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إهداء
إلى والدي حفظهما هللا تعالى
إلى زوجتي وأبنائي األعزاء
إلى فلسطين الحبيبة الصامدة
إلى السودان الطيب الكريم

أهدي ثمرة جهدي هذا


ت

شكروعرفان
قال سبحانه وتعالي ":وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ألزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد "

1

صدق هللا العظيم
الشكر هلل علي نعمه وهباته ،ولما وفقني إلي ما أنا فيه ولما وصلت إليه ،راجياً منه جل
شأنه دوام نعمه وكرمه.
وقال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم" :من ال يشكر الناس ال يشكر هللا"

2

أتوجه بجزيل الشكر واإلمتنان إلى أستاذي الفاضل الدكتور /يحيى الهادي سليمان ،الذي قدم
كل ما في وسعه من جهد لمساعدتي وإرشادي نحو األفضل ومتابعتي إلتمام هذه الدراسة .
والشكر وعظيم اإلمتنان ألعضاء لجنة المناقشة الذين شرفوني بقبول مناقشة الدراسة.
والشكر لجامعة الرباط الوطني لما تقدمه من دعم وخدمة لطالبها من أجل اإلرتقاء بالمسيرة
التعليمية ،وأخص بالشكر رئيس الجامعة البروفيسور عبد اللطيف عشميق خليفة.
وأشكر كلية الدراسات العليا متمثلة في عميدها البروفيسور الطاهر عثمان علي.
وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان لجميع من وقف معي وساندني في إتمام هذه النعمة العظيمة
التي منها هللا علي.

الباحث
 1القرآن الكريم ،آيه  7سورة

أبراهيم.

 2رواه اإلمام أحمد

ث

مستخلص الدراسة

دراسة إجراءات التحقيق والمحاكمة أمام القضاء العسكري الفلسطيني تهدف إلى التعرف
على مفهوم القضاء العسكري ،والتعريف بالجريمة العسكرية ،وإيضاح اإلجراءات المتبعة قانوناً
لتحقيق العدالة ،ومعرفة قواعد أحكام الطعن والتصديق في األحكام العسكرية.
ولقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لقوانين األحكام العسكرية والمنهج
المقارن بين النصوص التشريعية الخاصة التي يطبقها القضاء العسكري وبما يطبقه القضاء
العسكري من قوانين في التشريع الفلسطيني والمصري.
وخلصت هذه الدراسة لنتائج أن القضاء العسكري هو قضاء خاص و تنشأ محاكمه
العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو والية خارج نطاق الشأن العسكري
 ،وإجراءات التحقيق والمحاكمة تتشابه إلى حد كبير بين المشرعين الفلسطيني والمصري ،مع
وجود قصور في بعض تلك اإلجراءات التي تحتاج إلى ضبط من قبل المشرعين .
وفي ختام الدراسة نأمل بإقرار تشريع قانون قضاء عسكري فلسطيني موحد يطبق في
الضفة الغربية وقطاع غزة بعد مصادقة الرئيس على نشره في الجريدة الفلسطينية.
ويكون تعديل قانون القضاء العسكري بحيث ال يشمل إال الجرائم ذات الشأن العسكري
ويقتصر المثول أمام المحاكم العسكرية على فئة العسكريين فقط ،ويتم معالجة القصور
الموجود في التشريعات المطبقة للقضاء وضبط تلك النصوص المتعلقة بإجراءات التحقيق
والمحاكمة العسكرية بما يكفل كافة الضمانات التي كفلتها القوانين والتشريعات الدولية
والدستورية.


ج

ABSTRACT

This study aims to identify the concept of military justice and the military definition
of the crime, as well as to identify the procedures of investigation and trial before
military courts, and knowledge of the rules and provisions of the challenged
provisions of ratification in the military, through the comparison between the
Egyptian and Palestinian legislatures.
I have followed in this study descriptive and analytical approach to military laws
and provisions as well as the comparative approach between the legislative texts
applied by the military judiciary, including applied by military courts of law in
Egyptian legislation.
that military justice is to eliminate special and military courts created by special laws
and not to the courts any competence or jurisdiction beyond military affairs,
as well as the investigation and trial proceedings are similar to a large extent
between the Egyptian and Palestinian legislators,
also concluded that there are some shortcomings in the investigation and trial
procedures need to be adjusted by lawmakers.
The researcher found through these results to a set of recommendations
including:
Adoption of the military justice law is applied uniformly Palestinians in the West
Bank and the Gaza Strip after the approval of the President published in the
Palestinian facts,
As should be amended so that the Code of Military Justice, but does not include the
crimes of military affairs is limited to appear before the military courts only on the
military category.
We also recommend to address the shortcomings in the legislation applicable to
eliminate and control those relating to the procedures for the investigation and trial
of military to ensure that all the safeguards guaranteed by international laws and
constitutional and legislative texts.


ح

مقدمة
النظام القانونى فى فلسطين يختلف عن أى نظام قانونى عربى آخر ،لما مرت به فلسطين من

ظروف سياسية إستثنائية ،وبسبب تلك الظروف اإلستثنائية مازال قانون العقوبات األردنى العام

رقم ( )16لسنة 1960م ،هو القانون المطبق فى محاكم الضفة الغربية ،وقانون العقوبات
اإلنتدابى رقم ( )74لسنة 1936م المعدل بأمر الحاكم العام المصرى رقم ( )555لسنة 1957م

المطبق فى قطاع غزة.

أما موضوع الدراسة فإن منظمة التحرير الفلسطينية أقرت قانون العقوبات الثورى

سنة1979م .وأن هذا القانون مازال مطبقاً أمام المحاكم العسكرية الفلسطينية فى الضفة الغربية
وغزة باإلضافة إلى قانون أصول المحاكمات الثورى لنفس العام وهو القانون الخاص بالعسكريين

،حيث حدثت بعض التعديالت عليه فى العام 2008م ،وسمى بقانون القضاء العسكرى رقم ()4

لسنة 2008م المطبق فى غزة.

حتى كتابة بحثنا هذا لم يصدر عن المجلس التشريعى قانون قضاء عسكري فلسطينى موحد.

نظ اًر لحساسية المالءمة بين الصالح العام والخاص ،فكثي اًر ما يتعارض الصالح العام مع الصالح
الخاص ،وكثي اًر ما يصعب التوفيق بينهما ،وهنا تكمن المشكلة فى اآلثار المترتبة عن ذلك
وتحديداً آثار الجريمة العسكرية.
واستتتقرت التتنظم القانونيتتة علتتى أن واليتتة القضتتاء فتتي معظتتم التتدول تباشتترها الستتلطة القضتتائية
التي تنبسط واليتها على المواطنين كافة ،سواء كانوا مدنيين أو عسكريين ،على أن يكون للمحاكم
العسكرية – وبصفتها محاكم خاصة وفي نطاق محدود – والية القضاء علتى العستكريين فقتط فتي
الجرائم العسكرية التي يرتكبونها أثناء تأديتهم واجباتهم العسكرية أو بسببها.1
حيتتث يعتبتتر موضتتوع القضتتاء العستتكري واستتعاً ومعقتتداً ولكنتته ممتتا ال شتتك فيتته أساستتي أيض تاً
إلقامة العدل  ،فإذا تم ضمان سير سليم للعدالة واحترام كامتل لكافتة إجتراءات التحقيتق والمحاكمتة
فإن ذلك يؤدي إلى إقامة العدالة .
حيتتث تستتعي هتتذه الد ارستتة إلتتي التعريتتف بالقضتتاء العستتكري وتحديتتد مفه توم الجريمتتة العستتكرية
تمهيتتداً ،وإلقتتاء الضتتوء علتتي اإلج ت ارءات التتتي تتبتتع س تواء فتتي مرحلتتة التحقيتتق أو المحاكمتتة أمتتام
1

محمد هشام أبو الفتوح ،قضاء أمن الدولة دراسة مقارنة  ،دار النهضة العربية ،القاهرة،سنة 1996م ،ص.374


خ

القض تتاء العس تتكري ،وك تتذلك توض تتيح الطبيع تتة القانوني تتة ألحك تتام الطع تتن والتص تتديق ف تتي األحك تتام
العسكرية.
وقد اشتملت هذه الدراسة على فصل تمهيدي ،وأربعة فصول وعدد من المباحث والمطالب
واألفرع وخاتمة ،حيث تناول الباحث في الفصل التمهيدي التعريف بالقضاء العسكري كما تطرق
الباحث إلى التطور التاريخي للقضاء العسكري ،وكذلك التعريف بالجريمة العسكرية .
أما الفصل األول فتناول الباحث موضوع التحقيق اإلبتدائي أمام النيابة العسكرية
،واشتمل على مبحثين:األول السلطة المختصة بالتحقيق اإلبتدائي ،والمبحث الثاني النيابة
العسكرية
أما الفصل الثاني فتناول الباحث إجراءات التحقيق اإلبتدائي ،واشتمل علي مبحثين :األول
إجراءات جمع األدلة المادية والشفوية ،والمبحث الثاني إجراءات جمع األدلة الفنية واإلحتياطية
والتصرف بالتحقيق.
أما الفصل الثالث فتناول الباحث فيه موضوع المحاكمة أمام القضاء العسكري واشتمل
على مبحثين:األول السلطة المختصة بالتحقيق النهائي ،والمبحث الثاني قواعد وإجراءات
المحاكمة العسكرية .
أم ت تتا الفص ت تتل ال ارب ت تتع فتن ت تتاول الباح ت تتث موض ت تتوع أحك ت تتام الطع ت تتن والتص ت تتديق ف ت تتي األحك ت تتام
العسكرية،واش تتتمل عل تتى مبحث تتين:األول أحك تتام الطع تتون ف تتي األحك تتام العس تتكرية ،والمبح تتث الث تتاني
أحكام التصديق على األحكام العسكرية .

أوالً :مشكلة الدراسة:

تتمثل في السؤال الرئيسى اآلتي:

ما هي اإلجراءات المتبعه فى التحقيق والمحاكمة أمام القضاء العسكرى ؟
والتي تتفرع منه عدة أسئلة وهي :

 -1ما المقصود بالقضاء العسكري وماهي الجريمة العسكرية؟

 -2ماهي السلطة المختصة بالتحقيق اإلبتدائي والتحقيق النهائي؟
 -3ماهي إشكاليات الطعن والتصديق على األحكام العسكرية؟
د

ثانياً :أسباب اختيار الدراسة:
 -1القضت تتاء العست تتكري يعتبت تتر مت تتن دعت تتائم وأساست تتيات نظت تتم تحقيت تتق العدالت تتة فت تتي المجتمت تتع
الفلس تتطيني ،وك تتوني أعم تتل قاض تتياً ف تتي المحكم تتة العس تتكرية العلي تتا ف تتي القض تتاء العس تتكري
الفلسطيني .
 -2العمتتل علتتى إب تراز موضتتوع إج تراءات التحقيتتق اإلبتتتدائي والتحقيتتق النهتتائي بتتين النظريتتة
والواقع العملي.
 -3توضيح مسألة القضاء العسكري بأنها جزء أصيل متن منظومتة المجتال القضتائي لتصتل
إلى صميم احترام سيادة القانون.
ثالثاً :أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة في إلقاء الضوء على مايلي :
.1التعريف بالقضاء العسكري وتطوره التاريخي ،والتعريف بمفهوم الجريمة العسكرية وتقسيماتها.
.2معرفة إجراءات التحقيق اإلبتدائي أمام النيابة العسكرية.
.3إيضاح معرفة السلطة المختصة بالتحقيق اإلبتدائي.ومدي صالحيات وحدود القتادة العستكريون
ومأموري الضبط القضائي في إجراء تلك التحقيقات.
.4معرف تتة أوج تته القص تتور وال تتنقا ف تتي التشت تريعات الناظم تتة إلجت تراءات التحقي تتق والمحاكم تتة أم تتام
القضتتاء العستتكري فتتي التش تريع الفلستتطيني بالمقارنتتة متتع القتتانون المصتتري ،متتع إمكانيتتة معالجتتة
وضبط تلك النصوص بما يكفل ضمانات تحقيق قواعد العدالة تماشياً مع الدساتير الدولية.
.5إلقاء الضوء علي األحكام العامة للطعون علي األحكام العسكرية المقارنة.
.6محاولة معرفة إشتكاليات التصتديق علتي األحكتام العستكرية ومتن يملتك الستلطة للمصتادقة علتي
تلك األحكام لتنفيذها قانوناً.

ذ

رابعاً :صعوبات الدراسة:
 .1مشكلة الحصار اإلسرائيلي والعتدوان علتى قطتاع غتزة ومتا خلفته متن معانتاة فتي إنقطتاع التيتار
الكهربتتائي المستتتمر وكتتذلك اإلغتتالق المتواصتتل لمعبتتر رفتتح البتتري المنفتتذ الوحيتتد لقطتتاع غتزة ،ممتتا
أدى ذلك إلى عدم القدرة على السفر والتنقل والتواصل مع مشرف الدراسة بشكل طبيعي.
 .2قلة المراجع الفلسطينية ذات الصلة لهذه الد ارسة.
خامساً :منهجية الدراسة  :المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن.
سادساً :فرضيات الدراسة:
 -1هنتا قصتور فتي إجتراءات التحقيتق والمحاكمتة أمتام القضتتاء العستكري بستبب عتدم تطتتور
في التشريع ومواكبته للواقع الحالي.
 -2هنتا تعستف متتن قبتل القتتادة العستكريين ومتأموري الضتتبط القضتائي فتتي إجتراء التحقيقتتات
العسكرية المتبعة في الحاالت اإلستثنائية.
 -3يمكن معالجة وضبط النصوص التشريعية بما يكفل ضمانات تحقيق قواعد العدالة.
 -4هنا تمييز في اختصاصات المحاكم العسكرية تختلف من محكمة آلخري.
 -5توجد إشكاليات في الطعن والتصديق علي األحكام العسكرية.
سابعاً :الدراسات السابقة:
إطلعت كباحث على بعض الرسائل واألبحاث العلميتة فتي الجامعتات العربيتة واستتفدت متن بعتض
الدراسات القانونية ،أذكر أهمها -:
 -1الدراسةةة األ ولةةي :إج ةراءات التحقيةةق والمحاكم ةة فةةي الج ةرائم العسةةكرية دراسةةة تأصةةيلية
وتطبيقيةةة فةةي النظةةام السةةعودي.للباحث:فهتتد محمتتد النفيستتة ،بحتتث إلستتتكمال متطلبتتات
الحصول على درجة الماجستير ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض1426،ه.
تنتتاول الباحتتث فتتي د ارستتته إجتراءات التحقيتتق والمحاكمتتة فتتي الجتترائم العستتكرية وقتتد خلتتا إلتتى أن
أغلتتب دول العتتالم قتتد أفتتردت نظام تاً خاص تاً فتتي التحقيتتق والمحاكمتتة فتتي جميتتع الج ترائم العستتكرية
ر

،وذلك نظت اًر للطبيعتة الخاصتة بالحيتاة العستكرية ومقتضتياتها ومتطلباتهتا ،التتي تختلتف عتن الحيتاة
المدنية وعدد األنظمة التي تفسر أو تكمل هذا النظام.
ولقتتد توصتتل الباحتتث فتتي د ارستتته إلتتى نتتتائج لتكتتون نقطتتة إنطتتالق لمزيتتد متتن البحتتوث والد ارستتات
المفيدة في هذا المجال أهم مجملها :
 أن األشتتخاص والفئتتات التتذين ينطبتتق علتتيهم الصتفة العستتكرية هتتم محتتددين بتتنا القتتانونالعقوبات العسكري السعودي .
 أن هنتا فروقتاً هامتاً بتين الجريمتة العستتكرية والجريمتة العاديتة يكمتتن فتي (قيتود التتدعوى ،واإلدعاء ،وأسباب إنقضاء الدعوى ،والعقوبات المقررة ،ورد اإلعتبار).
 وك تتذلك يوج تتد ف تتارق ب تتين الجريم تتة العس تتكرية والخط تتأ الت تتأديبي ،فالجريم تتة مح تتددة األفع تتالالمكونة ألركانها بكل دقة ،أما الخطأ التأديبي فهو من الصعب أن يحصى ويحدد بدقة .
 وأنتواع الجترائم العستتكرية هتتي (جنايتتات ،جتتنح ،مخالفتتات) وحتتدد نظتتام العقوبتتات العستتكريالسعودي نوع الجريمة بنوع العقوبة المقدرة لها.
 وأن الباح تتث تن تتاول الجريم تتة العس تتكرية وأنواعه تتا وأركانه تتا وتكل تتم ع تتن ص تتالحيات القائ تتدالعسكري في إجراء التحقيق والتصرف به وفتق ضتوابط معينتة متع تتوافر ضتمانات المتتهم
في إجتراءات التحقيتق أمتام الشترطة العستكرية ،وختتم الباحتث د ارستته فتي التحقيتق النهتائي
والمحاكمتتة العستتكرية وحيتتث يتمتتتع المتتتهم بالضتتمانات التتتي نتتا عليهتتا نظتتام اإلجتراءات
الجزائية السعودي.
الدراسة الثانية  :بعنوان  ":الجريمة العسكرية ومدى اختصاص المحاكم العسةكرية فةي التشةريع
الجنائي الكويتي دراسة تحليلية مقارنة"
للباحتتث :ع تواد فتتالح العنتتزي  ،رستتالة استتتكماالً لمتطلبتتات الحصتتول علتتى درجتتة الماجستتتير فتتي
القانون ،كلية الحقوق بالجامعة األردنية لسنة 1409هت 1989،م.
هتتدفت هتتذه الد ارستتة فتتي المقتتام األول إلتتى التعريتتف بالجريمتتة العستتكرية فتتي محاولتتة تمييزهتتا عتتن
جرائم القانون العام وأركانها ،وبحث والية المحاكم العسكرية في تطبيق ذلك في التشريع الكويتي
وتناول الباحث التطور التاريخي للجريمة العسكرية في العهد الروماني والعصور الوسطى
ز

وفي الشريعة اإلسالمية والتشريعات المعاصرة ثم الطبيعة الخاصة للتشريع الجزائي العسكري
(مظاهره تتا ،وعالق تتة التشت تريع الج ازئت تي العس تتكري بق تتانون الجت تزاء الع تتام ،وأخيت ت ار المج تتال التطبيق تتي
للتشريع الجزائي(من حيث الزمان والمكان واألشخاص).
ونتائج الدراسة يتبين أنها تتشابه في العموم مع الد ارستة الحاليتة وهتي تتعلتق فتي األستاا بتالنظر
ف تتي إجت تراءات التحقي تتق ف تتي الجت ترائم العس تتكرية وم تتدى اختص تتاص المحت تاكم العس تتكرية ف تتي التشتتريع
الكويتي.
الدراسة الثالثة  :بعنوان  ":اختصاص القضاء العسةكري بالمحاكمةة فةي الجةرائم الجنائيةة دراسةة
مقارنة وتطبيقية على القضاء العسكري البحريني .
للباحث:يوسف راشد فليفل  ،رسالة مقدمة استكماالً للحصول على درجة الماجستير،قسم العدالة
الجنائية ،المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب الرياض 1416،ه 1995،م.
هدفت الدراسة إلي التعرف في األساا على سند تخويل القضاء العسكري اختصاص النظر في
الجرائم العادية.
استظهار معايير التفرقة في شأن الجرائم العادية بين ما يندرج وما ال يندرج في اختصاص
القضاء العسكري.
الوقوف على السلطة المختصة بإحالة الجرائم العادية إلى القضاء العسكري في قوانين دول
مجلس التعاون الخليجي.
الوقوف على التنظيم اإلداري للقضاء العادي والعسكري في دولة البحرين وآثاره في األمور
الموضوعية والشكلية.
حيث هدفت دراسة الباحث إلى التعرف على سند تخويل القضاء العسكري اختصاص النظر
في القضايا العادية ،ويعرض أن نظام القضاء العسكري أصبح حقيقة واقعة ال سبيل إلنكارها،
وأن له أهميته بحسبانه قضاء يتالءم مع طبيعة القوات المسلحة إال إسناد الفصل في بعض
جرائم القانون العام إلى القضاء العسكري هو أمر محل نظر.

س

تتثناء يجتتب عتتدم
ونتتتج عتتن د ارستتته :أن القضتتاء العستتكري نظتتام ال بتتد منتته ،إال أنتته متتع ذلتتك است ً
التوسع فيه.
وأن األصل في اختصاص القضاء العسكري هو نظر القضايا العستكرية البحتتة ،لتذلك ينبغتي
عدم التوسع فيمن يعتبرون عسكريين.
وأن بناء القضاء العسكري يختلف عن بناء القضاء العادي ،ومن ثم تختلف ضتمانات المتتهم
في كل من النظاميين .
الدراسة الرابعة  :بعنوان  :أسس المحاكمة العادلة فى قةانون القةوات المسةلحة لسةنة 2007م
دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستير 1431هة 2010 -م.
للباح تتث ب تتابكر الص تتائم ب تتابكر إشت تراف د .ج تتالل ال تتدين بانق تتا أحم تتد بش تتير ،جامع تتة ش تتندي ،كلي تتة
الدراسات العليا ،قسم القانون العام ،السودان.
تناول الباحث في دراسته أسس المحاكمة العادلة من خالل الجانب اإلجرائى فى قانون
يتعرض لتوافر أهم
القوات المسلحة لسنة 2007م ،بإعتباره المرشد لتحقيق العدالة الجنائية ،حيث ّ
هذه األسس التى يبدأ بإستعراضها أوالً من خالل الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية ومن ثم

مدى توافر الضمانات لتطبيق هذه األسس من خالل تكوين وسلطات إدارة القضاء العسكرى
بإعتبارها الجهاز المكلف على ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم.
حيث تناول الباحث تكوين سلطات األجهزة الجنائية العسكرية من نيابة ومحاكم وجهات
إدارية ليستعرض كيفية إدارة الدعوى الجنائية العسكرية منذ ورود المعلومة بوقوع أو اإلشتباه فى
وقوع جريمة وقيد الدعوى ومن ثم مرحلة التحرى والتحقيق وعبر مسيرة إجراءات المحاكمة فى
الموضوع واإلستئناف وصوالً إلى كيفية تنفيذ األحكام النهائية واآلثار المترتبة على األحكام
وتنفيذها.
ومن خالل النتائج والتوصيات التى توصل إليها الباحث يتطلع من خاللها إلى الرؤيا
السديدة التى تساهم فى الوصول إلجراءات جنائية عسكرية عادلة.


ش

هيكل الدراسة:
الفصل التمهيدي -التعريف بالقضاء العسكري
الفصل األول-التحقيق اإلبتدائي أمام النيابة العسكرية
الفصل الثاني-إجراءات التحقيق اإلبتدائي
الفصل الثالث-المحاكمة أمام القضاء العسكري
الفصل الرابع -أحكام الطعن والتصديق في األحكام العسكرية


ص

الفصل التمهيدي
التعريف بالقضاء العسكري
تمهيد
القضاء في اللغة :هو الحكم واإلنفاذ بإتقان ،ومصدر الفعل قضي ،ويقول ابن فارا
القاف والضاء والحرف المعتل أصل صحيح بدل علي إحكام أمر وإنفاذه لجهته .1
والقضاء في الشرع :الحكم بين الناا ،أو اإللزام بحكم الشرع .2
القضاء إصطالحاً :تعددت تعريفات الفقهاء عند الحنفية والحنابلة "فصل الخصومات
وقطع النزاعات " علي وجه مخصوص عرفه بعضهم "قول ملزم صادر عن والية عامة " ،
وعند المالكية "اإلخبار عن حكم شرعي علي سبيل اإللزام " ،
وعند الشافعية "فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم هللا ". 3
والقضاء العسكري هو القضاء الذي ينظر الدعاوي الجزائية المتولدة عن الجريمة العسكرية
واألصل في التشريعات أن القضاء العادي هو صاحب الوالية العامة في النظر والفصل في
جميع الجرائم إال أن الضرورات العملية وحاجة الجيوش لقضاء خاص بها أوجدت قضاء خاص
بها ينحصر في حدود ما ينا عليه كل تشريع .
والمشرع الفلسطيني حريا على إنشاء قضاء عسكري مثل سائر التشريعات تلبية
لحاجة المؤسسة العسكرية حيث نا القانون األساسي على ( تنشأ المحاكم العسكرية بقوانيين
خاصة  ،وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو والية خارج نطاق الشأن العسكري ). 4

 1ابن فارس ،معجم المقاييس في اللغة  ،مادة قضي .مشارا ً إليه ماهر أحمد السوسي ،القضاء في اللغة واإلصطالح ،الجامعة اإلسالمية
،غزة ،أبريل 2010م ،ص.1
 2ماهر أحمد السوسي ،القضاء في اللغة واإلصطالح ،المرجع السابق ،ص.2
 3المرجع السابق ،نفسه،ص.3
 4المادة  2/101من القانون األساسي ( الدستور الفلسطيني ) المعدل لعام 2003م .

1

ومن القوانين التي تنظم عمل المحاكم العسكرية الفلسطينية هي :
 -1قانون أصول المحاكمات الجزائية الفلسطيني لعام . 1979
 -2قانون العقوبات الثوري العسكري لعام . 1979
 -3قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني لعام . 2005
 -4قانون القضاء العسكري رقم  4لعام . 2008
وفكرة تخصيا نظام وقضاء خاص بالعسكريين فكرة قديمة ترجع تاريخها إلى نشأة
الجيوش ،حيث أثبت أن تجارب قيام جيش منظم وقوي يتطلب بتخصيا هذا الجيش بنظام
الخدمة ونظام عقاب يتالئم وظروف الخدمة العسكرية ومقتضياتها.1
األمر الذي يتطلب منا بيان التطور التاريخي للقضاء العسكري في فلسطين ،واألصل أن
القضاء العسكري ال يفصل إال في الدعاوي الجزائية التي تنشأ عن الجرائم العسكرية إال أن بعض
التشريعات أعطت الحق للقضاء العسكري الفصل في كافة الجرائم التي يرتكبها العسكريون وهذا
هو اإلستثناء األمر الذي يقتضي منا بيان مفهوم الجريمة العسكرية وتميزها عن غيرها من
الجرائم .
وعليه سيتم دراسة هذا الفصل من خالل المباحث التالية :
المبحث األول  :التطور التاريخي للقضاء العسكري .
المبحث الثاني  :التعريف بالجريمة العسكرية .

1

فالح عواد العنزي  ،الجريمة العسكرية بالتشريع الكويتي والمقارن _ رسالة دكتوراة جامعة فؤاد األول ،سنة 1996م  ،ص . 477
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المبحث األول
التطور التاريخي للقضاء العسكري
تمهيد
القضاء العسكري في فلسطين يختلف عن أي نظام قضائي عسكري آخر حيث مر في
ظل ظروف سياسية ودولية في غاية التعقيد تتمثل هذه الظروف في كون أن فلسطين كانت
خاضعة إما إلحتالل أو إلنتداب أو لوصاية الغير مثلها مثل أغلب الدول العربية التي خضعت
إلحتالل إنجلت ار مثالً ،فهذا القضاء نشأ في ظل سيادة غير وطنية بوجود المحتل ومر بمراحل
تاريخية وعصور ومن خالل إستقراء كتب التاريخ يمكن تقسيم هذه العهود إلى عهدين عهد قديم
والذي بدأ بدخول فلسطين تحت وصاية الدولة العثمانية وينتهي بخروج قوات اإلحتالل البريطاني
من فلسطين  ،أما العهد الحديث فهو يمتد من عام 1948م حتى يومنا هذا والذي بدأ بإعالن
قيام دولة اإلحتالل اإلسرائيلي وعليه سيتم دراسة هذا المبحث من خالل هذه المطالب:
المطلب األول  :القضاء العسكري في العهد القديم
المطلب األول  :القضاء العسكري في العهد الحديث

المطلب األول
القضاء العسكري في العهد القديم
هذا العهد كانت بدايته منذ بسط الخالفة العثمانية حكمها علي كافة أرجاء الوطن العربي
ومن ضمنها فلسطين وظلت كذلك إلي أن بدأ الحكم العثماني بالضعف وعدم المقدرة علي
السيطرة علي الواليات التي كانت تديرها الدولة العثمانية بسبب انتصار بريطانيا في الحرب
العالمية الثانية وسيطرتها علي األراضي الفلسطينية ،األمر الذي يقتضي دراسة هذا المطلب إلي
الفرع األول  :القضاء العسكري في العهد العثماني
الفرع الثاني  :القضاء العسكري في عهد اإلنتداب البريطاني

3

الفرع األول
القضاء العسكري في العهد العثماني ( 1516م حتى 1917م )

1

دخلت فلسطين تحت الحكم العثماني بعد هزيمة المماليك على يد العثمانيين في معركة
مرج دابق في أغسطس 1516م ولم تكن فلسطين وحدة إدارية واحدة بل كانت مقسمة بين
واليتين دمشق وصيدا وبقيت فلسطين تابعة إدارياً لهذه الواليتين حتى تم تشكيل والية عام
 1866م حيث ضمت كل بالد الشام وفي تلك الفترة كان يطبق على فلسطين القوانيين العثمانية
ومن ضمنها قانون الجزاء العثماني والذي كان يتضمن بعض الجرائم العسكرية وعقوبتها .2
وكان يسود فلسطين التنظيم القضائي المعمول به في أرجاء الدولة العثمانية والذي كان
يقوم على أن المحاكم النظامية هي صاحبة الوالية العامة في جميع القضايا .3
حيث إن هذه المحاكم النظامية كانت تنقسم ( إلى محاكم حقوقية تفصل في الخصومات
المدنية والمالية  ،ومحاكم جزائية تفصل في الخصومات الجنائية ).
وكان العسكريون شأنهم شأن جميع رعايا الدولة العثمانية يخضعون لهذه المحاكم
النظامية حال إقترافهم للجرائم العسكرية التي نا عليها القانون الجزاء العثماني ولم تعرف الدولة
العثمانية قضاء عسكري مستقل ولكن في حالة الحروب كانت تعطي للقادة صالحيات واسعة في
إيقاع العقوبة التي يرونها حال قيام العسكري بأي مخالفة أو جريمة عسكرية .4
ومما تقدم يالحظ أن فلسطين كانت خاضعة للحكم العثماني الذي طبق القوانين العثمانية
علي كافة رعاياها ،حيث كانت المحاكم النظامية هي صاحبة الوالية العامة في تطبيق تلك
القوانين ،وكان دور القضاء العسكري نسبياً في حالة الحروب فقط .

1

المرشد القانوني للتشريعات الفلسطينية  ،ديوان الفتوى والتشريع  ،و ازرة العدل ،غزة  ،يونيوسنة 2009م  ،ص .11بداية عهد الدولة

العثمانية بتاريخ 1516م حتى 1917م.

2

عبد الناصر محمد سرور واخرين  ،قضايا مختارة في الدراسات الفلسطينية  ،مكتبة الطالب  ،جامعة األقصى 2012م  ،نسخة ثانية

 ،ص  3وما بعدها ) 23 ،

3
4

عبد هللا خليل الف ار  ،الوجيز في أصول المحاكمات المدنية والتجارية  ،الطبعة األولى سنة 2011م  ،ص . 16
مصطفى عبد الحميد عياد ،الوسيط في أصول المحاكمات المدنية والتجارية ،ط 3عام 2003م  ،ص. 36
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الفرع الثاني
القضاء العسكري في عهد اإلنتداب البريطاني 1917م حتى 1947م.1
كانت فلسطين تحت الحكم العسكري البريطاني منذ دخول إنجلت ار القدا في
 1917/12/9م وحتى حزيران  /يونيو حيث إنتهاء فترة اإلدارة العسكرية البريطانية وحلول
اإلدارة المدنية لفلسطين والتي كان على رأسها اليهودي هربرت صموئيل 2مندوباً سامياً وقامت
بريطانيا بالتعامل مع الحركة الصهيونية بصياغة صك اإلنتداب 3على فلسطين متجاهلة ميثاق
عصبة األمم المتحدة خصوصاً المادة ( )22منه والتي تقر بحق الشعوب التي يفرض عليها
اإلنتداب في إبداء رأيها إما بالرفض أو القبول  ،كما وتجاهلت بريطانيا توصيات لجنة كينج
كرين  ،4واستمر ذلك األمر إلى أن إنسحبت إنجلت ار عام 1947م .5
وخالل تلك الفترة قامت بريطانيا بإصدار العديد من القوانين واألنظمة في فلسطين كدولة
تحت اإلنتداب  ،فأ عتمدت بعض القوانيين العثمانية  ،وأصدرت قوانين جديدة في مختلف
إبتداء من المرسوم الدستوري سنة 1922م  ،وقوانيين وأصول أخرى .6
المجاالت
ً
ومن ضمن هذه القوانين قانون العقوبات العام رقم  74لسنة1936م وهذا القانون يحتوي
في نصوصه على تنظيم الجرائم العسكرية والعقوبات المقررة لها وهذه الجرائم كانت تخا
الفلسطينين دون غيرهم من مواطنين الدولة في ذلك الوقت دون اليهود واإلنجليز.1

 1المرشد القانوني للتشريعات الفلسطينية  ،المرجع السابق ،ص.12
 2هربرت صموئيل :سياسي بريطاني يهودي ولد لعائلة يهودية 1870\11\6م أرثودكسية تعمل بتجارة الذهب واألعمال المالية وهو
أول مندوب سامي بريطاني في فلسطين عام 1920م (أي بعد وعد بلفور الذي سمي وضعها تحت اإلنتداب وكان له دور هام في تهويد
فلسطين لليهود ) وتوفي 1963\11\2م.
 3تألف صك االنتداب من مقدمة و 28مادة وكان هو الدستور اإلستعماري والصهيوني الذي حكمت بموجبة فلسطين فترة اإلنتداب
وأعلن عن مشروعة من قبل عصبة األمم المتحدة يوليو1921م وصودق عليه في يوليو  1922م ووضع موضع التنفيذ في سبتمبر وقد
منحت المادة األولي منه للدولة المنتدبة السلطة الفعلية في التشريع واإلدارة مع بعض اإلستثناءات المنصوص عليها في صك اإلنتداب.
 4لجنة كينج كرين :هي لجنة تحقيق عينها الرئيس األمريكي وودرو ويلسون في 1919\3\20م واألعضاء األمريكيون هم أ .هنري
سي كنج ،وهو رئيس كلية أوبرلين بوالية أوهايو  .ب .تشارلز كرين ،وهو رجل أعمال بارز من شيكاغو (هدفها الوقوف علي آراء
أبناء سوريا وفلسطين في مستقبل بالدهم ) ووافق عليها المجلس األعلي للمؤتمر الصلح بباريس ،حيث قدمت المنظمة الصهيونية
العالمية إلي المجلس األعلي للمؤتمر  1919\2\3م مذكرة رسمية بمطالب الصهيونية من المؤتمر ،ومطالبها اإلعتراف بما يسمي الحق
التاريخي للشعب اليهودي في فلسطين وحق اليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين ؟(وتوصيات اللجنة رفض مطالب الصهيونية
في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين .وأكدت وحدة األقاليم السورية الجنوبية "فلسطين"والغربية والشرقية ).
 5عبد الناصر محمد سرور واخرين  ،المرجع السابق  ،ص . 351
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مصطفى عبد الحميد عياد  ،المرجع السابق  ،ص. 37
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المطلب الثاني
القضاء العسكري في العهد الحديث
فلسطين بعد اإلحتالل اإلسرائيلي لجزء كبير من أراضيها عام 1948م أصبحت دولة
خاضعة لإلحتالل اإلسرائيلي وبالتالي تطبق األوامر والقوانين العسكرية اإلسرائيلية ،وبقيت الضفة
الغربية والقدا الشرقية وقطاع غزة لم يتم إحتاللها بعد ،وخضعت الضفة الغربية والقدا الشرقية
لوصاية األردن في تلك الفترة وطبقت القوانين األردنية عليها ،وكذلك قطاع غزة خضع لوصاية
مصر وطبقت القوانين واألوامر المصرية عليها وأستمر عمل الوصاية العربية منذ عام 1948م
وحتي نكسة 1967م التي سقطت كل إحتالل األراضي الفلسطينية العربية في يد اإلسرائيليين
،مما أدي ذلك إلي ظهور المقاومة الفلسطينية لمواجهة اإلحتالل اإلسرائيلي وقوانينه وأوامره
العسكرية التي أضرت بالشعب الفلسطيني حيت نتج عن هذه المقاومة اتفاق ما يسمي أوسلو في
عام 1993م ،وهذا اإلتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان اإلسرائيلي إلعالن المبادئ
حول ترتيبات المرحلة اإلنتقالية بعد عام 1993م ونقل بعض الصالحيات من إدارة اإلحتالل
اإلسرائيلي إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.
ألمر الذي يقتضي دراسة هذا المطلب في ثالثة فروع نتحدث فيهن عن القضاء العسكري
على النحو التالي:
الفرع األول :القضاء العسكري في عهد الوصاية العربية
الفرع الثاني  :القضاء العسكري في عهد اإلحتالل اإلسرائلي
الفرع الثالث  :القضاء العسكري في عهد السلطة الفلسطينية

1

أنشئت هذه المحاكم بموجب المادة  141من المرسوم الدستوري الصادر عام 1922م وكانت تختا بالجرائم التي عقوبتها اإلعدام

والجرائم العسكرية .

6

الفرع األول
القضاء العسكري في عهد الوصاية العربية (1948م1967-م)
بتاريخ 1948/5/19م دخلت القوات األردنية للضفة الغربية وأعلنت مسئوليتها عن
إدارتها استناداً للقانون رقم  48لسنة 1948م وتم اإلبقاء على القوانين التي كانت سارية في
فلسطين واستمر الوضع كذلك حتى عام 1951م  ،أثر مؤتمر أريحا حيث تم ضم الضفة الغربية
إلى األردن والذي أعتبر الضفة الغربية جزء ال يتجزء من األردن في حين خضع قطاع غزة
لإلدارة المصرية وقد أعلن بموجبه األمر رقم ( )6لسنة 1948م

إستمرار تطبيق القوانين

المعمول بها فيما سبق وهي قوانين اإلنتداب البريطاني .1
أما بالنسبة لباقي أرجاء فلسطين والبالغ ثالثة أرباعها فقد وقع تحت اإلحتالل اإلسرائيلي

وبخصوص القضاء العسكري في تلك الفترة في قطاع غزة فلقد تم إنشاء محاكم عسكرية ألول
مرة في قطاع غزة بموجب األمر رقم ( )103بتاريخ 1950/1/30م وقد أنيط بها صالحية

الفصل في الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من الداخل والخارج وفقاً ألحكام قانون العقوبات
المصري في حينه ،ثم توالت القرارت حول تنظيم المحاكم العسكرية وتحديد اختصاصاتها وأصول
المرافعات أمامها أيضاً .2
ومن المالحظ في تلك الفترة أن كافة المواطنون مدنيون أوعسكريون مثلوا أمام هذه
المحاكم أما بالنسبة للضفة الغربية وبصفتها جزء من األردن فلقد طبق عليها القانون العسكري
األردني رقم  43من العام 1952م والذي يؤخذ عليه ويعيبه هو عدم جواز الطعن في األحكام
العسكرية .3
هذا باإلضافة إلي أن الفلسطينيون لم يجدوا ما يمثلهم وينظم سلوكياتهم في تلك الفترة
التاريخية الحرجة سوي تلك الدولة بسبب قرب حدودها جغرافياً وأصبحت الضفة جزء من األردن.
1

ورقة عمل مقدمة من الوفد الفلسطيني حول دور القضاة والمدعين العاميين والمحامين في الحد من تطبيق عقوبة اإلعدام في الدول

العربية في ورشة العمل المنعقدة في القاهرة من  11حتي  13إبريل عام 2012م

2
3

مصطفى عبد الحميد عياد  ،المرجع السابق  ،ص46وما بعدها .

فاروق صبحي الكيالني ،المحاكم الخاصة في األردن ،الطبعة األولي ،سنة1966م،بيروت ،ص.136
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الفرع الثاني
القضاء العسكري في عهد اإلحتالل اإلسرائيلي (1948م1993-م)
احتلت إسرائيل أكثر من ثالثة أرباع فلسطين عام 1948م وتمكنت إسرائيل من إحتالل

الضفة الغربية وقطاع غزة في الخامس من حزيران سنة 1967م وبعدها أصدر اإلحتالل

اإلسرائيلي األمر رقم ( )3لسنة 1967م والذي بموجبه نا علي سريان كافة القوانين التي

كانت مطبقة في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل 1967/6/5م وبعدها أصدر اإلحتالل آالف
األوامر العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة والذي بموجبها كرا وسخر القوانين لخدمة

أهدافه .1

ومن هذه القوانين قانون الطوارئ لعام 1945م – الخاص بالقضاء العسكري – حيث نا

علي تشكيل المحاكم العسكرية العامة والتي كان يملك صالحية إنشائها قائد أركان الجيش وكانت
تنظر في المخالفات التي يرتكبها السكان في المناطق المحتلة ،أما النوع األخر من المحاكم

العسكرية اإلسرائيلية فهي المحاكم العسكرية الخاصة بالجيش ومهمتها النظر في المخالفات التي

كان يرتكبها جنود الجيش اإلسرائيلي وقد أنشئت بموجب قانون الجيش عام 1976م ولم يكن

يمُثل أمامها سوي جنود الجيش ،2حتي عام 1987م ثم مَثل أمامها الفلسطينيين بعد هذا التاريخ.
وفي تلك الفترة أصبح الكيان اإلسرائيلي يمارا علي األرض الفلسطينية – الضفة وغزة –
كافة الصالحيات القانونية والقضائية بإعتبارها سلطة إحتالل وفقاً لميثاق جنيف ،ولكن سلطات
اإلحتالل اإلسرائيلي لم تحترم المواثيق الدولية سواء لألرض أو اإلنسان فيما يتعلق بالوضع

القانوني والقضائي لهذه المناطق بما يخدم مصالحها اإلستيطانية.

وال يغيب عن البال أنه خالل فترة اإلحتالل اإلسرائيلي تبعثرت المراجع القانونية في

الضفة والقطاع وحرقت وفقدت من أيدي رجال القانون ،وذلك نتيجة لحرب حزيران سنة 1967م
حيث أصبحت فلسطين تحت اإلحتالل وأمتد إحتالله ألراضي من الدول العربية منها مصر

وسوريا واألردن ولبنان .

والهام في تلك الفترة أن اإلحتالل اإلسرائيلي أدخل علي النظام القانوني باإلضافة للقوانين

كبير من األوامر العسكرية بهدف تدعيم إحتالله لألراضي
اً
المعمول بها قبل اإلحتالل عدداً

الفلسطينية.

1
2

ورقة عمل مقدمة من الوفد الفلسطيني ،مؤتمر القاهرة ،سنة 2012م،المرجع السابق،ص2
فتحي عبد هللا الوحيدي،نظام الحكم في إسرائيل ،دار المقداد 2009،م،ص 95وما بعدها.
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الفرع الثالث
عهد السلطة الفلسطينية عام( 1993م2015-م)
بعد اتفاقية أوسلو 1بين منظمة التحرير وإسرائيل تم إنسحاب القوات اإلسرائيلية من غزة
عام 1993م ،وتم تأسيس السلطة الفلسطينية بموجب هذا اإلتفاق ولقد أصدر الرئيس ياسر
عرفات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عدة ق اررات منها القرار رقم( )1لسنة 1994م بتاريخ
1994/5/20م ،والذي نا علي ( يستمر العمل بالقوانين واألنظمة التي كانت سارية المفعول
قبل  1967/6/5م في األراضي الفلسطينية والضفة الغربية وقطاع غزة حتي يتم توحيدها

2

،

وبموجب هذا القرار تم العودة للعمل بتلك القوانين وإلغاء جميع القوانين اإلسرائيلية بما فيها قانون
الطوارئ 1945م وقانون الجيش اإلسرائيلي لعام 1976م .
وفي عام 1996م جرت أول انتخابات تشريعية في فلسطين وتم تشكيل مجلس تشريعي
وأنيط بهذا المجلس بمقتضي القانون األساسي الفلسطيني سن القوانين  ،3إال أن هذا المجلس
وحتى تاريخ كتابة هذا البحث لم يعمل على إصدار قانون عسكرى موحد فى الضفة الغربية
وقطاع غزة  ، 4وجارى العمل منذ دخول السلطة الفلسطينية حتى كتابة هذا البحث بقانون أصول
المحاكمات الثورى وقانون العقوبات الثورى لعام 1979م فى مجال القضاء العسكرى وبموجب
هذا القانون تم تشكيل جهاز القضاء العسكرى الفلسطينى وأيضاً سنداً للقانون القضاء العسكري
رقم  4لسنة 2008م والذي جاء لتنظيم وتشكيل الجهاز القضائي حيث يمكن تعريف القضاء
العسكري بأنه  ":هيئة قضائية عسكرية ال سلطان ألحد عليها تتبع رئيس السلطة الفلسطينية
،ويتبع هذه الهيئة محاكم عسكرية ونيابة عسكرية ،وفروع أخري وفقاً ألحكام القانون واألنظمة
1

اتفاقية أوسلو اتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان اإلسرائيلي إلعالن المبادئ حول ترتيبات المرحلة اإلنتقالية لعام 1993م

ونقل بعض الصالحيات من إدارة اإلحتالل اإلسرائيلي إلى السلطة الفلسطينية.انظر الملحق رقم( )1قرار السيد الرئيس رقم 1لسنة
1994م.

2

عبد هللا خليل الفرا ،المرجع السابق ،ص.18

4

في عام 2008م صدر قانون القضاء العسكري رقم  4لسنة 2008م في ظل اإلنقسام الفلسطيني من قبل المجلس التشريعي وبسبب

3

المادة ()47من القانون األساسي (الدستور) فقرة ( )1المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية المنتخبة.

اإلنقسام السياسي الفلسطيني لم يصادق عليه الرئيس وتم إصداره في غزة ويطبق فقط فيها دون الضفة الغربية.بعد أن تم نشره في

الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)،انظر:الملحق رقم()2قرار المجلس التشريعي الفلسطيني بشأن اصدار قانون رقم4لسنة2008م.

9

العسكرية . 1وسيقوم الباحث بالتحدث عن تشكيل القضاء العسكرى بالتفصيل فى مبحث الحق
بقى أن نوضح مسألة مهمة أال وهي أن القوانين السابقة صدرت عام 1979م من قبل منظمة
التحرير الفلسطينية خارج أراضي السلطة الوطنية وكان يعمل بهذه القوانين في األراضي التي
تتواجد بها الثورة الفلسطينية وجري تطبيقها في أراضي السلطة الوطنية بموجب قرار تشريعي رقم
( )5الصادر عن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ  11تموز 1979م.2
ولقد نا القانون علي أن مؤسسة القضاء الثوري الفلسطيني هي إحدي مؤسسات منظمة
التحرير الفلسطينية ،وتتبع هذه المؤسسة نيابة عامة ومحاكم ومراكز إصالح وفروع حسب
التشريعات الثورية ،ويتولي رئيس هيئة القضاء الثوري اإلدارة العامة للقضاء الثوري الفلسطيني
،ويتبع القائد األعلي مباشرة ويعاونه كافة ضباط وأفراد المؤسسة القضائية ،ويجري تعيينه بقرار
من القائد األعلي ،ويمارا رئيس الهيئة االختصاصات الممنوحة له بمقتضي القانون ،ويتبع
القائد األعلي مباشرة وتقتصر تبعيته للسلطة التنفيذية علي الناحية اإلدارية دون سواها. 3
وفي الوقت الحاضر يطبق القانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م
الصادر عن المجلس التشريعي ،ويمثل أمام القضاء العسكري الفلسطيني كل من يرتكب جريمة
عسكرية أو يحمل الصفة العسكرية حيث أصبحت تمارا سلطة القضاء العسكري علي جميع
العسكريين في الدولة . 4
وجملة القول فإن القضاء العسكري وفقاً للقانون األساسي الفلسطيني فإنه ضمن منظومة
القضاء الفلسطيني ،ويتمتع بإستقاللية وال سلطان ألحد عليها في قضائها فنياً ،وتكون التبعية
اإلدارية فقط لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،وأشترط في قانون القضاء العسكري الفلسطيني
أن تولي رئاسة الق ضاء من الضباط الذين ال تقل رتبتهم العسكرية عن عقيد ،و أن يكون مجاز
في الحقوق أو الشريعة والقانون وهذا من أجل أن يمارا االختصاصات الممنوحة له وفقاً ألحكام
القانون.
1

المادة ( )21من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م.المطبق في غزة.

 2الملحق( )3قرار السيد رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،والخاص بقضاء األمن
الوطني والشرطة .
 3أحمد المبيض ،كتاب النيابة العامة والمتخصصة واإلستثنائية في فلسطين ،دراسة مقارنة ،ط،1غزة 1995،م،ص163ومابعدها.
 4المادة ( )15من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م.المطبق في غزة.
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المبحث الثاني
التعريف بالجريمة العسكرية
تتشابه الجريمة العسكرية مع العديد من الجرائم – الجريمة العادية والتأديبية – في كونها
تمثل خطأً على المصالح األساسية التي عمل المشرع على حمايتها من خالل وضع عقوبة على
من يعتدي عليها في نصوص القوانين المختلفة وأمام هذا التشابه فإن المنطق القانوني السليم
يتطلب وضع مفهوم للجريمة العسكرية يميزها عن غيرها من الجرائم وهنا

بعض المشرعين

وضع تعريف للجريمة العسكرية مثل المشرع الروسي حيث ذكر أن الجرائم العسكرية هي تلك
المنصوص عليها في هذا القانون والتي يرتكبها العسكريون بالمخالفة للنصوص المتعلقة بالخدمة
العسكرية ، 1في حين أن بعض المشرعيين 2لم يضع تعريف محدد للجريمة العسكرية وأعتمد
علي معيار محدد من أجل تمييز الجريمة العسكرية وتر تعريف الجريمة العسكرية للفقهاء
والذين بدورهم إختلفوا في وضع تعريف محدد للجريمة العسكرية وإن إختلف الفقهاء في وضع
تعريف محدد للجريمة العسكرية فالسبب في ذلك هو الجريمة أو المعيار الذي يستند فيه كل فقيه
للوصول إلى تعريف الجريمة العسكرية ومن خالل استقراء التشريعات وأراء الفقهاء فنجد أن هذه
المعايير ال تخرج عن ثالثة معايير وهي المعيار الشكلي والموضوعي والشخصي .والجريمة
العسكرية لها تقسيمات خاصة بها نستطيع التمييز بينها وبين غيرها من الجرائم ،وعليه فإن هذا
األمر يتطلب دراسة هذا المبحث من خالل المطالب التالية :
المطلب األول :مفهوم الجريمة العسكرية وتقسيماتها
المطلب الثاني :تمييز الجريمة العسكرية عن غيرها من الجرائم

1

المادة( ) 237من قانون العقوبات الروسي لعام 1960م ،مشا اًر إليه عزت مصطفي الدسوقي ،شرح األحكام العسكرية ،قانون

العقوبات ،الكتاب األول ،ط، 1مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة 1991،م ،ص.43

 2المشرع الفلسطيني لم يعرف الجريمة العسكرية وإنما يكتفي باألخذ بالمعايير الثالثة في تحديد الجريمة العسكرية مثبتاً في ذلك نهج
المشرع المصري في تحديد مفهوم الجريمة العسكرية .

11

المطلب األول
مفهوم الجريمة العسكرية وتقسيماتها
تر تعريف الجريمة العسكرية لإلجتهاد الفقهي والحقيقة أنه يصعب وضع تعريف جامع
مانع للجريمة العسكرية ،وذلك لصعوبة مفهوم الجريمة العسكرية وإختالف النظرة إليها من بلد
إلى بلد ومن تشريع ألخر ،واختالف المعايير التي تحددها عن غيرها من الجرائم.1
وحظيت مسألة وضع معيار لتحديد مفهوم الجريمة العسكرية بدرجة كبيرة من األهمية
بالنظر إلى ما يترتب على هذه المسألة من نتائج قانونية تتعلق بقواعد اإلختصاص والعقوبة
وطرق الطعن والمساهمة الجنائية أضف إلى ذلك أن تحديد مفهوم الجريمة العسكرية يعد بمثابة
المدخل الحقيقي لفهم حقيقة قانون العقوبات العسكري وموقعه داخل فروع القانون المختلفة.2
وتتميز الجرائم العسكرية بقدر من الثبات واإلستقرار مثلها في ذلك مثل الجرائم
المنصوص عليها في قانون العقوبات العام، 3وموقف الفقه والتشريع منها مادامت كذلك فال بد
من توافر عناصرها القانونية ،والجرائم العسكرية كثيرة ومتنوعة وتختلف التشريعات العسكرية في
تقسيماتها وتصنيفاتها إال أنه رغم تعدد تلك التقسيمات والتصنيفات فهي تشكل طائفة واحدة
يجمعها وحدة النتيجة التي تترتب عليها وهي المساا واإلضرار بالنظام العسكري والمصلحة
التي يقصد المشرع الجنائي حمايتها، 4كل هذه األمور تقتضي دراسة هذا المطلب من خالل
الفروع التالية :
الفرع األول :تعريف الجريمة العسكرية
الفرع الثاني :تقسيمات الجريمة العسكرية

1

إبراهيم أحمد عبد الرحيم الشرقاوي  ،النظرية العامة للجريمة العسكرية ،دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة ،ط،1األسكندرية ،المكتب

الجامعي الحديث ،سنة 2007م ص .121

2

سميح عبد القادر المجالي ،وعلي محمد المبيض ،شرح قانون العقوبات العسكري ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن ،عمان

2008م،ص.26

3
4

عزت مصطفى الدوسوقي  ،شرح أحكام القانون العسكري،المرجع السابق ،ص.17

مأمون محمد سالمة ،شرح قانون األحكام العسكرية مطبعة جامعة القاهرة1984 ،م ،في ذات المعنى إبراهيم الشرقاوي  ،المرجع

السابق  ،ص  ،205فالح العنزي  ،المرجع السابق ص .277
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الفرع األول
تعريف الجريمة العسكرية
أوالً :تعريف الجريمة العسكرية:
تعريف الجريمة لغ ًة :أصل كلمة جريمة من جرم بمعني كسب وقطع .1
والجرم:مصدر الجارم الذي يجرم نفسه وقومه ش اًر كما تعني التعدي والذنب .2
ويعرفها فقهاء الشريعة اإلسالمية بأنها محظورات شرعية زجر هللا عنها بحد أو تعزير .
والمحظورات هي :إما إتيان فعل منهي عنه ،أو تر

فعل مأمور به ،وقد وصفت

المحظورات بأنها شريعة ،إشارة إلي أنه يجب في الجريمة أن تحظرها الشريعة .3
ويعرفها فقهاء القانون الوضعي :الجريمة هي إتيان فعل معاقب عليه أو تر فعل مأمور
به ومعاقب علي تركه بحد أو تعزير .4
كما عرفها المشرع السوداني في المادة الثالثة من القانون الجنائي السوداني سنة 1991م
بقوله أن الجريمة تشمل كل فعل معاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
والدكتور قدري الشهاوي يعرف الجريمة العسكرية بأنها الجريمة التي تقع بالمخالفة
لواجب عسكري أو للنظام العسكري وال تقع إال من عسكري ، 5وعرف الفقيه المصري
د.مأمون سالمة الجريمة العسكرية بأنها"كل فعل يقع بالمخالفة لنا تشريعي قصد بها
المشرع حمايةمصلحة قانونية لها الصفة العسكرية التصالها بمصلحة الجماعة األساسية في
الدفاع". 6

 1اإلمام محمد أبو زهرة ،الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي ،دار الفكر العربي ،لم تحدد سنة النشر ،ص.12
 2أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور األفريقي المصري ،لسان العرب ،نشر أدب الحوزة إيران  1405،ج،21ص.91
 3عبد القادر عودة ،التشريع الجنائي االسالمي مقارناً بالقانون الوضعي ،المجلد األول ،مكتبة دار التراث، 2005 ،ص.36
 4معجب بن معدي الحويقل العتيبي ،حقوق الجاني بعد صدور الحكم في الشريعة اإلسالمية ،مطبعة سفير بالرياض ،ط1413، 1ه
،ص.17
 5قدري عبد الفتاح الشهاوي ،موسوعة تشريعات القضاء العسكري ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية،سنة 2004م  ،ص.175
6

مأمون محمد سالمة ،قانون األحكام العسكرية ،مطبعة جامعة القاهرة 1984،م ،ص.101
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عز وجل-
في حين عرفها الدكتور عبد القادر عودة "هي مخالفة المسلم لتعاليم هللاّ -
الواردة في كتابه والتي تحث على الجهاد وقتال األعداء دفاعاً عن الدين والنفس فهي
تختلف عن الجريمة العادية والسياسية ألنها مرتبطة بالجهاد"  ، 1وعرفها الدكتور عزت
الدسوقي" هي الجريمة التي تقع بالمخالفة للقانون العسكري كنوع من الخطأ المهني أو
الوظيفي يرتكبه أحد العسكريين بسبب وظيفته وهو فعل يمس مباشرة النظام العسكري
الداخلي"، 2ولقد عرفها القاضي الدكتور /سميح عبد القادر المجالي "كل فعل أو امتناع عن
فعل يصدر عن شخا مسئول جنائياً يتمتع بالصفة العسكرية ويشكل إخالالً بالمصلحة
اء
القانونية ذات الصفة العسكرية أو يعرض هذه المصلحة للخطر ويقرر له المشرع جز ً
جنائياً، 3ويالحظ على التعريف األخير أنه جمع بين المعايير الثالثة .
وهذا التعريف يتفق مع الباحث حيث أنه يشترط لقيام الجريمة العسكرية .1:أن
يكون مرتكب الجريمة العسكرية حامالً للصفة العسكرية ومسئول جنائياً.2.أن يشكل فعله
إخالل بالمصلحة العسكرية.3.أن يكون المشرع قرر لفعله عقوبة ضمن أحكام القانون
العسكري.
ثانياً :أركان الجريمة العسكرية:
تقوم الجريمة العسكرية مثلها مثل الجريمة العادية على ثالثة أركان وهي الركن
الشرعي والركن المادي والركن المعنوي ، 4وسنتولى شرحها كما يلي :
.1الركن الشرعي:
أساا الجريمة الجزائية سواء كانت عسكرية أم عادية وهو فعل أو سلو اإلنسان
إال أنه ليس كل سلو يمكن أن يشكل جريمة وإنما البد أن يجرمه القانون بواسطة نا
يبين ويحدد بدقة ووضوح الفعل أو السلو المكون للجريمة ويحدد العقاب الذي يرصده
1
2
3
4

عبد القادر عودة ،التشريع الجنائي االسالمي ،المرجع السابق ،ص. 89
عزت مصطفى الدسوقي ،المرجع السابق ،ص 43
سميح عبد القادر المجالي ،المرجع السابق ،ص .3
فهد محمد النفيسة ،إجراءات التحقيق والمحاكمة في الجرائم العسكرية ،رسالة ماجستير 1426ه ،جامعة نايف العربية للعلوم

األمنية،ص.45
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لمرتكبها 1والمبدأ األساسي الذي ينظم هذا الركن هو مبدأ الشرعية الذي ينا على (أال
بناء على نا).2
جريمة وال عقوبة إال ً
.2الركن المادي:
يتمثل الركن المادي في الجريمة العسكرية في كل سلو مادي إيجابي(فعل) أو
سلبي (امتناع) يأتيه الجاني ويمثل إخالالً بالنظام العسكري أو الواجبات التي يفرضها
القانون العسكري  ،تتحقق به النتيجة اإلجرامية (في الجرائم العسكرية ذات النتيجة
المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري والقوانين األخرى المرتبطة به) مع ارتباط هذا
السلو اإلجرامي بتلك النتيجة اإلجرامية برابطة السببية المادية (في العسكرية ذات النتيجة)
على النحو الذي تقرره القواعد العامة في القانون الجنائي).3
 .1الركن المعنوي:
وهو النشاط اإلجرامي الذهني والنفسي للجاني وجوهر هذا النشاط هو اإلاردة
اإلجرامية وال يكفي توافر ماديات الجريمة لقيام المسئولية عنها ولكن البد من توافر الركن
اء كان في صورة القصد الجنائي أو في صورة الخطأ فالقصد الجنائي هو الركن
المعنوي سو ً
المعنوي في الجرائم العمدية  ،و الخطأ هو الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية .4
ثالثاً :معايير تعريف الجريمة العسكرية
رغم تعدد التعاريف التي أوردها الفقهاء للجريمة العسكرية إال أن جميعها يستند إلى أحد
المعايير التالية وهي :
 .2المعيار الشكلي:
وفقاً لهذا المعيار تعتبر الجريمة العسكرية إذا ما نا عليها القانون العسكري أو
كانت تدخل في نطاق القانون العسكري بغض النظر عن صفة مرتكبها إذ يقتصر
1

عواد فالح العنزي ،المرجع السابق ،ص.318

3

محمد عبد هللا أبو بكر سالمة ،المحاكم العسكرية بين الشريعة والقانون والمساا بحقوق وحريات األفراد –منشأة المعارف االسكندرية

2

ساهر الوليد ،األحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني ،الجزء األول ،ط 1غزة،سنة2010م ،ص.8

،سنة2012م ،ص.70
4

فهد محمد النفيسة  ،المرجع السابق ،ص .46
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المنظم في هذا الشأن على تعدد أنواع معينة من الجرائم ينا عليها المشرع أنها تدخل
ضمن قانون األحكام العسكرية من حيث الموضوع أو من حيث اإلجراءات أو من حيث
اإلجراءات والموضوع معاً .1
 .3المعيار الشخصي:
يستند هذا المعيار في تحديد مفهوم الجريمة العسكرية إلى صفة مرتكبها فوفقاً
لهذا المعيار تعتبر جميع الجرائم التي يرتكبها العسكريون ومن في حكمهم جرائم عسكرية
وبغض النظر عن مكان ورودها في نصوص القوانين الجنائية المختلفة وسواء أكان
منصوصاً عليها في قانون العقوبات العسكري أم غيره من قوانين الجزاء األخرى .2
.3المعيار الموضوعي:
آخر المعايير التي وضعت لتعريف الجريمة العسكرية وهو يركز على
جوهرها وعلى التحديد الواقعي لطبيعة المصلحة المحمية بالنا الجزائ ي 3فإذا تم
اإلعتداء على مصلحة من مصالح المؤسسة العسكرية كنا أمام جريمة عسكرية أما لو
تم اإلعتداء على مصلحة عامة كنا أمام جريمة عادية والمتأمل لجميع تعاريف الفقهاء
في كتب الفقه للجريمة العسكرية يجد أن جميعها ال يخرج اعتمادها عن أحد هذه
المعايير.
رابعاً :موقف التشريعات من معايير وتعريف الجريمة العسكرية:
.1التشريع العسكري الفلسطيني
أخذ المشرع الفلسطيني بالمعيار الشخصي 4حيث أعتبر أي جريمة تقع من
العسكريين جريمة عسكرية وكذلك الموضوعي 5حيث أعتبر أن الجرائم التي تقع ضد
مصلحة الثورة جرائم عسكرية وكذلك المعيار الشكل ي 6حيث عدد بعض الجرائم

1فهد محمد النفيسة  ،المرجع السابق ،ص.43

2سميح عبد القادر المجالي وعلي محمد المبيض ،المرجع السابق ،ص . 28
3

فالح عواد العنزي ،المرجع السابق ،ص.252

5

المادة( )9من قانون العقوبات التوري 1979م.

4

المادة()11( ،)8من قانون العقوبات التوري 1979م.

6

قانون العقوبات التوري الباب الثالث الجرائم العسكرية المواد()236-187لعام 1979م.
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العسكرية وأعتبر من يقوم بها جرائم عسكرية دون اإلعتداء بصفة مرتكبها أو ورود هذه
الجرائم في قانون العقوبات العام.
.2التشريع العسكري المصري:
أخذ المشرع المصري بالمعيار الشخصي 1والموضوعي 2والشكلي 3األمر الذي
يدلل على مدى تأثير المشرع الفلسطيني بالمشرع المصري وتشابه كال التشريعان.
ويري الباحث أنه يمكننا القول أن الجريمة تعني هي إتيان فعل أو تركه عن
إرادة جنائية إض ار اًر بمصلحة إجتماعية حماها المشرع بقواعد تجرمه وتعاقب عليه جزائياً
،وبالنسبة ألركان الجريمة هي ثابتة في السلو المادي والنشاط الذي يجرمه المشرع مع
توافر الركن المعنوي المتمثل في علم الجاني بتجريم هذا الفعل وإتجاه إرادته نحو إرتكابة
أو تركه بقصد اإلضرار بمصلحة المجتمع التي حددها المشرع ونظمها في ركن مبدأ
الشرعية.

الفرع الثاني
تقسيمات الجريمة العسكرية
الجرائم العسكرية كثيرة ومتنوعة وتختلف التشريعات العسكرية في تقسيماتها
وتصنيفاتها وأنواعها وذلك نتيجة إلختالف المعايير التي تتخذ أساساً لتقسيماتها
وتصنيفاتها ،وال تعني الدول األنجلوساكسونية بتصنيف الجرائم العسكرية وتنسيقها بينما
عنيت دول أخري بهذا التصنيف والتنسيق مثل القانون الفرنسي والقانون اإليطالي
والتشريع النرويجي ومعظم الدول العربية كالقانون العراقي واللبناني والسوري والمصري
،ويعتبر التشريع الفرنسي هو المثال الذي يمكن أن يحتذي به في هذا السياق – قانون
القضاء العسكري لسنة 1965م .4

1
2

المادة()167من قانون القضاء العسكري المصري رقم  1966-25المعدل بقانون 2007/16م.
المادة( )5من قانون القضاء العسكري المصري رقم  1966-25المعدل بقانون 2007/16م.

 3المادة( )7من قانون القضاء العسكري المصري رقم  1966-25المعدل بقانون 2007/16م.
 4محمود محمود مصطفي ،الجرائم العسكرية في القانون المقارن ،ج،2ط، 1دار النهضة العربية 1972،م ،ص 99وما بعدها .مشارا ً
إليه الوليد عبد الحق الصديق ،دور قضاء القوات النظامية في تحقيق العدالة الجنائية دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي ،رسالة دكتوراه
،السودان ،دار الرباط للطباعة والنشر والتوزيع 2005،م ،ص.164
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ورغم تعدد تلك التقسيمات والتصنيفات فهي تشكل طائفة واحدة يجمعها وحدة
النتيجة التي تترتب عليها ،وهي المساا واإلضرار بالنظام العسكري وبالمصلحة
العسكرية التي يقصد المشرع الجنائي حمايتها .1
فيمكن تقسيم الجريمة العسكرية إلى:
أوالً /من حيث جسامتها إلى جنايات وجنح ومخالفات:
أهمية التقسيم إلى جنايات وجنح ومخالفات له نفس األهمية الموجودة في قانون
العقوبات العام فهنا إختالف في إجراءات التحقيق والمحاكمة تختلف تبعاً لنوع الجريمة
إال أن اإلختالف في الجانب الموضوعي ليست له تلك األهمية في قانون العقوبات
العام نظ اًر للطبيعة الخاصة التي تميز بها قانون األحكام العسكرية.2
ونا قانون العقوبات الثوري على أن تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة
حسبما يعاقب عليها بعقوبة جناية أو جنحة أو مخالفة، 3ولقد نا قانون القضاء
العسكري المصري على "الجرائم ثالثة أنواع جنايات وجنح ومخالفات ويحدد نوع الجريمة
بنوع العقوبة األشد المقررة لها في نا القانون  4األمر الذي يستفاد منه أن كالً من
التشريع العسكري المصري والفلسطيني أخذ بهذا التقسيم.
ثانياً/من حيث مصدرها تنقسم إلى جرائم عسكرية بحتة ال ينا عليها إال القانون
العسكري مثل جريمة الفرار و الغياب عن الخدمة العسكرية، 5وجرائم مختلطة يجرمها
القانون العسكري وقانون العقوبات العام في آن واحد مثل جرائم السرقة 6واإلختالا

 1إبراهيم أحمد عبد الرحيم الشرقاوي ،النظرية العامة للجريمة العسكرية ،المرجع السابق ،ص.205
 2أشرف مصطفى توفيق ،دفاع المتهم في الجرائم العسكرية ،إيتر للطباعة والنشر ،ط،1سنة2006م  ،ص.40

3مادة()50فقرة أ من قانون العقوبات الثوري 1979م ولقد أوضحت المادة عقوبة الجناية وأوضحت المادة ()14عقوبة الجنح من نفس
القانون.

4

مادة ( )119من قانون القضاء العسكري المصري 1966/25م ولقد أوضحت المادة () 120عقوبة الجنايات من نفس القانون.

6

مادة( )270من قانون العقوبات العام 1936/74م المطبق في غزة والمادة( )232من قانون العقوبات الثوري 1979م حيث تتحدث

5

المواد ( 210حتى  )217والتي تتحدث عن هذه الجرائم في قانون العقوبات الثوري 1979م

كلتا المادتين عن جريمة السرقة .

7

مادة()106من قانون العقوبات  1936/74الطبق في غزة والمادة( )242من قانون العقوبات الثوري  1979حيث تتحدث كلتا

المادتين عن االختالا.
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7

فهذه الجرائم يتنازعها قانون العقوبات العام وقانون األحكام العسكرية وتثور بشأنها
مشكلة تنازع اإلختصاص بين القضاء العادي والقضاء العسكري.1
ثالثاً/من حيث الركن المادي تنقسم الجرائم العسكرية إلى:
أ.جرائم إيجابية وسلبية:
وذلك بحسب السلو

فإذا تمت الجريمة بقيام الجاني بسلو

كانت الجريمة

إيجابية مثل جريمة اإلعتداء على المرؤوسين والرؤساء، 2أما لو تمت بإمتناع الجاني
القيام بسلو

يفرضه عليه القانون كانت الجريمة سلبية مثل جريمة عدم طاعة

األوامر.3
ب.الجرائم الوقتية والمستمرة:
فالجريمة الوقتية هي التي ترتكب وتتم بإنتهاء الفعل المكون لها فهي تنتج
مباشرة عن الفعل أو اإلمتناع مثل جريمة اإلعتداء على المرؤوسين و الرؤساء أما
الجريمة المستمرة التي يمتد فيها الركن المادي أو السلو فترة من الزمن مثل جرائم
الدخول في الخدمة بطريق الغش .4
ج.الجرائم البسيطة وجرائم اإلعتياد:
فالجريمة البسيطة هي التي تكتمل قانوناً بقيام الجاني بالفعل المكون للركن
المادي لمرة واحدة بعكس جرائم اإلعتياد التي يتطلب القانون تك ار اًر للفعل الذي يقوم به
الجاني المكون للركن المادي.
رابعاً /من حيث الركن المعنوي تنقسم الجرائم العسكرية إلى جرائم مقصودة و جرائم غير
مقصودة ففي حالة الجرائم العسكرية المقصودة يتخذ الركن المعنوي مظهر القصد
الجنائي، 5أما في الجرائم الغير مقصودة فيتخذ الركن المعنوي شكل الخطأ .6

1

محمد عبد هللا أبو بكر سالمة  ،المرجع السابق ،ص.57

3

المادة ( )202من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979م.

5

المادة(  60فقرة أ )من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979م.

2

المواد (223حتى  )227من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979م.

4

المادة () 222من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979م.

6

المادة(  60فقرة ب) من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979م.
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المطلب الثاني
تمييز الجرائم العسكرية عن غيرها من الجرائم
تتفق كالً من الجريمة العسكرية والعادية في قيام كل منها على فكرة الخطأ بمعنى أن
الواقعة المجرمة والمنسوبة إلى شخا مرتكبها تنبني على أنه ارتكب سلوكاً مجرماً يخالف
السلو القويم الذي يتطلبه المجتمع كافة أو المجتمع العسكري.1
كذلك"كالً منهما يخضع لمبدأ الشرعية في الجرائم الجنائية ال جريمة وال عقوبة إال
2
عتداء على مصلحة يحميها القانون ولكن الجريمة
بنا " كما أن كلتا الجريمتين تشكال إ ً
العسكرية ال يتصور وقوعها-في جلها -إال من الموظف العمومي ولكن الموظف العمومي ليس

هو العسكري لوحده فهنا

غيره من الموظفين العموميين والذين قد يقدموا على ارتكاب جريمة

فيتشابه مع الجريمة العسكرية أو هي جريمة التأديبية "فكلتاهما تقع بالمخالفة لواجبات الوظيفة
التي يشغلها ،والجريمة العسكرية التي يرتكبها المخاطبون بقانون األحكام العسكرية تقع بالمخالفة
لواجبات وظيفتهم العسكرية" 3وكذلك تتشابه الجريمة العسكرية مع الجريمة اإلنضباطية والتي
تتعدد المصطلحات التي تطلق عليها في كتب الفقه حيث ذهب البعض إلى تسميتها الخطأ
اإلنضباط ي 4والبعض يخلط بين الجريمة اإلنضباطية و المخالفة كنوع من أنواع الجريمة
العسكرية من أجل ما سبق فال بد لنا بيان األمور التالية عبر الفروع التالية:
الفرع األول :التمييز بين الجريمة العسكرية والجريمة العادية
الفرع الثاني :التمييز بين الجريمة العسكرية والجريمة التأديبية
الفرع الثالث :التمييز بين الجريمة العسكرية والجريمة اإلنضباطية

1

إبراهيم الشرقاوي ،المرجع السابق ،ص.107

3

عزت مصطفى الدسوقي ،المرجع السابق ،ص .16

2

4

عواد فالح العنزي ،المرجع السابق ،ص.302
فهد محمد النفيسة ،المرجع السابق ،ص.63

02

الفرع األول
التمييز بين الجريمة العسكرية والجريمة العادية
أوالً :تعريف الجريمة العادية
كل فعل أو إمتناع صادر عن شخا مميز يحدث خرقاً أو اضطراباً إجتماعياً
عاماً أو خاصاً ويعاقب عليه القانون بعقوبة جزائية أو تدبير إحت ارزية .1
هي تشتر مع الجريمة العسكرية في األركان المكونة لها فهي تتكون من
ثالثة أركان ركن شرعي ومادي ومعنوي وكذلك في إمكانية إرتكابها من قبل العسكريين
والمدنيين.
ثانياً:أوجه اإلختالف
 .1من حيث الجهة المختصة بإجراء التحقيق االبتدائي:
في الجرائم العادية تختا النيابة العامة 2في مباشرة وتحريك الدعوى الجزائية
والقيام بإجراءات التحقيق فيها ،في حين تختا النيابة العسكرية 3بالجرائم العسكرية.
.2من حيث المحكمة المختصة بتوقيع العقوبة:
تختا المحاكم العادية وهي محكمة البداية 4والصلح 5بنظر الجرائم العادية
وتوقيع العقوية على مرتكبها في حين تختا المحاكم العسكرية  6وهي المحكمة
المركزية والمحكمة العسكرية الدائمة والمحكمة الخاصة ،والمحكمة العليا ، 7ومحكمة
الميدان العسكرية بنظر الجرائم العسكرية والفصل فيها حسب القانون.

1

محمود صبحي نجم ،قانون العقوبات ،القسم العام ،دار الثقافة ،عمان سنة 2005م،ص.7

3

المادة( )4من قانون المحاكمات الثوري  1979والتي تحدد اختصاص النيابة العسكرية.

5

المادة()167من قانون االإجراءات  2001/3الفلسطيني والتي تحدد اختصاص محكمة الصلح

7

المادة( )1من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم 4لسنة 2008م.

2

المادة( )1من قانون اإلجراءات الجزائية  2001/3الفلسطيني و التي تحدد اختصاص النيابة العامة .

4

المادة ()168من قانون  2001/3الفلسطني والتي تحدد اختصاص محكمة البداية

6

المادة()119من قانون أصول المحاكمات الثوري وكذلك المواد(122حتى )129و التي تحدد اختصاص كل محكمة من هذه المحاكم

12

.3من حيث القانون المخالفة له الجريمة:
تقع الجريمة العادية بالمخالفة لقانون العقوبات العام والقوانين المكملة له في حين تقع
الجريمة العسكرية بالمخالفة للقانون العسكري.
.4من حيث العقوبات وتنفيذها:
العقوبات على الجرائم العادية 1اإلعدام والحبس ودفع التعويض والربط بكفالة والتدابير
اإلحت ارزية .أما العقوبات على الجريمة العسكرية 2فهي اإلعدام و األشغال الشاقة المؤقتة و
المؤبدة

واألعتقال المؤبد والمؤقت والحبس مع الشغل والحبس البسيط والتكديري والغرامة.

كذلك الفصل من الثورة و تنزيل الرتبة و الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية ومن تولى أي
مهمة في الثورة .أما من حيث التنفيذ فمثالً طريقة تنفيذ اإلعدام على المدنيين المذنبين تتم
بواسطة الشنق 3أما طريقة تنفيذ اإلعدام علي العسكريين المدنبين تتم بواسطة إطالق النار.4
.5من حيث أسباب إنهاء الدعوى الج ازئية و العسكرية
تنقضى الدعوى الجزائي ة 5بوفاة المتهم والتقادم والعفو الشامل بعد الحكم البات وإلغاء
القانون المجرم و أى أسباب أخرى ينا عليها القانون ،وكذلك تنقضى الدعوى الجزائية
العسكرية 6بنفس األسباب مضاف إليها سبب خاص وهو إلغاء الحكم وحفظ الدعوى بمعرفة
8
7
الضابط المصدق فى بعض التشريعات العسكرية مثل التشريع المصرى وكذلك الفلسطينى سنداً

لقانون أصول المحاكمات الثوري لعام 1979م.

1

المادة  37من قانون العقوبات رقم 74لسنة 1936م المطبق في غزة والتي تتحدث عن العقوبات.

3

المادة  415من قانون اإلجراءات الفلسطيني رقم  3لسنة 2001م ،والتي تتحدث عن كيفية تنفيذ األعدام على المدنيين.

5

المادة  9من قانون اإلجراءات الفلسطيني رقم  3لسنة 2001م والتي تتحدث عن انقضاء الدعوى الجزائية.

7

المادة  99من قانون القضاء العسكري المصري  25لسنة 1966م ،والتي تتحدث عن صالحيات الضابط المصدق.

2

المواد ( )20-16-13-12من قانون العقوبات الثوري 1979م ،والتي تتحدث عن العقوبات العسكرية.

4المادة  335من قانون أصول المحاكمات الثوري 1979م ،والتي تتحدث عن كيفية تنفيذ األعدام على العسكريين.
6

المواد  42من قانون العقوبات الثوري 1979م،والتي تتحدث عن انقضاء الدعوى العسكرية.

8

المادة  250من قانون أصول المحاكمات الثوري 1979م ،والتي تتحدث عن صالحيات الضابط المصدق.
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-6من حيث قيود تحريك الدعوى الجزائية 1والعسكرية

2

تخضع الدعوى الجزائية العادية إلى قيود منصوص عليها فى قانون اإلجراءات وهى
الشكوى والطلب واإلذن فال يمكن للنيابة تحريك الدعوى دون مراعاة هذه القيود ،أما فى الدعوى
الجزائية العسكرية فإنها تخضع باإلضافة إلى القيود التي ترد على الدعوى العمومية إلى قيد آخر
وهو إذن اإلحالة ،مثال القانون القضاء العسكرى المصرى الذى ال يجيز إحالة الدعوى للمحكمة
العسكرية دون اإلذن.3

الفرع الثانى
التمييز بين الجريمة العسكرية والجريمة التأديبية
أوالً:تعريف الجريمة التأديبية هى مخالفة الموظف العمومى ألحكام قانون الوظيفة
العامة واللوائح المعمول بها فى الوظيفة العامة، 4والجريمة التأديبية من المتصور إرتكابها من
قبل العسكريين والمدنين وهى تشتر مع الجريمة العسكرية في أن كليهما يقوم بالمخالفة لقوانين
ولوائح الوظيفة العمومية.
ثانياً:أوجه اإلختالف
-1من حيث الجهة المختصة بالتحقيق
فى الجرائم التأديبية الجهة المختصة في التحقيق لجنة خاصة بالتحقيق 5وذلك حسب
قانون الخدمة المدنية ،فى حين تختا النيابة العسكرية بالتحقيق فى الجرائم العسكرية.
-2من حيث الجهة المختصة بالعقوبة

فى الجرائم التأديبية 6فيما عدا عقوبة التنبيه ولفت

النظر تختا لجان التحقيق بإيقاع العقوبات فى حين من الممكن أن يوقع الرئيس المباشر
عقوبتى التنبيه ولفت النظر دون اللجنة مع عدم إمكانية توقيع أكثر من عقوبة على نفس
1

المادة( ) 4من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001م والتي تتحدث عن قيود تحريك الدعوى.

3

المادة( ) 40من قانون القضاء العسكري المصري  25لسنة 1966م ،والتي تتحدث عن إذن األحالة.

5

المادة () 1/69من قانون الخدمة المدنية رقم  23لسنة 1996م.والتي تتحدث عن اإلحالة للتحقيق.

2

المادة(  5فقرة هت )من قانون أصول المحاكمات الثوري 1979م ،والتي تتحدث عن قيود تحريك الدعوى العسكرية.

4

هذا التعريف خاص بنا وهو مستنبط من نا المادة( ) 67من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم  23لسنة 1996م.

6

المادة( ) 2/69من قانون الخدمة المدنية رقم  23لسنة 1996م.والتي تتحدث عن الجهة المختصة بإيقاع العقوبة.

32

المخالفة ،فى حين تختا المحاكم العسكرية فى توقيع العقوبة فى الجرائم العسكرية مع إمكانية
إيقاع أكثر من عقوبة على الجريمة الواحدة .
-3من حيث القانون المخالفة له الجريمة
تقع الجريمة التأديبية بالمخالفة للقوانين واللوائح واألنظمة المعمول بها فى الوظيفة
العامة مع مالحظة أن الجريمة التأديبية ال تخضع لمبدأ الشرعية فى الجرائم ذلك أنه "يعاقب
الموظف إذا ارتكب الجريمة التأديبية سواء أكان منصوص عليها أم لم يكن مادامت تخالف
مقتضيات الواجب الوظيفى

1

،فى حين أن الجريمة العسكرية تقع بالمخالفة للقانون العسكرى

المعمول به.
-4من حيث اإلجراءات والقيود فى كل جريمة
فى الجريمة التأديبية نالحظ أن جهة التحقيق هى نفسها الجهة التى توقع العقوبة
واإلجراءات المتبعة ال تسير في إطار دعوي وإنما في إطار إجراءات وال يوجد قيود معينة علي
سير هذه اإلجراءات بعكس الجريمة العسكرية والتي يتم الفصل فيها بين جهة التحقيق والجهة
التي توقع العقوبة ،ويوجد قيود – سبق ذكرها – علي تحريك الدعوي العسكرية.
 -5من حيث الجزاءات:
في الجريمة التأديبية إذا تبث إرتكاب الموظف مخالفة للقوانين واألنظمة والتعليمات
والق اررات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها فتوقع عليه أحدى العقوبات التالية :
 .1التنبيه أو لفت النظر
 .2اإلنذار
 .3الخصم من الراتب بما ال يزيد عن راتب خمسة عشر يوماً
 .4الحرمان من العالوة الدورية
 .5الحرمان من الترقية حسب أحكام هذا القانون
 .6الوقف عن العمل مدة ال تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الراتب
1

عزت مصطفي الدسوقي،المرجع السابق،ص.17
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 .7تخفيض الدرجة
 .8اإلنذار بالفصل
 .9اإلحالة للمعاش
.10الفصل من الخدمة .1
أما في الجرائم العسكرية فالعقوبات هي –سبق التحدث عنها -اإلعدام واألشغال الشاقة بنوعيها
واإلعتقال بنوعيه بالحبس بجميع أنواعه والفصل من الثورة وتنزيل الرتبة والحرمان من الحقوق
المدنية والسياسية.
.6من حيث مدة التقادم للجريمة كسبب من أسباب إنقضائها:
في الجرائم التأديبية ال يجوز إحالة الموظف إلى التحقيق بسبب جريمة تأديبية مضى على
اكتشافها أكثر من ستة أشهر، 2أما في الجرائم العسكرية –فتحدد مدة التقادم حسب جسامة
الجريمة ففي المخالفة تسقط الحق برفع الدعوى العسكرية بإنقضاء سنة كاملة وثالث سنوات في
الجنح وعشر سنوات في الجنايات.3

الفرع الثالث
التمييز بين الجريمة العسكرية والمخالفة اإلنضباطية
أوالً:تعريف الجريمة اإلنضباطية
هي مخالفة المخاطب بقانون األحكام العسكرية لواجبات وظيفته مخالفة ال
ترقي لدرجة الجريمة ، 4وتشتر مع الجريمة العسكرية في كونهما ترتكبان من طائفة
العسكريين ال غير وتقعان بالمخالفة ألحكام القانون العسكري .

1

المادة( ) 68من قانون الخدمة المدنية رقم 1996/23م الفلسطيني.

3

المادة ( )32من قانون أصول المحاكمات الثوري لعام 1979م.والتي تتحدث عن التقادم للجريمة العسكرية.

2

المادة ()73من قانون الخدمة المدنية رقم  1996/23م .والتي تتحدث عن التقادم للجريمة التأديبية.

4

عزت مصطفي الدسوقي ،المرجع السابق ،ص.48
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ثانياً:أوجه اإلختالف
 -1من حيث الجهة المختصة بالتحقيق
في الجرائم اإلنضباطية الجهة المختصة في التحقيق القائد المباشر  ، 1أما في
الجرائم العسكرية تختا النيابة العسكرية بالتحقيق.
 -2من حيث الجهة المختصة بالعقوبة
في الجرائم اإلنضباطية يختا القائد

2

في توقيع العقوبة في حين أن المحاكم

العسكرية تختا بإيقاع العقوبة في الجرائم العسكرية كما سبق أن أوضحنا.
 -3من حيث مبدأ الشرعية
ال تخضع الجرائم اإلنضباطية لمبدأ الشرعية  3المتمثل في أنه ال جريمة وال عقوبة
بناء علي نا وذلك لعدم تصور حصر الجرائم اإلنضباطية في المجال
إال ً
العسكري في حين تخضع الجرائم العسكرية لمبدأ المشروعية.
 .4من حيث الجزاءات:
في الجرائم اإلنضباطية "الجزاءات التأديبية التي يوقعها الرئيس العسكري فإنها غير
محددة لكل فعل  ،وتنا عليها لوائح الجزاءات العسكرية وللرئيس العسكري فيها
سلطة واسعة من حيث تطبيقها على المخالفات اإلنضباطية وإن كان الرئيس
العسكري يلتزم في توقيعها بالمنصوص عليها في لوائح الجزاءات العسكرية" ،4في
حين أن العقوبات على الجرائم العسكرية محددة بنا القانون العسكري كما سبق
وذكرناها.
1

المادة ( )187من قانون العقوبات الثوري 1979م ،والمادة ( )39من قانون القضاء العسكري واللتين تتحدثا عن جهة التحقيق في

الجرائم اإلنضباطية.

2

المواد ( 189حتي  )195في قانون العقوبات الثوري لعام 1979م والتي تتحدث عن صالحيات القادة في توقيع العقوبة في الجرائم

اإلنضباطية ،وأنظر المادة ( )23من قانون القضاء العسكري المصري والتي تتحدث عن توقيع العقوبة اإلنضباطية بحق مرتكب تلك
الجرائم.

3

المادة ( )187من قانون العقوبات الثوري 1979م والتي عددت الجرائم اإلنضباطية بنحو واحد وثالثون جريمة ثم عقبت بالقول وأي

مخالفة أخري تضر بحسن النظام الثوري ،والمادة ( )24من قانون القضاء العسكري المصري  25لسنة 1966م والتي أوكلت تحديد
الجرائم اإلنضباطية للسلطات العسكرية بق اررات.

4

إبراهيم الشرقاوي ،المرجع السابق،ص.172بعض القوانين العسكرية حددت العقوبات التأديبية للجرائم اإلنضباطية في نفس القانون

العسكري مثل القانون العقوبات الثوري الفلسطيني 1979م حيث نا علي العقوبات اإلنضباطية في المواد ()195-187في حين

قامت قوانين أخري بإحالة هذا التحديد إلي السلطات العسكرية لتحديدها في لوائح خاصة مثل قانون القضاء العسكري المصري حيث
نا في المادة  24منه علي تحديد الجرائم والعقوبات اإلنضباطية بقرار السلطات العسكرية المختصة طبقاً للقانون.
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.5من حيث اإلجراءات:
من حيث اإلجراءات الجزائية فإن إجراءات الجريمة العسكرية تكون قضائية أو
متوافرة فيها الضمانات األساسية في التحقيق والمحاكمة كعلنية المحاكمة وتوكيل
محامي وطرق الطعن في األحكام العسكرية وإجراءاتها الشكلية تحتاج إلى وقت
طويل وهذا بخالف إجراءات المحاكمات اإلنضباطية فهي تتصف بإجراءات سريعة
وجزاء رادع وفعال للمخالف وذلك لضمان تنفيذ المهام والواجبات العسكرية كما أن
المخالفات اإلنضباطية من البساطة بحيث ال تستأهل

التمسك باإلجراءات

القضائية العادية .1

1

فالح عواد العنزي ،المرجع السابق،ص306وما بعدها.مع التنويه والعلم أن الكاتب يشير للجرائم اإلنضباطية بمصطلح المخالفات

اإلنضباطية.
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الفصل األول
التحقيق اإلبتدائي أمام النيابة العسكرية
تمهيد
التحقيق اإلبتدائي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية تختا به سلطة التحقيق للكشف
عن حقيقة األمر في واقعة محددة  ،والتنقيب عن مختلف األدلة الواقعية والقانونية التي تساعد
على معرفة صالحية عرض أمرها على القضاء من عدمه.1
والتحقيق اإلبتدائي يبدأ عقب ختام مرحلة التحقيق األولى أو ما يسمى جمع اإلستدالل
والتي تسبق إجراءات التحقيق اإلبتدائي وهو يعتبر المرحلة األولي من مراحل الدعوى الجزائية
العسكرية والتي تسمي مرحلة التحقيق االبتدائي  ،تمي اًز لها عن التحقيق النهائي الذي يجرى أمام
قضاء الحكم في مرحلة المحاكمة.
ويعتبر التحقيق اإلبتدائي أحد الوظائف األساسية للنيابة العسكرية والتي هي جزء من
أجزاء جسم القضاء العسكري وتكمن أهميته في اآلتي:
 -1توفير الوقت والجهد علي قضاة الحكم من خالل جمع األدلة والوقائع تمهيداً للفصل في
الدعوي.
 -2يصب في مصلحة المتهم خاصة إذا تبين براءة المتهم في بداية الدعوي حيث تعمل النيابة
علي حفظ الدعوي العسكرية دون الوصول بها إلي المحكمة وبالتالي اإلفراج عن المتهم
بسرعة بدون تشهير به.
 -3حفظ األدلة المتعلقة بالجريمة العسكرية لحين عرضها علي المحكمة.
 -4نقل وقائع الجريمة والمجرم من ساحة مسرح الجريمة إلي ساحة المحكمة.

1

عبد القادر جرادة ،دستور اإلستدالل والتحقيق الجنائي في التشريع الفلسطيني ،الناشر مكتبة أفاق،غزة ،عدد الطيبة،ط ،1سنة

2012م،ص.54
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ولهذا فبدون إجراءات التحقيق اإلبتدائي ال يمكن تصور البدء في تحريك الدعوي
الجزائية العسكرية ومباشرتها جزائياً أيضاً ال يتم إال بهذا النشاط اإلجرائي  ،والتي تتمثل
غايته في الوصول إلى الحقيقة وكشف مالبسات الواقعة سواء لمصلحة المتهم أم العكس.
ونظ اًر لهذه األهمية فإن ذلك يقتضي دراسة التحقيق اإلبتدائي أمام النيابة العسكرية عبر
المباحث التالية :
المبحث األول :السلطة المختصة بالتحقيق.
المبحث الثاني :النيابة العسكرية.

المبحث األول
السلطة المختصة بالتحقيق اإلبتدائي
النيابة العامة هي صاحبة االختصاص األصيل في التحقيق اإلبتدائي إذ هي وحدها
الجهة المخولة في ذلك  ،والتحقيق اإلبتدائي من المهام التي قصرها المشرع على النيابة العامة ،
وذلك حرصاً منه على ضمان سير التحقيق على أكمل وجه وصوالً إلى كشف الحقيقة.1
لكن المشرع الفلسطيني خصا جزء من هذا اإلختصاص الموكل للنيابة العامة لصالح
النيابة العسكرية والتي تختا برفع الدعاوي العسكرية المتولدة عن الجرائم الداخلة في اختصاص
القضاء العسكري ومباشرتها على الوجه المبين في القانو ن ، 2كما أكد على مباشرة النيابة
العسكرية لسلطة التحقيق في الجرائم التالية فور إبالغها بها وهي:
 -1كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القانون العسكري.
 -2الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام.
 -3الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقاً للقانون.3

 1أحمد فتحي سرور  ،الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية  ،دار النهضة العربية ،ط، 4سنة 1981م ،ص .960

2

المادة(  )23من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م.والتي تتحدث عن اختصاص النيابة العسكرية.

 3المادة( ) 25من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة .2008والتي تحدد الجرائم الداخلة في اختصاص النيابة العسكرية.
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مد اختصاص النيابة العسكرية علي حساب
ومن المالحظ أن المشرع الفلسطيني َ

اختصاص النيابة العامة ليشمل بعض جرائم القانون العام وهذا األمر مشابه لما قام به المشرع
المصري ، 1والذي مد اختصاص النيابة العسكرية من خالل مد نطاق صالحيات القضاء
العسكري ،ورغبة من المشرع الفلسطيني في التخفيف علي النيابة العسكرية في عملها فلقد أجاز
لها اإلستعانة بمأموري الضبط القضائي

2

للقيام ببعض أعمال التحقيق أو أعمال اإلستدالل

وذهب المشرع إلي أبعد من ذلك أنه في حالة التلبس  3أعطي مأمور الضبط القضائي العسكري
كافة صالحيات النيابة ،ومن الناحية القانونية يعتبر القادة العسكريون ومأمور الضبط من
سلط ات التحقيق اإلبتدائي وإن اختلفت صالحيتهم أو قلت عن صالحيات المدعي العام -النيابة
العسكرية -في القانون العسكري الفلسطيني وكذلك القانون العسكري المصري.
وألن القضاء العسكري خاص بالعسكريين ورغبة من المشرع الحفاظ علي هيبة القادة
العسكريين فلقد أعطاهم الحق في القيام بإجراءات التحقيق  4في بعض الجرائم وفي حالة غياب
النيابة العسكرية خاصة في الحروب األمر الذي يقتضي منا دراسة السلطة المختصة في التحقيق
اإلبتدائي عبر المطالب التالية :
المطلب األول  :القادة العسكريون .
المطلب الثاني :مأمورو الضبط القضائي العسكري.

1

المواد ( )167 ،122 ،10 ،7من قانون القضاء العسكري المصري رقم 25لسنة 1966م المعدل بقانون رقم  16لسنة

2007م.والتي تمد اختصاص القضاء العسكري إلي جميع الجرائم المرتكبة داخل أماكن تواجد الجيش وجميع الجرائم التي يرتكبها
العسكريون.

2

المواد (16(،)13 ،12 ،11 ،10فقره –ب) )21(،والتي تتحدث عن مأموري الضبط القضائي في قانون العقوبات العسكري

الفلسطيني سنة 1979م.

3
4

المادة ()13من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني الثوري لعام 1979م.والتي تتحدث عن الجرم المشهود(حالة التلبس)

المواد( )194 ،189من قانون 1979م والتي تتحدث عن صالحيات القادة في توقيع العقوبة.

03

المطلب األول
القادة العسكريون
صاحب إنشاء الجيوش سن قوانين لألحكام العسكرية  ،وكان للقائد علي من هم أقل منه رتبة
سلطات غير محدودة تصل إلي حد األمر باإلعدام  ،هذا وقد أخذت تلك السلطات تنكمش تبعاً
للتنظيم الحديث لسلطات الدولة وإخضاع الجيوش للسلطات المدنية وتبدل النظر إلي الخدمة
بأسلحة الجيش وإعتبارها شرف وواجب  ،فضالً عن سريان مبدأ الشرعية القانونية للجرائم
بناء علي نا  ،1وهكذا تقلصت سلطات القائد العسكري
والعقوبات وأنه ال جريمة وال عقوبة إال ً
لتصبح سلطات محدودة بعد أن كانت غير محدودة ومن المالحظ أن بعض التشريعات تعطي
للقائد الصالحية في التحقيق وإيقاع العقوبة بخصوص الجريمة اإلنضباطية

2

دون الجريمة

العسكرية وبعض التشريعات األخري تعطي القائد الصالحية في نظر جميع الجرائم وذلك في
التشريعات التي ال تميز بين الجريمة اإلنضباطية والعسكرية .3
ودراسة القادة العسكريين كسلطة تحقيق تقتضي توضيح ما يلي :
أوالً  :مفهوم القائد العسكري
المتفق عليه أن القائد العسكري هو الضابط القائد لجميع القوات المخاطبة من قانون
األحكام العسكرية  ،مثل وزير الدفاع ،أو قائد الجيش ،أو كان قائد الفرقة سواء كان برتبة فريق
أو فريق أول  ،أو قائد لواء أو ما دون ذلك ( قائد كتيبة أو سرية أو فصيل ) سواء أكان برتبة
عميد أم عقيد أم مقدم وحتى رتبة مالزم .4

1

قدري عبد الفتاح الشهاوي  ،المرجع السابق،ص.425

2

المشرع الفلسطيني والمصري يعطي للقائد فقط الحق في نظر الجريمة اإلنضباطية ،أنظر :المواد()189من قانون العقوبات الثوري

3

محمود محمود مصطفي ،الجريمة العسكرية في القوانين المقارنة،دار النهضة،الجزء األول ،ط،1سنة 1971م 1972-م ص.3

4

فهد محمدالنفيسة ،المرجع السابق،ص 10ومابعدها.

الفلسطيني لسنة 1979م وكذلك أنظر :المادة ()23من قانون القضاء العسكري المصري .
وأنظر في ذات المعني فالح عواد العنزي ،المرجع السابق ،ص.514

13

ونجد أن المشرع الفلسطيني لم يضع تعريف واضح لمفهوم القائد ولكن المقصود به سنداً
لتعاريف القانون العسكري لعام 1979م فإن القائد هو القائد األعلي للقوات المسلحة . 1ولكنه
تطرق إلي الصالحيات التي يمتلكها القادة العسكريون وعدد هؤالء القادة .2
ومقارنة بالمشرع العسكري المصري فلم تحدد المادة ( )23من قانون األحكام العسكرية
من هو المقصود بالقائد الذي له إتخاذ كافة إجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية ،
ولكن تعريف القائد في تطبيق القانون القضاء العسكري المصري هو قائد الكتيبة أو ما
يعادلها فأعلى ويختا بتحقيق الجرائم العسكرية والتصرف فيها وفقاً للقانون وطبقاً للسلطات
المخولة له .3
ويعني المشرع العسكري المصري بعبارة قائد الكتيبة أنه قائد كتيبة المشاة أو ما يعادلها
من سالح المدفعية أو المهندسين أو...إلخ .4
ويرى الباحث أن المقصود بالقائد العسكري في عرف القانون القضاء العسكري هو
القائد المخاطب بذلك القانون من قائد فصيل أو سرية أو كتيبة فأعلى أو ما يعادلها في الوحدات
العسكرية المختلفة.
ثانياً  :مدى حدود سلطات القائد في التحقيق
والمقصود بتحقيق القائد هو إحدى صالحيات الضبطية القضائية العسكرية المخولة في
الجرائم العسكرية بدائرة عمل كل منهم وكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً ومنتجاً
إلثارة القانونية . 1

1

المادة ()3من قانون أصول المحاكمات الثوري الفلسطيني لعام 1979م،حيث عرفت القائد األعلي :هو القائد العام لقوات الثورة

الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

2

المواد()189،194من ق.ع.ف.ث.لسنة 1979م.

3إرشيد عبد الهادي الحوري ،التأديب في الوظائف المدنية والعسكرية ،دراسة مقارنة بين التشريعين المصري والكويتي ،النشر دار النصر
للطباعة اإلسالمية ،القاهرة ،سنة 2001م ،ص.133و أنظر المادة()34من الئحة اإلنضباط العسكري للقوات المسلحة المصرية

الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1849لسنة 1971م،والتي تكفلت بتعريف المقصود بالقائد سنداً لتطبيق قانون القضاء العسكري

المصري.

4

أشرف مصطفي توفيق ،شرح قانون القضاء العسكري ،النظرية العامة ،إيت ار للطباعة والنشر،ص.67
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والمجال الطبيعي لتحقيق القائد هو الجرائم العسكرية فيقوم هو أو من ينيبه من الضباط
التابعين له بكل ما يخوله النظام له من صالحيات البحث عن تلك الجريمة  2ومرتكبيها  ،ويقوم
بجمع اإلستدالالت الموصلة إلي إثبات الجريمة وصحة نسبها إلي مرتكبها  ،وتحقيق القائد بهذا
المعنى ينطوي على معني جمع اإلستدالالت أي أنه بمثابة تحضير للتحقيق بالمعنى القضائي.3
وسنوضح حدود سلطات القائد في التحقيق علي النحو التالي:
 -1في التشريع الفلسطيني :
المشرع الفلسطيني أعطي للقائد صالحيات وحدود في التحقيق وتتمثل هذه الحدود في:
أ-من حيث نوع الجريمة :أعطي المشرع للقائد العسكري أو من ينوب عنه من الضباط
الصالحية في نظر الجرائم اإلنضباطية حيث نا علي هذه الجرائم علي سبيل المثال في المادة
 187من القانون العقوبات العسكري الفلسطيني لعام 1979م وأذكر منها علي سبيل المثال:
 -1مخالفة األوامر والتعليمات العسكرية.
 -2النوم أثناء الخدمة.
 -3اإلهمال.
 -4الشجار.
 -5أية مخالفة أخري تضر بحسن النظام الثوري.
ِ
المالحظ أيضاً أن المشرع العسكري الفلسطيني في حالة أو أثناء العمليات
 معالحربية وتعذر وجود نيابات عسكرية في ميدان العمليات فإن المشرع العسكري
أعطى للقادة العسكريين صالحية مباشرة الدعوى والتحقيق فيها ويجوز أيضاً أن
يكلف قائد الوحدة أحد الضباط التابعين له بأعمال التحقيق في حدود اختصاصه
ويمارسون سلطاتهم ويطبقون األحكام المنصوص عليها في قانون أصول
 1محمد محمود سعيد،قانون القضاء العسكري معلقاً عليه ،الجزء الثاني ،الجرائم والعقوبات ،دار الفكر العربي ،القاهرة 1991،م،ص50
أنظر :في ذات المعني مأمون سالمة،قانون األحكام العسكرية ،المرجع السابق ،ص 350ومابعدها.
2

المادة(/74أ)من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم 4لسنة 2008م ،والتي أعطت القائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له في

جميع األحوال اتخاذ إجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية طبقاً للقانون.
 3عاطف فؤاد صحصاح،التعليق علي قانون األحكام العسكرية،القاهرة ،دار الكتب القانونية 2004،م،ص.67
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المحاكمات الثوري بقدر اإلمكان  ،وتمتد سلطاته إلي توقيف المتهم وإن كان المتهم
ضابطاً فيبلغ قائد القوات بتوقيفه  ،ويكون إخالء سبيله بأمر قائد القوات  ،ويحق
لقائد القوات العسكرية أثناء العمليات الحربية حق الفصل في الدعوى التي تقع
ضمن صالحياته أو أحالتها للنيابة العسكرية .1
ب– من حيث اإلجراءات  :المشرع العسكري الفلسطيني وضح اإلجراءات واألصول الموجزة التي
يتبعها قائد الوحدة في الجرائم اإلنضباطية و التي تتم على الوجه التالي:
 أن يمثل المتهم أمام القائد فيسأله إذا كان يعترف بالتهمة المسندة إليه فإذا أعترفبها أوقع عليه العقوبة التي يستلزمها فعله أما إذا أنكرها فيتلو عليه التقارير
والمضبوطات الواردة ضده ثم يستمع إلى شهادات اإلثبات بعد القسم وإلى دفاع
المتهم.
 ويقضي قائد الوحدة بالبراءة عند عدم ثبوت الفعل وبالعقوبة التي يستجوبها فعلهويدون ذلك على ورقة الحكم بخطه ويوقع عليها  ،وينفذ قائد الوحدة الحكم بواسطة
القوة ويحيط الجهات المختصة علماً بذلك . 2
ِ
المالحظ أيضاً أن المشرع العسكري الفلسطيني في القانون القضاء العسكري رقم4
ومن
لسنة 2008م حدد اإلجراءات المتبعة من القائد العسكري إذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة في
اختصاصه فله حق التصرف فيها علي الوجه الآلتي:
 -1حفظ القضية إذا وجد مبرر لذلك.
 -2مجازاة مرتكب الجريمة إنضباطياً.
 -3إحالة الموضوع إلى السلطة األعلى.
 -4أما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلى النيابة
العسكرية المختصة للتصرف طبقاً للقانون .3
1

المواد() 284 ،283 ،282من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني الثوري لعام 1979م.

3

المادة(/74ب،ج)من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم 4لسنة2008م.وأنظر المادة( )280من قانون أصول المحاكمات

2

المادة  281من .ق .أصول المحاكمات الفلسطيني الثوري لعام 1979م.

الفلسطيني الثوري لعام 1979م.
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ج-من حيث العقوبة :تختلف سلطة القائد بحسب رتبته بطبيعة الحال فتضيق هذه السلطة كلما
كانت رتبته أقل وتتسع كلما كانت رتبته أكبر  ،وعلى أي حال فإن المعول عليه في تحديد سلطة
القائد هو بالوظيفة التي يتوالها وليس بالرتبة .1
لذلك تتفاوت صالحيات القادة العسكريين في توقيع العقوبات اإلنضباطية علي
بدء من القائد األعلي للقوات وتدرجاً بقادة
مرؤوسيهم من الضباط وصف الضباط والجنود ً
الكتائب والسرايا وكذلك قادة الفصائل والوحدات  ،وتوقع العقوبات من قبل القادة حسب
صالحياتهم التي حدده القانون العسكري بفرض التنبيه واإلنذار ومدد الحجز والحبس والتجميد
والتنزيل الرتبة .2
 -2في التشريع العسكري المصري :
المشرع المصري أعطي للقائد صالحيات وحدود في التحقيق وتتمثل هذه الحدود في:
أ-من حيث نوع الجريمة :أعطي المشرع العسكري سنداً لنا المادة ( )23من قانون القضاء
العسكري المصري للقائد العسكري أو من ينوب عنه من الضباط اتخاذ كافة إجراءات التحقيق
في الجرائم العسكرية .
لذلك يجب التوفيق بين اآلراء الفقهية بإعتبار أن المشرع أوجد نوعين من
التحقيق(تحقيق القائد)وينصرف إلي الجانب اإلنضباطي ويلحق به الجرائم العسكرية البحثة أو
الجرائم ذات الطبيعة اإلنضباطية العادية وأن تحقيق القائد ال يتعدى العقوبات في الالئحة
اإلنضباطية  ،أما قرار اإلحالة الذي يصدر من النيابة العسكرية فمحله تطبيق العقوبات الواردة
في قانون األحكام العسكرية ذاته  ،وبناء عليه فإن تحقيق القائد هو تحقيق له طبيعة خاصة
مميزة ينصب على الجانب اإلنضباطي وينتهي بقرار إداري ال بحكم وبالتالي فالعقوبات فيه ذات
طبيعة تأديبية .3

1

عزت الدسوقي ،المرجع السابق،ص.358

3

أشرف مصطفي توفيق ،النظرية العامة ،المرجع السابق ،ص.66

2

المواد( 189حتي  )195من قانون العقوبات الفلسطيني الثوري لعام 1979م
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ب -من حيث اإلجراءات:
عندما يرتكب أحد المخاطبين بقانون األحكام العسكرية جريمة تأديبية أو جريمة
إنضباطية فيقرر قائده معاقبته عنها  ،فإن اإلجراءات التي يتخذها القائد أو األصول المتفق
عليها أن القائد يتخذ ق ار اًر بمجازاة المذنب تأديبياً أو إنضباطياً بما له من سلطة توقيع الجزاء في
الحدود والمقادير التي حددها القانون  ،وإما إحالة المتهم إلي الجهات القضائية العسكرية
المختصة للسير في إجراءات المحاكمة عسكرياً  .1وللقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له
في جميع األحوال اتخاد إجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية طبقاً للقانون وإذا تبين أن
الجريمة المرتكبة داخله في اختصاصه فله حق التصرف فيها على الوجه اآلتي :
 -1حفظ القضية إذا وجد مبرر لذلك.
مجازة مرتكب الجريمة إنضباطاً.
ا
-2
 -3إحالة الموضوع إلى السلطة األعلى.
 -4إحالة الموضوع إلى النيابة العسكرية المختصة طبقاً للقانون .
ج -من حيث العقوبة :
ال يجوز للقائد توقيع عقوبة إنضباطية إال بعد التأكد من صحة اإلتهام وتحقيق أوجه
دفاع المتهم عن نفسه ويجب أن يكون التحقيق كتابة في أحوال فرض العقوبات الشديدة على
الضباط وفي أحوال تنزيل الدرجة والحرمان من الدرجة المحلية وحبس ضباط الصف إذا زادت
مدته عن عشرة أيام وحبس الجنود إذا زادت مدته عن واحد وعشرين يوماً على أنه يجوز في
أحوال خدمة الميدان اإلكتفاء بالتحقيق شفاهه على أن تكتب مسببات القرار .2
ويري الباحث أن المشرعين الفلسطيني والمصري يمنحان القادة العسكريين صالحيات
توقيع الجزاءات اإلنضباطية أو التأديبية ،وهي متروكة للسلطات العسكرية المختصة كما نا
عليها المشرعان الفلسطيني و المصري .3

1
2
3

عزت الدسوقي ،المرجع السابق  ،ص .361
المادة( ) 39من قرار وزير الدفاع رقم  409لعام 1968م.

المادة ()24من قانون القضاء العسكري المصري .والمادة(  )75من القانون القضاء العسكري الفلسطيني.
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المطلب الثاني
مأمور الضبط القضائي العسكري
أوالً :مفهوم الضابطة القضائية العسكرية
بسبب األعباء الملقاه علي عاتق النيابة العسكرية وغيابها في بعض األحيان عن واقع
الميدان في العمليات الحربية فلقد إرتأي المشرع الفلسطيني حرصاً منه علي تخفيف هذه األعباء،
وعدم غياب دور النيابة بإيجاد مساعدين للنيابة من ضمن المؤسسة العسكرية تعمل تحت إشراف
ورقابة النيابة العسكرية وهم أعضاء الضابطة القضائية ،وهم موظفون عموميون يطلق عليهم
مأموري الضبط القضائي ويتولون جمع اإلستدالالت.1
ثانياً :الضابطة القضائية في التشريع الفلسطيني
أ-أعضاء الضابطة القضائية:
نا المشرع الفلسطيني على أن " :المدعي العام أو من يقوم مقامه هو رئيس الضابطة
القضائية العسكرية ويخضع لرقابته جميع أعضاء ومأموري الضابطة القضائية في نطاق
الصالحيات الممنوحة لهم في هذا القانون".2
وكذلك وضح المشرع الفلسطيني أعضاء الضابطة القضائية سنداً لقانون أصول
المحاكمات الثوري لعام 1979م وأيضاً طبقا لقانون القضاء العسكري الفلسطيني وهم :3
 -1ضباط وصف الضباط األمن والوحدات واألجهزة.
 -2ضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية.
 -3ضباط و قوات الثورة الفلسطينية.
1

عبد المعطي عبد الخالق ،الوسيط في شرح قانون األحكام العسكرية،الناشر دار النهضة العربية،القاهرة ،سنة 2005م

،ص(*.201حيث تعتبر مرحلة جمع اإلستدالالت هي من أهم مراحل الدعوى الجنائية العسكرية  ،ألنها سابقة على الدعوى كمرحلة
أولية).

2
3

المادة () 64من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لعام 2008م.

المادة( ) 65من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم 4لعام 2008م .والمادة( ) 12من قانون أصول المحاكمات الثوري لعام

 1979م.
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 -4األفراد الذين يمنحون هذه السلطة من القائد األعلى أو من يفوضه فيما يكلفون به.
 -5من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أو أنظمة أخرى منبثقة عنها .
 -6قادة الوحدات والتشكيالت والمواقع .
 -7قادة مراكز الكفاح المسلح الفلسطيني.
ب-مهام أعضاء الضابطة القضائية:
المشرع العسكري الفلسطيني نا على مهام أعضاء الضابطة القضائية السالف ذكرهم
كل في دائرة اختصاصه .1
ويمكن الحديث عن مهامهم الوظيفية بأنهم مكلفون بإستقصاء الجرائم وأدلتها والقبض
على فاعليها وإحالتهم إلى المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم .
حيث يقوم أعضاء الضابطة القضائية بتلقي اإلخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في
أماكن إختصاصهم  ،وكذلك في حالة التلبس تزداد صالحيات مأمور الضبط القضائي ويحق له
3
2
إيفاء لهذه الغاية فقد نا المشرع العسكري
القبض علي المتهم ودخول المنازل بال مذكرة  ،و ً
أيضاً على أن يقوم بوظائف الضابطة القضائية النائب العام وأعضاء النيابة من الوكالء

والمعاونين ويساعده في إجراء وظائف الضابطة القضائية األعضاء السالف ذكرهم ضمن القواعد
المحددة  ،وفي نطاق الصالحيات الممنوحة لهم قانوناً.4
ثالثاً:الضابطة القضائية في التشريع العسكري المصري.
أ-أعضاء الضابطة القضائية
وضح المشرع المصري أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه وهم:
 -1ضباط وصف ضباط المخابرات الحربية.
 -2ضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية.
1

المادة  66من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم 4لعام 2008م .وراجع المادة ( )10،11من قانون أصول المحاكمات الثوري

لعام 1979م.

2
3
4

المادة ( )78من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني الثوري لعام 1979م .التي تحدد القبض علي المتهم.

المادة ( )73من.ق أصول المحاكمات الثوري  .79التابعة لدخول المنازل بال مذكرة من النيابة.
المادة ( )11من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني الثوري لعام 1979م.
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 -3الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطات من وزير الدفاع أو من
يفوضه فيما يكلفون به من أعمال.
من يخول هذه الصفة بمقضي قوانين أخرى أو ق اررات صدرت تنفيذاً لها

1

*وأيضاً وضح المشرع المصري أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة عمله وهم:
 -1ضباط القوات المسلحة.
 -2قادة التشكيالت والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها .2
وكذلك نا المشرع العسكري المصري على أن أعضاء الضبط القضائي العسكري بو ازرة
الداخلية (الشرطة) تحديدا المادة ()7من القرار الوزاري رقم " "1050لسنة 1973م .
 -1ضباط الشرطة كل في دائرة اختصاصه.
 -2ضباط وأمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف الملحقون بقسم اإلنضباط العسكري.
 -3ضباط وأمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف الملحقون بالوحدات األخرى الذين يمنحون
هذه السلطة من وزير الداخلية.
وأخي اًر فإن أعضاء الضبط القضائي العسكري ينقسم إلي قسمين :
القسم األول :هم أعضاء ضبط قضاء عسكري ذو إختصاص شامل وغير قاصر على مكان
محدود (عام) وهؤالء محدودين بنا المادة ()11من نفس القانون.
القسم الثاني  :هم أعضاء ضبط قضاء عسكري شامل اإلختصاص ومحدد بمكان إختصاصهم
(خاص) وهم محددين بنا المادة (12و)13من نفس القانون.
ب-مهام أعضاء الضابطة القضائية نا المشرع العسكري المصري على أن ":يتولى الضبط
القضائي العسكري المدعي العام وأعضاء النيابة العسكرية ويمارا وظائفه ضباط القضاء
العسكري عند تكليفهم بأي عمل من أعماله .1
1
2

المادة ( )12من قانون القضاء العسكري المصري.

المادة ( )13من قانون القضاء العسكري المصري.
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ويمكن الحديث عن المهام أو واجبات أعضاء الضبط القضائي متفقة وال تخرج عن واجبات
أصلية ورئيسية تتمثل في:
 -1قبول التبليغات والشكاوى.
 -2إجراء التحريات .
 -4جمع اإلستدالالت وله في سبيل ذلك أن يجري المعاينات الالزمة ويسمع الشهود ويستعين
بأهل الخبرة في المسائل الفنية وله أن يسأل المتهم وأن يتخذ الوسائل التحفظية الالزمة
للمحافظة على أدلة الجريمة.
 -5تحرير محضر جمع اإلستدالالت .2
وهنا أيضاً مهام يقوم بها مأموري الضبط القضائي ذات الطبيعة الخاصة والمتمثلة في:
 -1التلبس .3
 -2اإلجراءات التحفظية والتحفظ على األشخاص والقبض .4
ويري الباحث أن المشرعان الفلسطيني والمصري يتفقان في أن القائد العسكري إذا طبق
القانون في حدود مسئولياته المحددة قانوناً فال تعسف في صالحياته ،وكذلك في المهام
الوظيفية لمأمورو الضبط القضائي العسكري .

1
2
3
4

المادة ( )11من قانون القضاء العسكري المصري.
أشرف مصطفي توفيق ،النظرية العامة ،المرجع السابق ،ص .22

المادة ( )31،32إجراءات جزائية مصري .

المادة ( ) 40إجراءات جزائية مصري .
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المبحث الثاني
النيابة العسكرية
النيابة العسكرية هي عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكري وتتبع اإلدارة العامة
كمدع  ،والمدعي العام العسكري
للقضاء العسكري  ،وهي النائب القانوني عن المجتمع العسكري
ٍ
هو الوكيل عن المجتمع في حماية المصلحة العامة العسكرية للدولة ،بمباشرة الدعوى العسكرية
ومتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم بات ،وهي مختصة بسلطتي اإلتهام والتحقيق  ،وتنبسط
واليتها على األقليم الوطني أينما وجدت المصلحة العسكرية .
ويمكن وصف النيابة العسكرية بأنها هيئة قضائية وأعضائها من رجال القضاء  ،وهي
تستمد هذه الصفة من طبيعة أعمالها ،إذ تشتر في حضور جلسات المحاكم الجزائية الممثلة
لديها وتعتبر جزًء من هذه المحاكم ويترتب على تغيبها بطالن الجلسة إلنعقادها بصورة غير
قانونية.1
وهذا يقتضي دراسة المبحث إلى ثالثة مطالب علي النحو التالي وهي:
المطلب األول :تشكيل النيابة العسكرية .
المطلب الثاني :اختصاصات النيابة العسكرية .
المطلب الثالث :خصائص النيابة العسكرية.

1

عبد الحميد لطفي العيلة ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الفلسطيني الثوري لعام 1979م ،غزة مطبعة منصور ،ط1

1995،م ،ص .46
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المطلب األول
تشكيل النيابة العسكرية
يتفق التشريعان الفلسطيني والمصري في تشكيلهما للنيابة العسكرية مع بعضها البعض
وهو ما سنوضحة في اآلتي:
أوالً :تشكيل النيابة العسكرية في التشريع الفلسطيني
بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية الفلسطيني الثوري لعام 1979م يرأا النيابة
العامة النائب العام يعاونه عدد من أعضاء النيابة من الوكالء والمعاونين يدعون بالمدعين
بناء على تنسيب من رئيس الهيئة القضائية،
العامين ويجرى تعيينه بقرار من القائد األعلى ً
ويكون النائب العام مسئوالً تجاه رئيس الهيئة القضائية وتابعاً له في كافة أعماله .1ويقوم الوكالء
والمعاونون بأعمال النيابة العامة التي يفوضهم بها النائب العام .ويمارا المدعون العامون من
الوكالء والمعاونين في أماكن تجمع الشعب الفلسطيني وفي مواقع القوات العسكرية صالحيات
النيابة العامة تحت إشراف النائب العام.2
وبناء على ما سبق فإن تشكيل النيابة العسكرية قانوناً يتولى النيابة العسكرية قضاه
ً
ويسمى القضاء الواقف يمارسون الصالحيات الممنوحة لهم قانوناً ،وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل
السلطة وتابعون لرئيس الهيئة القضائية.3
وبموجب نا المادة ( )24التي تنظم تشكيل النيابة العسكرية سنداً لقانون القضاء
العسكري الفلسطيني الجديد رقم  4سنة 2008م فإنه يتضح جلياً -:
مد ٍع عام مجاز في الحقوق أو الشريعة والقانون  ،يعين من
أن النيابة العسكرية يتوالها ّ

بناء على تنسيب من المجلس األعلى
بين ضباط األمن الوطني بقرار من الوزير المختا ً

1

المادة (/14أ-ب )من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني الثوري لعام 1979م.

3

عبد القادر صابر جرادة ،القضاء الفلسطيني،تاريخ واقع مستقبل ،الناشر آفاق غزة2012،م  ،ص.173
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المادة (  )15من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني الثوري لعام 1979م.
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للقضاء العسكري( ،)1وال تقل رتبته عن مقدم يعاونه عدد من أعضاء النيابة العسكرية ال تقل
رتبتهم عن مالزم.2
ومن ضمن تشكيل النيابة العسكرية أيضاً ُيعين مساعد أو أكثر للمدعي العام العسكري

وعدد كاف من أعضاء النيابة العسكرية من رؤساء ووكالء ومعاونين  ،ويصدر بتعيينهم قرار من
بناء على تنسيب من المدعي العام العسكري.3
المجلس األعلى للقضاء العسكري ً

ويشترط فيمن يعين مساعداً للمدعي العام العسكري أال تقل رتبته عن رائد  ،ومن يعين
رئيس نيابة عسكرية ال تقل رتبته عن نقيب  ،ومن يعين وكيل نيابة عسكرية أن ال تقل رتبته عن
مالزم أول  ،ومن يعين معاون نيابة عسكرية أال تقل رتبته عن مالزم.4
والمشرع الفلسطيني قد وضح شروط تشكيل النيابة العسكرية مع مراعاة نصوص المادتين

( )31,30من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م والتي جاءت أكثر
وضوحاً من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 79م  ،وهذه الشروط فيمن يعين في القضاء
ٍ
مدع عام  ،أو عضو نيابة إشترطت علي ما يلي-:
العسكري بوظيفة
قاض ،أو ٍ

 -1أن يكون ضابطاً في قوات األمن الفلسطينية.
 -2أن يكون حاصالً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون على األقل من إحدى

الجامعات الفلسطينية ،أو إحدى الجامعات المعترف بها قانوناً.
 -3أن يكون غير محكوم عليه بعقوبة جناية ،أو في جنحة مخلة بالشرف أو األمانة ولو
كان قد رد إليه إعتباره أو شمله عفو عام.

 -4أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
 -5أن يتقن اللغة العربية.

 -6أن يجتاز المسابقة القضائية المنظمة بالئحة.

1

يالحظ القانون قد تحدث في جميع المواد ذات الصلة عن الوزير المختا دون أن يحدد المقصود بهذا الوزير،هل هو وزير الداخلية

أم العدل أم غيرهما ،مما يقتض تفسير ما المقصود بالوزير المختا وتحديده منعاً للتضارب والتناقض الصالحيات بين الوزراء.علماً
بأن العمل قد درج على أن يكون وزير الداخلية واألمن الوطني هو المقصود بهذا االختصاص .

2

المادة( )1/24من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4سنة 2008م.

4

المادة () 3/24من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4سنة 2008م.

3

المادة( ) 2/24من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4سنة 2008م.
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 -7واشترطت المادة ( )31من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم ( )4لسنة 2008م
على( :أن ال يباشر القضاة العسكريون والمدعي العام العسكري وأعضاء النيابة العسكرية
وظائفهم إال بعد حلف اليمين التالية:
"أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصاً هلل ثم للوطن وأن أحكم بين الناا بالعدل وأن ألتزم
ُودي مهامي وعملي بكل إخالص وأمانة وشرف وهللا على ما أقول شهيد".
وأحترم القوانين وأن أ ّ
ويؤدى اليمين أمام رئيس السلطة الوطنية وبحضور رئيس الوزراء ورئيس المجلس
األعلى للقضاء العسكري.)1
 -8الصفة العسكرية  :ويستفاد من النصوص القانونية الناظمة لتشكيل النيابة العسكرية أنها
المدعي العام
مشكلة من العسكريين ،حيث أشترط المشرع الفلسطيني فيما يتولى منصب ّ
العسكري أن تكون رتبته العسكرية ال تقل عن مقدم حقوق ،باألضافة إلى الشروط التي

ذكرت سابقاً في توليه وتولي أعضاء النيابة العسكرية .
ثانياً :تشكيل النيابة العسكرية في التشريع العسكري المصري :
نجد أن المشرع الفلسطيني يتفق إلى حد كبير مع المشرع المصري في تشكيل النيابة
عدل
العسكرية  ،ولقد نظم قانون القضاء العسكري المصري رقم ( )16لسنة 2007م الذي ّ

فنا في المادة ()25
بعض أحكام قانون األحكام العسكرية المصرى رقم ( )25لسنة 1966م ّ ،
مدع عام ال تقل رتبته عن عميد  ،يعاونه عدد كافي من
منه على أن ( :يتولى النيابة العسكرية ٍ

األعضاء العسكريين  ،ال تقل رتبتهم عن مالزم أول  )2مع البقاء علي نا المادتين ()26،27
من القانون األحكام العسكرية المصري السابق بشأن تبعية وتكليف أعضاء النيابة العسكرية.
وبينما فى القانون األحكام العسكرية المصري السابق سنة 1966م كان أول قانون ذكر في

1
2

المادة( ) 31,30من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4سنة 2008م.

عزت  ،قانون القضاء العسكري المصري رقم 16سنة2007م  ،الطبعة األولى  ،دار النهضة العربية للنشر ،سنة
فتحي أحمد أنور ّ

2008م ،ص . 25
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المادة األولي منه مصطلح النيابة العسكرية  ،1وكانت القوانين العسكرية السابقة تنفذ عن طريق
مجالس عسكرية .2
المعدل  ،3أن أعضاء
وأشار القانون القضاء العسكري المصري رقم 16سنة 2007م َ
النيابة العسكرية تابعون في أعمالهم للمدعي العام  ،وهذه التبعية هي تبعية وظيفية ال تنفي
التبعية اإلدارية  ،ومعنى ذلك أنها تبعية للتمكين المدعي العام من أعمال اإلشراف والرقابة على
ما يباشرونه من أعمال فنية من اختصاص النيابة العسكرية.4
المعدل  ،أنه يجوز للمدعي العام العسكري  ،5أن يكلف أحد
نفسه َ
وكذلك أشار القانون ُ
أعضاء النيابة العسكرية باألعمال التي يختا بها بالذات أو بقسم منها.6
والنيابة العسكرية وحدة ال تتج أز  ،وكل من أعضائها بحكم هذه التبعية كأنه صادر عن
المدعي العام العسكري ذاته  ،ويمثله بصفته سلطة اتهام.7
ولما رأى المشرع المصري إصالح نظام القضاء العسكري وتطويره اقتضى األمر إسناد
الدعوى العسكرية سواء في مراحل التحقيق أو المحاكمة إلى متخصصين ذوي تدريب خاص من
أفراد القوات المسلحة  ،وأن يعهد بالدعوى العسكرية وهي في دور التحقيق واإلدعاء إلى جهاز
متخصا هو النيابة العسكرية.8
وهذا الجديد الذي أتت به المادة ( )25من القانون القضاء العسكري المصري رقم 16
سنة  2007م وهي إحالة شروط التعيين بوظيفة القضاة وأعضاء النيابة العسكرية إلي المادتين
( )38،116من قانون السلطة القضائية المصري الصادر بالقانون رقم  46لسنة 1972م ،فضالً
1

المادة األولي من قانون األحكام العسكرية المصري السابق رقم 25لسنة 1966م.

3

اإلدارة العامة للقضاء العسكري المصري هي إحدي إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة ،ويتبع هذة اإلدارة نيابة عسكرية وفروع أخري

2

أشرف مصطفى توفيق ،شرح قانون األحكام العسكرية المصري رقم  25لسنة 1966م،ايت ار للنشر ،ط،1سنة2005م ،ص .75

حسب القوانين وأنظمة القوات المسلحة.

4
5

أشرف مصطفى توفيق ،شرح قانون األحكام العسكرية،المرجع السابق،ص .76
المدعي العام بالنسبة للدع وة العسكرية هو أمين المجتمع عليها ،و يباشرها في سائر أنحاء الدولة بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء

النيابة.

6
7
8

المادة ( )25من قانون القضاء العسكري المصري رقم 16سنة2007م المعدل.
عبد الحميد لطفي العيلة ،المرجع السابق،ص47وما بعدها.

قدري عبد الفتاح الشهاوي،موسوعة تشريعات القضاء العسكري،الناشر منشأة المعارف،سنة 2003م،ص . 437
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عن الشروط الواردة بقانون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة المصري الصادر بالقانون رقم
 232لسنة 1959م .1
ويري الباحث أن المشرع الفلسطيني حذا حذو المشرع المصري في إصالح وتطوير نظام
القضاء العسكري من خالل تشكيل النيابة العسكرية ومباشرة وظائفها اإلدارية والفنية في
المحافظة على المؤسسة العسكرية عندما أصدر قانون القضاءالعسكري الفلسطيني سنة 2008م.

المطلب الثاني
خصائص النيابة العسكرية
هنا

خصائا تتميز بها النيابة العسكرية سواء في التشريع الفلسطيني أو المصري

حيث يتفق التشريع والفقه في توافر عدة خصائا للنيابة العسكرية وهي المتمثلة في اآلتي :
أوالً-:التبعية التدرجية  :يقصد بالتبعية التدرجية خضوع عضو النيابة في ممارسته عمله لسلطة
رئاسية بما يتبعها من حق للرئيس في توجيه عمله عن طريق تعليمات يصدرها قبل قيامه به أو
أثناءه  ،ثم رقابته له في تنفيذها وتصحيح العمل المخالف لها إن أجاز القانون ذلك  ،وترتيب
المسئولية التأديبية جزاء لهذه المخالفة.2
حيث نا القانون العسكري الفلسطيني بهذه التبعية سنداً للمادة(/14أ)من قانون أصول
المحاكمات الجزائية الفلسطيني لعام  79م بأن (:يتولى النيابة العامة قضاه يمارسون الصالحيات
الممنوحة لهم قانوناً وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون لرئيس الهيئة القضائية".ونصت
نفس المادة في الفقرة(ج) منها على أنه (:يكون النائب العام مسئوالً تجاه رئيس الهيئة القضائية
وتابعاً له في كافة أعماله).
وكذلك نصت المادة ( )26من القانون القضاء العسكري المصري رقم  16لسنة 2007م
المعدل علي أن (:أعضاء النيابة العسكرية تابعون في أعمالهم للمدعي العام العسكري).
َ

1
2

عزت،المرجع السابق،ص.26
فتحي محمد أنور ّ
عبد الحميد العيلة ،المرجع السابق  ،ص . 52
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ويمكن القول أن عضو النيابة يخضع للقانون والتعليمات الرئاسية  ،وهذه التعليمات
الصادرة عن المدعي العام العسكري واجبة التنفيذ ولكن يشترط لصحتها:
أ -أن تكون مطابقة للقانون  ،فإن خالفته فهي غير واجبة التنفيذ.
ب-أن تطابق هذه التعليمات إلتزام النيابة بالموضوعية فإن خالفته كما هو الحال في حجب
األدلة التي في مصلحة المتهم عن القضاء فهي كذلك غير واجبة التنفيذ  ،1وغني عن البيان
أنه ال يجوز أن تتصل هذه التعليمات إلي حد القضاء تماماً علي السلطة التقديرية ألعضاء
النيابة  ،إذ يخالف ذلك القانون الذي إفترض الثقة فيهم  ،وخولهم هذه السلطة إلعتبارات
تتصل بالمصلحة العامة.2
وتقتصر حدود هذه التبعية على أعمال اإلتهام دون التحقيق  ،فالتحقيق بطبيعته عمل
قضائي  ،ووضع عضو النيابة العسكرية فيه هو وضع القاضي ومن ثم ال يخضع فيه
لتعليمات من أحد  ،ومن ناحية ثانية فإن حدود هذه التبعية التدريجية تنتهي -في مجال
اإلتهام -بدخول الدعوى بحوزة القضاء  ،وجزاء اإلخالل بالتبعية التدريجية هو المسئولية
التأديبية للعضو المخالف.3
ثانياً :الوحدة :تتركز اختصاصات النيابة العسكرية في يد النائب العام بصفة رئيسة  ،فهو
األمين علي الدعوي الجزائية  ،ويباشرها بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة  ،4و
تعني وحدة النيابة عدم تجزئتها  ،واعتبارها سلطة واحدة  ،تباشر في مجموعها بإسم جميع
أعضائها بمعني اعتبار النيابة كما لو كانت شخصاً واحداً  . 5وتعني هنا خضوع أعضاء
النيابة العسكرية لقاعدة عدم التجزئة  ،فهم يمثلون النائب العام وهو ينوب عن الهيئة
اإلجتماعية  ،فكلهم متضامنون يحل الواحد منهم محل اآلخر في حدود سلطته  ،ويكمل

1

عبد المعطي عبد الخالق ،الوسيط في شرح األحكام العسكرية ،المرجع السابق،ص.246

3

فتحي محمد أنور عزت ،المرجع السابق،ص.31

5

أشرف مصطفي توفيق،شرح قانون األحكام العسكرية،المرجع السابق،ص.79

2

4

أشرف مصطفي توفيق ،شرح قانون األحكام العسكرية  ،المرجع السابق،ص.79

محمود محمود مصطفي،الجرائم العسكرية في القانون المقارن ،المرجع السابق،ص.73
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اإلجراءات التي بدأها سابقه  ،ويترتب على ذلك أن يبدأ في التحقق عضو ثم يتبعه آخر
ويتولى ثالث المرافعة أمام المحكمة وهكذا إلى أن يفصل في الدعوى نهائياً .1
وفي هذا قضت محكمة النقض الفلسطينية":إن أهم خصائا النيابة العامة هي
الوحدة غير قابلة للتجزئة بإعتبارها سلطة واحدة تباشر في مجموعها عمالً يصدر عنها ،
وما يصدر عن أحد أعضاء النيابة يعتبر صاد اًر عن النيابة في مجموعها بغض النظر عن
درجة ذلك العضو ألن وحدة النيابة العامة ترجع لوحدة من تمثله وتنوب عنه وهو
المجتمع".2
ويسودها مبدأ عدم التجزئة  ،ويعني أن كل أعضاء النيابة يشكلون جسداً واحداً.3
ثالثاً -:اإلستقالل :األصل أن الحق في رفع الدعوى الجزائية وتحريكها منوط بالنيابة
العسكرية ،والقضاء يتحمل عبء الفصل في الدعاوى التي ترفع إليه فلكل جهة منهما
اختصاص معين  ،فال تستطيع المحكمة رفع الدعوى الجزائية إال في أحوال معينة نا
عليها القانون  ،وحينئذ تكون مباشرتها بمعرفة النيابة العسكرية  ،كما هو الحال بالنسبة
للجرائم التي تقع فيها الجلسة ولم تحكم فيها المحكمة حال انعقادها فيكون نظرها وفقاً للقواعد
العامة.4
والنيابة العسكرية بإعتبارها وكيلة عن المجتمع في مباشرة الدعوى الجزائية فهي تمثله
لدى المحاكم  ،أي تَمُثل النيابة العسكرية في تشكيل المحاكم العسكرية  ،وال تعتبر اإلجراءات

صحيحة ما لم تكن النيابة ممثلة فيها  ،وأعضاء النيابة العسكرية مستقلون ال سلطان عليهم لغير

القانون.5

1
2

محمود نجيب حسني ،المرجع السابق ،ص.8مشا اًر إليه عبد الحميد العيلة ،المرجع السابق،ص.53

نقض جزائي فلسطيني رقم ()2004/38جلسة  2004/11/23م( ،دائرة رام هللا )،عبدهللا غزالن ،مجموعة األحكام القضائية،الجزء

األول ،ط،1ص.46

3
4
5

نقض جنائي مصري رقم ()667لسنة 48ق ،جلسة 1931/4/16م ،ا  2ع،ص.287
عبد الحميد العيلة ،المرجع السابق،ص.54
فتحي محمد أنورعزت،المرجع السابق،ص.31
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رابعاً -:عدم المسؤلية :إحتراماً لمبدأ حرية النيابة العامة في أداء عملها ينبغي أال تكون هذه
النيابة مسؤولة عن أعمالها طبقاً للقواعد العامة في المسؤولية المدنية، 1وقضاة النيابة مكلفون
بمباشرة الدعوى الجزائية ومالحقة المجرمين  ،وهم يقومون بأعمالهم هذه عن حسن ّنية  ،وطبقاً
لمقتضيات مهمتهم  ،فال يمكن أن تترتب عليهم مسئولية مدنية أو جزائية وإن تبين فيما بعد أنهم

لم يكونوا على صواب في المالحقة  ،وقضاة النيابة غير مسئولون أيضاً فيما يقدمونه من
عرضوا بالمتقاضين بالصورة التي تستسيغها األعراف
مطالعات خطية أو مرافعات شفوية ولو
ّ

الجارية في العمل القضائي. 2

ويتعين القول بأن مبدأ عدم مسؤولية النيابة عن مباشرة دعوي الحق العام ليس مطلقاً ،
بل هو محكوم بحسن النية  ،إذ يفترض في عضو النيابة أنه حسن النية أو الظن في تصرفه ،
أما حيث يكون سئ النية فيسئ استعمال سلطته  ،في مثل هذه الحال يسأل جزائياً ومدنياً .3
خامساً -:عدم خضوع أعضاء النيابة ألحكام الرد والتنحي:
لرد القضاة وتنحيتهم
أعضاء النيابة ليسو قضاة حكم ،واألحكام التي نا عليها القانون ّ

عن الحكم قد ُوضعت خصيصاً للقضاة ،إضافة إلى أن النيابة العسكرية خصم في الدعوى
الجزائية وال يجوز للخصم رد خصمه ، 4وقد صرحت بذلك المادة( )141من قانون أصول
المحاكمات الجزائية الفلسطيني لعام 79م  ،فنصت على أنه (:ال يجوز رد أعضاء النيابة وال
أعضاء الضابطة القضائية).
وذلك ألن النيابة العسكرية هي خصم شريف في مباشرة الدعوي الجزائية والمكلفة بكشف
حقيقة التحقيقات التي تجري في ذلك اإلطار من أجل سالمة المؤسسة العسكرية ،وتحريك
الدعوي الجزائية العسكرية أيضاً قانوناً ،ويكون هدف أعضائها هي المحافظة علي المصلحة
العسكرية المحمية بنا القانون والتشريع .

1

ممدوح خليل البحر،مبادئ أصول المحاكمات الجزائية ،عمان ،ص.67

2

عاطف النقيب ،أصول المحاكمات الجزائية ،المرجع السابق،ص.63

4

عبد الحميد العيلة ،المرجع السابق ،ص.55

3

فخري عبد الرزاق الحديثي،شرح أصول المحاكمات الجزائية،دار الثقافة للنشر،عمان،ط2011 ،1م،ص.46
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المطلب الثالث
اختصاصات النيابة العسكرية
النيابة العسكرية – شأنها شأن النيابة العامة – هي المهيمنة علي الدعوي العسكرية ،
وهي التي تنوب عن الهيئة اإلجتماعية العسكرية في مباشرتها واستعمالها في جميع المراحل ،
وهي التي تقدر إعتبارات المصلحة العسكرية للجماعة .1
وتختا النيابة العسكرية بإجراء المالحقة القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها
بناء علي أمر من رئيس الهيئة القضائية أو النائب العام .2
بعلمها ،إما من تلقاء نفسها أو ً
ونظ اًر إلختالف القوانين المطبقة في قطاع غزة عنه في الضفة الغربية فقد عقد عام
2007م برتوكول تعاون وتفاهم بين النيابة العامة والنيابة العسكرية  ،وذلك لحسم الخالفات
بينهما في االختصاص  ،وقد صادق عليه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية  ،وأمهره بتوقيعه
على بركة هللا

3

،وأكد البرتوكول أن النيابة العامة(المدنية) تختا دون غيرها بإقامة الدعوى

الجزائية ومباشرتها وال تقام من غيرها إال في األحوال المبينة في القانون  ،وتتولى النيابة
العسكرية اختصاصاتها بما ال يتعارض مع أحكام القانون .وبمعنى آخر إن اختصاص النيابة

1

ممدوح عثمان أبو العال،مدي أحقية النيابة العسكرية في تقديم التماا بإعادة النظر،مجلة المحاماة،ا  61العدد 6،5

سنة1981م،ص.137مشا اًر إليه محمد هشام أبو الفتوح،قضاء أمن الدولة "دراسة مقارنة"،دار النهضة
العربية،القاهرة1996،م،ص.415

2

المادة () 22من قانون أصول المحاكمات الثوري الفلسطيني لعام 1979م .

3
(لما كانت النيابة العامة المدنية ) هي المختصة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها وال تقام
جاء في ديباجة البرتوكول أنه ّ
المبينة في القانون وفقاً ألحكام المادة ( )1من قانون اإلجراءات الجزائية وكانت النيابة العسكرية هي األداء
من غيرها إال في األحوال ّ

القضائية المختصة بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها في نطاق الجرائم العسكرية.ونظ اًر لتداخل قواعد االختصاص بينهما لعدم وجود

فواصل محددة بين الجرائم العسكرية والمدنية ومرتكبيها أو المجني عليهم فيها وبعد اإلطالع على قانون اإلجراءات الجزائية رقم ()3

لسنة 2001م و قانون خدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم( )8لسنة 2005م وقانون أصول المحكمات الجزائية الثوري لمنظمة

التحرير الفلسطينية لسنة 1979م  .ومن منطلق اإليمان بضرورة منع وقوع تداخل بين االختصاصات تحقيقاً للعدالة والحفاظ على حق
كل حسب اختصاصه ،والمهام الموّكلة إليها ،وتوحيد الجهود القضائية بين أقران المهنة الواحدة فيما
المؤسسات القضائية الفلسطينية ٌ
تنوع مجال إنفاذها .وتقدي اًر من النيابة العامة لدور
يحتم معه توحيد العمل بين القائمين على أداء رسالة واحدة هي رسالة العدالة مهما ّ

النيابة العسكرية في حمل رسالة العدالة في مجال القضاء العسكري فقط انقعد عزم كال الطرفين على عقد بروتكول ّينظم أوجه التعاون

بينهما والتفاهم وفقاً ألحكام الج ازئية النافذة.

05

العسكرية هو اختصاص خاص ال ينعقد لها إذا تعارض مع أي قانون ساري المفعول في الضفة
الغربية أو قطاع غزة .1
وأصبحت النيابة العسكرية تبسط واليتها على كل العسكريين بإستثناء اإلحالة من الوزير
المختا ألطراف مدنيين .2
ويمكن الحديث عن عدة اختصاصات للنيابة العسكرية نذكر منها علي النحو التالي:
أوالً :أعمال جمع اإلستدالل واإلشراف علي أعمال الضبطية القضائية
تجمع أغلب التشريعات العربية علي أن مرحلة جمع اإلستدالالت هي عبارة عن
المرحلة التي يتم فيها جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالجريمة بواسطة البحث والتحري
واإلستقصاء،3وهي المرحلة السابقة علي تحريك الدعوي الجنائية ،والسلطة المختصة في الضبط
القضائي بهذه المرحلة هم مأموري الضبط القضائي ،ويهدف دورهم إلي جمع عناصر اإلثبات
الالزمة لتسهيل مهمة التحقيق اإلبتدائي والنهائي.4
ونصت المادة (/18أ) من قانون أصول المحاكمات الج ازئية لعام 1979م بأن المدعي
العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها  ،وذكرت المادة ( )10من نفس القانون بأن
أعضاء الضابطة القضائية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم
إلى المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم ،وذكرت أيضاً المادة( )16من نفس القانون بأن النائب
العام هو رئيس الضابطة القضائية ،ويخضع لمراقبته جميع أعضاء الضابطة القضائية .وسنداً
لهذه النصوص فإن النيابة العسكرية تُشرف على أعضاء الضابطة القضائية وتوجههم في مرحلة

جمع اإلستدالل.5

1
2

عبد القادرصابر جرادة ،موسوعة اإلجراءات الجزائية الفلسطيني،الناشر آفاق غزة ،سنة2009م،ص.427

المادة () 63من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م.والتي خولت للوزير المختا بإحالة الطرف المدني للقضاء

العسكري لمحاكمته بشرط أن يكون شريك مع أطراف عسكرية.

ويمكن اإلشارة هنا إلي قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية بشأن قرار رد الدعوي بشأن دستورية تطبيق القانون العسكري علي
المدنيين .أنظر القرار المحكمة في ملحق البحث.

3
4

قوانين اإلجراءات الجزائية المادة ()7األردني ،والمواد( )29، 24، 2المصري ،والمادة ( )24السعودي.
المادة()104من التعليمات القضائية للنائب العام رقم 1لسنة 2006م.

5عبد الحميد العيلة  ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1979م  ،المرجع السابق  ،ص.49

15

أما المشرع المصري فقد نا في المادة ( )11من قانون القضاء العسكري المصري
على أن " يتولى الضبط القضائي العسكري المدعي العام وأعضاء النيابة العسكرية .كما
يمارسون وظائف ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأي عمل من أعماله.
ويري الباحث أن المشرعان الفلسطيني والمصري قد نا علي أن "أعضاء النيابة
العسكرية في دوائر اختصاصهم من مأموري الضبط القضائي العسكري ،وجميع مأموري الضبط
القضائي العسكري تابعون للمدعي العام العسكري وخاضعون إلشرافه فيما يتعلق بأعمال
وظائفهم.
ثانياً :مباشرة إجراءات التحقيق اإلبتدائي
األصل أن جميع إجراءات التحقيق تباشرها سلطات التحقيق  ،ومع ذلك فقد أجاز المشرع
لسلطات التحقيق أن تندب أحد مأموري الضبط القضائي في بعض االختصاصات التي من
اختصاصها.
ونا المشرع الفلسطيني في المادة ( )41من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام
79م على أنه "متى قدمت شكوى إلى المدعي العام كان مختصاً بالتحقيق فيها".
وكذلك المشرع الفلسطيني يتفق مع المشرع المصري في مباشرة التحقيق فقد نا على:
" تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم اآلتية فور إبالغها إليها" :1
 -1كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري.
 -2الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام.
 -3الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقاً للقانون.
 -4مع ضرورة اخطار النيابة العسكرية السلطات المختصة بق اررات التصرف بالتحقيق.
وهذا مبدأ هام وجوهري يحقق التناسق الكامل بين التشريع العسكري والقوانين العامة ويرسي
األساا القانوني لسالمة التحقيق العسكري واآلثار المترتبة عليه. 2
1

المادة( ) 25من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م المطبق في قطاع غزة .وكذلك المادة ( )29من قانون

2

حسن عزت ،موسوعة التشريعات العسكرية ،في ضوء الفقه والقضاء والتشريع ،الناشر منشأت المعارف اإلسكندرية1997،م،ص.33

القضاء العسكري المصري.

25

والهدف األساسي من التحقيق اإلبتدائي الذي تضطلع به النيابة هو الكشف عن أدلة
الجريمة جميعها ما كان منها في مصلحة المتهم أو العكس  ،ثم الموازنة العادلة بينهما
إلستخالص نتيجة التحقيق التي تدور حول البحث فيما إذا كانت أدلة اإلدانة كافية
لإلحالة أمام القضاء أم غير كافية لذلك .1
ثالثاً:إحالة الدعوي إلي القضاء وتمثيل اإلدعاء أمامه
بعد أن تنتهي النيابة من التحقيق تتصرف فيه علي األوجه المنصوص عليها قانوناً ،2وهي إذا
تراءى لها أن أدلة اإلدانة غير كافية أو أن هنا سبباً من أسباب إصدار األمر بأال وجه إلقامة
الدعوي ،فإنها تصدر أمرها بذلك ويكون هذا األمر بمثابة قرار قضائي منها بعدم إحالة الدعوي
إلي المحكمة المختصة ،أما إذا تراءى لها أن األدلة كافية علي إدانة المتهم فإنها تصدر أم اًر
باإلحالة إلي المحكمة المختصة بل وتمثل المجتمع "كسلطة اإلتهام" أمام محكمة الموضوع
واليعفيها تمثيل اإلتهام من اإللتزام بالموضوعية  ،ونتيجة لذلك كان عليها أن تقدم إلي القضاء
عناصر الدعوي وأدلتها جميعاً  ،ولو كان منها في مصلحة المتهم أو العكس وعليها أن تقدم
للقضاء كل عون كي يصل إلي حكم مطابق للقانون .3
كما أكد المشرعان علي عدم صحة إنعقاد المحكمة المختصة بدون حضور ممثل عن
النيابة العسكرية التي تمثل سلطتي اإلدعاء واإلتهام أمام القضاء.4
رابعاً:تنفيذ األحكام الصادرة في الدعوي الجزائية
المشرع العسكري نا علي أن النيابة العسكرية تباشر وتحر دعوى الحق العام ،وتنفذ
األحكام الجزائية  ،5ويقصد بتنفيذ األحكام الجزائية أي األحكام الفاصلة في الموضوع وقد تكون
هنا ق اررات سابقة علي الفصل في موضوع الدعوى مثل القبض والتوقيف وإخالء السبيل ،وهذا
من ضمن إختصاصات المدعي العام العسكري .
1

عبد المعطي عبدالخالق،الوسيط في شرح قانون األحكام العسكرية،المرجع السابق،ص.253

2

المواد()78،80من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم 4لسنة 2008م.وكذلك المادة ()105من قانون أصول المحاكمات

3

محمود نجيب حسني ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية،المرجع السابق ،ص.79

5

المادة(/17ب) من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني الثوري لعام 1979م.

الفلسطيني الثوري لعام 1979م.وكذلك المواد()48 ،38من قانون األحكام العسكرية المصري.

4

المواد(  )196من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني الثوري لعام 1979م.
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وتتولى النيابة العسكرية اإلشراف على السجون العسكرية  ،وتحيط الجهات المختصة
علماً بما يبدو لها من مالحظات في هذا الشأن .1
خامساً:توقيف المتهم وإخالء سبيله
المشرع الفلسطيني يمنع الحبس اإلحتياطي إال بقيود وهي :يجب صدور مذكرة توقيف
عن سلطة ذات اختصاص ؛أي عن المحكمة أو النيابة العسكرية  ،وأعطى النيابة العسكرية مدة
خمسة عشر يوماً كمدة لتوقيف المتهم  ،ولقد نصت المادة (/83ج) من قانون أصول المحاكمات
الجزائية لعام  79م على أن مذكرة التوقيف تصدر بحق المتهم بعد استجوابه إذا اقتضى التحقيق
ذلك ولمدة ال تتجاوز خمسة عشر يوماً إذا كان الفعل المسند إليه معاقباً بالحبس لمدة تزيد على
الثالثة أشهر.2
وجاء تعديل قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم 4لسنة 2008م في المادة ( )76منه
علي مدد التوقيف توضيحاً وحدود النيابة العسكرية والمحكمة المختصة في ذلك ،وكذلك المادة
( )77منه توضح مكان توقيف المتهم العسكري يكون في وحدته العسكرية ما لم تأمر النيابة
العسكرية بتنفيذه في سجن آخر.
والمشرع المصري نظم مدد التوقيف المتهم وإخالء السبيل في المواد ( )33،37وفي
الغالب تتشابه مع القانون الفلسطيني .3
ظم اختصاصات النيابة العسكرية في
ويري الباحث أن المشرع العسكري المصري الذي ن ّ
المواد من  28إلى  32من قانون القضاء العسكري المصري  ،والتي تمكننا من القول أنها تتفق
مع نصوص المواد التي ذهب إليها المشرع الفلسطيني إلي حد التطابق في تلك اإلختصاصات
 .حيث أن النيابة العسكرية صاحبة اإلختصاص في رفع الدعاوي الداخلة في اختصاص القضاء
العسكري ومباشرتها في القانون .4

1

المادة( ) 28من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م .المادة()32من قانون األحكام العسكرية المصري.

3

فؤاد أحمد عامر ،قانون األحكام العسكرية ،ط، 3النشر المركز القومي لإلصدارات القانونية 2004،م ،ص.19

2

عبد الحميد العيلة  ،شرح قانون أصول المحاكات الجزائية لعام 1979م ،المرجع السابق  ،ص.155

4

المادة () 23من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م
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الفصل الثاني
إجراءات التحقيق اإلبتدائي
إجراءات التحقيق اإلبتدائي تمثل روح التحقيق التي من خاللها تسعى السلطة المختصة
بذلك إلى إحقاق الحق وإقامة العدل من خالل هذه اإلجراءات التي تستهدف جمع األدلة و
التنقيب عنها سواء كانت إدانة أو براءة.
والتحقيق لغ ًة هو بذل الجهد للكشف عن حقيقة األمر،1وهو مأخوذ من حققت األمر ،إذا
تيقنته أو جعلته ثابتاً الزماً ،وحقيقة الشيء منتهاه وأصله المشتمل ِ
عليه .2
وعرف التحقيق في اصطالح الفقه اإلسالمي بأنه :إثبات المسألة بدليلها .3
 ُوفي اصطالح شراح القانون تعددت التعريفات التي زخرت بها كتب الفقه فيما يتعلق
بتعريف التحقيق اإلبتدائي فهو  :مجموعة من اإلجراءات تستهدف التنقيب عن األدلة في شأن
جريمة أرتكبت وتجميعها ثم تقديرها لتحديد مدى كفايتها إلحالة المتهم إلى المحاكمة.4
وعرفه القاضي الدكتور عبد القادر جرادة بأنه" :مرحلة من مراحل الدعوي الجزائية ،تختا
به سلطة التحقيق ؛ للكشف عن حقيقة األمر في واقعة محددة  ،والتنقيب عن مختلف األدلة
الواقعية،والقانونية التي تساعد علي معرفة صالحية عرض أمرها علي القضاء من عدمه "

.5

واستقر الفقه والقضاء على تعريف التحقيق اإلبتدائي بأنه عبارة عن القيام بمجوعة من
اإلجراءات التي تستهدف التنقيب عن األدلة في شأن الجريمة المرتكبة وجمعها وكشف مالبساتها
وترجيح واإلتهام لشخا معين بإحالته إلى القضاء. 1

1

التحقيق لغة/يقال في اللغة حقق األمر ،أي أثبته صدقاً،ويقال حقق الظن  ،وحقق القول ،وحقق الثوب،أي أحكم نسمة وجمع الثوب

2

أحمد محمد الفيومي  ،قاموا اللغة  ،كتاب المصباح المنير  ،نوبليس  ،الجزء الثاني ،ص.198

تحقيقاً،أي مشبعاً،يحقق من فالن في قضية،أخذ أقواله فيها – المعجم الوسيط ،صادر عن جميع اللغة العربية ،سنة 1985م،ص141

3

علي محمد الجرجاني ،التعريفات ،عالم الكتب ،القاهرة ،الطبعة االولى1407،هت،ص.79

5

عبد القادر صابر جرادة ،أصول االستجواب في التشريع الفلسطيني والمقارن،الناشر مكتبة افاق ،الطبعة

4

محمود نجيب حسني ،شرح قانون االجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية القاهرة  ،الطبعة الثالثة  ،1995،ص.501

االولي،غزة،سنة2001م،ص ، 130مشار إليه عبد القادر جرادة  ،دستور االستدالل والتحقيق في التشريع الفلسطيني ،2012 ،ص.54
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إال أ نه على الرغم من تعددها فهي ال تخرج عن تعريفه بأنه مجموعة من اإلجراءات
القضائية تمارسها سلطات التحقيق بالشكل المحدد قانوناً  ،بغية التنقيب عن األدلة فى شأن
جريمة أرتكبت وتجميعها ثم تقديرها لتحديد مدى كفايتها في إحالة المتهم إلى المحاكمة ،أو
األمر بأال وجه إلقامة الدعوى.2
وسنتناول بالبيان هذه اإلجراءات عبر المباحث التالية:
المبحث األول  :إجراءات جمع األدلة المادية والشفوية.
المبحث الثاني :إجراءات جمع األدلة الفنية واإلحتياطية والتصرف بالتحقيق اإلبتدائي.

المبحث األول
إجراءات جمع األدلة المادية والشفوية
إجراءات جمع األدلة التي أوردها القانون تُمكن للمحقق بترتيب تلك اإلجراءات بالترتيب الذي قد
يراه أكثر مالئمة لطبيعة الجريمة ولظروفها الخاصة  ،ألنها وسائل مشروعة في اإلثبات تتطلب
حسن تصرف المحقق والمبادرة للدليل قبل ضياعه ، 3واألدلة المادية هي كل شيء مادي ملموا
يؤثر في تكوين عقيدة القاضي، 4وإن إثبات الجريمة والمسؤولية الجنائية عنها هي من اختصاص
النيابة العسكرية بإعتبارها ممثلة عن المجتمع ،ويترتب عليها عبء اثبات الجرائم المختصة بها
ألنه النيابة هي التي تقوم بالتحقيق عن الجريمة العسكرية وجمع أدلتها لكشف الحقيقة ،ونظ اًر
لذلك فقد أجاز المشرع اللجوء إلي الدليل الشفوي أيضاً بما أنها تُدلي شفوياً سواء في الشهادة عن
ما شهده بعينه أو ما سمعه بحواسه أو من الغير وأيضاً اإلستماع بسرعة إلي الجاني وتدوين
أقواله من خالل اإلستجواب قد يفيد بشكل كبير في كيفية إرتكاب الجريمة وكشف الحقيقة.
1

محمد علي سالم عياد الحلبي،الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني ،3/2الجزء الثاني التحقيق

اإلبتدائي،الناشرمكتبة دار الثقافة للنشر،عمان 1996م .عبد القادر صابر جرادة،أصول االستجواب ،الطبعة األولي،ص،129سنة
2001م.

2أحمد فتحي سرور،الوسيط في قانون االجراءات الجنائية،القاهرة ،دار النهضة العربية ،1986،ص 563

متأمون ستالمة ،اإلجتراءات الجنائيتة ،القتاهرة ،دار الفكتر العربتي ،بتتدون ستنة طبتع ،ص . 499عتوض محمتد ،قتانون اإلجتراءات الجنائيتتة،

اإلسكندرية  ،دار المطبوعات الجنائية1990،م،ج،1ص.297

3
4

رؤوف عبيد  ،مباديء اإلجراءات الجنائية في القانون المصري  ،ط 1985 ، 16م  ،ص  414وما بعدها.
عبد القادر صابر جرادة،موسوعة اإلجراءات الجزائية،المرجع السابق،ص.453
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وألن موضوع الدليل المادي والشفوي له أهمية قانونية خاصة في مجال الدعوي الجنائية
وذلك ألنه من الممكن أن تكون سبباً في إظهار الحقيقة ألن هذه األدلة المادية والشفوية ليست
رأياً بل واقعة من حيث داللتها علي وقوع الجريمة ونسبتها إلي مرتكبها أو براءته ،وهذا يقتضي
منا دراسة هذا المبحث إلي المطالب التالية:
المطلب األول :إجراءات جمع األدلة المادية.
المطلب الثاني :إجراءات جمع األدلة الشفوية.

المطلب األول
إجراءات جمع األدلة المادية.
أوالً :اإل نتقال ومعاينة مكان الجريمة:
اإلنتقال إلى محل الواقعة من أهم إجراءات جمع األدلة فهو الزم لمعاينة حالة األمكنة
واألشياء واألشخاص  ،ووجود الجريمة مادياً  ،وكل ما يلزم إثبات حالته .1
اإلنتقال هو ذهاب المحقق –وكيل النيابة أو قاضي التحقيق -إلى مكان ارتكاب الجريمة
حيث توجد آثارها وأدلتها.2
وأشار المشرع الفلسطيني في قانون أصول المحاكمات الثوري لعام 1979م إلى ضرورة
انتقال عضو النيابة العسكرية المكلف إلى مكان وقوع الجريمة إذا وقع جرم يتوجب عقوبة
جنائية ،كذلك أوجب تنظيم محض اًر بالحادثة وكيفية وقوعها ومكانها ويدون أقوال من شاهدوها
ومن كان لديه معلومات عنها أو أي معلومات تفيد التحقيق  ،هذا في حالة التلبس في الجريمة ،
أما في حالة الجرم الغير مشهود فيتولى عضو النيابة التوجه إلى مكان الحادث إذا لزم األمر
لمعاينة المكان وتنظم المحاضر المقتضاة كما هو مبين في الفصل الخاص بالتحقيق

1
2

رؤوف عبيد،المرجع السابق  ،ص .414

عماد حامد القدو ،التحقيق اإلبتدائي،رسالة ماجستير ،األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمار ،القانون والسياسة ،سنة ،2009

ص.100

3

3

المواد (  ) 39 ، 28 ، 27من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني الثوري لعام 1979م.
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ومقارنة بالقانون القضاء العسكري المصري لم يتناول في نصوصه إجراءات اإلنتقال
والمعاينة وإنما أحال ذلك إلى قانون اإلجراءات الجنائية العام حسب نا المادة ( )10من قانون
القضاء العسكري المصري .1
وأشار قانون اإلجراءات الجنائية المصري إلى نصوص اإلجراءات والمعاينة حيث ذكر
أنه " يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فو اًر إلى
محل الواقعة ويعاين اآلثار المادية للجريمة ويحافظ عليها  ،ويثبت حالة األشخاص  ،وكل ما
يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاض اًر  ،أو من يمكن الحصول منه على
إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فو اًر بإنتقاله ويجب
على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها اإلنتقال فو اًر إلى محل الواقعة".2
والمشرع الفلسطيني أوجب إنتقال المدعي العام العسكري لمكان الجريمة ،ألنه هو
المكلف بإستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها، 3كما أنه يجري المالحقات القانونية بالجرائم التي
يتصل خبرها بعلمه.4
وإنتقال المحقق إلى مكان وقوع الجريمة من األمور الالزمة و الضرورية إلجراء المعاينة.5
معاينة مكان وقوع الجريمة:
تعني المعاينة مشاهدة مسرح الجريمة أو آثارها المادية وإثبات حالتها  ،أي مشاهدة و
إثبات اآلثار المادية التي خلفها ارتكاب الجريمة للمساعدة على كشف الحقيقة.6
والمعاينة هي إطالع المحقق على شيء معين لفائدة التحقيق  ،وقد تكون المعاينة
مكانية أو مادية أو شخصية  ،وكل ما يفيد في كشف الحقيقة  ،ولم ينظم المشرع المعاينة
بإجراءات خاصة بل تنطبق عليها القواعد العامة المطبقة على باقي اإلجراءات .1
1

تطبق فيما ال يرد بشأنه نا في هذا القانون النصوص الخاصة باإلجراءات  ،والعقوبات الواردة في القوانين العامة .

2

المادة ( )31من قانون االجراءات الجنائية المصري طبق ًا ألحدث التعديالت بالقانون رقم  95لسنة 2003م.
المادة(  )18من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني الثوري لعام 1979م.

5

محمد علي الحلبي،الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية،المرجع السابق،ص.62

3
4

المادة(  )22من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني الثوري لعام 1979م.

6محمد صبحي نجم ،المرجع السابق،ص. 246سامي محمد غنيم ،التحقيق اإلبتدائي في القانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني والمقارن
،رسالة ماجستير،جامعة الجزائر 2003،م ،ص.35
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وكذلك إذا اقتضى األمر التحقيق تصوير مكان الجريمة أو رفع البصمات أو معاينة
آثار فنياً فللمدعي العام أن يطلب من أهل الخبرة أن يقوموا بهذا العمل .2
ومن اإلجراءات الهامة أيضاً ضرورة إثبات المعاينة في محضر موقع عليه من
الشخا الذي باشرها موضحاً وقت إتخاذها ومكان حصولها إلى جانب توقيع الشهود والخبراء
الذين سمعت أقوالهم عليها.3
وخالصة القول نجد أن اإلنتقال والمعاينة لدى المشرع الفلسطيني والمصري إجراء
يستهدف جمع األدلة الناتجة عن الجريمة وأتاحة الفرصة للمحقق مشاهدة مكان وقوع الجريمة
مباشرة وتكوين فكرة جيدة عن الجريمة وحول كيفية وقوعها.4

ثاني ًا:إجراء التفتيش
تعريف التفتيش :هو عبارة عن البحث عن األدلة و األشياء المتعلقة بوقوع الجريمة في
مسكن المشتكي عليه "المتهم" أو البحث عنها في مالبسه أو األشياء التي يرتديها أو األدوات
التي يستعملها.5
وعرفه الدكتور القاضي عبد القادر صابر جرادة بأنه " إجراء من إجراءات التحقيق تقوم
به النيابة العامة أو تأذن به  ،بهدف الحصول على عناصر الحقيقة لجناية أو جنحه تحقق
وقوعها في محل خاص يتمتع بالحرمة بغض النظر عن إرادة صاحبه.6
وقد حددت محكمة النقض المصرية مدلول التفتيش  ،فقضت في حكم لها بأنه " :
البحث عن عناصر الحقيقة في مستودع السر فيها".7

1

طارق محمد الديراوي،الوجير في شرح اإلجراءات الجزائية الفلسطيني،المرجع السابق،ص.381

3

محمود نجيب حسني،شرح اإلجراءات الجزائية،المرجع السابق،ص.530

2

المادة( ) 35من قانون أصول المحاكمات الثوري الفلسطيني لعام 1979م

4

ممدوح خليل البحر،المرجع السابق،ص.234

6

عبد القادر صابر جرادة،موسوعة اإلجراءات الجزائية،المرجع السابق،ص.453

5

7

محمد علي الحلبي،الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية،المرجع السابق،ص70
نقض جنائي مصري رقم  15766لسنة 60ق1992،م،ص.485
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ويعرفه الفقهاء بأنه إجراء من إجراءات التحقيق يهدف إلى ضبط أدلة الجريمة موضوع
التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة  ،وهو يمس حق المتهم في سرية حياته الخاصة  ،و
أجازه المشرع من أجل جمع أدلة إثبات الجريمة أو نسبتها إلى المتهم  ،بعد أن أخضعه
لضمانات معينة تتمثل في شخا القائم له أو في شروطه الموضوعية أو الشكلية .1
وهنا نشير إلى أن المشرع الفلسطيني نظم في قانون أصول المحاكمات الثورى لعام
1979م عملية إجراء دخول المنازل وتفتيشها ،وتفتيش األشخاص ،وكذلك القانون القضاء
العسكري الفلسطيني رقم 4لسنة 2008م على النحو التالي:
دخول المساكن وتفتيشها
تعريف المسكن
يعرف المسكن بأنه كل مكان يتخذه الشخا مكاناً إلقامته بشكل مؤقت أو دائم يقتصر
عليه وحده وال يجوز ألحد دخوله إال بإذنه  ،ويمتد المسكن إلى الملحقات  ،واألماكن التي يقيم
فيها المتهم فترة محدودة تتصل بعمله  ،أو نشاطه ،وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية
بحيث يكون المسكن ذلك المكان حرماً آمناً ال يباح لغيره دخوله إال بإذن .2
وكافة النصوص القانونية والعسكرية أكدت علي خصوصية حرمة المسكن ،فالمادة(
 )17من القانون األساسي الفلسطيني تنا على " للمساكن حرمة  ،فال يجوز مراقبتها أو
دخولها أو تفتيشها إال بأمر قضائي مسبب ووفقاً ألحكام القانو ن، 3وكذلك قانون أصول
المحاكمات الجزائية الفلسطيني لعام 1979م نا على أنه " ال يجوز دخول المنازل وتفتيشها إال
في األحوال المبينة في القانون".4
وهذا ما أكد عليه قانون القضاء العسكري الفلسطيني أنه ال يجوز ألعضاء الضبط
القضائي العسكري الدخول أو التفتيش في أي محل مسكون إال في األحوال المبينة في القانون.5
1

أحمد فتحي سرور،الوسيط في قانون اإلجراءات الجزائية،المرجع السابق،ص.410

3

المادة ( )17من القانون األساسي الفلسطيني لسنة 2003م المعدل لسنة 2005م.

2

أشرف توفيق  ،شرح قانون األحكام العسكرية  ،المرجع السابق  ،ص.56

4

المادة( ) 62من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفلسطيني لعام .1979

5

المادة( ) 67من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م.
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وكذلك المشرع المصري أكد على حرمة المنازل وأن تفتيشها ال يتم إال في األحوال
المبينة في القانون .1
الشروط القانونية لتفتيش المسكن
نصت المادة ( )63من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفلسطيني لعام  1979م على
أنه لكي يكون تفتيش المنازل قانونياً يجب أن يكون بحضور صاحب المنزل أو بحضور مختار
المحلة أو من يقوم مقامه  ،أو اثنين من أقاربه أو شاهدين يستدعيهما القائم على التفتيش ،
كذلك اشترط القانون لدخول المنازل وتفتيشها أن يكون صاحب المنزل مشتبها فيه بأنه فاعل جرم
أو شريك أو متدخل فيه أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم  ،أو يخفي شخصاً له عالقة بالجريمة
أو مشتكي عليه.
أما المشرع المصري في نا المادة ( )91إجراءات جنائية فقد اشترط لتفتيش المسكن
أن يكون هنالك اتهاماً موجهاً للشخا المراد تفتيش منزله بإرتكابه جناية أو جنحة أو توجد قرائن
تدل على أنه حائز ألشياء تتعلق بالجريمة ،وأن يكون الغرض من التفتيش هو ضبط أشياء
تتعلق بالجريمة.2
ونا المشرع المصري في المادة( )92إجراءات جنائية بقولها " يحصل التفتيش
بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك  ،ويجرى قضاء النقض على أن حصول التفتيش
بحضور المتهم أو من ينوب عنه عمالً بالمادة ( )92إجراءات جنائية ليس شرطاً جوهرياً لصحة
التفتيش  ،وال يقدح في صحة هذا اإلجراء أن يكون قد حصل في غيبة المتهم أو من ينوب
عنه.3
تفتيش الثكنات العسكرية
أن المشرع الفلسطيني وضح أن ألعضاء الضبط القضائي العسكري في الجنايات
والجنح كل في دائرة اختصاصه ،حق التفتيش في المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو
1
2

المادة () 44من الدستور المصري والمادة  15من قانون القضاء العسكري المصري.
محمد زكي أبو عامر  ،اإلجراءات الجنائية  ،ط، 6دار الجامعة الجديدة 2005،م ،ص.583رؤوف عبيد  ،مبادئ االجراءات

الجنائية في القانون المصري  ،المرجع السابق،ص418ومابعدها.

3

يوسف إبراهيم عبد العال  ،بحث بعنوان أحكام التفتيش  ،كلية الحقوق جامعة المنصورة 2013 ،م ،ص.38
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المتعلقات أو الطائرات أو السفن أو المركبات العسكرية أو األماكن التي تشغلها قوى األمن
الفلسطينية أينما وجدت ،وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التي يجري فيها التفتيش.1
والهدف من التفتيش يكمن في-:2
أ -يكون التفتيش للبحث عن األشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع األدلة أو التحقيق بشأنها.
ب -إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف التحقيق
عن جريمة أخرى جاز ضبطها.3
ج -ال يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات واألفراد طبقاً لألوامر العسكرية.
وفي األحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائياً عند
ضبطه.4
كما أن القانون القضاء العسكري الفلسطيني أجاز ألعضاء الضبط القضائي العسكري كل
في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من المناطق التالية طبقاً للقانون :5
 -1مناطق األعمال العسكرية.
 -2مناطق الحدود والموانئ.

 -3المناطق التي تحددها األوامر العسكرية والقوانين األخرى.
تفتيش األشخاص
تعريف تفتيش األشخاص
يعرف تفتيش الشخا بأنه " البحث عن دليل الجريمة في جسمه أو مالبسه أو ما يحمله بقصد
الحصول على الشيء المراد ضبطه أو ما يخفيه الشخا فيها من أدلة الجريمة.6وتفتيش
األشخاص عمل من أعمال التحقيق إذ ال يجوز األمر به إال من أجل جريمة ارتكبت ويؤمر به
في نطاق التحقيق ويجوز أن يكون اإلجراء الذي يفتتح به التحقيق ويختا باألمر به المحقق.1
1

المادة( ) 69من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م ،المادة( /64ج ) من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني

2

المادة ()70من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م.

4

المادة ()71من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م.

الثوري لعام 79م.

3

المادة(  )66من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني الثوري لعام 79م.

5

المادة ()72من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م.

6

أشرف توفيق  ،شرح قانون األحكام العسكرية  ،المرجع السابق  ،ص.51
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كذلك فإن القانون األساسي الفلسطيني قد نا على أنه ال يجوز تفتيش أي شخا إال
بأمر قضائي وفقاً ألحكام القانون، 2ولقد نا قانون أصول المحاكمات الجزائية الفلسطيني على
أنه وفي األحوال التي يجوز القبض فيها على المتهم فإنه يجوز لوكيل النيابة تفتيشه وتفتيش
غيره إذا اتضح من أمارات قوية انه يخفي شيئاً يفيد في كشف الحقيقة  ،وإذا كان الشخا المراد
تفتيشه أنثى فال يتم إال من خالل أنثى تنتدب لذلك.3
وكذلك أكد المشرعان الفلسطيني والمصري علي أن لعضو الضبط القضائي العسكري
في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أي شخا أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل
جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفياً شخصاً له عالقة بالجريمة ،وله أن
يضبط األشياء واألوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة
معه وفي غير ذلك يجب عليه أن يستصدر األمر بالتفتيش من النيابة العسكرية . 4
شروط تفتيش األشخاص:
التفتيش إجراء خطير لمساسه بالحريات الشخصية ،ولذلك وضعت التشريعات المختلفة العديد من
الشروط لكي يمكن اتخاذه مجموعة معينة من الضمانات التي تكفل حماية حرية األفراد
ويمكن إجمال شروط التفتيش فيما يلي:5
 .1أن تكون هنا جريمة قد وقعت ،وبالتالي فال يجوز إجراء التفتيش أو اإلذن به لضبط
جريمة مستقبلية .6
 .2يجب أن تكون هنا أسباباً مبررة ضد المتهم تكفي للقيام بالتفتيش.
 .3أن تكون هنا فائدة ترجى من عملية إجراء التفتيش.
ويتضمن التفتيش ثالث خصائا هي :الجبر أو اإلكراه ،المساا بمستودع السر ،
البحث عن األدلة المادية للجريمة القائمة.1
1

محمود نجيب حسني  ،قانون اإلجراءات الجنائية  ،المرجع السابق  ،ص679
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المادة ( )11من القانون األساسي الفلسطيني لسنة 2003م المعدل لسنة 2005م.

4

المادة ( )68من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م .المادة ()16من القانون القضاء العسكري المصري.
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5
6

المادة ( )65من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفلسطيني لعام 1979م.

أحمد محمد المبيض  ،تشريعات القضاء في دولة فلسطين  ،الطبعة األولى  ، 1992 ،ص.45
ممدوح خليل البحر،المرجع السابق ،ص.238
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والتفتيش بحسب األصل ال تملكه إال سلطات التحقيق ويخضع للخصائا العامة التي تخضع
لها كافة إجراءات التحقيق اإلبتدائي.2
وجملة القول إن المشرع الفلسطيني تطابقت نصوص التفتيش مع ما يتضمنه التشريع
المصري من نصوص في القانون ،حيث يعتبر التفتيش عمل من أعمال التحقيق ويعتبره من
النظام العام وال يجوز مخالفة نصوصه وإال يترتب علي مخالفة ذلك البطالن.

ثالثاً:ضبط األشياء المتعلقة بالجريمة
إن الغاية من التفتيش هي ضبط األشياء التي يمكن أن يستعين بها المحقق في كشف
الحقيقة في شأن الجريمة موضوع التحقيق.3
وضبط األشياء هو أن يقوم القائم بالتحقيق بوضع يده على جميع األشياء المتعلقة
بالجريمة،والتي تفيد في كشف حقيقة المجرم الواقع أو في إثبات أو نفي التهمة في مواجهة
المتهم.4
والضبط هو إجراء الحق للتفتيش فيتعين أن تراعي فيه ذات القواعد المتعلقة بصحة
التفتيش سواء ناتج الضبط عن تفتيش مكان معين أو شخا معين .5
وقد نظم قانون أصول المحاكمات الفلسطيني الثوري لعام 1979م والتي في مجملها
متطابقة مع ظاهر قانون اإلجراءات الجنائية المصري ،حيث جاء فيه أن أصل األشياء التي
يجوز ضبطها من خالل المدعي العام بضبطه األسلحة وكل ما يظهر أنه أستعمل في إرتكاب
الجريمة أو أعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر األشياء التي تساعد
على إظهار الحقيقة  .6ويمكن ضبط األشياء التي يحوزها غير المتهم بشروط أن يتوافر حالة من

1
2

أشرف مصطفي توفيق،شرح األحكام العسكرية،المرجع السابق،ص.49
رؤوف عبيد،المرجع السابق ،ص.418

3

عبد الحميد لطفي العيلة،المرجع السابق،ص.145

5

مأمون محمد سالمة،قانون اإلجراءات الجنائية معلق ًا عليه بالفقه وأحكام النقض طبق ًا ألحدث التعديالت،الجزء
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المادة  30من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني الثوري لعام 1979م .والمادة( )2/91إجراءات مصري.

4

محمد خليل البحر ،مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية،المرجع السابق،ص.236

األول،ط3،2009م،ص.444
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حاالت جواز القبض على المتهم قانوناً  ،ويتضح للمدعي العام من إمارات قوية أن غير المتهم
يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة .1
وكذلك يجوز للمدعي العام ضبط الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود
وكافة الرسائل البرقية ،ومراقبة المحادثات الهاتفية متي كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة ،2
ويستثني من ذلك عدم جواز ضبط األوراق التي سلمها المتهم للمدافع لمحاميه أو الرسائل
المتبادلة بينهما .3
وأكد المشرع الفلسطيني علي ضرورة أن يستجوب المدعي العام المتهم عن األشياء
المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محض اًر يوقعه والمتهم ،وإذا تمنع المتهم عن التوقيع صرح

بذلك في المحضر،4كما أن المشرع الفلسطيني العسكري أشترط لتنظيم محضر الضبط أن ينظم

ضمن حدود اختصاص منظمه وأثناء خدمته ،ويكون منظم الضبط شاهد بنفسه أو سمعها

شخصياً ،وأن يكون الضبط صحيحاً في الشكل ،وذلك ليحظي بالقوة اإلثباتية في كشف

الحقيقة.5

حفظ المضبوطات والتصرف بها:
أهتم المشرع الفلسطيني سنداً لقانون أصول المحاكمات الثوري لعام  79م بحفظ األشياء

المضبوطة في الحالة التي كانت عليها فتحزم أو توضع في وعاء إذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم
بخاتم رسمي وإذا ضبطت أوراق نقدية ال يستوجب األمر اإلحتفاظ بالذات إلستظهار الحقيقة أو

لحفظ حقوق الغير وجب على النيابة العامة إن تحتفظ بها لدى الصندوق القومي ،6وإذا كان

الشئ المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو حفظه يستلزم نفقات بقيمته يجوز للنائب العام أن

يأمر ببيعه بالمزاد العلني.7

1

المادة 65من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني الثوري لعام 1979م.

3

المادة ()158من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني الثوري لعام 1979م .وأنظر المادة( )96إجراءات مصري.
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المادة ( )157من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني الثوري لعام 1979م.
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المادة( ) 71من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني الثوري لعام 1979م.والمادة() 109اجراءات مصري

2

المادة 68من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني الثوري لعام 1979م.انظر المادة 95اجراءات مصري.
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المادة ( )30من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني الثوري لعام 1979م.
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المادة(  )32من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني الثوري لعام 1979م.والمادة() 56اجراءات مصري.
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والتصرف في المضبوطات يلزم النيابة العامة أو المحكمة التصرف في األشياء

المضبوطة علي ذمة القضية حسب طبيعتها ونوعها وحجمها وعالقتها بالخصوم  ،ويتنوع هذا

التصرف بين رد المضبوطات إلى صاحب الحق فيها أو بيعها بالمزاد العلني أو األمر بأيلولتها

للدولة أو إعدامها .1

المطلب الثاني
إجراءات جمع الدليل الشفهي
أوالً:شهادة الشهود
تعريف الشهادة
الشهادة لغ ًة:هو من أطلع علي الشئ وعاينه والشهادة اسم من المشاهدة وهي اإلطالع علي
الشئ عياناً.2
الشهادة قانوناً :هي التعبير الصادق عن مضمون اإلد ار الحسي للشاهد بالنسبة للواقعة
التي شاهدها أو سمعها أو أدركها بحاسة من حواسه بطريقة مباشرة  ،ومطابقة الحقيقة الواقعة
التي يشهد عليها في مجلس القضاء ممن تقبل شهادتهم بعد أداء اليمين.3
وعرفها البعض بأنها تقرير الشخا لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه
العموم بحواسه.4
والشهادة تعد إحدى وسائل اإلثبات الجنائية الهامة التي يستعين فيها القاضي في كشف
النقاب عن الحقيقة ،وأهميتها بالغة في المسائل الجزائية بإعتبارها من أهم األدلة التي يعتمد
عليها في تقرير مصير المتهم حيث يكون للشهادة أثرها في قضاء الحكم بإدانة المتهم أو براءته
بإعتبار أن الشهود هم عيون القضاء و آذانه .1
1

عبد القادر صابر جرادة،موسوعة اإلجراءات الجزائية،المرجع السابق،ص510وما بعدها.

3

عماد محمد ربيع ،حجية الشهادة في اإلثبات الجنائي،دراسة مقارنة رسالة دكتوراه،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،طبعة

2

مأمون محمد سالمة،قانون اإلجراءات الجنائية معلق ًا عليه بالفقه وأحكام النقض طبق ًا ألحدث التعديالت،المرجع السابق،ص.462

1991م،ص94وما بعدها.

4
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إجراءات سماع الشهود
نا المشرع الفلسطيني على سماع الشهود كأحد إجراءات التحقيق اإلبتدائي حيث جاء
في نا المادة( ) 52من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1979م علي أنه ( :للمدعي
العام أن يدعو األشخاص الواردة أسمائهم في اإلخبار والشكاوي وكذلك األشخاص الذين لديهم
معلومات حول الجريمة وبأحوالها واألشخاص الذين يعينهم المتهم لإلستماع إلى إفاداتهم ). 2
وهذا ما تنا عليه – أيضاً -المادة ( )111من قانون اإلجراءات الجنائية المصري.
و يكون من صالحيات وكيل النيابة العسكرية أيضاً دعوة األشخاص الذين لديهم معلومات
حول الجريمة وبأحوالها واألشخاص الذين يعنيهم المتهم لالستماع إلى إفادتهم ويتم تبليغ مذكرات
الدعوى للشهود قبل اليوم المعين لالستماع إليهم بأربع وعشرين ساعة على األقل .3وهذا ما أكده
المشرع المصري في نا المادة ( )277إجراءات جنائية مضيفاً إليها العبارة " للمحكمة أن
تسمع أي شهادة إنسان يحضر من تلقاء نفسه إلبداء معلومات في الدعوى" .ويقصد بسماع
الشهود أن يسمع القائم بالتحقيق االبتدائي أو يطلب من غير األطراف الدعوى الجنائية اإلدالء
بما لديهم من معلومات وأخبار تتعلق بالجريمة موضوع التحقيق  ،وال يخفى ما للشهادة من قيمة
كدليل محتمل من أدلة البراءة أم اإلدانة  ،مع إحاطتها ببعض القيود والضمانات مثل حلف
اليمين  ،االستماع إلى شهادة الشهود على حده  ،ويجب أن يتمتع الشاهد باألهلية القانونية و
سالمة العقل ،و التدوين الشهادة والتوقيع عليها .4
شروط صحة الشهادة
 -1الشاهد يقوم باإلدالء بأقواله منفرداً أمام وكيل النيابة العسكرية بعد حلف اليمين بحضور
كاتب التحقيق  ،ويحرر محضر بإفادتهم واألسئلة الموجهة لهم ،5ويقابلها المادة ()112
من قانون اإلجراءات الجنائية المصري.
1

محمد كامل ابراهيم المحامي،الوسيط في سماع الشهود أمام القضاء الجنائي،الطبعة األولي،الدار البيضاء للنشر،سنة

1991م،ص62وما بعدها.

2

عبد الحميد العيلة ،المرجع السابق  ،ص.141
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المواد ( )52،53من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1979م.
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المادة ( )54من قانون أصول المحاكمات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.
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 -2ويجب أن يدون المدعي العام هوية الشاهد ويسأله فيما إذا كان متزوجاً أو كانت بينه
وبين المتهم عداوة سابقة أو قرابة ويحلفه اليمين باهلل العظيم بأن يشهد الحق بدون زيادة
أو نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر.1
وبعد ذلك تتلى على الشاهد إفادته ويصادق عليها بتوقيعه أو ببصمة أصبعه  ،وإذا
امتنع

أو تعذر األمر يشار إلى ذلك في المحضر  ،وتوقع اإلفادة من وكيل النيابة العسكرية

وكاتب التحقيق ،2وما يقابلها نا المادة ( )114من قانون اإلجراءات الجنائية المصري.
 -3واشترط المشرع الفلسطيني العسكري في الشخا الذي يريد أن يدلي بشهادته يجب أن
يكون كامل األهلية وإذا كان عمره أقل من خمسة عشر سنة تؤخذ شهادته على سبيل
االستئناا دون أن يحلفوا اليمين المنصوص عليه في المادة ()55من نفس القانون وهذا
ما تؤكده المادة ( )58من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 79م  "،أما المشرع
المصري فقد حدد في قانون اإلجراءات الجنائية شرط األهلية بنصه "إذا كان أقل من
أربعة عشر سنة تؤخذ على سبيل االستئناا ،أما فوق أربعة عشر سنة فإنه يجب أن
يحلف اليمين".
 -4أما محضر الشهادة يكتب بخط حسن ومقروء  ،وال يجوز أن يحصل فيه حك أو شطب
أو إضافة فيه  ،وإذا وجد ذلك  ،فعلى وكيل النيابة والكاتب والشاهد التوقيع عليه  ،وإال عد
الشطب أو اإلضافة الغياً ،3وتقابلها المادة ( )113من قانون اإلجراءات الجنائية المصري
 -5ونا المشرع الفلسطيني علي اإلنتقال لسماع الشهود إذا تعذر حضور الشاهد ألسباب
صحية ينتقل وكيل النيابة إلى محل إقامته لسماع أقواله في دائرة اختصاصه ،أما إذا كان
خارج دائرة االختصاص فإنه يتوجب عليه أن ينيب وكيالً ضمن دائرة اختصاصه وهذا ما
تؤكد عليه المواد ( )60،61من قانون أصول المحاكمات الج ازئية لعام 1979م " إذا كان
الشاهد مريضاً وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بالتقرير الطبي أو بسبب أخر

1
2
3

المادة ( )55من قانون أصول المحاكمات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

المادة ( )56من قانون أصول المحاكمات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.
المادة ( )58من قانون أصول المحاكمات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.
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معقول فينتقل المدعي العام إلى منزله لسماع شهادته  ،إذا كان الشاهد موجود خارج منطقة
المدعي العام فله إن ينيب المدعي العام التابع له الشاهد لسماع شهادته".
 -6وإذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة ،أو عن حلف اليمين بدون عذر مقبول  ،يعاقب
من قبل المحكمة المختصة بغرامة مالية ال تقل عن خمسين دينا اًر وال تزيد عن مائة دينار
أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ،أو بالحبس مدة أسبوع أو بكلتا العقوبتين  ،فإذا
عدل الشاهد عن امتناعه قبل انتهاء المحاكمة جاز إعفائه من العقوبة.1
أما بخصوص رد الشهود ،فتنا المادة ( )236من قانون اإلجراءات الجزائية
الفلسطيني ،والمادة ( )285من قانون اإلجراءات الجنائية المصري بأنه " ال يجوز رد الشهود
ألي سبب من األسباب  ،ألن الشهادة خاضعة لتقدير المحكمة والمحقق " .كما تنا المادة
( )93من اإلجراءات الجزائية الفلسطيني والمادة ( )122من قانون اإلجراءات الجنائية المصري
على أنه " يقدر وكيل النيابة للشهود أو قاضي التحقيق –بناءاً على طلبهم -المصاريف
والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم ألداء الشهادة.

ثاني ًا:اإلستجواب
تعريف اإلستجواب
اإلستجواب 2هو مناقشة المتهم ومجابهته باألدلة القائمة ضده بصورة تفصيلية بهدف
استجالء ظروف القضية ومالبساتها وإزالة الغموض وكشف الحقيقة ومطالبته بالرد عليها إما
بإنكارها أو بالتسليم بها  .3وقد عرفه المشرع الفلسطيني في المادة ()94من قانون اإلجراءات
الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001م بأنه " :اإلستجواب هو مناقشة المتهم بصورة تفصيلية

1
2

المادة()88من قانون إجراءات جزائية فلسطيني رقم 3لسنة 2001م.والمادة()284من قانون اإلجراءات المصري.
يقصد باإلستجواب :توجيه التهمه المنسوبة للمتهم إليه ،ومواجهته باألدلة المختلفة القائمة ضده ومناقشته فيها تفصيالً ليرد عليها

ويثبت برائته أو يعترف بها إذا شاء ذلك ،ويختلف اإلستجواب عن سؤال المتهم الذي يتمثل في مجرد الرد علي األسئلة دون المناقشة
،كما أن اإلس تجواب يختلف عن السؤال في أن اإلستجواب يدخل ضمن مرحلة التحقيق  ،أما السؤال فهو يدخل ضمن مرحلة جمع
اإلستدالالت.

3

محمد نجيب حسني ،شرح اإلجراءات الجنائية ،المرجع السابق،ص.678
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بشأن األفعال المنسوبة إليه ومواجهته باإلستفسارات واألسئلة والشبهات عن التهمة
ومطالبته باإلجابة عليها ".1
وقد عرفت محكمة النقض المصرية اإلستجواب بأنه ":مجابهة المتهم باألدلة المختلفة
قبله ،ومناقشة تفصيلية كما يفندها إن كان منك اًر للتهمة أو يعترف بها إذا شاء اإلعتراف .2
أما تعريف المواجهة :هي الجمع بين متهم و آخر ،أو بين المتهم وشاهد لكي يدلي كل
منهما بأقواله في مواجهة اآلخر ،فإن كان بينهما تناقض طولب كل منهما بتفسيره ،3والمواجهة
كاإلستجواب من إجراءات التحقيق اإلبتدائي . 4
إجراءات اإلستجواب
يجريه المدعي العام العسكري ودوره هو التعرف على الحقيقة ،وإن يكن ذلك من وجهة
نظر المتهم ،وله دور ٍ
ثان فهو وسيلة دفاع إذ عن طريقه يتاح للمتهم أن يناقش تفصيلياً ويدحض
األدلة و الشبهات القائمة ضده  ،واإلستجواب هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة االتهام المساقة
عليه دليالً دليالً ليسلم بها أو يدحضها .5
وتكون من خالل الخطوات التالية:
 -1السرعة في استجواب المتهم
يجب على وكيل النيابة أن يباشر فو اًر في استجواب المتهم ألن اإلستجواب هو وسيلة
من وسائل الدفاع الجوهرية ،لذا فإن اإلسراع في استجواب المتهم سيحقق فوائد عدة للمتهم
والعدالة في نفس الوقت.

1

المادة( ) 94من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001م.
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نقض 21يونيه سنة1966م مجموعة أحكام محكمة النقض ا،17رقم ،162ص.862
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عزت الدسوقي،المرجع السابق،ص.114
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5

عبد الحميد العيلة،شرح قانون أصول المحاكمات الثوري،المرجع السابق،ص.139

نقض 1973/3/12م،ا،23،82طعن رقم 118لسنة 42قضائية.
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وفي هذا المجال فقد أوجب المشرع الفلسطيني استجواب المتهم المقبوض عليه فو اًر أو
في خالل فترة قصيرة من لحظة القبض عليه وذلك سنداً لنصوص المواد /13ب و /34أ من
قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام .1 1979
وقد أكد المشرع الفلسطيني على أنه " يجب على عضو الضابطة القضائية أن يستمع
فو ار ألقوال المتهم المقبوض عليه فإذا لم يقتنع بها يرسله خالل ثماني وأربعين ساعة إلى المدعي
العام المختا ويجب على المدعي العام أن يستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم يأمر
بتوقيفه أو بإطالق سراحه .2
 -2حق المتهم في الدفاع عن نفسه
يعطي القانون ضمانات عديدة للمتهم أثناء اإلستجواب ،من ضمنها حق المتهم في
اإلمتناع عن اإلجابة ،ويحق للمتهم أن يطالب بتأجيل اإلستجواب 24ساعة إلي حين حضور
المحامي ،وال يجوز لسلطات التحقيق أن تحلف المتهم اليمين ،أو تستخدم وسائل اإلكراه أو
اإلغراء ضده، 3وحق المتهم في اإلمتناع عن اإلجابة "حقه في الصمت" ،وحق المتهم في معرفة
التهمة الموجه إليه .
-3حق المتهم في حضور محاميه
نا المشرع الفلسطيني في قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1979م على حق
المتهم في حضور محاميه أثناء اإلستجواب وقيد هذا الحق بعدم حضور المحامي في حالة
االستعجال ومتى رأى ضرورة لذلك  ،وللنيابة العسكرية حسب نا القانون منع االتصال بالمتهم
لمدة ال تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد وفقاً للقانون .4

1
2
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4

عبد الحميد العيلة  ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية  ،المرجع السابق  ،ص.140

أنظر :المادة( ) 79من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفلسطيني لعام 1979م.
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ولقد اعتادت النيابة العسكرية منع اإلتصال بالمتهم وعدم حضور محاميه لمدة قد تصل
إلى ستة أشهر معللة ذلك بحالة اإلستعجال والضرورة ومستندة إلى ذلك بنصوص القانون التي
أجاز لها منع اإلتصال بالمتهم لمدة تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد وفقاً للقانون .
أما المشرع المصري فقد قرر ضمانتين جديدتين للمتهم بتعديله المادة  124من قانون
اإلجراءات الجنائية  :األولى أنه جعل دعوة المحامي لحضور االستجواب في الجنح المعاقب
عليها بالحبس ،بعد أن كانت الجنايات فقط  ،والثانية أنه أوجب على المحقق ندب محام إذا لم
يكن للمتهم محام أو لم يحضر رغم دعوته  ،وقد استثنى الشارع من قاعدة دعوة محام لحضور
االستج واب ،حالتين اثنتين هما :حالة التلبس  ،وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع األدلة ،
وفي غير حالة التلبس والسرعة فإن إجراء االستجواب دون دعوة محام يجعله باطالً ،وبالتالي
يبطل كل ما يترتب عليه من آثار.1
ويرى الباحث أن منع المتهم من اإلتصال بمحاميه لمدة طويلة قد تصل إلى ستة أشهر
فيه حرمان للمتهم من أهم حقوقه ،لذلك كان على المشرع حصر المدة وتقييدها بزمن معين وعدم
تركها مفتوحة أمام النيابة العسكرية.
-4حق المحامي في االطالع على األوراق
أجاز المشرع الفلسطيني في قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1979م السماح
لمحامي المتهم القيام بنسخ األوراق التي يرى فيها فائدة للدفاع ، 2كذلك نا قانون اإلجراءات
الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001م على وجوب السماح للمحامي باإلطالع على ملف
الدعوى الخاصة بالمتهم قبل استجوابه  ،ونا أيضاً على حق جميع أطراف الدعوى باإلطالع
على أوراق ومستندات القضية ،وحق المتهم بتصوير أوراق التحقيق أو مستنداته .3أما المشرع

1

أشرف توفيق شمس الدين ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية  ،المرجع السابق.ص.200

3

المواد ( )3/63،92،102من قانون اإلجراءات الجزائية رقم  3لسنة 2001م.

2

المادة ( )201من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفلسطيني لعام 1979م.
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المصري فقد نا في قانون القضاء العسكري على ( للخصوم أن يطلعوا علي أوراق الدعوى
بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صور من األوراق السرية).1

المبحث الثاني
إجراءات جمع األدلة الفنية واإلحتياطية والتصرف بالتحقيق
التحقيق هو محاولة الوصول للحقيقة ،ولكن تلك الحقيقة قد تعترض الوصول إليها
مسائل فنية ال يستطيع عضو النيابة بنفسه الفصل فيها ،ألن كشفها يحتاج إلى معرفة خاصة ال
تتوافر في شخصه ،لذلك أجاز المشرع الفلسطيني أن يستعين عضو النيابة بأهل الخبرة الذين
يتوافر فيهم العلم والمعرفة في المسائل ذات العالقة التي يحتاج التحقيق إلى كشف
غموضها،2ولكن اإلجراءات اإلحتياطية تهدف إلى وضع المتهم تحت يد العدالة ،وذلك بتقييد
حريته في التنقل سواء بطريق القبض واإلحضار أوالتوقيف ،واألصل في المتهم البراءة ولكن
ضرورة التحقيق قد تستدعي مثل هذه اإلجراءات اإلحتياطية التي تقيد حرية المتهم ، 3وهذه
اإلجراءات جلها كشف الحقيقة ووضوح الدليل فإن التصرف النهائي في التحقيق اإلبتدائي ال
يكون منطقياً إال بعد الفراغ منه أي بعد البحث والتنفيذ عن مختلف العناصر الالزمة لمعرفة
حقيقة األمر في الدعوى الجزائية،4بعد أن يقوم المدعي العام (بصفته محققاً) بكافة اإلجراءات
التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة وبعد أن يقدر أنه أكمل تحقيقه فله بعد ذلك أن يقرر رأيه
في ملف الدعوى تبعاً لنتيجة التحقيق التي ينتهي إليها.
األمر الذي يقتضي دراسة توضيح ذلك عبر المطالب التالية:
المطلب األول :إجراءات جمع األدلة الفنية واإلحتياطية.
المطلب الثاني :التصرف بالتحقيق اإلبتدائي.

1

المادة () 67من قانون القضاء العسكري المصري رقم  16لسنة 2007م.

2

عبد القادر صابر جرادة،موسوعة اإلجراءات الجزائية،المرجع السابق،ص.649

4

عبد القادر صابر جرادة ،الموسوعة اإلجراءات الجزائية،المرجع السابق،ص.808

3
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المطلب األول
إجراءات جمع األدلة الفنية واإلحتياطية
أوالً:تعريف الخبرة.
الخبرة هي الوسيلة لتحديد التفسير الفني لألدلة أو الدالئل باإلستعانة بالمعلومات العلمية
 ،فهي في حقيقتها ليست دليالً مستقالً عن الدليل الشفهي أو المادي بل هي تقييم فني لهذا
الدليل .1
أما الخبير فهو كل شخا له إلمام خاص بأي علم أو فن .2
وموضوع الخبرة هو اإلستعانة بشخا له كفاءة علمية أو فنية خاصة بناحية معينة ،
إلعطاء الرأي و اإليضاحات في مسألة خارجة عن نطاق معارف سلطة التحقيق القانونية أو
العامة  ،كالمعاينة والتشريح في اإلصابات والجروح والتحليل في جرائم التسمم والغش  ،وفحا
الخطوط في التزوير  ،فإذا وجد المحقق أن طبيعة الجريمة وظروفها أو األدلة تتوقف عليها
معرفة بعض الفنون أو العلوم مما ال تتوافر له  ،فالبد من استشارة خبير بها  .3ومن أمثلة
اإلستعانة بالخبرة ندب الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة أو طبيب األمراض العقلية لفحا
حالة المتهم العقلية  ،وندب خبير فني لرفع البصمات الموجودة في مسرح الجريمة ومضاهاتها
مع بصمات المتهم  ،وندب خبير لمعرفة المادة المضبوطة وهل تحتوي على مادة مخدرة أم ال
،وندب خبير لتحقيق الخطوط ومضاهاتها.4
القواعد الخاصة بندب الخبراء
وقد أشار قانون أصول المحاكمات الجزائية الفلسطيني لعام 1979م قواعد خاصة بندب
الخبراء حيث وضح القانون "في الجريمة التي يرى المدعي العام ضرورة لكشفها أو لكشف
مالبساتها أو لتحديد ماهيتها توفر معرفة بعض الفنون والخبرات له أن يستعين بواحد أو أكثر من
1
2
3
4

أحمد فتحي سرور،الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية،المرجع السابق،ص.548
رءوف عبيد،مبادئ اإلجراءات الجنائية،المرجع السابق،ص.415
عبد الحميد العيلة ،المرجع السابق،ص.149

أشرف توفيق شمس الدين  ،شرح قانون االجراءات الجنائية  ،المرجع السابق  ،ص.235
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أصحاب الخبرة كما أن له الحق عند تناقض أراء الخبراء أن يستعين برأي لجنة من الخبراء
يعينها بقرار منه يحدد مهمتها بالتفصيل .1
ويشترط على الخبير أن يؤدي القسم القانوني قبل مباشرته العمل الموكول به ،وقد أجاز
المشرع المصري للمتهم أن يستعين بخبير كإجراء من إجراءات الدفاع وليس من إجراءات
التحقيق ،ويطلب تمكينه من االطالع على األوراق التي تم تقديمها من الخبير المعين على أن ال
يترتب على ذلك تأخير السير في إجراءات الدعوى.2
ثانياً:إجراءات التحقيق اإلحتياطية
تهدف هذه اإلجراءات إلى وضع المتهم تحت يد العدالة ،وذلك بتقييد حريته في التنقل
سواء بطريق القبض و اإلحضار أو التوقيف ،و األصل في المتهم البراءة ولكن ضرورة التحقيق
قد تستدعي مثل هذه اإلجراءات اإلحتياطية التي تقيد حرية المتهم .3
ومن هنا قد تتطلب مصلحة التحقيق اتخاذ بعض اإلجراءات اإلحتياطية ضد المتهم
لمنعه من الهرب أو اإلتصال بالشهود أو العبث باألدلة ، 4وهذه اإلجراءات تكون فقط تأمين
األدلة بصفة إحتياطية وبصورة مؤقتة، 5ومن صورها مذكرة القبض واإلحضار واإليقاف وهذا ما
سوف نوضحه تباعاً علي النحو التالي:
 -1القبض واإلحضار
 -2اإليقاف

1

المادة ()37 ،35،36من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفلسطيني الثوري لعام 1979م.

2

محمد زكي أبو عامر  ،اإلجراءات الجنائية  ،المرجع السابق  ،ص.534

4

نبيل مدحت سالم،شرح اإلجراءات الجنائية،مرجع سابق،ص.388

3

طارق محمد الديراوي،الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزائية رقم 3لسنة2001م،المرجع السابق،ص.435

 5ممدوح خليل البحر،المرجع السابق،ص.243

57

 -1القبض واإلحضار
تعريف القبض واإلحضار
لم يضع المشرعين الفلسطين والمصري تعريفاً محدداً للقبض ،وقد عرفه البعض
بأنه":عبارة عن حجز المتهم لفترة من الوقت ،لمنعه من الفرار ،وتمهيداً لسماع أقواله بمعرفة
الجهة المختصة".1
وعرفته محكمة النقض المصرية بأنه":إمسا

المقبوض عليه من جسمه وتقييد حركته

وحرمانه من حرية التجول دون أن يتعلق األمر علي قضاء فترة زمنية معينة" . 2
وعرفه القاضي الدكتور عبد القادر جرادة  ":القبض إجراء وقتي تكلف به سلطة التحقيق
بضبط شخا مطلوب لديها في أي مكان يتواجد فيه ،جب اًر عنه إذا اقتضي األمر ذلك ،ووضعه
تحت تصرفها مدة من الزمن ،تمهيداً لمباشرة إجراءات قانونية بحقه".3
ومن أجل ذلك كان القبض إجراء خطي اًر لما يتضمنه من إعتداء علي الحرية الشخصية
ومن ثم ال يمكن اعتباره من إجراءات اإلستدالل وإنما هو من إجراءات التحقيق. 4
ويقصد بمذكرة القبض واإلحضار هو تكليف المشتكي عليه بالحضور أمام المحقق تكليفاً
ينطوي علي اإلجبار واإلكراه والقهر ،فالوسيلة الوحيدة إلجبار المتهم علي الحضور هو استخدام
القوة ،وهذا اإلجراء يسمي في القانون قبضاً إذا كان حاض اًر وأم اًر بالجلب واإلحضار إن لم يكن
المتهم حاض اًر .5

 1رؤوف عبيد،المرجع السابق،ص.329
 2طعن رقم  318لسنة  39ق ،جلسة 1969/6/9م،ا 20ق171ص.853
 3عبد القادر صابر جرادة،بحث منشور،مجلة آفاق القانونية،تصدر عن الجمعية الفلسطينية للعلوم
القانونية،العدد،12سنة2005م،ص.169
 4أشرف توفيق ،النظرية العامة ،المرجع السابق،ص.43

5
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الشروط القانونية للقبض
القاعدة العامة أن المشرع الفلسطيني قصر هذا اإلجراء علي السلطة المختصة بالتحقيق
واألصل أنه ال يجوز القبض علي أي إنسان أو حبسه إال بأمر من السلطات المختصة قانوناً، 1
ستثناء لمأموري الضبط القضائي فقط في أحوال التلبس ،ونجد قانون أصول
ومنحه أيضاً إ
ً
المحاكمات الفلسطيني لعام 79م قد حدد الحاالت التي يحق ألي عضو من أعضاء الضابطة
القضائية أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دالئل كافية على اتهامه في األحوال
التالية -:2
أ -في أحوال التلبس بالجرم إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر .
ب -إذا كانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس وكان المتهم موضوعا تحت المراقبة أو لم
يكن له محل إقامة ثابت ومعروف .
ج -في الجنايات بصفة عامة.
د -في جنح السرقة والغصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف
والقيادة للفحش وانتها حرمة اآلداب .
وهذا ماأكده المشرع المصري حيث نصت المادة  40إجراءات جنائية صراحة علي أنه
ال يجوز القبض علي أي إنسان أو حبسه إال بأمر السلطة المختصة بذلك قانوناً ،كما جعل
ستثناء
المشرع من القبض غير القانوني جريمة معاقباً عليها بمقتضي قانون العقوبات ،ومنحه إ
ً
لمأمور الضبط القضائي فقط في أحوال التلبس، 3وهو ما أكده القضاء المصري حيث مباشرة
النيابة العامة التحقيق ال تمنع مأمور الضبط القضائي –في حالة التلبس -من القبض علي
مقترفها دون الحاجة إلي إذن مسبق منها.4

1

المادة( ) 82من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني الثوري لعام 1979م.

3

أشرف توفيق ،النظرية العامة ،المرجع السابق،ص.43

2

4

المادة( ) 78من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني الثوري لعام 1979م
نقض 1972/6/12م،ا925 ،23،207طعن 533لسنة 42قضائية.
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وجدير بالذكر أن المشرع الفلسطيني أوجب " على عضو الضابطة القضائية أن يستمع فو اًر
ألقوال المتهم المقبوض عليه فإذا لم يقتنع بها يرسله خالل ثماني وأربعين ساعة إلى المدعي
العام المختا ويجب على المدعي العام أن يستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم يأمر
بتوقيفه أو بإطالق سراحه " .1
وال يغفل أيضاً المشرع الفلسطيني عن حاالت حصر القبض بدون مذكرة قانونية من
السلطة المختصة ؛حيث أجاز المشرع لكل شخا قد شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة
يجوز فيها التوقيف قانوناً أن يقبض عليه ويسلمه ألقرب رجال السلطة العامة دون الحاجة إلى
أمر بإلقاء القبض عليه ، 2وهذا يتطابق مع نا المادة ()37من قانون اإلجراءات الجنائية
المصري ،ويري فقهاء القانون الجنائي المصري أن هذا اإلجراء الذي خوله المشرع بموجب نا
المادة المشار إليها سابقاً هو إجراء يستهدف مجرد الحيلولة بين شخا في تلبس بالجريمة وبين
الفرار من ذلك.3
 -2اإليقاف
تعريف اإليقاف
اإليقاف لغ ًة:يعرف بمعني احتجاز شخا في مكان محدد أو مغلق ويوجد رقابة عليه
ومنعه من مغادرته  ،والتوقيف يعني المنع .4
اإليقاف شرعاً:درج ذكر التوقيف عند الفقهاء بمصطلح(الحبس للتهمة )، 5أو(الحبس
للكشف واإلستبراء) قال الفراء في كتابه األحكام السلطانية":لألمير تعجيل حبس المتهمون للكشف
واإلستبراء".6

1

المادة(  )79من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني الثوري لعام 1979م

3

عبد الرحمن توفيق أحمد ،شرح اإلجراءات الجزائية،ط،1دار الثقافة للنشر،عمان2011،م،حاشية ،ص.256

2

4
5

المادة(  )80من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني الثوري لعام 1979م
أبوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور،لسان العرب،الجزء الرابع،ط،2مؤسسة التاريخ العربي،بيروت1992،م،ص.45
عالء الدين،أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكساني الحنفي،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،الجزء السابع،ط،2الكتب

العلمية،بيروت1986،م،ص.53

6

محمد بن الحسين بن محمد الفراء،األحكام السلطانية للفراء،الجزء األول،ط،2دار الكتب العلمية،بيروت2000،م،ص.258مشا اًر إليه

حاتم خالد أبوعيشة،رسالة ماجستير بعنوان بدائل التوقيف ودورها في تحقيق العدالة في فلسطين،الجامعة اإلسالمية،غزة2014،م،ص.3
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اإليقاف اصطالحاً:لم يرد المشرعان الفلسطيني والمصري نا يعرف اإليقاف ،ولكن
عرف بعض الفقهاء اإليقاف بأنه ":إيداع المتهم في السجن فترة التحقيق كلها أو بعضها أو إلي
أن تنتهي محاكمته"، 1كما عرفه جانب آخر من الفقه بأنه ":سلب حرية المتهم فترة من الزمن
غالباً مايتصف بالتأقيت تستوجبه مصلحة التحقيق وفق ضوابط قررها المشرع".2
إذن اإليقاف إجراء بمقتضاه تسلب حرية المتهم طوال فترة اإليقاف ،وقد شرعة القانون
لمصلحة التحقيق وفق ضوابط معينة ،حيث نا القانون األساسي الفلسطيني المعدل علي أنه
":المتهم برئ حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه".3
ورغم ذلك فقد أجاز المشرع المساا بحرية المتهم قبل أن تثبت إدانته بحكم قضائي
،وذلك بتقييدها بالتوقيف لمدد زمنية مختلفة حددها القانون  ،وهذا المساا يشكل خروجاً علي
القاعدة العامة التي تفترض بأن األصل في اإلنسان البراءة حتي تثبت إدانته بحكم قضائي
نهائي.4
ولم يتعرض المشرع الفلسطيني لما يبرر خروجه عن األصل العام وهو أن المتهم برئ
ستثناء من ذلك فقد نا المشرع الفلسطيني علي أحد
حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية ،وإ
ً
مبررات التوقيف وهو إجراء التحقيق ،5والتوقيف من معامالت التحقيق التي يختا بها المدعي
العام وحده دون موظفي الضابطة العدلية  ،والتوقيف ال يكون إال بعد أن يستجوب المدعي العام
المشتكي عليه عن الجريمة المسندة إليه .6
حاالت اإليقاف
وإن كان المشرع الفلسطيني العسكري قد نظم عملية استخدام اإليقاف وفقاً لضوابط
وشروط معينة وهي  ":إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة الخشية من هربه أن األدلة
معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثالثة أشهر جاز
كافية  ،وكانت الجريمة جناية أو جنحة
ً
1

أحمد فتحي سرور،الوسيط في قانون اإلجراءات الجزائية،دار النهضة،القاهرة،1985،ص.623

3

المادة  14من القانون األساسي الفلسطيني الصادر سنة 2003م وتعديالته.

2

قدري عبد الفتاح الشهاوي،ضوابط الحبس اإلحتياطي،منشأة المعارف اإلسكندرية،سنة 2003م،ص.13

4

سالم أحمد الكرد،أصول اإلجراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني ،الكتاب األول،مكتبة القدا،غزة2002،م،ص.307

6

عبد الرحمن توفيق أحمد ،شرح اإلجراءات الجزائية،المرجع السابق،ص.280

5

المادة 119من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3لسنة 2001م.
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للمدعي العام العسكري توقيفه في مركز اإلصالح ،وكذلك إذا لم يكن للمتهم محل إقامة وكانت
الجريمة معاقباً عليها بالحبس جاز للمدعي العام العسكري توقيفه أما إذا كان له محل إقامة
فيجوز تخلية سبيله بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه". 1
أما المشرع المصري فقد حدد مبررات التوقيف وذلك في نا المادة ()134من قانون
اإلجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم ()145لسنة 2006م والتي ال يجوز إصدار أمر
التوقيف إال إذا توافر إحداها وهي ،إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ،أو الخشية من هروب
المتهم ،أو خشية اإلضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير علي المجني عليه أو الشهود ،أو
العبث في األدلة أو القرائن المادية ،أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناه لتغيير الحقيقة أو طمس
معالمها،ويجوز أيضاً إصدار أمر التوقيف في حالة توقع اإلخالل الجسيم باألمن والنظام العام
الذي قد يرتب علي جسامة الجريمة ،ويجوز أيضاً توقيف المتهم إذا لم يكن له محل إقامة ثابت
معروف في مصر ،وكانت الجريمة من نوع جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس .2
مدد اإليقاف
بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية الفلسطيني لعام 79م فإنه يجوز للمدعي العام
العسكري إيقاف المتهم في أية مرحلة من مراحل الدعوى ،3كما أن المشرع الفلسطيني نظم مدد
التوقيف في المادة ()88من نفس القانون السابق علي أنه ":ينتهي التوقيف حتماً بعد مضى
خمسة عشر يوماً على إيقاف المتهم ويجوز للمدعي العام العسكري تجديد اإليقاف لمدة ال
تتجاوز الخمسة وأربعين يوما وال يجوز تجاوز هذه المدة إال بإذن من رئيس الهيئة القضائية  ،أما
في الجرائم المخلة بأمن الثورة فيجوز للنائب العام توقيفه ثالثة أشهر وإذا لم ينته التحقيق جاز
تمديد التوقيف ثالثة أشهر أخرى بموافقة رئيس الهيئة القضائية .4
وكذلك أكد المشرع الفلسطيني سنداً للقانون القضاء العسكري رقم  4لسنة 2008م تنظيم

إجراء اإليقاف في مواده ( )77 ،76والتي جاءت في مجملها متطابقة مع المواد ( 33حتي )37
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المادة( ) 86من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني الثوري لعام 1979م
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المادة () 87من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني الثوري لعام 1979م.

2

المادة( )134من قانون اإلجراءات الجزائية المصري المعدلة بالقانون رقم 145لسنة 2006م.

4

المادة( ) 88من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني الثوري لعام 1979م
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من القانون القضاء العسكري المصري رقم  16لسنة 2007م  ،1حيث نا المشرع الفلسطيني

صراحة أنه ":يجوز حبس المتهم احتياطياً في أي مرحلة من مراحل الدعوى بأمر من النيابة أو
رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه  ،2و ينتهي الحبس اإلحتياطي الصادر من

النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوماً من يوم الحبس ،

ويجوز لقاضي المحكمة العسكرية المركزية تمديد الحبس مدة أو مدداً أخرى ال يزيد

مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.3

وإذا لم ينته التحقيق فللمحكمة العسكرية الدائمة المختصة محلياً تمديد حبسه لمدد أخرى

أو اإلفراج عنه  ،وال يجوز بأي حال أن تزيد مدد الحبس المشار إليها في الفقرات أعاله على

ستة أشهر وإال يفرج فو اًر عن المتهم ما لم تتم إحالته للمحكمة المختصة لمحاكمته  ،وال يجوز
حبس المتهم أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمة المحبوا بسببها  ،عند حبس أحد منتسبي

قوى األمن أو اإلفراج عنه يجب على المدعي العام العسكري تبليغ قائده فو اًر.4

وضح المشرعان الفلسطيني والمصري علي مكان تنفيذ األمر الصادر بحبس المتهم في

سجن وحدته إذا كان عسكرياً ما لم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه في أحد السجون العسكرية أو

المدنية وتُسلم النيابة نسخة من أمر الحبس إلى الجهة التي تكلفها بالتنفيذ.5

1
2

عزت الدسوقي ،المرجع السابق ،ص.409
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3

المادة  76من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م .المادة 35من قانون القضاء العسكري المصري رقم  16لسنة
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4

المادة  76من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م .المادة 34من قانون القضاء العسكري المصري رقم  16لسنة
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5

المادة  77من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م .المادة 37من قانون القضاء العسكري المصري رقم  16لسنة

2007م
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المطلب الثاني
التصرف بالتحقيق اإلبتدائي
بعد أن تستكمل السلطة القائمة على التحقيق جميع اإلجراءات المتبعة في التحقيق
المشار إليها فيما سبق ،يتوجب عليها القيام بإصدار أوامر ذات طبيعة قضائية ،بمقتضاها يتم
التصرف بالتحقيق ،1ويكون التصرف في التحقيق على النحو التالي -:
الفرع األول :األمر بأال وجه إلقامة الدعوي وأمر الحفظ.
الفرع الثاني  :إحالة التحقيق لقائد المتهم واإلكتفاء بمجازاته انضباطياً.
الفرع الثالث  :إحالة المتهم إلي المحكمة المختصة.

الفرع األول
األمر بأال وجه إلقامة الدعوى وأمر الحفظ
يعرفه البعض بأنه أمر بمقتضاه تقرر سلطة التحقيق عدم السير في الدعوى الجنائية لتوافر سبب
من األسباب التي تحول دون ذلك.2
فالتصرف في التحقيق من الجهة المخولة يأتي بعد اإلنتهاء من جميع المراحل التي تمر
بها اكتشاف الجريمة ومرتكبها وجمع األدلة وسماع الشهود ،وإجراء التحقيق واإلستجواب الالزمين
لمعرفة الحقيقة.3
ونظم المشرع الفلسطيني ذلك بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 79م :4

1

طارق محمد الديراوي،الوجيز في شرح اإلجراءات الجزائية رقم 3لسنة 2001م،المرجع السابق،ص.460

3

سليم الزعنون  ،شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني  ،المرجع السابق  ،ص.297

2

مأمون سالمة  ،االجراءات الجنائية في التشريع المصري  ،المرجع السابق  ،ص.666

4

المادة /103أ،ب،ج،د من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني الثوري لعام 1979م.
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 -1إذا تبين للمدعي العام أن الفعل ال يؤلف جرماً أو أنه لم يقم دليل على أن المتهم هو الذي
إرتكب الجرم أو أن الجرم سقط بالتقادم أو بالوفاة أو بالعفو العام يقرر في الحالتين األولى
والثانية منع محاكمة المتهم وفى الحاالت األخرى إسقاط الدعوى العامة ويرسل ملف الدعوى فو اًر
إلى النائب العام .
 -2إذا وجد النائب العام أن القرار في محله وجب عليه خالل ثالث أيام من وصول ملف
الدعوى إلى ديوانه أن يصدر ق ار اًر بالموافقة على ذلك القرار ويأمر بإطالق سراح المتهم إذا لم
يكن موقوفا بسبب آخر.
وكذلك جاء في القانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لعام 2008م أنه  ":إذا
رأت النيابة العسكرية أن الواقعة ال يعاقب عليها القانون ،أو أن األدلة على المتهم غير كافية
،تصدر أم اًر برد الدعوى ،ويصدر األمر بحفظ الدعوي في الجنايات من المدعي العام العسكري
أو من يقوم مقامه ،وفي هاتين الحالتين المذكورتين أعاله يفرج عن المتهم المحبوا فو اًر إن لم
يكن محبوساً لسبب أخر.1
ومقارنة بالقانون القضاء العسكري المصري رقم 16لسنة 2007م المعدل نصت المادة
 38منه علي األمر بأال وجه إلقامة الدعوي الجنائية العسكرية حيث تطابقت مع نصوص
المشرع الفلسطيني.
واألمر بعدم وجود وجه إلقامة الدعوى يعتبر بمثابة حكم قضائي ،له حجية تحول دون
نظر الدعوى ،ولذلك يجب أن يكون مكتوباً وصريحاً ،كما يجب على عضو النيابة العسكرية أن
يسببه وأن يضمنه بياناً كافياً لوقائع الدعوى في أسلوب واضح وأن يتناول األدلة القائمة فيها ويرد
عليها في منطق سائغ وأن يتصدى للبحث القانوني بالقدر الالزم في الدعوى ،وفي الجناية يحرر
عضو النيابة المحقق مذكرة برأيه يقترح فيها األمر بعدم وجود وجه إلقامة الدعوى ويرفعها
بالتحقيق للمدعي العام العسكري أو من يندبه ليتخذ ما يراه.2

1

المادة  78من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م.

2عزت الدسوقي  ،شرح قانون األحكام العسكرية  ،المرجع السابق  ،ص.415
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أما األمر بحفظ أوراق الدعوي فهو مجرد قرار إداري تصدره النيابة العامة فال يسبقه
تحقيق إبتدائي وإنما يصدر بمجرد اإلطالع علي محضر جمع اإلستدالالت الذي يحرره رجال
الضبط القضائي ويترتب علي ذلك القرار اإلداري جواز الرجوع فيه والعدول عنه بهدف السير في
الدعوي الجنائية (.)1
ولكن األمر مختلف بالنسبة ألمر حفظ الدعوى في قانون األحكام العسكرية المصري
ميسر للنيابات العسكرية ،فلم ينا عليه صراحة كما أنه منع النيابات العسكرية
فهو أمر غير ّ
منه ضمناً بنا المادة  14بباب الضبط القضائي العسكري وبنا المادة (،2 )38,39ولكن
األمر مختلف في التشريع الفلسطيني فنصت المادة  /78ب من قانون القضاء العسكري رقم
4لسنة 2008م على أنه يصدر األمر بحفظ الدعوى في الجنايات من المدعي العام العسكري
أو من يقوم مقامه وهو ما يتفق مع المشرع المصري يصدر األمر بحفظ الدعوى في الجنايات
من المدعي العام العسكري أو من يقوم مقامه.
أسباب حفظ الدعوى:
القرار بحفظ الدعوى نوعان :حفظ الدعوى مؤقتاً ،وفي حالة عدم معرفة الفاعل في
الجريمة،أو عدم كفاية األدلة ،وحفظ الدعوى نهائياً ،وذلك في حالة عدم وجود نا يجرم الفعل.3
آثار األمر بأال وجه إلقامة الدعوى العسكرية
يترتب على صدور األمر بأال وجه إلقامة الدعوى العسكرية كما جاء في الحالتين
المذكورتين أعاله طبقاً للمشرعين الفلسطيني والمصري هو اإلفراج على المتهم المحبوا فو اًر إن
لم يكن محبوساً للسبب آخر .

1
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3

ممدوح خليل البحر،المرجع السابق،ص.251
أشرف مصطفي توفيق،المرجع السابق،ص.92
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الفرع الثاني
إحالة التحقيق لقائد المتهم واإل كتفاء بمجازاته إنضباطياً
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها إحالة
التحقيق إلي قائد المتهم لمجازاته إنضباطياً طبقاً للسلطات المخولة له قانوناً وينصرف ذلك إلي
الجرائم العسكرية البحتة ،والنيابة العسكرية صاحبة الرأي باإلحالة لقائد المتهم لمجازاته إنضباطياً
كتفاء بالجزاء
وتأمر بحفظ األوراق
إكتفاء بالجزاء أو األمر بأال وجه للدعوي لعدم األهمية إ ً
ً
اإلنضباطي.1
وهذا ما ذهب إليه المشرع الفلسطيني سواء في قانون أصول المحاكمات الثورى
1979م،أو قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم 4لسنة 2008م ،حيث أشار المشرع أنه":إذا
تبين للمدعى العام أن الفعل يؤلف مخالفة إنضباطية من قبل أحد األفراد يقرر إحالة الدعوى
مباشرة إلى قائد المتهم لمحاكمته وفقا لصالحياته المخولة له قانوناً ويرسل ملف الدعوى إليه.2
وإرسال ملف الدعوى إلى القائد المسئول وذلك لمحاكمته وفقاً للصالحيات المخولة للقائد
قانوناً حسب نا المادة  178من قانون العقوبات الفلسطيني الثورى لعام 1979م.
وهذا أيضاً ما أشارت إليه المادة ( )79من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم 4
لعام 2008م .
ومجال إعمال نا المادة ( )79من نفس القانون السابق التي تخول النيابة العسكرية
سلطة إحالة التحقيق لقائد المتهم واإلكتفاء بمجازاته إنضباطياً أن تكون التهمة المسندة للمتهم
جنحة أو مخالفة بسيطة وبذلك تخرج الجنايات من مجال إعمال نا المادة  79سالفة الذكر.

1

محمد عبدهللا أبوبكرسالمه،المحاكم العسكرية بين الشرعية القانونية والمساا بحقوق وحريات األفراد،منشأة

المعارف،اإلسكندرية2012،م،ص159ومابعدها.
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المادة ()104من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني الثوري لعام 1979م.
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ومما تجدر اإلشارة إليه أن أحكام المادة ( )79من قانون القضاء العسكري الفلسطيني
تنصرف إلي الجرائم العسكرية البحتة أما جرائم القانون العام فإنها تخرج عن حدود اختصاص
القادة.
وتطابقت نصوص المشرع الفلسطيني مقارنة مع قانون القضاء العسكري المصري وتعرض نا
المادة ( )39منه على أحد أوجه التصرف في التحقيق بالنسبة للمخالفات أو الجنح العسكرية
البسيطة وهذا التصرف يتمشي مع المبادئ العامة القانونية وكذا النظم العسكرية ويعطي للقادة
حقهم في المجازاة إنضباطياً بالنسبة لهذه األفعال طبقاً للسلطات المخولة لهم قانوناً

1

الفرع الثالث
إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة
إذا كان هنا وجه إلقامة الدعوى في حالة ما إذا تبين للمدعي العام بعد إنتهاء التحقيق
بأن الفعل يؤلف جرماً جنائياً أوجنحياً ،وأن األدلة كافية إلحالة المتهم للمحكمة فله أن يقرر
إتهامه بذلك الجرم ،بشرط أن يحاكم من أجله أمام المحكمة المختصة .2
وهذا ما أكده المشرع الفلسطيني في قانون أصول المحاكمات الثوري لعام  79م علي
أنه":إذا تبين للمدعي العام أن الفعل الذي إرتكبه المتهم يؤلف جرماً جنحياً أو جنائياً وأن األدلة
كافية إلحالة المتهم إلى المحكمة فله أن يقرر إتهامه بذلك الجرم ويرسل الملف إلى المدعي العام
العسكري والذي بدوره إما أن يقرر إتهام المتهم ويعيد الملف إلى وكيل النيابة ليقدمه إلى المحكمة
المختصة ،وإما أن يعيد الملف إلى وكيل النيابة إذا رأي أن هنالك نواقا في الملف يجب
إكمالها ،أما إذا وجد المدعي العام أن الفعل ال يؤلف جرماً جنائياً وإنما يؤلف جرماً جنحياً ،يقرر
إلغاء قرار وكيل النيابة ويتهم المتهم بالجنحة ويعيد الملف إلى وكيل النيابة لتقديمه إلى المحكمة
المختصة .3

1

أشرف مصطفي توفيق،المرجع السابق،ص.91

3

المادة رقم ( )105من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفلسطيني لعام 1979م.
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عبد الحميد لطفي العيلة،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية،المرجع السابق،ص.176
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أما الطعن على ق اررات المدعي العام العسكري فتكون خالل خمسة أيام من تاريخ التبليغ
 ،ويكون ق ارره نهائياً.1
وكذلك تعرضت المادة  80من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لعام 2008م
على أنه إذا كان هنا

وجه إلقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن ترفعها للمحكمة

العسكرية طبقاً للقانون.2
أما المشرع المصري فقد نصت المادة ( )40من قانون القضاء العسكري المصري على
كيفية إتصال المحكمة العسكرية بالدعوى وفرقت في اإلجراءات واجبة اإلتباع بحسب ما إذا كان
المتهم عسكرياً أو ليس عسكرياً ،فبالنسبة للعسكريين تستصدر النيابة العسكرية إذناً بإحالة المتهم
العسكري من المحكمة العسكرية من رئيس الجمهورية أو من يفوضه من الضباط ،أو من يفوضه
المفوض إليه ،دون أن يحدد النا اإلذن بالحد الذي يقف عنده التفويض إال أن يكون من
الضباط ويحل هذا اإلذن محل اإلذن المتطلب من النائب العام أو المحامي العام أو من رئيس
النيابة بالنسبة للموظفين العموميين.3
والتفويض في اإلختصاص ال يعطل ممارسة األصيل لإلختصاص الذي فوض فيه ،
ومقتضى هذا اإلذن برفع الدعوى العسكرية ال تتضمن تخلياً من القائد عن سلطة إنضباطية على
الجرائم العسكرية ،كما يجب عليه أعمالها وفقاً لمقتضيات المصلحة العسكرية.4
أما بالنسبة لغير العسكريين وفي غير هذه الحاالت تتولي النيابة العسكرية رفع الدعوي
إلى المحكمة العسكرية المختصة مباشرة متى رأت ذلك وفقاً للقانون

1

المادة رقم ( )106من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفلسطيني لعام 1979م.

3

عزت الدسوقي  ،شرح قانون األحكام العسكرية  ،المرجع السابق  ،ص417

2

المادة  80من القانون القضاء العسكري رقم  4لعام 2008م.

4

المرجع السابق  ،نفسه ،ص418

5

5

محمد عبدهللا أبوبكرسالمه،المحاكم العسكرية بين الشرعية القانونية والمساا بحقوق وحريات األفراد،المرجع السابق،ص.160
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الفصل الثالث
المحاكمة أمام القضاء العسكري
بعد أن تحدث الباحث عن المرحلة األولي من مراحل الدعوي الجزائية وهي مرحلة
التحقيق اإلبتدائي والسلطة المشرفة علي هذه المرحلة هي النيابة العسكرية وأوضحنا إجراءات
التحقيق اإلبتدائي ؛ سيتطرق الباحث للتحدث عن المرحلة الثانية من الدعوي الجزائية العسكرية
وهي مرحلة المحاكمة أمام القضاء العسكري  ،فالمحاكم العسكرية بدرجاتها وأنواعها المختلفة
هي السلطة المختصة والمخولة بالفصل في الدعوي الجزائية العسكرية سواء باإلدانة أو البراءة
وفقاً للقانون العسكري الفلسطيني  ، 1وعلي المحاكم العسكرية أثناء نظر الدعوي الجزائية
العسكرية إتباع إجراءات قانونية محددة رسمها القانون وإال كان حكمها باطالً  ،وبعد صدور
الحكم قد يعمد أحد الخصوم في الدعوي الجزائية العسكرية إلي الطعن في الحكم بأحدي طرق
الطعن التي نا عليها القانون  ،وبعد ذلك يجب التصديق علي الحكم القضائي حتي يمكن
تنفيذه  ،وعليه سيقوم الباحث بدراسة هذا الفصل من خالل المباحث التالية:
المبحث األول :السلطة المختصة بالتحقيق النهائي .
المبحث الثاني :قواعد وإجراءات المحاكمة العسكرية.

1

المادة ()119من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني الثوري لعام 79م.والمادة()1من قانون القضاءالعسكري الفلسطيني رقم 4لسنة

2008م.
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المبحث األول
السلطة المختصة بالتحقيق النهائي
بعد اإلنتهاء من مرحلة التحقيق اإلبتدائي وإحالة القضية إلي المحكمة العسكرية
المختصة والتي يتم من خاللها المرحلة األخيرة للدعوي الجنائية  ،وتعتبر هذه المرحلة من أهم
مراحل الدعوي الجنائية ويطلق عليها تعبير " التحقيق النهائي " حيث يتحدد فيها مصير المتهم
وتقدير األدلة فيها يكون نهائياً لذلك أحاطها المشرع بعدة ضمانات إلجراء المحاكمة ويكون
االختصاص فيها للقضاء وحده .1
والتحقيق الذي تتواله المحكمة يسمي بالتحقيق النهائي 2كما أسلفنا آنفاً  ،والتحقيق الذي
تتواله المحكمة المختصة ينتهي بالحكم  ،والتحقيق النهائي في الدعوي الجزائية أو المحاكمة
عبارة عن مجموعة من اإلجراءات الهدف منها التدقيق والتمحيا في أدلة الدعوي جميعاً ،
وتتميز هذه المرحلة بطابعها القضائي ألن إختصاص التحقيق النهائي يكون للقضاء.3
وسواء قلنا مرحلة المحاكمة أو مرحلة التحقيق النهائي  ،المعني واحد  ،إذ يمثالن
المرحلة الثانية للدعوي الجزائية .4
وألن السلطة المختصة بالتحقيق النهائي هي المحكمة وتعتبر المحاكم العسكرية جزء من
التنظيم القضائي في فلسطين.
وقد أولينا موضوع المحاكم العسكرية اهتماماً كبي اًر في دراستنا لتسليط الضوء علي
تشكيل واختصاصات المحاكم العسكرية في التشريعين الفلسطيني والمصري  ،لهذا السبب كان
لزاماً علينا في هذا المقام أن نفرد ذلك وفق التقسيم اآلتي :
المطلب األول  :اختصاص المحاكم العسكرية
المطلب الثاني  :أنواع وتشكيل المحاكم العسكرية في التشريع الفلسطيني.
المطلب الثالث  :أنواع وتشكيل المحاكم العسكرية في التشريع المصري.

1
2
3

ممدوح خليل البحر ،المرجع السابق ،ص.256
عاطف النقيب،أصول المحاكمات الجزائية،المرجع السابق،ص.544
عبد الحميد لطفي العيلة ،المرجع السابق،ص.251

4فخري عبد الرزاق الحديثي ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،المرجع السابق،ص.304

98

المطلب األول
اختصاصات المحاكم العسكرية
باذئ ذي بدء فإن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم

داخالً في اختصاصها أم ال ،ومن ثم فإن المحاكم العسكرية هي وحدها صاحبة اإلختصاص
األصيل في تحديد كون الجرم داخالً في اختصاصها من عدم ه، 1ويعتبر موضوع تحديد

اختصاصات القضاء العسكري والمحاكم العسكرية من أهم الموضوعات التي أوالها قانون

القضاء العسكري أهمية خاصة إذ أن االختصاص يعني" بسط السلطة علي األشخاص واألماكن

والجرائم،وإن اختصاص المحاكم العسكرية قد يمتد إلي أشخاص غير مخاطبين بنصوص قانون
األحكام العسكرية ،وقد تمتد إلي جرائم غير عسكرية ويقوم اختصاص القضاء العسكري علي
ثالثة معايير أولها يتعلق باألشخاص وثانيها بالجرائم وثالثها بمكان إرتكاب الجريمة ،2و سلطة

الفصل في الدعوي ال تنعقد للمحكمة الجنائية ما لم تكن مختصة بنظرها من األوجه الثالثة
(الشخصي و النوعي ،و المكاني ، ) 3وال بد أن نستعرض أنواع االختصاص و االختصاصات
القانونية للمحاكم العسكرية كونه حاجة وضرورة ملحة في المجتمع سواء كان ذلك في التشريع

الفلسطيني والمصري وفق هذا التقسيم علي النحو التالي:

أنواع االختصاص :

أوالً  :االختصاص الشخصي  :يعني االختصاص من حيث شخا المتهم  ، 4وفقاً لهذا
المعيار فإنه يخضع لقانون القضاء العسكري كل شخا تثبت له الصفة العسكرية أصالً أو
حكماً ،سواء أكان الفعل المرتكب يشكل جريمة عسكرية بحتة أم مختلطة أم يشكل جريمة
متكاملة األركان في القانون العام . 5
و لقد حدد المشرعان الفلسطيني و المصري األشخاص الخاضعين له أصالة و هم (

العسكريون كافة حقيقية ) ’و حكماً و هم ( طلبة المدارا و مراكز التدريب المهني و المعاهد و
الكليات العسكرية  ،أسرى الحرب  ،عسكريون القوات الحليفة أو الملحقون بهم  ،و الملحقون

1

محمد عبدهللا أبو بكر سالمه،المحاكم العسكرية ،المرجع السابق،ص162ومابعدها.انظر المادة  48من قانون القضاء العسكري

2

عزت مصطفي الدسوقي ،شرح قانون األحكام العسكرية،المرجع السابق،ص425ومابعدها.

المصري سنة 2007م.

3
4
5

عبد الحميد العيلة  ،المرجع السابق  ،ص . 233
عبد الحميد العيلة  ،المرجع السابق  ،ص .234
محمد عبدهللا أبو بكر سالمه،المحاكم العسكرية ،المرجع السابق،ص. 30
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بالعسكريين أثناء خدمة الميدان  ،و هم كل مدني أو مجند أو متطوع يعمل في وزاة الدفاع أو في

خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان ) . 1

و العبرة في تحديد االختصاص الشخصي تقوم بتوافر شرطين أولهما  :أن يكون المتهم

من العسكريين و يكون قد ارتبط بالخدمة بالقوات المسلحة طبقاً لقوانين خدمة الضباط و ضباط
الصف و الجنود  ،ثانياً  :أن يكون المتهم قائماً بالخدمة بالفعل . 2
والقاعدة العامة أن قانون القضاء العسكري وفق المشرعين الفلسطيني و المصري قد حدد

األشخاص الخاضعين ألحكامه وفقا لهذا المعيار الشخصي الذي أسلفنا عنه.

ثانياً  :االختصاص المكاني  :أخذ المشرعان المصري والفلسطيني بالمعيار المكاني
لتحديد اختصاص القضاء العسكري حيث أشا ار إلي سريان أحكام هذا القانون على كل من
يرتكب إحدى الجرائم اآلتية :

أ -الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو

الطائرات أو المركبات أو األماكن أو المحالت التي يشغلها العسكريون لصالح
القوات المسلحة أينما وجدت .3

والقضاء العسكري المصري غير ملزم بالقواعد التي تحكم االختصاص المكاني ،و يجوز

إج ارء المحاكمة في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكب فيه الجريمة ،4و قد عللت

المذكرة اإليضاحية هذا الخروج على قواعد االختصاص طبقاً للقانون العام بأنه يحقق المرونة
التي يجب أن يتسم بها القانون العسكري نظ اًر لظروف الخدمة العسكرية و كثرة تنقل الوحدات. 5
ثالثا  :االختصاص النوعي  :األصل أن يقتصر إختصاص القضاء العسكري طبقاً لهذا
المعيار على الجرائم العسكرية فقط دون غيرها من الجرائم األخرى ،ويقصد باالختصاص

النوعي في القانون الجنائي اإلجرئي أن تختا كل محكمة جنائية بنظر نوع معين من

الدعاوي الجنائية .6وهذا ما سنتناوله الحقاً في األفرع التالية:

1

المادة( ) 4من قانون القضاء العسكري المصري رقم  16لسنة 2007م .المادة () 62من قانون القضاء العسكري رقم  4لسنة

2008م.

2
3

عزت الدسوقي  ،المرجع السابق ص .428

المادة( ) 5من قانون القضاء العسكري المصري لسنة 1966م المعدل بقانون رقم  16لسنة 2007م ،المادة( ) 63من قانون القضاء

العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م .

4فؤاد أحمد عامر ،قانون األحكام العسكرية ،المرجع السابق ،ص .23راجع :المادة( ) 53من قانون القضاء العسكري المصري رقم 16
لسنة 2007م .

5
6

عزت الدسوقي  ،المرجع السابق ص .433
محمد عبدهللا أبو بكر سالمه،المحاكم العسكرية ،المرجع السابق،ص. 164
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الفرع األول

اختصاص المحاكم العسكرية في التشريع الفلسطيني

في باذئ األمر سنتناول اختصاصات المحاكم العسكرية بموجب قانون القضاء العسكري
رقم  4لسنة 2008م والذي جاء ليعالج بعض ما لم يتطرق إليه المشرع الفلسطيني في قانون
أصول المحاكمات الثوري لعام  79حيث نا صراحة المشرع علي اآلتي:
أوالً :تختص المحكمة العسكرية العليا:
-1بالنظر في الطعون واإلستئنافات المرفوعة إليها في الق اررات واألحكام الصادرة عن المحكمة

العسكرية الخاصة ،أو الدائمة بصفتها محكمة أول درجة-2.المسائل المتعلقة بتعيين المرجع-3.
أية طلبات ترفع إليها بموجب القانون.1

ثانياً :تختص المحكمة الخاصة  :بالنظر في الجرائم التي يرتكبها الضباط من رتبة رائد فما
فوق.2
ثالثاً :تختص المحكمة العسكرية الدائمة :بالنظر في -1:كافة الجرائم التي تقع في دائرة
اختصاصها وتكون داخلة في اختصاص القضاء العسكري وفقاً لهذا القانون  ،ما لم يرد نا

خاص بذلك وفقاً للقانون -2.اإلستئنافات المرفوعة إليها في الق اررات الصادرة عن المحاكم
العسكرية المركزية الواقعة في دائرة اختصاصها -3.أية طلبات ترفع إليها بموجب القانون.3
رابعاً :تختص المحكمة العسكرية المركزية :بالنظر في المخالفات والجنح الداخلة في
اختصاص القضاء العسكري طبقاً لهذا القانون والتي ال يزيد الحد األقصى للعقوبة المقررة لها
على السنة ،والتي تقع في دائرة اختصاصها ،باستثناء الجرائم التي يرتكبها الضباط أو يكونون
مشتركين أو مساهمين في ارتكابها.4
خامساً :محكمة الميدان العسكرية :تختا بالنظر في الجرائم المرتكبة خالل العمليات
الحربية على النحو الوارد في قرار تشكيلها وفقاً للقانون.5

 1المادة ()3من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م

2

المادة ()5من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م .

4

المادة ()10من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م

3

المادة ()8من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م

5

المادة ()93من قانون القضاء العسكري الفاسطيني رقم  4لسنة 2008م.
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الفرع الثاني

اختصاص المحاكم العسكرية في التشريع المصري

المشرع المصري وفقاً إلي قانون القضاء العسكريرقم  16لسنة 2007م نجده قد نظم

اختصاصات

المحاكم العسكرية المصرية علي اختالف أنواعها في المواد من  48حتي  53من القانون المشار

إليه آنفاً حيث نا أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم
داخالً في اختصاصها أم ال  ، 1ويتضح من هذا المبدأ الهام أن الحكمة من أفراد تشريع عسكري
قد روعيت فيه اعتبارات خاصة  ،األمر الذي أصبح معه حق السلطات القضائية العسكرية في

تقديرها علي مستوي كافة مراحل الدعوي  ،إذا كانت الجريمة داخلة في اختصاص التشريع

العسكري من عدم ه  ،وذلك بسبب أن هذه السلطات هي األقدر من غيرها علي تفهم مقتضيات
النظم العسكرية وتصرفات أفرادها سواء في الحرب أو السلم .2

وسنداً لقانون القضاء العسكري المصري حدد اختصاص المحاكم العسكرية علي النحو

التالي-:

أوال:المحكمة العليا للطعون العسكرية :تختا هذه المحكمة من دون غيرها بنظر الطعون
المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم علية في األحكام النهائية التي تصدرها كافة

المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام علي العسكريين أو المدنيين وتسري علي هذة الطعون
القواعد واإلجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم

 57لسنة  1959م في شأن حاالت وإجراءات الطعن أمام النقض وذلك فيما ال يتعارض مع
أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة ألي إجراء.

كما تختا هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام

المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقاً للقواعد واإلجراءات الجنائية.
وتختا المحكمة العليا للطعون العسكرية  ،عمالً بأحكام قانون حاالت وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض  ،بنظر األحكام الصادرة باإلعدام  ،ومتي صار الحكم باإلعدام باتاً وجب
رفع أوراق الدعوي فو اًر إلي رئيس الجمهورية وينفذ الحكم إذا لم يصدر األمر بالعفو أو بإبدال

العقوبة.3

ثانياً:المحكمة العسكرية العليا :تختا هذة المحكمة بموجب نا المادة  50من نفس القانون

المشار إليه آنفاً بالنظر في اآلتي-:
1

المادة(  )48من قانون القضاء العسكري المصري رقم  16لسنة 2007م.

3

المادة(  43مكرر )من قانون القضاء العسكري المصري رقم  16لسنة 2007م.

2

فتحي محمد أنور عزت،قانون القضاء العسكري الجديد،المرجع السابق،ص 42وما بعدها.
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 -1كافة الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضباط .

 -2الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً للقانون .

ثالثاً:المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا :وتختا هذة بالنظر في كافة الجنايات
الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً ألحكام هذا القانون والتي ال يزيد الحد األقصي

المقرر للعقوبة فيها عن السجن.1

رابعاً:المحكمة العسكرية المركزية :وتختا هذة المحكمة بالنظر في الجنح والمخالفات طبقاً
لهذا القانون.2
خامساً :اختصاص مكتب الطعون العسكرية  :وقد حصر قانون القضاء العسكري المصري
في نا المادة  111المعدلة بقانون رقم  16لسنة 2007م اختصاصاته باآلتي :

يختا مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماسات إعادة النظر في أحكام المحكمة العسكرية
العليا والمحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا والمحكمة العسكرية المركزية الصادرة ضد

العسكريين في الجرائم العسكرية الواردة بهذا القانون وعلي الوجه المبين فيه .

حيث جاء في مواد إصدار القانون القضاء العسكري المصري لسنة 2007م علي أن :

يستمر مكتب الطعون العسكرية في مباشرة اختصاصاته بالنسبة لكافة التماسات إعادة النظر

التي قدمت إليه قبل العمل بهذا القانون ، 3ومفاد ذلك أنه أصبح بموجب التعديل الوارد بأحكام

القانون المشار إليه يختا بالنظر في التماسات إعادة النظر في كافة األحكام الصادرة من

المحاكم العسكرية بشتي أنواعها ضد العسكريين فقط – دون المدنيين – وعلي الوجه المبين في

هذا القانون ،أي أن مكتب الطعون العسكرية ال يختا بنظر األحكام الصادرة ضد المدنيين أو

المتعلقة بجرائم القانون العام ،والتي جعل المشرع االختصاص بنظرها للمحكمة العليا للطعون

العسكرية . 4وهذا غير معمول به في فلسطين.

1

المادة ()51من قانون القضاء العسكري المصري رقم 16لسنة 2007م.

3

المادة ( ) 5من قانون القضاء العسكري المصري رقم  16لسنة 2007م

2

المادة ( )50من قانون القضاء العسكري المصري رقم  16لسنة 2007م.

4

فتحي محمد أنور عزت،قانون القضاء العسكري الجديد،المرجع السابق،ص.48
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المطلب الثاني
أنواع وتشكيل المحاكم العسكرية في التشريع الفلسطيني

أوالً:أنواع المحاكم العسكرية في التشريع الفلسطيني :بموجب القانون القضاء العسكري
الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م فقد حدد أنواع المحاكم علي النحو التالي:
نصت المادة ()1من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م علي أنواع
المحاكم العسكرية في فلسطين تتكون من:
-1المحكمة العسكرية العليا.
-2المحاكم العسكرية الخاصة.
-3المحاكم العسكرية الدائمة.
-4المحاكم العسكرية المركزية.
-5محكمة الميدان العسكرية.
وكذلك حددت المادة ()119من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفلسطيني لعام
1979م خمسة أنواع من المحاكم الثورية وهي:
أ -المحكمة المركزية – القاضي الفرد . -
ب -المحكمة العسكرية الدائمة .
ج -محكمة امن الثورة – المحكمة العسكرية العليا . -
د -المحكمة الخاصة .
ه -محكمة الميدان العسكرية .
وأن هذه المحاكم متشابهة إلي حد كبير مع بعضها البعض ومنعاً للتكرار سوف نتناول
تشكيل المحاكم سنداً لقانون القضاء العسكري سنة 2008م حيث جاء القانون الجديد ليطبق
في غزة دون باقي أرجاء الوطن نظ اًر للتجاذبات السياسية في الوطن والتي سوف تنتهي آجالً
أم عاجالً إن شاء هللا ويبقي الوطن بإذنه تعالي.
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ثانياً:تشكيل المحاكم العسكرية في التشريع الفلسطيني :نظم قانون القضاء العسكري الفلسطيني
رقم 4سنة 2008م تشكيل المحاكم العسكرية حيث تنشأ بمقتضى هذا القانون محاكم عسكرية
تسمى المحاكم العسكرية علي النحو التالي:

أوالً:تشكيل المحكمة العسكرية العليا :تؤلف من قاض ال تقل رتبته عن عقيد يكون رئيساً
لها ،ونائب له قاض ال تقل رتبته عن مقدم  ،وعدد كاف من القضاة ال تقل رتبهم عن رائد ،
وتشكل هيئتها من ثالثة قضاة برئاسة أقدمهم على أال تقل رتبته في جميع األحوال عن مقدم.1

ثانياً :تشكيل المحاكم العسكرية الخاصة :تؤلف من قاض ال تقل رتبته عن مقدم يكون رئيساً
لها ،ونائب له قاض ال تقل رتبته عن رائد ،وعدد كاف من القضاة ال تقل رتبهم عن نقيب ،
وتشكل هيئتها من ثالثة قضاة برئاسة أقدمهم على أال تقل رتبته في جميع األحوال عن رائد.2
ثالثاً :تشكيل المحاكم العسكرية الدائمة :تؤلف كل محكمة عسكرية دائمة من قاض ال تقل رتبته
عن رائد يكون رئيساً لها  ،ونائب له قاض ال تقل رتبته عن نقيب  ،وعدد كاف من القضاة ،
وتشكل هيئتها من ثالثة قضاة برئاسة أقدمهم على أال تقل رتبته في جميع األحوال عن نقيب.3
وتكون مقار المحاكم العسكرية الدائمة في مراكز المحافظات المنشأة فيها  ،ويجوز لها أن
تعقد جلساتها في أي مكان خارج نطاق اختصاصها المكاني بقرار من رئيس المحكمة العسكرية
العليا في حالة الضرورة.4
رابعاً :تشكيل المحاكم العسكرية المركزية:
تنشأ بمقتضي هذا القانون محكمة عسكرية تسمي المحكمة العسكرية المركزية في كل
دائرة محكمة عسكرية دائمة  ،ويجوز بقرار من الوزير المختا إنشاء محاكم عسكرية مركزية

أخرى إذا دعت الضرورة لذلك.5

وتؤلف المحكمة العسكرية المركزية من قاض ال تقل رتبته عن نقيب يكون رئيساً لها،
ونائب له قاض  ،وعدد كاف من القضاة وتنعقد هيئتها من قاض فرد .وتكون مقار المحاكم
العسكرية المركزية في مراكز دوائر اختصاص المحاكم العسكرية الدائمة المنشأة فيها ،ويجوز لها

1

المادة ()2من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م.

3

المادة ()1/7من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م.

5

المادة ()1/9من قانون القضاء العسكري رقم  4لسنة 2008م

2

المادة ()4من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م.

4

المادة ()2/7من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م.
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أن تعقد جلساتها في أي مكان خارج نطاق اختصاصها المكاني بقرار من رئيس المحكمة

العسكرية الدائمة التابعة لها في حالة الضرورة.1
خامساً:تشكيل محكمة الميدان العسكرية :

تشكل محكمة الميدان العسكرية بأمر من الوزير المختا أو من يفوضه أو بأمر من قائد

القوة المنعزلة  ،تؤلف محكمة الميدان العسكرية وفقاً ألحكام هذا القانون برئاسة قاض ال تقل رتبة
عن رائد وعضوين ال تقل رتبة أي منهما عن نقيب.2

وتطبق محكمة الميدان العسكرية القواعد واإلجراءات المنصوص عليها في القانون  ،وفي

جميع األحوال يجب كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه طبقاً للقانون.

المطلب الثالث
أنواع وتشكيل المحاكم العسكرية في التشريع المصري
أوالً :أنواع المحاكم العسكرية المصرية بموجب المادة  43من القانون القضاء العسكري
المصري رقم  16لسنة 2007م فإنه حدد أنواع المحاكم العسكرية إلي اآلتي:
-1المحكمة العليا للطعون العسكرية
-2المحكمة العسكرية العليا

-3المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا
-4المحكمة العسكرية المركزية
ثانياً :تشكيل المحاكم العسكرية المصرية:
نظم قانون القضاء العسكري المصري الجديد رقم 16سنة 2007م تشكيل المحاكم العسكرية علي

النحو التالي:

أوالً:المحكمة العليا للطعون العسكرية  :تؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري –يعادل رئيس
محكمة النقض -وعدد كاف من نوابه ومن القضاه العسكريين برتبة عقيد علي األقل –تعادل

نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم اإلستئناف –وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس

المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد علي األقل –وذلك علي غرار ما هو متبع بدوائر محكمة

النقض –وتصدر األحكام من خمسة قضاه عسكريين –وهو ما تسير عليه الدوائر الجنائية
1
2

المادة ()3/2/9من قانون القضاء العسكري رقم  4لسنة 2008م

المادة ()11،12من قانون القضاء العسكري رقم  4لسنة 2008م
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بمحكمة النقض وفقاً ألحكام قانون السلطة القضائية –والمحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها

الدائم القاهرة .1

ثانياً :المحكمة العسكرية العليا  ":تُشكل المحكمة العسكرية العليا من ثالث ضباط قضاة برئاسة
أقدمهم علي أال تقل رتبته في جميع األحوال عن مقدم .وممثل للنيابة العسكرية وال يجوز محاكمة

أحد العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة .ويكون مع المحكمة كاتب يتولي
تدوين ما يدور في الجلسة".2

ثالثاً ":تشكل المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا من قاض منفرد ال تقل رتبته عن
مقدم وممثل للنيابة العسكرية.ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة".3
رابعاً ":تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد ال تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة
العسكرية ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة ".4

ولقد نصت المادة  47من القانون المشار إليه آنفاً علي أن  ":يجوز في األحوال الخاصة تشكيل

المحكمة العسكرية العليا من خمسة ضباط  ،والمحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا
والمحكمة المركزية من ثالث ضباط ؛ ويكون ذلك بقرار من الضابط اآلمر باإلحالة " .5

خامساً:محاكم الميدان:تُشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الدفاع ومن يفوضه  ،أو بأمر من
قائد القوة المنعزلة ؛ وتؤلف محاكم الميدان وفقاً ألحكام هذا القانون (محكمة عسكرية ميدانية عليا
 ،ومحكمة عسكرية ميدانية لها سلطة عليا  ،ومحكمة عسكرية ميدانية مركزية ) ؛ وعند الضرورة
يجب أال تقل رتبة رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد  ،والمحكمة الميدانية المركزية لها

السلطة العليا عن نقيب  ،والمحكمة الميدانية المركزية عن مالزم أول  ،وعند محاكمة ضابط ال

يجوز أن يكون رئيس المحكمة أحدث منه .6
1

فتحي محمد أنور عزت،قانون القضاء العسكري الجديد،المرجع السابق،ص 39وما بعدها.وأنظر :المادة(  43مكر اًر )من قانون

2

المادة( ) 44من قانون القضاء العسكري المصري رقم  17لسنة 2007م .

4

المادة () 46من قانون القضاء العسكري المصري رقم  17لسنة 2007م .

األحكام العسكرية رقم  25لسنة 1966م المضافة بقانون القضاء العسكري المصري رقم  17لسنة 2007م المعدل.

3

المادة () 45من قانون القضاء العسكري المصري رقم  17لسنة 2007م .

 5المادة ( )47من قانون القضاء العسكري المصري رقم  17لسنة 2007م  .وتشكل هذه المحكمة طبقاً للمادة () 99لقانون الشرطة
رقم 109لسنة 1971م وسنداً لقانون األحكام العسكرية رقم  25لسنة 1966م وإعماالً لنا المادة  10من القرار الوزاري رقم 1050

لسنة 1970م بالئمة جزاءات أفراد هيئة الشرطة وتحديد جهات و ازرة الداخلية التي تتولي تطبيق قانون األحكام العسكرية علي أن تشكل
دوائر للقضاء العسكري تختا كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقاً للقانون وتشكل بالنسبة للضباط بقرار من مساعد وزير
الداخلية لشئون األمن العام ،وبالنسبة لغيرهم بقرار من مدير اإلدارة العامة لشئون األفراد وتشكل كل دائرة منها من رئيس وعدد كاف
من األعضاء .ويحدد قرار التشكيل عدد هذه الدوائر ومقارها واختصاصاتها ويلحق األعضاء بالمحاكم المختلفة بقرار من الجهة
المختصة بالتشكيل.

6

محمد عبدهللا أبو بكر سالمه،المحاكم العسكرية ،المرجع السابق،ص.168وأنظر المواد( )93 ،92من قانون القضاء العسكري

المصري رقم  17لسنة 2007م.
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-ويمثل النيابة العسكرية أمام محاكم الميدان أي ضابط يعين لذلك بأمر من القائد

المختا ،ويحلف رئيس وأعضاء محكمة الميدان قبل بدء المحاكمة اليمين التالية  ":أقسم باهلل

العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون "؛ ويجري ذلك بحضور المتهم ويثبت ذلك في إجراءات

المحاكمة  ،وتطبق محكمة الميدان العسكرية القواعد واإلجراءات المنصوص عليها في
القانون،ولها عند الضرورة عدم التقيد بها ،وفي جميع األحوال يجب كفالة حق المتهم في الدفاع
عن نفسه طبقاً للقانون.1
ويري الباحث أن هنا

فرق بالنسبة لتشكيل المحاكم العسكرية في فلسطين مقارنة

بالتشريع المصري ،حيث أن تشكيل المحاكم العسكرية في فلسطين يشمل جميع قوي األمن

الوطني المتمثل في القوات المسلحة والشرطة معاً.أما المشرع المصري فقد اختلف عنه في

تشكيل المحكمة العسكرية من القوات المسلحة عن قوات الشرطة وذلك لمالئمة جزاءات أفراد

هيئة الشرطة عن الجيش

1

المواد( )96، 95 ،94من قانون القضاء العسكري المصري رقم  17لسنة 2007م.
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المبحث الثاني
قواعد وإجراءات المحاكمة العسكرية
بعد أن تقرر النيابة العسكرية إحالة الدعوي إلي المحكمة العسكرية المختصة  1تبدأ
إجراءات المحاكمة والتي تستهدف تمحيا أدلة الدعوي جميعاً سواء ما كان منها ضد مصلحة
المتهم أو ما كان منها في مصلحته والهدف من المحاكمة تقصي الحقيقة الواقعية والقانونية في
الواقعة المنسوبة للمتهم تمهيداً للفصل في الدعوي إما باإلدانة أو البراءة ،ولقد عني القانون
ّ
العسكري بأن تكون إجراءات المحاكمة لدي المحاكم العسكرية سريعة دون اإلخالل بحق الدفاع
وذلك إلنتشال المتهم من معاناة انتظار معرفة نتيجة الحكم ،وعلي الرغم من إختالف تشكيل
المحاكم وإختصاصتها –كما سبق أن تحدثنا عنها -إال أنها في جلها تتبع إجراءات واحدة في
محاكمة المتهم تقريباً وإن إختلفت في تشكيلها لكن مرحلة المحاكمة يستلزم القيام بإجراءات سابقة
لها تمهد لها وهذه اإلجراءات ال تدخل ضمن إجراءات المحاكمة ولكن القيام بها ضروري ألنها
في جزء منها الزم لحسن العدالة والجزء األخر ضمانة من ضمانات المتهم .
األمر الذي يقتضي منا دراسة هذا المبحث عبر المطالب التالية:
المطلب األ ول :ضمانات المحاكمة واإلجراءات السابقة.
المطلب الثاني :إجراءات المحاكمة العسكرية.

1

المادة( 103فقرة أ،ب) من قانون أصول المحاكمات الثوري لعام 1979م ،والمادة ( )80من قانون القضاء العسكري رقم 4لسنة

2008م،والمادة ( )40من القانون العسكري المصري.
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المطلب األول
ضمانات المحاكمة واإلجراءات السابقة
المقصود بضمانات التقاضي هي مجموعة من اإلجراءات التي تحكم سير الدعاوي أمام
المحكمة وتلتزم بها سواء كانت هذه القواعد إجرائية أو موضوعية.
ويخضع التحقيق النهائي الذي يجري أمام المحكمة لقواعد عامة الهدف منها إحاطة
المتهم بكافة الضمانات في هذه المرحلة األخيرة بناء علي موجبات القانون ليطمئن إلي صحة
الحكم الذي يصدر في الدعوي ،وتتعلق أصول المحاكمة بالخصائا األساسية للمحاكمة وهي
العلنية ،والشفاهية ،والوجاهية .1
وهذه من ضمانات التقاضي التي اليجوز إغفالها في المحاكمة العسكرية ،ومن ضمن
هذه الضمانات اإلجراءات السابقة للمحاكمة ،األمر الذي يقتضي دراسة هذا المطلب من خالل
الفروع التالية:
الفرع األول :ضمانات المحاكمة أمام المحاكم العسكرية.
الفرع الثاني:اإلجراءات السابقة للمحاكمة العسكرية.

الفرع األول
ضمانات المحاكمة أمام المحاكم العسكرية
أوالً:عال نية الجلسات
مبدأ عالنية المحاكمة ويقصد بهذا المبدأ أن تعقد جلسات المحاكمة عالنية .2بمعني
آخر أن تجري المحاكمة بصورة علنية يحضرها من يشاء من الناا ،وتلك ضمانة للمدعى عليه

1
2

بدوي مرعب ،القضاء العسكري في النظرية والتطبيق ،منشورات زين الحقوقية ،ط2009، 2م ،ص.207

فخري عبد الرزاق الحديثي ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية،المرجع السابق ،ص.334
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وللقاضي معاً ،إذ توفر لألول حرية أوسع للدفاع عن نفسه وتحمل الثاني على التجرد أثناء
محاكمته ألن الحاضرين لها يكونون رقيبين على مالبساتها.
ونصت المادتين (/172،205ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية (الثوري) لعام
79م على مبدأ العالنية ،بقيد أنه يقتضي في أحوال خاصة إجراء المحاكمة بصورة سرية حفاظاً
على النظام العام أو األخالق العامة ويشترط لذلك أن تتخذ المحكمة ق ار اًر بمنع فئة معينة من
الناا من حضور المحاكمة بحسب نا المواد السابقة.1
وبالرجوع إلي القانون المصري نصت المادة ( ) 71من قانون األحكام العسكرية علي
أن تكون الجلسة عالنية (يحضرها الجمهور) ولكن يجوز مراعاة للنظام العام واألداب ومراعاة
لألسرار الحربية أن تكون في جلسة سرية وفي كل األحوال ينطق بالحكم علناً.2
أما بالنسبة لألحداث فقد نصت المادة ( )271من قانون المحاكمات الجزائية لعام
79م على أن تجري محاكمة األحداث س اًر بحضور الحدث ووليه أو وصيه أو الشخا المسلم
إليه والمدعي الشخصي ووكالئهم  ،ومندوب الشئون االجتماعية أو مراقب السلو  ،وقد ذهبت
نفس المادة في فقرتها الثانية إلى أبعد من ذلك  ،فقد أجازت للمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث
من الجلسة بعد استجوابه إذا وجدت ضرورة لذلك.3
ولكن يحق لرئيس المحكمة أن يخرج من الجلسة الشخا الذي يحدث تشويش
وضوضاء علي سير المحكمة ويقضي عليه القاضي بالعقوبة في الحال ،إذا إرتكب أمامها
جنحة أو مخالفة وهذا سنداً لنا المادة /136أ من قانون أصول المحاكمات الثوري لعام 79م.

ثاني ًا:شفوية اإلجراءات
تكون إجراءات المحاكمة شفاهية حتى يتمكن القضاة من تكوين قناعتهم مما أجري
أمامهم من مناقشة ،دون اإلكتفاء بأوراق التحقيق اإلبتدائي ،ومحاضر الضبط ،وقاعدة الشفاهية

1
2

محمود مصطفي ،الجرائم العسكرية ،الجزء الثاني ،المرجع السابق ،ص.121

المادة ()71من قانون األحكام العسكرية المصري .أشرف مصطفي توفيق ،دفاع المتهم في الجرائم العسكرية ،المرجع السابق

،ص215وما بعدها.
3

المادة ()271من أصول المحاكمات الثوري لعام 79م.
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هي أساسية ويترتب علي تجاهلها إبطال الحكم إذا كان قد إستند علي وثائق لم تكن موضع
نقاش بين الفرقاء أمام القاضي وكان قد طعن به وفقاً لألصول.1
وتتقيد المحاكم العسكرية أثناء نظر الدعوى التي تباشرها بما تتقيد به المحاكم
العادية من قواعد ومبادئ وأحكام تتعلق بوجوب تحقيق الدعوى كاملة أمامها وعدم جواز اإلكتفاء
بالتحقيق اإلبتدائي ،ويتضح ذلك جلياً في ضرورة أن تكون جميع المرافعات أمامها شفوية نظ اًر
ألهمية هذا المبدأ في ترسيخ الثقة في القضاء وبث الطمأنينة في نفوا المتقاضين وإشعارهم
بالعدالة.
ونصت المواد(/175ب/176،د/168،أ) 210،من قانون أصول المحاكمات الثوري
لعام 79م علي مبدأ شفاهية إجراءات المحاكمة فيما يتعلق باالستماع للشهود ومناقشتهم قانوناً.
ومقارنة بالقانون المصري فإنه نا علي وجوب أن تتم اإلجراءات أمام المحكمة
شفاهية وبالتالي فدفاع المتهم يترافع شفاهة وال يمنع ذلك من حقه في تقديم مذكرة وبالتالي ال بد
من تالوة األوراق واإلتهام في الجلسة واإلستماع إلي مرافعة الخصوم ودفاعهم.2
ومبدأ شفوية المحاكمة هو وسيلة وغاية في آن واحد ،فهو وسيلة ألن عن طريقه يمكن
للمحكمة الوصول إلي قناعة سليمة بشأن حقيقة التهمة المسندة للمتهم ،وبشأن مدي صدق األدلة
لالعتماد عليها في بناء هذه القناعة ،كما أن مبدأ شفوية المحاكمة هو وسيلة للخصوم في
الدعوى من أجل أن يصل كل منهم إلى حقه ،وهذا بال شك غاية كل دعوى .3

ثالث ًا:المواجهة بين الخصوم
مبدأ المواجهة بين الخصوم في الدعوى الجزائية يعني أن إجراءات المحاكمة تتخذ صورة
المناقشة المنظمة التي تجري بين أطراف الدعوى ويديرها رئيس الجلسة  ،ويبني حكمها على
خالصتها.4

1

عبد الحميد لطفي العيلة ،المرجع السابق ،ص.253

3

حسن الجوخدار ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط1997، 2م ،ص.125

2

أشرف مصطفي توفيق،شرح قانون األحكام العسكرية،المرجع السابق،ص.123

4

محمود نجيب حسني ،شرح قانون اإلجراءات الجزائية ،المرجع السابق ،ص.840
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إن ضرورة تمكين المتهم من الحضور والمثول أمام المحكمة في جميع الجلسات
الخاصة بمحاكمته وعند اتخاذ كافة اإلجراءات التي ترى المحكمة اتخاذها لتحقيق الدعوى المتهم
فيها ،وال يجوز إبعاد المتهم من الجلسة أثناء نظر الدعوى المرفوعة ضده إال إذا وقع منه
تشويش يستدعي ذلك ،وتستمر المحكمة في إستكمال باقي إجراءات الدعوى حتى يمكن السير
فيها بحضور المتهم فيتم احضاره ،وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من إجراءات ،
وهذا ما نصت عليه المواد (/211 ، 204 ، 199ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية
لعام 79م ،و كذلك المادة ( )270من قانون اإلجراءات الجنائية المصري.
حيث أوجب قانون األحكام العسكرية المصري أن تتم جميع اإلجراءات في حضور
الخصوم بعد إعالنهم وتمكينهم من الحضور ،و تلتزم المحكمة بأطالعه على ما تم في غيبته.1

رابعاً:تدوين التحقيق النهائي
القاعدة العامة أن إجراءات المحاكمة يجب تدوينها ويحرر محضر بما يجري في جلسة
المحاكمة ، 2حيث أوجب المشرع الفلسطيني علي تحرير محضر تثبت فيه جميع إجراءات
المحاكمة من أستجواب أو مناقشة أو اإلعتراضات التي تثار أثناء المحاكمة ،وذلك لتكوين صورة
صادقة لما يتم في الجلسة وهذا ما نصت عليه المادة (/212ج) من قانون أصول المحاكمات
الجزائية لعام 79م والمادة ( )72من قانون األحكام العسكرية المصري والتي نصت علي
أنه":يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة" وأن اإلجراءات يجب تدوينها بمعرفة
كاتب (كاتب الجلسة) والكاتب في هذه الحالة من تشكيل المحكمة ويدون أسمه في محضر
الجلسة ،ويجب أن يدون فيه خالصة شهادة الشهود ،وأقوال الخصوم ويشار فيه إلي األو ارق التي
تليت والطلبات التي قدمت.3

1

أشرف مصطفي توفيق،شرح قانون األحكام العسكرية،المرجع السابق،ص.123وأنظر في ذات المعني أشرف مصطفي توفيق ،دفاع

المتهم في الجرائم العسكرية ،المرجع السابق ،ص.215

2
3

أشرف مصطفي توفيق ،دفاع المتهم في الجرائم العسكرية ،المرجع السابق ،ص.216

مأمون محمد سالمة ،قانون األحكام العسكرية ،المرجع السابق ،ص400وما بعدها .وأنظر في ذات المعني أشرف مصطفي

توفيق،شرح قانون األحكام العسكرية،المرجع السابق،ص.124
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وللعلم ال يوجد تعارض بين شفاهية اإلجراءات وتدوينها ،فالتدوين عبارة عن تسجيل بالكتابة
لما يجري شفاهة ،وذلك إثباتاً لحصوله بالفعل وتمكيناً لكل ذي مصلحة من اإلحتجاج ،والتحقق
من مدى مطابقته للقانون.1
وتكمن أهمية تدوين اإلجراءات التي تجريه المحكمة في معرفة ما إذا كانت الضمانات
التي تطلبها القانون عند المحاكمة قد روعيت من عدمه ،كعلنية الجلسة أو قيام موجب إلنعقاد
جلسات سرية إذا صدر أمر بذلك ،وإثبات حضور النيابة وتمثيلها ،وحضور مدافع عن المتهم
في القضايا الجنائية ،وإثبات طلبات الخصوم واإلجابة عليها من قبل المحكمة سواء باإليجاب أو
الرفض ،وإثبات أقوال من استمعت المحكمة إليهم من شهود ،وجميع هذه اإلجراءات يؤسس
عليها الحكم الذي يصدر في الدعوى  ،وتؤثر في سالمته ويترتب عليها الطعن في الحكم من
عدمه وقد تسفر أحياناً عن بطالنه.2
ويرى الباحث أن هذه الضمانات أساسية فهي بمثابة قواعد جوهرية ينبغي مراعاتها وال
يجوز للمحكمة إغفال أي منها ،وهي تحقيق مصلحة عامة في بث الطمأنينة في النفوا بتحقيق
العدالة ،وحماية كذلك للمحكمة من أن يظن فيها خضوعها لمؤثرات خارجية تؤثر علي تكوين
قناعتها في إصدار أحكامها العادلة.

الفرع الثاني
اإلجراءات السابقة للمحاكمة
أوالً:تسجيل الدعوى عند قلم كتاب المحكمة العسكرية المختصة
هذا إجراء إداري الهدف منه إدخال الدعوى في حوزة المحكمة وإعطاءها رقم قضية
كل من القانون القضاء العسكري المصري
تمهيداً كي تأخذ دورها في جدول القضاة ولقد نا ٌ

والفلسطيني علي هذا اإلجراء حيث ذكر كال من القانونين

1
2

نبيل مدحت سالم ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية ،الطبعة السادسة ،دار الفكر العربي  ،ص.485
عبد الحميد العيلة ،المرجع السابق ،ص.256
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بعد تسجيل الدعوي في قلم كتاب المحكمة العسكرية يكلف رئيس المحكمة النيابة
والخصوم والشهود بحضور جلسة المحكمة في موعد ال يتجاوز شهر .1
األمر الذي يفهم منه أنه يجب أن تعقد أول جلسة في موعد أقصاه مدة شهر من تاريخ
تسجيلها.
ثانياً :تبليغ األوراق القضائية
أ -الموظف المختا بالتبليغ
قرر قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري أن تبليغ األوراق القضائية يجري بمعرفة محضر
أو أحد أفراد الشرطة العسكرية أو األمن العام أو الكفاح المسلح أو عن طريق الوحدات
العسكرية ،2في حين أن قانون القضاء العسكري المصري لم يحدد هذا الموظف واكتفى بالقول
(يجوز تكليف الشهود من العسكريين بالحضور بإشارة سلكية أو ال سلكية عن طريق رؤسائهم
ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف عن طريق السلطات
اإلدارية).3
األمر الذي يفهم منه أن الرئيس المباشر للعسكري المتهم أو خالفه هو المسئول عن التبليغ أما
غير العسكري فيتم تبليغه من خالل محضر. 4
ب -كيفية تبليغ األوراق
 -1يكون التبليغ قبل الجلسة ب 24ساعة مضافاً لها ميعاد المسافة. 5
 -2في حالة تعدد المكلفين بالحضور في مذكرة الحضور يكفي تبليغ أحدهم بنسخة .

1

راجع:نا المادة(  )66من القانون القضاء العسكري المصري وهي نفس (المادة ) 81من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم

4لسنة 2008م األمر الذي يفهم منه أن المشرع الفلسطيني سلك نهج المشرع المصري في تسجيل موعد نظر الدعوى وتبليغ األطراف
بالموحد المحدد لنظرها.

2

أنظر :المادة(  145فقرة أ) من قانون أصول المحاكمات الثوري الفلسطيني لسنة 1979م.

4

أنظر :المادة( ) 234من قانون المرافعات المصري.

3قدري الشهاوي ،المرجع السابق ،ص.512وأنظر :المادة( ) 68من قانون القضاء العسكري المصري.
5

أنظر :المادة (  )11من قانون القضاء العسكري المصري ،و أنظر:المادة ( )83من قانون القضاء العسكري الفلسطيني  4لسنة

2008م.
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 -3في حال تعذر تسليم المكلف نسخة المذكرة يجوز التبليغ ألي أحد من أفراد أسرته في
محل أقامته على أن يكون هذا الفرد بالغ مميز.
 -4حال تعذر ما سبق فللمحكمة تبليغ المكلف بتعليق نسخة من األوراق القضائية على
موضع بارز في المحكمة ،ونسخة أخرى في مكان ظاهر للعيان أخر محل معروف أنه
كان يقيم فيه المكلف حضوره أو آخر محل كان يعمل فيه أو نشر أعالن في صحيفة أو
مجلة ثورية أو محلية بهذه األوراق .1
ثالثاً :تكليف المتهم بالحضور:
الهدف من تبليغ األوراق القضائية هو حث المتهم على حضور جلسة المحاكمة والمشرع
العسكري الفلسطيني أوجب علي المتهم وجوب الحضور بذاته –حال كان مكفوالً -في
الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وأجاز المشرع الفلسطيني للمتهم أن يحضر أو ال
يحضر في الجنح الغير معاقب عليها بالحبس أو المخالفات ،2مع إنابة محامي وفي حال
غياب المتهم بعد إعالنه باألوراق القضائية تقرر المحكمة محاكمته غيابياً.3
أما المشرع المصري فلم يتطرق إلى تفصيل الحاالت التي يجوز فيها للمتهم إنابة غيره في
الحضور األمر الذي يفهم منه عدم جواز تخلف المتهم عن حضور جلسات المحاكمة وفي
حالة غيابه فللمحكمة محاكمته غيابياً أو إصدار أمر بالقبض عليه أو تأجيل الدعوى لجلسة
أخرى ، 4وتكتسب قواعد وأحكام تكليف المتهمين بالحضور أمام المحاكم العسكرية أهمية
خاصة ذلك أن األحكام الغيابية الصادرة ضدهم في الجنح ال تجري فيها معارضة ،وال يسقط
في الجناية بحضور المحكوم عليه ،وكل ما رتبه القانون العسكري على الحكم الغيابي هو
قبول الطعن فيه بإلتماا إعادة النظر خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ حضور المحكوم
عليه ،5فال يكون هذا الحكم الغيابي باتاً إال بإنقضاء هذا الميعاد المقرر للطعن ،أو برفض

1

أنظر :المادة(  )145من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

3

أنظر :المادة ( )148من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

5

عزت مصطفى الدسوقي  ،المرجع السابق  ،ص ،446وكذلك أنظر المادة ( )114من قانون القضاء العسكري المصري.

2

أنظر :المادة(  )147من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م

4

أنظر :المادة ( ) 66من قانون القضاء العسكري المصري.
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الطعن  ،ولهذا يولي القضاء العسكري لإلعالن وإجراءاته عناية خاصة ،للتثبت من صحته
،ويترتب على مخالفته إلغاء الحكم لإلجحاف بحق المتهم في الدفاع عن نفسه

1

المطلب الثاني
إجراءات المحاكمة العسكرية
المحكمة هي الوقت الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بطلبات التحقيق وأوجه
الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه ما دام فيه تجليه للحقيقة وهداية للصواب ،والمطلع
على القانون العسكري المصري والفلسطيني ال يجد أختالف كبير بين إجراءات كالً من
القانونيين في المحاكمة العسكرية حيث تتولى المحكمة العسكرية مباشرة الدعوى طبقاً للقواعد
المقررة في هذا الشأن وتختلف تلك القواعد طبقاً لما إذا كانت المحاكمة تتم بحضور المتهم
وفي مواجهته أم في غيبته ،وما إذا كانت تتم بإجراءات وفي ظروف طبيعية أم أنها تتم في
خدمة الميدان بإجراءات موجزة.2
األمر الذي يقتضي دراسة هذا المطلب من خالل الفروع التالية:
الفرع األول  :إجراءات المحاكمة العسكرية في التشريع الفلسطيني.
الفرع الثاني :إجراءات المحاكمة العسكرية في التشريع المصري.

1
2

محمود محمود مصطفى  ،المرجع السابق ص  117وما بعدها ،وكذلك أنظر المادة ( )113من قانون القضاء العسكري المصري.
أحكام محكمة النقض (نقض  )1973/1/22وكذلك فتحي أنور عزت  ،المرجع السابق ،ص.131
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الفرع األول
إجراءات المحاكمة في التشريع الفلسطيني
أوالً :إجراءات المحاكمة العادية.
أ -في الجنح :
 -1تختا المحكمة المركزية بالنظر في الجنح

1

 -2يتم تالوة التهمه على المتهم وسؤاله عن مدى صحتها 2عند البدء في المحاكمة حيث
يوضح وكيل النيابة الممثل لها الوقائع الدعوى وبناءاً على جواب المتهم يتحدد سير
اإلجراءات فإذا ما :
أ -أعترف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه

3

يتم تسجيل أعترافه بكلمات أقرب ما تكون إلى ألفاظه التي أستعملها في األعتراف ومن ثم
تدينه المحكمة ولكن حال ظهر للمحكمة أسباب كافية تدل على عكس أعترافاته تشرع
المحكمة في سماع باقي البينات.
ب-أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه

4

إذا أنكر المتهم ما هو منسوب إليه أو رفض االجابة تقوم المحكمة بما يلي :
• تدعو المحكمة شهود اإلثبات – شهود النيابة – وتستكمل إجراءات التحقيق 5النهائي
وتعرض عليها أدلة اإلثبات الجرمية إن وجدت مثل أداة الجريمة المستخدمة في ارتكابها
وللنيابة وللمتهم توجيه أسئلة للشهود ومناقشتها.

1

أنظر :المادة( ) 121من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

3

أنظر :المادة(  173فقرة ب )من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

5

أنظر :المادة(  )174من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

2

أنظر :المادة(  173فقرة أ )من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

4

أنظر :المادة(  173فقرة د )من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.
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• بعد اإلنتهاء من اإلستماع للبينات تسأل المحكمة المتهم عن دفاعه وإذا ما كان لديه
شهود نفي ،ويجوز للنيابة مناقشة المتهم فيما أدلى به وحال كان لديه شهود يتم
استدعائهم من قبل المحكمة ،ومناقشتهم من قبل المتهم والنيابة.1
 -3بعد استماع البينات تبدأ المرافعات الختامية للخصوم حيث تبدأ بممثل النيابة العسكرية
ثم المدعي الشخصي – إن وجد -وتنتهي بمرافعة المتهم.2
 -4يتم قفل باب المرافعة حيث تعلن المحكمة عن ختام المحاكمة وتصدر حكمها إما بالبراءة
أو اإلدانة محددة مقدار العقوبة ،أما حال اكتشفت المحكمة أن الفعل جناية تقضي بعدم
االختصاص وتعيد ملف الدعوى لجهة االختصاص.
ت -إجراءات المحاكمة في الجنايات
 -1تختا كالً من المحكمة العسكري ة 3و محكمة أمن الثورة 4في نظر الجنايات مع
مالحظة أن للمحكمة العسكرية النصيب األكبر في الجنايات.
 -2أما بالنسبة لباقي اإلجراءات فهي تتشابه إلى حد كبير مع إجراءات المحاكمة في الجنح
وسنشير لهذه اإلجراءات على سبيل السرد ثم نعرج على اإلجراءات التي تزيد عن
إجراءات المحاكمة في الجنح كما يلي:
• تالوة التهمة على المتهم وسؤاله عن مدى صحتها ،5مع مراعاة ترتيب أي أهمية على
جواب المتهم حيث تواصل المحكمة إجراءات التحقيق حال اعتراف المتهم أمعاناً
للعدالة ،6وكذلك حال أنكر أو رفض اإلجابة.7
• االستماع إلى البينات ومناقشة األدلة األخرى.8
• دفاع المتهم أمام المحكمة.9
• المرافعات الختامية للخصوم.1
1

أنظر :المادة () 174من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

3

أنظر :المادة (  )121من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

5

أنظر :المادة (  207فقرة أ) من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

7

أنظر :المادة (  207فقرة د) من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

9

أنظر :المادة (  )223من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

2

أنظر :المادة( ) 177من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

4

أنظر :المادة ( ) 126من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

6

أنظر :المادة (  207فقرة ج) من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

8

أنظر :المادة (  )208,217من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.
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• قفل باب المرافعة وإصدار الحكم بالبراءة أو اإلدانة.2
اإلجراءات التي تزيد عن إجراءات المحاكمة في الجنح
 -1التأكد من وجود محامي يدافع عن المتهم في الجرائم المعاقب عليها باألشغال الشاقة
أو اإلعدام وتعيينه حال عدم وجوده .3
 -2أن تستدعي المحكمة من تلقاء نفسها أي شاهد تري ضرورة اإلستماع إلي أقواله
،4مع اإلستماع للشهود علي إنفراد وإخراج المتهم من قاعة المحكمة إذا لزم األمر .5
 -3إيقاف الشاهد حال تبين كذبه.6
ث-إجراءات محاكمة المتهم الفار ( المحاكمة الغيابية):
 -1حدد قانون أصول المحاكمات الثوري الحاالت التي يعتبر فيها المتهم فا اًر وهي:
أ -إذا لم يتمكن من القبض عليه خالل فترة التحقيق االبتدائي وصدر بحقه قرار
اتهام بجناية.7
ب-إذا كان المتهم مقبوض عليه وفر من السجن قبل المحاكمة.8
ت-إذا تم إخالء سبيل المتهم بكفالة في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولم يسلم
نفسه ،9ويشترط في الحاالت السابقة تبليغ المتهم قانوناً وإمهاله مدة عشرة أيام
لتسليم نفسه إلى السلطات المختصة ،مع نشر قرار اإلمهال حسب القانون.10
 -2ال يقبل وكيل عن المتهم الفار في المحاكمة الغيابية.
 -3تسير المحكمة في إجراءات التحقيق النهائي (المحاكمة) كما لو كان المتهم حاض اًر،
حيث يتلو الكاتب قرار اإلتهام وتستمع المحكمة لممثل النيابة وتحقق في الدعوى ثم
تقضي فيها.1
1

أنظر :المادة (  )228من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

3

أنظر :المادة (  )200من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

5

أنظر :المادة (  211فقرةب) من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

7

أنظر :المادة (  )251من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

9

أنظر :المادة (  )257من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

2

أنظر :المادة (  )229من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

4

أنظر :المادة (  )217من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

6أنظر :المادة (  )216من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.
8

أنظر :المادة (  )257من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

10

أنظر :المادة (  )257من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.
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 -4يصبح الحكم نافذاً من اليوم التالي من تاريخ صدوره.2
 -5حال سلم المتهم نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بالتقادم يعتبر الحكم ملغياً
ويعاد محاكمته.3
ثانياً :إجراءات المحاكمة الموجزة :والقصد من هذه اإلجراءات هو تمكين القاضي من سرعة
البت في هذه المحاكمات دون التطويل إما بسبب الظروف مثل الحرب أو لعدم أهمية الجرم
والعقوبة مثل المخالفات التي تستوجب كحد أقصى عقوبة تكديرية وهي ضمن حالتين وهم:
أ -حالة الحرب (محكمة الميدان).
 -1تختا محكمة الميدان العسكرية

4

في نظر الجرائم المرتكبة خالل العمليات الحربية

شرط صدور قرار من القائد األعلى بتشكيلها.5
 -2تطبق محكمة الميدان إجراءات التحقيق النهائي السابق ذكرها في الجنح ما أمكن وعليها
مراعاة حق المتهم في الدفاع عن نفسه.6
 -3ال تقبل ق اررات النيابة  7وال أحكام محكمة الميدان 8أي طريق من طرق الطعن .
ب-األصول الموجزة في حالة المخالفات.
 -1تختا المحكمة المركزية 9في نظر المخالفات التي تستوجب عقوبة تكديرية.
 -2يتم إرسال ورقة ضبط بالمخالفة إلى المحكمة. 10
 -3تصدر المحكمة حكمها في ميعاد عشرة أيا م ، 11وتأخذ بصحة الوقائع في ورقة
الضبط.12
1

أنظر :المادة (  )254من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

3

أنظر :المادة (  )256من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

5

أنظر :المادة (  )129من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

7

أنظر :المادة (  )131من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

9

أنظر :المادة (  )186من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

2

أنظر :المادة (  )255من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

4

أنظر :المادة (  )130من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

6

أنظر :المادة (  )132من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

8

أنظر :المادة (  )132من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

10

أنظر :المادة (  )186من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

12

أنظر :المادة (  )187من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

11

أنظر :المادة (  )186من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.
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 -4تخضع هذه األحكام للتبليغ ولطرق المراجعة العادية.1

الفرع الثاني
إجراءات المحاكمة العسكرية في التشريع المصري
أوالً :اإلجراءات العادية في المحاكمة العسكرية:
أوضح قانون األحكام العسكرية اإلجراءات وقواعد المحاكمة العادية التي تتم بحضور المتهم
وفي مواجهته في الظروف العادية في المواد من  76- 66منه. 2
ومن المالحظ أن القانون رقم  16لسنة 2007م لم يأتي بشيء جديد يضاف إلى إجراءات
المحاكمة العسكرية وأن المواد السابق ذكرها تطرقت إلى ذكر إجراءات المحاكمة العسكرية
بشكل أجمالي وليس تفصيلي األمر الذي يقتضي الرجوع إلى قانون اإلجراءات الجنائية فيما
ال يرد فيه نا من هذه اإلجراءات ،3مع مالحظة أن هذه اإلجراءات تطبق في الجنايات
والجنح دون تمييز وأمام سائر المحاكم المصرية العسكرية وهي على النحو التالي :في حال
حضور المتهم لجلسات المحاكمة.
 -1سؤال المتهم وأستجوابه
لم ينا قانون األحكام العسكرية على كيفية سؤال المتهم أو أستجوابه أمام المحاكم العسكرية
لذلك تطبق نصوص قانون اإلجراءات الجنائية التي تنظم هذه األمور والتي تقضي بوجوب
سؤال المتهم عن التهمة المنسوبة إليه وبعدم جواز استجوابه إال إذا قبل ذلك وأنه إذا أعترف
جاز للمحكمة اإلكتفاء بإعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود.4
 -2حضور محامي للدفاع عن المتهم في الجنايات وإال ندبت له المحكمة مدافع.5
 -3تدوين جميع إجراءات المحاكمة في محضر الجلسة.1
1

أنظر :المادة (  )190من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.

2

عزت الدسوقي ،المرجع السابق  ،ص .443

4

عزت الدسوقي  ،المرجع السابق ،ص .453

3أنظر :المادة ( )10من قانون القضاء العسكري المصري.
5

أنظر المادة ( )74من قانون القضاء العسكري المصري.
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 -4المرافعات الختامية والمتهم أخر من يتكلم.2
 -5قفل باب المرافعة والحكم على المتهم باإلدانة أو البراءة مع عدم جواز الحكم على غير
المتهم في الدعوى.3
أما في حالة غياب المتهم عن المحاكمة فأجاز قانون القضاء العسكري المصري محاكمة
المتهم غيابياً سواء أكان ذلك في جناية أو جنحة وقرر عدم سقوط الحكم الغيابي في
الجنايات ،ولم يحز المعارضة في األحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات.4
األمر الذي يعتبر خروجاً عن القواعد العامة التي تقضي بسقوط الحكم الغيابي الصادر
بعقوبة جناية مجرد القبض على المتهم وهذا بخالف ما قرره المشرع العسكري الفلسطيني
والذي قرر سقوط الحكم الغيابي لمجرد القبض أو حضور المتهم ،5وتتم محاكمة المتهم الفار
كما يلي:
 -1تنظر المحكمة في الدعوى في غياب المتهم وتأمر بالقبض عليه وأحضاره في الجلسة
التالية.
 -2المحكمة تحقق في الدعوى كما لو أن المتهم كان حاض اًر.6
 -3ال يجوز ألحد أن ينوب أمام المحكمة عن المتهم.7
 -4للمتهم الذي أجريت محاكمته في غيبته تقديم ألتماا إعادة نظر.8
ثانياً :اإلجراءات الموجزة في المحاكم العسكرية (خدمة الميدان) :
أ -بخالف المشرع العسكري الفلسطيني الذي لم يحدد حاالت خدمة الميدان وأكتفى بذكر
العمليات الحربية ،9حدد المشرع المصري حاالت خدمة الميدان 1وهي:
1

أنظر :المادة ( )72من قانون القضاء العسكري المصري.

2

أنظر :المادة(  )275من قانون اإلجراءات الجنائية المصري.

4

عزت الدسوقي  ،المرجع السابق ،ص .457

6

أنظر :المادة ( )77من قانون القضاء العسكري المصري.

8

أنظر :المادة ( )78من قانون القضاء العسكري المصري.

33

راجع :المادة( ) 307من قانون اإلجراءات الجنائية المصري.

5

أنظر :المادة ( )256من قانون أصول المحاكمات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

7

راجع :المادة  338من قانون اإلجراءات الجنائية المصري.

9

أنظر :المادة (  )130من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م.
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 -1أن يكون المتهم أحد أفراد قوة ما في وقت تكون تلك القوة في عمليات حربية ضد العدو
سواء داخل البالد أو خارجها.
 -2حال كان المتهم ضمن قوة ما منذرة بالتحر أو االستعداد لقتال العدو،وتعتبر السفن
الحربية والطائرات وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها حدود جمهورية
مصر.
 -3حال كان المتهم خارج حدود مصر ملتحقاً بالقوات المسلحة.
 -4في الحاالت األخرى التي يصدر بشأنها قرار وزير الدفاع.
ب-النيابة مكلفة بالتحقيق في جرائم خدمة الميدان ولكن في حالة غيابها يباشر أختصاصها
القادة العسكريون ،2ويكون لهم جميع سلطاتها.
ت-تشكل محاكم الميدان بقرار من وزير الدفاع.3
ث-تطبق محاكم الميدان القواعد واإلجراءات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري
بخصوص المحاكمة وتكون هذه اإلجراءات مختصرة وبالقدر الذي تسمح له حالة
الميدان وحال انتفت ظروف الميدان يجب أن تطبق القواعد واإلجراءات العادية في
المحاكمة ،4مع كفالة حق المتهم بالدفاع عن نفسه.

1

أنظر :المادة ( )85من قانون القضاء العسكري المصري.

3

أنظر :المادة ( )92من قانون القضاء العسكري المصري.

2

أنظر :المادة ( )88من قانون القضاء العسكري المصري.

4

أنظر :المادة ( )96من قانون القضاء العسكري المصري.
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الفصل الرابع
أحكام الطعن والتصديق في األحكام العسكرية

إن القضاة العسكريين شأنهم شأن القضاة العاديون بشر معرضون للخطأ ،والهدف من إباحة
الطعن في أحكامهم هو منح ضمان لمن حكم عليه ضد احتمال هذا الخطأ بإجازة عرض

األمر على القضاء من جديد إلصالح هذا الخطأ قبل أن يصبح الحكم حجة بما ورد فيه

وعنواناً عند الكافة للحقيقة المطلقة. 1
وطرق الطعن في األحكام الجزائية تعتبر من النظام العام حيث أنها قررت للصالح العام
بالدرجة األولى ويترتب على ذلك أنه ال يجوز للخصوم التنازل سلفاً على إتباع الطرق

المقررة للطعن  ،وبالتالي ال يجوز للنيابة العامة أو المتهم التنازل مقدماً عن الطعن ولكن
للنيابة أو المدعى عليه المتهم تفويت الميعاد المقرر للطعن مما يؤدي لسقوط الحق فيه

وطرق الطعن التي نا عليها القانون .

فإذا ما تم الفصل في هذا الطعن وأصبح الحكم بات أي قطعي فإن هذا الحكم العسكري وإن
كان باتاً إال أنه ال يقبل التنفيذ إال بعد التصديق عليه من الجهة التي خولها القانون العسكري
سلطة التصديق بخالف األحكام العادية التي تصبح قابلة للتنفيذ بمجرد صيرورتها قاطعية.
حيث أن نظام التصديق علي أحكام المحاكم العسكرية يعد أحد أساليب الرقابة ،لضمان سالمة
األحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ،2وأغلب التشريعات العسكرية تأخذ بنظام التصديق علي
الحكم القضائي العسكري األمر الذي ال يأخذ به الحكم الجنائي العادي.
األمر الذي يقتضي منا دراسة هذا الفصل من خالل المباحث التالية :
المبحث األول  :أحكام الطعون في األحكام العسكرية .
المبحث الثاني  :أحكام التصديق على األحكام العسكرية .

1عزت الدسوقي ،المرجع السابق ،ص.47

 2عصام أحمد غريب ،النقض في قانون القضاء العسكري ،النشر منشأت المعارف،سنة 2008م،ص53
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المبحث األول
أحكام الطعون في األحكام العسكرية
الطعن في الحكم هو النعي عليه بعيب يشوبه إبتغاء إلغائه أو تعديل ما قضي به ،وعلة تقرير
مبدأ الطعن في الحكم هو الحرص علي أن تنقضي الدعوي بحكم أدني ما يكون إلي العدالة
سواء من حيث تقديره للوقائع أو من حيث تطبيقه للقانون ،والقاضي بشر وقد يخطئ إما لقصور
إمكانياته  ،أو لتضليل بعض األدلة له ،فإذا ثبت هذا الخطأ فمن المصلحه إصالحه ،وطرق
الطعن في الحكم هي السبيل إلصالح الخطأ القضائي . 1األمر الذي يقتضي منا دراسة هذا
المبحث من خالل المطالب التالية:
 −المطلب األول :األحكام العامة لطرق الطعن.

 −المطلب الثاني :طرق الطعن في القانون العسكري الفلسطيني والقوانين المقارنة.

المطلب األول
األحكام العامة لطرق الطعن
طتترق الطعتتن هتتي وستتائل قانونيتتة منحهتتا القتتانون للخصتتوم فتتي التتدعوى بمقتضتتاها يمكتتنهم
دفع ما أصابهم من ضرر ناشئ عن حكم أو قرار في غير صتالحهم  ،2ومتا دام األمتر كتذلك فتال
بد من وجود ضمانة لمن حكم عليه ليواجه بهتا الخطتأ التذي ربمتا يكتون قتد شتاب الحكتم  ،وتتمثتل
هذه الضمانة بإجازة الطعن في األحكام .
وطتترق الطعتتن المقتتررة فتتي أغلتتب التشتريعات المقارنتتة هتتي طتترق المعارضتتة ،واالستتتئناف
تاء علتتي متتا تقتتدم يقتضتتي منتتا د ارستتة هتتذا
،والتتنقض ،وإعتتادة المحاكمتتة ،وإلتمتتاا إعتتادة النظتتر ،وبنت ً
المطلب من خالل الفروع التالية:
 −الفرع األول :تعريف الطعن وشروطه.
 −الفرع الثاني :أنواع طرق الطعن.
 1د/محمود نجيب حسني ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية ،المرجع السابق ،ص.41مشا اًر إليه د/عبد الحميد لطفي العيلة ،المرجع

السابق ،ص.345

 2د/س تتاهر إبت تراهيم الولي تتد ،ال تتوجيز ف تتي ش تترح ق تتانون اإلجت تراءات الجزائي تتة الفلس تتطيني ،الج تتزء الث تتاني ،الطبع تتة الثالث تتة 1432،ه2011،م

،ص.216

711

الفرع األول :تعريف الطعن وشروطه
أوالً  :تعريف الطعن
حاول الفقه الوضعي وضع تعريفات متعددة للطعن وهي ال تخرج عن هتذا التعريتف " الطعتن
فتتي الحكتتم هتتو الوستتيلة القانونيتتة التتتي ُيمكتتن للخصتتوم متتن خاللهتتا مواجهتتة الحكتتم القضتتائي

بهتتدف تعديلتته أو إلغتتاءه كليتتة بشتتكل يرفتتع عتتن هتتذا الحكتتم العيتتوب التتتي تظهتتر للخصتتوم .1

ويقصد بطرق الطعن أن يكون للمحكوم عليه حق االعتراض على الحكم بقصد الوصول إلى
إلغائته أو تعديلته لمصتتلحته ،فتلتزم المحكمتة المختصتتة بتالنظر فتي الطعتتن شتكالً وموضتتوعاً

.2

وكما جاء في قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني أن الطعتن علتي األحكتام متن النظتام العتام
وال يجوز مخالفة ذلك وفقاً للقانون .
ثانياً:شروط الطعن
 -1الشروط الشكلية لقبول الطعن
رسم القانون إجراءات معينة لكل طريق من طرق الطعن ،إما موعدا أو مهلة قانونية يجب

أن يستعمل خالله الطعن في الميعاد الذي حدده القانون.

وكذلك إتباع اإلجراءات التي نا عليها القانون  ،ويترتب علي مخالفة هذه اإلجراءات بعد
فوات ميعاد المدد القانونية المحددة قانوناً رفض قبول الطعن وعدم جواز إستعماله .
-2الشروط الموضوعية لقبول الطعن
شرط الصفة :لكي يكون الطعن مقبوالً البد أن يكون للطاعن صفة بمعنى أن يكون الطاعن
وبناء عليه ال يقبل الطعن في الحكم
خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه
ً
من المدعي المدني لكونه ليس خصماً في الدعوى الجزائية ،كما يجب توجيه الطعن إلى
خصم في الدعوى.

شرط المصلحة :ال يقبل الطعن حين تنتفي المصلحة فيه ،إذ أن قبوله مرهون بتوافرها،

ويكون للطاعن مصلحة إذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض طلباً أو دفاعاً للطاعن أو أن
وبناء عليه ال تتوافر المصلحة بالنسبة للمتهم فيما
يكون الحكم المطعون فيه قد أضر به
ً
يثيره بشأن قصور الحكم في بيان أسباب تخفيض التعويض طالما أنه هو المستفيد من هذا

 1فوزية عبد الستار ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة 1986،م ،ص.671
 2محمود محمود مصطفى ،الجريمة العسكرية ،ج ،2المرجع السابق ،ص .145
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التخفيض ،1وكذلك ال يقبل الطعن ممن يكون قد حكم ببراءته بحجة أن أسباب الحكم قد
اشتملت عبارات ال ترضيه.
شرط المحل :طرق الطعن يجب أن ترد على األحكام والق اررات الفاصلة في النزاع وبالتالي
ال يجوز الطعن في الق اررات واألوامر اإلدارية التي تصدرها المحاكم وال ينطبق عليها هذا
الوصف ومثال ذلك أن يأمر رئيس الجلسة بإخراج أحد األشخاص من الجلسة لقيامه

باإلخالل بالهدوء والنظام داخل الجلسة ،وكذلك إذا قدم أحد الخصوم طلباً لرد القاضي ال

يعتبر ما قام به طعن ذلك ألن إجراءه موجه ضد القاضي وليس الحكم وبالتالي لم يطعن.
الفرع الثاني
أنواع طرق الطعن
طتترق الطعتتن التتتي نتتا عليهتتا القتتانون العستتكري الفلستتطيني واإلجتراءات الجزائيتتة الفلستتطيني رقتتم
3لستتنة 2001م ،هتتي االعتتراض واالستتتئناف والتتنقض وإعتتادة المحاكمتتة ،وإلتمتتاا إعتتادة النظتتر ،
وهذه الطرق صنفت من قبل الفقهاء إلى عدة تقسيمات وذلك على النحو التالي:
طرق الطعن العادية والغير عادية:
 -1طتترق الطعتتن العاديتتة :المقصتتود بأنهتتا عاديتتة أن القتتانون أجتتاز اللجتتوء إليهتتا أيتاً كتتان وجتته
تظلم الطاعن  ،وكذلك الطعن الذي يكون فيه الحكم موضوع الطعن ابتدائي وعليه يعتبر
االستئناف واالعتراض على الحكم من طرق الطعن العادية.

 -2طرق الطعن الغير عادية :المقصود بأنها غيتر عاديتة هتي طترق تهتدف متن الطعتن لتيس
الدعوي ذاتها وإنما القرار الصادر من المحكمة ويجب مالحظتة أنته إذا كتان الحكتم جتائز
الطعن فيه بالطريق العادي فال يجوز سلو الطريق غير العتادي قبتل اللجتوء إلتي الطترق

العادية  ،وكذلك الطعن الذي يكون فيه الحكم موضوع الطعن نهائي وعليه يعتبر النقض
وإعادة المحاكمة من طرق الطعن الغير عادية. 2

طرق طعن ناقلة وغير ناقلة:
 -1طرق طعةن ناقلةة :هتو الطعتن التذي يتؤدي إلتى نظتر التدعوى بمعرفتة قاضتي أعلتى درجتة
متن القاضتتي التتذي نظتر التتدعوى ألول مترة أو بمعنتى آختتر يتتؤدي إلتى انتقتتال التتدعوى متتن

 1د/محمود محمود مصطفى ،الجريمة العسكرية ،المرجع السابق ،ص.478
 2د/الوليد عبد الحق الصديق محمود ،دور قضاء القوات النظامية في تحقيق العدالة الجنائية ،دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي ،دار الرباط
للطباعة والنشر ،سنة 2005م ،ص.319
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تاء عليتته يعتبتتر الطعتتن
المحكمتتة التتتي أصتتدرت الحكتتم إلتتى محكمتتة أعلتتى منهتتا درجتتة وبنت ً
باالستئناف والنقض من طرق الطعن الناقلة .
 -2طةةرق طعةةن غيةةر ناقلةةة :هتتو الطعتتن التتذي يلتتتمس فيتته الطتتاعن متتن نفتتس القاضتتي التتذي

أصدر الحكم إعادة النظر فيه مرة أخرى أو بمعنى آخر ال يؤدي إلتى انتقتال التدعوى إلتى

محكمة أخرى بل تبقى الدعوى في نفس المحكمة وعليه يعتد االعتتراض وإعتادة المحاكمتة

من طرق الطعتن الغيتر ناقلتة للتدعوى ،والهتدف متن الطعتن الغيتر ناقتل رفتع الضترر التذي
أص تتاب الط تتاعن م تتن ص تتدور الحك تتم ف تتي ظ تتل ع تتدم وج تتود بع تتض العناص تتر تح تتت بص تتر

القاضي حيث يكون القصد من وراء الطعن تقديم هذه العناصر.1

وجملتتة القتتول أن الطعتتن الناقتتل ينقتتل التتدعوي إلتتي قاضتتي مغتتاير أعلتتي درجتتة عتتن

القاضي الذي نظر الدعوي
ابتداء بهدف رفع الخطتأ القتانوني والموضتوعي إن وجتد  ،أمتا
ً
الطع تتن الغي تتر ناق تتل فتبق تتي ال تتدعوي ف تتي نف تتس المحكم تتة الت تتي نظ تترت ال تتدعوي لتص تتويب
حكمها.
طرق الطعن الموقفة للتنفيذ والغير موقفة للتنفيذ
 -1طةةرق الطعةةن الموقفةةة للتنفيةةذ :عبتتارة عتتن الطعتتن التتذي يترتتتب عليتته وقتتف تنفيتتذ الحكتتم
الصتتادر عتتن المحكمتتة لحتتين انقضتتاء المتتدة الالزمتتة لتقديمتته أو لحتتين البتتت فيتته متتن قبتتل

المحكمتتة المختصتتة بنظ تره ،فمتتن المعتتروف أن الحكتتم الواجتتب التنفيتتذ هتتو الحكتتم النهتتائي

وليس االبتدائي، 2وبالتالي ال ينفذ الحكم إال إذا صتار نهتائي وعليته فإنته يعتبتر متن طترق

الطعن الموقفة للتنفيذ االستئناف ،واالعتراض ،وإعادة المحاكمة .
 -2طرق الطعن الغير موقفة للتنفيذ :وهي التي ال يترتب عليها إيقاف تنفيتذ الحكتم الصتادر
عن المحكمة وعليه يعتبر النقض غير موقف للتنفيذ.

 1د/ساهر الوليد ،الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني،المرجع السابق ،ص 217ومابعدها .
*2تنقسم األحكام الجزائية من حيث صدورها في مواجهة المتهم أو غيبته إلى أحكام حضوريه وغيابية ،ومن حيتث موضتوعها إلتى أحكتام
فاصلة في الموضوع وأخرى سابقة على الفصل  ،ومن حيث قابليتها للطعن إلى أحكام ابتدائية  ،ونهائية  ،وباتة.
الحكم االبتدائي هو الحكم القابل للطعن باالستئناف .
الحكم النهائي هو الحكم الغير قابل للطعن باالستئناف إما النقضاء مدة االستئناف أو بسبب رفضه .

الحكتتم البتتات هتتو الحكتتم الغيتتر قابتتل للطعتتن بتتالطرق العاديتتة أو الغيتتر عاديتتة  ،وعليتته فتتالحكم يصتتدر ابتتتدائي ثتتم يصتتبح نهتتائي ثتتم يصتتبح
بات.
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المطلب الثاني
طرق الطعن في القانون العسكري الفلسطيني
القانون العسكري الفلسطيني اشتمل على عدة طرق للطعن وهي االستئناف ،واالعتراض،
وال تتنقض  ،وإعت تتادة المحاكم تتة ،وإلتمت تتاا إع تتادة النظت تتر كمت تتا ج تتاء فت تتي الق تتانون القضت تتاء العست تتكري
الفلستطيني الجديتتد  ،التتذي يؤكتتد علتى متتدى م ارعتتاة هتتذا القتتانون لضتمانة حتتق المتتتهم فتتي الطعتتن ،
وبمقارنة القانون العسكري الفلسطيني بغيره من القوانين العسكرية األخرى نجده أحرص منها على
األخذ بجميع طرق الطعن  ،في حين نجد أن القانون العسكري المصري أخذ بطرق الطعتن الغيتر
عادية  ،األمر الذي يقتضي منا دراسة هذا المطلب من خالل الفروع التالية:
 −الفرع األول :طرق الطعن في القانون العسكري الفلسطيني.
 −الفرع الثاني :طرق الطعن في القوانين العسكرية المقارنة.
الفرع األول :طرق الطعن في القانون العسكري الفلسطيني
أوالً  :االعتراض
تعريتتف االعت تراض :هتتو طريتتق عتتادي متتن طتترق الطعتتن مقتترر للمتتتهم التتذي صتتدر عليتته
حكتتم غيتتابي  ،وتقريتتر الحتتق فتتي المعارضتتة يرجتتع فتتي الواقتتع إلتتى أن الحكتتم الغيتتابي – هتتو حكتتم
ص تتادر ف تتي غيب تتة الم تتتهم – ق تتد ص تتدر عل تتى أث تتر محاكم تتة فاق تتدة لض تتمانة أساس تتية م تتن ض تتمانات
صتتحتها وهتتي حضتتور المتتتهم ولهتتذا الستتبب فتتإن القتتانون يفتتترض خطتتأ هتتذا الحكتتم ألنتته ال إدانتتة
لشخا دون سماع أقواله . 1
ولقتتد ن تتا القتتانون العس تتكري الفلس تتطيني علتتى االعتت تراض ف تتي الفصتتل األول م تتن الب تتاب
الستابع متتن القتانون الثتتوري لستتنة 1979م تحديتداً متتن المتواد ( )239 ، 237،238حيتتث ورد فيتته
"يجتتوز االعتتراض فتتي األحكتتام الغيابيتتة للجتتنح والمخالفتتات الصتتادرة عتتن المحتتاكم الثوريتتة متتن قبتتل
المحكوم عليه أو المسئول عن الحقوق المدنية".2

 1د محمد زكي أبو عامر ،اإلجراءات الجنائية .منشأة المعارف العسكرية 994 .ص .1019مشارا ً إليه د الوليد عبد الحق الصديق،
مرجع سابق ص .324
 2انظر:المادة ( )237من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الفلسطيني لعام 1979م.
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واألحكام التي ال يجوز اإلعتراض عليها سنداً للقانون هي الحكم الغيابي فتي جنايتة والصتادر متن
محكمة الجنايات ألنه يسقط بقوة القانون بمجرد حضور المتهم سواء سلم نفسه أو قبض عليه

.1

إجراءات االعتراض و آثاره
*يقدم المعترض استدعاء إلى رئيس الهيئة القضائية في ميعاد عشرة أيام من اليتوم التذي
يلي تاريخ تبليغه الحكم .2
*وإذا لم يحضر المعترض الجلسة المحددة لنظر الدعوى قضت المحكمة في موضوع
الدعوى وامتنع عليه االعتراض مرة أخرى ، 3ويجب أال يضار المعترض باعتراضه فال يجوز
للمحكمة تشديد العقوبة وفقاً للقواعد القانونية العامة الثابتة في كافة التشريعات.
وآثار اإلعتراض
* إعادة النظر في الدعوى أمام المحكمة المختصة التي أصدر الحكم الغيابي .4
*وقتتف تنفيتتذ الحكتتم الغيتتابي بتتنا القتتانون حيتتث ذكتتر تنفتتذ أحكتتام محتتاكم الثتتورة الجزائيتتة
التي اكتسبت قوة القضية المقضية في مراكز

اإلصالح.5

 1انظر:المادة ( )256من القانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الفلسطيني لعام 1979م.

 2انظر:المادة ( 238فقرة أ) من القانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الفلسطيني لعام 1979م.

 3انظر:المتادة ( 239فقترة ب ) متن قتانون أصتول المحاكمتات الجزائيتة العستكري الفلستطيني لعتام 1979م.والمتادة(319فقترة)1متن قتتانون
اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001م.

 4انظر:المادة ( 239فقرة أ) من القانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الفلسطيني لعام 1979م.

 5انظر:المتتادة ( )328متتن القتتانون أصتتول المحاكمتتات الجزائيتتة العستتكري الفلستتطيني لعتتام 1979م.والمتتادة ()394متتن قتتانون اإلجتراءات
الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001م.
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ثانياً :االستئناف
االستتتئناف هتتو طريتتق متتن طتترق الطعتتن العاديتة يلجتتأ إليتته الطتتاعن فتتي حكتتم محكمتتة أول
درجتتة أمتتام محكمتتة أعلتتي درجتتة ويهتتدف إلتتي إعتتادة النتزاع أمامهتتا والتوصتتل بتتذلك إلتتي إلغتتاء الحكتتم
المطعون فيه أو تعديله.1
ويتميز اإلستئناف أنه متن طترق الطعتن العاديتة وهتو مفتتوح لجميتع الخصتوم وجتائز فتي
األحك تتام الص تتادرة ع تتن مح تتاكم الدرج تتة األول تتي ف تتي ال تتدعوتين الجزائي تتة والمدني تتة  ،وه تتو ي تترد عل تتى
األحكتتام الحضتتورية واألحكتتام الصتتادرة بمثابتتة األحكتتام الحضتتورية  ،ويستتتعمله الطتتاعن أي تاً كتتان
عيتتب الحكتتم التتذي ينعتتاه س تواء كتتان متتن ناحيتتة القتتانون أو متتن ناحيتتة الوقتتائع  ،2ويعتبتتر نظتتام
االستئناف من أهم الضمانات لحسن سير العدالة ويحقق مبدأ التقاضي علي درجتين .
ولقتتد نتتا القتتانون العستتكري الفلستتطيني علتتى "يجتتوز ألي طتترف متتن أطتراف التتدعوى إذا
تراءى له أن الحكم مجحف بحقه وال يتماشى مع قواعد العدالة أن

يستأنفه.3..

والمشتترع الفلستتطيني وفق تاً للقتتانون القضتتاء العستتكري الجديتتد رقتتم  4لستتنة 2008م استتتحدث

تعتتديالً تشتريعياً نتتا فيتته علتتي تشتتكيل المحتتاكم العستتكرية وحتتدد اختصاصتتاتها  ،4حيتتث نتتا
صراحة علي اختصاص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في :

 -1الطعت تتون واإلست تتتئنافات المرفوعت تتة إليهت تتا فت تتي الق ت ت اررات واألحكت تتام الصت تتادرة عت تتن المحكمت تتة
العسكرية الخاصة  ،أو الدائمة بصفتها محكمة أول درجة .

 -2المسائل المتعلقة بتعيين المرجع .

 -3أية طلبات ترفع إليها بموجب القانون .
وكذلك حدد المشرع الفلسطيني اختصاص المحكمة الدائمة بالنظر في :

 -1كافتتة الج ترائم التتتي تقتتع فتتي دائ ترة اختصاصتتها وتكتتون داخلتتة فتتي اختصتتاص القضتتاء
العسكري وفقاً لهذا القانون  ،ما لم يرد نا خاص بذلك وفقاً للقانون .

 1د الوليد عبد الحق الصديق  ،المرجع السابق ،ص.320
 2نقض جزائي فلسطيني (دائرة غزة) ،الطعن رقم 2004/52م ،جلسة 2004/6/24م .قضت محكمة النقض الفلسطينية بقولها حيث أنه
بتدقيق األوراق تري هذه المحكمة أن المحكمة اإلستئنافية عندما قضت بقبول اإلستئناف شكالً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف قد
أكملت وظيفتها وهي إعادة النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية،وأكملت صالحيتها في الرقابة علي محكمة
أول درجة وأنزلت صحيح حكم القانون.
 3انظر:المادة ( 240فقرة أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الفلسطيني لعام 1979م.
 4انظر المادة ()3، 1من قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م.

321

 -2اإلستتتئنافات المرفوعتتة إليهتتا فتتي الق ت اررات الصتتادرة عتتن المحتتاكم العستتكرية المركزيتتة
الواقعة في دائرة اختصاصها .

 -3أية طلبات ترفع إليها بموجب القانون.

والفكت ترة أن المش تترع العس تتكري الفلس تتطيني وفقت تاً لم تتا ج تتاء ف تتي األحك تتام الختامي تتة
لق تتانون القض تتاء العس تتكري الجدي تتد س تتنداً ل تتنا الم تتادة (  )111،112تطب تتق القت توانين
سارية المفعول التي لم يرد بشأنها نا في هتذا القتانون  ،متع إلغتاء كتل متا يتعتارض

مع أحكام هذا القانون.

وبناء علي ما تقدم ال يضتير العدالتة إحالتة القتانون العستكري نظتام اإلستتئناف
ً
المطبق نصوصته وفقتاً للبتاب الثتاني لقتانون اإلجتراءات الجزائيتة الفلستطيني العتام رقتم
 3لستتنة 2001م  ،والعمتتل بمقتضتتي نصتتوص م تواده متتن (المتتادة  323حتتتي المتتادة

، )345وذل ت تتك فيم ت تتا يتعل ت تتق بنط ت تتاق اإلس ت تتتئناف ،وأص ت تتحاب الح ت تتق ف ت تتي اإلس ت تتتئناف
،وإجتراءات رفتتع اإلستتتئناف المتتدد والمواعيتتد المحتتددة للنيابتتة والمتتتهم ،وإج تراءات إيتتداع

عريضة اإلستئناف ،وآثار اإلستتئناف المتعلتق بطترح النتزاع أمتام المحكمتة اإلستتئنافية
من جديد وهو ما يسمي باألثر الناقل لإلستتئناف واألثتر الثتاني المتعلتق بإيقتاف تنفيتذ
الحكم اإلبتدائي ،وكذلك أصول المحاكمة لتدي المحكمتة اإلستتئنافية متن ختالل تقريتر

التلختتيا والتتتدقيق وترتيتتب اإلجتراءات أمتتام المحكمتتة اإلستتتئنافية حيتتث نصتتت المتتادة

()333من نفتس القتانون الستابق علتي التتالي "تجتري فتي المحاكمتة اإلستتئنافية أحكتام
الم تواد المتعلقتتة بعالنيتتة المحاكمتتة وإجراءاتهتتا وصتتيغة الحكتتم النهتتائي ولتتزوم الرستتوم
والنفق تتات وف تترض العقوب تتات واإلعتت تراض عل تتي الحك تتم الغي تتابي ولمحكم تتة اإلس تتتئناف

الصتتالحيات المنصتتوص عليهتتا فتتي الفصتتل الختتاص بمحاكمتتة المتتتهم الفتتار فتتي حالتتة
فت ارره أو فتتي حالتتة عتتدم حضتتوره إلتتي المحكمتتة بعتتد تبليغتته بموعتتد المحاكمتتة إذا كانتتت

التتدعوي منظتتوره أمامهتتا  ،وعنتتد وصتتول أوراق التتدعوي إلتتي محكمتتة اإلستتتئناف تتتنظم
المحكمتة تقريت اًر يبتتين فيته وقتتائع التتدعوي وماهيتتة الحكتم المستتتانف وأستتباب اإلستتتئناف
،تم تعين موعداً للمحاكمة وتبلغ ذوي العالقة بالموعد ، 1يدعى المستأنف والمستتأنف

ض تتده وتج تتري المحاكم تتة بص تتورة علني تتة فيتل تتى التقري تتر ف تتي بداي تتة الجلس تتة وبع تتد ذل تتك

استناداً إلى أوراقها ومستنداتها وبما تم فتي المحاكمتة االبتدائيتة وقتد ترجتئ الحكتم إلتى

متتا بعتتد القيتتام بتتإجراءات معينتته مثتتل إعتتادة االستتتماع للشتتهود أو طلتتب كشتتف معاينتته
جديد .والمادة  334من قانون اإلجراءات الجزائيتة رقتم  3لستنة 2001م نصتت علتي

 1أنظر :نا المادة ( 243فقرة ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الفلسطيني لعام 1979م.
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أن تته يج تتوز لمحكم تتة اإلس تتتئناف أن تس تتمع الش تتهود ال تتذين ك تتان يج تتب س تتماعهم أم تتام

المحكمتتة الت تتي أصتتدرت الحك تتم المس تتتأنف ،وتستتتوفي ك تتل نق تتا آختتر ف تتي إجتتراءات
التحقيق.
وذلك بعد التدقيق في التدعوى تصتدر المحكمتة حكمهتا وهتو إمتا أن يكتون ،1صتحة الحكتم
المستتتأنف لصتتحة اإلج تراءات التتتي بنتتي عليهتتا ومتتن ثتتم التصتتديق علتتى الحكتتم  ،وفستتخ

الحكم إذا ما كان مخالفاً للقانون أو ألي سبب أخر ولها في هذه الحالة أن تقرر:

الفصتل بنفستتها فتي التتدعوى ،أو إعتادة التتدعوى للمحكمتتة التتي أصتتدرت الحكتم متتع إصتتدار
تعليمات لهتذه المحكمتة لكيفيتة الستير بالتدعوى متع إعمتال القاعتدة القانونيتة "ال يجتوز أن
يضار المستأنف

بإستئنافه".2

ويةةةري الباحةةةث  :أنتته ال غنتتي عتتن نظتتام اإلستتتئناف بتتالرغم متتن بعتتض اإلنتقتتادات التتتي

وجهت إليه في أطالة أمد التقاضي ،خاصة وأن محكمة اإلستئناف محكمة وقتائع وقتانون

،وتتميز هذه المحكمة بأنها تنقل الدعوي من جديد إليها وتنظرها لكي تتفادي ما وقتع فتي
حكم محكمة الدرجة األولي من قصتور ،وتصتحح متا شتاب إجراءاتهتا متن عيتوب  ،وبهتذا

يتحقق مبدأ التقاضي علي درجتين.
ثالثاً -النقض:
تعريف النقض هو طريق غير عادي للطعن في األحكتام وهتو ال يهتدف إلتي إعتادة طترح
النزاع أمام محكمة النقض وإنما يستهدف فحا الحكم في ذاته للتحقق ما إذا كان قتد شتابه عيتب
ممتتا حتتدده القتتانون .3حيتتث قضتتت محكمتتة التتنقض المص ترية فتتي هتتذا اإلتجتتاه بقولهتتا ال تختتتا
محكمة النقض إال بتقويم المعوج من جهة القانون ليس إال.
والهتتدف متتن التتنقض هتتو عتترض الحكتتم علتتي محكمتتة التتنقض لفحصتته فتتي ذاتتته بصتتورة
مستقلة عن وقائع الدعوي ،لذلك يعرفه الفقيه الفرنسي جارو النقض محاكمة للحكم .4
ولقد نا القانون العسكري الفلسطيني لسنة 1979م في المادة /245أ علتى أنته ":يجتوز
الطعن بطريق النقض في األحكام النهائية الصتادرة عتن المحكمتة العستكرية الدائمتة ومحكمتة أمتن
 1انظر :نا المادة ( 243فقرة أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الفلسطيني لعام 1979م.
2انظر :نا المادة ( 244فقرة ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الفلسطيني لعام 1979م.

 3د محمود نجيب حسني ،قانون اإلجراءات الجنائية ،المرجع السابق ،ص.72مشارا ً إليه عبد الحميد العيلة ،المرجع السابق ،ص.360
4د ساهر الوليد ،المرجع السابق ،ص .313نقالً عن د محمود نجيب حسني ،قانون اإلجراءات الجنائية ،المرجع السابق ،ص.1253
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الثورة خالل خمسة عشر يومتاً متن اليتوم التذي يلتي تتاريخ صتدور الحكتم  ،بطلتب خطتي يقتدم إلتى
رئيس الهيئة القضائية من قبل:
 -1النيابة العامة

 -2المحكوم عليه والمسئول بالمال

 -3المدعي الشخصي فيما يتعلق بااللزامات المدنية دون سواها.
ستتتنتحدث عتتتن األحكت تتام التت تتي يجتتتوز الطعتتتن عليهتتتا بت تتالنقض وفق ت تاً لمت تتا جت تتاء فت تتي قت تتانون أصت تتول
المحاكمات الثوري لسنة 1979م وهي:
األحكتتام النهائيتتة الصتتادرة متتن أختتر درجتتة أي المحكمتتة العستتكرية الدائمتتة ومحكمتتة أمتتن
الثت تتورة فت تتي الجنايت تتات والجت تتنح دون المخالفت تتات  ،وكت تتذلك أحكت تتام االست تتتئناف المحكمت تتة العست تتكرية
الدائمة.1حيث إشترط المشرع العسكري للطعن بطريق النقض في الحكم هي :
أن يكون الحكم نهائي
أن يكون الحكم صادر عن آخر درجة
أن يكون الحكم صادر في جناية أو جنحة

2

إجراءات الطعن
أريد أن أوضح أن قانون أصتول المحاكمتات الثتوري لستنة 1979م نظتم هتذه اإلجتراءات
من خالل نصوص المواد ( )247، 246، 245علي النحو التالي :
يقتتدم طلتتب خطتتي إلتتى رئتتيس الهيئتتة القضتتائية متتن الطتتاعن بتتالنقض ختتالل خمستتة عشتتر
يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم.3
يقوم رئيس الهيئة بتدقيق الطعن فإذا كان غير مستوفي الشروط الشكلية قتام برفضته كتأن

يكون الطلب مقدم ممن ليس له الحق في تقديمه أو لم يقدم في الميعاد

المحدد.4

فتتي حالتتة كتتان الطلتتب مقبتوالً شتتكالً فتتإن رئتتيس الهيئتتة القضتتائية يتتدقق فتتي هتتذه الحالتتة فتتي

أسباب النقض وهي: 1

 1نظر :نا المادة ( 245فقرة أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الفلسطيني لعام 1979م
 2أنظر  :نص المادة(  ) 346،347من قانون اإلجراءات الجنائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001م.
 3انظر :نا المادة ( 245فقرة أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الفلسطيني لعام 1979م.
 4انظر :نا المادة ( 246فقرة أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الفلسطيني لعام 1979م.
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 −إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
 −إذا وقع خلالً جوهرياً في اإلجراءات.
 −إذا وقع بطالن في الحكم ترتب عليه أجحاف بحق المتهم وهذه األستباب وردت علتى
سبيل الحصر وهي كما جاءت في نا المادة /246ج :
الذهول عن الفصل في أحد الطلبات.
الحكم بما يتجاوز طلبات الخصوم.
صدور حكمين في واقعة واحدة.
خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها.
بعد أن يقرر رئيس هيئة القضاء نقض الحكم تعاد أوراق الدعوى إلى المحكمة األساا التتي

أصتتدرت الحكتتم المطعتتون فيتته حيتتث تنظتتر هتتذه المحكمتتة تتتدقيقاً فتتي جميتتع األحكتتام متتا عتتدا

الحكتتم الصتتادر باإلعتتدام أو األشتتغال الشتتاقة أو إذا رفتتع للمحكمتتة طلتتب متتن أحتتد الخصتتوم
ووافقت عليه المحكمة ففي هذه الحاالت تتم إعادة المحاكمة مرافعة.
إذا خالفتتت محكمتتة األستتاا التتتي أعيتتد إليهتتا الحكتتم متتا اشتتتمل عليتته ق ترار التتنقض جتتاز

لرئيس هيئة القضاء الثوري الفلسطيني إحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة الخاصة للنظتر
فيه مرافعة وفقاً لألصول العادية.2
يكتتون الحكتتم الصتتادر عتتن المحكمتتة الخاصتتة غيتتر قابتتل ألي طريتتق متتن طتترق الطعتتن
ووجب على رئيس هيئة القضاء الثوري رفعه للتصديق من الجهة المختصة.3

ويري الباحث أن نصوص القتانون العستكري لعتام 1979م التتي نظمتت موضتوع التنقض
علي األحكام العسكرية  ،فيها نظر ألن السلطات والصالحيات الممنوحة لرئيس القضاء

جتتاءت بيتتده بصتتفته الوظيفيتتة فتترداً دون هيئتتة المحكمتتة ،وهتتذا أمتتر ال بتتد متتن معالجتتته
تشريعياً علي غرار القوانين العسكرية المقارنة.

 1انظر :نا المادة ( 246فقرة ب ،ج ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الفلسطيني لعام 1979م.
2انظر :نا المادة ( 247فقرة أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الفلسطيني لعام 1979م.
 3انظر :نا المادة (/247ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الفلسطيني لعام 1979م.
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رابعاً -إعادة المحاكمة:
إعادة المحاكمة هي طريق من طرق الطعن غير العادية أوجده المشرع لرفع الخطأ
الواقعي الذي أصاب األحكام الصادرة باإلدانة وذلك عن طريق نظر الدعوى التي سبق الفصل
فيها مرة ثانية وإصدار حكم جديد فيها. 1
ولقد تحدث المشرع العسكري الفلسطيني لسنة 1979م عن إعادة المحاكمة فنصت المادة
258على أنه يجوز طلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أياً كانت المحكمة التي
حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في األحوال التالية:
 -1إذا حكتتم علتتى شتتخا بجريمتتة القتتتل وقامتتت بعتتد ذلتتك أدلتتة كافيتتة تثبتتت أن المتتدعي قتلتته
حي.
 -2إذا حكتتم علتتى شتتخا بجريمتتة وحكتتم فيمتتا بعتتد علتتى شتتخا أختتر بتتالجرم نفستته وكتتان
الحكمان ال يمكن التوفيق بينهما ونتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليه.
 -3إذا حكم على الشتاهد التذي شتهد علتى المحكتوم عليته بشتهادة التزور ،وال تقبتل شتهادة هتذا
الشاهد في المحاكمة الجديدة.
 -4إذا وقت تتع أو ظهت تتر بعت تتد الحكت تتم حت تتدث جديت تتد أو أبت تترزت مست تتتندات كانت تتت مجهولت تتة حت تتين
المحاكمة وكان شانها إثبات براءة المحكوم عليه .2
إجراءات الطعن بإعادة المحاكمة:3
 -1يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى رئيس هيئة القضاء من المحكوم عليه أو من ذويه أو
وكيله

4

.

 -2يدقق رئيس القضاء بالطلب للتأكد من وجود حالتة متن الحتاالت التتي نتا عليهتا القتانون
والواردة في المادة السابق ذكرها فإذا وجد حالة من الحاالت السابقة يستصدر رئيس هيئة

القضاء أمر من القائد األعلى بإعادة المحاكمة.5
 1ساهر إبراهيم الوليد ،المرجع السابق  ،ص.367

 2انظتر :نتتا المتتادة ( )258متن قتتانون أصتتول المحاكمتتات الجزائيتة العستتكري الفلستتطيني لعتتام 1979م.وأنظتر المتتادة ()377متتن قتتانون
اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001م.

 3أنظر :المادة ( )378من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001م.

 4انظر :نا المادة (/259أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الفلسطيني لعام 1979م.

 5انظر :نا المادة (/259ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الفلسطيني لعام 1979م.
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 -3بعتتد صتتدور ق ترار القائتتد األعلتتى بإعتتادة المحاكمتتة تحتتال التتدعوى إلتتى محكمتتة متتن درجتتة
المحكمة التي أصدرت الحكم السابق ويتم إيقاف تنفيذ الحكم إذا لم يكن منفذ بعد.1

 -4تق تتوم المحكم تتة ب تتإجراء المحاكم تتة م تتن جدي تتد مرافع تتة وبمواجه تتة ذوي العالق تتة ف تتي ال تتدعوى
وتحكم فيها.

 -5إذا تعتتذر الشتتروع متتن جديتتد فتتي إجتراء المحاكمتتة مرافعتتة بمواجهتتة جميتتع ذوي العالقتتة فتتي

الدعوى إما لوفاة المحكوم عليهم أو جنونهم أو فرارهم أو غيابهم كلهم أو بعضهم أو عدم

مس تتئوليتهم جزائيت تاً أو لس تتقوط ال تتدعوى أو الحك تتم بالتق تتادم ،فبع تتد أن تتخ تتذ المحكم تتة فت ت ار اًر
بامتنتتاع المحاكمتتة علنتاً ألحتتد األستتباب المبينتتة آنفتاً تتتتولى بنفستتها رؤيتتة التتدعوى باألستتاا
بحضور المدعيين الشخصيين إن وجدوا وبحضور وكالء تعينهم للمحكوم عليهم إن كانوا

قد نوفوا وتبطل مدة الحكم أو األحكام السابقة ما صدر منها بغير

حق.2

وجملةةة القةةول  :يتفتتق الطعتتن بإعتتادة المحاكمتتة متتع الطعتتن بتتالنقض فتتي أن كالهمتتا متتن

الطتترق الطعتتن الغيتتر عاديتتة ،وال يستتمح بهمتتا إال فتتي أح توال معينتتة علتتي ستتبيل الحصتتر
منصوص عليها قانوناً ،ولكن تختلف أسباب الطعن بإعادة المحاكمة عتن أستباب الطعتن
بتتالنقض ،فأستتباب طعتتن إعتتادة المحاكمتتة تكتتون للخطتتأ القضتتائي ينطتتوي علتتي خطتتأ فتتي
تقدير الوقائع ،عكس أسباب طعن النقض يكون للخطأ القانوني فقط.
خامسا :التماس إعادة النظر
التماا إعادة النظر طريق طعن غير عادي يقرره القانون في حاالت حددها على سبيل
الحصر ضد أحكام اإلدانة الباتة في الجنايات والجتنح إلصتالح خطتا قضتائي تعلتق بتقتدير وقتائع
الدعوى.3
والف ترق بتتين التمتتاا إعتتادة النظتتر والطعتتن بتتالنقض هنتتا واضتتح  ،فإعتتادة النظتتر تفتتترض خط تأً
واقعيتاً شتتاب الحكتتم بعكتتس التتنقض التتذي يفتتترض خطتأً قانونيتاً  ،كتتذلك إعتتادة النظتتر يطعتتن بتته فتتي
حكم بات بينما النقض يوجه إلى حكم لم يحز الصفة الباتة  ،وإعادة النظر تجتوز فقتط فتي أحكتام
اإلدانة أما النقض فيجوز في أحكام اإلدانة والبراءة. 4
 1انظر :نا المادة ( )260من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الفلسطيني لعام 1979م.

 2انظر :نا المادة ( )262من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الفلسطيني لعام 1979م.
 3محمود نجيب حسني  ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية  ،المرجع السابق  ،ص1542

 4محمود نجيب حسني  ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية المصري  ،المرجع السابق  ،ص.1544
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والمش تترع الفلست تتطيني اس تتتحدث هت تتذا الطري تتق مت تتن ط تترق الطعت تتن وذل تتك بصت تتدور القت تتانون
العستتكري 2008/4م ،حي تتث نص تتت المتتادة  97من تته عل تتي أن المحكمتتة العس تتكرية العلي تتا تخ تتتا
ب تتالنظر ف تتي التماس تتات إع تتادة النظ تتر ف تتي أحك تتام المح تتاكم العس تتكرية عل تتي الوج تته المب تتين ف تتي ه تتذا
القانون.
كتتذلك نتتا القتتانون العستتكري الجديتتد علتتي أن المحكتتوم عليتته هتتو صتتاحب الحتتق فتتي تقتتديم
االلتماا بإعادة النظر ولكن ضمن حاالت محددة مبنية على أحد األسباب التالية-: 1
أوالً :أن يكت تتون الحكت تتم مبني ت تاً علت تتى مخالفت تتة القت تتانون أو علت تتى خطت تتأ فت تتي تطبيقت تته أو فتتتي تأويلت تته ،
والمقصود بالقانون هنا هو مطلق القانون سواء كان القانون العام ( قانون العقوبات العام – قانون
اإلجراءات الجنائية ) أو كان قانون األحكام العسكرية.2
ثاني ةاً  :أن يكتتون هنتتا خلتتل جتتوهري فتتي اإلج تراءات ترتتتب عليتته إجحتتاف بحتتق المتتتهم  ،ويقصتتد
المشرع العسكري بهذه الحالة جميع حاالت بطالن اإلجراءات المتعلقة بحق الدفاع  ،ويمتد األمتر
كذلك ليشمل جميتع حتاالت التبطالن المبنيتة علتى اإلختالل بتاإلجراءات الجوهريتة المتعلقتة بالنظتام
العام وتلك المتعلقة بحسن تنظيم العدالة الجنائية.3
ثالثاً :أن يكون الحكم غيابياً.
إجراءات الطعن االلتماس بإعادة النظر

4

 .1يتم تقديم طلب الطعن كتابة خالل مدة خمسه عشرة يوما من تاريخ إعالن الحكم أو من
تاريخ تبليغ المحكوم غيابا 5للمحكمة العسكرية العليا

 .2بالنسبة لمنتسبي قوى األمن يقوموا بتقديم الطلب لقادتهم والذين يعملون على إحالته
للمحكمة العسكرية العليا

6

 1انظر :المادة ( )99من قانون القضاء العسكري الفلسطيني 2008/4
2عزت الدسوقي  ،المرجع السابق ،ص488

 3عبد المعطي عبد الخالق  ،الوسيط في شرح قانون األحكام العسكرية  ،المرجع السابق  ،ص.384
 4انظر :المادة ( )102، 100،101من قانون القضاء العسكري الفلسطيني 2008/4

5انظر :المادة ( )100من قانون القضاء العسكري الفلسطيني  2008/4ومن المالحظ ان هذه المادة تتعارض مع المادة ( )99والتي

نصت في فقرة ب كون مدة تقديم الطلب عشرة ايام ويا حبذا لو رفع المشرع هذا التناقض
6انظر :المادة ( )100من قانون القضاء العسكري الفلسطيني 2008/4
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 .3تنظر المحكمة العسكرية العليا في الطلب ومن ثم تصدر حكمها وتقوم برفع الحكم الى
السلطة األعلى من سلطة التصديق خالل شهر من تاريخ تقديم طلب اإللتماا .1

 .4ال يترتب على تقديم طلب الطعن إيقاف الحكم إال في حالة حكم اإلعدام .2

ويري الباحث أن هنا تناقض وقصور في التفسير التشريعي إللتماا إعادة النظر كما
جاء في قانون القضاء العسكري الجديد رقم  4لسنة 2008م ونوصي المشرع بمعالجة
هذا القصور وجعل إلتماا إعادة النظر بمثابة محكمة نقض علي غرار التشريعات

المقارنة المصرية.

الفرع الثاني
طرق الطعن في القانون العسكري المصري
استحدث المشرع العسكري المصري طرق أخرى إلى جانب التماا النظر وهو الطعن بالنقض
أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية في األحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في جرائم
القانون العام ،والطعن بإعادة النظر وفقاً للقواعد واإلجراءات المنصوص عليها في قانون
اإلجراءات الجنائية  ،وقد نظم المشرع المصري التماا إعادة النظر في المحاكم العسكرية
كطريق وحيد بالطعن على أحكام المحاكم العسكرية في القانون رقم 25لسنة 1966م  ،ثم أنشأة
حديثاً المحكمة العليا للطعون العسكرية بمقتضى أحكام قانون رقم  16لسنة 2017م.3
التي اختصها وحدها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في
األحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام .4

1انظر :المادة ( )101من قانون القضاء العسكري الفلسطيني 2008/4

2انظر :المادة ( )102من قانون القضاء العسكري الفلسطيني 2008/4

 3المادة(  )43من قانون القضاء العسكري المصري المستبدلة بمقتضى نا المادة الثالثة من القانون رقم  16لسنة2017م -الجريدة
الرسمية العدد  16مكرر (ا) في  23ابريل 2017م .
 4المادة ( )43مكر اًر المضافة بالمادة الرابعة من القانون رقم  16لسنة 2017م المشار إليه سابقاً.
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حيث أجاز التعديل األخير الذي أدخل على بعض أحكام قانون األحكام العسكرية بالقانون رقم
 16لسنة 2007م -وأصبح هذا القانون يسمي بقانون القضاء العسكري بموجبه – الطعن علي
أحكام المحاكم العسكرية أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية طبقاً للقواعد التي حددها ذلك
القانون  ،وبالتالي أضحى حق الطعن على أحكام هذه المحاكم قائماً أمام المحكمة العليا لطعون
العسكرية المشار إليها التي قرر ذلك القانون إنشائها  ،بجانب إلتماا إعادة النظر في جميع
أحكام المحاكم العسكرية سواء الصادرة في جرائم القانون العام والتي أضحى االختصاص بنظرها
منوطاً بالمحكمة العليا للطعون العسكرية دون غيرها ،أو تلك الصادرة في الجرائم العسكرية التي
يختا بها مكتب الطعون العسكرية والسلطة األعلى من الضابط
المصدق عليها وهي رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
وبناء علي ما تقدم سنوضح التالي -:
ً
أوالً :التماس إعادة النظر
يعتبر إلتماا إعادة النظر وفقاً لرأي المشرع العسكري المصري أنته طريتق لتقيتيم الحكتم العستكري
عن طريق الضابط األعلي من المصدق إذا تحققت أسباب تقديم اإللتماا ،وهتو مجترد نظتام متن
نوع خاص يختلف عن إعادة النظر فتي القتانون العتام المصتري  ،فإعتادة النظتر يعتبتر طريتق متن
طرق الطعن الغير عادية ويعرض علي محكمة أعلي وتنظره هيئة قضائية. 1
ويذهب البعض بأن الطعن بالتماا إعادة النظر في قانون القضاء العسكري المصري أمام
المحكمة العليا للطعون العسكرية يوازي الطعن بالنقض في القضاء العادي ويقوم لنفس األسباب
 ،ومن ثم فهو يقوم بنفس وظيفة محكمة النقض وهي محكمة قانون  ،ألن وظيفتها األساسية
تقوم على أساا المصلحة العامة وتراقب صحة تطبيق القانون واإلجراءات.2


 1د أشرف مصطفي توفيق ،شرح قانون األحكام العسكرية ،النظرية العامة ،المرجع السابق  ،ص 173ومابعدها.
2عبد المعطي عبد الخالق  ،الوسيط في شرح قانون األحكام العسكرية  ،المرجع السابق  ،ص376
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وبمقارن تتة االلتم تتاا ف تتي الق تتانون العس تتكري الفلس تتطيني م تتع الق تتانون العس تتكري المص تتري نج تتد
بعض الفروق وذلك على النحو التالي-:
 -1التماا إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية المصرية
نظم قانون القضاء العسكري إلتماا إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية ،من(المواد 111
إلى  )116وحتى صدور التعديل األخير لهذا القانون التي تم بموجب القانون رقم  16لسنة
 2007م  ،أصبحت طلبات إعادة النظر في تلك األحكام تختلف بحسب نوعية الجرائم الصادرة
بشأنها تلك األحكام  ،وذلك سواء من حيث القواعد واإلجراءات الخاصة بها أو من حيث الجهة
المختصة بالفصل فيها .
إذ أن تلك التعديالت جعلت االختصاص بنظر طلبات إعادة النظر في أحكام المحاكم
العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام منوطاً بالمحكمة العليا للطعون العسكرية  ،بينما ظلت
طلبات إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في الجرائم العسكرية المنصوص عليها
بقانون القضاء العسكري المشار إليه  ،من اختصاص مكتب الطعون العسكرية كما هي .
أي أن القواعد واإلجراءات الخاصة والتماسات إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية
تختلف بحسب ما إذا كانت تلك األحكام صادرة بشأن إحدى جرائم القانون العام أم بشأن إحدى
الجرائم العسكرية المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري وهو ما يتضح مما يلي:
أ -:التماا إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام
نا القانون على أن تختا المحكمة العليا للطعون العسكرية دون غيرها بنظر طلبات إعادة
النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقا للقواعد
واإلجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليه في قانون اإلجراءات الجنائية.1
ومفاد هذا النا أن المشرع فرق بين طلب إعادة النظر في األحكام الصادرة من المحاكم
العسكرة في جرائم القانون العام وبين طلب إعادة النظر في األحكام الصادرة من ذات المحاكم

 1المادة  43مكر ار فقرة ( )5من قانون القضاء العسكرية المضافة بالقانون رقم  16في سنة 2007م
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في الجرائم العسكرية وجعل االختصاص بنظر األولى منوطاً بالمحكمة العليا للطعون العسكرية-
وحدها دون غيرها –وأبقى االختصاص بنظر الثانية كما هو لمكتب الطعون العسكرية.
وهذا غير معمول به في التشربع العسكري الفلسطيني.
ب -:التماا إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في الجرائم العسكرية
نظم قانون القضاء العسكري مكتباً للطعون العسكرية يختا بالنظر في التماسات إعادة النظر
في أحكام المحاكم العسكرية على الوجه المبين في القانون القضاء العسكري وقد أصبح
اختصاص هذا المكتب قاص اًر االلتماسات بإعادة النظر في األحكام العسكرية الصادرة في
الجرائم العسكرية الواردة في القانون القضاء العسكري  ،وذلك بمقتضى التعديالت التي أدخلت
عليها بالقانون رقم 16لسنة 2007م .إذ أنه بعد أن أناط المشرع في هذه التعديالت بالمحكمة
العليا للطعون العسكرية – وحدها -االختصاص بنظر طلبات إعادة النظر في األحكام العسكرية
الصادرة في جرائم القانون العام طبقاً لنا المادة  43مكر اًر 5/على النحو المبين سلفاً ،
استبدل نا المادة ( )111من ذات القانون ليتمشى مع ذلك التعديل حيث تنا المادة ()111
المشار إليها بعد استبدالها علي أنه يختا مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماسات إعادة
النظر في أحكام المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة عليا والمحكمة
العسكرية المركزية ،الصادرة ضد العسكريين في الجرائم العسكرية الواردة بهذا القانون.
وكذلك حدد قانون القضاء العسكري أسباب التماا إعادة النظر في األحكام العسكرية الصادرة
في الجرائم العسكرية الواردة بهذا القانون  ،واشترط المشرع تقديم االلتماا بإعادة النظر ولكن
ضمن حاالت محددة مبنية على أحد األسباب التالية:-
السبب األول  :أن يكون الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه او في تأويله
السبب الثاني  :أن يكون هنا خلل جوهري في اإلجراءات ترتب عليه إجحاف بحق المتهم.

 1انظر نا المادة ( )113من قانون القضاء العسكري المصري المعدل رقم  16لعام 2007م

431

ولتتم يتطتترق المشتترع المصتتري للستتبب الثالتتث التتذي تطتترق إليتته المشتترع الفلستتطيني وهتتو أن يكتتون
الحكم غيابياً.
إجراءات طعن االلتماس بإعادة النظر
 .1يتم تقديم طلب الطعن كتابة خالل مدة خمسة عشرة يوماً من تاريخ إعالن الحكم أو من
تاريخ تبليغ المحكوم غيابياً أو القبض عليه أو حضوره 1إلى مكتب الطعون العسكرية.

نجد اإلختالف في أن القانون العسكري الفلسطيني جعل المحكمة العليا العسكرية هي الجهة

المختصة بنظر التماا إعادة النظر بينما المشرع المصري جعل ذلك من إختصاص مكتب

الطعون العسكرية .

 .2بالنسبة للعسكريين يقوموا بتقديم الطلب لقادتهم الذين بدورهم يتولون إحالة الطلب لمكتب
الطعون العسكرية .

 .3ينظر مكتب الطعون في الطلب ومن ثم يصدر حكمه وتقوم برفع الحكم إلى السلطة
األعلى من سلطة التصديق.2

 .4ال يترتب على تقديم طلب الطعن إيقاف الحكم إال في حالة حكم اإلعدام.3
ثانياً :الطعن أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية
نصت المادة  43مكر اًر المضافة بمقتضى نا المادة الرابعة من القانون رقم  16لسنة  2007م
بتعديل بعض أحكام قانون األحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم  25لسنة 1966م ،على أن :
تختا المحكمة العليا للطعون العسكرية دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية
أو من المحكوم عليه  ،في األحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في ج ارئم
القانون العام على العسكريين أو المدنيين  ،وتسري علي هذه الطعون القواعد واإلجراءات
الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57لسنة 1959م

 1انظر نا المادة ( )111من قانون القضاء العسكري المصري المعدل رقم  16لعام 2007م

 2انظر نا المادة ( )115من قانون القضاء العسكري المصري المعدل رقم  16لعام 2007م

3

انظر نا المادة ( )102من قانون القضاء العسكري المصري المعدل رقم  16لعام 2007م
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في شأن حاالت وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض  ،وذلك فيما ال يتعارض مع أحكام هذا
القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة ألي إجراء.
كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام
المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقاً للقواعد واإلجراءات الخاصة بطلب
إعادة النظر المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجنائية.
ومتى صار الحكم باإلعدام باتاً وجب رفع أو ارق الدعوى فو اًر إلى رئيس الجمهورية  ،وينفذ
الحكم إذا لم يصدر األمر بالعفو أو بإبدال العقوبة  ،ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف
األحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائياً أو لفترة محددة .
ومفاد هذا النا أن المشرع أجاز الطعن في األحكام الصادرة من المحكمة العسكرية سواء
كانت صادرة عن عسكريين أو مدنيين أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية بشرطين هما:
 -1أن تكون تلك األحكام نهائية أي تم التصديق عليها قانوناً بمعرفة السلطة المختصة
بالتصديق.
 -2أن تكون تلك األحكام صادرة في جرائم القانون العام  ،أما إذا كانت صادرة بشأن واقعة
تشكل جريمة عسكرية فإنه ال يقبل الطعن عليها أمام هذه المحكمة حيث إقتصر النا على
اختصاصها في األحكام النهائية الصادرة من كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام
وحدها.
ويرى الباحث بمقارنة التشريع الفلسطيني مع التشريع المصري نجد فروق وإختالف في

اإلجراءات المتبعة بالطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979م ،

مع اإلجراءات المتبعة في التشريع العسكري المصري  ،حيث جعل القانون العسكري الفلسطيني

مدة الطعن بالنقض خمسة عشر يوماً وجعل الجهة المختصة بالنقض رئيس هيئة القضاء
العسكري وحده دون هيئة محكمة قضائية ،وكذلك جعل القانون العسكري الفلسطيني صالحيات

تدقيق الحكم ونقضه من خالل رئيس هيئة القضاء العسكري وحده بصفته الوظيفية فرداً  ،أما في
التشريع المصري فيتم من خالل المحكمة العليا ،لذلك نوصي المشرع بمعالجة هذا القصور
وجعل إلتماا إعادة النظر بمثابة محكمة نقض علي غرار التشريعات المقارنة المصرية.
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المبحث الثاني
أحكام التصديق على األحكام العسكرية
رسالة القضاء العسكري تجمع إلى القضاء جانباً آخر له مظهره العسكري البحت ،ويتعاون
الجانبان معاً على تحقيق الهدف من تخصيا قضاء خاص للعسكريين وهو التوفيق بين العدالة
ومقتضيات الضبط والربط في حدود القانون مع الحفاظ على هيبة العسكر والمؤسسة العسكرية.
ويترتب على ذلك أن يتعاون على تحقيقه جهازان متخصصان هما القضاة العسكريين كأفراد
متخصصين ينطقون باألحكام على ضوء القانون ،وسلطة مصدقة تأخذ من األحكام بالقدر الذي
يحقق لها المستوى المطلوب من الضبط والربط وكل ذلك في حدود القانون الذي رسم للسلطة
المصدقة حدودها وفق اختصاصها والهدف من تدخلها ،وبذلك تكون فكرة التصديق بدأت
بالمصادقة على األحكام القضائية العسكرية كنظام خاص وال يعرفه الحكم الجنائي العادي الذي
يصل فيه الحكم إلزاماً وبقوة القانون إلى الضابط المصدق ليري فيه شأنه فيأخذ من أحكام
المحاكم العسكرية بالقدر الذي يراه الزماً وضرورياً للنهوض بمسئولياته في رعاية المصلحة
العسكرية العليا ،وبهذا يمكن القول تماشيا مع الطبيعة الخاصة و الوالئية للقضاء العسكري إن
التصديق على األحكام القضائية العسكرية يتر مساحة واسعة للضابط األعلى المصدق على
الحكم العسكري أن يحقق نظام الطعن بطريقة تتماشى مع التقاليد واألعراف العسكرية األمر الذي
يقتضي منها دراسة هذا المبحث من خالل المطالب التالية:
 المطلب األول :تعريف التصديق المطلب الثاني :أحكام نظام التصديق العامة -المطلب الثالث  :التصديق بالقانون العسكري الفلسطيني والقوانين المقارنة
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المطلب األول
تعريف التصديق
المقصود بالتصديق على األحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية ،سواء صدرت بالبراءة
أو اإلدانة ،قيام سلطة تسمى سلطة التصديق على األحكام يتوالها أساساً رئيس
الجمهورية بصفته القائد األعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه سيادته من ضباط القوات
المسلحة ،تتولى مراجعة األحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية إجرائياً وموضوعياً
بمعاونة أقسام وفروع القضاء العسكري والتي يتوالها أحد ضباط القضاء العسكري لمراقبة
صحة تطبيق القانون على الدعوى .1وذهب الدكتور عصام أحمد غريب بتعريفه "بأن
نظام التصديق على أحكام المحاكم العسكرية يعد أحد أساليب الرقابة؛ لضمان سالمة
األحكام الصادرة من المحاكم العسكرية،فقد حرص المشرع العسكري في مقابل عدم
األخذ بنظام استئناف األحكام الصادرة من المحاكم العسكرية على تحقيق مزايا هذا
النظام بطريقة أرى فأعطى السلطة المناط بها التصديق على الحكم حق مراجعة األحكام
بعد صدورها ،فهو إجراء تتواله سلطة مختصة به قانونا ويناط بها إعادة النظر الصادر
فيها الحكم من الناحية القانونية والموضوعية وسائر اإلجراءات التي اتخذت فيها"" ، 2وال
يتدخل المصدق إال بعد الحكم في الدعوى وأغلب سلطاته تكون لصالح المتهم "، 3
وبالتالي فنظام التصديق يعتبره العسكري ضمانة من ضمانات المتهم ذلك أن جهة
التصديق ال تملك تشديد العقوبة بل تملك إلغائها أو تخفيفها ،فالحكم بالتصديق يعد من
أبرز مظاهر القانون العسكري  ،األمر الذي يقتضي منا دراسة هذا المطلب من خالل
الفروع التالية:
 −الفرع األول:

مراحل التصديق

 −الفرع الثاني :دور المتهم ودفاعه في مرحلة التصديق

 1احمد فخر الدين  ،هشام زوين ،الموسوعة العسكرية  ،المرجع السابق ص.9
2عصام أحمد غريب ،النقض في قانون القضاء العسكري ،النشر منشأة المعارف،سنة 2008م،ص.53
 3انظر المذكرة اإليضاحية للقانون العسكري الفلسطيني لعام 1979م ،ص.11
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الفرع األول
مراحل التصديق
التصديق على األحكام العسكرية يمر بمرحلتين:
المرحل تتة األول تتى :يق تتوم فيه تتا الض تتابط المص تتدق " أي المخ تتول س تتلطة التص تتديق " بمراجع تتة الحك تتم
الجنتتائي العستتكري للتثبتتت متتن صتتحته إجرائيتتا وموضتتوعياً  ،ويعاونتته فتتي ذلتتك أحتتد أقستتام القضتتاء
العسكري كجهات قضائية متخصصة متعاونة.
المرحلة الثانية :يقوم فيها الضابط المصدق باألخذ من الحكم بالحد الذي يراه كافياً لتحقيق الهدف
منه عسكرياً وانضباطياً ويباشر الضابط المصدق هذه المرحلة بوصفه القائد المستئول عتن وحدتته
العسكرية مسئوليته عن المعركة.
الفرع الثاني
دور المتهم ودفاعه في مرحلة التصديق
األصل أن هذه المرحلة ليس لها طابع قضائي والضابط المصدق ليس قاضياً ودوره يقتصر على
مراجعة األحكام بعد صدورها بقصد إعطاء فرصة لزيادة بحث القضية بمعرفة شخا يأخذ من

األحكام بالقدر الذي يراه ضرورياً لحسن النهضة بمسئولياته العسكرية أال أن العرف وما جرى
عليه العمل أن يت قبل من المتهم أو دفاعه بعد صدور الحكم وقبل التصديق عليه ما يسمى

بالمرحمة أو المظلمة ترفع مع الدعوى لتكون ضمن ما يطلع عليه الضابط المصدق قبل اتخاذ

ق ارره في الحكم بالتصديق عليه.1

وهذا التظلم يكون بمثابة مذكرة للضابط المصدق على الحكم لحثه على أعمال سلطاته التي فيها

بموجب القانون لصالح المتهم سواء بإلغاء العقوبة أو بتبديلها أو إيقاف تنفيذها ،مع اشتراط
وجوب تسبيب التصديق في حالتين نا عليهم القانون العسكري المصري وهم:
أ-إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى

ب-إلغاء الحكم مع األمر بإعادة المحاكمة بمحاكمة أخرى من جديد

 1أشرف مصطفى توفيق ،دفاع المتهم في الجرائم العسكرية ،الطبعة األولى 2006م ،إيترك لطباعة والنشر ،ص.250
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المطلب الثاني
أحكام نظام التصديق العامة
و المقص تتود ب تته اإلشت تراف والمراقب تتة م تتن قب تتل الس تتلطات العس تتكرية العلي تتا لض تتمان س تتالمة
األحكام العستكرية ولتتؤدي الغترض متن فرضتها وفقتاً لمقتضتيات المصتلحة العستكرية" ،1فالتصتديق
ال يعتبر طريقة من طرق الطعن ولكن له أهميتة كضتمانة لصتالح المتتهم ولبيتان ذلتك يقتضتي منتا
دراسة هذا المطلب من خالل الفروع التالية:
 −الفرع األول :األحكام العامة للتصديق.
 −الفرع الثاني :صالحيات المصدق.
الفرع األول /األحكام العامة للتصديق
أوالً :الطبيعة القانونية للتصديق
التصتتديق هتتو عمتتل مكمتتل لستتلطة المحكمتتة التتتي تنطتتق بتتالحكم علتتى ضتتوء متتن القتتانون ثتتم

يعرض الحكم على السلطة المصتدقة التتي تأختذ متن األحكتام بالقتدر التتي يحقتق لهتا المستتوى

المطلوب من الضبط والربط في حدود القانون.

إذن التصديق ليس في الحقيقة أحدى طترق الطعتن علتى األحكتام العستكرية ومرجتع ذلتك أنته
ال يستطيع أي من أطراف التدعوى أن يباشتره ،وإنمتا يباشتره متن تلقتاء نفسته صتاحب الستلطة
المخولتتة لتته قانونتتا التصتتديق بالنستتبة لكافتتة األحكتتام  ،وال يمكتتن كتتذلك القتتول أنتته وستتيلة متتن

وستتائل مراقبتتة تطبيتتق القتتانون تطبيقتتا ستتليما ألن المصتتدق ال ي ارعتتي عنتتد التصتتديق التطبيتتق

السليم للقانون وإنما يضع في اعتباره بعض االعتبارات الفنية أو التي تتعلق بنظم العمل فتي
الق توات المس تتلحة والتتتي تس تتتدعى فتتي بع تتض األحت توال م ارعتتاة ظ تتروف المحكتتوم علي تته والج تترم
والعمل وما أحاط الواقعة المسندة إلى المتهم بارتكاب ها متن اعتبتارات خاصتة ويؤكتد ذلتك أن

التصديق يتواله رئيس الجمهورية بوصفه القائد األعلى للقوات المسلحة أو الذين يفوضتهم متن

الضباط الذين يمثلون السلطة العسكرية متن حيتث كتونهم جهتاز عستكري ال متن ناحيتة كتونهم

سلطة قضائية عليا.2

 1فالح عواد العنزي،المرجع سابق ،ص 607
 2د.الوليد عبد الحق الصديق ،دور قضاء القوات النظامية في تحقيق العدالة الجنائية دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي ،دار الرباط
للنشر والتوزيع،سنة2005م،ص.332
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ويرى الباحث أن نظام التصديق ما هو إال عبارة عن صتالحية ونفتوذ يعطتى للقائتد األعلتى بتنا
القتتانون لإلبقتتاء علتتى هيبتتته ومكانتتته متتع إمكانيتتة مراجعتتة الحكتتم متتن أي خطتتأ شتتابه ،وأن مرحلتتة
تصتتديق الحكتتم تستتتمد ووجودهتتا متتن العتترف والتتذوق القضتتائي التتذي عليتته أن يضتتمن حتتق المتتتهم
ووكيله في الدفاع عنه دون عرقله أو منع هذا الحق.
ثانيا :الميعاد القانوني للتصديق على الحكم
ً
نصتتوص الق توانين العستتكرية لتتم تحتتدد ميعتتاداً محتتدداً يلتتزم خاللتته الضتتابط المصتتدق علتتى األحكتتام
بإجراء التصتديق  ،وهتو أمتر شتائك إذ متن المتصتور أن يظتل الحكتم دون تصتديق لفتترة قتد تطتول
والمتهم مقيد بالحرية بسبب قاعدة النفاذ الفتوري للحكتم العستكري ،وقتد يطتول حتبس المتتهم انتظتا اًر
للتصديق إلى أن تنفذ مدة العقوبة الستالبة للحريتة والحكتم دون تصتديق – خاصتة األحكتام الستالبة
للحريتتة لمتتدد قصتتيرة – األمتتر التتذي تضتتار بتته العدالتتة وتتتتأذى ،لتتذا يلتتزم تتتدخل المشتترع العستتكري
بوضع قيد زمني للتصديق على األحكام العسكرية قياساً علتى القيتد التزمن الختاص بتقتديم التمتاا
إعتتادة النظتتر والتتذي أوجتتب القتتانون تقديمتته ختتالل خمستتة عشتتر يومتاً متتن تتتاريخ إعتتالن الحكتتم بعتتد
التصتتديق عليتته أو تتتاريخ النطتتق بتتالحكم المصتتدق عليتته قانون تاً أو متتن تتتاريخ حضتتور المتتتهم إذا
صدر الحكم في غيبته.1
الفرع الثاني /صالحيات المصدق
للمصدق على الحكم صالحيات تتفاوت في التشريعات العسكرية المختلفة وأغلبها تتمثل في: 2
 -1تخفيف العقوبة المحكوم بها.
 -2استبدال العقوبة بعقوبة أقل منها.
 -3إلغاء العقوبة كلها أو بعضها أصلية كانت أم تبعية.
 -4إلغاء الحكم وحفظ الدعوى.
 -5األمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى.
 -6وقف تنفيذ العقوبة.
1أحمد فخر الدين  ،هشام زوين  ،الموسوعة العسكرية  ،المرجع السابق  ،ص.20

2انظتتر :نصتتوص الم تواد التاليتتة (أ) ن تتا المتتادة( )99متتن قتتانون القضتتاء العس تتكري المصتتري( ،ب) نتتا المتتادة ( )248متتن الق تتانون

العسكري الفلسطيني( ،ج ) نا المادة ( )13من القانون العسكري األردني.
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المطلب الثالث
التصديق في القانون العسكري الفلسطيني
والقانون المصري المقارن
أختتذ المشتترع العستتكري الفلستتطيني بنظتتام التصتتديق علتتى األحكتتام الصتتادرة عتتن المحتتاكم
العس تتكرية وخ تتول جهت تتين للقي تتام بالتص تتديق وأعط تتى إح تتداها ص تتالحيات كبيت ترة ف تتي ق تتانون القض تتاء
العسكري الثوري لعام  79وتتمتتع الجهتة المصتدقة علتي األحكتام العستكرية بصتالحيات واستعة قتد
تص تتل إل تتي تخفي تتف أو إلغ تتاء العقوب تتة أو اع تتادة المحاكم تتة ولك تتن بع تتد ص تتدور الق تتانون القضت تتاء
العستتكري الفلستتطيني رقتتم  4لستتنة 2008م التتذي قيتتد هتتذة الصتتالحيات واقتص تر التصتتديق علتتي
األحكام العسكرية في حدود ضيقة علتي عكتس متا أختذ بته المشترع ستابقاً فتي القتانون الثتوري لعتام
 79حيتتث ألغتتي القتتانون الجديتتد كتتل متتا يتعتتارض متتع هتتذا القتتانون ستتنداً لتتنا المتتادة()112متتن
القانون رقم  4لسنة 2008م .
وهذا يتطلب منا دراسة ذلك عبر الفروع التالية:
 −الفرع األول :التصديق على األحكام العسكرية في القانون العسكري الفلسطيني.
 −الفرع الثاني :التصديق على األحكام العسكرية في القوانين المقارنة.
الفرع األول:التصديق على األحكام العسكرية في القانون العسكري الفلسطيني
سنتناول في البداية أحكام التصديق في القانون الثوري لعام  1979ثم نعرج على القانون الحديث
رقم 4لسنة 2008على النحو التالي -:
نتتا القتتانون العستتكري الفلستتطيني علتتى "تصتتبح األحكتتام قطعيتتة بعتتد التصتتديق عليهتتا"، 1
وحدد جهات التصديق وأحكامه على النحو التالي:

1انظر :نا المادة ( )248من قانون أصول المحاكمات العسكري الفلسطيني لعام 1979م.
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أوالً -جهات التصديق:
 -1القائد األعلى حيث نا القانون العسكري الفلسطيني على يصدق القائد األعلى على:
أ -األحكتتام الصتتادرة باإلعتتدام واألشتتغال الشتتاقة المؤبتتدة واالعتقتتال المؤبتتد واألشتتغال الشتتاقة
المؤقتة واالعتقال المؤقت.
ب-األحكام الصادرة عن محكمة أمن الثورة.
ج-األحكام الصادرة عن محاكم الميدان العسكرية".1
 -2رئيس هيئة القضاء الثوري حيث نا القانون العسكري الفلسطيني على_:
"ويص تتدق رئ تتيس هيئ تتة القض تتاء الث تتوري األحك تتام الص تتادرة ع تتن المح تتاكم الثوري تتة المركزي تتة
والدائمة التي تتضمن عقوبة الحبس حتى ثالث سنوات".2
ممتتا ستتبق يتضتتح لنتتا أن صتتالحيات القائتتد األعلتتى للق توات المستتلحة أوستتع متتن صتتالحيات رئتتيس
القضتتاء العستتكري حيتتث أن األخيتتر تنحصتتر صتتالحياته فتتي األحكتتام الصتتادرة عتتن محتتاكم الدرجتتة
األولى والتي ال تتجاوز عقوبتها عن ثالث سنوات ،أما القائد األعلى يمتلك المصادقة على غالبة
األحكام العسكرية والتي تتجاوز عقوباتها عن ثالث سنوات سندا لنا المتادة /249أ متن القتانون
الثوري لعام 1979م.
وكذلك فعل المشرع المصري حيث أن" حق التصديق منوط فتي األصتل فتي قتانون األحكتام
العستتكرية المصتتري ب ترئيس الجمهوريتتة ولتته أن يفتتوض ضتتابطاً بتتذلك وتحقيق تاً للمرونتتة لمواجهتتة
االعتبارات العملية أجاز القتانون للضتابط التذي أعطيتت لته ستلطة التصتديق متن رئتيس الجمهوريتة
أن يفوض من يترى متن الضتباط ستلطة التصتديق علتى أحكتام المحتاكم العستكرية ويجتوز للضتابط
الذي أعطيتت لته هتذه الستلطة فتي األصتل متن رئتيس الجمهوريتة أن يفتوض متن يترى متن الضتباط
سلطة التصديق على أحكام هذه المحاكم.3

2انظر :نا المادة ( 249فقرة أ) من القانون نفسه.

3انظر :نا المادة ( 249فقرة ب) من قانون أصول المحاكمات العسكري الفلسطيني لعام 1979م.
1أحمد فخر الدين  ،هشام زوين  ،الموسوعة العسكرية  ،المرجع السابق  ،ص.16
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ثانياً -صالحيات جهة التصديق:
نا القانون العسكري الفلسطيني على صالحيات جهات التصديق فذكر أن:
 -1يكون للجهة التي تصدق األحكام الصالحيات التالية:
أ -تخفيض العقوبات المحكوم بها.

ب-إلغاء كل العقوبات أو بعضها أصلية كانت أم تبعية.
ج-إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.

د -إعادة المحاكمة بقرار مسبب.

 -2إذا ص تدر الحكتتم بع تتد إعتتادة المحاكم تتة قاضتتياً بتتالبراءة وج تتب التصتتديق علي تته فتتي جمي تتع
األحتوال ،وإذا كتان باإلدانتتة جتاز تخفيتف العقوبتتة أو توقيتف تنفيتذها أو إلغائهتتا متن الجهتتة

المصدقة".

1

هذه أحكام التصديق والتي كان معمول بها في قانون القضاء العسكري الثوري لعام  79أما
قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م فجاء بنا مادة واحدة خاصة
بالتصديق المادة ( )96ونا فيها على "
 .1يصادق رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على األحكام الصادرة باإلعدام.
 .2يصادق الوزير المختا على األحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الوظيفة التي
يشغلها أو من الخدمة في قوى األمن .

 .3بعد إعادة المحاكمة إذا صدر الحكم بالبراءة ،وجب التصديق عليه وفقاً للقانون.
مما سبق يتضح لنا-:
 .1أن المشرع الفلسطيني ضيق من سلطات المصدق وأن تصديقه على الحكم

مجرد إجراء إداري ال غير وفقا لقانون القضاء العسكري الجديد رقم  4لسنة
2008م ،حيث أعطى جهة جديدة الحق في التصديق وهو الوزير المختا
ونزع الحق في التصديق من رئيس هيئة القضاء العسكري وكذلك ال يملك

المصدق صالحية إلغاء أو تخفيف العقوبة أو إعادة المحاكمة كما كان وارداً في القانون الثوري

لعام 1979م.

 1انظر :نا المادة ( )250من قانون أصول المحاكمات العسكري الفلسطيني لعام 1979م.
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الفرع الثاني :التصديق على األحكام العسكرية في القانون العسكري المصري
أخذ المشرع العسكري المصري بنظام التصديق على األحكام العسكرية حيث نا على" :يصدق
رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أحكام المحاكم العسكرية ،ويجوز للضابط الذي أعطيت له
هذه السلطة في األصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يرى سلطة التصديق على
األحكام" ،1ومن خالل ما سبق يتضح لنا أن جهات التصديق هي:
 -1رئيس الجمهورية حيث نا أعطى له القانون العسكري المصري الحق في التصديق
على األحكام التالية:
أ -األحكام الصادرة باإلعدام في الجرائم العسكرية.
ب-األحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة عموماً
ج-األحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة".2
 -2الضابط المخول سلطة التصديق.
 -3الضابط المفوض من الضابط المخول.
صالحيات جهات التصديق:
" -1يكون للضابط المخول سلطة التصديق ،عند عرض الحكم عليه السلطات اآلتية:
أ -تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها.
ب-إلغاء كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية.
ج-إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
د -إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو األمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى وفي هذه
الحالة يجب أن يكون القرار مسبباً".

3

" -2إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضياً بالبراءة وجب التصديق عليه ،في جميع

األحوال وإذا كان الحكم باإلدانة جاز للضابط المصدق أن يخفف العقوبة أو أن يوقف

1انظر :نا المادة ( )97من قانون القضاء العسكري المصري .

 2انظر :نا المادة ( )98بند ( )1معدل بالقانون رقم ( )16لسنة 2007م من قانون القضاء العسكري المصري.
3انظر :نا المادة ( )99من قانون القضاء العسكري المصري.
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تنفيذها أو يلغيها وفقاً لما هو مبين في الفقرة السابقة كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ

الدعوى".1

 -3إذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه أن يرفعها إلى
السلطة األعلى المختصة وفقاً إلحكام هذا القانون.

ومع ذلك للضابط المصدق أن يخفف هذه العقوبة أو يستبدل عقوبة أخرى بها أياً كان هنا وجه
لذلك بحيث تصبح من العقوبات التي يمكنه التصديق عليها بنفسه".2
مما سبق يتبين أن رئيس الجمهورية يمتلك صالحيات أوسع من الضابط المخول سلطة التصديق
ألنه يصادق على أحكام اإلعدام والطرد في حين ال يمتلك هذا الصالحية الضابط المخول
وكذلك فلهذا األخير سلطة أوسع من سلطات الضابط المفوض والذي تخرج بعض العقوبات على
صالحياته بالتصديق.
يرى الباحث أنه جرت بعض التشريعات المقارنة على األخذ بنظام الضابط المصدق كما
جرت أيضاً على منحة كامل السلطة وذلك بأن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يستبدلها أو يلغى
كل العقوبات بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تبعية أو تكميلية كما منح هذه السلطة أيضاً
للضابط األعلى منه وهذا يخالف القواعد العامة بصدد األحكام التي تصدر من المحكمة العادية
إذ أن القضاء العادي ال يخضع في ممارسة سلطاته التقديرية للعقوبة ألي قيد.

 1انظر :نا المادة ( )100من القانون نفسه.

2انظر :نا المادة ( )101من القانون نفسه .
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الخاتمة:
مما تقدم فى هذا البحث نجد أن هنا حقيقة مفادها أن القضاء العسكرى الفلسطيني هو حديث
النشأة بالنسبة للقضاء العسكرى المصري  ،وهو القضاء المختا بنظر الدعاوي الجزائية
المتولدة عن الجريمة العسكرية ،حيث أن المشرع الفلسطيني أكتفي باألخذ بالمعايير الثالثة
(الشخصي ،والشكلي ،والموضوعي) لتمييز الجريمة العسكرية عن الجريمة العادية وأوكل المشرع
اختصاص التحقيق في الجريمة العسكرية إلي السلطة المختصة بالتحقيق قانوناً"والنيابة العسكرية"
هي التي تحر الدعوى الجزائية العسكرية ومباشرتها جزائياً أيضاً وال يتم التحقيق اإلبتدائي إال
بهذا النشاط اإلجرائي الذي تجريه النيابة العسكرية والتي يتمثل غايتها في الوصول إلي الحقيقة
اء لمصلحة المتهم أم العكس ،وذلك مع إعطاء صالحيات محدودة
وكشف مالبسات الواقعة سو ً
ومشروطة للقادة العسكريون ولمأموري الضبط القضائي الحق في نظر الجريمة اإلنضباطية في
القانون العسكري والقيام ببعض أعمال اإلستدالل والتحقيق األولي.
والنيابة العسكرية هي عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكري تتبع اإلدارة العامة للقضاء
العسكري ،وهي النائب القانوني عن المجتمع العسكري كمدع ،والمدعي العام العسكري هو
الوكيل عن المجتمع في حماية المصلحة العامة للدولة .
لهذا السبب فإن إجراءات التحقيق اإلبتدائي الذي يجري أمام النيابة العسكرية يستهدف التنقيب
عن األدلة في شأن جريمة أرتكبت وتجميعها ثم تقديرها ،وهذه األدلة يمكن أن تكون مادية
،وشفوية ،وفنية وإحتياطية ،وجميعها وسائل مشروعة قانوناً لكشف مالبسات الجريمة ،وبعدها
يمكن للسلطة المختصة التعرف بالتحقيق من خالل المعطيات التي جرت وهي :األمر بأال وجه
إلقامة الدعوى ،إحالة التحقيق لقائد المتهم واإلكتفاء بمجازاته إنضباطياً ،حالة المتهم إلي
المحكمة المختصة.
وفي حالة إتخاذ القرار بإحالة المتهم إلي المحكمة المختصة ،فيكون ذلك إنتقال الدعوى الجزائية
العسكرية إلي المرحلة الثانية وهي مرحلة التحقيق النهائي "المحاكمة" أمام القضاء العسكري وهي
مرحلة الفصل في الدعوى الجزائية العسكرية سواء باإلدانة أو البراءة وفقاً لقانون القضاء
العسكري ،والسلطة المختصة في ذلك هي المحاكم العسكرية بدرجاتها وأنواعها المختلفة .
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لذلك أوجب المشرع علي المحاكم العسكرية أثناء نظر الدعوى الجزائية العسكرية أتباع إجراءات
قانونية محددة وضمانات جوهرية ال يمكن إغفالها رسمها القانون وإال كان حكمها باطالً.
وبعد صدور الحكم قد يعمد أحد الخصوم في الدعوى الجزائية إلي الطعن في الحكم بأحد طرق
الطعن التي نا عليها القانون ،وبعد ذلك يجب التصديق علي الحكم القضائي حتي يمكن
تنفيذه.
وأخي اًر توصلت الدراسة إلي العديد من النتائج والتوصيات أهمها ما يلي:
أوالً :النتائج:
 .1القضاء العسكري الفلسطيني حديث النشأة بالنسبة للقضاء العسكري المصري.
 -2تنشأ المحاكم العسكرية وفقاً للقانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة2005م المادة
()2/101منه والتي نصت علي "تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة ،وليس لهذه
المحاكم أي اختصاص أو والية خارج نطاق الشأن العسكري .
 -3قانون القضاء العسكري المطبق في الضفة الغربية هو قانون الثورة الفلسطينية لعام
1979م صادر بموجب قرار تشريعي رقم ( )5وهو صادر عن رئيس اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،وقانون القضاء العسكري رقم  4لسنة 2008م
الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني يطبق في غزة وتم نشره في الجريدة
الرسمية "الوقائع الفلسطينية" ،مما يعني عدم وجود قانون قضاء عسكري موحد يطبق
في أراضي الوطن.
 -4القضاء العسكري الفلسطيني هيئة قضائية عسكرية ال سلطان ألحد عليها تتبع رئيس
السلطة الفلسطينية ،وتتبع هذه الهيئة محاكم عسكرية ونيابة عسكرية ،وفروع أخري
وفقاً ألحكام القانون واألنظمة العسكرية .
 -5المشرع الفلسطيني لم يعرف الجريمة العسكرية وإنما أكتفي باألخذ بالمعايير الثالثة
(الشكلي ،والشخصي ،والموضوعي) في تحديد مفهوم الجريمة العسكرية ُمثبتاً في
ذلك نهج المشرع المصري الذي يشترط لقيام الجريمة العسكرية :
.أن يكون مرتكب الجريمة حامالً للصفة العسكرية ومسئول جنائياً.
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.أن يشكل فعله إخالل بالمصلحة العسكرية .
.أن يكون المشرع قرر لفعله عقوبة ضمن أحكام القانون العسكري.
 -6المشرع الفلسطيني مد اختصاص النيابة العسكرية لتشمل بعض جرائم القانون العام
وهذا مشابه لما قام به المشرع المصري .
باإلضافة إلي اختصاص النيابة العسكرية في تحريك الدعاوى العسكرية المتولدة عن
الجرائم الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها قانونياً.
 -7المشرعان الفلسطيني والمصري يمنحان للقائد العسكري صالحيات نظر وتوقيع
الجزاءات اإلنضباطية ،وتحديد الجرائم والعقوبات اإلنضباطية بقرار من السلطات
المختصة طبقاً للقانون .
 -8خصائا النيابة العسكرية في التبعية التدريجية وممارستهم للصالحيات الممنوحة
لهم قانوناً ضمن قاعدة التسلسل السلطة وتبعيتهم اإلدارية لرئيس هيئة القضاء
العسكري.
 -9تشابه كبير في إجراءات التحقيق والمحاكمة العسكرية بين المشرعين الفلسطيني
والمصري.
 -10هنا

قصور في بعض إجراءات التحقيق والمحاكمة في القانون الفلسطيني

يحتاج إلي ضبط نصوصه من قبل المشرع .
 -11ال توجد الضمانات الكافية إلستقاللية القضاء العسكري وفقاً لما هو مقرر
دستورياً ،بسبب عدم إستقالل النيابة العسكرية عن القضاء فنياً وإدارياً بشكل مطلق
وخضوع القضاه والنيابة لقانون قوي األمن واألنظمة العسكرية.
 -12يمكن إحالة أطراف مدنية إلي القضاء العسكري بشرط إحالتها من الوزير
المختا سنداً للمادة ( )63من القانون القضاء العسكري رقم 4لسنة 2008م.
 -13طرق الطعن في األحكام الجزائية تعتبر من النظام العام ومقررة للصالح العام
بالدرجة األولي وال يجوز للخصوم التنازل سلفاً علي إتباع الطرق المقررة للطعن .
 -14نظام التصديق علي أحكام المحاكم العسكرية ليس وسيلة من وسائل مراقبة
تطبيق القانون بشكل سليم .
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هنا

فرق بالنسبة لتشكيل المحاكم العسكرية في فلسطين مقارنة بالتشريع

المصري ،حيث أن تشكيل المحاكم العسكرية في فلسطين يشمل جميع قوي األمن
الوطني المتمثل في القوات المسلحة والشرطة معاً.أما المشرع المصري فقد اختلف
عنه في تشكيل المحكمة العسكرية من القوات المسلحة عن قوات الشرطة وذلك

إلختالف جزاءات أفراد هيئة الشرطة عن الجيش.

ثاني ًا:التوصيات
 -1نأمل إقرار قانون قضاء عسكري فلسطيني موحد يطبق في الضفة وقطاع غزة
بعد مصادقة الرئيس علي نشره في الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية".
 -2نحتاج تعديل قانون القضاء العسكري بحيث ال يشمل إال الجرائم ذات الشأن
العسكري ويقتصر المثول أمام المحاكم العسكرية علي فئة العسكريين فقط.
 -3نأمل تعديل القانون القضاء العسكري علي فصل التبعية اإلدارية للنيابة العسكرية
عن رئيس القضاء حتي يتسني لها إستقاللية تامة ومطلقة في أداء وظيفتها
اإلدارية والقانونية بما يكفل مراعاة تحقيق اإلستقاللية والعدالة.
 -4مراعاة المشرع الفلسطيني إلي تشكيل المحاكم العسكرية من عناصر قضائية
مدنية متخصصة وعسكرية لتبادل الخبرات القانونية.
 -5توضيح تفسير ما المقصود بالوزير المختا الوارد في قانون القضاء العسكري
الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م ،وتحديده هل المقصود بالوزير المختا وزير
الداخلية واألمن الوطني ،أم وزير العدل ،وذلك منعاً للتضارب والتناقض
الصالحيات بين الوزراء.
 -6معالجة القصور الموجود في التشريعات المطبقة للقضاء العسكري وضبط تلك
النصوص المتعلقة بإجراءات التحقيق والمحاكمة العسكرية بما يكفل كافة
الضمانات التي كفلتها كافة القوانين والتشريعات الدولية والدستورية.
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 -7تعديل نا المادة ()49،50من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979م
بمنع اإلتصال بالمحامي من قبل المتهم لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد ،لذلك يجب
حصر وتحديد مدة المنع بفترة زمنية محدودة جداً وللضرورة لمقتضيات العدالة ال
التعسف.
 -8تعديل كافة النصوص المتعلقة بمدد توقيف المتهم ،وكذلك إخالء السبيل
والكفاالت الموجودة في القانون العسكري ،واقتصار العمل بمقتضي النصوص
الواردة في قانون اإلجراءات الجزائية العام رقم  3لسنة 2001م لما يشمله من
ضمانات أوسع لصالح المتهم.
 -9ضرورة أن يتم تشكيل المحاكم العسكرية من قضاة متخصصين ذوي كفاءة وخبرة
وفقاً للقانون متمتعين بكافة الضمانات التي تحقق لكل منهم النزاهة والحيدة
واإلستقالل المحصن وعدم القابلية للعزل ،وذلك بجانب أن تتضمن أحكامها ما
يكفل للخاضعين له كل الضمانات التي تكفل أحترام حقوقهم وحرياتهم ،كما هو
الحال أمام القضاء الطبيعي وذلك كله في حدود ما تستوجبه اإلعتبارات
والمصلحة العسكرية .
-10نأمل تدخل المشرع العسكري الفلسطيني وإزالة التناقض في تفسير التشريعي
بشأن إلتماا إعادة النظر علي غرار التشريعات المقارنة .
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الملحق رقم ()1
قرار رقم( )1لسنة 1994م.
بناء علي
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ً
وبناء علي الصالحيات المخولة له ،قررنا مايلي:
قرار اللجنة التنفيذية
ً
مادة ()1
يستمر العمل بالقوانين واألنظمة التي كانت سارية المفعول قبل 1967/6/5م في األراضي
الفلسطينية والضفة الغربية وقطاع غزة حتي يتم توحيدها.
مادة ()2
تستمر المحاكم النظامية والشرعية والطائفية علي اختالف درجاتها في مزاولة أعمالها طبقاً
للقوانين واألنظمة المعمول بها.
مادة ()3
يستمر السادة القضاة النظاميون والشرعيون وأعظاء النيابة العامة في ممارسة أعمالهم كل في
دائرة اختصاصه وفقاً للقوانين.
مادة ()4
يسري هذا القرار اعتبا اًر من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
ياسر عرفات
1994\5\20م
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الملحق رقم()2
قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم ( )4لسنة 2008م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
وبعد اإلطالع علي القانون األساسي وتعديالته ،والسيما المادتين ( ) 101 ،41منه.
وعلي النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني ،السيما المادة ( ) 71منه.
وبناء علي ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2008\2\21م.
ً
وبعد اإلطالع علي كتاب اإلحالة الصادر عن المجلس التشريعي لرئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية بتاريخ 2008\3\10م.
وبناء علي الصالحيات المخولة قانوناً ،
ً
ولمقتضيات المصلحة العامة ،قررنا:
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
مادة ()1
أصدرنا القانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم 4لسنة 2008م.
مادة ()2
يسري هذا القانون اعتبا اًر من تاريخه ويلغي كل ما يتعارض معه وينشر في الجريدة الرسمية .
محمود عباا
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
رئي ت ت تتس السلطة الوطنية الفلسطينيت ت ت ت تة
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الملحق رقم()3
اللجنة التنفيذية
مكتب الرئيس
منظمة التحرير الفلسطينية
قرار تشريعي رقم ( )5لسنة 1979م.
تحية الثورة وبعد:
بناء علي أحكام ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية وق اررات المجلس الوطني الفلسطيني قررنا
ً
وأصدرنا القرار التالي:
أوالً:يعمل بالقوانين اآلتية اعتبا اًر من تاريخه:
 -1قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية.
 -2قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية.
 -3قانون السجون –مراكز اإلصالح – لمنظمة التحرير الفلسطينية.
 -4نظام رسوم المحاكم الثورية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ثانياً:يعتبر القرار التشريعي رقم ( )1الصادر بتاريخ 1978\5\6م.الغياً اعتبا اًر من تاريخ صدور
هذا القرار.
ثالثاً:ينشر هذا القرار ويعمم علي جميع األجهزة المختصة.
وإنها لثورة حتي النصر.
صدر بمدينة بيروت يوم الخميس الموافق 11تموز 1979م.
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
ياست ت ت تتر عرف ت ت ت ت ت تتات
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المصادر والمراجع

أوالً :القران الكريم.
ثانياً:الحديث الشريف.
ثالثاً:المراجع العربية.

أ.كتب اللغة.

 .1أبوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور،لسان العرب،الجزء
الرابع،ط،2مؤسسة التاريخ العربي،بيروت1992،م.

 .2أحمد محمد الفيومي ،قاموا اللغة ،كتاب المصباح المنير ،نوبليس ،الجزء الثاني.

 .3عالء الدين،أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكساني الحنفي،بدائع الصنائع في ترتيب
الشرائع،الجزء السابع،ط،2الكتب العلمية،بيروت1986،م.

 .4علي محمد الجرجاني ،التعريفات ،عالم الكتب ،القاهرة ،الطبعة األولى1407،هت.

 .5محمد بن الحسين بن محمد الفراء ،األحكام السلطانية للفراء ،الجزء األول ،ط،2دار
الكتب العلمية ،بيروت 2000،م.

 .6المعجم الوسيط ،صادر عن جميع اللغة العربية ،سنة 1985م.
ب.التشريعات القانونية.

 .1التعليمات القضائية للنائب العام رقم  1لسنة 2006م.
 .2قانون أصول المحاكمات الفلسطيني لعام 1979م.

 .3قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة 2001م.

 .4قانون اإلجراءات الجزائية المصري رقم  95لسنة 2003م.

 .5قانون األساسي الفلسطيني لسنة 2003م المعدل لسنة 2005م.
 .6قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم  23لسنة 1996م.
 .7قانون السلطة السلطة القضائية رقم  2لسنة 2002م.
 .8قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

 .9قانون العقوبات الفلسطيني رقم  74لسنة 1936م.

.10
.11
.12
.13
.14

قانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم  4لسنة 2008م المطبق في غزة.
قانون القضاء العسكري المصري رقم  16لسنة 2007م المعدل.
قانون القضاء العسكري المصري رقم  25لسنة 1966م.
قانون قوي األمن الفلسطيني رقم  8لسنة 2005م.
مبادئ محكمة النقض الفلسطينية.
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.15
.16

مبادي محكمة النقض المصرية.

المرسوم الدستوري الصادر عام 1922م.

ج.الكتب القانونية:

 .1إبراهيم أحمد عبد الرحيم الشرقاوي  ،النظرية العامة للجريمة العسكرية ،دراسة تحليلية
تأصيلية مقارنة ،ط،1اإلسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث ،سنة 2007م.

 .2أحمد فتحي سرور  ،الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية  ،دار النهضة العربية ،ط4
،سنة 1986م.

 .3أحمد فخرالدين ،هشام زوين ،الموسوعة العسكرية ،المجلد األول ،ط،3غير محدد جهة
النشر2012،م.

 .4أحمد محمد المبيض  ،تشريعات القضاء في دولة فلسطين  ،الطبعة األولى 1992 ،م.
 .5أحمد محمد المبيض ،النيابة العامة والمتخصصة واإلستثنائية في فلسطين دراسة مقارنة
،ط،1غزة1995،م.

 .6إرشيد عبد الهادي الحوري ،التأديب في الوظائف المدنية والعسكرية ،دراسة مقارنة بين
التشريعين المصري والكويتي ،النشر دار النصر للطباعة اإلسالمية ،القاهرة2001،م.

 .7أشرف توفيق شمس الدين ،شرح قانون اإلجراءات الجنائية ،الجزء األول 2012،م.
 .8أشرف مصطفي توفيق ،شرح قانون القضاء العسكري ،النظرية العامة،إيت ار
والنشر .

 .9أشرف مصطفي توفيق ،دفاع المتهم في الجرائم العسكرية،إيت ار
.10

للطباعة

للطباعة والنشر،ط1

2006،م.

بدوي مرعب ،القضاء العسكري في النظرية والتطبيق ،منشورات زين الحقوقية ،ط، 2سنة

2009م.

.11

حسن الجوخدار ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع

.12

حسن عزت ،موسوعة التشريعات العسكرية ،في ضوء الفقه والقضاء والتشريع ،الناشر

.13

رؤوف عبيد ،مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانون المصري دار الفكر العربي ،ط،16

.14

سالم أحمد الكرد،أصول اإلجراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني ،الكتاب األول،مكتبة

،ط2

منشأت المعارف اإلسكندرية1997،م
1986م

القدا،غزة2002،م.
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.15

ساهر إبراهيم الوليد ،الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني ،الجزء الثاني

.16

ساهر الوليد ،األحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني ،الجزء األول ،ط1
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ورقة عمل مقدمة من الوفد الفلسطيني حول دور القضاة والمدعين العاميين

والمحامين في الحد من تطبيق عقوبة اإلعدام في الدول العربية المنعقدة في القاهرة عام
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