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 م2008( لسنة 3رقم ) القضاء العسكري قانون

 

 الباب األول

 تشكيل المحاكم والنيابة العسكرية

 الفصل األول

 المحاكم العسكرية

 

 (1مادة )

 تتكون المحاكم العسكرية في فلسطين من:

 المحكمة العسكرية العليا. -1

 المحاكم العسكرية الخاصة. -2

 المحاكم العسكرية الدائمة. -3

 المحاكم العسكرية المركزية. -4

 محكمة الميدان العسكرية. -5

 

 (2ادة )م

تنشأ بمقتضى هذا القانون محكمة عسكرية تسمى المحكمة العسكرية العليا، وتؤلف من قاا    تقار بتهتان عان عقياد يكاون 

بئيساً لها، ونائب لن قا    تقر بتهتن عن مقدم، وعدد كاف من القضاة   تقار بتاههم عان بائاد، وتشاكر هيمتهاا مان    اة 

 تهتن في جميع األحوال عن مقدم.قضاة برئاسة أقدمهم على أ  تقر ب

 

 (3مادة )

 تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في:

الطعون وا ستمنافات المرفوعة إليها فاي القارابات واألحكاام الراادبة عان المحكماة العساكرية الخاصاة، أو الدائماة  -1

 برفتها محكمة أول دبجة.

 المسائر المتعلقة بتعيين المرجع. -2

 ها بموجب القانون.أية طلهات ترفع إلي -3

 

 

 (4مادة )

تنشأ بمقتضى هذا القانون محكمة عسكرية تسامى المحكماة العساكرية الخاصاة، وتؤلاف مان قاا    تقار بتهتان عان مقادم  

يكون بئيساً لها، ونائب لن قا    تقر بتهتن عن بائد، وعدد كاف من القضاة   تقر بتاههم عان نقياب، وتشاكر هيمتهاا مان 

 ة أقدمهم على أ  تقر بتهتن في جميع األحوال عن بائد.   ة قضاة برئاس

 

 (5مادة )

 تختص المحكمة العسكرية الخاصة بالنظر في الجرائم التي يرتكهها الضهاط من بتهة بائد فما فوق.

 

 (6مادة)

هللا حساب مقتضاى  يكون المقر الدائم للمحاكم العسكرية العليا والخاصة مديناة القاد ، وتنعقاد مؤقتااً فاي مادينتي اازة وبام 

 الحال.

 

 (7مادة )

تنشأ بمقتضى هذا القانون محاكم عسكرية تسامى المحااكم العساكرية الدائماة وتؤلاف كار محكماة عساكرية دائماة مان  -1

قا     تقر بتهتن عن بائد يكون بئيساً لها ، ونائب لان قاا     تقار بتهتان عان نقياب ، وعادد كااف مان القضااة ، 

 ضاة برئاسة أقدمهم على أ  تقر بتهتن في جميع األحوال عن نقيب.وتشكر هيمتها من    ة ق

تكون مقاب المحاكم العسكرية الدائمة في مراكز المحافظات المنشأة فيهاا، ويجاول لهاا أن تعقاد جلسااتها فاي أ  مكاان  -2

 خابج نطاق اختراصها المكاني بقراب من بئيس المحكمة العسكرية العليا في حالة الضروبة.
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 (8مادة )

 تختص المحكمة العسكرية الدائمة بالنظر في:

كافة الجرائم التي تقع في دائرة اختراصها وتكون داخلاة فاي اختراال القضااع العساكر  وفقااً لهاذا القاانون، ماا لام   -1

 يرد نص خال بذلك وفقاً للقانون.

 واقعة في دائرة اختراصها.ا ستمنافات المرفوعة إليها في القرابات الرادبة عن المحاكم العسكرية المركزية ال  -2

 أية طلهات ترفع إليها بموجب القانون.  -3

 (9مادة )

تنشأ بمقتضى هذا القانون محكمة عسكرية تسمى المحكمة العسكرية المركزية في كر دائرة محكماة عساكرية دائماة،  -1

 ويجول بقراب من الولير المختص إنشاع محاكم عسكرية مركزية أخرى إذا دعت الضروبة لذلك.

ف المحكمة العسكرية المركزية من قا    تقر بتهتن عن نقيب يكون بئيساً لهاا، ونائاب لان قاا  ، وعادد كااف تؤل -2

 من القضاة وتنعقد هيمتها من قا  فرد.

تكون مقاب المحاكم العسكرية المركزية في مراكز دوائر اخترال المحاكم العساكرية الدائماة المنشاأة فيهاا، ويجاول  -3

فااي أ  مكااان خااابج نطاااق اختراصااها المكاااني بقااراب ماان بئاايس المحكمااة العسااكرية الدائمااة لهااا أن تعقااد جلساااتها 

 التابعة لها في حالة الضروبة.

 

 (10مادة )

تخااتص المحكمااة العسااكرية المركزيااة بااالنظر فااي المخالفااات والجاانص الداخلااة فااي اخترااال القضاااع العسااكر  طهقاااً لهااذا 

قوبة المقربة لها على السنة، والتي تقع في دائرة اختراصاها، باساتاناع الجارائم التاي القانون والتي   يزيد الحد األقرى للع

 يرتكهها الضهاط أو يكونون مشتركين أو مساهمين في ابتكابها.

 

 (11مادة )

 تشكر محكمة الميدان العسكرية بأمر من الولير المختص أو من يفوضن أو بأمر من قائد القوة المنعزلة.

 

 (12مادة )

محكمة الميدان العسكرية وفقاً ألحكام هذا القانون برئاسة قا    تقر بتهة عن بائد وعضوين   تقر بتهة أ  منهماا  تؤلف

 عن نقيب.

 

 (13مادة )

يحلااف بئاايس وأعضاااع محكمااة المياادان العسااكرية قهاار باادع المحاكمااة أمااام الااولير المخااتص أو ماان يفوضاان أو قائااد القااوة 

 أقسم باهلل العظيم أن أحكم بالعدل و أن أحترم القانون". "ليمين التالية: المنعزلة حسب مقتضى الحال ا

 

 (14مادة )

تطهق محكمة الميدان العسكرية القواعد واإلجاراعات المنراول عليهاا فاي القاانون، وفاي جمياع األحاوال يجاب كفالاة حاق 

 المتهم في الدفاع عن نفسن طهقاً للقانون.

 

 (15مادة )

ة في كافة الجرائم الداخلاة فاي اختراال القضااع العساكر  وفقااً لهاذا القاانون، إ  ماا اساتاني بانص تنظر المحاكم العسكري

 خال، وتماب  سلطة القضاع على جميع العسكريين.  

 

 

 (16مادة )

تكااون جلسااات المحاااكم العسااكرية علنيااة إ  إذا قااربت المحكمااة العسااكرية ماان تلقاااع نفسااها أو بناااع علااى طلااب أحااد  -1

ها سرية مراعاةً لآلداب العامة أو للمحافظة على األمن والنظام العام، وفي جميع األحاوال يكاون النطاق الخروم جعل

 بقراب الحكم في جلسة علنية.

 ضهط جلسة المحكمة العسكرية وإدابتها منوطان برئيسها. -2
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 (17مادة )

 الرد والمرادبة وفقا ألحكام القانون.  يقهر اإلدعاع بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية، إ  أنها تقضي ب

 

 (18مادة )

 يمتنع على بئيس أو عضو محكمة عسكرية أن يشترك في نظر الدعوى إذا تحقق فين سهب من األسهاب اآلتية:

 أن تكون الدعوى قد بفعت علين شخرياً. -1

 أن يكون قد قام فيها بعمر من أعمال التحقيق أو اإلحالة. -2

  من أعمال الخهرة فيها.أن يكون شاهداً أو أدى عم ً  -3

 أن تكون لن أو لزوجن أو ألحد أقاببن أو أصهابه حتى الدبجة الرابعة مرلحة في الدعوى. -4

 إذا كان قريهاً أو صهراً ألحد المتهمين حتى الدبجة الرابعة. -5

 

 

 (19مادة )

سااهاب الااوابدة فااي المااادة يجاول بد القاضااي العسااكر ، كمااا يجاب علياان التنحااي عاان نظار الاادعوى إذا تااوافرت فياان أحاد األ

 السابقة.

 

 (20مادة )

 يجول مخاصمة القضاة العسكريين أو أعضاع النيابة العسكرية في األحوال اآلتية:

 إذا وقع من القاضي العسكر  أو عضو النيابة العسكرية في عملهم اش أو تدليس أو ادب أو خطأ مهني جسيم. -1

 سمولية القاضي والحكم علين بالتعويضات.  في األحوال األخرى التي قضى فيها القانون بم  -2

 

 الفصل الثاني

 هيئة القضاء العسكري

 

 (21مادة )

القضاع العسكر  هيمة قضاائية عساكرية   سالطان ألحاد عليهاا تتهاع بئايس السالطة الوطنياة الفلساطينية، ويتهاع هاذه الهيماة 

 نظمة العسكرية.محاكم عسكرية ونيابة عسكرية، وفروع أخرى وفقاً ألحكام القانون واأل

 

 (22مادة )

 يتولى بئاسة هيمة القضاع العسكر  ضابط مجال في الحقوق أو الشريعة والقانون   تقر بتهتن عن عقيد.  -1

 يعين بئيس هيمة القضاع العسكر  بقراب من بئيس الولباع بناع على تنسيب من الولير المختص. -2

 سكرية العليا ويعاونن عدد كاف من الضهاط الحقوقيين.يكون بئيس هيمة القضاع العسكر  بئيساً للمحكمة الع  -3

 يماب  بئيس هيمة القضاع العسكر  ا ختراصات الممنوحة لن وفقا ألحكام القانون.  -4

 

 الفصل الثالث

 النيابة العسكرية

 

 (23مادة )

 المهين في القانون.تختص النيابة العسكرية برفع الدعاو  الداخلة في اخترال القضاع العسكر  ومهاشرتها على الوجن 

 (24مادة )

يتولى النيابة العسكرية مدع عام مجال في الحقوق أو الشريعة والقانون، يعين من بين ضهاط األمان الاوطني بقاراب مان  -1

الولير المخاتص بنااع علاى تنسايب مان المجلاس األعلاى للقضااع العساكر ، و  تقار بتهتان عان مقادم يعاونان عادد مان 

   تقر بتههم عن م لم.أعضاع النيابة العسكرية 

يعين مساعد أو أكار للمدعي العام العسكر  وعدد كاف من أعضااع النياباة العساكرية مان ب سااع ووكا ع ومعااونين،  -2

 ويردب بتعيينهم قراب من المجلس األعلى للقضاع العسكر  بناع على تنسيب من المدعي العام العسكر .
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القانون يشترط فيمن يعين مسااعداً للمادعي العاام العساكر  أ  تقار بتهتان ( من هذا 31،30) مع مراعاة أحكام المادتين -3

عن بائد، ومن يعين بئيس نيابة عسكرية أ  تقر بتهتن عن نقيب، ومن يعين وكير نيابة عسكرية أن   تقار بتهتان عان 

 م لم أول، ومن يعين معاون نيابة عسكرية أ  تقر بتهتن عن م لم.

ابة العسكرية لدى المحاكم العسكرية المدعي العام العساكر  أو أ   مان أعضااع النياباة العساكرية، يقوم بأداع وظيفة الني -4

 ويكونون تابعين للمدعي العام العسكر  في أعمالهم.

 عند اياب أحد أعضاع النيابة العسكرية أو وجود مانع لدين يندب المدعي العام العسكر  من يحر محلن. -5

   يكونون تابعين للنيابة العسكرية فيما يتعلق بأعمال وظائفهم لهذا الشأن.أعضاع الضهط القضائي العسكر -6

 

 (25مادة )

 تهاشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم اآلتية فوب إب اها إليها:   -أ

 كافة جرائم القانون العام الداخلة في اخترال القضاع العسكر . -1

 لعام.الجرائم العسكرية المرتهطة بجرائم القانون ا -2

 الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المخترة طهقاً للقانون. -3

 على النيابة العسكرية إخطاب السلطات العسكرية المخترة بقراب التررف في التحقيق.  -ب

 

 

 (26مادة )

م مان قهار المادعي تسر  أحكام الفرر الساد  من هذا الهاب على أعضااع النياباة العساكرية، وتقاام الادعوى التأديهياة علايه

 العام العسكر  بطلب من بئيس هيمة القضاع العسكر  أو الولير المختص.

 

 (27مادة )

 التحقيقات التي تهاشرها النيابة العسكرية ونتائجها سرية وإفشا ها جريمة يعاقب عليها القانون.

 (28مادة )

المخترة علماً بما يهدو لها من م حظات في هاذا  تتولى النيابة العسكرية اإلشراف على السجون العسكرية، وتحيط الجهات

 الشأن.

 

 الفصل الرابع

 القضاة العسكريون

 

 (29مادة )

يعين القضاة العسكريون بقراب من بئيس الولباع بناًع على تنسايب مان المجلاس  األعلاى للقضااع العساكر ، ويكاون شا ر 

 وظيفة قا  عسكر  وفقاً لما يلي:

 بطريق التعيين ابتداًع.  -1

 طريق الترقية على أسا  األقدمية مع مراعاة الكفاعة.ب  -2

 بطريق التعيين من النيابة العسكرية.  -3

 

 (30مادة )

 يشترط فيمن يعين في القضاع العسكر  بوظيفة قا ، أو مدع  عام، أو عضو نيابة ما يلي:

 أن يكون ضابطاً في قوات األمن الفلسطينية.   -1

و الشاريعة والقاانون علاى األقار مان إحادى الجامعاات الفلساطينية، أو أن يكون حاص ً على إجالة في الحقاوق أ -2

 إحدى الجامعات المعترف بها قانوناً.

أن يكون اير محكوم علين بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو األمانة ولو كاان قاد بد إليان اعتهاابه أو  -3

 شملن عفو عام.

 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. -4

 ة العربية.أن يتقن الل  -5

 أن يجتال المسابقة القضائية المنظمة ب ئحة. -6
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 (31مادة )

   يهاشر القضاة العسكريون والمدعي العام العسكر  وأعضاع النيابة العسكرية وظائفهم إ  بعد حلف اليمين التالية:

وأحتارم القاوانين وأن أود  مهاامي "أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلراً هلل  م للوطن وأن أحكم باين الناا  بالعادل وأن ألتازم 

 وعملي بكر إخ ل وأمانة وشرف وهللا على ما أقول شهيد".

 ويؤدى اليمين أمام بئيس السلطة الوطنية وبحضوب بئيس الولباع وبئيس المجلس األعلى للقضاع العسكر .

 (32مادة )

 ة في هذا القانون.  يجول نقر القضاة العسكريين أو ندبهم إ  في األحوال والكيفية المهين

 

 

 (33مادة )

 نقر القضاة العسكريين أو ندبهم يكون بقراب من المجلس األعلى للقضاع العسكر . -1

   يجول نقر القضاة العسكريين أو ندبهم ل ير العمر في وظيفة قا  عسكر  إ  برضائهم. -2

تضت ذلك مرلحة وطنياة بقاراب مان يجول ندب القاضي العسكر  مؤقتاً للقيام بأعمال قانونية في اير عملن متى اق -3

 الولير المختص بعد موافقة المجلس األعلى للقضاع العسكر .

 

 

 (34مادة )

يجاول أن يناادب مؤقتاااً للعماار بالمحكمااة العسااكرية الخاصااة أحااد قضاااة المحكمااة العسااكرية الدائمااة مماان تتااوافر فياان  -1

 ذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.الرتهة العسكرية التي تؤهلن للعمر بالمحكمة العسكرية الخاصة، و

يجول أن يندب مؤقتاً للعمار بالمحكماة العساكرية الدائماة أحاد قضااة المحكماة العساكرية المركزياة ممان تتاوافر فيان  -2

 الرتهة العسكرية التي تؤهلن للعمر بالمحكمة العسكرية الدائمة، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

يجول أن يندب مؤقتاً أحد قضاة المحكمة العسكرية الدائمة، أو أحاد قضااة المحكماة العساكرية المركزياة، للعمار فاي  -3

 محكمة عسكرية أخرى من الدبجة ذاتها، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

 

 ( 35مادة )

لدين يقوم بمهاشرة اختراصن القاضاي العساكر  األعلاى في حالة خلو منرب بئيس محكمة عسكرية أو ايابن أو قيام مانع 

 بتهة من أعضاع المحكمة ذاتها حسب األحوال.

 

 

 (36مادة )

   يجول للقاضي العسكر : -1

 ا نتساب إلي أ  حزب أو تنظيم سياسي أو ممابسة أ  عمر سياسي. -أ

 القيام بأ  عمر تجاب ، أو أ  عمر   يتفق واستق ل القضاع العسكر  وكرامتن. -ب

 إفشاع أسراب المداو ت أو المعلومات السرية التي يحرلون عليها أ ناع تأديتهم لعملهم. -ج

يجااول للمجلااس األعلااى للقضاااع العسااكر  أن يقاارب منااع القاضااي العسااكر  ماان مهاشاارة أ  عماار ياارى أن القيااام باان  -2

 يتعاب  مع واجهات الوظيفة وحسن أدائها.

 

 ( 37مادة ) 

ار مفرا ً يقدم كر قا  عسكر  عند تعيين ن بوظيفة قا  عسكر  إقراباً بالذمة المالية الخاصة بان وبزوجان وأو ده القر 

فين كر ما يملكون من عقابات ومنقو ت وأسهم وسندات وأماوال نقدياة وايرهاا داخار فلساطين وخابجهاا، وماا علايهم مان 

علااى سااريتها، وتهقااى ساارية و  يجااول  ديااون، إلااى بئاايس المحكمااة العسااكرية العليااا الااذ  يضااع الترتيهااات ال لمااة للحفاااظ

 ا ط ع عليها إ  بإذن خال من المجلس األعلى للقضاع العسكر .
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 (38مادة )

يخضع القضاة العسكريون، والمدعي العام العسكر ، وأعضاع النيابة العسكرية لكافة األنظماة المنراول عليهاا فاي   -1

فيمااا يتعلااق بااالز  العسااكر ، والرتااب العسااكرية، والترقيااات، القااوانين ذات الع قااة بالخدمااة فااي قااوى األماان، وذلااك 

واألقدمية، والمرتهات، والع وات، والمكافآت، والهد ت، والحوافز، واإلجاالات، وايار ذلاك مان القواعاد التاي تطهاق 

 على جميع الضهاط.

ة العمار المقاربة ( مان الراتاب األساساي، أو عا وة طهيعا%100يستحق المذكوبون أعا ه عا وة اختراال بقيماة ) -2

 وفقاً للقانون، يررف لن منهما أيهما أكهر، و  يجول الجمع بينهما. 

 تنتهي خدمة المذكوبين أع ه لهلواهم سن الخامسة والستين من العمر. -3

 

 

 (39مادة )

 القضاة العسكريون اير قابلين للعزل إ  في األحوال المهينة في هذا القانون.

 

 

 (40مادة )

 س للقضاع في أ  محكمة عسكرية قضاة عسكريون بينهم قرابة أو مراهرة حتى الدبجة الرابعة.  يجول أن يجل -1

  يجااول أن يجلااس للقضاااع فااي أ  محكمااة عسااكرية قااا  عسااكر  تربطاان صاالة قرابااة أو مراااهرة حتااى الدبجااة  -2

 .الرابعة مع ممار ا دعاع العسكر  أمام تلك المحكمة، أو أحد طرفي الدعوى المنظوبة أمامها

   

 

 الفصل الخامس

 المجلس األعلى للقضاء العسكري

 

 (41مادة )

 ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس أعلى للقضاع العسكر  يماب  ص حياتن وفقاً للقانون. -1

 يشكر المجلس األعلى للقضاع العسكر  من: -2

ً بئيس  بئيس هيمة القضاع العسكر  )بئيس المحكمة العسكرية العليا(.              -أ  ا

 نائب بئيس المحكمة العسكرية العليا.                                            نائهاً للرئيس -ب

 بئيس المحكمة العسكرية الخاصة.                                              عضواً  -ت

 اً أحد أقدم ب ساع المحاكم العسكرية الدائمة.                                     عضو -ث

 أحد أقدم ب ساع المحاكم العسكرية المركزية.                                  عضواً  -ج

 المدعي العام العسكر .                                                         عضواً  -ح

 للمجلس األعلى للقضاع العسكر  اختياب أمين سر من بين أعضائن.  -3

 

 (42مادة )

س المحكمة العسكرية العليا، أو ايابن، أو وجود مانع لدين يحر محلن فاي بئاساة المجلاس األعلاى عند خلو وظيفة بئي -1

 للقضاع العسكر  نائهن.

عند خلو وظيفاة نائاب بئايس المحكماة العساكرية العلياا، أو ايابان، أو وجاود ماانع لديان يحار محلان األقادم مان قضااة  -2

 لس األعلى للقضاع العسكر .المحكمة العسكرية العليا من اير األعضاع في المج

عند خلو وظيفة أ  من ب ساع المحاكم العسكرية األعضاع في المجلس األعلى للقضاع العساكر  أو ايابان أو وجاود  -3

 مانع لدين يحر محلن القاضي التالي لن في األقدمية.

أو وجاود ماانع لديان  عند خلو وظيفة المدعي العام العسكر  في عضوية المجلس األعلى للقضااع العساكر  أو ايابان -4

 يحر محلن أقدم مساعدين.

 

 (43مادة )

 يتولى بئيس المجلس األعلى للقضاع العسكر  تماير المجلس ويقوم بمتابعة تنفيذ قراباتن.
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 (44مادة )

يجتمع المجلس األعلى للقضاع العسكر  بمقر المحكمة العساكرية العلياا أو فاي أ  مكاان ياراه مناساهاً مارة كار شاهر  -1

 ، ويجتمع عند الضروبة بدعوة من بئيسن أو بطلب    ة من أعضائن أو بطلب من الولير المختص.على األقر

يكون اجتماع المجلس األعلى للقضاع العسكر  صحيحاً بحضوب أببعة مان أعضاائن علاى األقار علاى أن يكاون مان  -2

ياارجص الجانااب الااذ  فياان  بياانهم بئيساان أو نائهاان، وتراادب قراباتاان بأالهيااة أعضاااع المجلااس وعنااد تساااو  األصااوات

 الرئيس. 

على جميع الجهات الحكومية واير الحكومياة تقاديم كار ماا يطلهان المجلاس األعلاى للقضااع العساكر  مان بياناات أو  -3

 مستندات أو و ائق ذات ع قة بر حياتن.

 

 (45مادة )

اإلجاراعات ال لماة ألداع يضع المجلس األعلى للقضاع العسكر   ئحة تنظم سير أعمالان فاي مهاشارة اختراصااتن، و

 عملن فيما يتعلق بالتفتيش على القضاة العسكريين والتطوير والتدبيب القضائي ونتائجها.

 

 (46مادة )

 يجب إجراع التفتيش على هيمة القضاع العسكر  مرة على األقر كر سنة.-1

 ر من تابيخ انتهائن.يودع تقرير التفتيش لدى المجلس األعلى للقضاع العسكر  خ ل شهر على األكا -2

يجب أن يحاط عضو هيمة القضاع العسكر  علماً بما يتضمنن تقرير التفتيش وكر ما يودع في ملف خدمتن من  -3

 م حظات أو مستندات.

 يستانى من التفتيش بئيس المحكمة العسكرية العليا.-4

 

 (47مادة )

 دون المتوسط( –متوسط  – جيد –جيد جدا  –)ممتال  تقدب الكفاعة بإحدى الدبجات التالية

 

 (48مادة )

يُخِطر المجلس األعلى للقضاع العسكر  عضو هيمة القضاع العسكر  الذ  قدبت كفاعتن بتقادير متوساط أو أقار،  -1

 ولمن أخطر الحق في التظلم خ ل خمسة عشر يوماً من إخطابه.

فرار فاي الاتظلم خا ل شاهر علاى يكون التظلم بعريضة تقدم إلى المجلس األعلى للقضااع العساكر ، ويجاب أن ي -2

 األكار من تابيخ تقديمن وذلك بعد ا ط ع على الو ائق والمستندات وسماع أقوال المتظلم.

 

 

 الفصل السادس

 المساءلة التأديبية

 

 (49مادة )

لرئيس هيمة القضااع العساكر  اإلشاراف اإلداب  علاى المحااكم العساكرية، ولارئيس كار محكماة عساكرية اإلشاراف   -1

 القضاة العسكريين العاملين فيها وعلى سير العمر بها.على 

 لرئيس كر محكمة عسكرية تنهين القاضي العسكر  العامر فيها إلى ما يقع منن مخالفاً لواجهاتن أو لمقتضيات مهامن.  -2

 للمدعي العام العسكر  تنهين عضو النيابة العسكرية إلى ما يقع منن مخالفاً لواجهاتن أو مقتضيات مهامن. -3

يجول أن يكون التنهين شفاهةً أو كتابةً، فإذا كان التنهين كتابةً جال لمن وجن إلين التنهين ا عترا  عليان بطرياق الاتظلم   -4

 منن خ ل خمسة عشر يوماً من تابيخ تهلي ن بن، ويكون التظلم بعريضة تقدم إلى المجلس األعلى للقضاع العسكر .

ألكاار مان تاابيخ تقديمان، ويجاب أن يمكمان الماتظلم مان إباداع أقوالان أماام يجب أن يفرر في التظلم خ ل شاهر علاى ا  -5

 المجلس والدفاع عن نفسن، ويكون قراب المجلس  في هذا الشأن نهائياً.

 ترفع الدعوى التأديهية إذا تكرب ابتكاب المخالفة التي جرى التنهين بشأنها، أو إذا استمرت بعد صيروبة التنهين نهائياً.  -6
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 (50مادة )

تأديااب القضاااة العسااكريين وأعضاااع النيابااة العسااكريين بجميااع بتااههم ووظااائفهم ماان اخترااال مجلااس التأديااب  -1

 العسكر .

 يشكر مجلس التأديب العسكر  من: -2

 أقدم قاضيين من قضاة المحكمة العسكرية العليا من اير أعضاع المجلس األعلى للقضاع العسكر . -أ

 لخاصة من اير بئيسها.أقدم قا  من قضاة المحكمة العسكرية ا -ب

 أقدم قا  من قضاة المحاكم العسكرية الدائمة من اير أعضاع المجلس األعلى للقضاع العسكر . -ت

 أقدم أعضاع النيابة العسكرية من اير أعضاع المجلس األعلى للقضاع العسكر . -ث

ألقدميااة ماان بااين قضاااة عنااد اياااب أحااد أعضاااع مجلااس التأديااب العسااكر  يحاار محلاان األقاادم فاألقاادم مماان يلوناان فااي ا  -3

 المحكمة التي يتهعها.

يتااولى بئاسااة مجلااس التأديااب العسااكر  أقاادم أعضااائن الحاضاارين ماان المحكمااة العسااكرية العليااا، وتراادب قراباتاان  -4

 باألالهية.

 

 (51مادة )

 -تقام الدعوى التأديهية على: -1

لمخاتص أو مان بئايس المحكماة القضاة العسكريين من قهر المدعي العام العسكر  بنااع علاى طلاب مان الاولير ا -أ

 العسكرية العليا أو من بئيس المحكمة التي يتهعها القاضي العسكر .

أعضاع النيابة العساكرية مان قهار المادعي العاام العساكر  بنااع علاى طلاب منان أو مان الاولير المخاتص أو مان   -ب

 بئيس هيمة القضاع العسكر .

المدعي العام العسكر  من قهر أحد أقادم قضااة المحكماة العساكرية العلياا مان ايار بئيساها بنااع علاى طلاب مان   -ت

 الولير المختص أو من بئيس هيمة القضاع العسكر .

  تقام الدعوى التأديهية إ  بناع على تحقياق جناائي أو بنااع علاى تحقياق يجريان أحاد قضااة المحكماة العساكرية العلياا  -2

بئيسها لذلك من تلقاع نفسن أو بناع على طلب من الولير المختص أو من المدعي العام العسكر  أو مان بئايس يندبن 

المحكمة التي يتهعها القاضي، ويكون للقاضي المنتدب للتحقيق ص حيات المحكمة بالنسهة لسماع الشهود الاذين يارى 

 سماعهم.

 المدعي العام العسكر  أو من يقوم مقامن.  يمار النيابة العسكرية أمام مجلس التأديب العسكر  -3

 

 (52مادة )

تقام الادعوى التأديهياة بموجاب عريضاة تشاتمر علاى التهماة أو الاتهم التاي انتهاى إليهاا التحقياق، وتاودع لادى مجلاس  -1

 التأديب العسكر .

وعاد الاذ  يحادده إذا بأى مجلس التأديب العسكر  وجهاً للسير في اإلجراعات أمار بتكلياف الماتهم بالحضاوب فاي الم -2

المجلس، ويجب أن يشتمر التكليف بالحضوب على بيان كاف لموضوع الدعوى التأديهية وأدلة ا تهاام، وتسالم للماتهم 

 بناع على طلهن صوبة من أوباق الدعوى قهر موعد الجلسة بأسهوع على األقر.

ي محاكمتن، ولن أن يعياد النظار فاي يجول لمجلس التأديب العسكر  وقف المتهم عن مهاشرة أعمال وظيفتن حتى تنته -3

قراب الوقف المشاب إلين في أ  وقت، و  يترتب على وقف المتهم وقف باتهن مدة الوقف إ  إذا قرب مجلاس التأدياب 

 العسكر  خ ف ذلك.

 

 (53مادة )

 تكون جلسات مجلس التأديب العسكر  سرية إ  إذا طلب المتهم أن تكون علنية. -1

ام مجلس التأديب العسكر ، ولن أن يقدم دفاعن كتابة أو أن ينيب أحد القضااة العساكريين أو يحضر المتهم بشخرن أم -2

أحد المحامين في الدفاع عنن، وإذا لم يحضر هو أو من ينوب عنان جاال لمجلاس التأدياب العساكر  أن يحكمان ايابياا 

 بعد التحقق من صحة إع نن وايابن بدون عذب مقهول.
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 (54مادة )

التأديااب العسااكر  قاارابه فااي الاادعوى التأديهيااة بعااد سااماع طلهااات ا دعاااع العسااكر  ودفاااع المااتهم،  يراادب مجلااس -1

 ويجب أن يتلى  القراب مشتم ً على األسهاب التي بني عليها، في جلسة سرية.

للمحكوم عليان أو المادعي العاام العساكر  الحاق فاي الطعان فاي القاراب الراادب عان مجلاس التأدياب العساكر  أماام  -2

المجلس األعلى للقضاع العسكر  وذلك خ ل خمسة عشار يومااً مان الياوم التاالي لتاابيخ صادوبه أو لتهلي ان إن كاان 

 ايابياً.

 

 (55مادة )

تنقضاي الادعوى التأديهياة باساتقالة القاضاي أو عضاو النيابااة العساكر  أو بانتهااع خدمتان، و  تاأ ير للادعوى التأديهياة علااى 

 ية الناشمة عن واقعة الدعوى التأديهية ذاتها.الدعوى الجنائية أو المدن

 

 

 (56مادة )

 أو ً: العقوبات التأديهية التي يجول توقيعها على القاضي أو عضو النيابة العسكر  هي:

 التنهين. -1

 اللوم. -2

 أو نائب عسكر . العزل من وظيفة قا    -3

 ائية أو مدنية تحال للمحكمة المخترة. انياً: إذا تهين للجنة التأديهية من األوباق أو التحقيق أن القضية جن

 

 

 (57مادة )

يتااولى المجلااس األعلااى للقضاااع العسااكر  تنفيااذ القاارابات التأديهيااة الرااادبة عاان مجلااس التأديااب العسااكر  بعااد  -1

صيروبتها نهائية، وإذا كان القراب صادباً بعقوبة العزل اعتهر القاضي العسكر  أو عضو النياباة فاي إجاالة حتمياة 

 بتن نهائياً.حتى صيرو

يردب بتنفيذ القراب الراادب بعازل القاضاي العساكر  أو عضاو النياباة قاراب مان الاولير المخاتص ، ويعتهار العازل  -2

 نافذاً من تابيخ صدوب هذا القراب.

 

 

 (58مادة )

راول في اير حا ت التلهس بالجريمة   يجول القهض على القاضي  أو عضو النيابة العسكرية أو توقيفن إ  بعد الح -1

 على إذن بذلك من المجلس األعلى للقضاع العسكر .

في حا ت التلاهس بالجريماة علاى المادعي العاام العساكر  عناد القاهض علاى القاضاي أو عضاو النياباة العساكرية أن  -2

يرفع األمر إلى المجلس األعلى للقضاع العسكر  خا ل األبباع والعشارين سااعة التالياة للقاهض عليان، وللمجلاس أن 

د ساماع أقاوال القاضاي أو عضاو النياباة إماا اإلفاراج عنان بكفالاة أو بادونها وإماا اساتمراب توقيفان للمادة التاي يقرب بع

 يقربها حسب القانون.

يجر  توقيف القاضي أو عضو النيابة العسكرية وتنفياذ العقوباة المقيادة للحرياة عليان فاي مكاان مساتقر عان األمااكن  -3

 المخررة لهاقي السجناع العسكريين.

 

 

 (59مادة )

يختص المجلس األعلى للقضاع العسكر  بالنظر في توقيف القاضي أو عضاو النياباة العساكر ، وتجدياد حهسان ماا لام يكان 

 األمر منظوباً أمام محكمة مخترة.

 

 (60مادة )

 يجول للمجلاس األعلاى للقضااع العساكر  بنااع علاى طلاب مان الاولير المخاتص أو مان القاضاي المنتادب للتحقياق أن ياأمر

بوقااف القاضااي أو عضااو النيابااة العسااكرية عاان مهاشاارة أعمااال وظيفتاان أ ناااع إجااراعات التحقيااق فااي جريمااة منسااوبة إلياان، 



 
 11 م21/2/2008املقر ابلقراءة الثانية بتاريخ:                                                                                                           م                        2008( لسنة  3قانون القضاء العسكري رقم )   

( مان هاذه 52ويترتب على هذا التوقيف وقفن عن مهاشرة أعمال وظيفتن مدة توقيفن، وتطهاق فاي هاذه الحالاة أحكاام الماواد )

 القانون.

 

 

 (61مادة )

عاان أ  ماان الجاارائم الداخلااة فااي اخترااال القضاااع العسااكر  علااى القاضااي أو عضااو النيابااة   ترفااع الاادعوى الناشاامة 

 العسكرية إ  بإذن من المجلس األعلى للقضاع العسكر ، الذ  يحدد المحكمة التي تنظر الدعوى.

 

 

 الباب الثاني    

 أصول المحاكمات العسكرية

 الفصل األول

 

 

 (62مادة )

 ن:يخضع ألحكام هذا الهاب كر م

 منتسهي قوى األمن الفلسطينية.  -أ

 طلهة المداب  ومراكز التدبيب المهني والمعاهد والكليات العسكرية. -ب

 أسرى الحرب. -ج

عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في فلسطين، إ  إذا كانت هناك معاهادات أو اتفاقياات خاصاة أو  -د       

 ذلك.دولية تقضي بخ ف 

 الملحقون بقوى األمن الفلسطينية من المدنيين أو المجندين أو المتطوعين.  -هـ

 

 (63مادة )

 

 تطهق أحكام هذا القانون على كر من يرتكب إحدى الجرائم اآلتية.

كن الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الاكنات أو المؤسسات أو المرانع أو السافن أو الطاائرات أو المركهاات أو األماا -1

 أو المح ت التي تش لها قوى األمن أينما وجدت.

 الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر وو ائق وأسراب قوى األمن وكافة متعلقاتها.-2

الجرائم التي ترتكب من األشخال الخاضعين ألحكام القاوانين العساكرية متاى وقعات برافتهم الوظيفياة داخار أو خاابج -3

 عاة أ  عقوبة يكون قد قضاها بسهب الجريمة نفسها.فلسطين مع مرا

الجرائم التاي ترتكاب مان األشاخال الخاضاعين ألحكاام القاوانين العساكرية إذا لام يكان فيهاا شاريك أو مسااهم مان ايار  -4

 الخاضعين ألحكام القوانين العسكرية.

 الجرائم العسكرية التي تحال من الولير المختص للقضاع العسكر . -5

ائم التي يكون أحاد أطرافهاا مادنياً تكاون مان اختراال القضااع المادني ماا لام تُحاال مان الاولير المخاتص للقضااع الجر -6

 العسكر .

 

 

 الفصل الثاني

 الضبط القضائي العسكري

 

 (64مادة )

بطة المدعي العام أو من يقوم مقامن هو بئيس الضابطة القضائية العسكرية ويخضع لرقابتن جميع أعضاع ومأموب  الضا

 القضائية في نطاق الر حيات المعطاة لهم في هذا القانون.
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 (65مادة )

 يكون من أعضاع الضهط القضائي العسكر  كر في دائرة اختراصن:

 ضهاط وضهاط صف قوى األمن. -1

 من يخول هذه الرفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرابات صادبة تنفيذاً لها. -2

 

 (66مادة )

ائي العسكر  أن ياهتوا جميع اإلجراعات التي يقوماون بهاا فاي محاضار موقاع عليهاا مانهم ويهاين على أعضاع الضهط القض

 بها وقت اتخاذ اإلجراع وتابيخن ومكان حرولن.

وعليهم فوب ا نتهاع من التحقيق أن يرفعوا المحاضر واألشياع المضهوطة مرفقة بخ صة عن القضاية إلاى القائاد أو النياباة 

 حسب مقتضى الحال.العسكرية المخترة 

 

 الفصل الثالث

 التفتيش

 

 (67مادة )

   يجول ألعضاع الضهط القضائي العسكر  الدخول أو التفتيش في أ  محر مسكون إ  في األحوال المهينة في القانون.

 (68مادة )

يشاتهن فيان بأنان لعضو الضهط القضائي العساكر  فاي حالاة الجناياة أو الجنحاة المتلاهس بهاا أن يفاتش أ  شاخص أينماا كاان 

فاعاار جاارم أو شااريك أو حااائز علااى أشااياع تتعلااق بااالجرم أو مخفياااً شخراااً لاان ع قااة بالجريمااة، ولاان أن يضااهط األشااياع 

 واألوباق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضص لن من أمابات قوية أنها موجودة معن.

 

 

 

 (69مادة )

كاار فااي دائاارة اختراصاان، حااق التفتاايش فااي المعسااكرات أو  ألعضاااع الضااهط القضااائي العسااكر  فااي الجنايااات والجاانص

المؤسسااات أو الاكنااات أو المتعلقااات أو الطااائرات أو الساافن أو المركهااات العسااكرية أو األماااكن التااي تشاا لها قااوى األماان 

 الفلسطينية أينما وجدت. وذلك بعد إخطاب قائد الوحدة التي يجر  فيها التفتيش.

 

 (70مادة )

 ش للهحث عن األشياع الخاصة بالجريمة الجاب  جمع األدلة أو التحقيق بشأنها.يكون التفتي -أ

إذا ظهاار عرضاااً أ ناااع التفتاايش وجااود أشااياع تعااد حيالتهااا جريمااة أو تفيااد فااي كشااف التحقيااق عاان جريمااة أخاارى جااال  -ب

 ضهطها.

 امر العسكرية.  يخر ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات واألفراد طهقاً لألو -ج

 

 

 (71مادة )

 في األحوال التي يجول فيها قانوناً القهض على المتهم يجول تفتيشن وقائياً عند ضهطن.

 

 

 (72مادة )

 ألعضاع الضهط القضائي العسكر  كر في دائرة اختراصن تفتيش الداخلين أو الخابجين من المناطق التالية طهقاً للقانون:

 مناطق األعمال العسكرية. -1

 طق الحدود والموانئ.منا -2

 المناطق التي تحددها األوامر العسكرية والقوانين األخرى. -3
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 الفصل الرابع

 التحقيق

 

 (73مادة )

علااى كاار ماان علاام بوقااوع جريمااة أن يهلاات فااوباً الساالطات المخترااة ويكااون تهلياات أفااراد قااوى األماان إلااى قااادتهم أو النيابااة 

 العسكرية.

 (74مادة )

 ن من الضهاط التابعين لن في جميع األحوال اتخاذ إجراعات التحقيق في الجرائم العسكرية طهقاً للقانون.للقائد أو من ينيه  -1

 إذا تهين أن الجريمة المرتكهة داخلة في اختراصن فلن حق التررف فيها على الوجن اآلتي:  -2

 حفظ القضية إذا ُوِجد مهرب لذلك. -أ

 مجالاة مرتكب الجريمة انضهاطياً. -ب

 وضوع إلى السلطة األعلى.إحالة الم -ت

 إحالة الموضوع إلى النيابة العسكرية المخترة. -ث

 طلب اإلحالة إلى المحاكمة العسكرية طهقاً للقانون. -ج

إذا كانت الجريمة المرتكهة خابجة عن اختراصن فيجب علين إحالتها إلاى النياباة العساكرية المختراة للترارف طهقااً    -3

 للقانون.

 

 (75) مادة
 م والعقوبات ا نضهاطية بقراب من السلطات المخترة طهقاً للقانون.تحدد الجرائ

 

 (76مادة )

يجول حهس المتهم احتياطياً في أ  مرحلة من مراحر الدعوى باأمر مان النياباة أو ب سااع المحااكم العساكرية كار  -1

 في دائرة اختراصن. 

 ر يوماً من يوم الحهس.ينتهي الحهس ا حتياطي الرادب من النيابة العسكرية بمضي خمسة عش -2

يجول لقاضي المحكمة العسكرية المركزية تمديد الحهس مدة أو مدداً أخرى   يزيد مجموعها على خمساة وأببعاين   -3

 يوما.

 إذا لم ينتن التحقيق فللمحكمة العسكرية الدائمة المخترة محلياً تمديد حهسن لمدد أخرى أو اإلفراج عنن. -4

زيد مدد الحهس المشاب إليها في الفقرات أع ه على ستة أشهر وإ  يفرج فوباً عن الماتهم ماا   يجول بأ  حال أن ت -5

 لم تتم إحالتن للمحكمة المخترة لمحاكمتن.

   يجول حهس المتهم أكار من مدة العقوبة المقربة للجريمة المحهو  بسههها. -6

 لى المدعي العام العسكر  تهليت قائده فوباً.عند حهس أحد منتسهي قوى األمن أو اإلفراج عنن يجب ع -7    

 

 (77مادة )

األمر الرادب بحاهس الماتهم ينفاذ فاي ساجن وحدتان إذا كاان عساكرياً ماا لام تاأمر النياباة العساكرية بتنفياذه فاي أحاد الساجون 

 العسكرية أو المدنية وتُسلم النيابة نسخة من أمر الحهس إلى الجهة التي تكلفها بالتنفيذ.

 

 

 (78مادة )

إذا بأت النيابااة العسااكرية أن الواقعااة   يعاقااب عليهااا القااانون، أو أن األدلااة علااى المااتهم اياار كافيااة، تراادب أمااراً باارد  -أ

 الدعوى.

 يردب األمر بحفظ الدعوى في الجنايات من المدعى العام العسكر  أو من يقوم مقامن. -ب

 هو  فوباً إن لم يكن محهوساً لسهب أخر.في الحالتين المذكوبتين أع ه يفرج عن المتهم المح -ج

   يمنع ذلك من إصداب أمر جديد بإعادة حهسن إذا ظهرت ظروف جديدة تستدعي ذلك. -د
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 (79مادة )

إذا بأت النيابة العسكرية أن الواقعة مخالفاة أو جنحاة عساكرية بسايطة فيجاول لهاا إحالاة التحقياق إلاى قائاد الماتهم لمجالاتان 

 ً  للسلطات المخولة لن قانوناً. انضهاطياً طهقا

 

 (80مادة )

 إذا كان هناك وجن إلقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن ترفعها للمحكمة العسكرية طهقاً للقانون.

 

 

 الفصل الخامس 

 إجراءات المحاكمة

 

 (81مادة )

والشاهود بحضاوب جلساة المحاكماة فاي  بعد تسجير الدعوى في قلم كتاب المحكمة العسكرية يكلف بئيسها النيابة والخراوم

 موعد   يتجاول شهراً.

 (82مادة )

للخروم أن يطلعوا على أوباق الدعوى بمجرد تهلي هم بالحضوب أمام المحكمة العسكرية ويجول منعهم من أخذ صاوب مان 

 األوباق السرية.

 (83مادة )

ب وبقااة تكليااف تهلاات إلاايهم قهاار الجلسااة بااأببع يكااون تكليااف المااتهم والشااهود بالحضااوب إلااى المحكمااة العسااكرية بموجاا -أ

 وعشرين ساعة على األقر، اير مواعيد المسافة.

ويجول تكليف الشهود من منتسهي قوى األمن أو الملحقين بهام بالحضاوب، بإشاابة سالكية أو  سالكية وذلاك عان طرياق  -ب

 ب سائهم.

وبقاة تكلياف ترسار إلايهم عان طرياق السالطات  ويكون تكليف الشهود من اير منتسهي قاوى األمان بالحضاوب بموجاب -ج

 اإلدابية.

 

 (84مادة )

 إذا تخلف الشاهد عن الحضوب أمام المحكمة العسكرية بعد تكليفن بن جال الحكم علين بالعقوبات المقربة قانوناً.

 (85مادة )

ماار النياباة العساكرية أو إذا يجول للمحكمة العسكرية عند اللزوم تأجير جلستها من وقت آلخار بنااع علاى طلاب الماتهم أو م

 بأت وجهاً لذلك.

 (86مادة )

تجر  المحاكمة بروبة علنية ويجول للمحكمة العساكرية مراعااةً للنظاام العاام أو محافظاة علاى األساراب الحربياة أو علاى 

وبها أو تحظار اآلداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة أو جلسات سرية أو أن تمنع أفراداً معينين من حض

 نشر أ  أخهاب عنها.

 (87مادة )

ضهط الجلسة وإدابتها منوطان برئيسها، ولن في سهير ذلك أن يُخِرج من قاعة المحكمة من يخار بنظامهاا، فاإن لام يمتاار  -أ

لااة كااان للمحكمااة أن تحكاام علااى الفااوب بحهساان أببعاااً وعشاارين ساااعة أو بت ريماان عشاارة دنااانير أبدنيااة أو مااا يعادلهااا بالعم

 المتداولة قانوناً.

إذا كان اإلخ ل قد وقع من أ  شخص من منتسهي قوى األمن فللمحكمة العسكرية أن توقع علين العقوباات ا نضاهاطية  -ب

 المناسهة.

 للمحكمة العسكرية أن ترجع عن الحكم الذ  أصدبتن قهر انتهاع الجلسة. -ج

 (88مادة )

س المحكمة العسكرية أن يندب لن ضابطاً حقوقياً أو محامياً للدفاع عنن وفقااً ألحكاام إذا لم يكن للمتهم بجناية محام، فعلى بئي

 القانون.
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 (89مادة )

للمحكمة العسكرية من تلقاع نفسها أو بناع على طلب أحد الخروم أن تاأمر بتعادير التهماة وإصا ح الخطاأ المااد   -أ

 تهام.  وتدابك السهو في عهابة ا

 متهم إلى هذا التعدير، و تمنحن أج ً لتحضير دفاعن إذا طلب ذلك.على المحكمة أن تنهن ال -ب

 

 الفصل السادس

 المحاكمة الغيابية

 (90مادة )

 يجول للمحكمة العسكرية محاكمة المتهم ايابياً بعد تهلي ن قانونياً وتخلفن عن الحضوب بدون عذب مقهول.

 

 الفصل السابع

 الحكم

 

 (91مادة )

 ية باألالهية.تردب األحكام في جلسة علن -أ

 يجب أن يكون حكم اإلعدام باإلجماع. -ب

 (92مادة )

   ترهص األحكام نهائية إ  بعد الترديق عليها على الوجن المهين في هذا القانون.

 

 الفصل الثامن

 إجراءات التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان

 

 (93مادة )

 خدمة الميدان تكون في إحدى الحا ت اآلتية: 

 شتراك في عمليات حربية ضد عدو داخر اله د أو خابجها. ستعداد ل هناك إنذاب بالتحرك أو ا عندما يكون -1

 السفن والطائرات الحربية وما في حكمها بمجرد م ادبتها فلسطين. -2

 في الحا ت األخرى التي يردب بشأنها قراب من الولير المختص.  -3

 (94مادة )

 في الميدان اختراصاتها على الوجن المهين في هذا القانون.تهاشر النيابة العسكرية أ ناع الخدمة  -أ

ويجاول  إذا لم توجد النياباة العساكرية أ نااع الخدماة فاي الميادان يهاشار القاادة اختراصااتها ويكاون لهام جمياع سالطاتها، -ب

 للقائد أن يكلف أحد الضهاط التابعين لن بأعمال النيابة في حدود اختراصن.

 

 (95مادة )

 -اع الخدمة في الميدان:للقائد أ ن

 سلطة إصداب األمر بحهس المتهم احتياطياً. -أ

وجوب إخطاب قائد القاوات فاي الميادان باأوامر الحاهس ا حتيااطي الراادبة علاى الضاهاط ويكاون اإلفاراج عانهم   -ب

 بأمر من قائد القوات في الميدان أو من ينوب عنن.

 الفصل التاسع

 التصديق

 (96مادة )

 لوطنية الفلسطينية على األحكام الرادبة باإلعدام.يرادق بئيس السلطة ا -أ

يرادق الولير المختص على األحكام الرادبة على الضهاط بالطرد من الوظيفاة التاي يشا لها أو مان الخدماة فاي   -ب

 قوى األمن. 

 بعد إعادة المحاكمة إذا صدب الحكم بالهراعة، وجب الترديق علين وفقاً للقانون. -ج    
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 الفصل العاشر

 لتماس إعادة النظرا

 

 (97مادة )

تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في التماسات إعادة النظر في أحكاام المحااكم العساكرية علاى الوجان المهاين فاي هاذا 

 القانون.

 

 

 (98مادة )

ا  ِدقة. بعد إتمام الترديق   يجول إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية إ  بمعرفة السلطة األعلى الُمر 

 

 

 (99مادة )

   يقهر التما  إعادة النظر إ  إذا أسس على أحد األسهاب التالية: -أ

 أن يكون الحكم مهنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تأويلن أو تطهيقن. -1

 أن يكون هناك خلر جوهر  في اإلجراعات ترتب علين إجحاف بحق المتهم. -2

 أن يكون الحكم ايابياً. -3

 لتما  بإعادة النظر في الحا ت السابقة خ ل عشرة أيام من تابيخ تهليت الحكم قانونياً.يقدم ا  -ب

 

 (100مادة )

يقدم التما  إعادة النظر كتابة خ ل خمساة عشار يومااً مان تاابيخ إعا ن الحكام أو مان تاابيخ تهليات المحكاوم  -أ

 ايابياً بالحكم.

 إلى قادتهم.يكون تقديم ا لتما  بالنسهة لمنتسهي قوى األمن   -ب

 يحال ا لتما  إلى المحكمة العسكرية العليا في جميع األحوال. -ت

 (101مادة )

ااِدقة علاى الوجان المهاين فاي هاذا  تقوم المحكمة العسكرية العليا بإصداب حكمها وبفعن إلى السلطة األعلاى مان السالطة الُمر 

 القانون خ ل شهر من تابيخ تقديم طلب اإللتما .

 

 ر الفصل الحادي عش

 تنفيذ األحكام

 

 (102مادة )

  يترتب على التما  إعادة النظر المقادم مان الماتهم إيقااف تنفياذ العقوباة المراادق عليهاا قانونااً إ  إذا كاان الحكام صاادباً 

 باإلعدام.

 (103مادة )

الحهس، أو إذا كاان الحكام يفرج في الحال عن المتهم المحهو  احتياطاً إذا كان الحكم صادباً بالهراعة أو بعقوبة أخرى اير 

 بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد أمضى في الحهس ا حتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.

 

 (104مادة )

 ينفذ حكم اإلعدام على منتسهي قوى األمن بمياً بالرصال، أما على المدنيين فينفذ طهقاً للقانون. .1

 عدام.تحدد األوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم اإل .2

 ينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع أوباق الدعوى. .3

 

 (105مادة )

 تهدأ مدة العقوبة السالهة للحرية من يوم القهض على المحكوم، مع مراعاة احتساب مدة الحهس ا حتياطي من الحكم.
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 (106مادة )

 إذا ُجاردوا مان صافتهم فيجاول تنفذ العقوبات السالهة للحرياة الراادبة علاى منتساهي قاوى األمان فاي الساجون العساكرية إ 

 نقلهم إلى السجون المدنية، أما بالنسهة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنية.

 

 

 (107مادة )

 يردب مجلس الولباع األنظمة الداخلية للسجون العسكرية طهقاً ألحكام القانون.

 

 (108مادة )

 

 القانون العام. تنفذ المهالت المحكوم بها بالطرق المنرول عليها في

 

 الفصل الثاني عشر

 قوة األحكام العسكرية

 

 (109مادة )

 يكون للحكم الرادب من المحاكم العسكرية بالهراعة أو باإلدانة قوة األمر المقضي طهقاً للقانون بعد المرادقة علين قانوناً.

 

 (110مادة )  

اع عان تنفياذها أو تعطيار تنفياذها علاى أ  نحاو يُعاد جريماة األحكام الرادبة عن المحاكم العساكرية واجهاة التنفياذ، وا متنا

ن في حكمن.  يعاقب عليها بالحهس والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو م 

 

 الفصل الثالث عشر

 أحكام ختامية

 

 (111)ة ماد

 تطهق القوانين سابية المفعول التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون. 

 

 (112) مادة

 .يل ى كر ما يتعاب  وأحكام هذا القانون

 (113) مادة

 يردب مجلس الولباع ال ئحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 (114) مادة

 .على جميع الجهات المخترة كر فيما يخرن تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمر بن من تابيخ نشره في الجريدة الرسمية

 ميالدية. 2008صدر بتاريخ:  /     /  

 هجرية. 1429لموافق :   /     / ا    

 محمود عباس

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

 


