
 م2020( لسنة  2قانون رقم )
 م2008( لسنة 4معدل لقانون القضاء العسكري رقم ) 

 رئيس دولة فلسطين
 ( منه،101، 41وتعديالته، ال سيما المادتين ) 2003المعدل لسنة  بعد االطالع على القانون األساسي

 منه،( 71وعلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، ال سيما المادة )
 م،2008( لسنة 4وعلى قانون القضاء العسكري رقم )

 ،وتعديالتهم 2001( لسنة 3قانون اإلجراءات الجزائية رقم )وعلى 
 م،2002( لسنة 1رقم ) قانون السلطة القضائية وعلى 

 م،12/12/2019 :على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ وبناء  
 وتعديالته، 2003لسنة ( من القانون األساسي المعدل 41وبعد أن أصبح القانون مصدرا  بقوة المادة )
 باسم هللا ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني،

 أصدرنا القانون التالي:
 (1مادة )

 م لتصبح على النحو اآلتي:2008( لسنة 4من قانون القضاء العسكري رقم ) (1يعدل نص المادة ) 
 تتكون المحاكم العسكرية في فلسطين من:

 المحكمة العسكرية العليا. .1
 المحاكم العسكرية االستئنافية  .2
 المحاكم العسكرية الخاصة.  .3
 المحاكم العسكرية الدائمة.  .4
 المحاكم العسكرية المركزية. .5
 العسكرية. محكمة الميدان  .6

 (2مادة )
 م لتصبح على النحو اآلتي:2008( لسنة 4( من قانون القضاء العسكري رقم )3يعدل نص المادة )

 تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في:
الطعون المرفوعة إليها في القرارات واألحكام الصاااادرة عن محاكم االساااتئناك العساااكرية، والمحكمة الدائمة  .1

 فية.بصفتها االستئنا
 المسائل المتعلقة بتعيين المرجع. .2



 أية طلبات ترفع إليها بموجب القانون. .3
 (3مادة )
 3( تحمل رقم )3م بعد المادة )2008( لساااانة  4تضاااااد مادة ةدإدة قلى قانون القضاااااء العسااااكري رقم )

 مكرر(، على النحو اآلتي:
اساااااتئنافية( وتللم كل محكمة من  تنشااااات بمقتضاااااى ن ا القانون محاكم عساااااكرية تسااااامى )محاكم عساااااكرية   .1

قاٍض ال تقل رتبته عن مقدم يكون رئيسااااااااااااا  لها، وعدد كاك من القضاااااااااااااة ال تقل رتبة أي منهم عن رائد، 
 وتشكل نيئتها من ثالثة قضاة برئاسة أقدمهم.

ا  تكون مقار المحاكم العساااااكرية االساااااتئنافية في كل من مدينتي رام هللا و زة، ويجوع لها أن تعقد جلسااااااته  .2
 في أي مكان خارج نطاق اختصاصها المكاني بقرار من رئيس المحكمة العسكرية االستئنافية.

تختص المحاكم العساااااااكرية االساااااااتئنافية بالنظر في االساااااااتئنافات المرفوعة إليها بشاااااااتن األحكام والقرارات  .3
 درجة.الصادرة عن المحكمة العسكرية الخاصة والمحكمة العسكرية الدائمة بصفتها محكمة أول 

 (4مادة )
 م لتصبح على النحو اآلتي:2008( لسنة 4( من قانون القضاء العسكري رقم )8يعدل نص المادة )

 تختص المحكمة العسكرية الدائمة بالنظر في:
كافة الجنايات التي تقع في دائرة اختصاااااصااااها وتكون داخلة في اختصاااااس القضاااااء العسااااكري وفقا  له ا  .1

 خاس ب لك وفقا  للقانون.القانون، ما لم يرد نص 
االسااااااااااااااتئناافات المرفوعة إليهاا في القرارات الصااااااااااااااادرة عن المحااكم العسااااااااااااااكرية المركزية الواقعاة في دائرة   .2

 اختصاصها.
 أية طلبات ترفع إليها بموجب القانون. .3

 (5مادة )
 :م لتصبح على النحو اآلتي2008( لسنة 4( من قانون القضاء العسكري رقم )10يعدل نص المادة )

تختص المحكمة العساااااكرية المركزية بالنظر في المخالفات والجنح الداخلة في اختصااااااس القضااااااء العساااااكري 
طبقا  له ا القانون، والتي تقع في دائرة اختصاصها، باستثناء الجرائم التي يرتكبها الضباط أو يكونون مشتركين  

 أو مسانمين في ارتكابها.
 
 
 



 (6مادة )
 م لتصبح على النحو اآلتي:2008( لسنة 4قانون القضاء العسكري رقم )( من 22يعدل نص المادة )

يتولى رئاسة نيئة القضاء العسكري ضابط مجاع في الحقوق أو الشريعة والقانون ال تقل رتبته عن عميد،   .1
 ويكون له نائب ال تقل رتبته عن عقيد.

( 4)قانون القضااااء العساااكري رقم ( من  30( من المادة )5-1باإلضاااافة إلى الشاااروط الواردة في الفقرات ) .2
في   قضااااائيا    م يشااااترط فيمن يعين رئيسااااا  لهيئة القضاااااء العسااااكري أن يكون قد  اااا ل منصاااابا  2008لساااانة  

 المحكمة العسكرية أو النيابة العسكرية أو المجال القانوني في قوى األمن مدة ال تقل عن عشر سنوات.
 (4)( من قانون القضااااء العساااكري رقم 30من المادة )(  5-1باإلضاااافة إلى الشاااروط الواردة في الفقرات ) .3

  قضاااائيا    م، يشاااترط فيمن يعين نائبا  لرئيس نيئة القضااااء العساااكري أن يكون قد  ااا ل منصااابا  2008لسااانة  
في المحكماة العسااااااااااااااكرياة أو النيااباة العسااااااااااااااكرياة أو المجاال القاانوني في قوى األمن مادة ال تقال عن ثماان  

 سنوات.
على    ئة القضاااااااء العسااااااكري ونائبه بقرار من القائد األعلى للقوات الفلسااااااطينية بناء  يعين كال  من رئيس ني .4

 تنسيب من لجنة الضباط.
يكون رئيس نيئة القضااء العساكري رئيساا  للمحكمة العساكرية العليا ويعاونه عدد كاك من قضااة المحكمة  .5

 العليا.
ألحكام القانون بعد أدائه اليمين    ا  يمارس رئيس نيئة القضااااااء العساااااكري االختصااااااصاااااات الممنوحة له وفق .6

 من الوطني.أمام القائد األعلى للقوات الفلسطينية وبحضور وعير الداخلية واأل
عند خلو وظيفة رئيس نيئة القضاااااااء العسااااااكري أو ديابه أو وجود مانع لديه يحل محله في رئاسااااااة نيئة   .7

 القضاء العسكري نائبه.
 (7مادة )

 م لتصبح على النحو اآلتي:2008( لسنة 4قانون القضاء العسكري رقم )( من 24يعدل نص المادة )
يتولى رئاساااااااة النيابة العساااااااكرية مدع عام مجاع في الحقوق أو الشاااااااريعة والقانون ال تقل رتبته عن عقيد،   .1

 ويكون له مساعد ال تقل رتبته عن مقدم. 
( 4)ن قانون القضااااء العساااكري رقم ( م30( من المادة )5-1باإلضاااافة إلى الشاااروط الواردة في الفقرات ) .2

في المحكمة   قضااااائيا    أن يكون قد  اااا ل منصاااابا    عسااااكريا    عاما    م، يشااااترط فيمن يعين مد يا  2008لساااانة  
العساااكرية أو النيابة العساااكرية أو المجال القانوني في قوى األمن مدة ال تقل عن سااابع سااانوات، ومسااااعده 

 مدة ال تقل عن خمس سنوات.



أكثر للمدعي العام العسااكري وعدد كاك من أعضاااء النيابة العسااكرية من روساااء ووكالء يعين مساااعد أو  .3
 ومعاونين.

يعين المدعي العام العسااااكري ومساااااعدوه بقرار من القائد األعلى للقوات الفلسااااطينية بناء  على تنساااايب من   .4
 لجنة الضباط.

تولى مهامه مساااااااااااعده ثم أقدم في حال دياب المدعي العام العسااااااااااكري أو وجود مانع لديه ألي ساااااااااابب، ي .5
 مساعديه فاألقدم من أعضاء النيابة العسكرية.

يعين روسااء ووكالء ومعاونو النيابة العساكرية بقرار من القائد األعلى للقوات الفلساطينية بناء  على تنسايب   .6
 من مجلس القضاء العسكري.

ن مسااااعدا  للمدعي العام العساااكري ( من ن ا القانون يشاااترط فيمن يعي31،  30مع مراعاة أحكام المادتين ) .7
أال تقال رتبتاه عن رائاد، ومن يعين رئيس نيااباة عسااااااااااااااكرياة أال تقال رتبتاه عن نقياب، ومن يعين وكيال نيااباة  

 عسكرية أال تقل رتبته عن مالعم أول، ومن يعين معاون نيابة عسكرية أال تقل رتبته عن مالعم.
من أعضااء النيابة    ا  ية المدعي العام العساكري أو أيالعساكر   يقوم بتداء وظيفة النيابة العساكرية لدى المحاكم .8

 العسكرية، ويكونون تابعين للمدعي العام العسكري في أعمالهم.
 عند دياب أحد أعضاء النيابة العسكرية أو وجود مانع لديه يندب المدعي العام العسكري من يحل محله. .9

للنيابة العساااااكرية فيما يتعلم بتعمال وظائفهم له ا  أعضااااااء الضااااابط القضاااااائي العساااااكري يكونون تابعين   .10
 الشتن.

 (8مادة )
 م لتصبح على النحو اآلتي:2008( لسنة 4( من قانون القضاء العسكري رقم )25يعدل نص المادة )

تبا ااار النيابة العساااكرية التحقيم في الجرائم الداخلة في اختصااااصاااات القضااااء العساااكري وفقا  ألحكام ن ا  .1
 علمها بها.القانون فور 

 على النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرك في التحقيم. .2
 (9مادة )

 م لتصبح على النحو اآلتي:2008( لسنة 4( من قانون القضاء العسكري رقم )29يعدل نص المادة )
القضاااااة العسااااكريون بقرار من القائد ( من ن ا القانون، يعين  6( المعدلة بموجب المادة )22مع مراعاة المادة )

األعلى للقوات الفلساطينية بناء  على تنسايب من المجلس األعلى للقضااء العساكري، ويكون  ا ل وظيفة قاض 
 عسكري وفقا  لما يلي:

 بطريم التعيين ابتداء . .1



 بطريم الترقية على أساس األقدمية مع مراعاة الكفاءة. .2
 مع الخضوع لمسابقة خاصة.بطريم التعيين من النيابة العسكرية  .3

 ( 10مادة )
 م لتصبح على النحو اآلتي:2008( لسنة 4( من قانون القضاء العسكري رقم )36يعدل نص المادة )

من  لساااااابع من قانون الخدمة في قوى األعالوة  على ما تضااااامنته األحكام المنصاااااوس عليها في الفصااااال ا .1
أعضاااااااء النيابة العسااااااكرية الايام بتي من األعمال  الفلسااااااطينية، يحظر على القاضااااااي العسااااااكري وأي من 

 اآلتية:
إفشاااااء أساااارار المداوالت وأعمال التحقيم أو المعلومات الساااارية التي يكون قد حصاااال عليها أثناء تتدية   .أ

 وظيفته.
 اال ت ال بتي عمل سياسي، أو االنتماء أو االنتساب ألي حزب أو تنظيم سياسي. .ب 
ى، أو ممارساااااااااااة أي عمل تجاري، أو أي عمل ال يتفم واساااااااااااتقالل الجمع بين وظيفته وأية وظيفة أخر  .ت 

 القضاء العسكري وكرامته.
 تولي أي منصب في جمعية خيرية أو منظمة أنلية أو نادي رياضي أو  ير ذلك. .ث 
التر ااااااااح النتخابات رئاسااااااااة دولة فلسااااااااطين أو عضااااااااوية المجلس التشااااااااريعي أو المجالس المحلية أو  .ج

 االستقالة. التنظيمات السياسية، إال بعد 
 أن يكون عضوا  في مجلس إدارة أي  ركة أو أي جمعية تعاونية أو خيرية أو نقابية مهنية. .ح

للمجلس األعلى للقضاااء العسااكري أن يقرر منع القاضااي العسااكري أو عضااو النيابة العسااكرية من مبا اارة   .2
 أي عمل يرى أن الايام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

 ( 11مادة )
 م لتصبح على النحو اآلتي:2008( لسنة 4( من قانون القضاء العسكري رقم )38يعدل نص المادة )

يخضاع القضااة العساكريون، والمدعي العام العساكري، وأعضااء النيابة العساكرية لكافة األنظمة المنصاوس  .1
سااااااااااااااكري، والرتااب عليهااا في القوانين ذات العالقااة بااالخاادمااة في قوى األمن، وذلااك فيمااا يتعلم بااالزي الع

العسااااااااااااااكريااة، والترقيااات، واألقاادميااة، والمرتبااات، والعالوات، والمكااافاازت، والباادالت، والحوافز، واإلجاااعات،  
 وعالوة طبيعة العمل وعالوة الايادة، و ير ذلك من القواعد التي تطبم على جميع الضباط.

%( إلى الراتب األساااااسااااي ال ي  80)( من ن ه المادة، يضاااااك ما نساااابته  1عالوة على ما ورد في الفقرة ) .2
يتقاضاااااه القضاااااة العسااااكريون وأعضاااااء النيابة العسااااكرية ممن نم ضاااامن قيكلية القضاااااء العسااااكري وفقا  

 للقانون.



( من ن ه 2يفقد القاضاااااي العساااااكري أو عضاااااو النيابة العساااااكرية اإلضاااااافة المنصاااااوس عليها في الفقرة ) .3
  ألي سبب كان.يته في النيابة العسكرية المادة في حال تركه للوظيفة القضائية أو عضو 

 تنتهي خدمة المدعي العام العسكري وأعضاء النيابة العسكرية ببلو هم سن الستين من العمر. .4
تنتهي خدمة رئيس نيئة القضاااء العسااكري والقضاااة العسااكريين ببلو هم ساان السااتين، ويجوع للجهة المختصااة  .5

 وبحد أقصااااى خمس ساااانوات على أن يتم تنساااايب رئيس الهيئة  أن ُتجدد خدمتهم ساااانويا  - عند الحاجة - بالتعيين 
 ونائبه من لجنة الضباط، وأن يتم التنسيب لباقي القضاة من قبل المجلس األعلى للقضاء العسكري. 

 ( 12مادة )
 م لتصبح على النحو اآلتي:2008( لسنة 4( من قانون القضاء العسكري رقم )41يعدل نص المادة )

 أحكام ن ا القانون مجلس أعلى للقضاء العسكري يمارس صالحياته وفقا  للقانون.ينشت بموجب  .1
 يشكل المجلس األعلى للقضاء العسكري من: .2

 رئيسا   رئيس نيئة القضاء العسكري )رئيس المحكمة العسكرية العليا(  .أ
 نائبا  للرئيس  نائب رئيس المحكمة العسكرية العليا  .ب 
 عضوا   االستئناك العسكريةأقدم روساء محاكم   .ت 

 عضوا   رئيس المحكمة العسكرية الخاصة  .ث 

 عضوا   أقدم روساء المحكمة العسكرية الدائمة  .ج

 عضوا   أقدم روساء المحاكم العسكرية المركزية  .ح

 عضوا   المدعي العام العسكري   .خ

 ل ايات تطبيم أحكام ن ه المادة يتم تحديد األقدمية بناء  على األسباية في العمل القضائي.  .3
 للمجلس األعلى للقضاء العسكري اختيار أمين سر من بين أعضائه. .4

 ( 13مادة )
  41( تحمل رقم )41م بعد المادة )2008( لساانة  4تضاااد مادة ةدإدة قلى قانون القضاااء العسااكري رقم )

 مكرر(، على النحو اآلتي:
 يمارس المجلس األعلى للقضاء العسكري الصالحيات والمهام التالية:

 اعداد الخطط واآلليات والمواعنات والهيكليات للمحاكم والنيابات العسكرية واإلدارات المساندة. .1
يب وتتنيل  إدارة  اااااااالون القضاااااااااة وأعضاااااااااء النيابة العسااااااااكريين من تعيين ونقل وندب و عارة وترقية وتدر  .2

 ألحكام ن ا القانون. وتطوير وفقا  
 المسائل المتعلقة بالتفتيش القضائي، على الوجه المبين في القانون. .3



المسااااائل المتعلقة بالتظلم من القرارات ذات العالقة بالمخالفات االنضااااباطية والتتديبية، على الوجه المبين   .4
 في القانون.

 قدميات.تحديد القواعد العامة لمدد الخبرة واأل .5
 المصادقة على تقارير الكفاءة. .6
 للقانون. وضع األنظمة واللوائح التنفي ية واعتمادنا وفقا   .7
 ي في مشروعات القوانين التي تنظم أي  تن من  ئون القضاء العسكري.أابداء الر  .8
 أي موضوعات أخرى يرى رئيس الهيئة عرضها على المجلس بعد موافقة المجلس. .9

 ( 14مادة )
 م لتصبح على النحو اآلتي:2008( لسنة 4( من قانون القضاء العسكري رقم )43دة )يعدل نص الما

 يمارس رئيس المجلس األعلى للقضاء العسكري الصالحيات والمهام اآلتية:
 تمثيل المجلس ومتابعة تنفي  قراراته. .1
 رفع األحكام القضائية للجهات المعنية. .2
المجلس األعلى للقضاااااااااااااااء العسااااااااااااااكري والنااظماة لعمال الهيئاة ورفعهاا اعتمااد األنظماة واللوائح المعادة من   .3

 للجهات المختصة إلصدارنا.
 تمثيل الهيئة لدى الجهات والملسسات المحلية والدولية. .4
اعتمااااد المواعناااات والهيكلياااات للمحااااكم والنيااااباااات العسااااااااااااااكرياااة المقرة من قبااال المجلس ورفعهاااا للجهاااات   .5

 المختصة.
 ( 15مادة )

 م لتصبح على النحو التالي:2008( لسنة 4( من قانون القضاء العسكري رقم )44المادة )يعدل نص 
يجتمع المجلس األعلى للقضااااء العساااكري بمقر المحكمة العساااكرية العليا أو في أي مكان يراه مناسااابا  مرة   .1

ب من  كل  اااهر على األقل، ويجتمع عند الضااارورة بدعوة من رئيساااه أو بطلب أربعة من أعضاااائه أو بطل
 الوعير المختص.

يكون اجتماع المجلس األعلى للقضاء العسكري صحيحا  بحضور خمسة من أعضائه على األقل على أن  .2
يكون من بينهم رئيساااااه أو نائبه، وتصااااادر قراراته بت لبية أعضااااااء المجلس وعند تسااااااوي األصاااااوات يرجح  

 الجانب ال ي فيه الرئيس. 
ية تقديم كل ما يطلبه المجلس األعلى للقضاااااااء العسااااااكري من  على جميع الجهات الحكومية و ير الحكوم .3

 بيانات أو مستندات أو وثائم ذات عالقة بصالحياته.



 ( 16مادة )
 م لتصبح على النحو اآلتي:2008( لسنة 4( من قانون القضاء العسكري رقم )49يعدل نص المادة )

 حاكم العسكرية والنيابة العسكرية.لوعير الداخلية واألمن الوطني اإل راك اإلداري على كل من الم .1
لرئيس نيئة القضااااااء العساااااكري اإل اااااراك اإلداري على المحاكم العساااااكرية، ولرئيس كل محكمة عساااااكرية   .2

 اإل راك على القضاة العسكريين العاملين فيها وعلى سير العمل بها.
لفا  لواجباته أو لرئيس كل محكمة عساااااااااااكرية تنبيه القاضاااااااااااي العساااااااااااكري العامل فيها إلى ما يقع منه مخا .3

 لمقتضيات مهامه.
للمدعي العام العسااااااااكري اال ااااااااراك اإلداري على النيابات العسااااااااكرية بشااااااااكل مسااااااااتقل، ولرئيس كل نيابة   .4

 اال راك على وكالء ومعاوني النيابة التابعين له.
للمدعي العام العساااااكري أو روسااااااء النيابة العساااااكريين تنبيه عضاااااو   ،مع مراعاة ما جاء في البند الساااااابم .5

 النيابة العسكرية إلى ما يقع منه مخالفا  لواجباته أو مقتضيات مهامه.
يكون التنبيه المشااااااااار له في الفقرات السااااااااابقة كتابة ، ويجوع لمن وجه إليه التنبيه االعتراض عليه بطريم   .6

تاريخ تبلي ه به، ويكون التظلم بعريضاة تقدم إلى المجلس األعلى   التظلم منه خالل خمساة عشار يوما  من
 للقضاء العسكري.

يجب أن يفصاااال في التظلم خالل  ااااهر على األكثر من تاريخ تقديمه، ويجب أن يمكلن المتظلم من إبداء  .7
 أقواله أمام المجلس والدفاع عن نفسه، ويكون قرار المجلس في ن ا الشتن نهائيا .

لتتديبية إذا تكرر ارتكاب المخالفة التي جرى التنبيه بشاااااتنها، أو إذا اساااااتمرت بعد صااااايرورة  ترفع الدعوى ا .8
 التنبيه نهائيا .

 ( 17مادة )
 م لتصبح على النحو اآلتي:2008( لسنة 4( من قانون القضاء العسكري رقم )63يعدل نص المادة )

 الجرائم األتية:تطبم أحكام ن ا القانون على كل من يرتكب إحدى 
الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو الملسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات  .1

    أو األماكن أو المحالت التي تش لها قوى األمن أينما وجدت.
  الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائم وأسرار قوى األمن وكافة متعلقاتها.  .2
أية جرائم ماسااة بتمن الدولة الداخلي أو الخارجي مما يدخل ضاامن اختصاااس القضاااء العسااكري بموجب  .3

 القوانين الناف ة.



ة التي يكون أحد أطرافها أو  ااركائها الجرائم المرتكبة من األ ااخاس الخاضااعين ألحكام القوانين العسااكري .4
ما لم تكن مشامولة بالجرائم   ،ه مدنيا  تكون من اختصااس القضااء المدنيأو المشاتكي فيها أو المشاكو ضادل 

 الواردة في البنود السابقة.
الجرائم التي ترتكب من األ اااااخاس الخاضاااااعين ألحكام القوانين العساااااكرية متى وقعي بصااااافتهم الوظي ية   .5

 ج فلسطين مع مراعاة أي عقوبة يكون قد قضانا بسبب الجريمة نفسها.داخل أو خار 
يسااااتثنى من اختصاااااس القضاااااء العسااااكري الجرائم المرتكبة من متموري الضاااابط القضااااائي الم كورين في  .6

والمتعلقة بتعمال وظيفتهم    وتعديالتهم  2001( لساااااااااااااانة 3( من قانون اإلجراءات الجزائية رقم )21المادة )
( من قاانون الساااااااااااااالطاة 69( من ذات القاانون الما كور، وكا لاك نص الماادة )54ام الماادة )وبماا يتفم وأحكا

 .م2002( لسنة 1رقم ) القضائية
 ( 18مادة )

 -:اآلتيم لتصبح على النحو 2008( لسنة 4من قانون القضاء العسكري رقم )( 97يعدل نص المادة )
الدائمة بصااااااااافتها االساااااااااتئنافية ومن المحكمة العساااااااااكرية تقبل األحكام الصاااااااااادرة من المحكمة العساااااااااكرية   .1

 االستئنافية الطعن أمام المحكمة العسكرية العليا، على الوجه المبين في ن ا القانون.
( لسااااااااانة  3تتبع اإلجراءات المقررة لمحكمة النقض المنصاااااااااوس عليها في قانون اإلجراءات الجزائية رقم ) .2

 حكمة العليا.في نظر الطعن أمام الم وتعديالته 2001
 ( 19مادة )

 .م2008( لسنة 4رقم ) من قانون القضاء العسكري ( 101( حتى )98)من المواد  ، و (92تل ى المادة ) 
 ( 20مادة )

فيما لم يرد فيه نص في قانون القضاااااااااء العسااااااااكري أو أي قانون ذي عالقة، يطبم قانون اإلجراءات الجزائية  
 بشتن اإلجراءات المتبعة أمام القضاء العسكري.وتعديالته م 2001( لسنة 3رقم )

 ( 21مادة )
 يل ى كل نص يتعارض وأحكام ن ا القانون. 

 ( 22مادة )
 تنفي  أحكام ن ا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. - فيما يخصه   ل  كُ -   كافة   على الجهات المختصة 

 

 . م2020/ 01/ 26 بتاريخ: في مدينة  زة  صدر 

 ه. /1441/01 الموافم:               
 رئيس دولة فلسطين  


