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إن سن قانون عقوبات عسكري يبرره وجود نظام خاص بالجيش يستند على الطاعة فبدونها ال يستطيع الجيش أن “

يقوم بوظيفته بل ال يكون هناك جيش على اإلطالق. وإذا كان من الممكن أن يقوم الرؤساء بتوقيع الجزاءات التأديبية 
االلتزام العسكري قد يكون خطيًرا بحيث يتطلب جزاًء جسيًما، وحينئذ ال يمكن توقيعه على المخالفات البسيطة فإن 

بغير ضمانات. فالوسيلة الوحيدة هي سن تنظيم قضائي يطبق المبادئ العامة في القانون التي تكفل للمتهم هذه 
 ”الضمانات

في مجلس الشيوخ، موضًحا أن العقوبات العسكرية التي   messmer"  وزير الحربية الفرنسي "مسمير نصا قاله ما هذا
يوقعها كبار الضباط في المحاكمات العسكرية ال تتسم وروح العدالة والقانون، لذا هو يقترح تنظيم هذه المحاكمات 

انتها، مما يكفل للمتهم الذي يقف في محاكمة عسكرية بقانون يطبق القواعد العامة حتى يضمن أن العدالة قد تحققت بضم
ـًا  ."حكًما منصف

 ومبادئ قواعد من لكثير قدتتف العسكرية المحاكمات أن أدركت الماضي القرن ستينات في ففرنسا الحقيقة هي هذه
 الحرب مثل الضرورة حاالت في حتى للجميع العدالة ليضمنوا قوانينهم بتعديل قاموا لذلك والمنصفة العادلة المحاكمات
 .والفوضى واإلرهاب

 يزال ال أننا إال بذلك إلينا وصلت التي الفراعنة برديات وتشهد األزل قديم من العدل على قامت دولة أننا فرغم نحن أما
 الدستور من تشريعية مظلة تحت وذلك اإلنصاف، وقيم قواعد من لكثير تفتقر استثنائية محاكم أمام يحاكمون المدنيين
 .والقانون

 ما وفق الحقيقة ولكنها تجديفا، أو جزافا ذلك نقول ال استثنائية محاكمات هي العسكرية المحاكمات أن نقول إذ ونحن
 . العسكرية المحاكم وأحكام إجراءات عليه استقرت



 حظرا حظرها الذي ١٩٥٤ دستور مشروع باستثناء العسكرية المحاكمات أقرت جميعها المصرية الدساتير أن ورغم 
 لخضوع الباب تفتح مادة فخ في وقعنا إذ األكبر، الخطر لهما كان ٢٠١٤  في وتعديالته ٢٠١٢ دستور أن إال ، تاما
 .الحالي الدستور من ٢٠٤ المادة وهي العسكري، القضاء أمام والمحاكمة للمثول المواطنين كل

القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة : )204المادة / 2014دستور عام  ينص
ات العامة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابر

  .أثناء وبسبب الخدمة

وال يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إال في الجرائم التي تمثل اعتداًء مباشرًا على المنشآت العسكرية أو 
معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها 

أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة  أو أسلحتها
  .بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداًء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم

  .خر ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري األ

وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة 
 (.ألعضاء السلطة القضائية

 :إختصاص القضاء العسكري ليشمل طوائف وفئات جديدة من املدنينيالتوسع يف 

بعد أن كان نصا عاما ينص على أن  –جاء نص المادة الخاصة بالقضاء العسكري في الدستور ليفصل تفصيال دقيقا
ال يقبل النزاع على أن المدنيين سيخضعون في حاالت عدة للمحاكمات  -هو الذي يرتب ويبين اإلختصاصات القانون 

العسكرية ويسلبوا من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي لتفرض السلطات العسكرية بهذه المادة سلطانا واسعا تعدى 
بهذا النص الدستوري، النصوص القانونية لقانون القضاء حدود االستثناء المباح عرفا في مثل هذه األحوال، وُنقلت 

 –العسكري بشأن تحديد اإلختصاص إلى الدستور، وأضاف عليها أيضا ليحول القضاء العسكري إلى قضاء طبيعي 
 يقف أمامه المصريون جميعهم ليحاسبوا إذا ما وقع عليهم اإلتهام. –على غير الحقيقة 

ون بيان الجرائم واإلختصاصات األخرى للقضاء العسكري، فقد جاء قانون القضاء للقان 1وحيث أحالت مادة الدستور
على ثالثة معايير مختلفة، هم: اإلختصاص وتقسيمه بتحديد  2 مكرر )أ( 8مكرر،  8، 8، 7، 5، 4العسكري في المواد 

 معيار شخصي ومعيار مكاني ومعيار نوعي.
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لقضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات ا: )2014من دستور  204تنص المادة حيث   

  .المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة



                                                                                                                                                                                           
مدني أمام القضاء العسكري، إال في الجرائم التي تمثل اعتداًء مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في  وال يجوز محاكمة

أموالها رية أو حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسك

  .ة أعمال وظائفهمالعامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداًء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدي

  .ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري األخرى

 (.ن للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة ألعضاء السلطة القضائيةوأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلي
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 : يخضع ألحكام هذا القانون األشخاص اآلتون بعد المعدل: 1966لسنة  25من قانون  4المادة  

  .ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية واإلضافية -1

  .حة عموماً ضباط الصف وجنود القوات المسل -2

  .طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية -3

  .أسرى الحرب -4

  .أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية -5

عربية المتحدة، إال إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضي الجمهورية ال -6

  .دولية تقضي بخالف ذلك

  :الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان، وهم -7

 .كل مدني يعمل في وزارة الحربية أو في خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان

 :ذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم اآلتيةتسري أحكام ه المعدل: 1966لسنة  25من قانون  5المادة 

يشغلها  ( الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو األماكن أو المحالت التي أ

 .العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت

 .ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها ( الجرائم التي تقع على معدات ب

 .ج( الجرائم التي تقع في المناطق المتاخمة لحدود الجمهورية ويصدر بتحديد هذه المناطق والقواعد المنظمة لها قرار من رئيس الجمهورية

مكررا )أ( من الباب السابع من الكتاب الثاني من  137ابع والخامس وكذا في المادة د( الجرائم المنصوص عليها في األبواب األول والثاني والثالث والر

 .ضده قانون العقوبات وفي الباب الخامس عشر من الكتاب الثالث من القانون المذكور إذا ارتكبها أحد العاملين في المصانع الحربية أو ارتكبت

معدات أو مهمات المصانع الحربية أو على أموالها أو المواد األولية التي تستخدمها أو على وثائقها  وكذلك جميع الجرائم التي تقع على منشآت أو آالت أو

 .أو أسرارها أو أي شيء آخر من متعلقاتها

 : تسري أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتي المعدل: 1966لسنة  25من قانون  7المادة 

  .اص الخاضعين ألحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهمكافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد األشخ -1

 .كافة الجرائم التي ترتكب من األشخاص الخاضعين ألحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين ألحكام هذا القانون -2

ارج الجمهورية العربية المتحدة عمالً يجعله فاعالً أو شريكاً كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون ارتكب خ المعدل: 1966لسنة  25من قانون  8المادة 

  .في جناية أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكري يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه

  .سكريةأما إذا كان الفعل معاقباً عليه، فإن ذلك ال يعفي من المحاكمة ثانية أمام المحاكم الع

 .إال أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها

يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من األحداث الخاضعين ألحكام هذا القانون, : المعدل 1966لسنة  25من قانون مكرر  8المادة 

قعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين ألحكام هذا القانون, وذلك كله وكذلك الجرائم التي تقع من األحداث الذين تسري في شأنهم أحكامه إذا و

 .بشأن األحداث 1974لسنة  31استثناًء من أحكام القانون رقم 

( 52, 40, 38, 31, 30, 29, 28, 27, 25المشار إليه عدا المواد ) 1974لسنة  31ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم, أحكام القانون رقم 

 .منه

 .ويكون للنيابة العسكرية جميع االختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب االجتماعي المنصوص عليها في قانون األحداث

مواجهة  في ويصدر وزير الدفاع باالتفاق مع وزير الداخلية والوزير المختص بالشئون االجتماعية, القرارات الالزمة لتنفيذ التدابير التي يحكم بها

 .الحدث



 نصوص موادباإلضافة إلى ، مواد قانون القضاء العسكرينصوص والمادة الدستورية نص بين وبالنظر بعد الجمع 
نجد أن الثالثة معايير المحددة سلفا ما زالت موجودة كما هي   2014،3-10-27بتاريخ  2014لسنة  136القانون رقم 

 إال أنها توسعت لتشمل طوائف وفئات جديدة من الشعب المصري.

 كام قانون القضاء العسكري سواء وقعت منهم أو ضدهم، ال وهو أن هناك أشخاص خاضعين ألح شخصي: معيار
يحاكمون إال أمامه، بشرط أن تكون الجريمة قد تمت أثناء قيامهم بمهام وظيفتهم وأن يكون متمتعين بحمل الصفة 
العسكرية وقت ارتكاب الجريمة، وهذا المعيار أخضع فئات كاألحداث من طلبة كليات ومعاهد ومدارس ومراكز 

أو أحد هيئاتها أو  4ب العسكرية للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية كما أخضع المدنيين العاملين بوزارة الدفاعالتدري
 وهؤال األشخاص هم:  شركاتها أو مصانعه، 

 المسلحة القوات ضباط )أ(

 المسلحة القوات وجنود الصف ضباط )ب(

 العسكرية والكليات المهني والمعاهد التدريب ومراكز المدارس طلبة )ج(

 الحرب أسرى )د(

 وقتية أو خاصة أو عامة خدمة لتأدية رئيس الجمهورية من بأمر تشكل عسكرية قوات أي )ه(

 ذلك بغير معاهدات تقضي وجود عدم حالة في بمصر إقامتهم إذا كانت بهم الملحقون أو الحليفة القوات عسكريو )و(

                                                                                                                                                                                           
يختص القضاء العسكري، دون غيره، بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في األبواب )األول : المعدل 1966لسنة  25من قانون مكرر )أ(  8المادة 

ي شأن الكسب غير ف 1975لسنة  62والثاني والثالث والرابع( من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 

ويكون للنيابة العسكرية جميع  .المشروع التي تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين ألحكام هذا القانون، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إال بعد تقاعدهم

ختص النيابة العسكرية، دون وفي جميع األحوال ت .االختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع

 .غيرها، ابتداًء بالتحقيق والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة ال عالقة لها بالخدمة العسكرية، أحالتها إلى جهة االختصاص
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لى القوات المسلحة مع عدم اإلخالل بدور القوات المسلحة في حماية البالد وسالمة أراضيها وأمنها، تتو): 2014لسنة  136من القانون  1المادة  

الغاز  معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط

يدخل في حكمها، وتعد هذه والممتلكات العامة وما  وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق

 (المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها في المادة األولى من هذا القرار : )2014لسنة  136من القانون  2لمادة ا

 (وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصةبقانون الختصاص القضاء العسكري، 
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 :يعد الشخص أنه في خدمة الميدان في إحدى الحاالت اآلتية: المعدل 1966لسنة  25قانون من  85لمادة ا 

 .عمليات حربية ضد عدو داخل البالد أو خارجها عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقاً بها في وقت تكون فيه تلك القوة في -1

 .عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقاً بها وتكون منذرة بالتحرك أو االستعداد لالشتراك في القتال ضد عدو داخل البالد أو خارجها -2

 .بية المتحدةعندما يكون أحد أفراد القوات المسلحة أو ملحقاً بها موجوداً خارج حدود الجمهورية العر -3

 .في الحاالت األخرى التي يصدر بشأنها قرار من وزير الحربية -4

 .ويعتبر في حكم العدو، العصاة والعصابات المسلحة

 .كما تعتبر السفن والطائرات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها الجمهورية العربية المتحدة



 أي على المسلحة خدمة القوات في أو الدفاع بوزارة يعمل مدني كل وهم 5الميدان خدمة أثناء العسكريون الملحقون )ز(
 كان وجه

 العامة المخابرات أفراد )ح(

  :وهو يرتبط بمكان وقوع الجريمة، فكل الجرائم التي تقع في حدود هذه األمكان هي من إختصاص معيار مكاني
 القضاء العسكري، أيا ما كان مرتكبها، وهذه األماكن هي:

م التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو األماكن ( الجرائ )أ
 أو المحالت التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت.

عد المنظمة لها قرار ( الجرائم التي تقع في المناطق المتاخمة لحدود الجمهورية ويصدر بتحديد هذه المناطق والقواب)
 من رئيس الجمهورية.

 :)وهو يرتبط بنوعية معينة من الجرائم، يكون اإلختصاص في نظر التحقيق والمحاكمة في  معيار نوعي )موضوعي
 هذه الجرائم للقضاء العسكري: وموضوعات هذه الجرائم هي:

 القوات المسلحة وكافة متعلقاتها. 6( الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار أ)

من قانون العقوبات  11( من الكتاب الثاني10والرابع 9والثالث 8والثاني 7( الجرائم المنصوص عليها في األبواب )األولب)
في شأن الكسب غير المشروع التي تقع من ضباط القوات  1975لسنة  62والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 

 .لم يبدأ التحقيق فيها إال بعد تقاعدهمولو ، المسلحة
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الة الحرب فقط بل تشمل الحالة التي يتواجد فيها أحد أفراد القوات المسلحة أو الملحق بها خارج حدود الجمهورية خدمة الميدان: ال تقتصر على ح  

ق.ا.ع( وكذلك الحاالت التي يصدر فيها قرار من وزير الدفاع بمقتضى التفويض الصادر من  85/3المصرية ولو لم تكمن في زمن الحرب )مادة 

( وهي محددة في مناطق شبه جزيرة سيناء والمنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية والوحدات المتحملة لمواقع والوحدات ق.ا.ع 85/4المشرع له )مادة 

والطائرات  المنوبة ألغراض العمليات والوحدات التي ترفع درجة استعدادها أكثر من الحاالت اليومية فضال عن اعتبار األفراد المتواجدين على السفن

 ق.ا.ع(. 85ي خدمة الميدان بمجرد مغادرتها ج.م.ع ولو لم تكن متوجهة لالشتراك في أي أعمال حربية )الفقرة األخيرة من المادة الحربية أيضا ف

 797صـ  2006المستشار عمر علي نجم "دستورية القضاء العسكري بين اإلطالق والتقييد" رسالة دكتوراه طـ  -
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 :يعتبر سراً من أسرار الدفاع المعدل: 1937  سنةل  58 رقممن قانون العقوبات  85المادة  

يجب المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية واالقتصادية والصناعية التي بحكم طبيعتها ال يعلمها إال األشخاص الذين لهم صفة في ذلك و (1)

 .مراعاة لمصلحة الدفاع عن البالد أن تبقى سراً على من عدا هؤالء األشخاص

يعلم شياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من األشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البالد أال األ (2)

 .قرة السابقةفبها إال من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سراً على من عداهم خشية أن تؤدي إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في ال

لعسكرية األخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيالتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون ا (3)

 .واإلستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشره أو إذاعته

لومات المتعلقة بالتدابير واإلجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك األخبار والمع (4)

 .فيجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها

7
 المعدل  1937 لسنة  - 58 رقمأ( من قانون العقوبات  85تى وح 77)المواد من  الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج  

8
 المعدل  1937 لسنة  - 58 رقممكرر( من قانون العقوبات  102وحتى  86)المواد من حكومة من جهة الداخل الجنايات والجنح المضرة بال  



 

ومصانع وشركات، الطرق التي يمشي الناس فيها  ،مصر جميعها حدودا ومنشآت وتطبيقا لهذه النصوص فإن
أو التحدث عنها أو بشأنها إال ألفراد السلطة  ،والمواصالت، أصبحت منطقة عسكرية يمنع اإلقتراب منها أو التصوير

 كمدني مصري معرضا للمثول أمام المحكمة العسكرية. العسكرية، وإال ستكون 

 المدنيين المصريين )بالغين وأحداث( معرضين للمثول أمام القضاء العسكري للتحقيق والمحاكمة: كما أن

  إذا حدث نزاع بينهم وبين صاحب صفة عسكرية )ضباط أو ضباط صف أو أفراد( ونتج عن ذلك جريمة وقعت من أو
   يفته.بسبب تأديته أعمال وظت عمتى وقعلى العسكري 

 .إذا كان عامال بالقوات المسلحة أو أحد هيئاتها أو شركاتها أو مصانعها، أثناء خدمة الميدان 
 .)إذا ارتكب جريمة من الجرائم الخاصة بالتجنيد )التهرب، التخلف، ...إلخ 
 ادها أثناء تأدية وظيفتهم أو على منشأتها إذا ارتكب جريمة مما تمثل إعتداء مباشرا على القوات المسلحة أو على أفر

ومصانعها ومهماتها ومركباتها ومعداتها أو على أسلحتها أو أوراقها ومستنداتها أو أسرارها أو على حدود الدولة 
 الخاضعة لسلطتها.

  الغاز بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط  للدولة المنشآت العامة والحيويةإذا ارتكب جريمة ضد
والممتلكات العامة  وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق

 .وما يدخل في حكمها
 .إذا كان طالبا في إحدى كليات أو معاهد أو مدارس أو مراكز تدريب القوات المسلحة 

 

 التنازع يف إختصاص احملامك العسكرية:

السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم )قبل تعديلها ينص على أن:  48لمادة كان نص ا
 (.داخاًل في اختصاصها أم ال

وكانت هذه المادة بهذا النص تقرر مبدًأ استثنائيا غريبا، وتعطي للجهات القضائية العسكرية حقا وسلطانا قانونيا دون 
قانونية تجور به على دور المحكمة الدستورية في تحديد اإلختصاص عند التنازع بين  سند واقعي، وتحدث مغالطة

الجهات القضائية المختلفة، كما أن المادة سالفة الذكر كانت تعلي من شأن ومرتبة الجهات القضائية العسكرية ذو الوالية 
والية العامة، إذ كانت تعطي للسلطات القضائية االستثنائية على سائر الجهات القضائية وأولها جهة القضاء العادي ذي ال

 .دون أن تملك أى جهة قضائية أخرى منازعتها فى ذلكالعسكرية الحق في نظر أي دعوى ترى أنها من إختصاصها 
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 عدلالم  1937 لسنة  - 58 رقم( من قانون العقوبات 111وحتى  103)المواد من  الرشوة  

10
 المعدل  1937 لسنة  - 58 رقم( من قانون العقوبات 119وحتى  112)المواد من  اختالس المال العام والعدوان عليه والغدر  

11 
 المعدل  1937 لسنة  - 58 رقم( من قانون العقوبات 119وحتى  77)المواد من  الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية 



أنه في حالة وجود نزاع على اإلختصاص  12قانون اإلجراءات الجنائيةوإذ كان المتبع قضائيا في األمور الجنائية طبقا ل
ان إيجابيا بتمسك هيئتين أو دائرتين قضائيتين بنظر نفس الدعوى، أو كان سلبيا بتخليهما عن نظر الدعوى سواء ك

ورفض الفصل فيها بحجة عدم إختصاصهما، أن يكون الفصل في هذا التنازع للمحكمة األعلى وهي محكمة الجنح 
بتدائية أو يكون الفصل لمحكمة النقض في هذا المستأنفة إذا كان النزاع في دائرتين قضائيتين في نفس المحكمة اإل

جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم التنازع إذا كان التنازع بين 
 13.الجنايات أو من محكمة عادية ومحكمة استثنائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض

، تجعل الفصل 14 بشأن إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا  1979 لسنة  - 48 رقممن قانون  25دة كما أن الما
 في تنازع اإلختصاص بين الجهات القضائية إحدى مهمات المحكمة الدستورية وحدها.

  48 ةبقاء نص الماد تأييدمن قانون القضاء العسكري على: ) 48بشأن نص المادة  15وجرى قضاء محكمة النقض
من قانون األحكام العسكرية قائما, استثناء من النصوص الواردة في التشريعات العامة الالحقة, أنه ظل ماضيا في 

 -من قبل  - 1965 لسنة 43 تحقيق الغرض منه, سواء في ظل قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم
ختصاص أم في قانون كلتا المحكمتين العليا والدستورية تنازع اال -منه على محكمة  17والذي كان ينص في المادة 

 -إليهما, فقد جر  قضاء هذه المحكمة  -على التعاقب  -الذي نقل الفصل في تنازع االختصاص  -من بعد  -
المشار إليه بهذا المفهوم على التنازع السلبي بين السلطات القضائية   48 على تطبيق نص المادة -محكمة النقض 

ة وبين المحاكم العادية, وألزمت هذه المحاكم بالفصل في أية جريمة تر  تلك السلطات عدم اختصاصها بها العسكري
 . (اعتبارا بأن قرارها في هذا الشأن هو القول الفصل الذي ال يقبل تعقيبا

                                                           
الفصل الثالث: في تنازع  -الباب األول: في االختصاص  -الكتاب الثاني: في المحاكم المعدل،  1950 لسنة  - 150 رقم -ئيةاإلجراءات الجنا قانون  12

 (231:  226المواد ) االختصاص
13 

ق أو الحكم تابعتين إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيمن قانون اإلجراءات الجنائية:  226المادة  

تفصل لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل منهما نهائياً اختصاصها أو عدم اختصاصها وكان االختصاص منحصراً فيهما، يرفع طلب تعيين الجهة التي 

 .فيها إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة االبتدائية

باالختصاص، أو بعدم االختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين إذا صدر حكمان :  من قانون اإلجراءات الجنائية 227المادة 

 .ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية ومحكمة استثنائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض

  .أوال: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح  :رها بما يأتيتختص المحكمة الدستورية العليا دون غي:  25المادة   14

عن ثانيا: الفصل في تنازع االختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات االختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى 

  .ت كلتاهما عنهاموضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل أحدهما عن نظرها أو تخل

ضائي ثالثا: الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص ق

 .واآلخر من جهة أخرى منها
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   1987 - 2 - 4 بتاريخ   - قضائية   56 لسنة   -  4716 الطعن رقم   -  النقض الجنائي 



ات القضائية تختص السلط)من قانون القضاء العسكري التي تنص على:  48نص المادة  16إال أن هذا األمر بعد تعديل
أظنه لن يدوم بهذ الشكل  ،(العسكرية دون غيرها بالفصل في الجرائم الداخلة في اختصاصها وفًقا ألحكام هذا القانون

ويكون األمر راجعا للقواعد العامة المقررة بشأن الفصل في تنازع اإلختصاص، ويتيح هذا النص طبقا لم عدل إليه، أن 
ات قضائية أخرى إختصاصا لها في أحد الدعاوى التي تنظرها السلطات القضائية ترى جهة القضاء العادي أو أي جه

العسكرية والمنازعة معها في أمر إختصاصها هذا، كما يحيل كذلك الفصل في النزاع إلى المحكمة الدستورية العليا 
 طبقا لقانونها.

رية وحدها، كما كان سابقه، وقرر فقط حيث لم يقصر النص الفصل في تنازع اإلختصاص على الجهات القضائية العسك
 أن السلطات العسكرية مختصة بالجرائم الداخلة في إختصاصها وفقا للقانون. 

 : حماكامت اس تثنائية ابلقانون

ـًا للمادتين  • المعدل، فإن األحكام العسكرية  1966لسنة  25من قانون القضاء العسكري رقم  100و 97وفق
الحضورية والغيابية تخضع لسلطة التصديق وهي لرئيس الجمهورية بصفته القائد األعلى للقوات المسلحة وله أن ينيب 

ي وإنشاء محكمة عليا للطعون بالنقض، يقع الحكم أواًل أحد الضباط فى ذلك، وحتى بعد التعديل بإنشاء درجات للتقاض
في يد الضابط المصدق ليرى ما األمر وما السياسة المتخذة بشأنه وذلك إجراء أقره قانون األحكام العسكرية ومن بعده 

طيع من خاللها قانون القضاء العسكري ليكون الحكم نهائيًّا يقبل التنفيذ أو الطعن، وسلطة التصديق هنا سلطة واسعة يست
إيقاف تنفيذ األحكام أو تخفيفها وإبدالها بعقوبات أقل منها أو إعادة المحاكمة مرة أخرى أو حفظ الدعوى حتى في حالة 
صدور الحكم بالبراءة ألول مرة فإن للضابط المصدق األمر بإعادة المحاكمة مرة أخرى بعكس صدور الحكم بالبراءة 

 .زًما بما قضت به المحكمة وال يجوز له تغيير الحكمبعد التصديق فإنه يصدق عليه مل

ـًا للمادتين  • من القانون نفسه، فإن القضاء العسكري خاضع لكل األنظمة المنصوص عليها من قوانين  54و 3ووفق
الخدمة العسكرية، والتي من أهم خصائصها االنضباط والطاعة اللتان تتنافيان مع مقتضيات العمل القضائي، كما يتم 

 .تعين القضاة العسكريين بقرار من وزير الدفاع ويكونون تحت االختبار فترة، ويجوز عزلهم أيًضا بالطريق التأديبي

ـًا للمادتين  • أيًضا، فإن القضاء العسكري خارج على المبادئ العامة بالنسبة للمحاكمات الغيابية التي  78و 77ووفق
الحكم إذا قدم المتهم نفسه أو قبض عليه قبل إتمام محاكمته غيابيًّا أو  تقضي ببطالن ما تم من إجراءات المحاكمة وكذا

 .قبل سقوط العقوبة
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 1966لسنة  25رقم  بعض أحكام قانون القضاء العسكريبشأن تعديل  2012لسنة  21من قانون رقم  3المادة  2012-5-9 فيباالستبدال  تعديل  



ـًا للمادة  • من  1ورغم النص في الدستور على أن القضاء العسكري جهة مستقلة وأن قضاته مستقلون، إال أنه وفق
رة الدفاع، وفي ذلك النص القانوني قانون القضاء العسكري فمن يقوم بشأن القضاء العسكري هيئة من هيئات وزا

خضوًعا إداريًّا وإشرافيًّا يطعن في االستقاللية المزعومة والتجرد والحيادية المفترضة في القضاء العسكري، وذلك 
 .لتبعيته ألحد أجهزة السلطة التنفيذية متمثلة في وزارة الدفاع

ـًا للمادة  • ء المدني، أمام المحاكم العسكرية، ويحرم تبًعا لذلك من قانون القضاء العسكري، يحظر االدعا 49ووفق
 .المدعي بالحقوق المدنية أو المضرور من تقديم طلبات أو دفاعه أمام القضاء العسكري

ـًا للمادة  • من قانون القضاء العسكري، تم إباحة انعقاد المحاكمة العسكرية في أي مكان دون عبرة  53ووفق
بمكان ومحل وقوع الجريمة أو محل إقامة المتهم أو مكان القبض على المتهم، المقرر باالختصاص المكاني، والمرتبط 

ـًا للقواعد العامة في القضاء الجنائي العادي بنص المادة  من قانون اإلجراءات الجنائية، وكذلك نجد أن هذا  217طبق
ًّا بانعقاد المحاكمات في أي موقع وأي مكان دون اشتراط ض مانات خاصة بالمكان تجعله مناسًبا األمر ارتبط عملي

لموقف القضاء وكلمة العدالة بما يكفل تحقيق المحاكمة العادلة المنصفة، إذ نجد أن الواقع العملي أثبت أن المحاكمات 
 .العسكرية قد تجرى في مطابخ السجون العسكرية أو داخل معسكرات التدريب

ـًا للمواد  • ء العسكري، فإن القاضي العسكري هو وحده الذي ينظر في من قانون القضا 63و 62و 61و 60ووفق
طلب المعارضة في صالحيته بنظر الدعوى التي أمامه، وهو الذي يقرر منفرًدا إن كان هذا الطلب مقبواًل أم ال، بعكس 

لمحكمة  طبيعة الحال في القضاء العادي الذي يرفع يد القاضي عن الدعوى التي ينظرها إذا قدم طلب رده ويحيل األمر
 .أعلى للفصل في موضوع طلب الرد

 


