)قانون آدم(
اقتراح قانون
يرمي الى تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكريي رقم  24تاريخ  13/4/1968وتعديلتته

المادة الولى :
ويستعاض عنها
تُلغى المادة  24من القانون رقم  24تاريخ  13/4/1968وتعديلتته (القضاء العسكري)ُ ،
بالنص التالي:
المادة  24الجديدة:
يدخل حكمي ي ياً في
خخلتفي ي ياً لي نص آخ ي يير ع ي ييام أو خ ي يياص ،يخ ي ي ُيرج عن ص ي ييلتحية القض ي يياء العس ي ييكري وي ي ي ُ
اختصاص القضاء العييدلي أميير النظيير في جميييع الجييرائم الييتي يشييملها التعييداد الحصييريي المييذكور في
هذه المادة.

تحد من صييلتحية القضيياء العسييكري) وتييوليي القضيياء العييدلي في حييا ا معّينيية
على شطب عبارة (التي ّ
حق النظر بالجرائمي المشمولة بالتعداد المنصوص عليه في هذه المادة.

تختَص المحاكم العسكرية ،على وجه الحصر ،بالنظري في:
الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون.
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صيد
الجرائم الواقعة من عسكري على عسكري آخر أثنيياء الخدميية أو في معرضييهاي أو بسييببهاُ ،
ويق َ
بعب ي ييارة خعس ي ييكريخ لتط ي ييبيق أحك ي ييام ه ي ييذه الم ي ييادة العس ي ييكريين في الجيش وفي ق ي ييوىي المن ال ي ييداخلي

والمديريي ي يية العامي ي يية لممن العي ي ييام والمديريّة العامي ي يية لمن الدولي ي يية والضي ي ييابطة الجمركيّة والمي ي ييوظفين
الم ي ييدنيين في وزارة ال ي ييدفاع الوط ي يينيي والمح ي يياكم العس ي ييكريّة أو ل ي ييدى الجيش وق ي ييوىي المن ال ي ييداخلي
والمديريّة العامة لممن العام والمديريّة العامة لمن الدولة.
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الجرائم الواقعة على مراكز ومعسكراا وثكناا وممسسااي الجيش و قييوى المن الييداخلي والمن
المرتكبيية في هييذه
العييام والمديرييية العاميية لمن الدوليية والضييابطة
ّ
الجمركييية الدائميية أو الموقتيية ،أو ُ
ويستثنى من ذلك السجون.
المراكز ُ
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الجرائم الواقعة على انشاءاا وأعتييدة وأمييوال وآلييياا الجيش و قييوى المن الييداخلي والمن العييام

الجمركية”.
والمديريّة العامة لمن الدولة والضابطة
ّ

المادة الثانية :
تلغى الفق ي ي ييرة الخ ي ي يييرة من الم ي ي ييادة  157من الق ي ي ييانون رقمي  24ت ي ي يياريخ  13/4/1968وتعديلتت ي ي ييه (القض ي ي يياء
ويستعاض عنها بالفقرة التالية:
العسكري)ُ ،
ل تُطبّق أحكي ي ييام ه ي ي ييذه الم ي ي ييادة على مختل ي ي ييف وس ي ي ييائل اإعلتم المقي ي ييروءة والمرئيي ي يية والمسي ي ييموعة والمواق ي ي ييع
اإلكترونية ووسائل التواصلي اإجتماعي ».

المادة الثالثة :
تعييد
تُحال إدارياً إلى المحاكم المخت ّ
العامة لييدى محكميية التمييييز ،جميييع الييدعاوى الييتي لم ُ
صة ،بواسطة النيابة ّ
صة للنظر فيها بمقتضى هذا القانون وذلك فوري نفاذه ،وتُييراعى في ذلييك أحكييام المييادة
المحاكم العسكرية مخت ّ
 5من قانون أصول المحاكماا المدنيّة.

المادة الرابعة :
عمل بهذا القانون فوري نشره في الجريدة الرسمية.
ُي َ
النائبة بول يعقوبيان
12/3/2019

اسأبــاب المــوجبــــــة
لما كان من المبادئ المُست َقرّ عليها وجوب محاكمة الشخص أمام قاضيه الطبيعي ،ومن تجلّيات ذلللك
عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسللكريّة والللتي ُتشل ّكل محللاكم اسللتثنائيّة يقتضللي حصللر صللححيتها في
أضيق الحدود وبالجرائمل ذات الطابع العسكريل البحت ،مما يتوجّ ب معه تعديل المادة  24من قللانون القضللاء
العسكري لتحقيق هذه الغاية.
ولما كان هناك العديد من النصوص اخخرى المتفرّ قة التي تنصّ على صححيات للقضاء العسكري،
منها ما ورد في المادة  79قانون اخسلحة والذخائر؛ والمادة  12من قانون مقاطعة إسرائيل الصادرل بتللاريخ
ُقترح أن تكون المادة  24من
23/6/1955؛ والمادة  8من قانون  ،11/1/1958فكان لزاما ً في التعديل الم َ
قانون القضاء العسكري هي النصّ الوحيد الذي يُح ّدد الجرائم الداخلة في اختصاص القضللاء العسللكري دون
سواها.
ولما كان هنللاك العديللد من النصللوص اخخللرى بالمُقابللل تمنح الصللححية للقضللاء العللادي في بعض
الجرائم المرتكبة من عسكريين أثناء قيامهمل بمهللامهم ،ومنهللا مثحً المللادة  15من قللانون أصللول المحاكمللات
الجزائيّة؛ والمللادة  5من المرسللومل اششللتراعي رقمل  110تللاريخ  30/6/1977وتعديحتلله؛ والمللادة  19من
صت رقم  140تاريخ  27/10/1999المُع ّدل ،مما يقتضي معه الحفاظ على هذه المُكتسبات وهللو
قانون التن ًّ
ما ت ّم في التعديل المُقترح لنص المادة  24آنفة ّ
الذكر.
ولمللا كللان من الللواجب التأكيللد على عللدم خضللوعل وسللائل اشعحم والمواقللع اشلكترونيللة ووسللائل
التواصل اشجتماعي بمختلفل أنواعها للمحللاكم العسللكرية  ،مللا اسللتدعى تعللديل نصّ المللادة  157من قللانون
القضاء العسكري التي ينحصر نصّها حاليا ً باستثناءل المطبوعات من صححية هذه المحاكم.
للللللللللللللذلللللللللللللك
أتق ّدم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون ال ُمرفَقق على أمل مناقشته وإقراره.

النائبة بول يعقوبيان
12/3/2019

