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أحكام المحاكم العسكرية من ضمانات حق الدفاع التي        علي         يعد الحق في الطعن     
 ونية التي تطلبها القانون للمتهمنات المحاكمة القانتكفل الرقابة القضائية علي تطبيق ضما

وقد كفل المشرع الجنائي العسكري للمتهم سائر الضمانات التي ينص عليهـا القـانون              
 فقرر نظام التصـديق علـي       ،العام على النحو الذي يتفق ومقتضيات النظام العسكري       

قاً من الطرق الطعن علي  وال يعد طري،أحكام المحاكم العسكرية الذي يتم بصورة تلقائية
 وإنما أسلوب من أساليب المراقبة واإلشراف مـن قبـل السـلطات             ،األحكام العسكرية 

العسكرية العليا اقتضتها طبيعية النظام العسكري واعتبار المحاكم العسكرية قطاعاً تابعاً           
ـ          ،له  ،ون كما تخضع األحكام العسكرية للطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا للطع

 . )١( إعادة النظر في األحكام العسكريةإلتماسهذا باإلضافة لطلب 
 

 المعدل بالقانون رقم    ١٩٦٦ لسنة   ٢٥        وقد حرص قانون القضاء العسكري رقم       
 إعادة النظر إلتماس علي منح المحكوم عليه من العسكريين حق تقديم        ،٢٠٠٧ لسنة   ١٦

 الواردة به وعلي الوجه المبين فيه  ومنح         في الحكم الصادر ضده في الجرائم العسكرية      
حق الطعن  _ وكذلك النيابة العسكرية    _ كذلك المحكوم عليه من العسكريين أو المدنيين        

في األحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام أمـام              
قواعـد و اإلجـراءات      وتسري علي هذه الطعون ال     ،المحكمة العليا للطعون العسكرية   

 لسنة  ٥٧الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم            
 كما تخـتص المحكمـة     ، في شأن حاالت وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض        ١٩٥٩

بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة فـي جـرائم               
قاً لقواعده وإجراءاته المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجنائيـة         طب ،القانون العام 

وبذلك يكون المشرع الجنائي العسكري قد حقق كافة الضمانات التي كفلها القانون العام             
 . لطعن بالنقض في الحكم الصادر ضدهللمتهم با

                                                
ام العسكریة     –مأمون سالمة   / د. أ -)١( راءات   – قانون األحك ات  واإلج ي   – العقوب ر العرب   -١٩٨٤ – دار الفك

ب  / د. ٤٤٩ص  د غری ام أحم كري  –عص اء العس انون القض ي ق نقض ف كندریة  – ال ارف باإلس أة المع  – منش
ري   / د. ٥٢ ص - ٢٠٠٨ ف بك ري یوس ع       –بك اقھا م دي اتس كري وم اء العس ام القض دنیین أم ة الم  محاكم

ة      رعیة الداخلی ة والش ق الدولی ة   –المواثی اء القانونی ة الوف ي   – مكتب ة األول د ال / د. ١١٢ ص - الطبع ریم عب ك
. ٥٩٢ ص– ٢٠٠٨ – جامعة المنصورة – رسالة دكتوراه –محاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري  –عبادي 

 .  ٥١ ص – ٢٠٠٨ – دار النھضة العربیة – قانون القضاء العسكري الجدید –فتحي محمد أنور / د
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  :اآلتي التساؤل في إشكالية البحث الرئيسية تثور -
   األحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ؟في أهم طرق الطعن  هيما

  :اآلتي في ثمة تساؤالت فرعية تمثلت الرئيسي عن هذا التساؤل ويتفرع
 هو المقصود بنظام التصديق على األحكام العسكرية ؟ ما -
  للطعون؟العليا العسكرية المحكمة أمام العسكرية األحكام في الطعن طرق  هيما -
  العسكرية؟ األحكام في النظر إعادة بإلتماسهو المراد  ام -
 

– 
 يقوم على تحليل وبيـان      الذي التحليلي النظري هذا البحث بالمنهج     في الباحثة   تلتزم -

 ين  ومقارنة ذلـك بالقـانون     المصري كل القانون    في العسكرية   األحكام فيطرق الطعن   
 في طعن المنظمة لطرق الاألحكام تلك أهم إبراز في ، محاولة منها واإلنكليزي الفرنسي

 .                                                           األحكام العسكرية
القضـائية   أو الفقهية   تجاهاتالوا اآلراءستعراض بعض   إ كذلك تشمل الدراسة أيضاً      -

 إلى د توصلت الدراسة أيضاً ذلك، وق  أمكن  ما إليها اإلضافة أو فيها   ةووجهة نظر الباحث  
 الصادرة مـن المحـاكم      األحكام بعض المقارنات فيما يتعلق بطرق الطعن على         إجراء

 .العسكرية
 

 

وقد حدد القانون العسكري السلطات المختصة بالتصديق علي األحكام العسكرية                   
ام المحكمة العسكرية العليـا     كما حدد القواعد الخاصة بالطعن في األحكام العسكرية أم        

 . إعادة النظر في األحكام العسكرية إلتماس وكذلك حدد قواعد طلب ،للطعون
  : إلي المباحث التاليةبحثولذلك سنقوم بتقسيم هذا ال        

 .  التصديق علي األحكام العسكرية:        المبحث األول
 العسـكرية العليـا             ية أمام المحكمة   الطعن في األحكام العسكر    :المبحث الثاني           

 .للطعون
 .إعادة النظر في األحكام العسكرية إلتماس :        المبحث الثالث



 ٤


 

  
 أحد أساليب الرقابة لضـمان      )١(يعد نظام التصديق علي أحكام المحاكم العسكرية             

علي تحقيق مزايا هـذا النظـام       أيضاً   و ،من المحاكم العسكرية  سالمة األحكام الصادرة    
حـق مراجعـة     و ،أعطي السلطة المناط بها التصديق علي الحكم      حيث  بطريقة أخري   

 فهو إجراء تتواله سلطة مختصة به قانوناً ويناط بها إعادة النظر            ،األحكام بعد صدورها  
لموضوعية وسـائر اإلجـراءات   في الدعوى الصادر فيها الحكم من الناحية القانونية وا     

 ، وإذا انتهت سلطة التصديق إلي صحة الحكم وافقت عليـه وأبرمتـه  .التي اتخذت فيها 
 .  )٢(وإذا تبينت أن فيه خطأ رفضته

 للطبيعة القانونية التي يتم بها نظام التصديق علي أحكام المحاكم العسكرية             نظراًو      
_ ابط من القضاء العسكري برتبة مناسبة      ض_ يعاون الضابط المصدق مستشار قانوني      

ـ                هـذا   ديتولى مراجعة القضية الصادر فيها الحكم وما اتخذ فيها من إجراءات  وال يع
ـ ؛الحق افتئاتاً علي وظيفة القضاء     الحكم  ألن الضابط المصدق ال يتدخل إال بعد النطق ب

 . وأغلب سلطاته لصالح المتهم
 

 لعدم توافر األحكام ؛الطعن علي األحكام العسكرية       فالتصديق ليس سبيالً من سبل 
         للنظرية العامة فـي قـانون اإلجـراءات الجنائيـة           وفقاًالواجب توافرها في الطعون     

             .المنظمـة لـه أي لنظـام التصـديق         في األحكـام القانونيـة       ،أو المرافعات المدنية  
لتصـديق علـي أحكـام المحـاكم     ويري البعض أن المشرع قد قصد من إقرار نظام ا        

 . )٣(العسكرية توضيح المظهر العسكري للحكم الصادر من القضاء العسكري
       ونظم المشرع إجراءات وقواعد التصديق علي األحكام في القسم الخامس مـن             

   .منه ) ١٠١ إلي ٩٧( في المواد من الكتاب األول من قانون القضاء العسكري 
                                                

م         -)١( انون رق ادر بق ري الص نة  ٢٥ اقتبس قانون القضاء العسكري المص ي    م، ن١٩٦٦ لس ام التصدیق عل ظ
 . م من النظام البریطاني١٨٩٣الصادر في عام " قانون األحكام العسكریة " األحكام العسكریة من 

 ١٩٦٦ – دار المعارف بمصر – شرح قانون األحكام العسكریة الجدید – كمال حمدي –سعد العیسوي /  د-)٢(
 . ٤٩ ص – مرجع سابق – قانون القضاء العسكري الجدید –فتحي محمد أنور / د .٢٢١ ص -
ارف   – النظریة العامة للقضاء العسكري المصري والمقارن –قدري عبد الفتاح الشھاوي /  د -)٣( أة المع  منش

 جامعة – رسالة دكتوراه – نظریة العقوبة العسكریة –جودة حسین جھاد / د. ٣٥٦ ص –١٩٧٥ -باإلسكندریة
 . ٥٠ ص – المرجع السابق –حمد أنور فتحي م/ د. ٣٦٦ ص –١٩٨٠ – كلیة الحقوق –القاھرة 
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من قانون القضاء العسكري السيد رئيس الجمهوريـة حـق         ) ٩٧(       أعطت المادة   
 وأجازت له تفويض غيره     ،حكام الصادرة من المحاكم العسكرية    األالتصديق علي كافة    

ط الذي أعطيت له سلطة التفـويض فـي      بمن ضباط القوات المسلحة كما أجازت للضا      
أن يفوض غيره من الضباط سلطة التصديق علي أحكـام  األصل من رئيس الجمهورية     

يمتلـك  " من قانون القضاء العسكري علي أنـه        ) ٩٨( وقد نصت المادة     .هذه المحاكم 
 لخطورتهـا وهـي     نظراًرئيس الجمهورية وحده بسلطة التصديق علي بعض األحكام         

لضباط بالطرد  واألحكام الصادرة علي ا،األحكام الصادرة باإلعدام في الجرائم العسكرية
 واألحكام الصادرة علي الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات           ،عموماًالخدمة  
 .)١(المسلحة
 السلطات المختصة قانوناً بسلطة التصديق علي األحكـام       اوهاتين المادتين حددت          
  سلطة التصديق في األصل وفي كل الحاالت لرئيس الجمهورية         ا حيث جعلت  ،العسكرية

 ولكن هناك بعض األحكام     ،حكام المحاكم العسكرية  أالذي له وحدة سلطة التصديق علي       
ط المفوض  بيجوز له تفويض غيره من الضباط في هذه السلطة بالتصديق ويجوز للضا           

بالتصديق من رئيس الجمهورية أن يفوض من يراه في سلطته المفوض فيها من الرئيس 
 . )٢(ها أو كلهابالتصديق علي األحكام العسكرية بعض

 

سالفة الذكر يتعـين أن يكـون       ) ٩٨(        وهناك بعض األحكام التي حددتها المادة       
التصديق عليها من رئيس الجمهورية شخصياً وال يجوز له تفويض أي شخص غيـره              

 .   )٣(في سلطة التصديق عليها
 

 المستبدلة بقـانون    المشار إليها ) ٩٨(من المادة   ) ١(وجدير بالذكر أن البند رقم             
م حيث كان ينص قبل تعديله علي األحكام الصادرة باإلعدام مـن            ٢٠٠٧ لسنة   ١٦رقم  

        ، كان يخـتص بالتصـديق عليهـا رئـيس الجمهوريـة شخصـياً             ،المحاكم العسكرية 
                                                

م  -)١( انون رق ن ق ة م ادة الثالث ع الم نة ١٦ راج میة٢٠٠٧ لس دة الرس دد : م، بالجری رر، ١٦الع  مك
٢٣/٤/٢٠٠٧  . 

ري      –مجدي صالح الجارحي  /  د -)٢( ام المص ي النظ اكم العسكریة ف ة  – ضمانات المتھم أمام المح  دار النھض
 .  ٥٣ ص– مرجع سابق – النقض في قانون القضاء العسكري –م غریب عصا/ د. ٢٣٣ ص-٢٠١١ –العربیة 

 ١٩٩٤ – دار النھضة العربیة – اختصاص المحاكم العسكریة بجرائم القانون العام –محمود أحمد طھ /  د-)٣(
 .  ٤٥٠ ص – مرجع سابق - قانون األحكام العسكریة –مأمون سالمة / د.أ. ١٤١ ص –
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ختصاص علي األحكام الصادرة باإلعدام في الجـرائم        إلوجاء هذا التعديل وقصر هذا ا     
تالي فإن األحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في غير الجـرائم            وبال ،العسكرية فقط 

العسكرية يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض غيره في سلطة التصديق عليهـا علـي              
 . )١(سالفة الذكر) ٩٧(النحو المقرر في المادة 

 

       ويعتبر التصديق علي األحكام الصادرة من المحاكم العسـكرية عمـالً قضـائياً        
 للحكم الصادر من المحكمة وبالتالي فهو يخضع للقواعـد الخاصـة باألعمـال              مكمالً

 . القضائية وال يجوز الطعن فيه أمام مجلس الدولة
 


      

ط المصدق عند   بمن قانون القضاء العسكري سلطات الضا     ) ٩٩(       وحددت المادة   
 أو تخفيف العقوبـات     ،ون له حق التصديق علي الحكم كما ه        فيكو ،عرض الحكم عليه  

 كان نوعها  أو إلغاء كل العقوبات أو بعضها أياً، أو إبدالها بعقوبة أقل منها   ،المحكوم بها 
 أو إلغاء الحكم    ، أو إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها       ،)أصلية أو تبعية أو تكميلية      ( 

محاكمة أمام محكمة أخري وفي هذه الحالة يجب أن مع  حفظ الدعوى أو األمر بإعادة ال
ط المصدق إضافة إجراء جديد إلي إجـراءات        ب وال يملك الضا   .يكون هذا القرار مسبباً   

 . الدعوى المطروحة عليه
 

ط المصدق سـلطات    بضالل       ومن الواضح من أحكام هذا النص أن المشرع خول          
 فالنص لم يترك مكنة لم      ،التصديق عليها واسعة وغير محددة بصدد األحكام التي يتولى        

 ،يخولها له حيث جعل له سلطة تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها           
 كما جعل له سلطة إيقاف تنفيذ العقوبـات       ،وكذلك إلغاء كلها أو بعضها أياً كانت نوعها       

ـ     ،كلها أو بعضها   ادة المحاكمـة أمـام    وإلغاء الحكم كله مع حفظ الدعوى أو األمر بإع
 .)٢(محكمة أخري وفي هذه الحالة يجب أن يكون هذا القرار مسبباً

                                                
دقي /  د-)١( رحیم ص د ال ة   –عب راءات الجنائی ادئ اإلج وء مب ي ض كري ف اء العس انون والقض روعیة الق  مش

  –عبد الكریم عبادي / د. ١٧٦، ١٧٥ ص-١٩٨٩ – دار النھضة العربیة –والنظریة العامة للحقوق والحریات 
 . ٥٩٢ ص – مرجع سابق –محاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري 

ابق   –العسكریة  قانون األحكام –مأمون سالمة   / د. أ -)٢( رحیم صدقي     / د .٤٥٠ ص – المرجع الس د ال  –عب
ابق   - ضمانات المتھم أمام المحاكم العسكریة  –مجدي الجارحي / د. ١٧٧ ص –المرجع السابق     – المرجع س

 .١١٤ ص – مرجع سابق – محاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري –بكري یوسف بكري / د. ٢٣٥ص 
 .٤٩ ص– مرجع سابق –ون القضاء العسكري الجدید  قان–فتحي محمد أنور / د
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 أن سلطة الضابط المصدق في التصديق هي سلطة ليسـت           )١(ويري بعض الفقه        
مطلقة بالنسبة لجميع الجرائم وإنما هي مقيدة بالقيود والضوابط المقـررة فـي قـانون             

   فمثالً سلطته في إلغـاء العقوبـة     ،الجرائم والعقوبات بالعقوبات العام خاصة فيما يتعلق      
أو استبدالها بالنسبة لجرائم القانون العام أو الجرائم المختلطة مقيدة بقيود الحد األدنـى              

مـن قـانون العقوبـات     ) ١٧(واألقصى المقرر للعقوبة قانوناً والواردة في إطار المادة       
 أما في محيط الجرائم المخلة بالضبط والربط .المتعلقة بوقف تنفيذ العقوبة  ) ٥٥(والمادة  

والتي يحكم فيها بعقوبات انضباطية مختلفة عن العقوبات األصلية الجنائية العامة فيكون          
 . المصدق السلطات السابقة دون قيودط بللضا

 

وأن القول بغير ذلك معناه إعطاء الضابط المصدق سلطة تعطيـل النصـوص                    
 وهو ما ال يمكن القول به لما فيه إخالل بمبدأ      ،قانون العقوبات العام  الجنائية الواردة في    

 . ع الدستورالمساواة أمام القانون مما يتعارض م
 

   حيث أنه من الواضح أن المشـرع        ، يري خالف ذلك   )٢(      إال أن الرأي الذي نؤيده    
علـي   أن تكون سلطات واختصاصات جهات التصديق مطلقة من كل قيد  اًقد قصد عمد  

مـن  ) ١٠١( ومما يؤكد ذلك ما ورد بالمادة        ،سالفة الذكر ) ٩٩(النحو الوارد في المادة     
ط المصدق  بإذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضا        " ذات القانون من أنه     

 .  ألحكام هذا القانونوفقاًفعليه أن يرفعها إلي السلطة األعلى المختصة 
 أن يخفف هذه العقوبة أو يحذفها أو يسـتبدل عقوبـة            ط المصدق ب      ومع ذلك للضا  

أخرى بها إن كان هناك وجه لذلك بحيث تصبح من العقوبات التي يمكنه التصديق عليها 
ط المصدق تخفيف العقوبة    بإذ أن مقتضي نص الفقرة الثانية التي أجازت للضا        ". بنفسه  

 التي يمكنه التصديق عليها أو حذفها أو استبدالها بعقوبة أخرى حتى تصبح من العقوبات 
   ، مما يعني أن المشرع قد قصد أن تكون سلطة التصديق مطلقة مـن كـل قيـد     ،بنفسه

وهو األمر الذي يتنافى مع كل القواعد واألصول القانونية والدستورية الخاصة بالمساواة 
                                                

  قانون -فؤاد أحمد عامر / د. ٤٥٢ ص – المرجع السابق - قانون األحكام العسكریة –مأمون سالمة / د. أ-)١(
 . وما بعدھا ٤٣٣ ص –٢٠٠٠ – الطبعة األولي – دار الفكر والقانون –األحكام العسكریة 

ابق   -تھم أمام المحاكم العسكریة  ضمانات الم –مجدي الجارحي   /  د -)٢( دھا  ٢٣٦ ص – المرجع الس ا بع .   وم
 .  وما بعدھا١١٥ ص– المرجع السابق - محاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري –بكري یوسف بكري / د
 . ٢٥ ص –١٩٩٠ – دار الفكر العربي – الجزء الثاني – قانون األحكام العسكریة –محمد محمود سعید / د
ارن       –د الفتاح الشھاوي  قدري عب / د ري والمق اء العسكري المص ة للقض ة العام ابق   – النظری  ص – مرجع س

 .  م١٩٦٦ لسنة ٢٥للمزید أنظر المذكرة اإلیضاحیة لقانون القضاء العسكري المصري الصادر برقم . ٣٥٩
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 أمام القانون والقضاء والمحاكمات العادلة وكفالة حق الدفاع حيث يسـتطيع أن يخفـف        
 .  عقوبة هذا ويبقي عقوبة اآلخر دون تخفيف

 

وجدير بالذكر أنه إذا قررت سلطة التصديق إلغاء الحكم واألمر بإعادة المحاكمة                   
 وصدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضـياً بـالبراءة فإنـه يجـب              ،أمام محكمة أخرى  

انـة جـاز للضـابط     أما إذا صدر الحكم قاضياً باإلد      ،التصديق عليه في جميع األحوال    
 لما هو مبين في المـادة       وفقاًالمصدق أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها أو يلغيها           

المـادة  ووفقـاً لـنص    .كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى       ،سالفة الذكر ) ٩٩(
 . من قانون القضاء العسكري) ١٠٠(

 ويكون للحكم الصـادر     ،ريمن قانون القضاء العسك   ) ١١٨(       كما أنه طبقا للمادة     
من المحاكم العسكرية بالبراءة أو اإلدانة قوة الشئ المقضي به طبقـاً للقـانون وبعـد                

 . )١(التصديق عليه قانوناً
 

–
 

 من جسـامة   ويتخذ،        يفوض القادة سلطة التصديق علي أحكام المحاكم العسكرية  
ضابط أو من غير الضباط أو مـن        _  أو من صفة المحكوم عليه       ،العقوبة المحكوم بها  

ختالف سلطة التصديق الممنوحة لهم بناء علي رتـبهم والمسـتوي           إلأساسا  _ المدنيين  
 ولذلك نص المشرع العسكري في الفقرة األولـي مـن المـادة             .القيادي الذي يشغلونه  

عسكري علي أنه إذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج مـن           من قانون القضاء ال   ) ١٠١(
 كما  ،سلطة الضابط المصدق وجب رفعها للسلطة األعلى التي تملك التصديق علي هذه           

أعطي المشرع العسكري بمقتضي نص الفقرة الثانية الضابط المصدق حق تخفيف هذه            
 . التصديق عليها قانوناًالعقوبة أو حذفها أو استبدالها بعقوبة أخري بحيث يملك الحق في

                                                
 . وما بعدھا٢٣٩ ص – المرجع السابق - ضمانات المتھم أمام المحاكم العسكریة –مجدي الجارحي /  د-)١(

 . وما بعدھا١١٧ ص– المرجع السابق - محاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري –بكري یوسف بكري /  د
 .  وما بعدھا٦٠٠ ص  – المرجع سابق - محاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري –عبد الكریم عبادي / د

امر  /  د د ع ؤاد أحم كریة  –ف ام العس انون األحك ابق – ق ع الس دھا٤٣٩ ص – المرج ا بع ر  و.  وم د أنظ للمزی
 .  م١٩٦٦ لسنة ٢٥المذكرة اإلیضاحیة لقانون القضاء العسكري الصادر برقم 

ب  /  د -)٢( اء العسكري      –عصام أحمد غری انون القض ي ق نقض ف ابق   – ال دھا  ٥٥ ص – المرجع الس ا بع .      وم
 كلیة الحقوق – جامعة القاھرة –لة دكتوراه  رسا– ذاتیة القانون الجنائي العسكري–عبد القادر محمد الشیخ / د
– مدي الشرعیة الجنائیة في قانون األحكام العسكریة –أسامة كمال دیاب / د.   وما بعدھا٣٣٥ ص –١٩٩٩ -

مس   –رسالة دكتوراه    ین ش وق   – جامعة ع ة الحق الق     / د.  ٣٩٣ ص – ٢٠٠٤ – كلی د الخ د المعطي عب  –عب
 .   وما بعدھا٣٧٠ ص – ٢٠٠٥ – دار النھضة العربیة –كریة الوسیط في شرح قانون األحكام العس
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 لسـنة   ١٦بمقضي القانون رقم    * أنشأ المشرع المحكمة العسكرية العليا للطعون            
ن  وقد اختصها وحدها بالنظر في الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو م            ،)١(م٢٠٠٧

المحكوم عليه في األحكام النهائية التي تصدر من كافة المحاكم العسكرية فـي جـرائم               
 .  العام من العسكريين أو المدنيينالقانون

 

م ٢٠٠٧ لسـنة    ١٦مكرراً المضافة بموجب القانون رقم      ) ٤٣(       فقد نصت المادة    
م ١٩٦٦ لسـنة    ٢٥المعدل لبعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم          

 . المحكمة العسكرية العليا للطعون مقرها القاهرة" علي أن 

 رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابـه ومـن القضـاة        نوتؤلف م         
      وتتكون من عدة دوائر يرأسـها رئـيس المحكمـة           ، عقيد على األقل   ةالعسكريين برتب 

     . األحكام من خمسة قضاة عسكريينوتصدر .نوابه برتبة عميد على األقل أو أحد
     المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابـة العسـكرية            ه     وتختص هذ 

جرائم  كافة المحاكم العسكرية في  تصدرهاالتي المحكوم عليه في األحكام النهائية أو من
لقواعد واإلجراءات ا وتسرى على هذه الطعون على العسكريين أو المدنيين القانون العام

 لسـنة  ٥٧عليها في القانون رقم  المنصوص بالطعن بالنقض في المواد الجنائية الخاصة
 مع ضال يتعاروذلك فيما  محكمة النقض أمام الطعن في شأن حاالت وإجراءات ١٩٥٩

 . حاجة ألي إجراء  دوناتةب القانون وتكون أحكامها أحكام هذا

 تقدم في أحكام التي النظر طلبات إعادة بنظر  غيرهاكما تختص هذه المحكمة دون      
وذلك طبقا للقواعـد واإلجـراءات    جرائم القانون العام الصادرة في المحاكم العسكرية

                                                
ون  " المحكمة العلیا للطعون العسكریة بعبارة  " تستبدل عبارة   *  نص   " المحكمة العسكریة العلیا للطع ًا ل وفق

 . ٣/٢/٢٠١٤ مكرر في ٥العدد : ، المنشور بالجریدة الرسمیة٢٠١٤لسنة ١٢المادة الثالثة من القانون رقم 
 مكررًا في ١٦العدد : م، المنشور بالجریدة الرسمیة٢٠٠٧ لسنة ١٦راجع المادة الرابعة من قانون رقم  -)١ (

 . ٢١٨ ص – المرجع السابق – قانون القضاء العسكري الجدید –فتحي محمد أنور / د. ٢٣/٤/٢٠٠٧
 . وما بعدھا ٢٤٢ ص – المرجع السابق - ضمانات المتھم أمام المحاكم العسكریة –مجدي الجارحي / د
 – دار النھضة العربیة – طرق الطعن في األحكام الصادرة من المحاكم العسكریة –عبد المعطي عبد الخالق    / د

 .   وما بعدھا٢٣ ص – ٢٠١٠
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               فـي قـانون اإلجـراءات الجنائيـة     النظر المنصـوص عليهـا   بطلب إعادة الخاصة
 ، إلى رئيس الجمهورية فوراًوجب رفع أوراق الدعوىاً عدام باتباإل ومتى صار الحكم

ولرئيس الجمهوريـة أو مـن    .العقوبة لحكم إذا لم يصدر األمر بالعفو أو بإبدالا وينفذ
نهائيـا أو لفتـرة    أو وقف تنفيـذها  يفوضه تخفيف األحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية

 . "ةمحدود
 أمـام المحكمـة   ومفاد هذا النص أن المشرع أجاز الطعن في األحكام العسكرية          

  جائز سواء كانت تلك األحكام صادرة علي عسـكريين        ويكون  العسكرية العليا للطعون    
 أن تكون تلك األحكام نهائية أي تـم التصـديق           : األول :أو مدنيين وذلك بشرطين هما    

 أن تكون تلك األحكام صـادرة  : الثاني.عليها قانوناً بمعرفة السلطة المختصة بالتصديق   
 أما إذا كانت صادرة بشأن واقعة تشكل جريمة عسكرية بحتـة       ،انون العام في جرائم الق  

فإنه ال يقبل الطعن عليها أمام هذه المحكمة حيث اقتصر الـنص علـي اختصاصـها                
 .باألحكام النهائية الصادرة من كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام وحـدها            

من قانون القضـاء العسـكري      ) ١١٧(لمادة  وإنما تخضع للقاعدة العامة التي أوردتها ا      
والتي قررت عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في األحكام الصادرة من المحاكم               

 .  أمام أية هيئة قضائية أو إداريةالعسكرية
 

      والطعن في األحكام النهائية الصادرة في جرائم القـانون العـام مـن المحـاكم               
اعد واإلجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المـواد        العسكرية يخضع في تنظيمه للقو    

م في شأن حاالت وإجراءات     ١٩٥٩ لسنة   ٥٧الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم       
 مع أحكام قانون القضاء العسـكري       ض وذلك فيما ال يتعار    ،الطعن أمام محكمة النقض   

        ون حاجـة  وتكون أحكام المحكمة العسكرية العليا للطعون فـي هـذا الشـأن باتـة د              
 . )١(ألي إجراء

       وبناء عليه يكون حق الطعن في األحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ال يشمل 
 وإنما يقتصر هذا الحق علي تلك األحكـام         ،كافة أحكام المحاكم العسكرية علي إطالقها     

كانـت  اء   وسـو  ،النهائية الصادرة في جرائم القانون العام فقط دون الجرائم العسكرية         
 .          صادرة ضد عسكريين أو مدنيين

                                                
ارحي   /  د-)١( اكم العسكریة    –مجدي الج ام المح تھم أم مانات الم ابق  - ض ع الس ري / د. ٢٤٣ ص– المرج بك

ابق   –مام القضاء العسكري   محاكمة المدنیین أ–یوسف بكري   د    / د. ١١٩ ص – المرجع الس د المعطي عب عب
 . ٣٩ ص – المرجع السابق – طرق الطعن في األحكام الصادرة من المحاكم العسكریة –الخالق 
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 للتحقق مـن    ؛يهدف الطعن أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون فحص الحكم                
ل كل حكم يثبت  لذلك فإن المحكمة تبط،بحكم القانونأخذه أو عدم  صحته من قبيل أخذه     

 . )١(مخالفة القانونبلها أنه مشوب 
       ويتوقف قبول الطعن أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون علـي وروده حكـم             

 وكما تتوافر شـروط معينـة يجـب         ،جنائي توافرت فيه شروط معينة حددها القانون      
 .  في إجراءات الطعنتوافرها في الطاعن وأخرى يجب توافرها

 

–
 

يتعين توجيه الطعن أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون إلي حكم صادر عـن                    
ويجـب أن    ، فما ليس حكماً ال يجوز أن يكون موضوعاً لهذا الطعن          ،القضاء العسكري 

ألوامـر  فال ينصب الطعن علـي ا     . ها القانون يتوافر في هذا الحكم الشروط التي حدد      
 ولكن إذا وقع خطأ في أمر اإلحالة         ،بتدائيإلوالقرارات الصادرة عن سلطات التحقيق ا     

، وإذا لم تتدارك هذا الخطأ مـن  عرض علي المحكمة المحالة إليها الدعوى لتفصل فيها  
 صح دفعها إلي المحكمة العسكرية العليـا للطعـون       ،نفسها أو بناء علي طلب الخصوم     

 . )٢(خطأ وقع في الحكم نفسه ال في أمر اإلحالةولكن علي أساس أن ال
 

 أن يكون الحكم ،لذلك يشترط لقبول الطعن لدي المحكمة العسكرية العليا للطعون             
المطعون فيه صادراً في الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية الناشئة عـن الجريمـة              

 .)٣(موضوع الدعوى الجنائية التي فصلت فيها المحكمة العسكرية
                                                

 .  ٤١، رقم ١٦٨، ص ٢٣، س ١٤/٢/١٩٧٢ جلسة – حكم نقض جنائي -)١(
تقع في أوامر اإلحالة ال یصح عرضھا علي محكمة األخطاء التي "  قضت المحكمة النقض المصریة  بأن -)٢(

ھا                  اء من نفس دارك ھذه األخط م تت إذا ھي ل ا، ف النقض، بل ھي تعرض علي المحكمة المحالة إلیھا لتفصل فیھ
أو بناء علي طلب الخصوم، صح رفعھا إلي محكمة النقض، ولكن علي أساس أنھا أخطاء وقعت في ذات الحكم 

ي   حك . ال في أمر اإلحالة  ادس، ص      ٢٥/١٠/١٩٤٣م نقض ف زء الس ة، الج ة القواعد القانونی  ٣١٨م، مجموع
ة    –محمود نجیب حسني  / د. ٢٤٠رقم   دعوى الجنائی اء ال ة   – قوة الحكم الجنائي في إنھ ة العربی  – دار النھض

 جامعة القاھرة – شرح قانون اإلجراءات الجنائیة –محمود محمود مصطفي   / د. ٢١ رقم   – ٤٨ ص   – ١٩٩٧
د     –فتحي محمد أنور / د. ٣٤٥ رقم  – ٣٧٨ ص   –١٩٨٨ – اء العسكري الجدی انون القض ابق   – ق  – مرجع س

ورة  – الوجیز في شرح قانون اإلجراءات الجنائیة  –غنام محمد غنام    / د. ٢٢٠ص    – ٢٠٠٩ – جامعة المنص
اكم العسكریة    طرق الطعن في األحكام الصادرة من الم –عبد المعطي عبد الخالق / د.  وما بعدھا ٥١٧ص    –ح

 .  وما بعدھا٤٣ ص –المرجع السابق 
 . وما بعدھا٦٥ ص – مرجع سابق – النقض في قانون القضاء العسكري –عصام غریب /  د-)٣(
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وعلي ذلك فالحكم الذي يجوز الطعن فيه أمام محكمة الطعون ليس مجرد القرار                    
 بل يجب أن يكون فاصالً في المنازعة المطروحة عليها طبقـاً            ،الذي تصدره المحكمة  

، وإذا كانت القاعدة هي عدم جواز الطعن في أسباب الحكـم اسـتقالالً عـن             )١(للقانون
 فليس هناك ما يحول دون الطعـن علـي الحكـم    ، منطوقه ألن قوة الحكم في    ؛منطوقه

 . )٢( أو فيما بينها وبين المنطوق،استناداً إلي قصور في أسبابه أو تناقضها فيما بينها
 

–
 

سكرية أمام المحكمة الع  جائز  يشترط أن يتوافر في الحكم حتى يكون الطعن فيه                 
 أن يكون حكم جنائي صادر في جناية أو جنحة من جرائم القانون العـام   ،العليا للطعون 

من قانون حاالت وإجراءات الطعن ) ٣٠( وإذا كانت المادة ،علي العسكريين أو المدنيين
بالنقض تقصر حق الطعن بطريق النقض علي األحكام النهائية الصـادرة فـي مـواد               

 فال يجوز الطعن في الحكم النهائي الصادر في مخالفة بطريق          ،الجنايات والجنح وحدها  
مكرراً من قانون القضاء العسكري تقضي بسريان القواعد        ) ٤٣( وكانت المادة    ،النقض

واإلجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القـانون            
       ،م محكمـة الـنقض  م في شأن حاالت وإجـراءات الطعـن أمـا   ١٩٥٩ لسنة   ٥٧رقم  

علي الطعون التي تختص بنظرها المحكمة العسكرية العليا للطعون فإن الطعن أمام هذه       
   .)٣(المحكمة في األحكام النهائية الصادرة في المخالفات غير جائز

   

وعلي ذلك فإن النص علي عدم جواز الطعن أمام المحكمـة العسـكرية العليـا                     
  أما إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحـة        ؛وحدهاصادر في المخالفة    للطعون في الحكم ال   

فإن الحكم الصادر في المخالفة يصـح أن يكـون      ،أو بجناية ارتباطاّ غير قابل للتجزئة     
 . )٤(محالً للطعن الذي يرفع عنها وعن الجنحة أو الجناية معاً

                                                
ابق   – قوة الحكم الجنائي في إنھاء الدعوى الجنائیة –محمود نجیب حسني   /  د -)١(  – ٤٨ ص – المرجع الس

ابق   –ح قانون اإلجراءات الجنائیة  شر–محمود محمود مصطفي   / د. ٢١رقم   م  – ٣٧٨ ص – المرجع الس  رق
 المرجع السابق – طرق الطعن في األحكام الصادرة من المحاكم العسكریة –عبد المعطي عبد الخالق  / د. ٣٤٥

 .  وما بعدھا٤٨ ص –
ني   / د -)٢( ب حس ود نجی ة    –محم راءات الجنائی انون اإلج رح ق ة  – ش ة العربی  ص – ١٩٨٨ – دار النھض

 . ٧٧ ص – المرجع السابق – النقض في قانون القضاء العسكري –عصام غریب / د. ١٣٠٦ رقم ١١٤٧
ھ -)٣( نقض بأن ة ال ت محكم فة  "  قض ذه الص ة بھ ا المحكم ت فیھ ة وقض ا مخالف یة باعتبارھ دمت قض ي ق مت

، ص ١٨ سم، مجموعة أحكام النقض،٣٠/٥/١٩٦٧حكم نقض في ". فالطعن فیھا بطریقة النقض غیر جائز  
 . ١٤٦، رقم ٧٣٤

 . ٧٥، رقم ٢٥٠، ص ٧م، مجموعة أحكام النقض، س٢١/٢/١٩٥٦ حكم نقض في -)٤(



 ١٣

 كما رفعـت بهـا      وجدير بالذكر أن العبرة في قبول الطعن هي بوصف الواقعة               
 فإذا كانت الدعوى قد أقيمت      ،قضي به المحكمة  ت وليست بالوصف الذي     ،الدعوى أصالً 

 فإن الطعن ،علي المتهم علي أساس أنها جنحة وقضت بها المحكمة بوصف أنها مخالفة           
 ،ولكن قد ترفع النيابة العسكرية الدعوى بوصف المخالفة . )١(في هذا الحكم يكون مقبوالً    

مة أن الوصف القانوني السليم للواقعة يجعلها جنحة فتنزل الحكم الصـحيح   المحك وتري
 . اقعة وتقضي فيها علي أساس الجنحةللقانون علي الو

 

كما حق القول بأن العبرة في تحديد طبيعة الجريمة الصادر فـي شـأنها الحكـم             
 ،لحكـم المطعون فيه هي بالوصف الذي انتهت إليه محكمة الموضوع التي أصـدرت ا          

 أو بالوصف القـانوني     ،وليست العبرة بالوصف الوارد بقرار اإلحالة أو طلبات النيابة        
تصال محكمة الطعون بالطعن صحيحاً إذا كـان        إ لذلك يكون    .الصحيح الذي تنتهي إليه   

موضوعه حكم صادر في جنحة ولو انتهت محكمة النقض إلي أن التكييـف الصـحيح             
   .  )٢(للواقعة هو المخالفة

    

فـي موضـوع    * من قانون النقض األحكام الفاصـلة     ) ٣١(كما تحصر المادة           
نبنى عليها منع السير فـي      إعلي الفصل في الموضوع إذا      *  واألحكام السابقة  ،الدعوى
 فال يجوز الطعن في األحكام غير الفاصلة في موضوع الدعوى والتي ال ينبني .الدعوى

 .  )٣(عليها منع السير في الدعوى

                                                
.  وما بعدھا٦١٠ ص – المرجع السابق – شرح قانون اإلجراءات الجنائیة   –محمود محمود مصطفي    /  د -)١(
 . ٤٨ ص – ١٩٩٧ – دار النھضة العربیة – النقض في المواد الجنائیة –أحمد فتحي سرور / د
المة / د. أ-)٢( أمون س نقض  –م ام ال ھ وأحك ھ بالفق ًا علی ة معلق راءات الجنائی انون اإلج ة – ق ة الثانی  - الطبع

 المرجع – النقض في قانون القضاء العسكري –عصام غریب / د. ١٦٢٧ ص – مطبعة نادي القضاة – ٢٠٠٥
ي األ   –عبد المعطي عبد الخالق   / د .٧٧ ص   –السابق   ن ف رق الطع اكم العسكریة       ط ادرة من المح ام الص  –حك

 .  وما بعدھا٥٠ ص –المرجع السابق 
 . یقصد بھذه األحكام تلك التي تحسم أصل النزاع وطبقة علي الفعل المسند إلي المتھم القواعد الموضوعیة* 
ي مو             *  لة ف ر فاص ا غی لیة، ورغم أنھ دعوى األص ي ال یر ف ع الس وع  یقصد بھذه األحكام تلك التي شأنھا من ض

إذا قضت محكمة خطأ بعدم اختصاصھا بنظر الدعوى علي الرغم من . "الدعوى لكنھا منھیة للخصومة الجنائیة
ة          اھره؛ ألن محكم ي خالف ظ ومة عل ًا للخص ون منھی تجاوز المتھم سن الحدث، فإن حكمھا علي ھذا النحو یك

ا          و رفعت إلیھ ا ل ھ    األحداث ستحكم حتمًا بعدم اختصاصھا بنظر الدعوى فیم ن فی ائزًا الطع ون ج ان  .  ویك وإذا ك
ذا                  د ھ د صدر بع ان ق ة، وك ة جنای ار الواقع دعوى باعتب ر ال اص بنظ الحكم المطعون فیھ قد قضي بعدم االختص
ي    یر ف ًا للس د مانع ھ یع ون فی م المطع إن الحك ة، ف اه جنح ة بمقتض بحت الواقع تھم أص لح للم انون أص م ق الحك

ومة، ألن المحكم   ا للخص دعوى و منھی دعوى   ال ھا بال دم اختصاص ي بع ون ستقض ا للطع كریة العلی ".        ة العس
ال یقبل الطعن بطریق النقض إال في األحكام المتعلقة بالموضوع الصادرة في "  قالت محكمة النقض بأنھ  -)٣(

نقض واإلب          ق ال ن بطری ل الطع ال یقب رام أصل الدعوى، أما األحكام الصادرة في المسائل الفرعیة والتمھیدیة، ف
 ". فیھا علي حدتھا؛ ألن القانون أجاز في الحقیقة الطعن بطریق النقض واإلبرام كطریق استثنائي 

 .      وما بعدھا٥٥ ص - مرجع سابق – قوة الحكم الجنائي في إنھاء الدعوى الجنائیة –محمود نجیب حسني / د



 ١٤

ال يجوز الطعن أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون إال فـي           ،بناء علي ما تقدم         
 ويقصد بهذه األحكام تلك التي ال يجوز فيهـا          ،األحكام النهائية الصادرة من أخر درجة     

               .الطعن بالنسبة للموضوع أمام درجة أعلى من درجات التقاضـي بمقتضـي القـانون             
 يصبح الحكم الصادر من المحاكم العسكرية نهائيـاً إال بعـد التصـديق              وعلي ذلك فال  

   ،ألن أحكام المحاكم العسكرية ال يجوز تنفيذها إال بعد تمام التصـديق عليهـا             ،  )١(عليه
 .    بها من أخطاء قد يشوألنه يمثل نوعاً من الرقابة علي سالمة األحكام وتصحيح ما

   


 

يجوز للمحكمة العسكرية أن تنظر الدعوى في غيبة المتهم إذا لم يحضر أمـام                     
 وإذا رأت المحكمة محاكمة     ،المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانوناً بموعد وتاريخ الجلسة       

لنظـر  اً بإعادة ا  إلتماس فيجوز للمتهم الذي أجريت محاكمته غيابياً أن يقدم          ،المتهم غيابياً 
في الحكم الصادر عليه علي الوجه المبين في قانون القضاء العسـكري فيمـا يخـص              

عتباري إل وليس للتفرقة بين الحكم الحضوري والحكم الحضوري ا        . إعادة النظر  إلتماس
 لـنص  وفقـاً  وذلك . إعادة النظرإلتماسأية أهمية إال بالنسبة لألسباب التي يبني عليها         

 . قضاء العسكريمن قانون ال) ٧٨(دة الما
 

ومما هو جدير بالذكر أنه ال مجال إلعمال القواعد الخاصـة بـالحكم الغيـابي                      
الصادر من محكمة الجنايات في جناية والتي تقضي ببطالن الحكم وسقوطه في حالـة              

 وذلك ألن المشرع لم يفرق      ،محاكمةالالقبض علي المتهم أو حضوره وإعادة إجراءات        
 ،درة في مواد الجنح والمخالفات وتلك الصادرة في مـواد الجنايـات           بين األحكام الصا  

 إعادة النظر في الحكم الصادر عليه إلتماسوأجاز فقط للمتهم المحكوم عليه غيابياً طلب 
 ففي هذه الحالة    ، ولم يفرق بين األحكام الصادرة حضورياً وتلك الصادرة غيابياً         .غيابياً

       ه األحكـام غيابيـة كانـت      ة العليا للطعون في هذ    يجوز الطعن أمام المحكمة العسكري    
 . أم حضورية

                                                
 .٥٩، رقم ٢٥٥ ، ص٢٦، مجموعة أحكام النقض، س ٢٤/٣/١٩٧٥ حكم نقض جنائي، جلسة -)١(

 . م١٩٦٦ لسنة ٢٥ من قانون القضاء العسكري المصري الصادر برقم ٨٤للمزید أنظر نص المادة 
وري     / المستشار -)٢( واربي      /  د –عز الدین الدناص د الش د الحمی ي       –عب ة  ف ام الجنائی ي األحك ن ف رق الطع  ط

اء  ھ والقض وء الفق دة –ض ة الجدی ي/ د. ٢٨٧ ص – ٢٠٠٦ – دار الجامع ور فتح د أن اء – محم انون القض  ق
د   كري الجدی ابق  –العس ع الس الق    / د. ٢١٩ ص – المرج د الخ ي عب د المعط ام    –عب ي األحك ن ف رق الطع  ط

 .  وما بعدھا٥٥ ص – المرجع السابق –الصادرة من المحاكم العسكریة 



 ١٥

–
 

في الحكم المطعون فيـه      إال ممن كان طرفاً      ،لطعوناال يقبل الطعن لدي محكمة            
  . باعتبار أن المصلحة مناط الطعن،بصفته وكانت له مصلحة في الطعن

 

–
 إال ممن يكون الحكم قد صدر في ،ال يقبل الطعن لدي المحكمة العسكرية للطعون           

      ، )١( فكل من صدر الحكم في مواجهته يعد طرفـاً فـي الـدعوى الجنائيـة                ،مواجهته
وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العسكرية في جرائم القانون العام فيجب أن يكـون               

وعلي ذلـك يكـون حـق    . )٢(قعين من محام عام علي األقل     التقرير وأسباب الطعن مو   
 وليس لغيره أن ينوب عنـه       من صدر الحكم ضده ويري في مصلحته      الطعن شخصي ل  

 ويجب أن يرد صراحة في ،في مباشرته إال إذا كان موكالً عنه توكيالً يخوله ذلك الحق     
، وأن يـودع    )٣(عـون التوكيل ما يفيد التوكيل بالطعن لدي المحكمة العسكرية العليا للط         

التوكيل الذي حصل التقرير بالطعن بمقتضاه بملف الدعوى حتى يمكن للمحكمة التحقق            
 فإذا كان التوكيل غير مصـرحاً  ،مما إذا كان مصرحاً فيه للوكيل بالتقرير بالطعن أم ال  

 . )٤(فيه للتوكيل بالتقرير أو كان باطالً كان الطعن غير مقبول شكالً
 

فله أن يرفـع بهـذه       ،و وكيل عنه بحكم القانون    ذكر أن ولي القاصر ه    وجدير بال       
البد أن يكون التوكيل المقدم من والـد المحكـوم          و ،لدي محكمة الطعون  الصفة الطعن   

يتعـين   و ،بصفته الشخصية عليه بصفته ولياً طبيعياً علي ابنه القاصر المحكوم عليه ال           
هو صفته في الطعـن     قاصر حتى تثبت له     الدليل علي أن ولده     علي والد القاصر تقديم     

     ، فال يقبل من ورثتـه الحلـول محلـه   ،وإذا توفي الطاعن أثناء نظر الطعن     .نيابة عنه 
 .  )٥(بل يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية

                                                
 . ١٣٤، رقم ٧٦٢، ص ٣٦م، مجموعة أحكام النقض، س ٦/٦/١٩٨٥ حكم نقض في -)١(
ور    فتحي م / د د أن د     –حم اء العسكري الجدی انون القض ابق   – ق د    / د. ٢٢٢ ص – المرجع الس د المعطي عب عب

 .  وما بعدھا٦٠ ص – المرجع السابق – طرق الطعن في األحكام الصادرة من المحاكم العسكریة –الخالق 
ادة   -)٢( ص الم ي ن وارد عل دیل ال ًا للتع م  ٣٤ وفق نقض رق انون ال ن ق نة ٤٧ م د٢٠٠٧ لس اعدو م، ویع  مس

ق        ًا للجدول المرف اء العسكري، وفق المدعي العام العسكري من المحامین العامین في مجال تطبیق قانون القض
 .  م١٩٦٦ لسنة ٢٥م بتعدیل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم ٢٠٠٧ لسنة ١٦بالقانون رقم 

 . ١٦٣م ، رق١٠١٥، ص ٤٠مجموعة أحكام النقض، س  م،٢١/١١/١٩٨٩ حكم نقض في -)٣(
 .١٢٤، رقم ٢٢٣، ص ٣٦م، مجموعة أحكام النقض، س ٩/٦/١٩٨٥ حكم نقض في -)٤(
 . ٧٢  ص– مرجع سابق – النقض في المواد الجنائیة –أحمد فتحي سرور / د -)٥(



 ١٦

–
ما يجب وجدير بالذكر أن ثبوت الصفة في الطعن وحدها ال يكفي لقبول الطعن وإن      

 و يكون للمحكوم عليه مصلحة      ،أن يكون للطاعن مصلحة في إلغاء الحكم المطعون فيه        
؛ ن إذا كان قد حكم للطاعن بما طلب    فال يقبل الطع   ،في الطعن في الحكم الصادر بإدانته     

النتفاء المصلحة فال يجوز للمتهم الطعن في الحكم الصادر في الدعوى بـالبراءة إذ ال               
 و مهما استندت البراءة إلي سبب قانوني دون نفي ثبوت الواقعـة             ،مصلحة له في ذلك   

 . )١( فالعبرة بمنطوق الحكم الصادر بالبراءة ال بأسبابه،ونسبتها إليه
 

   مفـاد ذلـك   ، أن المصلحة في الطعن يلزم أن تكون شخصية      ،وبناء علي ما تقدم         
  جه الطعن علـي الحكـم    لذلك فال يقبل من أو،أن يحقق الطعن مصلحة خاصة للطاعن   

إال ما كان متصالً منها بشخص الطاعن وكان له مصلحة حقيقية فيه سواء كانت أدبيـة    
 والعبرة في قيام المصلحة في الطعن هي بقيامها وقت صدور الحكم المطعون             ،أم مادية 

 وتقدر المصلحة في الطعـن وقـت صـدور الحكـم            ، فال تعتد بانعدامها بعد ذلك     ،فيه
 فإذا انتفت المصلحة علي الرغم مـن توافرهـا   ، وحتى الفصل في الطعن    المطعون فيه 

 .    )٢(ابتداء لم يكن هناك محل لنقض الحكم
 

 غير أن هذا الشرط بالنسـبة  ،ويجب أن يتوافر شرط المصلحة في الطعن للنيابة           
ـ      ؛للنيابة يختلف مضمونه عن مصلحة المتهم في الطعن        ي  لذلك ألن النيابة العسكرية ف

مجال المصلحة أو الصفة في الطعن خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها     
     ، مصلحة خاصـة فـي الطعـن    – كسلطة اتهام    –أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها         

 فليست مصلحة النيابة في الطعن أن تتوصـل إلـي           ،بل كانت المصلحة للمحكوم عليه    
صلحتها في أن تبني األحكام علي تطبيق قانوني        إلغاء البراءة أو تشديد العقوبة بل إن م       
 .  )٣(صحيح خال من شائبة الخطأ والبطالن

                                                
مرجع  –رق الطعن في األحكام الجنائیة  ط–عبد الحمید الشواربي /  د–عز الدین الدناصوري / المستشار -)١(

ابق  – ٢٠٠٥ الطبعة الثانیة –  قانون اإلجراءات الجنائیة–مأمون سالمة / د. أ .٢٩٥ ص   –سابق    – مرجع س
ة   –أحمد فتحي سرور   /  د .١٦٣٦ص   واد الجنائی ابق  المرجع  ال – النقض في الم د   / د .٧٥ ص–س فتحي محم

 . ٢٢٤ ص – المرجع السابق – قانون القضاء العسكري الجدید –أنور 
 . ٨٢، رقم ٤٩٣، ص ٣٦م، مجموعة أحكام النقض، س ٣١/٣/١٩٨٥ حكم نقض في -)٢ (
 .١٦٣٧ ص – المرجع السابق – ٢٠٠٥ الطبعة الثانیة – قانون اإلجراءات الجنائیة –مأمون سالمة / د.أ

 .٨٢ ص– المرجع السابق – النقض في المواد الجنائیة –أحمد فتحي سرور/  د
ابق   – ید الشواربيعبد الحم/  د –عز الدین الدناصوري    / المستشار -)٣( دھا  ٤١٨ ص –المرجع الس ا بع .  وم
 .٦٥ ص– المرجع السابق – طرق الطعن األحكام الصادرة من المحاكم العسكریة –عبد المعطي عبد الخالق / د



 ١٧


 

 تتمثل في التقرير بالطعن في      ،أوجب القانون اتخاذ إجراءات معينة لقبول الطعن            
 وإجـراء   ، وإيداع كفالة في بعض األحـوال      ، في الميعاد   وإيداع أسباب الطعن   ،الميعاد

أوجب تحقق شرط تقدم الطاعن المحكوم      و ، باإلعدام ن في األحكام الصادرة   خاص للطع 
 :وذلك علي النحو التالي ،قبل يوم الجلسةعليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ 

 

–
مة العسكرية العليا للطعون عمل إجرائي لم يشترط القانون         يعد الطعن لدي المحك         

عتراض علي الحكم بالشكل الذي ارتـآه       إللرفعه سوي إفصاح الطاعن عن رغبته في ا       
عتراض ورسم له التقرير به في قلم كتـاب المحكمـة       إل وقد أباح القانون هذا ا     ،القانون

 . )١(لذي حدده القانونالتي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه في خالل الميعاد ا
 

وعلي ذلك فإن التقرير بالطعن هو اإلعالن الشفوي عن رغبـة الطـاعن فـي                     
واألصل أن يتم التقرير بالطعن في قلـم كتـاب           ،االعتراض علي الحكم المطعون فيه    

    ،يثبته الموظف المختص فـي الورقـة المعـدة لـذلك     و،المحكمة التي أصدرت الحكم   
        ،قرير بالطعن لدي المحكمة العسـكرية العليـا للطعـون مباشـرة           ويجوز أن يقدم الت   

 فيكفي أن يتضمن بيـان      ،لم يحدد المشرع البيانات التي يتعين إفراغها في هذا التقرير         و
 وال يشترط توقيع الطـاعن      ،الحكم المطعون فيه وصفة الطاعن ونطاق طعنه وطلباته       

  .)٢(ف الذي تلقي هذا التقرير وإنما يكتفي بتوقيع الموظ،علي هذا التقرير
 

ويعد التقرير بالطعن هو حق من الحقوق الشخصية التـي يجـب أن يباشـرها                      
 وال يشترط في المحامي المقرر أن       ،صاحب الحق بنفسه أو بواسطة محامي وكيالً عنه       

                                                
ي         " من قانون النقض علي أنھ ) ٣٤( وقد نصت المادة    -)١( ة الت اب المحكم م كت ي قل ر ف ن بتقری ل الطع یحص

ة أو من     أصدرت الحكم في ظرف س     اد المعارض تین یومًا من تاریخ الحكم الحضوري أو من تاریخ انقضاء میع
 ............ ". ویجب إیداع األسباب التي بني علیھا الطعن في ھذا المیعاد. تاریخ الحكم الصادر في المعارضة

 . ٣٥، رقم ٢٤٤، ص ٤٧م، مجموعة أحكام النقض، س ١٤/٢/١٩٩٦وحكم نقض في 
 .١٣٢، رقم ٧٥٧، ص ٣٢م، مجموعة أحكام النقض، س ٢٧/١٠/١٩٨١وحكم نقض في 

 .١٢١٠ ص – مرجع سابق – شرح قانون اإلجراءات الجنائیة –محمود نجیب حسني / د
 . ٢٥١ ص – المرجع السابق – قانون القضاء العسكري الجدید –فتحي محمد أنور / د
 .١٣، رقم ٧٢، ص ٣٣، مجموعة أحكام النقض، س ٢١/١/١٩٨٢ حكم نقض في -)٢(

واربي   /  د–عز الدین الدناصوري    / المستشار د الش ة       –عبد الحمی ام الجنائی ي األحك ن ف رق الطع المرجع   – ط
 . وما بعدھا٤٢٢ ص –السابق 
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 قيع فهذا الشرط لم يتطلبه القانون إال في التو        ،يكون مقبوالً للمرافعة أمام محكمة النقض     
وال يكفي في التقرير بالطعن مجرد الوكالة العامة         .علي أسباب الطعن دون التقرير به     

كـون  يويتعـين أن   ،الطعن لدي المحكمة العسكرية العليا للطعـون     بل يجب أن تخول     
        ، فال عبـرة للتوكيـل الالحـق للتقريـر بـالطعن     ،التوكيل سابقاً علي التقرير بالطعن    

ولم يقدم التوكيـل     ، الطاعن لطعن في الحكم المطعون فيه نيابة عن      فإذا قرر المحامي با   
وإذا كـان الطعـن   . )١(كان الطعن غير مقبول شكالً   ،الذي يخوله حق الطعن نيابة عنه     

 فيشترط أن يكون التقرير بالطعن موقع من مساعد المـدعي          ،مقدم من النيابة العسكرية   
 . )٢(العام العسكري علي األقل

  

م التقرير بالطعن خالل ستين يوماً تبدأ من تاريخ صـدور           ي ذلك يجب تقد   وعلي        
ميعاد الطعن في األحكام التي تصدرها المحـاكم        و ،الحكم نهائياً بالنسبة لجميع الخصوم    

العسكرية ال يسري إال من يوم علم الطاعن رسمياً بأن الحكم موضوع الطعن أصـبح               
 . )٣(كتساب الحكم الصفة النهائيةنهائياً بعد التصديق عليه وهو الوسيلة ال

 

 يجب التقرير بالطعن وإيـداع أسـبابه لـدي المحكمـة            هأنب ،وبناء علي ما تقدم         
 بالحكم بعد   العسكرية العليا للطعون في خالل ستين يوماً من تاريخ علم الطاعن رسمياً           

ة رسـمية   ويمتد ميعاد الطعن إذا صادف اليوم األخير في ميعاد الطعن عطل          . التصديق
، وإذا توافر مانع قهري يحول دون الطعن في الميعاد امتد هذا الموعد )٤(إلي اليوم التالي

 . وبعده يتعين علي الطاعن التقرير بـالطعن فـور زوال المـانع            ،)٥(حتى زوال المانع  
ويترتب علي التقرير بالطعن في الميعاد دخول الدعوى حوزة المحكمة العسكرية العليا            

 . جراء الذي تنعقد به خصومة الطعن اإل فهو،للطعون
                                                

 . ٩، رقم ٥٢، ص ٢٩، مجموعة أحكام النقض، س ٥/١/١٩٧٨حكم نقض جنائي في  -)١(
ا ) ٣٤( تعدیل نص المادة    -)٢ ( م     من قانون النقض  في فقرتھ انون رق ة بالق ة، المعدل نة  ٧٤ الثالث  ٢٠٠٧ لس

 . بتعدیل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائیة وقانون حاالت النقض وإجراءات الطعن أمام محكمة
ابق   – عبد الحمید الشواربي/  د –عز الدین الدناصوري    / المستشار -)٣( دھا  ٤٣٣ ص –المرجع الس ا بع  . وم
 .٧٠ ص– المرجع السابق –ق الطعن األحكام الصادرة من المحاكم العسكریة  طر–عبد المعطي عبد الخالق / د

 .٢، رقم ٣١، ص ٣٨، مجموعة أحكام النقض، س ٤/١/١٩٨٧حكم نقض في 
 .  ٢، رقم ٣١، ص٣٨، مجموعة أحكام النقض، س٤/١/١٩٨٧ حكم نقض جنائي، في جلسة -)٤(
با   : قضت محكمة النقض بأنھ    " -)٥( ھ        إذا أفصح الطاعن في أس ال بین رض ح و الم ًا ھ ھ أن عذرًا قھری ب طعن

وبین التقریر بالطعن في المیعاد القانوني، وأرفقت بطعنھا شھادة طبیة تفید أنھا كانت مریضة في المدة من بعد 
ي عذر                    یًال عل ا دل ة باعتبارھ ذه المحكم ا ھ ئن إلیھ الطعن، تطم ر ب ت التقری صدور الحكم المطعون فیھ حتى وق

یر بالطعن بعد المیعاد وأنھا بادرت فور زوال المرض إلي التقریر بالطعن وتقدیم أسبابھ موقعًا الطاعنة في التقر
 . علیھا  من محامي مقبول أمام محكمة النقض، ویكون الطعن مقبوًال شكًال

 . ١٨، رقم ١٢٩، ص ٣٨، مجموعة أحكام النقض، س ٢٥/١/١٩٨٧  حكم نقض في -
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 في الميعاد المقرر    ،يعد إيداع األسباب التي بني عليها الطعن       ،ما تقدم علي  بناء         
يقوم بها الطعن لدي المحكمة العسكرية العليا   التي  الوجه اآلخر للوحدة اإلجرائية      ،قانوناً

ه القانون للتحقيق من انحصـار   وقد استلزم ؛ والذي يتكامل مع التقرير بالطعن     ،للطعون
عـن واضـحة    الطويجب أن تكون أسـباب       ،الطعن في األوجه التي يجوز الطعن فيها      

 ال غامضة مجملة يستحيل معها معرفة ما يوجهه الطاعن إلي الحكم موضـوع              ،محددة
ال يصح مطالبتها بالبحث     ألن محكمة النقض وهي تفصل في طعن         ؛الطعن من مطاعن  

  . )١(مة في طعن آخرعن أسباب نقض مقد
 

التي بني عليها الطعن إلي قلم كتاب المحكمة التي صـدرت  ويجب تقديم األسباب         
    أما إذا قدم تقرير األسباب فـي الميعـاد          . أو قلم كتاب محكمة الطعون مباشرة      ،الحكم

  ولو أرسـلت    ، فال ينتج إيداع األسباب أثره     ،إلي قلم كتاب محكمة أخري غير مختصة      
 .  )٢( قلم كتاب محكمة الطعون ما دامت قد وصلت بعد الميعاد القانونيإلي

   

يتضح لنا مما سبق أنه يجب تقديم األسباب في ميعاد ستين يوماً المقررة للتقريـر         
       ،قهـري امتـد الميعـاد إلـي حـين زوالـه      ذلك مانع   فإذا حال دون     ،خاللهابالطعن  

     ؛اب عشرة أيام مـن تـاريخ زوال المـانع القهـري           ويجب أن يمتد ميعاد إيداع األسب     
وذلك قياساً علي ما نص عليه القانون بشأن الحكم الصادر بالبراءة الذي لم يوقع عليـه              

   . )٣(في خالل ثالثين يوماً
 

–
 

من قانون حاالت وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لقبول         ) ٣٦( المادة   تنص      
 إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليـه              –ن رافعه   الطعن م 

خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ ثالثمائـة  في  أن يودع    –بعقوبة مقيدة للحرية    

                                                
 . وما بعدھا٤٤٧ ص –المرجع السابق  – عبد الحمید الشواربي/  د–ي عز الدین الدناصور/ المستشار -)١(
 .  وما بعدھا١٠٧ ص – مرجع سابق – النقض في قانون القضاء العسكري –عصام غریب / د

 . ١٥٥، رقم ٧٠٦، ص ٢٥، مجموعة أحكام النقض، س٣١/١٠/١٩٨٤حكم نقض جنائي في جلسة 
 . ٨٥، رقم ٥٦٠، ص ٣٩عة أحكام النقض، س، مجمو٧/٤/١٩٨٨ حكم نقض جنائي في جلسة -)٢(
 .٢١٤، رقم ٨٨٣،ص ١٣، مجموعة أحكام النقض، س١٩٦٢/ ١٢ / ٣١ حكم نقض جنائي في جلسة -)٣(
 .  وما بعدھا٢٥٢ ص – المرجع السابق – قانون القضاء العسكري الجدید –فتحي محمد أنور / د
ابق  –رة من المحاكم العسكریة  طرق الطعن في األحكام الصاد–عبد المعطي عبد الخالق  / د  ص – المرجع الس

 . ٥٣٠ ص – مرجع سابق – الوجیز في شرح قانون اإلجراءات الجنائیة –غنام محمد غنام / د. ٧٥



 ٢٠

. )١( تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها في هذه المـادة         ،جنيهاً علي سبيل الكفالة   
 وال يسري هذا الحكم علي من يعفي مـن     ،قرير بالطعن ويجب إيداع مبلغ الكفالة مع الت     

 وال يقبل قلم الكتاب التقرير بالطعن       .إيداع هذا المبلغ بقرار من لجنة المساعدة القضائية       
وتعفي الدولة من هذا اإليداع وكذلك من يعفون  ،إذا لم يصحب بما يدل علي ذلك اإليداع

   .من الرسوم القضائية
 

 فيجب أن يدفع كل منهم الكفالـة        ،ذا تتعدد الكفالة بتعدد الطاعنين    وجدير بالذكر إ         
سالفة الذكر من ) ٣٦( ألن الكفالة مرتبطة بالتقرير بالطعن عمالً بنص المادة       ؛علي حدة 

 أما إذا اتحدت المصلحة في الطعن وكان التقرير بالطعن قد تم من عـدة        ،قانون النقض 
لطاعن عن طعنه قبل الحكم فيه بعدم القبول         ولكن إذا تنازل ا    .خصوم في دعوى واحدة   

 فيجب رد الكفالة حتى ولو كـان الظـاهر مـن          ،أو بعده جوازه أو برفضه أو سقوطه      
 .  )٢(األوراق أنه سيقضي في الطعن بعدم القبول

 

–
 

عدام في جرائم القانون تطبق في شأن األحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية باإل      
من )  مكرراً ٤٣(العام علي العسكريين أو المدنيين اإلجراءات المنصوص عليها بالمادة 

 بأن تسري علي الطعون التـي تخـتص بنظرهـا المحكمـة           ،قانون القضاء العسكري  
 القواعد واإلجراءات الخاصة بالطعن المنصوص عليهـا فـي   ،العسكرية العليا للطعون  

 .م في شأن حاالت وإجراءات الطعن أمام محكمة الـنقض        ١٩٥٩ لسنة   ٥٧القانون رقم   
من قانون النقض عـرض كافـة األحكـام         ) ٤٦(يوجب المشرع الجنائي بنص المادة      

 . )٣(الصادرة حضورياً باإلعدام علي محكمة النقض

                                                
انون  ٢٠٠٧ لسنة ٧٤من قانون النقض، المعدلة بالقانون رقم   ) ٣٦( عدلت المادة    -)١(  بتعدیل بعض أحكام ق

 . لنقض وإجراءات الطعن أمام محكمةاإلجراءات الجنائیة وقانون حاالت ا
وء     –عبد الحمید الشواربي   /  د –عز الدین الدناصوري    / المستشار - ي ض ة  ف ام الجنائی  طرق الطعن في األحك

 . ٤٦١، ٤٦٠ ص –المرجع السابق  –الفقھ والقضاء 
 . ١٥٩، رقم ٧٥٥، ص ٣٠، مجموعة أحكام النقض، س ٨/١٠/١٩٧٩حكم نقض جنائي في 

 .وما بعدھا٤٦٢ ص – المرجع السابق –عبد الحمید الشواربي /  د–عز الدین الدناصوري / ارالمستش -)٢(
 . ٢٥٣ ص – المرجع السابق – قانون القضاء العسكري الجدید –فتحي محمد أنور / د
إذا كان الحكم صادرًا حضوریًا بعقوبة اإلعدام یجب علي " من قانون النقض علي أنھ ) ٤٦( نصت المادة -)٣(
نیابة العامة أن تعرض القضیة علي محكمة النقض مشفوعة برأیھا في الحكم وذلك في المیعاد المبین بالمادة ال
والفقرتین الثانیة والثالثة من المادة ) ٣٥(وتحكم المحكمة طبقًا لما ھو مقرر في الفقرة الثانیة من المادة ) ٣٤(
 . ١٣٤، رقم ٩٧٣، ص ٤٢، مجموعة أحكام النقض، س ٧/١/١٩٩١حكم نقض في ). ٣٩(
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فيتعين علي النيابة العسكرية في خالل ستين يوماً من صدور الحكم الحضوري                    
 باإلعدام أن تعرض القضية علي محكمة الطعون مشفوعة بمذكرة برأيها فـي             القاضي
 بل هو عمـل     ،فال يعد عرض قضايا اإلعدام من قبل النيابة طعناً في الحكم          . )١(القضية

إجرائي ذات طبيعة خاصة تقتضيها إرادة المشرع في التأكد من سالمة الحكم وصـحة              
 .  )٢(تطبيق هذه العقوبة الجسيمة

    

وتختلف إجراءات عرض النيابة العسكرية للقضايا الصادر فيها حكماً حضورياً                 
إجراءات الطعن لـدي هـذه    بعقوبة اإلعدام علي المحكمة العسكرية العليا للطعون عن         

هو حق تستمده من القواعـد       ألن طعن النيابة العسكرية لدي محكمة الطعون         ؛المحكمة
النيابة العسكرية إتيانه حتى ولـو لـم    واجب علي أما عرض أحكام اإلعدام هو     ،العامة

   . )٣(يكن هناك وجه للطعن
 

 وواجب العـرض علـي المحكمـة        ،ومفاد ذلك أن للنيابة العسكرية حق الطعن             
، وعليها  )٤(فال تستعمل حقها إال إذا كان هناك مطعناً في الحكم         العسكرية العليا للطعون    

 . إال كان طعنها غير مقبولويعاد الذي حدده القانون أن تودع أسباب هذا الطعن في الم
 


 

يشترط لتنظر المحكمة العسكرية العليا للطعون في الطعن المقدم مـن المحكـوم                   
 أن يتقدم الطاعن إذا كان محكوم عليه بعقوبة ،عليه بعد استيفاء الطاعن إجراءات الطعن

لتـزام  إلويسقط عن المتهم ا. )٥(رية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه سالبة للح 
     ،بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة إذا كانت العقوبة المقضي بها مشمولة بإيقـاف التنفيـذ              

بنظـر االستشـكال     أو كان الطاعن استشكل في تنفيذ الحكم فقضت المحكمة المختصة         

                                                
 . ٩، رقم ٩٤، ص ٤٦، مجموعة أحكام النقض، س ٥/١/١٩٩٥ حكم نقض جنائي في جلسة -)١(
   .١٢ رقم ،٩٢ ص ،٣٨ س ، مجموعة أحكام النقض،١٤/١/١٩٨٧ حكم نقض جنائي في جلسة -)٢(
وري     /  المستشار -)٣( واربي     /  د –عز الدین الدناص د الش د الحمی ا    –عب ي األحك ن ف رق الطع ي    ط ة  ف م الجنائی

انون   –غنام محمد غنام / د . وما بعدھا٤٦٨ ص – المرجع السابق –ضوء الفقھ والقضاء    رح ق  الوجیز في ش
 .  وما بعدھا٥٣٠ ص – المرجع السابق –اإلجراءات الجنائیة 

داره        " -)٤( اریخ إص ن ت ال م دام إذا خ ة اإلع م بعقوب بطالن الحك ھا ب اء نفس ن تلق نقض م ة ال ت محكم        ،قض
 حكم نقض جنائي في جلسة ."وإذا استند في إدانة المحكوم علیھ إلي شئ من أقوال محامیة مما یفسد استداللھ 

 . ٨٨ رقم ،٥٣٠ ص ،٣٨ س ، مجموعة أحكام النقض،١٩٨٧/ ١/٤
ة      : "  من قانون النقض علي أن   ٤١ نصت المادة    -)٥( ھ بعقوب وم علی تھم المحك یسقط الطعن المرفوع من الم

 ". لحریة إذا لم یتقدم للتنفیذ قبل یوم الجلسة، ویجوز للمحكمة إخالء سبیلھ بالكفالة مقیدة ل



 ٢٢

 . أو كانت النيابة قررت إيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتـاً ، النزاعبوقف التنفيذ حتى يفصل في 
  ،ويحدد رئيس المحكمة علي وجه السرعة جلسة لنظر هذا الطلب تعلـن بهـا النيابـة               

وعلي المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ العقوبة أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامهـا فـي            
 لتودع مذكرة برأيهـا خـالل        وتحيل ملف الدعوى إلي النيابة     ،ميعاد غايته ستة شهور   
 . )١(األجل الذي تحدده لها

 

من قانون النقض أن الحكم بسقوط الطعـن هـو جـزاء    ) ٤١(ومفاد نص المادة         
وجوبي يقضي به علي الطاعن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيـذ               

مة الطعون ال يـرد إال       ألن الطعن لدي محك    ؛قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن      
 لـنص  وفقـاً  –لدي محكمة الطعون  وال يترتب علي التقرير بالطعن      ،علي حكم نهائي  

 إيقاف تنفيذ العقوبات السـالبة للحريـة        –من قانون اإلجراءات الجنائية     ) ٤٦٩(المادة  
 . )٢(المقضي بها باألحكام واجبة التنفيذ

 

 باعتباره تركاً للخصومة يترتب     ،هأجازت محكمة النقض تنازل الطاعن عن طعن            
   من قانون المرافعات إلغاء جميع إجـراءات الخصـومة        ) ١٤٣( لنص المادة    وفقاًعليه  

 . )٣(عن عن طعنها بما الزمه الحكم بإثبات تنازل الط،بما في ذلك التقرير بالطعن
 

اصالً إذا كان نقض الحكم ح    " من قانون النقض علي أنه      ) ٤٣(       وقد نصت المادة    
، وتتقيـد كـل مـن    "النيابة العامة فال يضار بطعنه     بناء علي طلب أحد الخصوم غير       

 فال يجـوز    ،محكمة النقض والمحكمة المحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم بهذا المبدأ          
 . )٤(ألي منهما تشديد العقوبة أو التعويض المقضي به

                                                
وري     / المستشار -)١( واربي      /  د –عز الدین الدناص د الش د الحمی ي       –عب ة  ف ام الجنائی ي األحك ن ف رق الطع  ط

اء       ھ والقض ابق     –ضوء الفق رور    / د. ٤٦٣ ص –المرجع الس د فتحي س واد    –أحم ي الم نقض ف ة   ال  –الجنائی
ابق   – النقض في قانون القضاء العسكري  –عصام غریب /  د.١٠٦ ص –مرجع سابق   . ١٢٠ ص– مرجع س

نقض، س   ١٢/١١/١٩٨٥ حكم نقض جنائي في جلسة  -)٢( ام ال م  ١٠٠٥، ص ٣٦، مجموعة أحك . ١٨٣، رق
ى    أما بالنسبة إلي الحكم بعقوبة اإلعدام، فإنھ یتعین وقف تنفیذه ف  " قضت محكمة النقض     وال حت ع األح ي جمی

 ".   تفصل محكمة الطعون في الطعن المرفوع أمامھا عن ھذا الحكم 
 . ١١٠، رقم ٧٤٩، ص ٤٦، مجموعة أحكام النقض، س ٨/٤/١٩٩٥ حكم نقض جنائي، جلسة -)٣(

وقد أجازت محكمة النقض للطاعن الذي سبق لھ التنازل عن طعنھ العدول عن تنازلھ علي أن یكون ذلك قبل " 
 . ١٠٦، ٧٣٣، ص ٤٧، مجموعة أحكام النقض، س ٥/٦/١٩٩٦حكم نقض في ". حكم بإثبات التنازل ال
 . ٤٥٣ ص – مرجع سابق – قانون األحكام العسكریة –فؤاد احمد عامر /  د
إذا كانت العقوبة المقررة للجریمة ھي الحبس والغرامة معًا إال أن المحكمة قضت "  قضت محكمة النقض -)٤(

زم       بعقوبة الغ  رامة فطعن المتھم وحده في ھذا الحكم ونقض بناء علي طلبھ، فیتعین علي محكمة اإلحالة أن تلت
 .  بتوقیع عقوبة الغرامة وحدھا في حدود ما قضي بھ الحكم الطعین حتى ال یضار الطاعن بطعنھ

 .٤٥٢ ص –سابق المرجع ال – قانون األحكام العسكریة –فؤاد احمد عامر /  د



 ٢٣


 

   من حيـث موضـوع    تقتصر سلطة محكمة الطعون علي مراجعة قانونية الحكم                
 يستبعد من نطاق الطعـن      ناء عليها وب  وسالمة اإلجراءات التي صدر بها     ،ما قضي به  

األسباب الموضوعية التي تتعلق بحرية القاضي في تكوين عقيدته من حيث ثبوت التهمة 
، ولعل أهـم  )١(طمأن إليها قاضي الموضوع اوتقدير األدلة التي     ،أو نفيها أو عدم ثبوتها    

األسباب الموضوعية غير المقبولة كأساس للطعن هو موضوع الدعوى وكل ما يشوب            
 وال يجوز تعييب اإلجراءات السابقة علي المحاكمة ألول مـرة   ،الحكم من أخطاء مادية   

م ولم يكن البحث فيهـا مقتضـياً         إال إذا كانت متعلقة بالنظام العا      ،أمام محكمة الطعون  
  .تحقيقاً موضوعياً

  

وإذا وجه الطعن يتطلب تحقيقاً موضوعياً لواقعة انتهي الحكم إلي ثبوتها أو نفيها                    
 وال يقبل إثارته ألول مرة أمام محكمـة         ،كان السبب موضوعياً ال يصلح وجهاً للطعن      

سبابه علي القصور في بيان جانـب       وعلي ذلك فال يقبل الطعن المبني في أ       . )٢(الطعون
     أو عدم تحقيق المحكمة لواقعة من وقـائع االتهـام دون أن يكـون    ،من واقعة الدعوى  

 ألن محكمة الطعون ال تختص ببحث طلبـات         ؛طلب ذلك خالل إجراءات المحاكمة    قد  
  .التحقيق الموضوعية إذ مجال إبدائها هو أمام محكمة الموضوع

   

 النطق بالحكم خروج الدعوى الجنائية من حوزة المحكمة فال تملك           يترتب علي و       
 ولكن قد تغفل المحكمة الفصـل فـي بعـض الطلبـات             ،العدول عن حكمها أو تعديله    

 فال يرتب ذلك بطالناً للحكم وإنما يظل الحكم صـحيحاً           ،الموضوعية في منطوق الحكم   
ألسباب ا أخطاء مادية من      لذلك يعد كل ما يشوب الحكم من       ،فيما فصل فيه من طلبات    

 كما أن   ،الموضوعية غير المقبولة كأساس للطعن لدي المحكمة العسكرية العليا للطعون         
 . )٣(صحيح الخطأ المادي يستتبع فحصاً للموضوع يخرج عن اختصاص محكمة الطعون

                                                
 .١٦٥٥ ص – مرجع سابق – ٢٠٠٥ الطبعة الثانیة – قانون اإلجراءات الجنائیة –مون سالمة مأ/ د. أ-)١(

ة      "  ة محكم ن مجادل ًا للطع لح وجھ ال یص ًا، ف أنھ نھائی ي ش وع ف ة الموض اء محكم د قض یادتھ أن یع ري س ی
 إلیھا من بحثھا الموضوع فیما انتھت إلیھ من إثبات الوقائع وتقدیرھا الواقعي أو مصادرة عقیدتھا التي خلصت

 مرجع سابق – طرق الطعن في األحكام الصادرة من المحاكم العسكریة –عبد المعطي عبد الخالق / د". لألدلة  
 . ١٢٢ ص – المرجع السابق – النقض في قانون القضاء العسكري –عصام غریب / د. ٨٠ ص–
 . ٢٥، رقم ١٠٢ ، ص٢٤، مجموعة أحكام النقض، س٢٨/١/١٩٧٣ حكم نقض جنائي في جلسة -)٢(
 . ١١٨٧ ص – مرجع سابق – ١٩٨٨ - شرح قانون اإلجراءات الجنائیة–محمود نجیب حسني /  د-)٣(



 ٢٤

به فإذا انتهت النيابة العسكرية إلي إحالة المتهم إلي المحكمة المختصة نظير ارتكا       
 فـإن   ، ولم تحكم المحكمة بإدانته أو ببراءته في إحداها وال تفصل في الثانية            ،جريمتين

 ألن أغفلت ؛ذلك ال تصلح وجهاً للطعن في الحكم لدي المحكمة العسكرية العليا للطعون           
 .   الطعونج عن اختصاص محكمةوخرفهو يعد محكمة الموضوع الفصل فيه 

  

راءات السابقة علي المحاكمة ألول مرة أمام محكمـة         وكما ال يجوز تعيب اإلج           
محكمة العسكرية العليا للطعون علي النظـر فـي         ال، ألنه يقتصر اختصاص     )١(الطعون

 ومراقبة إجراءات نظـر الـدعوى   ،األحكام المطعون فيها وفحص ما شابها من عيوب      
لتي شـابت    وال تنظر محكمة الطعون في العيوب ا       ،والحكم فيها أمام محكمة الموضوع    

  ، إال إذا كانت متعلقة بالنظـام العـام         )٢( في المراحل السابقة علي المحاكمة     اإلجراءات
 .  ث فيها مقتضياً تحقيقاً موضوعياًولم يكن البح

 

–
 

 ،يق عليـه  يصير الحكم الصادر من المحاكم العسكرية حكماً نهائياً بعد التصـد                 
يلزم لقبول الطعن أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون التمسك بخطأ قانوني محـدد             و

 ويكون الحكم القضائي مشوباً بالخطأ في القانون إذا تعلق هـذا الخطـأ           ،وقع في الحكم  
   هذه القاعدة قد تكون موضوعية فيوصف الخطأ الذي يشـوبها بالخطـأ             ،بقاعدة قانونية 
 فيعد خطأ ،بالخطأ في القانون الشكلي وقد تكون شكلية فيوصف ،وضوعيةفي القاعدة الم

    القاضي في قضائه في موضـوع الـدعوى،       في القانون الموضوعي كل خطأ يقع من        
أما الخطأ في القانون الشكلي هو ذلك المبني علي مخالفة قواعد اإلجـراءات الجنائيـة               

 قد يرتكب خطأ موضوعياً عند تفسيره       لذلك فإن القاضي  . )٣(والذي يترتب عليه البطالن   
  ويجيز هذا الخطأ الطعن علي هذا الحكم علي أساس الخطـأ            ،أو تطبيقه قاعدة إجرائية   

في تطبيق القانون أو تأويله أو تفسيره وليس بناء علـي بطـالن الحكـم أو بطـالن                  
 .)٤(اإلجراءات المؤثرة فيه

                                                
 .٣٣ رقم ،٢٣٦ ص ،٤٨ س ،م٢٥/٢/١٩٩٧  جلسةفيجنائي حكم نقص  -)١(
 .١١٨٨ ص – مرجع سابق – ١٩٨٨ - شرح قانون اإلجراءات الجنائیة–محمود نجیب حسني /  د-)٢(
 .٦٢٦ ص – ١٩٨٨ – دار النھضة العربیة – شرح قانون اإلجراءات الجنائیة –د مصطفي محمو/ د. أ-)٣(
. ١٦٥٧ ص –سابق المرجع ال – ٢٠٠٥ الطبعة الثانیة – قانون اإلجراءات الجنائیة –مأمون سالمة / د. أ-)٤(
الق    / د د الخ اكم العسكریة         –عبد المعطي عب ادرة من المح ام الص ي األحك ن ف رق الطع ابق   المرج – ط  –ع الس

 .  وما بعدھا٢٣٣ ص – مرجع سابق – قانون القضاء العسكري الجدید –فتحي محمد أنور / د. ٩٠ص



 ٢٥

ن كسبب للطعن علي الحكم في حصر        أن فكرة مخالفة القانو    ،ما تقدم ي  علوبناء         
 األولي منها إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً علي مخالفـة            :)١(حاالته في أحوال ثالثة   

. والثانية إذا وقع بطالن فـي الحكـم        . أو علي الخطأ في تطبيقه أو في تأويله        ،القانون
نص أن كل خطأ     ويبدو من هذا ال    .والثالثة إذا وقع في اإلجراءات بطالن أثر في الحكم        

 . عروض عليه هو محض خطأ في القانونمن القاضي في الفصل في النزاع الم
 

 :لذلك يمكن رد األوجه القانونية التي يجب أن يبني عليها الطعن إلي وجهتـين                     
  األول هو الخطأ في القانون الموضوعي وعبر عنه المشرع بمخالفة القـانون والخطـأ           

 ويستوي علي ذلك أن تكون القاعدة القانونية موضـوعية        ،ويلهفي تطبيقه والخطأ في تأ    
          ويشمل بطالن الحكـم لعيـب فـي ذاتـه أو لعيـب              ، الثاني هو البطالن   ،أو إجرائية 

 .   )٢(في اإلجراءات المؤدية إليه
 

–
 

قض الحكم المطعون فيه صورة الخطأ في تطبيقـه     تأخذ مخالفة القانون كسبب لن           
تحقق ذلك إذا طبق القاضي قانوناً أو نصاً غير واجب    ي و .أو الخطأ في تأويله أو تفسيره     

 عندئذ يكون لكل ذي .التطبيق أو أن يكون قد طبقه علي واقعة الدعوى علي نحو خاطئ
الحكم انتفاء التهمة    وإذا ترتب علي تصحيح الخطأ الذي شاب         ،شأن أن يطعن في الحكم    

 أما الخطـأ  .للطعون تقضي ببراءة المحكوم عليه    المسندة إلي المتهم فإن المحكمة العليا       
 ،في تأويل القانون هو إذا أعمل القاضي للقاعدة القانونية المنطبقة علي واقعة الـدعوى             

    لذلك فإن الخطأ في تفسير النص يؤدي حتماً إلـي الخطـأ             ؛ولكنه يخطئ في تفسيرها   
 . )٣(في تطبيقه

                                                
"  والتي تنص علي أنھ ٢٠٠٧ لسنة ٧٤من قانون النقض المعدلة بالقانون رقم )  ٣٠(نص المادة  أنظر -)١(

ا  النیابة العامة والمحكوم علیھ والمسئول عن الحقوق المدنیة وا لكل من م      لمدعي بھ ي الحك النقض ف ن ب الطع
ھ      -١: وذلك في األحوال اآلتیة النھائي الصادر من درجة في مواد الجنایات والجنح ون فی م المطع ان الحك إن ك

م    - ٢ .ھأو تأویل ھ مبنیا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبیق      ي الحك ع بطالن ف ي    - ٣ . إذا وق ع ف إذا وق
 . "حكم اإلجراءات بطالن اثر في ال

 .وما بعدھا ١٤٠ ص – مرجع سابق – النقض في قانون القضاء العسكري –عصام غریب / د -)٢(
ھ  ) ٣٥( تنص الفقرة الثانیة من المادة -)٣( ة    ومع " من قانون النقض علي أن ك فللمحكم م   أنذل نقض الحك  ت

ا إذالمصلحة المتھم من تلقاء نفسھا  ى م         تبین لھ ى عل ھ مبن ھ ان ت فی و ثاب ا ھ أ     مم ى خط انون أو عل ة الق     خالف
ي  ھ أو ف ي تطبیق ة  ف ھ أو أن المحكم يتأویل كاة الت ن مش م تك درتھ ل ًا أص انون وال وفق ة لھ للق ل اوالی         بالفص
  . "واقعة الدعوى  صدر الحكم المطعون فیھ قانونًا یسرى علىإذا الدعوى، أو في

 .١٤٩ ص –سابق المرجع ال – النقض في قانون القضاء العسكري –عصام غریب / د



 ٢٦

التي يكون فيها حكم القاضي قد جاء مخالفاً        جميع الحاالت   القانون  وتشمل مخالفة         
      دون تمييـز    ،لما تفضي به القواعد الواجبة التطبيق علي الواقعة موضـوع الـدعوى           

 . )١(في ذلك بين القواعد الموضوعية أو اإلجرائية
 

ختصاص أو تم من تلقاء     إلع أمام المحكمة بعدم ا    ويستوي في ذلك أن يكون قد دف            
ختصاص من النظام العام ويجوز لمحكمة الموضوع       إل ألن سائر قواعد ا    ؛نفس المحكمة 

 الحالة في الموضوع بأنه جاء ه لذلك يجوز الطعن علي هذ  .التعرض لها من تلقاء نفسها    
عندئذ يجوز لمحكمة    و ،ختصاصإلمشوباً بالخطأ في تطبيق القانون فيما يتعلق بقواعد ا        

   إذا أفصح الثابـت بـاألوراق   ،نفسها الطعون أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء      
  .  )٢( قضت في موضوع الدعوى حال عدم اختصاصها بنظرها،أن المحكمة العسكرية

 

–
تي البطالن في الفقرتين الثانية والثالثـة مـن         إذا كان المشرع الجنائي جمع حال            
 بما مفاده قصر سبب الطعن علـي مخالفـة القواعـد            ،من قانون النقض  ) ٣٠(المادة  

   ألن مخالفة القواعد اإلجرائية غير الجوهرية في الحكـم          ،الجوهرية المؤثرة في الحكم   
ستحالة إل ؛ة الطعون ، ال يصلح سبباً للطعن أمام محكم      )٣(أو في اإلجراءات المؤدية إليه    

 . يترتب علي مخالفتها مصلحة للخصومأن 
 

       وإذا شابه الحكم عيب نتيجة مخالفته قاعدة قانونية محل إجراء جوهري يتعلـق             
     يشترط لصحة الحكم الصادر في الـدعوى أن يكـون          .بصحة إصدار الحكم أو تدوينه    

  .)٤(ة وأن ينطق به في جلسة علني،قد صدر بعد مداولة صحيحة

                                                
ة             " تطبیقًا لذلك  -)١( روط صحة كاف و أحد ش دعوى ھ ر ال ة العسكریة بنظ اص للمحكم اد االختص ان انعق إذا ك

إجراءاتھا، ودفع المتھم بعدم اختصاص القضاء العسكري والئیًا بنظرھا، عندئذ یثور نزاع إجرائي حول مسألة 
 ".  بعدمھ شاب حكمھا الخطأ في تطبیق القانوناالختصاص، فإذا قضت المحكمة خطأ باالختصاص أو

ار -)٢( وري / المستش دین الدناص ز ال واربي  /  د–ع د الش د الحمی ة –عب ام الجنائی ي األحك ن ف رق الطع  –  ط
  .٣١٥ ص –المرجع السابق 

ق  " من قانون اإلجراءات الجنائیة المصري وھي  ) ٣٣٢(حاالت البطالن وفقًا نص المادة       -)٣( بطالن المطل  ال
ام       ام الع ة بالنظ ة المتعلق اإلجراءات الجوھری ة ب د الخاص ة القواع ي مخالف ب عل ذي یترت زاء ال ك الج و ذل         ،ھ

   ".أما البطالن النسبي فھو الجزاء المترتب علي مخالفة إجراء جوھري متعلق بمصلحة المتھم أو الخصوم
   . ٢٣٠ ص –لسابق  المرجع ا– قانون القضاء العسكري الجدید –فتحي محمد أنور / د
تصدر المحكمة قرارھا بقفل " من قانون اإلجراءات الجنائیة ) ٢٧٥(وفقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة       -)٤(

 ".باب المرافعة بعد إتمام تحقیق الدعوى والمرافقة؛ لتصدر حكمھا بعد المداولة السریة 
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   ،فيجب أن تتم إجراءات المداولة بين القضاة الذين سمعوا المرافعـة مجتمعـين                   
ويقتضي  . وإال كان الحكم باطالً    ،وال يجوز أن يشترك فيها غيرهم لم يسمعوا المرافعة        

 بطل بطالنـاً متعلقـاً      ، فإذا أفشي أحد القضاة الحكم قبل النطق به        ،مبدأ سرية المداولة  
ويجب أن  . )١( وإنما يتعرض من أفشي المداولة للمساءلة التأديبية والجنائية        .عامبالنظام ال 

 .راء في حالة تعدد أعضاء المحكمـة      الحكم بناء علي المداولة بأغلبية اآل     يكون صدور   
 .   من قانون القضاء العسكري المصري) ٧٩( لنص المادة وفقاً

 

ولة يترتب عليه بطالنها وبطـالن             وإذا تخلف أحد الشروط الالزمة لصحة المدا      
 ويجوز إثارة هـذا الـدفع       ،ويتعلق هذا البطالن بالنظام العام     ،الحكم الصادر بناء عليها   

  . المحكمة العليا للطعون العسكريةولو ألول مرة أمام
 


 

الحكم الطعين مـن األحكـام      يتعين قبل نظر الطعن أن يتم فحصه للتأكد من أن                 
 من حيث التقرير به وإيـداع       ،القابلة للطعن فيها أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون       

 بالكفالة القانونية في الميعـاد      أسبابه من ذي صفة وأن لديه مصلحة مع ثبوت أنه تقدم          
 .   )٢(إال قضي بعدم قبول الطعن شكالًو
  

سكرية العليا للطعون نيابة عسكرية تقـوم بوظيفـة         فقد أنشأت لدي المحكمة الع           
 وتختص هذه النيابة بفحص الطعن وكتابة مذكرة        .النيابة العسكرية لدي محكمة الطعون    

 .برأيها في موضوعية كاملة دون التأثر برأي النيابة العامة إذا كانـت هـي الطاعنـة               
 وظيفة النيابة العسكرية تؤدي نيابة الطعون أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون نفس      و

 ويجوز  ،دعاء ومرافعة إلبداء وجهة نظرها    إللدي المحاكم العسكرية من تمثيل لسلطة ا      
   ولكـن  ،لمحكمة الطعون أن تنظر الطعن حتى ولو لم تقدم نيابة الطعون مذكرة برأيها            

ـ                  ،هفي هذه الحالة ال تكون نيابة الطعون قد قامت بدورها القانوني المناط بها القيـام ب
 . )٣(وتنازالً في غير محله عن حق قانوني مخول لها في إبداء وجهة نظرها في الطعن

                                                
 . ١٠٣٧  ص– مرجع سابق –٢٠٠٥ -عة الثانیة  الطب– قانون اإلجراءات الجنائیة –مأمون سالمة / د. أ-)١(
 . ٥٤، رقم ٢٧٣، ص ١١م، مجموعة أحكام النقض، س٢١/٣/١٩٧٠ حكم نقض جنائي، جلسة -)٢(
رور  /  د-)٣( ي س د فتح ة   –أحم واد الجنائی ي الم نقض ف ابق – ال ع س د  / د. ٣٧١ ص – مرج ي عب د المعط عب

 .  وما بعدھا١٠٠ ص – المرجع السابق –العسكریة  طرق الطعن في األحكام الصادرة من المحاكم –الخالق 
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–
 

يتعين علي محكمة الطعون أن تبحث في مدي جواز الطعن مـن حيـث وروده                    
علي حكم توافرت فيه الشروط التي أوجبها القانون في األحكام التي يجوز الطعن عليها              

 . ثم تبحث في استيفاءه الشروط الشكلية لقبولـه        ،ة العسكرية العليا للطعون   مام المحكم أ
ويجب علي المحكمة أن تتحقق من أن الطاعن قد قرر بالطعن وقـدم األسـباب فـي                 

         ، وأن األسباب وقعهـا محـام مقبـول أمـام محكمـة الـنقض        ،ميعادها المحدد قانوناً  
    ،ن النيابة العسكرية قد وقعها محام عام علـي األقـل          وأن األسباب في الطعن المقدم م     

 وتكون مقيدة في نظرهـا   ،فإذا استوفي الطعن شروطه القانونية نظرت المحكمة الطعن       
 فيتعين أن تكـون المحكمـة       ،للطعن بالمبادئ واألصول العامة في إجراءات المحاكمة      

أن يحضر في الجلسـة     وا  مشكلة تشكيالً صحيحاً وأن تكون النيابة العسكرية ممثلة فيه        
 كمـا تتقيـد     . وأن ال يلحق أحد أعضاء المحكمة إحدى حاالت عدم الصـالحية           ،كاتب

محكمة الطعون في نظرها للطعن باألوجه التي بني عليها الطعن وفي حدود األسـباب              
 . )١( وبعدم إضرار الطاعن بطعنه،التي أودعها الطاعن

 


 

من قانون النقض علي أنه إذا كان نقض الحكم حاصـالً           ) ٤٣(وقد نصت المادة           
 وهذا تطبيق للقواعـد  ،بناء علي طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة فال يضار بطعنه    

 وتتقيد كل من محكمة النقض والمحكمة المحال إليها الـدعوى         .العامة في طرق الطعن   
وز ألي منهما تشديد العقوبة أو التعويض المقضـي          فال يج  ،بعد نقض الحكم بهذا المبدأ    

    ومن تطبيقات تقيد محكمة اإلحالة بمبدأ عدم جواز أن يضـار الطـاعن بطعنـه        . )٢(به
ما قضت به محكمة النقض بأنه إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس والغرامة       

 في هذا الحكم ونقض بناء   معاً إال أن المحكمة قضت بعقوبة الغرامة فطعن المتهم وحده         
 فيتعين علي محكمة اإلحالة أن تلتزم بتوقيع عقوبة الغرامة وحدها في حدود             ،علي طلبه 

 . )٣(ما قضي به الحكم الطعين حتى ال يضار الطاعن بطعنه

                                                
 . ١٨١  ص– مرجع سابق – النقض في قانون القضاء العسكري –عصام غریب / د -)١(
 .٢٠٥، رقم ١٠٠٨، ص ١٨م، مجموعة أحكام النقض، س ٢٣/١٠/١٩٦٧ حكم نقض جنائي، جلسة -)٢(
 . ١٢٨، رقم ٦٨٢، ص ١٦م، مجموعة أحكام النقض، س٥/١٠/١٩٦٥ حكم نقض جنائي، جلسة -)٣(



 ٢٩


 

جواز إبداء من قانون النقض علي عدم     ) ٤٢(وقد نصت الفقرة األولي من المادة              
أسباب أخري غير تلك التي سبق التقرير بها في خالل الستين يوماً المقـررة إليـداع                

 ويكون السبب جديداً إذا تقدم به الطاعن ولم يكن قد ذكر فـي أسـباب                .أسباب الطعن 
 أو أن يتقدم الطاعن بسبب طعن جديد لم يكـن قـد سـبق             ،الطعن المودعة في الميعاد   

  . محكمة الموضوعطرحه أو الدفع به أمام
 

 فإن األمر يختلف بالنسـبة  ،وإذا كانت القاعدة هي عدم جواز إبداء أسباب جديدة             
 إذ يجوز للطاعن أن يبدي أوجه دفاع جديدة تأييداً لطعنـه علـي      ،ألوجه الدفاع الجديدة  

 وال يمتد حظر التقدم بأسباب جديدة أمام محكمة الطعون إلي األسباب المتعلقـة              .الحكم
 لجواز الدفع به وإثارته ألول مرة أمام محكمة الطعون وتخويل المشـرع           ؛بالنظام العام 

 لمصلحة المتهم إذا وجد وجه بطالن متعلق        امحكمة الطعون نقض الحكم من تلقاء نفسه      
يداً د ولذلك حق للطاعن إثارة أي دفع متعلق بالنظام العام حتى وإن كان ج             .بالنظام العام 

 . )١(لطعن المقرر بها في الميعادأو لم يرد بأسباب ا
 

–
 

  فإن هـذا  ،إذا كان تقدير القاضي مطلقاً بشأن استخالص الواقعة غير المشروعة              
 فيما يتعلق بإثبـات واقعـة       ال يعني استبعاد رقابة محكمة الطعون علي الحكم الجنائي        

راقبة المنطق القضائي من خالل تسبيب الحكم بشأن هـذه           بل لها الحق في م     ،الدعوى
 بما يوجب ، لذلك البد من تسبيب الحكم وهي التي تعكس مدي سالمة هذا الحكم        ،الوقائع

أن تكون األسباب كافية حتى تتمكن محكمة الطعون من ممارسة رقابتها علـي الحكـم           
 . )٢(لتتحقق من عدم مخالفة القانون
                                                

ا             -)١( ل فیھ بق الفص دعوى لس ر ال واز نظ دم ج دفع بع ول ال ترط لقب  تطبیقًا لذلك قضت محكمة النقض بأنھ یش
ي        ة إل م مؤدی ألول مرة أمام محكمة النقض أن تكون مقوماتھ واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحك

  .ن وظیفة محكمة النقضقبولھ بغیر تحقیق موضوعي؛ ألن ھذا التحقیق خارج ع
 . ١٠٢، رقم ٤٧٠، ص ١٠م، مجموعة أحكام النقض، س٢١/٤/١٩٥٩حكم نقض جنائي، جلسة 

 .  وما بعدھا٢٦٠ ص – مرجع سابق – قانون القضاء العسكري الجدید –فتحي محمد أنور / د
 . ٤٠٦، رقم ٥٧٥، ص ٤م، مجموعة أحكام النقض، س١٢/٦/١٩٣٩ حكم نقض جنائي، جلسة -)٢(
الق   / د. ٢٤٥ ص – مرجع سابق – النقض في المواد الجنائیة  – أحمد فتحي سرور     /د د الخ  –عبد المعطي عب

 .  وما بعدھا١١٠ ص – مرجع سابق –طرق الطعن في األحكام الصادرة من المحاكم العسكریة 
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 ،إال كان باطالً  در علي األسباب التي بني عليها و      كل حكم يص  ويجب أن يشتمل           
وبالتالي يكون القصور بسبب عدم كفاية األسباب أو انعدام األساس القانوني للحكم كلما             

     . )١(كانت األسباب ال تسمح لمحكمة الطعون بممارسة رقابتها علـي الحكـم الطعـين             
 حكم أخر إال إذا كان صادراً مـن ذات  وال يجوز أن يستند الحكم في قضائه إلي أسباب  

   المحكمة في الدعوى نفسها بين الخصوم أنفسهم صريحاً في الداللة علي أنهـا قـدرت               
 . )٢(ما جاء بهذا الحكم من وقائع واعتبرته صحيحاً

 

وقد تنقض المحكمة العسكرية العليا للطعون الحكم الذي صدر باطالً لخلو ورقته                  
ل فيه من جديد بهيئة صوتحيل الدعوى إلي المحكمة التي أصدرته لتفمن تاريخ صدوره  

 فإذا أحالت محكمة اإلعادة إلي أسباب ومنطوق الحكم المنقوض علي الرغم من             ،أخري
. )٣(بطالنه فقد استطال البطالن إلي الحكم المطعون فيه ذاته بما تعيبه ويوجب نقضـه             

  ألنـه   ؛لمدوناته تم بصيغة غامضة ومبهمة    ويعد التسبيب منتفياً إذا كان تحرير القاضي        
 ويعجز محكمة الطعون عـن     ،ال يحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب األحكام        

القاضـي مـدونات حكمـه لصـحة        وال يكفي تحرير    . )٤(مراقبة صحة تطبيق القانون   
 ، كافية لحمله علي الحكم    ، فيجب أن يكون تحرير الحجج التي بني عليها حكمه         التسبيب

يتعين علي القاضي إيراد أسباب حكمه فـي صـورة          و ،رال كان الحكم معيباً بالقصو    إو
  .)٥(تكفي لإلقناع بما قضي به الحكم في منطوقه

 

يب القاضي حكمه غير كافي إذا حـرر القاضـي          بوبناء علي ما تقدم يكون تس             
 لمحكمة الطعون األسانيد والحجج التي بني عليها حكمه بطريقة معقدة ومتداخلة ال تسمح
ـ                وتكـون   .انونيأن تبين ما إذا كان القاضي قد بني حكمه علي أساس موضوعي أو ق

 علي نحو ال يسمح  اإلبهامانت أسباب الحكم شديدة الغموض أو       األسباب غير كافية إذا ك    
 فلذلك ينبغي أال يكـون الحكـم مشـوباً          ؛لمحكمة الطعون بممارسة رقابتها علي الحكم     

     .   )٦( تبين مدي صحة الحكم من فساده علي واقعة الدعوىبإجمال مما يتعذر

                                                
 .١٤٦، رقم ٦١٣، ص٢١م، مجموعة أحكام النقض، س ١٩/٤/١٩٧٠حكم نقض جنائي، جلسة  -)١(
 .١١٣، رقم ١٥٠٤، ص٢٠م، مجموعة أحكام النقض، س٢٩/١٢/١٩٦٩كم نقض جنائي، جلسة  ح-)٢(
 . ٣٧، رقم ١٨٩، ص ٣٠م، مجموعة أحكام النقض، س٢٩/١/١٩٧٩ حكم نقض جنائي، جلسة -)٣(
 . ١٦، رقم ٥٧، ص ٢٣م، مجموعة أحكام النقض، س١٠/١/١٩٧٢ حكم نقض جنائي، جلسة -)٤(
 .١٥٢، رقم ١٦٢، ص١م، مجموعة القواعد القانونیة، ج٧/٢/١٩٢٩ حكم نقض جنائي، جلسة -)٥(
   .١٤٦ رقم ،٦١٣ ص،٢١ س، مجموعة أحكام النقض،م١٩/٤/١٩٧٠ جلسة ، حكم نقض جنائي-)٦(



 ٣١

–
 

 إذا استوفي الشروط الشـكلية التـي      ،تقضي محكمة الطعون بقبول الطعن شكالً            
   ، ويشترط لقبول الطعن شكالً أن يكون الطعن جـائزاً         ،علق القانون عليها قبول الطعن    

 وإذا كانت القاعدة العامة هي عـدم        ؛)١(ن بعدم جواز الطعن   و إال قضت محكمة الطعو    
 المحكمـة العسـكرية العليـا       جواز الطعن بأي طريق كان في األحكام التي تصدرها        

، فإن قضاء محكمة النقض جري علي أن للطاعن أن يتقدم بطلب إلي المحكمة              للطعون
شكالً قد بني علي عدم      إذا تبين أن قضاءها بعدم قبول الطعن         ،إلعادة النظر في حكمها   

 . )٢( ثم تبين تقديمه لهما في الميعاد،تقديم التقرير بالطعن أو أسبابه
  

وتقضي المحكمة العسكرية العليا للطعون برفض الطعن موضوعاً إذا كان مقبوالً        
 وإذا تبين لها أن أسباب الطعـن غيـر          ،شكالً ولم يسقط ولم يتنازل الطاعن عن طعنه       

م تقتنع المحكمة بصالحيتها لنقض الحكم أو مما ال يجوز إبـداؤها ألول              أي ل  ،صحيحة
مرة أمام محكمة الطعون إذا كان يتعين علي الطاعن أن يتمسك بها ابتداء أمام محكمـة   

 فال يجوز بأي حال رفع طعن ، وإذا رفضت محكمة الطعون الحكم موضوعاً.الموضوع
 وذلك عمالً بنص المادة     ، من األسباب  أخر عن ذات الحكم السابق الطعن فيه ألي سبب        

 وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في إشكال في تنفيذ حكم من .من قانون النقض) ٣٨(
 فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم ،محكمة الجنايات سبق أن رفض الطعن فيه موضوعاً   

 . )٣(ال يكون جائزاً ويتعين القضاء بعدم جواز الطعن
 

حكمة الطعون إلي رفض الطعن موضوعاً حاز الحكم قوة األمـر           وإذا انتهت م         
 مع عدم اإلخالل بحقه     ،المقضي بالنسبة للطاعن ويتعين تنفيذه ولو كان صادراً باإلعدام        

في تقديم طلب بإعادة النظر في الحكم إذا توافرت إحدى الحاالت التي حددها القـانون               
 ويجوز للمحكمـة أن تحكـم   ،الطاعن وتصادر الكفالة التي أودعها   .علي سبيل الحصر  

 .من قانون النقض) ٣٦( لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة وفقاًعليه بالغرامة 

                                                
ة أو من     " من قانون النقض علي أنھ ) ٣٦( فقد نصت المادة   -)١( ة العام ن النیاب إذا لم یكن الطعن مرفوعًا م

ي  محكوم علیھ بعقوبة مقیدة ل     لحریة فیجب لقبولھ شكًال أن یودع رافعھ عند التقریر بالطعن خزانة المحكمة الت
 .............. ". أصدرت الحكم أو خزانة محكمة النقض مبلغ ثالثمائة جنیة علي سبیل الكفالة

 . ٣٤، رقم ١٥٤، ص٢٦م، مجموعة أحكام النقض، س١٧/٢/١٩٧٥ حكم نقض جنائي، جلسة -)٢(
 . ١٣٣، ٥٥٧، ص٢٢م، مجموعة أحكام النقض، س١٨/١٠/١٩٧١ئي، جلسة  حكم نقض جنا-)٣(



 ٣٢

 فقد ال يقضي األمر إبطاله بل مجرد ،وإذا قبلت محكمة الطعون الطعن موضوعاً       
) ٣٩(مادة  وقد نص المشرع في الفقرة الثانية من ال        .تصحيح الخطأ الذي وقع فيه الحكم     

وإذا " م علـي أنـه   ٢٠٠٧ لسنة ٧٤م المعدل بالقانون رقم ١٩٥٩ لسنة  ٥٧من القانون   
كان الطعن مقبوالً وكان مبنياً علي مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح       

 وغني عن البيان أن قبول الطعـن يتضـمن          ."المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضي القانون      
، ونقض الحكـم    ونقض الحكم يعني إبطال ما قضي به       ،المطعون فيه حتماً نقض الحكم    

 وعلي ذلك فإنه كلمـا      .بسبب مخالفة القانون يستتبع تصحيحه والحكم بمقتضي القانون       
وجب علي المحكمة العسكرية العليا للطعون تصحيح الحكم المطعون فيه حظر عليهـا             

 . )١(يها من جديدل فصنقضه وإحالة الدعوى إلي المحكمة التي أصدرته لتف
 

ويجيز قانون النقض لمحكمة الطعون إذا نقضت الحكم المطعون فيه أمامها ألول           
ل في الموضوع متي كان ذلك الطلب ال يتطلب أي إجراء من إجـراءات              صمرة أن تف  

 ويشترط لكي تمارس محكمة الطعون سلطتها هذه أن تقبل المحكمة وتـنقض             ،التحقيق
 . )٢(ن الموضوع صالحاً للفصل فيه بحالته وأن يكو،الحكم فيه

   

 تباشر محكمة الطعون وظيفتها بتمحيص ما أجراه الحكـم          ،وبناء علي ما تقدم           
 وتقتصر رقابتها علـي منطـوق       ،المطعون فيه من تطبيق القانون علي واقعة الدعوى       

ة الطعون   وغني عن البيان أن خروج أسباب الحكم من رقابة محكم          .الحكم دون أسبابه  
 .  نت معيبة بأخطاء تؤثر علي منطوقه بل تخضع للرقابة إذا كا،ليست مطلقة

ل في موضوع الطعن إما برفضه موضوعاً أو بنقض         صوأن محكمة الطعون تف           
 ويفترض قبول الطعن موضوعاً قبوله شكالً باستيفاء شروط قبوله          ،الحكم المطعون فيه  

ن يكون الطعن جائزاً أي ينصب علي حكم تتـوافر           ويشترط أ  .الموضوعية واإلجرائية 
 ويترتب علي قبول الطعن موضـوعاً       .فيه الشروط الواجب توافرها لجواز الطعن فيه      
، الفة القانونخ فإذا كان النقض لحالة م،نقض الحكم المطعون فيه أي إبطال ما قضي به       

 . مة بتصحيحه وتحكم بمقتضي القانونفتقوم المحك

                                                
 .١٣٣، رقم ٦٢٦، ص٣٠م، جلسة مجموعة أحكام النقض، س٤/٦/١٩٧٩ حكم نقض جنائي، -)١(
  ٢١١، رقم ١٠٢٧، ص ٣٣، جلسة مجموعة أحكام النقض، س٢١/١٢/١٩٨٢ حكم نقض جنائي، -
ور  / د. ٣٠١ ص – مرجع سابق –سكري  النقض في قانون القضاء الع  –عصام غریب   /  د -)٢( فتحي محمد أن
الق   / د.  وما بعدھا٢٧١ ص – مرجع سابق – قانون القضاء العسكري الجدید      – د الخ رق  –عبد المعطي عب  ط

 .  وما بعدھا١٢٠ ص – مرجع سابق –الطعن في األحكام الصادرة من المحاكم العسكریة 



 ٣٣


 

فقد يكون بتعديل العقوبـة     الحكم  إذا صححت المحكمة العسكرية العليا للطعون               
 ويفرض عليها ذلك أن تعيد تقدير العقوبة بما قـد           ،التي قضي بها الحكم المطعون فيه     

من قـانون   ) ١٧(عليه المادة    لما تنص    وفقاًيقتضي ذلك منها تطبيق الظروف المخففة       
 . )١(العقوبات والنزول بالعقوبة المدة التي تراها لمناسبة

 


 

وقد يقضي تصحيح الحكم المطعون فيه أن تأمر محكمة الطعون بوقف تنفيـذ                     
اد بأنه سـوف  عتمإلي االعقوبة إذا رأت من ظروف الدعوى وما في المتهم ما يبعث عل   

   ،أما تصحيح الخطأ في قانون اإلجـراءات الجنائيـة         .ال يعدو مستقبالً لمخالفة القانون    
 .فإنه يتعين علي محكمة الطعون أن تصحح الحكم ويمتنع عليها نقض الحكم واإلحالـة             

إلي ما قضي به الحكم قبل عندئذ يكون لمحكمة الطعون تصحيح الحكم بالنزول بالعقوبة     
 تبين أن الحكم الطعين مبني علي إجراءات باطلة علي نحو واضح ال شـك   وإذا .نقضه

 فيكون لمحكمة   ،التي قام عليها الحكم   يترتب علي بطالنها إهدار أدلة اإلدانة        بحيث   ،فيه
 .أن تنفض هذا الحكم نقضاً جزئياً وتقضي ببراءة المتهم مما نسب إليـه            الطعون عندئذ   

 علي الدليل المستمد من اإلجراء الباطل الوحيد فـي  ون الحكم المطعون فيه مبنياً   وقد يك 
 ففي هذه الحالة يتعين علي محكمة الطعون نقض الحكم المطعون فيه والقضاء            ،الدعوى

وإذا كان الطعن مبنياً     .ببراءة المتهم تأسيساً علي استبعاد الدليل من هذا اإلجراء الباطل         
ص المحكمة التي أصـدرت الحكـم   علي أن الحكم المطعون فيه مبنياً علي عدم اختصا    

 عندئذ يتعين أن يكون مع النقض إحالة الدعوى إلي المحكمة المختصة أصـالً              ،الطعين
 إذا فصلت المحكمة العسكرية للجنايـات فـي         ، وعلي ذلك  .بنظر الدعوى طبقاً للقانون   

ة العسـكرية    وانتهت المحكم  ، في الحقيقة تشكل جنحة    واقعة اعتبرتها جناية حال كونها    
 يتعين علي محكمة الطعون نقض هذا الحكم ،جنحة وليست جناية  لعليا للطعون إلي أنها     ا

    . )٢(وأن تعيد الدعوى إلي المحكمة العسكرية المختصة لنظر الدعوى من جديد

                                                
 .  وما بعدھا٢٧٦  ص–سابق المرجع ال –لعسكري  النقض في قانون القضاء ا–عصام غریب / د -)١(
 . ١٢٦٩ ص – مرجع سابق – شرح قانون اإلجراءات الجنائیة –محمود نجیب حسني /  د-)٢(



 ٣٤

 وإذا كانت محكمة اإلحالة تتقيد بحدود الدعوى بمقتضي حالتها التي رفعـت بهـا          
        بـأمر اإلحالـة    يد بحدود الدعوى الجنائيـة الـواردة         فإنها تتق  ،إلي محكمة الموضوع  

اسـتعملت سـلطتها    ، حتى ولو كانت المحكمة مصدرة الحكم قد         ورأو التكليف بالحض  
 وإذا كان الحكم قد نقض بناء علـي طلـب النيابـة             .وقامت بتعديل التهمة أو الوصف    

 ،ضافة الظروف المشددة   فإن محكمة اإلحالة يكون لها الحق في تعديل التهمة بإ          ،العامة
 .)١(ولكن ال يجوز لها أن تشدد العقوبة التي قضي بها الحكم المنقوض

  


 يجيز قانون النقض لمحكمة الطعون إذا نقضت الحكم المطعون أمامها ألول مرة                  

 أي إجـراء مـن إجـراءات        أن تفصل في الموضوع متى كان ذلك الفصل ال يتطلب         
 ويشترط لكي تمارس محكمة الطعون سلطتها هذه أن تقبل المحكمة وتـنقض             .التحقيق

 فيجوز لها أن تحدد جلسـة       ؛صالحاً للفصل فيه بحالته    وأن يكون الموضوع     ،الحكم فيه 
 . )٢(تالية لنظر الموضوع والحكم فيه

 وأعاد صياغتها فـي     ،من قانون النقض  ) ٤٥(الشارع الجنائي نص المادة     ألغي         
وفـي جميـع     ": فنص علي أنـه    ،من القانون المذكور  ) ٣٩(الفقرة السادسة من المادة     

 إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة اإلعادة وجب عليها نظر             ،األحوال
لحكم الصادر في جميع األحوال      ويكون ا  ،الموضوع للمحاكمة عن الجريمة التي وقعت     

 .   )٣("حضوريا 
المقضي فيه إذا انتهـت محكمـة          وجدير بالذكر يكتسب منطوق الحكم قوة الشئ  

 اإلبقاء علي   ،الطعون إلي القضاء بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو رفضه موضوعاً           
 في هذا الطعن  الطعن علي الحكم الصادر من محكمة الطعون ال يجوز  ،الحكم المطعون 

  .  )٤( لعدم جواز الطعن في أحكام محكمة الطعون بأي طريق كان؛من جديد
                                                

 .١٦٩٠  ص– مرجع سابق – ٢٠٠٥ الطبعة الثانیة – قانون اإلجراءات الجنائیة –مأمون سالمة / د.أ -)١(
ادة       -)٢( ي من الم رة األول نص الفق اًال ل النقض     ) ٣٩( إعم ن ب انون الطع ي     "من ق ون ف ة الطع م محكم أن تحك

الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضي القانون دون حاجة إلي تحدید جلسة لنظر الموضوع، مادام أن العوار لم 
یرد علي بطالن في الحكم ذاتھ أو بطالن في اإلجراءات أثر في الحكم مما كان یقتضي مما كان یقتضي التصدي 

 .   ٦٨٥، ص ٢٠م، مجموعة أحكام النقض، س١٢/٥/١٩٦٩، حكم نقض جنائي، جلسة "ع لنظر الموضو
میة،     ٢٠٠٧ لسنة ٧٤ قانون رقم  -)٣( دة الرس ري، الجری ة المص ، تعدیل بعض مواد قانون اإلجراءات الجنائی

 . م٢٠٠٧ في مایو ٣١ في ٢٢في العدد 
انون  ) ٧٤( نصت  -)٤( افة بق م   من قانون النقض المض نة  ٧٤رق ھ   ٢٠٠٧ لس ي أن ي    " ، عل ن ف وز الطع ال یج

راءات        ..... أحكام محكمة النقض  انون اإلج ي ق ا ف وص علیھ ر المنص ادة النظ إال إذا توافرت حالة من حاالت إع
 ".  الجنائیة، متي كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون وتصدت لنظر الموضوع 



 ٣٥


       أجاز قانون العدالة الفرنسي الطعن في أحكام المحاكم العسكرية بطريـق طعـن             

    فالمـادة الثانيـة     ، النقض بتشكيلها العادي   غير عادي وهو الطعن بالنقض أمام محكمة      
م تنص علي أن يتم التحقيق والفصل فـي الجـرائم           ١٩٨٢ لسنة   ٦٢١من القانون رقم    

 وهذه اإلجراءات مطابقة لإلجراءات المقـررة       .بموجب القواعد الواردة في هذا القانون     
محاكم العسكرية من  لذا فإن القواعد المنظمة لطرق الطعن في أحكام ال.في القانون العام

 فإن القانون العسكري يكون قد أحالها طبقاً        ،حيث األوجه التي يبني عليها الطعن وآثاره      
لهذه المادة إلي القواعد المنظمة لطرق الطعن غير العادية في القانون العام وهو قانون              

   وذلك عدا بعض القواعد الخاصة مثل المواعيد الخاصة بـالطعن          ،اإلجراءات الجنائية 
       فقد فرق القانون العسكري بين وقت السلم فأخـذ يبقـي الميعـاد المحـدد               .في النقض 

د هذه و ومر . ساعة فقط  ٢٤ وبين وقت الحرب فجعله      ،في القانون العام وهو خمسة أيام     
التفرقة يرجع إلي رغبة المشرع في توفير السرعة حتى يكون لألحكام العسكرية صفة             

 .      )١(الردع الواجبة


أجاز القانون اإلنكليزي الطعن في األحكام العسـكرية الصـادرة مـن المحـاكم             

 .سـتئناف العسـكرية  إلالعسكرية العامة أو المحاكم العسكرية المركزية أمام محكمـة ا     
 ،م١٩٥١ئنافية الصادر فـي عـام       ستإلونشأت هذه المحكمة بمقتضي قانون المحكمة ا      

وتشكل هذه المحكمة من عدد فردي من القضاة بحيث ال يقل عددهم عن ثالثة يختارون          
 حيث جـري    ،من كبار رجال القضاء العام أو من بين من تتوافر فيهم الخبرة القانونية            

سـتئناف  إلستئناف العسكرية علي غرار محكمة اإلالعمل علي أن يكون تشكيل محكمة ا 
 وأجاز القانون العسكري اإلنكليزي الطعـن ضـد األحكـام           .جنائية في القضاء العام   ال

    المحكمـة العليـا     يستئناف العسكرية أمام مجلس اللوردات وه     إلالصادرة من محكمة ا   
 .  )٢(أو ما يوازي محكمة النقض في التنظيمين القضائيين الفرنسي والمصري

                                                
 . ٢١١، ٢١٠ ص – مرجع سابق –العسكري  بعض سمات قانون القضاء –عبد األحد جمال الدین /  د-)١(
 . ٦٣٦ ص – مرجع سابق – رسالة دكتوراه –محاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري  –عبد الكریم عبادي / د

Scaggion. (Guy): La nouvelle justice Militaire , thése , Paris , 1992 , p. 95.- 
دین   /  د-)٢( ال ال د جم د األح ابق  –عب ع الس زي  / د. ٢١٣ ص – المرج الح العن ي   –ف كریة ف ة العس  الجریم

 . ٦٤١ ص – المرجع السابق –عبد الكریم عبادي / د. ٥٩٣ ص – مرجع سابق –التشریع الكویتي المقارن 
- J.S. Smith: Present evolution of military juridice in United. Kingdom., R. S. I. 
D. P. M. et. D. G. , Ankara 1979 , p.788.. 
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 إعـادة   إلتمـاس م  ١٩٦٦ لسنة   ٢٥نظم قانون القضاء العسكري المصري رقم              
 :١١١(النظر في أحكام المحاكم العسكرية في القسم السابع من الكتـاب األول المـواد              

 لسـنة   ١٦ وحتى صدور تعديل لهذا القانون الذي تم بموجـب القـانون رقـم               .)١١٦
 الواردة بتلك المواد هي وحدها التي تنظم وتحكم إجـراءات           كانت القواعد . )١(م٢٠٠٧
 والتي كان يخـتص بنظرهـا       ،حكام المحاكم العسكرية  أ إعادة النظر في     إلتماسونظر  

نوعية الجريمة أي سواء كانت من الجـرائم        عن  مكتب الطعون العسكرية بغض النظر      
 . سكرية أم من جرائم القانون العامالع

     أصبحت طلبـات إعـادة النظـر     ،م٢٠٠٧ لسنة   ١٦القانون رقم         إال أنه بصدور    
   ،في األحكام العسكرية تختلف بحسب نوعية الجرائم الصادرة بشـأنها تلـك األحكـام             

وذلك سواء من حيث القواعد واإلجراءات الخاصة بها أو من حيث الجهـة المختصـة             
ـ   إلإذ أن تلك التعديالت جعلت ا      .بالفصل فيها         ات إعـادة النظـر  ختصاص بنظـر طلب

 المحكمة العسكرية في األحكام العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام من اختصاص
      .   العليا للطعون

–


ضاء العسكري بالقانون رقـم     كان مكتب الطعون العسكرية قبل تعديل قانون الق              
 إعادة النظر في أحكام المحاكم      إلتماسم هو المختص وحده بالنظر في       ٢٠٠٧ لسنة   ١٦

مـن قـانون القضـاء     ) ١١١( وذلك طبقاً للمـادة      ،العسكرية بكافة أنواعها دون تمييز    
 إال أنه بعد هذا التعديل اقتصر اختصاص مكتب الطعون العسـكرية علـي              ،العسكري

 ، إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية فقـط تماسإلالنظر في  
بالمحكمـة   إعادة النظر في جرائم القانون العـام         إلتماسحيث أناط المشرع النظر في      

 . العسكرية العليا للطعون
                                                

م  -)١( انون رق ن ق ة م ادة الثالث ع الم نة ١٦ راج میة٢٠٠٧ لس دة الرس دد : م، بالجری رر، ١٦الع  مك
 . م١٩٦٦ لسنة ٢٥راجع أیضًا المذكرة اإلیضاحیة لقانون القضاء العسكري الصادر برقم . ٢٣/٤/٢٠٠٧

 . ٦٠ ص – مرجع سابق – قانون القضاء العسكري الجدید –فتحي محمد أنور / د
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–
 إعادة النظر في أحكام المحاكم      إلتماسسكري أسباب   وقد بين قانون القضاء الع            

 إعـادة   إلتماسال يقبل    " :منه بقولها ) ١١٣(العسكرية في الجرائم العسكرية في المادة       
 أن يكون الحكم مبنياً علـي مخالفـة         -١ : اآلتيين نالنظر إال إذا أسس علي أحد السببي      

ون هناك خلل جـوهري فـي        أن يك  -٢ .القانون أو علي خطأ في تطبيقه أو في تأويله        
   ."اإلجراءات ترتب عليه إجحاف بحق المتهم 

     

   إعادة النظر هو ذاته أحد أسباب الطعـن بـالنقض           إلتماسوالسبب األول لقبول           
 أما السبب الثاني فيقصد بـه جميـع حـاالت بطـالن             ،في قانون اإلجراءات الجنائية   

   ويالحظ أن المقصود بالخلـل الجـوهري        ،اعاإلجراءات المتعلقة باإلخالل بحقوق الدف    
 وذلك حسب   ،هو ذلك الخلل الذي يمنع اإلجراء من أن ينتج أثره كامالً أو في شق منه              

  .   )١(القواعد المقررة لنظرية البطالن في قانون اإلجراءات الجنائية العام
       

إليه في قانون القضاء     المشار   لتماسإل      وإذا كان هناك اختالف بين السبب الثاني ل       
بـين فـي قـانون اإلجـراءات        العسكري والسبب الثاني من أسباب الطعن بالنقض الم       

   ال يقبل بناء علي السـبب الثـاني         اإللتماسختالف قاصر علي أن     إل، فإن هذا ا   الجنائية
ق  أما البطالن المتعل،إال بالنسبة لألحكام الصادرة باإلدانة دون األحكام الصادرة بالبراءة

 . )٢(باإلجراءات أو بالحكم والقواعد التي تحكمه فهي واحدة
 

 إعادة النظر علـي  إلتماس من الممكن أن يبنى ه إلي أن)٣(      قد ذهب جانب من الفقه    
 إعادة النظر المنصوص عليها فـي قـانون         إلتماسسبب من األسباب التي يبني عليها       

دة النظر المنصوص عليها في قانون       إعا إلتماس وذلك ألن أسباب     .اإلجراءات الجنائية 
 أما األسباب التي   ،القضاء العسكري تقتصر أسبابه فقط علي المآخذ القانونية علي الحكم         

 إعادة النظر المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجنائيـة فهـي     إلتماسيبني عليها   
                                                

 ضمانات –مجدي الجارحي / د. ٤٥٦ ص – مرجع سابق – قانون األحكام العسكریة –مأمون سالمة / د. أ-)١(
 .  وما بعدھا٢٤٨ ص – مرجع سابق –المتھم أمام المحاكم العسكریة في النظام المصري 

 . وما بعدھا١٢١ ص – مرجع سابق – محاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري –بكري یوسف بكري / د
 .٤٦٤ ص – مرجع سابق – قانون األحكام العسكریة – فؤاد أحمد عامر /د
 . ٢٤٩ ص – المرجع السابق –مجدي الجارحي / د. ٤٥٧ ص – المرجع السابق –مأمون سالمة / د.أ -)٢(
اء العسكري    –قدري الشھاوي / د. ١٢٢ ص – المرجع السابق –بكري یوسف بكري  / د ة للقض  النظریة العام

 .  وما بعدھا٤٢١ ص – مرجع سابق –ن المصري والمقار
 . ٤٥٩، ٤٥٨ ص – المرجع السابق – قانون األحكام العسكریة –مأمون سالمة / د. أ-)٣(
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 المشرع حجية ة التي بني عليهانة مطابقة الحكم للحقيقة وهي القرينمبنية علي نقص قري  
نصت علي عدم قبول ) ١١٣( فإذا كانت المادة .األحكام الجنائية وقوة األمر المقضي بها

المذكورين فيها فإنما ينصرف ذلـك إلـي   س علي سبب من السببين  إال إذا أس   اإللتماس
وإذا كان قـانون    . قة بتقدير المحكمة لواقعة الدعوى    استبعاد األسباب الموضوعية المتعل   

 إعادة النظـر بـالمعني الـوارد فـي قـانون      إلتماسلعسكري لم يتحدث عن   القضاء ا 
 فإن نص المادة العاشرة من قانون القضاء العسكري والتي تقضي           ،اإلجراءات الجنائية 

بأنه يطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصـوص الخاصـة بـاإلجراءات                
ا النص هو تكملة ما قد يوجد من نقص  وقصد بهذ.والعقوبات الواردة في القوانين العامة

 . )١(م١٩٦٦ لسنة ٢٥في قانون القضاء العسكري المصري الصادر برقم 
          

م قرر طبقاً للمـادة  ٢٠٠٧ لسنة ١٦ومما يؤكد سالمة هذا الرأي أن القانون رقم          
لعسـكرية  مكرراً المضافة بهذا القانون أن تكون طلبات إعادة النظر في األحكام ا   ) ٤٣(

 للقواعد واإلجراءات المنصوص عليها     وفقاًالصادرة في جرائم القانون العام تنظر وتتم        
 . )٢(في قانون اإلجراءات الجنائية

 

 –
 إعادة النظر من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله تـوكيالً لهـذا      إلتماسيقبل        

 فهو حـق شخصـي متعلـق        ، كما تقدم سبيل للطعن في الحكم      اإللتماس ألن   ؛الغرض
فلـيس  . بحسب ما يتراءى له من المصلحة أو ال يستعمله    بالمحكوم عليه وحده يستعمله     

 وال يكتفي في ذلك أن يكون التوكيـل         ،ألحد غيره أن يتحدث عنه في هذا إال بأذن منه         
  ذه الحالة مقصودة علي التحدث عنـه       فإن الوكالة في ه    ،صادراً منه للمحامي بالمرافعة   

 فإن الطعن ؛ فال يكفي توكيل عام من المحكوم عليه،أو بمسمع منه في جلسات المحاكمة
  .في األحكام البد فيه من توكيل خاص

                                                
المة  / د. أ-)١( أمون س كریة  –م ام العس انون األحك ابق  – ق ع الس ارحي  / د. ٤٥٩ ص – المرج دي الج  –مج

 .٢٥٠ ص – المرجع السابق –ضمانات المتھم أمام المحاكم العسكریة في النظام المصري 
ارحي  /  د-)٢( دي الج ابق  –مج ع الس ري   / د. ٢٥٠ ص – المرج ف بك ري یوس ام    -بك دنیین أم ة الم محاكم

ور  / المستشار . ١٢٣ ص – المرجع السابق  –القضاء العسكري    ام     –محمد عاش انون األحك وافي لق رح ال  الش
كریة  ابق  –العس ع س ا   / د.  ٢٢٢ ص – مرج د الخ ي عب د المعط ام     –لق عب انون األحك رح ق ي ش یط ف  الوس
 .   وما بعدھا٣٧٦ ص – مرجع سابق –العسكریة 

 مرجع – طرق الطعن في األحكام الجنائیة –عبد الحمید الشواربي /  د– الدناصوري نعز الدی/ المستشار -)٣(
    .  ٤٦٥ ص – المرجع السابق – قانون األحكام العسكریة –فؤاد أحمد عامر / د. ٢٦٣ ص –سابق 



 ٣٩

 فيجوز لها أن تطعن في جميع األحكـام         ،وهذا الحق ثابت أيضاً للنيابة العسكرية           
 إذ أن من وظيفتها أن تحافظ أيضاً علي الضـمانات           حتى ما كان صادراً منها بالعقوبة     

، رأت وقوع أي بطالن في اإلجراءات     إذن فإذا    ،التي فرضها القانون لمصلحة المتهمين    
 .   )١( في هذا الحكمإلتماسفإنه ينبغي عليها أن تتقدم بطلب 

 

–
 فالطلب الشفوي ، أن يقدم الطلب كتابة ،ادة النظر  إع إلتماسطلب  يراعي في تقديم          

     ؛ موقعاً عليـه ممـن قدمـه       اإللتماسيكون طلب    ويجب أن    ،ال يعتد به وال يلتفت إليه     
 القول بنسبة صدوره إلي المتهم ألنه       نفإذا قدم الطلب بدون توقيع وكان من غير الممك        

اً معرفة من صدر منه هـذا       معتقل في السجن لتنفيذ الحكم الصادر عليه وال يمكن أيض         
 فإنه يتعين في هذه الحالة عدم قبول        ،عن المحكوم عليه  الطلب لتعرف صفته في تقديمه      

  .)٢(اإللتماس ويتعين أن يتضمن الطلب السبب أو األسباب التي بني عليه ، شكالًاإللتماس

ـ   إعادة النظر خالل خمسة عشر يوماًإلتماسيتعين أن يقدم الطعن ب و       اريخ  مـن ت
      أو من تاريخ النطق بالحكم المصـدق عليـه قانونـاً            ،إعالن الحكم بعد التصديق عليه    

 بالنسـبة   اإللتماس ويكون تقديم    ،من تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم في غيبته        أو  
 إلي مكتب الطعون العسكرية في جميع األحوال        اإللتماسللعسكريين إلي قادتهم ويحال     

 . من قانون القضاء العسكري) ١١٤(ة طبقاً للماد
     

 إعادة النظـر    إلتماس      وجدير بالذكر لم يشترط القانون العسكري التقرير بالطعن ب        
من قانون الـنقض    ) ٣٤( إذا نصت المادة     ،كما هو الحال بالنسبة للطعن بطريق النقض      

 . "كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يحصل الطعن بتقرير في قلم " علي أن 
 

وبعد إتمام التصديق ال يجوز إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية في الجرائم                  
     العسكرية إال بمعرفة السلطة األعلى من الضابط المصدق وهـي رئـيس الجمهوريـة            

 .)٣(من قانون القضاء العسكري) ١١٢(أو من يفوضه طبقاً للمادة 

                                                
ار -)١( دی/ المستش ز ال وري نع واربي  /  د– الدناص د الش د الحمی ة  –عب ام الجنائی ي األحك ن ف رق الطع  – ط

 . ٤٦٨ ص – المرجع السابق – قانون األحكام العسكریة –فؤاد أحمد عامر / د .٢٦٣ ص –المرجع السابق 
ابق   المرجع–عبد الحمید الشواربي /  د– الدناصوري نعز الدی/ المستشار   -)٢( دھا  ٢٦٤ ص – الس ا بع .  وم
 . وما بعدھا٤٦٥ ص – المرجع السابق – قانون األحكام العسكریة –فؤاد أحمد عامر /  د-)٣(
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تظلمات ذوي الشأن والتثبـت مـن       وتكون مهمة مكتب الطعون العسكرية فحص            
 ويودع في كل قضية مذكرة مسببة برأيه ترفـع إلـي            ،صحة اإلجراءات وإبداء الرأي   

 طبقـاً للمـادة     .السلطة األعلى من الضابط المصدق علي الوجه المبين في هذا القانون          
   .من قانون القضاء العسكري) ١١٥(

ن المتهم إيقاف تنفيذ العقوبة المصدق       إعادة النظر المقدم م    إلتماسوال يترتب علي         
من قانون القضـاء    ) ١٠٢( طبقاً للمادة    .عليها قانوناً إال إذا كان الحكم صادراً باإلعدام       

  .العسكري
 

" رئيس الجمهورية أو من يفوضـه   "       ويجوز للسلطة األعلى من الضابط المصدق       
   ،من جميع آثـاره القانونيـة      أن تأمر بإلغاء الحكم وتخليص المتهم        اإللتماسعند نظر   

 ويجـوز لهـا أن تخفـف      .وأن تأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخري         
العقوبة المحكوم بها أو أن تستبدل بها عقوبة أقل منها في الدرجة أو أن تخفـف كـل                  

 كما يكون لها كافة     . أو أن توقف تنفيذها أو بعضها      ،العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها     
 طبقـاً للمـادة   .طات الضابط المصدق المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري   سل
 . )١(من قانون القضاء العسكري) ١١٦(
 

 اإللتمـاس ختصاصات المخولة لسلطة نظر إلوذلك مع مراعاة أن مباشرة تلك ا             
د  بعـد الميعـا    اإللتماس إذا قدم    ، قد قبل شكالً وموضوعاً    اإللتماسمشروطة بأن يكون    

 شكالً ولكنه يكون    اإللتماس ولكن قد يقبل     ، شكالً اإللتماسالمحدد قانوناً تقرر عدم قبول      
مع األخـذ  . نقد بني علي أسباب غير مقبولة لقيامها علي غير أساس صحيح من القانو       

في االعتبار أن رأي مكتب الطعون العسكرية ال يقيد السلطة المختصـة بالبـت فـي                
 . )٢(اإللتماس

 

 وإعادة  اإللتماسومن ناحية أخرى فإن إلغاء الحكم من السلطة المختصة بنظر                   
المحاكمة أمام محكمة أخرى يلزم محكمة اإلعادة بعدم الحكم بعقوبة أشد من تلك التـي              

 .  )٣(صدر بها الحكم الملغي وذلك تطبيقاً لقاعدة عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه

                                                
  ٤٩٦ ص – المرجع السابق – قانون األحكام العسكریة –فؤاد أحمد عامر /  د-)١(
 . ٥٧ ص – مرجع سابق – النقض في قانون القضاء العسكري –عصام أحمد غریب /  د-)٢(
عبد المعطي عبد / د. ٤٦٣، ٤٦٢ ص – المرجع السابق – قانون األحكام العسكریة –مأمون سالمة / د. أ-)٣(

 .  وما بعدھا٣٨٥ – الوسیط في شرح قانون األحكام العسكریة –الخالق 



 ٤١

–


 إعادة النظر   إلتماس تختص المحكمة العسكرية العليا الطعون بالنظر في طلبات                
، وذلك طبقاً للقواعد واإلجراءات المقررة )١(في األحكام الصادرة في جرائم القانون العام

) ٤٤١( وذلك طبقـاً للمـادة       ،جراءات الجنائية لطلب إعادة النظر الواردة في قانون اإل      
 . )٢(منه

 في هذه الحالة يترتب عليه إيقاف تنفيذ الحكم إذا كان صـادراً         اإللتماس        كما أن   
  . من قانون اإلجراءات الجنائية)٣()٤٤٨(باإلعدام طبقاً للمادة 

 

النظر في طلبات          وجدير بالذكر أن اختصاص المحكمة العسكرية العليا للطعون ب        
 إعادة النظر في األحكام النهائية التي تصدر من المحاكم العسكرية في جـرائم              إلتماس

  .القانون العام يستوي فيه أن تكون هذه األحكام صادرة ضد عسكريين أو مدنيين
       وإذا صدر حكم باإلعدام وصار باتاً بعد رفض المحكمة العسكرية العليا للطعون            

     وينفـذ الحكـم إذا      ،وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلي رئيس الجمهورية       إعادة نظره   
    مع مالحظة أنه ال يجوز لـرئيس الجمهوريـة          .لم يصدر أمر بالعفو أو بإبدال العقوبة      

 . )٤(أن يفوض غيره في هذه السلطات المخولة له وحده دون غيره
  باتة بعقوبة مقيـدة للحريـة          ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف األحكام ال     

 .      )٥(أو وقف تنفيذها نهائياً أو لفترة محدودة
                                                

انون ر  ٥/ مكررًا  ٤٣ المادة   -)١( م   من قانون القضاء العسكري المستبدلة بمقتضي نص المادة الرابعة من ق ق
 . ٢٣/٤/٢٠٠٧ مكرر، ١٦العدد : م، بالجریدة الرسمیة٢٠٠٧ لسنة ١٦

ة  األحكام في النظر إعادةیجوز طلب "  من قانون اإلجراءات الجنائیة علي أنھ     ٤٤١تنص المادة    -)٢(  النھائی
ة  ادرة بالعقوب يالص نح ف ات والج واد الجنای ي م ةف وال اآلتی تھم  -١ : األح ى الم م عل يإذا حك لف ة قت         ، جریم

ر من        ،إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة   -٢ .ً ثم وجد المدعى قتلھ حیا     ى شخص آخ م عل م صدر حك  ث
راءة     ،الواقعة عینھا أجل ھ ب تنتج من ث یس و   وكان بین الحكمین تناقضین بحی ا مأحد المحك م   -٣ . علیھم إذا حك

انون    ألحكاموفقًالشھادة الزور،  على أحد الشھود أو الخبراء بالعقوبة ث من ق   الباب السادس من الكتاب الثال
ھادة أو  أثیر      العقوبات، أو إذا حكم بتزویر ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للش ة ت ر أو الورق ر الخبی  تقری

اكم               -٤. الحكم في ة أو من إحدى مح ة مدنی ادر من محكم م ص ى حك وال إذا كان الحكم مبینًا عل یة  األح  الشخص
ة،   إذا حدثت أو ظھرت بعد الحكم وقائع، أو إذ قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت  -٥ . ھذا الحكموألغى المحاكم

  .وكان من شأن ھذه الوقائع أو األوراق ثبوت براءة المحكوم علیھ
ال یترتب علي طلب إعادة النظر إیقاف تنفیذ "  من قانون اإلجراءات الجنائیة علي أنھ  ٤٤٨ تنص المادة    -)٣(

  ." صادرًا باإلعدام الحكم إال إذا كان
ادة  -)٤( ررًا ٤٣ الم انون       ٦/ مك ن ق ة م ادة الرابع ص الم ي ن تبدلة بمقتض كري المس اء العس انون القض ن ق  م

 .٢٣/٤/٢٠٠٧ مكرر،١٦العدد : م، بالجریدة الرسمیة٢٠٠٧ لسنة ١٦رقم 
ادة   -)٥( ررًا ٤٣الم ادة   ٧/ مك ص الم ي ن تبدلة بمقتض كري المس اء العس انون القض ن ق انون      م ن ق ة م الرابع

 .  ٢٣/٤/٢٠٠٧ مكرر،١٦العدد : م، بالجریدة الرسمیة٢٠٠٧ لسنة ١٦رقم 



 ٤٢


 

 الصادرة مـن المحـاكم      األحكام في هذا البحث موضوع طرق الطعن       في تناولنا      
 فـي  هذا الموضوع، حيث كفل القانون عدة طرق للطعن    ألهمية العسكرية؛ وذلك نظراً  

 طـرق  وبـين ، العسـكرية  األحكام علي التصديقمنها نظام  المحاكم العسكرية وأحكام
 إلتماس وبين طريق للطعون، العليا العسكرية المحكمة أمام العسكرية األحكام في الطعن
 .العسكرية األحكام في النظر إعادة

 األحكـام  فـي  التعرف على أهمية موضوع طرق الطعن     إلى هذا البحث    ويهدف      
 .ق والتعرف عليها وتحليلها وبيان هذه الطر،العسكرية

 التصـديق علـى     ، المبحـث األول   فيتناولت  :  تضمن البحث ثالثة مباحث      وقد      
 سلطات الجهات المختصة    ،الجهات المختصة بالتصديق  :  وبينت فيه    ،األحكام العسكرية 

 المبحـث   فـي أما  . بها عن سلطة الضابط المصدق     المقضي خروج العقوبة    ،بالتصديق
 ، الحكمة العسكرية العليا للطعون    أمام العسكرية   األحكام في الطعن   ،ناولت فقد ت  ،الثاني

 العسكرية حكمة الم أمام بيان شروط قبول الطعن بالنقض       إلى هذا المبحث    فيوتطرقت  
 أوجه  ، المحكمة العسكرية العليا للطعون    أمام الطعن بالنقض    وإجراءات ،العليا للطعون 

 ، نظر الطعن والفصـل فيـه      وإجراءات ،ا للطعون  العلي سكريةالطعن أمام المحكمة الع   
  وأخيـراً  ،العسـكري  الفرنسي التشريع   في العسكرية   األحكام في طرق الطعن    وإبراز

 وتناولـت   ، العسكرية األحكام في النظر   إعادة إلتماس  إلى  المبحث الثالث    فيتعرضت  
 ،ئم العسـكرية   الجرا في المحاكم العسكرية الصادرة     أحكام في النظر   إعادة إلتماس: فيه
 . جرائم القانون العام في المحاكم العسكرية الصادرة أحكام في النظر إعادة إلتماسو
 :  والتوصيات اآلتيةتائجالن كشفت هذه الدراسة عن وقد -
 فـي  العسـكرية الصـادرة      األحكام كافة   فيستئناف  إل تقرير حق الطعن بطريق ا     -١

 فيحد المبادئ أ أصبح الذي على درجتين  ضيالتقا وذلك التزاما بمبدأ     ،الجنايات والجنح 
 .   ة العسكرياألحكام الطعن على فيالنظام الحديث وهى حق المتهم 

 التصديق  فييتضمنه من حق شخص المصدق        أن نظام التصديق وما    ، ترى الباحثة  -٢
 ، العفـو  أو تخفيفهـا    أو العقوبة   إلغاء العسكرية وماله من صالحيات في       األحكامعلى  

 يعد  وبالتالي ،اإلجرائية كفلتها القوانين    التي الضمانات   يوفر الريحة للدستور   مخالفة ص 
 .  القانونأمام بمبدأ العدالة والمساواة بين الناس كافة أخالالً



 ٤٣


 ـــــــــــــــ

 


 


 

تورية للمتهم في مرحلـة المحاكمـة        الضمانات الدس  –أحمد حامد البدري    / د -١
  .٢٠٠٢ – دار النهضة العربية –الجنائية 

 

فـي مرحلـة المحاكمـة        حقوق المتهم وضماناته –أحمد ضياء الدين خليل /  د -٢
 .١٩٩١ – دار النهضة العربية –وتنفيذ األحكام الجنائية 

 

  :أحمد فتحي سرور/  د-٣
 .١٩٨٥ – دار النهضة العربية –ية  الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائ-   
   .١٩٩٧ – دار النهضة العربية – النقض في المواد الجنائية -   

 

 :أشرف مصطفي توفيق/ لواء  -٤
أيترك للطباعة   – دفاع المتهم في الجرائم العسكرية معلقاً عليه بأحكام النقض           –   

 .٢٠٠٦ –الطبعة األولي  –والنشر والتوزيع 
 .٢٠٠٤ –المكتب الفني لإلصدارات القانونية  -ام العسكرية  قانون األحك-   

 

 محاكمة المدنيين أمام القضاء العسـكري ومـدي         – بكري يوسف بكري  /  د -٥
 – مكتبة الوفـاء القانونيـة       –اتساقها مع المواثيق الدولية والشرعية الداخلية       

 .٢٠١٣الطبعة األولي 

 

 –ول اإلجراءات الجنائيـة      المرصفاوي في أص   – حسن صادق المرصفاوي  /  د -٦
 .٢٠٠٠ –منشأة المعارف باإلسكندرية 

 



 ٤٤

 دار  - شرح قانون األحكام العسكرية الجديد     –  كمال حمدي  –سعد العيسوي   /  د -٧
 .١٩٦٦ –المعارف بمصر 

 

 :عاطف فؤاد صحصاح/  لواء -٨
 .٢٠٠٤ – دار منصور للطباعة – قانون اإلجراءات العسكري -   
  .٢٠٠٠ – دار منصور للطباعة - العسكري  الوسيط في القضاء-  

 

ـ مشروعية القانون والقضاء العسكري في ضوء مبادئ      عبد الرحيم صدقي  /  د -٩
اإلجراءات الجنائية والنظرية العامة للحقوق والحريات ـ دار النهضة العربية  

   .١٩٨٩ـ 

 

   :عبد المعطي عبد الخالق/ د -١٠
 – القـاهرة  – دار النهضة العربيـة  –سكرية  الوسيط في شرح قانون األحكام الع   –

٢٠٠٥. 
  –  دار النهضة العربية   –طرق الطعن في األحكام الصادرة من المحاكم العسكرية          –

      .٢٠١٠ –القاهرة 

 

 طرق الطعن في – عبد الحميد الشواربي/ د- الدناصورينعز الدي/  المستشار-١١
 .٢٠٠٦ – الجامعة الجديدة  دار–األحكام الجنائية في ضوء الفقه والقضاء 

 

 مطبعة النهضة – شرح قانون األحكام العسكرية – عزت مصطفي الدسوقي/  د-١٢
 .١٩٩١ – الطبعة األولي –المصرية 

 

 منشـأة   – النقض في قـانون القضـاء العسـكري          –عصام أحمد غريب    / د -١٣
  .٢٠٠٨ –المعارف باإلسكندرية 

 

 دار  –ح قانون اإلجـراءات الجنائيـة        الوجيز في شر   –غنام محمد غنام    /  د -١٤
 .٢٠٠٩ –النهضة العربية 

 

 دار النهضـة    – قانون القضاء العسكري الجديد      – فتحي محمد أنور عزت   /  د -١٥
 .٢٠٠٨ – الطبعة األولي –العربية 

 



 ٤٥

 الطبعة – دار الفكر والقانون – قانون األحكام العسكرية – فؤاد أحمد عامر/  د-١٦
 .٢٠٠٠ –األولي 

 

 النظرية العامة للقضاء العسكري المصـري       – قدري عبد الفتاح الشهاوي   / د -١٧
 .١٩٧٥ – منشاة المعارف باإلسكندرية –والمقارن 

 

 :مأمون محمد سالمة/ د. أ-١٨
 .١٩٨٤ ي العربـ دار الفكر العقوبات واإلجراءات –قانون األحكام العسكرية  –  

 .   ٢٠٠٢ – دار النهضة العربية –ية التنظيم القضائي في قانون األحكام العسكر –  

 – الطبعة الثانية    –قانون اإلجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض          - 
 . مطبعة نادي القضاة– ٢٠٠٥

 

 :مجدي صالح يوسف الجارحى/  د-١٩
 .٢٠٠٨ ـ دار النهضة العربية ـ ةـ ضمانات المتهم إمام المحاكم االستثنائي   
 المتهم أمام المحاكم العسكرية في النظام المصـري ـ دار النهضـة    ـ ضمانات   

  .٢٠١١العربية ـ 

 – الشرح الوافي لقانون األحكام العسـكرية        – محمد أنور عاشور  /  المستشار -٢٠
   .١٩٦٧ – دار الكتاب العربي –الطبعة األولي 

 

ـ – محمد عباس حمودي/  د -٢١  –ة  ضمانات المتهم العسكري في مرحلة المحاكم
  .٢٠١٠ – دار الجامعة الجديدة –دراسة مقارنة 

 

 دار الفكـر    – قانون األحكام العسكرية معلقاً عليـه        – محمد محمود سعيد  /  د -٢٢
 .١٩٩٠ –العربي 

 

 اختصاص المحاكم العسكرية بجرائم القانون العام فـي     – محمود أحمد طه  /  د -٢٣
 –النهضـة العربيـة      دار   –ضوء حق المتهم في اللجوء إلي قاضيه الطبيعي         

١٩٩٤. 

 - ١ الجرائم العسكرية في القانون المقارن جـ–محمود محمود مصطفي / د. أ-٢٤
  .١٩٧١ – دار النهضة العربية – ٢جـ



 ٤٦

 :محمود نحيب حسني/  د- ٢٥
 الطبعة الخامسة – دار النهضة العربية – القسم العام – شرح قانون العقوبات –    

– ١٩٨٢.  
   .١٩٨٨ – دار النهضة العربية –إلجراءات الجنائية  شرح قانون ا–    
 – دار النهضـة العربيـة       – قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائيـة          –    

١٩٩٧. 
 دار النهضة – الجزء الثاني – الجزء األول – شرح قانون اإلجراءات الجنائية –    

   .٢٠١١ – الطبعة الرابعة –العربية 

 

 – عالم الكتـب     – الوسيط في التشريعات العسكرية      – التوابمعوض عبد   /  د -٢٦
 .١٩٩٧ –الطبعة الثالثة 

 

 

 

 – رسالة ماجستير – القضاء العسكري والنظام اإلجرائي – أحمد علي األنور/  د-١
   .١٩٩٥ –جامعة القاهرة 

 

 –قانون األحكام العسـكرية      مدي الشرعية الجنائية في      –أسامة كمال دياب    /  د -٢
  .٢٠٠٤ – جامعة عين شمس – ه رسالة دكتورا–دراسة مقارنة 

 

 جامعـة   – ه رسالة دكتورا  – نظرية العقوبة العسكرية     – جودة حسين جهاد  /  د -٣
   .١٩٨٢ –القاهرة 

 

 دراسة مقارنة   – ذاتية القانون الجنائي العسكري      –عبد القادر محمد الشيخ     /  د -٤
 .١٩٩٩ – جامعة القاهرة – هرا رسالة دكتو–

دراسة  – محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري –عبد الكريم عبادي محمد /  د-٥
 .٢٠٠٨ – جامعة المنصورة – ه رسالة دكتورا–مقارنة 

 

 – الجريمة العسكرية في التشريع الكـويتي المقـارن          –فالح عواد العنزي    /  د -٦
 .١٩٩٦ – جامعة القاهرة -رسالة دكتوراه 



 ٤٧


 

 مجلـة   – بعض السمات الخاصة لقانون القضاء العسكري        –سيد هاشم   /  لواء   -١
 .١٩٨٧ – العدد األول –القضاء العسكري 

 

 بحـث   – بعض سمات قانون القضـاء العسـكري         – عبد األحد جمال الدين   /  د -٢
 جامعـة عـين     – كلية الحقوق    –منشور في مجلة العلوم القانونية واالقتصادية       

  .١٩٦٩ يناير – العدد األول –شمس 
  

 مجلـة   – عالقة القضاء العسكري بالقضاء العادي       –مأمون محمد سالمة    / د.أ -٣
  .١٩٦٨ – العدد األول –القضاة 

 

 – قانون القضاء العسكري والقانون المقـارن        –محمود محمود مصطفي    / د.أ -٤
 .١٩٧٩اير  ين– ٣٧٥ العدد – ٧٠ السنة –مصر المعاصرة 

 

 مجلـة   – أضواء علي قانون األحكام العسـكرية        – ممدوح عثمان أبو العال   /  د -٥
 .١٩٨١فبراير /  يناير –المحاماة 

 


 

 موسـوعة   –حلمي عبد الجواد الدقـدوقي      /  عميد   –جمال الدين سالم    /  لواء   -١
 . ١٩٨٦القضاء العسكري 

 

 دار  –رح قانون األحكام العسـكرية       موسوعة ش  –عزت مصطفي الدسوقي    /  د -٢
     .١٩٩٧ –محمود للنشر 

 – الثاني – المجلد األول – الموسوعة القضائية العسكرية –فؤاد أحمد عامر / د -٣
  .٢٠١١ – الطبعة الثانية –الثالث 

 

 منشأة – العسكري ءالقضاتشريعات موسوعة  – قدري عبد الفتاح الشهاوي  /  د -٤
   .٢٠٠٤ –المعارف باإلسكندرية 



 ٤٨


 

 . وتعديالته١٩٦٦ لسنة ٢٥ قانون القضاء العسكري المصري الصادر برقم -١

 . وتعديالته١٩٧٢ لسنة ٤٦ قانون السلطة القضائية رقم -٢
 . وتعديالته١٩٣٧ لسنة ٥٨ قانون العقوبات العام المصري رقم -٣
 .وتعديالته ١٩٦٨ لسنة ١٣ قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم -٤

  . وتعديالته١٩٥٠ لسنة ١٥٠ قانون اإلجراءات الجنائية المصري رقم -٥
 


 

 مجموعة المبادئ التي قررتها محكمة النقض المصرية الصادرة عـن المكتـب    -١
  .الفني

لصادرة عـن    مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة اإلدارية العليا ا         -٢
  .المكتب الفني

 . مجلة القضاة-٣
 . مجلة المحاماة-٤
 .قتصادإل مجلة القانون وا-٥
  .قتصاديةإلوا مجلة العلوم القانونية -٦
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 ـــــــــــــــ

 

 ٢  :مقدمة
 ٤  .التصديق علي األحكام العسكرية  :لوالمبحث األ

 ٥  .الجهات المختصة بالتصديق :أوالً
 ٦   .سلطات الجهات المختصة بالتصديق  :ثانياً
 ٨ .خروج العقوبة المقضي بها عن سلطة الضابط المصدق  :ثالثاً

الطعن في األحكام العسكرية أمام المحكمة العسكرية العليا         :المبحث الثاني
 .للطعون

٩ 

شروط قبول الطعن بالنقض أمام المحكمة العسكرية العليـا     :أوالً
 .للطعون

١١ 

 ١١ .الشروط المتعلقة بالحكم موضوع الطعن  -١
 ١٢ .الشروط الواجب توافرها في الحكم المطعون فيه  -٢
 ١٤   .الحكم الغيابي الصادر من محكمة عسكرية -٣
 ١٥ .الشروط المتعلقة بالطاعن -٣

 ١٥ .الصفة في الطعن  :أوالً
 ١٦ .المصلحة في الطعن  :ثانياً
إجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة العسـكرية العليـا           :ثانياً

  .للطعون
١٧ 

 ١٨ .التقرير بالطعن وإيداع األسباب  -١
 ١٩ .إيداع الكفالة  -٢
 ٢٠ .عرض قضايا اإلعدام علي محكمة الطعون  -٤
 ٢١ .م الجلسةالتقدم للتنفيذ قبل يو -٥



 ٥٠

 ٢٣ .أوجه الطعن أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون  :ثالثاً
 ٢٤ .األوجه القانونية التي يبني عليها الطعن  -٦
 ٢٥ .مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله  -١
 ٢٦ .وقوع بطالن في الحكم أو في إجراء مؤثر فيه  -٢

 ٢٧ .فصل فيهإجراءات نظر الطعن وال  :رابعاً
 ٢٨ .إجراءات نظر الطعن  -١
 ٢٨ .عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه  -٧
 ٢٩ .عدم جواز إبداء أسباب جديدة  -٨
 ٢٩ .رقابة محكمة الطعون علي تسبيب األحكام  -٢
 ٣١    .الفصل في الطعن  -٣
 ٣٤ .سلطة محكمة الطعون في الفصل بموضوع الحكم  -١١
حكام العسكرية في التشريع العسـكري      طرق الطعن في األ     -١٢

 .الفرنسي
٣٥ 

الطعن علي األحكام العسكرية فـي التشـريع العسـكري            -١٣
 .اإلنكليزي

٣٥ 

 ٣٦ . إعادة النظر في األحكام العسكريةإلتماس :المبحث الثالث
 إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة        إلتماس :أوالً

 .في الجرائم العسكرية
٣٦ 

 إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة        إلتماس :ثانياً
 .في جرائم القانون العام

٤١ 

 ٤٢  .الخاتمة
 ٤٣  .قائمة المراجع

 ٤٩   المحتوياتقائمة 

 
 


