املادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون حممكة امن ادلوةل لس نة  ) 1191ويعمل به من اترخي نرشه يف اجلريدة
الرمسية .
املادة 2
يف أحوال خاصة تقتضهيا املصلحة العامة حيق لرئيس الوزراء أن يقرر تشكيل حممكة خاصة تسمى
حممكة أمن ادلوةل تتألف من هيئة أو أكرث من قضاة مدنيني أو عسكريني أو مدنيني وعسكريني
يعني القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء عىل تنسيب رئيس هيئة الراكن املشرتكة
ويسمي اجمللس القضايئ القضاة املدنيني وينرش القرار يف اجلريدة الرمسية.
املادة 3
أ .عىل الرمغ مما ورد يف أي قانون أخر ختتص حممكة امن ادلوةل ابلنظر يف اجلرامئ املبينة أدانه اليت
تقع خالف ًا لحاكم القوانني التالية أو ما يطرأ علهيا من تعديل يتعلق هبذه اجلرامئ أو ما حيل حملها من
قوانني :
 .1جرامئ اخليانة املنصوص علهيا يف املواد من ( )111اىل ( )111من قانون العقوابت رمق ()11
لس نة  1111وتعديالته .
 .2جرامئ التجسس الواقعة خالف ًا لحاكم املواد ( )11و( )19و( )11من قانون حامية أرسار
وواثئق ادلوةل رمق ( )91لس نة . 1111
 .3جرامئ الرهاب املنصوص علهيا يف املواد من ( )111اىل ( )111من قانون العقوابت رمق ()11
لس نة  1111وتعديالته وجرامئ الرهاب الواقعة خالف ًا لحاكم قانون منع الرهاب رمق ( )99لس نة
 2111وقانون ماكحفة غسل الموال ومتويل الرهاب رمق ( )11لس نة  2111وتعديالته .
 .1جرامئ اخملدرات الواقعة خالف ًا لحاكم قانون اخملدرات واملؤثرات العقلية رمق ( )11لس نة 1111
وتعديالته .
 .9جرامئ تزييف العمةل وتشمل جرامئ تزوير البنكنوت واجلرامئ املتصةل ابملسكواكت واملنصوص
علهيا يف املواد من ( )231اىل ( )292من قانون العقوابت رمق ( )11لس نة  1111وتعديالته .

ب .اذا تبني للنائب العام دلى حممكة امن ادلوةل وجود هتم خترج عن اختصاص حممكة امن ادلوةل
فهل ان حييلها ابلتالزم اىل حممكة امن ادلوةل للفصل هبا .
ج .تس متر حممكة أمن ادلوةل يف النظر يف مجيع اجلرامئ غري املنصوص علهيا يف الفقرة (أ) من هذه
املادة احملاةل الهيا من قبل نيابة أمن ادلوةل قبل العمل هبذا القانون املعدل عىل أن يمت ذكل من هيئة
مجيع قضاهتا مدنيون  ،مبا يف ذكل النظر يف التسوايت اليت متت ابلستناد اىل قانون اجلرامئ
الاقتصادية .
املادة 1
يعترب خاضعا لصالحية حممكة امن ادلوةل دون غريها لك من تأمر او حرض او ساعد عىل ارتاكب
اية جرمية من اجلرامئ املشموةل ابحاكم هذا القانون او حاول ارتاكهبا او حاول محل غريه او حتريضه
او تشويقه عىل ارتاكهبا او ساعد ابية صورة اخرى عىل تسهيل ارتاكهبا وابلعموم لك من اكنت ه
اية صةل ابقرتاف هذه اجلرامئ .
املادة 9
عىل حممكة امن ادلوةل اليت تؤلف للنظر يف القضااي املشموةل ابحاكم هذا القانون ان تراعي النصوص
القانونية املشار الهيا يف املادة ( )3من هذا القانون وان تطبق العقوابت املبينة فهيا .
املادة 1
ل ترسي احاكم هذا القانون عىل القضااي املنظورة امام احملامك قبل اترخي نفاذه ويس متر النظر فهيا
حلني الفصل يف ادلعوى .
املادة 1
أ  .يعني رئيس هيئة الاراكن العامة املشرتكة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه انئبا عاما
دلى حممكة امن ادلوةل وجيوز ان يعني من القضاة العسكريني مساعدا ه او اكرث  ،كام يعني قاضيا
عسكراي او اكرث ملامرسة وظيفة املدعي العام وذكل وفقا للصالحيات املعطاة للك مهنم يف قانون
اصول احملاكامت اجلزائية املعمول به.

ب .1 .ميارس املدعي العام واي من مساعديه من افراد الضابطة العدلية وظائفهم استنادا
للصالحيات املمنوحة هلم مبوجب احاكم قانون اصول احملاكامت اجلزائية املعمول به  ،وجيوز لفراد
الضابطة العدلية عند الرضورة الاحتفاظ ابملش تىك علهيم مدة ل تتجاوز س بعة اايم قبل احالهتم
للمدعي العام .
 .2عىل الرمغ مما ورد يف قانون اصول احملاكامت اجلزائية املعمول به للمدعي العام اصدار مذكرة
توقيف حبق املش تىك عليه يف اجلنح ادلاخةل يف اختصاص حممكة امن ادلوةل ملدة ل تتجاوز مخسة
عرش يوما قابةل للتجديد اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذكل عىل ان ل تتجاوز مدة التجديد شهرين .
املادة 1
أ  .جتري حمامكة الاشخاص املهتمني ابية جرمية من اجلرامئ املشموةل ابحاكم هذا القانون علنا الا اذا
قررت احملمكة ابلنس بة اىل الصاحل العام ان جتري احملامكة بصورة رسية وجيوز للمهتم ان ينيب عنه
حماميا لدلفاع عنه .
ب .تبدا احملمكة ابلنظر يف اي قضية ترد الهيا خالل مدة ل تزيد عىل عرشة اايم من اترخي تقدميها
وتعقد جلساهتا ذلكل الغرض يف اايم متتالية ول جيوز اتجيل احملامكة لكرث من ( )11ساعة الا عند
الرضورة ولس باب تذكرها يف قرار التاجيل.
املادة 1
أ  .تصدر حممكة امن ادلوةل احاكهما ابلجامع او ابغلبية الراء .
ب .1.مع مراعاة احاكم الفقرة (ج) من هذه املادة تكون احاكم حممكة امن ادلوةل يف اجلناايت قابةل
للطعن دلى حممكة المتيزي خالل ثالثني يوما من اترخي تفهميها اذا اكنت وجاهية ومن اترخي تبليغها اذا
اكنت غيابية وذكل ابلنس بة للنائب العام واحملكوم عليه .
 .2تكون احاكم حممكة امن ادلوةل يف اجلنح قابةل للطعن دلى حممكة المتيزي خالل مخسة عرش يوما
من اترخي صدورها ان اكنت وجاهية واترخي تبليغها ان اكنت غيابية او حبمك الوجايه وترسي هذه
الاحاكم عىل الافعال املقرتفة بعد نفاذ احاكم هذا القانون .

ج .احلمك ابلعدام او بعقوبة جنائية ل تقل عن عرش س نوات اتبع للمتيزي ولو مل يطلب احملكوم عليه
ذكل  ،ويرتتب عىل النائب العام يف هذه احلاةل ان يرفع ملف القضية حملمكة المتيزي خالل ثالثني يوما
من صدور احلمك مع مطالعته عليه .
املادة 11
أ  .تنعقد حممكة المتيزي للنظر يف المتيزي املرفوع الهيا مبقتىض الفقرتني (ب  ،ج) من املادة ( )1من
هذا القانون من مخسة قضاة عىل الاقل وتعترب يف هذه احلاةل حممكة موضوع جيوز لها ان تصدق
احلمك بناء عىل البينات الواردة يف ملف القضية او ان تنقضه وتربئ املهتم او تدينه ولها ان حتمك مبا
اكن جيب عىل حممكة امن ادلوةل ان حتمك به .
ب .اذا اكن حمك حممكة امن ادلوةل ابلرباءة  ،فال جيوز حملمكة المتيزي ان تدين املهتم الا اذا اعادت
سامع البينة .
ج .اذا تبني حملمكة المتيزي ان هناكل خطا يف الاجراءات او خمالفة للقانون  ،فيجوز لها ان تنقض
احلمك وتعيد القضية حملمكة امن ادلوةل للسري هبا وفقا للتعلاميت اليت تقررها .
د  .يف مجيع الاحوال  ،يكون قرار حممكة المتيزي قطعيا.
املادة 11
يلغى قانون احملمكة اخلاصة حملامكة اذلين خيلون ابمن ادلوةل ادلاخيل او اخلاريج رمق ( )1لس نة
 1192وقانون حمامكة مرتكيب جرامئ التجسس امام اجملالس العسكرية رمق ( )91لس نة 1193
ويبطل العمل هبام .
املادة 12
رئيس الوزراء والوزراء لك فامي خيصه ملكفون بتنفيذ احاكم هذا القانون .
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