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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2011/110

باإ�ســـدار قانـــون الق�ســــاء الع�سكــري

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وعلى قانون اجلزاء العماين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 74/7 ، 

وعلى قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/90 ، 

وعلى قانون الدعاء العام ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/92 ، 

وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/97 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املـــادة الأولـــــى 

يعمل باأحكام قانون الق�ساء الع�سكري املرفق .

 املـــادة الثانيــــة 

ت�سكل بقرار من وزير املكتب ال�سلطاين جلنة تاأ�سي�سية تتوىل التح�سري لتطبيق القانون 

املرفق .

املـــادة الثالـثــــة

يلغى كل ما يخالف القانون املرفق اأو يتعار�ض مع اأحكامه اعتبارا من تاريخ العمل به .

املـــادة الرابعــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد �سنتني من تاريخ ن�سره .

وا�ستثناء من الفقرة ال�سابقة يعمل باأحكام الق�سم الثالث من القانون املرفق اعتبارا من 

اليوم التايل لتاريخ ن�سره ، وتخت�ض بنظر اجلرائم الواردة به املحاكم امل�سكلة بكل وحدة 

من الوحدات اخلا�سعة لأحكام القانون املرفق وفقا للنظم النافذة بها ، وذلك حلني بدء 

نفاذه .

ولوزير املكتب ال�سلطاين - اإذا اقت�سى الأمر - جتديد املدة امل�سار اإليها فـي الفقرة الأوىل 

من هذه املـــادة ملدة اأو ملدد اأخرى ل تتجاوز ثالث �سنوات .  

�سـدر فـي : 26 من ذي القعدة �سنة 1432هـ

املـوافـــــق : 24 من اأكتوبــــــــر �سنة 2011م
 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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قانون الق�ساء الع�سكري

ف�سل متهيدي

تعريفات واأحكام عامة

املـــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذا القانون ، يكون للم�سطلحات التالية املعاين املو�سحة قرين كل منها ، 

ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر :

جاللة ال�سلطان . 1 - القائــد الأعلـى : 

 ، ال�سلطانية  عمان  �سرطة   ، الدفاع  وزارة   ، ال�سلطاين  املكتب  2 - الوحـــــــــــــــــدة : 

�سوؤون البالط ال�سلطاين ، جهاز الأمن الداخلي .

قوات  اأركان  رئا�سة   ، الدفاع  �سوؤون  عن  امل�سوؤول  الوزير  مكتب  3 - وزارة الدفـــــــاع : 

، �سـالح اجلــو  العمانــي  ال�سلطاين  ، اجلي�ض  امل�سلحة  ال�سلطان 

ال�سلطانـي العماين ، البحرية ال�سلطانية العمانية .

ال�سلطـــان  قــوة   ، العمانــي  ال�سلطانــي  احلـــر�ض   ، الدفــاع  وزارة  4 - القوات امل�سلحة : 

اخلا�سة . 

املكتب ال�سلطاين ، �سرطة عمان ال�سلطانية ، الع�سكريون ب�سوؤون  5 - قــــوات الأمـــــن : 

البالط ال�سلطاين ومن فـي حكمهم ، جهاز الأمن الداخلي .

وزير املكتب ال�سلطاين . 6 - الــوزيــــــــــــــــــر : 

 ، الدفاع  �سوؤون  عن  امل�سوؤول  الوزير   ، ال�سلطاين  املكتب  وزير  7 - رئيـ�س الوحــدة : 

البالط  �سوؤون  عام  اأمني   ، واجلمارك  لل�سرطة  العام  املفت�ض 

ال�سلطاين ، رئي�ض جهاز الأمن الداخلي .

رئي�ض اأركان قوات ال�سلطان امل�سلحة ، قائد اجلي�ض ال�سلطاين  8 - القائـــــــــــــــــــــد : 

العماين ، قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العماين ، قائد البحرية 

ال�سلطانية العمانية ، قائد احلر�ض ال�سلطاين العماين ، قائد 

قوة ال�سلطان اخلا�سة .
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9 - اأع�ساء الق�ساء الع�سكري : ق�ساة املحاكم الع�سكرية واأع�ساء الدعاء الع�سكري .

جلنة ال�سوؤون الإدارية للق�ساء الع�سكري . 10 - اللــجنـــــــــــــــــــــــــــــــة : 

دائرة الق�ساء الإداري مبكتب القائد الأعلى . 11 - الدائـــــــــــــــــــــــــــــــرة : 

جلنة التظلمات الإدارية امل�سكلة بكل وحدة . 12 - جلنــــــة التظلمـــــــات : 

جلنة التظلمات الإدارية الفرعية . 13 - اللجنـــــة الفرعيــــــة : 

ال�سباط  من  الأمن  وقوات  امل�سلحة  القوات  منت�سبو  14 - الأفــــــــــــــــــــــــــــــــراد : 

والرتب الأخرى واملدنيني .

كل من منح الرباءة ال�سلطانية . 15 - ال�سابــــــــــــــــــــــــــــــط : 

كل جمند رتبته دون رتبة �سابط . 16 - الرتــــب الأخـــــــــــرى : 

وقوات  امل�سلحة  القوات  فـي  املدنيني  املوظفني  جميع  17 - املدنيـــــــــــــــــــــــــــــــون : 

والرتب  لل�سباط  املناظرة  درجاتهم  مبختلف  الأمن 

الأخرى وما دون ذلك .

مع  حرب  حالة  فـي  يكون  كيان  اأو  جماعة  اأو  دولة  اأي  18 - العــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو : 

قيامه  يثبت  من  وكل   ، ذلك  عن  يعلن  اأو  ال�سلطنة 

العدو  حكم  فـي  ويعترب   ، لل�سلطنة  معادية  باأن�سطة 

الع�ساة والع�سابات امل�سلحة .

املـــادة ) 2 ( 

، تطبق  اأحكامه  يتعار�ض مع  ، ومبا ل  القانون  فـي هذا  ن�ض خا�ض  ب�ساأنه  يرد  فيما مل 

الأحكام املن�سو�ض عليها فـي قانون الإجراءات اجلزائية وقانون اجلزاء العماين وغريها 

من القوانني النافذة .

املـــادة ) 3 ( 

وجرائم  التج�س�ض  جرائم  على  املدة  مب�سي  العمومية  الدعوى  انق�ساء  اأحكام  ت�سري  ل 

وجرائم  الإن�سانية  �سد  واجلرائم  اجلماعية  الإبادة  وجرائم  والفتنة  والع�سيان  التمرد 

احلرب املن�سو�ض عليها فـي هذا القانون ، ول ت�سقط الأحكام ال�سادرة ب�ساأن هذه اجلرائم 

مبرور الزمن .
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املـــادة ) 4 ( 

هذا  لأحكام  اخلا�سعني  من  اأي  يرتكبها  التي  الن�سباطية  املخالفات  عن  املحاكمة  تكون 

القانون :

من �سالحيات القادة - كل فـي نطاق اخت�سا�سه - وفقا لأحكام النظم ال�سلطانية   - 1

للقوات امل�سلحة .

2 - وفقا ملا تن�ض عليه القوانني واللوائح اخلا�سة بقوات الأمن .

وفـي جميع الأحوال ت�سدر النظم واللوائح امل�سار اإليها فـي البندين ال�سابقني بعد موافقة 

القائد الأعلى .

املـــادة) 5 ( 

ترفع الأحكام والقرارات والتو�سيات واملذكرات ذات ال�سلة بالق�ساء الع�سكري التي يتعني 

عر�سها على القائد الأعلى مبوجب اأحكام هذا القانون عرب الوزير .

الق�سم الأول

الق�ساء الع�سكري

الباب الأول

تنظيم واخت�سا�س الق�ساء الع�سكري

الف�سل الأول

تنظيم الق�ساء الع�سكري

املـــادة ) 6 ( 

تن�ساأ مبوجب هذا القانون هيئة ق�سائية م�ستقلة ت�سمى " الق�ساء الع�سكري " ، تتبع مكتب 

القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ، وتتكون من حماكم ع�سكرية وادعاء ع�سكري .

املـــادة ) 7 ( 

ي�سكل الق�ساء الع�سكري من رئي�ض وعدد كاف من الأع�ساء ، ممن تتوافر فيهم ال�سروط 

الواردة فـي املـــادة ) 21 ( من قانون ال�سلطة الق�سائية .

وفيما مل يرد به ن�ض خا�ض فـي هذا القانون واأنظمة اخلدمة يكون ل�ساغلي وظائف الق�ساء 

الع�سكري ذات املزايا املقررة للق�ساة وفق اأحكام قانون ال�سلطة الق�سائية . 
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املـــادة ) 8 ( 

ترتب وظائف الق�ساة الع�سكريني على النحو الآتي :

1 - رئي�ض الق�ساء الع�سكري ل تقل رتبته عن عميد .

2 - نائب رئي�ض الق�ساء الع�سكري ل تقل رتبته عن مقدم .

3 - قا�سي حمكمة ع�سكرية عليا ل تقل رتبته عن رائد .

4 - قا�سي حمكمة ا�ستئناف ع�سكرية ل تقل رتبته عن نقيب .

5 - قا�سي حمكمة ابتدائية ع�سكرية ل تقل رتبته عن مالزم اأول .

املـــادة ) 9 ( 

الق�ساة الع�سكريون م�ستقلون ، ول �سلطان عليهم فـي ق�سائهم لغري القانون .

املـــادة ) 10 ( 

يعني رئي�ض الق�ساء الع�سكري باأمر من القائد الأعلى ، ويعني باقي اأع�ساء الق�ساء الع�سكري 

بقرار من الوزير .

املـــادة ) 11 ( 

يتبع اأع�ساء الق�ساء الع�سكري من الناحية الإدارية روؤ�ساءهم برتتيب وظائفهم ، ويتبعون 

جميعا رئي�ض الق�ساء الع�سكري الذي له اإ�سدار التعليمات املنظمة لإدارة اأعمالهم .

ويتبع رئي�ض الق�ساء الع�سكري الوزير ، دون اإخالل مبا للرئي�ض من ا�ستقالل فـي عمله 

الق�سائي . 

وللوزير حق الرقابة والإ�سراف الإداريني على جميع اأع�ساء الق�ساء الع�سكري .

املـــادة ) 12 ( 

يوؤدي الق�ساة الع�سكريون قبل مبا�سرة وظائفهم اليمني الآتية :

" اأق�سم باللـه العظيم اأن اأحكم بالعدل واأن اأحرتم القوانني " .
ويوؤدي رئي�ض الق�ساء الع�سكري اليمني اأمام القائد الأعلى بح�سور الوزير ، ويوؤدي باقي 

اأع�ساء الق�ساء الع�سكري اليمني اأمام الوزير بح�سور رئي�ض الق�ساء الع�سكري .
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املـــادة ) 13 ( 

يخ�سع رئيــ�ض واأع�ســاء الق�ســاء الع�سكــري لكافــة الأحكــام املن�ســو�ض عليهــا فــي قوانيـــن 

واأنظمة اخلدمة .

الف�سل الثاين

اخت�سا�س الق�ساء الع�سكري

املـــادة ) 14 ( 

تخ�سع الفئات التالية لأحكام هذا القانون ، ولو خرجوا من اخلدمة ، متى كانت اجلرائم 

قد  تكن  مل  ما   ، الوظيفة  باأ�سرار  مت�سلة  كانت  اأو   ، اخت�سا�سه  فـي  تدخل  وقوعها  وقت 

انق�ست مبرور الزمن : 

منت�سبـــو القــوات امل�سلحــة وقوات الأمن مــن ال�سبــاط والرتــب الأخــرى واملدنيني   - 1

وطلبة الكليات واملعاهد ومراكز التدريب الع�سكرية .

املتقاعـــدون مــن ال�سبـــاط والرتــب الأخـــرى واملدنييــن وقـــوة الحتيـــاط مبجـــرد   - 2

ا�ستدعائهم للخدمة الع�سكرية .

املتطوعون للخدمة الع�سكرية .  - 3

اأ�سرى احلرب .  - 4

اأفراد القوات ال�سديقة اأو احلليفة اأو املعارون اأو املبتعثون للتدريب اأو املتعاقدون   - 5

فـي حال تواجدهم على اأرا�سي ال�سلطنة ، ما مل يرد فـي اتفاقية اأبرمتها ال�سلطنة 

خالف ذلك . 

املـــادة ) 15 ( 

 تخت�ض املحاكم الع�سكرية بالنظر فـي اجلرائم الآتية :

اجلرائم املن�سو�ض عليها فـي هذا القانون .  - 1

اجلرائــم املن�ســو�ض عليهــا فـــي قانـــون اجلــزاء العمانــي اأو اأي قانــون اآخــر التــي   - 2

يرتكبهــا اأي مــن اخلا�سعيــن لأحكــام هــذا القانــون فـي املع�سكــرات اأو غريهـــا من 

املناطق الع�سكرية اأو الأمنية . 

اجلرائم التي ترتكب ب�سبب تاأدية الواجب الوظيفـي .  - 3
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املـــادة ) 16 ( 

للقائد الأعلى عند - اإعالن حالة الطوارئ اأو التعبئة العامة - اإحالة مرتكب اأي جرمية 

للق�ساء الع�سكري ، ولو كان من غري اخلا�سعني لأحكام هذا القانون .

املـــادة ) 17 ( 

يعاقب وفقا لهذا القانون ، كل فرد خا�سع لأحكامه اقرتف خارج اأرا�سي ال�سلطنة جناية 

اأو جنحة ، داخلة فـي اخت�سا�ض الق�ساء الع�سكري ، اإل اإذا كان قد حوكم عنها فـي اخلارج 

ونفذت العقوبة ، اأو اإذا انق�ست الدعوى اأو العقوبة بعفو عام اأو خا�ض اأو مبرور الزمن .

املـــادة ) 18 ( 

ل يحول حفظ الدعوى العمومية اأو احلكم بالرباءة اأو الإدانة دون امل�ساءلة الن�سباطية ، 

اإذا ا�ستمل الفعل على خمالفة ان�سباطية .

الباب الثاين

املحاكم الع�سكرية

الف�سل الأول

ترتيب املحاكم الع�سكرية وتنظيمها

املـــادة ) 19 ( 

ترتب املحاكم الع�سكرية على النحو الآتي :

1 - املحكمة الع�سكرية العليا .

2 - حمكمة ال�ستئناف الع�سكرية .

3 - املحكمة البتدائية الع�سكرية .

املـــادة ) 20 ( 

تن�ساأ حمكمة ع�سكرية عليا ت�سم عددا كافيا من الق�ساة ل تقل رتبة اأي منهم عن رائد ، 

يراأ�سها رئي�ض الق�ساء الع�سكري اأو من يليه اأقدمية من الق�ساة .

 ، فـي غري مقرها  تعقد جل�ساتها  اأن  ويجوز   ، فـي حمافظة م�سقط  املحكمة  ويكون مقر 

وذلك بقرار من الوزير ، بناء على طلب من رئي�ض الق�ساء الع�سكري .

وت�سدر الأحكام من خم�سة من الق�ساة من بينهم الرئي�ض اأو من ينوب عنه .



- 8 -

اجلريدة الر�سمية العدد )949(

املـــادة ) 21 ( 

تن�ساأ حمكمة ا�ستئناف توؤلف من رئي�ض ل تقل رتبته عن رائد وعدد كاف من الق�ساة ل تقل 

رتبة اأي منهم عن نقيب .

ويكون مقر املحكمة فـي حمافظة م�سقط ، ويجوز اأن تعقد جل�ساتها فـي غري مقرها وذلك 

بقرار من الرئي�ض بناء على طلب من رئي�ض املحكمة ، وت�سدر الأحكام من ثالثة ق�ساة .

املـــادة ) 22 ( 

تن�ساأ حمكمة ابتدائية توؤلف من رئي�ض ل تقل رتبته عن نقيب وعدد كاف من الق�ساة ل تقل 

رتبة اأي منهم عن مالزم اأول .

ويكون مقر املحكمة فـي حمافظة م�سقط ، ويجوز اأن تعقد جل�ساتها فـي غري مقرها وذلك 

بقرار من الرئي�ض بناء على طلب من رئي�ض املحكمة ، وت�سدر الأحكام من ثالثة ق�ساة .

املـــادة ) 23 ( 

تن�ساأ بكل حمكمة اأمانة �سر ، يلحق بها عدد كاف من الإداريني .

املـــادة ) 24 ( 

ين�ساأ مكتب فني للق�ساء الع�سكري يتبع الرئي�ض وي�سكل من خم�سة على الأقل من اأع�ساء 

، يخت�ض  القانون  فـي  ال�سباط احلا�سلني على موؤهل  اأو غريهم من  الع�سكري  الق�ساء 

ب�سائر ال�سوؤون القانونية للق�ساء الع�سكري مبا فـي ذلك اإعداد م�سروعات القوانني والنظم 

م�سائل  من  عليه  يعر�ض  فيما  القانوين  الراأي  واإبداء   ، ال�سلة  ذات  والقرارات  واللوائح 

قانونية ، ويجوز اأن يندب للمكتب الفني اأي من �ساغلي الوظائف الق�سائية اأو الوظائف 

املعادلة لها بوزارة ال�سوؤون القانونية .

ويجب اأن ين�ساأ بكل وحدة مكتب فني يتوىل التن�سيق مع املكتب الفني للق�ساء الع�سكري فـي 

�سبيل قيامه مبهامه ، كما يتوىل متابعة الإجراءات التي تتخذ ب�ساأن الدعاوى والطعون 

املحالة للق�ساء الع�سكري .

املـــادة ) 25 ( 

ع�سكرية خارج  اإن�ساء حماكم   ، الوزير  تو�سية  على  بناء   ، الأعلى  القائد  باأمر من  يجوز 

حمافظة م�سقط ، ويحدد القرار مقر ونطاق اخت�سا�ض كل منها .
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الف�سل الثاين

ولية املحاكم الع�سكرية

املـــادة ) 26 ( 

اإليها فـي الأحكام ال�سادرة من  تخت�ض املحكمة الع�سكرية العليا بنظر الطعون املرفوعة 

اآخر درجة ، فـي اجلنايات واجلنح ، وذلك فـي الأحوال الآتية :

1 - اإذا كان احلكم مبنيا على خمالفة القانون اأو اخلطاأ فـي تطبيقه اأو تاأويله .

2 - اإذا وقع بطالن فـي احلكم .

3 - اإذا وقع بطالن فـي الإجراءات اأثر فـي احلكم .

املـــادة ) 27 ( 

تخت�ض حمكمة ال�ستئناف الع�سكرية بنظر ما يرفع اإليها من ا�ستئناف لالأحكام ال�سادرة 

فـي اجلنايات واجلنح .

املـــادة ) 28 ( 

تخت�ض املحكمة البتدائية الع�سكرية بنظر اجلنايات واجلنح .

املـــادة ) 29 ( 

رئي�ض  كان  واإذا   ، رتبة  منه  اأقل  رئي�سها  يكون  اأمام حمكمة  �سابط  اأي  ل يجوز حماكمة 

املحكمة اأقل رتبة من املتهم ، يندب �سابط اأقدم منه لنظر الدعوى .

ويكون الندب بقرار من الوزير ، بناء على تو�سية من الرئي�ض .

املـــادة ) 30 ( 

يجوز اأن يكون من بني ق�ساة اأي من املحاكم الع�سكرية قا�ض اأو اأكرث من ق�ساة حماكم 

ال�سلطة الق�سائية ، فـي احلالت التي ت�ستدعي ذلك ، يندبون بقرار من الوزير بالتفاق 

مع وزير العدل . 

 الباب الثالث

 الدعاء الع�سكري

 الف�سل الأول

تنظيم الدعاء الع�سكري

املـــادة ) 31 ( 

ترتب وظائف الدعاء الع�سكري على النحو الآتي :
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1 - املدعي الع�سكري ، ل تقل رتبته عن مقدم .

2 - نائب املدعي الع�سكري ، ل تقل رتبته عن رائد .

3 - م�ساعدو املدعي الع�سكري ، ل تقل رتبة اأي منهم عن نقيب .

4 - روؤ�ساء الدعاء الع�سكري ، ل تقل رتبة اأي منهم عن مالزم اأول .

5 - وكالء الدعاء الع�سكري ، ل تقل رتبة اأي منهم عن مالزم ثان .

املـــادة ) 32 ( 

الدعاء الع�سكري ل يتجزاأ ، ويقوم اأي ع�سو من اأع�سائه مقام الآخر ، ويتمم ما با�سره من 

اإجراءات ، اإل اإذا ن�ض القانون على اأن عمال معينا اأو اإجراء حمددا يدخل فـي اخت�سا�ض 

املدعي الع�سكري .

املـــادة ) 33 ( 

يوؤدي اأع�ساء الدعاء الع�سكري قبل مبا�سرة وظائفهم اليمني الآتية :

" اأق�سم باللـه العظيم اأن اأكون اأمينا على الدعوى الع�سكرية ، واأن اأ�سهر على تطبيق القوانني 
وتنفيذ الأحكام بكل حياد وعدالة " .

وتوؤدى اليمني اأمام الوزير بح�سور رئي�ض الق�ساء الع�سكري .

الف�سل الثاين

اخت�سا�سات الدعاء الع�سكري

املـــادة ) 34 ( 

 ، باإقامـة الدعوى الداخلة فـي اخت�ســا�ض الق�ســاء الع�سكــري  يختـ�ض الدعــاء الع�سكري 

على  وي�سرف   ، والتهام  التحقيق  �سلطتي  وميار�ض   ، الع�سكرية  املحاكم  اأمام  ومبا�سرتها 

�سوؤون ال�سبط الق�سائي الع�سكري ، وي�سهر على تطبيق القوانني وتنفيذ الأحكام ، وغري 

ذلك من الخت�سا�سات التي يقررها القانون .

وميار�ض الدعاء الع�سكري اخت�سا�سه مبراعاة حكم املادة )53( من هذا القانون ، ول يجوز 

لالأفراد ال�سكوى اإىل الدعاء الع�سكري مبا�سرة خالفا حلكم هذه املـــادة .
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املـــادة ) 35 ( 

، الوظائف وال�سلطات  اإىل الخت�سا�سات املخولة له  الع�سكري بالإ�سافة  ميار�ض الدعاء 

املمنوحة لالدعاء العام فـي نطاق تطبيق اأحكام هذا القانون .

الباب الرابع

�سوؤون اأع�ساء الق�ساء الع�سكري

الف�سل الأول

جلنة ال�سوؤون الإدارية

املـــادة ) 36 ( 

يكون للق�ساء الع�سكري جلنة لل�سوؤون الإدارية برئا�سة رئي�ض الق�ساء الع�سكري وع�سوية 

كل من :

1 - نائب رئي�ض الق�ساء الع�سكري .

2 - املدعي الع�سكري . 

3 - اأقدم ق�ساة املحكمة الع�سكرية العليا .

4 - نائب املدعي الع�سكري .

5 - اأقدم ق�ساة حمكمة ال�ستئناف الع�سكرية .

6 - اأقدم ق�ساة املحكمة البتدائية الع�سكرية .

وعند �سغور وظيفة رئي�ض اللجنة اأو غيابه اأو وجود مانع لديه يحل حمله اأقدم الأع�ساء ، 

وعند غياب اأحد اأع�ساء اللجنة اأو وجود مانع لديه يحل حمله من يليه فـي اجلهة التي 

ميثلها .

املـــادة ) 37 ( 

تخت�ض اللجنة بالنظر فـي كل ما يتعلق بتعيني وتاأهيل وترقية ونقل وندب واإعارة اأع�ساء 

الق�ساء الع�سكري ، وغري ذلك من �سوؤونهم الوظيفية ، والخت�سا�سات التي يقررها القانون .

املـــادة ) 38 ( 

جتتمـــع اللجنة بدعـوة من رئي�سهــا ، ويجــب اأن تكــون الدعــوة م�سحوبــة بجـدول الأعمال ، 

 ، �سرية  مداولتها  وتكون   ، هيئتها  كامل  بح�سور  اإل  �سحيحا  اللجنة  انعقاد  يكون  ول 

وت�سدر القرارات باأغلبية الأ�سوات .
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املـــادة ) 39 ( 

تعد اللجنة لئحة تنظيمية تت�سمن القواعد والإجراءات التي ت�سري عليها فـي مبا�سرة 

اخت�سا�ساتها ، و ت�سدر الالئحة بقرار من الوزير .

الف�سل الثاين

التفتي�س الق�سائي

املـــادة ) 40 ( 

تن�ساأ بالق�ساء الع�سكري دائرة للتفتي�ض الق�سائي ، توؤلف من رئي�ض يتم اختياره بطريق 

الندب من بني ق�ساة املحكمة الع�سكرية العليا وعدد كاف من الأع�ساء يندبون من بني 

ق�ساة املحكمة الع�سكرية العليا وحمكمة ال�ستئناف الع�سكرية والوظائف املعادلة لها فـي 

اأع�ساء  اأن يحاط  ، ويجب  الدعاء الع�سكري ملدة �سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئي�ض 

الق�ساء الع�سكري علما بكل ما يودع فـي ملفاتهم ال�سرية من مالحظات ، وي�سدر الوزير 

لئحة للتفتي�ض الق�سائي .

املـــادة ) 41 ( 

تخت�ض دائرة التفتي�ض الق�سائي بالآتي :

التفتي�ض على اأعمال ق�ساة حماكم ال�ستئناف الع�سكرية ومن دونهم .  - 1

التفتي�ض على اأعمال م�ساعدي املدعي الع�سكري ومن دونهم .  - 2

فحــ�ض وحتقيـــق ال�سكـــاوى التــــي تقـــدم �ســد اأع�ســاء الق�ســـاء الع�سكـــري املتعلقــــة   - 3

باأعمال وظائفهم وواجباتهم اأو باأمور م�سلكية .

ويجرى التفتي�ض وفقا للقواعد والإجراءات املن�سو�ض عليها فـي قانون ال�سلطة الق�سائية ، 

وي�سرتط اأن يكون القائم بالتفتي�ض اأو بالتحقيق اأقدم من الع�سو الذي يجري التفتي�ض 

على اأعماله اأو التحقيق معه .

الف�سل الثالث

م�ساءلة اأع�ساء الق�ساء الع�سكري

املـــادة ) 42 ( 

لرئي�ض الق�ساء الع�سكري حق تنبيه اأع�ساء الق�ساء الع�سكري �سفاهة اأو كتابة - بعد �سماع 

اأقوالهم - اإىل ما قد يقع منهم خمالفا لواجباتهم اأو ملقت�سيات وظائفهم ، وله - دون غريه - 
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اإحالة اأع�ساء الق�ساء الع�سكري اإىل جلنة امل�ساءلة املن�سو�ض عليها فـي هذا الف�سل ، وذلك 

فـي �سوء ما يك�سف عنه التحقيق الذي جتريه دائرة التفتي�ض الق�سائي .

املـــادة ) 43 ( 

 ، اأع�ساء الق�ساء الع�سكري بجميع درجاتهم من اخت�سا�ض جلنة م�ساءلة  تكون م�ساءلة 

ت�سكل برئا�سة رئي�ض الق�ساء الع�سكري وع�سوية كل من :

1 - نائب رئي�ض الق�ساء الع�سكري .

2 - اأقدم ق�ساة املحكمة الع�سكرية العليا .

3 - املدعي الع�سكري .

4 - اأقدم ق�ساة حمكمة ال�ستئناف الع�سكرية .

وفـي حالة غياب الرئي�ض اأو وجود مانع لديه يحل حمله اأقدم الأع�ساء ، وعند غياب 

اأحد الأع�ساء اأو وجود مانع لديه يحل حمله الأقدم فالأقدم فـي اجلهة التي ميثلها .

املـــادة ) 44 ( 

تتبع فـي �ساأن م�ساءلة اأع�ساء الق�ساء الع�سكري ذات الأحكام والإجراءات املن�سو�ض عليها 

فـي قانون ال�سلطة الق�سائية .

الق�سم الثاين

الإجراءات اجلزائية

الباب الأول

ال�سبط الق�سائي واحلب�س والتحقيق

الف�سل الأول

ال�سبط الق�سائي الع�سكري

املـــادة ) 45 ( 

ماأمورو ال�سبط الق�سائي الع�سكري فـي دوائر اخت�سا�سهم :

اأع�ساء الدعاء الع�سكري .  - 1

�سباط و�سباط �سف وجنود ال�سرطة الع�سكرية .  - 2

�سباط و�سباط �سف وجنود الأمن الع�سكري .   - 3
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قادة الت�سكيالت والتق�سيمات الإدارية وقادة وروؤ�ساء الوحدات الفرعية و�سباط   - 4

و�سباط �سف القوات امل�سلحة وقوات الأمن فيما يتعلق مبروؤو�سيهم اأو باجلرائم 

التي ترتكب فـي مناطق عملهم اأو نطاق اخت�سا�سهم .

املـــادة ) 46 ( 

فـي نطاق تطبيق اأحكام هذا القانون ، يكون ملاأموري ال�سبط الق�سائي الع�سكري فـي حدود 

اخت�سا�ساتهم كافة ال�سالحيات املقررة ملاأموري ال�سبط الق�سائي ، وميار�سون اأعمالهم 

وفقا لالأحكام والإجراءات املن�سو�ض عليها فـي قانون الإجراءات اجلزائية .

املـــادة ) 47 ( 

فـي اجلرائم التي تدخل فـي اخت�سا�ض الق�ساء الع�سكري ، يتوىل ماأمور ال�سبط الق�سائي 

موقع  فـي  الع�سكري  الق�سائي  ال�سبط  ماأمور  غياب  حال  قانونا  املقررة  ال�سبط  اأعمال 

اجلرمية ، وعليه اأن يبادر بتحرير حم�سر موقع منه ، يبني فيه تفا�سيل الواقعة ، وزمان 

التي  املعلومات  وكافة   ، امل�سبوطة  والأ�سياء   ، املتهم  واأو�ساف  وبيانات   ، ح�سولها  ومكان 

ح�سل عليها ، واأن يبلغ ماأمور ال�سبط الق�سائي الع�سكري املخت�ض مبا مت فـي هذا ال�ساأن ، 

مع ت�سليمه املح�سر وامل�سبوطات .

املـــادة ) 48 ( 

ل يجوز لأي جهة - فيما عدا ال�سلطات الع�سكرية والأمنية اأو الدعاء الع�سكري - اإ�سدار 

اأو ا�ستدعاء اأي فرد خا�سع لأحكام هذا القانون ب�ساأن جرمية وقعت ب�سبب  اأمر بالقب�ض 

تاأدية الواجب الوظيفـي وفقا للتعليمات اأو الأوامر ال�سادرة اإليه .

 الف�سل الثاين

احلب�س الحتياطي

املـــادة ) 49 ( 

اإذا اقت�ست م�سلحة التحقيق البتدائي - بعد ا�ستجواب املتهم - منعه من الفرار اأو من 

التاأثري فـي �سري التحقيق ، جاز لع�سو الدعاء الع�سكري اأن ي�سدر اأمرا بحب�سه احتياطيا ، 

وفقا لالأحكام والإجراءات املن�سو�ض عليها فـي قانون الإجراءات اجلزائية .
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املـــادة)50 ( 

على الدعاء الع�سكري كلما �سدر اأمر باحلب�ض اأو الإفراج عن متهم اأن يبلغ قيادته اأو جهة 

عمله .

املـــادة ) 51 ( 

الأمر ال�سادر بحب�ض املتهم احتياطيا ينفذ فـي وحدته .

الف�سل الثالث

التحقيق البتدائي

املـــادة ) 52 ( 

على كل من علم بوقوع جرمية من�سو�ض عليها فـي هذا القانون اأن يبلغ فورا ال�سلطات 

الع�سكرية اأو الأمنية ، ويكون الإبالغ عن وقوع اجلرمية من قبل الأفراد اإىل قادتهم .

املـــادة ) 53 ( 

على قادة الت�سكيالت والتق�سيمات الإدارية بالوحدات والوحدات الفرعية التابعة لها ومن 

فـي حكمهم - كل فـي نطاق اخت�سا�سه - التحقيق فـي اأي واقعة تت�سل باأي من اخلا�سعني 

لأحكام هذا القانون ، ويتم الت�سرف فـي التحقيق باتخاذ اأي من الإجراءات الآتية :

حفظ التحقيق .  - 1

توقيع العقوبة الن�سباطية املنا�سبة .  - 2

رفع املو�سوع اإىل رئي�ض الوحدة اأو القائد - كل ح�سب اخت�سا�سه - لإحالتـه اإلـى   - 3

الدعـاء الع�سكـري اإذا كانت الواقعة ت�سكل جرمية تدخل فـي اخت�سا�ض الق�ساء 

الع�سكري .

املـــادة ) 54 ( 

يتوىل الدعاء الع�سكري التحقيق فـي اجلرائم الداخلة فـي اخت�سا�ض الق�ساء الع�سكري 

فـي  ا�سرتاكهم  حال  لأحكامه  اخلا�سعني  غري  مع  التحقيق  له  ويكون   ، اإليه  حتال  التي 

جرمية داخلة فـي اخت�سا�سه .

املـــادة ) 55 ( 

اإذا تبني لالدعاء الع�سكري اأنه غري خمت�ض بالدعوى ، يجب على املدعي الع�سكري اإحالة 

الأوراق اإىل اجلهة املخت�سة لتقرير الإجراء املنا�سب ب�ساأنها .
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املـــادة ) 56 ( 

اإذا با�سر ع�سو الدعاء العام عمال من اأعمال التحقيق ، ثم تبني اخت�سا�ض الق�ساء الع�سكري 

بالدعوى ، يكون لع�سو الدعاء الع�سكري اعتماد الإجراءات املتخذة .

املـــادة ) 57 ( 

لكل من املتهم واملجني عليه ومن يدافع عنهما احلق فـي ح�سور اإجراءات التحقيق البتدائي 

وللمتهم احلق فـي اأن يوكل حماميا مدنيا اأو �سابطا حا�سال على موؤهل فـي القانون للدفاع 

عنــه ، وملحامـــي املتهــم الطـــالع علـــى التحقيقـــات فــــي اليــوم ال�سابــق علـــى ال�ستجـــواب ، 

عدا ما يعد من الأ�سرار الع�سكرية اأو الأمنية .

املـــادة ) 58 ( 

لالدعــاء الع�سكـــري الطـــالع علــى اإجــراءات التحقيــق التــي تتخــذ فـي مواجهــة اأي مــن 

اخلا�سعني لأحكام هذا القانون من قبل اأي جهة من جهات التحقيق وفـي اأي مرحلة من 

مراحله .

الف�سل الرابع

الت�سرف فـي التحقيق البتدائي

املـــادة ) 59 ( 

لالدعاء الع�سكري بعد انتهاء التحقيق البتدائي اأن ي�سدر قرارا م�سببا بحفظ التحقيق 

موؤقتا اأو نهائيا وياأمر بالإفراج عن املتهم ، ما مل يكن حمبو�سا ل�سبب اآخر .

املـــادة ) 60 ( 

يكون �سدور القرار بحفظ التحقيق نهائيا فـي اجلنايات من املدعي الع�سكري .

املـــادة ) 61 ( 

للمدعي الع�سكري اأن ي�سدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا رغم وجود جرمية وكفاية اأدلتها 

اإذا وجد فـي عدم اأهميتها اأو فـي ظروفها ما يربر ذلك .

املـــادة ) 62 ( 

للمجني عليه اأو ورثته التظلم من قرار حفظ التحقيق خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ 

اإعالنه .
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املـــادة ) 63 ( 

يرفع التظلم اإىل حمكمة ال�ستئناف الع�سكرية منعقدة فـي غرفة امل�سورة ، وعلى املحكمة اإذا 

راأت اإلغاء قرار احلفظ اأن تعيد الق�سية اإىل الدعاء الع�سكري مع بيان اجلرمية والأفعال 

املكونة لها ون�ض القانون الذي يطبق عليها ، وذلك لإحالتها اإىل املحكمة املخت�سة .

املـــادة ) 64 ( 

للمدعـــي الع�سكــــري اأن يلغـــي قـــرار احلفــــظ خــــالل الأ�سهـــــر الثالثـــة التاليـــة ل�ســــدوره ، 

ما مل يكن قد �سبق التظلم منه . 

املـــادة ) 65 ( 

اإذا راأى الدعاء الع�سكري - بعد التحقيق فـي الدعوى - كفاية اأدلتها ، يحيلها اإىل املحكمة 

الع�سكرية املخت�سة ، ويكلف املتهم باحل�سور اأمامها ، وتكون الإحالة فـي اجلنايات بقرار 

من املدعي الع�سكري اأو من يفو�سه .

املـــادة ) 66 ( 

اإذا راأى الدعاء الع�سكري اأن الواقعة ت�سكل خمالفة ان�سباطية وجب اإحالة التحقيق اإىل 

رئي�ض الوحدة اأو القائد مل�ساءلة املتهم ان�سباطيا ، طبقا لل�سالحيات املقررة فـي هذا ال�ساأن .

الباب الثاين

املحاكمة وتنفيذ الأحكام

الف�سل الأول

املحـاكمـــة

املـــادة ) 67 ( 

جل�سات املحاكمة علنية ، ويجوز للمحكمة اأن تقرر نظر الدعوى كلها اأو بع�سها فـي جل�سة 

العالنية ما مي�ض م�سلحة  فـي  راأت  اإذا  اأو   ، العامة  الآداب  اأو  العام  للنظام  �سرية مراعاة 

القوات امل�سلحة اأو قوات الأمن ، وفـي جميع الأحوال ي�سدر احلكم فـي جل�سة علنية .

و يحظر ن�سر وقائع اجلل�سات اأو ن�سر ملخ�ض عنها اإل باإذن من املحكمة اإذا راأت اأن الق�سية 

ت�ستوجب مثل هذا الإجراء .
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املـــادة ) 68 ( 

الإجراءات  قانون  فـي  عليها  املن�سو�ض  والإجراءات  الأحكام  ذات  املحاكمة  �ساأن  فـي  يتبع 

اجلزائية .

الف�سل الثاين

تنفيذ الأحكام

املـــادة ) 69 ( 

تكون الأحكام النهائية للمحاكم الع�سكرية واجبة التنفيذ بعد الت�سديق عليها اأو �سدور 

الأمر بتنفيذها وفقا لالأحكام املن�سو�ض عليها فـي هذا الف�سل .

املـــادة ) 70 ( 

ترفع الأحكام النهائية ال�سادرة بالإعدام اأو ال�سجن املطلق والأحكام ال�سادرة على ال�سباط 

بال�سجن النافذ اإىل القائد الأعلى للت�سديق عليها .

املـــادة ) 71 ( 

للقائد الأعلى اأن ياأمر باإلغاء احلكم اأو اإعادة نظر الدعوى اأمام حمكمة اأو دائرة م�سكلة من 

هيئة اأخرى ، وله اأن يوقف العقوبة اأو يخف�سها اأو ي�ستبدل بها عقوبة اأخف .

املـــادة ) 72 ( 

يجب اأن ترفق بالأحكام املرفوعة لت�سديق القائد الأعلى تو�سية من رئي�ض الوحدة اأو القائد 

كل ح�سب اخت�سا�سه مبا يراه منا�سبا من اإجراءات بحق ال�سابط املحكوم عليه ، ومن ذلك 

ف�سله من اخلدمة اأو تنزيل رتبته .

املـــادة ) 73 ( 

دون اإخالل بن�ض املادة )70( من هذا القانون ، تنفذ الأحكام ال�سادرة على الرتب الأخرى 

واملدنيني وفق القواعد الآتية :

يتم تنفيذ الأحكام ال�سادرة على املدنيني �ساغلي الدرجة ال�سابعة فاأعلى باأمر من   - 1

الوزير ، عدا ما يرى رفعه للقائد الأعلى للت�سديق .

وعلى رئي�ض الوحدة اأو القائد رفع تو�سية للوزير مبا يراه منا�سبا من اإجراءات 

بحق املحكوم عليه ، ومن ذلك ف�سله من اخلدمة اأو تنزيل درجته . 
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يتم تنفيذ الأحكام ال�سادرة على الرتب الأخرى واملدنيني دون الدرجة ال�سابعة   - 2

باأمر من رئي�ض الوحدة اأو من يفو�سه اأو القائد ، كل فـي نطاق اخت�سا�سه .

لرئي�ض الوحدة اأو القائد - وفق مقت�سيات امل�سلحة الع�سكرية - وقف تنفيذ احلكم   - 3

اأو تخفيف العقوبة املق�سي بها ، وفقا لل�سوابط التي ي�سدر بها قرار من الوزير 

وتن�سر فـي اجلريدة الر�سمية .

املـــادة ) 74 ( 

لرئي�ض الوحدة اأو القائد عند الأمر بتنفيذ العقوبة ال�سادرة على الرتب الأخرى واملدنيني 

اأو الدرجة وفق الأحكام املنظمة  اأو تنزيل الرتبة  اأن يقرن التنفيذ بالف�سل من اخلدمة 

لذلك بكل وحدة ، دون اإخالل بن�ض املـــادة )79( من هذا القانون .

املـــادة ) 75 ( 

يتوىل الدعاء الع�سكري تنفيذ الأحكام بعد الت�سديق عليها اأو الأمر بتنفيذها وفق اأحكام 

هذا الف�سل ، وله اأن ي�ستعني بال�سلطة املخت�سة عند القت�ساء .

املـــادة ) 76 ( 

تنفذ عقوبة ال�سجن التي تزيد على ثالثة اأ�سهر فـي ال�سجون العامة .

املـــادة ) 77 ( 

يفرج فـي احلال عن املتهم املحبو�ض احتياطيا ، اإذا كان احلكم �سادرا بالرباءة اأو بتدبري 

املتهم قد ق�سى فـي احلب�ض  اأو كان  العقوبة  اإذا حكم بوقف تنفيذ  اأو  غري مقيد للحرية 

الحتياطي مدة العقوبة املحكوم بها .

املـــادة ) 78 ( 

ينفذ حكم الإعدام على الع�سكريني رميا بالر�سا�ض .

املـــادة ) 79 ( 

ل يرتتب على احلكم ال�سادر بال�سجن على الرتب الأخرى واملدنيني دون الدرجة ال�سابعة 

ملدة تقل عن ثالثة اأ�سهر الف�سل من اخلدمة اأو تنزيل الرتبة اأو الدرجة اإل اإذا كان احلكم 

�سادرا فـي جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة .
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الق�سم الثالث

اجلرائم والعقوبات

الباب الأول

الأحكام العامة

املـــادة ) 80 ( 

العقوبات التي توقعها املحاكم الع�سكرية هي :

1 - الإعـــــــدام .

2 - ال�سجن املطلق .

3 - ال�سجـــــــن . 

4 - الغرامــــــة .

اأ�سد  باأي عقوبات  اإخالل  القانون دون  الواردة بهذا  وفـي جميع الأحوال تطبق العقوبات 

من�سو�ض عليها فـي قانون اجلزاء العماين اأو اأي قانون اآخر .

املـــادة ) 81 ( 

على  حتكم  اأن  للمحكمة   ، للدولة  مملوكة  باأموال  مادية  اأ�سرار  اجلرمية  عن  نتجت  اإذا 

املتهم بردها اأو رد قيمتها ، �سواء كان املتهم قد اأخذها لنف�سه اأو اأتلفها اأو فقدها ، ويكون 

ذلك وفق القواعد العامة فـي حت�سيل اأموال الدولة .

الباب الثاين

اجلرائم الع�سكرية

الف�سل الأول

اجلرائم املرتبطة بالعدو

املـــادة ) 82 ( 

يعاقــب بالإعـــدام اأو بال�سجـــن املطلـق كــل فــرد اأقدم فـي زمن احلرب ، بق�سد معاونة العـدو 

اأو الإ�سرار بالقوات امل�سلحة اأو قوات دولة حليفة ، على ارتكاب اأي من الأفعال الآتية : 
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1 - ترك اأو ت�سليم العدو قاعدة ع�سكرية اأو موقع اأو مركز اأو نقطة اأو معدة اأو طائرة 

اأو �سفينة اأو اآلية ع�سكرية اأو اأي �سي اآخر ، مما هو مكلف بحرا�سته اأو الدفاع عنه 

اأو تدمريه .

2 - عدم القيام بت�سغيل طائرة اأو �سفينة اأو معدة قتالية كما ميليه عليه الواجب اأثناء 

العمليات القتالية .

3 - اإلقاء ال�سالح اأو الذخرية اأو العدة اأمام العدو بق�سد اخليانة .

4 - ت�سهيل دخول العدو اإقليم ال�سلطنة و اإجارته اأو اإخفاء مكانه .

5 - عر�ض ال�ست�سالم اأو الهدنة على العدو اأو قبول الهدنة املعرو�سة عليه ، دون اأن 

يكون خمول بذلك .

6 - ا�ستعمال اأي و�سيلة لإرغام قائد اأو فرد اآخر على ترك اأي موقع اأو اآلية ع�سكرية 

ل�سالح العدو .

7 - اإمداد العدو بال�سالح اأو الذخرية اأو املعدات اأو املوؤن .

الف�سل الثاين

جرائم التج�س�س واخليانة

املـــادة ) 83 ( 

اأثناء احلرب بق�سد معاونة العدو على  اأقدم  اأو بال�سجن املطلق كل فرد  يعاقب بالإعدام 

ارتكاب اأي من الأفعال الآتية :

اإف�ساء كلمة ال�سر اأو كلمة املرور اأو اإ�سارة جوابية للعدو اأو لأي �سخ�ض اآخر ل يحق   - 1

له تلقيها ، اأو ت�سليمها حمرفة ملن يحق له تلقيها . 

هذه  ت�سليل  اأو  حليفة  قوات  اأماكن  اأو  امل�سلحة  القوات  اأماكن  اإىل  العدو  اإر�ساد   - 2

القوات لل�سري فـي وجهة غري �سحيحة .

ت�سوير اأو ت�سليم وثائق اأو معلومات اأو بيانات ، اأو اإف�ساء �سر للعدو اأو ملن يعملون   - 3

مل�سلحته ، على نحو يعر�ض اأمن و�سالمة ال�سلطنة للخطر .

اإتـالف �سـر من اأ�ســرار القــوات امل�سلحـــة اأو جعلـه غيــر �سالــح لالنتفــاع بــه ، وذلك   - 4

مل�سلحة العدو اأو اإ�سرارا بالدفاع عن ال�سلطنة .

ت�سليــم العـــدو �سالحــا اأو ذخيــرة اأو موؤنــا اأو خرائــط املواقـع الع�سكريــة اأو خطـط   - 5

العمليات الع�سكرية .
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ال�سور  باأي �سورة من  به  اأو الت�سال  بيانات  اأو  اأخبارا  اإبالغه  اأو  العدو  مكاتبة   - 6

بق�سد اخليانة .

اأي �سورة اأخرى من �سور التج�س�ض اأو اخليانة مل�سلحة العدو .  - 7

املـــادة ) 84 ( 

�سنة كل فرد  تزيد على خم�ض ع�سرة  �سنوات ول  تقل عن ثالث  بال�سجن مدة ل  يعاقب 

يقوم فـي وقت ال�سلم بجمع اأو ت�سليم وثائق اأو معلومات اأو بيانات مت�ض �سالمة ال�سلطنة 

مل�سلحة اأي دولة اأو جهة .

الف�سل الثالث

جرائم التمرد والع�سيان والفتنة

املـــادة ) 85 ( 

يعاقب بالإعدام اأو بال�سجن املطلق كل فرد ارتكب فعال من الأفعال الآتية :

قيادة مترد م�سلح فـي ال�سلطنة .  - 1

التاآمر مع اآخرين للقيام بتمرد م�سلح اأو حماولة اإقناع فرد بال�سرتاك فـي مترد   - 2

م�سلح .

الن�سمام اإىل مترد م�سلح .  - 3

بث الفتنة بق�سد التمرد والع�سيان .  - 4

اأثناء  الأوامر  اإطاعة  رف�ض  اأو  الوظيفة  بتاأدية  يتعلق  اأمر  بتنفيذ  القيام  رف�ض   - 5

احلرب بق�سد التمرد خدمة للعدو .

املـــادة ) 86 ( 

يعاقب بال�سجن مدة لتقل عن �ستة اأ�سهر ول تزيد على خم�ض �سنوات كل فرد ارتكب فعال 

من الأفعال التالية بالتفاق مع اثنني اأو اأكرث من الأفراد :

حمل ال�سالح بق�سد رف�ض الإذعان لالأوامر الع�سكرية .  - 1

اأخذ الأ�سلحة بدون اإذن خالفا لتعليمات الروؤ�ساء الع�سكريني .   - 2

التظاهر اأو التجمهر اأو التحري�ض بق�سد ال�سغب اأو الحتجاج اأو الإخالل بالنظام   - 3

العام .

جمع الأفراد بق�سد ال�سكوى والحتجاج على اأمور تتعلق بالقوات امل�سلحة دون اأن   - 4

تكون له �سفة للقيام بذلك .
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املـــادة) 87 ( 

يعاقب بال�سجن مدة لتقل عن ثالثة اأ�سهر ول تزيد على ثالث �سنوات كل فرد اأقدم على 

حتقري القوات امل�سلحة اأو قوات الأمن والإ�ساءة لكرامتها اأو �سمعتها باأي �سورة كانت اأو قام 

باأي فعل من �ساأنه اإ�سعاف روح الن�سباط الع�سكري .

الف�سل الرابع

جرائم الإبادة اجلماعية

املـــادة ) 88 ( 

يعاقب بالإعدام اأو بال�سجن املطلق كل فرد ارتكب فعال من الأفعال التالية ، بق�سد اإهالك 

جماعة قومية اأو عرقية اأو دينية اإهالكا كليا اأو جزئيا :

1 - قتل اأفراد اجلماعة .

2 - اإحلاق �سرر ج�سدي اأو عقلي ج�سيم باأفراد اجلماعة .

3 - اإخ�ساع اجلماعة عمدا لأحوال معي�سية مهلكة بق�سد اإبادتها كليا اأو جزئيا .

4 - فر�ض تدابري ت�ستهدف منع الإجناب داخل اجلماعة .

5 - نقل اأطفال اجلماعة عنوة اإىل جماعة اأخرى .

الف�سل اخلام�س

اجلرائم �سد الإن�سانية

املـــادة ) 89 ( 

ي�سكل اأي فعل من الأفعال التالية جرمية �سد الإن�سانية متى ارتكب فـي اإطار هجوم وا�سع 

النطاق اأو منهجي موجه �سد ال�سكان املدنيني :

القتل العمد .  - 1

الإبــادة .  - 2

الغت�ساب اأو ال�ستعباد اجلن�سي اأو الإكراه على البغاء اأو احلمل الق�سري اأو التعقيم   - 3

الق�سري اأو اأي �سكل اآخر من اأ�سكال العنف اجلن�سي .

ال�سرتقاق .  - 4
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اإبعاد ال�سكان اأو نقلهم ق�سرا .  - 5

التعذيب .  - 6

ال�سجن اأو غريه من �سور احلرمان من احلرية .  - 7

ا�سطهــاد اأي جماعـــة حمــددة مــن ال�سكــان لأ�سبـــاب �سيا�سيـــة اأو عرقيـــة اأو قومـــية   - 8

حرمانا  ال�سخ�ض  حرمان  بق�سد   ، اجلن�ض  بنوع  متعلقة  اأو  دينية  اأو  ثقافية  اأو 

�سديدا من حقوقه الأ�سا�سية .

الف�سل العن�سري .  - 9

املـــادة ) 90 ( 

يعاقب مرتكبو الأفعال الواردة فـي املـــادة ) 89 ( على النحو الآتي :

بالإعـــدام اأو بال�سجـــن املطلــق فـي احلالت املن�سـو�ض عليهـا فـي البنــود )1( و )2(  - 1

و )3( .

بال�سجــن مــدة لتقــل عــن ثــالث �سنــوات ولتزيــد علــى ع�سـر �سنــوات فــي احلالت   - 2

املن�سو�ض عليها فـي البنود الأخرى .

الف�سل ال�ساد�س

جرائم احلرب

املـــادة ) 91 ( 

يعــد اأي فعـل مـن الأفعال التالية جرميـة حـرب ، متى ارتكـب فـي نزاع م�سلـح �سد املمتلكـات 

اأو الأ�سخا�ض املحميني مبوجب اتفاقيات القانون الدويل الإن�ساين :

القتل العمد .  - 1

التعذيــب اأو املعاملـــة غيـــــر الإن�سانيــــة بـمـــا فــي ذلك اإجــراء التجــارب البيولوجيـــة   - 2

اأو الكيميائية اأو اأي جتارب اأخرى .

تعمــــد اإحــــداث اآلم اأو معانـــاة �سديــــدة اأو اإحلـــاق اأذى خطيـــر بال�سالمــة البدنيــة   - 3

اأو العقلية اأو بال�سحة العامة .

اأن تكون هناك �سرورة ع�سكرية تربر  اأو ال�ستيالء عليها دون  املمتلكات  تدمري   - 4

ذلك .

اإرغام اأي اأ�سري حرب اأو اأي �سخ�ض اآخر م�سمول باحلماية على اخلدمة فـي القوات   - 5

امل�سلحة .
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تعمد حرمان اأي اأ�سري حرب اأو اأي �سخ�ض اآخر م�سمول باحلماية من حقه فـي اأن   - 6

يحاكم حماكمة عادلة ونظامية .

الإبعاد اأو النقل اأو احلب�ض على نحو غري م�سروع .  - 7

8 - اأخذ رهائن .

9 - الحتجاز غري امل�سروع لالأ�سخا�ض املدنيني املحميني .

الهجمات املوجهة �سد ال�سكان اأو املدنيني .  - 10

الهجوم الع�سوائي الذي يرتكب �سد ال�سكان اأو املدنيني اأو املمتلكات املدنية ، مع   - 11

العلم باأن هذا الهجوم ي�سبب خ�سائر بالغة فـي الأرواح اأو اإ�سابات فـي الأ�سخا�ض 

املدنيني اأو الإ�سرار باملمتلكات املدنية .

الهجــوم علــى الأ�سغــال الهند�سيــة اأو املن�ســاآت التــي حتتــوي علــى مــواد خطــرة ، مـع   - 12

العلم باأن هذا الهجوم ي�سبب خ�سائر بالغة فـي الأرواح اأو اإ�سابات فـي الأ�سخا�ض 

املدنيني اأو الإ�سرار باملمتلكات املدنية .

13 - الهجوم على املواقع املجردة من و�سائل الدفاع واملناطق منزوعة ال�سالح .

14 - الهجوم على �سخ�ض عاجز عن القتال .

ال�ستعمال الغادر لل�سارة املميزة للهالل الأحمر اأو ال�سليب الأحمر اأو اأي �سارات   - 15

اأخرى للحماية .

نقل ال�سكان املدنيني اأو ترحيلهم اإىل غري اأرا�سيهم .  - 16

التاأخري غري املربر فـي اإعادة اأ�سرى احلرب اأو املدنيني اإىلاأوطانهم .  - 17

ممار�سة التفرقة العن�سرية وغريها من الأ�ساليب املبنية على التمييز العن�سري   - 18

واملهينة للكرامة الإن�سانية .

الهجمــات التــي ت�ســن �ســد الآثــار التاريخيــة واأماكــن العبــادة والأعمــال الفنيـــة   - 19

املعروفة بو�سوح ، �سريطة األ تكون م�ستخدمة لأغرا�ض ع�سكرية اأو فـي مواقع 

قريبة ب�سورة مبا�سرة من اأهداف ع�سكرية .

القيام بعمل اأو المتناع عن عمل من �ساأنه امل�سا�ض بال�سحة العامة اأو ال�سالمة   - 20

البدنية اأو العقلية لالأ�سخا�ض املحرو�سني اأو املحتجزين اأو املعتقلني ، اأو اإجراء 

اأع�ساء باملخالفة  اأو  اأن�سجة  ا�ستئ�سال  اأو  اأو علمية  اأو جتارب طبية  عمليات برت 

للمعايري الطبية .
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املـــادة ) 92 ( 

يعاقب مرتكبو الأفعال الواردة فـي املـــادة ) 91 ( على النحو الآتي :

1 - بالإعــدام اأو بال�سجــن املطلق فـــي احلـــالت املن�ســـو�ض عليهـــا فـــي البنــــود )1( 

و )11( و )12( .

فـي  �سنة  ع�سرة  خم�ض  على  تزيد  ول  �سنوات  ع�سر  عن  تقل  ل  مدة  بال�سجن   -  2

احلالت املن�سو�ض عليها فـي البنود )4( و )15( و )20( .

3 - بال�سجن من ثالث �سنوات اإىل ع�سر �سنوات فـي احلالت املن�سو�ض عليها فـي 

البنود الأخرى .

وت�سدد عقوبة اأي جرمية اإىل الإعدام ، اإذا اأف�سى الفعل املرتكب اإىل املوت .

الف�سل ال�سابع

جرائم الأ�سر واإ�ساءة معاملة اجلرحى

املـــادة ) 93 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن ثالث �سنوات ول تزيد على خم�ض �سنوات كل من ارتكب 

فعال من الأفعال الآتية :

1 - اإ�ساءة معاملة الأ�سرى ، اأو جرحى اأو مر�سى العدو .

2 - �سرقة ممتلكات جنود العدو الأحياء اأو الأموات .

3 - تعذيب اأ�سرى اأو جرحى اأو مر�سى العدو .

الف�سل الثامن

جرائم اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة والإخالل بواجبات الوظيفة

املـــادة ) 94 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سهر ول تزيد على �سنة كل فرد احتجز �سخ�سا دون موجب 

املخت�سة  ال�سلطة  اأو تخلف بدون عذر عن عر�ض ق�سيته على  املحاكمة  اإىل  ومل يقدمه 

لإجراء التحقيق فيها .

املـــادة ) 95 ( 

يعاقـــب بال�سجـــن مـــدة ل تقـــل عـن �سهـر ول تزيـد علـى �سنـة كـل مـن تـراأ�ض مركـزا اأو دوريـة 

اأو نقطة مراقبة واأطلق عمدا �سراح اأي �سخ�ض حمتجز دون اأمر اأو �سند من القانون .
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املـــادة ) 96 ( 

�سلطة  ا�ستعمال  اأ�ساء  من  كل  �سنة  على  تزيد  ول  �سهر  عن  لتقل  مدة  بال�سجن  يعاقب 

وظيفته ليعيق اأو يوؤخر تنفيذ القوانني اأو الأنظمة اأو التعليمات اأو تهاون بال �سبب م�سروع 

فـي القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ اأوامر قائده .

املـــادة ) 97 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سنة ول تزيد على ثالث �سنوات كل من :

1 - اأكره اأي �سخ�ض على حمل �سيء اأو نقله اأو تقدمي موؤن اأو ماأوى اأو و�سائط نقل 

لنف�سه اأو لغريه ب�سورة غري م�سروعة .

2 - طلب اأو تقا�سى مال اأو منفعة مقابل القيام بعمل من اأعمال وظيفته اأو المتناع 

عن القيام به باملخالفة للقانون .

املـــادة ) 98 ( 

يعاقــب بال�سجــن مـــدة ل تقــل عــن �ستــة اأ�سهــر ول تزيــد علــى ثــالث �سنــوات كــل مــن ت�سلــم 

اأو ت�سبب فـي ت�سليم مواد اأو موؤن اأو معدات اأو اإن�ساءات ع�سكرية خالفا لالأنظمة املتبعة ، 

وت�ساعف العقوبة اإذا كان الت�سليم متعلقا ب�سالح اأو قطع غيار لأ�سلحة اأو معدات اأو اآليات 

ع�سكرية .

املـــادة ) 99 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن ثالثة اأ�سهر ول تزيد على �سنتني ، كل من اأجرب فردا على 

القيام بفعل اأو عمل خمالف للقوانني اأو الأنظمة اأو التعليمات الع�سكرية .

املـــادة ) 100 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن ثالثة اأ�سهر ول تزيد على ثالث �سنوات كل فرد ا�ستخدم 

و�سيلــة نقـل تابعــة للقــوات امل�سلحـة اأو قـوات الأمن فــي اإدخـال اأو اإخراج اأ�سخـا�ض اأو معـدات 

اأو مواد بطريقة غري م�سروعة من اأو اإىل ال�سلطنة .

املـــادة ) 101 ( 

�سهل  �سنوات كل فرد  تزيد على ثالث  اأ�سهر ول  تقل عن ثالثة  بال�سجن مدة ل  يعاقب 

اأن�سطة التهريب اأو الت�سلل عرب املناطق احلدودية .
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املـــادة ) 102 ( 

يعاقب بال�سجن مدة لتقل عن ثالثة اأ�سهر ول تزيد على �سنتني كل فرد حجز حرية اأحد 

الأفراد تع�سفا اأو اأبقاه حمتجزا رغم �سدور اأمر بالإفراج عنه .

املـــادة ) 103 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن ثالثة اأ�سهر ول تزيد على �سنتني كل فرد ت�سبب باإهماله 

اأو قلة احرتازه اأو عدم مراعاته للقوانني والأنظمة بفقدان اأو بالإ�سرار بالأموال العامة 

اأو بالأ�سلحة اأو بالعتاد اأو باأي لوازم ع�سكرية اأخرى �سرفت له ل�ستعماله اخلا�ض اأو اوؤمتن 

عليها بحكم وظيفته وي�سمن قيمة ال�سرر الناجم عن ذلك .

املـــادة ) 104 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن ثالثة اأ�سهر ول تزيد على ثالث �سنوات كل فرد اأقدم على 

ما من �ساأنه اأن يثبط من عزمية القوات امل�سلحة اأو قوات الأمن �سواء بالقول اأو الن�سر فـي 

اأي و�سيلة من الو�سائل .

وي�سمل حكم الفقرة ال�سابقة كل ن�سر اأو اإف�ساء مبعلومات ع�سكرية اأو اأمنية دون اإذن من 

اجلهة املخت�سة .

املـــادة ) 105 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن ثالثة اأ�سهر ول تزيد على �سنة كل فرد حقر اأو �سرب من 

عهد اإليه حرا�سته اأو ا�ستعمل العنف �سده .

املـــادة ) 106 ( 

يعاقــب بال�سجــن مـــدة ل تقـــل عــن �ستـــة اأ�سهـــر ولتزيــد علـى خمــ�ض �سنــوات كــل فـرد هــرب 

اأو تخلف عن اخلدمة اأثناء العمليات الع�سكرية . 

املـــادة ) 107 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن ثالث �سنوات ول تزيد على ع�سر �سنوات كل فرد متار�ض 

بق�سد  اأع�ساء ج�سمه  بتعطيل ع�سو من  �سمح لغريه  اأو  اأو عطل  لنف�سه  �سبب مر�سا  اأو 

التخلف عن اخلدمة الع�سكرية اأثناء جمابهة العدو .

املـــادة ) 108 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن ثالث �سنوات ول تزيد على خم�ض �سنوات كل من اكت�سب 

من اخلا�سعني لأحكام هذا القانون جن�سية دولة اأجنبية باملخالفة للقانون اأثناء اخلدمة 

اأو قبل انق�ساء خم�ض �سنوات من تاريخ انتهاء خدمته بالقوات امل�سلحة اأو قوات الأمن .
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الف�سل التا�سع

جرائم الإتالف والفقد والنهب

املـــادة ) 109 ( 

اأو عطل  اأتلف  يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �سنة ول تزيد على ثالث �سنوات كل من 

ق�سدا �سالحا اأو ذخرية اأو �سفينة اأو طائرة اأو غري ذلك من املمتلكات العامة ، اأو اأ�ساء ق�سدا 

�سنعهــا اأو اإ�سالحهـا ، اأو اأتــى عمــــال مــــن �ساأنـــــه اأن يجعلهـــــا غيـــــر �ساحلــــة ب�سفـــــة دائمــــة 

اأو موؤقتة لالنتفاع بها فيما اأعدت له . 

وتكون العقوبة ال�سجن املطلق اإذا حدث الإتالف فـي زمن احلرب اأو اأثناء جمابهة املتمردين ، 

وال�سجن مدة ل تزيد على �سنة اإذا وقعت اجلرمية اإهمال .

املـــادة ) 110 ( 

اأ�سهر ول تزيد على ثالث �سنوات كل فرد ارتكب  يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن ثالثة 

اإحدى اجلرائم الآتية :

1 - اأ�ساء ا�ستعمال �سالحه اأو لبا�سه الع�سكري اأو اأي من عهدته اأو وثائقه الع�سكرية .

2 - فقد اأو اأتلف اإهمال العهدة الع�سكرية .

املـــادة ) 111 ( 

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن ثالث �سنوات ول تزيد على ع�سر �سنوات كل فرد اأقدم اأثناء 

احلرب على النهب اأو اقتحم مكانا بق�سد النهب .

وتكون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن ثالث �سنوات ول تزيد على خم�ض �سنوات اإذا ارتكبت 

اجلرمية فـي غري زمن احلرب .

الق�سم الرابع

التظلمات الإدارية

الف�سل الأول

دائرة الق�ساء الإداري

املـــادة )112 ( 

تن�ساأ مبكتب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة دائرة للق�ساء الإداري تلحق برئي�ض الق�ساء 

الع�سكري ، ويخ�سع لخت�سا�ض الدائرة املخاطبون باأحكام هذا القانون وجميع موظفـي 

�سوؤون البالط ال�سلطاين .
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املـــادة ) 113 ( 

ت�سكل الدائرة من رئي�ض ل تقل رتبته عن مقدم واأربعة اأع�ساء ل تقل رتبة اأي منهم عن 

رائد من اأع�ساء الق�ساء الع�سكري اأو ال�سباط احلا�سلني على موؤهل فـي القانون .

ويجوز بقرار من الوزير اأن يندب لع�سوية الدائرة اأي من اأع�ساء حمكمة الق�ساء الإداري 

والوظائف املعادلة لهم .

املـــادة ) 114 ( 

يخ�سع ق�ساة الدائرة لكافة الأحكام املن�سو�ض عليها فـي هذا القانون .

املـــادة ) 115 ( 

ال�سادرة من جلان  النهائية  القرارات  فـي  املقدمة  الطعون  فـي  بالف�سل  الدائرة  تخت�ض 

التظلمات املن�سو�ض عليها فـي الف�سل الثاين من هذا الق�سم .

املـــادة ) 116 ( 

ل تخت�ض الدائرة فـي الطعون املتعلقة باأعمال ال�سيادة اأو املرا�سيم اأو الأوامر ال�سلطانية .

املـــادة ) 117 ( 

ليرتتب على الطعن بالدائرة وقف تنفيذ القرار ال�سادر من جلنة التظلمات ما مل تاأمر 

الدائرة بذلك بناء على طلب الطاعن .

املـــادة ) 118 ( 

تبلغ الأوامر ال�سادرة عن الدائرة مبا فـي ذلك ا�ستدعاء ممثل الوحدة وال�سهود واخلرباء 

عرب مكتب رئي�ض الوحدة ومبراعاة الت�سل�سل القيادي الع�سكري .

ويكون املكتب الفني بكل وحدة م�سوؤول عن متابعة اأوامر الإعالن وال�ستدعاء ال�سادرة عن 

الدائرة .

املـــادة)119 ( 

ت�سدر اأحكام الدائرة فـي جل�سة علنية ، ول تكون نافذة اإل بعد الت�سديق عليها من الوزير .

املـــادة ) 120 ( 

اأحكام الدائرة نهائية غري قابلة للطعن ، وتقع م�سوؤولية تنفيذها - بعد الت�سديق - عليها 

على رئي�ض الوحدة ، ويكون املكتب الفني بكل جهة م�سوؤول عن متابعة اإجراءات التنفيذ .
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املـــادة ) 121 ( 

ي�سدر الوزير قرارا بنظام الدائرة يت�سمن قواعد عملها والإجراءات املتبعة اأمامها وغري 

ذلك من الأحكام الالزمة لأداء مهامها .

املـــادة ) 122 ( 

فيما مل يرد به ن�ض فـي هذا القانون ومبا ل يتعار�ض مع اأحكامه ونظام الدائرة تطبق 

الأحكام املن�سو�ض عليها فـي قانون حمكمة الق�ساء الإداري . 

الف�سل الثاين

جلنة التظلمات الإدارية

املـــادة ) 123 ( 

تن�ساأ بكل وحدة جلنة للتظلمات الإدارية تتبع رئي�ض الوحدة ، وت�سكل من رئي�ض ل تقل 

رتبته عن مقدم وع�سوين ل تقل رتبة اأي منهما عن رائد اأحدهم على الأقل من احلا�سلني 

على موؤهل فـي القانون ، وي�سدر قرار ت�سكيل جلنة التظلمات من رئي�ض الوحدة حمددا 

نظام عملها .

املـــادة ) 124 ( 

تختــ�ض جلنـــة التظلمــات بالنظــر فـــي الطلبــات والتظلمــات املقدمة من الأفراد فـي امل�سائل 

الإدارية الآتية : 

الأوامــر والقــرارات املتعلقــة بالرواتــب واملعا�ســات واملكافــاآت ومــا فـــي حكمهــا واأي   - 1

ا�ستحقاقات مالية . 

اإىل  والإحالة  اخلدمة  من  والف�سل  الدرجات  اأو  الرتب  تنزيل  وقرارات  اأوامر   - 2

التقاعد .

الأوامر والقرارات املتعلقة بالتعوي�ض عن الأمرا�ض املهنية واإ�سابات العمل .  - 3

على  امل�سلحة  بالقوات  التظلمات  جلان  اخت�سا�ض  يقت�سر  تقدم  مما  وا�ستثناء 

نظر طلبات مراجعة القرارات ال�سادرة من اللجان الفرعية املن�سو�ض عليها فـي 

الف�سل الثالث من هذا الق�سم ، وي�سري هذا احلكم على اأي وحدة ت�سكل جلانا 

فرعية لنظر التظلمات الإدارية وفقا لن�ض املـــادة ) 129 ( من هذا القانون .
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املـــادة ) 125 ( 

التظلمات بالأغلبية فـي مدة ل جتاوز ثالثني يوما من تاريخ قيد  ت�سدر قرارات جلنة 

التظلم فـي اأمانة �سر اللجنة ، ويجب اأن يكون القرار م�سببا .

املـــادة ) 126 ( 

ترفع قرارات جلنة التظلمات النهائية اإىل رئي�ض الوحدة للت�سديق عليها ، وتكون نافذة 

بعد الت�سديق .

املـــادة ) 127 ( 

يجب تبليغ قرار جلنة التظلمات اإىل �ساحب ال�ساأن عرب الت�سل�سل القيادي الع�سكري خالل 

ثالثة اأيام من تاريخ الت�سديق عليه . 

املـــادة ) 128 ( 

ل�ساحب ال�ساأن فـي حال عدم قبوله بقرار جلنة التظلمات الطعن فـي القرار اأمام الدائرة ، 

ويقدم طلب الطعن اإىل رئي�ض الوحدة اأو من يفو�سه فـي مدة ل جتاوز ثالثني يوما من 

تاريخ علم �ساحب ال�ساأن بالقرار .

وعلى رئي�ض الوحدة اأو من يفو�سه اإحالة الطعن اإىل الدائرة خالل مدة ل جتاوز خم�سة 

ع�سر يوما من تاريخ ا�ستالمه .

 الف�سل الثالث

جلان التظلمات الإدارية الفرعية

املـــادة ) 129 ( 

ت�سكل بالقوات امل�سلحة جلان فرعية للتظلمات الإدارية من رئي�ض ل تقل رتبته عن مقدم 

وع�سوين ل تقل رتبة اأي منهما عن نقيب اأحدهم على الأقل من احلا�سلني على موؤهل 

فـي القانون ، وي�سدر بت�سكيل اللجنة قرار من رئي�ض الوحدة اأو القائد .

املن�سو�ض عليها  بالوحدات بذات الخت�سا�سات والإجراءات  ويجوز ت�سكيل جلان فرعية 

فـي هذا الف�سل .

املـــادة ) 130 ( 

يحدد القرار ال�سادر بت�سكيل اللجنة الفرعية اأمني �سرها ، على األ تقل رتبته عن مالزم .
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املـــادة ) 131 ( 

تخت�ض اللجنة الفرعية بنظر امل�سائل الإدارية املن�سو�ض عليها فـي املـــادة ) 124 ( من هذا 

القانون .

املـــادة ) 132 ( 

يقدم التظلم اإىل رئي�ض اللجنة الفرعية عرب الت�سل�سل القيادي الع�سكري خالل ثالثني 

يوما من تاريخ �سدور القرار اأو الأمر اأو علم �ساحب ال�ساأن به علما يقينيا ، وحتدد بقرار 

من رئي�ض الوحدة اأو من يفو�سه اأو القائد - كل فـي نطاق اخت�سا�سه - اإجراءات تقدمي 

التظلم .

املـــادة ) 133 ( 

تبت اللجنة الفرعية فـي التظلمات املقدمة لها خالل ثالثني يوما من تاريخ تقدميها ، 

وت�سدر قراراتها بالأغلبية ، ويجب اأن يكون القرار م�سببا .

املـــادة ) 134 ( 

ترفع قرارات اللجنة الفرعية للقائد اأو لرئي�ض التق�سيم التنظيمي التابعة له بالوحدة - 

كل فـي نطاق اخت�سا�سه - ول تكون نافذة اإل بعد اعتمادها .

املـــادة ) 135 ( 

يبلغ قرار اللجنة الفرعية اإىل �ساحب ال�ساأن عرب الت�سل�سل القيادي الع�سكري خالل ثالثة 

اأيام من تاريخ اعتماده . 

املـــادة ) 136 ( 

ل�ساحب ال�ساأن فـي حال عدم قبوله بقرار اللجنة الفرعية طلب اإحالة التظلم اإىل جلنة 

الفرعية  اللجنة  رئي�ض  اإىل  الطلب  ويقدم   ، �ساأنه  فـي  ال�سادر  القرار  ملراجعة  التظلمات 

خالل مدة ل جتاوز ثالثني يوما من تاريخ علم �ساحب ال�ساأن بالقرار .

ويجب على رئي�ض اللجنة الفرعية اإحالة التظلم اإىل جلنة التظلمات خالل مدة ل جتاوز 

خم�سة ع�سر يوما من تاريخ ا�ستالم الطلب .


