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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2011/110
ب�إ�صـــدار قانـــون الق�ضــــاء الع�سكــري
�سلطان عمان
نحن قابو�س بن �سعيد		
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون اجلزاء العماين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 74/7
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/90
وعلى قانون االدعاء العام ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/92
وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 99/97
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املـــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام قانون الق�ضاء الع�سكري املرفق .
املـــادة الثانيــــة
ت�شكل بقرار من وزير املكتب ال�سلطاين جلنة ت�أ�سي�سية تتوىل التح�ضري لتطبيق القانون
املرفق .
املـــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف القانون املرفق �أو يتعار�ض مع �أحكامه اعتبارا من تاريخ العمل به .
املـــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد �سنتني من تاريخ ن�شره .
وا�ستثناء من الفقرة ال�سابقة يعمل ب�أحكام الق�سم الثالث من القانون املرفق اعتبارا من
اليوم التايل لتاريخ ن�شره  ،وتخت�ص بنظر اجلرائم الواردة به املحاكم امل�شكلة بكل وحدة
من الوحدات اخلا�ضعة لأحكام القانون املرفق وفقا للنظم النافذة بها  ،وذلك حلني بدء
نفاذه .
ولوزير املكتب ال�سلطاين � -إذا اقت�ضى الأمر  -جتديد املدة امل�شار �إليها فـي الفقرة الأوىل
من هذه امل ــادة ملدة �أو ملدد �أخرى ال تتجاوز ثالث �سنوات .
�صـدر فـي  26 :من ذي القعدة �سنة 1432هـ
املـوافـــــق  24 :من �أكتوبــــــــر �سنة 2011م
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قانون الق�ضاء الع�سكري
ف�صل متهيدي
تعريفات و�أحكام عامة
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون  ،يكون للم�صطلحات التالية املعاين املو�ضحة قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1القائــد الأعلـى  :جاللة ال�سلطان .
 - 2الوحـــــــــــــــــدة  :املكتب ال�سلطاين  ،وزارة الدفاع � ،شرطة عمان ال�سلطانية ،
�ش�ؤون البالط ال�سلطاين  ،جهاز الأمن الداخلي .
 - 3وزارة الدفـــــــاع  :مكتب الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع  ،رئا�سة �أركان قوات
ال�سلطان امل�سلحة  ،اجلي�ش ال�سلطاين العمانــي � ،سـالح اجلــو
ال�سلطانـي العماين  ،البحرية ال�سلطانية العمانية .
 - 4القوات امل�سلحة  :وزارة الدفــاع  ،احل ــر�س ال�سلطانــي العمانــي  ،قــوة ال�سلط ــان
اخلا�صة .
 - 5قــــوات الأمـــــن  :املكتب ال�سلطاين � ،شرطة عمان ال�سلطانية  ،الع�سكريون ب�ش�ؤون
البالط ال�سلطاين ومن فـي حكمهم  ،جهاز الأمن الداخلي .
 - 6الــوزيــــــــــــــــــر  :وزير املكتب ال�سلطاين .
 - 7رئيـ�س الوحــدة  :وزير املكتب ال�سلطاين  ،الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع ،
املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك � ،أمني عام �ش�ؤون البالط
ال�سلطاين  ،رئي�س جهاز الأمن الداخلي .
 - 8القائـــــــــــــــــــــد  :رئي�س �أركان قوات ال�سلطان امل�سلحة  ،قائد اجلي�ش ال�سلطاين
العماين  ،قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العماين  ،قائد البحرية
ال�سلطانية العمانية  ،قائد احلر�س ال�سلطاين العماين  ،قائد
قوة ال�سلطان اخلا�صة .
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� - 9أع�ضاء الق�ضاء الع�سكري  :ق�ضاة املحاكم الع�سكرية و�أع�ضاء االدعاء الع�سكري .
 - 10اللــجنـــــــــــــــــــــــــــــــة  :جلنة ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء الع�سكري .
 - 11الدائـــــــــــــــــــــــــــــــرة  :دائرة الق�ضاء الإداري مبكتب القائد الأعلى .
 - 12جلنــــــة التظلمـــــــات  :جلنة التظلمات الإدارية امل�شكلة بكل وحدة .
 - 13اللجنـــــة الفرعيــــــة  :جلنة التظلمات الإدارية الفرعية .
 - 14الأفــــــــــــــــــــــــــــــــراد  :منت�سبو القوات امل�سلحة وقوات الأمن من ال�ضباط
والرتب الأخرى واملدنيني .
 - 15ال�ضابــــــــــــــــــــــــــــــط  :كل من منح الرباءة ال�سلطانية .
 - 16الرتــــب الأخـــــــــــرى  :كل جمند رتبته دون رتبة �ضابط .
 - 17املدنيـــــــــــــــــــــــــــــــون  :جميع املوظفني املدنيني فـي القوات امل�سلحة وقوات
الأمن مبختلف درجاتهم املناظرة لل�ضباط والرتب
الأخرى وما دون ذلك .
 - 18العــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو �	:أي دولة �أو جماعة �أو كيان يكون فـي حالة حرب مع
ال�سلطنة �أو يعلن عن ذلك  ،وكل من يثبت قيامه
ب�أن�شطة معادية لل�سلطنة  ،ويعترب فـي حكم العدو
الع�صاة والع�صابات امل�سلحة .
املـــادة ( ) 2
فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذا القانون  ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامه  ،تطبق
الأحكام املن�صو�ص عليها فـي قانون الإجراءات اجلزائية وقانون اجلزاء العماين وغريها
من القوانني النافذة .
املـــادة ( ) 3
ال ت�سري �أحكام انق�ضاء الدعوى العمومية مب�ضي املدة على جرائم التج�س�س وجرائم
التمرد والع�صيان والفتنة وجرائم الإبادة اجلماعية واجلرائم �ضد الإن�سانية وجرائم
احلرب املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون  ،وال ت�سقط الأحكام ال�صادرة ب�ش�أن هذه اجلرائم
مبرور الزمن .
-3-

اجلريدة الر�سمية العدد ()949

املـــادة ( ) 4
تكون املحاكمة عن املخالفات االن�ضباطية التي يرتكبها �أي من اخلا�ضعني لأحكام هذا
القانون :
 - 1من �صالحيات القادة  -كل فـي نطاق اخت�صا�صه  -وفقا لأحكام النظم ال�سلطانية
للقوات امل�سلحة .
 - 2وفقا ملا تن�ص عليه القوانني واللوائح اخلا�صة بقوات الأمن .
وفـي جميع الأحوال ت�صدر النظم واللوائح امل�شار �إليها فـي البندين ال�سابقني بعد موافقة
القائد الأعلى .
املـــادة( ) 5
ترفع الأحكام والقرارات والتو�صيات واملذكرات ذات ال�صلة بالق�ضاء الع�سكري التي يتعني
عر�ضها على القائد الأعلى مبوجب �أحكام هذا القانون عرب الوزير .
الق�سم الأول
الق�ضاء الع�سكري
الباب الأول
تنظيم واخت�صا�ص الق�ضاء الع�سكري
الف�صل الأول
تنظيم الق�ضاء الع�سكري
املـــادة ( ) 6
تن�ش�أ مبوجب هذا القانون هيئة ق�ضائية م�ستقلة ت�سمى " الق�ضاء الع�سكري "  ،تتبع مكتب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  ،وتتكون من حماكم ع�سكرية وادعاء ع�سكري .
املـــادة ( ) 7
ي�شكل الق�ضاء الع�سكري من رئي�س وعدد كاف من الأع�ضاء  ،ممن تتوافر فيهم ال�شروط
الواردة فـي امل ــادة (  ) 21من قانون ال�سلطة الق�ضائية .
وفيما مل يرد به ن�ص خا�ص فـي هذا القانون و�أنظمة اخلدمة يكون ل�شاغلي وظائف الق�ضاء
الع�سكري ذات املزايا املقررة للق�ضاة وفق �أحكام قانون ال�سلطة الق�ضائية .
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املـــادة ( ) 8
ترتب وظائف الق�ضاة الع�سكريني على النحو الآتي :
 - 1رئي�س الق�ضاء الع�سكري ال تقل رتبته عن عميد .
 - 2نائب رئي�س الق�ضاء الع�سكري ال تقل رتبته عن مقدم .
 - 3قا�ضي حمكمة ع�سكرية عليا ال تقل رتبته عن رائد .
 - 4قا�ضي حمكمة ا�ستئناف ع�سكرية ال تقل رتبته عن نقيب .
 - 5قا�ضي حمكمة ابتدائية ع�سكرية ال تقل رتبته عن مالزم �أول .
املـــادة ( ) 9
الق�ضاة الع�سكريون م�ستقلون  ،وال �سلطان عليهم فـي ق�ضائهم لغري القانون .
املـــادة ( ) 10
يعني رئي�س الق�ضاء الع�سكري ب�أمر من القائد الأعلى  ،ويعني باقي �أع�ضاء الق�ضاء الع�سكري
بقرار من الوزير .
املـــادة ( ) 11
يتبع �أع�ضاء الق�ضاء الع�سكري من الناحية الإدارية ر�ؤ�ساءهم برتتيب وظائفهم  ،ويتبعون
جميعا رئي�س الق�ضاء الع�سكري الذي له �إ�صدار التعليمات املنظمة لإدارة �أعمالهم .
ويتبع رئي�س الق�ضاء الع�سكري الوزير  ،دون �إخالل مبا للرئي�س من ا�ستقالل فـي عمله
الق�ضائي .
وللوزير حق الرقابة والإ�شراف الإداريني على جميع �أع�ضاء الق�ضاء الع�سكري .
املـــادة ( ) 12
ي�ؤدي الق�ضاة الع�سكريون قبل مبا�شرة وظائفهم اليمني الآتية :
" �أق�سم باللـه العظيم �أن �أحكم بالعدل و�أن �أحرتم القوانني " .
وي�ؤدي رئي�س الق�ضاء الع�سكري اليمني �أمام القائد الأعلى بح�ضور الوزير  ،وي�ؤدي باقي
�أع�ضاء الق�ضاء الع�سكري اليمني �أمام الوزير بح�ضور رئي�س الق�ضاء الع�سكري .
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املـــادة ( ) 13
يخ�ضع رئيــ�س و�أع�ضــاء الق�ضــاء الع�سكــري لكافــة الأحكــام املن�صــو�ص عليهــا فــي قواني ــن
و�أنظمة اخلدمة .
الف�صل الثاين
اخت�صا�ص الق�ضاء الع�سكري
املـــادة ( ) 14
تخ�ضع الفئات التالية لأحكام هذا القانون  ،ولو خرجوا من اخلدمة  ,متى كانت اجلرائم
وقت وقوعها تدخل فـي اخت�صا�صه � ،أو كانت مت�صلة ب�أ�سرار الوظيفة  ،ما مل تكن قد
انق�ضت مبرور الزمن :
 - 1منت�سب ــو القــوات امل�سلحــة وقوات الأمن مــن ال�ضبــاط والرتــب الأخــرى واملدنيني
وطلبة الكليات واملعاهد ومراكز التدريب الع�سكرية .
 - 2املتقاع ــدون مــن ال�ضب ــاط والرتــب الأخ ــرى واملدنييــن وق ــوة االحتي ــاط مبج ــرد
ا�ستدعائهم للخدمة الع�سكرية .
 - 3املتطوعون للخدمة الع�سكرية .
�	- 4أ�سرى احلرب .
�	- 5أفراد القوات ال�صديقة �أو احلليفة �أو املعارون �أو املبتعثون للتدريب �أو املتعاقدون
فـي حال تواجدهم على �أرا�ضي ال�سلطنة  ،ما مل يرد فـي اتفاقية �أبرمتها ال�سلطنة
خالف ذلك .
املـــادة ( ) 15
تخت�ص املحاكم الع�سكرية بالنظر فـي اجلرائم الآتية :
 - 1اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون .
 - 2اجلرائــم املن�صــو�ص عليهــا ف ــي قان ــون اجلــزاء العمانــي �أو �أي قانــون �آخــر التــي
يرتكبهــا �أي مــن اخلا�ضعيــن لأحكــام هــذا القانــون فـي املع�سكــرات �أو غريه ــا من
املناطق الع�سكرية �أو الأمنية .
 - 3اجلرائم التي ترتكب ب�سبب ت�أدية الواجب الوظيفـي .
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املـــادة ( ) 16
للقائد الأعلى عند � -إعالن حالة الطوارئ �أو التعبئة العامة � -إحالة مرتكب �أي جرمية
للق�ضاء الع�سكري  ،ولو كان من غري اخلا�ضعني لأحكام هذا القانون .
املـــادة ( ) 17
يعاقب وفقا لهذا القانون  ،كل فرد خا�ضع لأحكامه اقرتف خارج �أرا�ضي ال�سلطنة جناية
�أو جنحة  ،داخلة فـي اخت�صا�ص الق�ضاء الع�سكري � ،إال �إذا كان قد حوكم عنها فـي اخلارج
ونفذت العقوبة � ،أو �إذا انق�ضت الدعوى �أو العقوبة بعفو عام �أو خا�ص �أو مبرور الزمن .
املـــادة ( ) 18
ال يحول حفظ الدعوى العمومية �أو احلكم بالرباءة �أو الإدانة دون امل�ساءلة االن�ضباطية ،
�إذا ا�شتمل الفعل على خمالفة ان�ضباطية .
الباب الثاين
املحاكم الع�سكرية
الف�صل الأول
ترتيب املحاكم الع�سكرية وتنظيمها
املـــادة ( ) 19
ترتب املحاكم الع�سكرية على النحو الآتي :
 - 1املحكمة الع�سكرية العليا .
 - 2حمكمة اال�ستئناف الع�سكرية .
 - 3املحكمة االبتدائية الع�سكرية .
املـــادة ( ) 20
تن�ش�أ حمكمة ع�سكرية عليا ت�ضم عددا كافيا من الق�ضاة ال تقل رتبة �أي منهم عن رائد ،
ير�أ�سها رئي�س الق�ضاء الع�سكري �أو من يليه �أقدمية من الق�ضاة .
ويكون مقر املحكمة فـي حمافظة م�سقط  ،ويجوز �أن تعقد جل�ساتها فـي غري مقرها ،
وذلك بقرار من الوزير  ،بناء على طلب من رئي�س الق�ضاء الع�سكري .
وت�صدر الأحكام من خم�سة من الق�ضاة من بينهم الرئي�س �أو من ينوب عنه .
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املـــادة ( ) 21
تن�ش�أ حمكمة ا�ستئناف ت�ؤلف من رئي�س ال تقل رتبته عن رائد وعدد كاف من الق�ضاة ال تقل
رتبة �أي منهم عن نقيب .
ويكون مقر املحكمة فـي حمافظة م�سقط  ،ويجوز �أن تعقد جل�ساتها فـي غري مقرها وذلك
بقرار من الرئي�س بناء على طلب من رئي�س املحكمة  ،وت�صدر الأحكام من ثالثة ق�ضاة .
املـــادة ( ) 22
تن�ش�أ حمكمة ابتدائية ت�ؤلف من رئي�س ال تقل رتبته عن نقيب وعدد كاف من الق�ضاة ال تقل
رتبة �أي منهم عن مالزم �أول .
ويكون مقر املحكمة فـي حمافظة م�سقط  ،ويجوز �أن تعقد جل�ساتها فـي غري مقرها وذلك
بقرار من الرئي�س بناء على طلب من رئي�س املحكمة  ،وت�صدر الأحكام من ثالثة ق�ضاة .
املـــادة ( ) 23
تن�ش�أ بكل حمكمة �أمانة �سر  ،يلحق بها عدد كاف من الإداريني .
املـــادة ( ) 24
ين�ش�أ مكتب فني للق�ضاء الع�سكري يتبع الرئي�س وي�شكل من خم�سة على الأقل من �أع�ضاء
الق�ضاء الع�سكري �أو غريهم من ال�ضباط احلا�صلني على م�ؤهل فـي القانون  ،يخت�ص
ب�سائر ال�ش�ؤون القانونية للق�ضاء الع�سكري مبا فـي ذلك �إعداد م�شروعات القوانني والنظم
واللوائح والقرارات ذات ال�صلة  ،و�إبداء الر�أي القانوين فيما يعر�ض عليه من م�سائل
قانونية  ،ويجوز �أن يندب للمكتب الفني �أي من �شاغلي الوظائف الق�ضائية �أو الوظائف
املعادلة لها بوزارة ال�ش�ؤون القانونية .
ويجب �أن ين�ش�أ بكل وحدة مكتب فني يتوىل التن�سيق مع املكتب الفني للق�ضاء الع�سكري فـي
�سبيل قيامه مبهامه  ،كما يتوىل متابعة الإجراءات التي تتخذ ب�ش�أن الدعاوى والطعون
املحالة للق�ضاء الع�سكري .
املـــادة ( ) 25
يجوز ب�أمر من القائد الأعلى  ،بناء على تو�صية الوزير � ،إن�شاء حماكم ع�سكرية خارج
حمافظة م�سقط  ،ويحدد القرار مقر ونطاق اخت�صا�ص كل منها .
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الف�صل الثاين
والية املحاكم الع�سكرية
املـــادة ( ) 26
تخت�ص املحكمة الع�سكرية العليا بنظر الطعون املرفوعة �إليها فـي الأحكام ال�صادرة من
�آخر درجة  ،فـي اجلنايات واجلنح  ،وذلك فـي الأحوال الآتية :
� - 1إذا كان احلكم مبنيا على خمالفة القانون �أو اخلط�أ فـي تطبيقه �أو ت�أويله .
� - 2إذا وقع بطالن فـي احلكم .
� - 3إذا وقع بطالن فـي الإجراءات �أثر فـي احلكم .
املـــادة ( ) 27
تخت�ص حمكمة اال�ستئناف الع�سكرية بنظر ما يرفع �إليها من ا�ستئناف للأحكام ال�صادرة
فـي اجلنايات واجلنح .
املـــادة ( ) 28
تخت�ص املحكمة االبتدائية الع�سكرية بنظر اجلنايات واجلنح .
املـــادة ( ) 29
ال يجوز حماكمة �أي �ضابط �أمام حمكمة يكون رئي�سها �أقل منه رتبة  ،و�إذا كان رئي�س
املحكمة �أقل رتبة من املتهم  ،يندب �ضابط �أقدم منه لنظر الدعوى .
ويكون الندب بقرار من الوزير  ،بناء على تو�صية من الرئي�س .
املـــادة ( ) 30
يجوز �أن يكون من بني ق�ضاة �أي من املحاكم الع�سكرية قا�ض �أو �أكرث من ق�ضاة حماكم
ال�سلطة الق�ضائية  ،فـي احلاالت التي ت�ستدعي ذلك  ،يندبون بقرار من الوزير باالتفاق
مع وزير العدل .
الباب الثالث
االدعاء الع�سكري
الف�صل الأول
تنظيم االدعاء الع�سكري
املـــادة ( ) 31
ترتب وظائف االدعاء الع�سكري على النحو الآتي :
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 - 1املدعي الع�سكري  ،ال تقل رتبته عن مقدم .
 - 2نائب املدعي الع�سكري  ،ال تقل رتبته عن رائد .
 - 3م�ساعدو املدعي الع�سكري  ،ال تقل رتبة �أي منهم عن نقيب .
 - 4ر�ؤ�ساء االدعاء الع�سكري  ،ال تقل رتبة �أي منهم عن مالزم �أول .
 - 5وكالء االدعاء الع�سكري  ،ال تقل رتبة �أي منهم عن مالزم ثان .
املـــادة ( ) 32
االدعاء الع�سكري ال يتجز�أ  ،ويقوم �أي ع�ضو من �أع�ضائه مقام الآخر  ،ويتمم ما با�شره من
�إجراءات � ،إال �إذا ن�ص القانون على �أن عمال معينا �أو �إجراء حمددا يدخل فـي اخت�صا�ص
املدعي الع�سكري .
املـــادة ( ) 33
ي�ؤدي �أع�ضاء االدعاء الع�سكري قبل مبا�شرة وظائفهم اليمني الآتية :
" �أق�سم باللـه العظيم �أن �أكون �أمينا على الدعوى الع�سكرية  ،و�أن �أ�سهر على تطبيق القوانني
وتنفيذ الأحكام بكل حياد وعدالة " .
وت�ؤدى اليمني �أمام الوزير بح�ضور رئي�س الق�ضاء الع�سكري .
الف�صل الثاين
اخت�صا�صات االدعاء الع�سكري
املـــادة ( ) 34
يختـ�ص االدعــاء الع�سكري ب�إقامـة الدعوى الداخلة فـي اخت�صــا�ص الق�ضــاء الع�سكــري ،
ومبا�شرتها �أمام املحاكم الع�سكرية  ،وميار�س �سلطتي التحقيق واالتهام  ،وي�شرف على
�ش�ؤون ال�ضبط الق�ضائي الع�سكري  ،وي�سهر على تطبيق القوانني وتنفيذ الأحكام  ،وغري
ذلك من االخت�صا�صات التي يقررها القانون .
وميار�س االدعاء الع�سكري اخت�صا�صه مبراعاة حكم املادة ( )53من هذا القانون  ،وال يجوز
للأفراد ال�شكوى �إىل االدعاء الع�سكري مبا�شرة خالفا حلكم هذه امل ــادة .
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املـــادة ( ) 35
ميار�س االدعاء الع�سكري بالإ�ضافة �إىل االخت�صا�صات املخولة له  ،الوظائف وال�سلطات
املمنوحة لالدعاء العام فـي نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون .
الباب الرابع
�ش�ؤون �أع�ضاء الق�ضاء الع�سكري
الف�صل الأول
جلنة ال�ش�ؤون الإدارية
املـــادة ( ) 36
يكون للق�ضاء الع�سكري جلنة لل�ش�ؤون الإدارية برئا�سة رئي�س الق�ضاء الع�سكري وع�ضوية
كل من :
 - 1نائب رئي�س الق�ضاء الع�سكري .
 - 2املدعي الع�سكري .
� - 3أقدم ق�ضاة املحكمة الع�سكرية العليا .
 - 4نائب املدعي الع�سكري .
� - 5أقدم ق�ضاة حمكمة اال�ستئناف الع�سكرية .
� - 6أقدم ق�ضاة املحكمة االبتدائية الع�سكرية .
وعند �شغور وظيفة رئي�س اللجنة �أو غيابه �أو وجود مانع لديه يحل حمله �أقدم الأع�ضاء ،
وعند غياب �أحد �أع�ضاء اللجنة �أو وجود مانع لديه يحل حمله من يليه فـي اجلهة التي
ميثلها .
املـــادة ( ) 37
تخت�ص اللجنة بالنظر فـي كل ما يتعلق بتعيني وت�أهيل وترقية ونقل وندب و�إعارة �أع�ضاء
الق�ضاء الع�سكري  ،وغري ذلك من �ش�ؤونهم الوظيفية  ،واالخت�صا�صات التي يقررها القانون .
املـــادة ( ) 38
جتتم ــع اللجنة بدعـوة من رئي�سهــا  ،ويجــب �أن تكــون الدعــوة م�صحوبــة بجـدول الأعمال ،
وال يكون انعقاد اللجنة �صحيحا �إال بح�ضور كامل هيئتها  ،وتكون مداوالتها �سرية ،
وت�صدر القرارات ب�أغلبية الأ�صوات .
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املـــادة ( ) 39
تعد اللجنة الئحة تنظيمية تت�ضمن القواعد والإجراءات التي ت�سري عليها فـي مبا�شرة
اخت�صا�صاتها  ،و ت�صدر الالئحة بقرار من الوزير .
الف�صل الثاين
التفتي�ش الق�ضائي
املـــادة ( ) 40
تن�ش�أ بالق�ضاء الع�سكري دائرة للتفتي�ش الق�ضائي  ،ت�ؤلف من رئي�س يتم اختياره بطريق
الندب من بني ق�ضاة املحكمة الع�سكرية العليا وعدد كاف من الأع�ضاء يندبون من بني
ق�ضاة املحكمة الع�سكرية العليا وحمكمة اال�ستئناف الع�سكرية والوظائف املعادلة لها فـي
االدعاء الع�سكري ملدة �سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئي�س  ،ويجب �أن يحاط �أع�ضاء
الق�ضاء الع�سكري علما بكل ما يودع فـي ملفاتهم ال�سرية من مالحظات  ،وي�صدر الوزير
الئحة للتفتي�ش الق�ضائي .
املـــادة ( ) 41
تخت�ص دائرة التفتي�ش الق�ضائي بالآتي :
 - 1التفتي�ش على �أعمال ق�ضاة حماكم اال�ستئناف الع�سكرية ومن دونهم .
 - 2التفتي�ش على �أعمال م�ساعدي املدعي الع�سكري ومن دونهم .
 - 3فحــ�ص وحتقي ــق ال�شك ــاوى التـ ــي تق ــدم �ضــد �أع�ضــاء الق�ض ــاء الع�سك ــري املتعلقـ ــة
ب�أعمال وظائفهم وواجباتهم �أو ب�أمور م�سلكية .
ويجرى التفتي�ش وفقا للقواعد والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي قانون ال�سلطة الق�ضائية ،
وي�شرتط �أن يكون القائم بالتفتي�ش �أو بالتحقيق �أقدم من الع�ضو الذي يجري التفتي�ش
على �أعماله �أو التحقيق معه .
الف�صل الثالث
م�ساءلة �أع�ضاء الق�ضاء الع�سكري
املـــادة ( ) 42
لرئي�س الق�ضاء الع�سكري حق تنبيه �أع�ضاء الق�ضاء الع�سكري �شفاهة �أو كتابة  -بعد �سماع
�أقوالهم � -إىل ما قد يقع منهم خمالفا لواجباتهم �أو ملقت�ضيات وظائفهم  ،وله  -دون غريه -
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�إحالة �أع�ضاء الق�ضاء الع�سكري �إىل جلنة امل�ساءلة املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل  ،وذلك
فـي �ضوء ما يك�شف عنه التحقيق الذي جتريه دائرة التفتي�ش الق�ضائي .
املـــادة ( ) 43
تكون م�ساءلة �أع�ضاء الق�ضاء الع�سكري بجميع درجاتهم من اخت�صا�ص جلنة م�ساءلة ،
ت�شكل برئا�سة رئي�س الق�ضاء الع�سكري وع�ضوية كل من :
 - 1نائب رئي�س الق�ضاء الع�سكري .
� - 2أقدم ق�ضاة املحكمة الع�سكرية العليا .
 - 3املدعي الع�سكري .
� - 4أقدم ق�ضاة حمكمة اال�ستئناف الع�سكرية .
وفـي حالة غياب الرئي�س �أو وجود مانع لديه يحل حمله �أقدم الأع�ضاء  ،وعند غياب
�أحد الأع�ضاء �أو وجود مانع لديه يحل حمله الأقدم فالأقدم فـي اجلهة التي ميثلها .
املـــادة ( ) 44
تتبع فـي �ش�أن م�ساءلة �أع�ضاء الق�ضاء الع�سكري ذات الأحكام والإجراءات املن�صو�ص عليها
فـي قانون ال�سلطة الق�ضائية .
الق�سم الثاين
الإجراءات اجلزائية
الباب الأول
ال�ضبط الق�ضائي واحلب�س والتحقيق
الف�صل الأول
ال�ضبط الق�ضائي الع�سكري
املـــادة ( ) 45
م�أمورو ال�ضبط الق�ضائي الع�سكري فـي دوائر اخت�صا�صهم :
�	- 1أع�ضاء االدعاء الع�سكري .
� - 2ضباط و�ضباط �صف وجنود ال�شرطة الع�سكرية .
� - 3ضباط و�ضباط �صف وجنود الأمن الع�سكري .
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 - 4قادة الت�شكيالت والتق�سيمات الإدارية وقادة ور�ؤ�ساء الوحدات الفرعية و�ضباط
و�ضباط �صف القوات امل�سلحة وقوات الأمن فيما يتعلق مبر�ؤو�سيهم �أو باجلرائم
التي ترتكب فـي مناطق عملهم �أو نطاق اخت�صا�صهم .
املـــادة ( ) 46
فـي نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون  ،يكون مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي الع�سكري فـي حدود
اخت�صا�صاتهم كافة ال�صالحيات املقررة مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي  ,وميار�سون �أعمالهم
وفقا للأحكام والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي قانون الإجراءات اجلزائية .
املـــادة ( ) 47
فـي اجلرائم التي تدخل فـي اخت�صا�ص الق�ضاء الع�سكري  ،يتوىل م�أمور ال�ضبط الق�ضائي
�أعمال ال�ضبط املقررة قانونا حال غياب م�أمور ال�ضبط الق�ضائي الع�سكري فـي موقع
اجلرمية  ،وعليه �أن يبادر بتحرير حم�ضر موقع منه  ,يبني فيه تفا�صيل الواقعة  ,وزمان
ومكان ح�صولها  ,وبيانات و�أو�صاف املتهم  ،والأ�شياء امل�ضبوطة  ,وكافة املعلومات التي
ح�صل عليها  ,و�أن يبلغ م�أمور ال�ضبط الق�ضائي الع�سكري املخت�ص مبا مت فـي هذا ال�ش�أن ,
مع ت�سليمه املح�ضر وامل�ضبوطات .
املـــادة ( ) 48
ال يجوز لأي جهة  -فيما عدا ال�سلطات الع�سكرية والأمنية �أو االدعاء الع�سكري � -إ�صدار
�أمر بالقب�ض �أو ا�ستدعاء �أي فرد خا�ضع لأحكام هذا القانون ب�ش�أن جرمية وقعت ب�سبب
ت�أدية الواجب الوظيفـي وفقا للتعليمات �أو الأوامر ال�صادرة �إليه .
الف�صل الثاين
احلب�س االحتياطي
املـــادة ( ) 49
�إذا اقت�ضت م�صلحة التحقيق االبتدائي  -بعد ا�ستجواب املتهم  -منعه من الفرار �أو من
الت�أثري فـي �سري التحقيق  ،جاز لع�ضو االدعاء الع�سكري �أن ي�صدر �أمرا بحب�سه احتياطيا ،
وفقا للأحكام والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي قانون الإجراءات اجلزائية .
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املـــادة() 50
على االدعاء الع�سكري كلما �صدر �أمر باحلب�س �أو الإفراج عن متهم �أن يبلغ قيادته �أو جهة
عمله .
املـــادة ( ) 51
الأمر ال�صادر بحب�س املتهم احتياطيا ينفذ فـي وحدته .
الف�صل الثالث
التحقيق االبتدائي
املـــادة ( ) 52
على كل من علم بوقوع جرمية من�صو�ص عليها فـي هذا القانون �أن يبلغ فورا ال�سلطات
الع�سكرية �أو الأمنية  ،ويكون الإبالغ عن وقوع اجلرمية من قبل الأفراد �إىل قادتهم .
املـــادة ( ) 53
على قادة الت�شكيالت والتق�سيمات الإدارية بالوحدات والوحدات الفرعية التابعة لها ومن
فـي حكمهم  -كل فـي نطاق اخت�صا�صه  -التحقيق فـي �أي واقعة تت�صل ب�أي من اخلا�ضعني
لأحكام هذا القانون  ،ويتم الت�صرف فـي التحقيق باتخاذ �أي من الإجراءات الآتية :
 - 1حفظ التحقيق .
 - 2توقيع العقوبة االن�ضباطية املنا�سبة .
 - 3رفع املو�ضوع �إىل رئي�س الوحدة �أو القائد  -كل ح�سب اخت�صا�صه  -لإحالتـه �إلـى
االدعـاء الع�سكـري �إذا كانت الواقعة ت�شكل جرمية تدخل فـي اخت�صا�ص الق�ضاء
الع�سكري .
املـــادة ( ) 54
يتوىل االدعاء الع�سكري التحقيق فـي اجلرائم الداخلة فـي اخت�صا�ص الق�ضاء الع�سكري
التي حتال �إليه  ،ويكون له التحقيق مع غري اخلا�ضعني لأحكامه حال ا�شرتاكهم فـي
جرمية داخلة فـي اخت�صا�صه .
املـــادة ( ) 55
�إذا تبني لالدعاء الع�سكري �أنه غري خمت�ص بالدعوى  ،يجب على املدعي الع�سكري �إحالة
الأوراق �إىل اجلهة املخت�صة لتقرير الإجراء املنا�سب ب�ش�أنها .
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املـــادة ( ) 56
�إذا با�شر ع�ضو االدعاء العام عمال من �أعمال التحقيق  ،ثم تبني اخت�صا�ص الق�ضاء الع�سكري
بالدعوى  ،يكون لع�ضو االدعاء الع�سكري اعتماد الإجراءات املتخذة .
املـــادة ( ) 57
لكل من املتهم واملجني عليه ومن يدافع عنهما احلق فـي ح�ضور �إجراءات التحقيق االبتدائي
وللمتهم احلق فـي �أن يوكل حماميا مدنيا �أو �ضابطا حا�صال على م�ؤهل فـي القانون للدفاع
عنــه  ،وملحام ــي املتهــم االط ــالع عل ــى التحقيق ــات فـ ــي اليــوم ال�سابــق عل ــى اال�ستج ــواب ،
عدا ما يعد من الأ�سرار الع�سكرية �أو الأمنية .
املـــادة ( ) 58
لالدعــاء الع�سك ــري االط ــالع علــى �إجــراءات التحقيــق التــي تتخــذ فـي مواجهــة �أي مــن
اخلا�ضعني لأحكام هذا القانون من قبل �أي جهة من جهات التحقيق وفـي �أي مرحلة من
مراحله .
الف�صل الرابع
الت�صرف فـي التحقيق االبتدائي
املـــادة ( ) 59
لالدعاء الع�سكري بعد انتهاء التحقيق االبتدائي �أن ي�صدر قرارا م�سببا بحفظ التحقيق
م�ؤقتا �أو نهائيا وي�أمر بالإفراج عن املتهم  ،ما مل يكن حمبو�سا ل�سبب �آخر .
املـــادة ( ) 60
يكون �صدور القرار بحفظ التحقيق نهائيا فـي اجلنايات من املدعي الع�سكري .
املـــادة ( ) 61
للمدعي الع�سكري �أن ي�صدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا رغم وجود جرمية وكفاية �أدلتها
�إذا وجد فـي عدم �أهميتها �أو فـي ظروفها ما يربر ذلك .
املـــادة ( ) 62
للمجني عليه �أو ورثته التظلم من قرار حفظ التحقيق خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
�إعالنه .
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املـــادة ( ) 63
يرفع التظلم �إىل حمكمة اال�ستئناف الع�سكرية منعقدة فـي غرفة امل�شورة  ،وعلى املحكمة �إذا
ر�أت �إلغاء قرار احلفظ �أن تعيد الق�ضية �إىل االدعاء الع�سكري مع بيان اجلرمية والأفعال
املكونة لها ون�ص القانون الذي يطبق عليها  ،وذلك لإحالتها �إىل املحكمة املخت�صة .
املـــادة ( ) 64
للمدع ــي الع�سكـ ــري �أن يلغ ــي ق ــرار احلفـ ــظ خـ ــالل الأ�شه ـ ــر الثالث ــة التالي ــة ل�صـ ــدوره ،
ما مل يكن قد �سبق التظلم منه .
املـــادة ( ) 65
�إذا ر�أى االدعاء الع�سكري  -بعد التحقيق فـي الدعوى  -كفاية �أدلتها  ،يحيلها �إىل املحكمة
الع�سكرية املخت�صة  ،ويكلف املتهم باحل�ضور �أمامها  ،وتكون الإحالة فـي اجلنايات بقرار
من املدعي الع�سكري �أو من يفو�ضه .
املـــادة ( ) 66
�إذا ر�أى االدعاء الع�سكري �أن الواقعة ت�شكل خمالفة ان�ضباطية وجب �إحالة التحقيق �إىل
رئي�س الوحدة �أو القائد مل�ساءلة املتهم ان�ضباطيا  ،طبقا لل�صالحيات املقررة فـي هذا ال�ش�أن .
الباب الثاين
املحاكمة وتنفيذ الأحكام
الف�صل الأول
املحـاكمـــة
املـــادة ( ) 67
جل�سات املحاكمة علنية  ،ويجوز للمحكمة �أن تقرر نظر الدعوى كلها �أو بع�ضها فـي جل�سة
�سرية مراعاة للنظام العام �أو الآداب العامة � ،أو �إذا ر�أت فـي العالنية ما مي�س م�صلحة
القوات امل�سلحة �أو قوات الأمن  ،وفـي جميع الأحوال ي�صدر احلكم فـي جل�سة علنية .
و يحظر ن�شر وقائع اجلل�سات �أو ن�شر ملخ�ص عنها �إال ب�إذن من املحكمة �إذا ر�أت �أن الق�ضية
ت�ستوجب مثل هذا الإجراء .
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املـــادة ( ) 68
يتبع فـي �ش�أن املحاكمة ذات الأحكام والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي قانون الإجراءات
اجلزائية .
الف�صل الثاين
تنفيذ الأحكام
املـــادة ( ) 69
تكون الأحكام النهائية للمحاكم الع�سكرية واجبة التنفيذ بعد الت�صديق عليها �أو �صدور
الأمر بتنفيذها وفقا للأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل .
املـــادة ( ) 70
ترفع الأحكام النهائية ال�صادرة بالإعدام �أو ال�سجن املطلق والأحكام ال�صادرة على ال�ضباط
بال�سجن النافذ �إىل القائد الأعلى للت�صديق عليها .
املـــادة ( ) 71
للقائد الأعلى �أن ي�أمر ب�إلغاء احلكم �أو �إعادة نظر الدعوى �أمام حمكمة �أو دائرة م�شكلة من
هيئة �أخرى  ،وله �أن يوقف العقوبة �أو يخف�ضها �أو ي�ستبدل بها عقوبة �أخف .
املـــادة ( ) 72
يجب �أن ترفق بالأحكام املرفوعة لت�صديق القائد الأعلى تو�صية من رئي�س الوحدة �أو القائد
كل ح�سب اخت�صا�صه مبا يراه منا�سبا من �إجراءات بحق ال�ضابط املحكوم عليه  ،ومن ذلك
ف�صله من اخلدمة �أو تنزيل رتبته .
املـــادة ( ) 73
دون �إخالل بن�ص املادة ( )70من هذا القانون  ،تنفذ الأحكام ال�صادرة على الرتب الأخرى
واملدنيني وفق القواعد الآتية :
 - 1يتم تنفيذ الأحكام ال�صادرة على املدنيني �شاغلي الدرجة ال�سابعة ف�أعلى ب�أمر من
الوزير  ،عدا ما يرى رفعه للقائد الأعلى للت�صديق .
وعلى رئي�س الوحدة �أو القائد رفع تو�صية للوزير مبا يراه منا�سبا من �إجراءات
بحق املحكوم عليه  ،ومن ذلك ف�صله من اخلدمة �أو تنزيل درجته .
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 - 2يتم تنفيذ الأحكام ال�صادرة على الرتب الأخرى واملدنيني دون الدرجة ال�سابعة
ب�أمر من رئي�س الوحدة �أو من يفو�ضه �أو القائد  ،كل فـي نطاق اخت�صا�صه .
 - 3لرئي�س الوحدة �أو القائد  -وفق مقت�ضيات امل�صلحة الع�سكرية  -وقف تنفيذ احلكم
�أو تخفيف العقوبة املق�ضي بها  ،وفقا لل�ضوابط التي ي�صدر بها قرار من الوزير
وتن�شر فـي اجلريدة الر�سمية .
املـــادة ( ) 74
لرئي�س الوحدة �أو القائد عند الأمر بتنفيذ العقوبة ال�صادرة على الرتب الأخرى واملدنيني
�أن يقرن التنفيذ بالف�صل من اخلدمة �أو تنزيل الرتبة �أو الدرجة وفق الأحكام املنظمة
لذلك بكل وحدة  ،دون �إخالل بن�ص امل ــادة ( )79من هذا القانون .
املـــادة ( ) 75
يتوىل االدعاء الع�سكري تنفيذ الأحكام بعد الت�صديق عليها �أو الأمر بتنفيذها وفق �أحكام
هذا الف�صل  ،وله �أن ي�ستعني بال�سلطة املخت�صة عند االقت�ضاء .
املـــادة ( ) 76
تنفذ عقوبة ال�سجن التي تزيد على ثالثة �أ�شهر فـي ال�سجون العامة .
املـــادة ( ) 77
يفرج فـي احلال عن املتهم املحبو�س احتياطيا � ،إذا كان احلكم �صادرا بالرباءة �أو بتدبري
غري مقيد للحرية �أو �إذا حكم بوقف تنفيذ العقوبة �أو كان املتهم قد ق�ضى فـي احلب�س
االحتياطي مدة العقوبة املحكوم بها .
املـــادة ( ) 78
ينفذ حكم الإعدام على الع�سكريني رميا بالر�صا�ص .
املـــادة ( ) 79
ال يرتتب على احلكم ال�صادر بال�سجن على الرتب الأخرى واملدنيني دون الدرجة ال�سابعة
ملدة تقل عن ثالثة �أ�شهر الف�صل من اخلدمة �أو تنزيل الرتبة �أو الدرجة �إال �إذا كان احلكم
�صادرا فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة .
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الق�سم الثالث
اجلرائم والعقوبات
الباب الأول
الأحكام العامة
املـــادة ( ) 80
العقوبات التي توقعها املحاكم الع�سكرية هي :
 - 1الإع ـ ـ ــدام .
 - 2ال�سجن املطلق .
 - 3ال�سج ـ ـ ــن .
 - 4الغرامـ ـ ــة .
وفـي جميع الأحوال تطبق العقوبات الواردة بهذا القانون دون �إخالل ب�أي عقوبات �أ�شد
من�صو�ص عليها فـي قانون اجلزاء العماين �أو �أي قانون �آخر .
املـــادة ( ) 81
�إذا نتجت عن اجلرمية �أ�ضرار مادية ب�أموال مملوكة للدولة  ،للمحكمة �أن حتكم على
املتهم بردها �أو رد قيمتها � ،سواء كان املتهم قد �أخذها لنف�سه �أو �أتلفها �أو فقدها  ،ويكون
ذلك وفق القواعد العامة فـي حت�صيل �أموال الدولة .
الباب الثاين
اجلرائم الع�سكرية
الف�صل الأول
اجلرائم املرتبطة بالعدو
املـــادة ( ) 82
يعاقــب بالإع ــدام �أو بال�سج ــن املطلـق كــل فــرد �أقدم فـي زمن احلرب  ،بق�صد معاونة العـدو
�أو الإ�ضرار بالقوات امل�سلحة �أو قوات دولة حليفة  ،على ارتكاب �أي من الأفعال الآتية :
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 - 1ترك �أو ت�سليم العدو قاعدة ع�سكرية �أو موقع �أو مركز �أو نقطة �أو معدة �أو طائرة
�أو �سفينة �أو �آلية ع�سكرية �أو �أي �شي �آخر  ،مما هو مكلف بحرا�سته �أو الدفاع عنه
�أو تدمريه .
 - 2عدم القيام بت�شغيل طائرة �أو �سفينة �أو معدة قتالية كما ميليه عليه الواجب �أثناء
العمليات القتالية .
� - 3إلقاء ال�سالح �أو الذخرية �أو العدة �أمام العدو بق�صد اخليانة .
 - 4ت�سهيل دخول العدو �إقليم ال�سلطنة و �إجارته �أو �إخفاء مكانه .
 - 5عر�ض اال�ست�سالم �أو الهدنة على العدو �أو قبول الهدنة املعرو�ضة عليه  ،دون �أن
يكون خموال بذلك .
 - 6ا�ستعمال �أي و�سيلة لإرغام قائد �أو فرد �آخر على ترك �أي موقع �أو �آلية ع�سكرية
ل�صالح العدو .
� - 7إمداد العدو بال�سالح �أو الذخرية �أو املعدات �أو امل�ؤن .
الف�صل الثاين
جرائم التج�س�س واخليانة
املـــادة ( ) 83
يعاقب بالإعدام �أو بال�سجن املطلق كل فرد �أقدم �أثناء احلرب بق�صد معاونة العدو على
ارتكاب �أي من الأفعال الآتية :
�	- 1إف�شاء كلمة ال�سر �أو كلمة املرور �أو �إ�شارة جوابية للعدو �أو لأي �شخ�ص �آخر ال يحق
له تلقيها � ،أو ت�سليمها حمرفة ملن يحق له تلقيها .
�	- 2إر�شاد العدو �إىل �أماكن القوات امل�سلحة �أو �أماكن قوات حليفة �أو ت�ضليل هذه
القوات لل�سري فـي وجهة غري �صحيحة .
 - 3ت�صوير �أو ت�سليم وثائق �أو معلومات �أو بيانات � ،أو �إف�شاء �سر للعدو �أو ملن يعملون
مل�صلحته  ،على نحو يعر�ض �أمن و�سالمة ال�سلطنة للخطر .
�	- 4إتـالف �سـر من �أ�ســرار القــوات امل�سلح ــة �أو جعلـه غيــر �صالــح لالنتفــاع بــه  ،وذلك
مل�صلحة العدو �أو �إ�ضرارا بالدفاع عن ال�سلطنة .
 - 5ت�سليــم الع ــدو �سالحــا �أو ذخيــرة �أو م�ؤنــا �أو خرائــط املواقـع الع�سكريــة �أو خطـط
العمليات الع�سكرية .
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 - 6مكاتبة العدو �أو �إبالغه �أخبارا �أو بيانات �أو االت�صال به ب�أي �صورة من ال�صور
بق�صد اخليانة .
�	- 7أي �صورة �أخرى من �صور التج�س�س �أو اخليانة مل�صلحة العدو .
املـــادة ( ) 84
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ثالث �سنوات وال تزيد على خم�س ع�شرة �سنة كل فرد
يقوم فـي وقت ال�سلم بجمع �أو ت�سليم وثائق �أو معلومات �أو بيانات مت�س �سالمة ال�سلطنة
مل�صلحة �أي دولة �أو جهة .
الف�صل الثالث
جرائم التمرد والع�صيان والفتنة
املـــادة ( ) 85
يعاقب بالإعدام �أو بال�سجن املطلق كل فرد ارتكب فعال من الأفعال الآتية :
 - 1قيادة مترد م�سلح فـي ال�سلطنة .
 - 2الت�آمر مع �آخرين للقيام بتمرد م�سلح �أو حماولة �إقناع فرد باال�شرتاك فـي مترد
م�سلح .
 - 3االن�ضمام �إىل مترد م�سلح .
 - 4بث الفتنة بق�صد التمرد والع�صيان .
 - 5رف�ض القيام بتنفيذ �أمر يتعلق بت�أدية الوظيفة �أو رف�ض �إطاعة الأوامر �أثناء
احلرب بق�صد التمرد خدمة للعدو .
املـــادة ( ) 86
يعاقب بال�سجن مدة التقل عن �ستة �أ�شهر وال تزيد على خم�س �سنوات كل فرد ارتكب فعال
من الأفعال التالية باالتفاق مع اثنني �أو �أكرث من الأفراد :
 - 1حمل ال�سالح بق�صد رف�ض الإذعان للأوامر الع�سكرية .
�	- 2أخذ الأ�سلحة بدون �إذن خالفا لتعليمات الر�ؤ�ساء الع�سكريني .
 - 3التظاهر �أو التجمهر �أو التحري�ض بق�صد ال�شغب �أو االحتجاج �أو الإخالل بالنظام
العام .
 - 4جمع الأفراد بق�صد ال�شكوى واالحتجاج على �أمور تتعلق بالقوات امل�سلحة دون �أن
تكون له �صفة للقيام بذلك .
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املـــادة( ) 87
يعاقب بال�سجن مدة التقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على ثالث �سنوات كل فرد �أقدم على
حتقري القوات امل�سلحة �أو قوات الأمن والإ�ساءة لكرامتها �أو �سمعتها ب�أي �صورة كانت �أو قام
ب�أي فعل من �ش�أنه �إ�ضعاف روح االن�ضباط الع�سكري .
الف�صل الرابع
جرائم الإبادة اجلماعية
املـــادة ( ) 88
يعاقب بالإعدام �أو بال�سجن املطلق كل فرد ارتكب فعال من الأفعال التالية  ،بق�صد �إهالك
جماعة قومية �أو عرقية �أو دينية �إهالكا كليا �أو جزئيا :
 - 1قتل �أفراد اجلماعة .
� - 2إحلاق �ضرر ج�سدي �أو عقلي ج�سيم ب�أفراد اجلماعة .
� - 3إخ�ضاع اجلماعة عمدا لأحوال معي�شية مهلكة بق�صد �إبادتها كليا �أو جزئيا .
 - 4فر�ض تدابري ت�ستهدف منع الإجناب داخل اجلماعة .
 - 5نقل �أطفال اجلماعة عنوة �إىل جماعة �أخرى .
الف�صل اخلام�س
اجلرائم �ضد الإن�سانية
املـــادة ( ) 89
ي�شكل �أي فعل من الأفعال التالية جرمية �ضد الإن�سانية متى ارتكب فـي �إطار هجوم وا�سع
النطاق �أو منهجي موجه �ضد ال�سكان املدنيني :
 - 1القتل العمد .
 - 2الإبــادة .
 - 3االغت�صاب �أو اال�ستعباد اجلن�سي �أو الإكراه على البغاء �أو احلمل الق�سري �أو التعقيم
الق�سري �أو �أي �شكل �آخر من �أ�شكال العنف اجلن�سي .
 - 4اال�سرتقاق .
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�	- 5إبعاد ال�سكان �أو نقلهم ق�سرا .
 - 6التعذيب .
 - 7ال�سجن �أو غريه من �صور احلرمان من احلرية .
 - 8ا�ضطهــاد �أي جماع ــة حمــددة مــن ال�سكــان لأ�سب ــاب �سيا�سي ــة �أو عرقي ــة �أو قوم ــية
�أو ثقافية �أو دينية �أو متعلقة بنوع اجلن�س  ،بق�صد حرمان ال�شخ�ص حرمانا
�شديدا من حقوقه الأ�سا�سية .
 - 9الف�صل العن�صري .
املـــادة ( ) 90
يعاقب مرتكبو الأفعال الواردة فـي امل ــادة (  ) 89على النحو الآتي :
 - 1بالإع ــدام �أو بال�سج ــن املطلــق فـي احلاالت املن�صـو�ص عليهـا فـي البنــود ( )1و ()2
و (. )3
 - 2بال�سجــن مــدة التقــل عــن ثــالث �سنــوات والتزيــد علــى ع�شـر �سنــوات فــي احلاالت
املن�صو�ص عليها فـي البنود الأخرى .
الف�صل ال�ساد�س
جرائم احلرب
املـــادة ( ) 91
يعــد �أي فعـل مـن الأفعال التالية جرميـة حـرب  ،متى ارتكـب فـي نزاع م�سلـح �ضد املمتلكـات
�أو الأ�شخا�ص املحميني مبوجب اتفاقيات القانون الدويل الإن�ساين :
 - 1القتل العمد .
 - 2التعذيــب �أو املعامل ــة غي ـ ــر الإن�سانيـ ــة بـم ــا فــي ذلك �إجــراء التجــارب البيولوجي ــة
�أو الكيميائية �أو �أي جتارب �أخرى .
 - 3تعمـ ــد �إحـ ــداث �آالم �أو معان ــاة �شديـ ــدة �أو �إحل ــاق �أذى خطي ــر بال�سالمــة البدنيــة
�أو العقلية �أو بال�صحة العامة .
 - 4تدمري املمتلكات �أو اال�ستيالء عليها دون �أن تكون هناك �ضرورة ع�سكرية تربر
ذلك .
�	- 5إرغام �أي �أ�سري حرب �أو �أي �شخ�ص �آخر م�شمول باحلماية على اخلدمة فـي القوات
امل�سلحة .
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 - 6تعمد حرمان �أي �أ�سري حرب �أو �أي �شخ�ص �آخر م�شمول باحلماية من حقه فـي �أن
يحاكم حماكمة عادلة ونظامية .
 - 7الإبعاد �أو النقل �أو احلب�س على نحو غري م�شروع .
� - 8أخذ رهائن .
 - 9االحتجاز غري امل�شروع للأ�شخا�ص املدنيني املحميني .
 - 10الهجمات املوجهة �ضد ال�سكان �أو املدنيني .
 - 11الهجوم الع�شوائي الذي يرتكب �ضد ال�سكان �أو املدنيني �أو املمتلكات املدنية  ،مع
العلم ب�أن هذا الهجوم ي�سبب خ�سائر بالغة فـي الأرواح �أو �إ�صابات فـي الأ�شخا�ص
املدنيني �أو الإ�ضرار باملمتلكات املدنية .
 - 12الهجــوم علــى الأ�شغــال الهند�سيــة �أو املن�ش ـ�آت التــي حتتــوي علــى مــواد خطــرة  ،مـع
العلم ب�أن هذا الهجوم ي�سبب خ�سائر بالغة فـي الأرواح �أو �إ�صابات فـي الأ�شخا�ص
املدنيني �أو الإ�ضرار باملمتلكات املدنية .
 - 13الهجوم على املواقع املجردة من و�سائل الدفاع واملناطق منزوعة ال�سالح .
 - 14الهجوم على �شخ�ص عاجز عن القتال .
 - 15اال�ستعمال الغادر لل�شارة املميزة للهالل الأحمر �أو ال�صليب الأحمر �أو �أي �شارات
�أخرى للحماية .
 - 16نقل ال�سكان املدنيني �أو ترحيلهم �إىل غري �أرا�ضيهم .
 - 17الت�أخري غري املربر فـي �إعادة �أ�سرى احلرب �أو املدنيني �إىل�أوطانهم .
 - 18ممار�سة التفرقة العن�صرية وغريها من الأ�ساليب املبنية على التمييز العن�صري
واملهينة للكرامة الإن�سانية .
 - 19الهجمــات التــي ت�شــن �ضــد الآثــار التاريخيــة و�أماكــن العبــادة والأعمــال الفني ــة
املعروفة بو�ضوح � ،شريطة �أال تكون م�ستخدمة لأغرا�ض ع�سكرية �أو فـي مواقع
قريبة ب�صورة مبا�شرة من �أهداف ع�سكرية .
 - 20القيام بعمل �أو االمتناع عن عمل من �ش�أنه امل�سا�س بال�صحة العامة �أو ال�سالمة
البدنية �أو العقلية للأ�شخا�ص املحرو�سني �أو املحتجزين �أو املعتقلني � ،أو �إجراء
عمليات برت �أو جتارب طبية �أو علمية �أو ا�ستئ�صال �أن�سجة �أو �أع�ضاء باملخالفة
للمعايري الطبية .
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املـــادة ( ) 92
يعاقب مرتكبو الأفعال الواردة فـي امل ــادة (  ) 91على النحو الآتي :
 - 1بالإعــدام �أو بال�سجــن املطلق ف ــي احل ــاالت املن�ص ــو�ص عليه ــا ف ــي البنـ ــود ()1
و ( )11و (. )12
 - 2بال�سجن مدة ال تقل عن ع�شر �سنوات وال تزيد على خم�س ع�شرة �سنة فـي
احلاالت املن�صو�ص عليها فـي البنود ( )4و ( )15و (. )20
 - 3بال�سجن من ثالث �سنوات �إىل ع�شر �سنوات فـي احلاالت املن�صو�ص عليها فـي
البنود الأخرى .
وت�شدد عقوبة �أي جرمية �إىل الإعدام � ،إذا �أف�ضى الفعل املرتكب �إىل املوت .
الف�صل ال�سابع
جرائم الأ�سر و�إ�ساءة معاملة اجلرحى
املـــادة ( ) 93
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ثالث �سنوات وال تزيد على خم�س �سنوات كل من ارتكب
فعال من الأفعال الآتية :
� - 1إ�ساءة معاملة الأ�سرى � ،أو جرحى �أو مر�ضى العدو .
� - 2سرقة ممتلكات جنود العدو الأحياء �أو الأموات .
 - 3تعذيب �أ�سرى �أو جرحى �أو مر�ضى العدو .
الف�صل الثامن
جرائم �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة والإخالل بواجبات الوظيفة
املـــادة ( ) 94
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر وال تزيد على �سنة كل فرد احتجز �شخ�صا دون موجب
ومل يقدمه �إىل املحاكمة �أو تخلف بدون عذر عن عر�ض ق�ضيته على ال�سلطة املخت�صة
لإجراء التحقيق فيها .
املـــادة ( ) 95
يعاق ــب بال�سج ــن م ــدة ال تق ــل عـن �شهـر وال تزيـد علـى �سنـة كـل مـن تـر�أ�س مركـزا �أو دوريـة
�أو نقطة مراقبة و�أطلق عمدا �سراح �أي �شخ�ص حمتجز دون �أمر �أو �سند من القانون .
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املـــادة ( ) 96
يعاقب بال�سجن مدة التقل عن �شهر وال تزيد على �سنة كل من �أ�ساء ا�ستعمال �سلطة
وظيفته ليعيق �أو ي�ؤخر تنفيذ القوانني �أو الأنظمة �أو التعليمات �أو تهاون بال �سبب م�شروع
فـي القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ �أوامر قائده .
املـــادة ( ) 97
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة وال تزيد على ثالث �سنوات كل من :
� - 1أكره �أي �شخ�ص على حمل �شيء �أو نقله �أو تقدمي م�ؤن �أو م�أوى �أو و�سائط نقل
لنف�سه �أو لغريه ب�صورة غري م�شروعة .
 - 2طلب �أو تقا�ضى ماال �أو منفعة مقابل القيام بعمل من �أعمال وظيفته �أو االمتناع
عن القيام به باملخالفة للقانون .
املـــادة ( ) 98
يعاقــب بال�سجــن م ــدة ال تقــل عــن �ستــة �أ�شهــر وال تزيــد علــى ثــالث �سنــوات كــل مــن ت�سلــم
�أو ت�سبب فـي ت�سليم مواد �أو م�ؤن �أو معدات �أو �إن�شاءات ع�سكرية خالفا للأنظمة املتبعة ،
وت�ضاعف العقوبة �إذا كان الت�سليم متعلقا ب�سالح �أو قطع غيار لأ�سلحة �أو معدات �أو �آليات
ع�سكرية .
املـــادة ( ) 99
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على �سنتني  ،كل من �أجرب فردا على
القيام بفعل �أو عمل خمالف للقوانني �أو الأنظمة �أو التعليمات الع�سكرية .
املـــادة ( ) 100
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على ثالث �سنوات كل فرد ا�ستخدم
و�سيلــة نقـل تابعــة للقــوات امل�سلحـة �أو قـوات الأمن فــي �إدخـال �أو �إخراج �أ�شخـا�ص �أو معـدات
�أو مواد بطريقة غري م�شروعة من �أو �إىل ال�سلطنة .
املـــادة ( ) 101
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على ثالث �سنوات كل فرد �سهل
�أن�شطة التهريب �أو الت�سلل عرب املناطق احلدودية .
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املـــادة ( ) 102
يعاقب بال�سجن مدة التقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على �سنتني كل فرد حجز حرية �أحد
الأفراد تع�سفا �أو �أبقاه حمتجزا رغم �صدور �أمر بالإفراج عنه .
املـــادة ( ) 103
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على �سنتني كل فرد ت�سبب ب�إهماله
�أو قلة احرتازه �أو عدم مراعاته للقوانني والأنظمة بفقدان �أو بالإ�ضرار بالأموال العامة
�أو بالأ�سلحة �أو بالعتاد �أو ب�أي لوازم ع�سكرية �أخرى �صرفت له ال�ستعماله اخلا�ص �أو ا�ؤمتن
عليها بحكم وظيفته وي�ضمن قيمة ال�ضرر الناجم عن ذلك .
املـــادة ( ) 104
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على ثالث �سنوات كل فرد �أقدم على
ما من �ش�أنه �أن يثبط من عزمية القوات امل�سلحة �أو قوات الأمن �سواء بالقول �أو الن�شر فـي
�أي و�سيلة من الو�سائل .
وي�شمل حكم الفقرة ال�سابقة كل ن�شر �أو �إف�ضاء مبعلومات ع�سكرية �أو �أمنية دون �إذن من
اجلهة املخت�صة .
املـــادة ( ) 105
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على �سنة كل فرد حقر �أو �ضرب من
عهد �إليه حرا�سته �أو ا�ستعمل العنف �ضده .
املـــادة ( ) 106
يعاقــب بال�سجــن م ــدة ال تق ــل عــن �ست ــة �أ�شه ــر والتزيــد علـى خمــ�س �سنــوات كــل فـرد هــرب
�أو تخلف عن اخلدمة �أثناء العمليات الع�سكرية .
املـــادة ( ) 107
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ثالث �سنوات وال تزيد على ع�شر �سنوات كل فرد متار�ض
�أو �سبب مر�ضا لنف�سه �أو عطل �أو �سمح لغريه بتعطيل ع�ضو من �أع�ضاء ج�سمه بق�صد
التخلف عن اخلدمة الع�سكرية �أثناء جمابهة العدو .
املـــادة ( ) 108
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ثالث �سنوات وال تزيد على خم�س �سنوات كل من اكت�سب
من اخلا�ضعني لأحكام هذا القانون جن�سية دولة �أجنبية باملخالفة للقانون �أثناء اخلدمة
�أو قبل انق�ضاء خم�س �سنوات من تاريخ انتهاء خدمته بالقوات امل�سلحة �أو قوات الأمن .
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الف�صل التا�سع
جرائم الإتالف والفقد والنهب
املـــادة ( ) 109
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة وال تزيد على ثالث �سنوات كل من �أتلف �أو عطل
ق�صدا �سالحا �أو ذخرية �أو �سفينة �أو طائرة �أو غري ذلك من املمتلكات العامة � ،أو �أ�ساء ق�صدا
�صنعهــا �أو �إ�صالحهـا � ،أو �أتــى عمـ ــال مـ ــن �ش�أن ـ ــه �أن يجعله ـ ــا غي ـ ــر �صاحلـ ــة ب�صف ـ ــة دائمـ ــة
�أو م�ؤقتة لالنتفاع بها فيما �أعدت له .
وتكون العقوبة ال�سجن املطلق �إذا حدث الإتالف فـي زمن احلرب �أو �أثناء جمابهة املتمردين ،
وال�سجن مدة ال تزيد على �سنة �إذا وقعت اجلرمية �إهماال .
املـــادة ( ) 110
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على ثالث �سنوات كل فرد ارتكب
�إحدى اجلرائم الآتية :
� - 1أ�ساء ا�ستعمال �سالحه �أو لبا�سه الع�سكري �أو �أي من عهدته �أو وثائقه الع�سكرية .
 - 2فقد �أو �أتلف �إهماال العهدة الع�سكرية .
املـــادة ( ) 111
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ثالث �سنوات وال تزيد على ع�شر �سنوات كل فرد �أقدم �أثناء
احلرب على النهب �أو اقتحم مكانا بق�صد النهب .
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن ثالث �سنوات وال تزيد على خم�س �سنوات �إذا ارتكبت
اجلرمية فـي غري زمن احلرب .
الق�سم الرابع
التظلمات الإدارية
الف�صل الأول
دائرة الق�ضاء الإداري
املـــادة () 112
تن�ش�أ مبكتب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة دائرة للق�ضاء الإداري تلحق برئي�س الق�ضاء
الع�سكري  ،ويخ�ضع الخت�صا�ص الدائرة املخاطبون ب�أحكام هذا القانون وجميع موظفـي
�ش�ؤون البالط ال�سلطاين .
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املـــادة ( ) 113
ت�شكل الدائرة من رئي�س ال تقل رتبته عن مقدم و�أربعة �أع�ضاء ال تقل رتبة �أي منهم عن
رائد من �أع�ضاء الق�ضاء الع�سكري �أو ال�ضباط احلا�صلني على م�ؤهل فـي القانون .
ويجوز بقرار من الوزير �أن يندب لع�ضوية الدائرة �أي من �أع�ضاء حمكمة الق�ضاء الإداري
والوظائف املعادلة لهم .
املـــادة ( ) 114
يخ�ضع ق�ضاة الدائرة لكافة الأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون .
املـــادة ( ) 115
تخت�ص الدائرة بالف�صل فـي الطعون املقدمة فـي القرارات النهائية ال�صادرة من جلان
التظلمات املن�صو�ص عليها فـي الف�صل الثاين من هذا الق�سم .
املـــادة ( ) 116
ال تخت�ص الدائرة فـي الطعون املتعلقة ب�أعمال ال�سيادة �أو املرا�سيم �أو الأوامر ال�سلطانية .
املـــادة ( ) 117
اليرتتب على الطعن بالدائرة وقف تنفيذ القرار ال�صادر من جلنة التظلمات ما مل ت�أمر
الدائرة بذلك بناء على طلب الطاعن .
املـــادة ( ) 118
تبلغ الأوامر ال�صادرة عن الدائرة مبا فـي ذلك ا�ستدعاء ممثل الوحدة وال�شهود واخلرباء
عرب مكتب رئي�س الوحدة ومبراعاة الت�سل�سل القيادي الع�سكري .
ويكون املكتب الفني بكل وحدة م�س�ؤوال عن متابعة �أوامر الإعالن واال�ستدعاء ال�صادرة عن
الدائرة .
املـــادة() 119
ت�صدر �أحكام الدائرة فـي جل�سة علنية  ،وال تكون نافذة �إال بعد الت�صديق عليها من الوزير .
املـــادة ( ) 120
�أحكام الدائرة نهائية غري قابلة للطعن  ،وتقع م�س�ؤولية تنفيذها  -بعد الت�صديق  -عليها
على رئي�س الوحدة  ،ويكون املكتب الفني بكل جهة م�س�ؤوال عن متابعة �إجراءات التنفيذ .
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املـــادة ( ) 121
ي�صدر الوزير قرارا بنظام الدائرة يت�ضمن قواعد عملها والإجراءات املتبعة �أمامها وغري
ذلك من الأحكام الالزمة لأداء مهامها .
املـــادة ( ) 122
فيما مل يرد به ن�ص فـي هذا القانون ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامه ونظام الدائرة تطبق
الأحكام املن�صو�ص عليها فـي قانون حمكمة الق�ضاء الإداري .
الف�صل الثاين
جلنة التظلمات الإدارية
املـــادة ( ) 123
تن�ش�أ بكل وحدة جلنة للتظلمات الإدارية تتبع رئي�س الوحدة  ،وت�شكل من رئي�س ال تقل
رتبته عن مقدم وع�ضوين ال تقل رتبة �أي منهما عن رائد �أحدهم على الأقل من احلا�صلني
على م�ؤهل فـي القانون  ،وي�صدر قرار ت�شكيل جلنة التظلمات من رئي�س الوحدة حمددا
نظام عملها .
املـــادة ( ) 124
تختــ�ص جلن ــة التظلمــات بالنظــر ف ــي الطلبــات والتظلمــات املقدمة من الأفراد فـي امل�سائل
الإدارية الآتية :
 - 1الأوامــر والقــرارات املتعلقــة بالرواتــب واملعا�شــات واملكاف ـ�آت ومــا ف ــي حكمهــا و�أي
ا�ستحقاقات مالية .
�	- 2أوامر وقرارات تنزيل الرتب �أو الدرجات والف�صل من اخلدمة والإحالة �إىل
التقاعد .
 - 3الأوامر والقرارات املتعلقة بالتعوي�ض عن الأمرا�ض املهنية و�إ�صابات العمل .
وا�ستثناء مما تقدم يقت�صر اخت�صا�ص جلان التظلمات بالقوات امل�سلحة على
نظر طلبات مراجعة القرارات ال�صادرة من اللجان الفرعية املن�صو�ص عليها فـي
الف�صل الثالث من هذا الق�سم  ،وي�سري هذا احلكم على �أي وحدة ت�شكل جلانا
فرعية لنظر التظلمات الإدارية وفقا لن�ص امل ــادة (  ) 129من هذا القانون .
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املـــادة ( ) 125
ت�صدر قرارات جلنة التظلمات بالأغلبية فـي مدة ال جتاوز ثالثني يوما من تاريخ قيد
التظلم فـي �أمانة �سر اللجنة  ،ويجب �أن يكون القرار م�سببا .
املـــادة ( ) 126
ترفع قرارات جلنة التظلمات النهائية �إىل رئي�س الوحدة للت�صديق عليها  ،وتكون نافذة
بعد الت�صديق .
املـــادة ( ) 127
يجب تبليغ قرار جلنة التظلمات �إىل �صاحب ال�ش�أن عرب الت�سل�سل القيادي الع�سكري خالل
ثالثة �أيام من تاريخ الت�صديق عليه .
املـــادة ( ) 128
ل�صاحب ال�ش�أن فـي حال عدم قبوله بقرار جلنة التظلمات الطعن فـي القرار �أمام الدائرة ،
ويقدم طلب الطعن �إىل رئي�س الوحدة �أو من يفو�ضه فـي مدة ال جتاوز ثالثني يوما من
تاريخ علم �صاحب ال�ش�أن بالقرار .
وعلى رئي�س الوحدة �أو من يفو�ضه �إحالة الطعن �إىل الدائرة خالل مدة ال جتاوز خم�سة
ع�شر يوما من تاريخ ا�ستالمه .
الف�صل الثالث
جلان التظلمات الإدارية الفرعية
املـــادة ( ) 129
ت�شكل بالقوات امل�سلحة جلان فرعية للتظلمات الإدارية من رئي�س ال تقل رتبته عن مقدم
وع�ضوين ال تقل رتبة �أي منهما عن نقيب �أحدهم على الأقل من احلا�صلني على م�ؤهل
فـي القانون  ،وي�صدر بت�شكيل اللجنة قرار من رئي�س الوحدة �أو القائد .
ويجوز ت�شكيل جلان فرعية بالوحدات بذات االخت�صا�صات والإجراءات املن�صو�ص عليها
فـي هذا الف�صل .
املـــادة ( ) 130
يحدد القرار ال�صادر بت�شكيل اللجنة الفرعية �أمني �سرها  ،على �أال تقل رتبته عن مالزم .
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املـــادة ( ) 131
تخت�ص اللجنة الفرعية بنظر امل�سائل الإدارية املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة (  ) 124من هذا
القانون .
املـــادة ( ) 132
يقدم التظلم �إىل رئي�س اللجنة الفرعية عرب الت�سل�سل القيادي الع�سكري خالل ثالثني
يوما من تاريخ �صدور القرار �أو الأمر �أو علم �صاحب ال�ش�أن به علما يقينيا  ،وحتدد بقرار
من رئي�س الوحدة �أو من يفو�ضه �أو القائد  -كل فـي نطاق اخت�صا�صه � -إجراءات تقدمي
التظلم .
املـــادة ( ) 133
تبت اللجنة الفرعية فـي التظلمات املقدمة لها خالل ثالثني يوما من تاريخ تقدميها ،
وت�صدر قراراتها بالأغلبية  ،ويجب �أن يكون القرار م�سببا .
املـــادة ( ) 134
ترفع قرارات اللجنة الفرعية للقائد �أو لرئي�س التق�سيم التنظيمي التابعة له بالوحدة -
كل فـي نطاق اخت�صا�صه  -وال تكون نافذة �إال بعد اعتمادها .
املـــادة ( ) 135
يبلغ قرار اللجنة الفرعية �إىل �صاحب ال�ش�أن عرب الت�سل�سل القيادي الع�سكري خالل ثالثة
�أيام من تاريخ اعتماده .
املـــادة ( ) 136
ل�صاحب ال�ش�أن فـي حال عدم قبوله بقرار اللجنة الفرعية طلب �إحالة التظلم �إىل جلنة
التظلمات ملراجعة القرار ال�صادر فـي �ش�أنه  ،ويقدم الطلب �إىل رئي�س اللجنة الفرعية
خالل مدة ال جتاوز ثالثني يوما من تاريخ علم �صاحب ال�ش�أن بالقرار .
ويجب على رئي�س اللجنة الفرعية �إحالة التظلم �إىل جلنة التظلمات خالل مدة ال جتاوز
خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ا�ستالم الطلب .
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