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قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتارٌخ  2007-7-25المصادقة على قانون اصول المحاكمات الجزائٌة العسكري
رقم  30لسنة  2007و اصدره بالقرار رقم .29
و فٌما ٌلً نص القانون:
"قرار رقم ()29
بؤسم الشعب
مجلس الرئاسة
بنا ًء على ما اقره مجلس النواب طبقا ً ألحكام الفقرة أوالً من المادة الحادٌة و الستٌن من الدستور و استناداً و البند
(ثالثاً) من المادة ( )73و المادة( )99من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتارٌخ  2007 /7/25إصدار القانون األتً:
رقم ( )30لسنة 2007
قانون أصول المحاكمات الجزائٌة العسكري
الفصل األول
أحكام عامة
المادة (:)1
تسري أحكام هذا القانون على العسكري المشمول بقانون العقوبات العسكري رقم ( )19لسنة  2007وعلى أسرى
الحرب.
المادة (:)2
ُتشكل بموجب أحكام هذا القانون محاكم عسكرٌة تتكون من:
أوالً -محكمة ضابط التؤدٌب .
ثانٌا ً -المحكمة العسكرٌة.
ثالثا ً -المحكمة العسكرٌة المشتركة.
رابعا ً -محكمة التمٌٌز العسكرٌة.
المادة (:)3
المحاكمات العسكرٌة نوعان هما :
أوالً -المحاكمات الموجزة :وهً التً تجري أمام ضابط التؤدٌب أو ضابط التؤدٌب األقدم إلصدار الحكم على من تحت
إمرته ضمن نطاق سلطته الجزائٌة.
ثانٌا ً -المحاكمات ؼٌر الموجزة  :وهً التً تجري أمام المحاكم العسكرٌة.
المادة (-)4أوالً -تختص المحكمة العسكرٌة بمحاكمة المتهم فً الجرائم التالٌة بصرؾ النظر عن زمن وقوع الجرٌمة:
أ .إذا ارتكب العسكري إحدى الجرائم المنصوص علٌها فً قانون العقوبات العسكري أو القوانٌن العقابٌة األخرى ولم
ٌترتب علٌها حق شخصً لإلفراد.
ب .إذا ارتكب العسكري إحدى الجرائم المنصوص علٌها فً القوانٌن العقابٌة ؼٌر هذا القانون ضد عسكري آخر وكانت
متعلقة بالوظٌفة ٌجوز للمحكمة العسكرٌة أو السلطات العسكرٌة المختصة إٌداعها إلى المحاكم المدنٌة للبت فٌها.
ثانٌا ً -تختص المحكمة المدنٌة فً نظر الجرائم فً الحالتٌن اآلتٌتٌن:
أ .إذا كانت الجرٌمة مرتكبة من عسكري ضد مدنً .
ب .إذا قررت السلطة العسكرٌة إٌداع القضٌة إلى محكمة مدنٌة إن كانت متعلقة
بحقوق مدنٌٌن.
ثالثا ً -تختص المحاكم المدنٌة فً النظر فً الجرائم المرتكبة من قبل مدنً ضد عسكري.
المادة ( :)5المحاكم العسكرٌة مستقلة وال سلطان علٌها لؽٌر القانون.
الفصل الثانً
اإلخبار عن الجرائم والتحقٌق االبتدائً
الفرع األول
اإلخبار عن الجرائم
المادة (-)6أوالً -على كل عسكري أن ٌخبر آمره عن كل جرٌمة أو موت فجائً أو وفاة مشتبه بها علم بها أو اطلع

علٌها وعلى هذا اآلمر تقدٌم اإلخبار إلى آمر الوحدة ذات العالقة.
ثانٌا ً -لكل من ٌدعً ضرراً من وقوع جرٌمة أن ٌرفع قضٌته إلى آمره وعلى اآلمر إجراء ما ٌقتضً طبق القانون.
ثالثا ً -على كل سلطة ؼٌر عسكرٌة ،لحق علمها بوقوع جرٌمة ٌعود النظر فٌها إلى المحاكم العسكرٌة ،أن تخبر فوراً
اقرب سلطة عسكرٌة عنها.

المادة (:)7
للمدعً العام العسكري حق طلب اتخاذ اإلجراءات القانونٌة فً كل جرٌمة لحق علمه بها وله أن ٌتولى بنفسه التحقٌق
فٌها بناءاً على أمر صادر إلٌه من مرجعه األعلى ،وعندئ ٍذ ٌكتسب صفة المجلس التحقٌقً وٌمارس الصالحٌات
المنصوص علٌها فً هذا القانون.
المادة (:)8
إذا اخبر آمر الوحدة بوقوع جرٌمة ممن هو تحت إمرته أو وجد أن هنالك أموراً تستدعً إجراء التحقٌق فله أن ٌتخذ
ما ٌؤتً :
أوالًٌ -تولى التحقٌق بنفسه .
ثانٌا ً -أو ٌعٌن ضابطا ً للقٌام بالتحقٌق .
ثالثا ً -أو ٌؤمر بتشكٌل مجلس تحقٌقً .
الفرع الثانً
المجلس التحقٌقً
المادة( -)9أوالًٌ -شكل وزٌر الدفاع فً مقر الوزارة مجلسا تحقٌقٌا ً من ثالث ضباط فً األقل ٌكون رئٌسه وأحد
أعضائه من الضباط الحقوقٌٌن أو مشاور قانونً للتحقٌق فً القضاٌا التً ٌحٌلها إلٌه الوزٌر أو من ٌخوله وبعد
انتهاء التحقٌق تودع األوراق التحقٌقٌة إلى المستشار القانونً العام لتدقٌقها و إرسالها إلى آمر اإلحالة المختص
إلحالتها إلى المحكمة العسكرٌة المرتبطة به أو إعادتها إلى المجلس التحقٌقً للتحقٌق فٌها مجدداً أو إلكمال النواقص
التحقٌقٌة فٌها أو إلعادة النظر فً القرار المتخذ بشؤنها وٌكون رأي المستشار القانونً العام ملزماً.
ثانٌا ً -آلمر الوحدة أن ٌصدر أمر بتشكٌل مجلس تحقٌقً من ثالث ضباط فً األقل من وحدته ألجل مساعدته فً
التحقٌق وٌكون أقدم الضباط رئٌسا ً وعند تساوي الرتبة ٌكون الضابط الحربً رئٌساً.
المادة( -)10أوالً -على المجلس ألتحقٌقً او ضابط التحقٌق أو اآلمر القائم بالتحقٌق حالما ٌصله األمر الصادر
بالتحقٌق أن ٌشرع بالتحقٌق فً القضٌة وٌذهب إلى محل وقوعها إذا لزم األمر وٌفتح محضراً و ٌدون اإلجراءات التً
اتخذها .
ثانٌا ً -تسمع أقوال كل من المدعً والمدعً بالحق الشخصً والمشتكً والمخبر والمجنى علٌه والحاضرٌن ومن له
علم بالجرٌمة على انفراد وٌجوز مواجهة بعضهم بالبعض األخر
عند الحاجة وإعادة استجوابهم وتدون تلك األقوال فً المحضر وبعد تالوتها علٌهم ٌوقع علٌها رئٌس المجلس
التحقٌقً أو القائم بالتحقٌق مع الشخص الذي دونت أقواله ،وإذا لم ٌكن قادراً على التوقٌع فتؤخذ بصمت إبهامه األٌسر
وإذا امتنع عن ذلك فٌدون امتناعه فً المحضر.
ثالثا ً -للمتهم إذا كان حاضراً أن ٌناقش أي شاهد من شهود اإلثبات وان ٌطلب سماع أي شاهد ٌسمٌه وللقائم بالتحقٌق
أن ٌقرر إجابة الطلب أو رفضه على أن ٌدون ذلك فً المحضر.
رابعا ً -إذا ظهر للمجلس أو القائم بالتحقٌق أن الواقعة ال تعد جرٌمة أو انه ال وجه لالتهام لعدم تحقق المسإولٌة أو
لعدم وجود أدلة تصلح الن تكون أساسا ً لالتهام أو لتحقق المسإولٌة فله أن ٌقرر ؼلق القضٌة واإلفراج عن المتهم
فوراً إن كان موقوفاًًً وٌ رفع األوراق التحقٌقٌة إلى اآلمر ،أما إذا ظهر أن الواقعة تعد جرٌمة ووجدت أدلة تصلح الن
تكون أساسا ً لالتهام فٌقرر إسناد التهمة إلٌه وفق المادة القانونٌة المتعلقة بها وٌرفع األوراق إلى اآلمر.
خامسا ً -للقائم بالتحقٌق أو المجلس التحقٌقً أن ٌؤمر بتوقٌؾ المتهم إذا رأى ما ٌدعو إلى ذلك على أن ٌدون سبب
التوقٌؾ فً المحضر وعلى أن ٌراعى الفترة القانونٌة المنصوص علٌها فً هذا القانون.
سادسا ً -بناءاً على قرار من سلطة مختصة للمجلس التحقٌقً وآمر اإلحالة أو من ٌخوله والمحكمة العسكرٌة وضع
الحجز االحتٌاطً على ُخمس الراتب الكامل للعسكري.

سابعا ًٌ -مارس آمر الوحدة وضابط التحقٌق والمجلس التحقٌقً السلطات والصالحٌات المقررة لقاضً التحقٌق
المنصوص علٌها فً قانون أصول المحاكمات الجزائٌة رقم( )23لسنة 1971المعدل فٌما ٌخص التوقٌؾ واإلجراءات
االحترازٌة .
المادة ( -)11أوالً -للمحكمة أو المجلس التحقٌقً أو القائم بالتحقٌق أو آمر الوحدة أن ٌصدر ورقة تكلٌؾ بالحضور
للمتهم أو الشاهد أو أي ذي عالقة بالدعوى أو القضٌة الجاري التحقٌق فٌها ،على أن تحرر الورقة بنسختٌن ٌبٌن
فٌهما الجهة التً أصدرتها واالسم الثالثً المكلؾ بالحضور وشهرته وعنوانه العسكري والمكان والزمان المطلوب
حضوره فٌهما ونوع الجرٌمة التً ٌجري التحقٌق فٌها ومادتها القانونٌة ،أما إذا كان المطلوب تكلٌفه بالحضور ؼٌر
عسكري فٌتم ذلك بإصدار ورقة تكلٌؾ بالحضور وٌبلػ عن طرٌق مركز شرطة محل إقامته أو عملهِ.
ثانٌا ًٌ -فهم العسكري المكلؾ بالحضور بمضمون ورقة التكلٌؾ وٌإخذ توقٌعه على النسخة األصلٌة بإمضائه أو بصمة
إبهامه وتسلم إلٌه النسخة الثانٌة وٌإشر على أصل الورقة حصول التبلٌػ مع بٌان تارٌخه وساعته وٌوقعها القائم
بالتبلٌػ ،وإذا امتنع العسكري المطلوب حضوره عن تسلم ورقة التكلٌؾ بالحضور أو كان ؼٌر قادر على التوقٌع ألي
سبب كان فعلى القائم
بالتبلٌػ أن ٌفهمه بمضمونها بحضور شاهدٌن أو آمر الوحدة وٌترك له النسخة الثانٌة بعد شرح ذلك فً النسختٌن
وٌوقعها مع الشاهدٌن أو اآلمر.
ثالثا ً -إذا تؤكد لدى سلطة التحقٌق أن الشاهد المطلوب حضوره ؼٌر قادر على الحضور لعذر مشروع فلدى إرسال احد
األعضاء إلٌه لتدوٌن إفادته متى رأت أن األحوال تسمح بذلك وللمتهم حق الحضور ومناقشة الشاهد.
رابعا ً -إذا كان الشاهد مقٌما فً محل بعٌد عن مركز سلطة التحقٌق فٌجوز أن تسمع إفادته بطرٌق اإلنابة من محكمة
التحقٌق لذلك المحل إن كان ؼٌر عسكري أو من المحكمة العسكرٌة أن وجدت وإال فمن آمر الوحدة التً ٌنتسب إلٌها
الشاهد إن كان عسكرٌا وعندئ ٍذ علٌها إن تحدد األمور المطلوب القٌام بها والوقائع التً ٌلزم تدوٌن إفادة الشاهد
بشؤنها .
خامسا ً -لسلطـة التحقٌق إحالة من تخلؾ عن الحضور من ؼٌر العسكرٌٌن بدون عذر مشروع إلى محكمة التحقٌق
المختصة التخاذ اإلجراءات القانونٌة بحقه.
المادة (:)12
آلمر الوحدة أو المجلس التحقٌقً عند حصول علمه بحدوث موت فجائً أو وفاة مشتبه بها أن ٌطلب من الطبابة
العدلٌـة إجراء عملٌة التشرٌح لمعرفة سبب الوفاة وبحضور ذوي المتوفى إذا لم ٌكونوا طرفا ً فً القضٌة إن كانوا
معلومٌن.
المادة (:)13
ٌجب تشكٌل المجلس التحقٌقً عند تحقق إحدى الحاالت اآلتٌة :
أوالً -فقدان أو تلؾ أو حصول ضرر فً مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرٌة وٌشترط لتشكٌل المجلس التحقٌقً
فً هذه الحالة أن تكون:
أ .قٌمة الضرر خارج صالحٌة آمر الوحدة فً التضمٌن.
ب .الجرٌمة ناتجة عن إهمال جسٌم.
ج .الجرٌمة قد وقعت على سالح أو العتاد أو العجالت أو على أي جزء منها نتٌجة اإلهمال الجسٌم أو المتعمد.
ثانٌا ً -حدوث نقص فً حساب الصندوق.
سلم.
ال
وقت
فً
ثالثا ً -فقدان أو فطس أو إتالؾ حٌوان
ِّ
رابعا ً -اختالس أو سرقة أي مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرٌة ،أو عند بٌع أو شراء أو رهن أو ارتهان أو
إخفاء هذه المادة أو حٌازتها بسوء نٌة أو عند التصرؾ بها تصرؾ ؼٌر مشروع.
خامسا ً -حدوث عطل أو ضرر أو إصابة فً جسم أحد العسكرٌٌن أو عند وفاته.
سادسا ً -حدوث جرٌمة قتل أو جرح بلٌػ.
المادة ( -)14أوالً -للمتهم الحق فً أن ٌبدي أقواله فً أي وقت بعد سماع أقوال أي شاهد وان ٌناقش أو أن ٌطلب
استدعائه لهذا الؽرض.
ثانٌا ً -إذا تبٌن أن للمتهم شهادة ضد متهم آخر فتدون شهادته وتفرق دعوى كل منهما.
ثالثا ً -ال ٌحلؾ المتهم الٌمٌن إال إذا كان فً مقام الشهادة على ؼٌره من المتهمٌن.

رابعا ً -ال ٌجبر المتهم على اإلجابة على األسئلة التً توجه إلٌه.
خامسا ً -ال ٌجوز استعمال أٌة وسٌلة ؼٌر مشروعة للتؤثٌر على المتهم للحصول على اعترافه و ٌعتبر من الوسائل
الؽٌر مشروعة إساءة المعاملة والتهدٌد باإلٌذاء واإلؼراء والوعد والوعٌد والتؤثٌر النفسً أو استعمال المخدرات
والمسكرات والعقاقٌر.
سادسا ً -تدون أقوال المتهم فً المحضر وٌوقعها المتهم ورئٌس المحكمة أو رئٌس المجلس التحقٌقً أو القائم
بالتحقٌق بعد تالوته علٌه وإذا امتنع المتهم عن التوقٌع فٌث ّبت ذلك فً المحضر.
سابعا ً -إذا تضمنت إفادة المتهم إقراراً بارتكابه الجرٌمة فعلى رئٌس المحكمة أو رئٌس المجلس التحقٌقً أو القائم
بالتحقٌق تدوٌنها بنفسه وتالوتها علٌه بعد الفراغ منها ثم ٌوقعها رئٌس المحكمة أو رئٌس المجلس التحقٌقً أو القائم
بالتحقٌق والمتهم وإذا رؼب المتهم فً تدوٌن إفادته بخطه فله ذلك على أن ٌتم التدوٌن أمام رئٌس المحكمة أو رئٌس
المجلس التحقٌقً أو القائم بالتحقٌق ،ثم ٌوقعها المتهم وٌثبت ذلك فً المحضر.
ثامنا ً -تدون فً المحضر الشهادات التً طلب المتهم سماعها لنفً الجرٌمة عنه وٌحقق فً األدلة األخرى التً قدمها
المتهم إال إذا تبٌن أن طلب المتهم ٌتعذر تنفٌذه أو انه ٌقصد به تؤخٌر سٌر التحقٌق بال مبرر أو لتضلٌل القضاء.
المادة ( -)15أوالً -عند ارتكـاب العسـكرٌٌن من ؼٌر الضباط لجرٌمة التؽ ٌُّب المنصوص علٌهـا فً قـانون العقوبات
العسكري فإن صالحٌة إجراء المحاكمة وفرض العقوبـة تكون لضابط التـؤدٌب ،كون جرٌمة التؽٌب هً نوع من أنواع
المخالفات.
ثانٌا ً -عند ارتكاب العسكرٌٌن ضباطا ومراتب لجرٌمة الؽٌاب أو الهروب المنصوص علٌهما فً قانون العقوبات
العسكري ،فٌجب تشكٌل مجلس تحقٌقً لتثبٌت أسباب الؽٌاب أو الهروب وأنواع وأعداد التجهٌزات والمواد العسكرٌة
األخرى التً تكون قد استصحبها وتحال األوراق التحقٌقٌة إلى المحكمة العسكرٌة.
الفرع الثالث
سلطة اآلمر عند انتهاء التحقٌق
المادة (:)16
ٌدقق آمر الوحدة األوراق التحقٌقٌة عند عرضها علٌه وٌتخذ بشؤنها احد القرارات اآلتٌة:
أوالً -إعادتها إلى سلطة التحقٌق الستكمال النواقص فٌها.
ثانٌا ً -إحالتها إلى سلطة تحقٌق أخرى إذا وجد من الضروري ذلك لسالمة التحقٌق.
ثالثا ً -المصادقة على قرار سلطة التحقٌق باإلفراج عن المتهم.
رابعا ً -إحالتها إلى ضابط التؤدٌب إذا كان قرار السلطة التحقٌقٌة ٌتضمن إسناد تهمة بجرٌمة إلى المتهم وكانت العقوبة
عن تلك الجرٌمة ضمن صالحٌاته.
خامسا ً -رفع األوراق التحقٌقٌة إلى اآلمر أو القائد المختص إذا كان الحكم خارج صالحٌته لؽرض إٌداعها إلى ضابط
التؤدٌب األقدم.
المادة (:)17
ٌحٌل آمر المنطقة أو قائد الفرقة المختص األوراق التحقٌقٌة المعروضة علٌه إلى المشاور القانونً.
للفرقة وبعد اخذ رأٌه القانونً فٌها ٌكون له إما استعمال ذات السلطات التً آلمر الوحدة أو إحالة األوراق التحقٌقٌة
إلى المحكمة العسكرٌة للبت فً القضٌة.
المادة (:)18
لوزٌر الدفاع سحب التحقٌق اإلداري وإٌداعه إلى سلطة تحقٌق أخرى وله إلؽاء القرار الصادر من أٌة سلطة تحقٌقٌة
أو أي قرار صادر فٌها استناداً إلحكام المادتٌن ( )16و( )17من هذا القانون وذلك خالل ( )30ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ
لُحوق علمه به على أن ال ٌزٌد بؤي حال من األحوال على سنة واحدة من تارٌخ صدور القرار وله فً هذه الحالة األمر
بإعادة التحقٌق وم ن ثم البت فٌه إما بالمصادقة على القرار الصادر فً القضٌة باإلفراج أو بإصدار الحكم بالعقوبة إذا
كان القرار الصادر فً القضٌة ٌتضمن إسناد تهمة إلى المتهم وكانت العقوبة عن تلك الجرٌمة تقع ضمن صالحٌاته أو
األمر بإحالة األوراق التحقٌقٌة إلى المحكمة العسكرٌة المختصة .
الفرع الرابع
توقٌؾ العسكري
المادة ( -)19أوالً -ال ٌجوز إلقاء القبض على العسكري أو توقٌفه إال بمقتضى أمر صادر من محكمة مختصة أو بناءاً
على قرار مجلس تحقٌقً أو فً األحوال التً ٌجٌز فٌها القانون ذلك .

ثانٌا ًٌ -شتمل أمر القبض على االسم الثالثً للعسكري ولقبه وهوٌته وأوصافه إن كانت معروفة ومحل إقامته واسم
وحدته العسكرٌة وصنفه ونوع الجرٌمة المسندة إلٌه والمادة القانونٌة المنطبقة علٌها وتارٌخ األمر وتوقٌع من أصدره
وختم المحكمة أو الوحدة العسكرٌة المشكل فٌها المجلس التحقٌقً.
ثالثا ًٌ -كون أمر القبض نافذ المفعول فً جمٌع أنحاء العراق وواجب التنفٌذ لكل من وجه إلٌه وأعضاء الضبط القضائً
وٌظل سارٌا ً حتى ٌتم تنفٌذه أو إلؽاءه من الجهة التً أصدرته أو من سلطة أعلى منها مخولة قانوناً.
رابعاٌ -جب اطالع العسكري المطلوب إلقاء القبض علٌه على أمر القبض الصادر بحقه والتهمة المسندة إلٌه.
خامسا ً -على كل من قبض على عسكري وفقا ً للقانون أن ٌُحضِ ر الملقى القبض علٌه إلى اقرب مركزللشرطة أو اقرب
سرٌة انضباط عسكرٌة من اجل عرضه على المحكمة التً أصدرت أمر القبض بحقه أو على المجلس التحقٌقً المشكل
فً وحدته .
سادسا ً -لكل من قبض قانونا ً على عسكري أن ٌجرده من األسلحة التً ٌحملها وعلٌه تسلٌمه فً الحال إلى الجهة التً
أصدرت أمر القبض.
المادة ( -)20أوالًٌ -وقؾ العسكري فً إحدى الحاالت اآلتٌة:
أ .إذا كانت التحقٌقات تتعلق بجرٌمة معاقب علٌها بالحبس مدة تزٌد على ( )3ثالث سنوات.
ب .إذا كان هناك ما ٌدعو إلى التخوؾ من هروب العسكري أو إخفاءه معالم الجرٌمة أو تلقٌنه شركاءه فً الجرٌمة أو
إرؼامه الشهود على اإلدالء بشهادة الزور.
ج .إذا كانت الجرٌمة المرتكبة من الجرائم المخلة باألخالق واآلداب العامة.
ثانٌا ً -فً حالة توقٌؾ أي عسكري أو عند إلقاء القبض علٌه ٌجب أن ٌحاط علما ً بسبب توقٌفه أو إلقاء القبض علٌه
خالل ( )24أربع وعشرٌن ساعة وٌجب أن ٌنظر ضابط التؤدٌب فً ضرورة إبقاء العسكري المقبوض علٌه أو
الموقوؾ خالل ( )24أربع وعشرٌن ساعة من عملٌة إلقاء القبض علٌه أو توقٌفه إال إذا حالت دون ذلك ظروؾ
طارئة على أن ال تزٌد على ( )72اثنٌن وسبعٌن ساعة وٌتعٌن على ضابط التؤدٌب إطالق سراح الموقوؾ إذا لم ٌكن
مشموالً بؤحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من البند ( أوالً) من هذه المادة .
المادة ( -)21أوالً -على آمر االنضباط العسكري توقٌؾ الضباط والمراتب إذا كان هناك أمراً صادراً من محكمة مختصة
أو أي مرجع عسكري مخول قانونا ً بتوقٌفهم أو إذا ارتكبوا جرما ً مشهوداً أو هربوا بعد القبض علٌهم.
ثانٌا ً -آلمر االنضباط العسكري توقٌؾ المراتب فورا إذا ارتكبوا بحضورهم جنحة أو ُوجدوا فً حالة سكر أو ُوجدت
ضدهم أسباب كافٌة لالعتقاد بؤنهم ارتكبوا جرٌمة معاقب علٌها بالحبس مدة سنة واحدة وعلٌهم تسفٌرهم إلى وحداتهم
فً مدة ال تتجاوز  24ساعة.
ثالثا ً -آلمر الوحدة أو الرتبة األعلى أن ٌؤمر بتوقٌؾ العسكري الذي تحت إمرته على ذمة التحقٌق فإذا كان ضابطا ً ٌجب
ؾ عن سببه.
إخبار رئٌس أركان الجٌش عن توقٌفه فوراً أو بؤسرع وقت مع تقدٌم تقرٌر وا ٍ
رابعا ً -لكل عسكري إلقاء القبض على العسكري إذا ارتكب جرما مشهودا وعلٌه تسلٌمه إلى اقرب سلطة عسكرٌة
لتقدٌمه إلى أمر وحدته.
المادة ( -)22أوالًٌ -جري توقٌؾ العسكري فً الموقؾ وٌجب إبعاده عن السجناء كلما أمكن ذلك كما ٌجب سحب ٌده
من وظٌفته العسكرٌة طٌلة مدة توقٌفه بمجرد صدور األمر بالتوقٌؾ .
ثانٌا ً -تطبق بحق الموقوؾ المعاملة المتناسبة مع الؽاٌة المتوخاة من التوقٌؾ وبحسب ما هو مدون فً مذكرة
التوقٌؾ.
ثالثا ً -للموقوؾ إذا لم تدون كٌفٌة توقٌفه أن ٌزاول هواٌاته الخاصة كالكتابة والقراءة فً الموقؾ بوجه ٌتناسب مع
رتبته وٌسمح له بالمشً فً أوقات معلومة وضمن حدود معٌنة وال ٌسمح له بحضور االجتماعات العامة.
رابعا ًٌ -جب أن ٌرتدي الموقوؾ كسوته العسكرٌة كاملة خالل أوقات الدوام الرسمً.
خامسا ً -للضابط الموقوؾ الذي ٌرى أن توقٌفه كان بؽٌر حق أو حصلت إساءة إلٌه أو لم ٌنصفه اآلمر بالتوقٌؾ أن
ٌعرض حالته على المشاور القانونً فً الفرقة وعلٌة إصدار األمر بإجراء التحقٌق والبت فً القضٌة خالل مدة ال
تتجاوز ( )7سبعة أٌام.
سادسا ًٌ -جوز باالتفاق مع الشرطة المحلٌة إٌداع العسكري فً مواقفها عندما ال ٌتوفر موقؾ مناسب فً الوحدة
العسكرٌة.
المادة (-)23أوالً -مع مراعاة أحكام المادة ( )20من هذا القانون ٌجوز توقٌؾ العسكري لمدة ال تزٌد على ( )3ثالث
أٌام إذا كان ضابطا ولمدة ال تزٌد على ( )7سبعة أٌام إذا كان نائب ضابط أو ضابط صؾ ولمدة ال تزٌد على

()10عشرة أٌام إذا كان جندٌا وٌجب المباشرة بإجراء التحقٌق فً التهمة المسندة إلٌه حال إٌداعه التوقٌؾ.

ثانٌا ً -إذا انقضت المدة المعٌنة للتوقٌؾ المنصوص علٌها فً البند (أوال) من هذه المادة قبل انتهاء التحقٌق فلسلطة
التحقٌق أن تطلب من المشاور القانونً تمدٌد مدة التوقٌؾ لمرة واحدة وٌجب خالل هذه المدة إنهاء التحقٌق والبت فً
مصٌر الموقوؾ سواء بإخالء سبٌله أو بإحالته إلى المحكمة العسكرٌة وفً حالة إٌداع القضٌة إلى المحكمة العسكرٌة
فؤن آمر تمدٌد التوقٌؾ أو إخالء السبٌل ٌعود للمحكمة المذكورة .
ثالثا ً -إذا اقتضً تمدٌد التوقٌؾ ألكثر من المدد المنصوص علٌها فً البندٌن (أوال) و(ثانٌا) من هذه المادة بسبب
ؼموض القضٌة أو ألجل استكمال األدلة ،فلسلطة التحقٌق إٌداع األوراق التحقٌقٌة إلى المحكمة العسكرٌة المختصة
لتقرٌر ما إذا كانت هناك ضرورة توجب استمرار التوقٌؾ ولهذه المحكمة أن تقرر ما ٌقتضً سواء بتمدٌد التوقٌؾ
لمدة ت ّعٌنها أو إخالء سبٌل الموقوؾ.
المادة ( -)24أوالًٌ -جوز إخالء سبٌل العسكري من التوقٌؾ بؤمر من السلطة التً أمرت بتوقٌفه أو من السلطة
التحقٌقٌة التً أجرت التحقٌق معه.
ثانٌا ً -مع مراعاة حكم البند (أوال) من هذه المادة ٌُش َعر رئٌس أركان الجٌش وقائد
الفرقة أو آمر اللواء عند إخالء سبٌل الضابط من التوقٌؾ للعلم فقط.
المادة ( -)25أوالً -إذا ظهر لسلطة التحقٌق لسبب ما أن تفتٌش مسكن العسكري أو الكشؾ علٌه قد ٌساعد التحقٌق فً
العثور على مستند أو ماله مساس بالجرٌمة فعلٌها أن تستحصل أمرا قضائٌا بالتفتٌش من محكمة التحقٌـق المختصة
وٌكـون التفتٌش بإشراؾ القاضً ووفقا ألحكام قانون أصول المحاكمات الجزائٌة
رقم ( )23لسنة . 1971
ثانٌا ً -أذا ظهر للمحكمة العسكرٌة لسبب ما أن تفتٌش مسكن العسكري أو الكشؾ علٌه قد ٌساعد التحقٌق فً العثور
على مستند أو ما له مساس بالجرٌمة فلها أن تصدر أمرا قضائٌا بالتفتٌش وٌكون التفتٌش وفقا لما هو منصوص علٌه
فً البند (أوال) من هذه المادة على أن تعٌن المحكمة احد أعضائها للمشاركة فٌه ولعضو المحكمة طلب ضبط أي
مستند أو أي شئ آخر مما هو مطلوب و ٌُستفٌد منه فً التحقٌق .
الفصل الثالث
اختصاص المحاكم العسكرٌة
الفرع األول
محكمة ضابط التؤدٌب
المادة ( -)26أوالًٌ -سمً أمر الوحدة العسكرٌة ،سرٌة كانت أم فوجا أم كتٌبة فً وحدته ضابط تؤدٌب ال تقل رتبته عن
نقٌب لمحاكمة من هم فً وحدته من المراتب من جمٌع الرتب ،وتصادق األحكام التً ٌصدرها أو تنقض أو تعدل من
أمر الوحدة .
ثانٌا ًٌ -سمً قائد الفرقة فً كل وحدة عسكرٌة لواء فما فوق أو بمستواه ،ضابط تؤدٌب أقدم ال تقل رتبته عن مقدم
لمحاكمة ضباط الفرقة والضباط فً الدوائر والمدٌرٌـات المعادلـة لها ممن هم دون رتبة مقدم عن الجرائم االنضباطٌة
التً ٌرتكبونها ،وتصادق األحكام التً ٌصدرها أو تعدل أو تنقض من قائد الفرقة أو من هو بمستواه أو من ٌخوله أٌا
منهما.
ثالثا ً -عند وقوع الجرٌمة االنضباطٌة من الضابط ممن هو برتبة مقدم فما فوق ٌُش َّكل مجلسا تحقٌقٌا ً وٌصدر المجلس
قراره الذي ٌعرض على اآلمر للمصادقة علٌه أو نقضه أو تعدٌله.
رابعا ًٌ -كون الطعن فً قرارات ضابط التؤدٌب األقدم أو ضابط التؤدٌب لدى المشاور القانونً فً الفرقة خالل ( )30
ثالثٌن ٌوما من تارٌخ صدور القرار بناء على طلب من المحكوم علٌه أو وكٌله وتكون قرارات المشاور القانونً
بالنقض أو التصدٌق أو التعدٌل باتة.
خامسا ًٌ -كون الطعن فً القرارات الصادرة من المجالس التحقٌقٌة المشكلة لدى المستشار القانونً العام خالل ()30
ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ صدور القرار وتكون قرارات المستشار القانونً العام بالنقض أو التصدٌق أو التعدٌل باتة.
سادسا ً -إذا انتقل من ارتكب إحدى الجرائم االنضباطٌة إلى وحدة أخرىٌ ،قوم ضابط التؤدٌب فً الوحدة الجدٌدة
بمحاكمته عن تلك الجرٌمة.
سابعا ًٌ -كون القائد العام للقوات المسلحة ووزٌر الدفاع ضابطً تؤدٌب لوحدات الجٌش كافة ،وٌكون مفتشو الجٌش

ضباط تؤدٌب لجمٌع وحدات الجٌش عند قٌامهم بتفتٌشها.
ثامنا ًٌ -تولى ضابط التؤدٌب أو ضابط التؤدٌب األقدم القٌام باإلجراءات التحقٌقٌة حال حصول علمه بالجرٌمة االنضباطٌة
بعد تبلٌؽه بها من قائد الفرقة أو األمر.
تاسعا ًٌ -سمى فً كل من الفٌلق والمدٌرٌة والدائرة والتشكٌالت األخرى ضابط تؤدٌب ال تقل رتبته عن عقٌد إلجراء
محاكمة من هو دونه رتبة وٌنتسب إلى هذه القٌادات أو المدٌرٌات أو الدوائر أو التشكٌالت ،وٌكون الطعن فً قرارات
ضابط التؤدٌب لدى المستشار القانونً العام خالل ( )30ثالثٌن ٌوما من تارٌخ صدور القرار ،وتكون قرارات المستشار
القانونً العام بالنقض أو التصدٌق أو التعدٌل باتة.
المادة (:)27
تشمل جرائم الضبط الجرائم االنضباطٌة المنصوص علٌها فً قانون العقوبات العسكري رقم ( ) لسنة ( ) والمخالفات
بصورة عامة.
المادة ( -)28أوال -تجرى المحاكمة فً الدعوة الموجزة من اقرب ضابط تؤدٌب أقدم ممنوح سلطات جزائٌة.
ثانٌا -للقائد األعلى تبلٌػ ضابط التؤدٌب األقدم الذي ٌكون تحت إمرته آمر وحدة المتهم إجراء المحاكمة الموجزة
مباشرة فً إحدى الحاالت اآلتٌة:
أ -إذا وقعت الجرٌمة علنا.
ب -إذا انطوت الجرٌمة على إهانة اآلمر العسكري.
ج -إذا وقع الفعل من عدة أشخاص ٌنتسبون إلى الوحدات الموجودة تحت إمرته.
د -إذا علم أمر الوحدة األدنى بالفعل ولم ٌقم بتبلٌػ ضابط التؤدٌب لمحاكمة المتهم واتخاذ اإلجراءات القانونٌة بحقه
هـ -إذا لم ٌوجد ضابط تؤدٌب قرٌب ذو سلطة جزائٌة بالقرب من وحدة المتهم المطلوب محاكمته.
المادة (-)29أوال -أ -لضابط التؤدٌب عند محاكمة الضابط أن ٌفرض علٌه إحدى العقوبات المنصوص علٌها فً المادة
(  )79من قانون العقوبـات العسكـري رقم ( ) لسنة .2007
بٌ -جوز الجمع بٌن عقوبة التوبٌخ وأٌة عقوبة أخرى من العقوبات المنصوص علٌها فً المادة ( )79من قانون
العقوبات العسكري رقم ( ) لسنة . 2007
ثانٌا -أ -لضابط التؤدٌب عند محاكمة المراتب أن ٌفرض إحدى العقوبات المنصوص علٌها فً المادة ( )80من قانون
العقوبات العسكري رقم ( ) لسنة .2007
ب -ال ٌجوز فرض عقوبة الحجز إال على من هو برتبة جندي أو جندي أول أو نائب عرٌؾ وال ٌجوز الجمع بٌن عقوبة
االحتجاز وأٌة عقوبة أخرى باستثناء قطع الراتب.
ج -ال ٌجوز الجمع بٌن عقوبة تنزٌل الرتبة وأٌة عقوبة أخرى .
دٌ -جوز الجمع بٌن عقوبة التوبٌخ وأٌة عقوبة أخرى عدا عقوبة تنزٌل الرتبة.
ثالثا -للقائد العام للقوات المسلحة والوزٌر وضابط التؤدٌب األقدم وضابط التؤدٌب إصدار قرار بتضمٌن العسكري
استنادا إلى قرار المجلس التحقٌقً أو القائم بالتحقٌق إذا أدى فعله إلى حصول ضرر إضافة إلى العقوبات االنضباطٌة
التً ٌفرضها ضمن صالحٌته القانونٌة على النحو األتً:
أ -القائد العام للقوات المسلحة بما ال ٌزٌد على (  )1500000ملٌون وخمسمائة ألؾ دٌنار.
ب -وزٌر الدفاع بما ال ٌزٌد على (  )1000000ملٌون دٌنار.
ج -ضابط التؤدٌب األقدم بما ال ٌزٌد على (  )750000سبعمائة وخمسٌن ألؾ دٌنار.
د -ضابط التؤدٌب بما ال ٌزٌد على (  )500000خمسمائة ألؾ دٌنار.
المادة (:)30
ٌُنفذ الحكم الصادر من ضابط التؤدٌب األقدم أو ضابط التؤدٌب بعد تبلٌػ المحكوم علٌه بالحكم وال ٌجوز تعدٌله أو إلؽاإه
بعد ذلك إال فً إحدى الحالتٌن اآلتٌتٌن:
أوالً -إذا قدم المتهم طعنا خالل مدة الطعن القانونٌة.
ثانٌا ً -إذا كانت العقوبة المحكوم بها قد صدرت خطؤ أو صدرت من ضابط ؼٌر مخول بالحكم ,فعلى اآلمر األعلى رتبة
تبلٌػ ضابط التؤدٌب األقدم أو ضابط التؤدٌب بتعدٌل العقوبة أو إلؽائها خالل (  )60ستٌن ٌوما من تارٌخ صدور القرار
بالعقوبة.
المادة (:)31

تجري المحاكمة فً الدعوى الموجزة أمام ضابط التؤدٌب األقدم أو ضابط التؤدٌب وفق ما ٌؤتً:
أوالًٌ -بلػ قائد الفرقة أو من ٌخوله أو من هو بمنصبه أو أمر الوحدة شفهٌا أو كتابٌا ضابط التؤدٌب األقدم أو ضابط
التؤدٌب بمحاكمة المتهم.
ثانٌا ًٌ -قوم ضابط التؤدٌب األقدم أو ضابط التؤدٌب بتعٌن ٌوم للمحاكمة وتبلٌػ المتهم به وٌعطى فترة ال تقل عن ()72
اثنان وسبعون ساعة قبل المحاكمة لتحضٌر دفوعه.
ثالثا ًٌ -قوم ضابط التؤدٌب األقدم أو ضابط التؤدٌب باستدعاء المتهم لؽرض المحاكمة وللمتهم استدعاء احد آمرٌه أو
احد أفراد الوحدة لحضور المحاكمة.
رابعا ً -فً الٌوم المعٌن للمحاكمة ٌحضر المتهم وبعد أن ٌفهمه ضابط التؤدٌب األقدم أو ضابط التؤدٌب لضابط التؤدٌب
بخالصة التهمه المسندة إلٌه ٌجري استجوابه عنها.
خامسا ً -األقدم وضابط التؤدٌب أن ٌستدعً المشتكً أو المخبر أو المدعً بالحق الشخصً والشهود لسماع شهاداتهم
وله أن ٌعٌد استجوابهم كما أن له أن ٌسمع أي شهادة أخرى لتؤٌٌد االتهام آو نفٌه.
سادسا ً– للمتهم الحرٌة التامة فً مناقشة الشهود.
سابعا ً -للمتهم الحق فً السكوت وال ٌُستنتج من ممارسته هذا الحق أي قرٌنة ضده.
ثامنا ً -للمتهم الحق فً اختٌار ضابط ٌحمل رتبة ال تقل عن رتبة ضابط التؤدٌب من وحدة المتهم ٌحضر معه إثناء
التحقٌق لٌقدم له المساعدة وفً حالة ثبوت التهمة على المتهم فعلى ضابط التؤدٌب تدوٌن التهمة فً بٌان مكتوب
تعطى نسخة منه إلى المتهم مع نسخ من جمٌع األدلة الموثقة التً تم اعتمادها فً إثبات مقصرٌته.
تاسعا ًٌ -منح المتهم ( )24أربع وعشرٌن ساعة قبل إجراء المحاكمة لتحضٌر دفاعه.
عاشراً -إذا ظهر أن األدلة المقدمة ؼٌر كافٌة إلدانة المتهم فٌقرر اإلفراج عنه فورا وإطالق سراحه ما لم ٌكن مطلوبا ً
أو موقوفا لسبب أخر.
حادي عشر -إذا ظهر أن الفعل المسند إلى المتهم ٌعد جرٌمة من جرائم الضبط فله أن ٌصدر الحكم علٌه بالعقوبة
المناسبة ضمن نطاق سلطته الجزائٌة.
ثانً عشر -أذا ظهر أن الفعل المسند إلى المتهم مما ٌستحق عقوبة اشد مما هو ضمن سلطته أو أن جرٌمته لٌست من
جرائم الضبط فعلٌه أن ٌصدر قراره بإحالة القضٌة إلى آمر الوحدة آو الرتبة األعلى.
ثالث عشر -على آمر الوحدة أو الرتبة األعلى عند وصول القضٌة إلٌه أن ٌصدر قراره إلـى ضابط التـؤدٌب األقدم
بمعـاقبة المتهم ونوع العقوبة ومقدارها أو أن
ٌحٌلها إلى المشاور القانونً ألخذ رأٌه القانونً فً تشكٌل مجلس تحقٌقً للتحقٌق فً القضٌة أو إلحالتها إلى
المحكمة المختصة إلصدار القرار فٌها .
المادة (:)32
على كل ضابط تؤدٌب أو ضابط تؤدٌب أقدم أن ٌمسك سجال بجرائم الضبط التً تجري محاكمتها أمامه حسب النموذج
الذي ٌعده وزٌر الدفاع أو من ٌخوله وٌدون فٌه كل حكم ٌصدره فً تلك الجرائم.
الفــرع الثانً
المحكمة العسكرٌة
المادة ( -)33أوال -تشكل المحكمة العسكرٌة من رئٌس ال تقل رتبته عن عقٌد حقوقً ولدٌة خدمة قانونٌة ال تقل عن
( )12أثنى عشر سنة وعضوٌن ال تقل رتبة أي منهما عن مقدم حقوقً وعضو احتٌاط ال تقل رتبته عن رائد حقوقً.
ثانٌاٌ -شترط فً كل من رئٌس وعضوي المحكمة ما ٌؤتً:
أ -أن ال ٌكون محكوما علٌه بجناٌة آو جنحة مخلة بالشرؾ.
ب -أن ال ٌوجد دلٌل على ارتكابه جرائم حرب أو أعمال تنطوي على انتهاك لحقوق اإلنسان.
ج -أن ال ٌكون احد عناصر األجهزة القمعٌة للنظام السابق.
د -أن ٌكون حسن السمعة والسلوك.
هـ  -أن ال ٌكون مشموال بقانون اجتثاث البعث .
المادة (-)34أوالً -تشكل دائرة باسم دائرة االدعاء العام ٌرتبط بها كافة المدعون العامون إدارٌاً وفنٌا ً وترتبط بدائرة
المستشار القانونً العام.
ثانٌا ًٌ -تولى االدعاء بالحق العام ضابط حقوقً ٌحضر المرافعات وٌقدم المطالعات والطلبات والدفوع القانونٌة.
ثالثا ًٌ -قدم المدعً العام العسكري الطعن فً األحكام إلى محكمة التمٌٌز العسكرٌة وعلى المشاور القانونً إرسال
القضٌة إلى المحكمة معززة بمطالعة.

رابعا ًٌ -شترط فً المدعً العام العسكري توفر الشروط المنصوص علٌها فً البند (ثانٌا) من المادة ( )33من هذا
القانون.
المادة (:)35
للمتهم المحال على المحكمة العسكرٌة فً قضاٌا الجناٌات توكٌل احد المحامٌن المدنٌٌن وفً حالة عدم وجود محامً
ٌنتدب له محامً تدفع أجوره من خزٌنة الدولة.
المادة (:)36
ٌشترط فٌمن ٌعٌن مستشارا قانونٌا عاما فً وزارة الدفاع ما ٌؤتً:
أوالً -أن ال ٌقل عمره عن ()45خمس وأربعٌن سنة.
ثانٌا ً -أن تكون لدٌه خدمة أو ممارسة قانونٌة أو قضائٌة فً المحاكم أو الدوائر القانونٌة فً الوزارات أو الجهات ؼٌر
المرتبطة بوزارة أو كالهما مدة ال تقل عن (  )20عشرٌن سنة.
المادة (:)37
ٌعٌن فً دائرة المستشار القانونً العام وفً كل من الرئاسات والقٌادات والفرق والمدٌرٌات والدوائر األخرى عدد من
المشاورٌن القانونٌن والمشاورٌن المساعدٌن ٌمارسون الصالحٌات المخولة لهم من المستشار القانونً العام.
الفرع الثالث
المحكمة العسكرٌة المشتركة
المادة ( -)38أوالًٌ -شكل القائد العام للقوات المسلحة وباقتراح من وزراء الدفاع والداخلٌة واألمن الوطنً ورئٌس
جهاز المخابرات محكمة عسكرٌة مشتركة من ثالثة ضباط حقوقٌٌن ال تقل رتبهم عن عقٌد حقوقً أو موظؾ مدنً من
جهاز المخابرات أو وزارة األمن الوطنً ممن لدٌهم خدمة أو ممارسة قانونٌة ال تقل عن اثنً عشر سنة ومدعً عام
عسكري ٌسمٌه وزٌر الدفاع على أن ٌكون رئٌس المحكمة من الضباط الحقوقٌٌن فً القوات المسلحة واحد األعضاء
من ضباط الشرطة الحقوقٌٌن واألخر من ضباط جهاز المخابرات أو وزارة األمن الوطنً من الحقوقٌٌن لحسم القضاٌا
التً تحدث بٌن إفراد الجٌش ومنتسبً وزارتً الداخلٌة واألمن الوطنً وجهاز المخابرات الوطنً العراقً وتصدر
قراراتها باألكثرٌة.
ثانٌا ًٌ -شكل وزٌر الدفاع لجنة تحقٌق مشتركة برئاسة ضابط حقوقً ال تقل رتبته عن عقٌد فً الجٌش وعضوٌة
ممثلٌن عن كل من وزارة الداخلٌة ووزارة الدولة لشإون األمن الوطنً وجهاز المخابرات الوطنً العراقً للتحقٌق فً
القضاٌا التً تحدث بٌن منتسبً تلك الجهات.
ثالثا ً -تقوم اللجنة التحقٌقٌة المشتركة بالتحقٌق فً القضاٌا التً تودعها إلٌها الجهات الممثلة فً اللجنة وٌكون لهذه
اللجنة صالحٌا ت واختصاصات المجلس ألتحقٌقً المنصوص علٌها فً هذا القانون .ولها أن تقرر إحالة أٌة قضٌة إلى
قاضً التحقٌق المختص إذا وجدت أنها ال تتعلق بالوظٌفة وٌكون قرارها بهذا الشؤن باتا.
رابعاً :فٌما عدا القرارات المتخذة بإحالة القضٌة إلى قاضً التحقٌق المختص ترسل اللجنة قراراتها فً القضاٌا إلى
دائرة المستشار القانونً فً الجهة التً ٌنتسب إلٌها المتهم لٌقوم بدوره بإحالة القضٌة إلى المحكمة العسكرٌة
المشتركة.
خامساً :ترسل األحكام الصادرة من المحكمة العسكرٌة المشتركة إلى محكمة التمٌٌز العسكرٌة تلقائٌا خالل ( )30ثالثٌن
ٌوما ً من تؤرٌخ القرار.
الفرع الرابع
محكمة التمٌٌز العسكرٌة
المادة (-)39أوالً -تإلؾ باقتراح من القائد العام للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء محكمة تمٌٌز عسكرٌة على
النحو اآلتً:
أ -رئٌس بدرجة قاضً من الصنؾ األول ٌنتدب من محكمة التمٌٌز االتحادٌة.
ب -نائبان للرئٌس ال تقل رتبة أي منهما عن عمٌد حقوقً ،ولدٌه خدمة قانونٌة أو قضائٌة ال تقل عن ( )12اثنتً
عشرة سنة.
ج -أربعة أعضاء أصلٌٌن وواحد احتٌاط من الضباط الحقوقٌٌن ال تقل رتبة أي منهم عن عقٌد حقوقً ممن لدٌهم خدمة
قانونٌة أو قضائٌة ال تقل عن ( )10عشر سنوات.
ثانٌا ً -تشكل فً محكمة التمٌٌز العسكرٌة وبقرار من القائد العام للقوات المسلحة هٌئتان على النحو اآلتً:
أ -الهٌئة المتخصصة األولى وتتولى النظر فً األحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرٌة وفق أحكام قانون
العقوبات العسكري رقم ( ) لسنة .2007

ب -الهٌئة المتخصصة الثانٌة وتتولى النظر فً األحكام والقرارات الصادرة من المحاكم العسكرٌة وفق أحكام القوانٌن
العقابٌة األخرى.
ثالثا ً -تنعقد أي من الهٌئتٌن المنصوص علٌهما فً الفقرتٌن (أ) و (ب) من البند (ثانٌا) من هذه المادة بؤمر من رئٌس
المحكمة وبرئاسة نائب الرئٌس وعضوٌة اثنٌن من أعضاء المحكمة وتصدر قراراتها باالتفاق.
رابعا ً-أٌ -كتمل نصاب انعقاد الهٌئة العامة لمحكمة التمٌٌز العسكرٌة بحضور رئٌس المحكمة وعضوٌة نائبً الرئٌس
واألعضاء األصلٌٌن.
ب– تتخذ الهٌئة العامة قراراتها باالتفاق أو باألكثرٌة فً الحاالت اآلتٌة:
 -1أحكام اإلعدام.
 -2القضاٌا التً اختلفت بشؤنها آراء الهٌئة المتخصصة .
 -3قضاٌا إعادة المحاكمة.
 -4القضاٌا التً ٌقرر رئٌس المحكمة عرضها على الهٌئة العامة.
الفرع الخامس
إحالة الدعوى إلى المحكمة العسكرٌة
المادة ( -)40أوالً -للقائد العام للقوات المسلحة والوزٌر أو رئٌس أركان الجٌش أو من ٌخوله أي منهما إحالة المتهم
إلى المحكمة العسكرٌة المختصة إذا رأى أن األدلة كافٌة إلدانته عن التهمة المنسوبة إلٌه.
ثانٌا ً -لقائد الفٌلق ولقائد الفرقة أو من هو بمنصبٌهما ،أو من ٌخوله أي منهما إحالة المتهم إلى المحكمة العسكرٌة
المختصة لمحاكمته ،إذا رأى أن األدلة كافٌة إلدانته عن التهمة المنسوبة إلٌه.
ثالثا ًٌ -عد قادة القٌادات آمري إحالة للمحاكم العسكرٌة القرٌبة من وحدة العسكري أو من ٌخوله وزٌر الدفاع .
رابعا ً -ترفق بالقضٌة أالوراق اآلتٌة:
أ -أمر اإلحالة إلى المحكمة العسكرٌة وٌجب أن ٌتضمن هوٌة المتهم واسم رئٌس المحكمة العسكرٌة وأسماء عضوٌها
والمدعً العام العسكري.
ب -األوراق التحقٌقٌة الواردة من دوائر الشرطة أو الجهات التحقٌقٌة األخرى.
ج -جدول الضبط للمتهم وكنٌته إن كان جندٌا ً أو ضابط صؾ أو نائب ضابط وخط خدمته إذا كان ضابطاً.
د -قائمة ذمم المتهم المتضمنة بٌانا ً مفصال عن دٌون الحكومة المترتبة علٌها.
هـ  -ورقة االتهام التً ٌجب أن تدرج فٌها الجرٌمة المسندة إلى المتهم والمادة القانونٌة المنطبقة علٌها وتارٌخ
وقوعها وخالصتها على أن تكون موقعة من آمر اإلحالة أو من ٌخوله.
و -جمٌع األدلة التحقٌقٌة المتعلقة بالجرٌمة العسكرٌة التً وجهت له تهمة ارتكابها.
خامسا ً -تعطى نسخة من األوراق التحقٌقٌة إلى وحدة المتهم لالطالع علٌها وتزوٌده بنسخة منها.
المادة (:)41
على رئٌس المحكمة العسكرٌة عند ورود أمر اإلحالة أن ٌدقق األوراق المرفقة به فإن وجدها كاملة ٌعٌن ٌوما ً
للمحاكمة خالل سبعة أٌام فً دعاوي الجنح وخالل خمسة عشر ٌوم فً دعاوي الجناٌات من تارٌخ ورود األوراق
التحقٌقٌة وٌخبر أعضاء المحكمة والمدعً العام وٌبلػ األشخاص المطلوب حضورهم ،وإن وجد فٌها نواقص تحقٌقٌه
فعلٌه إعادتها إلى مرجعها الستكمال تلك النواقص.
المادة (:)42
ال ٌكون رئٌسا ً أو عضوا أو مدعٌا عاما أو ضابطا حقوقٌا معٌنا للدفاع عن المتهم فً المحكمة العسكرٌة كل من:
أوالً :المتضرر من الجرٌمة أو له منفعة مالٌة متعلقة بالجرٌمة المنظورة.
ثانٌاً :المتصل بالمتهم أو بالمتضرر من الجرٌمة بقرابة نسبٌة أصالً أو فرعا ً إلى الدرجة الثالثة أو كان ذا قرابة صهرٌه
معهما إلى الدرجة الثانٌة وإن نزلت.
ثالثاً :اآلمر بإحالة المتهم إلى المحكمة العسكرٌة أو القائم بالتحقٌق فً جرمه أو اآلمر الذي رفع تقرٌر الجرٌمة عن
المتهم.
رابعاً :الشاهد أو الخبٌر المست َمعة إفادته فً الدعوى وكل من أبدى رأٌا قانونٌا ً تحرٌرٌا ً فً أوراق القضٌة.
الفصـل الرابـع
إجراءات المحاكمة
الفرع األول
قواعد عامة

المادة (:)43
ً
للمتهم وللمتضرر من الجرٌمة أن ٌوكل محامٌا للدفاع عنه أمام المحكمة العسكرٌة وإذا لم تكن للمتهم القدرة على
توكٌل محام تقوم المحكمة العسكرٌة بانتداب محام له فً الجرائم الجنائٌة ،وتحدد أتعابه وفقا لما هو منصوص علٌه
فً قانون أصول المحاكمات الجزائٌة رقم (  ) 23لسنة 1971المعدل ولٌس للمحكمة الحق بالمباشرة بإجراءات
المحاكمة قبل حضور المحامً المنتدب.
المادة (-)44أوالً -تكون المحاكمات فً المحاكم العسكرٌة علنٌة ؼٌر أن لها أن تقرر إجراء المحاكمات كلها أو بعضها
بصورة سرٌة ألحد األسباب التالٌة:
أ  -إذا كانت الجرٌمة تتعلق باألخالق واآلداب العامة.
ب -المحافظة على األمن العام.
ج -إذا كان هناك ما ٌدعو إلى اإلضرار بالجهة العسكرٌة.
ثانٌا ً -ال ٌجوز حضور من هو أدنى رتبة من المتهم فً المحاكمات العلنٌة إال إذا كانت له عالقة بها ولرئٌس المحكمة
إخراجه من قاعة المحكمة ألسباب انضباطٌة.
ثالثا ً -لرئٌس المحكمة أن ٌخرج من قاعة المحكمة كل من ٌخل بضبط الجلسة وله أن ٌمنع حضور كل من لم ٌكملوا
سن ( )15الخامسة عشرة من العمر.
الفرع الثانً
ضبط الجلسة وإدارتها
المادة (:)45
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئٌس المحكمة.
المادة ( -)46أوالً -للمحكمة العسكرٌة أن تتخذ اإلجراءات القانونٌة بحق كل عسكري أتى عمال أو تفوه بكالم من شؤنه
أن ٌمس كرامة المحكمة أو إهانة أحد أفراد هٌئتها بعد تدوٌن إفادته وتثبٌت الواقعة فً محضر ترسله إلى أقرب وحدة
شرطة عسكرٌة إلٌصاله إلى وحدته للمباشرة بإجراء التحقٌق معه.
ثانٌا ً -إذا كان مرتكب الفعل المنصوص علٌه فً البند (أوالً) من هذه المادة ؼٌر عسكري فللمحكمة أن تقرر إحالته
مخفورا إلى محكمة التحقٌق المختصة مع محضر بالواقعة.
المادة(:)47
ٌقوم بكتابة محاضر الجلسات فً المحكمة العسكرٌة كاتب ضبط.
المادة(:)48
عند تشكٌل المحكمة ٌجلس الرئٌس فً الوسط وعلى ٌمٌنه أقدم العضوٌن رتبة وعلى ٌساره العضو اآلخر وٌجلس
المدعً العام والمحامً فً المكان المخصص لكل منهما.
الفـرع الثــالث
المحاكمة

المادة (-)49أوالً -تبدأ المحاكمة بعد إحضار المتهم وتدوٌن هوٌته و ٌتلو رئٌس المحكمة أمر اإلحالة ثم ٌسؤل المتهم
عما إذا كان لدٌه اعتراض على هٌئة المحكمة فإن أجاب بالنفً ٌطلب منه بٌان المحامً الذي ٌتولى تمثٌله أمام
المحكمة وفً حالة عدم توكٌله المحامً لعدم القدرة تنتدب المحكمة محامٌا له فً قضاٌا الجناٌات ٌتولى الدفاع عنه
وتتحمل خزٌنة الدولة أتعابه وفق أحكام هذا القانون .ثم ٌبدأ بالمحاكمة.
ثانٌا ً -فً حالة اعتراض المتهم على هٌئة المحكمة علٌه أن ٌبٌن سببه فإذا تحققت فٌه إحدى حاالت الرد المنصوص
علٌها فً المادة ( )42من هذا القانون فعلى المحكمة أن تدونها فً المحضر وتطلب من آمر اإلحالة استبدال المطلوب
رده وإال فتدون األسباب الداعٌة إلى عدم قبول الرد وتستمر فً المحاكمة.
ثالثا ًٌ -باشر رئٌس المحكمة بتالوة التهمة على المتهم وإحاطته علما بها وتوضٌحها له فإذا أعترؾ المتهم بالتهمة
المسندة إلٌه ٌدون اعترافه فً ورقة االتهام وللمحكمة باالستناد إلى هذا االعتراؾ وعند وجود قرائن أخرى تإٌده وبعد
أن تتحقق من إن المتهم ٌقدر نتٌجة اعترافه ،تصدر حكمها باإلدانة وإذا كانت الجرٌمة التً ٌُحاكم عنها عقوبتها
اإلعدام أو السجن المإبد فٌجب على المحكمة أن تعزز االعتراؾ بؤدلة أو قرائن تجعل االعتراؾ مطابقا ً الواقع وفً
حالة عدم اعتراؾ المتهم أو عدم اعتداد المحكمة باعترافه ألسباب تدونها فً المحضر أو عدم إبدائه دفعا ،تشرع

المحكمة بالمحاكمة.
رابعا ًٌ -قدم المدعً العام العسكري بٌانا بخالصة القضٌة واألدلة التً ٌستند إلٌها وإذا كان هناك مدع بالحق الشخصً
ٌدعى إلى المحكمة لتدوٌن أقواله.
المادة (-)50أوالً -عند البدء باستماع إفادة الشهود ٌسؤل الشاهد عن اسمه وشهرته ومهنته وعمره ومحل إقامته
وعالقته بالخصوم وٌحلؾ الٌمٌن القانونٌة وفق الصٌؽة اآلتٌة ( :وهللا العظٌم إنً أشهد بالصدق كله وال أقول إال
الحق).
ً
ثانٌا ًٌ -إدي الشاهد شهادته شفاها وال تجوز مقاطعته أثناء أدائها وإذا تعذر علٌه الكالم لعلة ثابتة بتقرٌر طبً فتؤذن له
المحكمة بكتابة شهادته وللمحكمة أن توجه إلٌه ما تراه من األسئلة الالزمة لظهور الحقٌقة ولإلدعاء العام والمدعً
والمتهم ووكٌلة حق مناقشة الشاهد وتوجٌه األسئلة واالستٌضاحات الالزمة إلظهار الحقٌقة.
ثالثا ًٌ -جب إبعاد الشاهد أثناء سماع شاهد آخر وتجوز مواجهة شاهد بآخر أثناء أداء الشهادة.
رابعا ًٌ -جب أن تنصب الشهادة على الوقائع التً ٌستطٌع الشاهد إدراكها بإحدى حواسه.
خامسا ً -للمحكمة أن تؤمر بتالوة الشهادة التً سبق أن أدلى بها الشاهد أثناء التحقٌق االبتدائً أو أمام محكمة أخرى
إذا ادعى أنه ال ٌتذكر وقائع الحادثة التً شهد فٌها كلها أو بعضها أو إذا تباٌنت شهادته أمام المحكمة مع أقواله
السابقة وللمحكمة وللخصوم ووكالئهم مناقشته فً كل ذلك.
سادسا ً -للمحكمة أن تسمع شهادة أي شخص ٌحضر أمامها من تلقاء نفسه لإلدالء بمعلوماته ولها أن تكلؾ أي شخص
بالحضور أمامها لتؤدٌة شهادته متى رأت أن شهادته منتجة فً كشؾ الحقٌقة.
سابعا ً -إذا لم ٌحضر الشاهد أو تعذر سماع شهادته بسبب وفاته أو عجزه عن الكالم أو فقده أهلٌة الشهادة أو جهالة
محل إقامته فللمحكمة أن تقرر تالوة الشهادة التً سبق أن أدلً بها أثناء التحقٌق االبتدائً أو أمام محكمة أخرى فً
نفس الدعوى وتعتبرها بمثابة شهادة أُدلً بها.
ثامنا ً -إذا اعتذر الشاهد بمرضه أو بؤي عذر آخر عن الحضور ألداء الشهادة جاز للمحكمة أن تنتقل إلٌه وتسمع
شهادته بعد إخبار الخصوم بذلك أو أن تنٌب أحد أعضائها لالستماع إلى شهادته على أن ٌثبت ذلك فً محضر ٌرسل
إلى المحكمة وللخصوم أن ٌحضروا بؤنفسهم أو بوكالئهم وٌوجهوا ما ٌرونه من األسئلة ،وإذا تبٌن للمحكمة بعد
انتقالها أو انتقال أحد أعضائها إلى محل الشاهد عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم علٌه بالعقوبة المقررة قانونا
لالمتناع عن الحضور و إذا اقتنعت المحكمة بذلك .
تاسعا ً – من ُكلؾ من الشهود بالحضور أمام المحكمة العسكرٌة فتخلؾ جاز للمحكمة إحضاره جبرا والحكـم علٌه
بالعقوبـات المنصوص علٌها فً قـانون العقوبات إن كان عسكرٌا وإحالته إلى محكمة التحقٌق المختصة إن كان مدنٌا
تقوم المحكمة بإحالته إلى محكمة التحقٌق المختصة مكانٌا .
عاشراً -إذا أبدى الشاهد المتخلؾ عن الحضور أسبابا معقولة لتخلفه ورأتها المحكمة جدٌرة بالقبول فتقرر وقؾ
اإلجراءات القانونٌة بحقه.
حادي عشر -أ -إذا حضر من دعً للشهادة وامتنع عن اإلجابة أو عن حلؾ الٌمٌن فللمحكمة أن تحكم علٌه بالعقوبة
المقررة قانونا لالمتناع عن الشهادة إن كان عسكرٌا وإحالته إلى محكمة التحقٌق المختصة إن كان مدنٌا ،ولها أن تؤمر
بتالوة شهادته السابقة وتعتبرها بمثابة شهادة أدٌت أمامها.
بٌ -ستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند الملزم قانونا بكتمان السر الذي ٌطلع علٌه بسبب مهنته إال إذا سمح قانون
مهنته بإدالء المعلومات عن الوقائع المراد اإلدالء بها لتعلقها بقضاٌا تحقٌقٌة أمام الجهات المختصة.
المادة (:)51
إذا اقتنعت المحكمة العسكرٌة أن الشرٌك فً الجرم أو الشهود ال ٌقرون الحقٌقة فً حضور المتهم أثناء االستجواب أو
إن المتهم سبب إخالالً فً نظام جلسة المحكمة فلها أن تخرجه من قاعة المحاكمة ،وعند إعادة إحضاره ٌفهم ما اتخذ
من إجراءات فً ؼٌابه مع مراعاة أحكام المادة ( )52من هذا القانون.
المادة(-)52أوالً -تتلى السندات واألوراق والسجالت والتقارٌر وسائر وسائل أإلثبات والنفً الخطٌة أثناء المحاكمة
وللمحكمة العسكرٌة أن تقبلها كؤدلة لإلثبات أو للنفً.
ثانٌا ًٌ -كتفى بتالوة اإلفادة أو التقارٌر التً سبق أدائها أو تالوتها أمام السلطة التحقٌقٌة أو المحاكـم المدنٌـة أو
بطرٌقـة اإلنابة من أحد الشهود أو الخبراء أو الشركاء فً الجرٌمة دون حضورهم بسبب الوفاة أو اإلصابة بمرض
عقلً أو مجهولٌة محل اإلقامة أو تعذر الحضور أمام المحكمة العسكرٌة أو كان إحضاره ٌتطلب مصارٌؾ أو ٌسبب
تؤخٌرا ال تقتضٌه أحوال القضٌة.
ثالثا ً -للمحكمة العسكرٌة أن تحفظ فً خزانتها أي مستند أو بٌنة خطٌة أو أي شًء آخر قدم أمامها إذا وجدت ضرورة
لذلك.
المادة ( -)53أوالًٌ -ناقش رئٌس المحكمة شهود اإلثبات ثم المدعً العام العسكري ثم المدعً بالحق الشخصً ثم

المتهم ووكٌلة ،وللمدعً العام العسكري أو المدعـً بالحق الشخصً ووكٌلة مناقشتهم مرة ثانٌة بعد ذلك إلٌضاح
الوقائع التً أدوا الشهادة عنها فً أجوبتهم عن أسئلة المتهم  .وكل ذلك ٌتم عن طرٌق المحكمة.
ثانٌا ًٌ -ناقش رئٌس المحكمة شهود النفً ثم المتهم ثم المدعً العام العسكري ثم المدعً بالحق الشخصً.
ثالثا ً -للمحكمة فً أٌة حالة كانت علٌها القضٌة أن توجه للشهود األسئلة التً تساعد على إظهار الحقٌقة أو تؤذن بذلك
للخصوم عن طرٌقها .
رابعا ً -لعضو المحكمة العسكرٌة أو المدعً العام العسكري أو وكٌل المتهم أن ٌوجه بواسطة رئٌس المحكمة أي سإال
للشاهد أو المتهم.
خامسا ً -للمحكمة أن تمنع توجٌه أسئلة للشاهد أو المتهم ال تتعلق بالقضٌة أو ؼٌر منتجا ً فٌها ولها أن ترفض سماع
شهادة عن وقائع ترى أنها توضحت لدٌها وضوحا كافٌا.
سادسا ًُ -تدون اإلفادات فً المحضر بؤلفاظها وعند ختامها تتلى على من أدلى بها وٌصحح ما تم تدوٌنه عند االقتضاء
وٌذكر ف ً المحضر إن الشهادة أو اإلفادة أو محضر االستجواب أو التقارٌر تلٌت على الشاهد وانه اعترؾ بصحتها فإذا
أنكر ما دون فً المحضر بخصوص استجوابه وأقواله وكان من رأي المحكمة أن ما دون صحٌحا فعلٌها أن تذكر فً
المحضر اعتراضه وتضٌؾ علٌه ما تراه الزما من المالحظات وٌوقع المحضر من رئٌس المحكمة وأعضائها.
المادة (:)54
أذا تبٌن للمحكمة أن الشخص ؼٌر أهل ألداء الشهادة فتقرر عدم أهلٌته وتدون األسباب فً المحضر وٌعد الشاهد ؼٌر
أهل ألداء الشهادة بوجه خاص فً إحدى الحاالت اآلتٌة:
أوالً -عدم تذكرة القضٌة التً ٌشهد فٌها.
ثانٌا ً -عدم فهمه األسئلة التً توجه إلٌه.
ثالثا ً -إعطاإه أجوبة ؼٌر معقولة.
المادة (:)55
تعد اإلفادات المدونة من الجهات المختصة والتقارٌر التً ٌنظمها الشاهد تنفٌذا لواجباته المعتادة من الدالئل المإٌدة
للشهادة إذا جرت فً وقت حدوث الواقعة أو ما ٌقاربها.
المادة (:)56
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تناقش الشاهد وتعٌد مناقشته واالستٌضاح منه عما أدلى به
فً شهادته للتثبت من الوقائع التً أوردها.
المادة (:)57
بعد االنتهاء من سماع شهود اإلثبات لكل من المدعً العام العسكري والمدعً بالحق الشخصً والمتهم ووكٌله أن
ٌبٌن ما ٌرٌد بٌانه فً القضٌة ثم تسمع إفادات شهود الدفاع وتجري مناقشتهم وٌكون المتهم أخر من تسمع أقواله وإذا
كان مدنٌا إحالته إلى محكمة التحقٌق المختصة مكانٌا بتهمة االمتناع عن أداء الشهادة .
المادة ( -)58أوالً -تتلى فً المحكمة العسكرٌة بٌانات آمر المتهم المتضمنة شهادته ومالحظاته وصحٌفة أعمال المتهم
أو خط خدمته والمطالعات المقدمة بشؤنه وتقارٌر الخبراء.
ثانٌا ًٌ -جوز استدعاء موظؾ اختصاصً أو خبٌر لتفسٌر أو إٌضاح أي تقرٌر جاء من دائرة مختصة وكذلك ٌجوز
إحضار آمر المتهم لبٌان شهادته عن سلوك المتهم.
ثالثا ًٌ -جب على المحكمة أن تسؤل المتهم عما إذا كانت لدٌه أقوال حول البٌانات واألوراق المنصوص علٌها فً البندٌن
(أوال) و( ثانٌا) من هذه المادة.
المادة (-)59أوالً -تختلً المحكمة لوضع صٌؽة الحكم أو القرار فً الجلسة المعٌنة إلصداره وبعد الفراغ من وضعه
تستؤنؾ الجلسة علنا وتتلى صٌؽته على المتهم أو ٌفهم بمضمونه.
ثانٌا ً -إذا كان الحكم ٌقضً باإلدانة فعلى المحكمة أن تصدر حكما آخر بالعقوبة فً نفس الجلسة وٌفهم المتهم
بمضمونها.
المادة (-)60أوالً -ال ٌجوز للمحكمة أن تستند فً حكمها إلى دلٌل لم ٌطرح للمناقشة أو لم ٌشر إلٌه فً الجلسة األولى
وال إلى ورقة قدمها أحد الخصوم دون أن ٌطلع علٌها بقٌة الخصوم.
ثانٌا ً -ال ٌجوز للمحكمة أن تحكم فً الدعوى بناء على علمها الشخصً.

ثالثا ً -تحكم المحكمة فً الدعوى بناء على قناعتها المتكونة لدٌها من األدلة المقدمة فً أي دور من أدوار التحقٌق أو
المحاكمة.
رابعا ً -ال تكفً الشهادة الواحدة سببا للحكم ما لم تإٌد بقرٌنة أو أدلة أخرى مقنعة أو بإقرار من المتهم إال إذا رسم
القانون طرٌقا معٌنا لإلثبات فٌجب التقٌد به.
خامسا ً -للمحكمة أن تؤخذ باالعتراؾ وحده إذا ما اطمؤنت إلٌه ولم ٌثبت كذبه بدلٌل آخر.
سادسا ً -للمحكمة سلطة مطلقة فً تقدٌر الشهادة فلها أن تؤخذ بها كلها أو بعضها أو تطرحها أو أن تؤخذ باألقوال التً
أدلى بها الشاهد فً محضر التحقٌق االبتدائً أو أمام محكمة أخرى فً الدعوى ذاتها أو أن ال تؤخذ بؤقواله جمٌعا.
سابعا ً -للمحكمة السلطة المطلقة فً تقدٌر اعتراؾ المتهم واألخذ به سواء صدر أمامها أو أمام محكمة أخرى فً
الدعوى ذاتها أو فً دعوى أخرى ولو عدل عنه بعد ذلك ولها أن تؤخذ باعترافه أمام المجلس ألتحقٌقً .
ثامنا ًٌ -شترط فً اإلقرار أن ال ٌكون قد صدر نتٌجة إكراه مادي أو أدبً أو وعد أو وعٌد.
تاسعا ًٌ -جوز تجزئة اإلقرار واألخذ بما تراه المحكمة منه صحٌحا وطرح ما عداه ؼٌر أنه ال ٌجوز تؤوٌله أو تجزئته إذا
كان هو الدلٌل الوحٌد فً الدعوى.
المادة (:)61
إذا استمعت المحكمة إلى الشهادة ودونتها فً المحضر ثم تؽٌرت هٌئة المحكمة كلها أو بعض أعضائها فلهذه المحكمة
أن تحكم بناء على الشهادة المدونة من هٌئة المحكمة السابقة ولها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المدعً العام
العسكري أو المتهم أو وكٌله أن تكلؾ جمٌع الشهود أو أحدهم بالحضور أمامها مرة ثانٌة إذا رأت لذلك ضرورة.
المادة (:)62
للمحكمة العسكرٌة أن تإجل المحاكمة إلى الوقت الذي تراه مناسبا نظرا لؽٌاب احد الشهود أو ألي سبب آخر ولها أن
تنقل محل اجتماعها داخل منطقتها ألي سبب تراه على أن تخبر أمر اإلحالة بذلك قبل انتقالها.
المادة (:)63
للمحكمة العسكرٌة أن تقبل فً قضاٌا القتل إفادة المجنى علٌه وحدها عندما ٌكون تحت خشٌة الموت كدلٌل فً ما
ٌتعلق بالجرٌمة ومرتكبها وأي أمر آخر ٌتعلق بها.
المادة (:)64
للمحكمة العسكرٌة أن تقبل أجوبة المتهم وأقواله أمام أي سلطة تحقٌقٌه فً أي جرٌمة أخرى إذا كانت تقضً إلى
إظهـار انه ارتكب الجرٌمة الجـاري التحقٌق فٌها ولها أن ال تقبل تلك األجوبة إذا أنكرها وكان هناك ما ٌدل على صحة
إنكارها.
المادة (:)65
إذا كان الشخص الحاضر فً التحقٌق أو فً المحاكمة ال ٌفهم اللؽة التً ٌجري بها التحقٌق جاز تعٌٌن من ٌترجم
أقواله بعد تحلٌفه الٌمٌن بان ٌترجم بصدق وأمانة.
المادة (-)66أوالً -للمحكمة العسكرٌة فً أي وقت قبل النطق بالحكم أن تعرض العفو على المتهم فً الجناٌات الخطرة
بقصد الحصول على شهادته ضد مرتكبٌها اآلخرٌن شرط أن ٌقدم بٌانا صحٌحـا وكامال عن كل ما ٌعلمه من أحوال
القضٌة فإذا قبل هذا العرض تسمع شهادته وتبقى صفته متهما حتى ٌصدر القرار فً القضٌة .
ثانٌا ً -إذا عرض العفو على المتهم ولم ٌقدم البٌان الصحٌح الكامل سواء أكان ذلك بإخفائه عمدا أي أمر ذي أهمٌة أم
بإدالئه بؤقوال كاذبة حٌنها ٌسقط حق العفو عنه وٌجري التحقٌق معه أو محاكمته عن الجرٌمة التً عرض علٌه العفو
بشؤنها أو أي جرٌمة أخرى مرتبطة بها وتعتبر أقواله التً أبداها دلٌال ضده .
ثالثا ً -إذا وجدت المحكمة إن البٌان الذي أدلى به المتهم صحٌح وكامل تقرر وقؾ اإلجراءات القانونٌة ضده كامال أو
إخالء سبٌله.
المادة (:)67
تقرر المحكمة العسكرٌة مقدار المصارٌؾ الضرورٌة التً صرفها الشاهد على أن تتحملها خزٌنة الدولة.
الفــرع الرابع
محاكمة ناقصً األهلٌة
المادة (-)68أوالً -إذا تبٌن أثناء التحقٌق أو المحاكمة أن المتهم ؼٌر قادر على الدفاع عن نفسه إلصابته بعاهة فً

عقله أو اقتضى األمر فحص حالته العقلٌة لتحدٌد مسإولٌته الجزائٌة فٌوقؾ التحقٌق أو المحاكمة بقرار من المجلس
ألتحقٌقً أو المحكمة وٌوضع المتهم تحت الحراسة فً إحدى المإسسات الصحٌة الرسمٌة لألمراض العقلٌة إذا كان
متهما بجرٌمة ال ٌجوز إطالق السراح فٌها بكفالة ،أما فً الجرائم األخرى فٌوضع فً مإسسة صحٌة رسمٌة أو ؼٌر
رسمٌة على نفقته أو نفقة ذوٌه بطلب مِمن ٌمثله قانونا وبكفالة شخص ضامن وتكلَّؾ هٌئة طبٌة رسمٌة مختصة
بفحصه وتقدٌم تقرٌر عن حالته العقلٌة.
ثانٌا ً -إذا تبٌن من تقرٌر اللجنة المنصوص علٌها فً البند (أوالً) من هذه المادة ،أن المتهم ؼٌر قادر على الدفاع عن
نفسه فٌإجل التحقٌق أو المحاكمة إلى الوقت الذي ٌعود إلٌه رشده وٌوضع تحت الحراسة فً مإسسة صحٌة رسمٌة
إذا كان متهما بجرٌمة ال ٌجوز أطالق السراح فٌها بكفالة ،أما فً الجرائم األخرى فٌجوز تسلٌمه إلى أحد ذوٌه بكفالة
شخص ضامن مع أخذ تعهد منه بمعالجته.
ثالثا ً -إذا تبٌن من تقرٌر اللجنة الطبٌة أن المتهم ؼٌر مسإول جزائٌا إلصابته وقت ارتكاب الجرٌمة بعاهة فً عقله
فتقرر المحكمة عدم مسإولٌته وتسلمه إلى أحد ذوٌه لقاء تعهد لبذل العناٌة الواجبة له.
الفرع الخامس
التهمة
المادة (-)69أوالًٌ -جب أن تحتوي ورقة التهمة على أسم المتهم الرباعً ولقبه ووصؾ الجرٌمة القانونً أو أوصافها
التً تكفً لإلحاطة بها علما والمادة القانونٌة المنطبقة علٌها وتارٌخ الجرٌمة ومحل وقوعها والمجنً علٌه وكٌفٌة
ارتكابها وسائر األمور التً من شؤنها توضٌح التهمة.
المادة (-)70أوالًٌ -جب أن تحرر تهمة مستقلة لكل جرٌمة على حدة.
ثانٌاًًً  -للمحكمة العسكرٌة ولحٌن النطق بالحكم تصحٌح كل خطؤ فً ورقة التهمة ٌإدي إلى تضلٌل المتهم ولها تعدٌل
التهمة أو تؽٌٌرها إذا أقتضى األمر.
ثالثا ًٌ -قرأ التصحٌح أو التعدٌل فً التهمة على المتهم وٌوضح له.
رابعاًًً  -للمحكمة العسكرٌة بعد تعدٌل التهمة أن تكلؾ بالحضور أي شاهد بقصد سإاله عما له عالقة بذلك التعدٌل.
المادة (:)71
تجوز محاكمة المتهم عن كل تهمة على حدة كما ٌجوز جمع عدة تهم فً قضٌة واحدة على أن ال ٌتجاوز عددها ثالثا ً
وأن ال ٌكون مإثرا بسٌر المحاكمة.
المادة (:)72
إذا اتهم أكثر من شخص واحد فً جرٌمة واحدة أو عدة جرائم ارتكبت أثناء فعل واحد اتهم أحدهم بارتكاب جرٌمة
واتهم آخر بالتحرٌض علٌها أو الشروع بارتكابها فٌجوز اتهامهما ومحاكمتهما معا أو كل على إنفراد وحسبما ٌتراءى
للمحكمة العسكرٌة.
المادة (-)73أوالً -إذا ظهر أثناء المحاكمة أن المتهم قد ارتكب جرٌمة أخرى عقوبتها الحبس مدة ال تزٌد على ()3
سنوات لم تدون فً ورقة التهمة فٌجري تسجٌل أقواله عنها وٌنظم محضر بذلك ٌرسل إلى آمر اإلحالة لٌعٌده بدوره
إلى وحدة المتهم لتشكٌل مجلس تحقٌقً بها.
ثانٌا ً -إذا ظهر أثناء المحاكمة أن أحد الشهود هو الفاعل األصلً للجرٌمة أو شرٌك فٌها فتعاد القضٌة إلى آمر اإلحالة
لؽرض إٌداعها إلى رئٌس المجلس ألتحقٌقً أو القائم بالتحقٌق إلجراء التحقٌق االبتدائً معه وإحالته إلى المحكمة
بالتهمة المنسوبة إلٌه لٌتسنى للمحكمة محاكمته.
المادة (-)74أوالً -إذا نسب إلى متهم ارتكاب جرائم متعددة تتخذ اإلجراءات ضده بدعوى واحدة فً إحدى الحاالت
اآلتٌة:
أ -إذا كانت الجرائم ناتجة عن فعل واحد.
ب -إذا كانت الجرائم ناتجة عن أفعال مرتبطة ببعضها ٌجمع بٌنها وحدة الؽرض.
ج  -إذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت من المتهم نفسه على المجنً علٌه نفسه ولو فً أزمان مختلفة.
د -أذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت خالل سنة واحدة على مجنً علٌهم متعددٌن شرط أن ال ٌزٌد عددها على
ثالث فً كل دعوى.
ثانٌا ً -تعد الجرائم من نوع واحد إذا كانت معاقبا علٌها بنوع واحد من العقاب بمقتضى مادة واحدة من قانون واحد.
المادة (:)75

تتخذ اإلجراءات المنصوص علٌها فً المادة ( )72من هذا القانون فً دعوى واحدة ولو تعدد المتهمون سواء أكانوا
فاعلٌن أم شركاء.
الفرع السادس
الحكم
المادة (-)76أوالً -إذا اقتنعت المحكمة بنتٌجة المحاكمة أن المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بإدانته وبالعقوبة
التً تفرضها علٌه .
ثانٌا ً -إذا اقتنعت المحكمة أن المتهم لم ٌرتكب ما اتهم به أو وجدت أن الفعل المسند إلٌه ال ٌقع تحت أي نص عقابً
فتصدر حكمها ببراءته من التهمة المسندة إلٌه.
ثالثا ً -إذا تبٌن للمحكمة أن األدلة ال تكفً إلدانة المتهم فتصدر قرارها بإلؽاء التهمة واإلفراج عنها.
رابعا ً -إذا تبٌن للمحكمة أن المتهم ؼٌر مسإول قانونا عن فعله فتصدر حكمها بعدم مسإولٌته مع اتخاذ التدابٌر التً
ٌنص علٌها القانون وللمحكمة أن تفصل فً التعوٌضات المدنٌة إن كان لها مقتضً .
خامسا ًٌُ -خلى سبٌل المتهم الموقوؾ عند صدور قرار ببراءته أو عدم مسإولٌته أو اإلفراج عنه إن لم ٌكن مطلوبا أو
موقوفا أو محكوما عن سبب أخر.
المادة (-)77أوالًٌ -شتمل الحكم أو القرار على أسم رئٌس المحكمة وأعضائها واسم المتهم وباقً الخصوم والمدعً
العام العسكري والمحامً و وصؾ الجرٌمة الموجهة إلى المتهم ومادتها القانونٌة واألسباب التً استندت إلٌها
المحكمة فً إصدار حكمها أو قرارها وأسباب تخفٌؾ العقوبة أو تشدٌدها وان ٌشتمل الحكم بالعقوبة على العقوبات
األصلٌة والتبعٌة وكذلك األموال واألشٌاء التً قررت المحكمة ردها أو مصادرتها أو إتالفها وٌوقع رئٌس المحكمة
وأعضاإها على كل حكم أو قرار مع تدوٌن تارٌخ صدوره وٌختم بختم المحكمة.
ثانٌا ً -تصدر األحكام والقرارات باتفاق اآلراء أو باألكثرٌة وعلى العضو المخالؾ أن ٌشرح رأٌه تحرٌرٌا وان ٌشترك
فً إبداء الرأي فً العقوبة المناسبة للجرٌمة التً صدر حكم اإلدانة فٌها.
ثالثا ً -إذا أصدرت المحكمة حكما باإلعدام فعلٌها إفهام المحكوم علٌه بان أوراق دعواه سترسل تلقائٌا إلى محكمة
التمٌٌز العسكرٌة للنظر فً الح كم تمٌٌزا وللمحكوم علٌه أو وكٌله أن ٌطعن فً الحكم الصادر علٌه لدى محكمة التمٌٌز
العسكرٌة خالل ( ) 30ثالثٌن ٌوما تبدأ من الٌوم التالً لتارٌخ صدور الحكم.
رابعا ً -ال ٌجوز للمحكمة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي أصدرته أو ُتؽ ٌّر أو تبدل فٌه إال لتصحٌح خطؤ مادي على
ٌدون ذلك حاشٌة للحكم أو للقرار وٌعد جزءا منه.
أن ّ
المادة (:)78
ال ٌجوز محاكمة شخص مرة ثانٌة عن جرٌمة أصبح حكمها باتا أو عن جرٌمة أخرى بناءا على وقائع تلك الجرٌمة إال
إذا ثبتت إدانته فً جرٌمة ناشئة عن فعل سبب نتائج تكون بانضمامها إلى ذلك الفعل جرٌمة مختلفة عن الجرٌمة التً
حكم بثبوت إدانته فٌها فٌجوز أن ٌحاكم بعد ذلك من اجل تلك الجرٌمة إذا لم تحصل النتائج أو لم تعلم المحكمة
بحصولها وقت الحكم باإلدانة .
الفصـــل الخامس
المحاكمة الؽٌابٌة
المادة (:)79
تجوز محاكمة العسكري ؼٌابٌا عند ارتكابه جرٌمة من الجرائم المنصوص علٌها فً قانون العقوبات العسكري أو
القوانٌن العقابٌة األخرى وذلك عند تحقق الحاالت اآلتٌة:
أوالً -إذا ترك الوحدة العسكرٌة دون عذر مشروع.
ثانٌا ً -إذا كان مجهول محل اإلقامة.
ثالثا ً -إذا تعذر إحضارهُ.
المادة (:)80
ال تجري محاكمة العسكري ؼٌابٌا إال بعد إجراء التحقٌق االبتدائً حسب األصول.
المادة (:)81
عند تسلم المحكمة العسكرٌة األوراق التحقٌقٌة الخاصة بالمتهم العسكري المطلوب محاكمته ؼٌابٌا تصدر قرارا
ٌتضمن تكلٌفه بالحضور أمامها خالل ( )30ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ نشر القرار فً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن محلٌتٌن وتعلق
نسخة منه فً محل إقامة العسكري إن كان معلوما والمجلس البلدي لسكناه على أن ٌتضمن هذا القرار:

أوالً -نوع الجرٌمة والمادة القانونٌة .
ثانٌا ً– لزوم حضوره خالل المدة المحددة فً هذه المادة وعند عدم حضوره سوؾ تجري محاكمته ؼٌابٌا وتحجز أمواله
المنقولة وؼٌر المنقولة إذا كانت التهمة المسندة إلٌه جناٌة.
ثالثا ً -تخوٌل الموظفٌن العمومٌٌن إلقاء القبض علٌه.
رابعا ً -إلزام كل شخص ٌعلم بمحل اختفائه أن ٌخبر الجهة العسكرٌة بذلك .
المادة (:)82
عند انتهاء المدة المنصوص علٌها فً المادة ( ) 81من هذا القانون وعدم حضور المتهم تجري المحاكمة ؼٌابٌا وعند
ثبوت التهمة تصدر المحكمة حكمها وفق ما ٌؤتً:
أوالً -العقوبة المناسبة للجرٌمة.
ثانٌا ً -حجز أمواله المنقولة وؼٌر المنقولة إذا كان الحكم صادراً فً جناٌة.
ثالثا ً -تخوٌل الموظفٌن العمومٌٌن إلقاء القبض علٌه.
رابعا ً -إلزام الموظفٌن المكلفٌن بخدمة عامة باإلخبار عن محل اختفاءه.
المادة (:)83
ً
تدار أموال المحكوم علٌه ؼٌابٌا بالشكل المعٌن بإدارة أموال الؽائبٌن وفق القانون.
المادة (:)84
ؼٌاب احد المتهمٌن ال ٌكون سببا ً لتؤخٌر محاكمة المتهمٌن الحاضرٌن وفً هذه الحالة ٌصدر الحكم بحق الحاضرٌن
وجاها ً وبحق الؽائبٌن ؼٌابٌاً.
الفصل السادس
طرق الطعن
الفرع األول
التمٌٌز
المادة (:)85
أوالً -لكل من آمر اإلحالة أو من ٌخوله والمحكوم علٌة أو وكٌله والمدعً العام العسكري والجهة العسكرٌة المتضررة
والمدعً بالحق الشخصً تمٌٌز األحكام الصادرة من المحكمة العسكرٌة.
ثانٌا ًُ -تمٌز األحكام الصادرة من المحاكم العسكرٌة فً جرائم الجنح بالئحة خطٌة تقدم إلى محكمة التمٌٌز مباشرة أو
بواسطة المحكمة العسكرٌة التً أصدرت الحكم خالل (  )30ثالثٌن ٌوما ً من الٌوم التالً لتارٌخ تفهٌم الحكم بالنسبة
للمحكوم علٌة ,و(  ) 15خمسة عشر ٌوما ً من الٌوم التالً لتارٌخ التبلٌػ بالنسبة للجهة العسكرٌة المتضررة أو
المدعً بالحق الشخصً وعلى المدعً العام العسكري أو المشاور القانونً إرسال القضٌة مع مطالعته إلى محكمة
التمٌٌز مباشرة أو عند طلبها من المحكمة المذكورة.
ثالثا ًُ -تمٌز األحكام الصادرة من المحكمة العسكرٌة بعقوبة الطرد من الجٌش بالنسبة للضباط بالئحة تقدم إلى محكمة
التمٌٌز بواسطة أمر اإلحالة خالل ( )7سبعة أٌام من الٌوم التالً لتارٌخ تفهٌم الحكم وعلى المدعً العام العسكري أو
المشاور القانونً أن ٌرفق ما لدٌه من المالحظات من أوراق القضٌة.
رابعا ًٌ -كون تمٌٌز األحكام الصادرة من المحاكم العسكرٌة فً الجناٌات وجوبٌاً.
خامسا ًٌ -رسل أمر اإلحالة أوراق القضٌة إلى محكمة التمٌٌز خالل ( )30ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ وصولها إلٌه.
سادسا ً -عند ورود الالئحة التمٌٌزٌة إلى محكمة التمٌٌز ٌؤمر رئٌسها بجلب األوراق من أمر اإلحالة الذي أحال القضٌة
إلى المحكمة التً أصدرت الحكم .
سابعا ًٌ -جوز العدول عن التمٌٌز المقدم وفق البند (ثانٌاً) من هذه المادة خالل المدة القانونٌة للتمٌٌز فٌصبح عندئذ
الحكم باتاً.

ثامنا ً -تشتمل الالئحة التمٌٌزٌة على اسم المٌٌز والممٌز علٌه وخالصة الحكم وتارٌخه واسم المحكمة التً أصدرته
والمادة القانونٌة واألسباب التً ٌستند إلٌها فً التمٌٌز والمطالٌب.
المادة (-)86أوالًٌ -جوز الطعن تمٌٌزاً فً األحكام الصادرة من المحكمة العسكرٌة ألحد األسباب اآلتٌة:

أ -عدم وجود نص فً القانون ٌعاقب على الواقعة الصادر فٌها الحكم .
ب -حصول خطؤ فً تطبٌق نصوص القانون على الواقعة الصادر بها الحكم.
ج -عدم اختصاص المحكمة العسكرٌة فً إجراء المحاكمة.
د -ظهور خطؤ جوهري بتقدٌر األدلة.
هـ  -عدم مراعاة األحكام األصولٌة الجوهرٌة األمر الذي من شؤنه أن ٌحول وجهة سٌر التحقٌق والمحاكمة وٌإثر فً
الحكم واألصل فً اإلحكام األصولٌة اعتبار إن اإلجراءات المتعلقة بالشكل قد روعٌت أثناء المحاكمة ما لم ٌتبٌن أنها
أهملت أو خولفت وان إهمالها أو مخالفتها مما ٌإدي إلى اإلضرار بالمحكوم علٌة فً دفاعه وٌإثر فً الحكم.
و -عدم تشكٌل المحكمة العسكرٌة وفق أحكام هذا القانون.
ز -اشتراك احد من هٌئة المحكمة فً الحكم مع وقوع طلب رده وكان الطلب مقبول قانوناً.
ح – عدم احتواء الحكم على األسباب التً تبرره.
ثانٌا ً -أن نقض الحكم بسبب إحدى الحاالت المنصوص علٌها فً الفقرات ( أ) و(ب) و(ج) و(و) و(ز) من البند (أوال)
من هذه المادة ٌستلزم بطالن جمٌع اإلجراءات التً سبقت صدورهِ.
المادة (-)87أوالً -لمحكمة التمٌٌز بعد تدقٌق أوراق الدعوة أن تصدر حكمها فٌها على احد الوجوه اآلتٌة:
أ -تصدٌق الحكم باإلدانة والعقوبات األصلٌة والتبعٌة وأٌة فقره حكمٌة أخرى.
ب -تصدٌق الحكم بالبراءة أو عدم المسإولٌة أو القرار باإلفراج أو أي حكم أو قرار أخر فً الدعوى.
ج -تصدٌق الحكم باإلدانة مع تخفٌؾ العقوبة .
د -تصدٌق الحكم باإلدانة مع إعادة أوراق القضٌة إلى المحكمة إلعادة النظر مرة واحدة فً العقوبة بؽٌة تشدٌدها .
هـ  -أعادة أوراق القضٌة إلى المحكمة مرة واحده إلعادة النظر فً الحكم بالبراءة بؽٌة إدانة المتهم.
و -نقض الحكم الصادر باإلدانة والعقوبات األصلٌة والتبعٌة وأٌة فقرة حكمٌة أخرى وبرائتة أو إلؽاء التهمة واإلفراج
عنه وإخالء سبٌله.
ز -نقض الحكم الصادر باإلدانة والعقوبة وإعادة أوراق القضٌة إلى المحكمة إلجراء المحاكم مجدداً كالً أو جزءاً.
ح -نقض الحكم الصادر بالبراءة أو عدم المسإولٌة أو القرار باإلفراج أو أي حكم أو قرار أخر فً الدعوى وإعادة
أوراق القضٌة بإجراء المحاكمة أو التحقٌق القضائً فٌها مجدداً .
ثانٌا ً -تبٌن محكمة التمٌٌز فً حكمها األسباب التً استندت إلٌها فً إصدار ِه.
المادة (-)88أوالً -إذا نقضت محكمة التمٌٌز حكما ً تعٌد القضٌة إلى أمر اإلحالة ,الذي علٌه إعادتها إلى المحكمة
العسكرٌة المختصة إلجراء المحاكمة ولهذه المحكمة أن تصر على الحكم السابق بعد بٌان أسباب إصرارها ,أو تصدر
حكما ً أخر.
ثانٌا ً -إذا أصرت المحكمة العسكرٌة على الحكم المنقوض فلمحكمة التمٌٌز أن تبت فً القضٌة.
الفـرع الثانً
إعادة المحاكمة
المادة (:)89
لكل من المدعً العام العسكري والمحكوم علٌه أو وكٌله أو أمر وحدته أو ورثته أو أقربائه أو أوصٌائه والجهة
العسكرٌة المتضررة والمدعً بالحق الشخصً أو ورثته أو المشاور القانونً الحق فً تقدٌم طلب إلى وزٌر الدفاع
إلعادة المحاكمة فً الدعوى التً صدر فٌها حكما ً بات بعقوبة فً جناٌة أو جنحة فً إحدى الحاالت اآلتٌة :
أوالً -إذا ُحكم على المتهم بجرٌمة قتل ثم وجد المدعى بقتلة حٌاً.
ثانٌا ً -إذا كان قد حكم على شخص الرتكابه جرٌمة ثم صدر حكم بات على شخص أخر الرتكابه الجرٌمة نفسها وكان
بٌن الحكمٌن تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم علٌهما.
ثالثا ً -إذا حكم على شخص استناداً إلى شهادة شاهد أو رأي خبٌر أو سند ثم صدر حكم بات على الشاهد أو الخبٌر
بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة أو الرأي أو صدر حكم بات بتزوٌر السند.
رابعا ً -إذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شانها ثبوت براءة
المحكوم علٌه.

خامسا ً -إذا كان الحكم مبنٌا على حكم نقض أو الؽً بعد ذلك بالطرق المقررة قانونا .

سادسا ً -إذا كان قد صدر حكم باإلدانة أو البراءة أو قرار نهائً باإلفراج أو ما فً حكمهما عن الفعل نفسه سواء كون
الفعل جرٌمة مستقلة أو ظرفا لها.
سابعا ً -إذا كانت قد سقطت الجرٌمة أو العقوبة عن المتهم ألي سبب قانونً.
المادة (:)90
أوالً -للوزٌر بناءا على طلب َمن له الحق فً طلب إعادة المحاكمة أن ٌودع القضٌة إلى محكمة التمٌٌز العسكرٌة للنظر
فٌها.
ثانٌا ً -ال ٌترتب على إعادة المحاكمة وقؾ تنفٌذ الحكم إال إذا كان صادرا باإلعدام.
ثالثا ً -إذا وجدت الهٌئة العامة لمحكمة التمٌٌز العسكرٌة أن طلب إعادة المحاكمةله ما ٌبرره فتقرر إعادة المحاكمة
وتحٌـل أوراق القضٌة إلى المحكمة العسكرٌة التً أصدرت الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فً شانه أو إلى أي محكمة
عسكرٌة أخرى إلجراء المحاكمة وفقا ألحكام القانون.
رابعا ً -إذا لم ٌكن باإلمكان حضور جمٌع ذوي العالقة أمام المحكمة التً تنظر القضٌة المطلوب إعادة المحاكمة فٌها
فتنظر المحكمة فً القضٌة بحضور المدعً العام العسكري والموجودٌن من ذوي العالقة ثم تحكم بما ٌظهر لها من
وقائع وتصدر حكما بها على أن ال ٌكون اشد من الحكم السابق وٌخضع هذا الحكم للطعن فٌه وفق أحكام هذا القانون.
خامسا ً -إذا كان المحكوم علٌه قد توفً بعد تقدٌم طلب إعادة المحاكمة فتستمر المحكمة بإجراء المحاكمة وإذا صدر
حكم بإلؽاء الحكم السابق الصادر بحقه فان أثار هذا الحكم تزول جمٌعا.
الفصـل السابع
تنفٌذ الحكم
الفرع األول
تنفٌذ عقوبة اإلعدام
المادة (:)91
أوالً -تنفذ عقوبة اإلعدام بحق العسكري رمٌا ً بالرصاص بعد اكتساب قرار الحكم الصادر من المحكمة العسكرٌة درجة
البتات وصدور المرسوم الجمهوري بتنفٌذه.
ثانٌا ًٌ -تم التنفٌذ وفق ما ٌؤتً -:
أ -تحدٌد ساحة رمً مناسبة وفقا ً للظروؾ أو أي مكان آخر ٌحدده الوزٌر.
ب -تشكٌل مفرزة ال تقل عن (  ) 12اثنً عشر جندٌا مع أسلحتهم من وحدة المحكوم علٌه أو من سراٌا إحدى
الوحدات المرابطة فً مكان التنفٌذ بقٌادة الضابط الخفر.
جٌ -حضر المحكوم علٌه باإلعدام بحراسة إلى ساحة التنفٌذ بعد تجرٌده من جمٌع الرتب والعالمات العسكرٌة وٌتلى
علٌه الحكم والمرسوم الجمهوري .
دٌ -حضر التنفٌذ رئٌس المحكمة العسكرٌة التً أصدرت الحكم أو احد أعضائها والمدعً العام العسكري وطبٌب
عسكري ورجل دٌن.
هـ -عدم جواز تنفٌذ حكم اإلعدام فً أٌام األعٌاد والعطل الرسمٌة.
الفرع الثانً
تنفٌذ العقوبة السالبة للحرٌة
المادة (:)92
أوالً -تنظم المحكمة العسكرٌة التً أصدرت الحكم مقتبس الحكم متضمنا اسم المحكمة وخالصة الحكم وتارٌخ إصداره
والمادة القانونٌة المحكوم بها وهوٌة المحكوم علٌه ,وترسله إلى أمر وحدة المحكوم علٌه للتنفٌذ.
ثانٌا ً -تنظم محكمة التمٌٌز العسكرٌة بعد انتهاء التدقٌقات التمٌٌزٌة مقتبس الحكم وترسله إلى أمر وحدة المحكوم علٌه
للتنفٌذ.
المادة (:)93
أوالً -تنفذ عقوبة الحبس فً السجن العسكري إذا كانت مدتها سنة فاقل أما إذا كـانت مدة الحبس أكثر من سنـة واحدة
أو كانت العقوبة اإلخراج أو الطرد من الجٌش مع الحبس فٌودع المحكوم علٌه لدى دائرة اإلصالح العراقٌة بعد اكتساب
الحكم درجة البتات.
ثانٌا ًٌ -سري حكم البند (أوال) من هذه المادة على األحكام الصادرة بحق العسكري من المحاكم المدنٌة.
ثالثا ًٌ -جوز إٌداع العسكري المحكوم علٌه من محكمة ؼٌر عسكرٌة الرتكابه جناٌة ,فً الموقؾ أو السجن المدنً قبل
اكتساب الحكم درجة البتات.

المادة (:)94
ٌُنفذ آمر وحدة المحكوم علٌه حكم االعتقال بؤنواعه وفق األحكام المنصوص علٌها فً قانون العقوبات العسكري.
المادة (:)95
أوالًُ -تحتسب مدة توقٌؾ المحكوم علٌه من مدة العقوبة المحكوم بها.
ثانٌا ًُ -تحتسب مدة مكوث المحكوم علٌه فً المستشفى بعد صدور الحكم من مدة السجن المحكوم بها إال إذا ظهر أن
مكوثه فً المستشفى كان بسبب تمارضه حسب تقرٌر طبً وبقصد تؤخٌر تنفٌذ الحكم.
المادة(:)96
أوالً -ال ٌمنع تمٌٌز األحكام الصادرة من المحاكم العسكرٌة فً ؼٌر حاالت اإلعدام والطرد واإلخراج من تنفٌذها.
ثانٌا ً -لمحكمة التمٌٌز بناءا على طلب مس َّبب ٌقدمه المحكوم علٌه أو من ٌمثله قانونا وتقتنع به المحكمة ,أن تؤمر
بتؤجٌل تنفٌذ الحكم الممٌز حتى صدور الحكم التمٌٌزي .
المادة (:)97
متى تم تنفٌذ الحكم فعلى أمر وحدة المحكوم علٌه أن ٌعٌد قرار الحكم إلى المحكمة التً أصدرته مع التؤشٌر علٌه لبٌان
كٌفٌة التنفٌذ وعلى المحكمة أن تربطه مع أوراق القضٌة .
الفرع الثالث
الؽرامة والتعوٌض
المادة (:)98
أوالًُ -تحسم الؽرامة من الراتب الذي ٌتقاضاه المحكوم علٌه بنسبة ال تزٌد على ربع راتبه الكامل وإذا طرد من الجٌش
أو اخرج قبل دفع جمٌع الؽرامات فتنفذ عقوبة الحبس المحكوم بها علٌه بدال منها بنسبة ما تبقى من الؽرامة إال إذا
دفعها أو قدم كفٌال ضامنا له لدفع المبلػ.
ثانٌا ً -إذا قضت محكمة التمٌٌز ببراءة المحكوم علٌه أو تخفٌض مبلػ الؽرامة المحكوم بها علٌه فتعاد المبالػ المستوفاة
منه بتمامها عند البراءة والزائد منها عند التخفٌؾ.
المادة (:)99
أوالًٌُ -نفذ حكم التعوٌض على أموال المحكوم علٌه المحجوزة وفق القانون.
ؾ أموال المحكوم علٌه لتسدٌد مبلػ التعوٌض المحكوم به فٌحسم خمس راتبه الكامل ما دام مستمرا فً
ثانٌا ً -إذا لم تك ِ
الخدمة.
ثالثا ً -فً حالة انتهاء عالقة المحكوم علٌه بالخدمة فعلٌه تسدٌد المتبقً بذمته من مبلػ التعوٌض دفعة واحدة وعند
عدم الدفع ٌقدم كفٌال ضامنا لدفع المبلػ.

الفصل الثامن
اإلفراج الشرطً
المادة (:)100
أوالً -للمحكمة التً أصدرت الحكم أو المحكمة التً حلت محلها أن تقرر اإلفراج شرطٌا عن المحكوم علٌه بعقوبة
أصلٌة مقٌدة للحرٌة إذا أمضى ثالثة أرباع مدتها وتبٌن للمحكمة انه قد استقام سٌره وحسن سلوكه على أن ال تقل
المدة التً أمضاها عن ( )6ستة أشهر .وإذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على أساس مجموعها مهما
بلؽت ولو تجاوز الحد األعلى لما ٌنفذ منها قانونا وتحسب من مدة العقوبة التً نفذت مدة التوقٌؾ الجاري عن الدعوى
ذاتها التً صدرت فٌها العقوبة .وإذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص أو العام تعتبر المدة المتبقٌة منها بمثابة
العقوبة ذاتها.
ثانٌاٌ -قدم طلب اإلفراج الشرطً من المحكوم علٌه إلى المحكمة التً أصدرت الحكم أو المحكمة التً حلت محلها
وتطلب هذه المحكمة من إدارة أي من دور اإلصالح العراقٌة التً أمضى فٌها المحكوم علٌه عقوبته أو من أي من
المسإولٌن عنها بٌانا عن سلوكه ,ولها أن تجري أي تحقٌق تراه مناسبا بعد أن تستمع إلى مطالعة المدعً العام

العسكري تصدر قرارها باإلفراج شرطٌا أو برد الطلب.
ثالثا ً -إذا أصدرت المحكمة قرارها باإلفراج الشرطً وفقا لما هو منصوص علٌه فً البند ( ثانٌا ) من هذه المادة ٌوقؾ
تنفٌذ ما تبقى من العقوبة األصلٌة وٌبلػ المفرج عنه شرطٌا بذلك تحرٌرٌا ً من إدارة دار اإلصالح العراقٌة أو المسإول
عنه وٌنبه فٌه إلى انه إذا ارتكب جناٌة أو جنحة عمدٌة فان قرار اإلفراج الشرطً عنه ٌصبح الؼٌا ثم ٌخلى سبٌله
فورا.
رابعا ً -إذا رد طلب اإلفراج فال ٌقبل تجدٌده إال بعد مضً ثالثة أشهر على صدور قرار الرد إال إذا كان الرد ألسباب
شكلٌة ف ٌُقبل بعد استكماله النقص الشكلً.
خامسا ً -إذا حكم على المفرج عنه شرطٌا بعقوبة مقٌدة للحرٌة ال تقل عن ( ) 30ثالثٌن ٌوما عن جناٌة أو جنحة
عمدٌة ارتكبها خالل مدة التجربة أو كان قد ارتكبها قبل صدور قرار اإلفراج الشرطً وحكم علٌه لمدة ال تقل عن
سنتٌن واكتسب الحكم الدرجة القطعٌة فتصدر المحكمة قرارا بإلؽاء قرار اإلفراج الشرطً بحقه وإلقاء القبض علٌه
وإٌداعه السجن لتنفٌذ ما أوقؾ تنفٌذه من العقوبات.
سادسا ً -إذا مضت المدة التً أوقؾ تنفٌذها من العقوبة دون أن ٌصدر قرار بإلؽاء قرار اإلفراج الشرطً طبقا ألحكام
البند ( خامسا ً ) من هذه المادة سقطت عن المفرج عنه شرطٌا العقوبات التً أوقؾ تنفٌذها.
سابعا ً -ال ٌجوز اإلفراج شرطٌا عن:
أ .المجرم العائد الذي حكم علٌه بؤكثر من الحد األقصى للعقوبة المقررة للجرٌمة.
ب .المحكوم علٌه عن جرٌمة ضد امن الدولة أو جرٌمة تزٌٌؾ العملة أو الطوابع أو السندات المالٌة الحكومٌة.
ج .المحكوم علٌه عن جرٌمة إرهابٌة.
د .المحكوم علٌه عن جرٌمة مخلة بالشرؾ.
هـ  .من صدر قرار بإلؽاء قرار اإلفراج الشرطً عنه.
ثامنا ً -ترسل المحكمة أوراق الدعوى خالل (  ) 15خمسة عشر ٌوما من تارٌخ صدور القرار باإلفراج الشرطً أو برد
الطلب إلى محكمة التمٌٌز بواسطة أمر اإلحالة أو من ٌخوله للنظر تمٌٌزا فً القرار ولمحكمة التمٌٌز تصدٌق القرار أو
نقض ِه وإعادة األوراق إلى محكمتها الستكمال أي إجراء أو أي نقص أو أن تفصل هً فً الطلب.
الفصل التاسع
نقل الدعوى
المادة (:)101
أوالًٌ -جوز نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بقرار من محكمة التمٌٌز العسكرٌة بناء على توصٌة من المستشار
القانونً العام إذا اقتضت ظروؾ األمن ذلك أو كان النقل ٌساعد على ظهور الحقٌقة.
ثانٌا ًٌ -قدم طلب نقل الدعوى من المدعً العام العسكري أو ال ُمجنى علٌه أو المتهم أو المدعً بالحق الشخصً أو من
ٌمثلهم قانونا.
ثالثا ًٌ -رفع الطلب مع الدعوى ورأي محكمة الموضوع إلى دائرة المستشار القانونً العام لدراسته وإبداء الرأي فٌه ثم
رفعه إلى محكمة التمٌٌز العسكرٌة.
رابعا ً -لمحكمة التمٌٌز العسكرٌة قبول الطلب أو رفضه بقرار مسبب وٌكون القرار الصادر بهذا الشؤن باتاً.
الفصل العاشر
وقؾ اإلجراءات
المادة (-)10أوالً -للقائد العام للقوات المسلحة بناءاً على اقتراح الوزٌر واستناداً لتوصٌات المجلس التحقٌقً الذي
ٌشكله لهذا الؽرض وقؾ اإلجراءات القانونٌة أثناء التحقٌق أو المحاكمة بصورة نهائٌة أو مإقتة بحق العسكري إذا
كانت الجرٌمة ناشئة عن قٌامة بواجباته الرسمٌة أو بسببها.
ثانٌا ً -عند انته اء المدة المعٌنة لوقؾ اإلجراءات القانونٌة المإقتة أو زوال السبب الذي من آجلة أوقفت اإلجراءات
ٌطلب الوزٌر بناءاً على توصٌة المستشار القانونً العـام من القائد العام للقوات المسـلحة إصدار أمر باستئناؾ
اإلجراءات القانونٌة من النقطة التً وقفت عندها أو تبدٌل الوقؾ المإقت لإلجراءات إلى وقؾ نهائً.
الفصل الحادي عشر
قطع راتب العسكري
المادة (:)103
أوالً -ال ٌستحق العسكري راتبه ومخصصاته عن األٌام التً ٌقضٌها فً التؽٌب والؽٌاب والهروب.
ثانٌا ًٌ -ستحق العسكري نصؾ راتبه ومخصصاته عن األٌام التً ٌقضٌها فً:
أ .التوقٌؾ
ب .السجن عند الحكم علٌة بعقوبة الحبس ؼٌر المقترنة بعقوبة الطرد أو اإلخراج من الجٌش.

ج .المستشفى أو عند التمتع باإلجازة المرضٌة بسبب إلحاقه األذى بنفسه نتٌجة إهماله.
ثالثا ًٌ -صرؾ للعسكري النصؾ الثانً من راتبه ومخصصاته فً الحالتٌن المنصوص علٌهما فً الفقرتٌن (أ) و (ب)
من البند (ثانٌاً) من هذه المادة عند صدور الحكم البات ببراءته أو باإلفراج عنه لعدم كفاٌة األدلة ضده .
الفصل الثانً عشر
أحكام ختامٌة
المادة (:)104
تسري أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائٌة رقم ( )23لسنة  1971فٌما لم ٌرد به نص خاص فً هذا القانون.
المادة (:)105
إذا طلب شخص تزوٌده نسخة من حكم أو قرار ٌمسه صادر من محكمة عسكرٌة أو من سلطة تحقٌقٌه فٌتم تزوٌده بها
مجاناً.
المادة (:)106
ٌعد الوزٌر أو من ٌخوله االستمارات والنماذج والسجالت التً ٌقتضٌها تطبٌق إحكام هذا القانون.
المادة (:)107
ٌُلؽً قانون أصول المحاكمات العسكرٌة رقم ( )44لسنة  1941وقانون ذٌل قانون أصول المحاكمات العسكرٌة رقم
( )177لسنة  1975وقانون التبلٌؽات القانونٌة للعسكرٌٌن رقم ( )106لسنة  1970وأمر سلطة االئتالؾ المإقتة
(المنحلة ) رقم ( )23لسنة .2003
المادة (:)108
ٌُنشر هذا القانون فً الجرٌدة الرسمٌة و ٌُنفذ بعد ( )30ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية

عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية

جالل طالباني
رئيس الجمهورية"

األسباب الموجبة
لقد ُو ِجد من الضروري وضع قواعد قانونٌة إلجراء التحقٌق واإلحالة والمحاكمة وطرق الطعن باألحكام تتضمن صٌؽا
قانونٌة واضحة ٌإدي العمل بها إلى تمكٌن المحاكم العسكرٌة من تحقٌق الردع العام وكذلك الردع الخاص بالنسبة إلى
الشخص الذي تثبت إدانته بارتكاب جرٌمة تخل بالواجب الوظٌفً العسكري لذلك جاءت نصوص هذا القانون مبوبة
وفق منهج ثابت ٌضمن للعسكري محاكمة عادلة مع توفٌر الضمانات القانونٌة له فٌما ٌتعلق بعدم إجباره على
االعتراؾ وتؤمٌن محام له فً ادوار التحقٌق والمحاكمة ,وجاء تشكٌل المحاكم العسكرٌة من ضباط من ذوي الرتب
العالٌة ومن حملة شهادة القانون ,وأعطى هذا القانون الحرٌة للمحاكم فً إجراءاتها فال سلطان علٌها إال للقانون ,
ومنح وزٌر الدفاع سلطة وقؾ اإلجراءات القانونٌة ضمانا لسٌر العدالة عند ارتكاب العسكري جرٌمة تتعلق بالواجب أو
بسببه  ,ولتحقٌق كل ما تقدم ُ ,
ش ّرع هذا القانون".
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