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(1)7002قانون القوات المسلحة لسنة 
 

 (12/17/7002) 
 الباب األول

 ألولالفصل ا
 أحكام تمهيدية

  

          . إسم القانون 

 " . 2117قانون القوات المسلحة لسنة " يسمى هذا القانون       ـ1
  

ستثناء          .إلغاء وا 

وقواعد اإلجراءات لسنة  1986الشعب المسلحة لسنة   قوات  قانون  يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون      ـ2
تلغي أو تعدل   أنبموجبهما سارية إلى   ح واألوامر واإلجراءات التى أتخذتعلي أن تظل اللوائ 1985

 .بموجب أحكام هذا القانون 
  

           .تفسير 

  (2):فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنًى آخر       ـ3
يقصـــــد بـــــه القـــــوة المكونـــــة طبقـــــًا لقـــــانون خدمــــــة                       "تيـــــاط اإلح"

أو أي قانون آخر يحـل  1982اإلحتياط والتعبئة لسنة 
 الجمهورية ،  محله أو بقرار من رئيس

تشمـــل أي أدوات أو مهمــات تكــون مملوكــة للقـــوات كمــا  "أدوات أومهمــات عســكرية "
يــــــــازة أي تشمـــــــل أي أدوات أو مهمـــــــات تكــــــون فـــــــى ح

http://www.moj.gov.sd/laws_3/12/25.htm#_ftn1#_ftn1
http://www.moj.gov.sd/laws_3/12/25.htm#_ftn1#_ftn1
http://www.moj.gov.sd/laws_3/12/25.htm#_ftn2#_ftn2


ــــى أي وحـــــدة فــــى القـــــوات  شــــخص لنقلهــــا وتسليمهـــــا إل
 المسلحـةوتشمل أدوات ومهمات األفراد ،

يشــملون الضــباط وضــباط الصــف والجنــود وأى شــخص                   "األفــراد " 
 متعاقد للعمل مع القوات المسلحة ،

منحهــا للضــباط  يــتم يقصــد بهــا األلقــاب العســكرية التــي          "األلقــاب العســكرية"
 حسب التأهيل األكاديمي وفقًا للوائح والنظم ،

ـــــي                "أمـــــر قـــــانوني " ـــــه أي أمـــــر يصـــــدر مـــــن الضـــــابط االعل يقصـــــد ب
للمرؤوســـــين بمـــــا ال يخـــــالف أحكـــــام هـــــذا القـــــانون واي 

 قانون آخر ساري المفعول ،

 ، كريةعس  يقصد به الحرمان من أي رتبة                  "التجريد " 
يقصد به اإلنخراط فـى صـفوف القـوات المسـلحة بالنسـبة                  "التجنيـد " 

 والجنود ،  لضباط الصف

يقصد بـه الحـبس بموجـب أحكـام هـذا القـانون ألغـراض           " التحفظ العسكري"
 التحري أو التحقيق أو المحاكمة ،

دة فى مستوى الكتيبة ويشـمل الوحيقصد به ما زاد عن                   "  تشكيل" 
اللـــــــواء والفرقـــــــة والجـــــــيش حســـــــب تعريفهـــــــا العســـــــكري 

 المعـروف عالميًا ،

يقصد به اإلختيار للعمل فى صفوف القـوات المسـلحة                    "التعيين " 
 بالنسبة للضباط ، 

ظم والــنيقصــد بــه التكــدير غيــر المعلــن وتحــدد اللــوائح               "التكــدير البســيط"
 أحكامه ،

يقصـد بـه التكـدير العلنـي الـذى يـتم نشـره فـى األوامـر                "التكدير الشـديد"
العســــكرية أو يعلــــن فــــى طــــابور عســــكري عــــام وتحــــدد 

 اللوائح والنظم أحكامه ،

يقصـــد بهـــا أى فعـــل أو امتنـــاع يعاقـــب عليـــه بموجـــب            "الجريمـــة والمخالفـــة"
 أحكام هذا القانون ،

 الصف ،  يقصد به أي فرد من غير الضباط وضباط                    " نـديج"

يقصد به أى شخص مكلف بمهام الحراسة ألى منشآت                    "حـارس "
أو أفــراد أو مهمــات عســكرية أو خالفــه فــى زمــن الســلم 

 أوالحرب ،

وقـع عسـكري أو أي ميقصد به الفرد المكلف بحراسـة                    "الديدبان " 
 مدني أثناء خفرته ،

 يشمل األجر الكلى وأى استحقاقات مالية أخرى ،                        "أجر" 

 تشمل كل األفراد ما عدا الضباط ،                 "رتب أخرى " 



يقصـــد بهـــا رئاســـة األركـــان المشـــتركة المنشـــأة وفـــق    "المشـــتركة  رئاســـة األركـــان" 
 ،( 1)11 أحكام المادة

يقصـد بـه اى عقوبـة سـالبة للحريـة يقضـيها المحكـوم                       "السجن "
عليــه فــى الســجن العســكرى أو المــدنى بنــاًء علــى حكــم 
 صادر من محكمة عسكرية أو أى محكمة مختصة ،

يقصد بها القيادة األعلي التي يـتم اإلجـراء المقصـود             " السلطة المختصة"
 ويدخل في إختصاصها ،تها تحت إمر 

يقصــد بهــا الســلطة العســكرية أو السياســية التــي لهــا             " الســلطة المؤيــدة " 
والقـرارات   الحق بموجب هذا القانون فـي تأييـد األحكـام

 الصادرة في مواجهة األفراد ،

ـــراءة بمقتضـــى                      "ضـــابط "  يقصـــد بـــه أي شـــخص حـــائز علـــى ب
 نون ،القاأحكام هذا 

يشمل األفراد فى أي رتبة أعلـى بالنسـبة ألي شـخص                "ضابط أعلى " 
 القانون ،   خاضع ألحكام هذا

يقصـــد بـــه الضـــابط المســـتوفي للشـــروط المبينـــة فـــي                "ضـــابط حقـــوقي 
 والذي إجتاز إمتحان تنظيم مهنة القانون ، 43المــادة 

 ل جميع الرتب من وكيل عريف إلى مساعد ،تشم              "ضابط صف " 

يقصـــد بهـــا الفتـــرة المحـــددة لقيـــام حالـــة الطـــوارو فـــي       " الطـــوارو أو اإلســـتنفار"
ـــــــةأو أي   رئاســـــــة  اإلعـــــــالن الصـــــــادر عـــــــن الجمهوري

 الحرب ،  شخص مفوض بذلك قانونًا أو عند إعالن

لمتمــردين الخــارجين د وايشــمل العــدو مــن خــار  الــبال                       "عــدو " 
على القانون والعصابات المسلحة التى تكون فـى حالـة 

 استعداد لعمليات مسلحة تهدد أمن وسالمة الوطن ،

يقصـــد بـــه التخفـــيض ألي رتبـــه ادنـــي مـــن الرتبـــة التـــي                    "العــــزل " 
 يحملها الفرد ،

ام أو البنـاء الجسـدى يقصـد بـه المظهـر أو السـلوك العـ             "عدم الصالحية"
الــذى ال يتناســب مــع العمـــل العســكرى أو عــدم االيفـــاء 
بمتطلبـــات الرتبـــة أو عـــدم القـــدرة علـــى اجتيـــاز حـــواجز 
الكفاءة والدورات الحتميـة وغيـر الحتميـة المقـررة لهـا أو 
عـــدم الحصـــول علـــى المؤهـــل العلمـــى والفنـــى للرتبـــة أو 

       ط الترقى أو التنقالت ،عدم استيفاء شرو 
يقصد بها أي عقوبة تلي العقوبة المعنيـة حسـب ترتيـب               "  عقوبة اقل" 

 ،(1)121العقوبات الوارد في المادة 
يقصـــد بـــه الضـــابط أو ضـــابط الصـــف الـــذى يكـــون مـــن                    "قائــــد " 

واجبه أن يقوم بأعمـال القائـد فـى أي جـزء منفصـل مـن 



خــرى مكونــة بموجــب لقــوات المســلحة أو فــي أي قــوة أا
 أي قانون أو الئحة منطبقة على ذلك الجزء ،

 يقصد به رئيس الجمهورية ،            "القائد األعلى " 

يقصـــد بـــه الضـــابط األعلـــى الـــذي يتـــولى قيـــادة القـــوات                "القائـــد العـــام "
 ،( 1)11المسلحة المعين بموجب المادة 

القــــوات البريــــة والقــــوات الجويــــة والــــدفاع الجــــوى تشــــمل           "ات الرئيســــية القــــو "
 والقوات البحرية و أي قوات أخرى تنشأ بقانون ،

يقصد بها القوات المسلحة المكونة بموجب احكام المـادة            "القوات المسلحة"
5 ،           

ة واى قـــوات نظاميـــة أخـــرى يقصـــد بهـــا قـــوات الشـــرط   "القـــوات النظاميـــة االخـــرى " 
 بقانون ، منشأة

يقصد بها أي قوة مفـرزة مـن القـوات المسـلحة عليهـا أن                       "قوة " 
تقــوم بــأي مهمــة مــن المهــام العســكرية المنوطــة بــالقوات 

 المسلحة على إستقالل لفترة زمنية محددة ،

المنشــأ وفــق أحكــام المــادة   يقصــد بــه مجـــلس وزارة الــدفاع     " مجلــس وزارة الــدفاع"
13 ، 

تمــــــارس   اختصــــــاص  ذات  يقصــــــد بهــــــا اى محكمــــــة  "المحكمــــــة غيرالعســــــكرية " 
سلطاتها داخل السودان سواء كانت دستورية أو جنائيـة 
أو مدنيــة أو شــرعية أو إداريــة أو اى محكمــة مختصــة 
خالفــــــــًا للمحــــــــاكم العســــــــكرية المنشــــــــأة بموجــــــــب هــــــــذا 

              القانون،

به الضابط الحقوقي الذى يرأس النيابة العسكرية  يقصد     "مدعى العام العسكرىال"
، 

يقصــــد بـــه أي ضــــابط حقـــوقي يكلــــف بأعمـــال النيابــــة          " المـــدعي العســـكري"
 العسكرية ،

ــــــــنظم " ــــــــوائح واألوامــــــــر المســــــــتديمة والتعليمــــــــات                      "ال تشــــــــمل الل
     والمنشورات ،

  ،   36ئة المنشأة وفق أحكام المادة يقصد بها الهي   "العسكرى   هيئة التفتيش"
يقصــــد بهــــا أي قــــوة عســــكرية لهــــا قســــم للقيــــادة واإلدارة                    "وحـــــدة "

والمرؤوســـين مؤسســـة علـــي رتـــب مصـــدق بهـــا وال تزيـــد 
 عن كتيبة ،

 .يقصد به وزير الدفاع                  "الوزير "  
  

      .هذا القانون  الخاضعون ألحكام
 : يخضع ألحكام هذا القانون األشخاص اآلتي ذكرهم      ـ4



 ضباط القوات المسلحة ،     (أ ) 

 ضباط صف وجنود القوات المسلحة ،     (ب)

 طالب الكليات والمعاهد والمراكز والمدارس العسكرية ،     (  )

 أي شخص يعين أو يجند بموجب هذا القانون ،      (د )

 لإلتفاقيات الدولية ،أسرى الحرب وفقًا     (هـ)

أي فرد تحت الحبس بسبب التحقيق أو التحري وكذلك المسجون العسكري      (و )
 ثكنة عسكرية ،  في

أفراد القوات الحليفة أو الملحقون بها إذا كانوا يقيمون في أراضي السودان      (ز )
ك معاهدة أو إتفاقية خاصة أو دولية تقضى بخالف ذلك اال اذا كانت هنا

، 
أي شخص يتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فـي الفصـل      ( ح)

 ـ: الثاني من الباب الثالث من هذا القانون في الحاالت اآلتية إذا 
 المتهم يحمل الجنسية السودانية ،  كان    (أوالً )

 ي السودان بعد ارتكاب الجريمة،وجد المتهم ف    (ثانياً )

  ني عليه سوداني الجنسية ،كان المج    (ثالثاً )
ارتكبــت الجريمــة كليــا أو جزئيــا فــي الســودان أو علــى مياهــه اإلقليميــة     (رابعــاً )

أو مجاله الجوي أو علـى الطـائرات أو السـفن التـي ترفـع علـم السـودان 
، 

 مع القوات المسلحة  دمجهم  يتم  لذينا  القوات النظامية األخرى أو األفراد( ط )

 .رئيس الجمهورية وفقًا للدستور والقانون بموجب قرار من 
  

  
  
  

 الفصل الثاني 

 القوات المسلحة التكوين والهياكل 

 واألدهدا  والواجبات والمبادئ 

  

   .وهياكلها  تكوين القوات المسلحة
نيين الســوداتتشــكل مــن وغيــر حزبيــة ،  التكــوين ، احترافيــةقوميــة نظاميــة القــوات المســلحة قــوات        (1)    ـــ5

 . دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق عليهـم شروط اإللتحاق بها   الذين تنطبق
حسبما يقرره رئيس الجمهورية بناء وقوات إحتياطية تتكون القوات المسلحة من قوات عاملة       (2)

 .علي توصية القائد العام 
(3): تتكون القوات العاملة من       (3)

 

     القوات البرية ،     (أ )                         
 ، القوات الجوية والدفاع الجوى     (ب)
 القوات البحرية ،     (  )

 ، تم دمجها فى القوات المسلحة بموجب أى قانونالقوات التى ي      (د )

http://www.moj.gov.sd/laws_3/12/25.htm#_ftn3#_ftn3


 .ى قوات أخرى حسبما تحدده القوانين و اللوائح أ    (هـ)
 .نفتاحها وقياداتهاوانتشارها واتحدد اللوائح والنظم والتعليمات حجم هذه القوات      (4)       

  

      . القوات المسلحة أهداف وواجبات 
وطن ، وتكون لها المهام والؤها هلل وال دانية قوات عسكرية قومية التكوين والهدفالقوات المسلحة السو       ـ6

 :واالختصاصات اآلتية 
 حماية سيادة البالد والدفاع عن النظام الدستوري والزود عنه ،     (أ )

ـــــة      (ب)  ـــــبالد والـــــدفاع عنهـــــا فـــــى مواجهـــــة التهديـــــدات الداخلي تـــــأمين ســـــالمة ال
 والخارجية ،

ـــديمقراطى وحقـــوق تـــأمين احتـــرام ســـيادة حكـــم القـــانون والح      (  )                  كـــم المـــدنى ال
 االنسان ،

 التصدى لحاالت الطوارى المحددة قانونًا ،     (د )               

الدعوة للتدين واألخـالق والقـيم الفاضـلة وتقويـة روح الوحـدة والـوالء والمواطنـة     (هـ)
  بين أفرادها ،

 والعلمية ، والبشرية والمادية العمل علي تطوير امكانياتها العسكرية    (و )               

المشـــاركة فـــي توطيـــد وحمايـــة الســـالم واألمـــن الـــدوليين تنفيـــذًا لاللتزامـــات      (ز) 
 .والمواثيق والمعاهدات الدولية واالقليمية   االخالقية

  
      .المبادئ العامة 

ة إختصاصـات وظـائفهم التقي ـد الرتـب أثنـاء ممارسـ  فى جميـع  يجب على أفراد القوات المسلحة         (1)   ـ7
 :التام باآلتى 

قــــيم الــــدين الحنيــــف و احتــــرام جميــــع األديــــان الســــماوية وكـــــريم      (أ ) 
 المعتقدات ،

 الدستور ،وثيقة حقوق اإلنسان المقررة فى      (ب)                             

 مبــــــادو القــــــانون الــــــدولي اإلنســــــاني المضــــــمنة فـــــــي اإلتفاقيــــــات     (  )
 المصادق عليها ،

 إحترام الدستور،      (د )                          

االلتــزام بأخالقيــات القتــال وأعــراف الحــرب المقــر بهــا فــي األديــان     (هـــ)
 . السماوية والمواثيق الدولية 

 : وجه العموم باآلتي   مهامهم على  واجباتهم أو  األفراد أثناء تنفيذ يستهدي      (2)      
 تنمية روح العدل والمساواة بين المرؤوسين ،     (أ )                      

 إشاعة الفضيلة والقيم السامية ،     (ب)

ه فـــى حـــدود اإلنفعـــال اإليجـــابي بقضـــايا المجتمـــع والســـعي لتنميتـــ     (  )
 القانون ،



خلــق روح التعــاون واالنســجام وترســيخ وحــدة الهــدف مــع القــوات       (د )
 مية األخرى ،النظا

 غرس روح الوطنية والوحدة الوطنية بين األفراد،     (هـ)

مراعـــاة األعـــراف المحليـــة الراســـخة وتكـــريس احترامهـــا فـــى حـــدود     (و ) 
 .القانون 

  
  
  

 الفصل الثالث

 والسيطرة القيادة

  

         .القائد األعلى 
 :الجمهورية ويختص دون غيره باآلتى تكون القوات المسلحة تحت القيادة العليا لرئيس       ـ8

 تحديد الهدف السياسي العسكري ،     (أ ) 

 (4)إصدار توجيهات السياسة العسكرية للوزير ،  ( ب)
 إعالن الحرب وفق أحكام الدستور والقانون ،  (  )

 .إعالن حالة الطوارو أو االستنفار وفقًا للدستور والقانون     (د) 
  

  

 .سلطات ومهام الوزير
تكون للوزير  8ئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة لر  المساس بالقيادة العليا  دون      ـ9

 : اإلختصاصات اآلتية 
شـروعات إعـداد وم  إعـداد وتنفيـذ السياسـات والخطـط والبـرامت اإلسـتراتيجية      (أ )

 الدولة للدفاع ،

عتماد مقترحـات الميزانيـة ومتابعـة اجازتهـا واإلشـراف علـى إدارة أمـوال      ( ب) اعداد وا 
 2117لمســلحة وفقــًا لقــانون االجــراءات الماليــة والمحاســبية لســنة القــوات ا

 والقوانين ذات الصلة ،

األهـــداف العامـــة التصـــرف فـــي الميزانيـــة بالكيفيـــة التـــي تحقـــق األغـــراض و     (  )
المتعلقــة بــالقوات المســلحة بمــا يضــمن ترشــيدها وحســن إدارتهــا واســتغاللها 

 األمثل ،

 للقوات المسلحة أمام السلطة التنفيذية والتشريعية،  مسئولية األداء العام    (د ) 

ـــرام     (هــــ) ب ـــة احتياجاتهـــا وا  التخطـــيط واإلشـــراف علـــى إمـــداد القـــوات المســـلحة بكاف
 فاقيات المتعلقة بذلك ،العقود واإلت

تمثيـــل القـــوات المســـلحة فـــي جميـــع األجهـــزة والهيئـــات والشـــركات المتصـــلة     (و ) 
 .بعمل القوات المسلحة 

إنشــاء وتــولي المســئولية عــن مؤسســات التنميــة اإلقتصــادية والبشــرية التــي      (ز )
 تعين القوات المسلحة في تنفيذ مهامها،
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 دولية ذات الصلة،مسئولية العالقات ال     (ح )

صدار اللوائح والنظم ،     (ط )                       إجازة وا 

 . مختصة  تكلفه بها جهة أعليأى مهام أخرى      (ى )
  

        .وسلطاته ومهامه  تعيين القائد العام
 .الجمهورية  رئيس  بوساطة  عامًا يعين  قائداً   المسلحة  يكون للقوات      (1)   ـ 11

 : دون المساس بسلطات القائـد األعلى ووزير الدفـاع يختص القائد العـام باآلتي      (2)
ــــة والسياســــات األخــــرى ذات الصــــلة     (أ )  ــــدفاع الوطني تنفيــــذ سياســــة ال

 بالدفاع ،

 تقدير الموقف اإلستراتيجي العسكري وتنفيذ المهام اإلستراتيجية ،      (ب)

ــــي تنفيــــذ    (  ) ــــع اإلســــتراتيجي خطــــ  اإلشــــراف عل ط اإلســــتخدام والتوزي
 للقوات وتولي التوجيه اإلستراتيجي لتحقيق هذه األهداف ،

اإلشـــراف علـــى إعـــداد الخطـــط والبـــرامت الالزمـــة لتمكـــين القـــوات     (د ) 
المســلحة مــن أداء مهامهــا وواجباتهــا وتنظيمهــا وتحــديثها لتحقيــق 

 ذات األهداف ،

ألركان المشتركة بالتشاور مـع الـوزير رئيس وأعضاء رئاسة ا تعيين    (هـ)
 وموافقة القائد األعلى ،

 .  بها جهة اعلي مختصةتكلفه أى مهام أخرى     (و ) 
يجوز للقائد العام تفويض كل أو بعض سلطاته ومهامه الى أى فرد أو مجموعة من األفراد       (3)

 . رها الخاضعين ألحكام هذا القانون وفقًا للشروط والضوابط التى يقر 
  

  
ختصاصاتها إنشاء رئاسة األركان      .المشتركة وا 

  والـنظم تشـكيلها وطريقـة عملهـا وتكـون تحدد اللـوائح ان مشتركة للقوات المسلحةتنشأ رئاسة أرك      (1)    ـ11
 .عن حسن أداء مهامها القائد العام   أمام  مسئولة

 : باآلتي   سة األركان المشتركة للقوات المسلحةدون المساس بسلطات القائد العام تختص رئا      (2)
عـــــدادها وتأهيلهـــــا ومتابعـــــة  وتنظيمهـــــا  إدارة القــــوات وتجنيـــــدها     (أ )  وا 

عداد الخطط والبرامت التفصيلية المتعلقة بها،  تنفيذها لواجباتها وا 

خطــــط اإلســــتخدام والتوزيــــع اإلســــتراتيجي للقــــوات وتــــولي   تنفيــــذ     (ب)
 تيجي لتحقيق هذه األهداف ،التوجيه اإلسترا

ن أداء إعداد الخطط والبرامت الالزمـة لتمكـين القـوات المسـلحة مـ     (  )
 مهامها وواجباتها وتنظيمها وتحديثها لتحقيق ذات األهداف ،

المهـــام االســــتراتيجية للقـــوات المســــلحة فـــي إطــــار الهــــدف   إدارة     (د ) 
 االستراتيجي العسكري ،



اســة العســكرية المقــررة علــي ضــوء التطبيــق العملــي لتلــك السي تقيــيم    (هـــ)
 لوزير إلقرارها ،السياسة وتقديم أي مقترحات لعرضها علي ا

 المسئولية عن جاهزية القوات المسلحة ،    (و ) 

 .تكلفها بها جهة أعلى مختصة أى مهام أخرى     (ز ) 
 .ذه المسئولياتاللوائح والنظم المهام التفصيلية لتنفيذ ه تحدد( 3)       

  

   . األركان المشتركة  سلطات ومهام رئيس

 :باآلتي دون المساس بسلـطات القائد العام يختص رئيس األركان المشتركة    ـ12
التنســيق بـــين القـــوات الرئيســـية فــى المســـائل اإلداريـــة والتنظيميـــة والتأهيليـــة      (أ ) 

 ،  واإلعدادية والعملياتية
ية عــن وضــع القــرار اإلســتراتيجى العســكرى إلســتخدام القــوات تــولى المســئول     (ب)

 ضع التنفيذ ،المسلحة مو 

ـــــى القـــــوات الرئيســـــية      (  ) ـــــات ومـــــا يترتـــــب عليهـــــا إل إصـــــدار توجيهـــــات العملي
 واإلدارات والقيادات ،

المتابعــــة المباشــــرة ألداء القــــوات وتنفيــــذها لواجباتهــــا فــــى إطــــار األهــــداف       (د )
 المحددة لها ،

الخطـــــط  متابعـــــة وتنســـــيق كافـــــة المســـــائل المتعلقـــــة بجاهزيـــــة القـــــوات ورفـــــع    (هــــــ)
المشتركة للقوات الرئيسية التـى تقرهـا رئاسـة األركـان المشـــتركة للقائـد العـام 

، 
صياغة ورفع توصيات رئاسة األركان المشتركة بشأن السياسات العسـكرية     (و ) 

 المطبقة ،

عـدادها فـي حـالتي السـلم إعداد المقترحات ال    (ز )  خاصة ببناء القوات المسلحة وا 
 والحرب ،

 .أي مهام أخرى يكلف بها من جهة أعلى مختصة      (ح )
  
       .الدفاع   إنشاء مجلس وزارة

 : الوجه اآلتي  و يشكل على" مجلس وزارة الدفاع " يسمي   ينشأ مجلس     (1)    ـ 13
 رئيساً                           وزير الدفاع     (أ )                                       
 نائبًا للرئيس                            القائد العام     (ب)                     

            أعضاء      أعضاء رئاسة األركان المشتركة     (  )
       أعضاء آخرون حسبما تحدده اللوائح والنظم      (د) 

 .ه حسب مقتضي الحال دعوة أي شخص لحضور اجتماعات  يجوز لمجلس وزارة الدفاع    (2)
مجلس وزارة الدفاع بالتنسيق بين وزارة الدفاع وقيادة القوات المسلحة ورئاسة األركان  يختص      (3)

 .المشتركة 



على إعداد البرامت  بالعمل  يختص مجلس وزارة الدفاع( 3)دون المساس بعموم نص البند       (4)
 :والخطط الخاصة باآلتي

دا     (أ )  رة القوى البشرية داخل وخار  الخدمـة بالقوات المسلحة تنمية وا 
، 

 اإلحتياجات واإلمداد والتموين واإلنشاءات والمنشآت ،     (ب)

 موجهات اإلنتا  والتصنيع واإلكتفاء الذاتي العسكري ،     (  )

 لي ،التخطيط الما     (د ) 
 موجهات العالقات الدولية ذات الصلة ،    (هـ)

 خطيط اإلستراتيجي القومي للدفاع عن الدولة ،الت    (و ) 

 .  تكلفه بها جهة أعلي مختصةأى مهام أخرى    (ز ) 
جتماعاته تحد      (5)           .د اللوائح والنظم المهام التفصيلية لمجلس وزارة الدفاع وا 

  
   

 عالفصل الراب

 االختيار والتأدهيل والتعيين والتجنيد

  

          .للجندية  الشروط العامة 
ــــــــــــ14 ــــــــــــي كــــــــــــل مــــــــــــن يلتحــــــــــــق للعمــــــــــــل       (1)    ـ           (5):بخدمــــــــــــة القــــــــــــوات المســــــــــــلحة أنيشــــــــــــترط ف

                            

 تمتعًا بالجنسية السودانية بالميالد ، يكون م( أ )                                       

يكون حسن األخالق وذو صحيفة سوابق خالية من أي إدانة في      (ب)
 جريمة تمس الشرف أو األمانة،

يكون ذو لياقة صحية وجسمانية تمكنه من تحمـل أعبـاء الجنديـة      (  )
، 

 يين ،ال يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا عند التجنيد أو التع     (د ) 
 ،يجيد القراءة والكتابة    ( هـ)
حســـــبما   أو حرفيــــة  تتــــوفر فيــــه أى شـــــروط أكاديميــــة أو مهنيـــــة     (و )

 . تحدده اللوائح والنظم 
 : كضابط أن يكون يشترط فيمن يتم إختياره للتعيين ( 1)الرغم من أحكام البند  على      (2)         

حاصاًل على الشهادة األكاديمية أو الفنية بالمستوى الـذى تحــدده       (أ )
 اللوائح ،

 إختبارات القدرات ، قد إجتاز     (ب)

 .أي شروط أخرى تحددها اللوائح  قد إستوفى     (  )
  

            .وتأهيلهم   إختيار الضباط
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  الجـــدارة  الحـــرة إعتمـــادًا علـــى ص للعمـــل كضـــباط عـــن طريـــق المنافســـةيكـــون إختيـــار األشـــخا      (1)    ــــ15
 .وتحدد اللوائح إجراءات االختيار   القيادة  أعباء  وتحمل

(6): يجوز إختيار الضباط من   من هذه المادة( 1)والبند  14على الرغم من أحكام المادة       (2)         
 

  خريجي الجامعات والمعاهد العليا والكليات الفنية وتحدد اللـوائح      (أ) 
 شروط االختيار وكيفية التأهيل والتنسيب ،

ضــباط الصــف العــاملين بــالقوات المســلحة وتحــدد اللــوائح شــروط      (ب)
 االختيار وكيفية التأهيل والتنسيب،

 .ى مهن أخرى حسبما تحدده اللوائح والنظم أ    (  )
بالكليات والمعاهد والمدارس العسكرية حسبما تحدده   األشخاص الذين يتم إختيارهم يتم تأهيل      (3)

 .اللوائح والنظم 
  

     . القسم   منح البراءة وأداء
  المنصـوص عليهـا فـى القـانونالتأهيـل  يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح أى شخص أكمل فتـرة      (1)    ـ16

  .القوات المسلحة ضابط ب  براءة  بنجاح
قسم الوالء ( 1)يؤدي الضباط الذين منحوا البراءة من رئيس الجمهورية بموجب البند       (2)

 .المنصوص عليه في هذا القانون أمام القائد األعلى أو مـن يفوضه 
  

        .الرتب األخرى 
لــرئيس األركــان المشــتركة أو مــن يفوضــه أن يجنــد فــى الرتــب األخــرى بــالقوات المســلحة  يجــوز      (1)    ـــ17

 .لملء الوظائف الشاغرة المصدق بها 
 (7).تحدد اللوائح والنظم كيفية التجنيد وشروط اإلختيار وفترة التدريب ومدة الخدمة وتعهداتها       (2)         

  
  

    .والتجنيد  األثر القانونى للتعيين
المعــد للتجنيــد وال يكــون لــه حــق  يعتبــر معينــًا أو مجنــدًا قانونــًا كــل شــخص وقــع علــى األورنيــك       (1)  ـ 18

 .المطالبة بالفصل من الخدمة بحجة أن تعيينه أو تجنيده لم يكن قانونياً 
ألحكام هذا القانون واللوائح والنظم ( 1)يخضع أى شخص معين أو مجند وفقا للبند        (2)

 .واألوامر والتعليمات الصادرة بموجبه اعتبارًا من تاريخ تجنيده أو تعيينه 
  

         . قسم الوالء 
:) قسم الوالء اآلتي أو تجنيده بالقوات المسلحة   تعيينه  أو  ضابط  منحـه براءة  شخص يتم  يؤدي كل    ـ19

أقسم باهلل العظيم أن أنذر حياتي هلل والوطن وخدمة الشعب في صدق وأمانة وان أكرس وقتي وطاقتي 
طوال مدة خدمتي لتنفيذ الواجبـات الملقاة علي عاتقي بموجب الدستور وقانون القوات المسلحة أو أي 

روع يصدر إلي من ضابطي األعلي برًا أو قانون آخر أو أي لوائح سارية المفعول وان أنفذ أي أمر مش
 ( .بحرًا أو جوًا وأن أبذل قصاري جهدي لتنفيذه حتي لو أدي ذلك للتضحية بحياتي 

  
  

http://www.moj.gov.sd/laws_3/12/25.htm#_ftn6#_ftn6
http://www.moj.gov.sd/laws_3/12/25.htm#_ftn7#_ftn7


 الفصل الخامس

 الرتب النظامية والترقيات والندب واإلعارة والتنقالت

  

     .الرتب النظامية 
 (8) :الوجه اآلتى   مسلحة علىال  تكون الرتب النظامية لضباط القوات        (1)  ـ21

 .مشير      (أ ) 
 فريق أول ،     (ب)

 فريق ،     (  )

 لواء ،     (د ) 
 عميد ،    (هـ)
 عقيد ،    (و ) 
 مقدم ،    (ز ) 
 رائد ،    (ح ) 
 نقيب ،     (ط )

 مالزم أول ،     (ي )

 .مالزم      (ك )
   .ال تمنح رتبة المشير إال لرئيس الجمهورية إذا كان عسكريا أو للقائد العام       (2)       
 :تكون الرتب النظامية لضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة على الوجه اآلتي       (3)       

 مساعد ،     (أ ) 

 رقيب أول ،     (ب)

 رقيب ،     (  )

 عريف ،     (د ) 

 وكيل عريف ،    (هـ)

 جندي ،    (و ) 

 .أى رتب اخرى مستحدثة     (ز ) 
 .ئح والنظم االلقاب العسكرية وكيفية حملهاتحدد اللوا      (4)      

  

  
 .شروط الخدمة والترقيات

 .تصدر ترقيات الضباط بقرار من رئيس الجمهورية       (1)  ـ21
 .تتم إجازة ترقيات الرتب األخرى بوساطة الجهة التى تحددها اللوائح       (2)       
جراءات الترقي من رتبة إلى أخرى       (3)         .تحدد اللوائح شروط الخدمة وا 

  
          .والتنقالت  الندب واإلعارة

  يمثلــون القــوات المســلحة مــن ذوى نيــتم نــدب األفــراد فــى الــداخل أو إعــارتهم للخــار  مــن الــذي        (1)  ـــ22
 . ويكون اإلختيار وفقًا للوائح والنظم   والكفاءة  الخبرة
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 . تتم تنقالت األفراد بين تشكيالت ووحدات القوات المسلحة طبقًا للوائح والنظم          (2)       
   
  

 الفصل السادس

 مدة الخدمة العسكرية وانتهاؤدها

  

 .مدة الخدمة العسكرية
 .وفقًا ألحكام هذا القانون مدة خدمة أي شخص معين او مجند  تنتهي      (1)    ـ23

تفيــد بخدمتــه الســابقة بــالقوات المســلحة وفقــًا لمــا يمــنح الفــرد المجنــد عنــد نهايــة خدمتــه شــهادة       (2)         
 . تحدده اللوائح والنظم 

أن يــأمر بمــد فتــرة أو لضــرورة يقــدرها زمــن الطــوارو  يجــوز للقائــد العــام أو مــن يفوضــه خــالل      (3)         
 .الخدمة ألى فرد 

بنـــاًء علـــى  أو مـــن يفوضـــه  لـــرئيس األركـــان المشـــتركةيجـــوز ( 1)علـــي الـــرغم مـــن أحكـــام البنـــد      (4)        
أن يأمر بإبقاء أي فرد في القوات المسلحة فى الخدمة إذا كان ذلك   توصية من السلطة المختصة

 .لخدمة على أن يكون هذا اإلبقاء وفقًا لشروط الخدمة حسبما تحدده اللوائح والنظم في صالح ا
  

  
      .العسكرية للضابط  أسباب إنتهاء الخدمة

ألي مــن  القائــد العــامعلــى توصــية  رئــيس الجمهوريــة بنــاءً   تنتهــي الخدمــة العســكرية للضــابط بقــرار مــن   ـ 24
 : األسباب اآلتية 

 جنسية السودانية أو اكتساب جنسية دولة أخرى ،فقد ال      (أ )

 ،  الوفاة حقيقة أو حكماً      (ب)
 عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية بقرار من لجنة طبية مختصة ،     (  )

 بلوغ سن التقاعد بالمعاش حسبما يحدده القانون واللوائح والنظم ،      (د )

 .ية بالطرد من القوة صدور حكم نهائي من محكمة عسكر     (هـ)
 صـدور حكم نهائي باإلدانة في أي جريمة تمس الشرف أو األمانة ،     (و )

 إذا طلب إعفاؤه من الخدمة وتمت الموافقة على طلبه ،     (ز )

 والنظم ،  قضاء المدة األقصى المقررة فى الرتبة وفقًا لما تحدده اللوائح      (ح)

األركــــان   رئــــيس  وتوصــــية  عنــــه  المكتوبــــة  تقــــاريرعــــدم الكفــــاءة وفقــــًا لل    (ط )
 المشتركة وفقًا لما تحدده اللوائح والنظم ،

 ،عدم الصالحية وفقًا للوائح والنظم     (ى )
عدم صالحيته لإلستمرار في الخدمة العسكرية حسب تقرير قائده األعلى    (ك )

 م ،إذا كان يعمل تحت اإلختبار وفقًا لما تحدده اللوائح والنظ
 عدم وجود وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمي والمالي ،    (ل )

 الهروب من الخدمة وفقًا لما تحدده اللوائح والنظم ،      (م )



صدور حكم نهائى ضده بعقوبة السجن في جريمـة مـن محكمـة عسـكرية أو     (ن )
 .غير عسكرية 

  
     . أسباب إنتهاء خدمة الرتب األخرى 

بأحد   خدمة ضباط الصف والجنود بقرار من الضابط األعلى وفقًا لما تحدده اللوائح والنظمتنتهي    ـ 25
 :األسباب اآلتية 

 انتهاء عقد الخدمة ،      (أ )

 عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية ،     (ب)

 الفصل من الخدمة لسوء السلوك ،     (  )

 أو إيجازية ، الطرد بناًء علي حكم محكمة عسكرية      (د )

 بلوغ سن التقاعد وفقًا للقانون واللوائح والنظم ،    (هـ)

 الوفاة حقيقًة أو حكمًا ،     (و )

عدم الكفاءة وفقًا للتقارير المكتوبة عنه من قائده حسبما تحدده اللوائح      (ز )
 والنظم ، 

 عدم الصالحية وفقًا لما تحدده اللوائح والنظم ،     (ح )

 الهروب من الخدمة وفقًا لما تحدده اللوائح والنظم ،     (ط )

 اإلدانة بجريمة مخلة بالشرف أو األمانة ،     (ى )

صدور حكم نهائي ضده بعقوبة السجن لمدة تتجاوز ستة أشهر في جريمة     (ك )
 من محكمة عسكرية أو غير عسكرية،

 .عدم وجود وظيفة شاغرة فى الهيكل التنظيمي     (ل )
  

  
 فصل السابعال

 الصف والجنود  وضباط  فوائد ما بعد الخدمة للضباط

  

       .الصف الجنود  للضـباط وضـباط  فوائد ما بعد الخدمة
ـــ26 معاشـــات ضـــباط صـــف وجنـــود القـــوات  يـــنظم قـــانون معاشـــات ضـــباط القـــوات المســـلحة وقـــانون      (1)   ـ

 .بعد الخدمة   ما  فوائد  استحقاقات  علي  الحصول  يتم بناًء عليها المسلحة الكيفية التي
في جريمة   يحرم من المعاش أو المكافأة أي فرد يصدر ضده حكم قضائي نهائي باإلدانة      (2)

 .الخيانة العظمى أو التمرد 
يحرم من إستحقاق فوائد ما بعد الخدمة أي فرد يهرب من الخدمة وفقًا لما تحدده اللوائح والنظم      (3)

. 
  

              .د اإلبعا

ومــع مراعــاة الضــوابط المنصــوص   يجــوز لــرئيس الجمهوريــة بنــاًء علــى توصــية القائــد العــام        (1)     ـــ27
 .عليها في هذا القانون أن يبعد أي شخص خاضع ألحكام هذا القانون 



كمة أحد يجوز للقائد العام بعد اإلطالع علي تقرير من أي سلطة مختصة إذا رأى أن محا      (2)
الضباط غير عملية وأن بقاء ذلك الضابط في القوة قد أصبح غير مرغوب فيه ، أن يقدم 
توصية بهذا الخصوص إلي رئيس الجمهورية البعاده بعد أن يكون قد حصل من ذلك 
 .الضابط علـي توضيح لموقفه 

ط في القوة غير مرغوب يجوز للقائد العام بموافقة رئيس الجمهورية إذا رأى أن بقاء أي ضاب      (3)
فيه ، ومتي كان األمر ال يستحق اإلبعاد إما أن يطلب من ذلك الضابط أن يقدم طلب 
اإلستقالة للتقاعد مع منحه ما يستحق من معاش أو مكافأة بمقتضي قانون معاشات ضباط 
القوات المسلحة وعند رفضه ذلك يجوز إحالة هذا الضابط للمعاش أو إبعاده من القوة مع 

 .نحه ما يستحقه من معاش أو مكافأة بشرط أن تتاح له الفرصة الكاملة لتوضيح موقفه م
يجوز لرئيس األركان المشتركة أو من يفوضه مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في هذا       (4)

القانون أن يبعد أي ضابط صف أو جندي من القوة مراعاة لمقتضيات األمن القومي للبالد 
 .ظام واإلنضباط العسكري ودواعي الن

  
   . الخدمة  ما يترتب على إنهاء

  المكافــأة  أو  الحرمــان مــن المعــاش عنــد إنهــاء الخدمــة بــالطرد ال يترتــب علــي ذلــك بالضــرورة      (1)    ـــ28
إال إذا صــدر بــذلك قــرار مــن رئــيس الجمهوريــة بنــاًء علــي توصــية مــن الــوزير ، أو   المســتحقة

ورية في حالة رئيس وأعضاء رئاسة األركان المشتركة في حالـة إرتكـاب بقرار من رئيس الجمه
 .جريمة الهروب أو الخيانة العظمى 

عند إنهاء الخدمة بالرفت أو التقاعد أو بناًء على طلب الفرد ال يترتب علي ذلك بالضرورة     (2)
   . الحرمان من المعاش أو المكافأة المستحقة 

  

   .إلبعاد أو الرفت ا تاريخ إبتداء الطرد أو
تــاريخ طــرد الضــابط أو إحالتــه أو تقاعــده بالمعــاش مــن التــاريخ الــذي يحــدد فــي القــرار   يبــدأ       (1)  ـ 29

 .الصادر من رئيس الجمهورية على أن ينشر القرار في األوامر العمومية 
الذى يحدد فى  يبدأ تاريخ طرد ضابط الصف أو الجندي أو تقاعده بالمعاش من التاريخ      (2)

 .القرار الخاص بذلك على أن ينشر فى األوامر العمومية 
  

         .الخدمة   عدم رجعية إنتهاء
ال يكون لطرد أو إبعاد الضابط أو ضابط الصف أو الجندى أو تقاعده بالمعاش أثر رجعى بأي حال من     ـ31

 .األحوال 
  

  
  

 الفصل الثامن

 المرتبات والمخصصات

  



      . واألجور  لمرتباتهيكل ا
  تحدد اللوائح المالية جداول المرتبات واألجور والمخصصات والعالوات وشروط خدمة أفراد القوات    ـ31

عند التعيين والترقي والندب واإلعارة وغير ذلك من الحاالت مع مراعاة السياسة  المسلحة وطرق ربطها
 .العامة للدولة 

  

  
     .واألجـور وفوائد ما بعد الخدمة  باتالمرت  حظر حجز أو مقاصة

ال يجـــوز حجـــز أو مقاصـــة مرتبـــات أو عـــالوات أواســـتحقاقات أفـــراد القـــوات المســـلحة إال لحكـــم       (1)    ــــ32
مختصــة أو وفــاًء لــدين   محكمــة  مــن  نهــائى  أو لحكــم  محكمــة عســكرية نهــائي صــادر مــن

 .وفي حـدود ربع المرتب بحكم قضائي أو لحكم نهائى فى نفقة شرعية   ثابت
يجوز استيفاء أي حق من أي شخص خاضع ألحكام هـذا القـانون ( 1)بالرغم من أحكام البند       (2)         

 .بأٍي من طرق الوفاء األخرى 
  

    
  

 اإلجراءات المالية و المحاسبية      

هات واألسس المنصوص عليها فى قانون يتم ضبط العمل المالي بالقوات المسلحة وفقًا للمبادو والموج   ـ 33
 .أو أى قانون آخر يحل محله أو أى لوائح صادرة بموجبه  2117اإلجـراءات المالية والمحاسبية لسنة 

  

  

 الفصل التاسع

 اإلجراءات القانونية في مواجهة األفراد

  

    .القانونية فى مواجهة األفراد  تحـريك اإلجراءات
صف أو جندي بحسن نية أثناء أو  جريمة أي فعل يصدر من اي ضابط أو ضابط ال يعتبر      (1)   ـ34

فعل صادر منه   عليه أو عن  مفروض  واجب  بأي  وظيفته أو القيام بسبب أداء أعمال
بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى قانون اإلجراءات الجنائية أو أي قانون آخر 

مر صادرة بموجب أي منها، على ان يكون ذلك الفعل فى ساري المفعول أو أي الئحة أو أوا
حدود األعمال أو الواجب المفروض عليه أو وفق السلطة المخولة له بموجب قانون 
اإلجراءات الجنائية وال يتعدى القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته أو لتنفيذ القانون دون اى 

 .  دافع آخر للقيام بذلك الفعل
المساس بسلطات النيابة العامة فى التحرى ال يجوز إتخاذ أي إجراءات ضد أي ضابط  دون      (2)

أو ضابط صف أو جندي اذا قررت النيابة العسكرية انه إرتكب فعاًل يشكل جريمة وقعت 
أثناء أو بسبب تنفيذه لواجباته أو أي أمر قانوني يصدر إليه بصفته هذه ، وال تجوز محاكمته 

 .الوزير أو من يفوضه إال بإذن صادر من 
إذا نتت عن إنفاذ الواجب أو أي أمر قانوني آخر وفاة أو ضرر يستحق الدية تتحمل الدولة       (3)

دفع الدية أو التعويض نيابة عن الضابط أو ضابط الصف أو الجندي الذي يعمل بحسن نية 
 . وفقًا ألحكام هذه المادة 



ضابطه األعلى أو األدنى أمام  ذا القانون مقاضاةال يجوز ألى شخص خاضع ألحكام ه      (4)
وقعت عليهم   القضاء المدني أثناء وبعد تركهم الخدمة عن أي آثار مباشرة أو غير مباشرة

 .تنفيذًا ألوامر قانونية صدرت أثناء أداء وظائفهم 
  

     .الحجز القضائى 
 . موالها أو منقوالتهاال يجوز توقيع الحجز علي عقارات القوات المسلحة أو أ    ـ35

  
  

 الفصل العاشر

 التفتيش العسكرى

   .التفيتش العسكرى 
تحــــت إدارة وقيـــــادة المفــــتش العــــام وتكــــون لهـــــا   تنشــــأ هيئــــة تســــمى هيئـــــة التفتــــيش العســــكري      (1)    ـــــ36

 :اإلختصاصات اآلتية 
التأكد من سير العمل واألداء بالقوات المسلحة حسـب السياسـات       (أ )

 الخطط والبرامت وفقًا للقوانين واللوائح ،و 

إجــراء جميــع أنــواع التفتــيش بغــرض التحقــق مــن جاهزيــة وكفــاءة      (ب)
 عناصر وحدات القوات المسلحة مهنيًا وفنيًا في كل األوقات ،

معاونـــة رئاســـة األركـــان المشـــتركة فـــى إتخـــاذ القـــرارات المناســـبة      (  )
 ،  ية للقوات المسلحةووضع الخطط والبرامت اإلستراتيج

يجابيـــــات العمــــــل لمختلــــــف القــــــوات       (د ) نقـــــل التجــــــارب والخبــــــرات وا 
 الرئيسية وتشكيالت ووحدات وعناصر القوات المسلحة ،

التحقق من ضـبط الجـودة والشـروط والمواصـفات القياسـية الخاصـة     (هـ)
بتجهيـــــزات ومهمـــــات ومعـــــدات وأجهـــــزة ومعينـــــات عمـــــل القـــــوات 

 تجلبة من الخار  أو المتوفرة محليًا ،المسلحة المس

التأكد من سـالمة تنفيـذ األداء المـالي فـي كافـة عناصـر ووحـدات     (و ) 
 وتشكيالت القوات المسلحة ،

ــــة      (ز ) التأكــــد مــــن شــــرعية اإلجــــراءات والتصــــرفات واألعمــــال اإلداري
 المختلفة داخل القوات المسلحة،

ـــة عنـــد      (ح ) ـــذه رفـــع التقـــارير الدوري ـــيش تـــم تنفي ـــب بنتـــائت أي تفت الطل
وتحديد أوجـه القصـور واإلنحـراف ورفـع التوصـيات الخاصـة بكـل 

 .حالة 
إعداد مقترحات لوائح ومراشد التفتـيش العـام والخـاص وتعـديالتها       (ط)

إلـــى رئاســـة األركـــان المشـــتركة ومتابعـــة إجازتهـــا وتعميمهـــا علـــى 
 .القوات المسلحة 

 .تكلف بها من قبل رئاسة األركان المشتركة أي مهام أخرى      (ي )
 .تحدد اللوائح والنظم تنظيم هيئة التفتيش والمهـام والواجبات التفصيلية لها       (2)



  

  

 الفصل الحادي عشر 

 القضاء العسكري

  

 .تكوين القضاء العسكرى
ات المسلحة ويباشر إختصاصاته لتنظيم القو   يكون للقوات المسلحة قضاء عسكرى مستقل فى أحكامه وفقاً    ـ37

 .وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه 
  

   . العسكرى  القضاء   إختصاص
يختص القضاء العسكري بأي عمل قضائي أو قانوني أو عدلي للقوات المسلـحة وينظم القانون واللوائح     ـ38

 .مرافق العدلية األخرى المدنية والنيابات و المؤسسات وال  بالمحـاكم  عالقته
  

   .العسكرى  إستقالل أعمال القضاء
  وال ســلطان  تــام  يمــارس ضــباط القضــاء العســكري أعمــالهم القضــائية والقانونيــة فــي اســتقالل      (1)    ـــ39

في قضائهم ومشورتهم لغير القانون وتكون لهم السلطة الكاملة فـى اإلشـراف والسـيطرة   عليهم
 .بعة لهم فنيًا علي األجهزة التا

تكون الفتاوي التي يصدرها القضاء العسكري في أي مسالة قانونية ملزمة لكافة أجهزة وأفراد       (2)
 . القوات المسلحة وللقائد العام الحق في مراجعة هذه الفتاوي 

  
    .العسكرى  إدارة أعمال القضاء

 .حقوقي مـن ذوى الخبرة والكفاءة  يتولي إدارة أعمال القضاء العسكري ضابط        (1)  ـ41
يكون ضباط القضاء العسكري من الضباط ذوي الكفاءة القانونية والسمعة الممتازة ومن       (2)

 .المشهود لهم بالتميز فى مجالهم 
  

     .حقوقى  الحصول على لقب
 : يحصل الضابط علي لقب حقوقي إذا استوفى اآلتي     ـ41

 من جامعة معترف بها ،  تحصل على شهادة جامعية فى القانون      (أ )                                     

 .إجتاز إمتحان تنظيم مهنة القانون      (ب)
عمــل بالقضــاء العســكري لمــدة عــام كامــل وكــان عملــه مرضــيًا مــن الناحيــة      (  )

 .الفنية 
 .صوله علي اللقب صدرت موافقة مدير القضاء العسكري كتابًة علي ح      (د )

  
 . العسكرى  حصانة ضباط القضاء

يخضـــع ضـــباط القضـــاء العســـكري لمـــن هـــم أعلـــي مـــنهم فـــي ســـلمهم الـــوظيفي وللقواعـــد العامـــة       (1)    ــــ42
 .لالنضباط 



ال يجوز التحقيق مع أى من ضباط القضاء العسكرى أو   (1)على الرغم من أحكام البند       (2)
 (9).سكرية إال بعد موافقة القائد العام تقديمه للمحاكمة الع

  

  . العسكرى  تعيين ضباط القضاء
بناء على توصية الوزير ضـباط القضـاء  يعين رئيس الجمهورية( 3)15مع مراعاة أحكام المادة       (1)    ـ43

 .بين خريجي كليات القانون ممن اجتازوا إمتحان تنظيم مهنة القانون   منالعسكري 
يجوز التعيين في وظائف ضباط القضاء العسكري من بين الضباط العاملين بالقوات المسلحة       (2)

من جامعة معترف   من رتبة الرائد فما دون بشرط الحصول علي درجة جامعية في القانون
ة القانون ، ويتم النقل بقرار من رئيس األركان المشتركة بناء علي بها وشهادة تنظيم مهن

لتحديد مدي صالحيتة   قضاء فترة إختبار لمدة عام  توصية مدير القضاء العسكري بعد
 .  للعمل القانوني والقضائي

  
     .الحقـوق واإلمتيازات المهنية لضباط القضاء العسكرى 

  ضاء العسكري سلطة توثيق العقود في مجال العمل الرسمي للقوات المسـلحةيمنح الضباط بالق      (1)    ـ44
 .مـتي ما استوفي الشروط القانونية 

يكون لضابط القضاء العسكري الحق في الظهور أمام كافة المحاكم السودانية بكافة درجاتها       (2)
ها وتمثيل القوات في جميع القضايا التي تكون القوات المسلحة او احد افرادها طرفا في

 .المسلحة أو منسوبيها فى أي عمل قانونى آخر 
قرارات المحتضرين وفقًا للضوابط       (3) يجوز لضباط القضاء العسكري أخذ اإلعترافات القضائية وا 

وذلك في   أو أى قانون آخر يحل محله 1991الواردة في قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 
 .صاصهم الجرائم التي تدخل في إخت

 .يكون للقضـاء العسكري شعار ميزان ويتم ارتداؤه مع شعار القوات المسلحة       (4)
  

        .المحاماة  الحق فى ممارسة
  المحاماة  رخصة  في الحصـول علي القضاء العسكري بعد انتهاء خدمتهم العسكرية الحق لضباط يكون    ـ45

لعسكري مدة خبرة في مجال العمل القانوني بما يتوافق مع قانون وتعتبر الفترة التي يخدمونها بالقضاء ا
 .المحاماة 

  
          .التدريب 

لنظام تأهيل وتدريب يضمن إحاطتهم بالقانون علي مستويات متدرجة  العسكريضباط القضاء   يخضع     ـ46
 .كافي من العلوم العسكرية النظرية ، والعملية ، فضال عن القدر ال  صعودا بالمعارف القانونية الالزمة

  
     .سرية اإلجراءات 

والنتائت التي تسفر عنها سرية وال  العسكرى  القضاء  ضباط  بها  التى يقوم  التحقيق  إجراءات  تكون   ـ47
 .يجـوز إفشاؤها 
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 الباب الثانى 

 اإلجراءات الجنائية العسكرية 

 الفصل األول 

 لطاتهااألجهزة الجنائية العسكرية وس

 الفرع األول

 المحاكم العسكرية وسلطاتها

  

       .وسلطاتها  المحاكم العسكرية
 : المحاكم العسكرية علي الوجه اآلتي   تكون   ـ 48

 محكمة االستئناف العسكرية ،      (أ )                                    

 العسكرية العامة ،  المحكمة     (ب)

 ، العسكرية المركزية  المحكمة     (  )
 المحكمة العسكرية االيجازية ،     (د ) 

 الميدان الكبرى ،  محكمة     (هـ)

 .محكمة الميدان الصغرى     (و ) 
  

           .العسكرية  سلطات المحاكم
  عـــن الجـــرائم  القـــوات المســـلحة تكـــون للمحـــاكم العســـكرية ســـلطة الفصـــل فـــى دعـــاوى أفـــراد       (1)  ـ 49

 .تنسب لهم أثناء أداء واجبهم أو بسببه   التى  مخالفاتوال
يجوز لقائد الوحدة وفقًا لما تحدده اللوائح والنظم و خالل شهر من إخطاره الموافقة على       (2)

 . محاكمة أي من أفراد وحدته أمام المحاكم الجنائية
أعاله يجوز ( 2)ة المحددة بالبند إذا لم يقم قائد الفرد المتهم بإخطار المحكمة خالل المد      (3)

 .للمحكمة الشروع في محاكمة الفرد بعد التأكد من صحة إخطار قائد المتهم 
ال تنظر المحاكم العسكرية فى جرائم الحدود اال فى حاالت الضرورة العسكرية أو بمناطق       (4)

طراف الدعوى من كان كل أ العمليات أو المناطق النائية وال فى جرائم القصاص اال اذا 
 .  الخاضعين ألحكام هذا القانون

  
           .العسكرية  إنشاء المحاكم

 .الميدان الكبرى والصغرى  ينشئ رئيس األركان المشتركة أو من يفوضه محاكم      (1)    ـ51
تنشأ بموجب أمر يصدره رئيس األركان المشتركة أو من يفوضه بتوصية من مدير القضاء       (2)

  . لعسكرى محكمة اإلستئناف العسكرية والمحاكم العسكرية العامة والمركزية واإليجازية ا
  

     . العسكرية  محكمة اإلستئناف
  من  وعضـوين  رئيس  من  دائرة تشكل محاكم اإلستئناف العسكرية من دوائر إستئنافية ، تتكون كل    ـ51

 .الحقوقيين  الضباط  من  المناسبة  الرتب
  



    . العامة وسلطاتها   لمحكمة العسكريةا
مناســبة علــى أن يكــون مــن بيــنهم  تتكــون المحكمــة العســكرية العامــة مــن ثالثــة ضــباط مــن رتــب      (1)   ـــ52

 .ضابط حقوقى 
تختص المحكمة العسكرية العامة بنظر أي دعوى في ( 4)49مع مراعاة احكام المادة       (2)

 .بموجبه   ذا القانون ويكون لها السلطة في إصدار أي قرارمواجهة أي فرد خاضع ألحكام ه
  

  . المركزية وسلطاتها  المحكمة العسـكرية
 ال تقل رتبته عن المقدم ، تتكون المحكمة العسكرية المركزية من ضابط حقوقي واحد       (1)    ـ53

ية الجرائم المنصوص عليها تنظر المحكمة العسكرية المركز ( 4)49مع مراعاة احكام المادة       (2)
فى هذا القانون ويجوز لها إصدار عقوبة السجن التى ال تتجاوز سبع سنوات أو الغرامة أو 
 .أي عقوبة أقل 

  

     .اإليجازية وسلطاتها  المحكمة العسـكرية
 تتكون المحكمة العسكرية اإليجازية من ضابط واحد ال تقل رتبته عن الرائد ،      (1)    ـ54

تنظر المحكمة العسكرية اإليجازية الجرائم المنصوص   (4)49المادة   مع مراعاة أحكام      (2)
عليها فى هذا القانون ويجوز لها إصدار عقوبة السجن التي ال تتجاوز ثالث سنوات أو 
 .الغرامة أو أي عقوبة أقل 

  

   .محكمة الميدان الكبرى وسلطاتها 
يـدان الكبـرى مـن ثالثـة ضـباط برتـب مناسـبة علـى أن يكـون مـن بـين أعضـائها تتكـون محكمـة الم      (1)   ـ55

 ضابط حقوقي ، 

تختص محكمة الميدان الكبرى بنظر الجرائم والمخالفات التي تقع في الميدان أو المرتبطة به       (2)
 ويجوز لها توقيع كافة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ،

لصادرة من محكمة الميدان الكبرى بواسطة القائد العام أو من يفوضه ويكون له تؤيد األحكام ا     (3)
 :عند التأييد السلطات اآلتية 

 تأييد القرار والحكم ،    (أوال)

 إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيًا كان نوعها أصلية أو تبعية ،    (ثانيا)

 بة أقل ،تخفيض العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقو     (ثالثا)

 . إيقاف تنفيذ كل العقوبات أو بعضها    (رابعا)
 .تكون األحكام الصادرة من محكمة الميدان الكبرى نهائية بعد التأييد       (4)      

  
    .وسلطاتها  محكمة الميدان الصغرى

 .تتكون محكمة الميدان الصغرى من ضابط واحد برتبة مناسبة       (1)   ـ56



تختص محكمـة الميـدان الصـغرى بنظـر الجـرائم والمخالفـات التـي تقـع فـي الميـدان أو       (أ )      (2)        
 المرتبطة به ،

يجوز لمحكمـة الميـدان الصـغرى إصـدار أي مـن العقوبـات المنصـوص عليهـا فـي هـذا      (ب)                 
 :القانون عدا 

 اإلعدام ،    (أوال)                                                            

 القصاص ،    (ثانيا)                                                

 العقوبات الحدية بخالف الجلد حدًا ،   (ثالثاً ) 

 .السجن الذي يتجاوز ثالث سنوات    (رابعاً )
 .القائد العام أو من يفوضه  تؤيد األحكام الصادرة من محكمة الميدان الصغرى بواسطة     (3)       

   
   .اإلختصاص القيمى 

القضاء العسكري تحديد االختصاص القيمي   إدارة  لمدير  يجوز  القانون  هذا  أحكام  من  الرغم  علي    ـ57
 .   للمحاكم العسكرية وفقًا ألحكام اللوائح

  
  

 الفرع الثاني

 الجنائية وسلطاتها  النيابة العسكرية

  

 .لنيابة العسكريةإنشاء ا
ـــ58 العســـكرى ، نيابـــة عســـكرية تتبـــع للقضـــاء   تنشـــأ بموجـــب أمـــر تأســـيس يصـــدره مـــدير القضـــاء      (1)     ـ

 :   العسكرى وتتكون من
 المدعى العام العسكرى ،      (أ )                                       

   .النيابات العسكرية       (ب)                        
        .العسكرية   المدعي العام العسكري على أعمال النيابة يشرف      (2)         
 .العسكرية ضباط حقوقيون  النيابة  يتولى مهام      (3)         

  
        . العسكرية  سلطات النيابة

ويكـون لهـا   رية التـي ترفـع لهـاتتولى النيابة العسكرية سلطة التحري في الدعاوى الجنائية العسك      (1)    ـ59
 :في سبيل ذلك ممارسة السلطات اآلتية 

اإلشــراف علــى ســير الــدعوى الجنائيــة العســكرية فــي كافــة الــتهم       (أ )
    والجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ،

 العسكرية ،  المحاكم  توجيه التهم ومباشرة سير اإلدعاء أمام     (ب)

 مباشرة سير الدعوى العسكرية أمام كافة المحاكم العسكرية ،     (  )                     

 صياغة اإلدعاءات والتوصية باإلحالة للمحاكمة العسكرية ،    (د ) 

 إصدار أوامر التكليف بالحضور ،    (هـ)

 إصدار أوامر التفتيش الشخصي والعام وأوامر القبض ،     (و )



فظ العســكرى الصــادر بقــرار منهــا أو إســتبداله بالكفالــة رفــع الــتح     (ز )
 المالية قبل اإلحالة للمحاكمة أو التوصية بذلك ،

تمثيــل القــوات المســلحة وأفرادهــا أمــام المحــاكم المدنيــة والجنائيــة      (ح )
 وفقًا للقانون ، 

تفتــــيش الســــجون العســــكرية وأمــــاكن الــــتحفظ العســــكرية ومتابعــــة      (ط )
منتظــرين والتأكــد مــن ســالمة اإللتــزام بالمــدة القانونيــة إجــراءات ال

 .للتحفظ وفقًا ألحكام هذا القانون 
تحيل النيابة العسكرية الدعاوى الجنائية ضد أفراد القوات ( 4)49اعاة أحكام المادة مع مر       (2)

  اصالمسلحة الى المحاكم الجنائية المختصة متى اتضح لها انها من جرائم الحدود أو القص
.   

  

  

 الفرع الثالث

 (01)شرطة المحاكم والنيابات العسكرية
  

    .والنيابات العسكرية  أعمال شرطة المحاكم
وائح والــنظم وتخــتص بالمســائل للــ تخصــص قــوة مــن الشــرطة العســكرية للمحــاكم والنيابــات العســكرية وفقــاً     ـــ61

 :اآلتية 
 التحضير للجلسات ،      (أ )                     

 ضبط االمن والنظام فى المحاكم العسكرية ،     (ب)                             

 تنفيذ العقوبات التى توكلها اليها المحاكم العسكرية ،     (  )

 الصادرة من المحاكم أو النيابات العسكرية ، تنفيذ األوامر والقرارات     (د ) 

 متابعة أعمال السجون والحراسات العسكرية ،    (هـ)

 متابعة اعمال البحث الجنائى الفنى العسكري ،     (و )

 القبض والتفتيش وفقًا ألوامر النيابة العسكـرية أو المحكمة العسكرية ،     (ز )

ألحكــــام هــــذا القــــانون واللــــوائح واألوامــــر  أى مهــــام أخــــرى تكلــــف بهــــا وفقــــا     (ح )
 .الصادرة بموجبه 

  
            .والحراسات  تفتيش السجون

على   للوقوف  وتفتيشها  والحراسات العسكرية للنيابة العسكرية والمحاكم العسكرية دخول السجون يجوز    ـ61
 .حالة النزالء وسالمة بقائهم بها 

  
     .علـى ورقـة إدعاءات  بناء   تقديم المتهم للمحاكمة

 .ال يجوز تقديم أى متهم للمحاكمة دون إجراء تحرى أوتحقيق       (1)    ـ62
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يجوز تقديم المتهم للمحاكمة بناًء على ورقة إدعاء إذا إقتضت ( 1)دون اإلخالل بأحكام البند       (2)
المخالفة ووضوح  ظروف العمليات والضرورة العسكرية ومقتضيات الضبط والربط أو طبيعة

 .بيناتها وبساطتها ذلك ، على أن تتاح للمتهم فرصة تقديم دفاعه 
  

  

 الفصل الثانى

 الدعوى العسكرية الجنائية والتحري فيها

 الفرع األول

 الدعوى العسكرية الجنائية وانقضائها ومجالس   فتح

 التحقيق وإجراءات التحري

  

 .الجنائية  فتح الدعوى العسكرية
  (11):يتم فتح الدعوى العسكرية الجنائية في الحاالت اآلتية       (1)    ـ63

لــس و مجأالمختصــة   إليهــا مــن الســلطة  يرفــع  مــا  بنــاًء علــى      (أ )                                                
التحقيق فى مخالفـة أو صـدور أمـر إحالـة مـن السـلطة المختصـة 

 بناًء على توصية من النيابة العسكرية ،

 .بناًء على علم النيابة أو شرطة النيابة العسكرية الجنائية      (ب)

ظروف العمليات والضرورة العسكرية   إذا إقتضت( 1)بأحكام البند  دون االخالل       (2)
ط والربط أو طبيعة المخالفة ووضوح بيناتها وبساطتها تقديم المتهم للمحاكمة ومقتضيات الضب

دون إجراء تحقيق أو تحري فيجوز للسلطة المختصة بعد بيان هذه الظروف تقديم المتهمين 
للمحاكمة بناًء على ورقة إدعاءات على أن تتاح للمتهم الفرصة إلعداد دفاعه وتتاح له 

 .  التسهيالت الممكنة عملياً 
  

  
   .الجنائية  التقادم المسقط للدعوى

  مـدة  انقضـت  ال يجوز فتح الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون اذا      (1)    ـ64
 :تاريخ وقوع الفعل أو االمتناع على النحو اآلتى   من  بدءاً   التقادم

كابها باإلعدام أو السجن عشر سنوات فى اى جريمة يعاقب على ارت      (أ )
 عشر سنوات فاكثر ،

خمس سنوات فى أى جريمة يعاقب على إرتكابها بالسجن من سنة فأكثر      ( ب)
، 

 .سنتان فى اى جريمة يعاقب على ارتكابها بالسجن من سنة فأقل      (   )
من   من الباب الثالثجرائم العمليات الواردة في الفصل الثاني ( 1)من أحكام البند  يستثني      (2)

هذا القانون وجرائم الهروب من الخدمة والغش في التجنيد والخيانة العظمى والتمرد الواردة 
 . من ذات الباب بالفصل الثالث 

  
    .العسكرية  إنقضاء الدعوى الجنائية
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  الفصــل  فــي  لــواردة، وبإســتثناء الجــرائم ا 1991دون اإلخــالل بأحكــام القــانون الجنــائى لســنة       (1)    ـــ65
 : األسباب اآلتية  من  بأي  العسكرية  الجنائية  الدعوى  تنقـضى  الباب الثالث  من  الثاني

 وفاة المتهم ،      (أ )

 صدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو اإلدانة ،     (ب)

صدور قرار مسبب من النيابة الجنائية العسكرية برفض توجيه التهمة أو     (  )
 ب الدعوى الجنائية العسكرية ،شط

صدور قرار مسبب من القائد العام أو من يفوضه بوقف الدعوى الجنائية       (د )
 العسكرية بناء على توصية مدير القضاء العسكري ،

 صدور قرار من المحكمة بشطب الدعوى الجنائية العسكرية ،     (هـ)

العام للدعوى الجنائية العسكرية صدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو       (و )
. 

فال يجوز فتح دعوى ( 1)الدعوى العسكرية بأي من األسباب المذكورة فى البند  إذا إنقضت      (2)
أو   عسكرية أخرى مؤسسة على ذات الوقائع إال فى حالة شطب الدعوى الجنائية العسكرية

 . عدم توجيه التهمة 
  

  

 الفرع الثاني

 التحري والتحقيق

  

    . التحقيق   تولى التحرى أو
التحقيـق   إليهـا ويـتم  ترفـع  العسـكرية التـي تتولى النيابة العسكرية التحرى في الـدعاوى الجنائيـة       (1)   ـ66

 .صادر من السلطة المختصة   بأمر
 . لتحقيق يتولى التحقيق فى المخالفات العسكرية الفرد أو األفراد المحددين فى أمر ا      (2)        

  
  

   .أو التحقيق  التنحى عن تولى التحرى
  طرفاً   النيابة العسكرية تولى التحرى أو التحقيق فى أى دعوى جنائية عسكرية يكون  ال يجوز لعضو   ـ67

 .مصلحة خاصة   فيها  فيها أو تكون له
  

          .محضر التحرى أو مجلـس التحقيق ومشتمالته 
 . أن يكون محضر التحرى كتابة  يجب      (1)    ـ68

 :يشتمل محضر التحرى أو مجلس التحقيق على اآلتي       (2)
 أقوال الشهود ،      (أ )

 أقوال المتهم ،     (ب)

أى تقارير أو مستندات لها صلة بالدعوى الجنائية العسكرية موضوع      (  )
 التحرى أو التحقيق ،



 رى أو التحقيق ،أى إجراءات تتخذ فى التح      (د )

 خالصة التحرى وقرار الرفع للمحكمة ،    (هـ)

 . ورقة اإلدعاءات إن كان لها مسوغ      (و )
 .تحدد اللوائح النماذ  المقررة لمحاضر التحري ومجالس التحقيق       (3)

  
   . التحقيق أو  التحرى  حظر التأثير علـى

   أى طرف فى التحرى أو أى شخص آخر التأثير على  ال يجوز لسلطات التحرى أو التحقيق أو    ـ69
اإلكراه أو األذى لحمله على اإلدالء بأي أقوال أو معلومات أو اإلمتناع عن   أو  باإلغراء  التحقيق

 . ذلك 
  

 . تشكيله   مجلس التحقيق وسلطة

أي مسـألة يحـددها أمـر  البينـات فـى لجمـع  مبـدئى  تحقيـق  مجلـس  يجوز لقائـد أي قـوة أن يـأمر بتشـكيل    ـ71
 .  التشكيل

  
    .والتحرى العسكرى سلطات مجلس التحقيق

 : يكون لمجلس التحقيق السلطات اآلتية      ـ71
ستجوابهم ،      (أ )                                      أخذ أقوال الشهود وا 

ألمـــــاكن إصــــدار أوامـــــر التكليـــــف بالحضـــــور والقـــــبض والتفتـــــيش لألفـــــراد وا     (ب)
العسكرية وطلب إبراز المستندات والقيام بكافة اإلجراءات الضـرورية لجمـع 

 .البينات وفق ما تحدده اللوائح
  

    .التحقيق كبينة  عدم قبول إجراءات
ال تقبل إجراءات مجلس التحقيق كبينة أمام المحاكم وال   ، 1994مع مراعاة أحكام قانون االثبات لسنة     ـ72

راف غير قضائي وارد فيه ، وال تسمع أي بينة متعلقة بإجراءات المجلس ضد أي شخص يقبل أي اعت
 . إال في حالة محاكمته فى جريمة أمام المجلس لإلدالء عمداً  بأقوال كاذبة 

  
   .بالمحكمة  عدم الصالحية للعمل

لـه مصـلحة أن ينظـر فيهـا  أو كانـت أو كان طرفـًا فيهـا أو باشر التحقيق  تحرى في دعوى  ال يجوز لمن    ـ73
 .في مرحلة المحاكمة 

  
  

 . سلطة األمر بالتحرى
مخالفة أو جريمة بناًء على توجيهات السلطة العسكرية التى   أى  فى  تباشر النيابة العسكرية التحري   ـ 74

 .وقعت المخالفة فى دائرة اختصاصها أو بناًء على توجيهات أى سلطة أعلى 
  



    .إجراءات التحرى 
 : يشمل التحري اإلجراءات اآلتية     ـ75

استجواب أي شخص أو اإلطالع علـى أي مسـتندات أو إجـراء أي فحـص       (أ )
 في استجالء الحقائق ،  أنها تفيد أو إتباع أي وسائل قانونية أخري يرى

 إستجواب الشهود في حضور المتهم إذا رغب في ذلك ،     (ب)

ءات التحــري فــي محضــر التحــري ويوقــع الشــهود علــى تــدوين أعمــال إجــرا     (  )
 أقوالهم بعد تالوتها عليهم ،

 إلى السلطة اآلمرة بالتحري ، التحري العسكريرفع إجراءات       (د )

 . إستجواب المتهم وتالوة أقواله عليه والتوقيع عليها     (هـ)
   

     .التحقيق أو التحرى تلقى اإلقرارات أثناء
ر أي متهم أثناء التحري أو التحقيق وقبل المحاكمة بإرتكاب الجريمة موضوع التحري أو التحقيق إذا أق   ـ 76

فعلى الجهة التي تتولى التحري أو التحقيق أخذه إلى أي ضابط حقوقي لتلقى إقراره وتدوينه فى محضر 
 . التحري أو التحقيق ويعد اعترافًا قضائيًا 

  

  
 الفصل الثالث

 رية والوعد وقف الدعوى العسك

 بوقف تنفيذ العقوبة

  

          . العسكرية   وقف الدعوى

الفصل   في  الواردة  الجرائم  وبإستثناء1991مع مراعاة أحكام قانون اإلجراءات الجنائية لسنة       (1)    ـ77
 يجوز للقائد العام بناًء على توصية مدير القضاء العسكري فى أى  الباب الثالث  من  الثاني

 وقــت بعــد إكتمــال التحــرى وقبــل صــدور الحكــم فــى الــدعوى الجنائيــة العســكرية أن يتخــذ قــراراً 
مسببًا بتوقيعه بوقف الدعوى العسكرية ضد أى مـتهم ويكـون قـراره نهائيـًا وال يجـوز الطعـن فيـه 
وعلــى المحكمــة عندئــذ أن توقــف اإلجــراءات وتصــدر األوامــر الالزمــة إلنهــاء الــدعوى الجنائيــة 

 .ية العسكر 
أو من يفوضه أن يطلب اإلطالع على محضر المحاكمة للنظر فى  للقائد العاميجوز       (2)

ممارسة سلطته فى وقف الدعوى العسكرية وعلى المحكمة عندئذ أن توقف السير فى 
   . القائد العامالمحاكمة إلى حين صدور قرار 

   
        .العقوبة  الوعد بوقف تنفيذ

يجوز للمدعى العام العسكرى فى سـبيل 1991مع مراعاة أحكام قانون اإلجراءات الجنائية لسنة       (1)    ـ78
الحصول على شهادة شـخص مـتهم مـع غيـره فـى جريمـة و ال يكـون لـه فيهـا الـدور األكبـر ان 

فيـه بـالعفو شـريطة ان يفشـى المـتهم بكـل مـا يعلمـه عـن   يتخذ قرارا مسـببا قبـل المحاكمـة يعـده
 .ظروف المتعلقة بتلك الجريمة وعن اى شخص له عالقة بهاالوقائع وال



شاهدا فى المحاكمة كما يستجوب فيها ويخاطب ويحاكم متهما فاذا  يستجوب المتهم المذكور      (2)
صدر قرار بإدانته وتوقيع عقوبة عليه فعلى المحكمة ان تتحقق من وفائـه بجميع الشروط 

ه قد أوفى فعليها أن تصدر أمرًا بوقف تنفيذ العقوبة اما التى قام عليها الوعد ، فاذا ثبت ان
ثبت بأنه لم يف وذلك بتعمده إخفاء امر من األمور الجوهرية أو اإلدالء بشهادة زور   اذا

 .فعليها أن تصدر أمرا بتنفيذ العقوبة المحكوم بها 
  
  

 الفصل الرابع

 اإلحضار والضبط والضمان والحجز والتفتيش

  

   .ضور التكليف بالح
ـــ79 ـــة تـــولى التحـــرى أو التحقيـــق تكليـــف أى شـــخص بالحضـــور       (1)    ـ ـــة العســـكرية ولجن للمحكمـــة الجنائي

لــــإلدالء بأقوالــــه أو إلبــــراز أى محــــرر أو أي شــــئ آخــــر متــــى كــــان ذلــــك ضــــروريًا ألغــــراض 
المحاكمــة أو التحقيــق أو التحــري أو لتنفيــذ أى أمــر صــادر مــن المحكمــة أو جهــة التحقيــق أو 

 .لتحرى ا
 .يتم التكليف بالحضور بواسطة القيادة العسكرية المختصة حسب رتبة الفرد المراد إعالنه       (2)        
 .يجوز ان يتم اإلعالن مباشرة للفرد المراد إعالنه مع إخطار قيادته العسكرية       (3)        
ن القيـــادة المختصــة مســـئولة عـــن تنفيـــذ التكليـــف أعـــاله تكـــو ( 3)علــى الـــرغم ممـــا ورد فـــي البنــد       (4)        

 .بالحضور للفرد المراد إعالنه 
  
             .التفتيش 

التحقيــق والــتحفظ فــى أي وقــت مــن تلقــاء   إجــراء  لهــم  للمخــول  للمــدعي العســكري أو  يجــوز      (1)    ـــ81
أمـــرًا بـــإجراء التفتـــيش   فـــى دعـــوى ان يصـــدر  ذاتـــه اوبنـــاء علـــى طلـــب مـــن الجهـــة المختصـــة

لألشــخاص والمكاتـــب والثكنــات العســـكرية أو األمــاكن األخـــرى التــى يشـــغلها الخاضــعون لهـــذا 
 .  أو المحاكمة  التحري  فى أغراض  يساعد  راى ان ذلك متي  القانون

ومحددًا الغرض من التفتيش واألشخاص واألماكن   يصدر امر التفتيش على األمكنة مكتوباً       (2)
المـراد تفتيشهـا وموقعًا عليه ومختومًا من السلطـة التي أصدرت أمر التفتيش ويجب إطالع 

 (12).مكان عمله أو سكنه على أمر التفتيش الشخص المراد تفتيشه أو تفتيش 
  
  

     .القبض على المرأة وتفتيشها 

الذى يجـرى القـبض أو التفتـيش انتـداب  إمرأة يجب على الشخص  القبض عليه أو تفتيشه  إذا كان المراد    ـ81
 .مرأة إلجراء ذلك إ
  

     .ضوابط التفتيش 
 :يجرى التفتيش وفقًا للضوابط اآلتية      ـ82
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ـــذ      (أ ) ـــان بالحضـــور مـــن جانـــب المُنف ألمـــر   يكـــون فـــى حضـــور شـــاهدين يكلف
 التفتيش ، 

أو مـن ينـوب عنـه حضـور إجـراءات   المـراد تفتيشـه  يسمح لشـاغل المكـان     (ب)
  التفتيش ،

قـد   مـا يحتمـل ان يكـون  وكـل  واآلالت  واألسلحة  تحرير األوراقضبط و     (  )
أو نــتت عــن إرتكابهــا أو مــا وقعــت عليــه   الجريمــة  فــى إرتكــاب  اســتخدم
 وكل ما يفيد فى كشفها ،  الجريمة

إذا أبــدى المـــتهم أي ملحوظـــات حـــول المضـــبوطات يحـــرر بـــذلك محضـــر       (د )
 التوقيع ،  امتناعه عن  ويوقع عليه المتهم أو يذكر فيه دواعي

فـى   تفيـد  أو اشياء  التى بها أى أثار  توضع أقفال أو أختام على األماكن    (هـ)
 ضروريًا ،   ذلك  كشف الجريمة وتقام الحراسه عليها متى كان

 مغلق ،  واألوراق التى تضبط أثناء التفتيش في حرز  توضع األشياء     (و )

التى   واألماكن  التفتيش فى الحال قائمة بالمضبوطات يعد الذى ينفذ أمر     (ز )
عثر عليها فيها ويوقع عليهـا الشـهود وتسـلم صـوره منهـا لشـاغل المكـان أو 

 من ينوب عنه ،

تعرض المضبوطات وقوائمها فورًا على اآلمـر بـالتفتيش الـذي عليـه إتخـاذ      (ح )                   
 اإلجراء بشأنها ،

فعلــى مــن   مشــروع  غيــر  بوجــه  معتقــل  فر التفتــيش عــن شــخصإذا أســ     (ط )
اآلمر بالتفتيش لتحديد ما يراه مناسبًا   ان يحضره فورًا أمام  يجرى التفتيش

. 
  

  
 .الدخول ألجل التفتيش

الشخص المطلوب القبض عليه بداخله ،   أن  يعتقد  مكان  أى  يدخل  التفتيش أن  لمن ينفذ  يجوز    ـ83
 .  المناسبة إذا رفض السمـاح له بالدخول عند الدخول استعمال القوه  ويجوز له

  

            .أمر القبض 
  التحقيــق والضــبط أن يصــدر أمــرًا بــالقبض  إجــراء  لــه للمخــول   يجــوز للمــدعي العســـكري أو      (1)    ـــ84

 .مقبوض عليه  فرد او تسليم اى فرد  على اى
شخصى على الفرد فور القبض عليه وان تضبط كل ما في حوزته   شان يجرى تفتي  يجب       (2)

 .وتحفظ في مكان أمين وان تحرر وتسلم له قائمه بها  من موجودات
  

    . التفتيش  اإلخطار بالقبض أو
التفتيش لألشخاص واألماكن ،  التي يتم فيها إصدار أمر بالقبض أو اإلحضار أو فى جميع الحاالت    ـ85

 .قائد الوحدة التي يتبع لها الفرد أو المكان المعنييجب إخطار 
  



   .على األفراد  تنفيذ أمر القبض
األفـــراد دون أمـــر صـــادر مـــن ســـلطة  فيمـــا عـــدا حـــاالت التلـــبس ال يجـــوز القـــبض علـــي أي مـــن      (1)    ــــ86

 .مختصة 
فرد تحت يجب اخطار القائد باي أمر قبض أو تكليف بالحضور صادر في مواجهة أي       (2)

 .قبل تنفيذه   قيادته
إعادة تسليمه   إذا كان أمر القبض صادرًا من جهة غير عسكرية ، يجب علي تلك الجهة      (3)

لوحدته أو ألقرب وحدة من الوحدات فور إنتهاء التحري ، وفي جميع األحوال يكون الحبس 
 . همألغراض التحري او المحاكمة امام الجهات غير العسكرية بوحدة المت

  
    .المتهم  الحجز على أموال

التحقيق أو للمحكمة حجز أموال أي  للمدعي العام العسكري بناء علي طلب المكلف بإجراءات يجوز    ـ87
 .العقوبة    متى ما رأى ذلك ضروريًا للتحقيق والمحاكمة أو تنفيذ  متهم بحسب الحال

  
          . التصرف فى المحجوزات 

األمر بما تراه مناسبًا للحفاظ علي  مدعي العام العسكري أو للمحكمة العسكرية حسب الحال ،لل يجوز    ـ88
 .األموال المحجوزة أو قيمتها 

  
  

 الفصل الخامس

 التحفظ العسكرى

  

 . وأنواعه  أسباب التحفظ ودرجاته
م المنصوص عليها فى هذا من الجرائ بارتكاب جريمة  يجوز التحفظ عسكريًا على أى فرد يتهم      (1)    ـ89

 . فعل مجرم في أى قانون آخر   القـانون أو أى
 :يصدر األمر بالتحفظ العسكري ألي من األسباب اآلتية       (2)         

 خشية فرار المتهم ،      (أ )

 خشية تأثير المتهم على سير التحقيق ،     (ب)

 المحافظة على سالمة المتهم وأمنه ،     (  )

 المحافظة على سالمة وامن اآلخرين ،      (د )

إتهامــه بإرتكــاب أيـــًا مــن الجــرائم ضـــد الــنفس أو المــال أو الجـــرائم     (هـــ)
 .ضد الدولة 

ـــًا ألغـــراض التحـــري او المحاكمـــة أمـــام المحـــاكم      (3)         ـــتحفظ العســـكري حبســـًا قانوني ـــر ال وكافـــة   يعتب
 . النيابات الجنائية 

 .تحدد اللوائح درجات التحفظ وأنواعه وكيفية تنفيذه وأحكامه األخرى       (4)        
  

 .إنتهاء التحفظ 



 : ينتهي التحفظ العسكري بأى من األسباب اآلتية      (1)   ـ 91
 صدور أمر بذلك من القائد أو النيابة العسكرية أو المحكمة ،      (أ )

 إكتمال التحقيق ،     (ب)

 ،  شر يوما من تاريخ التحفظ على الضابطمضى خمسة ع     (  )
  .مضى ثالثين يوما من تاريخ التحفظ على الرتب األخرى       (د )

الدولة والعصيان والجرائم بمناطق العمليات   تكون مدة التحفظ على المتهمين في الجرائم ضد      (2)
فالة بوساطة النيابة العسكرية والقتل العمد واألذى الجسيم حتى انتهاء المحاكمة أو اإلفرا  بالك

 .أو المحكمة 
  

   .تحديد التحفظ 
انتهــاء   العســكري فــي حالــة عــدم  العــام  المخــتص أو المــدعي  الرئيســية  القـــوة  لقائــد   يجــوز      (1)    ـــ91

التحقيــق ألســباب تتعلــق بطبيعتــه أوطبيعــة الظــروف التــي يــتم فيهــا أو آلي ظــروف موضــوعية 
 .يومًا   لي مد فترة التحفظ لفترات أخري علي أال يتجاوز الستينقاهرة الموافقة ع

يجوز لرئيس األركان المشتركة بناء على توصية مدير القضاء العسكري تمديد فترة التحفظ       (2)
 .على أال تتجاوز المدة الكلية للتحفظ ثالثة أشهر 

  
  

         .تخفيفه  إنهاء التحفظ أو
  المـتهم أو تخفيـف  عن  األمر باإلفرا  بعد إكتمال التحقيق أو أثنائه  للمدعي العسكري يجوز        (1)ـ  92

التحفظ عليه بالكفالة المالية التي يراها مناسبة مع الوضـع فـى اإلعتبـار طبيعـة ومقـدار   درجة
 .الضرر الناتت عن الجريمة 

 .العسكرى   امتستأنف قرارات المدعى العسكرى أمام المدعى الع      (2)       
   
  

 الفصل السادس

 االدعاءات

  

    .صياغة اإلدعاءات
فى حالة توفر بينة مبدئية بوجود مخالفة يجب على الجهة التي تتولى التحقيق أو التحري صياغة ورقة     ـ93

باإلدعـاءات تشمل جميع االدعاءات ويجب أن يقـوم كل إدعاء على اساس الجريمة المعنية المنسوبة 
 . على األنموذ  المقرر لذلك   الشخص الذي توافرت البينة في مواجهتهإلى 

  

         . اإلدعاء  مشتمالت ورقة 
 : ورقة االدعاء على اآلتي   يجب أن تشتمل      (1)    ـ94

 النمرة العسكرية للمتهم أو رقم البطاقة العسكرية،      (أ )                                       

 ،  رتبة المتهم     (ب)
 اسم المتهم ،     (  )



 الوحدة التي ينتمي إليها المتهم ،      (د )                   

اذا كان المتهم غير عسكري تجب االشارة الي القرار الذي يخضعه    (هـ)
 للقانون ،

جميــع االدعــاءات المنســوبة للمــتهم علــى أن يتضــمن كــل ادعــاء      (و )
يبــين فيــه رقــم واســم مــادة المخالفــة والقــانون الــذي مخالفــة واحــدة و 

توجــد فيــه مــع بيــان مــوجز وتفاصــيل المخالفــة ووقائعهــا وتاريخهــا 
 واآلثار المترتبة عليها ،

 .على ورقة اإلدعاء مع بيان مكان التوقيع وتاريخه  يوقع قائد المتهم     (2)        
   
  

 الفصل السابع

 المحاكمة

  

             .اكمة المح ترتيب إجراءات
 : تتبع المحكمة إجراءات المحاكمة بالترتيب اآلتى       (1)    ـ95

التحقـــق مـــن وجـــود أمـــر إحالـــة اإلجـــراءات للمحاكمـــة بوســـاطة       (أ )                                                 
 .المدعي العسكري أو السلطة المختصة 

مـــتهم بالتهمـــة الموجهـــة إليـــه أو تســـليمه علـــي المحكمـــة إخطـــار ال     (ب)
 نسخة منها ،

 :تتبع في المحاكمة اإلجراءات اآلتية      (  )         
التحقــــق مــــن البينــــات األساســــية حــــول المــــتهم والشــــهود     (أوال)

أوراق الــدعوي للمــدعي العســكري   والــدعوى ولهــا إعــادة
 إل كمال أي نقص جوهري ،

ء وأقــوال الشــاكي ورئــيس مجلــس ســماع خطبــة االدعــا    (ثانيــا)
 ومناقشتها ،  التحقيق ان وجد

 سماع إجابة المتهم على اإلدعاء ،     (ثالثا)                   

 بينة االتهام ومناقشتها ،   (رابعا)                     

 إستجواب المتهم ،( خامسا)                     

االتهــــام إذا رأت   صــــياغة ورقــــةتحريــــر التهمــــة بعــــد   (سادســــا)          
 المحكمة ذلك ،

 مخاطبة المتهم بالتهمة ورده عليها ،  (سابعا)                     

 سماع بينة الدفاع ان وجدت ومناقشتها ،   (ثامنا)

 أى اجراءات فى البينة تتخذها المحكمة،  (تاسعا)

قبــــول المرافعــــات الختاميــــة ان وجــــدت لصــــاحب الحــــق ( عاشــــرا)
 ثم االدعاء ثم الدفاع ، الخاص



 ،  اعالن القرار( حادي عشر)
 سماع األسباب المخففة أو المشددة للعقوبة ،  (ثاني عشر)

 .  إعالن الحكم( ثالث عشر)
إجابته على اإلدعاء ، يجوز للمحكمة أن تحرر التهمة دون سماع بينة  إذا أقر المتهم عند    (2)         

صدار قرارها في ال  .دعوى االتهام وا 
اذا أنكر المتهم أو رأت المحكمة رغم إقراره أن من العدل سماع البينة فعليها سماع بينة االتهام     (3)         

 . والسير فى بقية اإلجراءات 
  

   . سلطة المحكمة فى ترتيب اإلجراءات
فـى أى مرحلـة إذا قـدرت أن  المحاكمـة يجوز للمحكمـة أن تقـدم أو تـؤخر أو تعيـد أيـًا مـن اإلجـراءات أثنـاء    ـ96

 .ذلك الزما لتحقيق العدالة 
  

     .اإلستعانة بمترجم 

اللغــة التــي تــدار بهــا اإلجــراءات ألي ســبب مــن   فهــم  إذا ثبــت للمحكمــة إن المــتهم عــاجز عــن      (1)    ـــ97
ة يجــب عليهــا االســتعانة بمــن يتــرجم لــه أو يعينــه علــي الفهــم أو أن تخاطبــه بالطريقــ  األســـباب

 .التى يفهمها 
 .يجب أن يؤدي كل من المترجم أو المعين القسم على أن يتوخى الصدق في الترجمة       (2)

  
           .رد المتهم 

بالتهمـة بتالوتهـا عليـه وشـرحها لـه وسـؤاله عمـا إذا كـان  يجب على المحكمـة أن تخاطـب المـتهم      (1)    ـ98
 .بريئًا  مذنبا أم 

 . ن رد المتهم انه مذنب فعلى المحكمة أن تدون إقراره بذلك إذا كا      (2)
التى تصل عقوبتها لإلعدام أو السجن الذي يجاوز   إذا كان رد المتهم أنه مذنب فى الجرائم     (3)

 :   فعلي المحكمة أن  خمسة عشر سنة
 تستمع إلى أى بينة أخرى يقدمها االدعاء ،      (أ )

خطـورة إقــراره إذا كـان اإلقـرار هــو البينـة الوحيــدة  تنبـه المـتهم الــى     (ب)
 ضده ،

 .تؤجل قرار اإلدانة لمدة ال تجاوز شهرًا واحداً      (  )
أن تعيد مخاطبة المتهم (  ()3)على المحكمة عند انعقاد المحاكمة بموجب أحكام البند       (4)

 .أن تصدر قرارًا باإلدانة بالتهمة وان تسمع رده مره أخرى فإذا كان رده انه مذنب فعليها 
إذا كان رد المتهم انه غير مذنب أو سكت عن الرد فعلي المحكمة ان تطلب منه تقديم دفاعه       (5)

وما لديه من بينات لدحض التهمة وعلى المتهم أو ممثل الدفاع عندئذ تقديم قائمة بالشهود 
 .وسائر البينات التى يريد تقديمها

  
دارتها الجلسة  ضبط  . وا 



دارتها منوطان برئيس المحكمة وله       (1)   ـ99   فـي  قـانوني   يتخذ أي إجـراء  أن ضبط جلسة المحكمة وا 
 .يخل بنظامها   من  كل  مواجهة

بإدانة الجاني ومعاقبته فيجوز لها متى تقدم ( 1)إذا قضت المحكمة بناء على أحكام البند       (2)
سقاط اإلدانة أو العقوبة أوكليهما باعتذار مقبول لديها أن تصدر أمرا  .بالعفو عنه وا 

  
     .المحاكمة   شطب الدعوى أثناء

ان البينــة ال تــؤدى إلــى إدانتــه ،  إذا تبــين للمحكمــة بعــد ســماع بينــة االتهــام واســتجواب المــتهم      (1)   ـــ111
 .  فعليها ان تصدر أمرًا بشطب الدعوى الجنائية واإلفرا  عن المتهم

اذا تعلق بالدعوى الجنائية حق مدنى للغير فعلى المحكمة قبل االفرا  عن المتهم أن تمارس      (2) 
         .سلطاتها المدنية بشأن ذلك الحق المدني

إذا كانت الدعوى الجنائية قد اتخذت بناًء على شكوى يجوز فيها التنازل الخاص ، وتغيب      ( 3)
علمه بذلك ، فيجوز للمحكمة حسب تقديرها أن الشاكى فى أى يوم محدد لسماعها رغم 

 .تشطب الدعوى الجنائية وان تفر  عن المتهم
  

 .تعديل ورقة اإلدعاءات
المحاكمة أن تعدل ورقة االدعاء باإلضافة أو   أثناء  منا سبا  رأت ذلك  متى  يجوز للمحكمة      (1)   ـ111

 .الحذف أو أن تعيد صياغتها من جديد
 .لمحكمة أن تتلو ورقة االتهام المعدلة أو الجديدة على المتهم وتدون رده عليها على ا      (2)

يجوز للمحكمة عند تعديل ورقة االتهام أو أعادة صياغتها أن تأمر بمحاكمة جديدة أو تؤجل       (3)
تستمر فى المحاكمة إذا لم يكن فى ذلك إضراٌر بقضية   المحاكمة للمدة التى تراها مناسبة أو

 .دعاء أو الدفاع اال
لممثل   متى ما قامت المحكمة بتعديل ورقة االدعاء أو إعادة صياغتها فعليها أن تسمح      (4)

بإعادة سماع أي شاهد سبق استجوابه إذا قدرت أن ذلك ضروريا لتحقيق   االدعاء والمتهم
 .العدالة 

  

 . اإلدانة فى غير الجريمة المتهم بها 
إتضـح أثنـاء المحاكمـة مـن األدلـة  م شخص للمحاكمـة بجريمـة وفـق أحكـام هـذا القـانون ثـمإذا قد      (1)  ـ112

ــم يســبق  جريمــة مختلفــة  أنــه إرتكــب فيجــوز إدانتــه عــن الجريمــة التــى ظهــر أنــه إرتكبهــا إذا ل
 . إتهامه بها شريطة أن تكون تلك الجريمة المعدول إليها أخف من تهمته األولى 

رتكاب أى جريمة فتجوز إدانته بالشروع فى إرتكاب تلك الجريمة وان لم إذا اتهم شخص با      (2)
 .يكن قد اتهم بالشروع اتهاما منفصاًل 

   
      .تأجيل المحاكمة 

يجــوز للمحكمــة أن تــأمر بتأجيــل المحاكمــة ألى ســبب جــوهرى علــي أن تــدون تلــك األســباب بالمحضــر ،    ـــ113
 .إقتضت الضرورة ذلك  ويجوز لها األمر بتجديد حبس المتهم إذا



  
       . أعضاء المحكمة  خالفة رئيس أو

بآخرين   للسلطة المختصة إستبدالهم إذا تطلبت أي ضرورة غياب رئيس أو أحد أعضاء المحكمة يجوز   ـ114
بأي إجراء سبق اتخاذه إال إذا رأت المحكمة غير ذلك وألسباب جوهرية تدونها   ذلك  يمس  علي أال

 .في المحضر 
  

    .محكمة أعلى  إحالة الدعوى الى
يجب على المحكمة إذا تبين لها بعد صياغة ورقة االتهام فى دعوى جنائية أنه من الواجب سماعها أمام    ـ115

أنها غير مختصة أو أن العقوبة تتجاوز سلطاتها أو أن التعويض المقدر   بسبب  محكمة أعلى ،
 .أن تحيل الدعوى الجنائية إلى محكمة أعلى مختصة  يتجاوز سلطاتها المدنية فعلى المحكمة

  
  .فقد محضر المحاكمة 

يجـوز االكتفـاء بصـورة منهـا بعـد اعتمادهـا   منهـا  جـزء  إذا فقد محضـر إجــراءات المحاكمـة أو      (1)   ـ116
 .من رئيس المحكمة 

عن االدعاء وعلى القرار إذا لم توجد صورة من اإلجراءات وأمكن الحصول على بينات كافية      (2)
ذا لم يوافق المتهم  والحكم وأعمال المحكمة يجوز بعد موافقة المتهم االكتفاء بتلك البينات ، وا 
 .فيجب محاكمته من جديد 

   
 .التهمة   إثبات أو نفى

لسنة فيها نصوص قانون اإلثبات   بها أو تؤثر متعلقة   واقعة  أي  التهمة أو  يتبع إلثبات أو نفي   ـ117
 .أو أى قانون آخر يحل محله  1994

   
 .إجراءات أخذ البينات

إجراءات أخذ البينات المنصوص  القانون  هذا  في  نص  فيه  يرد  لم  فيما  العسكرية  المحاكم  تتبع   ـ118
 .أو أى قانون آخر يحل محله  1991لسنة في قانون اإلجراءات الجنائية   عليها

  
  .صدور الحكم وموعده

ما تيسر بعد إنتهاء السماع والمرافعات، ويكون النطق به فى جلسة علنية   الحكم أعجل  يكون إصدار   ـ119
 . وفى حضور المتهم إال فى المحاكمة الغيابية 

  
    .مشتمالت الحكم 

الحكـم ويوقـع وحيثياته واألوامـر النهائيـة ويـؤر    فيها  الفصـل  وقرار  يشتمل الحكم على التهمة      (1)  ـ111
 .بإمضاء القاضى عند النطق به 

إذا كان الحكم باإلدانة فيجب أن تحدد فيه الجريمة التى أدين فيها المتهم والمادة من القانون      (2)
 . التى حوكم بموجبها والعقوبة المحكوم بها 



ى المحكمة أن إذا كان الحكم باإلدانة بأكثر من جريمة ووقعت عنها عقوبات بالسجن ، فعل     (3)
 .تبين فى الحكم كيفية سريانها بالتطابق أوالتتابع 

إذا كان الحكم بالبراءة فعلى المحكمة أن تذكر فيه التهمة التى برو منها المتهم وأن تأمر       (4)
 .باإلفرا  عنه فورًا ما لم يكن متهمًا بجريمةاخرى 

أوامر أخرى الزمة إلنهاء الدعوى الجنائية في جميع االحوال يجب أن يشتمل الحكم على أى       (5)
. 
   

  
  . فى جرائم معينة  بديلةذكر أسباب الحكم بعقوبة 

  إذا أدين المتهم فى جريمة معاقب عليها باإلعدام أو بالقصاص أو( 4)49مع مراعاة أحكام المادة   ـ111
تذكر فى الحكم األسباب التى المحكمة على المتهم بأى عقوبة بديلة فعليها أن   وقضت  حداً   بالجلد

 .من أجلها أصدرت تلك العقوبة 
  

   .اإلستئناف  إبالغ المتهم بحقه فى
المحكمة إبالغ المتهم وذوى الشأن بأن  إذا صدر الحكم باإلدانة وكان الحكم مما يجوز إستئنافه ، فعلى  ـ 112

 . اإلستئناف ، وبالمدة التى يجوز خاللها تقديم اإلستئناف   لهم حق
  

    . فى الحكم  عدم جواز الرجوع
متى صدر الحكم موقعًا عليه ، فال يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أن ترجع فيه بإعادة النظر أو التغيير    ـ113

 . ، إال تصحيحًا لخطأ فى الكتابة أو الحساب 
  

    . الحكم   إعطاء صورة من
ذا رغب فى ترجمتها إلى  ن الحكم فيجب أنإذا طلب المتهم أو أي من األطراف صورة م   ـ114 تعطى له ، وا 

 .فيجب أن يجاب طلبه   لغته وكان ذلك ممكناً 
  

   .األصلية بالمحضر إرفاق نسخة الحكم
 . ترفق نسخة الحكم األصلية بمحضر المحاكمة   ـ 115

  
     .وقف تنفيذ األحكام

وسام أو نوط الشجاعة أو اذا  السابقة أو تقديرًا لنيله  انالمد  سيرة تقديرًا لحسن   يجوز للسلطة المؤيدة   ـ116
تجاوزت خدمته الفعلية ثالثين عاما، ودون المساس بالحقوق الخاصة أن تقرر في حكمها ووفقا للشروط 
 . التي تراها وقف تنفيذ عقوبات السجن أو التخفيض أو العزل من الرتبة 

  
  

   .الجزاءات البسيطة 



إيجازيًا وسلطات القادة الذين يوقعون تلك   األفراد  على  توقع  ئح الجزاءات البسيطة التيتحدد اللوا   ـ117
 .الجزاءات والمدى الذي توقع فيه

  
  

       .إعادة المحاكمة 
أن يطلـب   مصلحة أو المدعى العام العسكرى فـى أى مرحلـة  ذي  يجوز للمحكوم عليه أو أى       (1)ـ 118

 (13):اآلتية ، وهى إذا   إعادة المحاكمة ألى من األسباب  فمن محكمة االستئنا
أدين المتهم بجريمة قتـل وثبـت أن المجنـى عليـه علـى قيـد الحيـاة       (أ )

، 
أديـن بإرتكابـه  أن آخـر قـد  شخص بإرتكابـه جريمـة وثبـت  أدين      (ب)

ـــــين الحكمـــــين  ـــــق ب ـــــم يكـــــن فـــــي اإلمكـــــان التوفي ذات الجريمـــــة ول
 المتناقضين ،

 أدين أحد األشخاص استنادًا لبينات ثبت أنها غير حقيقية ،      (  )

ـــات جديـــدة وكـــان مـــن      (د )  ظهـــرت بعـــد الحكـــم واقعـــة جوهريـــة أو بين
 .شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه أو إدانته 

األحــوال يجــوز لمحكمــة االســتئناف أن تصــدر القــرار المناســب فــى أى مــن الحــاالت  فــى جميــع      (2)       
 .أعاله   (1)الواردة بالبند 

  
    .المحاكمة الغيابية 

 (14): في الحاالت اآلتية وهى إذا   إال  غيابياً   يحاكم المتهم حضوريًا وال تجوز محاكمته        (1)   ـ119
أو جــــرائم   كــــان متهمــــا بــــأى مــــن الجــــرائم الموجهــــة ضــــد الدولــــة      (أ )

 الهروب من الخدمة ،

قررت المحكمة أن السير باإلجراءات ال يلحق أي ضـرر بقضـية      (ب)
 الدفاع شريطة ان يحضر عنه محامى أو وكيل ،

قررت المحكمة إعفاءه من الحضور بشرط االقـرار أنـه مـذنب أو       ( )
 .وكيل    يحضر عنه محامى أو

بالحضور بكافة طرق   يجب إعالن المتهم( 1)المنصوص عليها فى البند  فى جميع الحاالت      (2)
 .  اإلعالن المقررة قانوناً 

  

  

 الفصل الثامن

 كريةالعقوبات التي تحكم بها المحاكم العس
  

      . وترتبيها  أنواع العقوبات
هــذا القــانون تكــون العقوبــات التــي يجــوز توقيعهــا علــى أي فــرد أديــن أمــام   مــع مراعــاة أحكــام      (1)   ـــ121

 :أى مخالفة ألحكام هذا القانون على الوجه اآلتى   فى  محكمة عسـكرية
 االعدام ،      (أ )

http://www.moj.gov.sd/laws_3/12/25.htm#_ftn13#_ftn13
http://www.moj.gov.sd/laws_3/12/25.htm#_ftn14#_ftn14


 السجن ،     (ب)

 الخدمة ، الطرد من     (  )

 الغرامة ،      (د )

 التجريد من الرتبة ،    (هـ)                               

 .الجلـد حدًا      (و )
التخفيض في الرتبة بالنسبة للضباط إلى أي رتبـة أدنـى علـى أن      (ز )

 ،  تحدد أقدمية المدان في الدفعة التي عزل إليها
 العزل ،     (ح )

 يض من األقدمية في الرتبة ،التخف     (ط )

 التكدير الشديد أو البسيط ،      (ي )

 ،  الحرمان من مدة الخدمة     (ك )
  الحرمان من المعاش كامال أو ألي مدة ،     (ل )
 الحرمان من امتيازات المعاش ،      (م )

الحرمان من كل أو بعض الميداليات أو النياشين أو األوسمة أو      (ن )
 .اط األنو 

يحكم بالتعويض كلما رأت المحكمة أن ضررًا قد لحق المجني عليه من ارتكاب الجريمة إذا       (2)
 .لم ينص على ذلك صراحة في العقوبة المحددة للجريمة 

 .إذا شكل الفعل الواحد أكثر من جريمة توقع العقوبة األشد       (3)
ليه جراء إرتكاب الجريمة التي أدين بها يجوز إذا حكم على الشخص برد أي مبلغ تحصل ع       (4)

 .أن يحكم عليه بالغرامة كلما رأت المحكمة أن الجاني قد إستفاد من ذلك المال 
عند الحكم بأي عقوبة مالية يحكم بالسجن كعقوبة بديلة عند عدم الدفع ، فإذا دفع المحكوم       (5)

ارة القضاء العسكري مدة السجن البديل الغرامة تخفض المحكمة أو مدير إد  عليه جزءًا من
 .بنسبة ما دفعه إلي جملة العقوبة 
  

 .ضوابط التفريد العقابى
تراعـــي المحكمـــة عنـــد تفريـــد العقوبـــة وتقـــديرها جميـــع الظـــروف المخففـــة أو المشـــددة مـــن درجـــة       (1)   ــــ121

نضــباط وســمعة نفيــذها وخطــورة الجريمــة علــي اإلت المســئولية والباعــث علــى الجريمــة وأســلوب
 .الجنائية  القوات المسلحة وجسامة الضرر وسوابق المدان

 .باإلضافة لعقوبة السجن يجوز للمحكمة توقيع أى عقوبة أقل منها       (2)
 .عند توقيع عقوبتي العزل او التخفيض من الرتبة على المحكمة أن تحدد أقدمية المدان       (3)
َ  يجــب تحديــد العــدد بحيــث ال يزيــد عــن مائــة جلــدة وال يقــل عــن عنــد توقيــع عقوبــة الجلــد حــ     (4) دًا

 .خمس عشرة جلدة 
أو مـن كـان وليـه مجهـول المكـان أو غائبـا ال   القوات المسلحة ولى من ال ولى له مـن األفـراد      (5)

 .يرجى عودته 



دار مـــا يـــراه علـــي المحكمـــة أو مـــدير إدارة القضـــاء العســـكري عنـــدما يصـــبح الحكـــم نهائيـــا إصـــ      (6)
 .مناسبًا بشأن استيفاء العقوبة المالية 

  
       .العقوبات التبعية 

أمام محكمة عسكرية أو غير عسكرية   تنتهى خدمة الضابط إذا حكم عليه بالسجن في جريمة      (1)   ـ122
 .اعتبارا من التاريخ المحدد في قرار إنهاء الخدمة بالقوات المسلحة   وذلك

تهى خدمة ضابط الصف أو الجندي إذا حكم عليه بالسجن في جريمة أمام محكمة تن      (2)
 .عسكرية أو غير عسكرية لمدة أكثر من ستة أشهر 

أعاله بقرار من مدير إدارة القضاء ( 2)و ( 1)تتبع اإلجراءات المنصوص عليها في البندين       (3)
 .العسكري مشفوعة بصورة الحكم المؤيد لذلك 
  

  

 التاسع الفصل

 االستئنا  والتأييد والفحص والتنفيذ 

  

         .تأييد األحكام 

السـلطة المؤيـدة بعـد إنتهـاء مـدة اإلسـتئناف أو صـدور   ترفع األحكام التى تحتا  إلى تأييد إلـى      (1)   ـ123
 .قرار نهائى بشأنها

ثر في مركزه القانوني من حيث يؤيد القائد العام األحكام الصادرة في حق الضابط والتي تؤ       (2)
 . التخفيض في الرتبة واألقدمية 

ال تنفذ أحكام اإلعدام الصادرة فى   1991مع مراعاة أحكام قانون اإلجراءات الجنائية لسنة       (3)
مواجهة أى فرد ، واألحكام الصادرة في مواجهة الضباط بالطرد إال بعد موافقة رئيس 
 .الجمهورية 

 .تنفيذ األحكام التى تحتا  الى تأييد بعد إعالن الحكم لحين التأييد يوقف       (4)
  

      .اإلستئناف 
 .أمام المحكمة العسكرية العامة   اإليجازية  المحاكم العسكرية  تستأنف أحكام     (1)   ـ124

 . ية تستأنف أحكام المحاكم العسكرية العامة والمركزية أمام محكمة االستئناف العسكر      (2)
  

        . اإلستئناف  سلطات محاكم
 : المختصه السلطات اآلتية   يكون لمحكمة اإلستئناف      (1)   ـ125

 العسكرية المختصة ،  المحكمة  تأييد الحكم الصادر من      (أ )                                                

أو االستعاضـــة عنهـــا بـــأي  قـــرار اإلدانـــة وتخفيـــف العقوبـــة  تأييـــد     (ب)
 عقوبة أقل ،

تغيير قرار اإلدانة في جريمة إلى قرار باإلدانة فى جريمة أخرى      (  )
إال   بشــرط  بنــاء علـى البينــة  يمكــن إدانــة المـتهم بارتكابهــا  كـان



ـــة اشـــد وتغييـــر   عليهـــا  األخـــرى معاقـــب  الجريمـــة  تكـــون بعقوب
 . العقوبة تبعًا لذلك

الموضـــــوع للعمـــــل وفـــــق   إجـــــراءات المحاكمـــــة لمحكمـــــة  إعـــــادة     (د ) 
لمحكمـة الموضـوع قبـول أى بينـة   على أنه ال يجوز  التوجيهات

 إذن محكمة اإلستئناف المختصه ،  إضافية دون

 ،  إلغاء القرار أو الحكم    (هـ)
 األمر بإعادة المحاكمة ،    (و ) 

 عي أو تعديله إلغاء أي أمر فر     (ز )                         

  .تكون أحكام وقرارات محكمة االستئناف العسكرية نهائية       (2)
  

   .الحق فى اإلستئناف
إيجازيــًا بموجــب اللــوائح يكــون لكــل   قائــده  فيمــا عــدا الشــخص الــذي يحــاكم ميــدانيا أو أمــام        (1)    ـــ126

مـــة عســـكرية أو أي عليـــه فـــي جريمـــة أمـــام محك شـــخص خاضـــع ألحكـــام هـــذا القـــانون يحكـــم
 .صاحب مصلحة الحق في إستئناف الحكم 

   .يكون للمدنيين الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية الحق فى إستئناف أحكامها       (2)
يكون للمدعي العام العسكري الحق فى إستئناف األحكام الصادرة من المحاكم العسكرية نيابًة       (3)

 . عن القوات المسلحة 
  

        .دة اإلستئناف م

مـن تـاريخ إعـالن الحكـم أو التـدبير القضـائي   خمسـة عشـر يومـاً   خـالل  كتابـةً   اإلسـتئنافيقـدم       (1)ـ 127
 .موضوع اإلستئناف 

 .يجوز لمحكمة اإلستئناف المختصة وألسباب عادلة تمديد مدة اإلستئناف       (2)
  

       .أثر اإلستئناف 

باإلعدام أو العقوبات الحدية أو بعد  الحكم حاالت  تنفيذ العقوبة إال في  لى االستئناف وقفال يترتب ع   ـ128
 .التنفيذ موافقة المحكمة على طلب وقف 

  

 .أسباب إستئناف الحكم 
 : يجوز إستئناف الحكم ألى من األسباب اآلتية    ـ129

فى تطبيقه أو تأويله   القانون أو خطأ  إذا كان الحكم قد بنى على مخالفة      (أ )
 ، 

 ترتب عليه ضرر للمتهم ،  جوهرى فى اإلجراءات  وقع خلل  إذا     (ب)

 إذا ظهر خطأ فى تقييم البينات ،     (  )                             

رم ، تناسبعدم       (د )                               العقوبة مع الفعل الٌمج 

    .ادل أى سبب آخر ع    (هـ)



  
      .سلطة الفحص 

أن تطلـب محضـر   علـى التمـاس بنـاء  لمحكمة االستئناف العسكرية من تلقاء ذاتهـا أو  يجوز      (1)   ـ131
  أمـام أى محكمـة عسـكرية بغـرض التأكـد مـن   أو حكـم دعوى صدر فيها تدبير قضـائي  أى

 .مناسبًا    وتحقيق العدالة ولها أن تأمر بما تراه  سالمة اإلجراءات
تكون مدة الفحص أو المراجعة ستين يومًا تسرى من اليوم التالي إلعالن الحكم أو إعالن       (2)

 .طالب المراجعة به إذا لم يكن حاضرًا جلسة الحكم 
  

          .تنفيذ األحكام 

ة المختصـة فـى أسـرع وقـت مـن السـلط  تأييـدها  وبعـد  النهائية  العسكرية  المحاكم  تنفذ أحكام     (1)   ـ131
 .التنفيذ   ممكن بالكيفية التى تحددها اللوائح وال يضار األطراف باإلنتظار أو بإطالة أجل

 ينفذ الحكم فورًا عدا عقوبة اإلعدام والسجن الموقع على الضابط       (2)

الجمهورية أو تنفذ األحكام التي تغير من المركز القانوني للضابط بعد تأييدها من رئيس       (3)
 .القائد العام بحسب الحال 

 .تنفذ أحكام المحاكم العسكرية فور إعالنها ، بالكيفية التي تحددها اللوائح       (4)
  

          .تنفيذ اإلعدام 

ينفـذ حكــم اإلعــدام إال بعـد موافقــة رئــيس   ال 1991لســنة   قــانون اإلجــراءات الجنائيــة  مــع مراعـاة أحكــام   ــ132
 .رية الجمهو 

  
      .للتنفيذ  إنتظارا  حبس المحكوم عليه 

أمـرًا بحبسـه إلـى أن يؤيـد الحكـم مـن  إذا حكم على شخص باإلعدام فعلى المحكمـة أن تصـدر       (1)   ـ133
أن تصـدر األمـر   المختصة فإذا أيد الحكم أو عـدل فعلـى المحكمـة المختصـة  المحكمة  قبل

 .  الجمهورية  الالزم للتنفيذ بعد موافقة رئيس
 .  إذا حكم على شخص فيجوز للمحكمة أن تأمر بحبسه أو اإلفرا  عنه بكفالة حسب الحالة      (2)

  
   .كيفية تنفيذ العقوبات 

المحكمة بضوابط المراقبة المنصوص عليها   تأمر به  الذى  فى المكان  التغريب  تنفذ عقوبة      (1)   ـ134
 .فى هذا القانون 

 : ينفذ الجلد حدًا وفق الشروط اآلتية       (2)
يجلد الرجل بصفة عامة قائمـًا بال قيد وال شد وتجلد المرأة قاعدة ، ويجرى       (أ )

 التنفيذ فى الوقت والمكان الذين تحددهما المحكمة ،

يكون الجلد دفعة واحدة معتداًل ، وسطًا ال يشق وال يكسر ، مفرقًا على      (ب)
رأس والمواقع المهلكة ، بسوط متوسط ويجوز استعمال أى غير الوجه وال
 أداة مماثلة ،



إذا تبين للمحكمة أثناء تنفيذ عقوبة الجلد أن حالة الجانى الصحية لم تعد      (  )
 .تتحمل ما بقى من العقوبة فلها أن تأمر بإيقاف الجلد 

  
     .أو التعويض  األمر بتحصيل الغرامة

  بهـــا المحكــــمة التـــى أصـــدرت الحكـــم  تـــأمر  التـــي  بالكيفيـــة  أو التعـــويض  الغرامـــة  تحصـــل        (1)ــــ 135
 :أن تصدر أمرًا بتحصيل المبلغ بأى من الطرق اآلتية  وعليها فى حالة عدم األداء

ستيفائه ،      (أ )  الحجز على أى دين مستحق للجانى وا 

 الحجز علي فوائد ما بعد الخدمة ،     (ب)

 .يملكه الجانى وبيعه   جز أو االستيالء على أى مالالح     (  )
اذا تعذر تحصيل مبلغ الغرامة بالطرق المتقدمة فيجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ عقوبة سجن       (2)

 .بديلة أو باإلفرا  عن المحكوم عليه فى أى وقت بالتعهد أو الكفالة
وز للمحكمة إتباع اإلجراءات المدنية فى إذا تعذر تحصيل التعويض بالطرق المتقدمة فيج      (3)

 .ذلك 
  
     .بالقصاص  وقف تنفيذ الحكم

 : بالقصاص   اآلتية عند الحكم تتبع اإلجراءاتمن هذا القانون ( 4)49مع مراعاة أحكام المادة    ـ136
يعلن أولياء دم القتيل أو المجنى عليه بالموعد المحدد لتنفيذ الحكم       (أ )

ذا طلب اى منهم في أى وقت قبل إجراء التنفيذ إيقافه فعلى بالقصاص فإ
السلطة المختصة وقف التنفيذ ورفع األمر إلي المحكمة التي أصدرت 
 .الحكم 

يقدم الطلب بإيقاف التنفيذ شفاهة أو كتابة إلى المحكمة المختصة أو      (ب)
ضابط السجن المسئول وفى تلك الحالة على الضابط عرض الطلب على 

 .لمحكمة المختصة ا
  

          .جبر الضرر 
ــ137 ــم يشــكل فعــل الجــانى جريمــة إال أنــه   ـ يســبب ضــررًا   تحكــم المحكمــة بجبــر الضــرر بمــا تــراه مناســبًا إذا ل

 .للمجنى عليه أو لطرف ثالث 
  

 . والعيوب الشكلية  عدم تأثير األخطـاء
تدبير   إلغاء أى  عيب شكلى فى اإلجراءات سببًا فىال يكون الخطأ فى قبول البينة أو ردها أو وجود    ـ138

صحة الحكم اذا كان فى جوهره سليمًا ولم يترتب عليه ضرر ألى من الخصوم   أو مؤثرًا على  قضائى
. 

  
   

 الفصل العاشر



 التوصية بإسقاط اإلدانة بالتقادم والعقوبة

  

       .اإلدانة بالتقادم و العقوبة التوصية بإسقاط
والجـرائم الـواردة فـي الفصـل الثـاني مـن  1991أحكـام قـانون اإلجـراءات الجنائيـة لسـنة  مراعاةمع     (1)   ـ139

 : الوزير بعد مضى   وتوصية  الجمهورية  الباب الثالث تسقط اإلدانه بقرار من رئيس
ست سنوات مـن تـاريخ توقيـع عقوبـة السـجن الـذي يجـاوز سـنتين       (أ )

، 
من تاريخ توقيع عقوبة السجن الذي ال يجاوز أربع سنوات      (ب)

 سنتين أو الغرامة أو أي عقوبة أقل ،

ثالث سنوات من تاريخ توقيع أي من عقوبات التخفيض في      (  )
أقدمية الرتبة أو العزل أو التكدير الشديد أو الحبس الذي ال 

    .يجاوز ثالثة أشهر 
في الجرائم التي يجوز   جوز تخفيف العقوبات أو تعديلهاال ي( 1)البند  على الرغم من أحكام     (2)

 .فيها التنازل الخاص إال بموافقة المضرور أو أوليائه أو بعد استيفاء ذلك الحق 
  
          .اإلسترحام 

ـــ141 يصـــدر فـــى مواجهتـــه حكـــم مـــن محكمـــة   القـــانون  ألحكـــام هـــذا  يجـــوز الى شـــخص خاضـــع      (1)   ـ
 .رحام لتخفيف العقوبة أو إسقاطها عسكرية أن يتقدم باست

يقدم االسترحام للقائد العـام أو مـن يفوضـه بوسـاطة قائـد المحكـوم عليـه أو مـدير السـجن الـذى       (2)         
 .يقضى فيه العقوبة 

يكـــون للجهـــة التـــى يقـــدم اليهـــا االســـترحام الحـــق فـــي إســـقاط العقوبـــة أو تخفيفهـــا وفقـــًا للشـــروط       (3)         
 . 139لمنصوص عليها في المادة ا

  
  

  
 الباب الثالث

 الجرائم والمخالفات 

 الفصل األول

 الجرائم أمام العدو

  

            .الفــرار 

القـانون يغـــادر أو يخلـي أو يبتعـد متوليـًا عـن موقعـه بالميـدان   هـذا  كل شخص خاضع ألحكـام      (1)  ـ141
يمــات أو لغيــر الضــرورات العســكرية الواضــحة والمؤكــدة أو بمنــاطق العمليــات بغيــر إذن أو تعل

المسـلحة ودون إفراغ الجهد للدفاع عن نفسه وقوته أو موقعه أو أثناء عمليـات تباشـرها القـوات 
 .، يعد فارًا أمام العدو 



  سنة  من يرتكب جريمة الفرار أمام العدو يعاقب باإلعدام أو بالسجن مدة ال تجاوز عشرين      (2)
، 

إذا تسبب الفرار فى إحداث خسارة مالية للقوات المسلحة أو ألي شخص فعلي المحكمة       (3)
 . الحكم بالتعويض إضافة ألي عقوبة أخرى 

  
     .أو التعليمات   عدم إطاعة األوامر

  يمتنــع  أو  يعاقـب بالســجن لمـدة ال تجــاوز عشـر ســنوات كـل مــن يـرفض صــراحة أو ضـمناً         (1)  ــ 142
األوامر أو التعليمات الصادرة إليه مـن قائـده األعلـى بمنـاطق العمليـات دون   تنفيذ  يؤخر  أو

 .مبرر قانوني أو ينفذها بإهمال فاحش
يعاقب بالسجن لمدة ال تجاوز عشر سنوات أى قائد تشكيل عسكرى ميدانى يرفض صراحة       (2)

لتعليمات الصادرة إليه من قائده أو ضمنا أو يمتنع أو يؤخر دون مبرر تنفيذ األوامر أو ا
 .األعلى بمناطق العمليات 

يعاقب باإلعدام أو السجن لمدة ال تجاوز عشرين سنة كل من يرتكب األفعال المنصوص       (3)
قاصدًا بذلك التأثير علي سير العمليات أو عدم نجاح القوة أو ( 2)و ( 1)عليها في البندين 

 .تعريضها للخطر 
  

      .العسكرية  مواقعالتخلى عن ال
ـــ143 كـــل مـــن يقـــوم بـــإخالء موقعـــه أو   يعاقـــب باإلعـــدام أو الســـجن لمـــده ال تجـــاوز عشـــرين عامـــاً       (1)   ـ

من الجهة المختصة ودون استنفاذ جميع   الحربية دون تعليمات بذلك بمغادرته أثناء العمليات
و يصـدر تعليمـات بـذلك أو يتسـبب وسائل الدفاع المتاحة لديه أو بطريقة غير مبررة عسكريًا أ

فــي إخــالء أي قــوة لموقعهــا ويــؤدي ذلــك إلــي ســيطرة العــدو علــي ذلــك الموقــع أو تحقيــق مزيــة 
 .عسكرية له

أعاله إذا تسبب ( 1)للمحكمة معاقبته بالغرامة إضافة للعقوبة المنصوص عليها في البند يجوز     (2)
 . ي شخص االنسحاب في خسارة مالية للقوات المسلحة أو أل

  
            .التخذيل 

تجاوز عشـر سـنوات كـل مـن يقـوم بترديـد   بالسجن لمدة ال  يعد مرتكبًا جريمة التخذيل ويعاقب      (1)   ـ144
غيــر حقيقيــة أو مضــرة بــالقوات  الوســائل أو معلومــاتأو نشــر بيانــات كاذبــة بــأي وســيلة مــن 

زعزعـــة تلـــك القـــوات أو إضـــعاف روحهـــا   المســـلحة بمنـــاطق العمليـــات الحربيـــة قاصـــدًا بـــذلك
القتالي أو تذمرها أو إرهابهـا أو تمكـين العـدو منهـا أو تعـريض  أو تخفيض إستعدادها المعنوية

 . نجاحها للفشل 
إذا وقعت جريمة التخذيل في غير مناطق العمليات يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة ال تجاوز       (2)

  .خمس سنوات 
  

       .ى التسليم عل إجبار المرؤوسين



يعد مرتكبًا جريمة إجبار المرؤسين على التسليم ويعاقب باإلعدام اوالسجن لمده ال تجاوز عشرين عامًا    ـ145
خاضع ألحكام هذا القانون يكون تحت قيادته علي التسليم للعدو أو التخلي  كل من يجبر أي شخص

 .ي القتال أو عهد إليه بالدفاع عنهاعن أو تسليم أي موقع أو ممتلكات عسكرية أو مستخدمة ف
  

 غير المشروعة   اإلستسالم أو الهدنة

تجاوز   ال  لمدة  أو السجن  ويعاقب باإلعدام  أو الهدنة غير المشـروعة  يعد مرتكبًا لجريمة االستسالم   ـ146
ة من القتال يقوم بغير تعليمـات من الجهة المختصة بعرض التسليم أو الهدن  من  كل  عشـرين عاماً 

أو وقف حالة العداء أو يقبل ذلك من العدو أو يحرض عليه أو يصدر تعليمات صريحة أو ضمنية 
أو تسليم أي موقع للعدو بموجب تلك الهدنة أو يتسبب   بذلك أو يقوم بتسليم األفراد الذين تحت قيادته

 .في ذلك دون مبرر قانوني أو ضرورة عسكرية 
  

        .مساعدة العدو ]
 : باإلعدام أو السجن لمدة ال تجاوز عشرين عاما كل من   ويعاقب  يعد مرتكبًا جريمة مساعدة العدو  ـ147 

يقــدم للعــدو أو يشــرع فــي تقــديم أســلحة أو ذخــائر أو أمــوال أو مهمــات أو       (أ) 
 عسكرية له ، أو  أدوات

دانية أو يسهل له أو يتستر عليه أو يمكنه من دخول األراضي السو       (ب)
 اإلستيالء على أي موقع أو منشآت أو آليات أو أموال ، أو

أية   يتصل به أو يفشى له أو ينقل إليه أو ألي جهة يحتمل أن تنقل إليه      (  )
 معلومات أو خطط عسكرية أو معينات قتال أخري ، أو

أو   قوةيقدم أي ميزة عسكرية للعدو لعرقلة أي نصر أو تحرك أو تأمين لل      (د )
 .يعرض تأمينها للخطر 

   
     .اإلنضمام للعدو 

أو السجن لمدة ال تجـاوز عشـرين سـنة   باإلعدام  ويعاقب  للعدو  اإلنضام  جريمة  يعد مرتكباً       (1)ـ  148
 .نفسه في قبضته كل من ينضم للعدو أو يتعمد إيقاع 

و يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز خمس كل من يتسبب بإهماله بإيقاع نفسه في قبضة العد      (2)
 .سنوات 

  
               .الغلول 

عشرة سنوات أو بـأي عقوبـة أقـل كـل مـن   يتجاوز  يعاقب بالطرد من الخدمة والسجن الذي ال      (1)   ـ149
يحــول لمنفعتــه الشخصــية بــدون وجــه حــق أي ممتلكــات أو أمــوال أو أســلحة أو مســتندات تــم 

أٍي من تلـك  عليها أثناء العمليات العسكرية وبسببها أو يتسبب في إرتكاب العثور أو السيطرة 
 . األفعال 



يعاقب بالسجن لمدة ال تتجاوز خمس سنوات أو بأي عقوبة أقل كل من يساعد على تحويل       (2)
تلك الممتلكات أو األموال أو األسلحة أو المستندات دون مبرر أو يتباطأ عن التبليغ عنها ، 

 .فورًا ، أو ال يتخذ اإلجراءات الالزمة لذلك  يقوم بتسليمها للجهات المختصة أو ال
          .اإلهمــال 

المنصوص عليها فى الفصل األول من الباب   األفعال  من  كل شخص يتسبب باهمال فى إرتكاب أى   ـ151
 .نوات الثانى يعد مرتكبًا لجريمة اإلهمال ويعاقب بالسجن لمدة ال تتجاوز خمس س

  

 الفصل الثاني

 الجرائم التي يرتكبها األفراد المقاتلون

 أثناء العمليات 

  

    .العمليات الحربية   الجرائم ضـد المدنيين أثناء
يعاقـــب بالســـجن لمـــدة ال تجـــاوز عشـــرين ســـنة كـــل مـــن يرتكـــب أو يشـــرع فـــي أو يحـــرض علـــى       (1)   ـــ151

د جماعـة قوميـة أو أثنيـة أو عرقيـة أو دينيـة بصـفتها ارتكاب جريمة أو جرائم قتل لفرد أو ألفرا
تلك بقصد إبادتهـا أو إهالكهـا جزئيـًا أو كليـًا وذلـك فـي سـياق سـلوك منهجـي واسـع موجـه ضـد 

 :تلك الجماعة ، أو يقوم في ذات السياق بأٍي من األفعال اآلتية 
يعذب أو يلحق أذًى أو تشويه أو ضرر جسـدى أو عقلـى جسـيم       (أ )

 .اد تلك الجماعة بأفر 
يخضــع تلــك الجماعــة عمــدًا ألحــوال معيشــية بقصــد إهالكهــا كليــًا      (ب)

 .أو جزئياً 
 . اإلنجاب  يفرض أي تدابير لمنع تلك الجماعة من      (  )
 .يقوم عنوة بنقل أطفال تلك الجماعة إلى جماعة أخري       (د )

يعاقب بالسجن لمدة ال تجاوز عشر سنوات  1991مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة  مع      (2)
كل من يرتكب في إطار هجوم منهجي مباشر واسع النطاق موجه ضد المدنيين أيًا من 
 :األفعال اآلتية 

 استرقاق أي شخص أو أشخاص ،       (أ )                                           

  م دون مبــرر يقتضــيهنقــل الســكان أو إبعــادهم قســرًا مــن منــاطقه     (ب)
 أمن السكان او الضرورة العسكرية الملحة ،

 أو اإلخفاء  غير المشروع   التعذيب أو اإلحتجاز    (  )

 أو حرمانه من حريته ،   القسري ألي شخص

يغتصب أو يمارس مع إي شخص الزنا أو االستعباد الجنسي       (د )
او أي نوع  واط أو اإلكراه على البغاء او الحمل القسري أو الل

من أنواع الشذوذ الجنسي ، أو يكرهه على ذلك ، أو يقوم 
 بتعقيمه لمنعه من اإلنجاب ، 



يرتكب أي فعل يشكل اضطهادًا لجماعة من المدنيين ألسباب     (هـ)
ثقافية أو دينية أو ألسباب متعلقة   سياسية أو عرقية أو إثنية أو

 .بالجنس أو القومية 
  

   .بالحماية الخاصة  تعينالجرائم ضد المتم
يعاقب بالسجن لمدة ال تجاوز عشرين عامًا أو بأي  1991مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة     ـ152

عقوبة أقل كل من يعامل أي شخص من المذكورين فيما بعد أثناء فترة الحرب معاملة غير إنسانية 
جسيمة له ، أو بإحداث تدمير واسع النطاق  وذلك بقتله أو بإلحاق ضرر بدني أو معنوي أو معاناة

رورة عسكرية أو بالمخالفة للقانون بطريقة واضحة أو يجبره دون ض  بممتلكاته أو باالستيالء عليها
ومنظمة ، واألشخاص علي الخدمة في صفوف قوات دولة معادية لدولته أو يحرمه من محاكمة عادلة 

 : هم 
 ن بتلك الصفة ،المدنيون ماداموا يتمتعو       (أ )

 الصحفيون الذين يقومون بمهام مهنية ،     (ب)

 أفراد الخدمات الطبية والدينية للعدو ما لم يتحولوا إلي مقاتلين ،     (  )

 مقاتلين ،  أفراد الدفاع المدني للعدو ما لم يتحولوا الي       (د )

  بتلك الصفة ،  األسير مادام متمتعاً     (هـ)
 قبون الدوليون ،المرا     (و )

الموظفون التابعون للوكاالت والهيئات الدولية المشمولون بالحماية وفقا      (ز )
 .للمعاهدات واالتفاقيات التي صادق عليها السودان 

  
   .الهجمات ضد المدنيين

ل من لمدة ال تجاوز عشرين سنة ك بالسجن  يعاقب  1991لسنة   مع مراعاة أحكام القانون الجنائي   ـ153
واألعراف التي تنظم المنازعات المسلحة وذلك بالقيام قصدًا وبدون  ينتهك عن علم وعمد القوانين 

 :ضرورة عسكرية بأي من األفعال اآلتية 
توجيــه هجمــات ضــد ســكان مــدنيين بصــفتهم تلــك أو لمــدنيين ال يشــاركون       (أ) 

   مباشرة في األعمال الحربية ،
ـــي      (ب) ـــه هجمـــات عل ـــأن ذلـــك توجي ـــة بصـــفتها تلـــك ، مـــع علمـــه ب أهـــداف مدني

الهجوم سينجم عنه إصابات أو خسائر تبعية فـي األرواح ، مـا لـم تسـتخدم 
 .تلك األهداف ألغراض عسكرية 

  
    .اإلنسانية والدولية  التعـرض للجهـات

  كل من سنوات   يعاقب بالسجن لمدة ال تجاوز عشر 1991مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة    ـ154
موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة  ضد  هجمات   قصداً  يشن 

في مهام المساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم الدولي ماداموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين 



ار المهمة اإلنسانية المحددة مع والمواقع المدنية ويعملون في إطار المهام المناط بهم القيام بها في إط
 . إلتزامهم بمراعاة الضوابط والنظم والترتيبات األمنية والمحافظة على أمن وسالمة القوات المسلحة 

   
ساءة إستخدام  . أو أزياء العدو   علم الهدنة أو شارات الغدر وا 

تجاوز خمس سنوات كل من يقوم  يعاقب بالسجن لمدة ال 1991مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة    ـ155
دولية   منظمة  أو علم العدو أو شارته العسكرية أو زي أو شارة أي قصدًا بإساءة إستخدام علم الهدنة

، وينتت عن فعله ذلك موت أو إصابة بالغة  أو إقليمية أو الشارات األخرى المتمتعة بالحماية القانونية 
 . ألي من أفراد العدو غدراً 

  
       .المحمية   لألعيانالتعرض 

من  كل  تجاوز خمس سنوات  يعاقب بالسجن لمدة ال 1991مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة    ـ156
المخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية أو  للمباني  هجمات  يوجه  

بصفتها تلك    ضى أو المدافن أو اآلثار واألعيان الثقافيةالثقافية أو المستشفيات أو أماكن تجميع المر 
 .، ما لم تستخدم ألغراض عسكرية 

  
        .التهديد وتشريد السكان 

كل من  يعاقب بالسجن لمدة ال تجاوز خمس سنوات  1991مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة    ـ157
ياة أي من السكان المدنيين أو ينهب أي بلدة أو سلطته بعدم اإلبقاء علي ح تحت  هم  من  يوجه  

مكان تمت السيطرة عليه ، أو يصدر أمرًا بتشريد السكان المدنيين بصفتهم تلك ألسباب تتصل بالنزاع 
 . المسلح ، ما لم يكن ذلك للحفاظ على أمنهم أو سالمتهم 

    
     .على القتال  إجبار رعايا العدو

 : ال تجاوز خمس سنوات كل من  لمدة بالسجن  يعاقب   1991انون الجنائي لسنة مع مراعاة أحكام الق   ـ158
يجبر رعايا العدو الموجودين بأرض السودان علي القتال ضد بالدهم أو       (أ )

ن كانوا قبل نشوب الحرب يعملون في خدمة السودان  أي بالد أخرى ، وا 
 . 

لعـدو للتشـويه البـدني أو التجـارب المضـرة بالصـحة يعرض أي من اسـري ا      (ب)                  
لوفاتــه ، أو يقــوم بالتمـــثيل بجثــث العــدو، أو اإلجهــاز علــي   ويــؤدي ذلــك 

 . الجرحى 
   

       .المحرمة قانونا   إستخدام األسلحة
طرد من يعاقب بالسجن لمدة ال تجاوز عشر سنوات أو بال 1991مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة    ـ159

باستخدام السموم أو األسلحة السامة أو الغازات   أغراض التدريب ولغير   يقوم  من الخدمة كل  
السامة أو الخانقة أو غيرها من الغازات أو ما في حكمها من السوائل أو المواد أو األجهزة وكل أنواع 
 .األسلحة المحرمـة قانونًا ألغراض حربية 



  
      .اإلضرار بالبيئة 

بأعمـال وأفعال دون مبرر أو ضرورة   يقوم من  يعاقب بالسجن لمدة ال تجاوز ثالث سنوات كل    ـ161
األثر علي البيئة  عسكرية أو أمنية الزمة بقصد إحداث ضرر واسع النطاق وطويل األجل وشديد 

 .الطبيعية بصفتها تلك 
  

   .الجرائم ضد األسرى
مدة ال تجاوز خمسة عشر سنة ، كل  بالسجن   يعاقب  1991نائي لسنة مع مراعاة أحكام القانون الج   ـ161

من يكو ن مختصًا وال يقوم ببذاللعناية الالزمة لمعاملة األسير معاملة إنسانية لحفظ ورعاية حياته 
 :أو   وكرامته وبمعاملته معاملة تليق بوضعـه قبل األسر ،

 أذًى بدنيًا أو معنويًا ، يقوم أو يتسبب في قتل أسير أو يلحق به      (أ )

يقوم أو يتسبب في تعريضـه للتهديـد المعنـوي أو المـادي بغــرض إسـتجوابه       (ب)
، 

يقوم أو يتسبب في إجبار األسير للعمل ضد دولته لصالح السودان أو آية      (  )
 . معاديه لبالده  دوله 

   .قانونية عادلة  يحرم أو يتسبب في حرمان األسير من حقه في محاكمة      (د )
  
   

 الفصل الثالث

 الجرائم والمخالفات العسكرية األخرى 

  

    . الدستورى  التمرد على النظام
باإلعــدام أو بالســجن مــدة ال تجــاوز  يعــد مرتكبــًا جريمــة التمــرد علــى النظــام الدســتوري ويعاقــب      (1)   ـــ162

عـاش أو االمتيـازات ، كـل مـن يقـوم جواز الحرمان من كل أو جـزء مـن الم  مع  سنة  عشرين
أو يتفق أو يخطط مع آخـرين للمسـاس بالنظـام الدسـتوري أو األمنـي أو وحـدة الـبالد باسـتخدام 

باإلعــداد المـادي أو المعنــوي لـذلك أو يرتكــب   القـوة المسـلحة، أو يثيــر الحـرب ضــدها أو يقـوم
 .في ذلك أي أفعال أو يقوم بأي إتصاالت أو تجهيزات من شأنها أن تتسبب 

أعاله يعد مرتكبًا جريمة التمرد علي النظام الدستوري كل من ( 1)دون المساس بعمومية البند       (2)         
: 

يكـــون حاضـــرًا عنـــد ارتكـــاب أي مـــن أفعـــال التمـــرد علـــي النظـــام       (أ )
وال يبـــذل أقصـــى جهـــده لقمعـــه أو لمنـــع   وعالمـــا بهـــا  الدســـتوري
 وقوعه ،

ســالح أو ينضــم ألي جماعــة مســلحة تتخــذ وســيلة العمــل يحمـل ال     (ب)
 المسلح ضد النظام الدستوري ،



يكون عالمًا أو لديه سبب يدعوه لإلعتقاد بان هنالـك تمـردًا قائمـًا      (  )
أو يتـأخر فـي   أو نية للقيـام بـالتمرد أو إتفاقـًا بـه قـد وقـع وال يبلـغ

 .التبليغ للجهة المختصة أو لقائده 
  

         .أخرى   ع دولةالتعامل م
  أو بالسجن مدة ال تجاوز عشرين سنة كل  يعد مرتكبًا جريمة التعامل مع دولة أخرى ويعاقب باإلعدام   ـ163

  : من يقوم دون إذن أوفي غير سياق عمله الرسمي بأي من األفعال اآلتية 
اإلضرار  دعم أو مناصرة أي دولة معادية للسودان أو يتصل بها قاصداً       (أ )

 بالبالد أو راغبًا في الحصول علي أي منفعة غير مشروعة ، أو

التجسس علي القوات المسلحة أو يقوم بنقل أي مستندات أو تسريب أي      (ب)
 .أو جهة أخرى   معلومات سرية لمصلحة أي دولة

  

 . المعلومات العسكرية إفشـاء األسـرار أو
باإلعدام أو بالسجن الذى ال يجاوز  رار أو المعلومات العسكرية ويعاقبيعد مرتكبًا جريمة إفشاء األس   ـ164

دون إذن أوفي غير سياق عمله الرسمي بإفشاء أي معلومات متعلقة   يقوم  من  عشرين سنة كل
 . بالشئون العسكرية 

  
   . العسكرى   التمرد على النظام

 : و بالسجن مدة ال تجاوز عشرين سنة كل من أ  ويعاقـب باإلعدام  التمرد  يعد مرتكبًا جريمة   ـ165
يقــوم أو يخطــط أو يتفــق مــع أكثــر مــن شــخص علــي العصــيان أو تقــويض       (أ )

ــــربط أو  ــــانوني العسكـــــري أو إحــــداث إخـــــالل كبيــــر بالضــــبط وال النظــــام الق
إحداث فوضـى أو شغب داخل القوات المسـلحة أو الوحـدة التـي يخـدم فيهـا 

 أو التهديد باستخدامها ، وذلك باستخدام القوة ،

 يكون حاضرًا وقت التمرد وال يبذل أقصى جهده لقمعه ،     (ب)

يكون عالمًا أو لديه سبب يدعو لإلعتقاد بان هنالك تمردًا قائمًا أو نية      (  )
 .للقيام بالتمرد ويتأخر أو ال يبلغ ذلك للجهة المختصة أو لقائده 

  

        .لعسكريةا واجب الخدمة التخلف عن تلبية 
بالسجن لمده ال تجاوز سنة كل من  يعد مرتكبًا جريمة التخلف عن تلبية واجب الخدمة العسكرية ويعاقب   ـ166

لمده ال   يلبي التكليف خالل شهر أو يتغيب بعد ذلك ويعاقب بالسجن.يكلف بأداء خدمة عسكرية وال 
 .ب تجاوز ثالثة سنوات ، إذا إرتكب الجريمة في حالة الحر 

  

  
   .الهروب من الخدمة 

بالســجن لمــده ال تجــاوز خمــس ســنوات مــع   ويعاقــب  يعــد مرتكبــًا جريمــة الهــروب مــن الخـــدمة      (1)   ـــ167
المعـــاش أو االمتيـــازات ، كـــل مـــن يهـــرب مـــن الخدمـــة  جـــواز الحرمـــان مـــن كـــل أو جـــزء مـــن



يحــرض أي  أو يعــود إليهــا العسـكرية أو يغــادر دون مـــبرر قــانوني وحدتــه التــي يخــدم فيهــا وال
 .علي ذلك شخص

أعاله يعتبر الغيـاب الـذي يجـاوز المـدد التـي تحـددها اللـوائح والـنظم هروبـا ( 1)ألغراض البند       (2)         
 .من الخدمة 

تسقط بالتقادم أي حقوق خاصة بالهارب متي ما بلغت مدة هروبه المدة المنصوص عليها في       (3)         
 .ح والنظم مالم تقرر المحكمة غير ذلك اللوائ

  
     . الخدمة العسكرية  إيواء الهاربين من

يعد مرتكبًا جريمة إيواء الهاربين من الخدمة العسكرية ويعاقب بالسجن لمدة ال تجاوز ثالث سنوات كل    ـ168
و يعلم بأنه يتستر على أي شخص هارب من الخدمة أ  أوالزوجة أو الزو  ،  الوالدين  شخص ، عدا

  ي أي ضابط آخر أو ال يبذل الجهد الكافىهارب من الخدمة وال يبلغ بذلك الي ضابطه األعلى أو ال
 .لمنعه من الهرب أو للقبض عليه بعد هروبه 

   
    .الغياب بدون إذن 

ل كل شخص سنة أو بأي عقوبة أق ال تجاوز  يعد مرتكبًا جريمة الغياب بدون إذن ويعاقب بالسجن لمدة   ـ169
: 

ــــزمن المحــــدد للطــــابور أو       (أ ) ــــه أو عــــن ال يتــــأخر أو يتغيــــب عــــن مكــــان عمل
 الخدمات بدون إذن ،

ــه      (ب) يتــرك فــي زمــن الســلم مكــان خدمتــه دون إذن أو قبــل أن يحــل غيــره محل
 .حسب النظم المحددة 

  
  . ضد الضابط األعلى إستخدام القوة الجنائية

الجنائيـة ضــد   جريمـة إسـتخدام القـوة يعد مرتكباً  1991ة أحكام القانون الجنائي لسنة مع مراعا      (1)   ـ171
الضـابط األعلي من يستخدم أو يشرع في إستخدام القـوة الجنائيـة أو يقـوم بالتهديـد باسـتخدامها 

بطريقة حادة ضد ضـابطه األعلـى سـواء أثنـاء الخدمـة أو بعـدها   أو يخر  عن الضبط والربط
األعلـي ، يعاقـب بالسـجن لمـدة   بأنـه ضـابطه  لإلعتقاد  يدعوه  أو كان لديه سبب  وهو يعلم

أو  جــرح  ألي  مقــررة  ألي عقوبــة  باإلضــافة  خمــس ســنوات أو بــأي عقوبــة أقــل تجــاوزال 
 .ضرر قد ينجم عن ذلك 

 .يعتبر إستخدامًا للقوة الجنائية استخدام أي أداة أو أي جزء من الجسم       (2)         
في هذه الحالة بالطرد أو بـأي عقوبـة   الشخص  يعاقب  إذا لم يصاحب التهديد أي قوة جنائية     (3)         

 .أقل 
  

 .سوء معاملة الرؤساء 



مدة ال تجاوز ثالث سنوات أو بأي   بالسجن  ويعاقب  الرؤساء  معاملة  سوء  جريمة  مرتكباً   يعد   ـ171
أو تحقيرًا أو أي إساءِة أخري صراحة أو ضمنًا لضابطه األعلى بأي  عقوبِة أقل كل من يوجه إهانة

 .وسيلة من الوسائل 
  

           .المرؤوسين سوء معاملة

جريمـة سـوء معاملـة المرؤوسـين مـن  يعـد مرتكبـاً  1991مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة       (1)   ـ172
يـة أو يقـوم بالتهديـد بـالقوة أو باسـتخدامها أو يخـر  في إستخدام القوة الجنائ  يشرع  يستخدم أو

عــن الضــبط والــربط بطريقــة حــادة أو يســئ أو يحقــر أِي مــن مرؤوســيه ســواء أثنــاء الخدمــة أو 
أثنـاء خلــوه منهــا ، يعاقــب بالســجن لمــدة ال تجــاوز ثــالث ســنوات أو بــأي عقوبــة أقــل باإلضــافة 

 .أو ضرر ينجم عن ذلك   ألي عقوبة مقررة آلي جرح
 يعتبر إستخدامًا للقوة الجنائية إستخدام أي أداة أو أي جزء من الجسم ،       (2)         

إذا لم يصاحب التهديـد أي قـوة جنائيـة يعاقـب الشـخص فـي هـذه الحالـة بـالطرد أو بـأي عقوبـة       (3)         
 .أقل 

  
  

            .السلطة   إساءة إستخدام
  الرتبة أو بأي عقوبة أقل ، كل من إساءة إستخدام السلطة ويعاقب بالتخفيض منيعد مرتكبًا جريمة    ـ173

سلطته أووضعه كفرد في القوات المسلحة لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو  إستخدام  يتعمد إساءة
 .آلخر 

  
  

  .عدم إطاعة األوامر 
ال تجاوز خمس سنوات أو بأي عقوبة   لمدة  بالسجن  إطاعة األوامر ويعاقب  جريمة عدم  يعد مرتكباً    ـ174

 : اآلتية  أقل كل من يرتكب أي من األفعال
الرفض صراحة أو ضمنًا لتنفيذ أي أمر قانوني يصدر له من ضابطه       (أ )

األعلى أثناء تأدية واجباته سواء صدر له هذا األمر كتـابة أو شفاهًة أو 
  باإلشــارة أو بغير ذلك من طرق االتصال ،

 توجيهات ،  مخالفة أو إهمال إطاعة أي أمر عام أو مستديم أو الئحة أو      (ب)

التردد أو التأخر في تنفيذ أي أمـر قـانوني صـدر إليـه مـن ضـابطه األعلـى      (  )
. 

  
            .الوقاحة وعدم اإلنقياد 

ال تجاوز ثالث سنوات أو بأي  لمدة  بالسجن  ويعاقب  الوقاحة وعدم اإلنقياد  جريمة  مرتكباً   يعد   ـ175
 : عقوبة اقل كل شخص يرتكب أي من األفعال اآلتية 

يـتلفظ إلــى ضــابطه األعلــى بعبــارات بذيئـة أو يقــوم بفعــل يفيــد خروجــه عــن       (أ )
 ،  الضبط والربط



يرفض إطاعة أي أمر صدر اليه من أي ضابط ولو كان أقل منه رتبة      (ب)
 .تراكه في مشاجرة أو إضطراب بالقبض عليه أثناء إش

  
        .الغش فى التسجيل أو التجنيد 

يعد مرتكبًا جريمة الغش في التسجيل أو التجنيد ويعاقـب بالسـجن لمـدة ال تجـاوز ثـالث سـنوات         (1)ـ 176
 :أو بأي عقوبة أقل كل من 

يجنـــــد وهـــــو يعلـــــم أو لديـــــه ســـــبب يـــــدعو لالعتقـــــاد أنـــــه شـــــخص       (أ )
 ،  عليه الشروط العامة للجندية التنطبق

يعطى أي أوراق مزورة عمدًا أو يعطى معلومات كاذبة أو إجابة      (ب)
غير صحيحة عن سؤال موضوع في النموذ  المقرر للتعيين أو 
 التجنيد ،

كان مجندًا في وحدة وقام بتجنيد نفسه في أي وحدة أخرى دون       (  )
 .دته السابقة الحصول على الرفت القانوني من وح

الغش في تجنيد شخص يقل عمره عن الثامنة عشر سنة يعاقب الجاني بالسجن لمدة  اذا تمثل     (2)
 . ال تجاوز خمس سنوات 

  
        .إدعاء المرض 

لمدة ال تجاوز ثـالث سـنوات أو بـأي عقوبـة   بالسجن  يعد مرتكبًا جريمة إدعاء المرض ويعاقب       (1)ـ 177
أو يتعمـد تسـويف عالجـه أو   يتمارض أو يسـبب لنفسـه عمـدًا أي مـرض أو جـرحأقل كل من 

يزيد مرضه أو جرحه لتفـادي تنفيـذ واجباتـه أو يسـاعد شخصـًا آخـر علـي التمـارض أو تسـبيب 
المــرض أو األذى بحيــث يجعلــه غيــر الئــق للخدمــة العســكرية أو قاصــدًا بــذلك مســاعدته علــي 

 .بواجباته    االمتناع عن القيام
بمناطق العمليات أو أثنائها يعاقب مرتكبها   أعاله( 1)إذا وقعت األفعال المذكورة في البند       (2)

 .بالسجن لمدة ال تتجاوز خمس سنوات أو بأي عقوبة أقل 
  

    .التأثير على العدالة
و بأي عقوبة أقل أ  تجاوزخمس سنوات  جريمة التأثير على العدالة ويعاقب بالسجن مدة ال مرتكباً يعد    ـ178

كل من يتعمد القيام بأي فعل من شأنه التأثير علي عدالة إجراءات التحقيق أو التحري أو المحاكمة أو 
 .أي إجراءات متعلقة بها 

  
    .التكليف بالحضور  اإلهمال فى تنفيذ أمر

ض الرتبة ، أو العزل من ويعاقب بتخفي بالحضور  أمر التكليف  تنفيذ  في  جريمة اإلهمال مرتكباً يعد    ـ179
تنفيذ تكليف رسمي صادر إليه بالحضور أمام   الرتبة فى حالة العود كل من يتخلف أو يهمل في

 .محكمة أو يساعد في ذلك أو يتسبب فيه 
  

   



   . بالمساجين والمتحفظ عليهم  الجـرائم المتعلقـة 
جين ويعاقب بالسـجن بما ال يجاوز ثالث سـنوات يعد مرتكبًا جريمة اإلهمال أو عدم التحفظ على المسا   ـ181

 : أو بأي عقوبة اقل كل من 
 يغادر مكان سجنه أو مكان تحفظه دون مبرر قانوني ،      (أ )                                    

    يطلق سراح أي مسجون أو متحفظ عليه أو يتسبب بإهماله في هربه ،      (ب)
أي مســجون أو مــتحفظ عليــه أو يمتنــع عــن االحتفــاظ بــه   لميمتنــع عــن تســ     (  )

 .في المكان المخصص لذلك بالمخالفة لواجبه 
  
       . بالديدبان  الجريمة المتعلقة

  كــل  أقــل  عقوبــة  يعــد مرتكبــًا جريمــة ويعاقــب بالســجن لمــدة ال تتجــاوز ثــالث ســنوات أو بــأي      (1)   ـــ181
بات وظيفته فى الحراسة ، أو الخفرة أو المراقبة أي من األفعال قيامه بواج  أثناء  يرتكب  من

 : اآلتية 
 . النوم أو عدم التيقظ       (أ )
مغـــادرة أو تـــرك مكـــان خدمتـــه أو نقطتـــه أو حراســـته قبـــل الوقـــت      (ب)

 المحدد لذلك أو بدون أذن من ضابطه األعلى ،

مهمـــــــات أو  أمـــــــوال أو  التصــــــرف بالمخالفـــــــة للقـــــــانون فـــــــي أي     (  )
أي أمـوال   مستندات تخص أي مسـجون أو مـتحفظ عليـه أو فـي

 .أو معدات كلف بحراستها
كل من يرتكب أي من   ب بالسـجن لمدة ال تتجاوز خمس سنوات أو بأي عقوبة أقليعاق      (2)

 .بمناطق العمليات أو أثنائها   أعاله( 1)المخالفات الواردة في البند 
  

      .باألسلحة والذخيرة  المخالفات المتعلقة
  يعد مرتكبًا مخالفة ويعاقب باإلعـدام أو السـجن لمـدة ال تجـاوز عشـرين عامـًا والغرامـة كـل مـن      (1)   ـ182

 .ذخيرة غيره أو وحدته عمدًا   بالمخالفة للقانون في سالحه أو ذخيرته أو سالح أو  يتصرف
والغرامة كل من يتسبب بإهماله في فقدان سالحه  يعاقب بالسجن لمدة ال تجاوز عشر سنوات      (2)

 .أو ذخيرته أو سالح أو ذخيرة غيره أو وحدته 
  

    .الجرائم المتعلقة بالمعدات أو المهمات أو الملبوسات العسكرية 
تجــاوز عشــر ســنوات والغرامــة كــل مــن  يعــد مرتكبــًا جريمــة ويعاقــب باإلعــدام أو الســجن لمــدة ال      (1)   ـــ183

معداته أو مهماته أو ملبوساته أو تلك الخاصـة بـأي وحـدة أو فـرد أو يكـون  ف عمدًا فييتصر 
 .له عالقة بذلك التصرف 

يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز تسعة سنوات والغرامة كل من يتسبب بإهمال دون بذل العناية       (2)
و تلك الخاصة بأي الالزمة فى المحافظة عليها في فقدان معداته أو مهماته أو ملبوساته أ

 .وحدة أو فرد 
   



 .التهم والبيانات الكاذبة
 :أقل كل من   عقوبة  بأى  يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز خمس سنوات أو   ـ184

وهــو يعلــم أن ذلــك   يوجــه اتهامــًا ضــد أي شــخص أو يــدلى ببيانــات كاذبــة      (أ )
 االتهام أو تلك البيانات كاذبة ، 

  قوال كاذبة تتعلق بأخالق أي شخص قاصـدًا بـذلك إدانتـه أويدلى عمدًا بأ     (ب)
 تبرئته أو حرمانه من أي امتياز أو حق أو منحه أي إمتياز أو حق ،

يتخـــذ أى إجـــراء جنـــائى ضـــد اى شـــخص أو يتســـبب فيـــه أو إتهامـــه كـــذبًا      (  )
بإرتكـــاب جريمـــة قاصـــداً بـــذلك األضـــرار بـــه مـــع علمـــه بعـــدم وجـــود أســـاس 

 . وع لذلك اإلجراء أو االتهام معقول أو مشر 
  

     .الجرائم األخرى 
 1991تطبق أحكـام القـانون الجنـائي لسـنة   القـانون  هذا  من( 4)49مع مراعاة أحكام المادة       (1)   ـ185

والقــوانين العقابيــة األخــرى ، فيمــا لــم يــرد فيــه نــص فــى هــذا القــانون وتطبــق علــى أفــراد القــوات 
 . المنصوص عليها في تلك القوانين  العقوبة  المسلحة

 1991تسرى األحكام العامـة للمسـئولية الجنائيـة المنصـوص عليهـا فـي القـانون الجنـائي لسـنة       (2)         
 .على المحاكم العسكرية 

معاقـــب عليهـــا ( 1)إذا كانـــت الجريمـــة التـــي أديـــن بموجبهـــا أي شـــخص بموجـــب أحكـــام البنـــد       (3)        
 .أحكام هذا القانون أيضا فتكون العقوبة الواجبة التطبيق هـي العقوبة األشد  بمقتضى

دون المساس بـأي عقوبـة بمقتضـى أحكـام هـذا القـانون يجـوز معاقبـة الجـانى بـالطرد أو السـجن       (4)        
لمـــده ال تجـــاوز ســـتة أشـــهر أو بـــأي عقوبـــة أقـــل إذا وقعـــت الجريمـــة فـــي ظـــروف تمـــس ســـمعة 

ـــوات الم ـــزى العســـكري أو مباشـــرة الق ـــاء إرتـــداء ال ســـلحة أو أموالهـــا أو الشـــرف العســـكري أو أثن
 .رسمية   لمهام  مرتكبها

  
        .األخرى  القوانين اإلجرائية

اإلجراءات الواردة في قانون  تتبع المحاكم العسكرية والنيابات العسكرية ولجان ومجالس التحقيق   ـ186
 . في المسائل التي لم يرد فيها نص بهذا القانون  1991  لسنة  اإلجراءات الجنائية

  
 . والقضائية  المنشورات القانونية

إجـراءا   تنظم  التي  المنشورات  إصدار يجوز لمدير القضاء العسكري بموافقة رئيس األركان المشتركة   ـ187
 .العسكرية والنماذ  الالزمة لذلك  والنيابات  المحـاكم  ت

  
     .سكرية البطاقة الع

تعتبرالبطاقـــة العســـكرية وثيقـــة رســـمية  2111مـــع مراعـــاة أحكــــام قـــانون الســـجل المـــدنى لســـنة       (1)ـ  188
 .ألغراض إثبات الشخصية



يمــنح الضــابط بالمعــاش بطاقــة عســكرية بــذات الحجيــة وتــنظم ( 1)دون المســاس بأحكــام البنــد       (2)         
 .حها اللوائح والنظم شكلها وكيفية من

  
  

           .اإلمتيازات 

ألي ضابط بالخدمـة أو بالمعـاش أن تكـون فـي حيازتـه بندقيـة صـيد ومسـدس خـاص ولـه  يجوز      (1)   ـ189
 .والنظم   القانونية بدون رسوم حسب اللوائح أن يرخصها ويجدد ترخيصها بالطرق

الخمسـين أو خـدم لمـدة ثالثـين عامـا ان يمـنح بلغ سن   يجوز ألي ضابط بالخدمة أو المعاش      (2)         
اعفـاء مـن عوائـد عقـار سـكني واحـد يحـدده بموجـب   بعد التشاور مع السلطات الوالئيـة المعنيـة
 .توصية من مدير إدارة القضاء العسكري 

عند إحالة الضابط برتبة الفريق فأعلى للتقاعد للمعاش يحتفظ بلقب رتبته دون اإلشارة لكلمة       (3)
 . عاش م

  

  

 الفصل الرابع 

 التصنيع الحربي والمؤسسات اإلقتصادية 

  

 . الحربى  إدارة وتطوير التصنيع
 :إشراف رئيس الجمهورية  يتولى الوزير بمعاونة من يرى من الكفاءات تحـت      (1)  ـ 191

   التصنيع الحربى ،  إدارة      (أ)                                       
 تطوير إمكاناته ،     (ب)                                      

التــى تــنظم عمــل   واألوامــر المســتديمة  والــنظم  إصــدار اللــوائح     (  )
 اإلدارة ،

 .شروط خدمة العاملين       (د )
لدولية في عمل التصنيع الحربي استراتيجية الدولة القومية واحتياجات القوات المسلحة ا يراعي      (2)

 .من حيث أنواع األسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المصنعة 
  

      . اإلقتصادية  إدارة المؤسسات
  الحـق فـى إنشـاء أي مشـــروعات يكـون للقـوات المسـلحة فـي اطـار سياسـات الدولـة االقتصـادية      (1)   ــ191

الــذاتي ورفاهيــة األفــراد علــى إســتثمارية والمشــاركة فيهــا بهــدف تحقيــق اإلكتفــاء   أو  اقتصــادية
ـــراد القـــوات المســـلحة   اال يتعـــدى نشـــاطها التجـــارى أفـــراد القـــوات المســـلحة والمعاشـــيين مـــن أف

 .  وتكون تحت اإلشراف المباشر للوزير
تحدد اللوائح والنظم األساسية لهذه المؤسسات هياكلها ومجالس إداراتها ورأسمالها وتعيين       (2)

 .خدمتهم ومخصصاتهم  العاملين بها وشروط
  
  

 الفصل الخامس

 أحكام عامة



  

 .أو التعليمات   األوامر المستديمة
لـرئيس األركـان المشـتركة أو مـن يفوضـه  مع مراعاة أحكام هذا القانون و أي قانون آخر يجـوز      (1)   ـ192

ـــة ملزمـــة لألشـــخاص ـــرد فيـــه نـــص أوامـــر مســـتديمة أو تعليمـــات مكتوب  أن يصـــدر وفيمـــا لـــم ي
 : اآلتية   الخاضعين ألحكام هذا القانون في المسائل

 حسن إدارة ورفاهية القوات المسلحة ،      (أ )

 التدريب العسكري و االنضباط ،     (ب)                        

 المالبس والمهمات و المعدات ،     (  )

 حسن إدارة المكاتب وأماكن السكن ،      (د ) 

 .ت أخري يرى ضرورة تنظيمها أي موضوعا    (هـ)
يكون لرئاسة األركان المشتركة للقوات المسلحة سلطة إصدار أوامرها المستديمة التي تنظم       (2)

أداؤها لعملها وتحدد تفصيالت مهام كل وحدة من وحداتها ومهام القادة والضباط وضباط 
خر أو أي الئحة صادرة الصف والجنود على أال تخالف أحكام هذا القانون أو أي قانون آ

 .بموجب أي منها 
ومهام قادتها   تكون لكل تشكيالت القوات المسلحة أوامرها المستديمة التي تنظم عملها      (3)

وضباطها وضباط الصف والجنود شريطة أال تخالف أحكام األوامر المسـتديمة لرئاسة 
أي قانون آخر أو أي الئحة صادرة األركان المشتركة للقوات المـسلحة وأحكام هذا القانون أو 

 .بموجب أي منها 
 .يتم تعديل األوامر المستديمة كلما إقتضى الحال       (4)

 .تعالت األوامر المستديمة المسائل التى لم تعالجها القوانين واللوائح       (5)
 .طة إصدار النظم واألوامر المستديمة تحدد اللوائح سل      (6)

  
 .وائحسلطة إصدار الل

ــ193 والجهــات المختصــة اإلخــرى اللــوائح الالزمــة   المشــتركة  األركـــان  ورئاســة  العــام  يعــد القائــد      (1)   ـ
لتنفيذ أحكام هذا القانون وتتم إجازتها بواسطة الوزير بعد التشاور مـع القائـد العـام ، ومـع عـدم 

 : اآلتية اإلخالل بعموم ما تقدم يجوز أن تنص تلك اللوائح علي المسائل 
 تنظيم هيكل القوات المسلحة ،      (أ )                          

 شروط تعيين وخدمة العاملين بالقوات المسلحة ،     (ب)                          

 أسس الترقيات والتنقالت واإلجازات ،     (  )                          

 أسس الندب واإلعارة داخليا وخارجيا والتمثيل الدبلوماسي ،      ( د)                          

 أنواع المهمات والملبوسات التي تستخدم في القوات المسلحة ،    (هـ)

 أداء القوات المسلحة ،  أسس وضوابط تطوير     ( و)                          

 لصغرى والكبرى ونماذ  المحاكمات ،إجراءات محاكم الميدان ا     ( ز)                          

أســــس وضــــوابط مشــــاركة القــــوات المســــلحة فــــي المهــــام الدوليــــة      (ح )
 واإلقليمية ونظم وقواعد المشاركة في مثل هذه المهام ،



أســس البعثــات الدراســية والتــدريب داخليــا وخارجيــا حســب حاجــة      (ط )
 القوات المسلحة ،

 دريبية والتعليمية بالقوات المسلحة ،أسس تطوير المؤسسات الت     (ى )

 ضبط العمل الخدمي واالجتماعي المحقق لرفاهية الفرد ،     (ك )

 أسس تدريب الفرد وتأهيل المعدات العسكرية ،     (ل )                          

دارة المرافق الخدمية والتدريبية الالزمة ،      (م )  إنشاء وتنظيم وا 

 أسس وسلطات القادة في المحاكمات اإليجازية ،ضوابط و      (ن )

اى مســائل اخــرى يراهــا ضــرورية والزمــة لتحســين االداء بــالقوات      (س)
 البيئة العسكرية ،  وترقية وتطوير  المسلحة

 للوزير بالتشاور مع القائد العام ووزير الماليـة واإلقتصـاد الـوطنى إصـدار اللـوائح الماليـة يجوز     (2)          
التي تنظم العالوات والبـدالت والمخصصـات الماليـة واإلعفـاءات الخاصـة بالخاضـعين ألحكـام 

 . هذا القانون 
  

 

   

 

(1)
 . 7332لسنة ( 03)قانون رقم   

(7)
 . 1720لسنة  03قانون رقم   

(0)
 . 1720لسنة  03قانون رقم  

(0)
 . 1720لسنة  03قانون رقم   

(5)
 . 1720لسنة  03قانون رقم  

(6)
 .نون نفسه القا  

(2)
 . 1720لسنة  03قانون رقم   

(8)
 . 1720لسنة  03قانون رقم   

(7)
 . 1720لسنة  03قانون رقم   

(13)
 . 1720لسنة  03قانون رقم   

(11)
 . 1720لسنة  03قانون رقم   

(17)
 . 1720لسنة  03قانون رقم   

(10)
 . 1720لسنة  03قانون رقم   

(10)
 .القانون نفسه   
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