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رئٌس الجمهورٌة. بعد اإلطالع على دستور الجمهورٌة الٌمنٌة. وعلى القرار الجمهوري بالقانون  : () مادةال
م بتشكٌل 1991( لسنة 1م بشأن قانون مجلس الوزراء. وعلى القرار الجمهوري رقم )1991( لسنة 02رقم )

 وزراء. قــــررمجلس الوزراء. وبناًء على عرض رئٌس مجلس الوزراء. وبعد موافقة مجلس ال

 ."ٌسمى هذا القانون "قانون اإلجراءات الجزائٌة العسكرٌة : (1) المادة

ألؼرض تطبٌق هذا القانون ٌكون لأللفاظ والعبارات الواردة أدناه المعانً المبٌنة أمام كل منها ما  : (2) المادة
الجمهورٌة: الجمهورٌة الٌمنٌة. القائد األعلى: رئٌس  -لم تدل القرٌنة أو سٌاق النص على خالؾ ذلك:

داخلٌة كل فً مجال اختصاصه. الجمهورٌة القائد األعلى للقوات المسلحة. الوزٌر: وزٌر الدفاع أو وزٌر ال
المحكمة: أي من المحاكم االبتدائٌة أو اإلستئنافٌة العسكرٌة المنشأة وفقاً ألحكام قانون السلطة القضائٌة وأحكام 
هذا القانون والدائرة العسكرٌة المشكلة بالمحكمة العلٌا. المدعً العام العسكري: مدٌر دائرة القضاء العسكري. 

النٌابة العامة العسكرٌة المنصوص علٌها فً هذا القانون. خدمة المٌدان: هً الفترة الممتدة منذ  النٌابة العسكرٌة:
 .إعالن االستعداد القتالً وحتى انتهاء حالة الحرب وإلؽاء االستعداد

 .ٌخضع ألحكام هذا القانون كافة األشخاص الذٌن ٌشملهم قانون الجرائم و العقوبات العسكرٌة : (3) المادة

ٌبقى األشخاص الخاضعون ألحكام هذا القانون خاضعٌن ألحكامه حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا  : (4) مادةال
 .كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل فً اختصاصه

 .النٌابة العامة العسكرٌة -المحاكم العسكرٌة. ب -أ -ٌتكون القضاء العسكري من: : (5) المادة

قضاء العسكري ممارسة مهام وواجبات االدعاء العسكري وٌتبع قضائٌاً وفنٌاً ٌتولى مدٌر دائرة ال : (6) المادة
 .النائب العام للجمهورٌة وٌتبع عسكرٌاً الوزٌر

أعضاء النٌابة  -أ -ٌعتبر من مأموري الضبط القضائً العسكري كل فً دائرة اختصاصه: : (7) المادة
 -ضباط وضباط صؾ الشرطة العسكرٌة. د -ضباط وضباط صؾ االستخبارات العسكرٌة. ج -العسكرٌة. ب

الضباط وضباط الصؾ  -ضباط وضباط صؾ الشرطة واألمن. و -ضباط وضباط صؾ البحث الجنائً. هـ
 .والجنود الذٌن ٌمنحون هذه السلطة طبقاً للقوانٌن السارٌة

ت المسلحة ضباط القوا -أ -ٌعتبر من أعضاء الضبط القضائً العسكري كل فً دائرة عمله: : (8) المادة
 .قادة المناطق والمحاور والتشكٌالت والوحدات واأللوٌة والدوائر والمواقع العسكرٌة واألمنٌة -واألمن. ب

ٌكون مأموري الضبط القضائً العسكري تابعٌن للمدعً العام العسكري وخاضعٌن إلشرافه فً  : (9) المادة
 .م للجمهورٌةنطاق صالحٌات الضبط القضائً وٌخضعون جمٌعهم للنائب العا

ال ٌجوز ألعضاء الضبط القضائً العسكري الدخول أو التفتٌش فً أي مكان إال فً األحوال  : (10) المادة
 .المبٌنة فً هذا القانون

لمأمور الضبط القضائً العسكري فً حالة الجرٌمة الجسٌمة المتلبس بها أن ٌفتش أي شخص  : (11) المادة
جرم أو شرٌك أو حائز على أشٌاء تتعلق بالجرائم أو مخفٌاً لشخص له عالقة أٌنما كان ٌشتبه فٌه بأنه فاعل 

بالجرٌمة وله أن ٌضبط األشٌاء واألوراق التً تفٌد فً كشؾ الحقٌقة إذا أتضح له من إمارات قوٌة أنها موجودة 
 .معه وفً ؼٌر ذلك ٌجب علٌه أن ٌستصدر األمر بالتفتٌش من النٌابة العسكرٌة

لمأموري الضبط القضائً فً الجرائم الجسٌمة والؽٌر جسٌمة كل فً دائرة اختصاصه حق  : (12) المادة
التفتٌش فً المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو األشٌاء أو الطائرات أو السفن أو المركبات العسكرٌة أو 

خطار قائد الوحدة التً األماكن التً ٌشؽلها العسكرٌون لصالح القوات المسلحة واألمن أٌنما وجدت وذلك بعد إ
 .ٌجري فٌه التفتٌش

ٌكون التفتٌش للبحث عن األشٌاء الخاصة بالجرٌمة الجاري جمع األدلة أو التحقٌق بشأنها ومع  : (13) المادة
ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتٌش وجود أشٌاء ٌعد حٌازتها جرٌمة أو تفٌد فً كشؾ الحقٌقة عن جرٌمة أخرى 

 .ذلك بالحق المخول للقادة فً التفتٌش على الوحدات واألفراد طبقاً لهذا القانونجاز ضبطها وال ٌخل 



 .فً األحوال التً ٌجوز فٌها قانوناً القبض على المتهم ٌجوز تفتٌشه وقائٌاً عند ضبطه : (14) المادة

رجٌن من ألعضاء الضبط القضائً العسكري كل فً دائرة اختصاصه تفتٌش الداخلٌن أو الخا : (15) المادة
المناطق التً تحددها  -مناطق الحدود البرٌة والبحرٌة. ج -مناطق األعمال العسكرٌة. ب -أ -المناطق التالٌة:

 .التشرٌعات السارٌة

على أعضاء الضبط القضائً العسكري أن ٌثبتوا جمٌع اإلجراءات التً ٌقومون بها فً محاضر  : (16) المادة
خاذ اإلجراء وتارٌخه ومكان حصوله وعلٌهم فور االنتهاء من التحقٌق أن موقع علٌها منهم ٌبٌن فٌها وقت ات

ٌرفعوا المحضر واألشٌاء المضبوطة مرفقة بمخلص عن القضٌة إلى القائد أو النٌابة العسكرٌة المختصة حسب 
 .األحوال

على كل من علم بوقوع جرٌمة منصوص علٌها فً قانون الجرائم والعقوبات العسكرٌة أن ٌبلػ  : (17) المادة
 .السلطات العسكرٌة وٌكون تبلٌػ العسكرٌٌن إلى قاداتهم

ٌجب على الوحدات العسكرٌة واألمنٌة اإلبالغ عن الجرائم اآلتٌة فور وقوعها إلى قٌادة المنطقة  : (18) المادة
كافة الجرائم العسكرٌة المنصوص علٌها فً قانون  -كافة جرائم القانون العام. ب -أ -العسكرٌة المختصة:

 .جمٌع الجرائم الخاصة بالضبط -الجرائم والعقوبات العسكرٌة. ج

للقائد أو من ٌنوبه من الضباط التابعٌن له فً جمٌع األحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقٌق فً  : (19) المادة
االنضباطٌة العسكرٌة وله فً سبٌل ذلك تشكٌل مجلس تحقٌق ال ٌقل عدد أعضائه عن الجرائم والمخالفات 

 -أ -ضابطٌن وإذا تبٌن أن الجرٌمة المرتكبة داخلة فً اختصاصه فله حق التصرؾ فٌها على الوجه اآلتً:
لى منه. إحالة الموضوع إلى السلطة األع -مجازاة مرتكب الجرٌمة انضباطٌاً. ج -صرؾ النظر عن القضٌة. ب

إحالة الموضوع إلى النٌابة العسكرٌة المختصة. أما إذا كانت الجرٌمة خارجة عن اختصاصه فٌجب علٌه  -د
 .إحالتها مباشرة بعد التحقٌق إلى النٌابة العسكرٌة المختصة للتصرؾ فٌها طبقاً لهذا القانون

مضً مدة خمسة عشر سنة من ٌوم تنقضً الدعوى الجزائٌة العسكرٌة فً الجرائم الجسٌمة ب : (20) المادة
وقوع الجرٌمة ماعدا حاالت القصاص والحدود واإلعدام فً الجرائم الؽٌر جسٌمة بمضً مدة خمس سنوات من 

 .ٌوم وقوع الجرٌمة ماعدا الدٌة واألرش وفً االنضباطٌة بمضً سنة من ٌوم وقو ع المخالفة

لعسكري ٌعاونه عدد من األعضاء وٌخضعون للنائب العام ٌتولى النٌابة العسكرٌة المدعً العام ا : (21) المادة
للجمهورٌة وعلٌهم االلتزام فً ممارسة مهامهم بهذا القانون والتعلٌمات والمنشورات الفنٌة واإلدارٌة الصادرة 

 .عن النائب العام

ٌسري فً تعٌٌن أعضاء النٌابة العسكرٌة وترقٌتهم وأقدمٌتهم شروط نظرائهم من أعضاء النٌابة  : (22) المادة
 .العامة ما لم ٌنص هذا القانون على خالؾ ذلك

ٌشترط فً المدعً العام العسكري أن ٌكون من ضباط القوات المسلحة واألمن على أن ال تقل  : (23) المادة
 .رتبته عن عمٌد

ترط فً أعضاء النٌابة العامة العسكرٌة أن ٌكونوا من ضباط القوات المسلحة واألمن على أن ٌش : (24) المادة
 .(ال تقل رتبتهم عن )مالزم أول

ٌصدر بتعٌٌن أعضاء النٌابة العسكرٌة قرار جمهوري بناًء على اقتراح المدعً العام العسكري  : (25) المادة
 .ى على أن تشملهم الحركة القضائٌةوترشٌح الوزٌر وبعد موافقة مجلس القضاء األعل

"اقسم باهلل العظٌم أن  -ٌحلؾ أعضاء النٌابة العسكرٌة قبل مباشرتهم وظائفهم الٌمٌن التالٌة: : (26) المادة
أكون متمسكاً بكتاب هللا وسنة رسوله وأن احترم الدستور والقانون وأن أحكم بٌن الناس بالعدل وأن أحرص 

الشعب وأتصرؾ فً كل أعمالً وفقاً لما تقتضٌه واجبات القاضً وهللا على  على شرؾ القضاء على مصالح
ما أقول شهٌد". وتؤدى الٌمٌن أمام القائد األعلى للقوات المسلحة وبحضور المدعى العام العسكري والنائب العام 

 .للجمهورٌة

واألمن وٌتمتعون بذات  ٌخضع أعضاء النٌابة العسكرٌة لقانون الخدمة فً القوات المسلحة : (27) المادة
 .المزاٌا التً ٌتمتع بها نظرائهم المدنٌٌن وبما ال ٌتعارض مع قانون السلطة القضائٌة

ٌتولى المدعً العام العسكري سلطة التحقٌق واإلحالة واالدعاء وكافة االختصاصات التً ٌنص  : (28) المادة
 .أحد أعضاء النٌابة العسكرٌة علٌها القانون وله أن ٌباشر سلطة التحقٌق بنفسه أو بواسطة



تمارس النٌابة العسكرٌة باإلضافة إلى االختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائؾ  : (29) المادة
 .والسلطات الممنوحة للنٌابة العامة فً القانون العام

الجرائم العسكرٌة  -أ -ا:تباشر النٌابة العسكرٌة التحقٌق فً الجرائم اآلتٌة فور إبالؼها إلٌه : (30) المادة
جرائم القانون العام الداخلة فً اختصاص  -المنصوص علٌها فً قانون الجرائم والعقوبات العسكرٌة. ب

الجرائم العسكرٌة المحالة إلٌها من  -الجرائم العسكرٌة المرتبطة بجرائم القانون العام. د -المحاكم العسكرٌة. ج
النٌابة العامة العسكرٌة إخطار الجهات العسكرٌة واألمنٌة والنائب العام  الجهات المختصة طبقاً للقانون، وعلى

 .للجمهورٌة بقرار التصرؾ فً التحقٌق

تختص النٌابة العسكرٌة برفع الدعاوى الداخلة فً اختصاصها ومباشرتها على الوجه المبٌن فً  : (31) المادة
 .هذا القانون

رٌك الدعوى فً الجرائم العسكرٌة بؽض النظر عن وجود شكوى تتولى النٌابة العسكرٌة تح : (32) المادة

 .ادعاء من المجنً علٌه أو من ٌقوم مقامة

تعتبر إجراءات التحقٌق والنتائج التً تسفر عنها من األسرار وٌجب على أعضاء النٌابة  : (33) المادة
التحقٌق أو ٌحضرونه وأعضاء الضبط القضائً العسكري ومساعدٌهم من الخبراء وؼٌرهم ممن ٌتصلون ب
 .بسبب وظٌفتهم أو مهمتهم عدم إفشائها وإال وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة قانوناً 

تتولى النٌابة العسكرٌة اإلشراؾ على السجون العسكرٌة وأماكن التوقٌؾ العسكرٌة وتحٌط  : (34) المادة
 .الجهات المختصة بما ٌبدو لها من مالحظات فً هذا الشأن

إذا لم توجد النٌابة العسكرٌة أثناء خدمة المٌدان ٌباشر القادة اختصاصاتها وٌكون لهم جمٌع  : (86) المادة
 .سلطاتها وٌجوز للقائد أن ٌكلؾ أحد الضباط التابعٌن له بأعمال النٌابة العسكرٌة فً حدود منطقة اختصاصه

حبس المتهم احتٌاطٌاً وٌراعى إخطار قائد للقائد أثناء الخدمة فً المٌدان سلطة إصدار األمر ب : (87) المادة
القوات فً المٌدان بأمر الحبس االحتٌاطً الصادر على المتهم وٌكون اإلفراج عنه بأمر من قائد القوة فً 

 .المٌدان أو من ٌنوب عنه

للقادة حق التصرؾ فً التحقٌقات التً تقع فً دائرة اختصاصهم بالحفظ أو بتوقٌع جزاء  : (88) المادة
 .باطً أو باإلحالة إلى محكمة المٌدان أو المحكمة العسكرٌة المختصةانض

ٌجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلى محكمة المٌدان مباشرة بناًء على مذكرة من القائد  : (89) المادة
 .المختص وذلك بعد أخذ أقوال المتهم

فوضه وٌحدد القرار اإلجراءات التً تتبعها تشكل محاكم المٌدان بقرار من القائد األعلى أو من ٌ : (90) المادة
 .هذه المحاكم

ٌصدق رئٌس الجمهورٌة القائد األعلى للقوات المسلحة على األحكام العسكرٌة الصادرة باإلعدام  : (91) المادة
 .أو بالحدود أو بالقصاص بعد صدورها من الدائرة العسكرٌة بالمحكمة العلٌا

ٌفوضه إذا اقتضت ضرورة الخدمة فً المٌدان أن ٌأمر بتأجٌل تنفٌذ أي حكم  للقائد األعلى أومن : (92) المادة
 .صادر عن المحاكم العسكرٌة

ٌنفذ حكم اإلعدام بالنسبة للعسكرٌٌن رمٌاً بالرصاص أما بالنسبة للمدنٌٌن فوفقاً للقانون العام.  -أ : (93) المادة
 .تحدد األوامر العسكرٌة مكان تنفٌذ حكم اإلعدام -ب

تنفذ العقوبات الصادرة على العسكرٌٌن فً السجون العسكرٌة إال إذا جردوا من صفاتهم  : (94) المادة
 .العسكرٌة فٌجوز نقلهم إلى سجون مدنٌة أما بالنسبة للمدنٌٌن فتنفذ عقوباتهم فً السجون المدنٌة

 .تحصل المبالػ المحكوم بها بالطرق المنصوص علٌها فً القانون العام : (95) المادة

ٌسري فٌما لم ٌرد بشأنه نص فً هذا القانون قانون اإلجراءات الجزائٌة العام والقوانٌن األخرى  : (96) المادة
 .المعمول بها



( لسنة 11القانون رقم )تلؽى أحكام المواد اإلجرائٌة المنصوص علٌها فً القرار الجمهوري ب : (97) المادة
م بشأن العقوبات واإلجراءات الجزائٌة العسكرٌة كما ٌلؽى أي نص أو حكم ٌتعارض مع أحكام هذا 1991
 .القانون

 .ٌعمل بهذا القرار بالقانون من تارٌخ صدوره وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة : (98) المادة

المٌدان ٌباشر القادة اختصاصاتها وٌكون لهم جمٌع  إذا لم توجد النٌابة العسكرٌة أثناء خدمة : (99) المادة
 .سلطاتها وٌجوز للقائد أن ٌكلؾ أحد الضباط التابعٌن له بأعمال النٌابة العسكرٌة فً حدود منطقة اختصاصه

للقائد أثناء الخدمة فً المٌدان سلطة إصدار األمر بحبس المتهم احتٌاطٌاً وٌراعى إخطار قائد  : (100) المادة
فً المٌدان بأمر الحبس االحتٌاطً الصادر على المتهم وٌكون اإلفراج عنه بأمر من قائد القوة فً  القوات

 .المٌدان أو من ٌنوب عنه

للقادة حق التصرؾ فً التحقٌقات التً تقع فً دائرة اختصاصهم بالحفظ أو بتوقٌع جزاء  : (101) المادة

 .ة العسكرٌة المختصةانضباطً أو باإلحالة إلى محكمة المٌدان أو المحكم

ٌجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلى محكمة المٌدان مباشرة بناًء على مذكرة من القائد  : (102) المادة
 .المختص وذلك بعد أخذ أقوال المتهم

تشكل محاكم المٌدان بقرار من القائد األعلى أو من ٌفوضه وٌحدد القرار اإلجراءات التً  : (103) المادة
 .ه المحاكمتتبعها هذ

ٌصدق رئٌس الجمهورٌة القائد األعلى للقوات المسلحة على األحكام العسكرٌة الصادرة  : (104) المادة
 .باإلعدام أو بالحدود أو بالقصاص بعد صدورها من الدائرة العسكرٌة بالمحكمة العلٌا

أن ٌأمر بتأجٌل تنفٌذ أي  للقائد األعلى أومن ٌفوضه إذا اقتضت ضرورة الخدمة فً المٌدان : (105) المادة
 .حكم صادر عن المحاكم العسكرٌة

ٌنفذ حكم اإلعدام بالنسبة للعسكرٌٌن رمٌاً بالرصاص أما بالنسبة للمدنٌٌن فوفقاً للقانون  -أ : (106) المادة
 .تحدد األوامر العسكرٌة مكان تنفٌذ حكم اإلعدام -العام. ب

لعسكرٌٌن فً السجون العسكرٌة إال إذا جردوا من صفاتهم تنفذ العقوبات الصادرة على ا : (107) المادة
 .العسكرٌة فٌجوز نقلهم إلى سجون مدنٌة أما بالنسبة للمدنٌٌن فتنفذ عقوباتهم فً السجون المدنٌة

 .تحصل المبالػ المحكوم بها بالطرق المنصوص علٌها فً القانون العام : (108) المادة

أنه نص فً هذا القانون قانون اإلجراءات الجزائٌة العام والقوانٌن ٌسري فٌما لم ٌرد بش : (109) المادة
 .األخرى المعمول بها

( لسنة 11تلؽى أحكام المواد اإلجرائٌة المنصوص علٌها فً القرار الجمهوري بالقانون رقم ) : (110) المادة
ارض مع أحكام هذا م بشأن العقوبات واإلجراءات الجزائٌة العسكرٌة كما ٌلؽى أي نص أو حكم ٌتع1991
 .القانون

ٌعمل بهذا القرار بالقانون من تارٌخ صدوره وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة. صدر برئاسة  : (111) المادة
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