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ية...........................
ال ّ
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 10٩0,00د.ج
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الفاكس 021.54.35.12

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50اﳉزائر

الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09
021.65.64.63

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

Télex : 65 180 IMPOF DZ
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 68 KG
حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 12

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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قوانﲔ
قانون رق ـم  14-1٨مؤرخ ﰲ  1٦ذي القعدة عام 14٣٩

– وﲟق ـتضى ال ـقـان ـون رقـ ـم  ٠٣-1٥الـم ـؤرخ ﰲ  11ربـيـ ـع

اﳌوافـق  2٩يوليو سنة  ،201٨يع ـدل ويتم ـم اﻷمـ ـر

الثاني عام  1٤٣٦اﳌوافق أول فبراير سنة  2٠1٥واﳌتعلق

رقم  2٨-71اﳌـؤرخ ﰲ  2٦صفر عام  1٣٩1اﳌوافق

بعصرنة العدالة،

 22أب ـريـ ـل سن ـة  1٩71واﳌ ـتضـمن ق ـان ـون الق ـض ـاء
العسكري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– وبعد رأي مجلس الدولة،
– وبعد مصادقة البرﳌان،

ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ

يصدر القانون اﻵتي نصه :

– بـ ـنـ ـاء عﲆ الـ ـدستـ ـور ،ﻻسيـ ـم ـا اﳌواد  ٥8و ٥٩و1٣٦

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف هذا القانون إﱃ تعديل وتتميم

و 7-1٤٠و 1٤٤و 1٥8و 1٦٠و 1٦2و 1٦٤و 1٦٥و 1٦٩و 171منه،

أحكام اﻷمر رقم  28-71اﳌؤرخ ﰲ  2٦صفر عام  1٣٩1اﳌوافق

– وﲟقتضـى القانـون العضـوي رقـم  11-٠٤اﳌـؤرخ ﰲ
 21رجب عـام  1٤2٥اﳌوافـق  ٦سبتمبر سنة  2٠٠٤واﳌتضمن
القانون اﻷساسي للقضاء،
– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  11-٠٥اﳌؤرخ ﰲ 1٠
جـم ـادى الث ـان ـية عـ ـام  1٤2٦اﳌـ ـواف ـق  17ي ـول ـي ـو س ـنـة 2٠٠٥
واﳌتعلق بالتنظيم القضائي ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  12-11اﳌؤرخ ﰲ 2٤
شعبان عام  1٤٣2اﳌوافق  2٦يوليو سنة  2٠11الذي يحدد
تنظيم اﶈكمة العليا وعملها واختصاصاتها،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  1٥٥-٦٦اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام
 1٣2٦اﳌ ـواف ـق  8ي ـون ـي ـو س ـن ـة  1٩٦٦وال ـمـتـضـمـن ق ـان ـون
اﻹجراءات اﳉزائية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  1٥٦-٦٦اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام
 1٣2٦اﳌ ـواف ـق  8ي ـونـي ـو س ـنـة  1٩٦٦وال ـم ـت ـض ـم ـن ق ـان ـون
العقوبات ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  28-71اﳌؤرخ ﰲ  2٦صفر عام
 1٣٩1اﳌوافق  22أبريل سنة  1٩71واﳌتضمن قانون القضاء
العسكري ،اﳌتمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠2-٠٦اﳌؤرخ ﰲ  2٩محرم عام
 1٤27اﳌـواف ـق  28فب ـرايـر س ـنة  2٠٠٦واﳌـتض ـمن القـان ـ ـون
اﻷساسي العام للمستخدمﲔ العسكريﲔ ،اﳌتمم ،ﻻسيما
اﳌادة  ٦٩منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7-1٣اﳌؤرخ ﰲ  2٤ذي اﳊجة
عام  1٤٣٤اﳌوافق  2٩أكتوبر سنة  2٠1٣واﳌتضمن تنظيم
مهنة اﶈاماة،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٦-1٤اﳌؤرخ ﰲ  1٣شوال
عام  1٤٣٥اﳌوافق  ٩غشت سنة  2٠1٤واﳌتعلق باﳋدمة
الوطنية،

 22أبريل سنة  1٩71واﳌتضمن قانون القضاء العسكري.
اﳌاّدة  : 2ت ـع ـدل وتتـمم أحكـ ـام اﳌ ـادة اﻷوﱃ م ـن اﻷم ـر
رقم  28 - 71اﳌؤرخ ﰲ  22أبريل سنة  1٩71واﳌذكور أعﻼه،
وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة اﻷوﱃ  :يـم ـارس الق ـضـاء العـس ـك ـري م ـن طـ ـرف
اﳉهات القضائية العسكرية ﲢت رقابة اﶈكمة العليا”.
اﳌاّدة  : ٣تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ٣من اﻷمر رق ـم
 28-71اﳌؤرخ ف ـي  22أبريل سن ـة  1٩71واﳌذكور أعﻼه،
وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : ٣تطب ـق أح ـكـ ـام هـ ـذا ال ـق ـان ـون ع ـﲆ ج ـم ـيع
اﳌستخدمﲔ العسكريﲔ واﳌدنيﲔ التابعﲔ لوزارة الدفاع
الوطني”.
اﳌاّدة  : 4يتمم اﻷمر رقم  28-71اﳌؤرخ ﰲ  22أبريل
سنة  1٩71واﳌذكور أعﻼه ،ﲟادة  ٣مكرر ﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  ٣مكرر  :تنظم اﳉهات القضائية العسكرية ﰲ
محاكم عسكرية ومجالس استئناف عسكرية”.
اﳌاّدة  : 5تعدل وتتمم أحكام اﳌادتﲔ  ٤و ٥من اﻷمر
رقم  28-71اﳌؤرخ ﰲ  22أبريل سنة  1٩71واﳌذكور أعﻼه،
وﲢرران كما يأتي :
“اﳌادة  : ٤تنشأ محكمة عسكرية ومجلس استئناف
عسكري ﰲ كل ناحية عسكرية.
تسﹽم ـ ـى الـمـح ـكـم ـ ـة ال ـ ـع ـس ـك ـري ـ ـة ومـجـلـس اﻻستئـ ـنـ ـاف

العسكري باسم اﳌكان اﳌتواجد به مقر كل واحد منهما.

وي ـم ـك ـن أن ي ـع ـق ـدا ج ـلسات ـه ـم ـا ﰲ أي م ـك ـان م ـن إق ـلـيـم
الناحية العسكرية ،ﲟوجب مقرر من وزير الدفاع الوطني”.
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“اﳌادة  : ٥تضم اﶈكمة العسكرية جهة حكم ونيابة
عسكرية وغرف ﲢقيق وكتابة ضبط.
تتكون جهة اﳊكم للمحكمة العسكرية من قاﹴض بصفة
رئ ـ ـيس ل ـ ـدي ـ ـه رت ـ ـب ـ ـة مستشار ﲟجـ ـلس قضائي ،عﲆ اﻷقـ ـل،
ومساعدين عسكريﲔ اثنﲔ.
وﰲ مواد اﳉنايات ،تضم هذه اﳉهة القضائية زيادة
عﲆ ال ـ ـ ـ ـ ـرئ ـ ـ ـ ـ ـيس ،ق ـ ـ ـ ـ ـاضيﲔ عسك ـ ـ ـ ـ ـريﲔ اث ـ ـنﲔ ومساعـ ـديـ ـن
عسكريﲔ اثنﲔ.
يـن رئيس اﶈكمة العسكرية ﳌدة سنة واحدة قابلة
يع ّ

للتجديد بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني
ووزير العدل ،حافظ اﻷختام”.
اﳌاّدة  : ٦يتمم اﻷمر رقم  28-71اﳌؤرخ ﰲ  22أبريل
سنة  1٩71واﳌذكور أعﻼه ،بـ ـمادتﲔ  ٥مكرر و ٥مكرر1
ﲢرران كما يأتي :
“اﳌادة  ٥مكرر  :يضم مجلس اﻻستئناف العسكري
جهة حكم ونيابة عامة عسكرية وغرفة اتهام وكتابة ضبط.
تتكون جهة اﳊكم ﳌجلس اﻻستئناف العسكري من
قاﹴض بصفة رئيس لديه رتبة رئيس غرفة ﲟجلس قضائي،
عﲆ اﻷقل ،ومساعدين عسكريﲔ اثنﲔ.
وﰲ مـ ـواد اﳉن ـاي ـات تـض ـّم هـ ـذه اﳉهة القضائية ،زيادة

عﲆ ال ـ ـ ـ ـ ـرئ ـ ـ ـ ـ ـيس ،ق ـ ـ ـ ـ ـاضيﲔ عسك ـ ـ ـ ـ ـريﲔ اث ـ ـنﲔ ومساعـ ـديـ ـن
عسكريﲔ اثنﲔ.
يعّيـ ـن رئيس مجلس اﻻستئناف العسكري ﳌدة سنة
واحدة قابلة للتجديد ﲟوجب قرار مشترك بﲔ وزير الدفاع
الوطني ووزير العدل ،حافظ اﻷختام”.
“اﳌادة  ٥مكرر : 1ﰲ حالة حصول مانع لرئيس اﳉهة
ال ـ ـقضائ ـ ـي ـ ـة ال ـ ـعسك ـ ـري ـ ـة أو أح ـ ـد ال ـ ـقضاة ال ـ ـعسك ـ ـريﲔ ،ي ـ ـت ـ ـم
استخﻼفهم ،حسب اﳊالة ،بقضاة من اﳉهات القضائية لدى
ن ـاحي ـة عسك ـري ـة أخرى ،ب ـموجب ق ـرار م ـن وزي ـر ال ـدف ـاع
الوطني”.
اﳌاّدة  : 7تعدل وتتمم أحكام اﳌواد  ٦و 7و 8و ٩و1٠
م ـن اﻷمـ ـر رقـ ـم  28-71اﳌـ ـؤرخ فـ ـي  22أبـ ـري ـل س ـنـة 1٩71
واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : ٦يعّي ـن اﳌس ـاع ـدون العسك ـريون اﳌ ـش ـاركون

ﰲ اﶈكمة العسكرية ومجلس اﻻستئناف العس ـكري ﳌدة
سنة واحدة ،ﲟوجب قرار مشترك بﲔ وزير الدفاع الوطني
ووزير العدل ،حافظ اﻷختام.

 1٩ذو القعدة عام  14٣٩هـ
أّول غشت سنة  201٨م

عندما تكون إحدى القضايا من النوع الذي تطول فيه
اﶈاكمة ،يجوز استدعاء مساعدين عسكريﲔ احتياطيﲔ
ﳊضور اﳉلسات ،قصد تـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـويض ،عـ ـ ـ ـن ـ ـ ـد اﻻق ـ ـ ـتضاء ،أح ـ ـ ـد
اﻷعضاء ﰲ حالة مانع ناﰋ عن سبب معاين قانونا”.
“اﳌادة  : 7عن ـدمـا ي ـك ـون ال ـمـت ـهـم رج ـل ص ـف أو ضـاب ـط
صف ،يتعّي ـن أن يـك ـون أح ـد الـمـس ـاع ـديـن الع ـس ـكريﲔ ضابط

صف.

وع ـ ـنـ ـدمـ ـا يـ ـكـ ـون اﳌتـ ـهـ ـم ضابـ ـطـ ـا ،يـ ـتـ ـعـ ـّيـ ـ ـن أن يـ ـكـ ـون

اﳌساعدان العسكريان ،ضابطﲔ ،عﲆ اﻷقل ،من نفس رتبة
اﳌتهم.
وتـراعى ﰲ تشكيل اﶈكمة أو مجلس اﻻستئناف
العسكري ،رتبة اﳌتهم أو مرتبته يوم اﶈاكمة.

وفـي ح ـالـة ت ـع ـدد الـمـت ـهـمﲔ مـن ذوي ال ـرتب والـمراتب
اﳌختلفة ،يراعى ﰲ ذلك اﳊد اﻷعﲆ للرتبة واﻷقدمية”.
“اﳌادة  : 8ت ـك ـون تش ـك ـيـلـة ج ـه ـة الـح ـكـم ال ـع ـس ـكـرية
ﶈاك ـ ـ ـم ـ ـ ـة أسـرى اﳊرب ﳑاث ـ ـ ـلـ ـ ـة لـ ـ ـتشكـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـة مـ ـ ـحـاكـ ـ ـمـ ـ ـة
العسكريﲔ اﳉزائريﲔ عﲆ أساس ﲤاثل الرتب”.
“اﳌادة  : ٩يضـع وزي ـر الدف ـاع الوطني دوري ـا ق ـائـم ـة
بـ ـ ـ ـ ـرتب وأقـدمـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـة الضبـ ـ ـ ـ ـاط وضبـاط الصـف اﳌدعـ ـ ـ ـ ـوي ـ ـ ـ ـن
لـ ـﻼشتـ ـراك بصفـ ـة مساعـ ـديـ ـن عسكـ ـريﲔ لـ ـدى كـ ـل مـ ـحـ ـكـ ـم ـة
عسكرية ومجلس استئناف عسكري.
وتعدل هذه القائمة بالتزامن مع كل تنقيل ،وتوضع
لدى كتابة ضبط اﳉهة القضائية العسكرية.
ي ـست ـدعى الض ـباط وضب ـاط ال ـصف اﳌقي ـدون ﰲ ه ـذه
القائمة ،عﲆ وجه التتابع ،وبحسب ترتيب قيدهم ،لشغل
مهام مساعدين عسكريﲔ ،ماعدا حالة اﳌانع اﳌقبول من
وزير الدفاع الوطني.
وﰲ حالة حصول مانع ﻷحد اﳌساعدين العسكريﲔ،
يعّي ـن وزي ـر ال ـدف ـاع الـوطني مؤقتا ،وبحسب اﳊالة ،ضابطا

من نفس الرتـبة ليخلفه أو ضابط صف حسب الترتـيب
الوارد ﰲ القائمة اﳌذكورة ﰲ الفقرة اﻷوﱃ أعﻼه”.
“اﳌادة  : 1٠يمثل النائب العام العسكري النيابة العامة
ل ـدى مج ـلس اﻻست ـئناف العسـ ـكري ،ويس ـاعده ن ـائ ـب ع ـام
عسكري مساعد أو عدة نواب عامﲔ عسكريﲔ مساعدين.
ي ـم ـث ـل ال ـوك ـي ـل ال ـعسك ـري ل ـل ـج ـم ـه ـوري ـة ال ـن ـائب الـعـام
العسكري أمام اﶈكمة العسكرية ،ويساعده نائب وكيل
عسك ـ ـري ل ـ ـل ـ ـج ـ ـم ـ ـه ـ ـوريـ ـة أو عـ ـدة نـ ـواب الـ ـوكـ ـيـ ـل الـ ـعسكـ ـري
للجمهورية.

يمـ ـارس اﳌسـ ـاعدون الع ـس ـكري ـون مهـ ـامهم ما لم تصدر

وي ـم ـارس ال ـن ـائب ال ـع ـام الـعسكـري والـوكـيـل الـعسكـري

ت ـع ـي ـي ـن ـات ج ـدي ـدة وﳊﲔ ان ـت ـهـاء اﳉلسات اﳋاصة بـقضيـة

للجمهورية مهامهما طبقا ﻷحكام قانون اﻹجراءات اﳉزائية،

شاركوا ﰲ جلستها اﻷوﱃ.

مع مراعاة أحكام هذا القانون.

 1٩ذو القعدة عام  14٣٩هـ
أّول غشت سنة  201٨م
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يـ ـكـ ـلـ ـف الـ ـنـ ـائب الـ ـعـ ـام ال ـعسك ـري وال ـوك ـي ـل ال ـعسك ـري
للجمهورية باﻹدارة واﻻنضباط”.
اﳌاّدة  : ٨يتمم اﻷمر رقم  28-71اﳌؤرخ ﰲ  22أبريل
س ـنـة  1٩71والـم ـذك ـور أع ـﻼه ،ب ـمادتﲔ  1٠مكرر و 1٠مكرر1
ﲢرران كما يأتي :
“ال ـمادة  1٠م ـكرر  :تت ـش ـكل غ ـرف ـة اﻻت ـه ـام ﲟ ـج ـلس
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ي ـع ـّي ـ ـن مست ـخ ـدم ـو ك ـت ـاب ـة الضب ـط ﰲ م ـه ـام ـه ـم ط ـب ـق ـا

لـ ـلـ ـت ـن ـظ ـي ـم الساري اﳌف ـع ـول ،وي ـخضع ـون ل ـق ـان ـون أساسي
خاص يحدد عن طريق التنظيم”.
“اﳌادة  : 1٣ﻻ يمكن أيا كان ،ﲢت طـائلة البطﻼن ،أن
ينظر ﰲ قضية بصفته رئيسا أو عضوا ﰲ جهة قضائية
عسكرية أو قاضي ﲢقيق عسكري :

اﻻستئناف العسكري من رئيس ،قاضي من اﳌجالس له

 – 1إذا كـانت له أو لزوجه عﻼقة تبعية أو عﻼقة قرابة

رتبة رئيس غرفة ﲟجلس قضائي ،عﲆ اﻷقل ،وقاضيﲔ

مع أحد أطراف القضية إﱃ غاية درجة ابن العم أو ابن خال

عسكريﲔ اثنﲔ.

شقيق ضمنا،

يـ ـ ـع ـ ـّي ـ ـ ـن رئ ـ ـيس غ ـ ـرف ـ ـة اﻻت ـ ـه ـ ـام ﲟج ـ ـلس اﻻستئ ـ ـن ـ ـاف

ال ـعسك ـري ﳌدة سن ـة واح ـدة ق ـاب ـل ـة ل ـل ـت ـج ـدي ـد ،ﲟوجب قـرار
مشتـ ـرك بﲔ وزيـ ـر الـ ـدفـ ـاع الـ ـوطـ ـني ووزيـ ـر الـ ـعـ ـدل ،حـ ـاف ـظ
اﻷختام .
وﰲ حالة حصول مانع لرئيس غرفة اﻻتهام أو ﻷحد
أعضائها ،يت ـم است ـخﻼفـه ،حـس ـب اﳊـالة ،برئي ـس أو ب ـأحد

الـ ـقضاة ال ـعسك ـريﲔ ل ـغ ـرف ـة اﻻت ـه ـام ل ـدى م ـج ـلس استئ ـن ـاف
عسكري آخر ،ﲟوجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
يتوﱃ النيابة الع ـامة الـنـائـب الـعـ ـام العس ـكري أو أحد
مساعديه.
يتـ ـوﱃ تسيير كتـابة الضب ـط مسـتخدمو كتابة الضبط
التابعون ﳌجلس اﻻستئناف العسكري.

 – 2إذا كانت له أو لزوجه عﻼقة نسب بأحد أطراف
القضية إﱃ غاية الدرجة الثانية ضمنا ،حتى ﰲ حالة الطﻼق
أو وفاة الزوج،
 – ٣إذا كانت له أو لزوجه ،أو لﻸشخاص الذين يكون
هو أو زوجه وصيا أو ناظرا أو مقدما عليهم ،مصلحة ﰲ
القضية،
 – ٤إذا كان شاكيا أو مدليا بشهادة ،أو إذا تعلق اﻷمر
برئيس اﳉهة القضائية العسكرية أو أحد اﻷعضاء فيها ،إذا
كان قد شارك رسميا ﰲ التحقيق،
 – ٥إذا ك ـ ـانت ه ـ ـن ـ ـاك دع ـ ـوى ب ـ ـي ـ ـن ـ ـه أو زوجـ ـه أو أحـ ـد
أقاربهما أو أصهارهما وبﲔ أحد اﻷطراف أو زوج أحدهم أو
أحد أقاربه أو أحد أصهاره ،خﻼل اﳋمس سـنوات السابقة

تـ ـطـ ـبـ ـق أحـ ـكـ ـام قـ ـان ـون اﻹج ـراءات اﳉزائ ـي ـة اﳌت ـع ـل ـق ـة

ﻹحالة الدعـوى عليه كقاﹴض للتحقيق ،أو من رفع القضية

ب ـغ ـرف ـة اﻻت ـه ـام عﲆ غ ـرف ـة اﻻت ـه ـام ل ـدى م ـج ـلس اﻻستئ ـنـاف

أمام اﳉهة القضائية العسكرية التي يكون رئيسا لها أو

العسكري ،مع مراعاة أحكام هذا القانون”.

عضوا فيها،

“اﳌادة  1٠مكرر : 1تضم غرفة التحقيق قاضي ﲢقيق
عسكري ،وكتابة ضبط.
يق ـوم ق ـاضي التحـقيق العس ـكري بإج ـراءات التح ـقيق،
طبقا ﻷحكام قانون اﻹجراءات اﳉزائية ،مع مراعاة أحكام هذا
القانون.
ﻻ يمكن لقاضي التحقيق العسكري أن يحقق ﰲ قضية
سبق له أن نظر فيها بصفته عضوا ﰲ النيابة العامة”.
اﳌاّدة  : ٩تعدل وتتمم أحكام اﳌواد  11و 12و 1٣و1٤
من اﻷمر رقم  28 - 71اﳌؤرخ ﰲ  22أبريل سنة  1٩71واﳌذكور
أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 11يحدد القانون اﻷساسي اﳋاص بالقضاة
العسكريﲔ ﲟوجب نص خاص”.

 – ٦إذا سـبق له أن نظر القضية بصـفة قائم باﻹدارة،
 – 7إذا كان بينه أو بﲔ زوجه وبﲔ أحد أطراف القضية
أو زوج أحدهما من اﳌظاهر الكافية ليشتبه فيها ﲢّيـزه.
ﻻ يمكن اﻷقارب واﻷصهار لغاية درجة خال أو عم أو
ابن أخ أو ابن أخت ،ﲢت طائلة البطﻼن ،أن يكونوا أعضاء
ﰲ نفس اﳉهة القضائية العسكرية”.
“اﳌادة  : 1٤يتعّي ـن عﲆ كل رئيس مجلس استئناف
عسكـ ـ ـري يـ ـ ـرى أن وضعـ ـ ـه تـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ـب ـ ـق ع ـ ـل ـ ـي ـ ـه إح ـ ـدى اﳊاﻻت
اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  1٣من هذا القانون ،أن يصرح
بذلك بواسطة عريضة ترفع إﱃ الرئيس اﻷول للمحكمة
العليا.

“اﳌادة  : 12يـ ـتـولـى تسـيـيـ ـر مصـالـ ـح ك ـتـاب ـة الضـب ـط

كما يتعّيـن ،عﲆ كل رئيس أو عضو بجهة قضائية
عسكرية يكون ﰲ نفس الوضعية ،التصريح بذلك كتابيا إﱃ

للجـهات القضـائية العسـكريـة مستـخـدمـون عـسكـريـون و/أو

رئيس مجلس اﻻستئناف العسكري اﳌختص ،الذي يفصل

مدنيون تابعون لوزارة الدفاع الوطني ،ويمارسون مهامهم

ﰲ ذلك ﲟوجب قرار غير قابل للطعن ،بعد استطﻼع رأي

طبقا لقانون القضاء العسكري وقانون اﻹجراءات اﳉزائية.

النائب العام العسكري.
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وعندما يتعلق اﻷمر بقاضي التحقيق العسكري ،يوجه
التصريح إﱃ رئيس غرفة اﻻتهام”.
اﳌاّدة  : 10يتمم اﻷمر رقم  28-71اﳌؤرخ ﰲ  22أبريل
سنة  1٩71واﳌذكور أعﻼه ،ب ـمادة  1٤مكرر ﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  1٤مكرر  :يحق للمتهم طلب الرد كتابيا ﰲ
اﳊ ـاﻻت اﳌ ـنصـوص عل ـيهـا ف ـي ال ـمـادة  1٣أعـ ـﻼه ،ويج ـب أن

 1٩ذو القعدة عام  14٣٩هـ
أّول غشت سنة  201٨م

“باسم اﷲ الرحمن الرحيم
أقسم باﷲ العﲇ العظيم أن أقوم ﲟهمتي بعناية
وإخﻼص وفقا ﳌبادئ العدالة واﳌساواة وأن أحافظ
عﲆ سر اﳌداوﻻت حتى بعد انقضاء مهمتي واﷲ عﲆ
ما أقول شهيد”.
ويحرر محضر بأداء اليمﲔ”.

يعّي ـن ﰲ الطلب ،ﲢت طائلة عدم القبول ،اسم القاضي أو
اﳌساعد العسكري اﳌطلوب رده وأن يشمل عرض اﻷوجه

اﻷول ،أمام اﳉهة القضائية العسكرية التي ﰎ تعيينهم فيها

اﳌدعـ ـى بـ ـهـ ـا وأن يـ ـكـ ـون مصحـ ـوبـ ـا بـ ـك ـل اﳌب ـررات ال ـﻼزم ـة

وقبل توليهم وظائفهم ،اليمﲔ اﻵتي نصها :

ويوقعه اﳌتهم ،ويوجه إﱃ :
 – 1الرئيس اﻷول للمحكمة العليا ،عندما يتعلق اﻷمر
برئيس مجلس اﻻستئناف العسكري،
 – 2رئيس مجلس اﻻستئناف العسكري :
– ق ـبل إي ـداع اﳌـذكرات إذا تعلق اﻷمر برئيس أو
أعضاء غرفة اﻻتهام،
– ق ـ ـب ـ ـل اﳌراف ـ ـع ـ ـات ﰲ اﳌوضوع إذا ت ـ ـع ـ ـل ـ ـق اﻷم ـ ـر
بـ ـرئـ ـيس أو أعضاء اﶈكـ ـمـ ـة الـ ـعسكـ ـريـ ـة أو أعضاء م ـج ـلس
اﻻستئناف العسكري.
 – ٣رئيس غرفة اﻻتهام ،قبل اﻻستجواب ﰲ اﳌوضوع
إذا كان القاضي اﳌطلوب رده هو اﳌكلف بالتحقيق ،ما لم
تكن أسباب الرد قد ﲢققت أو اكتشفت فيما بعد.
تـ ـطـ ـبـ ـق أحـ ـكـ ـام ق ـان ـون اﻹج ـراءات اﳉزائ ـي ـة ﰲ ح ـاﻻت
الرد”.
اﳌاّدة  : 11تعدل وتتمم أحكام اﳌواد  1٥و 1٦و 17و1٩
و 22و 2٤و 2٥و 2٦و 28و 2٩و ٣٠و ٣٤و ٣٥و ٣7و ٣8و ٣٩و٤٠
من اﻷمر رقم  28 -71اﳌؤرخ ﰲ  22أبريل سنة  1٩71واﳌذكور
أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 1٥ي ـؤدي الق ـض ـاة العس ـكريون ،ح ـﲔ ت ـقـل ـدهم
وظائفهم اليمﲔ اﻵتي نصها :
“باسم اﷲ الرحمن الرحيم
أقسم باﷲ العﲇ العظيم أن أقوم ﲟهمتي بعناية
وإخﻼص وأن أحكم وفقا ﳌبادئ الشرعية واﳌساواة
وأن أكتم سر اﳌداوﻻت وأن أسلك ﰲ كل الظروف
سلوك القاضي النزيه والوﰲ ﳌبادئ العدالة واﷲ عﲆ
ما أقول شهيد”.
ويحرر محضر بأداء اليمﲔ”.
“اﳌادة  : 1٦يؤدي اﳌساعدون العسكريون ،بأمر من

“اﳌادة  : 17يؤدي مستخدمو كتابة الضبط ،عند تعيينهم

“باسم اﷲ الرحمن الرحيم
أقسم باﷲ العﲇ العظيم أن أقوم ﲟهامي بأمانة
وصدق وعناية وإخﻼص وأن أحافظ عﲆ السر اﳌهني
وأل ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـزم بشرف اﳌهـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـة وأن أراعي ﰲ كـ ـ ـ ـل اﻷحـ ـ ـ ـوال
وال ـظ ـروف ال ـواج ـب ـات ال ـتي ت ـف ـرضه ـا عﲇ مـهـامي واﷲ
عﲆ ما أقول شهيد”.
ويحرر محضر بأداء اليمﲔ”.
“اﳌادة  : 1٩يمكن إنشاء جهات قضائية عسكرية وقت
اﳊرب.
يحدد مقر هذه اﳉهات القضائية ﲟوجب مرسوم بناء
عﲆ تقـرير وزير الدفاع الوطني.
يمكن إعادة استدعاء القضاة التـابعﲔ لسلك القضاة
ال ـ ـ ـعسـك ـ ـ ـريﲔ ،ومستـ ـ ـخـ ـ ـدمي كـ ـ ـتـ ـ ـابـ ـ ـة الضبـ ـ ـط اﳌخصصﲔ
لﻼحتيـاط لتكـميل مستخدمي هذه اﳉهات القضائية”.
“اﳌادة  : 22تطـبق اﻷحكام اﳌتعلقة بسير وخدمة اﳉهات
الـ ـقضائـ ـيـ ـة الـ ـعسك ـري ـة وقت السل ـم ،عﲆ اﳉه ـات ال ـقضائ ـي ـة
العسكرية وقت اﳊرب”.
ت الـقـ ـضـ ـاء الـع ـسـ ـك ـري فـ ـي الـ ـدعـ ـوى
“اﳌ ـادة  : 2٤يـ ـبـ ّ
العـمومـية”.
“اﳌ ـادة  : 2٥تن ـظر اﳉ ـهـات الق ـضـائي ـة الع ـس ـكريـة ف ـي
اﳌخالفات اﳋاصة بالنظام العسكري ،اﳌنصوص عليها ﰲ
الكتاب الثالث من هذا القانون .ويحال إليها كل فاعل أصﲇ
للجريمة وكل فاعل مشترك آخر وكل شريك ﰲ اﳉريمة،
سواء كان عسكريا أم ﻻ.
وي ـ ـحـاك ـ ـم ك ـ ـذلك أم ـ ـام اﳉه ـ ـات ال ـ ـقضائـ ـيـ ـة الـ ـعسكـ ـريـ ـة
اﳌستـ ـخـ ـدمـ ـون الـ ـعسكـ ـري ـون واﳌدن ـي ـون ال ـت ـاب ـع ـون ل ـوزارة
ال ـدف ـاع ال ـوط ـني ،ال ـف ـاع ـلـون اﻷصلـيـون لـلـجـريـمـة والـفـاعـلـون
اﳌساهمون والشركاء ﰲ أية جريمة كانت مرتكبة أثناء
اﳋدمة أو لدى اﳌضيف.
يـ ـمـ ـتـ ـّد اخـ ـتصاص اﳉهـ ـات الـ ـقضائـ ـيـ ـة الـ ـعسكـ ـريـ ـة إﱃ

الرئيس ﰲ بداية اﳉلسة اﻷوﱃ للجهة القضائية العسكرية

الفاعلﲔ اﻷصليﲔ للجريمة والفـاعلﲔ اﳌساهمﲔ والشركاء

التي يدعون للحكم فيها ،اليمﲔ اﻵتي نصها :

ﰲ اﳉرائم اﳌرتكبة ﰲ النطاقات العسكرية”.

 1٩ذو القعدة عام  14٣٩هـ
أّول غشت سنة  201٨م
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“اﳌادة  : 2٦يعـتبر كعسكريﲔ ﰲ مـفهوم هذا القانون،

“اﳌادة  : ٣٤عندما يحدد هذا القانون أو ينص عﲆ قمع

اﳌست ـ ـخ ـ ـدم ـ ـون ال ـ ـعسك ـ ـريـ ـون الـ ـعـ ـامـ ـلـ ـون ،واﳌستـ ـخـ ـدمـ ـون

اﳉرائ ـ ـم اﳌنسوب ـ ـة ﳌت ـ ـق ـ ـاضﲔ أج ـ ـانب عـ ـن اﳉيش ،تـ ـكـ ـون

ال ـعسك ـري ـون ال ـ ـعـ ـامـ ـلـ ـون ﲟوجب عـ ـقـ ـد أو اﳌؤدون لـ ـلـ ـخـ ـدمـ ـة

اﳉهـ ـات الـ ـقضائ ـي ـة ال ـعسك ـري ـة م ـخ ـتصة ب ـال ـنسب ـة ل ـل ـف ـاع ـل

الوطنية أو اﳌعاد استدعاؤهم ﰲ إطار اﻻحتياط ،القائمون

اﻷصﲇ أو الفاعل اﳌشترك أو الشريك ﰲ اﳉريمة”.

باﳋدمة أو اﳌنتـدبـون أو غيـ ـر الـق ـائم ـﲔ بـال ـخـدمة أو ف ـي
ع ـطـلة خـاص ـة ،سواء كانوا ﰲ حالة حضور أو غياب نظامي
أو غير نظامي خﻼل أجل العفو السابق للفرار.

“اﳌادة  : ٣٥تـكون اﳉهة القضائية العسكرية ﳌكان
اﻹقامة مختصة كذلك ،إما للنظر فـي اﳉرائم اﳌرتكبة من
طـ ـ ـ ـ ـرف أشخـ ـ ـ ـ ـاص أجـ ـ ـ ـ ـانب عـ ـ ـ ـ ـن اﳉيش واﶈرري ـ ـ ـ ـن م ـ ـ ـ ـن

يع ـتبر كمـسـتـخدم ـﲔ مدنيﲔ ،اﳌستخدمون اﳌدنيون

التزاماتهم العسكرية عن وقائع سابقة ،وإما ﳌتابعة إجراء

الت ـابعـون ل ـوزارة ال ـ ـدف ـاع الوطن ـي العـامل ـون ﲟوجب القوانﲔ

سابـ ـ ـق شرع ف ـ ـي ـ ـه أو ل ـ ـدف ـ ـع اع ـ ـت ـ ـراض م ـ ـه ـ ـم ـ ـا ك ـ ـانت اﳉه ـ ـة

اﻷساسية اﳌطبقة عليهم.

القضائية التي نظرت سابقا ﰲ القضية.

يـ ـقصد بـ ـالشخص اﳌنـ ـتـ ـقـ ـل ،ك ـل شخص م ـوج ـود بأي ـة

وإذا كان الفاعل مقيما خارج التراب الوطني ،يعود

صف ـة ك ـانت عﲆ ظ ـه ـر سف ـي ـن ـة ت ـاب ـع ـة ل ـل ـق ـوات الـبـحـريـة أو

اﻻختصاص للجهة القضائية العسكرية التي يكون الوصول

طائرة عسكرية”.

إليها أسهل”.

“الـم ـادة  : 28ي ـحـاكـ ـم أي ـض ـا أم ـ ـام ال ـجـ ـه ـات الـ ـقـ ـ ـضائ ـ ـية
العسكرية :
 – 1اﻷشخاص اﳌنتقلون اﳌتواجدون بأية صفة كانت،
عﲆ مﱳ سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية،

“ال ـم ـادة  : ٣7ﰲ ح ـال ـة ال ـح ـرب ،وإذا اقتـض ـت الظ ـروف
ذلك ،يجـوز نقل ملفات اﻹجراءات القائمة أمام جهة قضائية
عسكرية ،بناء عﲆ مقرر من وزير الدفاع الوطني ،إﱃ جهة
قضائية عسكرية أخرى”.

 – 2اﻷشخاص اﳌقيدون ﰲ جدول اﳋدمة والقائمون

“اﳌادة  : ٣8تستمر اﳉهة القضائية العسكرية التي

بها ،دون أن يكونـوا مرتبطﲔ قانونيا أو تعاقديا باﳉيش،

يـ ـحـ ـال إلـ ـيـ ـهـ ـا شخص كـ ـان أحـ ـيـ ـل ساب ـق ـا إﱃ ج ـه ـة قضائ ـي ـة

 – ٣أفراد مﻼحي الـقيادة،
 – ٤أسـرى اﳊرب”.
“اﳌادة  : 2٩تعتبر ﳑاثلة للنطاقات العسكرية ،جميع
اﳌنشـآت أو ال ـ ـث ـ ـك ـ ـن ـ ـات اﶈدث ـ ـة بصف ـ ـة دائ ـ ـم ـ ـة أو مـؤق ـ ـتـ ـة
واﳌستـ ـعـ ـمـ ـلـ ـة م ـن ط ـرف اﳉيش والسف ـن ال ـت ـاب ـع ـة ل ـل ـق ـوات
البحرية والطائرات العسكرية أينما كانت”.
“الـ ـم ـادة  : ٣٠اﳉ ـ ـهة القـضـ ـائيـ ـة الع ـس ـ ـكـرية الـمـخ ـ ـتـ ـصة
إقليميا ،هي تلك التي وقـع اﳉرم ﰲ دائرة اختصاصها،

عسكرية أخرى أو جهة قضائية للقانون العام ،ﰲ متابعة
اﻹجراءات وفقا للقواعد السارية اﳌفعول.
وتبـ ـقى اﳌت ـاب ـعـة صح ـيـحة وك ـذلك أعم ـال التح ـقيق أو
اﻹجراءات اﳌنجزة سابقا”.
“اﳌادة  : ٣٩تخـت ـص اﳉ ـه ـات القـضائي ـة العس ـك ـري ـة ﰲ
ب ـداية أع ـمال الع ـدوان بالـنظر ﰲ اﳉنايات واﳉنح اﳌرتكبة
من طرف عدو أو مواطن منضم للعدو عﲆ التراب الوطني
أو ﰲ كل ناحية لعمليات حربية وذلك :

ويمكن للجهة القضائية العسكرية ﳌكان توقيف اﳌتهم أو

– سواء ضد م ـ ـ ـ ـواط ـ ـ ـ ـن أو ضد شخص ﲢت ح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـايـ ـ ـ ـة

اﳌتـ ـ ـهـ ـ ـمﲔ أو ﳌكـ ـ ـان الـ ـ ـوحـ ـ ـدة الـ ـ ـتـ ـ ـابـ ـ ـعﲔ لـ ـ ـهـ ـ ـا ،الـ ـ ـتصري ـ ـح

اﳉزائر ،أو ضد عسكري يخدم أو سـبق له أن خدم ﲢت العلم

باختصاصها.

اﳉزائري أو ضد فاقد اﳉنسية أو ﻻجئ مقيم ﰲ إحدى

وﰲ حالة تنازع اﻻختصاص ،يكون اﻻختصاص للجهة
القضائية العسكرية التي وقع اﳉرم ﰲ دائرة اختصاصها.
وعندما يكون اﳌتهم برتبة مساوية لرتبة “عقيد” أو
أعﲆ أو عندما يكون قاضيا عسكريا أو ضابطا له صفة
ضابط شرطة قضائية عسكرية وارتكب جناية أو جنحة
بصف ـ ـت ـ ـه اﳌذك ـ ـورة ،ي ـ ـع ـ ـّيـ ـ ـن وزي ـ ـر ال ـ ـدف ـ ـاع ال ـ ـوط ـ ـني اﳉهـ ـة

اﻷقاليم اﳌذكورة أعﻼه.
– أو إضرارا ﲟمتلكات أي شخص طبيعي مذكور أعﻼه
وأي شخص معنوي خاضع للقانون اﳉزائري،
– عندما تكون هذه الـجرائم حتى وأن ارتكبت ﲟناسبة
حـ ـالـ ـة اﳊرب أو الـ ـتـ ـذرع بأسبـ ـابـ ـه ـا ،غ ـي ـر م ـب ـررة ﲟق ـتضى
قوانﲔ اﳊرب وأعرافه.

القضائية العسكرية اﳌختصة التي ﻻ يمكن أن تكون اﳉهة

وتـ ـعـ ـتـ ـبـ ـر ج ـري ـم ـة م ـرت ـك ـب ـة ﰲ ال ـت ـراب ال ـوط ـني ،ك ـل

القضائية العسكرية التابعة للناحية العسكرية التي يتبع

ج ـ ـري ـ ـم ـ ـة ي ـ ـك ـ ـون أح ـ ـد ع ـ ـن ـ ـاصرهـ ـا قـ ـد ارتـ ـكب فـ ـوق الـ ـتـ ـراب

ﻻ ﰲ حالة عدم اﻹمكانية اﳌادية لذلك”.
لها اﳌتهم ،إ ّ

اﳉزائري”.
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 1٩ذو القعدة عام  14٣٩هـ
أّول غشت سنة  201٨م

“اﳌادة  : ٤٠عندما يكون اﳌرؤوس متابعا كفاعل أصﲇ

“اﳌادة  : ٤2يتعّي ـن عﲆ كل ضـابط شرطة قـضائية

ﻹحدى اﳉرائم اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٣٩أعﻼه ،وتعذر

عـسك ـ ـري ـ ـة أو م ـ ـدن ـ ـي ـ ـة ،وعﲆ ك ـ ـل قـائ ـ ـد وح ـ ـدة ،وكـ ـل سـلـ ـطـ ـة

متابعة رؤسائه السّلميﲔ كفاعلﲔ مساهمﲔ ،يعتبر هؤﻻء

عسكـ ـريـ ـة أو مـ ـدنـي ـة مؤه ـل ـة ،اط ـل ـع ـوا عﲆ وق ـوع ج ـري ـم ـة أو

كشركاء ﰲ اﳉريمة إذا هم تسـاهلوا ﰲ أعمال مرؤوسهم

ع ـ ـاي ـ ـنـ ـوهـ ـا يـ ـعـ ـود اﻻخـ ـتصاص فـ ـيـ ـهـ ـا لـ ـلـ ـجـ ـهـ ـات الـ ـقضائـ ـيـ ـة

اﳉنائية”.

العسـكرية ،إخبار الوكيل العسكري للجمهورية بدون تـأخير

اﳌاّدة  : 12يتمم اﻷمر رقم  28-71اﳌؤرخ ﰲ  22أبريل
سنة  1٩71واﳌذكور أعﻼه ،ب ـمادتﲔ  ٤٠مكرر و ٤٠مكرر1
ﲢرران كما يأتي :
“اﳌادة  ٤٠مكرر  :يمكن جهات التحقيق أو اﳊكم أن
تقوم باستجواب اﳌتهم ومواجهته أو سماع اﻷطراف عبر
اﶈادثـ ـة اﳌرئـ ـيـ ـة بـ ـاحـ ـتـ ـرام اﳊقـ ـوق والـ ـق ـواع ـد اﳌنصوص
عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـا ﰲ قـ ـانـ ـون اﻹج ـراءات اﳉزائ ـي ـة وط ـب ـق ـا ﻷح ـك ـام ه ـذا
القانون.
ي ـ ـجب أن يضم ـ ـن اﻹج ـ ـراء اﳌست ـ ـعـ ـمـ ـل سّريـ ـة وأمـ ـانـ ـة

اﻹرسال.

يـ ـنـ ـجـ ـز تسجـ ـي ـل ج ـلسة اﻻست ـم ـاع عﲆ دع ـام ـة تضم ـن
سﻼمته ويرفق ﲟلف اﻹجراءات.
تنج ـز عمل ـية إع ـادة الت ـدوي ـن الكـ ـﲇ واﳊرفـي ل ـجـل ـسة
اﻻستـ ـمـ ـاع عﲆ مـ ـحضر يـ ـو ّقـ ـعـ ـه الـ ـقـ ـاضي اﳌكـ ـلـ ـف ب ـاﳌل ـف
وكاتب الضبط”.
“اﳌادة  ٤٠مكرر : 1يتم اﻻستجواب أو اﳌواجهة أو
اﻻست ـ ـم ـ ـاع ع ـ ـب ـ ـر اﶈادث ـ ـة اﳌرئ ـ ـي ـ ـة ،ﰲ اﳉه ـ ـة ال ـ ـقضائـ ـيـ ـة
العسكرية اﻷقرب من اﳌكان اﳌتواجد فيه الشخص الذي
ت ـك ـون تصري ـح ـات ـه مـطـلـوبـة بـحضور ﳑثـل الـنـيـابـة الـعـامـة
العسكرية اﳌختصة إقليميا وكاتب الضبط.
يفحص الوكيل العسكري للجمهورية هوية الشخص
اﳌقرر سماعه ،ويعد محضرا بذلك.
وإذا تعلق اﻷمر ﲟحبوس ،تتم اﶈادثة اﳌرئية ﰲ
اﳌؤسسة ال ـ ـعـ ـقـ ـابـ ـيـ ـة أيـ ـن يـ ـكـ ـون الشخص مـ ـحـ ـبـ ـوسا وفـ ـق
الكيفيات اﳌنصوص عليها أعﻼه”.
اﳌاّدة  : 1٣تعدل وتتمم أحكام اﳌواد  ٤1و ٤2و ٤٣و٤٥
و ٤٦و ٤7و ٤8و ٥٠و ٥1و ٥2و ٥٣و ٥٤و ٥7و ٥8و ٥٩و ٦٠و٦1

وتقدﱘ اﶈاضر اﶈررة إليه”.
“اﳌادة  : ٤٣يكلف ضباط الشرطة القضائية العسكرية
ب ـال ـت ـح ـق ـي ـق ﰲ اﳉرائ ـم وج ـمـع اﻷدلـة والـبـحث عـن الـفـاعـلﲔ
طاﳌا لم يفتح التحقيق القضائي.
وف ـي ـم ـا ي ـت ـع ـل ـق ب ـال ـت ـوق ـيـف لـلـنـظـر ،يـتصرف ضبـاط
الشرطة القضائية العسكرية وفقا للشروط واﻵجال اﶈددة
ﰲ قانون اﻹجراءات اﳉزائية مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وعنـ ـدما تف ـتح م ـتابع ـة قض ـائية ،ينف ـذ ضب ـاط الش ـرطة
القضائية العسكرية تفويضات اﳉهة القضائية العسكرية
ويحيلونها حسب طلبها”.
“الـمادة  : ٤٥يعتبـر ضـبـاطا للشـرطة القـضائـية العسكرية :
 – 1كـل العـسكرييـن التـابعـﲔ للـدرك الـوطنـي والضباط
وضبـ ـ ـاط الصف الـ ـ ـتـ ـ ـابـ ـ ـعﲔ لـ ـ ـلـ ـ ـمصالـ ـ ـح ال ـ ـعسك ـ ـري ـ ـة لﻸم ـ ـن
اﳊائزين صفة ضباط الشرطة القضائية ،وفقا ﻷحكام قانون
اﻹجراءات اﳉزائية،
 – 2كل ضباط القطع العسكرية أو اﳌصلحة واﳌعينﲔ
خصيصا لهذا الغـرض ﲟوجب قرار وزير الدفاع الوطني.
يتبع ضباط الشرطة القضائية العسكرية ﰲ ﳑارسة
صﻼحياتهم ،لسلطة النيابة العامة العسكرية.
وعندما يقومون بأعمال التفتيش اﳋاصة باﳉنايات
أو اﳉرائم اﳌتلبس بها خارج مؤسسة عسـكرية ،فيتعّي ـن
عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـم إخـ ـبـ ـار وكـيـ ـل اﳉمـ ـهـ ـوريـ ـة لـ ـدى اﶈـك ـم ـة اﳌدن ـي ـة
اﳌختصة”.
“اﳌادة  : ٤٦يعتبر أعوانا للشرطة القضائية العسكرية،

و ٦٣و ٦٤و ٦٦و ٦8و 7٠و 7٤و 7٦و 7٩من اﻷمر رقم 28-71

العسكريون التابعون للدرك الوطني ،ومستخدمو اﳌصالح

اﳌ ـؤرخ فـي  22أب ـري ـل س ـنة  1٩71وال ـم ـذك ـور أع ـﻼه ،وتـح ـرر

العسكرية لﻸمن اﳌخول لهم ﳑارسة مهام أعوان الشرطة

كما يأتي :

القضائية ،وفقا ﻷحكام قانون اﻹجراءات اﳉزائية”.

“اﳌادة  : ٤1دون اﻹخﻼل بحقوق الدفاع ،تـكون اﻹجراءات

“اﳌادة  : ٤7يؤهل قادة مختلف التشكيﻼت والوحدات

ﻻ ﰲ اﳊاﻻت التي ينص
خﻼل التحريات والتحقيق سّرية ،إ ّ

والـ ـهـ ـيـ ـاكـ ـل الـ ـعسكـ ـريـ ـة لـ ـلـ ـقـ ـيـ ـام شخصيـ ـا ب ـج ـم ـي ـع اﻷع ـم ـال

فيها القانون عﲆ خﻼف ذلك.

ويتعّي ـن عـﲆ كل شخص يشترك ﰲ هذه اﻹجراءات أن
يحافظ عﲆ السّر اﳌهني”.

الض ـرورية داخ ـل نطاق ـاتـهم العس ـكري ـة للتح ـقيق ﰲ اﳉرائم
التابعة للجهات القضائية العسكرية وجمع اﻷدلة والبحث
عن مرتكبي اﳉرائم.
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ويـ ـجـ ـوز لـ ـهـ ـذه السلـ ـطـ ـات أن تـ ـفـ ـوض إﱃ ضابـ ـط ت ـاب ـع

الـ ـقضائـ ـي ـة ال ـعسك ـري ـة ،ﲟوجب ت ـع ـل ـي ـمـات ك ـت ـاب ـي ـة ،ﻹج ـراء

ﻷوامـ ـ ـرهـ ـ ـا ،السلـ ـ ـطـات اﻵيـ ـ ـلـ ـ ـة لـ ـ ـهـ ـ ـا ﲟوجب الـ ـ ـفـ ـ ـقـ ـ ـرة أع ـ ـﻼه.

التفتي ـشات واﳊ ـج ـوز ف ـي الـنـطاق ـات الـعس ـكـرية وح ـتـى ﰲ

ويمكنها أيضا أن تطلب من أي ضابط للشرطة القضائية

الليل”.

العسكرية اﳌختص إقليميا القيام باﻹجراءات اﳌنصوص
عليها ﰲ اﳌادتﲔ  ٥٠و ٥1أدناه”.
“اﳌادة  : ٤8يجـوز للـوك ـﻼء الع ـسـك ـريـﲔ للجم ـه ـوري ـة
وقضاة ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـحـق ـيـ ـ ـ ـق الـ ـ ـ ـعس ـكـريـ ـ ـ ـيـن ،فـي ح ـالـ ـ ـ ـة اﳉن ـايـة أو
اﳉـنـح ـة اﳌتلبس بها واﳌرتكبة بحضورهم ،أن يباشروا
تلقائيا التحقيق وفقا ﻷحكام اﳌادتﲔ  ٣8و ٥٦من قانون
اﻹجراءات اﳉزائـية”.
“اﳌادة  : ٥٠يباشر ضباط الشرطة القضائية العسكرية
التحقيقات اﻻبتدائية إما تلقـائيا وإما بناء عﲆ تعليمات
السلطة اﳌؤهلة لطلب اﳌتابعات أو بناء عـﲆ تعليمات
الـ ـنـ ـيـ ـابـ ـة الـ ـعـ ـام ـة ال ـعسك ـري ـة وإم ـا ب ـنـاء عﲆ ط ـل ـب ـات إح ـدى
السلطـات اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  ٤7أعﻼه”.
“اﳌادة  : ٥1يبادر ضابط الشرطة القضائية العسكرية
ضمن اﳊاﻻت اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٤1من قانون
اﻹجراءات اﳉزائية أو إذا طلب منه ذلك طبقا للمادة  ٤7من
هذا القانون ،باﻻنتقال فورا إﱃ مكان اﳉناية أو اﳉنحة.
ويشرع ﰲ جـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـع الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ـق ـ ـي ـ ـق ـ ـات الضروري ـ ـة وإج ـ ـراءات
التفتيش الﻼزمة واﳊجز واﻻستجواب والتحريات الﻼزمة
ﳉـمع اﻷدلة والكشف عن مرتكبي تـلك اﳉرائم”.
“اﳌادة  : ٥2يختص العسكريون ﰲ الدرك الوطني

“اﳌادة  : ٥٤مع مراعاة أحكام هذا القانون ،يقوم ضباط
الشرط ـ ـة ال ـ ـقضائ ـ ـيـ ـة الـ ـعسكـ ـريـ ـة بـ ـعـ ـمـ ـلـ ـيـ ـاتـ ـهـ ـم ويـ ـحـ ـررون
محاضرهم طبقا ﻷحكام قانون اﻹجراءات اﳉزائية”.
“اﳌادة  : ٥7ف ـي ح ـال ـة وقـ ـوع جنـاية أو ج ـنحة ،ومع عـدم
اﳌساس ب ـ ـح ـ ـق السل ـ ـط ـ ـات ال ـ ـتـأدي ـ ـب ـ ـي ـ ـة ال ـ ـع ـ ـائـ ـدة لـ ـلـ ـرؤساء
السّلـ ـمـ ـيﲔ ،يـ ـجـ ـوز لضابـ ـط الشرطـ ـة الـ ـقضائـ ـي ـة ال ـعسك ـري ـة
توقيف العسكريﲔ اﳌشتبه فيهم .ويتعّي ـن عليه أن يخطر
فـ ـورا الـ ـوكـ ـي ـل ال ـعسك ـري ل ـل ـج ـم ـه ـوري ـة ب ـذلك وي ـط ـل ـع ـه عﲆ
أسباب وأماكن توقيفهم.
ﻻ يـ ـمـ ـكـ ـن أن تـ ـتـ ـجـ ـاوز مـ ـدة الـ ـت ـوق ـي ـف ل ـل ـن ـظ ـر ث ـم ـان
وأربعﲔ ) (٤8ساعة”.
“اﳌادة  : ٥8ينبغي عﲆ الرؤساء السّلميﲔ تلبية طلب
ضب ـاط الـش ـرطـة الـقـضـائـية الـعـسـكريـة ،الـرام ـي إﱃ تسليمهم
عسك ـ ـري ق ـ ـائ ـ ـم ب ـ ـاﳋدم ـ ـة ،ع ـ ـن ـ ـدم ـ ـا ت ـ ـقـ ـتضى ذلك ضرورات
التحقيق اﻻبتدائي أو اﳉناية أو اﳉنحة اﳌتلبس بها أو
تنفيذ إنابة قضائية.
وﻻ ي ـ ـج ـ ـوز لضب ـ ـاط الشرط ـ ـة ال ـ ـقضائ ـ ـي ـ ـة ال ـ ـعسك ـ ـري ـ ـة
اﳌذكـ ـ ـوريـ ـ ـن ،اﻻحـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـاظ بـ ـ ـالـ ـ ـعسكـ ـ ـريﲔ اﳌوضوعﲔ ﲢت
تصرفهم أكثر من ثمان وأربعﲔ ) (٤8ساعة”.

والضبـ ـاط وضبـ ـاط الصف الـ ـتـ ـاب ـع ـون ل ـل ـمصال ـح ال ـعسك ـري ـة

“الـمادة  : ٥٩يمـ ـكـن ﲤ ـدي ـد التـوق ـي ـف للـنـظ ـر بـم ـوج ـب

لﻸمن ،اﳊائزون صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية،

ترخيص كتابي من الوكيل العسكري للجمهورية ﰲ اﻵجال

ﲟمارسة وظائفهم اﻻعتيادية ﰲ نطاق اﳊدود اﻹقليمية

اﶈددة ﲟوجب قانون اﻹجراءات اﳉزائية.

التابعون لها.
ويج ـوز ،ف ـي ح ـالـة اﻻستـع ـجـال ،أن يشـم ـل نـش ـاط ـهـم كـ ـل
دائرة اختصاص تـابعة للمحكمة العسكرية اﳌرتبطون بها.

يـ ـم ـك ـن ﲤ ـدي ـد ال ـتـوق ـي ـف ل ـل ـنـظ ـر ،ب ـالش ـروط ن ـفس ـه ـا،
خمس ) (٥مرات ﰲ اﳉنايات ذات الطابع العسكري”.
“اﳌادة  : ٦٠ينبغي اقتياد العسكريﲔ اﳌوقوفﲔ باﳉرم

كما يسوغ لهم بصفة استثنائية ،وبناء عﲆ تعليمات

اﳌتلبس به أو الذين تقوم ضدهم أدلة خطيرة ومطابقة

السلـ ـطـ ـة اﳌخـ ـتصة بـ ـطـ ـلب اﳌتـ ـابـ ـعـ ـات ،أو ب ـن ـاء عﲆ ط ـلب

للجرم ،لتقديمهم للوكيل العسكري للجمهورية أو السلطة

الـ ـوكـ ـي ـل ال ـعسك ـري ل ـل ـج ـم ـه ـوري ـة أث ـن ـاء ال ـت ـح ـق ـي ـق ﰲ ج ـرم

القضائية العسكرية أو اﳌدنية اﳌختصة ﰲ مهل أقصاها

متـلبس به ،أو بنـاء عﲆ إنابة قضائية صريحة صادرة عن

انقضاء اﻵجال اﶈددة ﰲ اﳌواد  ٥7و ٥8أو  ٥٩أعﻼه ،بحسب

قـاضي الـتحـقيق العسكري ،أن يقوموا بالعمليات اﳌطلوبة

اﳊالة .ويجب إخبار الرؤساء السّلميﲔ بالنقل”.

من هذه السلطات ﰲ جميع اﻷماكن اﳌعينة لهم.
ويـ ـ ـ ـك ـ ـ ـون ضب ـ ـ ـاط الشرط ـ ـ ـة ال ـ ـ ـقضائ ـ ـ ـي ـ ـ ـة ال ـ ـ ـعسك ـ ـ ـري ـ ـ ـة
اﳌذكورون ﰲ اﳌادة ) ٤٥المطة  (2أعﻼه ،مختصﲔ ﰲ نطاق
اﳊدود اﻹقـ ـلـ ـي ـم ـي ـة ال ـتي ي ـم ـارسون ف ـي ـه ـا م ـه ـام ـه ـم اﳋاصة
واﻵيلة لهم ﲟقتضى القوانﲔ أو اﻷنظمة العسكرية”.
“ال ـم ـادة  : ٥٣يج ـوز لـوزي ـر ال ـدف ـاع ال ـوطـن ـي وال ـوك ـي ـل
الـ ـعسكـ ـري لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـهـ ـوريـ ـة أن يصدرا اﻷم ـر لضب ـاط الشـرط ـة

“اﳌادة  : ٦1تـ ـطـ ـبـ ـق أح ـك ـام اﳌواد  ٥1مـ ـ ـك ـ ـرر إﱃ ٥٤
واﳌ ـادتﲔ  ٦٥و 1٤1مـن ق ـان ـون اﻹج ـراءات اﳉ ـزائ ـية عل ـى
التوقيف للنظر مع مراعاة أحكام اﳌادة  ٥٩أعﻼه”.
“اﳌادة  : ٦٣يمكن ضباط الشرطة القضائية العسكرية
أو ضب ـ ـاط الشرط ـ ـة ال ـ ـقضائ ـ ـيـ ـة اﳌدنـ ـيـ ـة تـ ـوقـ ـيـ ـف لـ ـلـ ـنـ ـظـ ـر
اﻷشخاص اﻷجانب عن اﳉيش طبقا ﻷحكام اﳌواد  ٥7و٥٩
و ٦٠و ٦1من هذا القانون.
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وي ـت ـوﱃ م ـراق ـب ـة الـتـوقـيـف لـلـنـظـر الـوكـيـل الـعسكـري

وإذا كـ ـانت اﻷفـ ـعـ ـال تستـ ـوجب عـ ـقـ ـوب ـات م ـط ـب ـق ـة عﲆ

لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـهـ ـوريـ ـة أو قـ ـاضي الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ـق ال ـعسك ـري اﳌخ ـتصان

اﳉنحة أو اﳌخالفة ،ورأى الوكيل العسكري للجمهورية

إقليميا ،واللذان يمكنهما أن يفوضا سلطاتهما إﱃ كل من

بعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌلف ،أن القضية مهيأة للحكم فيها ،يأمر

وك ـي ـل اﳉم ـه ـوري ـة أو ق ـاضي ال ـت ـح ـق ـيـق لـدى اﶈكـمـة الـتي
حصل ﰲ دائـرة اختصاصها التوقيف للنظر.
وي ـ ـجب سوق اﻷشخ ـ ـاص اﻷج ـ ـانب ع ـ ـن اﳉيش ال ـ ـذيـ ـن
تقوم ضدهم أدلة خطيرة ومطابقة للجرم ﰲ مهلة أقصاها
انقضاء اﻵجال اﳌنصوص عليها ﰲ القانون ،وتقديمهم إﱃ
الوكيل العسكري للجمهورية أو قاضي التحقيق العسكري
الناظر ﰲ القضية”.
“اﳌادة  : ٦٤يمتثل ضباط الشرطة القضائية العسكرية
ﰲ حالة اﳊرب ،بالقواعد اﶈددة ﰲ اﳌواد  ٥7و ٥٩و ٦٠و٦1

بإحضار مرتكب اﳉريمة مباشرة أمام اﶈكمة العسكرية.
ويجوز ،ﰲ هذه اﳊالة ،للوكيل العسكري للجمهورية
أن يصدر أم ـ ـرا ب ـ ـاﳊـبس وي ـ ـتأك ـ ـد م ـ ـن شخصيـ ـة اﳌتـ ـهـ ـم أو
اﳌتهمﲔ ويبلغهم ما نسب إليهم من اﻷفعال ،والنصوص
اﳌط ـب ـق ـة ،وي ـعـل ـم ـه ـم بإح ـال ـت ـه ـم إﱃ اﶈك ـمـة الـعسكـريـة ﰲ
أقـرب جلسة لها.
يـم ـك ـن ل ـل ـم ـت ـه ـم ،ﳊﲔ اف ـت ـت ـاح اﳌراف ـع ـات ،أن يـخـتـار
دفاعه.
ويحق للوكيل العسكري للجمهورية ،ﰲ زمن اﳊرب،
أن يستحضر مباشرة أمـام اﶈـكمة العسكرية أي شخص

من هذا القانون ،عند توقيف للنظر اﻷشخاص اﻷجانب عن

ﻻ إذا كانـت هذه اﳉريمة
ص ـر ،عن كل جريمة ،إ ّ
كان ،ما عدا الق ّ

“اﳌادة  : ٦٦يمكن اﻻحتفاظ باﻷش ـخاص اﳌوقـوفﲔ

عند ظهور أدلة جديدة كما هو محدد ﰲ اﳌادة  17٥من

عﲆ الشكل اﳌذكور ضمن الـشروط اﶈددة ﰲ الفقرة  2من

ق ـ ـ ـان ـ ـ ـون اﻹج ـ ـ ـراءات اﳉزائـ ـ ـيـ ـ ـة ،بـ ـ ـعـ ـ ـد صدور أمـ ـ ـر بأّﻻ وجـ ـ ـه

اﳌادة  ٥7أعﻼه ،وﳊﲔ انقضاء ثمان وأربعﲔ ) (٤8ساعة

للمتابعة ،يتعّي ـن عﲆ الوكيل العسكري للجمهورية ،تلقائيا

اﳉيش”.

عﲆ اﻷك ـث ـر ،ي ـجب سوق ـه ـم ل ـت ـق ـدي ـم ـه ـم ل ـلسل ـطـة الـعسكـريـة
اﳌختصة لضبط وضعهم”.
“اﳌادة  : ٦8يعود اﳊق ﰲ ﲢريك الدعوى العمومية ﰲ
جميع اﳊاﻻت إﱃ وزير الدفاع الوطني.
ويمكن أيضا ﳑارسة هذا اﳊق أمام اﳉهات القضائية
ال ـ ـعسك ـ ـري ـ ـة م ـ ـن طـ ـرف الـ ـنـ ـائب الـ ـعـ ـام الـ ـعسكـ ـري والـ ـوكـ ـيـ ـل
العسكري للجمهورية ﲢت سلطة وزير الدفاع الوطني”.
“اﳌادة  : 7٠ﻻ ي ـب ـدأ س ـري ـان مف ـع ـول ت ـق ـادم ال ـدع ـوى
ﻻ ابتداء من اليوم
العمومية الناجمة عن العصيان أو الفرار ،إ ّ
الذي يبلغ فيه العاصي أو الفار سن اﳋمسﲔ.
ﻻ تتـقـادم ال ـدعـوى العم ـوميـة ف ـي اﳊـاﻻت ال ـمذك ـورة ﰲ
اﳌواد  2٦٥إﱃ  2٦7أدناه أو عندمـا يلجأ الفار أو العاصي ﰲ
حالة اﳊرب ،لب ـﻼد أجنـ ـبية أويبقى في ـها هاربا من أداء
واجباته العسكرية.
كما ﻻ تتقادم الدعوى العمومية ﰲ اﳉرائم اﳌنصوص
عليها ﰲ اﳌواد  277إﱃ  281من هذا القانون”.
“اﳌادة  : 7٤ﲟجـرد صدور أمر باﳌتابعة ضد شخص
مسّم ـى ،يتم وضع هذا اﻷخير ﲢت تصـرف الوكيل العسكري
للجمهورية اﳌختص.
وإذا كانت اﻷفعال تستوجب عقوبات جنائية ،يأمر

تستوجب عقوبة اﻹعدام.

أو ﲟ ـوج ـب أم ـر باﳌـتابعة ،أن يطلب إعادة فتح التحقيق

التحضيري”.
“اﳌادة  : 7٦يحوز قاضي التحقيق العسكري ﰲ السير
ب ـال ـت ـح ـق ـيـق الـتـحضيـري نـفس صﻼحـيـات قـاضي الـتـحـقـيـق
اﳋاص بالقانون العام باستثناء اﻷحكام اﳌخالفة الواردة ﰲ
هذا القانون.
ويمكنه أن يطلب مباشرة ،ﲟوجب إنابة قضائية ،من
أي قاﹴض للتحقيق العسكري أو اﳌدني ،ومن كل ضابط
للشرطة القضائية العسكرية أو الشرطة القضائية اﳌدنية
اﳌخ ـتص إق ـل ـي ـم ـي ـا ،الـقـيـام بإجـراءات الـتـحـقـيـق الـتي يـراهـا
ضرورية.
مع مراعاة أحكام هذا القانون ،يخضع تنفيذ اﻹنابات
ال ـقضائ ـي ـة ل ـل ـق ـواع ـد اﳌنصوص ع ـلـيـهـا ﰲ قـانـون اﻹجـراءات
اﳉزائية”.
“اﳌادة  : 7٩يجب عﲆ قاضي التحقيق العسكري ،عند
مثول اﳌتهم ﻷول مرة أمامه من دون أن يختار محاميا ،أن
يعـّي ـن له مدافعا إن طلب منه ذلك ،وأن يدرج ذلك ﰲ محضر

التحقيق .غير أن تعيﲔ اﳌدافع يكون إلزاميا ،عندما تشكل
ال ـوق ـائ ـع اﳌنسوب ـة ل ـل ـمـتـهـم جـنـايـة أو جـنـحـة يـتـجـاوز اﳊد
اﻷقصى للعقوبة اﳌقررة فيها خمس ) (٥سنوات حبس.
ويسوغ للمتهم ﳊﲔ افتتاح اﳌرافعات ،أن يختار محاميه.
وي ـح ـت ـف ـظ اﳌت ـه ـم ب ـح ـق ـه ﰲ ت ـع ـيﲔ م ـداف ـع آخ ـر ،غ ـيـر
اﳌداف ـ ـع اﳌخ ـ ـتـ ـار أولـ ـيـ ـا أو اﳌعـ ـّيـ ـ ـن تـ ـلـ ـقـ ـائـ ـيـ ـا ،وذلك خـ ـﻼل

الـ ـوكـ ـيـ ـل الـ ـعسكـ ـري ل ـل ـج ـم ـه ـوري ـة ب ـف ـت ـح ﲢق ـي ـق ﲢضي ـري

التحقيق التحضيري وﳊﲔ مثوله أمام اﶈكمة اﶈالة

ﲟوجب طلب افتتاحي ﻹجراء التحقيق.

إليها القضية”.

 1٩ذو القعدة عام  14٣٩هـ
أّول غشت سنة  201٨م
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اﳌاّدة  : 14يتمم اﻷمر رقم  28 -71اﳌؤرخ ﰲ  22أبريل
سنة  1٩71واﳌذكور أعﻼه ،ﲟادة  8٠مكرر ﲢرر كما يأتي :
“ال ـمـادة  8٠مك ـرر  :ي ـجوز للمتهم فـي أي ـة مـرح ـلة م ـن
مراحل التحقيق أن يطلب من ق ـاضي التحقيق العسكري
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اﻻتهام النظر تلقائيا ﰲ صحة اﻹجراءات بصرف النظر عن
اﳌوضوع اﳌعـ ـروض عـ ـل ـي ـه ـا .وب ـع ـد إب ـط ـال اﻹج ـراء اﳌع ـيب،
ﲢيل ملف اﻹجراءات إﱃ قاضي التحقيق العسكري نفسه أو
إﱃ قاﹴض آخر ﳌواصلة التحقيق”.

تـ ـلـ ـقي تصري ـح ـات ـه أو سم ـاع شاه ـد أو إج ـراء م ـواج ـه ـت ـه م ـع

“اﳌادة  : ٩1تختص اﶈاكم العسكرية بالتحقيق ﰲ

شاهد أو مع متهم آخر أو إجراء معاينة أو إحضار أي سند

البطﻼن اﳌذكـ ـور ﰲ اﳌادتﲔ  87و 8٩أعﻼه ،وكذلك فيما قد

يفيد ﰲ إظهار اﳊقيقة .وإذا رأى قاضي التحقيق العسكري

ينجم عن عدم مراعاة أحكام اﳌادة  ٩٦من هذا القانون.

بأّنـه ﻻ موجب ﻻتخاذ اﻹجراءات اﳌطلوبة منه ،يتعّي ـن أن
يصدر أم ـ ـرا م ـ ـع ـ ـل ـ ـﻼ ﰲ ال ـ ـعشرة ) (1٠أي ـ ـام ال ـ ـتي تﲇ ت ـ ـق ـ ـدﱘ
الطلب.
إذا ان ـ ـقضى ه ـ ـذا اﻷج ـ ـل ول ـ ـم يصدر ق ـ ـاضي ال ـ ـت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ـق
العسكري أمرا ،يجوز للمتهم أن يرفع طلبه مباشرة إﱃ
غرفة اﻻتهام ﰲ اﻷيام الثﻼثة ) (٣اﳌوالية”.
اﳌاّدة  : 15تعدل وتتمم اﳌواد  82و 8٣و 8٦و 8٩و٩1
و ٩٤و ٩7و ٩8و ٩٩و 1٠٠و 1٠1من اﻷمر رقم  28 -71اﳌؤرخ
ﰲ  22أبريل سنة  1٩71واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌـ ـادة  : 82ﲢ ـال أوراق الت ـكليف اﳋ ـاصة بالش ـه ـود
اﳌقيمﲔ باﳋارج طبقا ﻷحكام قانون اﻹجراءات اﳉزائية”.
“اﳌ ـادة  : 8٣تط ـبق أحك ـام ق ـان ـون اﻹج ـراءات اﳉـ ـزائي ـة
اﳌتعلقة باﳋبرة أمام اﳉهـات القضائية العسكرية اﳋاصة
بالتحقيق واﶈاكمة.
يـ ـ ـمـ ـ ـكـ ـ ـن أن تـ ـ ـعـ ـ ـّيـ ـ ـ ـن اﳉه ـ ـات ال ـ ـقضائ ـ ـي ـ ـة ال ـ ـعسك ـ ـري ـ ـة
اﳌستخدمﲔ اﳌتخصصﲔ التابعﲔ لوزارة الدفاع الوطني
ﻹجراء اﳋبرة”.
“اﳌادة  : 8٦يجوز لقاضي التحقيق العسكري اتهام أي
شخص خاضع للجهات القضائية العسكرية ،ساهم كفاعل أو

وإذا كان أمر إحالة الدعوى إليها مشوبـا ﲟثل ذلك
البـطﻼن ،ﲢـيل اﶈاكم العسكرية أوراق الدعوى إﱃ الوكيل
العسكري للجمهورية لتمكنه من رفعها مجددا إﱃ قاضي
التحقيق العسكري.
وي ـج ـوز ل ـل ـم ـت ـه ـم أن ي ـت ـن ـازل ع ـن ال ـت ـمسك ب ـال ـبـطـﻼن
اﳌذك ـور ﰲ هذه اﳌادة ،وينبغ ـي ﰲ ك ـل اﻷحـ ـوال تقدﱘ هذا
التنازل إﱃ اﶈكمة التي تفصل ﰲ القضية قبل كل دفاع ﰲ
اﳌوضوع وفقا ﻷحكام اﳌادة  1٥٠من هذا القانون”.
“اﳌادة  : ٩٤إذا رأى قاضي التحـقيق العسكري أن الفعل
اﳌنسـ ـوب للمت ـهم ﻻ يش ـكل جناية أو جنحـة أو مخ ـالف ـة ،أو
ﻻ يمكن التعرف عﲆ اﳌتهم ،أو أنه ﻻ توجد دﻻئل كافية
ﻻ وجه للمتابعة وأفرج
ضده ،أصدر القاضي اﳌذكور أمرا بأ ّ
عن اﳌتهم إذا كان محبوسا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
ﻻ وجه للمتابعة بصفة جزئية
ويـمكن إصدار أوامر بأ ّ
أثناء سير التحـقيق.
ويبلغ اﻷمر فورا من قبل قاضي التحقيق العسكري
إﱃ الوكيل العسكري للجمهورية الذي ينفذها حاﻻ ،ويتوﱃ
ﰲ نفس الوقت إطﻼع وزير الدفاع الوطني عليها.

شريك ﰲ اﻷفعال اﳌنسوبة إليه ،بناء عﲆ طلب من الوكيل

يتم استئناف اﳌتابعات ،عند اﻻقتضاء ،بناء عﲆ أدلة

العسكري للجمهورية أو بعد صدور رأي مطابق منه ،كما

ج ـدي ـدة وف ـقا ﻷحك ـام اﳌ ـادة ) 7٤الفق ـرة اﻷخ ـيرة( من ه ـذا

يمكنه تعديل اﻻتهام عندما يجب إعطاء وصف جديد لهذه

القانون”.

اﻷفعال يؤدي لعقوبة أشد”.
“اﳌادة  : 8٩بصرف النظ ـر ع ـن الب ـطﻼن اﳌذك ـور ﰲ
اﳌادة  87أعـ ـﻼه ،يـ ـتـ ـرتب ال ـب ـط ـﻼن ك ـذلك ،ﰲ ح ـال ـة اﻹخ ـﻼل
باﻷحكام اﻷساسية من هذا الباب ،وﻻ سيما ﰲ حالة اﻹخﻼل
بحقوق الدفاع.

“اﳌادة  : ٩7يم ـكـن الوكي ـل العس ـك ـري للج ـمـهورية ،فـ ـي
ج ـ ـم ـ ـي ـ ـع اﳊاﻻت ،أن يستأن ـ ـف اﻷوام ـ ـر الصادرة ع ـ ـن قـ ـاضي
التحقيق العسكري.
ت
يمك ـن للمته ـم أو مـوكله است ـئـناف اﻷوام ـر الت ـي يب ـ ّ
ما من تلقاء
فيها قاضي التحقيق العسكري ﰲ اختصاصه إ ّ
نفسه أو بناء عﲆ الدفع بعدم اﻻختصاص ،أو التي يقرر

ت غرفة اﻻتهام فيما إذا كان يجب حصر البطﻼن
وتب ّ
ﰲ اﻹجراء الفـ ـاسد أو م ـده ع ـﲆ ما اس ـتتبعه من إجـ ـراءات

ف ـي ـه ـا رد سبب ي ـت ـع ـل ـق بسق ـوط ال ـدع ـوى ال ـع ـم ـومـيـة وكـذلك

بصفة كلية أو جزئية.

اﻷوامـ ـر اﳌتضمـ ـن ـة رفض ط ـلب رف ـع ال ـرق ـاب ـة ال ـقضائ ـي ـة أو

ويجوز للمتهم التنازل عن التمسك بالبطﻼن اﳌقرر

رفض طلب إجراء خبرة أو خبرة تكميلية أو خبرة مضادة،

ل ـ ـف ـ ـائ ـ ـدت ـ ـه ف ـ ـقـ ـط ،ويـ ـجب أن يـ ـكـ ـون هـ ـذا الـ ـتـ ـنـ ـازل صريـ ـحـ ـا.

وكذا اﻷوامر اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌواد  8٠مكرر و 1٠2و1٠٣

استث ـناء ﻷحكـ ـام اﳌادة  11٤من هذا القـ ـانون ،يجوز لغرفة

مكرر و 1٠٣مكرر 1و 1٠٣مكرر 2و 1٠٥من هذا القانون”.
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“اﳌادة  : ٩8يرفع اﻻستئناف كما يأتي :
– م ـن ق ـب ـل ال ـوك ـي ـل ال ـعسك ـري ل ـل ـج ـم ـه ـوريـة ،ﲟوجب
تصريح يقدم لكتابة ضبط اﳉهة القضائية العسكرية،
– من اﳌتهم اﳌفرج عنه ،ﲟوجب تصريح يقدم لكتابة
ضبط اﳉهة القضائية العسكرية،

 1٩ذو القعدة عام  14٣٩هـ
أّول غشت سنة  201٨م

اﳌاّدة  : 1٦يتمم اﻷمر رقم  28-71اﳌؤرخ ﰲ  22أبريل
سنة  1٩71واﳌذكور أعﻼه ،ﲟادة  1٠2مكرر ﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  1٠2مكرر  :يجوز وضع اﻷشخاص اﻷجانب عن
اﳉيش ﲢت الـ ـ ـرقـ ـ ـابـ ـ ـة الـ ـ ـقضائـ ـ ـيـ ـ ـة ،وذلك وفـ ـ ـق ـ ـا ل ـ ـلشروط
اﳌنصوص عليها ﰲ قانون اﻹجراءات اﳉزائية”.

– مـ ـ ـن اﳌتـ ـ ـهـ ـ ـم اﶈبـ ـ ـوس ،ﲟوجب رسال ـ ـة تسل ـ ـم إﱃ

اﳌاّدة  : 17تعـ ـدل وتت ـمم ال ـم ـ ـادة  1٠٣م ـن اﻷمر رقـ ـ ـم

رئيس اﳌؤسسة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  1٠2أدناه الذي

 28-71اﳌ ـؤرخ ف ـي  22أبـ ـريل سن ـة  1٩71وال ـمذكـ ـور أع ـﻼه،

يسّلم لقاء ذلك وصﻼ يثبت فيه استﻼمه الطلب مع بيان

وﲢرر كما يأتي :

التاريخ والساعة .وﲢال هذه الرسالة فورا إﱃ كتابة ضبط
اﶈكمة العسكرية.
ويمس ـك ﰲ كتـابة ض ـبط اﳉه ـة القض ـائية العس ـكرية
سجل لطلبات اﻻستئناف والعرائض واﻹحاﻻت التلقائية
ﻷوراق هـ ـ ـذه اﳉهـ ـ ـة ال ـ ـقضائ ـ ـي ـ ـة وك ـ ـذلك ل ـ ـط ـ ـل ـ ـب ـ ـات ال ـ ـط ـ ـع ـ ـن
بالنقض”.
“اﳌادة  : ٩٩يج ـب أن يقـ ـدم اﻻست ـئـناف ﰲ مـهـلة ث ـﻼث ـة
أيام تسري بحق :
– الوكيل العسكري للجمهورية ،ابتداء مـن يـوم تـبلـيغ
اﻷمـر،

“اﳌادة  : 1٠٣تبقى أوامر القضاء وأوامر اﻹيداع ﰲ
اﳊبس اﳌؤقت وال ـ ـوضع ﲢت الـ ـرقـ ـابـ ـة الـ ـقضائـ ـيـ ـة ساريـ ـة
ت ﰲ القضية وذلك باستثناء اﳊاﻻت
اﳌفعول ﳊﲔ الب ّ
اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌواد ) ٩٣الفقرة  (٣و ٩٤و) 1٠٥الفقرة (٤
و) 117الفقرة اﻷوﱃ( من هذا القانون”.
اﳌاّدة  : 1٨يتمم اﻷمر رقم  28-71اﳌؤرخ ﰲ  22أبريل
سنة  1٩71واﳌ ـذكور أع ـﻼه ،ب ـمواد  1٠٣مك ـرر و 1٠٣مـك ـرر1
و 1٠٣مكرر 2و 1٠٣مكرر ،٣ﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  1٠٣مكرر  :ﻻ يم ـكن أن تت ـجاوز م ـدة اﳊ ـبس
اﳌ ـؤقت ﰲ مواد اﳉنح أربعة ) (٤أشهر ،إذا كانت العقوبة

– اﳌتهم اﳌفرج عنه إذا كان عسكريا ،ابتداء من تبليغه

اﳌق ـررة للج ـريمة ﻻ تتجاوز خم ـس ) (٥س ـنوات .غ ـير أنه

شخصيا أو تبليغ قطـعته العسكرية ،إذا كان ﰲ غياب غير

لضرورة است ـك ـم ـال ال ـت ـح ـق ـي ـق ،وب ـن ـاء عﲆ ع ـنـاصر اﳌلـف،

ض آخ ـر ،اب ـت ـداء م ـن ت ـب ـلـيـغ
ق ـان ـوني ،وب ـال ـنسبـة لـكـل مـتـقـا ﹴ

يجوز لقاضي التحقيق العسكري ،بأمر مسبب وبعد الرأي

النيابة بعد التحريات غير اﳌجدية،

اﳌسبب ل ـل ـوك ـي ـل ال ـعسك ـري ل ـل ـج ـمـهـوريـة ،أن يـمـدد اﳊبس

– اﳌـتهم اﶈبوس ،ابتداء من تبـليغه اﻷمر من قـبل
رئـي ـس اﳌ ـؤسـسة اﳌنص ـوص علي ـها ﰲ اﳌ ـادة  1٠2من هذا
القانون.
ويجب أن يـحاط اﳌتهم عـلما ﲟدة مهلة اﻻستئناف
وبدئها”.
“اﳌادة  : 1٠٠يبـقى اﳌـتهم اﶈـبوس مـؤقـتا أو اﳌوضوع
ت ﰲ
ﲢ ـت الرق ـابة القض ـائية عﲆ ه ـذه الـح ـالـة ،ﳊـﲔ الب ـ ّ
اﻻستئناف اﳌرفوع من طرف الوكيل العسكري للجمهورية
وﰲ جميع اﳊاﻻت ،إﱃ غاية انقضاء مهلة اﻻستئناف ،ما لم
يوافق الوكيل العسكري للجمهورية عﲆ اﻹفراج الفوري عن
اﳌتهم أو رفع الرقابة القضائية عنه”.
“اﳌادة  : 1٠1يرسل ملف التحقيق أو نسخته اﳌعدة
طبقا للمادة  ٦8من قانون اﻹجراءات اﳉزائية ،مصحوبا
برأي النائب العام العسكري ،إﱃ كتابة ضبط غرفة اﻻتهام
التي تنظر فيه ﰲ أقرب جلسة لها.

اﳌؤقت للمتهم ﳌدة أربعة ) (٤أشهر”.
“اﳌـ ـادة  1٠٣مك ـرر : 1إذا كان الـ ـحد اﻷقـ ـصى للعقـ ـوبة
اﳌق ـررة ل ـل ـج ـن ـحـة يـفـوق خـمس ) (٥سنـ ـوات حـ ـبس ،ي ـج ـوز
ل ـق ـاضي ال ـت ـح ـقـيـق الـعسكـري ،لضرورة استـكـمـال الـتـحـقـيـق
وبناء عﲆ عناصر اﳌلف ،أن يمدد بأمر مسبب ،اﳊبس
اﳌؤقت للمتهم مرتﲔ ) ،(2ﳌدة أربعة ) (٤أشهر عن كل
ﲤدي ـ ـ ـد ،وذلك ب ـ ـ ـع ـ ـ ـد ال ـ ـ ـرأي اﳌسبب ل ـ ـ ـل ـ ـ ـوك ـ ـ ـي ـ ـ ـل الـ ـ ـعسكـ ـ ـري
للجمهورية”.
“اﳌادة  1٠٣مكرر : 2يمكن لقاضي التحقيق العسكري
ﰲ مـ ـواد اﳉنـ ـايـ ـات ،لضرورة است ـك ـم ـال ال ـت ـح ـق ـي ـق وحسب
عناصر اﳌلف ،أن يمدد بأمر مسبب اﳊبس اﳌؤقت للمتهم
ثﻼث ) (٣مرات ،ﳌدة أربعة ) (٤أشهر عن كل ﲤديد ،وذلك
بعد الرأي اﳌسبب للوكيل العسكري للجمهورية”.
“اﳌادة  1٠٣مكرر : ٣يجوز لغرفة اﻻتهام ،بناء عﲆ
طـ ـلب مسبب مـ ـن قـ ـاضي الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق الـ ـعسكـ ـري أو الـ ـوك ـي ـل

ي ـواصل ق ـاضي الت ـحقيق العس ـكري إج ـراءات التح ـقيق

العسكري للجمهورية ،أن ﲤدد اﳊبس اﳌؤقت للمتهم ﳌدة

غي ـر اﳌ ـتص ـلة ﲟ ـوض ـوع اﻹج ـ ـراء اﳌرفوع إﱃ غ ـرفة اﻻت ـهام،

أربعة ) (٤أشهر غير قابلة للتجديد .ويقدم الطلب ﰲ أجل

ما لم تقرر هذه اﻷخيرة خﻼف ذلك”.

شهر قبل انقضاء مدة اﳊبس اﳌؤقت.

 1٩ذو القعدة عام  14٣٩هـ
أّول غشت سنة  201٨م
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يـ ـجـ ـوز لـ ـغـ ـرفـ ـة اﻻتـ ـهـ ـام ،ﰲ مـ ـواد اﳉري ـم ـة اﳌن ـظ ـم ـة،

“اﳌادة  : 11٥يقوم ﳑثل النيابة العامة العسكرية بوظيفة

واﳌساس بأن ـظ ـم ـة اﳌع ـاﳉة اﻵل ـي ـة ل ـل ـمـعـطـيـات ،وتـبـيـيض

النيابة العامة ،أما وظيفة كتابة الضبط فيقوم بها كاتب

اﻷمـ ـوال أو اﻹرهـ ـاب ،وفـ ـقـ ـا لـ ـلشروط اﳌنصوص عـ ـلـ ـيـ ـه ـا ﰲ

ضبط غرفة اﻻتهام”.

الفقرة أعﻼه ،أن ﲤدد اﳊبس اﳌؤقت للمتهم أربع ) (٤مرات،
ﳌدة أربعة ) (٤أشهر عن كل ﲤديد”.
اﳌاّدة  : 1٩تعدل وتتمم أحكام اﳌواد  1٠٥و 11٤و11٥
و 117و 118و 11٩و 12٠و 121و 12٣و 12٥مـن اﻷم ـر رقـم 28 - 71
اﳌؤرخ ﰲ  22أبريل  1٩71واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 1٠٥يمكن أن يطلب اﳌتهم أو اﳌدافع عنه من
قاضي التحقيق العسكري اﻹفراج ﰲ أية حالة تكون عليها
الدعوى وضمن اﻻلتزامات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة 1٠٤
أعﻼه.
وينبغي عﲆ قاضي التحقيق العسكري أن يرسل فورا
اﳌلف إﱃ الوكيل العسكري للجمهورية لبيان طلباته خﻼل
خمسة ) (٥أيام ،من إرسال اﳌلف.
كما ينبغي عﲆ قاضي التحقيق العسكري أن يبت في
الطلب بأمر خاص معلل ﰲ مدة عشرة ) (1٠أيام ،عﲆ اﻷكثر،
من إرسال اﳌلف إﱃ الوكيل العسكري للجمهورية.
إذا ل ـ ـم ي ـ ـبت ق ـ ـاضي ال ـ ـت ـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق الـ ـعسكـ ـري ﰲ اﳌهـ ـلـ ـة
اﶈددة ﰲ الفقرة  ٣أعﻼه ،جاز للمتهم خﻼل اﻷيام الثﻼثة )(٣
التي تﲇ انقضاء هذه اﳌهلة ،أن يرفع طلبه مباشرة إﱃ

“اﳌادة  : 117يتوﱃ النائب العام العسكري تهيئة القضية
ﰲ مـ ـه ـل ـة أقصاه ـا ث ـم ـان وأرب ـعون )  (٤8ساع ـ ـة م ـ ـن استـ ـﻼم
اﻷوراق وتقديمها مع طلباته إﱃ غرفة اﻻتهام ،التي يجب أن
ت ﰲ أقرب جلسة لها ،وﰲ مهلة أقصاها عشرون )،(2٠
تب ّ
يوما ،ابتداء من تاريخ اﻻستئناف أو الطلب الذي رفع إليها،
ﻻ إذا تقرر إجراء
عندما يكون اﳌتهم ﰲ اﳊبس اﳌؤقت ،إ ّ
ﲢقيق إضاﰲ ﰲ موضوع اﻻستئناف أو الطلب أو ﰲ حالة
قـ ـ ـوة قـ ـ ـاهـ ـ ـرة ح ـ ـالت دون ال ـ ـفصل ﰲ ال ـ ـقضي ـ ـة ضم ـ ـن اﳌه ـ ـل
اﶈددة.
وﰲ حالة اﳊرب ،تخفض اﳌهل اﳌذكورة أعﻼه إﱃ
النصف ضمن نفس الشروط”.
ﻼ من اﳌتهم
“اﳌادة  : 118يبّلغ النائب العام العسكري ك ّ
واﳌدافـ ـع عـ ـنـ ـه ت ـاري ـخ اﳉلسة ل ـل ـن ـظ ـر ﰲ ال ـقضي ـة .وينبغي
مراعاة مهلة أدناها ثمان وأربعون ) (٤8ساعة ﰲ قضية
اﳊبس اﳌؤقت وثمانية ) (8أيام ﰲ كل قضية أخرى ،وذلك
بﲔ تاريخ إرسال الرسالة اﳌوصى بها وتاريخ اﳉلسة.
وي ـ ـم ـ ـك ـ ـن است ـ ـدع ـ ـاء اﶈامي عـ ـن اﳌتـ ـهـ ـم شفـ ـويـ ـا .ويـ ـثـ ـبت
اﻻستدعاء ﲟحضر.

غرفة اﻻتهام التي تفصل فيه ،بعد اﻻطﻼع عﲆ الطلبات

وي ـودع أثن ـاء ه ـذه اﳌه ـلة مـلـف الدعـوى مش ـت ـمﻼ عﲆ

الكتابية اﳌعللة للنائب العام العسكري ،ﰲ ظرف عشرين

طلبات النائب العام العسـكري ،ﰲ كتابة الضبط ،ويكون

ﻻ يفرج تلقائيا
) (2٠يوما من تاريخ تقدﱘ الطلب إليها ،وإ ّ

بالتاﱄ ﲢت تصرف اﳌدافعﲔ عن اﳌتهمﲔ.

عن اﳌتهم مع مراعاة أحكام اﳌادة ) 117الفقرة اﻷوﱃ( من هذا
القانون.
ت قاضي التحقيق العسكري ﰲ طلب الوكيل
إذا لم يب ّ
الـ ـعسكـ ـري لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـهـ ـوريـ ـة ﰲ اﳌهـ ـلـ ـة اﶈددة ﰲ اﳌادة 1٠٤
)الفقرة  (2من هذا القانون ،جاز لهذا اﻷخير أن يرفع طلبه
مـ ـبـ ـاشرة إﱃ غـ ـرفـ ـة اﻻتـ ـهـ ـام الـ ـتي تـ ـفصل فـ ـيـ ـه حسب ن ـفس
الشروط.
وﻻ يجوز ﲡديد طلب اﻹفراج من اﳌتهم أو من اﳌدافع
ﻻ بعد انقضاء شهر واحد من تاريخ
عنه ،ﰲ جميع اﳊاﻻت ،إ ّ
رفض الطلب السابق.
وﻻ يخضع اﻹفراج عﲆ أي حال ،لﻼلتزام بتقـدﱘ كفـالة
أو اختيار موطن”.

ويسمـ ـح لـ ـلـ ـدفـ ـاع واﳌتـ ـهـ ـم إﱃ ال ـي ـوم اﶈدد ل ـل ـج ـلسة،
بتقدﱘ مذكرات دفاع يبلغون النيـابة العامة نسخا منها،
وتـ ـودع هـ ـذه اﳌذكـ ـرات لـ ـدى كـ ـتـ ـابـ ـة ضب ـط اﳉه ـة ال ـقضائ ـي ـة
اﳌذكورة ،ويؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم وساعة اﻹيداع.
ويـ ـجـ ـوز لـ ـلـ ـمـ ـتـ ـه ـم وم ـح ـام ـي ـه حضور اﳉلسة وت ـق ـدﱘ
مﻼحظات شفوية لدعم طلباتهما.
ويـ ـجـ ـوز لـ ـغـ ـرفـ ـة اﻻتـ ـهـ ـام أن تأمـ ـر ب ـاﳌث ـول الشخصي
للمتهم وإرسال اﻷوراق .وف ـي ح ـ ـالة مثول اﳌتهم ،يساعده
ﻻ إذا تنازل عن ذلك صراحة”.
موكله بعد دعوته قانونا ،إ ّ
“اﳌادة  : 11٩تف ـصل غ ـرف ـة اﻻت ـهـام اﳌن ـع ـقدة ف ـي غـ ـرفة
اﳌشورة ب ـ ـع ـ ـد ت ـ ـﻼوة ت ـ ـق ـ ـريـ ـر الـ ـرئـ ـيس ودراسة الـ ـطـ ـلـ ـبـ ـات
اﳌكتوبة للنائب العام العسكري والطلبات اﳌقدمة من قبل

ت ﰲ موضوع
“اﳌادة  : 11٤تختص غرفة اﻻتهام بالب ّ
اﻻستئ ـن ـاف ـات وال ـع ـرائض وال ـط ـل ـب ـات ال ـتي يـمـكـن أن تـرفـع

الـ ـ ـعسكـ ـ ـري واﻷطـ ـ ـراف واﳌدافـ ـ ـعﲔ عـ ـ ـنـ ـ ـهـ ـ ـم وك ـ ـاتب الضب ـ ـط

إليها خﻼل التحقيق التحضيري”.

واﳌترجم”.

اﻷطراف أو موكليهم ،وتتداول بغير حضور النائب العام
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 1٩ذو القعدة عام  14٣٩هـ
أّول غشت سنة  201٨م

“اﳌادة  : 12٠يجوز لغرفة اﻻتهام ،أن تأمر تلقائيا أو

ﻻ وجه
“اﳌادة  : 12٥عندما تصدر غرفة اﻻتهام قرارا بأ ّ

بناء عﲆ طلب من النائب العام العسكري أو بناء عﲆ طلب

للمتابعة وﰲ حالة ظهور أدلة جديدة مثلما هو منصوص

اﻷط ـراف أو اﳌداف ـعﲔ ع ـن ـه ـم ب ـك ـل إج ـراءات ال ـت ـح ـق ـي ـق ال ـتي

عليه ﰲ اﳌادة  17٥من قانون اﻹجراءات اﳉزائية ،يجوز

تـ ـراهـ ـا ﻻزمـ ـة .فـ ـي ـق ـوم بإج ـراءات ال ـت ـح ـق ـي ـق اﻹضاﰲ ،ط ـب ـق ـا
لﻸحكام اﳌتعلقة بالتحقيق التحضيري ،سواء الرئيس أو
أحـ ـد اﻷعضاء أو ق ـاضي ال ـت ـح ـق ـي ـق ال ـعسك ـري اﳌن ـت ـدب ل ـه ـذا
الغرض.
يجوز للنائب العام العسكري ﰲ كل وقت أن يطلب
اﻻطـ ـ ـ ـﻼع عﲆ أوراق الـ ـ ـ ـدعـ ـ ـ ـوى عﲆ أن يـ ـ ـ ـردهـ ـ ـ ـا خـ ـ ـ ـﻼل أرب ـ ـ ـع
وعشرين ) (2٤ساعة.
ﻻ يجوز للقاضي اﳌكلف بالتحقيق اﻹضاﰲ أن يصدر
اﻷوامر القضائية.
وعندما ينتهي التحقيق اﻹضاﰲ ،يأمر رئيس غرفة
اﻹتهام بإيداع ملف القضية بكتابة الضبط ويبادر النائب
العام العسكري بإعﻼم اﻷطراف واﳌدافعﲔ عنهم ويشرع ﰲ
اﻹجراءات ،عندئذ ،طبقا ﻷحكام اﳌواد  11٦وما يليها من هذا
القانون”.
“اﳌادة  : 121عندما تنظ ـر غ ـرفة اﻻته ـام ف ـي م ـوض ـوع
اﳊبس اﳌؤقت أو الرقابة القضائية أو اﻹفراج ،سواء أيدت
اﻷم ـ ـ ـر أو ألـ ـ ـغـ ـ ـتـ ـ ـه أو أصدرت قـ ـ ـرارا آخـ ـ ـر ﰲ اﳌوضوع ،عﲆ
الـ ـنـ ـائب الـ ـعـ ـام الـ ـعسكـ ـري إعـ ـادة اﳌل ـف م ـب ـاشرة إﱃ ق ـاضي
التحقيق العسكري بعد العمل عﲆ تنفيذ القرار.
ويعود لهذه اﳉهة القضائية الفصل ﰲ كل طلب يتعلق
بـ ـاﻹفـ ـراج وبـ ـرفـ ـع الـ ـرقـ ـابـ ـة ال ـقضائ ـي ـة أو اﻹي ـداع ﰲ اﳊبس
اﳌؤقت ،عندما تنظر ﰲ القضية بناء عﲆ استئناف أمر
بالتصرف”.
“اﳌادة  : 12٣عندما تصدر غرفة اﻻتهام ﰲ أي موضوع
آخر من غير ما ذكر ﰲ اﳌادة  121من هذا القانون ،قرارا

للنائب العام العسكري أن يطلب تلقائيا أو ﲟوجب أمر
باﳌتابعة ،إعادة فتح التحقيق القضائي.
ﲟجرد رفع القضية إﱃ غرفة اﻻتهام ،يجوز لرئيسها،
بناء عﲆ طلب النائب العام العسكري أن يصدر أمرا باﻹيداع
أو القبض إﱃ غاية انعقادها.
يـ ـقـ ـوم بإجـ ـراءات الـ ـتـ ـح ـق ـي ـق ط ـب ـق ـا لﻸح ـك ـام اﳌت ـع ـل ـق ـة
ب ـال ـت ـح ـق ـي ـق ال ـت ـحضي ـري ،قـاضي الـتـحـقـيـق الـعسكـري الـذي
تعّي ـنه غرفة اﻻتهام لهذا الغرض .ويتمتع هذا القاضي بكل
الصﻼح ـي ـات اﳌخ ـول ـة ل ـه ق ـان ـونـا ،بـاستـثـنـاء تـلك اﳌتـعـلـقـة
بإصدار أوامر التصرف.
ع ـن ـدم ـا ي ـن ـت ـهي ال ـت ـح ـق ـي ـق ،يأمـر رئـيس غـرفـة اﻻتـهـام
بإيداع ملف القضية بكتابة الضبط ،ويخطر النائب العام
ال ـعسك ـري اﻷط ـراف واﳌداف ـعﲔ ع ـن ـه ـم ب ـه ـذا اﻹي ـداع ،وت ـتـبـع،
عندئذ ،أحكام اﳌواد  11٦وما يليها من هذا القانون.
ي ـ ـم ـ ـك ـ ـن ل ـ ـغـ ـرفـ ـة اﻻتـ ـهـ ـام أن تصدر قـ ـرارهـ ـا بأّﻻ وجـ ـه
للمتابعة أو بعدم اﻻختصاص أو تأمر بإحالة القضية أمام
جهة اﳊكم.
وفـ ـيـ ـمـ ـا يـ ـت ـع ـل ـق ب ـاﻹج ـراء اﳌت ـب ـع ﲟوجب ه ـذه اﳌادة،
ت ـب ـق ـى سل ـط ـات ال ـوك ـيـل الـعسكـري لـلـجـمـهـوريـة هي نـفسهـا
السلطات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  78أعﻼه”.
اﳌاّدة  : 20يتمم اﻷمر رقم  28 -71اﳌؤرخ ﰲ  22أبريل

بإلغاء أمر قاضي التحقيق العسكري أو بقبول طلب موجه

س ـنة  1٩71واﳌ ـذك ـور أع ـﻼه ،ب ـمواد  127مكرر و 127مكرر1

إليها مباشرة ،فعليها أن :

و 127مكرر  2و 127مكرر  ،٣ﲢرر كما يأتي :

– تتصدى وفقا لﻺجراءات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة
 12٠م ـ ـن ه ـ ـذا ال ـ ـق ـ ـان ـ ـون ،إذا ك ـ ـان اﻷم ـ ـر اﳌلـ ـغـ ـى ﳑا ذكـ ـر ﰲ
اﳌادتﲔ  ٩٤و ٩٥من هذا القانون ،ما لم يكن قرار اﻹلغاء قد
أنهى التحقيق،
– تعيد اﳌلف ،ﰲ باقي اﳊاﻻت ،إﱃ قاضي التحقيق
العسكري نفسه أو إﱃ قاض آخر ﳌتابعة التحقيق.
ويستمر حبس اﳌتهم ما لم تقرر غرفة اﻻتهام خﻼف
ذلك.

“اﳌادة  127مكرر  :تراقب غرفة اﻻتهام نشاط ضباط
الشرطة القضائية العسكرية .وبهذه الصفة ،تنظر بناء عﲆ
ط ـ ـلب رئ ـ ـيسه ـ ـا أو ال ـ ـن ـ ـائب ال ـ ـع ـ ـام ال ـ ـعسكـ ـري ،ﰲ اﻹخـ ـﻼﻻت
اﳌهنية اﳌسجلة ضد ضباط الشرطة القضائية العسكرية
أثناء ﳑارسة نشاطات الشرطة القضائية العسكرية.
ﲢدد اﻹخﻼﻻت اﳌهنية ﰲ ﳑارسة نشاطات الشرطة
القضائية العسكرية عن طريق التنظيم”.

وعندما تقرر غرفة اﻻتهام إحالة القضية عﲆ اﶈكمة

“اﳌادة  127مكرر : 1تقوم غرفة اﻻتهام بإجراء التحقيق

الـ ـعسكـ ـريـ ـة ،فإنـ ـه يـ ـتـ ـعﲔ أن يـ ـتضمـ ـن الـ ـق ـرار ،ﲢت ط ـائ ـل ـة

وتسمع طلبات النائب العام العسكري وأوجه دفاع ضابط

البطﻼن ،بيان الوقائع والوصف القانوني لﻸفعال اﳌنسوبة
للمتهم ،مع توضيح عﲆ وجه الدقة أسباب قرار اﻹحالة.
فإذا كان الفعل يشكل مخالفة ،أفرج عن اﳌتهم”.

الشرطة القضائية العسكرية الذي يتعّي ـن ﲤكينه مسبقا من
اﻻطﻼع عﲆ ملف الوقائع موضوع التحقيق ،كما يمكن أن
يساعده ﰲ ذلك محاﹴم”.

 1٩ذو القعدة عام  14٣٩هـ
أّول غشت سنة  201٨م
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“اﳌادة  127مكرر : 2يجوز لغرفة اﻻتهام دون اﻹخﻼل
بـ ـالـ ـعـ ـقـ ـوبـ ـات الـ ـتأدي ـب ـي ـة ال ـتي ي ـم ـك ـن أن تسل ـط عﲆ ضاب ـط
الشرطة القضائية العسكرية من قبل رؤسائه السلميﲔ ،أن
تقرر توجيه مﻼحظات إليه أو إيقافه مؤقتا أو نهائيا من
ﳑارسة مهامه كضابط شرطة قضائية عسكرية”.
“اﳌادة  127مكرر : ٣تبّل ـغ فورا القرارات التي تصدرها
غرفة اﻻتهام بشأن ضباط الشرطة القضائية العسكرية من
طرف النائب العام العسكري إﱃ السلطات التي يتبعونها”.
اﳌاّدة  : 21تعدل وتتمم اﳌواد  128و 12٩و 1٣٣و1٣٤
و 1٣٥و 1٣8و 1٤٠من اﻷمر رقم  28-71اﳌؤرخ ﰲ  22أبريل
سنة  1٩71واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 128يت ـوﱃ ال ـوك ـيل العس ـك ـري للج ـم ـهوريـة
تـ ـ ـك ـ ـل ـ ـي ـ ـف اﳌت ـ ـه ـ ـمﲔ اﳌق ـ ـدمﲔ م ـ ـب ـ ـاشرة أو اﶈالﲔ أم ـ ـام
اﶈكمة العسكرية ﳊضور اﳉلسة.
يـ ـخـ ـط ـر ال ـوك ـي ـل ال ـعسك ـري ل ـل ـج ـم ـه ـوري ـة اﳌساع ـدي ـن
الـ ـعسكـ ـريﲔ اﳌعـ ـيـ ـنﲔ لـ ـتشكـ ـيـ ـل اﶈكـ ـمـ ـة الـ ـعسك ـري ـة وإذا
اقـ ـتضى اﻷمـ ـر اﳌساعـ ـديـ ـن الـ ـعسكـ ـريﲔ اﻻحـ ـت ـي ـاط ـيﲔ وك ـذا
اﶈامﲔ ،بتاريخ ومكان وساعة انعقادها.
يتم التبليغ واﻹخطار وفقا لﻶجال اﶈددة ﰲ اﳌادة
 1٩٤من هذا القانون “.
“اﳌادة  : 12٩إذا تبّي ـن لرئيس اﶈكمة بأن التحقيق
غير كامل ،أو ظهرت عناصر جديـدة منذ اختتام التحقيق أو
اﻹحالة اﳌباشرة ،فيمكنه أن يأمر بكافة إجراءات التحقيق
التي يراها ﻻزمة.
وي ـ ـت ـ ـوّل ـ ـ ـى هـ ـذه اﻹجـ ـراءات طـ ـبـ ـقـ ـا لﻸحـ ـكـ ـام اﳌتـ ـعـ ـلـ ـقـ ـة
بالتحقيق التحضيري ،قاضي ﲢقيق عسكري منتدب لهذا
ال ـغ ـرض .وت ـط ـب ـق أح ـكـام الـفـقـرة  ٣م ـ ـ ـ ـن اﳌادة  12٠م ـن ه ـذا
القانون عﲆ هذا النحو.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـودع اﶈاضر واﻷوراق اﻷخـ ـ ـ ـ ـ ـرى أو الـ ـ ـ ـ ـ ـوثـ ـ ـ ـ ـ ـائ ـ ـ ـ ـ ـق
اﳌجموعة أثناء التحقيق اﻹضاﰲ ﰲ كتابة الضبط ،وتضم
إﱃ ملف الدعوى.
وتـ ـوضع ﲢت تصرف الـ ـنـ ـيـ ـابـ ـة الـ ـعـ ـامـ ـة واﳌدافـ ـع عـ ـن
اﳌتهم ،اللذين يجرى إخطارهما بهذا اﻹيداع بواسطة كاتب
الضبط.
ويجوز للوكيل العسكري للجمهورية ﰲ كل وقـت أن
يطلب اﻻطﻼع عﲆ أوراق الدعوى ،عﲆ أن يردها خﻼل أربع
وعشرين ) (2٤ساعة”.
“اﳌادة  : 1٣٣ﰲ غياب أحكام صريحة ﰲ هذا القانون،
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“اﳌادة  : 1٣٤تنعقد اﶈكمة العسكرية ﰲ اﳌكان اﳌعيّن
لها ،واليوم والساعة اﶈددين من قبل الرئيس بناء عﲆ
طلب الوكيل العسـكري للجمهورية.
ي ـج ـوز ل ـل ـم ـح ـك ـم ـة ال ـعسك ـري ـة أن ﲤن ـح اﳌت ـهـم اﶈال
مباشرة أمامها مهلة ثمان وأربعﲔ ) (٤8ساعة ،عﲆ اﻷقل،
لتمكينه من ﲢضير دفاعه.
ﰲ حالة اﳊرب ،تقلص هذه اﳌهلة إﱃ أربع وعشرين
) (2٤ساعة.
للوكيل العسكري للجمهورية أن يطلب باسم القانون
ما يراه ﻻزما من طلبات ،ويتعّي ـن عﲆ اﶈكمة العسكرية
تسجيلها وأن تتداول بشأنها”.
“اﳌادة  : 1٣٥يجوز للمحكمة العسكرية أن ﲤنع بحكم
صادر ﰲ جلسة علنية ،نقل أو نشر ،بأية وسيلة ،مجريات
اﳌرافعات ﰲ القضية بصفة كلية أو جزئية ،ويجري هذا
اﳌنع بحكم القانون إذا تقرر إجراء جلسة سّرية للحفاظ
عﲆ اﻷمن والنظام العام واﻵداب ،وﻻ يطبق هذا اﳌنع عند
النطق باﳊكم ﰲ اﳌوضوع وكل مخالفة ﻷحكام هذه اﳌادة
يعاقب عليها طبقا للتشريع الساري اﳌفعول”.
“اﳌادة  : 1٣8دون اﻹخﻼل بالعقوبات اﻷشد اﳌنصوص
ع ـل ـي ـه ـا ﰲ ق ـان ـون ال ـع ـق ـوب ـات ،ي ـع ـاقب ك ـل م ـن ارت ـكب بـحـق
اﶈكمة أو أحد أعضائها جرم اﻻعتداء أو اﻹهانة أو التهديد
باﻷلفاظ أو اﻹشارات ،حسب اﳊالة ،بالعقوبات اﳌنصوص
عليها ﰲ اﳌادتﲔ ) ٣1٠الفقرة اﻷوﱃ( أو ) ٣1٣الفقرة اﻷوﱃ(
من هذا القانون”.
“اﳌادة  : 1٤٠يأمر الرئيس بإحضار اﳌتهم ،فيحضر
هذا اﻷخير مطلقا من كل قيد ﲢرسه قوة اﳊرس ويحضر
معه اﶈامي عنه.
إذا لم يحضر اﶈامي ،يعّي ـن الرئيس محاميا إذا طلب
منه اﳌتهم ذلك .غير أن تعيﲔ اﶈامي يكون إلزاميا ،إذا
كـ ـانت اﻷفـ ـع ـال اﳌت ـاب ـع م ـن أج ـل ـه ـا اﳌت ـه ـم تشك ـل ج ـن ـاي ـة أو
جنحة يفوق اﳊد اﻷقصى للعقوبة اﳌقررة لها خمس )(٥
سنوات حبس.
يسأل الرئيس اﳌتهم عن اسمه ولقبه وعمره ومكان
وﻻدته ومهنته وعنوانه .فإذا رفض اﳌتهم اﻹجابة ،صرف
النظر عن ذلك”.
اﳌاّدة  : 22يتمم اﻷمر رقم  28-71اﳌؤرخ ﰲ  22أبريل
سنة  1٩71واﳌذكور أعﻼه ،ﲟادة  1٤1مكرر ﲢرر كما يأتي :

ت ـط ـب ـق أم ـام اﶈك ـم ـة ال ـعسك ـري ـة ق ـواعـد اﻹجـراءات اﳌقـررة

“الـمـادة  1٤1مك ـرر  :إذا ك ـان ـت الـحالة الصـحية للمتهم

ﳉهـ ـ ـات اﳊكـ ـ ـم اﳌنصوص عـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـهـ ـ ـا ﰲ قـ ـ ـانـ ـ ـون اﻹج ـ ـراءات

ﻻ ﲤكنه من اﳌثول أمام اﶈكمة العسكرية وكانت هناك

اﳉزائية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون”.

أسباب خطيرة ﲢول دون تأجيل القضية ،تأمر اﶈكمة
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العسكرية باستجواب اﳌتهم ﲟكان تواجده وعند اﻻقتضاء
ﲟساعدة دفاعه .ويقوم باﻻستجواب الرئيس برفقة كاتب
ضبط وبحضور ﳑثل النيابة العامة .ويحرر محضرا بذلك.
يؤجـ ـل الـ ـنـ ـطـ ـق بـ ـاﳊكـ ـم ﰲ الـ ـقضي ـة إﱃ أق ـرب ج ـلسة،
ويتعّيـ ـن است ـدع ـاء اﳌت ـه ـم ق ـان ـون ـا ﳊضوره ـا ،وي ـم ـك ـن ه ـذا
اﻷخير أن يوكل محاميا ليمثله .ويكون اﳊكم ﰲ جميع
اﳊاﻻت عﲆ اﳌتهم حضوريا”.
اﳌاّدة  : 2٣تعدل وتتمم أحكام اﳌواد  1٤٥و 1٤8و1٤٩
و 1٥1و 1٥٤و 1٥8و 1٥٩و 1٦٠و 1٦1و 1٦2و 1٦٣و 1٦٤و1٦٥
و 1٦٦و 1٦7و 1٦8و 1٦٩و 17٣و 17٤و 17٦و 177من اﻷمر رقم
 28-71اﳌؤرخ ﰲ  22أبـ ـري ـل سن ـة  1٩71وال ـمـ ـذك ـور أع ـﻼه
وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 1٤٥يتلو كاتب الضبط ﰲ اﳊاﻻت اﳌنصوص
عليها ﰲ اﳌواد  1٣7و 1٣8و 1٤2و 1٤٣أعﻼه ،عﲆ اﶈكوم
عليه نص اﳊكم الصادر ،ثم ينبهه عن حقه بالطعن فيه
باﻻستئناف ضمن اﻵجال اﶈددة ﰲ هذا القانون ،ويحرر
محضرا بذلك ﲢت طائلة البطﻼن”.
“اﳌادة  : 1٤8إذا تخلف أحد الشهود عن اﳊضور ،جاز
للمحكمة :
– إما صرف النظر عنه والسير باﳌرافعات ،ثم تﻼوة
شهادته اﳌؤداة ﰲ التحقيق إذا كان محﻼ لذلك ،إذا طلب
تﻼوتها اﳌدافع أو النيـابة العامة،
– وإما أن تأمر بناء عﲆ طلبات النيابة العامة أو من
تـ ـلـ ـقـ ـاء نـ ـفسهـ ـا بإحضار الشاه ـد اﳌت ـخ ـل ـف ،ع ـن ـد اﻻق ـتضاء،
بواسطة القوة العمومية وتأجيل القضية إﱃ تاريخ ﻻحق.
وﰲ هذه اﳊالة ،ﲢكم اﶈكمة العسكرية عﲆ الشاهد
الذي يتخلف عن اﳊضور أو يرفض أن يحلف اليمﲔ أو أن
يدﱄ بشهادته ،بغرامة من  ٥.٠٠٠دج إﱃ  1٠.٠٠٠دج أو بعقوبة
اﳊبس من عشرة ) (1٠أيام إﱃ شهرين.
يجوز للشاهد اﳌتخلف أن يرفع معارضة ضد حكم
اﻹدانة ﰲ ثﻼثة ) (٣أيام من تبليغه شخصيا ،وعﲆ اﶈكمة
العسكرية أن تفصل فيها ،حسب اﳊالة ،إما ﰲ اﳉلسة التي
ﲤت فيها اﳌرافعات وإما ﰲ تاريخ ﻻحق.
وﰲ زمن اﳊرب ،تقصر مهلة اﳌعارضة ليومﲔ )(2
بالنسبة للشاهد اﶈكوم عليه لتخلفه عن اﳊضور”.
“اﳌادة  : 1٤٩مع مراعاة أحكام هذا القانون ،تطبق اﻷحكام
اﻷخرى لقانون اﻹجراءات اﳉزائية اﳌتعلقة بالشهود أمام
اﳉهات القضائية العسكرية”.

 1٩ذو القعدة عام  14٣٩هـ
أّول غشت سنة  201٨م

“اﳌادة  : 1٥1ﻻ يمكن الطعن ﰲ اﻷحكام اﳌنصوص عليها
ﰲ اﳌادة  1٥٠أعﻼه ،إﻻ مع اﳊكم الصادر ﰲ اﳌوضوع.
وكل تصريح يقدم لكتابة الضبط يتعلق بطعن موجه
ضد هـ ـذه اﻷحـ ـكـ ـام ،يضم لـ ـلـ ـدعـ ـوى وﻻ تـ ـنـ ـظـ ـر فـ ـي ـه اﶈك ـم ـة
العسكرية”.
“اﳌادة  : 1٥٤ي ـشـرع ال ـرئي ـس ف ـي اسـتـج ـواب اﳌ ـتـه ـم
ويتلقى شهادات الشهود .وإذا كان اﳌتهم أو الشاهد أصّم ـا أو
أبكما ،تطبق أحكام اﳌادة  ٩2من قانون اﻹجراءات اﳉزائية.

ويجوز ﻷعضاء اﶈكمة العسكرية توجيه أسئلة للمتهم
والشهود بواسطة الرئيس وﻻ يجوز لهم التعبير عن رأيهم.
كما يجوز للمتهم أو اﳌدافع عنه توجيه أسئلة بواسطة
الرئيس إﱃ اﳌتهمﲔ معه والشهود .وللنيابة العامة أيضا
أن توجه أسئلة مباشرة إﱃ اﳌتهم والشهود.
وم ـت ـى ان ـت ـه ـى ال ـت ـح ـق ـي ـق ﰲ اﳉلسة ،سم ـعت طـلـبـات
الوكيل العسكري للجمهورية ودفاع اﳌتهم واﳌدافع عنه.
ولـ ـلـ ـوكـ ـي ـل ال ـعسك ـري ل ـل ـج ـم ـه ـوري ـة أن ي ـرد عﲆ أوج ـه
الدفاع إذا رأى ذلك ضروريا ،إنما تبقى الكلمة اﻷخيرة دائما
للمتهم واﳌدافع عنه.
ويسأل ال ـ ـرئ ـ ـيس اﳌت ـ ـهـ ـم إذا لـ ـم يـ ـبـ ـق لـ ـديـ ـه مـ ـا يـ ـزيـده
لدفاعه”.
“اﳌادة  : 1٥8يقرر الرئيس إقفال باب اﳌرافعات ويأمر
بإخراج اﳌتهم من قاعة اﳉلسة.
يتوجه أعضاء اﶈكمة إﱃ غرفة اﳌداوﻻت أو يأمر
الرئيس ﰲ حالة عدم توفر غرفة للمداوﻻت بإخﻼء القاعة
من اﳊاضرين.
وﻻ يجوز ﻷعضاء اﶈكمة بتاتا التحدث مع أحد،
وﻻ اﻻفتراق عن بعضهم قبل إصدار اﳊكم .فيتداولون من
غير حضور الوكيل العسكري للجمهورية واﳌتهم والدفاع
والشهود وكاتب الضبط.
وتكون أوراق الدعوى ﲢت نظرهم ،وﻻ يمكنهم تلقي
أي ورقة غير مبلغة للدفاع أو النيابة العامة”.
“ال ـمـادة  : 1٥٩ي ـت ـداول أعـض ـاء ال ـمـحكـمة فـي اﻹدان ـة
والظروف اﳌشددة والظروف القابلة للعذر ﲟوجب أحكام
القانون”.
“الـمـادة  : 1٦٠إذا تقـرر بأن اﳌتهم مذنب ،تتداول اﶈكمة
ﰲ الظروف اﳌخففة والعقوبة.
يدعى كل عضو لﻺدﻻء برأيه ،ابتداء من العضو اﻷدنى
رتبة ،ثم يدﱄ الرئيس برأيه ﰲ اﻷخير.

 1٩ذو القعدة عام  14٣٩هـ
أّول غشت سنة  201٨م
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وﰲ حالة اﻹدانة بالغرامة أو اﳊبس ،تتداول اﶈكمة
أيضا ﰲ العقوبات التكميلية ووقف التنفيذ”.
“اﳌادة  : 1٦1يج ـب أن ي ـصدر اﳊـ ـكم ﰲ اﳉ ـلس ـة ذات ـها
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ﰲ حـ ـ ـالـ ـ ـة رفـ ـ ـع استئـ ـ ـن ـ ـاف ﰲ اﳊك ـ ـم الصادر ،يصب ـ ـح
مجلس اﻻستئناف العسكري مختصا بالفصل ﰲ مصير
اﻷشياء اﶈجوزة.

التي جرت فيها اﳌداوﻻت أو ﰲ تاريخ ﻻحق .وﰲ هذه

وإذا ل ـ ـ ـ ـم يـ ـ ـ ـفصل ﰲ رد اﻷشيـ ـ ـ ـاء اﳌوضوعـ ـ ـ ـة ﲢت يـ ـ ـ ـد

اﳊالة ،يخطر الرئيس اﳋصوم اﳊاضرين بالتاريخ الذي

القضاء ﰲ اﳊكم ،يمكن طلب ردها بعريضة ترفع إﱃ آخر

سيصدر فيه اﳊكم .وعند النطق باﳊكم يعاين الرئيس من

جهة قضائية عسكرية نظرت ﰲ القضية”.

جديد حضور اﻷطراف”.
“اﳌادة  : 1٦2يستحضر الرئيس اﳌتهم ويتلو اﳊكم
عﻼنية ويعﲔ مواد القوانﲔ اﳉزائية التي جرى تطبيقها”.
“اﳌادة  : 1٦٣إذا رأت اﶈكمة أن الوقائع ليست من
اختصاص القضاء العسكري ،تصدر حكما بعدم اﻻختصاص.
وﰲ هذه اﳊالة تطبق أحكام اﳌادة ) ٩٣الفقرات  2و ٣و(٤
من هذا القانون”.
“اﳌادة  : 1٦٤إذا رأت اﳌ ـحكمة الن ـاظ ـرة ف ـي اﳉ ـنـح
واﳌخ ـال ـف ـات أن ال ـوق ـائ ـع ال ـتي أخ ـط ـرت ب ـهـا تشكـل جـنـايـة،
تؤجل القضية ﻹعادة تشكيل اﶈكمة”.
“اﳌادة  : 1٦٥ﰲ اﳊالة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة 1٦٤
أع ـﻼه ،وع ـن ـدم ـا ي ـت ـع ـل ـق اﻷم ـر ب ـقضي ـة م ـحـالـة مـبـاشرة أمـام
اﶈكمة ،تعيد هذه اﻷخيرة اﳌلف إﱃ النيابة العامة للقيام
باﻹجراءات مثلما هو منصوص عليه ﰲ اﳌادة  7٥وما يليها
من هذا القانون”.

“اﳌادة  : 17٣إذا تبّين من اﻷوراق اﳌقدمة أو من الشهادات

اﳌدﱃ بـ ـهـ ـا مـ ـن قـ ـبـ ـل الشهـ ـود أثـ ـنـ ـاء اﳌرافـ ـعـ ـات بأن ـه ي ـج ـوز

متابعة اﳌتهم عن أفعال أخرى يأمر الرئيس بوضع محضر
بذلك ،وبعد صدور اﳊكم يحيل اﶈكوم عليه مع اﻷوراق إﱃ
السلطة اﳌختصة للنظر ﰲ إصدار أمر جديد باﳌتابعة إذا
لزم اﻷمر أو باﻹحالة للجهة القضائية اﳌختصة.
وإذا صدر اﳊكم بالبراءة أو اﻹعفاء من العقاب ،تأمر
اﶈكمة بتسليم العسكري اﳌقررة بـراءته أو اﳌعفى من
العقاب ،بواسطة القوة العمومية للسلطة العسكرية”.
“اﳌادة  : 17٤بع ـد أن ي ـصدر ال ـرئي ـس اﳊ ـكم ،ين ـبه
اﶈكوم عليه بأن من حقه أن يرفع استئنافا ويذكر أجل
اﻻستئناف.
وإذا تقرر منح اﶈكوم عليه توقيف التنفيذ ،ينبغي
كذلك عﲆ الرئيس أن ينبهه إﱃ أنه ﰲ حالة صدور عقوبة
جديدة ضمن الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  2٣1أدناه،
يمكن تنفيذ العقوبة اﻷوﱃ دون إمكان ضمها مع الثانية،

“اﳌادة  : 1٦٦إذا رأت اﶈ ـكمة أن ال ـوقـ ـائ ـع م ـ ـوض ـ ـوع

وعند اﻻقتضاء ،كذلك بأن عقوبات العود يمكن أن تطبق

اﳌتابعة ﻻ تشكل أي جريمة أو كانت غير ثابتة أو غير

ضمن ﲢفظات اﳌادة  2٣2من هذا القانون أو اﳌادتﲔ ٤٤٥

منسوبة للمتهم ،تصدر حكما بالبراءة”.

و ٤٦٥من قانون العقوبات.

“اﳌادة  : 1٦7إذا رأت اﶈكمة أن الوقائع موضوع
اﳌتابعة ثابتة ضد اﳌتهم ،تصدر حكما بإدانته مع العقوبة
أو باﻹعفاء من العقاب.
وﰲ حالة اﳊكم بالعقوبة ،يمكن اﶈكمة أن تأمر
بوقف تنفيذها”.
“اﳌادة  : 1٦8ﰲ حالة البراءة أو اﻹعفاء من العقاب أو
اﻹدانة مع وقف التنفيذ ،يفرج عن اﳌتهم فورا ما لم يكن
محبوسا لسبب آخر ،مع مراعاة اﻷحكام الواردة ﰲ اﳌادة
 17٣أدناه”.
“اﳌادة  : 1٦٩يتضمن اﳊكم ﰲ حالة اﻹدانة أو اﻹعفاء
من العقاب إلزام اﶈكوم عليه باﳌصاريف لصالح الدولة
ويفصل فيه ﰲ اﻹكراه البدني.
ويؤمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ﰲ اﳊكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ،زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادة عﲆ ذلك ،ﰲ اﳊاﻻت
اﳌنصوص عليها ﰲ القـانون ،ﲟصادرة اﻷشياء اﶈجوزة،
وبرد جميع اﻷشياء اﶈجوزة أو اﳌقدمة ﰲ الدعوى كأدلة
إقناع ،إما لصالح الدولة أو لصالح مالكيها.

ويذكر ﰲ أصـل اﳊكم ما يشـير إﱃ استكمال اﻹجراءات
السابـقة”.
“اﳌادة  : 17٦يجب أن يكون اﳊكم مسببا ويتضمن،
ع ـ ـن ـ ـد اﻻق ـ ـتضاء ،ق ـ ـرارات مسبـ ـبـ ـة تـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق بـ ـالـ ـدفـ ـوع بـ ـعـ ـدم
اﻻخـ ـتصاص والـ ـطـ ـلـ ـبـ ـات الـ ـعـ ـارضة .ويشتـ ـم ـل ،ﲢت ط ـائ ـل ـة
البطﻼن ،عﲆ ما يأتي :
 – 1اسم اﶈكمة التي أصدرت اﳊكم،
 – 2تـاريـخ إصـدار اﳊكم،
 – ٣ألقاب وأسماء وصفات ورتب القضاة ،وألقاب
وأسماء ورتب اﳌساعدين العسكريﲔ اﻷصليﲔ وإذا اقتضى
اﻷمر ،ألقاب وأسماء ورتب اﻷعضاء اﻻحتياطيﲔ،
 – ٤اسم ول ـ ـقب اﳌت ـ ـه ـ ـم وع ـ ـمـ ـره ونـسبـ ـه ومـ ـهـ ـنـ ـتـ ـه،
وموطنه،
 – ٥اﳉنـايـات واﳉنح أو اﳌخالفات التي أحيل اﳌتهم
ﻷجلها أمام اﶈكمة العسكرية،
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 – ٦اسم اﳌدافع عنه،
 – 7أداء ال ـ ـي ـ ـمﲔ م ـ ـن قـ ـبـ ـل الشهـ ـود واﳋبـ ـراء ،وعـ ـنـ ـد
اﻻقتضاء ،دواعي عـدم أدائها من أحدهم،
 – 8اﻹشارة إﱃ مـ ـذكـ ـرات الـ ـدفـ ـاع وطـ ـلـ ـبـ ـات ال ـوك ـي ـل
العسـكري للجمهورية،

 1٩ذو القعدة عام  14٣٩هـ
أّول غشت سنة  201٨م

اﳌاّدة  : 25تعدل وتتمم أحكام اﳌادتﲔ  18٠و 181من
اﻷمر رقم  28-71اﳌؤرخ ﰲ  22أبريل سنة  1٩71واﳌذكور
أعﻼه ،وﲢرران كما يأتي :
“اﳌادة  : 18٠يجوز ،ﰲ كل وقت ،الطعن بالنقض ﰲ
القرارات الصادرة عن مجالس اﻻستئناف العسكرية وأحكام

 – ٩أسباب اﳊكم الصادر حضوريا أو غيابيا،

اﶈاكـ ـم الـ ـعسكـ ـريـ ـة أمـ ـام اﶈكـ ـمـ ـة ال ـع ـل ـي ـا ،ضم ـن الشروط

 – 1٠منـح أو رفض الظروف اﳌخففة ،باﻷغلبية،

وطبقا لﻺجراءات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٤٩٥وما يليها

 – 11العقوبات اﶈكوم بها و ،عند اﻻقتضاء ،التدابير
اﻷخرى اﳌقررة من قبل اﶈكمة،
 – 12اﳌـواد القانونية اﳌطبقة ،دون حاجة ﻹيراد نصهـا،
 – 1٣وقف تنفيذ العقوبة إذا أمرت به اﶈكمة باﻷغلـبية
وبأن اﶈكوم عليه يستفيد من أحكام اﳌادة  2٣٠وما يليها
من هذا القانون،

من قانون اﻹجراءات اﳉزائية ،مع مراعاة أحكام هذا القانون”.
“اﳌادة  : 181يجوز للمحكوم عليه ﰲ زمن السلم ،وحتى
ﰲ حالة اﳊكم اﳌعتبر حضوريا أن يصرح لدى كتابة الضبط
بالطعن بالنقض ﰲ اﳊكم ،بعد ثمانية ) (8أيام كاملة من
تاريخ التبليغ الشخصي.
يـ ـجـ ـوز ل ـل ـن ـائب ال ـع ـام ال ـعسك ـري ول ـل ـوك ـي ـل ال ـعسك ـري

 – 1٤علنية اﳉلسات أو القرار القاضي بسّريتهـا،
 – 1٥تﻼوة اﳊكم علنا من قبـل الرئـيس”.
“اﳌادة  : 177يوّقع أصل اﳊكم من قبل الرئيس وكاتب
الضبط ،ويصدقان ،عند اﻻقتضاء ،عﲆ الشطب واﻹحالة.
ﰲ ح ـ ـالـ ـة حصول مـ ـانـ ـع لـ ـلـ ـرئـ ـيس ،يـ ـو ّقـ ـع أصل اﳊكـ ـم
القاضي اﳌستخلف ويصادق عليه من قبل ﳑثل النيابة
العامة الذي حضر اﳉلسة.
وﰲ حـ ـالـ ـة حصول مـ ـانـ ـع لـ ـكـ ـاتب الضبـ ـط ،يـ ـو ّق ـع أصل
اﳊكم الرئيس ويشير إﱃ ذلك ﰲ أصل اﳊكم”.
اﳌاّدة  : 24يتمم اﻷمر رقم  28-71اﳌؤرخ ﰲ 22
أبريل سنة  1٩71واﳌذكور أعﻼه ،بباب ثالث مكرر عنوانه
“اﻻستئـ ـنـ ـاف” ،يـ ـتضم ـن اﳌواد  17٩م ـكـرر و 17٩م ـكـرر 1
و 17٩مكرر 2وﲢرر كما يأتي :
“الباب الثالث مكرر
اﻻستئناف”
“اﳌادة  17٩مكرر  :تكون اﻷحكام الصادرة عن اﶈاكم
الـ ـ ـعسكـ ـ ـري ـ ـة ق ـ ـاب ـ ـل ـ ـة ل ـ ـﻼستئ ـ ـن ـ ـاف ضم ـ ـن الشروط واﻵج ـ ـال
واﻹجراءات اﳌنصوص عليها ﰲ قانون اﻹجراءات اﳉزائية،
مع مراعاة أحكام هذا القانون”.

للجمهورية أن يصرحا لدى كتابة الضبط بالطعن بالنقض
ﰲ اﳊ ـكم الص ـادر ،وذل ـك ف ـي نف ـس اﻷج ـل م ـن تـ ـاري ـخ إص ـدار
اﳊكم.
وﰲ زمن اﳊرب ،تقلص هذه اﻵجال إﱃ يوم كامل”.
اﳌاّدة  : 2٦يتمم اﻷمر رقم  28-71اﳌؤرخ ﰲ  22أبريل
سنة  1٩71ﲟادتﲔ  1٩8مكرر و 2٠٤مكرر ﲢرران كما يأتي :
“اﳌادة  1٩8م ـ ـك ـ ـرر  :ت ـط ـب ـق أح ـكـام قـانـون اﻹجـراءات
اﳉزائية اﳌتعلقة باﳊكم الغيابي واﳌعارضة أمام اﶈاكم
العسكرية ،مع مراعاة أحكام هذا القانون’’.
“اﳌادة  2٠٤مكرر  :ﰲ اﳊاﻻت التي ينص فيها القانون
عﲆ مصادرة اﳌمتلكات اﳌستعملة ﰲ ارتكاب اﳉريمة
واﶈصﻼت الناﲡة عنها حتى ولو ﰎ تغييرها أو ﲢويلها،
وحدث أن توﰲ اﳌتهم قبل الفصل ﰲ القضية بحكم نهائي،
ي ـت ـع ـّي ـ ـن عﲆ ال ـنـيـابـة الـعـامـة تـقـدﱘ عـريضة مسبـبـة لـلـجـهـة

ال ـقضائ ـي ـة ال ـعسك ـري ـة ال ـن ـاظ ـرة ﰲ الـقضيـة لـتأمـر ﲟصادرة
اﳌمتلكات اﳌذكورة أعﻼه.
ويـ ـجـ ـوز لـ ـذوي حـ ـقـ ـوق اﳌتـ ـهـ ـم ،وعـ ـن ـد اﻻق ـتضاء ،ل ـك ـل

شخص ي ـ ـّدعي ح ـ ـق ـ ـا عﲆ اﳌم ـ ـت ـ ـل ـ ـك ـ ـات اﳌوضوع ـ ـة ﲢت يـ ـد
القضاء ،حضور اﳉلسة واﻻستعانة ﲟحاﹴم لتدعيم طلباتهم.

“اﳌادة  17٩مكرر : 1تطبق القواعد واﻹجراءات اﳌقررة

ت ـن ـظ ـر اﳉه ـة ال ـقضائ ـي ـة ال ـعسك ـري ـة ﰲ ه ـذه الـطـلـبـات

ل ـل ـم ـح ـك ـم ـة ال ـعسك ـري ـة أم ـام م ـج ـلس اﻻستئ ـنـاف الـعسكـري.

بحكم مستقل أو بضمها للموضوع للفصل فيها بحكم واحد

وتطبق ،فضﻼ عن ذلك ،أحكام اﳌواد  ٤٣1إﱃ ) ٤٣٤الفقرة

فـ ـقـ ـط .ويـ ـمـ ـكـ ـن ال ـط ـع ـن ﰲ اﳊك ـم الصادر م ـن ق ـب ـل اﻷط ـراف

اﻷوﱃ( و ٤٣٥و ٤٣٦و ٤٣8من قانون اﻹجراءات اﳉزائية”.

اﳌذكورين أعﻼه طبقا ﻷحكام هذا القانون”.

“اﳌادة  17٩مكرر  : 2إذا رأى مجلـس اﻻستئـناف العسكري،

اﳌاّدة  : 27تعدل وتتمم أحكام اﳌواد  211و 22٤و22٩

أثناء النظر ﰲ قضية أحيلت مباشرة إﱃ اﶈكمة ،أن

و 2٣2و 2٣٣و 2٣٦و 2٣7و 2٣٩و 2٤٣و 2٥٤من اﻷمر رقم 28-71

اﻷفعال موضوع اﳌتابعة تشكل وصفا جنائيا ،يأمر بإحالة

اﳌ ـؤرخ ف ـي  22أب ـريل سن ـة  1٩71واﳌ ـذك ـور أعـﻼه ،وﲢ ـرر

اﳌلف إﱃ النيابة العامة من أجل طلب ﲢقيق ﲢضيري”.

كما يأتي :

 1٩ذو القعدة عام  14٣٩هـ
أّول غشت سنة  201٨م
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“اﳌادة  : 211يوقف تنفيذ اﳊكم أو القرار خﻼل أجل

وبالنسبة للمحكوم عليهم الذين لم يصدر بحقهم قرار

الطعن بالنقض ،وإذا قدم هذا الطعن فيسري الوقف إﱃ غاية

بالرجوع عن اﻹفراج اﳌشروط إﱃ غاية تاريخ ﲢررهم من

صدور قرار اﶈكمة العليا ،مع مراعاة أحكام اﳌادة  172من

اﳋدمة العسكرية ،ﲢتسب اﳌدة التي قضوها ﰲ اﳋدمة

هذا القانون.

العسكرية ضمن مدة العقوبة الصادرة بحقهم.

وبالرغم من الطعن ،يفرج فورا عن اﳌتهم بعد القرار،

وي ـج ـرى م ـث ـل ذلك ب ـال ـنسب ـة ل ـل ـذي ـن أك ـم ـل ـوا خ ـدم ـتـهـم

إما بتبرئته أو بإعفائه من العقاب أو باﳊبس مع وقف

ال ـ ـعسك ـ ـري ـ ـة دون أن ي ـ ـتـ ـحـ ـرروا مـ ـن كـ ـامـ ـل عـ ـقـ ـوبـ ـتـ ـهـ ـم ،ولـ ـم

التنفيذ أو بالغرامة.

يتعرضوا لقرار الرجوع عن اﻹفراج اﳌشروط بعد التحاقهم

وكذلك اﳊال بالنسبة للمتهم اﶈبوس الذي يحكم
عليه بعقوبة اﳊبس ﲟجرد استنفاذ حبسه اﳌؤقت مدة
العقوبة اﶈكوم بها”.
“اﳌادة  : 22٤ﲢتسب ﰲ تنفيذ العقوبات الصادرة عن
اﳉهات القضائية العسكرية اﳌدة التي حرم فيها الشخص
من حريته حتى ولو كان ذلك بتدبير تأديبي ،من أجل نفس
اﻷفعال.
يعّي ـن أحد أعضاء النيابة العسكرية ﲟوجب قرار من
وزير الدفاع الوطني ﰲ وظيفة قاضي تطبيق العقوبات.
وبهذه الصفة ،يسهر عﲆ تنفيذ اﻷحكام اﳉزائية ومراقبة
شرعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية وتفريد العقوبات
وكذا اﳌعامﻼت ومراقبة شروط اﳊبس’’.
“اﳌادة  : 22٩تطبق اﻷحكام اﳌتعلقة باﻹفراج اﳌشروط
عﲆ كل شخص محكوم عليه من قبل اﳉهات القضائية
العسكرية ،مع مراعاة اﻷحكام الواردة ﰲ هذا القانون.
يـ ـ ـعـ ـ ـود اﳊق ﲟنـ ـ ـح اﻹفـ ـ ـراج اﳌشروط لـ ـ ـوزيـ ـ ـر ال ـ ـدف ـ ـاع
الوطني بناء عﲆ اقتراح النائب العام العسكري بعد أخذ رأي
مدير اﳌؤسسة العقابية التي يقضي فيها اﶈكوم عليه
عقوبته.
ويـ ـوضع الـ ـعسكـ ـريـ ـون ،حﲔ اﻹفـ ـراج اﳌشروط عـ ـن ـه ـم،
ﲢت تصرف وزي ـ ـر ال ـ ـدف ـ ـاع ال ـ ـوط ـ ـني ﻹك ـ ـم ـ ـال م ـ ـدة اﳋدم ـ ـة
اﳌلزمﲔ بها للدولة ،ويلحقون بوحدة يختارها لهذا الغرض
ويخضعون بصفة كلية للسلطة العسكرية.
يمكن أن يقرر وزير الدفاع الوطني الرجوع عن اﻹفراج
اﳌشروط بناء عﲆ اقتراح النائب العام العسكري ﰲ حالة
تعرض اﶈكوم عليه لعقوبة شديدة أو إدانة جديدة ،قبل أن
يقضي نهائيا عقوبته.
يـ ـرسل اﶈكـ ـوم عـ ـلـ ـي ـه ،ع ـن ـدئ ـذ ،إﱃ مؤسسة ع ـق ـاب ـي ـة
ﻹكمال جميع مدة العقوبة اﻷوﱃ غـير اﳌنفذة حﲔ اﻹفراج،
مع العقوبة الصادرة بحقه إذا اقتضى اﻷمر ،وتخفض مدة
اﳋدمة العسكرية التي أداها اﶈكوم عليه ﰲ القطعة قبل
الـ ـرجـ ـوع عـ ـن اﻻفـ ـراج اﳌشروط مـ ـن مـ ـدة اﳋدم ـة ال ـعسك ـري ـة
الباقية عليه.

ﲟساكنهم.
أم ـ ـا ال ـ ـذي ـ ـن ي ـ ـت ـ ـع ـ ـرضون ل ـ ـق ـ ـرار ال ـ ـرج ـ ـوع ع ـ ـن اﻹف ـ ـراج
اﳌشروط بعد عودتهم إﱃ مساكنهم ،فيلزمون بقضاء كامل
الـ ـعـ ـقـ ـوبـ ـة غـ ـيـ ـر اﳌنـ ـفـ ـذة ،دون أي تـ ـخـ ـفـ ـيض م ـن اﳌدة ال ـتي
قضوها ﰲ اﳋدمة العسكرية’’.
“اﳌادة  : 2٣2إن العقوبات الصادرة عن جناية أو جنحة
عسكرية ﻻ يمكن أن ﲡعل اﶈكوم عليه ﰲ حالة العود.
وتطـبق اﶈاكم العسكرية أحكام اﳌادة  ٥٤مكرر وما
يليها من قـانون العقوبات عﲆ اﳊكم ﰲ اﳉرائم التابعة
للقانون العام”.
“اﳌادة  : 2٣٣تطبق أحكام قانون اﻹجراءات اﳉزائية
اﳌتعلقة برد اﻻعتبار القانوني والقضائي عﲆ اﻷشخاص
اﶈك ـوم ع ـل ـي ـه ـم م ـن ق ـب ـل اﳉهـات الـقضائـيـة الـعسكـريـة مـع
مراعاة اﻷحكام الواردة ﰲ هذا القانون.
وتـ ـوجـ ـه عـ ـريضة رد اﻻعـ ـتـ ـبـ ـار إﱃ الـ ـوكـ ـيـ ـل ال ـعسك ـري
ل ـل ـج ـم ـه ـوري ـة ،ال ـذي ي ـرتب ل ـهـا مـلـفـا بـاﻹجـراءات يـرفـعـه إﱃ
اﶈكمة العسكرية التابعة لها إقامة مقدم العريضة.
يمكن استئناف اﳊكم الصادر عن اﶈكمة العسكرية
أمام مجلس اﻻستئناف العسكري.
يذكر بيان اﳊكم أو القرار برد اﻻعتبار عﲆ هامش
اﳊكـ ـ ـم بـ ـ ـاﻹدانـ ـ ـة م ـ ـن ق ـ ـب ـ ـل ك ـ ـاتب ضب ـ ـط اﳉه ـ ـة ال ـ ـقضائ ـ ـي ـ ـة
العسكرية’’.
“اﳌادة  : 2٣٦ﻻ يسري تقادم العقوبات الصادرة عن
العصيان أو الفرار إﻻ ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه العاصي
أو الفار سن اﳋمسﲔ ).(٥٠
غير أن العقوبات ﻻ تتقادم بالنسبة للجرائم اﳌذكورة
ﰲ اﳌواد  2٦٥إﱃ  2٦7من هذا القانون ،أو عندما يلتجئ فار
أو عـ ـ ـاص ﹴ ﰲ زم ـ ـن اﳊرب إﱃ ب ـ ـل ـ ـد أج ـ ـن ـ ـبي وي ـ ـب ـ ـق ـ ـى فـ ـيـ ـه
ليتخلص من التزاماته العسكرية.
ﻻ تتقادم أيضا العقوبات بالنسبة للجرائم اﳌذكورة
ﰲ اﳌواد  277إﱃ  281من هذا القانون’’.
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“اﳌ ـادة  : 2٣7تخضع العقوبات الص ـادرة ع ـن ال ـجهات

 1٩ذو القعدة عام  14٣٩هـ
أّول غشت سنة  201٨م

ﻻ ،يعاقب ﰲ زمن السلم باﳊبس من ستة ) (٦أشهر إﱃ

الـ ـقض ـائـ ـيـ ـة الـ ـعس ـكـ ـري ـة ﻷح ـك ـام ق ـان ـون اﻹج ـراءات اﳉزائ ـي ـة

خمس ) (٥سنوات ،وﰲ زمن اﳊرب باﳊبس من خمس )(٥

اﳌتعلقة بصحيفة السوابق القضائية ،مع مراعاة أحكام هذا

سنوات إﱃ عشر ) (1٠سنوات.

القانون’’.
“اﳌادة  : 2٣٩تكون اﳉهة القضائية العسكرية التي
بتت ﰲ اﳌوضوع مختصة لتصحيح البيانات اﳌذكورة
عﲆ صح ـ ـيـ ـفـ ـة السوابـ ـق الـ ـقضائـ ـيـ ـة ،طـ ـبـ ـقـ ـا ﻷحـ ـكـ ـام قـ ـانـ ـون
اﻹجراءات اﳉزائية.
يوجه طلب تصحيح البيانات اﳌذكورة ﰲ صحيفة

وبالنسبة لﻸشخاص اﻷجانب عن اﳉيش ،يمكن أن
ي ـح ـك ـم ع ـل ـي ـه ـم ،فضﻼ ع ـن ذلك ،ب ـغ ـرام ـة م ـن  2٠.٠٠٠دج إﱃ
 ٥٠.٠٠٠دج’’.
“اﳌادة  : 272كل من يرتكب عمدا ،جريمة إخفاء فار أو
تخليصه بطريقة ما من اﳌتابعات القانونية اﳌقررة بحقه
أو يحاول القيام بذلك ،يعاقب باﳊبس من شهرين ) (2إﱃ

السوابـ ـق الـ ـقضائـ ـيـ ـة عـ ـن طـ ـريـ ـق عـ ـريضة إﱃ رئـ ـيس اﳉه ـة

سنتﲔ ) ،(2وإذا كان شخصا أجنبيا عن اﳉيش يحكم عليه،

القضائية العسكرية ،هذا اﻷخير يحيلها إﱃ النيابة العامة

فضﻼ عﲆ ذلك ،بغرامة من  2٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠.٠٠٠دج’’.

ويعد تقريرا بذلك.
إذا ﰎ قبول الطلب ،تأمر اﳉهة القضائية العسكرية
بأن يذكر قرارها عﲆ هامش اﳊكم موضوع طلب التصحيح
ويـ ـرسل مستـ ـخـ ـرج مـ ـن هـ ـذا الـ ـقـ ـرار إﱃ مصلـ ـحـ ـة صحـ ـيـ ـف ـة
السوابق القضائية لتصحيح القسيمة رقم .’’٠1
“اﳌادة  : 2٤٣تصدر اﳉهات القضائية العسكرية نفس
العقوبات التي تصدرها اﳉهات القضائية التابعة للقانون
العام ،مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتطبق هذه العقوبات وفقا للمبادئ العامة وأحكام
القانون العام وقواعده’’.
“المادة  : 2٥٤ك ـل شخ ـص ي ـرتك ـب ج ـرم الع ـصـيان
اﳌنصوص ع ـل ـي ـه ﰲ ال ـق ـوانﲔ اﳌت ـع ـل ـق ـة بـاﳋدمـة الـوطـنـيـة
واﻻحتياط والتعبئة ،يعاقب ﰲ زمن السلم باﳊبس من
ثﻼثة ) (٣أشهر إﱃ خمس ) (٥سنوات.
وتكون العقوبة ﰲ زمن اﳊرب اﳊبس من سنتﲔ )(2
إﱃ عشر ) (1٠سنوات مع اﳊرمان من ﳑارسة حق أو عدة
حقوق وطنية ومدنية لفترة ﻻ تتجاوز خمس ) (٥سنوات’’.
اﳌاّدة  : 2٨يتمم اﻷمر رقم  28-71اﳌؤرخ ﰲ  22أبريل
سنة  1٩71واﳌذكور أعﻼه ب ـمادة  2٦٥مكرر ﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  2٦٥مكرر  :يعاقب باﳊبس من سنتﲔ ) (2إﱃ
عشر ) (1٠سنوات كل عسكري يفر أمام عصابة مسلحة.
إذا كان اﳌذنب ضابطا تكون العقوبة السجن اﳌؤقت
من عشر ) (1٠سنوات إﱃ عشرين ) (2٠سنة.
إذا وقـ ـ ـ ـع ال ـ ـ ـف ـ ـ ـرار ب ـ ـ ـاﳌؤام ـ ـ ـرة ،ي ـ ـ ـط ـ ـ ـب ـ ـ ـق اﳊد اﻷقصى
للعقوبة’’.
اﳌاّدة  : 2٩تعدل وتتمم أحكام اﳌواد  271و 272و27٤
و 27٦و 282من اﻷمر رقم  28-71اﳌؤرخ ﰲ  22أبريل سنة
 1٩71واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 271كل شخص يحرض عﲆ الفرار أو يسهل
ارتكابه ،بأية وسيلة كانت ،وسواء أكانت لعمله نتيجة أو

“اﳌادة  : 27٤إذا كان الشركاء ﰲ اﳉريمة ينتمون للسلك
ال ـط ـبي ،ي ـم ـك ـن أن تضاع ـف ال ـع ـق ـوب ـة اﳌنصوص ع ـلـيـهـا ﰲ
اﳌادة  272أعﻼه.
وإذا كان اﳌتهمون أشخاصا أجانب عن اﳉيش ،يحكم
عليهم ،فضﻼ عﲆ ذلك ،بغرامة من  2٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠.٠٠٠دج’’.
“اﳌ ـادة  : 27٦يع ـاقب بالس ـجن اﳌ ـؤق ـت م ـن ع ـشر )(1٠
سنوات إﱃ عشرين ) (2٠سنة ،كل قائد تشكيلة أو سفينة
تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية ،يمكنه أن يهاجم
أو يقاتل عدوا ﰲ مثل قوته أو أقل ،مساعدة لفرقة جزائرية
أو سفينة بحرية أو طائرة جزائرية مطاردة من ذلك العدو
أو مشتبكة معه ،ولم يفعل ،وﻻ يكون ثمة عذر أو مانع
ﲟوجب تعليمات عامة أو أسباب خطيرة’’.
“اﳌادة  : 282عﲆ اﶈكمة العسكرية ،ﰲ جميع اﳊاﻻت
التي تقضي فيها بعقوبة اﳋيانة أو التجسس ،أن تأمر
ﲟصادرة اﳌمـ ـ ـتـ ـ ـلـ ـ ـكـ ـ ـات اﳌتـ ـ ـرت ـ ـب ـ ـة عﲆ اﳉري ـ ـم ـ ـة أو ال ـ ـتي
ساهمت ﰲ ارتكابها طبقا للكيفيات اﳌنصوص عليها ﰲ
هذا القانون’’.
اﳌاّدة  : ٣0يتمم اﻷمر رقم  28-71اﳌؤرخ ﰲ  22أبريل
سنة  1٩71واﳌذكور أعﻼه ،ﲟـادة  2٩٥مكرر ﲢرر كما يأتي :
“اﳌ ـادة  2٩٥م ـكرر  :دون اﻹخ ـﻼل بالع ـقوب ـات اﻷشـ ـد
اﳌنصوص ع ـل ـي ـه ـا ﰲ ال ـق ـان ـون ،ي ـع ـاقب ب ـاﳊبس م ـن سن ـة
واحدة إﱃ خمس ) (٥سنوات ،كل عسكري أوكل شخص يقوم
بسرقة حيوان أو مركبة ،أو أسلحة ،أو ذخائر ،أو أجهزة أو
ألبسة أو أمواﻻ أو قيما عمومية أو أي شيء آخر محجوز أو
مخصص أو ﳑلوك للجيش.
تـ ـطـ ـبـ ـق نـ ـفس ال ـع ـق ـوب ـات عﲆ ك ـل عسك ـري أو شخص
يقوم عمدا بإخفاء أو شراء أو بيع هذه اﻷشياء أو اﳌمتلكات
أو اﻷموال’’.
اﳌاّدة  : ٣1تعدل وتتمم أحكام اﳌواد  ٣1٠و ٣11و٣1٣
و ٣1٦و ٣17و ٣18و ٣2٤و ٣2٩من اﻷمر رقم  28-71اﳌؤرخ ﰲ
 22أبريل سنة  1٩71واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :

 1٩ذو القعدة عام  14٣٩هـ
أّول غشت سنة  201٨م
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“اﳌادة  : ٣1٠يعاقب عﲆ أعمال العنف اﳌرتكبة من

“اﳌادة  : ٣18يعاقب باﳊبس من شهرين ) (2إﱃ ستة

طرف عسكري ضد رئيس أو سلطة مدنية مؤهلة أثناء

) (٦أشهـ ـر ،كـ ـل عسكـ ـري ،بـ ـعـ ـد ﲢذي ـره ،ي ـرفض ،ب ـدون ع ـذر

اﳋدمة أو ﲟناسبتها باﳊبس من سنة ) (1إﱃ خمس )(٥

مشروع ،اﻻشتراك ﰲ جلسات اﳉهة القضائية العسكرية

سنوات.

التي يدعى للمشاركة فيها’’.

يعاقب عﲆ أعمال العنف اﳌرتكبة من طرف عسكري

“اﳌادة  : ٣2٤يع ـاقب باﳊ ـبس م ـن ش ـهري ـن ) (2إﱃ

أو شخص منتقل ضد رئيس عﲆ مﱳ وسيلة نقل عسكرية

سنتﲔ ) ،(2كل مستخدم عسكري أو مدني تابع لوزارة

أو سفـ ـيـ ـنـ ـة تـ ـابـ ـع ـة ل ـل ـق ـوات ال ـب ـح ـري ـة أو ط ـائ ـرة عسك ـري ـة،

ال ـدف ـاع ال ـوط ـني ي ـخ ـال ـف ت ـع ـل ـي ـمـة عـامـة مـحـددة مسبـقـا عـن

باﳊبس من خمس ) (٥سنوات إﱃ عشر ) (1٠سنوات.

طريق التنظيم ،أو تعليمة تلقاها لتنفيذ مهمة أو يتمرد

وﰲ هذه اﳊالة ،إذا كان اﳌتهم ضابطا أو إذا ارتكبت

عﲆ التعليمات اﳌعطاة لعسكري سواه.

أعمال العنف من طرف عسكري مسلح ،ترفع العقوبة إﱃ

ويمكن أن ترفع عقوبة اﳊبس إﱃ خمس ) (٥سنوات

“اﳌادة  : ٣11إذا لم ترتكب أعمال العنف خﻼل اﳋدمة

إذا ارتكبت اﳉريمة ﰲ زمن اﳊرب أو ﰲ أراﹴض أعلنت
فـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـا ح ـ ـ ـال ـ ـ ـة اﳊصار أو ح ـ ـ ـال ـ ـ ـة ال ـ ـ ـط ـ ـ ـوارئ أو ﰲ اﳊال ـ ـ ـة

أو ﲟناسبتها ،فتكون العقوبة اﳊبس من شهرين ) (2إﱃ

اﻻستثنائية ،أو عندما يتعرض للتهديد أمن نطاق عسكري،

ثﻼث ) (٣سنوات .وإذا كان الفاعل ضابطا يعاقب باﳊبس

أو تشكيلة عسكرية ،أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو

من سنة ) (1إﱃ خمس ) (٥سنوات’’.

طائرة عسكرية .

عشرين ) (2٠سنة’’.

“اﳌادة  : ٣1٣يعاقب كل عسكري أو كل شخص منتقل
يقوم ،خﻼل اﳋدمة أو ﲟناسبتها ،بإهانة رئيسه بالكﻼم أو
الكتابات أو اﳊركات أو بالتهديد ،باﳊبس من ستة )(٦
أشهر إﱃ خمس ) (٥سنوات.
إذا كان الفاعل ضابطا ،يعاقب باﳊبس من سنة )(1
إﱃ خمس ) (٥سنوات.
وإذا ارتكب اﳉرم عﲆ اﳌﱳ من قبل عسكري أو كل
شخص منتقل ،فيعتبر كأنه مرتكب أثناء اﳋدمة.
ويعاقب فـي اﳊاﻻت اﻷخرى باﳊبس من شهرين )(2
إﱃ سـنتـﲔ ).”(2
“اﳌادة  : ٣1٦يعاقب كل عسكري أو كل شخص يرتكب
أعـ ـمـ ـال الـ ـعـ ـنـ ـف ضد شخص قـ ـائـ ـم بـ ـاﳋفـ ـارة أو بـ ـاﳊراسة،
باﳊبس من ستة ) (٦أشهر إﱃ ثﻼث ) (٣سنوات.
وإذا ارتكبت أعمال العنف من قبل شخصﲔ أو أكثر،
تـ ـك ـون ال ـع ـق ـوب ـة اﳊبس م ـن سن ـة واح ـدة) (1إﱃ خـ ـ ـ ـ ـ ـمس )(٥
سنوات.
وإذا ارتـ ـكـ ـبت أعـ ـم ـال ال ـع ـن ـف م ـع ح ـم ـل السﻼح ،ت ـك ـون
العقوبة السجن اﳌؤقت من خمس ) (٥سنوات إﱃ عشر )(1٠
سنوات.
وإذا ارتكبت أعمال العنف ﰲ زمن اﳊرب أو ﰲ أراﹴض

ويمكن كذلك أن ترفع عقوبة اﳊبس إﱃ خمس )(٥
سنوات إذا ارتكب الفعل أمام العدو أو أمام عصابة مسلحة.
يشمل مجال جريمة مخالفة التعليمات العامة حفظ
وأمن وحماية الوسائل ،والوثائق واﻷشخاص ،وتستثنى
مـن ه ـذه اﳌ ـخالفات اﻷخ ـطاء اﳌ ـذكـورة ﰲ الق ـانون اﻷساسي
واﻷخطاء التأديبية’’.
“اﳌادة  : ٣2٩يع ـاق ـب باﳊ ـبس م ـن شـه ـريـن ) (2إﱃ
سنـتﲔ ) ،(2كل شخص منتقل يرتـكب جريـمة تـرك سـفينة
تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية وهي ﰲ حالة
اﳋطر ،دون أمر وخﻼفا للتعليمات التي تلقاها.
وإذا كان الفاعل عضوا ﰲ طاقم سفينة تابعة للقوات
البحرية أو طائرة عسكرية ،تكون العقوبة باﳊبس من
سنتﲔ ) (2إﱃ خمس ) (٥سنوات’’.
اﳌاّدة  : ٣2تعدل وتتمم بعض عناوين اﻷمر رقم 28-71
اﳌـؤرخ ﰲ  22أبـريـل سنـة  1٩71والـمذكـور أعـﻼه ،ﰲ الصيغة
اﶈررة باللغة العربية ،كما يأتي :
الكتاب اﻷول  :تنظيم اﳉهات القضائية العسكرية
واختصاصها.
الباب اﻷول  :تنظيم اﳉهات القضائية العسكرية.

أعلنت فيها حالة الطوارئ أو حالة اﳊصار أو ﰲ اﳊالة

الفصل اﻷول  :اﳉهات القضائية العسكرية ﰲ زمن
السلم.

أو مخزن للذخيرة أو قاعدة عسكرية ،ترفع العقوبة إﱃ

الـ ـ ـ ـقسم اﻷول  :ال ـتـنـظـيـم والـتشكـيـل واﳌهـام ،وتـدرج
ضمنه اﳌواد  ٣مكرر إﱃ .12

اﻻستثنائية ،أو بداخل أو ﲟحاذاة مخزن لﻸسلحة أو حصن
السجن اﳌؤقت من عشر ) (1٠سنوات إﱃ عشرين ) (2٠سنة.
وإذا ارت ـ ـك ـ ـبت أع ـ ـم ـ ـال ال ـ ـع ـ ـنـ ـف أمـ ـام الـ ـعـ ـدو أو عصابـ ـة
مسلحة ،تكون العقوبة السجن اﳌؤبد’’.
“اﳌادة  : ٣17يعاقب باﳊبس من ستة ) (٦أيام إﱃ
ستة ) (٦أشهر ،كل عسكري أو كل شخص يشتم شخصا قائما
باﳋفارة أو باﳊراسة بالكﻼم أو اﳊركات أو بالتهديد’’.

القسم الثاني  :حاﻻت التعارض والرد ،وتدرج ضمنه
اﳌواد  1٣إﱃ  1٤مكرر.
القسم الثالث  :اليمﲔ ،وتدرج ضمنه اﳌواد  1٥إﱃ .17
القسم الرابع  :الدفاع ،وتدرج ضمنه اﳌادة .18
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الفصل الثاني  :اﳉهات القضائية العسكرية ﰲ زمن
اﳊرب; وتدرج ضمنه اﳌواد  1٩إﱃ .2٣

 1٩ذو القعدة عام  14٣٩هـ
أّول غشت سنة  201٨م

الباب الثالث مكرر  :ﰲ اﻻستئناف ،وتدرج ضمنه
اﳌواد من  17٩مكرر إﱃ  17٩مكرر .٣

الباب الثاني  :اختصاص اﳉهات القضائية العسكرية.

الباب السادس  :اﻹجراءات اﳋاصة وإجراءات التنفيذ.

الفصل اﳋامس  :استعمال اﶈادثة اﳌرئية عن بعد

الفـص ـل اﻷول  :اﻷحك ـام الغ ـياب ـية واﻷحـك ـام اﳌعتـ ـبرة

ﰲ اﻹجراءات القضائية ،وتدرج ضمنه اﳌادتان  ٤٠مكرر
و ٤٠مكرر.1
الكتاب الثاني  :اﻹجراءات اﳉزائية العسكرية.
الباب اﻷول  :الشرطة القضائية العسكرية والدعوى
العمومية.
القسم الثاني  :اختصاصات ضباط الشرطة القضائية
العسكرية.

حضورية ،وتـدرج ضمـنه اﳌـادة  1٩8م ـكرر.
الكتاب الثالث  :العقوبات اﳌطبقة من قبل اﳉهات
القضائية العسكرية واﳉرائم ذات الطابع العسكري.
 – ٣الفرار إﱃ أو أمام عصابة مسلحة.
 – 2إخفاء الفار ،وتدرج ضمنه اﳌادة .272
القسم الثاني  :اﳋيانة والتجسس واﳌؤامرة العسكرية
وتوﱄ القيادة بطريقة غير شرعية :

الفصل الثاني  :التوقيف للنظر.

 – 1اﳋيانة ،وتدرج ضمنه اﳌواد  277إﱃ .28٠

القسم اﻷول  :التوقيف للنظر للعسكريﲔ ،وتدرج

 – 2التجسس ،وتدرج ضمنه اﳌادة .281

ضمنه اﳌواد  ٥7إﱃ .٦1
القسم الثاني  :التوقيف للنظر لﻸشخاص اﻷجانب
عن اﳉيش.
القسم الثالث  :اﳊق ﰲ ضبط اﻷشخاص اﳌوجودين
ﰲ وضع عسكري غير قانوني وتوقيفهم للنظر.
الفصل اﻷول  :قاضي التحقيق العسكري.
القسم الثاني  :صﻼحيات قاضي التحقيق العسكري.
القسم الرابع  :حضور الدفاع.
القسم الرابع مكرر  :ﰲ الطلبات ،وتدرج ضمنه
اﳌادة  8٠مكرر.
القسم اﳊادي عشر  :أوامر التصرف.
الفـصل ال ـثـانـي  :ال ـحـبـس الـمـؤق ـت واﻹف ـراج وال ـرقابة
القضائية.
الفصل الثالث  :غرفة اﻻتهام ،وتدرج ضمنه اﳌواد
 11٤إﱃ  127مكرر.٣
الباب الثالث  :اﻹجراءات أمام جهة اﳊكم.
الفصل الثاني  :إجراءات اﳉلسة واﳌرافعات.
القسم الرابع  :تقدﱘ اﻷدلة ومناقشتها.
الفصل الثالث  :ﰲ اﳌداولة واﳊكم.
القسم اﻷول  :ﰲ اﳌداولة ،وتدرج ضمنه اﳌواد من
 1٥8إﱃ .1٦٠
القسم الثاني  :ﰲ حكم اﶈكمة ،وتدرج ضمنه اﳌواد
من  1٦1إﱃ .17٥

 – ٣اﳌؤامـرة العسكري ـة وتول ـي القي ـادة بطريق ـة غي ـر
شرعية ،وتدرج ضمنه اﳌواد من  28٣إﱃ .28٥
 – 2سوء استـ ـع ـم ـال ح ـق ال ـتسخ ـي ـرة ،وت ـدرج ضم ـن ـه
اﳌادة .٣22
الفصل الرابع  :مخالفة التعليمات العسكرية ،وتدرج
ضمنه اﳌواد  ٣2٣إﱃ .٣٣٤
اﳌاّدة  : ٣٣تستبدل ﰲ الصيغة اﶈررة باللغة العربية
لﻸمر رقم  28-71اﳌؤرخ ﰲ  22أبريل سنة  1٩71واﳌذكور
أعﻼه ،العبارات اﻵتية :
– “التوقيف “ بـ “ القبض” ﰲ اﳌواد ،111–٩٣–8٤
– “اﶈكمة العسكرية” بـ “غرفة اﻻتهام “ ﰲ اﳌواد – 8٥
.12٦ –11٠ –1٠٩ – 88
– “ أمر اﻹحالة “ بـ “ اﻷمر بعدم اﻻختصاص “ ﰲ اﳌادة
) ٩٣الفقرة .(٣
– “ضنﲔ” بـ “مشتبه فيه” ﰲ اﳌادتﲔ  1٠2و.11٣
– “اﶈ ـكمة العس ـكرية اﳌن ـعقدة به ـيئة غ ـرفة اﻻته ـام”
بـ “غرفة اﻻتهام” ﰲ اﳌواد .127-12٤-11٦
– “وكيل الدولة العسكري” بـ “النائب العام العسكري”
ﰲ اﳌادة .127
ﻻ وجه
– “فتصرح بعدم وجوب اﳌﻼحقة” بـ “تقرر بأ ّ
للمتابعة “ ﰲ اﳌادة .12٤
– “اﳌعتقلﲔ احتياطيا” بـ “اﶈبوسﲔ مؤقتا” ﰲ
اﳌادة .12٤
– “اﶈكمة “بـ “ غرفة اﻻتهام” ﰲ اﳌادة ) 12٤الفقرة .(2
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– “اﶈكمة” بـ “اﳉهة القضائية” ﰲ اﳌادة ) 12٤الفقرة .(٣
ﻻ وجه للمتابعة “
– “حكمها ﲟنع اﶈاكمة” بـ “قرارها بأ ّ
ﰲ اﳌادة . 12٤
– “اﻷحـ ـ ـك ـ ـام الصادرة ﲟن ـ ـع اﶈاك ـ ـم ـ ـة” بـ “ق ـ ـرارات ـ ـه ـ ـا
ﻻ وجه للمتابعة” ﰲ اﳌادة .127
الصادرة بأ ّ
– ” أحكام” و” منع اﶈاكمة” بـ “ قرارات “ ﰲ اﳌادتﲔ
 127و.1٣٠
– “ العصيان” بـ “ التمرد” ﰲ اﳌادة .1٣7
– ” اﳊكم” ﰲ اﳌادة  1٤7بـ “القرار”.
– “ال ـقضاة اﳌساع ـدي ـن اﻻح ـت ـي ـاط ـيﲔ” بـ “اﳌساعـديـن
العسكريﲔ اﻻحتياطيﲔ” ﰲ اﳌادة .1٥٥
– “محكمة عسكرية” ﰲ اﳌادتﲔ  18٣و 18٦بـ ”جهة
قضائية عسكرية”.
– “اﶈك ـ ـ ـمـ ـ ـة“ ﰲ اﳌواد  18٤و 18٦و 187بـ “ اﳉهـ ـ ـ ـة
القضائية”.
– “معتقﻼ بـ “حّرا ﹰ ” ﰲ اﳌادة .1٩٩
– “قضائيﲔ عسك ـ ـ ـ ـريﲔ” بـ “ج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـتﲔ قضائـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـتﲔ
عسكريتﲔ” ﰲ اﳌادة . 2٠8
– “ اﳊبس اﻻحتياطي” بـ “ اﳊبس اﳌؤقت” ﰲ اﳌادة
.21٥
– “ ﳉهة تفسير” بـ “بخصوص تفسير” ﰲ اﳌادة .217
– “ النفير” بـ “التعبئة” ﰲ اﳌادة .227
– “حكم اﻹحالة” بـ “قرار اﻹحالة” ﰲ اﳌواد  1٩2و.2٠2
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–“ اﶈك ـ ـ ـم ـ ـ ـة ال ـ ـ ـعسك ـ ـ ـري ـ ـ ـة ال ـ ـ ـدائ ـ ـ ـم ـ ـ ـة” بـ “ اﶈك ـ ـ ـم ـ ـ ـة
العسكرية”.
– “ﳑاثل للعسكريﲔ” و”ﳑاثلﲔ للعسكريﲔ” ،عﲆ
التواﱄ ،بـ “ مستخدم مدني ومستخدمﲔ مدنيﲔ تابعﲔ
لوزارة الدفاع الوطني”.
– “مـ ـعـ ـتـ ـق ـل” و”اع ـت ـق ـال” ،عﲆ ال ـت ـواﱄ ،بـ “م ـح ـب ـوس”
و”حبس”.
– “سفينة بحـرية” بـ “ سفينة تابعة للقوات البحـرية”.
– “مؤسسة عسكرية” بـ “نطاق عسكري”.
– “السـج ـ ـ ـ ـ ـن م ـ ـ ـ ـ ـع اﻷشغ ـ ـ ـ ـ ـال” و”السجـن اﳌـؤقت مـ ـ ـ ـ ـع
اﻷشغ ـال” بـ “السجـن اﳌؤقـت” و”السجـن اﳌؤب ـد مـع اﻷشغ ـال”
بـ “السجن اﳌؤبد”.
– “حـ ـالـ ـة اﳊكـ ـم ال ـع ـرﰲ أو ح ـال ـة ال ـط ـوارئ“ ﲟصط ـل ـح
“حالة اﳊصار أو حالة الطوارئ أو اﳊالة اﻻستثنائية”.
اﳌاّدة  : ٣4بصفة انتقالية ،وإﱃ غاية تنصيب كافة
مجالس اﻻستئناف العسكرية ،يمتد اﻻختصاص اﻹقليمي :
– ﳌج ـ ـل ـس اﻻس ـتئ ـ ـن ـ ـاف ال ـ ـعس ـك ـري ب ـ ـال ـ ـب ـل ـ ـي ـدة إلـ ـى
اﶈكمتﲔ العسكريتﲔ بوهران وبقسنطينة،
– ﳌ ـجلس اﻻسـت ـئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـاف ال ـعسـ ـك ـري ب ـورق ـل ـة إلـ ـى
اﶈكمتﲔ العسكريتﲔ ببشار وبتامنغست.
اﳌاّدة  : ٣5ﰲ حالة نقض اﻷحكام الصادرة عن اﶈاكم
ن اﻹحالة بعد النقض
العسكرية قبل سريان هذا القانون ،فإ ّ
تـ ـكـ ـون عﲆ مـ ـجـ ـلس اﻻستئـ ـن ـاف ال ـعسك ـري اﳌنصب ط ـب ـق ـا
للمادة  ٣٤أعﻼه.
اﳌاّدة  : ٣٦يجوز استئناف اﻷحكام التي لم يطعن فيها

–“ ال ـ ـ ـت ـ ـ ـابـ ـ ـعـ ـ ـة لـ ـ ـلـ ـ ـقضاء الـ ـ ـعسكـ ـ ـري” بـ “ذات الـ ـ ـطـ ـ ـابـ ـ ـع

بالنقض عند بداية سريان هذا القانون.

– “عوقب بالسجن مع اﻷشغال“ ﰲ اﳌواد  2٦٣و28٤

اﳌاّدة  : ٣7تلغـى أحكام اﳌواد  2٠و 21و 2٣و 27و٦2
و 122و 1٥7و 182و 2٤٤و 2٤٥و 2٤٦و 2٤7و 2٤8و 2٤٩و2٥٠

العسكري” ﰲ اﳌادة .2٤2
و ٣٣٠بعبارة “عوقب بالسجن اﳌؤقت ﳌدة عشر سنوات”.
– “ الدولة” ﰲ اﳌادة  ٣٠٩ﲟصطلح “اﳌؤسسة”.
– “السجن” ﰲ اﳌادتﲔ  ٣1٩و ٣2٦ﲟصطلح “اﳊبس”.
تستبدل ﰲ جميع أحكام اﻷمر رقم  28-71اﳌؤرخ ﰲ
 22أبريل سنة  1٩71واﳌذكور أعﻼه ،العبارات اﻵتية :
– “اﳌجلس اﻷعﲆ” بـ “ اﶈكمة العليا “.
– “ وكـ ـيـ ـل الـ ـدولـ ـة الـ ـعسكـ ـري “ بـ “ ال ـوك ـي ـل ال ـعسك ـري
للجمهورية “.
– “الوضع ﲢت اﳌراقبة” بـ “التوقيف للنظر”.
– “ اﻹفراج اﳌؤقت” بـ “اﻹفراج”.
– “ اﳌﻼحقة” بـ “اﳌتابعة”.

مـ ـن اﻷـم ـر رقـ ـ ـم  28-71اﳌ ـؤرخ ف ـي  22أب ـري ـ ـل سنـ ـ ـة 1٩71
واﳌذكور أعﻼه.
ك ـم ـا ت ـل ـغ ـى ك ـل اﻷح ـك ـام اﳌتضم ـن ـة عـقـوبـات الـتـجـريـد
العسكري والعزل وفقدان الرتبة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌواد
 2٥٦و 2٥7و 27٣و 277و 278و 27٩و 28٠و 28٥و 288و2٩٤
و 2٩٥و ٣٠٠و ٣22و ٣2٣و ٣2٦من اﻷمر رقـم  28-71اﳌؤرخ
فـي  22أبريل سنة  1٩71واﳌذكور أعﻼه.
اﳌاّدة  : ٣٨ين ـشر هذا القـ ـانون ﰲ اﳉ ـريدة الّرس ـمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  1٦ذي القعدة عام  1٤٣٩اﳌوافـق 2٩
يوليو سنة .2٠18
عبد العزيز بوتفليقة

 1٩ذو القعدة عام  14٣٩هـ
أّول غشت سنة  201٨م
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مراسيم فردّية
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  14٣٩اﳌوافق
 10ي ـونـي ـو سن ـة  ،201٨يـتـض ـمن إن ـه ـاء مـه ـام نـائ ـب

مدير بوزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية – سابقا.

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  14٣٩اﳌوافق

 10ي ـونيـو سـنـة  ،201٨يتـضـمن إنـه ـاء م ـه ـام مفتـ ـش
باﳌفتشية العامة ﰲ وﻻية إيليزي.
–––––––––––

–––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤٣٩

اﳌوافـ ـق  1٠ي ـون ـي ـو سنـة  ،2٠18ت ـن ـه ـى م ـه ـام السّي ـد ق ـاسي

عمران ،بصفته نائب مدير لﻸجانب واﻻتفاقيات القنصلية

ب ـوزارة ال ـداخل ـية واﳉم ـاع ـات اﶈ ـلي ـة – س ـابـق ـا ،لـتـك ـليـف ـه
بوظيفة أخرى.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  14٣٩اﳌوافق

 10يـوني ـو س ـنة  ،201٨يتض ـم ـن إن ـه ـاء م ـه ـام واﹴل
خارج اﻹطار.
–––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤٣٩

اﳌوافق  1٠يونيو سنة  ،2٠18تنهى مهام السّيد رابح مقداد
بصفته واليا خارج اﻹطار ،ﻹحالته عﲆ التقاعد.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  14٣٩اﳌوافق
 10يونيو سنة  ،201٨يتضمن إنهاء مهام مديرين

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤٣٩

اﳌواف ـ ـق  1٠ي ـون ـي ـو سن ـة  ،2٠18ت ـن ـه ـى م ـه ـام السّي ـد ح ـم ـزة

باصالح ،بصفته مفتشا باﳌفتشية العامة ﰲ وﻻية إيليزي،
لتكليفه بوظيفة أخرى.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مرسوم رئاسي مـؤّرخ ﰲ  25رمض ـان ع ـام  14٣٩اﳌوافق
 10يونيو سنة  ،201٨يتضمن إنهاء مهام مديرة

النقل ﰲ وﻻية بومرداس.
–––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤٣٩

اﳌوافق  1٠يونيو سنة  ،2٠18تنهى ،ابتداء من  2٣يونيو

سنـ ـة  ،2٠17م ـه ـام السي ـدة ي ـم ـي ـنـة مـبـروك ،بصفـتـهـا مـديـرة
للنقل ﰲ وﻻية بومرداس ،بسبب الوفاة.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مـ ـ ـراسيـ ـ ـم رئ ـ ـاسي ـ ـة مؤّرخ ـ ـة ﰲ  25رمضان عـ ـ ـ ـ ـ ـام 14٣٩

اﳌوافق  10يونيو سنة  ،201٨تتضمن إنهاء مهام
رؤساء دوائر ﰲ الوﻻيات.

لﻺدارة اﶈلية ﰲ وﻻيتﲔ.
–––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤٣٩

اﳌوافق  1٠يونيو سنة  ،2٠18تنهى مهام السّيدة والسّيد
اﻵتي اسم ـ ـه ـ ـم ـ ـا ،بصف ـ ـت ـ ـهـ ـمـ ـا مـ ـديـ ـريـ ـن لﻺدارة اﶈلـ ـيـ ـة ﰲ
الوﻻيتﲔ اﻵتيتﲔ ،لتكليفهما بوظائف أخرى :

–––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤٣٩

اﳌوافق  1٠يونيو سنة  ،2٠18تنهى مهام السيدات والسادة
اﻵتية أسماؤهم ،بصفتهم رؤساء دوائر ﰲ الوﻻيات اﻵتية،
لتكليفهم بوظائف أخرى :
وﻻية أدرار :

– نادية نابي ،ﰲ وﻻية سيدي بلعباس،

– عبد الوهاب موﻻي ،بدائرة تسابيت،

– حسﲔ لعور ،ﰲ وﻻية سوق أهراس.

– محمود جكال ،بدائرة تينركوك،

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  14٣٩اﳌوافق

 10ي ـون ـيـو سنـة  ،201٨ي ـتضم ـن إن ـه ـاء م ـهـام مـديـر
التقنﲔ والشؤون العامة ﰲ وﻻية الوادي.
–––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤٣٩

اﳌوافق  1٠يونيو سنة  ،2٠18تنهى مهام السّيد عبد الرحمان

– عبد النبي بلميلود ،بدائرة أوقروت.
وﻻية الشلف :
– بارودي مبارك ،بدائرة اﳌرسى،
– عمر بوطهراوي ،بدائرة تاوقريت،
– رشيد مواسي ،بدائرة بني حواء،
– نور الدين فليتي ،بدائرة زبوجة،

حميتر ،بصفته مديرا للتقنﲔ والشؤون العامة ﰲ وﻻية

– اﳊاج فارسي ،بدائرة أبو اﳊسن،

الوادي ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

– عيسى عروى ،بدائرة عﲔ مران.

 1٩ذو القعدة عام  14٣٩هـ
أّول غشت سنة  201٨م
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وﻻية اﻷغواط:

وﻻية تامنغست :

– عبد القادر خالفة ،بدائرة قصر اﳊيران،

– عبد ربي مؤدن ،بدائرة تامنغست.

– إبراهيم خزان ،بدائرة سيدي مخلوف،

وﻻية تبسة :

– محم ـد بن صفية ،بدائرة الغيشة.
وﻻية أم البواقي :
– عبد السﻼم لعﻼوي ،بدائرة الضلعة،
– سمير نفلة ،بدائرة سوق نعمان.
وﻻية باتنة :
– فتحي بوزايد ،بدائرة اﳌعذر،

– إبراهيم غميرد ،بدائرة مرسط،
– مزيان آيت عﲇ ،بدائرة العقلة،
– محي الدين سليماني ،بدائرة الونزة.
وﻻية تلمسان :
– عبد الفتاح بن قرقورة ،بدائرة صبرة،

– ﷴ ناصر خالدي ،بدائرة منعة،

– فريد خدﱘ ،بدائرة بني سنوس،

– إدير مدبب ،بدائرة شمرة،

– بن عامر يوسفي ،بدائرة فﻼوسن،

– أحمد بن يوسف ،بدائرة إشمول،

– عبد القادر حضري ،بدائرة بن سكران،

– عمر ربعي ،بدائرة بوزينة،

– محم ـد نجيني ،بدائرة اﳊناية،

– اﳌهري طراد ،بدائرة تكوت،
– ناصر سبع ،بدائرة تيمڤاد.
وﻻية بجاية :
– عبد العزيز جوادي ،بدائرة تيشي،
– عيسى عزيز بوراس ،بدائرة أميزور،
– إلياس حداد ،بدائرة تيمزريت،

– عيسى عيسات ،بدائرة ندرومة.
وﻻية تيارت :
– محم ـد هبري ،بدائرة مدروسة،
– زوبير عيسى الباي ،بدائرة عﲔ ذهب،
– غوتي شريفي ،بدائرة مهدية،

– رشيد بوقارة ،بدائرة سوق اﻻثنﲔ،

– ناصر الدين بلواعر ،بدائرة السوقر،

– مبروك تباني ،بدائرة إغيل عﲇ،

– فتحي قادة قلوشة ،بدائرة وادي ليﲇ،

– عمار مشيش ،بدائرة أوقاس،

– عﲇ عابد مراين ،بدائرة اﳊمادية.

– نور الدين بولغالغ ،بدائرة أذكار،

وﻻية تيزي وزو :

– بسعد مناصر ،بدائرة صدوق،

– أحمد مكي ،بدائرة تيزي غنيف،

– محم ـد الطاهر براشن ،بدائرة أوزﻻڤن،

– اسماعيل زكرامي ،بدائرة اﳌعاتقة،

– رشيد بن يوسف ،بدائرة بني معوش.

– مسعود بولعراس ،بدائرة بوزڤن،

وﻻية بسكرة :

– بن عيسى محم ـد اﻷمﲔ رزقي ،بدائرة واضية،

– عﲇ سعيدي ،بدائرة بسكرة،

– عبد اﳊميد عطوي ،بدائرة بوغني،

– مختار العون ،بدائرة القنطرة،

– فيصل عمروش ،بدائرة واسيف،

– عبد اﳊكيم فقراوي ،بدائرة لوطاية،
– عبد اﳌالك بوتسطة ،بدائرة جمورة،
– عبد القادر سماوي ،بدائرة أورﻻل.
وﻻية بشار:
– محم ـد لنصاري ،بدائرة اﻷحمر،
– محم ـد عبد الوارث ،بدائرة كرزاز.
وﻻية البليدة :
– بن عبد اﷲ شايب الدور ،بدائرة بوعينان.
وﻻية البويرة:

– دليلة بن عيش ،بدائرة ذراع بن خدة.
وﻻية اﳉلفة :
– جمال حدو ،بدائرة حاسي بحبح،
– عبد الكرﱘ لعموري ،بدائرة مسعد.
وﻻية جيجل :
– خالد دحماني ،بدائرة العوانة،
– مولود مصارة ،بدائرة سيدي معروف،
– مراد حدادة ،بدائرة العنصر.

– سعد شنوف ،بدائرة سوق اﳋميس،

وﻻية سطيف :

– الطاهر شتيح ،بدائرة اﳊيزر،

– حسن جاري ،بدائرة بئر العرش،

– محم ـد زغماش ،بدائرة بشلول.

– عبد اﳌجيد غايب ،بدائرة عﲔ وﳌان،
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 1٩ذو القعدة عام  14٣٩هـ
أّول غشت سنة  201٨م

– كمال نويبات ،بدائرة عﲔ أزال،

وﻻية معسكر :

– ارزقي بريكي ،بدائرة ڤنزات.

– زبير كحﻼلو ،بدائرة غريس،

وﻻية سعيدة :

– أحمد بلقنﲔ ،بدائرة عﲔ فكان،

– سالم غربي ،بدائرة سيدي بوبكر.

– نور الدين سعيداني ،بدائرة عوف،

وﻻية سكيكدة:
– عبد اﳊميد سفاري ،بدائرة اﳊدائق.
وﻻية سيدي بلعباس :
– محم ـد بوزيدي ،بدائرة مرحوم،
– ليﲆ عمور ،بدائرة سيدي ﳊسن،
– الصادق حجار ،بدائرة موﻻي سليسن،
– سعيد خليل ،بدائرة سفيزف.
وﻻية عنابة :
– يحي يحياتن ،بدائرة البوني،
– محفوظ بن فليس ،بدائرة شطايبي.
وﻻية ڤاﳌة :
– كمال حاجي ،بدائرة حمام نبايل،
– جلول شبوي ،بدائرة بوشڤوف،
– رشيد شحات ،بدائرة هيليوبوليس.
وﻻية قسنطينة :
– ﷴ بوصبيعة ،بدائرة زيغود يوسف،
– آسيا السبع ،بدائرة ابن زياد.
وﻻية اﳌدية :
– ندال محمود برشاد ،بدائرة اﳌدية،
– شريف بوركايب ،بدائرة عﲔ بوسيف،
– ابراهيم بن زماموش ،بدائرة السواقي،
– ﷴ أرزقي إبريش ،بدائرة العزيزية،

– سليمان صدوق ،بدائرة عكاز.
وﻻية ورقلة :
– عز الدين حمادي ،بدائرة اﳊجيرة،
– مبروك أوﻻد عبد النبي ،بدائرة البرمة.
وﻻية وهران :
– عبد اﳌجيد حيمر ،بدائرة بوتليليس.
وﻻية البيض :
– زين الدين بومرزوﭪ ،بدائرة رقاصة.
وﻻية برج بوعريريج :
– إلياس العيداني ،بدائرة اﳌنصورة،
– أحمد كداوة ،بدائرة جعافرة.
وﻻية الطارف :
– أمﲔ قريمس ،بدائرة بوحجار،
– عبد اﷲ حمودي ،بدائرة بن مهيدي.
وﻻية تيسمسيلت :
– باديس مختار ،بدائرة برج بونعامة،
– أمحم ـد طكوش ،بدائرة برج اﻷمير عبد القادر.
وﻻية الوادي :
– فرحات عرامي ،بدائرة الوادي،
– عبد اﳊميد خياري ،بدائرة قمار،
– فوزي اﻷخضري ،بدائرة ميه وانسة.
وﻻية خنشلة :
– صادق سبية ،بدائرة خنشلة،

– قويدر بوزينة ،بدائرة سي محجوب،

– اﳊاج بن شطة ،بدائرة قايس،

– عمار شتيرات ،بدائرة سغوان.

– مسعود معيوف ،بدائرة بوحمامة،

وﻻية مستغاﱎ :

– صالح بعزيز ،بدائرة ششار،

– بوسيف بلبشير ،بدائرة حاسي معمش،

– عﲇ بورغود ،بدائرة أوﻻد رشاش.

– محم ـد اﻷمﲔ سنوسي ،بدائرة عﲔ تادلس،

وﻻية سوق أهراس :

– محم ـد شلف ،بدائرة خير الدين.

– عﻼوة حاج الطيب ،بدائرة سوق أهراس،

وﻻية اﳌسيلة :

– العربي بوزيان ،بدائرة مشروحة،

– مبارك بوفجيغن ،بدائرة أوﻻد دراج،

– عبد اﷲ بوقرن ،بدائرة اﳊدادة،

– معمر معمري ،بدائرة خبانة،

– فرحي زروال ،بدائرة أم العظاﱘ.

– عمار عجال ،بدائرة عﲔ اﳊجل،

وﻻية تيبازة :

– الطاهر داري ،بدائرة بوسعادة،

– محم ـد عﲇ سريدي ،بدائرة تيبازة.

– بوعﻼم علواش ،بدائرة أوﻻد سيدي ابراهيم،

وﻻية ميلة :

– بلقاسم بوقرة ،بدائرة مجدل،

– اﳉمعي قارة ،بدائرة الرواشد،

– ساعد نمس ،بدائرة جبل مسعد.

– براهيم بوشاشي ،بدائرة ڤرارم ڤوڤة.

 1٩ذو القعدة عام  14٣٩هـ
أّول غشت سنة  201٨م
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وﻻية عﲔ الدفﲆ :

– بشير قدور ،بدائرة سيدي عيش ﰲ وﻻية بجاية،

– محم ـد عمار ،بدائرة جليدة،

– بوزيد رباش ،بدائرة سيدي عقبة ﰲ وﻻية بسكرة،

– محفوظ زكريفة ،بدائرة جندل،

– محمـد هبور ،بدائرة القنادسة ﰲ وﻻية بشار،

– فريد بوناب ،بدائرة عﲔ اﻷشياخ.

– محمـد خمليش ،بدائرة إقﲇ ﰲ وﻻية بشار،

وﻻية عﲔ ﲤوشنت :

– أحمد العربي ،بدائرة الوطاء ﰲ وﻻية بشار،

– خيرة تﲇ ،بدائرة عﲔ كحيل،

– نور الدين محمـد ،بدائرة موزاية ﰲ وﻻية البليدة،

– جيﻼﱄ يحمي ،بدائرة العامرية.

– رياض بودومي ،بدائرة مفتاح ﰲ وﻻية البليدة،

وﻻية غرداية :

– محمـد شريف بورماني ،بدائرة بوفاريك ﰲ وﻻية

– محمود ﳊﲇ ،بدائرة غرداية،
– محم ـد بن اﳌواز ،بدائرة زلفانة.
وﻻية غليزان :
– جلول حامد ،بدائرة وادي رهيو،
– مسعود عبدﱄ ،بدائرة عمي موسى،
– ربيع واﱄ ،بدائرة زمورة،
– يوسف شرفاوي ،بدائرة جديوية،
– سليمان لصفر ،بدائرة الرمكة،
– عبد اﷲ قجيبة ،بدائرة عﲔ طارق.
–––––––––––––––––
ﲟ ـوجب م ـرس ـوم رئـاسي م ـؤّرخ ﰲ  2٥رم ـضان ع ـام
 1٤٣٩اﳌوافق  1٠يوليو سنة  ،2٠18تنهى مهام السادة اﻵتية
أسم ـ ـاؤه ـ ـم ،بصف ـ ـت ـ ـه ـ ـم رؤساء دوائ ـ ـر ﰲ ال ـ ـوﻻيـ ـات اﻵتـ ـيـ ـة،
ﻹحالتهم عﲆ التقاعد :
– اﳉيﻼﱄ بويوسفي ،بدائرة بريدة ﰲ وﻻية اﻷغواط،
– عبد الوهاب تواتي ،بدائرة عﲔ البيضاء ﰲ وﻻية
أم البواقي،
– ع ـ ـ ـ ـ ـب ـد الـ ـ ـ ـ ـب ـاق ـي ب ـن زارة ،ب ـدائ ـرة س ـيـ ـ ـ ـ ـق ـوس ﰲ
وﻻي ـة أم البواقي،
– عب ـد اﳊـكيم مسـ ـعدية ،بدائرة فكيرينة ﰲ وﻻية
أم البواقي،
– حسان بورشاق ،بدائرة قصر الصباحي ﰲ وﻻية
أم البواقي،
– السعيد شريط ،بدائرة مروانة ﰲ وﻻية باتنة،
– العيد مباركي ،بدائرة أريس ﰲ وﻻية باتنة،

البليدة،
– بشير مزيان ،بدائرة اﻷخضرية ﰲ وﻻية البويرة،
– عبد اﳊق أدمي ،بدائرة الهاشمية ﰲ وﻻية البويرة،
– صالح بخوش ،بدائرة عﲔ بسام ﰲ وﻻية البويرة،
– بلقاسم جغنون ،بدائرة إن غار ﰲ وﻻية تامنغست،
– حسان بن غيدة ،بدائرة تبسة ،وﻻية تبسة،
– محمـد سعودي ،بدائرة العوينات ﰲ وﻻية تبسة،
– بشير بوشوك ،بدائرة باب العسة ﰲ وﻻية تلمسان،
– رشيد مرابط ،بدائرة مغنية ﰲ وﻻية تلمسان،
– محمـد عبد الناصر مجدوب ،بدائرة فرندة ﰲ وﻻية
تيارت،
– عيسي أوديع ،بدائرة زيامة اﳌنصورية ﰲ وﻻية
جيجل،
– نجيب مطاطلة ،بدائرة جيملة ﰲ وﻻية جيجل،
– صالح نوي ،بدائرة بني عزيز ﰲ وﻻية سطيف،
– عبد العاﱄ غبغوب ،بدائرة حمام قرقور ﰲ وﻻية
سطيف،
– ع ـ ـب ـ ـد اﳌط ـ ـلب ح ـ ـم ـ ـادي ،ب ـ ـدائـ ـرة سعـ ـيـ ـدة ﰲ وﻻيـ ـة
سعيدة،
– سامي مجوبي ،بدائرة عزابة ﰲ وﻻية سكيكدة،
– ابراهيم لباد ،بدائرة الزيتونة ﰲ وﻻية سكيكدة،
– م ـ ـح ـ ـمـد غ ـ ـال ـ ـم ،ب ـ ـدائ ـ ـرة سي ـ ـدي مـ ـزغـ ـيش ﰲ وﻻيـ ـة
سكيكدة،
– حمزة رقاقبة ،بدائرة مصطفى بن براهيم ﰲ وﻻية
سيدي بلعباس،
– ميلود مسلم ،بدائرة سيدي عﲇ بن يوب ﰲ وﻻية
سيدي بلعباس،

– موسى زيود ،بدائرة اﳉزار ﰲ وﻻية باتنة،

– عبد اﷲ حرنان ،بدائرة قلعة بوصبع ﰲ وﻻية قاﳌة،

– شريف عروة ،بدائرة عﲔ التوتة ﰲ وﻻية باتنة،

– السب ـ ـتي ط ـ ـلـ ـبـ ـة ،بـ ـدائـ ـرة حـ ـمـ ـام بـ ـوزيـ ـان ﰲ وﻻيـ ـة

– محمـد الصالح تهامي ،بدائرة رأس العيون ﰲ وﻻية
باتنة،
– دراجي سي ناصر ،بدائرة أقبو ﰲ وﻻية بجاية،
– رمضان إمسعودان ،بدائرة تازمالت ﰲ وﻻية بجاية،

قسنطينة،
– امحمـد عيشون ،بدائرة وزرة ﰲ وﻻية اﳌدية،
– عـ ـبـ ـد اﳌجـ ـيـ ـد عـ ـبـ ـدﱄ ،بـ ـدائـ ـرة بـ ـوقـ ـي ـراط ﰲ وﻻي ـة
مستغاﱎ،
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– قـ ـ ـويـ ـ ـدر بـ ـ ـن دربـ ـ ـال ،بـ ـ ـدائـ ـ ـرة عﲔ اﳌلـ ـ ـح ﰲ وﻻيـ ـ ـة
اﳌسيلة،
– امحمـد عبورة ،بدائرة عﲔ فارس ﰲ وﻻية معسكر،
– فريد سفار ،بدائرة ورقلة ،ﰲ وﻻية ورقلة،
– امحمـد واﰲ ،بدائرة اﳌقارين ﰲ وﻻية ورقلة،

 1٩ذو القعدة عام  14٣٩هـ
أّول غشت سنة  201٨م

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤٣٩
اﳌوافـ ـق  1٠ي ـون ـي ـو سنـة  ،2٠18ت ـن ـه ـى م ـه ـام السادة اﻵت ـي ـة
أسم ـ ـاؤه ـ ـم ،بصف ـ ـت ـ ـه ـ ـم رؤساء دوائ ـ ـر ﰲ ال ـ ـوﻻيـ ـات اﻵتـ ـيـ ـة،
ﻹحالتهم عﲆ التقاعد :
– محمـد بن بلقاسم ،بدائرة اﻷغواط ،ﰲ وﻻية اﻷغواط،
– ﳋروف سلطاني ،بدائرة تازولت ﰲ وﻻية باتنة،

– مصطفى عصنﲔ ،بدائرة بوعﻼم ﰲ وﻻية البيض،

– جلول بن ساحة ،بدائرة بوقرة ﰲ وﻻية البليدة،

– محمـد الهاشمي ،بدائرة الشﻼلة ﰲ وﻻية البيض،

– محمـد عمي ،بدائرة سور الغزﻻن ﰲ وﻻية البويرة،

– محمـد ﳌﲔ بن غاﱎ ،بدائرة برج زمورة ﰲ وﻻية

– عﲆ بويحياوي ،بدائرة اﳊشم ﰲ وﻻية معسكر،

برج بوعريريج،
– م ـالـك كـم ـوم ،ب ـدائ ـرة عﲔ تـاغ ـروت ﰲ وﻻي ـ ـة
برج بوعريريج،
– ب ـ ـل ـ ـق ـاسم ب ـ ـوش ـابـو ،ب ـدائـ ـرة اﳊمـ ـاديـ ـة ﰲ وﻻي ـة
برج بوعريريج،
– ع ـ ـب ـ ـد ال ـ ـرح ـ ـم ـ ـان حـ ـجـ ـار ،بـ ـدائـ ـرة بـ ـودواو ﰲ وﻻيـ ـة
بومرداس،
– عبد العزيز قوقام ،بدائرة خميس اﳋشنة ﰲ وﻻية
بومرداس،
– مزيان أو عبد السﻼم ،بدائرة القالة ﰲ وﻻية الطارف،
– بـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـي ـسﲇ م ـرزوق ،ب ـدائ ـ ـ ـ ـ ـرة ل ـرج ـام ﰲ وﻻيـ ـة
تيسمسيلت،
– نعيمي عوامر ،بدائرة الرقيبة ﰲ وﻻية الوادي،
– بوزيد سلخ ،بدائرة اﳌقرن ﰲ وﻻية الوادي،
– حسﲔ بوراوي ،بدائرة سدراتة ﰲ وﻻية سوق أهراس،
– مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـد ب ـراح ،ب ـدائ ـرة اوﻻد إدريس ﰲ وﻻيـ ـة
سوق أهراس،
– محمـد الطاهر توامي ،بدائرة بئر بوحوش ﰲ وﻻية
سوق أهراس،

– مهدي خوازم ،بدائرة حاسي مسعود ﰲ وﻻية ورقلة،
– مـ ـحـ ـنـ ـد وعﲇ ب ـري ـبي ،ب ـدائ ـرة ال ـن ـاصري ـة ﰲ وﻻي ـة
بومرداس،
– طاهر قويدري ،بدائرة اﳌنصورة ﰲ وﻻية غرداية.
–––––––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤٣٩
اﳌوافق  1٠يونيو سنة  ،2٠18تنهى مهام السيد عمر سيفي،
بصفته رئيسا لدائرة الطارف ﰲ وﻻية الطارف.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مرسوم رئاسي مؤّرخ في  25رمضان عام  14٣٩الموافق
 10يون ـيو سن ـة  ،201٨يت ـضـمن إنه ـاء مه ـام كت ـاب
عامﲔ لدى رؤساء دوائر ﰲ الوﻻيات.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤٣٩
اﳌوافق  1٠يونيو سنة  ،2٠18تنهى مهام السيدة والسادة
اﻵتية أسماؤهم ،بصفتهم كتابا عامﲔ لدى رؤساء دوائر ﰲ
الوﻻيات اﻵتية ،لتكليفهم بوظائف أخرى :
– ابراهيم بوقنونو ،بدائرة تينركوك ﰲ وﻻية أدرار،
– يوسف سرﱘ ،بدائرة تنس ﰲ وﻻية الشلف،
– أحمد معطي ،بدائرة تبلبالة ﰲ وﻻية بشار،
– عابد سليماني ،بدائرة وادي ليﲇ ﰲ وﻻية تيارت،

– لوكـﲇ مـﻼخ ،بـدائـرة مـداوروش ﰲ وﻻية سوق أهراس،

– رابح فليسي ،بدائرة تيزي غنيف ﰲ وﻻية تيزي وزو،

– أحمد تريكي ،بدائرة تﻼغمة ﰲ وﻻية ميلة،

– يحي قرزو ،بدائرة مسعد ﰲ وﻻية اﳉلفة،

– عبد اﷲ وادي ،بدائرة سيدي مروان ﰲ وﻻية ميلة،

– عبد الكمال بوشمال ،بدائرة جيجل ﰲ وﻻية جيجل،

– ساعد سعود بولدروع ،بدائرة ترعي بينان ﰲ وﻻية

– محمـد دعدوش ،بدائرة ماوكﻼن ﰲ وﻻية سطيف،

ميلة،
– محمـد بومزبر ،بدائرة عﲔ الدفﲆ ،ﰲ وﻻية عﲔ الدفﲆ،
– صديق بن طاهر ،بدائرة اﳋميس ﰲ وﻻية عﲔ الدفﲆ،
– بوبكر بن جبارة ،بدائرة العطاف ﰲ وﻻية عﲔ الدفﲆ،
– محمـد بوحميدان ،بدائرة بطحية ﰲ وﻻية عﲔ الدفﲆ،
– محمـد العرباوي ،بدائرة مغرار ﰲ وﻻية النعامة،
– عبد الكرﱘ بن قيدة ،بدائرة بريان ﰲ وﻻية غرداية.

– عبد القادر براوي ،بدائرة مصطفى بن براهيم ﰲ
وﻻية سيدي بلعباس،
– قدور كموش ،بدائرة حمام دباغ ﰲ وﻻية قاﳌة،
– سليمان مسري ،بدائرة مستغاﱎ ﰲ وﻻية مستغاﱎ،
– تواتي بن شهيدة ،بدائرة ماسرة ﰲ وﻻية مستغاﱎ،
– عابد قرجوج ،بدائرة سيدي خويلد ﰲ وﻻية ورقلة،
– جم ـال آيت حـ ـمودة ،بدائ ـرة اﳊ ـم ـادي ـة ﰲ وﻻي ـة
برج بوعريريج،

 1٩ذو القعدة عام  14٣٩هـ
أّول غشت سنة  201٨م
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– سماعﲔ سماعي ،بدائرة برج الغدير ﰲ وﻻية
برج بوعريريج،

– عبد العزيز شعبان ،بدائرة الكريمية،
– نادية نابي ،بدائرة توغريت،

– وهاب بومنجل ،بدائرة القالة ﰲ وﻻية الطارف،

– ﷴ هبري ،بدائرة بني حواء،

– عمار مكرود ،بدائرة تﻼغمة ﰲ وﻻية ميلة،

– سليمان لصفر ،بدائرة زبوجة،

– ال ـ ـع ـ ـربي بـ ـوراس ،بـ ـدائـ ـرة تـ ـيسمسيـ ـلت ،ﰲ وﻻيـ ـ ـة

– يوسف شرفاوي ،بدائرة أبو اﳊسن،

تيسمسيلت،
– عصام باوية ،بدائرة طالب العربي ﰲ وﻻية الوادي،
– حامد تواتي ،بدائرة بئر بوحوش ﰲ وﻻية سوق
أهراس،
– نورة بدري ،بدائرة الداموس ﰲ وﻻية تيبازة،
– أمحمـد نجاري ،بدائرة سيدي عمر ﰲ وﻻية تيبازة،
– سالم بردياف بورحلة ،بدائرة حمر العﲔ ﰲ وﻻية
تيبازة.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مرسوم رئاسي مؤّرخ في  25رمضان عام  14٣٩الموافق
 10يونيو سنة  ،201٨يتضمن إنهاء مهام كتاب
عامين للبلديات.
–––––––––––

– نورة بدري ،بدائرة اﳌرسى،
– غوتي شريفي ،بدائرة عﲔ مران.
وﻻية اﻷغواط :
– فوزي اﻷخضري ،بدائرة قصر اﳊيران،
– عبد الرحمن حميتر ،بدائرة سيدي مخلوف،
– الطاهر داري ،بدائرة حاسي الرمل،
– عصام باوية ،بدائرة بريدة،
– محم ـد رضوان خوري ،بدائرة الغيشة،
– عبد الرحمان بابراهيم ،بدائرة وادي مورة.
وﻻية أم البواقي :
– بشرة محي الدين ،بدائرة فكيرينة،
– رشيدة حسني ،بدائرة قصر صباحي،
– حسﲔ لعور ،بدائرة سيقوس.

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤٣٩
اﳌوافق  1٠يونيو سنة  ،2٠18تنهى مهام اﻵنسة والسادة

وﻻية باتنة :

اﻵت ـي ـة أسم ـاؤه ـم ،بصف ـت ـه ـم كـتـابـا عـامﲔ لـلـبـلـديـات اﻵتـيـة،

– امحم ـد مزيان ،بدائرة سريانة،

لتكليفهم بوظائف أخرى :
– عبد اﳊميد موايسي ،بلدية تيزي وزو،
– عبد اﳊليم بلعربي ،بلدية سيدي بلعباس،
– ندير بطﲔ ،بلدية قسنطينة،
– ع ـ ـ ـزال ـ ـ ـدي ـ ـ ـن ع ـ ـ ـيساني ،ب ـ ـ ـلـ ـ ـديـ ـ ـة اﳋروب ﰲ وﻻيـ ـ ـة
قسنطينة،
– نعيمة جازوﱄ ،بلدية بئر اﳉير ﰲ وﻻية وهران.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  14٣٩اﳌوافق

 10ي ـ ـ ـونـ ـ ـي ـو سنـة  ،201٨يـ ـ ـتضم ـ ـن ت ـ ـع ـ ـيﲔ رؤساء
دوائر ﰲ الوﻻيات.
–––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤٣٩

اﳌوافـق  1٠ي ـوني ـو سنـ ـة  ،2٠18ت ـع ـّي ـن ال ـس ـيدات واﻷوانـ ـس
والس ـادة اﻵتية أسم ـاؤهم ،رؤساء دوائر ﰲ الوﻻيات اﻵتية :

– محم ـد ﳌﲔ بن جمعة ،بدائرة منعة،
– فوزية نعامة ،بدائرة اﳌعذر،
– نذير عويدي ،بدائرة سڤانة،
– آسيا السبع ،بدائرة إشمول،
– سالم بردياف بورحلة ،بدائرة شمرة،
– إلياس العيداني ،بدائرة اﳉزار،
– أمﲔ قريمس ،بدائرة عﲔ توتة،
– عبد اﷲ حمودي ،بدائرة ثنية العابد،
– زين الدين بومرزوﭪ ،بدائرة تيمڤاد،
– اﳊاج بن شطة ،بدائرة رأس العيون،
– عبد العزيز جوادي ،بدائرة مروانة.
وﻻية بجاية :
– محم ـد أرزقي إبريش ،بدائرة أميزور،
– صديق بن جارو ،بدائرة ﲤزريث،

وﻻية أدرار:

– عبد اﳊميد موايسي ،بدائرة سوق اﻻثنﲔ،

– حسان مرابطي ،بدائرة تسابيت،

– خالد خطراوي ،بدائرة تيشي،

– أحمد معطي ،بدائرة تينركوك،

– رابح فليسي ،بدائرة إغيل عﲇ،

– محم ـد لنصاري ،بدائرة أوغروت.

– مليكة طالبي ،بدائرة أوقاس،

وﻻية الشلف :

– سليم مرداسي ،بدائرة أذكار،

– عبد اﳌجيد غايب ،بدائرة الشلف،

– عبد الفتاح بن قرقورة ،بدائرة أقبو،
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30

 1٩ذو القعدة عام  14٣٩هـ
أّول غشت سنة  201٨م

– مسعود سعيدي سياف ،بدائرة صدوق،

– أحمد عيسى ،بدائرة باب العسة،

– عبد اﳊكيم فقراوي ،بدائرة تازمالت،

– أمينة بلعروسي ،بدائرة فﻼوسن،

– نور الدين حمودي ،بدائرة أوزﻻڤن،

– مسعود عبدﱄ ،بدائرة بن سكران،

– عﲇ بورغود ،بدائرة سيدي عيش،

– خيرة تﲇ ،بدائرة حناية،

– رشيد شحات ،بدائرة القصر،
– دليلة بن عيش ،بدائرة بني معوش.
وﻻية بسكرة :
– محمود ﳊﲇ ،بدائرة بسكرة،
– محي الدين سليماني ،بدائرة سيدي عقبة،
– ابراهيم بوقنونو ،بدائرة القنطرة،

– يحي يحياتن ،بدائرة مغنية،
– محم ـد شلف ،بدائرة ندرومة.
وﻻية تيارت :
– محم ـد بن اﳌواز ،بدائرة مردوسة،
– محم ـد عبد الوارث ،بدائرة عﲔ ذهب،
– بارودي مبارك ،بدائرة مهدية،
– عبد الكرﱘ لعموري ،بدائرة السوقر،

– صالح بوعﲇ ،بدائرة الوطاية،

– بلقاسم بودية ،بدائرة مغيلة،

– سليمان محمة ،بدائرة جمورة،

– شريف بوركايب ،بدائرة فرندة،

– معمر معمري ،بدائرة أورﻻل.

– تواتي بن شهيدة ،بدائرة وادي ليﲇ،

وﻻية بشار:

– عمار عجال ،بدائرة حمادية.

– نصر الدين عصماني ،بدائرة اﻷحمر،

وﻻية تيزي وزو :

– موسى دهيني ،بدائرة إقﲇ،

– زوبير عيسى الباي ،بدائرة تيزي غنيف،

– عبد النبي بلميلود ،بدائرة الواطة،

– يوسف سرﱘ ،بدائرة تيزي راشد،

– محم ـد غريسي بن يوسف ،بدائرة كرزاز.

– أحمد كداوة ،بدائرة معاتقة،

وﻻية البليدة :

– أمحم ـد طكوش ،بدائرة بوزڤن،

– ندال محمود برشاد ،بدائرة بوعينان،

– بوعﻼم علواش ،بدائرة واضية،

– مختار العون ،بدائرة موزاية،

– عيسى عيسات ،بدائرة تيڤزيرت،

– محم ـد بوصبيعة ،بدائرة مفتاح.

– فتحي بوزايد ،بدائرة بوغني،

وﻻية البويرة :

– جمال آيت حمودة ،بدائرة واسيف،

– زهرة بوصبع ،بدائرة سوق ﳋميس،

– حسينة أدرار ،بدائرة بني يني.

– الياس حداد ،بدائرة اﳊيزر،

وﻻية اﳉلفة :

– عيسى عزيز بوراس ،بدائرة اﻷخضرية،

– أحمد مكي ،بدائرة حاسي بحبح،

– فاطمة الزهراء بلحسﲔ ،بدائرة الهاشمية،

– سمير سليماني ،بدائرة اﻹدريسية،

– مزيان آيت عﲇ ،بدائرة بشلول،

– الصادق حجار ،بدائرة مسعد،

– عمر بوطهراوي ،بدائرة عﲔ بسام.

– عمار مشيش ،بدائرة دار الشيوخ.

وﻻية تامنغست :
– حمزة باصالح ،بدائرة إنغار.
وﻻية تبسة :

وﻻية جيجل :
– جلول شبوي ،بدائرة جيجل،
– أمحم ـد نجاري ،بدائرة العوانة،

– ﷴ زغماش ،بدائرة تبسة،

– محم ـد دعدوش ،بدائرة زيامة اﳌنصورية،

– سماعﲔ سماعي ،بدائرة مرسط،

– عﻼوة حاج الطيب ،بدائرة اﳌيلية،

– عبد الوهاب بن رامول ،بدائرة العقلة،

– وهاب بومنجل ،بدائرة سيدي معروف،

– عبد اﷲ قجيبة ،بدائرة الونزة،

– بن عيسى محم ـد اﻷمﲔ رزقي ،بدائرة العنصر،

– بلقاسم بن عﲇ شريف ،بدائرة أم عﲇ.

– عبد اﳊليم شلوﰲ ،بدائرة جيملة.

وﻻية تلمسان :

وﻻية سطيف :

– بن عبد اﷲ شايب الدور ،بدائرة صبرة،

– بسعد مناصر ،بدائرة بني عزيز،

– عبد اﳊليم بن براهيم ،بدائرة بني سنوس،

– عمار شتيرات ،بدائرة بئر العرش،
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– مولود مصارة ،بدائرة ڤجال،

– صادق سبية ،بدائرة اﳋروب،

– ندير بطﲔ ،بدائرة جميلة،

– عمر ربعي ،بدائرة عﲔ عبيد،

– اﳊاج فارسي ،بدائرة عﲔ وﳌان،

– العربي بوزيان ،بدائرة ابن زياد.

– محفوظ زكريفة ،بدائرة عﲔ أزال،

وﻻية اﳌدية :

– قاسي عمران ،بدائرة ڤنزات،

– عبد السﻼم لعﻼوي ،بدائرة عﲔ بوسيف،

– ﷴ الطاهر براشن ،بدائرة بوڤاعة،

– سعد شنوف ،بدائرة السواڤي،

– تواتي صدوقي ،بدائرة حمام ڤرڤور.

– امحم ـد قصار ،بدائرة العزيزية،

وﻻية سعيدة :

– عبد القادر خالفة ،بدائرة سغوان.

– سعيد خليل ،بدائرة سعيدة،

وﻻية مستغاﱎ :

– خيرة خديدي ،بدائرة يوب،

– حسن جاري ،بدائرة مستغاﱎ،

– زبير كحﻼلو ،بدائرة سيدي بوبكر.

– جيﻼﱄ يحمي ،بدائرة حاسي معمش،

وﻻية سكيكدة :

– خالد دحماني ،بدائرة عﲔ تادلس،

– حدة شرﰲ ،بدائرة اﳊدائق،

– جلول حامد ،بدائرة خير الدين،

– محم ـد ناصر خالدي ،بدائرة عزابة،

– سليمان صدوق ،بدائرة بوقيراط.

– مراد حدادة ،بدائرة القل،

وﻻية اﳌسيلة :

– بشير غجاتي ،بدائرة زيتونة،

– عيسى عروى ،بدائرة اﳌسيلة،

– فيصل عمروش ،بدائرة سيدي مزغيش.

– فرحات عرامي ،بدائرة أوﻻد دراج،

وﻻية سيدي بلعباس :

– عبد اﳌجيد بن عيسى ،بدائرة خبانة،

– سالم غربي ،بدائرة مصطفى بن براهيم،

– عبد القادر سماوي ،بدائرة عﲔ اﳊجل،

– رشيد مواسي ،بدائرة سيدي عﲇ بوسيدي،

– سمير نفلة ،بدائرة بوسعادة،

– سليمان مسري ،بدائرة مرحوم،

– عبد اﷲ بلعيد ،بدائرة أوﻻد سيدي إبراهيم،

– رشيد بن يوسف ،بدائرة سيدي ﳊسن،

– مبروك أوﻻد عبد النبي ،بدائرة عﲔ اﳌلح،

– بوحجر معطﲇ ،بدائرة موﻻي سليسن،

– يحي قرزو ،بدائرة مجدل،

– عﲇ عابد مراين ،بدائرة مرين،

– قويدر بوزينة ،بدائرة جبل مسعد.

– عبد القادر حضري ،بدائرة رأس اﳌاء،

وﻻية معسكر :

– نور الدين سعيداني ،بدائرة سفيزف،

– فتحي قادة قلوشة ،بدائرة تيغنيف،

– عبد القادر بركوك ،بدائرة سيدي عﲇ بن يوب.

– خيرة بوبصلة ،بدائرة عﲔ فكان،

وﻻية عنابة :

– محجوبة صندوق ،بدائرة عوف،

– إبراهيم غميرد ،بدائرة البوني،

– جيﻼﱄ قادري ،بدائرة عﲔ فارس،

– إبراهيم خزان ،بدائرة عﲔ الباردة،

– محفوظ بن فليس ،بدائرة سيڤ،

– نور الدين بولغالغ ،بدائرة شطايبي.

– العربي بوراس ،بدائرة عكاز،

وﻻية ڤاﳌة :

– محم ـد اﻷمﲔ سنوسي ،بدائرة اﳌـحمدية.

– عبد اﳌجيد حيمر ،بدائرة ڤاﳌة،

وﻻية ورقلة :

– صالح بعزيز ،بدائرة وادي الزناتي،

– براهيم بوشاشي ،بدائرة ورقلة،

– الطيب حطابي ،بدائرة اﳋزارة،

– محم ـد ناصر بوكرش ،بدائرة اﳊجيرة،

– أحمد بلقنﲔ ،بدائرة بوشڤوف،

– نور الدين سﻼمي ،بدائرة مڤرين،

– عبد اﳊميد سفاري ،بدائرة هيليوبوليس.

– مسعود بن حمو ،بدائرة البورمة.

وﻻية قسنطينة :

وﻻية وهران :

– كمال حاجي ،بدائرة حامة بوزيان،

– نور الدين فليتي ،بدائرة بئر اﳉير،

– ميلود فﻼحي ،بدائرة زيغود يوسف،

– كمال نويبات ،بدائرة عﲔ الترك.
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وﻻية البيض :

– احسن زغدود ،بدائرة أوﻻد دريس،

– محمود جكال ،بدائرة روقاسة،

– احسن بن تونسي ،بدائرة اﳊدادة،

– نعيمة بن دبيش ،بدائرة شﻼلة.

– صباح بوفرح ،بدائرة بئر بوحوش،

وﻻية برج بوعريريج :

– عمار مكرود ،بدائرة مداوروش،

– أحمد بن يوسف ،بدائرة برج زمورة،

– فؤاد قديري ،بدائرة أم العظاﱘ.

– محم ـد دﻻل ،بدائرة عﲔ تغروت،

وﻻية تيبازة :

– عبد الكمال بوشمال ،بدائرة جعافرة.

– ليﲆ عمور ،بدائرة حجوط.

وﻻية بومرداس :

وﻻية ميلة :

– محم ـد عﲇ سريدي ،بدائرة بومرداس،

– عبد اﷲ بوڤرن ،بدائرة تﻼغمة،

– يوسف سي بشير ،بدائرة بودواو،

– ابراهيم بن زماموش ،بدائرة رواشد،

– جمال حدو ،بدائرة يسر،

– عبد اﳌالك بوتسطة ،بدائرة ڤرارم ڤوڤة،

– ﷴ نجيني ،بدائرة دلس،
– إدير مدبب ،بدائرة خميس اﳋشنة.
وﻻية الطارف :
– اسماعيل زكرامي ،بدائرة الطارف،
– بلقاسم بوقرة ،بدائرة بوحجار،
– عبد اﳊميد خياري ،بدائرة بن مهيدي.
وﻻية تيسمسيلت :
– ناصر سبع ،بدائرة برج بونعامة،
– عبد القادر براوي ،بدائرة برج اﻷمير عبد القادر.
وﻻية الوادي :
– عبد الوهاب موﻻي ،بدائرة الوادي،
– باديس مختار ،بدائرة قمار،
– مسعود معيوف ،بدائرة رقيبة،
– مبارك بوفجيغن ،بدائرة حاسي خليفة،
– عزالدين حمادي ،بدائرة طالب العربي،
– حامد تواتي ،بدائرة مقران،
– قاسم خليﲇ حجيري ،بدائرة مية وانسة.

– اﳌهري طراد ،بدائرة سيدي مروان،
– ارزقي بريكي ،بدائرة ترعي بينان.
وﻻية عﲔ الدفﲆ :
– فريد خدﱘ ،بدائرة اﳋميس،
– كريمة درقاوة ،بدائرة حمام ريغة،
– عبد اﳊليم بلعربي ،بدائرة جندل،
– عبد اﳊميد عطوي ،بدائرة عﲔ اﻷشياخ.
وﻻية النعامة :
– عبد ربي مؤدن ،بدائرة موغرار.
وﻻية عﲔ ﲤوشنت :
– نعيمة جازوﱄ ،بدائرة عﲔ الكحيل،
– ربيع واﱄ ،بدائرة حمام بوحجر،
– بوسيف بلبشير ،بدائرة العمرية،
– ﷴ عمار ،بدائرة ولهاصة الغرابة.
وﻻية غرداية :
– اﳉمعي قارة ،بدائرة غرداية،

وﻻية خنشلة :

– فرحي زروال ،بدائرة بريان،

– فريد بوناب ،بدائرة خنشلة،

– عابد قرجوج ،بدائرة زلفانة.

– ناصر الدين بلواعر ،بدائرة قايس،

وﻻية غليزان :

– عزالدين عيساني ،بدائرة بوحمامة،

– عﲇ سعيدي ،بدائرة وادي رهيو،

– الطاهر شتيح ،بدائرة ششار،

– محم ـد بوزيدي ،بدائرة عمي موسى،

– مبروك تباني ،بدائرة أوﻻد رشاش.

– بن عامر يوسفي ،بدائرة زمورة،

وﻻية سوق أهراس :

– ساعد نمس ،بدائرة جديوية،

– رشيد بوقارة ،بدائرة سوق أهراس،

– محم ـد بن صفية ،بدائرة عﲔ طارق،

– مسعود بولعراس ،بدائرة سدراتة،

– فتحي بلمصطفى ،بدائرة رمكة،

– قدور كموش ،بدائرة مشروحة،

– عابد سليماني ،بدائرة منداس.
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