
  قانون العقوبات العسكري
  ٢٧/٢/١٩٥٠ تاريخ ٦١الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 

  
دو      شمل أراضي الع ة ت ورات الداخلي رب أو الث ن الح ي زم ة ف سكرية المؤلف اآم الع ة للمح صالحية اإلقليمي إن ال

  .المحتلة وجميع المناطق التي تعين في مرسوم تشكيلها
  

   ١المادة 
  : ة  ينظر في القضايا العسكري-١
  
  .  قاض فرد واحد أو أآثر في آل لواء أو قطعة مماثلة-آ
  .  محكمة عسكرية دائمة مرآزها دمشق ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر-ب

ام للجيش                         د الع راح القائ ى اقت اًء عل ة بمرسوم يصدر بن ة أو مؤقت اآم أخرى دائم أليف مح يجوز عند الضرورة ت
  . لحة يعين فيه صالحياتهاوالقوات المس

  .  محكمة تمييز عسكرية-ج
  

   ٢المادة 
وات               محاآم عسكرية  إنشاءيمكن زمن الحرب     تابعة للجيش بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح القائد العام للجيش والق

ة في م     واألصول الصالحيةالمسلحة للنظر وفقا لقواعد      اطق   المنصوص عليها في هذا القانون في الجرائم الواقع ن
  . القتال أو االحتالل الحاصلين من الجيش السوري الذي تلحق به هذه المحاآم

  
   ٣المادة 

  : ينظر القاضي الفرد 
  
  .  آافة المخالفات والجنح-١
ع     األسلحة في آافة جرائم     -٢ دة والمتفجرات من جمي واع  والقطع المفصولة عنها والذخائر واألعت ع   األن  والتي تق

  .  العرفية مهما آانت صفة مرتكب هذه الجرائماألحكاموفي المناطق التي تعلن فيها زمن الحرب والطوارئ 
  

   ٤المادة 
سند  ان الجرم الم و آ سكرية ول ة الع ام المحكم اآم أم ضباط فيح ين من ال ان الظن ا إذا آ هأم دخل باختصاص إلي  ي

  القاضي الفرد 
  

   ٥المادة 
  . حدود منطقة صالحيتهيعقد القاضي الفرد جلساته حيثما تدعو الحاجة في 

  
   ٦المادة 

  .  الموجزة اآلتي بيانهااألصوليطبق القاضي الفرد في جميع المخالفات وفي أنظمة السير 
  

   ٧المادة 
انون         -١ ذا الق ة به ترسل الضبوط المتعلقة بجميع المخالفات وبجنح السير إلى القاضي الفرد حسب األصول المعين

  . فعل قانونًا بدون دعوة المدعى عليهفيحكم بالعقوبة التي يستوجبها ال
  
  .  يصدر القاضي الفرد حكمه في مهلة عشرة أيام-٢
  

   ٨المادة 
  : أيضايشمل القرار القاضي بالعقوبة على ذآر الفعل ووصفه والنص القانوني المنطبق عليه ويصرح فيه 

  
  . اليوم التالي لتبليغه إياه إن القرار يصبح نافذا إذا لم يعترض المحكوم عليه خالل خمسة أيام من -١
  ..  إن العقوبة تزداد حتما بمقدار نصفها إذا رد االعتراض-٢
  



   ٩المادة 
  . ٨ في المادة المبينة األحوال ويبلغ النائب العام القرار الصادر في بالعقوبة يبلغ المحكوم عليه القرار القاضي -١
  
  . إليه القرار المبلغ  لكل من المحكوم عليه والنائب العام أن يعترض على-٢
  
ى                  -٣ دون عل ه أن يعترض بتصريح ي وم علي ه يحق للمحك  يجري التبليغ واالعتراض وفقا لألصول العادية اال أن

  . المهلةسند التبليغ آما إن له أن يسقط حقه باالعتراض قبل انقضاء 
  

   ١٠المادة 
  .  يرجع المحكوم عن اعتراضه المحاآمة العادية مالمألصول اعلنية وفقينظر باالعتراض في جلسة 

  
   ١١المادة 

صفها         إذا  دار ن ا بمق ا حتم وم به ة المحك زداد العقوب ان فت بب آ راض ألي س رد   .رد االعت صادر ب رار ال إن الق
  . االعتراض قابل للطعن بطريق النقض آسائر القرارات الصادرة عن القاضي الفرد

  
   ١٢المادة 

ه       إلسقاط مدة االعتراض أو      عندما يصبح الحكم نهائيا إما النقضاء      -١ ر    المحكوم عليه حقه في ا ل راض  دوإم  االعت
م            إلىعند وقوعه وانقضاء مدة الطعن بالنقض فيه يرسل الكاتب            النائب العام في مدة خمسة أيام خالصة عن الحك

  . يذآر فيها انه صالح للتنفيذ
  
  .  ليرات سوريه بقرار من القاضي الفرد لم يراع الكاتب أحكام هذه المادة يغرم بخمس ليرات حتى عشروإذا -٢
  

   ١٣المادة 
سير تخضع                            دا عن جنح ال ضايا الجنح ع ة في ق إن أصول المحاآمة لدى القاضي الفرد وممارسة طرق المراجع
  . للقواعد واألصول المختصة بالقضايا التي هي من صالحية قاضي الصلح فيما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون

  
   ١٤المادة 

  . لف المحكمة العسكرية الدائمة من رئيس وعضوينتتأ
  

   ١٥المادة 
ة                 -١ راض إذا آانت غيابي ة لالعت ردين قابل ضاة المنف  إن األحكام الصادرة عن المحاآم العسكرية الدائمة وعن الق

  . ضمن مهلة خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ الحكم
  
  . ستثني بنص خاص اابلة للطعن بطريق النقض اال ما جميع األحكام الصادرة عن هذه المحاآم ق-٢
  

  . مهلة التمييز ثمانية أيام
  . تبدأ بحق المحكوم عليه من اليوم الذي تفهيم الحكم الوجاهي أو انتهاء مهلة االعتراض في الحكم الغيابي

صادرة عن القاضي    وتبدأ بحق النائب العام من يوم صدور الحكم عن المحاآم الدائمة ومن يوم وصول األحكام ا                ل
  . الفرد إلى ديوانه للمشاهدة

   الصادرة األحكامعلى القاضي الفرد أن يرسل لديوان النيابة العامة اضبارات جميع 
اريخ                م الوجاهي أو من ت اريخ صدور الحك د  للمشاهدة خالل مدة عشرة أيام تبدأ من ت راض في   ةانقضاء م  االعت

  . الحكم الغيابي
  
  .  من هذا القانون١٣ - ٧ في المواد المبينةصول  آل ذلك باستثناء األ-٣
  
دا         -٤ ز ع ه للتميي ر تابع ة غي ة العام  ان األحكام الصادرة بحق العسكريين زمن الحرب وفي حالتي الحرب والتعبئ

  . اإلعداماألحكام المتضمنة عقوبة 
  

   ١٦المادة 
  : يعين لدى المحكمة العسكرية 



  
  . معاون أو عدة معاونين نائب عام يلحق به عند االقتضاء -آ
  .  قاضي تحقيق أو أآثر-ب
  

   ١٧المادة 
ة يمارس النائب العام ومعاونوه الصالحيات الممنوحة لقضاة النيابة العامة بمقتضى          ـا    األنظم ذة فيم وانين الناف  والق

  . اليتعارض مع أحكام هذا القانون
  

   ١٨المادة 
  .  من اختصاص المحكمة العسكريةعلى النائب العام أن يالحق جميع الجرائم التي هي

  
   ١٩المادة 

ام أن يجري    -١ ب الع دعي الشخصي يحق للنائ شاآي صفة الم اذ ال ى اتخ ام عل دما تتوقف دعوى الحق الع  عن
يس عسكريا        االمتضرر فيم المالحقة بناء على شكوى      يس للمدعي          .  إذا آان المدعى عليه ل ان عسكريا فل ا إذا آ أم

  .  العام إال بموافقة النيابة العامة وإذن المراجع اآلمرة بالمالحقةالشخصي أن يحرك دعوى الحق
  
شاآي عن دعواه أن                   -٢ ة رغم رجوع ال ان العام  إذا آان المتضرر من العسكريين فلقيادة الجيش أو رئاسة األرآ

  . تطالب متابعة النظر بالدعوى إذا رأت ضرورة لذلك
  

   ٢٠المادة 
ام أن القضية       نإذا تبي  د                          للنائب الع ا في الحال أو بع رر حفظه ه أن يق سبب من األسباب فل ة ل ستوجب المالحق  الت

  . إجراء تحقيق وال بد له من أخذ موافقة مدير العدلية العسكرية على قرار الحفظ قرار الحفظ
  

   ٢١المادة 
ل                     -١ ه أن يحي ة فعلي وع الجناي ان الجرم من ن ة وآ ستوجب المالحق ام أن القضية ت ى   إذا تبين للنائب الع  القضية إل

  . قاضي التحقيق
  
ا         إلى  إذا تبين أن الجرم من نوع الجنحة له إما أن يحيل القضية رأسا              -٢ ا أن يحيله ى المحكمة بادعاء مباشر وإم  إل

  . قاضي التحقيق وذلك بعد صدور أمر المالحقة وفقا ألحكام هذا القانون
  

   ٢٢المادة 
  . ينظم النائب العام مذآرة اإلتهام

  
   ٢٣المادة 

 في هذا القانون يقوم قضاة التحقيق بالتحقيق وفقا لألصول المنصوص عليها في             المبينةفيما خال األصول الخاصة     
  . القانون العام

  
   ٢٤المادة 

ة  إذا -١ رار بإحال ذ ق ه يتخ ضية فإن ة الق صة برؤي ر مخت سكرية غي ضائية الع سلطة الق ق أن ال  رأى قاضي التحقي
  .  السلطة المختصةإلىالقضية 

  
ه                  -٢ ع محاآمت رارا بمن  وإطالق  إذا رأى أن الفعل اليشكل جرما أو لم تقم ضد المدعى عليه أدلة آافية فإنه يتخذ ق

ه مايوجب           إلى هذا القرار    - إبطاء دون   -يبلغ قاضي التحقيق    .ن آان موقوفا  ‘سراحه إ   النائب العام الذي إن لم ير ب
  .  رئيس األرآان العامةإلىالتمييز يبلغه فورا 

  
ة              األرآانيؤمن رئيس    ه أن يفرض عقوب ضباطية  تنفيذ هذا القرار ويحق ل ان الفعل           ان ذلك وآ  إذا رأى ضرورة ل

  . يشكل جرما مسلكيا
  
رر                    -٣ ه يق  إذا رأى قاضي التحقيق أن الفعل يشكل جنحة أو مخالفة تدخل ضمن اختصاص القضاء العسكري فإن

  . االختصاصفرد ذي  المحكمة العسكرية أو القاضي الإلىإحالة الظنين 



  
ى              -٤ ه عل ين وإحالت ام الظن  أذا آان الجرم يستلزم عقوبة جنائية وآانت األدلة متوفرة فإن قاضي التحقيق يقرر إته

  .  على األمر بإلقاء القبض على المتهم والنقلةقرار اإلحال لالعسكرية ويشتمالمحكمة 
  

   ٢٥المادة 
ق تضمن توقيف ع              راج عن عسكري موقوف           آل قرار صادر عن قاضي التحقي ذ ع   سكري أو اإلف ق   نينف  طري

  . والقرارات المماثلة الصادرة عن القضاة الفرد تنفذ عن طريق رئيس األرآان أو آمر المنطقة. رئاسة األرآان
  

   ٢٦المادة 
ة              ة بتخلي رارات المتعلق دا الق القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق غير قابلة ألي طريق من طرق المراجعة ماع
ات           ة في الجناي زوم المحاآم صادرة بل ات والجنح وال السبيل والقرارات النهائية الصادرة بمنع المحاآمة في الجناي
اريخ         ام من ت فقط فهي قابلة للتمييز لنقص في الشكل أو مخالفة للقانون ضمن مهلة خمسة أيام تبدأ بحق النائب الع

ذي ي          ة             إيداع القرار للمشاهدة وبحق الظنين من اليوم ال ودع النياب ق أن ي ى قاضي التحقي ه وعل ه إلي اريخ تبليغ ي ت ل
  . العامة هذه القرارات خالل أربع وعشرين ساعة للمشاهدة

  
   ٢٧المادة 

  :  الضابطة العدلية العسكرية وظائفيمارس 
  
  .  النائب العام ومعاونوه وقضاة التحقيق-١
  .  القضاة الفرد-٢
اء                 الضباط الذين يعينهم لهذه الغاية ر      -٣ ام وضباط ونقب درك الع د ال ه أو قائ وم مقام ئيس األرآان العامة أو من يق

  . شرطة الجيش والدرك
ق بمرؤ      -٤ ا يتعل ل فيم افر وآ ارز والمخ ع والمف صال والمواق سرايا واألف واد ال واء وق ر الل الجرائم  و آم يه وب س

  . وذلك بعد تحليفهم اليمين القانونية. العسكرية المرتكبة ضمن منطقته
  
درك تن ن ال ة م ضابطة العدلي درحصر وظائف ال سكريي ال سكريي كبع ن الجيش بع ة م ضابطة العدلي ط ، وال  فق

  .  في حالة التعذرإالالجيش 
  

   ٢٨المادة 
  :  العدلية أن يحلفوا قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التاليةالضابطة على ضباط -١
  

  )) بشرف وأمانة إليأقسم باهللا العظيم أن أقوم بالوظيفة التي تسند ((
  
  .  الفرد العسكرييأمام القاض يؤدى هذه اليمين عالنية أمام المحكمة العسكرية أو -٢
  

   ٢٩المادة 
سكرية        اآم الع صاص المح ن اخت ي م ي ه الجرائم الت ق ب ا يتعل سكرية فيم ة الع ضابطة العدلي باط ال ع ض يتمت

  . ةبالجرائم العام بالصالحيات نفسها التي تتمتع بها الضابطة العدلية فيما يتعلق
  

   ٣٠المادة 
شهود أن    ة الجرم الم ي حال ة ف ضابطة العدلي ضباط ال دليون عسكريون يحق ل اك ضباط ع م يكن هن وا إذا ل يتعقب

ا مالجرائ  سكرية ام اآم الع ي هي من اختصاص المح اء   الت ام   بن ى طلب النائب الع هعل ق ومعاوني ضاة التحقي  وق
  .  بالحادثةالعدلية العسكريوفي هذه الحالة عليهم أن يخبروا فورا الضابطة . من تلقاء أنفسهم العسكريين ، وإما

  
   ٣١المادة 

ضابط             شاريها ب ستبدل أحد مست ى أن ي ز عل ة التميي ة في محكم تتألف محكمة التمييز العسكرية من الغرفة الجزائي
  . التقل رتبته العسكرية عن عقيد

  
   ٣٢المادة 

  : تنظر محكمة التمييز العسكرية في 



  
  .  األحكام والقرارات القابلة للتمييز الصادرة عن المحاآم العسكرية وقضاة التحقيق العسكريين-آ 
  .  تعيين المرجع-ب
  .  نقل الدعوى-ج
  .  طلبات إعادة المحاآمة-د
  

   ٣٣المادة 
ة في محكم              األصولتتبع محكمة التمييز العسكرية في أعمالها        ة الجزائي دى الغرف ة ل ة المطبق ز ، إال      العام ة التميي

ك                 االمميز نقص أنها إذا وجدت في القرار       ى ذل  أو خطأ في الشكل اليؤثر على جوهر الموضوع اآتفت باإلشارة إل
  . مع التصديق

  
   ٣٤المادة 

 يجب أن يكون رئيس المحكمة ضابطًا ال تقل رتبته العسكرية عن رائد أو قاضيًا مدنيًا من قضاة المرتبة الثانية     -١
  على األقل 

  .  يجب أن يكون عضوا المحكمة من الضباط على أن ال تقل الرتبة العسكرية لكل منهما عن رتبة رئيس-٢
  .  إذا آانت المحكمة مؤلفة من ثالثة ضباط وجب أن يكون أحدهم مجازًا في الحقوق-٣
دم أو قاضياً           -٤ ه     يجب أن يكون النائب العام إما ضابطًا حقوقيًا ال تقل رتبته العسكرية عن مق ل درجت دنيًا ال تق  م

  . عن المرتبة الثانية
ضائية       -٥ ه الق ل درجت  يجب أن يكون قاضي التحقيق إما ضابطًا ال تقل رتبته العسكرية عن رئيس أو قاضيًا ال تق

  . عن المرتبة الثالثة
وقيين      -٦ ضباط الحق ى أن ال   يجب أن يكون معاونوا النائب العام وقضاة التحقيق المالزمين وقضاة الفرد من ال  عل

  . تقل رتبهم العسكرية عن رتبة مالزم أول
وات     -٧ يش والق ام للج د الع راح القائ ى اقت اًء عل صدر بن وم ي ضباط بمرس ن ال سكرية م اآم الع ضاة المح ين ق  يع

  . المسلحة
  .  ويجوز عند االقتضاء إسناد مناصب القضاة المدنيين إلى قضاة دون المراتب المذآورة-٨
  

   ٣٥المادة 
  : ضاة القضاء العسكري من يؤخذ ق

  
  .  الضباط الحقوقيين الذين دخلوا الجيش بمسابقة عامة-آ
  .  الضباط خريجي الكلية العسكرية والحائزين على شهادة الحقوق-ب
ضًا شهريًا         -ج  القضاة الداخلين في مالك وزارة العدلية والمنقولين إلى القضاء العسكري ، وهؤالء يتقاضون تعوي

  .  القائد العام للجيش والقوات المسلحة على أن ال يتجاوز ربع الراتب غير الصافييحدد بقرار من
سكري        -د ضاء الع ى الق ولين إل دنيين المنق ضاة الم ى الق د إل سلحة أن يعه وات الم يش والق ام للج د الع ق للقائ  يح

  . بمناصب الحكم أو قضاة النيابة
  

   ٣٦المادة 
ون للم       -١ دنيون المنقول وليتهم القضاء العسكري خاضعين لنظام القضاء                   يبقى القضاة الم اء ت اآم العسكرية أثن ح

أديبهم  رقيتهم وت ق بت ا يتعل ل م ي آ ة ف وزارة العدلي ابعين ل دني وت ضاء . الم ى الق ل وقت إل ي آ ادتهم ف ن إع ويمك
  . وأما في أثناء الحرب فيخضعون لألنظمة العسكرية إال في ما يتعلق بأمر ترقيتهم. المدني

  
سلحة                     ويجري   -٢ وات الم ام للجيش والق د الع ة القائ انتدابهم بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدلية وموافق

  . وبعد موافقتهم الخطية
  

   ٣٧المادة 
سكرية   اآم الع ي المح ال النصاب ف دبين إلآم ضاة المنت دب الق سلحة أن ينت وات الم ام للجيش والق د الع يجوز للقائ

  . ة التحقيق أو النيابة العامةالدائمة أو للقيام بأعمال قضا
  

   ٣٨المادة 
  . اليجوز نقل أي قاضي عسكري قبل انقضاء سنه على تسميته في آل وظيفة قضائية إال للضرورات القصوى



  
ك خالل شهر                              رة واحدة آل سنة ويكون ذل ضاة م ين الق نقالت ب في غير حاالت الضرورات القصوى تجري الت

  . تموز
  

   ٣٩المادة 
ضاة ال ك          إن الق ع ذل ون م رة ويبق دفاع مباش وزارة ال ابعين ل ضاء ت وليهم الق اء ت ون أثن دائمين يكون سكريين ال ع

ة                  أثناء خاضعين لألنظمة العسكرية العامة ، ولكن اليجوز       ة عسكرية أو هيئ ام محكم الوا أم وليهم القضاء أن يح  ت
ام للجيش وا                تحقيق أو  د الع سلحة أو بمرسوم جمهوري         أن ينزل بهم عقوبة انضباطية إال بأمر من القائ وات الم لق

  . حسب درجاتهم
  

   ٤٠المادة 
رد أو أحد                             -١ ة عسكرية يكون قاضيها الف ام محكم سلحة أم وى الم  اليجوز أن تجري محاآمة أحد من رجال الق

  .  منه في الرتبة العسكريةىفيها أدنقضاتها أو قاضي التحقيق 
  
ذا             أو دائرة التحقيق من    المحكمة وإذا تعذر تشكيل     -٢ ا ه  القضاة العسكريين المتوفرة فيهم الشروط التي نص عليه

ة                   ر العدلي راح وزي ى اقت اء عل القانون فيجب تشكيلها أو إآمال نصابها من قضاة مدنيين يعينون بمرسوم يصدر بن
  . وموافقة القائد العام للجيش والقوات المسلحة

  
   ٤١المادة 

اب من            يقوم باألعمال القلمية لدى المحاآم العسك      -١ ة مالزم أو مالزم أو ل وعدد من الكت اب برتب يس آت رية رئ
  . النقباء أو من المستخدمين المدنيين

  
  :  ويكون فضال عن ذلك لدى آل محكمة عسكرية -٢
  
  .  نقيب يوآل إليه بنوع خاص السهر على األبنية وحفظ األوراق واألشياء الجرمية ويقال له حافظ-آ
  . د للقيام بوظائف المحضرين والسعاة عدد من العرفاء واألفرا-ب
  

   ٤٢المادة 
ـن              دفاع أومــ دنيين في وزارة ال دى القضاء العسكر ي من العسكريين أو من المستخدمين الم يعين المساعدون ل

  . المساعدين العدليين
  

   ٤٣المادة 
  .  يخضع المساعدون لدى القضاء العسكري لألنظمة العسكرية-١
  
ساعدين -٢ دد الم دد ع يش     يح ام للج د الع ن القائ رار م سكري بق ضاء الع دى الق سلح ل وات الم  ويتقاضون ةوالق

  . رواتبهم من موازنة وزارة الدفاع
  

   ٤٤المادة 
ى صالحيات مساعدي                       اآم العسكرية وعل سجالت في المح ى مسك ال ام عل انون الع ة في الق تطبق القواعد المبين

  . القضاء العسكري وواجباتهم
  

   ٤٥المادة 
أليف                     تح -١ ردين ، بالمرسوم المتضمن ت ضاة المنف اآم العسكرية والق دد الصالحية اإلقليمية ومراآز العمل للمح

  . هذه المحاآم
  
  .  يجوز تعديل هذه الصالحية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة-٢
  

   ٤٧المادة 
  : تختص المحاآم العسكرية في 

  



  .  عليها في الباب ا ألول من الكتاب الثاني من هذا القانونصعسكرية المنصوال الجرائم -١
صالح             -٢ شغلها العسكريون ل ي ي ياء الت اآن واألش  الجرائم المرتكبة في المعسكرات والمؤسسات العسكرية واألم

  . الجيش والقوى المسلحة
  .  الجرائم التي ترتكب ضد مصالح الجيش مباشرة-٣
  . حت المحاآم العسكرية حق البت فيها بموجب األنظمة والقوانين الخاصة الجرائم التي من-٤
ذه   الماسة  الجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في األراضي السورية وجميع الجرائم            -٥  بمصالح ه

ام ويمكن م                   ذه األحك ات خاصة تخالف ه سورية اتفاق ة ال ين الحكوم ا وب ذه  الجيوش إال إذا آان بين حكوماته نح ه
ر                    سلحة ووزي وات الم ام للجيش والق د الع راح القائ ى اقت اء عل المحاآم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بن

  العدلية حق النظر في جميع أو بعض الجرائم المخلة بأمن الدولة الداخلي 
ة ب       ١٢٣ الجرائم المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة         -٦ انون والمرتكب واسطة المطبوعات     من هذا الق

تئناف فتكون                         فعلى اختال  دا االس انون المطبوعات ، ع ا في ق ام المنصوص عنه  أنواعها ، على أن تطبق األحك
  . قرارات المحكمة العسكرية خاضعة للتمييز فقط وفقا ألحكام قانون أصول المحاآمات العسكرية

  
  ٤٨المادة 

  
  
  

   ٥٠المادة 
  : نت جنسيتهم  المحاآم العسكرية أيا آاأماميحاآم 

  
ون -آ سلحة أو المنتم وى الم ي الجيش أو الق ستخدمون ف ضباط الم ى ال سلطة إل ن ال رار م ألف بق وة عسكرية تت  ق

  . المختصة
ود المنتمون           -ب اء والجن ى  طلبة المدارس العسكرية والنقب سلحة أو          إل وى الم ى  الجيش أو الق وة عسكرية    إل  آل ق

  . تتألف بقرار من السلطة المختصة
وى    ا-ج ي الجيش أو الق ة ف دعون للخدم اطيون حين ي اء اإلحتي اطيون والنقب ضباط اإلحتي ضباط المتقاعدون وال ل

ذ وصولهم                 ى المسلحة أو في قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة وذلك من د أو سوقهم        إل  مراآز التجني
  . إليها
سلحة أو ف            -د سلطة                جميع األشخاص المستخدمين في الجيش أو القوى الم رار من ال ألف بق وة عسكرية تت ي آل ق

  . المختصة في حرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود اإلدارة العرفية
ـ رودون     -ه ون والمط راد المخرج اء واألف تيداع والنقب ى اإلس الون عل رودون والمح دون والمط ضباط المتقاع  ال

سلحة ، أو من ق             اء            ١وة عسكرية أخرى إذ     أوالمسرحون من الجيش أو القوى الم م أثن د ت ة ق ان ارتكاب الجريم ا آ
  . وجودهم في الجيش أو في القوة

صالح          -و ف م ي مختل ستخدمون ف دنيون الم درك أو الم ادة ال دفاع وقي وزارة ال ابعون ل دنيون الت ون الم  الموظف
  .. الجيش

  .  أسرى الحرب-ز
  .  المدنيون الذين يعتدون على العسكريين-ح
  .  أحدهم ممن تجب محاآمته أمام المحاآم العسكريةنإذا آامة والشرآاء والمتدخلون  فاعلو الجري-ط
  

   ٥١المادة 
ار             ا إذا آانت القضية من صالحياتها أم ال ، وآل خالف يث در م السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تق

  .  أساس الدعوىلدى مرجع قضائي آخر في شأن الصالحية يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر في
  

ى    ا إل غ قراره شرط أن تبل ا ب ا وإال نظرت فيه ن صالحيتها أعادته ست م ضية لي سلطة أن الق ذه ال ررت ه إذا ق ف
  . المحكمة التي رفعت إليها القضية قبًال

  
   ٥٢المادة 

صاء      -١ ة استق ان العام يس األرآ دفاع ورئ ر ال ب وزي ن واج رائم ان م اآم    الج صاص المح ن اخت ي م ي ه  الت
ة العسكرية                 العسك ضابطة العدلي ام ورجال ال درك الع د ال ة وقائ ادة األلوي اطق وق ادة المن رية ويساعدهما في ذلك ق

ات                إليهموبهذه الصفة ترفع     شكاوى واالضبارات والتحقيق ق باختصاصه ، ال ة  ، آل فيما يتعل ذه     األولي ة به  المتعلق
  . الجرائم



  
  :  العامة األرآان رئيس إلى ترفع -٢
  
  . ى واالخبارات المتعلقة بالجرائم المقترفة من عسكري على عسكري الشكاو-آ 
  .  ومحاضر الضبط المنظمة بحق العسكريين ومرتكبي الجرائم التي ليس ألحد المدنيين عالقة بهااألوراق -ب
  .  محاضر التحقيق المتعلقة بالجرائم المقترفة من العسكريين أثناء قيامهم بالخدمة أو في معرض الخدمة-ج
  

  .  لم يكن الظنين موقوفًاإذاهذا 
  
ات  -٣ بارات والتحقيق شكاوى واالض ل ال ة ترس ى األولي صدار   إل ى است ل عل صة لتعم ة المخت ة العام ر النياب  أم

  : المالحقة في الحاالت اآلتية 
  
  .  آان الظنين موقوفًاإذا في الحاالت الثالث المذآورة في الفقرة الثانية -آ 
  . ي لم تذآر في هذه المادة التاألحوال في سائر -ب
  

   ٥٣المادة 
  : تصدر أوامر المالحقة بناء على مطالعة النيابة العامة العسكرية على الوجه اآلتي 

  
  :  زمن السلم -١
  
  .  بحق الضباط األمراء والقادة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة-آ
د             بحق الضباط األعوان   -ب رار من القائ ابعين لمصالح الجيش بق ال الت دنيين والعم  والموظفين والمستخدمين الم

  . العام للجيش والقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس األرآان العامة
ابعين      -ج دنيين الت وزار  بحق الموظفين والمستخدمين الم ام للجيش       ةمباشرة ل د الع أمر من القائ وطني ب دفاع ال  ال

  . سلحةوالقوات الم
   بحق النقباء واألفراد بأمر من رئيس األرآان العامة -د 
  
ام . دنيون قضت أحك اك عسكريون وم ان هن دة أو آ ضية واح ي ق ة ف اك عسكريون من رتب مختلف ان هن وإذا آ

ة  العسكريةالقانون بمحاآمتهم أمام المحاآم       فيصدر أمر المالحقة عن السلطة صاحبة الصالحية بمالحقة ذي الرتب
  . علىاأل
  
ام للجيش         أمر    زمن الحرب وفي حالة الحرب يصدر      -٢ د الع ذآر عن القائ المالحقة في جميع األحوال المتقدمة ال

  . والقوات المسلحة
  

   ٥٤المادة 
ام للجيش           نالعامة زم يحق لكل من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ورئيس األرآان            د الع  السلم آما يحق للقائ

ة في      والقوات المسلحة    ة بإصدار أمر المالحق زمن الحرب أن يفوض آمر المنطقة أو آمر اللواء أو الوحدة المماثل
  .  قضاة الفردإلىالجرائم التي يعود النظر فيها 

  
   ٥٥المادة 

ة       اعلو الجريم ان ف ا آ ضية أي ى الق ده عل ضع ي ق أن ي ام أو قاضي التحقي ب الع شهود ، للنائ رم الم ة الج ي حال ف
يهم   دى عل انون  والمعت ا للق ق وفق ر التحقي ضار      . ويباش ذآرات اإلح دار م ق إص ه ح ذي ل ام ال ب الع ى النائ وعل

ى استصدار                      والتوقيف أن يعلم رئيس األرآان العامة فورا عن القضايا التي وضع يده عليها مباشرة وأن يعمل عل
  . أمر المالحقة

  
   ٥٦المادة 

  : وى أو اإلخبار على آمر القطعة أو على رئيس المصلحة أن يضم إلى الشك
  
  .  تقريرا مفصال عن الظروف التي رافقت الحادث-آ 
  .  نسخة عن سجل الخدمات-ب



  .  الئحة بالعقوبات المسلكية اإلدارية-ج
  

  . تقريرا عن سلوآه المعتاد
  

   ٥٧المادة 
  : في حالة التخلف ينظم الشكوى آمر القطعة أو رئيس المصلحة وعليه أن يضم إلى الشكوى 

  
  . ة عن أمر السفر وعن ورقة تبلغه صور-آ
  .  المبين فيها أن الشخص المتخلف لم يصل في الوقت المعين إلى المكان المحدد لهاألوراق صورة عن -ب
  .  بيانا عن الظروف التي رافقت التخلف-ج
  .  والنهائياالبتدائي صورة عن قيد الفحصين -د
  

   ٥٨المادة 
شكوى آمر القط         شكوى فضال عن             في حالة الفرار ينظم ال ى ال ضم إل ار وي ا العسكري الف ابع له رزة الت ة أو المف ع

   : ٥٦ المادة فياألمور المبينة 
  
د                           -آ ار مع اإلشارة عن دة للجيش والتي أخذها الف ات العائ ياء العسكرية والحيوان ة واألش  جدوال باألسلحة واألمتع

  .  إلى ماأعيد من هذه األشياءاالقتضاء
  . ظمة بعد إعالن الفرار محاضر التحقيق المن-ب
  .  القبض عليهإلقاء رجوع الفار أو االقتضاء المحضر المبين فيه عند -ج
  

   ٥٩المادة 
  .  النائب العام بمالحقة المحالين أمام المحاآم العسكريةإلىيعهد 

  
   ٦٠المادة 

  . أسماء شهود الحق العام المتهمين مع الئحة بإلىيبلغ النائب العام قرار لزوم المحاآمة في المواد الجنائية 
  

   ٦١المادة 
  .  المتهمين قبل انعقاد الجلسة بثالثة أيام على األقلإلىيبلغ رئيس المحكمة مذآرات الدعوى 

  
   ٦٢المادة 

 المحكمة بواسطة النائب العام الئحة بأسماء الشهود الذين يطلب استماعهم وذلك في خالل        إلىعلى المتهم أن يقدم     
  . هم موعد الجلسة ولرئيس المحكمة أن يكلف المتهم بتسليف أجرة انتقال الشهود المذآورينمهلة آافية لتبليغ

  
   ٦٣المادة 

ة                     ًا للطريق نهم وفق م يجر تعيي ة أذا طلبت النيابة العامة والمتهم استماع شهود ل سابقة فال يمكن        المبين واد ال  في الم
  . استماع هؤالء الشهود إال بقرار من المحكمة

  
   ٦٤المادة 

  . تبلغ مذآرات الدعوى وسائر المواد المبينة في المواد السابقة بواسطة المحضرين أو الدرك أو سائر قوى األمن
  

   ٦٥المادة 
رر                     -١ ة أن تق ه يحق للمحكم بطالن ، إال أن ة ال ا  المحاآمة علنية أمام المحكمة العسكرية وذلك تحت طائل  إجراءه

ا    ترىبشكل سري وفقا للقانون العام وفي آل مرة      أن في العالنية مايمس مصلحة الجيش ، ولكن الحكم يصدر علن
  . في جميع األحوال

  
ذا                             -٢ ل ه ستوجب مث ا إذا رأت أن القضية ت سات أو ملخص عنه ائع الجل شر وق  وللمحكمة العسكرية أن تحظر ن

دبير رات     .الت سكرية الفق اآم الع دى المح ق ل ادة  )  د - ج - ب -آ ( وتطب ن الم ادة ٤١٠م انون   ٤١١ والم ن ق  م
  . العقوبات

  



   ٦٦المادة 
  . يؤمن رئيس المحكمة النظام أثناء الجلسة

  
   ٦٧المادة 

ة                   على المتهمين المخلى سبيلهم في المواد الجنائية أن يتقدموا للتوقيف في قلم المحكمة العسكرية قبل الساعة المعين
  . الفتتاح الجلسة

  
   ٦٨المادة 

  . تحرسه قوة آافية ويرافقه محاميه. حضر المحاآمة حرًا بال قيد يأمر الرئيس بإحضار المتهم في-١
  
ك تحت                   -٢  على المتهم أن يبدي اعتراضه بشأن الصالحية وبطالن المعاملة السابقة حين استجوابه ألول مرة وذل

  . طائلة عدم القبول
  

   ٦٩المادة 
ضايا    ام للق انون الع ي الق ا ف ًا لألصول المنصوص عليه ة وفق ة ، تجري المحاآم ة جناي ة إذا آانت الجريم  الجنائي

  . وللقضايا الجنحية إذا آانت الجريمة جنحة
  

   ٧٠المادة 
  . ينبغي أن يكون لكل متهم يحال أمام المحاآم العسكرية بجرم جنائي محام عنه

  
   ٧١المادة 
  .  أن يتولى أمر الدفاع عن المتهم الغائبألحداليحق 

  
   ٧٢المادة 

  . ٠ين الذين اليختارون محاميا إلى أحد المحامين أو إلى أحد الضباط يعهد بالدفاع عن المتهم
  

   ٧٣المادة 
ر                              م يخت ى إذا ل ه حت دافع عن ار من ي د اخت تهم ق ام من أن الم على النائب العام أن يحقق قبل موعد الجلسة بثالثة أي

ين           محاميا يدافع عنه أوآان محاميه يتعذر عليه الدفاع عنه ، يعين له النائب العام                ضباط أو من ب ين ال محاميًا من ب
  . المحامين الذين يعينهم النقيب لهذه الغاية

  
   ٧٤المادة 

في حالة الجرم المشهود يعين المحامي في الجلسة نفسها إذا رضي المتهم أن يحاآم في الحال وإال تؤجل القضية                   
  .  المحكمة بعد تعيين المحامياجلسة تعقده بإلى أقر

  
   ٧٥المادة 

ى                    يوضع مل  أربع وعشرين ساعة عل سة ب ل موعد الجل ة تحت تصرف المحامي قب وان المحكم ف القضية في دي
ه عن أخذ صور          صورا عن  األقل ، وللمحامي أن يأخذ        ذه يجوز منع سرية فه دا األوراق ال ا ماع  األوراق برمته

  . عنها
  

   ٧٦المادة 
ك            القاضي الفرد بعد أن يحددا العقوبة أن يقررا وقف تنف          أوللمحكمة   ذ وذل م الناف يذها آما أن لهما الحق بوقف الحك

  . وفقًا ألحكام قانون العقوبات
  

   ٧٧المادة 
انون                  رار حسب ق ام التك ق أحك ًا في تطبي ر العسكرية تتخذ أساس إن األحكام الصادرة عن المحاآم العسكرية وغي

  . العقوبات
  

   ٧٨المادة 



ك         إذا حضر المدعى عليه في بدء المحاآمة وتخلف بعد ذل     الم يكن هنال ه م ة بحق ة وجاهي ر المحاآم ا ، تعتب ك عنه
  . حضورهقوة قاهرة ثابتة دون 

  
   ٧٩المادة 

صادرة  ام ال نلألحك ا ع ي    غيابي ا ف صوص عليه ل المن نح المفاعي ات والج ي الجناي ة ف سكرية الدائم ة الع  المحكم
  . القانون العام

  
   ٨٠المادة 

  . صوص عليها في القانون العام على هذه األحكام لألصول المناالعتراضيخضع 
  

   ٨١المادة 
دم                              ري المق أمر تحري نقض ب ة أو ال ادة المحاآم ى طلب إع ام عل انون الع ا في الق تطبق األصول المنصوص عليه

  . بشأن األحكام الصادرة عن المحاآم العسكرية
  

   ٨٢المادة 
ة في ط                ـر           في آل حال تستلزم بموجب القانون العام صدور أمر من وزير العدلي ة أو نقض بأم ادة المحاآم لب إع

  . تحريري ، فإن هذا األمر يصدر عن وزير الدفاع
  

   ٨٣المادة 
دما تنظر   ةالمحكمة العسكريتطبق    عندما تنظر في قضية جنائية تعرفة الرسوم المرعية لدى محاآم الجنايات وعن

  . في قضية جنحية تطبق التعرفة المرعية لدى المحاآم البدائية الجزائية
  

   ٨٤المادة 
  .  تعرفة الرسوم المرعية لدى المحاآم الصلحية الجزائيةيالفرد العسكريطبق القاضي 

  
   ٨٥المادة 

  . يطبق قاضي التحقيق تعرفة الرسوم المرعية لدى قضاة التحقيق
  

   ٨٦المادة 
  . ييزتطبق محكمة التمييز العسكرية الرسوم القضائية المرعية لدى الغرفة الجزائية في محكمة التم

  
  .  التأمينات التمييزية وفقا للقواعد العامةإلسالفيخضع التمييز 

  
   ٨٧المادة 

  .  الرسوم والتأمينات القضائية باستثناء بدل آفاالت التخليةأداءيعفى العسكريون من 
  

   ٨٨المادة 
م بمصادرتها ت                ي يحك ات الت ة      الرسوم التي تستوفيها المحاآم ودوائر القضاء العسكري والتأمين د لمصلحة خزين قي

  .  صناديقهاإلىالدولة وتدفع 
  

   ٨٩المادة 
سلحة       إلى في حالة الحكم باإلعدام ترفع القضية        -١ وات الم  مقام رئاسة الجمهورية بواسطة القائد العام للجيش والق

  . مع المالحظات التي يراها بعد استطالع رأي مجلس الدفاع
  
ام                  فيما يتعلق بكافة طلبات العفو ، يقوم         -٢ انون الع ا الق ي أناطه ال الت سلحة باألعم وات الم القائد العام للجيش والق

  . بوزير العدل آما يقوم مجلس الدفاع العسكري بأعمال لجنة العفو ويمارس صالحياتها
  

   ٩٠المادة 
  . بعد تصديق الحكم باإلعدام من مقام رئاسة الجمهورية تنفذ عقوبة اإلعدام رميًا بالرصاص

  



   ٩١المادة 
  .  يحظر تنفيذ اإلعدام أيام الجمع واآلحاد واألعياد الوطنية والدينية المعينة في األنظمة والقوانين-١
  
  .  يؤجل تنفيذ اإلعدام بالحامل إلى أن تضع حملها-٢
  

   ٩٢المادة 
صباح ال                 ى   يقرر القائد العام للجيش والقوات المسلحة أين يجب أن تنفذ عقوبة اإلعدام ويجري التنفيذ في ال اآر عل ب

  : الوجه اآلتي 
  
رأ           إلى يؤتى بالمحكوم عليه باإلعدام بحراسة مفرزة        -أ شارات العسكرية ويق ع ال  ساحة التنفيذ بعد تجريده من جمي

  .  عمودإلىعليه الحكم بصوت جهوري ثم تعصب عيناه ويربط 
  .  وآيل أولأو يقوم برمي المحكوم عليه اثنا عشر جنديا بقيادة وآيل -ب
ضر -ج د       يح ام وأح ب الع م والنائ درت الحك ي أص ة الت ضاء المحكم د أع ذ أح ميي التنفي اء الرس ب ناألطب  وآات

  . المحكمة
  .  يجوز حضور التنفيذ من قبل عدد آاف من جنود القطعات القريبة من مكان التنفيذ بدون سالح-د
  .  ويحفظ في النيابة العامةمن هذه المادة) ج (  ينظم محضر بالتنفيذ يوقعه األشخاص المذآورون بالفقرة -و
  

   ٩٣المادة 
وم                              ا إذا جرد المحك سجون العسكرية ، أم اآم العسكرية في ال ا المح ي تقضي به ة الت تنفذ العقوبات المانعة للحري

  . عليه من صفته العسكرية أو آان مدنيًا فتنفذ العقوبة بحقه في السجون المدنية
  

   ٩٤المادة 
المحاآم العسكرية بمرسوم يتخذ في مجلس   وز وقف تنفيذ أي حكم صادر عن يجوالطوارئ في حالتي الحرب     -١

  . الوزراء ألسباب تتعلق بمصلحة الدفاع الوطني
  
ي    -٢ ك صراحة ف ة ذآر ذل ذه الحال ي ه ًا ويجب ف ًا أو جزئي ة آلي ات الفرعي ذ العقوب اول وقف التنفي  يمكن أن يتن

  . المرسوم القاضي بوقف التنفيذ
  
صادرة من أجل                  في حالة إعالن   -٣ ام ال ذ األحك وزراء تنفي  التعبئة العامة يوقف حتمًا بمرسوم يتخذ في مجلس ال

ذ عن األشخاص               . جرائم ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية      ة فيوقف التنفي ة الجزئي ة إعالن التعبئ أما في حال
  . المدعوين لحمل السالح

  
   ٩٥المادة 

  . ر وفقًا للمادة السابقة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراءيجوز في أي وقت إلغاء وقف التنفيذ الصاد
  

ى أن تحسم            ة عل د  أن الرجوع عن المرسوم القاضي بوقف التنفيذ يوجب تنفيذ العقوبة الباقي ا الم ي قضاها   ةمنه  الت
  . المحكوم عليه في الخدمة العسكرية

  
   ٩٦المادة 

ع   ذ جمي سكري بتنفي ام الع ب الع وم النائ اميق صادرة األحك ن   ال صادرة ع ام ال ا األحك سكرية وأم اآم الع عن المح
  . القاضي الفرد العسكري فيعود له أمر تنفيذها إذا آان موجودًا في مرآز يخلو من محكمة عسكرية

  
   ٩٧المادة 

يبلغ النائب العام والحاآم الفر د العسكري رئيس األرآان أو من يقوم مقامه جميع القرارات المتعلقة بتنفيذ األحكام           
٠   
  

   ٩٨المادة 
ة سوق                       -١ اء مهل اريخ انته سلم خالل شهر من ت ة ال دعوة في حال آل من آان مكلفًا بالخدمة العسكرية ولم يلب ال

  . أشهر ستة إلى لبى الدعوة وفر قبل التحاقه بقطعته يعاقب بالحبس من شهر واحد أووجبته 
  



  .  شهر من تاريخ انتهاء مهلة سوق وجبتهم خاللأنفسهم تنزل العقوبة حتى نصفها للذين يلتحقون من تلقاء -٢
  
  .  الخدمة العسكرية المطلوبة منهم مع مراعاة قانون خدمة العلمإليفاء وحداتهم إلى يساق المتخلفون -٣
  

   ٩٩المادة 
ل                   -١ ر قب ة الحرب وف دعوة في حال ى ال آل من آان مكلفًا للخدمة العسكرية ولم يلب الدعوة في حالة الحرب أو لب

  : بقطعته يعاقب التحاقه 
  
  .  بالحبس من شهر واحد إلى ستة إذا التحق بخالل سبعة أيام من تاريخ مهلة سوق وجبته-آ
  .  بالحبس من أربعة أشهر إلى سنتين إذا قبض عليه خالل سبعة أيام من تاريخ انتهاء مهلة السوق-ب
  . لي األيام السبعة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا عاد خالل األشهر الثالثة التي ت-ج
  .  بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات إذا قبض عليه خالل األشهر الثالثة التي تلي األيام السبعة-د
ة أشهر              باالعتقال -هـ د مضي ثالث اره بع اد باختي ال  من ثالث إلى خمس سنوات إذا ع  المؤقت إذا قبض   وباالعتق

  . عليه بعد مضي ثالثة أشهر
  
  . وحداتهم للقيام بالخدمة العسكرية المطلوبة منهم مع مراعاة قانون خدمة العلم يساق المتخلفون إلى -٢
  

   ١٠٠المادة 
  :  يعد فارا داخل البالد زمن السلم -١
  
ه     أيام وقد مرت ستة     إذن مفرزته بدون    أو متساو بالعسكريين غاب عن قطعته       أو آل عسكري    -آ اريخ غياب ى ت  عل

  .  في الخدمة ال يعد فارا اال بعد غياب شهر آاملأشهرس له ثالثة ولكن العسكري الذي لي، غير الشرعي 
م يلتحق خالل خمسة     إجازته نقطة وانتهت إلى من نقطة  أو قطعة   إلى آل عسكري سافر بمفرده من قطعة        -ب  ول

  .  عودتهأوعشر يوما من التاريخ المحدد لوصوله 
  
ى بالد زمن السلم بالحبس من سنة          المتساوي بالعسكريين الفار داخل ال     أو يعاقب العسكري    -٢ ،  خمس سنوات      إل

  .  صف ضابط محترفا فيمكن الحكم عليه فوق ذلك بعقوبة العزلأو آان الفار ضابطا وإذا
  :  ال تقل العقوبة عن الحبس لمدة سنتين في احد الظروف التالية -٣
  
ه سالحا        إذا -آ ادا    أو اخذ الفار مع ا    أو عت ة  أو حيوان ة  أو آلي زات  أي دة للجيش   أخرى   تجهي سة  أو عائ ي   ألب ر الت  غي

  . يرتديها عادة
  .  متمردينأمام أو قيامه بالخدمة أثناء فر إذا -ب
  .  سبق ان فر من قبلإذا -ج
  
  .  ثلثها زمن الحرب ويجوز مضاعفة العقوبةإلى تنزل المهل المنصوص عليها في هذه المادة -٤
  

   ١٠١المادة 
ا                   الس نالبالد زم  يعد فارًا خارج     -١ ي ينتسب له ة الت ًا القطع لم آل عسكري يجتاز الحدود السورية بدون إذن تارآ

دُا زمن                             ًا واح دة تصبح يوم ذه الم ر المشروع وه ه غي ى غياب وملتحقًا ببالد أجنبية وذلك بعد انقضاء ثالثة أيام عل
  الحرب 

  . تعشر سنوا من خمس سنوات إلى باالعتقال يعاقب العسكري الفار إلى خارج البالد -٢
ة                 االعتقال ترفع عقوبة    -٣  المؤقت إلى خمس عشرة سنة إذا فر العسكري إلى خارج البالد في أحد الظروف التالي
 :  
  
  .  عتادًا أو حيوانا أو آلية أو أية تجهيزات أخرى أو ألبسة غير التي يرتديها عادةسالحا أو  إذا أخذ الفار معه -آ 
  . متمردين إذا فر أثناء قيامه بالخدمة أو أمام -ب
  .  إذا سبق له أن فر من قبل-ج
  .  إذا فر زمن الحرب أو في إقليم في حالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها األحكام العرفية-د 
  
  .  المؤقتاالعتقال إذا آان الفار ضابطاًُ يعاقب بالحد األقصى لعقوبة -٤



  
   ١٠٢المادة 

  . ى العدو يعاقب باإلعدام آل عسكري ارتكب جريمة الفرار إل-١
  
شاقة          باالعتقال وإذا حصل الفرار أمام العدو فإنه يعاقب         -٢  المؤبد ، وإذا آان الفار ضابطًا فإنه يعاقب باألشغال ال

  . المؤبدة ويقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد في جميع األحوال
  

   ١٠٣المادة 
  . عليه يعد فرارا بمؤامرة ، آل فرار يحصل من عسكريين فأآثر بعد اتفاقهم -١
ان           باالعتقال يعاقب رئس المؤامرة على الفرار إلى خارج البالد          -٢  المؤقت ، مدة التقل عن خمس سنوات وإذا آ

  . ضابطًا فيعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة مدة التقل عن خمس سنوات
  .  من ثالث إلى عشر سنواتباالعتقال يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار داخل البالد -٣
بالد                   يعا -٤ ى خارج ال ان إل قب سائر الفارين بالحبس من سنه إلى خمس سنوات إذا آان الفرار داخل البالد وإذا آ

  . فيعاقب الفارون بعقوبة الفرار إلى خارج البالد
  :  زمن الحرب يعاقب باإلعدام -٥
  
  .  الذي يفر بمؤامرة أمام العدو-آ
  .  رئيس المؤامرة على الفرار إلى الخارج-ب
  
م                          إذا -٦ ة الطرد وإن ل ه بعقوب ادة يقضى علي ذه الم  آان الفار ضابطًا فعالوة على العقوبة المنصوص عليها في ه

  . تشتمل العقوبة المحكوم بها على التجريد العسكري
دو     (( يعتبر   -٧ ام الع ذي هو عرضة                   )) أم ه أو ال شتبك مع ذي يوشك أن ي دو أو ال ذي اشترك مع الع العسكري ال

  . لهجماته
  

   ١٠٤المادة 
ا                إلى إذا صدر حكم غيابي على الفار        -١ ة وبقي فيه بالد أجنبي ذي التحق ب  العدو أو الفار أمام العدو أو المتخلف ال

ودة      ه الموج ع أموال صادرة جمي ة بم صالح الخزين ة ل ضي المحكم سكرية تق ه الع ن واجبات ًا م رب تهرب ن الح زم
  . ترآةمستقبلة المنقولة وغير المنقولة المشترآة وغير المشالو
  
ه أو                           -٢ وم علي ر للمحك ه الموطن األخي ابع ل صلح الت ى قاضي ال  إن الحكم القاضي بالمصادرة يرسل في الحال إل

ا تحت                       ا وإدارته ولى حفظه وال المصادرة يت ين حارس لألم رارُا بتعي ذا القاضي ق م يتخذ ه ر ث محل سكنه األخي
  . إشرافه

  
  . يمكن أثناء الحراسة منح معونة إلى األشخاص الذين تترتب نفقتهم على المحكوم عليه -٣
  
  . ضي الصلحا تمنح المعونة بقرار من ق-٤
  
وم ق -٥ اء الحرب يق اريخ إعالن انته ي ت ي تل ة أشهر الت وال ا خالل الثالث ى إدارة ألم صلح المشرف عل ضي ال

ذا   المحكوم بتبليغ الحكم الصادر عن المحكمة الع     اريخ ه سكرية إلى محل سكنه األخير وإذا مرت ستة أشهر على ت
ة                     وال الدول ع أم ا لألصول المفروضة في بي ه وفق دفع أوًال من ثمن    . التبليغ ولم يحضر المكوم فتباع جميع أموال ت

ة إذا  المبيع الرسوم والنفقات القضائية والديون المترتبة بذمة المحكوم ويدفع الباقي من ثمن المبيع إلى خزي          نة الدول
ي                لم يكن للمحكوم عليه وارث وإال فإن ثلث الباقي يعود للدولة ويوزع الثلثان على الورثة بحسب استحقاقهم اإلرث

  . الحاصل في ختام الستة األشهر المذآورة
  
ع                  -٦ د إجراء المبي ه بع ًا أو قبض علي ه غياب رئ  وإذا حضر المحكوم علي د أو    وب م جدي رئ  بمقتضى حك  بنتيجة  ب
ة الحاصلة وإذا                        إع ة عن األضرار المادي ى الدول ة عل ادة المحاآمة ينظر مجلس الشورى في التعويضات المتوجب

ة                   ه المدني ى آامل حقوق ائز عل ثبت وفاة المحكوم في غضون الستة األشهر المذآورة أعاله يعتبر أنه توفى وهو ح
  . ويحق لورثته المطالبة بجميع أمواله أو بثمنها في حالة بيعها

  
   ١٠٥المادة 



ة الجيش وفي                            ه بموجب أنظم ة المحددة لرتبت سن القانوني ار ال وغ الف داء من بل ادم إال ابت دة التق اليجوز حساب م
ادة   ن الم ى م رة األول ي الفق ة ف ثالث المبين وال ال ام وال  ١٠٣األح ى دعوى الحق الع ادم عل سابقة اليجري التق  ال

  . العقوبة المقضي بها
  

   ١٠٦المادة 
ع      ةوبالغرام بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين    يعاقب -١ وبتين جمي رة سورية أو بإحدى العق  مائة إلى خمسمائة لي

رين    وق اآلخ اظ بحق ع االحتف ها وم وم أو اختالس وال المحك اء أم ي إخف شترآون ف سون أو ي ون أو يختل ذين يخف ال
  . ةحسني النية تلغى جميع العقود واألعمال الجارية خالفًا ألحكام هذه الماد

  
 أو  هإخفاؤ وإذا وقعت بعض هذه األفعال من الحارس المتولي حفظها فتضاعف العقوبة ويحكم عليه برد ماآان                 -٢

  . اختلسه
  

   ١٠٧المادة 
ه                          ستعملها وسواء أآانت لعمل ي ي يلة الت ًا آانت الوس ره أي  ال منتيجة أ آل شخص يحرض على الفرار أو يسهل أم

  . فار باألحوال المبينة في هذا القانونيعاقب بالعقوبة التي يعاقب بها ال
  

   ١٠٨المادة 
األمر يعاقب             آل شخص يخفي فارًا أو يقوم بأي عمل من شأنه أن يحول دون إجراء التعقيبات القانونية مع علمه ب

  . بالحبس من ستة أشهر حتى ثالث سنوات
  

   ١٠٩المادة 
م ه آ   يحك أي وج ن تالعب ب ل م نوات آ الث س ى ث نة إل ن س الحبس م ة   ب ن الخدم ره م سه أو غي يص نف ان لتخل

انوني               ه           . العسكرية آلها أو بعضها وذلك في الحاالت التي لم يرد عليها نص ق اء الحرب فيقضى علي ع أثن وإذا وق
  .  المؤقت مدة التزيد عن السبع سنواتباالعتقال

  
  . وإذا آان الفاعل ضابطًا فيقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد

  
   ١١٠المادة 
  . وبات المنصوص عليها في جريمة الفرار تطبق على الفار التابع لجيش حليف يحارب ضد عدو مشتركإن العق

  
ذ                   - م بوقف تنفي ا اليجوز الحك  اليجوز منح األسباب المخففة التقديرية في جرائم الفرار الواردة في هذا الفصل آم

  . العقوبات الصادرة بها
  

   ١١١المادة 
  . اجبه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتينآل من لم يطع أمرًا يتعلق بو

  
   ١١٢المادة 

الًُ أو     -آ  آل من امتنع عن القيام بتنفيذ أمر يتعلق بتأدية وظيفته بصورة باتة أو امتنع عن إطاعة األوامر قوُال أو فع
  . أصر على عدم اإلطاعة رغم تكرر األمر الصادر إليه يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين

  
د صدور األمر          إذا   -ب سالح   ( وقع التمنع أثناء تجمع األفراد أو عن ى ال ة      ) إل سلحًا تكون العقوب ان الفاعل م أو آ

  . الحبس من ستة أشهر إلى سنتين
  
 من ثالث سنوات      االعتقال إذا وقع التمنع أثناء الحرب أو في منطقة أعلنت فيها األحكام العرفية تكون العقوبة                -ج

ة         ) إلى السالح   ( ثناء التجمع أو عند صدور األمر       وإذا حصل ذلك أ   . إلى خمس  سلحًا تكون العقوب أو آان الفاعل م
ل عن خمس سنوات          االعتقال دة التق ك                   .  م وق ذل ه ف ة يقضى علي نح األسباب المخفف ان الفاعل ضابطا وم وإذا آ

  . بعقوبة العزل
  



ة  عوإذا وق -د ون العقوب ردين تك دو أو المتم ة الع اء مجابه ع أثن الاال التمن شر  عتق نقص عن الع دة الت ت لم  المؤق
ة اإلعدام            ة             . سنوات وإذا نجم عن التمنع ضرر جسيم تكون العقوب نح األسباب المخفف ان الفاعل ضابطًا وم وإذا آ

  . فيقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد
  
  .  يعاقب باإلعدام آل عسكري أبى إطاعة األمر بالهجوم على العدو أو المتمردين-هـ
  

   ١١٣المادة 
  :  يعد في حالة عصيان -١
  
ائهم   باالتفاق على األقل فيرفضون اثنانالعسكريون تحت السالح الذين يجتمعون وعددهم   -آ  اإلذعان ألوامر رؤس

  . لدى أول إنذار
ًا ألوامر            اثنان العسكريون الذين يجتمعون وعددهم      -ب ون خالف  على األقل فيأخذون األسلحة من دون إذن ويعمل

  . رؤسائهم
ائهم             اثنانالعسكريون الذين يقدمون وعددهم      -ج داء رؤس  على األقل على العنف مع استعمال السالح ويرفضون ن

  . بأن يتفرقوا ويعودوا إلى النظام
  
ال ) آ (  يعاقب العسكريون العصاة بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات بالظروف المبينة في الفقرة    -٢  من  وباالعتق

  ). ج( من خمس إلى عشر سنوات بالظروف المبينة في الفقرة وباالعتقال) ب(رة ثالث إلى خمس سنوات في الفق
 تقل األولى وال يعاقب المحرضون على العصيان والعسكريون األعلى رتبة باألشغال الشاقة المؤقتة في الحالة       -٣

  . عقوبة األشغال الشاقة المؤقتة عن عشر سنوات في الحالتين األخيرتين
  . ضون من المدنيين فتنزل العقوبة إلى نصفها وإذا آان المحر-٤
د   -٥ ان التجري ادة وإن آ ذه الم يهم بموجب ه وم عل ضباط المحك ى ال ة الطرد عل ضي بعقوب ك يق ضًال عن ذل  وف

  .  بهاالمقضيالعسكري الينتج حكمًا عن العقوبة 
ة أع           -٦ ة الحرب أو زمن الحرب أو في منطق ه في حال ام     إذا حصل العصيان أو التحريض علي ا األحك لنت فيه

  . العرفية فيجب أن يقضى دائمًا بالحد األقصى للعقوبة
ة     أماممن هذه المادة    ) ج  (  إذا حصل العصيان والتحريض عليه والمبحوث عنه في الفقرة           -٧  العدو فيقضى بعقوب

  . مؤبدةاإلعدام وإذا حصل هذا العصيان أو التحريض عليه أمام متمردين فيقضى بعقوبة األشغال الشاقة ال
  

   ١١٤المادة 
ى عدم          بأي آل من حرض     -١ ى  أوامر  إطاعة  وسيلة آانت عسكريا عل ة    األعل ه     أو اآلمر    أو رتب ى مقاومت  أو عل

  .  نتيجةإلى لم يفض التحريض إذااالعتداء عليه يعاقب باالعتقال لمدة ال تزيد على سبع سنين 
  
ل عن               ضارة بالخدمات العسكر    أمور نتجت عن هذا التحريض      وإذا -٢ دة ال تق ال لم ية فيعاقب المحرض باالعتق

  . الخمس سنوات
  
  . باإلعدام العرفية األحكام أو الحرب أثناء يعاقب المحرض على العصيان -٣
  
دة خمس عشرة         باألشغال  اإلعدام آان المحرض مدنيا فتنزل العقوبة حتى نصفها وتبدل عقوبة           وإذا -٤ شاقة لم  ال

  . سنة
  

   ١١٥المادة 
ع العنف آل عسكري-١ سل أوق و م ه يعاقب حوه ة إلي ة الموآول ام بالمهم ه عن القي صد منع ر أو مراقب بق  بخفي

  . باألشغال الشاقة المؤقتة
  
الحبس من سنة                     -٢ ه يعاقب ب  وإذا وقع العنف ولم يكن مسلحًا وإنما آان يهدد بصحبة شخص أو عدة أشخاص فإن

  . إلى ثالث سنوات
  
  . غير مسلح فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وإذا أوقع العنف وآان وحيدًا -٣
  



 للعقوبة المحددة في آل من الحاالت الثالث المبينة أعاله إذا حصل العنف زمن الحرب                  ىبالحد األقص  يقضى   -٤
ام     ا األحك ت فيه ة أعلن ي منطق رب أو ف ة الح ي حال ة أأو ف ل حصن أو والعرفي ان داخ لحة أو   إذا آ زن األس مخ

  . رة أو على جوانب هذه األماآنالذخي
  
  .  وإذا آان المجرم مدنيًا تنزل العقوبة حتى نصفها-٥
  
د                  -٦ ان التجري وم وإن آ ضابط المحك ى ال ة الطرد عل ادة يقضى بعقوب ذه الم ة في ه  وعالوة على العقوبات المبين

  .  بهاالمقضيالعسكري الينتج حكماًُ عن العقوبة 
  

   ١١٦المادة 
اء        إذا أوقع العسك  -١ د في أثن شدة أو التهدي ة أ ري بآمره أو بمن آان أعلى منه في الرتبة عمًال من أعمال ال  والخدم

  .  المؤقتباالعتقالمعرض الخدمة يعاقب 
  
  .  الفعل على العسكريين المكلفين بحراسة اآلمر أو األعلى رتبةعإذا وق العقوبة بهذه يقضى -٢
  
ًا عن          إذا آان المجرم ضابطًا فإنه يقضى عليه -٣ تج حكم د العسكري الين ان التجري ة العزل إذا آ  فوق ذلك بعقوب

  .  بهاالمقضيالعقوبة 
  
  .  المؤقت لمدة التقل عن خمس سنواتباالعتقال إذا أتى أعمال الشدة عسكري تحت السالح فأنه يعاقب -٤
  
ا يعاقب      إذا آانت أعمال العنف من عسكري على من آان أعلى منه رتبة غير واقعة أثناء الخ        -٥ إن مرتكبه ة ف دم

  . وإذا آان المجرم ضابطًا فأنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات. بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين
  

   ١١٧المادة 
ر عسكري   أو الشاقة المؤقتة آل شخص عسكري     باألشغاليعاقب   ع  غي وى   أو بعسكري جريح   أوق  مريض ال يق

  .  بعامل القسوة وآان ذلك في منطقة اعمال قوة عسكرية مقاتلةعلى الدفاع عن نفسه اعمال العنف
  

   ١١٨المادة 
 المذاآرة في   أو الرأي   إبداء أو سنتين آل من جمع عسكريين بقصد رفع الشكايات          إلى يعاقب بالحبس من شهر      -١

 ان تكون له صفة   شكاوى دونأو بيانات  إلعطاء اخذ تواقيعهم    أو التشكيالت العسكرية    أو تتعلق بالتأسيسات    أمور
  . تخوله ذلك

  
ستة              -٢ د عن ال دة ال تزي الحبس لم ه                  أشهر  يعاقب ب الغرض من الم ب اع وهو ع ذا االجتم ل ه  أو آل من حضر مث

  . اشترك بالتوقيع
  

   ١١٩المادة 
  .  ثالث سنوات آل من حرض على النفرة من الخدمة العسكريةإلى أشهريعاقب بالحبس من ستة 

  
   ١٢٠المادة 

سكريين   اجإذا -١ ة ع ع ثالث أآثرتم دم  ف داولوا بع ساد وت صد الف ة بق ر إطاع ى أو اآلم ة األعل ه أو رتب  أو مقاومت
  .  رتبة عن الحبس مدة سنةاألعلى أواالعتداء عليه فيعاقب آل منهم بالحبس وال تنقص عقوبة المحرض 

  
ه ق          -٢ ا في وقت يمكن في ر عنه م يخب دة ال      آل من علم بوجه من الوجوه بهذه الجرائم ول الحبس م ا فيعاقب ب معه

  . تزيد عن السنة
  
ساد وآشف             -٣ رهم  يعفى من العقوبة من آان متفقا مع المجتمعين بقصد الف اق    أم ذ االتف ل تنفي ل االطالع   أو قب  قب

  . عليه
  

   ١٢١المادة 



ة                       -١ الكالم أو بالكتاب ة ب ه في الرتب ى من ان أعل ر من آ ك ف   أو بالحرآات  أو آل عسكري حق د وذل اء   بالتهدي ي أثن
  . الخدمة أو معرض الخدمة يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر غلى سنتين

  
اتين     -٢  وإذا آان المجرم ضابطًا فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر غلى ثالث سنوات وبعقوبة العزل أو بإحدى ه

  . العقوبتين
  

ان         وإذا آان التحقير غير حاصل في أثناء الخدمة أو في معرض الخدمة آانت العقوبة                ى سنة وإذا آ من شهرين إل
  . الفاعل ضابطا فتضاعف هذه العقوبة

  
   ١٢٢المادة 

ه                  دى علي ة المعت م رتب دي اليعل إذا تبين من المحاآمة أن أعمال الشدة أو التحقير حصلت خارج الخدمة وآان المعت
  . حاصلة بين األفرادفإنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بشأن أعمال الشدة والتحقير ال

  
   ١٢٣المادة 

م          أو يعاقب بثالثة أشهر إلى ثالث سنوات آل شخص عسكري               -١ ر العل ى تحقي دم عل دني يق ر الجيش   أو م  تحقي
أنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري أو                             امن ش ى م دم عل والمس بكرامته أو سمعته أو معنوياته أو يق

رام الطاعة للرؤساء أو     ك                    الواجب    االحت ال الجيش وذل ة والمسؤولين عن أعم ادة العام ال القي اد أعم م ، أو انتق له
  . بصورة تحط من آرامتهم

  
الغ أو                        -٢ شر أو إب ى ن سلم عل دم زمن ال دني يق نتين آل شخص عسكري أو م ى س  يعاقب بالحبس من شهرين إل

ا أو اإلجراءات ا         ات أو خارجه الحوادث العسكرية داخل الثكن سلطة العسكرية     إفشاء آل ما يتعلق ب ي تتخذها ال لت
ارز      دات والمف نقالت الوح ايتعلق بت ل م سلطة وآ ذه ال ن ه صادرة ع رارات ال ر والق ا أو األوام د أفراده بحق أح
ي          ك التبليغات واإلذاعات الت ستثنى من ذل سلحة وي العسكرية وآل مايتعلق بالعمليات التي تقوم بها قوى الدولة الم

  . تأمر بنشرها السلطة المختصة
  
  .  فإذا حصل الجرم أثناء الحرب أوفي حالة الحرب تتضاعف العقوبة-٣
  
ى                           -٤ ة والجيوش المنضمة إل ا بحق الجيوش الحليف واردة فيه ال ال ى من يقترف األفع  يطبق أحكام هذه المادة عل

  .  المعقود معها أحكامُا مماثلةاالتفاقميثاق دول الجامعة العربية بشرط أن تتضمن قوانينها أو 
  
   ١٢٤مادة ال

  . آل عسكري حقر خفيرًا أو مراقبا بالكالم أو بالحرآات أو بالتهديد يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر
  

   ١٢٥المادة 
ى  آل عسكري تمرد على القوة المسلحة وعلى رجال السلطة يعاقب بالحبس من شهر     -١  حصل  إذا أشهر  ستة  إل

  .  حصل التمرد وآان الفاعل مسلحًاإذا سنتين إلى أشهرالتمرد بدون سالح وبالحبس من ستة 
  
  .  المؤقتاالعتقال حصل التمرد من عسكريين مسلحين يبلغ عددهم األربعة على األقل آانت العقوبة إذا -٢
  
  .  األقصى للعقوبة على المحرضين وقادة المتمردين وعلى العسكريين األعلى رتبةدائما بالحد يقضى -٣
  
أذون                     يعاقب بالعقوبات  -٤ ادة العسكري الم ذه الم ى من ه رة األول ا في الفق د    إذا المنصوص عليه  وجد وهو مرت

وة              سلطة والق ًا ألوامر رجال ال ذا الحشد خالف ام وبقي في ه لباسه العسكري في حشد من شأنه أن يعكر األمن الع
  . العامة

  
  . ه الرسميمادام مرتديًا لباس) قائمُا بالوظيفة وأثناء الخدمة ( يعتبر آل عسكري 

  
   ١٢٦المادة 

  :  منه رتبة في غير الحاالت التالية أدنى سنتين آل عسكري ضرب عسكريا إلى أشهريعاقب بالحبس من ثالثة 
  



  .  إيقاف السلب والتدمير- إعادة الهاربين أمام العدو أو أمام متمردين - أو عن الغير -الدفاع عن النفس 
  

   ١٢٧المادة 
 أدنى آل عسكري في أثناء الخدمة أو في معرض الخدمة حقر عسكريا أشهر ستة إلى  يعاقب بالحبس من شهر-١

  . منه رتبة تحقيرا جسيما وبدون استفزاز بالكالم أو بالكتابة أو بالحرآات أو بالتهديد
  
 وإذا لم تحصل األفعال المنصوص عليها في هذه المادة أثناء الخدمة أو في معرض الخدمة فيعاقب الفاعل من                 -٢

  .  شهرينإلىعشرة أيام 
  

   ١٢٨المادة 
دى                 األفعال حصلت   إذا م صفة المعت دي اليعل ان المعت ة وآ سابقتين خارج الخدم ادتين ال ا في الم  المنصوص عليه

ين                              ر الحاصلة ب شدة والتحقي ال ال شأن اعم ات ب انون العقوب ا في ق ة المنصوص عليه عليه فيعاقب الفاعل بالعقوب
  . األفراد

  
   ١٢٩المادة 

وانين          أساء سنتين آل عسكري     إلىيعاقب بالحبس من شهرين      -١ ا للق ه بالمصادرة وفق  استعمال السلطة المعطاة ل
  . واألنظمة النافذة أو أبى أن يعطي وصًال بالكميات التي تسلمها

  
الحبس من سنة              -٢ سلطة يعاقب ب ذه ال ع به ر متمت ى  آل عسكري يمارس المصادرة وهو غي  إذا ثالث سنوات   إل

ياء        إذالمصادرة بدون عنف وباالعتقال المؤقت حصلت ا  ادة األش ه بإع م علي ك الحك وق ذل  حصلت بعنف ويمكن ف
  . المصادرة

  
ا  إذا آان المجرم ضابطا فيمكن ان يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل             وإذا -٣  آان التجريد العسكري الينتج حكم

  .  بهاالمقضيعن العقوبة 
  

   ١٣٠المادة 
ة ضابط            يعاقب باالعتقا  -١ دم ل المؤقت آل آمر برتب تفزاز وال أمر وال       أق دون اس ال     إذن ب ى عمل من األعم  عل

  .  وقف القتالأو الهدنة أو السلم إعالن العدائية بعد تسلمه رسميا لألعمال تابع أو حليف  أو محايدإقليمالعدائية في 
  
  . فيقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل عوقب الضابط الفاعل بالحبس من جراء منحه األسباب التخفيفية إذا -٢
  
ل  يعاقب باالعتقال المؤقت سبع سنوات على        -٣ دون              األق ا ب ادة م ستلم قي  أو سبب مشروع      أو أمر  آل عسكري ي

ائه  ر رؤس ا ألوام ادة خالف تفظ بالقي باب    وإذا. يح ه األس راء منح ن ج الحبس م ب ب د عوق ل ضابطا وق ان الفاع  آ
  . ك بإحدى عقوبتي الطرد أو العزلالتخفيفية فإنه يقضى عليه فوق ذل

  
   ١٣١المادة 

اربين             -١ سالح إلرجاع اله ا استعمال ال اء  اليعد جرم دو      أثن ة الع ال العصيان        أو مجابه اف اعم سلب    أو إليق  أو ال
  . التخريب

  
  .  استعمال السالح من قبل الخفير عند عدم االمتثال ألوامره بعد التنبيه الثالث-٢
  

   ١٣٢المادة 
  :  مقاتلة يعاقب ةقوة عسكري التالية في منطقة اعمال األفعال غير عسكري يرتكب أوآل شخص 

  
  .  ميتأو مريض أو على تجريد عسكري جريح أقدم إذا المؤقت باالعتقال -آ
  .  مريض اعمال عنف تشدد حالته بقصد تجريدهأو بعسكري جريح أوقع إذا باإلعدام -ب
  

   ١٣٣المادة 
ه            إلى شهرأ يعاقب بالحبس من ستة      -آ سبب بإهمال نتين آل عسكري ت رازه      أو س ة احت وانين       أو قل اة الق  عدم مراع

  . إليه بفقدان السالح العائد للجيش المسلم واألنظمة



  
ى  يعاقب بالحبس من سنة    -ب ع      إل رهن  أو ثالث سنوات آل عسكري يبي ة    أو ي اء منفع  أو يختلس  أو يتصرف لق

  . لعائد للجيش المسلم له بالسالح ااألمانة يسيء أويبدل بسوء نية 
  
  .  خمس سنوات آل عسكري يسرق سالحا عائدا للجيشإلى يعاقب بالحبس من سنتين -ج
  
الحبس من سنة         -د ى  يعاقب ب سرق          إل وال  ثالث سنوات آل عسكري ي دة  أو األم زة  أو االعت سة  أو األجه أو  األلب

سها    أو الجيش   أشياء شيء من    أي أو الحيوانات   أوالذخائر   ا    ي أو يختل ا    أوبيعه سيء    أو يرهنه ة  ي ا    األمان دم  أو به  يق
  .  منهاإليه ماسلم إعادة على عدم أو على تبديلها أوبسوء نية على شرائها 

  
سابقتين       -هـ رتين ال وًال    إذا) ج ، د (  في الحالتين المنصوص عنهما في الفق ان الفاعل موآ ه  آ ظ  أو حراسة  إلي  حف

تها            ، او  األشياء أو األموال أو األسلحةهذه   سلطة بحراس ل ال ستنابا من قب ان م ا ،      أو آ سرقة من       أو حفظه  آانت ال
  .  الشاقة المؤقتةاألشغالمستودع ، وآان الفاعل ممن يحق له دخول هذا المستودع بحكم عمله ، تكون العقوبة 

  
ع        إذا -و سلق   أو   الكسر    أو حصلت السرقة بواسطة الخل ة        أوالت ة المألوف ر الطريق دخول بغي  أو أداةمال  باستع أو ال

  .  الشاقة مدة التقل عن خمس سنواتاألشغال بالعنف تكون العقوبة أو أآثر أو بفعل شخصين أومفتاح مصنع 
  
  .  الجيش العربي السوريوأشياء وأموال أسلحة الجيوش الحليفة بحكم وأشياء أسلحة وأموال تعتبر -ز
  

   ١٣٤المادة 
ات  يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الس        أوابقة آل شخص بريء من جريمة الفرار ولم يرجع الحيوان

  .  الجيش التي آانت بحوزتهأشياء من رشيء آخ أي أو األسلحة
  

   ١٣٥المادة 
تة  ن س الحبس م ب ب هريعاق ى  أش ة  إل ن مائ ة م نوات وبالغرام الث س ى ث ي إل ورية ألف رة س اتين أو لي دى ه  بإح

ازة  أو إخفاء أو تصريف أو شراء أو على سرقة مرباألالعقوبتين آل شخص مدني يقدم وهو عالم      استرهان  أو حي
ة     أسلحة نقل   أو صنع   أو استيراد   أو زة  وذخائر حربي سة  وأجه ياء  شيء من      وأي وأسلحة  وألب سوري     أش  الجيش ال

  . األمور مثل هذه إجراءوذلك فيما خال الحاالت التي تجيز فيها األنظمة 
  

  . ئد للجيش فال تقل عقوبة الحبس عن سنة يتعلق بسرقة سالح عااألمرآان إذا 
  

   ١٣٦المادة 
لب         -١ ى س صابة عل م ع دمون وه ذين يق سكريون ال دة الع شاقة المؤب غال ال ب باألش الف أو يعاق أآوالت إت  الم

واب  بواسطة آسر أو باستعمال القوة الظاهرة    أووالبضائع واألشياء سواء حصل ذلك بالسالح         أم والحواجز ،  األب
  . عنف على األشخاصباستعمال ال

  
  .  المؤقتباالعتقال وفي الحاالت األخرى يعاقبون -٢
  
أآثر    أو عدة محرضين    أو محرض   األولى وجد بين الفاعلين في الحاالت المبينة في الفقرة          إذا ومع ذلك    -٣  واحد ف

ة ، ا         ى رتب ى المحرضين األعل اعلين    من ذوي الرتب ، فال يقضى بعقوبة األشغال الشاقة المؤبدة إال عل ة الف ا بقي م
  . فيقضى عليهم باألشغال الشاقة المؤقتة

  
ك                    وإذا -٤ وق ذل ه ف ه يقضى علي ة فإن  قضي على الضابط الفاعل بعقوبة الحبس من جراء منحة األسباب التخفيفي

  . الطردأو بعقوبة العزل 
  

   ١٣٧المادة 
ى حرق    ت عل يلة آان أي وس صدا وب دم ق ل عسكري يق دام آ ب باإلع دم أويعاق الف وأ ه ة إت شاءات أو أبني  أو إن

ستودعات  اء أوم ة أو مجاري الم اتف ومراآز خطوط أو خطوط حديدي رق واله ران أو الب ز الطي  سفن أو مراآ
  .  التي تستعمل في الدفاع الوطنياألشياء من أو الجيش أشياء شيء غير منقول من أووبواخر ومراآب 

  



بابا منح المحكوم   إذا   األحوالجميع   ويقضى فوق ذلك على الضابط بعقوبة الطرد في          -٢ ه       أس ة وقضي علي  تخفيفي
  . اإلعدامبعقوبة غير 

  
   ١٣٨المادة 

سابقة      إحدى  يعاقب باألشغال الشاقة المؤبدة آل عسكري يحاول قصداًُ ارتكاب           -١ ادة ال ذآورة في الم  الجرائم الم
  .  متمردينأمام أوزمن الحرب 

   ةالشاقة المؤقتين آانت العقوبة األشغال  وقعت الجريمة بغير هاتين الحالتوإذا -٢
  .  قضي على الضابط بالحبس من جراء منحه األسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزلوإذا -٣
  

   ١٣٩المادة 
سه               -١ ة بنف ة مجرم ى       أو   يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة آل من يقدم لغاي ره عل دفاع     إتالف بواسطة غي  وسائل ال

ياء                  والم واد الحربية واألسلحة والذخائر والمؤن واألجهزة واأللبسة وأي شيء منقول من أشياء الجيش أو من األش
  . التي تستعمل في الدفاع الوطني

  
  .  متمردين آانت العقوبة األشغال الشاقة المؤبدةأمام أو حصل اإلتالف زمن الحرب وإذا -٢
  
  . ه األسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد قضي على الضابط بالحبس من جراء منحوإذا -٣
  

   ١٤٠المادة 
 تعطيل األسلحة واالعتدة أو آسر أو إتالف سنتين آل عسكري يقدم قصدا على      إلى أشهريعاقب بالحبس من ثالثة     

  .  بتسلم سواهأو الجيش سواء آانت بتسلمه أشياءواألجهزة واأللبسة والحيوانات وأي شيء من 
  

   ١٤١المادة 
ى             باالعتقال يعاقب   -١ دم قصدا عل ائر        أو حرق    أو إتالف  المؤقت آل عسكري يق سجالت وس ق ال  األوراق تمزي

  . الرسمية العائدة للسلطة العسكرية
  
ك     وإذا -٢ وق ذل ه ف  آان المجرم ضابطا ولم يقض عليه بالحبس من جراء منحه األسباب التخفيفية فانه يقضى علي

  . بعقوبة العزل
  
   ١٤٢لمادة ا
  . إليه مراقب يترك مرآزه قبل ان ينهي المهمة الموآولة  أو سنتين آل خفيرإلى أشهر يعاقب بالحبس ممن ستة -١
  
 العدو فيعاقب باإلعدام    أمام آان   وإذا المؤقت ،    باالعتقال متمردين فانه يعاقب     أمام المراقب   أو آان الخفير    وإذا -٢

ة   أو  بحالة حرب إقليم حصل الجرم في     وإذا ا  أعلنت  في منطق ام  فيه يس    األحك ة ولكن ل ام  العرفي دو  أم ام  أو الع  أم
  .  المؤقت مدة التزيد عن سبع سنواتباالعتقالمتمردين فيعاقب الفاعل 

  
   ١٤٣المادة 

  .  المراقبةأو قيامه بوظيفة الخفر أثناء سنة آل عسكري ينام إلى أشهريعاقب بالحبس من ستة -١
  
ا  حصل الجرم     وإذا -٢ دو    مأم ام  أو الع ال المؤقت ،          أم ة االعتق ردين آانت العقوب يم  حصل في   وإذا متم ة  إقل  بحال

 متمردين آانت العقوبة الحبس من       أمام أو العدو   أماميكن ذلك     العرفية ولم  األحكام فيها   أعلنت في منطقة    أوحرب  
  .  ثالث سنواتإلىسنة 

  
   ١٤٤المادة 

  . ل عسكري يترك مرآز وظيفته آأشهر يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة -١
  
  .  رؤسائه بالقيام بالمهمة الموآولة إليهأمريراد بمرآز الوظيفة المكان الذي وجد فيه العسكري بناء على -٢
  
ال  متمردين آانت العقوبة     أمامإذا حصل ترك المرآز     -٣ يم  في    لوإذا حص   تالمؤق  االعتق ة حرب      إقل  في  أو بحال

  . فية آانت العقوبة من سنة إلى ثالثة سنوات فيها األحكام العرأعلنتمنطقة 



  
  .  العدو عوقب العسكري المجرم باإلعدامأماموإذا حصل ترك المرآز -٤
  
  . ويقضى دائمًا بالحد األقصى للعقوبة إذا آان الفاعل رئيس المرآز-٥
  

   ١٤٥المادة 
ة خاصة       يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين آل عسكري يخالف األوامر والتعليمات ال           -١  أوعامة المعطاة لقطع

ى التعليمات المعطاة لعسكري           إليه شخصيًا أمر تنفيذها ،أو     أوآل التعليمات التي    أوألفراد الجيش عامة     رد عل يتم
  سواه 

  
ردين    أمام حصلت الجريمة    إذا خمس سنوات    إلى وترفع العقوبة    -٢ ة        أو المتم  مستودع   أو معمل    أو في داخل قلع
  .  العرفيةاألحكام فيها أعلنت في منطقة أورب  في حالة حإقليم في أو
  

   ١٤٦المادة 
سه       -١ ر    آل عسكري جعل نف ة          قصدا غي ات العسكرية القانوني دًا ليتهرب من الواجب ًا أو مؤب ة مؤقت  صالح للخدم

  . يعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات
شاق             باإلعدامويعاقب  -٢ دو و باألشغال ال ام الع ه وهو في            إذا ارتكب الجرم وهو أم ة إذا ارتكب يم ة المؤقت ة   إقل  بحال

  . حرب أو أمام متمردين
  . وتعاقب المحاولة آالجرم نفسه ويعاقب المتدخلون العسكريون بعقوبة الفاعل األصلي-٣
دخلون -٤ ان المت اءوإذا آ ضاعف  أطب صحية فت شؤون ال ين بال دنيون أو ضباطًا مكلف  أو صيادلة عسكريون أو م

  العقوبة 
  

وق    ساوين بالعسكريين       ويقضى ف ر المت اعلين غي ى الف رة سورية عل ي لي سمائة ألف ة من خم ك بغرام ان وإذاذل  آ
ة          ن  بالحبس مإالالفاعل ضابطًا و لم يقض عليه     ك بعقوب وق ذل ه ف ه يقضى علي ة فإن جراء منحه األسباب التخفيفي

  . العزل
  
سبب الخد االنتحار  نفسه بأية وسيلة آانت أو حاول        أذىآل عسكري   -٥ ة أو في معرضها     ب ى   ، م ًا عل أو احتجاج

ى   تصرفات القادة أو الرؤساء يعاقب بالحبس من ستة أشهر           ى  الفعل    أدى إذاثالث سنوات     إل ر صالح      إل ه غي  جعل
  .  يعاقب بالعقوبة الواردة في الفقرات السابقةثابتة وضعه في خدمات إلىللخدمة العسكرية نهائيًا أو أدى 

  
   ١٤٧المادة 

 وبغرامة التقل عن ألف ليرة سورية وال تجاوز عشرة        نعشر سني ل الشاقة المؤقتة مدة التزيد على       يعاقب باألشغا 
شأ   سكري أن ل ع ورية آ رة س م أو أسس أوآالف لي ا أدار أو نظ ة أو حزب ة أو جمعي ة أو هيئ ة أو جماع  أو منظم

ة     القضاء إلى أو سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات         إلىفروعا لها ترمي     ة اجتماعي ى طبق ى  أو عل  إل
ة    األساسية قلب نظم الدولة     صادية    أو االجتماعي ى  أو االقت دم    إل نظم        أي ه ة     األساسية  نظام من ال ة االجتماعي  للهيئ

  .  ملحوظا في ذلكةغير مشروع أخرى وسيلة أية أو اإلرهاب أومتى آان استعمال القوة 
  

ضم   ألفي تزيد على سورية والة ليرة ويعاقب باالعتقال المؤقت وبغرامة التقل عن خمسمائ    ليرة سورية آل من ان
روع المشار   أو المنظمات  أو الجماعات  أو الهيئات أو الجمعيات أو األحزاب احد   إلىمن العسكريين    ا  الف  في  إليه
  .  اشترك فيها بأية صورةأوالفقرة السابقة 

  
ذ        صل بال سكري ات ل ع نين آ س س ى خم د عل دة التزي ال م ب باالعتق د  أوات ويعاق طة بأح زاب بالواس  أو األح

ات  ات أوالجمعي ذآورة أو الجماعات أو الهيئ ات الم شروعة أو المنظم ر م ا ألغراض غي ره أو  فروعه شجع غي
  . على ذلك

  
ال  ارتكاب    إلى مدني دعا غيره     أوويعاقب بالعقوبة المبينة في الفقرة السابقة آل عسكري          ذه    األفع ذآورة في ه  الم

  . لك سهل له ذأوالمادة 
  

   ١٤٨المادة 



ى خمسة                 -١ د عل رة سورية وال تزي سمائة لي ل عن خم ة التق  يعاقب بالحبس مدة التتجاوز خمس سنوات وبغرام
ر       أوآالف ليرة آل من رّوج       ادئ  حبذ بأية طريقة من الطرق تغيي ة    أو الدستور األساسية   مب نظم األساسية للهيئ  ال

ة ،   أو أخرى لتسويد طبقة اجتماعية على      أواالجتماعية   ة اجتماعي ة األساسية     أو للقضاء على طبق  لقلب نظم الدول
ة  صادية أواالجتماعي دم أو االقت نظم  أي له ن ال ام م ية نظ وة   األساس تعمال الق ان اس ى آ ة مت ة االجتماعي  أو لهيئ
  .  غير مشروعة ملحوظا في ذلكأخرى وسيلة أية أو اإلرهاب

  
غرامة التقل عن خمسمائة ليرة سورية وال تجاوز خمسة آالف         يعاقب بالحبس مدة التزيد على خمس سنين وب        -٢

ذات       از بال ن ح ل م ورية آ رة س طة أولي رز أو بالواس ررات أح ا   أو مح ضمن ترويج ات تت ذا أو مطبوع  تحبي
ة وآل من حاز    .  الطالع الغير عليها   أو آانت معدة للتوزيع     إذالألغراض المنصوص عليها في المادة السابقة ،          أي

سجيل  أوائل الطبع   وسيلة من وس   ع              أو الت ا لطب و آانت مخصصة مؤقت ة ول سجيل    أو العالني داءات    إذاعة  أو ت  أو ن
ة ترمي      أو هيئة   أو جمعية   أو دعاية خاصة بمذهب     أو أناشيد ى  منظم ا     اإلغراض  غرض من      إل  المنصوص عليه

  . في المادة السابقة
  

   ١٤٩المادة 
 أو أسس  أو انشأتجاوز خمسمائة ليرة سورية آل عسكري        ت ال وبغرامة   أشهريعاقب بالحبس مدة التزيد على ستة       

ات           اإلقليم في   أدار أونظم   ة جمعي ات  أو السوري من غير ترخيص من الحكوم ان   أيمنظمات من   أو  هيئ وع آ  ن
  .  آان الترخيص بناء على بيانات آاذبةإذا فروعا لها ويضاعف الحد األقصى للعقوبة  أوذات صفة دولية

  
ضم             أو أشهرمدة التزيد على ثالثة     ويعاقب بالحبس    رة سورية آل عسكري ان ى  بغرامة التزيد على ثالثمائة لي  إل

سورية   إليها انتسب أو المنظمات أو الهيئات أوهذه الجمعيات    ة ال  ، وآذلك آل عسكري مقيم في الجمهورية العربي
  . ون مقرها في الخارجاشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة في تشكيالت مما ذآر يكأو انضم 

  
   ١٤٩المادة 
  / ١/مكرر

  
 حصل  أوتجاوز خمس سنوات وبغرامة التقل عن خمسمائة ليرة سورية آل عسكري تسلم  تيعاقب بالحبس مدة ال  

ة  أو منافع من اي نوع من شخص       أو بالواسطة بأية طريقة آانت نقودا       أومباشرة    هيئة في خارج الجهورية العربي
  .  المذآورة١٤٩ و١٤٨ و١٤٧ في المواد إليه آان ذلك في سبيل الترويج لما هو مشار ىمتداخلها  أوالسورية 

  
ذآورة     أو المالية   ةبطريق المساعد ويعاقب بالعقوبة ذاتها آل من شجع         المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم الم

  . ابهافي المواد الثالث السالفة الذآر دون ان يكون قاصدا االشتراك مباشرة في ارتك
  

   ١٤٩المادة 
  

  /٢/مكرر 
  
  

ي  ة ف ضي الحكوم والتق ادتين األح ي الم ة ف ات  ١٤٩ و ١٤٧ المبين ل الجمعي انون بح ذا الق ن ه ات أو م  أو الهيئ
  . أمكنتها إغالق أو الفروع المذآورة أوالمنظمات 

  
ع   ي جمي ضي ف والوتق واد   األح ي الم ة ف ود ١٤٩ و ١٤٩ و ١٤٨ و ١٤٧ المبيت صادرة النق رر بم ة مك  واألمتع

ة            واألوراق ة  يكون موجودا في       أو وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريم اع   األمكن  المخصصة الجتم
ال يكون في الظاهر داخال          أو المنظمات   أو الهيئات   أو هذه الجمعيات    أعضاء  الفروع آما تقضي بمصادرة آل م
ورد مخصص للصرف       انإلى آانت هناك قرائن تؤدي إذا المحكوم عليه  أمالكضمن   ع م  هذا المال هو في الواق

  .  الفروع المذآورةأو المنظمات أو الهيئات أومنه على الجمعيات 
  

ة ان تقضي   إغالق ويجوز للمحكم اآن ب ة من الجرائم المشار   األم ا اي جريم ي وقعت فيه ا الت رتين إليه ي الفق  ف
  . السابقتين

  
   ١٥٠المادة 



 جماعة أو هيئة أو منظمة أو جمعية أو حزبا أدار أو نظم أو أسسري أنشأ أو  يعاقب باالعتقال المؤقت آل عسك    -آ
  .  سياسيةأهدافذات 

  
  :  التالية األفعال يعاقب باالعتقال المؤقت مدة ال تزيد على خمس سنوات من ارتكب فعال من -ب
  
  .  سياسيةفأهدا جماعة ذات أو هيئة أو منظمة أو جمعية أو حزب إلى انضم أو آل عسكري انتسب -١
  .  مظاهرة ذات هدف سياسيأو آل من اشترك من العسكريين في اي اجتماع -٢
ة  أو منظمة   أو جمعية   أو الترويج لحزب    أو يلقي خطبة سياسية بقصد الدعاية       أو آل من ينشر مقاال سياسيا       -٣  هيئ
  .  جماعة سياسيةأو
سكري -٤ ل ع سكريين  أو آ د الع شوق اح دني ي ى م اب إل ال ارتك رن   األفع م يقت ادة وان ل ذه الم ي ه ذآورة ف الم

  . التشويق بنتيجة
  

   ١٥١المادة 
 في تأليف المحكمة وأبى ذلك بدون عذر مشروع يعاقب بالحبس من           لالشتراكآل عسكري دعي بحسب األصول      

  . أشهر ستة إلىشهرين 
  

   ١٥٢المادة 
ه        ب إليه العدو الموقع الموآول     إلى حاآم سلم    أويعاقب باإلعدام آل آمر      ي لدي دون ان يستنفذ جميع وسائل الدفاع الت

  . وبدون ان يعمل بكل مايأمر به الواجب والشرف
  

رم   ذا الج ل ه ال فاع ىيح وات     إل ام للق د الع ن القائ رار م ين بق ق يع س تحقي صدره مجل رار ي ضاء بموجب ق  الق
  . المسلحة

  
   ١٥٣المادة 

  : آل آمر قطعة مسلحة يسلم في ساحة القتال يعاقب 
  
  .  الشرفأو مايأمر به الواجب لالعدو بك لم يعمل قبل مخابرة إذا أو وقف القتال إلى ذلك أدى إذاإلعدام  با-آ
  . األحوال بالطرد في سائر -ب
  

   ١٥٤المادة 
  .  في خدمة سورية يحمل السالح على سوريةأو يعاقب باإلعدام آل عسكري سوري -١
  
  . قض العهد وحمل السالح اخذ من جديد وقد نأسير يعاقب باإلعدام آل -٢
  
د عن الخمس سنوات آل عسكري سوري                    -٣ ع في           أو يعاقب باالعتقال المؤقت مدة التزي ة سورية وق  في خدم

وق   وإذا. قبضة العدو واستعاد منه حريته بشرط ان اليحمل عليه السالح بعد ذلك       آان الفاعل ضابطا فانه يعاقب ف
  . ذلك بعقوبة العزل

  
   ١٥٥المادة 

  : إلعدام يعاقب با
  
 سالح الجيش أو إليه في الموقع الموآول أو أمرته في مصلحة العدو الجند الذي في        أو آل عسكري يسلم للعدو      -١
ة والمعامل          أومؤونته  أو   ذخيرته   أو ع الحربي سر      أو واألحواض  والمرافئ  خرائط المواق ة ال ال  سر    أو آلم  األعم

  . العسكرية والحمالت والمفاوضات
  
  . أعمالهتصل بالعدو لكي يسهل  آل عسكري ي-٢
  
  .  آل عسكري يشترك في المؤامرات التي يراد بها الضغط على مقررات الرئيس العسكري المسؤول-٣
  

   ١٥٦المادة 



ة في       إحدى آل من ارتكب     مباإلعدايعاقب   اء  الجرائم التالي ة      أو الحرب    أثن ا  أعلنت  في منطق ام  فيه ة   األحك  العرفي
  .  قوات الحكومات المتحالفةأو بالجيش ضراراإل أوبقصد معاونة العدو 

  
  .  الوسائط السرية المختصة بالخفراء والمخافرأو التنبيهات أو الخاصة اإلشارة أو رآلمة الس أفشى آل من -آ
  .  المختصة بالخدمة وذلك عند مجابهة العدواألوامر أو ، األخبار تحريف -ب
ى -ج دو عل ة الع اآن دالل وات الجيش أم دوأو ق ة  ال ر  أول الحليف ق غي ى طري سير عل ذآورة لل وات الم ة الق  دالل

  . صحيحة
 لعرقلة جمع الجند أو اعمال خاطئة أو في قيامها بحرآات أو القوات السورية إحدى الذعر في  إيقاع التسبب في    -د

  . المشتتين
  

   ١٥٧المادة 
  .  قبل وقوعها وهو عالم باألمرالفصل  بالجرائم المذآورة بهذااألخباريحكم باالعتقال المؤقت آل من تقاعس عن 

  
   ١٥٨المادة 

   : باإلعدام يعد جاسوسا ويعاقب -١
  
ى  أو مؤسسة عسكرية   أو مرآز عسكري    إلى أو موقع حربي    إلى آل عسكري يدخل     -آ ى  أو ورشة عسكرية   إل  إل

دو       معلومات تعود بالمنف   أو اي محل من محالت الجيش لكي يستحصل على وثائق           أو مخيم   أومعسكر   ى الع ة عل ع
  .  تعود بالمنفعة عليهبأنها يحسب أو
 ان تمس سالمة المواقع أو العسكرية األعمال معلومات من شأنها ان تضر أو آل عسكري يعطي العدو وثائق       -ب

  .  يحسب ان من شأنها ذلكأووالمراآز وسائر المؤسسات العسكرية 
  . األعداء أو الجواسيس األمر  على بينة منأو بواسطة غيره أو آل عسكري يخبئ بنفسه -ج
  

   ١٥٩المادة 
  .  المبينة في المادة السابقةاألماآن إلى آل عدو يدخل متنكرا باإلعداميعاقب 

  
   ١٦٠المادة 

دو ويعاقب          -١ صالح الع دام  يعد مجندا ل ضمام              باإلع ى االن ى  آل شخص يحرض العسكريين عل دو    إل ى  أو الع  إل
ة         أو يجند نفسه    أو ، األمر وهو على بينة من       يسهل لهم الوسائل لذلك    أوالمتمردين   ة هي في حال  غيره لصالح دول

  . حرب مع سورية
  

   ١٦١المادة 
ا           ر المرجع المختص    إذايعفى من العقوبة الشريك في ارتكاب الجرائم المبينة في هذا الفصل فيم أمر  اخب  الجرم  ب

  .  حدوث الضررأوفي وقت يمكن فيه الحيلولة دون وقوعه 
  

   ١٦٢المادة 
 شارة من   أو رصيعة   أو سنتين آل عسكري يقدم علنية وبدون حق على حمل وسام            إلىيعاقب بالحبس من شهرين     

  .  العسكريةواأللبسة األزياء لباس من أو على ارتداء زي أو والرصائع والشارات العسكرية السورية األوسمة
  

   ١٦٣المادة 
ة     أو من األوسمة    إشارة أورصيعة   أويعاقب بالعقوبة نفسها آل عسكري يحمل وسامًا          الرصائع والشارات األجنبي

  . بدون ان يؤذن له بحملها مسبقا من السلطات السورية
  

   ١٦٤المادة 
دون حق شارة الهالل                            ة ب ال عالني اطق القت ستعمل في من  أوتطبق المادة السابقة زمن الحرب على آل شخص ي

  .  والرموز المتساوية بهاعالمواإل الشارات أو رمزه أو علمه أو األحمرالصليب 
  

   ١٦٥المادة 
ات     -١ ة لعقوب ة فرعي ة جنائي سكري عقوب د الع دام التجري غال اإلع ى    واألش ا عل ضي به ال المق شاقة واالعتق  ال

  : عسكري وفقا ألحكام هذا القانون والتجريد العسكري نتيجة محتمة للتجريد المدني وينتج عنه 



  
  .  اللباس وحمل الشارات المختصة بهاءارتدا في قالرتبة والح فقدان -آ
  .  من قانون العقوبات٤٩ المبينة في المادة  األمور الطرد آمن الجيش وسائر-ب
سقط    -ج  الحرمان نهائيا من آل معاش تقاعدي ومن آل مكافأة عن الخدمات السابقة التي تعتبر باطلة اليعتد بها وي

  .  الخدمات السابقةاءأثن أديت الحق في استعادة المحسومات التي أيضا
  
  . سرة المحكوم عليه بموجب قانون التقاعد بالحقوق المعطاة ألاإلخالل وذلك بدون -٢
  
  .  اليومياألمر آل حكم يقضي بالتجريد العسكري يذآر في -٣
  

   ١٦٦المادة 
  . تصة بها الطرد عقوبة فرعية توجب فقدان الرتبة والمقام والحق في ارتداء اللباس وحمل الشارات المخ-١
  
 يفقد العسكري المطرود حقوقه في آل معاش تقاعدي وفي آل مكافأة عن الخدمات السابقة التي تعتبر باطلة ال                    -٢

  .  خدماته السابقةأثناءويفقد الحق أيضا في استعادة الحسومات التي أداها ،يعتد لها 
  

   ١٦٧المادة 
ل الطرد          العزل عقوبة فرعية لبضع عقوبات عينها القانون بوجه        -١ ه ليحرم الحق       إال الحصر ، وللعزل مفاعي  ان

  . في المعاش التقاعدي ومن المكافأة عن الخدمات السابقة
  
ى آ      -٢ م عل ة    ل يوجب العزل الحك ة عسكرية بجناي واد      بإحدى  أو ذي رتب ا في الم  ٣٤٣ الجنح المنصوص عليه
ات الع  ٦٥٦ و٦٤١ و٦٣٥ و٦٢٨ و ٤٦٠ و٣٥٣ و٣٤٩ و٣٤٧و انون العقوب ن ق ادة . ام م ن ١٣٣والم انون  م ق

  .  العسكريتالعقوبا
  

  .  جزئيا من الحقوق السياسية والمدنيةأو ، الحكم بعقوبة الحبس الجنحية مع الحرمان آليا أيضاويوجب العزل 
  

   ١٦٨المادة 
ة    -١ نح العادي ات والج ق بالجناي ا يتعل ا فيم ات      أي سكرية العقوب اآم الع ق المح ا تطب وع مرتكبه ان ن لية آ  األص

  .  والفرعية المنصوص عنها في قانون العقوباتواإلضافية
  
اب                        -٢ ا في الفصل الثالث عشر من الب  األول وتطبق فيما يتعلق بالعسكريين العقوبات الفرعية المنصوص عليه

  . من الكتاب الثاني من هذا القانون
  

   ١٦٩المادة 
ق المح            صغير المنصو  األحوالفي جميع    انون تطب ذا الق ا في ه ة         عليه وانين الجزائي  واألصول اآم العسكرية الق

  .  هذا القانونأحكام مع ضماال يتعار في القوانين الخاصة في آل أوالمنصوص عليها في القانون العام 
  

   ١٧٠المادة 
ساوون بالعسكريين          أحكامعندما تطبق    ر العسكريون والمت  القانون العام والقوانين الخاصة وفقا للمادة السابقة يعتب

اء وظفون بالجيش آالموظفين العاديين فيما يتعلق بالجرائم الواقعة منهم والواقعة عليهم في             والم ة    أثن  في   أو الوظيف
  . معرض الوظيفة

  
   ١٧١المادة 

ال آانت  إذا ا       األفع ي ارتكبت فيه شكل من جراء الظروف الت انون ت ذا الق ا في ه  من جراء  أو المنصوص عليه
ات         جرما عقو  إليها أدتالنتائج التي    انون العقوب ا بته اشد من ق انون             فإنه ا في الق ة المنصوص عليه  تعاقب بالعقوب

  . المذآور
  

   ١٧٢المادة 
ات والجنح                -تطبق العقوبات المنصوص عليها في الكتاب الثاني         انون والمختصة بالجناي ذا الق اني من ه  الباب الث

.مدنيين في الجيشالعسكرية على المتساوين بالعسكريين ، والموظفين والمستخدمين ال


