
 العسكرّية والعقوبات المرافعات مجلة وإتمام بتنقيح يتعلق 1122 جويلية 16 في مؤّرخ 1122 لسنة 96 عـدد مرسوم

ّالمؤقت،ّالجمهوريةّرئيـسّإنّ 

فاعّوزيرّمنّباقتراح ّالوطني،ّالد 

ـادرةّالعسكري ةّوالعقوباتّالمرافعاتّمجلةّعلىّاالطالعّبعد ّوإتمامهاّهاتنقيحّتمّ ّكما0591ّّجانفي01ّّفيّالمؤرخّاألمـرّبمقتضىّالص 

ةّالالحقةّبالنصوص ّ،0111ّجوان01ّّفيّالمؤرخ0111ّّلسنة95ّّعددّالقانونّوخاص 

ـةّالالحقةّبالنصوصّوإتمامهاّتنقيحهاّتمّ ّكما0501ّّجويلية5ّّفيّالمؤرخّالعليّاألمرّبمقتضىّالصادرةّالجزائيةّالمجلةّوعلى ّوخاص 

ّ،0101ّجويلية05ّّفيّالمؤرخ0101ّّلسنة01ّّعـددّالقانـون

ادرةّالجزائي ةّاإلجراءاتّمجلةّوعلى ّالمنقحةّوالنصوص0551ّّجويلية00ّّفيّالمؤرخ0551ّّلسنة01ّّعـددّالقانـونّبمقتضىّالص 

ّلها،

خ0100ّّلسنة00ّّعددّالمرسومّوعلى لطّالمؤقتّبالتنظيمّالمتعل ق0100ّّمارس01ّّفيّالمؤر  ّالعمومية،ّللس 

ّ.الوزراءّمجلسّمداولةّوعلى

هّاآلتيّالمرسومّيصدر ّ: نص 

لّالفصل ر9ّّوالفصول9ّّالفصلّمن5ّّالعددّوّاألولّالفصلّينق حّ–ّاألو  01ّو00ّو05ّو09ّو00ّو01ّو00ّو01ّو1ّو5ّوّمكر 

ّ:يليّكماّالعسكري ة،ّوالعقوباتّالمرافعاتّمجلةّمن00ّو01ّو10ّو10ّو11ّو05ّو

ّ:العسكريةّالقضاياّفيّتنظرّ–( جديد) األول الفصل

 .آخرّمكانّبأيّ ّجلساتهاّتعقدّأنّالضرورةّعندّلهاّويجوزّوالكافّوصفاقسّبتونسّدائمةّعسكري ةّابتدائيةّمحاكم -0

 .العاصمةّتونسّمركزهاّعسكري ةّاستئنافّمحكمة -0

 .عسكريـةّاتهامّدوائر -1

ّ.عسكري ةّتعقيبّدائرة -0

ّمؤقتةّأوّدائمةّأخرىّعسكري ةّمحاكمّإنشاءّالخارجيّأوّالداخليّالبالدّأمنّمصلحةّلذلكّدعتّكلماّأوّالحربّزمنّفيّأيضاّيجوزّكما

ّ.نظرهاّمرجعّفيهّيعي نّالوطنيّالدفاعّوزيرّاقتراحّعلىّبناءّبأمر

  –( جديد) 9 عدد – 5 الفصل

ّ.العسكريينّقبلّمنّالمرتكبةّالعامّالحقّجرائم -5

ائمةّالعسكريةّاالبتدائيةّبالمحكمةّمنفردّقاضّالجنديةّمنّالفرارّجنحّفيّينظر –( جديد)مكّرر 5 الفصل ّتلكّفيّبالنظرّويتعهدّالد 

ّالدرجةّابتدائيةّأحكامهّوتكونّالعسكريةّالحكمي ةّالدوائرّإحدىّمنّأوّالعسكريّالتحقيقّقاضيّمنّأوّالعسكري ةّالنيابةّمنّبطلبّالقضايا

ّ.لالستئنافّوقابلة

نّالمحكمةّقضاةّمنّينوبهّنمّالمحكمةّرئيسّيعي نّالتعذر،ّوعند ّ.القضائي ةّالرتبةّنفسّلهّمم 

ائمةّالعسكريةّاالبتدائيةّالمحكمةّكتبةّأحدّالمنفردّالقاضيّبدائرةّالجلسةّكاتبّبأعمالّويقوم ّ.الد 

ا،ّطرفاّوشملتّالخدمةّخارجّعسكريّطرفّمنّارتكبتّعامّحقّبجريمةّالتتبعّتعلقّإذا – (جديد) 9 الفصل ّوكيلّعلىّيجبّمدني 

ّاالبتدائيةّالمحكمةّلفائدةّالعسكريّالطرفّإلىّبالنسبةّالنظرّعنّوالتخليّالملفّتفكيكّالعدليةّالمحاكمّلدىّالتحقيقّقاضيّأوّالجمهوري ة

ةّالعسكري ة ّ.المختص 



ّقضاةّأوّالعسكري ةّالمحاكمّأمامّالشخصيّبالحقّوالقيامّالشخصي ةّالمسؤولي ةّعلىّالعمومي ةّالدعوىّإثارةّيمكنّ– (جديد) 7 الفصل

ةّاإلجراءاتّبمجلةّعليهاّالمنصوصّواإلجراءاتّالقواعدّطبقّالتحقيق ّ.الجزائي 

.ّجنائيةّاألقلّ ّعلىّمنهاّواحدةّوتكونّبأمرّعددهاّيضبطّدوائرّعلىّالدائمةّالعسكري ةّاالبتدائيةّالمحكمةّتشتمل –( جديد) 21 الفصل

 .العملّمصلحةّلذلكّدعتّإذاّاألخرىّبالجرائمّتتعهدّأنّالجنائي ةّالدائرةّلهذهّويمكن

  .العدليّللقضاءّبالنسبةّاالبتدائيةّبالمحاكمّالموجودةّالدوائرّمستوىّفيّالدوائرّهذهّتعتبر

ّمنّمستشارينّوأربعةّرئيسّمنّالجنائيةّالدائرةّتتألفّكماّعسكريينّوقاضيينّالعدليّالقضاءّمنّرئيسّمنّجناحيةّدائرةّكلّ ّوتتألف

 .العسكريينّالقضاة

 .مساعديهّأحدّأوّالدائمةّالعسكري ةّاالبتدائيةّالمحكمةّلدىّالجمهوري ةّوكيلّالعامّاإلدعاءّوظائفّويباشر

 .العسكريّالقضاءّصفّضباطّهيئةّمنّصفّضباطّأحدّالجلسةّكاتبّبوظيفةّويقوم

ّفيّالخططّتلكّمثلّلشغلّالمستوجبةّالقضائيةّالرتبةّنمّالعدليّالسلكّمنّقضاةّالسلمّزمنّالدوائرّورؤساءّالمحكمةّرئيسّويكون

ّالعدليّالقضاء ّللمحكمةّرئيسّخطةّليشغلّالشروطّفيهّتتوفرّمنّبتونسّالدائمةّالعسكري ةّاالبتدائيةّالمحكمةّرئيسّخطةّيشغل.

ّابتدائيةّلمحكمةّرئيسّخطةّليشغلّالشروطّفيهّتتوفرّمنّتونسّبغيرّالدائمةّالعسكريةّللمحكمةّرئيسّخطةّويشغلّبتونس،ّاالبتدائية

 .تونسّبغير

ّمنّاالقتضاءّعندّوينوبهّاألخرى،ّالدوائرّبينّالعملّوتنسيقّالجنائيةّالدائرةّرئاسةّالدائمةّالعسكري ةّاالبتدائي ةّالمحكمةّرئيسّويتولى

ّ.الرتبةّفيّاألقدمّالدوائرّرؤساء

ّنفسّمنّالحرب،ّحالةّزمنّفيّأوّالحربّزمنّالعسكري ةّاالستئنافّومحكمةّالعسكري ةّاالبتدائيةّالمحاكمّتتألف –( جديد) 21 الفصل

لمّزمنّالمعتمدةّالتركيبة ضّأنّعلىّالس  ّفيّابتدائياّالنظرّعندّاألقلّعلىّعقيدّبرتبةّعسكريّبقاضّالدائرةّأوّالمحكمةّرئيسّيعو 

  .الجنح في ابتدائيا النظر عند األقل على مقدمّبرتبةّعسكريّوقاضّوالجنحّالجناياتّفيّوإستئنافياّالجنايات

ّ.إليهمّالوظيفيةّالخططّإسنادّوشروطّالعسكريونّالقضاةّيمارسهاّالتيّالوظائفّبقانونّتضبط –( جديد) 21 الفصل

ّفيّالقضائيةّوالخططّالرتبّوبينّجهةّمنّالعسكريينّللقضاةّالمسندةّوالخططّالعسكريةّالرتبّبينّتنظيرياّجدوالّالقانونّذلكّويتضم ن

ّ .أخرىّجهةّمنّالعدليّالسلك

ّأولّتحقيقّوقاضيّلهّومساعدونّأولّومساعدّجمهوريةّوكيلّالدائمةّالعسكريةّاالبتدائيةّالمحكمةّلدىّيعي نّ–( جديد) 21 الفصل

رونّوقضاةّمنفردونّقضاةّيعي نّكماّتحقيق،ّوقضاة ّ.مقر 

ّ.ومستشارونّلهّومساعدونّأولّساعدومّعامّوكيلّالعسكريةّاالستئنافّمحكمةّلدىّويعي ن

ّواإلجراءاتّالقواعدّطبقّالقانونّتطبيقّوتطلبّوتمارسهاّالعمومي ةّالدعوىّالعسكري ةّالعموميةّالنيابةّتثير –( جديد) 25 الفصل

 .الجزائيةّاإلجراءاتّبمجلةّعليهاّالمنصوص

ّبذلكّويعلمّالجزائيةّاإلجراءاتّبمجلةّالواردةّاألحكامّطبقّاألبحاثّويباشرّالتلب سّحالةّفيّالتحقيقّقاضيّأوّالجمهوريةّوكيلّويتعهد

 .العسكريّالقضاءّمديرّالعامّالدولةّوكيلّفورا

ّ:العسكريّالقضاءّمديرّالعامّالدولةّوكيلّسلطةّتحتّالعسكريةّالعدليةّالضابطةّوظائفّيمارس –( جديد) 29 الفصل

ّالدائمةّالعسكريةّاالبتدائيةّالمحكمةّلدىّالجمهوريةّووكيلّومساعدوهّالعسكريةّاالستئنافّمحكمةّلدىّالعامّالوكيل -0

 ومساعدوه،

 الجزائية،ّاإلجراءاتّبمجلةّالمبي نةّاألحوالّفيّالتحقيقّقضاة -0

اطّالعسكري ةّالعدالةّضب اط -1 اطّالعسكري ةّالشرطةّوضب   صفها،ّوضب 



ّاختصاصهّدائرةّفيّكلّ ّالعسكري ة،ّالحامياتّووكالءّاإلداراتّمديروّوّوالوحداتّواألفواجّوالقواعدّاأللويةّآمرو -0

 .منطقتهّحدودّفيّالمرتكبةّالعسكري ةّوالجرائمّمرؤوسيهّإلىّبالن سبة

ّالجزائيةّاإلجراءاتّبمجلةّعليهاّالمنصوصّاإلجراءاتّوفقّالتحقيقّبأعمالّالعسكريونّالتحقيقّقضاةّيقوم –( جديد) 11 الفصل

 .المجلةّنفسّأحكامّطبقّللطعنّقابلةّقراراتهمّوتكون

ّالطعونّفيّالدائمةّالعسكريةّاالبتدائيةّالمحكمةّمقرّ ّلهاّالتابعّاالستئنافّبمحكمةّالمنتصبةّاالتهامّدائرةّتنظر –( جديد) 12 الفصل

ّعلىّالجزائية،ّاإلجراءاتّبمجلةّعليهاّالمنصوصّواآلجالّاإلجراءاتّنفسّوفقّوذلكّالعسكريّالتحقيقّقاضيّقراراتّضدّ ّالمرفوعة

ضّأن  .بأمرّيعي نّالعدليّالسلكّفيّالمهامّتلكّلشغلّالمشترطةّالقضائيةّالرتبةّمنّعسكريّبقاضّمستشاريهاّأحدّيعو 

ادرةّالقراراتّفيّالتعقيبّمحكمةّتنظر –( جديد) 16 الفصل ّالمحاكمّعنّالصادرةّالنهائيةّوالقراراتّواألحكامّاالتهامّدائرةّعنّالص 

ضّالعسكرية ّفيّالخطةّتلكّلشغلّالمشترطةّالقضائيةّالرتبةّمنّالعسكريّالقضاءّضباطّهيئةّمنّعسكريّبقاضّمستشاريهاّأحدّويعو 

 .بأمرّيعي نّالعدليّالقضاءّجهاز

ّاألصلّفيّالعسكريةّالمحاكمّعنّالصادرةّوالقراراتّاألحكامّفيّبالتعقيبّالطعنّذكرهمّاآلتيّلألشخاصّيمكن –( جديد) 11 الفصل

ّ:الجزائي ةّاإلجراءاتّبمجلةّعليهاّالمنصوصّواآلجالّاإلجراءاتّوفقّتنفيذهاّتمّ ّولوّنهائيا

 ّعليه،ّالمحكوم -0

ا،ّالمسؤول -0  مدني 

 المدنية،ّحقوقهّخصوصّفيّالشخصيّبالحقّالقائم -1

 الدائمة،ّالعسكريةّاالبتدائيةّالمحكمةّلدىّالجمهوريةّوكيل -0

 .العسكريةّاالستئنافّمحكمةّلدىّالعامّالوكيل -9

ّدائرةّقراراتّفيّبالتعقيبّالطعنّالشخصيّبالحقّوالقائمّالمدنيّوالمسؤولّعليهّوالمحكومّاالستئنافّمحكمةّلدىّالعامّللوكيلّويمكن

ّ.الجزائيةّاإلجراءاتّبمجلةّعليهاّالمنصوصّواإلجراءاتّاآلجالّنفسّوفقّالعسكريةّاالتهام

ادرةّاألحكامّفيّبالتعقيبّللطعنّيكون –( جديد) 12 الفصل ّفيّبالتعقيبّالطعنّعنّالمترت بّاألثرّنفسّالعسكريةّالمحاكمّعنّالص 

ادرةّاألحكام  .العامّ ّالحقّ ّمحاكمّعنّالص 

ّوملفّ ّالتعقيبّمحكمةّقرارّإحالةّالتعقيبّمطلبّرفضّصورةّفيّالتعقيبّمحكمةّلدىّالعامّالدولةّوكيلّعلى –( جديد) 11 الفصل

  .فيهّالمطعونّالحكمّأوّالقرارّأصدرتّالتيّالمحكمةّلدىّالعسكريةّالنيابةّإلىّالقضية

ّالقرارّصدورّمنّأوّباتةّصيرورتهاّمنّساعةّوعشرينّأربعّبعدّالعسكري ةّالمحاكمّعنّالصادرةّاألحكامّتنفذ –( جديد) 11 الفصل

ّفيّالحقّلهّالذيّالجمهورية،ّرئيسّعلىّعرضهّبعدّإالّباإلعدامّالحكمّتنفيذّيمكنّالّأنهّغيرّالمعقبةّلألحكامّبالنسبةّبالرفضّالقاضي

 .بأخرىّبهاّالمحكومّالعقوبةّإبدالّوفيّعليهّالمحكومّعلىّالعفو

ّولوّالحكمّتنفيذّتوقيفّالحربّزمنّحالةّفيّأوّالحربّحالةّفيّالعسكريّالقضاءّمديرّالعامّ ّالدولةّلوكيلّيسوغ –( جديد) 11 الفصل

 .بات اّالحكمّفيهّأصبحّالذيّاليومّتليّالتيّأشهرّالثالثةّخاللّفيهّالشروعّبعد

ر01ّّالفصولّو9ّّللفصل1ّّعددّالعسكريةّوالعقوباتّالمرافعاتّمجلةّإلىّيضافّ–0ّّالفصل ر00ّوّمكر  ر01ّوّمكر  ّوذلكّمكر 

ّ: التاليّالنحوّعلى

  –( 7 عدد) 5 الفصل

ّ.بمناسبتهاّأوّللخدمةّمباشرتهمّأثناءّالعسكريينّضدّ ّالمرتكبةّالعامّ ّالحقّ ّجرائم -1

ّلهاّويمكنّجنائيةّأألقلّعلىّمنهاّواحدةّوتكونّبأمرّعددهاّيضبطّدوائرّعلىّالعسكريةّاالستئنافّمحكمةّتشتملّ– مكّرر 21 الفصل

ّ.العملّمصلحةّلذلكّدعتّإذاّاألخرىّبالجرائمّتتعهدّأن



ّبالنسبةّبتونسّاالستئنافّبمحكمةّالموجودةّالدوائرّمستوىّفيّلهاّالمؤلفينّللقضاةّالقضائيةّوالرتبةّتركيبتهاّحيثّمنّالدوائرّهذهّتعتبر

ّ.العدليّللقضاء

ّالعسكريين،ّالقضاةّمنّمستشارينّوأربعةّالعدليّالقضاءّمنّرئيسّمنّالسلمّزمنّالعسكريةّاالستئنافّبمحكمةّالجنائي ةّالدائرةّوتتألف

ّ.العسكريينّالقضاةّمنّإثنينّومستشارينّالعدليّالقضاءّمنّرئيسّمنّالعسكريةّاالستئنافّبمحكمةّالجناحيةّالدائرةّلفتتأّكما

ّ.مساعديهّأحدّأوّالعسكريةّاالستئنافّمحكمةّلدىّعامّوكيلّالعموميّاإلدعاءّوظائفّويباشر

ّ.العسكريّالقضاءّصفّضباطّهيئةّصفّضباطّأحدّالجلسةّكاتبّبوظيفةّويقوم

هرّالعسكريّالقضاءّشؤونّإدارةّالعسكريّالقضاءّمديرّالعامّالدولةّوكيلّيتولى – مكّرر 21 الفصل ّالجزائيةّالقوانينّتطبيقّعلىّوالس 

ّمساعدّلهّويكونّالعسكري ةّالعموميةّالنيابةّممثليّبقيةّعلىّسلطةّولهّالعسكريةّالمحاكمّإلىّبالنظرّيرجعّفيماّوالقراراتّاألحكامّوتنفيذ

 .ومساعدونّأول

ادرةّألحكاما – مكّرر 12 الفصل ّ .االستئنافّبطريقّفيهاّالطعنّيمكنّوالجنائيةّالجناحيةّالمادتينّفيّالص 

ّ .العسكريةّاالستئنافّمحكمةّإلىّالدائمةّالعسكري ةّاالبتدائيةّالمحاكمّعنّالصادرةّاألحكامّاستئنافّيرفع

ادرةّاألحكامّاستئنافّويرفع ّ.الدائمةّالعسكريةّاالبتدائيةّالمحكمةّإلىّالمنفردينّالقضاةّعنّالص 

ّ.الجزائيةّاإلجراءاتّبمجلةّعليهاّالمنصوصّواإلجراءاتّاآلجالّنفسّوفقّاالستئنافّويكون

ّالبابّعنوانّويصبحّ،ّالعسكري ةّوالعقوباتّالمرافعاتّمجلةّمنّالثالثّالبابّبعنوانّالواردة"ّبالتتبعّاألمر"ّعبارةّتحذف – 1 الفصل

ّ ."العسكرّية اإلتهام ودائرة االستئناف في"ّ–ّالرابع

ةّوالعقوباتّالمرافعاتّمجلةّمن11ّو19ّو01ّو05ّو09ّو01ّو00ّو00ّّالفصولّتلغى – 1 الفصل ّ.العسكري 

ةّالمرسومّلهذاّالمخالفةّاألحكامّجميعّتلغىّ– 5 الفصل دّعندّالعسكري ةّالمحاكمّبتركيبةّيتعلقّماّمنهاّوخاص  ّاألنظمةّبموجبّالتعه 

ةّوالقوانين ّالعامّاألساسيّبالنظامّوالمتعلق0510ّّأوت5ّّفـيّالمؤرخ0510ّّلسنة11ّّعددّالقانونّمن00ّّبالفصلّوالواردةّالخاص 

ّالعامّاألساسيّالنظامّبضبطّوالمتعلق0559ّّماي09ّّفيّالمؤرخ0559ّّلسنة05ّّعددّالقانونّمن01ّّوالفصلّالداخليّاألمنّلقوات

ّ.الديوانةّألعوان

ّالنفاذّحيزّيدخلّالذيّالمرسومّهذاّبتنفيذّيخصه،ّماّفيّكلّمكلفون،ّالماليةّوزيرّوّالعدلّوزيرّوّالوطنيّالدفاعّوزيرّ– 9 الفصل

ّ.التونسيةّللجمهوريةّالرسميّبالرائدّينشرّو0100ّّسبتمبر05ّّمنّبداية

 .1122 جويلية 16 في تونس


