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 1976لسنة  (9) رقمقانون 

 بشأن تعديل قانون اإلجراءات العسكرية

 

 ،بعشلا مسإب

  ةروثلا ةدايق سلجم

  .بعد االطالع على اإلعالن الدستوري •

 .وعلى قانون العقوبات •

  .وعلى قانون اإلجراءات الجنائية •

  .وعلى قانون العقوبات العسكرية •

  .لعسكريةوعلى قانون اإلجراءات ا •

  .م1974لسنة  95م بتحريم الحزبية المعدل بالقانون رقم 1972لسنة  71وعلى القانون رقم  •

  .م1975لسنة  84وعلى قانون نيابة أمن الثورة رقم  •

  وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس •

 

 أصدر القانون اآلتي

  (1)مادة 

  -:مكررا )أ( نصهما اآلتي 34مكررا و 34اإلجراءات العسكرية مادتان برقم  يضاف إلى قانون

  :مكررا (34)مادة 

تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون نيابة أمن الثورة 

كيل محاكم خاصة لنظر م التي يرتكبها العسكريون ما لم يقرر مجلس قيادة الثورة تش1975لسنة  84رقم 

م المشار 1972لسنة  71( من القانون رقم 7هذه الجرائم، وفي هذه الحالة يسري على هذه المحاكم المادة )

  .إليه

  -:مكررا )أ( 34مادة 

يكون لمجلس التحقيق العسكري مباشرة اختصاص النيابة العامة والصالحيات المخولة لنيابة أمن الثورة 

م عند التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في 1975لسنة  84من القانون رقم  6و 4و 3بمقتضى المواد 

 .( من هذا القانون35المادة السابقة والتي يرتكبها العسكريون وذلك مع عدم اإلخالل بحكم المادة )

 

  (2)مادة 

http://www.security-legislation.ly/
http://www.dcaf.ch/
http://www.dcaf-tfna.org/


 

 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 

DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 2 of 2 

 .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره

 

 دولج دمحأ مالسلا دبع دئارلا

 ءارزولا سلجم سيئر

 ـه 1396 مارحلا مرحم 30 يف ردص

  م1976 رياني 31 قفاوملا
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