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Abstract          
Require the special nature of
military forces and derived 
from the function entrusted 
to it to have as governed by 
the legal provisions in which
nothing of importance in the 
area of penalties and
offenses, as the application 
of general rules in the Penal 
Code for unlawful acts
committed by the military
will lead to the failure of 
those rules for achieve the 
desired objectives of
development of the Military 
Penal Code, and the lies the 
importance of the research
topic in the scope of the 
Military Penal Code as a set 
of legal rules governing the
military in the performance
of their duties and that the 
military does not allow her to 
stop being prejudice the vital 
interests of the State's 
supreme.
According to the above
Zrorh stand on the extent to 

which criminal policy current
is sufficient to address the 
crimes committed by military 
personnel or not, as well as 
the extent of the applicability 
of the General Penal Code of 
the military or that it is not
true, which means that 
should be subject the military
to the Military Penal Code
only.
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   ا و ، ذ ل

إ ر س ا إ  ر إ 

ذا ا وى  را  
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 .  

 إذا  أ  ا   ب

ار ع أو ا  .  

م    ة     )٢ (

  ر ء أل إذ ام 

اره وظ إ ر أو أدم أو أ ط 

 أ    ظ أو ط  

ر أدم  أو  .  

    ة     )

٢  (   ض ا    

  وز أو ود  مما 

.  

را    ة     )

٦  ( أ   ى أ ر 

د أو أدم ا   .  

    ل و ه دةا   أن  

 ذ اظ ود وز أو ال إءة

  وم م أ  امن أن

ن أن أراد. ا لا ذ ا 
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٢٤٥

 أن أي.  ا اض اظ وه

ا  ءإ  أو ا ظا 

   أن    ت

  ا ا  ات

 ا و  

اض أو ا ا   

 أو وظ ذ اي إءة  امن

  صا   ا 

.  

     رة و ءةوز أو إ ود 

ظا   ارإ ل أو أواأ  

  ظ أو ط  ر أدم 

 أو  ه لا ن ام 

    نما  .  

     و  ر وز ود ظا  

 م  دة٥٣(  ا  (م  ) 

 ة       

ذ ام وظ   ا 

وأن)  ا إط أوا ا ر  

 ا ا ا   وادة ااء

  طا او أ  ا 

ات ا وأن ا  أو إط 

  ره ا رة  ر 

    اظ ود وز

  نما ، و   ي اا 

 أن أي مم ن أن ا أو ا ره

 ضأو ا ف أو اا  ا 

 ضأو ا ف أو اي اا  

 وا ا ا و امن

ذا ا رأ ب ار  

م ن و مم  ه ا .  

ا  

  ا ا ع درا مء

  ، ا اي ات من

ا  أن    م  

 ض أنم   ورد  ات 

و   أ   ت 

وإ       إ 

 م   تا ا  .  

ت/  أوا .  

 درا  أت ا ا أ  أن

  :    ه

١  أن  ا   عا 

و  ر ا  ل ءإ 

ا اا      

ا ا ا  را  

   ا  مإم 

   اة ا ا  وي

ا ر  مم و 

    لن ام 
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٢٤٦

   و  اي ات

  ا    أل

 من ط  ا  ا ه

 من ط   و اي ات

   ا  أ ا ات

ا   أ  أو مم 

ات اوا م  م أ 

 اطا و  ن أن إم 

 اص  ا  ي ات

و  .  

٢  أ  با  م  

 اا   أ ات

وا ا وا وا ا 

وا اوا و ا ت أا 

ا   د ااجوا وا 

وا   م ان اوا 

 ا .  

٣   و  ت ا اا 

ا  ن ظم تي اا 

م  اا  ا نا 

  . اظ ود وز و اي

م  /تا .  

١ حم  عا اي اا 

إ م   نم تا 

 إ  و  )  ده اي

  ). من

٢  ورة  عي اا  

 ا ات   إ  ت

  )دازي اا  اجا 

 از  ت م)  اازي

و و و      

 ا وام   ورد  نم 

  . ) ١٩٦٩  ١١١(  ا ات
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٢٤٨

 اا  

. ١٨ ص١٩٩٩ ، اد ، اط ا ، ٢  ، ا ا ، مت أ.د)١(

. ٣٠ص ، ١٩٨٣ ، اد ، ا ا  ، امم ا ، ب  طرق)٢(

 ، ا دار ، ١  ، اا ات من  ا ا ، ا  ل ر. د)٣(

. ٤٣ ص ،  ر ، ب طرق و ، ٣١ ص ، ١٩٧٨ ، اد

 ، يا ات من ، ١ج ، ارن امن  ا اا  ، د د. د)٤(

. ٢٨ ص ، ١٩٧١ ،  ، ا ا دار

 ، ١٩٩٨ ، اد ، ان  ، ١  ، ارن ات من  ا اا ، مت أ. د )٥(

. ٨٠ ص

.  ب ، وت ، ا رات ،)  ا ا(  ات من ح ،   د. د )٦(

. ٦٠ ص ، ت

 ٤٤ ص ، ٢٠١٠ ، وت ، ا رات ، ١  ،  ادي ا ، اري ا . د )٧(

.

.٨٨ ص ،  ر ، ارن ات من  ا اا ، مت أ. د )٨(

. ٣٩ ص ،  ر ، امم ا ، ب طرق )٩(

)١٠( نم ت ، اا اا ا ،  دار ، ١ ردن ، ا٢٠١٠ ، ا ، 

  . ٦٩ ص

. ٤ ص ، ٢ا،ج ار ،  د د. د)١١(

)١٢(ي را رقوط  ب ، ح نم تي اا ،  اد ، ا ، 

. ٧ ص ، ١٩٨٥

 م منا ) ٤٤( ادة ، ٢٠٠٧  ١٩ ر اي ات من ) ١١(  ادة)١٣(

.

)١٤(  يا ، ا  ي اا اا  )درا رم  (،  

٣٤ ص ، ١٩٩٩ ، ا .

. ا اي ات من ) ١٠(  ادة)١٥(

. ١٩٤٠  ا اي ات من )  ٤(  ادة)١٦(
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٢٤٩

. ال ١٩٦٩ ١١١ ر اا ات من )  ٩١(  ادة)١٧(

.م امن )  ١٥(  وادة ، اي ات من )  أو/ ٢٢(  ادة)١٨(

. اي ات من )  أو/  ١٧(  ادة)١٩(

. م امن   (م/  ١٧(  ادة)٢٠(

. م امن )  ٢٠(  ادة)٢١(

. ٨٠ ص ،  ر  ،  د د. د)٢٢(

)٢٣(ي را رقب وط ، ح نم تي ار ، ا  ، ١١٧ ص   .
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٢٥٠

  ادر

أو  :ا مما .  

١  د .ت أم ، اا  نم ترن اا ،  ١ ،  ناد، ، ا ١٩٩٨ .  

٢  د .أ تم ، ا ا ،  ٢ ، ا طاد ، ا ، ١٩٩٩  .  

٣ ا ي رقوط  ب ، ح نم تي اا ،  اد ، ا ، ١٩٨٥ .  

٤  رقط  ب ، ا مما ،  ي ااد ، ا ، ١٩٨٣ .  

٥   نم ا ، تا اا ا ،  دار ، ١ ردن ، ا٢٠١٠ ، ا .  

٦  د. د د  ، اا ا  نمرن ان ، ١ ج ، ام تي ادار ، ا 

ا ا ،  ، ١٩٧١ .  

٧  د. د د  ، اا ا  نارن مدار ، ٢ ج ، ا ا ة ، اا ، 

١٩٧١ .  

٨  د. د   ، ح نم تا  )ا رات ،)  ا وت ، ا ، ت ، ب .  

٩   ري اا ، دي اا  ،  رات ، ١ وت ، ا ، ٢٠١٠ .  

١٠  د .ر ل  ا ، ا ا  نم تا اا ،  دار ، ١ اد ، ا 

، ١٩٧٨ .  

م  :ا ا .  

١    يا ، ا  ي اا اا  )درا رم  (،  ١٩٩٩ ، ا.  

  :اما .  

  . ١٩٤٠  ١٣ ر ا اي ات نم  ١

  . ال ١٩٦٩  ١١١ ر اا ات من-٢

  . ٢٠٠٧  ١٩ ر اي ات من-٣


