












�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم

نائب رئي�س �لدولة - رئي�س جمل�س �لوزر�ء - حاكم دبي









ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اآله  نبينا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم وعلى  العاملني وال�سالة وال�سالم على  احلمد هلل رب 

و�سحبه اأجمعني.

ِ اإِنَّ الَِّذيَن 
َّ

لََّك َعْن �َسِبيِل اهلل ِبِع اْلَهَوى َفُي�سِ قِّ َوَل َتتَّ ا�ِس ِباحْلَ قال اهلل تعاىل { َفاْحُكْم َبنْيَ النَّ

�َساِب }  الآية )26( �سورة �س ا َن�ُسوا َيْوَم احْلِ ِ َلُهْم َعَذاٌب �َسِديٌد ِبَ
َّ

لُّوَن َعْن �َسِبيِل اهلل َي�سِ

                 �سدق اللة العظيم

     

تتميز القوات امل�سلحة بطبيعة عمل خا�سة نظرًا لطبيعة املهام والواجبات امللقاة على عاتقها، 

فكان حتمًا اأن يكون لها نظام ق�سائي خا�س، ي�ستند اإىل قانون ع�سكري متخ�س�س، وهذا هو 

ال�سبيل الذي اأخذت به معظم دول العامل يف قوانينها احلديثة.

الع�سكري،  والن�سباط  والربط  ال�سبط  هو  الع�سكرية  احلياة  د�ستور  كان  وملا   

وقوامها �سرعة اإطاعة الأوامر ودقة تنفيذها، فكان من الطبيعي اأن يحقق القانون الع�سكري 

لقيادتنا  احلكيمة  ال�سيا�سة  مع  يتما�سى  الذي  الع�سكري،  الق�ساء  الأهداف عن طريق  هذه 

الر�سيدة، بغية احلفاظ على اأمن و�سالمة الكيان الع�سكري.

امل�سلحة  القوات  �سفوف  بني  والثقايف  القانوين  الوعي  وينت�سر  الفائدة  تعم  وحتى   

القوانني  من  ال�سل�سلة  هذه  اإ�سدار  �سرورة  راأينا  خا�سة،  ب�سفة  والقانونيني  عامة،  ب�سفة 

والأنظمة الت�سريعية املختلفة.

وختامًا ن�ساأل اهلل العلي القدير اأن يوفقنا ملا فيه اخلري مل�سلحة هذا البلد املعطاء   

حتت ظل القيادة الر�سيدة ل�سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

القائد الأعلى للقوات امل�سلحة “ حفظه اهلل”، و�سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، و�سيدي �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة. 

 واهلل ويل التوفيق،،،

                                                                                      عقيد ركن حقوقي

                                                                                                مديــر الق�ساء الع�سكري

                                                                                                �سامل جمعة را�سد الكعبي
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مرسوم بقانون اتحادي
رقم )10(  لسنة 2009م

بشأن العقوبات العسكرية 
وتعديالته
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مر�سوم بقانون احتادي

رقم )10(  ل�سنة 2009م

ب�ساأن العقوبات الع�سكرية وتعديالته

نحن خليفة بن زايد اآل نهيان                                        رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة،

بعد الإطالع على الد�ستور،

وعلى القانون الحتادي رقم )1( ل�سنة 1972 يف �ساأن اخت�سا�سات الوزارات و�سالحيات 

الوزراء ، والقوانني املعدلة له، 

وعلى قانون العقوبات ال�سادر بالقانون الحتادي رقم )3( ل�سنة 1987، والقوانني املعدلة 

له،  

 ،  1992 ل�سنة  رقم )35(  بالقانون الحتادي  ال�سادر  الإجراءات اجلزائية  قانون  وعلى 

والقوانني املعدلة له،

وعلى القانون الحتادي رقم )6( ل�سنة 2004 ب�ساأن خدمة ال�سباط بالقـــــوات امل�سلحة،

وعلى القانون الحتادي رقم )7( ل�سنة 2004 ب�ساأن خدمة الأفراد بالقـــــــوات امل�سلحة ،

وعلى القانون الحتادي رقم )8( ل�سنة 2006 يف �ساأن القوات امل�سلحة ،

القوات  2006 يف �ساأن اخلدمة الحتياطية يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )28(  وعلى 

امل�سلحة،
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وبناًء على ما عر�سه وزير الدفاع ، وموافقة نائب القائد الأعلى للقــــــــــوات امل�سلحة وجمل�س 

الوزراء، 

اأ�سدرنا املر�سوم بقانون الآتي:-

)*( ن�سر املر�سـوم بقانـون اإحتـادي رقـم )10( ل�سنة 2009م ب�سـاأن العقـوبات الع�سكرية يف اجلريدة الر�سمية يف العدد 

) 498( ) خا�س ( 4 �سوال 1430 هـ املوافق 23 �سبتمرب 2009 م .

يف  واملن�سور   ، 2011/9/19م  بتاريخ  ال�سادر   ، 2011م  ل�سنة   )10( رقم  اإحتادي  بقانون  باملر�سوم  ُعدل   )**(  

اجلريدة الر�سمية يف العدد رقم )529() خا�س (5 ذو القعدة 1432 املوافق 2 اأكتوبر 2011 م. 
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الباب األول
أحكام تمهيدية
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الف�سل الأول

التعاريف

املادة )1(

يكون للكلمات والعبارات التالية اأينما وردت يف هذا املر�سوم بقانون املعاين املبينة قرين كل 

منها ما مل يق�س �سياق الن�س بغري ذلك:-

الـــدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــة      :   الإمارات العربية املتحدة.

القــــــــوات املــ�سلحـــــة       :   القوات امل�سلحة للدولة. 

العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو       :   اأيـة دولـــة تـكـون يف حالــة عــــــداء مع الدولـــة ويعتـــرب يف حكـــم 

                                            العـــــدو التنظيمات واجلماعات والع�سابات امل�سلحة. 

القائـــــــد املبا�ســـــــــــر      :    القائد اأو امل�سوؤول عن وحدة ميدانية اأو اإداريـة يف تنفيذ الأوامر 

                                            اأو التعليمات ال�سادرة عن امل�ستوى الأعلى.

خــدمـــــــــــة امليـــــــدان       :   حالــة تكــــون  فيها القـــوات امل�سلحــة اأو اإحــــــدى وحـــــداتهـــا اأو 

                                                  ت�سكيالتها يف عمليــات حربية �سد العدو اأو منذرة بال�ستعـداد اأو 

                                            التحرك لقتــال العـــدو.

نطاق القوات امل�سلحة      :   الأرا�سي واملع�سكرات واملن�ســاآت وو�سائل النقل اململوكــة للقــوات  

                                            امل�سلحـــة اأو املعــــدة ل�ستخدامهــــا وكافــــة الأماكــن التي ي�سغلها 

                                            الع�سكريون ل�سالح القوات امل�سلحة اأينما وجدت.
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الف�سل الثاين

�سريان القانون من حيث املكان والأ�سخا�ص

املادة )2(*

ت�سري اأحكام هذا املر�سوم بقانون على اجلرائم الآتية:  .1
اأ.   التي تقع يف نطاق الأماكن اخلا�سعة للقوات امل�سلحة.  

التي تقع على اأموال وممتلكات ومعدات ومهمات واأ�سلحة وذخائر ووثائق  ب.   

                               واأ�سرار القوات امل�سلحة وكافة متعلقاتها.

ت�سري اأحكام هذا املر�سوم بقانون على كل من :  .2
منت�سبي القوات امل�سلحة.                  اأ. 

الحتياط اأثناء ا�ستدعائهم للخدمة الفعلية اأو التدريب.                ب. 

القوات ال�سقيقة اأو ال�سديقة وامللحقني بها واملتواجدة باإقليم الدولة ما مل                  جـ. 

                              تكن هناك اتفاقيات  تق�سي بخالف ذلك.

اأ�سرى احلرب با ل يتعار�س مع التفاقيات التي تكون الدولة طرفًا فيها.                د.  

امللحقون بالقوات امل�سلحة اأثناء خدمة امليدان.                هـ. 

)*( معدلة باملر�سوم بقانون اإحتادي رقم 10 ل�سنة 2011م.
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من  تقع  التي  اجلرائم  يف  بالف�سل  غريه  دون  وحده  الع�سكري  الق�ساء  يخت�س   .3
اخلا�سعة  الأماكن  نطاق  يف  منهم  وقعت  متى  بقانون  املر�سوم  لهذا  اخلا�سعني  الأحداث 

واأ�سلحتها  ومهماتها  ومعداتها  وممتلكاتها  اأموالها  على  منهم  تقع  التي  اأو  امل�سلحة  للقوات 

وذخائرها ووثائقها واأ�سرارها وكافة متعلقاتها اأينما وجدت ، وكذلك اجلرائم التي تقع من 

الأحداث الذين ت�سري يف �ساأنهم اأحكامه اإذا وقعت اجلرمية مع �سخ�س اأو اأكرث من اخلا�سعني 

الواردة يف  اإحدى اجلرائم  ، ويطبق على احلدث عند ارتكابه  لأحكام هذا املر�سوم بقانون 

قانون الأحداث العقوبات الواردة به ويكون للنيابة الع�سكرية الخت�سا�سات املن�سو�س عليها 

يف قانون الأحداث. 

املر�سوم  هذا  لأحكام  خا�سعة  املادة   هذه  من   )2( البند  يف  املبينة  الفئات  تظل        .4
بقانون بعد خروجهم من اخلدمة متى كانت جرائمهم وقت وقوعها ت�سري ب�ساأنها اأحكامه.
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الباب الثاني
العقوبات
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الف�سل الأول

العقوبات الأ�سلية

املـادة )3( 

العقوبات الأ�سلية التي توقعها املحاكم الع�سكرية هي :

الإعدام.  .1
املوؤبد. ال�سجن   .2

املوؤقت. ال�سجن   .3
احلب�س.  .4
الغرامة.  .5

الف�سل الثاين 

العقوبات التبعية

املادة )4(*

يقرتن احلكم ال�سادر من املحاكم الع�سكرية يف اجلرائم املعاقب عليها بوجب اأحكام هذا 

املر�سوم بقانون بالعقوبات التبعية الآتية :

اأو  امل�سلحة  القوات  تاأديبيًا يف  الف�سل من اخلدمة  اأو  والطرد  الرتبة  التجريد من   .1
اإنهاء العقد تاأديبيًا اإذا كانت العقوبة الإعدام اأو ال�سجن املوؤبد.

)*( معدلة باملر�سوم بقانون اإحتادي رقم 10 ل�سنة 2011م.
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تاأديبيًا،  اإنهاء العقد  اأو  تاأديبيَا من القوات امل�سلحة  اأو الف�سل من اخلدمة  الطرد   .2
اإذا كانت العقوبة ال�سجن املوؤقت.

الف�سل الثالث

العقوبات التكميلية

املادة )5(

اأ�سياء  اأو  باأموال  مادية  اأ�سرارًا  اجلرمية  عن  نتج  اإذا  الع�سكرية  للمحاكم  يجوز   .1
مملوكة للدولة اأن حتكم على املتهم بردها اأو رد قيمتها �سواء كان املتهم قد اأخذها لنف�سه اأو 

اأفقدها اأو اأتلفها وبا ل يتعار�س مع قوانني و قرارات واأنظمة القوات امل�سلحة.

للمحكمة عند احلكم بالإدانة اأن حتكم ب�سادرة الأ�سياء امل�سبوطة التي حت�سلت   .2
من اجلرمية اأو ا�ستعملت يف ارتكاب اجلرمية اأو ال�سروع فيها.
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الباب الثالث
الجرائم العسكرية
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الف�سل الأول

اجلرائم املرتبطة بالعدو

املادة )6(

يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا اإحدى اجلرائم الآتية:

العدو.  بقوات  وجه  باأي  التحق   .1
العدو.  اأمام  اأو مع�سكرا  اأو مركزا  موقعا  اأو  اأو حمال  نقطة  �سلم  اأو  ترك   .2
تخل�س اأو األقى ب�سورة �سائنة اأ�سلحته اأو ذخريته اأو مهماته اأو جتهيزاته   .3

اأمام العدو.

�سلطان  اأو  �سيادة  عليها  للدولة  اأقاليم  اأية  اأو   ، الدولة  للعدو دخول  �سهل   .4
خمازن  اأو  موانئ  اأو  مع�سكرات  اأو  مواقع  اأو  من�ساآت  اأو  ح�سونًا،  اأو  مدنًا  �سلم  اأو   ،

اأو م�سانع اأو �سفنًا اأو طائرات اأو و�سائل موا�سالت اأو ات�سالت اأو اأ�سلحة اأو ذخائر اأو 

مهمات اأو موؤنًا اأو اأغذية اأو اأدوية اأو غري ذلك مما اأعد للدفاع اأو مما ي�ستعمل يف ذلك 

، بدون اأن ي�ستنفذ جميع و�سائل الدفاع التي لديه ، اأو بدون اأن يعمل بكل ما يقت�سيه 

الواجب وال�سرف.

اأو  �سورة  باأية  مل�سلحته  يعملون  ممن  لأحد  اأو   ، للعدو  اأف�سى  اأو  �سلم   .5
من  �سر  على  احل�سول  اإىل  طريقة  باأية  تو�سل  اأو  الدفاع.  اأ�سرار  من  �سرًا  و�سيلة  

هذه الأ�سرار بق�سد ت�سليمه اأو اإف�سائه للعدو اأو لأحد ممن يعملون مل�سلحته ، اأو اأ�سر 

من  �سرًا  يعترب  �سيئًا  العدو  مل�سلحة  اأتلف  اأو  امل�سلحة  بالقوات  اأو  الدولة  عن  بالدفاع 

اأ�سرار الدفاع اأو جعله غري �سالح لأن ينتفع به.

حتت  �سخ�س  لأي  �سلمه  اأو  املوؤن،  اأو  الذخائر  اأو  بالأ�سلحة  العدو  اأمد   .6
قيادته اأو �ساعده على ذلك.
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بو�ساطة  اأو  بنف�سه  به  ات�سل  اأو   ، بيانات  اأو  اأخبارًا  العدو  اأبلغ  اأو  اأمد   .7
القوات  اأو  امل�سلحة  القوات  تواجد  اأماكن  اإىل  اأر�سدُه  اأو  ال�سور  �سورة من  باأية  غريه 

احلليفة.

عن  رايتها  رفع  اأو   ، بها  قبل  اأو   ، الهدنة  اأو  الت�سليم  العدو  على  عر�س   .8
خيانة.

بيانات  اأو  اأخبارًا  و�سيلة  باأية  امليدان  خدمة  اأثناء  ردد  اأو  ن�سر  اأو  اأذاع   .9
منت�سبي  لدى  املعنوية  الروح  اإ�سعاف  اأو  الرعب  اأو  الفزع  اإثارة  بق�سد  �سائعات  اأو 

اإىل  توؤدي  اأن  ال�سائعات  اأو  البيانات  اأو  الأخبار  �ساأن تلك  ، وكان من  امل�سلحة  القوات 

حتقيق ذلك الغر�س.

اأو  به  املكلف  العمليات  بواجب  القيام  عن  امليدان  خدمة  اأثناء  امتنع   .10
بالإعداد له اأو بتنفيذه اأو باإمتامه اأو بتاأمينه.

القوات  تاأمني  اأو  حترك  اأو  تقدم  اأو  انت�سار  لعرقلة  �سعى  اأو  عرقل   .11
امل�سلحة باأكملها اأو اأية قوة اأو ق�سم منها.

امليدان. خدمة  اأثناء  احلربية  بالعمليات  اأ�سر   .12
اأف�سى بطريق اخليانة اأثناء خدمة امليدان كلمة ال�سر اأو املرور اأو الإ�سارة   .13

اجلوابية اأو ال�سفرة ل�سخ�س لي�س له احلق يف معرفتها.

اأي موقع  ترك  اآخر على  �سخ�س  اأو  قائد  اأي  لإرغام  و�سيلة  اأية  ا�ستعمال   .14
اأو اآلية ع�سكرية ل�سالح العدو.

اأهدافه. حتقيق  على  العدو  م�ساعدة   .15
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املادة )7(

يعاقب بال�سجن املوؤقت اأو احلب�س كل من ارتكب اأو �سهل ارتكاب اإحدى اجلرائم املن�سو�س 

عليها يف املادة )6( من هذا املر�سوم بقانون ب�سبب الإهمال اأو التق�سري.

املادة )8(

يعاقب بالإعدام اأو ال�سجن املوؤبد اأي �سخ�س من العدو دخل عمدا ب�سفة غري م�سروعة اإىل 

اأي من املواقع الع�سكرية التابعة للقوات امل�سلحة مع علمه بذلك .

الف�سل الثاين

جرائم التمرد والع�سيان

املادة )9(

اإحدى  امليدان  خدمة  اأثناء  ارتكب  من  كل  املوؤبد  ال�سجن  اأو  بالإعدام  يعاقب    .1
اجلرائم الآتية:

على  اجتمعوا  الأ�سخا�س  من  جمموعة  اإىل  ل�سالحه  حامل  وهو  اأن�سم  اأ.   

التمرد ورف�س الن�سياع لأوامر روؤ�سائهم.

القوات  �سفوف  بني  قائمة   فتنة  اأو  ع�سيان  اأو  مترد  اإىل  ان�سم  اأو  اأثار  ب.   

امل�سلحة اأو القوات احلليفة اأو اأتفق مع غريه على اإحداثها.

خدمة  غري  يف  اجلرمية  ارتكبت  اإذا  احلب�س  اأو  املوؤقت  ال�سجن  العقوبة  تكون   .2
امليدان.



32

املادة)10(

باأية طريقة من الطرق بني منت�سبي  اأو روج  اأو احلب�س كل من حبذ  املوؤقت  يعاقب بال�سجن 

القوات امل�سلحة اأو القوات احلليفة للتمرد اأو للع�سيان اأو للفتنة اأثناء خدمة امليدان.

ارتكبت اجلرمية يف غري خدمة  اإذا  �سنتني  مدته عن  تزيد  ل  الذي  احلب�س  العقوبة  وتكون 

امليدان.

املادة )11(

يعاقب باحلب�س كل من علم باإحدى اجلرائم املن�سو�س عليها يف املواد )10،9،8،6(  من 

هذا املر�سوم بقانون ومل يبادر اإىل الإبالغ عنها فورا اإىل ال�سلطات املخت�سة.

املادة )12(

يعاقب بالإعدام كل من ع�سى وهو يف ميدان املعركة اأو اأثناء ال�ستباك مع العدو اأمرا �سادرا 

اإليه من قائده يف وقت تاأدية خدمته بطريقة يظهر منها رف�س تنفيذ الأمر عمدا ، اأو نتيجة 

اخلوف اأو اجلنب من املواجهة ، اأو ب�سبب التمرد يف تلك الظروف.

املادة )13(

يعفى من العقوبات املقررة يف املادتني )10،9( من هذا املر�سوم بقانون كل من   .1
ال�سلطات املخت�سة بوجود التفاق وبن ا�سرتكوا فيه قبل البدء يف  باإبالغ  بادر من اجلناة 

ارتكاب اجلرمية.
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اإذا ح�سل  التخفيف منها  اأو  العقوبات  تلك  الإعفاء من  الع�سكرية  للمحكمة  يجوز   .2
البالغ بعد متام اجلرمية ومكن اجلاين ال�سلطات املخت�سة اأثناء التحقيق من القب�س على 

مرتكبي اجلرمية الآخرين ، اأو على مرتكبي جرمية اأخرى مماثلة لها يف النوع اأو اخلطورة.

الف�سل الثالث

 جرائم الأ�سر واإ�ساءة معاملة اجلرحى

املادة )14(

الآتية: اجلرائم  اإحدى  ارتكب  من  كل  املوؤبد  ال�سجن  اأو  بالإعدام  يعاقب         .1
اأ.    وقع يف الأ�سر وتخلف خمتارًا عن العودة اإىل الدولة اأو خري بالعودة فرف�س.

ب.  التحق خمتارًا بقوات العدو بعد وقوعه يف الأ�سر ، اأو قام باأي عمل يف خدمته.

اأو عدم  الإهمال  ب�سبب  الأ�سر  اإذا وقع يف  اأو احلب�س  املوؤقت  ال�سجن  العقوبة  تكون   .2
الحتياط اأو خمالفته الأنظمة والأوامر والتعليمات.

املادة )15(

يعاقب بال�سجن املوؤبد اأو املوؤقت كل من ب�سط حمايته بنف�سه ، اأو بو�ساطة غريه على اأ�سري اأو 

اأحد رعايا العدو اأو عمالئه املعتقلني اأو اأخفاه اأو وفر له املاأوى اأو الطعام اأو امللب�س اأو و�سيلة 

انتقال اأو �سهل فراره ومل ي�سلمه اإىل ال�سلطات املخت�سة.
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املادة )16(

يعاقب بال�سجن املوؤقت اأو احلب�س كل من �سرق ممتلكات اأو جتهيزات ع�سكري ميت اأو جريح اأو 

مري�س ولو كان من اأفراد العدو ، وتكون العقوبة احلب�س اإذا وقفت اجلرمية عند حد ال�سروع.

املادة )17(

مري�س  اأو  جريح  بع�سكري  اأو  باأ�سري  عمدا  اأحدث  من  كل  املوؤقت  بال�سجن  يعاقب   .1
ل يقوى على الدفاع عن نف�سه اإ�سابة بليغة اأو فاقم  من جروحه.

دون  معاملتهم  اأ�ساء  اأو  الأ�سرى  �سد  العنف  ا�ستخدم  اإذا  احلب�س  العقوبة  وتكون   .2
مربر مقبول.
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الف�سل الرابع

اجلرائم الواقعة على الأ�سخا�ص

املادة )18(

اإحدى  امليدان  خدمة  اأثناء  ارتكب  من  كل  احلب�س  اأو  املوؤقت  بال�سجن  يعاقب   .1
اجلرائم الآتية:

اعتدى بال�سرب على اأحد من منت�سبي القوات امل�سلحة اأو اأ�ستعمل                اأ. 

اأو  التحقري  اإ�سارات تنطوي على  اأو  اأو عبارات  األفاظًا  باأي طريقة  اإليه   اأو وجه  العنف معه 

التهديد.

منع اأيا من منت�سبي القوات امل�سلحة بالقوة اأو التهديد من القيام بتنفيذ  ب.   

واجباته الوظيفية.

امليدان. خدمة  غري  يف  اجلرمية  ارتكبت  اإذا  احلب�س  العقوبة  تكون   .2

املادة )19(

يعاقب بال�سجن املوؤبد كل من ارتكب عمدًا اأثناء خدمة امليدان فعاًل من �ساأنه اأن يعر�س حياة 

منت�سبي القوات امل�سلحة اأو �سحتهم اأو اأمنهم اأو حرياتهم للخطر.

وتكون العقوبة ال�سجن املوؤقت اأو احلب�س اإذا ارتكبت اجلرمية يف غري خدمة امليدان.ويف جميع 

الأحوال تكون العقوبة احلب�س اإذا ارتكبت اجلرمية نتيجة الإهمال اأو التق�سري.
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املادة )20(

يعاقب بال�سجن املوؤقت كل من كان قائدا اأو مديرًا مكلفُا بالإ�سراف اأو التدري�س اأو التدريب 

يف اإحدى الكليات اأو املعاهد اأو املدار�س اأو مراكز التدريب التابعة للقوات  اإذا حر�س اأيًا من 

الطلبة  اأو الدار�سني اأو املتدربني يف هذه اجلهات باأية و�سيلة على ارتكاب فاح�سة اللواط اأو 

ال�سحاق اأو الزنا وتكون العقوبة ال�سجن املوؤقت اإذا انطوى الفعل على حتر�س جن�سي اأو خد�سًا 

للحياء.

الف�سل اخلام�ص

 اجلرائم الواقعة على الأموال

املادة )21(

اإحدى  امليدان  خدمة  اأثناء  ارتكب  من  كل  املوؤبد  ال�سجن  اأو  بالإعدام  يعاقب   .1
اجلرائم الآتية:

اأتلف اأو عيب اأو عطل عمدًا اأ�سلحة اأو �سفنًا اأو طائرات حربية اأو مهمات اأو من�ساآت  اأ. 

اأو و�سائل نقل اأو ات�سالت اأو ذخائر اأو موؤنًا اأو اأدويه اأو غري ذلك من ممتلكات القوات 

امل�سلحة.

اأ�ساء �سنع اأو اإ�سالح اأو �سيانة �سيء مما ذكر يف الفقرة ال�سابقة اأو قام  ب. 

عمدا ًبعمل من �ساأنه اأن يجعلها غري �ساحلة ولو ب�سفة  موؤقتة لالنتفاع بها فيما اأعدت 

له اأو اأن ين�ساأ عنها �سرر. 

امليدان. خدمة  غري  يف  اجلرمية  ارتكبت  اإذا  املوؤقت  ال�سجن  العقوبة  تكون   .2
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تقل عن خم�سة  التي ل  الغرامة  اأو  �سنتني  تزيد على  العقوبة احلب�س مدة ل  تكون   .3
نتيجة  املادة  هذه  من   )1( الفقرة  يف  الواردة  اجلرائم  من  اأي  ارتكبت  اإذا  درهم  اآلف 

الإهمال اأو التق�سري.

املادة )22(

 

الآتية: اإحدى اجلرائم  امليدان  اأثناء خدمة  ارتكب  املوؤقت كل من  بال�سجن  يعاقب   .1
اأتلف عمدًا اأمالكًا اأو جعلها غري �ساحلة لال�ستعمال بدون اأمر من قائده  اأ. 

اأو ال�سلطات الع�سكرية املخت�سة 

اقتحم عنوة اأي منزل اأو مكان بق�سد النهب. ب. 

امليدان. خدمة  غري  يف  اجلرمية  ارتكبت  اإذا  احلب�س  العقوبة  تكون      .2

املادة )23(

اأو  حربية  �سفينة  اأو  طائرة  امليدان  خدمة  اأثناء  هاجم  من  كل  بالإعدام  يعاقب   .1
العقوبة  اأو جزء من حمولتها وتكون  اأو على كل  ال�ستيالء عليها  ثقيلة بق�سد  اآلية ع�سكرية 

ال�سجن املوؤبد اأو املوؤقت اإذا ارتكبت اجلرمية يف غري خدمة امليدان.

�سالمة  كانت  طريقة  باأية  للخطر  عمدًا  عر�س  من  كل  املوؤقت  بال�سجن  يعاقب    .2
للقوات  امل�ستاأجرة   اأو  اململوكة  النقل  و�سائل  من  و�سيلة  اأية  اأو  حربية  طائرة  اأو  �سفينة 

امل�سلحة.
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املادة )24(

 

اأبنية  يف  عمدًا  النار  اأ�سرم  من  كل  �سنوات  �سبع  عن  تقل  ل  مدة  بال�سجن  يعاقب   .1
مركبات  اأو  حربية  طائرات  اأو  �سفن  اأو  نقل  و�سائل  اأو  م�ستودعات  اأو  خمازن  اأو  ور�س  اأو 

هوائية طائرة اأو جاثمة �سواء يف مطارات مدنية اأو قواعد ع�سكرية مملوكة للقوات امل�سلحة اأو 

القوات احلليفة.

اإذا جنم عن اجلرمية  املوؤقت مدة ل تقل عن ع�سر �سنوات  ال�سجن  العقوبة  تكون   .2
اإ�سابة اإن�سان .

اأو  اأثناء خدمة امليدان  اإذا وقعت اجلرمية  اأو ال�سجن املوؤبد  تكون العقوبة الإعدام   .3
جنم عن احلريق وفاة اإن�سان اأو ا�ستخدم يف اإرتكابها مواد متفجرة.

تكون العقوبة احلب�س مدة ل تزيد على �ستة اأ�سهر اأو الغرامة اإذا ارتكبت اجلرمية   .4
نتيجة الإهمال اأو التق�سري 

اأثناء  التق�سري  اأو  الإهمال  وقع  اإذا  �سنة  عن  تقل  ل  مدة  احلب�س  العقوبة  تكون   .5
خدمة امليدان.

املادة )25(

 

مع عدم الإخالل بحكم الفقرة )1( من املادة )5( يعاقب باحلب�س كل من اأفقد اأو اأتلف اأو 

خرب اأو عيب عمدا اأ�سلحته اأو مهماته اأو جتهيزاته اأو وثائقه الع�سكرية اأو اأ�ساء ا�ستعمالها.

تكون العقوبة احلب�س مدة ل تزيد على �ستة اأ�سهر اأو الغرامة التي ل جتاوز ثالثة اآلف درهم 

اإذا ارتكبت تلك اجلرمية نتيجة الإهمال اأو التق�سري.



39

املادة )26(

يعاقب بال�سجن املوؤقت كل من اأختل�س ماًل اأو اأ�سياء مملوكة للقوات امل�سلحة اأو القوات احلليفة 

اأو ال�سديقة اأو مما اأعد خلدمتها ووجدت بحوزته ب�سبب وظيفته اأو تكليفه.

و تكون العقوبة ال�سجن املوؤبد اإذا ارتكبت اجلرمية على اأ�سلحة وذخائر القوات امل�سلحة.

املادة )27(

الآتية: اجلرائم  اإحدى  ارتكب  من  كل  املوؤقت  بال�سجن  يعاقب   .1

�سرق اأية اأموال اأو اأ�سياء مملوكة للقوات امل�سلحة اأو القوات احلليفة اأو مما  اأ.   

اأعد خلدمتهما.

اأو اأ�سياًء مملوكة للقوات  اأو اأ�سرتى اأو اأخفى اأمواًل  اأو نقل  اأو اأرتهن  حاز  ب.   

امل�سلحة اأو القوات احلليفة مع علمه باأنها م�سروقة.

ذخائر  و  اأ�سلحة  على  اجلرمية  ارتكبت  اإذا  املوؤبد  ال�سجن  العقوبة  تكون    .2
القوات امل�سلحة.

املادة )28(

والأنظمة  للقوانني  مراعاته  اأو عدم  احرتازه  قلة  اأو  باإهماله  ت�سبب  من  كل  باحلب�س  يعاقب 

بفقدان لأموال العامة اأو الأ�سلحة اأو اأية لوازم ع�سكرية اأخرى �سرفت ل�ستعماله اخلا�س اأو 

اأوؤمتن عليها بحكم وظيفته.



40

الف�سل ال�ساد�ص

اجلرائم الواقعة على الوثائق الع�سكرية

املادة )29(

الآتية: اجلرائم  اإحدى  ارتكب  من  كل  احلب�س  اأو  املوؤقت  بال�سجن  يعاقب   .1
والر�سوم واخلرائط  والوثائق  املكاتبات واملحررات  اأخفى عمدًا   اأو  اأتلف  اأ. 

والت�سميمات وال�سور والإحداثيات وغريها من الأ�سياء التي قد يوؤدي ك�سفها اإىل 

اإف�ساء معلومات ع�سكرية متعلقة بالقوات امل�سلحة.

ل  ع�سكرية  معلومات  على  حتتوي  وثائق  ن�سر  اأو  �سرية  بعلومات  اأف�سى  ب. 

يجوز ن�سرها اإلَّ باإذن كتابي من ال�سلطات الع�سكرية املخت�سة.

معلومات  باأية  اأو  الآيل  احلا�سب  اأنظمة  يف  للدخول  �سرياًّ  رمزًا  اأف�سى  جـ. 

خمزنة فيه لأ�سخا�س غري م�سرح لهم بعرفتها.

الع�سكرية  والأمور  امل�سائل  عن  اإي�ساحات  اأو  ر�سمية  بعلومات  اأف�سى  د. 

لأ�سخا�س غري م�سرح لهم بعرفتها اأو ن�سر وثائق ر�سمية يف ال�سحف ، اأو غريها 

من و�سائل الإعالم ، وذلك يف غري الأحوال امل�سرح بها قانونًا. 

ن�سر يف ال�سحف اأو يف غريها من و�سائل الإعالم مقالة اأو معلومات تتعلق  هـ. 

باأمور ع�سكرية دون موافقة اجلهات املخت�سة.

وزع مطبوعات اأو ن�سرات �سيا�سية اأو وقع على عرائ�س اأو ر�سائل من �ساأنها  و. 

النيل من �سمعة القوات امل�سلحة اأو الدولة.

احتفظ لنف�سه باأية اأوراق ر�سمية �سرية اأو �سورة منها خارج العمل ما مل  ز. 

يكن م�سرحًا له بذلك وترتب على الحتفاظ بها ك�سف اأ�سرار القوات امل�سلحة.
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الفقرة  يف  الواردة  اجلرائم  ارتكبت  اإذا  املوؤبد  ال�سجن  اأو  الإعدام  العقوبة  تكون   .2
اأو  دولة  معاونة  ارتكابها  من  الق�سد  كان  اإذا  اأو  امليدان  خدمة  اأثناء  املادة  هذه  من   )1(

جهة اأجنبية ، اأو اأحد ممن يعملون مل�سلحتها.

الف�سل ال�سابع

جرائم الدخول يف اخلدمة بطريق الغ�ص

 املادة )30(

يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �سنتني كل من ارتكب اإحدى اجلرائم الآتية:

غري  معلومات  اأو  كاذبة  بيانات  على  بناء  امل�سلحة  القوات  يف  اخلدمة  يف  دخل   .1
�سحيحة اأدرجت يف مناذج التجنيد اأو التعيني.

الطبية  للجهة  مزورة  �سهادات  اأو  كاذبة  بيانات   ، تعيينه  اأو  جتنيده  عند  قدم   .2
مما  مر�س  من  يعانيه  عما  الإف�ساح  عن  عمدًا  امتنع  اأو  امل�سلحة  القوات  يف  املخت�سة 

ي�سعب اكت�سافه عند توقيع الك�سف الطبي عليه والذي كان من �ساأنه اأن يجعله غري لئق طبيًا 

للخدمة يف القوات امل�سلحة.

علمه  مع   ، امل�سلحة  القوات  يف  �سخ�س  تعيني  اأو  جتنيد  يف  �ساهم  اأو  عني  اأو  جند   .3
باأن التحاقه باخلدمة ينطوي على خمالفة لقوانني واأنظمة ولوائح القوات امل�سلحة.
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الف�سل الثامن

جرائم التمار�ص والت�سويه

املادة )31(

الآتية: اجلرائم  اإحدى  ارتكب  من  كل  باحلب�س  يعاقب   .1
متار�س اأو تظاهر بالعجز بق�سد التهرب من الواجبات الوظيفية. اأ.   

عطل من منفعة ع�سو من اأع�ساء ج�سمه اأو اآذى نف�سه عمدًا اأو غريه اأو قام     ب.   

                بذلك بوا�سطة غريه بق�سد جعله غري لئق للخدمة يف القوات امل�سلحة ولو كان ذلك    

               ب�سورة موؤقتة.

خالف التعليمات الطبية بق�سد ت�سديد وطاأة املر�س اأو العجز اأو لتاأخري    جـ.   

               ال�سفاء منه.

امليدان. خدمة  اأثناء  ال�سابقة  اجلرائم  وقعت  اإذا  املوؤقت  ال�سجن  العقوبة  تكون   .2

الف�سل التا�سع

جرائــــم الفـــــــرار

املادة )32(

الآتية: اأحدى اجلرائم  امليدان  اأثناء خدمة  ارتكب  املوؤقت كل من  بال�سجن  يعاقب   .1
فّر اأو �سرع يف الفرار من اخلدمة يف القوات امل�سلحة. اأ. 

من  الفرار  من  لتمكينه  �سعى  اأو  مكنه  اأو  �سخ�س  لإقناع  �سعى  اأو  اأقنع  ب. 

اخلدمة يف القوات امل�سلحة.

تكون العقوبة احلب�س مدة ل تقل عن ثالثة اأ�سهر ول تزيد على �سنتني اإذا ارتكبت   .2
اجلرمية يف غري خدمة امليدان.
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منت�سبي  من  اأيًا  بفرار  علم  من  كل  �سنتني  على  تزيد  ل  مدة  باحلب�س  ويعاقب   .3
ما  كل  يتخذ  ومل  فورًا  بذلك  قائده  يخرب  اأن  ودون  ذلك  على  بعزمه  اأو  امل�سلحة  القوات 

بو�سعه من الو�سائل التي توؤدي اإىل القب�س عليه.

 الف�سل العا�سر

جرائم اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة

املادة )33(

الآتية: اجلرائم  اأحدى  ارتكب  من  كل  باحلب�س  يعاقب   .1
ا�ستغل �سلطة وظيفته يف وقف اأو تعطيل تنفيذ القوانني اأو اللوائح اأو  اأ.   

الأنظمة اأو القرارات اأو الأوامر املعمول بها يف القوات امل�سلحة.

تع�سف اأو اأ�ساء ا�ستعمال �سلطات وظيفته اأو من�سبه بق�سد حرمان اأيٍّ  ب. 

من اخلا�سعني لأحكام هذا القانون حقًا من حقوقه اأو بق�سد اإنزال الأذى به.

ا�ستغل من�سبه اأو مروؤو�سيه لتحقيق م�سلحة اأو منفعة �سخ�سية له اأو  جـ. 

لغريه.

حقق منفعة اأو �سرع يف حتقيقها �سواء لنف�سه اأو لغريه ب�سبب توليه الإدارة  د. 

اأو الإ�سراف اأو املتابعة لالأعمال اأو املقاولت اأو املن�ساآت التي تنجز حل�ساب القوات 

امل�سلحة.

�سرب اأو حقر اأو هدد اأو اأ�ساء معاملة اأو �سهر ال�سالح على من هو اأدنى  هـ. 

منه يف الرتبة اأو الدرجة.

2.      تكون العقوبة ال�سجن املوؤقت اإذا ارتكبت اجلرائم الواردة يف الفقرة )1( من هذه 
املادة اأثناء خدمة امليدان.
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 الف�سل احلادي ع�سر

جرائم الإدلء ببيانات كاذبة

املادة )34(

 

يعاقب باحلب�س كل من ارتكب اإحدى اجلرائم الآتية:

اأو  منفعة  اأو  �سورة  اأية  يف  اأموال  اأية  على  لغريه  اأو  لنف�سه  ح�سل  اأو  طلب  اأو  قبل   .1
اأو تقارير كاذبة بحكم وظيفته مع  اأو بيانات  اأقوال  اأبداه من  ميزة بدون وجه حق نتيجة ملا 

علمه باأنها كذلك.

اأو  اإدارته ،  اأو  اأي �سخ�س حتت قيادته  اأو تقارير كاذبة عن  اأية بيانات  قدم عمدًا   .2
اأدوات  اأو  اأو جتهيزات  اأو مهمات  اأو ملبو�سات  اأو معدات  اأو ذخائر  اأ�سلحة  اأو  اأموال  اأية  عن 

اأو اأية مواد اأخرى التي تكون يف عهدته.

 الف�سل الثاين ع�سر 

جرائم عدم اإطاعة الأوامر

املادة )35(

يعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن �ستة اأ�سهر ول تزيد على �سنتني كل من ع�سى عمدا يف وقت 

تاأدية خدمته اأمرًا قانونيًا �سادرًا له من قائده املبا�سر اأو ممن يعلوه رتبة ، �سواء �سدر له الأمر 

�سفاهة اأو كتابة اأو بالإ�سارة اأو باأية و�سيلة اأخرى.

                                                              املادة)36( 

يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �ستة اأ�سهر كل من اأهمل اإطاعة الأوامر الع�سكرية اأو اأوامر 

الوحدة اأو اأية اأوامر اأخرى �سواء كانت كتابية اأو �سفهية.



الباب الرابع 
أحكام ختامية
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املادة )37(*

تطبق يف ما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س يف هذا املر�سوم بقانون الأحكام الواردة بقانون العقوبات 

والقوانني العقابية الأخرى وقانون الإجراءات اجلزائية. 

املادة )38(**

يعدل العمل باملر�سوم بقانون اإحتادي رقم ) 10 ( ل�سنة 2009م ب�ساأن العقوبات الع�سكرية 

امل�سار اإليه ليكون اعتبارا من 1 / 2 / 2012م.

                                                                        خليفـــــــــــة بـن زايـــــــد اآل نهيـــــــــــــــان

                                                                        رئي�ص دولة الإمارات العربية املتـحدة

�سدر عنا بق�سر الرئا�ســــة

بتاريـخ:  26/  رم�سان  /1430هـ

املوافق:    16  /  �سبتمرب  /2009م 

)*( معدلة باملر�سوم بقانون اإحتادي رقم 10 ل�سنة 2011 . 

)**(  معدلة باملر�سوم بقانون اإحتادي رقم 10 ل�سنة 2011 .
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المذكرة التفسيرية 
للمرسوم بقانون إتحادي رقم 10 

لسنة 2009 
بشأن العقوبات العسكرية 

وتعديالته
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مقدمة :-

ل اأحد يجادل يف اأن القوات امل�سلحة تتميز بطبيعة خا�سة كما اأن اأفرادها يتميزون   

ب�سفات خا�سة ، لذا كان من الطبيعي اأن يحكمها نظام خا�س ، وحتى يتحقق هذا النظام ل 

بد من وجود قواعد قانونية م�ستقلة يخ�سع لها التنظيم الع�سكري وي�سري على كافة منت�سبيه ، 

ومن املعلوم اأن الت�سريع العقابي يحوى كافة الأفعال التي يجرمها امل�سرع الو�سعي اإل اأن الواقع 

الفعلي الن�سباطي للقوات امل�سلحة ي�ستلزم بال�سرورة جترمي اأفعال اأخرى مل ينظمها الت�سريع 

العقابي العام حيث يخ�س بها فئة معينة “ وهم منت�سبيه” بقواعد قانونية خا�سة ي�سدد فيها 

العقوبة اأو ي�سيف اأحكامًا خا�سة قد تكون مغايرة لالأحكام الواردة يف القانون العقابي العام .  

الذي يطبق على  1987م وهو  العام قد �سدر يف عام  العقابي  القانون  واإذا كان   

الكافة فاإن القوانني الع�سكرية يف الع�سر احلديث تعترب ت�سريعات جزائية خا�سة يف مواجهة 

الت�سريعات اجلزائية العامة لأن القوانني الع�سكرية تن�سرف اإىل طائفة معينة من ال�سباط 

والأفراد واملدنيني “ �سواء مواطنني اأو غري مواطنني “ . 

ومن هذا املنطلق ميكن القول اأن املر�سوم بقانون اإحتادي رقم 10 ل�سنة 2009   

ب�ساأن العقوبات الع�سكرية هو قانون عقابي له ذاتيته و�سخ�سيته وطبيعته اخلا�سة وجاء يف 

وقت هام و�سروري يتواكب مع التطور امللحوظ للقوات امل�سلحة فلم تعد الالئحة الإن�سباطية 

التي تطبق على منت�سبي القوات امل�سلحة تكفى اأو تفي بالأ�س�س العامة للت�سريعات يف الدولة 

باإعتبارها ت�سريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة . 

ول تخفى الفائدة اجلمة التي تعود على القانون الع�سكري بتكامله مع املبادئ العامة   

للت�سريعات يف الدولة، وم�ستفيدًا من املراجع القانونية والأحكام واملبادئ القانونية امل�ستقرة 



52

مما يعني على تف�سري اأحكام ذلك القانون .

وبعد اأن يتحقق لهذا الت�سريع التقاءه مع الت�سريعات العامة يف الدولة تربز �سيا�سته وا�سحة 

كقانون يقف جنبا اإىل جنب بجوار القانون العقابي العام  يبا�سر اإجراءاته  ق�ساة متخ�س�سون 

نحو  على  ع�سكريًا  تاأهيلهم  اإىل  بالإ�سافة  القانونية  بالدرا�سات  التام  الإملام  لديهم  يتوافر 

يحقق الهدف من الق�ساء الع�سكري كق�ساء متخ�س�س . 

ولقد اإ�ستمل املر�سوم بقانون اإحتادي رقم 10 ل�سنة 2009 على عدد )38( مادة   

يف  اأربعة اأبواب مق�سمة كالآتي : 

الباب الأول : جاء حتت عنوان اأحكام عامة وي�ستمل على ف�سلني : 

                          الف�سل الأول . التعاريف  مادة )1( 

                          الف�سل الثاين . �سريان القانون من حيث املكان والأ�سخا�س مادة )2( 

الباب الثاين : العقوبات وي�سمل ثالث ف�سول . 

الف�سل الأول . العقوبات الأ�سلية  مادة )3( 

الف�سل الثاين . العقوبات التبعية   مادة  )4( 

الف�سل الثالث . العقوبات التكميلية  مادة )5( 

الباب الثالث : اجلرائم الع�سكرية وي�سمل اإثنى ع�سر ف�ساًل . 

الف�سل الأول . اجلرائم املرتبطة بالعدو املواد من )6 – 8( 

الف�سل الثاين . جرائم التمرد والع�سيان املواد من ) 9 – 13( 

الف�سل الثالث . جرائم الأ�سر واإ�ساءة معاملة اجلرحى املواد من )14– 17( 

الف�سل الرابع . اجلرائم الواقعة على الأ�سخا�س املواد من ) 18 – 20(. 
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الف�سل اخلام�س. اجلرائم الواقعة على الأموال املواد من )21 – 28( .

الف�سل ال�ساد�س . اجلرائم الواقعة على الوثائق الع�سكرية املادة ) 29(. 

الف�سل ال�سابع . جرائم الدخول يف اخلدمة بطريق الغ�س املادة  ) 30 (. 

الف�سل الثامن . جرائم التمار�س والت�سويه املادة  )31 ( .

الف�سل التا�سع . جرائم الفرار املادة  ) 32(. 

الف�سل العا�سر . جرائم اإ�ساءة اإ�ستعمال ال�سلطة املادة ) 33(.

الف�سل احلادي ع�سر . جرائم الإدلء ببيانات كاذبة املادة )34(. 

الف�سل الثاين ع�سر . جرائم عدم اإطاعة الأوامر املواد من )35 – 36(. 

الباب الرابع : اأحكام ختامية مادة )37( واملادة )38( وهي خا�سة بادة ن�سر املر�سوم 

يف اجلريدة الر�سمية وتاريخ العمل به . 

و�سوف نتناول هذه الأبواب والف�سول بالتف�سيل والإي�ساح .
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الباب األول 
أحكام تمهيدية 
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الف�سل الأول 

التعـــــاريــــــــــف 

املادة )1(

يكون للكلمات و�لعبار�ت �لتالية �أينما وردت يف هذ� �ملر�شوم بقانون �ملعاين �ملبينة قرين كل 

منها ما مل يق�س �شياق �لن�س بغري ذلك :-

�لــدولــــــــــــــــــــــــــة  :   �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�لقــــو�ت �ملـــ�شلحـــة  :   �لقو�ت �مل�شلحة للدولة.

�لعـــــــــــــــــــــــــــدو   :    �أية دولـــة تكـــون يف حالــة عـــد�ء مع �لدولـــة ويعتبــــر يف 

                                          حكم �لعــــدو �لتنظيمات و�جلماعات و�لع�شابات �مل�شلحة. 

�لقائــــد �ملبا�شـــــــــر   :    �لقائد �أو �مل�شوؤول عن وحدة ميد�نية �أو �إد�رية يف تنفيذ �لأو�مر 

                                         �أو �لتعليمات �ل�شادرة عن �مل�شتوى �لأعلى.

خدمــــة �مليـــــــد�ن   :    حالــة تكـــون  فيهــا �لقو�ت �مل�شلحة �أو �إحــدى وحـد�تها �أو 

                                                  ت�شكيالتهــــا يف  عمليــــــات حربيــــة �شــــد �لعــــدو �أو منـــذرة 

                                          بال�شـتعد�د �أو �لتحرك  لقتــال �لعـــدو .

نطاق �لقو�ت �مل�شلحة :    �لأر��شي و�ملع�شكـر�ت و�ملن�شاآت وو�شائل �لنقل �ململوكـــة 

                                           للقــو�ت �مل�شلحـة �أو �ملعـدة ل�شتخد�مهـا وكافة �لأماكن �لتي 

                                           ي�شغلها �لع�شكريون ل�شالح �لقو�ت �مل�شلحة �أينما وجدت .
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جاءت املادة )1( حمددة بع�س التعاريف الواردة يف ن�سو�س الت�سريع وذلك اإخت�سارًا لذكرها 

يف عر�س هذه الن�سو�س ولإي�ساح املعنى الذي ق�سده امل�سرع  ، فقد عرفت العدو وحددت 

اأية دولة تكون يف حالة عداء مع دولة الإمارات والثانية التنظيمات  له �سورتني  الأوىل هي 

للوطن  باعتبارها متثل حالة كراهية  العدو  تكون يف حكم  امل�سلحة  والع�سابات  واجلماعات 

تدفعهم اإىل الإعتداء علي �سالمة اأر�سه و�سيادته ومن ثم فهم يف حالة عداء للدولة ، وجاء 

ال�سادرة  الأوامر  تنفيذ  يف  اإدارية  اأو  ميدانية  وحدة  عن  امل�سوؤول  اأو  املبا�سر  القائد  تعريف 

من امل�ستوى الأعلى ، واإذا اأطلق تعريف القائد فيق�سد به قائد ال�سرية اأو ما مياثلها فاأعلى 

باعتبارها الوحدة الفرعية ال�سغرى يف القوات امل�سلحة ، كما جاء يف تعريف خدمة امليدان 

باإنها حالة تلحق بنت�سبي القوات امل�سلحة عندما تكون يف حالة احلرب �سد العدو اأو يف حالة 

اإ�ستعداد اأو حترك لها ، وحددت ممتلكات القوات امل�سلحة واأماكنها وهذا ما اأ�سار اإليه تعريف 

نطاق القوات امل�سلحة.

الف�سل الثاين

�سريان القانون من حيث املكان والأ�سخا�ص

املادة )2(*

�لآتية: �جلر�ئم  على  بقانون  �ملر�شوم  هذ�  �أحكام  ت�رسي   .1
�أ.  �لتي تقع يف نطاق �لأماكن �خلا�شعة للقو�ت �مل�شلحة .  

ب.  �لتي تقع على �أمو�ل وممتلكات ومعد�ت ومهمات و�أ�شلحة وذخائر ووثائق   

                 و�أ�رس�ر �لقو�ت �مل�شلحة وكافة متعلقاتها . 

-: من  كل  على  بقانون  �ملر�شوم  هذ�  �أحكام  ت�رسي   .2

)*(عدلت باملر�سوم بقانون اإحتادي رقم 10 ل�سنة 2011.



59

منت�شبي �لقو�ت �مل�شلحة .   �أ. 

�لحتياط �أثناء ��شتدعائهم للخدمة �لفعلية �أو �لتدريب . ب. 

�لقو�ت �ل�شقيقة �أو �ل�شديقة و�مللحقني بها و�ملتو�جدة باإقليم �لدولة ما مل    جـ. 

تكن هناك �تفاقيات  تق�شي بخالف ذلك.

�أ�رسى �حلرب مبا ل يتعار�س مع �لتفاقيات �لتي تكون �لدولة طرفًا فيها. د.  

�مللحقون بالقو�ت �مل�شلحة �أثناء خدمة �مليد�ن. هـ. 

من  تقع  �لتي  �جلر�ئم  يف  بالف�شل  غريه  دون  وحده  �لع�شكري  �لق�شاء  يخت�س   3
�لأحد�ث �خلا�شعني لهذ� �ملر�شوم بقانون متى وقعت منهم يف نطاق �لأماكن �خلا�شعة 

للقو�ت �مل�شلحة �أو �لتي تقع منهم على �أمو�لها وممتلكاتها ومعد�تها ومهماتها و�أ�شلحتها 

وذخائرها ووثائقها و�أ�رس�رها وكافة متعلقاتها �إينما وجدت،  ، وكذلك �جلر�ئم �لتي تقع 

من �لأحد�ث �لذين ت�رسي يف �شاأنهم �أحكامه �إذ� وقعت �جلرمية مع �شخ�س �أو �أكرث من 

�خلا�شعني لأحكام هذ� �ملر�شوم بقانون ، ويطبق على �حلدث عند �رتكابه �إحدى �جلر�ئم 

�لو�ردة يف قانون �لأحد�ث �لعقوبات �لو�ردة به ويكون للنيابة �لع�شكرية �لخت�شا�شات 

�ملن�شو�س عليها يف قانون �لأحد�ث. 

هذ�  لأحكام  خا�شعة  �ملادة   هذه  من   )2( �لبند  يف  �ملبينة  �لفئات  تظل   .4
ت�رسي  وقوعها  وقت  جر�ئمهم  كانت  متى  �خلدمة  من  خروجهم  بعد  بقانون  �ملر�شوم 

ب�شاأنها �أحكامه.

)*(عدلت باملر�سوم بقانون اإحتادي رقم 10 ل�سنة 2011.
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حدد الن�س �سريان اأحكام هذا املر�سوم بقانون على الأماكن اخلا�سعة للقوات امل�سلحة والتي 

يقع يف نطاقها اإحدى اجلرائم وهو ما يعرف باملعيار املكاين حيث ت�سرى اأحكام هذا املر�سوم 

على وقائع معينة تقع داخل نطاق حمدد ، وذلك لإعتبارات الأمن وال�سرية الواجب توافرها 

 ، م�ساحلها  على  اعتداء  اأي  وجترمي  امل�سلحة  القوات  اأ�سرار  على  وحمافظة  الأماكن  لهذه 

فمناط التجرمي هنا هو الأفعال التي مت�س م�سلحة القوات امل�سلحة وحقها يف الدفاع  . 

العيني(  املعيار)  هو  املر�سوم  هذا  اأحكام  ل�سريان  اآخر  معيارًا  )ب(  الفقرة  اأوردت  كما 

املو�سوعي حيث ت�سرى اأحكامه على اجلرائم التي تقع على اأموال وممتلكات القوات امل�سلحة 

ومعداتها وغريها من الأ�سلحة والوثائق والأ�سرار وكافة متعلقاتها . 

�سبيل  على  ذكرت  فئات   خم�س  على  املر�سوم  هذا  اأحكام  �سريان  مقررًا   )2( البند  وجاء 

اأ�سارت الفقرة )هـ( اإىل �سريان اأحكام هذا املر�سوم بقانون على امللحقون  احل�سر ، ولقد 

امل�سلحة لأداء عمل  بالقوات  امليدان ويق�سد بهم من يلحقون  اأثناء خدمة  امل�سلحة  بالقوات 

ل�ساحلها اأثناء خدمة امليدان ففي هذه احلالة فقط يكونون خماطبني بالقواعد املو�سوعية 

الأمرة  يف هذا املر�سوم.

جاء البند )3( حمددًا نطاق �سريان هذا املر�سوم فيما يتعلق باأخت�سا�س الق�ساء الع�سكري  

وحده دون غريه بالف�سل يف اجلرائم التي تقع من الأحداث اخلا�سعني له �سواء تلك الواردة 

بهذا املر�سوم اأو املن�سو�س عليها بقانون الأحداث مراعاة ملقت�سيات امل�سلحة املحمية وحق 

الدولة يف الدفاع فقد نقل الخت�سا�س باجلرائم التي يرتكبها الأحداث اخلا�سعني لأحكام 

هذا املر�سوم بقانون اإىل املحاكم الع�سكرية مع تطبيق قانون الأحداث على الوقائع املجرمة 

الأحداث  قانون  خولها  التي  الخت�سا�سات  الع�سكرية  النيابة  واأعطى  القانون،  لهذا  وفقا 

للنيابة العامة . 
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وحماكمة  اجلرائم  هذه  حتقيق  ال�سروري  من  راأى  لأنه  الفقرة  هذه  امل�سرع  اأ�ساف  ولقد 

فاعليها بنف�س ال�سرية وال�سرعة التي يبتغيها امل�سرع الع�سكري للحفاظ على اأ�سرار وممتلكات 

القوات امل�سلحة مع احلفاظ يف ذات الوقت على الإجراءات التي يجب اإتباعها حيال احلدث . 

واأ�سار البند )4( من املادة اإىل اأن خروج املتهم اخلا�سع لأحكامه من اخلدمة ل يحول دون 

تدخل يف  كانت جرائمه  اإذا  الع�سكري  الق�ساء  اأمام  عليه  الع�سكرية  الدعوى  ومبا�سرة  رفع 

اإخت�سا�سه عند وقوعها وي�سرتط لذلك : 

الع�سكري.  الق�ساء  اإخت�سا�س  يف  اأ�ساًل  داخلة  اجلرمية  تكون  اأن   .1
اأن  بعنى   ، الع�سكرية  باخلدمة  املتهم  وجود  وقت  اإرتكبت  قد  اجلرمية  تكون  اأن   .2

يكون املتهم وقت اإرتكاب اجلرمية خا�سعًا لأحكام هذا القانون . 

لأحكام  اخلا�سعني  من  يعد  ومل  الع�سكرية  اخلدمة  من  خرج  قد  املتهم  يكون  اأن   .3
خروج  يكون  اأن  ذلك  يف  وي�ستوي  الأخرى  الخت�سا�س  مواد  بقت�سى  الع�سكري  القانون 

املتهم من اخلدمة قبل اأو بعد اإتخاذ اأي اإجراء من اإجراءات الدعوى الع�سكرية. 
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الباب الثاني 
العقوبات
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الف�سل الأول 

العقوبات الأ�سلية 

املادة )3(

�لعقوبات �لأ�شلية �لتي توقعها �ملحاكم �لع�شكرية هي :

�لإعد�م.  .1
�ملوؤبد. �ل�شجن   .2

�ملوؤقت. �ل�شجن   .3
�حلب�س.  .4

�لغر�مة.  .5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الع�سكرية  املحاكم  توقعها  التي  الأ�سلية  العقوبات  الع�سكري  امل�سرع  حدد  الن�س  هذا  يف 

وح�سرها يف خم�س عقوبات تعزيرية وردت بن�س املادة  )66( من قانون العقوبات الحتادي 

1987م  دون باقي العقوبات الواردة بتلك املادة وذلك مت�سيا مع طبيعة  رقم )3( ل�سنة 

اجلرائم املن�سو�س عليها يف قانون العقوبات الع�سكري وحتى حتقق الهدف املن�سود منها يف 

حتقيق الردع العام واخلا�س وفقا ملقت�سيات النظام الع�سكري .

ولقد اأ�سارت املادة )50( من املر�سوم بقانون اإحتادي رقم )12( ل�سنة 2009 ب�ساأن نظام 

الإجراءات اجلزائية الع�سكرية اإىل اأن تنفيذ عقوبة الإعدام يكون رميًا بالر�سا�س . 

اإحدى  املحكوم عليه يف  “ و�سع  العام  العقوبات  قانون  بال�سجن كما هو مو�سح يف  ويق�سد 

املن�ساآت العقابية املخ�س�سة قانونًا لهذا الغر�س مدي احلياة اإن كان ال�سجن موؤبدًا اأو املدة 

املحكوم بها اإن كان موؤقتًا ” .

ول يجوز اأن تقل مدة ال�سجن املوؤقت عن ثالث �سنوات ول تزيد على خم�سة ع�سر �سنة . 
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واحلب�س هو و�سع املحكوم عليه يف اإحدى املن�ساآت العقابية املخ�س�سة قانونًا لهذا الغر�س 

املدة املحكوم بها ول يجوز اأن يقل احلد الأدنى للحب�س عن �سهر ول يزيد احلد الأق�سى عن 

ثالث �سنوات .

وعقوبة الغرامة هي اإلزام املحكوم عليه اأن يدفع للخزينة املبلغ املحكوم به ول يجوز اأن تقل 

الغرامة عن مائة درهم ول يزيد حدها الأق�سى على مائة األف درهم يف اجلنايات وثالثني 

األف درهم يف اجلنح واألف درهم يف املخالفات .   

 

الف�سل الثاين

العقوبات التبعية 

املادة )4(* 

يقرتن �حلكم �ل�شادر من �ملحاكم �لع�شكرية يف �جلر�ئم �ملعاقب عليها مبوجب �أحكام 

هذ� �ملر�شوم بقانون بالعقوبات �لتبعية �لآتية :

�مل�شلحة  �لقو�ت  يف  تاأديبيًا  �خلدمة  من  �لف�شل  �أو  و�لطرد  �لرتبة  من  �لتجريد   .1
�أو �إنهاء �لعقد تاأديبيًا، �إذ� كانت �لعقوبة �لإعد�م �أو �ل�شجن �ملوؤبد .

�لعقد  �إنهاء  �أو  �مل�شلحة  �لقو�ت  من  تاأديبيًا  �خلدمة  من  �لف�شل  �أو  �لطرد   .2
تاأديبيًا، �إذ� كانت �لعقوبة �ل�شجن �ملوؤقت .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف  ال�سادر  اجلنائي  للحكم  تبعا  تلقائيا  تطبق  تبعية  عقوبات  على  الن�س  املادة  ت�سمنت 

الن�س  ويق�سي  الع�سكري  النظام  وطبيعة  تتفق  تاأديبية  اأو  اإدارية  ذات طبيعة  وهي  الدعوى 

اأو  والطرد  الرتبة  من  التجريد  بعقوبة  املوؤبد  ال�سجن  اأو  بالإعدام  ال�سادر  احلكم  باقرتان 

)*(معدلة باملر�سوم بقانون اإحتادي رقم 10 ل�سنة 2011.
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الف�سل من اخلدمة يف القوات امل�سلحة اأو اإنهاء العقد تاأديبيا وذلك بح�سب ما كان املحكوم 

عليه من الع�سكريني اأو املدنيني اأو املتعاقد معهم وكذلك الطرد اأو الف�سل من اخلدمة تاأديبيا 

اأو اإنهاء العقد اإذا كانت العقوبة ال�سجن املوؤقت ، واملق�سود بالتجريد هو تنزيل رتبة املحكوم 

عليه اإىل جندي وجدير بالذكر اأن هذه الأحكام ال�سادرة من املحاكم الع�سكرية يف جرائم 

العقوبات  توقع  اأمنا  الأخرى  العامة  القوانني  اأو  العام  العقوبات  قانون  يف  عليها  من�سو�س 

الأ�سلية املن�سو�س عليها يف هذه القوانني ومن الطبيعي اأن هذه العقوبة الأ�سلية املق�سي بها 

اإذا كان يرتتب على احلكم بها عقوبات اأخرى تبعية فيجب اأن تلحق هذه العقوبات التبعية 

بالعقوبة الأ�سلية املحكوم بها بقوة القانون ودون حاجة اإىل اأن ي�سملها احلكم .

)*(معدلة باملر�سوم بقانون اإحتادي رقم 10 ل�سنة 2011.
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الف�سل الثالث 

العقوبات التكميلية 

املادة )5( 

�أ�شياء  �أو  باأمو�ل  مادية  �أ�رس�رً�  �جلرمية  عن  نتج  �إذ�  �لع�شكرية  للمحاكم  يجوز   1.

مملوكة للدولة �أن حتكم على �ملتهم بردها �أو رد قيمتها �شو�ء كان �ملتهم قد �أخذها 

لنف�شه �أو �أفقدها  �أو �أتلفها ومبا ل يتعار�س مع قو�نني و قر�ر�ت و�أنظمة �لقو�ت �مل�شلحة.

للمحكمة عند �حلكم بالإد�نة �أن حتكم مب�شادرة �لأ�شياء �مل�شبوطة �لتي حت�شلت   2.

من �جلرمية �أو ��شتعملت يف �رتكاب �جلرمية �أو �ل�رسوع فيها.

اأجاز امل�سرع للمحكمة اإذا راأت اأن اجلرمية نتج عنها اأ�سرار مادية باأموال وممتلكات الدولة 

اإن حتكم بجرب هذا ال�سرر عن طريق اإعادة ال�سيء اإىل اأ�سله كلما اأمكن ذلك اأو اإلزام اجلاين 

برد قيمته وذلك كعقوبة تكميلية يت�سمنها احلكم كما اأ�سار يف البند الثاين اإىل نوع اآخر من 

هذه العقوبات متثل يف م�سادرة الأ�سياء امل�سبوطة التي حت�سلت من اجلرمية وا�ستعملت يف 

اإرتكابها . 
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الباب الثالث 
الجرائم العسكرية 
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الف�سل الأول 

اجلرائم املرتبطة بالعدو

املادة )6(

يعاقب بالإعد�م كل من �رتكب عمدً� �إحدى �جلر�ئم �لآتية :

�لعدو.  بقو�ت  وجه  باأي  �لتحق   .1
�لعدو.  �أمام  مع�شكر�  �أو  مركز�  �أو  موقعا  �أو  حمال  �أو  نقطة  �شلم  �أو  ترك   .2

�أمام  جتهيز�ته  �أو  مهماته  �أو  ذخريته  �أو  �أ�شلحته  �شائنة  ب�شورة  �ألقى  �أو  تخل�س   .3
�لعدو.

�شهل للعدو دخول �لدولة ، �أو �أية �أقاليم للدولة عليها �شيادة �أو �شلطان ، �أو �شلم   .4
مدنًا �أو ح�شوناً ، �أو من�شاآت �أو مو�قع �أو مع�شكر�ت �أو مو�نئ �أو خمازن �أو م�شانع �أو �شفنًا �أو 

طائر�ت �أو و�شائل مو��شالت �أو �ت�شالت �أو �أ�شلحة �أو ذخائر �أو مهمات �أو موؤنًا �أو �أغذية �أو 

�أدوية �أو غري ذلك مما �أعد للدفاع �أو مما ي�شتعمل يف ذلك ، بدون �أن ي�شتنفذ جميع و�شائل 

�لدفاع �لتي لديه ، �أو بدون �أن يعمل بكل ما يقت�شيه �لو�جب و�ل�رسف .

�رسً�  و�شيلة   �أو  �شورة  باأية  مل�شلحته  يعملون  لأحد ممن  �أو   ، للعدو  �أف�شى  �أو  �شلم   .5
بق�شد  �لأ�رس�ر  هذه  من  �رس  على  �حل�شول  �إىل  طريقة  باأية  تو�شل  �أو   . �لدفاع  �أ�رس�ر  من 

�أو  �لدولة  عن  بالدفاع  �أ�رس  �أو   ، مل�شلحته  يعملون  ممن  لأحد  �أو  للعدو  �إف�شائه  �أو  ت�شليمه 

بالقو�ت �مل�شلحة �أو �أتلف مل�شلحة �لعدو �شيئًا يعترب �رسً� من �أ�رس�ر �لدفاع �أو جعله غري �شالح 

لأن ينتفع به .

�أو  قيادته  حتت  �شخ�س  لأي  �شلمه  �أو  �ملوؤن،  �أو  �لذخائر  �أو  بالأ�شلحة  �لعدو  �أمد   .6
�شاعده على ذلك.

باأية  غريه  بو�شاطة  �أو  بنف�شه  به  �ت�شل  �أو   ، بيانات  �أو  �أخبارً�  �لعدو  �أبلغ  �أو  �أمد   .7
�شورة من �ل�شور �أو �أر�شدُه �إىل �أماكن تو�جد �لقو�ت �مل�شلحة �أو �لقو�ت �حلليفة.
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. خيانة  عن  ر�يتها  رفع  �أو   ، بها  قبل  �أو   ، �لهدنة  �أو  �لت�شليم  �لعدو  على  عر�س   .8
�أو  بيانات  �أو  �أخبارً�  و�شيلة  باأية  �مليد�ن  خدمة  �أثناء  ردد  �أو  ن�رس  �أو  �أذ�ع   .9
�لقو�ت  منت�شبي  لدى  �ملعنوية  �لروح  �إ�شعاف  �أو  �لرعب  �أو  �لفزع  �إثارة  بق�شد  �شائعات 

ذلك  حتقيق  �إىل  توؤدي  �أن  �ل�شائعات  �أو  �لبيانات  �أو  �لأخبار  تلك  �شاأن  من  وكان   ، �مل�شلحة 

�لغر�س.

له  �أو بالإعد�د  به  �لقيام بو�جب �لعمليات �ملكلف  �أثناء خدمة �مليد�ن عن  �متنع   .10
�أو بتنفيذه �أو باإمتامه �أو بتاأمينه.

عرقل �أو �شعى لعرقلة �نت�شار �أو تقدم �أو حترك �أو تاأمني �لقو�ت �مل�شلحة باأكملها   .11
�أو �أية قوة �أو ق�شم منها.

. �مليد�ن  خدمة  �أثناء  �حلربية  بالعمليات  �أ�رس   .12
�أف�شى بطريق �خليانة �أثناء خدمة �مليد�ن كلمة �ل�رس �أو �ملرور �أو �لإ�شارة �جلو�بية   .13

�أو �ل�شفرة ل�شخ�س لي�س له �حلق يف معرفتها .

�آلية  �أو  موقع  �أي  ترك  على  �آخر  �شخ�س  �أو  قائد  �أي  لإرغام  و�شيلة  �أية  ��شتعمال   .14
ع�شكرية ل�شالح �لعدو.

. �أهد�فه  حتقيق  على  �لعدو  م�شاعدة   .15
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه املادة تعد من اأهم مظاهر القانون الع�سكري وتتعلق بظروف العمليات احلربية و�سلوك 

اأفراد القوات امل�سلحة وقت احلرب ، ونظرًا ملا حتمله هذه اجلرائم من خطورة وما يرتتب 

�سمل  ولقد   ، الإعدام  بعقوبة  عمدًا  مرتكبها  معاقبة  على  القانون  ن�س  فقد  اآثار  من  عليها 

اأولها اللتحاق باأي وجه بقوات العدو واملق�سود هو الن�سمام اإىل  الن�س خم�سة ع�سر بندًا 

�سفوف العدو �سد دولته كما اإ�ستمل الن�س على الرتك اأو ت�سليم نقطة للعدو ويق�سد بالنقطة 

ال�سلوك  جرائم  من  تعد  اجلرمية  وهذه  مع�سكرا  اأو  مركزا  اأو  ع�سكرية   وحدة  اأو  موقع  اأي 

املجرد فرتك املحل اأو املوقع اأو املع�سكر دون ا�سرتاط حدوث نتيجة معينة على ذلك الرتك 

باملخالفة  يقع  �سلوك من اجلاين  اأي  بالرتك  ويق�سد   ، للجرمية  املادي  الركن  بذاته  يحقق 
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للواجب املفرو�س عليه والذي يفر�س عليه املحافظة على كافة املواقع املذكورة والدفاع عنها . 

اأحد  ومع�سكرات  ومواقع  واأرا�سي  قوات  بقت�ساه  يخ�سع  طرفني  بني  اإتفاق  هو  والت�سليم 

الأطراف ل�سيطرة الطرف الآخر .

اأو  اأو مهماته  اأو ذخريته  اأ�سلحته  �سائنة  ب�سورة  الإلقاء  اأو  التخل�س  اإىل  البند )3(  واأ�سار 

جتهيزاته اأمام العدو . 

اأو  اأو املهمات  اأو الذخائر  اأو الإلقاء هو التخل�س الإرادي عن الأ�سلحة  واملق�سود بالتخل�س 

التجهيزات باأي �سورة من �سور التخلي اأو الرتك وذكر امل�سرع عبارة ) ب�سورة م�سينة( وهذا 

يقت�سيه  ما  خالف  على  جاء  اجلاين  فعل  اأن  يظهر  كما   ، العمدية  �سفة  توافر  مدى  يظهر 

الواجب الع�سكري و�سرف اجلندية، ي�ستوي يف ذلك اأن يكون مبعثها اخلوف اأو اجلنب.

تقع بجرد فعل  لتمام اجلرمية يف حقه فهي  املجرد من اجلاين  ال�سلوك  وقوع هذا  ويكفي 

التخل�س اأو الإلقاء ودون وقوع اأي نتيجة معينة مثل ا�ستيالء العدو على الأ�سلحة املرتوكة ولكن 

ي�سرتط لتحقق هذه اجلرمية اأن يكون فعل اللقاء اأو التخل�س قد مت يف جمابهة العدو . 

والبند )4( ي�سري اإىل ت�سهيل دخول العدو للدولة اأو اأية اأقاليم للدولة عليها �سلطات اأو �سيادة 

اأو ت�سليمه مدنًا اأو ح�سونًا ....الخ ، ويق�سد بالت�سهيل هو كل �سلوك اإيجابي اأو �سلبي من �ساأنه 

اأن يحقق النتيجة غري امل�سروعة وهي دخول العدو للدولة وذلك باإزالة عقبة كانت تعطل اأو 

الدولية الربية والبحرية واجلوية ويعترب يف حكم  الدولة احلدود  اإقليم  متنع دخوله وي�سمل 

اإقليم الدولة كل اإقليم متار�س الدولة عليه اأي مظهر من مظاهر ال�سيادة اأو ال�سلطان ، واأن 

فقدان الدولة �سيادتها موؤقتًا على جزء من اإقليمها لأي �سبب ل ينفي عنه اأنه جزء من اإقليمها 

، واملق�سود من الت�سليم هو ال�سلوك الذي يتم بقت�ساه اإنتقال ال�سيطرة على الأ�سياء املذكورة 

ولو مت  الت�سليم  ويتحقق  العدو  قوات  يد  اإىل  ال�سديقة  اأو  الإماراتية  امل�سلحة  القوات  يد  من 

خارج احلدود الإقليمية للدولة ويجدر  التنويه اإىل اأن الركن املادي لهذه اجلرمية ل يتحقق 
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اإل اإذا كان الت�سهيل اأو الت�سليم قد مت مع توافر اأحد �سرطني هما األ يكون اجلاين قد ا�ستنفذ 

كل و�سائل الدفاع لديه واأل يكون قد قام بكل ما تفر�سه واجبات ال�سجاعة والأقدام التي يجب 

اأن يتحلى بها منت�سب القوات امل�سلحة، كما ورد بهذا البند تعداد لالأ�سياء حمل الت�سليم وذلك 

على �سبيل املثال ولي�س احل�سر. 

ويف البند رقم )5( اأورد امل�سرع ثالث �سور يتحقق بها الركن املادي للجرمية الأوىل تتمثل 

يف قيام اجلاين بت�سليم اأو اإف�ساء �سر من اأ�سرار الدفاع للعدو والثانية تتمثل يف تو�سل اجلاين 

تتمثل يف قيام  والثالثة  للعدو  ت�سليمه  اأو  اإف�سائه  الأ�سرار بق�سد  اإىل احل�سول على �سر من 

اجلاين باإتالف �سئ يعد �سرًا من اأ�سرار الدفاع اأو جعله غري �سالح لالنتفاع به ويجب يف كل 

�سورة من هذه ال�سور اأن تتحقق النتيجة الغري م�سروعة التي اأرادها اجلاين والتي تاأخذ �سكل 

اإف�ساء ال�سر اأو احل�سول عليه اأو التعطيل الكلي اأو اجلزئي ملا يعترب �سرًا ويق�سد بال�سر يف 

هذه اجلرمية كل واقعة اأو �سئ من �ساأن اإذاعته واإف�سائه الأ�سرار ب�سلحة الدولة يف الدفاع .

 

البند )6( ي�سري اإىل اإمداد العدو بالأ�سلحة اأو الذخائر اأو املوؤن ....الخ فهو يجرم اأي �سلوك 

للعدو  قيادته  ت�سليمه جنود حتت  اأو  الذخرية  اأو  بالأ�سلحة  العدو  تزويد  للجاين يرتتب عليه 

ويتحقق ذلك بفعل اإيجابي اأو �سلبي ويق�سد  بالأ�سلحة كافة اأنواع الأ�سلحة الثقيلة واملتو�سطة 

واخلفيفة ، ويق�سد باملوؤن جميع اأنواع الغذاء اأوالوقـود اأو ما يحتاج اإليه اجلندي اأوغيـرها مما 

ي�ستخدم يف ميدان القتال ، فامل�سرع هنا يجرم اأية �سورة من �سور التعاون مع العدو.

وي�سري البند )7( اإىل جرمية الت�سال بالعدو ويتحقق ذلك  بكاتبة العدو اأو تبليغه اأخبارًا 

اأو بيانات عن قواتنا �سواء قام بهذا الت�سال بنف�سه اأو بوا�سطة غريه باأية �سورة من ال�سور 

، كما اأن البند )8( ين�س على جرمية الت�سليم للعدو الذي قد ياأخذ �سورة عر�س الت�سليم اأو 

القبول به اأو رفع رايتة من قبل اجلاين وهذا يكون بطريق اخليانة  اأو اجلنب اأو بدون اأن يكون 
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له �سلطة قانونية لإمتام ذلك ، ويق�سد بالهدنة اإيقاف القتال والعمليات احلربية من جانب 

الطرفني ب�سفة موؤقتة ملدة معينة اأو لأجل غري حمدد ، ول ي�سرتط اأن يقبل العدو هذه الهدنة 

بل يكفي لقيام اجلرمية جمرد عر�س هذه الهدنة . وتعد رفع الراية هي اإحدى �سور العر�س 

على العدو ويعد اجلاين مرتكبا لهذه اجلرمية بطريق اخليانة اإذا مل يكن قد ا�ستنفذ �سبل 

الدفاع املمكنة التي كان من �ساأنها تغري النتيجة . 

عن  للقوات  والرعب  الفزع  اإثارة  اأو  املعنوية  الروح  اإ�سعاف  جرمية  اإىل   )9( البند  وي�سري 

طريق  اإذاعته اأو ن�سره اأو ترديده يف زمن احلرب اأو خدمة امليدان باأية و�سيلة اأخبارًا اأو بيانات 

اأن يكون من �ساأنها  اأو البيانات كاذبة  ولكن يكفي  اأن تكون الأخبار  اأو �سائعات ول ي�سرتط 

حتقيق النتيجة غري امل�سروعة التي ق�سدها وهي اإحباط الروح املعنوية . 

البند )10( والتي تتمثل يف عدم القيام  اإليها  العمليات ي�سري  وجرمية المتناع عن واجب 

عمدًا بواجب العمليات املكلف به اأو بالإعداد له اأو بتنفيذه اأو باإمتامه اأو بتاأمينه واملق�سود 

بواجب العمليات هو كافة اأنواع الأعمال الع�سكرية جتاه العدو التي يكلف بها الفرد اأو الوحدة 

اأو القوات امل�سلحة جتاه العدو ويكون التكليف �سادر من القيادة املخت�سة ، والوا�سح اأن واجب 

العمليات ل يتحقق اإل يف خدمة امليدان.

لها  املعنوي  الركن  ويتوافر  العمدية  العمليات من اجلرائم  وتعد جرمية المتناع عن واجب 

عند توافر الق�سد اجلنائي العام دون توافر ق�سد خا�س اأو حتقق نتيجة معينة بل يكفي علم 

اأن  اأهمها �سدور الأوامر بتكليفه بواجب العمليات وهو يعلم  اجلاين بعنا�سر اجلرمية ومن 

هذا الأمر يجب تنفيذه ، والعقوبة ملن يرتكب هذه اجلرمية هي الإعدام ول يت�سور ال�سروع 

يف هذه اجلرمية .  
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واأ�سار البند )11( اإىل اإتيان اجلاين اأي �سلوك من �ساأنه عرقلة اإنت�سار اأو تقدم اأو حترك اأو 

تاأمني القوات امل�سلحة باأكملها اأو اأية قوة اأو ق�سم منها ، وهنا ي�ستوي اأن تتم العرقلة باأية و�سيلة 

اأو باأية �سورة من ال�سور والذي يقدر الو�سيلة التي اأدت للعرقلة هي حمكمة املو�سوع كما ياأخذ 

نف�س احلكم جمرد �سعي اجلاين اإىل حتقيق اأي من هذه الأمور .  

م�ستوى  على  النت�سار  كان  �سواء  املهمة  من  املرجوة  النتائج  حتقيق  بالنت�سار  واملق�سود 

لتحقيق  التحرك  هو  التقدم  من  واملق�سود   ، ع�سكرية  وحدة  م�ستوى  على  اأو  كاملة  احلرب 

الغر�س والنت�سار ، وتاأمني القوات يق�سد به اإتخاذ كافة الو�سائل املمكنة التي يتحقق بها 

اأمن و�سالمة القوات وتتعدد �سور التاأمني ويعترب اأي اإخالل اأو اإعاقة لأعمال التاأمني نوع من 

العرقلة املعاقب عليها . 

يتحقق  الق�سد اجلنائي ومل  توافر فيها  التي  الناق�سة هي اجلرمية  اأن اجلرمية  واملعروف 

وهذا  ال�سروع،  اجلرمية  هذه  يف  واملت�سور  النتيجة،  تتحقق  مل  اأو  له  املخطط  الهدف  فيها 

مق�سود من الن�س على جترمي جمرد ال�سعي اإىل العرقلة حتى ولو مل تتحقق النتيجة . 

كما اأن البند )12( ن�س على جرمية الأ�سرار بالعمليات احلربية اأثناء خدمة امليدان ويتحقق 

ذلك باأي فعل اأو �سلوك يلحق ال�سرر بالقوات اأثناء العمليات احلربية كما يجب اأن تتجه اإرادة 

اجلاين احلرة الواعية اإىل اإرتكاب اجلرمية بجميع اأركانها وعنا�سرها، ول يعتد بالباعث اأو 

الباعث على اجلرمية هو  اأن يكون  ي�ستوي  اأركانها  حيث  اإكتمال  الدافع على اجلرمية على 

اجلنب اأو الرغبة يف م�ساعدة العدو اأو غري ذلك من الدوافع ، ويعاقب على ال�سروع يف هذه 

اجلرمية بعقوبة اجلرمية التامة . 

ل�سخ�س  ال�سفرة  اأو  اجلوابية  الإ�سارة  اأو  ال�سر  كلمة  اإف�ساء  اإىل  م�سريًا   )13( البند  وجاء 

الإف�ساء بطريق اخليانة ويف وقت  يكون  اأن  امل�سرع  اإ�سرتط  ولكن  له احلق يف معرفتها  لي�س 
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خدمة امليدان ، وهنا يختلف الق�سد اجلنائي عند الإف�ساء اإذا كان الإف�ساء بطريق اخليانة 

اأو باإهمال .

وين�س البند )14( على اإ�ستعمال اأية و�سيلة لإرغام اأي قائد اأو �سخ�س اآخر على ترك اأي 

تلك  اأمر تقدير  تاركًا  الن�س و�سيلة معينة  ، ومل يحدد  العدو  اآلية ع�سكرية ل�سالح  اأو  موقع 

الإرغام  اإىل  توؤدي  التي  امل�ستخدمة  الو�سيلة  قوة  مدى  حتدد  كي  املو�سوع  ملحكمة  الو�سيلة 

وال�سغط النف�سي الذي يوؤدي اإىل ترك املوقع ، كما تبني الق�سد اجلنائي املتوفر عند وقوع 

هذه اجلرمية . 

ويو�سح البند )15( اأن اأي فعل يرتتب عليه م�ساعدة العدو على حتقيق اأهدافه يكون حمال 

يف  العدو  م�ساعدة  �ساأنه  من  فعل  اأي  اجلاين  اأتيان  بامل�ساعدة  ويق�سد   ، والتاأثيم  للتجرمي 

حتقيق اأهدافه . 

املادة )7(

يعاقب بال�شجن �ملوؤقت �أو �حلب�س كل من �رتكب �أو �شهل �رتكاب �إحدى �جلر�ئم �ملن�شو�س 

عليها يف �ملادة )6( من هذ� �ملر�شوم بقانون ب�شبب �لإهمال �أو �لتق�شري .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظرًا خلطورة اجلرائم املن�سو�س عليها يف املادة )6( وخطورة الآثار املرتتبة عليها فكان 

املادة )7( فهي تعاقب من يرتكب ذات  اأما   ، الإعدام  الن�س على معاقبة مرتكبها بعقوبة 

اأو احلب�س ،  اأو التق�سري بال�سجن املوؤقت  الأفعال الواردة باملادة )6( ولكن ب�سبب الإهمال 

وهذا الن�س ي�سرتط عدم توافر الق�سد اجلنائي لتوقيع العقوبة وبالنظر اإىل الوقائع املادية 

حمل التجرمي جندها واحدة يف احلالتني وينح�سر الختالف فيها يف الركن املعنوي للجرمية 
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املادة )8(

يعاقب بالإعد�م �أو �ل�شجن �ملوؤبد �أي �شخ�س من �لعدو دخل عمد� ب�شفة غري م�رسوعة �إىل 

�أي من �ملو�قع �لع�شكرية �لتابعة للقو�ت �مل�شلحة مع علمه بذلك  .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

“ �سفة اجلاين فهذه ال�سفة تعترب ركنًا اأ�سا�سيًا يف  “ اأي �سخ�س من العدو  يق�سد بعبارة 

هذه اجلرمية وهي �سرورة اأن يكون اجلاين من الأعداء وتتحقق �سفة العدو ب�سرف النظر 

من  يكون  اأن  العدو  �سخ�س  من  املق�سود  ولي�س  حتققها  عدم  اأو  للعدو  امل�سلحة  حتقق  عن 

اأفراد القوات امل�سلحة املعادية ولكن امل�سرع ق�سد اأي �سخ�س من العدو من القوات امل�سلحة اأو 

خارجها ، ع�سكريًا اأو مدنيًا يدخل عمدًا وب�سفة غري م�سروعة ، وهذه اجلرمية من اجلرائم 

وعن�سر  والإرادة  العلم  بعن�سريه  العام  الق�سد اجلنائي  بتوافر  فيها  يكتفي  التي   العمدية 

العلم يجب اأن ي�سمل كل عنا�سر اجلرمية التي منها اأن �سلوكه اأو ن�ساطه يوؤدي اإىل دخوله اأي 

من املواقع الع�سكرية كما يجب اأن يكون دخوله عن اإرادة حرة واعية بعنى اأن تتجه اإرادته 

اإىل اإتيان ال�سلوك امل�سار اإليه يف الركن املادي مع علمه بكافة عنا�سر اجلرمية . 

وال�سروع مت�سور يف هذه اجلرمية رغم اإنها جرمية �سلوك جمرد ول حتتاج اإىل حتقيق نتيجة 

معينة ولكن لأن الفعل املادي املكون للجرمية )�سلوك اجلاين( قابل بطبيعته للتجزئة وعلى 

اإذا مت �سبطه قبل متام الدخول تعترب �سروعا  اأو الدخول متنكرًا  الت�سلل  ذلك فاإن حماولة 

معاقب عليه . 
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الف�سل الثاين 

جرائم التمرد والع�سيان

املادة )9(

�إحدى  �مليد�ن  �أثناء خدمة  �رتكب  من  �ملوؤبد كل  �ل�شجن  �أو  بالإعد�م  يعاقب    .1
�جلر�ئم �لآتية:

�لتمرد ورف�س  �لأ�شخا�س �جتمعو� على  �إىل جمموعة من  ل�شالحه  �أن�شم وهو حامل  �أ. 

�لن�شياع لأو�مر روؤ�شائهم .

�أثار �أو �ن�شم �إىل مترد �أو ع�شيان �أو فتنة قائمة  بني �شفوف �لقو�ت �مل�شلحة �أو  ب. 

�لقو�ت �حلليفة �أو �أتفق مع غريه على �إحد�ثها.

خدمة  غري  يف  �جلرمية  �رتكبت  �إذ�  �حلب�س  �أو  �ملوؤقت  �ل�شجن  �لعقوبة  تكون   .2
�مليد�ن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإرتكاب  اأفعال وجعل عقوبة  اأ، ب من البند )1( ت�سمنتا عدة  ا�ستمل الن�س على الفقرتني 

هذه اجلرائم اأثناء خدمة امليدان هي الإعدام اأو ال�سجن املوؤبد فحددت الفقرة )اأ( اأن�سمام 

اجلاين وهو حامل ل�سالحه اإىل جمموعة من الأ�سخا�س اجتمعوا على التمرد ورف�س الن�سياع 

لأوامر روؤ�سائهم الركن املادي يتحقق بالن�سمام اإىل جمموعة متمردة وياأخذ هذا ال�سلوك 

�سورة امل�ساهمة الأ�سلية بتوافق اإرادته مع اإرادة املجتمعني وحمل ال�سالح يعد ظرفا م�سددا 

للجرمية وركنا اأ�سا�سيا فيها وهو الذي مييز هذه ال�سورة عن تلك الواردة يف الفقرة )ب( . 

بني  قائمة  فتنة  اأو  ع�سيان  اأو  مترد  اإىل  الإن�سمام  اأو  باإثارة  اجلاين  اأوردت  )ب(  والفقرة 

اأحداثها وهي ثالث �سور  اأو اتفق مع غريه على  اأو القوات احلليفة  �سفوف القوات امل�سلحة 
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تتحقق بها اجلرمية . 

وقد ورد البند )2( من الن�س اأن تلك الأفعال  يعاقب عليها بال�سجن املوؤقت اأو احلب�س اإذا 

اإرتكبت يف غري خدمة امليدان ويالحظ اأن امل�سرع قد اعتد بجرد التفاق على اأحداث الفتنه 

لكتمال ال�سلوك الإجرامي للجرمية.

وت�سري الفقرة )اأ( اإىل التمرد وهو عبارة عن عدم اإنقياد �سادر عن جمموعة من الأ�سخا�س 

الن�سمام  يف  اجلنائي  الق�سد  وتوافر  التمرد  هذا  خلطورة  ونظرًا  التحالف  طريق  عن 

لأ�سخا�س خرجوا على اأمر الطاعة لروؤ�سائهم مما يثري الفتنة داخل �سفوف القوات امل�سلحة . 

كما ت�سري الفقرة )ب( اإىل الفتنة ويق�سد بها الت�سميم امل�سرتك على القيام �سد ال�سلطة 

الع�سكرية وبالتايل ل ترتكب  بعرفة �سخ�س واحد فهي حالة تن�ساأ عن �سلوك جماعي لبع�س 

الأ�سخا�س يعربون به عن عدم الن�سياع وا�سرتط القانون اأن يكون ال�سلوك املوؤثم  هو �سلوك 

يو�سف  فال  واحد  �سخ�س  من  ال�سلوك  هذا  وقع  فاإذا  الأقل  على  �سخ�سني  قوامه  جماعي 

بالفتنة وقد ي�سكل جرمية اأخري. 

وبالنظر اإىلهذه اجلرائم جند اأن امل�سلحة التي يحميها القانون يف مثل هذه اجلرائم تتمثل 

اأمن و�سالمة القوات امل�سلحة ب�سفة عامة فن�س على جترمي  يف حر�س امل�سرع على حماية 

كل فعل يكون من �ساأنه الأ�سرار بها اأو التهديد بذلك وحماية اأمن و�سالمة القوات امل�سلحة 

هو الهدف )امل�سلحة املحمية ( ب�سفة عامة يف جميع اجلرائم الع�سكرية ، ول �سك يف اأن 

جترمي امل�سرع  لأفعال التمرد والع�سيان ووقوع الفتنة ق�سد به حماية اأمن و�سالمة القوات 

جرمية  اأن  اإعتبار  على  منت�سبيها  وكافة  و�سباطها  اأفرادها  طريق  عن  داخلها  من  امل�سلحة 

التمرد والع�سيان والفتنة يعترب نوع من اخللل الداخلي وعدم ال�ستقرار مما يوؤدي اإىل فقد 

الثقة داخلها.
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ويق�سد بالإثارة الواردة بالفقرة )ب( تلك الأفعال التي يقوم بها  منت�سب القوات امل�سلحة من 

ذاته وبح�س اإرادته وتوؤدي اإىل حدوث النتيجة الغري م�سروعة فهو الذي يخلقها وهي �سورة 

تختلف عن الن�سمام اإىل الفتنه اأو التمرد اأو الع�سيان القائم بالفعل �سواء كان ذلك نا�سئًا 

بني �سفوف القوات امل�سلحة اأو القوات احلليفة اأو اإذا اإتفق مع غريه على اأحداث اأي من ذلك 

، ولقد حدد الن�س يف الفقرة الأخرية اإنه اإذا اإرتكبت اجلرمية يف غري خدمة امليدان فتكون 

العقوبة هي ال�سجن املوؤقت اأو احلب�س . 

وبالنظر يف هذه اجلرائم جندها كلها جرائم عمدية والتي يلزم لتوافرها علم واإرادة اجلاين 

بكافة عنا�سر ال�سلوك الإجرامي .

املادة )10(

يعاقب بال�شجن �ملوؤقت �أو �حلب�س كل من حبذ �أو روج باأية طريقة من �لطرق بني منت�شبي 

�لقو�ت �مل�شلحة �أو �لقو�ت �حلليفة للتمرد �أو للع�شيان �أو للفتنة �أثناء خدمة �مليد�ن.

وتكون �لعقوبة �حلب�س �لذي ل تزيد مدته عن �شنتني �إذ� �رتكبت �جلرمية يف غري خدمة 

�مليد�ن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي�سري الن�س اإىل توافر هذه اجلرمية بعبارات حبذ اأو روج باأية طريقة للتمرد اأو الع�سيان اأو 

الفتنة وعلى ذلك فاإن �سور الركن املادي لهذه اجلرائم تتحقق باأي �سلوك  اأو ن�ساط يكون من 

�ساأنه حتقيق النتيجة اأو الغر�س الذي ق�سد اجلاين حتقيقه هو اإ�ساعة روح التمرد والع�سيان 

يف اأو�ساط منت�سيبي القوات امل�سلحة اأو اإحداث الفتنة وي�ستوي اأن يكون هذا ال�سلوك اإيجابيا 

اأو �سلبيا اأو فعاًل اأو اإ�سارة اأو جمرد اإقرار وموافقة مادام يرتبط برابطة ال�سببية مع النتيجة 

املجرمة. 
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اأو  طريقة  باأي  ويتم  الرتويج  مو�سوع  للمعلومة  والإذاعة  الن�سر  بالرتويج  ويق�سد   

اأو عن طريق  املن�سورات  وتوزيع  الجتماعات  عقد  اأو  الإلقاء  اأو  البث  مثل  اإليه  توؤدي  و�سيلة 

الو�سائل الإلكرتونية ب�سرط اأن تكون هذه الأفعال توؤدي بذاتها وب�سفة مبا�سرة اإىل الرتويج 

لالأفعال امل�سار اإليها .

ويق�سد بالتحبيذ ال�ستح�سان ويكون له مظاهر خارجية مثل التاأييد والت�سجيع واإظهار الر�سا 

بطريقة  ذلك  يكون  اأن  ب�سرط  عنه  تعرب  و�سيلة  اأو  طريقة  باأي  ذلك  ويكون  عليها  واملوافقة 

وا�سحة و�سريحة وعلنية لأنها اإذا مل تكن وا�سحة و�سريحة مل توؤد اإىل الهدف منها واإذا مل 

اأو و�سيلة  تكن عالنية ومل يعلمها اأحد فال يتوافر �سلوك مادي ، وامل�سرع مل ي�سرتط طريقة 

معينة ، ولقد حددت الفقرة الأخرية من املادة العقوبة باحلب�س الذي ل يزيد مدته على �سنتني 

ق�سدها  التي  النتيجة  تتحقق  مل  ولو  حتى  امليدان  خدمة  غري  يف  اجلرمية  اإرتكاب  حال  يف 

اجلاين فهذه اجلرمية من جرائم ال�سلوك . 

املادة )11(

يعاقب باحلب�س كل من علم باإحدى �جلر�ئم �ملن�شو�س عليها يف �ملو�د )6،8،9،10(  من 

هذ� �ملر�شوم بقانون ومل يبادر �إىل �لإبالغ عنها فورً� �إىل �ل�شلطات �ملخت�شة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يفرت�س امل�سرع حدوث جرمية من اجلرائم امل�سار اإليها يف الن�س كما يفرت�س امل�سرع اأي�سا 

علم اجلاين وهو من املخاطبني بقانون العقوبات الع�سكري بحدوث تلك اجلرمية وعنا�سرها 

املادية ، واأخريًا فاإن امل�سرع يفرت�س اأي�سا اأن هناك واجبا قانونيا مفرو�س على من علم من 

بالإتفاق عليها  اأو علمه  الإبالغ عن هذه اجلرمية  يقت�سي �سرورة  امل�سلحة  القوات  منت�سبي 

يف احلال وعدم قيامه بالإبالغ هو �سلوك اإرادي له �سورتان . ال�سورة الأوىل تتمثل يف عدم 
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الثانية  وال�سورة   ، املخت�سة  ال�سلطات  اإخبار  باألمتناع عن  �سلبي  �سلوك  نهائيًا وهو  الإبالغ 

تتمثل يف الإبالغ الذي ل يتحقق به الهدف منه وياأخذ اإحدى احلالت الآتية : حالة الإبالغ 

املتاأخر واملق�سود به التاأخري الذي يجعل الإبالغ ل يتحقق به الهدف كاأن يكون يف اإمكانه اأن 

التي  املعلومات  الأخبار بجزء فقط من  وهو  الناق�س  الإبالغ  وكذلك حالة   ، يبلغ يف احلال 

، وتعد هذه اجلرمية من  ال�سلطات املخت�سة  اإىل  يعلمها الفاعل با ل ينقل ال�سورة كاملة 

اجلرائم العمدية املطلوب فيها توافر الق�سد اجلنائي العام بعن�سريه العلم والإرادة اإذا اأراد 

اجلاين حتقق النتيجة من فعله و�سلوكه بعدم الإبالغ وهذه النتيجة هي عدم و�سول الأخبار 

نية  توافر  ي�سرتط هنا  ول  املخت�سة  ال�سلطات  اإىل  ومرتكبيها  واملعلومات عن هذه اجلرائم 

اأخرى مثل نية جناح التمرد والع�سيان اأو الفتنة اأو حتقيق الهدف وتنتفي اجلرمية يف حالة 

توافر اخلطاأ غري العمدي اأو الإهمال دون توافر الق�سد اجلنائي . 

املادة )12(

يعاقب بالإعد�م كل من ع�شى وهو يف ميد�ن �ملعركة �أو �أثناء �ل�شتباك مع �لعدو �أمر� 

�لأمر  تنفيذ  رف�س  منها  يظهر  بطريقة  خدمتـه  تاأديـة  وقـت  يف  قائـده  من  �إليه  �شادر� 

عمد� ، �أو نتيجة �خلوف �أو �جلنب من �ملو�جهة، �أو ب�شبب �لتمرد يف تلك �لظروف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأهمية  الع�سكري  النظام  يف  الطاعة  واجب  ويتخذ  الواجبات  اأهم  من  الطاعة  واجب  يعترب 

خا�سة ويعترب واجب الطاعة الع�سكرية اأمر هام لتحقيق �سالح العمل والنظام الع�سكري ول 

�سك اأن الطاعة املطلوبة من املروؤ�س الع�سكري تختلف من حيث اأهميتها و�سدتها ومداها يف 

خدمة امليدان واأثناء احلرب عنها يف غري خدمة امليدان حيث تكون احلاجة ما�سة اإىل الطاعة 

املطلقة التي ت�سل اإىل حد اإنكار الذات و�سرورة بذل اأق�سى درجات التفاين يف اخلدمة وقت 

احلرب ، والع�سيان لالأمر وقت املعركة اأو عند ال�ستباك مع العدو با يوؤدي اإىل رف�س الأمر 



84

ب�سفة عمدية هذا يعد جرمية عمدية تظهر اإما التواطوؤ اأو اخلوف واجلنب يف عدم القدرة 

على املواجهة وهذه اجلرمية من اجلرائم العمدية يوؤدي توافرها اإىل نتائج خطرية ول �سيما 

يف ميدان املعركة لذلك جعل امل�سرع عقوبتها الإعدام لأن ع�سيان الأمر يف مثل هذه الظروف  

له بالغ الآثر على القوات امل�سلحة والروح املعنوية لأفرادها وقد ا�سرتط امل�سرع لتحقق هذه 

اجلرمية اأن يرتكب اجلاين الفعل املوؤثم يف ميدان املعركة اأو اأثناء ال�ستباك مع العدو وهو ما 

مييز هذه اجلرمية عن تلك املن�سو�س عليها يف املادة )35( من ذات املر�سوم  . 

املادة )13(

بقانون كل  �ملر�شوم  �ملادتني )9،10( من هذ�  �ملقررة يف  �لعقوبات  يعفى من   .1
قبل  فيه  ��شرتكو�  ومبن  �لتفاق  بوجود  �ملخت�شة  �ل�شلطات  باإبالغ  �جلناة  من  بادر  من 

�لبدء يف �رتكاب �جلرمية.

�إذ�  منها  �لتخفيف  �أو  �لعقوبات  تلك  من  �لإعفاء  �لع�شكرية  للمحكمة  يجوز   .2
�لقب�س  �لتحقيق من  �أثناء  �ل�شلطات �ملخت�شة  �لبالغ بعد متام �جلرمية ومكن �جلاين  ح�شل 

على مرتكبي �جلرمية �لآخرين ، �أو على مرتكبي جرمية �أخرى مماثلة لها يف �لنوع �أو �خلطورة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،  9 املادتني   الواردة يف  العقوبات  الإعفاء من  املادة )13(  امل�سرع يف ن�س  قرر   

على  التفاق  بوجود  املخت�سة  ال�سلطات  باإبالغ  اجلناة  يبادر من  ملن  املر�سوم  10 من هذا 
اإثارة التمرد اأو الع�سيان اأو الفتنة داخل �سفوف القوات امل�سلحة واأثناء خدمة امليدان، فقد 

راأى امل�سرع حتفيزًا لكل من �سارك يف املراحل الأوىل من هذه اجلرائم بالتفاق مع غريه على 

ارتكابها وقبل البدء يف تنفيذها وحتى يتم اإحباطها قبل اأن تن�ساأ  فقرر اإعفاء من بادر منهم 

بالإبالغ عن هذه اجلرائم وامل�ساركني فيها. 
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كما اأن امل�سرع جعل الإعفاء من العقوبات املقررة لتلك اجلرائم اأو التخفيف منها   

اإذا كان  اأو التخفيف منها  جوازيًا للمحكمة الع�سكرية من العقوبات املقررة لتلك اجلرائم  

البالغ بعد اإمتام اجلرمية ، ولكن اإ�سرتط لذلك اأن يكون اجلاين قد مكن ال�سلطات املخت�سة 

عند التحقيق من القب�س على مرتكبي اجلرمية الذين مل يتم القب�س عليهم اأو الو�سول اإليهم 

وهذا اأمر تقدره حمكمة املو�سوع يف مدى تاأثري ما قدمه املتهم من معلومات تفيد يف ك�سف 

احلقيقة . كما اأن للمحكمة احلق يف جواز الإعفاء من العقوبة اأو تخفيفها اإذا مكن اجلاين 

ال�سلطات املخت�سة من القب�س على مرتكبي مثل هذه اجلرائم ولو كانت جرمية مماثلة اأخرى 

تتحد مع الواقعة حمل التحقيق يف نوعها ومدى خطورتها وج�سامتها .  

الف�سل الثالث 

جرائم الأ�سر واإ�ساءة معاملة اجلرحى 

املادة )14(

�لآتية: �جلر�ئم  �إحدى  �رتكب  من  كل  �ملوؤبد  �ل�شجن  �أو  بالإعد�م  يعاقب   .1
�أ.    وقع يف �لأ�رس وتخلف خمتارً� عن �لعودة �إىل �لدولة �أو خري بالعودة فرف�س .

ب.  �لتحق خمتارً� بقو�ت �لعدو بعد وقوعه يف �لأ�رس ، �أو قام باأي عمل يف خدمته .

�أو  �لإهمال  ب�شبب  �لأ�رس  يف  وقع  �إذ�  �حلب�س  �أو  �ملوؤقت  �ل�شجن  �لعقوبة  تكون   .2
عدم �لحتياط �أو خمالفتـه �لأنظمـة و�لأو�مـر و�لتعليمـات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يفرت�س امل�سرع يف هذه اجلرمية اأن يكون مرتكبها قد وقع يف الأ�سر ول ي�سرتط اأن   

يكون وقوع اجلاين يف الأ�سر يرجع ل�سبب معني بل ي�ستوي اأن يكون وقوعه يف الأ�سر لأي �سبب 
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اأن يتخلف اجلاين  ولو كان ل دخل لإرادة اجلاين فيه وا�سرتط امل�سرع لوقوع هذه اجلرمية 

خمتارًا وبح�س اإرادته عن العودة اإىل وطنه ، اأي اأن تتوفر له جميع الإمكانيات والظروف 

للعوده دون تعر�سه للخطر، فاإذا كانت حماولة العودة تعر�س حياة ال�سخ�س للخطر فاإنه ل 

يتحقق �سرط ال�ستطاعة فال ميكن اأن يفر�س على ال�سخ�س اأن يحاول الهرب اإذا كان من 

�ساأن هذه املحاولة تعري�س حياته للخطر ولكن ما يق�سده امل�سرع هو اأن يكون يف اإ�ستطاعته 

اأن يتم التخلف بالفعل فال يكفي  العودة وعلى الرغم من ذلك يتخلف عن العودة وي�سرتط 

جمرد الت�سريح فقط . 

�سراحًة  ذلك  فريف�س  بالعودة  الأ�سري  فيها  يخري  التي  تلك  هي  الثانية   واحلالة    

ويتحقق هذا الرف�س ولو اأجرب اجلاين على العودة للوطن بعد رف�سه وذلك عند تبادل الأ�سرى 

فتكون اجلرمية متت عند رف�سه الأول ويالحظ اأن التخيري املق�سود هنا هو التخيري الذي 

ل ي�ساحبه اأي �سروط مت�س اأمن و�سالمة القوات امل�سلحة وبذلك تكون عقوبة هذه اجلرمية 

الإعدام اأو ال�سجن املوؤبد ول يت�سور ال�سروع يف مثل هذه اجلرمية . 

وقد اأ�سارت الفقرة )ب( من الن�س اإىل حالة اإلتحاق الأ�سري خمتارًا بقوات العدو   

اأو قيامه باأي عمل يخدم به العدو ، وتتحقق هذه ال�سورة اإذا اإلتحق من وقع يف الأ�سر خمتارًا 

يتم  اأن  املهم  العدو  رغبة  اأو  اجلاين  برغبة  اللتحاق  كان  �سواء  املعادية  امل�سلحة  بالقوات 

اللتحاق بالفعل اأما اإذا اإقت�سر �سلوك اجلاين على جمرد طلب اللتحاق ولكنه قوبل بالرف�س 

من جانب العدو فتكون اجلرمية يف مرحلة ال�سروع ولكن اإذا وقع يف الأ�سر والتحق بح�س 

اجلرمية  فتقوم  العدو  خدمة  يف  عمل  باأي  وقام  الأ�سر  يف  وقع  اأن  بعد  العدو  بقوات  اإرادته 

وتتحقق التهمة باأي عمل مهما كانت �سورته اأو حجمه اأو ج�سامته اأو اأهميته مادام يخدم العدو 

اأو ي�ساعده اأو يحقق للعدو اأي قدر من الفائدة اأيا كان نوعها اأو حجمها و�سواء كان هذا العمل 

عماًل ذهنيًا كاأن ميده بعلومات عن قوات وطنه اأو اأ�سلحته اأو كان عماًل ج�سمانيًا اأو فنيًا اأو 
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ا�ست�ساري �سواء كان هذا العمل يف املجال الع�سكري اأو املدين املهم اأن يقدم هذا العمل خدمة 

وم�ساعدة للعدو ول ي�سرتط اأن يكون العدو قد ا�ستفاد فعاًل من هذا العمل. 

ويف البند )2( من هذه املادة اأورد امل�سرع حالة الوقوع يف الأ�سر ب�سبب الإهمال اأو   

عدم الحتياط بعنى اأن يكون الأ�سر راجعا اإىل اإهماله وعدم اأخذ احليطة واحلذر دون توافر 

الق�سد اجلنائي اأو نتج اأ�سره عن خمالفته لالأنظمة والأوامر والتعليمات وقرر عقاب من ياأتي 

بهذه الأفعال بال�سجن املوؤقت اأو احلب�س وجدير بالذكر اأن  تقدير مدى توافر الإهمال اأو عدم 

لقا�سي  تقديرها  يرتك  التي  املو�سوعية  امل�سائل  من  يعد  التعليمات  وخمالفه  احليطة  اأخذ 

املو�سوع . 

املادة )15(

يعاقب بال�شجن  �ملوؤبد �أو �ملوؤقت كل من ب�شط حمايته بنف�شه ، �أو بو�شاطة غريه على �أ�شري 

�أو �أحد رعايا �لعدو �أو عمالئه �ملعتقلني �أو �أخفاه �أو وفر له �ملاأوى �أو �لطعام �أو �مللب�س �أو 

و�شيلة �نتقال �أو �شهل فر�ره ومل ي�شلمه �إىل �ل�شلطات �ملخت�شة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأ�سري ، ويق�سد بب�سط  اأو بوا�سطة غريه على  ي�سري الن�س اإىل كل من ب�سط حمايته بنف�سه 

هذه  نتيجة  منه  يطلب  ما  كل  وينفذ  باأمره  ياأمتر  �سيطرته  حتت  الأ�سري  يكون  اأن  احلماية 

ال�سيطرة واأ�سري احلرب هو اإ�سطالح يطلق على اأفراد القوات امل�سلحة املعادية وكل من يحمل 

ال�سالح يف املعركة ويقع يف الأ�سر ويتمتع بعاملة اأ�سرى احلرب حالة وقوعه يف الأ�سر . 

داخل  ويتواجدون  املعادية  الدولة  جن�سية  يحملون  الذين  الأ�سخا�س  العدو  برعايا  ويق�سد 

اإقليم الدولة ، وتتحقق اجلرمية والركن املادي لها يف اإحدى ال�سور الآتية : ب�سط احلماية 
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بنف�سه اأو بوا�سطة غريه ، واإخفاء الأ�سري وتوفري الطعام وال�سراب له ، وت�سهيل الفرار ، وعدم 

ت�سليمه اإىل ال�سلطات املخت�سة .

اأما عن ب�سط احلماية بنف�سه اأو بوا�سطة غريه فيتحقق باأي �سلوك اأو ن�ساط يقوم به اجلاين 

بهدف حماية الأ�سري اأو رعايا العدو اأو عمالئه املعتقلني اأو الدفاع عنه لتجنيبه وحمايته من 

اأو  اإيجابي  اأن يكون �سلوك اجلاين  اأن يتخذ �سده وي�ستوي يف ذلك  اإجراء م�سروع ميكن  اأي 

�سلبي و�سواء قام بذلك بنف�سه اأو بوا�سطة غريه وقد يكون ذلك باإ�ستغالل نفوذه و�سلطاته ومن 

املالحظ اأن امل�سرع ق�سد جترمي واقعة ب�سط احلماية على �سخ�س الأ�سري اأو اأحد رعايا العدو 

اأو عمالئه دون اأن ميتد التجرمي  اإىل حالة ب�سط احلماية على اأمواله وممتلكاته. 

واملق�سود باإخفاء الأ�سري هو اإبعاده عن من لهم احلق يف ال�سيطرة عليه قانونًا ويتحقق ذلك 

،وكذلك  عليه  القب�س  دون  واحليلولة  عليه  التعرف  بغر�س عدم  الإخفاء  اأنواع  من  نوع  باأي 

م�ساعدته يف تقدمي الطعام وال�سراب واملالب�س اأو م�ساعدته على تغري �سكله ومظهره وتقدمي 

جمرد  يكون  وقد  احلدود  ومغادرة  الدولة  اإقليم  من  اخلروج  بالفرار  ويق�سد   ، له  م�سكن 

الإفالت من الأ�سر واأخريًا عدم ت�سليم الأ�سري اإىل ال�سلطات املخت�سة وهذا يعد �سورة من 

�سور الركن املادي للجرمية فعدم الت�سليم هو �سلوك �سلبي جلرمية اإمتناع تتحقق باملخالفة 

لواجب قانوين يفر�سه القانون ملن حتت يده اأ�سري ، والركن املعنوي لهذه اجلرمية هو الق�سد 

والإرادة  العلم  بعن�سرية  العام  بالق�سد اجلنائي  فيها  يكتفي  لأنها جرمية عمدية  اجلنائي 

وي�سمل عن�سر العلم �سرورة علم اجلاين بكافة عنا�سر اجلرمية فيجب اأن يعلم اجلاين باأنه 

يرتكب فعاًل من الأفعال التي عددتها املادة واأن يعلم اأم مو�سوع هذا ال�سلوك هو ال�سخ�س 

الأ�سري اأو اأحد رعايا العدو اأو عمالئه املعتقلني ، لذا كانت العقوبة على هذه اجلرمية بال�سجن 

املوؤبد اأو املوؤقت ويعاقب على ال�سروع يف هذه اجلرمية باجلرمية التامة ويعاقب على اأية �سورة 

من �سور ال�سرتاك يف هذه اجلرمية بنف�س العقوبة . 



89

املادة )16(

يعاقب بال�شجن �ملوؤقت �أو �حلب�س كل من �رسق ممتلكات �أو جتهيز�ت ع�شكري ميت �أو جريح 

�أو مري�س ولو كان من �أفر�د �لعدو ، وتكون �لعقوبة �حلب�س �إذ� وقفت �جلرمية عند حد 

�ل�رسوع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت�سري مبادئ القانون الإن�ساين وحقوق الإن�سان اإىل حماية كل ع�سكري ميت اأو جريح   

اأو مري�س حتى ولو كان من الأعداء وذلك تقديرًا لر�سالة اجلندي يف اأر�س املعركة وتوفري 

التي  ال�سرقات  القانون  الدفاع عن نف�سه وممتلكاته لذلك جرم  له لأنه ل ي�ستطيع  احلماية 

تقع على تلك املمتلكات  وكذا اأعمال العنف التي يتعر�س لها وهذا يتفق مع ما ورد باأتفاقيات 

جنيف الأربعة ب�ساأن حماية م�ساعدة الأ�سرى واجلرحى اأثناء النزاعات امل�سلحة.

وي�سرتط اأن يكون املجني عليه ع�سكريًا من املحاربني ويكون غري قادر على الدفاع   

اأو مري�سًا ل ي�ستطيع الدفاع عن نف�سه ودرجة ج�سامة  اأو جريحًا  عن نف�سه �سواء كان ميتًا 

مو�سوعية مرتوكة  م�ساألة  نف�سه هي  الدفاع عن  على  قادر  التي جتعله غري  واملر�س  اجلرح 

لتقدير حمكمة املو�سوع .

وي�ستوي اأن يكون املجني عليه من الأعداء وهذه نظرة اإن�سانية خال�سة من امل�سرع .   

والركن املادي يف هذه اجلرمية هو ال�سرقة ب�سفة عامة والتي تو�سفها قواعد القانون العام 

ومن املالحظ اأن و�سف املجني عليه باأنه ل ي�ستطيع الدفاع عن نف�سه جتعل اإرادته معدومة 

فتعترب ال�سرقة وكاأنها بالإكراه ، وهذه اجلرمية من اجلرائم العمدية ويجب توافر الق�سد 

اجلنائي اخلا�س لدى اجلاين وهو الق�سد الذي يتطلبه امل�سرع يف جرائم ال�سرقة ب�سفة عامة 

واملتمثل يف  نية متلك املال امل�سروق وذلك بالإ�سافة اإىل توافر الق�سد اجلنائي العام. 
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كما اأن ال�سروع يتحقق يف هذه اجلرمية كون امل�سرع جعل العقوبة ال�سجن املوؤقت اأو   

احلب�س للجرمية التامة واحلب�س فقط اإذا وقفت اجلرمية عند حد ال�سروع .   

املادة )17(

�أو  جريح  بع�شكري  �أو  باأ�شري  عمد�  �أحدث  من  كل  �ملوؤقت  بال�شجن  يعاقب   .1
مري�س ل يقوى على �لدفاع عن نف�شه �إ�شابة بليغة �أو فاقم  من جروحه.

معاملتهم  �أ�شاء  �أو  �لأ�رسى  �شد  �لعنف  ��شتخدم  �إذ�  �حلب�س  �لعقوبة  وتكون   .2
دون مربر مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدويل  القانون  التفاق مع مبادئ  و�سابقتها �سرورة  املادة  امل�سرع يف هذه  يراعى   

يدافع عن  اأن  ي�ستطيع  ل  وتقديرًا حلقوق اجلندي عندما  الإن�سان  ومبادئ حقوق  الإن�ساين 

توجب  فاتفاقيات جنيف  بزيادة جروحه  قام  اأو  بليغة  باإ�سابة  اإ�سابته  القانون  نف�سه فجرم 

العناية باجلرحى واملر�سى حتى ولو كانوا من الأعداء الواقعني يف الأ�سر و�سفة املجني عليه 

اأن يكون من الع�سكريني املحاربني وتقدير مدى الإ�سابة  البليغة اأمر مرتوك لتقدير حمكمة 

باإ�ستخدام  املق�سود  اأما  اجلروح  تفاقم  وكذلك  الطبية  التقارير  اإىل  الرجوع  بعد  املو�سوع 

اليجابية  الأعمال  ت�سمل  فهي  املادة  عجز  يف  الواردة  املعاملة  واإ�ساءة  الأ�سرى  �سد  العنف 

اأي عمل  ياأخذ �سورة  اإلقاءه يف مكان يغلب فيه الهالك فالفعل املادي  اأو  كال�سرب واجلرح 

من الأعمال التي تت�سف بالعنف واأن يتخذ هذا الفعل حيال �سخ�س له ال�سفة الع�سكرية واأن 

تت�سف حالته ال�سحية ب�سبب جرحه اأو مر�سه ل متكنه من الدفاع عن نف�سه وياأخذ الركن 

املعنوي �سورة الق�سد اجلنائي العام .  
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الف�سل الرابع 

اجلرائم الواقعة على الأ�سخا�ص 

املادة )18(

�إحدى  �مليد�ن  خدمة  �أثناء  �رتكب  من  كل  �حلب�س  �أو  �ملوؤقت  بال�شجن  يعاقب   .1
�جلر�ئم �لآتية :

�عتدى بال�رسب على �أحد من منت�شبي �لقو�ت �مل�شلحة �أو �أ�شتعمل   �أ.   

�لعنف معه �أو وجه �إليه  باأي طريقة �ألفاظًا �أو عبار�ت �أو �إ�شار�ت تنطوي على �لتحقري 

�أو �لتهديد.

منع �أيا من منت�شبي �لقو�ت �مل�شلحة بالقوة �أو �لتهديد من �لقيام بتنفيذ  ب.   

و�جباته �لوظيفية.

. �مليد�ن  خدمة  غري  يف  �جلرمية  �رتكبت  �إذ�  �حلب�س  �لعقوبة  تكون   .2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العتداء  يف  وتتمثل  امليدان  خدمة  اأثناء  تتم  املادة  بهذه  الواردة  اجلرائم  اأن  املالحظ  من 

بال�سرب على اأحد منت�سبي القوات امل�سلحة وواقعة ال�سرب تتم باأية طريقة �سواء كانت بالأيدي 

اأو باإ�ستعمال اآلة معينة كع�سا اأو قطعة من احلديد اأو غري ذلك ، وكذلك من ي�ستعمل العنف 

اأو يوجه األفاظًا اأو عبارات اأو اإ�سارات اإىل اأحد منت�سبي القوات امل�سلحة با يوؤدي اأو يدل على 

التحقري اأو التهديد ،  ومعيار العنف والألفاظ والعبارات والإ�سارات التي تنطوي على التحقري اأو 

التهديد هي من �سلطة حمكمة املو�سوع التي تقدرها لذا كانت العقوبة ال�سجن املوؤقت اأو احلب�س. 

منت�سبي  اأيًا من  منع  اإرتكاب اجلاين جرمية  اإىل  املادة  الفقرة )ب( من  واأ�سارت   

، واملنع يقدره قا�سي  القيام بتنفيذ واجبات وظيفته  التهديد من  اأو  بالقوة  القوات امل�سلحة 
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املو�سوع يف مدى القوة اأو التهديد الذي يوؤدي اإىل المتثال والطاعة نظرًا لذلك يف التخلي عن 

القيام بواجبات الوظيفة لذا كانت عقوبة اجلاين اإذا اإرتكب هذه الأفعال اأثناء خدمة امليدان 

ال�سجن املوؤقت اأما اإذا مت فعل الإجرام يف غري خدمة امليدان تكون العقوبة احلب�س . 

املادة )19(

يعاقب بال�شجن �ملوؤبد كل من �رتكب عمدً� �أثناء خدمة �مليد�ن فعالً من �شاأنه �أن يعر�س 

حياة منت�شبي �لقو�ت �مل�شلحة �أو �شحتهم �أو �أمنهم �أو حرياتهم للخطر.

�مليد�ن. �رتكبت �جلرمية يف غري خدمة  �أذ�  �حلب�س  �أو  �ملوؤقت  �ل�شجن  �لعقوبة  وتكون 

ويف جميع �لأحو�ل تكون �لعقوبة �حلب�س �إذ� �رتكبت �جلرمية نتيجة �لإهمال �أو �لتق�شري .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتدد الفقرة الأوىل من املادة عقوبة ال�سجن املوؤبد لكل من يرتكب عمدًا اأثناء خدمة امليدان 

اأو حرياتهم  اأمنهم  اأو  اأو �سحتهم  امل�سلحة  القوات  منت�سبي  يعر�س حياة  اأن  �ساأنه  فعاًل من 

للخطر ، ولقد تطلب الن�س اأن يكون الفعل قد ارتكب عمدًا حتي تتوافر للجرمية اأركانها من 

يف  املتمثل  املعنوي  الركن  توافر  عن  ف�سال  �سببية  وعالقة  جمرمة  ونتيجة  اإجرامي   �سلوك 

الق�سد اجلنائي وهذه اجلرمية تعد من جرائم ال�سلوك الذي يتحقق باأي فعل ياأتيه اجلاين 

ويوؤدي اإىل النتيجة الغري م�سروعة واملتمثلة يف تعري�س حياة منت�سبي القوات امل�سلحة اأو اأمنهم 

اأو حرياتهم للخطر .

وهنا حدد امل�سرع اأن تكون واقعة العتداء على جمموعة اأو اأي من منت�سبي القوات امل�سلحة ، 

وتعد هذه الأفعال من الأمور التي يقدرها قا�سي املو�سوع وفقا للتقارير الأمنية اأو ال�سحية 

اأما اإذا اإرتكبت اجلرمية يف غري خدمة امليدان تكون العقوبة ال�سجن املوؤقت اأو احلب�س اأما اإذا 

اإرتكبت اجلرمية نتيجة اإهمال اأو تق�سري اأي دون عمد �سواء كان ذلك يف اأثناء خدمة امليدان 

اأو يف غري خدمة امليدان تكون العقوبة احلب�س.  
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املادة )20(

�أو  �لتدري�س  �أو  بالإ�رس�ف  مكلفاُ  مديرً�  �أو  قائد�  كان  من  كل  �ملوؤقت  بال�شجن  يعاقب 

�لتدريب يف �إحدى �لكليات �أو �ملعاهد �أو �ملد�ر�س �أو مر�كز �لتدريب �لتابعة للقو�ت  

على  و�شيلة  باأية  �ملتدربني يف هذه �جلهات  �أو  �لد�ر�شني  �أو  �لطلبة   من  �أيًا  �إذ� حر�س 

�نطوى  �إذ�  �ملوؤقت  �ل�شجن  �لعقوبة  وتكون  �لزنا  �أو  �ل�شحاق  �أو  �للو�ط  فاح�شة  �رتكاب 

�لفعل على حتر�س جن�شي �أو خد�شًا للحياء ..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا الن�س م�ستحدث يف الت�سريع الإماراتي وهو يعاقب على جمرد التحري�س لإرتكاب فاح�سة 

اللواط اأو ال�سحاق اأو الزنا ومن املعروف اأن التحري�س طريق من طرق ال�سرتاك يف اجلرمية 

التي يريدها  اإرادته وتوجيهه الوجهة  بالتاأثري على  اإرتكاب اجلرمية  اإىل  ، وهو دفع اجلاين 

التحري�س كجرمية قائمة بذاتها  الن�س هو  الوارد يف هذا  بالتحري�س  ،واملق�سود  املحر�س 

والفارق بني الأمرين لي�س يف طبيعة التحري�س فاإنها م�سرتكة بينهما بل يف اأنه عندما يكون 

بالفعل ل يف  اأ�سلي معاقب عليه وقع  بفعل  اإرتباطه  يلزم  بذاتها ل  التحري�س جرمية قائمة 

�سورة جرمية تامة ول �سروع . واإذا ترتب على الفعل الواقع بناء على التحري�س حتر�س جن�سي 

اأو خد�سًا للحياء تقع اجلرمية املوؤثمة قانونًا وتكون العقوبة ال�سجن املوؤقت

 وهذه اجلرمية تتطلب يف اجلاين اأن يكون متوليًا وظيفة قيادية معينة بالن�سبة للمحني عليه 

حددتها املادة  واأن يكون مو�سوع ال�سلوك الإجرامي �سخ�سًا معينًا هو الطالب اأو الدار�س اأو 

املتدرب اأو يقع ذلك يف حمل معني هو الكلية اأو املعهد اأو املدر�سة اأو مركز التدريب التابعة 

اإرتكاب  للقوات امل�سلحة كما يجب اأن ين�سب مو�سوع التحري�س الذي ميار�سه اجلاين على 

فاح�سة اللواط اأو ال�سحاق اأو الزنا ويكفي لتوافر هذه اجلرمية اإن يرتكب اجلاين هذا ال�سلوك 

املتمثل يف فعل التحري�س ول ي�سرتط بعد ذلك اأن ي�ستجيب املجني عليه لهذا التحري�س . 
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الف�سل اخلام�ص

اجلرائم الواقعة على الأموال 

 املادة )21(

�إحدى  �مليد�ن  �أثناء خدمة  �رتكب  من  �ملوؤبد كل  �ل�شجن  �أو  بالإعد�م  يعاقب   .1
�جلر�ئم �لآتية :

�أتلف �أو عيب �أو عطل عمدً� �أ�شلحة �أو �شفنًا �أو طائر�ت حربية �أو مهمات  �أ. 

�أو من�شاآت �أو و�شائل نقل �أو �ت�شالت �أو ذخائر �أو موؤنًا �أو �أدويه �أو غري ذلك من 

ممتلكات �لقو�ت �مل�شلحة .

�أ�شاء �شنع �أو �إ�شالح �أو �شيانة �شيء مما ذكر يف �لفقرة �ل�شابقة �أو قام  ب. 

لالنتفاع بها فيما  موؤقتة  ولو ب�شفة   �أن يجعلها غري �شاحلة  �شاأنه  بعمل من 
ً
عمد� 

�أعدت له �أو �أن ين�شاأ عنها �رسر. 

. �مليد�ن  خدمة  غري  يف  �جلرمية  �رتكبت  �إذ�  �ملوؤقت  �ل�شجن  �لعقوبة  تكون   .2
تكون �لعقوبة �حلب�س مدة ل تزيد على �شنتني �أو �لغر�مة �لتي ل تقل عن خم�شة   .3
�أي من �جلر�ئم �لو�ردة يف �لفقرة )1( من هذه �ملادة نتيجة  �إذ� �رتكبت  �آلف درهم 

�لإهمال �أو �لتق�شري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف  متمثلة  امل�سلحة  القوات  و�سالمة  اأمن  مت�س  التي  الأفعال  الف�سل  هذا  يف  القانون  جرم 

اأو ذخريتها  اإت�سالتها  اأو  نقلها  و�سائل  اأو  ومن�ساآتها  ومهماتها  وطائراتها  و�سفنها  اأ�سلحتها 

اأو املوؤن والأدوية اأو غري ذلك من ممتلكات القوات امل�سلحة وجعل عقوبة هذه اجلرائم هي 

الإعدام اأو ال�سجن املوؤبد اإذا ارتكبت اأثناء خدمة امليدان وال�سجن املوؤقت اإذا ارتكبت يف غري 

خدمة امليدان ، ويق�سد بالإتالف هالك ال�سئ كليًا اأو جزئيًا والتعييب هو العبث به والإخالل 
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�سياغة  من  ويتبني  الإنتفاع،  هذا  من  يقلل  اأو  به  لالإنتفاع  قابل  غري  يجعله  مما  بكوناته 

الن�س اأن امل�سرع مل يحدد �سور ال�سلوك الإجرامي على �سبيل احل�سر الأ�سياء حمل ال�سلوك 

الإجرامي ولكنه جاء ببع�س الأمثلة واأورد معيارًا عامًا م�سمونه اأي �سيء من ممتلكات القوات 

امل�سلحة . 

وهذه اجلرائم من اجلرائم العمدية التي يتخذ فيها الركن املعنوي �سورة الق�سد اجلنائي 

وت�سري ذات العقوبة على من اأ�ساء ال�سنع اأو الإ�سالح اأو ال�سيانة اأو قام عمدًا بعمل من �ساأنه 

اأن يجعلها غري �ساحلة لالنتفاع ولو ب�سفة موؤقتة اأو ين�ساأ عنها �سرر ، ويق�سد باإ�ساءة ال�سنع 

عدم اللتزام بالأ�سول املرعية يف ال�سناعة بق�سد اإحلاق ال�سرر بالقوات امل�سلحة، واإ�ساءة 

الإ�سالح تعني عدم القيام به وفقا للقواعد والأ�سول املعمول بها يف مثل تلك ال�سناعات . 

البندين  يف  اإليها  امل�سار  اجلرائم  اإرتكاب  حالة  حمددًا  املادة  من   )3( رقم  البند  وجاء 

ال�سابقني نتيجة الإهمال اأو التق�سري وعاقب عنها باحلب�س مدة ل تزيد على �سنتني اأو الغرامة 

التي ل تقل عن خم�سة الآف درهم . 

املادة )22(

يعاقب بال�شجن �ملوؤقت كل من �رتكب �أثناء خدمة �مليد�ن �إحدى �جلر�ئم �لآتية :  .1
�أتلف عمدً� �أمالكاً �أو جعلها غري �شاحلة لال�شتعمال بدون �أمر من قائده  �أ. 

�أو �ل�شلطات �لع�شكرية �ملخت�شة .

�قتحم عنوة �أي منزل �أو مكان بق�شد �لنهب. ب. 

. �مليد�ن  خدمة  غري  يف  �جلرمية  �رتكبت  �إذ�  �حلب�س  �لعقوبة  تكون   .2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقوع  الن�س  ويفرت�س هذا   ، امليدان  اأثناء خدمة  وذلك  الأمالك عمدًا  اإتالف  الن�س  جرم 
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على  اجلرمية  لهذه  املادي  الركن  ويقوم  امل�سلحة  القوات  تخ�س  ل  اأمالك  على  اجلرمية 

لالأمالك اخلا�سة  با يجعلها غري �ساحلة  التخريب  اأو  الإتالف  املتمثل يف  �سلوك اجلاين 

لالنتفاع بها ، وال�سلوك الإجرامي هو كل فعل اأو اإمتناع عن فعل يحدث ذلك الأثر القانوين 

يف ال�سئ بحيث يت�سبب يف هالك ال�سئ كليًا )كالتخريب( اأو جزئيًا )كالإتالف(، واحلكمة 

التي ق�سدها امل�سرع من تقرير هذا الن�س تكمن يف املحافظة على �سمعة القوات امل�سلحة، 

اأو منازل مدنية من  اأمالك  القوات امل�سلحة لهذه الأفعال �سد  اأن ارتكاب منت�سبي  ول �سك 

والأ�سلحة  للمعدات  ا�ستخدامًا  الفعل  امل�سلحة، كما ميثل هذا  القوات  ب�سمعة  الإ�سرار  �ساأنه 

الع�سكرية يف غري الغر�س الذي اأعدت له. 

بالق�سد  فيها  امل�سرع  ويكتفي  عمدية  جرمية  والإتالف  التخريب  جرمية  اأن  املالحظ  ومن 

اجلنائي العام وي�سرتط لتطبيق هذه العقوبة اأن يحدث ذلك الإتالف اأو التخريب بدون اأمر 

من قائده اأو ال�سلطات الع�سكرية املخت�سة فلو اأن اجلاين اإرتكب اجلرمية بناء على اأمر �سادر 

اإليه من القائد فال عقوبة حتى ولو حتققت النتيجة . 

وال�سورة الثانية التي ن�س عليها امل�سرع تتمثل يف اقتحام اجلاين منزل عنوة بق�سد ال�ستيالء 

على ما فيه وهو ما عرب عنه امل�سرع بكلمة النهب وحمل اجلرمية هنا اإما اأن يكون منزل اأو 

حمل اأو �سركة اأو غري ذلك م�سكونا اأو غري م�سكون وعرب امل�سرع بلفظ القتحام عنوة ويق�سد 

الهجوم هو  العمدية فغاية اجلاين من  وتعد هذه اجلرمية من اجلرائم  بالقوة،  الدخول  به 

توافر  فاإذا  النهب  بق�سد  اجلرمية  وتتحقق  الغري  وممتلكات  اأموال  على  وال�ستيالء  النهب 

ذلك الق�سد اخلا�س متت اجلرمية ولو مل يتحقق نتيجة النهب لذا رتب امل�سرع عقوبة على 

اجلاين بال�سجن املوؤقت وذلك اإذا اإرتكبت اجلرمية اأثناء خدمة امليدان اأما اإذا وقعت اجلرمية 

يف غري خدمة امليدان فتكون العقوبة احلب�س . 
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املادة )23(

�أو  طائـــرة  �مليـــد�ن  خدمـــــة  �أثنـــاء  هاجــم  من  كل  بالإعـــد�م  يعاقــــب   .1
�شفينـــــة حربيـــة �أو �آليـــة ع�شكريـــة ثقيلــة بق�شـــد �ل�شتيالء عليهـــا �أو على كل �أو جزء 

من حمــولتهــا وتكــون �لعقـوبـــة �ل�شجن �ملوؤبـــد �أو �ملوؤقـــت �إذ� �رتكبت �جلرميـــة يف 

غري خدمة �مليد�ن .

كانت  طريقــة  باأية  للخطر  عمــدً�  عر�س  من  كل  �ملوؤقــت  بال�شجن  يعاقـــب    .2
�مل�شتاأجرة   �أو  �ململوكة  �لنقل  �أيــة و�شيلة من و�شائل  �أو  �أو طائرة حربيـــة  �شفينــة  �شالمــة 

للقو�ت �مل�شلحة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امل�سلحة  للقوات  اأهمية خا�سة  الثقيلة  الع�سكرية  والآليات  احلربية  وال�سفن  الطائرات  متثل 

لل�سلوك  ي�سبغ عليها حماية خا�سة فحدد �سورة معينة  اأن  املادة  امل�سرع يف هذه  اأراد  لذلك 

الإجرامي متثلت يف فعل الهجوم على تلك الأ�سياء وال�ستيالء عليها اأو على حمولتها اأو جزء 

من هذه احلمولة وقرر عقابًا لذلك الإعدام اإذا ارتكبت اجلرمية يف خدمة امليدان وال�سجن 

املوؤبد اأو املوؤقت اإذا ارتكبت يف غري خدمة امليدان، كما اأن امل�سرع قرر جترمي اأي فعل عمدي 

الأ�سياء  تلك  اإىل  اأ�ساف  كما  للخطر  الأ�سياء  تلك  تعري�س  �ساأنه  من  ويكون  اجلاين  ياأتيه 

و�سائل النقل �سواء كانت مملوكة للقوات امل�سلحة اأو م�ستاأجرة، ومل يحدد امل�سرع �سلوك معني 

للجاين، لذلك تتحقق هذه اجلرمية باأي �سلوك يكون من �ساأنه حتقيق النتيجة غري امل�سروعة 

وهي تعري�س تلك الأ�سياء للخطر. 
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املادة )24(

�أبنية  �لنار عمدً� يف  �أ�رسم  بال�شجن مدة ل تقل عن �شبع �شنو�ت كل من  يعاقب   .1
مركبات  �أو  حربية  طائر�ت  �أو  �شفن  �أو  نقل  و�شائل  �أو  م�شتودعات  خمازن  �أو  ور�س  �أو 

للقو�ت  مملوكة  ع�شكرية  قو�عد  �أو  مدنية  مطار�ت  يف  �شو�ء  جاثمة  �أو  طائرة  هو�ئية 

�مل�شلحة �أو �لقو�ت �حلليفة .

خدمة  �أثناء  �جلرمية  وقعت  �إذ�  �ملوؤبد  �ل�شجن  �أو  �لإعد�م  �لعقوبة  تكون   .2
�مليد�ن �أو جنم عن �حلريق وفاة �إن�شان �أو �أ�شتخدم يف �رتكابها مو�د متفجرة .

�رتكبت  �إذ�  �لغر�مة  �أو  �أ�شهر  �شتة  على  تزيد  ل  مدة  �حلب�س  �لعقوبة  تكون   .3
�جلرمية نتيجة �لإهمال �أو �لتق�شري .

�رتكبت  �إذ�  �لغر�مة  �أو  �أ�شهر  �شتة  على  تزيد  ل  مدة  �حلب�س  �لعقوبة  تكون   .4
�جلرمية نتيجة �لإهمال �أو �لتق�شري 

�أثناء  �لتق�شري  �أو  �لإهمال  وقع  �إذ�  �شنة  عن  تقل  ل  مدة  �حلب�س  �لعقوبة  تكون   .5
خدمة �مليد�ن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقوم  �سنوات على كل من  �سبع  تقل عن  ال�سجن مدة ل  تطبيق عقوبة  اإىل  املادة  ت�سري هذه 

باإ�سعال النار عمدًا يف ممتلكات القوات امل�سلحة اأو القوات احلليفة وجاءت الأبنية والور�س 

وامل�ستودعات وال�سفن والطائرات كاأمثلة على ممتلكات القوات امل�سلحة ومل ترد على �سبيل 

امل�سلحة  القوات  وكان من ممتلكات  بالن�س  ورد  ما  النار يف غري  ي�سرم  ولكن من  احل�سر 

يُعد جانيًا وتطبق عليه العقوبة امل�سار اإليها ، ولقد �سددت العقوبة اإىل ال�سجن املوؤقت الذي 

اإرتكب  اإذا كان اجلاين  اأما  اإن�سان  اإ�سابة  ترتب على اجلرمية  اإذا  �سنوات  يقل عن ع�سر  ل 

جرميته اأثناء خدمة امليدان اأو اأ�سفر عنها وفاة اإن�سان اأو اإ�ستخدم مواد متفجرة يف اأرتكابها 
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فتكون العقوبة الإعدام اأو ال�سجن املوؤبد ، واإذا كانت اجلرمية نتيجة اإهمال اأو تق�سري تكون 

العقوبة احلب�س مدة ل تزيد على �ستة اأ�سهر اأو الغرامة واحلب�س مدة ل تقل عن �سنة اإذا وقعت 

اجلرمية الأخرية اأثناء خدمة امليدان . 

املادة )25(

مع عدم �لإخالل بحكم �لفقرة )1( من �ملادة )5( يعاقب باحلب�س كل من �أفقد �أو �أتلف �أو 

خرب �أو عيب عمد� �أ�شلحته �أو مهماته �أو جتهيز�ته �أو وثائقه �لع�شكرية �أو �أ�شاء ��شتعمالها .

تكون �لعقوبة �حلب�س مدة ل تزيد على �شتة �أ�شهر �أو �لغر�مة �لتي ل جتاوز ثالثة �آلف درهم 

�إذ� �رتكبت تلك �جلرمية نتيجة �لإهمال �أو �لتق�شري .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حدد الن�س عقوبة احلب�س على كل من اأفقد اأو اأتلف اأو خرب اأو عيب عمدًا اأ�سلحته اأو مهماته 

اأو جتهيزاته اأو وثائقه الع�سكرية اأو اأ�ساء اإ�ستعمالها ، وا�سرتط امل�سرع اأن يكون مرتكب هذه 

الق�سد  فيها  يتوافر  عمدية  اجلرائم  وهذه  امل�سلحة  للقوات  منت�سبًا  اأو  ع�سكريًا  اجلرائم 

اجلنائي ، ولكن جاء �سدر املادة مع عدم الإخالل بحكم الفقرة )1( من املادة )5( وهي 

ت�سري اإىل حتمل اجلاين رد قيمة ما اأتلفه اأو خربه اأو عيبه ، اأما اإذا كانت اجلرمية ناجتة عن 

اإهمال اأو تق�سري فتكون العقوبة احلب�س مدة ل تزيد على �ستة اأ�سهر اأو الغرامة التي ل تتجاوز 

ثالثة الآف درهم، واملالحظ يف هذا ال�ساأن اأن امل�سرع قد �سوى بني اإتالف الأ�سياء امل�سلمة 

للجاين ل�ستعمالها من ناحية ومن ناحية اأخرى �سوء ا�ستعمال تلك الأ�سياء ويق�سد باإ�ساءة 

ال�ستعمال كل �سلوك يرتكبه اجلاين ويخرج بالأ�سياء امل�سلمة اإليه عن الغر�س الذي من اأجله 

�سلمت اإليه هذه الأ�سياء . 
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املادة )26(

�أو �أ�شياء مملوكة للقو�ت �مل�شلحة �أو �لقو�ت  يعاقب بال�شجن �ملوؤقت كل من �أختل�س مالً 

�حلليفــة �أو �ل�شديقــة �أو ممــا �أعـد خلدمتها ووجـدت بحوزتـه ب�شبب وظيفته �أو تكليفـه.

و تكــون �لعقوبـة �ل�شجــن �ملوؤبــد �إذ� �رتكبت �جلرميــة على �أ�شلحــة وذخائــر �لقــو�ت 

�مل�شلحة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حوزته  حتت  تكون  ممن  ترتكب  اجلرمية  هذه  اأن  املعلوم  ومن  الختال�س  اإىل  املادة  ت�سري 

حتت  وكانت  ال�سديقة  اأو  احلليفة  القوات  اأو  امل�سلحة  للقوات  اململوكة  الأ�سياء  اأو  الأموال 

�سيطرته باعتباره موظف عام اأو مكلف بخدمة عامة فهو يف الأ�سل اأمني على هذه املمتلكات 

فاختل�سها لنف�سه وهذه اجلرمية من اجلرائم العمدية املتوافرة الأركان ويوقع على مرتكبها 

اإذا كان  اأفرد امل�سرع عقوبة م�سددة هي عقوبة ال�سجن املوؤبد  عقوبة ال�سجن املوؤقت ، ولقد 

و�سالمة  اأمن  على  وتاأثريها  اجلرمية  هذه  خلطورة  نظرًا  ذخائر  اأو  اأ�سلحة  اإختل�س  اجلاين 

القوات امل�سلحة. 

املادة )27(

: �لآتية  �جلر�ئم  �إحدى  �رتكب  من  كل  �ملوؤقت  بال�شجن  يعاقب   .1
�رسق �أية �أمو�ل �أو �أ�شياء مملوكة للقو�ت �مل�شلحة �أو �لقو�ت �حلليفة �أو  �أ. 

مما �أعد خلدمتهما.

حاز �أو �أرتهن �أو نقل �أو �أ�شرتى �أو �أخفى �أمو�ل �أو �أ�شياء مملوكة للقو�ت  ب. 

�مل�شلحة �أو �لقو�ت �حلليفة مع علمه باأنها م�رسوقة.

�أ�شلحـــــة  على  �جلرميـــــة  �رتكـــبت  �إذ�  �ملــوؤبـــد  �ل�شجـــــن  �لعقــوبـــة  تكــون   .2
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وذخائر �لقو�ت �مل�شلحة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا الن�س يجرم ال�سرقة بكافة اأ�سكالها وهي �سرقة مال منقول مملوك للقوات امل�سلحة اأو 

القوات احلليفة واإن لفظ اأية اأموال الذي ا�ستخدمه امل�سرع يف بداية الن�س هو لفظ عام ي�سمل 

الركن  يقوم  عمدية  اجلرمية  هذه  وتُعد  امل�سلحة  القوات  تخ�س  التي  املنقولة  الأموال  كافة 

اأو  نقلها  اأو  ارتهنها  اأو  الأموال  واإذا حاز اجلاين   ، العام  الق�سد اجلنائي  املعنوي فيها على 

احلليفة  القوات  اأو  امل�سلحة  للقوات  الأ�سياء مملوكة  هذه  باأن  علمه  مع  اأخفاها  اأو  اأ�سرتاها 

وهي م�سروقة كانت العقوبة يف احلالتني ال�سجن املوؤقت، ويالحظ يف هذا ال�ساأن اأن امل�سرع 

قد �ساوى يف العقوبة بني مرتكب جرمية ال�سرقة على اأ�سياء تخ�س القوات امل�سلحة ومرتكب 

اأفعال اأخرى تت�سل بهذه اجلرمية وهي حيازة اجلاين لهذا املال امل�سروق اأو رهنه اأو نقله اأو 

�سراوؤه اأو اإخفاوؤه وي�سرتط لذلك اأن يكون عاملًا باأنه مال م�سروق من القوات امل�سلحة اأما اإذا 

العقوبة  امل�سرع  امل�سلحة فقد �سدد  للقوات  اأو ذخائر مملوكة  اأ�سلحة  كان حمل اجلرمية هو 

لتكون ال�سجن املوؤبد.

املادة  )28(

يعاقب باحلب�س كل من ت�شبب باإهماله �أو قلة �حرت�زه �أو عدم مر�عاته للقو�نني و�لأنظمة 

بفقد�ن لأمو�ل �لعامة �أو �لأ�شلحة �أو �أية لو�زم ع�شكرية �أخرى �رسفت ل�شتعماله �خلا�س �أو 

�أوؤمتن عليها بحكم وظيفته .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي�سري ن�س املادة اإىل اجلرائم غري العمدية التي يكون حملها اأموال عامة اأو اأ�سلحة اأو لوازم 

اأو  ال�سخ�سي  لال�ستعمال  �سرفت  قد  تكون  اأن  ذلك  بعد  وي�ستوي  للجاين  �سرفت  ع�سكرية 

وعدم  الحرتاز  وقلة  الإهمال  ب�سبب  وترتكب  عليها،  اأمينًا  وكان  وظيفته  بحكم  اإليه  �سلمت 
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من  اأن  الن�س  من  يتبني  وهنا   ، امل�سلحة  القوات  يف  بها  املعمول  والأنظمة  القوانني  مراعاة 

يرتكب هذه اجلرمية هو منت�سب للقوات امل�سلحة وتعد هذه اجلرمية غري عمدية لذا كانت 

عقوبتها احلب�س . 

الف�سل ال�ساد�ص

اجلرائم الواقعة على الوثائق الع�سكرية 

املادة )29( 

: �لآتية  �جلر�ئم  �إحدى  �رتكب  من  كل  �حلب�س  �أو  �ملوؤقت  بال�شجن  يعاقب   .1
�أتلف �أو �أخفى عمدً�  �ملكاتبات و�ملحرر�ت و�لوثائق و�لر�شوم و�خلر�ئط  �أ. 

و�لت�شميمات و�ل�شور و�لإحد�ثيات وغريها من �لأ�شياء �لتي قد يوؤدي ك�شفها �إىل 

�إف�شاء معلومات ع�شكرية متعلقة بالقو�ت �مل�شلحة .

�أف�شى مبعلومات �رسية �أو ن�رس وثائق حتتوي على معلومات ع�شكرية ل يجوز  ب. 

ن�رسها �إلَّ باإذن كتابي من �ل�شلطات �لع�شكرية �ملخت�شة .

معلومات  باأية  �أو  �لآيل  �حلا�شب  �أنظمة  يف  للدخول  �رسياًّ  رمزً�  �أف�شى  ج. 

خمزنة فيه لأ�شخا�س غري م�رسح لهم مبعرفتها .

�لع�شكرية  و�لأمور  �مل�شائل  عن  �إي�شاحات  �أو  ر�شمية  مبعلومات  �أف�شى  د. 

لأ�شخا�س غري م�رسح لهم مبعرفتها �أو ن�رس وثائق ر�شمية يف �ل�شحف ، �أو غريها من 

و�شائل �لإعالم ، وذلك يف غري �لأحو�ل �مل�رسح بها قانونًا . 

ن�رس يف �ل�شحف �أو يف غريها من و�شائل �لإعالم مقالة �أو معلومات تتعلق  هـ. 

باأمور ع�شكرية دون مو�فقة �جلهات �ملخت�شة .

من  ر�شائل  �أو  عر�ئ�س  على  وقع  �أو  �شيا�شية  ن�رس�ت  �أو  مطبوعات  وزع  و. 
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�شاأنها �لنيل من �شمعة �لقو�ت �مل�شلحة �أو �لدولة .

�حتفظ لنف�شه باأية �أور�ق ر�شمية �رسية �أو �شورة منها خارج �لعمل ما مل  ز. 

يكن م�رسحًا له بذلك وترتب على �لحتفاظ بها ك�شف �أ�رس�ر �لقو�ت �مل�شلحة .

يف  �لو�ردة  �جلر�ئم  �رتكبت  �إذ�  �ملوؤبد  �ل�شجن  �أو  �لإعد�م  �لعقوبة  تكون   .2
�رتكابها  من  �لق�شد  كان  �إذ�  �أو  �مليد�ن  خدمة  �أثناء  �ملادة  هذه  من   )1( �لفقرة 

معاونة دولة �أو جهة �أجنبية ، �أو �أحد ممن يعملون مل�شلحتها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأ�سرار القوات امل�سلحة اأمر �سروري وهام لذلك حر�س امل�سرع يف هذه املادة  احلفاظ على 

امل�سلحة  القوات  ووثائق  اأ�سرار  على  وتقع  اجلاين  يرتكبها  لأفعال  متعددة  �سورًا  اإيراد  على 

تعد جرائم معاقب عليها �سواء يف خدمة امليدان اأو يف غري ذلك منها قيام اجلاين باإتالف اأو 

اإخفاء اأي من الأ�سياء التي وردت بالفقرة )اأ( من البند )1( وذلك �سريطة اأن يوؤدي ذلك 

اإىل ك�سف اأ�سرار ومعلومات تخ�س القوات امل�سلحة، كذلك من يف�سي معلومات �سرية اأو ن�سر 

وثائق بدون اإذن كتابي وكانت هذه الوثائق حتتوي على معلومات ع�سكرية، وكذلك من يف�سي 

رمزًا �سريًا للدخول يف اأنظمة احلا�سب الآيل ملن لي�س له احلق يف معرفته وكذلك الإف�ساء 

بعلومات اأو اإي�ساحات ع�سكرية ر�سمية اإىل و�سائل الإعالم اأو قيام اجلاين بن�سر مقالة يف 

ال�سحف اأو و�سائل الإعالم تتعلق باأمور ع�سكرية دون احل�سول على موافقة اجلهات املخت�سة 

ومن �سورها اأي�سا قيام اجلاين بتوزيع مطبوعات اأو ن�سرات �سيا�سية اأو غريها تنال من �سمعة 

القوات امل�سلحة، وكذلك احتفاظ اجلاين باأوراق ر�سمية اأو �سور منها خارج العمل، واجلرائم 

امل�سار اإليها بالن�س كلها جرائم عمدية ويرتتب عليها عقوبة ترتاوح فيما بني ال�سجن املوؤقت 

اأو احلب�س ، لكن امل�سرع �سدد العقوبة على هذه اجلرائم والتي ت�سل اإىل الإعدام اأو ال�سجن 

املوؤبد اإذا اإرتكبت هذه اجلرائم اأثناء خدمة امليدان اأو كان الق�سد من اإرتكابها معاونة دولة 

اأو جهة اأجنبية اأو اأحد ممن يعملون مل�سلحتها. 
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الف�سل ال�سابع 

جرائم الدخول يف اخلدمة بطريق الغ�ص

املادة )30(

يعاقب باحلب�س مدة ل تزيد على �شنتني كل من �رتكب �إحدى �جلر�ئم �لآتية :

�أو معلومات غري  دخل يف �خلدمة يف �لقو�ت �مل�شلحة بناء على بيانات كاذبة   .1
�شحيحة �أدرجت يف مناذج �لتجنيد �أو �لتعيني .

قدم عند جتنيده �أو تعيينه ، بيانات كاذبة �أو �شهاد�ت مزورة للجهة �لطبية   .2
�ملخت�شة يف �لقو�ت �مل�شلحة �أو �متنع عمدً� عن �لإف�شاح عما يعانيه من مر�س مما ي�شعب 

لئق طبيًا  يجعله غري  �أن  �شاأنه  من  و�لذي كان  عليه  �لطبي  �لك�شف  توقيع  عند  �كت�شافه 

للخدمة يف �لقو�ت �مل�شلحة.

، مع علمه  �أو تعيني �شخ�س يف �لقو�ت �مل�شلحة  �أو �شاهم يف جتنيد  �أو عني  جند   .3
باأن �لتحاقه باخلدمة ينطوي على خمالفة لقو�نني و�أنظمة ولو�ئح �لقو�ت �مل�شلحة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امل�سلحة  القوات  خدمة  يف  الدخول  �سور  جترمي  اإىل  امل�سرع  ذهب  املادة  هذه  يف   

بطريق الغ�س، ويق�سد بالغ�س اإيقاع جهة الإدارة يف غلط يدفعها اإىل اإدخال اجلاين يف خدمة 

القوات امل�سلحة على وجه غري م�سروع ، ويتحقق باأي و�سيلة غري م�سروعة ، وتتحقق ال�سورة 

غري  معلومات  اأو  كاذبة  بيانات  على  بناء  امل�سلحة  القوات  خدمة  يف  اجلاين  بدخول  الأوىل 

�سحيحة مت اإدراجها يف مناذج جتنيده، وتعد من اجلرائم العمدية التي يكتفي امل�سرع لتحقق 

الثانية  وال�سورة  والإرادة،  العلم  بعن�سرية  العام  الق�سد اجلنائي  يتوافر  اأن  املعنوي  ركنها 

اجلهة  اإىل  مزورة  �سهادات  اأو  كاذبة  بيانات  تعيينه  اأو  جتنيده  عند  اجلاين  بتقدمي  تتحقق 

الطبية املخت�سة ويعد من ذلك اأي�سًا تعمده عدم الإف�ساح عن ما يعانيه من مر�س، لول هذه 
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البيانات وال�سهادات لأ�سبح غري لئق للخدمة يف القوات امل�سلحة، وال�سورة الثالثة تت�سمن 

وي�ستوي   ، الع�سكرية  للقوانني  باملخالفة  تعيني �سخ�س  اأو  بامل�ساهمة يف جتنيد  قيام اجلاين 

يف ذلك اأن تكون م�ساهمته اأ�سلية اأو تبعية، وتعد هذه اجلرمية اأي�سا من اجلرائم العمدية 

لأن الإرادة تتحقق اإذا اأراد اجلاين ال�سلوك املجرم واأراد النتيجة غري امل�سروعة واإذا اأنتفت 

الإرادة اأو �سابها عيب من عيوب الإرادة ينتفي تبعًا لذلك الق�سد اجلنائي ول تعد اجلرمية 

مكتملة ، وهذه اجلرمية ل تقع اإهماًل اأو عن طريق اخلطاأ غري العمدي ول عربة للباعث على 

اإرتكابها ، وهذه اجلرائم مكتملة يتحقق فيها ال�سروع لذا كانت عقوبة هذه اجلرائم احلب�س 

مدة ل تزيد على �سنتني. 

الف�سل الثامن 

جرائم التمار�ص والت�سويه

املادة )31( 

: �لآتية  �جلر�ئم  �إحدى  �رتكب  من  كل  باحلب�س  يعاقب   .1
متار�س �أو تظاهر بالعجز بق�شد �لتهرب من �لو�جبات �لوظيفية . �أ.   

عطل من منفعة ع�شو من �أع�شاء ج�شمه �أو �آذى نف�شه عمدً� �أو غريه �أو  ب.   

قام بذلك بو��شطة غريه بق�شد جعله غري لئق للخدمة يف �لقو�ت �مل�شلحة ولو كان 

ذلك ب�شورة موؤقتة.

خالف �لتعليمات �لطبية بق�شد ت�شديد وطاأة �ملر�س �أو �لعجز �أو لتاأخري  جـ. 

�ل�شفاء منه.

�مليد�ن. �أثناء خدمة  �ل�شابقة  �جلر�ئم  وقعت  �إذ�  �ملوؤقت  �ل�شجن  �لعقوبة  تكون       .2
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جرم الن�س النقطاع عن العمل الوظيفي بق�سد التهرب من الواجبات الوظيفية كما جرم 

تعطيل منفعة اأي ع�سو من اأع�ساء اجل�سم وذلك عمدًا مما يجعله غري لئق للخدمة يف القوات 

اإنقطاع  امل�سلحة ، وجرمية التمار�س ب�سكل يوؤدي اإىل التهرب من الواجبات الوظيفية مثال 

اجلاين عن الوظيفة واإتخاذه الإجراءات القانونية املقررة للح�سول على اإجازة مر�سية دون 

توافر حالة املر�س لديه.

وكذلك اإذا خالف التعليمات الطبية قا�سدًا ت�سديد وطاأة املر�س بعنى تفاقم احلالة املر�سية 

يتوافر يف اجلاين �سفة منت�سب  اأن  ال�سفاء ويف كال احلالتني يجب  تباطوؤ  اأو  لتاأخري  املوؤدية 

القوات امل�سلحة وكلها جرائم عمدية  لذا رتب القانون على هذه اجلرائم عقوبة احلب�س ورفع 

العقوبة اإىل ال�سجن املوؤقت اإذا وقعت يف وقت خدمة امليدان . 

الف�سل التا�سع

جرائم الفرار

املادة )32(

�جلر�ئم  �أحدى  �مليد�ن  خدمة  �أثناء  �رتكب  من  كل  �ملوؤقت  بال�شجن  يعاقب   .1
�لآتية:

فّر �أو �رسع يف �لفر�ر من �خلدمة يف �لقو�ت �مل�شلحة . �أ. 

من  �لفر�ر  من  لتمكينه  �شعى  �أو  مكنه  �أو  �شخ�س  لإقناع  �شعى  �أو  �أقنع  ب. 

�خلدمة يف �لقو�ت �مل�شلحة .
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�إذ�  �شنتني  على  تزيد  ول  �أ�شهر  ثالثة  عن  تقل  ل  مدة  �حلب�س  �لعقوبة  تكون   .2
�رتكبت �جلرمية يف غري خدمة �مليد�ن .

منت�شبي  من  �أيًا  بفر�ر  علم  من  كل  �شنتني  على  تزيد  ل  مدة  باحلب�س  ويعاقب   .3
كل  يتخذ  ومل  فورً�  بذلك  قائده  يخرب  �أن  ودون  ذلك  على  بعزمه  �أو  �مل�شلحة  �لقو�ت 

ما بو�شعه من �لو�شائل �لتي توؤدي �إىل �لقب�س عليه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمع القانون يف هذا الف�سل ال�سور املختلفة للفرار من اخلدمة اأو ال�سروع فيه، وتعد هذه 

اجلرمية هي الأكرث �سيوعا بني منت�سبي القوات امل�سلحة ، ومن املعلوم اأن معيار التفرقة بني 

كان  تغيبه  اأن  تبني  فاإذا   ، تغيبه  وظروف  الفاعل  ق�سد  مناق�سة  اإىل  يرجع  والفرار  الغياب 

بق�سد عدم الرجوع اإىل اخلدمة اأو بق�سد التخل�س منها كان ما ارتكبه فرارًا من اخلدمة ، 

اأما اإذا ثبت غري ذلك كان ما اإرتكبه غيابًا، ول مينع اأن حتدد الالئحة الن�سباطية يف القوات 

امل�سلحة مدد معينة ملن يُعد فارًا من اخلدمة اذ يعد ذلك قرينه علي توافر نية عدم الرجوع 

اإىل اخلدمة ، كما عاقبت املادة على ال�سروع يف الفرار بعقوبة اجلرمية التامة، ولقد ن�ست 

الفرار وقد  التحري�س على  بالفرار وهي جرمية  املرتبطة  للجرائم  اأخرى  املادة على �سورة 

عرب امل�سرع عن ذلك بعبارة اإقناع اأو ال�سعي لإقناع �سخ�س لتمكينه من الفرار من اخلدمة، 

امل�سرع عقوبة  رتب  لذا  الع�سكرية  الفرار من اخلدمة  على  ال�سعي حتري�س  اأو  الإقناع  ويُعد 

ال�سجن املوؤقت على من يرتكب اأثناء خدمة امليدان هذه اجلرائم ويف غري خدمة امليدان تكون 

الأخرية  الفقرة  ، وجاءت  �سنتني  تزيد عن  اأ�سهر ول  تقل عن ثالثة  العقوبة احلب�س مدة ل 

اأو �سروعه  اأي من منت�سبي القوات امل�سلحة  من الن�س لتقرر عقوبة على كل من علم بفرار 

يف الفرار ومل يخرب قائده بذلك اأو مل يتخذ و�سيلة للقب�س على من يقوم بالفرار لأن الإبالغ 

عن اجلرائم الع�سكرية واجب عام على كل �سخ�س خا�سع لهذا القانون ول يقت�سر ذلك على 

جرمية الفرار وحدها. 
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الف�سل العا�سر 

جرائم اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة

املادة )33(

: �لآتية  �جلر�ئم  �أحدى  �رتكب  من  كل  باحلب�س  يعاقب   .1
��شتغل �شلطة وظيفته يف وقف �أو تعطيل تنفيذ �لقو�نني �أو �للو�ئح �أو  �أ. 

�لأنظمة   �أو �لقر�ر�ت �أو �لأو�مر �ملعمول بها يف �لقو�ت �مل�شلحة.

تع�شف �أو �أ�شاء ��شتعمال �شلطات وظيفته �أو من�شبه بق�شد حرمان �أيٍّ من  ب. 

�خلا�شعني لأحكام هذ� �لقانون حقًا من حقوقه �أو بق�شد �إنز�ل �لأذى به .

��شتغل من�شبه �أو مروؤو�شيه لتحقيق م�شلحة �أو منفعة �شخ�شية له �أو لغريه . ج. 

توليه  ب�شبب  لغريه  �أو  لنف�شه  �شو�ء  حتقيقها  يف  �رسع  �أو  منفعة  حقق  د. 

�لإد�رة �أو �لإ�رس�ف �أو �ملتابعة لالأعمال �أو �ملقاولت �أو �ملن�شاآت �لتي تنجز حل�شاب 

�لقو�ت �مل�شلحة.

�رسب �أو حقر �أو هدد �أو �أ�شاء معاملة �أو �شهر �ل�شالح على من هو �أدنى  هـ. 

منه يف �لرتبة �أو �لدرجة .

 )1( �لفقرة  يف  �لو�ردة  �جلر�ئم  �رتكبت  �إذ�  �ملوؤقت  �ل�شجن  �لعقوبة  تكون   .2
من هذه �ملادة �أثناء خدمة �مليد�ن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اأو  �سلطة وظيفته يف وقف  ي�ستعمل  ال�سلطة فمن  اإ�ستعمال  باإ�ساءة  تتعلق  اأفعاًل  الن�س  جرم 

تعطيل تنفيذ القوانني اأو اللوائح اأو القرارات ال�سارية يف القوات امل�سلحة يكون مرتكبا لهذه 

كل  على  العقوبة  وت�سري  واملعنوي  املادي  الركن  فيها  يتوافر  عمدية  جرمية  وهي  اجلرمية 



109

احلالت الواردة بن�س املادة وي�سرتط اأن يكون �سفة اجلاين من اخلا�سعني للقانون الع�سكري 

وا�سرتط البند )هـ( اأن ال�سرب والتحقري والتهديد واإ�ساءة املعاملة و�سهر ال�سالح تكون على 

من هو اأدنى منه يف الرتبة اأو الدرجة واملعروف اأن ال�سرب هو امل�سا�س ب�سالمة اجل�سم ومل 

اأو  اأو بع�سا  اأو الركل وال�سدم  اآلة فقد يكون باليد  يحدد الن�س و�سيلة ال�سرب امل�ستخدمة 

حجر اأو غري ذلك .

الوظيفي  الواجب  اأو  ال�سبط  نطاق  عن  تخرج  التي  الهانة  اأنواع  املعاملة  باإ�ساءة  ويق�سد 

مع  يتفق  ول  الرئي�س  �سلطة  اإىل  م�ستند  �سلوك  كل  وكذلك  وغريه  ال�سب  �سور  كافة  وت�سمل 

مقت�سيات الوظيفة وح�سن النظام الع�سكري )اأي ينطوي على التع�سف يف ا�ستعمال احلق( 

مثل اأرغام الأدين يف الرتبة على الوقوف املذل دون موجب، ويتحقق ال�سروع يف هذه اجلرمية 

م�سروعة  الغري  النتيجة  تتحقق  ول  املجرم  بال�سلوك  اجلاين  فيها  يقوم  التي  ال�سورة  وهي 

ل�سبب خارج عن اإرادة اجلاين ولقد رتب القانون عقوبة احلب�س على كل من يرتكب اأيا من 

اأثناء  الواردة بالن�س  اإرتكبت اجلرائم  اإذا  الواردة بالن�س وعقوبة ال�سجن املوؤقت  احلالت 

خدمة امليدان . 
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الف�سل احلادي ع�سر

جرائم الإدلء ببيانات كاذبة 

املادة ) 34(

 

يعاقب باحلب�س كل من �رتكب �إحدى �جلر�ئم �لآتية:

منفعة  �أو  �شورة  �أية  يف  �أمو�ل  �أية  على  لغريه  �أو  لنف�شه  ح�شل  �أو  طلب  �أو  قبل   .1
بحكم  كاذبة  تقارير  �أو  بيانات  �أو  �أقو�ل  من  �أبد�ه  ملا  نتيجة  حق  وجه  بدون  ميزة  �أو 

وظيفته مع علمه باأنها كذلك .

�إد�رته  �أو  �أي �شخ�س حتت قيادته  تقارير كاذبة عن  �أو  بيانات  �أية  قدم عمدً�   .2
�أو جتهيز�ت  �أو مهمات  ملبو�شات  �أو  �أو معد�ت  �أو ذخائر  �أ�شلحة  �أو  �أمو�ل  �أية  �أو عن   ،

�أو �دو�ت �أو �أية مو�د �أخرى تكون يف عهدته .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تق�سي املادة بعقوبة احلب�س على كل من يرتكب جرمية قبول اأو طلب لنف�سه اأو لغريه   

اأموال يف اأية �سورة اأو منفعة اأو غريه بدون وجه حق مع علمه بذلك، وذلك بحكم وظيفته وهنا 

يف حالة اإذا مل تتوافر اأركان جرمية الر�سوة وي�سرتط يف املتهم اأن يكون من منت�سبي القوات 

امل�سلحة وتعد هذه اجلرائم من اجلرائم العمدية التي يلزم لتوافرها الق�سد اجلنائي العام . 
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الف�سل الثاين ع�سر

جرائم عدم اإطاعة الأوامر 

املواد )35( و )36(

املادة)35(

يعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن �شتة �أ�شهر ول تزيد على �شنتني كل من ع�شى عمد� يف وقت 

تاأدية خدمته �أمرً� قانونيًا �شادرً� له من قائده �ملبا�رس �أو ممن يعلوه رتبة ، �شو�ء �شدر له 

�لأمر �شفاهة �أو كتابة �أو بالإ�شارة �أو باأية و�شيلة �أخرى .

املادة)36(

 

�أو  �لع�شكرية  �لأو�مر  �إطاعة  �أهمل  �أ�شهر كل من  �شتة  على  تزيد  باحلب�س مدة ل  يعاقب 

�أو�مر �لوحدة �أو �أية �أو�مر �أخرى �شو�ء كانت كتابية �أو �شفهية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي�سري الف�سل الثاين ع�سر اإىل واجب الطاعة ويعد هذا الواجب من اأهم الواجبات   

الذي يتخذ اأهمية خا�سة يف احلياة الع�سكرية ، ولقد اتفق على اأن الطاعة يف النظام الع�سكري 

ذاتية وواجب طاعة الع�سكريني لقادتهم يعادل طاعة القانون ، والطاعة واجبة للرئي�س من 

املروؤو�س اإل اإذا كان الأمر خمالفا للقانون وغري م�سروع ومن املالحظ اأن القانون مل يحدد 

�سكاًل معينًا اأو اإجراءات معينة لالأمر الع�سكري والأ�سل اأنه ميكن اأن يكون �سفويًا اأو كتابة اأو 

بالإ�سارة .
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فهي  الع�سكري  والنظام  العمل  �سالح  لتحقيق  تكون  امل�سلحة  القوات  يف  والطاعة   

ترتبط بتحقيق الأهداف العليا للقوات امل�سلحة لذا كانت عقوبة عدم الطاعة وع�سيان الأمر 

احلب�س مدة ل تقل عن �ستة اأ�سهر ول تزيد عن �سنتني ، اأما من يهمل اإطاعة الأوامر الع�سكرية 

اأو اأوامر الوحدة اأو اأية اأوامر اأخرى �سواء كانت هذه الأوامر مكتوبة اأو �سفهية يعاقب باحلب�س 

مدة ل تزيد على �ستة اأ�سهر .  
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الباب الرابع 
أحكام ختامية 
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املادة )37(*

بقانون  �لو�ردة  �لأحكام  بقانون  �ملر�شوم  ن�س خا�س يف هذ�  ب�شاأنه  يرد  ما مل  تطبق يف 

�لعقوبات و�لقو�نني �لعقابية �لأخرى وقانون �لإجر�ء�ت �جلز�ئية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد اأن عدد املر�سوم بقانون يف الأبواب ال�سابقة اجلرائم الع�سكرية ن�س يف هذا الباب على 

وهذه  العام  اجلزائية  الإجراءات  وقانون  اأخرى  عقابية  قوانني  واأية  العام  القانون  جرائم 

ن�س  كل  العقوبات  بقانون  ويق�سد  الع�سكري  للقانون  العام  بالخت�سا�س  مقيدة  اجلرائم 

بعقوبة جنائية واردة يف اأي قانون اآخر ومن اأ�سهر القوانني العقابية الأخرى قانون املخدرات ، 

قانون الأ�سلحة والذخائر ، قانون الأحداث ، قانون الإرهاب ، ويعني ذلك اأن قانون العقوبات 

الع�سكري قد ا�ستمل على جمموعة من الن�سو�س اجلنائية اخلا�سة ، واإن عدم وجود ن�س 

يف هذا القانون ينطبق على الواقعة ل يحول دون معاقبة اجلاين اإذا كان ينطبق عليه ن�س 

جترميي اأخر وارد يف قانون العقوبات العام اأو اأي قانون عقابي اأخر. 

املادة )38(

يعدل �لعمل باملر�شوم بقانون �إحتادي رقم )10( ل�شنة 2009 ب�شاأن �لعقوبات �لع�شكرية 

�مل�شار �إليه ليكون �عتبار� من 2012/2/1. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويف ختام املر�سوم بقانون جاءت مادة الن�سر يف اجلريدة الر�سمية لأن القانون ل ي�سبح نافذًا 

الدولة  العمل املوقع من �سمو رئي�س  الر�سمية وتاريخ  اإل بعد ن�سره يف اجلريدة  منتجًا لأثره 

حفظه اهلل . 

)*(عدلت باملر�سوم بقانون اإحتادي رقم 10 ل�سنة 2011. 
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