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  فالح عواد العنزى  اســم الباحـث
  .الجريمة العسكرية فى التشريع الكويتى والمقارن   عـنـوان البحث
  القاهرة  جـامـعــــة
  الحقوق  كـلـيـــــة

  القانون الجنائى  ــــــمقـس
  )١٩٩٦(الدكتوراه   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
هو الوقوف على حقيقة موضوع الجرائم العسكرية والتشريع الخاص 
بها والقضاء المختص فى نظرها، لكشف تلك الحقيقة وراستها وتحديد 

المناسبة مضمونها ووضعها فى مكانها المناسب، وكشف واستنتاج الحلول 
لمشكالتها وصعوباتها، وذلك فى ضوء اتجاهات التشريعات العامة 
والعسكرية المقارنة حتى نكشف مدى انسجام سياسة المشرع الكويتى مع 

وأن تساهم هذه الدراسة فى تطوير موضوع . سياسات تلك التشريعات
  .التجريم وخاصة التجريم العسكرى

  منهج الدراسة
أن يكون موضوعيا ومقارنا، لذا سوف أن منهج هذا البحث البد 

نخوض فى نصوص التشريع الكويتى والتشريعات المقارنة لتسليط الضوء 
عليها وتقييمها فى ضوء تجارب اآلخرين وخبراتهم لالستفادة من افضل 

وسنأخذ النظام الفرنسى كنموذج لألنظمة الالتينية، . النظم والتشريعات
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 األنجلوسكسونية، باإلضافة للتشريعات والنظام اإلنجليزى كنموذج لألنظمة
  .العربية والتى تأثرها أكثرها بشكل أو بآخر بأحد هذين النظامين

  استنتاجات الدراسة
صعوبة وضع معيار لتعريف أو تحديد الجريمة العسكرية، نظرا  -١

الختالف المعايير واختالف وجهات النظر من تشريع آلخر ومن بلد 
كرية تعد جريمة جنائية شأنها شأن أية وإلى أن الجريمة العس. آلخر

جريمة جنائية عادية مجرمة بتشريع جنائى، لمساسها بمصلحة هامة بل 
ومن أهم المصالح االجتماعية والوطنية وهى سالمة وأمن القوات 

  .المسلحة
أن التكوين القانونى للجريمة العسكرية، فقد أثبتت الدراسة أن الجريمة  -٢

نائى فهى ال تختلف عن الجرائم الجنائية األخرى الجنائية تنظم بتشريع ج
من حيث خضوعها لمبدأ الشريعة ونتائجها، ومن حيث ضرورة توافر 
األركان لقيامها، إال أنه فى مجال التشريعات العسكرية فإن البحث فى 
توافر تلك األركان يتطلب تطبيقا خاصا، وخاصة فيما يتعلق بالجرائم 

، حيث أن القوانين العسكرية تفرض على العسكرية البحتة والمختلطة
 .العسكريين واجبات والتزامات ال تفرض على باقى األفراد

وجود قصور فى موقف التشريعات الجنائية العسكرية العربية وهو  -٣
انتقاص الضمانات األساسية التى تقرها القوانين الحديثة والمتقدمة من 

ضائها وتوفير طرق حيث تشكيل المحاكم العسكرية واستقالل وحيدة ق
الطعن ، ونرى فى ذلك مخالفة لمبدأ المساواة أمام القانون وأمام القضاء 
هذا المبدأ الذى يعنى كفالة حق التقاضى لكل المواطنين على قدم سواء 
فى حالة تماثل المراكز القانونية، والمركز القانونى هنا منبعث عن 

  .الجريمة ذاتها


