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 المادة األولى

 القانون الجنائى الدولى

 الجزء األول

 قواعد عامة

§  1    

 مجال اإلعمال

 

ه وال                  واردة في ة الجرائم ال انون آاف ذا الق ال ه دولى       يشتمل مجال إعم انون ال ة للق ة بالمخالف ، مرتكب

  . الواردة فيه والمرتكبة فى الخارج حتى لو لم يكن لها صلة بالدولة1الجسيمةوآذلك آافة الجرائم 

 

§ 2  

   تطبيق القانون العام

 

ه عل                 م ينص في ادام ل ى قواعد  يطبق قانون العقوبات العام على األفعال الواردة فى هذا القانون ، م

 . منه 5 حتى 3 و1خاصة بها فى الفقرات 

 

§ 3  

 مر أو تعليمات لتنفيذ أفعال  التصرف بناء على أوا

 

                                                 
يستخدم للتعبير عن تلك الجرائم التى يعاقب عليها القانون ) Verbrechen" (الجرائم الجسيمة" وفقا للقانون األلمانى ، فإن مصطلح 1

 على سبيل المثال خارج 5 فقرة 8§ والمنظمة فى ) والظروف المشددة(وتبقى الظروف المخففة . بسلب الحرية لمدة ال تقل عن سنة 

 فإن آل الجرائم المنصوص عليها فى هذا المشروع وآنتيجة لذلك) .  من مدونة قانون العقوبات األلمانى12 §(االعتبار فى هذا المجال 

§ 1   أنظر الشروح حول المادة  (14، 13§§ باستثناء تلك الجرائم الواردة فى ) Verbrechen" (الجرائم الجسيمة"تدخل فى نطاق 

ن يمكن إظهارها فى  ل"Verbrechen" ومفهوم الجرائم الجسيمة "Staftaten"ونرجو مالحظة أن الفروق بين مفهوم الجرائم ) . 1

 .آل مواضع هذه الترجمة نظرًا ألسباب فنية 

  



رات من                       واردة فى الفق ال ال ذا ألوامر     14 وحتى    8ال عقاب على من يرتكب فعال من األفع  تنفي

ات   ر أو التعليم درك أن األوام م ي ادام الفاعل ل ة ، م ة مماثل ن جه ات صادرة م عسكرية أو تعليم

 .مخالفة للقانون ، ولم تكن هذه المخالفة للقانون ظاهرة 

 

§ 4   

   مسئولية القائد العسكرى والرؤساء اآلخرين

 

       يعاقب القائد العسكرى أو الرئيس المدنى الذى ال يحول بين مرءوسيه وبين ارتكاب فعل من ) 1(

. األفعال المنصوص عليها فى هذا القانون بنفس العقوبة التى توقع على المرءوس مرتكب الفعل              

 . قانون العقوبات  من13/2وال تسرى هنا أحكام الفقرة 

لطة     ) 2( ه الس ر أو ل ى إصدار األوام ه الحق ف ن ل ع وضع م كرى م د العس اوى وضع القائ يتس

رق العسكرية         ه              . والرقابة الفعلية داخل الف دنى مع وضع من ل رئيس الم ذلك يستوى وضع ال وآ

 .السلطة والرقابة الفعلية داخل منظمة أو مشروع مدنى 

 

§ 5 

   عدم السقوط بالتقادم

 

 . الواردة فى هذا القانون وال تنفيذ األحكام الصادرة بشأنها بالتقادم 2ال تسقط الجرائم الجسيمة

 

 

 

 

 

 الجزء الثانى

 الجرائم ضد القانون الدولى

 

                                                 
  .1§ انظر الهامش الوارد على  2



 الفصل األول

 اإلبادة الجماعية ، والجرائم ضد اإلنسانية

 

§ 6 
   

 اإلبادة الجماعية
 

 

 :يعاقب بسلب الحرية مدى الحياة  

 

ل من تعمد إيذاء مجموعة قومية أو عرقية أو دينية أو إثنية لصفتها، سواء بالكامل أو جزئيا                 آ) 1(

 :، وذلك عن طريق 

 . قتل أحد أعضاء الجماعة - 1

      إلحاق إيذاء جسدى أو نفسى شديد بأحد أعضاء الجماعة ، وعلى وجه الخصوص على - 2

 .ن العقوبات من مدونة قانو 226النحو الوارد فى المادة      

    إخضاع أعضاء الجماعة لظروف معيشية آفيلة بتحقيق اإليذاء البدنى بصورة عامة أو - 3

 .جزئية      

 . توقيع تدابير يمكن أن تكون آفيلة باعاقة التوالد داخل الجماعة - 4

 . إلحاق بالقوة بجماعة غير جماعته - 5

 

واردة م  ) 2( االت ال ى الح ة ف وفر ظروف مخفف د ت م عن رة رق ام ) 1(ن الفق ى 2أرق ون 5 حت  تك

 .العقوبة سلب الحرية لمدة ال تقل عن خمس سنوات 

 

 

 

§ 7 
  

  الجرائم ضد اإلنسانية
 



 :من أقدم فى نطاق اعتداء موسع أو منتظم على سكان مدنيين على) 1(

 . قتل إنسان - 1

     لقضاء عليهم جميعا أو  إخضاع السكان المدنيين آلهم أو جزء منهم لظروف معيشية آفيلة با- 2

 .على جزء منهم مع توافر نية تحقيق ذلك     

 استرقاق إنسان التجارة بالنساء أو األطفال ، أو ممارسة التجارة بالبشر ، وخصوصا - 3

 .بطريقة أخرى وادعى لنفسه حق الملكية عليه      

 المخالفة لقاعدة عامة من قواعد  إبعاد إنسان أو نقله جبرا من مقر إقامته القانونى ، وذلك ب- 4

 القانـون الدولى عن طريق ترحيله أو عن طريق تدبير جبرى آخر إلى دولة أخرى أو إلى      

 إقليم آخر ،     

  تعذيب إنسان خاضع لحمايته أو خاضع لرقابته بطريقة أو بأخرى ، مما سبب له أضرارا - 5

 اة نفسيـــة شديـــدة ال تتــرتب جسدية بالغـــة أو إيـــذاء أو معانـــ     

 فـــقط على توقيع عقوبة دولية شرعية ،     

  االعتداء جنسيا أو اغتصاب إنسان آخر أو إجباره على ممارسة البغاء ، أو تعقيمه ، أو - 6

 احتباس سيدة تم تخصيبها جبرا بنية التأثير على الترآيبة العرقية للشعب ،     

 بنية حرمانه لمدة طويلة من الحماية التى يسبغها عليه القانون وذلك  إخفاء شخص عنوة ، - 7

 :عن طريق      

 

  حرمانه من حريته الجسدية لحساب أو بناء على موافقة دولة أو منظمة سياسية ما عن -أ 

    طريق اختطافه ، أو بطريقة خطيرة أخرى ، دون االستجابة بصورة فورية وصادقة لطلبات     

 ول على بيانات عن مصيره أو مكان وجوده ،الحص    

 

  االمتناع لحساب الدولة أو المنظمة السياسية ، أو بالمخالفة اللتزام سياسى عن إعطاء -ب 

 بيانات فورية عن مصير ومكان وجود الشخص الذى حرم من حريته الجسدية وفقا للفقرة       

 .أ ، أو إعطاء بيانات آاذبة عن ذلك       

 سبب فى إلحاق أضرار جسدية ونفسية جسيمة ، وباألخص من النوع المنصوص عليه  الت- 8

 . من قانون العقوبات 226فى المادة      

  سلـــب الحريـــة الجسديــــة إلنســـان بطريقة خطرة ، وبالمخالفة لقاعدة - 9

 .من قواعد القانون الدولى      

 يدها من حقوقها السياسية األساسية ، أو لتقييد هذه مطاردة جماعة أو طائفة معينة ، لتجر - 10



    الحريات بصورة جوهرية ، وذلك بناء على أسباب سياسية أو ساللية أو قومية أو عرقية        

 أو ثقافية أو دينية ، أو بناء على أسباب متعلقة بالنوع، أو على أسباب أخرى ال تتفق مع        

 .نون الدولى األحكام العامة للقا       

ام           يعاقب بسلب الحرية مدى الحياة إذا ارتكب األ        ا تحت أرق ال المنصوص عليه ، وبسلب   2،  1فع

ل عن   دة ال تق ة لم ال 5الحري ام  سنوات إذا ارتكب األفع ا تحت أرق ى 3المنصوص عليه ، 7 حت

  .10 حتى 8 سنوات إذا ارتكب األفعال الواردة تحت أرقام 3وبسلب الحرية لمدة ال تقل عن 

 

   ، تكون العقوبة سلب الحرية لمدة ال تقل عن 2 رقم 1فى حاالت التخفيف الخاصة بالفقرة ) 2(

  تكون العقوبة سلب 7 حتى 3 من رقم 1وفى حاالت التخفيف الواردة فى الفقرة . سنوات  5    

  9،  8 رقمى 1الحرية لمدة ال تقل عن سنتين ، وفى حاالت التخفيف الواردة فى الفقرة     

 .تكون العقوبة سلب الحرية لمدة ال تقل عن سنة     

 

 حتى 3 أرقام 1إذا شرع الجانى فى قتل إنسان من خالل فعل من األفعال الواردة فى الفقرة ) 3(

  سلب الحرية مدى 7 حتى 3 من أرقام 1 ، تكون العقوبة فى الحاالت الواردة فى الفقرة 10    

  10 حتى 8 أرقام 1 سنوات ، وفى الحاالت الواردة فى الفقرة 10 الحياة أو لمدة ال تقل عن    

 . سنوات 5سلب الحرية لمدة ال تقل عن     

 

  أرقام 1 تكون العقوبة على األفعال الواردة فى الفقرة 3فى حاالت التخفيف الخاصة بالفقرة ) 4(

   الواردة فى الفقرة سنوات ، وفى حاالت األفعال5 سلب الحرية لمدة ال تقل عن 7 حتى 3    

 . سنوات 3 تكون العقوبة سلب الحرية لمدة ال تقل عن 10 حتى 8أرقام     

 

  بنية مساندة نظام حكم جائر قائم على ممارسة القهر 1آل من ارتكب جريمة وفقا للفقرة ) 5(

 واإلخضاع على جماعة ساللية من خالل جماعة أخرى ، يعاقب بسلب الحرية لمدة ال تقل     

 وفى  . 3 أو الفقرة 1 سنوات ، إذا لم يكن الفعل معاقبا بعقوبة أشد وفقا ألحكام الفقرة 5عن     

  سنوات ، إذا لم يكن 3الحاالت األقل جسامة تكون العقوبة سلب الحرية لمدة ال تقل عن     

  .4 أو الفقرة 2الفعل معاقبا بعقوبة أشد وفقا ألحكام الفقرة     

 

 



 الفصل الثانى

 رائم الحربج

§ 8 

   جرائم الحرب ضد األشخاص

 

ى      ) 1( آل من ارتكب فعال من األفعال التالية ، وآان ذلك مرتبطا بصراع مسلح دولى أو غير دول

: 

  قتل شخصا يتمتع بالحماية وفقا ألحكام القانون الدولى،- 1

  استبقى شخصا يتمتع بحماية القانون الدولى آرهينة،- 2

 متع بالحماية وفقا ألحكام القانون الدولى معاملة قاسية أو ال إنسانية ،  تعامل مع شخص يت- 3

   بحيث تسبب فى إصابته بأضرار جسدية أو نفسية أو معاناة جسيمة، وبالذات إذا ما قام      

 بتعذيبه أو تشويهه،     

  على  هتك عرض إنسان يتمتع بالحماية اإلنسانية للقانون الدولى أو اغتصبه أو أرغمه- 4

 ممارسة البغاء، أو حرمه من قدرته التناسلية ، أو قام باحتجاز امرأة تم تخصيبها جبرا ،      

 وذلك بنية التأثير على الترآيبة الساللية للشعب ،     

  سنة على الخدمة بالقوات المسلحة أو ألحقهم بالقوات 15 أجبر أطفاًال يقل عمرهم عن - 5

 لحة أو أشرآهم مشارآة فعالة فى األعمال العدوانية ،المسلحة أو جماعات مس     

 ، قله جبرا من محل إقامته القانونى أبعد إنسانا يتمتع بالحماية اإلنسانية للقانون الدولى أو ن- 6

 عن طريق ترحيله بطريقة أو بأخرى جبرا ، وبالمخالفة لقاعدة عامة من قواعد القانون      

 ، إلى إقليم آخرلة أخرى أوالدولى إلى دو     

  أوقع عقوبة جسيمة ، وخصوصا عقوبة اإلعدام أو إحدى العقوبات السالبة للحرية أو نفذها - 7

 على شخص يتمتع بالحماية اإلنسانية للقانون الدولى دون أن يصدر بهذه العقوبة حكم من      

 . ى يكفلها القانون الدولىئية التمحكمة طبيعية تراعى أمامها آافة الضمانات القانونية اإلجرا     

    تعريض شخص يتمتع بالحماية اإلنسانية للقانون الدولى لخطر الموت أو اإلصابة بأضرار - 8

 :صحية جسيمة من خالل      

  إجراء تجارب عليه دون الحصول على موافقته المسبقة الحرة والصريحة على ذلك ، أو -أ 

  أن تكون له فيها مصالح ،دون أن تكون لها ضرورة طبية ، ودون    

  انتزاع أنسجة أو أعضاء منه من أجل نقلها إلى آخرين ، مادام ذلك ال يتمثل فى أخذ -ب 

    عينات من الدم أو الجلد ألغراض تشخيصية وفقا لما تقضى به القواعد الطبية المتعارف       



  الحرة أو الصريحة ، أو عليها ، وآان هذا االنتزاع دون الحصول مسبقا على موافقته      

  استخدام طرق طبية عالجية معه بخالف تلك المتعارف عليها ، دون أن يكون لذلك -جـ 

  أوضرورة طبية ، ودون الحصول المسبق على موافقته الحرة والصريحة ،       

  الحط من آرامته أو إذالله بصورة بالغة الجسامة ،- 9

 

اة عن        م          يعاقب بسلب الحرية مدى الحي واردة تحت رق ال ال ل           1 األفع دة ال تق ة لم  ، وبسلب الحري

ل عن   2 سنوات عن األفعال الواردة ، تحت رقم   5عن    سنوات عن   3 ، وبسلب الحرية لمدة ال تق

ال                     5 حتى   3األفعال الواردة ، تحت رقم       ة األفع نتين فى حال ل عن س دة ال تق ة لم  ، وبسلب الحري

ام  واردة تحت أرق ى 6ال ون8 حت م  ، وتك واردة تحت رق ال ال اب األفع ة ارتك  هى سلب 9 عقوب

 .الحرية لمدة ال تقل عن عام واحد 

 يعاقب آل من قام خالل نزاع مسلح دولى أو غير دولى بإصابة فرد من أفراد القوة ) 2(

 العسكرية المضادة أو محارب من محاربى الفريق المضاد بجروح ، بالرغم من قيام هذا     

 م نفسه دون شرط أو أثناء وجوده خارج نطاق العمليات القتالية ، بسلب الحرية الفرد بتسلي    

 . سنوات 3لمدة ال تقل عن     

 يعاقب بسلب الحرية لمدة ال تقل عن سنتين آل من قام أثناء نزاع دولى مسلح ،) 3(

 أو  على خالف أحكام القانون 1 رقم 6 بأسر شخص يتمتع بالحماية وفقا ألحكام المادة - 1

 عطل دون مبرر عودته إلى موطنه ،     

  باعتباره فردا من أفراد قوة االحتالل بنقل جزء من مواطنيه المدنيين إلى اإلقليم المحتل ،- 2

  بالقوة أو عن طريق التهديد 1 رقم 6 بإجبار شخص يتمتع بالحماية وفقا ألحكام المادة - 3

 ادية أو بإلحاق أذى محسوس على خدمة القوات المع     

  بإجبار أحد أفراد الفريق المعادى عن طريق القوة أو عن طريق التهديد بإلحاق أذى - 4

 محسوس ، على المشارآة فى األعمال القتالية الموجهة ضد وطنه ،     

  فى 6 حتى 2 تحت أرقام 1إذا تسبب الجانى من خالل فعل من األفعال المذآورة فى الفقرة ) 4(

   سلب الحرية 2 رقم 1ليه ، تصير العقوبة عن األفعال الواردة فى الفقرة موت المجنى ع    

  سنوات ، وتصير العقوبة عن األفعال الواردة فى الفقرة 01مدى الحياة أو لمدة ال تقل عن     

  سنوات ، وتصير العقوبة سلب الحرية 5 سلب الحرية لمدة ال تقل عن 5 حتى 3 أرقام 1    

 وإذا أدى الفعل الوارد  . 6 رقم 1 سنوات عن األفعال الواردة فى الفقرة 3ن لمدة ال تقل ع    

  إلى الموت أو اإلصابة بأضرار صحية جسيمة ، تصبح العقوبة سلب 8 رقم 1فى الفقرة     



 . سنوات 3الحرية لمدة ال تقل عن     

  2 رقم 1لفقرة إذا توافر ظرف من ظروف التخفيف ، تصير عقوبة األفعال الواردة فى ا) 5(

  ، 3 أرقام 1سلب الحرية لمدة ال تقل عن سنتين ، وتصير عقوبة األفعال الواردة فى الفقرة     

  1 سلب الحرية لمدة ال تقل عن سنة ، وتصير عقوبة األفعال الواردة فى الفقرة 2 والفقرة 4    

 . سنوات 5 سلب الحرية من ستة أشهر حتى 1 رقم 3 والفقرة 6رقم     

 األشخاص المتمتعون بحماية القانون الدولى اإلنسانى هم ) 6(

 األشخاص المتمتعون بحماية اتفاقية جنيف والبروتوآول :  فى النزاعات الدولية المسلحة - 1

 ، وبالذات المصابون والمرضى وأطقم السفن الغارقة ) ملحق بهذا القانون (1الملحق      

 وأسرى الحرب والمدنيون ،     

 الجرحى والمرضى وأطقم السفن الغارقة واألشخاص :  فى النزاعات المسلحة غير الدولية - 2

  والذين يوجدون تحت قبضة األطرافغير المشارآين بصورة مباشرة فى األعمال العدائية     

 ،ةالمعادي     

 اتلو أقرباء أفراد القوات المسلحة ومق:  فى النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية - 3

 األطراف المعادية الذين ألقوا أسلحتهم أو الذين لم يعودوا قادرين على الدفاع عن      

 .أنفسهم بطريقة أو بأخرى      

 

§ 9 

   جرائم الحرب ضد الممتلكات والحقوق األخرى

 

 يعاقب بسلب الحرية لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات آل من قام فى ارتباط بعمل ) 1(

   دولى أو غير دولى بنهب ممتلكات الطرف المعادى أو ، وبغير مبرر تقتضيه عسكرى     

   ضرورات األعمال العسكرية ، بتخريب واسع النطاق ، وبالمخالفة ألحكام القانون الدولى ،     

 .لتلك الممتلكات الخاضعة لسيطرة القوات الحليفة ، أو االستيالء عليها أو مصادرتها     

 ب الحرية لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات آل من أمر ، فى ارتباط بنزاع يعاقب بسل) 2(

 مسلح دولى وبالمخالفة ألحكام القانون الدولى ، بحرمان المنتسبين للطرف المعادى أو جزء      

 .آبير منهم من حقوقهم واحتياجاتهم ، أو وقف سريانها أو صادر حقهم فى التقاضى بشأنها      

 



§ 10 

 ئم الحرب ضد العمليات اإلنسانية وشعاراتها  جرا

 

  فى ارتباط بصراع مسلح دولى أو غير دولى ، يعاقب بسلب الحرية لمدة ال تقل عن ثالث ) 1(

 سنـــوات ، وفـــى الحاالت المخففـــة ، وعلى وجه الخصوص حين ال يكون     

 :ن سنة آل من الهجوم بوسائل عسكرية ، يعاقب بسلب الحرية الذى ال يقل ع    

  وجه هجوما ضد أشخاص أو منشآت ، أو أدوات أو مواد أو وحدات أو وسائل انتقال -1

 تشارك فى عمليات إنسانية أو فى مهمات حفظ السالم التى تدار وفقا ألحكام ميثاق األمم     

   نى لألشخاص المتحدة ، مادامت لها الحق فى الحماية التى تكفلها قواعد القانون الدولى اإلنسا    

 أو... المدنيين أو لألشياء ذات الطبيعة المدنية     

  وجه هجوما ضد أشخاص أو أبنية أو أدوات أو مواد أو وحدات صحية أو وسائل نقل - 2

 صحية ، التى ترفع باالتفاق مع أحكام القانون الدولى اإلنسانى عالمات الحماية التى أقرتها      

 .اتفاقية چنيف      

  سنوات ، آل من أساء استخدام عالمات الحماية 5يعاقب بسلب الحرية لمدة ال تقل عن ) 2(

 التى أقرتها اتفاقية چنيف ، أو أعالم الوساطة أو العالمات العسكرية ، أو الزى الموحد     

 لألعداء أو لألمم المتحدة ، وتسبب عن طريق ذلك فى موت أو إصابة إنسان بجراح جسيمة     

 ) . من مدونة قانون العقوبات266المادة (    

 

§ 11 

   جرائم الحرب الخاصة باستخدام وسائل إدارة الحرب المحرمة

 

 فى ارتباط بصراع مسلح دولى أو غير دولى ، يعاقب بسلب الحرية لمدة ال تقل عن ثالث ) 1(

  ب الحرية لمدة ال  بسل2سنـــوات ، وفـــى الحاالت المخففـــة الواردة تحت رقم     

 : تقل عن سنة آل من     

ارآون     - 1 دنيين ال يش راد م د أف فتهم أو ض واطنين بص د الم كرية ض ائل عس ا بوس ه هجوم  وج

 بصورة مباشرة فى األعمال العدائية ،

دولى       - 2 انون ال ة الق ذاتها بحماي ع ب ة ، تتمت راض مدني د أغ كرية ض ائل عس ا بوس ه هجوم  وج

ذلك النصب                اإلنسانى ، وبالذات ا    م واإلحسان ، وآ ن والعل يم والف لمبانى المخصصة للعبادة والتعل

رى          ة ، والق دن المفتوح ابين ، والم ى والمص ع المرض اآن تجمي فيات وأم ة ، والمستش التاريخي



ى مصادر    وى عل ى تحت ق والمنشآت الت ة السالح والمراف اطق منزوع انى والمن اآن والمب والمس

 الطاقة ذات الخطر ،

ل أو إصابة أشخاص                        أدار - 3 د أن يسفر عن قت ى وجه التأآي  هجوما بوسائل عسكرية ينتظر عل

ع      ى اإلطالق م كل ال يتناسب عل اق ، وبش ع النط كل واس ة بش راض مدني ب أغ دنيين أو تخري م

 الميزات العسكرية المحددة التى يرجى تحقيقها من خالل الهجوم ،

دولى ا- 4 انون ال ة الق ع بحماي تخدام شخص يتمت ين الخصم  اس ة ب ة للحيلول درع حماي انى آ إلنس

 العسكرى وبين القيام بالهجوم على أهداف معينة ،

انهم من                 - 5 ق حرم  استخدام تجويع األشخاص المدنيين آوسيلة إلدارة األعمال الحربية عن طري

دول   انون ال ام الق ة ألحك ة بالمخالف ائل اإلغاث ين رس نهم وب ة بي ة أو الحيلول ة الحيوي واد اإلعاش ى م

 اإلنسانى ،

  إصدار األوامر أو التهديد بعدم استعمال الرأفة ، أو - 6

ادى                  - 7 اتلى الطرف المع ل من مق ة أو مقات وات المسلحة المعادي راد الق  قتل أو إصابة فرد من أف

 .غيلة 

ل عن     ) 2( دة ال تق ة لم ال     5يعاقب بسلب الحري  سنوات آل من تسبب من خالل فعل من األفع

ادة  ( فى موت أو إصابة شخص مدنى إصابة جسيمة  6 حتى 1 تحت أرقام 1رة الواردة فى الفق  الم

دولى اإلنسانى            )  من مدونة قانون العقوبات    226 . أو شخص يتمتع بالحماية وفقا ألحكام القانون ال

اة أو                   وفى حالة ما إذا تعمد الجانى إحداث الموت بالضحية ، تصبح العقوبة سلب الحرية مدى الحي

 . سنوات 10 عن لمدة ال تقل

ى            3يعاقب بسلب الحرية لمدة ال تقل عن        ) 3(  سنوات آل من نفذ هجوما بوسائل حربية ينتظر عل

ة ،                  ة الطبيعي وجه اليقين أن يسفر عن خسائر واسعة النطاق ، وطويلة المدى وبالغة الجسامة بالبيئ

يدا وبشكل مباشر من      وبشكل ال يتناسب مع الميزات العسكرية الكلية المنتظر الحصول عليها تحد          

 .خالل الهجوم ، وآان ذلك مرتبطا بصراع عسكرى دولى 

 

 §12 

   جرائم الحرب الخاصة باستخدام مواد إدارة الحرب المحرمة

 

 سنوات  3فى ارتباط بصراع مسلح دولى أو غير دولى يعاقب بسلب الحرية لمدة ال تقل عن  )  1(

 :آل من 

 . استخدم سما أو أسلحة مسمومة - 1



 . استخدم أسلحة بيولوچية أو آيماوية - 2

ات                     - 3 انى، وبصفة خاصة الطلق  استخدم الطلقات التى تتمدد أو تتسطح بسهولة فى الجسم اإلنس

 .ذات الغطاء الصلد الذى ال يحيط إحاطة آاملة بجسم الطلقة أو محززة الحواف 

ال       سنوات إذا تسبب   5يعاقب الفاعل بسلب الحرية لمدة ال تقل عن         )  2( من خالل فعل من األفع

ة                 1المنصوص عليها فى الفقرة      دنى بإصابة بليغ ادة  ( فى موت أو إصابة شخص م  من  226الم

 .أو تسبب فى ذلك لشخص يتمتع بحماية القانون الدولى اإلنسانى ) قانون العقوبات

دة                    اة أو لم ة مدى الحي ة هى سلب الحري ل  وإذا ما تعمد الجانى إحداث الموت ، تكون العقوب  ال تق

 . سنوات 10عن 

 

 الفصل الثالث

 الجرائم األخرى

 §13 

 مخالفة واجب الرقابة

 

عين       ) 1( يه الخاض د مرءوس ال ألح ق اإلهم دا أو بطري مح عم ذى يس كرى ال د العس ب القائ يعاق

ه      يات التزام ى مقتض ه عل بب خروج راف بس ال اإلش ام بأعم ة بالقي ه الفعلي لطته أو رقابت لس

ان من              باإلشراف حين يقوم الم    انون وآ ذا الق ا فى ه رءوس بارتكاب جريمة من المنصوص عليه

 .الممكن للقائد العسكرى التنبؤ بارتكابها وآانت لديه القدرة على منعها 

عين         ) 2( يه الخاض د مرءوس ال ألح ق اإلهم دًا أو بطري مح عم ذى يس دنى ال رئيس الم ب ال يعاق

راف ب   ال اإلش ام بأعم ة بالقي ه الفعلي لطته أو رقابت ه   لس يات التزام ى مقتض ه عل بب خروج س

ان من                       انون وآ ذا الق ا فى ه باإلشراف حين يقوم المرئوس بارتكاب جريمة من المنصوص عليه

 .الممكن للقائد العسكرى التنبؤ بأنها سترتكب حتمًا وآانت لديه القدرة على منعها 

 . على نفس النحو 2 فقرة 4تسرى المادة ) 3(

ى             يعاقب الخروج العمدى على   ) 4( د عل دة ال تزي  5 مقتضيات االلتزام باإلشراف بسلب الحرية لم

دة                . سنوات   ة لم زام باإلشراف بسلب الحري ويعاقب الخروج بطريق اإلهمال على مقتضيات االلت

 . سنوات 3ال تزيد على 

 



 §14 

 عدم اإلبالغ عن وقوع جريمة

 

إبال             ) 1( ادر ب ذى ال يب دنى ال التحقيق       يعاقب القائد العسكرى أو الرئيس الم غ السلطات المختصة ب

والمالحقة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ارتكبها أحد مرءوسيه بسلب           

 . سنوات 5الحرية لمدة ال تزيد على 

 . على نفس النحو 2 فقرة 4تسرى أحكام المادة ) 2(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 رقم 6 فقرة 8§ ملحق 

 :وم القانون   يقصد باتفاقيات جنيف فى مفه

 

.I  ف ة جني اريخ اتفاقي طس12 بت دان     1949 أغس ى مي ى والمرضى ف ير الجرح ة بمص             الخاص

 ،)783، 781 ص II 1954النشرة القانونية اإلتحادية   (.القتال من العسكريين 

.II  م السفن        1949 أغسطس   12 بتاريخ   اتفاقية جنيف  الخاصة بمصير الجرحى والمرضى وأطق

 ،)813، 781 ص II 1954النشرة القانونية اإلتحادية   (. من رجال القوات البحرية الغارقة

.III  النشرة القانونية  . ( الخاصة بمعاملة أسرى الحرب      1949 أغسطس   12 بتاريخ   اتفاقية جنيف

 و) 838، 781 ص II 1954اإلتحادية  

 .IVف ا ة جني اريخ تفاقي ة األشخاص ال 1949 أغسطس 12بت ن   الخاصة بحماي ى زم دنيين ف م

 ).917، 781 ص II 1954النشرة القانونية اإلتحادية  (. الحرب

 :يقصد بالبروتوآول اإلضافى فى مفهوم القانون 

اريخ  ف بت ات جني افى التفاقي ول اإلض طس 12البروتوآ حايا 1949 أغس ة ض ة بحماي  الخاص

ة   لحة الدولي ات المس ول (النزاع اريخ ) 1بروتوآ و 8بت رة  (1977 يوني ة   النش ة اإلتحادي القانوني

1990 II 1551، 1550 ص(.  

 

 المادة الثانية

 تعديل مدونة قانون العقوبات

 

ة       ( 1998 نوفمبر   13يعدل قانون العقوبات فى صورته المعلنة بتاريخ          Iالنشرة القانونية اإلتحادي

رة    ،  )3322ص   ادة    والمعدل آلخر م م    11 بالم انون الصادر فى      من    13 رق و  20الق  2002 يوني

 : على الوجه اآلتى )1946 ص Iالنشرة القانونية اإلتحادية  (

 :أ فى قائمة المحتويات آاآلتى  220 و 220§§   يتم إثبات البيانات الخاصة بـ - 1

 )ألغيت( أ 200 و 220 §§

  .1 رقم 6§   ترفع - 2

 " و)اإلبادة الجماعية( أ 220§ وفقا لـ  "2 فقر 78§   تلغى الكلمات الواردة فى - 3

                                ) أ220 §( العقوبات الخاصة باإلبادة الجماعية "2 فقرة 79§  تلغى الكلمات الواردة فى - 4

 ".ومن

ى  - 5 واردة ف ات ال تبدل الكلم رة 126 §تس م 1 فق ادة   "2 رق يط أو اإلب ل البس دد، القت ل المش القت



 §(، القتل البسيط  )211 §(القتل المشدد "بالكلمات اآلتية   )"  أ 220 أو   212،  211 §§(الجماعية  

انية  )  من مدونة قانون العقوبات الدولى6 § (اإلبادة الجماعية أو  ) 212  7 §(أو جريمة ضد اإلنس

ة من جرائم الحرب         ) من مدونة قانون العقوبات الدولى      من  12 أو 11، 10، 9، 8 §§(أو جريم

 )".لدولىمدونة قانون العقوبات ا

واردة فى        - 6 رة     129 §تستبدل الكلمات ال م    1 أ فق ادة            "1 رق ل البسيط أو اإلب ل المشدد، القت القت

ة    )"  أ 220 أو   212،  211 §§(الجماعية   ل المشدد     "بالكلمات اآلتي ل البسيط     ) 211 §(القت أو القت

دولى       6 § (اإلبادة الجماعية أو  ) 212 §( ات ال انية      أو ال )  من مدونة قانون العقوب جرائم ضد اإلنس

ة    12 أو   11،  10،  9،  8§§ (أو جرائم الحرب    )  من مدونة قانون العقوبات الدولى     7§ (  من مدون

 )". قانون العقوبات الدولى

وارد فى         - 7 ان ال رة    130§  يستبدل البي رة     220  §„3 فق ة     “ 1 أ فق رة    6§ „بالكلمات التالي             1 فق

 " .ىمن مدونة قانون العقوبات الدول

واردة فى        - 8 رة    138§ تستبدل الكلمات ال م    1 فق ة              "6 رق ادة جماعي ل بسيط أو إب ل مشدد، قت قت

ة )"  أ220 أو 212، 211§§ ( ات التالي دد "بالكلم ل مش يط ) 211§ (قت ل بس أو ) 212§ (أو قت

انية        )  من مدونة قانون العقوبات الدولى     6§ (جريمة إبادة جماعية     ة ضد اإلنس ن  م  7§ (أو جريم

دولى  ات ال انون العقوب ة ق ة حرب ) مدون انون  12 أو 11، 10، 9، 8§§ (أو جريم ة ق ن مدون  م

 )".العقوبات الدولى

م    3 فقرة   139§ ، والوارد فى    "1 رقم   1 أ فقرة    220§ "يستبدل البيان    - 9 ة     2 رق  بالكلمات التالي

انية ف           1 فقرة   6§ " واردة فى     من مدونة قانون العقوبات الدولى أو جريمة ضد اإلنس ى الحاالت ال

واردة  فى            1 رقم   1 فقرة   7§  §  من مدونة قانون العقوبات الدولى أو جريمة حرب فى الحاالت ال

 ". من مدونة قانون العقوبات الدولى1 رقم 1 فقرة 8

 . أ 220 § تلغى - 10

 

 المادة الثالثة

 تعديل قانون اإلجراءات الجنائية

 

ى   ة ف راءات الجنائي انون اإلج دل ق اريخ يع ة بت ل 7صورته المعلن ة ( 1987 إبري رة القانوني النش

و   21فى    من القانون الصادر      3 بالمادة   والمعدل آلخر مرة  ) 1319،  1074 ص   Iاإلتحادية      يوني

 : على الوجه اآلتى )2144 ص Iالنشرة القانونية اإلتحادية   (2002

ى - 1 ـواردة ف ـات ال ـدل الكلمــ م 100§  تستبــ ل مش "2 أ رق ة قت ادة جماعي ل بسيط أو إب دد ، قت



ـط   "بالكلمات التالية )  أ من قانون العقوبات   220 ،   212،  211§§ ( ـتل بسيـــ  §§(قتل مشدد ، قـ

 ) . من مدونة قانون العقوبات الدولى6 §(  أو إبادة جماعية )  من قانون العقوبــات212، 211

قتل مشدد ، قتل بسيط أو إبادة       " حرف أ    3 رقم   1 جـ فقرة    100§  تستبدل الكلمات الواردة فى      - 2

ة     )  أ من قانون العقوبات    220 ،   212 ،   211§§ (جماعية   انون       6§ (أو إبادة جماعي ة ق  من مدون

 ) .العقوبات الدولى

ة      " فى جريمة وفقاً   "3 فقرة   112§ بعد الكلمات الواردة فى      - 3 رة   6§ "تضاف الكلمات التالي  فق

 ".§§، 1 رقم 1 أ فقرة 220"ويحذف البيان " وبات الدولى أو من مدونة قانون العق1 رقم 1

 : حـ على الوجه اآلتى 153§  تعدل - 4 .1

 : على الوجه التالى 1تعدل الفقرة ) أ

  .2تحل نقطة محل الفصلة الواردة فى رقم ) أأ

  :2تضاف الجملة التالية بعد رقم ) ب ب

 "دونة قانون العقوبات الدولى أ بالنسبة لألعمال المعاقب عليها فى م153 §تسرى " 

ـ ـ ج م ) ج م 2يحل رق ة 3 محل رق رة :  وتضاف الكلمات اآلتي رقيم الفق د ت ة أن "بع ة العام للنياب

 " .تصرف النظر عن مالحقة فعل

  .5 حتى 3 لتصبح 4 وحتى 2يعاد ترقيم الفقرات ) ب

 . د 153§  هـ بعد 153§ تضاف  – 5

 

 

 هـ153 §

 

ة أن تص     ) 1( ـ                للنيابة العام ا ل ة فعل مجرم وفق ى    6§§ رف النظر عن مالحق ة     14 حت  من مدون

 ، إذا آان المتهم من  2 ،  1 رقم   1 جـ فقرة    153§ قانون العقوبات الدولى فى الحاالت الواردة فى        

ا                يم فيه ة وال ينتظر أن يق واردة فى              . غير المقيمين داخل الدول تهم فى الحاالت ال ان الم § وإذا آ

م    1 جـ فقرة    153 ة                       1 رق ام محكم ة معروضة أم ذا ال يسرى إال إذا آانت الجريم إن ه ا ، ف  ألمانيًّ

 .دولية أو مالحقة من الدولة التى ارتكبت على إقليمها أو آان المجنى عليه فيها من رعاياها 

ة يمكن)2( ة العام ى وجه الخصوص للنياب ال  عل ة فعل من األفع  آن تصرف النظر عن مالحق

ى  واردة ف ر153§ ال ـ فق م 1ة  ج واد 2 ، 1 رق ا للم ة وفق ى 6 والمجرم انون 14 حت ة ق ن مدون  م

 :العقوبات الدولى ، إذا 

 لم يشتبه فى ارتكاب ألمانى له ،. 1



 لم يرتكب الفعل ضد ألمانى ، . 2

  لم يكن أى من المشتبه فيهم من المقيمين داخل الدولة وال ينتظر إقامته فيها ،- 3

ا ،              آانت الجريمة معروضة على مح     - 4 ى إقليمه كمة دولية أو مالحقة من الدولة التى ارتكبت عل

يم فى        . أو آان المشتبه فيه أو المجنى عليه من رعاياها        م نفسه إذا ارتكب أجنبى يق ويسرى الحك

ى الفصل   واردة ف ارج وتحققت الشروط ال ى الخ ة ف ا جريم ام 1ألماني ة 4 ، 2 أرق ى الني ان ف  وآ

ة               إحالة األمر على محكمة دولية آ      ه وآانت الني ة التى تالحق ى الدول تهم إل ليم الم ان من الجائز تس

 .تتجه إلى ذلك 

ة      2 أو   1إذا آانت الدعوى العمومية قد أقيمت فى الحاالت الواردة فى الفقرات            ) 3(  ، فيكون للنياب

 .العامة أن تسحبها أو أن توقف إجراءاتها أيا آانت المرحلة التى وصلت إليها الدعوى 

 

 

 

 

 ة الرابعةالماد

 تعديل قانون السلطة القضائية

 

ة              8 رقم   1 فقرة   120§ يعـــــدل البيان الوارد فى      انون السلطة القضائية فى صورته المعلن  من ق

 4 بالمادة    والمعدل للمرة األخيرة   ،)1977 ص   Iالنشرة القانونية اإلتحادية     (1975 مايو   9بتاريخ  

ىمن  انون الصادر ف و 21 الق ة الن( 2002 يوني ة اإلتحادي  §(ونصه ). 2144 ص Iشرة القانوني

 ) . من مدونة قانون العقوبات الدولى6§ (ليحل محله البيان ) ون العقوبات أ من قان220

 

 المادة الخامسة

 تعديل القانون المعدل لقانون إصدار قانون السلطة القضائية

 

ة              "تستبدل آلمات    ادة الجماعي ل بسيط أو اإلب واردة  ) أ220 ،   212 ،    211 §§( قتل مشدد ، قت ال

ادة  ى الم رة 2ف ة 1 فق م 1 جمل لطة القضائية   1 رق انون الس انون إصدار ق ديل ق انون بتع ن الق  م

اريخ     بتمبر    30الصادر بت ة    ( 1977 س ة اإلتحادي دل )1877 ص Iالنشرة القانوني ادة   والمع  4 بالم

انون الصادر فى    من   ة اإلتحادي   ( 1980 مارس  28الق ا   )373 ص Iة النشرة القانوني  لتحل محله

ل بسيط        "الكلمات   ة   ) 212 ، 211§§ (قتل مشدد أو قت ادة الجماعي انون    6§ (أو اإلب ة ق  من مدون



 ) .العقوبات الدولى

 

 المادة السادسة

 تعديل قانون وثائق أمن الدولة

 

دل  رة 23§ تع ة 1 فق اريخ  1 جمل ة الصادر بت ن الدول انون إدارة أم ن ق مبر 20 حرف ب م  ديس

ة  ( 1991 ة اإلتحادي رة القانوني رة ) 2272 ص Iالنش رة األخي دل للم ادة والمع م 3 بالم ن 9 رق  م

ى  ادر ف انون الص مبر 20 الق ة   (2001 ديس ة اإلتحادي رة القانوني و  )3926 ص Iالنش ى النح  عل

 :التالى 

 " . أ220أو " يلغى البيان - 1

 .على اإلحالة األولى " ات الدولىقانون العقوب" من مدونة 6المادة " تقدم اإلحالة التالية - 2

 

 المادة السابعة

 إيقاف استمرار سريان مدونة قانون العقوبات لجمهورية ألمانيا الديمقراطية

 

اريخ                  48 §تلغى   ة الصادر بت ا االتحادي ة ألماني ات جمهوري انون عقوب اير    12 من ق  فى   1968 ين

اريخ   دة بت مبر 14صياغتها الجدي رة القانوني( 1988 ديس م I 1989ة النش ى ) 33 ص 3 رق والت

و    29عدلت بموجب التعديل السادس لقانون العقوبات بتاريخ         ة     ( 1990 يوني م   Iالنشرة القانوني  رق

ا بموجب الملحق )526 ص 39 ل به تمرار العم رر اس ذى تق ن الفصل II وال ال III م ن المج  م

اريخ          1 رقم   1الموضوعى جـ من الباب      ة الوحدة بت اط مع     1990 أغسطس    31 من اتفاقي  باالرتب

ة      ( 1990 سبتمبر   23 من القانون الصادر بتاريخ      1المادة   ة اإلتحادي  ص  II 1990النشرة القانوني

885 ،1168(. 

 

 لمادة الثامنةا

 سريان القانون

 

 يسرى هذا القانون اعتبارا من اليوم التالى إلصداره
 


