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Νόµος για την εισαγωγή του ∆ιεθνούς Ποινικού Κώδικα

της 26ης Ιουνίου 2002

Η Οµοσπονδιακή Βουλή ψήφισε τον ακόλουθο νόµο:

Άρθρο 1

∆ιεθνής Ποινικός Κώδικας

(∆ΠΚ)

Μέρος πρώτο

Γενικές ∆ιατάξεις

§ 1

Πεδίο Εφαρµογής
Αυτός ο νόµος εφαρµόζεται σε όλες τις αξιόποινες πράξεις που παραβιάζουν το διεθνές
δίκαιο και περιγράφονται σε αυτόν, επί δε των κακουργηµάτων1 που προβλέπει, εφαρµόζεται
και όταν η πράξη τελέστηκε σε αλλοδαπή χώρα και δεν παρουσιάζει καµία σύνδεση µε την
ηµεδαπή.

§ 2

Εφαρµογή του γενικού δικαίου
Το γενικό ποινικό δίκαιο εφαρµόζεται επί των πράξεων που προβλέπει αυτός ο νόµος,
εφόσον ο ίδιος δε διατυπώνει ιδιαίτερες διατάξεις στις §§ 1 και 3 έως 5.

                                                     

1 Σύµφωνα µε την § 12 του γερµ. Ποινικού Κώδικα χαρακτηρίζονται ως κακουργήµατα (Verbrechen)  οι
άδικες πράξεις που τιµωρούνται µε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους και άνω.
Επιβαρυντικές ή ελαφρυντικές περιστάσεις, που προβλέπονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Γενικού
Μέρους για ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις ή για περιπτώσεις µικρότερης βαρύτητας αντίστοιχα δε
λαµβάνονται υπ’ όψιν ως τη διαίρεση των άδικων πράξεων σε κακουργήµατα και πληµµελήµατα (§ 12
υποπαρ. 3 γερµ. ΠΚ ). Κατά συνέπεια όλες οι αξιόποινες πράξεις που τυποποιούνται σε αυτόν το νόµο
είναι κακουργήµατα (Verbrechen), µε µόνη εξαίρεση αυτές των §§ 13 και 14 (Πρβλ. Εισηγητική
Έκθεση: Β. Άρθρο 1, § 1).
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§ 3

Ενέργεια κατά διαταγή ή οδηγία
Όποιος τέλεσε µια πράξη σύµφωνα µε τις §§ 8 έως 14 προς εκτέλεση στρατιωτικής διαταγής
ή οδηγίας ανάλογης ουσιαστικής δεσµευτικότητας ενεργεί χωρίς ενοχή, εφόσον δεν
αναγνωρίζει ότι η διαταγή ή η οδηγία είναι παράνοµες και επιπλέον ο παράνοµος χαρακτήρας
τους δεν είναι καταφανής.

§ 4

Ευθύνη στρατιωτικών διοικητών και άλλων προϊσταµένων
(1) Όποιος στρατιωτικός διοικητής ή πολιτικός προϊστάµενος παραλείπει να παρεµποδίσει
τους υφιστάµενους του να διαπράξουν µια πράξη που προβλέπει αυτός ο νόµος τιµωρείται ως
δράστης της πράξης που τελέστηκε από τον υφιστάµενο. Η § 13 υποπαρ. 2 του (γερµ.)
Ποινικού Κώδικα δεν έχει εφαρµογή στην περίπτωση αυτή.

(2) Με στρατιωτικό διοικητή εξοµοιώνεται κάθε πρόσωπο που σε µια στρατιωτική µονάδα
κατέχει ουσιαστική εξουσία να διατάσσει ή να διοικεί και να ασκεί έλεγχο. Με πολιτικό
προϊστάµενο εξοµοιώνεται κάθε πρόσωπο που σε ένα πολιτικό οργανισµό ή σε µια
επιχείρηση ασκεί ουσιαστική εξουσία διοίκησης και έλεγχο.

§ 5

Απαράγραπτο
Η δίωξη των κακουργηµάτων2 που προβλέπονται σε αυτόν το νόµο και η εκτέλεση των
ποινών που επιβλήθηκαν λόγω αυτών δεν υπόκεινται σε παραγραφή.

      Μέρος δεύτερο

Εγκλήµατα εναντίον του διεθνούς δικαίου

Τµήµα 1

Γενοκτονία και εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας

§ 6

Γενοκτονία
(1) Όποιος µε πρόθεση να καταστρέψει εν όλω ή εν µέρει εθνική, φυλετική, θρησκευτική και
εθνοτική οµάδα ως τέτοια,

                                                     

2 Βλ. υποσ. 1.
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1. θανατώνει µέλος της οµάδας αυτής,

2. προξενεί βαριές σωµατικές ή ψυχικές βλάβες σε µέλος της οµάδας αυτής, ιδίως
τέτοιες του είδους που περιγράφεται στην § 226 (γερµ.) Ποινικού Κώδικα,

3. επιβάλλει στην οµάδα συνθήκες ζωής που είναι ικανές να προκαλέσουν τη φυσική
εξόντωση της εν όλω ή εν µέρει,

4. επιβάλλει µέτρα που αποβλέπουν στην παρεµπόδιση των γεννήσεων εντός της
οµάδας,

5. µεταφέρει βίαια παιδιά της µιας οµάδας σε άλλη οµάδα,

τιµωρείται µε ποινή ισόβιας στέρησης της ελευθερίας.

(2) Σε µικρότερης βαρύτητας περιπτώσεις της υποπαρ. 1 αριθµ. 2 έως 5 επιβάλλεται ποινή
στέρησης της ελευθερίας τουλάχιστον πέντε ετών.

§ 7

Εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας
(1) Όποιος στο πλαίσιο εκτεταµένης ή συστηµατικής επίθεσης κατά του άµαχου πληθυσµού

1. θανατώνει άλλον άνθρωπο,

2. µε πρόθεση να καταστρέψει έναν πληθυσµό εν όλω ή εν µέρει, επιβάλλει στο σύνολο
ή σε τµήµατα αυτού συνθήκες διαβίωσης που είναι ικανές να προκαλέσουν τη
συνολική ή µερική καταστροφή του,

3. ασκεί εµπορία ανθρώπων, ιδιαίτερα γυναικών ή παιδιών ή υποδουλώνει µε άλλον
τρόπο κάποιον ή αντιποιείται ένα δικαίωµα ιδιοκτησίας επ’ αυτού,

4. εκτοπίζει ανθρώπους που βρίσκονται νόµιµα σε µια περιοχή ή τους µετακινεί βίαια
µεταφέροντας τους κατά παράβαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου µε απέλαση ή
άλλα µέτρα εξαναγκασµού σε άλλο κράτος ή σε άλλη περιοχή,

5. υποβάλλει σε βασανιστήρια άνθρωπο που τελεί υπό την κράτηση του ή µε κάποιο
άλλο τρόπο υπό τον έλεγχο του, προκαλώντας σε αυτόν σηµαντικές σωµατικές ή
ψυχικές βλάβες ή πόνο που δεν είναι απλώς συνέπεια επιτρεπτών κατά το διεθνές
δίκαιο ποινών,

6. υποβάλλει άλλον άνθρωπο σε γενετήσια βία ή τον βιάζει, τον εξαναγκάζει σε πορνεία,
τον υποβάλλει σε στείρωση ή, µε πρόθεση να επηρεάσει την εθνική σύνθεση ενός
πληθυσµού, κρατά υπό περιορισµό µια γυναίκα που κατέστει έγκυος δια της βίας,

7. προκαλεί τη βίαιη εξαφάνιση άλλου ανθρώπου, όταν, µε πρόθεση να του αποστερήσει
την προστασία του νόµου για παρατεταµένο χρονικό διάστηµα,
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α) τον απάγει κατ’ εντολή ή µε τη συναίνεση ενός κράτους ή µιας πολιτικής
οργάνωσης ή του στερεί τη φυσική ελευθερία σε σηµαντικό βαθµό, χωρίς στη
συνέχεια να παρέχονται δίχως αναβολή, σε περίπτωση σχετικών επερωτήσεων,
ακριβείς πληροφορίες για την τύχη του ή τον εντοπισµό του, ή

β) κατ’ εντολή του κράτους ή της πολιτικής οργάνωσης ή κατά παράβαση νοµικής
υποχρέωσης, αρνείται να δώσει χωρίς χρονοτριβή πληροφορίες σχετικά µε την τύχη
και την παραµονή αυτού του προσώπου, του οποίου αφαιρέθηκε η φυσική ελευθερία
υπό τις προϋποθέσεις του στοιχείου α΄ ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες σχετικά,

8. προκαλεί σε άλλον άνθρωπο βαριές σωµατικές ή ψυχικές βλάβες, ιδίως του είδους
που προβλέπεται στην § 226 (γερµ.) Ποινικού Κώδικα,

9. αφαιρεί σε σηµαντικό βαθµό τη φυσική ελευθερία ενός ανθρώπου κατά παράβαση
των γενικών κανόνων του διεθνούς δικαίου,

10. διώκει µια αναγνωρίσιµη οµάδα ή κοινότητα, µε το να της στερεί θεµελιώδη
ανθρώπινα δικαιώµατα ή να τα περιορίζει σηµαντικά για πολιτικούς, φυλετικούς,
εθνικούς, εθνοτικούς, πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς λόγους, για λόγους φύλου ή για
άλλους λόγους που χαρακτηρίζονται ως ανεπίτρεπτοι κατά τους γενικούς κανόνες του
διεθνούς δικαίου,

τιµωρείται στις περιπτώσεις των αριθµ. 1 και 2 µε ποινή ισόβιας στέρησης της ελευθερίας,
στις περιπτώσεις των αριθµ. 3 έως 7 µε ποινή στέρησης της ελευθερίας τουλάχιστον πέντε
ετών και στις περιπτώσεις των αριθµ. 8 έως 10 µε ποινή στέρησης της ελευθερίας
τουλάχιστον τριών ετών.

(2) Σε µικρότερης βαρύτητας περιπτώσεις της υποπαρ. 1 αριθµ. 2 προβλέπεται ποινή
στέρησης της ελευθερίας τουλάχιστον πέντε ετών, σε µικρότερης βαρύτητας περιπτώσεις της
υποπαρ. 1 αριθµ. 3 έως 7 ποινή στέρησης της ελευθερίας τουλάχιστον δύο ετών και σε
µικρότερης βαρύτητας περιπτώσεις της υποπαρ. 1 αριθµ. 8 και 9 ποινή στέρησης της
ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους.

(3) Αν ο δράστης προκαλέσει κατά την τέλεση µιας πράξης σύµφωνα µε την υποπαρ. 1 αριθµ.
3 έως 10 το θάνατο ανθρώπου, ορίζεται στις περιπτώσεις της υποπαρ. 1 αριθµ. 3 έως 7 ποινή
ισόβιας στέρησης της ελευθερίας ή στέρησης της ελευθερίας τουλάχιστον δέκα ετών και στις
περιπτώσεις της υποπαρ. 1 αριθµ. 8 έως 10 ποινή στέρησης της ελευθερίας τουλάχιστον πέντε
ετών.

(4) Σε µικρότερης βαρύτητας περιπτώσεις της υποπαρ. 3 προβλέπεται για πράξεις της
υποπαρ. 1 αριθµ. 3 έως 7 ποινή στέρησης της ελευθερίας τουλάχιστον πέντε ετών και για
πράξεις της υποπαρ. 1 αριθµ. 8 έως 10 ποινή στέρησης της ελευθερίας τουλάχιστον τριών
ετών.

(5) Όποιος διαπράττει ένα έγκληµα της υποπαρ. 1 µε πρόθεση να διατηρήσει ένα
θεσµοθετηµένο καθεστώς συστηµατικής καταπίεσης και κυριάρχησης µιας φυλετικής οµάδας
επί κάποιας άλλης τιµωρείται µε ποινή στέρησης της ελευθερίας τουλάχιστον πέντε ετών,
εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται µε βαρύτερη ποινή κατά την υποπαρ. 1 ή την υποπαρ. 3. Σε
περιπτώσεις µικρότερης βαρύτητας ορίζεται ποινή στέρησης της ελευθερίας τουλάχιστον
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τριών ετών, εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται µε βαρύτερη ποινή κατά την υποπαρ. 2 ή την
υποπαρ. 4.

Τµήµα 2

Εγκλήµατα πολέµου

§ 8

Εγκλήµατα πολέµου κατά προσώπων
(1) Όποιος σε σχέση µε διεθνή ή µη διεθνή ένοπλη σύρραξη

1. θανατώνει πρόσωπο που πρέπει να προστατεύεται κατά το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

2. συλλαµβάνει ως όµηρο πρόσωπο που πρέπει να προστατεύεται κατά το διεθνές
ανθρωπιστικό δίκαιο,

3. υποβάλλει σε βάναυση ή απάνθρωπη µεταχείριση πρόσωπο που πρέπει να προστατεύεται
κατά το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, µε το να του προκαλεί σηµαντικές σωµατικές ή
ψυχικές βλάβες ή πόνο, ιδιαίτερα µε βασανιστήρια ή ακρωτηριασµό,

4. υποβάλλει σε γενετήσια βία ή βιάζει πρόσωπο που πρέπει να προστατεύεται κατά το
διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, το εξαναγκάζει στην πορνεία, του στερεί την αναπαραγωγική
ικανότητα ή, µε πρόθεση να επηρεάσει την εθνική σύνθεση ενός πληθυσµού, κρατά υπό
περιορισµό γυναίκα που κατέστει έγκυος δια της βίας,

5. στρατολογεί παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών ή τα ενσωµατώνει στις ένοπλες δυνάµεις ή
σε ένοπλες οµάδες ή τα χρησιµοποιεί για ενεργό συµµετοχή σε εχθροπραξίες,

6. εκτοπίζει ή µετακινεί βίαια πρόσωπα που προστατεύονται σύµφωνα µε το διεθνές
ανθρωπιστικό δίκαιο και βρίσκεται νόµιµα σε µια περιοχή, µεταφέροντας τα σε άλλο κράτος
ή σε άλλη περιοχή µε απέλαση ή µε άλλες πράξεις εξαναγκασµού κατά παράβαση των
γενικών κανόνων του διεθνούς δικαίου,

7. επιβάλλει σε πρόσωπο που πρέπει να προστατεύεται σύµφωνα µε το διεθνές ανθρωπιστικό
δίκαιο σηµαντική ποινή, ιδίως την ποινή του θανάτου ή της στέρησης της ελευθερίας, ή την
εκτελεί, χωρίς το πρόσωπο αυτό να έχει καταδικαστεί σε αµερόληπτη τακτική δίκη που
παρέχει όλες τις κατά το διεθνές δίκαιο απαραίτητες δικαιικές εγγυήσεις,

8. προκαλεί κίνδυνο ζωής ή σοβαρής βλάβης της υγείας σε πρόσωπο που προστατεύεται
σύµφωνα µε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

α) πραγµατοποιώντας σε αυτό πειράµατα, στα οποία προηγουµένως δεν συναίνεσε
ελεύθερα και ρητά ή τα οποία ούτε είναι ιατρικά αναγκαία ούτε διεξάγονται προς το
συµφέρον του,

β) αφαιρώντας από ένα τέτοιο πρόσωπο ιστούς ή όργανα µε σκοπό τη µεταµόσχευση,
εφόσον δεν πρόκειται για την αφαίρεση αίµατος ή δέρµατος για θεραπευτικούς σκοπούς
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σύµφωνα µε τους γενικά αναγνωρισµένους κανόνες της ιατρικής επιστήµης και το
πρόσωπο δεν συναίνεσε προηγουµένως ελεύθερα και ρητά, ή

γ) εφαρµόζοντας σε ένα τέτοιο πρόσωπο µη αναγνωρισµένες θεραπευτικές µεθόδους,
χωρίς αυτό να είναι ιατρικά αναγκαίο και το πρόσωπο να έχει προηγουµένως συναινέσει
ελεύθερα και ρητά, ή

9. υποβάλλει σε εξευτελιστική ή ταπεινωτική µεταχείριση πρόσωπο που προστατεύεται
σύµφωνα µε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο

τιµωρείται στις περιπτώσεις του αριθµ. 1 µε ποινή ισόβιας στέρησης της ελευθερίας, στις
περιπτώσεις του αριθµ. 2 µε ποινή στέρησης της ελευθερίας τουλάχιστον πέντε ετών, στις
περιπτώσεις των αριθµ. 3 έως 5 µε ποινή στέρησης της ελευθερίας τουλάχιστον τριών ετών,
στις περιπτώσεις των αριθµ. 6 έως 8 µε ποινή στέρησης της ελευθερίας τουλάχιστον δύο ετών
και στις περιπτώσεις του αριθµ. 9 µε ποινή στέρησης της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους.

(2) Όποιος σε σχέση µε διεθνή ή µη διεθνή ένοπλη σύρραξη τραυµατίζει µέλος των
αντίπαλων ενόπλων δυνάµεων ή µαχητή της αντίπαλης πλευράς, αφότου αυτό παραδόθηκε
άνευ όρων ή βρίσκεται µε άλλο τρόπο εκτός µάχης, τιµωρείται µε ποινή στερητική της
ελευθερίας τουλάχιστον τριών χρόνων.

(3) Όποιος σε σχέση µε διεθνή ένοπλη σύρραξη

1. κρατά ένα προστατευόµενο πρόσωπο µε την έννοια της υποπαρ. 6 αριθµ. 1  φυλακισµένο
παράνοµα ή επιβραδύνει αδικαιολόγητα την επιστροφή του στην πατρίδα

2. µεταφέρει ως µέλος δύναµης κατοχής ένα µέρος του πληθυσµού της στην περιοχή που
τελεί υπό κατοχή,

3. εξαναγκάζει ένα σύµφωνα µε την υποπαρ. 6 αριθµ. 1 προστατευόµενο πρόσωπο µε
σωµατική βία ή µε την απειλή ενός αισθητού κακού να υπηρετήσει τις ένοπλες δυνάµεις µιας
εχθρικής δύναµης ή

4. εξαναγκάζει µέλος αντίπαλης οµάδας µε σωµατική βία ή µε την απειλή αισθητού κακού να
συµµετάσχει σε εχθροπραξίες κατά της χώρας του,

τιµωρείται µε ποινή στέρησης της ελευθερίας τουλάχιστον δύο ετών.

(4) Αν ο δράστης προκαλέσει µε µια πράξη της υποπαρ. 1 αριθµ. 2 έως 6 το θάνατο του
θύµατος, επιβάλλεται στις περιπτώσεις της υποπαρ. 1 αριθµ. 2 ποινή ισόβιας στέρησης της
ελευθερίας ή ποινή στέρησης της ελευθερίας τουλάχιστον δέκα ετών, στις περιπτώσεις της
υποπαρ. 1 αριθµ. 3 έως 5 ποινή στέρησης της ελευθερίας τουλάχιστον πέντε ετών, στις
περιπτώσεις της υποπαρ. 1 αριθµ. 6 ποινή στέρησης της ελευθερίας τουλάχιστον τριών ετών.
Αν µια πράξη της υποπαρ. 1 αριθµ. 8 οδηγεί σε θάνατο ή σε σοβαρή βλάβη της υγείας,
επιβάλλεται ποινή στέρησης της ελευθερίας τουλάχιστον τριών ετών.

(5) Σε µικρότερης βαρύτητας περιπτώσεις της υποπαρ. 1 αριθµ. 2 επιβάλλεται ποινή
στέρησης της ελευθερίας τουλάχιστον δύο χρόνων, σε µικρότερης βαρύτητας περιπτώσεις της
υποπαρ. 1 αριθµ. 3 και 4 και της υποπαρ. 2 προβλέπεται ποινή στέρησης της ελευθερίας
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τουλάχιστον ενός έτους, σε µικρότερης βαρύτητας περιπτώσεις της υποπαρ. 1 αριθµ. 6 και
της υποπαρ. 3 αριθµ. 1 προβλέπεται ποινή στέρησης της ελευθερίας έξι µηνών έως πέντε
ετών.

(6) Πρόσωπα που πρέπει να προστατεύονται σύµφωνα µε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο
είναι

1. σε διεθνείς ένοπλες συρράξεις: προστατευόµενα πρόσωπα σύµφωνα µε τη Σύµβαση της
Γενεύης και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι (συνηµµένο σε αυτόν το νόµο), ιδίως τραυµατίες,
άρρωστοι, ναυαγοί, αιχµάλωτοι πολέµου και άµαχος πληθυσµός;

2. σε µη διεθνείς ένοπλες συρράξεις: τραυµατίες, άρρωστοι, ναυαγοί, καθώς επίσης πρόσωπα
που δεν λαµβάνουν µέρος άµεσα στις εχθροπραξίες και βρίσκονται στην εξουσία του
αντίπαλου µέρους;

3. σε διεθνείς και µη διεθνείς ένοπλες συρράξεις: µέλη των ενόπλων δυνάµεων και µαχητές
της αντίπαλης πλευράς, οι οποίοι έχουν παραδώσει τα όπλα ή είναι µε άλλο τρόπο
ανυπεράσπιστοι.

§ 9

Εγκλήµατα πολέµου κατά της ιδιοκτησίας και άλλων δικαιωµάτων
(1) Όποιος σε σχέση µε διεθνή ή µη διεθνή ένοπλη σύρραξη λεηλατεί ή, χωρίς αυτό να
επιβάλλεται από τις ανάγκες της ένοπλης σύρραξης, καταστρέφει µε άλλο τρόπο, κατά
παράβαση των επιταγών του διεθνούς δικαίου, αντικείµενα της εχθρικής πλευράς, που
βρίσκονται στην κατοχή της δικής του πλευράς, σε σηµαντική έκταση, τα οικειοποιείται ή τα
κατάσχει, τιµωρείται µε ποινή στερητική της ελευθερίας έως δέκα έτη.

(2) Όποιος σε σχέση µε διεθνή ένοπλη σύρραξη κηρύσσει αντίθετα προς το διεθνές δίκαιο
την κατάργηση ή την αναστολή δικαιωµάτων ή απαιτήσεων όλων ή ενός σηµαντικού µέρους
των υπηκόων της αντίπαλης πλευράς ή το απαράδεκτο της άσκησης τους ενώπιον
δικαστηρίου, τιµωρείται µε ποινή στερητική της ελευθερίας ενός έως δέκα ετών.

§ 10

Εγκλήµατα πολέµου εναντίον ανθρωπιστικών επιχειρήσεων και
εµβληµάτων

(1) Όποιος σε σχέση µε διεθνή ή µη διεθνή ένοπλη σύρραξη

1. στρέφει επίθεση εναντίον προσώπων, εγκαταστάσεων, υλικού, µονάδων ή οχηµάτων που
συµµετέχουν σε αποστολή ανθρωπιστικής βοηθείας ή σε ειρηνευτική αποστολή σύµφωνα µε
το Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, για όσο διάστηµα δικαιούνται την προστασία που παρέχεται
σε αµάχους και πολιτικά αντικείµενα σύµφωνα µε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, ή

2. στρέφει επίθεση εναντίον προσώπων, κτιρίων, υλικού, υγειονοµικών µονάδων και
υγειονοµικών µέσων µεταφοράς που φέρουν τα διακριτικά εµβλήµατα των Συµβάσεων της
Γενεύης σύµφωνα µε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,
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τιµωρείται µε ποινή στέρησης της ελευθερίας τουλάχιστον τριών ετών. Σε περιπτώσεις
µικρότερης βαρύτητας, ιδιαίτερα όταν η επίθεση δεν πραγµατοποιείται µε στρατιωτικά µέσα,
προβλέπεται ποινή στέρησης της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους.

(2) Όποιος στο πλαίσιο διεθνούς ή µη διεθνούς ένοπλης σύρραξης χρησιµοποιεί κατά µη
προσήκοντα τρόπο τα διακριτικά εµβλήµατα των Συµβάσεων της Γενεύης, τη σηµαία
ανακωχής ή τη σηµαία, τα στρατιωτικά διακριτικά ή τη στολή του εχθρού ή των Ηνωµένων
Εθνών και µε αυτόν τον τρόπο προκαλεί το θάνατο ή το βαρύ τραυµατισµό ανθρώπου (§ 226
γερµ. Ποινικού Κώδικα), τιµωρείται µε ποινή στέρησης της ελευθερίας τουλάχιστον πέντε
ετών.

§ 11

Εγκλήµατα πολέµου που συνίστανται στη χρήση απαγορευµένων µεθόδων
διεξαγωγής πολέµου

(1) Όποιος σε σχέση µε διεθνή ή µη διεθνή ένοπλη σύρραξη

1. στρέφει µε στρατιωτικά µέσα επίθεση εναντίον του άµαχου πληθυσµού ως τέτοιου ή
εναντίον αµάχων ατοµικά που δεν συµµετέχουν άµεσα στις εχθροπραξίες,

2. στρέφει µε στρατιωτικά µέσα επίθεση εναντίον πολιτικών αντικειµένων, για όσο διάστηµα
αυτά υπόκεινται ως τέτοια στην προστασία του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ιδίως
κτιρίων αφιερωµένων στη θρησκεία, στην παιδεία, στην τέχνη, στην επιστήµη ή σε
αγαθοεργούς σκοπούς, ιστορικών µνηµείων, νοσοκοµείων και χώρων συγκέντρωσης
ασθενών και τραυµατιών, ανυπεράσπιστων πόλεων, χωριών, κατοικήσιµων περιοχών ή
κτιρίων ή αποστρατιωτικοποιηµένων ζωνών, καθώς επίσης εγκαταστάσεων και εξοπλισµών
που εγκλείουν επικίνδυνες δυνάµεις,

3. στρέφει µε στρατιωτικά µέσα επίθεση και αναµένει µε βεβαιότητα ότι αυτή θα προκαλέσει
το θάνατο ή τον τραυµατισµό αµάχων ή τη ζηµία πολιτικών αντικειµένων σε δυσανάλογη
έκταση προς το συνολικά αναµενόµενο, συγκεκριµένο και άµεσο στρατιωτικό όφελος,

4. χρησιµοποιεί ένα πρόσωπο που πρέπει να προστατεύεται κατά το διεθνές ανθρωπιστικό
δίκαιο ως ασπίδα προστασίας, για να αποτρέψει τον αντίπαλο από πολεµικές ενέργειες
εναντίον συγκεκριµένων στόχων,

5. προκαλεί τη λιµοκτονία του άµαχου πληθυσµού ως µέθοδο διεξαγωγής πολέµου,
αποστερώντας τον από τα αναγκαία προς επιβίωση αντικείµενα ή την εσκεµµένη
παρεµπόδιση της παροχής προµηθειών κατά παράβαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου,

6. κηρύσσει ή απειλεί ως διοικητής ότι δεν θα υπάρξει έλεος, ή

7. θανατώνει ή τραυµατίζει µε δόλια τεχνάσµατα άτοµα που ανήκουν στις αντίπαλες ένοπλες
δυνάµεις ή µαχητές της αντίπαλης πλευράς,

τιµωρείται µε ποινή στέρησης της ελευθερίας τουλάχιστον τριών ετών. Σε µικρότερης
βαρύτητας περιπτώσεις του αριθµ. 2 προβλέπεται ποινή στέρησης της ελευθερίας
τουλάχιστον ενός έτους.
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(2) Αν ο δράστης µε µια πράξη της υποπαρ. 1 αριθµ. 1 έως 6 προκαλεί το θάνατο ή το
σοβαρό τραυµατισµό ενός αµάχου (§ 226 γερµ. Ποινικού Κώδικα) ή ενός προσώπου που
πρέπει να προστατεύεται σύµφωνα µε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τιµωρείται µε ποινή
στέρησης της ελευθερίας τουλάχιστον πέντε ετών. Αν ο δράστης προκαλεί µε πρόθεση το
θάνατο, η ποινή στέρησης της ελευθερίας δεν είναι κατώτερη των δέκα ετών.

(3) Όποιος σε συνάρτηση µε µια διεθνή ένοπλη σύρραξη διεξάγει επίθεση µε στρατιωτικά
µέσα και αναµένει µε βεβαιότητα ότι η επίθεση θα προκαλέσει εκτεταµένες, µακροπρόθεσµες
και σοβαρές ζηµιές στο φυσικό περιβάλλον, οι οποίες είναι δυσανάλογες προς το συνολικά
αναµενόµενο συγκεκριµένο και άµεσο στρατιωτικό όφελος, τιµωρείται µε ποινή στέρησης
της ελευθερίας τουλάχιστον τριών ετών.

§ 12

Εγκλήµατα πολέµου που συνίστανται στη χρήση απαγορευµένων µέσων
διεξαγωγής πολέµου

(1) Όποιος σε σχέση µε διεθνή ή µη διεθνή ένοπλη σύρραξη

1. κάνει χρήση δηλητηρίου ή δηλητηριωδών όπλων

2. κάνει χρήση βιολογικών ή χηµικών όπλων ή

3. κάνει χρήση σφαιρών που διασκορπίζονται εύκολα στο ανθρώπινο σώµα ή εκρήγνυνται,
ιδιαίτερα σφαιρών µε σκληρό περίβληµα, που δεν καλύπτει πλήρως τη βολίδα ή που έχει
εγκοπές,

τιµωρείται µε ποινή στέρησης της ελευθερίας τουλάχιστον τριών ετών.

(2) Αν ο δράστης προκαλεί µε µια πράξη της υποπαρ. 1 το θάνατο ή το βαρύ τραυµατισµό
άµαχου προσώπου (§ 226 γερµ. Ποινικού Κώδικα) ή προσώπου που χρήζει προστασίας
σύµφωνα µε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τιµωρείται µε ποινή στέρησης της ελευθερίας
τουλάχιστον πέντε ετών. Αν ο δράστης προκαλεί το θάνατο µε πρόθεση, τιµωρείται µε ισόβια
στέρηση της ελευθερίας ή µε ποινή στέρησης της ελευθερίας τουλάχιστον δέκα ετών.

Τµήµα 3

Λοιπά αδικήµατα

§ 13

Παράβαση καθήκοντος επιτήρησης
(1) Ένας στρατιωτικός διοικητής, ο οποίος παραλείπει µε πρόθεση ή από αµέλεια να
επιτηρήσει µε προσήκοντα τρόπο έναν υφιστάµενο που υπάγεται στη διοίκηση ή στον
ουσιαστικό έλεγχο του, τιµωρείται λόγω παραβίασης του καθήκοντος επιτήρησης, αν ο
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υφιστάµενος διαπράξει µια πράξη που προβλέπεται σε αυτόν το νόµο, η επέλευση της οποίας
ήταν ευδιάκριτη στο διοικητή και την οποία αυτός θα µπορούσε να είχε παρεµποδίσει.

(2) Ένας πολιτικός προϊστάµενος, ο οποίος παραλείπει µε πρόθεση ή από αµέλεια να
επιτηρήσει επαρκώς έναν υφιστάµενο που υπάγεται στο πεδίο εξουσίας ή στον ουσιαστικό
έλεγχο του, τιµωρείται για παραβίαση του καθήκοντος επιτήρησης, αν ο υφιστάµενος
διαπράξει µια πράξη που διώκεται σύµφωνα µε αυτόν το νόµο, η επέλευση της οποίας ήταν
άνευ άλλου εµφανής στον προϊστάµενο και την οποία αυτός θα µπορούσε να είχε
παρεµποδίσει.

(3) Η § 4 υποπαρ. 2 εφαρµόζεται ανάλογα.

(4) Η µε πρόθεση παράβαση του καθήκοντος επιτήρησης τιµωρείται µε ποινή στέρησης της
ελευθερίας τουλάχιστον πέντε ετών, η παράβαση από αµέλεια τιµωρείται µε ποινή στέρησης
της ελευθερίας έως τρία έτη.

§ 14

Παράλειψη αναγγελίας µιας αξιόποινης πράξης
(1) Ένας στρατιωτικός διοικητής ή ένας πολιτικός προϊστάµενος που παραλείπει να
αναγγείλει χωρίς καθυστέρηση µια πράξη αυτού του νόµου, που διέπραξε ένας υφιστάµενος
του, στην αρµόδια για την έρευνα και τη δίωξη τέτοιων πράξεων αρχή, τιµωρείται µε ποινή
στέρησης της ελευθερίας έως πέντε έτη.

(2) Η § 4 υποπαρ. 2 εφαρµόζεται ανάλογα.

Συνηµµένα

(εις § 8 υποπαρ. 6 αριθµ. 1)

Οι Συµβάσεις της Γενεύης υπό την έννοια αυτού του νόµου είναι:

-Ι. Σύµβαση της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 περί βελτιώσεως της τύχης των
τραυµατιών και ασθενών των εν εκστρατεία ενόπλων δυνάµεων (BGBl. 1954 II S.
781, 783),

-IΙ. Σύµβαση της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 περί βελτιώσεως της τύχης
των τραυµατιών, ασθενών και ναυαγών των κατά θάλασσα ενόπλων δυνάµεων
(BGBl. 1954 II S. 781, 813),

-ΙΙΙ. Σύµβαση της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 περί µεταχειρίσεως των
αιχµαλώτων πολέµου (BGBl. 1954 II S. 781, 838) και

-ΙV. Σύµβαση της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 περί προστασίας του άµαχου
πληθυσµού εν καιρώ πολέµου (BGBl. 1954 II S. 781, 917)

Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο υπό την έννοια αυτού του νόµου είναι το:
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Πρόσθετο Πρωτόκολλο των Συµβάσεων της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 για την
προστασία των θυµάτων διεθνών ένοπλων συρράξεων (Πρωτόκολλο Ι) της 8ης Ιουνίου 1977
(BGBl. 1990 II S. 1550, 1551).

Άρθρο 2

Αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα

Ο Ποινικός Κώδικας στη µορφή που δηµοσιεύτηκε την 13η Νοεµβρίου 1998 (BGBl. I S.
3322) και τροποποιήθηκε για τελευταία φορά µε το άρθρο 11 αριθµ. 13 του νόµου της 20ης

Ιουνίου 2002 (BGBl. I S. 1946), τροποποιείται κατά τα ακόλουθα:

1. Στον πίνακα περιεχοµένων διατυπώνονται τα στοιχεία σχετικά µε τις §§ 220 και 220a
όπως ακολούθως:

„§§ 220 και 220a (εκπίπτουν)“.

2. Η § 6 αριθµ. 1 καταργείται.

3. Στην § 78 υποπαρ. 2 διαγράφονται οι λέξεις „σύµφωνα µε την § 220a (γενοκτονία)
και“.

4. Στην § 79 υποπαρ. 2 διαγράφονται οι λέξεις „ποινές λόγω γενοκτονίας (§ 220a) και
από“.

5. Στην § 126 υποπαρ. 1 αριθµ. 2 οι λέξεις „φόνος, ανθρωποκτονία ή γενοκτονία (§ 211,
212 ή 220a)“ αντικαθίστανται µε τις λέξεις „φόνος (§ 211), ανθρωποκτονία (§ 212) ή
γενοκτονία (§ 6 του ∆ιεθνούς Ποινικού Κώδικα) ή έγκληµα κατά της ανθρωπότητας (§ 7
του ∆ιεθνούς Ποινικού Κώδικα) ή έγκληµα πολέµου (§§ 8, 9, 10, 11 ή 12 του ∆ιεθνούς
Ποινικού Κώδικα)“.

6. Στην § 129a υποπαρ. 1 αριθµ. 1 οι λέξεις „φόνος, ανθρωποκτονία ή γενοκτονία (§ 211,
212 ή 220a)“ αντικαθίστανται µε τις λέξεις „φόνος (§ 211) ή ανθρωποκτονία (§ 212) ή
γενοκτονία (§ 6 του ∆ιεθνούς Ποινικού Κώδικα) ή έγκληµα κατά της ανθρωπότητας (§ 7
του ∆ιεθνούς Ποινικού Κώδικα) ή έγκληµα πολέµου (§§ 8, 9, 10, 11 ή 12 του ∆ιεθνούς
Ποινικού Κώδικα)“.

7. Στην § 130 υποπαρ. 3 το στοιχείο „§ 220a υποπαρ. 1“ αντικαθίσταται µε τις λέξεις „§
6 ∆ΠΚ“.

8. Στην § 138 υποπαρ. 1 αριθµ. 6 οι λέξεις „φόνου, ανθρωποκτονίας ή γενοκτονίας (§§
211, 212 ή 220a)“ αντικαθίστανται µε τις λέξεις „φόνου (§ 211), ανθρωποκτονίας (§
212) ή γενοκτονίας (§ 6 του ∆ιεθνούς Ποινικού Κώδικα) ή εγκλήµατος κατά της
ανθρωπότητας (§ 7 του ∆ιεθνούς Ποινικού Κώδικα) ή εγκλήµατος πολέµου (§§ 8, 9, 10,
11 ή 12 του ∆ιεθνούς Ποινικού Κώδικα )“.
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9. Στην § 139 υποπαρ. 3 αριθµ. 2 το στοιχείο „§ 220a υποπαρ. 1 αριθµ. 1“
αντικαθίσταται µε τις λέξεις „§ 6 υποπαρ. 1 αριθµ. 1 του ∆ιεθνούς Ποινικού Κώδικα ή
έγκληµα κατά της ανθρωπότητας στις περιπτώσεις της § 7 υποπαρ. 1 αριθµ. 1 του
∆ιεθνούς Ποινικού Κώδικα ή έγκληµα πολέµου στις περιπτώσεις της § 8 υποπαρ. 1
αριθµ. 1 του ∆ιεθνούς Ποινικού Κώδικα“.

10. Η § 220a καταργείται.

Άρθρο 3

Αλλαγές στον Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας

Ο Κώδικας Ποινικής ∆ικονοµίας στη µορφή της δηµοσίευσης του την 7η Απριλίου 1987
(BGBl. S. 1074, 1319), που τροποποιήθηκε για τελευταία φορά µε το άρθρο 3 του νόµου της
21ης Ιουνίου 2002 (BGBl. Ι S. 2144), τροποποιείται κατά τα ακόλουθα:

1. Στην § 100a εδ. 1 αριθµ. 2 οι λέξεις „ένα φόνο, µια ανθρωποκτονία ή µια γενοκτονία
(§§ 211, 212 ή 220a του γερµ. Ποινικού Κώδικα)“ αντικαθίστανται µε τις λέξεις „ένα
φόνο, µια ανθρωποκτονία (§§ 211, 212 του γερµ. Ποινικού Κώδικα) ή µια γενοκτονία (§
6 του ∆ιεθνούς Ποινικού Κώδικα).

2. Στην § 100c υποπαρ. 1 αριθµ. 3 στοιχείο α’ οι λέξεις „ένα φόνο, µια ανθρωποκτονία ή
µια γενοκτονία (§§ 211, 212 ή 220a του γερµ. Ποινικού Κώδικα)“ αντικαθίστανται µε τις
λέξεις „ένα φόνο, µια ανθρωποκτονία (§§ 211, 212 του γερµ. Ποινικού Κώδικα) ή µια
γενοκτονία (§ 6 του ∆ιεθνούς Ποινικού Κώδικα).

3. Στην § 112 υποπαρ. 3 µετά τις λέξεις „µιας αξιόποινης πράξης σύµφωνα µε“
προστίθενται οι λέξεις „§ 6 υποπαρ. 1 αριθµ. 1 του ∆ιεθνούς Ποινικού Κώδικα ή“ και
διαγράφονται τα στοιχεία „220a υποπαρ. 1 αριθµ. 1, §§“.

4. Η παρ. § 153c τροποποιείται σύµφωνα µε τα ακόλουθα:

α) Η υποπαρ. 1 τροποποιείται ως ακολούθως:

αα) Στον αριθµό 2 το κόµµα αντικαθίσταται µε µια τελεία.

ββ) Μετά τον αριθµό 2 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

„ Για πράξεις που είναι αξιόποινες σύµφωνα µε το ∆ιεθνή Ποινικό Κώδικα ισχύει η §
153f.“

γγ) Ο µέχρι τώρα αριθµός 3 γίνεται υποπαράγραφος 2 και µετά το σύµβολο της
παραγράφου προστίθενται οι λέξεις „Ο Εισαγγελέας µπορεί να απόσχει από τη δίωξη
µιας πράξης,“.

β) Οι µέχρι τώρα υποπαρ. 2 έως 4 γίνονται υποπαρ. 3 έως 5.

5. Μετά την § 153e προστίθεται η ακόλουθη διάταξη § 153f:
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„§ 153f

(1) Ο Εισαγγελέας µπορεί να απόσχει από τη δίωξη µιας πράξης, η οποία είναι αξιόποινη
σύµφωνα µε τις §§ 6 έως 14 του ∆ιεθνούς Ποινικού Κώδικα, στις περιπτώσεις της §
153c υποπαρ. 1 αριθµ. 1 και 2, αν ο κατηγορούµενος δεν βρίσκεται στην ηµεδαπή και η
παραµονή του στην ηµεδαπή επίσης δεν αναµένεται. Αν στις περιπτώσεις της § 153c
υποπαρ. 1 αριθµ. 1 ο κατηγορούµενος είναι γερµανός, αυτό ισχύει µόνο όταν η πράξη
διώκεται από ένα διεθνές δικαστήριο ή από ένα κράτος, στην επικράτεια του οποίου
διαπράχθηκε η πράξη ή του οποίου υπήκοος τραυµατίστηκε µε την πράξη.

(2) Ο Εισαγγελέας µπορεί να απόσχει από τη δίωξη µιας πράξης, που είναι αξιόποινη
σύµφωνα µε τις §§ 6 έως 14 του ∆ιεθνούς Ποινικού Κώδικα, ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις
της § 153c υποπαρ. 1 αριθµ. 1 και 2, όταν

1. δεν υφίσταται κατηγορία σε βάρος Γερµανού για την πράξη,

2. η πράξη δεν διαπράχθηκε σε βάρος Γερµανού,

3. κανένας ύποπτος για την πράξη δεν βρίσκεται στην ηµεδαπή και επίσης µια τέτοια
παραµονή δεν αναµένεται και

4. η πράξη διώκεται από ένα διεθνές δικαστήριο ή από ένα κράτος, στην επικράτεια του
οποίου διαπράχθηκε η πράξη ή του οποίου υπήκοος είναι ο ύποπτος για την πράξη ή του
οποίου υπήκοος τραυµατίστηκε µε την πράξη.

Το ίδιο ισχύει, όταν ένας αλλοδαπός που κατηγορείται για µια πράξη που διαπράχθηκε
στο εξωτερικό βρίσκεται στην ηµεδαπή, αλλά πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδ. 1
αριθµ. 2 και 4 και η παράδοση στο διεθνές δικαστήριο ή η έκδοση στο κράτος που ασκεί
τη δίωξη επιτρέπεται και επιδιώκεται.

(3) Αν στις περιπτώσεις των υποπαρ. 1 ή 2 έχει ήδη απαγγελθεί δηµόσια κατηγορία, ο
Εισαγγελέας µπορεί να αποσύρει την κατηγορία σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και να
αναστείλει τη διαδικασία.“

Άρθρο 4

Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων

Στην § 120 υποπαρ. 1 αριθµ. 8 του Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων στη µορφή της
δηµοσίευσης του κατά την 9η Μαΐου 1975 (BGBl. I S. 1077), ο οποίος τροποποιήθηκε για
τελευταία φορά µε το άρθρο 4 του νόµου της 21ης Ιουνίου 2002 (BGBl. I S. 2144), το
στοιχείο „(§ 220a του γερµ. Ποινικού Κώδικα)“ αντικαθίσταται µε το στοιχείο „(§ 6 του
∆ιεθνούς Ποινικού Κώδικα)“.
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Άρθρο 5

Τροποποίηση του νόµου για αλλαγή του εισηγητικού νόµου του Κώδικα
Οργανισµού ∆ικαστηρίων

Στο άρθρ. 2 παρ. 2 εδ. 1 αριθµ. 1 του νόµου για αλλαγή του εισηγητικού νόµου του Κώδικα
Οργανισµού ∆ικαστηρίων της 30ης Σεπτεµβρίου 1977 (BGBl. I S. 1877), ο οποίος
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 του νόµου της 28ης Μαρτίου 1980 (BGBl. I S. 373), οι λέξεις
„φόνος, ανθρωποκτονία ή γενοκτονία (§§ 211, 212, 220a)“ αντικαθίστανται µε τις λέξεις
„φόνος ή ανθρωποκτονία (§§ 211, 212) ή γενοκτονία (§ 6 του ∆ιεθνούς Ποινικού Κώδικα)“.

Άρθρο 6

Αλλαγή του νόµου για τα έγγραφα της Στάζι

Η § 23 υποπαρ. 1 εδ. 1 αριθµ. 1 στοιχείο β’ του νόµου για τα έγγραφα της Στάζι της 20ης

∆εκεµβρίου 1991 (BGBl. I S. 2272), ο οποίος τροποποιήθηκε για τελευταία φορά µε το
άρθρο 3 αριθµ. 3 του νόµου της 20ης ∆εκεµβρίου 2001 (BGBl. I S. 3926), τροποποιείται κατά
τα ακόλουθα:

1. Το στοιχείο „ή 220a“ διαγράφεται.

2. Της πρώτης παύλας προτάσσεται η ακόλουθη παύλα:

„- § 6 του ∆ιεθνούς Ποινικού Κώδικα,“.

Άρθρο 7

Άρση µιας ισχύουσας διάταξης του Ποινικού Κώδικα της Γερµανικής
Λαοκρατικής ∆ηµοκρατίας

Η § 84 του Ποινικού Κώδικα της Γερµανικής Λαοκρατικής ∆ηµοκρατίας -StGB- της 12ης

Ιανουαρίου 1968 στην καινούργια µορφή της 14ης ∆εκεµβρίου 1988 (GBl. 1989 I Nr. 3 S.
33), ο οποίος τροποποιήθηκε µε τον έκτο νόµο για την τροποποίηση του Ποινικού ∆ικαίου
της 29ης Ιουνίου 1990 (GBl. I Nr. 39 S. 526) και εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ σύµφωνα
µε το παράρτηµα ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ θεµατική ενότητα Γ τµήµα Ι αριθµ. 1 του Συµφώνου για την
ενοποίηση της Γερµανίας της 31ης Αυγούστου 1990 σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 του νόµου
της 23ης Σεπτεµβρίου 1990 (BGBl. 1990 II S. 885, 1168), καταργείται.
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Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Ο παρών νόµος τίθεται σε ισχύ την επόµενη µέρα από τη δηµοσίευση του.

Τα προβλεπόµενα από το Σύνταγµα δικαιώµατα του Οµοσπονδιακού Συµβουλίου τηρήθηκαν.

Ο παραπάνω νόµος εκδίδεται µε αυτήν την πράξη. Πρέπει να δηµοσιευτεί στην
οµοσπονδιακή εφηµερίδα των νόµων (BGBl.).

Βερολίνο, την 26η Ιουνίου 2002

Για τον Πρόεδρο της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας

Ο Πρόεδρος του Οµοσπονδιακού Συµβουλίου

Klaus Wowereit

Ο Οµοσπονδιακός Καγκελάριος

Gerhard Schröder

Η οµοσπονδιακή Υπουργός ∆ικαιοσύνης

Däubler-Gmelin


