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  مقدمة  -أوالً  
 مـن   - أمهية مشكلة حاالت االختفاء القسري    متاماً  االحتادية  ا  حكومة أملاني تدرك    -١

 .عادها احلاليةوأبحيث سياقها التارخيي 

ارُتكبت يف أملانيا إبان حكم احلزب الوطين االشتراكي الرهيب حاالت كـثرية            فقد    -٢
. وكانت من بني أوىل احلاالت اليت سجلت من هذا النوع يف العـامل            . من االختفاء القسري  

وتأسست مجهورية أملانيا االحتادية لتكون دولة حرة يسودها القانون؛ تصميماً منـها علـى              
طيعة مع نظام االشتراكية الوطنية والتحول إىل دولة حيظى فيها الفرد باحلماية الكاملة من              قال

 حاالت اختفاء قسري يف مجهورية      حدوث ُيعرفومن هذا املنطلق، مل     . تدخل سلطة الدولة  
 . أملانيا االحتادية منذ إنشائها

وهلذا السبب،  .  العامل بيد أن هذا املوضوع ال يزال حيظى باالهتمام يف كثري من أحناء             -٣
داللة هذه الظاهرة يف تارخيها، علـى       ل إدراكهاصدقت مجهورية أملانيا االحتادية، من منطلق       

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وما انفكت تدعو إىل تطبيقها             
 .يف جمتمع الدول برمته

ادية تقاريرها بعـد إجـراء مـشاورات        وجرت العادة أن تعد مجهورية أملانيا االحت        -٤
   /فعند اإلعداد هلذا التقرير مـثالً، ُعقـد يف أيلـول          .  مع جمموعات اجملتمع املدين    مستفيضة
وركز هذا االجتمـاع    .  اجتماع مع ممثلني من شىت املنظمات غري احلكومية        ٢٠١٢سبتمرب  

 .على حدةحتديداً على مسألة ضرورة أن يعامل االختفاء القسري مبثابة جرمية 

 اإلطار القانوين العام  -ثانياً  

مجهورية أملانيا االحتادية دولة حرة يسودها القانون، وحيظى فيها املواطنون باحلماية             -٥
وللمزيد مـن التفاصـيل     . الكاملة من تعسف الدولة يف معاملتهم واستخدامها القوة ضدهم        

 .ة األساسيالوثيقةكومة االحتادية إىل بشأن هياكل النظام القانوين والقضائي األملاين، حتيل احل

 )غري االتفاقية(املعايري القانونية الوطنية والدولية   -ألف  

 الدستور والقانون اجلنـائي     قواعدعلى مستوى القانون الوطين، يكفل التفاعل بني          -٦
 .منع حتول األفراد إىل ضحايا االختفاء القسري

 )Grundgesetz(القانون األساسي األملـاين      األول من    الفرع األوىل من    املادةوتنص    -٧
 الثانيـة مـن     املادةوتكفل  . على محاية الكرامة اإلنسانية باعتبارها من أمسى القيم الدستورية        

الفرع الثاين من القانون األساسي احلق يف احلياة والسالمة البدنية، وتعلن أيـضاً أن حريـة                
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وكقاعـدة عامـة،    . لكرامة اإلنـسانية   بالتعدي على ا   أبداًسمح  وال يُ . الشخص ال تنتهك  
وفيما خيـص   . رمسيةباالستناد إىل قوانني    ُيسمح بتدخل جوهري يف احلقوق األساسية إال         ال

 الثـاين مـن القـانون       الفرعاجلملة الثالثة من املادة الثانية من       (التدخل يف احلرية الشخصية     
بـضمانات    وثيقاً ربطاًسن نظام قانوين، ويربط ذلك       ب  الدستور صراحة  يقضي،  )األساسي

وجـود   من القانون األساسي، اليت تنص على وجوب         ١٠٤ املادةيف  معززة  رمسية وإجرائية   
وإمجاالً، تكفل هذه األحكام ضمانات حقوق شاملة يف حالـة          .  وقرار قضائي  قانون صريح 

 .احلرمان من احلرية

 : وتنص األحكام املذكورة على ما يلي  -٨

 ١ املادة  )أ(    

مجيع سلطات الدولـة احترامهـا      من واجب   و.  ال تنتهك  نسانكرامة اإل  •
 .ومحايتها

  ٢املادة   )ب(    
. حرية الشخص تنتهك  وال  . ل شخص احلق يف احلياة والسالمة البدنية      كل •

 .للقانونمبوجب جيوز التدخل يف هذه احلقوق إال  وال

  ١٠٤املادة   )ج(    
لإلجراءات   ثاالًقانون رمسي وامت  مبوجب  ال جيوز تقييد حرية الشخص إال        •

وال جيوز أن يتعرض األشخاص احملتجزون ألي إساءة معاملـة          . املبينة فيه 
 .بدنية نفسية أو

وإذا مل يكن   .  بقرار من قاض   احلرية أو استمراره إال   وال جيوز احلرمان من      •
هذا احلرمان مستنداً إىل أمر قضائي، فيجب إصدار قـرار قـضائي دون             

قاء نفسها أن حتتجز أي شخص ملا بعـد         جيوز للشرطة من تل    وال. تأخري
 .وتنظَّم تفاصيل ذلك مبوجب قانون. هناية اليوم الذي يلي االعتقال

ميثُل أمام قاض كل شخص احُتجز احتياطياً لالشتباه يف ارتكابه جرميـة،             •
وذلك يف أجل أقصاه اليوم املوايل العتقاله؛ وخيـربه القاضـي بأسـباب             

ويقوم القاضي،  . جملال لتقدمي اعتراضاته  االعتقال، ويستجوبه، ويفسح له ا    
دون تأخري، إما بإصدار مذكرة اعتقال مكتوبة تبيَّن فيها أسباب االعتقال،           

 .باألمر باإلفراج أو
وُيخطَر دون تأخري أحد أقارب الشخص احملتجز أو من حيظى بثقته بـأي              •

 .قرار قضائي يفرض حرماناً من احلرية أو استمراره
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       . أو عناصـره  /أحكام القانون اجلنـائي االختفـاء القـسري و        ويتناول عدد من      -٩
)  من القـانون اجلنـائي     ٢٣٩الفرع   (األساسيةوفيما يتجاوز جرمية االحتجاز غري القانوين       

)Strafgesetzbuch(       التسبب يف األذى   : ، تشمل هذه األحكام، حبسب شكل ارتكاب اجلرمية
 من القـانون    ٢١٢ و ٢١١الفرعان  (غري العمد   ل  القت/لقتل، ا ) وما يليه  ٢٢٣الفرع  (البدين  
، أو التقـصري يف تيـسري اإلنقـاذ         ) من القـانون اجلنـائي     ٢٢١الفرع  (، اإلمهال   )اجلنائي

وحبسب ظروف كل حالة بعينها، ميكن أن خيـضع         ). من القانون اجلنائي  ) ج(٣٢٣ الفرع(
اختطـاف  (اجلنـائي    من القـانون     ٢٣٥االختفاء القسري للمسؤولية اجلنائية وفقاً للفرع       

من القانون اجلنائي، إذا اقتيد الـضحية إىل         )أ(٢٣٤أو الفرع   ) القاصرين من رعاية الوالدين   
وتشمل اجلرائم املمكنة األخرى    ).  يف التعرض خلطر االضطهاد السياسي     التسبب(إقليم أجنيب   

 واملـساعدة   ،) من القانون اجلنائي   ٢٥٧الفرع  (تقدمي املساعدة بعد ارتكاب فعل غري قانوين        
الفرع (، وحتريف جمرى العدالة     ) من القانون اجلنائي   ٢٥٨الفرع  (العقاب   يف جتنب املتابعة أو   

 مـن   ٣٤٥الفرع  (، وإنزال عقوبات جنائية ضد أشخاص أبرياء        ) من القانون اجلنائي   ٣٣٩
)  من القانون اجلنـائي   ٣٥٧الفرع  (، وحتريض مرؤوس على ارتكاب جرائم       )القانون اجلنائي 

 ).٤على املادة ع أيضاً التعليقات راج(

 انضمت مجهوريـة أملانيـا      -  فيما يتجاوز نطاق االتفاقية    - وعلى املستوى الدويل    -١٠
االحتادية إىل اتفاقيات شىت ال تشمل ظاهرة االختفاء القسري يف حد ذاهتا، بيد أهنا تتنـاول                

ـ      . جزئياً جوانب حامسة فيها    اص بـاحلقوق املدنيـة     ومن هذه االتفاقيات العهد الدويل اخل
 احلـق يف    -  منـه  ٦ املادة   ال سيما و (١٩٦٦ديسمرب  / كانون األول  ١٩والسياسية املؤرخ   

 حق الشخص يف احلرية ويف األمـان علـى          -٩ حظر التعذيب، واملادة     - ٧احلياة، واملادة   
ملتحدة األمم ا اتفاقية  ، و ) احلق يف معاملة إنسانية عند احلرمان من احلرية        - ١٠نفسه، واملادة   

، اليت ُتلـزم    ناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة            مل
. الدول األطراف فيها مبنع التعذيب يف أي شكل من أشكاله ومتابعة أي حاالت منـها جنائيـاً                

األساسية جمموعة  وعالوة على ذلك، تشمل االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات           
 االلتـزام بـاحترام حقـوق    - ١من القواعد اهلامة اليت تتناول االختفاء القسري، من قبيل املادة          

 يف احلريـة     احلق - ٥ حظر التعذيب، واملادة     - ٣ احلق يف احلياة، واملادة      - ٢اإلنسان، واملادة   
 سبل انتصاف فعالـة،      احلق يف  - ١٣ احلق يف حماكمة عادلة، واملادة       - ٦واألمان، واملادة   

 . احلق يف اإلنصاف- ٤١واملادة 

  حال االتفاقية وتطبيقها  -باء  
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص       بشأن   ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣٠مبقتضى قانون     -١١

، أرسـت   )تشريع التصديق  (٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٠من االختفاء القسري املؤرخة     
 من القانون األساسي، شروطاً مـسبقة       ٢ من الفرع    ٥٩ية، وفقاً للمادة    مجهورية أملانيا االحتاد  
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وباإلضافة . وتشريع التصديق هو القانون االحتادي    .  القانون االحتادي للتصديق على االتفاقية     يف
إىل ذلك، كان حظر االختفاء القسري املضمن يف االتفاقية قد بلغ أصالً مرتبة القانون الـدويل                

 . من القانون األساسي٢٥هو يشكل جزءاً من القانون االحتادي وفقاً للمادة العريف، ومن مث ف

 متثل االتفاقية أساساً للحقوق الشخصية وتعرف هذه احلقوق تعريفاً كافياً،   وبقدر ما   -١٢
ويف مجيع األحوال، تؤخذ االتفاقيـة يف       . فإن مجيع السلطات واحملاكم تطبقها تطبيقاً مباشراً      

 . القانون الوطيناحلسبان عند تفسري

ويف الواقع، فإن السلطات على مستوى الواليات، مبا يف ذلـك احملـاكم احملليـة                 -١٣
واإلقليمية، هي من تتعامل يف املقام األول مع احلاالت اليت قد يغدو فيها حظـر االختفـاء                 

 املـدعون العـامون والقـضاة     : وميكن مثالً أن تكون األطراف التالية معنية      . وارداًالقسري  
اجلنائيون الذين يتعاملون مع مسائل احلرمان من احلرية مبوجب القانون اجلنائي، واملـدعون             

املسائل اليت تتناول نظام الـسجون، وقـضاة        العامون والقضاة اجلنائيون الذين يتعاملون مع       
 مـن القـانون     ٣ من الفـرع     ٢٠وتنص املادة   . الوصاية يف احلاالت اليت تتناول االحتجاز     

 وعليـه فهمـا     -ى أن السلطتني التنفيذية والقضائية تتقيدان بالقانون والقضاء         األساسي عل 
يف " ظروف اسـتثنائية  "وال ينص القانون اجلنائي على أي       . تلتزمان حبظر االختفاء القسري   

قد تتخـذ ذريعـة     " حالة طوارئ عامة  "من االتفاقية، وال سيما أي    ) ٢(١سياق معىن املادة    
 من القانون   ٣٤ و ٣٢الفرعان  ( عامة، ال تنطبق األحكام العامة       وكقاعدة. لالختفاء القسري 

إال حلماية املصاحل القانونية الفردية، وليس حلمايـة        ) الدفاع عن النفس، والضرورة   : اجلنائي
وبذلك، ينطبق حظر االختفاء القسري مبعناه الـوارد يف االتفاقيـة           . حبصر املعىن النظام العام   

 . األملاين كامالً يف القانونانطباقاً

 .وال توجد يف أملانيا أمثلة واقعية على تطبيق االتفاقية، وما من بيانات إحصائية بشأهنا  -١٤

  معلومات بشأن القواعد اخلاصة لالتفاقية  -ثالثاً  

  ١املادة     
  ينص القانون األساسي األملاين على قواعد مفصلة بشأن حاالت انعدام االسـتقرار              -١٥

حالـة  (ومييَّز بني حاالت الطوارئ اخلارجيـة       . احلقيقي أو السياسي   أو التهديد ذي الطابع   
 ألف ٨٠حالة التوتر، املادة   :  ألف من القانون األساسي؛ واخلطوة األولية      ١١٥الدفاع، املادة   

االضطراب الـداخلي والكـوارث     (وبني حاالت الطوارئ الداخلية     ) من القانون األساسي  
وال جيوز إلغاء حظر االختفاء القسري أو تقييده        ). ألساسي من القانون ا   ٩١الطبيعية، املادة   

، من القانون األساسي هي     ٢، رقم   ٢من الفرع   ) ج(١١٥واملادة  . يف أي من هذه احلاالت    
] جيوز"[املادة الوحيدة اليت جتيز متديد فترة االحتجاز، حيث تنص على أن القانون االحتادي              
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تلف عن احلد الزمين املبني يف اجلملة الثالثـة مـن           أن يضع حداً زمنياً للحرمان من احلرية خي       
 أن يتجاوز أربعة أيام،     ، لكن دون  ١٠٤من املادة   ) ٣ (الفقرةواجلملة األوىل من    ) ٢ (الفقرة

 .يف احلاالت اليت يتعذر فيها على أي قاض أن يتصرف يف احلد الزمين املطبق عادة

ا االحتادية التخفيف من حظر االختفاء      ووفقاً لذلك، ال ميكن أيضاً يف مجهورية أملاني         -١٦
 .القسري يف نطاق مكافحة اإلرهاب أو أي تدابري وقائية أخرى

 ٢املادة     

، غدا تعريف االختفاء القسري     ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٣٠وبفضل تشريع التصديق املؤرخ       -١٧
انظر التعليقـات   ) (ثانياً - انظر أعاله يف ألف   (كما ورد يف االتفاقية مضمناً يف القانون احمللي         

 ). فيما يتعلق باألحكام القانونية اليت تنطبق على جرمية االختفاء القسري٤على املادة 

 ٣املادة     

 إلزاميـة املالحقـة   ويسترشد القانون اجلنـائي يف أملانيـا مبـا يـسمى مبـدأ                -١٨
)Legalitätsprinzip()صبها بإقامـة   ، ُتلَزم مكاتب االدعاء العام حبكم من      هبذا املبدأ   وعمالً. )١

ـ              دل الدعوى فيما يتعلق جبميع اجلرائم اخلاضعة للمتابعة اجلنائية، شريطة توفر وقائع كافية ت
 قـانون اجلنـائي    مـن ال   ١٦٠ وينص الفرع . )قانون اجلنائي المن  ) ٢(١٥٢ الفرع (عليها

)Strafprozessordnung(          عني  على أن حيقق مكتب االدعاء العام يف الوقائع ليقرر ما إذا كان يت
، ينبغي  )قانون اجلنائي من ال ) ١(١٦٠ الفرع(وعند التحقيق يف الوقائع     . توجيه اهتامات علنية  

من ) ٢(١٦٠ الفرع( والتكفل بأخذ األدلة     ظروف التجرمي والتربئة على حد سواء     التثبت من   
قاً وُيجرى ذلك بالتعاون مع الشرطة، اليت من واجبها التحقيق يف اجلرائم وف). قانون اجلنائي ال

 .قانون اجلنائي من ال١٦٣للفرع 

إذا غدا مكتب االدعاء العام يدرك الظـروف        : ويعين ذلك يف إطار االتفاقية ما يلي        -١٩
. بدون مشاركة الدولة، فسيباشر حتقيقه يف األمـر       " اختفاء قسري " اليت نشأ عنها اشتباه يف    

 ١٧٠الفرع  (ائية املختصة   مذكرة اهتام إىل احملكمة اجلن     وإذا تأكدت الشبهات، فعندها تقدم    
ويف هذه النقطـة، انظـر      (بشأن جرمية يعرفها القانون اجلنائي األملاين       ) اجلنائيقانون  من ال 

وجسامة اجلرمية امللموسة املزعومة، قد تكون احملكمة       وحبسب نوع   ). ٤التعليقات على املادة    
 .املختصة حمكمة حملية، أو حمكمة إقليمية، أو حمكمة إقليمية عليا

__________ 

ال تنطبق االستثناءات على هذا املبدأ إال على اجلرائم اليت تقتضي حتريك الدعوى، وهي ليست ذات صلة هبذا                   ) ١(
 .وفيما خيص هذه اجلرائم، ينص القانون على أهنا ال حتاكم تلقائياً، بل حتاكم بناء على دعوى فقط. ياقالس
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 ٤املادة     

، تشمل حتديداً التعريـف     "االختفاء القسري "ل ُيفرد القانون األملاين جرمية حمددة      ال    -٢٠
 . من االتفاقية٢الوارد يف املادة 

بيد أن احلكومة االحتادية ترى أن ذلك ليس ضرورياً من حيث تنفيـذ االلتزامـات         -٢١
، تترك للـدول   "الالزمة تتخذ التدابري "ي  ، أ ٤فالصيغة املختارة يف املادة     . ٤الناشئة من املادة    

 .األطراف أن تقرر جترمي االختفاء القسري يف حد ذاته، أو اجلرائم املصاحبة له

األملاين أن القانون اجلنائي يعاقب على شىت أشكال ارتكاب االختفاء   ويكفل القانون     -٢٢
 .٢القسري كما ورد تعريفه يف املادة 

 :  ما يليوتشمل اجلرائم ذات الصلة  -٢٣

 ) ٣(٢٣٩أو الفـرع    /و) السجن غري القانوين  (من القانون اجلنائي    ) ١(٢٣٩الفرع   •
؛ السجن غري القانوين ملدة تتجـاوز أسـبوعاً واحـداً       (من القانون اجلنائي    ) ٤(أو  

 ؛)والسجن غري القانوين الذي تنجم عنه إصابة الضحية أو وفاته

 خطر التعرض لالضطهاد السياسي     التسبب يف (من القانون اجلنائي    ) أ(٢٣٤الفرع   •
 ؛)من خالل استخدام القوة، أو التهديدات أو التضليل

 ؛)اختطاف القاصرين من رعاية الوالدين( من القانون اجلنائي ٢٣٥الفرع  •

 ؛)اجلرائم اليت تتسبب يف األذى البدين( وما يليه من القانون اجلنائي ٢٢٣الفرع  •

 ؛)القتل غري العمد، والقتل( من القانون اجلنائي ٢١١ و٢١٢الفرعان  •

 ؛)اإلمهال( من القانون اجلنائي ٢٢١الفرع  •

 ؛)تقدمي املساعدة بعد ارتكاب فعل غري قانوين( من القانون اجلنائي ٢٥٧الفرع  •

 ؛)املساعدة على جتنب احملاكمة أو العقاب(من القانون اجلنائي  ٢٥٨الفرع  •

 ؛)ري اإلنقاذالتقصري يف تيس(من القانون اجلنائي ) ج(٣٢٣الفرع  •

 ؛)العدالةجمرى حتريف (من القانون اجلنائي  ٣٣٩الفرع  •

 ؛)إنزال عقوبات جنائية ضد أشخاص أبرياء(من القانون اجلنائي  ٣٤٥الفرع  •

 ).حتريض مرؤوس على ارتكاب جرائم(من القانون اجلنائي  ٣٥٧الفرع  •

 .وترد صيغة هذه األحكام يف املرفق  -٢٤

ائية القائمة، ال ترى احلكومة االحتادية أن من الضروري قانونياً   وبالنظر إىل النظم اجلن     -٢٥
 .استحداث جرمية االختفاء القسري
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بيد أن احلكومة االحتادية تدرك أن مثة مواقف أخرى بشأن هذه املسألة، تـرى أن                 -٢٦
وتنخـرط  . غنب االختفاء القسري ال ميكن تناوله على حنو كاف إال بإنشاء جرمية على حدة             

ة االحتادية يف حوار مع جمموعات اجملتمع املدين، وتعكف حالياً على تقييم ما إذا كان               احلكوم
 .ينبغي إدخال إضافة على القانون اجلنائي األملاين، وإىل أي حد ينبغي ذلك

  ٥املادة     
 مـن قـانون اجلـرائم ضـد القـانون الـدويل             ٧، رقـم    )١(٧مبقتضى املادة     -٢٧

)Völkerstrafgesetzbuch(  ،التشريع األملاين االختفاء القسري الذي ُصنف مبثابة جرميـة          جّرم 
من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة       ‘ ط‘احلرف  ) ١(٧ضد اإلنسانية مبوجب املادة     

 املنصوص عليـه يف نظـام رومـا         ويتفق التعريف الوارد يف هذه املادة مع التعريف       . الدولية
السجن ملدة ال تقـل عـن   ("ج العقوبة املهدد هبا    األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية؛ وتندر    

اجلنائية نظام روما األساسي للمحكمة      يف نطاق العقوبة املنصوص عليها يف     ") مخس سنوات 
 من قانون اجلرائم ضد القانون الدويل، ال يوجـد          ٥ووفقاً للفرع   )). ١(٧٧املادة  (الدولية  

رائم ضد القـانون الـدويل أو تنفيـذ          متابعة اجلرائم وفقاً لقانون اجل     قانون ينص على قيود   
 .العقوبات اليت ينص عليها

 ٦املادة     

يغطي القانون اجلنائي األملاين متطلبات االتفاقية عـن طريـق القواعـد املتـصلة                -٢٨
باملشاركني الرئيسيني والثانويني، وأيضاً فيما خيص حماوالت ارتكاب اجلرمية أو الفـشل يف             

 .ارتكاهبا كما هو مبني أدناه

من القانون اجلنائي على أن من يرتكبون جرمية بأنفـسهم أو           ) ١(٢٥وينص الفرع     -٢٩
من القـانون    )٢(٢٥ووفقاً للفرع   . من خالل شخص آخر يصنفون مبثابة جمرمني رئيسيني       

اجلنائي، إذا اشترك أكثر من شخص يف ارتكاب جرمية، يتاَبع كل شخص مبثابة جمرم رئيسي               
وبالتايل فإن اجملرم الرئيسي الشريك هو شـخص اشـترك يف           ). جمرمون رئيسيون شركاء  (

وجيب أن يساهم اجملرم الرئيـسي الـشريك   . ارتكاب نفس اجلرمية مع شخص آخر أو أكثر   
 .مسامهة ملموسة يف اجلرمية استناداً إىل خطة مشتركة الرتكاب اجلرمية

  .املشاركة يف ارتكاهباونتيجة ذلك، يعاقَب على ارتكاب اجلرمية والتواطؤ يف ارتكاهبا و  -٣٠

أما الشريك الثانوي فهو شخص حيرض عمداً شخصاً آخر على ارتكاب فعل غـري              -٣١
 من القانون اجلنائي، يعاقَـب كـل        ٢٦ووفقاً للفرع   . قانوين أو يقدم له املساعدة يف ذلك      

شخص قام عمداً بتحريض شخص آخر على ارتكاب فعل غري قانوين، كما لو كـان هـو           
ويعين حتريض اجملرم الرئيسي على ارتكاب اجلرمية أن احملرض يـدفع اجملـرم             . يسياجملرم الرئ 
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وتكون طبيعة املـشاركة الـسببية يف       . الرئيسي، بفعل سبيب، إىل اختاذ قرار ارتكاب اجلرمية       
من القانون اجلنائي إذا    ) ١(٣٠ويعاقَب على حماولة التحريض وفقاً للفرع       . التحريض كافية 

ويتابع جنائياً أيضاً كل شخص يتفق مع شخص آخر         . عليه يشكل جناية  كان الفعل احملرض    
ووفقاً ). من القانون اجلنائي  ) ٢(٣٠الفرع  (على ارتكاب جرمية أو التحريض على ارتكاهبا        

من القانون اجلنائي، فإن اجلنايات هي أفعال غري قانونية يعاقَب عليها بالسجن   ) ١(١٢للفرع  
تشكل الكثري من اجلرائم ذات الصلة بتعريف جرمية االختفـاء  و. ملدة ال تقل عن سنة واحدة    

 .القسري جنايات وفقاً هلذا التعريف

وباإلضافة إىل ذلك، يدان ويعاقب مبثابة مساعد كل من ساعد عمداً يف ارتكـاب                -٣٢
 علـى أن    وينص االجتهاد القضائي  ). اجلنائي من القانون    ٢٧الفرع  (فعل غري قانوين متعمد     

. تصر على تيسري ارتكاب جرمية اجملرم الرئيسي والتشجيع عليهـا، أو إجناحهـا            املساعدة تق 
ومتثل هذه مسامهة يف . وميكن أن تكون هناك أيضاً مساعدة نفسية إىل جانب املساعدة املادية         

، مبا يعزز قرار  يف التصرف خالفا اللتزاماجلرمية اليت تنفذ عن طريق املشاركة الفعلية أو الفشل
  .ئيسي ارتكاب اجلرميةاجملرم الر

ومن هذا املنطلق، ينص القانون اجلنائي األملاين على أن املشاركة الثانوية تشمل األمر        -٣٣
بارتكاب جرمية، أو التماسه، أو التحريض عليه باعتباره مشاركة ثانوية؛ بل إن من قام هبا قد 

  .يسي ترتبط جبرمية بعينها، مبثابة جمرم رئاليتيتابع، يف بعض احلاالت 
، يعد الشخص قد حاول ارتكاب اجلرمية إذا اختذ         من القانون اجلنائي   ٢٢ووفقاً للفرع     -٣٤

. ومن الضروري أن يتصرف اجلاين بشكل عمدي      . خطوات فورية إلجناز اجلرمية كما يتوخاها     
 تسبق مباشرة تنفيذ عنـصر مـن        وميكن أن يعترب اجلاين قد اختذ خطوات فورية إذا نفَّذ أفعاالً          

مية، وفقاً خلطة اجلرمية، يف حالة تسلسل غري منقطع من األحداث، وتفضي فوراً إىل الفعل               اجلر
من القـانون    )١(٢٣ الفرعوينص  . الذي يشكل اجلرمية، دون اختاذ خطوات وسيطة إضافية       

 على أن املسؤولية اجلنائية تنشأ عند حماولة ارتكاب جرمية، وعلى أال يعاقَـب علـى               اجلنائي
ت اجلـرائم ذات    وملا كان . ب املخالفات إال إذا نص القانون صراحة على ذلك        حماولة ارتكا 

الصلة اليت ميكن أن تنطبق على حالة االختفاء القسري يف معظمها حتدد جنايات أو خمالفات               
، على حماولة   كقاعدة عامة ينص القانون صراحة على مسؤولية حماولة ارتكاهبا، فإنه يعاقب،          

   .القسريارتكاب االختفاء 
 كل  من القانون اجلنائي  ) ١(٣٥٧ووفقاً للقانون األملاين، خيضع للمساءلة وفقاً للفرع          -٣٥

رئيس حيرض أو يقدم على حتريض مرؤوسه على ارتكاب فعل غري قانوين يف وظيفة حكوميـة                
 عناصر جرمية حتريض مرؤوس على      وُتستوىف أيضاً . أو يسمح بارتكاب ذلك الفعل غري القانوين      

ل غري قانوين جيرَّم مبوجب هذا الفرع إذا مل يتخذ الرئيس أي تدابري ضد الفعل غري                ارتكاب فع 
فعل مشاركة الرئيس باعتباره جرميـة علـى    من القانون اجلنائي     ٣٥٧ويعامل الفرع   . القانوين

. حدة، يعاقب عليها بذات العقوبة املطبقة على الفعل غري القانوين الـذي يرتكبـه املـرؤوس               
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 ذلك، ورهناً باحلالة الواقعية، قد تنشأ املسؤولية اجلنائية عند فشل مـرؤوس يف              وباإلضافة إىل 
  ).التقصري يف تيسري اإلنقاذ(من القانون اجلنائي ) ج(٣٢٣التصرف وفقاً للفرع 

قـانون   من ٧، رقم )١(٧وإذا استوىف االختفاء القسري الشروط املسبقة الواردة يف الفرع         -٣٦
قـانون   مـن  ١٤ و١٣ و ٤ليكون جرمية ضد اإلنسانية، فإن الفـروع        يل  اجلرائم ضد القانون الدو   

  . تنص صراحة على مسؤولية القادة العسكريني أو الرؤساء املدنينياجلرائم ضد القانون الدويل
وإذا فشل هؤالء األشخاص يف منع مرؤوس من ارتكاب جرمية مبوجـب قـانون                -٣٧

من هذا القانون كما لو كانوا هم       ) ١(٤للفرع  اجلرائم ضد القانون الدويل، فسيعاقبون وفقاً       
، الذي جييز التخفيف    اجلنائيقانون  المن  ) ٢(١٣وخالفاً للفرع   . من ارتكبوا جرمية املرؤوس   

من العقوبة مبوجب القانون اجلنائي يف احلاالت العامة إزاء التقصري، فإن العقوبة يف هذه احلالة          
  . غري قابلة للتخفيف

من قانون اجلرائم ضد القانون الدويل، فإن كل قائد عسكري          ) ١(١٣ووفقاً للفرع     -٣٨
يفشل عمداً أو تقصرياً يف اإلشراف كما ينبغي على مرؤوس خيضع ألوامره أو سلطته الفعلية               
يعاقب بعقوبات انتهاك واجب اإلشراف إذا ارتكب املرؤوس جرمية وفقاً لقانون اجلرائم ضد             

وينص . لم بقرب ارتكاب اجلرمية ولكنه مل مينع ارتكاهبا       القانون الدويل، وكان القائد على ع     
من قانون اجلرائم ضد القانون الدويل على أن كل مسؤول مدين يفشل عمداً             ) ٢(١٣الفرع  

أو تقصرياً يف اإلشراف كما ينبغي على مرؤوس خيضع لسلطته أو سيطرته الفعلية، يعاقـب               
جرمية وفقاً لقـانون اجلـرائم ضـد        بعقوبات انتهاك واجب اإلشراف إذا ارتكب املرؤوس        

  .القانوين الدويل، وكان الرئيس يعلم بقرب ارتكاب اجلرمية ومل مينعها
وأخرياً، يعاقَب القادة العسكريون أو الرؤساء املدنيون بالعقوبات املنصوص عليهـا             -٣٩

 جرمية  من قانون اجلرائم ضد القانون الدويل إذا يقوموا باإلبالغ دون تأخري عن      ١٤يف الفرع   
مبوجب قانون اجلرائم ضد القانون الدويل ارتكبها مرؤوس يتبع للمكتب املكلف بالتحقيق يف             

  .مثل هذه اجلرائم أو متابعتها جنائياً
من قانون اجلرائم ضد القانون الدويل، الذي ينطبق على مجيـع           ) ٢(٤ووفقاً للفرع     -٤٠

ميارس القيادة الفعلية أو سـلطة      األحكام اآلنفة الذكر، يعاَمل قائد عسكري معاملة شخص         
الزعامة والسيطرة؛ ويعاَمل رئيس مدين معاملة شخص ميارس فعالً القيـادة والـسيطرة يف              

  .منظمة مدنية أو يف شركة
ال جيوز التذرع بأي أمـر أو تعليمـات         "من االتفاقية على أنه     ) ٢(٦وتنص املادة     -٤١

وقد ".  لتربير جرمية االختفاء القسري    صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غريها         
ولئن كان التوجيه الرمسي أو األمر العسكري       . ُجسدت هذه املادة يف القانون اجلنائي األملاين      

القانونيان قد يشكالن تربيراً، فإن األمر أو التوجيه ليسا ملزمني للمرؤوس وال جيوز تنفيذمها              
أما إذا نفَّذ املرؤوس التوجيه، فإن هذا       . ميإذا أمر الرئيس مرؤوسه باملشاركة يف سلوك إجرا       
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ومييز هذا املبدأ قـانون  . السلوك يعد غري قانوين؛ بل إن تصرفه يكون قانونياً إذا رفض تنفيذ الفعل 
 من قانون املوظفني املـدنيني      ٦٣الفرع  : ويتبني ذلك يف أحكام منها    . اخلدمة املدنية األملاين برمته   

 مـن  )٢(٩٧نون وضع اخلدمة املدنية، واجلملة األوىل من الفـرع          من قا  ٣٦االحتاديني، والفرع   
من قانون استخدام القوة املباشر من لـدن        ) ٢(٧قانون السجون، واجلملة األوىل من الفرع       

 من قـانون الوضـع      ١١مكتب إنفاذ القوانني االحتادي يف ممارسة السلطة العامة، والفرع          
يتعرض لفقدان امتيازات اخلدمة املدنيـة بـسبب        وبذلك، فإن املرؤوس ال     . القانوين للجنود 

وحيق للشخص املتضرر الطعن القانوين يف أي       . رفضه تنفيذ توجيه باملشاركة يف فعل إجرامي      
 .تدابري تأديبية تنشأ جراء رفضه تنفيذ فعل إجرامي يأمر به رئيس رمسي

اع عن سـلوكه    ميكن للمرؤوس الذي نفَّذ توجيهاً غري قانوين أن حيتج يف الدف          وال    -٤٢
وبوجه حمدد، ال ميكنه أن يـركن إىل اإلكـراه          . بعالقة التبعية لرئيسه الذي أصدر التوجيه     

أن ما من ذنب ُينسب إىل      : ، الذي ينص على   اجلنائيقانون  ال من   ٣٥املعذور يف سياق الفرع     
تكـب  شخص، واجه خطراً حمدقاً حبياته وسالمته البدنية أو حريته وتعذَّر عليه تفاديه، فار            "

. " شخص قريب منـه إىل اخلطـر       أو أحد أقربائه أو   فعالً غري قانوين لتفادي تعريض نفسه،       
عند هتديد رئيس بتبعات رمسية يف حالة عـدم         " حالة الضرورة "ميكن وصف ما يسمى      وال

أمر غري قانوين، مبثابة إكراه معذور لسبب بسيط هو أن التبعات املهدد            /االنصياع إىل توجيه  
وهلذا الـسبب، ال ميكـن      . إىل خطر على احلياة، أو السالمة البدنية أو احلرية        هبا لن تؤدي    

  .ملرؤوس أن يدعي أنه أُرغم، بسبب عالقة تبعية، على تنفيذ أمر بارتكاب جرمية

  ٧املادة     
وتنص اجلرائم مبوجب القانون األملاين الذي ميكن أن ينطبق على حاالت االختفـاء               -٤٣

على عقوبات مناسبة تأخذ بعني االعتبار شـدة جـسامة          ) ٤ملادة  انظر أعاله يف ا   (القسري  
) من القـانون اجلنـائي    ) أ(٢٣٤الفرع  (فعلى سبيل املثال، يعاقَب على االختطاف       . اجلرمية

ويعاقَب على القتل غري العمد بالسجن ملدة       . بالسجن ملدة تتراوح بني عام ومخسة عشر عاماً       
على القتل غـري العمـد يف احلـاالت          اً؛ ويعاقَب تتراوح بني مخسة أعوام ومخسة عشر عام      

وفيما خيص اجلرائم األساسية الواردة يف سـياق        . بالسجن مدى احلياة   اجلسيمة والقتل العمد  
 غالباً ما تتصل حبـاالت  -، ينص القانون األملاين أيضاً على عوامل مشدِّدة       ٤الرد على املادة    

فعلى سبيل املثال، يعاقَب على     . ة بوجه خاص   ُتجسَّد فيها جسامة اجلرمي    -االختفاء القسري   
احلرمان مـن    (اجلنائيقانون  المن  ) ٣(٢٣٩جرمية السجن غري القانوين املشدَّدة وفقاً للفرع        

بالسجن ملدة تتراوح بـني     ) التسبب يف إصابة بليغة للضحية    /احلرية ملا يزيد عن أسبوع واحد     
) ٤(٢٣٩لقانوين املشدَّدة وفقاً للفـرع      عام وعشرة أعوام؛ ويعاقَب على جرمية السجن غري ا        

وتسري . بالسجن ملدة تتراوح بني ثالثة أعوام ومخسة عشر عاماً        ) التسبب يف وفاة الضحية   (
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 ٢٢٧العقوبات ذاهتا على عقوبة التسبب يف أذى بدين يؤدي إىل الوفاة، كما ُينظَّمها الفرع               
  .اجلنائيقانون المن 
           ق االختفـاء القـسري، مـن رعايـة أبـويهم           وإذا اخُتطف القاصرون، عن طري      -٤٤

 من القانون اجلنـائي بالـسجن ملـدة         ٢٣٥أو حاضنيهم، فيعاقب على ذلك وفقاً للفرع        
وإذا تعرض الضحية خلطر الوفـاة أو اإلصـابة البليغـة          . تتجاوز مخسة أعوام أو بالغرامة     ال
ية يعاقَب عليها بالسجن ملدة تتراوح بني  جنااجلرمية تعتربإعاقة النمو البدين أو العقلي، فإن  أو

وإذا تسبب مرتكب اجلرمية بفعلته يف وفاة الضحية القاصر، تطبق عقوبة           . عام وعشرة أعوام  
  .السجن ملدة تتراوح بني ثالثة أعوام ومخسة عشر عاماً

 من القـانون    ٣٥٧وميكن أن تنفَّذ اجلرائم اآلنفة الذكر أيضاً يف ارتباط مع الفرع              -٤٥
، حيث يعاقَب الرئيس احملرض بالعقوبة املطبقة       )جرائمحتريض مرؤوس على ارتكاب     (نائي  اجل

  .على املرؤوس الذي ينفذ اجلرمية
ومبعزل عن اجلرمية املكتملة املعنية، فقد تراعى جسامة جرمية اختفاء قسري بعينـها               -٤٦

الفرع، فإن مدى جسامة    ووفقاً هلذا   . اجلنائيقانون  ال من   ٤٦عند حتديد العقوبة وفقاً للفرع      
درجة اجلرم، تزن احملكمة بـني      وعند حتديد   . جرم مرتكب اجلرمية ميثل سنداً لتحديد العقوبة      

ويشار يف هذا الفرع إىل     . الظروف اليت تكون لصاحل مرتكب اجلرمية وتلك اليت تكون ضده         
ـ  أمور منها على سبيل املثال دوافع مرتكب اجلرمية وغاياته، وسلوك          ة، ومقـدار  ه عند اجلرمي

وتتيح هذه املعايري املوازنة النظر بشكل مستفيض يف مجيع العوامـل           . تصميمه على ارتكاهبا  
 مثل الوسائل البشعة أو التعسفية يف ارتكاب اجلرمية، أو اهلجمات علـى النـساء               -املشددة  

بالقـدر الـذي   (احلوامل، أو األشخاص ذوي اإلعاقات، أو سائر أشخاص الفئات الضعيفة     
  ).ستوىف فيه يف األصل عنصراً قانونياً من عناصر اجلرميةت ال

من االتفاقية، عند حتديد    ) أ)(٢(٧وميكن النظر يف ظروف التخفيف الواردة يف املادة           -٤٧
ووفقاً هلـذا   . اجلنائيقانون  المن  ) ب(٤٦ مبوجب الفرع وبة يف القانون اجلنائي األملاين      العق

قوبة أو تأمر باإلفراج عن مرتكب اجلرمية إذا أفشى         الفرع، جيوز للمحكمة أن ختفف من الع      
طوعاً معرفته باجلرمية وساهم بالتايل مسامهة ملموسة يف الكشف عن حالة اختفاء قـسري              

وتؤخذ يف احلسبان أيضاً ظروف التخفيف إذا وردت أسس لتخفيف العقوبـة يف             . منعها أو
  .اجلنائيقانون ال من ٤٦رع القانون ذي الصلة أو مبوجب حكم عام حيدد العقوبات، الف

  ٨املادة     
يف القانون اجلنائي األملاين، يتوقف طول مدة التقادم على جسامة النطاق اجملرد للعقوبـة                -٤٨

  . وهذا يفضي إىل مدة تقادم مناسبة ختص االختفاء القسري. املقابلة للجرمية ذات الصلة
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التقادم هو ثالثون سـنة يف       على أن أجل     من القانون اجلنائي  ) ٣(٧٨وينص الفرع     -٤٩
، وعشرون سنة يف حالة اجلرائم      )١رقم  (حالة اجلرائم اليت يعاقب عليها بالسجن مدى احلياة         

، وعشر سنوات يف حالـة      )٢رقم  (اليت يعاقب عليها بالسجن ملدة ال تقل عن عشر سنوات           
ر سـنوات   اجلرائم اليت يعاقب عليها بالسجن ملدة ال تقل عن مخس سنوات وال تتجاوز عش             

، ومخس سنوات يف حالة اجلرائم اليت يعاقب عليها بالسجن ملدة ال تقل عن عـام                )٣رقم  (
  ).٢رقم (، وثالث سنوات يف حالة سائر اجلرائم )٤رقم (واحد وال تتجاوز مخسة أعوام، 

وفيما خيص اجلرائم يف القانون اجلنائي األملاين ذات الصلة جبرمية االختفاء القـسري               -٥٠
هذه اجلرائم ال تسقط بالتقادم يف حالة القتل العمد، كما يقضي           : ، فذلك يعين أن   لألشخاص
أما أجل التقادم فهو عشرون سنة يف حالة االحتجـاز     . من القانون اجلنائي  ) ٢(٧٨به الفرع   

، واالختطـاف   )من القانون اجلنـائي   ) ٤(٢٣٩الفرع  (غري القانوين الذي يفضي إىل الوفاة       
، واختطاف القاصرين من رعاية الوالدين مبا يفضي إىل         )انون اجلنائي من الق ) أ(٢٣٤الفرع  (

، والشطط يف استخدام مركز ثقة مبا يفضي إىل         )من القانون اجلنائي  ) ٥(٢٣٥الفرع  (الوفاة  
، والتسبب يف أذى بـدين      )من القانون اجلنائي  ) ٣(٢٢٥الفرع  ( )٢(الوفاة أو اإلصابة البليغة   

وينقضي أجل التقادم بعد عشر سنوات      ). من القانون اجلنائي   ٢٢٧الفرع  (يفضي إىل الوفاة    
         يف حالة االحتجاز غري القانوين حبرمان الضحية من احلرية ملا يزيـد عـن أسـبوع واحـد                 

، واختطـاف   )من القـانون اجلنـائي    ) ٣(٢٣٩الفرع  (أو التسبب يف إصابة بليغة للضحية       
ر الوفاة أو اإلصابة البليغـة، أو ارتكـاب         القاصرين من رعاية أبويهم بتعريض الضحية خلط      

، والشطط يف استخدام    )من القانون اجلنائي  ) ٤(٢٣٥الفرع  (جرمية من أجل الكسب املادي      
 ٢٢٦الفرع  (، والتسبب يف أذى بدين بليغ       )من القانون اجلنائي  ) ١(٢٢٥الفرع  (مركز ثقة   

حتجاز غـري القـانوين     ويطبق أجل تقادم مدته مخس سنوات على اال       ). من القانون اجلنائي  
، واختطـاف القاصـرين مـن رعايـة الوالـدين           )من القانون اجلنائي  ) ١(٢٣٩الفرع  (
من القانون   ٢٢٣الفرع   (التسبب يف األذى البدين   ، و )من القانون اجلنائي  ) ١(٢٣٥ الفرع(

تقدمي ، و )من القانون اجلنائي   ٢٢٤الفرع  (، والتسبب يف أذى بدين بأساليب خطرية        )اجلنائي
، واملساعدة يف جتنب )من القانون اجلنائي ٢٥٧الفرع  (ساعدة بعد ارتكاب فعل غري قانوينامل

وينقضي أجل التقـادم بعـد ثـالث        ). من القانون اجلنائي   ٢٥٨الفرع  (العقاب   املتابعة أو 
  ).من القانون اجلنائي) ج(٣٢٣الفرع (فيما خيص التقصري يف تيسري اإلنقاذ  سنوات
 من  ٧اإلنسانية يف سياق معىن الفرع      اء القسري لفرد جرمية ضد      وإذا شكل االختف    -٥١

 من هذا القانون ينص على أن املتابعة اجلنائية         ٥قانون اجلرائم ضد القانون الدويل، فإن الفرع        
  .للجرمية أو إنفاذ العقوبة املطبقة عليها ال يسقطان بالتقادم

__________ 

، ٢٠١٣فربايـر  / شباط١٩ملاين يف يف صيغة التقرير األصلية الصادرة باألملانية، اليت أقرها جملس احلكومة األ      ) ٢(
 . يف الصيغة احلاليةومت تدارك هذا األمر". مبا يفضي إىل الوفاة" كلمات سقطت سهواً
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طوات للتكفل بأال تتخـذ بدايـة       وال يقتضي الوضع القانوين يف أملانيا اتباع أي خ          -٥٢
وكقاعدة عامة، ينص القانون اجلنائي األملاين على أن أجل         .  يف التقادم   حامساً االختفاء عامالً 

ويف حاالت االختفاء ). من القانون اجلنائي) أ(٧٨ الفرع(ء اجلرمية التقادم ال يبدأ إال بعد انتها
حـدثت  وإذا . مان الضحية من حريتـه القسري، ال يبدأ أجل التقادم إال بعد أن يتوقف حر         

فـإن   -وفاة الضحية مثالً     -نتيجة تشكل عنصراً من اجلرمية يف مرحلة متأخرة من الوقت           
  .لتقادم يبدأ من تلك النقطةأجل ا
وميكن متديد أجل التقادم بوجه خاص يف حالة سـلوك خيـدم انقطاعـه، مثـل                  -٥٣

ويـنص  . مـن القـانون اجلنـائي     ) ج(٧٨ للفرعاالستجواب األويل للشخص املتهم وفقاً      
 على أن يبدأ احتساب أجل التقادم من جديد بعد كـل            اجلنائيقانون  المن  ) ج(٧٨ الفرع
وعلى أبعد تقدير، تسقط املتابعة اجلنائية بالتقادم عندما ينقضي أجل التقادم منذ بدأ             . انقطاع
  . أول مرة

   لى الدول األطـراف أن تكفـل       وترى اللجنة املعنية باالختفاء القسري أنه يتعني ع         -٥٤
وتفهم مجهورية أملانيا االحتادية مـن      . أال ينطبق التقادم على اإلجراءات اليت حركها الضحية       

هذه الصيغة أن جرمية االختفاء القسري ال ختضع للتقادم ما دامت اإلجراءات اليت حركهـا               
 القـانون   مـن ) ٣)(ب(٧٨و) ١( )ج(٧٨وهذا مكفول مبوجب الفرعني     . الضحية سارية 

، حيث ُينص على أن أجل التقادم ال ينقضي قبل نقطة الـزمن الـيت تكـون فيهـا         اجلنائي
اإلجراءات اجلنائية قد اكتملت بسريان هنائي وملزم، إذا كان احلكم االبتدائي قد صدر قبل              

  .انقضاء أجل التقادم
ره سـلطة   ويف سياق اإلجراءات اجلنائية، جيوز للضحية أن يطعن يف أي قرار تصد             -٥٥
 هتم  الدعوى لفرض فعلى سبيل املثال، جيوز حتريك      . حمكمة ويقضي بانقضاء أجل التقادم     أو

علنية إذا أوقف املدعي العام اإلجراءات بدعوى أن حماكمة اجلرمية سقطت بالتقادم؛ وجيـوز              
  . أيضاً تقدمي طعن إذا أخلت احملكمة سبيل مرتكب اجلرمية بدعوى انقضاء أجل التقادم

  ٩ادة امل    
      يستويف القـانون األملـاين متطلبـات       من القانون اجلنائي،   ٤ و ٣مبقتضى املادتني     -٥٦

ووفقاً هلاتني املادتني، يطبَّق القانون اجلنائي األملاين على اجلرائم         . من االتفاقية ) أ)(١(٩املادة  
 حتمـل العلـم     اليت ارُتكبت يف أملانيا وأيضاً على منت السفن أو الطائرات اليت حيق هلـا أن              

  . أو شعار مجهورية أملانيا االحتادية االحتادي
مـن  ) ب)(١(٩ عن حـق املـادة   من القانون اجلنائي  ١ رقم) ٢(٧وجيسِّد الفرع     -٥٧

ووفقاً هلذا الفرع، ينطبق القانون اجلنائي األملاين على اجلرائم اليت يرتكبها مـواطن             . االتفاقية
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ة ختضع للعقوبة يف مكان ارتكاهبا، أو إذا كـان مكـان             أن اجلرمي  أملاين مع االشتراط مسبقاً   
  . اجلرمية ال خيضع إلنفاذ القانون اجلنائي

وتنص علـى   . من القانون اجلنائي  ) ١(٧من االتفاقية يف الفرع     ) ج)(١(٩وجتّسد املادة     -٥٨
، إذا كان   أن القانون اجلنائي األملاين ينطبق على األفعال اليت ارُتكبت يف اخلارج ضد مواطن أملاين             

  .الفعل خيضع للعقوبة يف مكان ارتكابه أو كان مكان ارتكابه ال خيضع إلنفاذ القانون اجلنائي
وال علم للحكومة االحتادية بوجود أي أمثلة ملموسة على ممارسة الوالية القـضائية               -٥٩

  .من االتفاقية) ب(و) أ(احلرفان ) ١(٩األملانية وفقاً للمادة 
ي الوحيد علـى ممارسـة الواليـة القـضائية األملانيـة وفقـاً              احلويتجلى املثال     -٦٠

اختفـاء  " حيث إن ظروف احتجازه قد ُتصنَّف مبثابة         -يف قضية املصري    ) ج)(١(٩ للمادة
وخالد املصري هو مواطن أملاين من أصل لبناين تنـاهى إىل           . يف سياق معىن االتفاقية   " قسري

ــة حلم ــة البفاري ــب الوالي ــم مكت ــتور عل ــة الدس  Bayerisches Landesamt für)اي

Verfassungsschutz)   وقد احُتجز يف مقدونيا خالل رحلة يف كانون        .  به قد يكون مشتبهاً  أنه
، واستقدمته االسـتخبارات األمريكيـة إىل أفغانـستان يف كـانون           ٢٠٠٣ديسمرب  /األول
شخصاً يف  ويشتبه بقوة يف ضلوع ثالثة عشر       . ، حيث احُتجز ألشهر عدة    ٢٠٠٤يناير  /الثاين

 ٢٣وُيتهمون بأخذ خالد املصري إىل كابول يف يومي     . اختطاف خالد املصري إىل أفغانستان    
وُيّدعى أهنم تصرفوا مبثابة فريق عامل مشترك من الـوكالء          . ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ٢٤و

غرض للمتهمني جبرائم إرهابية إىل دول ثالثة ل      " نقل استثنائي "الذين كانت تشمل مهامهم عملية      
 على مذكرة اعتقال    ١وحصل مكتب االدعاء العام يف ميونخ       . االحتجاز خارج نطاق القانون   

وبوشرت عملية حتقيـق    . دولية ضد ثالثة عشر شخصاً معنيني باملثول أمام حمكمة ميونخ احمللية          
بيد أن الواليات املتحـدة األمريكيـة رفـضت احتجـاز     . دولية فيما خيص أماكن وجودهم  

 إجـراءات   ١ومل يكمل مكتب االدعاء العام يف ميونخ        . حوث عنهم وتسليمهم  األشخاص املب 
  .التحقيق؛ وما زالت مذكرات االعتقال سارية وال يزال البحث الدويل مستمراً

 مـن االتفاقيـة مبوجـب     ) ٢(٩وتستويف حكومة أملانيا االحتادية متطلبات املـادة          -٦١
ا الفرع على أن القانون اجلنائي األملـاين        وينص هذ . اجلنائيقانون  ال من   ٢رقم  ) ٢(٧ الفرع

ينطبق على اجلرائم املرتكبة يف اخلارج عندما يكون مرتكبها مواطناً أجنبياً وقـت ارتكـاب          
 وال يسلم إليها، بالرغم من أن قانون التسليم يتيح تسليمه بسبب            وُيكتشف يف أملانيا  اجلرمية،  

ة معقولة من الزمن أو مت رفضه أو تعـذر          تلك اجلرمية، ألن طلب التسليم مل يقدم خالل فتر        
وعالوة على ذلك، يعاقَب على الفعل يف مكان اجلرمية أو إذا كـان مكـان               . تنفيذ التسليم 

  .ال خيضع إلنفاذ القانون اجلنائي اجلرمية
وال تظهر اإلحصاءات بشأن التسليم يف أملانيا ما إذا كانت طلبات التسليم الـواردة             -٦٢

وباملثل، ال توجد   . ادرة منها تستند على حالة من حاالت االختفاء القسري        إىل أملانيا أو الص   
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 أي بيانات إحصائية بشأن ما إذا كانت طلبات املساعدة القانونية املتباَدلة الواردة إىل أملانيـا               
  . من حاالت االختفاء القسريمنها تستند إىل حالةأو الصادرة 

  ١٠املادة     
 مسؤوليته اجلنائية عن االختفاء غري الطوعي لشخص        جيوز احتجاز شخص يشتبه يف      -٦٣

القـانون اجلنـائي    مـن  ١١٢املنصوص عليها يف الفرع  آخر إذا استوفيت الشروط املسبقة      
)Strafprozessordnung( .          ًإذا  وينص هذا الفرع على أنه جيوز األمر باحتجاز متهم احتياطيـا 

اساً لالعتقـال، وإذا مل يكـن       ناك أس كان حمل شبهة شديدة بارتكابه اجلرمية، وإذا كان ه        
) ٢(١١٢ووفقاً للفرع   . االحتجاز غري متناسب مع مدلول احلالة أو العقوبة احملتمل تطبيقها         

، تشمل أسباب االحتجاز الفرار، أو احتمال الفرار، أو احتمال التالعب           اجلنائيقانون  المن  
 اإلبـادة اجلماعيـة، يتـيح       ويف حالة بعض اجلرائم اجلسيمة، من قبيل القتـل أو         . باألدلة
 األمر باالحتجاز االحتياطي دون احلاجـة إىل حتديـد          اجلنائيقانون  المن  ) ٣(١١٢ الفرع

الوحيد لالعتقال، فيجوز للقاضي     وإذا كان احتمال الفرار هو السبب     . أسباب االعتقال يقيناً  
مـن  ) ١(١١٦الفـرع   (أن يوقف تنفيذ مذكرة االعتقال وأن يأمر ببعض التدابري األخرى           

وإذا استندت مذكرة االعتقال إىل احتمال التالعب باألدلة، فيجوز للقاضي         ). اجلنائيقانون  ال
أن يوقف مذكرة االعتقال إذا أمكنه أن يتوقع أن املتهم سيتبع توجيه احملكمة بعدم االتـصال          

  ).اجلنائيقانون المن ) ٢(١١٦الفرع (الشهود أو اخلرباء  باملتهمني اآلخرين، أو
ويف حالة االعتقال، جيب إبالغ املتهمني األجانب بأنه جيوز هلم أن يطلبوا إخطـار                -٦٤

اجلملـة الثالثـة مـن      ( القنصلية لبلـدهم األصـل وأن يبعثـوا برسـائل إليهـا              املمثلية
وعند األمر باالحتجـاز االحتيـاطي، ُيـسمح        ). القانون اجلنائي من  ) ٢)(ب(١٤٤ الفرع

هة وكتابة مع املمثلية القنصلية لبلدهم األصل ما مل تـأمر           للمتهمني األجانب بالتواصل شفا   
  ).اجلنائيقانون المن ) ٤(١١٩من الفرع ) ب(١٩اجلملة الثانية، رقم ( خبالف ذلك احملكمة
، جيوز للمحكمة أن تأمر بتقييـد تواصـل         اجلنائيقانون  ال من   ١١٩ووفقاً للفرع     -٦٥

ي خطر الفرار، أو التالعب باألدلة أو العـود         املتهمني احملتجزين إذا رأت ذلك ضرورياً لتفاد      
وتشمل أمثلة القيود اليت ميكن األمر هبا إخـضاع الزيـارات لـإلذن،             . إىل ارتكاب جرمية  

وكقاعـدة عامـة،    .  عن سائر احملتجـزين    عزل املتهم ومراقبة املراسالت واالتصاالت، أو     
ستثناء على هذه القاعدة، ميكـن  وكا. خيضع التواصل بني احملتجز املتهم مع حماميه للمراقبة       ال

إخضاع املراسالت املكتوبة مع احملامي للمراقبة إذا اشتبه يف أن املتهم عضو يف منظمة إرهابية               
االختطاف من أجل االبتزاز، أو أخذ        جرائم ضد اإلنسانية، أو    يشمل هدفها أو أنشطتها مثالً    

  ).من القانون اجلنائي) ٢(١٤٨ والفرع ١١٩الفرع (الرهائن 
وتوجد يف القانون األملاين شروط مسبقة قانونية متكّن سلطات املتابعـة اجلنائيـة مـن                 -٦٦

ووفقاً . من االتفاقية ) ٢(١٠االمتثال اللتزامات اإلبالغ املنصوص عليها يف اجلملة الثانية من املادة           
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 ،)Gesetz über das Bundeskriminalamt( من قانون مكتب الشرطة اجلنائية االحتـادي  ١٤للفرع 
جيوز هلذا املكتب، إذا استوفيت الشروط املسبقة الواردة يف الفرع املذكور، أن يعمـد، دون               
ورود طلب إليه، إىل نقل بيانات شخصية يف املقام األول إىل الشرطة وسلطات القـضاء يف                

وعالوة على ذلك، ميكن ألملانيا بشكل عام       . دول أخرى أو إىل مكتب دويل أو فوق وطين        
. يها طلباً للمساعدة القضائية املتبادلة من دولة أخرى أن تنقل إليها بيانات شخـصية             عند تلق 

 من قانون املساعدة الدولية يف املسائل اجلنائية من نقـل           ٩٢و) أ(٦١وأخرياً، ميكِّن الفرعان    
البيانات الشخصية إىل السلطات احلكومية يف الدول األخرى، حىت دون طلـب منـها، إذا               

  .لشروط املسبقة الواردة يف الفرعنياستوفيت بعض ا

  ١١املادة     
يف أملانيا، ُيوكَل إىل املدعي العام يف حمكمة القضاء االحتادية مالحقة اجلرائم املرتبطة               -٦٧

قانون اجلرائم ضـد     من   ٧رقم  ) ١(٧الفرع  (باالختفاء القسري مبثابة جرمية ضد اإلنسانية       
من ) ١)(أ(١٤٢ والفرع   ٨رقم  ) ١(١٢٠الفرع   (،)Völkerstrafgesetzbuch(القانون الدويل   

ويف حال وجود شبهة كافية بأن جرمية       ). Gerichtsverfassungsgesetz( النظام القضائي قانون  
قد ارُتكبت، يباشر املدعي العام املتابعة أمام واحدة من احملاكم اإلقليمية العليا اليت يكون هلا                

، االختصاص القضائي الفعلي لعقد     ظام القضائي الن من قانون    ٨، رقم   )١(١٢٠وفقاً للفرع   
ويـنص  . جلسات حماكمة واختاذ قرارات بشأن القضايا اجلنائية ابتدائياً مبوجـب القـانون           

 من قانون اجلرائم ضد القانون الدويل على أن يطبق دون قيد مبدأ الوالية القضائية               ١ الفرع
كم اجلنائية األملانية أن متاَرس واليتها      الشاملة على جرمية االختفاء القسري، حىت يتسىن للمحا       

جنسية مرتكبها، أو العوامل األخـرى       القضائية بصرف النظر عن مكان ارتكاب اجلرمية، أو       
  .املرتبطة هبا

ويف حاالت أخرى، ميارس مكتب االدعاء العام الوالية القضائية يف متابعة اجلـرائم               -٦٨
ويف حالة وجـود شـبهة      ). ٤ و ٣ه يف املادتني    انظر أيضاً أعال  (املرتبطة باالختفاء القسري    

ومتارس احملاكم  . كافية، يقدم املكتب التهم اجلنائية سواًء أمام حمكمة حملية أو حمكمة إقليمية           
النظـام  من قانون   ) ٢(٧٤اإلقليمية الوالية القضائية يف بت بعض اجلنايات الواردة يف الفرع           

ي يفضي إىل الوفاة، والقتل العمد والقتل غـري         مبا يف ذلك احلرمان من احلرية الذ       (القضائي
؛ ويف خالف ذلك، متارس واليتها القضائية يف حالة بعينها جتسد حالة واقعية لالختفاء   )العمد

) ١(٢٤راجع الفرعني   (القسري إذا كانت العقوبة املتوقعة تتجاوز أربع سنوات من السجن           
للحاجة إىل محاية الـشخص املتـضرر   ونظراً  ). النظام القضائي من قانون   ) ١(٧٤، و ٢رقم  

الذي قد يديل بشهادته كشاهد، واعتبارا لنطاق القضية اخلاص أو أمهيتها اخلاصـة، جيـوز               
 من قـانون    ٣رقم  ) ١(٢٤الفرع  (ملكتب االدعاء العام أن يقدم الدعوى يف حمكمة إقليمية          
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لوالية القضائية يف بـت     ويف مجيع احلاالت األخرى، متارس احملاكم احمللية ا       ). النظام القضائي 
  ).النظام القضائي من قانون ١ رقم) ١(٢٤الفرع (القضايا 

وال ختتلف املبادئ اإلجرائية املطبقة على متابعة جرائم االختفاء القسري وحماكمتها             -٦٩
وإدانتها عن تلك املبادئ املطبقة يف سائر إجراءات احملاكمة؛ ويسري األمر ذاته على معـايري               

وبوجه خاص، ال توجد اختالفات من حيث حتريك املتابعـة ضـد            . ة وقبوهلا األخذ باألدل 
مواطن أملاين أو مواطن أجنيب، وال يف مسألة ما إذا كانت اجلرمية قد ارُتكبت يف أملانيا أو يف                  

  .اخلارج
وتـشكل  . وتكرس اإلجراءات اجلنائية يف أملانيا مبادئ قرينة الرباءة واحملاكمة العادلة   -٧٠

 ٦جزءاً من مبادئ حكم القانون الراسخة يف القانون األساسي وأيضاً يف املـادة     دئ  هذه املبا 
ويشمل مبدأ حكم القانون أيضاً حق      . من اتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية      

، مبحـام  الشخص املتهم يف الدفاع عن نفسه يف كل مرحلة من مراحل احملاكمة باالسـتعانة   
  . الصمتوأيضاً حقه يف التزام

ال توجد أمثلة ملموسة يف أملانيا على تطبيق املبادئ املبينة هنا على حاالت االختفاء                -٧١
  . القسري

  ١٢املادة     
 اإلجراءات واآلليات اليت تستعني هبا      ٣سبق أن ُبينت أعاله يف التعليقات على املادة           -٧٢

 -االختفـاء القـسري      من قبيل    -السلطات املختصة حلل حالة واقعية تنطوي على جرمية         
  . والتحقيق فيها

وجيوز لكل شخص يفترض أن شخصاً آخر قد اختفى بشكل غري طوعي أن يقدم                -٧٣
) ١(١٥٨الفرع  (شكوى جنائية إىل مركز الشرطة، أو مكتب االدعاء العام أو حمكمة حملية             

مـن  ) ١(١٥٨الفرع  (وميكن تقدمي الشكوى اجلنائية شفاهة أو كتابة        ). اجلنائيقانون  المن  
  ).اجلنائيقانون ال

ومجيع األشخاص سواسية أمام القانون وحيق هلم الوصول إىل أي مركز من مراكـز     -٧٤
الشرطة، أو مكتب ادعاء عام أو حمكمة حملية لإلدالء بشكوى جنائية تتناول حالة اختفاء غري        

 الـضحايا    سلسلة من األحكام اليت تسعى إىل تيسري شهادة        اجلنائيقانون  الويتضمن  . طوعي
يف ذلـك خـالل       ميثلهم، مبـا   مبحاموجيوز أيضاً لضحايا اجلرائم االستعانة      . ومنع ترهيبهم 

وعند اإلدالء بتصريح للـشرطة،     ). اجلنائيقانون  المن  ) ف(٤٠٦الفرع  (إجراءات التحقيق   
قانون ال من   )ف(٤٠٦الفرع  ( أو بشخص آخر يثق به       مبحامجيوز للضحية أن يكون مرفوقاً      

 وباإلضافة إىل ذلك، جيوز لقاضي التحقيق إعفاء املتهم من احلـضور عنـد إدالء               ).اجلنائي
الضحية بتصريح، مثالً إذا كان ُيخشى أن الضحية لن يقول احلقيقـة يف حـضور املتـهم                 
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الحقاً البحث بثاً متاثلياً بالصور والصوت       وُيَبث). اجلنائيقانون  المن  ) ٣)(ج(١٦٨ الفرع(
وإذا حـاول   ). اجلنائيقانون  ال من   )ه(١٦٨الفرع  (ا الشخص املتهم    يف القاعة اليت يوجد هب    

أشخاص آخرون التأثري على الشهود أو الضحايا الشهود يف حالة اختفاء غري طوعي، جيـوز              
لالدعاء العام أن يبدأ حتقيقاً مع هؤالء األشخاص ملساعدهتم يف جتنب املتابعـة أو العقـاب                

يف حالة إجراءات التحقيق هذه، يسع املدعي العـام أن          و). اجلنائيقانون  ال من   ٢٥٨الفرع  (
  .يستعني  بطائفة واسعة من تدابري التحقيق

وإذا رفض مكتب االدعاء العام املختص التحقيق يف حالة اختفاء غري طوعي، فيحق               -٧٥
 أن يقدم اعتراضاً إىل املسؤول      - إذا كان أيضاً طرفاً متضرراً       -للشخص الذي قدم الشكوى     

. لدى مكتب االدعاء العام يف غضون أسبوعني من إخطاره بقرار إهناء اإلجـراءات            الرئيس  
وإذا أكد املسؤول الرئيس قرار إهناء التحقيق، فيجوز للشخص الذي قدم الشكوى أن يقدم              

قـانون  المـن   ) ٤(و) ٢(١٧٢الفـرع   ( للحصول على قرار     إىل حمكمة إقليمية عليا طعناً    
  ).  اجلنائي
ص الذي قدم الشكوى خيتلف عن الشخص املتضرر، فيجوز له أن           وإذا كان الشخ    -٧٦

ويقوم رئيس املدعي العام    . يقدم اعتراضاً تأديبياً ضد سلوك وقرار املدعي العام بإهناء التحقيق         
وال حيق للشخص الـذي قـدم هـذا         . إثر ذلك بإعادة النظر يف سلوك وقرار املدعي العام        

  .االعتراض أن يستأنف هذا القرار
. ال توجد لدى أملانيا إحصائيات مستقلة تشمل بيانات بشأن االختفاء القـسري           و  -٧٧

 يف سياق   ويف تاريخ مجهورية أملانيا االحتادية، مل ُتتناول مشكلة االختفاء القسري إال مؤخراً           
" احلرب على اإلرهـاب   "تدابري حتقيق خاصة أجرهتا وكالة االستخبارات األمريكية يف إطار          

الريبة هذه، مل تكن هناك أي حادثة       /وباستثناء قضايا الشبهة  ). ٩ياق املادة   انظر أعاله يف س   (
        وال تـشري اإلحـصائيات القائمـة       . يف أملانيا قد تستويف عناصر جرمية االختفاء القـسري        

  .إال حلاالت عامة من احلرمان من احلرية، ليست ذات صلة هبذا السياق
نية ومكاتب االدعاء العام أي شعب خاصة خمتصة        وال توجد يف دوائر الشرطة األملا       -٧٨

  . صراحة يف قضايا االختفاء غري الطوعي
: ومن الناحية النظرية، سيكون اإلجراء املتبع يف حالة اختفاء غري الطوعي كما يلـي    -٧٩

، يتم التحقيق يف جرمية االختفـاء غـري         ٤على حنو ما سبق ذكره يف التعليقات على املادة          
مثل احلرمان من احلرية، جرمية القتل غري العمـد أو القتـل            (ها جرمية عامة    الطوعي باعتبار 

بيـد أنـه إذا ارتكـب    . وتعاجلها دوائر الشرطة ومكاتب االدعاء العام يف الواليات      ) العمد
االختفاء غري الطوعي يف نطاق هجمة شاملة ومنهجية ضد ساكنة مدنية، وارُتكبت مـن مث               

عي العام االحتادي يف حمكمة القضاء االحتادية، اليت توجد هبـا           جرمية ضد اإلنسانية، فإن املد    
  . مسؤولية التحقيقستتوىلشعبة للتحقيق يف اجلرائم ضد اإلنسانية، 
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مكتب االدعاء العام الذين حيققون يف حالة االختفـاء         /وال متاَرس أي قيود على الشرطة       -٨٠
بيد أن ذلـك قـد      . خمتف فيها غري الطوعي إذا رغبوا يف دخول مواقع يفترضون وجود شخص           

  . يقتضي إصدار مذكرة تفتيش، يقدَّم مقترح بشأهنا إىل قاضي التحقيق يف احملكمة املختصة
وإذا اهتم موظف بارتكاب جرمية اختفاء قسري، فعندها تطبق قواعد اخلدمة املدنية              -٨١
ملدنية من مزاولة   أوالً، حيق للمشغل يف كل وقت أن مينع موظفاً من موظفي اخلدمة ا            : التالية

قانون املـوظفني    من   ٦٦اجلملة األوىل من الفرع      راجع(مهامه ألسباب قهرية تتعلق مبنصبه      
وضع  قانون من   ٣٩، واجلملة األوىل من الفرع      )Bundesbeamtengesetz (املدنيني االحتاديني 

لشخص املعين،  وإذا مل يباَشر أي إجراء تأدييب ضد ا       ). )Beamtenstatusgesetz (دنيةخلدمة امل ا
ويف وجود مؤشرات تفضي إىل االشتباه يف انتـهاك         . فإن هذا اإلجراء ال يتجاوز ثالثة أشهر      

ــرع   ــإن الف ــة، ف ــات الرمسي ــادي  ) ١(١٧الواجب ــأدييب االحت ــانون الت ــن الق م
)Bundesdisziplinargesetz(            ينص على حتريك إجراء تأدييب من هذا النوع؛ وقد ُيفضي ذلك 

وبعد مباشرة اإلجراء التأدييب، جيـوز توقيـف        . مة وفقدان مركز موظف   إىل العزل من اخلد   
املوظف من اخلدمة مؤقتاً إذا تبني أن اإلجراء التأدييب قد ُيفضي إىل االستبعاد مـن اخلدمـة                 

ــة  ــرع (املدني ــن الف ــة األوىل م ــادي  ) ١(٣٨اجلمل ــأدييب االحت ــانون الت ــن الق م
)Bundesdisziplinargesetz(  ويـنص ). ة يف القوانني التأديبية يف الواليـات       والقواعد املشاهب  

خلدمـة  وضع ا  قانون  من )١(٢٤من قانون اخلدمة املدنية االحتادية، والفرع       ) ١(٤١الفرع  
 على أن عالقة اخلدمة املدنية تنتهي وجوباً إذا أدين املوظف املدين يف إجراءات جنائية               دنيةامل

حكم هنائي وملزم من حمكمة أملانية، بالـسجن        عادية بارتكابه عمداً جلرمية، وصدر يف حقه        
وهذا يتماشى مع العقوبة الدنيا املنصوص عليها يف اجلرائم اليت قد   . ملدة ال تقل عن عام واحد     
  ).١٣انظر املادة (ترتبط باالختفاء القسري 

  ١٣املادة     
ي، يعاقب على االختفاء القسري يف أملانيا مبوجب أحكام عدة من القـانون اجلنـائ          -٨٢
تقدمي ، و )اجلنائيقانون  ال من   ٢٣٩الفرع  (فيها األحكام اليت تنظم االحتجاز غري القانوين         مبا

، واملساعدة يف جتنب )اجلنائيقانون ال من ٢٥٧الفرع  (املساعدة بعد ارتكاب فعل غري قانوين
       ، والتقـصري يف تيـسري اإلنقـاذ        )اجلنـائي قـانون   ال من   ٢٥٨الفرع  (املتابعة أو العقاب    

 ٣٥٧الفرع  (، وحتريض مرؤوس على ارتكاب جرائم       )اجلنائيقانون  المن  ) ج(٣٢٣الفرع  (
وفيما خيص اجلرائم األخرى املنصوص عليها يف القانون األملاين، يرجى          ). (اجلنائيقانون  المن  

ويعاقب على مجيـع هـذه اجلـرائم        ) ٤الرجوع إىل قائمتها يف سياق التعليقات على املادة         
ومن مث فإن تعاريف هذه اجلرائم تتماشى مـع مجيـع           .  شهراً ١٢ة ال تقل عن     بالسجن ملد 

ومن أبرزها االتفاقية األوروبيـة بـشأن       (االتفاقيات املتعددة األطراف ذات الصلة بالتسليم       
ومجيع معاهدات التسليم الثنائية ألملانيا،     ) ١٩٥٧ديسمرب  / كانون األول  ١٣التسليم املؤرخة   
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وأخرياً تشكل  .  مع أستراليا، واهلند، وكندا، والواليات املتحدة األمريكية       مبا فيها تلك املربمة   
هذه اجلرائم أيضاً جرائم جيوز تسليم مرتكبيها يف إطار التسليم غري القائم علـى معاهـدات        

، وهي مشمولة يف التشريع )قانون التعاون الدويل يف الشؤون اجلنائية من  )٢(٣انظر الفرع (
 بشأن مذكرة ٢٠٠٢يونيه / حزيران١٣املؤرخ   JHA/2002/584األملاين لتنفيذ القرار اإلطاري     

 ٨١الفـرع   (  التوقيف األوروبية وإجراءات التسليم بني الدول األعضاء يف االحتاد األورويب 
  ).من قانون التعاون الدويل يف الشؤون اجلنائية

ليست جرمية قائمة بذاهتا مبوجـب القـانون        " االختفاء القسري "ة  ونظراً ألن جرمي    -٨٣
اجلنائي األملاين، فال تشري أي من معاهدات التسليم الثنائية أو املتعددة األطراف اليت أبرمتـها               

بيد أن املعاهـدات  . أملانيا صراحة إىل االختفاء القسري باعتباره جرمية ميكن تسليم مرتكبيها         
 .  األفعال اليت تصنف يف إطار جرمية االختفاء القسري يف االتفاقيـة           اآلنفة الذكر تشمل كل   

وبوجه خاص، ال خيـضع االختفـاء       . خيضع تنفيذها إىل أي عراقيل تتصل هبذا السياق        وال
  .القسري للتصنيف مبثابة جرمية سياسية

 مل تعلم احلكومة االحتادية حىت تارخيه حبدوث أي حاالت اسُتعني فيهـا باالتفاقيـة           -٨٤
  . مبثابة أساس للتسليم

        وحيكم إجراءات التسليم احملليـة قـانون التعـاون الـدويل يف الـشؤون اجلنائيـة                 -٨٥
)Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen(   ٤٢-٢، وال سـيما الفـروع ،
حملكمـة بـشأن   وتنقسم إجراءات التسليم األملانية إىل جلسة استماع يف ا     . منه) ط(٨٣ و ٧٨و

ويؤول االختصاص القضائي يف بـت      . قبول طلب التسليم وإجراء منح التسليم اإلداري الحقاً       
 من قانون التعاون الدويل يف      ١٣الفرع  (مسألة قبول دعوى التسليم إىل احملاكم اإلقليمية العليا         

ئية، فإن سـلطة     من قانون التعاون الدويل يف الشؤون اجلنا       ٧٤ ووفقاً للفرع ). الشؤون اجلنائية 
مكتب القضاء االحتادي، اليت تتخـذ      /منح التسليم تقع عموماً على عاتق وزارة العدل االحتادية        

   .القرار بالتشاور مع مكتب الشؤون اخلارجية االحتادي ومع الوزارات املعنية، عند االقتـضاء            
 فتتبع أحكـام القـرار   أما حاالت التسليم بني أملانيا وسائر الدول األعضاء يف االحتاد األورويب       

ويف هذه احلاالت، يؤول اختاذ قرارات قبول دعوى التسليم واإلذن          . JHA/2002/584 اإلطاري
  ).احملكمة اإلقليمية العليا/مكتب املدعي العام املعين(به إىل سلطات الواليات 

وفيما خيص قبول طلب التسليم واإلذن به، جترى دراسة بشأن ما إذا كانت توجد يف                 -٨٦
 ولة املقصد مؤشرات بعينها على انتهاك أدىن احلقوق كما يقرها القانون الـدويل، أو مـا إذا               د

 مـن   ٦ووفقاً للفرع   . كان القانون األساسي األملاين يتضمن مبادئ دستورية يف هذا الشأن         
. قانون التعاون الدويل يف الشؤون اجلنائية، ال ُتقبل طلبات التسليم من أجل اجلرائم السياسية             

نطبق ذلك أيضاً يف حالة وجود سبب وجيه يدفع لالعتقاد بأن الشخص املبحوث عنـه،               وي
    سيتعرض، يف حال تسليمه، لالضطهاد أو يعاقَب على أساس عرقه، أو دينه، أو جنـسيته،              

، أو إذا كانت حالته قد تسوء       انتمائه إىل جمموعة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية        أو  
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 من قانون التعـاون الـدويل يف        ٨وعالوة على ذلك، يستبعد الفرع      . ببسبب هذه األسبا  
الشؤون اجلنائية التسليم إىل دولة ميكن أن ينفَّذ فيها حكم اإلعدام يف حق الشخص املبحوث               

 من قانون التعاون الدويل يف الـشؤون اجلنائيـة التـسليم يف             ٧٣وأخرياً، حيظر الفرع    . عنه
       لشخص املبحوث عنه عقوبة شديدة بـصورة غـري معقولـة           احلاالت اليت قد يواجه فيها ا     

  .إنسانية خالل اإلجراءات اجلنائية أو يف سجون بلد املقصد أو يتعرض ملعاملة ال

  ١٤املادة     
يف أملانيا، تدخل أنواع املساعدة القانونية املتباَدلة املشار إليها يف هذه املادة ضمن فئة                -٨٧

ساعدة اليت ال تستدعي التسليم إىل أملانيا أو منها، أو العبور منها،            ، أي امل  "املساعدة األخرى "
، "مساعدة أخرى " ويف حاالت االختفاء القسري، ميكن أن توفر أملانيا          . إجراء فيها  تنفيذأو  

  : ال سيما على أساس املعاهدات التالية
 ٢٠رخـة   االتفاقية األوروبية بشأن املساعدة املتباَدلـة يف الـشؤون اجلنائيـة املؤ            •

 ؛١٩٥٩أبريل /نيسان

 ؛١٩٧٨مارس / آذار١٧الربوتوكول اإلضايف امللحق هبا املؤرخ  •

 بشأن املساعدة املتباَدلة يف الشؤون اجلنائية بني الدول         ٢٠٠٠مايو  / أيار ٢٩اتفاقية   •
 .األعضاء يف االحتاد األورويب

يـات املتحـدة    وباإلضافة إىل ذلك، أبرمت أملانيا معاهدات ثنائية مع كل من الوال            -٨٨
اإلداريـة  ومنطقة هونغ كونـغ     األمريكية، وكندا، ومجهورية النمسا، وسويسرا، وهولندا،       

وعالوة ". املساعدة األخرى "، وتشمل كل معاهدة من هذه املعاهدات أحكاماً بشأن          اخلاصة
 تـشرين   ٣٠على ذلك، ميكن أن توفر أملانيا لليابان مساعدة قانونية على أسـاس اتفـاق               

 بني االحتـاد األورويب واليابـان بـشأن         ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٥ - وفمربن/الثاين
  .املساعدة القانونية املتباَدلة يف الشؤون اجلنائية

وأخرياً، ميكن ألملانيا أن توفر املساعدة القانونية ألي دولة طرف على أساس غـري                -٨٩
  .لدويل يف الشؤون اجلنائية وما يليه من قانون التعاون ا٥٩مشمول مبعاهدة وفقاً للفرع 

  ١٥املادة     
انظـر التعليقـات علـى    " (املساعدة األخـرى  "تتيح األحكام اآلنفة الذكر بشأن        -٩٠
عموماً تقدمي املساعدة القانونية للدول األطراف األخرى يف سياقات جنائية بعينها           ) ١٤ املادة

  . لغرض مساعدة ضحايا االختفاء القسري
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حصائية املتاحة يف أملانيا ال متكِّن من تقدمي أمثلة بعينـها علـى             بيد أن األدوات اإل     -٩١
  .التعاون مع الدول األخرى يف جمال مساعدة الضحايا

  ١٦املادة     
حيظر قانون اإلقامة األملاين طرد أي شخص، أو استبعاده، أو ترحيله، أو تسليمه إذا                -٩٢

عرض لالختفـاء القـسري يف   كانت مثة أسباب وجيهة تدعو لالعتقاد أن هذا الشخص سيت       
مـن قـانون اإلقامـة      ) ٧(و) ٢(و ،)١(٦٠وهذا ُيستنتج من أحكام الفرع      . دولة املقصد 

)Aufenthaltsgesetz, AufenthG(    ويـستعان هبـذه    .  ظروف بعينـها   ، الذي حيظر التسليم يف
 وتـنص الفقـرة   .  املتعلقة مبركز الالجـئني    ١٩٥١يوليه  / متوز ٢٨األحكام يف تنفيذ اتفاقية     

على أنه ال جيوز ترحيل أجنيب إىل دولة قد يتعرض فيها خلطر معني كالتعـذيب               ) ٢( الفرعية
حكماً فرعياً؛ إذ حتظـر     ) ٧(ومتثل الفقرة الفرعية    . املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة      أو

يم ومعني يهدد حياتـه أو      عموماً الترحيل حيثما وجد خطر تعرض األجنيب املعين خلطر جس         
وتشمل الظروف اخلاصة اليت حيظر مبوجبها التسليم       . سالمته البدنية أو حريته يف دولة املقصد      

وفقاً هلذه األحكام العناصر املعهودة يف االختفاء القسري، أي فقدان احلرية الشخـصية، أو              
، فـإن   "اختفاء قسري "وملا كان من األصعب، يف حاالت الشك، توقع         . التعذيب أو الوفاة  

  .جرمية إضافية تتناول االختفاء القسري لن تكون له قيمة مضافة هنااستحداث 
 لألحكام اآلنفة الذكر اليت حتظر التسليم إىل الدول األخرى عند وجود خطر             ونظراً  -٩٣

التعرض الختفاء قسري، فإن مكتب الشرطة اجلنائية االحتادية ال يستجيب تلقائياً إلنـذارات   
ول األخرى يف احلاالت اليت يكون فيها الشخص املبحوث عنه          الشرطة الدولية الواردة من الد    

يواجه خطر وقوعه ضحية النتهاك حكم القانون يف شكل اضـطهاد سياسـي أو اختفـاء                
مكتب القضاء (وبدل ذلك، حتال هذه اإلنذارات للبت بشأهنا إىل السلطات املختصة          . قسري

 مـن املبـادئ   ١٣ورقم  ) ٣(١٥ االحتادي، مكتب الشؤون اخلارجية االحتادي؛ انظر الفرع      
 Richtlinien für den) [التوجيهية بشأن العالقات مع الدول األجنبية يف شؤون القانون اجلنائي

Verkehr mit dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten, RiVASt.[  
ارئ أو  وال توجد لدى أملانيا قوانني حتكم جماالت من قبيل اإلرهاب، وحاالت الطو             -٩٤

. األمن القومي وتسمح باستثناءات على األحكام اآلنفة الذكر اليت حتظر الترحيل أو التسليم            
  .وجيب تنفيذ هذه األحكام حىت يف الظروف االستثنائية

وتتوىل سلطة األجانب احمللية مسؤولية عمليات الترحيل وفقاً للقانون الذي حيكـم              -٩٥
وتقرر سلطات األجانب   .  من هذه السلطات   ٨٠٠هاء  ويوجد يف أملانيا ز   . األجانب واللجوء 

إذا كان ترحيل بعينه حمظوراً بعد استـشارة املكتـب االحتـادي للـهجرة والالجـئني            ما
ويتوىل هذا املكتب أيضاً مسؤولية حتديد مـا إذا كـان           ). من قانون اإلقامة  ) ٢(٧٢ الفرع(

  .الترحيل حمظوراً يف حاالت اللجوء
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اللجوء، /عن قبول الترحيل وفقاً للقانون الذي حيكم األجانب       ويف حاالت اإلعالن      -٩٦
الطعـن  (وميكن الطعن يف قرارات احملاكم اإلدارية       . فيمكن الطعن يف هذا القرار أمام احملاكم      

  ).يف الواقع والقانون، الطعن يف النقاط القانونية مبفردها
ئية، جيوز أن تعيـد احملكمـة       ويف سياق املساعدة القانونية املتباَدلة يف الشؤون اجلنا         -٩٧

اإلقليمية العليا النظر يف أي قرار تتخذه سلطة ماحنة بعدم االعتراض على طلب تسليم تقدمه               
من قانون التعاون الدويل يف الـشؤون       ) ب(٨٣ دولة عضو يف االحتاد األورويب، وفقاً للفرع      

 النظر يف مجيع القـرارات  وعالوة على ذلك، جيوز للمحاكم اإلقليمية العليا أن تعيد       . اجلنائية
املتصلة باالستجابة لطلبات تسليم تتصل بدول أعضاء يف االحتاد األورويب بغية التكفل بعدم             

وأخرياً، جيوز جلميع األشخاص املبحوث عنهم أن يطعنوا يف         . حدوث أي جتاوز للصالحيات   
ليم ريثمـا يـتم     وتوقَف إجراءات التس  . قرارات تسليمهم أمام احملكمة الدستورية االحتادية     
  .االنتهاء من سبل االنتصاف القانونية اآلنفة الذكر

 من االتفاقية امتالك أي معـارف أو مهـارات متخصـصة            ١٦وال تقتضي املادة      -٩٨
أو التسليم مبوجـب    /ُيستعن هبا يف السابق يف تطبيق األحكام القائمة اليت حتظر الترحيل و            مل

 ويتخذ القرارات اجلوهرية يف مجيع احملاكم والسلطات        .األورويب أو احمللي   القانون الدويل أو  
حمامون مؤهلون تأهيالً كامالً وتكون هلم عادة سنوات عديدة من اخلربة العملية يف املساعدة              

ومن مث ليس من الضروري التوفر على تدريب إضايف كما ورد يف سـياق              .  الدولية ةالقانوني
  . من االتفاقية٢٣املادة 

  ١٧املادة     
غري الرمسية للحرية؛ وتنص    /يف أملانيا، ينص القانون األساسي على حظر التقييدات السرية          -٩٩

صراحة على مسو القانون وعلـى واجـب        )  أوالً -  انظر ألف  -املشار إليها أعاله    ( ١٠٤املادة  
ووفقاً هلذه املادة، ال جيوز تقييد حرية شخص إال مبوجب قـانون رمسـي              . إصدار قرار قضائي  

  .وال جيوز قبول احلرمان من احلرية أو استمراره إال بقرار من قاض.  املبينة فيهتلإلجراءا وامتثاالً
يقـرر   على أن ) Strafprozessordnung (اجلنائيقانون  المن  ) ٢(١٢٨وينص الفرع     -١٠٠

وجيوز إصدار مذكرة اعتقال إذا كانت هنـاك        . قاضي التحقيق بشأن إصدار مذكرة اعتقال     
مـن  ) ١(١١٢الفـرع   ( املتهم للجرمية وإذا اجتمعت أسس لالعتقال        شبهة قوية بارتكاب  

  وتعترب أسس االعتقال جمتمعة إذا ثبت استناداً إىل بعض الوقائع، ). اجلنائيقانون ال
 أن املتهم قد فرَّ أو خيتبئ؛ •

 هناك احتمال للفرار، أو •
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   أو يزيلـها    األدلة، أو يغريها   إذا كان سلوك املتهم يدفع للشبهة القوية بأنه سيتلف         •
أو يزوِّرها ، أو يؤثر بشكل غري الئق على املتهمني الشركاء، أو الشهود أو اخلرباء               

 ).اجلنائيقانون المن ) ٢(١١٢الفرع (أو يدفع اآلخرين إىل القيام بذلك 

إذا كان املتهم حمل شبهة قوية بارتكابه جرمية هلا جسامة معينة، مثالً جرمية اإلبـادة                 -١٠١
 حىت لو تعـذر     و إنشاء منظمة إرهابية أو القتل، فيجوز األمر باحتجازه احتياطياً         اجلماعية، أ 

وقـد فـسَّرت    ). اجلنائيقانون  المن  ) ٣(١١٢الفرع  (إثبات أسس االعتقال اآلنفة الذكر      
احملكمة الدستورية االحتادية هذا الفرع بأنه يقتضي، حىت يف مثل هـذه احلـاالت، وفقـاً                

  .رار أو التالعب باألدلةللظروف، وجود احتمال الف
 على أن أسس االعتقال تستوىف أيـضاً يف         القانون اجلنائي من  ) أ(١١٢وينص الفرع     -١٠٢

إذا كان املتهم حمل شبهة شديدة بارتكابه جرمية جنسية أو ارتكابـه مـراراً              : الظروف التالية 
ئع تعـزز   وباستمرار جرائم تقوض النظام القانوين بصورة جسيمة؛ وإذا كانت بعـض الوقـا            

 من اجلرائم ذات الطبيعة نفسها أو االستمرار يف اجلرمية، قبل إدانته            احتمال ارتكاب املتهم مزيداً   
  .هنائياً؛ أو إذا مل ُترتكب أي جرمية جنسية، وكانت مدة العقوبة املتوقعة تتجاوز عاماً واحداً

وز لشخص أن يعتقل ، جي دقيقاًويف بعض حاالت الطوارئ اليت يعرفها القانون تعريفاً  -١٠٣
) ١(١٢٧الفرع  (شخصاً آخر احتياطياً إذا كان الشخص املعين قد ُضبط جبرم أو كان متاَبعاً              

ويف الظروف القاهرة، يؤذن أيضاً للمدعني العامني والشرطة أن يقوموا          ). اجلنائيقانون  المن  
من ) ٢(١٢٧ع الفر( باعتقال احتياطي عندما تستوىف الشروط املسبقة إلصدار مذكرة اعتقال

ويف حاالت االعتقال االحتياطي، جيب أن ميثل الشخص املعتقل أمام قاض           ). اجلنائيقانون  ال
مـن   ١٢٨الفرع  (وخالفاً لذلك، ينبغي أن ُيفرج عنه       . يف أجل أقصاه اليوم املوايل العتقاله     

  ).اجلنائيقانون ال
م األشخاص الـذين    وخارج سياق القانون اجلنائي وقانون السجون، جيوز أن ُيحر          -١٠٤

 من حريتهم يف احلاالت اليت ُتستوىف فيهـا         أو املرضى نفسياً  /يوجدون حتت وصاية البالغني و    
  :الشروط التالية

 على أن تعني )Bürgerliches Gesetzbuch(من القانون املدين ) ١(١٨٩٦ينص الفرع   -١٠٥
     أو إعاقـة بدنيـة    احملكمة املختصة وصياً على شخص بالغ يتعذر عليه، بسبب مرض عقلي            

ويضع الوصي املعني حتت وصايته     .  أو جزئياً  أو ذهنية أو نفسية، أن يتوىل أموره اخلاصة كلياً        
إذا كان الشخص املعين يشكل خطراً جسيماً على        ) مع حرمانه من احلرية   (الشخص يف مرفق    

 يف أذى   نفسه، أو إذا كانت هناك أسباب طبية مقنعة للقيام بذلك بغية منعه مـن التـسبب               
  ).من القانون املدين) ١(١٩٠٦الفرع (جسيم لصحته 

من القانون املدين، تلَزم الوصي موافقة قضائية بغية القيـام      ) ٢(١٩٠٦ووفقاً للفرع     -١٠٦
. وجيوز للوصي بنفسه أن يقرر ما إذا كان سيستخدم هذه املوافقة عند منحها إيـاه              . بذلك
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، ال جيوز له أن     )أو يف حال مل تعد مستوفاة     () ١(١٩٠٦وعند عدم استيفاء متطلبات الفرع      
. يستخدم هذه املوافقة، أو جيب عليه أن ينهي احتجاز الشخص وأن يبني ذلك للمحكمـة              

وميثل فرض حد على مدة املوافقة الشكل الوحيد لإلشراف املباشر الذي ميكـن أن متارسـه     
 يقوم وصي تشرف عليـه      وخالفاً لذلك، . احملكمة على احلرمان من احلرية يف هذه احلاالت       

، وُيلَزم بتقدمي معلومـات وتقـدمي تقـارير         على اإلشراف على االحتجاز   احملكمة باستمرار   
 من  ١٨٤٠، و ١٨٣٩ و ،١٨٣٧ و ،)١)(ط(١٩٠٨الفروع  (مكتوبة عن أنشطته هبذه الصفة      

   .االحتجاز وإهنائهوهذا يتيح للمحكمة أن تشرف بصورة فعالة على ). القانون املدين
نظم احتجاَز األشخاص املرضى عقلياً يف املرافق وفقاً للقـانون العـام تـشريُع              وي  -١٠٧

. الواليات بشأن األشخاص املرضى عقلياً، مبا يف ذلك احتجازهم وحرماهنم مـن احلريـة             
وال جيوز احتجاز من    . ، أي أنه جيب أن تأمر به حمكمة        قضائياً ويقتضي هذا االحتجاز قراراً   

لشخص املعين ميثل بسلوكه الناجم عن حالته خطراً جوهرياً مستمراً          هذا النوع إال إذا كان ا     
  .على نفسه وعلى املصاحل القانونية لآلخرين وإذا تعذَّر تفادي اخلطر بسبل أخرى

وجيوز للمحكمة أن تأمر باالحتجاز ملدة تتراوح بني عدة أيام إىل اثين عشر شـهراً                 -١٠٨
وجيب اختاذ قرار بشأن استمرار االحتجاز من       ). يةحسب الوالية املعن  (مدة أقصاها سنتني     أو

وإذا مل يصدر أمر قضائي باستمرار االحتجاز،       . عدمه يف أجل أقصاه موعد انتهاء هذه الفترة       
  .فيجب إخالء سبيل الشخص احملتجز

إذا كان مطلوباً يف ظروف قاهرة احتجاز فوري لشخص، فيجوز لوكالـة النظـام      -١٠٩
وهلذه الغاية، جيب أن حتصل     .  دون قرار مسبق من احملكمة     احتجازاً فورياً العام احمللية أن تنفذ     

 أقصاه اليوم الذي يسبق االحتجاز، وتتضمن املعاينـات         على شهادة من طبيب حتمل تارخياً     
وجيب إصدار أمر قضائي الحق دون تأخري، عادة حبلول هناية اليوم الذي يلـي              . ذات الصلة 

 أمر من هذا النوع يف غضون ذلك الوقت، فيجـب علـى             وإذا مل يصدر  . تاريخ االحتجاز 
وينتهي االحتجـاز بانقـضاء     . الطبيب الرئيسي يف املستشفى أن خيلي سبيل الشخص املعين        

. الفترة املنصوص عليها يف األمر القضائي أو بأمر من احملكمة إذا مل يعد االحتجاز ضـرورياً               
  .يف أي وقتوجيوز للشخص املعين أن يطلب إلغاء أمر االحتجاز 

ويف سياق اإلجراءات اجلنائية، حيق للمتهم عند اعتقاله أن يتصل مبحام من اختيـاره،                -١١٠
أن وأن يطلب فحصاً جيريه طبيب أو طبيبة من اختياره، وإذا كان املتهم مواطناً أجنبياً فيحق له                 

وجيوز ). نائيالقانون اجل من  ) ٢)(ب(١١٤الفرع  (يطلب إخطار املمثلية القنصلية لبلده األصل       
للمتهم أن خيطر أحد أقاربه أو شخص يثق فيه، شريطة أال ميـس ذلـك بغـرض التحقيـق                   

وإذا أصدرت احملكمة أمراً باحتجـاز الـشخص        ). القانون اجلنائي من  ) ١)(ج(١١٤ الفرع(
املعتقل احتجازاً احتياطياً، فيجب عليها أن تقوم دون تأخري بإخطار أحد أقارب املتهم أو مـن                

مـن  ) ٢)(ج(١١٤الفـرع   (ويلزم اإلخطار أيضاً يف حالة متديد االحتجاز االحتياطي         . يثق به 
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وجيب أن يبلغ مواطن أجنيب فور اعتقاله بأنه جيوز له أن يطلب إخطار املمثلية              ). القانون اجلنائي 
  ). من القانون اجلنائي) ٢)(ب(١١٤الفرع (القنصلية لبلده األصل وأن يبعث برسائل إليها 

) ب(١١٤الفرعان  (ق للمتهم املعتقل أن يستشري حمامي من اختياره يف كل وقت            وحي  -١١١
ويقرر قاضي التحقيق الذي أمر باالحتجاز االحتيـاطي مـا إذا           ).  من القانون اجلنائي   ١٤٨و

 مـن القـانون     ١١٩الفـرع   (كانت الزيارات اجملراة إىل املتهم يف السجن ستخضع للمراقبة          
ياً أن يتواصل حبرية مع حماميه، شفاهة وكتابة، باستثناء احلاالت اليت           وحيق للمتهم مبدئ  ). اجلنائي

متلك فيها احملكمة صالحية مراقبة املراسالت املكتوبة، وتأمر هبذه املراقبة يف احلاالت اليت يشتبه              
وجيوز ملـواطن   ).  من القانون اجلنائي   ١٤٨الفرع  (فيها بشدة أن املتهم ارتكب جرمية إرهابية        

    احتجازه احتياطياً أن يتواصل شفاهة وكتابة مع املمثلية القنصلية لبلـده األصـل،             أجنيب عند   
  ).من القانون اجلنائي) ب(٤رقم ) ١٤(١١٩الفرع (مل تأمر احملكمة خبالف ذلك  ما

عند فرض عقوبة بالسجن أو تدبري ينطوي على احلرمان من احلرية، حتدَّد التفاصيل               -١١٢
أو األحكام املشاهبة الـيت     ) Strafvollzugsgesetz(السجون االحتادية   ذات الصلة وفقاً لقانون     

تسن على مستوى الواليات بشأن إنفاذ عقوبات السجن وتدابري اإلصالح واملنع اليت تنطوي             
. على حرمان من احلرية؛ وإذا وجدت أحكام من هذا النوع، فهي حتل حمل التشريع االحتادي          

اطي مبوجب قوانني الواليات بشأن تنفيذ االحتجاز االحتياطي،        وُينظَّم تنفيذ االحتجاز االحتي   
 يف الفقرات التالية علـى    وُيستشهد  .  من القانون اجلنائي   ١١٩وفقاً للقواعد املبينة يف الفرع      

 بشأن تنفيذ االحتجاز االحتيـاطي يف       ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٦ بقانون   سبيل املثال 
وال ختتلـف   . )Untersuchungshaftvollzugsgesetz Schleswig-Holstein(شليزفيك هولستاين   

  .تشريعات الواليات األخرى عنه
 من قانون السجون االحتادية على حق كل سجني يف أن يتواصل مع             ٢٣وينص الفرع     -١١٣

وجيوز أن جيـرى هـذا      . األشخاص خارج املؤسسة، وعلى ضرورة تشجيع مثل هذا التواصل        
من قـانون الـسجون      ٢٤وينص الفرع   : اتف أو كتابة  التواصل حبضور شخصي، أو عرب اهل     

وتنص قوانني الوالية   .  يف فترات منتظمة   على أنه ُيسمح لكل سجني أن يستقبل زواراً       االحتادية  
. بشأن تنفيذ االحتجاز االحتياطي أيضاً على أنه جيوز للمحتجزين احتياطياً أن يـستقبلوا زواراً             

 الوالية بشأن تنفيذ االحتجاز االحتياطي على أنه جيوز         وينص قانون السجون االحتادية وقوانني    
مـن قـانون    ) ١(٢٥انظر الفـرع    (تقييد حقوق الزيارة إذا كانت هتدد أمن مرفق السجون          

تنفيـذ االحتجـاز االحتيـاطي يف شـليزفيك         من قانون   ) ٤(٣٣السجون االحتادية والفرع    
 قيـود مـع حمـاميهم ومـع         بيد أن السجناء خمولون مبـدئياً باالتـصال دون        ). هولستاين
. القـانون اجلنـائي    مـن    ١٤٨و) ٤(١١٩األشخاص اآلخرين املبينني يف الفـرعني       /اهليئات
 من قانون   ٢ رقم   ٢٥بيد أن الفرع    . يقتصر حق الزيارة على جمموعة بعينها من األشخاص        وال

ص السجون ينص على إمكانية رفض زيارات أفراد من غري األسرة إذا كان ُيخشى أن األشخا              
  .املعنيني قد يؤثرون سلباً على السجني أو يعوقون اندماجه بعد إخالء سبيله من السجن
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تنفيذ االحتجاز   من قانون    ٣٦الفرع  / من قانون السجون االحتادية    ٢٨ووفقاً للفرع     -١١٤
وُيلزم .  أن يبعثوا رسائل وأن يتلقوها     السجناء، حيق جلميع    االحتياطي يف شليزفيك هولستاين   

 ٣٠الفـرع   (ئياً بتوزيع هذه الرسائل وتلقيها وإحالة رسائل السجناء دون تأخري           السجن مبد 
تنفيذ االحتجاز االحتياطي يف شـليزفيك       من قانون    ٣٨الفرع  /من قانون السجون االحتادية   

وعالوة على ذلك، ال توجد حدود شاملة تقيد احلق يف املراسلة مع أشـخاص              ). هولستاين
قوق الزيارة،  جيوز منع املراسلة مع أفراد بعينهم، ال سـيما إذا             بيد أنه على غرار ح    . بعينهم

مـن قـانون     ١١رقم  ) ٢(٢٨الفرع  (كانت ستلحق الضرر بأمن مرفق السجون أو نظامه         
تنفيـذ االحتجـاز االحتيـاطي يف شـليزفيك         من قانون    )٢(٣٨الفرع  /السجون االحتادية 

انني الوالية بشأن تنفيذ االحتجاز وعالوة على ذلك، يتضمن قانون السجون وقو    . )هولستاين
 مـن   ٣١ و ٢٩الفرعان  (االحتياطي أحكاماً تتيح مراقبة املراسالت واعتراض بعض الرسائل         

تنفيذ االحتجاز االحتياطي يف شليزفيك  من قانون ٣٩ و٣٧الفرعان /قانون السجون االحتادية
د على املراسالت املكتوبة    حيظر عموماً، كما يف سائر اجملاالت، وضع قيو        بيد أنه ). هولستاين

  .القانون اجلنائي من ١٤٨و) ٤(١١٩مع األشخاص املبينني يف الفرعني 
وإىل جانب املراسالت املكتوبة، ُيسمح للسجناء مبدئياً بإرسال وتلقي طرود بريدية يف              -١١٥

 من قـانون    ٣١الفرع  / من قانون السجون االحتادية    ٣٣الفرع   (النطاق املنصوص عليه قانونياً   
وجيوز أن يؤذن للسجناء باالتصال باهلاتف      ). تنفيذ االحتجاز االحتياطي يف شليزفيك هولستاين     

تنفيذ االحتجاز االحتيـاطي يف      من قانون    ٤٠الفرع  / من قانون السجون االحتادية    ٣٢الفرع  (
كما هـو   (وتنطبق أحكام حقوق الزيارة املبينة أعاله مع التعديل الالزم          ). شليزفيك هولستاين 

  .)القانون اجلنائي من ١٤٨و) ٤(١١٩ اإلشارة اآلنفة الذكر إىل الفرعني حال
وينص القانون األملاين الذي ينظم السجون وتنفيذ االحتجاز االحتياطي على اآلليات             -١١٦

مـن   ٨٧الفـرع   /من قانون السجون االحتادية    ١٦٢وفقاً للفرع   : التالية فيما خيص التفتيش   
. ، ُتنشأ يف السجون جمالس استشاريةاطي يف شليزفيك هولستاين تنفيذ االحتجاز االحتي  قانون  

بيـد أنـه    . أو احتادات /وتتألف هذه اجملالس، حيثما كان ذلك ممكناً، من أعضاء مجعيات و          
مـن قـانون الـسجون       )٢(١٦٢الفـرع   (املرفق  /جيوز أن تضم موظفني من السجن      ال

فيذ االحتجاز االحتياطي يف شليزفيك     تنمن قانون    )١(٨٧اجلملة الثانية من الفرع     /االحتادية
وحيق هلـم احلـصول علـى       . ويتمتع أعضاء اجملالس االستشارية باالستقاللية    ). هولستاين

معلومات بشأن إيواء السجناء، وعملهم، وتدريبهم املهين، ووجبات الغداء املقدمـة هلـم،             
من قانون  )١(١٦٤رع الف(والرعاية الصحية والعالج، وأن يقوموا بزيارة شخصية إىل املرافق 

تنفيـذ االحتجـاز االحتيـاطي يف شـليزفيك         من قانون   ) ٣(٨٧الفرع  /السجون االحتادية 
وحيق هلم أيضاً زيارة السجناء يف زنـازهنم واحلـديث معهـم دون رقيـب               ). هولستاين

 من) ٣(٨٧اجلملتان الثالثة والرابعة من الفرع      /من قانون السجون االحتادية    )٢(١٦٤ الفرع(
  ).تنفيذ االحتجاز االحتياطي يف شليزفيك هولستاينقانون 
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وقـد  .  بتفقد السجون واملرافق ذات الصلةوتقوم الوكالة الوطنية ملنع التعذيب أيضاً    -١١٧
أُنشئت هذه الوكالة يف إطار تنفيذ أملانيا للربوتوكول االختياري التفاقيـة األمـم املتحـدة               

عذيب وضـروب املعاملـة أو العقوبـة         ضد الت  ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٨املؤرخة  
ونظراً هليكل أملانيا   . ، الذي صدقت عليه أملانيا    )الربوتوكول االختياري (الالإنسانية أو املهينة    

االحتادي، فإن الوكالة الوطنية تضم الوكالة االحتادية ملنع التعذيب وما يقابلها مـن جلـان               
مستقلة، أي أهنا ال ختضع ألي شـكل        وتعمل الوكالة الوطنية بصورة     . مشتركة يف الواليات  

وال خيضع رئيس الوكالة االحتادية وأعـضاء اللجنـة         . من أشكال املراقبة املهنية أو القانونية     
 يوجـد فيـه   "وتتفقد الوكالة الوطنية أي مكان      . املشتركة ألي توجيهات يف أداء مهامهم     

من ) ١(٤لوارد يف املادة باملعىن ا "  من حريتهم  أو ميكن أن يكونوا حمرومني    أشخاص حمرومون   
وتشمل هذه األماكن السجون، والعنابر املغلقـة ومرافـق الطـب         . الربوتوكول االختياري 

 من الربوتوكول االختياري، متلك     ١٩ووفقاً للمادة   . النفسي ومراكز احتجاز طاليب اللجوء    
رومني مـن   القيام، على حنو منتظم، بدراسة معاملة األشخاص احمل       " الوكالة الوطنية صالحية  

ووفقاً . وتقدمي مقترحات تتعلق بالتشريعات" تقدمي توصيات إىل السلطات املعنية"، و"حريتهم
الربوتوكول االختياري، فإن من واجب مجهورية أملانيا االحتاديـة أن تتـيح              من ٢٠ للمادة

، وأن "مجيع أماكن االحتجـاز "والوصول إىل   ]" ذات الصلة [مجيع املعلومات   "احلصول على   
وعالوة على ذلك، جيـب أن      ". حرية اختيار األماكن اليت تريد زيارهتا     "نح الوكالة الوطنية    مت

إجراء مقابالت خاصة مع األشخاص احملرومني من حريتهم دون "ُتمنح الوكالة الوطنية فرصة  
ووفقاً . وإجراء حوارات مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب التابعة لألمم املتحدة         " وجود شهود 

من الربوتوكول االختياري، ال جيوز أن يتعرض األشخاص الذين يقـدمون           ) ١(٢١ة  للماد
 مـن الربوتوكـول االختيـاري       ٢٢وُتلزم املادة   . معلومات إىل الوكالة الوطنية ألي ضرر     

تدخل يف حـوار    "اليت تقدمها الوكالة الوطنية وبأن      " حبث التوصيات "ب السلطات املختصة   
وقد قدمت الوكالة الوطنية تقريرها الـسنوي األول إىل         ". مكنةمعها حول تدابري التنفيذ امل    

، اليت أنشأهتا األمم املتحدة اسـتناداً إىل        بالتعذيوستجري اللجنة الفرعية ملنع     . األمم املتحدة 
، وسـتتفقد   ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٨ من الربوتوكول االختياري، زيارة إىل أملانيا يف         ٢املادة  

  .مع الوكالة الوطنيةأماكن االحتجاز باالشتراك 
وصدقت أملانيا أيضاً على اتفاقية جملس أوروبا ملنع التعـذيب وضـروب املعاملـة                -١١٨

 للجنة األوروبية ملنع التعذيب وضـروب املعاملـة         ه ميكن وهذا يعين أن  . الالإنسانية أو املهينة  
 يف أملانيـا وأن     العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أن تزور مجيع أماكن االحتجـاز            أو

وأجرت هذه اللجنة حىت تارخيه ست زيـارات        . تتحدث مع احملتجزين دون حضور شهود     
وقد أتيح أحدث تقرير للجنة باللغة األملانية على موقع وزارة العدل االحتادية            . رمسية إىل أملانيا  

  .، إىل جانب رد احلكومة االحتادية عليهاإلنترنتيف 
 تتوالها الوزارات املختصة    شكل املراقبة اليت  مراقبة إضافية يف    وُينص أيضاً على آلية       -١١٩

ويشمل هذا اإلشـراف    . يف الواليات، اليت تشكل سلطات اإلشراف على السجون يف أملانيا         
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وجيوز لوزارات الوالية أن تتفقد السجون يف إطار اختصاصها يف أي . املراقبة القانونية واملهنية
  . للقانون بشأن تنفيذ االحتجاز االحتياطي والعقوبات اجلنائيةوقت بغية التحقق من امتثاهلا 

وحيق لكل متهم حمتجز احتياطياً أن يطلب يف كل وقت جلسة استماع يف احملكمة للنظر                 -١٢٠
 القانون اجلنـائي  من  ) ب(١١٨ و ١١٧الفرعان  (فيما إذا كان االحتجاز االحتياطي يظل قانونياً        

  .وجيوز له أن يقوم بذلك بنفسه أو من خالل حماميه). يالقانون اجلنائ من ٢٩٧مع الفرع 
ويتضمن ملف التحقيق اخلاص باملتهم احملتجز معلومات عن هوية املتـهم، ووقـت          -١٢١

اعتقاله ومكانه وتارخيه، وأسباب احتجازه احتياطياً، واسم احملكمة اليت أمرت باالحتجـاز            
). يف حال األمر باإلفراج عنـه     (اج عنه   االحتياطي، والسجن الذي ُيحتجز فيه، وتاريخ اإلفر      

وباإلضافة إىل ذلك، خترب    . وترسل احملكمة هذه املعلومات إىل السجن الذي ُيحتجز فيه املتهم         
عن مراجعة  احملكمة السجن عن مكتب االدعاء العام املكلف باإلجراءات، واحملكمة املسؤولة           

ذين حيظون بثقته الذين أبلغوا عن      وخترب السجن عن أقارب املتهم أو األشخاص ال       . االحتجاز
 تقييدية تصدرها احملكمة تتعلق بتنفيذ      وباإلضافة إىل ذلك، خترب السجن عن أي أوامر       . اعتقاله

االحتجاز االحتياطي، مثل مراقبة الزيارة، وقرارات احملكمة أو أحكامها املتصلة باملتهم وسائر            
املطلوبـة يف الـسجن ألداء مهامـه    املعلومات بشأن املتهم بصفته فـرداً، أي املعلومـات         

وإذا أودع املتهم رهن االحتجاز االحتيـاطي، فـإن         ). القانون اجلنائي من  ) د(١١٤ الفرع(
مكتب االدعاء العام واحملكمة اليت أمرت باالحتجاز يراقبان مدة االحتجاز ويسهران علـى             

ـ            انون األساسـي   مراجعة قانونية االحتجاز االحتياطي يف الفترات املنصوص عليهـا يف الق
  ).القانون اجلنائي من ١٢١ و١١٨الفرعان (

وحتتفظ السجون مبلفات عن السجناء والسجالت الطبية اخلاصة بكل سجني حمتجز             -١٢٢
وميكن العثور  .  تنظم هذه امللفات    أكثر تفصيالً  ويعود للواليات أن تصيغ أحكاماً    . يف مرافقها 

، الذي  )Vollzugsgeschäftsordnung(لسجون  على أحكام من هذا النوع يف النظام الداخلي ل        
 إدارية وتنفيذيـة    وعالوة على ذلك، متلك الواليات أحكاماً     . الواليات يف اعتماده   اشتركت
وميكن . وتتضمن ملفات السجناء كل الوثائق الرئيسية، مثل خطة سجن السجني         . خاصة هبا 

 السجناء الطبية، الـيت     العثور على معلومات تتعلق باحلالة الصحية لكل سجني يف سجالت         
  . تفصل عن ملفات السجناء

ويـشمل  . وعالوة على ذلك، يوجد ملف احتجاز يف نظام معلومات شرطة أملانيا            -١٢٣
    هذا امللف األشخاص الذين حرموا من حريتهم بأمر قضائي نتيجة لـسلوك غـري قـانوين،                

 أمساء من أفـرج     سب، بل أيضاً  وال ترد به أمساء احملتجزين الذين ال يزالون قيد االحتجاز فح          
وهذا يتيح لسلطات الشرطة يف االحتاد ويف الواليات تفادي إصدار إنذارات حبث عن             . عنهم

 أن جتمع مواد مرجعية للتحقق مـن        ويتيح هلا أيضاً  .  قيد االحتجاز  أشخاص يوجدون أصالً  
 الـسجناء   ، واملعلومات الالزمة للقبض بـسرعة علـى       إثبات عدم التواجد يف مكان اجلرمية     

الفارين، واملعلومات بشأن االحتجاز يف املرافق املفتوحة، وتعليق عقوبة السجن، واقتـراب            
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وال تتاح إمكانية االطالع على امللـف للـشرطة         . موعد اإلفراج وعنوان املرتل بعد اإلفراج     
 شـرطة   من أجل أداء مهام   ) Hauptzollämter( ملكاتب اجلمارك الرئيسية     مبفردها، بل أيضاً  

، )Gesetz über die Bundespolizei( من قانون الـشرطة االحتاديـة   ٦٨ للفرع حلدود، وفقاًا
ولسلطات التحقيق اجلمركية، ومكاتب االدعاء العام من أجل إقامة العدالة اجلنائية، والشرطة            

  ).Bundestag(ودائرة األمن لدى الربملان األملاين 

  ١٨املادة     
ص مجيع ملفات التحقيق املتعلقة مبوكله لـدى مكتـب          حيق حملامي املتهم أن يفح      -١٢٤

ويف حال عدم اكتمال التحقيق، جيوز رفض متكني حمامي املتهم من االطـالع             . االدعاء العام 
  وعند احتجاز املتهم احتياطيـاً،     . على امللفات، إذا كان ذلك قد ميس بالغرض من التحقيق         

 فيجب أن تتاح للمحـامي      - ل احتياطي  يف حالة اعتقا   -أو إذا قُدم طلب احتجاز احتياطي     
وفق الشكل املناسب أي معلومات ذات صلة بتقييم قانونية هذا االحتجاز؛ وبناًء على ذلك،              

  ). القانون اجلنائي من ١٤٧الفرع ( عادة إمكانية االطالع على امللفات تتاح
ن وجيوز لشخص عادي يستطيع أن يربهن على مصلحة مشروعة يف فحص امللفات أ    -١٢٥

وبدالً عن ذلك، جيوز ). القانون اجلنائيمن ) ٤(و) ١(٤٧٥الفرع (يزود بأي معلومات منها 
 امللفات إذا كان توفري املعلومات يقتضي جهداً ال يتناسب مـع            يوكل حمامي لفحص  له أن   

  ).القانون اجلنائيمن ) ٢(٤٧٥الفرع (قدرة مكتب االدعاء العام 
       كـل شـخص يرهـب       القانون اجلنائي  من   ٢٤٠  للفرع وقد يدان باإلكراه وفقاً     -١٢٦

وإذا .  من االتفاقيـة   ١٧أو يعاقب أشخاصاً يطلبون االطالع على املعلومات املبينة يف املادة           
حدثت هجمات بدنية، فستطبق األحكام العامة من القانون اجلنائي حلماية السالمة البدنيـة             

  .)ذى البدين وما يليها اليت تتناول األ٢٢٣ الفروع ال سيماو(
وفيما خيص اآلثار التأديبية، ُيسرَّح املوظفون املدنيون من اخلدمة مبوجب القانون إذا              -١٢٧

 بالسجن ملدة ال تقـل   وملزماً هنائياًأصدرت يف حقهم حمكمة أملانية باختصاص عادي حكماً 
ـ من ) ١(٤١الفرع (اثىن عشر شهراً نظري ارتكاب جرمية عمدية     عن   دنيني قانون املوظفني امل

 دنيـة خلدمـة امل وضـع ا  من قـانون ) ١(٢٤، والفرع  )Bundesbeamtengesetz (االحتاديني
)Beamtenstatusgesetz( .(            وعالوة على ذلك، ُيلَزم رئيس موظف مـدين، وفقـاً للفـرع

، بتحريك إجراءات تأديبية    )Bundesdisziplinargesetz(من القانون التأدييب االحتادي      )١(١٧
 أن تفـضي هـذه      وميكـن . جرمية تأديبية أسباب تدعو لالشتباه بارتكاب     إذا كانت هناك    

  .اإلجراءات إىل العزل من اخلدمة املدنية
  ).٢٠فيما خيص احلصول على املعلومات، انظر أيضاً التعليقات على املادة (  -١٢٨
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  ١٩املادة     
أملانيـا عـدم    يف   )Bundesdatenschutzgesetz(يكفل قانون محاية البيانات االحتادية        -١٢٩

وتنطبق أحكـام   . تعرض الفرد لضياع حقه يف اخلصوصية من خالل معاملة بياناته الشخصية          
هذا القانون يف مجيع السياقات ما عدا يف حالة انطباق التشريع االحتادي اخلاص على جمـال                

  ).من قانون محاية البيانات االحتادية) ٣(١الفرع (بعينه 
من قانون محاية البيانات ) ١(١٣ويل الصالحية يف الفرع ويسري البند العام بشأن خت  -١٣٠

وينص هـذا   . االحتادية على عمليات مجع البيانات الشخصية اليت تقوم هبا اهليئات احلكومية          
البند على أن مجع البيانات الشخصية ال جيوز إال يف احلاالت اليت تطلب فيها هيئة خمتـصة،                 

  . بغية أداء مهامهامثل هيئة إنفاذ القانون، هذه البيانات
مـن  ) ٩(٣وفيما خيص مجع أنواع بعينها من البيانات الشخصية املعرفة يف الفـرع            -١٣١

         قانون محاية البيانات االحتادية، مبا يف ذلـك املعلومـات عـن صـحة الـشخص، يـبني               
ا ووفقاً هلـذ  . من قانون محاية البيانات االحتادية متطلبات خاصة بشأن ذلك        ) ٢(١٣الفرع  

  :الفرع ال جيوز مجع هذه األنواع من البيانات إال يف احلاالت التالية
إذا نص حكم قانوين على مجع البيانات، أو كان مجعها ضرورياً خلدمـة مـصلحة           •

 عامة هامة؛

 ؛من قانون محاية البيانات االحتادية) ٣(أ٤ للفرعإذا وافق املعين بالبيانات على مجعها وفقاً  •

ت ضرورياً حلماية املصاحل احليوية للمعين هبا أو لطرف ثالـث،           إذا كان مجع البيانا    •
 كلما تعذر على املعين بالبيانات إعطاء موافقته ألسباب مادية أو قانونية؛

  هبا على العلن؛إذا كان مجع البيانات يتناول بيانات سبق أن أذاعها املعين •

 مة العامة؛إذا كان مجع البيانات ضرورياً لتجنب هتديد جوهري حمدق بالسال •

إذا كان مجع البيانات ضرورياً لتفادي إحلاق ضرر جوهري بالصاحل العام أو محاية              •
 املصاحل اجلوهرية املتأصلة يف الصاحل العام؛

إذا كان مجع البيانات ضرورياً ألغراض الطب الوقائي، والتشخيص الطيب، وتـوفري             •
ة الصحية، أو إذا توىل     خدمات الرعاية الصحية أو العالج، أو إدارة خدمات الرعاي        

 جتهيز هذه البيانات موظفون طبيون أو أشخاص آخرون خيضعون لواجب السرية؛

إذا كان مجع البيانات ضرورياً إلجراء حبوث علمية، وإذا كانت املصلحة العلمية يف              •
إجناز مشروع حبث تتجاوز بشكل جوهري مصلحة املعين بالبيانات يف حظر مجعها،     

غرض من البحوث بطريقة أخرى، أو كان يستدعي جهداً غـري           وإذا تعذر حتقيق ال   
 متناسب؛
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إذا كان مجع البيانات ضرورياً ألسباب مقنعة ختص الدفاع أو أداء هيئة حكوميـة               •
احتادية لواجباهتا الفوق وطنية أو الدولية يف جمال إدارة األزمات أو منع الرتاعـات،              

 .للعمل اإلنساين أو

ن قانون محاية البيانات االحتادية، ال جيوز للهيئات احلكومية         م) ١(١٤ووفقاً للفرع     -١٣٢
أن ختزن البيانات الشخصية أو جتهزها أو تستخدمها إال يف احلاالت اليت يكون ذلك ضرورياً               
فيها ألداء املهام ضمن اختصاص اهليئة املختصة، وإذا كان ذلك خيدم األغراض اليت ُجمعت              

مجع البيانات يف الـسابق، فـال جيـوز تغـيري البيانـات             وإذا مل جير    . البيانات من أجلها  
  .استخدامها إال لألغراض اليت ُخزِّنت من أجلها أو

من قانون محاية البيانات االحتادية ختزين البيانات أو تعديلـها          ) ٢(١٤وجييز الفرع     -١٣٣
ال ينطبق  ويف هناية املطاف، قد     . استخدامها ألغراض أخرى يف ظروف معرَّفة تعريفاً ضيقاً        أو

شخص " يف سياق البحث عن -) ١(١٩هذا الفرع يف السياق احلايل، ما دامت أحكام املادة 
  . تبني بشكل واضح الغرض من استخدام البيانات اجملمَّعة-" خمتف
 من قانون محاية البيانات االحتادية قواعد نقـل البيانـات           ١٦ و ١٥حيدد الفرعان     -١٣٤

 ويشريان، من مجلة أمور، إىل أحكام قبول نقلـها يف           الشخصية إىل هيئات حكومية وخاصة    
  ).انظر أعاله( من القانون ذاته ١٤الفرع 
وتنظم جتهيَز البيانات يف اهليئات احلكومية على مستوى الواليات أحكام مـشاهبة              -١٣٥

  ).من قانون محاية البيانات االحتادية) ٢(١الفرع (لتشريع محاية البيانات الذي سنته الواليات 

  ٢٠املادة     
 الـشخص   إىلمعلومات عن احتجاز شـخص    أن تقدم    للقانون األملاين، جيوز     وفقاً  -١٣٦

 يف  ة مـشروع  مصلحةاحملتجز ذاته، أو حماميه أو أي أشخاص عاديني ميكنهم أن يربهنوا على             
  : يود التالية تنطبقبيد أن الق. تلقي معلومات من هذا النوع

يفحص مجيع ملفات التحقيق املتعلقـة مبوكلـه لـدى    حيق عموماً حملامي املتهم أن     -١٣٧
ويف حال عدم اكتمال التحقيق،     ). القانون اجلنائي من  ) ١(١٤٧الفرع  (مكتب االدعاء العام    

جيوز رفض متكني حمامي املتهم من االطالع على امللفات، إذا كان ذلك قد ميس بالغرض من                
حتجاز املتهم احتياطياً، أو إذا قُـدم       وعند ا ). القانون اجلنائي من  ) ٢(١٤٧الفرع  (التحقيق  

 فيجب أن تتاح للمحامي وفق الشكل       -  يف حالة اعتقال احتياطي    - طلب احتجاز احتياطي  
 عادة إمكانية االطالع    تتاحاملناسب أي معلومات ذات صلة بتقييم قانونية هذا االحتجاز؛ و         

 حمامي املتهم يف أي مرحلة      وال جيوز أن مينع   ). القانون اجلنائي  من   ١٤٧الفرع  (على امللفات   
من مراحل اإلجراءات من االطالع على تقارير اخلرباء أو السجالت املكتوبة عن استجواب             
موكله أو عن األفعال القضائية اليت ُسمح، أو يفترض السماح، للمحامي باالطالع عليهـا              
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 االطـالع   وجيب أن ُيمكّن احملامي بشكل كامل من      ). القانون اجلنائي من  ) ٣(١٤٧الفرع  (
وقبل . )القانون اجلنائيمن ) ١(١٤٧الفرع (على امللفات يف أجل أقصاه االنتهاء من التحقيق    

الشروع يف إجراءات احملكمة وبعد إصدار حكم هنائي وملزم، جيب على مكتب االدعاء العام              
وخالفاً لذلك، تتخذ احملكمة هـذا القـرار        . أن يقرر بشأن السماح باالطالع على امللفات      

وإذا رفض مكتب االدعاء العام السماح بـاالطالع        ). من القانون اجلنائي  ) ٥(١٤٧الفرع  (
على امللفات يف حالة يكون فيها املتهم حمتجزاً، فيمكن الطعن يف هذا الرفض بتقدمي طلب إىل              

  ).من القانون اجلنائي) ٥(١٤٧الفرع (احملكمة املختصة 
ي معلومات ونسخ من امللفات، ويستجاب       يلتمس تلق  ليس له حمام أن   وميكن ملتهم     -١٣٨

من القـانون  ) ٧(١٤٧الفرع (اللتماسه شريطة أن يكون ذلك ضرورياً لتوفري دفاع مناسب  
) ٧(١٤٧الفـرع  (ويسري ذلك بوجه خاص إذا كان املتـهم قيـد االحتجـاز           ). اجلنائي
ومات من  وإذا رفض مكتب االدعاء العام تقدمي معل      ). من القانون اجلنائي  ) ٢(١٤٧ والفرع

من ) ٥(١٤٧والفرع  ) ٧(١٤٧الفرع  (امللفات، فيجوز للمتهم أن يلتمس قراراً من احملكمة         
بيد أن مشاركة احملامي تكون دوماً إلزامية يف احلاالت اليت يوضـع فيهـا              ). القانون اجلنائي 

  ). من القانون اجلنائي٤رقم ) ١(١٤٠الفرع (املتهم رهن االحتجاز االحتياطي 
شخص عادي يستطيع أن يربهن على مصلحة مشروعة يف فحص امللفات أن  وجيوز ل   -١٣٩

جيوز له أن يوكـل     ). من القانون اجلنائي  ) ٤(و) ١(٤٧٥الفرع  (يزود بأي معلومات منها     
 لفحص امللفات إذا كان توفري املعلومات يقتضي جهداً ال يتناسب مع قدرة مكتـب               حمامي

  ). جلنائيمن القانون ا) ٢(٤٧٥الفرع (االدعاء العام 
 جيوز تقدمي معلومات من امللفات لسائر األشخاص الـذين يتعـذر علـيهم أن        وال  -١٤٠

ويوفر هذا القيد احلماية للمتهم مبنع انتقال بياناته        . يربهنوا على مصلحة مشروعة يف فحصها     
  .إىل أشخاص يرغبون رمبا بدافع الفضول يف حتديد مكان احتجاز املتهم وسبب احتجازه

 القانون احمللي األملاين أي أحكام يقيد مبوجبها بشكل غري جائز االطالع            يتضمنوال    -١٤١
  .على املعلومات املتصلة باألفراد احملتجزين

 رفض تقدمي معلومات من امللفات لشخص عادي برهن على مصلحة مشروعة            وعند  -١٤٢
قـانون  مـن ال  ) ٣(٤٧٨الفـرع   (يف فحص امللفات، فيمكنه أن يلتمس قراراً من احملكمة          

  .وال ميكن منع هذا االنتصاف القانوين أو تقييده). اجلنائي
) ١(١٤٠الفرع ( مشاركة احملامي إلزامية يف حالة االحتجاز االحتياطي        دوماًوتكون    -١٤٣
وإذا رفض مكتب االدعاء العام متكني حمامي املدعى عليه مـن           ).  من القانون اجلنائي   ٤رقم  

 عليه رهن االحتجاز االحتياطي، فيجوز للمحـامي أن         االطالع على امللفات وكان املدعى    
  ).من القانون اجلنائي) ٥(١٤٧الفرع (يلتمس قراراً من احملكمة 
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  ٢١املادة     
ويف القانون اجلنائي وقانون اإلصالحيات، تكفل األحكام التالية إمكانية التحقق من             -١٤٤

  : اإلفراج عن شخص من السجن
م احتياطياً، فيجب أن خيرب أحد أفراد أسرته فوراً عـن            أمر باحتجاز مته   صدروإذا    -١٤٥

، )من القانون اجلنـائي   ) ٢)(أ(١١٤الفرع  (هذا األمر وعن أي متديد لالحتجاز االحتياطي        
 من قانون السجون االحتادية أنه  ١٦وينص الفرع   . ومن مث ميكن معرفة املوعد املتوقع لإلفراج      

ن عقوبته؛ وتتضمن قوانني السجون يف الواليات       يفرج عموماً عن السجني يف اليوم األخري م       
وفضالً عن ذلك، تنص قوانني الواليات بشأن تنفيذ االحتجاز االحتيـاطي           . أحكاماً مشاهبة 

مكتـب   على ضرورة اإلفراج عن السجني من االحتجاز االحتياطي عندما تأمر احملكمـة أو  
ن اآلنـف الـذكر     ويتـضمن النظـام الـداخلي للـسجو       . االدعاء العام باإلفراج عنـه    

)Vollzugsgeschäftsordnung (     وجيـب يف املقـام     . أيضاً أحكاماً بشأن اإلفراج عن السجناء
 األول أن يبلغ عن اإلفراج لدى السلطة املسؤولة عن اإليداع يف االحتجاز، ولدى موظـف              

.  وعالوة على ذلك، جيب أن يؤمر باإلفراج عن السجني كتابياً          .اختبارٍ معني، عند االقتضاء   
وأخرياً، جيب أن ميـنح     . وجيب أن تسجل جلسة اإلفراج يف حمضر كتايب يوقع السجني عليه          

السجني شهادة إفراج يوقعها رئيس املكتب اإلداري يف السجن؛ وُيلحق نظري هذه الـشهادة          
  .بامللف الشخصي للسجني

 مـن   ٢٣٩الفرع  (ومبوجب أحكام القانون اجلنائي اليت حتظر السجن غري القانوين            -١٤٦
، وإنزال عقوبات   ) من القانون اجلنائي   ٣٣٩الفرع  (، وحتريف جمرى العدالة     )القانون اجلنائي 

، ُيكفل تنفيذ املسؤولني ألوامر     ) من القانون اجلنائي   ٣٤٥الفرع  (جنائية ضد أشخاص أبرياء     
  .اإلفراج عن املتهم من السجن، وقد خيضعون للمساءلة اجلنائية إذا خالفوا ذلك

ويف حـاالت األمـر     .  السجن الذي ُيحتجز به املتهم بأن السجني أُفرج عنـه          ويتكفل  -١٤٧
 نباإلفراج من السجن خالل إجراءات احملاكمة أو إثر تربئة املتهم، جيب على مسؤويل العدالة الذي              

 العدالة خالفاً   ووإذا تصرف مسؤول  . يشرفون على املتهم يف احملكمة أن يتكفلوا بتنفيذ أمر اإلفراج         
  ).انظر أعاله(فراج عن املتهم، فقد خيضعون ملتابعة جنائية أو تدابري تأديبية ألمر اإل
األشخاص اخلاضـعني لوصـاية     /وفيما خيص اإلفراج عن األشخاص املرضى عقلياً        -١٤٨

  .١٧البالغني، يرجى االطالع على التعليقات على املادة 

  ٢٢املادة     
خيـص   ة استماع يف احملكمة فيما    حيق لكل شخص حمتجز احتياطياً أن يلتمس جلس         -١٤٩

وجيوز ).  من القانون اجلنائي   ١٢١ و ١١٧الفرعان  (إلغاء مذكرة االعتقال أو إيقاف تنفيذها       
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) ب(١١٨الفـرع   (حملامي املتهم أو ممثله القانوين أن يقدم هذا االلتمـاس بالنيابـة عنـه               
  ). من القانون اجلنائي٢٩٨الفرع /٢٩٧ والفرع
:  بشكل غري قانوين    كافية للتكفل بأن املتهم ليس حمتجزاً      الية عموماً وتعد التدابري الت    -١٥٠

 احتياطياً، فيجب إخبار أفراد أسرته فوراً عن مدة االحتجاز          إذا كان الشخص احملتجز حمتجزاً    
وهذا يعين أهنم يصبحون على     ). من القانون اجلنائي  ) ٢)(أ(١١٤الفرع  (عن أي متديد هلا      أو

وجيوز للمتهم أو حماميه أو ممثله القانوين أن يلتمسوا جلسة          . فراج عنه علم باملوعد املتوقع اإل   
 ١١٧الفرعـان   (خيص إلغاء مذكرة االعتقال أو إيقاف تنفيـذها          استماع يف احملكمة فيما   

  ). من القانون اجلنائي١٢١و
 مـن   ٢٣٩الفـرع   (ومبوجب أحكام القانون اجلنائي اليت حتظر السجن غري القانوين            -١٥١
إنزال عقوبـات   ، و ) من القانون اجلنائي   ٣٣٩الفرع  (، وحتريف جمرى العدالة     ) اجلنائي القانون

، يكفـل بـأن املـسؤولني       ) من القانون اجلنـائي    ٣٤٥الفرع   (جنائية ضد أشخاص أبرياء   
  . بشكل غري قانوين وبأهنم ينفذون األوامر باإلفراج عن متهم من السجنحيتجزون أشخاصاً ال

 التأديبية، جيب حتريك اإلجراءات املناسبة إذا كانت مثة أسـباب           وفيما خيص اآلثار    -١٥٢
مـن القـانون التـأدييب    ) ١(١٧وفقاً للفرع   (تأديبية قد ارُتكبت    كافية لالعتقاد بأن جرمية     

وقد ُتفـضي اإلجـراءات     ).  أو األحكام املشاهبة يف القوانني التأديبية يف الواليات        االحتادي
وُيسرح املوظفون املدنيون من اخلدمة مبوجب القـانون        . ة املدنية التأديبية إىل العزل من اخلدم    

 بالسجن ملدة    وملزماً  هنائياً إذا أصدرت يف حقهم حمكمة أملانية ذات اختصاص عادي حكماً         
قـانون املـوظفني املـدنيني االحتـاديني        مـن   ) ١(٤١الفـرع   (ال تقل عن اثىن عشر شهراً       

)Bundesbeamtengesetz( ٢٤، والفرع)( خلدمة املدنيةوضع ا  قانونمن) ١Beamtenstatusgesetz(.(  

  ٢٣املادة     
، يف إطار تدريبها املهـين،      ٢٣يف أملانيا، تتلقى جمموعة األشخاص املشار إليها يف املادة            -١٥٣
 ،) أوالً - ألف(وكما ذُكر أعاله    .  مبجاالت عملها   مكثفة بشأن األحكام القانونية املتصلة     دروساً

على مسو القانون وعلى وجوب إصدار قـرار       ) Grundgesetz(ساسي األملاين   ينص القانون األ  
، وبـذلك يـوفر     ) من القانون األساسـي    ١٠٤املادة  (قضائي يف حالة احلرمان من احلرية       

وهذه الضمانات جمسَّدة يف مجيع األحكام ذات الصلة هبذا الـسياق          . ضمانات قانونية شاملة  
وُيكفل مبوجبها أن األشخاص املعنيني يتلقـون       . ٢٣ وباألشخاص املنصوص عليهم يف املادة    

وينطبق ذلك بوجه خاص    . معلومات معمَّقة بشأن حظر االختفاء القسري ووقع هذا احلظر        
على أفراد اخلدمة املدنية، الذين ُيلزمون مبوجـب الدسـتور بالتقيـد بالقـانون والعدالـة                

  ).من القانون األساسي) ٣(٢٠ املادة(
  .٦تبعات التأديبية، يرجى الرجوع إىل التعليقات على املادة وفيما خيص ال  -١٥٤
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  ٢٤املادة     
باملعىن الـوارد يف    " الضحية"جيسِّد القانون اجلنائي والقانون املدين يف أملانيا تعريف           -١٥٥

  .االتفاقية
) بوجه أدق " الشخص املتضرر " أو" (الضحية"ويف القانون اجلنائي، ُيعرف مصطلح        -١٥٦

وملا كان االنتهاك املباشر للمصلحة القانونية من خالل اجلرمية         . املادة ذات الصلة  وفقاً لغرض   
. املعنية يشكل دوماً عنصراً أساسياً من هذا التعريف، فإن املصطلح ُيفسر تفـسرياً واسـعاً              

خيص اجلرائم املقترنة باالختفاء القسري، ال يقتصر املصطلح بذلك علـى الـشخص              وفيما
ه، بل يشمل أيضاً سائر األشخاص املاديني من قبيل أقرب أقاربه الذين قد             املختفي يف حد ذات   

وال ُيستبعد من مصطلحي    . ُتنتهك مصاحلهم القانونية بشكل مباشر نتيجة االختفاء القسري       
سوى األشخاص الذين يتأثرون منذ البداية جملرد أهنم أفـراد          " الشخص املتضرر "و" الضحية"

  .مبوجب هذا املقتضىمن اجلمهور العام احملميني 
وتقوم الشرطة ومكاتب االدعاء العام حبكم منصبها بالتحقيق يف حاالت االختفـاء              -١٥٧

والغرض من التحقيق هو حتديد ).  من القانون اجلنائي١٦٣و) ١(١٦٠الفرعان (غري الطوعي 
  .مكان الشخص املختفي والكشف عن مصريه

 اجلنائيـة   تاإلجـراءا أصدره مكتب   ويرجى الرجوع إىل الكتيب اإلعالمي الذي         -١٥٨
االحتادية، الذي يرد باملرفق، لالطالع على حملة عامة عن اإلجراءات العامة املتبعة يف حاالت              

  .األشخاص املفقودين
وميكن لألشخاص املتضررين من حاالت االختفاء غري الطوعي أن يلتمسوا إخطارهم             -١٥٩

مـن القـانون   ) د(٤٠٦الفـرع  (باجلرمية املعنية   مبآل أي إجراءات تقوم هبا حمكمة فيما يتعلق         
وهذا يكفل عدم نسيان الشخص املتضرر وإبالغه، إذا كـان يرغـب يف ذلـك،               ). اجلنائي

وجيوز لألشخاص املتضررين أن يفحصوا     . بالعقوبات املطبقة على مرتكيب االختفاء غري الطوعي      
لى مصلحة مشروعة يف القيـام      ملفات التحقيق مع مرتكب اجلرمية إذا استطاعوا أن يربهنوا ع         

القتـل   ويف حاالت السجن غري القانوين، أو     ).  من القانون اجلنائي   )١()ه(٤٠٦الفرع  (بذلك  
 أن ينضموا   - يف حالة جرمية قتل    -غري العمد أو القتل العمد، جيوز للشخص املتضرر أو أقاربه           

  ). القانون اجلنائي من٣٩٥الفرع ( خواصإىل اإلجراءات ضد املتهم مبثابة مدعني ملحقني 
ويف حالة وفاة الضحية، جيوز ملكتب االدعاء العام أن يأمر بفحص ما بعد الوفـاة                 -١٦٠

، وبإجراء فحص جزيئـي وجـيين       ) من القانون اجلنائي   ٨٧الفرع  (وبإجراء تشريح للجثة    
ويسجل يف امللفات االحتفـاظ جبثـة       ).  من القانون اجلنائي   ٨٨الفرع  (للتعرف على املتوىف    

وال جيوز لسلطة التحقيق أن حتتفظ بالرفات       . توىف ألغراض التحقيق وإهناء االحتفاظ باجلثة     امل
وبعد انتهاء فترة االحتفاظ باجلثة، ينبغـي أن        . إال خالل املدة اليت تستلزمها أغراض التحقيق      

  .يعاد الرفات إىل األقارب
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قوقاً شاملة يف احلصول ويكفل قانون التعويض لألشخاص املختفني يف املقام األول ح   -١٦١
وتنتقل هذه احلقوق إىل ذوي حقوق الشخص املختفي بعد . على تعويضات مادية وغري مادية

وعالوة على ذلك، حيق ألي من أقاربه الذين عانوا من ضرر صحي جراء االختفـاء               . وفاته
  .أن يطالبوا بالتعويض عن األضرار املادية وغري املادية) الصدمة النفسية(القسري 
. ووفقاً للقانون األملاين، يشمل احلق يف جرب الضرر مجيع األضرار املادية وغري املادية              -١٦٢

وهذا يعين أن يعاد الشخص املتضرر إىل وضعه السابق، أي ما كانت ستكون عليه حاله لو                 
وهذا يشمل تكاليف العالج وأي أضرار مادية أخرى، وأيضاً الغنب الـذي     . حيدث الضرر  مل

وعالوة . ص املتضرر نتيجة السلوك املعين من حيث القدرة على الكسب أو النمو           عاناه الشخ 
  . على ذلك ، حيق للشخص املتضرر احلصول على جرب أضرار األمل واملعاناة

وميكن املطالبة جبرب الضرر بتحريك دعوى عامة مدنية أمام حمكمة مدنيـة خمتـصة                -١٦٣
  ).Zivilprozessordnung وما يليها من القانون املدين ٢٥٣الفروع (

وحيث إن ما من حاالت اختفاء قسري معروفة يف أملانيا، فال توجد أحكام حمـددة         -١٦٤
وبذلك يسري القانون العام بـشأن األشـخاص   . حتكم الوضع القانوين لألشخاص املختفني 

دين وينظم هذا القانون املعايري اليت يتعذر مبوجبها حتديد مصري األشخاص املفقـو           . املفقودين
ويصدر إعالن الوفاة يف شكل أمر من حمكمة ميكن االستعانة به يف            . واإلعالن عنهم متوفني  

وال جيوز أن يصدر هـذا األمـر        . املعامالت القانونية مبثابة حجة تفيد بوفاة الشخص املعين       
وما مل يكن الشخص املعين قد . يف حالة وجود احتمال كبري بأن الشخص املفقود قد تويف إال
 يف ظل ظروف هتدد حياته، ال تطبق اإلجراءات السابقة إال بعد انقضاء عشر سـنوات                فُقد

ويشمل األشخاص الذين جيوز هلم     . على هناية السنة اليت ُعرف عن الشخص املفقود أنه حي         
وإذا مل يكن إعالن الوفاة مطلوباً إلثبات بعـض         . طلب إعالن الوفاة أقارب الشخص املتوىف     

إعالن فعلى سبيل املثال، ال َيلزم     . حريك إجراءات األشخاص املفقودين   احلقوق، فال حاجة لت   
 من الكتاب السادس مـن القـانون االجتمـاعي          ٤٩الوفاة يف املطالبة باملعاش، ألن الفرع       

)Sozialgesetzbuch Sechstes Buch, SGB VI( خاصاً ينص على أن افتـراض  حكماً يتضمن 
  . ريب املستفيد من املعاش يف ظروف بعينهاوفاة زوج أو أب مفقود يكون لصاحل الق

 منه على أنه ٩وتنص املادة . ويف أملانيا، يكفل القانون األساسي حرية إنشاء مجعيات  -١٦٥
وُيكفل هذا احلق لسائر املـواطنني    . حيق جلميع األملانيني أن ُينشئوا شركات ومجعيات أخرى       

وأخرياً، تكفـل  . ن القانون األساسيم) ١(٢احلرية الشخصية املكفول يف املادة   مبوجب حق 
ومن مث فإن حق    . من القانون األساسي حق كل شخص يف التعبري عن رأيه حبرية          ) ١(٥املادة  

جمموعات ذات مصلحة خاصة يف املشاركة يف املنظمات وسائر جمموعات املصلحة يف أملانيا             
  . حممي بضمانات شاملة

وبناًء . أفراد كانوا من ضحايا االختفاء القسريوال توجد يف أملانيا أسر ُعرف أن هلا        -١٦٦
بيد أن التـشريع يف     . عليه، فما من حاجة لتدابري قد تكفل املشاركة يف العمليات التشريعية          
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أملانيا يصاغ عامة مبشاركة من اجملتمع املدين وجمموعات املصلحة ذات الصلة، اليت ُيفترض أهنا 
  .شتركة يف التشريع يف هذا اجملال أيضاًستمكن جمموعات املصلحة تلك من أن تكون م

  ٢٥املادة     
 أي حاجة   ٢٥ الواردة يف املادة     حىت تارخيه، مل ُتمل املسائل ذات الطابع اخلاص جداً          -١٦٧

  .إىل وضع تشريعات ذات صلة يف أملانيا

        


