قانون العقوابت العسكري
املادة 1
يسمى هذا القانون (قانون العقوابت العسكري لس نة  )2006ويعمل به بعد ثالثني يوما من اترخي
نرشه يف اجلريدة الرمسية .
املادة 2
يكون لللكامت والعبارات التالية حيامث وردت يف هذا القانون املعاين اخملصصة لها ادانه ما مل تدل
القرينة عىل غري ذكل :
القوات املسلحة  :القوات املسلحة الاردنية (اجليش العريب) .
الضابط  :لك من اكن حائزا عىل رتبة ضابط ابرادة ملكية سامية .
الفرد  :لك جمند رتبته دون رتبة ضابط ولك مس تخدم يف القوات املسلحة ابلصفة املدنية .
العقوبة الانضباطية  :العقوبة احملكوم به وفقا لصالحيات رئيس هيئة الاراكن املشرتكة احملددة يف
هذا القانون .
املادة 3
احاكم عامة :
ترسي احاكم هذا القانون عىل من ييل :
أ  .لك ضابط او فرد يف القوات املسلحة ارتكب ااي من اجلرامئ املنصوص علهيا فيه فاعال اكن او
حمرضا او متدخال وان فقد صفته العسكرية بعد ارتاكبه تكل اجلرمية .
ب .ارسى احلرب وضباط وافراد اجليوش احلليفة املوجودة يف اململكة او حتت امرة القوات املسلحة
اذا ارتكبوا ااي من اجلرامئ املنصوص علهيا فيه .

املادة 4
ترسي احاكم قانون العقوابت وقوانني اجلزاء الاخرى فامي يتعلب ابكححاكم العامة وابكحفعال ال
يرتكهبا املذكورون يف املادة ( )3من هذا القانون ومل يرد علهيا نص خاص فيه .
املادة 5
احلمك ابكحشغال الشاقة املؤبدة او املؤقتة عىل الضابط او الفرد يف القوات املسلحة يتبعه تزنيل رتبته
وطرده من اخلدمة العسكرية .
املادة 6
اجلناايت واجلنح العسكرية :
أ  .اجلناية  :يه اجلرمية املعاقب علهيا ابحدى العقوابت التالية :
 .1الاعدام .
 .2الاشغال الشاقة املؤبدة .
 .3الاعتقال املؤبد .
 .4الاشغال الشاقة املؤقتة .
 .5الاعتقال املؤقت .
واذا مل يرد يف هذا القانون نص خاص اكن احلد الادىن لعقوبة الاشغال الشاقة املؤقتة والاعتقال
املؤقت ثالث س نوات واحلد الاعىل مخس عرشة س نة .
ب  .اجلنحة  :يه اجلرمية املعاقب علهيا ابحدى العقوبتني التاليتني :
 .1احلبس مدة كح تتجاوز ثالث س نوات .
 .2العقوبة الانضباطية .

املادة 7
الفرار والتغيب :
أ  .الفرار من اخلدمة العسكرية هو غياب الضابط او الفرد عن مركز معهل واحدا وعرشين يوما
دون اذن او اجازة رمسية والتغيب هو ما دون ذكل .
ب .يعاقب لك من الفاعل يف جرمية الفرار من اخلدمة العسكرية واحملرض علهيا واملتدخل فهيا
ابحلبس من س تة اشهر اىل ثالث س نوات .
ج .ويعاقب لك من املذكورين يف الفقرة (ب) من هذه املادة ابكحشغال الشاقة املؤبدة اذا ارتكب
الفعل يف زمن احلرب .
د  .يعاقب ابحلبس من ثالثة اشهر اىل س نتني لك من تغيب عن وحدته العسكرية دون اذن او
اجازة رمسية .
املادة 8
العصيان والمترد واعامل الشدة :
يعد يف حاةل عصيان من ييل :
أ  .الضباط او الافراد احلاملون كحسلحهتم اذلين جيمتعون ويرفضون الانصياع كحوامر رؤساهئم دلى
اول تنبيه ويعاقب لك مهنم ابحلبس من س نه اىل ثالث س نوات .
ب .الضباط والافراد اذلين جيمتعون وحيملون الاسلحة دون اذن ويعملون خالفا كحوامر رؤساهئم
ويعاقب لك مهنم ابكحشغال الشاقة املؤقتة مدة كح تزيد عىل مخس س نوات .
ج .الضباط والافراد اذلين يقدمون عىل العنف مع اس تعامل السالح ويرفضون اوامر رؤساهئم
ابلتفرق والعودة اىل النظام والانضباط العسكري ويعاقب لك مهنم ابكحشغال الشاقة املؤقتة من
مخس اىل عرش س نوات .

املادة 9
أ  .يعاقب لك من عىص اوامر رجال السلطة العسكرية او املدنية اثناء اداهئم لوظائفهم ابحلبس من
ثالثة اشهر اىل س نة اذا اكن الفاعل دون سالح وابحلبس من س تة اشهر اىل س نتني اذا اكن
الفاعل مسلحا .
ب .وتكون العقوبة ابكحشغال الشاقة املؤقتة اذا زاد عدد الفاعلني عىل ثالثة اشخاص واكن واحد
مهنم او اكرث مسلحا .
املادة 10
أ  .يعاقب ابكحعدام لك من سبب متردا يف القوات املسلحة او يف قوات دوةل حليفة او انضم اىل
مترد قامئ يف تكل القوات او تآمر مع اي خشص أخر عىل التسبب يف وقوع ذكل او حاول اقناع اي
خشص يف القوات املشار الهيا لالنضامم اىل اي مترد .
ب .ويعاقب ابكحشغال الشاقة املؤبدة لك من اكن يعمل بوجود مترد او بوجود نية القيام بمترد يف اي
من القوات املشار الهيا يف الفقرة (أ) من هذه املادة ومل يبل عن ذكل فورا .
املادة 11
أ  .يعاقب ابحلبس من س نة اىل ثالث س نوات لك من رضب الاعىل او الاقدم منه رتبة او
اس تعمل او اقدم عىل اس تعامل العنف معه او تلفظ جتاهه بآلفاظ تنطوي عىل الهتديد او العصيان
واذا ارتكب الفعل اثناء قيام املعتدى عليه بوظيفته او بسبهبا يعاقب ابكحشغال الشاقة املؤقتة .
ب  .يقىض ابحلد الاعىل للعقوبة احملددة يف اي من احلاكحت املبينة يف الفقرة (أ) من هذه املادة اذا
ارتكب الفعل يف زمن احلرب .
املادة 12
يعاقب ابحلبس من ثالثة اشهر اىل س نتني لك من ذم او حقر من اكن اعىل او اقدم منه يف الرتبة.
املادة 13
خمالفة الاوامر والتعلاميت العسكرية :

أ  .يعاقب ابحلبس من ثالثة اشهر اىل س نتني لك من خالف ااي من الاوامر املتعلقة بواجبه او
بصفته العسكرية واذا ارص عىل خمالفة الامر رمغ تكراره يعاقب ابحلبس من س تة اشهر اىل س نتني.
ب .وتكون العقوبة ابحلبس من س نة اىل ثالث س نوات اذا اكنت خمالفة الامر اثناء جتمع الضباط
او الافراد او اكن الفاعل مسلحا .
ج  .وتكون العقوبة ابكحشغال الشاقة املؤقتة اذا اكنت خمالفة الامر اثناء احلرب او يف اثناء المترد .
د  .وتكون العقوبة الاعدام اذا اكنت خمالفة الامر اثناء جماهبة العدو او املمتردين او انطوت عىل
رفض الهجوم علهيم وجنم عن ذكل رضر جس مي .
املادة 14
الشغب :
أ  .اذا اجمتع ثالثة او اكرث بقصد الشغب واتفقوا عىل مقاومة الامر الاعىل او الاعىل رتبة او
الاعتداء عليه يعاقب لك مهنم ابحلبس من س تة اشهر اىل ثالث س نوات .
ب .يعاقب ابحلبس مدة كح تزيد عىل س نة لك من عمل بآي من اجلرامئ املنصوص علهيا يف الفقرة (أ)
من هذه املادة ومل خيرب عهنا فورا .
ج  .يعفى من العقوبة من اكن متفقا مع اجملمتعني بقصد الشغب وكشف امرمه قبل تنفيذ اكحتفاق .
املادة 15
يعاقب ابحلبس من شهرين اىل س تة اشهر لك من ترك مركز وظيفته او انم اثناء قيامه بوظيفة
اخلفارة او املراقبة واذا مت الفعل اثناء جماهبة العدو او املمتردين يعاقب ابكحشغال الشاقة املؤقتة .
املادة 16
يعاقب ابحلبس من ثالثة اشهر اىل س نتني لك من تزوج من غري اردنية دون اذن .
املادة 17
اساءة اس تعامل السلطة والاخالل بواجبات الوظيفة :

أ  .يعاقب ابحلبس من س تة اشهر اىل ثالث س نوات لك من رضب من هو ادىن منه يف الرتبة او
عامهل ابلعنف والشدة او هدده او اشهر السالح عليه .
ب  .يعاقب ابحلبس مدة كح تزيد عىل س نة لك من ذم او حقر من هو ادىن منه يف الرتبة او اساء
معاملته .
املادة 18
يعاقب ابحلبس من ثالثة اشهر اىل ثالث س نوات لك من اساء اس تعامل السلطة اخملوةل اليه .
املادة 19
يعاقب ابحلبس من س نة اىل ثالث س نوات لك من ابزت او تواطآ عىل ابزتاز مال الغري بآي وس يةل
اكنت .
املادة 20
يعاقب ابحلبس من س نة اىل ثالث س نوات لك من :
أ  .اكره اي خشص عىل محل يشء او نقهل او تقدمي مؤن او مآوى او وسائط نقل لنفسه او لغريه
بصورة غري مرشوعة .
ب .طلب او تقاىض ماكح او منفعة لرشاء او جلب املؤن او الارزاق او البضائع او العتاد او اي
اش ياء اخرى اىل اي وحدة عسكرية .
املادة 21
أ  .يعاقب ابحلبس من ثالثة اشهر اىل س نتني لك من ابقى خشصا يف احلجز بعد صدور امر
الافراج عنه او مل حيرضه للمحامكة يف املوعد احملدد او ختلف دون عذر مرشوع عن عرض قضيته
عىل اجلهة اخملتصة .
ب  .يعاقب ابحلبس من س نة اىل ثالث س نوات لك من اطلب رساح اي خشص عهد به اليه دون
تفويض قانوين واذا مت الفعل عن اهامل او قةل احرتاز تكون العقوبة من ثالثة اشهر اىل س نة .

املادة 22
يعاقب ابحلبس من ثالثة اشهر اىل س نة لك من :
أ  .اس تغل سلطته ليعيب تنفيذ القوانني او الانظمة .
ب .هتاون يف القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ الاوامر الصادرة اليه .
املادة 23
يعاقب ابحلبس من ثالثة اشهر اىل س نة لك من تسبب ابهامهل او قةل احرتازه او عدم مراعاته
للقوانني والانظمة بفقدان او ابكحرضار ابكحموال العامة او ابكحسلحة او ابكحعتدة او بآي لوازم
عسكرية اخرى رصفت كحس تعامهل اخلاص او اؤمتن علهيا حبمك وظيفته ويضمن قمية الرضر النامج عن
ذكل .
املادة 24
يعاقب ابحلبس من ثالثة اشهر اىل س نتني لك من جند خشصا او ساعد عىل جتنيده خالفا كححاكم
القانون .
املادة 25
يعاقب ابحلبس مدة كح تزيد عىل س نة لك من تسمل راتب غريه واحتفظ به بغري حب او رفض
تسلميه اليه .
املادة 26
الاعامل ال تعرقل سري العداةل :
يعاقب ابحلبس مدة كح تزيد عىل شهر لك من :
أ  .تبل مذكرة او امرا ابحلضور امام اي هجة قضائية وختلف عن ذكل .
ب .رفض اداء الميني بعد ان لكفته هجة قضائية ابداهئا .

ج .رفض تقدمي اي مستندات يف حيازته او حتت ترصفه طلبهتا منه اية هجة قضائية .
د  .رفض بصفته شاهدا الاجابة عىل اي سؤال وهجته اية هجة قضائية اليه .
املادة 27
يعاقب ابحلبس مدة كح تزيد عىل س نتني لك من اعطى بينة اكذبة اثناء شهادته امام اي حممكة .
املادة 28
اساءة اكحئامتن والرسقة والاختالس :
يعاقب ابحلبس من س نة اىل ثالث س نوات لك من ابع او رهن او اعطى او انكر او ترصف بآي
صورة اخرى ابكحسلحة او اذلخرية او الآكحت او املواد او غريها من الاش ياء والواثئب العسكرية
املسلمة اليه حبمك وظيفته .
املادة 29
أ  .يعاقب ابحلبس من س نة اىل ثالث س نوات لك من رسق سالحا او ذخرية او أآكحت او مواد او
غريها من الاش ياء العائدة للقوات املسلحة .
ب .وتكون عقوبة الفاعل الاشغال الشاقة املؤقتة ملدة كح تقل عن اربع س نوات اذا حصلت الرسقة
ابلعنف او الكرس او اخللع او ابس تعامل اداة او مفتاح اصيل او مصطنع او بتسلب اجلدران او
احلواجز .
املادة 30
أ  .يعاقب ابحلبس من س تة اشهر اىل س نة لك من رسق ماكح او متاعا او اي يشء اخر يعود
كححد الضباط او الافراد يف وحدته .
ب .وتكون العقوبة الاشغال الشاقة املؤقتة اذا حصلت الرسقة ابلعنف او الكرس او اخللع او
اس تعامل اداة او مفتاح اصيل او مصطنع او تسلب اجلدران او احلواجز .

املادة 31
أ  .يعاقب ابكحشغال الشاقة املؤقتة مدة كح تقل عن اربع س نوات لك من اختلس ما اولك اليه
حراس ته او حفظه او ادارته حبمك وظيفته من الاسلحة او املعدات او الآكحت او الاموال او غريها
من الاش ياء العائدة للقوات املسلحة .
ب .يعاقب احملرض او املتدخل يف اجلرمية املنصوص علهيا يف الفقرة (أ) من هذه املادة ابلعقوبة ذاهتا.
املادة 32
يف احلاكحت الواردة يف املواد ( )28و ( )29و ( )31حيمك برد الاش ياء او بتضمني الفاعل قميهتا او
ما اصاهبا من ارضار ابكحضافة اىل غرامة تعادل قميهتا .
املادة 33
السطو والتدمري واكحتالف :
أ  .يعاقب ابكحشغال الشاقة املؤقتة مدة كح تقل عن عرش س نوات الضباط او الافراد اذلين يقدمون
جممتعني وكح يقل عددمه عن ثالثة عىل السطو عىل اي اموال عامه سواء مت ذكل ابس تخدام السالح
او ابس تعامل العنف او ابلكرس واخللع او بتسلب احلواجز واجلدران او ابس تخدام مفاتيح اصلية او
مصطنعة او أآكحت خمصوصة .
ب .يعاقب الفاعلون يف غري احلاكحت املذكورة يف الفقرة (أ) من هذه املادة ابكحشغال الشاقة املؤقتة .
ج .يعاقب ابكحشغال الشاقة املؤقتة مدة كح تقل عن مخس س نوات الضباط او الافراد اذلين
يقدمون جممتعني عىل السطو عىل اي اموال منقوةل اخرى سواء مت ذكل ابس تخدام السالح او
ابلكرس واخللع او ابس تعامل العنف .
املادة 34
أ  .يعاقب ابكحشغال الشاقة املؤقتة لك من اقدم قصدا عىل اتالف املواد احلربية والاسلحة واذلخائر
والآليات ال تس تعمل يف ادلفاع الوطين  ،واذا اقدم عىل اتالف تكل الاش ياء يف زمن احلرب او
اثناء جماهبة املمتردين يعاقب ابكحشغال الشاقة املؤبدة .

ب .يعاقب ابحلبس من ثالثة اشهر اىل س نتني لك من اقدم قصدا عىل اتالف او كرس او تعطيل
غري ما ذكر يف الفقرة (أ) من هذه املادة من اموال القوات املسلحة سواء اكن يف عهدته او يف عهدة
سواه .
املادة 35
يعاقب ابكحشغال الشاقة املؤقتة لك من اقدم اثناء احلرب عىل الهنب او اقتحم ماكان بقصد الهنب
وتكون العقوبة احلبس من س نة اىل ثالثة س نوات اذا اقدم عىل ارتاكب هذه الافعال يف غري زمن
احلرب .
املادة 36
يعاقب ابكحشغال الشاقة املؤقتة لك من اقدم يف منطقة العمليات العسكرية عىل جتريد عسكري
جرحي او مريض او ميت مما دليه من اش ياء ويعاقب ابكحعدام اذا اوقع اعامل عنف بعسكري جرحي
او مريض تزيد من حالته سوءا بقصد جتريده .
املادة 37
التسلمي الشائن واخليانة والتجنيد لصاحل العدو :
يعاقب ابكحعدام لك من ارتكب ااي من الافعال التالية :
أ  .سمل اىل العدو اي موقع او مركبة او أآلية عسكرية او اي حصن او ماكن او خمفر او نقطة
ملكف حبراس هتا او ادلفاع عهنا .
ب .اس تعمل اي وس يةل كحرغام اي قائد او خشص أخر عىل ترك اي موقع او مركبة او أآلية عسكرية
لصاحل العدو .
ج  .القى سالحه او ذخريته او عتاده بصورة شائنة امام العدو او املمتردين او املهامجني .
د  .امد العدو ابكحسلحة او اذلخرية او وسائل اكحتصال او املؤن  ،او أوى عدوا ليس بآسري .
هـ .ساعد العدو عىل حتقيب اهدافه .

و .قام اثناء احلرب بآي معل يعرض للخطر جناح معليات تقوم هبا القوات املسلحة او اي قوة من
قوات دوةل حليفة .
املادة 38
أ  .يعاقب ابكحعدام لك من اقدم يف اثناء احلرب بقصد معاونة العدو او الارضار ابلقوات املسلحة
او قوات دوةل حليفة عىل ارتاكب احدى اجلرامئ التالية :
 .1افشاء لكمة الرس او لكمة املرور او الاشارة اجلوابية .
 .2ارشاد العدو اىل اماكن القوات املسلحة او اماكن قوات حليفة او تضليل القوات املذكورة للسري
يف طريب غري حصيحة .
 .3ايقاع اذلعر يف وحدات القوات املسلحة او محلها عىل حتراكت خاطئة او عرقةل جتميع اجلنود
املش تتني .
ب  .واذا وقعت اجلرامئ املنصوص علهيا يف الفقرة (أ) من هذه املادة يف غري زمن احلرب تكون
العقوبة الاشغال الشاقة املؤقتة مدة كح تقل عن عرش س نوات .
املادة 39
يعاقب ابكحعدام لك من سمل اىل العدو او ملصلحته اجلنود اذلي يعملون ابمرته او املوقع املوكول اليه
او سالح اجليش او ذخريته او مؤنه او خرائط املواقع احلربية او خطط العمليات العسكرية .
املادة 40
يعاقب ابكحشغال الشاقة املؤبدة لك من ارتكب يف اثناء احلرب ااي من اجلرامئ التالية :
أ  .مغادرة الصفوف دون ان يتلقى امرا بذكل من الضباط الاعىل منه رتبة .
ب .اتالف اي مال او الارضار به دون ان يتلقى امرا بذكل من الضباط الاعىل منه رتبة .
ج .وقوعه اسريا بسبب اهامهل او قةل احرتازه او عصيانه لالوامر او ختلفه بعد ارسه عن اللحاق
ابلقوات املسلحة او بآي قوة حليفة عند متكنه من ذكل .

د  .خمابرة العدو او قبوهل الهدنة او طلهبا دون ان يكون مفوضا بذكل .
هـ .اذاعته ابلقول او الكتابة او بواسطة الاشارات او بآي صورة اخرى اخبارا تسبب رعبا او
قنوطا اثناء املعركة او قبيل وقوعها .
و  .اساءة السلوك او محل غريه عىل اساءة السلوك امام العدو بشلك ينطوي عىل اذلل او اجلنب .
املادة 41
جرامئ احلرب :
أ  .تعترب الافعال التالية املرتكبة اثناء الزناعات املسلحة جرامئ حرب :
 .1القتل القصد للمدنيني والارسى .
 .2التعذيب او املعامةل غري الانسانية وتشمل التجارب اخلاصة بعمل احلياة .
 .3تعمد احداث أآكحم شديدة .
 .4الارضار بصورة خطرية ابلسالمة البدنية او العقلية او ابلصحة العامة .
 .5ارغام ارسى احلرب او اشخاص مدنيني محميني عىل اخلدمة يف القوات املسلحة لدلوةل املعادية .
 .6اخذ الرهائن .
 .7الاحتجاز غري املرشوع لالشخاص املدنيني احملميني مبقتىض اتفاقية جنيف الرابعة لعام . 1949
 .8تدمري املمتلاكت او الاعتداء علهيا دون مربر او رضورة عسكرية وبصورة غري مرشوعة
وتعسفية .
 .9الهجامت املوهجة ضد الساكن او الافراد املدنيني .
 .10الهجوم العشوايئ اذلي يرتكب ضد الساكن املدنيني او املمتلاكت املدنية مع العمل بآن هذا
الهجوم يسبب خسائر ابلغة يف الارواح او اصاابت يف الاشخاص املدنيني او ارضارا ابملمتلاكت
املدنية .

 .11الهجوم عىل الاشغال الهندس ية او املنشآت ال حتتوي عىل قوى ومواد خطرة مع العمل بآن
هذا الهجوم يسبب خسائر ابلغة يف الارواح او اصاابت يف الاشخاص املدنيني او ارضار
ابملمتلاكت املدنية .
 .12الهجوم عىل املواقع اجملردة من وسائل ادلفاع واملناطب مزنوعة السالح .
 .13الهجوم عىل خشص عاجز عن القتال.
 .14اس تعامل الغادر للشارة املمزية للهالل الامحر او الصليب الامحر او اي شارات اخرى للحامية.
 .15قيام دوةل الاحتالل بنقل بعض ساكهنا املدنيني اىل الارايض ال حتتلها او ترحيل او نقل
مجموع او بعض ساكن الارايض احملتةل داخل نطاق الارايض او خارهجا .
 .16لك تآخري كح مربر هل يف اعادة ارسى احلرب او املدنيني اىل اوطاهنم .
 .17ممارسة التفرقة العنرصية وغريها من الاساليب املبنية عىل المتيزي العنرصي املهينة للكرامة
الانسانية .
 .18الهجامت ال تشن ضد الاثر التارخيية واماكن العبادة والاعامل الفنية املعروفة بوضوح رشيطة
الا تكون مس تخدمة كحغراض عسكرية او يف مواقع قريبة بصورة مبارشة من اهداف عسكرية .
 .19حرمان الاشخاص احملميني من حقهم يف حمامكة عادةل .
 .20القيام بعمل او الامتناع عن معل من شآنه املساس ابلصحة العامة او السالمة البدنية او
العقلية لالشخاص احملرومني احملميني اذلين يقعون يف قبضة اخلصم او احملتجزين او املعتقلني او
احملرومني بآي صورة اخرى من حريهتم نتيجة الزناع املسلح وحيظر ان جتري هلم اي معليات برت او
جتارب طبية او علمية او استئصال انسجة او اعضاء بغية زراعهتا بشلك كح تقتضيه احلاةل الصحية
للشخص وكح يتفب مع املعايري الطبية املتبعة يف الظروف املامثةل عند اجراء ذكل النوع من العمليات
للمواطن .
ب .يعاقب مرتكبو اجلرامئ املنصوص علهيا يف الفقرة (أ) من هذه املادة عىل النحو التايل :
 .1ابكحعدام يف احلاكحت املنصوص علهيا يف البنود ( )1و ( )10و( )11مهنا .

 .2ابكحشغال الشاقة املؤقتة مدة كح تقل عن عرش س نوات يف احلاكحت املنصوص علهيا يف البنود
( )8و ( )14و ( )20مهنا .
 .3ابكحشغال الشاقة املؤقتة يف احلاكحت املنصوص علهيا يف البنود الاخرى مهنا .
ج  .تشدد عقوبة اي جرمية اىل الاعدام اذا افىض الفعل املرتكب اىل املوت .
املادة 42
جرامئ الاابدة امجلاعية :
أ .تعترب الفعال التالية املرتكبة بقصد اهالك جامعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفهتا هذه
اهالاك لكيا أو جزئيا جرامئ اابدة جامعية :
 .1قتل أفراد امجلاعة.
 .2احلاق رضر جسدي أو عقيل جس مي بآفراد امجلاعة.
 .3اخضاع امجلاعة معدا كححوال معيش ية بقصد اهالكها.
 .4فرض تدابري تس هتدف منع الاجناب داخل امجلاعة.
 .5نقل اطفال امجلاعة عنوة اىل جامعة أخرى.
ب .يعاقب مرتكبو اجلرامئ املنصوص علهيا يف البنود ( )1و( )4و( )5من الفقرة (أ) من هذه املادة
ابكحعدام ويعاقب مرتبكو اجلرامئ املنصوص علهيا يف البندين ( )2و( )3من الفقرة ذاهتا ابكحشغال
الشاقة املؤبدة.
املادة 43
اجلرامئ ضد اكحنسانية :

أ  .تعترب الفعال التالية املرتكبة يف اطار جهوم واسع النطاق أو مهنجي موجه ضد أي مجموعة من
الساكن املدنيني وعن عمل ابلهجوم جرامئ ضد اكحنسانية :
ٍ .1القتل العمد.
 .1الاابدة.
 .2الاسرتقاق.
 .3ابعاد الساكن أو النقل القرسي هلم.
 .4السجن أو احلرمان الشديد من احلرية البدنية مبا خيالف القواعد الساس ية للقانون ادلويل.
 .5التعذيب.
 .6الاغتصاب أو الاستبعاد اجلنيس أو الاكراه عىل البغاء أو امحلل القرسي أو التعقمي القرسي أو
أي شلك أخر من أشاكل العنف اجلنيس عىل مثل هذه ادلرجة من اخلطورة.
 .7الاضطهاد لس باب س ياس ية أو عرقية او قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع
اجلنس أو لي أس باب أخرى كح جيزيها القانون ادلويل .
 .8الاخفاء القرسي للشخاص.
 .9الفصل العنرصي.
 .10أي أفعال كح انسانية أخرى تتسبب معدا مبعاانة شديدة أو ابذى خطري يلحب ابجلسم من
الناحية البدنية أو العقلية.
ب  .ملقاصد الفقرة (أ) من هذه املادة  ،تعمتد املعاين اخملصصة يف النظام السايس للمحمكة اجلنائية
ادلولية لالفعال املنصوص علهيا يف البنود ( )2و ( )3و( )4و( )6و(  )7و( )8و( )9و()10
من تكل الفقرة .

ج .يعاقب مرتكبو اجلرامئ املنصوص علهيا يف البنود ( )1و( )2و( )3من الفقرة (أ) من هذه املادة
ابكحعدام ويعاقب مرتكبو اجلرامئ املنصوص علهيا يف البنود من ( )4اىل ( )11مهنا ابلشغال الشاقة
املؤبدة.
املادة 44
جرامئ العدوان :
أ .تعترب الفعال التالية جرامئ عدوان :
 .1اس تعامل القوة لغزو أو احتالل اقلمي دوةل أخرى ولو اكن مؤقتا أو مض أي جزء منه.
 .2حصار مواىنء أو سواحل دوةل أخرى .
 .3قيام قوات عسكرية موجودة عىل اقلمي دوةل مبا فهيا اململكة مبوجب اتفاق بفعل خيالف هذا
اكحتفاق أو البقاء عىل اقلميها اىل ما بعد هناية اكحتفاق.
 .4اس تعامل اقلمي دوةل أخرى كحيقاع معل عدواين ضد دوةل اثلثة.
ب .يعاقب مرتكبو اجلرامئ املنصوص علهيا يف الفقرة (أ) من هذه املادة ابكحعتقال املؤبد.
املادة 45
يعاقب احملرض واملتدخل يف جرامئ احلرب وجرامئ الاابدة امجلاعية واجلرامئ ضد اكحنسانية وجرامئ
العدوان بعقوبة الفاعل ذاهتا .
املادة 46
كح ترسي احاكم التقادم عىل دعوى احلب العام يف جرامئ احلرب وجرامئ الاابدة امجلاعية واجلرامئ
ضد اكحنسانية وجرامئ العدوان وكح عىل العقوابت املقيض هبا .
املادة 47

عىل الرمغ مما ورد يف املادة ( )3من هذا القانون تطبب أحاكم املواد من ( )41اىل ( )46من هذا
القانون عىل املدنيني اذلين يرتكبون أاي من جرامئ احلرب وجرامئ الاابدة امجلاعية واجلرامئ ضد
اكحنسانية وجرامئ العدوان.
املادة 48
يعاقب ابحلبس من س نة اىل ثالث س نوات لك من ارتكب ااي من الافعال التالية :
أ  .متارض او تظاهر ابلعجز او عطل عضوا من اعضائه او أذى نفسه .
ب .عطل عضوا من اعضاء غريه من ضباط او افراد القوات املسلحة او أذاه بناء عىل طلبه .
ج .سكل سلواك او عىص اي اوامر صادرة اليه فسبب بسلوكه او عصيانه مرضا او جعزا لنفسه او
لغريه او ادى اىل تشديد وطآة املرض او العجز او اخر الشفاء .
املادة 49
يعاقب ابحلبس مدة كح تزيد عىل س تة اشهر لك من حاول الانتحار بسبب اخلدمة او للتخلص مهنا
او احتجاجا عىل ترصفات القادة او الرؤساء واذا ادى الفعل اىل جعهل غري كحئب للخدمة العسكرية
هنائيا او اىل وضعه يف خدمات اثبتة يعاقب ابحلبس من س نة اىل ثالث س نوات .
املادة 50
انتحال الالبسة والاومسة والشارات:
يعاقب ابحلبس من ثالثة اشهر اىل س نتني لك من اقدم عالنية دون حب عىل تقدل رتبة او وساما
او شارة عسكرية اردنية او اجنبية او قام ببيعه او الترصف به لغري الغاية اخملصصة لها ما مل يكن
مرصحا بذكل .
املادة 51
الاخالل ابلنظام والانضباط العسكري :

يعاقب ابحلبس من س نة اىل ثالث س نوات لك من تسمل او تسبب يف تسلمي مآكوكحت او
ملبوسات او جتهزيات او اش ياء عسكرية اخرى او ابنية او انشاءات عسكرية خالفا لرشوط
املقاوةل او العقد او التعهد وتضاعف العقوبة اذا اكن التسلمي متعلقا بسالح او عتاد او مواد حربية
اخرى ويضمن قمية الرضر .
املادة 52
يعاقب ابحلبس من ثالثة اشهر اىل ثالث س نوات لك من :
أ  .اكن ذا عالقة يف جشار او عراك او اضطراب ورفض اطاعة اي ضابط امره ابلتوقف ولو اكن
ذكل الضابط دونه يف الرتبة او رضب او اس تعمل او اقدم عىل اس تعامل العنف ضده .
ب .رضب خشصا يتوىل حراس ته او اس تعمل العنف ضده .
ج .قاوم احلرس اذلي من واجبه القاء القبض عليه او توىل حراس ته .
املادة 53
يعاقب ابحلبس مدة كح تزيد عىل س نتني لك من مارس اجلنس مع مثيل جنسه برضاه .
املادة 54
يعاقب ابحلبس من س تة اشهر اىل ثالث س نوات لك من امتنع عن القيام بآي من الواجبات او
ارتكب ااي من احملظورات ال تنص علهيا قوانني وانظمة الاس تخدام يف القوات املسلحة .
املادة 55
يعاقب ابحلبس مدة كح تزيد عىل س نة لك من تناول املواد املسكرة اثناء قيامه ابلوظيفة او وجد يف
حاةل سكر داخل وحدته وتضاعف العقوبة اذا ارتكب الفعل اثناء احلرب .
املادة 56
يعاقب ابحلبس من س نة اىل ثالث س نوات لك من فر او حاول الفرار من احلجز القانوين سواء
اكن موقوفا او حمكوما .

املادة 57
يعاقب ابحلبس مدة كح تزيد عىل س نة لك من قدم بياان اكذاب يتعلب بمتديد اجازته اىل اي هجة
رمسية.
املادة 58
يعاقب ابحلبس مدة كح تزيد عىل س تة اشهر لك من اعطى جوااب اكذاب عىل اي سؤال من الاس ئةل
املدرجة يف منوذج تعهد التجنيد او املوجه اليه من قبل الشخص املسؤول عن التجنيد .
املادة 59
يعاقب ابحلبس من س تة اشهر اىل ثالث س نوات لك من اقدم عىل حتقري القوات املسلحة او
الاساءة لكرامهتا ومسعهتا او معنوايهتا بآي صورة اكنت او قام بآي فعل من شآنه الاضعاف من
روح النظام والانضباط العسكري او اطاعة الرؤساء يف القوات املسلحة .
املادة 60
يعاقب ابحلبس مدة كح تزيد عىل س تة اشهر لك من وجد يف جتمع يعكر صفو الامن العام وبقي يف
هذا التجمع خالفا كحوامر رجال السلطة العامة .
املادة 61
صالحيات رئيس هيئة الاراكن املشرتكة:
أ  .لرئيس هيئة الاراكن املشرتكة ان يقرر كف املالحقة اجلزائية حبب اي ضابط او فرد وذكل بعد
سامع البينات اذا رأى انه كح مسوغ للسري يف القضية ما عدا القضااي ال لها مساس حبقوق الغري كام
وهل احلب يف احاةل القضية اىل احملمكة العسكرية.
ب .لرئيس هيئة الاراكن املشرتكة ان يقرر حمامكة اي ضابط او فرد امامه وان حيمك عليه بعقوبة او
اكرث من العقوابت التالية املبينة قباةل رتبة لك مهنم:
 .1معيد  -تآخري الاقدمية مدة كح تزيد عىل شهر .
 -احلرمان من الراتب مدة كح تزيد عىل واحد وعرشين يوما .

 .2عقيد

 .3مقدم ورائد

 .4نقيب ومالزم
اول ومالزم

 .5مرحش

 .6ضباط الصف

 .7اجلنود
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أ  .لرئيس هيئة الاراكن املشرتكة ان يفوض ااي من صالحياته املنصوص علهيا يف املادة ( )61من
هذا القانون اىل القادة اخملتصني مبوجب تعلاميت خاصة يصدرها لهذه الغاية .
ب .تنرصف لكمة قائد كحغراض هذه املادة اىل اي ضابط يقود وحدة .
ج  .لرئيس هيئة الاراكن املشرتكة او من يفوضه ان يلغي الاحاكم الصادرة عن القادة اخملتصني وفقا
للصالحيات اخملوةل الهيم مبوجب الفقرة (أ) من هذه املادة وان حييل القضية اىل حممكة عسكرية
خالل اربعة عرش يوما من اترخي نرشها يف الامر اليويم .
املادة 63
يلغى (قانون العقوابت العسكري) رمق ( )43لس نة . 1952
املادة 64
رئيس الوزراء والوزراء ملكفون بتنفيذ احاكم هذا القانون .
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