
  بأسم الشعب"

  مجلس الرئاسة

   )٩( قرار رقم 

رة         ) أوًال   / ٦١(بناًء على ما اقره مجلس النواب طبقًا ألحكام المادة           ام الفق ى أحك تنادًا إل سًا  ( من الدستور واس خام

  .من المادة مائة وثمانية وثالثين من الدستور) أ /

  : القانون األتي إصدار٢٠٠٨ -٢ -١٠قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

  ٢٠٠٨لسنة ) ١٤(رقم 

  

  قانون عقوبات قوى األمن الداخلي

  

  الفصل األول

  سريان القانون

  

  : تسري أحكام هذا القانون على– أوًال – ١ –المادة 

  . ضباط ومنتسبي قوى األمن الداخلي المستمرين بالخدمة-أ

  .ى األمن الداخلي طالب آلية الشرطة أو المعاهد أو المدارس الخاصة بتدريب قو-ب 

وى األمن                       -جـ   سبي ق ستقيلين من منت ارة خدماتهم والم  المتقاعدين والمخرجين والمطرودين والمفصولين والمع

  .الداخلي أذا آان ارتكابهم للجريمة في أثناء الخدمة

  : يقصد بالمصطلحات التالية ألغراض هذا القانون المعاني المبنية إزاءها-ثانيًا

  .الشرطة من رتبة مالزم فما فوق رجل – الضابط - أ

  . المفوض وضابط الصف والشرطي– المنتسب -ب

ـ  ب -ج ن  – الطال وى األم دريب ق ة خاصة بت د أو مدرس شرطة أو أي معه ة ال ي آلي ب ف صفة طال ل متطوع ب  آ

  .الداخلي

  

  الفصل الثاني

  أنواع العقوبات

  

  : تقسم العقوبات إلى-٢-المادة 

ات األصلية–أوال  م وه:  العقوب ات رق انون العقوب ا لق ا وفق ات المعاقب عليه سنة ) ١١١(ي العقوب  وهي ١٩٦٩ل

  .اإلعدام والسجن والحبس والغرامة

  .وهي العقوبة المعاقب عليها وفقا ألحكام هذا القانون:  الغرامة–ثانيًا

  . عقوبة االعتقال–ثالثًا

  : العقوبات التبعية وهي–رابعًا

   الطرد- أ



   اإلخراج- ب

  

  الثالفصل الث

  الجرائم

  

  الفرع األول

  جرائم األضرار والتخريب والتحريض

  

  : يعاقب باإلعدام آل من-أوًال-٣-المادة 

يلة                   - أ ًا أو استخدم وس ًا أو مكان رًا أو موقع شرطة أو مخف زًا لل ة مرآ ة معادي ة جه ى أي ر أو إل  ترك أو ُسلم إلى الغي

ع أو ا ر أو الموق ز أو المخف ر المرآ راء آم ام أو أغ ه إلرغ ا تتطلب الف م صورة تخ سليمه ب ه أو ت ان بترآ لمك

  .الضرورات األمنية

ة أو                   -ب ى سالمة الدول ة حرصًا عل  حصل على أشياء أو وثائق أو صورها أو أية معلومات يجب أن تبقى مكتوم

  .مصالحها وقام بإيصالها مباشرة أو بالواسطة إلى جهة أخرى بقصد األضرار بالمصلحة العامة

ـ  ر-ج ا  خرب أو دم ر األغراض المخصصة له دًا لغي زات عم ة والتجهي رات واألبني تخدام المق ًا ,  أو اس أو خالف

  .لألوامر والتعليمات الصادرة إليه

  . حرض على حمل السالح واللجوء إلى عصابة مسلحة أو مساعدتها-د

ـ  ي   -ه اء االضطرابات أو ف ي أثن داخلي ف ن ال وى األم سبي ق ين منت صيان ب رد والع ث روح التم الن  ب ة إع  حال

  .الطوارئ

  .أفشى األسرار أو الخطط أو التعليمات إلى عصابة مسلحة_ و

  .خرب عمدًا االتصاالت أو المواصالت أو األسلحة أو الذخائر_ ز

  : يعاقب بالسجن في حالتي االضطرابات أو إعالن حالة الطوارئ آل من-ثانيًا

  .والتعليمات أطلق سراح األشخاص المقبوض عليهم خالفًا لألوامر - أ

  . تعمد عدم تأمين األرزاق أو التجهيزات لدوائر قوى األمن الداخلي- ب

  . تعمد تعطيل أو تأخير خطط وعمليات قوى األمن الداخلي-جـ 

دين                  –ثالثًا أوال و  ( يعاقب بالسجن آل من أحجم عن أخبار الجهات المختصة عن الجرائم المنصوص عليها في البن

  .من هذه المادة) ثانيًا

ل                       - أوال -٤ –المادة   ه قب شترآين في ائي وعن الم اق جن ه بوجود اتف ار مرجع ادر بأخب اب آل من ب  ُيعفى من العق

ادة                ا في الم ة        ) ٣(وقوع أي جريمة من الجرائم المنصوص عليه سلطات التحقيقي ة ال ل معرف انون وقب ذا الق من ه

  .بهوية الجناة

اة أو                     يعد األخبار بعد قيام السلطات التحقيقية      -ثانيًا ى الجن ًا إذا سهل القبض عل اً  مخفف اة عذرًا قانوني ة الجن  بمعرف

  .إدانتهم

  

  



  الفرع الثاني

  جريمة الغياب

  

ادة  ى -٥-الم د عل دة ال تزي الحبس م ه أو ) ٦( يعاقب ب ع أداء واجبات ه أو موق تة أشهر آل من غاب عن دائرت س

ى             خمسة عشر يومًا وفي حالة    ) ١٥(تجاوزت إجازته مدة تزيد على       د عل دة ال تزي الحبس م  تكرار الغياب يعاقب ب

  .سنة واحدة

 يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة آل من غاب مدة تزيد على عشرة أيام في أثناء االضطرابات         -٦-المادة  

  .أو إعالن حالة الطوارئ

  

دة ال تتجاو              - أوال -٧-المادة   ه لم شرطة بقطع راتب ًا    ) ١٥(ز  ألمر الضبط األعلى معاقبة رجل ال خمسة عشر يوم

ى              د عل دة ال تزي ه م وت غياب اب يعاقب                    ) ١٥(عند ثب رار الغي د تك ة وعن ًا في الحاالت االعتيادي خمسة عشر يوم

  .ثالثين يومًا) ٣٠(بالحبس مدة ال تزيد على 

  . يقصد بأمر الضبط األعلى ألغراض هذا القانون وزير الداخلية أو من يخوله-ثانيًا

  

  الفرع الثالث

  م عدم االحترام والطاعةجرائ

  

ة                      -٨-المادة   شددًا في حال ًا م  يعاقب بالسجن آل من ارتكب عصيانًا على األوامر أو حرض عليه ويعد الفعل ظرف

  .العود أو في أثناء االضطرابات أو عند إعالن حالة الطوارئ

احترام أو                     -٩-المادة   ره ب ى أو أم ه األمر األعل ق توجي د         يعاقب بالحبس آل من لم يتل الكالم عن ا ب اعترض عليهم

  .تجمع القوة ويعد الفعل ظرفًا مشددًا عند التصدي لقوة إجرامية أو في أثناء االضطرابات أو إعالن حالة الطوارئ

ى            - أوالً -١٠-المادة   م يصغ إل  يعاقب بالحبس آل رجل شرطة أهان أو اعتدى على حارس أو خافر أو دورية أو ل

  .أوامرهم

سبًا أم                        يقصد برجل ا   -ثانيًا ان ضابطًا أم منت داخلي سواء آ وى األمن ال راد ق انون أحد أف لشرطة ألغراض هذا الق

  .طالبًا في إحدى آليات قوى األمن الداخلي أو معاهدها أو مدارسها ما لم يرد نص بخالف ذلك

  . يعاقب باالعتقال آل من ال يؤد مراسم االحترام إزاء آمره أو من فوقه-١١-المادة 

  

  ابعالفرع الر

  جرائم اهانة األمر

  

ه ويعاقب                         -١٢-المادة   ق بواجبات رًا يتعل  يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة آل من أهان آمره أو لم يطع أم

  .بالحبس مدة ال تقل عن سنتين في حالة العود أو في أثناء االضطرابات أو عند إعالن حالة الطوارئ

ادة         ) ٣( يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن        -١٣-المادة   ا في الم ثالث سنوات إذا سبب عدم اإلطاعة المنصوص عليه

  .من هذا القانون ضررًا جسيمًا بالمال العام أو خطرًا على النفس) ١٢(



ه      ) ١٥( يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على     - أوالً -١٤-المادة   ع من ى من هو ارف خمس عشرة سنة آل من اعتدى عل

  .عاهةرتبة أو قدمًا أو منصبًا أو سبب له 

  .من هذا المادة إلى الموت) أوًال( تكون العقوبة اإلعدام إذا أفضى االعتداء المنصوص عليه في البند -ثانيًا

دمًا أو            ) ٣( يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن       -ثالثًا ة أو ق ه رتب ع من ى من هو ارف داء عل سنوات آل من حاول االعت

  .منصبًا

  

  الفرع الخامس

  فةالجرائم المخلة بشرف الوظي

  

  : يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر آل من-١٥-المادة 

  . وجد في حالة سكر بين في أثناء الواجب-أوًال

  . دخل بالمالبس الرسمية المحالت المهينة لشرف الوظيفة-ثانيًا

  . رافق أشخاصا معروفين بالسمعة السيئة مع علمه بذلك-ثالثًا

  .من تزوج امرأة سيئة السمعة أخالقيا أو احتفظ بها مع علمه بذلك يعاقب بالحبس والطرد آل -١٦-المادة 

ى           -أوًال-١٧-المادة   د عل دة ال تزي خمس عشرة سنة آل رجل شرطة الط برجل شرطة                 ) ١٥( يعاقب بالسجن م

ى       ان أو أنث ضابطات           , أخر ذآرًا آ سبات أو ال ى من المنت ع أنث ا أو       , أو واق ه أو به وط ب ا المل ة ذاته ويعاقب بالعقوب

  .إذا حصل الفعل بالرضا, المواقع بها

  .من هذه المادة) أوال( يعاقب بالسجن آل من آان وسيطًا ألي فعل من األفعال المنصوص عليها في البند -ثانيًا

ًا رائم -ثالث اب أي من الج ي ارتك ات آل من شرع ف انون العقوب ي ق ا ف شروع المنصوص عليه ة ال  يعاقب بعقوب

  .من هذه المادة) ثانيا(و ) أوال(المنصوص عليها في البندين 

  

  الفرع السادس

  جرائم إلحاق األذى بالنفس

  

  : يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة واحدة آل من -١٨-المادة 

  . تمارض أو سبب في نفسه مرضًا أو عاهة بقصد التهرب من الواجب-أوًال

ل عضو من أعضاء جسمه أو                -ثانيًا ع الضرر               تعمد بنفسِه أو سمح لغيره بتعطي  من أعضاء شخص أخر أو أوق

  .بنفسه عمدًا أو بوساطة غيره بهدف أن يجعل نفسه أو غيره غير مؤهل للخدمة

دة                     ) ٦( يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على        -١٩-المادة   صدًا أو أطال م سه ق فاء نف أخير ش ستة أشهر آل من سبب ت

  .مرضه أو علته أو عاهته تخلصًا من أداء واجباته

ادتين                 -٢٠-المادة   ا في الم ال المنصوص عليه ل عن سنة واحدة إذا حدثت األفع دة ال تق  تكون العقوبة الحبس لم

  .من هذا القانون في أثناء االضطرابات أو إعالن حالة الطوارئ) ١٩(و ) ١٨(

  .ستة أشهر آل من شرع في االنتحار أو حرض عليه) ٦( يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على -٢١-المادة 

  



  لسابعالفرع ا

  جرائم إساءة استعمال نفوذ الوظيفة

  

  : يعاقب بالحبس اآلمر األعلى رتبة في إحدى الحالتين اآلتيتين-٢٢-المادة 

  . إذا طلب من المادون القيام بأعمال أو منفعة شخصية ال عالقة لها بالوظيفة-أوًال

  . شرع فيهاويعد فاعًال أصليًا إذا تمت أو,  إذا أمر المادون بارتكاب جريمة-ثانيًا

  . يقصد بالمادون ألغراض هذا القانون من هو أقل رتبة أو قدمًا أو منصبًا-ثالثًا

  : يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة واحدة اآلمر األعلى رتبة في إحدى الحالتين اآلتيتين-٢٣-المادة 

  . إذا أهمل شكوى ما دونه أو هدده بسحبها-أوًال

  .انضباطية خارج نطاق صالحياته القانونية إذا فرض عمدًا عقوبة -ثانيًا

ًا                      -٢٤-المادة   ه خالف ه أو أساء معاملت ادون أو أهان ة أشهر آل من سب الم ى ثالث د عل دة ال تزي  يعاقب بالحبس م

  ألصول الخدمة وتكون العقوبة

  .الحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر إذا ارتكب األفعال المذآورة بإسناد واقعة معينة

ام بعمل                       -٢٥-المادة    يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين آل من اعتدى على ما دونه أو الحق بجسمه أذى أو ق

  .من شأنه اإلخالل بصحته بال موجب وبقصد التعذيب أو سمح آلخرين بإيذائه

  . ال يعد جرمًا إذا نقد المافوق مادونه أو أنبه بأدب في األمور المتعلقة بالخدمة- أوال-٢٦-المادة 

  . ويقصد بالمافوق ألغراض هذا القانون من هو ارفع رتبة أو قدمًا أو منصبًا-ياثان

  

  الفرع الثامن

  جرائم اإلخالل بشؤون الخدمة

  

ا أو                -٢٧-المادة    يعاقب بالسجن آل من تالعب أو تصرف في األمانات أو المبرزات الجرمية أو تسبب في هالآه

  .بدل أجزاء منها أو ساعد في ذلكفقدانها أو تلفها آًال أو جزءًا منها أو است

دم          -٢٨-المادة   ه بع ة مع علم ع شكوى آاذب  يعاقب بالحبس آل من آذب على آمره في أمور تتعلق بواجباته أو رف

  .صحتها أو خالف األصول المتبعة لرفعها

ًا للح                   -٢٩-المادة   ارير خالف ات أو معلومات أو تق ك       يعاقب بالحبس آل من قدم أوراقًا رسمية أو بيان ان ذل ة وآ قيق

  .متعلقًا بالخدمة أو الوظيفة أو من توسط لتقديم ذلك إلى المافوق مع علمه بأنه مخالف للحقيقة

ان                 -٣٠-المادة    يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة واحدة آل من آان آمرًا لمفرزة أو مخفر أو دائرة وآل من آ

  حارسًا وترك محل حراسته أو قام بأعمال

ك    ن ذل شأ ضرر ع ل أن ين ن المحتم ان م ه وآ صادرة إلي ات ال ة للتعليم اء  , مخالف ي أثن سجن ف ة ال ون العقوب وتك

  .االضطرابات أو عند إعالن حالة الطوارئ

ان بوسعه           -٣١-المادة    يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة واحدة آل رجل شرطة تغاضى عن ارتكاب جريمة آ

  .تكون العقوبة السجن إذا آانت الجريمة المرتكبة جنايةمنعها أو آان مكلفًا بمنعها و



داخلي وأخفى                                 -٣٢-المادة   وى األمن ال ر ق ى سنة واحدة آل من تطوع في دوائ د عل دة ال تزي الحبس م  يعاقب ب

  .معلومات تتعلق بسيرته الذاتية وبتطوعه سابقًا في إحدى دوائر قوى األمن الداخلي أو أية أجهزة حكومية أخرى

 يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بالحبس مدة ال تزيد على سنة واحدة إذا جمع بين عمله وأي عمل           -٣٣-المادة  

  .أخر بأجر دون موافقة الجهة المختصة

الجرائم              -٣٤-المادة   ر ب م يخب ادون أو ل ة الم افوق مراقب ى سنة واحدة إذا أهمل الم د عل  يعاقب بالحبس مدة ال تزي

  .و لم يقم بأجراء التعقيبات القانونية بحقِهالتي ارتكبها المادون أ

زات  ) ٧( يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على      - أوال -٣٥-المادة   سبع سنوات آل من اختلس أو سرق أية مواد أو تجهي

وآل من باع أو اشترى أو رهن أو ارتهن أو أخفى أو حاز بسوء نية أو تصرف أي تصرف أخر         , خاصة بالخدمة 

ة          غير مشروع في أي منه     اء االضطرابات أو إعالن حال د في أثن ا مع علمه بعائديتها وتكون العقوبة السجن المؤب

  .الطوارئ

ا           ) أوًال( يضمن مرتكب األفعال المنصوص عليها في البند         -ثانيًا ة م وال أو قيم واد أو األم ة الم ادة قيم ذه الم من ه

  احدث فيها من

ًا         ضرر وفقًا لألسعار السائدة وقت ارتكاب الجريمة وي  ه وفق ة المختصة للتصرف ب ى الجه ال الموجود إل ؤول الم

  .للقانون على أن يقدم المحكوم عليه آفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين

ادة  ى  - أوًال-٣٦-الم د عل دة ال تزي سجن م ب بال سلم    ) ١٥( يعاق ي ت سبب ف سلم أو ت ن ت ل م نة آ شرة س خمس ع

ة  زات أو أبني ات أو تجهي أآوالت أو ملبوس شروط   م ًا ل داخلي خالف ن ال وى األم ى ق دة إل ياء أخرى عائ ة أش أو أي

  .المقاولة أو العقد وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا آان التسلم متعلقًا بسالح أو عتاد

ل عن    -ثانيًا ا          ) ١٠( يعاقب بالسجن مدة ال تق د الحصول عليه ة أو تعم ى منفع سلم عل عشر سنوات إذا حصل المت

  .يرهلحسابه أو لحساب غ

  

  الفرع التاسع

  الجرائم المرتكبة في شأن الموجودات والتجهيزات الحكومية

  

دة                  - أوالً -٣٧-المادة   واد العائ زات أو الم د او اتلف التجهي ى سنة واحدة آل من فق د عل  يعاقب بالحبس مدة ال تزي

اًال وتكون      دة ال    ألجهزة قوى األمن الداخلي أو استخدمها في غير األغراض المخصصة لها إهم ة الحبس م العقوب

  .تزيد على ثالث سنوات إذا ارتكبت األفعال عمدًا

من هذه المادة قيمة المال المتضرر أو المفقود على       ) أوال( يضمن مرتكب األفعال المنصوص عليها في البند         -ثانيًا

دة إ              وفق األسعار  ة المختصة    السائدة وقت وقوع الجريمة ويبقى المال أو المواد المتضررة الموجودة عائ ى الجه ل

  .للتصرف بها وفقًا للقانون على ان يقدم المحكوم عليه آفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين

ى توصية من                - أوال -٣٨-المادة   اًء عل ه بن ببها نتيجة إهمال ي س ة األضرار الت شرطة قيم  للوزير تضمين رجل ال

  .مجلس تحقيقي يشكل لتحديد المسؤولية وتحديد قيمة الضرر

ًا ؤمن          -ثاني امنة ت ة ض دم آفال ى أن يق رره عل ا يق ا لم ال أو وفق ع الح سب واق ضمين ح غ الت سيط مبل وزير تق  لل

  .استحصال مبلغ التضمين

  



  الفرع العاشر

  الغرامة

  

ثالث سنوات بعقوبة   ) ٣( لمحكمة قوى األمن الداخلي استبدال عقوبة الحبس التي ال تزيد على             - أوالً -٣٩ –المادة  

د                    الغرامة في  دة ال تزي ة الحبس م ا بعقوب ًا عليه ة معاقب  الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا آانت الجريم

  .وعليها تبرير ما ذهبت إليه في قرارها, ثالث سنوات إذا وجدت أسبابًا تستدعي ذلك) ٣(على 

  .من هذه المادة على الجرائم المخلة بالشرف) أوًال( ال يطبق حكم البند -ثانيًا

ين في                             -لثًاثا غ المع ة المبل ة العام ى الخزين دفع إل أن ي ه ب وم علي زام المحك انون إل ذا الق  يقصد بالغرامة ألغراض ه

ان                      ة أو آ اده من الجريم ا أف ة وم ة واالجتماعي الحكم وتراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالي

  .يتوقع إفادته منها وظروف الجريمة وحالة المجنى عليه

ه                 – أوًال   -٤٠-المادة    إذا حكم على رجل الشرطة بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون فتحسم من راتب

على أن ال تزيد على خمس الراتب وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها تحكم المحكمة بالحبس يومًا واحدًا عن آل       

تيفاء  خمسمائة دينار على أن ال تزيد مدة الحبس في جم ) ٥٠٠( يع األحوال على سنتين وتنزل مدة التوقيف عند اس

  .مبلغ الغرامة بنفس المعدل

ًا انون عن -ثاني ذا الق ي ه ا ف ة المنصوص عليه غ الغرام ل مبل ى ) ١٠٠٠٠( ال يق د عل ار وال يزي عشرة أالف دين

  .مائة وخمسين ألف دينار ما لم ينص القانون على خالف ذلك) ١٥٠٠٠٠(

  

  الفصل الرابع

  بات التبعيةالعقو

  

  : يطرد رجل الشرطة من الخدمة في إحدى الحاالت اآلتية- أوال-٤١ –المادة 

  . من صدر بحقه قرار حكم بات من محكمة مختصة بعقوبة اإلعدام أو السجن - أ

  . من صدر بحقِه قرار حكم بات عن جريمة اللواط او المواقعة- ب

  .ب والجرائم الماسة بأمن الدولة من صدر بحقه قرار حكم بات عن جرائم اإلرها-جـ 

ى                       -ثانيًا د عل دة تزي الحبس م ة مختصة ب  يجوز أن يطرد من الخدمة لكل من صدر بحقه قرار حكم بات من محكم

  .ثالث سنوات) ٣(

 يخرج من الخدمة آل من صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة ال تقل عن سنة                   - أوالً -٤٢-المادة  

  .لى ثالث سنواتواحدة و ال تزيد ع

ل          -ثانيًا دة تق الحبس م داخلي ب وى األمن ال ة ق  يجوز االخراج من الخدمة على من صدر بحقه حكم بات من محكم

  .عن سنة واحدة

تم   -٤٣-المادة   ة ت  إذا حكم على رجل الشرطة بعقوبة مقيدة للحرية من محكمة جزاء مدنية تجيز الحكم بعقوبة تبعي

وى األمن   ة ق ى محكم ه عل ة   إحالت ة التبعي ه لغرض فرض العقوب ى دفوعه وأقوال تماع إل صة لالس داخلي المخت ال

  .المنصوص عليها في هذا القانون

  : يستتبع بحكم القانون عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الطرد ما يأتي- أوًال-٤٤-المادة 



  . فقدانه الرتبة وتنحيته نهائيًا عن الوظيفة في أجهزة قوى األمن الداخلي- أ

  . عدم إعادة تعيينه في أجهزة قوى األمن الداخلي- ب

ة في           -ثانيًا ه عن الوظيف ة وتنحيت ه الرتب ة االخراج فقدان  يستتبع بحكم القانون عند الحكم على رجل الشرطة بعقوب

  .أجهزة قوى األمن الداخلي لمدة سنة واحدة

  يقي طرد لوزير الداخلية وبقرار مسبب وبناء على توصية مجلس تحق-٤٥-المادة

المنتسب الذي تلحق تصرفاته ضررًا بمصالح الجهة التي يعمل فيها أو ارتكب فعًال يجعل بقاءه في الخدمة مضرًا          

  .وال يمنع ذلك من اتخاذ التعقيبات القانونية بحقه, بالمصلحة العامة

  

  الفصل الخامس

  المخالفات والعقوبات االنضباطية

  

ا              يعاقب رجل الشرطة بالعقوب    -٤٦-المادة ة يرتكبه ات االنضباطية المنصوص عليها في هذا القانون عن آل مخالف

  .تتضمن الخروج على مقتضيات واجباته الوظيفية

  : العقوبات االنضباطية التي يجوز فرضها على الضابط هي-٤٧-المادة

  ويكون على نوعين سري او علني:  التوبيخ-أوًال

  .الضابط يشعر به بالمخالفة التي ارتكبها ولزوم إصالح نفسهيتم بإرسال آتاب سري إلى :  التوبيخ السري- أ

  .يتم تعميمه تحريريا على منتسبي الدائرة: التوبيخ العلني-ب

  .عشرة أيام) ١٠(ويكون بقطع جزء من الراتب الشهري الكامل بما اليزيد على :  قطع الراتب-ثانيًا

ة خا        :  اعتقال الغرفة  -ثالثًا ضابط في غرف ه الرسمية           ويكون بإيداع ال ة واجبات ع من مزاول ه    , صة ويمن دا واجبات ع

  .ثالثين يومًا) ٣٠(مدة التزيد على , التدريبية

ى             : اعتقال الدائرة  -رابعًا د عل دة التزي اً   ) ٣٠(ويكون بمنع الضابط من مغادرة الدائرة م ين يوم أداء    , ثالث ستمر ب وي

  .واجباته الرسمية طيلة مدة االعتقال

  :نضباطية التي يجوز فرضها على المنتسب هي العقوبات اال-٤٨-المادة

  .ويكون بأشعار المنتسب تحريريًا بنوع مخالفته ولزوم إصالح نفسه وتعميمه على منتسبي الدائرة:  التوبيخ-أوًال

  .عشرة أيام) ١٠(يكون بقطع جزء من الراتب الشهري الكامل بما اليزيد على :  قطع الراتب-ثانيًا

ى  : ي التعليم اإلضاف -ثالثًا ع ال يتجاوز     ) ١٠(ويكون بتدريب المنتسب عسكريًا مدة ال تزيد عل عشر ساعات وبواق

  .ساعتين لكل مرة وبالقيافة الرسمية

  .سبعة أيام) ٧(وتكون بتكرار المنتسب للواجب اليومي مدة ال تزيد على :  الواجبات اإلضافية-رابعًا

ة        : خامسًا دائرة أو الغرف ال ال ا    : اعتق ا لم دين      ويكون وفق ه في البن اً ( هو منصوص علي اً (و ) ثالث ادة   ) رابع من الم

  .من هذا القانون) ٤٦(

ى         ,  آل من عوقب بعقوبة االعتقال وترك موقعه دون عذر مشروع          -٤٩-المادة د عل دة ال تزي الحبس م ) ٣(يعاقب ب

  .ثالثة أشهر

ادة ضباطية ا-٥٠-الم ات االن انون بإحدى العقوب ذا الق ام ه شمول بأحك الف  يعاقب الم ه اذا خ ا في لمنصوص عليه

  .واجبات الوظيفة



  . ال يجوز فرض أآثر من عقوبة انضباطية بموجب هذا القانون عن فعل واحد-٥١-المادة

  

  الفصل السادس

  األحكام الختامية

  

م      -٥٢-المادة سنة  ) ١١١( تسري أحكام قانون العقوبات رق م    ١٩٦٩ل انون األحداث رق سنة  ) ٧٦( وق  في  ١٩٨٣ل

  . لم ينص عليها في هذا القانوناألمور التي

  .١٩٤٠لسنة ) ١٣( قانون ذيل قانون العقوبات العسكري رقم ١٩٧٠لسنة ) ١٨٤( يلغى القانون رقم -٥٣-المادة 

  .ثالثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية) ٣٠( ُينفذ هذا القانون بعد مضي -٥٤-المادة 

  

  األسباب الموجبة

ا من                      إن واجب رجال الشرطة ف     ى مرتكبه ة والتحري والقبض عل وع الجريم ع وق تقرار ومن ي حفظ األمن واالس

ن    تتباب األم ام واس ام الع ظ النظ يات حف ه     , أساس شرطة لواجبات ل ال الل أداء رج ن خ واطن م ة الم أمين حماي وت

اد                 , ومهامه ة وصدق وحي ا بأمان ق  من خال   , من اجل ذلك يكون لزاما على المكلف بهذه الواجبات أن يؤديه ل تطبي

اء ذها وان أس وانين وتنفي ه  , الق اعس عن أداء مهمت لطته أو تق تخدام س ي اس ذ أو تعسف ف ل التنفي ق وعرق , التطبي

داخلي تتماشى واألهداف المرسومة                 , فسيكون معرضا للعقاب   وى األمن ال لذلك جاءت نصوص قانون عقوبات ق

  ,لهذه المهمة النبيلة

مع تأمين , وتناسب العقوبة مع جسامه الجريمة المرتكبة, العقابية النافذة فروعيت في نصوصه توافقها مع القوانين       

ادون          رام الم افوق واحت ر الم ة أوام ي إطاع ا ف ى بهم شرطة أن يتحل ل ال ي لرج ذين ينبغ ضباط الل ضبط واالن ال

 " .ُشرع هذا القانون, ولتحقيق آل ما تقدم


