املادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الامن العام لس نة  )1691ويعمل به بعد مرور شهر من اترخي نرشه يف
اجلريدة الرمسية .
املادة 2
الباب الاول
التعاريف
يكون لللكامت والعبارات التالية الواردة يف هذا القانون املعاين اخملصصة لها ادانه ما مل تدل القرينة
عىل خالف ذكل:
 .1القوة  :قوة الامن العام املشلكة مبوجب هذا القانون.
 .2الوزير  :وزير ادلاخلية.
 .3املدير  :مدير الامن العام.
 .4الضابط  :لك من اكن حائز ًا عىل هذه الرتبة ابرادة ملكية.
 .1ضابط صف  :لك فرد من افراد الامن ممن ليس بضابط واحلائز عىل رتبة ليست ادىن من رتبة
عريف.
 .9الرشطي  :لك من اكنت رتبته دون رتبة ضابط صف.
 .7الفرد  :الضابط وضابط الصف والرشطي.
 .8مديرية الرشطة  :وحدة رشطية مسؤوةل عن منطقة جغرافية حمددة.
 .6مدير الرشطة  :الضابط املعني لقيادة وادارة مديرية الرشطة.
 . 11اللجنة الطبية  :اللجنة املنصوص علهيا بتعلاميت اللجان الطبية يف وزارة الصحة.
 .11اللجنة الطبية اخملتصة  :اللجنة الطبية اخملتصة املنصوص علهيا بتعلاميت وزارة الصحة.

 .12ضابط الفرع  :الضابط اذلي ينيط به مدير عام املديرية العامة بعض ًا من صالحياته ابمر خطي
يصدره هبذا الشان ويكون مسؤو ًال امامه عن القيام هبذه الصالحيات.
 .13حممكة المتيزي  :يه احملمكة اليت نص علهيا يف قانون تنظمي احملامك النظامية وقانون اصول احملاكامت
اجلزائية.

املادة 3
الباب الثاين
قوة الامن العام وتشكيلها وواجباهتا
الفصل الاول
تشكيل القوة
أ  .قوة الامن العام هيئة نظامية ذات خشصية اعتبارية مرتبطة بوزير ادلاخلية وميثلها املدير وتتالف
من الفئات التالية:
 .1الضباط.
 .2ضباط الصف.
 .3الرشطيني.
 .4عدد من ضباط الصف والرشطيني املعينني ابدلرجة العارشة والتاسعة والثامنة والسابعة وفق سمل
رواتب موظفي الصنف الثاين من نظام اخلدمة املدنية رمق  23لس نة  1699رشيطة حصوهلم عىل
شهادة ادلراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها عىل ان يمتتعوا ابحلقوق التقاعدية وفق قانون التقاعد
العسكري وان خيضعوا الحاكم قوانني القوات املسلحة السارية وتعديالهتا من حيث احلقوق
والواجبات واحملظورات والرتب العسكرية والرواتب والتجنيد والتعيني والتصنيف والرتفيع والنقل
والاجازات والضبط والربط العسكري واحملامكة والاس تقاةل واهناء اخلدمة واملسؤولية عن الاموال
العامة اليت يف عهدهتم او اليت تقع يف حوزهتم.
 .1املوظفني واملس تخدمني املدنيني اذلين يعينون وفقا الحاكم املادة ( )21من هذا القانون .

ب .يتوىل قيادة القوة وادارهتا مدير يعني ابرادة ملكية سامية بناء عىل تنسيب الوزير وموافقة
جملس الوزراء.
املادة 4
الفصل الثاين
واجبات القوة
واجبات القوة الرئيسة الرئيس ية كام ييل:
 .1احملافظة عىل النظام والامن وحامية الارواح والاعراض والاموال.
 .2منع اجلرامئ  ،والعمل عىل اكتشافها وتعقيهبا والقبض عىل مرتكبهيا وتقدميهم للعداةل.
 .3ادارة السجون وحراسة السجناء.
 .4تنفيذ القوانني والانظمة والاوامر الرمسية املرشوعة ومعاونة السلطات العامة بتادية وظائفها وفق
احاكم القانون.
 .1اس تالم اللقطات والاموال غري املطالب هبا والترصف هبا وفق احاكم القوانني والانظمة.
 .9مراقبة وتنظمي النقل عىل الطرق.
 .7الارشاف عىل الاجامتعات واملواكب العامة يف الطرق والاماكن العامة.
 .8القيام ابية واجبات اخرى تفرضها التشاريع املرعية الاجراء.
املادة 1
أ  .يتوىل املدير املسؤولية املبارشة الدارة شؤون القوة مبختلف وحداهتا وفروعها واقساهما
ومؤسساهتا ولك ما يتعلق بتنظميها وتدريهبا وتسليحها وجتهزيها ومراقبة نفقاهتا.
ب .للمدير ان يفوض خطيا مجيع او بعض الصالحيات اخملوةل اليه مبوجب القوانني والانظمة
املرعية الي ضابط ال تقل رتبته عن مقدم ما مل يرد نص خيالف ذكل.

املادة 9
للمدير مساعد او اكرث حتدد واجباهتم بتعلاميت خاصة يصدرها املدير.
املادة 7
يتوىل همام املدير يف حال غيابه الضابط الاقدم اذلي يليه رتبة.
املادة 8
ايفاء لغاايت هذا القانون يعترب افراد القوة يف الوظيفة بشلك مس متر وحتت الطلب للعمل يف اي
وقت ويرتتب عىل لك مهنم ان خيدم يف اي ماكن.
املادة 6
الفراد الامن العام اللجوء اىل اس تعامل القوة ابلقدر الالزم الداء واجباهتم برشط ان يكون اس تعاملها
هو الوس يةل الوحيدة ذلكل ويقترص اس تعامل السالح عىل الاحوال ولالس باب التالية:
او ًال  :القبض عىل :
 .1لك حمكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة او ابحلبس مدة تزيد عىل ثالثة اشهر اذا قاوم او حاول
الهرب.
 .2لك مهتم جبناية او متلبس جبنحة ال تقل عقوبهتا عن س تة اشهر اذا قاوم او حاول الهرب.
اثني ًا  :عند حراسة السجناء يف الاحوال والرشوط املنصوص علهيا يف قانون السجون.
اثلث ًا  :لفض التجمهر او التظاهر اذلي حيدث من س بعة اشخاص عىل الاقل اذا عرض الامن العام
للخطر ويصدر امر اس تعامل السالح يف هذه احلاةل من رئيس جتب طاعته .ويراعى يف مجيع
الاحوال السابقة ان يكون اطالق النار هو الوس يةل الوحيدة لتحقيق الاغراض السالفة ويبدا رجل
الامن ابالنذار اىل انه س يطلق النار مث يلجا بعد ذكل اىل اطالق النار وجيري الانذار نفخ ًا ابلبوق
او الصفارة او ابية وس يةل اخرى من هذا النوع او ابطالق مسدس تنبعث منه اشارة ضوئية.

الباب الثالث
التعيني والرتفيع والنقل
الفصل الاول
التعيني
املادة 11
أ  .الرتب النظامية للضباط يف القوة يه:
فريق ،امري لواء  ،معيد  ،عقيد  ،مقدم  ،رائد  ،نقيب  ،مالزم اول  ،مالزم اثن
ب .الرتب النظامية لالفراد دون رتبة ضابط يه:
وكيل اول  ،وكيل ،رقيب ،عريف  ،رشطي  ،تلميذ عسكري  ،رشطي مس تجد .
ج .اشارات الرتب اخملتلفة تبني بقرار من املدير وموافقة الوزير.
د  .الرتب احلالية واملوجودة عند نفاذ هذا القانون تبقى كام يه حىت يمت تصفيهتا عن طريق الرتفيع او
انهتاء اخلدمة.
املادة 11
ال جيوز تعيني اي خشص يف القوة برتبة ضابط مبارشة الا اذا اكن حائز ًا عىل شهادة جامعية عىل ان
تتوافر فيه الرشوط املنصوص علهيا يف الفقرة (ب) من املادة ( )12التالية بعد ان يهنيي دورة اكمةل
يف لكية الرشطة امللكية وفق املهناج وملدة ال تقل عن س تة اشهر.
املادة 12
أ  .يعني خرجي لكية الرشطة امللكية من التالميذ برتبة مالزم اثن حتت التجربة ملدة س نة واحدة يف
خدمة فعلية ويس تغىن عنه يف اي وقت خالل مدة التجربة اذا ظهرت عدم كفاءته او سوء سلوكه.
ب .يشرتط فمين يعني بقوة الامن العام برتبة ضابط ان تتوفر فيه الرشوط التالية :
 .1ان يكون اردنيا.

 .2ان يكون قد امكل السابعة عرشة من معره ومل يتجاوز السابعة والعرشين وتثبت السن عند
التعيني بشهادة امليالد ويف الاحوال اليت ال يتيرس فهيا احلصول عىل هذه الشهادة يقدر العمر من
قبل اللجنة الطبية اللوائية واذا اكن يوم الوالدة غري معروف اعترب الضابط من مواليد اليوم الاول
من شهر اكنون الثاين من س نة والدته.
 .3ان يكون الئق ًا للخدمة من الوهجة الصحية بقرار من اللجنة الطبية اخملتصة .
 .4ان ال يقل طوهل عن ( )198س نتميرت ًا.
 .1ان يكون حائز ًا عىل شهادة ادلراسة الثانوية او ما يعادلها من الشهادات املعرتف هبا من وزارة
الرتبية والتعلمي ما مل يكن ذا همنة فنية حتتاج القوة خلدماته.
 .9ان يكون حسن السرية والسلوك.
 .7ان ال يكون حمكوم ًا جبناية او جنحة خمةل ابلرشف والاخالق.
 .8ان ال يكون منتس ب ًا الي حزب او هيئة س ياس ية او مجعية غري مرشوعة.
ج .مدة ادلراسة يف لكية الرشطة امللكية ال تقل عن س نتني.
املادة 13
يعني الضابط مبوافقة جملس الوزراء بتنسيب من الوزير بناء عىل توصية املدير عىل ان يقرتن ذكل
ابالرادة امللكية.
املادة 14
أ  .للمدير ان يعني اي خشص برتبة ضابط صف مبارشة اذا توافرت فيه الرشوط املبينة يف الفقرة
(ب) من املادة ( )12من هذا القانون.
ب .للمدير ان يعني اي خشص برتبة رشطي اذا توافرت فيه الرشوط املبينة يف الفقرة (ب) من
املادة ( )12من هذا القانون ابس تثناء البند ( )1مهنا غري انه يشرتط ان يكون حاص ًال عىل شهادة
ادلراسة الاعدادية او ما يعادلها.
ج .جيوز للمدير اذا اقتضت الرضورة ان ايمر بتعيني رشطيني بغض النظر عام ورد يف الفقرة
السابقة من هذه املادة وذكل الغراض البادية فقط.

د .يقيض الافراد اجملندون عىل الصورة املبينة يف هذه املادة دورة تدريبية ال تقل عن اربعة اشهر.
املادة 11
عىل لك فرد يف القوة ان يقسم الميني التالية قبل مبارشته اعامهل:
" اقسم ابهلل العظمي ان اكون خملص ًا للوطن وللمكل ولدلس تور وان احافظ عىل القوانني والانظمة
وامعل هبا وان اقوم جبميع واجبات وظيفيت برشف وامانة واخالص دون حتزي او متيزي وان انفذ لك
ما يصدر ايل من الاوامر املرشوعة ".
املادة 19
يقسم الضباط الميني املبينة اعاله امام املدير واما احصاب الرتب الاخرى فيقسمون هذا الميني امام
قادة وحداهتم.
املادة 17
عىل لك فرد يف القوة دون رتبة ضابط ان يوقع عىل منوذج القسم امام ضابطه.
املادة 18
يعطى للك فرد يف القوة شهادة تعيني .
املادة 16
يعني الضباط ملدة مخس س نوات قابةل للتجديد.

املادة 21
يعني ضباط الصف والرشطيون ملدة ثالث س نوات قابةل للتجديد.
املادة 21
أ  .للمدير تعيني موظفني ومس تخدمني مدنيني  ،من املهنيني والفنيني من ذوي الاختصاص اذلين
حيتاج الهيم الامن العام  ،برواتب مقطوعة او بعقود بدرجات ورواتب تعادل ادلرجات والرواتب

املنصوص علهيا يف نظام اخلدمة املدنية املعمول به وتكون خدماهتم خاضعة الحاكم قانون الضامن
الاجامتعي .
ب .للمدير تعيني مس تخدمني مدنيني ابالجرة اليومية وترسي علهيم احاكم قانون العمل املعمول به .
املادة 22
ترسي عىل املوظفني واملس تخدمني املذكورين يف املادة ( )21من هذا القانون احاكم الباب الرابع
من هذا القانون واملواد ( )61و( )61و( )62منه .
املادة 23
أ  .تعترب خدمة الفرد جمددة تلقائي ًا عند انهتاء املدة السابقة ما مل يقرر املدير خالف ذكل .
ب .اذا رغب الفرد بعدم جتديد مدة خدمته فعليه ان يشعر املدير خطي ًا بذكل قبل شهر واحد من
اترخي انهتاء مدة خدمته عىل الاقل وتعترب مدة الشهر من اترخي وصول الاشعار اىل مديرية الامن
العام.
الفصل الثاين
الرتفيع
املادة 24
يف حاةل وجود الشاغر يف املوازنة جيري الرتفيع مبراعاة الاسس التالية ابلتسلسل:
 .1انقضاء املدة املقررة يف هذا القانون للرتفيع.
 .2الكفاءة وقابلية القيادة.
 .3الاقدمية.
املادة 21
تقرر الكفاءة وقابلية القيادة مبا ييل:
 .1التقارير الس نوية الرسية اذلي يكتهبا قائد الوحدة بشان من مه حتت امرته.
 .2النجاح ابلفحص املقرر مجليع الرتب حىت رتبة نقيب.

 .3أراء املسؤولني من كبار الضباط حبيث ال يقل عددمه عن ثالثة.
املادة 29
تكون مراتب تقدير التقرير الس نوي يه  :ممتاز  ،جيد  ،متوسط  ،ضعيف  ،وال يرىق الفرد اذا
اكن تقريره الس نوي الرسي الاخري بدرجة ضعيف  .فاذا تكرر هذا التقرير يف العام التايل ينقل هذا
الفرد للعمل حتت امرة رئيس أخر ويلفت نظره اىل نوايح ضعفه بكتاب يتضمن توجهيا اكفي ًا
لتحسني حالته ومعاجلة ضعفه فاذا تكرر مثل ذكل التقرير مرة اخرى جيوز فصهل مع حفظ حقه يف
التقاعد او املاكفاة .
املادة 27
أ  .يرفع الوكيل اىل رتبة وكيل اول اذا توفرت فيه الرشوط التالية:
 .1ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الرشوط املنصوص علهيا يف املادة ( )24من هذا القانون.
 .2ان ال يقل مس تواه الثقايف عن املرحةل الابتدائية.
 .3ان يكون حاص ًال عىل ادلرجة الاوىل يف همنته اذا اكن همني ًا.
 .4ان يكون قد اجتاز ادلورة املقررة بنجاح.
 .1ان يويص قائد الوحدة برتفيعه.
ب .يرفع الوكيل اىل رتبة مالزم اثن اذا توافرت فيه الرشوط التالية:
 .1ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الرشوط املنصوص علهيا يف املادة ( )24من هذا القانون.
 .2ان يكون حائز ًا عىل شهادة الثالث الاعدادي بنجاح او ما يعادلها.
 .3ان يكون حائز ًا عىل ادلرجة الاوىل مبهنته اذا اكن همني ًا.
 .4ان يكون معره وقت الرتفيع ال يزيد عىل اربعني س نة اذا اكن مسلح ًا ومخس واربعني س نة اذا
اكن ذا همنة فنية.
 .1ان ال يزيد تصنيفه الطيب عىل ادلرجة الثالثة وذكل مبوجب حفص طيب جيري هل من قبل اللجنة
الطبية قبل الرتفيع.

 .9ان يكون قد اجتاز ادلورة املقررة بنجاح.
 .7ان يويص قائد الوحدة برتفيعه.
ج .يرفع الوكيل اول اىل رتبة مالزم اثن اذا توفرت فيه الرشوط الهيا:
 .1ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الرشوط املنصوص علهيا يف املادة  24من هذا القانون.
 .2ان يكون قد اجتاز ادلورة املقررة بنجاح.
 .3ان ال يزيد تصنيفه الطيب عن ادلرجة الثالثة وذكل مبوجب حفص طيب جيرى هل من قبل اللجنة
الطبية قبل ترفيعه.
 .4ان يكون قد امىض يف رتبة وكيل اول مدة ال تقل عن ثالث س نوات.
 .1ان ال يزيد معره وقت الرتفيع عىل مخس واربعني س نة.
 .9ان يكون حائز ًا عىل ادلرجة الاوىل اذا اكن همني ًا.
 .7ان يويص قائد الوحدة برتفيعه.
املادة 28
أ  .يرفع الفرد رتبة  ،رتبة واىل ادىن مربوط الرتبة الاعىل.
ب .مع مراعاة احاكم املادة ( )24من هذا القانون ال جيوز ترفيع الضباط من الرتب املذكورة فامي ييل
اىل الرتب الاعىل مهنا قبل ميض املدة الزمنية التالية للك مهنم عىل الاقل:
مالزم

 3ثالث س نوات

مالزم اول

 3ثالث س نوات

نقيب مفا فوق

 4اربع س نوات

ج .ال جيوز ترفيع الوكيل اىل ضابط الا بعد ميض اربع س نوات عىل وجوده يف رتبته.
د  .ال جيوز ترفيع ضابط الصف او الرشطي قبل ميض اربع س نوات يف رتبته الاخرية.

هـ .ال يرفع الفرد دون رتبة وكيل اول الا بعد اجتيازه ادلورة املقررة بنجاح عىل ان حيدد املدير
مبوجب تعلاميت يصدرها تتضمن مدة ادلورة وماكن انعقادها واية امور اخرى تتعلق هبا.
و .جيوز ترفيع اي فرد من الفئات املذكورة اعاله بغض النظر عن املدد املذكورة يف هذه املادة يف
حاالت خاصة واس تثنائية.
ز .ال جيوز ترفيع الفرد  -دون رتبة وكيل اول  -اذا اكن قد حمك بعقوبة احلبس ملدة تزيد عىل مثانية
عرش يوم ًا او احلسم من الراتب ملدة تزيد عىل الثالثني يوم ًا خالل الامثنية عرش شهر ًا الاخرية من
خدمته وان ال يكون قد حمك بعقوبة احلبس ملدة تزيد عىل الثالثني يوم ًا خالل الثالث س نوات
الاخرية من خدمته.
املادة 26
يرفع الضباط مبوافقة جملس الوزراء بتنسيب من الوزير بناء عىل توصية املدير عىل ان يقرتن ذكل
ابرادة ملكية ويرفع الفرد دون رتبة ضابط ابمر من املدير .
الفصل الثالث
النقل والندب والاعارة
املادة 31
جتري تنقالت ضباط الامن العام مرة واحدة خالل شهري متوز وأب من لك عام وجيوز عند
الرضورة القصوى اجراء حراكت التنقالت اكرث من مرة خالل العام.
املادة 31
أ  .يمت نقل قادة املناطق ومساعدهيم وقادة الوحدات ورؤساء الفروع والضباط من وحدة اىل اخرى
ابمر من املدير .
ب .ينقل الضباط الخرون مضن املنطقة او الوحدة من قبل قادة املناطق او قادة الوحدات مبوافقة
املدير .
ج .ينقل الافراد دون رتبة ضابط من وحدة اىل اخرى ابمر من املدير وجيري نقلهم داخل
الوحدات ابمر من قادة الوحدات.

املادة 32
أ  .جيوز ندب الضابط للقيام مؤقت ًا ابي معل رمسي خارج نطاق اعباء وظيفته الاصلية.
ب .يمت ندب الضابط ابمر من املدير اما اذا اكن الندب الداء معل خارج نطاق القوة فيكون الندب
مبوافقة جملس الوزراء بناء عىل تنسيب الوزير.
املادة 33
أ  .جيوز اعارة اي ضابط اىل وظيفة مدنية او عسكرية خارج نطاق القوة  .سواء ااكن ذكل داخل
البالد ام خارهجا بقرار من جملس الوزراء بناء عىل تنسيب الوزير عىل ان يعني جملس الوزراء مدة
الاعارة ورشوطها.
ب .ال يتقاىض الضابط املعار اي جزء من راتبه اثناء اعارته ما مل ير جملس الوزراء ان هناكل
ظروف ًا خاصة تس تدعي منحه راتبه او جزء منه وذكل عالوة عىل ما يس توفيه الضابط من رواتب
من اجلهة املعار الهيا.
ج .تضاف مدة اخلدمة اليت يقضهيا الضابط معار ًا عىل الوجه املذكور اىل مدة خدمته املقبوةل للتقاعد
كام حتسب هذه املادة الغراض اس تحقاق الزايدة الس نوية والرتفيع وال حتول اعارته دون ترفيعه
خالل مدة اعارته.
د .جيوز اعادة الضابط اىل اخلدمة قبل انهتاء مدة الاعارة اذا اقتضت الرضورة ذكل بقرار من جملس
الوزراء.
هـ .عند انهتاء مدة الاعارة يعاد الضابط اىل القوة برتبة معادةل للرتبة اليت اكتس هبا عند انهتاء اعارته.
الباب الرابع
النظام والانضباط
الفصل الاول
الواجبات

املادة 34
عىل الفرد ان يقمي يف البدل اذلي به مقر معهل لكن جيوز لقائد وحدته ولظروف اس تثنائية ان يسمح
هل ابالقامة يف بدل أخر قريب من حمل معهل.
املادة 31
عىل الفرد:
 .1ان حيافظ عىل كرامة وظيفته طبق ًا للعرف العام وان يسكل يف ترصفاته مسلاكً يتفق والاحرتام
الواجب لها.
 .2ان يؤدي العمل املنوط به بنفسه بدقة وامانة وان خيصص وقت العمل الرمسي الداء واجبات
وظيفته.
 .3ان يتعاون مع زمالئه يف اداء الواجبات العاجةل الالزمة لتامني سري العمل وتنفيذ اخلدمة العامة.
 .4ان ينفذ ما يصدر اليه من اوامر وتعلاميت يف حدود القوانني والانظمة املعمول هبا ويتحمل لك
ضابط مسؤولية الاوامر اليت تصدر عنه وهو املسؤول عن حسن سري العمل يف حدود
اختصاصه.
 .1ان يترصف ابدب وكياسة بصلته برؤسائه ويف معاملته الفراد امجلهور وان حيافظ عىل رشف
اخلدمة وحسن مسعهتا.
الفصل الثاين
احملظورات
املادة 39
حيظر عىل لك فرد:
 .1ترك معهل الرمسي او التوقف عنه الي سبب من الاس باب دون ترصحي رمسي من رئيسه.

 .2افشاء او نرش او نقل اية معلومات رمسية دون موافقة املراجع اخملتصة كام حيظر عليه بعد تركه
اخلدمة افشاء او نرش او نقل اية معلومات رمسية اكتس هبا اثناء وجوده يف اخلدمة الا ابذن خاص
من املراجع اخملتصة.
 .3ان ينمتي اىل اي حزب من الاحزاب الس ياس ية او ان يتش يع هل او ان يشرتك يف اية مظاهرات
او ارضاابت او اية اجامتعات حزبية او س ياس ية او اية دعاايت انتخابية او ان يعقد اجامتعات
النتقاد اعامل احلكومة الس ياس ية او ان يشرتك ابية صورة من الصور يف اجراءات هتدف اىل
الغاايت املذكورة.
 .4ان يكون حمرر ًا ملطبوعة دورية او ان يكون مشرتاكً بصورة مبارشة او غري مبارشة يف ادارهتا
ابس تثناء اجملةل العسكرية.
 .1ان يوزع اية مطبوعات س ياس ية او ان يوقع اس تدعاءات تبحث يف اعامل احلكومة.
 .9ان حيتفظ لنفسه ابصل اية وثيقة او ورقة من الواثئق او الاوراق واخملابرات الرمسية او صورة
عهنا.
 .7ان يفيض مبعلومات او ايضاحات عن املسائل اليت ينبغي ان تظل رسية بطبيعهتا او صدرت
بشان رسيهتا تعلاميت خاصة.
 .8ان يتعاطى التجارة او الصناعة والاشرتاك بصفقات جتارية ابمسه او ابسامء اخرى او القيام
ابملضارابت عىل اكفة انواعها او تويل اعامل مالية مبارشة او غري مبارشة او الاشرتاك فهيا او
الارتباط بعالقات مع اية رشكة او القيام ابي معل أخر يتعارض ومعهل الرمسي او يؤثر ابية حاةل من
الاحوال يف قيامه بواجباته الرمسية وال تنطبق احاكم هذه الفقرة عىل رشاء الاسهم يف الرشاكت
املسامهة ويف مجيع الاحوال املشكوك يف انطباق احاكم هذه الفقرة علهيا جيب رفع الامر للمدير
العطاء قراره بذكل.
 .6قبول هدااي او اكراميات او منح من احصاب املصاحل او من ينتسب الهيم سواء ااكن ذكل
مبارشة ام ابلواسطة او قبول اية مساعدات مالية او اقرتاض املال او الوقوع حتت منة اي خشص
من الاشخاص اذلين هلم اية رشكة من الرشاكت التجارية املرتبطة بعقود او ذات عالقة ابدلوائر
اليت ينمتي الهيا.

 .11الاشرتاك يف مشرتى وبيع الطوابع الربيدية او اللوازم واملهامت والعقارات والامالك احلكومية
بقصد الرحب او املضاربة.
 .11ان يتوىل واكةل خصوصية يف امر من الامور اليت لها عالقة بواجباته الرمسية.
 .12ان يقبل اي معل همام اكن خارج ًا عن اعامهل الرمسية ابلنيابة عن او مع اي فرد من الافراد او
بيت من البيواتت التجارية الا بترصحي من الوزير بناء عىل تنسيب املدير عىل ان ال تنشا من
جراء ذكل عرقةل العامل الفرد الرمسية.
 .13ان يقبل تعيين ًا من قبل اية حممكة كحارس قضايئ او حممك دون موافقة املدير عىل انه جيوز هل
ان يتوىل مبرتب او ماكفاة اعامل القوامة او الوصاية والواكةل عن الغائبني اذا اكن املشمول ابلقوامة او
الوصاية او اكن الغائب ممن تربطه به صةل قرىب او نسب كام جيوز هل ان يتوىل مبرتب او ماكفاة
النظارة عىل الوقف اذا اكن مس تحق ًا فيه او اكنت النظارة مرشوطة هل من الواقف او ان يتوىل
احلراسة عىل الاموال اليت يكون رشياكً او هل مصلحة فهيا او مملوكة ملن تربطه به صةل القرىب او
النسب ويف مجيع هذه الاحوال جيب اخبار املدير وحفظ ذكل يف ملفه اخلاص.
 .14لك من خيالف اي حمك من احاكم هذه املادة حيامك امام حممكة الرشطة عىل الوجه املبني يف
الباب السابع من هذا القانون ويعاقب ابحلبس ملدة ال تزيد عىل ثالثة اشهر او بغرامة ال تزيد عىل
مخسني دينار ًا.
الفصل الثالث
الانضباط
املادة 37
اذا ارتكب اي فرد احدى اخملالفات التالية:
 .1التغيب عن اداء الواجب دون سبب معقول.
 .2النوم اثناء اتدية الواجب.
 .3اظهار اجلنب اثناء اتدية الواجب.
 .4عصيان انظمة القوة او اي امر من اوامرها سواء ااكن ذكل شفو ًاي ام خطي ًا.

 .1تعاطي املرشوابت الروحية او اخملدرات.
 .9الاهامل يف اداء الواجب.
 .7اعطاء بياانت اكذبة اثناء اتدية الواجب.
 .8ممارسة لسلطة غري قانونية نشا عهنا رضر الي خشص او لدلوةل.
يعاقب ابحدى العقوابت التالية:
 .1تزنيل الرتبة ملن مه دون رتبة وكيل.
 .2حسم الراتب ملدة ال تزيد عىل شهرين.
 .3احلبس او احلجز ملدة ال تتجاوز شهرين.
املادة 38
ابلرمغ مما ورد يف قانون العقوابت العسكري حيامك لك فرد ( دون رتبة ضابط ) ارتكب اخملالفات
املبينة يف املادة السابقة من قبل قائد وحدته ويعاقب ابلعقوابت املدرجة فهيا.
اما الضباط فتجري حمامكهتم من قبل املدير .
املادة 36
للمدير ان يس تغين عن خدمة الفرد دون رتبة ضابط ابالضافة اىل اية عقوبة من العقوابت اليت
فرضت عليه مبوجب املادة السابقة.
الباب اخلامس
الاجازات
الفصل الاول
انواع الاجازات
املادة 41
انواع الاجازات يه:

أ  .اجازة س نوية.
ب .اجازة عرضية.
ج .اجازة مرضية.
د .اجازة امومة.
هـ .اجازة دراس ية.
الفصل الثاين
الاجازة الس نوية
املادة 41
يس تحق الضابط اجازة س نوية مدهتا ثالثون يوم ًا عن لك س نة.
املادة 42
تقترص الاجازة الس نوية يف الس نة الاوىل من خدمة الضابط عىل مخسة عرش يوم ًا وال يس تحقها
الا بعد انقضاء س تة اشهر من تعيينه.
املادة 43
يتقاىض الضابط اجملاز اجازة س نوية راتبه اكم ًال مع العالوات خالل الاجازة وتعترب تكل املدة خدمة
فعلية.
املادة 44
للضابط يف الاحوال العادية ان يس تعمل اكمل مدة اجازته الس نوية دفعة واحدة غري انه اذا مل
تسمح ظروف وظيفته يف حاالت اس تثنائية من اس تعامل اكمل اجازته فهل عندئذ ان يس تعمل قسامً
مهنا وان يس تعمل املدة الباقية يف موعد يكون اكرث مالءمة هل وحتسب اايم الاعياد والعطل الرمسية
مضن الاجازة اذا وقعت يف خاللها وال حتسب اذا جاءت قبل الاجازة او بعدها.
املادة 41
ال جيوز مجع الاجازات الس نوية الكرث من س نتني.

املادة 49
يس تحق الضابط اذلي حيال عىل التقاعد مبلغ ًا يعادل مجموع الرواتب والعالوات عن اجازات س نتني
اكملتني ابالضافة اىل حقوقه التقاعدية واما الضابط اذلي تنهتيي خدمته الي سبب أخر فيس تحق
مبلغ ًا يعادل مجموع الرواتب والعالوات عن مدة الاجازات اليت اكن حيق هل الاس تفادة مهنا لو بقي
يف اخلدمة ويؤدى هذا املبلغ دفعة واحدة عند انفاككه عن العمل واذا اعيد اىل اخلدمة قبل انهتاء
مدة الاجازة فيقتطع من رواتبه املبلغ اذلي يقابل املدة املتبقية من الاجازة.
املادة 47
أ  .يعطى الضابط اذلي تنهتيي خدمته راتب شهرين مع العالوات وملرة واحدة فقط وذكل ابالضافة
اىل ما هو منصوص عليه يف املادة ( )49من هذا القانون.
ب .يعطى الضابط اذلي تنهتيي خدمته ابالحاةل عىل التقاعد او الوفاة اثناء وجوده يف اخلدمة ماكفاة
تعادل رواتب س تة اشهر عىل اساس الراتب الاسايس الشهري الاخري وذكل ابالضافة اىل ما هو
منصوص عليه يف الفقرة (أ) من هذه املادة وتدفع هذه املاكفاة ملرة واحدة همام تعددت حاالت
اس تخدامه واحالته عىل التقاعد.
املادة 48
يس تحق الفرد اذلي تنهتيي خدمته الي سبب ما عدا الاس تقاةل او الاحاةل عىل التقاعد ماكفاة
تساوي حاصل رضب راتبه الشهري الاخري مع اكفة العالوات يف مجموع س نوات خدمته العامة
برشط ان ال تقل خدمته عن مخس س نوات.
املادة 46
يس تحق ورثة الفرد املتوىف تعويض ًا يعادل راتبه الاكمل مع عالواته عن املدة اليت تكون قد انقضت
من الشهر اذلي حصلت فيه الوفاة كام يس تحق ايضا تعويض ًا يعادل راتبه الاكمل مع العالوات عن
شهر اكمل ويس تحق ابالضافة ملا ذكر تعويض ًا يعادل راتبه الاكمل مع العالوات عن مدة الاجازات
الس نوية املس تحقة هل عند الوفاة.
املادة 11
تعطى الاجازات للضباط مبوافقة املدير او من ينيبه.

املادة 11
لقادة املناطق والوحدات منح اجازات قصرية ال تتجاوز الاس بوع داخل البالد للضباط اذلين حتت
امرهتم.
املادة 12
اذا اراد الضابط ان يقيض اجازته يف اخلارج فيجوز منحه مدة اخرى ال تزيد عىل نصف مدة
الاجازة الس نوية اليت اس تحقها لغاية اترخي تقدمي طلب تكل الاجازة.
املادة 13
جيوز يف الاحوال اليت يكون الضابط قد استنفذ فهيا مجيع الاجازات الس نوية والعرضية منحه يف
احوال خاصة اجازة بدون راتب ملدة اقصاها ثالثة اشهر.
الفصل الثالث
الاجازات العرضية
املادة 14
أ  .جيوز منح الضابط يف حاةل عدم اس تحقاقه الاجازة الس نوية اجازة عرضية براتب اكمل مع
العالوات ال تتجاوز مدهتا اربعة عرش يوم ًا يف الس نة ويشرتط يف ذكل موافقة املدير .
ب .ابالضافة اىل الاجازة الس نوية يعطى الضابط اجازة ملدة اس بوع يف حاةل زواجه للمرة الاوىل
ويتقاىض راتبه اكم ًال مع العالوات خالل مدة هذه الاجازة.
ج .للمدير ان مينح الفرد الداء فريضة احلج اجازة مدهتا شهر واحد براتب اكمل مع العالوات
ابالضافة اىل الاجازة الس نوية اليت يس تحقها ومتنح هذه الاجازة مرة واحدة طيةل مدة اخلدمة.
الفصل الرابع
الاجازات املرضية

املادة 11
يس تحق الفرد اجازات مرضية متقطعة براتب اكمل مع العالوات وال حتسم من اجازته الس نوية
وتعطى تكل الاجازات بناء عىل تقارير طبية رمسية.
املادة 19
اذا حصل الفرد عىل اجازة مرضية بعد ان استنفذ مجيع اجازاته الس نوية فال حتسم هذه الاجازات
او اي اجزاء مهنا من الاجازة الس نوية اليت يس تحقها يف الس نة التالية.
املادة 17
أ  .تعطى الاجازة املرضية ملدة ال تزيد عىل الاس بوع بناء عىل تقرير من طبيب احلكومة.
ب .تعطى الاجازة املرضية ملدة اكرث من اس بوع وال تتجاوز شهر ًا واحد ًا من اللجان الطبية اللوائية.
املادة 18
عىل اللجان الطبية ان حتدد يف تقريرها املدة اليت ترى اهنا اكفية لشفاء الفرد من مرضه فاذا قررت
اللجنة الطبية اعادة حفص الفرد بعد انقضاء تكل املدة فال يسمح هل مبزاوةل اعامهل قبل اعادة ذكل
الفحص.
املادة 16
أ  .يتقاىض الفرد اجملاز اجازة مرضية راتبه اكم ًال مع العالوات عن الاشهر الس تة الاوىل ونصف
راتبه مع نصف العالوات عن الثالثة اشهر اليت تلهيا ابس تثناء عالوة غالء املعيشة العائلية فتدفع
اكمةل عن املدة اليت يقضهيا يف املرض ويعترب بدء مدة الاجازة املرضية من التارخي اذلي ينقطع فيه
الفرد عن العمل.
ب .اذا مل يشف الفرد من مرضه بعد انهتاء التسعة اشهر تعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية
اخملتصة.ج .اذا وجدت اللجنة الطبية اخملتصة دلى معاينة الفرد وفق ًا للفقرة السابقة ان مرضه غري
مقابل للشفاء فتويص ابهناء خدماته.

د .اذا وجدت اللجنة الطبية اخملتصة دلى معاينهتا للفرد وفق ًا للفقرة ( )2ان مرضه قابل للشفاء ولكنه
ليس قادر ًا عىل اس تئناف معهل فللوزير بناء عىل تنسيب املدير متديد اجازته املرضية ملدة اخرى ال
تتجاوز مثانية اشهر بنصف الراتب مع نصف العالوات عىل ان تدفع عالوة غالء املعيشة اكمةل.
هـ .بعد انقضاء الاجازة املذكورة يف الفقرة (د) تنهتيي خدمات الفرد اذا مل يمتكن من العودة اىل معهل
بسبب عدم شفائه.
املادة 91
اذا اصيب الفرد بعاهة متنعه من اداء واجباته او ابحد الامراض اليت حتتاج معاجلهتا اىل مدة طويةل
فيجب احالته عىل اللجنة الطبية اخملتصة لتتخذ بشانه القرار املناسب.
املادة 91
اذا اصيب الفرد مبرض وهو خارج اململكة يف هممة رمسية او اكن غائب ًا عهنا بصورة رمسية فانه
يس تحق اجازة مرضية ملدة ال تتجاوز ( )14يوم ًا بناء عىل تقرير طيب من طبيب وعىل الفرد ان
يربق ابلرسعة املمكنة وان يرسل للمدير التقارير الطبية اليت حصل علهيا يف اول بريد.
املادة 92
اذا قررت اللجنة الطبية ان الفرد قد اصيب مبرض او بعةل اخرى او حبادث يف اثناء قيامه بواجباته
او لسبب انشئ عن طبيعة واجباته فمينح اجازة مرضية براتب اكمل مع العالوات طيةل املدة
الالزمة لشفائه اىل ان تقرر اللجنة الطبية عدم قابلية اصابته للشفاء وعندها تويص ابهناء خدماته.
املادة 93
ينقطع راتب الفرد ابس تثناء عالوة العائةل طيةل مدة غيابه عن العمل ملرض انشئ عن خطا منه
ويعترب الفرد خمطئا عند اهامهل او سوء ترصفه او قيامه ابعامل ال تليق برشف وظيفته اكلسكر
واملقامرة وتعاطي اخملدرات او ما شابه ذكل من سوء السلوك.
الفصل اخلامس
اجازات الامومة

املادة 94
تس تحق الفرد احلامل اجازة امومة اقصاها مدة ال تزيد عىل تسعني يوم ًا براتب اكمل مع العالوات
بناء عىل تقرير طيب مصدق من اللجنة الطبية وال تشلك تكل الاجازة جزء ًا من الاجازات املرضية
اما اذا تعذر علهيا اس تئناف اعاملها بعد انهتاء اجازة الامومة لسبب مريض فيجوز منحها اجازة
مرضية وفق ًا لالحاكم اخلاصة بذكل.
الفصل السادس
الاجازة ادلراس ية
املادة 91
يعمل ابحاكم نظام املوظفني املدنيني املعمول به فامي يتعلق ابالجازات ادلراس ية اىل ان يصدر نظام
خاص هبا.
الفصل السابع
احاكم متفرقة يف الاجازات
املادة 99
طلبات الاجازة جبميع انواعها والاجوبة علهيا تكون خطية وتبدا الاجازة من يوم انفاكك الضابط
عن العمل وتنهتيي بهناية اليوم السابق الس تئنافه العمل.
املادة 97
 .1جيب ان ال يرتك الضابط معهل قبل ان يس تمل اشعارا خطي ًا ابملوافقة عىل اجازاته غري انه يف
احلاالت الاضطرارية جيوز ابالغ موافقة املدير او من ينيبه او قائد الوحدة اىل الضابط شفهي ًا قبل
تصدير املوافقة اخلطية.
 .2يبني الفرد يف طلب الاجازة املدة والتارخي اذلي يرغب ان تبدا اجازته فيه واملاكن اذلي يود ان
يقيض فيه اجازته وعنوانه يف اثناء الاجازة.

املادة 98
حتدد املراجع اخملتصة مدة لك اجازة توافق علهيا.
املادة 96
ال جيوز تقصري الاجازة او اتجيلها او الغاؤها او قطعها بعد املوافقة علهيا وابالغها للفرد الا الس باب
قوية تقتضهيا حاةل العمل.
املادة 71
جيوز للفرد اجملاز ان ينيب من يشاء لقبض رواتبه اليت يس تحقها يف اثناء وجوده يف الاجازة
بتفويض خطي يصدق من قائد وحدته او ممن ميثل اململكة يف اخلارج.
املادة 71
يس تحق لك من ضابط الصف او الرشطي اجازة س نوية مدهتا ثالثون يوم ًا عن لك س نة.
املادة 72
الباب السادس
انهتاء اخلدمة
تعترب خدمة الفرد منهتية بعد صدور قرار من املرجع اخملتص مع ًال ابحاكم هذا القانون او اي ترشيع
أخر يف احد احلاالت التالية:
 .1بلوغ السن املقررة لرتك اخلدمة مبوجب قانون التقاعد العسكري.
 .2عدم اللياقة للخدمة حصي ًا.
 .3الاس تقاةل.
 .4الاس تغناء عن اخلدمة.
 .1فقد اجلنس ية.

 .9احلمك بعقوبة جنائية او جنحوية خمةل ابلرشف والامانة من قبل حممكة الرشطة اذا اكن احلمك يزيد
عن احلبس ملدة  86يوم ًا.
 .7الوفاة.
 .8الاحاةل عىل التقاعد  :وجتري احاةل الضابط عىل التقاعد عىل اساس الراتب الاسايس للرتبة اليت
تيل رتبته مبارشة ويف ادىن مربوطها عىل الاسس التالية يه:
أ  .رتبتا مالزم ومالزم اول اذا امىض يف رتبته مدة ثالث س نوات.
ب .من رتبة نقيب مفا فوق اذا امىض يف رتبته مدة اربع س نوات.
 .6الطرد من اخلدمة حبمك من قبل حممكة الرشطة .
املادة 73
أ  .يس تغىن عن خدمة الفرد اذا اكنت هناكل اس باب مقنعة وعادةل.
ب .ويكون الاس تغناء عن خدمة الفرد دون رتبة ضابط بقرار من املدير ويس تغىن عن خدمة
الضابط بقرار من جملس الوزراء بتنسيب الوزير بناء عىل توصية املدير عىل ان يقرتن ذكل ابالرادة
امللكية السامية.
املادة 74
ال جيوز الي فرد ان يس تقيل من اخلدمة قبل انقضاء مدة التعيني الاوىل املقررة مبوجب هذا
القانون غري انه جيوز هل ان يس تقيل من اخلدمة خالل مدة التجديد رشيطة ان يبلغ املدير ذكل
خطي ًا بواسطة مرجعه اخملتص وتقبل اس تقاةل الفرد دون رتبة ضابط مبوافقة املدير وتقبل اس تقاةل
الضابط بقرار من جملس الوزراء بتنسيب الوزير بناء عىل توصية املدير عىل ان يقرتن ذكل ابالرادة
امللكية.
املادة 71
للمدير قبول اس تقاةل التالميذ واجملندين يف اثناء التدريب عىل ان يعيدوا اىل خزانة ادلوةل مجيع
املصاريف اليت انفقت علهيم يف اثناء مدة التدريب ابلقدر اذلي يقرره املدير ما عدا الراتب.

املادة 79
أ  .يزود لك فرد اباللبسة والاسلحة والعتاد والتجهزيات الرضورية لقيامه بواجباته.
ب .ال ترسي احاكم هذه املادة عىل الافراد دون رتبة ضابط من الكتبة والفنيني والعاملني يف قسم
الاحباث اجلنائية واملهنيني وغريمه من املتفرقة ممن اكنوا يف خدمة القوة عند بدء العمل هبذا القانون
او اذلين س يجندون بعد نفاذه.
ج .ال يشمل الاس تثناء ابلفقرة السابقة الافراد ابلالسليك والعهدة واملوس يقى والسواقني.
املادة 77
تسرتد املالبس والتجهزيات والاسلحة واكفة ما بعهدة الافراد من الاموال الامريية املقرر اعادهتا
عند انهتاء خدماهتم وفق ًا لالنظمة والتعلاميت املرعية.
املادة 78
عند اعادة اي ضابط اىل اخلدمة ترسي عليه الاحاكم التالية:
أ  .اذا اكن قد اس تقال او احيل عىل التقاعد بناء عىل طلبه فيعاد برتبته السابقة عىل ان تعترب
اقدميته من اترخي اعادته للخدمة.
ب .اذا اس تغىن عن خدماته او احيل عىل التقاعد الي سبب أخر فيعاد برتبته السابقة واقدميته هبا
رشيطة ان ال تزيد مدة انفصاهل عن اخلدمة عن س نتني فاذا زادت عىل ذكل فيعود برتبته السابقة
وتعترب اقدميته من اترخي اعادته.
املادة 76
أ  .اذا حمك ضابط الصف بعقوبة تزنيل الرتبة فال جيوز ترفيعه اىل رتبته السابقة قبل التزنيل الا بعد
ميض املدة احملددة اتلي ًا للك رتبة:
 .1عريف  -رشطي س نة
 .2رقيب  -عريف س نة ونصف
 .3وكيل  -رقيب س نة ونصف

 .4وكيل اول  -اىل وكيل سنتان
ب .يف حاةل تزنيل رتبة ضابط الصف يوضع يف القدم اذلي يس تحقه اكقدم ضابط صف يف رتبته
بعد تزنيل الرتبة املبينة يف الفقرة ( أ ) من هذه املادة من مدة خدمته يف رتبته اليت نزل الهيا.
ج .ال جيوز التزنيل الا للرتبة اليت دوهنا مبارشة.
الباب السابع
النيابة العامة وحممكة الرشطة
الفصل الاول
النيابة العامة
املادة 81
أ .تنشأ يف القوة مديرية تسمى (مديرية القضاء الرشطي) تتألف من حممكة الاس تئناف الرشطية
وحممكة الرشطة والنيابة العامة للقوة .
ب .يعني مدير القضاء الرشطي والقضاة الرشطيون وأعضاء النيابة العامة وهيئات التحقيق للقوة
بقرار من املدير عىل أن تتوافر يف لك مهنم الرشوط التالية :
 .1أن يكون ضابط ًا يف القوة .
 .2أن يكون حاص ًال عىل ادلرجة اجلامعية الوىل يف القانون حد ًا ادىن من احدى لكيات احلقوق يف
اجلامعات الردنية أو اجلامعات املعرتف هبا .
ج .1.يتوىل النيابة العامة للقوة النائب العام ومساعدوه واملدعون العامون وهيئات التحقيق ويعترب
مدير القضاء الرشطي النائب العام الرشطي .
 .2تقوم النيابة العامة للقوة ابقامة دعوى احلق العام ومبارشهتا عىل الفراد .
د .مع مراعاة أحاكم هذا القانون  ،يطبق عىل القضاة الرشطيني وأعضاء النيابة العامة للقوة نظام
اخلدمة القضائية للقضاة العسكريني وعالواهتم ولهذه الغاية يس تعاض عن لكمة (القيادة) بعبارة

(مديرية المن العام) وعن لكمة (الرئيس) بعبارة (مدير المن العام) وعن لكمة (العسكري) بلكمة
(الرشطي) حيامث وردت يف ذكل النظام .
املادة 81
أ  .تشلك هيئة التحقيق من عدد من الضباط خيتارمه املدير او من ينيبه.
ب .عىل هيئات التحقيق ان تودع اىل املدير بال ابطاء اكفة الاوراق وحمارض الضبط مع خالصة
وافية لنتيجة التحقيق.
ج .جيوز للمدير ان يبت يف قضااي اخملالفات واجلنح اما القضااي الاخرى فيحيلها اىل املستشار
العديل.
املادة 82
أ  .جيوز لقائد منطقة او قائد وحدة املش تىك عليه يف جرامئ اخملالفات واجلنح ان يشلك هل هيئة
حتقيق عىل ان تعلو رتبة رئيس هيئة التحقيق رتبة املش تىك عليه.
ب .جيوز لقائد املنطقة او الوحدة ان يبت يف جرامئ اخملالفات واجلنح اليت ال تزيد العقوبة فهيا عىل
احلبس مدة شهرين او الغرامة مخسة وعرشين دينار ًا.
املادة 83
عىل النيابة العامة للقوة اقامة دعوى احلق العام اذا اقام املترضر او من ميثهل نفسه مدعي ًا خشصي ًا وال
جيوز تركها او وقفها او تعطيل سريها الا يف الاحوال املبينة يف القانون.
املادة 84
أ  .اذا ارتكبت جرمية واكن مجيع اطرافها من افراد القوة فتتوىل النيابة العامة للقوة اجراء التحقيق
فهيا ويف حاةل مبارشة الادعاء العام املدين التحقيق فان عليه ان يودع الاوراق اليت نظمها اىل
النيابة العامة للقوة عند حضورها.
ب .يف حاةل وجود طرف من املدنيني مع احد افراد القوة يف هتمة واحدة يتوىل املدعي العام املدين
التحقيقات اخملتصة ابملدنيني وتتوىل النيابة العامة للقوة التحقيق ابلنس بة الفراد القوة .
الفصل الثاين

حممكة الرشطة
املادة 81
أ .1 .تشلك حممكة الرشطة من هيئة أو أكرث وتتألف لك هيئة من رئيس ال تقل رتبته عن مقدم
وعضوين عىل القل عىل أن يكون أحدهام من القضاة النظاميني يسميه رئيس اجمللس القضايئ .
 .2يتوىل وظيفة النيابة العامة أمام حممكة الرشطة املدعي العام .
 .3مع مراعاة الاختصاصات املقررة لي هجة أخرى يف هذا القانون ويف قانون العقوابت العسكري
 ،ختتص حممكة الرشطة ابلنظر يف اجلرامئ املنصوص علهيا يف قانون العقوابت العسكري وقانون
العقوابت والقوانني الخرى اذا ارتكهبا أي من أفراد قوة المن العام وتالميذ القوة يف اجلامعات
واملعاهد ولكية العلوم الرشطية والفراد اذلين تنهتيي خدماهتم من القوة لي سبب اذا اكن ارتاكب
اجلرمية قد مت أثناء وجودمه يف اخلدمة .
ب .1.تشلك حممكة الاس تئناف الرشطية من هيئة أو أكرث  ،وتتألف لك هيئة من رئيس ال تقل
رتبته عن عقيد وعضوين عىل القل عىل أن يكون أحدهام من القضاة النظاميني يسميه رئيس
اجمللس القضايئ .
 .2يتوىل وظيفة النيابة العامة أمام حممكة الاس تئناف الرشطية النائب العام أو أحد مساعديه .
 .3تس تأنف الحاكم اجلنحية الصادرة عن حممكة الرشطة اىل حممكة الاس تئناف الرشطية وفق ًا
لحاكم قانون أصول احملاكامت اجلزائية .
 .4يكون حق الاس تئناف للنيابة العامة للقوة وللمش تيك وللمحكوم عليه .
ج .يف غري احلاالت املنصوص علهيا يف هذا القانون :
 .1تطبق حممكة الاس تئناف الرشطية وحممكة الرشطة والنيابة العامة للقوة الحاكم واالجراءات
املنصوص علهيا يف قانون أصول احملاكامت اجلزائية العسكري كام تطبق الحاكم املنصوص علهيا يف
قانون أصول احملاكامت اجلزائية فامي مل يرد فيه نص يف قانون أصول احملاكامت اجلزائية العسكري .
 .2يطبق قانون تشكيل احملامك العسكرية ولهذه الغاية يس تعاض عن عبارة (القوات املسلحة) بعبارة
(مديرية المن العام) وعن عبارة (رئيس هيئة الراكن املشرتكة) بعبارة (مدير المن العام) وعن

لكمة (العسكري) بلكمة (الرشطي) وعن لكمة (العسكرية) بلكمة (الرشطية) حيامث وردت يف ذكل
القانون .
املادة 89
يف احلاالت اليت يكون فهيا املهتم برتبة اعىل من رتبة رئيس احملمكة يعني املدير رئيس ًا أخر يكون
برتبة اعىل من رتبة املهتم.
املادة 87
ملقاصد هذا القانون تطبق عىل افراد القوة احاكم قانون العقوابت العسكري املعمول به والاحاكم
املتعلقة بتصديق الاحاكم وتنفيذها املنصوص علهيا يف املواد من ( )21 - 13من قانون اصول
احملاكامت اجلزائية العسكري املعمول به عىل ان يس تعاض عن عبارات ( القوات املسلحة ) و (
حممكة عسكرية ) و ( رئيس هيئة الاراكن املشرتكة ) حيامث وردت يف القانونني املذكورين واي لكمة
او عبارة حتل حملها بقانون الحق بعبارات ( قوة الامن العام ) و ( حممكة الرشطة) و ( مدير الامن
العام ) عىل التوايل .
املادة 88
أ  .حيق للمدير بواسطة املستشار العديل وللمهتم احملكوم عليه ان يطلب متيزي اكفة الاحاكم اجلنائية
اليت تصدر عن حممكة الرشطة خالل مدة ثالثني يوم ًا من اترخي تفهمه او تبليغه احلمك.
ب .حيامن تنعقد حممكة المتيزي للنظر يف المتيزي املرفوع الهيا تشلك من اربعة قضاة من قضاهتا يضاف
الهيم عضو خامس ينتدبه مدير الامن العام من بني الضباط عىل ان ال تقل رتبته عن عقيد.
ج .تعترب حممكة المتيزي يف مثل هذه احلاةل حممكة موضوع جيوز لها ان تصدق احلمك بناء عىل البينات
الواردة يف اضبارة القضية او ان تنقضه وتربئ املهتم او تدينه ولها ان حتمك مبا اكن جيب عىل حممكة
الرشطة ان حتمك به.
املادة 86
أ  .اذا اكن حمك حممكة الرشطة ابلرباءة فال جيوز حملمكة المتيزي ان تدين املهتم الا اذا اعادت سامع
البينة.

ب .اذا تبني حملمكة المتيزي ان هناكل خطا يف الاجراء او خمالفة جوهرية يف القانون فيجوز لها ان
تنقض احلمك وتعيده حملمكة الرشطة للسري به وفق ًا للتعلاميت اليت تقررها.
ج .يف مجيع الاحوال يكون قرار حممكة المتيزي قطعي ًا.
الباب الثامن
احاكم متفرقة
املادة 61
يعترب لك فرد مسؤو ًال عن مجيع الاموال العامة اليت يف عهدته او اليت تقع يف حوزته وما يعهد اليه
من الاسلحة والعدد احلربية واملالبس والارزاق اليت ترصف لتس تعملها القوة اليت حتت امرته او
الس تعامهل اخلاص ويكون مسؤو ًال عهنا جتاه املدير يف حاةل فقدها او ترضرها او اتالفها ما مل يكن
الرضر اذلي حلق هبا قد جنم عن حادث مل يكن ابالماكن جتنبه او عن رسقة مل تنشا عن اهامهل او
عن اس تعاملها فع ًال يف اخلدمة.
املادة 61
أ  .عىل لك فرد انفصل عن اخلدمة ان يسمل فور ًا مجيع ما بعهدته من الاسلحة واملالبس وغريها من
العهدة واحلاجات الالزمة للقيام بواجباته فاذا جعز عن تسلميها جيازى بعد ادانته من قبل حممكة
الرشطة بغرامة ال تتجاوز عرشين دينار ًا او احلبس مدة ال تتجاوز ثالثة اشهر ويضمن قميهتا.
ب .لك فرد اتلف او اضاع اسلحة او البسة او سواها من الاموال العامة جيوز للمدير ان يقرر
احلسم من راتبه اىل ان يسدد مثهنا او قمية اصالهحا فض ًال عن اية عقوبة يس تحقها مبقتىض هذا
القانون.
املادة 62
أ  .ال يس تحق الفرد راتب اي يوم تغيب فيه بال اجازة.
ب .ال تعترب مدة التغيب يوم ًا اكم ًال ما مل تكن قد اس تغرقت ست ساعات متوالية او اكرث سواء
ااكنت لكها يف يوم واحد ام قسم مهنا يف اليوم الواحد والخر يف اليوم الثاين.

ج .اذا جتاوزت مدة التغيب ست ساعات متوالية ولكهنا مل تتجاوز اربعا وعرشين ساعة فال حتسب
اكرث من يوم واحد اما اذا جتاوزت املدة الاربع والعرشين ساعة فلك اربع وعرشين ساعة الحقة او
اي قسم مهنا يعترب يوم ًا اكم ًال.
املادة 63
جمللس الوزراء بناء عىل تنسيب الوزير اصدار انظمة لتنفيذ احاكم هذا القانون ولتحديد رواتب
الافراد وتنظمي القوة وتدريهبا وجتهزيها وتعيني العالوات وغري ذكل من الامور اليت جيدها رضورية
ملصلحة القوة مبا يف ذكل انشاء امجلعيات اخلريية وصندوق الرفاه واقامة املساكن الفراد الامن العام
وداكن الرشطي عىل ان تقرتن ابالرادة امللكية.
املادة 64
يطبق عىل افراد القوة احاكم قانون خدمة الضباط يف القوات املسلحة الاردنية لس نة 1699
وقانون خدمة الافراد يف القوات املسلحة لس نة  1672والانظمة الصادرة مبوجهبا واية تعديالت
تطرا علهيام او عىل تكل الانظمة عند عدم توفر نص خاص يف قانون الامن العام والانظمة الصادرة
مبوجبه حبيث ميارس املدير صالحيات القائد العام الواردة فهيا عىل افراد القوة .
املادة 61
يلغى قانون الامن العام رمق  26لس نة  1618وتعديالته ومجيع القوانني الاخرى اىل املدى اذلي
تتعارض فيه احاكهما مع احاكم هذا القانون.
املادة 69
رئيس الوزراء ووزير ادلاخلية ملكفان بتنفيذ احاكم هذا القانون.

