ملحق :النصوص القانونية
المشار إليها فى المبادرة الوطنية إلعادة بناء الشرطة

اإلعالف الدستوري الصادر يوـ  03مارس :1311
مػ ػ ػػادة :4
لممواطنيف حؽ تكويف الجمعيات وانشاء النقابات واالتحادات واألحزاب وذلؾ عمى الوجه المبيف في

القانوف.

ويحظر إنشاء جمعيات يكوف نشاطها معاديا لنظاـ المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى.
وال يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قياـ أحزاب سياسية عمى أساس دينى أو بناء عمى التفرقة بسبب
الجنس أو األصؿ.
مػ ػ ػػادة :11
التقاضى حؽ مصوف ومكفوؿ لمناس كافة  ,ولكؿ مواطف حؽ االلتجاء إلى قاضيه الطبيعى  ,وتكفؿ
الدولة تقريب جهات القضاء مف المتقاضيف وسرعة الفصؿ فى القضايا.
ويحظر النص فى القوانيف عمى تحصيف أى عمؿ أو قرار إدارى مف رقابة

القضاء.

قانوف هيئة الشرطة رقـ  139لسنػػة :1971
مادة :5
يعػػاوف المجمػػس األعمػػى لمشػػرطة وزيػػر الدامميػػة فػػي رسػػـ السياسػػة العامػػة لمػػو ازرة ووضػػع مططهػػا وتطػػوير

أجهزتهػػا وأسػػموب عممهػػا بمػػا يرفػػع مسػػتوى األداء لتحقيػػؽ المهػػاـ المسػػندة إليهػػا عمػػى أكمػػؿ وجػػه ويمػػتص
بالنظر في شئوف أعضاء هيئة الشرطة عمى الوجه المبيف في هذا القانوف كما يمتص بالنظر في المسائؿ

التي يرى الوزير عرضها عميه أو يقترحها أحد األعضاء .وتكوف ق اررات المجمس نافذة مف تاريخ اعتمادهػػا
مف الػػوزير وتعتبػػر معتمػػدة قانونػػا بمػػرور ممسػػة عشػػر يومػػا عمػػى رفعهػػا إليػػه دوف أف يعتػػرض عميهػػا كتابػػة
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اعتراضا مسبباً .فإذا اعترض الوزير عميها كمها أو بعضها كتابة أعاد ما اعترض عميه منها إلػػى الممجػػس

إلعػػادة النظػػر فيػػه مػػالؿ مػػدة يحػػددهال فػػإذا أصػػر المجمػػس عمػػى أريػػه أصػػدر الػػوزير ق ػرار فػػي الموضػػوع
ويكوف هذا القرار نهائيا.

مادة  47فقرة : 1
"وال يعفى الضابط مف العقوبة استناداً ألمر رئيسه إال إذا أثبت أف ارتكابه الممالفة كاف تنفيذاً ألمر صادر
إليه مف هذا الرئيس بالرغـ مف تنبيهه إلى الممالفةل وفػػى هػػذ الحالػػة تكػػوف المسػػئولية عمػػى مصػػدر األمػػر

وحد ".

مادة :50
لموزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصمحة كؿ في دائرة امتصاصه أف يوقؼ الضابط احتياطيا عػػف عممػه
إذا اقتضػػت مصػػمحة التحقيػػؽ ذلػػؾل ويكػػوف وقػػؼ الضػػابط مػػف رتبػػة الم ػواء فمػػا فوقهػػا بق ػرار مػػف الػػوزير أو
مسػػاعد الػػوزيرل وال يجػػوز أف تزيػػد مػػدة الوقػػؼ عمػػى شػػهر إال عنػػد اتهػػاـ الضػػابط فػػي جنايػػة أو فػػي جنحػػة

مممة بالشرؼ أو األمانة فيجوز الوقؼ مدة ال تجاوز ثالثة أشهر وال يجوز مد الوقؼ في الحالتيف إال بق ار

مف مجمس التأديب المدة التي يحددها..........
مادة :54
كؿ ضابط يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكـ جنائي يوقؼ بقوة القانوف عف عممه مدة حبسهل.............
مادة :61
تكوف محاكمة الضػػابط مػػف رتبػػة لػواء فمػػا فوقهػػا أمػػاـ مجمػػس التأديػػب األعمػػى .ويكػػوف القػرار الصػػادر مػػف
هذا المجمس نهائيال والعقوبات التي يجوز له توقيعها هي :-التنبيه – الموـ  -اإلحالة إلى المعاش  -العػػزؿ

مف الوظيفة مع الحرماف مف المعاش في حدود الربع.
مادة :60

تكوف اإلحالة إلى مجمس التأديب األعمى بقرار مف وزير الداممية.......
مادة : 67
"لوزير الداممية – بعد أمذ رأى المجمس األعمى لمشرطة – أف يحيؿ الضباط إلى االحتياطل وذلؾ....
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... -1
 -1إذا ثبت ضرورة ذلؾ ألسباب جدية تتعمؽ بالصالح العاـ.
وال يسرى ذلؾ عمى رتبة المواء".
مادة :71
تنتهي مدمة الضابط ألحد األسباب التالية :

) (1بموغ السف المقررة لترؾ المدمة وهي ستوف سنة ميالدية.

) (2إذا أمضى الضابط في رتبة عقيد سنتيف مف تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة في أي مف
رتبي عميد أو لواء مف تاريخ الترقية إليها ,وذلؾ ما لـ تمد مدمته أو تتـ إحالته إلى المعاش طبقا ألحكاـ

المادة  19مف هذا القانوف.

ويبقى في المدمة إلى سف الستيف مف يعيف في وظيفة مساعد أو مساعد أوؿ وزير الداممية مف بيف

المواءات الذيف رقوا إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير.

) (3عدـ المياقة لممدمة صحيا وتثبت بقرار مف الهيئة الطبية الممتصة بناء عمى طمب الضابط أو

الو ازرةل وال يجوز فصؿ الضابط لعدـ المياقة الصحية قبؿ نفاذ أجازته المرضية والسنويةل ما لـ يطمب هو
نفسه اإلحالة إلى المعاش بدوف انتظار انتهاء أجازتهل ولممجمس األعمى لمشرطة أف يسوى معاشه أو

مكافأته وفقا ألحكاـ المادتيف  1/73أو 1/76ل  0أيهما أصمح لمضابط.
) (4االستقالة.

) (5العزؿ أو اإلحالة إلى المعاش بحكـ تأديبي.
) (6فقد الجنسية.

) (7الفصؿ بقرار مف رئيس الجمهورية في األحواؿ التي يحددها القانوف الماص بذلؾ.
) (8الحكـ عميه بعقوبة جناية في إحدى الجرائـ المنصوص عميها في قانوف العقوبات أو ما يماثمها مف

جرائـ منصوص عميها في القوانيف الماصة أو بعقوبة مقيدة لمحرية في جريمة مممة بالشرؼ أو األمانة.
ويكوف الفصؿ جوازيا لموزير إذا كاف الحكـ مع وقؼ تنفيذ العقوبة .

ومع ذلؾ إذا كاف الحكـ قد صدر عميه ألوؿ مرة في جريمة ال تفقد الثقة واالعتبار فال يؤدي إلى إنهاء

المدمة إال إذا قدر المجمس األعمى لمشرطةل بقرار مسبب مف واقع أسباب الحكـ وظروؼ الواقعةل أف
بقاء الضابط يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمؿ.
) (9الوفاة.

مادة :78
0

يعيف أمناء الشرطة مف مريجي معاهد أمناء الشرطةل ويصدر بإنشائها قرار مف وزير الداممية وهو الذي

يضع الئحتها التنفيذية ويحدد نظـ الدراسة بها والمكافأة التي تمنح لمطمبة بعد أمذ رأى المجمس األعمى
لمشرطة.

...

ويمضع الطالب لقانوف األحكاـ العسكرية.
مادة :81
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها عمى أميف الشرطة هي:
)... (1
...
) (11الحبس أو السجف وفقا لقانوف األحكاـ العسكرية ويترتب عميه الحرماف مف نصؼ المرتب فقط.

...

ولممحاكـ العسكرية توقيع أي مف الجزاءات الواردة في هذ المادة.
 87مكرر 1
يعيف مندوب الشرطة مف مريجي معاهد الشرطة المتمصصة والتي يصدر بإنشائها قرار مف وزير
الدامميةل ويصدر الوزير الالئحة الداممية لهذ المعاهد بعد امذ رأي المجمس األعمى لمشرطةل وتتضمف
نظـ الدراسة وشروط قبوؿ الطالب بهال عمى أف يكونوا مف بيف الحاصميف عمى شهادة إتماـ التعميـ

األساسي (اإلعدادية العامة سابقا) أو ما يعادلها مف شهاداتل وكذلؾ تحديد المكافآت التي تصرؼ لهـ
مالؿ مدة الدراسة.

وتعتبر مدة الدراسة بهذ المعاهد مدة مدمة عسكريةل وال يستفيد مف هذا الحكـ مف لـ يتـ مدة ثالثة عشر

عاما بالدراسة وبمدمة الشرطة معا.

ويمضع الطالب أثناء مدة الدراسة بالمعهد لقانوف األحكاـ العسكرية.

مادة  87مكرر 4
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها عمى شاغمي وظائؼ ومندوب الشرطة هى:
...1.
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...
11.الحبس أو السجف وفقا لقانوف األحكاـ العسكريةل ويترتب عميه الحرماف مف نص المرتب فقط.
مادة :99
يمضع الضباط بالنسبة إلى األعماؿ المتعمقة بقيادة قوة نظامية لقانوف األحكاـ العسكرية.
كما يمضع لمقانوف المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصؼ والجنود ورجاؿ المفر النظاميوف في

كؿ ما يتعمؽ بمدمتهـ.

وتوقع المحاكـ العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانوف أو في قانوف األحكاـ العسكرية.
ويحدد وزير الداممية بقرار منه بعد أمذ رأي المجمس األعمى لمشرطة جهات و ازرة الداممية التي تتولى

االمتصاصات المنصوص عميها في القانوف المذكور لمجهات المبينة فيهل كما يصدر الق اررات المنظمة
إلنشاء السجوف العسكرية الماصة بأعضاء هيئة الشرطة.

وت وقع المحاكـ العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانوف أوفي قانوف األحكاـ العسكرية.

ويحدد وزير الداممية بقرار منه بعد أمذ رأي المجمس األعمى لمشرطة جهات و ازرة الداممية التي تتولى

االمتصاصات المنصوص عميها في القانوف المذكور لمجهات المبينة فيهل كما يصدر الق ار ارت المنظمة

إلنشاء السجوف العسكرية الماصة بأعضاء هيئة الشرطة.

قانوف اإلجراءات الجنائية رقـ  153لسنة :1953
مادة : 11
يكػػوف مػػأمورو الضػػبط القضػػائى تػػابعيف لمنائػػب العػػاـ وماضػػعيف إلش ػرافه فيمػػا يتعمػػؽ بأعمػػاؿ وظيفػػتهـ.

ولمنائب العاـ أف يطمب إلى الجهة الممتصة النظر فى أمر كؿ مف تقع منه ممالفػػات لواجباتػػه أو تقصػػير
فى عممه وله أف يرفع الدعوى التأديبية عميه وهذا كمه ال يمنع مف رفع الدعوى الجنائية .

قانوف العقوبات رقـ  58لسنة :1907
مادة :114
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إذا تػػرؾ ثالثػػة عمػػى األقػػؿ مػػف المػػوظفيف أو المسػػتمدميف العمػػومييف عممهػػـ ولػػو فػػي صػػورة االسػػتقالة أو

امتنع ػوا عمػػداً عػػف تأديػػة واجػػب مػػف واجبػػات وظيفػػتهـ متفقػػيف عمػػى ذلػػؾ أو مبت ػػيف منػػه تحقيػػؽ غػػرض
مشترؾل عوقب كؿ منهـ بالحبس مدة ال تقػػؿ عػػف ثالثػػة أشػػهر وال تجػػاوز سػػنة وب ارمػػة ال تزيػػد عمػػى مائػػة

جنيه .ويضاعؼ الحد األقصى لهذ العقوبة إذا كاف الترؾ أو االمتناع مف شأنه أف يجعػػؿ حيػػاة النػػاس أو

ص ػػحتهـ أو أم ػػنهـ ف ػػي مط ػػرل أو ك ػػاف م ػػف ش ػػأنه أف يح ػػدث اض ػػطراباً أو فتن ػػة ب ػػيف الن ػػاس أو إذا أض ػػر

بمصمحة عامة .وكؿ موظؼ أو مستمدـ عمومى ترؾ عممه أو امتنع عف عمؿ مف أعماؿ وظيفتػػه بقصػػد

عرقمػػة سػػير العمػػؿ أو اإلمػػالؿ بانتظامػػه يعاقػػب بػػالحبس مػػدة ال تجػػاوز سػػتة أشػػهر أو ب ارمػػة ال تجػػاوز

ممسمائة جنيه .ويضاعؼ الحد األقصى لهذ العقوبة إذا كاف الترؾ أو االمتناع مف شأنه أف يجعؿ حياة

الناس أو صحتهـ أو أمنهـ في مطر أو كاف مف شأنه أف يحدث اضطراباً أو فتنة بيف الناس أو إذا أضر
بمصمحة عامة.

مادة :116
كػػؿ موظ ػػؼ أو مسػ ػتمدـ عمػػومي أم ػػر بتع ػػذيب م ػػتهـ أو مثػػؿ ذل ػػؾ بنفس ػػه لحممػػة عم ػػى االعتػػراؼ يعاق ػػب
باألش اؿ الشاقة أو السجف مف ثالث إلى عشر سنوات واذا مات المجني عميه يحكـ بالعقوبة المقررة لمقتؿ

العمد.

قانوف أكاديمية الشرطة رقـ  91لسنة 1975
مادة :14
يمض ػػع طمب ػػة كمي ػػة الش ػػرطة لق ػػانوف األحك ػػاـ العس ػػكرية ف ػػي ح ػػدود أحك ػػاـ ه ػػذا الق ػػانوفل ويت ػػولى ت ػػأديبهـ
ومحاكمتهـ محكمة عسكرية تشكؿ بقرار مف رئيس األكاديمية سػػنويال ويمثػػؿ االدعػػاء ضػػابط يمتػػار رئػػيس

األكاديمية سنويا .
ولمطالب أف يمتار أحد ضباط األكاديمية ليتولى الدفاع عنه أماـ المحكمة ويصدؽ رئيس األكاديميػػة عمػػى

أحكاـ هذا المحكمة.

وتحدد الالئحة الداممية الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها عمى طالب األكاديمية وسمطة توقيعها.
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قانوف المدمة العسكرية والوطنية رقـ  117لسنة :1983
مادة :1
تشمؿ المدمة العسكرية والوطنية:
أوال -المدمة العسكرية اإللزامية العاممةل ويؤديها الذكور في المنظمات اآلتية:
)أ) القوات المسمحة بفروعها الممتمفة.
)ب) الشرطة والمصالح والهيئػػات الحكوميػػة ذات النظػػاـ العسػػكري التػػي تحػػدد بقػرار مػػف رئػػيس الجمهوريػػة,
وال يجػػوز أف يػػؤدي أحػػد األف ػراد المنصػػوص عمػػيهـ فػػي البنػػد أوالً مػػف المػػادة ( )4مدمتػػه فػػي إحػػدى هػػذ

الجهػػات عػػدا حممػػة المػػؤهالت المتوسػػطة أو أيػػة شػػهادات أمػػرى معادلػػة لهػػا مػػف المػػارج فيجػػوز أف يػػؤدوا
ػاء عمػػى طمػػب وزيػػر الدامميػػة وبمػػا ال يتجػػاوز ( )%13مػػف
مػػدمتهـ فػػي الشػػرطة بق ػرار مػػف وزيػػر الػػدفاع بنػ ً
أعداد المجنديف بو ازرة الداممية وذلؾ بعد استكماؿ احتياجات القوات المسمحة مف هذ الفئة.

...
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