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 : يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاءها ١مادة 
رًا          :  الوزير   :أوًال   الوزير المختص ويعتبر رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وزي

 .قانون ألغراض هذا ال
ًا  دائرة  :ثاني يس ال درجات     :  رئ ن اصحاب ال ه م و بدرجت ن ه وزارة وم ل ال وآي

وزير         ه ال الخاصة ممن يديرون تشكيال معينا والمدير العام أو أي موظف اخر يخول
 .صالحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون  

ر      آل شخص عهدت إليه وظيفة داخل مالك الوز       :  الموظف   :ثالثًا   ة غي ارة أو الجه
 .المرتبطة بوزارة 

ًا  س :رابع ورى   :  المجل س ش انون مجل كل بموجب ق ام المش س االنضباط الع مجل
 . المعدل ١٩٧٩ لسنة ٦٥الدولة رقم 

دائرة ألغراض           :  اللجنة   :خامسًا   يس ال وزير أو رئ ة التي يشكلها ال ة التحقيقي اللجن
 .هذا القانون 

 .القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام تسري أحكام هذا :  أوًال ٢مادة 
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داخلي                 :ثانيًا   وى األمن ال وات المسلحة وق  ال يخضع ألحكام هذا القانون منتسبو الق
وانينهم       وجهاز المخابرات الوطني والقضاء وأعضاء االدعاء العام إال إذا وجد في ق

 .نص يقضي بتطبيق أحكامه 
  

  
  

  الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة    ٣مادة  
 .العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة 

 :  يلتزم الموظف بالواجبات اآلتية ٤مادة 
 . أداء أعمال وظيفته بنفسه بأمانة وشعور بالمسؤولية :أوًال 

ًا  د ا:ثاني د بمواعي ع وقت  التقي إذن، وتخصيص جمي ه إال ب دم التغيب عن لعمل وع
 .الدوام الرسمي للعمل 

ًا  رهم        :ثالث ة أوام اطبتهم وإطاع ي مخ ة ف زام األدب واللياق ائه والت رام رؤس  احت
إذا                      ات، ف ة والتعليم وانين واألنظم ه الق ا تقضي ب المتعلقة بأداء واجباته في حدود م

ة          آان في هذه األوامر مخالفة فعلى الموظف       ك المخالف  أن يبين لرئيسه آتابة وجه تل
رئيس هو            ٍذ يكون ال ة وعندئ دها رئيسه آتاب ك األوامر إال إذا أآ ذ تل زم بتنفي وال يلت

 .المسؤول عنها 
 . معاملة المرؤسين بالحسنى وبما يحفظ آرامتهم :رابعًا 

 .احترام المواطنين وتسهيل إنجاز معامالتهم : خامسًا 
ى أموال الدولة التي في حوزته أو تحت تصرفه واستخدامها             المحافظة عل  :سادسًا  

 .بصورة رشيدة 
ابعًا  ا إذا  :س ه أو أثناءه م وظيفت ا بحك ع عليه ي يطل ائق الت ات والوث ان المعلوم  آتم

ة أو باألشخاص أو                آانت سرية بطبيعتها أو يخشى من إفشائها إلحاق الضرر بالدول
ا ويبق         اء             صدرت إليه أوامر من رؤسائه بكتمانه د انته ى بع ًا حت ذا الواجب قائم ى ه

د أو    ى التقاع ه عل د إحالت رية بع مية س ائق رس تفظ بوث ه أن يح وز ل ه، وال يج خدمت
 .انتهاء خدمته بأي وجه آان 

أنه المساس               :ثامنًا    المحافظة على آرامة الوظيفة العامة واالبتعاد عن آل ما من ش
اء أدائ   ك أثن ان ذل واء أآ ا س الزم له االحترام ال دوام  ب ات ال ارج أوق ه أم خ ه وظيفت

 .الرسمي 
 . االمتناع عن استغالل الوظيفة لتحقيق منفعة أو ربح شخصي له أو لغيره :تاسعًا 
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 إعادة ما يكون تحت تصرفه من أدوات أو آالت إلى المحل المخصص لها              :عاشرًا  
 .عند انتهاء العمل اليومي إال إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك 

ة           :حادي عشر     مراعاة القوانين واألنظمة والتعليمات الخاصة بحماية الصحة العام
 .والسالمة في العمل والوقاية من الحريق 

 . القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين واألنظمة والتعليمات :ثاني عشر 
 ¬:   يحظر على الموظف ما يأتي ٥مادة 
ين أي عمل آخر             الجمع بين وظيفتين بصفة أصلية أو        :أوًال   ة وب ين الوظيف الجمع ب

 .إال بموجب أحكام القانون 
ا           :ثانيًا    مزاولة األعمال التجارية وتأسيس الشرآات والعضوية في مجالس إدارته
 :عدا 

 . شراء أسهم الشرآات المساهمة ¬أ 
ه                ¬ب    األعمال التي تخص أمواله التي آلت إليه إرثًا أو إدارة أموال زوجه أو أقارب

ذلك خالل                حتى ا  ه ب لدرجة الثالثة التي آلت إليهم إرثًا وعلى الموظف أن يخبر دائرت
ات الموظف أو      ى أداء واجب ؤثر عل ك ي وزير إذا رأى أن ذل ى ال ًا وعل ين يوم ثالث
وال أو                       ك األم ة وتصفية تل اء في الوظيف ين البق ره ب ة أن يخي يضر بالمصلحة العام

ة        التخلي عن اإلدارة خالل سنة من تأريخ تبلي        غه بذلك وبين طلب االستقالة أو اإلحال
 .على التقاعد 

 . االشتراك في المناقصات :ثالثًا 
ع        :رابعًا    االشتراك في المزايدات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع االشتراآي لبي

ار                  ع العتب ى البي األموال المنقولة وغير المنقولة إذا آان مخوًال قانونًا بالتصديق عل
ع أو إيجار       اإلحالة قطع  رارًا ببي ية أو آان عضوًا في لجان التقدير أو البيع أو اتخذ ق

ك                        ا تل ود إليه ا التي تع ا يعادله ة أو م ة العام تلك األموال، أو آان موظفًا في المديري
 .األموال 
ة                  :خامسًا   ر الدول ى دوائ دة إل ا العائ ل وغيره ائل النق  استعمال المواد واآلالت ووس

 .غراض خاصة والقطاع االشتراآي أل
ًا  ه :سادس ه رئيس م يكلف اج ل ة من آالت اإلنت از أو أي آل ة أو جه تعمال أي ماآن  اس

 .المباشر باستعمالها 
ابعًا   از        :س ة إنج اج بغي ائل االنت ل ووس اعات العم حيح لس تغالل الص دم االس  ع

ى إلحاق ضرر                         ؤدي إل ا ي اون في العمل بم ال أو الته ه أو اإلهم األعمال المناطة ب
 .تاج أو الخدمات أو الممتلكات باإلن

 . العبث بالمشروع أو إتالف آالته أو المواد األولية أو األدوات أو اللوازم :ثامنًا 
 . التعمد في إنقاص اإلنتاج أو اإلضرار به :تاسعًا 
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 . التأخر في إنجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل اآلخرين :عاشرًا 
ر  ادي عش ول مك:ح راض أو قب راجعين أو  االقت ن الم ة م ة أو منفع أة أو هدي اف

ة          ه عالق ان لعمل ن آ ل م ن آ ه أو م ع دائرت دين م دين المتعاق اولين أو المتعه المق
 .بالموظف بسبب الوظيفة 

ّين في           :ثاني عشر    ة سكر ب  الحضور إلى مقر وظيفته بحالة سكر أو الظهور بحال
 .محل عام 

ة أو       :ثالث عشر    ذا األصل             االحتفاظ لنفسه بأصل أية ورق زع ه ة رسمية أو ن  وثيق
 .من الملفات المخصصة لحفظه للتصرف به لغير األغراض الرسمية 

ر  ع عش الم     : راب ائل اإلع ه لوس ال دائرت ن أعم ان ع أي تصريح أو بي اء ب اإلفض
ن    ذلك م ه ب ان مصرحًا ل ه، إال إذا آ ال وظيفت ه مساس مباشر بأعم ا ل والنشر فيم

 .الرئيس المختص 
ادة  ة    : أوًال ٦م دود الدرج ي ح ع ف ي تق ائف الت دى الوظ غل إح ذي يش  للموظف ال

ا        ١٩٦٠لسنة  ) ٢٤(السابعة من درجات قانون الخدمة المدنية رقم         ا فم ا يعادله  أو م
ر بشرط أن يشعر                    دى الغي دون أن يشتغل خارج أوقات الدوام الرسمي لحسابه أو ل

ارج أ    ه خ ؤثر عمل نويًا وأن ال ي ه س ة عمل ل وطبيع ه بمح ى  دائرت دوام عل ات ال وق
 .واجبات وظيفته 

ام           :ثانيًا   ر المشمولين بأحك  للوزير المختص أو من يخوله أن يأذن للموظف من غي
ة         ) أوًال(الفقرة   دة سنة قابل من هذه المادة، باالشتغال خارج أوقات الدوام الرسمي لم

 .للتجديد 
 : يستثنى من أحكام هذه المادة الموظفون :ثالثًا 

 .بمرسوم جمهوري  المعينون ¬أ 
 . منتسبو وزارة الخارجية ¬ب 
 . العاملون في الخدمة الخارجية ¬ج 

ادة  ورة  ٧م ال المحظ ن األعم ل م ام بعم ه أو ق ات وظيفت الف الموظف واجب  إذا خ
د                عليه يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وال يمس ذلك بما ق

 .انين يتخذ ضده من إجراءات أخرى وفقًا للقو
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 ¬:     العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي ٨مادة 
ر : أوًال  ت النظ ا   : لف ي ارتكبه ة الت ًا بالمخالف ف تحريري عار الموظ ون بإش ويك

ع أو        أخير الترفي ة ت ذه العقوب ى ه ب عل وظيفي ويترت لوآه ال ين س ه لتحس وتوجيه
 .ة مدة ثالثة أشهر الزياد
ا وتحذيره               : اإلنذار  : ثانيًا   ة التي ارتكبه ًا بالمخالف ويكون بإشعار الموظف تحريري

ع أو                 أخير الترفي ة ت ذه العقوب ى ه تقبًال ويترتب عل من اإلخالل بواجبات وظيفته مس
 .الزيادة مدة ستة أشهر 

 لمدة ال تتجاوز    ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف      : قطع الراتب   : ثالثًا  
توجبت     ا الموظف واس ي ارتكبه ة الت ه المخالف ذآر في ري ت أمر تحري ام ب رة أي عش

 ¬: فرض العقوبة، ويترتب عليها تأخير الترفيع أو الزيادة وفقًا لما يأتي 
 . خمسة أشهر في حالة قطع الراتب لمدة ال تتجاوز خمسة أيام ¬أ 

ام قطع الراتب¬ب  وم من أي د عن آل ي ة  شهر واح دة العقوب اوز م ة تج ي حال  ف
 .خمسة أيام 

ويكون بإشعار الموظف تحريريًا بالمخالفة التي ارتكبها واألسباب        : التوبيخ  : رابعًا  
ين        ة وتحس اب المخالف وب اجتن ه وج ب إلي رض ويطل ر م لوآه غي ت س ي جعل الت
 .ة سلوآه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة سنة واحد

غ من راتب الموظف بنسبة ال تتجاوز                 : إنقاص الراتب   : خامسًا   ويكون بقطع مبل
تم                      )  ÷١٠( نتين وي ى س د عل ل عن ستة أشهر وال تزي من راتبه الشهري لمدة ال تق

ة                     ذه العقوب ى ه ه ويترتب عل ذي ارتكب ذلك بأمر تحريري يشعر الموظف بالفعل ال
 .تأخير الترفيع أو الزيادة مدة سنتين 

ًا ساد ة : س ل الدرج ذي  : تنزي ل ال ه الموظف بالفع عر في ري يش أمر تحري ون ب ويك
 .ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة 

ذ ¬أ  ة تأخ د أو تعليمات خدم ة أو قواع وانين أو أنظم بة للموظف الخاضع لق  بالنس
ى للدرجة  ى الحد األدن ل راتب الموظف إل ع، تنزي ة والترفي درجات المالي بنظام ال

ي دون در ا  الت زل منه ة المن ي الدرج ا ف ي ناله الوات الت ه الع ع منح رة م ه مباش جت
ا  ( زل إليه ة المن ي الدرج ررة ف الوة المق اس الع ان   ) بقي ذي آ ب ال ى الرات اد إل ويع

ة مع                       أريخ فرض العقوب د قضائه ثالث سنوات من ت يتقاضاه قبل تنزيل درجته بع
 .تدوير المدة المقضية في راتبه األخير قبل فرض العقوبة 
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ة تأخذ              ¬ب   ة أو قواعد أو تعليمات خدم  بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين أو أنظم
ى الراتب                       اد إل ادتين من راتب الموظف ويع نتين، تخفيض زي بنظام الزيادة آل س
أريخ فرض                          د قضائه ثالث سنوات من ت ه بع ل درجت ل تنزي ان يتقاضاه قب الذي آ

 .ر قبل فرض العقوبة العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه األخي
ة تأخذ                   ¬ج   ة أو قواعد أو تعليمات خدم وانين أو أنظم  بالنسبة للموظف الخاضع لق

دوير           بنظام الزيادة السنوية، تخفيض ثالث زيادات سنوية من راتب الموظف مع ت
 .المدة المقضية في راتبه األخير قبل فرض العقوبة 

ابعًا  ن الوظ  : الفصل : س ة الموظف ع ون بتنحي رار الفصل   ويك دد بق دة تح ة م يف
 :يتضمن األسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو اآلتي 

اثنتين من    مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات إذ         ¬أ   ا عوقب الموظف ب
ة خالل خمس سنوات                     رة الثالث رتين وارتكب في الم العقوبات التالية أو بإحداها لم

 :من تأريخ فرض العقوبة األولى فعًال يستوجب معاقبته بإحداها 
 . تنزيل الدرجة ¬ ٣.      إنقاص الراتب ¬ ٢.    التوبيخ ¬ ١

الح          ¬ب   ه ب ة             مدة بقائه في السجن إذا حكم علي ر مخل ة غي بس أو السجن عن جريم
ه   م علي أريخ صدور الح ن ت ارًا م ك اعتب ن . بالشرف وذل ه م دة موقوفيت ر م وتعتب

دة سحب                ه خالل م ضمن مدة الفصل وال تسترد منه انصاف الرواتب المصروفة ل
 .اليد 

ه           : العزل  : ثامنًا   ادة توظيف ًا وال تجوز إع ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائي
ي د ي إحدى ف وزير ف رار مسبب من ال ك بق تراآي، وذل ة والقطاع االش ر الدول وائ

 ¬: الحاالت اآلتية 
ة مضرًا بالمصلحة   ¬أ  ة الدول ي خدم ه ف ل بقائ رًا يجع ًال خطي ه فع ت ارتكاب  إذا ثب

 .العامة 
ا بصفته الرسمية                    ¬ب   ه أو ارتكبه  ¬ج  . إذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفت

 .م أعيد توظيفه فارتكب فعًال يستوجب الفصل مرة أخرى إذا عوقب بالفصل ث
ات              :   أوًال    ٩مادة   ى العقوب تسري مدد التأخير في الترفيع أو الزيادة التي تترتب عل

أريخ استحقاق الموظف              ) ٨(الوارد ذآرها في المادة      ارًا من ت انون اعتب من هذا الق
 .الترفيع أو الزيادة 

ة الواحدة         إذا عوقب الموظف بأآثر   : ثانيًا   ة واحدة خالل الدرجة الوظيفي  من عقوب
رة                          رر في الفق ا هو مق ع وفق م أخير الترفي ق بت ا يتعل تطبق بحقه العقوبة األشد فيم

 .السابقة 
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ادة  يس        :   أوًال ١٠م ن رئ ة م ة تحقيقي أليف لجن دائرة ت يس ال وزير أو رئ ى ال عل
ى شهادة             ة     وعضوين من ذوي الخبرة على أن يكون أحدهم حاصًال عل ة أولي  جامعي

 .في القانون 
ا في                 : ثانيًا   ا وله تتولى اللجنة التحقيق تحريريًا مع الموظف المخالف المحال عليه

ع    ى جمي هود واالطالع عل وال الموظف والش دوين أق ماع وت ا س بيل أداء مهمته س
ه               المستندات والبيانات التي ترى ضرورة االطالع عليها، وتحرر محضرًا تثبت في

ه م  ا اتخذت دم    م ا بع ببة، أم ياتها المس ع توص وال م ن أق معته م ا س راءات وم ن إج
ا في                    ات المنصوص عليه ق التحقيق أو بفرض إحدى العقوب مساءلة الموظف وغل

 .هذا القانون، وترفع آل ذلك إلى الجهة التي أحالت الموظف عليها 
ًا  ن      : ثالث أت ع ة نش كل جريم ا يش ال عليه ف المح ل الموظ ة أن فع  إذا رأت اللجن

اآم     ى المح ه إل ا أن توصي بإحالت مية فيجب عليه ا بصفته الرس ه أو ارتكبه وظيفت
 .المختصة 

ًا  رتين : رابع ام الفق تثناء من أحك ًا(اس يس ) أوًال وثاني وزير أو رئ ادة لل ذه الم من ه
ات  ن العقوب ًا م رة أي رض مباش الف أن يف ف المخ تجواب الموظ د اس دائرة بع ال

 .من هذا القانون ) ٨(من المادة ) وًال وثانيًا وثالثًاأ(المنصوص عليها في الفقرات 
 :من هذا القانون ) ١٠(  مع مراعاة أحكام المادة ١١مادة 
ادة   : أوًال  ي الم ا ف ات المنصوص عليه ن العقوب رض أي م وزير ف ذا ) ٨(لل ن ه م

 .القانون على الموظف المخالف ألحكامه 
ًا  رض   : ثاني ول ف دائرة أو الموظف المخ رئيس ال ى   ل ة عل ات التالي ن العقوب  أي م

 :الموظف المخالف ألحكام هذا القانون 
 . اإلنذار ¬ب .    لفت النظر ¬أ 

 . التوبيخ ¬د .   قطع الراتب لمدة ال تتجاوز خمسة أيام ¬ج 
ًا  رة     : ثالث ي الفق ه ف و منصوص علي ا ه د مم ة أش رض عقوب ة بف إذا أوصت اللجن

وزير للبت           من هذه المادة فعلى رئيس ال     ) ثانيًا( ا لل دائرة أو الموظف المخول إحالته
 .فيها 

  
ادة  ادة :   أوًال ١٢م ام الم اة أحك ع مراع وزير فرض  ) ١٠(م انون ، لل ذا الق ن ه م

دير                 ة م عقوبة لفت النظر أو االنذار أو قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيف
 .عام فما فوق عند إتيانه عمًال يخالف أحكام هذا القانون  

ًا ثا رة       : ني ام الفق مول بأحك ف المش ق أن الموظ الل التحقي ن خ وزير م ر لل إذا ظه
ه                    ) أوًال( ه، فعلي ا هو مخول ب من هذه المادة قد ارتكب فعًال يستدعي عقوبة أشد مم
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٤٠٨

ات         رض العقوب راح بف منًا االقت وزارء متض س ال ى مجل ر عل رض األم أن يع
 .المنصوص عليها في هذا القانون  

ه                للموظف ا : ثالثآ   ات التي تفرض علي لمشمول بأحكام هذه المادة الطعن في العقوب
ادة      ) ثانيآ(و ) اوآل(بموجب البندين    ام الم آ ألحك ادة ، وفق ذه الم ذا   ) ١٥(من ه من ه

 . القانون 
  

ادة  ف     :  أوًال ١٣م ى الموظ ة عل ات المفروض ن العقوب آ م ي أي وزير أن يلغ لل
رات  ي الفق ا ف ًا،(المنصوص عليه ًاأوًال، ثاني ًا ، رابع ادة )  ثالث ذا ) ٨(من الم من ه
 :القانون عند توفر الشروط اآلتية 

 . مضي سنة واحدة على فرض العقوبة ¬-أ 
 . قيامه بأعماله بصورة متميزة عن أقرانه ¬ -ب 
د           ¬ج   ا في البن دة المنصوص عليه ة خالل الم ة عقوب ه بأي ذه   ) أ( عدم معاقبت من ه

 .الفقرة 
 .ار إلغاء العقوبة إزالة آثارها إن لم تكن قد استنفدت ذلك يترتب على قر: ثانيًا 
لرئيس الجمهورية أو من يخوله فرض ايآ من العقوبات المنصوص  :  اوآل   ١٤مادة  

 .عليها في هذا القانون على الموظفين التابعين له 
آ  وزارة : ثاني ر مرتبطة ب دائرة الغي يس ال وزير أو رئ وزراء أو ال رئيس مجلس ال ل

ه  والمشمول              فرض احد  ه أو دائرت ابع لوزارت ى العقوبات  التالية على الموظف  الت
 .بأحكام هذا القانون 

 .تنزيل الدرجة  - ب.            إنقاص الراتب  - أ
 .      العزل -د.            الفصل  - ج

ادة  الطعن   )  ثانيآ(و  )  اوآل(للموظف المعاقب بموجب  الفقرات        : ثالثآ   من هذه الم
 .من هذا القانون ) ١٥(في قرار فرض العقوبة وفقآ الحكام المادة 

 ¬:  يختص المجلس بما يأتي ١٥مادة 
ا في             : أوًال   النظر في االعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص عليه

رة              ) ٨(المادة   آ (من القانون بعد التظلم منها وفق ما هو منصوص عليه في الفق ) ثاني
 .وله ان يقرر المصادقة على القرار أو تخفيض العقوبة أو الغائها من هذه المادة ، 

ًا   رار الصادر   : ثاني ى الق ام عل دى مجلس االنضباط الع ديم الطعن ل ل تق يشترط قب
ون                        ك خالل ثالث ة التي أصدرته، وذل دى الجه رار ل تظلم من الق بفرض العقوبة  ال

ى              ة وعل رار فرض العقوب غ الموظف بق أريخ تبلي ذآورة البت    يومًا من ت ة الم  الجه
تظلم خالل  ذا ال م ) ٣٠(به ه رغ دم البت في د ع ه وعن أريخ تقديم ًا من ت ين يوم ثالث

 .انتهاء هذه المدة يعد ذلك رفضًا للتظلم 
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٤٠٩ )١٦(، السنة ) ٥٠(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

ام خالل              : ثالثًا   ًا    ) ٣٠(يشترط أن يقدم الطعن لدى مجلس االنضباط الع ين يوم ثالث
 .ًا من تأريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة أو حكم

 : رابعًا 
رتين                  - أ ا في الفق دة المنصوص عليه ه خالل الم ر المطعون في يعد القرار غي
 .من هذه المادة باتآ  ) ثالثآ(و ) ثانيآ(
س       - ب ة لمجل ة العام دى  الهيئ ام ل باط الع س االنض رار مجل ن بق وز الطع يج

ة خالل  ورى الدول اره م ) ٣٠(ش ه  أو اعتب غ ب اريخ التبلي ن ت ا م ين يوم آ ، ثالث بلغ
 . ويكون قرار الهيئة العامة  الصادر بنتيجة  الطعن باتآ وملزمآ 

  
انون أصول            : خامسًا   ام ق د النظر في الطعن أحك يراعي مجلس االنضباط العام عن

 .المحاآمات الجزائية  وبما يتالئم وأحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية 
  

ز         تمارس الهيئة العامة لمجلس شورى ال       : سادسآ   ة التميي ة اختصاصات  محكم دول
ن    ي الطع د النظر ف ة عن ات الجزائي انون  اصول المحاآم ي ق ا ف المنصوص عليه

 .المقدم في قرارات مجلس  االنضباط العام  وبما يتالئم وأحكام هذا القانون 
  

  
  

ه أن تس                   ١٦مادة   ى دائرت ة ذات اختصاص فعل ده     إذ أوقف الموظف من جه حب ي
 .من الوظيفة طيلة مدة التوقيف 

يومًا ) ٦٠(للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة ال تتجاوز          :  أوًال   ١٧مادة  
ى سير                    ؤثر عل د ي ة أو ق ة مضر بالمصلحة العام اءه في الوظيف ه أن بق إذا تراءى ل
د                          ه بع ى نفس وظيفت اد إل ى التحقيق ويع ه عل ل من أجل ذي أحي  التحقيق في الفعل ال

 .انتهاء المدة المذآورة إال إذا آان هناك محذور، فينسب إلى وظيفة أخرى 
 .للجنة أن توصي بسحب يد الموظف في أية مرحلة من مراحل التحقيق : ثانيًا 
 . يتقاضى الموظف مسحوب اليد إنصاف رواتبه خالل فترة سحب يده ١٨مادة 
ادة  د ف  :  أوًال ١٩م حوب الي زل الموظف مس ن  إذا فصل أو ع يء م ه ش دفع ل ال ي

انون           ذا الق ى ه تند إل الراتب الموقوف بصرف النظر عما إذا آان فصله أو عزله يس
 .أو أي قانون آخر 

ًا  ة  : ثاني ل الدرج اص الراتب أو تنزي ة إنق د بعقوب إذا عوقب الموظف مسحوب الي
 .فتنفذ العقوبة من تاريخ سحب يده ويدفع له الباقي من أنصاف رواتبه 
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٤١٠

ه أو              إ: ثالثًا   ذا أسفرت نتيجة التحقيق أو المحاآمة عن براءة الموظف أو اإلفراج عن
رة    ي الفق ا ف وارد ذآره ات ال ر العقوب ه بغي ًا(معاقبت ه  ) ثاني دفع ل ادة فت ذه الم ن ه م

 .األنصاف الموقوفة من راتبه 
ًا  ق أو  : رابع ي التحقي رار قطعي ف ل صدور ق د قب وفي الموظف مسحوب الي إذا ت

ة            المحاآمة، فتؤ  ول أنصاف رواتبه الموقوفة إلى من له حق استيفاء الحقوق التقاعدي
 .وفق أحكام قانون التقاعد المدني، وفي حالة عدم وجودهم فتؤول إلى ورثته 

 
  أحكام عامة وختامية

  ال يجوز فرض أآثر من عقوبة بموجب هذا القانون عن فعل واحد ٢٠مادة 
وزير أو  إذا وجه للموظف شكر من :  أوًال   ٢١مادة    الرئاسة أو مجلس الوزراء أو ال

دة                       دمًا لم نح ق ا فيم ة أثره تنفدت العقوب ًا واس ان معاقب من يخوله ولم يكن معاقبًا أو آ
ة أشهر في السنة               دم ثالث دة الق ا ال تتجاوز م ه وبم شهر واحد عن آل شكر يوجه ل

 .الواحدة 
ة لفت          : ثانيًا   ى        إذا آان الموظف معاقبًا فإن الشكر يلغي عقوب  النظر وإذا حصل عل

رآات     ة تش ى ثالث ه وإذا حصل عل ذار المفروضة علي ة اإلن ان عقوب كرين فيلغي ش
دًا                       ه شهرًا واح أخير ترفيع دة ت تقلص م ذار ف فأآثر وآان معاقبًا بعقوبة أشد من اإلن

 .عن آل شكر وبما ال يزيد على ثالثة أشهر في السنة 
 ٢٢مادة 

 . اءلته وفقآ ألحكام هذا القانون ال يمنع إعارة الموظف أو نقله من مس
 ٢٣مادة 

اآم                         ى المح ه إل ه عن الفعل المحال من أجل راج عن ال تحول براءة الموظف أو اإلف
 .المختصة دون فرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون 

 ٢٤مادة 
س          وزير، أو مجل ن ال ول م ف المخ دائرة أو الموظ يس ال وزير أو رئ ر لل إذا ظه

ة                  االنضبا ات التهم ى التحقيق أو في محتوي ام أن في فعل الموظف المحال إل ط الع
اآم    ى المح ه إل ب إحالت مية فتج فته الرس ه بص ه أو ارتكب ن وظيفت أ م ًا نش جرم

 .المختصة 
 ٢٥مادة 

م      ة رق أي    ١٩٣٦لسنة  ) ٦٩(يلغى قانون انضباط موظفي الدول دل وال يعمل ب  المع
 .نص يتعارض وأحكام هذا القانون 

 ٢٦ مادة
 .ينفذ هذا القانون بعد مرور تسعين يومًا من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية 
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