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باسم الشعب
رباسة الجمهورٌة
بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق علٌه ربٌس الجمهورٌة واستنادا الى أحكام البند (اوال) من المادة ( )66والبند (ثالثا) من
المادة ( )77من الدستور:
صدر القانون األتً

رقم ( )68لسنة 1166
قانون الخدمة والتقاعد لقوى األمن الداخلً

الفصل األول
التعرٌفات واألهداف والسرٌان
المادة ٌ -6-قصد بالتعابٌر التالٌة ألغراض هذا القانون المعانً المبٌنة ازاء كل منها:
اوال  -الوزارة  :وزارة الداخلٌة.
ثانٌا – الوزٌر  :وزٌر الداخلٌة
ثالثا – قوى األمن الداخلً  :الشرطة المحلٌة وشرطة الحدود والدفاع المدنً والمرور والشرطة االتحادٌة وشرطة الحراسات وأٌة
تشكٌالت أخرى ترتبط بالوزارة.
رابعا – الضابط  :رجل الشرطة من رتبة مالزم فما فوق.
خامسا – الضابط االختصاصً  :الضابط الذي ٌحمل شهادة جامعٌة أولٌة أو علٌا فً االختصاصات العلمٌة أو اإلنسانٌة المعترف
بها رسمٌا وٌمارس اختصاصه فً قوى األمن الداخلً.
سادسا – رجل الشرطة  :احد أفراد قوى األمن الداخلً ذكرا كان أم أنثى وسواء أكان ضابطا أم مفوضا أم ضابط صف أم شرطٌا أم
طالبا فً أحدى كلٌات أو المعاهد أو مدارس قوى األمن الداخلً وٌنصرف وصف (الشرطة) الى قوى االمن الداخلً ما لم ٌرد نص
خاص فً هذا القانون بخالف ذلك.
سابعا – المنتسب :المفوض وضابط الصف والشرطً.
ثامنا – المفوض :ممن هو فً الدرجة الثامنة لغاٌة الدرجة األولى.
تاسعا – ضابط الصف  :ممن هو برتبة شرطً أول لغاٌة ربٌس عرفاء.
عاشرا -الشرطً :رجل الشرطة ممن هو اقل من رتبة ضابط الصف.
حادي عشر – الفنً :رجل الشرطة الذي ٌمارس حرفة أو مهنة أو اختصاصا فً قوى االمن الداخلً.
ثانً عشر – الخدمة :المدة الفعلٌة المإداة لرجل الشرطة فً قوى األمن الداخلً.

ثالث عشر – الراتب  :الراتب االسمً الشهري األخٌر للرتبة بدون مخصصات.
رابع عشر – الراتب الكلً  :الراتب مضافا الٌه المخصصات.
خامس عشر – نصف الراتب  :نصف الراتب الكلً.
سادس عشر – الشهٌد :رجل الشرطة الذي ٌقتل اثناء مشاركته فً الحرب أو الحركات الفعلٌة أو المصادمات أو فً حوادث
اإلرهاب أو التخرٌب أو بسبب أي منها.
سابع عشر – الجرٌح :رجل الشرطة الذي ٌطعن أو ٌصاب بحادث أو مرض أو عاهة أثناء مشاركته فً الحرب أو الحركات الفعلٌة
أو المصادمات أو فً حوادث اإلرهاب أو التخرٌب أو بسبب أي منها.
ثامن عشر – المفقود  :رجل الشرطة الذي ٌفقد أو ٌختطف أثناء الخدمة أو اثناء قٌامة بالواجب أو بسببه وال ٌعلم مصٌره.
تاسع عشر – المحتجز  :رجل الشرطة الذي ٌحتجز لدى العدو أو لدى أٌة جهة أخرى أثناء قٌامه بالواجب أو بسبب خدمته.
عشرون – المتقاعد  :رجل الشرطة الذي ٌحال الى التقاعد وٌستحق عن خدمته راتبا تقاعدٌا أو مكافؤة تقاعدٌة.
واحد وعشرون – الخدمة التقاعدٌة  :الخدمة التً تحتسب لغرض التقاعد على وفق القانون.
اثنان وعشرون – الحقوق التقاعدٌة  :كل ما ٌستحقه رجل الشرطة أو خلفه بعد احالته الى التقاعد أو وفاته بموجب هذا القانون.
ثالثة وعشرون – المكافؤة التقاعدٌة  :المكافؤة التً تدفع لرجل الشرطة المحال الى التقاعد عندما ال ٌستحق راتبا تقاعدٌا.
أربعة وعشرون – الراتب التقاعدي  :الراتب الشهري الذي ٌستحقه المتقاعد.
خمسة وعشرون – المستحق :من ٌستحق الحقوق التقاعدٌة من الخلف بموجب احكام هذا القانون.
ستة وعشرون – الخلف :أفراد عابلة رجل الشرطة المتقاعد الذٌن ٌخلفونه بعد وفاته على وفق ما هو محدد فً هذا القانون.
سبعة وعشرون – الحصة التقاعدٌة  :الحصة الشهرٌة التً تإول الى المستحق من الراتب التقاعدي.
ثمانٌة وعشرون – اللجنة الطبٌة :اللجنة الطبٌة المشكلة فً المإسسات الصحٌة لقوى األمن الداخلً.
تسعة وعشرون – التقرٌر الطبً  :القرٌر الذي تصدره اللجنة الطبٌة.
ثالثون – العجز الجزبً أو الكلً عن العمل الذي ٌحل برجل الشرطة المرٌض أو الجرٌح بعد شفابه أو بعد الٌؤس من شفابه والذي
ٌتقرر وتحدد نسبته على وفق نظام خاص ٌصدر بموجب هذا القانون.
واحد وثالثون – القدم الممتاز  :القدم الممنوح لرجل الشرطة عند قٌامه بعمل بطولً مشرف أو شجاعة فابقة أو تضحٌة أو دفعه
خطرا جسٌما أو اثبت كفاءة نادرة أو تفوقا علمٌا ملموسا أو تفانٌا فً أداء الواجب وخدمة الوطن.
المادة ٌ -1-هدف هذا القانون الى تنظٌم تعٌٌن رجل الشرطة وخدمته وترقٌته وصرف راتبه الكلً  ،واحالته الى التقاعد أو استقالته
وصرف حقوقه التقاعدٌة والمخصصات المستحقة له والحرمان منها وتكرٌم حاالت التضحٌة واالصابة واالستشهاد جراء الواجب أو
بسببه.
المادة  -7-تسري أحكام هذا القانون على رجل الشرطة الذٌن تم التعاقد معهم بعد  1117 /4 / 9بصفة عقد وعلى الشهداء الجرحى.

الفصل الثانً
خدمة الضابط

المادة  -4-اوالٌ -عٌن الضابط فً قوى االمن الداخلً وٌمنح رتبته وراتبه وٌرقى وٌحال الى التقاعد وٌعاد الى الخدمة باقتراح من
الوزٌر وبقرار ٌصدر عن ربٌس مجلس الوزراء.
ثانٌا – ٌإدي الضابط الٌمٌن أمام الوزٌر أو من ٌخوله قبل ان ٌباشر عمله بالصٌغة اآلتٌة:
(اقسم باهلل العلً العظٌم أن أحافظ على النظام الجمهوري النٌابً الدٌمقراطً االتحادي ،وان احترم الدستور والقانون ،وأرعى سالمة
الوطن وأإدي واجبً بإخالص وحٌاد ونزاهة وهللا على ما اقول شهٌد).
المادة – ٌ -5شترط فٌمن ٌعٌن ضابطا ان ٌكون:
اوال – عراقٌا ومن أبوٌن عراقٌٌن بالوالدة
ثانٌا – أكمل سن ( )69التاسعة عشر من عمره وال ٌزٌد على ( )15الخمسة والعشرٌن سنة  ،وال ٌزٌد على ( )17السابعة والعشرٌن
سنة لمنتسبً قوى األمن الداخلً.
ثالثا – قوٌم األخالق وحسن السمعة والسلوك وال شاببة فً أخالصه ووالبه للوطن والشعب.
رابعا – متخرجا فً أحدى:
أ -كلٌات قوى األمن الداخلً فً العراق.
ب -الكلٌات العربٌة أو األجنبٌة المماثلة المعترف بها من وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً وعلى أساس مبدأ المقابلة بالمثل.
ج -الدورات الخاصة التً تفتحها الوزارة للمفوضٌن الحابزٌن على شهادة الدراسة االعدادٌة أو ما ٌعادلها أو شهادة مدرسة إعدادٌة
الشرطة أو معهد أعداد المفوضٌن.
د -الكلٌات التً ال تقل مدة الدراسة النظامٌة فٌها عن ( )4أربع سنوات أذا كانت الوزارة بحاجة الى اختصاصه العلمً أو االنسانً
بعد اكماله دورة تؤهٌلٌة لمدة ( )6سنة دراسٌة واحدة.
خامسا – شمول منتسبً قوى األمن الداخلً الحاصلٌن على الشهادة الدراسٌة المنصوص علٌها فً الفقرة (د) من البند (رابعا) من
هذه المادة بالدورات التؤهٌلٌة.
سادسا – مستوفٌا شروط اللٌاقة البدنٌة والسالمة الصحٌة.
سابعا – غٌر محكوم بجناٌة غٌر سٌاسٌة أو جنحة مخلة بالشرف أو جرٌمة إرهابٌة أو الجرابم ألماسة بؤمن الدولة الداخلً أو
الخارجً.
المادة  -6-أوالٌ -منح من تخرج فً أحدى الكلٌات غٌر المنصوص علٌها فً البند (رابعا) من المادة ( )5من هذا القانون رتبة مالزم
فً أحدى الحاالت اآلتٌة:
أ -إذا كانت مدة الدراسة النظامٌة فٌها ال تقل عن( )4أربع سنوات.
ب -إذا كان متخرجا من إحدى كلٌات الطب البشري فٌمنح قدما لمدة ( )1سنتٌن اما اذا كان متخرجا من كلٌة الطب البٌطري أو
أحدى الكلٌات الهندسٌة التً تزٌد مدة الدراسة فٌها عن ()4سنوات فٌمنح قدما لمدة ( )6سنة واحدة ألغراض العالوة والترقٌة
والتقاعد على أن ٌمارس اختصاصه.
ثانٌا -أذا كان المشمول بؤحكام البند (أوال) من هذه المادة حاصال على شهادة الماجستٌر أو ما ٌعادلها فً االختصاصات العلمٌة أو
اإلنسانٌة المعترف بها رسمٌا فٌمنح قدما لمدة ( )6سنة واحدة وٌمنح الحاصل على شهادة الدكتوراة أو ما ٌعادلها فً مرحلة دراسٌة
واحدة فً االختصاصات المذكورة قدما لمدة ( )1سنتٌن ألغراض العالوة والترقٌة والتقاعد.

ثالثا – ٌمنح المنتسب فً قوى األمن الداخلً الحاصل على شهادة جامعٌة أولٌة رتبة مالزم.
رابعا – أ -تمنح الرتبة والقدم المنصوص علٌهما فً البنود (أوال) و(ثانٌا) و(ثالثا) من هذه المادة بعد أكمال الدورة التؤهٌلٌة
المنصوص علٌها فً الفقرة (د) من البند (رابعا) من المادة ( )5من هذا القانون بموجب تعلٌمات ٌصدرها الوزٌر.
ب-تسري إحكام القوانٌن واألنظمة الخاصة بقوى األمن الداخلً على طالب الدورة أثناء وجوده فٌها  ،وٌعد الطالب شرطٌا لهذا
الغرض.
المادة  -7-اوالٌ -منح حملة شهادة الماجستٌر او ما ٌعادلها فً االختصاصات العلمٌة واالنسانٌة رتبة مالزم اول وٌمنح حملة شهادة
الدكتوراه او ما ٌعادلها فً االختصاصات المذكورة رتبة نقٌب دون التقٌد بؤحكام هذا القانون.
ثانٌا – تسري ألغراض التقاعد احكام هذا القانون على المشمولٌن بؤحكام البند (اوال) من هذه المادة إذا كانت لدٌهم خدمة فً قوى
االمن الداخلً ال تقل عن ( )61عشر سنوات.
ثالثا – على ان ٌجتاز دورة تؤهٌلٌة ال تقل عن  9أشهر.
المادة –  -8اوالٌ -ستحق رجل الشرطة رتبته من تارٌخ صدور القرار بتعٌٌنه وٌستحق راتبه من تارٌخ مباشرته.
ثانٌا -أٌ /حدد راتب رجل الشرطة وعالوته السنوٌة وفقا لجدول درجات ورتب ورواتب العسكري الصادر استنادا الى أحكام قانون
الخدمة والتقاعد العسكري رقم ( )7لسنة  1161أو اي قانون ٌحل محله.
بٌ /راعى مبدأ المساواة بٌن رجل الشرطة والعسكري من حٌث الراتب واالمتٌازات عند تطبٌق أحكام الفقرة (أ) من البند (ثانٌا) من
هذه المادة  ،واي تعدٌالت تطرأ علٌها.
ثالثا – تمنح العالوة السنوٌة لرجل الشرطة عند أكماله سنة واحدة فً الخدمة الوظٌفٌة الفعلٌة بناء على توصٌة ربٌسه المباشر.
رابعا – اذا تعذر ترقٌة رجل الشرطة الى الدرجة التالٌة لرتبته أو منحه العالوة السنوٌة لوصول راتبه الى الحد االعلى لرتبته فٌجوز
االستمرار بمنحه العالوة السنوٌة للرتبة التالٌة لرتبته وفقا للقانون.
المادة  -9-تكون رتب الضباط ومدد ترقٌتهم كما ٌؤتً:-

الرتبة مدة الترقٌة
مالزم – مالزم أول  )7(-----ثالث سنوات
مالزم أول – نقٌب  )7(-----ثالث سنوات
نقٌب – رابد )4(-----------اربع سنوات
رابد -مقدم  )4(------------اربع سنوات
مقدم – عقٌد )4(-----------اربع سنوات
عقٌد – عمٌد  )4(----------اربع سنوات
عمٌد – لواء  )6(----------ست سنوات
لواء  -فرٌق )6(-----------ست سنوات

المادة ٌ -61-شترط لترقٌة الضابط من رتبته الى الرتبة االعلى ما ٌؤتً:
اوال – ان ٌكون قد أمضى فً رتبته المدة المنصوص علٌها فً المادة ( )9من هذا القانون.
ثانٌا – ان ٌكون مشهود له باالخالص والكفاءة على وفق األسس والمعاٌٌر المحددة بالتعلٌمات واالنظمة الداخلٌة التً تصدرها
الوزارة.
ثالثا – اجتاز امتحان الترقٌة المحدد لرتبته الى رتبة (رابد) داخل.
رابعا – وجود شاغر فً المالك لرتبة (عمٌد) صعودا.

المادة  -66-اوال -ال ٌجوز ترقٌة الضابط ألكثر من رتبة عمٌد لمن كان خرٌج الدراسة االعدادٌة أو ما ٌعادلها أو مدرسة إعدادٌة
الشرطة أو معهد اعداد مفوضً الشرطة ورقً الى رتبة ضابط.
ثانٌا – استثناء من البند (اوال) من هذه المادة ٌجوز ترقٌة المشمول بالبند (اوال) الى رتبة لواء لمن ٌحصل منهم على شهادة جامعٌة
أولٌة معترف بها رسمٌؤ.
المادة  -61-تكون ترقٌة الضابط فً جدولً الترقٌة فً ( )9التاسع من كانون الثانً و ( )64الرابع عشر من تموز من كل سنة وال
ٌجوزالترقٌة خارج الجدولٌن المذكورٌن الي سبب كان.
المادة -67-اوال -لربٌس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزٌر ترقٌة الضباط الى رتبة واحدة اعلى من رتبته استثناء من
احكام هذا القانون ولمرة واحدة طول مدة خدمته او منحه قدما ممتازا لمدة ال تزٌد على ( )1سنتٌن فً الرتبة الواحدة فً احدى
الحالتٌن االتٌتٌن:-
أ – اذا قام بعمل بطولً مشرف اكسب قوى االمن الداخلً فخرا او دفع خطرا جسٌما.
ب – اذا اثبت كفاءة نادرة او تفوقا علمٌا ملموسا او تفانٌا فً اداء الواجب وخدمة الوطن.
ثانٌا – للوزٌر منح رجل الشرطة قدما ممتازا لمدة ال تزٌد على ( )6ستة اشهر فً كل رتبة عند تحقق احدى او كلتا الحالتٌن
المنصوص علٌهما فً الفقرتٌن (أ) و(ب) من البند (اوال) من هذه المادة.
ثالثا – للوزٌر منح الضابط الذي ٌجتاز بتفوق وبمعدل ال ٌقل عن ( )%81ثمانٌن من المابة فً الدورات الخاصة بقوى االمن
الداخلً التً ال تقل مدتها عن ثالثة اشهر قدما ممتازا ٌعادل مدة الدورة.
رابعا – ٌحسب القدم الممتاز المنصوص علٌه فً البنود (اوال) و(ثانٌا) و (ثالثا) من هذه المادة من المدة المحددة للترقٌة وفً حالة
عدم االستفادة منه ٌدور الى الرتبة التالٌة.
خامسا – للوزٌر منح مدة ( )7ثالثة اشهر الكمال نقص المدة االصغرٌة للترقٌة.
المادة  -64-استثناء من احكام البند (رابعا) من المادة ( )67من هذا القانون ٌرتب الشكر والتقدٌر الموجه من ربٌس الجمهورٌة او
ربٌس مجلس الوزراء الى رجل الشرطة قدما مدته ( )6ستة اشهر.
المادة ٌ -65-منح الضابط االختصاصً قدما لمدة ( )6سنة واحدة عند حصوله على شهادة الماجستٌر او ما ٌعادلها وٌمنح قدما لمدة
( )1سنتٌن عند حصوله على شهادة الدكتوراه او ما ٌعادلها.
المادة  -66-اوال -للوزٌر احالة الضابط على قابمة نصف الراتب استنادا الى التقارٌر المرفوعة بحقه من آمرٌه بالتسلسل فً احدى
الحالتٌن االتٌتٌن:-
أ – عدم كفاءته.

ب -عدم التقٌد بآداب وضوابط الخدمة.
ثانٌا – ال ٌجوز بقاء الضابط فً قابمة نصف الراتب اكثر من ( )6سنة واحدة وتتحتم احالته الى التقاعد عند انتهاء هذه المدة فً
حالة عدم رفع العقوبة.
ثالثا – ٌستحق الضابط المحال على قابمة نصف الراتب  ،نصف راتبه فً الخدمة.
رابعا – اذا احٌل الضابط الى قابمة نصف الراتب تطرح مدة بقابه فٌها من قدمه فً المرة االولى وضعفها فً المرة الثانٌة وٌحال
الى التقاعد فً المرة الثالثة.
خامسا – ٌبقى الضابط المحال على قابمة نصف الراتب بالخدمة خاضعا الحكام القوانٌن واالنظمة والتعلٌمات واالوامر الخاصة
بقوى االمن الداخلً.
سادسا – للوزٌر رقع العقوبة بحق الضابط بناء على تقارٌر مرفوعة من آمري الضابط خالل مدة احالته الى قابمة نصف الراتب
تتضمن حسن كفاءته والتزامه باداب الخدمة وضوابطها.
المادة  -67-تإجل ترقٌة الضابط الى جدول الترقٌة الالحق اذا عوقب بعقوبة انضباطٌة واحدة من الوزٌر او خمس عقوبات
انضباطٌة من آمري الضبط بتوصٌة من لجنة تحقٌقٌة تشكل لهذا الغرض او اذا حكم علٌه من محكمة مختصة باستثناء عقوبة
الغرامة فً المخالفات.
المادة  -68-اوالٌ -جوز اعادة تعٌٌن الضابط  ،الذي توافرت فٌه شروط التعٌٌن وتوفر المالك بذات رتبته اذا كانت هناك حاجة الى
خدمته فً قوى االمن الداخلً وتكون االعادة بمقترح من الوزٌر وبامر دٌوانً من ربٌس مجلس الوزراء ما لم ٌرد نص فً هذا
القانون بخالف ذلك.
ثانٌا – للوزٌر ان ٌقترح استثناء من ٌعاد الى الخدمة من شرط العمر بما ال ٌتعارض واحكام البند (اوال) من المادة ( )75من هذا
القانون اذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك.

الفصل الثالث
خدمة المنتسبٌن

المادة ٌ -69-عٌن المنتسب وٌرقى وٌنقل وٌبدل صنفه بذات رتبته وتقبل استقالته وٌحال الى التقاعد وٌعاد الى الخدمة وفقا الحكام
القانون بقرار من الوزٌر او من ٌخوله.
المادة ٌ -11-عٌن المنتسب وفقا للشروط االتٌة:-
اوال -ان ٌكون عراقٌا ومن ابوٌن عراقٌٌن.
ثانٌا -ان ال ٌقل عمره عن ( )68ثمانً عشرة سنة وال ٌزٌد على ( )75خمس وثالثٌن سنة فً الصنوف الفنٌة وال ٌقل عن ()67
سبع عشرة سنة و الٌزٌد على ( )75خمس وثالثٌن سنة فً الصنوف االخرى.
ثالثا -ان ٌكون قوٌم االخالق وحسن السمعة والسلوك.
رابعا -ان ٌكون مستوفٌا شروط اللٌاقة البدنٌة والسالمة الصحٌة.
خامسا -غٌر محكوم علٌه بجناٌة غٌر سٌاسٌة او جنحة مخلة بالشرف او جرٌمة ارهابٌة والجرابم الماسة بامن الدولة الداخلً
والخارجً.

سادسا -ان ٌكون حاصال على شهادة الدراسة االبتدابٌة فً االقل.
المادة -16-اوال -تكون رتب المنتسبٌن ومدد ترقٌتهم كاالتً:-

الرتبة مدة الترقٌة
شرطً – شرطً اول ( )6سنة واحدة
شرطً اول – نابب عرٌف ( )1سنتان
نابب عرٌف  -عرٌف ( )7ثالث سنوات
عرٌف – رأس عرفاء ( )7ثالث سنوات
رأس عرفاء – مفوض درجة ثامنة ( )7ثالث سنوات
مفوض درجة ثامنة – مفوض درجة سابعة ( )7ثالث سنوات
مفوض درجة سابعة – مفوض درجة سادسة ( )7ثالث سنوات
مفوض درجة سادسة – مفوض درجة خامسة ( )7ثالث سنوات
مفوض درجة خامسة – مفوض درجة رابعة ( )7ثالث سنوات
مفوض درجة رابعة – مفوض درجة ثالثة ( )7ثالث سنوات
مفوض درجة ثالثة – مفوض درجة ثانٌة ( )7ثالث سنوات
مفوض درجة ثانٌة – مفوض درجة اولى ( )7ثالث سنوات

ثانٌاٌ -منح من ٌعٌن فً قوى االمن الداخلً رتبة شرطً بعد نجاحه فً دورة تدرٌبٌة وٌجوز منحه رتبة او رتبتٌن اعلى من رتبة
شرطً بعد نجاحه فً الدورات او المدارس الخاصة بقوى االمن الداخلً وٌعد شرطٌا الغراض تطبٌق احكام هذا القانون خالل مدة
الدورة وٌنظم ذلك بتعلٌمات ٌصدرها الوزٌر.
ثالثا  -أ -للوزٌر منح المنتسب قدما ممتازا لمدة ال تزٌد على ( )1سنتٌن اذا ابدى اثناء الحرب او الحركات الفعلٌة شجاعة فابقة او
قام بعمل بطولً مشرف اثناء اداء الواجب.
ب – للوزٌر منح المنتسب الذي ٌجتاز احدى الدورات الخاصة بقوى االمن الداخلً التً ال تقل مدتها عن ( )7ثالثة اشهر بتفوق
قدما ممتازا لمدة ال تزٌد على مدة الدورة.
ج – فً حالة ترقٌة المنتسب وفقا للفقرة (ب) من هذا البند تحتسب له المدة التً قضاها فً رتبته السابقة بمثابة قدم ممتاز فً الرتبة
التً رقً الٌها.
المادة -11-اوالٌ -جوز اعادة تعٌٌن المنتسب الذي توافرت فٌه شروط التعٌٌن الى الخدمة بذات رتبته اذا كانت هناك حاجة الى
خدمته فً قوى االمن الداخلً.
ثانٌا -للوزٌر ان ٌستثنً من ٌعاد الى الخدمة من شرط العمر بما ال ٌتعارض واحكام البند (اوال) من المادة ( )75من هذا القانون اذا
اقتضت مصلحة الخدمة ذلك.

المادةٌ -17-شترط فً ترقٌة المنتسب ما ٌاتً:
اوال -ان ٌكون قد امضى فً الخدمة المدة المنصوص علٌها فً البند (اوال) من المادة ( )16من هذا القانون.
ثانٌا -ان ٌكون مشهودا له باالخالص والكفاءة من آمرٌه بالتسلسل.
ثالثا – اجتاز االختبارات والدورات المقررة للترقٌة الى الرتبة االعلى من رتبته.
المادة  -14-استثناء من احكام هذا القانون ٌجوز باقتراح من الوزٌر وبموافقة ربٌس مجلس الوزراء منح المنتسب الشهٌد او الجرٌح
الذي ٌصاب بعجز كلً رتبة مالزم.
المادة  -15-تإجل ترقٌة المنتسب الى جدول الترقٌة الالحق فً احدى الحالتٌن االتٌتٌن:-
اوال – اذا عرقب بعقوبة انضباطٌة من الوزٌر او اذا عوقب باكثر من ثالث عقوبات انضباطٌة من آمري الضبط.
ثانٌا – اذا حكم علٌه من محكمة مختصة باٌة عقوبة باستثناء عقوبة الغرامة فً المخالفات.

الفصل الرابع
االجازات

الفرع االول
االجازة االعتٌادٌة

المادة -16-اوال ٌ -ستحق رجل الشرطة اجازة اعتٌادٌة براتب بمعدل ٌوم واحد عن كل ( )61عشرة اٌام من مدة خدمته.
ثانٌاٌ -جوز تراكم االجازات االعتٌادٌة المنصوص علٌها فً البند (اوال) من هذه المادة لرجل الشرطة طول مدة خدمته بما ال ٌزٌد
على ( )681مبة وثمانٌن ٌوما.
المادة ٌ -17-لتزم رجل الشرطة بان ٌتمتع سنوٌا بما ال ٌقل عن ( )65خمسة عشر ٌوما متصلة من استحقاقه لالجازات االعتٌادٌة اال
اذا اقتضت المصلحة العامة خالف ذلك.
المادة -18-اوال -تمنح االجازة االعتٌادٌة بطلب تحرٌري وال ٌجوز االمتناع عن منح االجازة بسبب مقتضٌات المصلحة العامة مدة
تزٌد على ( )61ستٌن ٌوما من تارٌخ تقدٌم الطلب االول.
ثانٌاٌ -منح رجل الشرطة اجازة اعتٌادٌة ال تزٌد عن ( )611مبة وعشرٌن ٌوما براتب بما ال ٌتجاوز عن استحقاقه المتراكم من
االجازات خالل مدة خدمته.
ثالثا – ٌجوز منح رجل الشرطة اجازة اعتٌادٌة بدون راتب لمدة ال تتجاوز ( )1سنتٌن خالل مدة خدمته.
المادة ٌ -19-ستحق رجل الشرطة المنتهٌة خدمته الي سبب كان رواتب االجازات االعتٌادٌة المتراكمة له على ان ال تزٌد مدتها
على ( )681مبة وثمانٌن ٌوما وتصرف مبالغ تلك االجازات على اساس الراتب والمخصصات التً كان ٌتقاضاها قبل انفكاكه
وتحتسب هذه االجازات خدمة الغراض التقاعد.
المادة -71-اوال -تسترد من رجل الشرطة المعاد للخدمة قبل انتهاء مدة االجازة االعتٌادٌة المتراكمة الرواتب المستحقة عن المدة
الباقٌة من االجازة وتضاف مدة االجازة االعتٌادٌة المتراكمة التً استردت رواتبها الى رصٌده من االجازت االعتٌادٌة.

ثانٌا -اذا اعٌد المحال الى التقاعد الى الخدمة ثانٌة فال ٌجوز ان تزٌد مدة االجازات المتراكمة التً تصرف له رواتبها عند احالته الى
التقاعد على ما ٌستحقه فٌما لو كان مستمرا فً الخدمة بما فً ذلك ما تم صرفه له باي حال من االحوال على ( )681مبة وثمانٌن
ٌوما عن مجموع خدمته.
ثالثا -تستقطع رواتب االجازات المتراكمة دفعة واحدة او اقساطا من الرواتب التً ٌستحقها بعد االعادة.

الفرع الثانً
االجازة الخاصة

المادة  -76-تستحق المرأة (ضابطا او منتسبا) فً قوى االمن الداخلً االجازات التالٌة براتب تام وفقا لما هو منصوص علٌه فً
قانون الخدمة المدنٌة رقم ( )14لسنة  6961وكما ٌاتً:-
اوال – اجازة حمل ووالدة.
ثانٌا -اجازة امومة.
ثالثا – اجازة عدة للمتوفً عنها زوجها لمدة ( )671مبة وثالثٌن ٌوما.
المادة  -71-اوال -للوزٌر منح رجل الشرطة االجازات االتٌة براتب تام:
أ -اجازة اداء فرٌضة الحج لمدة ( )71ثالثٌن ٌوما براتب تام ولمرة واحدة خالل خدمته.
ب -اجازة اداء العمرة لمدة ( )65خمسة عشر ٌوما.
ج -اجازة زواج لمدة ( )61عشرة اٌام براتب تام.
د-اجازة خارج العراق
هـ  -اجازة لمدة ( )7سبعة اٌام عن كل ( )7ثالثة اشهر خدمة غٌر قابلة للتدوٌر لرجل الشرطة الذي ٌعمل فً ظروف عمل شاقة او
ضارة او فً مناطق نابٌة.
ثانٌا  -تحدد بتعلٌمات ٌصدرها الوزٌر شروط منح االجازة المنصوص علٌها فً الفقرتٌن (د) و(هـ) من البند (اوال) من هذه المادة.
المادة -77-اوال – ٌستحق رجل الشرطة رواتبه كاملة طوال مدة بقابه فً المستشفى اذا كان مرضه ناشبا عن الخدمة او من جرابها
.
ثانٌا – ٌستحق رجل الشرطة رواتبه كاملة طوال مدة بقابه فً المستشفى لمدة اقصاها (ٌ )611وما اذا كان مرضه غٌر ناشا عن
الخدمة او من جرابها.
ثالثا – اذا اصٌب رجل الشرطة بمرض او جرح او كسر ناشا عن الخدمة فٌجوز منحه اجازة مرضٌة مدة التزٌد على ( )6سنة
واحدة براتب تام فضال عن المدة التً ٌقضٌها فً المستشفى.
رابعا –اذا اصٌب رجل الشرطة بمرض غٌر ناشا عن الخدمة فٌجوز منحه كل مرة اجازة مرضٌة لمدة ال تزٌد على ( )6ستة
اشهر براتب تام وللمدة نفسها بنصف راتب فضال عن المدة التً ٌقضٌها فً المستشفى.
خامسا –تعد اجازة المرضٌة لرجل الشرطة المصاب بمرض معد او بمرض ال ٌرجى شفاإه غٌر ناشا عن الخدمة براتب تام لمدة
اقصاها ( )6سنة واحدة فضال على مدة مكوثه فً المستشفى.

سادسا – اذا لم ٌشف المرٌض المنصوص علٌه فً البنود (اوال ) و(ثانٌا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) من هذه المادة بعد استفاد
اجازاته االعتٌادٌة والمرضٌة المنصوص علٌها فً هذا القانون ٌحال الى التقاعد بناء على تقرٌر طبً صادر عن اللجنة الطبٌة
وتحتسب الخدمة ( )65خمس عشرة سنة الغراض التقاعد اذا كانت خدمته تقل عن ذلك.
المادة ٌ -74-عالج رجل الشرطة او الذي احٌل الى التقاعد بعد  1117 / 4 / 9داخل العراق فً المستشفٌات والمإسسات الصحٌة
على نفقة الدولة وتجوز معالجته خارج العراق على نفقة الدولة عند تعذر معالجته فً داخل العراق بتوصٌة من اللجنة الطبٌة
وبموافقة الوزٌر.

الفصل الخامس
االحالة الى التقاعد

المادة -75-اوال -تتحتم احالة رجل الشرطة الى التقاعد عند اكماله السن القانونٌة البالغة ()67الثالثة والستون من العمر مهما كانت
مدة خدمته.
ثانٌا -لربٌس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزٌر تمدٌد خدمة بالغً السن القانونٌة من الضباط لمدة (سنة) واحدة قابلة
للتجدٌد مرة واحدة وفقا لمقتضٌات المصلحة العامة
ثالثا –للوزٌر ان ٌمدد خدمة المنتسب عندما تقتضً المصلحة العامة ذلك على ان التتجاوز مدة التمدٌد فً جمٌع الحاالت على ()7
ثالث سنوات عن السن القانونٌة المنصوص علٌه فً البند (اوال) من هذه المادة.
المادة -76اوالٌ -جوز احالة رجل الشرطة الى التقاعد فً احدى الحاالت االتٌة
أ – بناء على طلبه السباب معقولة على ان التقل مدة خدمته عن ( )65خمس عشرة سنة.
ب -اذا كان فابضا على المالك.
ج -عند ثبوت عدم كفاءته من قبل لجنة تشكل لذلك.
د  -عند ثبوت عدم تقٌده بآداب وضوابط الخدمة من قبل اللجنة.
هـ  -اذا لم ٌشف بعد انتهاء اجازته المرضٌة او اذا تقرر طبٌا اثناءها عدم صالحٌته للخدمة وفقا الحكام هذا القانون.
ثانٌا –تحدد بتعلٌمات الحاالت المنصوص علٌها فً الفقرات (ب) و(ج) و(د) من البند (اوال) من هذه المادة.
المادة ٌ-77-عتمد فً تحدٌد عمر رجل الشرطة لغرض احالته الى التقاعد تارٌخ مٌالده المثبت فً وثٌقة هوٌة االحوال المدنٌة
المدونة فً سجالت قوى االمن الداخلً عند بداٌة خدمته.
المادة -78-تحدد بتعلٌمات حاالت انفكاك رجل الشرطة من الوظٌفة فً اجهزة قوى االمن الداخلً.
المادة -79-اوال -لرجل الشرطة ان ٌستقٌل من وظٌفته بطلب تحرٌري ٌقدمه الى الوزٌر او من ٌخوله.

ثانٌا –على الوزٌر او من ٌخوله البت فً طلب االستقالة خالل ( )71ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تسجٌل الطلب فً مكتبه وتعد االستقالة
مقبولة بحكم القانون بانتهاء تلك المدة.
ثالثاٌ-كون قرار الوزٌر او من ٌخوله برفض طلب االستقالة مسببا.

رابعا – ال ٌجوز قبول االستقالة فً حاالت الحرب او عند اعالن حالة الطوارئ او االضطرابات االمنٌة او اثناء التحقٌق والمحاكمة
ولحٌن زوالها او البت نهابٌا فً االتهام المنسوب للمستقٌل.
خامسا – اذا طلب رجل الشرطة االستقالة قبل اكماله مدة ( )6ست سنوات للضباط والمفوضٌن ومدة ( )1سنتان لضابط الصف
والشرطً علٌه ان ٌإدي الى الوزارة جمٌع ما انفقته على تعلٌمه وتدرٌبه فً الدورات والمدارس والكلٌات فً العراق وخارجه عدا
الراتب الكامل.
سادسا – لرجل الشرطة العدول عن طلب االستقالة قبل صدور قرار الوزٌر او من ٌخوله بقبولها بطلب تحرٌري ٌقدمه الٌه.
سابعاٌ -منح رجل الشرطة المستقٌل الحقوق التقاعدٌة (الراتب التقاعدي او المكافؤة التقاعدٌة ) اذا اكمل خدمته وفقا الستحقاقه
بموجب القانون وله االحتفاظ برصٌده من االجازات االعتٌادٌة المتراكمة قبل االستقالة التً ال تزٌد على ( )681مبة وثمانٌن ٌوما.
المادة -41-اوال-عند فقدان او احتجاز رجل الشرطة ٌصرف راتبه الكامل لمن ٌعٌلهم شرعا حتى ٌعود او تثبت وفاته.
ثانٌا ٌوقف صرف راتب المفقود او المحتجز وٌصفى لخلفه حقوقهم التقاعدٌة فً احدى الحالتٌن االتٌتٌن:-
أ /عند ثبوت وفاته وابتداء من تارٌخ ثبوتها.
ب /بعد مضً سنتٌن على فقدانه او احتجازه اذا لم ٌثبت وجوده على قٌد الحٌاة.
ثالثا –ٌوقف صرف الحقوق التقاعدٌة للمستحقٌن من خلف المفقود او المحتجز اذا ثبت وجوده على قٌد الحٌاة وتجدد معاملته
التقاعدٌة وفقا الحكام البند (اوال) من هذه المادة والٌرجع على الخلف بما تقاضوه.
رابعا – اذا عاد المفقود او المحتجز بعد اكثر من ( )1سنتٌن على فقدانه او احتجازه فتتم اعادته الى الخدمة اذا ثبت بتقرٌر طبً انه
مازال صالحا لها وبخالف ذلك تستمر احالته الى التقاعد وتعدل الحقوق التقاعدٌة
خامسا –ان ثبت فقدان رجل الشرطة او احتجازه كان بسبب تقصٌره او سوء نٌته فٌحال الى التقاعد وتتخذ االجراءات القانونٌة بحقه
.
سادسا -تعد مدة فقدان رجل الشرطة او احتجازه خدمة فً قوى االمن الداخلً مع مراعاة احكام البند (خامسا) من هذه المادة وتستمر
ترقٌته الى الرتبة االعلى عندما ٌحٌن موعد استحقاقه لها دون التقٌد بالشروط االخرى.
سابعا – تطبق االحكام الخاصة بالمفقود على رجل الشرطة الشهٌد الذي ٌثبت وجوده على قٌد الحٌاة.

الفصل السادس
الحقوق التقاعدٌة

المادة  -46-اوال – ٌستحق رجل الشرطة المحال الى التقاعد راتبا تقاعدٌا اذا كانت له خدمة تقاعدٌة قدرها ( )65خمس عشرة سنة
فاكثر اما اذا كانت خدمته التقاعدٌة اقل من ذلك فٌمنح مكافؤة تقاعدٌة اال فٌما ٌرد به نص خاص فً القانون.
ثانٌا –تكون التوقٌفات التقاعدٌة لرجل الشرطة وفقا للتعلٌمات الصادرة عن وزارة المالٌة.
المادة  -41-تحتسب لرجل الشرطة خدمة تقاعدٌة
اوال –مدة خدمته فً قوى االمن الداخلً.
ثانٌا – مدة مماثلة لمدة خدمته التً قضاها فً الحرب او فً منطقة الحركات التً تحدد المقرات والقطعات المشتركة فٌها بامر من
ربٌس مجلس الوزراء.

ثالثا –مدة الدراسة فً كلٌات قوى االمن الداخلً والكلٌات العسكرٌة اذا تم دفع التوقٌفات التقاعدٌة عنها.
رابعا –مدة الخدمة التقاعدٌة السابقة لخدمته فً قوى االمن الداخلً.
خامسا -مدة اجازاته االعتٌادٌة المتراكمة فٌما الٌزٌد على ( )681مبة وثمانٌن ٌوما.
المادة  -47-التحتسب خدمة تقاعدٌة لرجل الشرطة المدد االتٌة
اوال – خدمته التً اداها وهو دون ( )66السادسة عشرة من عمرهقبل نفاذ هذا القانون.
ثانٌا – اجازته بدون راتب.
ثالثا – مدة الحبس او السجن التً قضاها تنفٌذا لحكم بات.
رابعا -احالته الى قابمة نصف الراتب.
المادة-44-اوال – تحتسب الحقوق التقاعدٌة ( الراتب التقاعدي والمكافؤة التقاعدٌة ) لرجل الشرطة او خلفه وفقا الحكام قانون التقاعد
الموحد رقم ( )17لسنة  1116المعدل باستثناء ما ورد باحكام هذا القانون.
ثانٌا –ٌصرف الراتب التقاعدي لرجل الشرطة عند احالته الى التقاعد بعد اكمال السن القانونٌة المنصوص علٌها فً هذا القانون.
ثالثا – ٌعاد احتساب الراتب التقاعدي لرجل الشرطة او خلفه الذي احٌل الى التقاعد قبل صدور هذا القانون ولخلف الشهٌد الذي
استشهد قبل  1117/4/9على اساس راتب الرتبة المقررة بموجب احكام البند (ثانٌا) من المادة ( )8من هذا القانون على ان الٌقل
عن الراتب التقاعدي الذي كان ٌتقاضاه قبل صدور هذا القانون.
المادة  -45-اذا احٌل رجل الشرطة الى التقاعد تدفع له مكافؤة نهاٌة الخدمة تعادل راتبه الكامل لمدة ( )6سنة واحدة ولمرة واحدة
فقط فضال عما ما ٌستحقه من راتب تقاعدي على ان التقل خدمته التقاعدٌة عن ( )65خمسة عشر سنة.
المادة  -46-اذا احٌل رجل الشرطة الى التقاعد السباب صحٌة لعدم صالحٌته للخدمة السباب غٌر ناجمة عن الخدمة والبسببها ولم
تكن له ٌد بحدوثها تحتسب مدة خدمته التقاعدٌة ( )65خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك
المادة  -47-اوال –اذا توفً رجل الشرطة او المتقاعد تنتقل حقوقه التقاعدٌة ومخصصاته العابلٌة وما ٌكون مستحقا له عن خدمته
الى خلفه وفقا لما هو منصوص علٌه فً هذا القانون.
ثانٌا –اذا توفً رجل الشرطة اثناء الخدمة لسبب غٌر ناتج عنها ٌستحق خلفه راتبا تقاعدٌا وفقا الحكام هذا القانون علىان تحتسب
خدمته الغراض التقاعد ( )65خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك مع مراعاة احكام البند (اوال) من هذه المادة.
ثالثا ـ التعد الوفاة حاصلة اثناء الخدمة الغراض تطبٌق هذه المادة اذا وقعت فً حالتً الغٌاب غٌر المشروع او الهروب وذلك
بتوصٌة من مجلس تحقٌقً ٌشكل لهذا الغرض
المادة ـ  48ـ الٌجوز الحجز على الراتب التقاعدي اال بموجب قرار قضابً صادر عن محكمة مختصة اكتسب درجة البتات على
وفق النسبة المحددة فٌها عدا دٌن النفقة الشرعٌة

الفصل السابع
تكرٌم التضحٌة اثناء القٌام بالواجب

المادة ـ  49ـ اوال ـ اذا احٌل رجل الشرطة الى التقاعد السباب صحٌة ناجمة عن الخدمة او بسببها ولم ٌكن له ٌد فً حدوثها وكان
عجزه كلٌا فٌمنح راتبا تقاعدٌا وفقا الحكام القانون مع مراعاة ماٌؤتً:

أ ـ تحتسب مدة خدمته التقاعدٌة ( )65خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك
ب ـ ٌضاف الى راتبه التقاعدي المحتسب على وفق احكام الفقرة (أ) من البند (اوال) من هذه المادة نسبة ( )%51خمسٌن فً المبة
من اخر راتب تقاضاه
ثانٌا ـ اذا احٌل رجل الشرطة الى التقاعد السباب صحٌة ناجمة عن الخدمة او بسببها ولم تكن له ٌد فً حدوثها وكان عجزه جزبٌا
ٌمنح راتبا تقاعدٌا وفقا الحكام هذا القانون مع مراعاة ماٌؤتً:
أ ـ تحتسب مدة خدمته التقاعدٌة ( )65خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك
ب ـ ٌضاف الى راتبه التقاعدي المحتسب على وفق الفقرة (أ) من هذا البند نسبة من االضافة المنصوص علٌها فً الفقرة (ب) من
البند (اوال) من هذه المادة تعادل نسبة عجزه.
المادة ـ  51ـ ٌمنح رجل الشرطة المشمول باحكام المادة ( )49من هذا القانون مكافؤة مالٌة بمقدار رواتبه عن سنة كاملة اذا كان
عجزه كلٌا على ان ال تقل المكافؤة عن المبالغ المقررة على وفق القانون وٌمنح نسبة من هذه المكافؤة تعادل نسبة عجزه اذا كان
عجزه جزبٌا
المادة ـ  56ـ اذا قتل رجل الشرطة او توفً بسبب الخدمة ولم تكن له ٌد بذلك فتصفى حقوقه التقاعدٌة وتدفع لخلفه وفقا الحكام البند
(اوال) من المادة ( )49من هذا القانون وتمنح لخلفه المستحقٌن.
المادة ـ  51ـ ٌمنح خلف رجل الشرطة المشمول باحكام المادة ( )56من هذا القانون مكافؤة مالٌة بمقدار رواتب رجل الشرطة
المتوفً عن سنة كاملة
المادة ـ  57ـ اوال /اذا ادت اصابة الجرٌح الى عجزه عجزا جزبٌا عن العمل واحٌل الى التقاعد بسبب ذلك ٌستحق الراتب التقاعدي
على ان تحتسب مدة خدمته التقاعدٌة ( )65خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك
ثانٌاٌ /ضاف الى الراتب التقاعدي المحتسب على وفق احكام البند (اوال) من هذه المادة نسبة من الراتب الذي احتسب على اساسه
الراتب التقاعدي تعادل نسبة عجزه الجزبً
المادة ـ  54ـ اذا ادت اصابة رجل الشرطة الجرٌح الى عجزه كلٌا عن العمل واحٌل الى التقاعد بسبب ذلك فٌمنح راتبا تقاعدٌا على
وفق االسس التً ٌمنح بموجبها خلف الشهٌد
الماة ـ  55ـ اوالٌ :منح خلف الشهٌد راتبا تقاعدٌا وفقا الحكام هذا القانون مع مراعاة ماٌؤتً:
أ ـ ٌحتسب الراتب التقاعدي على اساس راتب رتبتٌن اعلى من رتبة الشهٌد واذا كان فً الرتبة االعلى اثناء استشهاده فٌحتسب على
اساس راتب رتبته مضافا الٌه ضعف الفرق بٌنه وبٌن راتب الرتبة االدنى اما اذا كان فً الرتبة السابقة للرتبة االعلى فٌحتسب على
اساس راتب هذه الرتبة مضافا الٌه الفرق بٌنه وبٌن راتب رتبته
ب ـ تحتسب الخدمة التقاعدٌة للشهٌد ( )65خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك لغرض احتساب الراتب التقاعدي لخلفه
ثانٌا ٌ :ضاف الى الراتب التقاعدي المستحق لخلف الشهٌد على وفق احكام البند (اوال) من هذه المادة نسبة ( )%51خمسٌن فً
المابة من الراتب الذي احتسب له بموجبه الراتب التقاعدي
المادة ـ  56ـ اوال ٌ :منح خلف الشهٌد مكافؤة استشهاد بمقدار رواتب سنة ونصف من راتب الرتبة الذي احتسب بموجبه راتبه
ثانٌاٌ :منح الجرٌح المحال الى التقاعد بسبب عجزه الكلً مكافؤة مالٌة بمقدار رواتب سنة ونصف من راتب الرتبة الذي احتسب
بموجبه راتبه
ثالثاٌ :منح الجرٌح المحال الى التقاعد بسبب عجزه الجزبً نسبة من المكافؤة المالٌة المنصوص علٌها فً البند (ثانٌا) من هذه المادة
تعادل نسبة عجزه الجزبً

المادة ـ  57ـ تسري احكام هذا القانون على من استشهد بعد  1117/4/9من الشرطة او من عد شهٌدا باوامر دٌوانٌة عن ربٌس
مجلس الوزراء او استشهد على ابواب مراكز التطوع فً قوى االمن الداخلً نتٌجة عمل ارهابً على ان ٌحتسب راتبه التقاعدي
ومكافاة االستشهاد على اساس راتب رتبته برتبتٌن اعلى
المادة ـ  58ـ ٌجوز لخلف الشهٌد الجمع بٌن:
اوال  :استحقاقه عن الشهٌد وبٌن الراتب التقاعدي اذا كان متقاعدا فً تارٌخ استشهاد من استحق عنه
ثانٌا :استحقاقه عن الشهٌد وبٌن اي حصة تقاعدٌة استحقها قبل تارٌخ االستشهاد
ثالثاٌ :حجب الراتب التقاعدي عن الوالدٌن المتقاضٌٌن راتبا من الدولة اذا كان للشهٌد زوجة او اطفال وٌحجب الراتب التقاعدي عن
الزوجة اذا كان لدٌها راتب من الدولة
المادة ـ  59ـ ٌستثنى اوالد الشهٌد من شرط المعدل المطلوب للقبول فً المدارس والمعاهد والكلٌات والمراكز المهنٌة الخاصة
بالجٌش والشرطة
المادة ـ  61ـ تكون الوالد الشهٌد عند تساوي الشروط القانونٌة االفضلٌة فٌما ٌؤتً:
اوال :القبول فً المدارس والمعاهد والكلٌات العسكرٌة والشرطة
ثانٌا :االجازات الدراسٌة والزماالت والبعثات الخاصة بقوى االمن الداخلً
ثالثا :الدراسة على نفقة الوزارة
رابعا التوظٌف فً دوابر الوزارة
المادة ـ  66ـ لربٌس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزٌر منح الشهداء او خلفهم اوسمة وانواطا خاصة تخلٌدا لتضحٌاتهم
وبطوالتهم وعرفانا بما قدموه للوطن وقوى االمن الداخلً والشعب من فخر واعتزاز وشرف وتحدد اشكال االوسمة واالنواط
واسماإها ودرجاتها وامتٌازاتها بنظام
المادة ـ  61ـ لربٌس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزٌر ان ٌضٌف الى الحقوق والمكافآت المنصوص علٌها فً هذا القانون
بكل او بعض مما ٌؤتً اذا حصل االستشهاد من خالل عمل بطولً او تضحٌة جسٌمة مشرفة اكسبا الوطن وقوى االمن الداخلً
فخرا واعتزازا اوال زٌادة مدة خدمة الشهٌد نصف خدمته لغرض احتساب الراتب التقاعدي لخلفه
ثانٌا :زٌادة مكافؤة االستشهاد المنصوص علٌها المادة ( )51من هذا القانون بما ٌعادل مبلغ المكافؤة المستحقة
المادة ـ  67ـ اوال :لربٌس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزٌر ووفقا لمقتضٌات المصلحة العامة ان ٌمنح الجرٌح او المحال
الى التقاعد السباب صحٌة ناجمة عن الخدمة او بسببها او المتوفً او خلفه اثناء الخدمة او بسببها كل او بعض الحقوق والمكافآت
واالمتٌازات الخاصة الممنوحة فً هذا القانون للشهٌد ولخلفه
ثانٌا:للوزٌر ان ٌمنح رجل الشرطة الذي ٌصاب من جراء الخدمة او بسببها بمرض او حادث الٌستدعً احالته الى التقاعد مكافؤة
مالٌة ال تزٌد على رواتبه الكاملة لـ( )7ثالثة اشهر
المادة ـ  64ـ تعد حاالت وفاة رجل الشرطة المبٌنة فً ادناه استشهادا لغرض نٌل خلفه المشمولٌن بها الحقوق واالمتٌازات المقررة
للشهداء وفق احكام هذا القانون
اوال :عند قٌام رجل الشرطة بمواجهة االرهابٌٌن والمجرمٌن اثناء عمل التطهٌر التً ٌتواجد فٌها رجل الشرطة.
ثانٌا :تعرض االرهابٌٌن والمجرمٌن للمقرات التً ٌتواجد فٌها رجل الشرطة
ثالثا  :تعرض رجل الشرطة لرصاص زمر االرهابٌٌن والمجرمٌن
رابعا :المصادمات لالرهابٌٌن والمجرمٌن او بسببها او من خالل تعقبهم او القاء القبض علٌهم

خامسا :انفجار سٌارة مفخخة وتعرض رجل الشرطة لها من االرهابٌٌن االنتحارٌٌن
سادسا :بسبب سقوط السقف او الملجؤ او موقع تواجده نتٌجة العتداء جهة معادٌة
سابعا :التعرض لكمٌن اعد من االرهابٌٌن او المجرمٌن او بسببهم
ثامنا :بسبب العمل المعادي اٌا كان مصدره خالل تمتع رجل الشرطة باجازته
تاسعا :انفجار سٌارة محملة بالسالح او الوقود او العتاد التً ٌستقلها رجل الشرطة نتٌجة تعرض االرهابٌٌن او المجرمٌن لها
عاشرا :نتٌجة االغتٌال من االرهابٌٌن بسب صفته الوظٌفٌة او انتسابه الى دوابر قوى االمن الداخلً خارج او اثناء اوقات الدوام
الرسمً
حادي عشر :بسب انطالق رصاصة من سالح رجل شرطة اخر نتٌجة لظروف المصادمات او المواجهات التً تقتضً بوضع
السالح فً حالة رمً ولٌس فً حالة امان.
ثانً عشر :لتعرض رجل الشرطة للحر الشدٌد او البرد القارس او ظروف جوٌة اثناء الخدمة او بسببها
ثالث عشر :المصادمات والمواجهات مع المهربٌن ومخربً االقتصاد الوطنً
رابع عشر :اثناء معالجة القنابر غٌر المنفلقة او العبوات الناسفة او العجالت المفخخة من قبل عناصر معالجتها اثناء الواجب
خامس عشر :بسبب انفجار لغم او عبوة ناسفة او صاروخ او رمانة ٌدوٌة
سادس عشر :فً حالة انقالب العجالت التً تنقل رجل الشرطة وهو فً طرٌقه الجراء مداهمة او اقتحام الوكار المجرمٌن
االرهابٌٌن او عودته منها او اي واجب اخر مكلف به
المادة ـ  65ـ لربٌس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزٌر اعتبار اي حالة غٌر منصوص علٌها فً المادة ( )64من هذا
القانون استشهادا لظروف ومقتضٌات الخدمة ومصلحة قوى االمن الداخلً

الفصل الثامن
المخصصات العابلٌة ومخصصات الخدمة

المادة ـ  66ـ اوالٌ :منح رجل الشرطة مخصصات عابلٌة مقدارها ( )111،71سبعون الف دٌنار عن كل زوجة و( )650111خمسة
عشر الف دٌنار عن كل واحد من اوالده لغاٌة الولد الرابع على ان الٌزٌد على ( )%51خمسٌن من المبة من راتبه
ثانٌاٌ :شترط الستحقاق رجل الشرطة المخصصات المنصوص علٌها فً البند (اوال) من هذه المادة ما ٌؤتً:
أ ـ بالنسبة للزوجة او الزوج :ان الٌكون لها او له راتب من الدولة
ب ـ بالنسبة للولد :ان ٌكون االبن قاصرا او دون سن ( )11اثنتٌن وعشرٌن سنة من العمر اذا كان مستمرا بالدراسة االعدادٌة
و( )16ست وعشرٌن سنة من العمر ومستمرا فً الدراسة الجامعٌة او العلٌا وان ال تكون البنت فً عصمة زوج او لها راتب من
خزٌنة الدولة.
المادة ـ  67ـ اوال ٌ :ستحق رجل الشرطة الذي ٌتزوج بعد نفاذ هذا القانون المخصصات العابلٌة عن الزوجة من تارٌخ تسجٌل عقد
الزواج وٌستحقها عن الولد الذي ٌولد بعد نفاذ هذا القانون من تارٌخ تسجٌل الوالدة.
ثانٌا  :الٌعتد بعد مضً سنة من تارٌخ نفاذ هذا القانون بالزوجٌة او بالبنوة لغرض استحقاق المخصصات العابلٌة اال اذ كان الزواج
والوالدة مسجلٌن فً دابرة االحوال المدنٌة.

المادة –  – 68اوال  :تقطع عن رجل الشرطة المخصصات العابلٌة عن زوجته او اي من اوالده فً احدى الحالتٌن االتٌتٌن:
أ-اذا فقد اي منهم شروط االستحقاق المنصوص علٌها فً البند ( ثانٌا) من المادة (  )67من هذا القانون.
ب-اذا طلقت الزوجة او توفٌت او اذا توفً الولد
ثانٌا ٌ :سري قطع المخصصات وفقا الحكام البند اوال من هذه المادة من تارٌخ فقدان شرط االستحقاق او من تارٌخ الطالق او الوفاة
وتعاد المخصصات المقطوعة اذا زال المانع.
المادة  – 69اوال ٌ /منح رجل الشرطة الذي ٌتزوج الول مرة سلفة زواج تعادل اربعة امثال راتبه وخمسة امثال راتبه اذا كانت
الزوجة ارملة وتسترد منه باربعة اقساط سنوٌة ابتداء من انتهاء السنة الثالثة لزواجه وٌوزع كل قسط منها على اشهر السنة
المستحق فٌها ذلك القسط السنوي.
ثانٌاٌ :عفى رجل الشرطة ،كلما انجب طفال ،من تسدٌد القسط السنوي الذي ٌستحق بعد تارٌخ لوالدة الطفل وٌعفى من تسدٌد السلفة
اذ انجب طفلٌن قبل استحقاق القسط السنوي االول منها وٌعد التوأم ولدٌن لغرض االعفاء.
ثالثا  :تمنح السلفة للزوج او الزوجة اذا كانا فً قوى االمن الداخلً حسب االختٌار
رابعا ٌ :عفى رجل الشرطة من تسدٌد االقساط فً حالة وفاته.

الفصل التاسع
طرق المراجعة والطعن

المادة  – 71اوال – على رجل الشرطة المحال الى التقاعد وعلى من له حقوق من الخلف ان ٌتقدم بطلب حقوقه التقاعدٌة من هٌبة
التقاعد الوطنٌة اما مباشرة او عن طرٌق الوزارة وفقا للقانون.
ثانٌا ٌ :جوز منح سلف للمتقاعد او للمستحق بعد تارٌخ االحالة الى التقاعد او الوفاة على حساب الحقوق التقاعدٌة وٌحدد مبلغ السلفة
وكٌفٌة استردادها بتعلٌمات ٌصدرها الوزٌر.
المادة –  – 76تتولى لجنة تدقٌق قضاٌا المتقاعدٌن المنصوص علٌها فً البند (اوال) من المادة (  )11من قانون التقاعد الموحد رقم
( ) 17لسنة  1116النظر فً االعتراضات المتعلقة بالحقوق التقاعدٌة الناشبة عن تطبٌق احكام هذا القانون.

الفصل العاشر
العقوبات والحرمان من الحقوق التقاعدٌة

المادة ٌ – 71عاقب رجل الشرطة المتقاعد او الخلف الذي ٌخالف احكام هذا القانون على وفق احكام القوانٌن العقابٌة النافذة وتتولى
هٌبة التقاعد الوطنٌة مهمة االخبار وتسجٌل الشكوى ومتابعتها
المادة  – 77اوال ٌ :حرم رجل الشرطة او المتقاعد من جمٌع الحقوق المنصوص علٌها فً هذا القانون فً احدى الحاالت التالٌة:
أ-اذا دخل فً خدمة دولة اجنبٌة من غٌر ان ٌكون مؤذونا بذلك من ربٌس مجلس الوزراء
ب-اذا التحق الى جانب العدو

ج – اذا ثبت عدم والبه للعراق بحكم قضابً بات
ثانٌا  :فً حالة حرمان رجل الشرطة او المتقاعد من الراتب ٌصرف راتبه لمن ٌعٌلهم شرعا اثناء وجوده فً الحبس او السجن او
قٌد تنفٌذ حكم االعدام وٌعاد الراتب له عند اطالق سراحه او لخلفه عند وفاته.
المادة –  – 74اوال  :اذا كلف رجل الشرطة بمنصب وزاري او بؤٌة خدمة مدنٌة ٌعد محاال الى التقاعد ما لم ٌستثن من االحالة
بقرار من ربٌس الوزراء
ثانٌا  :تعد خدمة المستثنً بموجب احكام البند ( اوال) من هذه المادة خدمة فً قوى االمن الداخلً.
المادة _  - 75اذا اعٌد المتقاعد الى الخدمة فتسترد منه المكافؤة التقاعدٌة التً سبق ان تقاضاها لغرض اضافة خدمته الالحقة الى
خدمتة السابقة وٌبدأ االسترداد من تارٌخ االعادة الى الخدمة او بؤقساط شهرٌة تحسم من راتبه الشهري خالل (  )5خمس سنوات اما
اذا توفً الى الخدمة قبل تسدٌد كامل مبلغ المكافاة التقاعدٌة فٌعفى خلفه مما تبقى منها.

الفصل الحادي عشر
احكام عامة وختامٌة

المادة  – 76للوزارة ان توفد رجل الشرطة فً بعثات او زماالت او اجازات دراسٌة الغراض الخدمة ولها تعٌٌن الخرٌجٌن او
التعاقد مع الطالب العراقٌٌن الذٌن ٌدرسون فً العراق او فً خارجه للخدمة فً قوى االمن الداخلً وتحدد بنظام شروط االٌفاد او
التعٌٌن او التعاقد والحقوق وااللتزامات الناشبة عن هذه الحاالت.
المادة  – 77للوزٌر تعوٌض رجل الشرطة والموظف المدنً عما ٌثبت تلفه او فقدانه من امواله الشخصٌة دون تقصٌر منه اثناء قٌام
بالواجب او بسببه بناء على توصٌة مجلس تحقٌقً ٌشكل لهذا الغرض
المادة ٌ – 78منح رجل الشرطة الذي ٌثبت بامتحان الكفاءة انه ٌتقن لغة اجنبٌة او اكثر مكافاة مالٌة تحدد بتعلٌمات ٌصدرها الوزٌر
المادة  – 79اوال تعفى من ضرٌبة الدخل
أ-المخصصات العابلٌة ومخصصات الخدمة ومختلف انواع المكافات التً تمنح لرجل الشرطة اثناء الخدمة او بسببها.
ب-الحقوق التقاعدٌة ،للمتقاعد وكل ما ٌمنح للخلف.
ثانٌا – تسري احكام الفقرة (ب) من البند ( اوال) هذه المادة على المتقاعدٌن والمستحقٌن من الخلف قبل نفاذهذا القانون
المادة  – 81تنظم بتعلٌمات شروط اللٌاقة البدنٌة والصحٌة الواجب توافرها فً المرأة فً قوى االمن الداخلً  .بصفة ضابط او
منتسب
المادة  – 86اوال ٌ :جوز انتداب او انهاء انتداب رجل الشرطة الى خارج قوى االمن الداخلً بقرار من الوزٌر وفقا للقانون.
ثانٌا ٌ :عاد رجل الشرطة المنتدب الى الخدمة فً قوى االمن الداخلً بعد انقضاء مدة انتدابه او عندما تدعوالحاجة الٌه
ثالثا – تعد مدة خدمة المنتدب خارج قوى االمن الداخلً خدمة فٌها
رابعا – تسري على رجل الشرطة المنتدب اثناء انتدابه االحكام العامة لالنتداب
المادة ٌ – 81عامل الموظفون المدنٌون فً الوزارة على اختالف عناوٌهم ودرجاتهم الوظٌفٌة معاملة رجل الشرطة الغراض تطبٌق
االحكام الخاصة بتكرٌم الوفاة اثناء الواجب او بسببه وتكرٌم الجرحى والشهداء المنصوص علٌها فً هذا القانون.

المادة  - 87تسري احكام البند ( ثالثا ) من المادة ( )67والفقرة (ب) من البند ( سابعا) من المادة (  )16من هذا القانون على رجل
الشرطة الذي حصل على بطولة رٌاضٌة عربٌة حتى المركز الثانً او اسٌوٌة حتى المركز الرابع او اولمبٌة او عالمٌة حتى المركز
السادس.
المادة –84
اوال -لربٌس مجلس الوزراء تخوٌل بعض صالحٌاته المنصوص علٌها فً هذا القانون الى الوزٌر
ثانٌا – للوزٌر تخوٌل بعض صالحٌاته المنصوص علٌها فً هذا القانون الى اي من وكالء الوزارة او المدراء العامٌن غٌر
المرتبطٌن بوكٌل وزارة باستثناء الصالحٌات المخولة له شخصٌا.
المادة ٌ – 85حتسب الراتب التقاعدي لرجل الشرطة وفق المادة (  ) 44من هذا القانون للحاالت التالٌة
اوال  :رجل الشرطة المحال الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون
ثانٌا  :رجل الشرطة الذي استشهد على ٌد النظام السابق ولم تحتسب له اي حقوق تقاعدٌة وٌكون لخلف الشهٌد الخٌار بٌن تقاضً
الراتب والحقوق التقاعدٌة المنصوص علٌها بهذا القانون وبٌن الراتب والحقوق التقاعدٌة المنصوص علٌها فً قانون مإسسة
الشهداء رقم ( )7لسنة  1116المعدل او اي قانون اخر.
المادة  – 86تطبق احكام قانون الخدمة المدنٌة رقم ( )14لسنة  6961المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم ( )17لسنة  1116المعدل
وقانون رواتب موظفً الدولة والقطاع العام رقم( )11لسنة  1118او اي قانون ٌحل محلها فٌما لم ٌرد فٌه نص خاص فً هذا
القانون.
المادة ٌ – 87لغى قانون الخدمة والتقاعد لقوى االمن الداخلً رقم ( )6لسنة  6978المعدل وتبقى االنظمة والتعلٌمات واالنظمة
الداخلٌة الصادرة بموجبه نافذة بما ال ٌتعارض واحكام هذا القانون الى حٌن صدور ما ٌحل محلها او ٌلغٌها.
المادة  – 88اوال ٌ :جوز اصدار انظمة وانظمة داخلٌة لتسهٌل تنفٌذ احكام هذا القانون
ثانٌا  :للوزٌر اصدار تعلٌمات لتسهٌل تنفٌذ احكام هذا القانون.
المادة ٌ – 89منع اصدار أي تعلٌمات او اوامر تجبر افراد قوى االمن الداخلً على افعال تتعارض مع المادة ( )1من الدستور.
المادة ٌ – 91نفذ هذا القانون من تارٌخ 1166 / 6 / 6
االسباب الموجبة
نظرا لطبٌعة االعمال والواجبات المناطة برجال الشرطة فً حفظ االمن وتكرٌس حكم القانون وحماٌة المواطنٌن والحفاظ على
ارواحهم وممتلكاتهم والدفاع عنهم فً مختلف الظروف والتصدي للمجرمٌن والعابثٌن فً امن البالد ومنع ارتكاب الجرابم الجنابٌة
واالرهابٌة وما ٌتعرض له رجل الشرطة من مخاطر نتٌجة القٌام بواجباته الٌومٌة بعد اتساع المهام والمسإولٌات المناطة به وبغٌة
تنظٌم خدمته بشكل ٌتناسب مع تلك الواجبات وتحدٌد الشروط والمإهالت التً ٌقتضً ان تتوافر فٌه وقواعد ترقٌته وكٌفٌة احالته
الى التقاعد ومنحه الحقوق التً تساعده فً اداء الواجبات وتحمً خلفه بعد وفاته ومنح الصالحٌات المناسبة لترقٌة من ٌقدم عمال
بطولٌا او ٌدفع خطرا جسٌما من اجل المواطنٌن ولدخول المرأة العراقٌة فً اجهزة قوى االمن الداخلً فقد اصبح من الالزم تنظٌم
ذلك بقواعد تساعد وتسهل االنخراط فً اجهزة قوى االمن الداخلً ،وللظروف االمنٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة التً ٌعٌشها الوطن
فً الوقت الحاضر وبغٌة تؤمٌن جمٌع متطلبات انتقال اجهزة االمن الداخلً الى الدور الموكل الٌها فً حماٌة النظام العام بما ٌتالبم
وحقوق االنسان  .شرع هذا القانون.
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