
  قانون محاكمة الوزراء
  ساري ومحدث ،1952لسنة   35رقم القانون 

  

 التسمیة وبدء العمل 1المادة 
 

 .الرسمیةویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة  )1952محاكمة الوزراء لسنة  (قانونیسمى ھذا القانون 

 الجرائم التي یحاكم الوزراء علیھا  2المادة 

 :وظائفھم تأدیةارتكبوا احدى الجرائم اآلتیة الناتجة عن   إذاالمحاكم النظامیة المختصة في العاصمة   أماملوزراء یحاكم ا

 .العظمىالخیانة  .1

 .السلطةاستعمال  إساءة .2

 .الوظیفةبواجب  األخالل .3

  

 الخیانة العظمى 3المادة 
 

 :اآلتیة األفعالتعد خیانة عظمى 

 .العقوباتالداخلي كما ھي محددة في قانون  أوتقع على امن الدولة الخارجي  الجرائم التي .1

 .الدستور) من 33الفقرة الثانیة من المادة ( أحكاممخالفة  .2

 استعمال السلطة  إساءة 4المادة 

 :اآلتیة األفعالاستعمال السلطة  إساءةتعد 

 .العقوباتجرائم الرشوة المنصوص علیھا في قانون  .1

 .جرائم االختالس واستثمار الوظیفة المنصوص علیھا في قانون العقوبات .2

 .العقوباتبواجب الوظیفة المنصوص علیھا في قانون  واألخاللاستعمال السلطة   إساءةجرائم  .3

 .الدستورمن  111و 15و 13و12و 9الدستور المنصوص علیھا في المواد  أحكاممخالفة اي حكم من  .4

 .خطا جسیمین أو إھمالامنھا لخطر ناشئ عن  أوسالمة الدولة   تعریض .5

 .الدولةغیر داخلة في موازنة   أموالالموافقة على صرف  .6

 بواجب الوظیفة األخالل 5المادة 

 :اآلتیة األفعالبواجب الوظیفة  إخالالتعد 

 .العلنيدولة ولو بالمزاد  ال أمالكشیئاً من  استأجر أوتولیھ الحكم  أثناءالوزراء  أحداشترى  إذا .1

 .لمراقبتھاخاضعة  أوعامة  إلدارةمؤسسة تابعة   أیة أوعامة  إدارة أیةمناقصات تعقدھا  أودخل في تعھدات  إذا .2

 .تعاطى التجارة أووكیالً عنھا  أوشركة  إدارةكان عضواً في مجلس  إذا .3

 سریان قانون العقوبات على الجرائم المذكورة  6المادة 



یعاقب على الجرائم المذكورة في المادة الثالثة من ھذا القانون بالعقوبات المنصوص علیھا في قانون العقوبات ویعاقب على  . 1
 .الشاقة المؤقتة باألشغال) من المادة نفسھا 2الجرائم المنصوص علیھا في الفقرة (

ذا القانون بالعقوبات المنصوص علیھا في من المادة الرابعة من ھ 3-1یعاقب على الجرائم المذكورة في الفقرات  .2
من المادة نفسھا والجرائم المنصوص علیھا  5و4قانون العقوبات ویعاقب على الجرائم المنصوص علیھا في الفقرتین 

 .) من ھذا القانون بعقوبة الحبس مدة ال تتجاوز السنة5في المادة (

 خزینة الدولة أصابغرامة الضرر الذي  7المادة 

خزینة الدولة من جراء   أصابالمادة السابقة تفرض غرامة نقدیة ال تقل عن مقدار الضرر الذي  أحكام عن تطبیق فضالً  . 1
 .ضعفیھ) من ھذا القانون وال تتجاوز 4من المادة ( 5و4المذكورة في الفقرتین  األفعالارتكاب 

 .الدولةتعتبر ھذه الغرامة بمثابة التعویض المدني لصالح  . 2

 المسؤولیة المدنیة للوزراء 8المادة 

 .المدنيالقانون  أحكامالوزراء مسؤولین مدنیاً وفق 

 القانون  أحكامالمكلفون بتنفیذ  9المادة 

 .القانونھذا  أحكامرئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ 
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