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قانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائیة.

تم إضافة فقرة جدیدة إلى المادة ( 57) وأصدرت بالقانون رقم (3) لسنة 1994م

 

قانون رقم (1) لسنة 1991م

بشأن السلطة القضائیة

 

 

باسم الشعب :

رئیس مجلس الرئاسة :

-        بعد اإلطالع على اتفاق إعالن الجمهوریة الیمنیة .

-        وعلى دستور الجمهوریـــة الیمنیـــــة .

-        وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة

(أصدرنا القانون اآلتي نصه)

الباب األول

مادة (1) : القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامه ، والقضاة مستقلون ال سلطان علیهم في قضائهم لغیر القانون ، وال یجوز ألیة جهة وبأیة صورة التدخل في القضایا أو في شأن من
شؤون العدالة ، ویعتبر مثل هذا التدخل جریمة یعاقب علیها القانون ، وال تسقط الدعوى فیها بالتقادم .

مادة (2) : المتقاضون متساوون أمام القضاء مهما كانت صفاتهم وأوضاعهم .

مادة (3) : لغة المحاكم هي اللغة العربیة .

مادة (4) : تصدر األحكام القضائیة بالصیغة التي ینظمها القانون.

مادة (5) : أ - جلسات المحاكم علنیة إّال إذا قررت المحكمة جعلها سریة مراعاة للنظام العام واآلداب .. وفي جمیع األحوال یكون النطق بالحكم في جلسة علنیة .

ب - تكون المرافعات شفویة أو تحریریة إال إذا نص القانون على تحدید أٍي منهما .

مادة (6) : ینظم القانون الرسوم والتأمینات القضائیة ، ویحدد حاالت وشروط تقدیم المساعدة القضائیة .

الباب الثاني

الفصل األول

درجات المحاكم وتشكیالتها واختصاصاتها

مادة (7) : ُتكَّون المحاكـــــم كما یلي :
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1-      المحكمة العلیـــــا .

2-      محاكم االستئناف .

3-      المحاكم االبتدائیة .

مادة (8) : أ - ال یجوز إنشاء محاكم استثنائیة .

ب - یجوز بقرار من مجلس القضاء األعلى بناًء على اقتراح من وزیر العدل إنشاء محاكم قضائیة ابتدائیة متخصصة في المحافظات متى دعت الحاجة إلى ذلك وفقًا للقوانین النافذة .

مادة (9) : المحاكم هي الجهات القضائیة التي تختص بالفصل في جمیع المنازعات والجرائم ، ویبین القانون االختصاص النوعي والمكاني للمحاكم .

 

الفصل الثاني

المحكمــــة العلیــــا

مادة (10) : المحكمة العیا هي أعلى هیئة قضائیة في الجمهوریة ومقرها العاصمة صنعاء .

مادة (11) : تؤلف المحكمة العلیا من رئیس ونائب أو أكثر وعدد كاٍف من القضاة یصدر بتحدید عددهم عند التشكیل وعند اللزوم قرار من وزیر العدل بالتشاور مع رئیس المحكمة بعد
موافقة مجلس القضاء األعلى.

مادة (12) : تمارس المحكمة العلیا المهام التالیة :

1-      الرقابة على دستوریة القوانین واللوائح واألنظمة والقرارات .

2-      الفصل في تنازع االختصاص بین جهات القضاء .

3-      الفصل في الطعون االنتخابیة .

4-      الفصل في الطعون واألحكام النهائیة المكتسبة للدرجة القطعیة في المواد المدنیة والتجاریة والجنائیة واألحوال الشخصیة والمنازعات اإلداریة والدعاوى التأدیبیة .

5-      الرقابة القضائیة على جمیع المحاكم في الجمهوریة .

6-      أیة مهام أخرى بمقتضى القانون .

7-      الفصل بطریق الطعن بالنقض في األحكام النهائیة في الجرائم العسكریة .

8-      محاكمات شاغلي وظائف السلطات العلیا .. مع مراعاة أحكام المادتین (101 ، 111) من الدستور .

مادة (13) : یتولى رئیس المحكمة العلیا المهام التالیة :

 أ-       تسییر المحكمة العلیا وٕادارة شؤونها التنظیمیة واإلداریة والمالیة وتنظیم العمل فیها .

 ب-      اإلشراف التنظیمي على سیر العمل في دوائر المحكمة العلیا .. ویجوز له أن یرأس أي دائرة من دوائرها أو أي هیئة قضائیة في أي دائرة من الدوائر .

 ج-      توجیه منشورات قضائیة عامة لكافة قضاة المحاكم بالمالحظات المستخلصة من خالل التدقیق في القضایا المنظورة أمام المحكمة العلیا، وٕاصدار التوجیهات والقرارات الملزمة
لجمیع المحاكم .

 د-       التحضیر والدعوة النعقاد دورات الجمعیة العمومیة للمحكمة العلیا وترؤس اجتماعاتها .

 ه-       رفع المقترحات والتصورات لدورات الجمعیة العمومیة للمحكمة العلیا ولمجلس القضاء األعلى بشأن تقییم النشاط القضائي للمحاكم .

 و-      منح اإلجازات وفقًا ألحكام هذا القانون لقضاة وموظفي المحكمة العلیا .

 ز-      اتخاذ إجراءات مساءلة موظفي المحكمة العلیا تجاه المخالفات التي ترتكب منهم إخالًال بواجبات وظیفتهم .

مادة (14) : أ - إذا تعذر على رئیس المحكمة العلیا مزاولة مهامه وصالحیاته ألي سبب ینوب عنه النائب األول لرئیس المحكمة العلیا .
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ب - یمارس النائب األول مهام رئیس المحكمة العلیا في حالة غیابه ، وفي حالة غیاب النائب األول یحل محله أقدم النواب .

مادة (15) : یجوز لنواب رئیس المحكمة العلیا ترؤس أٍي من دوائر المحكمة عند الحاجة وبتكلیف من رئیس المحكمة ، مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا القانون .

مادة (16) : أ - تتكون المحكمة العلیا من الدوائر التالیة :

1-      الدائرة الدستوریة .

2-      الدائرة المدنیة .

3-      الدائرة التجاریة .

4-      الدائرة الجزائیة .

5-      دائرة األحوال الشخصیة .

6-      الدائرة اإلداریة .

7-      الدائرة العسكریة .

8-      دائرة فحص الطعون .

ب - یتم تشكیل الدوائر في المحكمة العلیا بقرار یصدره مجلس القضاء األعلى بعد التشاور مع وزیر العدل ورئیس المحكمة العلیا .

مادة (17) : تتألف هیئة الحكم في كل دائرة من دوائر المحكمة العلیا من خمسة قضاة عدا الدائرة الدستوریة فتؤلف من سبعة قضاة ، وتصدر األحكام والقرارات باألغلبیة المطلقة .

مادة (18) : إذا تعذر على أحد رؤساء الدوائر مزاولة مهامه ألي سبب ناب عنه األقدم درجة .

مادة (19) : تفصل الدائرة الدستوریة فیما یلي :

 أ-       الرقابة على دستوریة القوانین واللوائح واألنظمة والقرارات ، وذلك بطریق الفصل في الطعون التي ترفع إلیها بعدم دستوریة القوانین واللوائح واألنظمة والقرارات سواًء عن طریق
الدعوى المبتداة أو الدفع .

 ب-      الفصل في الطعون االنتخابیة .

 ج-      محاكمة المتهمین من شاغلي وظائف السلطات العلیا .

مادة (20) : تفصل الدائرة المدنیة في :

1-      الطعن بطریق النقض في األحكام النهائیة والمكتسبة للدرجة القطعیة والقرارات الصادرة في القضایا المدنیة وفي القضایا األخرى غیر الجزائیة والتجاریة واألحوال الشخصیة
واإلداریة .

2-      تنازع االختصاص بین جهات القضاء إیجابًا كان أم سلبًا .

3-      نقل الدعاوى في القضایا المدنیة وفقًا لقانون المرافعات .

4-      الطلبات األخرى الداخلة في اختصاصها وفقًا للقانون .

مادة (21) : تفصل الدائرة الجزائیة في :

1-      الطعن بطریق النقض في األحكام والقرارات الصادرة في القضایا الجنائیة .

2-      نقل الدعاوى في القضایا الجنائیة .

3-      الطلبات األخرى الداخلة في اختصاصها وفقًا للقانون .

مادة (22) : تفصل الدائرة التجاریة والمالیة في :

1-      الطعن بطریق النقض في األحكام والقرارت الصادرة في القضایا التجاریة والمالیة .



11/25/21, 2:35 PM .قانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائیة

https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11295&print=Y 4/15

2-      نقل الدعاوى في القضایا التجاریة والمالیة .

3-      الطلبات األخرى الداخلة في اختصاصها وفقًا للقانون .

مادة (23) : تفصل دائرة األحوال الشخصیة في :

1-      الطعن بطریق النقض في األحكام والقرارت الصادرة في قضایا األحوال الشخصیة .

2-      نقل الدعاوى في قضایا األحوال الشخصیة .

3-      الطلبات األخرى الداخلة في اختصاصها وفقًا للقانون .

مادة (24) : تفصل الدائرة اإلداریة في :

1-      الطعن بطریق النقض في األحكام والقرارت الصادرة في القضایا اإلداریة .

2-      نقل الدعاوى في القضایا اإلداریة .

3-      الطلبات األخرى الداخلة في اختصاصها وفقًا للقانون .

مادة (25) : تفصل الدائرة العسكریة في :

1-      الطعن بطریق النقض في األحكام النهائیة والمكتسبة للدرجة القطعیة والقرارات الصادرة في القضایا العسكریة .

2-      نقل الدعاوى في الجرائم العسكریة .

3-      الطلبات األخرى الداخلة في اختصاصها وفقًا للقانون .

مادة (26) : تفصل دائرة فحص الطعون في الطعون المقدمة من حیث الشكل واستیفاء الشروط المطلوبة قانونًا .

مادة (27) : أ - تشكل في المحكمة العلیا هیئة قضائیة موسعة تسمى الجمعیة العامة ، وتتكون من رئیس المحكمة ونوابه وقضاة المحكمة العلیا العاملین فیها .

ب - تعقد الجمعیة العامة اجتماعاتها بدعوة من رئیس المحكمة أو من ینوبه أو بناًء على طلب ربع قضاتها على األقل .

ج - یكون االجتماع صحیحًا إذا حضره ثلثا أعضاء المحكمة العلیا ، فإذا لم یتوفر هذا النصاب أعیدت الدعوة خالل أسبوع ، ویكون االنعقاد صحیحًا إذا حضره األغلبیة المطلقة للقضاة
العاملین بالمحكمة .

مادة (28) : یتولى رئیس المحكمة العلیا رئاسة الجمعیة العامة وعند تعذر ذلك ألي سبب یرأسها النائب األول .

مادة (29) : تختص الجمعیة العامة للمحكمة العلیا بما یلي :

 أ-       النظر في الدعاوى التي تحیلها إلیها إحدى دوائر المحكمة إذا رأت هذه الدائرة العدول عن اجتهاد قضائي للمحكمة العلیا .

 ب-      تنظیم سیر العمل في دوائرها المختلفة وأیة مسائل أخرى ینص علیها القانون .

مادة (30) : تتخذ الجمعیة العامة قراراتها باألغلبیة المطلقة ، وعند تساوي األصوات یرجح الجانب الذي منه الرئیس .

مادة (31) : یجوز للجمعیة العامة أن تفوض رئیس المحكمة العلیا في بعض اختصاصاتها التنظیمیة .

مادة (32) : تدعى النیابة العامة كجهاز لإلدعاء العام الجتماعات الجمعیة العامة ممثلة بالنائب العام ولیس له حق التصویت .

مادة (33) : أ - یكون للجمعیة العامة للمحكمة العلیا أمانة سر خاصة بها تتألف من امین سر وعدد من المساعدین .

ب - لكل دائرة من دوائر المحكمة العلیا أمانة سر تتألف من أمین سر وعدد من المساعدین .

مادة (34) : یشكل في المحكمة العلیا مكتب فني یؤلف من رئیس وعدد من األعضاء یعینون بقرار من وزیر العدل بعد موافقة مجلس القضاء األعلى بناًء على ترشیح من رئیس المحكمة
العلیا ، ویلحق به عدد كاف من الفنیین والخبراء والموظفین.

مادة (35) : یتولى المكتب الفني :
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 أ-       استخالص القواعد القضائیة التي تقرها المحكمة العلیا فیما تصدره من قرارات وأحكام بعد عرضها على رئیس الدائرة التي أصدرتها .

 ب-      نشر مجموعات القرارات واألحكام مصنفة ومبوبة مع إیراد خالصة عن المبادىء التي تتضمنها بعد عرضها على الدائرة المختصة .

 ج-      إعداد البحوث والدراسات القانونیة .

مادة (36) : یكون للمحكمة العلیا میزانیة مستقلة وٕادارة للشؤون المالیة واإلداریة تتولى المهام اإلداریة والمالیة للمحكمة العلیا تحت إشراف رئیس المحكمة ، وفقًا ألحكام القانون المالي
وقواعد تنفیذ المیزانیة .

الفصل الثالث

المحاكم االستئنافیة

مادة (37) : تنشأ في كل محافظة محكمة استئنافیة .

مادة (38) : تتألف محكمة االستئناف من رئیس ونائب أو أكثر ومن رؤساء الٌشعب االستئنافیة وقضاتها .

مادة (39) : یحدد بقرار من وزیر العدل بالتشاور مع رئیس المحكمة العلیا وموافقة مجلس القضاء األعلى عدد محاكم االستئناف وُشعبها .

مادة (40) : أ - إذا تعذر على رئیس المحكمة مزاولة مهامه ألي سبب ینوب عنه النائب األول .

ب - إذا تعذر على أحد رؤساء الٌشعب االستئنافیة مزاولة مهامه ألي سبب ناب عنه القاضي األقدم في هذه الدرجة .

مادة (41) : یتولى رئیس محكمة االستئناف تسییر المحكمة وٕادارة شؤونها واإلشراف على انتظام العمل فیها ، ویجوز له أن یفوض صالحیاته إلى النائب األول فالثاني .

مادة (42) : تتألف هیئة الحكم في كل شعبة من شعب محكمة االستئناف من ثالثة قضاة .

مادة (43) : تختص محكمة االستئناف بالفصل في :

1-      القضایا التي أجاز القانون الطعن فیها باالستئناف .

2-      القضایا األخرى التي هي من اختصاصها بمقتضى أي قانون آخر .

الفصل الرابع

المحاكم االبتدائیـــة

مادة (44) : تتألف هیئة الحكم في المحكمة االبتدائیة من قاضي فرد ، ویجوز في حالة توفر عدد كاف من القضاة أن تؤلف من ثالثة قضاة .

مادة (45) : یحدد بقرار من مجلس القضاء األعلى بناًء على اقتراح من وزیر العدل ورئیس المحكمة العلیا عدد المحاكم االبتدائیة ومراكزها ونطاق اختصاصها .

مادة (46) : أ - یرأس المحكمة االبتدائیة قاضي یقوم بتسییرها وٕادارة شؤونها واإلشراف على انتظام العمل فیها.

ب- إذا تعذر على رئیس المحكمة مزاولة مهامه ألي سبب .. ناب عنه في مزاولتها قاضي آخر یكلفه رئیس محكمة االستئناف .

مادة (47) : تكون للمحكمة االبتدائیة الوالیة العامة للنظر في جمیع القضایا .

مادة (48) : أحكام المحكمة االبتدائیة قابلة لالستئناف إال إذا نص القانون على خالف ذلك .

 

الفصل الخامس

محاكــــم األحداث

مادة (49) : تنشأ محاكم ابتدائیة تختص بالنظر في قضایا األحداث ، ینظمها ویحدد تشكیالتها واختصاصاتها واإلجراءات التي تتبع لدیها قانون خاص باألحداث .

الباب الثالث

النیابـــــــة العامـــــة
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مادة (50) : النیابة العامة هیئة قضائیة تمارس االختصاصات المخولة لها قانونًا .

مادة (51) : تتولى النیابة العامة التحقیق واإلحالة في الجرائم وفقًا لإلجراءات المحددة في قانون اإلجراءات الجزائیة .

مادة (52) : یكون مأمورو الضبط القضائي فیما یتعلق بأعمال وظائفهم تابعین للنیابة ، ویحدد قانون اإلجراءات الجزائیة مأموري الضبط القضائي واألحكام المتعلقة بهم .

مادة (53) : تتولى النیابة العامة عند مباشرتها لمهامها الصالحیات المحددة لها وفقًا للقانون ، وباألخص :

 أ-       مراعاة تطبیق القانون .

 ب-      تحریك الدعوى الجنائیة وممارسة إجراءاتها .

 ج-      متابعة تنفیذ األحكام والقرارات الجزائیة .

 د-       إجراء التحقیق في الجرائم وجمع األدلة .

 ه-       إبداء الرأي في الطعن على األحكام والقرارات الجزائیة وغیرها .

 و-      التدخل الوجوبي والجوازي في الحاالت المنصوص علیها في قانون اإلجراءات الجزائیة أو في أي قانون آخر .

 ز-      اإلشراف والتفتیش على مراكز التوقیف والسجون والمؤسسات اإلصالحیة لألحداث للتأكد من مشروعیة الحبس والتوقیف .

مادة (54) : یتبع أعضاء النیابة رؤسائهم بترتیب وظائفهم ، ثم النائب العام ، ثم وزیر العدل .

مادة (55) : النائب العام هو المختص بالدعوى العامة بصفته نائب عن المجتمع یباشرها بنفسه أو بواسطة مساعدین یشاركه فیها أعضاء النیابة العامة إال ما أستثني بنص خاص .

مادة (56) : یسري في حق أعضاء النیابة العامة ذات األحكام المقررة للقضاة في هذا القانون وبخاصة ما یتعلق بشروط التعیین وأحكام النقل والندب والحقوق والواجبات والمحظورات
والحصانة واإلشراف وأحكام التفتیش والتظلم من القرارات والمحاسبة والتأدیب إال ما أستثني بنص خاص .

الباب الرابع

في قضاة المحاكم وأعضاء النیابة العامة

الفصل األول

في تعیین القضاة وأعضاء النیابة العامة

وترقیتهم وأقدمیتهــــــم

مادة (57) : یشترط في من یعین ابتداًء في وظائف السلطة القضائیة ما یلي :

 أ-       أن یكون متمتعًا بجنسیة الجمهوریة الیمنیة ، كامل األهلیة ، خالیًا من العاهات المؤثرة على القضاء .

 ب-      أن ال یقل سنه عن ثالثین عامًا ، وأال یتولى العمل القضائي إال بعد مضي فترة تدریبیة ال تقل عن سنتین في المجال القضائي .

 ج-      أن یكون حائز على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعیة في الشریعة والقانون أو الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهوریة الیمنیة .

 د-       أن یكون محمود السیرة والسلوك حسن السمعة .

 ه-       أال یكون قد حكم علیه قضائیًا في جریمة مخلة بالشرف أو األمانة .

 و-      یستثنى من شرطي الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء وحد السن األدنى من یلتحق بوظائف النیابة العامة

مادة (58) : تحدد وظائف السلطة القضائیة وفقًا لما یلي :

-        مساعـــــــد قاضـــي (ب)         -        مساعد نیابة عامة (ب)

-        مساعـــــــد قاضـــــي (أ)      -        مساعد نیابة عامة  (أ)

-        قاضي محكمة أبتدائیة (ج)  -        وكیل نیابة عامة  (ب)
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-        قاضي محكمة ابتدائیة(ب)   -        وكیل نیابة عامـة  (أ)

-        قاضي محكمة ابتدائیـة (أ) -        رئیس نیابة عامة (ب)

-        قاضي محكمة إستئناف لواء          -        رئیس نیابة عامة  (أ)

-        قاضي بالمحكمــــة العلیـــا  -        محامــــي عــــــــــام

-        نائب رئیس المحكمة العلیا  -        محامي عــــــــام أول

-        رئیس المحكمــــة العلیـــا   -        النائـــب العـــــــــام

مادة (59) : یكون تعیین رئیس المحكمة العلیا ونائبیه وقضاة المحكمة بقرار من رئیس مجلس الرئاسة بناًء على ترشیح من مجلس القضاء األعلى وذلك من بین قائمة أسماء تتولى
هیئة التفتیش القضائي إعدادها للعرض على المجلس مشفوعة بكافة البیانات وتقاریر الكفاءة المتعلقة بمن تشملهم القائمة ، ویتم تشكیل المحكمة العلیا ألول مرة بعد نفاذ هذا القانون

عن طریق اختیار مجلس الرئاسة لمن یتم تعیینهم من بین قضاة المحكمة العلیا والمحاكم االستئنافیة أو ممن عمل سابقًا في المحكمة العلیا أو محاكم االستئناف أو من العاملین في
النیابة العامة أو التدریس الجامعي أو المحاماة .. ومع مراعاة األحكام المثبتة في الفقرتین السابقتین .. یكون التعیین في وظائف السلطة القضائیة األخرى بقرار جمهوري بناًء على

ترشیح وزیر العدل وموافقة مجلس القضاء األعلى عدا مساعدي القضاة فیكون تعیینهم بقرار من وزیر العدل ویكون تعیین أعضاء النیابة العامة بقرار جمهوري بناًء على ترشیح وزیر
العدل وأخذ رأي النائب العام وموافقة مجلس القضاء األعلى عدا مساعدي النیابة فیكون تعیینهم بقرار من وزیر العدل بناًء على ترشیح النائب العام ، وعلى أن یكون تعیین مساعدي

القضاة والنیابة تحت االختبار لمدة عامین ، ویصدر مجلس القضاء األعلى بعد انتهاء مدة االختبار وبعد ثبوت صالحیة المعین قرارًا بتثبیته كمساعد قاضي أو مساعد نیابة ، فإذا ثبت
عدم صالحیته قبل انتهاء هذه الفترة یتعین االستغناء عنه بقرار من مجلس القضاء األعلى .

مادة (60) : یعین النائب العام والمحامي العام األول بقرار من مجلس الرئاسة .

مادة (61) : ال یجوز الترقیة من درجة إال إلى الدرجة التي تلیها مباشرة وبعد انقضاء سنتین على األقل في الدرجة السابقة .

مادة (62) : تكون ترقیة القضاة وأعضاء النیابة العامة على أساس درجة الكفاءة ، وعند التساوي فیها تراعى األقدمیة، وتقرر كفاءة القضاة وأعضاء النیابة العامة من واقع عملهم
وتقاریر التفتیش عنهم .

مادة (63) : تحدد أقدمیة القضاة وأعضاء النیابة العامة والمساعدین اعتبارًا من تاریخ صدور قرار التعیین أو الترقیة ، وٕاذا اشتمل قرار التعیین على أكثر من واحد یراعى األعلى مؤهًال
فاألقدم تخرجًا .

مادة (64) : یجوز إعادة تعیین الذین تركوا العمل في القضاء أو النیابة العامة في نفس الوظیفة التي كانوا یشغلونها قبل تركهم العمل .. مع مراعاة ان یكون المعین مستوفیًا الشروط
الواردة في المادة (57) وتحدد أقدمیته طبقًا للمادة السابقة .

الفصل الثاني

في نقل القضاة وندبهم

مادة (65) : أ - ال یجوز نقل القضاة أو ندبهم إال في األحوال المبینة في هذا القانون .

ب- تصدر حركة تنقالت قضاة المحاكم االستئنافیة بقرار جمهوري بناًء على عرض وزیر العدل بعد التشاور مع رئیس المحكمة العلیا وبعد موافقة مجلس القضاء األعلى .

ج - تصدر حركة تنقالت قضاة المحاكم االبتدائیة بقرار من مجلس القضاء األعلى بناًء على عرض وزیر العدل بالتشاور مع رئیس المحكمة العلیا .

د - في غیر األحوال االستثنائیة التي یقرها مجلس القضاء األعلى .. ال یجوز نقل القاضي من محكمة إلى أخرى إال بعد مرور ثالث سنوات على مباشرته للعمل في هذه المحكمة .

ه - ال یجوز أن یبقى أحد القضاة في محكمة واحدة بغیر نقل ألكثر من خمس سنوات .

و - لوزیر العدل عند الضرورة أن یندب أحد القضاة ولمدة ال تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجدید مدة أخرى مماثلة في الحاالت اآلتیة :

1-      ندب أحد قضاة محاكم االستئناف للعمل في محكمة استئناف أخرى .

2-      ندب أحد قضاة المحاكم االبتدائیة للعمل في محكمة أبتدائیة أخرى .

وفي جمیع األحوال یشترط أن یكون الندب بناًء على طلب الجهة القضائیة المعنیة وٕاخطار مجلس القضاء األعلى بذلك ، ویحتفظ القاضي بوظیفته األصلیة .

مادة (66) : یجوز بقرار جمهوري بناًء على عرض وزیر العدل وموافقة مجلس القضاء األعلى ندب القضاة لشغل وظائف غیر قضائیة بموافقتهم ، ویحتفظ لهم بكافة االمتیازات .
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الفصل الثالث

حقوق وواجبات القضاة

مادة (67) : تحدد المرتبات والبدالت ألعضاء السلطة القضائیة وفقًا للجدول الملحق بهذا القانون ، ویجوز بقرار آخر من رئیس الوزراء بناًء على عرض وزیر العدل منح بدالت أخرى
ألعضاء السلطة القضائیة غیر ما ورد بهذا القانون ، كما أنه یجوز بقرار من مجلس الوزراء تعدیل هذا الجدول وفقًا لما تقتضیه الضرورة لتحسین معیشة الموظفین العمومیین .

مادة (68) : یمنح اعضاء السلطة القضائیة بدل طبیعة عمل أو بدل تحقیق بواقع (30%) إلى (50%) من المرتب األساسي بحسب ظروف وطبیعة العمل والمناطق التي یعملون بها ،
یصدر بتنظیم منحه في إطار حدى النسبة المقررة قرار من وزیر العدل .

مادة (69) : یمنح أعضاء السلطة القضائیة المعینون في المناطق الریفیة بدل ریف بواقع (30%) إلى (60%) من المرتب األساسي ، یصدر بتحدیدها وتحدید نسبة البدل المقرر لها في
إطار الحدین المذكورین قرار من وزیر العدل .

مادة (70) : یمنح اعضاء السلطة القضائیة المعینون في المناطق التي ال یملكون بها مساكن أو التي لم یوفر لهم فیها مسكن من الدولة بدل سكن یصدر بتحدیده قرار من وزیر العدل
بحسب ظروف إیجارات كل منطقة .

مادة (71) : یمنح شاغلوا وظائف السلطة القضائیة بدل تخرج بذات القیمة المقررة لنظرائهم العاملین في الجهاز اإلداري للدولة من خریجي الجامعات وحاملي الشهادات التخصصیة العلیا
.

مادة (72) : یمنح القضاة العالوات الدوریة طبقًا للنظام المقرر بالجدول الملحق بهذا القانون وبما ال یتجاوز نهایة المربوط المقرر لكل وظیفة ، وذلك بعد انقضاء سنة من تاریخ
االلتحاق بالوظیفة ، وتستمر سنویًا طالما ظل عضوًا في السلطة القضائیة ، ویصدر بها قرار من وزیر العدل بعد موافقة مجلس القضاء األعلى .

مادة (73) :للقضاة عطلة قضائیة سنویة شهران ، یكون شهر رمضان المبارك أحدها ،ویحدد الشهر اآلخر بقرار من وزیر العدل بعد موافقة مجلس القضاء األعلى، وال تنظر خالل العطلة
القضائیة إال القضایا المستعجلة.

مادة (74) : ال یرخص للقضاة بإجازات اعتیادیة في غیر العطلة القضائیة إال لمن قام منهم بالعمل خاللها إال إذا كانت لدیه ظروف استثنائیة تبرر ذلك ، ویكون الترخیص للقاضي
بإجازات مرضیة طبقًا ألحكام قانون موظفي الجهاز اإلداري للدولة ، وال یجوز للقاضي أن ینقطع عن عمله بسبب غیر مفاجئ قبل أن یرخص له .

مادة (75) : تنتهي خدمـة القاضي ببلوغــــه ســن خمسة وستین سنة .

مادة (76) : یستحق القاضي معاشًا إذا أتم في الخدمة إثنتي عشرة سنة شمسیة ، فإذا لم یكمل هذه المدة یستحق مكافأة طبقًا ألحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الجهاز
اإلداري للدولة ، وٕاذا بلغت مدة خدمة القاضي عشرین سنة فیستحق معاشًا بمرتب كامل .

مادة (77) : یستحق القاضي معاشًا في حالة الوفاة ، فإذا لم یكمل الحد األدنى الستحقاقه المعاش المشار إلیه في المادة السابقة فإنه یستحق معاشًا كما لو كان مكمًال هذه المدة
ألغراض تسویة المعاش ، ومع ذلك ال یجوز أن یقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذي كان یتقاضاه ، إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة بالمعاش ال تقل عن خمسة عشر سنة .

مادة (78) : تنتهي خدمة القاضي باإلحالة إلى التقاعد إذا لم یستطع القیام بعمله بسبب المرض بعد استنفاذ جمیع إجازاته االعتیادیة والمرضیة المرخص له بها ، ویصدر بذلك قرار
جمهوري بناًء على طلب وزیر العدل وبعد موافقة مجلس القضاء األعلى ، وبعد سماع أقوال القاضي إذا كانت حالته تسمح بذلك ویسوى معاشه في هذه الحالة بما ال یقل عن أربعة

أخماس المرتب الذي كان یتقاضاه .

مادة (79) : ال یترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ، وتعتبر استقالة القاضي مقبولة بعد موافقة مجلس القضاء األعلى ، ویسوى معاشه في هذه الحالة طبقًا
لمدة خدمته المحسوبة في المعاش متى بلغت إثنتي عشرة سنة أو ازدادت على ذلك ، وتصرف له المكافأة المستحقة إذا لم تبلغ مدة خدمته المحسوبة في المعاش إثنتي عشرة سنة طبقًا

ألحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الجهاز اإلداري للدولة .

مادة (80) : یطبق أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الجهاز اإلداري للدولة فیما لم یرد بشأنه نص في هذا القانون ، وبما ال یتعارض مع احكامه .

مادة (81) : یحظر على القضاة مزاولة التجارة ، وال یجوز الجمع بین وظیفة القضاء وأي وظیفة أخرى أو أي عمل ال یتفق مع واجبات القاضي واستقالل وكرامة القضاة .

مادة (82) : كل من یتولى وظیفة من وظائف السلطة القضائیة یجب علیه قبل مباشرته ألعماله أن یقدم كشف بما یملكه من مال وعقار ویراجع من قبل جهة االختصاص في مجلس
القضاء األعلى بصورة سنویة .

مادة (83) : تكون للقضاة حركة قضائیة كل ثالث سنوات تتم فیها ترقیة المستحقین من واقع التفتیش القضائي علیهم ، وال یسقط حق القاضي في الترقیة إال بسبب یشعر به القاضي
المعني بذلك .

مادة (84) : یحظر على القضاة إفشاء سر المداوالت .

مادة (85) : أ - كل من یتولى وظیفة من وظائف السلطة القضائیة یجب علیه قبل مباشرته ألعماله أن یحلف الیمین التالیة :
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(أقسم باهللا العظیم أن أكون متمسكًا بكتاب اهللا وسنة رسوله وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بین الناس بالعدل وأن أحرص على شرف القضاء وعلى مصالح الشعب وأتصرف في كل
أعمالي وفقًا لما تقتضیه واجبات القاضي واهللا على ما أقول شهید)

ب- یحلف رئیس وقضاة المحكمة العلیا والنائب العام أمام رئیس مجلس الرئاسة بحضور وزیر العدل ، أما باقي القضاة فیحلفون أمام رئیس المحكمة العلیا بحضور رئیس وأعضاء إحدى
دوائرها ، كما یؤدي أعضاء النیابة العامة اآلخرون الیمین أمام وزیر العدل بحضور النائب العام .

الفصل الرابع

حصانات القضاة

مادة (86) : القضاة غیر قابلین للعزل من مناصبهم إال إذا كان العزل عقوبة تم توقیعها في دعوى محاسبة بموجب أحكام هذا القانون ، وبمراعاة حكم الفقرة األخیرة من المادة (100) .

مادة (87) : في غیر حالة التلبس .. ال یجوز القبض على القاضي أو حبسه احتیاطیًا إال بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء األعلى ، ویجب على وزیر العدل عند القبض على
القاضي في حالة التلبس أو حبسه أن یرفع األمر فورًا إلى رئیس مجلس القضاء األعلى لیأذن باستمرار حبسه أو یأمر بإخالء سبیله بضمان أو بغیر ضمان .

مادة (88) : ال یجوز رفع الدعوى الجزائیة على القضاة إال بإذن من مجلس القضاء األعلى بناًء على طلب النائب العام، ویعین مجلس القضاء األعلى المحكمة التي تتولى محاكمة
القاضي .

مادة (89) : مع عدم اإلخالل بما للقضاء من استقالل فیما یصدر عنه من أحكام أو قرارات .. یكون لوزیر العدل حق اإلشراف اإلداري والمالي والتنظیمي على جمیع المحاكم والقضاة ،
ولرئیس كل محكمة حق اإلشراف على القضاة التابعین له ، وللنائب العام حق اإلشراف على أعضاء النیابة العامة على ضوء القوانین والقرارات التي تنظم ذلك .

مادة (90) : لرئیس المحكمة حق تنبیه القضاة على ما یقع منهم مخالفًا لواجباتهم أو مقتضیات وظیفتهم بعد سماع أقوالهم ، ویكون التنبیه شفاهًا أو كتابة ، وفي الحالة األخیرة تُبلغ
صورة لوزیر العدل ، وللقاضي أن یعترض على التنبیه الصادر إلیه كتابة من رئیس المحكمة إلى مجلس القضاء األعلى خالل أسبوعین من تاریخ تبلیغه إیاه ، ولمجلس القضاء األعلى أن
یجري تحقیقًا عن الواقعة التي كانت محًال للتنبیه أو یندب لذلك أحد أعضائه أو أحد قضاة المحكمة العلیا في إجراء التحقیق بعد سماع أقوال القاضي ، وللمجلس أن یؤید التنبیه أو یعتبره

كأن لم یكن ، ویبلغ قراره لوزیر العدل ، ولوزیر العدل حق تنبیه رؤساء محاكم استئناف األلویة والمحاكم االبتدائیة بعد سماع أقوالهم ، على أن یكون لهم (إذا كان التنبیه كتابة) حق
االعتراض أمام مجلس القضاء األعلى .. وفي جمیع األحــوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صیرورة التنبیه نهائیًا رفعـت الدعوى التأدیبیة.

مادة (91) : لوزیر العدل تنبیه القضاة كتابة إلى ما یقع منهم من مخالفات لواجباتهم حول مقتضیات وظیفتهم وذلك بعد رد القاضي كتابة على ما هو منسوب إلیه وثبوت مخالفته رغم
ذلك لتلك الواجبات ، وللقاضي أن یتظلم من التنبیه خالل أسبوع من تاریخ إبالغه إلى مجلس القضاء األعلى ، وللمجلس أن یسمع أقوال القاضي ویجري بنفسه أو بواسطة من ینتدبه لذلك

من أعضائه ما یراه الزمًا من أوجه التحقیق ثم یصدر قراره برفض التظلم أو بقبولــه وٕالغاء التنبیه واعتبـاره كأن لم یكن ، ویبلغ قـــراره إلى وزیر العدل .

الفصل الخامس

في التفتیش على أعمال القضاء

الفرع األول

هیئة التفتیش القضائي

مادة (92) : تشكل بوزارة العدل هیئة للتفتیش القضائي من رئیس ونائب وعدد كاٍف من القضاة یختارون من بین قضاة المحاكم ، على أن یكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة ، ویتم ندبهم
بقرار من وزیر العدل بعد موافقة مجلس القضاء األعلى لمدة سنتین على األقل قابلة للتجدید ، على أن یكون رئیسها من بین أعضاء المحكمة العلیا .

مادة (93) : یكون تقدیر كفاءة القاضي بإحدى الدرجات اآلتیة :

(كفوء ، فوق المتوسط ، متوسط ، أقل من متوسط) .

ویجب إجراء التفتیش مرة على األقل كل سنة ، ویجوز أن یكون مفاجئًا في أي وقت ، ویجب إیداع تقریر التفتیش خالل شهرین على األكثر من تاریخ انتهاء التفتیش ، ویخطر القاضي به
خالل أسبوعین على األكثر من تاریخ اإلیداع ، وعلى الهیئة إرسال نسختین أحدهما لرئیس مجلس القضاء األعلى ، واألخرى لوزیر العدل فیما یتعلق باألمور الخاصة بالتفتیش على أعمال

القضاة .

مادة (94) : تختص هیئة التفتیش القضائي بما یلي :

1-      التفتیش على أعمال القضاة وذلك لجمع البیانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفاءتهم ومدى حرصهم على أداء وظیفتهم وٕاعداد البیانات الالزمة عنهم طبقًا لذلك لعرضها على
مجلس القضاء األعلى عند النظر في الحركة القضائیة .

2-      تلقي الشكاوى التي تقدم ضد القضاة .
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3-      مراقبة سیر العمل في المحاكم وتقدیم ما تراه من مقترحات في هذا الشأن لوزیر العدل .

4-      االختصاصات األخرى التي ینص علیها القانون .

مادة (95) : یصدر وزیر العدل بموافقة مجلس القضاء األعلى الئحة التفتیش القضائي تبین فیها القواعد واإلجراءات المتعلقة بعمل الهیئة وٕاجراء تحقیق الشكاوى والتصرف فیها طبقًا
ألحكام هذا القانون .

مادة (96) : یجب على هیئة التفتیش القضائي إحاطة القضاة علمًا بكل ما ُیالحظ عنهم .

مادة (97) : تعد هیئة التفتیش القضائي ملفًا سریًا لكل قاٍض تودع به جمیع األوراق المتعلقة به ، وال یجوز إیداع ورق بهذا الملف تتضمن مأخذ على القاضي دون إطالعه علیها
وتمكینه من الرد وحفظ ذلك الرد ، وال یجوز لغیر القاضي صاحب الشأن ووزیر العدل ومجلس القضاء األعلى اإلطالع على الملف السري .

الفرع الثاني

في التظلمات والطعن في القرارات

الخاصــــة بشؤون القضـــــاة

مادة (98) : یخطر وزیر العدل من تقدر درجة كفاءته من رجال القضاء بمتوسط أو أقل من متوسط بذلك بمجرد انتهاء هیئة التفتیش المختصة من تقدیر كفاءته ، ولمن أخطر الحق في
التظلم من التقدیر في میعاد ثالثین یومًا من تاریخ اإلخطار ، كما یقوم وزیر العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائیة على مجلس القضاء األعلى بثالثین یومًا على األقل بإخطار رجال
القضاء الذین حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائیة بسبب غیر متصل بتقاریــــر الكفاءة التي فصل فیها وفقًا للمادة (100) أو فات میعاد التظلم في المیعاد المنصوص علیه في هذه

المادة .

مادة (99) : یكون التظلم بعریضة تقدم إلى هیئة التفتیش القضائي ، وعلى هذه الهیئة إرسال التظلم عن طریق وزیر العدل إلى مجلس القضاء األعلى خالل خمسة أیام من تاریخ استالم
التظلم .

مادة (100) : یفصل مجلس القضاء األعلى في التظلم بعد اإلطالع على أوراق وسماع أقوال المتظلم ، ویصدر قراره خالل ثالثین یومًا من تاریخ إحالة األوراق إلیه وقبل إجراء الحركة
القضائیة ، ویقوم مجلس القضاء األعلى أیضًا عند نظر مشروع الحركة القضائیة بفحص تقاریر كفاءة المرشحین للترقیة من درجة فوق المتوسط أو كفوء ، وال یجوز له تنزیل التقدیر إلى
درجة أدنى إال بعد إخطار صاحب الشان بكتاب مسجل لسماع أقواله بعد ان تبدي هیئة التفتیش المختصة رأیها مسببًا في اقتراح النزول بالتقدیر ، ویكون قرار مجلس القضاء األعلى في

شأن تقدیر الكفاءة والتظلم منه نهائیًا ، ویخطر صاحب الشأن بكتاب مسجل .

مادة (101) : تختص الدائرة اإلداریة بالمحكمة العلیا دون غیرها بالفصل في الطلبات التي یقدمها القضاة بإلغاء القرارات اإلداریة النهائیة المتعلقة بأي شأن من شؤونهم وذلك عن النقل
والندب متى كان الطلب منصبًا على عیب في الشكل أو مخالفة القوانین واللوائح أو خطأ في تطبیقها أو إساءة استعمال السلطة، كما تختص تلك الدائرة دون غیرها بالفصل في طلبات
التعویض عن تلك القرارات والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء أو لورثتهم ، وال یجوز أن یجلس للفصل في هذه المسائل من كان

عضوًا في المجلس األعلى للقضاء إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه .

مادة (102) : یرفع الطلب بعریضة تودع قلم كتاب المحكمة العلیا تتضمن البیانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحل إقامتهم وموضوع الطلب وبیانًا كافیًا عن الدعوى ، وعلى
الطالب أن یودع مع هذه العریضة صورًا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة المستندات التي تؤید طلبه ومذكرة بأسباب الطلب ، ویعین رئیس الدائرة أحد قضاتها في تحضیر الدعوى

وتهیئتها للمرافعة ، ولــه إصدار القرارات الالزمة لذلك ، وعلى قلم الكتاب إعالن الخصوم بصورة من العریضة مع تكلیفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضیر الدعوى ، وبعد تحضیر
ل رسوم على هذا الطلب . الدعوى یحیلها القاضي المعین إلى جلسة یحددها أمام الدائرة للمرافعة في موضوع العریضة ، وال ُتحصَّ

مادة (103) : یباشر الطالب جمیع اإلجراءات أمـام الدائرة بنفسه وله أن یقدم دفاعه كتابة أو یندب عنه في ذلك كله أحد رجال القضاء من غیر قضاة المحكمة العلیا ، وفیما عدا ما نص
علیه في المادة السابقة .. یرفع الطلب خالل ثالثین یومًا من تاریخ نشر القرار المطعون فیه في الجریدة الرسمیة وٕاعالن صاحب الشأن به أو علمه به علمًا یقینیًا ، وتفصل الدائرة في

هذا بعد أن یتلو القاضي المعین للتحضیر تقریرًا یبین فیه أسباب الطلب والرد علیه ، ویحصر نقط الخالف التي تنازعها الخصوم دون أن یبدي رأیًا فیها ، وبعد سماع أقوال الطالب والنیابة
العامة على أن تكون آخر من یتكلم ، ویجري تحضیر الدعوى والفصل فیها على وجه السرعة ، وتكون األحكام الصادرة فیها نهائیة غیر قابلة للطعن بأي طریقة من طرق الطعن أمام أي

جهة أخرى .

الباب الخامس

الفصل األول

مجلس القضاء األعلى

مادة (104) : یشكل مجلس القضاء األعلى على النحو التالي :

1-      رئیس مجلس الرئاسة       رئیسًا .



11/25/21, 2:35 PM .قانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائیة

https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11295&print=Y 11/15

2-      وزیـــــــــر العــــدل عضوًا .

3-      نائبا رئیس المحكمة العلیا   عضوین.

4-      النائــــــب العــــــام   عضوًا .

5-      نائب رئیس المحكمة العلیا  عضوًا .

6-      نائـــــب وزیــــر العــــدل      عضوًا .

7-      رئیس هیئة التفتیش القضائي         عضوًا .

8-      ثالثة أعضاء یتم تعیینهم بقرار من مجلس الرئاسة ، على أن ال تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة علیا     أعضاء .

مادة (105) : یرأس جلسات المجلس رئیس مجلس الرئاسة ، وفي حالة غیابه یرأس الجلسات من یراه ، وتحدد الالئحة كیفیة إدارة أعمال المجلس الیومیة والدعوة لجلساته ومواعید
انعقادها .

مادة (106) : ال یكون اجتماع مجلس القضاء األعلى صحیحًا إال بحضور أغلبیة أعضائه على األقل ، ویجب أن یكون من بین أعضائه الحاضرین وزیر العدل أو نائبه ورئیس المحكمة
العلیا أو احد نوابه ، وتكون جمیع المداوالت في المجلس سریة وتصدر القرارات بأغلبیة األعضاء الحاضرین ، وعند تساوي األصوات یرجح الجانب الذي منه الرئیس .

مادة (107) : یكون لمجلس القضاء األعلى سكرتاریة خاصة تتولى تدوین المحاضر والدعوة الجتماعات المجلس وٕابالغ الجهات المختصة بقراراته .

مادة (108) : أ - یصدر مجلس القضاء األعلى الئحة لتنظیم أعماله بما في ذلك ما ورد بالمادة (105) من هذا القانون .

ب- تبلغ قرارات المجلس لوزیر العدل ورئیس المحكمة العلیا وكل من یلزم تبلیغه .

الفصل الثاني

صالحیات مجلس القضاء األعلى

مادة (109) : یمارس مجلس القضاء األعلى الصالحیات التالیة :

 أ-       وضع السیاسة العامة لتطویر شؤون القضاء .

 ب-      النظر في جمیع المواضیع التي تعرض على المجلس فیما یتعلق بتعیین القضاة وترقیتهم وعزلهم ومحاسبتهم وتقاعدهم ونقلهم واستقاالتهم على ضوء المواد المنصوص علیها
في هذا القانون .

 ج-      تأدیب القضاة .

 د-       دراسة مشروعات القوانین المتعلقة بالقضاء .

 ه-       النظر في نتائج التفتیش الدوري على أعمال رؤساء وقضاة محاكم االستئناف والمحاكم االبتدائیة لتقدیر درجة كفاءاتهم وتحقیق الشكاوى التي تقدم ضدهم والنظر في الطلبات
التي تقدم منهم والتصرف فیها وفقًا ألحكام الئحة التفتیش القضائي .

 و-      إبداء الرأي في مشروعات میزانیة السلطة القضائیة .

مادة (110) : لمجلس القضاء األعلى أن یطلب ما یراه ضروریًا من البیانات واألوراق من الجهات الحكومیة وغیرها ، وله أن یطلب حضور من یرى االستماع إلیه .

الفصل الثالث

في محاسبة القضاة

وأعضاء النیابة العامة

مادة (111) : 1 - یختص مجلس القضاء األعلى وحده بتأدیب القضاة وأعضاء النیابة العامة عند إخاللهم بواجبات وظیفتهم ، وللمجلس أن یحیل محاسبتهم على مجلس محاسبة
یتكون من ثالثة أعضاء من المجلس أو من ثالثة من القضاة .. ویعد بصفة خاصة إخالًال بواجبات الوظیفة ما یلي :

 أ-       ارتكاب القاضي جریمة مخلة بالشرف أو جریمة الرشوة أو ثبوت تحیَّزه إلى أحد أطراف الدعوى .
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 ب-      تكرار التخلف عن حضور الجلسات دون عذر مقبول .

 ج-      تأخیر البت في الدعاوى .

 د-       عدم تحدید مواعید معینة إلتمام الحكم عند ختام المناقشة .

 ه-       إفشـــــاء سر المداولة .

2 - تقیم هیئة التفتیش القضائي الدعوى التأدیبیة بناًء على طلب وزیر العدل وموافقة مجلس القضاء األعلى .

3 - ال یقدم طلب الدعوى التأدیبیة إال بناًء على تحقیق أولي تتواله هیئة التفتیش القضائي ، ویشترط أن یكون المحقق أعلى درجة من القاضي الذي جرى التحقیق معه .

مادة (112) : مع مراعاة األحكام الواردة في الفقرتین (2 ، 3) من المادة السابقة من هذا القانون .. تقوم هیئة التفتیش القضائي بتهیئة الدعوى للسیر في إجراءاتها عن جمیع الوقائع
المنسوبة إلى القاضي أو بعضها ، ویكلف القاضي بالحضور أمام المجلس خالل شهر من تاریخ علمه بالتكلیف بالحضور لسماع أقواله وتمكینه من الدفاع عن نفسه ، فإن لم یحضر
نظر المجلس الدعوى في غیابه بعد التاكد من صحة إبالغه، أما إذا لم تر وجهًا إلقامة الدعوى رفعت الملف إلى مجلس القضاء األعلى للتصرف فیه وفقًا لما یراه مرفقًا برأي الهیئة .

مادة (113) : على مجلس القضاء األعلى إذا قرر السیر في إجراءات المحاكمة إیقاف القاضي عن مباشرة أعمال وظیفته أو أن یحیله إلى إجازة جبریة مؤقتة ، على أن ال تزید مدة
اإلیقاف أو اإلجازة عن (ثالثة أشهر) وللمجلس الحق في إعادة النظر في قراره هذا في أي وقت .

مادة (114) : تكون جلسات المحاكمة التأدیبیة (سریة) ویجب على مجلس القضاء األعلى سماع دفاع القاضي المقامة ضده الدعوى ، وللقاضي أن یحضر بشخصه أو ان ینیب غیره ،
ولــه أن یقدم دفاعه كتابة ، كما یجب ان یكون الحكم الصادر في الدعوى التأدیبیة مشتمًال على األسباب التي بني علیها ، وأن تتلى أسبابه عند النطق في جلسة (سریة) .

مادة (115) : 1 - العقوبات التأدیبیة التي یجوز توقیعها على القضاة هي :

 أ-       التنبیـــــــــه .

 ب-      اللــــــــــــــوم .

 ج-      اإلنـــــــــــــذار .

 د-       الحرمان من العالوات الدوریة .

 ه-       التوقیف عن العمل أو إعطائه إجازة جبریة مؤقتة ال تتجاوز (ثالثة أشهر).

 و-      تأخیر الترقیة .

 ز-      النقل إلى وظیفة غیر قضائیة .

 ح-      العزل مع استحقاق المعاش أو المكافأة .

2 - یبلغ قرار مجلس القضاء األعلى إلى وزیر العدل بمضمون الحكم الصادر في الدعوى التأدیبیة ، كما یبلغ القاضي المعني بذلك خالل العشرة األیام التالیة لصدوره .

مادة (116) : ال یجوز إقامة الدعوى التأدیبیة أمام مجلس القضاء عن إقامة الدعوى الجنائیة إذا ارتكب القاضي جریمة جنائیة كالرشوة أو االختالس أو خیانة األمانة ، ویعاقب بالعقوبة
المقررة قانونًا .

مادة (117) : تنقضي الدعوى التأدیبیة باستقالة القاضي وقبولها أو بلوغه سن التقاعد ، وال تأثیر للدعوى التادیبیة على الدعوى الجنائیة أو المدنیة عن نفس الواقعة أو الوقائع التي
أقیمت الدعوى بشأنها .

مادة (118) : 1 - ینبغي لمجلس القضاء األعلى في أحوال المساءلة التأدیبیة أو الجزائیة أن یأمر بإیقاف القاضي عن مباشرة أعمال وظیفته أثناء إجراءات التحقیق او المحاسبة أو
المحاكمة ، وذلك من تلقاء نفسه أو بناًء على طلب وزیر العدل أو رئیس المحكمة التي یتبعها القاضي .

2 - ال یترتب على إیقاف القاضي عن عمله بموجب هذا القانون حرمانه من مرتبه مدة اإلیقاف .

مادة (119) : تقدم االستقالة لمجلس القضاء إلقرارها أو رفضها، ویعتبر القاضي مستقیًال من تاریخ تبلیغه قرار مجلس القضاء األعلى بقبول استقالته .

مادة (120) : تخضع مخاصمة القضاة وتنحیتهم وردهم لألحكام المنصوص علیها في القوانین اإلجرائیة النافذة .

الفصل الرابع
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في أعـــوان القضــــاء

مادة (121) : أعوان القضاء هم المحامون والخبراء والكتاب والمحضرون والمترجمون .

مادة (122) : یحدد القانون الشروط الالزم توافرها لالشتغال بالمحاماة ، ویبین حقوق المحامین وواجباتهم وتنظیم محاسبتهم .

مادة (123) : ینظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ، ویحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطریقة محاسبتهم .

 

الباب السادس

موظفــــوا المحاكــــم

الفصل األول

أحكــــــام عامـــــة

مادة (124) : یعین بالمحكمة العلیا وكل محكمة استئناف لواء وكل محكمة ابتدائیة كاتب أول ووكیل له وعدد كاف من الكتاب والمترجمین ، ویعین لكل محكمة محضر اول وعدد كاف من
المحضرین ، ویلحق بكل محكمة عدد كاف من الناسخین والطباعین والحجاب والمراسلین .

مادة (125) : فیما عدا ما نص علیه القانون .. یسري على موظفي المحاكم األحكام العامة لموظفي الجهاز اإلداري للدولة .

مادة (126) : یكون لوزیر العدل بالنسبة لموظفي وزارة العدل والمحاكم ، وكذا النائب العام فیما یخص موظفي جهاز النیابة العامة سلطات وزارة الخدمة المدنیة بالنسبة لموظفي الجهاز
اإلداري للدولة .

 

الفصل الثاني

في التعیین والندب والترقیة

والبدالت واإلجازات لموظفي المحاكم

مادة (127) : یشترط فیمن یعین كاتبًا أو محضرًا أو مترجمًا من موظفي المحاكم أن یكون حاصًال على الثانویة العامة على األقل أو ما یعادلها أو ان تتوافر لدیه إحدى البدائل األخرى
والواردة باشتراطات شغل الوظائف طبقًا ألحكام قانون موظفي الجهاز اإلداري للدولة ، وفي هذه الحالة یتعین أن یجتاز بنجاح االختبار الذي تحدد أحكامه وشروطه بقرار من وزیر العدل ،

ویشترط إضافة إلى ذلك بالنسبة للمترجمین أن یجتازوا بنجاح أمتحانًا تحریریًا في اللغة العربیة وٕاحدى اللغات األجنبیة ، وأن یتضمن قرار وزیر العدل تشكیل لجنة الختبار رئیس قسم
الترجمة بالوزارة ، وتعتبر الدرجة المخصصة لشغل وظیفة بالثانویة العامة طبقًا لقانون موظفي الجهاز اإلداري للدولة هي درجة بدایة التعیین لهذه الوظائف .

مادة (128) : یمنح موظفوا المحاكم والنیابة العامة بدل طبیعة عمل بنسبة تتراوح بین (50% ، 80%) من المرتب األساسي یصدر بتحدیده في إطار الحدین المذكورین قرار من وزیر
العدل بحسب ظروف وطبیعة عمل كل منطقة .

مادة (129) : یمنح موظفوا المحاكم والنیابة العامة في المناطق الریفیة بدل ریف بنسبة تتراوح بین (30% ، 60%) من المرتب األساسي یصدر بتحدیده في إطار الحدین المذكورین قرار
من وزیر العدل بحسب ظروف وطبیعة كل منطقة .

مادة (130) : یمنح موظفوا المحاكم والشاغلون لوظائف المجموعة الوظیفیة األولى والثانیة والثالثة بدل محاكم ، ویحدد بقرار من رئیس مجلس الوزراء بناًء على عرض وزیر العدل
وموافقة مجلس الوزراء ، ویرتبط هذا البدل بمزاولة أعمال الوظیفة بالمحاكم .

مادة (131) : یكون تعیین الموظفین المشار إلیهم بالمادة (124) تحت االختبار مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزید عن سنة ، ویصدر قرار وزیر العدل بتثبیت من ثبتت صالحیته عند
انتهاء هذه الفترة .

مادة (132) : تكون ترقیة موظفي المحاكم المشـــار إلیهم بالمادة (124) باالختبار من درجة الوظیفة التالیة لها مباشرة وبمراعاة شروط الترقیة الواردة بنظام موظفي الجهاز اإلداري
للدولة وطبقًا لألحكام التالیة :

1-      أن یكون حاصًال على تقدیر كفاءة ال یقل في مرتبته عن (جید) في ذات السنة المرقى فیها .

2-      أن یجتاز بنجاح االمتحان المقرر للترقیة لدرجة الوظیفة العلیا طبقًا للمادة التالیة ، ویستثنى من ذلك (المترجمون) .
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3-      أن یقضي بنجاح فترة التدریب على األعمال التي یقوم بها وفق المنهج الذي یصدر به قرار من وزیر العدل ، ویستثنى من ذلك المترجمون .

مادة (133) : یصدر قرار وزیر العدل بتحدید المواد التي یجري االمتحان فیها لموظفي المحاكم ، ویتضمن القرار تشكیل اللجنة التي تضع األسئلة وتصححها والنسبة الالزمة للنجاح ،
ویؤدي االمتحان عند االقتضاء طبقًا لما یلي :

1-      بالنسبة لكتاب المحكمة العلیا وكتاب محكمة االستئناف وكتاب المحكمة االبتدائیة تقوم به لجنة شؤون الموظفین في كل منها .

2-      بالنسبة لكتاب موظفي النیابة العامة تقوم به لجنة شؤون موظفي النیابة العامة .

مادة (134) : یتولى رئیس المحكمة العلیا توزیع األعمال على كتابها وتحدید محل كل منهم وٕالحاق كاتبها األول بها ، ویتولى رئیس كل محكمة استئنافیة االختصاصات بالنسبة للعاملین
بمحكمة االستئناف والمحاكم االبتدائیة التابعة لدائرة اختصاصه .. فضًال عن تحدید عمل المحضرین بالمحاكم االبتدائیة وٕالحاق المحضرین بكل منها ، ولــه حق نقلهم وندبهم داخل محكمة

استئناف اللواء ، كما یتولى رئیس كل نیابة عامة اختصاصات رئیس محكمة استئناف لواء بالنسبة لموظفي النیابة العامة التابعین له .

مادة (135) : یكون الترخیص لموظفي المحاكم باإلجازات من رؤساء المحاكم ومن النائب العام بالنسبة لموظفي النیابات ، ولرؤساء النیابات الترخیص للعاملین بالنیابات .

الفصل الثالث

واجبات موظفي المحاكم

مادة (136) : یحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون أمام رئیس هیئة المحكمة التابعین لها في جلسة علنیة بأن یؤدوا وظائفهم بأمانة وٕاخالص وعدل .

مادة (137) : یتسلم موظفوا المحاكم األوراق القضائیة الخاصة بأعمال وظائفهم ویحفظونها ویحصلون الرسوم والغرامات المستحقة ویراعون تنفیذ قوانین الدمغة والضرائب ویقومون بكل
ما تفرضه علیهم القوانین والتعلیمات ، وال یجوز لهم أن یتسلموا أوراقًا او مستندات إال إذا كانت حافظة بها بیان تشمله وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق األصل موقعًا علیها من

الكاتب األول بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ویردها إلى من یقدمها ، وعلى الكتاب الذین یحضرون الجلسات ان یحرروا محاضر بكل ما یدور فیها وأن یوقعوها .

مادة (138) : العاملون بالمحاكم ممنوعون من إفشاء أسرار القضایا ولیس لهم أن یطلعوا علیها أحد إال من تبیح القوانین أو اللوائح أو التعلیمات إطالعهم علیها .

مادة (139) : یجب على كل موظف بالمحاكم أن یقیم بالجهة التي یؤدي فیها عمله ، وال یجوز له أن یتغیب عنها إال بإذن من رؤسائه .

الفصل الرابع

في مساءلة موظفي المحاكم

مادة (140) : یعمل كتاب كل محكمة ومترجموها وناسخوها وطباعوها وحجابها ومراسلوها تحت رقابة الكاتب األول ، ویعمل محضروها تحت إشراف المحضر األول بها ، والجمیع
خاضعون لرئیس المحكمة ، وكذلك یعمل كتاب النیابة في كل محكمة تحت إشراف رئیس القلم الجزائي بها ، وهم جمیعًا خاضعون لرئیس النیابة ، ویكون اإلشراف في المحاكم االبتدائیة

للكاتب األول والمحضرین األول ورؤساء األقــالم الجزائیــة ثـم للقضاة وأعضاء النیابة .

مادة (141) : تتخذ إجراءات المساءلة ضد كل من یخل من موظفي المحاكم بواجبات وظیفته أو یأتي ما من شأنه أن یقلل الثقة الالزم توافرها في األعمال القضائیة أو یقلل من اعتبار
المهنة التي ینتمي إلیها سواًء كان ذلك في دور القضاء أو خارجها .

مادة (142) : ال توقع العقوبات إال بالحكم من مجلس المساءلة .. ومع ذلك یجوز توقیع عقوبة اإلنذار والخصم من المرتب بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة للكتاب والمحضرین
والمترجمین ، ومن النائب العام ومن رؤساء النیابات لكتاب النیابات ، وال یجوز أن یزید الخصم في المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر یومًا وال یزید عن ثالثین یومًا في السنة الواحدة .

مادة (143) : یشكل مجلس المساءلة في المحكمة العلیا وفي كل محاكم االستئناف والمحاكم االبتدائیة من احد قضاتها یختاره رئیس المحكمة لهذا الغرض ورئیس النیابة أو من یقوم
مقامه والكاتب األول ، وفي حالة محاكمة الكاتب األول أو المحضر األول أو رئیس القلم الجزائي یندب وزیر العدل من یحل محله في مجلس المسألة ممن یكونون في درجته على األقل .

مادة (144) : یجوز أن تقام دعوى المساءلة ضد موظفي المحاكم أو النیابات بناًء على طلب رئیس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم وبناًء على طلب النائب العام أو رئیس النیابة
بالنسبة لموظفي النیابات .

مادة (145) : تتضمن ورقة االتهام التي تعلن بأمر رئیس مجلس المساءلة التهمة او التهم المنسوبة إلى المتهم ، وبیان موجز باألدلة علیها والیوم المحدد للمحاكمة ، ویحضر المتهم
بشخصه أمام المجلس ، وله أن یقدم دفاعه كتابة أو أن یوكل عنه محامیًا أو احد زمالئه ، وتجري المحاكمة في جلسة سریة .

مادة (146) : یلغى كل قانون أو نص یتعارض مع احكام ونصوص هذا القانون .

مادة (147) : یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة .

صدر برئاسة الجمهوریة - بصنعاء
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بتاریخ : 9 / رجــب / 1411 هـ

الموافـق : 26 / ینایـر / 1991م

 

الفریق / علي عبد اهللا صالح

رئیس مجلس الرئاســــــة

 

جمیع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - الیمن


