
 

م بشأن السلطــــــة القضائيــــة 1991( لسنة 1بتعديل بعض مواد القانون رقم ) م2013( لسنة 27قانون رقم )

 وتعديالته

  

 بإسم الشعب:

 رئيس الجمهورية:

 بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية.

 م بشأن السلطة القضائية وتعديالته.1991( لسنة 1وعلى القانون رقم )

 فقة مجلس النواب.وبعد موا

  

 )أصدرنا القانون األتي نصه(

ــاد) ) ــواد ) 1الم ـــدعدا الم ،  73،  72،  70،  69،  68،  67،  66،  65،  60،  59،  54،  45،  39،  34/ب ، 16،  11،  8( ت

نون السـلطة ( من قـا118/1،  115/2،  2/ 111/و ،  109،  106،  99،  98،  97،  95،  94،  92،  91،  90/ب ،  85،  78

م بشأن تعديل بعـض مـواد قـانون 2012( لسنة 18مكرر من القانون رقم ) 104م والماد) )1991( لسنة 1القضائية رقم )

م الخاص بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضـائية 2006( لسنة 15( من القانون رقم )105السلطة القضائية والماد) )

 على النحو التالي:

 ز إنشاء محاكم إستثنائيه. ال يجو -أ ( 8ماد) )

  يجوز بقرار من مجلس القضاء األعلى بناًء على إقتراح رئيس هيئة التفتيش القضائي إنشاء محاكم قضائية إبتدائية -ب

عب إستئنافيه متخصصة نوعية في المحافظات متى دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً للقوانين النافذ).  أو شد

ن رئيس ونائب أو أكثر وعدد كـا  مـن القضـا) يصـدر بتحديـد عـددهم عنـد التشـكيل ( تؤلف المحكمة العليا م11ماد) )

 وعند اللزوم قرار من رئيس مجلس القضاء األعلى بناًء على إقتراح رئيس المحكمة بعد موافقة مجلس القضاء األعلى.

عـد موافقـة المجلـس بنـاًء / ب( تشكل الدوائر في المحكمة العليا بقرار يصدره رئيس مجلس القضاء األعلـى ب16ماد) )

 على عرض رئيس المحكمة العليا.

( يشكل في المحكمة العليا مكتب فني يؤلف من رئيس ونائـب وعـدد مـن األعضـاء يعينـون بقـرار مـن رئـيس 34ماد) )

مجلس القضاء األعلى بعد موافقة المجلس بناًء علـى ترشـيم مـن رئـيس المحكمـة العليـا ويلحـد بـه عـدد كـا  مـن 

 لخبراء والموظفين.الفنيين وا

 ( يحدد بقرار من رئيس مجلس القضاء األعلى بعد موافقة المجلس عدد محاكم اإلستئنا  وشعبها.39ماد) )

( يحدد بقرار من رئيس مجلس القضاء األعلى بعد موافقة المجلس عدد المحـاكم اإلبتدائيـة ومراكزهـا ونطـا  45ماد) )

 إختصاصها.

 ؤساءهم بترتيب وظائفهم، ثم النائب العام.( يتبع أعضاء النيابة ر54ماد) )

يكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونائبيه وقضـا) المحكمـة بقـرار مـن رئـيس الجمهوريـة بنـاًء علـى عـرض  -( أ59ماد))

رئيس مجلس القضاء األعلى وبعد موافقة المجلس وذلك من بين قائمة أسماء تتولى هيئة التفتيش القضائي إعدادها 

 لمجلس مشفوعة بكافة البيانات وتقارير الكفاء) المتعلقة بمن تشملهم القائمة.للعرض على ا

مع مراعا) ما ورد في الفقر) السابقة يكون التعيين في وظائف السلطة القضائية األخرى بقرار جمهوري بنـاًء علـى  -ب

ون تعييـنهم بقـرار مـن عرض رئيس مجلس القضاء األعلى وبعد موافقـة المجلـس عـدا مسـاعدي القضـا) والنيابـة فيكـ

   



 رئيس مجلس القضاء االعلى بعد موافقة المجلس.

( يعين النائب العام والمحامي العام األوا بقرار من رئيس الجمهورية بناًء علـى إقتـراح رئـيس مجلـس القضـاء 60ماد) )

 األعلى بعد موافقة المجلس.

 األحواا المبينة في هذا القانون.ال يجوز نقل عضو السلطة القضائية أو ندبه إال في  -( أ65ماد) )

تصدر حركة تنقالت قضا) محاكم ونيابات اإلستئنا  بقرار من رئيس مجلـس القضـاء األعلـى بعـد موافقـة المجلـس  -ب

 وبناًء على عرض من رئيس هيئة التفتيش القضائي.

دائية بقرار من رئيس مجلس القضـاء تصدر حركة تنقالت رؤساء وقضا) المحاكم اإلبتدائية ووكالء وأعضاء النيابات اإلبت -ج

 األعلى بناًء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي بعد موافقة المجلس.

في غير األحواا اإلستثنائية التي يقرها مجلس القضاء األعلى ال يجوز نقل القاضي من محكمة إلـى أخـرى إال بعـد  -د

 مرور ثالث سنوات على مباشرته للعمل في هذه المحكمة.

 ال يجوز أن يبقى أحد القضا) في محكمة واحد) بغير نقل ألكثر من خمس سنوات. -هـ

لرئيس مجلس القضاء األعلى بناًء على عرض رئـيس هيئـة التفتـيش القضـائي عنـد الضـرور) أن ينـدب أحـد القضـا)  -و

 -ولمد) ال تتجاوز ستة أشهر في الحالتين اآلتيتين:

 في محكمة إستئنا  أخرى. ندب أحد قضا) محاكم اإلستئنا  للعمل -1

 ندب أحد قضا) المحاكم اإلبتدائية للعمل في محكمة إبتدائية أخرى.  -2

وفي كلتا الحالتين يشترط أن يكون الندب بنـاًء علـى طلـب الجهـة القضـائية المعنيـة وإخطـار المجلـس بـذلك فـي أوا 

 إجتماع له ويحتفظ القاضي بوظيفته األصلية.

وموافقـة المجلـس نـدب القضـا)   رئـيس مجلـس القضـاء األعلـى وبعـد  ري بناًء على عـرض( يجوز بقرار جمهو66ماد))

 لشغل وظائف غير قضائية بموافقتهم ويحتفظ لهم بكافة اإلمتيازات.

( تحدد المرتبات والبدالت ألعضاء السلطة القضائية وفقاً للجدوا الملحد بهذا القـانون ويجـوز بقـرار مـن رئـيس 67ماد))

على عرض وزير العدا بعد موافقة مجلس القضاء األعلى منم بدالت أخرى ألعضاء السلطة القضائية غير مـا  الوزراء بناءً 

ورد بهذا القانون.كما أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الجدوا وفقـاً لمـا تقتضـيه الضـرور) لتحسـين معيشـة 

 الموظفين العموميين.

( مـن %50إلـى  %30ـــة القضائيـــة بـدا طبيعـــة عمـــل أو بـدا تحقيـد بواقـع )( يمنـــــم أعضــــــاء السلط68ماد))

المرتب األساسي بحسب ظرو  وطبيعة العمل والمناطد التي يعملون بها يصدر بتنظيم منحه في إطار حدي النسبة 

 المقرر) قرار من رئيس مجلس القضاء األعلى بعد موافقة المجلس.

( مـن المرتـب %60إلـى  % 30قضائية المعينون في المناطد الريفية بدا ريف بواقع )( يمنم أعضاء السلطة ال69ماد))

األساسي، يصدر بتحديدها وتحديد نسبة البدا المقرر لها في إطار الحدين المذكورين قرار مـن رئـيس مجلـس القضـاء 

 األعلى بعد موافقة المجلس.

د التي ال يملكون بها مساكن أو التي لم يـوفر لهـم فيهـا ( يمنم أعضاء السلطة القضائية المعينون في المناط70ماد))

رئـيس مجلـس القضـاء األعلـى بعـد موافقـة المجلـس بحسـب   مسكن من الدولة بدا سكن يصدر بتحديـده قـرار مـن

 ظرو  إيجارات كل منطقة.

هـذا القـانون وبمـا ال ( يمنم أعضاء السلطة القضائية العالوات الدوريـة طبقـاً للنظـام المقـرر بالجـدوا الملحـد ب72ماد))

يتجاوز نهاية المربوط المقرر لكل وظيفة وذلك بعد إنقضاء سنة من تاريخ اإللتحا  بالوظيفة، وتستمر سـنوياً طالمـا ظـل 

 عضواً في السلطة القضائية. ويصدر بها قرار من رئيس مجلس القضاء األعلى بعد موافقة المجلس.



يكون شهر رمضان المبارك أحدهما ويحدد الشهر اآلخر بقرار مـن رئـيس ( للقضا) عطلة قضائية سنوية شهران 73ماد))

 مجلس القضاء األعلى بعد موافقة المجلس وال تنظر خالا العطلة القضائية إال القضايا المستعجلة.

إلى التقاعد إذا لم يستطع القيام بعملـه بسـبب المـرض بعـد   ( تنتهي خدمة عضو السلطة القضائية باإلحالة78ماد) )

إستنفاذ جميع إجازاته اإلعتيادية والمرضية المرخص له بها ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية بناًء علـى طلـب مـن 

رئيس مجلس القضاء األعلى وبعد موافقة المجلس وذلـك بعـد سـماع أقـواا عضـو السـلطة القضـائية إذا كانـت حالتـه 

 بعة أخماس المرتب الذي كان يتقاضاه. تسمم بذلك ويسوى معاشه في هذه الحالة بما ال يقل عن أر

/ب( يحلف رئيس وقضا) المحكمة العليا والنائب العـام والمحـامي العـام األوا أمـام رئـيس الجمهوريـة بحضـور 85ماد) )

بحضـور رئـيس المحكمـة   رئـيس مجلـس القضـاء األعلـى  رئيس مجلس القضاء األعلى أما باقي القضا) فيحلفون أمام

 بحضور النائب العام.  ضاء النيابة العامة اآلخرون اليمين أمام رئيس مجلس القضاء األعلىالعليا كما يؤدي أع

( يكون تنبيه القضا) وأعضاء النيابة العامة على ما يقـع مـنهم مخالفـاً لواجبـاتهم أو لمقتضـيات وظيفـتهم كمـا 90ماد) )

 -يلي:

 لرئيس المحكمة العليا الحد في تنبيه أعضاء المحكمة العليا. -أ

 للنائب العام الحد في تنبيه أعضاء النيابة العامة. -ب

 تنبيه القضا) من درجة رئيس إستئنا  فما دون. لرئيس هيئة التفتيش القضائي الحد في -ج

 اإلستئنا  والمحاكم اإلبتدائية التابعة لها. لرئيس محكمة اإلستئنا  الحد في تنبيه القضا) العاملين في محكمة -د

يكون التنبيه شفاهاً أو كتابة، وفي حالة التنبيه الكتابي تدبلغ صور) منه لمجلس القضاء األعلى وصـور) مـن التنبيـه  -هـ

أمـام  إلى هيئة التفتيش القضائي إذا كان صادراً من غير رئيس الهيئة ، ويكون لمـن وجـه إليـه التنبيـه اإلعتـراض عليـه

مجلس القضاء األعلى خالا أسبوعين من تاريخ تبليغه إيـاه، ولمجلـس القضـاء األعلـى أن يجـري تحقيقـاً عـن الواقعـة 

التي كانت محالً للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه أو أحد قضا) المحكمة العليا بعد سماع أقواا من وجه إليـه التنبيـه ، 

أن لم يكن ويعتبر قرار المجلـس فـي ذلـك نهائيـا ال يقبـل الطعـن بـأي طريـد مـن ك  وللمجلس أن يؤيد التنبيه أو يعتبره

طر  الطعن ويبلغ قرار المجلس لهيئة التفتيش القضائي وال يجـوز لمـن أصـدر التنبيـه إذا كـان عضـواً فـي المجلـس أن 

 يشارك في القرار الذي يتخذه المجلس.

يعتبر التنبيه الغياً. وفي حـاا تكـرار المخالفـة أو إسـتمرارها  إذا لم يفصل المجلس في اإلعتراض خالا تسعين يوماً  -و

 بعد صيرور) التنبيه نهائياً ترفع الدعوى التأديبية في حد من صدر له التنبيه.

( لرئيس مجلس القضاء األعلى تنبيه القضا) كتابًه إلى ما يقع منهم من مخالفـات لواجبـاتهم حـوا مقتضـيات 91ماد) )

اضي كتابًه على ما هو منسوب إليه وثبوت مخالفته لتلك الواجبات, وللقاضي أن يتظلم من التنبيـه وظيفتهم بعد رد الق

خالا أسبوع من تاريخ إبالغه به إلى مجلس القضاء األعلـى, وللمجلـس أن يسـمع أقـواا القاضـي ويجـري بنفسـه أو 

ر قـراره بـرفض الـتظلم أو قبولـه فـإذا قبـل بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضائه ما يراه الزماً من أوجه التحقيد ثـم يصـد

لغي التنبيه وأعتبر كأن لم يكن, ويبلغ قراره هيئة التفتيش القضائي.
د
 التظلم أ

تنشأ بمجلس القضـاء األعلـى هيئـة للتفتـيش القضـائي علـى أعمـاا أعضـاء السـلطة القضـائية وتقيـيم  -( أ92ماد) )

 أدائهم.

 القضاء األعلى وتخضع إلشرافه. تتبع هيئة التفتيش القضائي رئيس مجلس -ب

تتألف هيئة التفتيش القضائي من رئيس ونائبين أحدهما لشئون القضا) والثاني لشـئون أعضـاء النيابـة وعـدد كـا    -ج

 من القضا) وأعضاء النيابة العامة.

فمـا دون  يكون في الهيئة قطاعان أحدهما مختص بالتفتيش على أعماا القضا) من درجة رئيس محكمـة إسـتئنا  -د



 واآلخر مختص بالتفتيش على أعماا أعضاء النيابة العامة من درجة محامي عام )ب( فما دون.

 يرأس كل قطاع من القطاعين نائب من نائبي رئيس الهيئة يساعده عدد من أعضاء الهيئة. -هـ

ل درجتهم عـن قاضـي محكمـة عليـا يتم إختيار رئيس الهيئة ونائبيه من بين القضا) وأعضاء النيابة العامة الذين ال تق -و

أو محامي عام )أ( ويصدر بتعيينهم قرار من رئـيس الجمهوريـة بعـد موافقـة مجلـس القضـاء األعلـى وبنـاًء علـى عـرض 

 رئيس المجلس.

يتم إختيار أعضاء الهيئة من بين القضا) وأعضاء النيابة العامة الذين ال تقل درجتهم عـن قاضـي محكمـة إسـتئنا  أو  -ز

ابة عامة )أ( ويصدر بندبهم قرار من رئيس مجلـس القضـاء األعلـى بعـد موافقـة المجلـس لمـد) سـنتين قابلـة رئيس ني

 للتجديد لمر) أخرى فقط.

 ( تختص هيئة التفتيش القضائي بما يلي:94ماد) )

تي تؤدي إلـى معرفـة التفتيش على أعماا القضا) وأعضاء النيابة العامة تفتيشاً دورياً ومفاجئاً وذلك لجمع البيانات ال -أ

درجة كفاءتهم ومدى حرصهم على أداء وظائفهم وإعداد البيانات الالزمة عنهم طبقاً لذلك لعرضها على مجلس القضـاء 

 األعلى عند النظر في الحركة القضائية وفي غير ذلك من األحواا.

 شأنها وفقاً لالئحة التفتيش القضائي.تلقي الشكاوى التي تقدم ضد القضا) وأعضاء النيابة العامة وإتخاذ ما يلزم ب -ب

 مراقبه سير العمل في المحاكم والنيابات وتقديم ما تراه من مقترحات في هذا الشأن لمجلس القضاء األعلى. -ج

 اإلختصاصات األخرى التي ينص عليها القانون. -د

اح رئـيس الهيئـة وبعـد موافقـة ( يصدر رئيس مجلس القضاء األعلى الئحـة للتفتـيش القضـائي بنـاًء علـى إقتـر95ماد))

المجلس تبين فيها القواعد واإلجراءات المتعلقة بعمل الهيئة وإجراءات تحقيـد الشـكاوى والتصـر  فيهـا طبقـاً ألحكـام 

 هذا القانون.

( تعد هيئة التفتيش القضائي ملفاً سرياً لكل قاض تـودع بـه جميـع األورا  المتعلقـة بـه وال يجـوز إيـداع أورا   97ماد))

هذا الملف تتضمن مآخذ على القاضي دون إطالعه عليها وتمكينـه مـن الـرد وحفـظ ذلـك الـرد وال يجـوز لغيـر القاضـي ب

 صاحب الشأن ومجلس القضاء األعلى اإلطالع على الملف السري.

( يخطر رئيس مجلس القضاء األعلى من تقدر درجة كفاءته من أعضاء السلطة القضـائية بمتوسـط أو أقـل مـن 98ماد))

متوسط بذلك بمجرد إنتهاء هيئة التفتيش المختصة من تقدير كفاءته ولمن أخطـر الحـد فـي الـتظلم مـن التقـدير فـي 

بإخطـار أعضـاء السـلطة القضـائية الـذين   ميعاد ثالثين يوماً من تاريخ اإلخطار كما يقوم رئيس هيئة التفتـيش القضـائي

( أو فـات 100بتقارير الكفاء) التي فصل فيها وفقاً للمـاد) ) حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية بسبب غير متصل

ميعاد التظلم في الميعاد المنصوص عليه في هذه المـاد) وذلـك قبـل عـرض مشـروع الحركـة القضـائية علـى مجلـس 

 القضاء األعلى بثالثين يوماً على األقل.

هيئـة إرسـاا الـتظلم إلـى مجلـس القضـاء ( يكون التظلم بعريضة تقدم إلى هيئة التفتـيش القضـائي وعلـى ال99ماد))

 األعلى خالا خمسة أيام من تاريخ إستالم التظلم.

مكرر( يعين رئيس مجلس القضاء األعلى بقرار من رئيس الجمهورية على أن ال تقل درجته عن عضو محكمة 104ماد) )

 -عليا ويمارس المهام واإلختصاصات التالية:

 لفة الالزمة لتحقيد أهدافه وتنفيذ مهامه وإختصاصاته.قياد) وتوجيه أنشطة المجلس المخت -1

 اإلشرا  على جميع هيئات وأجهز) السلطة القضائية وفقاً للقانون. -2

 إعداد جدوا أعماا المجلس والدعو) إلجتماعاته العادية واإلستثنائية وترؤسها.  -3

 إصدار القرارات التنفيذية ألعماا المجلس. -4



 ئات وأجهز) السلطة القضائية.طلب التقارير من هي -5

( يرأس جلسات المجلس رئيس مجلس القضاء األعلى وفي حالة غيابه يرأس الجلسـات مـن يـراه مـن بـين 105ماد) )

 أعضاء المجلس.

( ال يكون إجتماع مجلس القضاء األعلى صحيحاً إال بحضور أغلبية أعضائه على األقل وتكون جميع المـداوالت 106ماد) )

 القرارات بأغلبية األعضاء الحاضرين , وعند تساوي األصوات يرجم الجانب الذي منه الرئيس.سرية وتصدر 

 /و( يمارس مجلس القضاء األعلى الصالحيات التالية:109ماد) )

دراسة وإقرار مشروع موازنة السلطة القضائية وإحالتها إلى الجهة المختصة إلدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة  -و

 دولة.لل

( تقيم هيئة التفتيش القضائي الدعوى التأديبية بنـاًء علـى طلـب رئـيس الهيئـة وموافقـة مجلـس القضـاء 111/2ماد) )

 األعلى.

( يبلغ قرار مجلـس القضـاء األعلـى إلـى هيئـة التفتـيش القضـائي بمضـمون الحكـم الصـادر فـي الـدعوى 115/2ماد) )

 العشر) األيام التالية لصدوره.التأديبية كما يبلغ القاضي المعني بذلك خالا 

( لمجلس القضاء األعلى في أحواا المساءلة التأديبية أو الجزائيـة أن يـأمر بإيقـا  القاضـي عـن مباشـر) 118/1ماد) )

رئـيس   أعماا وظيفته أثناء إجراءات التحقيد أو المحاسبة أو المحاكمة وذلك من تلقـاء نفسـه أو بنـاًء علـى طلـب مـن

 ائي أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.هيئة التفتيش القض

  

 ( يدعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريد) الرسمية.2الماد) )
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