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 ٨

 سلطة قضائية

 م١٩٩١لسنة ) ١(القانون رقم 
 .بشان السلطة القضائية

 
 :باسم الشعب

 .رئيس مجلس الرئاسة -
 .بعد االطالع على اتفاق اعالن الجمهورية اليمنية -
 .هورية اليمنيةوعلى دستور الجم -
 .وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة -
 :اصدرنا القانون االتي نصه -

 الباب االول
 عليهم  نال سلطا القضاء سلطة مستقلة في اداء مهامه والقضاة مستقلون         ) ١(مادة

قضائهم لغير القانون،وال يجوز الية جهة وباية صوره التـدخل فـي            في  
الة ويعتبر مثل هـذا التـدخل جريمـة         القضايا او في شان من شئون العد      

 . الدعوى فيها بالتقادمطوال تسقيعاقب عليها القانون 
 .المتقاضون متساوون امام القضاء مهما كانت صفاتهم واوضاعهم ) ٢(مادة
 .لغة المحاكم هي اللغة العربيـة) ٣(مادة
 .تصدر االحكام القضائية بالصيغة التي ينظمها القانون) ٤(مادة
جلسات  المحاكم علنية اال اذا قررت المحكمة جعلها سـرية مراعـاة          :ا) ٥(مادة

للنظام العام واالداب ، وفي جميع االحوال يكون النطق بالحكم في جلسـة             
 .علنية

تكون المرافعات  شفوية او تحريرية اال اذا نص القانون على تحديد اي             : ب
 .  منهما

ائية ويحدد حـاالت  وشـروط       ينظم القانون  الرسوم والتامينات  القض       )٦(مادة
 . تقديم المساعدة القضائية

 الباب الثاني
 الفصل االول

 .واختصاصاتهادرجات  المحاآم  وتشكيالتها 
 -:تكون المحاكم كما يلي) ٧(مادة

 .المحكمة العليا -١
 .محاكم االستئناف -٢
 .المحاكم االبتدائية -٣
 .استثنائيةال يجوز انشاء محاكم : ا) ٨(مادة



 

 ٩

 سلطة قضائية

من مجلس القضاء االعلى بناء على اقتراح مـن وزيـر           يجوز بقرار   :  ب
العدل انشاء محاكم قضائية ابتدائية متخصصة في المحافظات متى دعـت           

 .الحاجة الى ذلك وفقا للقوانين النافذة
المحاكم هي الجهات القضائية التي تختص بالفصل في جميع المنازعات           ) ٩(مادة

 . ي والمكاني للمحاكموالجرائم ويبين  القانون االختصاص  النوع
 الفصل الثاني
 المحكمة العليـا

المحكمة العليا هي اعلى هيئة قضـائية فـي الجمهوريـة  ومقرهـا              ) ١٠(مادة
 .العاصمة صنعاء

 من رئيس ونائب او اكثر وعدد كاف من القضاة          علياتولف المحكمة ال  ) ١١(مادة
 للعـد يصدر بتحديد عددهم عند التشكيل وعند اللزوم قرار من وزيـر ا           

 .بالتشاور مع رئيس المحكمة بعد موافقة مجلس القضاء االعلى
 -:تمارس المحكمة العليا المهام التالية) ١٢(مادة

 .الرقابة  على دستورية القوانين واللوائح واالنظمة والقرارات-١
 .الفصل في تنازع االختصاص  بين جهات القضاء -٢
 .الفصل في الطعون االنتخابيـة-٣
الطعون واالحكام النهائية المكتسبة للدرجة القطعية في المواد        الفصل في   -٤

المدنية والتجارية والجنائية واالحوال الشخصية والمنازعـات االداريـة         
 .والدعاوى التاديبية 

 .الرقابة القضائية على جميع المحاكم في الجمهورية-٥
 . بمقتضى القانون اخرىاية مهام -٦
 .ي االحكام النهائية في الجرائم العسكريةالفصل بطريق الطعن بالنقض ف-٧
     محاكمات شاغلي وظائف السلطات العليا مع مراعـاة احكـام المـادتين        -٨

 .من الدستور) ١١١،١٠١(
 -:يتولى رئيس المحكمة العليا المهام التالية) ١٣(مادة
تسيير المحكمة العليا وادارة شئونها التنظيمية واالدارية والمالية وتنظـيم          : ا

 .عمل فيهاال
 سير العمل  في دوائر المحكمة العليا ، ويجوز          ىاالشراف التنظيمي عل  : ب

له ان يراس اي دائرة من دوائرها، او اي هيئة قضائية في اي دائرة من               
 .الدوائر 

 توجيه منشورات قضائية عامة لكافـة قضـاة المحـاكم بالمالحظـات           : ج
  امام المحكمة العليـا    المستخلصة من خالل التدقيق في القضايا المنظورة      

 .واصدار التوجيهات والقرارات الملزمة لجميع المحاكم 



 

 ١٠

 سلطة قضائية

التحضير والدعوة النعقاد دورات الجمعية العموميـة للمحكمـة العليـا           : د
 .وترؤس اجتماعاتها

رفع المقترحات والتصورات لدورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا         : هـ
 .لنشاط القضائي للمحاكم بشان تقييم ااالعلىولمجلس القضاء 

 .منح االجازات وفقا الحكام هذا القانون لقضاة وموظفي المحكمة العليا: و
 المخالفات التي ترتكب     هاتخاذ اجراءات مسالة موظفي المحكمة العليا تجا      : ز

 .بواجبات وظيفتهممنهم اخالال 
اته الي  اذا تعذر على رئيس المحكمة العليا مزاولة مهامه وصالحي        : ا) ١٤(مادة

 .سبب ينوب عنه النائب االول لرئيس المحكمة العليا
يمارس النائب االول  مهام رئيس المحكمة العليا في حالة غيابه ، وفـي    : ب

 .حالة غياب النائب االول يحل محله اقدم النواب
يجوز لنواب رئيس المحكمة العليا ترؤس اي من دوائر المحكمة عند           ) ١٥(مادة

مـن  ) ١٧(المادةرئيس المحكمة ، مع مراعاة احكام       الحاجة وبتكليف من    
 .هذا القانون

 -:تتكون  المحكمة العليا من الدوائر التالية: ا) ١٦(مادة
 .الدائرة الدستورية -١
 .الدائرة المدنيــة -٢
 .الدائرة التجاريـة -٣
 .الدائرة الجزائيـة -٤
 .دائرة االحوال الشخصية -٥
 .الدائرة االداريـة -٦
 .الدائرة العسكرية -٧
 . حص الطعوندائرة ف -٨
يتم تشكيل الدوائر في المحكمة العليا بقرار يصـدره مجلـس القضـاء             : ب

 .االعلى  بعد التشاور مع وزير العدل ورئيس المحكمة العليا
تتالف هيئة الحكم في كل دائرة من دوائر المحكمة العليا من خمسـة             ) ١٧(مادة

حكـام  لف من سبعة قضـاه وتصـدر اال       ؤقضاة عدا الدائرة الدستورية فت    
 . المطلقةباالغلبيةات والقرار

اذا تعذر على احد رؤساء الدوائر مزاولة مهامه الي سبب ناب عنـه             ) ١٨(مادة
 .االقدم درجة

 
 



 

 ١١

 سلطة قضائية

 -:تفصل الدائرة الدستورية فيما يلي) ١٩(مادة
الرقابة على دستورية القوانين واللوائح واالنظمة والقرارات ، وذلك          . ١

 اليها بعدم دستورية القـوانين      بطريق الفصل في الطعون التي ترفع     
ه او  أ واالنظمة والقرارات سواء عن طريق الدعوى المبتـد        واللوائح
 .الدفع

 . الفصل في الطعون االنتخابية . ٢
 .محاكمة المتهمين من شاغلي وظائف السلطات العليا . ٣

 -:تفصل الدائرة المدنية في) ٢٠(مادة
للدرجة القطعية الطعن بطريق النقض  في االحكام النهائية والمكتسبة  -١

 غير لمدنية وفي القضايا االخرىوالقرارات الصادرة في القضايا ا
 .الجزائية والتجارية واالحوال الشخصية واالدارية 

 .تنازع االختصاص بين جهات القضاء ايجابا كان ام سلبا -٢
 .نقل الدعاوى في القضايا المدنية وفقا لقانون المرافعات -٣
 .تصاصها وفقا للقانون الداخلة في اخاالخرىالطلبات  -٤
 -:تفصل الدائرة الجزائية في ) ٢١(مادة

في القضايا الطعن بطريق النقض  في االحكام والقرارات الصادرة  -١
 .الجنائية

 .نقل الدعاوى في القضايا الجنائية -٢
 . الداخلة في اختصاصها وفقا للقانوناالخرىالطلبات  -٣
 -:تفصل الدائرة التجارية والمالية في) ٢٢(مادة

 فـي القضـايا     ةالطعن بطريق النقض في االحكام والقرارات الصـادر       -١
 .التجارية والمالية

 .نقل الدعاوي في القضايا التجارية والمالية-٢
 . الداخلة في اختصاصها وفقا للقانوناالخرىالطلبات -٣
 -:تفصل دائرة االحوال الشخصية في) ٢٣(مادة

درة في قضايا الطعن بطريق النقض في االحكام والقرارات الصا -١
 .االحوال الشخصية

 .نقل الدعاوى في قضايا االحوال الشخصية -٢
 . الداخلة في اختصاصها وفقا للقانوناالخرىالطلبات  -٣
 -:تفصل الدائرة االدارية في) ٢٤(مادة

الطعن بطريق النقض في االحكام والقرارات  الصـادرة فـي القضـايا             -١
 االدارية 



 

 ١٢

 سلطة قضائية

 .ية في القضايا االدارالدعاوى نقل -٢
 . الداخلة في اختصاصها وفقا للقانوناالخرىالطالبات -٣
 -:تفصل الدائرة العسكرية في) ٢٥(مادة
الطعن بطريق النقض في االحكام النهائية والمكتسبة للدرجـة القطعيـة             -١

 .والقرارات الصادرة في القضايا العسكرية
 .نقل الدعاوي في الجرائم العسكرية -٢
 .تصاصها وفقا للقانون الداخلة في اخاالخرىالطلبات  -٣
تفصل دائرة فحص الطعون في الطعون المقدمة مـن حيـث الشـكل     ) ٢٦(مادة

 .واستيفاء الشروط المطلوبة قانونا
هيئة قضائية موسعة تسمى الجمعية  العامة        تشكل في المحكمة العليا   :ا) ٢٧(مادة

 .وتتكون من رئيس المحكمة ونوابه وقضاة المحكمة العليا العاملين فيها
  او هتعقد الجمعية العامة اجتماعها بدعوة من رئيس المحكمة او من ينوب          : ب

 .ها على االقلتبناء على طلب ربع قضا
 صحيحا اذا حضره ثلثا اعضاء المحكمة العليا فـاذا لـم            االجتماعيكون  :ج

يتوفر هذا النصاب اعيدت الدعوة خالل اسبوع ، ويكون االنعقاد صحيحا           
 .ة للقضاة العاملين بالمحكمةاذا حضره االغلبية المطلق

يتولى رئيس المحكمة العليا رئاسة الجمعية العامة وعند تعـذر ذلـك            ) ٢٨(مادة
 .الي سبب يراسها النائب االول

 -:تختص الجمعية العامة للمحكمة العليا بما يلي) ٢٩(مادة
النظر في الدعاوى التي تحيلها اليها احدى دوائر المحكمة اذا رات هذه            :ا   

 .ئرة العدول عن اجتهاد قضائي للمحكمة العلياالدا
 يـنص عليهـا     اخرىتنظيم سير العمل في دوائرها المختلفة واية مسائل         :ب

 .القانون
تتخذ الجمعية العامة قراراتها باالغلبية المطلقة وعند تساوي االصوات         ) ٣٠(مادة

 .يرجح الجانب الذي منه الرئيس
 رئيس المحكمة العليـا فـي بعـض         يجوز للجمعية العامة ان تفوض    ) ٣١(مادة

 .اختصاصاتها التنظيمية 
تدعى النيابة العامة كجهاز لالدعاء العام الجتماعات الجمعية العامـة          ) ٣٢(مادة

 .ممثلة بالنائب العام وليس له حق التصويت
يكون للجمعية العامة للمحكمة العليا امانة سر خاصة بها تتالف مـن           :ا) ٣٣(مادة

 .لمساعدينامين سر  وعدد من ا
 من امين سر وعـدد      تتالفلكل دائرة من دوائر المحكمة العليا امانة سر         :ب

 .من المساعدين



 

 ١٣

 سلطة قضائية

يشكل في المحكمة العليا مكتب فني يؤلف مـن رئـيس وعـدد مـن            ) ٣٤(مادة
 االعلىاالعضاء يعينون بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء           

ويلحق به عدد كاف من الفنيين      بناء على ترشيح من رئيس المحكمة العليا        
 .والخبراء  والموظفين

 -:يتولى المكتب الفني) ٣٥(مادة
استخالص القواعد القضائية التي تقرها المحكمة العليا  فيما تصدره مـن            : ا

 .قرارات  واحكام بعد عرضها على رئيس الدائرة التي اصدرتها
ن عد خالصة   نشر مجموعات القرارات واالحكام مصنفة ومبوبة مع ايرا       :ب

 .المبادئ التي تتضمنها بعد عرضها على الدائرة المختصة
 .اعداد البحوث والدراسات القانونية: ج
يكون للمحكمة العليا ميزانية مستقلة، وادارة للشئون المالية واالدارية         ) ٣٦(مادة

تتولى المهام االدارية والمالية للمحكمة العليـا تحـت اشـراف رئـيس             
 .ام القانون المالي وقواعد تنفيذ الميزانيةالمحكمة، وفقا الحك

 الفصل الثالث
 المحاآم االستئنافيـة

 .ستئنافيةاتنشا في كل محافظة محكمة ) ٣٧(مادة
 مـن رؤسـاء      و  نائب او اكثر    و  محكمة االستئناف من رئيس    تتالف) ٣٨(مادة

 .الشعب االستئنافيـة وقضاتها
مـع رئـيس المحكمـة العليـا        يحدد بقرار من وزير العدل بالتشاور       ) ٣٩(مادة

 . عدد محاكم االستئناف وشعبهااالعلىوموافقة مجلس القضاء 
 الي سبب ينوب عنـه      مهامهاذا  تعذر على رئيس المحكمة مزاولة        :ا) ٤٠(مادة

 .النائب االول
اذا تعذر على احد رؤساء الشعب االستئنافيـة مزاولة مهامه الي سـبب            :ب

 .درجةناب عنه القاضي االقدم في هذه ال
يتولى رئيس محكمة االسـتئناف تسـيير المحكمـة وادارة شـئونها            ) ٤١(مادة

واالشراف على انتظام العمل فيها ويجوز له ان يفوض صـالحياته الـى             
 .النائب االول فالثاني

تتالف هيئة الحكم في كل شعبة من شعب محكمة االستئناف من ثالثة            ) ٤٢(مادة
 .قضاه

 -:ف بالفصل فيتختص محكمة االستئنا) ٤٣(مادة
 .القضايا التي اجاز القانون الطعن فيها باالستئناف-١
 . التي هي من اختصاصها بمقتضى اي قانون اخراالخرىالقضايا -٢



 

 ١٤

 سلطة قضائية

 الفصل الرابع
 المحاآم االبتدائيــة

ف هيئة الحكم في المحكمة االبتدائية من قاضي فرد، ويجوز في           التت) ٤٤( مادة
 .تؤلف من ثالثة قضاة حالة توفر عدد من القضاة ان 

  مـن وزيـر      اقتراح بناء على    االعلىيحدد بقرار من مجلس القضاء      ) ٤٥(مادة
 ورئيس المحكمة العليا عدد المحاكم االبتدائية ومراكزها ، ونطـاق        ،العدل

 .اختصاصها
قـوم بتسـييرها وادارة شـئونها       ييراس المحكمة االبتدائية قاضي     :ا)  ٤٦(مادة

 .لعمل فيهاواالشراف على انتظام ا
اذا تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه الي سبب نـاب عنـه فـي              :ب

 .يكلفه  رئيس محكمة االستئناف  قاضي اخرامزاولته
 .تكون للمحكمة االبتدائية الوالية العامة للنظر في جميع القضايا) ٤٧(مادة
ن علـى   احكام المحكمة االبتدائية قابلة لالستئناف اال اذا نص القـانو         ) ٤٨(مادة

 .خالف ذلك
 الفصل الخامس
 محاآم االحداث

تنشا محاكم ابتدائية تختص بالنظر في قضايا االحداث ينظمها ويحـدد           ) ٤٩(مادة
تشكيالتها واختصاصاتها واالجراءات التي تتبـع لـديها قـانون خـاص            

 .باالحداث
 الباب الثالث
 النيابــة العامــة

ارس االختصاصات المخولـة  لهـا       النيابة العامة هي هيئة قضائية تم     ) ٥٠(مادة
 .قانونا

تتولى النيابة العامة التحقيق واالحالة في الجرائم وفقـا لالجـراءات           ) ٥١(مادة
 .المحددة في قانون االجراءات الجزائية

يكون ماموري الضبط القضائي فيما يتعلق باعمال وظـائفهم تـابعين           ) ٥٢(مادة
ـ       ، للنيابة اموري الضـبط القضـائي      ويحدد قانون االجراءات الجزائية م

 .واالحكام المتعلقة بهم
تتولى النيابة العامة عند مباشرتها لمهامها الصالحيات المحـددة لهـا           ) ٥٣(مادة

 -:وفقا للقانون وباالخص
 .مراعاة تطبيق القانون:ا
 .تحريك الدعوى الجنائية وممارسة اجراءاتها:ب
 . والقرارات الجزائيةاالحكاممتابعة تنفيذ :ج
 . التحقيق في الجرائم وجمع االدلةاجراء:د

 .ابداء الراي في الطعن على االحكام والقرارات الجزائية وغيرها: هـ



 

 ١٥

 سلطة قضائية

التدخل الوجوبي والجوازي في الحاالت المنصوص عليهـا فـي قـانون            :و
 . الجزائية او في اي قانون اخراالجراءات

االشراف والتفتيش علـى مراكـز التوقيـف والسـجون والمؤسسـات             :ز
 .الحية لالحداث  للتاكد من مشروعية الحبس والتوقيفاالص

 ثـم   ، ثم النائب العـام    ، اعضاء النيابة رؤسائهم بترتيب وظائفهم     يتبع) ٥٤(مادة
 وزير العدل 

 عـن المجتمـع     االنائب العام هو المختص بالدعوى العامة بصفته نائب       ) ٥٥(مادة
يابة العامة اال   يباشرها بنفسه او بواسطة مساعدين يشاركه فيها اعضاء الن        

 .ما استثنى بنص خاص
يسري في حق اعضاء النيابة العامة ذات االحكام المقررة للقضاة في           ) ٥٦(مادة

هذا القانون وبخاصة ما يتعلق بشروط التعيين واحكـام النقـل والنـدب             
والحقوق والواجبات والمحظورات والحصانة واالشراف واحكام التفتـيش        

 .سبة والتاديب اال ما استثني بنص خاصوالتظلم من القرارات والمحا
 البــاب الرابـع

 في قضاة المحاآم واعضاء النيابة العامة
 الفصل االول

 .في تعيين القضاة واعضاء النيابة العامة وترقيتهم واقدميتهم
 -: يعين ابتداء في وظائف السلطة القضائية ما يليفيمن يشترط ) ٥٧(مادة
هورية اليمنيـة،كامل االهليـة ،خاليـا مـن     ان يكون متمتعا بجنسية الجم  : ا

 .العاهات المؤثرة على القضاء
 يتولى العمل القضـائي اال بعـد        واالان ال يقل سنه عن ثالثين عاما ،         : ب

 .مضي فترة تدريبه ال تقل عن سنتين في المجال القضائي
ان يكون حائز على شهادة من المعهد العـالي للقضـاء بعـد الشـهادة               : ج

 الشريعة والقانون، او في الحقوق، مـن احـدى الجامعـات            الجامعية في 
 .المعترف بها في الجمهورية اليمنية

 .ان يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة: د
 .االمانةاال يكون قد حكم عليه قضائيا في جريمة مخلة بالشرف او : هـ
ن يستثنى من شرطي الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء وحد الس          : و

 .االدنـى من يلتحق بوظائف النيابة العامة
يمنح الدارسون في المعهد العالي للقضاء كافة الحقوق الواردة  في قانون            : ز

انشائه، ويمنح من لم يكن منهم من منتسـبي القضـاء درجـة مسـاعد               
 ١.فور التحاقه بالمعهد) ب(قاضي

                                                           
 .م١٩٩٤لسنة ) ٣(مضافة مبوجب القانون رقم ) ٥٧(من املادة ) ز(الفقرة  1



 

 ١٦

 سلطة قضائية

 -:تحدد وظائف السلطة القضائية وفقا لما يلي)  ٥٨(مادة
 )ب(مساعد نيابة عامة    )ب(اعد قاضي  مس-
 )ا ( مساعد نيابة عامة    )ا (  مساعد قاضي -
 )ب(وكيل نيابة عامة    )جـ( قاضي محكمة ابتدائية -
 )ا ( وكيل نيابة عامة    )ب ( قاضي محكمة ابتدائية -
 )ب( رئيس نيابة عامة   )ا  (  قاضي محكمة ابتدائية -
 )ا (         رئيس نيابة عامة   قاضي محكمة استئناف لواء-
 محامي عـــــام   قاضي بالمحكمة العليـــا-
 محامي عـــام اول   نائب رئيس المحكمة العليـا-
 النـائــب العــام   رئيس المحكمـة العليـــا-
يكون تعيين رئيس المحكمة العليا  ونائبيه وقضاة المحكمة بقرار مـن          ) ٥٩(مادة

ى ترشيح من مجلس القضاء االعلى وذلك من بين         مجلس الرئاسة بناء عل   
قائمة اسماء تتولى هيئة التفتيش القضائي اعدادها للعرض على المجلـس           

 .مشفوعة بكافة البيانات وتقارير الكفاءة المتعلقة بمن تشملهم القائمة
ويتم تشكيل المحكمة العليا الول مرة بعد نفاذ هذا القانون عـن طريـق                

ة لمن يتم تعيينهم من بين قضـاة المحكمـة العليـا            اختيار مجلس الرئاس  
 محـاكم   اوممن عمل سابقا  في المحكمة العليا         والمحاكم االستئنافيـة او  

االستئناف او من العاملين في النيابة العامـة او التـدريس الجـامعي او              
 .المحاماة

ومع مراعاة االحكام المثبتة في الفقرتين السابقتين  يكـون التعيـين فـي               
 بقرار جمهوري بناء على ترشيح وزير       االخرىائف السلطة القضائية    وظ

 ، عدا مسـاعدي القضـاة فيكـون         االعلىالعدل وموافقة  مجلس القضاء      
 ويكون تعيين اعضاء النيابة العامة بقـرار        تعيينهم بقرار من وزير العدل    

 واخذ راي النائب العام وموافقـة       جمهوري بناء على ترشيح وزير العدل     
 عدى مساعدي النيابة فيكون تعيينهم بقـرار مـن          االعلىلقضاء  مجلس ا 

وزير العدل بناء على ترشيح النائب العـام ، وعلـى ان يكـون تعيـين                
مساعدي القضاة والنيابة تحت االختبار لمدة عـامين ويصـدر  مجلـس             

 ا بعد انتهاء مدة االختبار وبعد ثبوت صالحية المعين قرار         االعلىالقضاء  
 قاضي او مساعد نيابة ، فاذا ثبت عـدم صـالحيته قبـل              بتثبيته كمساعد 

 .االعلىانتهاء هذه الفترة يتعين االستغناء عنه بقرار من مجلس القضاء 
 .يعين النائب العام والمحامي العام االول بقرار من مجلس الرئاسة) ٦٠(مادة
 ال يجوز الترقية من درجة اال الى الدرجة التي تليها مباشـرة وبعـد             ) ٦١(مادة

 . انقضاء سنتين  على االقل في الدرجة السابقة
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تكون ترقية القضاة واعضاء النيابة العامة على اساس درجة الكفـاءة           ) ٦٢(مادة
وعند التساوي فيها تراعى االقدمية وتقرر كفاءة القضاة واعضاء النيابـة           

 .العامة من واقع عملهم وتقارير التفتيش عنهم
 مـن   اعتبـارا عضاء النيابة العامة والمساعدين     تحدد اقدمية القضاة وا   ) ٦٣(مادة

تاريخ صدور قرار التعيين او الترقية ، واذا اشتمل قرار التعيـين علـى              
 . من واحد يراعى االعلى مؤهال فاالقدم تخرجااكثر

يجوز اعادة تعيين الذين تركوا العمل في القضاء او النيابة العامة في            ) ٦٤(مادة
ونها قبل تركهم العمل مع مراعاة ان يكـون         نفس الوظيفة التي كانوا يشغل    

وتحدد اقدميته طبقا للمادة    ) ٥٧(المعين مستوفيا للشروط الواردة في المادة     
 .السابقة

 الفصل الثاني
 في نقل القضاة وندبهم

ال يجوز نقل القضاة او ندبهم اال في االحـوال المبينـة فـي هـذا                :ا) ٦٥(مادة
 .القانون

محاكم االستئنافيـة  بقرار جمهوري  بنـاء        تصدر حركة تنقالت قضاة ال    :ب
على عرض وزير العدل بعد التشاور مع رئيس المحكمـة العليـا وبعـد              

 .موافقة  مجلس القضاء االعلى
تصدر حركة تنقالت قضاة المحاكم االبتدائية بقرار من مجلـس القضـاء     :ج

 .بناء على عرض وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا
االحوال االستثنائية التي يقرها مجلس القضاء االعلى ال يجـوز          في غير   :د

 اال بعد مرور ثـالث سـنوات علـى          اخرىنقل القاضي من محكمة الى      
 .مباشرته  للعمل في هذه المحكمة 

ال يجوز ان يبقى احد القضاة في محكمة واحدة بغير نقل الكثـر مـن               :هـ
 .خمس سنوات

 سـتة حد القضاة ولمدة ال تتجـاوز       لوزير العدل عند الضرورة ان يندب ا      :و
 -: مماثلة في الحاالت االتيـةاخرىاشهر قابلة للتجديد مدة 

 .اخرىندب احد قضاة المحاكم االستئناف للعمل في محكمة استئناف  -١
 .اخرىندب احد قضاة المحاكم االبتدائية للعمل في محكمة ابتدائية  -٢

ب الجهة القضائية   وفي جميع االحوال يشترط ان يكون الندب بناء على طل         
 مجلس القضاء االعلى بذلك ويحتفظ القاضـي بوظيفتـه          واخطارالمعنية  
 .االصلية



 

 ١٨
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يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض وزير العدل وموافقة مجلـس           ) ٦٦(مادة
  ندب القضاة لشغل وظائف غير قضائية بموافقتهم ويحتفظ          االعلىالقضاء  

 .لهم بكافة االمتيازات
 الفصل الثالث

 وواجبات القضاةحقوق 
 السلطة القضـائية وفقـا للجـدول        العضاءتحدد المرتبات والبدالت    ) ٦٧(مادة

الملحق بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على عـرض            
 العضاء السلطة القضائية غير ما ورد بهذا        اخرىوزير العدل منح بدالت     

 .القانون
يل هذا الجـدول وفقـا لمـا        كما انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعد        

 . معيشة الموظفين العموميينلتحسينتقتضيه الضرورة 
 طبيعة عمل او بدل تحقيق بواقـع         بدل يمنح اعضاء السلطة القضائية   ) ٦٨(مادة

من المرتب االساسي بحسب ظـروف وطبيعـة العمـل          % ٥٠الى% ٣٠
 النسـبة  حـدي والمناطق التي يعملون بها يصدر بتنظيم منحه في اطـار   

 . قررة قرار من وزير العدلالم
يمنح اعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق الريفية بدل ريف          ) ٦٩(مادة

من المرتب االساسي ،يصدر بتحديدها وتحديد نسبة       % ٦٠الى%٣٠بواقع
 .البدل المقرر لها في اطار الحدين المذكورين قرار من وزير العدل

المعينون في المناطق التي ال يملكـون       يمنح اعضاء السلطة القضائية     ) ٧٠(مادة
بها مساكن او التي لم يوفر لهم فيها مسكن من الدولة بدل سـكن يصـدر                

 . قرار من  وزير العدل بحسب ظروف ايجارات كل منطقةهبتحديد
منح شاغلوا وظائف السلطة القضائية بدل تخرج بذات القيمة المقررة           ي )٧١(مادة

داري للدولة مـن خريجـي الجامعـات        لنظرائهم العاملين في الجهاز اال    
 .ة العليايوحاملي الشهادات التخصص

يمنح القضاة العالوات الدورية طبقا للنظام المقرر بالجدول الملحـق          ) ٧٢(مادة
بهذا القانون وبما ال يتجاوز نهاية المربوط المقرر لكل وظيفة وذلك بعـد             

طالمـا ظـل      بالوظيفة وتستمر سـنويا       االلتحاقانقضاء سنه من تاريخ     
ويصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة         .عضوا في السلطة القضائية   

 .مجلس القضاء االعلى
 للقضاة عطلة قضائية سنوية شهران يكون شهر رمضـان المبـارك          ) ٧٣(مادة

 ويحدد الشهر االخر بقرار من وزير العدل بعـد موافقـة مجلـس              احدها
 .ائية اال القضايا المستعجلةالقضاء االعلى وال تنظر خالل العطلة القض

 للقضاة باجازات اعتيادية في غير العطلة القضائية اال لمن          صال يرخ ) ٧٤(مادة
 كانت لدية ظروف اسـتثنائية تبـرر ذلـك          اذاقام منهم بالعمل خاللها اال      
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ويكون الترخيص للقاضي باجازات مرضية طبقا الحكام قانون مـوظفي          
لقاضي ان ينقطع عن عمله بسبب غير       الجهاز االداري للدولة وال يجوز ل     

 .مفاجئ قبل  ان يرخص له
 .تنتهي خدمة القاضي ببلوغه سن خمسه وستين سنة) ٧٥(مادة
 عشر سنة شمسية ،فاذا لم      اثني الخدمة    يستحق القاضي معاشا اذا اتم    ) ٧٦(مادة

ـ        افايكمل هذه المدة يستحق مك     ت اة طبقا الحكام قـانون معاشـات ومكاف
الجهاز االداري للدولة ، واذا بلغت مدة خدمـة القاضـي           التقاعد لموظفي   

 .عشرين سنه فيستحق معاشا بمرتب كامل
 االدنـى يستحق القاضي معاشا في حالة الوفاة فاذا لم يكمـل الحـد             ) ٧٧(مادة

الستحقاقه المعاش المشار اليه في المادة السابقة فانه يستحق معاشا كما لو            
 المعاش ، ومع ذلك ال يجوز ان يقل         المدة الغراض تسوية   كان مكمال هذه  

المعاش عن اربعة اخماس المرتب الذي كان يتقاضـاه  اذا كانـت مـدة               
 .تقل عن خمسة عشر سنة الخدمة المحسوبة بالمعاش ال

تنتهي خدمة القاضي باالحالة الى التقاعد اذا لم يستطع القيـام بعملـه             ) ٧٨(مادة
ادية والمرضية المـرخص     جميع اجازته االعتي   استنفاذبسبب المرض بعد    

له بها ويصدر بذلك قرار جمهوري بناء على طلب وزير العدل ، وبعـد              
 حالتـه    وبعد سماع اقوال القاضي اذا كانت      االعلىموافقة مجلس القضاء    

في هذه الحالة بما ال يقل عن اربعة اخمـاس          تسمح بذلك ويسوى معاشه     
 .المرتب الذي كان يتقاضاه

ستقالة القاضي سقوط حقه في المعـاش او المكافـاة          ال يترتب على ا   ) ٧٩(مادة
وتعتبر استقالة القاضي مقبولة بعد موافقة مجلس القضاء االعلى ويسـوى           
معاشه في هذه الحالة طبقا لمدة خدمته المحسوبة في المعاش متى بلغـت             

 عشرة سنه او زادت على ذلك وتصرف له المكافاة المستحقة اذا لـم              اثنى
حسوبة في المعاش اثنتى عشرة سنه طبقا الحكام قانون         تبلغ مدة خدمته الم   

 . التقاعد لموظفي الجهاز االداري للدولةومكافاتمعاشات 
 التقاعد لموظفي الجهاز االداري     ومكافاتيطبق احكام قانون معاشات     ) ٨٠(مادة

للدولة فيما لم يرد بشانه نص في هذا القـانون وبمـا ال يتعـارض مـع                 
 .احكامه

على القضاة مزاولة التجارة وال يجوز الجمـع بـين وظيفـة            يحظر  ) ٨١(مادة
 او اي عمل ال يتفق مـع واجبـات القاضـي            اخرىالقضاء واي وظيفة    

 .واستقالل وكرامة القضاة
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كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية يجب عليـه قبـل             ) ٨٢(مادة
ن قبل  مباشرته العماله ان يقدم كشف بما يملكه من مال وعقار ويراجع م           

 . بصورة سنويةاالعلىجهة االختصاص في مجلس القضاء 
تكون للقضاة حركة قضائية كل ثـالث سـنوات تـتم فيهـا ترقيـة               ) ٨٣(مادة

المستحقين من واقع التفتيش القضائي عليهم وال يسقط حق القاضـي فـي           
 .الترقية اال بسبب يشعر به القاضي المعني بذلك

 . المداوالتيحظر على القضاة افشاء سر )٨٤(مادة
كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية يجب عليه قبـل            :ا )٨٥(مادة

 -:مباشرته العماله ان يحلف اليمين التالية
اقسم باهللا العظيم ان اكون متمسكا بكتاب اهللا وسنة رسوله وان احتـرم             ((  

والقانون وان احكم بين الناس بالعدل وان احرص علـى شـرف      الدستور
وعلى مصالح الشعب  والتصرف في كل اعمالي وفقا لما تقتضيه           القضاء  

 )).واهللا على ما اقول شهيدواجبات القاضي 
يحلف رئيس وقضاة المحكمة العليا والنائب العام امـام رئـيس مجلـس             :ب

الرئاسة بحضور وزير العدل اما باقي القضـاة فيحلفـون امـام رئـيس              
ائرها كما يؤدي اعضاء    المحكمة العليا بحضور رئيس واعضاء احدى دو      

 .النيابة العامة االخرون اليمين امام وزير العدل بحضور النائب العام
 الفصل الرابع
 حصانات القضاة

 كان العزل عقوبـة تـم   اذاالقضاة غير قابلين للعزل من مناصبهم اال     )٨٦(مادة
ها في دعوى محاسبة بموجب احكام هذا القـانون وبمراعـاة حكـم             يعتوق

 ).١٠٠(يرة من المادةالفقرة االخ
في غير حالة التلبس ال يجوز القبض على القاضي او حبسه احتياطيا             )٨٧(مادة

اال بعد الحصول على اذن من مجلس القضاء االعلى ويجب على وزيـر             
العدل عند القبض على القاضي في حالة التلبس او حبسه ان يرفع االمـر              

 حبسـه او يـامر      مرارباست لياذنفورا الى رئيس مجلس القضاء االعلى       
 .باخالء سبيله بضمان او بغير ضمان

ال يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة اال بـاذن مـن مجلـس               )٨٨(مادة
القضاء االعلى بناء على طلب النائب العام ويعين مجلس القضاء االعلـى            

 .المحكمة التي تتولى محاكمة القاضي
قالل فيما يصدر عنه من احكام او       مع عدم االخالل بما للقضاء من است       )٨٩(مادة

قرارات يكون لوزير العدل حق االشراف االداري والمـالي والتنظيمـي           
على جميع المحاكم والقضاة ولرئيس كل محكمة حـق االشـراف علـى             



 

 ٢١

 سلطة قضائية

القضاة التابعين له وللنائب العام حق االشراف على اعضاء النيابة العامة           
 .كعلى ضوء القوانين والقرارات التي تنظم ذل

لرئيس المحكمة الحق تنبيه القضاة على ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم           ) ٩٠(مادة
او مقتضيات وظيفتهم بعد سماع اقوالهم ويكون التنبيه شفاها او كتابة وفي            
الحالة االخيرة تبلغ صوره لوزير العدل وللقاضي ان يعترض على التنبيه           

لقضاء االعلـى خـالل   الصادر اليه كتابة من رئيس المحكمة الى مجلس ا 
 ولمجلس القضاء االعلى ان يجري تحقيقـا        اياه من تاريخ تبليغه     اسبوعين

 او احـد    اعضـائه عن الواقعة التي كانت محال للتنبيه او يندب لذلك احد           
قضاة المحكمة العليا في اجراء التحقيق بعد سماع اقوال القاضي وللمجلس           

غ قراره لوزير العدل ولـوزير       او يعتبره كان لم يكن ويبل      هان يؤيد التنبي  
العدل حق تنبيه رؤساء محاكم استئناف االلوية والمحاكم االبتدائيـة بعـد            

 االعتـراض حـق  ) اذا كان التنبيه كتابة(سماع اقوالهم على ان يكون لهم  
امام مجلس القضاء االعلى  وفي جميع االحوال اذا تكررت المخالفـة او             

 .التاديبيةرفعت الدعوى استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا 
لوزير العدل تنبيه القضاة كتابة الى كل ما يقع منهم مـن مخالفـات              ) ٩١(مادة

لواجباتهم حول مقتضيات وظيفتهم وذلك بعد رد القاضي كتابة على ما هو            
 الواجبات وللقاضي ان يـتظلم      ذلك لتلك منسوب اليه وثبوت مخالفته رغم      

غه به الى مجلس القضاء االعلـى       من التنبيه خالل اسبوع من تاريخ ابال      
وللمجلس ان يسمع اقوال القاضي ويجري بنفسه او بواسطة مـن ينتدبـه             

 ما يراه الزما من اوجه التحقيق ثم يصدر قراره برفض           اعضائهلذلك من   
 كان لم يكن ويبلغ قراره الى وزير        واعتبارهالتظلم او بقبوله والغاء التنبيه      

 .العدل
 الفصل الخامس

 يش على اعمال القضاءفي التفت
 الفرع االول

 )هيئة التفتيش القضائــي(
تشكل بوزارة العدل هيئة للتفتيش القضائي من رئيس ونائـب وعـدد            ) ٩٢(مادة

كاف من القضاة يختارون من بين قضاة المحاكم على ان يكونوا من ذوي             
الخبرة والكفاءة ويتم ندبهم بقرار من وزير العدل بعـد موافقـة مجلـس              

 االعلى لمدة سنتين على االقل قابله للتجديد  على ان يكون رئيسها             القضاء
 .من بين اعضاء المحكمة العليا

  -:االتيةيكون تقدير كفاءة القاضي باحدى الدرجات  )٩٣(مادة
 ). اقل من المتوسط– متوسط – فوق المتوسط – كفء( 



 

 ٢٢

 سلطة قضائية

ا في  ويجب اجراء التفتيش مرة على االقل كل سنه ويجوز ان يكون مفاجئ            
اي وقت ويجب ايداع تقرير التفتيش خالل شهرين على االكثر من تاريخ            
انتهاء التفتيش  ويخطر القاضي به خالل اسبوعين على االكثر من تاريخ            

 نسختين احدهما لرئيس مجلس القضاء االعلى       ارسالااليداع وعلى الهيئة    
ور الخاصة بالتفتيش  على اعمال       لوزير العدل فيما يتعلق باالم     واالخرى
 .القضاة

 -:تختص هيئة التفتيش القضائي بما يلي )٩٤(مادة
التفتيش على اعمال القضاة وذلك لجمع البيانات التي تؤدى الى معرفـة            -١

درجة كفاءتهم ومدى حرصهم على اداء وظيفتهم واعداد البيانات الالزمة          
لى عنـد النظـر فـي       عنهم طبقا لذلك لعرضها على مجلس القضاء االع       

 .الحركة القضائية
 . التي تقدم ضد القضاةالشكاوىتلقي -٢
مراقبة  سير العمل في المحاكم وتقديم ما تراه من مقترحات فـي هـذا               -٣

 .الشان لوزير العدل
 . التي ينص عليها القانوناالخرىاالختصاصات -٤
لتفتـيش  يصدر  وزير العدل بموافقة مجلس القضاء االعلى الئحـة ا          ) ٩٥(مادة

القضائي تبين فيها القواعد واالجراءات المتعلقة بعمل الهيئة واجـراءات          
 . والتصرف فيها طبقا الحكام هذا القانونالشكاوىتحقيق 

 القضاة علما بكل ما يالحـظ       احاطةيجب على هيئة التفتيش القضائي      ) ٩٦(مادة
 .عنهم

ع بـه جميـع     تعد هيئة التفتيش القضائي ملفا سريا لكل قـاض تـود          ) ٩٧(مادة
االوراق المتعلقة به وال يجوز ايداع ورق بهذا الملف تتضمن ماخذ علـى             
القاضي دون اطالعه  عليها وتمكينه من الرد وحفظ ذلك الرد وال يجـوز    
لغير القاضي صاحب الشان ووزير العـدل ومجلـس القضـاء االعلـى             

 .االطالع على الملف السري
 الفرع الثاني

 .قرارات الخاصة بشئون القضاةفي التظلمات والطعن في ال
يخطر وزير العدل من تقدر درجة كفاءته من رجال القضاء بمتوسط           ) ٩٨(مادة

 متوسط بذلك بمجرد انتهاء هيئة التفتيش المختصة من تقـدير            من   او اقل 
 اخطر الحق في التظلم من التقدير في ميعاد ثالثين يوما من            منكفاءته ول 

لعدل قبـل عـرض مشـروع الحركـة         تاريخ االخطار كما يقوم وزير ا     
القضائية على مجلس القضاء االعلى بثالثين يوما على االقـل باخطـار            
رجال القضاء الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية بسبب غيـر            



 

 ٢٣

 سلطة قضائية

او فات ميعـاد    ) ١٠٠(متصل بتقارير الكفاءة التي فصل  فيها وفقا للمادة        
 .لمادةالتظلم في الميعاد المنصوص عليه في هذه ا

يكون التظلم بعريضة تقدم الى هيئة التفتيش القضائي وعلى هذه الهيئة            )٩٩(مادة
ارسال التظلم عن طريق وزير العدل الى مجلس القضاء االعلـى خـالل             

 .خمسة ايام من تاريخ استالم التظلم
 اوراقيفصل مجلس القضاء االعلى في التظلم بعد االطـالع علـى             )١٠٠(مادة

تظلم ويصدر قراره خالل ثالثين يوما من تاريخ احالـة          وسماع اقوال الم  
االوراق اليه وقبل اجراء الحركة القضائية ويقوم مجلس القضاء االعلـى           
ايضا عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفاءة المرشحين          

 كفؤ وال يجوز له تـنـزيل التقـدير        اوللترقية من درجة فوق المتوسط      
 بعد اخطار صاحب الشان بكتاب مسجل لسماع اقواله         الى درجة ادنى اال   

بعد ان تبدى هيئة التفتيش المختصة رايها مسببا في اقتـراح النــزول             
بالتقدير ويكون قرار مجلس القضاء االعلى في شان تقدير الكفاءة والتظلم           

 .منه نهائيا ويخطر صاحب الشان بكتاب مسجل
ة العليا دون غيرها بالفصـل فـي        تختص الدائرة االدارية بالمحكم    )١٠١(مادة

الطلبات التي يقدمها القضاة بالغاء القرارات االدارية النهائية المتعلقة باي          
شان من شئونهم وذلك عند النقل والندب متى كان الطلب منصـبا علـى              

 مخالفة القوانين واللوائح او خطاء في تطبيقها او اساءة          اوعيب في الشكل    
تلك الدائرة دون غيرها بالفصل في طلبـات        استعمال السلطة كما تختص     

التعويض عن تلك القرارات والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبـات          
 المستحقة لرجال القضاء او لورثتهم وال يجـوز ان          والمكافاتوالمعاشات  

يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضوا في المجلس االعلى للقضاء            
 .ي رفع الطلب بسببهاذا كان قد اشترك في القرار الذ

يرفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة العليا تتضمن البيانات          ) ١٠٢(مادة
موضوع الطلب وبيانا    و المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم ومحل اقامتهم     

كافيا عن الدعوى وعلى الطالب ان يودع مع هذه العريضة صورا منهـا             
تؤيد طلبه ومذكرة باسـباب     بقدر عدد الخصوم مع حافظة المستندات التي        

ها في تحضير الـدعوى وتهيئتهـا       تالطلب ويعين رئيس الدائرة احد قضا     
 اعـالن للمرافعة وله اصدار القرارات الالزمة لذلك ، وعلى قلم الكتـاب            

الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد           
اضي المعين الى جلسة    لتحضير الدعوى وبعد تحضير  الدعوى يحيلها الق       

يحددها امام الدائرة للمرافعة في موضوع العريضة وال تحصـل رسـوم            
 .على هذا الطلب



 

 ٢٤

 سلطة قضائية

يباشر الطالب جميع االجراءات امام الدائرة بنفسه وله ان يقدم دفاعه           ) ١٠٣(مادة
كتابة او يندب عنه في ذلك كله احد رجال القضاء من غير قضاة المحكمة              

ص عليه في المادة السابقة يرفع الطلب خالل ثالثـين  العليا وفيما عدا ما ن   
يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسـمية واعـالن             
صاحب الشان به او علمه به علما يقينيا وتفصل الدائرة في هذا بعـد ان               
يتلو القاضي المعين للتحضير تقريرا يبين فيه اسباب الطلب والرد عليهـا            

خالف  التي تنازعها الخصوم دون ان يبدي رايـا فيهـا            ط ال اويحصر نق 
وبعد سماع اقوال الطالب والنيابة العامة على ان تكون اخر  مـن يـتكلم               
ويجري تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة وتكون االحكام          
الصادرة فيها نهائية غير قابلة للطعن باي طريقة من طرق الطعن امـام             

 . اخرىاي جهة 
  الخامـسالباب

 الفصل االول
 مجلس القضاء االعلى

 -:يشكل مجلس القضاء االعلى على النحو التالي) ١٠٤(مادة
 رئيسا    رئيس مجلس الرئاسة-١
 عضوا   وزيـر العــدل-٢
 عضوا   رئيس المحكمة العليا-٣
 عضوا   النـائب العــام-٤
 ينعضو   رئيس المحكمة العلياانائب-٥
 اوعض    وزير العدلبنائ-٦
 عضوا  رئيس هيئة التفتيش القضائي-٧
تقل درجة  ثالثة اعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الرئاسة على ان ال-٨

 عضاء اكل منهم عن قاضي محكمة عليا
يراس جلسات المجلس رئيس مجلس الرئاسة وفي حالة غيابه يراس          ) ١٠٥(مادة

ـ           س اليوميـة   الجلسات من يراه وتحدد الالئحة كيفية ادارة اعمـال المجل
 .والدعوة لجلساته ومواعيد انعقادها

ال يكون اجتماع مجلس القضاء االعلى صحيحا اال بحضور اغلبيـة            )١٠٦(مادة
 الحاضـرين وزيـر     اعضائهويجب ان يكون من بين      . على االقل  اعضائه

او احد نوابه وتكون جميع المداوالت       العدل او نائبه ورئيس المحكمة العليا     
 االعضاء الحاضرين وعنـد     باغلبيةصدر القرارات   في المجلس سرية وت   

 .تساوي االصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس 
يكون لمجلس القضاء االعلى سـكرتارية خاصـة تتـولى تـدوين             )١٠٧(مادة

 .ه الجهات المختصة بقراراتوابالغالمحاضر والدعوة الجتماعات المجلس 



 

 ٢٥

 سلطة قضائية

تنظيم اعماله بما في ذلك مـا       يصدر مجلس القضاء االعلى الئحة ل     :ا )١٠٨(مادة
 .من هذا القانون) ١٠٥(ورد بالمادة

تبلغ قرارات المجلس لوزير العدل ورئيس المحكمة العليا وكل من يلزم           : ب
 .تبليغه

 الفصل الثاني
 صالحيات مجلس القضاء االعلى

 -:يمارس مجلس القضاء االعلى الصالحيات التالية )١٠٩(مادة
 .ر شئون القضاءوضع السياسة العامة لتطوي:ا
النظر في جميع المواضيع التي تعرض على المجلس فيما يتعلق بتعيـين            :ب

القضاة وترقيتهم وعزلهم ومحاسبتهم وتقاعدهم ونقلهم واستقاالتهم علـى         
 . المواد المنصوص عليها في هذا القانونوءض
 .تاديب القضاة:ج
 .دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء:د

نتائج التفتيش الدوري على اعمال رؤسـاء وقضـاة محـاكم         النظر في   :هـ
االستئناف والمحاكم االبتدائية لتقدير درجة كفاءاتهم وتحقيق الشكاوى التي         
تقدم ضدهم والنظر في الطلبات التي تقدم منهم والتصـرف فيهـا وفقـا              

 .الحكام الئحة التفتيش القضائي
 .ئيةابداء الراي في مشروعات ميزانية السلطة القضا:و
لمجلس القضاء االعلى ان يطلب ما يراه ضـروريا مـن البيانـات             ) ١١٠(مادة

واالوراق  من الجهات الحكومية وغيرها وله ان يطلب حضور من يرى             
 .االستماع اليه

 الفصل الثالث
 .في محاسبة القضاة واعضاء النيابة العامة

 عضـاء وايختص مجلس القضاء االعلى وحدة بتاديب القضـاة         -١) ١١١(مادة
 بواجبات وظيفتهم وللمجلس ان يحيل محاسبتهم       اخاللهمالنيابة العامة عند    

على مجلس محاسبة يتكون من ثالثة اعضاء من المجلس او من ثالثة من             
 -:القضاة ويعد بصفة خاصة اخالال بواجبات الوظيفة ما يلي

 بالشرف او جريمة الرشوة او ثبوت تحيـزه         مخلةارتكاب القاضي جريمة    :ا
 . احد اطراف النـزاعالى
 .تكرار التخلف عن حضور الجلسات دون عذر مقبول:ب
 .تاخير البت في الدعاوي:ج
 . الحكم عند ختام المناقشة التمامعدم تحديد مواعيد معينة :د

 .المداولةافشاء سر :هـ



 

 ٢٦

 سلطة قضائية

تقيم هيئة التفتيش القضائي الدعوى التاديبية بناء على طلب وزير العـدل       -٢
 .ضاء االعلىوموافقة مجلس الق

ـ ال يقدم طلب الدعوى التاديبية اال بناء على تحقيق او         -٣ ي تتـواله هيئـة     ل
التفتيش القضائي ويشترط  ان يكون المحقق اعلى درجة  مـن القاضـي              

 .الذي جرى التحقيق معه
من المادة السابقة من    ) ٣،٢(مع مراعاة االحكام الواردة في الفقرتين        )١١٢(مادة

ة التفتيش القضائي بتهيئة الدعوى للسير في اجراءاتها        هذا القانون تقوم هيئ   
عن جميع الوقائع المنسوبة الى القاضي او بعضـها و يكلـف القاضـي              
بالحضور امام المجلس خالل شهر من تاريخ علمه بالتكليف بالحضـور           
لسماع اقواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه فان لم يحضر نظـر المجلـس              

 .هكد من صحة ابالغالدعوى في غيابه بعد التا
 الدعوى رفعت الملف الى مجلس القضاء االعلى        القامةوجها    لم تر  اذااما   

 .للتصرف فيه وفقا لما يراه مرفقا براي الهيئة
على مجلس القضاء االعلى اذا قرر السير في اجراءات المحاكمـة           ) ١١٣(مادة

جبرية ايقاف القاضي  عن مباشرة اعمال وظيفته او ان يحيله الى اجازة             
وللمجلس  ) ثالثة اشهر (مؤقتة على ان ال تزيد مدة االيقاف او االجازة عن           
 .الحق  في اعادة النظر في قراره هذا في اي وقت

ويجب على مجلس القضـاء     )سرية(تكون جلسات المحاكمة التاديبية      )١١٤(مادة
االعلى سماع دفاع القاضي المقامة ضده الدعوى وللقاضـي ان يحضـر            

ن ينيب غيره وله ان يقدم دفاعه كتابة كما يجـب ان يكـون            بشخصه او ا  
الحكم الصادر في الدعوى التاديبية مشتمال على االسباب التي بني عليهـا            

 ).سرية( عند النطق في جلسة اسبابهوان تتلى 
 -:العقوبات التاديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي-١) ١١٥(مادة
 .التنبيه:ا
 .اللوم:ب
 .االنذار:ج
 .الحرمان من العالوات الدورية:د

 ). اشهرثالثة(  ال تتجاوزمؤقتة اجازة جبرية اعطائهالتوقيف عن العمل او :هـ

 .تاخير الترقية:و
 . الى وظيفة غير قضائيةالنقل:ز
 ةاو المكافاالعزل مع استحقاق المعاش :ح



 

 ٢٧

 سلطة قضائية

يبلغ قرار مجلس القضاء االعلى الى وزير العـدل بمضـمون الحكـم             -٢
ي الدعوى التاديبية كما يبلغ القاضي المعني بذلك خالل العشـرة  الصادر ف 

 .لصدورهااليام التالية 
 اقامة الدعوى التاديبية امام مجلس القضـاء عـن اقامـة            لتحو ال )١١٦(مادة

االخـتالس   الدعوى الجنائية اذا ارتكب القاضي جريمة جنائية كالرشوة او    
 .قانوناالعقوبة المقررة ب ويعاقب االمانةاو خيانة 

 سـن   بلوعـة تنقضي الدعوى التاديبية باستقالة القاضي وقبولها او        ) ١١٧(مادة
 للدعوى التاديبية على الدعوى الجنائية او المدنيـة عـن            تاثير التقاعد وال 

 .نفس الواقعة او الوقائع التي اقيمت الدعوى بشانها
يبيـة او    ينبغي لمجلس القضاء االعلى في احوال المسـالة التاد         -١) ١١٨(مادة

الجزائية ان يامر بايقاف القاضي عن مباشـرة اعمـال وظيفتـه اثنـاء              
 . المحاكمةاواجراءات التحقيق او المحاسبة  

 بناء على طلب من وزير العدل او رئيس المحكمة          اووذلك من تلقاء نفسه     
  .التي يتبعها القاضي

 مـن   ال يترتب على ايقاف القاضي عن عمله بموجب هذا القانون حرمانـه           -٢
 .مرتبه مدة االيقاف

تقدم االستقالة لمجلس القضاء القرارها او رفضها ويعتبر القاضـي          ) ١١٩(مادة
 .مستقيال من تاريخ تبليغه قرار مجلس القضاء االعلى بقبول استقالته

تخضع مخاصمة القضاة وتنحيتهم وردهم لالحكام المنصوص عليها        ) ١٢٠(مادة
 .في القوانين االجرائية النافذة

 فصل الرابعال
 في اعوان القضاء

اعوان القضاء هم المحـامون والخبـراء والكتـاب والمحضـرون          )١٢١(مادة
 .والمترجمون

يحدد القانون الشروط الالزم توافرها لالشـتغال بالمحامـاة ويبـين            )١٢٢(مادة
 .حقوق المحامين وواجباتهم وتنظيم محاسبتهم

اء ويحـدد حقـوق الخبـراء       ينظم القانون الخبرة امام جهات القض      )١٢٣(مادة
 .وواجباتهم وطريقة محاسبتهم

 الباب السادس
  المحاآمموظفو

 الفصل االول
 احكام عامـة

 يعين بالمحكمة العليا وكل محكمة استئناف لواء وكل محكمة ابتدائية         ) ١٢٤(مادة
كاتب اول ووكيل له وعدد كاف من الكتاب والمتـرجمين ويعـين لكـل              



 

 ٢٨

 سلطة قضائية

ن المحضرين ويلحق بكل محكمة عـدد       محكمة محضر اول وعدد كاف م     
 .كاف من الناسخين والطباعين والحجاب والمراسلين

فيما عدا ما نص عليه القانون يسرى على موظفي المحاكم االحكـام             )١٢٥(مادة
 .العامة لموظفي الجهاز االداري للدولة

يكون لوزير العدل بالنسبة لموظفي وزارة العدل والمحـاكم وكـذا           ) ١٢٦(مادة
ب العام فيما يخص موظفي جهاز النيابة العامة سلطات وزارة الخدمة           النائ

 .بالنسبة لموظفي الجهاز االداري للدولة
 الفصل الثاني

 في التعيين والندب والترقية والبدالت
 واالجازات لموظفي المحاآم

يشترط فيمن يعين كاتبا او محضرا او مترجما من موظفي المحاكم           ) ١٢٧(مادة
 ما يعادلها او ان تتوافر لدية       او على الثانوية على االقل      ان يكون  حاصال   

 والواردة باشتراطات شغل الوظائف طبقا الحكـام        االخرىاحدى البدائل   
قانون موظفي الجهاز االداري للدولة وفي هذه الحالة يتعـين ان يجتـاز             
بنجاح االختبار الذي تحدد احكامه وشروطه بقرار مـن وزيـر العـدل             

 بنجـاح امتحانـا     زوالى ذلك بالنسبة للمترجمين ان يجتا     ويشترط اضافة ا  
تحريريا في اللغة العربية واحدى اللغات االجنبية وان يتضمن قرار وزير           
العدل تشكيل لجنة الختبار رئيس قسم الترجمة بالوزارة وتعتبر الدرجـة           
المخصصة لشغل وظيفة بالثانوية العامة طبقا لقـانون مـوظفي الجهـاز            

 .ة هي درجة بداية التعيين لهذه الوظائفاالداري للدول
 المحاكم والنيابة العامة بدل طبيعة عمل بنسبة تتـراوح          موظفويمنح  ) ١٢٨(مادة

من المرتب االساسي يصدر بتحديده في اطار الحـدين         %) ٨٠،%٥٠(بين
 .المذكورين قرار من وزير العدل بحسب ظروف وطبيعة عمل كل منطقة

م والنيابة العامة في المناطق الريفية بدل ريـف          المحاك موظفويمنح   )١٢٩(مادة
من المرتب االساسي يصدر بتحديده في      %) ٦٠،%٣٠(بنسبة تتراوح بين    

اطار الحدين  المذكورين قرار من وزير العدل بحسب ظروف وطبيعـة            
 .كل منطقة

 المحاكم والشاغلون لوظائف المجموعة الوظيفية االولى       موظفويمنح  ) ١٣٠(مادة
الثالثة بدل محاكم ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنـاء           والثانية و 

على عرض وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء ويـرتبط هـذا البـدل             
 .بمزاولة اعمال الوظيفة بالمحاكم

تحت االختبار مدة   ) ١٢٤(يكون تعيين الموظفين المشار اليهم بالمادة      )١٣١(مادة
در قرار وزير العدل بتثبيت      اشهر وال تزيد عن سنة ويص      ستةال تقل عن    

 .من ثبتت صالحيته عند انتهاء هذه الفترة



 

 ٢٩

 سلطة قضائية

باالختبـار  ) ١٢٤(مادةتكون ترقية موظفي المحاكم المشار اليهم بال       )١٣٢(مادة
من درجة الوظيفة التالية لها مباشرة وبمراعاة شروط الترقيـة الـواردة            

 :بنظام موظفي الجهاز االداري للدولة وطبقا لالحكام التالية
في ذات  ) جيد(ان يكون حاصال على تقدير كفاءة ال يقل في مرتبته عن            -١

 .السنة المرقى فيها
ان يجتاز بنجاح االمتحان المقرر الترقية لدرجة الوظيفة العليا طبقا للمادة           -٢

 ).المترجمون(التالية ويستثنى من ذلك 
لمـنهج  ان يقضي بنجاح فترة التدريب على االعمال التي يقوم بها وفق ا           -٣

 ).المترجمون(الذي يصدر به قرار من وزير العدل ويستثنى من ذلك 
يصدر قرار من وزير العدل بتحديد المواد التي يجرى االمتحان فيها            )١٣٣(مادة

 االسـئلة لموظفي المحاكم ويتضمن القرار تشكيل اللجنـة التـي تضـع            
طبقـا  وتصححها والنسبة الالزمة للنجاح ويؤدى االمتحان عند االقتضاء         

 -:لما يلي
بالنسبة لكتاب المحكمة العليا وكتاب محكمة االستئناف وكتاب المحكمـة          -١

 .االبتدائية تقوم لجنة شئون الموظفين في كل منها
بالنسبة لكتاب موظفي النيابة العامة تقوم به لجنة شئون موظفي النيابـة            -٢

 .العامة
على كتابها وتحديد محل    يتولى رئيس المحكمة العليا توزيع االعمال        )١٣٤(مادة

سـتئنافية  ا كاتبها االول بها ويتولى رئيس كل محكمـة          والحاقكل منهم   
االختصاصات بالنسبة للعاملين بمحكمة االستئناف والمحـاكم االبتدائيـة         
التابعة لدائرة اختصاصه فضال عن تحديد عمـل المحضـرين بالمحـاكم            

م وندبهم داخل محكمة     المحضرين بكل منها وله حق نقله      والحاقاالبتدائية  
استئناف اللواء كما يتولى رئيس كل نيابة عامـة اختصاصـات رئـيس             

 .محكمة استئناف لواء بالنسبة لموظفي النيابة العامة التابعين له
 من رؤسـاء المحـاكم      باالجازاتيكون الترخيص لموظفي المحاكم     ) ١٣٥(مادة

نيابات التـرخيص   ومن النائب العام بالنسبة لموظفي النيابات ولرؤساء ال       
 .للعاملين بالنيابات

 الفصل الثالث
 واجبات موظفي المحاآم

يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون امام رئيس هيئة المحكمـة          )١٣٦(مادة
 . وعدلواخالصالتابعين لها في جلسة علنية بان يؤدوا وظائفهم بامانة 

عمال وظـائفهم   يتسلم موظفو المحاكم االوراق القضائية الخاصة با      ) ١٣٧(مادة
ويحفظونها ويحصلون الرسوم والغرامات المستحقة ويراعون تنفيذ قوانين        
الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين والتعليمات وال          



 

 ٣٠

 سلطة قضائية

يجوز لهم ان يتسلموا اوراقا او مستندات اال اذا كانت حافظة بهـا بيـان               
قعا عليهـا مـن     تشمله وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق االصل مو       

الكاتب االول بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها الى مـن            
يقدمها وعلى الكتاب الذين يحضرون الجلسات ان يحرروا محاضر بكـل           

 .ما يدور فيها وان يوقعوها
العاملون بالمحاكم ممنوعون من افشاء اسرار القضايا وليس لهم ان           )١٣٨(مادة

ال من تبيح القوانين او اللوائح او التعليمات اطالعهـم           ا ايطلعوا عليها احد  
 .عليها

يجب على كل موظف بالمحاكم ان يقيم بالجهة التي يؤدي فيها عمله             )١٣٩(مادة
 . وال يجوز له ان يتغيب عنها اال باذن من رؤسائه

 الفصل الرابع
 في مسالة موظفي المحاآم

وها وطباعوها وحجابهـا    يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها وناسخ      )١٤٠(مادة
 اشـراف ومراسلوها تحت رقابة الكاتب االول ويعمل محضروها تحـت          

المحضر االول بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة وكذلك يعمل كتاب          
النيابة في كل محكمة تحت اشراف رئيس القلم الجزائي بها وهم جميعـا             

ئيـة للكاتـب    خاضعون لرئيس النيابة ويكون االشراف في المحاكم االبتدا       
 واعضـاء  الجزائية ثم للقضاة     االقالماالول والمحضرين االول ورؤساء     

 .النيابة
تتخذ اجراءات المسالة ضد كل من يخـل مـن مـوظفي المحـاكم              ) ١٤١(مادة

من شانه ان يقلل الثقة الالزم توافرهـا فـي            ما ياتيبواجبات وظيفته او    
 ينتمي اليها سـواء كـان    المهنة التي اعتبارو يقلل من    ااالعمال القضائية   

 . القضاء او خارجهادورذلك في 
 ذلـك يجـوز     المساءلة ومع توقع العقوبات اال بالحكم من مجلس        ال )١٤٢(مادة

توقيع عقوبة االنذار والخصم من المرتب بقرار مـن رؤسـاء المحـاكم             
 والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤسـاء         كتاببالنسبة لل 

 النيابات وال يجوز ان يزيد الخصم في المرة الواحدة على           النيابات لكتاب 
 . مرتب خمسة عشر يوما وال يزيد عن ثالثين يوما في السنة الواحدة

 في المحكمة العليا وفي كل محاكم االستئناف        لمساءلةيشكل مجلس ا   )١٤٣(مادة
والمحاكم االبتدائية من احد قضاتها يختاره رئيس المحكمة لهذا الغـرض           

 النيابة او من يقوم مقامة والكاتب االول وفي حالة محاكمة الكاتب            ورئيس
 رئيس القلم الجزائي يندب وزير العدل مـن         او المحضر االول    اواالول  

 .يحل محله في مجلس المسالة ممن يكونون في درجته على االقل



 

 ٣١

 سلطة قضائية

يجوز ان تقام دعوى المسالة ضد موظفي المحاكم او النيابات بنـاء             )١٤٤(مادة
طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم وبنـاء علـى طلـب            على  

 .النائب العام او رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات
تتضمن ورقة االتهام التي تعلن بامر رئيس مجلس المسالة التهمة او            )١٤٥(مادة

 باالدلة عليهـا واليـوم المحـدد        ا موجز نالتهم المنسوبة الى المتهم وبيا    
يحضر المتهم بشخصه امام المجلس وله ان يقدم دفاعه كتابـة            و ةللمحاكم

 .او ان يوكل عنه محاميا او احد زمالئه وتجري المحاكمة في جلسة سرية
 .يلغى كل قانون او نص يتعارض مع احكام ونصوص هذا القانون )١٤٦(مادة
 . من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسميةقانونيعمل بهذا ال )١٤٧(مادة

 بصنعاء– برئاسة الجمهورية صدر
 .هـ١٤١١/رجب/٩بتاريخ 
 .م  ١٩٩١/يناير/٢٦الموافق 

 علي عبد اهللا صالح/الفريق
 ةـرئيس مجلس الرئاسـ

 



 

 ٣٢

 سلطة قضائية

 جدول
 الوظائف والمرتبات والعالوات والبدالت

  السلطة القضائيةالعضاء
 املرتب االساسي

 بداية الوظيفة
 ربطال

 اية
 الربط

 العالوة
 الدورية

 بدل
 القضاء

 بدل
 املظهر

 رئيس احملكمة العليا
 النائب العام

٢٠٠٠ ٥٠٠٠ - - ١٠٥٠٠ 

 نائب رئيس احملكمة العليا
 احملامي العام االول

٢٠٠٠ ٤٠٠٠ ٣٠٠ ١٠١٠٠ ٨٩٠٠ 

 قاضي احملكمة العليا
 احملامي العام

٢٠٠٠ ٣٥٠٠ ٣٠٠ ١٠١٠٠ ٨٩٠٠ 

 قاضي حمكمة استئناف لواء
 )ا(رئيس نيابة عامه 

١٥٠٠ ٢٧٥٠ ٣٠٠ ٨٩٠٠ ٨٠٠٠ 

 )ا(قاضي حمكمة ابتدائية 
 )ب(رئيس نيابة عامه 

١٥٠٠ ٢٢٥٠ ٢٥٠ ٨٠٠٠ ٧٢٥٠ 

 )ب(قاضي حمكمة ابتدائية 
 )ا(وكيل نيابة عامه

١٥٠٠ ٢٠٠٠ ٢٥٠ ٧٢٥٠ ٦٥٠٠ 

 )ج(قاضي حمكمة ابتدائية 
 )ب(وكيل نيابة عامه

١٠٠٠ ١٧٥٠ ٢٥٠ ٦٥٠٠ ٦٠٠٠ 

 )ا(مساعد قاضي
 )ا(مساعد نيابة عامه 

١٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٠٠ ٦٠٠٠ ٥٥٠٠ 

 )ب(مساعد قاضي 
 )ب(مساعد نيابة عامة

١٠٠٠ ١٢٥٠ ٢٠٠ ٥٥٠٠ ٥٠٠٠ 

 



 

 ٣٣

 سلطة قضائية

 
 م١٩٩٢لسنة ) ٦١(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 بشان منح بدل تخرج لشاغلي وظائف السلطة القضائية
 -:رئيس مجلس الوزراء

 .بعد االطالع على اتفاق إعالن الجمهورية اليمنية -
 .ر الجمهورية اليمنيةوعلى دستو -
 .م بتشكيل مجلس الوزراء١٩٩٠لسنة ) ١(وعلى القرار الجمهورية رقم  -
 .م بشان الخدمة المدنية١٩٩١لسنة ) ١٩(وعلى القانون رقم  -
 .م بشان السلطة القضائية١٩٩١لسنة ) ١(وعلى القانون رقم  -
م بشان منح البدالت    ١٩٩٠لسنة  ) ٨٩(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم       -

 فية للعاملين في الجهاز االداري للدولةالوظي
 .وبناء على عرض وزير الخدمة المدنية -
 .وبعد موافقة مجلس الوزراء -

 قــــرر
رؤسـاء وأعضـاء المحـاكم      (يمنح شاغلوا وظائف السلطة القضائية      ) ١(مادة

والمعينون بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بدل تخرج بواقع         ) القضائية
 .ريال ) ٧٠٠(
يمنح جاملوا شهادة ماجستير فاعلى البدل المقرر لنظـرائهم العـاملين           ) ٢(مادة

 .بالجهاز االداري للدولة والحاصلين على مؤهالت تخصصية عليا
 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ٣(مادة

 .صدر بتاريخ برئاسة مجلس الوزراء
 هـ١٤١٢/شوال/١٣بتاريــخ 
 مـ١٩٩٢/ابريل/١٦الموافـق 

 حيدر أبو بكر العطاس         محمد الخادم الوجيه
 رئيس مجلس الوزراء  وزير الخدمة المدنية واإلصالح االداري



 

 ٣٤

 سلطة قضائية

 
 م٢٠٠٠لسنة ) ١٦٢(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 بتعديل جدول الوظائف والمرتبات والعالوات والبدالت ألعضاء السلطة 
 القضائية

 :رئيس مجلس الوزراء
 .بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية -
 .م بشان السلطة القضائية١٩٩١لسنة ) ١(وعلى القانون رقم  -
منه التي خولـت مجلـس الـوزراء        ) ٦٧(وعلى وجه الخصوص المادة    -

تعديل جدول وظائف ومرتبات وعالوات وبـدالت السـلطة القضـائية           
 .المرفق بالقانون

 .وبناء على عرض وزير العدل -
 قــــرر

يعتمد الجدول المرفق المبين للوظائف والمرتبات والعالوات ألعضـاء         ) ١(مادة
 .م١٩٩١لسنة) ١(السلطة القضائية بدال من الجدول المرفق بالقانون رقم

 وظائف السلطة القضائية بالدولة من الدرجات المحددة في         اينقل شاغلو ) ٢(مادة
عات ووظـائف   م إلى مجمو  ١٩٩١لسنة  ) ١(الجدول المرفق بالقانون رقم   

 :الجدول المرفق وفقا للقواعد التالية
 :الوظائف العليا .  أ

 نائب رئيس   – النائب العام    – وظائف رئيس المحكمة العليا      ا ينقل شاغلو 
 المحامي  – قاضي المحكمة العليا     - المحامي العام االول   –المحكمة العليا   

 .إلى الوظائف المقابلة لها في الجدول المرفق) ا(العام 
 : ف األستئنافيةالوظائ .  ب

) ا(  وظائف قاضي محكمة استئناف لواء ورئيس نيابة عامة           ا ينقل شاغلو 
في الجدول السابق إلى وظيفة قاضي محكمة استئناف ورئيس نيابة عامة           

 .في الجدول المرفق) ا(
 -:الوظائف االبتدائية. ج

ورئيس نيابـة عامـة     ) ا( وظائف قاضي محكمة ابتدائية      ا ينقل شاغلو  -١
في الجدول السابق إلى وظائف رئيس محكمة ابتدائية ورئيس نيابـة           ) ب(

 .في الجدول المرفق) ب(عامة 
) ا(وكيل نيابة عامة    ) ب( ينقل شاغلو وظائف قاضي محكمة ابتدائية        -٢

 وكيل نيابة عامة    –في الجدول السابق الى وظائف قاضي محكمة ابتدائية         
 .في الجدول المرفق) ا(



 

 ٣٥

 سلطة قضائية

 وكيل نيابة عامـة     –) ج( قاضي محكمة ابتدائية      ينقل شاغلو وظائف   -٣
 وكيل نيابـة    –في الجدول السابق الى وظائف قاضي محكمة جزئي         ) ب(
 .في الجدول المرفق) ب(
 :الوظائف المساعدة. د

في ) أ ( مساعد نيابة عامة     -) أ ( ينقل شاغلو وظائف مساعد قاضي       -١
 .ل المرفقفي الجدو)ا(الجدول السابق الى وظائف مساعد نيابة 

في ) ب( مساعد نيابة عامة     -)ب( ينقل شاغلو وظائف مساعد قاضي       -٢
 .في الجدول المرفق) ب(الجدول السابق الى وظائف مساعد نيابة 

فـي  ) ب(مساعد قاضـي    )  أ   ( يستمر شاغلو وظائف مساعد قاضي       -٣
االعمال المناطة بهم حاليا حتى يتحدد بقرار من مجلس القضاء االعلـى            

نهم على حدة وفقا لما يعـرض عليـه مـن هيئـة التفتـيش      وضع كل م  
 .القضائي

يتم منح عالوة سنوية العضاء السلطة القضائية بواقـع خمسـة االف            ) ٣(مادة
 .ريال سنويا

يتم منح البدالت المقررة والنسب المعادلة في الجدول المرفـق بقـانون            ) ٤(مادة
 .ات المتاحةالسلطة القضائية وبالنسب المعادلة في حدود االعتماد

تطبق الجزاءات  االدارية على شاغلي وظائف السلطة القضائية لضمان          ) ٥(مادة
 .االنضباط الوظيفي

يراعى بالنسبة لمن يحملون حاليا وظائف قضائية ويشـغلون وظـائف           ) ٦(مادة
ادارية وليس لديهم مؤهالت لشغل الوظيفة القضـائية ان يحتفظـوا بمـا             

تم تسـكينهم فـي الوظـائف االداريـة         يتقاضونه حاليا بصفة شخصية وي    
 .المناسبة

يصدر وزير العدل القرارات التنفيذية الالزمة ويتم التنفيذ بالتنسيق مـع           ) ٧(مادة
 .وزير المالية

 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ٨(مادة
 .صدر بتاريخ برئاسة مجلس الوزراء

 هـ١٤٢١/صفر/١٧بتاريــخ 
 مـ٢٠٠٠/مايو/٢١افـق المو

 عبد الكريم االريانـــي/د   اسماعيل احمد الوزير
 رئيس مجلس الـــوزراء ــــدلـــــــوزير العـ

       



 

 ٣٦

 سلطة قضائية

 جدول
  والبدالتة الدوريةالوظائف والمرتبات والعالو

 . السلطة القضائيةالعضاء
 

 املرتب االساسـي
 دايةب الوظائف

 الربط
 اية
 الربط

 العالوة
 الدورية

 رئيس احملكمة العليا
 النائب العام

٥٠٠٠ - ٢٤٠,٠٠ 

 نائب رئيس احملكمة
 العليا

 احملامي العام االول
٥٠٠٠ ٢٣٥,٠٠ ٢٢٠,٠٠ 

 الوظائف
 العليــا

 
 

 قاضي احملكمة العليا
 )ا(حمامي عام 

٥٠٠٠ ٢١٥,٠٠ ٢٠٠,٠٠ 

 رئيس حمكمة استئناف
 )ب(حمامي عام 

٥٠٠٠ ١٩٥,٠٠ ١٨٠,٠٠ 

 نائب رئيس حمكمة
 استئناف

 رئيس نيابة عامة اول
٥٠٠٠ ١٧٥,٠٠ ١٦٠,٠٠ 

 وظائف
 االستئناف

 قاضي حمكمة استئناف
 )ا(رئيس نيابة عامة 

٥٠٠٠ ١٥٥,٠٠ ١٤٠,٠٠ 

 رئيس حمكمة ابتدائية
 )ب(رئيس نيابة عامة 

٥٠٠٠ ١٣٥,٠٠ ١٢٠,٠٠ 

 قاضي حمكمة ابتدائية
 )ا(وكيل نيابة عامة 

٥٠٠٠ ١١٥,٠٠ ١٠٠,٠٠ 

 الوظائف
 االبتدائية
 واجلزائية
 قاضي حمكمة جزئي 

 )ب(وكيل نيابة عامة 
٥٠٠٠ ٩٥,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ 

 ٥٠٠٠ ٧٥,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ )ا(مساعد نيابة 

 ٥٠٠٠ ٥٥,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ )ب(مساعد نيابة 
 الوظائف
 املساعدة

 ٥٠٠٠ ٣٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ معاون نيابة

 



 

 ٣٧

 سلطة قضائية

 م٢٠٠٠ لسنة )٢٦٥(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
 بشان منح بدل لموظفي الهيئات القضائية

 تسمى بدل محاآم) الموظفون االداريون ومعانو الخدمة(
 :رئيس مجلس الوزراء

 .بعد االطالع على دستور  الجمهورية اليمنية -
م بشان السلطة القضائية ، والسـيما       ١٩٩١لسنة  ) ١(وعلى القانون رقم     -

 ).اكمبدل مح( منه بشان منح ) ١٣٠(المادة
 .م بشان الخدمة المدنية١٩٩١لسنة ) ١٩(وعلى القانون رقم  -
م بتشـكيل الحكومـة     ١٩٩٨لسـنة   ) ٧٢(وعلى القرار الجمهوري رقم      -

 .وتسمية اعضائها
 .وبناء على عرض وزير العدل -

 قــــرر
يمنح موظفو الهيئات القضائية الشـاغلون لوظـائف المجموعـات           -١) ١(مادة

 -: بدل محاكم على النحو التالييسمى) مقطوع( بدل اإلدارية
 ).١٥,٠٠٠(خمسة عشر الف ريال   المجموعة الوظيفية االولى
 ).١٢,٠٠٠(اثني عشر الف  ريال   المجموعة الوظيفية الثانية
 ).١٠,٠٠٠(عشــرة االف ريال  المجموعة الوظيفية الثالثة
 ).٨,٠٠٠(ثمانيـــة االف ريال   المجموعة الوظيفية الرابعة

 ) .٦,٠٠٠(ستـــة االف ريال  ة الوظيفية الخامسةالمجموع
 وهم الشاغلون لدرجة مساعد     اإلداريينيمنح نفس البدل لمن هم في حكم        -٢

 -:موثق وذلك على النحو التالي
 ).١٥,٠٠٠(خمسة عشر الف ريال  )ا( شاغلوا مساعد موثق -
 ) .١٢,٠٠٠(اثنى عشر الف ريال   )ب( شاغلوا مساعد موثق-

 .تبط هذا البدل بمزاولة اعمال الوظيفة واالعتمادات المالية المتاحةير) ٢(مادة
 .يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ٣(مادة

 .صدر بتاريخ برئاسة مجلس الوزراء
 هـ١٤٢١/ربيع ثاني/٢٥بتاريــخ 
 مـ٢٠٠٠/يوليـو/٢٧الموافـق 

 ريانـــيعبد الكريم اال/د   اسماعيل احمد الوزير
 رئيس مجلس الـــوزراء   وزير العـــدل

 
 


