
 م5991( لسنة 6قــرار جمهوري بقانون رقم )
بشــأن اجراءات اتهام ومحاكمة شاغمي وظائف السمطة 

 التنفيذية العميا
 

 باسـ الشعب:ػ
 ػ رئيس الجميوريػػػػة:ػ

 ػ بعد اإلطالع عمى الدستور.
 ػ وبعد موافقة مجمس النواب.
 أصدرنا القانوف اآلتي نصو

 الباب األول: التسمية والتعاريف وأنواع الجرائم
 

 الفصل األول: التسمية والتعاريف
 (: يسمى ىذا القانوف قانوف اجراءات اتياـ ومحاكمة شاغمي وظائؼ السمطة التنفيذية العميا .1المػػادة)
 (: يقصد بااللفاظ اآلتية المعاني المبينة قريف كؿ منيا:ػ2المػػادة)

 ر الجميورية اليمنية . أػ الدستور: دستو 
 ب ػ السمطة التنفيذية العميا: رئيس الجميورية ونائبو ورئيس مجمس الوزراء ونوابو والوزراء ونوابيـ . 

 ج ػ مجمس الوزراء: رئيس الوزراء ونوابو الوزراء ونوابيـ . 
 دػ المحكمة المختصة: المحكمة العميا في الجميورية اليمنية ) الدائرة الدستورية( . 

ىػ ػ الخيانة العظمى : القياـ بعمؿ مجمع عمى انو كفر او المساس بوحدة الوطف او التنازؿ عف جزء منو او 
تغيير النظاـ الجميوري ومبادئ الثورة اليمنية او القياـ باي عمؿ مف اعماؿ التجسس او افشاء االسرار لصالح 

 قوى اجنبية او معادية لميمف . 
 مف نصوص الدستور او تعميقو او تعديمو دوف اتباع االجراءات المحددة فيو . وػ خرؽ الدستور: مخالفة نص 

زػ المساس بسيادة و استقالؿ الوطف : اي عمؿ يؤدي الى تدخؿ الغير او سيطرتو عمى اليمف و عمى جزء منو 
 او ثرواتو او نظامو الداخمي .

 الفصل الثاني: أنواع الجرائم
 ئيس الجميورية او نائبو باي مف الجرائـ اآلتية:ػ(: توجو التيمة الى ر 3المػػادة)

 أػ الخيانة العظمى . 
 ب ػ خرؽ الدستور . 

 ج ػ المساس بسيادة واستقالؿ )البالد( .
(: مع عدـ االخالؿ بما نصت عميو القوانيف النافذة تعد مف الجرائـ التي توجب توقيؼ رئيس الوزراء او 4المػػادة)



 واحالتيـ الى التحقيؽ اذا وقعت اثناء تاديتيـ العماليـ او بسببيا الجرائـ اآلتية:ػ نوابو او الوزراء او نوابيـ
 أػ الخيانة العظمى . 

 ب ػ خرؽ الدستور ومخالفة القوانيف النافذة . 
 ج ػ المساس بسيادة واستقالؿ البالد . 

 د ػ التزوير
 فائدة او ميزة غير مشروعة . ىػ ػ االستيالء عمى الماؿ العاـ او العبث بو او الحصوؿ عمى اية 

 وػ االختالس . 
 زػ استغالؿ المنصب . 

 ح ػ الرشوة . 
 ط ػ العمؿ او التصرؼ بقصد التاثير عمى القضاء او اي ىيئة خوليا القانوف اختصاصات قضائية .

 ي ػ التدخؿ في العمميات االنتخابية بقصد التاثير في نتائجيا .

 والتوقيف الباب الثاني: إجراءات االتهام
 

 الفصل األول: إجراءات االتهام
(: يكوف اتياـ رئيس الجميورية او نائبو بالخيانة العظمى او خرؽ الدستور او باي عمؿ يمس استقالؿ 5المػػادة)

وسيادة البالد بناء عمى طمب يقدـ مف نصؼ اعضاء مجمس النواب وذلؾ الى رئيس المجمس مشفوعا بادلة تؤيد 
 ار االتياـ احالة الى المحكمة المختصة بموافقة ثمثي اعضاء المجمس .االتياـ ويعتبر قر 

(: فور تقديـ الطمب مف نصؼ اعضاء مجمس النواب باتياـ رئيس الجميورية او نائبو اوعند طمب 6المػػادة)
خمس اعضاء المجمس باحالة مجمس الوزراء لمتحقيؽ تقـو ىيئة رئاسة مجمس النواب بعرض الموضوع عمى 

 لمبت فيو بصفة مستعجمة . المجمس
(: يتولى المجمس تشكيؿ لجنة خاصة مؤقتة مكونو مف خمسة اعضاء مف بيف اعضائو مف ذوي 7المػػادة)

التخصصات او الخبرات عف طريؽ االقتراع السري المباشر باالضافة الى لجنة الشئوف الدستورية والقانونية وذلؾ 
ف تقدـ المجنة تقريرىا الى المجمس خالؿ اسبوع مف تاريخ احالة لتتولى فحص وتقييـ ادلة طمب االتياـ عمى ا

 طمب االتياـ .
(: يتولى المجمس مناقشة راي المجنة حوؿ موضوع االتياـ فاذا اقر المجمس باغمبية ثمثي اعضائو طمب 8المػػادة)

 االتياـ اعتبر قرار المجمس احالة الى المحكمة المختصة .
تياـ في فترة اجازة المجمس وجب استدعائو لعقد اجتماع طارئ خالؿ اسبوع مف (: اذا قدـ طمب اال9المػػادة)

 تقديـ طمب االتياـ .
(: يكوف احالة رئيس الوزراء او نوابو او الوزراء او نوابيـ الى التحقيؽ او المحاكمة عما يقع منيـ مف 11المػػادة)

ف رئيس الجميورية او اقتراح مف خمس اعضاء جرائـ اثناء تادية اعماؿ وظائفيـ او بسببيا بناء عمى قرار م
 مجمس النواب وموافقة ثمثي اعضائو .

(: يبمغ مف توجو ضده التيمة اومف احيؿ لمتحقيؽ او لممحاكمة بنسخة مف القرار و يحاؿ عف طريؽ 11المػػادة)
المتيـ خارج الوطف  النائب العاـ لممثوؿ اماـ المحكمة المختصة خالؿ اسبوع مف تاريخ تسميمو البالغ واذا كاف



يتـ ابالغو بقرار االتياـ او االحالة لمتحقيؽ او المحاكمة بواسطة الجية المختصة وفي ىذه الحالة عميو المثوؿ 
 لمتحقيؽ او المحاكمة خالؿ اسبوعيف مف تاريخ تسميمو البالغ .

 الفصل الثاني: إجراءات التوقيف
الجميورية وفقا الحكاـ ىذا القانوف يوقؼ عف مزاولة مياـ عممو (: اذا صدر قرار االتياـ ضد رئيس 12المػػادة)

كرئيس لمجميورية او اي عمؿ رسمي آخر منوط بو حتى يبت في امره عمى اف يقـو نائبة بعممو لمدة ال تجاوز 
 رية ستيف يوما فاذا صدر الحكـ باالدانة انتخب خمفا لو طبقا الحكاـ الدستور واذا كاف المتيـ نائب رئيس الجميو 

 يوقؼ عف مزاولة عممو حتى يبت بشاف التيمة الموجية ضده .
(: في حالة توجيو االتياـ لرئيس الجميورية ونائبة وفقا الحكاـ ىذا القانوف تحؿ محميما مؤقتا ىيئة 13المػػادة)

اـ رئاسة مجمس النواب حتى صدور حكـ المحكمة المختصة وفي كؿ االحواؿ اليجوز لييئة رئاسة المجمس القي
 بمياـ رئيس الجميورية ونائبة الكثر مف ستيف يوما .

(: ال يحؽ لرئاسة مجمس النواب اثناء تولييا اعماؿ رئاسة الجميورية القياـ بحؿ مجمس النواب او 14المػػادة)
 تعميؽ الدستور او اف يرشح اي مف اعضائيا لمنصب رئيس الجميورية .

قرار االتياـ الى المحكمة المختصة مصحوبا بجميع االوراؽ (: عمى ىيئة مجمس النواب احالة 15المػػادة)
والمستندات المؤيدة لالتياـ في موعد ال يتجاوز خمسة اياـ مف تاريخ صدور قرار المجمس عمى اف تبدا المحكمة 
ا اجراءات المحاكمة حوؿ موضوع قرار االتياـ خالؿ موعد ال يتجاوز عشرة اياـ مف تاريخ تسمميا قرار االتياـ اذ

 كاف المتيـ داخؿ الوطف وخالؿ عشريف يوما اذا كاف المتيـ خارج الوطف .
(: عمى ىيئة رئاسة مجمس النواب ابالغ رئيس الجميورية بقرار المجمس المتعمؽ باحالة رئيس مجمس 16المػػادة)

 .الوزراء او احد نوابو او الوزراء او نوابيـ لمتحقيؽ خالؿ ثالثة اياـ مف تاريخ صدور القرار 
(: يعتبر كؿ مف احيؿ الى التحقيؽ او المحاكمة وفقا الحكاـ ىذا الفصؿ موقوفا عف مزاولة مياـ عممو 17المػػادة)

 الرسمي اعتبارا مف وقت االحالة والى اف يتـ الفصؿ في امره طبقا الحكاـ ىذا القانوف .
والموعد والمكاف التي ستنعقد فيو المحكمة (: تتولى النيابة العامة اعالف المتيـ باحالتو الى المحكمة 18المػػادة)

 وبمراعاة المواعيد المنصوص عمييا في ىذا القانوف .

 الباب الثالث: المحاكمة والعقوبات
 

 الفصل األول: المحاكمة
 ( مف الدستور تتولى المحكمة المختصة محاكمة 151(: مع مراعاة احكاـ المادة )19المػػادة)

 يذية العميا طبقا الحكاـ ىذا القانوف .شاغمي وظائؼ السمطة التنف
(: تصدر المحكمة المختصة احكاميا باغمبية الثمثيف ويكوف الحكـ نيائيا وغير قابؿ لمطعف فيو باي 21المػػادة)

طريؽ مف طرؽ الطعف ويحؽ قبوؿ طمب التماس مف المحكـو عميو او مف ينوب عنو في االحكاـ الصادرة 
ـ طمب االلتماس ما ورد في قانوف االجراءات الجزائية عمى اف يتضمف االلتماس باالدانة ويراعي في مدة تقدي

االسباب او االدلة التي استجدت بعد صدور الحكـ ويقدـ الطمب الى المحكمة المختصة فاذا قضت بقبولو اعيدت 
 المحاكمة مف جديد .

النواب مف ذوي التخصصات الشرعية  (: يقـو بوظيفة االتياـ اماـ المحكمة ثالثة مف اعضاء مجمس21المػػادة)



والقانونية ينتخبيـ المجمس باالقتراع السري المباشر باالغمبية المطمقة لعدد اعضاء المجمس ويجوز اف يعاونيـ 
 احد اعضاء النيابة العامة ال يقؿ مستواه الوظيفي عف محاـ عاـ وذلؾ بناء عمى طمب المجمس .

 لممحكمة اف تقرر جعميا سرية اذا اقتضت المصمحة العامة ذلؾ .(: جمسات المحكمة عمنية و 22المػػادة)
(: يتمتع المتيـ سواء في مرحمة التحقيؽ او المحاكمة بكافة الحقوؽ والضمانات المقررة لمدفاع وفقا 23المػػادة)

 الحكاـ قانوف االجراءات الجزائية .
اـ يتولى ذلؾ شريطة اف يكوف مف المحاميف (: لممتيـ الحؽ في الدفاع سواء بنفسو او عف طريؽ مح24المػػادة)

 المجازيف لممرافعة اماـ المحكمة .
(: اذا صدر الحكـ في غياب المتيـ وحضر خالؿ ستيف يوما التالية لصدور الحكـ اعيدت المحاكمة 25المػػادة)

 واذا فر المتيـ اثناء نظر الدعوى او امتنع عف الحضور بعد اعالنو فاف الحكـ يكوف حضوريا .
(: يكوف لممحكمة السمطات والصالحيات المقررة قانونا لسمطات التحقيؽ ويتبع اماميا القواعد 26المػػادة)

 واالجراءات المنصوص عمييا في قانوف االجراءات الجزائية وذلؾ بما ال يتعارض مع احكاـ ىذا القانوف .
و شركائو كما تختص بنظر التيـ (: تختص المحكمة بمحاكمة الفاعميف االصمييف مع المتيـ ا27المػػادة)

 المرتبطة بالتيمة المنظورة اماـ المحكمة المختصة .

 الفصل الثاني: العقوبات
(: كؿ مف ثبت ادانتو بارتكاب جريمة الخيانة العظمى او خرؽ الدستور او المساس بسيادة واستقالؿ 28المػػادة)

انيف النافذة تصدر المحكمة المختصة حكميا بالعقوبة وفقا البالد او اي جريمة اخرى واردة في ىذا القانوف او القو 
 الحكاـ الشريعة االسالمية والقوانيف النافذة .

 الباب الرابع: احكام عامة
(: ال يحوؿ انياء الخدمة او االحالة الى المعاش دوف توجيو تيمة الخيانة العظمى او خرؽ الدستور 29المػػادة)

 بالد ووحدتو او االيقاؼ او االحالة لمتحقيؽ وال تسقط الدعوى بالتقادـ .او المساس بسيادة واستقالؿ ال
(: تكوف قوات االمف والشرطة ومف تستدعي الحاجة االستعانة بيـ مف القوات المسمحة تحت امرة ىيئة 31المػػادة)

تدبيف مف مجمس النواب رئاسة مجمس النواب بغية تنفيذ ىذا القانوف عند الرجوع الييا مف قبؿ النائب العاـ او المن
 اومف المحكمة المختصة .

(: اليجوز حؿ مجمس النواب او تعميؽ العمؿ بالدستور او الغاء ىذا القانوف كما اليجوز توقيؼ 31المػػادة)
المحكمة المختصة او اتخاذ اي اجراء او عزؿ او توقيؼ الي عضو فييا او االحالة لمتقاعد اثناء اجراءات 

 ة وفقا ليذا القانوف واي اجراء يتعمؽ بذلؾ يعتبر باطال .االتياـ او المحاكم
(: تعتبر االمواؿ التي ىي موضع التيمة محؿ حجر حتى صدور الحكـ مف المحكمة المختصة وفي 32المػػادة)

 حالة ثبوت الجريمة تورد تمؾ االمواؿ الى الخزينة العامة لمدولة او الى اصحابيا بحسب االحواؿ .
يجوز العفو عف العقوبات التي يصدر بيا حكـ باالدانة بموجب احكاـ ىذا القانوف اال بموافقة (: ال33المػػادة)

 مجمس النواب باالغمبية المطمقة العضائو .
 (: يمغي اي نص او قانوف يتعارض مع مواد ىذا القانوف او نصوصو .34المػػادة)
 جريدة الرسمية .(: يعمؿ بيذا القانوف مف تاريخ صدوره وينشر في ال35المػػادة)


