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قانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات إتھام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفیذية العلیا في الدولة.

 قانون رقم (6) لسنة 1995م
�شأن

 إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي
وظائف السلطة التنفیذ�ة العل�ا في الدولة

�اسم الشعب.
رئ�س الجمهور�ة :

�عد اإلطالع على الدستور.
و�عد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون اآلتي نصه:-
ال�اب األول

التسم�ة  والتعار�ف وأنواع الجرائم
الفصل األول

التسم�ة والتعار�ف
مادة (1) : �سمى هذا القانون قانون إجراءات إتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفیذ�ة العل�ا .

مادة (2) : �قصد �األلفا� اآلت�ة المعاني المبینة قر�ن �ل منها :-
أ-  الدستور : دستور الجمهور�ة ال�من�ة.

ب- السلطة التنفیذ�ة العل�ا : رئ�س الجمهور�ة ونائ�ه ، ورئ�س مجلس الوزراء ونوا�ه والوزراء ونوابهم.
ج-  مجلس الوزراء  : رئ�س الوزراء ونوا�ه والوزراء ونوا بهم .

د-  المح�مة المختصة : المح�مة العل�ا في الجمهور�ة ال�من�ة (الدائرة الدستور�ة).
هـ الخ�انة العظمى : الق�ام �عمل مجمع على أنه �فر أو المساس بوحدة الوطن أو التنازل عن جزء منه أو تغییر النظام الجمهور� وم�ادئ الثورة ال�من�ة أو الق�ام �أ� عمل من أعمال التجسس أو إفشاء األسرار

لصالح قو� أجنب�ة أو معاد�ة لل�من.
و-  خرق الدستور : مخالفة نص من نصوص الدستور أو تعل�قه أو تعدیله دون إت�اع اإلجراءات المحددة ف�ه.

ز-  المساس �س�ادة واستقالل الوطن : أ� عمل یؤد� إلى تدخل الغیر أو س�طرته على ال�من أو على جزء منه أو ثرواته أو نظامه الداخلي .
الفصل الثاني
أنواع الجرائم

مادة (3) : توجه التهمة إلى رئ�س الجمهور�ة أو نائ�ه �أ� من الجرائم اآلت�ة:-
أ-  الخ�انة العظمى.
ب- خرق الدستور.

ج-  المساس �س�ادة واستقالل ال�الد.
مادة  (4) : مع عدم اإلخالل �ما نصت عل�ه القوانین النافذة تعد من الجرائم التي توجب توقیف رئ�س الوزراء أو نوا�ه أو الوزراء أو نوابهم وٕاحالتهم إلى التحقی� إذا وقعت أثناء تأدیتهم ألعمالهم أو �سببها الجرائم

اآلت�ة:-
أ-  الخ�انة العظمى.

ب- خرق الدستور ومخالفة القوانین النافذة.
ج-  المساس �س�ادة واستقالل ال�الد.

د-  التزو�ر.
هـ االست�الء على المال العام أو العبث �ه أو الحصول على أ�ة فائدة أو میزة غیر مشروعة.

و- االختالس.
ز- استغالل المنصب.

خ- الرشوة.
�- العمل أو التصرف �قصد التأثیر على القضاء أو أ� هیئة خولها القانون اختصاصات قضائ�ة.

�- التدخل في العمل�ات االنتخاب�ة �قصد التأثیر في نتائجها.
ال�اب الثاني

إجراءات االتهام والتوقیف
الفصل األول

إجراءات االتهام
مادة (5) : ��ون إتهام رئ�س الجمهور�ة أو نائ�ه �الخ�انة العظمى أو خرق الدستور أو  �أ� عمل �مس استقالل وس�ادة ال�الد بناء على طلب �قدم من نصف أعضاء مجلس النواب ، وذلك إلى رئ�س المجلس

مشفوعًا �أدلة تؤ�د االتهام و�عتبر قرار االتهام إحالة إلى المح�مة المختصة �موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
مادة (6) : فور تقد�م الطلب من نصف أعضاء مجلس النواب بإتهام رئ�س الجمهور�ة أو نائ�ه أو عند طلب خمسة أعضاء المجلس بإحالة مجلس الوزراء للتحقی� تقوم هیئة رئاسة مجلس النواب �عرض الموضوع

على المجلس للبت ف�ه �صفة مستعجلة.
مادة (7) : یتولى المجلس تش�یل لجنة خاصة مؤقتة م�ونه من خمسة أعضاء من بین أعضائه من ذو� التخصصات أو الخبرات عن طر�� االقتراع السر� الم�اشر �اإلضافة إلى لجنة الشئون الدستور�ة والقانون�ة

وذلك لتتولى فحص وتقی�م أدلة طلب االتهام على أن تقدم اللجنة تقر�رها إلى المجلس خالل إسبوع من تار�خ إحالة طلب االتهام.
مادة (8) : یتولى المجلس مناقشة رأ� اللجنة حول موضوع  اإلتهام فإذا أقر المجلس �أغلب�ة ثلثي أعضائه طلب االتهام أعتبر قرار المجلس إحالة إلى المح�مة المختصة.

مادة (9) : إذا قدم طلب االتهام في فترة إجازة المجلس وجب استدعائه لعقد اجتماع طارئ خالل أسبوع من تقد�م طلب االتهام.
مادة (10) : ��ون إحالة رئ�س الوزراء أو نوا�ه أو الوزراء أو نوابهم إلى .التحقی� أو المحاكمة عما �قع منهم من جرائم أثناء تأد�ة أعمال وظائفهم أو �سببها بناء على قرار من رئ�س الجمهور�ة أو اقتراح من

خمس أعضاء مجلس النواب وموافقة ثلثي أعضائه.
مادة (11) : یبلغ من توجه ضده التهمه أو من أحیل للتحقی� أو للمحاكمة بنسخه من القرار و�حال عن طر�� النائب العام للمثول أمام المح�مة المختصة خالل أسبوع من تار�خ تسل�مه ال�الغ وٕاذا �ان المتهم

خارج الوطن یتم إ�الغه �قرار االتهام أو اإلحالة للتحقی� أو المحاكمة بواسطة الجهة المختصة وفي هذه الحالة عل�ه المثول للتحقی� أو المحاكمة خالل أسبوعین من تار�خ تسل�مه ال�الغ.

قانون
قانون معدل بقانون

قرار بقانون
دستور الجمھورية الیمنیة

موافقإدخل بريدك اإللكتروني

 تعديل خیارات المشترك. 
 تفعیل اإلشتراك / إنسحاب 

••••••••اسم المستخدم

 تسجیل إشتراك جديد.. 
 نسیت كلمة المرور 
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الفصل الثاني
إجراءات التوقیف

الفرع األول
إجراءات توقیف رئ�س الجمهور�ة أو نائ�ه

 
مادة (12) : إذا صدر قرار اإلتهام ضد رئ�س الجمهور�ة وفقًا ألح�ام هذا القانون یوقف عن مزاولة مهام عمله �رئ�س للجمهور�ة أو أ� عمل رسمي آخر منو� �ه حتى یبت في أمره على أن �قوم نائ�ه �عمله لمدة

ال تتجاوز ستین یومًا، فإذا صدر الح�م �اإلدانة أنتخب خلفًا له ط�قًا ألح�ام الدستور وٕاذا �ان المتهم نائب رئ�س الجمهور�ة یوقف عن مزاولة عمله حتى یبت �شأن التهمة الموجهة ضده.
مادة (13) : في حالة توج�ه اإلتهام لرئ�س الجمهور�ة ونائ�ه وفقًا ألح�ام هذا القانون تحل محلهما مؤقتا هیئة رئاسة مجلس النواب حتى صدور ح�م المح�مة المختصة ، وفي �ل األحوال ال یجوز لهیئة رئاسة

المجلس الق�ام �مهام رئ�س الجمهور�ة ونائ�ه ألكثر من ستین یومًا.
مادة (14) : ال �ح� لرئاسة مجلس النواب أثناء تولیها أعمال رئاسة الجمهور�ة الق�ام �حل مجلس النواب أو تعلی� الدستور أو أن یرشح أ� من أعضائها لمنصب رئ�س الجمهور�ة.

الفرع الثاني
إجراءات توقیف رئ�س

وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم
مادة (15) : على هیئة مجلس النواب إحالة قرار اإلتهام إلى المح�مة المختصة مصحو�ًا بجم�ع األوراق والمستندات المؤ�دة لإلتهام في موعد ال یتجاوز خمسة أ�ام من تار�خ صدور قرار المجلس على أن تبدأ

المح�مة إجراءات المحاكمة حول موضوع قرار اإلتهام خالل موعد ال یتجاوز عشرة أ�ام من تار�خ تسلمها  قرار اإلتهام إذا �ان المتهم داخل الوطن، وخالل عشر�ن یومًا إذا �ان المتهم خارج الوطن.
مادة (16) : على هیئة رئاسة مجلس النواب إ�الغ رئ�س الجمهور�ة �قرار المجلس المتعل� بإحالة رئ�س مجلس الوزراء أو أحد نوا�ه أو الوزراء أو نوابهم للتحقی� خالل ثالثة أ�ام من تار�خ صدور القرار .

مادة (17) : �عتبر �ل من أحیل إلى التحقی� أو المحاكمة وفقًا ألح�ام هذا الفصل موقوفًا عن مزاولة مهام عمله الرسمي اعت�ارًا من وقت اإلحالة وٕالى أن یتم الفصل في أمره ط�قًا ألح�ام هذا القانون.
مادة (18) : تتولى الن�ا�ة العامة إعالن المتهم بإحالته إلى المح�مة والموعد والم�ان التي ستنعقد ف�ه المح�مة و�مراعاة المواعید المنصوص علیها في هذا القانون.

ال�اب الثالث
المحاكمة والعقو�ات

الفصل األول
المحاكمة

مادة (19) : مع مراعاة أح�ام المادة (151) من الدستور تتولى المح�مة المختصة محاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفیذ�ة العل�ا ط�قًا ألح�ام هذا القانون.
مادة (20) : تصدر المح�مة المختصة أح�امها في أغلب�ة الثلثین ، و��ون الح�م نهائ�ا وغیر قابل للطعن ف�ه �أ� طر�� من طرق الطعن ، و�ح� قبول طلب التماس من المح�وم عل�ه أو من ینوب عنه في

األح�ام الصادرة �اإلدانة ، و�راعى في مدة تقد�م طلب االلتماس ما ورد في قانون اإلجراءات الجزائ�ة على أن یتضمن االلتماس األس�اب أو األدلة التي استجدت �عد صدور الح�م و�قدم الطلب إلى المح�مة المختصة
، فإذا قضت �قبوله أعیدت المحاكمة من جدید. 

مادة (21) : �قوم بوظ�فة اإلتهام أمام المح�مة ثالثة من أعضاء مجلس النواب من ذو� التخصصات الشرع�ة والقانون�ة ینتخبهم المجلس �االقتراع السر� الم�اشر �األغلب�ة المطلقة لعدد أعضاء المجلس و�جوز
أن �عاونهم أحد أعضاء الن�ا�ة العامة ال �قل مستواه الوظ�في عن محام عام وذلك بناء على طلب المجلس.

مادة (22) : جلسات المح�مة علن�ًا وللمح�مة أن تقرر جعلها سر�ة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
مادة (23) : یتمتع المتهم سواء في مرحلة التحقی� أو المحاكمة ��افة الحقوق والضمانات المقررة للدفاع وفقًا ألح�ام قانون اإلجراءات الجزائ�ة .
مادة (24) : للمتهم الح� في الدفاع سواء بنفسه أو عن طر�� محام یتولى ذلك شر�طة أن ��ون من المحامین المجاز�ن للمرافعة أمام المح�مة.

مادة (25) : إذا صدر الح�م في غ�اب المتهم وحضر خالل ستین یومًا التال�ة لصدور الح�م أعیدت المحاكمة ، وٕاذا فر المتهم أثناء نظر الدعو� أو أمتنع عن الحضور �عد إعالنه فان الح�م ��ون حضور�ًا.
مادة (26) : ��ون للمح�مة السلطات والصالح�ات المقررة قانونًا لسلطات التحقی� و�ت�ع أمامها القواعد واإلجراءات المنصوص علیها في قانون اإلجراءات الجزائ�ة وذلك �ما ال یتعارض مع أح�ام هذا القانون.

مادة (27) : تختص المح�مة �محاكمة الفاعلین األصلیین مع المتهم أو شر�ائه ، �ما تختص بنظر التهم المرت�طة �التهمة المنظورة أمام المح�مة المختصة.
 

الفصل الثاني
العقو�ات

مادة (28) : �ل من ثبت أدانته بإرتكاب جر�مة الخ�انة العظمى أو (خرق الدستور أو المساس �س�ادة واستقالل ال�الد أو أ� جر�مة أخر� واردة في هذا القانون أو القوانین النافذة تصدر المح�مة المختصة ح�مها
�العقو�ة ، وفقًا ألح�ام الشر �عه اإلسالمي والقوانین النافذة .

ال�اب الرا�ع
أح�ام عامة

مادة (29) : ال �حول إنهاء الخدمة أو اإلحالة إلى المعاش دون توج�ه تهمة الخ�انة العظمى أو خرق الدستور أو المساس �س�ادة واستقالل ال�الد ووحدته أو اإل�قاف أو اإلحالة للتحقی� وال تسق� الدعو� �التقادم
.

مادة (30) : تكون قوات األمن والشرطة ومن تستدعي الحاجة  االستعانة بهم من القوات المسلحة تحت أمر هیئة رئاسة مجلس النواب �غ�ة تنفیذ هذا القانون عند الرجوع إلیها من قبل النائب العام أو المنتدبین من
مجلس النواب أو من المح�مة المختصة.

مادة (31) : ال یجوز حل مجلس النواب أو تعلی� العمل �الدستور أو إلغاء هذا القانون �ما ال یجوز توقیف المح�مة المختصة أو اتخاذ أ� إجراء أو عزل أو توقیف أل� عضو فیها أو للتقاعد أثناء إجراءات
اإلتهام أو المحاكمة وفقًا لهذا القانون أو أ� إجراء یتعل� بذلك �عتبر �اطًال.

مادة (32) : تعتبر األموال التي هي موضع التهمة محل حجر حتى صدور الح�م من المح�مة المختصة وفي حالة ثبوت الجر�مة تورد تلك األموال إلى الخز�نة العامة للدولة أو إلى أصحابها �حسب األحوال.
مادة (33) : ال یجوز العفو عن العقو�ات التي �صدر بها ح�م �اإلدانة �موجب أح�ام هذا القانون إال �موافقة مجلس النواب �األغلب�ة المطلقة ألعضائه.

مادة (34) : یلغى أ� نص أو قانون یتعارض مع مواد هذا القانون أو نصوصه .
مادة (35) : ُ�عمل بهذا القانون من تار�خ صدوره و�نشر في الجر�دة الرسم�ة .

 
صدر برئاسة الجمهور�ة - �صنعاء

بتار�خ 20/شوال /1415هـ
المواف� :21/مارس/1995م

الفر�� / علي عبد هللا صالح
رئ�س الجمهور�ة
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