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 ٤١

 النيابة العامة

 م  ١٩٧٧لسنة ) ٣٩(قرار مجلس القيادة بالقانون رقم
 بانشاء وتنظيم النيابة العامة

 :رئيس مجلس القيادة
 . بعد االطالع على الدستور الدائم-
 .م١٩٧٤لسنة ) ١( وعلى بيان مجلس القيادة رقم -
م بتنظـيم   ٢٢/١٠/١٩٧٥العالن الدستوري الصـادر بتـاريخ        وعلى ا  -

 .االوضاع الدستورية للمرحلة االنتقالية الجديدة
م بتنظيم السلطة   ١٩٧٦لسنة)٢٣( وعلى قرار مجلس القيادة بالقانون رقم      -

 .القضائية وتعديالته
 . وبناء على عرض اللجنة الوزارية للخدمات-
 .قيادة  وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس ال-

 :قرر القانون االتي
 الفصل االول

 انشاء وتشكيل النيابة العامة
تنشا هيئة قضائية تسمى النيابة العامة لمباشرة االختصاصات المخولـة          ) ١(مادة

كتبعية القضـاء،   ) مجلس القضاء االعلى    (لها قانونا وتتبع النيابة العامة      
 .ير العدلكما تتبع النائب العام ماليا واداريا تحت اشراف وز

تشكل النيابة العامة من النائب العام والمحامي العام االول وعدد كـاف            ) ٢(مادة
من المحامين العامين ورؤساء النيابة ومساعدي ومعاوني النيابـة ويتبـع           
اعضاء النيابة العامة رؤساء بترتيب درجاتهم ثم النائب العام ويلحق بهـا            

 .عدد من االداريين والكتبة والعمال
يتبع ماموري الضبط القضائي النيابة العامة فـي نطـاق صـالحيات            ) ٣(مادة

الضبط القضائي المخولة لهم قانونا وفي حدود وظائفهم ويعتبر مـاموري           
 -:الضبط القضائي

 .المحافظـــون -١
 .مد يروا النواحي -٢
 .مديرو االمــن -٣
 .ضباط الشرطة واالمن -٤
 .رؤساء المراكب البحرية والجوية -٥
 خولوا هـذه الصـالحيات بموجـب القـانون او          جميع الموظفين الذين   -٦

 . القوانين الخاصة بهم
تتكون النيابة العامة من مكتب النائب العام وتتبعه ادارة التفتيش وادارة           ) ٤(مادة

 .النيابة ومن نيابة االستئناف ونيابة المحافظة والنيابة الجزئية



 

 ٤٢

 النيابة العامة

رة النيابة من رئيس    يشكل كل من مكتب النائب العام وادارة التفتيش وادا        ) ٥(مادة
وعدد من اعضاء النيابة بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح النائـب             
العام على ان يتم تشكيل ادارة التفتيش من عدد من المحـامين العـامين              

 .ورؤساء النيابة
يقوم بوظيفة نيابة االستئناف لدى المحكمة االستئنافية العليا عـدد مـن            ) ٦(مادة

 .ة برئاسة محام عامرؤساء النيابة العام
ويقوم بوظيفة نيابة المحافظة لدى كل محكمة من محاكم المحافظات عدد            -

 .من اعضاء النيابة العامة برئاسة احد رؤسائها
ويقوم بوظيفة النيابة الجزئية لدى كل محكمة من المحاكم الجزئية ومحاكم            -

 .النواحي عضو او اكثر برئاسة وكيل او مساعد نيابة
 الفصل الثاني
 االختصاصات

 -:في مواد الجرائم تختص النيابة العامة بما ياتي) ٧(مادة
تحقيق جرائم القصاص والدماء والحدود وجميع الجرائم االخرى فيما ال           -١

 .يتعارض واختصاصات النيابة االدارية والمالية
رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما عدا االحوال التي تجعل الشـريعة            -٢

البة بالقصاص للمجني عليه او وليه فيكون لهـا حـق        االسالمية حق المط  
 .التدخل فيها

رفع الدعوى الجنائية فيما يتعلق بالحق العام اذا اختار ولي الحق العفـو              -٣
 .وكان الجاني معروفا بالشر او لم يكن للحق ولي يستوفيه

طلب تنفيذ االحكام النهائية في الجرائم واالشراف على سالمة تنفيـذها            -٤
مـن قـانون السـلطة      ) ٤٩(من المـادة  ) ٣(ل باحكام البند    من غير اخال  
 .م١٩٧٦لسنة ) ٢٣(القضائية رقم

االشراف على احوال السجون واالماكن التي تنفذ فيها العقوبة واحاطـة            -٥
 .وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من مالحظات عليها

 .االشراف على رجال الضبط القضائي فيما يتعلق باعمالهم -٦
 في غير مواد الجرائم تقوم النيابة العامة برفع دعاوى الحسبة وجميع            )٨(مادة    

الدعاوى العامة ومباشرتها في كل ما يعتبر في الشريعة االسـالمية مـن             
الحقوق العامة اذا لم يكن للحق ولي يستوفيه ويكون لها في هذه الحاالت             

 . ما للخصوم من حقوق
 -:حوال االتيةتتدخل النيابة العامة وجوبا في اال) ٩(مادة
الطعون امام المحكمة االستئنافية العليا فيما يتعلق بمخالفة احكام القانون           -١

 .او الخطاء في تفسيره وتطبيقه



 

 ٤٣
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دعاوى الزواج او الطالق او الخلع او التفريق بجميع اسبابه او الطاعـة              -٢
او النسب او الحضانة او الحفظ او رؤية الصغير او االرث في حالة تولد              

 .حق عام
الدعاوى المتعلقة بالقصر او المحجور علـيهم او عـديمي االهليـة او              -٣

المفقودين او الغائبين او الوصايا او الهبات او االعسار او شهر االفـالس             
 .او االوقاف ما لم يكن لها ولي يستوفى حقها

 .دعاوى تنازع االختصاص بين جهات القضاء -٤
 .الدعاوى المتعلقة بالنظام العام واالداب -٥
ينص القانون على وجوب تدخلها فيه ومـا يـامر بـه القاضـي            كل ما    -٦

 .المختص فيما يلوح له من حق يوجب او يسوغ تدخلها فيه
 -:يجوز للنيابة العامة ان تتدخل في االحوال االتية) ١٠(مادة

 .المنازعات المتعلقة باالسرة في كل ما لم يدخل تحت حكم المادة السابقة -١
عضـاء النيابـة نظـره ودعـاوى        دعاوى ما يمتنع على القاضـي وا       -٢

 .مخاصمتهم
 .عدم االختصاص النتفاء والية جهة القضاء -٣
 .كل حالة ينص القانون على جواز تدخلها فيها -٤
صاحب الحق في رفع ومباشرة الدعوى العامة هو النائـب العـام            -ا) ١١(مادة

 .ويعتبر اعضاء النيابة العامة وكالء عنه
 تعليمات الى اعضاء النيابـة فـي         وللنائب العام ان يصدر ما يراه من       -ب

تحقيق او اقامة او مباشرة الدعوى العامة وان يامر بحفظ التحقيق  او باال              
وجه القامة الدعوى العامة وله ان يعدل او يلغى وقف االوامر الصـادرة             
من اعضاء النيابة العامة باقامة الدعوى باال وجه او اجراءات اقامتها وله            

 العامة ضد موظف او احد رجال الضبط لجريمة         ان ياذن باقامة الدعوى   
 .وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها

يقوم المحامي العـام االول بمعاونـة النائـب العـام فـي مباشـرة               ) ١٢(مادة
اختصاصاته ويحل محله في حالة غيابه او وجود مـانع لديـة او خلـو               

 .منصبه
وائر المحكمـة االسـتئنافية     يكون للمحامي العام لدى كل دائرة من د       ) ١٣(مادة

العليا تحت اشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته فيما عدا مـا            
 .من هذا القانون) ١١(من المادة) ب(نصت عليه الفقرة الرابعة في البند

يمارس رئيس نيابة المحافظة في المحكمة المعين بها تحت اشـراف           ) ١٤(مادة
ولة له ويمارس وكيـل النيابـة       المحامي العام جميع االختصاصات المخ    



 

 ٤٤
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العامة الجزئية في المحكمة الجزئية او محكمة الناحية المعين بها جميـع            
االختصاصات المخولة لرئيس النيابة ويحل محله مساعد النيابة عند غيابه          

 .او وجود مانع لديه لمهمة محدودة
اعـداد  تختص ادارة التفتيش بتقدير كفاءة اعضاء النيابـة العامـة و          ) ١٥(مادة

البيانات الالزمة عنهم وتلقي الشكاوى التي ترد ضدهم او منهم وفحصها           
وتقديمها الى النائب العام ليقدم تقريرا بنتيجة ذلك لوزير العدل او رفعهـا             

 .عن طريق الوزير الى مجلس القضاء االعلى حسب االحوال
جة كفاءة  يجرى التفتيش دوريا ومفاجئا على اعضاء النيابة وتقدير در        ) ١٦(مادة

اعضاء النيابة  وفقا لتقدير درجة رجال القضاء ويحاطون علما بكل مـا             
يودع ملفاتهم من تقارير او مالحظات او اوراق وفقـا لقـانون السـلطة              

 .القضائية
 الفصل الثالث

 في التعيين والندب واالعارة والترقية
 -:يشترط فيمن يعين في النيابة العامة ما يلي) ١٧(مادة
 .كامل االهلية سليما من العاهات التي تؤثر على ادائه لعملهان يكون :ا
ان يكون محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه فـي جريمـة              :ب

 .مخلة بالشرف او االمانة او االداب العامة
ان يكون حاصال على اجازة الشريعة والقانون من جامعة صنعاء او من            :ج

ة الحقوق من جامعة معترف بهـا       جامعة اخرى معترف بها او على اجاز      
على ان تكون الشريعة االسالمية مادة اساسية فيها على نحو يؤهله لتولي            

 .اعمال النيابة
يشترط فيمن يعين مساعدا في النيابة العامة ان يكون فـي وظيفـة             : ا) ١٨(مادة

معاون نيابة او مضى ماال يقل عن عامين على اشتغاله بعمل قانوني بعد             
دية امتحان كلتا الحالتين، تحدد مواده بقرار من وزير العدل          تخرجه مع تا  

 .بناء على عرض النائب العام
ان يكون بطريق الترقية من درجـة مسـاعد     ) ا(وفيمن يعين وكيل نيابة     :ب

نيابة او من درجة قاض ممن تتوفر فيه شروط النيابة او يكون قد مضى              
ت علـى ان يـؤدى      على اشتغاله بعمل قانوني ماال يقل عن اربع سـنوا         

) م  ١٩٧٩لسـنة )٣(مضافة بالقانون رقم  (االمتحان المبين في الفقرة السابقة    
 ).ب(ووكيل نيابة ) ا(وتقسم درجة وكيل نيابة الى وكيل نيابة 

وفيمن يعين رئيس نيابة او محاميا عاما ان تكون الترقيـة مـن الدرجـة           :ج
ل خمس سـنوات    السابقة مباشرة في النيابة او القضاء على انه يجوز خال         

من تاريخ العمل بهذا القانون ان يعين في وظيفة رئيس نيابة من مضـى              
على اشتغاله بعمل قانوني بعد تخرجه سبع سنوات وفي وظيفة محام عام            



 

 ٤٥
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او نائب عام من مضى على اشتغاله بعمل قانوني بعـد تخرجـه عشـر               
 .سنوات

 شـرط   يجوز التجاوز عـن   ) و(م  ١٩٧٩لسنة  ) ٣(مضافة بالقانون رقم    (
المدة بالنسبة لمن يعين في احدى درجات النيابة العامة خـالل الخمـس             
سنوات التالية لتاريخ اصدار هذا القانون ، وذلك بناء على عرض وزيـر         

 .العدل وموافقة مجلس القضاء االعلى
على انه ال يجوز ان ينقل من تم تعيينه او ترقيته بالتجاوز عـن شـرط                

اوية للدرجة التي يشغلها فـي القضـاء او         المدة الى احدى الدرجات المس    
 .اعلى منها اال بعد مرور المدة التي يشترطها قانون السلطة

ـ           ان يطبـق    ىويعين النائب العام من بين اعضاء المحكمة االستئنافية عل
 ).١٧(من المادة) ج(عليه شروط الفقرة 

يجوز بقرار جمهوري خالل    ) و(م  ١٩٧٨لسنة  )٢٣(مضافة بالقانون رقم  (
ه من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون ان يعين في منصب النائب العام             سن

 .امن ال تتوافر فيه تلك الشروط او بعضه
يعين النائب العام والمحامي العام االول والمحامون العامون ورؤساء         :ا) ١٩(مادة

النيابة العامة ووكالءها بقرار جمهوري بناء على ترشيح النائـب العـام            
دل وموافقة مجلس القضاء االعلى ، يحدد اقدمية كـل          وعرض وزير الع  

 .منهم والجهة التي يلحقون بها
ويعين مساعدو النيابة العامة ومعاونو النيابة العامة بقرار مـن وزيـر            :ب

العدل بناء على ترشيح النائب العام ، يحدد اقدمية كل منهم والجهة التـي              
 .يلحق بها

لعامة قبـل مباشـرة وظـائفهم اليمـين         يؤدى جميع اعضاء النيابة ا    ) ٢٠( مادة
 -:بالصيغة التالية

اقسم باهللا العظيم بان احترم احكام الشريعة االسالمية ونظمها والقوانين          (( 
 )).وان اقوم بواجبات الوظيفة بذمة واخالص

ويكون اداء النائب العام والمحامي العام االول امام رئيس الدولة بحضور           -
اء النيابة امام وزير العدل وبحضور النائب       وزير العدل واداء باقي اعض    

 .العام
يجوز لوزير العدل عند االقتضاء نقل او ندب اعضاء النيابة للعمـل             ) ٢١(مادة

 .في غير المحافظة التابعين لها بناء على اقتراح النائب العام
وللنائب العام نقل اعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها وله ندبهم خـارج             

رتها لمدة ال تزيد عن ستة اشهر وله عند االقتضاء ندب احـد وكـالء        دائ
النيابة لمدة ستة اشهر للقيام بعمل رئيس نيابة ويكون له االختصاصـات            



 

 ٤٦
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المخولة لرئيس النيابة ولرئيس النيابة عند االقتضاء ندب عضو في دائرته           
 .للقيام بعمل عضو اخر فيها

ارة اعضاء النيابة العامة فيما فـوق       يجوز بقرار جمهوري ندب او اع     ) ٢٢(مادة
 .درجة مساعد نيابة العمال قانونية اخرى في داخل الدولة او خارجها

تكون ترقية اعضاء النيابة الى الدرجات الشاغرة التـي تعلـو           ) ٢٣(مادة
درجات وظائفهم مباشرة على اساس االقدمية والتقارير الدوريـة التـي           

 . تعدها ادارة التفتيش على النيابة
تحدد مرتبات رجال النيابة العامة بجميع درجاتهم بقـرار جمهـوري           ) ٢٤(مادة

 .بناء على عرض مجلس القضاء االعلى
 الفصل الرابع

 في محاآمة اعضاء النيابة وتاديبهم
يتمتع رجال النيابة العامة بالحصانة التي يتمتع بها رجال القضـاء اال            ) ٢٥(مادة

 .ما استثني بنص خاص
 . العدل وللنائب العام حق الرقابة واالشراف على اعضاء النيابةلوزير) ٢٦(مادة

ولرؤساء النيابة بمحاكم المحافظات حق الرقابة واالشراف على اعضاء النيابـة           
 .في دائرة اختصاصهم

للنائب العام توجيه تنبيه لعضو النيابة شفاها او كتابة بعـد سـماع             : ا) ٢٧(مادة
 .طااقواله اذا اخل بواجبة اخالال بسي

ولعضو النيابة ان يتظلم لمجلس القضاء االعلى على نحو ما هو متبـع فـي               :ب
 .شان رجال القضاء

وتطبـق  . تاديب اعضاء النيابة العامة من اختصاص مجلس القضاء االعلى        : ج
في شان محاكمتهم وتاديبهم ما يطبق في شان رجال القضاء من القواعـد             

 .واالجراءات والعقوبات
 الفصل الخامس

 م عامــهاحكا
يحدد قانون االجراءات الجنائية ما تسير عليه النيابة العامة وجهـات           ) ٢٨(مادة

الضبط والتحقيق في الجرائم المختلفة ويبين ماموري الضـبط القضـائي           
 .وواجباتهم

يصدر وزير العدل جميع القرارات واللوائح التنظيميـة لتنفيـذ هـذا            ) ٢٩(مادة
 .مالقانون بناء على عرض النائب العا

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل           ) ٣٠(مادة
وطلب من النائب العام منح بدالت اضافية الصحاب الوظائف المحددة في           

 .النيابة العامة 



 

 ٤٧

 النيابة العامة

يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صـدوره وينشـر فـي الجريـدة             ) ٣١(مادة
 .الرسمية

 صــدر بمجلس القيادة
 هـ١٣٩٧/ع االولربي/٢٩بتاريخ 

 مـ١٩٧٧/مارس/١٩المـوافــق 
 

 ابراهيم محمد الحمدي/مقدم          عبد العزيز عبد الغني     عبد اهللا الحجـري
 رئيس اللجنة العليا   عضو مجلس القيـادة    رئيس مجلس القــيـادة 
 لالنتخــــابات  ورئيس مجلس الوزراء  والقائد العام للقوات المسلحة 

      ورئيس مجلس القضــاء   يس مجلس ونائب رئ
      االعــــــــــلى       القضاء االعــلى  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


