قانون رقم ( )03لسنة 6996م
بشأن قضايـا الدولة

باسم الشعب

رئيس الجميورية
-

بعد اإلطالع عمى دستور الجميورية اليمنية

-

وعمى القرار الجميوري بالقانون رقم ()66لسنة 6996م بشأن قضايا الدولة .

-

وبعد موافقة مجمس النواب

(أصدرنا القانون اآلتي)

الباب األول

التسمية والتعاريف وأحكام عامو

الفصل األول

التسمية والتعاريـف

مادة ( : )6يسمـى ىذا القانـون (قانون قضايا الدولة) .
مادة ( : )6يقصد باأللفاظ والعبارات التالية أينما وردت في ىذا القانون المعاني المبينة قرين كل منيا مالم
يقتض سياق النص معنى آخر.

قضايا الدولة  :ىي الحاالت أو الوقائع المتعمقة بمحل نزاع أو خالف ناشئ وتكون الدولة أو أي جياز من
أجيزتيا طرف فييا ويحتاج في حميا إلى التحكيم أو القضاء.

الحكومة  :مجمس الوزراء أو الو ازرات والمؤسسات التابعة ليا.

الوزارة  :وزارة الشئون القانونية وشئون مجمس النواب.
الوزيـر:

وزير الشئون القانونية وشئون مجمس النواب.

الجية المعنية :أجيزة الدولة المختمفة بما فييا الييئات والمؤسسات والشركات العامة وأي وحدة إقتصادية

تابعة لمدولة طبقاً لمقوانين النافذة.

اإلدارة القانونيـة  :أي إدارة قانونية تتبع الجية المعنية.

الالئحة التنفيذيـة  :الالئحة التنفيذية ليذا القانون.

األعضاء القانونيون  :ىم المحامون المترافعون في قضايا الدولة.

الفصل الثاني

أحكام عامو

مادة (  : ) 0تنوب وزارة الشئون القانونية وشئون مجمس النواب عن الدولة بكافة شخصياتيا اإلعتباريو
العامة فيما يرفع منيا أو عمييا من قضايا لدى المحاكم اليمنية واألجنبية ولدى الجيات األخرى التي خوليا

القانون إختصاصاً قضائياً .

مادة (  : ) 4تتبع الوزارة جميع اإلدارات القانونية في الجيات المعنية والمشمولة بأحكام ىذا القانون وتبين
الالئحة التنفيذية نظام العمل وتحديد مستوى وعدد القانونيين العاممين في ىذه اإلدارات.

مادة (  : ) 5يسري ىذا القانون عمى جميع القانونيين العاممين بقضايا الدولة .

مادة (  : ) 6تصدر الوزارة الفتوى القانونية في الخالفات الناشئة فيما بين الجيات المعنية وتحدد الالئحة
التنفيذية اإلجراءات التي تتبع بشأنيا .

الباب الثاني

اإلختصاصات

مادة (  : ) 7تتولى الوزارة فيما يتعمق بقضايا الدولة اإلختصاصات التالية :

-6

تمثيل الجيات المعنية فيما يرفع منيا أو عمييا من دعاوى أمام الجيات القضائية المحمية واألجنبية

ولدى المحاكم الدولية واإلقميمية وأمام ىيئات التحكيم المحمية واإلقميمية والدولية.

-6

مراجعة العقود واإلتفاقيات التي تكون الحكومة طرفا فييا  ،ويترتب عمييا إلتزامات مالية عمى

الخزينة العامة لمدولة  ،وكذا مراجعة العقود واإلتفاقيات التي تكون إحدى الجيات المعنية طرفا فييا  ،وتزيد

قيمتيا عن حدود الصالحيات المخولة قانونا لموزير أو رئيس الجية.
-0

تمثيل الجيات المعنية في الدعاوى المتعمقة بالعقود واإلتفاقيات المنصوص عمييا في البند ( )6من

ىذه المادة .

حل المنازعات الناشئة فيما بين الجيات المعنية المشمولة بأحكام ىذا القانون عن طريق التحكيم
-4
الحكومي فيما يجوز ليا فيو التحكيم قانوناً  ،وال يكون التحكيم الحكومي ممزماً لمغير إالَّ إذا طمبو أو وافق
عميو.

-5

إصدار الفتوى القانونية المتعمقة بغموض النصوص أو تنازع اإلختصاصات بين الجيات المعنية.

مادة (  : ) 8مع عدم اإلخالل بأحكام ىذا القانون تختص اإلدارات القانونية في الجيات المعنية بما يمي :

-6

مراجعة كافة العقود واإلتفاقيات التي تخص الجية المعنية أو تكون طرفاً فييا شريطة أالَّ تتجاوز

-6

مباشرة وتمثيل الجية المعنية أمام الييئات القضائية المحمية في الدعاوى المتعمقة بالعقود

-0

تمثيل الجية المعنية في الدعاوى التي ترفع من الطرف اآلخر بعدم دستورية القوانين والموائح

قيمتيا حدود الصالحيات المخولة قانوناً لموزير أو رئيس الجية.
واإلتفاقيات المنصوص عمييا في البند ( )6من ىذه المادة.

والق اررات أمام المحكمة المختصة.

-4
-5

تمثيل الجية المعنية في الدعاوى المتعمقة بالقضايا اإلدارية.

مباشرة وتمثيل الجية المعنية أمام الييئات القضائية المحمية في الدعاوى التي ترفعيا الجية المعنية

أو ترفع ضدىا المخولة لموزير أو رئيس الجية.

-6

تمثيل الجية المعنية أمام لجان التحكيم الحكومي وىيئات اإلفتاء بالوزارة في القضايا أو المسائل

-7

إبداء الرأي والمشورة القانونية لمجية المعنية.

-8

أية قضايا محالة إلييا أو مكمفة بيا من قبل الوزارة.

التي تكون طرفاً فييا.

-9

عمى اإلدارات القانونية موافاة الوزارة بتقارير دورية حول المسائل المذكورة في ىذه المادة مشفوعة

بصورة من العقود وأوليات القضايا محل المنازعات.

مادة (  : ) 9يجوز لموزير بعد موافقة مجمس الوزراء التعاقد مع محامين دوليين لمباشرة بعض الدعاوى
التي يتعذر عمى الوزراء مباشرتيا أمام المحاكم الدولية أو األجنبية.

مادة ( : ) 63يجوز لموزارة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية واإلصالح اإلداري أن تنشئ إدارات قانونية في
الجيات المعنية والمشمولة بأحكام ىذا القانون.

مادة ( : )66يجوز لموزارة بالتنسيق مع الجية المعنية التصالح في أي قضية ترى عدم جدوى إستمرار
المرافعات فييا.

مادة ( : ) 66عمى المحكمة المختصة إعالن الدعوى القضائية والطعون المتعمقة بيا واألحكام والق اررات

القضائية وفقاً لقانون المرافعات .

مادة ( : )60يتولى األعضاء القانونيون مباشرة الدعاوى والمرافعة نيابة عن الجيات المعنية أمام القضاء أو

لجان التحكيم  ،كما يقومون بمباشرة الدفاع عن تمك الجيات.

مادة ( : )64تتولى الوزارة متابعة تنفيذ األحكام النيائية واألحكام الواجبة النفاذ.
مادة ( : )65يكون التدرج الفني في الوظائف القانونية كما يمي:

-6

مساعد قانوني (ج) تحت التمرين ويساوي درجة رئيس قسم.

-0

مساعد قانوني (أ) ويساوي درجة مدير إدارة.

-6
-4

مساعد قانوني (ب) ويساوي درجة نائب مدير إدارة.
قانوني أول ( ) ويساوي درجـة مدير عام.

-5

مستشار مساعد (ب) ويساوي درجة وكيل وزارة مساعد.

-7

مستشار  -ويساوي درجة نائب وزيـر.

-6

مستشار مساعد (أ) ويساوي درجة وكيل وزارة.

مادة ( : )66مع مراعاة شروط التوظيف المنصوص عمييا في قانون الخدمة المدنية يشترط فيمن يعين في
الوظائف المنصوص عمييا في المادة ( )65من ىذا القانون ما يمي:

-6

أن يكون حائزا عمى شيادة جامعية في الشريعة والقانون أو في الحقوق من إحدى الجامعات

-6

أن يجتاز فترة تمرين مدتيا عامين كاممين مالم يكن قد عمل قاضياً أو عضو نيابة أو محام لمدة

المعترف بيا في الجميورية اليمنية شريطة أن تكون الشريعة اإلسالمية مادة أساسية فييا.

تزيد عن عام.

مادة ( : )67فيما عدا المساعدين القانونيين يكون التعيين أو الترفيع في الوظائف المنصوص عمييا في

المادة السالفة الذكر بطريق الترفيع من الدرجات التي تسبقيا مباشرة مع مراعاة ما ورد في المادة ( ) 66

من ىذا القانون.

مادة (: )68يكون التعيين والترفيع في وظائف مساعد قانوني ( أ  ،ب  ،ج) بقرار من الوزير  ،ويكون

التعيين في وظائف قانوني أول بقرار من رئيس مجمس الوزراء وفي وظائف مستشار مساعد (أ  ،ب) ووظيفة

مستشار بقرار جميوري.

مادة ( : )69ال يجوز الترفيع من درجة إلى الدرجة التي تمييا مباشرة إال بعد إنقضاء ثالث سنوات عمى
األقل في الدرجة السابقة.

مادة ( : )63يكون الترفيع أو الترقية لألعضاء القانونيين عمى أساس درجة الكفاءة وعند التساوي فييا
تراعى األقدمية  ،وتقرر كفاءة األعضاء القانونيين من واقع عمميم وتقارير التفتيش عمييم.

مادة ( : )66تحدد أقدمية األعضاء القانونيين إعتبا ار من تاريخ صدور قرار التعيين أو الترفيع أو الترقية ،

واذا أشتمل قرار التعيين عمى أكثر من واحد يراعى األعمى مؤىالً فاألقدم تخرجاً فاألقدم توظيفاً .

بناء عمى عرض الوزير وموافقة وزارتي الخدمة المدنية
مادة ( : )66يجوز بقرار من رئيس مجمس الوزراء ً
والمالية منح بدالت أخرى لألعضاء القانونيين وفي ضوء الميزانية المعتمدة لمجية.
مادة ( : )60يفتح بقطاع قضايا الدولة سجل خاص لقيد المحامين المترافعين في قضايا الدولة وتبين

الالئحة التنفيذية الشروط واإلجراءات المتعمقة بعممية القيد ومزاولة العمل أمام المحاكم والييئات القضائية

وفقاً لقانون المحاماة.

مادة ( : )64يمنح الوزير بطائق خاصة لألعضاء المشتغمين باألعمال القانونية المتعمقة بقضايا الدولة
ويصدر بتحديد البيانات والشروط الالزم توافرىا قرار من الوزير.

مادة ( : )65عمى جميع األعضاء القانونيين العاممين بقضايا الدولة تقديم إقرار بتحديد الذمة المالية عند
مباشرتيم ألعماليم وتراجع كل ثالث سنوات من قبل لجنة التأديب.

الباب الثالث

في التفتيش عمى أعمال المشتغمين بقضايا الدولة

مادة ( : )66يصدر الوزير ق ار ارً بتشكيل لجنة لمتفتيش الفني بالوزارة والجيات المعنية عمى األعمال
القانونية المتعمقة بقضايا الدولة وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات المتعمقة بعمل المجنة

واختصاصاتيا.
الباب الرابع

تأديب المشتغمين بقضايا الدولة

مادة ( : ) 67يسرى قانون الخدمة المدنية عمى العاممين بقضايا الدولة فيما يتعمق بالجوانب التالية :

-6

تقييـم األداء.

-0

العقوبات التأديبية.

-6
-4

تشكيل المجالس التأديبية.
التظممات.

مادة ( : )68يتم الفصل في قضايا التأديب بعد سماع أقوال المحال لمتحقيق في قضايا الدولة واإلطالع عمى

ما لديو من أدلـة ودفوعات ويحضر أمام المجنة بنفسو أو يوكل عنو غيره من القانونيين من أعضاء اإلدارة أو

غيرىم من القانونيين  ،وتصدر المجنة ق ارراتيا باألغمبية المطمقة ألعضائيا إال في ق اررات التأديب فتصدر
ق ارراتيا بأغمبية ثمثي أعضائيا.

مادة ( : )69تقدم الدعوى التأديبية في حق المشتغل باألعمال القانونية بقرار من الوزير بعد إجراء التحقيق
اإلداري أو الجنائي.

مادة ( : )03مع مراعاة أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانون
األحكام الخاصة بتأديب األعضاء القانونيين .

مادة ( : )06تشكل لجنة تأديب لممشتغمين باألعمال القانونية المنصوص عمييا في المادة رقم ( )67من ىذا

القانون وتتكون من :
-6

الوزير أو من ينوب عنـو

رئيساً.

-6
-0

مستشاران قانونيان من الوزارة يتم تعيينيما من قبل الوزير عضوان.

مقـر ارً.

مدير عام شئون الموظفين بالوزارة

مادة ( : )06عندما يكون أحد أعضاء لجنة التأديب محاالً لمتحقيق يصدر الوزير ق ارراً بتعيين بديل عنو.
الباب الخامس

أحكام ختامية

مادة ( : ) 00يجوز لمجية المعنية أن تطمب من الوزارة إيقاف أو إستبدال أي محامي بمحام آخر يكمف
بالترافع في أي قضية تكون الجية طرف فييا.

مادة ( : )04تتحمل الجية المعنية كافة مصاريف وخسائر القضية المرفوعة لحسابيا وبدل السفر واإلنتقال
واإلقامة لمقانونيين وتكاليف وأتعاب الشيود وأىل الخبرة وفق ما تقرره الوزارة أو المحاكم المختصة.

مادة ( : )05يستحق القانونيون المباشرون لقضايا الدولة طبقاً ألحكام ىذا القانون مكافأة محاماة

لألعضاء القانونيين من موظفي الوزارة وأتعاب لألعضاء القانونيين من خارج الوزارة لمقضايا التي تولوىا أمام
المحاكم وىيئات التحكيم وبنسبة ال تزيد عمى خمسة بالمائة من قيمة الدعوى وتتحمل الجية المعنية دفع

األتعاب المذكورة.

مادة ( : )06يحظر عمى الجيات المعنية المشمولة بيذا القانون والتي يوجد بيا إدارات قانونية أن تتعاقد مع
محامين آخرين سواء فيما يتعمق باإلستشارات القانونية أو تولي القضايا أو تولي أي عمل قانوني يخصيا إال
لمضرورة التي يقرىا الوزير لمصمحة راجحة بالتشاور مع الوزارة.

مادة ( : )07تعفى قضايا الدولة من الرسوم القضائية.

مادة ( : )08يخضع القانونيون والعاممون باألعمال القانونية ألحكام ىذا القانون وقانون الخدمة المدنية.
مادة ( : )09ال يجوز لمعاممين القانونيين إفشاء أسرار الوثائق التي تخص القضايا التي تقع بين أيدييم بحكم
المينة وال يجوز اإلحتفاظ بنسخ منيا ألنفسيم ولو كانت صورا.

بناء عمى عرض الوزير.
مادة ( : )43تصدر الالئحة التنفيذية ليذا القانون بقرار من رئيس مجمس الوزراء ً
مادة ( : )46يمغى القانون رقم ( )66لسنة 6996م بشأن قضايا الدولة كما يمغى أي حكم يتعارض مع أحكام
ىذا القانون.

مادة ( : )46يعمل بيذا القانون بعد ثالثين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجميورية -بصنعاء

بتاريخ /67جمادى األول6467/ىـ
الموافق /9أكتوبر6996/م
الفريق /عمي عبد اهلل صالح
رئيس الجميوريـة

قانون رقم ( )03لسنة 6996م
بشأن قضايـا الدولة

باسم الشعب

رئيس الجميورية
-

بعد اإلطالع عمى دستور الجميورية اليمنية

-

وعمى القرار الجميوري بالقانون رقم ()66لسنة 6996م بشأن قضايا الدولة .

-

وبعد موافقة مجمس النواب

(أصدرنا القانون اآلتي)

الباب األول

التسمية والتعاريف وأحكام عامو

الفصل األول

التسمية والتعاريـف

مادة ( : )6يسمـى ىذا القانـون (قانون قضايا الدولة) .
مادة ( : )6يقصد باأللفاظ والعبارات التالية أينما وردت في ىذا القانون المعاني المبينة قرين كل منيا مالم
يقتض سياق النص معنى آخر.

قضايا الدولة  :ىي الحاالت أو الوقائع المتعمقة بمحل نزاع أو خالف ناشئ وتكون الدولة أو أي جياز من
أجيزتيا طرف فييا ويحتاج في حميا إلى التحكيم أو القضاء.

الحكومة  :مجمس الوزراء أو الو ازرات والمؤسسات التابعة ليا.

الوزارة  :وزارة الشئون القانونية وشئون مجمس النواب.
الوزيـر:

وزير الشئون القانونية وشئون مجمس النواب.

الجية المعنية :أجيزة الدولة المختمفة بما فييا الييئات والمؤسسات والشركات العامة وأي وحدة إقتصادية

تابعة لمدولة طبقاً لمقوانين النافذة.

اإلدارة القانونيـة  :أي إدارة قانونية تتبع الجية المعنية.

الالئحة التنفيذيـة  :الالئحة التنفيذية ليذا القانون.

األعضاء القانونيون  :ىم المحامون المترافعون في قضايا الدولة.

الفصل الثاني

أحكام عامو

مادة (  : ) 0تنوب وزارة الشئون القانونية وشئون مجمس النواب عن الدولة بكافة شخصياتيا اإلعتباريو

العامة فيما يرفع منيا أو عمييا من قضايا لدى المحاكم اليمنية واألجنبية ولدى الجيات األخرى التي خوليا

القانون إختصاصاً قضائياً .

مادة (  : ) 4تتبع الوزارة جميع اإلدارات القانونية في الجيات المعنية والمشمولة بأحكام ىذا القانون وتبين
الالئحة التنفيذية نظام العمل وتحديد مستوى وعدد القانونيين العاممين في ىذه اإلدارات.

مادة (  : ) 5يسري ىذا القانون عمى جميع القانونيين العاممين بقضايا الدولة .

مادة (  : ) 6تصدر الوزارة الفتوى القانونية في الخالفات الناشئة فيما بين الجيات المعنية وتحدد الالئحة
التنفيذية اإلجراءات التي تتبع بشأنيا .

الباب الثاني

اإلختصاصات

مادة (  : ) 7تتولى الوزارة فيما يتعمق بقضايا الدولة اإلختصاصات التالية :

-6

تمثيل الجيات المعنية فيما يرفع منيا أو عمييا من دعاوى أمام الجيات القضائية المحمية واألجنبية

ولدى المحاكم الدولية واإلقميمية وأمام ىيئات التحكيم المحمية واإلقميمية والدولية.

-6

مراجعة العقود واإلتفاقيات التي تكون الحكومة طرفا فييا  ،ويترتب عمييا إلتزامات مالية عمى

الخزينة العامة لمدولة  ،وكذا مراجعة العقود واإلتفاقيات التي تكون إحدى الجيات المعنية طرفا فييا  ،وتزيد

قيمتيا عن حدود الصالحيات المخولة قانونا لموزير أو رئيس الجية.
-0

تمثيل الجيات المعنية في الدعاوى المتعمقة بالعقود واإلتفاقيات المنصوص عمييا في البند ( )6من

ىذه المادة .

حل المنازعات الناشئة فيما بين الجيات المعنية المشمولة بأحكام ىذا القانون عن طريق التحكيم
-4
الحكومي فيما يجوز ليا فيو التحكيم قانوناً  ،وال يكون التحكيم الحكومي ممزماً لمغير إالَّ إذا طمبو أو وافق
عميو.

-5

إصدار الفتوى القانونية المتعمقة بغموض النصوص أو تنازع اإلختصاصات بين الجيات المعنية.

مادة (  : ) 8مع عدم اإلخالل بأحكام ىذا القانون تختص اإلدارات القانونية في الجيات المعنية بما يمي :
مراجعة كافة العقود واإلتفاقيات التي تخص الجية المعنية أو تكون طرفاً فييا شريطة أالَّ تتجاوز
-6
قيمتيا حدود الصالحيات المخولة قانوناً لموزير أو رئيس الجية.

-6

مباشرة وتمثيل الجية المعنية أمام الييئات القضائية المحمية في الدعاوى المتعمقة بالعقود

-0

تمثيل الجية المعنية في الدعاوى التي ترفع من الطرف اآلخر بعدم دستورية القوانين والموائح

واإلتفاقيات المنصوص عمييا في البند ( )6من ىذه المادة.

والق اررات أمام المحكمة المختصة.

-4
-5

تمثيل الجية المعنية في الدعاوى المتعمقة بالقضايا اإلدارية.

مباشرة وتمثيل الجية المعنية أمام الييئات القضائية المحمية في الدعاوى التي ترفعيا الجية المعنية

أو ترفع ضدىا المخولة لموزير أو رئيس الجية.

-6

تمثيل الجية المعنية أمام لجان التحكيم الحكومي وىيئات اإلفتاء بالوزارة في القضايا أو المسائل

-7

إبداء الرأي والمشورة القانونية لمجية المعنية.

-9

عمى اإلدارات القانونية موافاة الوزارة بتقارير دورية حول المسائل المذكورة في ىذه المادة مشفوعة

التي تكون طرفاً فييا.

-8

أية قضايا محالة إلييا أو مكمفة بيا من قبل الوزارة.

بصورة من العقود وأوليات القضايا محل المنازعات.

مادة (  : ) 9يجوز لموزير بعد موافقة مجمس الوزراء التعاقد مع محامين دوليين لمباشرة بعض الدعاوى
التي يتعذر عمى الوزراء مباشرتيا أمام المحاكم الدولية أو األجنبية.

مادة ( : )63يجوز لموزارة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية واإلصالح اإلداري أن تنشئ إدارات قانونية في
الجيات المعنية والمشمولة بأحكام ىذا القانون.

مادة ( : )66يجوز لموزارة بالتنسيق مع الجية المعنية التصالح في أي قضية ترى عدم جدوى إستمرار
المرافعات فييا.

مادة ( : )66عمى المحكمة المختصة إعالن الدعوى القضائية والطعون المتعمقة بيا واألحكام والق اررات

القضائية وفقاً لقانون المرافعات .

مادة ( : )60يتولى األعضاء القانونيون مباشرة الدعاوى والمرافعة نيابة عن الجيات المعنية أمام القضاء أو
لجان التحكيم  ،كما يقومون بمباشرة الدفاع عن تمك الجيات.

مادة ( : )64تتولى الوزارة متابعة تنفيذ األحكام النيائية واألحكام الواجبة النفاذ.
مادة ( : )65يكون التدرج الفني في الوظائف القانونية كما يمي:
-6

مساعد قانوني (ج) تحت التمرين ويساوي درجة رئيس قسم.

-0

مساعد قانوني (أ) ويساوي درجة مدير إدارة.

-6
-4

مساعد قانوني (ب) ويساوي درجة نائب مدير إدارة.
قانوني أول ( ) ويساوي درجـة مدير عام.

-5

مستشار مساعد (ب) ويساوي درجة وكيل وزارة مساعد.

-7

مستشار  -ويساوي درجة نائب وزيـر.

-6

مستشار مساعد (أ) ويساوي درجة وكيل وزارة.

مادة ( : )66مع مراعاة شروط التوظيف المنصوص عمييا في قانون الخدمة المدنية يشترط فيمن يعين في
الوظائف المنصوص عمييا في المادة ( )65من ىذا القانون ما يمي:

-6

أن يكون حائزا عمى شيادة جامعية في الشريعة والقانون أو في الحقوق من إحدى الجامعات

-6

أن يجتاز فترة تمرين مدتيا عامين كاممين مالم يكن قد عمل قاضياً أو عضو نيابة أو محام لمدة

المعترف بيا في الجميورية اليمنية شريطة أن تكون الشريعة اإلسالمية مادة أساسية فييا.

تزيد عن عام.

مادة ( : )67فيما عدا المساعدين القانونيين يكون التعيين أو الترفيع في الوظائف المنصوص عمييا في

المادة السالفة الذكر بطريق الترفيع من الدرجات التي تسبقيا مباشرة مع مراعاة ما ورد في المادة ( ) 66
من ىذا القانون.

مادة (: )68يكون التعيين والترفيع في وظائف مساعد قانوني ( أ  ،ب  ،ج) بقرار من الوزير  ،ويكون

التعيين في وظائف قانوني أول بقرار من رئيس مجمس الوزراء وفي وظائف مستشار مساعد (أ  ،ب) ووظيفة

مستشار بقرار جميوري.

مادة ( : )69ال يجوز الترفيع من درجة إلى الدرجة التي تمييا مباشرة إال بعد إنقضاء ثالث سنوات عمى
األقل في الدرجة السابقة.

مادة ( : )63يكون الترفيع أو الترقية لألعضاء القانونيين عمى أساس درجة الكفاءة وعند التساوي فييا
تراعى األقدمية  ،وتقرر كفاءة األعضاء القانونيين من واقع عمميم وتقارير التفتيش عمييم.

مادة ( : )66تحدد أقدمية األعضاء القانونيين إعتبا ار من تاريخ صدور قرار التعيين أو الترفيع أو الترقية ،

واذا أشتمل قرار التعيين عمى أكثر من واحد يراعى األعمى مؤىالً فاألقدم تخرجاً فاألقدم توظيفاً .

بناء عمى عرض الوزير وموافقة وزارتي الخدمة المدنية
مادة ( : )66يجوز بقرار من رئيس مجمس الوزراء ً
والمالية منح بدالت أخرى لألعضاء القانونيين وفي ضوء الميزانية المعتمدة لمجية.

مادة ( : )60يفتح بقطاع قضايا الدولة سجل خاص لقيد المحامين المترافعين في قضايا الدولة وتبين

الالئحة التنفيذية الشروط واإلجراءات المتعمقة بعممية القيد ومزاولة العمل أمام المحاكم والييئات القضائية

وفقاً لقانون المحاماة.

مادة ( : )64يمنح الوزير بطائق خاصة لألعضاء المشتغمين باألعمال القانونية المتعمقة بقضايا الدولة
ويصدر بتحديد البيانات والشروط الالزم توافرىا قرار من الوزير.

مادة ( : )65عمى جميع األعضاء القانونيين العاممين بقضايا الدولة تقديم إقرار بتحديد الذمة المالية عند
مباشرتيم ألعماليم وتراجع كل ثالث سنوات من قبل لجنة التأديب.

الباب الثالث

في التفتيش عمى أعمال المشتغمين بقضايا الدولة

مادة ( : )66يصدر الوزير ق ار ارً بتشكيل لجنة لمتفتيش الفني بالوزارة والجيات المعنية عمى األعمال

القانونية المتعمقة بقضايا الدولة وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات المتعمقة بعمل المجنة

واختصاصاتيا.
الباب الرابع

تأديب المشتغمين بقضايا الدولة

مادة ( : ) 67يسرى قانون الخدمة المدنية عمى العاممين بقضايا الدولة فيما يتعمق بالجوانب التالية :

-6

تقييـم األداء.

-0

العقوبات التأديبية.

-6
-4

تشكيل المجالس التأديبية.

التظممات.

مادة ( : )68يتم الفصل في قضايا التأديب بعد سماع أقوال المحال لمتحقيق في قضايا الدولة واإلطالع عمى

ما لديو من أدلـة ودفوعات ويحضر أمام المجنة بنفسو أو يوكل عنو غيره من القانونيين من أعضاء اإلدارة أو

غيرىم من القانونيين  ،وتصدر المجنة ق ارراتيا باألغمبية المطمقة ألعضائيا إال في ق اررات التأديب فتصدر
ق ارراتيا بأغمبية ثمثي أعضائيا.

مادة ( : )69تقدم الدعوى التأديبية في حق المشتغل باألعمال القانونية بقرار من الوزير بعد إجراء التحقيق
اإلداري أو الجنائي.

مادة ( : )03مع مراعاة أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانون
األحكام الخاصة بتأديب األعضاء القانونيين .

مادة ( : )06تشكل لجنة تأديب لممشتغمين باألعمال القانونية المنصوص عمييا في المادة رقم ( )67من ىذا
القانون وتتكون من :

-6

الوزير أو من ينوب عنـو

-0

مدير عام شئون الموظفين بالوزارة

-6

مستشاران قانونيان من الوزارة يتم تعيينيما من قبل الوزير عضوان.

رئيساً.

مقـر ارً.

مادة ( : )06عندما يكون أحد أعضاء لجنة التأديب محاالً لمتحقيق يصدر الوزير ق ارراً بتعيين بديل عنو.
الباب الخامس

أحكام ختامية

مادة ( : )00يجوز لمجية المعنية أن تطمب من الوزارة إيقاف أو إستبدال أي محامي بمحام آخر يكمف
بالترافع في أي قضية تكون الجية طرف فييا.

مادة ( : )04تتحمل الجية المعنية كافة مصاريف وخسائر القضية المرفوعة لحسابيا وبدل السفر واإلنتقال
واإلقامة لمقانونيين وتكاليف وأتعاب الشيود وأىل الخبرة وفق ما تقرره الوزارة أو المحاكم المختصة.

مادة ( : )05يستحق القانونيون المباشرون لقضايا الدولة طبقاً ألحكام ىذا القانون مكافأة محاماة

لألعضاء القانونيين من موظفي الوزارة وأتعاب لألعضاء القانونيين من خارج الوزارة لمقضايا التي تولوىا أمام

المحاكم وىيئات التحكيم وبنسبة ال تزيد عمى خمسة بالمائة من قيمة الدعوى وتتحمل الجية المعنية دفع

األتعاب المذكورة.

مادة ( : ) 06يحظر عمى الجيات المعنية المشمولة بيذا القانون والتي يوجد بيا إدارات قانونية أن تتعاقد مع
محامين آخرين سواء فيما يتعمق باإلستشارات القانونية أو تولي القضايا أو تولي أي عمل قانوني يخصيا إال
لمضرورة التي يقرىا الوزير لمصمحة راجحة بالتشاور مع الوزارة.

مادة ( : )07تعفى قضايا الدولة من الرسوم القضائية.

مادة ( : )08يخضع القانونيون والعاممون باألعمال القانونية ألحكام ىذا القانون وقانون الخدمة المدنية.
مادة ( : )09ال يجوز لمعاممين القانونيين إفشاء أسرار الوثائق التي تخص القضايا التي تقع بين أيدييم بحكم
المينة وال يجوز اإلحتفاظ بنسخ منيا ألنفسيم ولو كانت صورا.

بناء عمى عرض الوزير.
مادة ( : )43تصدر الالئحة التنفيذية ليذا القانون بقرار من رئيس مجمس الوزراء ً
مادة ( : )46يمغى القانون رقم ( )66لسنة 6996م بشأن قضايا الدولة كما يمغى أي حكم يتعارض مع أحكام
ىذا القانون.

مادة ( : )46يعمل بيذا القانون بعد ثالثين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجميورية -بصنعاء
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