قانون قضايا الدولة

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ) (٣٠ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٦ﻡ
ﺑﺸﺄﻥ ﻗﻀــﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ

بإسم الشعب.

]*[

رئيس الجمهورية.
بعد اﻹطﻼع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعل ى الق رار الجمه وري بالق انون رق م ) (٢٦لس نة ١٩٩٢م بش أن
قضايا الدولة.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون اﻵتي نصه -:
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ
مادة ) (١يُسمى هذا القانون )قانون قضايا الدولة(.
م ادة ) (٢يقص د باﻷلف اظ والعب ارات التالي ة أينم ا وردت ف ي ه ذا الق انون
المع اني المبين ة ق رين ك ل منه ا م ا ل م يق تض س ياق ال نص معن ى
آخر-:
قضايـــا الدولـــــــة:هي الحاﻻت أو الوقائع المتعلقة بمحل نزاع أو
خ ﻼف ناش ئ وتك ون الدول ة أو أي جه از م ن
]*[

هذا القــانون منشور في الجريدة الرسمية ـ العدد )  (١٩لسنة ١٩٩٦م.
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أجهزته ا طرف ا ً فيه ا ويحت اج ف ي حله ا إل ى
التحكيم أو القضاء.
الحكـومــــــــــــــــة:مجل س ال وزراء أو ال وزارات والمؤسس ات
التابعة لها.
الـــــــــــــــــــ ـوزارة :وزارة الش ئون القانوني ة وش ئون مجل س
النواب.
الـوزيـــــــــــــــــــر  :وزي ر الش ئون القانوني ة وش ئون مجل س
النواب.
الجهة المعنيــــــــة  :أجه زة الدول ة المختلف ة بم ا فيه ا الهيئ ات
والمؤسس ات والش ركات العام ة وأي وح دة
إقتصادية تابعة للدولة طبقا ً للقوانين النافذة.
اﻹدارة القانونيـــة  :أي إدارة قانونية في الجهة المعنية.
الﻼئحة التنفيذية

 :الﻼئحة التنفيذية لهذا القانون.

اﻷعضاء القانونيون  :هم المحامون المترافعون في قضايا الدولة.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺃﺣﻜـــﺎﻡ ﻋﺎﻣــﺔ
مادة ) (٣تنوب وزارة الشئون القانونية وشئون مجل س الن واب ع ن الدول ة
بكاف ة شخص ياتها اﻹعتباري ة العام ة فيم ا يُرف ع منه ا أو عليه ا م ن
قضايا لدى المحاكم اليمني ة واﻷجنبي ة ول دى الجه ات اﻷخ رى الت ي
خولها القانون إختصاصا ً قضائياً.
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م ادة ) (٤تتب ع ال وزارة جمي ع اﻹدارات القانوني ة ف ي الجه ات المعني ة
والمشمولة بأحكام هذا القانون وتبين الﻼئحة التنفيذي ة نظ ام العم ل
وتحديد مستوى وعدد القانونيين العاملين في هذه اﻹدارات.
مادة ) (٥يسري هذا القانون على جميع القانونيين العاملين بقضايا الدولة.
م ادة ) (٦تص در ال وزارة الفت وى القانوني ة ف ي الخﻼف ات الناش ئة فيم ا ب ين
الجه ات المعني ة وتح دد الﻼئح ة التنفيذي ة اﻹج راءات الت ي ت ـُتبع
بشأنها.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ

مادة ) (٧تتولى الوزارة فيما يتعلق بقضايا الدولة اﻹختصاصات التالية-:
 -١تمثيل الجهات المعنية فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى
أمام الجهات القضائية المحلية واﻷجنبية ولدى المحاكم الدولية
واﻹقليمية وأمام هيئات التحكيم المحلية واﻹقليمية والدولية.
 -٢مراجعة العقود واﻹتفاقيات التي تكون الحكومة طرفا ً فيها،
ويترتب عليها إلتزامات مالية على الخزينة العامة للدولة ،وكذا
مراجعة العقود واﻹتفاقيات التي تكون إحدى الجهات المعنية
طرفا ً فيها ،وتزيد قيمتها عن حدود الصﻼحيات المخولة قانونا ً
للوزير أو رئيس الجهة.
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 -٣تمثيل الجهات المعنية في الدعاوى المتعلقة بالعقود
واﻹتفاقيات المنصوص عليها في البند ) (٢من هذه المادة.
 -٤حل المنازعات الناشئة فيما بين الجهات المعنية المشمولة
بأحكام هذا القانون عن طريق التحكيم الحكومي فيما يجوز لها
فيه التحكيم قانوناً ،وﻻ يكون التحكيم الحكومي ُملزما ً للغير إﻻ
إذا طلبه أو وافق عليه.
 -٥إصدار الفتوى القانونية المتعلقة بغموض النصوص أو تنازع
اﻹختصاصات
بين الجهات المعنية.
مادة ) (٨مع عدم اﻹخﻼل بأحكام هذا القانون تختص اﻹدارات القانوني ة ف ي
الجهات المعنية بما يلي -:
 -١مراجعة كافة العقود واﻹتفاقيات التي تخص الجهة المعنية أو
تكون طرفا ً فيها شريطة أﻻ تتجاوز قيمتها حدود الصﻼحيات
المخولة قانونا ً للوزير أو رئيس الجهة.
 -٢مباشرة وتمثيل الجهة المعنية أمام الهيئات القضائية المحلية
في الدعاوى المتعلقة بالعقود واﻹتفاقيات المنصوص عليها في
البند ) (١من هذه المادة.
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 -٣تمثيل الجهة المعنية في الدعاوى التي تـُرفع من الطرف
اﻵخر بعدم دستورية القوانين واللوائح والقرارات أمام المحكمة
المختصة.
 -٤تمثيل الجهة المعنية في الدعاوى المتعلقة بالقضايا اﻹدارية.
 -٥مباشرة تمثيل الجهة المعنية أمام الهيئات القضائية المحلية
في الدعاوى التي ترفعها الجهة المعنية أو ترفع ضدها المخولة
للوزير أو رئيس الجهة.
 -٦تمثيل الجهة المعنية أمام لجان التحكيم الحكومي وهيئات
اﻹفتاء بالوزارة في القضايا أو المسائل التي تكون طرفا ً فيها.
 -٧إبداء الرأي والمشورة القانونية للجهة المعنية.
 -٨أية قضايا محالة إليها أو مكلفة بها من قِبل الوزارة.
 -٩على اﻹدارات القانونية موافاة الوزارة بتقارير دورية حول
المسائل المذكورة في هذه المادة مشفوعة بصورة من العقود
وأوليات القضايا محل المنازعات.
م ادة ) (٩يج وز لل وزير بع د موافق ة مجل س ال وزراء التعاق د م ع مح امين
دوليين لمباشرة بعض الدعاوى التي يتعذر على ال وزارة مباش رتها
أمام المحاكم الدولية أو اﻷجنبية.

-8-

بروفة ثانية

قانون قضايا الدولة

م ادة ) (١٠يج وز لل وزارة بالتنس يق م ع وزارة الخدم ة المدني ة واﻹص ﻼح
اﻹداري أن تنش ئ إدارات قانوني ة ف ي الجه ات المعني ة والمش مولة
بأحكام هذا القانون.
مادة ) (١١يجوز للوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية التصالح في أي قضية
ترى عدم جدوى إستمرار المرافعات فيها.
م ادة ) (١٢عل ى المحكم ة المختص ة إع ﻼن ال دعوى القض ائية والطع ون
المتعلقة بها واﻷحكام والقرارات القضائية وفقا ً لقانون المرافعات.
مادة ) (١٣يتولى اﻷعضاء القانونيون مباشرة الدعاوى والمرافعة نيابة عن
الجهات المعنية أمام القضاء أو لجان التحكيم كما يقومون بمباشرة
الدفاع عن تلك الجهات.
م ادة ) (١٤تت ولى ال وزارة متابع ة تنفي ذ اﻷحك ام النهائي ة واﻷحك ام الواجب ة
النفاذ.
مادة ) (١٥يكون التدرج الفني في الوظائف القانونية كما يلي-:
 -١مساعد قانوني )ج( تحت التمرين ويساوي درجة رئيس قسم.
 -٢مساعد قانوني )ب( ويساوي درجة نائب مدير إدارة.
 -٣مساعد قانوني ) أ ( ويساوي درجة مدير إدارة.
 -٤قانوني أول ويساوي درجة مدير عام.
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 -٥مستشار مساعد )ب( ويساوي درجة وكيل وزارة مساعد.
 -٦مستشار مساعد ) أ ( ويساوي درجة وكيل وزارة.
 -٧مستشار ويساوي درجة نائب وزير.
مادة ) (١٦مع مراعاة شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدم ة
المدني ة يش ترط ف ي م ن يع ين ف ي الوظ ائف المنص وص عليه ا ف ي
المادة ) (١٥من هذا القانون ما يلي:
 -١أن يكون حائزا ً على شهادة جامعية في الشريعة والقانون أو
في الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية
اليمنية شريطة أن تكون الشريعة اﻹسﻼمية مادة أساسية فيها.
 -٢أن يجتاز فترة تمرين مدتها عامين كاملين ما لم يكن قد عمل
قاضيا ً أو عضو نيابة أو محام لمدة تزيد عن عام.
م ادة ) (١٧فيم ا ع دا المس اعدين الق انونيين يك ون التعي ين أو الترفي ع ف ي
الوظائف المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر بطريقة الترفيع
م ن ال درجات الت ي تس بقها مباش رة م ع مراع اة م ا ورد ف ي الم ادة
) (١٦من هذا القانون.
مادة ) (١٨يكون التعيين والترفيع ف ي وظ ائف مس اعد ق انوني )أ  ،ب  ،ج(
بقرار من الوزير ،ويكون التعيين في وظائف قانوني أول بقرار من
رئ يس ال وزراء وف ي وظ ائف مستش ار مس اعد)أ  ،ب( ووظيف ة
مستشار بقرار جمهوري.
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مادة ) (١٩ﻻ يجوز الترفيع من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة إﻻ بع د
إنقضاء ثﻼث سنوات على اﻷقل في الدرجة السابقة.
مادة ) (٢٠يكون الترفيع أو الترقية لﻸعضاء القانونيين عل ى أس اس درج ة
الكفاءة وعند التساوي فيها تراعى اﻷقدمية ،وتقرر كفاءة اﻷعضاء
القانونيين من واقع عملهم وتقارير التفتيش عليهم.
مادة ) (٢١تحدد أقدمية اﻷعضاء القانونيين إعتبارا ً من ت اريخ ص دور ق رار
التعيين أو الترفيع أو الترقية ،وإذا إش تمل ق رار التعي ين عل ى أكث ر
من واحد يُراعى اﻷعلى مؤهﻼً فاﻷقدم تخرجا ً فاﻷقدم توظيفاً.
مادة ) (٢٢يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنا ًء على ع رض ال وزير
وموافق ة وزارت ي الخدم ة المدني ة والمالي ة ،م نح ب دﻻت أخ رى
لﻸعضاء القانونيين وفي ضوء الميزانية المعتمدة للجهة.
مادة ) (٢٣يفتح بقطاع قضايا الدولة سجل خاص لقيد المح امين المت رافعين
ف ي قض ايا الدول ة وتب ين الﻼئح ة التنفيذي ة الش روط واﻹج راءات
المتعلق ة بعملي ة القي د ومزاول ة العم ل أم ام المح اكم والهيئ ات
القضائية وفقا ً لقانون المحاماة.
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م ادة ) (٢٤يم نح ال وزير بط ائق خاص ة لﻸعض اء المش تغلين باﻷعم ال
القانونية المتعلقة بقضايا الدولة ويصدر بتحديد البيان ات والش روط
الﻼزم توافرها قرار من الوزير.
م ادة ) (٢٥عل ى جمي ع اﻷعض اء الق انونيين الع املين بقض ايا الدول ة تق ديم
إق رار بتحدي د الذم ة المالي ة عن د مباش رتهم ﻷعم الهم وتراج ع ك ل
ثﻼث سنوات من قبل لجنة التأديب.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
م ادة ) (٢٦يص در ال وزير ق رارا ً بتش كيل لجن ة للتفت يش الفن ي ب الوزارة
والجه ات المعني ة عل ى اﻷعم ال القانوني ة المتعلق ة بقض ايا الدول ة
وتحدد الﻼئحة التنفيذية القواعد واﻹجراءات المتعلق ة بعم ل اللجن ة
وإختصاصاتها.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺗﺄﺩﻳﺐ ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
مادة ) (٢٧يسري قانون الخدمة المدني ة عل ى الع املين بقض ايا الدول ة فيم ا
يتعلق بالجوانب التالية-:
 -١تقييم اﻷداء.
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 -٢تشكيل المجالس التأديبية.
 -٣العقوبات التأديبية.
 -٤التظلمات.
مادة ) (٢٨يتم الفصل في قضايا التأدي ب بع د س ماع أق وال المح ال للتحقي ق
في قضايا الدولة واﻹطﻼع على ما لديه من أدلة ودفوعات ويحضر
أمام اللجنة بنفس ه أو يوك ل عن ه غي ره م ن الق انونيين م ن أعض اء
اﻹدارة أو غيرهم من القانونيين ،وتصدر اللجنة قراراته ا باﻷغلبي ة
المطلقة ﻷعضائها إﻻ في قرارات التأدي ب فتص در قراراته ا بأغلبي ة
ثلثي أعضائها.
مادة ) (٢٩تقديم الدعوى التأديبية في حق المشتغل باﻷعمال القانونية بقرار
من الوزير بعد إجراء التحقيق اﻹداري أو الجنائي.
مادة ) (٣٠مع مراعاة أحكام الﻼئحة التنفيذية لق انون الخدم ة المدني ة تح دد
الﻼئح ة التنفيذي ة له ذا الق انون اﻷحك ام الخاص ة بتأدي ب اﻷعض اء
القانونيين.
م ادة ) (٣١ت ـُشكل لجن ة تأدي ب للمش تغلين باﻷعم ال القانوني ة المنص وص
عليها في المادة رقم ) (٢٧من هذا القانون وتتكون من-:
 -١الوزير أو من ينوب عنه
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 -٢مستشاران قانونيان من الوزارة يتم تعيينهما من قِبل الوزير
عضوان.
 -٣مدير عام شئون الموظفين بالوزارة

مقرراً.

م ادة ) (٣٢عن دما يك ون أح د أعض اء لجن ة التأدي ب مح اﻻً للتحقي ق يص در
الوزير قرارا ً بتعيين بدي ٍل عنه.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ

ﺃﺣﻜــﺎﻡ ﺧﺘﺎﻣﻴـــﺔ
مادة ) (٣٣يجوز للجهة المعنية أن تطلب من الوزارة إيقاف أو إس تبدال أي
بمحام آخر يُكلف بالترافع في أي قضية تكون الجهة طرفا ً فيها.
محامي
ٍ

مادة ) (٣٤تتحمل الجهة المعنية كافة مصاريف وخسائر القض ية المرفوع ة
لحسابها وبدل السفر واﻹنتقال واﻹقام ة للق انونيين وتك اليف أتع اب
الشهود وأهل الخبرة وفق ما تقرره الوزارة أو المحاكم المختصة.
مادة ) (٣٥يستحق الق انونيون المباش رون لقض ايا الدول ة طبق ا ً ﻷحك ام ه ذا
الق انون مكاف أة محام اة لﻸعض اء الق انونيين م ن م وظفي ال وزارة
وأتعاب لﻸعضاء القانونيين من خارج الوزارة للقضايا التي تولوها
أمام المحاكم وهيئ ات التحك يم وبنس بة ﻻ تزي د عل ى خمس ة بالمائ ة
من قيمة الدعوى وتتحمل الجهة المعنية دفع اﻷتعاب المذكورة.
مادة ) (٣٦يُحظر على الجهات المعنية المشمولة بهذا الق انون والت ي يوج د
بها إدارات قانونية أن تتعاقد مع محامين آخرين س وا ًء فيم ا يتعل ق
باﻹستشارات القانوني ة أو ت ولي القض ايا أو ت ولي أي عم ل ق انوني
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قانون قضايا الدولة

يخصها إﻻ للضرورة التي يقرها الوزير لمص لحة راجح ة بالتش اور
مع الوزارة.
مادة ) (٣٧تـُعفى قضايا الدولة من الرسوم القضائية.
م ادة ) (٣٨يخض ع الق انونيون والع املون باﻷعم ال القانوني ة ﻷحك ام ه ذا
القانون وقانون الخدمة المدنية.
مادة ) (٣٩ﻻ يجوز للع املين الق انونيين إفش اء أس رار الوث ائق الت ي تخ ص
القضايا التي تقع بين أيديهم بحكم المهنة وﻻ يجوز اﻹحتفاظ بنس خ
منها ﻷنفسهم ولو كانت صوراً.
مادة ) (٤٠تص در الﻼئح ة التنفيذي ة له ذا الق انون بق رار م ن رئ يس مجل س
الوزراء بنا ًء على عرض الوزير.
مادة ) (٤١يُلغى القانون رقم ) (٢٦لسنة ١٩٩٢م بش أن قض ايا الدول ة كم ا
يُلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
م ادة ) (٤٢يُعم ل به ذا الق انون بع د ثﻼث ين يوم ا ً م ن نش ره ف ي الجري دة
الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء
بتاريخ / ٢٧جمـادى اﻷول ١٤١٧/هـ
الموافق ٩

 /أكتــوبــــر١٩٩٦ /م
الفريق /علي عبدﷲ صالح
رئيس الجمهوريــــــــــة
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