قرار رئيس اللجنة الثورية العليا رقم ) (٢٠٦لﺳنة ٢٠١٦م
بشأن ﻻئحة الخدمات القانونية التي تقدمها وزارة الشئون القانونية
رئيس اللجنة الثورية العليا:
بعد اﻹطﻼع على دﺳتور الجمهورية اليمنية.
وعلى اﻹعﻼن الدﺳتوري الصادر عن اللجنة الثورية العليا.
وعلى القانون رقم ) (٣٠لﺳنة ١٩٩٦م بشأن قضايا الدولة وﻻئحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم ) (٢٧لﺳنة ١٩٩٢م بشأن الجريدة الرﺳمية.
وعل ى الق رار الجمه وري رق م ) (٤٠لﺳ نة ١٩٩٣م بش أن الﻼئح ة التنظيمي ة ل وزارة
الشئون القانونية.

قـــــــــرر
مادة ) (١تـُﺳمى هذه الﻼئحة )ﻻئحة الخدمات القانونية الت ي تق دمها وزارة الش ئون
القانونية(.
مادة ) (٢تتحدد الخدمات القانونية التي تقدمها الوزارة على النحو اﻵتي:
 -١دراﺳة ومراجعة وإعداد وصياغة التشريعات بمختلف أنواعها.
 -٢دراﺳة وإعداد الرأي القانوني أو الفتوى القانونية.
 -٣مراجع ة ودراﺳ ة وإع داد وص ياغة العق ود واﻹتفاقي ات بمختل ف
أنواعها.
 -٤إصدار وتوثيق قرارات التعيينات المدنية والعﺳكرية واﻷمنية.
 -٥اﺳ تخراج ص ور طب ق اﻷص ل م ن ق رارات التعيين ات بمختل ف
أنواعها.
 -٦إﺳ تخراج ص ور طب ق اﻷص ل م ن التش ريعات قب ل طباعته ا ف ي
الجريدة الرﺳمية.
 -٧إص دار وتوثي ق ق وانين وق رارات المص ادقة عل ى اﻹتفاقي ات
والمعاهدات الدولية واﻹقليمية والثنائية.
 -٨مراجع ة ونش ر العق ود واﻷنظم ة اﻷﺳاﺳ ية للش ركات بمختل ف
أنواعها ،وكذا القرارات الخاصة بالموافقة على تأﺳ يس ه ذه الش ركات
وأي تعديﻼت تطرأ على هذه العقود أو اﻷنظمة أو القرارات.
 -٩اﻻشتراك في الموقع اﻹلكتروني للوزارة.
 -١٠اﻻﺳتشارات القانونية عبر الموقع اﻹلكتروني للوزارة.
 -١١إصدار بطاقة المحاماة للمترافعين في قضايا الدولة.

 -١٢مصادقة التﺳويات الت ي تق وم به ا الجه ات ل دى قط اع قض ايا الدول ة
بالوزارة.
 -١٣أي خدمات أخرى يصدر بها قرار من الوزير.
مادة ) (٣أ -يصدر بتحديد مقابل الخدمات القانونية المنص وص عليه ا ف ي الم ادة
) (٢ق رار م ن وزي ر الش ئون القانوني ة بن ا ًء عل ى ع رض وكي ل قط اع
اﻹفتاء والتشريع بالتنﺳيق مع وكﻼء القطاعات المعنية على أن يتض من
قرار الوزير وبوجه خاص  ،ما يلي:
 -١تحديد آلية التحصيل والتوزيع.
 -٢تخصيص نﺳبة ﻻ تتجاوز ) (١٠%من مقابل الخدمات ت ورد لص الح
ص ندوق دع م ال وزارة ،ع دا مقاب ل الخ دمات المنص وص عليه ا ف ي
الفقرة ) (٩فيؤول بكامله لصالح صندوق دعم الوزارة.
ب -يعاد النظر في تحديد قيمة مقابل الخ دمات القانوني ة المنص وص عليه ا
في هذا القرار كل ﺳنتين.
مادة ) (٤أ -تﺳتقطع م ن اﻷتع اب المﺳ تحقة للق انونيين المباش رين لقض ايا الدول ة
وم ن أج ور التحك يم الحك ومي الخ اص ب الوزارة وأج ور مص ادقة
التﺳ ويات الت ي تق وم به ا الجه ات ل دى ال وزارة النﺳ ب التالي ة لص الح
صندوق دعم الوزارة.
 -١نﺳ بة ) (١٠%م ن إجم الي اﻷتع اب المﺳ تحقة للق انونيين المباش رين
لقضايا الدولة.
 -٢نﺳبة ) (١٠%من إجمالي أجور التحكيم الحكومي.
 -٣نﺳبة ) (١٠%م ن إجم الي أج ور مص ادقة التﺳ ويات الت ي تق وم به ا
الجهات لدى قطاع قضايا الدولة.
ب -يضاف لصالح صندوق دعم الوزارة ما يلي:
 -١نﺳ بة ) (٢٠%م ن قيم ة جمي ع اﻹص دارات الورقي ة واﻹلكتروني ة
)الﺳيديهات( لل وزارة  -ع دا إص دارات الجري دة الرﺳ مية ومﻼحقه ا –
تضاف على قيمة هذه اﻹصدارات.
 -٢نﺳ بة  %٢٠م ن قيم ة أع داد الجري دة الرﺳ مية ومﻼحقه ا تض اف عل ى
قيمة هذه اﻷعداد.
م ادة ) (٥تخص ص نﺳ بة ) (٢٠%م ن إجم الي م وارد ص ندوق دع م ال وزارة
لصالح مركز التدريب القانوني.

م ادة ) (٦يص در بتنظ يم ص ندوق دع م ال وزارة ﻻئح ة خاص ة تص در بق رار م ن
وزير الشئون القانونية بنا ًء على عرض وكيل قطاع اﻹفتاء والتشريع.
مادة ) (٧يصدر وزير الشئون القانونية كافة القرارات والتعليمات المنف ذة ﻷحك ام
هذه الﻼئحة.
مادة) (٨يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرﺳمية.
صدر بمقر اللجنة الثورية العليا بالقصر الجمهوري  -بالعاصمة صنعاء
بتاريخ  /٢١شـــوال ١٤٣٧/هـ
الموافق  /٢٦يوليــو ٢٠١٦/م
محمـــد عـلي الحــوثي
رئيس اللجنة الثورية العليا

