الﻼئحة التنفيذية لقانون قضايا الدولة

ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺭﻗﻢ ) (٤٠ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٧ﻡ
ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ) (٣٠ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٦ﻡ
]*[
ﺑﺸﺄﻥ ﻗﻀــﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ
رئيس مجلس الوزراء.
بعد اﻹطﻼع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم ) (١٩لسنة ١٩٩١م بشأن الخدمة المدنية وﻻئحت ه
التنفيذية.
وعلى القانون رقم ) (٢٠لسنة ١٩٩١م بشأن مجلس الوزراء.
وعل ى الق رار الجمه وري بالق انون رق م ) (٣٥لس نة ١٩٩١م بش أن
الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديله .
وعلى القانون رقم ) (٣٠لسنة ١٩٩٦م بشأن قضايا الدولـــة.
وبنا ًء عرض وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب.
ﻗـــــــــــــــﺮﺭ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ
مادة ) (١تــُسمى ه ذه الﻼئح ة )بالﻼئح ة التنفيذي ة للق انون رق م ) (٣٠لس نة
١٩٩٦م بشــأن قضــايــا الدولـــة(.
مادة ) (٢يُقص د باﻷلف اظ والعب ارات التالي ة أينم ا وج دت ف ي ه ذه الﻼئح ة
المع اني المبين ة ق رين ك ل منه ا م ا ل م يق تض س ياق ال نص معن ى
آخر-:
]*[ هذا القرار منشور في الجريدة الرسمية ـ العدد ) ٧ج ( ٢لسنة ١٩٩٧م.
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القــــــــانـــــــــــون  :الق انون رق م ) (٣٠لس نة ١٩٩٦م بش أن
قضايا الدولة.
قضــــايـــا الدولــة :

الحاﻻت أو الوقائع المتعلقة بحل النزاع أو
خ ﻼف ناش ئ وتك ون الدول ة أو أي جه از
من أجهزتها طرفا ً فيه ا ويحت اج ف ي حله ا
إلى التحكيم أو القضاء.

الﻼئحـــــــــــــــــــــة

 :الﻼئح ة التنفيذي ة للق انون رق م )(٣٠
لسنة ١٩٩٦م بشأن قضايا الدولة.

الحكــــومــــــــــــــــــة  :مجل

س ال

وزراء أو ال

وزارات

والمؤسسات التابعة لها.
الــــــــــــــــــــــــوزارة  :وزارة الشئون القانونية وشئون مجل س
النواب.
الجه

ة المعني

ـة  :أجهزة الدولة المختلفة بما فيها الهيئ ات
والمؤسس ات والش ركات العام ة وأي ة
وح دة إقتص ادية تابع ة للدول ة طبق ا ً
للقوانين النافذة.

اﻷعض اء القانوني ـين  :الق انونيون المش تغلون بقض ايا الدول ة
والمترافع ون فيه ا )مح اموا الدول ة(
والمعينون في الوظائف القانونية المبينة
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في القانون وهذه الﻼئحة.
ـطاع  :قط اع قض ايا الدول ة ب وزارة الش ئون

القــــــ

القانونية وشئون مجلس النواب.
وكي

ـل القطــ

ـاع  :وكي ل وزارة الش ئون القانوني ة وش ئون
مجلس النواب لقطاع قضايا الدولة.

اﻹدارة القـــــانـونيـة :
اﻹدارة العام

إي إدارة قانونية في الجهة المعنية.

ة

المختصـــــــــــــــــــــة  :أية إدارة عامة بالقطاع.
الم

دير العــــ

ـام  :م دير ع ام اﻹدارة العام ة المختص ة أو
مدير عام اﻹدارة القانونية.

السجـ

ـل العــ

ـام  :وه و الس جل الخ اص بقي د اﻷعض اء
القانونيين ) محاموا الدولة(.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺍﻷﺣﻜــﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴــﺔ
مادة) (٣تعتبر الوزارة بموجب أحكام القانون هي صاحبة اﻹختص اص بكاف ة
قضايا الدولة ومنازعات التحكيم الحكومي وهي به ذه الص فة تن وب
عن الدولة بكاف ة شخص ياتها اﻹعتباري ة العام ة فيم ا يرف ع منه ا أو
عليه ا م ن قض ايا ل دى الجه ات القض ائية المحلي ة واﻷجنبي ة ول دى
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المحاكم الدولية واﻹقليمية وأمام هيئات التحك يم المحلي ة واﻹقليمي ة
والدولية.
مادة) (٤تكون لجان التحكيم الحك ومي المنص وص عليه ا ف ي الق انون وه ذه
الﻼئح ة مختص ة دون غيره ا بح ل المنازع ات الناش ئة فيم ا ب ين
الجهات المعنية المشمولة بأحكام الق انون وتك ون اﻷحك ام الص ادرة
عنها نهائية وﻻ يكون التحكيم الحكومي ملزما ً للغير إﻻ إذا طلب ه أو
واف ق علي ه وتطب ق بش أن منازع ات التحك يم الحك ومي اﻷحك ام
واﻹجراءات المبينة في هذه الﻼئحة.
مادة) (٥تص در ال وزارة الفت وى القانوني ة ف ي الخﻼف ات الناش ئة فيم ا ب ين
الجهات المعنية وتشكل هيئات اﻹفتاء بقرار م ن ال وزير كم ا يص در
الوزير ﻻئحة خاصة باﻹجراءات والقواعد الخاصة بالفتاوى.
مادة) (٦يت ولى القط اع تح ت إش راف ال وزير مباش رة تنفي ذ المه ام
واﻹختصاص ات المناط ة ب الوزارة المنص وص عليه ا ف ي الق انون
وهذه الﻼئحة.
م ادة ) (٧تتب ع ال وزارة جمي ع اﻹدارات القانوني ة ف ي الجه ات المعني ة
المش مولة بأحك ام الق انون وتطب ق بش أن نظ ام العم ل به ا وتحدي د
مستواها وعدد القانونيين العاملين بها القواعد واﻷحكام المبينة في
هذه الﻼئحة وما يصدره الوزير من قرارات بهذا الشأن.
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مادة) (٨يسري القانون وأحكام هذه الﻼئحة على جميع اﻷعضاء الق انونيين
المشتغلين بقضايا الدولة.
مادة) (٩يج ب توثي ق كاف ة قض ايا الدول ة ومنازع ات التحك يم ف ي الس جﻼت
الرس مية وحف ظ وثائقه ا وفق ا ً لنظ ام القي د والحف ظ المعتم د م ن
الوزير.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ
مادة) (١٠تتولى ال وزارة فيم ا يتعل ق بقض ايا الدول ة اﻹختصاص ات والمه ام
التالية-:
 -١تمثيل الجه ات المعني ة فيم ا يُرف ع منه ا أو عليه ا م ن دع اوى
أمام الجهات القضائية المحلية واﻷجنبي ة وأم ام هيئ ات التحك يم
اﻹقليمية والدولية وفقا ً ﻷحكام القانون وهذه الﻼئحة.
 -٢مراجع ة العق ود واﻹتفاقي ات الت ي تك ون الحكوم ة طرف ا ً فيه ا
ويترتب عليها إلتزامات مالية على الخزينة العامة للدولة ،وكذا
مراجعة العق ود واﻹتفاقي ات الت ي تك ون إح دى الجه ات المعني ة
طرفا ً فيها وتزيد قيمتها ع ن ح دود الص ﻼحيات المخول ة قانون ا ً
لل وزير المخ تص أو رئ يس الجه ة وفق ا ً ﻷحك ام الق انون وه ذه
الﻼئحة.
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 -٣تمثي ل الجه ات المعني ة ف ي ال دعاوى المتعلق ة ب العقود
واﻹتفاقيات المنصوص عليها في البند ) (٢من هذه المادة وفقا ً
ﻷحكام القانون وهذه الﻼئحة.
 -٤ح ل المنازع ات الناش ئة فيم ا ب ين الجه ات المعني ة المش مولة
بأحكام القانون عن طريق التحكيم الحكومي فيما يجوز له ا في ه
التحك يم قانون ا ً وﻻ يك ون التحك يم الحك ومي ملزم ا ً للغي ر إﻻ إذا
طلبه أو وافق عليه وفقا ً ﻷحكام القانون وهذه الﻼئحة.
 -٥إصدار الفتوى القانونية المتعلقة بغموض النصوص أو تنازع
اﻹختصاصات ب ين الجه ات المعني ة وفق ا ً ﻷحك ام الق انون وه ذه
الﻼئحة.
 -٦التعاقد م ع المح امين ال دوليين لمباش رة بع ض ال دعاوى الت ي
يتع ذر عل ى ال وزارة مباش رتها أم ام المح اكم اﻷجنبي ة وهيئ ات
التحك يم اﻹقليمي ة والدولي ة وذل ك بع د موافق ة مجل س ال وزراء
وفقا ً ﻷحكام القانون وهذه الﻼئحة.
 -٧التصالح في أي قضية ترى عدم جدوى الس ير فيه ا بالتنس يق
مع الجهة المعنية وفقا ً ﻷحكام القانون وهذه الﻼئحة.
 -٨إنش اء اﻹدارات القانوني ة بالجه ات المعني ة المش مولة بأحك ام
الق انون وذل ك بالتنس يق م ع وزارة الخدم ة المدني ة واﻹص ﻼح
اﻹداري وفقا ً ﻷحكام القانون وهذه الﻼئحة.
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 -٩إص دار البطاق ة الخاص ة باﻷعض اء الق انونيين وذل ك وفق ا ً
للبيانات والشروط الﻼزم توافرها والتي يصدر بشأنها قرار من
الوزير وفقا ً ﻷحكام القانون وهذه الﻼئحة.
 -١٠التفتيش على أعمال اﻹدارات القانونية واﻷعض اء الق انونيين
وذلك وفقا ً ﻷحكام القانون وهذه الﻼئحة.
-١١تأديب المشتغلين في قضايا الدولة وذلك وفقا ً ﻷحك ام الق انون
وهذه الﻼئحة.
 -١٢إصدار وثائق التوكيل المتعلقة بالتمثيل القانوني أمام الجهات
القضائية وهيئات التحكيم اﻹقليمية والدولية.
ﺍﻟﻔﺼــﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑـﻊ

ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﳌﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴـﺔ
م ادة) (١١يتع ين عل ى الجه ات المعني ة إخط ار ال وزارة بكاف ة القض ايا
المرفوع ة منه ا أو عليه ا ،ف إذا كان ت ال دعوى تتج اوز ص ﻼحيات
اﻹدارات القانونية وجب على الجهة المعنية موافاة الوزارة بها مع
كافة أولياتها خﻼل موعد ﻻ يتجاوز أسبوع من تاريخ إخطار الجهة
بالدعوى أو بأي إجراء فيها.
مادة) (١٢ﻻ يجوز ﻷي من اﻷعضاء القانونيين تمثيل أية جه ة م ن الجه ات
المعني ة أم ام المح اكم المحلي ة واﻷجنبي ة وهيئ ات التحك يم المحلي ة
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واﻹقليمي ة والدولي ة إﻻ بموج ب توكي ل ص ادر م ن ال وزارة وفق ا ً
ﻷحكام المادة ).(١٣
مادة) (١٣يصدر التوكيل وفقا ً لما يــلي -:
 -١في قضايا المنازعات الخارجية ،يصدر التوكيل من الوزير.
 -٢في قضايا المنازعات المحلي ة أي ا ً ك ان قيم ة ال دعوى ،يص در
التوكيل من وكيل القطاع أو من ينوب عنه.
مادة) (١٤أ -تتضمن وثيقة التوكيل البيانات التالية-:
 -١إسم العضو القانوني.
 -٢وظيفـته.
 -٣القضية الموكل بها.
 -٤إسم الجهة المعنية.
 -٥حدود الصﻼحيات الممنوحة للموكل.
 -٦تاريخ إصدار التوكيل.
 -٧رقم التوكيــل.
ب -يختم التوكيل بالخاتم الرسمي للقطاع.
ج -تدون بيانات التوكيل في السجل المع د ل ذلك ،وتحف ظ ص ورة من ه
في اﻹدارة العامة المختصة بالقطاع.
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مادة)(١٥على جمي ع اﻷعض اء الق انونيين المكلف ين بتمثي ل الجه ات المعني ة
أم ام الجه ات القض ائية أو هيئ ات التحك يم المحلي ة أو اﻹقليمي ة أو
الدولية اﻹلتزام بما يلي-:
 -١جمع وحفظ كاف ة الوث ائق المتعلق ة بال دعوى ف ي مل ف خ اص
بها.
 -٢إيداع ص ور م ن كاف ة اﻷوراق المتعلق ة بال دعوى وب إجراءات
السير فيها لدى القطاع.
 -٣مراعاة الحضور في المواعيد المحددة من قِبل الجهة المنظور
أمامها الدعوى.
 -٤رفع تقرير للرئيس المباشر عقب كل جلسة أو إجراء.
 -٥اﻹعداد المسبق والتحضير الﻼزم لكل جلسة أو إجراء.
 -٦إثبات حق الجهة المعنية ب الطعون والتظلم ات خ ﻼل المواعي د
القانونية المحددة.
مادة) (١٦يلتزم العضو القانوني عند تكليفه بأية قضية أمام أي من المحاكم
اليمني ة أو اﻷجنبي ة أو هيئ ات التحك يم المحلي ة أو اﻹقليمي ة أو
الدولية وقبل البدء فيها القيام بما يلي -:
 -١دراس ة القض ية ووض ع التكيي ف الق انوني له ا ف ي ض وء
التشريعات المعنية.
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-٢تحدي د ج دوى رف ع ال دعوى أو الس ير ف ي القض ية ع ن طري ق
المرافعة فيها.
-٣رف ع نتيج ة الدراس ة لم دير ع ام اﻹدارة القانوني ة ف ي الجه ة
المعنية أو للمدير العام المختص بالقطاع حسب إختصاص كل منهم.
مادة) -١ (١٧إذا ثبت من خﻼل دراسة القضية عدم جدوى رفع الدعوى أو
الس ير فيه ا ع ن طري ق المرافع ات أتخ ذت اﻹج راءات القانوني ة
لﻺنتهاء من القضية عن طريق المصالحة.
 -٢تق وم ال وزارة بالتنس يق م ع الجه ة المعني ة ﻹتم ام إج راءات
المصالحة وتحت إشراف وكيل القطاع.
 -٣ﻻ تعتبر المصالحة نافذة إﻻ بعد مصادقة الوزير عليها.
مادة) (١٨عند تعذر قيام الوزارة بمباشرة أي من القضايا المرفوع ة م ن أو
ضد أي من أجهزة الدولة أمام المحاكم المحلية أو اﻷجنبية أو أم ام
هيئات التحكيم اﻹقليمي ة أو الدولي ة ،يج وز اﻹس تعانة  -ع ن طري ق
التعاقد  -بمحامين يمنيين أو دوليين لتولي هذه القضايا.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﻬﺎﻡ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺑﺎﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ
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م ادة)(١٩اﻹدارات القانوني ة ف ي الجه ات المعني ة أجه زة معاون ة للجه ات
المنشأة بها ،وتقوم بالمه ام واﻹختصاص ات الموكل ة إليه ا بموج ب
الق انون والتش ريعات الناف ذة وه ذه الﻼئح ة ،لض مان حس ن اﻷداء
واﻹنتاج وتحقيق الحماية القانونية لحقوق وأموال ومصالح الدول ة
وتم ارس عل ى وج ه الخص وص فيم ا يتعل ق بقض ايا الدول ة المه ام
التالية-:
 -١مراجعة كافة العقود واﻹتفاقيات التي تخص الجهة المعني ة أو
تكون طرفا ً فيها ش ريطة أﻻ تتج اوز قيمته ا ح دود الص ﻼحيات
المخولة قانونا ً لوزير أو رئيس الجهة.
 -٢مباشرة تمثيل الجهة المعني ة أم ام الهيئ ات القض ائية المحلي ة
في الدعاوى المتعلقة بالعقود واﻹتفاقيات المنصوص عليها في
البند) (١من هذه المادة.
 -٣تمثيل الجهة المعنية في الدعاوى التي ترفع من الطرف اﻵخر
بع دم دس تورية الق وانين والل وائح والق رارات أم ام المح اكم
المختصة.
 -٤تمثيل الجهة المعنية في الدعاوى المتعلقة بالقضايا اﻹدارية.
 -٥مباشرة تمثيل الجهة المعني ة أم ام الهيئ ات القض ائية المحلي ة
ف ي ال دعاوى الت ي ترفعه ا الجه ة المعني ة أو ت ـُرفع ض دها
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شريطة أﻻ تتجاوز قيمتها حدود الصﻼحيات المخولة ل وزير أو
رئيس الجهة.
 -٦تمثي ل الجه ة المعني ة أم ام لج ان التحك يم الحك ومي وهيئ ات
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.
 -٩عل ى اﻹدارات القانوني ة مواف اة ال وزارة بتق ارير دوري ة ح ول
المسائل المذكورة في هذه المادة مشفوعة بصورة م ن العق ود
وأوليات القضايا محل النزاعات.
مادة) (٢٠تتبع الوزارة جميع اﻹدارات القانونية بالجهات المعنية المش مولة
بأحكام القانون وتخضع ﻹشراف القطاع في جميع اﻷعمال المتعلقة
بقضايا الدولة.
مادة) (٢١تمارس اﻹدارات القانونية بالجهات المعنية المهام واﻹختصاصات
المتعلق ة بقض ايا الدول ة بإس تقﻼلية كامل ة وﻻ يج وز لغي ر القط اع
التدخل بشأن أي عمل من اﻷعمال المناطة بها وفقا ً ﻷحكام الق انون
وهذه الﻼئحة.
م ادة) (٢٢يج ب عل ى اﻹدارات القانوني ة بالجه ات المعني ة رف ع التق ارير
الدورية للقطاع عن مجم ل نش اطها لفحص ها ودراس تها وإحال ة م ا
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يلزم إحالته إلى اﻹدارات المختصة بالقطاع في المسائل التي تخص
كل منها.
م ادة) (٢٣يتع ين عل ى اﻹدارات القانوني ة توثي ق كاف ة العق ود والقض ايا
واﻷعمال القانونية التي تباشرها في السجﻼت الرسمية المعدة لذلك
وفقا ً للنماذج المعتمدة من قِبل اﻹدارة العامة المختصة بالقطاع.
مادة) (٢٤ترفع اﻹدارات القانونية للوزارة رأيها مسببا ً فيما يتعلق بالقض ايا
التي ترى حله ا ع ن طري ق المص الحة للدراس ة وم ن ث م ﻹس تكمال
اﻹج راءات القانوني ة الﻼزم ة ﻹج راء المص الحة بمش اركة وتح ت
إشراف اﻹدارة العامة المختصة بالقطاع.
مادة) (٢٥يصدر التوكيل بتولي أي من القضايا ﻷي من اﻷعضاء القانونيين
العاملين باﻹدارات القانونية على النحو التالي -:
 -١بنا ًء على ترشيح من مدير عام اﻹدارة القانونية بم ذكرة ترف ع
لرئيس الجهة المعنية.
 -٢يصدر التوكيل م ن وكي ل القط اع بن ا ًء عل ى م ذكرة م ن رئ يس
الجهة المعنية توجه للوزير.
مادة)(٢٦

يُحظ ر عل ى الجه ات المعني ة التعاق د م ع مح امين دون أخ ذ

موافقة الوزارة.
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م ادة) (٢٧م ع مراع اة اﻷحك ام المتعلق ة بتأدي ب اﻷعض اء الق انونيين يج وز
للسلطة اﻹدارية بالجهات المعني ة معاقب ة اﻷعض اء الق انونيين ع ن
المخالفات التي يرتكبونها بالعقوبات التالية-:
 -١التنبيــه.
 -٢اﻹنــذار.
 -٣الخصم من الراتب.
فإذا كان ت المخالف ة المنس وبة للعض و الق انوني تس توجب معاقبت ه
بعقوب ة أش د وج ب عل ى الس لطة اﻹداري ة بالجه ة المعني ة إخط ار
الوزارة بتلك المخالفات مشفوعة بأولياتها.
م ادة) (٢٨تت ولى اﻹدارات القانوني ة تح ت إش راف اﻹدارة العام ة المختص ة
بالقط اع متابع ة تنفي ذ اﻷحك ام النهائي ة واﻷحك ام الواجب ة النف اذ
الصادرة لصالحها في القضايا الـمرفوعـة منها أو عليهــا.
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻭﺇﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧــﻲ
مادة) (٢٩يجوز للجهة المعنية أن تطلب م ن ال وزارة إيق اف أو إس تبدال أي
عضو بعضو آخر يُكلف ب الترافع ف ي أي قض ية تك ون الجه ة طرف ا ً
فيها.
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مادة) (٣٠يكون طلب اﻹيق اف أو اﻹس تبدال كتابي ا ً بم ذكرة تتض من اﻷس باب
والموجبات.
مادة) (٣١تتولى الوزارة دراسة وفحص الطلب وإذا تبين لها توافر المسوغ
القانوني لﻺيقاف أو اﻹستبدال إستكملت اﻹجراءات وأخطرت الجهة
المعنية بذلك.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴــﺎﺩﺱ
ﰲ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
م ادة) (٣٢عل ى المحكم ة المختص ة إع ﻼن ال دعوى والق رارات والطع ون
واﻷحك ام المتعلق ة به ا ب اﻹجراءات المنص وص عليه ا ف ي ق انون
المرافعات.
م ادة) (٣٣ي تم إع ﻼن ال وزارة بال دعاوى المرفوع ة أم ام المح اكم اﻷجنبي ة
وهيئات التحكيم اﻹقليمية والدولية والتي تكون الحكومة أو أي م ن
الجهات المعني ة طرف ا ً فيه ا كم ا تعل ن ال وزارة ب القرارات واﻷحك ام
والطع ون المتعلق ة به ا وﻻ يتحق ق اﻹع ﻼن إﻻ م ن ت اريخ إس تﻼم
الوزارة له.
مادة) (٣٤أ -يتم إعﻼن الجهات المعنية بال دعاوى المرفوع ة أم ام المح اكم
المحلي ة وهيئ ات التحك يم الحك ومي كم ا تعل ن الجه ات المعني ة
بالقرارات واﻷحكام والطعون الصادرة منها.
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ب -إذا كانت الدعوى مم ا ي دخل ف ي نط اق إختص اص ال وزارة وج ب
على الجهات المعنية إخطار الوزارة باﻹعﻼن ومرفقاته خ ﻼل م دة
ﻻ تتجاوز أسبوع واحد من ت اريخ إس تﻼم الجه ة المعني ة لﻺع ﻼن
ويسرى الميعاد القانوني لﻺعﻼن من تاريخ إستﻼم الوزارة له.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴـــﺎﺑﻊ

ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻷﺣﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻌــــﺎﻣﺔ
م ادة) -١ (٣٥تخض ع جمي ع المنازع ات الناش ئة فيم ا ب ين الجه ات المعني ة
المشمولة بأحكام القانون للتحكيم الحكومي.
 -٢تتحقق إحالة الن زاع إل ى التحك يم الحك ومي بمج رد طلب ه م ن أح د
أطراف النزاع وقيام الوزارة بإخطار الطرف اﻵخر بالطلب وتكليفه
بتعيين محكما ً لـه في لجنة التحكيم التي ستتولى النظر والفصل في
النزاع.
 -٣يسري حكم الفقرة ) (٢من هذه الم ادة إذا ك ان طال ب التحك يم م ن
اﻷش خاص الغي ر مش مولين بأحك ام الق انون س وا ًء ك ان شخص ا ً
طبيعيا ً أو إعتباريا ً يمنيا ً أو أجنبياً.
 -٤ينعقد التحكيم الحكومي بمجرد ص دور ق رار ال وزير بتش كيل لجن ة
التحكيم ويعتبر ه ذا الق رار ه و الوثيق ة القانوني ة للتحك يم أي ا ً ك ان
أطراف النزاع فيه.
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 -٥ت ـُسهم ال وزارة م ن خ ﻼل التحك يم الحك ومي ف ي إنش اء النظ ام
ال وطني الع ام للتحك يم ف ي الجمهوري ة وتعم ل عل ى التنس يق م ع
مراكز التحكيم الوطنية واﻹقليمية والدولي ة بغ رض اﻹس تفادة م ن
أنظمتها وتبادل الخبرات معها.
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﳊﻜﻮﻣـــﻲ
مادة) (٣٦أ -تـُشكل لجنة التحكيم الحكومي في ك ل ن زاع بق رار م ن ال وزير
برئاسة أحد القانونيين اﻷكفاء العاملين بالوزارة بنا ًء على ع رض
الوكي ل وترش يح الم دير الع ام المخ تص وعض وية ع دد م ن
المحكمين بقدر عدد الخصوم اﻷصليين في النزاع.
ب -يقوم كل خصم أصلي في النزاع بإختيار محكم لـه خﻼل أسبوعين
من تاريخ إخطاره من قِبل الوزارة فإذا أنقضت المدة المحددة دون
إب ﻼغ ال وزارة بم ا يفي د إختي ار أي م ن اﻷط راف محكم ا ً ل ـه ق ام
ال وزير بن ا ًء عل ى ع رض الوكي ل وترش يح الم دير الع ام المخ تص
بإختيار أحد القانونيين اﻷكفاء كمحكم عن ذلك الطرف.
ج -يبين في القرار النزاع الذي سيعرض على لجنة التحكيم.
د -يك ون لك ل لجن ة أم ين س ر م ن الق انونيين الع املين بالقط اع ي تم
تعيينه من قِبل الوكيل بنا ًء على ترشيح المدير العام المختص.
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ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺇﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﳉﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴــﻢ ﺍﳊﻜﻮﻣـﻲ
مادة) (٣٧تختص لجان التحكيم الحكومي التي يتم تشكيلها وفقا ً لهذه الﻼئحة
دون غيرها بالنظر والفصل في المنازعات التالية-:
 -١المنازعات الناشئة فيما بين الجهات المعنية المشمولة بأحك ام
القانون.
 -٢المنازعات الناشئة فيما بين إحدى الجه ات المعني ة المش مولة
بأحكام القانون وبين الغير إذا طلب ه أو واف ق علي ه الغي ر وف ي
هذه الحالة يكون التحكيم ملزما ً للطرفين.
 -٣إذا طل ب أي م ن اﻷش خاص الغي ر مش مولين بأحك ام الق انون
التحكيم الحكومي في نزاع بينه وب ين أي م ن الجه ات المعني ة
المش مولة بأحك ام الق انون ول م تس تجب تل ك الجه ة بتس مية
محكما ً عنها تتولى الوزارة إتخ اذ اﻹج راءات القانوني ة بتعي ين
محكما ً عن تلك الجهة من القانونيين اﻷكفاء ويصدر بذلك قرار
م ن ال وزير بن ا ًء عل ى ع رض الوكي ل وترش يح الم دير الع ام
المختص.
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑــــﻊ

ﻃﻠﺒــــﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴـــﻢ ﺍﳊﻜﻮﻣـﻲ
مادة) (٣٨أ -يُرفع النزاع بطلب كتابي من أح د أطراف ه أو م ن يمثل ه قانون ا ً
إلى الوزارة ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات التالية-:
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 -١إسم مقدم الطلب وصفته ولقبه وعنـوانه.
 -٢عرض موجز للنزاع وتاريخ نشؤه وقيمة الدعوى.
 -٣إسم المحكم المختار من قِبله وعنوانه.
 -٤إس م وعن وان المح امي المكل ف ب الترافع عن ه أم ام لجن ة
التحكيم.
 -٥إسم وعنوان وصفة الخصم ) المدعى عليه(.
 -٦أن يرفق بالطلب مبلغ ﻻ يزيد عن ) (%1من قيمة ال دعوى
لمواجه ة مص اريف ونفق ات اﻹج راءات اﻷولي ة المتعلق ة
بالتحكيم.
ب -تت ولى اﻹدارة العام ة المختص ة بالقط اع دراس ة وفح ص طل ب
التحك يم المق دم ف إذا تب ين له ا أن ه ق د إس توفى الش روط المطلوب ة
أوصت بتصريحه وقام ت برفع ه إل ى الوكي ل لعرض ه عل ى ال وزير
ﻹجازته.
ج -تقوم الوزارة بإخطار الخصم أو الخصوم بصورة من طلب التحكيم
المشار إليه في الفقرة )ب( من هذه المادة بمذكرة غطائية صادرة
عن الوزير أو من يقوم مقامه وتكليفه بتسمية المحكم المختار من
قبله والمحامي الذي سيترافع عنه وذلك في مدة أقصاها أسبوعين
من تاريخ إخطاره.
د -يجب عل ى اﻷط راف التقي د بالمواعي د المح ددة ف ي م ذكرات اﻹخط ار
الصادرة عن الوزارة.
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هـ -بعد إستيفاء اﻹجراءات السالفة الذكر يصدر ال وزير ق رار تش كيل
لجنة التحكيم ويحدد فيه النزاع الذي تختص اللجنة بنظره والفصل
فيه.
و -تقوم الوزارة بإبﻼغ اﻷطراف بصورة طبق اﻷصل من قرار تشكيل
لجنة التحكيم بمذكرة غطائية.
ز -يعتب ر ق رار ال وزير بتش كيل لجن ة التحك يم م ن الوث ائق القانوني ة
للتحكيم الحكومي.
ح-يكون إعﻼن جميع اﻷوراق واﻹخطارات المتعلق ة ب التحكيم الت ي توج ه
لﻸطراف م ن ِقب ل ال وزارة ولج ان التحك يم ب الطرق الرس مية المعم ول
بها في أجهزة الدولة أو عن طريق أمين س ر لجن ة التحك يم أو بالبري د
المسجل مع علم الوصول.
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﳋﺎﻣﺲ
ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﳊﻜﻮﻣـﻲ
مادة) -١ (٣٩تعقد لجان التحكيم الحك ومي جلس اتها ف ي مق ر اﻹدارة العام ة
للتحكيم الحكومي بالوزارة ويج وز أن تعق د جلس اتها خ ارج المق ر
المذكور إذا قضت الضرورة ذلك.
 -٢تبدأ لجنة التحكيم إجراءات التحكيم في مدة ﻻ تتجاوز اسبوعا ً م ن
تاريخ صدور قرار تشكيلها وذلك بعقد جلساتها التمهيدية اﻷولى.
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 -٣يتعين على لجنة التحكيم معاملة طرفي الن زاع عل ى ق دم المس اواة
وأن تهي ئ لك ل منهم ا فرص ا ً متكافئ ة لع رض قض يته وطلبات ه
والدفاع عنها.
 -٤إذا نص العقد المبرم بين طرفي النزاع على إتباع إجراءات معين ة
أثن اء نظ ر الن زاع وج ب عل ى لجن ة التحك يم المش كلة للنظ ر ف ي
النزاع مراعاة تلك اﻹجراءات شريطة عدم مخالفتها للنظام العام.
 -٥تنظر لجنة التحكيم الن زاع وتفص ل في ه عل ى وج ه الس رعة ودون
التقي د بقواع د ق انون المرافع ات والق وانين التجاري ة إﻻ م ا يتعل ق
منها بالضمانات والمبادئ اﻷساسية في التقاضي.
 -٦على الطرف الم دعي أن يس لم بي ان دع واه إل ى لجن ة التحك يم ف ي
أول جلس ة له ا ول ـه أن يرف ق ب دعواه كام ل الوث ائق والمس تندات
المؤيدة لها وكافة طلباته اﻷخرى.
 -٧تق وم لجن ة التحك يم بتس ليم الم دعى علي ه ص ورة م ن ال دعوى
ومرفقاتها للرد عليها في نفس الجلسة إذا كان يرغ ب أو أن يق وم
بالرد عليه ا خ ﻼل م دة ﻻ تتج اوز عش رة أي ام م ن ت اريخ إس تﻼمه
لها.
 -٨للمدعى علي ه أن يق دم بي ان دفاع ه أو رده عل ى ال دعوى وطلبات ه
ودفوعاته اﻷخ رى الت ي ي رى أنه ا ض رورية ول ـه أن يرف ق ب الرد
المستندات الوثائق واﻷدلة اﻷخرى ذات الصلة بالموضوع.
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 -٩تق وم لجن ة التحك يم بع د إس تيفاء إج راءات ال دعوى وال ردود
والتعقيبات بوضع برنامج زمن ي لعمله ا ف ي المرحل ة القادم ة م ن
نظ ر ال دعوى ي تم إب ﻼغ اﻷط راف ب ه وعل ى اﻷط راف أن يتقي دوا
بالمواعي د المح ددة ف ي ه ذا البرن امج والطلب ات والمواض يع الت ي
يتضمنها.
 -١٠تعقد لجنة التحكيم جلسات لﻺستماع وتقديم المرافعات الش فوية
والكتابي ة وي تم إخط ار اﻷط راف بمواعي د الجلس ات واﻹجتماع ات
التي تعقدها اللجنة بوقت كافي ووفقا ً للجدول الزمني المحدد سلفاً.
 -١١تت ولى لجن ة التحك يم اﻹس تماع إل ى الش هود وإج راء التحقي ق
والمعاين ة وله ا أن تن دب أح د أعض ائها للقي ام ب ه كم ا يح ق له ا
اﻹستعانة بذوي الخبرة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
 -١٢تكون جلسات اللجنة سرية وﻻ يج وز حض ور أح د مم ن ل يس
له عﻼقة بالمنازعة.
 -١٣ﻻ يجوز إنهاء التحك يم إﻻ ف ي اﻷح وال المنص وص عليه ا ف ي
قانون التحكيم النافذ.
 -١٤عل ى لجن ة التحك يم قب ل حج ز ال دعوى للحك م أن تطل ب م ن
اﻷطراف تقديم مرافعاتهم الختامية وأن تخطرهم بمواعيد تقد يمها
بوقت كافي وبحسب الجدول الزمني المذكور سلفاً.
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺴـﺎﺩﺱ

ﺣﻜـﻢ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴـﻢ
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مادة) -١ (٤٠على لجنة التحك يم أن تفص ل ف ي الن زاع إس تنادا ً إل ى القواع د
القانونية النافذة وأن تصدر حكمها في ه ف ي م دة ﻻ تق ل ع ن ثﻼث ة
أشهر وﻻ تزيد على تسعة أشهر م ن ت اريخ ص دور ق رار تش كيلها
وﻻ يج وز تمدي د الفت رة إﻻ بق رار م ن الوزي ـر وف ي ض وء طبيع ة
النزاع وظروفه.
 -٢تص در لجن ة التحك يم حكمه ا بع د المداول ة باﻷغلبي ة ف إذا تس اوت
اﻷصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
 -٣يج ب أن يك ون الحك م مكتوب ا ً ويوقع ه المحكم ون جم يعهم ماع دا
حاﻻت صدوره باﻷغلبية فإن ه يج وز للمحك م ال ذي ل م يواف ق عل ى
الحكم عدم التوقيع عليه مع ذكر اﻷسباب في مسودة الحكم.
 -٤يج ب أن يش مل الحك م عل ى ملخ ص لل دعوى وال ردود وأق وال
الخص وم وطلب اتهم ومس تنداتهم وعل ى م وجز ﻷق وال الش هود
وتق ارير الخب راء ف ي اﻷح وال الت ي يتق رر فيه ا اﻹس تماع إل ى
الشهود والخبراء ،كما يجب أن يكون مسببا ً تسبيبا ً كافيا ً وأن يبين
في ه منطوق ه ومك ان وت اريخ ص دوره وتواقي ع رئ يس وأعض اء
اللجنة وأمين السر.
 -٥ينطق الحكم في جلسة علنيـة.
 -٦تكون أحكام هيئة التحك يم نهائي ة وناف ذة وغي ر قابل ة للطع ن فيه ا
بأي طريق من طرق الطعـن.
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 -٧ي ودع أص ل الحك م بق رار م ن ال وزير ل دى اﻹدارة العام ة للتحك يم
الحكومي بقطاع قضايا الدولة بالوزارة.
 -٨يتم إخطار الخصوم بإيداع الحكم بم ذكرة رس مية يص درها ال وزير
أو من يقوم مقامه وتقوم اﻹدارة العامة للتحك يم الحك ومي بتس ليم
من صدر الحكم لصالحه صورة منه مذيلة بالصيغة التنفيذية.
 -٩ﻻ يج وز ب أي ح ال م ن اﻷح وال نش ر الحك م أو أي ج زء من ه إﻻ
بموافقة كتابية من اﻷطراف المعنية به.
 -١٠تـُرفع جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم إل ى اللجن ة الت ي
أصدرته خﻼل مدة ﻻ تتجاوز ثﻼثون يوما ً من تاريخ صدور الحكم.
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭﻱ
مادة) -١ (٤١يجوز لﻸشخاص الطبيعيين أو اﻹعتباريين اليمنيين أو اﻷجانب
الغير مشمولين بأحكام القانون إذا ك انوا يرغب ون ويوافق ون عل ى
التحكيم لدى الوزارة عن طريق التحكيم اﻹختياري ف ي المنازع ات
الناشئة بينهم أن يتق دموا بطلب ات التحك يم لل وزارة بخط اب موق ع
عليه من أطراف النزاع.
 -٢وفي هذه الحاﻻت يجب على الوزارة ولجان التحكيم التي ستشكل
للنظر والفصل في المنازعات من هذا النوع التقيد بما يلي-:
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أ -التقي د بأحك ام ق انون التحك يم الع ام الناف ذ وقواع د ق انون
المرافعات والقوانين التجارية النافذة.
ب-التقي د بالش روط واﻹج راءات المنص وص عليه ا ف ي العق ود أو
اﻹتفاقي ات الت ي تح دد كيفي ة ف ض المنازع ات كق انون العق د
وقانون النزاع وقانون التحكيم.
ج -اﻹس تئناس باﻹتفاقي ات الدولي ة الخاص ة ب التحكيم وقواع د
وإجراءات التحكيم الدولي النافذة.
د -ويجوز بموافق ة أط راف الن زاع تطبي ق اﻹج راءات المنص وص
عليه ا ف ي ه ذه الﻼئح ة والخاص ة ب التحكيم الحك ومي كله ا أو
بعضها.
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﰲ ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺍﻷﺗﻌﺎﺏ
م ادة) -١ (٤٢يتحم ل أط راف الن زاع مص اريف وب دل الس فر واﻹنتق ال
واﻹقامة للجان التحكيم أو من يتم إنتدابه من أعضائها.
 -٢تستحق لجان التحكيم أتعاب تحكيم وبنسبة ﻻ تزيد على خمسة في
المائة ) (%5من قيمة الدعوى.
 -٣يتحمل أطراف النزاع مصاريف وخسائر التحكيم وتكاليف الش هود
وأهل الخبرة والمحامين.
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 -٤يصدر الوزير قرارا ً بتحديد قواعد تنظيم مصاريف أتعاب المحكمين
وطرق ومواعيد إستحقاقها وذلك بما ﻻ يتعارض مع أحكام القانون
وهذه الﻼئحة.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣـﻦ

ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋــﺪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ
ﻣﺸﺎﺭﻳــﻊ ﺍﻟﻌﻘـﻮﺩ ﻭﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴــﺎﺕ
مادة) (٤٣تتولى الوزارة واﻹدارات القانونية المشاركة في إعداد مشروعات
العقود واﻻتفاقي ات الت ي تك ون الحكوم ة أو إح دى الجه ات المعني ة
المشمولة بأحكام القانون طرفا ً فيها وترتب التزامات مالي ة متقابل ة
للخزينة العامة للدولة أو عليها وكذا مراجعة المش اريع المع دة م ن
قبل الجهات المختصة في الجهات المعنية وذلك قِبل التوقي ع عليه ا
ووفقا ً لما يلي -:
 -١تتولى الوزارة المشاركة في إعداد مشاريع العقود واﻹتفاقيات
أو مراجعته ا والت ي تك ون الحكوم ة طرف ا ً فيه ا كم ا تت ولى
المشاركة ف ي إع داد مش اريع العق ود واﻹتفاقي ات أو مراجعته ا
والتي تكون أي من الجهات المعنية طرفا ً فيها إذا كانت قيمته ا
تزي د عل ى ح دود الص ﻼحيات المخول ة قانون ا ً ل وزير أو رئ يس
الجهة.
 -٢تت ولى اﻹدارة القانوني ة تح ت إش راف ال وزارة المش اركة ف ي
إعداد مشروعات العقود واﻹتفاقيات أو مراجعتها والتي تخ ص
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الجه ة المعني ة ش ريطة أﻻ تتج اوز قيمته ا ح دود الص ﻼحيات
المخولة قانونا ً لوزير أو رئيس الجهة.
مادة) (٤٤يتم إخطار الوزارة بمشاركتها في إعداد مشروع العقد أو اﻹتفاقية
أو إحال ة المش اريع المع دة م ن قِب ل الجه ة المعني ة بخط اب موج ه
للوزير مرفق به اﻷوليات المتعلقة بمشروع العقد أو اﻹتفاقية وي تم
تكلي ف اﻹدارات القانوني ة بالمش اركة ف ي إع داد ومراجع ة العق ود
واﻹتفاقيات التي تدخل في نطاق إختصاصها وذلك من قِبل وزير أو
رئيس الجهة أو من يقوم مقامهما.
مادة) (٤٥في جميع اﻷحوال ﻻ يجوز التوقيع على أي عق د أو إتفاقي ة تك ون
الحكوم ة طرف ا ً فيه ا أو إح دى الجه ات المش مولة بأحك ام الق انون
وترتب إلتزامات مالية للخزينة العامة للدولة أو عليه ا م الم يرف ق
به

ام

ا يثب

ت حص

ول مراجعته

ام

ن ال

وزارة

أو من اﻹدارة القانونية كل فيما تختص به.
م ادة) (٤٦عل ى ال وزارة واﻹدارة القانوني ة عن د إع داد مش اريع العق ود
واﻹتفاقيات أو مراجعتها اﻻلتزام بمراعاة اﻵتي-:
 -١وج وب إش تمال المش روع عل ى مقوم ات العق د وأركان ه
القانونية.
 -٢وجوب التأكد من سﻼمة العقد وخلوه من أسباب البطﻼن.
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 -٣الح رص عل ى س ﻼمة المش روع م ن خل وه م ن ش روط أو
أحكام تمس السيادة الوطنية أو النظام العام.
 -٤وجوب التأكد من كون الطرف المتعاقد معه قادرا ً على تنفيذ
العقد والوفاء باﻹلتزامات المترتبة على العقد.
 -٥الحرص على صياغة المشروع ص ياغة دقيق ة بحي ث تك ون
نصوصه واضحة المعنى والدﻻلة.
 -٦وج وب التأك د م ن خل و المش روع م ن الثغ رات الت ي تم س
حق وق اﻷط راف المتعاق دة أو تثي ر خﻼف ات ومنازع ات
مستقبلية بسببها.
مادة) (٤٧للوزارة واﻹدارات القانونية طلب المعلومات واﻹيضاحات على أي
جان ب م ن الجوان ب الت ي تخ ص مش روع العق د أو اﻹتفاقي ة وعل ى
الجهة المعنية موافاة ال وزارة أو اﻹدارة القانوني ة به ا بالمعلوم ات
واﻹيضاحات المطلوبة.
مادة) (٤٨تت ولى ال وزارة إخط ار الجه ة المعني ة بنت ائج المراجع ة القانوني ة
لمش روع العق د أو اﻹتفاقي ة وذل ك خ ﻼل الم دة الزمني ة المح ددة
للمراجعة ولل وزارة تض مين اﻹخط ار التوص يات والمقترح ات الت ي
ترى ض رورتها ،كم ا تت ولى اﻹدارة القانوني ة رف ع نت ائج المراجع ة
القانونية والتوصيات والمقترح ات لل وزير أو رئ يس الجه ة أو م ن
يقوم مقامهما.
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مادة) (٤٩يجب على الجهات المعنية الت ي يخص ها العق د أن ت وافي ال وزارة
بنسخة من العقد بعد توقيعه ،ويتولى القط اع توثيق ه ف ي الس جﻼت
الرسمية وحفظه وفق النظام المعتمد بالقطاع لتوثيق وحفظ العقود،
كما تقوم الجهات المعنية بموافاة اﻹدارة القانونية بنسخة من العقد
بعد توقيعه لتولى توثيقه في السجﻼت الرسمية وحفظه وفق النظام
المعتمد لتوثيق العقود وحفظها باﻹدارات القانونية إذا كان مشروع
العقد قد تم تحريره باللغة اﻷجنبية يجب أن تكون نسخة منه باللغة
العربية.
م ادة) (٥٠تت ولى ال وزارة بالتنس يق م ع اﻹدارة القانوني ة لتق ديم المش ورة
القانونية للجهات المعنية لضمان سﻼمة التنفيذ.
مادة) (٥١يتعين على الجهات المعنية إخطار الوزارة واﻹدارة القانوني ة به ا
عن د حص ول أي إش كال بش أن التنفي ذ أو أي خ ﻼف ق د ينش أ م ع
الطرف المتعاقد معه وعلى الوزارة واﻹدارة القانوني ة تق ديم ال رأي
القانوني فيما يتعين على الجهة المعني ة إتباع ه بم ا ف ي ذل ك إتخ اذ
اﻹجراءات اﻹحترازية الكفيلة بحفظ الحقوق التعاقدية للجهة المعنية
أو إخﻼء مسئوليتها القانونية.
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ﺃﺣﻜـﺎﻡ ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘــــﻮﺩ ﺍﳌﱪﻣـﺔ
ﻣﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ

مادة) (٥٢يجب مراع اة القواع د والض وابط الﻼزم ة ف ي جمي ع العق ود الت ي
ترت ب إلتزام ات مالي ة متقابل ة للخزين ة العام ة أو عليه ا وتك ون
الحكومة أو أي من الجهات المعنية طرفا ً فيها ووفقا ً لما يلي-:
 -١يج ب أن ي نص ف ي العق د عل ى أن الق انون اليمن ي ه و ق انون
العقد ويخضع ﻷحكام القوانين النافذة.
 -٢إذا اقتض ت المص لحة قب ول ش رط التحك يم ال دولي فيج ب أن
يراعي على أن يكون الق انون اليمن ي ه و ق انون التحك يم ف إذا
تعذر ذلك فيكون القانون اﻷجنبي الذي يتفق عليه هو الق انون
اﻷق رب للق انون اليمن ي ومعروف ة أحكام ه لل وزارة والجه ة
المعنية.
 -٣إذا تضمن مشروع العقد اﻹحالة في تطبيق أحكام أو أي جانب
منها على قانون أجنبي أو إتفاقية دولي ة أو إقليمي ة فيج ب أن
ت ـُراجع تل ك الق وانين أو اﻹتفاقي ات م ع مش روع العق د وقب ل
التوقيع عليه.
 -٤يجب التأكد من وث ائق التوكي ل لﻸش خاص المخ ولين ب التوقيع
عل ى العق ود نياب ة ع ن أط راف العق د ف إذا ك ان الوكي ل ع ن
الطرف اﻷجنبي يمني ا ً فيج ب أن يك ون وك يﻼً معتم دا ً ومس جﻼً
وفقا ً لتشريعات الجمهورية اليمنية.
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مادة) (٥٣تتولى الوزارة بالتنسيق والتع اون م ع اﻹدارات القانوني ة ف ي ك ل
جهة من الجهات المعنية مراجعة كافة العقود النمطية المعمول به ا
قبل صدور هذه الﻼئحة وتعديل مايلزم تعديله منها لتتفق مع أحك ام
هذه الﻼئحة والقوانين النافذة.
م ادة) (٥٤فيم ا ل م ي رد ف ي ه ذه الﻼئح ة ن ص يص در ال وزير الق رارات
والتعليمات والضوابط واﻹج راءات اﻷخ رى الواج ب إتباعه ا بش أن
العقود واﻹتفاقيات كلما دعت الحاج ة أو إقتض ت الض رورة وتك ون
لتلك القرارات والتعليمات القوة القانونية في اﻹلتزام والتطبيق.
مادة) (٥٥يضع القطاع بيان ات الس جﻼت وبيان ات النم اذج المتعلق ة ب العقود
واﻹتفاقي ات وتعميمه ا عل ى اﻹدارات العام ة المختص ة بالقط اع
واﻹدارات القانونية بالجهات المعنية.
مادة) (٥٦ﻻ يجوز لغي ر الق انونيين المختص ين بالقط اع واﻹدارات القانوني ة
اﻹط ﻼع عل ى س جﻼت قي د العق ود واﻹتفاقي ات وﻻ عل ى الوث ائق
والعقود المبرمة أو المتعلقة بموضوعها أو المرفقة بها كما يحظ ر
نسخ أي وثيقة منها إﻻ بأمر كتابي من الوزير أو وكيل القطاع.
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳــﻊ

ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﺍﻟﻔﻨـﻲ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﻭﻧﺪﺏ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ
مادة) (٥٧تتحدد الوظائف القانونية ويكون التعيين والتدرج الفني فيها وفقا ً
لما 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.
 -٥مستشار مساعد )ب( ويساوي درجة وكيل وزارة مساعد.
 -٦مستشار مساعد ) أ ( ويساوي درجة وكيل وزارة.
 -٧مستشار ويساوي درجة نائب وزيـر.
مادة) (٥٨يشترط في من يعين في إحدى الوظائف القانونية المشار إليها في
المادة السابقة ما يلي-:
 -١أن تتوافر فيه ش روط التوظي ف العام ة المنص وص عليه ا ف ي
قانون الخدمة المدنية.
 -٢أن يكون حائزا ً على شهادة جامعية ف ي الش ريعة والق انون أو
الحقوق من جامع ة معت رف به ا بالجمهوري ة اليمني ة أو يك ون
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ح ائزا ً عل ى ش هادة الماجس تير أو ال دكتوراه ف ي الق انون م ن
إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية.
 -٣كم ا يش ترط ف ي م ن ي تم تعيين ه إبت دا ًء ف ي إح دى الوظ ائف
القانونية أن يجتاز فترة تمرين لمدة عامين كاملين مالم يكن قد
عمل قاضيا ً أو عضو نيابة أو محامي لمدة تزيد عن عام.
م ادة) (٥٩فيم ا ع دا المس اعدين الق انونيين يك ون التعي ين أو الترفي ع ف ي
الوظائف القانونية المنصوص عليها ف ي الم ادة ) (١٨م ن الق انون
والم ادة) (٦٠م ن ه ذه الﻼئح ة بطري ق الترفي ع م ن ال درجات الت ي
تسبقها مباشرة م ع مراع اة الش روط المنص وص عليه ا ف ي الم ادة
السابقة.
مادة) (٦٠يكون التعيين والترفيع في الوظائف القانونية وفقا ً لمـا يلي-:
 -١المساعدين القانونيين ) أ  ،ب  ،ج ( بقرار من الوزير.
 -٢قانوني أول بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
 -٣مستشار مساعد ) أ  ،ب( ومستشار بقرار جمهوري.
مادة)(٦١ﻻ يجوز الترفيع من درجة إلى الدرج ة الت ي تليه ا مباش رة إﻻ بع د
إنقضاء ثﻼث سنوات على اﻷقل في الدرجة السابقة.
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مادة) (٦٢يكون الترفيع أو الترقية لﻸعض اء الق انونيين عل ى أس اس درج ة
الكفاءة وعند التساوي فيها تـُراعى اﻷقدمية وتقدر كفاءة اﻷعضاء
القانونيين من واقع عملهم وتقارير التفتيش عليهم.
مادة) (٦٣تحدد أقدمية اﻷعضاء القانونيين إعتب اراً م ن ت اريخ ص دور ق رار
التعي ين أو الترفي ع أو الترقي ة وإذا إش تمل الق رار أكث ر م ن واح د
يُراعى اﻷعلى مؤهﻼً فاﻷقدم تخرجا ً فاﻷقدم توظيفاً.
مادة)(٦٤مع مراعاة اﻷهداف والمبادئ العام ة للنق ل المنص وص عليه ا ف ي
قانون الخدمة المدنية وﻻئحته التنفيذية يكون إج راء النق ل والن دب
لﻸعض اء الق انونيين ف ي إط ار ال وزارة واﻹدارات القانوني ة ف ي
الجه ات المعني ة به دف تط وير العم ل الق انوني ف ي قض ايا الدول ة
والنهوض به وتفعيل اﻹدارة القانونية ورفدها بالكوادر المتخصصة
وف ق طبيع ة نش اط الجه ات المعني ة وبم ا ي تﻼئم م ع متطلباته ا
وإحتياجاتها الفعلية للكوادر القانونية.
مادة)(٦٥يكون نقل اﻷعضاء القانونيين بقرار من سلطة التعيين.
مادة)(٦٦يكون ندب اﻷعضاء القانونيين بقرار من الوزيـر.
مادة)(٦٧تقوم الوزارة بإعداد حركة تنقﻼت لﻸعض اء الق انونيين بن ا ًء عل ى
تقارير ونتائج التفتيش الدوري ورفعها لﻸخ رئيس مجلس الوزراء
ﻹعتمادها ،وتعد حركة التنقﻼت وفق قواعد وضوابط يصدر بشأنها
قرار من الوزير.
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ﺍﻟﻔﺼــﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷــﺮ

ﺍﻟﻘﻴـﺪ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺍﳉﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴـﺔ
مادة)(٦٨يُفتح بمقر قطاع قضايا الدولة بالوزارة الس جل الع ام الخ اص بقي د
اﻷعض اء الق انونيين المت رافعين ف ي قض ايا الدول ة أم ام الهيئ ات
القضائية وهيئات التحكيم وكذا الجداول الملحقة بالسجل العام.
م ادة)(٦٩تخ تص لجن ة التفت يش الفن ي بقط اع قض ايا الدول ة بمس ك الس جل
العام والجداول الملحقة به والقيد فيه وفق أحكام هذه الﻼئحة.
م ادة)(٧٠يج ب قي د وتس جيل جمي ع اﻷعض اء الق انونيين ف ي الس جل الع ام
والج داول الملحق ة ب ه وتتب ع بش أن القي د والتس جيل اﻹج راءات
اﻵتيـة-:
 -١على العضو القانوني تقديم طلب القيد والتسجيل على النموذج
المعد لذلك لرئيس لجنة التفتيش الفني.
 -٢أن يرفق بالطلب ملفا ً يشمل عل ى ص ور طب ق اﻷص ل للوث ائق
المؤيدة للبيانات وبخاصة مايـلي -:
أ -المؤهـل الجامعي.
ب -قرار التعييـن.
ج -الدرجة الوظيفيـة التي يشغلها عند تقديم الطلـب.
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م ادة)(٧١تت ولى لجن ة التفت يش الفن ي فح ص الطل ب والوث ائق المرفق ة ب ه
ورفع تقريرها لوكيل القطاع ﻷغراض الموافقة على إستكمال القي د
والتسجيل.
مادة)(٧٢تخطر لجنة التفتيش الفني العضو القانوني بقبول الطلب أو برفضه
ف إذا ك ان اﻹخط ار ه و رف ض الطل ب وج ب أن يتض من اﻹخط ار
اﻷس باب الت ي ُبن ي عليه ا ُرف ض الطل ب ولم ن رف ض طلب ه ال تظلم
للوزير خﻼل أسبوع من تاريخ إخط اره ويعتب ر ق رار ال وزير بش أن
التظلم نهائياً.
مادة) (٧٣يقيد القانونيين المترافعين في قضايا الدول ة ف ي الج داول النوعي ة
وفقا ً لما يأتي-:
 يقيد القانونيين المقي دين ف ي وظ ائف مس اعد ق انوني )ج ـ( ف يالجدول الخاص بالمحامين تحت التمرين.
 يقيد الق انونيين المعين ين ف ي وظ ائف مس اعد ق انوني )ب( ف يالجدول الخاص بقيدهم أمام المحكمة اﻹبتدائية.
 يقي د الق انونيين المعين ين ف ي وظ ائف مس اعد ق انوني )أ( ف يالجدول الخاص بقيدهم أمام المحكمة اﻹستئنافية.
 يقيد القانونيين المعينين في وظائف ق انوني أول وم ا ف وق ف يالجدول الخاص بقيد المحامين المترافعين أمام المحكمة العليا.
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مادة)(٧٤لك ل م ن ت م قي ده ف ي الس جل الع ام الحص ول عل ى بطاق ة ت رخيص
ب الترافع ف ي قض ايا الدول ة وفق ا ً للبيان ات واﻹج راءات الت ي يص در
بشأنها قرار من الوزير.
م ادة)(٧٥ﻻ يج وز لغي ر اﻷعض اء الق انونيين الحاص لين عل ى بطاق ات
الترخيص الترافع في قضايا الدولة أو تمثيل الجه ات المعني ة به ذه
الصفة مالم يكن حاصﻼً على توكيل خاص من الوزارة.
ﺍﻟﻔﺼــﻞ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸــﺮ
ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻋﻀـﺎء ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ
م ادة)(٧٦يلت زم اﻷعض اء الق انونيين المش مولين بأحك ام الق انون بواجب ات
الوظيفة بصورة عامة سوا ًء تل ك الت ي ح ددتها الق وانين الناف ذة أو
التي ح ددتها اﻷنظم ة والتعليم ات أو الق رارات اﻹداري ة أو المب ادئ
العامة للقانون أو التي جرى العرف ال وظيفي عل ى إعتباره ا ج زءا ً
من واجبات الوظيفة.
مادة)(٧٧يلتزم اﻷعضاء القانونيين بكافة واجبات والتزامات الموظ ف الع ام
المنصوص عليها في الباب الثاني من قانون الخدمة المدنية.
م ادة)(٧٨عل ى اﻷعض اء الق انونيين أن يتقي دوا ف ي س لوكهم ال وظيفي
الشخصي بمبادئ الشرف واﻹستقامة وآداب مزاولة العم ل بقض ايا
الدولة سوا ًء تج اه مرؤس يهم أو زمﻼئه م وأم ام الهيئ ات القض ائية
وعليهم تجنب كل ما م ن ش أنه تض ليل العدال ة وأن يتقي دوا بأحك ام
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الق انون وه ذه الﻼئح ة والق وانين واﻷنظم ة الناف ذة ذات العﻼق ة
بأعمالهم.
م ادة)(٧٩يج ب عل ى اﻷعض اء الق انونين ع دم إفش اء أس رار الوث ائق الت ي
تخ ص القض ايا والعق ود الت ي تق ع ب ين أي ديهم بحك م وظ ائفهم
واﻹمتن اع ع ن إعط اء أي معلوم ات عنه ا لغي ر م ن له م الح ق ف ي
طلبه ا وﻻ يج وز له م اﻹحتف اظ بنس خ م ن وث ائق القض ايا والعق ود
ﻷنفسهم ولو كانت صورا ً بدون مقتضى.
مادة)(٨٠يجب على اﻷعض اء الق انونيين عن د ممارس تهم لمه امهم المتعلق ة
بقضايا الدولة بذل العناية والح رص عل ى ت وفير الحماي ة القانوني ة
لحقوق وأموال ومصالح الدولة في جميع اﻷعمال التي تناط بهم.
م ادة)(٨١يج ب عل ى اﻷعض اء الق انونيين اﻹلت زام بالحض ور ف ي مواعي د
الجلسات المح ددة م ن قِب ل الهيئ ات القض ائية وهيئ ات التحك يم ف ي
جمي ع قض ايا الدول ة ومراع اة إتخ اذ اﻹج راءات القانوني ة ف ي
المواعيد المحددة قانونا ً وبخاصة المواعيد المتعلقة بتقديم الطع ون
والتظلمات وإخطار رؤسائهم بها وذلك قبل إنتهاء مواعيدها بوق ت
كاف.
م ادة)(٨٢عل ى جمي ع اﻷعض اء الق انونيين ترتي ب وث ائق القض ايا والعق ود
وفهرس تها وحف ظ ك ل واح دة منه ا ف ي مل ف خ اص ويع د المل ف
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الخاص بكل قضية عهدة لدى العض و الق انوني المكل ف بموض وعه
ويتعين تسليمه لجهة الحفظ المختصة بالقطاع أو اﻹدارة القانونية.
م ادة) (٨٣عل ى جمي ع اﻷعض اء الق انونيين إع داد تق ارير دوري ة ع ن كاف ة
اﻷعمال والقضايا المكلفين بها ورفعها لرؤس ائهم بحس ب التسلس ل
الوظيفي.
م ادة)(٨٤عل ى جمي ع اﻷعض اء الق انونيين تق ديم إق رار بالذم ة المالي ة عن د
مباشرتهم ﻷعم الهم وذل ك عل ى النم اذج المع دة ل ذلك وت ـُراجع ك ل
ثﻼث سنوات من قِبل لجنة التأديب.
م ادة) (٨٥يتمت ع اﻷعض اء الق انونيين بكاف ة الحق وق واﻹمتي ازات المق ررة
لشاغلي الدرجات اﻹدارية المساوية لوظائفهم القانونية وفق ما هو
مبين في المادة ) (١٥من القانون .كما يتمت ع اﻷعض اء الق انونيين
بكام ل الحق وق واﻹمتي ازات والض مانات المق ررة لم وظفي الجه از
اﻹداري للدولة.
م ادة) (٨٦يتمت ع اﻷعض اء الق انونيين المباش رون لقض ايا الدول ة ب الحقوق
والض مانات المهني ة المكفول ة للمح امين بموج ب ق انون المحام اة
أثناء ممارستهم أعمالهم.
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مادة) (٨٧يجوز بقرار من رئيس الوزراء بنا ًء على عرض الوزير وموافق ة
وزارت ي الخدم ة المدني ة والمالي ة م نح ب دﻻت أخ رى لﻸعض اء
القانونيين في ضوء الميزانية المعتمدة للجهة المعنية.
م ادة) (٨٨يس تحق اﻷعض اء الق انونيون لﻸتع اب ع ن قض ايا الدول ة الت ي
يباشرونها أمام الهيئات القضائية وهيئ ات التحك يم وبنس بة ﻻ تزي د
ع ن )(%5م ن قيم ة ال دعوى وتطب ق بش أن اﻷتع اب والمص اريف
اﻷحكام الواردة في الفصل الثاني عشر من هذه الﻼئحة.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸـﺮ
ﺍﻷﺗﻌـﺎﺏ ﻭﺍﳌﺼﺎﺭﻳـﻒ
م ادة) (٨٩يس تحق اﻷعض اء الق انونيون المباش رون لقض ايا الدول ة طبق ا ً
ﻷحكام القانون وهذه الﻼئحة وكذا المحامون الغير مشمولين بأحكام
القانون والذين يتم توكيلهم من قِبل ال وزارة لﻸتع اب للقض ايا الت ي
تولوها أم ام المح اكم وهيئ ات التحك يم وبنس بة ﻻ تزي د ع ن )(%٥
بالمائة من قيمة الدعوى ويجوز بموافقة الوزير اﻹنقاص م ن ه ذه
النسبة إذا تجاوزت قيمة ال دعوى أكث ر م ن مائ ة وخمس ون ملي ون
﷼ وتتحمل الجهة المعنية دفع اﻷتعاب المذكورة.
م ادة) -١ (٩٠فيم ا يتعل ق بالقض ايا الغي ر مح ددة القيم ة )القض ايا الغي ر
قيمي ة( تح دد اﻷتع اب م ن قِب ل ال وزير بن ا ًء عل ى إقت راح وكي ل
القطاع في القضايا التي تختص بها الوزارة ،ومن قِب ل وزي ر أو
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رئيس الجه ة بن ا ًء عل ى إقت راح م دير ع ام اﻹدارة القانوني ة ف ي
القضايا التي تختص بها اﻹدارات القانونية.
 -٢فيما يتعلق بإعداد ومراجعة العقود تـُحدد اﻷتعاب من قِبل الوزير
بالتنس يق م ع وزي ر أو رئ يس الجه ة المعني ة واﻹسترش اد بم ا
يجري العمل في الحاﻻت المماثلة.
مادة)(٩١تتحمل الجهة المعني ة كاف ة مص اريف وخس ائر القض ية المرفوع ة
لحسابها وبدل السفر واﻹنتقال واﻹقامة للقانونيين وتكاليف وأتعاب
الشهود وأهل الخبرة وفق ما تقرره الوزارة أو المحاكم المختصة.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸـﺮ
ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ
مادة) (٩٢تنشأ بالقطاع لجنة التفتيش الفني تتألف من رئيس ﻻ تق ل درجت ه
ع ن ق انوني أول وع دد م ن الق انونيين يص در بتعيي نهم ق رار م ن
الوزير.
مادة)(٩٣تختص لجنة التفتيش الفني بما يلي-:
 -١التفت يش عل ى اﻷعم ال القانوني ة المتعلق ة بقض ايا الدول ة
والقانونيين المشتغلين في كل من الوزارة واﻹدارات القانونية
بالجه ات المعني ة المش مولة بأحك ام الق انون وذل ك م ن خ ﻼل
اﻵتي-:
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أ -جمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفاءة القانونيين
وم دى حرص هم عل ى حس ن أداء واجب ات وظ ائفهم وإع داد
البيانات الوافية عنهم وفقا ً لذلك لعرضها على وكيل القط اع
تمهيدا ً لعرضها على الوزير.
ب -تلقي الشكاوي التي تق دم ض د أي م ن الق انونيين الع املين
ب أي م ن اﻹدارات القانوني ة ف ي الجه ات المعني ة وفحص ها
وتحقيقها ورفع النتيجة بشأنها.
ج -مراقب ة س ير العم ل ف ي اﻹدارات القانوني ة وتقي يم اﻷداء
وتقديم المقترحات في هذا الشأن.
د -التنس يق ب ين أعم ال اﻹدارات المختص ة بالقط اع وب ين
اﻹدارات القانونية.
 -٢إجراء التفتيش الدوري والمفاجئ.
 -٣تمثي ل اﻹدع اء ف ي ال دعوى التأديبي ة عل ى أي م ن الق انونيين
المشمولين بأحكام القانون أمام لجان التأديب المنصوص عليه ا
في القانون وهذه الﻼئحة.
 -٤القي ام بإس تيفاء كاف ة إج راءات الق انونيين المتعلق ة بتعيي نهم
وت رفيعهم ونقله م ون دبهم وإنته اء خ دماتهم وتوثيقه ا ف ي
السجﻼت الرسمية وحفظها.
مادة)(٩٤يكون تقدير كفاءة القانوني بإحدى الدرجات اﻵتيـة-:
)كفـؤ  -فوق المتوسـط  -متوسـط  -أقل من المتوسـط(.
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مادة)(٩٥يجب إجراء التفتيش الدوري مرة كل سنتين عل ى اﻷق ل ويحب ذ أن
يكون مفاجئا ً في أي وقت وبتكليف من الوزير أو من وكي ل القط اع
ويجب إي داع تقري ر التفت يش خ ﻼل ش هرين عل ى اﻷكث ر م ن ت اريخ
إنتهاء التفتيش ويـُخطر القانوني به خﻼل أسبوعين على اﻷكثر من
تاريخ اﻹيداع وعلى لجنة التفت يش الفن ي إرس ال نس ختين إح داهما
لوكي ل القط اع واﻷخ رى لل وزير فيم ا يتعل ق ب اﻷمور الخاص ة
بالتفتيش على أعمال اﻷعضاء القانونيين.
مادة)(٩٦تعد اللجنة البيانات والنماذج واﻹستمارات المتعلقة بالتفتيش الفني
على أعمال اﻹدارات القانونية ويتم إعتمادها من ِقبل وكيل القطاع.
م ادة)(٩٧يص در ال وزير ق رارا ً يب ين في ه القواع د واﻹج راءات والش كاوي
والتصرف بها.
م ادة)(٩٨يج ب عل ى لجن ة التفت يش الفن ي إحاط ة العض و الق انوني بك ل م ا
يﻼحظ عنه.
مادة)(٩٩تعد لجنة التفتيش الفني ملفا ً سريا ً لكل عض و م ن اﻷعض اء ي ودع
ب ه جمي ع اﻷوراق المتعلق ة ب ه وﻻ يج وز إي داع ورق ا ً به ذا المل ف
تتض من مآخ ذ عل ى العض و دون إطﻼع ه عليه ا وتمكين ه م ن ال رد
وحفظ ذلك الرد وﻻ يجوز لغير العضو صاحب الشأن ووكيل القطاع
والوزير اﻹطﻼع على الملف السري.
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مادة) (١٠٠يخطر ال وزير م ن تق در درج ة كفاءت ه م ن اﻷعض اء الق انونيين
متوسط أو أقل من متوسط ب ذلك بمج رد إنته اء لجن ة التفت يش م ن
تقدير كفاءته ،ولمن أُخطر الحق ف ي ال تظلم م ن التقري ر ف ي ميع اد
أقصاه ثﻼثين يوما ً من تاريخ اﻹخطار.
م ادة) (١٠١يك ون ال تظلم بعريض ة تق دم إل ى لجن ة التفت يش الفن ي تتض من
موض وع ال تظلم وأس بابه وأس انيده القانوني ة يوق ع عليه ا م ن قِب ل
صاحب الشأن وعلى هذه اللجنة رفع التظلم إلى وكيل القطاع خ ﻼل
خمس ة أي ام م ن ت اريخ إس تﻼم ال تظلم ،ويت ولى وكي ل القط اع رف ع
التظلم للوزير تمهيدا ً ﻹحالته إلى لجنة الفصل في التظلمات.
مادة)(١٠٢تـُشكل لجنة برئاسة الوزير وعضوية وكيل القطاع ورئيس لجنة
التفتيش للفصل في التظلمات ويكون قرارها نهائياً.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ
ﺗﺄﺩﻳﺐ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ
مادة)(١٠٣فيما لم يرد بشأنه نص ف ي الق انون وأحك ام ه ذه الﻼئح ة يس ري
ق انون الخدم ة المدني ة عل ى اﻷعض اء الق انونيين فيم ا يتعل ق
بالجوانب التالية-:
 -١تقييم اﻷداء.
 -٢العقوبات التأديبيـة.
 -٣التظلمـات.
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مادة)(١٠٤إذا أرتكب العضو القانوني مخالفة لواجبات وظيفته المشار إليها
ف ي ه ذه الﻼئح ة أو ارتك ب مخالف ة للق وانين والل وائح والتعليم ات
النافذة يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في قانون الخدم ة
المدنية وبحسب جسامة المخالفة وحجم الضرر الناتج عنها.
مادة)(١٠٥تعد الوزارة قوائم تفصيلية بالمخالفات وفقا ً لطبيع ة وخصوص ية
العمل بقضايا الدولة وما يقابلها من العقوبات التأديبية المحددة في
قانون الخدمة المدنية ويصدر بتلك القوائم قرار من ال وزير وينش ر
في الجريدة الرسمية.
مادة)(١٠٦فيما عدا عقوبات التنبيه واﻹنذار والخصم من الراتب اﻷساسي ﻻ
يجوز توقيع العقوبات التأديبية اﻷخرى المنصوص عليها في قانون
الخدمة المدنية إﻻ بعد إجراء التحقيق وباﻹجراءات القانونية.
مادة)(١٠٧يتم إحالة العضو القانوني للتحقيق بأمر إداري وفق ا ً للص ﻼحيات
التالية-:
أ -من وكيل القطاع بنا ًء على إقتراح المدير العام إذا ك ان العض و
القانوني المقترح إحالته للتحقي ق م ن ش اغلي وظ ائف مس اعد
قانوني )أ  ،ب  ،ج(.
ب -من الوزير بنا ًء على إقتراح من وكيل القط اع إذا ك ان العض و
القانوني المقترح إحالته للتحقي ق م ن ش اغلي وظ ائف ق انوني
أول فما فوق.
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مادة)(١٠٨تختص لجنة التفتيش الفني بإجراء التحقيق مع العضو الق انوني
المح ال للتحقي ق كم ا تت ولى تمثي ل اﻹدع اء أم ام لجن ة التأدي ب
المنصوص عليها في القانون وهذه الﻼئحة.
م ادة)(١٠٩تطب ق بش أن إج راءات التحقي ق والتص رف في ه وش روط إقام ة
ال دعوى التأديبي ة اﻷحك ام المنص وص عليه ا ف ي الﻼئح ة التنفيذي ة
لقانون الخدمة المدنية.
مادة)(١١٠تقام الدعوى التأديبية بقرار من الوزيـر.
مادة)(١١١تنشأ بالوزارة لجنة تأديب لﻸعضاء القانونيين المشمولين بأحكام
القانون وتشكل برئاسة الوزير وعض وية مستش اران قانوني ان ي تم
تعيينهم ا م ن قِب ل ال وزير ويك ون م دير ع ام ش ئون الم وظفين
بالوزارة مقرراً.
مادة)(١١٢تفصل لجنة التأديب المشار إليها في المادة السابقة ف ي ال دعوى
التأديبي ة المقام ة عل ى العض و الق انوني وذل ك بع د اﻹط ﻼع عل ى
أوراق التحقي ق وأدل ة ال دعوى التأديبي ة وس ماع م ا ل دى العض و
الق انوني م ن أدل ة ود فوع ات وأوج ه دف اع ول ـه أن يحض ر أم ام
اللجن ة بنفس ه أو يوك ل عن ه غي ره م ن الق انونيين أو المح امين
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها.
م ادة)(١١٣عن دما يك ون أح د أعض اء لجن ة التأدي ب مح اﻻً للتحقي ق يص در
الوزير قرارا ً بتعيين بديﻼً عنه.
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مادة)(١١٤فيما لم يرد بشأنه نص في هذه الﻼئحة تطبق اﻷحكام المنصوص
عليها في الباب التاسع من الﻼئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
ﺍﻟﻔﺼـﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸـﺮ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺇﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
مادة)(١١٥تولى القطاع نقل اﻷعضاء القانونيين المشمولين بأحكام الق انون
إلى الوظائف القانونية المساوية ل درجاتهم الوظيفي ة الحالي ة وذل ك
وفقا ً للقواعد والضوابط التي يصدر بشأنها قرار من الوزير.
م ادة)(١١٦م ع ع دم اﻹخ ﻼل بأحك ام الم ادة ) (٤م ن الق انون تظ ل اﻹدارات
القانونية تابعة ماليا ً للجهات المعنية حتى يتوافر لل وزارة إمكاني ات
تنفيذ التبعية لتلك اﻹدارات ماليا ً وإداريا ً وفنياً.
ﺍﻟﻔﺼـﻞ ﺍﻟﺴـﺎﺩﺱ ﻋﺸـﺮ
ﺃﺣﻜــﺎﻡ ﺧﺘﺎﻣﻴـﺔ

م ادة)(١١٧عل ى كاف ة الجه ات المعني ة المش مولة بأحك ام الق انون مواف اة
ال وزارة بكش وفات ع ن المنازع ات الت ي تك ون طرف ا ً فيه ا والعق ود
التي تنوي إبرامه ا خ ﻼل الس نة المالي ة ٩٧م وذل ك خ ﻼل موع د ﻻ
يتجاوز ثﻼثون يوما ً من تاريخ صدور هذه الﻼئحة.
م ادة)(١١٨يص در ال وزير الل وائح والق رارات واﻹج راءات المتعلق ة بتنفي ذ
أحكام هذه الﻼئحة وتنشر في الجريدة الرسمية ،كما يص در ال وزير
المنشورات والتعليمات الﻼزمة لتطبيق أحكامهـا.
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مادة)(١١٩يُلغى أي حكم أو نص يتعارض مع أحكـام هذه الﻼئحـة.
م ادة)(١٢٠يُعم ل به ذه الﻼئح ة م ن ت اريخ ص دورها وتنش ر ف ي الجري دة
الرسمية.
صــــــــــدر برئاسة مجلس الوزراء
بتاريخ  / ٢٥ذو القعـــــدة ١٤١٧ /هـ
الموافق  / ٢إبريــــــــــل ١٩٩٧ /م

عبد العزيــز عبد الغنـي
رئيس مجلس الـــــــوزراء
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