
 م بشأن الرسوم القضائية6102( لسنة 62قانون رقم )

 

 على دستور الجمهورٌة الٌمنٌة. االطالعبعد  : رئٌس الجمهورٌة

 )أصدرنا المانون اآلتً نصه(  وبعد موافمة مجلس النواب.

 التسمية والتعاريف الفصل األول

 ( ٌُسمى هذا المانون )لانون الرسوم المضائٌة(.1مادة )

 لأللفاظ والعبارات التالٌة المعانً المبٌنة إزاء كل منها ما لم تدل المرٌنة على خالف ذلن:( ٌكون 2مادة )

 الجمهورٌة الٌمنٌة.: الجمهــورٌـــة

 وزارة العدل.:  الـوزارة

 المحكمة المختصة.: المحكمـــة

واألحةوال الخخصةٌة واادارٌةة  جمٌع الدعاوى والطلبات المنصوص علٌها فً هذا المانون )المدنٌة  والتجارٌةة:  الدعـاوى

 والدستورٌة(.

 لٌمة موضوع النزاع المدعى به.:  لٌمــة الدعوى

الطعن فً األحكام والمرارات الصادرة عن المحاكم وٌخمل الطعن  بااستئناف  والنمض وطلب إعادة :  الطعن فً األحكام

 النظر.

 ات اادارٌة أمام المحاكم.الطعن فً المرارات وااجراء:  الطعن فً المرارات اادارٌة

 الرسوم المضائٌة المفروضة بموجب هذا المانون.:  الرسم أو الرسـوم

 الصندوق التابع للوزارة المختص بتطوٌر وتحدٌث المضاء. : صندوق دعم المضـاء

 الصندوق التابع للوزارة المختص بتطوٌر وتحدٌث المضاء.

 والطلبات وأٌة وثائك أخرى تطلب من المحكمة.( ٌسري هذا المانون على جمٌع الدعاوى 3مادة )

( لبل الخروع بإجراءات التماضً تحصَّل الرسةوم المضةائٌة مةن ل بةل الموظةف المخةتص فةً المحكمةة وتةورد إلةى 4مادة )

ول حساب الحكومة العام فً البنن المركزي الٌمنً وٌتم التحصٌل والتورٌد وفك الموانٌن واألنظمة المالٌة والمحاسبٌة المعم

 بها فً أجهزة الدولة.

 



 الرسوم على الدعاوى المدنية والتجارية واإلدارية الفصل الثاني

 ٌفرض رسم نسبً على دعاوى المنازعات التجارٌة والمدنٌة واادارٌة معلومة المٌمة وفماً للنسب اآلتٌة: -1(5مادة )

رة مالٌةٌن   بحةد أدنةى لةدرس خمسةة  الف %( )واحد ونصف فً المائة( من لٌمة الةدعوى التةً ال تتجةاوز عخة1.5) -أ

.  

 %( )واحد فً المائة( من لٌمة الدعوى فٌما ٌزٌد عن عخرة مالٌٌن   وال تتجاوز مائة ملٌون  .1) -ب

%( )خمسة وسبعون من الواحد فً المائة( من لٌمة الدعوى فٌما ٌزٌد على مائةة ملٌةون   وال تتجةاوز مائتةا 5..5) -ج

  .ملٌون 

 %( )نصف الواحد فً المائة( من لٌمة الدعوى فٌما ٌزٌد على مائتً ملٌون   وال تتجاوز ثالثمائة ملٌون  .5.5) -د

 %( )ربع الواحد فً المائة( من لٌمة الدعوى فٌما زاد عن ذلن.5.25) -هـ

لفمرة )أ( من هذس المادة وفً هذس الحالة ٌتم إذا كانت الدعوى لد رفعت بعملة أجنبٌة فتسري علٌها الخرائح المحددة فً ا -2

تحوٌةةل لٌمةةة الةةدعوى إلةةى مةةا ٌعادلهةةا بةةال  الٌمنةةً وبحسةةب تسةةعٌرة البنةةن المركةةزي الٌمنةةً ب ةةرض تحدٌةةد لٌمةةة الرسةةم 

 وتحصَّل الرسوم بال  أو بالعملة األجنبٌة بما ٌساوي مبلغ الرسم الممرر.

 ( من هذا المانون طبماً لما ٌلً:5صوص علٌه فً المادة )( ٌكون تمدٌر الرسم النسبً المن6مادة )

 على المبالغ المدعى بها إن كانت الدعوى بطلب مبلغ من المال. -1

 على لٌمة العمار أو المنمول المتنازع علٌه حٌن رفع الدعوى. -2

د البدل ٌمدر الرسم على أكبر على لٌمة الخًء محل النزاع بالنسبة لدعاوى صحة العمود أو إبطالها أو فسخها وفً عمو -3

 لٌمة البدلٌن.

على ممدار المبالغ المالٌة المطلوبة بٌن رفع الدعوى فً دعاوى الرٌع أو ااٌجار والثمار وبعد الحكم فً الدعوى ٌجب  -4

بحسةب ستحمت من تارٌخ رفع الدعوى إلى حٌن صدور الحكم وفً دعاوى فسخ ااٌجةار املة الرسم بالنسبة للمبالغ التً تك

 الرسم على ممدار إٌجار المدة المتبمٌة.

فً دعوى طلب الخفعة ٌمدر الرسم بحسب ممدار الثمن المباع به العمار المخةفوع فٌةهف فةإن حصةلت منازعةة فةً الةثمن  -5

 لدر الرسم حسب ممدار العمار وفماً لمثٌله.

 به العمار أو المنمول. فً دعوى رهن العمار أو المنمول ٌمدر الرسم حسب ممدار الدٌن المرهون -6

 فً دعوى طلب تنفٌذ الوصٌة أو بطالنها أو المنازعة فٌها ٌحسب الرسم على لٌمة المال الموصى به . -.

 ستحمالها ٌمدر الرسم بحسب لٌمة المال الموهوب.الهبة أو بطالنها أو المنازعة فً فً دعوى صحة ا -8

 ة المستحمة للدولة ٌمدر الرسم بواسطة خبٌر.فً دعوى المنازعة فً الضرائب والرسوم الجمركٌ -9



 فً دعوى التعوٌض ٌمدر الرسم بحسب لٌمة التعوٌض المطالب به. -15

إذا اخةةتملت الةةدعوى الواحةةدة علةةى طلبةةات متعةةددة معلومةةة المٌمةةة ناخةةئة عةةن سةةبب واحةةد لةةدر الرسةةم بإعتبةةار  -( أ.مةةادة )

 در الرسم بإعتبار كل طلب على حدة.مجموع الطلباتف فإذا كانت ناخئة عن أسباب مختلفة ل

إذا اختملت الدعوى على طلبات متعددة مجهولة المٌمة أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة إالَّ إذا كان بٌنها  -ب

 ٌجعلها فً حكم الطلب الواحد ف ففً هذس الحالة ٌستحك علٌها رسم ثابت واحد. ارتباط

طلبات معلومة المٌمة وأخرى مجهولة المٌمة أخذ الرسم على كل منها بحسةب األحةوال فً الدعوى الواحدة  اجتمعتإذا  -ج

 المبٌنة فً هذا المانون.

تضم الطلبات ااضةافٌة إلةى الطلبةات األصةلٌة ف وٌمةدر الرسةم علةى مجموعهةاف وفةً حالةة وجةود طلبةات تبعٌةة لةبعض  -د

لدعوى منضماً للمدعً برسةم الةدعوى متضةامناً معةه ف فةإذا الطلبات األصلٌة ٌستحك أرجح الرسمٌنف وٌلزم المتدخل فً  ا

 رسم نسبً أو ثابت على هذس الطلبات بحسب األحوال. تاستحمكانت له طلبات مستملة 

ف فةإذا أسةتعٌن بخبٌةر )عةدل( فةً ابتةداء( فً دعاوى المنازعة فً الحسابات المختركة ٌمةدر المةدعً لٌمةة الةدعوى 8مادة )

( من هذا 5دل لٌمة دعواس على ضوء تمرٌر الخبٌرف وٌتم تحصٌل بمٌة رسوم الدعوى وفماً للمادة )الحسابات فللمدعً أن ٌع

 المانون على أساس الطلب األخٌر للمدعًف والذي ٌجب تمدٌمه لبل إلفال باب المرافعة.

المحكمةة بمةدر مةا ( بالنسبة لدعاوى الحسابات غٌر المحددة كةدعوى تمةدٌم حسةاب ٌمةدر رسةمها عنةد الحكةم وتحكةم 9مادة )

 ٌصح.

( فً الدعاوى المدنٌة والتجارٌة واادارٌة غٌر المابلة للتمدٌر المٌمً وفك األسةس والمواعةد الموضةحة فةً المةادة 15مادة )

 ( من هذا المانون ٌفرض علٌها رسم ثابت لدرس خمسمائة  ف وتعدُّ من لبٌل هذس الدعاوى ما ٌلً:6)

 دعوى صحة التولٌع. -1

 طلب التسلٌم.دعوى  -2

 .االمتٌازدعاوى حموق  -3

 دعاوى التزوٌر األصلٌة. -4

 األوامر على العرائض. -5

 .االرتفاقدعاوى حموق  -6

 دعاوى ولف لرار الفصل أو ااعادة للعمل. -.

 دعوى طلب ااخالء الذي ال ٌتضمن فسخ العمد. -8

 أو المرابة. دعاوى إثبات الولائع المانونٌة كإثبات الجنسٌة أو ااعالة -9



 دعاوى إل اء المرارات أو ااجراءات اادارٌة أو الطعن فٌها. -15

( ٌسري على الدعوى المدنٌة المرتبطة بالدعوى الجزائٌة ما ٌسري علةى الةدعوى المدنٌةة مةن رسةوم وفمةاً لةنص 11مادة )

 ( من هذا المانون.5المادة )

دعةوى معلومةة المٌمةة وٌحصةل البةالً بعةد الةرد علةى الةدعوى  ( تحصل الرسوم المستحمة فً الدعاوى عند رفع12مادة )

 بالمنازعة.

 الفصل الثالث

 الرسوم على دعاوى األحوال الشخصية

 ( ٌحصل رسم لدرس ألف   على دعاوى األحوال الخخصٌة وٌعد منها:13مادة )

 الحجز.دعوى إخهاد تحمك الوفاة وال ٌبة والوراثة وتحدٌد األنصبة فً المٌراث وتولٌع  -1

 طلب حصر التركة ووضع األختام علٌها وتعٌٌن مدٌر أو مصٍف لها وطلب إستبداله وعزله. -2

 طلب ااذن ببٌع بعض أموال التركة لسداد دٌن على المورث. -3

 طلب منفذ الوصٌة بإستالم أموال التركة. -4

 .طلب ااذن بإٌداع النمود واألوراق والوثائك لدى أمٌن أو بؤحد المصارف -5

 ( تـُعفى الدعاوى التالٌة من أٌة رسوم:14مادة )

 دعاوى طلب النفمة بكافة أنواعها. -1

 دعاوى الحموق الزوجٌة. -2

 دعاوى التطلٌك أو فسخ الزواج والخلع وولوع الرجعة والتفرٌك. -3

 دعاوى إثبات النسب أو إنكارس والمنازعة فً االرار به. -4

 ص ٌر أو إنهاء الوصاٌة أو إستبدال الوصً بآخر وطلب ااذن باادارة.الدعوى بطلب تعٌٌن وصً على ال -5

 الدعوى بطلب سلب الوالٌة على النفس أو الحد منها أو رفضها أو إستردادها. -6

 الفصل الرابع

 رسوم الطلبات والشهادات المطلوبة من المحكمة

 ٌفرض رسم ثابت لدرس )ثالثة  الف  ( على ما ٌلً: -1(15مادة )

 



 طلب إعادة الدعوى المستبعدة من جدول المحكمة. -أ 

 

 طلب تعجٌل الدعوى بعد الحكم بإنمطاع سٌر الخصومة أو ولفها جزاءاً أو إتفالاً. -ب 

 طلبات ااعالن الخاصة بؤخخاص غٌر الذٌن أعلنوا عند رفع الدعوى. -ج 

 طلب إدخال ضامن للخصم فً الدعوى. -د 

 تحفظً. طلب إتخاذ إجراء ولتً أو -س 

 طلبات أوامر أداء الحموق. -و 

 طلب إٌماف التنفٌذ لحٌن البت فً إعادة النظر. -ز 

 طلب منع الماصر من ااستمرار فً التجارة أو طلب السماح له بمزاولتها. -ح 

 طلب سحب التفوٌض من النائب عن الماصر. -ط 

 طلب إستالم صن رهن البضائع. -ي 

 على عدم الدفع والمبول )البروتستو( وٌتعدد الرسم بتعدد األخخاص الممدم بخؤنهم صن الدٌن. طلب ااعتراض -ن 

 طلب تعٌٌن خبٌر للكخف على المبٌع وتمدٌر المٌمة. -ل 

 تفرض الرسوم التالٌة بالنسبة اجراءات اافالس: -2

 ثالثمائة   عن الطلب الممدم من الدائن بإدخاله بتفلٌسة المدٌن. -أ 

 ثالثمائة   عن طلب اافالس الممدم من المدٌن. -ب 

 ألف   عن طلب اافالس الممدم من الدائن. -ج 

 ثالثمائة   عن طلب التخالص أو إل اء حكم اافالس. -د 

 ثالثمائة   عن طلب عزل المدٌر المإلت للتفلٌسة وتعٌٌن بدل عنه أو ضم  خر له. -س 

 ن طلب مهلة لسحب طلب اافالس.ثالثمائة   ع -و 

 ثالثمائة   عن نخر ااعالن أو تنبٌه بالصحف الرسمٌة بناًء على أمر المحكمة. -ز 

 مائتا   عن طلب الدائن إثبات طلبه. -ح 

 مائتا   عن طلب تنفٌذ أمر أو تفتٌش أو حبس. -ط 



 أو جلسة. باجتماعمائتا   عن إعالن الدائن المدٌن  -ي 

%( )واحد فً المائة( من لٌمة الموجةودات التةً ٌمةدر األمةٌن أنهةا صةالحة للتوزٌةع بةٌن الةدائنٌن 1ٌحصل رسم لدرس ) -ن 

 غٌر المضمونة دٌونهم عند إلرار التصالح أو التسوٌة التً تتم خارج المحكمة.

عٌةٌن موظةف المحكمةة أمٌنةاً بصةفته الرسةمٌة علةى ٌحصل الرسم النسبً الممرر بالمادة السادسة من هةذا المةانون عنةد ت -ل 

ل إلى نمود بعد خصم ما ٌدفع للدائنٌن المضمونة دٌونهم بضماناتف وعلةى صةافً الموجةودات  صافً الموجودات التً تحوَّ

تعٌةٌن التً ٌحولها المدٌن أو األمٌن إلى نمود حال لٌامه بذلن بصفته أمٌناً فً إدارة أموال المدٌن بممتضى عمةد صةلح عنةد 

 موظف المحكمة أمٌناً بصفته الرسمٌة.

( ٌفرض على إستخراج الصةور الرسةمٌة والخةهادات ومحاضةر الجلسةات وغٌرهةا مةن صةور األوراق المضةائٌة 16مادة )

 رسماً لدرس خمسون رٌاال عن كل صورة.

تا   للتؤخٌر على أي دفتر ( ٌفرض رسم لدرس مائة   على كل تؤخٌر اثبات التارٌخف وٌفرض رسم لدرس مائ.1مادة )

 من دفاتر التجار.

علةةى األوراق والسةةجالت لةةدرس مائةةة  ف وٌسةةتثنى مةةن ذلةةن إطةةالع الخصةةوم أو  االطةةالع( ٌفةةرض رسةةم علةةى 18مةةادة )

 وكالإهم على أوراق أٌة دعوى منظورة.

ها المحةاكم والتةةً ٌجٌةز المةةانون ( ٌحصةل رسةةم لةدرس مائتةا   علةةى طلةب تنفٌةةذ األحكةام واألوامةر التةةً تصةدر19مةادة )

 فً التنفٌذ. استخكالتنفٌذهاف  وٌفرض رسم مماثل على كل 

 ( ٌحصل رسم لدرس ألف   على طلب البٌع بالمزاد العلنً.25مادة )

 ( ٌحصل رسم لدرس مائة   على طلبات النخر واللصك فً الدعاوى التً تمتضً هذا ااجراء.21مادة )

رسةةم لةةدرس مائةةة   علةةى ااعالنةةات التةةً ٌطلبهةةا الخصةةوم أثنةةاء سةةٌر الةةدعوىف وٌحصةةل مةةن طالةةب ( ٌحصةةل 22مةةادة )

ااعالن جمٌع المصارٌف التً ٌستدعٌها إعالن األوراق خارج البالد ف أما ااعالنات التً ترفةع بهةا الةدعوى وااعالنةات 

 التً ٌمتضٌها تنفٌذ الحكم المابل له فال ٌحصل عنها أي رسم.

( ٌحصل رسةم لةدرس خمسةمائة   علةى طلةب أحةد الخصةوم مةن المحكمةة اانتمةال للمعاٌنةة أو لسةماع خةهادة أو 23مادة )

 لتحلٌف ٌمٌن أو تعٌٌن خبٌر )عدل( فً الدعوى.

 الفصل الخامـس

 الرسوم على الطعون في األحكام

طعن بطلب إعادة النظر فٌفرض رسم علٌه لةدرس ( ٌفرض رسم لدرس ألف   على الطعون فً األحكام ما عدا ال24مادة )

 ألفا  .

 ( ٌفرض رسم لدرس خمسمائة   إذا إختمل الطعن بالنمض على طلب ولف تنفٌذ الحكم المطعون فٌه.25مادة )



( إذا لضت محكمة الطعن بإرجاع المضٌة إلى المحكمةة التةً أصةدرت الحكةم فةال تفةرض أي رسةوم جدٌةدة علةى 26مادة )

 اع.اارج

 ( ٌفرض رسم لدرس مائة   على طلبات تصحٌح الحكم وتفسٌرس..2مادة )

 ( ٌفرض رسم لدرس )ثالثة  الف  ( على الطعون الدستورٌة.28مادة )

 الفصل السادس

 اإلعفاءات من الرسـوم

طالةب ااعفةاء تمةدٌم  ٌُعفى من الرسوم المضائٌة من ثبت عجةزس عةن دفعهةا بمةرار مةن المحكمةة وٌجةب علةى -( أ29مادة )

 المستندات المإٌدة لطلبه وتحفظ صورة من لرار المحكمة فً ملف الدعوى.

إذا زال العجز أثناء النظر فً الدعوى أو التنفٌذ جاز للمحكمة التةً نظةرت الةدعوى إبطةال ااعفةاء وتحصةٌل الرسةوم  -ب

 متى ثبت للمحكمة صحة زوال العجز.

 الفصل السابع

 لصالح صندوق دعم القضاء وتحديثه فرض رسوم إضافية

%( من الرسوم المتحصلة بموجةب أحكةام هةذا المةانونف وتبةٌن 35ٌإول إلى صندوق دعم المضاء ما نسبته ) -( أ35مادة )

 الالئحة التنفٌذٌة جوانب صرف هذس الرسوم بما ٌخدم دعم المضاء وتحدٌثه.

الموظف المختص بالتحصٌل بالمحكمة مباخرة إلى حساب صندوق دعم ٌتم  تورٌد النسب الممررة فً هذا المانون من  -ب

 المضاء لدى البنن المركزي.

 الفصل الثامن

 أحكام عامة

( ال ٌجوز لكتبة المحاكم والموثمٌن إعطاء أٌة صورة أو ملخص أو إستمارة أو ترجمة من أي دعةوى أو حكةم أو 31مادة )

ما ٌكون مسةتحماً مةن الرسةوم المحةددة فةً هةذا المةانون .. خةرٌطة أن ٌكةون  أي دفتر أو سجل أو أي ورلة إال بعد تحصٌل

 لطالب الوثٌمة أحمٌة أو تفوٌضف وٌعالب كل من ٌخالف ذلن وفماً لمانون السلطة المضائٌة.

كذلن  ( على للم الكتاب أن ٌبٌن فً سجل لٌد المضاٌا بٌان الرسوم المستحمةف وفً حالة ااعفاء من الرسوم ٌإخر32مادة )

 بتارٌخ المرار الصادر بااعفاء ورلمه مع التولٌع فً جمٌع األحوال على هذس التؤخٌرات.

 ( ٌتبع فً تمدٌر تمٌٌم العمارات والمنموالت المتنازع علٌها احتساب الرسوم ما ٌلً:33مادة )

لسمته أخةذ الرسةم النسةبً علةى  دعوى لسمة العمار إذا طلب الحكم بمسمة حصة فً عمار مخترن وبٌعه عند عدم إمكان -أ 

 أساس لٌمة حصته.



 

إذا طلب الحكم بمسمة حصةة خةائعة فةً عمةار ف وفةً أثنةاء سةٌر الةدعاوى طلةب المةدعً علةٌهم كلهةم أو بعضةهم فةرز  -ب 

 حصصهم أٌضاً ٌحسب الرسم على ثمن كل حصة بإعتبارها متضمنة لحصته أو حصص المدعٌن.

 لب أحدهما المسمة أحتسب الرسم على أساس حصة كل منهما.إذا كان مختركاً بٌن خرٌكٌن وط -ج 

( تظل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم متحصله الرسوم خاضعة ألحكام المانون المل ً إلى أن ٌصةدر فٌهةا حكةم 34مادة )

ً تةم البةدء فٌهةا فً الموضوع أو بإبطال المرافعة أو بالبطالن أو بعدم المبول أو بعدم ااختصاصف وكةذا لضةاٌا التنفٌةذ التة

 لبل صدور هذا المانون.

 ( ٌصدر الوزٌر المرارات والتعلٌمات الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا المانون.35مادة )

م بخةؤن الرسةوم المضةائٌة وتعدٌالتةه الصةادرة بالمةانون 1991( لسنة 43( ٌُل ى المرار الجمهوري بالمانون رلم )36مادة )

 م.1999( لسنة 28رلم )

 عمل بهذا المانون من تارٌخ صدورس وٌنخر فً الجرٌدة الرسمٌة.( ٌُ .3مادة )
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