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م                       ١٩٩١لسنة )٤٣قرار جمهوري بالقانون رقم
 .                 بشان الرسوم القضائية

 
 -:رئيس مجلس الرئاسة

 . بعد االطالع على اتفاق اعالن الجمهورية اليمنية
 .وعلى دستور الجمهورية اليمنية
 .م بتشكيل مجلس الوزراء١٩٩٠لسنة) ١(وعلى القرار الجمهوري رقم
 .وبعد موافقة مجلس الرئاسة

 
 قــرر

 الفصل االول
 التسمية والتعاريف

 ).قانون الرسوم القضائية(يسمى هذا القانون ) ١(مادة
يكون لاللفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها اال اذا دلت            ) ٢(مادة

 -:القرينة على خالف ذلك
 .الجمهورية اليمنية: الجمهورية
 .وزارة العدل:الوزارة
 .وزيـر العدل :الوزير
 .اية محكمة قضائية مختصة:المحكمة
ـ          :الدعاوى انون جميع الدعاوى والطلبات المنصوص عليها فـي هـذا الق
 ).المدنية والتجارية واالحوال الشخصية واالدارية والدستورية(

 ).االيرادات (حساب الدولة لدى البنك المركزي : خزينة الدولة
 .قيمة موضوع النزاع المدعي به: قيمة الدعوى

الطعن في االحكام والقرارات والصادرة عن المحاكم       : الطعن في االحكام  
 .قض وطلب اعادة النظر ويشمل الطعن باالستئناف والن

الطعن في القرارات واالجراءات االداريـة      : الطعن في القرارات االدارية   
 .امام المحاكم االبتدائية

 .الرسوم القضائية المفروضة بموجب هذا القانون: مالرسم او الرسو
يسري هذا القانون على جميع الدعاوى والطلبات واية وثـائق اخـرى            ) ٣(مادة

 .تطلب من المحكمة
تحصل الرسوم القضائية من قبل الجهة المختصة في المحكمة وتـورد           ) ٤(مادة

خزينة الدولة والجهة المختصة هي قلم الكتاب او قسـم الحسـابات فـي              
المحكمة او الموظفين المعينين لهذا الغرض بقرار من وزير العدل او من            
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اليـة  يفوضه في ذلك ويتم التحصيل والتوريد وفق االنظمة والقـوانين الم          
 .والمحاسبية المعمول بها في اجهزة الدولة

 الفصل الثاني
 في الرسوم على الدعاوى المدنية والتجارية واالدارية

يفرض رسم نسبي على دعاوى المنازعات المدنية والتجارية واالدارية         ) ٥(مادة
 -:معلومة القيمة ووفقا للنسب التالية

قيمتها ال تتجاوز مئة الف     من قيمة الدعوى اذا كانت      ) واحد في المئة  %(١ -أ 
 .ريال

من قيمة الدعوى اذا كانـت قيمتهـا ال         ) اثنان ونصف في المئة   % (٢,٥ -ب 
 . الف ريالنتتجاوز مائتا

من قيمة الدعوى  اذا كانت قيمتها ال تتجاوز ثالثة          ) ثالثة في المئة  % (٣ -ج 
 .مئة الف ريال

وز من قيمة الدعوى اذا كانـت قيمتهـا ال تتجـا          ) اربعة في المئة  % (٤ -د  
 .اربعمائة الف ريال

من قيمة الدعوى فيما يزيد قيمتها على اربعمائة        ) خمسه في المئة  % (٥  -ه 
 .الف ريال

 :يكون تقدير الرسم النسبي الموضح بالمادة السابقة طبقا لما يلي) ٦(مادة
على المبالغ التي يطلب الحكم بها ان كانت الدعوى بطلـب مبلـغ مـن                . ١

 .المال
 .قول المتنازع عليه حين رفع الدعوىعلى قيمة العقار او المن . ٢
على قيمة الشيء المتنازع عليه بالنسبة لدعاوى صحة العقود او ابطالها             . ٣

 .ناو فسخها وبالنسبة لعقود البدل يقدر الرسم على اكبر قيمة البدلي
على مقدار المبالغ المطلوبة حين رفع الدعوى وذلك بالنسـبة لـدعاوى             . ٤

حكم في الدعوى يسـتحق تكملـة الرسـم         الريع وااليجار والثمار وبعد ال    
 .بالنسبة للمبالغ التي حكم بها من تاريخ ورفع الدعوى لحين صدور الحكم

وفي دعاوى فسخ االيجار يحسب الرسم على مقدار ايجار المدة الواردة في            
 .العقد او الباقي منها حسب االحوال

العقـار   في دعاوى طلب الشفعة يقدر الرسم بحسب قيمة الثمن المباع به             . ٥
للمشفوع فيه فان حصلت منازعة في الثمن قدر الرسم على قيمـة العقـار            

 .ةوفقا لممثل
في دعاوى رهن العقار او المنقول يقدر الرسـم حسـب قيمـة الـدين                . ٦

 . به العقار او المنقولنالمرهو
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في دعوى طلب الوصية او بطالنها او المنازعة فيها بحسب الرسم على             . ٧
 .قيمة المال الموصى به

ي دعوى صحة اشهاد الموقف او بطالنه او المنازعة فيه حسب الرسم            ف . ٨
 .على قيمة المال الموقوف  محل المنازعة

في دعوى صحة الهبة او بطالنها او المنازعة في استحقاقها يقدر الرسم             . ٩
 .بحسب قيمة المال الموهوب

في دعاوى المنازعة في الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للدولة           . ١٠
 .لرسم بحسب المبلغ المختلف عليهيقدر ا

 .في دعاوى التعويض يقدر الرسم بحسب قيمة التعويض المطالب به . ١١
اذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمـة ناشـئة            ) ٧(مادة

عن سند واحد قدر الرسم باعتبار كل سند على حده واذا اشتملت الدعوى             
خذ الرسم الثابت على كل طلب منهـا        على طلبات متعددة مجهولة القيمة ا     

على حدة اال اذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد ففي هذه              
 .الحالة يستحق عليها رسم ثابت واحد

واذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة اخـرى مجهولـة            
 .القيمة اخذ الرسم على كل منها

بات االصلية وبحسـب الرسـم علـى        وتضم الطلبات االضافية الى الطل    
مجموعها وفي حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات االصلية يسـتحق           
ارجح الرسمين للخزانة ويلزم المتدخل في الدعوى منضما للمدعي برسم          
الدعوى متضامنا  معه فاذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم نسبي او             

 .ثابت على هذه الطلبات بحسب االحوال
في دعاوى المنازعة في الحسابات المشتركة يقدر المدعي قيمة الدعوى          ) ٨(مادة

في الحسابات فللمدعي ان يعدل قيمة دعواه       )عدل(ابتداء فاذا استعين بخبير   
على ضوء تقرير الخبير ويتم تحصيل بقية رسوم الدعوى علـى اسـاس             

 .الطلب االخير للمدعي والذي يجب تقديمه قبل اقفال باب المرافعة
بالنسبة لدعاوى الحسابات غير المحددة كدعوى تقـديم حسـاب يحـدد            ) ٩(ةماد

 .رسمها عند الحكم وتحكم المحكمة بقدر ما يصح
في الدعاوى المدنية والتجارية واالدارية الغير قابلة للتقدير لقيمي وفق          ) ١٠(مادة

من هذا القانون يفـرض عليهـا       ) ٦(االسس والقواعد الموضحة في المادة    
 :دره خمسون ريال وتعد من قبل هذه الدعاوىرسم ثابت ق

 .دعوى صحة التوقيع  -١
 .الدعوى بطلب التسليم -٢
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 .دعاوى حقوق االمتياز -٣
 .دعاوى التزوير االصلية -٤
 .االوامر على العرائض -٥
 .دعاوى حقوق االرتفاق -٦
 .دعوى وقف قرار الفصل او االعادة للعمل -٧
 .الدعوى بطلب االخالء الذي ال يتضمن فسخ العقد -٨
 .ثبات الوقائع القانونية كاثبات الجنسية واالعالة والقرابةدعاوى ا -٩
 .دعاوى الغاء القرارات او االجراءات االدارية او طعن فيهما -١٠
يسري على الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجزائية مـا يسـري           ) ١١(مادة

 .على الدعوى المدنية من رسوم
 الفصل الثالث

 ةفي الرسوم على دعاوى االحوال الشخصي
 :خمسون رياال على الدعاوى االتية/يحصل رسم قدره ) ١٢(مادة
 .دعاوى التطليق او فسخ الزواج والخلع ووقوع الرجعة والتفريق -١
شهادات تحقيق الوفاة والغيبة والوراثة وتحديد االنصبة فـي الميـراث            -٢

 .وتوقيع الحجز
طلب جرد التركة ووضع االختام على اموالها وتعيين مدير او مصـفى             -٣

 . وطلب استبداله وعزلهلها
 .طلب االذن ببيع بعض اموال التركة لسداد دين على المورث -٤
 .الطلب المقدم من منفذ الوصية باستالم اموال التركة -٥
طلب االذن بايداع النقـود واالوراق والوثـائق لـدى امـين او باحـد                -٦

 .المصارف
 :تعفى الدعاوى التالية من اية رسوم) ١٣(مادة

 .افة انواعهادعاوى طلب النفقة بك -١
 .دعوى الحقوق الزوجية -٢
 .دعوى اثبات  النسب او انكاره والمنازعة في االقرار به -٣
الدعوى بطلب تعيين وصي على الصغير او انهاء الوصاية او استبدال            -٤

 .الوصي باخر وطلب االذن باالدارة 
الدعوى بطلب سلب الوالية على النفس او الحد منهـا او رفضـها او               -٥

 .استردادها
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ريال على الطعـون الدسـتورية وتطبـق        ) ٣٠٠(يفرض رسم قدره  ) ١٤(مادة
الرسوم المنصوص عليها في الفصل الرابع على ما يتعلق منها بـالطعون            

 .الدستورية
 الفصل الرابع

 في رسوم بعض االجراءات والطلبات والشهادات المطلوبة من المحكمة
 -:يفرض رسم ثابت قدره خمسون رياال على ما يلي-١) ١٥(مادة
 .طلب اعادة الدعوى المستبعدة من جدول المحكمة .  أ
طلب تعجيل الدعوى بعد الحكم بانقطاع سير الخصومة او وقفها جـزاءا            .  ب

 .او اتفاقا
 .طلبات االعالن الخاصة باشخاص غير الذين اعلنوا عند رفع الدعوى. ج
 .طلب ادخال ضامن للخصم في الدعوى. د

 .طلب اتخاذ اجراء وقتي  او تحفظي . هـ
 .الطلبات او امر اداء الحقوق. و
 .طلب ايقاف التنفيذ لحين البت في اعادة النظر. ز
طلب منح القاصر من االستمرار في التجـارة او طلـب السـماح لـه               . ح

 .بمزاولتها
 .طلب سحب التفويض من النائب عن القاصر. ط
 .طلب استالم صك رهن البضائع . ي
ويتعـدد الرسـم    ) البروتستو(طلب االعتراض على عدم الدفع والقبول       . ك

 .بتعدد االشخاص المقدم بشانهم صك الدين
 .طلب تعيين خبير للكشف على المبيع وتقدير القيمة. ل
 : تفرض الرسوم التالية بالنسبة الجراءات االفالس-٢
 .عشرون رياال عن الطلب المقدم من الدائن بادخاله بتفليسة المدين  -١
 . من المدينمائة ريال عن طلب االفالس المقدم -٢
 .ثالثمائة ريال عن طلب االفالس  المقدم من الدائن -٣
 .مائة ريال عن طلب التخالص او الغاء حكم االفالس -٤
مائة ريال عن طلب عزل المدير المؤقت للتفليسة وتعيين بدال عنـه او              -٥

 .ضم اخر له
 .مائة ريال عن طلب مهلة لسحب طلب االفالس -٦
بالجريدة الرسمية بناء على امـر      ستون رياال عن نشر االعالن او تنبيه         -٧

 .المحكمة
 .عشرون رياال عن طلب الدائن اثبات طلبه -٨
 .عشرون رياال عن طلب تنفيذ امر حجز او تفتيش او حبس -٩
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 .عشرون رياال عن اعالن الدائن المدين باجتماع او جلسة -١٠
من قيمة الموجودات التي يقدر     ) واحد في المئة  % (١ويحصل رسم قدره    

حة للتوزيع بين الدائنين غير المضمونة ديونهم عند اقرار         االمين انها صال  
 التي تتم خارج المحكمة وعند تعيين موظف المحكمة         ةالتصالح او التسوي  

امينا بصفته الرسمية على صافي الموجودات التي تحول الى نقـود بعـد             
خصم ما يدفع للدائنين المضـمونة ديـونهم بضـمانات وعلـى صـافي              

ا المدين او االمين على نقود حـال قيامـه بـذلك            الموجودات التي يحوله  
بصفته امتنا في ادارة اموال المدين بمقتضى عقد صلح يحصـل الرسـم             

 .النسبي المقرر بالمادة الخامسة من هذا القانون
يفرض على الصور الرسمية والشهادات ومحاضر جلسات وغيرهـا         ) ١٦(مادة

 .ت عن كل صورهمن صور االوراق القضائية رسما قدره عشر ة رياال
يفرض رسم قدره عشرون رياال على كل تاشـير الثبـات التـاريخ             ) ١٧(مادة

 .ويفرض رسم قدره خمسون رياال للتاشير على اي دفتر من دفاتر التجار
 التـي تصـدر علـى       ريفرض رسم قدره عشرون رياال  على االوام       ) ١٨(مادة

 .العرائض سواء قبل الطلب او رفض
ى االوراق والسجالت قدره عشرة رياالت ويسـتثنى        يفرض الرسم عل  ) ١٩(مادة

 .من ذلك اطالع  الخصوم او وكالئهم على اوراق اية دعوى منظورة
يحصل رسم قدره خمسون رياال على طلب تنفيذ االحكـام واالوامـر            ) ٢٠(مادة

التي تصدرها المحاكم والتي يجيز القانون تنفيذها ويفرض رسـم مماثـل            
 .ذعلى كل استشكال في التنفي

 .يحصل رسم قدره مائتا ريال على طلب البيع بالمزاد العلني) ٢١(مادة
يحصل رسم قدره عشرة رياالت على طلبات النشـر واللصـق فـي             ) ٢٢(مادة

 .الدعاوى التي تقضي هذا االجراء
يحصل رسم قدره عشرة رياالت على االعالنات التي يطلبها الخصوم          ) ٢٣(مادة

 االعالن جميع المصـاريف التـي       اثناء سير الدعوى ويحصل من طلب     
يستدعيها اعالن االوراق خارج البالد ، اما االعالنات التي ترفـع بهـا             

 .الدعوى والتي يقتضيها تنفيذ الحكم القابل له فال يحصل عنها اي رسم
يحصل رسم قدره مئة ريال على طلب احد الخصوم مـن المحكمـة             ) ٢٤(مادة

في ) عدل(لتحليف يمين او تعيين خبير    االنتقال للمعاينة او لسماع شهادة او       
 .الدعوى
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 الفصل الخامس
 في الرسوم على الطعون في االحكام

يفرض رسم قدره مائتا ريال عن الطعون في االحكام ما عدى الطعن            ) ٢٥(مادة
 .بطلب اعادة النظر فيفرض رسم عليه قدره مائة ريال

قض علـى طالـب     يفرض رسم قدره مائة ريال اذا اشتمل الطعن بالن        ) ٢٦(مادة
 .وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه

اذا قضت محكمة الطعن بارجاع القضية الى المحكمة التي اصـدرت           )٢٧(مادة
 .الحكم فال يفرض عليها اي رسوم جديدة على االرجاع

يفرض رسم قدره عشرة رياالت علـى طلبـات تصـحيح االحكـام             ) ٢٨(مادة
 .وتفسيرها

 الفصل السادس
 في تحصيل الرسوم

يحصل نصف الرسوم النسبية المستحقه في الدعاوى المعلومة القيمـة          ) ٢٩(مادة
 .عند رفع الدعوى ويحصل الباقي بعد الرد على الدعوى بالمنازعة

 الفصل السابع
 في فرض رسوم اضافية لصالح صندوق دعم القضاء وتحديثه

يتمتـع  ) صندوق دعـم القضـاء    (ينشا بوزارة العدل صندوق يسمى      ) ٣٠(مادة
لشخصية االعتبارية ويكون له مجلس ادارة وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا          با

القانون تشكيله وتوضح اهدافه التفصيلية ونظامه االداري والمالي والفني         
 .وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير

يفرض رسم اضافي وفق الجدول  المرفق علـى جميـع الـدعاوى             ) ٣١(مادة
والوثائق المطلوبة من المحكمة والمفروض  عليهـا الرسـوم          والطلبات    

القضائية المنصوص عليها في هذا القانون وتخصـص حصـيلة الرسـم            
االضافي لدعم القضاء ويتم التحصيل من قبل الجهة المختصة بالتحصـيل           

من هذا القانون ويتم توريد حصيلة هـذا الرسـم          ) ٤(المذكورة في المادة  
عم القضاء وتحديثه  المشار اليه فـي المـادة          االضافي لحساب صندوق د   

 .السابقة وذلك في حساب الصندوق لدى البنك الذي يحدده الصندوق 
 الفصل الثامن

 في االعفاءات من الرسوم
يعفى من الرسوم القضائية من ثبت عجزه عن دفعهـا بقـرار مـن              ) ٣٢(مادة

لبه ويحفظ  المحكمة ويجب على طالب االعفاء تقديم المستندات المؤيدة لط        
 .صورة من قرار المحكمة في ملف الدعوى

اذا زالت حالة العجز اثناء النظر في الدعوى او التنفيذ جاز للمحكمـة           ) ٣3(مادة
 .التي نظرت الدعوى ابطال االعفاء وتحصيل الرسوم



 

 ١٦٦

الرسوم القضائية

 الفصل التاسع
 احكام عامــة

او ال يجوز لكتبة المحاكم والموثقين اعفاء ايـة صـورة او ملخـص     ) ٣٤(مادة
استعادة او ترجمة من اي دعوى او حكم او اي دفتر  او من اي ورقة اال                 

 .بعد تحصيل ما يكون مستحقا من الرسوم على القضية
على قلم الكتاب ان يبين على هامش كل حكم اصدرته المحكمة بيـان             ) ٣٥(مادة

بالرسوم المستحقة للخزانة وما حصل وما بقي وان يبين ذلك ايضا علـى             
لب من الصورة وسائر المحررات ويذكر في الحالتين تاريخ         هامش ما يط  

ورقم االيصال المحرر بتحصيل الرسوم بالرقم والحـرف وفـي حالـة            
االعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر باالعفاء  ورقة مع            

 .التوقيع منه في جميع االحوال على هذه التاشيرات
ارات والمنقوالت المتنازع عليها وفقا لما يلي       يتبع في تقدير تقييم العق    ) ٣٦(مادة

في دعاوى قسمة العقار اذا طلب الحكم بقسمة حصة في عقـار مشـترك              
وبيعه عند عدم امكان قسمته اخذ الرسم النسبي على اساس قيمة حصـته             

 .من ثمن العقار كله
واذا طلب الحكم بقسمة حصة شائعة في عقار وفي اثناء سير الـدعوى طلـب               

ليهم كلهم او بعضهم فرز حصتهم ايضا يحسب الرسم على ثمن           المدعى ع 
كل حصة باعتبارها متضمنة لحصته او حصص المدعين واذا كان الباقي           
من العقار حصة شريك واحد اخذ الرسم في هذه الحالة على ثمن العقـار              
كله فاذا كان العقار مشتركا بين شريكين فقط وطلب احدهما القسمة حسب            

 . حصة كل منهماالرسم على اساس
تظل الدعاوى المنظورة امام المحاكم خاضعة مـن حيـث الرسـوم            ) ٣٧(مادة

الحكام القوانين الملغية الى ان يصدر فيها حكـم الموضـوع وبابطـال             
المرافعة او بالبطالن او بعدم القبول او بالترك او بعدم االختصاص كذلك            

طلب اعـادة التنفيـذ     تطبق على اعمال التنفيذ التي بدء فيها على انه اذا           
 .حصل الرسم طبقا الحكام هذا القانون

تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس          ) ٣٨(مادة
 .الوزراء وبناء على عرض الوزير

 .على وزير العدل اصدار القرارات الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون) ٣٩(مادة
ربيـع  /١٣م الصادر بعدن بتـاريخ      ١٩٨١لسنة  )٥(يلغى القانون رقم  ) ٤٠(مادة

م ، كما يلغى اي حكم او نـص         ١٩٨١/يناير/١٩هـ الموافق   ١٤٠١/اول
 .يخالف احكام هذا القرار بقانون

يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صـدره وينشـر فـي الجريـدة        ) ٤١(مادة
 .الرسمية



 

 ١٦٧

الرسوم القضائية

  بصنعاء–صدر برئاسة الجمهورية 
 هـ١٤١١/رمضان/٢٨بتاريخ 
 م١٩٩١/ ابريــل/١٣الموافق

 
 

 علي عبد اهللا صالح/       الفريق  حيدر ابو بكر العطاس
         رئيس مجلس الرئاســة  رئيس مجلس الوزراء



 

 ١٦٨

الرسوم القضائية

 م ١٩٩٩لسنة ) ٢٨(قانون رقم 
 بشان تعديل بعض مواد القرار الجمهوري

 .م الخاص بالرسوم القضائية١٩٩١لسنة )٤٣( بالقانون رقم
 :باسم الشعب

 :رئيس الجمهورية
 .بعد االطالع على الدستور

م الخاص بالرسوم   ١٩٩٩لسنة  )٤٣(وعلى القرار الجمهورية بالقانون رقم    
 .القضائية

 .وبعد موافقة مجلس النواب
 :اصدرنا القانون االتي نصـه

مـن القـرار الجمهـوري      )٣٦،٣١،٢٩،١٥،١٠،٧،٦،٥(تعدل المـواد  ) ١(مادة
ص بالرسوم القضـائي علـى النحـو        م الخا ١٩٩١لسنة)٤٣(بالقانون رقم 

 -:التالي
 الفصل الثاني

 في الرسوم على الدعاوى المدنية والتجارية واالدارية
يفرض رسم ثابت مقداره ثالثمائة ريال على دعاوى المنازعات المدنية          ) ٥(مادة

 .والتجارية واالدارية
 -:لتاليةيكون الرسم الثابت الموضح في المادة السابقة  في الدعاوى ا) ٦(مادة

على المبالغ التي يطلب الحكم بها ان كانت الدعوى بطلب مبلـغ مـن               -١
 .المال

 .على العقار او المنقول المتنازع عليه حين رفع الدعوى -٢
على الشيء المتنازع عليه بالنسبة لدعاوى صحة العقود او ابطالهـا او             -٣

 .فسخها
الريع على مقدار المبالغ المطلوبة حين رفع الدعوى وذلك على دعاوى            -٤

 .و االيجار والثمار
 . في دعاوى طلب الشفعة -٥
 .في دعوى رهن العقار او المنقول -٦
 .في دعوى طلب الوصية او بطالنها او المنازعة فيها -٧
 .في دعوى صحة اشهاد الموقف او بطالنه او المنازعة فيه -٨
 .في دعوى صحة الهبة او بطالنها او المنازعة في استحقاقها -٩
ضرائب والرسـوم الجمركيـة المسـتحقة       في دعاوى المنازعة في ال     -١٠

 .للدولة
 .في دعاوى التعويض -١١



 

 ١٦٩

الرسوم القضائية

اذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة استحق  عليهـا رسـم             ) ٧(مادة
ثابت واحد ، وتضم الطلبات التبعية الى الطلبات االصلية و يشملها رسـم             
ثابت واحد و في حالة تقديم دعاوى اخرى مستقلة يدفع عليها رسم ثابـت              

 .اخر
 -:يفرض  رسم ثابت قدره خمسون رياال في الحاالت االتية)  ١٠(مادة
 .دعوى صحة التوقيع  -١
 .الدعوى بطلب التسليم -٢
 .دعاوى حقوق االمتياز -٣
 .دعاوى التزوير االصلية -٤
 .دعاوى حقوق االرتفاق -٥
 .دعوى وقف قرار الفصل او االعادة للعمل -٦
 .الدعوى بطلب االخالء الذي ال يتضمن فسخ العقد -٧
 .عاوى اثبات الوقائع القانونية كاثبات الجنسية واالعالة والقرابةد -٨
 .دعاوى الغاء القرارات او االجراءات االدارية او الطعن فيهما -٩

 الفصل الرابع
 في رسوم بعض االجراءات والطلبات 
 والشهادات المطلوبة من المحكمة

 :يفرض رسم ثابت قدره خمسون رياال على ما يلي-١) ١٥(مادة
 .عادة الدعوى المستبعدة من جدول المحكمةطلب ا . أ 
طلب تعجيل الدعوى بعد الحكم بانقطاع سير الخصومة او وقفها جـزاءا             .ب 

 .او اتفاقا
 .طلبات االعالن الخاصة باشخاص غير الذين اعلنوا عند رفع الدعوى . ج 
 .طلب ادخال ضامن للخصم في الدعوى . د 
 .طلب اتخاذ اجراء وقتي  او تحفظي  .ه 
 .الحقوقطلبات او امر اداء  .و 
 .طلب ايقاف التنفيذ لحين البت في اعادة النظر .ز 
طلب منع القاصر من االستمرار فـي التجـارة او طلـب السـماح لـه                 . ح 

 .بمزاولتها
 .طلب سحب التفويض من النائب عن القاصر .ط 
 .طلب استالم صك رهن البضائع  .ي 
ويتعدد الرسم بتعدد   ) البروتستو(طلب االعتراض على عدم الدفع والقبول        . ك 

 .ص المقدم بشانهم صك الديناالشخا



 

 ١٧٠

الرسوم القضائية

 .طلب تعيين خبير للكشف على المبيع وتقدير القيمة . ل 
 : تفرض الرسوم التالية بالنسبة الجراءات االفالس-٢
 .عشرون رياال عن الطلب المقدم من الدائن بادخاله بتفليسة المدين  . أ 
 .خمسون رياال عن طلب االفالس المقدم من المدين .ب 
 .فالس  المقدم من الدائنمائه وخمسون ريال عن طلب اال . ج 
 .خمسون رياال عن طلب التخالص او الغاء حكم االفالس. د 
 طلب عزل المدير المؤقت للتفليسة وتعيين بدال عنه او          نخمسون رياال ع  . .ه 

 .ضم اخر 
 .خمسون رياال عن طلب مهلة لسحب طلب االفالس .و 
ستون رياال عن نشر االعالن او تنبيه بالجريدة الرسمية بناء على امـر              .ز 

 .المحكمة
 .عشرون رياال عن طلب الدائن اثبات طلبه . ح 
 .عشرون رياال عن طلب تنفيذ امر حجز او تفتيش او حبس .ط 
 .عشرون رياال عن اعالن الدائن المدين باجتماع او جلسة .ي 

ويحصل رسم ثابت مقداره مائتا ريال  من قيمة الموجودات التـي يقـدر              
مضمونة ديونهم عند اقرار    االمين انها صالحة للتوزيع بين الدائنين غير ال       

التصالح او التسوية التي تتم خارج المحكمة وعند تعيين موظف المحكمة           
امينا بصفته الرسمية على صافي الموجودات التي تحول الى نقـود بعـد             
خصم ما يدفع للدائنين المضـمونة ديـونهم بضـمانات وعلـى صـافي              

ل قيمه بذلك بصفته    الموجودات التي يحولها المدين او االمين الى نقود حا        
امينا في ادارة اموال المدين بمقتضى عقد صلح يحصل الرسـم الثابـت             

 .المقرر بالمادة الخامسة من هذا القانون
 الفصل السادس
 في تحصيل الرسم

يحصل نصف الرسوم الثابتة المستحقه في الدعاوى عند رفع الدعوى          ) ٢٩(مادة
 .ويحصل الباقي بعد الرد على الدعوى بالمنازعة

 الفصل السابع
 في فرض رسوم اضافية لصالح صندوق دعم القضاء وتحديثه

يفرض رسم اضافي على جميع الـدعاوى والطلبـات  والوثـائق            . ا) ٣١(مادة
المطلوبة من المحكمة والمفروض  عليها الرسوم القضـائية المنصـوص           
عليها في هذا القانون وتخصص حصيلة الرسم االضافي لـدعم القضـاء            

) ٤(صيل من قبل الجهة المختصة بالتحصيل المذكور في المـادة         ويتم التح 
من هذا القانون ويتم توريد حصيلة هذا الرسم االضافي لحساب صـندوق            



 

 ١٧١

الرسوم القضائية

دعم القضاء وتحديثه  المشار اليه في المادة السابقة وذلـك فـي حسـاب               
 .الصندوق لدى البنك الذي يحدده مجلس ادارة الصندوق 

فية  علـى الـدعوى والطلبـات والوثـائق          يحدد  مقدار الرسوم االضا    .ب
 :المطلوبة من المحكمة على النحو التالي

 .عشرون  رياال على الدعاوى المدنية والتجارية واالدارية . ١
 .عشرة رياالت على اي طعن من الطعون الدستورية او االنتخابية . ٢
عشرة رياالت على اي دعوى من دعاوى االحوال الشخصية المفروض           . ٣

 .قضائية بموجب احكام هذا القانونعليها الرسوم ال
 .عشرة رياالت على كل اجراء من اجراءات االفالس . ٤
 .عشرة رياالت على كافة الطعون في االحكام . ٥
عشرة رياالت على كافة الطلبات والوثائق المفـروض عليهـا الرسـوم             . ٦

 .القضائية بموجب احكام هذا القانون
 الفصل التاسع
 احكام عامــة

قسمة العقار  اذا طلب الحكم بقسمة حصة فـي عقـار            في دعاوى     )  ٣٦(مادة
مشترك و بيعه  عند عدم امكان  قسمته اخذ الرسم الثابت علـى اسـاس                 
حصته ،وعند طلب الحكم بقسمة حصة شائعة في عقار وفي اثناء سـير             
الدعوى طلب المدعى عليهم كلهم او بعضهم فرز حصتهم ايضا يحسـب            

ة لحصته او حصـص المـدعين        الرسم على كل حصة باعتبارها متضمن     
واذا كان الباقي من العقار حصة شريك واحد اخذ الرسم  في هذه الحالـة               
على العقار كله فاذا كان العاقر مشتركا بين شريكين فقط وطلب احـدهما             

 .القسمة حسب الرسم على اساس حصة كل منهما
 .ليهمن القرار بالقانون المشار ا) ٣٧،٢٠،١٨،٩،٨(تحذف المواد ) ٢(مادة
 .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ٣(مادة

  بصنعاء–صدر برئاسة الجمهورية 
 هـ١٤٢٠/محـرم/٢٩بتاريخ 
 م١٩٩٩/ مايـــــو/١٥الموافق

 
 علي عبد اهللا صالح      
 رئيس الجمهوريـة      



 

 ١٧٢

الرسوم القضائية

 
 
 
 
 
 

ات والوثائق جدول  تحديد مقدار الرسم االضافي على الدعاوى والطلب
 المطلوبة من المحكمة والمخصص حصيلته لصندوق دعم القضاء

 
 

 م
مقدار الرسم 
 االضافي

الدعوى او الطلب او الوثائق المفروض عليها 
 بالرسم االضافي

 ثالثة في المائة% ٣ ١
من قيمة الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى

 .المدنية والتجارية واالدارية معلومة القيمة

 عشرة رياالت ٢
على الدعوى المدنية والتجارية واالدارية الغير

 .قابلة للتقدير القيمي

 عشرة رياالت ٣
على اي طعن من الطعون الدستورية او 

 .االنتخابية

 خمسة رياالت ٤
على اي دعوى من دعاوى االحوال الشخصية 
المفروض عليها الرسوم القضائية بموجب احكام

 .هذا القانون
 .على كل اجراء من اجراءات االفالس ياالتعشرة ر ٥
 .على كافة الطعون في االحكام خمسة رياالت ٦

 خمسة رياالت ٧
على كافة الطلبات والوثائق المفروض  عليها 
 الرسوم القضائية بموجب احكام هذا القانون


