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تقديــم
تعمــل دائــرة القضــاء يف إمــارة أبوظــي بخطــوات حثيثــة علــى
إرساء نظام قضائي مستقل متميز وفعال وتقديم خدمات عدلية عاملية
الجــودة ،وذلــك مــن خالل التمســك بســيادة القانــون لصيانــة الحقوق
والحريات وأمن املجتمع.
وتحقيقــا لهذه الرؤية والرســالة النبيلة ،ارتــأت دائرة القضاء،
منــذ إنشــائها بموجب القانــون رقــم ( )23لســنة  ،2006بطباعة كافة
التشــريعات التــي يحتــاج إليهــا التقاضــي أمــام محاكــم الدائــرة.
وباعتبارها جهة قضائية محلية ،يغدو من الطبيعي أن ينصب االهتمام
علــى القوانني املحلية الصادرة عن املشــرع املحلي يف إمارة أبوظيب .من
ناحيــة أخــرى ،وملــا كانت املــادة ( )121من الدســتور تخول للمشــروع
االتحادي ســلطة التشــريع يف أمور معينة ،وبحيث تلتزم جهات القضاء
املحليــة واالتحاديــة على الســواء بتطبيــق القوانني االتحاديــة الصادرة
طبقــا لهــذه املــادة ،كان مــن الضــروري أن نهتــم أيضــا بطباعــة هذه
التشــريعات .فضــا عــن ذلــك ،وحيــث إن التصديــق علــى االتفاقيات
الدوليــة يجعلهــا بمثابــة القانــون الداخلــي ،ويصبــح مــن الواجب على
كافة السلطات املعنية االلتزام بها والنزول على أحكامها ،كان من
الســائغ أن يمتد االهتمام إلى طباعــة االتفاقيات واملواثيق الدولية التي
قامت الدولة بالتصديق عليها أو االنضمام إليها.
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وهكــذا ،شــرعت دائــرة القضــاء يف طباعــة ونشــر مجموعــة
التشــريعات املحليــة واالتحاديــة واالتفاقيــات الدوليــة الالزمــة للفصل
يف القضايــا املتداولــة أمــام محاكــم الدائــرة .ورغبة يف التيســير على
القــارئ ،وحرصــا علــى ســرعة الوصول إلــى التشــريع املنشــود ،فقد
ارتأينــا أن تصدر املطبوعات يف ثالث سالســل خمتلفة ،وبحيث تنفرد
كل سلسلة منها بتصميم ولون خمتلف.
وبالنظــر ألهميــة أحــكام القضــاء يف فهــم وتفســير نصــوص
القانون ،ثمة سلسلة رابعة بلون خمتلف ،تركز على مبادئ النقض يف
شأن كل موضوع على حدة.
ورغبة يف تيســير العلم بالتشريعات املنظمة لأللعاب الرياضية،
تقــوم الدائــرة بطباعــة وإصدار سلســلة خامســة تحت عنوان «سلســلة
التشريعات الرياضية» ،تتضمن مجموعة التشريعات الدولية والوطنية
ذات الصلة بالرياضة.
وحرصــا علــى إبــراز اهتمــام دولــة اإلمــارات العربيــة املتحدة،
وكفالتهــا لحقوق اإلنســان الــواردة يف االتفاقيات واملواثيــق الدولية،
ارتأت الدائرة تكريس سلســلة خاصة بحقوق اإلنســان ،تعني بتجميع
وتصنيف ونشر االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة يف مجال
حقوق اإلنسان.
ورغبــة يف إلقــاء الضــوء علــى النظــام القانونــي للشــركات
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اململوكــة للحكومــة ،قامت الدائرة بتخصيص سلســلة للشــركات
الحكومية ،مع تصنيف هذه الشــركات حســب مجال نشاطها ،وما
إذا كان النفــط والطاقــة بوجــه عام أو التأمني أو الســياحة أو الزراعة
إلى غير ذلك من مجاالت النشاط.
ويف الختــام ،نأمــل أن يحوز هذا الجهد علــى رضا القارئ ،وأن
يكون ذا فائدة وخدمة للقضاة واملتقاضني ولسائر املشتغلني واملهتمني
بالقانون.
واهلل ولي التوفيق،،،

دائرة الق�ضاء � -أبوظبي
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قانون رقم ( )13ل�سنة 2017

ب�ش�أن الر�سوم الق�ضائية يف �إمارة �أبوظبي
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قانون رقم ( )13ل�سنة 2017

ب�ش�أن الر�سوم الق�ضائية يف �إمارة �أبوظبي
نحن خليفة بن زايد �آل نهيان ،حاكم �أبوظبي.
بعــد االطــاع علــى القانون رقــم ( )1لســنة  1974بإعــادة تنظيم
الجهاز الحكومي يف إمارة أبوظيب وتعديالته.
وعلى القانون رقم ( )2لســنة  1971يف شــأن املجلس االستشاري
الوطني وتعديالته.
وعلى القانون رقم ( )23لسنة  2006بشأن دائرة القضاء يف إمارة
أبوظيب وتعديالته.
وعلى القانون رقم ( )6لســنة  2013بشــأن الرســوم القضائية يف
إمارة أبوظيب.
وعلى القانون رقم ( )1لسنة  2017بشأن النظام املالي لحكومة
أبوظيب .
وبنــاء على ماعرضــه رئيس دائــرة القضاء – أبوظــي  ,وموافقة
املجلس التنفيذي عليه

�أ�صدرنا القانون الآتي:
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الف�صل الأول
�أحكام عامة

مادة()1
�أهداف القانون
يهدف هذا القانون �إىل ماي�أتي:
.1تعزيز تنافسية االقتصاد يف اإلمارة.
.2منــع إســاءة إســتعمال حــق التقاضــي مــن خــال الحيلولــة دون رفــع
دعاوي كيدية  ،وبحيث ال يلجأ إلى ســلوك ســبيل التقاضي ســوى
األشخاص املضرورين فعال وواقعا.
.3تشــجيع الســبل الودية لفض النزاعات  ،وإبقاء باب التصالح مفتوحا
أمــام املتقاضــن وتشــجيعهم علــى ذلــك من خــال النــص على حق
املدعي أو الطاعن يف اســترداد نصف الرســم إذا ترك الخصومة أو
تصالح مع خصمه.
.4تشجيع سلوك سبيل التنفيذ الطوعي لألحكام  ،بدال من رفع دعاوى
تنفيذيــة أمــام قاضي التنفيذ  ،وذلك من خالل النص على اســترداد
الرســم كامــا يف حالة وقــف التنفيذ قبــل البــدء يف إجراءاته بناء
على طلب ذوي الشأن.
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مادة ()2
يســري هــذا القانــون علــى كافــة الدعــاوى والطعــون والطلبــات لدى
املحاكــم والنيابات واللجان القضائية بدائرة القضاء يف إمارة أبوظيب
ومعامالت الكاتب العدل والتوثيق التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به.

مادة ()3
مع مراعاة األحكام الخاصة برسوم الدعاوى الجزائية الواردة يف هذا
القانون  ،ال يقبل قيد أي دعوى أو طعن أو طلب إال بعد اســتيفاء الرســم
املســتحق كامــا مالم يكن قد صدر قرار باإلعفاء أو تأجيل الرســم
كليــا أو جزئيــا ،ويفصــل رئيس املحكمــة املختصــة يف املنازعة حول
قيمــة الرســم بقرار نهائي غيــر قابل للطعن  ،وتحكــم املحكمة بعدم
قبول الدعوى إذا لم تسدد الرسوم املقررة واملحدد لها أجل للسداد.

مادة ()4
يدخل يف تقدير الرســم مايكون مســتحقا عند رفع الدعوى من أرباح
وفوائــد وتضمينات وريــع ومصروفات وغير ذلك مــن امللحقات املقدرة
القيمة.
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مادة ()5
تحتســب الرســوم وفــق طلبــات الخصــوم عند رفــع الدعــوى  ،ويكون
التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية .

مادة ()6
إذا كان املدعى به مبلغا من املال بغير عملة الدولة ،تقدر قيمة الدعوى
بما يعادل ذلك املبلغ من عملة الدولة عند تاريخ رفع الدعوى.

مادة ()7
تعتبــر كســور الدرهم يف حســاب الرســوم املســتحقة درهمــا كامال
وتستوفى على هذا األساس.

مادة ()8
ُتحصــل من طالب اإلعالن جميع الرســوم واملصاريــف املقررة لإلعالن
يف الدولة وخارجها.
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مادة ()9
مــع عــدم اإلخالل بنص املــادة ( )5من هذا القانون  ،ال تســتوفى رســوم
جديــدة إذا قضي يف اإلســتئناف أو الطعن بالنقــض بإعادة القضية إلى
املحكمة التي أصدرت الحكم املطعون فيه .

مادة ()10
تســتوفى الرسوم على الدعاوى والطعون والطلبات املنصوص عليها يف
هذا القانون بذات الفئات املحددة فيه ،ســواء تم تقديم الطلب يدويا أو
الكترونيا.

مادة ()11
يحــدد مقابل الخدمــات اإللكترونية اإلضافية التــي تقدمها محاكم
ونيابــات دائــرة القضــاء – أبوظــي بقرار يصــدره رئيس الدائــرة أو من
يفوضه على أال تجاوز ( )10000عشرة آالف درهم.
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مادة ()12
يجوز اســتيفاء الرســوم املنصوص عليهــا يف هذا القانــون بطرق الدفع
اإللكترونــي وذلك وفق القواعد التــي يصدرها رئيس دائرة القضاء –

أبوظيب أو من يفوضه.

مادة ()13
تسدد جميع الرسوم املقررة يف هذا القانون إلى دائرة القضاء – أبوظيب
 ،وتؤول إلى دائرة املالية .

الف�صل الثاين
قواعد تقدير قيمة الدعوى

مادة ()14
يف الدعاوي املعلومة القيمة يتم احتساب الرسم وفق القواعد اآلتية :
.1إذا تضمنــت الدعــوى طلبات ناشــئة عن ســبب قانونــي واحد  ،قدرت
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باعتبــار قيمتهــا جملــة  ،أمــا إذا كانت ناشــئة عن أســباب قانونية
خمتلفة  ،فتقدر باعتبار قيمة كل منها على حدة .
.2إذا اشــتملت الدعــوى علــى طلــب أصلــي وطلــب احتياطــي أو تبعي ،

يفرض الرسم األكبر على أي من الطلبني  ،أما الطلبات اإلضافية
فتضم إلى الطلب األصلي  ،ويفرض الرسم على مجموعها .
.3يفــرض رســم مســتقل علــى الطلبــات العارضــة  ،ودعــاوي الضمــان
الفرعية التي تقدم يف الدعوي األصلية .
.4يفــرض رســم مســتقل علــى طلبــات الخصــم املتدخــل هجوميــا  ،أما
الخصــم املتدخــل انضماميــا فال يفرض علية رســم اضــايف  ،ويلزم
بوفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد تم الوفاء به .
.5يفرض رســم ثابت على طلبات اإلدخال قدرة ( )500خمســمائة درهم
سواء قدمت من املدعي أو املدعي علية  ،أما اإلدخال الذي يتم بأمر
من املحكمة من تلقاء نفسها فال يفرض علية اي رسم .

مادة ()15
إذا اجتمعــت يف الدعــوى الواحــدة طلبــات معلومــة القيمــة وأخرى غير
معلومــة القيمــة أخــذ الرســم علــى كل منهــا  ،وإذا اشــتملت الدعــوى
علــى طلبــات جميعها غيــر مقدرة القيمة  ،أخذ الرســم علــى كل منها
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على حدة  ،ويســتحق رســم واحــد يف الحالتني املذكورتــن إذا كانت
الطلبات مرتبطة ارتباطا ال يقبل التجزئة .

مادة ()16
يقدر الرسم يف الدعاوى التالية على النحو اآلتي :
.1الدعــاوى املتعلقــة بملكية عقــار أو منقول تقدر قيمتهــا بقيمة كل
منهمــا التي يوضحهــا الطالب عند رفع الدعوى  ،وتســتوفى رســوم
إضافيــة متى كشــف الحــال أن القيمــة الفعليــة تزيد علــى القيمة
املقدرة .
.2الدعاوى املتعلقة بعقود املقايضة على أساس قيمة أكبر البدلني .
.3الدعــاوى املتعلقــة بصحــة العقود أو إبطالها أو فســخها على أســاس
القيمــة الكلية للعقــد  ،أو القيمة املتنازع عليهــا إذا حددها املدعي
 ،وإذا كانــت الدعوى تتعلــق بصحة العقود املســتمرة أو إبطالها أو
فســخها  ،كان التقديــر باعتبــار مجمــوع املقابــل النقــدي عن مدة
العقــد كلهــا  ،فــإذا كان العقــد املذكــور قــد نفذ يف جــزء منه ،

قدرت دعوى فسخه باعتبار املدة الباقية .
.4الدعــاوي املتعلقــة باملنازعات اإليجارية تحســب وفقا للبدل الســنوي
للمأجور  ،مع مراعاة آلية احتســاب الرســم أدناه  ،واحتساب الرسم
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األكبر عند تعدد الطلبات على النحو التالي :
ا.طلب الفســخ أو اإلخالء أو التمكني من العني املؤجرة وفقا لبدل
املدة الواردة بالعقد أو املتبقي منها بحسب األحوال .
ب.طلب ســداد األجرة وفقا للرسم النسيب املحدد يف املادة ( )28من
هذا القانون .
ج.طلب تجديد العقد وفقا للبدل املحدد يف املدة اإليجارية السابقة .
.5الدعــاوي املتعلقــة بطلب الريــع واألرباح والفوائد على أســاس القيمة
املطالــب بهــا حتــي تاريــخ رفع الدعــوى  ،ويســتكمل الرســم الذي
استحق بعد الحكم من تاريخ رفع الدعوى حتي صدوره قبل منحه
الصيغة التنفيذية  ،كما يســتكمل يف مرحلة تنفيذ الحكم حتي
تمام التنفيذ.
.6الدعــاوي املتعلقــة برهن العقار أو املنقول  ،أو بأي حق عيني تبعي يرد
عليهمــا بالديون على أســاس قيمة العقار أو املنقــول محل الرهن أو
الحق أيهما أقل .
.7الدعاوى املتعلقة بطلب الشفعة على أساس القيمة املطلوب األخذ بها
.
.8الدعاوى املتعلقة بفرز حصة يف عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان
قسمته على أساس قيمة الحصة .
.9الدعاوي املتعلقة بحل الشــركة وتعيني مصف لها على أســاس قيمة
رأس مال الشركة وقت رفع الدعوى.
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.10الدعــاوى املتعلقة بترتيب اإليراد الســنوي على أســاس قيمة اإليراد
الســنوي املطلــوب الحكــم به مضروبــا يف ( )20عشــرين إذا كان
مــدى الحيــاه  ،ويف عدد الســنني إذا كان مؤقتا بما ال يجاوز عشــر
سنوات .
.11يســتوفى من مقدم الدعوى املتقابلة أو دعوى الرجوع بالحق املدعى
به على شــخص ليس طرفا يف الدعوى رســم مســتقل تحســب وفقا
للقواعد املنصوص عليها يف هذا القانون .

الف�صل الثالث
قواعد حت�صيل الر�سوم واملعار�ضة فيها

مادة ()17
إذا تبني للمحكمة املختصة أثناء ســير الدعوى أن الرسوم املدفوعة ال
تتناسب مع الطلبات الختامية أو أنها كانت أقل من الرسوم املستحقة
أو أنهــا اســتوفيت خالفا ألحكام هــذا القانون فعليهــا أن تصدر أمرا
بتكليــف املعني بأداء فرق الرســم خــال املدة التــي تحددها ويف حال
عدم قيامة بذلك تقضي بعدم القبول.
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مادة ()18
.1بعــد صــدور حكم نهائــي يف الدعوى  ،يقــوم مكتــب إدارة الدعوى
بتســوية مانقص من الرســوم  ،ويحيلها إلى الجهة املختصة من أجل
استيفائها.
.2إذا تبــن أنــه قضى بمبلــغ أكثر من املدفــوع عنه رســوم الدعوي  ،ال
تسلم الصورة التنفيذية للمحكوم له إال بعد سداد فرق الرسم .
.3تصبح الرســوم التزاما على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات
الدعــوى وتتــم تســويتها علــى هذا األســاس بعد أن يصبــح الحكم
نهائيا ويتحمل املحكوم عليهم على وجه التضامن هذه الرسوم.

مادة ()19
.1يؤشــر مكتــب إدارة الدعــوى علــى الصــورة التنفيذيــة مــن الحكم
بالرســوم املستحقة بعد تســويتها لتكون تحت نظر قاضي التنفيذ
إذا باشــر تنفيــذ الحكــم  ،وتعتبــر هذه التأشــيرة بعــد توقيعها من
رئيــس املحكمــة أو القاضــي املختص حســب األحــوال بمثابة أمر
تقدير للرسوم  ،ويتم إعالنها مع إعالن الصورة التنفيذية للحكم .
.2إذا لــم يتقــدم الخصم لطلب الصــوره التنفيذية خالل عشــرة أيام من
صــدور الحكم يتولى مكتب إدارة الدعوى تســوية الرســوم طبقا
لقواعد التقدير واستصدار أمر بها من رئيس املحكمة أو القاضي
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املختص حســب األحوال ويعلن األمر للملزم به  ،وترســل نســخة منه
إلــى إدارة قضايــا الحكومة التخاذ اإلجــراءات الالزمة لتحصيلها
بواسطة إدارة التنفيذ.

مادة ()20
.1يجوز لصاحب الشــأن أن يعارض يف مقدار الرسوم الصادر بها األمر
املشــار إليه يف املادة الســابقة وتحصل املعارضــة بتقرير يف مكتب
إدارة الدعــوي خــال الخمســة عشــر يومــا التاليــة لتاريــخ اإلعالن
ويحــدد مكتب إدارة الدعوي يف ذات التقرير اليوم الذي تنظر فيه
املعارضة.
.2تقدم املعارضة إلى املحكمة التي أصدر رئيســها أمر التقدير أو إلى
القاضي حســب األحوال  ،ويصدر الحكم فيها بعد ســماع مكتب
إدارة الدعــوى واملعــارض إذا حضــر  ،ويكون الحكــم الصادر يف
املعارضــة يف الرســوم القضائية نهائيــا إذا لم تتجاوز قيمة الرســوم
املحكــوم بها يف املعارضــة ( )1000ألف درهم  ،ويجوز اإلســتئناف
فيما جاوز ذلك خالل خمسةعشــر يومــا من تاريخ إعالنة  ،ويكون
الحكم الصادر عن محكمة االستئناف نهائيا.
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مادة ()21
إذا تبني عند طلب قيد التنفيذ أو الســير يف إجراءاتة أن الرسوم املؤشر
بهــا على الصورة التنفيذية غيــر موقعه من رئيس املحكمة أو القاضي
حسب األحوال  ،يعاد إرسال الصورة التنفيذية إلى الجهه التي أصدرتها
لتوقيعها وفقا ألحكام املادة ( )19من هذا القانون .

الف�صل الرابع
ت�أجيل الر�سوم �أو الإعفاء منها

مادة ()22
.1يجوز لرئيس املحمة املختصة أو من يفوضه  ،تأجيل ســداد الرســم أو
جزء منه  ،ملدة محددة  ،وذلك بقرار مســبب يف ضوء الضوابط التي
يصدر بتحديدها قرار من رئيس دائرة القضاء – ابوظيب.
.2يجــوز للجنة مكونة من رئيس املحكمــة املختصة وأقدم قاض فيها
ورئيس مكتب إدارة الدعوى املختص  ،اإلعفاء من الرسم كليا أو
جزئيا  ،وذلك وفقا للمحددات التالية :
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ا.يقــدم ذو الشــأن طلبا إلى اللجنــة يبني فيه األســباب املبررة لطلبه
مرفقا باملستندات املؤيدة .
ب.للجنــة أن تجــري التحقيقــات الالزمــة بنفســها أو بواســطة مــن
تفوضه لذلك وأن تستمع إلى مقدم الطلب إذا وجدت ضرورة.
ج.تفصل اللجنة يف الطلب ضمن مهلة خمســة عشر يوما من تقديمة
وتصدر قرارا بالقبول أو الرفض مع بيان األسباب.
د.اليستفيد من اإلعفاء من حل محل املعفى يف الدعوى إال إذا صدر
قرار بإعفائه  ،كما ال يســتفيد منــه الخصم املحكوم عليه يف
الدعوى.
هـ.ينقضــى اإلعفــاء إذا ثبتــت قدرة مقــدم الطلب على دفع الرســوم
أثناء نظر الدعوى.
.3يجوز ملدير إدارة التنفيذ أو من يفوضه تأجيل ســداد الرســوم املتعلقة
بالتنفيــذ أو جزء منها بذات الشــروط املشــار إليهــا يف البند ( )1من
هذه املادة  ،كما يجوز للجنة مشكلة من مدير إدارة التنفيذ وأقدم
قاض ورئيس قســم فيهــا  ،اإلعفاء من هذه الرســوم كليا أو جزئيا
وفق األحكام الواردة يف البند ( )2من هذه املادة .
.4يجــوز للنائــب العــام أو مــن يفوضــه تأجيــل ســداد الرســوم املتعلقــة
بالدعاوي الجزائية أو جزء منها  ،كما يجوز بقرار من النائب العام
اإلعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا.
.5ال يجــوز الطعن يف القــرارات الصادرة يف البنود ( )1و ( )2و ( )3و ()4
من هذه املادة .
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مادة ()23
ال يفرض رسم على ما يأتي :
.1مايودعه أمني التفليسة من أموال حصلها لحسابها .
.2مايودعه املزايدون من ثمن العقار  ،بإســتثناء ماورد يف املادة ( )57من
هذا القانون .
 .3مايحصله مأمور التنفيذ تنفيذا لألحكام على ذمة مستحقيها .
.4ماتودعــه الجهــات واملؤسســات العامــة االتحاديــة واملحليــة والجهات
األخرى  ،على أن تكون معفاة من الرسوم وفقا للتشريعات السارية .

مادة ()24
.1تعفى من الرسوم القضائية يف جميع مراحل الدعوى والتنفيذ :
ا.الدعــاوى والطعــون والطلبات – بما يف ذلك اإلجراءات املتعلقة بها
واملترتبــة عليهــا – التي ترفعهــا أو تقدمها الجهات واملؤسســات
العامــة اإلتحاديــة واملحليــة والجهــات األخري  ،علــى أن تكون
معفاه من الرسوم وفقا للتشريعات السارية .
ب.الدعاوى والطعون والطلبات واإلجراءات املتعلقة بها التي يرفعها
العمــال وخــدم املنــازل ومــن يف حكمهــم أو املســتحقني عنهــم
للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عالقات العمل.
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ج.الدعــاوى التــي يرفعهــا املعاقون يف إطــار تنفيذ أحــكام القانون
االتحادى رقم ( )29لسنة  2006يف شأن حقوق املعاقني
د.األوامر والدعاوى والطعون والطلبات واإلجراءات املتعلقة بالنفقة
ومايرتبط بها  ،كاملتعة ومؤخر الصداق واجرة الخادمة وغيرها
متي كانت مرفوعة من قبل طالب النفقة.
هـــ .الدعــاوى والطعون والطلبــات واإلجراءات املتعلقــة بطلب إلغاء
القرارات اإلدارية.
و.طلب تحقيق الوفاة أو الوراثة.
.2يشــمل اإلعفــاء رســوم الصــور والشــهادات واألحكام واملســتندات
وســائر األوراق األخرى واملصاريف التي يتحملها الخصوم يف جميع
مراحل الدعوى والتنفيذ.
.3إذا حكــم يف الدعوى بإلــزام الخصوم بالرســوم واملصاريف تحصل
منهم على أساس ما حكم به
.4يعفى من التأمني من يعفى من الرسوم القضائية.
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الف�صل اخلام�س
حاالت رد الر�سوم

مادة ()25
يرد الرسم كامال يف الحاالت اآلتية :
.1طلب تفسير حكم إذا قضي بإجابته.
.2دعــوى رد القضــاة أو الخبــراء املعينــن بمعرفــة املحكمــة إذا قضي
بالرد.
.3حكم رسو املزاد يف حالة إلغائه.
.4وقف التنفيذ قبل البدء يف إجراءاته بناء على طلب ذوي الشأن.
.5إغفال الطلبات إذا قضي بإجابتها.
.6طلب تصحيح خطأ مادي إذا قضي بإجابتة.

مادة ()26
يرد نصف رسم الدعاوى والطعون إذا انتهى النزاع صلحا بني الطرفني
أو إذا تــرك املدعــى أو الطاعن الخصومة قبل صــدور حكم قطعي يف
مسألة فرعية أو حكم صادر قبل الفصل يف املوضوع.
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مادة ()27
ال يســمع طلب اســترداد الرســوم ومبلغ التأمــن التي يحق اســتردادها
بمقتضــي أحــكام هذا القانــون بمضي ســنة من تاريخ نشــأة الحق يف
استردادها  ،وتؤول مبالغ التأمني لصالح الخزانة .

الف�صل ال�ساد�س
ر�سوم الدعاوى والطلبات والطعون

املطلب الأول
الر�سم املقرر للدعاوي املعلومة القيمة

مادة ()28
يفــرض على الدعــاوى معلومة القيمة  ،وطلبات اســتصدار أوامر األداء
 ،رســم نســي قــدره ( )5%مــن قيمة الدعــوى أو الطلب  ،علــى أن ال يقل
الرسم عن ( )100مائة درهم  ،وال يزيد عن ( )40000أربعني ألف درهم.
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املطلب الثاين
الر�سوم املقررة للدعاوي غري معلومة القيمة

الفرع الأول
الدعاوى املدنية

مادة ()29
.1يفرض على الدعاوى غير معلومة القيمة رسم ثابت وفق ما يأتي :
ا )300(.ثالثمائــة درهــم علــى املنازعــات التــي تطرح أمــام القضاء
املستعجل .
ب )1500(.ألف وخمسمائة درهم على الدعاوى الجزئية.
ج )4000(.أربعة آالف درهم على الدعاوى الكلية.
د .تســتوفى بقية الرســم وفق املادة ( )28من هذا القانون بعد صدور
حكم نهائي يف الدعوى.
.2يفرض رسم قدرة ( )300ثالثمائة درهم على الدعاوى اآلتية :
ا.دعوى إثبات اإلعسار املدني.
ب.دعوى تسليم مستندات أو أوراق ثبوتية إذا اقتصرت على هذا الطلب.
.3يفــرض رســم قــدرة ( )1000ألف درهم علــى دعاوى إعــادة الهيكله
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املالية ودعاوى إشــهار اإلفالس أو طلب الصلح الواقي منه  ،ويشمل
هذا الرســم اإلجراءات القضائية حتى إنتهاء التفليســة أو إجراءات
الصلح الواقي من اإلفالس  ،وال يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف
النشر يف الصحف واللصق عن حكم اإلفالس واإلجراءات األخرى
يف التفليسة.

الفرع الثاين
دعاوى الأحوال ال�شخ�صية

مادة ()30
يفــرض رســم ثابــت قــدره ( )50خمســون درهما علــى دعــاوى األحوال
الشــخصية  ،ويتعدد الرسم بتعدد الطلبات الواردة يف الدعوى  ،على أال
يزيد على ( )500خمسمائة درهم.
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الف�صل ال�سابع
ر�سوم الطعن على الأحكام والقرارات

املطلب الأول
ر�سوم اال�ستئناف

الفرع الأول
اال�ستئنافات املدنية

مادة ()31
.1تحتســب قيمــة رســم الطعن باالســتئناف على أســاس القيمــة الثابتة
بالحكــم املســتأنف  ،إال إذا حــدد املســتأنف القيمــة املرفــوع عنها
الطعن.
.2يفرض على اســتئناف األحكام الصادرة يف الدعاوى معلومة القيمة
رسم نسيب طبقا للمبني يف املادة ( )28من هذا القانون  ،وال يجوز أن
يزيد الرسم على ( )10000عشرة آالف درهم.
.3ويفــرض على الدعاوى املســتأنفة غير مقدرة القيمة رســم ثابت على
النحو اآلتي :
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ا )500(.خمســمائة درهــم علــى اســتئناف األحــكام الصــادرة يف
األمور املستعجلة.
ب )2000(.ألفا درهم على االستئنافات األخرى.
ج.يخفض الرسم إلى النصف يف جميع الدعاوى ،إذا كان الحكم
املستأنف يف مسألة فرعية.

مادة ()32
يجب على الطاعن  ،يف حالة الطعن باالســتئناف يف األحوال املنصوص
عليهــا يف املــادة ( )158مكــررا من قانــون اإلجراءات املدنيــة  ،أن يودع
خزانة املحكمة تأمينا قدره ( )2000ألفا درهم  ،ويصادر مبلغ التأمني
إذا حكــم بعــدم جــواز االســتئناف  ،ويــرد إليــه هــذا املبلــغ إذا حكم
لصالحــه  ،فإذا تعدد الطاعنون بصحيفــة واحدة يكتفي بإيداع تأمني
واحد منهم ولو اختلفت أسباب الطعن.

مادة ()33
يفرض رسم ثابت قدره ( )500خمسمائة درهم على استئناف األحكام
أو القرارات أو األوامر الصادرة من قاضي التنفيذ.
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الفرع الثاين
ا�ستئنافات الأحوال ال�شخ�صية

مادة ()34
يفرض رسم ثابت قدره ( )100مائة درهم على الطعن باالستئناف.

مادة ()35
يفرض رســم ثابت قدره ( )50خمســون درهما على الطعن باالســتئناف
علــى كافة القرارات واألحكام التي يجــوز الطعن فيها الصادرة قبل
الفصل يف املوضوع.
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املطلب الثاين
ر�سوم النق�ض

الفرع الأول
الطعون املدنية

مادة()36
يفرض رسم ثابت قدره ( )2000ألفا درهم على الطعن بالنقض.

مادة()37
يفــرض رســم ثابــت قــدرة ( )1000ألــف درهــم علــى طلب وقــف تنفيذ
الحكم املطعون فيه.
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مادة ()38
يجــب علــى الطاعــن أن يــودع خزانه املحكمــة عند أداء الرســم املقرر
للطعــن مبلغــا قــدره ( )3000ثالثــة آالف درهــم علــى ســبيل التأمــن ،
ويصــادر مبلغ التأمــن إذا حكم برفض الطعن أو بعــدم قبوله أو بعدم
جــوازه ،ويرد إليه هــذا املبلغ إذا حكم لصالحه  ،فــإذا تعدد الطاعنون
بصحيفة واحدة يكتفي بإيداع تأمني واحد منهم.

الفرع الثاين
طعون الأحوال ال�شخ�صية

مادة ()39
يفرض رسم ثابت قدره ( )500خمسمائة درهم على الطعن بالنقض

مادة ()40
يفرض رسم ثابت قدرة ( )100مائة درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم
املطعون فيه.
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مادة ()41
يجــب علــى الطاعــن أن يــودع خزانة املحكمــة عند أداء الرســم املقرر
للطعن ( )1000ألف درهم على ســبيل التأمــن  ،ويرد إليه هذا املبلغ إذا
حكم لصالحــه  ،وإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفي بإيداع
تأمني واحد منهم.

املطلب الثالث
ر�سوم التما�س �إعادة النظر

الفرع الأول
التما�س �إعادة النظر – املدين

مادة ()42
يفرض رســم ثابت قدره ( )1000ألف درهــم على الطعن بالتماس إعادة
النظر.
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مادة ()43
يفــرض رســم ثابــت قــدره ( )200مائتــا درهــم علــى طلــب وقــف تنفيذ
الحكم امللتمس إعادة النظر فيه.

مادة ()44
يجــب علــى الطاعــن أن يــودع خزانة املحكمــة عند أداء الرســم املقرر
للطعن مبلغا قدره ( )500خمســمائة درهم علي ســبيل التأمني ،ويصادر
مبلــغ التأمــن إذا حكم برفض الطعــن أو بعدم قبولــة أو بعدم جوازة ،
ويرد إليه هذا املبلغ إذا حكم لصالحه  ،وإذا تعدد الطاعنون بصحيفة
واحدة يكتفي بإيداع تأمني واحد منهم.

الفرع الثاين
التما�س �إعادة النظر – الأحوال ال�شخ�صية

مادة ()45
يفــرض رســم ثابــت قــدره ( )300ثالثمائة درهــم على الطعــن بالتماس
إعادة النظر.
- 39 -

مادة ()46
يفرض رسم ثابت قدرة ( )100مائة درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم
امللتمس إعادة النظر فيه.

مادة ()47
يجب على الطاعن أن يودع خزانة املحكمة مع عريضة االلتماس ()500
خمســمائة درهم على ســبيل التأمني  ،ويصادر مبلغ التأمني إذا حكم
برفــض االلتماس أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه  ،ويرد إليه هذا املبلغ إذا
حكم لصالحــه  ،وإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفي بإيداع
تأمني واحد منهم.
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الف�صل الثامن
ر�سوم الدعاوى اجلزائية

مادة ()48
فيمــا عدا القضايا الخاصة باألحداث ُيفرض رســم ثابت على القضايا
الجزائية التي تقدم للمحاكم بالفئات اآلتية:
ا )25(.درهما على قضايا املخالفات واستئنافاتها  ،واملعارضة فيها.
ب )50(.درهما على قضايا الجنح واستئنافاتها  ،واملعارضة فيها.
ج )100(.درهــم علــى قضايــا الجنايــات وإعــادة اإلجــراءات فيهــا
واستئنافاتها.
د )200(.درهم على قضايا النقض والتماس إعادة النظر.
هـ )200(.درهم على قضايا رد االعتبار.
و.تكــون العبــرة يف تكييــف الدعوى بأنهــا جناية أو جنحــة بالوصف
الذي تنتهي إليه املحكمة التي نظرت الدعوى .

مادة ()49
تستحق الرسوم املبينة يف املادة السابقة عند الحكم بإدانة املتهم وتأمر
املحكمة يف حكمها بإلزام املحكوم عليه بأداء الرسم املستحق ،أما
قضايا رد االعتبار فتدفع رسومها مقدما.
- 41 -

مادة ()50
ال يتعدد الرسم بتعدد االتهامات.

مادة ()51
تستحق الرسوم املقررة على املعارضة أواالستئناف أو النقض ولو تنازل
املتهم عنها .

مادة ()52
تســتحق علــى طلبات الشــهادات والصــور املتعلقــة بالقضايــا الجزائية
الرسوم التالية :
 )10(.1عشــرة دراهــم عن طلب شــهادة عن ســير الدعــوى أو أي إجراء
فيها.
 )10(.2عشرة دراهم عن طلب الخصوم صورة رسمية عن الحكم.
 )50(.3خمســون درهمــا عــن طلــب غيــر الخصــوم صــورة رســمية مــن
الحكم.
 )2(.4درهمــان عــن طلب أية صورة ضوئيــة أو إلكترونية غير مصدقة
من أوراق الدعوى.
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 )5(.5خمســة دراهــم عن طلب أية صور طبــق األصل من ورقة من أوراق
الدعوى.

مادة ()53
تحصــل الرســوم واملصاريف والغرامــات املحكوم بها علــى املتهم مما
يكــون قــد أودع بالخزنــة مــن مبالــغ بصفــة ضمــان لإلفــراج مؤقتا أو
كفاالت أو مبالغ أخرى تخص املحكوم علية .

الف�صل التا�سع
ر�سوم الدعاوى املدنية املرفوعة بالتبعية للدعاوى
اجلزائية

مادة ()54
تطبــق أحــكام هــذا القانــون علــى الدعــاوى املدنيــة التــي ترفــع إلــى
املحاكم الجزائية مع مراعاة ما يأتي :
�أوال  :يلزم املدعي بالحقوق املدنية بأداء الرسم املستحق وفقا للقواعد
الواردة يف هذا القانون .
ثانيا  :ال تســتوفى رسوم جديدة إذا أحيل االدعاء املدني إلى املحكمة
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املدنيــة املختصــة  ،أو قضــي بعدم قبول الســير يف الدعــوى املدنية أمام
املحاكم الجزائية .
ثالثا  :إذا كان طعن املتهم باملعارضة أو االســتئناف أو النقض قاصرا
علــى الحكــم الصــادر يف الدعوى املدنيــة  ،تحصل منه الرســوم طبقا
ألحكام الرسوم املدنية الواردة يف الفصل الثاني من هذا القانون .

الف�صل العا�شر
ر�سوم التنفيذ

املطلب الأول
التنفيذ املدين

مادة ()55
.1يفــرض على طلبات التنفيذ املعلومة القيمة  ،رســم نســي قدره ()2%

مــن القيمة املبينة بالســند التنفيذي متضمنة الرســوم واملصاريف ،

علــى أن ال يقل الرســم عــن ( )100مائة درهــم  ،وال يزيد عن ()3000
ثالثة آالف درهم .
.2يفــرض علــى الطلبات التنفيذيــة غير معلومة القيمة رســم ثابت قدرة
( )300ثالثمائة درهم.
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مادة ()56
يفــرض رســم ثابت علــى اإلجــراءات التنفيذيــة واإلشــكاالت الوقتية
واملوضوعية  ،وفقا ملا يأتي :
.1االعتراض على قرار إشراك طرف آخر يف التنفيذ مبلغ وقدرة ()200
مائتا درهم.
.2االعتــراض علــى قائمــة التوزيعات التــي يضعها قاضــي التنفيذ مبلغ
قدره ( )500خمسمائة درهم.
.3إشــكاالت التنفيذ التي يكون املستشــكل ألجله فيهــا غير معلوم
القيمة مبلغ ( )300ثالثمائة درهم.
.4إشــكاالت التنفيذ التي ال تجاوز قيمة املال املستشــكل ألجله فيها
( )200000مائتي ألف درهم مبلغ ( )300ثالثمائة درهم.
ويكون الرســم بنســبة ( )1%من قيمة املال املستشكل ألجله فيما زاد
على ذلك  ،على أال يتجاوز ( )3000ثالثة آالف درهم.

مادة ()57
يفرض على املشتري رسم نسيب مقداره ( )3%على الثمن الذي يرسو به
املزاد يف بيع العقارات ســواء كانت اإلجراءات جبرية أو اختيارية على
أال يزيد الحد األقصى على ( )10000عشرة آالف درهم.
ويفــرض رســم على الوجه املتقــدم على طلب إعادة البيــع باملزاد العلني
على ذمة الراسي عليه املزاد األول حال نكوله عن إتمام البيع.
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املطلب الثاين
تنفيذ الأحوال ال�شخ�صية

مادة ()58
يفرض رسم ثابت قدرة ( )200مائتا درهم على تنفيذ األحكام.

مادة ()59
يفرض رسم ثابت قدره ( )300ثالثمائة درهم على إشكالت التنفيذ.

الف�صل احلادي ع�شر
جدول الر�سوم

مادة ()60
ُيحصــل عــن الدعــاوى والطعون والطلبــات الوارد ذكرهــا يف الجدول
التالي الرسم املحدد أمام كل منها :
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م

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

الر�سوم  /بالدرهم
املدين

الأحوال
ال�شخ�صية

1

دعوى رد القضاة (إذا رفعت يف
أية مرحلة من مراحل الدعوى)

7500

7500

2

دعوى تعيني املحكمني أو
عزلهم.

750

-

3

طلب رد الخبراء أو املحكمني
(إذا قدم يف أية مرحلة من مراحل
الدعوى)

1500

-

4

طلب ندب خبير (سواء قدم
مستقال أو يف الدعوى)

750

-

5

طلب عرض أو إيداع النقود أو
السندات املالية أو املنقوالت أو
املجوهرات أو املفاتيح أو غيرها.

200

-

6

طلب اإلذن ببيع املال واملنقول
املرهون.

 % 2من
قيمة املال
بحد أقصي

-

10000
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7

اإلعتراض على بيع املحل
التجاري

1500

-

8

دعوى صحة الحجز (إذا رفعت
استقالال عن دعوى ثبوت الحق)

300

-

9

طلب األمر بالحجز التحفظي
على العقار أو السفن والطائرات
وما يف حكمها (قبل رفع دعوى
الحق أو أثنائها)

7500

-

10

طلب األمر بالحجز التحفظي
على املنقول (قبل رفع دعوى
الحق أو أثنائها)

750

-

11

طلب نقل الحجز على غير
األشياء املحجوز عليها.

200

-

12

طلب قصر الحجز على أشياء
معينة.

150

-

13

طلب استبدال الحارس على
األموال املحجوز عليها.

100

-

14

التظلم من أمر الحجز التحفظي.

300

-
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15

طلب شهادة بعدم وجود حجز
على وثيقة أو جواز السفر

50

-

16

طلب شهادة بعدم وجود أحكام
أو قضايا صادرة على مقدم
الطلب

50

50

17

طلب تعيني قيم أو وصى أو
وكيل قضائي أو عزله أو
إستبداله أو محاسبته.

-

150

18

طلب االنتقال لوضع األختام على
أموال التركه وجردها

-

500

19

طلب فتح ملف تركه.

-

150

20

طلب الفصل يف أحد عناصر
التركه (يتعدد الرسم بتعدد
عناصر التركه املطلوب الفصل
فيها  ،على أال يزيد الرسم على
( )2000ألفي درهم)

-

200

21

طلب تعيني وصي أو مصف
للتركة أو عزله أو استبداله أو
محاسبته.

-

500
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22

طلب اإلذن (للقاصر بممارسة
التجارة أو االستمرار بها أو
إخراج ماله منها أو البيع أو
الشراء وما إلى ذلك)

-

300

23

التصديق على الشهادات
واألحكام الستخدامها خارج
الدولة.

150

150

24

طلب تفسير األحكام (إذا
رفعت يف أية مرحلة من مراحل
الدعوى)

300

50

25

الدعوى أو األمر بتسليم جواز
السفر.

150

50

26

طلب األمر على عريضة.

300

100

27

طلب األمر باملنع من السفر.

400

100

28

التظلم من أمر املنع من السفر

200

50

29

التظلم من األمر على عريضة

300

50
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30

التظلم من أمر األداء

نصف رسم
األمر

-

31

طلب تجديد الدعوى من الشطب

450

75

32

طلب تعجيل الدعوى بعد الوقف
االتفاقي أو الجزائي

300

50

33

طلب وقف النفاذ املعجل

450

50

34

طلب إعادة السير يف إجراءات
التنفيذ التي مضى على توقفها
أكثر من  6أشهر لسبب راجع
لطالب التنفيذ

300

150

35

طلب إعادة االنتقال يف التنفيذ
لتعذر إتمام اإلجراء يف االنتقال
األول لسبب راجع لطالب التنفيذ

150

150

36

طلب شهادة عن سير الدعوى أو
أى إجراء فيها

10

10

37

طلب الخصوم صورة رسمية من
الحكم

10

10
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38

طلب غير الخصوم صورة رسمية
من الحكم بإجازة من القاضي
املختص متى كانت له مصلحة
يف ذلك.

50

50

39

طلب أية صورة ضوئية غير
مصدقة من أوراق الدعوى.

2

2

40

طلب صورة طبق األصل من أية
ورقة من أوراق الدعوى.

5

5

41

دعوى أو طلب صحة توقيع

500

-

42

إعادة الدعوى للمرافعة بناء على
طلب الخصوم.

300

200

43

إثبات نسب.

-

500

44

إنكار نسب .

-

1000

45

الحجر

-

500

46

رفع الحجر

-

500

47

ثبوت وصية

-

1000

- 52 -

48

الرجوع عن وصية

-

1000

49

بطالن الوصية

-

2000

50

إثبات الغيبة

-

200

51

طلب استصدار أمر بحبس
املدين
(تنفيذ)

300

300

52

طلب استصدار أمر منع من
السفر (تنفيذ)

300

300

53

وضع الصيغة التنفيذية

 50للمرة
األولى
و 100يف
املرات
األخري

 50للمرة
األولى و100
يف املرات
األخري

54

فسخ عقد وكيل خدمات أو
وكيل مواطن

1000

-

55

الدعاوى املتعلقة بتصديق أو
ببطالن قرار املحكمني.

5000

-
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56

الدعاوى املرفوعة لتنفيذ حكم
أجنيب.

1000

100

57

أي طلبات ال تندرج تحت أي من
الطلبات السابقة.

100

100

الف�صل الثاين ع�شر
ر�سوم معامالت الكاتب العدل والتوثيق

مادة ()61
تستويف رسوم معامالت الكاتب العدل والتوثيق وفق الجدول التالي:

م

نوع املعاملة

الر�سوم /
بالدرهم

1

العقد أو املحرر الذي ال تزيد قيمتة على
خمسني ألف درهم.

500
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2

العقد أو املحرر الذي تزيد قيمتة على
خمسني ألف درهم وال تتجاوز مائتي ألف
درهم.

1000

3

العقد أو املحرر الذي تزيد قيمته عن
مائتي ألف درهم.

 % 0.5من قيمة
املحرر وبحد
أقصى 20000

4

العقد أو املحرر غير معلوم القيمة.

500

5

وكالة.

 100درهم عن
كل سنة من مدة
الوكالة وبحد
أقصي 1000

6

إلغاء الوكالة.

100

7

إثبات تاريخ العقد أو املحرر.

300
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8

انتقال الكاتب العدل لتحرير أو تصديق العقود أو الوكاالت
أو املحررات خارج مقر عملة
م�صاريف
يورد
للخزينة و�أتعاب الكاتب
العدل

املجموع

�أثناء الدوام الر�سمي

1000

-

1000

بع��د �أوق��ات ال��دوام
الر�سمي

1000

500

1500

�أثن��اء عط�لات نهاية
الأ�س��بوع والعط�لات
الر�سمية

1000

1000

2000

إذا تعــددت األماكن التي ينتقل إليها الكاتب العدل إلنجاز
ذات املعاملــة تفــرض مصاريــف انتقــال يف كل مــره ()500
خمســمائة درهم علــى أن التزيد املصاريف عــن ( )3000ثالثة
آالف درهم.
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9

وضع الصيغة
التنفيذية .

100

10

صورة من العقد أو )1درهمــان لكل صــورة ضوئيــة وبحد
أقصى  500درهم.
املحرر أو الوكالة.
)2خمــس دراهــم لــكل صــورة ضوئيــة
طبــق األصــل وبحــد أقصــي 1000
درهم.

11

إقرار تغيير االسم

2000

12

إقرار هبه أو
الرجوع فيه.

1500

13

إقرار وصية.

500

14

إقرار الوقف.

200
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15

انتقال املوثق إلجراء معاملة خارج مقر الدائرة
م�صاريف
يورد
للخزينة و�أتعاب املوثق

املجموع

�أثناء الدوام الر�سمي

600

-

600

بع��د �أوق��ات ال��دوام
الر�سمي

900

300

1200

�أثن��اء عط�لات نهاي��ة
الأ�س��بوع والعط�لات
الر�سمية

1000

400

1400

إذا تعــددت األماكــن التــي ينتقــل إليهــا املوثــق إلنجــاز ذات
املعاملــة تفــرض مصاريــف انتقــال كل مــرة ( )300ثالثمائــة
درهم على أن التزيد املصاريف على ( )2000ألفا درهم

16

عقد الزواج .

300

17

بدل فاقد لعقد
الزواج.

200
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18

شهادة بيانات أو
معلومات عن عقد
الزواج.

100

19

التصديق الستخدام
الوثيقة أو املحرر
خارج الدولة.

50

20

تعديل يف بيانات عقد
الزواج.

100

21

عقد زواج خارج مقر
الدائرة .

 800درهم منها  500درهم تصرف
أتعاب للمأذون.

22

كافة املعامالت
األخرى.

100

مادة ()62
إذا احتوت املعاملة عدة طلبات يستحق الرسم على الطلب األعلى منها،
ويستويف هذا الرسم وحده.

- 59 -

مادة ()63
تعفى من الرسوم كافة الطلبات واملعامالت املتعلقة باملسائل التالية :
.1إقرارات بغرض طلب اإلعانة االجتماعية أو اإلنسانية.
.2إقرارات املعاشات التقاعدية.
.3معامالت إشهار اإلسالم.
.4إقرارات املساعدات القانونية املقدمة من دائرة القضاء – أبوظيب.
.5املعامالت التي يجريها الكاتب العدل بناء على طلب إحدى الجهات
أو املؤسســات العامة االتحادية واملحليــة والجهات األخرى  ،على أن
تكون معفاة من الرسوم وفقا للتشريعات السارية.

الف�صل الثالث ع�شر
الأحكام اخلتامية

مادة ()64
يكــون للخزانــة العامــة حــق امتيــاز يف تحصيــل الرســوم القضائيــة
املســتحقة علــى أمــوال املديــن  ،وتحصــل الرســوم املســتحقة بواســطة
إدارة التنفيــذ بنــاء على طلب مــن إدارة قضايا الحكومــة وتورد املبالغ
املتحصلة من التنفيذ إلى الخزانة العامة إلمارة ابوظيب.
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مادة ()65
لرئيس دائرة القضاء – أبوظيب تعديل الرســوم املنصوص عليها يف هذا
القانــون بالزيــادة أو النقصــان علــى أن يكــون ذلك التعديــل يف حدود
النصف من الرسم املقرر  ،كما يجوز له استحداث أية رسوم أخري.

مادة ()66
 ُيلغى القانون رقم ( )6لسنة  2013املشار إليه.يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .ُ

مادة ()67
ويعمل به بعد شهر من تاريخ
ُينشــر هذا القانون يف الجريدة الرســمية ُ ،
نشره.

خليفة بن زايد �آل نهيان
حاكم �أبوظبي

صدر عنا يف أبوظيب
بتاريخ  26-يوليو 2017 -م
املوافق  3-ذي القعدة – 1438هـ
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الفهر�س
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فهر�س املحتويات
5

تقديم
قان��ون رق��م ( )13ل�س��نة  2017ب�ش���أن الر�س��وم الق�ضائية يف

11

�إمارة �أبوظبي
الفصل األول :أحكام عامة

14

الفصل الثاني :قواعد تقدير قيمة الدعوى

18

الفصل الثالث :قواعد تحصيل الرسوم واملعارضة فيها

22

الفصل الرابع :تأجيل الرسوم أو اإلعفاء منها

25

الفصل الخامس :حاالت رد الرسوم

29

الفصل السادس :رسوم الدعاوى والطلبات والطعون

33

الفصل السابع :رسوم الطعن علة األحكام والقرارات

33

الفصل الثامن :رسوم الدعاوى الجزائية

41

الفصــل التاســع :رســوم الدعاوى املدنيــة املرفوعــة بالتبعية
للدعاوى الجزائية

- 65 -

43

الفصل الحادي عشر :جدول الرسوم
الفصــل الثانــي عشــر  :رســوم معامــات الكاتــب العــدل
والتوثيق
الفصل الثالث عشر :األحكام الختامية
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46

56

62

