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 2021( لسنة 20قرار إداري رقم )

 بتشكيل لجنة  

 دراسة التظلمات المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة واالستشارات القانونية في إمارة دبي 

ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ

 

 مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، 

 

بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وُيشار إليها فيما بعد بـ   2008( لسنة  32بعد االطالع على القانون رقم )

 "الدائرة"، 

( التنفيذي رقم  المجلس  قرار  المحاماة   2011( لسنة  22وعلى  بممارسة مهنة  الخاصة  والغرامات  الرسوم  بشأن 

 واالستشارات القانونية في إمارة دبي،

 باعتماد الئحة قيد المحامين في إمارة دبي وتعديالته،  2015( لسنة 233وعلى القرار اإلداري رقم )

 باعتماد الئحة قيد المستشارين القانونيين في إمارة دبي، 2015( لسنة 234وعلى القرار اإلداري رقم )

 ماة في إمارة دبي،باعتماد الئحة ترخيص مكاتب المحا  2015( لسنة 235وعلى القرار اإلداري رقم )

باعتماد الئحة ترخيص مكاتب االستشارات القانونية في إمارة دبي، وعلى    2015( لسنة  236وعلى القرار اإلداري رقم )

باعتماد الئحة التطوير المهني القانوني المستمر للمستشارين القانونيين في   2015( لسنة  240القرار اإلداري رقم )

 إمارة دبي، 

اإل القرار  )وعلى  رقم  لسنة  50داري  المحاماة    2017(  مهنة  بممارسة  المتعلقة  التظلمات  دراسة  لجنة  بتشكيل 

 واالستشارات القانونية في إمارة دبي،

 

 قررنا ما يلي: 

 تشكيل اللجنة 

 ( 1المادة )

ة  بممارسة مهنة المحاماة واالستشارات القانوني  لجنة دراسة التظلمات المتعلقة " تُشكل في الدائرة لجنة تسمى  

 ، وعضوية كل من: برئاسة المدير العام في إمارة دبي"،

 للرئيس نائبا   أول قانوني  مستشار كلبان بن جاسم صالح  السيد/ 1

 عضوا   أول قانوني  مستشار عزت  محمد أحمد السيد/ 2

 عضوا   قانوني  مستشار قرة  فتيحة محمد السيد/ 3

 عضوا   قانوني  مستشار البيطار مضر هبة السيدة/ 4

 مقررا   قانوني فليقاس  خلف  نضال السيد/ 5

 ".اللجنة ويشار إليها فيما بعد بـ "
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 اختصاصات اللجنة 

 ( 2المادة )

ُيناط باللجنة الفصل في التظلمات من اإلجراءات والقرارات الصادرة عن الدائرة استنادا  ألحكام قرار المجلس   -أ

( رقم  لسنة  22التنفيذي  اليه    2011(  المحاماة  المشار  مهنة  بتنظيم  والمتعلقة  بموجبه،  الصادرة  واللوائح 

 واالستشارات القانونية، وبما يتفق مع التشريعات السارية في إمارة دبي.

 يكون القرار الصادر عن اللجنة نهائيا .  - ب

 

 آلية عمل اللجنة 

 ( 3المادة )

 دعت الحاجة إلى ذلك.  تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه، كلما -أ

 تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.  - ب

تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس   -ج

 االجتماع.

 عليها رئيس االجتماع واألعضاء الحاضرون.تدون قرارات اللجنة في محاضر يوقع  -د

 

 مقرر اللجنة 

 ( 4المادة )

محاضر   وتحرير  اعمالها،  جدول  وتحضير  اجتماعاتها،  لحضور  لألعضاء  الدعوة  توجيه  مهمة  اللجنة  بمقرر  ُيناط 

 اجتماعاتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها، وأية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل رئيس اللجنة. 

 

 اإللغاءات 

 ( 5المادة )

 ليه.إالمشار  2017( لسنة 50يحل هذا القرار محل القرار اإلداري رقم )

 

 السريان 

 ( 6المادة )

 ُيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ من يلزم لتنفيذه. 

 

 )معتمد(                                                                                                                               

 بالهول  خلفان د. لؤي محمد 

 المدير العام                                                                                                                             

 

   م2021إبريـــــل  21صــدر فـي 

 ـه1442 رمضـــــان 09الموافق 


