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املحتويات 

�صاحب ال�صمو حاكم دبي
قوانني

- قانون رقم )13( ل�ضنة 2016 ب�ضاأن �ل�ضلطة �لق�ضائية يف �إمارة دبي.

مرا�صيم
- مر�ضوم رقم )35( ل�ضنة 2016 بت�ضكيل �ملجل�س �لق�ضائي لإمارة دبي
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قانون رقم )13( ل�صنة 201٦
ب�صاأن

ال�صلطة الق�صائية يف اإمارة دبي
__________

نحن  حممد بن را�صد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد �لطالع على د�ضتور دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة،
وعلى �لقانون �لحتادي رقم )11( ل�ضنة 1992 ب�ضاأن �لإجر�ء�ت �ملدنية وتعديالته، 

وعلى �لقانون �لحتادي رقم )35( ل�ضنة 1992 ب�ضاأن �لإجر�ء�ت �جلز�ئية وتعديالته،
�لجتماعية  و�لتاأمينات  �ملعا�ضات  قانون  1999باإ�ضد�ر  ل�ضنة   )7( رقم  �لحتادي  �لقانون  وعلى 

وتعديالته،
وعلى قانون �لتفتي�س �لق�ضائي رقم )2( ل�ضنة 1992 وتعديالته،

وعلى قانون ت�ضكيل �ملحاكم يف �إمارة دبي رقم )3( ل�ضنة 1992 وتعديالته،
وعلى �لقانون رقم )6( ل�ضنة 1992 باإن�ضاء �ملجل�س �لق�ضائي وتعديالته،

وعلى �لقانون رقم )8( ل�ضنة 1992 ب�ضاأن �لنيابة �لعامة وتعديالته،
وعلى قانون �إد�رة �ملو�رد �لب�ضرية حلكومة دبي رقم )27( ل�ضنة 2006 وتعديالته،

وعلى �لقانون رقم )27( ل�ضنة 2009 ب�ضاأن معهد دبي �لق�ضائي وتعديالته،
وعلى �لقانون رقم )10( ل�ضنة 2009 ب�ضاأن رو�تب وخم�ض�ضات �أع�ضاء �ل�ضلطة �لق�ضائية يف �إمارة 

دبي،
وعلى �ملر�ضوم رقم )26( ل�ضنة 2013 ب�ضاأن مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية يف �إمارة دبي،

ُن�صدر القانون التايل:
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الف�صل الأول
ا�صم القانون والتعريفات واملبادئ العامة

ا�صم القانون
املادة )1(

ُي�ضّمى هذ� �لقانون »قانون ال�صلطة الق�صائية يف اإمارة دبي رقم )13( ل�صنة 201٦«.

التعريفات
املادة)2(

تكون للكلمات و�لعبار�ت �لتالية، حيثما وردت يف هذ� �لقانون، �ملعاين �ملُبّينة �إز�ء ُكلٍّ منها، ما مل 
يدل �ضياق �لن�س على غري ذلك:

: دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. �لدولة 
: �إمارة دبي. �لإمارة 

: �ضاحب �ل�ضمو حاكم دبي. �حلاكم 
: رئي�س �ملجل�س. �لرئي�س 

: �ملجل�س �لق�ضائي يف �لإمارة. �ملجل�س 
و�ملحاكم  �ل�ضتئناف  وحمكمة  �لتمييز  حمكمة  وت�ضمل  دبي،  حماكم   : �ملحاكم 

�لبتد�ئية.
: �للجان �لق�ضائية �خلا�ضة �لتي يتم ت�ضكيلها يف �لإمارة، وفقًا لأحكام هذ�  �للجان �لق�ضائية 

�لقانون.
: �لنيابة �لعامة يف �لإمارة. �لنيابة �لعامة 
: �إد�رة �لتفتي�س �لق�ضائي. �إد�رة �لتفتي�س 

: �ملحاكم و�لنيابة �لعامة و�إد�رة �لتفتي�س. �ل�ضلطة �لق�ضائية 
: �لنائب �لعام لالإمارة. �لنائب �لعام 

: روؤ�ضاء وق�ضاة �ملحاكم. �لقا�ضي 
بكافة  �لعامة  �لنيابة  ووكالء  وروؤ�ضاء  �لعامون  و�ملحامون  �لعام  �لنائب   : ع�ضو �لنيابة �لعامة 

درجاتهم.
: ع�ضو �لتفتي�س �لق�ضائي باإد�رة �لتفتي�س. �ملفت�س �لق�ضائي 
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: �لقا�ضي وع�ضو �لنيابة �لعامة و�ملفت�س �لق�ضائي. ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية 

املبادئ العامة
�صمان حق التقا�صي

املادة )3(
�لأ�ضخا�س،  جلميع  �لعادل  �لتقا�ضي  حق  �ضمان  على  يعمل  �حلق،  لإحقاق  عنو�ن  �لق�ضاء  �أ-  

وُيحظر �إتيان �أي فعل يخل بهذ� �ملبد�أ.
�إن �ضرف ونز�هة �أع�ضاء �ل�ضلطة �لق�ضائية و�ضمريهم وجتردهم �ضمان للحقوق و�حلريات. ب-  

�صدور الأحكام وتنفيذها
املادة )4(

ُينّظمها  �لتي  يغ  و�ل�ضِّ و�لإجر�ء�ت  لالأو�ضاع  طبقًا  �حلاكم،  با�ضم  وُتنّفذ  �لأحكام  ت�ضدر  �أ-  
�لقانون، ول ُينّفذ حكم �لإعد�م �إل �إذ� �قرتن بت�ضديق �حلاكم.

للحاكم منح �لعفو �أو تخفي�س �لعقوبة �أو �إيقاف تنفيذ �أي حكم جز�ئي. ب-  

ا�صتقالل الق�صاء
املادة )5(

�لق�ضاة م�ضتقلون يف �أد�ء مهامهم، ل �ضلطان عليهم يف مز�ولتهم لو�جباتهم لغري �لقانون، ول يجوز 
�مل�ضا�س با�ضتقالل �لق�ضاء.

امل�صاواة اأمام الق�صاء
املادة )٦(

�لتقا�ضي حق م�ضون ومكفول للجميع، ولكل �ضخ�س �حلق يف �أن ُيعامل معاملة عادلة يف �لإجر�ء�ت 
�لق�ضائية، كما �أن �ملتقا�ضني ُمت�ضاوون �أمام �لق�ضاء دون متييز.

حق الدفاع
املادة )7(

حق �لدفاع مكفول للُمتقا�ضني يف جميع مر�حل �لتحقيق و�ملُحاكمة.
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خما�صمة ع�صو ال�صلطة الق�صائية
املادة )٨(

ل يجوز قيد �أي دعوى، �أيًا كان نوعها �ضد ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية فيما يتعلق باأعمال وظيفته  �أ-  
اأو ب�صببها اأو اأثناء قيامه بها اأو ما ينتج عنها، اإل وفقًا لل�صروط والقواعد والأحوال املن�صو�ص 

عليها يف هذ� �لقانون.
�إل  �لق�ضائية  �ل�ضلطة  �أو  �ملجل�س  عن  �ضادر  قر�ر  ببطالن  حقوقية  دعوى  �أي  قيد  يجوز  ل  ب-  

بالطعن عليه يف �لأحو�ل �ملُقّررة قانونًا.

الف�صل الثاين
املجل�ص الق�صائي

تطبيق القانون على املجل�ص
املادة )٩(

ُتطّبق �أحكام هذ� �لقانون على �ملجل�س �لق�ضائي �ملُن�ضاأ مبوجب �لقانون رقم )6( ل�ضنة 1992  �أ-  
�ملُ�ضار �إليه.

يكون للمجل�س رئي�س ونائٍب للرئي�س وعدد من �لأع�ضاء يتم �ختيارهم مبر�ضوم من �حلاكم،  ب-  
�ل�ضتئناف  حمكمة  ورئي�س  �لعام  و�لنائب  �لتمييز  حمكمة  رئي�س  بينهم  من  يكون  �أن  على 

ورئي�س �ملحاكم �لبتد�ئية ومدير �إد�رة �لتفتي�س.

اأهداف املجل�ص
املادة )10(

يهدف �ملجل�س �إلى حتقيق ما يلي:
تر�ضيخ مبادئ �لعد�لة و�ملُ�ضاو�ة و�ضيادة �لقانون.   -1

�مل�ضاهمة يف حتقيق �لتنمية �ملُ�ضتد�مة يف �لإمارة، من خالل توفري ق�ضاء عادل ونزيه، ُمتطّور    -2
وفاعل.

تنفيذ روؤية �لإمارة و�أهد�فها �ل�ضرت�تيجية �ملُتعّلقة بتطوير قطاع �لعدل.   -3
�ضمان ��ضتقالل �لق�ضاء، وتطويره.   -4

تر�ضيخ ِقَيم وُمثل و�أخالقيات �لعمل �لق�ضائي.   -5
�ضمان كر�مة ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية ونز�هته وكفاءته.   -6
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اخت�صا�صات املجل�ص
املادة )11(

يكون للمجل�س يف �ضبيل حتقيق �أهد�فه، �ملهام و�ل�ضالحيات �لتالية:
و�ضع �ل�ضيا�ضة �لعامة لتطوير �ضوؤون �ل�ضلطة �لق�ضائية و�لإ�ضر�ف على تنفيذها.   -1

�قرت�ح ودر��ضة م�ضروعات �لقو�نني و�للو�ئح �ملتعلقة بال�ضلطة �لق�ضائية و�إبد�ء �لر�أي فيها.   -2
�حلاكم  �إلى  ورفعها  �لتفتي�س  و�إد�رة  باملجل�س  �خلا�ضة  �ل�ضنوية  �ملو�زنة  م�ضروع  �إقر�ر    -3

لعتمادها، وفقًا لالإجر�ء�ت �ملعتمدة يف هذ� �ل�ضاأن.
�لإ�ضر�ف على �ضوؤون �ملحاكم و�لنيابة �لعامة و�لأجهزة �ملعاونة لها، وعلى ح�ضن �ضري �لعمل    -4
�حلدود  يف  �لق�ضائية  �ل�ضلطة  �أع�ضاء  على  �لإ�ضر�ف  وكذلك  �لتفتي�س،  �إد�رة  وعلى  فيها، 

�ملُبّينة يف هذ� �لقانون.
�تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة ب�ضاأن تقارير �ضري �لعمل �ملرفوعة �إليه من �ملحاكم و�لنيابة �لعامة،    -5
وكذلك �لتقارير �ملرفوعة �إليه من �إد�رة �لتفتي�س و�ملتعلقة ب�ضري �لعمل يف �ملحاكم و�لنيابة 

�لعامة وذلك فيما يت�ضل بالعمل �لق�ضائي.
�ل�ضلطة �لق�ضائية، و�تخاذ ما  �أع�ضاء  �إليه ب�ضاأن  �لتفتي�س �ملرفوعة  �إد�رة  �لنظر يف تقارير    -6

يلزم ب�ضاأنها.
�لنظر و�لبت يف كل ما يتعلق ب�ضوؤون �أع�ضاء �ل�ضلطة �لق�ضائية من تعيني و�إعادة تعيني وترقية    -7

و�إعارة ونقل و�إنهاء خدمة و�إحالة �إلى �لتقاعد وغري ذلك.
�عتماد �للو�ئح �ملتعلقة ب�ضوؤون �أع�ضاء �ل�ضلطة �لق�ضائية.   -8

�لنظر يف �ل�ضكاوى �ملُحالة �إليه من �ل�ضلطة �لق�ضائية ِقَبل �أع�ضاء �ل�ضلطة �لق�ضائية، و�إ�ضد�ر    -9
�لقر�ر�ت �لالزمة ب�ضاأنها مبا يف ذلك فر�س �جلز�ء�ت �لتاأديبية عليهم.

�لبت يف �لتقارير �ملرفوعة �إليه من �إد�رة �لتفتي�س.   -10
�لالزمة  �لقر�ر�ت  و�إ�ضد�ر  �لق�ضائية،  �ل�ضلطة  �أع�ضاء  من  �ملُقّدمة  �لتظّلمات  يف  �لنظر    -11

ب�ضاأنها.
و�ضع �لأ�ض�س و�لقو�عد و�ل�ضرت�طات و�ملُتطّلبات �خلا�ضة بتعيني �أع�ضاء �ل�ضلطة �لق�ضائية.   -12

ب�ضوؤون  و�لقرت�حات �خلا�ضة  و�ملُعّوقات  بالإجناز�ت  �ضنة  كل  نهاية  �ضامل يف  تقرير  �إعد�د    -13
�ل�ضلطة �لق�ضائية، ورفعه �إلى �حلاكم.

تر�ضيح �لأ�ضخا�س �ملُوؤهلني للتعيني كاأع�ضاء �ضلطة ق�ضائية.    -14
�إ�ضد�ر ُمدّونة �ل�ضلوك �لق�ضائي.   -15
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دعوة من ير�ه منا�ضبًا لال�ضتي�ضاح منه عن �مل�ضائل �ملعرو�ضة عليه.   -16
الطلب من اجلهات احلكومية وغري احلكومية تقدمي اأي بيانات اأو ُم�صتندات اأو وثائق ذات    -17

عالقة باخت�ضا�ضاته.
�لبت يف �لطلبات �ملُقّدمة �إليه من �أع�ضاء �ل�ضلطة �لق�ضائية للجمع بني وظائفهم و�أي وظائف    -18

�أخرى ل تتعار�س مع و�جباتهم �لوظيفية.
�أي مهام �أخرى منوطة به مبوجب �لت�ضريعات �ل�ضارية، �أو يتم تكليفه بها من �حلاكم �أو يتم    -19

عر�ضها عليه من �لرئي�س.

اجتماعات املجل�ص
املادة )12(

ده �لرئي�س بح�ضب �لأحو�ل، على  يعقد �ملجل�س �جتماعاته يف مقّره، �أو يف �أي مكان �آخر ُيحدِّ �أ-  
�أل تقل �جتماعاته عن )4(�أربعة �جتماعات �ضنويًا.

يجتمع �ملجل�س بدعوة من رئي�ضه، ويجب �أن تكون �لدعوة �إلى �جتماعاته م�ضحوبة بجدول  ب-  
اأعمال وما يلزم من وثائق.

من  يكون  �أن  على  �لأقل،  على  �أع�ضائه  �أغلبّية  بح�ضور  �إل  �ضحيحًا  �ملجل�س  �نعقاد  يكون  ل  ج-  
بينهم �لرئي�س �أو نائبه، وت�ضدر قر�ر�ت �ملجل�س باأغلبية �أ�ضو�ت �لأع�ضاء �حلا�ضرين، وعند 

ت�ضاوي �لأ�ضو�ت ُيرّجح �جلانب �لذي منه رئي�س �لجتماع.
�إذ� تغّيب رئي�س حمكمة �لتمييز �أو رئي�س حمكمة �ل�ضتئناف �أو رئي�س �ملحاكم �لبتد�ئية عن  د-  
�لنائب  و�إذ� غاب  ير�أ�ضها،  �لتي  �ملحكمة  �لق�ضاة يف  �أقدم  �ملجل�س، حل حملهم  �جتماعات 
العام حل حمله النائب العام امل�صاعد ثم الأقدم من املحامني العامني، واإذا غاب مدير اإدارة 

�لتفتي�س حل حمله �أقدم �ملفت�ضني �لق�ضائيني.
ر ن�صر ما يراه ُمنا�صبًا من نتائج اجتماعات  تكون مداولت املجل�ص �صرية، ويجوز للرئي�ص اأن ُيقرِّ هـ-  

�ملجل�س.
�لقانون  هذ�  مبوجب  به  �ملنوطة  و�ل�ضالحيات  باملهام  قيامه  �ضبيل  يف  للمجل�س  يجوز  و-  
و�لقر�ر�ت �ل�ضادرة مبوجبه �أن يدعو حل�ضور �جتماعاته من ير�ه منا�ضبًا من ذوي �خلربة 

و�لخت�ضا�س، دون �أن يكون لهم �ضوت معدود يف مد�ولت �ملجل�س.
ُي�ضدر �لرئي�س لئحة بالقو�عد و�لإجر�ء�ت �ملُنّظمة لعمل �ملجل�س. ز-  
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ت�صكيل اللجان
املادة )13(

دها �أو �لتي ُيفّو�ضها  للمجل�س �أن ُي�ضّكل من بني �أع�ضائه، جلنة �أو �أكرث للقيام ببع�س �ملهام �لتي ُيحدِّ
بها، وذلك فيما عد� مهام �ملجل�س �ملُتعّلقة بتعيني �أع�ضاء �ل�ضلطة �لق�ضائية �أو ترقيتهم �أو نقلهم �أو 

�إحالتهم �إلى �لتقاعد.

الأمانة العامة للمجل�ص الق�صائي
املادة )14(

يكون للمجل�س �أمانة عامة، تتولى توفري �خلدمات �لإد�رية �ملُ�ضاِندة لتمكني �ملجل�س من �لقيام  �أ-  
بالخت�ضا�ضات �ملنوطة به، وتوفري �ملعلومات و�لبيانات و�لدر��ضات �لتي يطلبها.

ُيعنينَّ �أمني عام �ملجل�س من بني �أع�ضاء �ل�ضلطة �لق�ضائية مبر�ضوم ُي�ضِدره �حلاكم، ويتولى  ب-  
�ملهام و�ل�ضالحيات �ملُحّددة له يف هذ� �لقانون و�لقر�ر�ت �ل�ضادرة مبوجبه.

يكون �أمني عام �ملجل�س ُمقررً� للمجل�س، دون �أن يكون له �ضوت معدود يف مد�ولته. ج-  
د �ملجل�س �خت�ضا�ضات  يتولى �أمني عام �ملجل�س �لإ�ضر�ف على موّظفي �لأمانة �لعامة، وُيحدِّ د-  

�لأمانة �لعامة وهيكلها �لتنظيمي.
ُي�صدر الرئي�ص القرارات املتعلقة بتنظيم العمل يف الأمانة العامة يف النواحي الإدارية واملالية  هـ- 

و�لفّنية، مبا فيها نظام �ضوؤون �ملو�رد �لب�ضرية.
وي�ضري  �ملجل�س،  عام  �أمني  ِقَبل  من  ُيعنينَّ  وفّني  �إد�ري  للمجل�س جهاز  �لعامة  لالأمانة  يكون  و- 
ب�ضاأنهم قانون �إد�رة �ملو�رد �لب�ضرية حلكومة دبي �ملُ�ضار �إليه، وذلك �إلى حني �ضدور نظام 

�صوؤون املوارد الب�صرية املُ�صار اليه يف الفقرة )هـ( من هذه املادة.

الف�صل الثالث
املحاكم واللجان الق�صائية وحتديد اخت�صا�صاتها

تطبيق القانون علىاملحاكم
املادة )15(

ُتطّبق �أحكام هذ� �لقانون على حماكم دبي �ملُ�ضّكلة مبوجب �لقانون رقم )3( ل�ضنة 1992 �ملُ�ضار 
�إليه.
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ولية املحاكم
املادة )1٦(

مُتار�س �ملحاكم وليتها �لق�ضائية على جميع �لأ�ضخا�س �لطبيعيني و�لعتباريني يف �لإمارة، �إل ما 
��ضُتثني بقانون خا�س، ومُتار�س هذه �لولية يف جميع �ملو�د �حلقوقية و�جلز�ئية.

تكوين املحاكم
املادة )17(

تتكّون �ملحاكم من: �أ-  
حمكمة �لتمييز.   -1

حمكمة �ل�ضتئناف.   -2
�ملحاكم �لبتد�ئية.   -3

يكون ترتيب �ملحاكم فيما بينها على �لنحو �ملُبنّي يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة، وتخت�س كل  ب-  
منها بامل�ضائل �لتي ُترفع �إليها طبقًا للقانون.

ُيبنّي �لقانون قو�عد �خت�ضا�س �ملحاكم، و�لإجر�ء�ت �لو�جب �تباعها �أمامها. ج-  

مقر املحاكم
املادة )1٨(

يكون للمحاكم مقر رئي�س يف �لإمارة، ويجوز لرئي�س �أي حمكمة �إن�ضاء دو�ئر تابعة لها تعقد جل�ضاتها 
خارج مقّرها �لرئي�س.

حمكمة التمييز
املادة )1٩(

حمكمة �لتمييز هي �أعلى حمكمة يف �لإمارة، وُت�ضّكل من رئي�س وعدد كاف من �لُق�ضاة، ويحل  �أ-  
�أقدم �لُق�ضاة مبحكمة �لتمييز حمل رئي�س حمكمة �لتمييز عند غيابه لأي �ضبب كان.

تتكّون حمكمة �لتمييز من جمموعة دو�ئر ق�ضائية لنظر �لطلبات و�لطعون �ملقدمة �إليها وفقًا  ب-  
من  قر�ر  �خت�ضا�ضاتها  وحتديد  وت�ضكيلها،  �لدو�ئر  هذه  باإن�ضاء  وَي�ضُدر  �لقانون،  لأحكام 

رئي�س حمكمة �لتمييز، على �أل يقل عدد �لق�ضاة يف كل د�ئرة عن )5(خم�ضة ُق�ضاة.
مُتار�س حمكمة �لتمييز �لرقابة �لق�ضائية على �أحكام باقي �ملحاكم من حيث ح�ضن تطبيقها  ج-  
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للقانون، وتنظر يف مو�ضوع �لطعن يف حالة �لطعن للمرة �لثانية �أيًا كان �ضبب �لطعن.
�لعام مل�ضلحة  �لنائب  �ملرفوع من  �لطعن  �لطعن يف حالة  �ضبب  �لتمييز يف  تف�ضل حمكمة  د-  

�لقانون وفقًا لأحكام قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية �لحتادي.

الهيئة العامة ملحكمة التمييز
املادة )20(

رئي�س  من  تتاألف  �لعامة«،  »�لهيئة  ُت�ضّمى  ُمو�ّضعة  ق�ضائية  هيئة  �لتمييز  حمكمة  يف  ُت�ضّكل  �أ-  
حمكمة التمييز اأو اأقدم ق�صاتها وثمانية ق�صاة على الأقل ي�صدر بتعيينهم قرار من الرئي�ص، 

وتخت�س بالنظر و�لبت مبا يلي:
اأو تنطوي  اأو على جانب من التعقيد  الق�صايا التي تدور حول نقطة قانونية ُم�صتحدثة    -1

على �أهمية كبرية.
حكم  يف  �ملحكمة  ذ�ت  �أقرته  قانوين  مبد�أ  عن  �لتمييز  مبحكمة  �لدو�ئر  �إحدى  عدول    -2

�ضابق.
�ملنازعات  �أو بني �ملحاكم ومركز ف�س  �إيجابًا بني �ملحاكم  �أو  �ضلبًا  تنازع �لخت�ضا�س    -3

�لإيجارية يف �لإمارة.
�لنز�ع �لذي يقع حول تعار�س �لأحكام �ل�ضادرة عن حمكمة �لتمييز.   -4

�أي م�ضائل �أخرى ُيحيلها �ملجل�س �إليها للنظر و�لبت فيها.   -5
منه  �لذي  �جلانب  ُيرّجح  �لأ�ضو�ت  ت�ضاوي  وعند  بالأغلبية،  �أحكامها  �لعامة  �لهيئة  ُت�ضدر  ب-  

رئي�س �لهيئة �لعامة.

املكتب الفني مبحكمة التمييز
املادة )21(

يكون ملحكمة �لتمييز مكتب فني برئا�ضة �أحد ق�ضاة حمكمة �لتمييز، وعدد كاف من �لأع�ضاء، يتم 
�ختيارهم بقر�ر من رئي�س حمكمة �لتمييز.

اخت�صا�صات املكتب الفني مبحكمة التمييز
املادة )22(

يخت�س �ملكتب �لفني مبا يلي:
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ها حمكمة �لتمييز فيما ُت�ضِدره من  ��ضتخال�س �ملبادئ �لقانونية و�لقو�عد �لق�ضائية �لتي ُتقرِّ   -1
�أحكام، وتبويبها، وفهر�ضتها بعد عر�ضها على رئي�س حمكمة �لتمييز، ون�ضرها.

�إعد�د �لبحوث و�لدر��ضات �لقانونية و�لفنية.   -2
متابعة �ضدور �لت�ضريعات �لحتادية و�ملحلية ب�ضكل �ضهري وتزويد ق�ضاة �ملحكمة بها.   -3

�لعمل  تنظيم  ب�ضاأن  �لتمييز  حمكمة  رئي�س  ُي�ضِدرها  �لتي  و�لتوجيهات  �لن�ضر�ت  �إعد�د    -4
�لق�ضائي يف �ملحاكم.

�أي مهام �أخرى ُيكّلفه بها رئي�س حمكمة �لتمييز.   -5

حمكمة ال�صتئناف
املادة )23(

ُت�ضّكل حمكمة �ل�ضتئناف من رئي�س ل تقل درجته عن قا�ضي متييز، وعدد كاف من �لُق�ضاة،  �أ-  
غيابه،  عند  �ل�ضتئناف  حمكمة  رئي�س  حمل  �ل�ضتئناف  حمكمة  يف  �لُق�ضاة  �أقدم  ويحل 

ومُتار�س �لخت�ضا�ضات �ملُحّددة لها مبوجب �لقانون.
تتكّون حمكمة �ل�ضتئناف من جمموعة دو�ئر ق�ضائية لنظر �لطلبات و�لطعون �ملُقّدمة �إليها  ب-  
وفقًا لأحكام �لقانون، وَي�ضُدر باإن�ضاء هذه �لدو�ئر وت�ضكيلها وحتديد �خت�ضا�ضاتها قر�ر من 

رئي�س حمكمة �ل�ضتئناف، على �أل يقل عدد �لُق�ضاة يف كل د�ئرة عن )3( ثالثة ُق�صاة.

املحاكم البتدائية
املادة )24(

ُت�ضّكل �ملحاكم �لبتد�ئية من رئي�س ل تقل درجته عن قا�ضي ��ضتئناف �أّول، وعدد كاف من  �أ-  
�ضة حمل رئي�س �ملحاكم �لبتد�ئية عند غيابه،  �أقدم رئي�س حمكمة متخ�ضِّ �لق�ضاة، ويحل 

ومُتار�س �لخت�ضا�ضات �ملُحّددة لها مبوجب �لقانون.
�ضة ي�ضدر بت�ضكيلها و�ختيار روؤ�ضائها قر�ر من  تتكّون �ملحاكم �لبتد�ئية من حماكم ُمتخ�ضّ ب-  

�ملجل�س، وتخت�س بنظر �لطلبات و�لدعاوى وفقًا لأحكام �لقانون.
�ضة رئي�س ل تقل درجته عن قا�ضي ��ضتئناف، ويف حال غياب �أحد  يكون لكل حمكمة ُمتخ�ضّ ج-  

�ضة ينُدب رئي�س �ملحاكم �لبتد�ئية �أحد �لُق�ضاة ليحل حمله. روؤ�ضاء �ملحاكم �ملُتخ�ضّ
من  قر�ر  �خت�ضا�ضاتها  بت�ضكيلها وحتديد  َي�ضُدر  دو�ئر  �ضة من  ُمتخ�ضّ تتكّون كل حمكمة  د-  

رئي�ضها، وذلك بعد �أخذ مو�فقة رئي�س �ملحاكم �لبتد�ئية على ذلك.
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�صة من حمكمة اإلى اأخرى. يكون لرئي�ص املحاكم البتدائية نقل ق�صاة املحاكم املُتخ�صّ هـ-  

اللجان الق�صائية
املادة )25(

ُت�ضّكل �للجان �لق�ضائية بقر�ر من �حلاكم بناًء على تو�ضية من �لرئي�س، للنظر و�لف�ضل يف �أي مادة 
حقوقية �أو �أنزعة �أو دعاوى معينة، على �أن يت�ضمن �لقر�ر �ل�ضادر بت�ضكيل �للجنة �لق�ضائية حتديد 

�خت�ضا�ضاتها وُطُرق �لطعن يف �لقر�ر�ت �ل�ضادرة عنها وغري ذلك من �لأحكام.

الف�صل الرابع
النيابة العامة وحتديد اخت�صا�صاتها

تطبيق القانون على النيابة العامة
املادة )2٦(

ُتطّبق �أحكام هذ� �لقانون على �لنيابة �لعامة �ملُن�ضاأة مبوجب �لقانون رقم )8( ل�ضنة 1992 �ملُ�ضار 
�إليه.

اخت�صا�صات النيابة العامة
املادة )27(

حتريك  يف  �حلق  غريها  دون  لها  ويكون  قانونًا،  لها  �ملُقّررة  �لخت�ضا�ضات  �لعامة  �لنيابة  تتوّلى 
�لدعوى �جلز�ئية وُمبا�ضرتها، وتنفيذ �لأحكام �جلز�ئية، و�لإ�ضر�ف على �أماكن �حلجز و�لتوقيف 
عن  �ل�ضادرة  و�لقر�ر�ت  و�لأو�مر  �لأحكام  تلك  فيها  ُتنّفذ  �لتي  �لأماكن  من  وغريها  و�ل�ضجون 

�ل�ضلطة �ملخت�ضة، ما مل ين�س �لقانون على خالف ذلك.

وظيفة النيابة العامة
املادة )2٨(

يقوم باأد�ء وظيفة �لنيابة �لعامة �لنائب �لعام، وُيعنينَّ مبر�ضوم من �حلاكم، وُيعاِونه عدد كاف  �أ-  
من �أع�ضاء �لنيابة �لعامة.

ُيعنينَّ مبر�ضوم من �حلاكم نائب عام م�ضاعد من بني من ي�ضغل وظيفة حمامي عام �أّول. ب-  
يف حال غياب �لنائب �لعام �أو خلو من�ضبه لأي �ضبب كان، يتولى �لنائب �لعام �ملُ�ضاعد جميع  ج-  

Issue 405 Pages.indd   15 11/21/16   8:44 AM



العدد )405( - ال�صنة )50( - 24 �صفر  143٨هـ - املوافق 24 نوفمرب 201٦م 1٦ حكومة دبي - اجلريدة الر�صمية

اخت�صا�صاته ثم الأقدم فالأقدم من اأع�صاء النيابة العامة.

وحدة النيابة العامة
املادة )2٩(

�لنيابة �لعامة ل تتجّز�أ بو�ضفها �ضلطة حتقيق �أو �ضلطة �تهام، ويقوم �أي ع�ضو من �أع�ضائها مقام 
�إجر�ء�ت، وذلك كله دون �لإخالل بقو�عد و�أحكام �لخت�ضا�س �ملقررة  وُيِتمُّ ما بد�أه من  �لآخر، 

قانونًا.

اأع�صاء النيابة العامة
املادة )30(

يتبع �أع�ضاء �لنيابة �لعامة يف ممار�ضتهم لخت�ضا�ضاتهم لإ�ضر�ف روؤ�ضائهم بح�ضب ترتيب  �أ-  
كما  �لقانون،  لأحكام  وفقًا  وظائفهم  �لعام يف ممار�ضة  �لنائب  ينوبون عن  وهم  وظائفهم، 

�أّنهم ُمكّلفون بالئتمار باأو�مر �لنائب �لعام يف �ضوؤونهم �لإد�رية و�إقامة �لدعوى وتعّقبها.
بو�جباته  �لذي يخل  �لعامة  �لنيابة  لع�ضو  �أو كتابي  ُيوّجه لفت نظر �ضفهي  �أن  �لعام  للنائب  ب-  
�إخالًل ب�ضيطًا وذلك بعد �ضماع �أقو�له، ولع�ضو �لنيابة �لعامة �أن يتظّلم من لفت �لنظر �ملُوّجه 
�إليه كتابًة �إلى �ملجل�س خالل )15( خم�ضة ع�ضر يومًا من تاريخ �إبالغه بقر�ر �لنائب �لعام، 
�لتظّلم  هذ�  �ملجل�س يف  قر�ر  ويكون  يكن،  كاأن مل  يعتربه  �أو  �لنظر  لفت  ُيوؤّيد  �أن  وللمجل�س 

نهائيًا.
�ضة، يتم حتديد �خت�ضا�ضاتها وتوزيع �أع�ضاء �لنيابة  تن�ضاأ يف �لنيابة �لعامة نيابات ُمتخ�ضّ ج-  

�لعامة عليها بقر�ر من �لنائب �لعام.
مع  يتنا�ضب  مبا  �لعامة  �لنيابة  لأع�ضاء  �ملناوبات  نظام  ُيفّو�ضه  من  �أو  �لعام  �لنائب  د  ُيحدِّ د-  

ُمتطّلبات �لعمل.

ماأمورو ال�صبط الق�صائي
املادة )31(

عن  و�لبحث  �جلر�ئم  ي  تق�ضّ من  به  يقومون  فيما  �لعام  �لنائب  �لق�ضائي  �ل�ضبط  ماأمورو  يتبع 
مرتكبيها وجمع �لأدلة �لالزمة للتحقيق و�لتهام وغري ذلك مما يدخل �ضمن وظائفهم، وله حق 

�لإ�ضر�ف عليهم فيما يتعلق بهذه �لأعمال.
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الف�صل اخلام�ص
اأع�صاء ال�صلطة الق�صائية

�شروط التعيني
املادة )32(

ُي�صرتط فيمن ُيعنينَّ قا�صيًا يف املحاكم اأو ع�صوًا يف النيابة العامة اأو ُمفت�صًا ق�صائيًا يف اإدارة التفتي�ص 
ما يلي:

�أن يكون ُم�ضلمًا، كامل �لأهلية.  -1
اأن يكون من مواطني الدولة، ويجوز للمجل�ص ا�صتثناء اأي �صخ�ص من هذا ال�صرط.   -2

�أن يكون حا�ضاًل على �ل�ضهادة �جلامعية �لأولى على �لأقل يف �لقانون �أو �ل�ضريعة و�لقانون من    -3
�إحدى �ملوؤ�ض�ضات �لتعليمية �ملُ�ضادق على �ضهاد�تها من �جلهة �حلكومية �لحتادية �أو �جلهة 

�حلكومية �ملحلية �ملعنّية يف �لإمارة، �ضو�ًء كانت �ل�ضهادة من د�خل �لدولة �أو خارجها. 
�لبتد�ئية،  �ملحكمة  لدى  قا�ضيًا  تعيينه  عند  �ضنة  وع�ضرين  خم�ٍس   )25( عن  �ضنه  يقل  �أل    -4

و)21( �إحدى وع�ضرين �ضنة عند تعيينه وكيل نيابة م�ضاعد لدى �لنيابة �لعامة.
�أن تكون لدى من ُيعنينَّ قا�ضيًا �بتد�ئيًا خربة ل تقل عن )6( �ضت �ضنو�ت يف �إحدى �لوظائف    -5
�لق�ضائية �أو �لقانونية، و�أن تكون لدى من ُيعنينَّ وكيل نيابة م�ضاعد خربة ل تقل عن )4( �أربع 
للتعيني  بالن�ضبة  �لق�ضائي  دبي  معهد  لدى  �لتدريبية  �لدورة  �جتاز  قد  يكون  �أن  �أو  �ضنو�ت، 

كوكيل نيابة م�ضاعد.
�أن يكون حممود �ل�ضرية، ح�ضن �ل�ضمعة.   -6

�أن يكون لئقًا �ضحيًا ب�ضكل ُيّكنه من �لقيام بو�جباته �لوظيفية.   -7
�أن يجتاز بنجاح �ملقابالت �ل�ضخ�ضية.   -8

�أل يكون قد �ضبق �حلكم عليه يف �أمر خمل بال�ضرف �أو �لأمانة من حمكمة �أو جمل�س تاأديبي    -9
ي �جلز�ء �لتاأديبي �ملُوّقع  ولو ُرد �إليه �عتباره �أو �ضمله عفو خا�س �أو �ضمل فعله عفو عام، �أو حُمِ

عليه.
اأي �صروط اأخرى ي�صدر بتحديدها قرار من املجل�ص.   -10

املُ�صّميات والدرجات الوظيفية
املادة )33(

حُتّدد �ملُ�ضّميات و�لدرجات �لوظيفية لأع�ضاء �ل�ضلطة �لق�ضائية من مو�طني �لدولة لدى �ملحاكم 
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و�لنيابة �لعامة و�إد�رة �لتفتي�س، وفقًا للجدول �لتايل: 

�صات اأع�صاء ال�صلطة الق�صائية رواتب وبدلت وعالوات وخُم�صّ
املادة )34(

�ضات �أع�ضاء �ل�ضلطة �لق�ضائية من �ملو�طنني وغري �ملو�طنني  د رو�تب وبدلت وعالو�ت وخُم�ضّ حُتدنَّ
بقر�ر ُي�ضِدره �حلاكم يف هذ� �ل�ضاأن.

ُمبا�صرة العمل
املادة )35(

مع مراعاة ال�صروط املن�صو�ص عليها يف املادة )32( من هذا القانون، ُي�صرتط عند تعيني ع�صو 
يعتمده  الذي  التاأهيلي  اأو  التدريبي  الربنامج  ُينهي  اأن  العمل  مبا�صرته  وقبل  الق�صائية  ال�صلطة 

الوظائف يف اإدارة التفتي�ص الوظائف يف النيابة العامة الوظائف يف املحاكم الدرجة

مفت�س ق�ضائي �أول

مفت�س ق�ضائي

�لنائب �لعام

�لنائب �لعام �مل�ضاعد

حمامي عام �أول

حمامي عام

رئي�س نيابة �أول

رئي�س نيابة

رئي�س نيابة م�ضاعد

وكيل نيابة �أول

وكيل نيابة

وكيل نيابة م�ضاعد

رئي�س حمكمة �لتمييز

قا�ضي متييز �أول

قا�ضي متييز

رئي�س حمكمة �ل�ضتئناف

قا�ضي ��ضتئناف �أول

رئي�س �ملحاكم �لبتد�ئية

قا�ضي ��ضتئناف

قا�ضي �بتد�ئي �أول

قا�ضي �بتد�ئي 

قا�ضي �بتد�ئي

�خلا�ضة

1

2

3

4

5

6

7

8

Issue 405 Pages.indd   18 11/21/16   8:44 AM



العدد )405( - ال�صنة )50( - 24 �صفر  143٨هـ - املوافق 24 نوفمرب 201٦م 1٩ حكومة دبي - اجلريدة الر�صمية

�ملجل�س يف هذ� �ل�ضاأن.

تعيني اأ�صحاب اخلربة
املادة )3٦(

مِلن عمل يف  �أدناه،  �ملُبّينة  �لوظائف  �إحدى  �لعامة يف  �لنيابة  �أو  �ملحاكم  لدى  �لتعيني  يجوز  �أ-  
تدري�س  �أو عمل يف  �لعامة،  �لنيابة  �أو  �ملحاكم  لدى  �لقانونية  �أو  �لق�ضائية  �لوظائف  �إحدى 
�لتعليمية  �ملوؤ�ض�ضات  �إحدى  من  �لدكتور�ه  �أو  �ملاج�ضتري  �ضهادة  على  ح�ضوله  بعد  �لقانون 
�ملُعرتف بها يف �لدولة، �أو عمل يف مهنة �ملحاماة �أو �ل�ضت�ضار�ت �لقانونية لدى حكومة دبي، 
دها  �أو عمل يف �إحدى �لوظائف �لتي ُتعترب نظريً� لوظائف �أع�ضاء �ل�ضلطة �لق�ضائية �لتي ُيحدِّ

�ملجل�س، مدة ل تقل عن:
)20( ع�ضرين �ضنة، عند �لتعيني بوظيفة قا�ضي متييز �أول �أو قا�ضي متييز لدى حمكمة    - 1

�لتمييز، �أو حمامي عام �أول �أو حمامي عام لدى �لنيابة �لعامة. 
)14( �أربع ع�ضرة �ضنة، عند �لتعيني بوظيفة قا�ضي ��ضتئناف �أول �أو قا�ضي ��ضتئناف    - 2

لدى حمكمة �ل�ضتئناف، �أو رئي�س نيابة �أول �أو رئي�س نيابة لدى �لنيابة �لعامة.
املحاكم  لدى  اأول  ابتدائي  قا�صي  بوظيفة  التعيني  عند  �صنة،  ع�صرة  اثنتي   )12(   - 3

�لبتد�ئية، �أو رئي�س نيابة م�ضاعد لدى �لنيابة �لعامة.
)8( ثمان �صنوات، عند التعيني بوظيفة قا�صي ابتدائي بالدرجة ال�صاد�صة لدى املحاكم    - 4

�لبتد�ئية، �أو وكيل نيابة �أول لدى �لنيابة �لعامة. 
)6( �ضت �ضنو�ت، عند �لتعيني بوظيفة قا�ضي �بتد�ئي بالدرجة �ل�ضابعة لدى �ملحاكم    - 5

�لبتد�ئية، �أو وكيل نيابة لدى �لنيابة �لعامة.
)4( �أربع �ضنو�ت، عند �لتعيني بوظيفة وكيل نيابة م�ضاعد لدى �لنيابة �لعامة.   - 6

على �لرغم مما ورد يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة، يجوز للمجل�س ��ضتثناء �أي �ضخ�س من  ب-  
�ملُدد �ملُ�ضار �إليها يف هذه �ملادة.

ة بالتعيني ال�صلطة املُخت�صّ
املادة )37(

�لبتد�ئية مبر�ضوم  �ملحاكم  ورئي�س  �ل�ضتئناف  ورئي�س حمكمة  �لتمييز  رئي�س حمكمة  ُيعنينَّ  �أ-  
ُي�ضِدره �حلاكم.
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ُيعنينَّ ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية مبر�ضوم ُي�ضِدره �حلاكم بناًء على تو�ضية �ملجل�س. ب-  

اإعادة التعيني
املادة )3٨(

مع مراعاة ال�صروط املن�صو�ص عليها يف املادة )32( من هذ� �لقانون، يجوز �إعادة تعيني من  اأ-  
عمل ع�ضوً� يف �ل�ضلطة �لق�ضائية وترك �لعمل فيها لغري �لأ�ضباب �لتاأديبية وذلك يف �لدرجة 
�لتي كان ي�ضغلها قبل ترك �لعمل، مبوجب مر�ضوم ُي�ضِدره �حلاكم بناًء على تو�ضية �ملجل�س.

د �ملجل�س بقر�ٍر ُي�ضِدره �ل�ضو�بط �لالزمة لإعادة تعيني �أع�ضاء �ل�ضلطة �لق�ضائية. ُيحدِّ ب-  

اأداء الق�صم
املادة )3٩(

على �لقا�ضي عند تعيينه وقبل مبا�ضرته ملهامه �أد�ء �لق�ضم �لتايل: �أ-  
اأحرتم  واأمانةواأن  ب�صدق  عملي  اأوؤدي  واأن  بالعدل  اأحكم  اأن  العظيم  باهلل  »اأق�صم   

الت�صريعات ال�صارية«.
على ع�ضو �لنيابة �لعامة �أو �ملفت�س �لق�ضائي عند تعيينه وقبل مبا�ضرته ملهامه �أد�ء �لق�ضم  ب-  

�لتايل:
»اأق�صم باهلل العظيم اأن اأوؤدي عملي ب�صدق واأمانةواأن اأحرتم الت�صريعات ال�صارية«.  

ُيوؤّدي ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية �لق�ضم �أمام �حلاكم �أو من ُينيبه. ج-  

التدريب والتاأهيل امل�صتمر
املادة )40(

يف  وتدّرجه  �لق�ضائية  �ل�ضلطة  ع�ضو  لرتقية  لزمًا  �أمرً�  �ملُ�ضتِمر  و�لتاأهيل  �لتدريب  ُيعترب  �أ-  
�لوظائف �لق�ضائية.

لع�صو  والتاأهيلية  التدريبية  الأحوال، الربامج  العامة بح�صب  والنيابة  املعنية  د املحكمة  ُتدِّ ب-  
�ل�ضلطة �لق�ضائية.

لإدارة التفتي�ص طلب اإخ�صاع ع�صو ال�صلطة الق�صائية للتدريب والتاأهيل بناًء على نتائج تقرير  ج-  
�لتفتي�س �لق�ضائي.

يعتمد املجل�ص اخُلّطة ال�صنوية للربامج التدريبية والتاأهيلية لأع�صاء ال�صلطة الق�صائية. د-  
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الرتقية
املادة )41(

مبر�ضوم  مبا�ضرًة  درجته  تلي  �لتي  �لأعلى  �لدرجة  �إلى  �لق�ضائية  �ل�ضلطة  ع�ضو  ترقية  تتم  �أ-  
ُي�ضِدره �حلاكم بناًء على تو�ضية �ملجل�س.

ده  يتم �لنظر يف ترقية �أع�ضاء �ل�ضلطة �لق�ضائية مرة و�حدة يف �ل�ضنة، ويف �ملوعد �لذي ُيحدِّ ب-  
�ملجل�س، ويجوز للمجل�س ��ضتثناًء �لنظر يف ترقية �أع�ضاء �ل�ضلطة �لق�ضائية يف غري �ملوعد 

�ملُحّدد.
ال�صروط واملُتطّلبات  ا�صتوفى  الأعلى متى  الدرجة  اإلى  الق�صائية  ال�صلطة  يجوز ترقية ع�صو  ج-  
دها �ملجل�س مبوجب قر�ر ي�ضدر عنه يف هذ� �ل�ضاأن، على �أن ي�ضتويف �حلد �لأدنى  �لتي ُيحدِّ
�لكفاءة  �لت�ضاوي يف  تقديره عن درجة كفاءة جيد جدً�، وعند  يقل  و�أل  �لدرجة،  للبقاء يف 
ُتراعى الأقدمية، وللمجل�ص ا�صتثناء اأي ع�صو �صلطة ق�صائية من �صرط احلد الأدنى للبقاء يف 

�لدرجة.

احلرمان من الرتقية
املادة )42(

ويجب  �لتاأديبية،  �أحد �جلز�ء�ت  عليه  وقع  �إذ�  �لرتقية  �لق�ضائية يف  �ل�ضلطة  تخّطي ع�ضو  يجوز 
�إخطاره خطيًا بذلك، ولع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية �لتظّلم لدى �ملجل�س من عدم ترقيته خالل )30( 
ثالثني يومًا من اليوم التايل لتاريخ اإخطاره، ويكون قرار املجل�ص ال�صادر ب�صاأن هذا التظّلم نهائيًا.

اأقدمية ع�صو ال�صلطة الق�صائية
املادة )43(

د مبوجبه �ل�ضو�بط و�ملعايري و�لقو�عد �ملُتعلقة باأقدمية �أع�ضاء �ل�ضلطة  ُي�ضدر �ملجل�س قر�رً� ُيحدِّ
�لق�ضائية وكافة �لأحكام �ملُتعّلقة بها.

النقل والندب والإعارة
املادة )44(

على �لرغم مما ورد يف �أي ت�ضريع �آخر، ل يتم نقل ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية �أو ندبه �أو �إعارته �إل يف 
�لأحو�ل و�لأحكام �ملُبّينة يف هذ� �لقانون.
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النقل داخل ال�صلطة الق�صائية
املادة )45(

يتم نقل ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية للعمل باملحاكم �أو �لنيابة �لعامة �أو �إد�رة �لتفتي�س بذ�ت �لدرجة 
�مل�ضاوية لدرجته قبل �لنقل مبر�ضوم ُي�ضِدره �حلاكم.

النقل خارج ال�صلطة الق�صائية
املادة )4٦(

يجوز نقل ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية للعمل خارج �ل�ضلطة �لق�ضائية. �أ-  
يتم نقل ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية للعمل خارج �ل�ضلطة �لق�ضائية مبر�ضوم ُي�ضِدره �حلاكم. ب-  

الندب
املادة )47(

يجوز ندب ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية للقيام باأعمال ق�ضائية �أو قانونية د�خل �أو خارج �ل�ضلطة  �أ-  
�لق�ضائية �ضو�ًء بالإ�ضافة �إلى مهام وظيفته �لأ�ضلية �أو للقيام مبهام �لوظيفة �ملُنتدب �إليها 

فقط. 
حمكمة  رئي�س  �أو  �لتمييز  حمكمة  رئي�س  من  بقر�ر  �لق�ضائية  �ل�ضلطة  د�خل  �لندب  يكون  ب-  
�لعام  �لنائب  من  بقر�ر  �أو  �لقا�ضي،  لها  يتبع  �لتي  �لبتد�ئية  �ملحاكم  رئي�س  �أو  �ل�ضتئناف 
بالن�ضبة لأع�ضاء �لنيابة �لعامة، �أو بقر�ر من مدير �إد�رة �لتفتي�س بالن�ضبة للمفت�س �لق�ضائي.

يجوز ندب ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية للقيام باأعمال غري ق�ضائية �أو قانونية. ج-  
يكون ندب ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية للعمل خارج �ل�ضلطة �لق�ضائية بقر�ر من �ملجل�س. د-  

الإعارة
املادة )4٨(

يجوز �إعارة ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية للعمل خارج �ل�ضلطة �لق�ضائية. �أ-  
تكون �إعارة ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية للعمل لدى �إحدى �جلهات �حلكومية �ملحلية �أو �لحتادية  ب-  
�أو �ل�ضركات �لتي ت�ضهم فيها �أي من تلك �جلهات �حلكومية بن�ضبة يف ر�أ�ضمالها �أو �ملوؤ�ض�ضات 
و�لإقليمية،  �لدولية  �لهيئات  �أو  �ملُنّظمات  �أو  �لأجنبية  �إلى �حلكومات  �لتي متتلكها، وكذلك 

مبر�ضوم ُي�ضِدره �حلاكم بناًء على تو�ضية �ملجل�س.
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�إذ� متت  �إل  �إعارة ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية على )5( خم�س �ضنو�ت،  �أن تزيد مدة  ل يجوز  ج-  
�إعارته للقيام باأعمال ق�ضائية.

على  املدة  هذه  ُتوؤّثر  ول  الق�صائية،  ال�صلطة  ع�صو  خدمة  مدة  �صمن  الإعارة  مدة  ُتت�صب  د-  
�أقدميته ول على ترقيته.

التاأمني ال�صحي
املادة )4٩(

ي�ضتحق ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية و�أفر�د عائلته �مل�ضتحقني �لرعاية �ل�ضحية، وفقًا ل�ضيا�ضة �لتاأمني 
�ل�ضحي �لتي يعتمدها �ملجل�س.

احلقوق التقاعدية
املادة )50(

�أن ي�ضتمر �لعمل  ُتنّظم �حلقوق �لتقاعدية لأع�ضاء �ل�ضلطة �لق�ضائية مبوجب قانون خا�س، على 
بالقانون �لحتادي رقم )7( ل�ضنة 1999 �ملُ�ضار �إليه حلني �ضدور ذلك �لقانون.

واجبات ع�صو ال�صلطة الق�صائية
املادة )51(

على ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية �للتز�م بالقيام بو�جباته �لوظيفية، و�ملحافظة على �ضرف مهنته، و�أل 
ي�ضلك �ضلوكًا يحّط من قدرها، و�أن يكون عفيفًا وقورً� ُملتزمًا بكل ما يحفظ كر�مته وي�ضون �ضمعته، 

ويجب عليه على وجه �خل�ضو�س �للتز�م مبا يلي:
�أن ُيوؤّدي عمله باإخال�س وتفاٍن، و�أن يتوّخى يف ذلك �لعد�لة و�لنز�هة و�ملُ�ضاو�ة يف �ملعاملة بني    -1

�خل�ضوم. 
�أن يتجّنب ��ضتغالل �ضلطته �أو نفوذه جللب منفعة �أو دفع �ضرر لنف�ضه �أو لأي من �أفر�د عائلته.   -2

�أل يقبل �أو ياأذن لأي من �أفر�د عائلته بتلقي �أي هدية من �خل�ضوم �أو ذويهم �أو وكالِئهم.   -3
�أل ي�ضرتي با�ضمه �أو با�ضم �أّي من �أفر�د عائلته �أو باأّي ��ضم م�ضتعار حمّل �حلق �ملُتنازع عليه    -4

�أمام �ملحاكم.
�أل ُيف�ضي �أي معلومات �ِضّرية �طلع عليها ب�ضبب وظيفته �أو مبنا�ضبتها ولو بعد �نتهاء خدمته �إل    -5

يف �لأحو�ل �ملُقّررة قانونًا.
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�أل ينظر يف �أي نز�ع له م�ضلحة فيه �أو لأٍيّ من �أقاربه حتى �لدرجة �لر�بعة �أو �ضبق له �لنظر    -6
�أو �لإدلء بالر�أي �أو �لرت�فع �أو �لوكالة لأي طرٍف فيه.

اأن يرتدي اأثناء العمل الزّي الر�صمي اإن وجد اأو الزّي الالئق.   -7
عدم �ملُ�ضاركة يف جمال�س �إد�ر�ت �جلمعّيات و�ملوؤ�ّض�ضات ذ�ت �لنفع �لعام �إل مبو�فقة �ملجل�س.   -8
�أو  �ضركة  �أي  �إد�رة  جمل�س  ع�ضوية  �أو  �لتجارية  �لأعمال  ومز�ولة  وظيفته  بني  �جلمع  عدم    -9
موؤ�ض�ضة خا�ضة �أو �أي مهنة �أخرى �أو عمل ل يتفق مع ��ضتقالل وكر�مة �لق�ضاء �ضو�ًء باأجر �أو 

بدون �أجر.
عدم �ل�ضتغال بالعمل �ل�ضيا�ضي �أو �إبد�ء �لآر�ء يف �مل�ضائل �ل�ضيا�ضية، �أو �لرت�ّضح لأي �نتخابات    -10

عامة طول مدة خدمته.
لأي  �لرت�ضح  �أو  �لريا�ضي  �لتحكيم  جلان  يف  �مل�ضاركة  �أو  �لريا�ضي  بالعمل  �ل�ضتغال  عدم    -11

من�ضب ريا�ضي، طول مدة خدمته.
عدم �إبد�ء �لر�أي يف �ملُنازعات �ملعرو�ضة عليه لأي جهٍة كانت.   -12

�أل يتغّيب �أو ينقطع عن عمله قبل �إخطار رئي�ضه �ملُبا�ضر بذلك.   -13
مًا باأجر �أو بدون �أجر يف �أي نز�ع مطروح �أو غري مطروح على �لق�ضاء من  عدم �لعمل حُمكِّ   -14

غري مو�فقة �ملجل�س.
�ل�ضلطة  و�أخالقّيات ع�ضو  �ملُتعّلقة باملحافظة على و�جبات  �ل�ضادرة عن �ملجل�س  �لقر�ر�ت    -15

�لق�ضائية.

ت�صكيل جمل�ص املُ�صاءلة الق�صائية
املادة )52(

تتم م�ضاءلة ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية من جمل�س �ملُ�ضاءلة �لق�ضائية،�لذي ُي�ضّكله �ملجل�س من  �أ-  
ثالثة ق�صاة من حمكمة التمييز برئا�صة اأقدمهم ما مل يَر املجل�ص غري ذلك.

ُي�ضِدر جمل�س �ملُ�ضاءلة �لق�ضائية قر�ر�ته بالأغلبية. ب-  

التحقيق مع ع�صو ال�صلطة الق�صائية
املادة )53(

ل يجوز �إقامة دعوى �ملُ�ضاءلة �لق�ضائية �ضد ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية �إل باإذن من �ملجل�س، وبعد 
�إجر�ء حتقيق مبدئي يف �لو�قعة مو�ضوع �ملُ�ضاءلة، يتوله �أحد �أع�ضاء �إد�رة �لتفتي�س يندبه �ملجل�س 
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�ملُحال  �لق�ضائية  �ل�ضلطة  ع�ضو  من  �أعلى  درجته  �أو  �ضابقة  �أقدميته  تكون  �أن  على  �لغاية،  لهذه 
للتحقيق �إن �أمكن ذلك.

اإجراءات دعوى املُ�صاءلة الق�صائية
املادة )54(

�ل�ضلطة  ع�ضو  �ضد  مقامه  يقوم  من  �أو  �لعام  �لنائب  من  �لق�ضائية  �ملُ�ضاءلة  دعوى  ُتقام  �أ-  
ملجل�س  ُتقّدم  لها،  �ملُوؤّيدة  و�لأدلة  �إليه  �ملُ�ضندة  �ملخالفة  على  ت�ضتمل  ب�ضحيفة  �لق�ضائية 

�ملُ�ضاءلة �لق�ضائية لُي�ضِدر قر�ره باإعالن ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية بها للح�ضور �أمامه.
 )15( جُتاِوز  ل  ُمّدة  خالل  �لتاأديبية  �لإجر�ء�ت  ُمبا�ضرة  �لق�ضائية  �ملُ�ضاءلة  جمل�س  يتوّلى  ب-  

خم�صة ع�صر يومًا من تاريخ تقدمي ال�صحيفة اإليه.
ملجل�س �ملُ�ضاءلة �لق�ضائية �أن ُيجري ما ير�ه لزمًا من �لتحقيقات بحق ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية  ج-  
�ملُحال �إليه، وله �أن ينتدب �أحد �أع�ضائه للقيام بذلك، ويتمّتع جمل�س �ملُ�ضاءلة �لق�ضائية �أو 

�لع�ضو �لذي ينتِدُبه هذ� �ملجل�س بذ�ت �ل�ضلطة �ملُخّولة للمحاكم يف هذ� �ل�ضاأن.
ُيكّلف جمل�س �ملُ�ضاءلة �لق�ضائية ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية باحل�ضور �أمامه على �أل تقل �ملدة  د-  
بني �لتكليف باحل�ضور و�ملوعد �ملُحّدد لنظر �لدعوى عن )7( �ضبعة �أيام، ويجب �أن ي�ضتمل 

دة. �أمر �حل�ضور على بيان كاٍف مبو�ضوع �لدعوى و�لأدلة �ملُوؤيِّ
اأعمال  مبا�صرة  عن  الق�صائية  ال�صلطة  ع�صو  يد  ِبكف  ياأُمر  اأن  الق�صائية  املُ�صاءلة  ملجل�ص  هـ-  

وظيفته �أو �عتباره يف �إجازة حتمية حتى تنتهي �لدعوى.
للمجل�ص وفقًا حلكم الفقرة )هـ( من هذه املادة وقف �صرف ما ل يزيد على ن�صف راتب  و- 
ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية وبدلته،كما له يف �أي وقت �ضو�ًء من تلقاء نف�ضه �أو بناًء على طلب 
�أو وقف  �أو �عتباره يف �إجازة حتمية  �أن يعيد �لنظر بقر�ر كف يده  ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية 

�ضرف �لر�تب له.
قّرر  اأو  الق�صائية،  ال�صلطة  ع�صو  بحق  املخالفة  ثبوت  عن  التحقيق  اإجراءات  ُت�صِفر  مل  اإذا  ز-  
جمل�س �ملُ�ضاءلة �لق�ضائية حفظ �لدعوى، فاإّنه ُيعاد ما مت �إيقاف �ضرفه من رو�تب وبدلت 

خالل فرتة �لإيقاف.
ل حتول بر�ءة ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية من �جلرية �ملُ�ضندة �إليه و�ملُرتِبطة بدعوى �ملُ�ضاءلة  ح-  
�لتاأديبية �لالزمة بحقه عن �ملخالفة �لتي �رتكبها وتوقيع  �لق�ضائية دون �تخاذ �لإجر�ء�ت 

اجلزاء التاأديبي املُنا�صب عليه، يف حال ثبوت ارتكابه لها. 
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جل�صات دعوى املُ�صاءلة الق�صائية
املادة )55(

تكون جل�ضات دعوى �ملُ�ضاءلة �لق�ضائية �ِضّرية.  �أ-  
يثل �لنائب �لعام �أو من ُيفّو�ضه من �أع�ضاء �لنيابة �لعامة ممن ل تقل درجته عن حمامي  ب-  
�أمام  �أن يح�ضر ب�ضخ�ضه  عام يف دعوى �مل�ضاءلة �لق�ضائية، وعلى ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية 
م ِدفاعه كتابًة، �أو �أن ُينيب عنه �أحد �أع�ضاء �ل�ضلطة  جمل�س �ملُ�ضاءلة �لق�ضائية، وله �أن ُيقدِّ
فاع عنه، فاإذ� مل يح�ضر ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية �أو من �أنابه جاز �إ�ضد�ر �لقر�ر  �لق�ضائية للدِّ

يف غيبته بعد �لتحقق من �ضحة �إعالنه.
يكون �حلكم �حل�ضوري �ل�ضادر عن جمل�س �ملُ�ضاءلة �لق�ضائية ِنهائيًا وغري قابل للطعن.  ج-  

لع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية �أن ُيعاِر�س يف �لقر�ر �لغيابي خالل )15( خم�ضة ع�ضر يومًا، تبد�أ من  د-  
�ليوم �لتايل لإخطاره بالقر�ر �لغيابي من قبل جمل�س �ملُ�ضاءلة �لق�ضائية، وحت�ضل �ملُعار�ضة 

د جل�ضة لنظِرها. بطلب ُيقّدم ملجل�س �ملُ�ضاءلة �لق�ضائية، �لذي ُيحدِّ
يرتتب على املُعار�صة يف القرار الغيابي اإعادة نظر دعوى املُ�صاءلة الق�صائية، ول يجوز باأي  هـ-  

حاٍل من �لأحو�ل �أن ُي�ضار ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية مُبعار�ضته.
ر ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية �ملُعار�س جل�ضة نظر �ملُعار�ضة، ُتعترب �ملُعار�ضة كاأن مل  �إذ� مل يح�ضُ و-  

تكن.
يكون �حلكم �ل�ضادر يف مو�ضوع �ملُعار�ضة، �أو �عتبارها كاأن مل تكن وفقًا حلكم �لفقرة )و(  ز-  

من هذه �ملادة، نهائيًا وغري قابل للطعن.
يجب �أن يكون �لقر�ر �ل�ضادر يف دعوى �ملُ�ضاءلة �لق�ضائية ُم�ضتِماًل على �لأ�ضباب �لتي ُبِني  ح-  

عليها، و�أن تتم ِتالوة هذه �لأ�ضباب عند �لنطق باحلكم يف جل�ضة �ضرية.
املُ�صاءلة  دعوى  يف  عنه  ال�صادر  بالقرارالنهائي  املجل�ص  الق�صائية  املُ�صاءلة  جمل�ص  ُيخِطر  ط-  

�لق�ضائية فور �ضدوره.

اجلزاءات التاأديبية
املادة )5٦(

ملجل�س �ملُ�ضاءلة �لق�ضائية �أن يفِر�س على ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية �أيًا من �جلز�ء�ت �لتاأديبية  �أ-  
�لتالية:

�لتنبيه.   -1
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�للوم.   -2
�حلرمان من �لعالوة �لدورية �ضنتني �أو �أقرب ترقية.   -3

�ضات �لوظيفة  �لنقل �إلى وظيفة �أخرى غري ق�ضائية، وُي�ضرف له يف هذه �حلالة خُم�ضّ   -4
�ملنقول �إليها.

�لعزل، مع حفظ �حلق يف �ملعا�س �أو �ملُكافاأة �أو �حلرمان من �أحدهما يف حدود �لربع.   -5
�لأحو�ل  جميع  ويف  عليها،  �ملجل�س  ُم�ضادقة  بعد  �لتنفيذ  و�جبة  �لتاأديبية  �جلز�ء�ت  تكون  ب-  
للمجل�س تعديل �جلز�ء �لتاأديبي �ملفرو�س على ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية، على �أن يكون قر�ر 

�ملجل�س يف هذ� �ل�ضاأن ُم�ضّببًا.
َي�ضُدر بتنفيذ �لقر�ر �ل�ضادر بالعزل �أو �لنقل لوظيفة غري ق�ضائية متى �ضار نهائيًا مر�ضوم  ج- 
من �حلاكم، وتزول ولية �لق�ضاء عن ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية يف هاتني �حلالتني من تاريخ 

�ضدور �ملر�ضوم.

انق�صاء دعوى املُ�صاءلة الق�صائية
املادة )57(

تنق�ضي دعوى �ملُ�ضاءلة �لق�ضائيةبقبول ��ضتقالة ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية، �أو باإحالته �إلى �لتقاعد، 
اأو بوفاته، ول يكون لدعوى املُ�صاءلة الق�صائية اأي اأثر على الدعوى اجلزائية اأو املدنية النا�ِصئة عن 

�لو�قعة �أو �لوقائع �لتي ��ضتندت �إليها دعوى �ملُ�ضاءلة �لق�ضائية.

ح�صانة ع�صو ال�صلطة الق�صائية
املادة )5٨(

من  �إجر�ء  �أي  �تخاذ  �أو  �حتياطيًا  حب�ضه  �أو  �لق�ضائية  �ل�ضلطة  ع�ضو  على  �لقب�س  يجوز  ل  �أ-  
على طلب  وبناًء  باإذن من �حلاكم  �إل  �ضده،  دعوى جز�ئية  رفع  �أو  معه  �لتحقيق  �إجر�ء�ت 

�لنائب �لعام.
على �لرغم مما ورد يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة، يجوز �لقب�س على ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية  ب-  
يرفع  �أن  على  جرية،  بارتكاب  �لتلب�س  حالة  يف  �لعام  �لنائب  من  بقر�ر  �حتياطيًا  وحب�ضه 
ر ما ير�ه بهذ�  �لنائب �لعام �لأمر �إلى �حلاكم خالل )24( �أربع وع�ضرين �ضاعة �لتالية، لُيقرِّ

�ل�ضاأن.
يجري �حلب�س �لحتياطي لع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية وتنفيذ �لعقوبات �ملُقّيدة للحرية �ل�ضادرة  ج-  
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�ضة للمحبو�ضني �لآخرين. بحقه يف �أماكن خا�ضة �أو م�ضتقلة عن �لأماكن �ملُخ�ضّ

تقييد حرية ع�صو ال�صلطة الق�صائية
املادة )5٩(

يرتتب على تقييد حرية ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية وفقًا لأحكام �ملادة )58( من هذ� �لقانون،  �أ-  
�إيقافه عن مبا�ضرة �أعمال وظيفته طيلة مدة تقييد حريته. 

للمجل�س من تلقاء نف�ضه �أو بناًء على طلب �لنائب �لعام، �إيقاف ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية عن  ب-  
عمله اأثناء اإجراءات التحقيق اأو املحاكمة عن جرمية وقعت منه. 

ل يرتتب على �إيقاف ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية عن عمله حرمانه من ر�تبه خالل فرتة �لإيقاف،  ج-  
ومع ذلك للمجل�س �إيقاف �ضرف ما ل يزيد على ن�ضف ر�تب وبدلت ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية 
�ملوقوف عن �لعمل، كما له يف �أي وقت �ضو�ًء من تلقاء نف�ضه �أو بناًء على طلب ع�ضو �ل�ضلطة 

�لق�ضائية �أن يعيد �لنظر بقر�ر �لإيقاف عن �لعمل �أو �إيقاف �ضرف �لر�تب و�لبدلت.

�صرية حماكمة ع�صو ال�صلطة الق�صائية
املادة )٦0(

تتم حماكمة ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائيةعن �جلر�ئم �لتي تقع منه يف جل�ضٍة �ضرية.

ملف اجلزاءات التاأديبية
املادة )٦1(

�لق�ضائية يف ملف �ضري  �ل�ضلطة  �لتاأديبية بحق ع�ضو  �ملُت�ضّمنة فر�س �جلز�ء�ت  �لقر�ر�ت  تودع 
خا�س.

انتهاء خدمة ع�صو ال�صلطة الق�صائية
املادة )٦2(

تنتهي خدمة ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية يف �أي من �حلالت �لتالية: �أ-  
�لوفاة.   -1

�ل�ضتقالة.   -2
بلوغ �ضن �لإحالة �إلى �لتقاعد، ما مل يتم متديد خدمته بقر�ر من �ملجل�س.   -3
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�لعزل بحكم تاأديبي طبقًا لأحكام هذ� �لقانون.   -4
�لإحالة �إلى �لتقاعد، �أو �لنقل �إلى وظيفة غري ق�ضائية، وفقًا لأحكام هذ� �لقانون.   -5

�نتهاء �أو ف�ضخ عقد توظيف ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية من غري �ملو�طنني.   -6
عدم �للياقة �ل�ضحية مبوجب تقرير طبي �ضادر عن �للجنة �لطبية �ملخت�ضة بالإمارة.   -7

ب-  ُتقبل ��ضتقالة ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية بقر�ر من �ملجل�س، وي�ضُدر بها مر�ضوم من �حلاكم 
متى كانت مدة خدمته يف �ل�ضلطة �لق�ضائية ل تقل عن )15( خم�س ع�ضرة �ضنة.

ُت�ضّوى ُم�ضتحقات ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية �ملُ�ضتقيل وفقًا حلكم �لفقرة )ب( من هذه �ملادة  ج-  
وفقًا للت�ضريع �ل�ضاري بتاريخ قبول �ل�ضتقالة.

يتم �إنهاء خدمة ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية يف �حلالت �ملحددة يف �لبنود )4( و)5( و)7( من  د-  
�لفقرة )�أ( من هذه �ملادة مبر�ضوم من �حلاكم.

الف�صل ال�صاد�ص
التفتي�ص الق�صائي

تطبيق القانون على اإدارة التفتي�ص
املادة )٦3(

ُتطّبق �أحكام هذ� �لقانون على �إد�رة �لتفتي�س �ملُن�ضاأة مبوجب �لقانون رقم )2( ل�ضنة 1992  �أ-  
�ملُ�ضار �إليه، وُتلحق باملجل�س.

تتاألف �إد�رة �لتفتي�س من مدير وعدد كاف من �ملُفّت�ضني �لق�ضائيني من ذوي �خلربة و�لكفاءة  ب-  
ممن مار�ضو� �لعمل �لق�ضائي، يتم تعيينهم مبر�ضوم ُي�ضِدره �حلاكم.

ُي�ضدر�لرئي�س �للو�ئح و�لأنظمة �ملُتعّلقة بتنظيم �لعمل يف �لنو�حي �لإد�رية و�ملالّية و�لفّنية  ج- 
لإد�رة �لتفتي�س، مبا يف ذلك نظام �ضوؤون �ملو�رد �لب�ضرية.

يكون لإد�رة �لتفتي�س جهاز �إد�ري ُيعنّي من ِقَبل مدير �إد�رة �لتفتي�س، وي�ضري ب�ضاأنهم قانون  د- 
�ملو�رد  �ضوؤون  نظام  �ضدور  حني  �إلى  وذلك  �إليه  �ملُ�ضار  دبي  حلكومة  �لب�ضرية  �ملو�رد  �إد�رة 

�لب�ضرية �ملُ�ضار �إليه يف �لفقرة )ج( من هذه �ملادة.

اخت�صا�صات اإدارة التفتي�ص
املادة )٦4(

تخت�س �إد�رة �لتفتي�س مبا يلي:

Issue 405 Pages.indd   29 11/21/16   8:44 AM



العدد )405( - ال�صنة )50( - 24 �صفر  143٨هـ - املوافق 24 نوفمرب 201٦م 30 حكومة دبي - اجلريدة الر�صمية

�لتفتي�س على �أعمال ُق�ضاة حمكمة �ل�ضتئناف وُق�ضاة �ملحاكم �لبتد�ئية، وكذلك على �أعمال    -1
من يف مرتبتهم �أو �أقل من �أع�ضاء �لنيابة �لعامة، بهدف حتديد درجة كفاءتهم وقدرتهم على 
و�لتو�ضيات  �لقرت�حات  وت�ضمينها  ب�ضاأنهم  �لتقارير  و�إعد�د  �لوظيفية،  بو�جباتهم  �لقيام 

�ملُنا�ضبة.
�ضلوكهم،  �أو  �لوظيفية  بو�جباتهم  �ملُتعّلقة  �لق�ضائية،  �ل�ضلطة  �أع�ضاء  بحق  �ل�ضكاوى  تلّقي    -2
يات  �لتي ُتقّدم �إليها من �لأفر�د �أو �لتي حُتال �إليها من �ملجل�س، و�لتحقيق فيها، ورفع �لتو�ضِ

�لالزمة �إلى �ملجل�س لتخاذ ما ير�ه ُمنا�ضبًا ب�ضاأنها.
اقرتاح الربامج التدريبية والتاأهيلية لأع�صاء ال�صلطة الق�صائية.   -3

�إلى  ورفعها  �لق�ضائية،  �ل�ضلطة  �أع�ضاء  باأعمال  �خلا�ضة  و�لبيانات  �لإح�ضائيات  �إعد�د    -4
�ملجل�س.

�إبد�ء �لر�أي و�مل�ضورة فيما ُيطلب منها من �ملجل�س.   -5
�إلى  ورفعها  �لعامة،  و�لنيابة  �ملحاكم  يف  و�نتظامه  �لعمل  �ضري  حول  دورّية  تقارير  �إعد�د    -6

�ملجل�س.
�أي مهام �أخرى ُتكّلف بها من ِقَبل �لرئي�س.   -7

اخت�صا�صات مدير اإدارة التفتي�ص
املادة )٦5(

يتولى مدير �إد�رة �لتفتي�س �ملهام و�ل�ضالحيات �لتالية:  �أ-  
�إعد�د �خلطة �ل�ضرت�تيجية لإد�رة �لتفتي�س، ورفعها �إلى �ملجل�س، ومتابعة تنفيذها.   -1

رفع تقارير دورية للمجل�س حول �ضري �لعمل و�نتظامه يف �ملحاكم و�لنيابة �لعامة.   -2
رفع تقارير دورية للمجل�س ب�ضاأن درجة كفاءة وتقييم �أع�ضاء �ل�ضلطة �لق�ضائية.   -3

�إعد�د م�ضروع �ملو�زنة �ل�ضنوية لإد�رة �لتفتي�س، ورفعها �إلى �ملجل�س لإقر�رها.   -4
تنفيذهم  ح�ضن  وعلى  �لتفتي�س،  �إد�رة  وُموّظفي  �لق�ضائيني  �ملُفّت�ضني  على  �لإ�ضر�ف    -5

للمهام �ملنوطة بهم.
وتنظيم  �لب�ضرية  ومو�ردها  �لتفتي�س  �إد�رة  بعمل  �ملُتعّلقة  �لتنفيذية  �لقر�ر�ت  �إ�ضد�ر    -6

�إجر�ء�ت �لعمل فيها.
و�ضع �لقو�عد و�لإجر�ء�ت �ملُتعّلقة بالتفتي�س على �أع�ضاء �ل�ضلطة �لق�ضائية و�لتحقيق    -7

يف �ل�ضكاوى �ملُقّدمة �ضدهم، وكيفية تقدير كفاءتهم، ورفعها �إلى �ملجل�س لعتمادها.
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�أهد�فها  لتحقيق  و�لتفاقات �لالزمة  �لعقود  و�إبر�م  �لغري،  �أمام  �لتفتي�س  �إد�رة  متثيل    -8
ومتكينها من مز�ولة مهامها.

�أي مهام �أخرى يتم تكليفه بها من �لرئي�س.   -9
من  �ضبب  لأي  مهامه  مز�ولة  عليه  تعّذر  �أو  مركزه  �ضغر  �أو  �لتفتي�س  �إد�رة  مدير  غاب  �إذ�  ب-  

�لأ�ضباب، فيِحل حمّله �ملُفّت�س �لق�ضائي �لأقدم فالأقدم يف �إد�رة �لتفتي�س.

ت�صهيل مهمة املفت�ص الق�صائي
املادة )٦٦(

يتم �لتفتي�س على �أع�ضاء �ل�ضلطة �لق�ضائية بالتن�ضيق مع روؤ�ضائهم �ملبا�ضرين، ويجب على �أع�ضاء 
�ل�ضلطة �لق�ضائية وروؤ�ضائهم �ملبا�ضرين ت�ضهيل قيام �ملفت�ضني �لق�ضائيني يف �إد�رة �لتفتي�س باملهام 

�ملنوطة بهم مبوجب هذ� �لقانون.

قيا�ص اأداء ع�صو ال�صلطة الق�صائية
املادة )٦7(

يتم قيا�س �أد�ء ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية �ضنويًا، وفقًا للمعايري �لتي يعتمدها �ملجل�س يف هذ�  �أ-  
�ل�ضاأن.

يتم تقدير كفاءة ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية وفقًا للُم�ضتويات �لتالية: ب-  
ممتاز.   -1

جيد جدً�.   -2
جيد.   -3

متو�ضط.   -4
�أقل من �ملتو�ضط.   -5

تقرير التفتي�ص الق�صائي والتظّلم منه
املادة )٦٨(

اأع�صاء  التفتي�ص الق�صائي اخلا�ص بكل ع�صو من  اأعمال  التفتي�ص تقريرًا بنتائج  اإدارة  ُتعّد  اأ-  
�ل�ضلطة �لق�ضائية يودع يف ملف �ضري خا�س به لديها، ول يجوز لغري ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية 

ورئي�ضه �ملُبا�ضر و�أع�ضاء �ملجل�س ومدير �إد�رة �لتفتي�س �لطالع على هذ� �لتقرير.
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ُيخِطر مدير �إد�رة �لتفتي�س خّطيًا ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية بدرجة تقدير كفاءته وذلك خالل  ب-  
)15( خم�ضة ع�ضر يومًا من �إيد�عه مبلفه.

لع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية �أن يتظلم �أمام �ملجل�س من درجة تقدير كفاءته خالل )30( ثالثني  ج-  
يومًا من �ليوم �لتايل لإخطاره بدرجة تقدير كفاءته، وذلك مبوجب �ضحيفة تظّلم. 

ل �ملجل�س يف �لتظّلم بعد �لطالع على �ضحيفة �لتظلم وعلى تقرير �إد�رة �لتفتي�س و�أي  يف�ضِ د-  
بيانات �أو ُم�ضتند�ت يطلبها �ملجل�س �أو ُتقّدم �إليه، وبعد �ضماع �أقو�ل �ملُتظّلم عند �لقت�ضاء، 
وللمجل�س ت�ضكيل جلنة من �أع�ضاء �ل�ضلطة �لق�ضائية لفح�س �لتظّلمات �ملُقّدمة �إليه، ورفع 
تو�ضياتها للمجل�س، ويكون قر�ر �ملجل�س يف هذ� �ل�ضاأن نهائيًا وغري قابل للطعن فيه �أمام �أي 

ِجهة �أخرى.

�صعف الأداء الوظيفي
املادة )٦٩(

على  يح�ضل  �لذي  �لق�ضائية  �ل�ضلطة  �ملجل�س حال ع�ضو  على  �لتفتي�س  �إد�رة  مدير  يعر�س  �أ-  
تقديرين �ضنويني متتاليني نهائيني بدرجة )�أقل من �ملتو�ضط( للنظر يف �أمره، وللمجل�س يف 
هذه �حلالة �أن يتخذ بحق ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية ما ير�ه منا�ضبًا، مبا يف ذلك �إحالته �إلى 
�لتقاعد �أو �إنهاء عقده �أو نقله �إلى وظيفة �أخرى غري ق�ضائية، ويكون قر�ر �ملجل�س يف هذ� 

�ل�ضاأن ِنهائيًا، غري قابل للطعن فيه �أمام �أي ِجهة �أخرى. 
يقوم �ملجل�س باإبالغ ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية مب�ضمون قر�ر �ملجل�س �ملُ�ضار �إليه يف �لفقرة )�أ(  ب-  

من هذه �ملادة فور �ضدوره.
�إذ� قّرر �ملجل�س نقل ع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية لوظيفة غري ق�ضائية وفقًا لأحكام هذه �ملادة،  ج-  

�ضات �لوظيفة �ملنقول �إليها. فاإّنه ُي�ضرف لع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية يف هذه �حلالة خُم�ضّ

الف�صل ال�صابع
اأحكام ختامية

عدم امل�صا�ص باحلقوق املُكت�صبة
املادة )70(

ُير�عى عند تطبيق �أحكام هذ� �لقانون و�لقر�ر�ت �ل�ضادرة مبوجبه عدم �مل�ضا�س باحلقوق �ملُكت�ضبة 
لع�ضو �ل�ضلطة �لق�ضائية.
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اأجهزة الدعم الإداري والفّني
املادة )71(

�إن�ضاوؤها  يتم  ُمعاونة،  وفّنية  �إد�رّية  �أجهزة  �لق�ضائية،  �ل�ضلطة  منها  تتكّون  �لتي  للجهات  يكون 
وتنظيمها وحتديد مهامها وفقًا للت�ضريعات و�لأو�ضاع �ل�ضارية لدى تلك �جلهات.

اأحكام تكميلية
املادة )72(

ُيطّبق على �أع�ضاء �ل�ضلطة �لق�ضائية فيما مل َيِرد ب�ضاأنه ن�س خا�س يف هذ� �لقانون �أو �لقر�ر�ت 
�ل�ضادرة مبوجبه، �أو �أي ت�ضريعات حتكم عمل �أع�ضاء �ل�ضلطة �لق�ضائية يف �لإمارة، �أحكام قانون 

�إد�رة �ملو�رد �لب�ضرية حلكومة دبي �ملُ�ضار �إليه �أو �أي ت�ضريع �آخر َيِحل حمّله.
 

اإ�صدار القرارات التنفيذية
املادة )73(

با�ضتثناء ما ن�ّس عليه هذ� �لقانون �أو �أي ت�ضريع �آخر من �أحكام يخت�س باإ�ضد�رها �حلاكم، ُي�ضدر 
�ملجل�س �لقر�ر�ت و�لتعليمات �لالزمة لتنفيذ �أحكام هذ� �لقانون.

الإلغاءات
املادة )74(

َيِحل هذ� �لقانون حمل �لقو�نني �لتالية: �أ-  
قانون �لتفتي�س �لق�ضائي رقم )2( ل�ضنة 1992 وتعديالته.   -1

قانون ت�ضكيل �ملحاكم يف �إمارة دبي رقم )3( ل�ضنة 1992 وتعديالته.   -2
�لقانون رقم )6( ل�ضنة 1992 باإن�ضاء �ملجل�س �لق�ضائي وتعديالته.   -3

�لقانون رقم )8( ل�ضنة 1992 ب�ضاأن �لنيابة �لعامة وتعديالته.   -4
ب-  ُيلغى �أي ن�س يف �أي ت�ضريع �آخر �إلى �ملدى �لذي يتعار�س فيه و�أحكام هذ� �لقانون.

هذه  من  )�أ(  �لفقرة  يف  �إليها  �ملُ�ضار  للقو�نني  تنفيذً�  �ل�ضادرة  بالت�ضريعات  �لعمل  ي�ضتمر  ج-  
�ملادة، حلني �إ�ضد�ر �لت�ضريعات �لالزمة لتنفيذ �أحكام هذ� �لقانون.

�ل�ضلطة  �أع�ضاء  �ضات  رو�تب وخُم�ضّ ب�ضاأن  ل�ضنة 2009  رقم )10(  بالقانون  �لعمل  ي�ضتمر  د-  
�لق�ضائية يف �إمارة دبي و�للو�ئح �ل�ضادرة مبوجبه، حلني �ضدور �لقر�ر �ملُ�ضار �إليه يف �ملادة 
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)34( من هذ� �لقانون.

الن�صر وال�صريان
املادة )75(

ُين�ضر هذ� �لقانون يف �جلريدة �لر�ضمية، وُيعمل به من تاريخ ن�ضره.

حممد بن را�صد اآل مكتوم
حاكم دبي

�ضدر يف دبي بتاريخ 1 نوفمرب 2016م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــق 1 �صفـــر 1438هـ
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مر�صوم رقم )35( ل�صنة 201٦
بت�صكيل

املجل�ص الق�صائي لإمارة دبي
__________

نحن  حممد بن را�صد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد �لطالع على �لقانون رقم )13( ل�ضنة 2016 ب�ضاأن �ل�ضلطة �لق�ضائية يف �إمارة دبي،

نر�صم ما يلي:
ت�صكيل املجل�ص الق�صائي

املادة )1(
ُي�ضّكل �ملجل�س �لق�ضائي لإمارة دبي، برئا�ضة �صمو ال�صيخ مكتوم بن حممد بن را�صد اآل مكتوم، 

وع�ضوية ُكل من:
نائبًا للرئي�س مدير ديو�ن �ضاحب �ل�ضمو حاكم دبي     -1

ع�ضوً� �لنائب �لعام لإمارة دبي      -2
ع�ضوً� مدير حماكم دبي       -3
ع�ضوً� رئي�س حمكمة �لتمييز       -4
ع�ضوً� رئي�س حمكمة �ل�ضتئناف      -5
ع�ضوً� رئي�س �ملحاكم �لبتد�ئية      -6
ع�ضوً� مدير �إد�رة �لتفتي�س �لق�ضائي      -7
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ال�صريان والن�صر
املادة )2(

ُيعمل بهذ� �ملر�ضوم من تاريخ �ضدوره، وُين�ضر يف �جلريدة �لر�ضمية.

حممد بن را�صد اآل مكتوم
حاكم دبي

�ضدر يف دبي بتاريخ 1 نوفمرب 2016م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 1 �ضفر 1438هـ
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