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 2021سنة  سبتمبرمن  27الموافق  الثالثاءجلسة 

 رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة/ - محمد بن حمد الباديبرئاسة السيد القاضي /           

والبشير بن فالح شايع الهاجري ومحمد عبـدالرحمن الجراح  شهاب عبدالرحمن الحمادي و

 الهادي زيتون.

      (  ) 

 دستوري 2021لسنة  3رقم  الدعوى

 الصفة في الطعن بعدم دستورية القوانين . 

المحاكم   وحق ،في دستورية القوانين في الطعن السلطة االتحادية والسلطة المحلية باإلماراتحق  -

.   في طلب بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح وهي بصدد نظر دعوى معروضة عليها

غير  دعوى أصلية أو مباشرةفإنها تعد  غير إحدى هذه  الجهات قدمت الدعوى منا إذ  .ذلك مخالفة

            .ةقبولم

           

 (27/9/2021، جلسة  دستوري 2021لسنة  3رقم  الدعوى)

___ 

أنااااا ًاااامانلا لمساطلااااة الساااالطة  -فااااي قهاااااء كاااا   الم  مااااة -ماااان المقاااارر لمااااا  ااااا       

يتاااامله منالاااا االت اااااد ل قالاااا الت ااااريعي فااااي االت ادياااة طالساااالطة الم لياااة بايمااااارا  التاااي 

ماااان  3،  2/  33منااااا طالمااااادي  3/ 99ال ااادطد المقاااارري لالااااا فااااي الدسااااتور  ولااا  المااااادي   

ل ااان منالماااا ال اااق فاااي الطعااان بعااادم  1973لسااانة 10قاااانو  الم  ماااة االت ادياااة العلياااا رقااام 

 دستورية الت ريع الصادر من األ رى أمام الم  مة االت ادية  العليا.

ا فا  تصااا  ايماااارا  ب اااق الطعااان فاااي دساااتورية القاااوانين التاااي يصااادركا االت ااااد مت ااااط ل

مااان الدساااتور.  ماااا ا تصااا   121ط 120فيالاااا ا تصاهااااتا الت اااريعية  المبيناااة بالماااادتين 

االت اااااد ب ااااق الطعاااان فااااي دسااااتورية القااااوانين التااااي تصاااادركا ايمااااارا  مت اااااط ي فيالااااا 

مخالفاااااة لقوانينالاااااا االت ادياااااة الصاااااادري طفقلاااااا ا تصاهااااااتالا الت اااااريعية ،نفاااااة الااااا  ر، أط 

ألح اااام الدساااتور.ك ا فهاااالل عااان تخويااان الم اااا م ال اااق فاااي  لااا  ب ااا  دساااتورية القاااوانين 

اااا، طكاااي بصااادد نعااار دعاااوى معرطًاااة عليالاااا. ط لااا  بمقتهااا   طالت اااريعا  طاللاااوامً عمومل

 3،  2ف  33مااان الدساااتور  الم اااار لليالاااا  طالماااادي  99أح اااام الفقاااري الثالثاااة مااان الماااادي 
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اااا 1973لسااانة  10مااان قاااانو  الم  ماااة االت ادياااة العلياااا رقااام  ،  ط ااا ل  حاااق الخصاااوم أيهل

 .من قانو  الم  مة االت ادية العليا 58بالطعن في الدستورية طفقا للمادي 

( مااان 6لماااا  اااا   لااا  ط انااا  الااادعوى الماثلاااة تنطاااوي علااا  الطعااان فاااي دساااتورية الماااادي )

، لنمااااا تن اااان للاااا  دعااااوى ........لم لااااي الصااااادر عاااان ا 2019لساااانة  15المرسااااوم رقاااام 

أهاااالية أط مبابااااري بعاااادم دسااااتوريتالا ، ال يقباااان تقااااديمالا لال ماااان قباااان لحاااادى ايمااااارا  أط 

أ ثااار أط ماااان لحاااادى الساااالطا  االت اديااااة أط ماااان لحاااادى م ااااا م الدطلااااة طكااااي بصاااادد نعاااار 

دعااااوى معرطًااااة أمامالااااا ل طل  قاااادم  الاااادعوى ماااان نياااار لحاااادى كاااا    ال الااااا ، فاااا   

لياااا ت اااو  قاااد اتصااال  بالااادعوى الدساااتورية علااا   اااالف األطًاااا  الم  ماااة االت ادياااة الع

( مااان قاااانو  الم  ماااة االت ادياااة العلياااا، مماااا 58المنصاااول عليالاااا فاااي الدساااتور طالماااادي )

 يتعين معا ال  م بعدم قبولالا.    

 الم  مة

ضببببد /  .......حسبببببما يتبين من الدعوى التي أقامها الطاعن /  حيث ان الوقائع   

دسببببببتورية وذلك بالطعن  2021لسبببببب ة  3ش ذ. م . م في الدعوى رقم ............

من المرسببوم بشببشن تشببكي  لج ة قضببائية  اصببة    6بعدم دسببتورية نا المادة 

وما ي بثق ع ها من شركات ومشاريع عقارية الصادر  ....ب ظر قضايا مؤسسة 

ية  ...........عن  هائ والتي نصبببببببت و أن تكون أحكام وقرارات وأوامر اللج ة ن

وببباتببي وغير قببابلببة للطعن فيهببا بببشي طريق من طرذ الطعن وت فببذ عن طريق 

وفقا لألصبببول التابعة لديها في هذا الشبببشن ،  ....محكمة الت فيذ المختصبببة بإمارة 

مكرر ،  30،  27وذلك لمخالفتها لقانون اإلجراءات المدنية وتعديالتي في المواد 

 من الدستور.    101، 99،  95،  94،  44،  25م ي و المواد 173 158

ن للقببانون أودعببت مكتببب إدارة وقببد قببدمت هببذه الببدعوى  بصببحيفة موقعببة طبقببا

قيبببدت  ببببرقم  20/5/2021البببدعوى فبببي المحكمبببة االتحاديبببة العليبببا بتببباري   

 التمس الطاعن في  تامها و  2021لس ة  3

مببببن   6ا و عببببدم دسببببتورية نببببا المببببادة ول الطعببببن شببببكالن . و انينبببب و قبببببأوالن  

بشبببببشن  ...........المحلبببببي الصبببببادر عبببببن  2019لسببببب ة  15المرسبببببوم  رقبببببم 
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ومببا ي بثببق ع هببا  ........تشببكي  لج ببة  قضببائية  اصببة ل ظببر قضببايا مؤسسببة 

مببببببن شببببببركات ومشبببببباريع عقاريببببببة ،  والتببببببي نصببببببت و أن تكببببببون أحكببببببام 

نهببببائي و باتببببي وغيببببر قاببببب  للطعببببن فيهببببا بببببشي  و أوامببببر اللج ببببة وقببببرارات

طريقبببة مبببن طبببرذ الطعبببن وت فبببذ عبببن طريبببق محكمبببة الت فيبببذ المختصبببة فبببي 

 إمارة دبي وفقا لألصول التابعة لديها في هذا الششن .

ش ذ. م . م بمبببذكرة جوابيبببة ردنا علببب  الطعبببن  ........و حيبببث تقبببدمت شبببركة 

انتهببببت فيهببببا إلبببب  طلببببب  2021/  6/  13تببببم  إيببببداعها فببببي الملبببب  بتبببباري  

 الحكم و

أوالن وبعبببدم قببببول الطعبببن لرفعبببي علببب  غيبببر ذي صبببفة .  انينببباو  عبببدم قببببول 

الطعببببن لعببببدم سببببلوح الطريببببق الصببببحيح مببببن ا تصببببام مصببببدر المرسببببوم 

برغبببببة  .........المطعببببون عليببببي ولعببببدم ا طببببار الببببدائرة القانونيببببة لحكومببببة 

مببببن  قببببانون  3المببببادة الطبببباعن فببببي إقامببببة الطعببببن الما بببب  اسببببت ادنا  حكببببام 

.  الثنبببا و عبببدم قببببول الطعبببن كونبببي لبببيس مبببن  1996دعببباوى الحكومبببة لسببب ة  

ضببببمن الحبببباالت التببببي يجببببوز فيهببببا إقامببببة  طعببببن دسببببتوري وفببببي جميببببع 

 ا حوال الزام الطاعن بالرسوم والمصاري  ومقاب  أتعاب المحاماه .

لببب الحكببم وحيببث قببدمت ال يابببة االتحاديببة مببذكرة بببالرأي انتهببت فيهببا إلبب  ط

 بعدم قبول الدعوى شكالن لرفعها بغير الطريق الذي رسمي القانون .

 وإ ر ذلك تم حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .

أنبببي ضببببماننا لمزاولببببة  -فبببي قضبببباء هبببذه المحكمببببة -وحيبببث إنببببي مبببن المقببببرر

السبببلطة االتحاديببببة والسببببلطة المحليببببة باإلمببببارات التببببي يتببببشل  م هببببا االتحبببباد 

 99فببي الحببدود المقببررة لهببا فببي الدسببتور  ولببت المببادة     لحقهببا التشببريعي 

 10مبببن قبببانون المحكمبببة االتحاديبببة العليبببا رقبببم  3،  2/  33م بببي والمبببادة  3/

لكببب  م همبببا الحبببق فبببي الطعبببن بعبببدم دسبببتورية التشبببريع الصبببادر  1973لسببب ة

 من ا  رى أمام المحكمة االتحادية  العليا.
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ية القببببوانين التببببي يصببببدرها فا تصببببت اإلمببببارات بحببببق الطعببببن فببببي دسببببتور

ا فيهبببببا ا تصاصببببباتي التشبببببريعية  المبي بببببة بالمبببببادتين   120االتحببببباد متجببببباوزن

مببببن الدسببببتور. كمببببا ا تصببببت االتحبببباد بحببببق الطعببببن فببببي دسببببتورية  121و

القبببوانين التبببي تصبببدرها اإلمبببارات متجببباوزة فيهبببا ا تصاصببباتها التشبببريعية 

رة وفقنببببببا  حكببببببام آنفببببببة الببببببذكر، أو مخالفببببببة لقواني هببببببا االتحاديببببببة الصبببببباد

الدسبببتور.هذا فضبببالن عبببن تخويببب  المحببباكم الحبببق فبببي طلبببب بحبببث دسبببتورية 

ببببببا، وهببببببي بصببببببدد نظببببببر دعببببببوى  القببببببوانين والتشببببببريعات واللببببببوائح عمومن

مبببن  99معروضبببة عليهبببا. وذلبببك بمقتضببب  أحكبببام الفقبببرة الثالثبببة مبببن المبببادة 

مببببببن قببببببانون المحكمببببببة  3،  2ف  33الدسببببببتور  المشببببببار إليهببببببا  والمببببببادة 

بببببا 1973لسببببب ة  10حاديبببببة العليبببببا رقبببببم االت ،  وكبببببذلك حبببببق الخصبببببوم أيضن

مببببن قببببانون المحكمببببة االتحاديببببة  58بببببالطعن فببببي الدسببببتورية وفقببببا للمببببادة 

 .العليا

لمبببا كبببان ذلبببك وكانبببت البببدعوى الما لبببة ت طبببوي علببب  الطعبببن فبببي دسبببتورية 

المحلبببببي الصبببببادر عبببببن  2019لسببببب ة  15( مبببببن المرسبببببوم رقبببببم 6المبببببادة )

ت حبببب  إلبببب  دعببببوى أصببببلية أو مباشببببرة بعببببدم دسببببتوريتها ، ال ، إنمببببا .........

يقبببب  تقبببديمها إال مبببن قبببب  إحبببدى اإلمبببارات أو أكثبببر أو مبببن إحبببدى السبببلطات 

االتحاديبببة أو مبببن إحبببدى محببباكم الدولبببة وهبببي بصبببدد نظبببر دعبببوى معروضبببة 

أمامهبببا إ وإذ قبببدمت البببدعوى مبببن غيبببر إحبببدى هبببذه  الجهبببات، فبببإن المحكمبببة 

ن قبببببد اتصبببببلت بالبببببدعوى الدسبببببتورية علببببب   بببببالف االتحاديبببببة العليبببببا تكبببببو

( مبببببن قبببببانون 58ا وضبببببان الم صبببببو  عليهبببببا فبببببي الدسبببببتور والمبببببادة )

        المحكمة االتحادية العليا، مما يتعين معي الحكم بعدم قبولها.
 


