قانون المحكمة االتحادٌة العلٌا
الباب األول  -نظام المحكمة وتشكيلها

المادة رقم 1
تنشأ فً دولة االمارات العربٌة المتحدة محكمة علٌا تسمً بالمحكمة االتحادٌة العلٌا وٌشار الٌها فى هذا القانون
بالمحكمة العلٌا .وتكون هذه المحكمة الهٌئة القضائٌة العلٌا فى االتحاد.
المادة رقم 2
ٌكون مقر المحكمة العلٌا فى عاصمة االتحاد .وٌجوز لها ان تعقد جلساتها عند االقتضاء فى أٌة عاصمة من عواصم
االمارات األعضاء فى االتحاد.
المادة رقم 3
تشكل المحكمة العلٌا من رئٌس وأربعة قضاة وٌجوز أن ٌعٌن بالمحكمة عدد كاف من القضاة المناوبٌن على اال
ٌجلس أكثر من واحد منهم فى دائرة المواد الدستورٌة ،وفٌما عدا االحكام الخاصة بالقضاة المناوبٌن المنصوص
علٌها فى هذا القانون ٌسرى علٌهم ما ٌسرى على قضاة المحكمة العلٌا من قواعد.
المادة رقم 4
ٌشترط فٌمن ٌولى القضاء بالمحكمة العلٌا ما ٌأتً:
 .1ان ٌكون من مواطنً دولة االمارات العربٌة المتحدة  ،وكامل االهلٌة المدنٌة.
 .2اال تقل سنة عن خمس وثالثٌن سنة مٌالدٌة
 .3ان ٌكون حاصال على اجازة فى الشرٌعة االسالمٌة والقانون من احدي الجامعات أو المعاهد العلٌا المعترف بها.
 .4ان ٌكون قد سبق له العمل مدة ال تقل عن خمس عشرة سنة فى االعمال القضائٌة أو القانونٌة باحدي المحاكم أو ما
ٌقابلها من وظائف النٌابة أو دوائر الفتوي والتشرٌع أو قضاٌا الحكومة أو فً تدرٌس القانون او الشرٌعة االسالمٌة
فى الجامعات او المعاهد العلٌا المعترف بها أو فى المحاماة أو فً غٌر ذلك من االعمال القانونٌة التى تعتبر نظٌرا
للعمل فى القضاء.
 .5ان ٌكون محمود السٌرة وحسن السمعة ولم ٌسبق الحكم علٌه من احدي المحاكم أو مجالس التأدٌب ألمر مخل
بالشرف ولو كان قد رد إلٌه اعتباره.

المادة رقم 5
استثناء من أحكام البند األول من المادة السابقة ٌجوز ان ٌعٌن من بٌن رعاٌا الدول العربٌة من استكملوا باقً
الشروط الواردة بها وذلك عن طرٌق االستعارة من الحكومات التابعٌن لها او بمقتضى عقود استخدام وذلك لمدة
محددة قابلة للتجدٌد .وٌسري على المعارٌن والمتعاقد معهم كافة األحكام الواردة فى هذا القانون.
المادة رقم 6
تقصر المدة المحددة فً البند الرابع من المادة (  ) 4الى النصف كما ٌخفض السن المشار الٌه فى البند الثانً من
المادة (  ) 4الى ثالثٌن سنة وذلك بالنسبة الى مواطنً االتحاد الذٌن تتوفر فٌهم الشروط الالزمة للتعٌٌن فى القضاء.
وٌسري حكم الفقرة السابقة خالل السبع السنوات األولً من تارٌخ نفاذ هذا القانون.
المادة رقم 7
ٌكون تعٌٌن رئٌس وقضاة المحكمة العلٌا بمرسوم ٌصدر من رئٌس الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء وتصدٌق
المجلس األعلً لالتحاد ،وتكون اقدمٌة القضاة من تارٌخ المرسوم الصادر بالتعٌٌن وطبقا للترتٌب الوارد به .وتحدد
مرتباتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون .وٌكون ترتٌب القضاة المناوبٌن فى جمٌع األحوال فى االقدمٌة بعد قضاة
المحكمة العلٌا.
المادة رقم 8
ٌؤدي رئٌس المحكمة وقضاتها قبل مباشرة وظائفهم أمام رئٌس االتحاد وبحضور وزٌر العدل الٌمٌن التالٌة  ( :أقسم
باهلل العظٌم أن أحكم بالعدل دون خشٌة أو محاباة  ،وان أخلص لدستور دولة االمارات العربٌة المتحدة وقوانٌنها )
وٌحرر محضر بحلف الٌمٌن ٌثبت فى سجل خاص ٌعد لهذا الغرض وتودع صورة منه فً ملف القاضً.
المادة رقم 9
تكون للمحكمة العلٌا دائرة للمواد الدستورٌة ودوائر لنظر المواد االخري المنصوص علٌها فى هذا القانون والقانون
االتحادي رقم (  ) 17لسنة  1978المشار الٌه  ،أو أي قانون آخر .وٌرأس الدائرة رئٌس المحكمة أو أقدم القضاة .
"وتصدر االحكام من دائرة مشكلة من خمسة قضاة ال ٌزٌد عدد المناوبٌن منهم على قاض وذلك فى المسائل
المنصوص علٌها فى البنود السبعة االولً من المادة (  ) 33من هذا القانون وفٌما عدا ذلك تصدر األحكام من دائرة
مشكلة من ثالث قضاة وبأغلبٌة اآلراء فى الحالتٌن وال ٌصدر الحكم باالعدام اال بإجماع اآلراء" .
المادة رقم 11

ٌكون للمحكمة العلٌا جمعٌة عمومٌة من جمٌع قضاتها برئاسة رئٌسها او من ٌقوم مقامه .وتختص بالنظر فى ترتٌب
وتشكٌل الدوائر وتوزٌع األعمال علٌها وتحدٌد عدد الجلسات واٌام وساعات انعقادها وسائر االمور المتعلقة بنظام
المحكمة وامورها الداخلٌة واالختصاصات االخري التً ٌنص علٌها القانون .وٌجوز للجمعٌة العمومٌة ان تفوض
رئٌس المحكمة فى بعض اختصاصاتها.
المادة رقم 11
تنعقد الجمعٌة العمومٌة بدعوة من رئٌس المحكمة او من ٌنوب عنه فً مستهل كل عام وكلما دعت الضرورة الى
ذلك  .وتدعً النٌابة العامة لحضور اجتماع الجمعٌة العمومٌة وٌكون لممثلها ابداء الرأي فٌما ٌتصل بأعمال النٌابة
العامة  .وال ٌكون انعقاد الجمعٌة العمومٌة صحٌحا اال بحضور ثالثة من القضاة األصلٌٌن على االقل وذلك بما فٌهم
الرئٌس او من ٌنوب عنه وتصدر قرارات الجمعٌة العمومٌة باألغلبٌة المطلقة للحاضرٌن  ،فاذا تساوت اآلراء ٌرجح
الجانب الذي فٌه الرئٌس وتثبت محاضر الجمعٌة العمومٌة فى سجل خاص ٌوقع علٌه رئٌس االجتماع.
المادة رقم 12
للمحكمة العلٌا عطلة قضائٌة تبدأ كل عام من أول ٌولٌو وتنتهً فً آخر اغسطس وتعتبر مدة العطلة بالنسبة الى من
ال ٌكلف العمل خاللها اجازة اعتٌادٌة .وتحدد الجمعٌة العمومٌة للمحكمة اجازات القضاة ونظام العمل بالمحكمة
خالل العطلة القضائٌة ،وال ٌرخص للقضاة فً اجازات دورٌة فً غٌر العطلة القضائٌة اال فى حاالت الضرورة
وفى الحدود التى تسمح بها ظروف العمل .وٌكون الترخٌص بذلك من رئٌس المحكمة لمدة اقصاها خمسة عشر
ٌوما.
المادة رقم 13
ٌكون للمحكمة العلٌا مكتب فنً ٌؤلف من رئٌس وعدد كاف من االعضاء ٌختارون من بٌن رجال القضاء أو اعضاء
النٌابة العامة أو اعضاء دائرة الفتوى والتشرٌع والقضاٌا أو غٌرهم من المشتغلٌن باالعمال القانونٌة التى تعتبر
نظٌرا للعمل فى القضاء  .وٌجوز عند الضرورة شغل تلك الوظائف عن طرٌق االستعارة من بٌن قضاة الهٌئات
القضائٌة المحلٌة باالمارات االعضاء فى االتحاد أو من رجال القانون من الدول العربٌة ممن تتوفر فٌهم الخبرة
والكفاٌة الالزمة  .وٌكون إلحاق رئٌس المكتب واعضائة الفنٌٌن بطرٌق الندب او االستعارة على حسب األحوال
وذلك بقرار من وزٌر العدل بناء على ترشٌح رئٌس المحكمة وبعد موافقة الجهات ذات الشأن التً ٌتبعها العضو
المنتدب أو المعار  .وٌلحق بالمكتب الفنً عدد كاف من الموظفٌن.
المادة رقم 14
ٌتولً المكتب الفنً االمور اآلتٌة:
 .1استخالص القواعد القانونٌة التً تقررها المحكمة العلٌا فٌما تصدره من احكام وتبوٌبها وفهرستها بحٌث ٌسهل
الرجوع الٌها.

 .2االشراف على نسخ هذه األحكام وطبعها فى مجموعات ونشرها.
 .3اعداد البحوث الفنٌة التً ٌطلبها رئٌس المحكمة او احدي دوائرها.
 .4االشراف على جداول المحكمة وقٌد القضاٌا والطعون والطلبات بها.
 .5سائر المسائل التً ٌحٌلها علٌه رئٌس المحكمة.
المادة رقم 15
ٌكون للمحكمة العلٌا قلم كتاب وقلم محضرٌن وٌؤلف كل قلم من كبٌر كتاب او كبٌر محضرٌن على حسب االحوال
ومن عدد كاف من الموظفٌن والمستخدمٌن  .وٌؤدي كتاب الجلسات والمحضرون قبل مباشرة أعمالهم ٌمٌنا أمام
احدى دوائر المحكمة بأن ٌؤدوا اعمال وظائفهم بالذمة والصدق  .وٌثبت الٌمٌن فىسجل خاص تودع صورة منه
بملف الموظف  .وفٌما عدا ما نص علٌه فى الفقرات السابقة تسري على اولئك العاملٌن االحكام المقررة فى قانون
خدمة الموظفٌن فى حكومة االتحاد.
المادة رقم 16
ٌشرف رئٌس المحكمة على قضاتها وعلى أعمالها وله حق التنبٌه الى كل ما ٌقع مخالفا لواجبات الوظٌفة او
مقتضٌاتها.
المادة رقم 17
ٌكون لرئٌس المحكمة على موظفً ومستخدمً المحكمة السلطات التأدٌبٌة المقررة للوزٌر ووكٌل الوزارة
المنصوص علٌها فى قانون الخدمة المدنٌة المعمول به فى حكومة االتحاد.
المادة رقم 18
رئٌس المحكمة العلٌا وقضاتها غٌر قابلٌن للعزل وال تنتهً والٌتهم اال ألحد األسباب التالٌة:








الوفاة.
االستقالة.
انتهاء مدة عقود المتعاقدٌن منهم أو مدة اعارتهم.
بلوغ سن االحالة الى التقاعد.
ثبوت عجزهم عن القٌام بمهام وظائفهم ألسباب صحٌة.
الفصل التأدٌبً بناء على األسباب واالجراءات المنصوص علٌها فى هذا القانون.
إسناد مناصب اخري لهم بموافقتهم.

المادة رقم 19
تكون سن االحالة الى التقاعد بالنسبة الى رئٌس وقضاة المحكمة العلٌا عند بلوغهم سن الخامسة والستٌن  .ومع ذلك
اذا كان بلوغهم هذه السن فى الفترة من أول اكتوبر الى آخر ٌونٌة فانهم ٌبقون فى الخدمة الى هذا التارٌخ األخٌر .
وٌجوز عند االقتضاء مد مدة خدمتهم الى ما بعد بلوغهم سن االحالة الى التقاعد لمدة او مدد ال ٌجاوز مجموعها
ثالث سنوات بحٌث ال تقل كل مدة عن سنة قضائٌة  ،وٌكون مد مدة الخدمة باالداة ذاتها المقررة للتعٌٌن.
الباب الثاني  -محاكمة القضاة ومساءلتهم تأديبيا/الفصل األول  -محاكمة القضاة والتحقيق معهم

المادة رقم 21
استثناء من أحكام االختصاص بالنسبة الى المكان ٌعٌن مجلس تأدٌب القضاة المنصوص علٌه فى المادة (  ) 23بناء
على طلب النائب العام المحكمة التً ٌكون لها ان تفصل فى الجرائم التى قد تقع من قضاة المحكمة العلٌا ولو كانت
غٌر متعلقة بوظائفهم.
المادة رقم 21
فً غٌر حاالت التلبس بالجرٌمة ال ٌجوز القبض على القاضً وتوقٌفه احتٌاطٌا اال بعد الحصول على اذن من
مجلس تأدٌب القضاة  .وفى حاالت التلبس ٌجب على النائب العام عند القبض على القاضً وتوقٌفه احتٌاطٌا ان
ٌرفع االمر الى المجلس المذكور فى مدة األربع والعشرٌن ساعة التالٌة وللمجلس ان ٌقرر ام استمرار التوقٌف او
االفراج بكفالة مالٌة او بغٌر كفالة وللقاضً ان ٌطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض األمر علٌه  .و ٌحدد
المجلس مدة التوقٌف االحتٌاطً فً قراره .و تراعى االجراءات سالفة الذكر كلما رؤى استمرار التوقٌف االحتٌاطً
عند انقضاء المدة التً قررها المجلس  .و فٌما عدا ما تقدم  ،ال ٌجوز اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقٌق مع
رجال القضاء أو رفع الدعوى الجزائٌة علٌهم فً أٌة جرٌمة اال بإذن من المجلس المشار الٌه و بناء على طلب من
النائب العام  .و ٌجري توقٌف القضاة و تنفٌذ العقوبات المقٌدة للحرٌة بالنسبة الٌهم فً أماكن مستقلة عن االماكن
المخصصة لحبس السجناء اآلخرٌن.
المادة رقم 22
ٌترتب حتما على توقٌف القاضً او حبسه بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظٌفته مدة توقٌفه او
حبسه وٌجوز لمجلس تأدٌب القضاة ان ٌأمر بوقف القاضً عن مباشرة اعمال وظٌفته فى اثناء اجراءات التحقٌق
والمحاكمة عن جرٌمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب وزٌر العدل او النائب العام او رئٌس
المحكمة  .و ال ٌترتب على الوقف حرمان القاضً من مرتبه مدة الوقف ما لم ٌقرر مجلس التأدٌب حرمانه منه كله
أو بعضه  .و لمجلس التأدٌب فً كل وقت أن ٌعٌد النظر فً أمر الوقف و المرتب سواء من تلقاء نفسه أو بناء على
طلب القاضً.

الباب الثاني  -محاكمة القضاة ومساءلتهم تأديبيا/الفصل الثاني  -مساءلة القضاة تأديبيا
المادة رقم 23
تأدٌب القضاة ٌكون من اختصاص مجلس تأدٌب ٌشكل برئاسة رئٌس المحكمة العلٌا وعضوٌة أقدم اثنٌن من قضاتها
 .وعند خلو وظٌفة أي من المؤلف منهم مجلس التأدٌب او غٌابه ألي سبب كان او وجود مانع لدٌه حل محله االقدم
فاالقدم  .فاذا كان محل المحاكمة هو رئٌس المحكمة العلٌا أو النائب العام تولت الجمعٌة العمومٌة للمحكمة مشكلة
من جمٌع اعضائها باستثناء رئٌس المحكمة محل المحاكمة  -محاكمته تأدٌبٌا  .وفً هذه الحالة إذا تساوت اآلراء
رجح الجانب الذي فٌه الرئٌس  .وال ٌمنع من الجلوس فى مجلس التأدٌب سبق اشتراك أحد أعضاء هٌئة المجلس فى
طلب رفع الدعوى التأدٌبٌة ضد القاضً.
المادة رقم 24
تقام الدعوى التأدٌبٌة امام مجلس التأدٌب من النائب العام بناء على طلب وزٌر العدل من تلقاء نفسه او بناء على
طلب رئٌس المحكمة وٌخطر مجلس التأدٌب بطلب وزٌر العدل فى هذا الشأن  .وال ٌقدم هذا الطلب اال بناء على
تحقٌق جنائً او اداري ٌتواله احد قضاة المحكمة العلٌا ٌندبه وزٌر العدل لهذا الغرض فاذا لم ٌقم النائب العام برفع
الدعوى التأدٌبٌة خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ استالمه الطلب جاز لمجلس التأدٌب ان ٌتولً بنفسه الدعوى بقرار منه
.
المادة رقم 25
ترفع الدعوى التأدٌبٌة بعرٌضة تشتمل على التهمة واألدلة المؤٌدة لها وتقدم الى مجلس التأدٌب لٌصدر قراره
باعالن القاضً للحضور امامه.
المادة رقم 26
ٌجوز للمجلس أن ٌجري ما ٌراه الزما من التحقٌقات وله ان ٌندب احد اعضائة للقٌام بذلك وٌكون للمجلس والعضو
المنتدب للتحقٌق السلطات المخولة للمحاكم فٌما ٌختص بنظر الدعاوي وجمع االدلة.
المادة رقم 27
اذا رأى مجلس التادٌب وجها للسٌر فى اجراءات المحاكمة عن جمٌع التهم او بعضها كلف القاضً الحضور امامه
بمٌعاد اسبوع علً االقل بناء على امر من رئٌس المجلس  .وٌجب ان ٌشتمل طلب الحضور على بٌان كاف
لموضوع الدعوى وادلة االتهام  .وٌجوز للمجلس عند تقرٌره السٌر فى اجراءات المحاكمة ان ٌأمر بوقف القاضً
عن مباشرة اعماله وظٌفته  .وال ٌترتب على الوقف حرمان القاضً من مرتبه اال اذا قرر المجلس حرمانه منه كله

او بعضه  .وٌجوز للمجلس اعادة النظر فى قرار الوقف والحرمان من المرتب فى ٌاي وقت سواء من تلقاء نفسه او
بناء على طلب القاضً.
الباب الثالث  -والية المحكمة العليا
المادة رقم 33
تختص المحكمة العلٌا دون غٌرها بالفصل فى األمور اآلتٌة:
 .1المنازعات المختلفة بٌن االمارات األعضاء فى االتحاد او بٌن اٌة امارة او اكثر وبٌن حكومة االتحاد متى احٌلت
هذه المنازعات الى المحكمة بناء على طلب اي طرف من االطراف المعنٌة.
 .2بحث دستورٌة القوانٌن االتحادٌة اذا ما طعن فٌها من قبل امارة او اكثر لمخالفتها لدستور االتحاد.
 .3بحث دستورٌة التشرٌعات الصادرة من احدى االمارات االعضاء اذا ما طعن فٌها من قبل احدي السلطات االتحادٌة
لمخالفتها لدستور االتحاد او للقوانٌن االتحادٌة.
 .4بحث دستورٌة القوانٌن والتشرٌعات واللوائح عموما إذا ما أحٌل الٌها هذا الطب من أٌة محكمة من محاكم االتحاد أو
االمارات االعضاء أثناء دعوى منظورة أمامها.
 .5تفسٌر أحكام الدستور بناء على طلب احدي سلطات االتحاد أو حكومة احدى االمارات االعضاء.
 .6تفسٌر المعاهدات واالتفاقٌات الدولٌة بناء على طلب احدى سلطات االتحاد أو االمارات االعضاء أو إذا كان التفسٌر
موضع خالف فً دعوي مطروحة أمام احدى المحاكم.
 .7مساءلة الوزراء وكبار موظفً االتحاد المعٌنٌن بمراسٌم عما ٌقع منهم من افعال فى أداء وظائفهم الرسمٌة بناء على
طلب المجلس األعلى لإلتحاد ووفقا للقانون الخاص بذلك.
 .8الجرائم التً لها مساس مباشر بمصالح االتحاد كالجرائم المتعلقة بأمنه فى الداخل والخارج وجرائم تزوٌر
المحررات أو االختام الرسمٌة الحدى سلطات االتحاد وجرائم تزٌٌف العملة.
 .9تنازع االختصاص بٌن القضاء االتحادي والهٌئات القضائٌة فى االمارات.
 .11تنازع االختصاص بٌن هٌئة قضائٌة فى امارة وهٌئة قضائٌة فى امارة اخرى أو بٌن الهٌئات القضائٌة فً أٌة امارة
فٌما بٌنها.
 .11أٌة اختصاصات اخري ٌنص علٌها فى الدستور او فى أي قانون اتحادي.
المادة رقم 34

ال ٌجوز رد رئٌس او قضاة المحكمة العلٌا.
الباب الرابع  -النيابة العامة االتحادية
المادة رقم 35
ٌكون لالتحاد نائب عام ٌعاونه عدد كاف من المحامٌن العامٌن ورؤساء النٌابة العامة ووكالئها ومساعدٌها.
المادة رقم 36
ٌكون تعٌٌن النائب العام وسائر اعضاء النٌابة العامة الى درجة وكٌل نٌابة بمرسوم ٌصدر من رئٌس الدولة بعد
موافقة مجلس الوزراء وذلك بناء على ترشٌح وزٌر العدل  .وٌكون تعٌٌن مساعد انٌابة العامة بقرار من مجلس
الوزراء بناء على ترشٌح وزٌر العدل وذلك لمدة سنة تحت االختبار فاذا أتم االختبار بنجاح ثبت فى وظٌفته بقرار
من مجلس الوزراء.
المادة رقم 37
ٌشترط فٌمن ٌعٌن نائبا عاما الشروط المقررة للتعٌٌن فى وظٌفة قاض بالمحكمة العلٌا  .وٌشترط للتعٌٌن فى سائر
وظائف النٌابة العامة الشروط ذاتها فٌما عدا شرطً السن والمدة الالزم قضاؤها بٌن تارٌخ الحصول على المؤهل
الدراسً والتعٌٌن  .وتحدد مرتبات النائب العام واعضاء النٌابة العامة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
المادة رقم 38
ٌكون اختصاص النائب العام شامال االختصاص االقلٌمً لالتحاد  .وٌكون تعٌٌن دائرة اختصاص ومحل اقامة
اعضاء النٌابة العامة ونقلهم وندبهم بقرار من وزٌر العدل بناء على اقتراح النائب العام.
المادة رقم 39
ٌؤدي أعضاء النٌابة العامة قبل مباشرة وظائفهم الٌمٌن التالٌة  " :أقسم باللة العظٌم ان أؤدي عملً بالذمة والصدق
وأن اراعً العدل دون خشٌة او محاباة وان اخلص لدستور االتحاد والقوانٌن " وٌكون أداء النائب العام للٌمٌن أمام
رئٌس الدولة بحضور وزٌر العدل وٌؤدي سائر أعضاء النٌابة العامة الٌمٌن أمام وزٌر العدل بحضور النائب العام
وٌحرر محضر بحلف الٌمٌن طبقا لما هو مبٌن فى المادة ( ) .8
المادة رقم 41

ٌحال النائب العام الى المعاش عند بلوغه سن الخامسة والستٌن سنة مٌالدٌة وٌحال باقى أعضاء النٌابة العامة الى
المعاش عند بلوغهم سن الستٌن سنة مٌالدٌة  .وال تسري علٌهم على اختالف درجاتهم احكام الفقرتٌن ( الثانٌة
والثالثة ) من المادة ( ) .19
المادة رقم 41
ٌكون اعضاء النٌابة العامة قابلٌن للعزل أو النقل الى وظٌفة اخري وفٌما عدا ذلك تسري علٌهم األحكام المقررة
للقضاة بما ال ٌتعارض مع األحكام الواردة فى هذا الباب  .واذا كان النائب العام محل محاكمة أو مسائلة تأدٌبٌة حل
محله من ٌلٌه مباشرة من أعضاء النٌابة فى مباشرة اختصاصاته
المادة رقم 42
مع مراعاة أحكام المادتٌن الخامسة  ،والعشرٌن من القانون االتحادي رقم (  ) 17لسنة  1978والقوانٌن المعدلة له
ٌ ،جب على النٌابة العامة ان تتدخل فى الدعاوي والطلبات والطعون المقامة أمام المحكمة العلٌا فٌما عدا طعون
النقض فى المواد المدنٌة فٌكون تدخلها جوازٌا  .وٌمثل النٌابة العامة أمام المحكمة االتحادٌة العلٌا النائب العام أو
محام عام أو احد رؤساء النٌابة العامة  .وٌلغً كل نص ٌخالف او ٌتعارض مع حكم هذا المادة.
المادة رقم 43
تمارس النٌابة العامة االختصاصات المخولة لها بمقتضً هذا القانون والقوانٌن االخرى  .وٌتبع اعضاء النٌابة العامة
رؤساءهم بترتٌب درجاتهم وٌنوبون عن النائب العام فى ممارسة وظائفهم وهم جمٌعا ٌتبعون وزٌر العدل  .وللنٌابة
العامة دون غٌرها تحرٌك الدعوى الجزائٌة ومباشرتها وال ترفع من غٌرها اال فى األحوال المبٌة فى القانون.
المادة رقم 44
تباشر النٌابة العامة التحقٌق واالتهام فى الجرائم التً تدخل فى اختصاص القضاء االتحادي.
المادة رقم 45
ٌجوز بقرار من وزٌر العدل بناء على عرض النائب العام وموافقة الجهات المعنٌة بالتحقٌق واالتهام فى االمارات
االعضاء فى االتحاد ان تتولً النٌابة العامة ممارسة اختصاصاتها فى تلك االمارات.
المادة رقم 46
ٌكون مامورو الضبط القضائً فٌما ٌتعلق بأعمال وظائفهم فى االستدالل على الجرائم والبحث عن الفاعلٌن لها
خاضعٌن الشراف النائب العام  .وٌجوز للنٌابة العامة ان تخول رجال الضبط القضائً بعض اختصاصاتها.

المادة رقم 47
للنٌابة العامة فً سبٌل ممارسة اختصاصاتها اتخاذ كافة االجراءات التحفظٌة على شخص المتهم وعلى آثار الواقعة
محل التحقٌق وان تقوم بجمع االدلة  .وال ٌجوز القبض على أحد أو تفتٌشه او توقٌفه احتٌاطٌا اال اذا كان ذلك بصدد
تحقٌق فى جرٌمة ترجحت االدلة عن نسبتها الٌه وكان معاقبا علٌها بالحبس  .وال ٌجوز تعرٌض المتهم او الشهود او
غٌرهم للتعذٌب او المعاملة المحطة بالكرامة.
المادة رقم 48
ال ٌجوز حجز المتهم بعد القبض علٌه ألكثر من ثمان وأربعٌن ساعة ومع ذلك ٌجوز للنٌابة العامة ان تأمر بعد
استجوابه بتوقٌفه احتٌاطٌا على ذمة التحقٌق لمدة سبعة أٌام ٌجوز تجدٌدها لمدد اخرى ال تزٌد على أربعة عشر ٌوما
 .فاذا استلزمت مصلحة التحقٌق استمرار توقٌف المتهم بعد انقضاء المدد المشار الٌها فى الفقرة السابقة وجب على
انٌابة العامة ان تعرض األوراق على قاضً المحكمة المختصة لٌصدر امره بعد االطالع على األوراق وسماع
أقوال المتهم بعد التوقٌف لمدة ال تجاوز ثالثٌن ٌوما قابلة للتجدٌد او االفراج عنه بكفالة أو بغٌر كفالة  .وللمتهم ان
ٌتظلم الى رئٌس المحكمة من اآلمر الصادر فى غٌبته بعد توقٌفه وذلك خالل ثالثة اٌام من تارٌخ ابالغه االمر أو
علمه به  .وال ٌجوز توقٌف غٌر المتهم اال بأمر من القاضً المختص وٌتبع فً هذا الشأن االوضاع واالجراءات
المنصوص علٌها فى الفقرة االولً والثانٌة من هذه المادة.
المادة رقم 49
للنٌابة العامة ان تأمر بتفتٌش المتهم بجرٌمة متلبس بها او بجرٌمة مما ٌجوز فٌها الحبس ولها ان تأمر بتفتٌش منزله
لضبط االشٌاء واألوراق التً تفٌد فى كشف الحقٌقة كلما قامت امارات قوٌة علً انه ٌخفً هذه االشٌاء لدٌه او فى
منزله  .فاذا تبٌن من التحقٌق ان غٌر المتهم له صلة بالجرٌمة ال ٌجوز لها تفتٌشه أو تفتٌش منزلة اال بعد الحصول
على اذن من الجهات الختصة فى االمارة المعنٌة.
المادة رقم 51
مع مراعاة ما نص علٌه فى المادة (  ) 48ال ٌجوز للنٌابة العامة انتهاك حرمة المراسالت البرٌدٌة أو البرقٌة او
الهاتفٌة وغٌرها من وسائل االتصال اال إذا تطلبت مصلحة التحقٌق ذلك فى جرٌمة من الجرائم المشار الٌها فى
المادة السابقة.
الباب الخامس  -االجراءات أمام المحكمة العليا
المادة رقم 51
الً أن تصدر التشرٌعات المنظمة لإلجراءات المدنٌة والجزائٌة تسري أمام المحكمة العلٌا االجراءات المنصوص
علٌها فى هذا الباب وما ال ٌتعارض معها من االصول العامة للمحاكمات.

المادة رقم 52
باستثناء الدعاوى الجزائٌة ترفع الدعاوي والطلبات أمام المحكمة العلٌا بعرٌضة تشتمل فضال عن البٌانات المتعلقة
بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال اقامتهم على موضوع الدعوى والنصوص الدستورٌة او القانونٌة محل المنازعة
او طلب التفسٌر على حسب األحوال وأوجه المخالفة فى تلك النصوص او الغموض فٌها وجمٌع عناصر الدعوى او
الطلب واسانٌده ومستنداته  .وٌجب ان تكون العرٌضة موقعا علٌها من رافعها وٌكون ذلك بالنسبة الى السلطات
االتحادٌة او المحلٌة فى االمارات االعضاء فى االتحاد من النائب عنها قانونا وبالنسبة الى العرائض المقدمة من
األفراد من أحد المحامٌن المقبولٌن للمرافعة أمام المحكمة العلٌا  .وٌجب ان ٌودع الطالب مع األصل عددا كافٌا من
صور العرٌضة وحافظة المستندات بقدر عدد الخصوم وهٌئة المحكمة  .وترفع الدعاوي الجزائٌة من النائب العام
بطرٌق تكلٌف المتهم الحضور أمام المحكمة العلٌا  .وتذكر فى ورقة التكلٌف بالحضور التهمة ومواد القانون التً
تنص علً العقوبة وفى مواد الجناٌات ترفق بورقة التكلٌف بالحضور قائمة بأدلة الدعوى  .وتعلن ورقة التكلٌف
بالحضور الى شخص المعلن الٌه او فً محل اقامته بالكٌفٌة المبٌنة فً المادة ( . )53و ٌكون اعالن المحبوسٌن فً
مواجهة مأمور السجن أو من ٌقوم مقامة  .وٌكون اعالن القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة رؤسائهم او االدارة
المختصة بتلقً االعالنات بهاتٌن الهٌئتٌن.
المادة رقم 53
ٌقٌد قلم كتاب المحكمة الدعاوى ٌوم اٌداع عرٌضتها وذلك فى سجل خاص ٌعد لهذا الغرض بترتٌب ورودها
وٌعرضها على رئٌس المحكمة لتحدٌد دائرة لنظرها وٌسلم مقدمها اٌصاال مثبتا لتارٌخ تقدٌمها ورقم قٌدها وتارٌخ
الجلسة المحددة لنظرها  .وعلً قلم الكتاب المبادرة الى اعالن العرٌضة الى ذوي الشأن من اطراف الدعوى وتعتبر
الدعوى مرفوعة من ٌوم قٌدها  .وٌتم االعالن بواسطة قلم المحضرٌن وٌجوز االستعانة بمن ٌندبهم وزٌر العدل لهذا
الغرض  .وٌجب ان ٌشمل االعالن فضال عن البٌانات الخاصة بتارٌخ وساعة االعالن واسماء ومحال اقامة المدعى
والمدعى علٌه  ،أسم ووظٌفة من تولً االعالن واسم وصفة من استلمه  .وال ٌجوز ان تعلن اٌة ورقة قبل شروق
الشمس او بعد غروبها او فً أٌام االعٌاد والعطالت الرسمٌة اال فى األحوال المستعجلة وبمقتضً اذن كتابً على
اصل االعالن من رئٌس المحكمة  .واذا صادف المحضر اٌة معارضة او صعوبة جدٌة اثناء االعالن اوقف
اجراءاته ولجأ الى رئٌس المحكمة كً ٌصدر امره فٌما ٌتبع  .وعلى المحضر رد أصل االعالن الى قلم الكتاب
مؤشرا علٌه بما تم.
المادة رقم 54
ٌجوز لمن لحقه ضرر من الجرٌمة ان ٌقٌم نفسه مدعٌا بالحقوق المدنٌة امام الدائرة الجزائٌة بالمحكمة العلٌا
المنظورة أمامها الدعوى فى أٌه حالة كانت علٌها وذلك الى ما قبل انتهاء المرافعة وحجز الدعوى للحكم  .وٌحصل
االدعاء باعالن عرٌضة الى النٌابة العامة بصورة من الطلبات كً تتولً مباشرة الدعوى الجزائٌة أمام المحكمة
العلٌا كما ٌجوز ان ٌحصل بطلب فً الجلسة المنظور فٌها الدعوي اذا كان المتهم حاضرا واال وجب تأجٌل الدعوى
ال عالن المتهم بطلبات المدعى بالحقوق المدنٌة ما لم تكن الدعوى الجزائٌة قد تهٌأت للفصل فٌها  .وٌجوز للمدعى

بالحقوق المدنٌة ان ٌختصم المسئول عن هذه الحقوق وٌدخله فى الدعوى  .وللمسئول عن الحقوق المدنٌة ان ٌتدخل
فى الدعوى من تلقاء نفسه فً اٌة حالة كانت علٌها.
المادة رقم 55
مع عدم االخالل باحكام المادة السابقة ٌجوز لمن لحقه ضرر من الجرٌمة ان ٌلجأ الى المحكمة المدنٌة المختصة
للمطالبة بالتعوٌض عن الضرر الناشًء عن الجرٌمة  1ومتً اختار هذا الطرٌق ال ٌجوز له ان ٌلجأ الى الدائرة
الجزائٌة  .واذا رفعت الدعوى المدنٌة أمام المحكمة المدنٌة المختصة عن الجرٌمة محل المطالبة المدنٌة وكانت
الدعوي الجزائٌة مطروحة على الدائرة الجزائٌة بالمحكمة العلٌا وجب على المحكمة المدنٌة ان توقف الفصل فى
الدعوى المدنٌة الى حٌن الفصل فى الدعوى الجزائٌة
المادة رقم 56
تنقضً الدعوى الجزائٌة بوفاة المتهم.
المادة رقم 57
ٌكون سماع الشهود الممٌزٌن بعد أداء الٌمٌن بان ٌشهدوا بالحق و الصدق وٌعاقب كل من امتنع منهم عن الحضور
رغم اعالنه او سابقة التنبٌه علٌه من المحكمة فى جلسة سابقة او امتنع عن اداء الشهادة بغٌر مبرر شرعً بغرامة
ال تجاوز مائة درهم  .فاذا امتنع الشاهد عن الحضور للمرة الثانٌة رغم اعالنه ٌحكم علٌه بغرامة ال تجاوز مائتً
درهم وٌجوز للمحكمة فى هذه الحالة ان تأمر باحضار الشاهد جبرا بواسطة الشرطة اذا كان حضوره ضرورٌا .
وفى جمٌع االحوال ٌجوز للمحكمة اقالة الشاهد من الغرامة اذا حضر وابدي اعذارا مقبولة.
المادة رقم 58
تحال الى المحكمة العلٌا طلبات بحث الدستورٌة التً تثار أمام المحاكم فى صدد دعوى منظورة امامها بقرار مسبب
من المحكمة ٌوقعه رئٌس الدائرة المختصة وٌشتمل علً النصوص محل البحث وذلك اذا كانت االحالة بناء على
قرار من المحكمة من تلقاء نفسها  .فاذا كان الطعن فى الدستورٌة مثارا بدفع من أحد الخصوم فى الدعوى تكون
المحكمة قد قبلته تعٌن علٌها ان تحدد للطاعن اجال لرفع الطعن أمام المحكمة العلٌا فاذا فات هذا األجل دون ان ٌقدم
الطاعن ما ٌفٌد رفعه الطعن خالله أعتبر متنازال عن دفعه  1اما اذا رفضت المحكمة الدفع فٌجب أن ٌكون الرفض
بحكم مسبب ولذوي الشأن الطعن فٌه مع الحكم الذي ٌصدر فى موضوع الدعوى أمام المحكمة المختصة بنظر
الطعن فى ذلك الحكم متً كان الطعن فٌه جائزا  .وعلى المحكمة المنظورة امامها الدعوى ان توقف السٌر فٌها الى
ان تبت المحكمة العلٌا فى مسألة الدستورٌة وٌصدر قرار الوقف مع قرار االحالة المشار الٌه فى الفقرة األولً من
هذه المادة او بعد رفع الطعن فى األجل الذي حددته المحكمة على النحو المبٌن فى الفقرة الثانٌة.
المادة رقم 59

تحال طلبات تفسٌر المعاهدات واالتفاقٌات الدولٌة التً تثار أمام المحاكم فى صدد دعوى منظورة امامها بقرار
مسبب من المحكمة طبقا لما هو مبٌن فى الفقرة األولً من المادة السابقة وذلك سواء كان ذلك الطلب بناء على قرار
من المحكمة من تلقاء نفسها او دفع جدي من احد الخصوم  .وٌسري فى هذا المجال حكم الفقرة االخٌرة من المادة
السابقة.
المادة رقم 61
فً حال تنازع االختصاص بٌن جهتٌن أو أكثر من جهات القضاء المشار الٌها فى البندٌن  9و  11من المادة ( 33
) بأن لم تتخل تلك الجهات عن نظر الدعوى او تخلت جمٌعها من نظرها او قضت فٌها بأحكام متناقضة ٌرفع طلب
تعٌٌن المحكمة المختصة الى المحكمة العلٌا بعرٌضة بناء على طلب أحد الخصوم او النائب العام  .وٌجب ان ترفق
بالعرٌضة صور رسمٌة من عرائض الدعاوى المتنازع علٌها او األحكام المتناقضة على حسب األحوال  .وٌترتب
على اٌداع العرٌضة قلك كتاب المحكمة العلٌا وقف السٌر فى الدعاوي المتنازع علٌها حتً ٌفصل فى تعٌٌن المحكمة
المختصة.
المادة رقم 61
ٌقوم قلم كتاب المحكمة العلٌا بعرض ملف الدعوى على رئٌس المحكمة الذي ٌحدد الدائرة المختصة للفصل فٌها .
وفٌما عدا المواد الجزائٌة ٌعٌن رئٌس المحكمة قاضٌا من بٌن أعضاء الدائرة المشار الٌها لتحضٌر الدعوى وتهٌئتها
للمرافعة  .وعلى قلم الكتاب اخطار اطراف الدعوى والنٌابة العامة لدي المحكمة العلٌا بالجلسات التى تحدد لتحضٌر
الدعوى للحضور امام قاضً التحضٌر  .ولقاضً التحضٌر أن ٌعهد الى النٌابة العامة استٌفاء ما ٌرى من اجراءات
الزمة لتجهٌز الدعوى.
المادة رقم 62
بعد اتمام تهٌئة الدعوى للمرافعة ٌودع قاضً التحضٌر تقرٌرا ٌحدد فٌه وقائع الدعوى والمسائل القانونٌة التً
ٌثٌرها النزاع دون ابداء الرأي فٌها .وعلى قلم الكتاب عرض ملف الدعوى بمجرد اٌداع التقرٌر المشار الٌه على
رئٌس الدائرة المختصة لتعٌٌن الجلسة التً تحدد لنظر الدعوى  .وٌعلن قلم الكتاب ذوي الشأن بتارٌخ الجلسة وعلٌهم
تتبع مجرٌاتها بعد ذلك  .وٌكون قاضً التحضٌر مقررا للدعوى فى الجلسة وٌجوز لرئٌس المحكمة ان ٌندب غٌره
لذلك الغرض.
المادة رقم 63
ٌتلو القاضً المقرر تقرٌره فى الجلسة  .وٌحكم فً الدعوى بعد سماع طلبات النٌابة العامة بغٌر مرافعة اذا رأت
المحكمة استٌضاح الخصوم باشخاصهم او بالمدافعٌن عنهم الموكلٌن منهم توكٌال رسمٌا  .وال ٌقضً فى الدعوى
الجزائٌة اال بعد سماع دفاع المتهم.

المادة رقم 64
فٌما عدا األحوال المبٌنة فى هذا القانون ال ٌترتب على رفع الدعوى أمام المحكمة العلٌا وقف تنفٌذ الحكم او القرار
محل الدعوى.
المادة رقم 65
تشكل بالمحكمة االتحادٌة العلٌا هٌئة من رئٌس المحكمة او من ٌنوب عنه واقدم أربعة قضاة ال ٌزٌد المناوبٌن منهم
على قاضٌٌن  .فاذا رأت احدى دوائر المحكمة وهً بصدد نظر دعوى او طعن العدول فً غٌر المواد الدستورٌة
عن مبدأ مستقر للمحكمة او ان هناك مبادئ قانونٌة متعارضة سبق صدورها من المحكمة تأمر باحالة الدعوى او
الطعن الى هذه الهٌئة لتفصل فٌها  .وتصدر الهٌئة احكامها بالعدول بأغلبٌة أربعة قضاة على االقل.
المادة رقم 66
على جمٌع السلطات المدنٌة واالدارٌة والقضائٌة فى االتحاد واالمارات االعضاء فٌه ان تقدم للمحكمة العلٌا ما تطلبه
منها من بٌانات او أوراق وٌكون للمحكمة سلطة اصدار اي امر لضمان حضور اي شخص او تقدٌم اي وثٌقة تراها
الزمة للفصل فى الدعاوي والطلبات والطعون المطروحة علٌها  .وعلى جمٌع السلطات المشار الٌها فى حدود
اختصاصاتها ان تنفذ أي أمر تصدرة المحكمة الٌها تمكٌنا لها من أداء مهمتها.
الباب السادس  -أحكام عامة وانتقالية
المادة رقم 67
تكون احكام المحكمة العلٌا نهائٌة وملزمة للكافة وال تقبل الطعن فٌها بأي طرٌق من طرق الطعن وذلك فٌما عدا
األحكام التً تصدر غٌابٌا فى المواد الجزائٌة فٌجري فً شأن الطعن فٌها بطرٌق المعارضة األحكام المنصوص
علٌها فى القوانٌن المنظمة لالجراءات الجزائٌة.
المادة رقم 68
تحدد بمرسوم أسس تقدٌر الدعاوى والرسوم المستحقة علٌها وطرق التظلم من هذه الرسوم  .وتعفً الدعاوي
والطلبات المقدمة من السلطات االتحادٌة او سلطات االمارات االعضاء فى االتحاد من أداء الرسوم.
المادة رقم 69
تقدر المصارٌف من المحكمة كلما أمكن واال قدرها رئٌس الدائرة التً أصدرت الحكم بأمر غٌر قابل للطعن على
عرٌضة ٌقدمها المحكوم له.

المادة رقم 71
ٌتولً رئٌس المحكمة أو من ٌندبه الفصل فى طلبات تأجٌل الرسوم والكفاالت القضائٌة او االعفاء منها وذلك بعد
االطالع على االوراق وسماع اقوال الطالب اذا رأي محال لذلك.
المادة رقم 71
تصدر األحكام وتنفذ بأسم رئٌس الدولة.
المادة رقم 72
الً ان تنشأ المحاكم االتحادٌة االبتدائٌة تختص المحكمة العلٌا بالفصل فى المنازعات المدنٌة والتجارٌة واالدارٌة
بٌن االتحاد واالفراد سواء كان االتحاد مدعٌا او مدعً علٌه فٌها  .وتفصل فى هذه المنازعات احدي دوائر المحكمة
العلٌا مشكلة من ثالث قضاة.
المادة رقم 73
تختم صورة الحكم التنفٌذٌة التً ٌجري التنفٌذ بمقتضاها بخاتم المحكمة وٌوقعها الموظف المختص بقلم الكتاب بعد
ان ٌذٌلها بالصٌغة التنفٌذٌة اآلتٌة  ( :على الوزراء ورؤساء المصالح والدوائر وكافة السلطات والجهات المختصة
فى االتحاد واالمارات االعضاء فٌه ان تبادر الى تنفٌذ هذا الحكم واجراء مقتضاه.وعلى النائب العام ووكالئه وكافة
السلطات المشار الٌها ان تعٌن على اجرائه ولو جبرا متً طلب الٌها ذلك)
المادة رقم 74
ٌنشر فى الجرٌدة الرسمٌة لالتحاد وبغٌر مصارٌف منطوق احكام المحكمة العلٌا الصادرة فى الدعاوي الدستورٌة
وطلبات تفسٌر أحكام الدستور والمعاهدات واالتفاقٌات الدولٌة.
المادة رقم 75
ٌنشر فى الجرٌدة الرسمٌة لالتحاد وبغٌر مصارٌف منطوق احكام المحكمة العلٌا الصادرة فى الدعاوي الدستورٌة
وطلبات تفسٌر أحكام الدستور والمعاهدات واالتفاقٌات الدولٌة.
المادة رقم 76
على جمٌع الهٌئات المحلٌة باالمارات االعضاء فى االتحاد ان تحٌل من تلقاء نفسها وبدون رسوم ما ٌوجد لدٌها من
دعاوي اصبحت من اختصاص المحكمة العلٌا بمقتضً أحكام هذا القانون  .وعلى قلم كتاب المحكمة العلٌا

اتخاذاالجراءات المنصوص علٌها فى هذا القانون واعالن اطراف الدعوى بالجلسة التى تحدد لنظرها  .وال تسري
احكام الفقرتٌن السابقتٌن على الدعاوي المحكوم فٌها او التً تمت المرافعة فٌها وحجزت للنطق بالحكم
المادة رقم 77
على وزٌر العدل اصدار القرارات الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا القانون وعلى الوزراء كل فٌما ٌخصه تنفٌذ احكامه.
المادة رقم 78
ٌنشر هذا القانون فى الجرٌدة الرسمٌة وٌعمل به بعد شهر من تارٌخ نشره.

