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مر�سوم رقم )56( ل�سنة 2009

بت�سكيل جلنة ق�سائية خا�سة

للف�سل يف ال�سيكات املتعلقة باملعامالت العقارية

نحن      حممد  بن را�سد اآل مكتوم       حاكم دبي

بعد الإطالع على القانون رقم )3( ل�شنة 1992 ب�شاأن ت�شكيل حماكم دبي، وتعديالته،

وعلى القانون رقم )1( ل�شنة 1994 ب�شاأن ر�شوم املحاكم، وتعديالته،

وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2006 ب�شاأن الت�شجيل العقاري يف اإمارة دبي،

وعلى القانون رقم )8( ل�شنة 2007 ب�شاأن ح�شابات �شمان التطوير العقاري يف اإمارة دبي،

وعلى القانون رقم )13( ل�شنة 2008 ب�شاأن تنظيم ال�شجل العقاري املبدئي يف اإمارة دبي، وتعديالته،

نر�سم مايلي:

املادة )1(

ت�شكل مبوجب هذا املر�شوم جلنة ق�شائية  خا�شة ت�شمى »جلنة الف�شل يف ال�شيكات املتعلقة باملعامالت 

العقارية« ، وذلك على النحو التايل:

رئي�شًا 1- اأحد ق�شاة حمكمة ال�شتئناف مبحاكم دبي           

رئي�شًا 2- اأحد ق�شاة املحكمة الإبتدائية مبحاكم دبي          

ع�شوًا 3- ممثل عن دائرة الأرا�شي والأمالك                

وُي�شار اإليها فيما  بعد ب«اللجنة«

املادة )2(

ُيق�شم ع�شو اللجنة من غري الق�شاة قبل مبا�شرته العمل اأمام مدير ديوان �شمو احلاكم اليمني التالية:

»اأق�شم باهلل العظيم اأن اأحكم بالعدل واأن اأحرتم القوانني واأوؤدي مهمتي بكل اأمانة واإخال�ص«
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املادة )3(

تخت�ص اللجنة – دون غريها بالف�شل يف ال�شكاوي املتعلقة بال�شيكات املرجتعة املحررة من امل�شرتي

 ل�شالح املطور العقاري، اأو ال�شيكات املحررة من قبل منتفعي وم�شتاأجري العقارات طويلة املدة 

امل�شمولة حقوقهم باأحكام القانون رقم )7( ل�شنة 2006 امل�شار اإليه.

املادة )4(

يكون للجنة يف �شبيل الف�شل يف �شكاوي ال�شيكات املعرو�شة عليها مايلي:

اإلغاء ال�شيك املرجتع ال�شادر ل�شالح املطور العقاري يف حال ثبوت عدم اأحقيته ملبلغ ال�شيك.  -1

اإلزام حمرر ال�شيك بكتابة �شيك جديد حمل ال�شيك مو�شوع ال�شكوى ، ي�شتحق يف املوعد الذي     -2

حتدده اللجنة.  

اإحالة  ال�شيك املرجتع اإىل اجلهة الق�شائية املخت�شة لإجراء املقت�شى القانوين بحق حمرر      -3

ال�شيك وذلك يف حال اأحقية املطور العقاري ملبلغ ال�شيك.  

ال�شتعانة مبن تراه منا�شبًا من اخلرباء واملخت�شني يف القطاع العقاري.   -4

املادة )5(

على جهات ال�شبط الق�شائي مبا يف ذلك مراكز ال�شرطة اإحالة كافة �شكاوي ال�شيكات امل�شمولة  اأ-  

بهذا املر�شوم اإىل اللجنة.

ُيحظر على النيابة العامة واملحاكم التحقيق يف ال�شيكات املرجتعة امل�شمولة بهذا املر�شوم اأو  ب-  

الف�شل يف اأي نزاع يتعلق بها قبل عر�شها والنظر فيها من قبل اللجنة، كما يجب عليها التوقف 

عن نظر اأية �شكوى اأو دعوى جزائية  تتعلق بهذه ال�شيكات، واإحالتها اإىل اللجنة للنظر فيها وفقًا 

ملا هو من�شو�ص عليه يف هذا املر�شوم.
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املادة )6(

تكون الأحكام ال�شادرة عن اللجنة قطعية وباته وغري قابلة للطعن فيها، وتنفذ عن طريق دائرة 

التنفيذ مبحاكم دبي.

املادة )7(

مع مراعاة اأحكام هذا املر�شوم، متار�ص اللجنة �شالحياتها مبقت�شى :

القوانني املعمول بها يف اإمارة دبي.  -1

اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية.   -2

العرف، اإل اإذا كان خمالفًا للقانون اأو للنظام العام اأو الأداب العامة .   -3

مبادئ العدالة الطبيعية، وقواعد احلق والأن�شاف.   -4

املادة )8(

يعمل بهذا املر�شوم  من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                                              

حممد بن را�سد اآل مكتوم

حاكم دبي 

�شدر يف دبي بتاريخ 1 نوفمرب 2009م

املوافق 13 ذي القعدة 1430 ه

 






