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 2013( لسنة 21مرسوم رقم )
 بتشكيل لجنة قضائية خاصة

 لتصفية المشاريع العقارية الملغاة في إمارة دبي
 وتسوية الحقوق المتعلقة بها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اكم دبيح       محمد بن راشد آل مكتوم  نحن
 

 وتعديالته، 1992( لسنة 3دبي رقم )بعد االطالع على قانون تشكيل المحاكم في إمارة 
 بإنشاء المجلس القضائي وتعديالته، 1992( لسنة 6وعلى القانون رقم )

 وتعديالته، 1994( لسنة 1وعلى قانون رسوم المحاكم رقم )
 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي، 2006( لسنة 7وعلى القانون رقم )
 ات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي،بشأن حساب 2007( لسنة 8وعلى القانون رقم )
 بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، 2007( لسنة 16وعلى القانون رقم )
بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي  2008( لسنة 13وعلى القانون رقم )

 وتعديالته،
التنفيذية للقانون رقم باعتماد الالئحة  2010( لسنة 6وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )

 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي، 2008( لسنة 13)
 

 نرسم ما يلي:
 تشكيل اللجنة

 (1) المادة
 

ــمى  -أ ــة تسـ ــائية  ا ـ ــة قضـ ــوم لجنـ ــذا المرسـ ل بموجـــا هـ ــكب "لجنـــة تصـــفية المشــــاريع ُتشـ
 .العقارية الملغاة في إمارة دبي وتسوية الحقوق المتعلقة بها"

ــأل   -ا ــة تتـ ــن نالنــ ــة عـ ــل هيئـ ــاء كـ ــدد أعضـ ــل عـ ــر، علـــى أن ال يقــ ــة أو أكنـ ــن هيئـ ــة مـ اللجنـ
 قضاة من محاكم دبي بمن فيهم الرئيس.

 تتم تسمية أعضاء كل هيئة من قبل رئيس المجلس القضائي. -ج
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 اختصاصات اللجنة
 (2المادة )

 

 ت تص اللجنة بما يلي: -أ
النظر والف ل في األوامر والطلبات والدعاوى التي تنشأ بين المطورين العقاريين   -1

 والمشترين ويكون محلها أو سببها المشاريع العقارية الملغاة.
ت فية المشاريع العقارية التي ي در بإلغائها قرار نهائي من قبل مؤسسة التنظيم  -2

والئحته التنفيذية المشار  2008( لسنة 13العقاري وفقًا ألحكام القانون رقم )
 إليهما، وتسوية الحقوق المتعلقة بها بعد   م م اري  الت فية.

البت في كافة اإلجراءات التنفيذية والتظلمات واإلشكاالت التي يكون محلها أو  -3
 سببها المشاريع العقارية الملغاة. 

ودونما ح ر يكون للجنة في سبيل القيام بالمهام المنوطة بها بموجا هذا المرسوم  -ا
 القيام بما يلي:

ــي  -1 ــ ــرة األراضــ ــ ــن دائـ ــ ــــوص مــ ــه ال  ـ ــ ــى وجــ ــ ــاريين وعلـ ــ ــال براء واالستشــ ــ ــتعانة بـ ــ االسـ
 واألمالك.

ــالي للمشـــروع  -2 ــي المركــ  المـ ــدقيق فـ ــة المطــور للتـ ــى نفقـ ــدققي الحســابات علـ تعيــين مـ
ــترين أو  ــل المشــ ــن قبـ ــور مــ ــة للمطـ ــال  المدفوعــ ــن المبـ ــق مــ ــى، والتحقـ ــاري الُملغــ العقـ

حســاا ضـمان التطــوير ال ــاص بــذلك المشـروع وكــذلك المبــال  التــي المودعـة فــي 
 تم الت رف بها.

إ ـدار األوامـر إلـى أمـين حسـاا ضــمان المشـروع أو المطـور، فـي أي أمـر يتعلــق  -3
ــة  ــاا أو المدفوعـ ــة فــي الحسـ ــال  المودعـ ــك إعــادة المبـ ــي ذلـ بت ــفية المشـــروع بمــا فـ

 للمطور إلى أ حابها.
 ة لضمان حقوق المشترين.ات اذ كافة اإلجراءات الال م -4

 

 التزام المحاكم
 (3المادة )
 

يمتنع على كافة المحاكم في إمارة دبي، بما فيها محاكم مرك  دبي المالي العالمي،  -أ
نظر أي طلا أو ادعاء يقدم إليها بعد العمل بهذا المرسوم مما يد ل في ا ت اص 
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ي تم تقديمها إليها قبل اللجنة، ويتعين عليها التوق  عن نظر الطلبات والدعاوى الت
حالتها إلى اللجنة.  العمل بهذا المرسوم وا 

يوق  تنفيذ األحكام التي  درت قبل العمل بأحكام هذا المرسوم عن كافة المحاكم  -ا
في إمارة دبي، بما فيها محاكم مرك  دبي المالي العالمي، والمتعلقة بت فية أي 

ر التنفيذ إحالة ملفات التنفيذ مشروع عقاري يد ل ضمن ا ت اص اللجنة، وعلى دوائ
إلى اللجنة لتقوم بالنظر فيها في معرض قيامها بت فية المشروع العقاري الُملغى 

 وتسوية الحقوق المتعلقة به.
 

 إصدار األحكام
 (4المادة )

 

 ُت در اللجنة أحكامها باسم  احا السمو حاكم دبي، وذلك بإجماع أو أغلبية أعضائها. 
 

 وتنفيذهاقطعية األحكام 
 (5المادة )

 

ــا  ــة وغيــر قابلــة للطعــن فيهـ ــادرة عــن اللجنــة نهائيــة وباتـ تكــون األحكــام واألوامــر والقــرارات ال ـ
 بأي طريق من طرق الطعن العادية، وتنفذ عن طريق إدارة التنفيذ بمحاكم دبي.

 

 المصادر الواجبة التطبيق
 (6المادة )

 

  الحياتها بمقتضى:مع مراعاة أحكام هذا المرسوم، تمارس اللجنة 
 

 التشريعات المعمول بها في إمارة دبي. -1
 أحكام الشريعة اإلسالمية. -2
 العرف، إال إذا كان م الفًا للتشريعات السارية أو النظام العام أو اآلداا العامة. -3
 مبادئ العدالة الطبيعية والحق واإلن اف. -4
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 اإلعفاء من الرسوم
 (7المادة )

 

المشاريع العقارية الُملغاة في إمارة دبي والتي تندرج ضمن ا ت اص ُتعفى إجراءات ت فية 
 اللجنة وسائر الطلبات والدعاوى واألوامر المتعلقة بها من رسوم المحاكم.

 

 تقديم الدعم اإلداري 
 (8المادة )

 

تتولى محاكم دبي تقديم كافة أوجه الدعم اإلداري والفني للجنة، بما في ذلك تعيين أمين سر 
 وتحديد مهامه. اللجنة

 

 النشر والسريان
 (9المادة )

 

 ُينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وُيعمل به من تاريخ نشره.
 
 
 

 محمد بن راشد آل مكتوم
        حاكم دبي                                                                          

 
 م2013يو ليو  23صدر في دبي بتاريخ 

ــالموافــ ـــ ـــ ــــــ ــــق ــ  هـ1434ضان ــــــمر  14ـ
        

 
 


