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املعلومات املتعلقة مبناهج التعليم املدرسية واجلامعية اخلاصة جبهود مكافحة   .1

 -: الفساد

:
ً
 -الخطة التوعوية للمؤسسات التعليمية في مجال حماية املال العام ومكافحة الفساد : -أوال

بديوان املحاسبة خطة البرامج التوعوية ملؤسسات الدولة التعليمية  ممثلةالعربية املتحدة أطلقت دولة االمارات  

 للدور الكبير الذي تقوم به تلك املؤسسات في تعزيز قيم  في 
ً
مجال مكافحة الفساد وحماية املال العام، وذلك تثمينا

 النزاهة والشفافية والتوعية في سبيل القضاء على منابع الفساد وتدارك آثاره السلبية. 

 منه
ً
 من حرص الدولة على محاربة الفساد وإيمانا

ً
بضرورة التعاون مع كافة قطاعات  اوجاءت هذه املبادرة انطالقا

 مع أحكام 
ً
املجتمع وعلى وجه الخصوص املؤسسات التعليمية وذلك لتقديم حلول ناجعة ملواجهته، وتماشيا

ركزية في بصفته السلطة املاألمم املتحدة ملكافحة الفساد التي يتولى ديوان املحاسبة متابعة تنفيذها اتفاقية 

بمخاطر الفساد والعمل على الحد منه،  النش ئهذا الجانب من اهتمامه بضرورة وعي  في الديوان، ويأتي دور الدولة

 .منها 13في املادة التفاقية املذكورة تشجع الدول املصادقة عليها على عقد مثل هذه البرامج السيما وأن ا

عات من جاماملؤسسات التعليمية عدة اجتماعات مع أهم ، عقد ديوان املحاسبة وفي سبيل تنفيذ الخطة التوعوية

ية، تلك املؤسسات التعليم ، وذلك بشأن اطالق الخطة التوعوية لطالبوكليات في دولة االمارات العربية املتحدة

لعامة لخطة البرامج التوعوية وبيان املؤسسات عرض األطر اتلك وتناولت االجتماعات التي عقدت مع ممثلي 

أهدافها، حيث يتمثل الهدف العام منها في توعية الشباب بمخاطر الفساد وطرق الحد منه، وإرساء مبادئ 

 املسؤولية والشفافية والكفاءة في تلك املؤسسات.

كما وحددت الخطة األنشطة التي من شأنها أن تساهم في إنجاح منظومة التوعية بمخاطر الفساد ومنها القيام 

 عما يسعىبزيارات ميدانية لتلك املؤسسات التعليمية وعقد ورش عمل وبرامج وندوات للطالا
ً
 ب والطالبات، فضال

ناج  املعتمدة لد  تلك إليه الديوان من إدراج مادة علمية حول مكافحة الفساد والرقابة على املال العام ضمن امل

 املؤسسات.
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 :ا-أهداف الخطة التوعوية  

الحد منه، في حين أن هنالك أهداف  يتمثل الهدف العام من إعداد الخطة في توعية الشباب بمخاطر الفساد وطرقا

 -محددة من هذه الخطة تتمثل في اآلتي:

 لشفافية والكفاءة في املؤسسات التعليمية بالدولة.إرساء مبادئ املسؤولية وا -أ

 لى املؤسسات التعليمية.إيصال رسالة ديوان املحاسبة في مكافحة الفساد إ -ب

 تعزيز التعاون بين ديوان املحاسبة واملؤسسات التعليمية في الدولة. -ت

 وعي الشباب فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه ومخاطره وطرق الحد منه. ءإذكا -ث

 إبراز دور ديوان املحاسبة في مجال مكافحة الفساد على املستويين املحلي والدولي. -ج

وقد تم في بداية العام الجاري توزيع البرامج التي سيتم عقدها للطالب والطالبات في املؤسسات األكاديمية على 

 -، باإلضافة إلى الفئة املستهدفة من كل برنامج:2017ثالثة ورش عمل ، ويبين الجدول التالي البرامج التوعوية للعام 

 الفئة املستهدفة  اسم البرنامج    م

كلية القانون ، كلية املحاسبة ، كلية االقتصاد اديوان املحاسبة ، اختصاصاته ، مؤيداته الرقابيةا1

ا، إدارة شؤون املوظفين ، إدارة الشؤون املالية

اكلية القانون ، كلية املحاسبةاالفساد ، أنواعه ، مخاطره ، طرق الحد منه ا2

اكلية القانون ، كلية املحاسبةادور ديوان املحاسبة في مكافحة الفساد  ا3

اكلية املحاسبةاأساليب الرقابة على املال العام وأنواعها ا4

اكلية املحاسبةاآليات التدقيق التي يمارسها الديوان ا5

اكلية القانوناااتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد ا6

اكلية القانوناا وقائع الغش والفساد واملخالفات املاليةالتحقيق في ا7
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ن املحاسبة للعمل عليها في تنفيذ البرامج يبين خطة العمل التي رسمها ديواأما الرسم التوضيحي التالي، فإنه 

يذ واألنشطة والنتائج املتوقعة من تنفالتوعوية ، وذلك بتحديد الهدف العام واألهداف املحددة والفئات املستهدفة 

 هذه الخطة على مستو  املؤسسات التعليمية.
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اعقد عدد من خاللالخطة التوعوية املرحلة األولى من ه تم تنفيذ وجدير بالذكر أن
ً
 امن البرامج التوعوية للمؤسسات ا

على املال العام ومكافحة  ولة والتي حملت عنوان " ديوان املحاسبة واختصاصاته في الرقابةفي الد التعليمية

 من طالب كليتي القانون واإلدارة واالقتصاد لد   ،الفساد"
ً
 كبيرا

ً
سسات املؤابعض وقد استهدف هذا البرنامج عددا

، وقد تبين من اإلحصائيات بأن عدد الطالب الذين حضروا البرنامج التوعوي في مقر تلك التعليمية في الدولة 

طالب وطالبة، وأنه جاري العمل في الوقت الحالي على عقد البرنامج لباقي الطالب والطالبات  500املؤسسات يفوق 

 في املؤسسات التعليمية األخر .

ة، كبير من قبل وسائل اإلعالم املختلف باهتمامكما وأن خطة البرامج التوعوية التي أطلقها ديوان املحاسبة حظيت 

اد التوعية بمكافحة الفس ةمنظوموالتي بدورها تداولت هذه املبادرة عبر قنواتها ملا في ذلك من أهمية في انجاح 

 على مستو  دولة االمارات العربية املتحدة. 

ويضاف إلى ما تقدم، فقد خلصت االجتماعات التي عقدت مع ممثلي املؤسسات التعليمية في الدولة إلى اعتماد 

عدة توصيات من شأنها أن تسهم في دعم جهود الدولة في مجال مكافحة الفساد ومن أبرزها إدراج مادة علمية 

 ية املال العام ومكافحة الفساد.نية بحمامع

 

:
ً
 -تعليمية:توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع بعض املؤسسات ال -ثانيا

عة جامجامعة االمارات العربية املتحدة واتعليمية مثل الؤسسات امل بعضمع تفاهم ال اتمذكرا من تم توقيع عدد

لك تاستقطاب وتكوين كوادر إماراتية شابة من طلبة وخريجي  بهدف وكليات التقنية العليا زايد وجامعة الشارقة

 .مجال الرقابة على املال العام ومكافحة الفساد وتأهيلها للعمل في املؤسسات

صفته ب وديوان املحاسبة وميةالحك إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات واملؤسساتات املذكرا وتهدف هذه

ية األمم املتحدة حكام اتفاقوالسلطة املركزية املعنية بمتابعة تنفيذ أ الجهاز األعلى للرقابة املالية واملحاسبة بالدولة

 .ملكافحة الفساد

وذلك بهدف زيادة الوعي لديهم  بتلك املؤسساتللطلبة ورش عمل تعريفية  سيتم عقد اتاملذكرا هذه وبموجب

عوة ودورش عمل تعريفية  سيتم إعدادكما الفساد،  التدقيق من أجل حماية املال العام ومكافحةواملعرفة بأهمية 

املحاسبة وتقنية املعلومات وإدارة األعمال( أو من القانون وا من التخصصات املطلوبة )مثل اتخريجي الجامع

كومية الرقابي في التدقيق على الجهات الح الدورالتسليط الضوء على  م تحديدها واالتفاق عليهاالتخصصات التي يت

 ومكافحة الفساد.
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ب في توفير فرص تدري بكل جامعةمركز التوظيف وشؤون الخريجين  سيتم التعاون معوبناًء على هذه املذكرات، 

علومات واألهداف وخطط العمل مناسبة للطلبة وكذا في مختلف مجاالت توظيف الخريجين، وتسهيل تبادل امل

ي حول األنشطة الخاصة بمجاالت التعاون التفاهم وإعداد تقرير سنوا بمذكراتواملبادرات واملقترحات الخاصة 

بين الجانبين وتقديم كليهما الدعم واملشاركة لآلخر في األنشطة التي ينظمها واملشاركة في الفعاليات ذات العالقة 

   .بين الجانبين

 

:
ً
  ا-: املقررات واملناج  التعليمية في املؤسسات التعليمية -ثالثا

قدم
ُ
 واملهارات للمعلومات معمقة منهجية دراسة وزارة التربية والتعليم طرحتها التية االجتماعي الدراسات مادة ت

 تجمع التي والعالقات الروابط على األنظار تركز تخصصات وهي ،اإلقتصاد والقانون  منهالعدة تخصصات  واملفاهيم

 عن والتقنية العلم بين والعالقة واألمم الشعوب مختلف بين
ً
 تساعد االجتماعية الدراسات أن واملجتمع، فضال

 يسوده مجتمع في فاعلين كأعضاء صائبة قرارات التخاذ الضرورية املختلفة ومهاراتهم معارفهم تطوير في الشباب

، وتبرز الصفات الحميدة لديهم كالصدق واألمانة والنزاهة بينه فيما ومتصل مترابط عالم ضمن الثقافي التنوع

 واملسؤولية املجتمعية. 

 وحتى األطفال رياض  من التعلم معايير من مجموعة بوضع والتعليم التربية وزارة قامت الرؤية، هذه تحقيق بيلس وفي

 صلة أكثر بأنه يتصف االجتماعية، الدراسات ملادة دراس ي منهاج تبني نحو وتوجههم املعلمين ترشد عشر الثاني الصف

 .الطالب من القادم الجيل ويستهدف وشمولية صرامة وأكثر بالواقع
 

دّرس ما غالًبا االجتماعية الدراسات تشمل التي الفردية التخصصات أن من الرغم ىوعل
ُ
 أحد أن إال مستقل، بشكل ت

 وتطبيق والكتابة القراءة ومهارات حتو اوامل التخصصات وتكامل إدماج هو املعايير لوثيقة األساسية العناصر

ا املعارف،
ً

 الطلبة لد  سيتكونا األخر ، كما والتخصصات املواد محتو ا مع االجتماعية الدراسات إدماج عن فضال

 واالقتصادية والسياسية االجتماعية للنظم أعمق فهًما االجتماعية والدراسات طنيةالوا التربية معايير نايستوفوا الذين

 افسيرت في االجتماعية اساتالدرا ومبادئ مفاهيم مساهمة كيفية أيًضا وسيدركوناعلى الصعيدين املحلي والدولي، 

هم مّما البشر، وسلوكيات تصرفات  تجربة التعلم مد  الحياة. وخوض الوظيفية للحياة ُيعّدِّ
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 اإلماراتي الطالب مواصفات سجل وضع: 

 الناقد التفكير مثل للطالب، املتكامل النمو توجيه شأنها من مواضيع على اإلماراتي الطالب مواصفات سجل يحتويا

 بالعواقب الناتجة عن إبداء حس املسؤولية وفهم االجراءات من خالوا
ً
 لها بحيث يصبح واعيا

ً
ل تعديل سلوكه تبعا

 اللعام املتحدة العربية اإلمارات رؤية مثل أساسية وثائق في عليها منصوص وطنية قيم إلى السجل هذا ويستند. سلوكه

 .وقيمها ورسالتها والتعليم تربيةال وزارة ورؤية تحدة،امل العربية اإلمارات دولة ودستورا، 2021
 

 التربية وزارة من أخصائيونا قدمها التي اإلسهامات إلى اإلماراتي الطالب مواصفات سجل يستند ذلك، إلى إضافة

 والتعليم التربية وزارةمقر  في 2014 العام في عقدت التي املعايير لوضع املكثفة العمل ورش سلسلة خالل موالتعلي

 .دبي في
 

بين  وبالفعل، فقد عززت هذه املساهمات القيم الواردة في الوثائق االماراتية، مما يعكس وحدة في الرؤية

األخصائيين التربويين في دولة االمارات العربية املتحدة، وينبغي لسجل مواصفات الطالب االماراتي توجيه عملية 

النمو املتكامل للطالب االماراتيين عن طريق ترسيخ القيم األخالقية والشخصية واالجتماعية ) الصدق، األمانة، 

(، ويستعرض سجل مواصفات الطالب االماراتي السمات التي يتوقع من الطالب النزاهة، املسؤولية االجتماعية 

 االماراتيين اكتسابها في نهاية كل من الحلقات التعليمية األربع في دولة االمارات العربية املتحدة. 
 

 

ة األوزان واتج املجاالت حسب النسبيَّ عليمّية والنَّ  -:ف، وحسب كل محور في كل صف الصفوا حسب للمحاورا التَّ
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  التعلم ملادة التربية الوطنية والدراسات االجتماعية: نتائجأبرز- 
 

تعلم الطالب أثناء فترة دراسة مادة الدراسات االجتماعية في  نتائجقامت وزارة التربية والتعيم بوضع معايير تبين 

( بالنسبة ملحور K1  - K2رحلة التأسيسية األولى ) إن معيار التعلم في املاحل الدراسة، فعلى سبيل املثال، جميع مرا

مة في ودور الحكوا االقتصاد يتمثل في اظهار الطالب معرفة باملبادئ واألنظمة االقتصادية وكيفية عمل األسواق

  ا-تطوير االقتصاد الوطني والعالمي، في حين أن نتائج التعلم هي كاآلتي:
 

لكات املمت –يتعرف الطالب املفاهيم واملصطلحات األساسية لعلم االقتصاد ) املمتلكات الشخصيىة  -

 العامة (.

يشارك الطالب في أنشطة تبين دوره في املحافظة على املمتلكات العامة ويحدد االحتياجات األساسية  -

 لألشخاص.

 يشارك الطالب في األنشطة التوعوية املرتبطة بأهمية املحافظة على املمتلكات العامة. -
 

 ته ملادة الدراساتفإن نواتج التعلم التي سيكتسبها الطالب من خالل دراسأما في املراحل األخر  املتقدمة، 

 -ن على الوجه اآلتي:االجتماعية فهي قد تكوا
 

 يحدد الطالب وسائل كسب املال وإنفاقه وتوفيره. -

 يحلل األدوار الوظيفية للمؤسسات الحكومية في الدولة. -

 يوضح حقوق ومسؤوليات الفرد كعضو في املجتمع. -

 حة بالتمسك بالقيم واملبادئ الفاضلة كالصدق واألمانة والنزاهة.يوضح عالقة املواطنة الصال -

املتضمنة حقوق الفرد ومسؤولياته وأدواره لتعزيز الصالح العام كاإلبالغ عن  يميز القضايا واملجاالت -

 الجرائم.

 اقش قيمة املحاسبة الذاتية وكيفية تطبيقها.ين -

 .رها في تحقيق األهداف االقتصاديةيشرح العالقة بين األموال العامة والنفقات العامة ودوا -
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  -:  املعلومات بشأن النزاهة يف مؤسسات العدالة اجلنائية - 2

 

تتناول املعلومات الواردة في هذه املذكرة السلللطة القضللائية في الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية 

 للقانون االتحادي رقم )
ً
 القضلللللللللللللللائية االتحاديةم في شلللللللللللللللأن السلللللللللللللللطة 1893( لسلللللللللللللللنة 3املتحدة، والتي تضلللللللللللللللم وفقا

اوتعديالته:

ااملحكمة االتحادية العليا. .1

 املحاكم االتحادية االستئنافية واالبتدائية. .2

 النيابة العامة االتحادية. .3

 للقانون االتحادي رقم )
ً
م بشللللللللللللأن اختصللللللللللللاصللللللللللللات الوزارات 1872( لسللللللللللللنة 1حيث تقوم وزارة العدل وفقا

م االتحادية والنيابة العامة االتحادية من الناحيتين اإلدارية وصلللللللللللالحيات الوزراء وتعديالته بتنظيم شلللللللللللؤون املحاك

ااواملالية واإلشراف على ذلك.

وسلللللوف نقوم بذكر املعلومات بشلللللأن املوضلللللوع والتي تتضلللللمن أهم النصلللللوص التشلللللريعية بمختلف درجاتها 

 ملا يلي:
ً
اوذلك وفقا

ا

: نظم التوظيف بما فيها التعيين والترقية والتقاعد:
ً
اأوال

 

العنصر البشري هو الركيزة األساسية في منظومة العمل القضائي في دولة اإلمارات العربية املتحدة،  يعتبرا

حيث يتم تطبيق أعلى املعايير الوظيفية في اختيار وتعيين أعضاء السلطة القضائية تقوم على أسس موضوعية 

لك بعد اجتيازهم للمقابالت الشخصية عديدة تتضمن الكفاءة املهنية واملؤهالت العلمية والخبرات العملية، وذ

 ملا تحظى به الوظيفة القضائية من قدسية وخصوصية فإنه يتم تعيين 
ً
واالمتحانات الشفوية والتحريرية، ونظرا

بعد موافقة مجلس أعضاء السلطة القضائية بموجب مرسوم يصدر من رئيس دولة اإلمارات العربية واملتحدة، 

ا.زير العدلالوزراء، وبناًء على ترشيح وا

ا

اونعرض فيما يلي األحكام التشريعية ذات الصلة باملوضوع أعاله.

ا

 املحكمة االتحادية العليا، واملحاكم االتحادية االستئنافية واالبتدائية: .أ

ا

ادولة اإلمارات العربية املتحدة بما يلي: تقض ي أحكام دستورا -

ا

 (:86مادة )
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القضاة ال يزيدون جميًعا على خمسة يعينون بمرسوم يصدره  تشكل املحكمة االتحادية العليا من رئيس وعدد من

رئيس االتحاد بعد مصادقة املجلس األعلى عليه، ويحدد القانون عدد دوائر املحكمة ونظامها وإجراءاتها وشروط 

االخدمة والتقاعد ألعضائها والشروط واملؤهالت الواجب توافرها فيهم.

ا

ا ا(:89مادة )

ادية العليا وقضاتها، قبل مباشرة وظائفهم اليمين أمام رئيس االتحاد، بحضور وزير يؤدي رئيس املحكمة االتح

االعدل االتحادي، بأن يحكموا بالعدل دون خشية أو محاباة، وبأن يخلصوا لدستور االتحاد وقوانينه.

ا

اى ما يلي:في شأن املحكمة االتحادية العليا وتعديالته عل 1873( لسنة 10كما نص القانون االتحادي رقم ) -

ا

اا(:4مادة )

 ايشترط فيمن يولى القضاء باملحكمة العليا ما يأتي:

 اأن يكون من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة، وكامل األهلية املدنية. - 1

 اأال تقل سنه عن خمٍس وثالثين سنة ميالدية. - 2

 على إجازة في الشريعة اإلسالمية والقانون من  - 3
ً
 اإحد  الجامعات أو املعاهد العليا املعترف بها.أن يكون حاصال

أن يكون قد سبق له العمل مدة ال تقل عن خمس عشرة سنة في األعمال القضائية أو القانونية بإحد   - 4

املحاكم أو ما يقابلها من وظائف النيابة أو دوائر الفتو  والتشريع أو قضايا الحكومة أو في تدريس القانون أو 

المية في الجامعات أو املعاهد العليا املعترف بها أو في املحاماة أو في غير ذلك من األعمال القانونية الشريعة اإلس

 االتي تعتبر نظيًرا للعمل في القضاء.

أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه من إحد  املحاكم أو مجالس التأديب ألمر  - 5

 ايه اعتباره.مخل بالشرف ولو كان قد رد إل

ا

 ا(:5مادة )

استثناًء من أحكام البند األول من املادة السابقة يجوز أن يعين من بين رعايا الدول العربية من استكملوا باقي 

الشروط الواردة بها، وذلك عن طريق االستعارة من الحكومات التابعين لها أو بمقتض ى عقود استخدام وذلك ملدة 

اامحددة قابلة للتجديد.

ااري على املعارين واملتعاقد معهم كافة األحكام الواردة في هذا القانون.ويس

ا

ا(:7مادة )
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يكون تعيين رئيس وقضاة املحكمة العليا بمرسوم يصدر من رئيس الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء وتصديق 

اه.وطبًقا للترتيب الوارد باملجلس األعلى لالتحاد، وتكون أقدمية القضاة من تاريخ املرسوم الصادر بالتعيين 

 وتحدد مرتباتهم وفًقا للجدول امللحق بهذا القانون.

 اويكون ترتيب القضاة املناوبين في جميع األحوال في األقدمية بعد قضاة املحكمة العليا.

ا

 ا(:9مادة )

اة:ين التالييؤدي رئيس املحكمة وقضاتها قبل مباشرة وظائفهم أمام رئيس االتحاد، وبحضور وزير العدل اليم

)أقسم باهلل العظيم أن أحكم بالعدل دون خشية أو محاباة، وأن أخلص لدستور دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 اوقوانينها(.

ااويحرر محضر بحلف اليمين يثبت في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتودع صورة منه في ملف القاض ي.

ا

اا(:13مادة )

من رئيس وعدد كاٍف من األعضاء يختارون من بين رجال القضاء أو أعضاء  يكون للمحكمة العليا مكتب فني يؤلف

النيابة العامة أو أعضاء دائرة الفتو  والتشريع والقضايا أو غيرهم من املشتغلين باألعمال القانونية التي تعتبر 

 انظيًرا للعمل في القضاء.

قضاة الهيئات القضائية املحلية باإلمارات  ويجوز عند الضرورة شغل تلك الوظائف عن طريق االستعارة من بين

اااألعضاء في االتحاد أو من رجال القانون من الدول العربية ممن تتوفر فيهم الخبرة والكفاية الالزمة.

ويكون إلحاق رئيس املكتب وأعضائه الفنيين بطريق الندب أو االستعارة على حسب األحوال، وذلك بقرار من وزير 

 اشيح رئيس املحكمة، وبعد موافقة الجهات ذات الشأن التي يتبعها العضو املنتدب أو املعار.العدل بناًء على ترا

 اويلحق باملكتب الفني عدد كاٍف من املوظفين.

ا

 (: 18مادة )

( سنة خدمة 45تكون سن اإلحالة للتقاعد بالنسبة لرئيس وقضاة املحكمة االتحادية العليا هو إتمامهم ملدة )

ابالعمل.

( سنة خدمة بالعمل وحتى إتمامهم للمدة املشار إليها في 30التهم للتقاعد خالل الفترة من إتمامهم ملدة )ويجوز إح

االفقرة السابقة، وتكون اإلحالة للتقاعد بمرسوم.

ا

م في شأن السلطة القضائية االتحادية وتعديالته على ما 1893( لسنة 3ونص القانون االتحادي رقم ) -

ايلي:

ا
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افي القضاةالباب الثالث: 

االفصل األول: في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وأقدميتهم ومرتباتهم:

 (:19مادة )

اُيشترط فيمن يولى القضاء في املحاكم االتحادية:

 اأن يكون ذكًرا مسلًما كامل األهلية. - 1

 اأن يكون من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة. - 2

نة بالنسبة إلى رؤساء وقضاة املحاكم االتحادية االبتدائية وخمس وثالثين سنة أن ال يقل سنه عن ثالثين س - 3

بالنسبة إلى قضاة املحاكم االتحادية االستئنافية وأربعين سنة بالنسبة إلى رؤساء املحاكم االتحادية االستئنافية 

 اورئيس وقضاة املحكمة االتحادية العليا.

 على إجازة في الشري - 4
ً
 عة اإلسالمية أو القانون من إحد  الجامعات أو املعاهد العليا املعترف بها.أن يكون حاصال

أن يكون قد أمض ى في األعمال القضائية أو القانونية بإحد  املحاكم أو ما يقابلها من وظائف النيابة العامة  - 5

عليا د  الجامعات أو املعاهد الأو الفتو  والتشريع وقضايا الدولة أو في تدريس الشريعة اإلسالمية أو القانون في إح

املعترف بها أو في مهنة املحاماة أو في غير ذلك من األعمال القانونية التي تعتبر نظيًرا للعمل في القضاء وفًقا ملا يحدده 

 املجلس األعلى للقضاء االتحادي مدًدا ال تقل عن املدد اآلتية:

 االتحادية العليا وقضاتها ورؤساء محاكم االستئناف.)أ( عشرين سنة للتعيين في وظائف رئيس املحكمة 

 )ب( أربع عشرة سنة للتعيين في وظائف قضاة محاكم االستئناف.

 )جل( عشر سنوات للتعيين في وظائف قضاة املحاكم االبتدائية.

ر أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه من إحد  املحاكم أو مجالس التأديب ألم - 6

 مخل بالشرف أو األمانة ولو كان قد ُرد إليه اعتباره أو ُمحي الجزاء التأديبي املوقع عليه.

 

اا(:18مادة )

( من املادة السابقة يجوز أن يعين من بين رعايا الدول العربية من استكملوا باقي 2استثناًء من أحكام البند )

ة من الحكومات التابعين لها أو بمقتض ى عقود شخصية الشروط املنصوص عليها في تلك املادة عن طريق االستعارا

 اخارجية وذلك ملدة محددة قابلة للتجديد.

 

اا(:21مادة )

( من الدستور بشأن تعيين رئيس وقضاة املحكمة االتحادية العليا يكون تعيين رجال 86مع مراعاة أحكام املادة )

 ار من رئيس الدولة بناًء على اقتراح وزير العدل.القضاء ألول مرة في املحاكم االتحادية بمرسوم اتحادي يصد

 

اا(:22مادة )
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 بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي 
ً
تكون الترقية إلى الوظائف األعلى في القضاء من الوظائف التي تسبقها مباشرة

حاكم املاملجلس األعلى للقضاء االتحادي وال يشترط أخذ رأي املجلس املذكور فيما يتعلق بشغل وظائف رؤساء 

ااالستئنافية االتحادية ورؤساء املحاكم االبتدائية االتحادية.

 وتكون الترقية باالختيار للكفاية، فإذا تساوت درجة الكفاية وجب مراعاة األقدمية بين املرشحين.

 

اا(:23مادة )

أو القرار  حددها املرسومتكون أقدمية القضاة من تاريخ املرسوم الصادر بتعيينهم أو القرار الصادر بترقيتهم ما لم ي

على نحو آخر بعد أخذ رأي املجلس األعلى للقضاء االتحادي وإذا عين أو رقي أكثر من قاٍض في مرسوم واحد أو قرار 

 اواحد كانت األقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في املرسوم أو القرار.

اارجات.لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدوتعتبر أقدمية القضاة عند تعيينهم في وظائف النيابة العامة املماثلة 

وتحدد أقدمية القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين في تاريخ نفاذ هذا القانون بمقتض ى قرار من وزير العدل 

 اوالشؤون اإلسالمية واألوقاف بموافقة املجلس األعلى للقضاء االتحادي.

ا

 

ا

اا(:24مادة )

ئية وتدرجهم فيما بينهم وفق الجدول املبين باملادة الثالثة من هذا القانون، تحدد فئات أعضاء السلطة القضا

وتحدد بقرار من مجلس الوزراء مرتبات وكيل الوزارة والوكيل املساعد لشؤون الفتو  والتشريع وقضايا الدولة 

عمل ل طبيعة الوأعضاء السلطة القضائية املنصوص عليهم في الجدول املشار إليه وعالوتهم وبدل التفرغ وبد

والبدالت والتعويضات األخر ، وال يصح أن يقرر ألحد أعضاء السلطة القضائية مرتب بصفة شخصية أو أن 

ايعامل معاملة استثنائية بأية صورة.

 

اا(:25مادة )

 وايجوز إعارة القضاة وندبهم للقيام بأعمال قانونية بالجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو املؤسسات العامة أ

الشركات التي تسهم الحكومة بنسبة في رأسمالها أو لد  الحكومات األجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار من 

ااوزير العدل بعد أخذ رأي املجلس األعلى للقضاء االتحادي وبموافقة القاض ي.

ا

ا ا(:27مادة )

محكمة إلى أخر  بقرار من وزير العدل بعد يكون نقل رؤساء وقضاة املحاكم االتحادية االستئنافية واالبتدائية من 

ااأخذ رأي املجلس األعلى للقضاء االتحادي.
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ا

اا(:28مادة )

افي حالة غياب رئيس املحكمة أو خلو منصبه يقوم بمباشرة أعماله األقدم فاألقدم من قضاتها.

ا

اا(:30مادة )

الضرورة للعمل في دائرة أخر  بها ملدة  لرئيس املحكمة االبتدائية أو االستئنافية أن يندب أحد قضاتها في حالة

ااأقصاها شهر، وإذا اقتض ى األمر استمرار الندب فيكون بقرار من وزير العدل ملدة ال تزيد على ثالثة شهور.

ويكون الندب من محكمة إلى أخر  أو من املحكمة االبتدائية إلى املحكمة االستئنافية بقرار من وزير العدل بعد 

األعلى للقضاء االتحادي وملدة ال تزيد على ستة أشهر.أخذ رأي املجلس ا

ا

ا(:32مادة )

ا( سنة خدمة بالعمل.45تكون سن اإلحالة للتقاعد ألعضاء السلطة القضائية ومن في حكمهم هو إتمامهم ملدة )

سنة خدمة ( 30ويجوز للمجلس األعلى للقضاء االتحادي التوصية بإحالتهم للتقاعد خالل الفترة من إتمامهم ملدة )

ابالعمل وحتى إتمامهم للمدة املشار إليها في الفقرة السابقة، وتكون اإلحالة للتقاعد بذات األداة املقررة للتعيين.

ا

اا(:33مادة )

تعتبر استقالة القاض ي مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على 

ااشرط.

قبول االستقالة قبل انقضاء هذه املدة ويسو  معاش أو مكافأة القاض ي على أساس آخر مرتب كان ولوزير العدل 

اايتقاضاه.

ا

االنيابة العامة االتحادية: .ب

ا

في شأن املحكمة االتحادية العليا ضمن بابه الرابع  1873( لسنة 10تقض ي أحكام القانون االتحادي رقم ) -

الي:الخاص بالنيابة العامة االتحادية بما ي

ا

اا(:35مادة )

اايكون لالتحاد نائب عام يعاونه عدد كاٍف من املحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكالئها ومساعديها.

ا

اا(:36مادة )
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يكون تعيين النائب العام وسائر أعضاء النيابة العامة إلى درجة وكيل نيابة بمرسوم يصدر من رئيس الدولة بعد 

ااوذلك بناًء على ترشيح وزير العدل.موافقة مجلس الوزراء، 

ويكون تعيين مساعد النيابة العامة بقرار من مجلس الوزراء بناًء على ترشيح وزير العدل، وذلك ملدة سنة تحت 

ااالختبار، فإذا أتم مدة االختبار بنجاح ثبت في وظيفته بقرار من مجلس الوزراء.

ا

اا(:37مادة )

اوط املقررة للتعيين في وظيفة قاٍض باملحكمة العليا.يشترط فيمن يعين نائًبا عاًما الشرا

ويشترط للتعيين في سائر وظائف النيابة العامة الشروط ذاتها فيما عدا شرطي السن واملدة الالزم قضاؤها بين 

تاريخ الحصول على املؤهل الدراس ي والتعيين، وتحدد مرتبات النائب العام وأعضاء النيابة العامة وفًقا للجدول 

االحق بهذا القانون.امل

ا

اا(:39مادة )

 االختصاص اإلقليمي لالتحاد.
ً
اايكون اختصاص النائب العام شامال

ويكون تعيين دائرة اختصاص ومحل إقامة أعضاء النيابة العامة ونقلهم وندبهم بقرار من وزير العدل بناًء على 

اااقتراح النائب العام.

ا

ا

اا(:38مادة )

ااقبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية:يؤدي أعضاء النيابة العامة 

)أقسم باهلل العظيم أن أؤدي عملي بالذمة والصدق وأن أراعي العدل دون خشية أو محاباة وأن أخلص لدستور 

ااالتحاد والقوانين(.

 نويكون أداء النائب العام لليمين أمام رئيس الدولة بحضور وزير العدل، ويؤدي سائر أعضاء النيابة العامة اليمي

ااأمام وزير العدل بحضور النائب العام.

ا(.9ويحرر محضر بحلف اليمين طبًقا ملا هو مبين في املادة )

ا

اا(:40مادة )

يحال النائب العام إلى املعاش عند بلوغه سن الخامسة والستين سنة ميالدية، ويحال باقي أعضاء النيابة العامة 

ااإلى املعاش عند بلوغهم سن الستين سنة ميالدية.

اا(.18وال تسري عليهم على اختالف درجاتهم أحكام الفقرتين )الثانية والثالثة( من املادة )

ا
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م في شأن السلطة القضائية االتحادية وتعديالته 1893( لسنة 3القانون االتحادي رقم )كما تقض ي أحكام  -

افيما يتعلق بالنيابة العامة االتحادية بما يلي:ضمن فصله الثاني 

 

 الثاني: في تعيين أعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وأقدميتهم ومرتباتهم وأسباب انتهاء خدمتهم:الفصل 

اا(:59مادة )

 الشروط اآلتية:
ً
اايشترط فيمن يعين عضًوا بالنيابة العامة أن يكون مستكمال

اأن يكون ذكًرا مسلًما كامل األهلية. - 1

اعربية املتحدة.أن يكون من مواطني دولة اإلمارات ال - 2

اأن ال تقل سنه عن إحد  وعشرين سنة. - 3

 على إجازة في الشريعة اإلسالمية أو القانون من إحد  الجامعات أو املعاهد العليا املعترف بها. - 4
ً
اأن يكون حاصال

من هذا  (19( من املادة )5أن يكون قد أمض ى في األعمال القضائية أو القانونية املنصوص عليها في البند ) - 5

االقانون مدًدا ال تقل عن املدد اآلتية:

ا)أ( عشرين سنة للتعيين في وظيفتي النائب العام واملحامي العام األول.

ا)ب( أربع عشرة سنة للتعيين في وظائف املحامين العامين.

اا)جل( عشر سنوات للتعيين في وظائف رؤساء النيابة.

ابة أول.)د( ثماني سنوات للتعيين في وظائف وكالء نيا

ا)هل( أربع سنوات للتعيين في وظائف وكالء نيابة.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه من إحد  املحاكم أو مجالس التأديب ألمر  - 6

امخل بالشرف أو األمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو محي الجزاء التأديبي املوقع عليه.

ا

اا(:58مادة )

( من الفقرة األولى من املادة السابقة يجوز أن يعين من بين رعايا الدول العربية من 2من أحكام البند )استثناًء 

استكملوا باقي الشروط املنصوص عليها في تلك املادة وذلك عن طريق االستعارة من الحكومات التابعين لها أو 

ابمقتض ى عقود شخصية خارجية ملدة محددة قابلة للتجديد.

ا

ا ا(:61مادة )

يكون تعيين النائب العام واملحامي العام األول واملحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكالئها األول والوكالء 

ا( من هذا القانون.21ألول مرة بمرسوم اتحادي على النحو املبين في املادة )

ا

ا(: 62مادة )



16 | P a g e  
 

 بقرار من وزير العدل بناًء علىتكون الترقية إلى الوظائف األعلى في النيابة العامة من الوظ
ً
 ائف التي تسبقها مباشرة

اقتراح النائب العام وأخذ رأي املجلس األعلى للقضاء االتحادي، وال يشترط أخذ رأي املجلس املذكور فيما يتعلق 

ابشغل وظيفتي النائب العام واملحامي العام األول.

اكفاية، وجب مراعاة األقدمية بين املرشحين للترقية.وتكون الترقية باالختيار للكفاية، فإذا تساوت درجة ال

ا

اا(:63مادة )

تكون أقدمية أعضاء النيابة العامة من تاريخ املرسوم أو القرار الصادر بتعيينهم أو القرار الصادر بترقيتهم ما لم 

ايحددها املرسوم أو القرار من تاريخ آخر بعد أخذ رأي املجلس األعلى للقضاء االتحادي.

عين أو رقي أكثر من عضو نيابة في مرسوم واحد أو قرار واحد كانت األقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في املرسوم وإذا 

ااأو القرار.

وتعتبر أقدمية أعضاء النيابة العامة عند تعيينهم في وظائف القضاة املماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه 

االدرجات.

ا

ا(:64مادة )

ااالعامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين اآلتية: يؤدي أعضاء النيابة

)أقسم باهلل العظيم أن أؤدي عملي بالذمة والصدق وأن أراعي العدل دون خشية أو محاباة وأن أخلص لدستور 

ادولة اإلمارات العربية املتحدة وقوانينها(.

اويكون أداء النائب العام لليمين أمام رئيس الدولة بحضور وزير العدل.

اائر أعضاء النيابة العامة اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام.ويؤدي سا

ا

ا(:67مادة )

تحدد فئات وتدرج أعضاء النيابة العامة فيما بينهم وفًقا للجدول امللحق بهذا القانون ويسري بشأن مرتباتهم 

اا القانون.( من هذ24وعالواتهم وبدالتهم والتعويضات األخر  وقواعد تطبيقها أحكام املادة )

: التدريب:
ً
اثانيا

 

من الدعامات األسلللللللللاسلللللللللية لتطوير منظومة العمل  إن التدريب املسلللللللللتمر ألعضلللللللللاء السللللللللللطة القضلللللللللائية هو

القضلللللللللللللللللللائي في دوللللللة اإلملللللارات العربيلللللة املتحلللللدة، وذللللللك من خالل تقلللللديم حزملللللة من اللللللدورات والبرامج القلللللانونيللللة 

والقضللللائية املختلفة املدعمة بالتطبيقات العملية التي يتم اختيارها بما يتناسللللب واحتياجات الجهاز القضللللائي، مع 

طوير تلك البرامج بما يتالءم مع طبيعة العمل القضلللائي والتغيرات التي تطرأ عليه، وذلك من أجل متابعة تقييم وت

 
ً
تعزيز خبرات الكوادر القضلللائية واكسلللابهم املعرفة الحديثة ورفع كفاءتهم املهنية بشلللكل دائم، حيث يتم ذلك وفقا
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أعلى املسللللللتويات وأفضللللللل املمارسللللللات  لخطط اسللللللتراتيجية مدروسللللللة بهدف الوصللللللول واالرتقاء بالعمل القضللللللائي إلى

االعاملية.

ا

 على ذلك فقد تضللللللللمنت اختصللللللللاصللللللللات وزارة العدل املنصللللللللوص عليها بالقانون االتحادي رقم )
ً
( 1وتأكيدا

اافي شأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء وتعديالته ما يلي:ا1872لسنة 

ا

اااملناصب القضائية.إعداد مؤهلين من خريجي كليات الشريعة أو القانون لتولي  .1

تنظيم دورات ألعضلللللاء السللللللطة القضلللللائية في مختلف املوضلللللوعات القانونية والتقنيات القضلللللائية أو  .2

ااأية مجاالت أخر .

ااعقد دورات تدريبية متخصصة إلعداد وتأهيل كتاب العدل وأعوان القضاء واملحامين املتدربين. .3

هم بللاملجللاالت القللانونيللة والقضللللللللللللللللائيللة بنللاًء على تللدريللب العللاملين في الجهللات الحكوميللة ممن يرتبط عمل .4

ااطلب هذه الجهات، كما يجوز لها عقد دورات تدريبية لغير العاملين في الجهات الحكومية.

االهتمام بالبحث العلمي وتعميقه في امليادين القانونية والقضللللللللللللللائية، عن طريق تشللللللللللللللجيع الدراسللللللللللللللات  .5

ااارها ونشرها.القانونية والقضائية املتخصصة، والعمل على إصد

اقتراح االنضلللللللللللللللمللللام إلى املعللللاهللللدات واالتفلللاقيلللات الللللدوليللللة واقتراح اتفللللاقيللللات الشلللللللللللللللراكللللة مع املنظملللات  .6

اإلقليمية والدولية املتعلقة بأنشلللللللللللللطة واختصللللللللللللللاصللللللللللللللات الوزارة، وذلك بالتنسللللللللللللليق مع وزارة الخارجية 

ااوالتعاون الدولي وغيرها من الجهات املعنية.

 

 :امعهد التدريب القضائي

ا

 لقرار وب
ً
هدف تعزيز مفهوم تطوير العمل القضللللائي يتولى معهد التدريب القضللللائي التابع لوزارة العدل وفقا

اوتعديالته االختصاصات التالية:افي شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل 2009( لسنة 23مجلس الوزراء رقم )

ا

ا.تأهيل خريجي كليات الشريعة أو القانون لتولي املناصب القضائية .1

نظيم دورات ألعضللللللاء السلللللللطة القضللللللائية في مختلف املوضللللللوعات القانونية والتقنيات القضللللللائية أو أية ت .2

ا.مجاالت أخر ا

 .عقد دورات تدريبية متخصصة إلعداد وتأهيل كتاب العدل وأعوان القضاة واملحامين .3

طلب  بناء على تدريب العاملين في الجهات الحكومية ممن يرتبط عملهم باملجاالت القانونية والقضلللللللللللللللائية .4

 هذه الجهات ويجوز للمعهد عقد دورات تدريبية لغير العاملين في الجهات الحكومية.

 أية اختصاصات أخر  ترتبط بطبيعة عمل املعهد أو يكلف بها من قبل وكيل الوزارة.  .5
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 :ااملتدربين القضائيين

 

دها متى مكن تمديحيث يخضللللع املتدربين القضللللائيين للتدريب والدراسللللة ملدة سللللنتين دراسلللليتين ي

اقتضلللللللللللت املصللللللللللللحة ذلك، وتتضلللللللللللمن الدراسلللللللللللة امتحانات تحريرية وشلللللللللللفوية بناًء عليها يتم وضلللللللللللع درجات 

التقييم للمتلللدربين، كملللا تشلللللللللللللللملللل هلللذه امللللدة التلللدريلللب العملي في املحلللاكم والنيلللابلللات، حيلللث يشللللللللللللللترط على 

 :املتدرب القضائي الجتياز دورة التدريب ما يلي

ا.ريرية والشفوية املقررةاجتياز االختبارات التح .1

ا.تقديم بحث للتخرج في أحد موضوعات القانون أو الشريعة وفًقا للشروط والضوابط املقررة .2

ا

وبعد ذلك تتم التوصللللللللية إلى املجلس األعلى للقضللللللللاء االتحادي بمد  صللللللللالحية املتدرب للوظائف 

ا.القضائية

ا

: استقالل القضاء
ً
ا:ثالثا

ا

راسخ في النظام القضائي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ويحظى  إن مبدأ استقالل القضاء هو مبدأ

بضمانة دستورية وهي عدم القابلية للعزل، حيث أكدت عليه التشريعات الوطنية بمختلف درجاتها وقوتها ابتداًء 

 بالقوانين االتحادية بشأن املحكمة االتحادية الع
ً
ن ليا وبشأمن دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة، ومرورا

السلطة القضائية االتحادية، وانتهاًء بالقرارات الصادرة من وزير العدل، باإلضافة إلى الدور البارز الذي تضطلع 

 به املحكمة االتحادية العليا في تعزيز هذه املبادئ وترسخيها.

ة السلط كما تم إنشاء املجلس األعلى للقضاء االتحادي برئاسة وزير العدل بغرض تعزيز استقاللية

 لحسن سير شؤون العدالة.
ً
االقضائية وضمانا

ا

ونعرض فيما يلي أهم األحكام القانونية بشأن املوضوع أعاله والواردة بمختلف التشريعات الوطنية في 

ادولة اإلمارات العربية املتحدة:

ا

ااملحكمة االتحادية العليا، واملحاكم االتحادية االستئنافية واالبتدائية: .أ

ا

 دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة بأن:تقض ي أحكام  -

ا
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ا(:84مادة )

 العدل أساس امللك، والقضاة مستقلون ال سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم.

ا

ا(:87مادة )

التالية:ارئيس املحكمة االتحادية العليا وقضاتها ال يعزلون إبان توليهم القضاء، وال تنتهي واليتهم إال ألحد األسباب 

 الوفاة. - 1

 االستقالة. - 2

 بلوغ سن اإلحالة إلى التقاعد. - 4انتهاء مدة عقود املتعاقدين منهم أو مدة إعارتهم. - 3

 ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم ألسباب صحية. - 5

 الفصل التأديبي بناًء على األسباب واإلجراءات املنصوص عليها في القانون. - 6

 مناصب أخر  لهم بموافقتهم.إسناد  - 7

 

ا(:89مادة )

يؤدي رئيس املحكمة االتحادية العليا وقضاتها، قبل مباشرة وظائفهم اليمين أمام رئيس االتحاد، بحضور وزير 

 العدل االتحادي، بأن يحكموا بالعدل دون خشية أو محاباة، وبأن يخلصوا لدستور االتحاد وقوانينه.

ا

اا(:101مادة )

 االتحادية العليا نهائية وملزمة للكافة. أحكام املحكمة

وإذا ما قررت املحكمة عند فصلها في دستورية القوانين والتشريعات واللوائح أن تشريًعا اتحادًيا ما جاء مخالًفا 

لدستور االتحاد أو أن التشريع أو الالئحة املحلية موضوع النظر يتضمنان مخالفة لدستور االتحاد أو لقانون 

ن على السلطة املعنية في االتحاد أو في اإلمارات بحسب األحوال املبادرة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير اتحادي تعي

 إلزالة املخالفة الدستورية أو لتصحيحها.

 

ام في شأن السلطة القضائية االتحادية بأن:1893( لسنة 3وتقض ي أحكام القانون االتحادي رقم ) -

ا

ا(:1مادة )

اة مستقلون ال سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير أحكام الشريعة اإلسالمية والقوانين العدل أساس امللك والقض

اااملرعية وضمائرهم، وال يجوز ألي شخص أو سلطة املساس باستقالل القضاء أو التدخل في شؤون العدالة.

 وتضم السلطة القضائية االتحادية املحاكم االتحادية والنيابة العامة االتحادية.
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ا

 ا(:2)مادة 

 ينشأ مجلس أعلى للقضاء االتحادي يؤلف على الوجه اآلتي:

ا

 للمجلساوزير العدل
ً
ارئيسا

اوكيل وزارة العدل

اأعضاء

ارئيس املحكمة االتحادية العليا

االنائب العام

امدير دائرة التفتيش القضائي

اأقدم رؤساء املحاكم االتحادية االستئنافية

ااالتحادية االبتدائيةأقدم رؤساء املحاكم 

ا

ا

اا(:6مادة )

 يعمل املجلس األعلى للقضاء االتحادي على تحقيق استقالل القضاء ويباشر االختصاصات اآلتية:

: إبداء الرأي في املسائل املتعلقة بالقضاء والنيابة العامة ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظم 
ً
أوال

 االقضائية.

 االرأي في ترقية القضاء وأعضاء النيابة العامة وإعارتهم وندبهم وفًقا ألحكام هذا القانون.ثانًيا: إبداء 

ا: االختصاصات األخر  التي يعهد إليه بها بمقتض ى القانون.
ً
 ثالث

ومع مراعاة أحكام هذه القانون يكون للمجلس األعلى للقضاء االتحادي بالنسبة إلى رجال القضاء وأعضاء النيابة 

ااة جميع االختصاصات املقررة في القوانين واللوائح ملجلس الخدمة املدنية ودائرة شؤون املوظفين.العام

 

ا(:7مادة )

للمجلس األعلى للقضاء االتحادي أن يدعو من ير  استيضاحه في املسائل املعروضة عليه وأن يطلب ما يراه الزًما 

 امن البيانات واألوراق من أية جهة.

 

احصانة القضاة وأسباب انتهاء واليتهم: الفصل الثاني: في

 ا(:31مادة )

 االقضاة غير قابلين للعزل وال تنتهي وال يتهم إال ألحد األسباب اآلتية:
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 الوفاة. - 1

 االستقالة. - 2

 انتهاء مدة عقود املتعاقدين منهم أو مدة إعارة املعارين، ويكون إنهاء الحكومة للعقد أو اإلعارة قبل نهاية املدة - 3

 اوفق األنظمة املرعية، بقرار من مجلس الوزراء.

 ابلوغ سن اإلحالة إلى التقاعد. - 4

ااثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم ألسباب صحية، ويثبت العجز بقرار من الهيئة الطبية املختصة. - 5

 انون.الفصل التأديبي بناًء على األسباب ووفًقا لإلجراءات املنصوص عليها في هذا القا - 6

 اإسناد مناصب أخر  غير قضائية لهم بموافقتهم أو بناًء على حكم مجلس التأديب. - 7

 

اا(:33مادة )

تعتبر استقالة القاض ي مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على 

 اشرط.

ة ويسو  معاش أو مكافأة القاض ي على أساس آخر مرتب كان ولوزير العدل قبول االستقالة قبل انقضاء هذه املد

 ايتقاضاه.

 

االنيابة العامة االتحادية: .ب

 

م في شأن السلطة القضائية االتحادية ضمن بابه 1893( لسنة 3وتقض ي أحكام القانون االتحادي رقم ) -

ا:بأن الرابع فيما يتعلق بالنيابة العامة

 

 ا(:69مادة )

ااقابلين للعزل. أعضاء النيابة العامة غيرا

ا( من هذا القانون ووفق قواعدها.31وال تنتهي خدمتهم إال ألحد األسباب املحددة باملادة )

 

: القواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائي
ً
ا:رابعا

ا

ابأن: م في شأن السلطة القضائية االتحادية1893( لسنة 3كما تقض ي أحكام القانون االتحادي رقم ) -

 

اواجبات القضاة: الفصل الثالث: في

 ا(:35مادة )
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ااال يجوز للقاض ي القيام بأي عمل تجاري كما ال يجوز له القيام بأي عمل ال يتفق واستقالل القضاء وكرامته.

 

ا(:36مادة )

 ايحظر على القضاة االشتغال بالعمل السياس ي.

ا

ا(: 37مادة )

اال يجوز للقضاة إفشاء سر املداوالت.

رأيه أو اتجاهه في قضية معروضة ألية جهة كان، ويصبح القاض ي غير صالح لنظر  كما ال يجوز للقاض ي أن يبدي

 عن تعرضه للمساءلة التأديبية.
ً
ااالدعو  إذا خالف هذا الحظر فضال

ا

ا(:39مادة )

اال يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

العامة أو ممثل أحد الخصوم أو املدافع عنه ممن تربطهم الصلة املذكورة بأحد  كما ال يجوز أن يكون ممثل النيابة

االقضاة الذين ينظرون الدعو .

ا

اا(:38مادة )

اايؤدي قضاة املحاكم االتحادية االستئنافية واالبتدائية قبل مباشرة وال يتهم يميًنا أمام وزير العدل بالصيغة اآلتية:

عدل دون خشية أو محاباة وأن أخلص لدستور دولة اإلمارات العربية املتحدة )أقسم باهلل العظيم أن أحكم بال

اوقوانينها(.

ا 

 :اوثيقة مبادئ السلوك القضائي

ا

 لتعزيز استقاللية 
ً
 متينا

ً
حيث شكلت وثيقة مبادئ السلوك القضائي الصادرة بموجب قرار وزير العدل إطارا

امادة املبادئ التالية: 59ودعم نزاهته، فقد تناولت ضمن  السلك القضائي

ااستقالل القضاء. -

 االلتزام بتحقيق ضمانات التقاض ي بما فيها الحيادية واملساواة. -

 سلوكيات وأخالق القضاة. -

 تنمية املهارات القضائية والعلمية. -
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 على املبادئ العاملية املطبقة بشأن استقاللية ونزاهة السلطة القضائية، هذا عالوة 
ً
والتي جاءت تأكيدا

املبادرات العديدة التي سبق وأن شاركت بها الدولة كمدونة السلوك ألخالقيات العمل القضائي في مجلس  على

التعاون لدول الخليج العربية املعتمدة في االجتماع والثامن والعشرون لوزراء العدل، ووثيقة الشارقة حول 

زة التفتيش القضائي في الدول العربية، أخالقيات وسلوك القاض ي الصادرة في املؤتمر الحادي عشر لرؤساء أجه

باإلضافة إلى وثيقة الرياض حول أخالقيات وسلوك القاض ي العربي والتي اعتمدها االجتماع الخامس عشر ملديري 

ااملعاهد القضائية العربية.

ا

 :ادائرة التفتيش القضائي

ا

اعلى ما يلي: بشأن نظام التفتيش القضائيا2014( لسنة 317حيث نص قرار وزير العدل رقم ) -

ا

ا(1مادة )

اتتبع دائرة التفتيش القضائي وزير العدل مباشرة، وتختص باملهام اآلتية:

ا كانت  -1 التفتيش على أعمال قضاة ورؤساء املحاكم االتحادية االبتدائية وقضاة املحاكم االتحادية االستئنافية أيًّ

أو أقل وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى تقدير  درجتهم، وأعضاء النيابة العامة االتحادية ممن هم في درجتهم

ادرجة كفايتهم ومد  حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم.

التفتيش العام على املحاكم االتحادية االبتدائية واالستئنافية والنيابة العامة االتحادية للوقوف على سير العمل  -2

افيه ومد  انتظام األعمال اإلدارية والكتابية بها.

فحص وتحقيق الشكاو  التي تقدم ضد رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة املتعلقة بأعمال وظائفهم  -3

وواجباتهم أو بأمور مسلكية، وفي الحالة األخيرة ملدير دائرة التفتيش القضائي أن يحيط القاض ي املعني أو عضو 

االنيابة املعني علًما بها عن طريق رئيس املحكمة أو النائب العام.

اإلشراف على إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل اإلعدادي واملستمر والتخصص ي للقضاة وأعضاء النيابة  -4

العامة، واقتراح وإعداد املناج  والبرامج الكفيلة باستكمال خبراتهم وقدراتهم واالرتقاء بمستوياتهم العلمية 

اة والعلمية لديهم.والقضائية والقانونية وتطوير أساليب املمارسة التطبيقي

اتحديد وتنظيم جدول أقدميات القضاة وأعضاء النيابة العامة االتحادية. -5

افحص وإبداء الرأي في أية مسائل أخر  يحيلها إليها وزير العدل. -6

ا

ا(2مادة )
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ا م تتولى دائرة التفتيش القضائي فحص الطلبات والتظلمات التي تقدم من رجال القضاء والنيابة العامة في كل

يتعلق بشئون وظائفهم وكذلك جمع التحريات واملعلومات والبيانات الالزمة عن املرشحين للوظائف القضائية 

اوإبداء الرأي في مد  صالحيتهم وتحديد أقدمياتهم.

ا

ا(3مادة )

تقدم دائرة التفتيش القضائي لوزير العدل اقتراحها في شأن تحديد مقر عمل القضاة وتأليف دوائر املحاكم 

البتدائية واالستئنافية وتوزيع القضاة عليها وفي شأن نقل القضاة وندبهم وإعارتهم وترشيح أعضاء النيابة العامة ا

للعمل بالقضاء وما تراه من اقتراحات عامة في شئون القضاة والنيابة العامة، وتحيط النائب العام علًما باقتراحاتها 

 بالنسبة لشئون النيابة العامة.

ا

امدير دائرة التفتيش القضائياختصاصات 

ا(4مادة )

* يتولى مدير دائرة التفتيش القضائي جميع االختصاصات املبينة في هذه املادة وينوب عنه عند غيابه األقدم 

ا-فاألقدم من املفتشين القضائيين األول أو من ينيبه منهم:

اتوزيع العمل بين املفتشين القضائيين. -1

اتنظيم سير العمل في جميع أقسام دائرة التفتيش القضائي.إصدار القرارات الخاصة ب -2

إصدار القرارات الخاصة بتشكيل لجان فحص تقارير التفتيش الفني وتقدير درجة كفاية القاض ي أو عضو  -3

النيابة العامة، ولجان فحص التظلمات واالعتراضات ولجان فحص املالحظات القضائية، مع مراعاة أن يكون 

بق في ترتيب األقدمية على من يجري التفتيش على أعمالهم أو مقدمي التظلمات واالعتراضات أو رئيس اللجنة أس

امن تم توجيه املالحظات القضائية بشأنهم وال يشترط ذلك بالنسبة ملن أعد التقرير، اللجان املشار إليها.

املسلكية أو التصرفات اإلدارية  عرض الشكاو  املقدمة ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة واملتعلقة باألمورا -4

ابعد فحصها بمعرفة أحد املفتشين القضائيين على وزير العدل ليصدر قراره فيها.

الدعوة لعقد االجتماعات مع املفتشين القضائيين واملفتشين اإلداريين واملوظفين، وذلك ملناقشة سير العمل  -5

اومتابعة األعمال الفنية واإلدارية فيها.

ا

اقضائي )الفني(التفتيش ال

ا(5مادة )

يحدد مدير دائرة التفتيش القضائي املحاكم والنيابات التي يجري التفتيش عليها والقضاة وأعضاء النيابة العامة 

الذين يجري التفتيش على أعمالهم والفترة التي يحصل التفتيش عليها، ويجوز له تعديل هذه الفترة أو اإلضافة 

اإليها عند االقتضاء.
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ا

ا(6مادة )

ايجري التفتيش في مقر دائرة التفتيش القضائي بالوزارة أو باالنتقال إلى املحكمة أو النيابة العامة.

ا

ا(7مادة )

لدائرة التفتيش القضائي أن تطلب من املحاكم والنيابات القضايا والبيانات والسجالت والدفاتر واألوراق التي تر  

والنيابات والقضاة وأعضاء النيابة العامة وكافة العاملين باملحاكم لزوم االطالع عليها، وعلى رؤساء املحاكم 

اوالنيابات إجابة دائرة التفتيش القضائي إلى كل ما تطلبه ألداء مهمتها.

ا

ا(9مادة )

يتناول التفتيش فحص القضايا والتعرف على مد  إشراف القاض ي أو عضو النيابة العامة على األعمال اإلدارية 

اوالكتابية.

ا

ا(8ة )ماد

يضع املفتش القضائي تقريًرا بنتيجة التفتيش على عمل القاض ي أو عضو النيابة العامة يضمنه اإلحصائيات 

والبيانات الالزمة عن سير العمل وبخاصة عدد القضايا التي عرضت خالل الفترة التي حصل التفتيش عليها 

اب القضائي في شأن القضايا املؤجلة من حيث أسبوالقضايا التي فصل أو تم التصرف فيها خاللها وما يراه املفتش 

التأجيل ومالءمته، ويضمنه كذلك عدد القضايا التي راجعها وموضوع املالحظة فيها وما يراه جديًرا بالتنويه منها، 

اكما يضمنه رأيه في كفاية القاض ي أو عضو النيابة العامة ومبلغ عنايته بعمله.

ا

ا(10مادة )

رة التفتيش القضائي لجنة برئاسته أو برئاسة أحد املفتشين القضائيين وعضوية اثنين تشكل بقرار من مدير دائ

من املفتشين القضائيين لنظر تقارير التفتيش وتقدير درجة الكفاية، وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية اآلراء مع مراعاة 

اأن يكون رئيس اللجنة أسبق في ترتيب األقدمية عمن يجري التفتيش على عمله.

ا

ا(11مادة )

* يأمر مدير دائرة التفتيش القضائي بإيداع تقرير التفتيش في امللف السري للقاض ي أو عضو النيابة العامة ويخطره 

ابصورة منه متضمنة درجة الكفاية.

ا بقاض ي بإحد  الدوائر الثالثية أرسلت صورة من املالحظات القضائية إلى كل من عضوي  * وإذا كان التقرير خاصًّ

ارة اآلخرين ويودع في ملفهما السري.الدائ
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* وترسل إلى النائب العام صورة من تقارير التفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة ومن تقارير التفتيش العامة 

اعلى النيابات.

ا* وتقدر كفاية القاض ي أو عضو النيابة بإحد  الدرجات اآلتية:

اأقل من املتوسطامتوسطافوق املتوسطاكفء

ادرجة فما دونا 55من ادرجة 68-56من ادرجة 95-70من ادرجة 100-96من 

ا

ا(12مادة )

ا* يتم توزيع الدرجات بالنسبة للقاض ي وفًقا للضوابط التالية:

ادرجة 50اعناصر صحة الحكم

ادرجة 30اعناصر جودة الحكم

ادرجة 20انسبة الفصل

اللضوابط التالية:* يتم توزيع الدرجات بالنسبة لعضو النيابة العامة وفًقا 

ادرجة 50اعناصر صحة التحقيقات والتصرفاتا1

ادرجة 30اعناصر جودة التحقيقات والتصرفاتا2

ادرجة 20انسبة التصرفاتا3

ا

االتظلم من تقارير التفتيش القضائي

ا(13مادة )

فتيش دائرة التللقاض ي أو عضو النيابة العامة أن يتقدم بتظلم من تقرير التفتيش الفني الخاص به إلى مدير 

القضائي خالل خمسة عشر يوًما من تاريخ إخطاره به، ويحيل املدير التظلم مع نسخة من التقرير واملرفقات إلى 

االلجنة املشار إليها في املادة العاشرة من هذا القرار.

ا

ا(14مادة )

خطر به لف السري للمتظلم ويفي حالة موافقة دائرة التفتيش القضائي على التظلم، يودع قرارها مع التظلم في امل

اعضوا الدائرة.

ا

ا(15مادة )

في حالة عدم املوافقة على التظلم، ترسله دائرة التفتيش القضائي مشفوًعا بالتقرير املتظلم منه وبقرار اللجنة إلى 

امن قانون السلطة القضائية االتحادي. 41الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب املشار إليها باملادة 
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وتودع صورة من قرار الهيئة الصادر في التظلم في امللف السري للقاض ي أو عضو النيابة العامة مع إخطاره به كما 

ايتم اإلجراء بالنسبة لعضوي الدائرة.

ا

ا(16مادة )

* يعاد التفتيش على من حصل على درجة متوسط في دورة تفتيشية الحقة، فإذا حصل على ذات الدرجة يعرض 

ار العدل للنظر في شأنه وفًقا للقانون.األمر على وزي

ا* وملن حصل على درجة أقل من املتوسط، يعرض األمر على وزير العدل للنظر في شأنه وفًقا للقانون.

ا

ا(17مادة )

للجنة املشار إليها في املادتين العاشرة والثالثة عشر لد  نظر تقارير التفتيش أو التظلمات أن تقرر إجراء ما يلزم 

االتقرير أو متابعة التفتيش على عمل القاض ي أو عضو النيابة العامة. الستيفاء

ا

اتقييم املعارين واملنتدبين

ا(19مادة )

يتم تقييم أداء عضو السلطة القضائية املعار أو املنتدب لغير وزارة العدل بالتنسيق مع الجهة املعار أو املنتدب 

االحكومة أو الجهة املعار أو املنتدب إليها. إليها، على أن يخضع للقوانين واللوائح التي تطبقها

ا

االشكاو ا

ا(18مادة )

اتقدم الشكاو  ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة لدائرة التفتيش القضائي وتقيد في سجل خاص بالدائرة.

ا

ا(20مادة )

حل وعنوانه وميشترط لقيد الشكو  املقدمة ضد القاض ي أو عضو النيابة العامة أن يكون مبيًنا بها اسم مقدمها 

اإقامته ومشتملة على وقائع محددة جديرة بالتحقيق.

ا

ا(21مادة )

ا واستدعى الحال توجيه مالحظة قضائية إلى القاض ي أو عضو النيابة العامة  ا قضائيًّ
ً
* إذا كان محل الشكو  تصرف

اعرض األمر على اللجنة املشار إليها في املادة العاشرة من هذا القرار.

ضو النيابة العامة التظلم من املالحظة القضائية التي توجه إليه وفًقا لألحكام املقررة للتظلم من * وللقاض ي أو ع

اتقرير التفتيش.
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ا

ا(22مادة )

* إذا تعلقت الشكو  املقدمة ضد القاض ي أو عضو النيابة بأمور مسلكية أو تصرفات إدارية فعلى مدير دائرة 

ارفة أحد املفتشين القضائيين على وزير العدل ليصدر قراره فيها.التفتيش القضائي أن يعرضها بعد فحصها بمع

* إذا تبين ملدير دائرة التفتيش القضائي أن الشكو  املقدمة كيدية أو بقصد التشهير بالقاض ي أو عضو النيابة 

موافقة ر العدل واالعامة املعني بالشكو ، جاز إحالتها إلى النيابة العامة التخاذ شؤونها فيها بعد عرض األمر على وزي

االقاض ي أو عضو النيابة املعني.

ا

ا

ا(23مادة )

للنائب العام وللمحامي العام األول وكذلك للمحامين العامين ورؤساء النيابة في دوائر اختصاصهم توجيه مالحظات 

داء واجبات أإلى أعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية واإلدارية أو عنايتهم بعملهم وحرصهم على 

اوظيفتهم.

وترسل صورة من هذه املالحظات إلى دائرة التفتيش القضائي إليداعها في امللف السري لعضو النيابة العامة ولعضو 

النيابة أن يتظلم كتابة من هذه املالحظات خالل خمسة عشر يوًما من تاريخ إخطاره، ويقدم التظلم إلى النائب 

اتيش القضائي.العام وصورة منه إلى دائرة التف

ويفصل النائب العام في التظلم ويخطر عضو النيابة العامة بهذا القرار وترسل صورة منه إلى دائرة التفتيش 

االقضائي إليداعها في ملفه السري.

ا

ا(24مادة )

 يقوم النائب العام بتبليغ وزير العدل بأسماء أعضاء النيابة العامة الذين حل دورهم في الترقية وير  تخطيهم

السبب غير متصل بتقارير الكفاية مع بيان هذا السبب.

ا

اامللفات السرية

ا(25مادة )

يكون لكل قاض أو عضو نيابة عامة ملف سري بدائرة التفتيش القضائي تودع فيه تقارير التفتيش واملالحظات 

قدم شكاو  التي توال –عدا ما يثبت عدم صحته–والتظلمات وما يصدر فيها من قرارات والشكاو  التي تقدم ضده 

منه، وكذلك ما يوقع عليه من جزاء تأديبي وما يوجه إلى عضو النيابة العامة من تنبيه وسائر األوراق التي تساعد 

على تكوين رأي صحيح عن القاض ي أو عضو النيابة العامة كالشهادات العلمية والتقديرية واألوسمة التي حصل 

اعليها.
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ا

ا(26مادة )

رئيس املجلس األعلى للقضاء االتحادي والنائب العام والجهات القضائية املختصة  –لعدلال يجوز لغير وزير ا

اوالقاض ي أو عضو النيابة العامة املعني االطالع على امللفات السرية للقضاة وأعضاء النيابة العامة.

ا

: مساءلة أعضاء السلطة القضائية:
ً
اخامسا

ا

افي شأن املحكمة االتحادية العليا وتعديالته على ما يلي: 1873( لسنة 10لقد نص القانون االتحادي رقم ) -

ا

اا(:16مادة )

ايشرف رئيس املحكمة على قضاتها وعلى أعمالها وله حق التنبيه إلى كل ما يقع مخالًفا لواجبات الوظيفة 

 اأو مقتضياتها.

 

ااالفصل األول: محاكمة القضاة والتحقيق معهم:

 ا(:20مادة )

( بناًء 23االختصاص بالنسبة إلى املكان يعين مجلس تأديب القضاة املنصوص عليه في املادة )استثناًء من أحكام 

على طلب النائب العام املحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجرائم التي قد تقع من قضاة املحكمة العليا، ولو 

 اكانت غير متعلقة بوظائفهم.

 

ا(:21مادة )

من  ال يجوز القبض على القاض ي وتوقيفه احتياطًيا إال بعد الحصول على إذنفي غير حاالت التلبس بالجريمة 

اامجلس تأديب القضاة.

وفي حاالت التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاض ي وتوقيفه احتياطًيا أن يرفع األمر إلى املجلس 

استمرار التوقيف أو اإلفراج بكفالة مالية أو املذكور في مدة األربع والعشرين ساعة التالية، وللمجلس أن يقرر إما 

اابغير كفالة وللقاض ي أن يطلب سماع أقواله أمام املجلس عند عرض األمر عليه.

ويحدد املجلس مدة التوقيف االحتياطي في قراره، وتراعى اإلجراءات سالفة الذكر كلما ُرئي استمرار التوقيف 

ااجلس.االحتياطي عند انقضاء املدة التي قررها امل

وفيما عدا ما تقدم، ال يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع رجال القضاء أو رفع الدعو  الجزائية 

ااعليهم في أية جريمة إال بإذن من املجلس املشار إليه وبناًء على طلب من النائب العام.
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صة ماكن مستقلة عن األماكن املخصويجر  توقيف القضاة وتنفيذ العقوبات املقيدة للحرية بالنسبة إليهم في أ

الحبس السجناء اآلخرين.

 

ا(:22مادة )

يترتب حتًما على توقيف القاض ي أو حبسه بناًء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة توقيفه أو 

حقيق التحبسه، ويجوز ملجلس تأديب القضاة أن يأمر بوقف القاض ي عن مباشرة أعمال وظيفته في أثناء إجراءات 

واملحاكمة عن جريمة وقعت منه، وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناًء على طلب وزير العدل أو النائب العام أو 

 ارئيس املحكمة.

ااوال يترتب على الوقف حرمان القاض ي من مرتبه مدة الوقف ما لم يقرر مجلس التأديب حرمانه منه كله أو بعضه.

ااالنظر في أمر الوقف واملرتب سواء من تلقاء نفسه أو بناًء على طلب القاض ي. وملجلس التأديب في كل وقت أن يعيد

 

ااالفصل الثاني: مساءلة القضاة تأديبًيا:

 ا(:23مادة )

تأديب القضاة يكون من اختصاص مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس املحكمة العليا، وعضوية أقدم اثنين من 

ااقضاتها.

نهم مجلس التأديب أو غيابه ألي سبب كان أو وجود مانع لديه حل محله األقدم وعند خلو وظيفة أي من املؤلف م

 فاألقدم.

فإذا كان محل املحاكمة هو رئيس املحكمة العليا أو النائب العام تولت الجمعية العمومية للمحكمة مشكلة من 

 حالة، إذا تساوت اآلراء رجحجميع أعضائها باستثناء رئيس املحكمة محل املحاكمة محاكمته تأديبًيا، وفي هذه ال

وال يمنع من الجلوس في مجلس التأديب سبق اشتراك أحد أعضاء هيئة املجلس في االجانب الذي فيه الرئيس.

 اطلب رفع الدعو  التأديبية ضد القاض ي.

ا

اا(:24مادة )

تلقاء نفسه أو بناًء تقام الدعو  التأديبية أمام مجلس التأديب من النائب العام بناًء على طلب وزير العدل من 

 اعلى طلب رئيس املحكمة، ويخطر مجلس التأديب بطلب وزير العدل في هذا الشأن.

وال يقدم هذا الطلب إال بناًء على تحقيق جنائي أو إداري يتواله أحد قضاة املحكمة العليا، يندبه وزير العدل لهذا 

ل ثالثين يوًما من تاريخ استالمه الطلب جاز ملجلس الغرض فإذا لم يقم النائب العام برفع الدعو  التأديبية خال

 االتأديب أن يتولى بنفسه الدعو  بقرار منه.

 

اا(:25مادة )
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ترفع الدعو  التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة واألدلة املؤيدة لها، وتقدم إلى مجلس التأديب ليصدر قراره 

 ابإعالن القاض ي للحضور أمامه.

 

اا(:26مادة )

لس أن يجري ما يراه الزًما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك، ويكون للمجلس يجوز للمج

 والعضو املنتدب للتحقيق السلطات املخولة للمحاكم فيما يختص بنظر الدعاو  وجمع األدلة.

ا

 ا(:27مادة )

ضها كلف القاض ي الحضور أمامه إذا رأ  مجلس التأديب وجًها للسير في إجراءات املحاكمة عن جميع التهم أو بع

 ابميعاد أسبوع على األقل بناًء على أمر من رئيس املجلس.

 ويجب أن يشتمل طلب الحضور على بيان كاٍف ملوضوع الدعو  وأدلة االتهام.

ااأن يأمر بوقف القاض ي عن مباشرة أعمال وظيفته. -عند تقريره السير في إجراءات املحاكمة  -ويجوز للمجلس 

 يترتب على الوقف حرمان القاض ي من مرتبه إال إذا قرر املجلس حرمانه منه كله أو بعضه.وال 

ويجوز للمجلس إعادة النظر في قرار الوقف والحرمان من املرتب في أي وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناًء على طلب 

 االقاض ي.

 

اا(:29مادة )

 اتنقض ي الدعو  التأديبية باستقالة القاض ي.

 ر للدعو  التأديبية على الدعو  الجزائية أو املدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها محل املساءلة.وال تأثي

 

اا(:28مادة )

 تكون جلسات املحاكمة التأديبية سرية، وتمثل النيابة العامة فيها.

 وأن يستعين بمدافع من رجال القضاء أوا
ً
نيابة ال ويحضر القاض ي بشخصه أمام املجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة

العامة للحضور معه، وللمجلس دائًما الحق في طلب حضور القاض ي بشخصه، فإذا لم يحضر القاض ي أو لم ُينب 

اعنه أحًدا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعالنه، وال يجوز املعارضة في هذا الحكم.

ااكون هو آخر من يتكلم.ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاض ي وي

 

ا(:30مادة )

 على األسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق 
ً
يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعو  التأديبية مشتمال

 ابه في جلسة سرية.
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اا(:31مادة )

 االعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي اللوم والعزل.

ا

 (:32مادة )

ئيس املحكمة وزير العدل القرارات التي تصدر من مجلس التأديب خالل ثماٍن وأربعين ساعة من وقت يبلغ را

 اصدورها، ويقوم الوزير بإبالغ القاض ي مضمون القرار.

 اوتزول والية القاض ي من تاريخ إبالغه قرار العزل.

إقراره من مجلس الوزراء وتصديق ويتولى وزير العدل تنفيذ القرارات الصادرة بالعزل، ويتم ذلك بمرسوم بعد 

املجلس األعلى عليه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعتبر تاريخ اإلحالة إلى التعاقد بناًء على ذلك العزل من يوم نشر 

 ويودع القرار الصادر باللوم ملف القاض ي، وال ينشر في الجريدة الرسمية.ااملرسوم.

ا

م في شأن السلطة القضائية االتحادية وتعديالته 1893( لسنة 3كما تقض ي أحكام القانون االتحادي رقم ) -

ابأن:

ا

االفصل الرابع: في مساءلة رجال القضاة:

اا(:40مادة )

لوزير العدل اإلشراف على املحاكم االتحادية بما يكفل أداء رسالتها على وجه يحقق سير العدالة وذلك بغير مساس 

ااباستقالل القضاء.

ا

اا(:41مادة )

رجال القضاء من اختصاص مجلس تأديب يؤلف برئاسة رئيس املحكمة االتحادية العليا وعضوية  يكون تأديب

اأربعة من أقدم قضاتها.

وعند خلو وظيفة أي من أعضاء مجلس التأديب أو غيابه ألي سبب كان أو وجود مانع لديه يحل محله األقدم 

اافاألقدم من قضاة املحكمة االتحادية العليا.

ا(41املجلس باألغلبية وتكون نهائية. )وتصدر قرارات 

ا

اا(:42مادة )

اتقام الدعو  التأديبية أمام مجلس التأديب من النائب العام بناًء على طلب وزير العدل.
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ويجب أن يسبق طلب إقامة الدعو  التأديبية تحقيق يتواله أحد قضاة املحكمة االتحادية العليا يندبه وزير العدل 

ااوقاف لهذا الغرض.والشؤون اإلسالمية واألا

ا

اا(:43مادة )

اترفع الدعو  التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة واألدلة املؤيدة لها وتقدم إلى مجلس التأديب.

ا

ا(:44مادة )

يجوز ملجلس التأديب أن يجري ما يراه الزًما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك ويكون ملجلس 

اادب للتحقيق السلطات املخولة للمحاكم في هذا الصدد.التأديب والعضو املنت

ا

 ا(:45مادة )

إذا رأ  مجلس التأديب وجًها للسير في إجراءات املحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف القاض ي الحضور أمامه 

اابميعاد أسبوع على األقل بناًء على أمر من رئيس املجلس.

ملوضوع الدعو  وأدلة االتهام ويجوز للمجلس عند تقريره السير ويجب أن يشتمل طلب الحضور على بيان كاٍف 

اافي إجراءات املحاكمة أن يأمر بوقف القاض ي عن مباشرة أعمال وظيفته.

ااوال يترتب على الوقف حرمان القاض ي من مرتبه إال إذا قرر املجلس حرمانه منه كله أو بعضه.

و الحرمان من املرتب في أي وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناًء ويجوز ملجلس التأديب إعادة النظر في قرار الوقف أ

ااعلى طلب القاض ي.

ا

اا(:46مادة )

تنقض ي الدعو  التأديبية باستقالة القاض ي وال تأثير للدعو  التأديبية على الدعو  الجنائية أو املدنية الناشئة 

اعن الواقعة ذاتها محل املساءلة.

ا

اا(:47مادة )

املحاكمات التأديبية سرية وتمثل النيابة العامة فيها بمن ال تقل درجته عن محاٍم عام ويحضر تكون جلسات 

 وأن يستعين بمدافع من رجال القضاة أو أعضاء 
ً
القاض ي بشخصه أمام مجلس التأديب، وله أن يقدم دفاعه كتابة

م في غيبته بعد التحقق من صحة النيابة العامة، فإذا لم يحضر القاض ي أو لم ينب أحًدا ممن ذكروا جاز الحك

اإعالنه.

ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاض ي ويكون آخر من يتكلم، وللقاض ي أن يعارض 

اافي الحكم الغيابي خالل عشرة األيام التالية إلعالنه لشخصه بالحكم الغيابي.
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ادية العليا وتستلزم الحضور في الجلسة التي يحددها رئيس وتحصل املعارضة بتقرير في قلم كتاب املحكمة االتح

اامجلس التأديب في تقرير املعارضة.

ويترتب على املعارضة إعادة نظر الدعو  التأديبية بالنسبة إلى القاض ي املعارض وال يجوز بأية حال أن يضار بناًء 

ااعلى معارضته.

اار املعارضة تعتبر املعارضة كأن لم تكن.وإذا لم يحضر القاض ي املعارض في الجلسة املحددة لنظ

ااويكون الحكم الصادر في املعارضة أو باعتبارها كأن لم نهائًيا.

ا

ا(:49مادة )

 على األسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق 
ً
يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعو  التأديبية مشتمال

اابه في جلسة سرية.

ا

اا(:48مادة )

االعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاض ي هي:

االلوم. -

االتخطي في الترقية ملرة واحدة. -

االنقل إلى وظيفة أخر  غير قضائية بدرجة أقل وبمرتب أقل. -

االفصل. -

ا

اا(:50مادة )

ي إبالغ القاض يبلغ رئيس مجلس التأديب وزير العدل الحكم الذي يصدر من املجلس فور صدوره، ويقوم الوزير ب

ابمضمون الحكم خالل ثالثة أيام من تاريخ صدوره.

اوتزول والية القاض ي من تاريخ إبالغه بحكم الفصل أو النقل إلى وظيفة أخر  غير قضائية.

ا

اا(:51مادة )

اايتولى وزير العدل تنفيذ األحكام الصادرة من مجلس التأديب.

ا من تاريخ إبالغ القاض ي باملرسوم أو من ويصدر مرسوم اتحادي بتنفيذ الحكم الصادر بالفصل 
ً
ويعتبر الفصل نافذ

.
ً
اتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أيهما يتم أوال

ااوال يؤثر الحكم الصادر بالفصل على حقوق القاض ي في املعاش أو املكافأة.

اويودع الحكم الصادر باللوم ملف القاض ي وال ينشر في الجريدة الرسمية.
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ر بنقل القاض ي إلى وظيفة أخر  غير قضائية يتم النقل بقرار من مجلس الوزراء إلى وظيفة وفي حالة صدور قرا

اتقل في درجتها ومرتبها عن درجة ومرتب الوظيفة القضائية املنقول منها.

ا

اا(:52مادة )

لك ذفي غير حاالت التلبس بالجريمة ال يجوز القبض على القاض ي وحبسه احتياطًيا إال بعد الحصول على إذن ب

اامن الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب.

وفي حاالت التلبس بالجريمة يجب على النائب العام عند القبض على القاض ي وحبسه احتياطًيا أن يرفع األمر إلى 

الهيئة املذكورة خالل األربع والعشرين ساعة التالية وللهيئة أن تقرر بعد سماع أقوال القاض ي أما استمرار حبسه 

ااإلفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.أو 

وتحدد الهيئة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمرار وتراعى اإلجراءات املشار إليها كلما روعي استمرار 

االحبس االحتياطي بعد انقضاء املدة التي قررتها الهيئة.

ق مع القاض ي أو رفع الدعو  الجنائية عليه إال وفيما عدا ما ذكر ال يجوز اتخاذ أي إجراءات من إجراءات التحقي

اابإذن من الهيئة املذكورة وبناًء على طلب النائب العام.

ويجر  حبس القضاة وتنفيذ العقوبات املقيدة للحرية بالنسبة إليهم في أماكن مستقلة عن األماكن املخصصة 

اللمحبوسين اآلخرين.

ا

اا(:53مادة )

ااًء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه.يترتب حتًما على حبس القاض ي بن

ويجوز للهيئة التي يؤلف منها مجلس التأديب أن تأمر بوقف القاض ي عن عمله أثناء إجراءات التحقيق أو املحاكمة 

 ف أواعن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناًء على طلب وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقا

االنائب العام.

وال يترتب على وقف القاض ي حرمانه من مرتبه خالل فترة الوقف ما لم تقرر الهيئة املذكورة حرمانه منه كله أو 

بعضه، ولهذه الهيئة في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف والحرمان من املرتب سواء من تلقاء نفسها أو بناًء 

ااعلى طلب القاض ي.

ا

اا(:54مادة )

ستثناًء من أحكام االختصاص بالنسبة إلى املكان تعين الهيئة التي يؤلف منها مجلس التأديب بناًء على طلب النائب ا

العام املحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجرائم التي قد تقع من القضاة دون أن تكون متعلقة بوظائفهم أما 

اها الدائرة الجنائية باملحكمة االتحادية العليا.الجرائم التي تكون متعلقة بوظائفهم فتختص بالفصل في

ا
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اا(:57مادة )

الوزير العدل اإلشراف والرقابة على النيابة العامة وأعضائها.

ويتبع أعضاء النيابة العامة رؤساءهم بترتيب درجاتهم وينوبون عن النائب العام في ممارسة وظائفهم ويتبعون 

اواألوقاف.جميًعا وزير العدل والشؤون اإلسالمية 

النيابة العامة ال تتجزأ بوصفها سلطة تحقيق أو سلطة اتهام ويحل أي عضو من أعضائها محل اآلخر ويتم ما بدأه 

امن إجراءات وذلك كله مع مراعاة قواعد االختصاص.

 


