
8 - B مركز التسوية الودية للمنازعات

ا�ستح����دث في محاكم دب����ي مركز الت�سوية الودية للمنازعات بن����اًء على قانون رقم )16( 

ل�سن����ة 2009 باإن�س����اء مركز الت�سوية الودي����ة للمنازعات لتناط به مه����ام ت�سوية النزاعات 

ودي����ًا قب����ل الإحالة للتقا�سي، وذلك عب����ر التوا�سل مع اأطراف الن����زاع والبحث في اإيجاد 

ت�سوي����ة قائم����ة على لوائ����ح ونظم قانونية بما يحق����ق مبداأ العدالة وي�سم����ن لكل الأطراف 

حقوقهم بالترا�س����ي. يخت�ص المركز بنظر المنازعات الت����ي ي�سدر بتحديدها قرار من 

رئي�����ص المحاكم. ويت����م نظر المنازعات بوا�سط����ة عدد من الم�سلحين م����ن اأهل الخبرة 

تحت اإ�سراف القا�سي المخت�ص. ول تقيد الدعوى لدى المحاكم من الدعاوي التي تدخل 

�سم����ن اخت�سا�ص المركز اإل بعد عر�سها على المرك����ز، و�سدور قرار منه باإحالة النزاع 

اإلى المحكم����ة المخت�سة. وتوقف المدد القانونية المقررة لع����دم �سماع الدعوى، وكذلك 

م����دد التقادم المن�سو�ص عليها في القوانين ال�سارية م����ن تاريخ قيد النزاع اأمام المركز 

وحتى تاريخ اإحالة الدعوى. ويعمل المركز على حل النزاع ب�سكل ودي خالل مدة اأق�ساها 

�سهر واحد على الأكثر من تاريخ ح�سور الأطراف اأمام الم�سلحين ويجوز مد هذه المهلة 

لم����دة مماثلة اأو اأكثر بقرار من القا�سي المخت�ص. ف����اإذا تم ال�سلح بين اأطراف النزاع، 

فاإن����ه يتم اإثبات ذلك بموج����ب اتفاقية �سلح يوقع عليها اأطراف النزاع ويعتمدها القا�سي 

المخت�����ص، ويت����م رد ن�سف الر�سم وتكون لهذه التفاقية ق����وة ال�سند التنفيذي. وفي حال 

تعذر ت�سوية النزاع وديًا يتم اإحالة النزاع للمحكمة المخت�سة.

واالجتماعي  االقتصادي  االستقرار  دعم  إلى  المركز  ويهدف 
إلمارة دبي، وذلك عن طريق:

توفير م�سار ق�سائي بديل مي�سر لتفعيل الطرق البديلة.   1

تي�سير ت�سوية النزاعات بالطرق البديلة قبل الإحالة للتقا�سي وباأقل تكلفة.  2

توفير اآلية �سريعة لتوثيق الت�سويات وجعلها بقوة ال�سند التنفيذي الفوري.  3

تطوي����ر م�ساهم����ات الموؤ�س�س����ة الق�سائي����ة  ف����ي تدعي����م ال�ستق����رار القت�س����ادي   4

والجتماعي في الإمارة.  

اختصاصات مركز التسوية الودية للمنازعات:
يخت�ص المركز بناًء على قرار رئي�ص محاكم دبي بالنظر في المنازعات التالية:

• ق�سمة المال ال�سائع.	

• اإذا كانت قيمة اأ�سل الدين في المنازعة ل تتجاوز خم�سون األف درهم.	

• بناًء على طلب الطرف المتنازع اأو الطرفين عند الت�سجيل.	

• بن����اًء عل����ى طل����ب الطرفين ف����ي الدعاوى المنظ����ورة اأم����ام المحاك����م البتدائية ، 	

التجارية ، المدنية ،  العقارية بعد موافقة رئي�ص الدائرة المخت�ص.

• اإذا كان اأحد الأطراف بنك )م�سرف(.	

• طلب ندب اأو تعيين خبير ابتداًء �سواء منفرد اأو مرتبط مع طلب اآخر.	

وي�ستثنى من ذلك: 

الأوامر والدعاوي الم�ستعجلة والوقتية.  1

الدعاوي التي تكون الحكومة طرفًا فيها.  2

الدعاوي التي تخرج عن اخت�سا�ص المحاكم.  3

الدعاوي التي تم قيدها لدى المحاكم قبل العمل باأحكام هذا القانون.  4

المنازعات العمالية.  5

المنازعات المتعلقة بالأحوال ال�سخ�سية.  6

متطلبات قيد النزاع:
تقديم �سحيفة نزاع من ن�سختين مكتوبة ح�سب المادة )42( من قانون الإجراءات   1

المدني����ة رقم )11( ل�سنة 1992م ت�سمل ا�س����م المتنازع والمتنازع �سده وبريدهما 

الإلكتروني وعنوانهما ال�سحيح والوقائع والطلبات.

اإرفاق ن�سخ اإ�سافية من �سحيفة النزاع حال تعدد المتنازع �سدهم )الخ�سوم(.  2

اإرف����اق الم�ستندات الموؤيدة للتنازع بحيث تتكون من ن�سخة اأولى للمركز وعدد من   3

الن�سخ ي�ساوي عدد المتنازع �سدهم واإذا كانت الم�ستندات باللغة الأجنبية فيجب 

اأن تقدم مع ترجمتها القانونية في حال طلب المركز.

ح�س���ور المتن���ازع اأو وكيله كالولي اأو الو�سي اأو القي���م اأو مالك الموؤ�س�سة عن   4

الموؤ�س�س���ة الفردي���ة اأو المدي���ر ع���ن ال�سركة اأو م���ن ينوب عنه قانون���ًا ب�سند 

ر�سمي.

اإرفاق الوكالة الم�سدقة اأو الم�ستندات الدالة على التمثيل القانوني.  5

الخطوات:
مراجع����ة ق�س����م الت�سجيل في المحكم����ة اأو ق�سم القي����د والمتابعة بمرك����ز الت�سوية   1

الودي����ة للمنازعات )الفرع الرئي�س����ي( والمتواجد في دائ����رة التنمية القت�سادية 

وم����ن ثم تقديم �سحيفة النزاع ومرفقاته����ا اإلى الق�سم المخت�ص، ويمكن للمتنازع 

ت�سجيل النزاع اإلكترونيًا عن طريق موقع المحكمة مع اإرفاق الم�ستندات.

ا�ستيفاء الر�سوم القانونية وفقًا لقانون ر�سوم المحاكم، ويراعي المركز النزاعات   2

والطلب����ات المعف����اة م����ن الر�سم قانون����ًا، ويتم ا�سترج����اع ن�سف الر�س����م في حال 

الو�سول اإلى ت�سوية ودية بين اأطرافه.

يتم الت�سجيل وتحديد جل�سة للنظر يعلن بها المتنازع.  3

ت�سلي����م الإعالن����ات الخا�سة ف����ي اإمارة دب����ي ل�سرك����ة التو�سيل )اأرامك�����ص( ويتم   4

تح�سيل مبلغ )75( درهم لكل اإعالن.

يعل����ن المتنازع �سده بالجل�س����ة المحددة للنظر فيها بكافة طرق الت�سال بما فيها   5

الإعالن.

يت����م النظ����ر في النزاع اإلى اأن ينته����ي ب�سدور قرار بال�سلح اأو ق����رار بالإحالة اإلى   6

المحكمة المخت�سة وبح�سب ظروف كل نزاع.

يمكن ال�س���تفادة م���ن خدمات الطلبات الإلكترونية من خ���ال موقع محاكم دبي على 

الإنترنت 

للمزيد من المعلومات الت�سال: 3347777 4 971+ / 3030800 4 971+
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