مذكـرة تفاهـم
بين دائـرة القضـاء في أبوظبي
ومحاكم مركز دبي المالي العالمي
بشأن التعاون في المجال القضائي

مههش ر ه
أنههف فههي ه
تم إب ا هذه المذك ة بيش كل مش :

 1437هـههـا الم اف ه

مههش ر ه

عهها  2016ا وبمد نههأ أب ه

ي

)84 :ا فههاكر م ههم )02/4443267ا
الطرررا الو  :دائه ة القضههاأ ـ أبه يا ومق ههها مد نههأ أبه يا
و مثل ا في الت يع على هذه المذك ة سعادة المستشام /سف سعيد الع يا بصفتف وكيل دائ ة القضاأ
 )211724 :أبههه يا ههههاتف
الطررررا اليرررا ي :محهههاكم م كههها دبهههي المهههالي العهههالميا وعن ان ههها دبهههيا
)04/4273333ا فههاكر م ههم )04/4273330ا و مثل هها فههي الت يههع علههى هههذه المههذك ة سههعادة /ما كههل هه ان ا
بصفتف مئير محاكم م كا دبي المالي العالمي

تـمـهـيـــد
الط فيش على دعم و تعا ا العال ات بين ما مش خالل إنشاأ ر اكأ تفاهم تحق االستفادة القص ى
انطال ا مش ح
مش اإلمكانيات والخ ات الك ي ة المتاحأ لدي الط فيش
ولما كانت دائ ة القضاأ هي الج أ الحك ميأ القائمأ على أم م القضاأ في إمامة أب يا وتعت مش الج ات ال ائهدة
في أعمال المحاكم وحققت خط ات ك ي ة وإنجازات هائلأ في مجال أتمتأ العمل القضائي
وحيث إن دائ ة القضاأ دائ ة حك ميأ تقه مسهالت ا علهى التمسهي بسهيادة القهان ن لصهيانأ الحقه ا والح هات وأمهش
المجتمههع و تحقيه ضههاأ عههادل منجهها و مههش مسههاوليات ا التنسههي واإلره ال علههى ا ليههات األساسههيأ لعمههل الج ههاز
القضائي للحفا على حق ا األف اد وحما أ سيادة القان ن

وحيث إن محاكم م كا دبي المالي العالمي منشأة بم جب القان ن م م  9لسنأ 2004ا وتتمتهع بنظها ضهائي مسهتقل
ومحدود في م كا دبي المالي العالميا وتلتا بأعلى مست ات األداأ القضائي.
واتسا ا ً مع مؤ أ دائ ة القضاأ القائمهأ علهى التميها والفعاليهأ فهي نظها ضهائي مسهتقل وتقهد م خهدمات عدليهأ عالميهأ
الج دةا وما قتضيف ذلي مش تدعيم أواص التنسي والتعاون مهع كافهأ الج هات القضهائيأ والج هات ذات االختصها
القضائي في الدولأ وخامج ا.
وحيث إن مؤ أ محاكم م كا دبي المالي العالمي هي تأسير وإدامة نظا ضائي على مسهت ى العهالم مكهش االعتمهاد
عليف وال ص ل إليف بكفاأة ونااهأا مع التاا تا بنظا القان ن ألداأ و يفت ا القان نيهأ كمها ان مسهالت ا ههي التمسهي
أفضل الممامسات الدوليأا
بم ادئ النااهأ والعدالأ وس عأ ت في عدالأ متساو أ وفقا ً للقان ن عش ط
وتأسيسا ً على مغ أ الط فيش في ت سيخ أواص التنسي و التعاون في كافأ المجاالت ذات االهتما المشت ك
فقد اتف الط فان على ما لي:
2

البند ()1
عت التم يد الساب جاأا ً ال تجاأ مش هذه المذك ةا ق أ و فس مع ا

البند ()2
أهداا المذكرة
ت مي هذه المذك ة إلى تحقي األهدال التاليأ:
 .1التعههاون فههي المجههاالت القان نيههأ والقضههائيأ واألكاد ميههأ والعلميههأ وال حثيههأ والتكن ل جيههأا والعمههل علههى تط ه
الك ادم ال ش أ و تنميأ القدماتا ليتسنى للط فيش القيا ب اج ات ما ط قا ً لمجاالت التعاون المتف علي ا
 .2تأسههير ر ه اكأ اسههت اتيجيأ بههيش الط ه فيشا بمهها كفههل مفههع كفههاأة العمههل المشههت ك بين مهها و حق ه بالتههالي تيسههي
إج اأات التقاضي وتحقي هدل القضاأ العادل الناجا
 .3تنظيم س ل التعاون في المسائل ذات االهتما المشت ك
 .4تذليل العق ات التي تعت ض تقد م الخدمات التي شت ك الط فان بشكل أو بآخ في تقد م ا للجم م

البند ()3
ا طباق القوا ين
إن الغ ض مش هذه االتفا يأ ه ت ادل التعاونا ولهير تعهد ل أو فسهخ أي هان ن أو متطل هات األنظمهأ السهام أ وعليهف
عمل الط فان على تنفيذ بن د هذه المذك ة دون اإلخالل بق انين م التأسيسيأ أو أي ان ن أو تش ع نافهذ فهي الدولهأ أو
أي اتفا ات أو عق د ملامأ ألي من ما

البند ()4
مجاالت التعاون والمبادئ الساسية للمذكرة
في إطام تنفيذ أحكا هذه المذك ة ا عمل الط فان على التعاون و التنسي فيما بين ما في المجاالت ا تيأ:
 .1تأهيل وتط

وت ادل الخ ات للك ادم ال ش أا وت ادل الخ ات في المجال القان ني واألكاد مي واألبحاث

القان نيأ
3

 .2عقد الدومات التدم يأ والحلقات ال حثيأ والدماسيأ المشت كأا وت ادل اإلصدامات القان نيأ والماسسيأ
 .3ت ادل الخ ات في مجال الخدمات اإللكت ونيأ و تكن ل جيا المعل ماتا لتحسيش كفاأة النظا القضائي على
س يل المثال :إدامة القضيأ الكت ونيا ً و اإلعالنات القضائيأ االلكت ونيأ)ا و تحسيش س ل ال ص ل إلى المعل مات
في اعأ المحكمأ للقضاة والمتقاضيش تسجيل محاض الجلسأ الكت ونيا)
 .4تيسي إج اأات التعاون القضائي مش الط فيشا وال سيما فيما تعل بإج اأات تنفيذ األحكا بما ال تعامض مع
الق انيش المنظمأ لذلي
 .5ت ادل ا ماأ ح ل مس

القضا ا المدنيأ والتجام أ في القضا ا ذات االختصاصات المادوجأا بما ال تعامض

مع الق انيش المنظمأ لذلي.
 .6ت ادل المعل مات وا ماأ ح ل اإلر ال القضائي وأفضل الممامسات المط ّقأ دوليا ً
 .7إ جاد وسيلأ ح ل استخدا م ادمات للت عيأ والتثقيف لتحسيش المفاهيم القان نيأ والقضائيأ لدى الجم م ولا ادة
الشفافيأ والثقأ في اإلمامات وفي دول مجلر التعاون الخليجي وفي العالم بأس ه
 .8التعاون في تحد د مار ات األداأ ال ئيسي لكل مش الط فيش وتحد د ن احي التداخل التي مكش حلّ ا باتفاا
مت ادل
 .9أي مجاالت أخ ي تف علي ا الط فان

البند ()5
آلية التنفيذ
 .1تم التنسي لتشكيل لجنأ أو ف
ا تضت الحاجأ ذلي

عمل مشت ك بيش الط فيشا جتمع م ة كل ثالثأ أر

على األكث ا وكلما

العمل ال حث في القضا ا ذات المصلحأ المشت كأا و تقد م المساعدة الفنيأ والتعاون وت ادل
 .2تت لى اللجنأ أو ف
المعل مات والتدم ات

البند ()6
االلتزامات المتبادلة
 .1عمل الط فان على تقد م كافأ التس يالت الممكنأ التي تادي إلى نجاح وتحقي أهدال هذه المذك ة
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 .2ال ت تب على تنفيذ هذه المذك ة أي التاامات ان نيأ على عات الط فيش
 .3ال ت تب على تنفيذ هذه المذك ة أي التاامات أو أتعا أو مس

ماليأ ألي ط ل تجاه ا خ

 .4في حال وج د نفقات ماليأ نظي تقد م الخدمات التي قدم ا أحد الط فيش لآلخ بم جب هذه المذك ةا تحمل كل
ط ل نفقات الخدمأ المقدمأ منف

البند ()7
مدة االتفاقية وا تهاء صالحيتها
 .1تعت هذه المذك ة سام أ المفع ل بمج د ت يع الط فيش علي ا
 .2تستم هذه المذك ة بالس انا ما لم خطه أحهد الطه فيش الطه ل ا خه ب غ تهف فهي إن اأههاا هل ثالثهيش مها ً
على األ ل مش التام خ المحدد لس ان اإلن اأا مع حفظ كافأ حق ا الط ل ا خ
 .3ال عتد بأي تعد ل إال إذا تم بص مة خطيأ و بعد إ ام الط فيش

البند ()8
السرية والنشر
 .1لتا الط فان بالحفا على الس أ التامأ ل ذه المذك ة ومضم ن ا وملحقات ا وال يانات والمعل مات المت ادلأ
بين ما
 .2ال ج ز ألي مش الط فيش ـ دون الحص ل على م افقأ كتابيأ مس قأ مش الط ل ا خ ـ إ ام هذه المذك ة
علنا أو إصدام نش ة صحفيأ أو في أي و سيلأ إعالميأ تتعل ب ج د اتفا يأ تفاهم أو وج د تعاون مقت حا أو
بأي مش مضم ن اا و جب أن تشتمل م افقأ الط ل ا خ على مضم ن تلي النش ات أو اإلعالنات
 .3ال اث إن اأ هذه االتفا يأ على االلتاا بس أ المعل ماتا و جب االلتاا ب ا باستم ام
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البند ()9
قنوات االتصا بين الطرفين
ألغ اض تنفيذ هذه المذك ةا تك ن ن ات االتصال بيش الط فيش على النح التالي:
بالنسبة لدائرة القضاء ـ أبوظبي:
إدامة الش اكات والمساوليأ المجتمعيأ
الج أ المختصأ :
هاتف :

02/6512222

فاكر :

02/4443267

بالنسبة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي:
الج أ المختصأ :

سجل محاكم م كا دبي المالي العالمي

هاتف :

04/427 3333

فاكر :

04/427 3330

ح مت هذه المذك ة مش نسختيشا باللغأ الع بيأا تسلم كل ط ل نسخأ من ا للعمل بم ج ا
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الط ل الثاني
محاكم م كا دبي المالي العالمي

الط ل األول
دائ ة القضاأ ـ أب ي

سعادة  /ما كل ه ان

سعادة المستشام  /سف سعيد الع ي

مئير محاكم م كا دبي المالي العالمي

وكيل الدائ ة باإلنابأ
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