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تقديــم

منذ إنشائها بموجب القانون رقم )23( لسنة 2006 بشأن دائرة 
القض���اء يف إمارة أبوظيب، تعم���ل دائرة القضاء بخط���وات حثيثة على 
إرساء نظام قضائي مستقل متميز وفعال وتقديم خدمات عدلية عاملية 
الج���ودة، وذلك من خالل التمس���ك بس���يادة القانون لصيان���ة الحقوق 

والحريات وأمن املجتمع.

وتحقيقًا لهذه الرؤية والرس���الة النبيل���ة، ارتأت دائرة القضاء 
طباع���ة كافة التش���ريعات التي يحت���اج إليها التقاض���ي أمام محاكم 
الدائ���رة. وباعتبارها جهة قضائية محلية، يغدو من الطبيعي أن ينصب 
االهتم���ام عل���ى القوانني املحلية الصادرة عن املش���رع املحل���ي يف إمارة 
أبوظ���يب. من ناحية أخرى، وملا كانت املادة )121( من الدس���تور تخول 
للمش���رع االتحادي سلطة التشريع يف أمور معينة، وبحيث تلتزم جهات 
القض���اء املحلي���ة واالتحادية على الس���واء بتطبيق القوان���ني االتحادية 
الص���ادرة طبقًا لهذه املادة، كان م���ن الضروري أن نهتم أيضًا بطباعة 
هذه التش���ريعات. فضاًل عن ذلك، وحيث إن التصديق على االتفاقيات 
الدولي���ة يجعله���ا بمثاب���ة القانون الداخل���ي، ويصبح م���ن الواجب على 
كافة السلطات املعنية االلتزام بها والنزول على أحكامها، كان من 
الس���ائغ أن يمتد االهتمام إلى طباعة االتفاقيات واملواثيق الدولية التي 

قامت الدولة بالتصديق عليها أو االنضمام إليها.

وهكذا، ش���رعت دائ���رة القضاء يف طباعة ونش���ر مجموعة 
التش���ريعات املحلي���ة واالتحادي���ة واالتفاقيات الدولي���ة الالزمة للفصل 
يف القضاي���ا املتداول���ة أمام محاك���م الدائرة. ورغبة يف التيس���ير على 
الق���ارئ، وحرص���ًا على س���رعة الوصول إلى التش���ريع املنش���ود، فقد 
ارتأينا أن تصدر املطبوعات يف ثالث سالس���ل خمتلفة، وبحيث تنفرد 

كل سلسلة منها بتصميم ولون خمتلف.
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وبالنظ���ر ألهمية أح���كام القضاء يف فهم وتفس���ير نصوص 
القانون، ثمة سلسلة رابعة بلون خمتلف، تركز على مبادئ النقض يف 

شأن كل موضوع على حدة.

ورغبة يف تيسير العلم بالتشريعات املنظمة لأللعاب الرياضية، 
تق���وم الدائرة بطباعة وإصدار سلس���لة خامس���ة تحت عنوان »سلس���لة 
التشريعات الرياضية«، تتضمن مجموعة التشريعات الدولية والوطنية 

ذات الصلة بالرياضة.

وحرص���ًا على إبراز اهتم���ام دولة اإلم���ارات العربية املتحدة، 
وكفالته���ا لحقوق اإلنس���ان الواردة يف االتفاقي���ات واملواثيق الدولية، 
ارتأت الدائرة تكريس سلس���لة خاصة بحقوق اإلنسان، تعني بتجميع 
وتصنيف ونشر االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة يف مجال 

حقوق اإلنسان.

ورغب���ة يف إلق���اء الضوء عل���ى النظ���ام القانوني للش���ركات 
اململوك���ة للحكومة، قامت الدائرة بتخصيص سلس���لة للش���ركات 
الحكومية، مع تصنيف هذه الش���ركات حسب مجال نشاطها، وما 
إذا كان النف���ط والطاقة بوجه عام أو التأمني أو الس���ياحة أو الزراعة 

إلى غير ذلك من مجاالت النشاط.

ويف الختام، نأمل أن يحوز هذا الجهد على رضا القارئ، وأن 
يكون ذا فائدة وخدمة للقضاة واملتقاضني ولسائر املشتغلني واملهتمني 

بالقانون.
واهلل ولي التوفيق،،،

         دائرة الق�ساء ـــ اأبوظبي
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مقدمــة

الدس���تور هو مجموعة القواع���د القانونية الت���ي تنظم كيان 
الدولة وش���كلها، وتبني نظام الحكم والسلطات العامة فيها وعالقة 
هذه الس���لطات بعضها بالبع���ض اآلخر. كما تبني نصوص الدس���تور 
الحق���وق والحريات العامة والواجبات العامة لألفراد، وهذا التعريف، 
يبدو جليًا أن الدس���تور هو أس���اس التنظيم لكل ال���دول. ولذلك يطلق 
على الدستور مصطلح "القانون األساس���ي" وهو أسمى القوانني منزلة 
وأعالها مرتبة. التشريعات تتدرج يف تنظيم هرمي يحتل قمته التشريع 
األساس���ي أو الدس���تور، ثم يليه يف القوة التش���ريع العادي أي القوانني 
بمعناها الضيق، ثم التشريع الفرعي أو اللوائح ويترتب على هذا التدرج 
عدم جواز تعارض التش���ريع األدنى مع التشريع األعلى. فإذا حدث مثل 

هذا التعارض، وجب تفضيل التشريع األعلى على التشريع األدنى.

وإذا كانت الدساتير تحتل أهمية كبيرة يف النظم القانونية 
املقارن���ة، على النحو الس���ابق بيانه، فإن أهمية دس���تور دولة اإلمارات 
العربية املتحدة أكبر وأعظم. إذ يعد هذا الدس���تور هو الوثيقة املنشئة 
لدول���ة االتح���اد، وعليه تالق���ت إرادة ح���كام اإلمارات وإرادة ش���عب 
اإلم���ارات. ولعل ذلك يبدو جليًا يف ديباجة الدس���تور، والتي تؤكد � يف 
عبارات واضحة � أن املوافقة على الدس���تور تجد سببها يف تالقي إرادة 
الحكام وإرادة ش���عب اإلمارات " على قي���ام اتحاد بني هذه اإلمارات، 
من أجل توفير حياة أفضل، واس���تقرار أمك���ن، ومكانة دولية أرفع 

لها ولشعبها جميعًا".

كذلك، تؤك���د ديباجة الدس���تور الرغبة يف إنش���اء روابط 
أوثق بني اإلمارات العربية يف صورة دولة اتحادية مس���تقلة ذات سيادة، 
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ق���ادرة عل���ى الحفاظ عل���ى كيانها، وكي���ان أعضائه���ا، متعاونة مع 
الدول العربية الش���قيقة، ومع كافة الدول األخرى الصديقة األعضاء 
يف منظم���ة األمم املتح���دة، ويف األس���رة الدولية عمومًا، على أس���اس 

االحترام املتبادل، وتبادل املصالح واملنافع".

وق���د تم التوقيع على الدس���تور يف مدينة دبي، يف اليوم الثامن 
عشر من شهر يوليو س���نة 1971م، املوافق الخامس والعشرين من شهر 
جماد األول سنة 1391ه�. أما تاريخ العمل بالدستور، وطبقًا للمادة )1�2( 
؟؟؟؟، فقد ورد يف إعالن الحق صادر عن حكام إمارات أبوظيب ودبي 
والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، ويرجع هذا اإلعالن إلى يوم 
الخميس الخامس عشر من شهر شوال سنة 1391ه� ، املوافق الثاني من 

شهر ديسمبر سنة 1971م.

ويف هذا التاري���خ كانت اإلمارات املوقعة على الدس���تور هي 
أبوظيب ودبي، والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة. وبعد أقل من 
ثالثة أشهر وبالتحديد يف �2 من ذي الحجة انضمت إمارة رأس الخيمة 

وملحقاتها إلى دولة االتحاد، بحيث اكتمل عقد اإلمارات السبع.

وق���د اتجهت النية يف بادئ األمر إلى أن يكون هذا الدس���تور 
مؤمن���ًا، يطبق أثناء يف الفترة االنتقالية املش���ار إليها يف املادة )144( من 
الدس���تور، واملحددة بخمس س���نوات تبدأ اعتبارًا من تاريخ س���ريانه، 

وذلك ريثما يتم إعداد الدستور الدائم لالتحاد.

واهلل من وراء القصد،،،

دائرة الق�ساء - اأبوظبي
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د�ستـــــــــور 

دولة الإمارات العربية املتحدة
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د�ستـــــــــور 
دولة الإمارات العربية املتحدة ��1

نح���ن حكام إم���ارات أبوظ���يب ودبي والش���ارقة وعجم���ان وأم 
القيوين والفجيرة،

نظرًا ألن إرادتنا وإرادة شعب إماراتنا قد تالقت على قيام اتحاد 
ب���ني هذه اإلمارات، م���ن أجل توفير حياة أفضل، واس���تقرار أمكن، 

ومكانة دولية أرفع لها ولشعبها جميعًا،

ورغبة يف إنشاء روابط أوثق بني اإلمارات العربية يف صورة دولة 
اتحادية مستقلة ذات سيادة، قادرة على الحفاظ على كيانها وكيان 
أعضائه���ا، متعاون���ة مع ال���دول العربية الش���قيقة، وم���ع كافة الدول 
األخرى الصديقة األعضاء يف منظمة األمم املتحدة، ويف األسرة الدولية 

عمومًا، على أساس االحترام املتبادل، وتبادل املصالح واملنافع،

ورغبة كذلك يف إرساء قواعد الحكم االتحادي خالل السنوات 
املقبلة على أس���س سليمة، تتمش���ى مع واقع اإلمارات وإمكانياتها يف 
الوق���ت الحاضر وتطلق يد االتح���اد بما يمكنه م���ن تحقيق أهدافه، 
وتصون الكيان الذاتي ألعضائه بما ال يتعارض وتلك األهداف، وتعد 
ش���عب االتحاد يف الوقت ذاته للحياة الدس���تورية الحرة الكريمة، مع 
الس���ير به قدمًا نحو حكم ديمقراطي نياب���ي متكامل األركان، يف 

تم حذف كلمة )املؤقت( بموجب التعديل الدس���توري رقم )1( لس���نة 1996م،   �1�
حي���ث نصت امل���ادة األولى منه عل���ى أن "تلغى كلم���ة املؤقت من دس���تور دولة 
اإلم���ارات العربي���ة املتحدة أينما وجدت" ، وكان العنوان الس���ابق "الدس���تور 

املؤقت لإلمارات العربية املتحدة".
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مجتمع عربي إسالمي متحرر من الخوف والقلق،

ومل���ا كان تحقيق ذلك من أع���ز رغباتنا ومن أعظم ما تتجه إليه 
عزائمنا، حرصًا على النهوض ببالدنا وشعبها إلى املنزلة التي تؤهلهما 

لتبوء املكان الالئق بهما بني الدول املتحضرة وأممها،

ومن أج���ل ذلك كل���ه نعلن أمام الخال���ق العلي القدي���ر، وأمام 
الناس أجمعني، موافقتنا على هذا الدستور املذيل بتوقيعاتنا��1.

واهلل ولي التوفيق، وهو نعم املولى ونعم النصير.

ت���م تعدي���ل الفقرة بما يتس���ق مع إلغاء صفة املؤقت من دس���تور دول���ة اإلمارات   �1�
العربية املتحدة، وكان النص القديم ينص على أن: "ومن أجل ذلك كله وإلى 
أن يتم إعداد الدس���تور الدائم لالتحاد نعلن أم���ام الخالق العلي القدير، وأمام 
الن���اس أجمع���ني، موافقتنا على هذا الدس���تور املؤقت املذي���ل بتوقيعاتنا أثناء 

الفترة االنتقالية املشار إليها فيه".
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الباب الأول
الحتاد ومقوماته واأهدافه الأ�سا�سية

الـمادة )1(

اإلم���ارات العربي���ة املتحدة دولة اتحادية مس���تقلة ذات س���يادة، 
ويشار إليها فيما بعد يف هذا الدستور باالتحاد.

ويتألف االتحاد من اإلمارات التالية:

أبوظ���يب � دبي � الش���ارقة � رأس الخيم���ة ��1 � عجمان � أم القيوين � 
الفجيرة

ويجوز ألي قطر عربي مستقل أن ينضم إلى االتحاد، متى وافق 
املجلس األعلى لالتحاد على ذلك بإجماع اآلراء.

وعن���د قبول انضم���ام عضو جديد إلى االتح���اد، يحدد املجلس 
األعل���ى لالتح���اد عدد املقاعد الت���ي تخصص لهذا العض���و يف املجلس 
الوطن���ي االتحادي زي���ادة على العدد املنصوص علي���ه يف املادة )68( من 

هذا الدستور.��2

تم إضافة عب���ارة "رأس الخيمة" وذلك بمقتضى ق���رار املجلس األعلى لالتحاد   �1�
رقم )2( لس���نة 1972 النضمام إمارة رأس الخيمة وملحقاتها إلى دولة اإلمارات 
العربي���ة املتح����دة، وك���ان النص الس���ابق: أبوظيب � دبي � الشارقة � عجم���ان 

� أم القيوين � الفجيرة.
تم إضافة فقرة أخيرة إلى املادة )1( وذلك بموجب التعديل الدس���توري رقم )1(   �2�

لسنة 1972.
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الـمادة  )2(

يم���ارس االتحاد يف الش���ؤون املوكولة إلي���ه بمقتضى أحكام 
هذا الدس���تور الس���يادة على جمي���ع األراضي واملي���اه اإلقليمية الواقعة 

داخل الحدود الدولية لإلمارات األعضاء.

الـمادة  )3(

تمارس اإلمارات األعضاء السيادة على أراضيها ومياهها اإلقليمية 
يف جميع الشؤون التي ال يختص بها االتحاد بمقتضى هذا الدستور.

الـمادة  )4(

ال يجوز لالتحاد أن يتنازل عن سيادته، أو أن يتخلى عن أي جزء 
من أراضيه أو مياهه.

الـمادة  )5(

يكون لالتحاد علمه وش���عاره ونشيده الوطني، ويحدد القانون 
العلم والش���عار وتحتفظ كل إمارة بعلمها الخاص الس���تخدامه داخل 

إقليمها.

الـمادة  )6(

االتحاد جزء من الوطن العربي الكبير، تربطه به روابط الدين 
واللغة والتاريخ واملصير املشترك.
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وشعب االتحاد شعب واحد، وهو جزء من األمة العربية.

الـمادة  )7(

اإلس���الم هو الدين الرس���مي لالتحاد، والش���ريعة اإلس���المية 
مصدر رئيسي للتشريع فيه، ولغة االتحاد الرسمية هي اللغة العربية.

الـمادة  )8(

يكون ملواطني االتحاد جنسية واحدة يحددها القانون. ويتمتعون 
يف الخارج بحماية حكومة االتحاد وفقًا لألصول الدولية املرعية.

وال يجوز إسقاط الجنس���ية عن املواطن، أو سحبها منه، إال يف 
الحاالت االستثنائية التي ينص عليها القانون.

الـمادة  )9(

تكون مدينة أبوظيب عاصمة لالتحاد.��1

تم تعديل هذه املادة، وذلك بموجب التعديل الدس���توري رقم )1( لس���نة 1996،   �1�
حيث كانت املادة قبل التعديل تنص على ما يلي:

تنش���أ عاصمة االتحاد يف منطقة تمنحها لالتحاد إمارتا أبوظيب ودبي على  	·
الحدود بينهما، ويطلق عليها اسم "الكرامة"

يرصد يف ميزانية االتحاد للسنة األولى ما يكفي لتغطية نفقات الدراسات  	·
الفنية والتخطيط إلنشاء العاصمة على أن يباشر يف أعمال إنشائها بأقرب 
وقت ممكن وعلى أن يتم إنشاؤها خالل مدة ال تجاوز سبع سنوات اعتبارًا 

من تاريخ نفاذ هذا الدستور.
وإلى أن يتم إنشاء عاصمة االتحاد تكون أبوظيب املقر املؤقت لالتحاد. 	·
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الـمادة  )10(

أهداف االتحاد هو الحفاظ على اس���تقالله وسيادته وعلى أمنه 
واستقراره، ودفع كل عدوان على كيانه أو كيان اإلمارات األعضاء 
فيه، وحماي���ة حقوق وحريات ش���عب االتحاد وتحقيق التع���اون الوثيق 
فيما بني إماراته لصالحها املش���ترك من أجل هذه األغراض، ومن أجل 
ازدهاره���ا وتقدمها يف كافة املجاالت وتوفي���ر الحياة األفضل لجميع 
املواطن���ني مع احت���رام كل إمارة عضو الس���تقالل وس���يادة اإلمارات 

األخرى يف شؤونها الداخلية يف نطاق هذا الدستور.

الـمادة  )11(

1.  تشكل إمارات االتحاد وحدة اقتصادية وجمركية وتنظم القوانني 
االتحادية املراحل التدريجية املناسبة لتحقيق تلك الوحدة.

2.  حري���ة انتق���ال رؤوس األموال وم���رور جميع البضائع ب���ني إمارات 
االتحاد مكفولة وال يجوز تقييدها إال بقانون اتحادي.

3.  تلغى جميع الضرائب والرس���وم والعوائد واملكوس املفروضة على 
انتقال البضائع من إمارة إلى أخرى من اإلمارات األعضاء.

الـمادة )12(

تس���تهدف سياس���ة االتحاد الخارجية نصرة القضايا واملصالح 
العربية واإلس���المية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول 
والشعوب، على أساس مبادئ األمم املتحدة، واألخالق املثلى الدولية.
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الباب الثاين
الدعامات الجتماعية والقت�سادية الأ�سا�سية لالحتاد

الـمادة  )13(

يتع���اون االتح���اد واإلم���ارات األعض���اء في���ه، كل يف ح���دود 
اختصاصاته وإمكانياته، يف تنفيذ أحكام هذا الباب.

الـمادة  )14(

املس���اواة، والعدالة االجتماعي���ة، وتوفير األم���ن والطمأنينة، 
وتكافؤ الف���رص لجميع املواطنني، من دعام���ات املجتمع. والتعاضد 

والتراحم صلة وثقى بينهم.

الـمادة )15(

األس���رة أس���اس املجتمع قوامها الدين واألخالق وحب الوطن، 
ويكفل القانون كيانها، ويصونها ويحميها من االنحراف.

الـمادة )16(

يش���مل املجتم���ع برعايت���ه الطفول���ة واألموم���ة ويحم���ي القصر 
وغيره���م م���ن األش���خاص العاجزي���ن ع���ن رعاية أنفس���هم لس���بب من 
األس���باب، كاملرض أو العجز أو الش���يخوخة أو البطال���ة اإلجبارية، 

ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح املجتمع.
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وتنظم قوانني املس���اعدات العامة والتأمين���ات االجتماعية هذه 
األمور.

الـمادة )17(

التعلي���م عامل أساس���ي لتقدم املجتمع. وه���و إلزامي يف مرحلته 
االبتدائي���ة ومجان���ي يف كل مراحل���ه داخ���ل االتحاد. ويض���ع القانون 
الخطط الالزمة لنش���ر التعلي���م وتعميمه بدرجات���ه املختلفة، والقضاء 

على األمية.

الـمادة )18(

يجوز لألفراد والهيئات إنش���اء املدارس الخاصة وفقًا ألحكام 
القانون، على أن تخضع لرقابة السلطات العامة املختصة وتوجيهاتها.

الـمادة )19(

يكفل املجتم���ع للمواطنني الرعاية الصحية، ووس���ائل الوقاية 
والعالج من األمراض واألوبئة.

ويش���جع على إنشاء املستش���فيات واملس���توصفات ودور العالج 
العامة والخاصة.

الـمادة )20(

يقدر املجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه. ويعمل 



-  19  -

على توفي���ره للمواطنني وتأهيلهم له. ويهيئ الظروف املالئمة لذلك بما 
يضعه من تش���ريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل، على 

ضوء التشريعات العمالية العاملية املتطورة.

الـمادة )21(

امللكية الخاصة مصون���ة. ويبني القانون القيود التي ترد عليها. 
وال ين���زع من أحد ملك���ه إال يف األحوال التي تس���تلزمها املنفعة العامة 

وفقًا ألحكام القانون، ويف مقابل تعويض عادل.

الـمادة )22(

لألموال العامة حرمة، وحمايتها واجبة على كل مواطن. ويبني 
القانون األحوال التي يعاقب فيها على خمالفة هذا الواجب.

الـمادة )23(

تعتبر الثروات واملوارد الطبيعية يف كل إمارة مملوكة ملكية 
عامة لتلك اإلمارة.

ويقوم املجتمع على حفظها وحسن استغاللها، لصالح االقتصاد 
الوطني.

الـمادة )24(

االقتصاد الوطني أساس���ه العدالة االجتماعي���ة وقوامه التعاون 
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الصادق بني النش���اط العام والنش���اط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية 
االقتصادي���ة وزي���ارة اإلنت���اج ورفع مس���توى املعيش���ة وتحقي���ق الرخاء 

للمواطنني يف حدود القانون.

ويشجع االتحاد التعاون واالدخار.
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الباب الثالث 
احلريات واحلقوق والواجبات العامة

الـمادة )25(

جميع األفراد لدى القانون سواء، وال تمييز بني مواطني االتحاد 
بسبب األصل أو املوطن أو العقيدة الدينية أو املركز االجتماعي.

الـمادة )26(

الحرية الش���خصية مكفولة لجميع املواطنني. وال يجوز القبض 
على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إال وفق أحكام القانون.

وال يعرض أي إنسان للتعذيب أو املعاملة الحاطة بالكرامة.

الـمادة )27(

يحدد القانون الجرائم والعقوبات. وال عقوبة على ما تم من فعل 
أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها.

الـمادة )28(

العقوبة ش���خصية. واملتهم بريء حتى تثب���ت إدانته يف محاكمة 
قانوني���ة وعادل���ة، وللمتهم الحق يف أن يوكل من يمل���ك القدرة للدفاع 
عن���ه أثناء املحاكمة. ويب���ني القانون األحوال الت���ي يتعني فيها حضور 

محام عن املتهم وإيذاء املتهم جسمانيًا أو معنويًا محظور.
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الـمادة )29(

حرية التنقل واإلقامة مكفولة للمواطنني يف حدود القانون.

الـمادة )30(

حري���ة الرأي والتعبي���ر عنه بالقول والكتابة، وس���ائر وس���ائل 
التعبير مكفولة يف حدود القانون.

الـمادة )31(

حرية املراسالت البريدية والبرقية وغيرها من وسائل االتصال 
وسريتها مكفولتان وفقًا للقانون.

الـمادة )32(

حرية القيام بش���عائر الدين طبقًا للعادات املرعية مصونة، على 
أال يخل ذلك بالنظام العام، أو ينايف اآلداب العامة.

الـمادة )33(

حري���ة االجتم���اع، وتكوين الجمعي���ات، مكفول���ة يف حدود 
القانون.
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الـمادة )34(

كل مواط���ن ح���ر يف اختيار عمله أو مهنت���ه أو حرفته يف حدود 
القانون، وبمراعاة التشريعات املنظمة لبعض هذه املهن والحرف.

وال يجوز فرض عمل إجباري على أحد إال يف األحوال االستثنائية 
التي ينص عليها القانون، وبشرط التعويض عنه.

ال يجوز استعباد أي إنسان.

الـمادة )35( 

ب���اب الوظائف العام���ة مفتوح لجمي���ع املواطنني، على أس���اس 
املساواة بينهم يف الظروف، وفقًا ألحكام القانون.

والوظائ���ف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمني بها. ويس���تهدف 
املوظف العام يف أداء واجبات وظيفته املصلحة العامة وحدها.

الـمادة )36( 

للمس���اكن حرم���ة فال يج���وز دخوله���ا بغير إذن أهله���ا إال وفق 
أحكام القانون ويف األحوال املحددة فيه.

الـمادة )37(

ال يجوز إبعاد املواطنني، أو نفيهم من االتحاد.



-  24  -

الـمادة )38(

تسليم املواطنني، والالجئني السياسيني، محظور.

الـمادة )39(

املص���ادرة العامة لألموال محظورة، وال تكون عقوبة املصادرة 
الخاص���ة إال بناًء على حكم قضائي، ويف األحوال املنصوص عليها يف 

القانون.

الـمادة )40(

يتمتع األجانب يف االتحاد بالحقوق والحريات املقررة يف املواثيق 
الدولي���ة املرعي���ة، أو يف املعاه���دات واالتفاقيات الت���ي يكون االتحاد 

طرفًا فيها وعليهم الواجبات املقابلة لها.

الـمادة )41(

لكل إنس���ان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات املختصة بما يف 
ذل���ك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات املنصوص عليها 

يف هذا الباب.

الـمادة )42(

أداء الضرائ���ب والتكاليف العامة املق���ررة قانونًا، واجب على 
كل مواطن.
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الـمادة )43(

الدف���اع ع���ن االتحاد ف���رض مقدس عل���ى كل مواط���ن، وأداء 
الخدمة العسكرية شرف للمواطنني ينظمه القانون.

الـمادة )44(

احت���رام الدس���تور والقوانني واألوام���ر الصادرة من الس���لطات 
العامة تنفيذًا له���ا ومراعاة النظام العام واحترام اآلداب العامة، واجب 

على جميع سكان االتحاد.
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الباب الرابع
ال�سلطات الحتادية

الـمادة )45(

تتكون السلطات االتحادية من:
1.  املجلس األعلى لالتحاد.

2.  رئيس االتحاد ونائبه.
3.  مجلس وزراء االتحاد.

4.  املجلس الوطني االتحادي.
�.  القضاء االتحادي.

الف�سل الأول
املجل�س الأعلى لالحتاد

الـمادة )46(

املجل���س األعل���ى لالتحاد هو الس���لطة العليا فيه. ويش���كل من 
ح���كام جمي���ع اإلم���ارات املكونة لالتح���اد، أو من يق���وم مقامهم يف 

إماراتهم، يف حال غيابهم، أو تعذر حضورهم.

ولكل إمارة صوت واحد يف مداوالت املجلس.

الـمادة )47(

يتولى املجلس األعلى لالتحاد األمور التالية:
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1.  رسم السياسة العامة يف جميع املسائل املوكولة لالتحاد بمقتضى 
هذا الدستور والنظر يف كل ما من شأنه أن يحقق أهداف االتحاد 

واملصالح املشتركة لإلمارات األعضاء. 
2.  التصدي���ق على القوان���ني االتحادية املختلفة قب���ل إصدارها بما يف 

ذلك قوانني امليزانية العامة السنوية لالتحاد والحساب الختامي. 
3.  التصديق على املراس���يم املتعلقة بأم���ور خاضعة بمقتضى أحكام 
ه���ذا الدس���تور لتصدي���ق أو موافقة املجل���س األعل���ى ، وذلك قبل 

إصدار هذه املراسيم من رئيس االتحاد. 
4.  التصديق على املعاهدات واالتفاقيات الدولية ، ويتم هذا التصديق 

بمرسوم. 
املوافق���ة على تعيني رئيس مجل���س وزراء االتحاد وقبول اس���تقالته    .�

وإعفائه من منصبه بناًء على اقتراح رئيس االتحاد. 
املوافقة على تعي���ني رئيس وقضاة املحكمة االتحادية العليا وقبول    .6
اس���تقاالتهم وفصلهم يف األحوال التي ينص عليها هذا الدس���تور ، 

ويتم كل ذلك بمراسيم. 
الرقابة العليا على شؤون االتحاد بوجه عام.    .7

8.  أي���ة اختصاصات أخ���رى منصوص عليه���ا يف هذا الدس���تور أو يف 
القوانني االتحادية.

الـمادة )48(

يض���ع املجلس األعلى الئحت���ه الداخلية متضمنة نظام س���ير العمل    .1
فيه، وطريقة التصويت على قراراته. ومداوالت املجلس سرية.

ينش���ئ املجلس األعلى أمانة عامة له تزود بعدد كاف من املوظفني    .2
ملعاونته على أداء أعماله.
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الـمادة )49(

تص���در قرارات املجل���س األعلى يف املس���ائل املوضوعية بأغلبية 
خمس���ة أعضاء من أعضائه على أن تشمل هذه األغلبية صوتي إماراتي 

أبوظيب ودبي. وتلتزم األقلية برأي األغلبية املذكورة.

أما ق���رارات املجل���س يف املس���ائل اإلجرائي���ة فتص���در بأغلبية 
األصوات. وتحدد الالئحة الداخلية للمجلس هذه املسائل.

الـمادة )50(

يعق���د املجلس األعلى اجتماعاته يف عاصمة االتحاد، ويجوز أن 
ينعقد يف أي مكان آخر يتم االتفاق عليه مسبقًا.

الف�سل الثاين
رئي�س الحتاد ونائبه

الـمادة )51(

ينتخ���ب املجل���س األعلى لالتح���اد، من ب���ني أعضائه، رئيس���ًا 
لالتح���اد ونائب���ًا لرئيس االتحاد. ويم���ارس نائب رئي���س االتحاد جميع 

اختصاصات الرئيس عند غيابه ألي سبب من األسباب.

الـمادة )52(

م���دة الرئي���س ونائبه خم���س س���نوات ميالدي���ة. ويج���وز إعادة 
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انتخابهما ل���ذات املنصب. ويؤدي كل منهما عن���د توليه أعباء منصبه 
اليمني التالية أمام املجلس األعلى:

“أقسم باهلل العظيم أن أكون خملصًا لإلمارات العربية املتحدة 
وأن أحترم دس���تورها وقوانينها وأن أرعى مصالح ش���عب االتحاد، وأن 
أؤدي واجيب بأمانة وإخالص وأحافظ على اس���تقالل االتحاد وسالمة 

أراضيه”.

الـمادة )53(

عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو االس���تقالة أو انتهاء 
حكم أي منهما يف إمارته لس���بب من األسباب، يدعى املجلس األعلى 
خالل ش���هر من ذلك التاريخ لالجتماع، النتخاب خلف لش���غل املنصب 
الش���اغر للمدة املنصوص عليها يف املادة )�2( من هذا الدست�ور، وعند 
خل���و منصيب رئيس املجل���س األعلى ونائبه معًا ، يجتم���ع املجلس فورًا 
بدع���وة م���ن أي م���ن أعضائ���ه ، أو من رئي���س مجل���س وزراء االتحاد ، 

النتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين مللء املنصبني الشاغرين.

الـمادة )54(

يباشر رئيس االتحاد االختصاصات التالية:
يرأس املجلس األعلى ، ويدير مناقشاته.    .1

2.   يدعو املجلس األعلى لالجتماع ، ويفض اجتماعاته ، وفقًا للقواعد 
اإلجرائي���ة التي يقرره���ا املجلس يف الئحته الداخلي���ة. ويجب دعوة 

املجلس لالجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه. 
3.   يدعو الجتماع مش���ترك بني املجلس األعلى ومجلس وزراء االتحاد 
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كلما اقتضت الضرورة ذلك. 
4.   يوقع القوانني واملراس���يم والقرارات االتحادي���ة التي يصدق عليها 

املجلس األعلى ، ويصدرها. 
�.  يع���ني رئي���س مجل���س وزراء االتح���اد ويقب���ل اس���تقالته ويعفيه من 
منصب���ه بموافق���ة املجلس األعل���ى. كما يعني نواب���ه رئيس مجلس 
وزراء االتحاد والوزراء ويقبل استقاالتهم ويعفيهم من مناصبهم بناًء 

على اقتراح رئيس مجلس وزراء االتحاد.��1
6.   يعني املمثلني الدبلوماس���يني لالتحاد لدى الدول األجنبية وغيرهم 
من كبار املوظفني االتحاديني املدنيني والعس���كريني )باس���تثناء 
رئي���س وقض���اة املحكم���ة االتحادي���ة العلي���ا( ويقبل اس���تقاالتهم 
ويعزلهم بناًء على موافقة مجلس وزراء االتحاد. ويتم هذا التعيني أو 

قبول االستقالة أو العزل بمراسيم وطبقًا للقوانني االتحادية. 
7.  يوق���ع أوراق اعتم���اد املمثل���ني الدبلوماس���يني لالتحاد ل���دى الدول 
والهيئات األجنبية ويقبل اعتماد املمثلني الدبلوماسيني والقنصليني 
للدول األجنبية ل���دى االتحاد ويتلق���ى أوراق اعتمادهم. كما يوقع 

وثائق تعيني وبراءات اعتماد املمثلني. 
8.  يشرف على تنفيذ القوانني واملراسيم والقرارات االتحادية بواسطة 

مجلس وزراء االتحاد والوزراء املختصني. 
9.  يمثل االتحاد يف الداخل وتجاه الدول األخرى ، ويف جميع العالقات 

الدولية. 
10.  يم���ارس ح���ق العف���و أو تخفي���ف العقوبة ويص���ادق عل���ى أحكام 

اإلعدام، وفقًا ألحكام هذا الدستور والقوانني االتحادية. 
ه���ذه الفقرة معدلة بموجب التعديل الدس���توري رقم )1( لس���نة 2009، وكان   �1�
نص الفقرة قب���ل التعديل يجري على النحو التال���ي: »يعني رئيس مجلس وزراء 
االتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة املجلس األعلى. كما يعني 
نائب رئيس مجلس وزراء االتحاد ويقبل اس���تقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بناء 

على اقتراح رئيس مجلس االتحاد«. 
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يمنح أوس���مة وأنواط الشرف العس���كرية واملدنية ، وفقًا للقوانني   .11

الخاصة بهذه األوسمة واألنواط. 
أي���ة اختصاصات أخ���رى يخوله إياه���ا املجلس األعل���ى أو تخول له   .12

بمقتضى أحكام هذا الدستور أو القوانني االتحادية. 

الف�سل الثالث
جمل�س وزراء الحتاد

الـمادة )55(

يتك���ون مجلس ال���وزراء االتحادي م���ن رئيس مجل���س الوزراء 
ونوابه وعدد من الوزراء.��1

الـمادة )56(

يك���ون اختيار ال���وزراء من ب���ني مواطني االتحاد املش���هود لهم 
بالكفاءة والخبرة.

هذه املادة معدلة بموجب التعديل الدستوري رقم )1( لسنة 2009، وكان نص   �1�
امل���ادة قبل التعديل يجري على النحو التالي: "يتكون مجلس الوزراء االتحادي 

من رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء".
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الـمادة )57(

يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء��1، قبل مباشرة أعباء 
مناصبهم أمام رئيس االتحاد اليمني التالية : 

"أقسم باهلل العظيم أن أكون خملصًا لإلمارات العربية املتحدة 
وأن أحترم دس���تور االتحاد وقوانين���ه، وأن أؤدي واجباتي باألمانة وأن 
أرعى مصال�ح شعب االتحاد رعاية كاملة ، وأن أحافظ محافظة تامة 

على كيان االتحاد وسالمة أراضيه".

الـمادة )58(

يحدد القان���ون اختصاصات الوزارات وصالحي���ات كل وزير. 
ويشمل أول مجلس وزراء اتحادي الوزارات التالية:

الداخلية2.الخارجية1.

املالية واالقتصاد والصناعة4.الدفاع3.

التربية والتعليم6.العدل�.

األشغال العامة والزراعة8.الصحة العامة7.

هذه املادة معدلة بموجب التعديل الدستوري رقم )1( لسنة 2009، وكان نص   �1�
املادة قبل التعديل يجري على النحو التالي: "يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونائبه 
والوزراء، قبل مباشرة أعباء مناصبهم أمام رئيس االتحاد اليمني التالية:"أقسم 
ب���اهلل العظيم أن أكون خملص���ًا لإلمارات العربية املتحدة وأن أحترم دس���تور 
االتحاد وقوانينه، وأن أؤدي واجباتي باألمانة وأن أرعى مصالح شعب االتحاد 
تحت رعاي���ة كاملة، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان االتحاد وس���المة 

أراضيه".
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املواصالت والبريد 9.
والبرق والهاتف

العمل والشؤون االجتماعية10.

التخطيط12.اإلعالم11.

الـمادة )59(

يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاس���ة جلس���ات املجلس ، ويدعوه 
لالنعقاد ويدير مناقش���اته ويتابع نشاط الوزراء ، ويشرف على تنسيق 

العمل بني الوزارات املختلفة ويف كافة األجهزة التنفيذية لالتحاد. 

ويمارس أح���د نواب رئيس الوزراء جميع س���لطات الرئيس عند 
غيابه ألي س���بب من األس���باب بتكليف م���ن رئيس االتح���اد بناًء على 

توصية رئيس مجلس الوزراء. ��1

الـمادة )60(

يتولى مجل���س الوزراء ، بوصفه الهيئة التنفيذية لالتحاد وتحت 
الرقاب���ة العلي���ا لرئي���س االتح���اد وللمجل���س األعل���ى ، تصريف جميع 
الش���ؤون الداخلي���ة والخارجية الت���ي يختص بها االتح���اد بموجب هذا 

الدستور والقوانني االتحادية. 

هذه املادة معدلة بموجب التعديل الدستوري رقم )1( لسنة 2009، وكان نص   �1�
املادة قبل التعديل يجري على النحو التالي: »يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة 
جلس���ات املجلس، ويدعوه لالنعقاد ويدير مناقش���اته ويتابع نش���اط الوزراء، 
ويشرف على تنسيق العمل بني الوزارات املختلفة ويف كافة األجهزة التنفيذية 
لالتحاد. ويم���ارس نائب رئيس الوزراء جميع س���لطات الرئيس عند غيابه ألي 

سبب من األسباب«.
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ويمارس مجلس الوزراء بوجه خاص ، االختصاصات التالية :
متابع���ة تنفي���ذ السياس���ة العام���ة لحكوم���ة االتح���اد يف الداخ���ل    .1

والخارج. 
2.  اقتراح مشروعات القوانني االتحادية وإحالتها إلى املجلس الوطني 
االتحادي قبل رفعها إلى رئيس االتحاد لعرضها على املجلس األعلى 

للتصديق عليها. 
3.  إع���داد مش���روع امليزاني���ة الس���نوية العام���ة لالتحاد ، والحس���اب 

الختامي. 
4.  إعداد مشروعات املراسيم والقرارات املختلفة. 

وض���ع اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانني االتحادية بما ليس فيه تعديل    .�
أو تعطي���ل له���ا أو إعف���اء م�ن تنفيذه���ا. وكذلك لوائ���ح الضبط ، 
واللوائ���ح الخاص���ة بترتي���ب اإلدارات واملصالح العام���ة ، يف حدود 
أحكام هذا الدس���تور والقوان���ني االتحادية. ويجوز بنص خاص يف 
القان���ون ، أو ملجلس الوزراء ، تكليف الوزير االتحادي املختص أو 

أية جهة إدارية أخرى ، يف إصدار بعض هذه اللوائح. 
اإلش���راف عل���ى تنفي���ذ القوان���ني واملراس���يم واللوائ���ح والقرارات    .6

االتحادية بواسطة كافة الجهات املعنية يف االتحاد أو اإلمارات. 
7.  اإلش���راف على تنفي���ذ أحكام املحاكم االتحادي���ة ، واملعاهدات 

واالتفاقيات الدولية التي يبرمها االتحاد. 
تعيني وعزل املوظفني االتحاديني ، وفقًا ألحكام القانون ، ممن ال   .8

يتطلب تعيينهم أو عزلهم إصدار مراسيم بذلك. 
9.  مراقب���ة س���ير اإلدارات واملصال���ح العام���ة االتحادي���ة ، ومس���لك 

وانضباط موظفي االتحاد عمومًا. 
10.  أي����ة اختصاصات أخرى يخوله إياها القانون ، أو املجلس األعلى ، 

يف حدود هذا الدستور. 
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الـمادة )61(

مداوالت مجلس الوزراء س���رية وتصدر قرارات���ه بأغلبية جميع 
أعضائه وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

وتلتزم األقلية برأي األغلبية.

الـمادة )62(

ال يجوز لرئي���س مجلس الوزراء أو نواب���ه أو ألي وزير اتحادي ، 
أثن���اء توليه منصبه ، أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري أو مالي ، أو أن 
يدخ���ل يف معاملة تجارية مع حكومة االتحاد أو حكومات اإلمارات، 
أو أن يجم���ع إلى منصب���ه أكثر من منصب رس���مي واحد يف حكومة 

إحدى اإلمارات. ��1

الـمادة )63(

عل���ى أعضاء مجلس الوزراء أن يس���تهدفوا بس���لوكهم مصالح 
االتحاد وإعالء كلمة الصالح الع���ام وإنكار املصالح الذاتية إنكارًا 
كليًا وأال يستغلوا مراكزهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم أو 

لفائدة من تصلهم به عالقة خاصة.

تم اس���تبدال املادة بمقتضى التعديل الدستوري رقم )1( لسنة 2009، وكانت   �1�
املادة قبل التعديل تنص على أن: " ال يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو ألي 
وزير اتحادي ، أثناء توليه منصبه ، أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري أو مالي، 
أو أن يدخ���ل يف معامل���ة تجارية مع حكومة االتح���اد أو حكومات اإلمارات، 
أو أن يجم���ع ب���ني منصبه والعضوي���ة يف مجلس إدارة ش���ركة تجارية أو مالية. 
كما ال يجوز له أن يجمع إلى منصبه أكثر من منصب رسمي واحد يف إحدى 

اإلمارات مع التخلي عن سائر مناصبه الرسمية املحلية األخرى إن وجدت ".
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الـمادة )64(

رئي���س مجلس ال���وزراء والوزراء مس���ؤولون سياس���يًا بالتضامن 
أمام رئيس االتحاد واملجلس األعلى لالتحاد عن تنفيذ السياس���ة العامة 
لالتحاد يف الداخل والخارج. وكل منهم مس���ؤول ش���خصيًا أمام رئيس 
االتح���اد واملجلس األعلى عن أعم���ال وزارته أو منصبه.  تؤدي اس���تقالة 
رئيس مجلس الوزراء ، أو إعفاؤه من منصبه، أو وفاته، أو خلو منصبه 
ألي س���بب من األسباب إلى استقالة الوزارة بكاملها. ولرئيس االتحاد 
أن يطل���ب إلى الوزراء البقاء يف مناصبهم مؤقتًا ، لتصريف العاجل من 

األمور إلى حني تشكيل الوزارة الجديدة.��1

الـمادة )65(

يق���دم مجلس الوزراء إل���ى رئيس االتحاد لعرض���ه على املجلس 
األعل���ى ، يف بداية كل س���نة مالي���ة تقريرًا مفصاًل ع���ن األعمال التي 
أنجزت يف الداخ���ل ، وعن عالقات االتحاد بالدول األخرى واملنظمات 
الدولية ، مقرونًا بتوصيات الوزارة عن أفضل الوسائل الكفيلة بتوطيد 
أركان االتحاد وتعزيز أمنه واس���تقراره ، وتحقيق أهدافه وتقدمه يف 

كافة امليادين.

تم اس���تبدال املادة بموجب التعديل الدس���توري رقم )1( لسنة 2009، وكانت   �1�
امل���ادة قبل التعدي���ل تنص على أن. " رئي���س الوزراء مجلس والوزراء مس���ؤولون 
سياس���يًا بالتضام���ن أمام رئيس االتح���اد واملجلس األعلى لالتح���اد عن تنفيذ 
السياس���ة العامة لالتحاد يف الداخل والخارج. وكل منهم مس���ؤول ش���خصيًا 
أمام رئيس االتحاد واملجلس األعلى عن أعمال وزارته أومنصبه. تؤدي استقالة 
رئي���س مجلس ال���وزراء أو اعفاؤه من منصب���ه، أو وفاته، أو خل���و منصبه ألي 
س���بب من األس���باب إلى اس���تقالة الوزارة بكاملها. ولرئيس االتحاد أن يطلب 
إلى ال���وزراء البقاء يف مناصبهم مؤقتًا، لتصري���ف العاجل من األمور إلى حني 

تشكيل الوزارة الجديدة.
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الـمادة )66(

يضع مجلس ال���وزراء الئحت���ه الداخلية متضمنة نظام س���ير العمل    .1
فيه. 

ينشئ مجلس الوزراء أمان�ة عام�ة له تزود بعدد من املوظفني ملعاونته    .2
على أداء أعماله.

الـمادة )67(

يع���ني القان���ون مرتب���ات رئي���س مجلس ال���وزراء ونوابه وس���ائر 
الوزراء.��1

ه���ذه املادة معدلة بمقتضى التعديل الدس���توري رقم )1( لس���نة 2009، وكان   �1�
نص املادة قبل التعديل يجري عل���ى النحو التالي: »يعني القانون مرتبات رئيس 

مجلس الوزراء ونائبه وسائر الوزراء«.
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الف�سل الرابع
املجل�س الوطني الحتادي

الفرع الأول
اأحكام عامة

الـمادة )68(

يشكل املجلس الوطني االتحادي من )40( عضوًا ��1 ويوزع عدد 
مقاعد املجلس على اإلمارات األعضاء كما يلي:

)8( مقاعد أبوظيب
)8( مقاعد دبي

)6( مقاعد الشارقة
)4( مقاعد عجمان

)4( مقاعد أم القيوين
)4( مقاعد الفجيرة

)6( مقاعد رأس الخيمة

الـمادة )69(

يترك لكل إمارة تحديد طريقة اختيار املواطنني الذين يمثلونها 

ت���م زيادة عدد أعض���اء املجلس بموجب قرار املجلس األعل���ى لالتحاد رقم )3(   �1�
لس���نة 1972 بعد انضمام إم���ارة رأس الخيمة لالتح���اد وتخصيص )6( مقاعد 

لها، وكان العدد السابق )34( عضوًا.
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يف املجلس الوطني االتحادي.

الـمادة )70(

يشترط يف عضو املجلس الوطني االتحادي:
1.  أن يكون من مواطني إحدى إمارات االتحاد ، ومقيمًا بصفة دائمة 

يف اإلمارة التي يمثلها يف املجلس. 
2.  ال يقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميالدية. 

3.  أن يكون متمتعًا باألهلية املدنية محمود السيرة ، حسن السمعة، 
لم يس���بق الحكم عليه يف جريمة خملة بالش���رف ، ما لم يكن قد 

رد إليه اعتباره طبقًا للقانون. 
أن يكون لديه إملام كاف بالقراءة والكتابة.   .4

الـمادة )71(

ال يجوز الجمع بني عضوية املجلس الوطني االتحادي وأية وظيفة 
من الوظائف العامة يف االتحاد بما يف ذلك املناصب الوزارية.

الـمادة )72(

مدة العضوية يف املجلس )أربع سنوات ميالدية(، تبدأ من تاريخ 
أول اجتماع له.��1

ت���م اس���تبدال هذه امل���ادة بموج���ب التعديل الدس���توري رقم )1( لس���نة 2009،   �1�
حيث تم زيادة مدة الفصل التش���ريعي من سنتني ألربع، وانطبقت الزيادة على 
املجلس يف فصله التشريعي الرابع عشر بناًء على نص املادة الثالثة من التعديل 
الدستوري رقم )1( لسنة 2009 والتي نصت على أن )تمدد مدة املجلس الوطني 

الحالي الستيفاء املدة املنصوص عليها يف املادة )72( من هذا التعديل(.
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الـمادة )73(

قبل أن يباش���ر عض���و املجلس الوطن���ي االتح���ادي أعماله ، يف 
املجلس ولجانه يؤدي أمام املجلس يف جلسة علنية اليمني التالية:

"أقسم باهلل العظيم أن أكون خملصًا لإلمارات العربية املتحدة 
وأن أحت���رم دس���تور االتحاد وقوانين���ه، وأن أؤدي أعمال���ي يف املجلس 

ولجانه بأمانة وصدق ".

الـمادة )74(

إذا خال محل أحد أعضاء املجلس قبل نهاية مدة عضويته لسبب 
من األسباب فيجري اختيار بدل خالل شهرين من تاريخ إعالن املجلس 
هذا الخلو ، ما لم يقع الخلو خالل األش���هر الثالثة الس���ابقة على نهاية 

مدة املجلس. ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.

الـمادة )75(

يعقد املجلس جلس���اته يف مقر عاصمة االتحاد ، ويجوز استثناًء 
أن ينعق���د يف أي م���كان آخ���ر داخل االتح���اد ، بناًء على ق���رار يتخذه 

املجلس بأغلبية أصوات أعضائه جميعًا وبموافقة مجلس الوزراء.

الـمادة )76(

يفص���ل املجلس يف صحة نيابة أعضائه ، ويف إس���قاط العضوية 
عنهم إذا فقدوا أحد ش���روطها وذلك بأغلبية جمي���ع أعضائه بناًء على 
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اقتراح خمس���ة منهم. وه���و املختص بقبول االس���تقالة م���ن العضوية ، 
وتعتبر االستقالة نهائية من تاريخ قبول املجلس لها.

الـمادة )77(

عضو املجلس االتحادي ينوب عن شعب االتحاد جميعه ، وليس 
فقط عن اإلمارة التي يمثلها داخل املجلس.

الفرع الثاين
نظام العمل يف املجل�س

الـمادة )78(

يعقد املجلس دورة عادية س���نوية ال تقل مدتها عن سبعة شهور، 
تبدأ يف األسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، ويمكن دعوته 
لالنعق���اد يف دور غير عادي عند قي���ام املقتضي، وال يجوز للمجلس يف 

دور االنعقاد غير العادي أن ينظر يف غير األمور التي دعي من أجلها.��1

ت���م اس���تبدال هذه امل���ادة بموجب التعديل الدس���توري رقم )1( لس���نة 2009م،   �1�
وكان���ت املادة قبل التعديل تنص على أن: »يعقد املجلس دورة عادية س���نوية ال 
تقل مدتها عن س���تة شهور، تبدأ يف األس���بوع الثالث من شهر نوفمبر من كل 
ع���ام، ويمك���ن دعوته لالنعق���اد يف دور غير عادي كلما دع���ت الحاجة، وال 
يج���وز للمجلس يف دور االنعقاد غير العادي أن ينظ���ر يف غير األمور التي دعي 
من أجلها واس���تثناء من حكم الفقرة الس���ابقة، يدع���و رئيس االتحاد املجلس 
الوطني االتحادي لعقد دورته العادية األولى يف ظرف مدة ال تجاوز س���تني يومًا 
من تاريخ العمل بهذا الدستور وتنتهي هذه الدورة يف املوعد الذي يقرره املجلس 

األعلى بمرسوم«.
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الـمادة )79(

تكون دعوة املجلس لالنعقاد ، وفض الدورة "بمرسوم" يصدره 
رئي���س االتحاد بموافقة مجل���س وزراء االتح���اد ، وكل اجتماع يعقده 
املجل���س ب���دون دعوة رس���مية لالنعق���اد ، أو يف غير امل���كان القانوني 
املق���رر لعقد اجتماعاته بموجب هذا الدس���تور يعتب���ر باطاًل وال يترتب 
علي���ه أي أثر. وم���ع ذلك إذا ل���م يدع املجل���س لالنعقاد لدورت���ه العادية 
الس���نوية قبل األس���بوع الثالث م���ن نوفمبر ، انعقد من تلقاء نفس���ه يف 

الحادي والعشرين من الشهر املذكور.

الـمادة )80(

يفتتح رئيس االتحاد الدور العادي السنوي للمجلس ، ويلقي فيه 
خطابًا يتضمن بيان أحوال البالد ، وأهم األحداث والشؤون الهامة التي 
جرت خالل العام ، وما تعتزم حكومة االتحاد إجراءه من مش���روعات 

وإصالحات خالل الدورة الجديدة. 

ولرئيس االتحاد أن ينيب عنه يف االفتتاح ، أو يف إلق�اء الخطاب، 
نائبه أو رئيس مجلس وزراء االتحاد. 

وعلى املجل���س االتحادي أن يختار لجنة من بني أعضائه إلعداد 
مش���روع ال���رد على خط���اب االفتت���اح، متضمن���ًا مالحظ���ات املجلس 
وأمانيه، ويرفع الرد بعد إقراره من املجلس إلى رئيس االتحاد، لعرضه 

على املجلس األعلى.
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الـمادة )81(

ال يؤاخ���ذ أعض���اء املجلس عما يبدونه من األف���كار واآلراء يف 
أثناء قيامهم بعملهم داخل املجلس أو لجانه.

الـمادة )82(

ال يج���وز أثناء انعقاد املجلس ، ويف غي���ر حالة التلبس بالجريمة 
أن تتخ���ذ أية إجراءات جزائية ضد أي من أعضائه ، إال بإذن املجلس ، 
ويف حالة اتخاذ مثل هذه اإلجراءات يف غيبة املجلس يجب إخطاره بها.

الـمادة )83(

يس���تحق رئيس املجلس وس���ائر أعضائه من تاريخ حلف اليمني 
أمام املجلس مكافأة يحددها القانون، وبدل انتقال من محال إقامتهم 

إلى مقر اجتماعات املجلس.

الـمادة )84(

يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب 
ثان ومن مراقبني اثنني يختارهم املجلس جميعًا من بني أعضائه.

وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة املجلس أو بحله 
وفقًا ألحكام الفقرة الثانية من املادة )88(.

وتنته���ي م���دة املراقب���ني باختي���ار مراقبني جديدين يف مس���تهل 
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الدورة الس���نوية العادية التالية وإذا خال أحد املناصب يف هيئة املكتب 
اختار املجلس من يشغله للمدة الباقية.

الـمادة )85(

يكون للمجلس أمانة عامة يرأس���ها أمني عام، وتحدد الالئحة 
الداخلية اختصاصاته، ويتولى املجلس وضع مشروع الئحته الداخلية، 
وتص���در بقرار م���ن رئيس االتح���اد بناًء عل���ى موافقة املجل���س األعلى 

لالتحاد.��1

الـمادة )86(

جلس���ات املجلس علنية. وتعقد الجلس���ات س���رية إذا طلب ذلك 
ممثل الحكومة أو رئيس املجلس أو ثلث أعضائه.

الـمادة )87(

ال تكون مداوالت املجلس صحيحة إال بحضور أغلبية أعضائه 

تم اس���تبدال املادة بموجب التعديل الدس���توري رقم )1( لسنة 2009، وكانت   �1�
امل���ادة قبل التعديل تنص على أن: »يك���ون للمجلس أمني عام، يعاونه عدد من 
املوظفني يتبعون املجلس مباش���رة. وتحدد الالئحة الداخلية للمجلس ش���روط 
خدمته���م واختصاصاته���م. ويتولى املجلس وض���ع الئحته الداخلي���ة، وتصدر 
بمرس���وم يص���دره رئي���س االتح���اد بموافقة مجلس ال���وزراء . وتح���دد الالئحة 
الداخلي���ة اختصاص���ات رئيس املجل���س ونائبيه واملراقب���ني ، وبوجه عام كل 
ما يتعلق بش���ؤون املجل���س ولجانه وأعضائه وهيئة أمانت���ه وموظفيه ، وقواعد 
وإجراءات املناقشة والتصويت يف املجلس واللجان ، وغير ذلك من شؤون ، يف 

حدود أحكام هذا الدستور «.
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عل���ى األق���ل. وتصدر الق���رارات باألغلبي���ة املطلقة ألص���وات األعضاء 
الحاضرين ، وذلك يف غير الحاالت التي يش���ترط فيها أغلبية خاصة ، 

وإذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

الـمادة )88(

يجوز بمرس���وم يص���دره رئيس االتح���اد بموافق���ة مجلس وزراء 
االتح���اد تأجيل اجتماع���ات املجلس ملدة ال تجاوز ش���هرًا واحدًا ، على 
أال يتكرر ذلك يف الدورة الواحدة إال بموافقة املجلس وملرة واحدة. وال 

تحتسب فترة التأجيل ضمن مدة الدورة العادية. 

كما يجوز بمرس���وم يص���دره رئيس االتح���اد بموافقة املجلس 
األعلى لالتحاد حل املجلس الوطني االتحادي ، على أن يتضمن مرسوم 
الح���ل دعوة املجل���س الجديد لالنعقاد يف أجل ال يجاوز س���تني يومًا من 

تاريخ مرسوم الحل. وال يجوز حل املجلس مدة أخرى لنفس األسباب.

الفرع الثالث
اخت�سا�سات املجل�س

الـمادة )89(

مع ع���دم اإلخ���الل بأح���كام امل���ادة )110( تعرض مش���روعات 
القوانني االتحادية بما يف ذلك مش���روعات القوانني املالية على املجلس 
الوطن���ي االتحادي قبل رفعها إلى رئي���س االتحاد لعرضها على املجلس 
األعل���ى للتصدي���ق عليه���ا ويناق���ش املجل���س الوطن���ي االتح���ادي هذه 

املشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها.
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الـمادة )90(

ينظر املجلس يف دورته العادية يف مش���روع قانون امليزانية العامة 
الس���نوية لالتحاد، ويف مش���روع قانون الحس���اب الختامي وذلك طبقًا 

لألحكام الواردة يف الباب الثامن من هذا الدستور.

الـمادة )91(

تتولى الحكوم���ة إبالغ املجلس الوطني االتح���ادي باملعاهدات 
واالتفاقي���ات الدولية التي تجريها مع الدول األخرى واملنظمات الدولية 
املختلف���ة، مش���فوعة بما يناس���ب م���ن بي���ان، ويحدد بق���رار من رئيس 
االتح���اد املعاه���دات واالتفاقي���ات الدولي���ة التي يتوجب عل���ى املجلس 

الوطني االتحادي مناقشتها قبل التصديق عليها.��1

الـمادة )92(

للمجلس الوطن���ي االتحادي أن يناقش أي موضوع من املوضوعات 
العامة املتعلقة بش���ؤون االتحاد إال إذا أبلغ مجلس الوزراء املجلس الوطني 
االتحادي بأن مناقشة ذلك املوضوع خمالفة ملصالح االتحاد العليا، ويحضر 
رئيس الوزراء أو الوزير املخت���ص النقاش. وللمجلس الوطني االتحادي أن 
يعب���ر عن توصياته ويح���دد املوضوعات التي يناقش���ها وإذا لم يقر مجلس 

الوزراء تلك التوصيات أخطر املجلس الوطني االتحادي بأسباب ذلك.

تم اس���تبدال املادة بموجب التعديل الدس���توري رقم )1( لسنة 2009 ، وكانت   �1�
امل���ادة قبل التعديل تنص عل���ى أن: »تتولى الحكومة إب���الغ املجلس االتحادي 
باملعاه���دات واالتفاقي���ات الدولية الت���ي تجربها مع الدول األخ���رى واملنظمات 

الدولية املختلفة، مشفوعة بما يناسب من بيان«.
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الـمادة )93(

يمثل حكومة االتحاد يف جلس���ات املجلس الوطني االتحادي ، 
رئي���س مجلس الوزراء أو أح���د نوابه أو أحد أعضاء ال���وزارة االتحادية 

على األقل. 

ويجي���ب رئي���س ال���وزراء أو  أحد نواب���ه أو الوزي���ر املختص على 
األس���ئلة التي يوجهه���ا إليهم أي عضو من أعضاء املجلس لالستفس���ار 
عن األمور الداخلة يف اختصاصاته���م ، وذلك وفقًا لإلجراءات املقررة 

يف الالئحة الداخلية للمجلس.��1

الف�سل اخلام�س
الق�ساء يف الحتاد والإمارات

الـمادة )94(

العدل أس���اس امللك. والقضاة مستقلون ال سلطان عليهم يف أداء 
واجبهم لغير القانون وضمائرهم.

تم اس���تبدال املادة بموجب التعديل الدس���توري رقم )1( لسنة 2009، وكانت   �1�
املادة قب���ل التعديل تنص على أن: »يمثل حكومة االتحاد يف جلس���ات املجلس 
الوطن���ي االتح���ادي، رئي���س مجلس ال���وزراء أو نائب���ه أو أحد أعض���اء الوزارة 
االتحادي���ة عل���ى األقل. ويجيب رئيس ال���وزراء أو نائبه أو الوزي���ر املختص على 
األسئلة التي يوجهها إليهم أي عضو من أعضاء املجلس لالستفسار عن األمور 
الداخلة يف اختصاصاتهم، وذلك وفقًا لإلجراءات املقررة يف الالئحة الداخلية 

للمجلس«.
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الـمادة )95(

يك���ون لالتحاد محكم���ة اتحادية عليا ، ومحاك���م اتحادية 
ابتدائية وذلك على الوجه املبني يف املواد التالية.

الـمادة )96(

تش���كل املحكمة االتحادية العليا من رئيس وعدد من القضاة 
ال يزيدون جميعًا على خمس���ة يعينون بمرس���وم يص���دره رئيس االتحاد 
بعد مصادقة املجلس األعلى عليه. ويحدد القانون عدد دوائر املحكمة 
ونظامها وإجراءاتها وش���روط الخدمة والتقاعد ألعضائها والش���روط 

واملؤهالت الواجب توافرها فيهم.

الـمادة )97(

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

1.  الوفاة. 
2.  االستقالة. 

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

�.  ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم ألسباب صحية. 
6.  الفصل التأدييب بناًء على األسباب واإلجراءات املنصوص عليها يف 

القانون. 
إسناد مناصب أخرى لهم بموافقتهم.   .7
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الـمادة )98(

ي�ؤدي رئيس املحكمة االتحادية العليا وقضاتها ، قبل مباشرة 
وظائفهم اليم���ني أمام رئيس االتحاد، بحضور وزير العدل االتحادي ، 
ب���أن يحكموا بالعدل دون خش���ية أو محاباة ، وبأن يخلصوا لدس���تور 

االتحاد وقوانينه.

الـمادة )99(

تختص املحكمة االتحادية العليا بالفصل يف األمور التالية:
1.  املنازع���ات املختلفة بني اإلمارات األعض���اء يف االتحاد ، أو بني أية 
إمارة أو أكث���ر وبني حكومة االتحاد، متى أحيلت هذه املنازعات 

إلى املحكمة بناًء على طلب أي طرف من األطراف املعنية. 
بحث دس���تورية القوانني االتحادية ، إذا ما طعن فيها من قبل إمارة    .2
أو أكثر ملخالفتها لدس���تور االتحاد. وبحث دس���تورية التش���ريعات 
الص���ادرة عن إح���دى اإلمارات ، إذا م���ا طعن فيها م���ن قبل إحدى 
الس���لطات االتحادي���ة ، ملخالفتها لدس���تور االتح���اد ، أو للقوانني 

االتحادية. 
3.  بحث دستورية القوانني والتشريعات واللوائح عمومًا ، إذا ما أحيل 
إليه���ا هذا الطلب من أية محكمة من محاك���م البالد أثناء دعوى 
منظورة أمامها وعلى املحكمة املذكورة أن تلتزم بقرار املحكمة 

االتحادية العليا الصادر بهذا الصدد. 
تفس���ير أحكام الدس���تور إذا م���ا طلبت إليها ذلك إحدى س���لطات    .4
االتحاد ، أو حكومة إحدى اإلمارات. ويعتبر هذا التفس���ير ملزمًا 

للكافة 
مس���اءلة الوزراء ، وكبار موظفي االتحاد املعينني بمرس���وم ، عما    .�
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يقع منهم من أفعال يف أداء وظائفهم الرسمية بناًء على طلب املجلس 
األعلى ووفقًا للقانون الخاص بذلك. 

الجرائم التي لها مس���اس مباش���ر بمصالح االتح���اد ، كالجرائم    .6
املتعلق���ة بأمنه يف الداخ���ل أو الخارج ، وجرائ���م تزوير املحررات أو 
األختام الرس���مية إلح���دى الس���لطات االتحادي���ة ، وجرائم تزييف 

العملة. 
تنازع االختصاص بني القضاء االتحادي والهيئات القضائية املحلية    .7

يف اإلمارات. 
تنازع االختصاص بني هيئة قضائية يف إمارة وهيئة قضائية يف إمارة    .8

أخرى وتنظم القواعد الخاصة بذلك بقانون اتحادي. 
9.  أية اختصاصات أخرى منصوص عليه�ا يف هذا الدستور أو يمكن 

أن تحال إليها بموجب قانون إتحادي.

الـمادة )100(

تعقد املحكمة االتحادية العليا جلساتها بمقر عاصمة االتحاد. 
ويجوز لها اس���تثناء أن تنعقد عن���د االقتضاء يف أية عاصمة من عواصم 

اإلمارات.

الـمادة )101(

أح���كام املحكمة االتحادي���ة العليا نهائي���ة، وملزمة للكافة. 
وإذا ما قررت املحكمة عند فصلها يف دس���تورية القوانني والتشريعات 
واللوائح، أن تش���ريعًا اتحاديًا ما جاء خمالفًا لدس���تور االتحاد ، أو أن 
التش���ريع أو الالئحة املحلية موضوع النظر يتضمنان خمالفة لدس���تور 
االتحاد أو لقانون إتحادي ، تعني على الس���لطة املعنية يف االتحاد أو يف 
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اإلم�ارات بحسب األحوال ، املبادرة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير إلزالة 
املخالفة الدستورية، أو لتصحيحها.

الـمادة )102(

يك���ون لالتحاد محكم���ة اتحادية ابتدائي���ة أو أكثر، تنعقد 
يف عاصم���ة االتحاد الدائمة، أو يف بعض عواصم اإلمارات ، ملمارس���ة 

الوالية القضائية يف دائرة اختصاصها يف القضايا التالية:
املنازع���ات املدنية والتجارية واإلدارية بني االتحاد واألفراد، س���واء    .1

كان االتحاد مدعيًا أو مدعى عليه فيها. 
الجرائم الت���ي ترتكب ضمن ح���دود العاصمة االتحادي���ة الدائمة    .2
باس���تثناء ما تختص بنظره املحكمة االتحادية العليا بموجب املادة 

)99( من هذا الدستور. 
3.  قضايا األحوال الشخصية والقضايا املدنية والتجارية وغيرها بني 

األفراد التي تنشأ يف العاصمة االتحادية الدائمة. 

الـمادة )103( 

ينظم القانون كل م���ا يتعلق باملحاكم االتحادية االبتدائية من 
حيث ترتيبها وتشكيلها ودوائرها واختص�اصها املكاني ، واإلجراءات 
التي تتبع أمامها ، واليمني التي يؤديها قضاة هذه املحاكم، وش���روط 

الخدمة املتعلقة بهم ، وطرق الطعن يف أحكامهم. 

ويجوز أن ينص القانون على اس���تئناف أح���كام تلك املحاكم 
أمام إحدى دوائر املحكمة االتحادية العليا ، يف الحاالت وباإلجراءات 

التي يحددها.
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الـمادة )104( 

تتول���ى الهيئات القضائي���ة املحلية يف كل إمارة جميع املس���ائل 
القضائي���ة التي ل���م يعهد بها للقضاء االتح���ادي بمقتضى أحكام هذا 

الدستور.

الـمادة )105( 

يج���وز بقانون إتحادي يصدر بناًء على طلب اإلمارة املعنية ، نقل 
كل أو بع���ض االختصاصات الت���ي تتوالها هيئاته���ا القضائية املحلية 

بموجب املادة السابقة إلى املحاكم االتحادية االبتدائية. 

كم���ا يحدد بقانون اتحادي الحاالت التي يجوز فيها اس���تئناف 
أح���كام الهيئ���ات القضائي���ة املحلي���ة يف القضاي���ا الجزائي���ة واملدنية 
والتجاري���ة وغيرها ، أمام املحاكم االتحادية على أن يكون قضاؤها 

عند الفصل يف هذا االستئناف نهائيًا.

الـمادة )106( 

يكون لالتحاد نائب عام يعني بمرسوم اتحادي يصدر بموافقة 
مجل���س ال���وزراء. ويعاون النائب الع���ام عدد من أعض���اء النيابة العامة. 
وينظ���م القانون الش���ؤون املتعلقة بأعض���اء النيابة العام���ة االتحادية ، 
م���ن حيث طريق���ة تعيني أعضائه���ا ودرجاته���م وترقياته���م وتقاعدهم 

واملؤهالت الواجب توافرها فيهم. 

كم�ا ينظم قانون اإلجراءات واملحاكمات الجزائية االتحادي 
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اختصاصات هذه الهيئ���ة وإجراءاتها ، وصالحيات معاونيها من رجال 
الضبط واألمن العام.

الـمادة )107( 

لرئيس االتحاد أن يعفو عن تنفيذ العقوبة املحكوم بها من جهة 
قضائي���ة اتحادية، قبل تنفيذ الحك���م، أو أثناء التنفيذ، أو أن يخفف 
هذه العقوبة، وذلك بناًء على عرض وزير العدل االتحادي، وبعد موافقة 
لجنة مشكلة برئاس���ة الوزير، من ستة أعضاء يختارهم مجلس وزراء 
االتحاد. ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد، من بني املواطنني ذوي الرأي 
والكفاي���ة يف البالد. والعضوية يف اللجنة مجانية، ومداوالتها س���رية. 

وتصدر قراراتها بأغلبية األصوات.

الـمادة )108( 

ال تنفذ عقوبة اإلعدام الصادرة نهائيًا من جهة قضائية اتحادية، إال 
بعد مصادقة رئيس االتحاد على الحكم. وله أن يستبدل بها عقوبة أخرى 

أخف منها ، وذلك بمراعاة اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة السابقة.

الـمادة )109( 

العف���و الش���امل ع���ن جريم���ة أو جرائ���م معين���ة ، ال يك���ون إال 
بقانون. 

ويترتب عل���ى صدور قانون العفو اعتبار تل���ك الجرائم كأن لم 
تكن ، واإلعفاء من تنفيذ العقوبة أو الجزء املتبقي منها.
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الباب اخلام�س
الت�سريعات واملرا�سيم الحتادية واجلهات املخت�سة بها

الف�سل الأول
القوانني الحتادية

الـمادة )110(

1.  تص���در القوانني االتحادية بموجب أح���كام هذه املادة وغيرها من 
أحكام الدستور املناسبة. 

2.  يصبح مشروع القانون قانونًا بعد اتخاذ اإلجراءات التالية: 
أ.  يع���د مجل���س الوزراء مش���روع القان���ون ويعرضه عل���ى املجلس 

الوطني االتحادي.   
ب.  يع���رض مجل���س الوزراء مش���روع القان���ون على رئي���س االتحاد 

للموافقة عليه ولعرضه على املجلس األعلى للتصديق عليه.
يوق���ع رئيس االتحاد القانون بع���د تصديقه من املجلس األعلى،  ج.  

ويصدره. 

3.  أ. إذا أدخل املجلس الوطني االتحادي تعدياًل على مش���روع القانون 
ول���م يك���ن ه���ذا التعديل مقب���واًل لدى رئي���س االتح���اد أو املجلس 
األعل���ى، أو إذا رف���ض املجلس الوطن���ي االتحادي املش���روع ، فإن 
لرئي���س االتح���اد أو املجلس األعل���ى أن يعيده إل���ى املجلس الوطني 
االتحادي. فإذا أجرى املجل���س الوطني االتحادي يف ذلك أي تعديل 
ل���م يكن مقبواًل لدى رئيس االتح���اد أو رأى املجلس األعلى أو رأى 
املجلس الوطني االتحادي رفض املشروع ، كان لرئيس االتحاد أن 
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يصدر القانون بعد مصادقة املجلس األعلى عليه. 

ب.  يقصد بعبارة "مش���روع القانون" الواردة يف هذه الفقرة املش���روع 
ال���ذي يقدم لرئي���س االتحاد م���ن مجلس الوزراء مش���تماًل على 
التعدي���الت التي أدخله����ا عليه املجلس الوطن���ي االتحادي ، إن 

وجدت. 

ومع ذلك إذا اقتضى الحال إصدار قوانني اتحادية يف غياب املجلس    .4
الوطن���ي االتحادي ، فلمجل���س وزراء االتحاد أن يس���تصدرها عن 
املجلس األعلى ورئيس االتحاد على أن يخطر املجلس االتحادي بها 

يف أول اجتماع له. 

الـمادة )111(

تنش���ر القوانني يف الجريدة الرس���مية لالتحاد خالل أس���بوعني 
على األكثر من تاريخ توقيعها وإصدارها من قبل رئيس االتحاد ، بعد 
تصديق املجلس األعلى عليها. ويعمل بها بعد ش���هر من تاريخ نشرها يف 

الجريدة املذكورة، ما لم ينص على تاريخ آخر يف القانون ذاته.

الـمادة )112( 

ال تس���ري أحكام القوانني إال على ما يقع من تاريخ العمل بها، 
وال يترتب عليها أثر فيم���ا يقع قبل هذا التاريخ. ويجوز عند االقتضاء، 

ويف غير املواد الجزائية، النص يف القانون على خالف ذلك.
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الف�سل الثاين
املرا�سيم بقوانني

الـمادة )113(

إذا ح���دث فيم���ا ب���ني أدوار انعق���اد املجلس األعل���ى ، ما يوجب 
اإلس���راع على إص���دار قوان���ني اتحادي���ة ال تحتمل التأخي���ر، فلرئيس 
االتح���اد ومجلس ال���وزراء مجتمعني إص���دار ما يلزم منه���ا ، وذلك يف 

شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط أال تكون خمالفة للدستور. 

ويج���ب أن تع���رض هذه املراس���يم بقوانني عل���ى املجلس األعلى 
خالل أس���بوع عل���ى األكثر للنظر يف إقراره���ا أو إلغائها ، فإذا أقرها 
تأي���د ما كان لها من قوة القان���ون ، ويخطر املجلس الوطني االتحادي 
بها يف أول اجتماع ل���ه. أما إذا لم يقرها املجلس األعلى فيزول ما كان 
له���ا من قوة القانون، إال إذا رأى اعتماد نفاذها يف الفترة الس���ابقة ، أو 

تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.

الف�سل الثالث
املرا�سيم العادية

الـمادة )114(

ال يصدر مرس���وم إال إذا أقره مجلس الوزراء وصدق عليه رئيس 
االتحاد أو املجلس األعلى كل حس���ب اختصاصه ، وتنش���ر املراسيم 

بعد توقيعها من رئيس االتحاد يف الجريدة الرسمية.
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الـمادة )115(

للمجل���س األعل���ى أن يف���وض رئيس االتح���اد ومجل���س الوزراء 
مجتمعني يف إصدار ما يقتض���ي األمر إصداره يف غيبة املجلس األعلى 
من املراس���يم الت���ي يختص املجلس املذكور بالتصدي���ق عليها على أال 
يش���مل هذا التفويض املوافقة على املعاه���دات واالتفاقيات الدولية أو 
إع���الن األحكام العرفية ورفعها، أو إعالن قيام الحرب الدفاعية، أو 

تعيني رئيس أو قضاة املحكمة االتحادية العليا.
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الباب ال�ساد�س
الإمارات

الـمادة )116(

تتولى اإلمارات جميع الس���لطات التي لم يعهد بها هذا الدستور 
لالتح���اد ، وتش���ارك جميع���ًا يف بنيان���ه وتفي���د م���ن وج���وده وخدماته 

وحمايته.

الـمادة )117( 

يس���تهدف الحك���م يف كل إم���ارة بوجه خ���اص ، حفظ األمن 
والنظام داخل أراضيها وتوفير املرافق العامة ورفع املستوى االجتماعي 

واالقتصادي فيها.

الـمادة )118(

تعم���ل اإلم���ارات األعض���اء يف االتح���اد جميع���ًا ، على تنس���يق 
تشريعاتها يف خمتلف املجاالت بقصد توحيدها قدر اإلمكان. ويجوز 
إلمارتني أو أكثر ، بع���د مصادقة املجلس األعلى ، التكتل يف وحدة 
سياس���ية أو إداري���ة أو توحيد كل أو بعض مرافقها العامة ، أو إنش���اء 

إدارة واحدة أو مشتركة للقيام بأي مرفق من هذه املرافق.

الـمادة )119( 

تنظم بقانون اتحادي ، وبمراعاة أكبر قدر من التيسير ، األمور 
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املتعلقة بتنفيذ األحكام واإلنابات القضائية، وإعالن األوراق القضائية 
وتسليم الفارين من العدالة فيما بني اإلمارات األعضاء يف االتحاد.
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الباب ال�سابع
توزيع الخت�سا�سات الت�سريعية والتنفيذية
والدوليـــــة بيـــــــن الحتـــــــاد والإمــــــــارات

الـمادة )120(

ينفرد االتحاد بالتشريع والتنفيذ يف الشؤون التالية :

1.  الشؤون الخارجية. 
2.  الدفاع والقوات املسلحة االتحادية. 

3.  حماية أمن االتحاد مما يتهدده من الخارج أو الداخل. 
4.  شؤون األمن والنظام والحكم يف العاصمة الدائمة لالتحاد. 

�.  شؤون موظفي االتحاد والقضاء االتحادي. 
6.  مالية االتحاد والضرائب والرسوم والعوائد االتحادية. 

7.  القروض العامة االتحادية. 
8.  الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية والالسلكية. 

9.  ش���ق الطرق االتحادية التي يقرر املجلس األعلى أنها طرق رئيس���ية 
وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة املرور على هذه الطرق. 

10.  املراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطيارات والطيارين. 

11.  التعليم. 

12.  الصحة العامة والخدمات الطبية. 

13.  النقد والعملة. 

14.  املقاييس واملكاييل واملوازين. 

�1.  خدمات الكهرباء. 

16.  الجنسية االتحادية والجوازات واإلقامة والهجرة. 

17.  أمالك االتحاد وكل ما يتعلق بها. 
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18.  شؤون التعداد واإلحصاء الخاصة بأغراض االتحاد. 

19.  اإلعالم االتحادي. 

الـمادة )121(

بغي���ر إخالل بم���ا هو منصوص علي���ه يف املادة الس���ابقة، ينفرد 
االتحاد بالتشريع يف الشؤون التالية:

عالق���ات العم���ل والعم���ال والتأمين���ات االجتماعي���ة، امللكية 
العقاري���ة ون���زع امللكية للمنفعة العامة، تس���ليم املجرم���ني، البنوك، 
التأم���ني بأنواع���ه، حماية الث���روة الزراعي���ة والحيوانية، التش���ريعات 
الكب���رى املتعلق���ة بقوان���ني الج���زاء واملعام���الت املدني���ة والتجاري���ة 
والش���ركات، واإلجراءات أمام املحاكم املدني���ة والجزائية، حماية 
امللكي���ة األدبي���ة والفني���ة والصناعية وحق���وق املؤلف���ني، املطبوعات 
والنش���ر، استيراد األس���لحة والذخائر ما لم تكن الس���تعمال القوات 
املسلحة أو قوات األمن التابعة ألية إمارة، شؤون الطيران األخرى التي 
ال تدخ���ل يف اختصاصات االتح���اد التنفيذية، تحديد املي���اه اإلقليمية 
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وتنظيم املالحة يف أعالي البحار، تنظيم وطريقة إنش���اء املناطق الحرة 
املالية ونطاق استثنائها من تطبيق أحكام التشريعات االتحادية.��1

الـمادة )122(

تخت���ص اإلمارات ب���كل ما ال تنف���رد فيه الس���لطات االتحادية 
بموجب أحكام املادتني السابقتني.

الـمادة )123(

استثناء من نص املادة )120( )بند 1( بشأن انفراد االتحاد أصاًل 
بالش���ؤون الخارجية والعالق���ات الدولي���ة، يجوز لإلم���ارات األعضاء 
يف االتح���اد عقد اتفاقات محدودة ذات طبيع���ة إدارية محلية مع الدول 
واألقط���ار املج���اورة لها عل���ى أال تتعارض م���ع مصالح االتح���اد وال مع 
القوانني االتحادية، وبش���رط إخطار املجلس األعلى لالتحاد مس���بقًا. 
فإذا اعترض املجلس على إبرام مثل تلك االتفاقات فيتعني إرجاء األمر 
إلى أن تبت املحكمة االتحادية بالسرعة املمكنة يف هذا االعتراض. 

تم تعديل هذه املادة بموجب التعديل الدس���توري رقم )1( لس���نة 2004 وكانت   �1�
امل���ادة قب���ل التعديل تن���ص على أن���ه:" بغير إخالل بم���ا هو منص���وص عليه يف 
املادة الس���ابقة ، ينفرد االتحاد بالتش���ريع يف الش���ؤون التالية: عالقات العمل 
والعم���ال والتأمين���ات االجتماعية، امللكي���ة العقارية ونزع امللكي���ة للمنفعة 
العامة ، تس���ليم املجرمني، البنوك –	التأمني بأنواعه، حماية الثروة الزراعية 
والحيوانية، التش���ريعات الكبرى املتعلقة بقوان���ني الجزاء واملعامالت املدنية 
والتجارية والش���ركات، واإلجراءات أمام املحاكم املدنية والجزائية،حماية 
امللكي���ة األدبي���ة والفنية والصناعية وحق���وق املؤلفني، املطبوعات والنش���ر، 
اس���تيراد األس���لحة والذخائر ما لم تكن الس���تعمال القوات املسلحة أو قوات 
األمن التابعة ألية إمارة، شؤون الطيران األخرى التي ال تدخل يف اختصاصات 

االتحاد التنفيذية، تحديد املياه اإلقليمية وتنظيم املالحة يف أعالي البحار".
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كم���ا يجوز لإلم���ارات االحتفاظ بعضويته���ا يف منظمة األوبك 
ومنظمة الدول العربية املصدرة للنفط أو االنضمام إليهما.

الـمادة )124(

على الس���لطات االتحادي���ة املختصة، قبل إبرام أي���ة معاهدة أو 
اتفاقي���ة دولية يمك���ن أن تمس املرك���ز الخاص بإح���دى اإلمارات، 
اس���تطالع رأي هذه اإلمارة مس���بقًا، وعند الخالف يعرض األمر على 

املحكمة االتحادية العليا للبت فيه.

الـمادة )125(

تق���وم حكومات اإلم���ارات باتخاذ ما ينبغي م���ن تدابير لتنفيذ 
القوان���ني الصادرة عن االتح���اد واملعاهدات واالتفاقي���ات الدولية التي 
يبرمه���ا ، بما يف ذل���ك إصدار القوان���ني واللوائح والق���رارات واألوامر 
املحلية الالزمة لهذا التنفيذ. وللسلطات االتحادية اإلشراف على تنفيذ 
حكوم���ات اإلمارات للقوان���ني والق���رارات واملعاه���دات واالتفاقيات 
الدولي���ة واألح���كام القضائي���ة االتحادي���ة. وعلى الس���لطات اإلدارية 
والقضائية املختص���ة يف اإلمارات ، تقديم كل املس���اعدات املمكنة 

لسلطات االتحاد يف هذا الشأن.
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الباب الثامن
ال�سوؤون املالية لالحتاد

الـمادة )126(

تتكون اإليرادات العامة لالتحاد من املوارد التالية :
الضرائب والرس���وم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي يف    .1

املسائل الداخلة يف اختصاص االتحاد تشريعًا وتنفيذًا. 
الرس���وم واألجور التي يحصله���ا االتحاد يف مقاب���ل الخدمات التي    .2

يؤديها. 
الحصة التي تس���هم بها اإلمارات األعضاء يف االتحاد ، يف ميزانيته    .3

السنوية وفقًا للمادة التالية. 
إيراد االتحاد من أمالكه الخاصة.    .4

الـمادة )127(

تخصص اإلمارات األعضاء يف االتحاد نسبة معينة من مواردها 
الس���نوية لتغطي���ة نفقات امليزانية العامة الس���نوية لالتح���اد وذلك على 

النحو وبالقدر اللذين يحددهما قانون امليزانية.

الـمادة )128(

يحدد القانون قواعد إعداد امليزانية العامة لالتحاد ، والحساب 
الختامي ، كما يحدد بدء السنة املالية.



-  6�  -

الـمادة )129(

يع���رض مش���روع امليزانية الس���نوية لالتحاد متضمن���ًا تقديرات 
اإليرادات واملصروفات ، قبل بدء السنة املالية بشهرين على األقل على 
املجل���س الوطني االتحادي ملناقش���تها وإبداء مالحظات���ه عليها، وذلك 
قبل رفع مش���روع امليزانية إلى املجلس األعلى لالتحاد ، مصحوبة بهذه 

املالحظات إلقرارها.

الـمادة )130(

تصدر امليزانية العامة الس���نوية بقانون. ويف جميع األحوال التي 
ال يص���در فيه���ا قانون امليزانية قبل بدء الس���نة املالية ، يجوز بمرس���وم 
اتح���ادي إق���رار اعتمادات ش���هرية مؤقتة، على أس���اس ج���زء من اثني 
عش���ر من اعتمادات الس���نة املالية الس���ابقة، وتجبى اإليرادات وتنفق 

املصروفات وفقًا للقوانني النافذة يف نهاية السنة املالية السابقة.

الـمادة )131(

كل مص���روف غي���ر وارد بامليزاني���ة ، أو زائد ع���ن التقديرات 
ال���واردة به���ا ، وكل نق���ل ألي مبل���غ من باب إل���ى باب آخر م���ن أبواب 
امليزانية ، يج���ب أن يكون بقانون. ومع ذلك يجوز ، يف حالة الضرورة 
امللح���ة، تقرير هذا الصرف أو النقل بمرس���وم بقان���ون وفقًا ألحكام 

املادة )113( من هذا الدستور.
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الـمادة )132(

يخصص االتحاد يف ميزانيته السنوية مبالغ من إيراداته لإلنفاق 
على مشروعات اإلنشاء والتعمير واألمن الداخلي والشؤون االجتماعية 
حس���ب الحاجة املاس���ة لبعض اإلم���ارات. ويتم تنفيذ هذه املش���روعات 
واإلنفاق عليه���ا ، من اعتمادات هذه املبالغ ، بواس���طة أجهزة االتحاد 

املختصة وتحت إشرافها باالتفاق مع سلطات اإلمارة املعنية. 

ويجوز لالتحاد إنشاء صندوق خاص لهذه األغراض.

الـمادة )133(

ال يج���وز ف���رض أية ضريب���ة اتحادي���ة أو تعديله���ا أو إلغاؤها إال 
بقان���ون. وال يجوز إعف���اء أحد من أداء هذه الضرائ���ب يف غير األحوال 

املبينة يف القانون.

كم���ا ال يج���وز تكليف أح���د بأداء أم���وال أو رس���وم أو عوائد 
اتحادية إال يف حدود القانون وطبقًا ألحكامه.

الـمادة )134(

ال يج���وز عقد الق���روض العامة، أو االرتب���اط بالتزامات يترتب 
عليها إنفاق مبالغ من الخزانة العامة لالتحاد يف سنة أو سنوات مقبلة، 

إال بقانون اتحادي.
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الـمادة )135(

الحس���اب الختام���ي ل���إلدارة املالية لالتح���اد عن الس���نة املالية 
املنقضي���ة، يق���دم إلى املجل���س الوطني االتحادي خالل األربعة أش���هر 
التالية النتهاء الس���نة املذكورة إلبداء مالحظاته عليه، قبل رفعه إلى 

املجلس األعلى إلقراره، على ضوء تقرير املراجع العام.

الـمادة )136(

تنش���أ إدارة اتحادية مستقلة يرأس���ها مراجع عام يكون تعيينه 
بمرس���وم ، ملراجعة حس���ابات االتحاد واألجهزة والهيئ���ات التابعة له ، 
وكذل���ك ملراجعة أية حس���ابات أخرى ي���وكل إل���ى اإلدارة املذكورة 
مراجعته���ا ، طبق���ًا للقان���ون. وينظ���م القان���ون ه���ذه اإلدارة ويح���دد 
اختصاصاته���ا ، وصالحي���ات العاملني فيه���ا ، والضمان���ات الواجب 
توفيرها لها ولرئيس���ها وملوظفيها، من أجل القيام بوظائفهم على خير 

وجه.
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الباب التا�سع
القوات امل�سلحة وقوات الأمن

الـمادة )137(

كل اعت���داء على أية إم���ارة من اإلمارات األعض���اء يف االتحاد 
يعتبر اعت���داء عليها جميعًا، وعلى كيان االتح���اد ذاته وتتعاون جميع 

القوى االتحادية واملحلية على دفعه، بكافة الوسائل املمكنة.

الـمادة )138( 

يك���ون لالتحاد قوات مس���لحة بري���ة وبحرية وجوي���ة ، موحدة 
التدريب والقيادة ، ويكون تعي���ني القائد العام لهذه القوات ، ورئيس 

األركان العامة ، وإعفاؤهما من منصبيهما بمرسوم اتحادي. 

كما يجوز أن يكون لالتحاد قوات أمن اتحادية. 

ومجلس وزراء االتحاد هو املس���ؤول مباشرة أمام رئيس االتحاد 
واملجلس األعلى لالتحاد عن شؤون هذه القوات جميعًا.

الـمادة )139( 

ينظم القانون الخدمة العسكرية، والتعبئة العامة أو الجزئية، 
وحقوق وواجبات أفراد القوات املسلحة، وقواعد انضباطها، وكذلك 

األنظمة الخاصة بقوات األمن االتحادية.
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الـمادة )140(

يكون إع���الن قيام الح���رب الدفاعية بمرس���وم يصدره رئيس 
االتح���اد بع���د مصادق���ة املجلس األعل���ى عليه. أم���ا الح���رب الهجومية 

فمحرمة عماًل بأحكام املواثيق الدولية.

الـمادة )141(

ينش���أ مجلس أعلى للدفاع برئاس���ة رئيس االتح���اد ويكون من 
بني أعضائه نائ���ب رئيس االتحاد ورئيس مجل���س وزراء االتحاد ووزير 
الخارجية والدفاع واملالي���ة والداخلية والقائد العام ، ورئيس األركان 
العامة ، وذلك إلبداء الرأي واملش�ورة يف كل ما يتعلق بشؤون الدفاع، 
واملحافظ���ة عل���ى س���المة االتحاد وأمن���ه ، وإع���داد الق�وات املس���لحة 

وتجهيزها وتطويرها، وتحديد أماكن إقامتها ومعسكراتها. 

وللمجل���س أن يدع���و لحض���ور جلس���اته م���ن ي���رى دعوتهم من 
املستشارين والخبراء العس���كريني وغيرهم، دون أن يكون لهم رأي 

معدود يف املداوالت. 

وينظم القانون كل ما يتعلق بهذا املجلس.
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الـمادة )142(

يكون للدولة وحدها حق إنشاء القوات املسلحة البرية والبحرية 
والجوية.��1

الـمادة )143(

يحق ألية إمارة من اإلمارات طلب االس���تعانة بالقوات املسلحة ، 
أو بقوات األمن االتحادية للمحافظة على األمن والنظام داخل أراضيها 
إذا م���ا تعرضت للخطر ، ويعرض هذا الطلب فورًا على املجلس األعلى 

لالتحاد، لتقرير ما يراه.��2

ويجوز لرئيس االتحاد ومجلس الوزراء االتحادي مجتمعني، إذا 
لم يكن املجلس األعلى منعقدًا اتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة التي 

ال تحتمل التأخير ودعوة املجلس األعلى لالنعقاد فورًا.

تم تعديل هذه املادة بموجب التعديل الدس���توري رقم )1( لس���نة 1976 وكانت   �1�
امل���ادة قب���ل التعديل تنص عل���ى أن: »يك���ون لإلم���ارات األعضاء حق إنش���اء 
قوات مس���لحة محلية قابلة ومجهزة ألن يضمه���ا الجهاز الدفاعي لإلتحاد عند 

االقتضاء للدفاع ضد أي عدوان خارجي«.

الفقرة الثانية من املادة ألغيت ضمنًا بالتعديل الدستوري رقم )1( لسنة 1976،   �2�
وكان نصه���ا يجري عل���ى النحو التال���ي: »وللمجلس األعلى أن يس���تعني لهذه 
الغاية بالقوات املسلحة املحلية التابعة إلحدى اإلمارات شريطة موافقة اإلمارة 

طالبة االستعانة واإلمارة التابعة لها تلك القوات«.
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الباب العا�شر
الأحكام اخلتامية��1

الـمادة )144(���

إذا رأى املجل���س األعل���ى أن مصالح االتح���اد العلي���ا تتطلب تعديل    .1
هذا الدس���تور، قدم مش���روع تعديل دس���توري إلى املجلس الوطني 

االتحادي.
�.  تكون إجراءات إقرار التعديل الدس���توري مماثلة إلجراءات إقرار 

القانون.

تم حذف كلمة "واملؤقتة" بموجب التعديل الدس���توري رقم )1( لسنة 1996م،   �1�
وكان العنوان السابق كالتالي: »األحكام الختامية واملؤقتة«.

تم تعديل هذه املادة بموجب التعديل الدس���توري رقم )1( لسنة 1996 والذي نص   ���
عل���ى إلغاء صفة "املؤقت" عن الدس���تور، وكانت املادة قب���ل التعديل تنص على 
أن���ه: » 1 - م���ع مراعاة أحكام الفقرات التالية تس���ري أحكام هذا الدس���تور 
خالل فترة انتقالية مدتها )خمس س���نوات ميالدية( تبدأ من تاريخ سريانه وفقًا 
ألح���كام امل���ادة )�15(. � - أ. إذا رأى املجلس األعل���ى أن مصالح االتحاد العليا 
تتطلب تعديل هذا الدس���تور،قدم مشروع تعديل دس���توري إلى املجلس الوطني 
االتح���ادي. ب. تك���ون إجراءات إق���رار التعديل الدس���توري مماثل���ة إلجراءات 
إق���رار القانون.  ج. يش���ترط إلقرار املجل���س الوطني االتحادي مش���روع التعديل 
الدس���توري موافقة ثلثي األصوات لألعضاء الحاضري���ن. د. يوقع رئيس االتحاد 
باس���م املجلس األعلى ونيابة عنه التعديل الدستوري ويصدره. 3 - يتخذ املجلس 
األعلى خالل فترة االنتقال اإلجراءات الالزمة إلعداد مش���روع دستور دائم يحل 
محل هذا الدستور املؤقت. ويعرض مشروع الدستور الدائم على املجلس الوطني 
االتحادي ملناقش���ته قبل إص���داره. 4 -  يدعو املجلس األعل���ى لعقد اجتماع غير 
عادي للمجلس الوطني االتحادي بموعد ال يجاوز )س���تة( أش���هر قبل انتهاء مدة 
س���ريان هذا الدستور املؤقت. ويطرح يف هذا االجتماع مشروع الدستور الدائم، 

وتتبع يف إصداره اإلجراءات املنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه املادة«.
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3.  يشترط إلقرار املجلس الوطني االتحادي مشروع التعديل الدستوري 
موافقة ثلثي األصوات لألعضاء الحاضرين.

يوق���ع رئي���س االتحاد باس���م املجل���س األعل���ى ونيابة عن���ه التعديل   .4
الدستوري ويصدره.

الـمادة )145(

ال يجوز بأي حال تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدس���تور ، 
إال أثن���اء قيام األحكام العرفية ويف الحدود التي يبينها القانون املنظم 

لتلك األحكام.

وال يجوز مع ذل���ك تعطيل انعقاد املجلس الوطني االتحادي يف    
تلك األثناء ، أو املساس بحصانة أعضائه.

الـمادة )146(

يكون إعالن األح���كام العرفية ، بمرس���وم يصدر بمصادقة 
املجلس األعل���ى بناًء على عرض رئيس االتح���اد وموافقة مجلس وزراء 
االتح���اد وذلك يف أح���وال الضرورة التي يحددها القان���ون ، ويبلغ هذا 

املرسوم إلى املجلس الوطني االتحادي يف أول اجتماع له. 

وترف���ع األح���كام العرفية بمرس���وم يصدر بمصادق���ة املجلس 
األعلى كذلك ، متى زالت الضرورة التي استدعت إعالنها.
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الـمادة )147(

ال يخل تطبيق هذا الدس���تور بم���ا ارتبطت به اإلمارات األعضاء 
يف االتح���اد مع الدول والهيئ���ات الدولية من معاهدات أو اتفاقيات ، ما 

لم يجر تعديلها أو إلغاؤها باالتفاق بني األطراف املعنية.

الـمادة )148(

كل ما قررته القوانني واللوائح واملراس���يم واألوامر والقرارات 
املعمول بها عند نفاذ هذا الدس���تور، يف اإلمارات املختلفة األعضاء يف 
االتحاد ووفقًا لألوضاع السائدة فيها يظل ساريًا ما لم يعدل أو يلغ وفقًا 

ملا هو مقرر يف هذا الدستور. 

كم�ا يس���تمر العم���ل بالتدابي���ر واألنظمة الس���ائدة فيها حتى 
تصدر القوانني املعدلة لها وفقًا ألحكامه.

الـمادة )149(

اس���تثناء من أح���كام امل���ادة )121( من ه���ذا الدس���تور ، يجوز 
لإلمارات أن تصدر التشريعات الالزمة لتنظيم الشؤون املبينة يف املادة 

املذكورة ، وذلك دون إخالل بأحكام املادة )1�1( من هذا الدستور.

الـمادة )150(

تعمل الس���لط�ات االتحادية على استصدار القوانني املشار إليها 
يف ه���ذا الدس���تور بالس���رعة ال�الزمة، لك���ي تحل محل التش���ريعات 
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واألوضاع الحالية، وخاصة ما يتعارض منها مع أحكامه.

الـمادة )151(

ألحكام هذا الدستور السيادة على دساتير اإلمارات األعضاء 
يف االتحاد. وللقوان���ني االتحادية التي تصدر وفق���ًا ألحكامه األولوية 

على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات اإلمارات. 

ويف حالة التعارض، يبطل من التش���ريع األدن���ى ما يتعارض مع 
التش���ريع األعلى ، وبالقدر الذي يزيل ذل���ك التعارض، وعند الخالف 

يعرض األمر على املحكمة االتحادية العليا للبت فيه.

الـمادة )152(

يعمل به���ذا الدس���تور اعتبارًا م���ن التاريخ الذي يح���دد بإعالن 
يصدره الحكام املوقعون على هذا الدستور. 

وق���ع يف دب���ي يف ه���ذا اليوم الثامن عش���ر من ش���هر يوليو س���نة 
1971م.

املوافق لهذا اليوم الخامس والعشرين من شهر جماد األول سنة 
1391ه�.
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توقيــــــــعتوقيــــــــع
راشد بن سعيد املكتومزايد بن سلطان آل نهيان

حاكم إمارة دبيحاكم إم�ارة أبوظيب

توقيــــــــعتوقيــــــــع
حميد بن راشد النعيميخالد بن محمد القاسمي

عن/ حاكم إمارة عجمانحاكم إمارة الشارقة

توقيــــــــعتوقيــــــــع
محمد بن حمد الشرقيراشد بن أحمد املعال

حاكم إمارة الفجيرةعن/ حاكم إمارة أم القيوين
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اإعــــــــــالن
ب�ساأن حتديد تاريخ العمل باأحكام

الد�ستور املوؤقت لالإمارات العربية املتحدة

نحن حكام اإمارات اأبوظبي ودبي وال�سارقة وعجمان واأم القيوين والفجرية،

بع���د اإلط���الع على امل���ادة )1�2( من الدس���تور املؤق���ت لإلمارات 
العربية املتحدة الذي وقعناه يف دبي يف الخامس والعشرين من شهر جماد 

أول سنة 1391ه� املوافق لليوم الثامن عشر من شهر يوليو سنة 1971م.

نعلن ما يلي:

يعمل بأحكام الدس���تور املؤقت لإلمارات املتحدة املش���ار إليه 
أعاله اعتبارًا من تاريخ صدور هذا اإلعالن.

صدر يف دبي يف هذا اليوم الخميس الخامس عشر من شهر شوال 
سنة 1391ه� املوافق لهذا اليوم الثاني من شهر ديسمبر سنة 1971م.

حاكـــــــم
 اإمـــــــارة اأبوظبي

حاكـــــــم
 اإمـــــــارة دبـــــــي

حاكـــــــم 
اإمـــــــارة ال�سارقة

حاكم 
اإمارة عجمــان

عن/ حاكم 
اإمارة اأم القيوين

حاكم 
اإمارة الفجرية
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الفهر�س
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فهر�س املحتويات

�تقديم

7مقدمة

9د�ستـــــــــور دولة الإمارات العربية املتحدة

13الباب األول: االتحاد ومقوماته وأهدافه األساسية

الب���اب الثاني: الدعامات االجتماعية واالقتصادية األساس���ية 
لالتحاد

17

21الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة

26الباب الرابع: السلطات االتحادية

26الفصل األول: املجلس األعلى لالتحاد

28الفصل الثاني: رئيس االتحاد ونائبه

31الفصل الثالث: مجلس وزراء االتحاد

38الفصل الرابع: املجلس الوطني االتحادي

38الفرع األول: أحكام عامة

41الفرع الثاني: نظام العمل يف املجلس

�4الفرع الثالث: اختصاصات املجلس

47الفصل الخامس: القضاء يف االتحاد واإلمارات

الباب الخامس: التش���ريعات واملراس���يم االتحادي���ة والجهات 
املختصة بها

�4
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�4الفصل األول: القوانني االتحادية

�6الفصل الثاني: املراسيم بقوانني

�6الفصل الثالث: املراسيم العادية

�8الباب السادس: اإلمارات

الب���اب الس���ابع: توزيع االختصاص���ات التش���ريعية والتنفيذية 
والدولي�����ة بي�������ن االتح�������اد واإلم��������ارات

60

64الباب الثامن: الشؤون املالية لالتحاد

68الباب التاسع: القوات املسلحة وقوات األمن

71الباب العاشر: األحكام الختامية

اإعــــــــــــالن  ب�ســاأن حتديد تاريخ العمل باأحــكام الد�ستور املوؤقت 
لالإمارات العربية املتحدة

76


