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 محكمة التركات

 مقدمة:

فى إطار ســعى حكومة دبي إلى تحقیق العدالة الناجزة، أنشــئت محاكم دبي مؤخراً محكمة خاصــة تســمي 
الصـادر من المجلس القضـائي بدبي    2022لسـنة    6"المحكمة الخاصـة بالتركات" وذلك بموجب قرار رقم 

ــمیة إعتباراً من ، على أن تبدأ محكمة التركات 2022ابریل    15بتاریخ   ــورة رسـ ــبتمبر    1أعمالھا بصـ سـ
2022. 

ـدر والتى   C3 ویأتى ذلك إسـتكماال لمبادرة محكمة  تختصـر درجات التقاضـي الثالث في دائرة واحدة تص
 أحكاماً قطعیة قابلة للتنفیذ الفوري بإجراءات مستحدثة ومبسطة تختصر زمن الدعوى.

 :بالتركات  الخاصة  المحكمة

ـاتھا،  وفیما یلي ســوف   ـاصـ ـة بالتركات، أھدافھا، إختصـ نتناول بقدر من التفصــیل ماھیة المحكمة الخاصـ
 .تشكیلھا، أحكامھا

 المحكمة الخاصة بالتركات  ماھیة -1
ــى  ـاة أحدھما قاض ــكیلھا المتمیز حیث تتكون من ثالث قضـ ـة بالتركات بتش تتمیز المحكمة الخاصـ

 إبتدائي واآلخر قاضى استئنافي ویرأس الدائرة قاضى تمییز،  
 

 إختصاص المحكمة الخاصة بالتركات -2
ھذا و  بالتركات,   منازعة متعلقة  ینعقد اإلختصــاص الحصــرى للمحكمة الخاصــة بالتركات فى أى

قائمة الجرد أو تصــفیة التركة أو قســمة أموالھا بین الورثة، وتشــمل أي دعوى مدنیة أو یتضــمن,  
ـة  عقاریة أو تجاریة ناشـئة عن التركة بین الورثة أو بین الورثة والغیر، وكذلك أي طلبات عارض

ناشــئة عن متعلقة بإخراج أو إدخال وارث أو بالوصــایا أو بالتســویة بین الورثة في الھبات، تكون  
ة بشــرط أال تقل قیمتھا عن نصــاب الطعن بالتمییز ( التركة أو مرتبطة بھا ارتباطا ال یقبل التجزئ

درھم) ویسـتثنى من ذلك دعاوى التركات التي یتم إناطة اإلختصـاص بالنظر والفصـل    500.000
 یة.وفي ما عدا ذلك ینعقد اإلختصاص لمحكمة األحوال الشخصفیھا إلى لجان قضائیة خاصة  

 أھداف المحكمة الخاصة بالتركات -3
 :اآلتيعلى   الخاصة للمحكمة  الرئیسیة  األھدافو من المقرر أن تتضمن  

ــبب   )أ ـأ بسـ الحفاظ على الروابط االجتماعیة والعائلیة، وحمایتھا من الخصـــومات التي قد تنشــ
 .التركات

قضائیة    واحدة أمام جھةجمع الدعاوى والطلبات المرتبطة بالتركة أو الناشئة عنھا في دعوى   ) ب 
 .عن توزیعھا على أكثر من جھة قضائیة نتیجة تطبیق االختصاص واحدة عوضاً 

 .إجراءات التقاضي لتكون على درجة واحدة  و تسھیل  اختصار ) ت 
 .سرعة الفصل في دعاوى التركات دون اإلخالل بمتطلبات العدالة الناجزة ) ث 
على الفصـــل فیھا، وفیما   التركات، یكون قادراً إنشـــاء قضـــاء نوعي متخصـــص في دعاوى  )ج

 . یتفرع عنھا من دعاوى وطلبات
 .بسط المرونة اإلجرائیة في دعاوى التركات، والتي تتطلب حلوال قضائیة مبتكرة )ح

 
 أحكام المحكمة الخاصة بالتركات -4

 العادیة فیما یلي:مختلفة عن أحكام المحكمة   بطبیعةأحكام المحكمة الخاصة بالتركات    تتمیز
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إال عن طریق التمــاس إعــادة النظر و فق األحوال المقررة (قطعیــة وغیر قــابلــة للطعن  أحكــام   •
 ).قانونا

الرجوع عن الحكم الصادر منھا وفق الضوابط و اإلجراءات المنصوص علیھا   للمحكمة الحق في •
 .قانونا

 .التظلمتنفذ دون حاجھ لإلعالن والیقبل بشأنھا اإلشكال أو  •
ـدار األمر بوقف تنفیذھا بقرار من المحكمة في حالة تقدیم التماس إعادة نظر   • و طلب  أیجوز إصـــ

 إذا رأت المحكمة جدیة اإللتماس أو طلب الرجوع عن الحكم. الرجوع عن الحكم
 

 ختاما:
 

تركة   حولنظراً للطبیعة الخاصــــة بدعاوى التركات كونھا تنشــــأ بین أطراف األســــرة الواحدة في نزاع  
والتى تعد من أھم أـسباب  -مورثھم، فقد ـسعى المـشرع على الحفاظ على الروابط األـسرة إلى أقصـي درجة 

ـدور ھذا التشـریع ـلح بین أطراف النزاع وذلك قبل    -ص وذلك عن طریق تقدیم محاوالت عدیدة وجدیة للص
ـا اللجوء للمحكمة  ـاطة في مرحلة وذلك بتوفیر خدمات حلول النزاعات البدیلة كالتوفیق والمصـ لحة والوسـ
 .تحضیر الدعوى

أطراف النزاع یحظون بالرأي القانوني قبل نظر الدعوى أمام المحكمة من قبل قاضي  عن ذلك, فإن فضال
ودعما إرشـادیا یوفر علیھم یتمثل دوره في تقدیم عروض التـسویة و الصـلح و تقدیم الحلول  التحضـیر الذي 

 .الحلول البدیلة بعد كشف طبیعة النزاع بینھمعناء التقاضي وتكبد الرسوم والرضا ب
تدعم ھذه اإلجراءات الجدیدة كل ھذا ، حیث یعتبر ھذا أحد أھم الضــمانات لســیر العدالة بشــكل صــحیح ، 

یقوم علیھ نھج حكومة دبي فیما یتعلق بالتقاضي في  وھو األساس الذي الناجزةعدالة  الوبالتالي فھي تحقیق  
 اإلمارة.

 
 

أو البرید اإللكترونى   043091000لمزید من المعلومات واإلستشارات، یرجى التواصل معنا على ھاتف  
s.zineldin@taylorwessing.com    ، 
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