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دستور دولة اإلمارات العربية
المتحدة

نحن حكــــام إمـــارات أبو ظبي ودبي والشـارقة
وعجمان وأم القيوين والفجيرة
نظرًا ألن إرادتنا وإرادة شعب إماراتنا قد تالقت
على قيام اتحاد بين هذه اإلمارات ،من أجل
توفير حيــاة أفضل ،واستقرار أمكن ،ومكــانة
جميعا.
دولية أرفع لها ولشعبها
ً
ً
ورغبة في إنشاء روابط أوثق بين اإلمارات العربية
في صورة دولة اتحـــادية مستقلة ذات سيادة،
قادرة على الحفاظ على كيانها وكيان أعضائها،
متعاونة مع الدول العربية الشقيقة ،ومع كافة
الدول األخرى الصديقــة األعضـاء في منظمة
األمم المتحدة ،وفي األســرة الدوليـة عمومــًا،
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على أساس االحترام المتبادل ،وتبادل المصالح
والمنافع.
ً
ورغبة كذلك في إرساء قواعد الحكم االتحادي
خالل السنوات المقبلة على أسس سليمة،
تتمشى مع واقع اإلمــــارات وإمكـــانياتها في
الوقت الحاضر ،وتطلق يد االتحاد بما يمكنه
من تحقيق أهـــدافه ،وتصون الكيــــان الذاتي
ألعضائه بما ال يتعــــارض وتلك األهــــداف ،وتعد
شعب االتحاد في الوقت ذاته للحياة الدستورية
قدما نحو حكم
الحرة الكريمة ،مع السير به
ً
ديمقراطي نيابي متكامل األركــان ،في مجتمع
عربي إسالمي متحرر من الخوف والقلق.
ولما كان تحقيق ذلك من أعز رغباتنا ،ومن
حرصا على النهوض
أعظم ما تتجه إليه عزائمنا،
ً
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ببالدنـــا وشعبها إلى المنــزلة التي تؤهلهمــــا
لتبوء المكـــان الالئق بهما بين الدول المتحضرة
وأممها.
ومن أجل ذلك كله نعلن أمام الخــالق العلي
القدير ،وأمـــام الناس أجمعين ،موافقتنا على
هذا الدستور المذيل بتوقيعاتنا.
واهلل ولي التوفيق ،وهو نعم المولى ونعم
النصير.
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الباب األول
االتحاد و مقوماته و أهدافه
األساسية
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المادة  :1اإلمــــارات العربية المتحــــدة دولة
اتحــادية مستقلة ذات سيادة ،ويشار إليها فيما
بعد في هذا الدستور باالتحاد .ويتألف االتحاد
من اإلمارات التالية :أبو ظبي  -دبي – الشارقة-
رأس الخيمة  -عجمان  -أم القيوين  -الفجيرة .
ويجوز ألي قطر عربي مستقل أن ينضم إلى
االتحاد ،متى وافق المجلس األعلى لالتحاد على
ذلك بإجماع اآلراء.
وعند قبول انضمام عضو جديد إلى االتحاد،
يحدد المجلس األعلى لالتحـــاد عـــدد المقاعد
التي تخصص لهذا العضو في المجلس الوطني
ً
زيادة على العدد المنصوص عليه في
االتحادي
المادة ( )68من هذا الدستور.
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المادة  :2يمارس االتحاد في الشؤون الموكولة
إليه بمقتضى أحكام هذا الدستور السيادة على
جميع األراضي والمياه اإلقليمية الواقعة داخل
الحدود الدولية لإلمارات األعضاء.

المادة  :5يكون لالتحاد علمه وشعاره ونشيده
الوطني ،ويحـــدد القــــانون العـلـــم والشعـــــار
وتحتفظ كل إمــارة بعلمها الخاص الستخدامه
داخل إقليمها.

المادة  :3تمارس اإلمارات األعضاء السيادة على
أراضيها ومياهها اإلقليمية في جميع الشؤون
التي ال يختص بها االتحاد بمقتضى هذا الدستور.

المادة  :6االتحــاد جزء من الوطن العربي الكبير،
وتربطه به روابــط الدين واللغة والتاريخ والمصير
المشترك.
وشعب االتحاد شعب واحد ،وهو جزء من األمة
العربية.

المادة  :4ال يجوز لالتحاد أن يتنازل عن سيادته ،أو
أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياهه.
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المادة  :7اإلســالم هو الدين الرسمي لالتحــاد،
والشريعة اإلســـالمية مصــدر رئيسي للتشـــريع
فيه ،ولغة االتحــاد الرسمية هي اللغة العربية.
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المادة  :8يكـــون لمواطني االتحـــاد جنسية
واحـــدة يحددها القانون ،ويتمتعون في الخارج
ً
وفقا لألصول الدولية
بحماية حكومة االتحاد
المرعية.
وال يجوز إسقـــاط الجنســية عن المواطـــن ،أو
سحبها منه ،إال في الحــــاالت االستثنـــائية التي
ينص عليهــا القانون.
المادة  :9تكون مدينة أبوظبي عاصمة لالتحـاد.

9

المادة  :10أهداف االتحــاد هي الحفاظ على
استقاللـــه وسيـــادته وعلى أمنــه واستقــراره،
ودفع كل عدوان على كيانه أو كيان اإلمارات
األعضــاء فيه ،وحمــاية حقوق وحريــات شعب
االتحـاد وتحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراته
لصالحها المشترك من أجل هذه األغراض ،ومن
أجل ازدهــارهـا وتقدمهـــا في كـافة المجاالت
وتوفير الحيــــاة األفضــل لجميـــع المواطنــين
مع احتـرام كل إمـــارة عضو الستقــالل وسيادة
اإلمارات األخرى في شؤونها الداخلية في نطاق
هذا الدستور.
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المادة :11
 .1تشكل إمــارات االتحــاد وحـدة اقتصـادية
وجمركــية وتنــظــم القـــوانين االتحــــادية
المراحــل التدريجــية المنـاسبة لتحقيق تلك
الوحدة.
 .2حرية انتقــال رؤوس األموال ومـرور جميع
البضــائع بين إمـــارات االتــحاد مكفـــولة وال
يجوز تقييدها إال بقانون اتحادي.
 .3تلغى جميع الضــرائب والرســوم والعــوائد
والمكوس المفروضة على انتقــال البضــائع
من إمارة إلى أخرى من اإلمارات األعضاء.
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المادة  :12تستهدف سياسة االتحــاد الخارجية
نصرة القضايا والمصـــالح العـــربية واإلســالمية
وتوثـيق أواصـر الصــداقة والتعـــاون مع جــميع
الدول والشــعوب ،على أســاس مبـــادئ ميثـــاق
األمم المتحدة ،واألخالق المثلى الدولية.

12

الباب الثاني
الدعامات االجتماعية
واالقتصادية األساسية لالتحاد

المادة  :13يتعــاون االتحاد واإلمارات األعضاء
فيه ،كل في حدود اختصاصاته وإمكانياته ،في
تنفيذ أحكام هذا الباب.
المادة  :14المســاواة ،والعـدالة االجتـمــاعية،
وتوفـيـر األمــن والطمــأنـيـنة ،وتكــافؤ الفــرص
لجمــيـع المواطــنـين ،من دعــامـات المجـتمع،
والتعـاضد والتراحم صلة وثقى بينهم.
المادة  :15األسـرة أســاس المجـتمع ،قوامها
الدين واألخـالق وحـب الوطن ،ويكـفل القــانون
كيــانها ،ويصونها ويحميها من االنحراف.
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المادة  :16يشمـل المجتمع برعايته الطفولة
واألمـــومــة ويحــمــي القـــصــر وغيرهـــم مـن
األشخــاص العـاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب
من األسبــاب كالمرض أو العجــز أو الشيخـوخة
أو البطــالة اإلجـبـارية ،ويتولى مســاعدتهم
وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع.
وتنظم قوانين المســاعدات العــامة والتأمينات
االجتماعية هذه األمور.
المادة  :17التعليـم عـــامل أســـاسي لتقدم
المجـتمع .وهو إلــزامي في مرحــلته االبتــدائية
ومجــاني في كل مراحــله داخل االتحاد .ويضع
القانون الخطط الالزمة لنشر التعليم وتعميمه
بدرجاته المختلفة ،والقضاء على األمية.
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المادة  :18يجــوز لألفــراد والهيـئــات إنشــاء
ً
وفـقــا ألحكــام القــانون،
المـدارس الخـــاصـة
على أن تخضع لــرقـــابة السلــطــات العـــامـــة
المختـصة وتوجيهاتها.
المادة  :19يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية
الصحية ،ووســائل الوقاية والعـــالج من األمراض
واألوبئة .ويشــجـع على إنشـــاء المستشفـيـــات
والمستوصفات ودور العالج العامة والخاصة.
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المادة  :20يقــدر المجــتمع العمــل كركن
أســاسـي من أركـان تقدمه ،ويعمل على توفيره
للمواطنين وتأهيلهم له ،ويهيئ الظــروف
المالئمة لذلك بما يضـعه من تشريعــات تصـون
حقوق العمــال ومصــالح أربـــاب العمل ،على
ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة.
المادة  :21الملكية الخــاصة مصــونة ،ويبين
القــانـون القيود التي ترد عليها ،وال ينزع من أحد
ملكه إال في األحــوال التي تستلزمها المنفعة
العـــامة وفقــًا ألحــكام القــانون ،وفي مقــابل
تعـويض عادل.
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المادة  :22لألموال العــامة حــرمة ،وحمـــايتها
واجبة على كل مواطــن .ويبين القــانون األحوال
التي يعاقب فيها على مخالفة هذا الواجب.
المادة  :23تعتبر الثـروات والمـــوارد الطبيـعية
ً
ً
ً
عـــامة لتـلك
ملــكية
مملــوكــة
في كل إمــارة
اإلمارة ،ويقوم المجتمع على حفظها وحسن
استغاللها لصالح االقتصاد الوطني.
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المادة  :24االقتصـاد الوطني أساسه العدالة
االجتمـــاعية وقـــوامــه التعــــاون الصـــادق بين
النشاط العام والنشاط الخـاص ،وهدفه تحقيق
التنمية االقتصادية وزيادة اإلنتاج ورفع مستوى
المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود
القانون.
ويشجع االتحاد التعاون واالدخار.

19

20

الباب الثالث
الحريات والحقوق و الواجبات
العامة

المادة  :25جميع األفراد لدى القانون سواء،
وال تمييز بين مواطني االتحــاد بسبب األصـل أو
الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز االجتماعي.
المادة  :26الحرية الشخصية مكفولة لجميع
المواطنين .وال يجوز القبض على أحد أو تفتيشه
أو حجزه إال وفق أحكام القانون.
وال يعرَّ ض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة
الحاطة بالكرامة.
المادة  :27يحدد القانون الجرائم والعقوبات.
وال عقوبــة على مــا تـم من فعــل أو تـــرك قبل
صدور القانون الذي ينص عليها.
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المادة  :31حرية المراسالت البريدية والبرقية
وغيرها من وســائل االتصــال وسريتـها مكفولة
ً
وفقا للقانون.

المادة  :28العقوبة شخصية ،والمتهم بريء
حتى تثبت إدانته في محــاكمة قانونية وعادلة،
وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة
للدفاع عنه أثناء المحاكمة.
ويبين القانون األحوال التي يتعين فيها حضور
محام عن المتهم.
ٍ
وإيذاء المتهم جسمانيًا أو معنويًا محظور.

ً
طبقا
المادة  :32حرية القيام بشعائر الدين
للعــادات المرعـيـة مصــونـة ،على أال يخــل ذلك
بالنظام العام ،أو ينافي اآلداب العامة.

المادة  :29حـريـة الـتـنـقـل واإلقــامة مكـفــولة
للمواطنين في حدود القانون.

المادة  :33حرية االجتماع ،وتكوين الجمعيات،
مكفولة في حدود القانون.

المادة  :30حــريـة الرأي والتعــبـيـر عـنـه بالـقول
والكتـــابة ،وســائر وســـائل التعبير مكفولة في
حدود القانون.
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المادة  :34كل مواطن حر في اختيار عمله أو
مهنته أو حرفته في حدود القانون ،وبمراعاة
التشريعــات المنظــمة لبـعــض هـــذه المــهــن
والحرف.
وال يجوز فـرض عمل إجباري على أحد إال في
األحــوال االستثنــائية التي ينــص عليهــا القانون،
وبشرط التعويض عنه.
ال يجوز استعباد أي إنسان.
المادة  :35باب الوظائف العامة مفتوح لجميع
المواطنين ،على أساس المساواة بينهم في
ً
ووفقا ألحكـام القانون .والوظائف
الظروف،
العــامة خـدمـة وطنيــة تنــاط بالقائمين بها.
ويستهـدف الموظف العـــام في أداء واجبـــات
وظيفته المصلحة العامة وحدها.
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المادة  :36للمســاكن حرمة فال يجوز دخولها
بغير إذن أهلها إال وفق أحكــام القــانون وفي
األحوال المحــددة فيه.
المادة  :37ال يجــوز إبعـاد المواطنين ،أو نفيهم
من االتحاد.
المادة  :38تسـليم المـواطــنين ،والالجــئين
السياسيين ،محظور.
المادة  :39المصادرة العامة لألموال محظورة،
بناء على
وال تكون عقوبـة المصـادرة الخاصة إال ً
حكم قضائي ،وفي األحوال المنصوص عليها
في القانون.
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المادة  :40يتمتع األجانب في االتحاد بالحقوق
والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية،
أو في المعــاهـــدات واالتفاقـيــات التي يـكون
ً
طرفا فيها وعليهم الواجبات المقابلة
االتحـــاد
لها.
المادة  :41لكل إنســـان أن يتقدم بالشكوى
إلى الجهات المختصـة بمــا في ذلـــك
الجهــــات القضـــائـــية من امتهـــان الحـــقـــوق
والحــــريات المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة  :43الدفـــاع عن االتحاد فرض مقدس
على كل مواطــن ،وأداء الخــدمة العســكــرية
شرف للمواطنين ينظمه القانون.
المادة  :44احترام الدستور والقوانين واألوامر
ً
تنفــيذا لها
الصادرة من السلطـــات العــامة
ومراعاة النظــام العــام واحتـرام اآلداب العامة،
واجب على جميع سكان االتحاد.

المادة  :42أداء الضرائب والتكـــاليف العـــامة
المقررة قانو ًنا ،واجب على كل مواطن.
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الباب الرابع
السلطات االتحادية
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المادة  :45تتكون السلطات االتحادية من:
 .1المجلس األعلى لالتحاد.
 .2رئيس االتحاد ونائبه.
 .3مجلس وزراء االتحاد.
 .4المجلس الوطني االتحادي.
 .5القضاء االتحادي.
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الفصل األول :المجلس األعلى لالتحاد
المادة  :46المجلس األعلى لالتحاد هو السلطة
العليا فيه .ويشكل من حكـــام جميع اإلمـارات
المكونة لالتحــاد ،أو من يقـوم مقــامهم في
إماراتهم ،في حال غيابهم ،أو تعذر حضورهم.
ولكل إمارة صوت واحد في مداوالت المجلس.
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يتولى المجلس األعلى لالتحاد

المادة :47
األمور التالية:
 .1رسم السياسة العامة في جميع المسائل
الموكولة لالتحاد بمقتضى هذا الدستور
والنظر في كل مـــا من شـــأنه أن يحـــقــق
أهداف االتحاد والمصالح المشتركة لإلمارات
األعضاء.
 .2التصديق على القوانين االتحادية المختلفة
قبل إصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية
العامة السنوية لالتحاد والحساب الختامي.
 .3التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور
خـاضعــة بمقتضى أحكـــام هــذا الدســتور
لتصديق أو موافقة المجلس األعلى ،وذلك
قبل إصدار هذه المراسيم من رئيس االتحاد
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 .4التصديق على المعاهدات واالتفاقيات
الدولية ،ويتم هذا التصديق بمرسوم.
 .5الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء
االتحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه
بناء على اقتراح رئيس االتحاد.
ً
 .6الموافقــة على تعــيين رئيـس وقضــاة
المحــكـمة االتحـــاديــــة العـلـيـــــا وقـبـــول
استقاالتهـم وفصلهم في األحــوال التي
ينص عليها هــذا الدســتور ،ويتم كـــل ذلك
بمراسيم.
 .7الرقابة العليا على شؤون االتحاد بوجه عام.
 .8أية اختصاصــــات أخرى منصوص عليهــا في
هذا الدستور ،أو في القوانين االتحادية.
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المادة :48
 .1يضع المجلس األعلى الئــــحته الداخلية
متضمنة نظـــام سير العمل فيه ،وطريقة
التصويــت على قراراته ،ومــداوالت المجلس
سرية.
ً
ً
عــامة له تزود
أمــانة
 .2ينشئ المجلس األعلى
كــاف من الموظفين لمعــاونته على
بعدد
ٍ
أداء أعماله.
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المادة  :49تصدر قرارات المجلس األعلى في
المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء من
أعضــائه على أن تشمل هذه األغلبية صوتي
إمــارتي أبو ظبي ودبي .وتلــتزم األقــلية برأي
األغلبية المــذكورة.
أما قرارات المجــلس في المســائل اإلجــرائية
فتصدر بأغلبية األصوات .وتحدد الالئحة الداخلية
للمجلس هذه المسائل.

الفصل الثاني :رئيس االتحاد ونائبه
المادة  :51ينتخب المجلس األعلى لالتحاد ،من
رئيسا لالتحـــاد ونائبًـا لرئيس االتحاد.
بين أعضائه،
ً
ويمارس نائب رئيس االتحــاد جميع اختصاصات
سبب من األسباب.
الرئيس عند غيابه ألي
ٍ

المادة  :50يعقد المجلس األعلى اجتماعاته
في عــاصـمـة االتحــاد ،ويجــوز أن ينعقد في أي
ً
مسبقا.
مكان آخر يتم االتفاق عليه
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المادة  :52مدة الرئيس ونائبه خمس سنوات
ميالدية .ويجوز إعادة انتخابهما لــذات المنصب.
ويؤدي كل منهــما عند تولـــيه أعبـــاء منـصـــبه
اليمين التالية أمام المجلس األعلى:
مخلصا لإلمارات
« أقسم باهلل العظيم أن أكون
ً
العربية المتحدة وأن أحترم دستورها وقوانينها
وأن أرعى مصـــــالح شـعـب االتحـــاد ،وأن أؤدي
واجبي بأمـانة وإخالص وأحــافظ على استقـالل
االتحـــاد وســـالمة أراضيه»
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المادة  :53عند خلو منصب الرئيس أو نائبه
بالوفاة أو االستقالة أو انتهاء حكم أي منهما
في إمارته لسبب من األسباب ،يدعى المجلس
األعلى خالل شهر من ذلك التاريخ لالجتماع،
النتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة
المنصـــوص علـيــهـا في المـــادة ( )52من هذا
الدستور ،وعند خـــلو منـصبي رئيــس المجــلس
معا ،يجتمع المجلس فورًا بدعوة
األعلى ونائبه ً
أي من أعضائه أو من رئيس مجلس وزراء االتحاد،
النتخـــاب رئيس ونـــائب رئيس جــديدين لملء
المنصبين الشاغرين.
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المادة  :54يباشر رئيس االتحاد االختصاصات
التالية:
 .1يرأس المجلس األعلى ،ويدير مناقشاته.
 .2يدعو المجلس األعلى لالجتماع ،ويفض
اجتماعاتــه ،وفقــًا للقــواعد اإلجــرائية التي
يقررها المجلس في الئحته الداخلية ،ويجب
دعوة المجلس لالجتمــاع متى طلب ذلك
أحد أعضائه.
 .3يدعو الجتمــاع مشترك بين المجلس األعلى
ومجلس وزراء االتحاد كلما اقتضت الضرورة
ذلك.
 .4يوقـــع القـــوانـــين والمراســـيم والقـــرارات
االتحـــادية التي يصدق عليـــهــــا المجـــلس
األعلى ،ويصدرها.
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 .5يعين رئيس مجلس وزراء االتحاد ويقبل
استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة
المجلس األعلى .كمـا يعـين نـــواب رئيس
مجلـــس وزراء االتحــــــاد والوزراء ويقـــبـــل
بناء
استقاالتهم ويعفيهم من مناصبهم ً
على اقتراح رئيس مجلس وزراء االتحاد.
 .6يعين الممثلين الدبلوماسيين لالتحاد لدى
الدول األجنبية وغيرهم من كبار الموظفين
االتحاديين المدنيين والعسكريين (باستثناء
رئيس وقضاة المحكمة االتحـــادية العليا)
بناء على
ويقبل استقاالتــهم ويعــزلهم
ً
موافقة مجلس وزراء االتحــاد ،ويتم هذا
التعيين أو قبول االستقالة أو العزل بمراسيم
ً
وطبقا للقوانين االتحادية.
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 .7يوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين
لالتحاد لدى الدول والهيئات األجنبية ويقبل
اعتمـاد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين
للدول األجنبية لدى االتحــاد ويتلقى أوراق
اعتمادهم ،كما يوقع وثائق تعيين وبراءات
اعتماد الممثلين.
 .8يشــرف علـى تنــفــيذ القوانيــن والمــراسيم
والقرارات االتحــادية بواسطــة مجـلس وزراء
االتحاد والوزراء المختصين.
 .9يمـثـل االتحـــاد في الداخــل وتجــــاه الدول
األخرى ،وفي جميع العالقات الدولية.
 .10يمـــارس حق العــفو أو تخــفيف العــقوبة
ً
وفقا ألحكام
ويصادق على أحكام اإلعدام،
الدستور والقوانين االتحادية.
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 .11يمنـــح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية
ً
وفقـــا للقوانين الخــــاصة بهـــذه
والمدنية،
األوسمة واألنواط.
 .12أية اختصاصـات أخرى يخوله إياها المجلس
األعلى أو تخول له بمقتضى أحكـــام هذا
الدستور أو القوانين االتحادية.
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الفصل الثالث :مجلس وزراء االتحاد
المادة  :55يتكون مجلس الوزراء االتحادي من
رئيس مجلس الوزراء ونوابه وعدد من الوزراء.
المادة  :56يكون اختيار الوزراء من بين مواطني
االتحاد المشهود لهم بالكفاءة والخبرة.
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المادة  :57يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه
والوزراء  ،قبـل مبــاشرة أعبــاء منــاصبهم أمــام
رئيس االتحاد اليمين التالية:
« أقسم باهلل العظــيم أن أكــون مخــلصــًا
لإلمــارات العربية المتــحدة وأن أحتـرم دســـتور
االتحـــــاد وقوانينه ،وأن أؤدي واجبـــاتي باألمــانة
ً
ً
كاملة،
رعــاية
وأن أرعى مصــالح شعب االتحــاد
وأن أحافــظ محــافظة تـامة على كيــان االتحاد
وسالمة أراضيه».
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المادة  :58يحدد القانون اختصاصات الوزارات
وصالحيــات كل وزير .ويشمل أول مجــلس وزراء
اتحادي الوزارات التالية:
 .1الخارجية.
 .2الداخلية.
 .3الدفاع.
 .4المالية واالقتصاد والصناعة.
 .5العدل.
 .6التربية والتعليم.
 .7الصحة العامة.
 .8األشغال العامة والزراعة.
 .9المواصالت والبريد والبرق والهاتف.
 .10العمل والشؤون االجتماعية.
 .11اإلعالم.
 .12التخطيط.
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المادة  :59يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة
جلسات المجلس ،ويدعوه لالنعقاد ويدير
مناقشاته ويتــابـع نشـــاط الوزراء ،ويشرف على
تنسيــق العمل بيـــن الوزارات المختـــلفة ،وفي
كافة األجهزة التنفيذية لالتحاد.
ويمارس أحد نواب رئيس الوزراء ،جميع سلطات
الرئيس عند غيابه ألي سبب من األسباب بتكليف
من رئيس االتحاد بناء على توصية رئيس مجلس
الوزراء .
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المادة  :60يتولى مجلس الوزراء ،بوصفه
الهيئة التنفيذية لالتحاد وتحت الرقابة العليا
لرئيس االتحـــاد وللمجلــس األعلى ،تصريـــف
جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص
بها االتحــاد بموجب هــذا الدستور والقوانين
االتحادية.
ويمـــارس مــجــــلــس الوزراء بوجـــه خـــاص،
االختصــاصات التالية:
 .1متابعة تنفيذ السيـــاسة العــامة لحكــومة
االتحاد في الداخل والخارج.
 .2اقتــراح مشروعــــــات القوانــين االتحــاديــة
وإحالتهــــا إلى المجلس الوطني االتحــــادي
قبل رفعها إلى رئيس االتحاد لعرضها على
المجلس األعلى للتصديق عليها.
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 .3إعــداد مشـروع الميزانيــة السنوية العـــامة
لالتحاد ،والحساب الختامي.
 .4إعــداد مشروعــــات المراسـيـم والقـــرارات
المختــلفة.
 .5وضع اللوائــح الالزمـــة لتنفـيـــذ القوانــيــن
االتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها
أو إعفاء من تنفيذها ،وكذلك لوائح الضبط،
واللوائح الخاصة بترتيب اإلدارات والمصالح
العامة ،في حـــدود أحكــام هــذا الدستور
والقوانين االتحادية .ويجوز بنص خاص في
القانون ،أو لمجلس الوزراء ،تكليف الوزير
االتحادي المختص أو أية جهـة إدارية أخرى،
في إصدار بعض هذه اللوائح.
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 .6اإلشــراف على تنفيــذ القوانيــن والمراسيم
واللوائح والقرارات االتحــادية بواسطة كـافة
الجهات المعنية في االتحاد أو اإلمارات.
 .7اإلشــراف على تنفيـذ أحكـــام المحــاكم
االتحادية ،والمعـاهدات واالتفاقيات الدولية
التي يبرمها االتحاد.
ً
وفقـا
 .8تعيـين وعــزل الموظفين االتحــاديين
ألحكام القانون ،ممن ال يتطلب تعيينهم أو
عزلهم إصدار مراسيم بذلك.
 .9مراقـبــة سـيـر اإلدارات والمصــالــح العــامــة
االتحـــادية ،ومسـلـك وانـضـبـــاط موظــفي
عموما.
االتحاد
ً
 .10أية اختصاصات أخرى يخوله إياها القانون ،أو
المجلس األعلى ،في حدود هذا الدستور.
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المادة  :61مداوالت مجلس الوزراء سرية وتصدر
قراراتــه بأغلبــية جميــع أعضــائه وعند تســاوي
األصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وتلتزم األقلية برأي األغلبية.
المادة  :62ال يجوز لرئيس مجــلس الوزراء أو
لنوابــه أو ألي وزير اتحادي ،أثناء توليه منصبه ،أن
يزاول أي عمل مهني أو تجــاري أو مــالي ،أو أن
يدخل في معاملة تجارية مع حكومة االتحاد
أو حكومات اإلمارات ،أو أن يجمع إلى منصبه
أكثر من منـصب رسمي واحــد في حكـــومة
إحدى اإلمارات.
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المادة  :63على أعضــــاء مجــلـــس الوزراء أن
يستهدفــوا بسلوكهم مصــالح االتحــاد وإعالء
كلمة الصالح العام وإنكار المصالح الذاتية إنكارًا
كليًا وأال يستغلوا مراكزهم الرسمية بأية صورة
كــانت لفــائدتهم أو لفـــائدة من تصلهم بـــه
عالقة خاصة.
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المادة  :64رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
مسؤولون سياسيًا بالتضامن أمام رئيس االتحاد
والمجلس األعلى لالتحاد عن تنفيذ السياسة
العامة لالتحاد في الداخل والخارج .وكل منهم
مسؤول شخصيًا أمام رئيس االتحاد والمجلس
األعلى عن أعمال وزارته أو منصبه.
تؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراء ،أو إعفاؤه
من منصبه ،أو وفاته ،أو خلو منصبه ألي سبب
من األسبــاب إلى استــقـــالة الوزارة بكـــاملها.
ولرئيس االتحاد أن يطلب إلى الوزراء البقاء في
مناصبهم مؤقتًا ،لتصريف العاجل من األمور
إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة .
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المادة  :65يقدم مجلس الوزراء إلى رئيس
االتحاد لعرضه على المجلس األعلى ،في بداية
كل سنة مالية تقريرًا مفص ً
ال عن األعمال التي
أنجزت في الداخل ،وعن عالقـات االتحاد بالدول
األخرى والمنظمـــات الدولية ،مقرونــًا بتوصيـات
الوزارة عن أفضــل الوســائل الكفـيــلـة بتوطـيد
أركان االتحاد وتعزيز أمنه واستقراره ،وتحقيق
أهدافه وتقدمه في كافة الميادين.
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المادة :66
 .1يضـــع مجلــس الــوزراء الئحتــه الداخــليـــة
ً
متضمنة نظام سير العمل فيه.
ً
ً
 .2ينــشئ مجلس الوزراء أمــانة عــامة لــه تزود
بعــدد من الموظفــين لمعــاونته على أداء
أعماله.
المادة  :67يعين القانون مرتبات رئيس مجلس
الوزراء ونوابه وسائر الوزراء .
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الفصل الرابع :المجلس الوطني االتحادي
الفرع األول
أحكام عامة

المادة  :69يتــرك لكــل إمــارة تحديــد طريقــة
اختيــار المواطنين الذين يمثلـونهـا في المجلس
الوطني االتحادي.

المادة  :68يشكل المجلس الوطني االتحادي
من  40عضوًا ويوزع عدد مقاعد المجلس على
اإلمارات األعضاء كما يلي:
 8مقاعد
•أبو ظبي
 8مقاعد
•دبي
 6مقاعد
•الشارقة
•رأس الخيمة  6مقاعد
 4مقاعد
•عجمان
•أم القيوين  4مقاعد
 4مقاعد
•الفجيرة
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المادة  :70يشترط في عضو المجلس الوطني
االتحادي:
 .1أن يكون من مواطني إحدى إمــارات االتحـاد،
ومقيما بصفة دائمة في اإلمارة التي يمثلها
ً
في المجلس.
 .2ال تقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين
ً
ً
ميالدية.
سنة
متمتعا باألهلية المدنية ،محمود
 .3أن يكون
ً
السيرة ،حسن السمعة ،لم يسبق الحكم
عليــه فـي جريمــة مخـلــة بالشرف ،مــا لم
ً
طبقا للقانون.
يكن قد رد إليه اعتباره
كاف بالقراءة والكتابة.
 .4أن يكون لديه إلمام
ٍ
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المادة  :71ال يجوز الجمع بين عضوية المجلس
الوطني االتحــادي وأيــة وظيفة من الوظـــائف
العـــامة في االتحــاد بمـا في ذلــك المنــاصـب
الوزارية.
المادة  :72مدة العضويــة في المجلس أربــع
سنوات ميالدية ،تبدأ من تاريخ أول اجتماع له .
المادة  :73قبــل أن يبــاشر عضــو المـجــلس
الوطني االتحادي أعماله في المجلس ولجانه
يؤدي أمــام المجلس في جلسة علـنية اليميـن
مخلصا
التالية( :أقسم باهلل العظيم أن أكون
ً
لإلمــارات العربيــة المتحــدة وأن أحتــرم دستور
االتحاد وقوانينه وأن أؤدي أعمالي في المجلس
ولجانه بأمانة وصدق).
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المادة  :74إذا خال محل أحد أعضاء المجلس
قبل نهـايـة مــدة عضــويته لسبب من األسبــاب
فيجرى اختيــار بــدل خــالل شهرين من تــاريخ
إعالن المجلس هذا الخــلو ،ما لم يقع الخلو
خــالل األشهر الثالثة الســابقة على نهــاية مدة
المجلس .ويكمل العضو الجديد مدة عضوية
سلفه.

المادة  :76يفصل المجلس في صحة نيــابة
أعضـائه ،وفي إسقـــاط العضــوية عنهم إذا
فقدوا أحد شروطـهــا وذلـــك بأغلبية جمــيع
بناء على اقتراح خمسة منهم.
أعضـائه ً
وهو المختص بقبول االستقــالة من العضــوية،
ً
نهـــائية مــن تـــاريخ قبـــول
وتعـتـبـر االستقـــالة
المجلس لها.

المادة  :75يعقد المجلس جلساته في مقر
استثناء أن ينعقد في
عاصمة االتحاد ،ويجوز
ً
بنــاء على قــرار
أي مكــان أخر داخــل االتحـاد،
ً
جميعا
يتخذه المجلس بأغلبية أصوات أعضائه
ً
وبموافقة مجلس الوزراء.

المادة  :77عضو المجلس االتحادي ينوب عن
شعب االتحاد جميعه ،وليس فقط عن اإلمارة
التي يمثلها داخل المجلس.
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الفرع الثاني
نظام العمل في المجلس
المادة  :78يعقد المجلس دورة عادية سنوية ال
تقل مدتهــا عن سبعة شهور ،تبدأ في األسبوع
الثــالث من شهر أكتوبر من كــل عــام ،ويمـكن
دعــوته لالنعقـــاد في دور غير عــادي عند قيـام
المقتضى ،وال يجوز للمجلس في دور االنعقــاد
غير العادي أن ينظر في غير األمور التي دعي من
أجلها .
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المادة  :79تكون دعوة المجلس لالنعقـــاد،
وفض الدورة (بمرسوم) يصدره رئيــس االتحــاد
بمــوافقة مجلس وزراء االتحـــاد ،وكل اجتمـــاع
يعقده المجلس بدون دعوة رسمية لالنعقاد،
أو فــي غير المكــان القـــانوني المقــرر لعقــد
اجتماعاته بموجب هذا الدستور يعتبر باط ً
ال وال
يترتب عليه أي أثر .ومع ذلك إذا لم َ
يدع المجلس
لالنعقاد لدورته العادية السنوية قبل األسبوع
الثالث من نوفمبر انعقد من تلقاء نفسه في
الحـادي والعشرين من الشهر المذكور.
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المادة  :80يفتتح رئيس االتحــاد الدور العادي
السنوي للمجلس ،ويلقي فيه خطابًا يتضمن
بيان أحوال البالد وأهم األحداث والشؤون الهامة
التي جرت خـــالل العـــام ومـــا تعتزم حكــومة
االتحاد إجراءه من مشروعات وإصالحات خالل
الدورة الجديدة .ولرئيس االتحاد أن ينيب عنه
في االفتتاح أو في إلقاء الخطاب نائبه أو رئيس
مجلس وزراء االتحاد.
ً
لجنة من بين
وعلى المجلس االتحادي أن يختار
أعضائه إلعداد مشروع الرد على خطاب االفتتاح
متضم ًنا مالحظـــات المجلس وأمـــانيه ويرفــع
الرد بعد إقراره من المجلس إلى رئيس االتحـــاد
لعرضه على المجلس األعلى.
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المادة  :81ال يؤاخذ أعضاء المجلس عما يبدونه
من األفكــار واآلراء في أثناء قيــامهم بعملهم
داخل المجلس أو لجانه.
المادة  :82ال يجوز أثناء انعقاد المجلس ،وفي
غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ أية إجراءات
جزائية ضد أي من أعضـــائه ،إال بــإذن المجــلس،
وفي حالة اتخــاذ مثل هذه اإلجــراءات في غيبة
المجلس يجب إخطاره بها.
المادة  :83يستحق رئيـــس المـجــلــس وســـائر
أعضـائه من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس
مكافـــأة يحددها القـــانون ،وبـــدل انتقـــال من
محال إقامتهم إلى مقر اجتماعات المجلس.
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االمادة  :84يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل
ثان ،ومن مراقبين
من رئيس ونائب أول ونائب ٍ
جميعا من بين أعضائه.
اثنين يختارهم المجلس
ً
وتنتهي مدة كل من الرئيس ونـائبيه بانتهاء
ً
وفقا ألحكام الفقرة
مدة المجلس أو بحله
الثانية من المادة ( .)88وتنتهي مدة المراقبين
باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة
السنوية العادية التالية ،وإذا خال أحد المناصب
في هيئة المكتب اختــار المجلس من يشغله
للمدة الباقية.
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المادة  :85يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها
أمين عام ،وتحدد الالئحة الداخلية اختصاصاته،
ويتولى المجلس وضع مشروع الئحته الداخلية،
بناء على موافقة
وتصدر بقرار من رئيس االتحاد ً
المجلس األعلى لالتحاد .
المادة  :86جلســات المجــلس علنية ،وتعــقــد
الجلســـات سرية إذا طلب ذلـك ممثل الحكومة
أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه.
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ً
صحيحة
المادة  :87ال تكون مداوالت المجلس
إال بحضور أغلبـية أعضـــائه على األقـــل .وتصـــدر
القرارات باألغلبية المطلقة ألصوات األعضاء
الحاضرين ،وذلك في غير الحاالت التي يشترط
فيها أغلبية خاصة ،وإذا تساوت األصوات يرجح
الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
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المادة  :88يجوز بمرسوم يصدره رئيس االتحاد
بموافقة مجلس وزراء االتحاد تأجيل اجتماعات
المجلس لمدة ال تجاوز شهرًا واحدً ا ،على أال يتكرر
ذلك في الدورة الواحدة إال بموافقة المجلس
ولمرة واحدة ،وال تحتسب فترة التأجيل ضمن
مدة الدورة العادية .كما يجوز بمرسوم يصدره
رئيس االتحاد بموافقة المجلس األعلى لالتحاد
حل المجلس الوطني االتحادي ،على أن يتضمن
مرسوم الحل دعوة المجلس الجديد لالنعقاد
يوما من تاريخ مرسوم
في أجل ال يجاوز ستين
ً
الحل ،وال يجوز حل المجلس مدة أخرى لنفس
األسباب.
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المادة  :89مع عدم اإلخالل بأحكــام المــادة
( )110تعرض مشروعـــات القوانين االتحــــادية
بما في ذلك مشروعات القوانين المــالية على
المجلس الوطني االتحـــادي قبل رفعهـــا إلى
رئيس االتحـــاد لعرضــهـــا على المجلس األعلى
للتصديق عليهـــا وينـــاقش المجلـــس الوطني
االتحادي هذه المشروعــات وله أن يوافق عليها
أو يعدلها أو يرفضها.
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المادة  :90ينظر المجلس في دورته العــادية
في مشروع قــــانـون الميزانية العـــامة السنوية
لالتحــاد وفي مشروع قانون الحساب الختامي
ً
طبقا لألحكام الواردة في الباب الثامن
وذلك
من هذا الدستور.
المادة  :91تتـولـــى الحكـــومة إبــالغ المجلـــس
الوطني االتحـــادي بالمعــــاهــدات واالتفـاقيات
الدولـــيـــة التي تجريـــهـــا مـع الـــدول األخـــرى
والمنظمات الدولية المختلفة ،مشفوعة بما
يناسب من بيان ،ويحدد بقرار من رئيس االتحاد
المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي يتوجب
على المجلس الوطني االتحادي مناقشتها قبل
التصديق عليها.
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المادة  :92للمجلس الوطني االتحـــادي أن
يناقش أي موضـــوع من الموضوعـــات العامة
المتعلقة بشؤون االتحاد إال إذا أبلغ مجلس
الوزراء المجلس الوطني االتحــادي بأن مناقشة
ذلك الموضوع مخالفة لمصالح االتحاد العليا،
ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش،
وللمـجلـــس الوطــني االتحــــادي أن يعـبــر عــن
توصيـــاته ويحدد الموضوعـــات التي يناقشهـــا
وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر
المجلس الوطني االتحادي بأسباب ذلك.
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المادة  :93يمثل حكومة االتحاد في جلسات
المجلـــس الوطني االتحـــادي ،رئيــس مجـــلس
الوزراء أو أحد نوابه أو أحد أعضاء الوزارة االتحادية
على األقل.
ويجيـــب رئيس الوزراء أو أحـــد نوابــــه أو الوزير
المختـــص على األسـئـلة التي يوجهــها إليهم
أي عضـــو من أعضـــاء المجـــلـــس لالستفســـار
عن األمور الداخــلة في اختصــاصــاتهم ،وذلك
ً
وفقا لإلجـــراءات المقررة في الالئحـــة الداخلية
للمجلس .

72

الفصل
واإلمارات

الخامس:

القضاء

في

االتحاد

المادة  :94العدل أســـاس المــلـــك ،والقضــــاة
مستقلون ال سلطـــان عليهم في أداء واجبهم
لغير القانون وضمائرهم.
المادة  :95يكون لالتحاد محكمة اتحادية عليا،
ومحاكم اتحـــادية ابتدائــية وذلك على الوجــه
المبين في المواد التالية.
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المادة  :96تشكل المحكمة االتحادية العليا
جميعا
من رئيس وعدد من القضـاة ال يزيدون
ً
على خمســـة يعيــنـون بمرســـوم يصدره رئيس
االتحـاد بعد مصادقـــة المجلس األعلى عليه،
ويحدد القـانون عدد دوائر المحكمة ونظامها
وإجراءاتها وشروط الخدمة والتقـاعد ألعضائها
والشروط والمؤهالت الواجب توافرها فيهم.
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المادة  :97رئيس المحكمة االتحادية العليا
وقضـــاتها ال يعزلون إبـــان توليهم القضـــاء،
وال تنتهي واليتهم إال ألحد األسباب التالية:
 .1الوفاة.
 .2االستقالة.
 .3انتهـــاء مدة عقـــود المتعـــاقدين منهم أو
مدة إعارتهم.
 .4بلوغ سن اإلحالة إلى التقاعد.
 .5ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم
ألسباب صحية.
بناء على األسباب واإلجراءات
 .6الفصل التأديبي ً
المنصوص عليها في القانون.
 .7إسناد مناصب أخرى لهم بموافقتهم.
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المادة  :98يؤدي رئيس المحكمة 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.
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المادة  :99تختص المحكمة االتحادية العليا
بالفصل في األمور التالية:
 .1المنازعات المختلفة بين اإلمارات األعضاء
في االتحـــاد ،أو بين أيـــة إمارة أو أكثر وبين
حكومة االتحاد ،متى أحيلت هذه المنازعات
بناء على طلــب أي طرف من
إلى المحكمة ً
األطراف المعنية.
 .2بحث دستورية القوانين االتحادية ،إذا ما
طعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها
لدستور االتحاد .وبحث دستورية التشريعات
الصادرة عن إحـــدى اإلمارات إذا ما طعن
فيها من قبل إحدى السلطــات االتحادية،
لمخالفتــهــا لدسـتــور االتحـــاد ،أو للقوانين
االتحادية.
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 .3بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح
عموما ،إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية
ً
محكمة من محاكــم البالد أثناء دعوى
منظورة أمامها وعلى المحكــمة المذكورة
أن تلتزم بقرار المحكمة االتحــــادية العليا
الصادر بهذا الصدد.
 .4تفسير أحكام الدستور إذا مـــا طلبت إليهـا
ذلك إحدى سلطــــات االتحـــاد ،أو حكـــومة
ملزما
إحدى اإلمارات ويعتبر هذا التفسير
ً
للكافة.
 .5مساءلة الوزراء ،وكبار موظفي االتحاد
المعينين بمرسوم ،عما يقع منهم من
بنــاء
أفعال في أداء وظائفـــهم الرسمــية
ً
ً
ووفقـــا للقانون
على طلب المجلس األعلى
الخاص بذلك.
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 .6الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح
االتحاد ،كالجرائم المتعلقة بـــأمنه فـــي
الداخل أو الخـــارج ،وجرائم تزوير المحــررات
أو األختـــام الرسمية إلحــدى السلطـــات
االتحادية ،وجرائم تزييف العملة.
 .7تنـــازع االختصـــاص بين القضـــاء االتحـــادي
والهيئات القضائية المحلية في اإلمارات.
 .8تنازع االختصاص بين هيئة قضائية في إمارة
وهيئة قضـــائية في إمــــارة أخـــرى وتنظم
القواعد الخـــاصة بذلك بقانون اتحادي.
 .9أية اختصــــاصات أخــرى منصوص عليها في
هذا الدستور أو يمكن أن تحال إليها بموجب
قانون اتحادي.
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المادة  :100تعقد المحكمة االتحادية العليا
جلساتها بمقر عــــاصمة االتحــــاد ،ويجوز لها
استثناء أن تنعقد عند االقتضاء في أية عاصمة
ً
من عواصم اإلمارات.
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المادة  :101أحكام المحكمة االتحادية العليا
نهائية وملزمة للكافة.
وإذا ما قررت المحكمة عند فصلهــــا في
دستوريــة القوانين والتشريعـــات واللــوائــح أن
ً
مخالفــــا لدستور االتحـاد
تشريعا اتحاديًا ما جاء
ً
أو أن التشريع أو الالئحة المحلية موضوع النظر
يتضمنان مخالفة لدستور االتحاد أو لقانون
اتحــــادي تعين على السلــــطة المعنــــية في
االتحاد أو في اإلمارات بحسب األحوال المبادرة
إلى اتخاذ ما يلــــزم من تدابير إلزالـــة المخـــالفة
الدستورية أو لتصحيحها.
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المادة  :102يكون لالتحـــاد محكمة اتحـــادية
ابتدائية أو أكثر تنعقد في عـــاصمة االتحــاد أو
في بعض عواصم اإلمـــارات لممارسة الوالية
القضــــائية في دائرة اختصـاصهــا في القضــايا
التالية:
 .1المنازعـــات المدنية والتجارية واإلدارية بين
االتحــــاد واألفراد سواء كــــان االتحــاد فيها
مدعيًا أو مدعى عليه.
 .2الجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة
االتحــــادية باستثنـــاء ما تختص بنــــظــــره
المحكــــمة االتحــــادية العليــــا بموجـــــب
المادة ( )99من هذا الدستور.
 .3قضايا األحوال الشخصية والقضايا المدنية
والتجارية وغيرها بين األفراد التي تنشأ في
العاصمة االتحادية.
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المادة  :103ينظم القانون كل ما يتعلق
بالمحاكم االتحادية االبتدائية من حيث
ترتيبها وتشكيلهـــا ودوائرهــــا واختصاصـــها
المكـاني واإلجــــراءات التي تتبع أمــــامها،
واليميــن التي يؤديها قضاة هذه المحاكم،
وشروط الخدمة المتعلقة بهم وطرق الطعن
في أحكامهم.
ويجوز أن ينص القانون على استئناف أحكام
تلك المحاكـم أمــام إحـــدى دوائر المحكمة
االتحـــادية العليــــا في الحاالت وباإلجراءات
التي يحددها.
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المادة  :104تتولى الهيئات القضائية المحلية
في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم
يعهد بها للقضاء االتحادي بمقتضى أحكام
هذا الدستور.
بناء
المادة  :105يجوز بقانون اتحادي يصدر
ً
على طلب اإلمـــارة المعنية نقل كل أو بعض
االختصـــاصــات التي تتوالها هيئـــاتها القضائية
المحلية بموجب المادة السابقة إلى المحاكم
االتحادية االبتدائية.
كما يحدد بقانون اتحادي الحاالت التي يجوز
فيهــا استئنـــاف أحكـــام الهيئـــات القضـــائية
المحلية في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية
وغيرها أمام المحاكم االتحادية على أن يكون
قضاؤها عند الفصل في هذا االستئناف نهائيًا.
84

المادة  :106يكون لالتحاد نـــائب عـــام يعين
بمرسوم اتحادي يصدر بموافقة مجلس الوزراء
ويعاون النــائب العـــام عــدد من أعضـــاء النيابة
العامة.
وينظم القـــانون الشؤون المتعــلقة بأعضـــاء
النيابة العامة االتحادية من حيث طريقة تعيين
أعضـــائها ودرجـــاتهم وترقياتهم وتقاعدهم
والمؤهالت الواجب توافرها فيهم.
كما ينظم قـــانون اإلجـــراءات والمحـــاكمــات
الجــزائية االتحــــادي اختصــاصـــات هذه الهيئة
وإجــــراءاتها وصالحيــــات معاونيهــــا من رجال
الضبط واألمن العام.
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المادة  :107لرئيس االتحاد أن يعفو عن تنفيذ
العقــوبـة المحكوم بهـــا من جهــة قضـــائية
اتحادية قبل تنفيذ الحكم أو أثناء التنفيذ أو أن
بناء على عرض وزير
يخفف هذه العقوبة وذلك ً
العـدل االتحــادي وبعد موافقة لجنة مشكلة
برئاسة الوزير من ستة أعضاء يختارهم مجلس
وزراء االتحاد ،لمدة ثــالث سنــوات قابلة للتجديد
من بين المـواطـنين ذوي الرأي والكفـــاية في
البالد.
والعضــوية في اللجــنة مجــــانية ،ومداوالتهـــا
ســرية ،وتصدر قراراتها بأغلبية األصوات.
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المادة  :108ال تنفذ عقــوبة اإلعــدام الصادرة
نهــائيًا من جهة قضــــائية اتحــــادية ،إال بعد
مصادقة رئيس االتحــــاد على الحكــم ،وله أن
ً
عقـوبة أخرى أخف منهـــا ،وذلك
يستبدل بها
بمراعاة اإلجراءات المنصوص عليها في المادة
السابقة.
المادة  :109العفو الشامل عن جريمة أو جرائم
معينة ال يكون إال بقانون.
ويترتب على صدور قـــانون العفو اعتبـــار تلك
الجـــرائم كأن لم تكــن ،واإلعفـــاء من تنفيذ
العقوبة أو الجزء المتبقي منها.

87

88

الباب الخامس
التشريعات والمراسيم االتحادية
والجهات المختصة به
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الفصل األول :القوانين االتحادية
المادة :110
 .1تصدر القوانين االتحــادية بموجب أحكام
هذه المادة وغيرهــــا من أحكـــام
الدستـــور المناسبة.
 .2يصبح مشروع القـــانون قانونــــًا بعد اتخــــاذ
اإلجــراءات التالية:
أ .يعــد مجلـــس الوزراء مشـــــروع القـــانون
ويعرضه على المجلس الوطني االتحادي.
ب .يعرض مجلس الوزراء مشروع القانون على
رئيس االتحاد للموافقة عليه ولعرضه على
المجلس األعلى للتصديق عليه.
ج .يوقع رئيس االتحـــاد القانون بعد تصديقه
من المجلس األعلى ويصدره.
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 .3أ .إذا أدخل المجلـــس الوطـــني االتحـــادي
تعــدي ً
ال على مشروع القــــانــون ولم يكن
هــــذا التعديل مقبو ً
ال لــــدى رئيس االتحـاد
أو المجلس األعلى ،أو إذا رفض المجلس
الوطني االتحـــادي المشروع ،فـــإن لرئيس
االتحـــاد أو المجـــلــــس األعـلى أن يعيـــــده
إلى المجلس الوطني االتحادي .فإذا أجرى
المجلس الوطني االتحـــــادي في ذلــــك أي
تعديل لم يكن مقبو ً
ال لدى رئيس االتحاد
أو المجلس األعلى أو رأى المجلـس الوطني
االتحادي رفض المشروع ،كان لرئيس االتحاد
أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس
األعلى عليه.
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ب .يقصد بعبارة (مشروع القانون) الواردة في
هـــذه الفــــقرة المشــــروع الـــذي يقــــدم
لرئيس االتحــــاد من مجلـــس الوزراء
مشتم ً
ال على التعديالت التي أدخـــلها عليه
المجلس الوطني االتحادي ،إن وجدت.
 .4ومع ذلك إذا اقتضى الحال إصدار قوانين
اتحــــادية في غيـــــاب المـجـــلس الوطـني
االتحــــادي ،فلمجــــلـس وزراء االتحــــاد أن
يستصــــدرها عن المجــــلس األعلى ورئيس
االتحـاد على أن يخــطر المجلس االتحــــادي
بها في أول اجتماع له.
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المادة  :111تنشـــر القوانيـــن في الجــــريدة
الرسمية لالتحـــاد خــــالل أسبوعين على األكــثر
من تــاريخ توقيعهــــا وإصدارهـــا من قبل رئيس
االتحــــاد ،بعد تصــــديق المجلس األعلى عليهـا
ويعمل بهــــا بعد شهر من تــــاريخ نشرهـــا في
الجريــــدة المذكــورة ،ما لم ينص على تاريخ آخر
في القــانون ذاته.
المادة  :112ال تسري أحكام القوانين إال على
ما يقع من تاريخ العمل بها وال يترتب عليها أثر
فيما يقع قبل هذا التاريخ ،ويجوز عند االقتضاء
وفي غير المواد الجزائية النص في القانون على
خالف ذلك.
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الفصل الثاني :المراسيم بقوانين
المادة  :113إذا حـــدث فيما بين أدوار انعقــــاد
المجلس األعلى ،ما يوجب اإلسراع على إصـــدار
قوانـــين اتحـــادية ال تحتـــمل التــــأخير فلرئيس
االتحــــاد ومجلس الوزراء مجتمعين إصــــدار مـا
يلزم منهـــا وذلك في شكل مراسيم لها قوة
القانون بشرط أال تكون مخالفة للدستور.
ويجب أن تعـــرض هذه المراسيم بقوانين على
المجلس األعلى خـــالل أسبوع على األكثر للنظر
في إقرارهــــا أو إلغــائها ،فإذا أقرها تأيد ما كان
لها من قوة القـــانون ،ويخطر المجلس الوطني
االتحادي بها في أول اجتماع له.
أما إذا لم يقرها المجلس األعلى فيزول ما كان
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لها من قـــوة القانون ،إال إذا رأى اعتمـــاد نفاذها
في الفترة السابقة ،أو تسوية ما ترتب عليها من
آثار بوجه آخر.
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الفصل الثالث :المراسيم العادية
المادة  :114ال يصدر مرسوم إال إذا أقره مجلس
الوزراء وصدق عليه رئيس االتحــــاد أو المجلس
األعلى كل حسب اختصــاصه ،وتنشر المراسيم
بعد توقيعها من رئيس االتحاد في الجريدة
الرسمية.
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المادة  :115للمجلس األعلى أن يفوض رئيس
االتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين في إصدار ما
يقتضي األمر إصــداره في غيبة المجلس األعلى
من المراسيم التي يختص المجلـــس المذكـــور
بالتصديق عليهـــا على أال يشمل هــذا التفويض
الموافقة على المعــاهدات واالتفاقيات الدولية
أو إعــالن األحكـــام العرفية ورفعهــا أو إعالن
قيام الحرب الدفاعية أو تعيين رئيس أو قضاة
المحكمة االتحادية العليا.
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الباب السادس
اإلمارات

المادة  :116تتولى اإلمـــارات جميع السلطــات
التي لم يعهد بها هذا الدستور لالتحاد ،وتشارك
جميعها في بنيانه وتفيد من وجوده وخدماته
وحمايته.
المادة  :117يستـهــــدف الحكــــم فــي كــــل
إمـــارة بوجه خــاص ،حفظ األمن والنظام داخل
أراضيها وتوفير المرافق العامة ورفع المستوى
االجتماعي واالقتصادي فيها.
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المادة  :118تعمل اإلمارات األعضاء في االتحاد
جميعًا ،على تنسيق تشريعــاتها في مختلف
المجاالت بقصد توحيـــدهـا قدر اإلمكان .ويجوز
إلمارتين أو أكثر بعد مصـــادقة المجلس األعلى،
التكتل في وحــدة سياسية أو إدارية أو توحيد
كل أو بعض مرافقهمــــا العامـــة أو إنشاء إدارة
واحدة أو مشتـــركة للقيـام بأي مرفق من هذه
المرافق.
المادة  :119تنظم بقــــانون اتحادي وبمراعاة
أكبر قدر من التيسير األمــــور المتعــــلقة بتنفيذ
األحكام واإلنــــابــــات القضــــائية وإعـالن األوراق
القضائية ،وتسليم الفارين من العدالة فيما بين
اإلمارات األعضاء في االتحاد.
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الباب السابع
توزيع االختصاصات التشريعية
والتنفيذية والدولية بين االتحاد
واإلمارات
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المادة  :120ينفرد االتحاد بالتشريع والتنفيذ
في الشؤون التالية:
 .1الشؤون الخارجية.
 .2الدفاع والقوات المسلحة االتحادية.
 .3حمـــاية أمن االتحاد مما يتهدده من الخارج
أو الداخل.
 .4شـــؤون األمــــن والنظـــام والحــكــــم في
العاصمة الدائمة لالتحاد.
 .5شؤون موظفي االتحاد والقضاء االتحادي.
 .6مالية االتحــــاد والضرائب والرسوم والعوائد
االتحادية.
 .7القروض العامة االتحادية.
 .8الخدمـــات البريــدية والبــرقيـة والهــاتــفــية
والالسلكية.
 .9شــق الطــرق االتحــادية التي يقرر المجلس
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األعلى أنهـا طرق رئيسية وصيانتها وتحسينها
وتنظيم حركة المرور على هذه الطرق.
 .10المراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطيارات
والطيارين.
 .11التعليم.
 .12الصحة العامة والخدمات الطبية.
 .13النقد والعملة.
 .14المقاييس والمكاييل والموازين.
 .15خدمات الكهرباء.
 .16الجنسـية االتحــــادية والجـــوازات واإلقامة
والهجرة.
 .17أمالك االتحاد وكل ما يتعلق بها.
 .18شؤون التعداد واإلحصــاء الخــاصة بأغراض
االتحاد.
 .19اإلعالم االتحادي.
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المادة  :121بغير إخالل بما هو منصوص عليه
في المادة السابقة ،ينفرد االتحاد بالتشريع
في الشؤون التالية :عالقات العمل والعمال
والتأمينات االجتمـــاعية ،الملكية العقارية ونزع
الملكية المنفعة العــامة ،تسليم المجرمين،
البنوك ،التـــأمين بأنواعه ،حمــاية الثروة الزراعية
والحيوانية ،التشــــريعـات الكــــبرى المتعــــلقة
بقوانين الجزاء والمعامالت المدنية والتجارية
والشركات واإلجراءات أمام المحـــاكم المدنية
والجـــزائية ،حمـــاية الملـــكـــية األدبية والفنـية
والصنــــاعية وحقــــوق المؤلفين ،المطبوعات
والنشر ،استيراد األسلحـة والذخــــائر مــــــا لـم
تكن الستعمـــــال قــــــوات األمـن التــابعة ألية
إمارة  -شؤون الطيران األخرى التي ال تدخل في
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اختصاصــــات االتحـــــاد التنفيذية ،تحديد المياه
اإلقليمية وتنظيــم المــــالحة في أعالي البحار،
تنظيم وطريقة إنشــــاء المنــاطق الحرة المالية
ونطاق استثنائها من تطبيق أحكام التشريعات
االتحادية .
المادة  :122تختص اإلمـــارات بكل ما ال تنفرد
فيه السلطـــات االتحـــــادية بموجب أحكـــــام
المادتين الســابقتين.
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استثناء من نص المادة ( )120بند
المادة :123
ً
( )1بشأن انفراد االتحاد أص ً
ال بالشؤون الخارجية
والعالقات الدولية ،يجـــوز لإلمارات األعضاء
في االتحاد عقد اتفاقيــــات محدودة ذات
طبيعة إداريــــة محلية مع الدول واألقطــــار
المجــــاورة لها على أال تتعــارض مع مصالح
االتحاد وال مع القوانين االتحــــادية ،وبشرط
ً
مسبقا
إخطـــــار المجلـس األعلى لالتحــــاد
فــــإذا اعترض المجـلس على إبـــرام مثل تلــــك
االتفــــاقــــات فيتعين إرجــــاء األمر إلى أن تبت
المحكــمة االتحـــادية بالسرعة الممكــــنة في
هذا االعتراض.
كما يجوز لإلمــــارات االحتفــــاظ بعضويتها في
منظمة األوبك ومنظمة الدول العربية المصدرة
للنفط أو االنضمام إليهما.
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المادة  :124على السلطـــــات االتحـــــاديـــــة
المختصة ،قبل إبرام أيــــة معــــاهدة أو اتفاقية
دولية يمكن أن تمس المركــــز الخاص بإحدى
ً
مسبقا وعند
اإلمارات استطالع رأي هذه اإلمارة
الخالف يعرض األمر على المحكــــمة االتحــادية
العليا للبت فيه.
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المادة  :125تقوم حكومات اإلمارات باتخاذ
ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة
عن االتحاد والمعاهــــدات واالتفاقيات الدولية
التي يبرمها ،بما في ذلك إصـــــدار القوانين
واللوائح والقرارات واألوامر المحلية الالزمة لهذا
التنفيذ .وللسلطـــــات االتحــــادية اإلشراف على
تنفيذ حكومـــــات اإلمـــارات للقوانين والقرارات
والمعاهدات واالتفاقيــــات الدولية واألحكــــام
القضائية االتحـــــادية .وعلى السلطـــات اإلدارية
والقضائية المختصة في اإلمارات ،تقديم كل
المساعدات الممكنة لسلطات االتحاد في هذا
الشأن.
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الباب الثامن
الشؤون المالية لالتحاد
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المادة  :126تتكون اإليرادات العامة لالتحاد من
الموارد التالية:
 .1الضرائب والرسوم والعـــــوائد التي تفـــرض
بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلة
ً
وتنفيذا.
تشريعا
في اختصاص االتحاد
ً
 .2الرسوم واألجور التي يحصلها االتحــــاد في
مقابل الخدمات التي يؤديها.
 .3الحصة التي تسهم بها اإلمـــــارات األعضاء
ً
وفقا
في االتحــــاد ،في ميزانيته الســــنوية
للمادة التالية.
 .4إيراد االتحاد من أمالكه الخاصة.
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المادة  :127تخصص اإلمــــارات األعضــــاء في
ً
ً
معينة من مواردهــــا السنوية
نسبة
االتحــــاد
لتغطية نفقات الميزانية العامة لالتحاد وذلك
على النحو وبالقـــدر الذين يحددهمـــا قــــانون
الميزانية.
المادة  :128يحدد القــــــانون قواعــــــد إعـــداد
الميزانية العـــــامة لالتحـــاد ،والحساب الختامي
كما يحدد بدء السنة المالية.
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المادة  :129يعرض مشروع الميزانية السنوية
لالتحاد متضم ًنا تقديرات اإليرادات والمصروفات،
قبل بــــدء السنة المـــــالية بشهرين على األقــل
على المجلس الوطني االتحــــادي لمناقشتـــها
وإبداء مالحظـــاته عليها وذلك قبل رفع
مشروع الميزانية إلى المجلس األعلى لالتحاد
ً
مصحوبة بهذه المالحظات إلقرارها.
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المادة  :130تصدر الميـزانية العــــــامة السنوية
بقانون.
وفي جميع األحوال التي ال يصدر فيها قانون
الميزانية قبل بدء السنة المالية ،يجوز بمرسوم
اتحادي إقرار اعتمــادات شهرية مؤقتة ،على
أساس جـــزء من اثني عشر من اعتمـــادات
السنــــة المـــالــية الســــابقة ،وتجبى اإليـــرادات
ً
وفقا للقوانين النافذة في
وتنفق المصروفـــات
نهاية السنة المالية السابقة.
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المادة  :131كل مصـــروف غير وارد بالميزانية،
أو زائد عن التقديرات الواردة بهـــا ،وكل نقل ألي
مبلغ من بـــاب إلى باب آخر من أبواب الميـــزانية،
يجب أن يكون بقانون.
ومع ذلك يجوز ،في حالة الضرورة الملحة ،تقرير
ً
وفقا
هذا الصرف أو النقل بمرســـوم بقـــانون
ألحكــــام المادة ( )113من هذا الدستور.
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المادة  :132يخصص االتحــــاد في ميزانيته
السنوية مبـــالغ من إيراداته لإلنفـــاق على
مشروعـــات اإلنشــــاء والتعمير واألمن الداخــلي
والشؤون االجتمــــاعية حسب الحــــاجة الماسة
لبعض اإلمـــارات ويتم تنفيذ هذه المشــروعات
واإلنفاق عليها من اعتمادات هذه المبالغ
بواسطة أجهــزة االتحــــــاد المختــصة وتحـــت
إشرافها باالتفاق مع سلطات اإلمارة المعنية.
ويجوز لالتحــــاد إنشـــاء صندوق خــــاص لهـــذه
األغراض.
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المادة  :133ال يجوز فرض أية ضريبة اتحادية
أو تعديلها أو إلغاؤها إال بقانون ،وال يجوز إعفاء
أحد من أداء هذه الضــــرائب في غير األحوال
المبينة في القانون.
كما ال يجوز تكليف أحد بأداء أموال أو رسوم
ً
وطبقا
أو عوائد اتحادية إال في حـدود القانون
ألحكامه.
المادة  :134ال يجوز عقد القروض العــــامة ،أو
االرتباط بالتزامــات يترتب علـــيها إنفــــاق مبــالغ
من الخزانة العـــــامة لالتحاد في سنة أو سنوات
مقبلة ،إال بقانون اتحادي.
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المادة  :135الحساب الختامي لإلدارة المالية
لالتحاد عن السنة المـــالية المنقضية يقدم إلى
المجلس الوطني االتحـــادي خالل األربعة أشهر
التالية النتهاء السنة المذكورة إلبداء مالحظاته
عليه ،قبل رفـــعه إلى المجــــلس األعلى إلقراره،
على ضوء تقرير المراجع العام.
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تنشأ إدارة اتحادية مستقلة
المادة :136
يرأسها مراجع عام يكون تعيينه بمرسوم
لمراجعة حسابات االتحاد واألجهزة والهيئــــات
التــــابعة له وكذلك لمراجعة أية حســــابات
أخرى يوكل إلى اإلدارة المذكورة مراجعتها،
ً
طبقا للقانون .وينظم القانون هذه اإلدارة
ويحدد اختصاصاتها وصالحيات العاملين فيها
والضمـــانات الواجــــب توفيرهــــا لها ولرئيســها
ولموظفيها من أجل القيـــام بوظائفهم على
خير وجه.
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الباب التاسع
القوات المسلحة وقوات األمن

المادة  :137كل اعتداء على أيـــة إمــــارة من
اعتداء عليها
اإلمارات األعضاء في االتحـــاد يعتبر
ً
جميعًا ،وعلى كيان االتحاد ذاته وتتعاون جميع
القوى االتحــــادية والمحلية على دفـــعه بكافة
الوسائل الممكنة.
المادة  :138يكون لالتحاد قوات مسلحة
برية وبحرية وجوية ،موحدة التدريب والقيادة،
ويكون تعيين القائد العام لهذه القوات ،ورئيس
األركان العــــامة ،وإعفـــــاؤهما من منصبيهـــما
بمرسوم اتحــــادي .كما يجوز أن يكون لالتحــــاد
قــــوات أمن اتحــــادية .ومجلس وزراء االتحاد هو
ً
مباشرة أمام رئيس االتحاد والمجلس
المسؤول
جميعا.
األعلى لالتحاد عن شؤون هذه القوات
ً
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المادة  :139ينظم القانون الخدمة العسكرية،
والتعبئة العامة أو الجزئية وحقــــوق وواجبات
أفراد القوات المســـــلحة ،وقواعــــد انضباطها
وكذلك األنظمة الخاصة بقوات األمن االتحادية.
المادة  :140يكون إعالن قيام الحرب الدفاعية
بمرسوم يصدره رئيس االتحـــــاد بعد مصـــادقة
المجلس األعـــــلى عليه ،أما الحــــرب الهجومية
فمحرمة عم ً
ال بأحكام المواثيق الدولية.
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المادة  :141ينشأ مجلس أعلى للدفاع برئاسة
رئيس االتحـــــاد ويكـــــون من بيــــن أعضـــــائه
نائــــب رئيس االتحــاد ورئيس مجلس وزراء
االتحاد ووزير الخــــارجية والدفـــــاع والمـــالية
والداخلية والقــائد العام ورئيس األرك ان
العامة وذلك إلبداء الرأي والمشورة في كل
ما يتعلق بشؤون الدفاع ،والمحافظة على
سالمة االتحاد وأمنه وإعداد القوات العسكرية
وتجهيزها وتطويرها ،وتحديد أماكن إقامتها
ومعسكراتها.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى
دعوتهم من المستشارين والخبراء العسكريين
وغيرهم دون أن يكون لهم رأي معدود في
المداوالت .وينظم القانون كل ما يتعلق بهذا
المجلس.
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المادة  :142للدولة وحدهــــا حق إنشـاء
القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية .
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المادة  :143يحق ألية إمارة من اإلمارات طلب
االستعانة بالقوات المسلحة ،أو بقوات األمن
االتحادية للمحافظة على األمن والنظام داخل
أراضيها إذا ما تعــــرضت للخطر ،ويعــــرض هذا
الطلب فورًا على المجلس األعلى لالتحاد لتقرير
ما يراه.
ويجوز لرئيس االتحاد ومجلس الوزراء االتحادي
مجتمعين إذا لم يكن المجلس األعلى منعقدً ا
اتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة التي ال تحتمل
التأخير ودعوة المجلس األعلى لالنعقاد فورًا.
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الباب العاشر
األحكام الختامية
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المادة :144
 .1إذا رأى المجلس األعلى أن مصـالح االتحاد
العليا تتطلب تعديل هــــذا الدســــتور قدم
مشروع تعديل دســــــتوري إلى المجــــــلس
الوطني االتحادي.
 .2تكون إجـــــراءات إقـــــرار التعديل الدستوري
ً
مماثلة إلجــــراءات إقرار القانون.
 .3يشترط إلقرار المجلــــس الوطني االتحــــادي
مشروع التعديل الدســـــتوري موافقة ثلثي
األصوات لألعضاء الحاضرين.
 .4يوقع رئيــس االتحــــاد باســـم المجـــــلس
ً
ونيــــــابة عنه التعــــديل الدســــــتوري
األعلى
ويصدره.
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المادة  :145ال يجوز بأي حال تعطيل أي حكم
من أحكام هذا الدستور إال أثناء قيام األحكام
العرفية وفي الحــــدود التي يبينهـــــا القــــانون
المنظم لتلك األحكام.
وال يجوز مع ذلك تعطيل انعقـــــاد المجــــلس
الوطني االتحـــــادي في تلك األثناء ،أو المساس
بحصانة أعضائه.

المادة  :146يكون إعالن األحكام العرفية،
بناء
بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس األعلى ً
على عرض رئيس االتحاد وموافقة مجلس وزراء
االتحـــاد وذلك في أحوال الضرورة التي يحددها
القانون ،ويبلغ هـــــذا المرسوم إلى المجـــــلس
الوطني االتحادي في أول اجتماع له.
وترفع األحكـــــام العرفـــية بمرســـــوم يصدر
بمصـــــــادقة المجلس األعلى كذلك ،متى زالت
الضرورة التي استدعت إعالنها.
المادة  :147ال يخل تطبيق هــــذا الدستور بما
ارتبطت به اإلمـــــارات األعضـــاء في االتحــــاد
مع الدول والهيئـــــات الدولية من معــاهدات أو
اتفاقيات ما لم يج َر تعديلها أو إلغاؤها باالتفاق
بين األطراف المعنية.
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المادة  :148كل ما قررته القوانين واللــــوائح
والمراسيم واألوامر والقـــــرارات المعمــول بها
عند نفاذ هذا الدستور ،في اإلمارات المختلفة
األعضاء في االتحـــــاد ووفقـــًا لألوضاع السائدة
فيها يظل ســــاريًا ما لم يعدل أو َ
ً
وفقا لما
يلغ
هو مقرر في هذا الدستور.
كما يستمر العمل بالتدابير واألنظمة السائدة
ً
وفقا
فيها حتى تصدر القوانين المعدلة لها
ألحكامه.
استثناء من أحكام المادة ()121
المادة :149
ً
من هذا الدستور ،يجــــوز لإلمـــــارات أن تصدر
التشريعــــات الالزمـــــة لتنظيم الشؤون المبينة
في المادة المذكورة ،وذلك دون إخالل بأحكام
المادة ( )151من هذا الدستور.
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المادة  :150تعمل السلطـــــات االتحادية على
استصدار القوانين المشار إليها في هذا الدستور
بالسرعة الالزمة لكي تحــــل محل التشريعات
واألوضـــاع الحالية ،وخاصة ما يتعارض منها مع
أحكامه.
المادة  :151ألحكــــام هذا الدستور السيادة
على دساتير اإلمـــــارات األعضــــاء في االتحاد.
ً
وفقا ألحكامه
وللقوانين االتحادية التي تصدر
األولوية على التشريعـــات والقرارات الصادرة عن
سلطات اإلمارات.
وفي حالة التعارض يبطل من التشريع األدنى ما
يتعارض مع التشريع األعلى وبالقدر الذي يزيل
ذلك التعارض وعند الخالف يعرض األمر على
المحكمة االتحادية العليا للبت فيه.
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المادة :152
يعمل بهذا الدستور اعتبارًا من التاريخ الذي
يحدد بإعالن يصدره الحكام الموقعون على
هذا الدستور  .وقع في دبي في هذا اليوم
الثامن عشر من شهر يوليو سنة 1971م.
الموافق لهذا اليوم الخامس والعشرين من
شهر جمادى األولى سنة 1391هـ.
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توقيع
راشد بن أحمد المعال
عن /حاكم إمارة أم القيوين

مالحظة:
يرجى مالحظة عدم وجود توقيع حاكم إمارة
رأس الخيمة بجوار توقيعات أصحــــــاب السمو
حكام اإلمارات أعضـــــاء المجلس األعلى وذلك
النضمام إمـــــارة رأس الخيمة إلى االتحاد الحقا
بقرار المجلس األعلى لالتحـــــــاد رقم  2لسنة
.1972

توقيع
محمد بن حمد الشرقي
حاكم إمارة الفجيرة
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