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 مرسوم بقانون اتحادي بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي االتحاد

 

 2021( لسنة      رقم )     مرسوم بقانون اتحادي 

 بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي االتحاد

 ةاملتحدس دولة االمارات العربية نحن خليفة بن زايد آل نهيان،                                           رئي

 ،بعد االطالع على الدستور  -

 ،رات وصالحيات الوزراء، وتعديالتهبشأن اختصاصات الوزا 1972( لسنة 1رقم ) االتحاديوعلى القانون  -

 ،كمة االتحادية العليا، وتعديالتهفي شأن املح 1973( لسنة 10رقم ) االتحاديوعلى القانون  -

 ،السلطة القضائية االتحادية، وتعديالته في شأن 1983( لسنة 3وعلى القانون االتحادي رقم ) -

 ،وتعديالتهبإصدار قانون العقوبات،  1987( لسنة 3وعلى القانون االتحادي رقم ) -

 ،ن اإلجراءات الجزائية، وتعديالتهبإصدار قانو  1992( لسنة 35وعلى القانون االتحادي رقم ) -

 ،االعتبارفي شأن رد  1992( لسنة 36رقم ) االتحاديوعلى القانون  -

 في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة، 2004( لسنة 4وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم ) -

 ،بإعادة تنظيم ديوان املحاسبة 2011( لسنة 8رقم ) االتحاديوعلى القانون  -

في شأن املصرف املركزي وتنظيم املنشآت واألنشطة  2018( لسنة 14رقم ) اتحاديوعلى املرسوم بقانون  -

 ،املالية، وتعديالته

 الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،شؤون وبناًء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير  -

 :أصدرنا املرسوم بقانون اآلتي

 

 (1) املادة

 تعريفات

يقتض في تطبيق أحكام هذا املرسووووووووووووم بقانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعاني املبينة قريم  ل م  ا، ما لم 

 :سياق النص معنى آخر

 الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددولدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
 

 .اإلمارات العربية املتحدة :

 املددددددعددددددلددددددس ا  دددددد دددددد 
 

 .املجلس األعلى لالتحاد :

 مدددددددزدددددددلدددددددس الدددددددوزراء
 

 .مجلس وزراء االتحاد :

الدددددددددددددددددد دددددددددددددددددد ددددددددددددددددددومددددددددددددددددددة 

 االتدددددددددددددددددددددددحددددددددددددددددددددددداديدددددددددددددددددددددددة
 

 .الحكومة االتحادية للدولة :
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 الدددددوزيدددددر املددددد دددددتددددد 
 

 .لرئاسةاشؤون وزير  :

 املدددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددة
 

 .العليااملحكمة االتحادية  :

 الدددنددديددددددابددددددة الدددعددددددامددددددة
 

 .النيابة العامة االتحادية :

 الددددددددنددددددددائدددددددد  الددددددددعددددددددام
 

 .النائب العام لالتحاد :

 كددبددددددار املسدددددددددددددد ولدد ددن
 

 .الوزراء، وكبار موظفي االتحاد املعينين بمراسيم اتحادية :

 الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوزيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر
 

 .الوزير عضو مجلس الوزراء، ووزير الدولة، واملعينين بدرجة وزير :

 املسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ول
 

 .كبار موظفي الحكومة االتحادية مم غير الوزراء، املعينين بمراسيم اتحاديةأحد  :

 د وى املسددددددددددددددددداءلدددددة
 

دعوى املساءلة الجزائية بالنسبة لكبار املسؤولين، أو دعوى املساءلة التأديبية بالنسبة  :

 .اتحاديةلكبار موظفي الحكومة االتحادية املعينين بمراسيم 

 

 (2) املادة

 نطاق التطبيق
في الحكومة اإلتحادية، وذلك عما يقع م  م مم أفعال املسووؤولين كبار  على تسووري أحكام هذا املرسوووم بقانون  .1

 .في أداء وظائفهم الرسمية

ال يجوز بغير إذن مم املجلس األعلى إقامة دعوى املسووووووووووووواءلة مم قبل النيابة العامة، عم األفعال املنصوووووووووووووو   .2

 .( مم هذه املادة1علي ا في البند )

( مم هذه املادة، وفى هذه 2بإصووووووووووووودار اإلذن املنصوووووووووووووو  عليه في البند ) للمجلس األعلى تخويل رئيس الدولة .3

 .الصالحيات املقررة للمجلس األعلى املنصو  علي ا في هذا املرسوم بقانون  ذاتلرئيس الدولة  الحالة يكون 

 

 (3) املادة

 تلقى الشكاوى والبالغات ضد كبار املس ول ن
 .البالغات وتقارير ديوان املحاسبة املقدمة ضد أي مم كبار املسؤولينو  الشكاوى تتلقى النيابة العامة  .1

وباشووووووووووورت  الوزير املختصو  مجلس الوزراءأخطر النائب العام  املسوووووووووووؤولينالبالغ بأحد أو الشوووووووووووكوى فإذا تعلق  .2

 .النيابة العامة التحقيق

  انت الشكوى أو البالغ مقدم ضد أحد  إذا .3
 
عين إحالت ا بصفة سرية إلى الوزير املختص قبل التحقيق الوزراء ت

في ا، فإذا قدر الوزير املختص جديت ا و انت تنطوي على وقائع تستوجب املساءلة أو  انت هناك دالئل جدية 

 إلى على صوووووووحة ما نسوووووووب 
 
إلى  رئيس مجلس الوزراءبعد موافقة  أحالها شوووووووكل جرائم جزائية،الوزير مم وقائع ت

 النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 التحقيق. انت اءحين إلى لرئيس مجلس الوزراء تكليف مم يحل محل الوزير في أداء مهامه ومباشرة صالحياته  .4
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 (4) املادة

 تحقيق ورفع النيابة العامة لد وى املساءلة
 .عام على األقلباشر التحقيق مع كبار املسؤولين أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام ي   .1

شووووووووكل  .2
 
إذا انتهى التحقيق إلى صووووووووحة نسووووووووبة الوقائع إلى الوزير أو أحد املسووووووووؤولين، وقدرت النيابة العامة أ  ا ت

 يشتمل على 
ً
، يرفع النائب العام للوزير املختص تقريرا

ً
 أو تأديبيا

ً
وجب مساءلته جزائيا

 
 في أداء وظيفته ت

ً
أفعاال

 
ً
ملووووا انتهى إليووووه التحقيق ليتولى أخووووذ موافقووووة رئيس مجلس الوزراء لعر  الت مووووة واألدلووووة املؤيوووودة لهووووا وفقووووا

 .املوضوع على رئيس الدولة، لإلذن بإقامة الدعوى مم املجلس األعلى

خطر النائب العام الوزير املختص بقرار الحفظ وأسبابه ليتولى عر   .3 إذا رأت النيابة العامة حفظ التحقيق ي 

 في هذا الشأن إذا تعلق األمر بأحد الوزراء، أو أخطر املوضوع على رئيس مجلس الوزراء 
ً
التخاذ ما يراه مناسبا

 .مجلس الوزراء والوزير املختص بقرار الحفظ إذا تعلق األمر بأحد املسؤولين

 

 (5) املادة

 التحفظية والتظلم من قراراتها ا وامر 
 بمنع الوزير أو  .1

ً
السفر أو تجميد أمواله أو أموال زوجه وأوالده القصر  املسؤول ممللنائب العام أن يصدر قرارا

 .أو منعه مم التصرف في ا  لها أو بعضها، وذلك إذا اقتضت املصلحة ذلك

لى إيكون التظلم مم قرار النائب العام باملنع مم السوووووووووفر أو تجميد األموال أو بمنع التصووووووووورف في ا بتقرير يقدم  .2

مم تاريخ تقديمه، فإذا رفضوووت املحكمة التظلم فال يجوز الطعم املحكمة لتفصووول في التظلم خالل أسوووبوعين 

على قرارها بأي طريق، وال يجوز تقديم تظلم جديد قبل مضوووووووووووو ى  ال ة أشووووووووووووهر مم تاريخ رفض املحكمة، إال إذا 

 .طرأ بعد صدور قرار الرفض ما يستدعى ذلك

 

 (6) املادة

 الفصل في د وى املساءلة
 أو تووأديب املسوووووووووووووؤولإذا انت ووت تحقيقووات النيووابووة العووامووة إلى مووا يسوووووووووووووتوجووب عقووا  الوزير أو  .1

ً
، بحسووووووووووووووب يووجزائيووا

ً
ا

األحوال، و ووان املجلس األعلى قوود أذن بووإقووامووة دعوى املسوووووووووووووواءلووة، قووامووت النيووابووة العووامووة بووإقووامووة الوودعوى أمووام 

 املحكمة.

وأي فاعلين آخريم املسوووؤول اءلة ضووود الوزير أو اسوووتءناء مما ورد في أي قانون آخر، تنظر املحكمة دعوى املسووو .2

 .معه، أو شر اء له في الجرائم املنصو  علي ا في هذا املرسوم بقانون، وفق اإلجراءات املعمول ب ا أمامها

 .تكون األحكام الصادرة مم املحكمة في هذه املرحلة   ائية .3

 

 (7) املادة

 العزائيةالقوان ن التي تطبقها امل   ة     موضوع الد وى 
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حكام القوانين أ( مم هذا املرسوووووم بقانون، تفصوووول املحكمة في دعوى املسوووواءلة وفق 10مع مراعاة نص املادة ) .1

 .العقابية والقوانين األخرى ذات الصلة

أو أي مم ذوي الشووأن، بإلغاء أو تعديل األمر الصووادر باملنع املسووؤول للمحكمة أن تأمر بناء على طلب الوزير أو  .2

 .أو تجميد األموال أو املنع مم التصرف في ا، وذلك بعد سماع رأى النيابة العامةمم السفر 

 

 (8) املادة

 العزاءات التي توقعها امل   ة في د وى املساءلة التأديبية  ن امل الفات املالية واإلدارية
 :املخالفات املالية أو اإلداريةأي مم الجزاءات التالية، حال إدانته بارتكا  أي مم املسؤول توقع املحكمة على 

 .اللوم .1

 .اإلحالة إلى املعاش .2

 .العزل مم الوظيفة .3

 .العزل مم الوظيفة مع الحرمان مم املعاش أو املكافأة في حدود الربع .4

خل أحكام هذه املادة بسووووووووولطة رئيس الدولة في إ  اء خدمة  .5
 
مرسووووووووووم إتحادي، وتكون املراسووووووووويم املسوووووووووؤول بال ت

 .الخدمة غير قابلة للطعم علي ا بأي طريقالصادرة بإ  اء 

 

 (9) املادة

 حكام الصادرة من امل   ةالطعن     ا  
 ألحكام هذا املرسوم بقانون مم النيابة العامة والوزير أو  .1

ً
يكون الطعم على األحكام الصادرة مم املحكمة وفقا

 .وذوي الشأناملسؤول 

 بما يؤيده مم مسووووووووووووو ندات ومذكرات، خالل  ال ين يقدم الطعم بتقرير إلى إدارة الدعوى باملحكمة  .2
ً
مشوووووووووووووفوعا

 يوم
ً
 املحكمة ل شوووكيل دائرة برئاسوووته،مم تاريخ صووودور الحكم أو االعالن به، وضعر  ملف الطعم على رئيس  ا

وعضوووية سووتة مم قضوواة املحكمة ممم لم يشوو ر وا في إصوودار الحكم املطعون فيه، ويكون الحكم الصووادر مم 

 املحكمة ب ذه الهيئ
ً
 .ة االستئنافية باتا

3.  
 
عد األحكام الحضورية الصادرة باإلعدام مطعون علي ا أمام الهيئة االستئنافية، بمجرد صدورها، وعلى إدارة ت

 مم تاريخ 
ً
 بالحكم على رئيس املحكمة خالل خمسووة عشوور يوما

ً
الدعوى باملحكمة عر  ملف الدعوى مشووموال

إدارة الدعوى باملحكمة مذكرة برأي ا في الحكم خالل خمسوووووووووووووة  تودعصووووووووووووودور الحكم، وعلى النيابة العامة أن 

 مم تاريخ صووووووووووووودوره
ً
 للمحكوم عليه مم املقبولين أمام املحكمة إذا لم يكم قد  ،عشووووووووووووور يوما

ً
وأن تند  محاميا

 و ل محامي
ً
 .للدفاع عنه ا

 .القانون  املحكمة ابتداء ملصلحةللنائب العام الطعم في األحكام الصادرة مم  .4

إعووووادة النظر، وفق األحكووووام وفى الحوووواالت  املحكمووووة ابتووووداء بووووالتمووووا م في األحكووووام الصووووووووووووووووادرة عم يجوز الطع .5

 املنصو  علي ا بقانون اإلجراءات الجزائية املشار إليه.
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 (10) املادة

 أحكام خاصة بالد وى التأديبية
في األحوال التي للمسوووووووووؤول مع عدم االخالل بأحكام املسوووووووووؤوليتين الجزائية واملدنية، تكون املسووووووووواءلة التأديبية  .1

 .نسب له في ا ارتكا  إحدى املخالفات اإلدارية ن يجة اإلهمال أو التقصير أو اإلخالل بواجبات الوظيفةي  

ي بع في شووووأن تحقيق الدعوى التأديبية والحكم في ا، ذات الضوووومانات واإلجراءات والقواعد الخاصووووة بالدعوى  .2

 .حتياطي واإلفراج املؤقتالجزائية عدا القبض والتفتيش والحبس اال 

3.  
 
 وقع مم النائب العام رفع الدعوى التأديبية بأمر إحالة ي  ت

 
على املخالفات املنسووووووبة  تشوووووتملإلى املحكمة  قدموت

 ملا انتهى إليه التحقيق
ً
 .للمسؤول واألدلة املؤيدة لها وفقا

املسووووؤول ويكون آخر مم يتكلم، ودفاع تفصوووول املحكمة في الدعوى التأديبية بعد سووووماع طلبات النيابة العامة  .4

 .وتصدر األحكام في جميع األحوال بأغلبية اآلراء

تسوووووووقى الدعوى التأديبية بمضووووووو ي خمس سووووووونوات مم تاريخ وقوعها، وتنقطع هذه املدة بإجراءات التحقيق أو  .5

ع ان انقطاالت ام أو املحاكمة، وتسوووووووووووووري املدة مم جديد ابتداء مم تاريخ آخر إجراء، فإذا تعدد املخالفون، فإ

املدة بالنسووووووبة إلى أحدهم ي رتب عليه انقطاعها بالنسووووووبة إلى الباقين ولو لم تكم قد اتخذت ضوووووودهم إجراءات 

 .قاطعة للمدة

 .وتنقض ي الدعوى التأديبية ضد املسؤول بوفاته .6

 

 (11) املادة

 سلطة املعلس ا     في تعديل اإلذن أو العدول  نه
، رئيس مجلس الوزراءالتنسووووووووووووويق مع  بعد الوزير املختص بناء على طلبللمجلس األعلى، مم تلقاء نفسوووووووووووووه أو  .1

 ألحكام هذا املرسووووووووووووم بقانون، ويقوم الوزير املختص 
ً
صوووووووووووالحية تعديل أو العدول عم أي إذن صووووووووووودر منه وفقا

 ألحكوام هوذا املرسووووووووووووووم بقوانون 
ً
بوإخطوار النوائوب العوام بوأي قرارات أو توجي وات صوووووووووووووادرة عم املجلس األعلى وفقوا

 .يذهالتنف

وعوودل املجلس األعلى عم األذن بووإقووامووة دعوى املسوووووووووووووواءلووة قبوول أن وإذا  ووانووت الوودعوى منظورة أمووام املحكمووة،  .2

 .تفصل في ا املحكمة، أمرت املحكمة بانقضاء الدعوى 

 

 (12) املادة

 سلطة رئيس الدولة في العفو  ن العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها

 .بسلطة رئيس الدولة في العفو عم العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذهاال تخل أحكام هذا املرسوم بقانون  .1

في شوووووأن رد اإلعتبار، لرئيس الدولة حال العفو  1992( لسووووونة 36واسوووووتءناًء مم أحكام القانون االتحادي رقم ) .2

 .عم العقوبة املحكوم ب ا أن يأمر برد اعتبار املحكوم عليه
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 (13) املادة

 العقوبات املقيدة لل ريةأثر إنهاء ال دمة وتنفيذ 

أو قبول اسوووووووووووووتقالته دون التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية عليه أو ال يحول إ  اء خدمة الوزير أو املسوووووووووووووؤول  .1

 .االستمرار في ا، وفق أحكام هذا املرسوم بقانون 

 ألحكام هذا املرسووووووووووووووم بقانون في أماكم م .2
ً
سوووووووووووووتقلة عم يكون تنفيذ العقوبات املقيدة للحرية املحكوم ب ا وفقا

 .األماكم املخصصة للمحكوم علي م اآلخريم

 

 (14) املادة

 االطالع     ال سابات وتنفيذ قرارات تز يد ا موال واملنع من التصرف فيها

للنائب العام األمر مباشووورة باالطالع على الحسوووابات أو الحصوووول على املعلومات أو الو ائق أو البيانات الخاصوووة  .1

املسووواهمين املرتبطين به والتي لها عالقة بأي مم الجرائم التي يباشووور في ا التحقيق، لدى بالوزير أو املسوووؤول أو 

 .املصرف املركزي أو أي منشأة مالية أخرى أو تجارية أو اقتصادية، متى أقتض ى ذلك كشف الحقيقة

التصووووووووووورف أو  للنائب العام مم تلقاء نفسوووووووووووه أو بناء على طلب ذوي الشوووووووووووأن أن يعدل قرار التجميد أو املنع مم .2

 ملجريات التحقيق
ً
 .اإلدارة وفقا

 ألحكام هذا املرسوووم بقانون مم خالل  .3
ً
يكون تنفيذ قرارات تجميد األموال واملنع مم التصوورف، والصووادرة وفقا

 .املصرف املركزي 

 

 (15) املادة

 سرية اإلجراءات والعلسات وحظر النشر

وجمع املعلومات واالسوووووووووووووتدالل والتحقيق والجلسوووووووووووووات مع عدم اإلخالل بحقوق الدفاع تعتبر إجراءات التحري  .1

 ألحكام هذا املرسوم بقانون سرية
ً
 .التي تتم وفقا

بحسووووووووووووووب األحوال، األمر بحظر نشووووووووووووور أي معلومووات تتعلق بوودعوى  وللمحكمووة،للنووائووب العووام مم تلقوواء نفسووووووووووووووه  .2

  متىاملساءلة 
 
 .در أن املصلحة تستدعى ذلكق

 

 (16) املادة

 امل الفة السريان وإلغاء ا حكام

لغى  ل حكم يخالف أو يتعار  مع أحكام هذا املرسووووووووووووووم بقانون، وفيما لم يرد بشوووووووووووووأنه نص خا  في هذا ي   .1

املرسووووووووووووووم بقانون تسوووووووووووووري أحكام قانون اإلجراءات الجزائية والقوانين العقابية والقوانين األخرى ذات الصووووووووووووولة 

 .بالقدر الذي ال يتعار  مع أحكامه
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متى  انت هناك قوانين أو قرارات مسوووووووووؤولين للاملسووووووووواءلة التأديبية  بقانون على ال تسوووووووووري أحكام هذا املرسووووووووووم .2

.
ً
 خاصة تنظم مساءلت م تأديبيا

 

 (17) املادة

 نشر املرسوم بقانون والع ل به

عمل به مم اليوم التالي لنشره نشر هذا املرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وض   .ي 

 

 

 

 

 

 
 

 

 خدددددددددلددددددددديدددددددددفدددددددددة بدددددددددن زايدددددددددد آل ندددددددددهددددددددديدددددددددان

دولددة اإلمددارات العربيددة املتحدددة رئيس  
 

 
 

 

______________________________________ 
 :صدر  نا في قصر الرئاسة في أبوظبي

 هد1442/                                  /           :    بتددددددددداريدددخ

 م2021/                                    /         :       املوافق


