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قانون رقم )23( ل�سنة 2015
ب�ساأن

 الت�سرف يف املركبات املحجوزة يف اإمارة دبي 
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

املدنية  االإجراءات  قانون  باإ�شدار   1992 ل�شنة   )11( رقم  االحتادي  القانون  على  االطالع  بعد 
وتعديالته، 

التنفيذية  والئحته  واملرور  ال�شري  �شاأن  يف   1995 ل�شنة   )21( رقم  االحتادي  القانون  وعلى 
وتعديالتهما، 

وعلى القرار الوزاري رقم )127( ل�شنة 2008 يف �شاأن قواعد واإجراءات ال�شبط املروري،
وعلى قانون �شرطة دبي ل�شنة 1966 والئحته التنفيذية رقم )1( ل�شنة 1984،

وعلى القانون رقم )5( ل�شنة 1995 باإن�شاء دائرة املالية،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 1997 ب�شاأن عقود الدوائر احلكومية يف اإمارة دبي وتعديالته،

وعلى القانون رقم )17( ل�شنة 2005 باإن�شاء هيئة الطرق واملوا�شالت وتعديالته،
وعلى القانون رقم )34( ل�شنة 2008 ب�شاأن الت�شرف يف املركبات واالآليات والدراجات املحجوزة 

وتعديالته،
وعلى القانون رقم )35( ل�شنة 2009 ب�شاأن اإدارة االأموال العامة حلكومة دبي وتعديالته،

وعلى اأمر تاأ�شي�ص بلدية دبي ل�شنة 1961،
وعلى قرار املجل�ص التنفيذي رقم )5( ل�شنة 2012 ب�شاأن اعتماد ر�شم امل�شاركة يف املزادات العلنية 

يف اإمارة دبي،
وعلى النظام رقم )4( ل�شنة 2009 ب�شاأن تنظيم العمل بحرم الطريق يف اإمارة دبي،

اإمارة دبي  العامة يف  املواقف  ا�شتخدام  ب�شاأن تنظيم  ل�شنة 1995  املحلي رقم )92(  االأمر  وعلى 
وتعديالته،

دبي  اإمارة  املجتمع يف  و�شالمة  العامة  ال�شحة  ب�شاأن  ل�شنة 2003  رقم )11(  املحلي  االأمر  وعلى 
والئحته التنفيذية وتعديالتهما،
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ُن�سدر القانون التايل:

التعريفات
املادة )1(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت يف هذا القانون، املعاين املبّينة اإزاء كل منها، ما مل 
يدل �شياق الن�ص على غري ذلك:

: اإمارة دبي. االإمارة 
: �شرطة دبي. ال�شرطة 

: القائد العام ل�شرطة دبي. القائد العام 
ي�شري  اآخر  جهاز  اأي  اأو  عربة  اأو  نارية  اأو  عادية  دراجة  اأو  ميكانيكية  اآلة  اأية   : املركبة 
على الطريق �شواء بقوة ميكانيكية اأو باأية و�شيلة اأخرى، وي�شمل ذلك اجلرار 

واملقطورة.
واملرور،  ال�شري  قواعد  ملخالفتها  ال�شرطة  قبل  من  �شبطها  يتم  التي  املركبة   : املركبة امل�شبوطة 

وكذلك املركبة التي يتم حجزها وفقًا للت�شريعات ال�شارية يف االإمارة.
االإ�شرار  اإلى  يوؤدي  ب�شكل  العام دون عناية  املكان  يتم تركها يف  التي  : املركبة  املركبة املهملة 
القواعد  وخمالفة  لالإمارة  العام  املظهر  وت�شويه  العامة  وال�شالمة  بال�شحة 
املتعلقة بالبيئة، والتي يتم �شبطها وحجزها من قبل بلدية دبي، اأو املركبات 

التي يتم تركها يف اأمالك الغري والتي يتم حجزها من قبل ال�شرطة. 
: ت�شمل املركبة امل�شبوطة واملركبة املهملة التي يتم حجزها وفقًا الأحكام هذا  املركبة املحجوزة 
القانون، وال ت�شمل املركبات التي يتقرر حجزها اأو م�شادرتها مبوجب اأوامر اأو 

اأحكام ق�شائية.
: ال�شخ�ص الطبيعي اأو االعتباري الذي له حق على املركبة املحجوزة ب�شند رهن  الدائن 

اأو بحكم ق�شائي بات اأو باأي �شند ر�شمي اآخر.
: ال�شخ�ص الطبيعي اأو االعتباري احلائز على �شند ر�شمي يثبت ملكيته للمركبة  املالك 

املحجوزة.
واالأرا�شي  واالأر�شفة  واملمرات،  وال�شاحات،  وحرمها،  العامة  الطرق  وي�شمل   : املكان العام 
الف�شاء، وامليادين العامة، واحلدائق العامة، واملواقف العامة، واملواقف التابعة 

للمرافق العامة، واملراكز التجارية، واأي مكان اآخر مفتوح للعامة.
: جلنة الت�شرف يف املركبات املحجوزة امل�شكلة وفقًا الأحكام هذا القانون. اللجنة 
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نطاق التطبيق
املادة )2(

ُتطّبق اأحكام هذا القانون على املركبات املحجوزة يف االإمارة، والتي يتم الت�شرف فيها بقرار من 
اللجنة وفقًا للقواعد واالإجراءات املحددة مبوجب هذا القانون. 

ت�سكيل اللجنة واخت�سا�ساتها
املادة )3(

ُت�شّكل بقرار من القائد العام جلنة، ُت�شمى »جلنة الت�سرف يف املركبات املحجوزة«، على  اأ- 
والنيابة  واملوا�شالت  الطرق  وبلدية دبي وهيئة  ال�شرطة  ت�شم يف ع�شويتها ممثلني عن  اأن 
العامة وغريها من اجلهات احلكومية املعنّية، على اأن ُيحّدد بقرار ت�شكيلها اآلية عملها وكيفية 

عقد اجتماعاتها.
تحُناط باللجنة املهام وال�شالحيات التالية: ب-  

معاينة املركبات املحجوزة وتثمينها والتحقق من اأنها لي�شت حمجوزة الأية جهة اأخرى،    -1
بالتن�شيق مع اجلهات املعنّية يف االإمارة مبا فيها اجلهات الق�شائية املخت�شة.

بيع املركبات املحجوزة باملزاد العلني وفقًا الأحكام هذا القانون والقانون رقم )6( ل�شنة    -2
1997 امل�شار اإليه، والقواعد واالإجراءات املعتمدة لدى ال�شرطة يف هذا ال�شاأن.

يكون للجنة يف �شبيل قيامها باملهام املنوطة بها مبوجب هذا القانون، ما يلي: ج-  
ت�شكيل اللجان الفرعية، وفرق العمل، وحتديد اخت�شا�شاتها.  -1

تفوي�ص اأع�شائها اأي من ال�شالحيات املقررة لها مبوجب الفقرة )ب( من هذه املادة،    -2
على اأن يكون التفوي�ص بال�شالحية الأكرث من ع�شو واحد للقيام بها.

اال�شتعانة مبن تراه منا�شبًا من ذوي اخلربة واالخت�شا�ص.    -3
باملزاد  املحجوزة  املركبات  بيع  عملية  وتنظيم  باإدارة  اأو خا�شة  عامة  اأية جهة  تخويل    -4

العلني.

�سالحية الت�سرف باملركبات املحجوزة
املادة )4(

واالإجراءات  لالأحكام  وفقًا  املحجوزة  باملركبات  الت�شرف  �شالحية  وحدها  للجنة  يكون  اأ-  
املن�شو�ص عليها يف هذا القانون والقرارات ال�شادرة مبوجبه.
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يف  الت�شرف  ب�شاأن  ال�شرطة  مع  التن�شيق  االإمارة  يف  واخلا�شة  العامة  اجلهات  على  يجب  ب-  
املركبات املحجوزة امل�شمولة باأحكام هذا القانون.

ال يحول وجود ر�شوم اأو غرامات اأو اأية التزامات مالية اأخرى مرتتبة على املركبة املحجوزة  ج-  
املركبة  مالك  ويبقى  القانون،  هذا  الأحكام  وفقًا  بها  الت�شرف  اإجراءات  يف  امل�شي  دون 

املحجوزة م�شوؤواًل عن اأداء هذه االلتزامات.
اإذا كانت املركبة املحجوزة غري �شاحلة للت�شرف فيها وفقًا لالأحكام واالإجراءات املن�شو�ص  د-  
عليها يف هذا القانون، فيتم التعامل معها وفقًا لل�شوابط وال�شروط والإجراءات التي تعتمدها 

اللجنة يف هذا ال�شاأن. 

اإجراءات البيع باملزاد العلني
املادة )5(

احلجز  اإيقاع  تاريخ  من  اأ�شهر  ثالثة   )3( م�شي  بعد  املحجوزة  املركبات  يف  الت�شرف  يتم  اأ-  
عليها.

اأو غرامات مالية على املركبة املحجوزة التي �شيتم الت�شرف بها  اأية ر�شوم  ال يجوز فر�ص  ب-  
وفقًا الأحكام هذا القانون بعد انق�شاء املدة امل�شار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة.

تتبع االإجراءات التالية ب�شاأن الت�شرف يف املركبات املحجوزة: ج-  
باإخطار  املادة  )اأ( من هذه  الفقرة  اإليها يف  امل�شار  املدة  انق�شاء  وبعد  ال�شرطة  تقوم    -1
االإجراءات  التخاذ  الدائنني  اإخطار  وكذلك  عنها  لالإفراج  املحجوزة  املركبة  مالك 
الالزمة القت�شاء حقهم وذلك خالل )30( ثالثني يومًا من تاريخ الإخطار، ويتم هذا 
اإحداهما  االنت�شار،  وا�شعتي  يوميتني  حمليتني  �شحيفتني  يف  الن�شر  بوا�شطة  االإخطار 

باللغة العربية واالأخرى باللغة االجنليزية. 
يجب اأن يت�شمن االإخطار امل�شار اإليه يف البند )1( من هذه الفقرة البيانات االأ�شا�شية    -2
للمركبة املحجوزة كرقم لوحتها ونوعها ولونها، واأنه �شيتم بيعها باملزاد العلني يف حال 

عدم االإفراج عنها خالل املهلة املحددة يف االإخطار.
يف حال انق�شاء املهلة املحددة يف االإخطار دون قيام مالكي املركبات املحجوزة باالإفراج    -3
تتولى  عليها،  للتنفيذ  الالزمة  الق�شائية  االإجراءات  باتخاذ  الدائنني  قيام  اأو  عنها، 

ال�شرطة اإعداد قائمة نهائية باملركبات املحجوزة وتزويد اللجنة بها.
اإجراءات  لتنظيم  وذلك  املحجوزة،  للمركبات  النهائية  القائمة  بدرا�شة  اللجنة  تقوم    -4
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بيعها باملزاد العلني.
العلني  باملزاد  بالبيع  اللجنة  تقوم  املادة،  هذه  من  )ج(  الفقرة  يف  ورد  مما  الرغم  على  د-  
للمركبات التي يتم حجزها من قبل ال�شرطة الأ�شباب تتعلق بحوادث مرورية اأو جنائية وذلك 
بعد م�شي )3( ثالثة اأ�شهر من اإغالق ملف احلادث املروري، اأو �شدور احلكم الق�شائي بعد 

التن�شيق مع النيابة العامة. 

ال�ستثناء من اإجراءات البيع باملزاد العلني
املادة )6(

على الرغم مما ورد يف املادة )5( من هذا القانون، يجوز للجنة الت�شرف باملركبة املحجوزة، يف 
حال قيام مالكها باإخطار ال�شرطة خطيًا برغبته يف بيعها باملزاد العلني وفقًا الأحكام هذا القانون، 

وعدم ممانعة الدائن املرتهن خطيًا على ذلك يف حال ما اإذا كانت املركبة مرهونة.

اأيلولة ملكية املركبة
املادة )٧( 

توؤول اإلى امل�شرتي ملكية املركبة التي يتم بيعها باملزاد العلني وفقًا الأحكام هذا القانون خالية من 
اأية التزامات مالية مرتتبة عليها للغري.

امل�ساريف الإدارية
املادة )8(

اإلى حت�شيل الر�شوم والغرامات املقررة مبوجب الت�شريعات ال�شارية، ت�شتويف ال�شرطة  باالإ�شافة 
من اأثمان املركبات املحجوزة والتي يتم بيعها باملزاد العلني كافة النفقات التي حتملتها لقاء هذا 
البيع واأية نفقات اأخرى تتعلق بحجز هذه املركبات وبيعها، م�شافًا اإليه ما ن�شبته )5%( من عوائد 

البيع كم�شاريف اإدارية. 

ا�سرتداد املركبة املحجوزة
املادة )٩(

ملالك املركبة املحجوزة التي �ُشرع يف اإجراءات بيعها باملزاد العلني وفقًا الأحكام هذا القانون  اأ-  
النفقات  كافة  ب�شداد  يقوم  اأن  على  العلني،  باملزاد  بيعها  اإمتام  قبل  ا�شرتدادها  يف  احلق 
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والر�شوم والغرامات املرتتبة عليها وقت ا�شرتدادها.
املحجوزة  املركبة  على  املقررة  للنفقات  املعنّية  احلكومية  واجلهات  ال�شرطة  حتديد  يعترب  ب-  
نهائيًا، ويجب اأن يتم حت�شيلها من مالك املركبة املحجوزة اأو من ثمن بيعها ح�شب االأحوال. 

عوائد بيع املركبات املحجوزة
املادة )10(

املالية  العلني يف ح�شاب خا�ص لدى دائرة  باملزاد  بيعها  يتم  التي  اأثمان املركبات املحجوزة  تودع 
والن�شر  االإعالن  نفقات  خ�شم  بعد  �شنوات  ثالث   )3( ملدة  مالكيها  باأ�شماء  االأمانة  �شبيل  على 
واحلجز والبيع باملزاد العلني والر�شوم والغرامات املرتتبة عليها، التي تكون لها االأولوية على باقي 
االلتزامات االأخرى املرتتبة على مالك املركبة، وتوؤول هذه االأثمان حل�شاب اخلزانة العامة حلكومة 
دبي يف حال عدم املطالبة بها من قبل مالكيها اأو من قبل الغري الذي بيده �شند تنفيذي بعد انتهاء 

املدة املذكورة.

اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )11(

ُي�شدر القائد العام القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون. 

الإلغاءات
املادة )12(

يحل هذا القانون حمل القانون رقم )34( ل�شنة 2008 امل�شار اإليه. اأ-  
ُيلغى اأي ن�ص يف اأي ت�شريع اآخر اإلى املدى الذي يتعار�ص فيه واأحكام هذا القانون. ب-  
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الن�سر وال�سريان
املادة )13(

يحُن�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�شمية، ويحُعمل به من تاريخ ن�شره.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 10 اأغ�شط�ص 2015م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 25 �شــــــــوال 1436هـ
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