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الملخص:
هدفت الدراسةةة ىلا اسةةء ةةا موقف المشةةرا اامارا ت هاح ا ارفراف فت الء ا ةةت و اد داط الطع فت ار كا ونطاق بنت
أسةةلو الطع المباشةةر والءعرف علا موقف مااكم الن ض فت فولة اامارات .ىذ أن قانون أنشةةا الماكمة اال ااف ة العليا قد
ةةةر أسةةةلو الطع المباشةةةر فت الاةةةلطات العامة و دها فون ارفراف) ىال أن الماكمة م خالل ار كا الءت أصةةةدر قا قد
ا بعت أسةةلو ا ط معينا ط فت فاةةير معنا الطع المباشةةر ر ي عليت اعءبار أةلبية الطعون الم دمة م ارفراف م ا ة عون مباشةةر
غير الطر ا الذي نص عليت ال انون مما هعلقا ةير م بولة .و اءعرض الدرا سة ق ضا الماكمة الم اء ر فت هذا المهال لءهد
أن الماكمة عءبر الطع مباشةةةراط ىذا ما ضةةةمنءت صةةةايفة الدعوض المو ةةةوعية أو ىذا قد الطع مباشةةةر ىلا الماكمة أو لهنة
فاص الطعون كما عءبر الطع مباشةةرا ىذا قد م أ د الخ ةةو فت الدعوض المو ةةوعية قبد الدخول فت مو ةةوا الدعوض.
وال شةةأ أن الماكمة اال ااف ة العليا دولة اامارات قد ةةي ت ك يراط فت مفقو الطع المباشةةر .وقد سةةعت الدراسةةة ىلا اةةلي
الضةةةو علا ما ن ةةةت عليت الماف  )151م قانون ااجرا ات المدنية اال اافي فت عد جواز الطع فت ار كا الءت ةةةدر
أثنا سةةةةةةير الدعوض وال نءقت قا الخ ةةةةةةومة ىال عد صةةةةةةدور الاكم المنقت للخ ةةةةةةومة كلقا وذلأ فيما عدا ار كا الوقءية
والماةةةةةءعهلة وال ةةةةةافر وقف الدعوض وار كا ال ا لة للءنفيذ الهبري وار كا ال ةةةةةافر عد االخء ةةةةةا وكذلأ ار كا
ال افر االخء ا ىذا لم ك للماكمة وال ة الاكم فت الدعوض.
فار كا الءت منع ال انون الطع فيقا فور صةةدورها ال بد الطع المباشةةر الن ض ولو كانت ءضةةم الفعد مخالفة فت ال انون
أو صةةافر علا خالف كم سةةا ا وهذح ال اعد مءعل ة الناا العا ايب هي علا الماكمة أن ضةةت م ل ا نفاةةقا عد
جواز الطع المباشةةةر .وال كفت أن كون الاكم مو ةةةوعيا ط ءا بد الطع المباشةةةر وىنما هي أن كون قا الط للءنفيذ الهبري
ااةةةةي بيعءت و اكم ال انون وم ثم فألن ار كا المو ةةةةوعية ال ةةةةافر رفض عض الطلبات أو ال ةةةةافر ءكييف ع د أو
ر ر دل بيعة عمد ال بد الطع المباشر وال طع فيقا ىال مع الطع فت الاكم المنقت للخ ومة والاكم الذي نقت كد
الخ ةةةومة أما الماكمة بد الطع المباشةةةر ولو لم ك قا الط للءنفيذ الهبري أما الاكم الذي نقت الخ ةةةومة فألنت بد الطع
المباشر ولو لم ك قا الط للءنفيذ الهبري.
كلمات البحث الرئيسية :الاكم ال ضائت الاكم المنقت للخ ومة الاكم ةير منقت للخ ومة الطع المباشر
العاف ة رق الطع ةير العاف ة قو ارمر الم ضت هية ارمر الم ضت الماكمة اال ااف ة العليا.
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