
 

 
 

 

 

 2021( لسنـــة  9تعميــــم رقـــم ) 
 

 ( التصرف يف دعاوى إعطاء شيك بسوء نية واالمتناع عن الدفع اليت مت الغاء التجريم فيهابشأن ) 
 

 

 

 
 

،  وتعديالته 1992لسنننن ة ( 35) اجلزائية االحتادي رقم اإلجراءاتقانون  ى بعد االطالع عل
رسنو  بقانون  ، واملبشنن ن قانون املعاتالت الارارية 2020لسنن ة  (14) بقانون احتادي رقمواملرسنو   

لسنننننن ة ( 13)القانون رقم ، وبإصنننننندار قانون اجلرائم والعقوبات 2021لسنننننن ة  (31)احتادي رقم 
، بش ن األتر اجلزائي 2017لس ة ( 1)رقم  والقانون ،يف إتارة دبي بش ن السلطة القضائية 2016

مب اسنن ة بدء و ،ة وتعديالتهالعات توزيع العمل بال يابةبشنن ن إعادة  2010لسنن ة ( 128)والقرار رقم 
بشنننن ن قانون املعاتالت الارارية  2020لسنننن ة  (14)سننننريان م اا  املرسنننو  بقانون احتادي رقم  

ونظرًا ألن املرسننو  سننالب ال يان قد   2022ي اير  2ك وذلك اعا ارا تن تاريخ املاعلقة جبرائم الشنني
قا           غاء املواد مر ثة على إل ثال ملادة ال قانون االحتادي رق   ( 403،  402،  401)نص يف ا  (3) متن ال

ن قانون العقوبات االحتادي مبإصدار قانون العقوبات املاعلقة جبرائم الشيك فضال عن    1987لس ة  
ن اجلرائم والعقوبات والذي يعمل  بش  2021لس ة   (31)الغي مبوجب  املرسو  بقانون احتادي رقم  

يف قانون املعاتالت الارارية املشننننننار إليه   ونظرا ألن املشننننننرع، 2022ي اير  2 ا تن تاريخبه اعا ار
مبوجب الاعديالت اليت مدخلها وم اا  الشننننننننيك،  (2تارر  644)إىل ( 641)نظم يف املواد تن 

مسننقا الارريم عن فعل إعطاء بسننوء نية   2020لسنن ة  (14) رقم احتادياملشننرع باملرسننو  بقانون  
جتريم بعض الصننور األخر   اسننامرشننياًا ليل له تقابل وفاء فاق قائم وقابل للسنن ب ، بي ما  

، وقد اسننننننننننننننا د  طائ ة  تن قانون العقوبات (403، 402،  401)تن اجلرائم الواردة يف املواد 
                         فق املذفرة املرفقة بهذا و -مخر  تن اجلرائم املاعلقة بالشننننننننننننننننننننننياات   تان ت  ة تن ق ل

                  ولضنننننننمان تو يد موجه الاصنننننننرق يف ال اليات ودعاو  الشنننننننياات تع بدء سنننننننريان     -الاعميم
  . ةاأل اا  اجلديد

 
 ما يلــــي : تقــــرر

 � 1 �املـــادة 
  املقيدة مبراكز الشرطة(  إعطاء شيك بسوء نية البالغات اجلزائية جلرائم )

 



 

 
 

 

يام خمنناط ننة اإلدارة العنناتننة للا ريننات وامل ننا ننم اجل ننائيننة للاعميم على  يع ترافز  
الشننننرطة ا ب ال اليات اجلزائية جبرعة إعطاء شننننيك بسننننوء نية اليت مسننننقا املشننننرع ع ها  

 . الارريم وإلغاء فافة الاعاتيم الصادرة فيها وفب ال  م عن املاهمني و  ب ال اليات
 

  � 2 �املـــادة 
 ( قيد التحقيق إعطاء شيك بسوء نية التصرف يف دعاوى )

 

 :تا يلي السادة معضاء ال يابة  يراعي
الاصرق يف دعاو  إعطاء شيك بسوء نية باحل ب اإلداري يف  ال عد  ت اشرة الا قيق،  -1

تراعاة وباألتر ب ن ال وجه إلقاتة الدعو  اجلزائية يف املل ات اليت مت ت اشرة الا قيق فيها تع 
اصدار فب ام عن املاهمني واالفراج عن احمل وسني ا اياطيا ت هم تا   ياونوا حم وسني 

 او تطلوبني لس ب اخر
اصدار متر بان ال وجه إلقاتة الدعو  اجلزائية يف الدعاو  قيد الا قيق الصادر بها اتر ق ض  -2

ب إ صائية ب رقا  دولي وإصدار فب ام عن املاهم، وعلى رئيل ال يابة اجلزئية طل
 الدعاو  اجلزائية الصادر بها اتر ق ض دولي اث اء تر لة الا قيق الختاذ الالز  بش نها .

يسامر عضو ال يابة بالا قيق والاصرق يف اجلرائم األخر  للشيك اليت تازالت ت  ه وفذلك  -3
 ائية .اليت اسا دثت  وفقًا لإلجراءات املعاادة للا قيق والاصرق يف الدعو  اجلز

عرض الدعاو  اجلزائية اليت ير  عضو ال يابة وجود عق ات يف الاصرق بش نها على و دة  -4
 الادقيق القضائي الساطالع الرمي فيها .

 
 � 3 �املـــادة 
 

 لدى احملكمة االبتدائية ( قيد احملاكمة  إعطاء شيك بسوء نية دعاوى )
 

 

يام اث ات طلب ال يابة العاتة متا  حمامة اجل ح واملخال ات ال اظرة يف الدعاو  مبا                   
 براءة املاهم  فيها طعون املعارضة على اال اا  الغيابية االبادائية مبا يلي : " تطلب ال يابة العاتة 



 

 
 

بقانون حمل الدعو  باملرسننو  إعطاء شننيك بسننوء نية  لصنندور قانون اصننلح للماهم بإلغاء جتريم  
 ." بش ن قانون املعاتالت الارارية 2020( لس ة 14احتادي رقم )

 

 � 4 �املـــادة 
  مام نيابيت االستئناف والتمييزأاملعروضة (  إعطاء شيك بسوء نية دعاوى )

 
 

 : تا يلي عضاء نيابة االسائ اق والامييزيراعى السادة م 
خالل ال رتة املقررة الطعن على اال اا  الصادرة باإلدانة يف دعاو  إعطاء شيك بسوء نية  -1

تن احملافم االبادائية او حمامة االسائ اق بطريق الطعن املقرر قانونا اسب للطعن سواء 
لصدور  برباءة احملاو  عليهوذلك بطلب الغاء احلام املطعون فيه والقضاء جمددا  األ وال

حمل الدعو  باملرسو  بقانون احتادي إعطاء شيك بسوء نية لح للماهم بإلغاء جتريم قانون اص
 بش ن قانون املعاتالت الارارية . 2020( لس ة 14رقم )

اث ات طلب ال يابة العاتة يف الطعون املرفوعة تن احملاو  عليهم متا  حمامة االسائ اق  -2
ب ال يابة العاتة الغاء احلام املطعون فيه تطل "مة الامييز اسب األ وال مبا يلي: و حمام

إعطاء شيك لصدور قانون اصلح للماهم بإلغاء جتريم برباءة احملاو  عليه والقضاء جمددا 
بش ن قانون املعاتالت  2020لس ة ( 14)ون احتادي رقم حمل الدعو  باملرسو  بقانبسوء نية 
 . "الارارية

 
 

 � 5 �املـــادة 
   احملكومة بأحكام نهائية أو باتة غري منفذة(  شيك بسوء نية إعطاء دعاوى )

 

صنننندار مواتر وضننننع الية بالا سننننيق تع املااب ال   لل ائب العا  إلالا  يذ  على قسننننم
ت  يذ تعدلة تاضنننننننمن فب ال  م عن احملاو  عليهم يف دعاو  الشنننننننياات الصنننننننادر بها  

عن املقررة لل يابة العاتة مو الصنننننننادر بها ا اا  باإلدانة ييابية مو نهائية واسنننننننا  دت طر  الط
ا اا  باته يري ت  ذة وذلك لصنننندور قانون اصننننلح للماهم بإلغاء جتريم الشننننيك حمل الدعو    

 بش ن قانون املعاتالت الارارية  " 2020( لس ة 14باملرسو  بقانون احتادي رقم )



 

 
 

 

 � 6 �املـــادة 
  قيد التنفيذ ( إعطاء شيك بسوء نية االحكام واالوامر اجلزائية الصادرة يف دعاوى ) ""

 

على قسننم الا  يذ وضننع الية بالا سننيق تع املااب ال   لل ائب العا  يف دعاو  )إعطاء  
سنننواء لعقوبة تقيدة لل رية مو ت  يذ  ذالا  يشنننيك بسنننوء نية( الصنننادر بها ا اا  باإلدانة  قيد 

افراه بدني عن الغراتة املقضننني بها اام جزائي او اتر جزائي اسنننب األ وال  للم او   
وذلك  02/01/2022 راج عن احملاو  عليهم اعا ارا تنعليهم نزالء امل سنننسنننات العقابية باألف

باإلفراج عن احملاو  عليه وفب ال  م ع ه ورفع امل ع تن  -مواتر ت  يذ تعدله  بإصنننننننننننننندار
املغادرة  تا   يان حماوتا مو حم وسننننا مو تطلوبا لسنننن ب اخر وذلك لصنننندور قانون اصننننلح 

 للماهم بإلغاء الارريم عن العقوبة اليت ي  ذها .
 

 � 7 �املـــادة 
 (  إعطاء شيك بسوء نية األوامر اجلزائية الغيابية غري املنفذة الصادرة يف دعاوى )

 

يف دعاو  )إعطاء  على قسننم الا  يذ وضننع الية بالا سننيق تع املااب ال   لل ائب العا  
ت ذ بدء تط يق االتر اجلزائي  مواتر جزائية ييابية يري ت  ذهفيها  شنننننيك بسنننننوء نية( الصنننننادر 

وتاليب قسنننم الا  يذ إلصننندار مواتر فب ام ورفع امل ع تن املغادرة  31/12/2021و اى 
 . يف تلك الدعاو  وذلك لصدور قانون مصلح للماهم بإلغاء الارريم عن الغراتة املقضي بها

 

 � 8 �املـــادة 
  االمتناع عن الدفع " البالغات والدعاوى اجلزائية جلرائم

 

شننننيك بسننننوء نية ( املشننننار اليها يف ال  ود    إعطاء) تسننننري اال اا  الواردة يف دعاو  
السنننننننننننننننننننننابقة  على  يع ال اليات والدعاو  اجلزائية جلرائم االتا اع عن الدفع  واال اا  

 . الصادرة فيها وفقا لأل وال امل صوص عليها  بهذا الاعميم
 



 

 
 

 
 � 9 �املـــادة 

 السريـــان 
 

 .   2022/  01/  02 اعا ننارًا تننن تاريننخ اعميميعمننل بهننذا ال 
 
 

 
 

 املستشـار / عصـام عيسـى احلميـدان                                                             
 النائـب العـام إلمـارة دبــي                                  

 
 
 

 هـ1443/ مجادى األوىل /  15صـدر بتاريــخ :   
 م2021/ ديسمبــــــــر /  19املـوافــــــــــق  :  

 
 
 

 
 


