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وصف الخدمة

تتيح هذه الخدمة للمتعاملين قيد دعوى التماس إعادة النظر بعد ثالثين يوما من
صدور الحكم الحضوري أو من إعالنه في حالة صدوره بمثابة الحضوري.

حاالت االلتماس الحصرية قانون اإلجراءات المدنية المادة (:)169
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إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو
قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة
زور.
إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان
خصمه قد حال دون تقديمها.
إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه البعض.
لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل
فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثال تمثيال
صحيحا في الدعوى.

الوثائق المطلوبة لجميع أنواع الطلبات

 -0صورة عقد اإليجار (إيجاري) +صورة من العقود القديمة.
 -7صورة من خارطة األرض أو شهادة ملكية حديثة صادرة من دائرة األراضي
واألمالك بدبي.
 -3صورة شهادة تملك إذا كان المأجور يقع في مناطق التملك الحر.
 -4البيانات الشخصية ((الهاتف األرضي ،الهاتف المتحرك ،البريد اإللكتروني)).
 -5بيانات ونوع المأجور ورقم مكاني (إن وجد).
 -6صورة جواز السفر مالك العقار مع اإلقامة (للوافد)  +صورة بطاقة الهوية .
 -2صورة جواز المستأجر مع اإلقامة (للوافد) إن وجد.
 -8صورة الرخصة التجارية إذ كان المؤجر شخصا معنويا (شركة أو مؤسسة)  +صورة
جواز صاحب الترخيص إن وجد.
 -9صورة اإلنذار العدلي مع إفادة مندوب اإلعالن او البريد المسجل بنتيجة اإلعالن
باإلنذار العدلي.
 -01إحضار ما يفيد العالقة بين المالك ومكتب التأجير ،عقد إيجار أو عقد إدارة ساري
المفعول .
 -00حافظة المستندات ((متسلسلة بما يثبت معه صحة الدعوى مثل :مراسالت ،إخطارات،
مخالفات ،فواتير استهالك الكهرباء والمياه أو غير ذلك)).
 -07صورة من الحكم الملتمس.
 -03المستندات الدالة على سبب االلتماس ويكون أمام الدائرة التي أصدرت الحكم الملتمس
فيه.
 -04يجب أن تكون جميع المستندات المقدمة باللغة العربية أو يتم ترجمتها ترجمة قانونية.
 -05صورة من اإلعالم الشرعي للورثة إذا كان (المؤجر) متوفى.
 -06صورة الوكالة مصدقة من كاتب العدل للممثل القانوني  +صورة الهوية.
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رسوم الخدمة
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قنوات تقديم الخدمة
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 07دقيقة

اسم القناة
مركز فض المنازعات اإليجارية (قسم تسجيل الدعاوي والمنازعات)

المستفيدون:

المالك والمستأجرون وشركات إدارة العقارات ومكاتب المحاماة

أولوية الخدمة ألحد هذه الفئات:

لذوي االحتياجات الخاصة  -حاملي بطاقة ذخر

اإلدارة المسئولة:

تتوفر هذه الخدمة مركز فض المنازعات اإليجارية – قسم تسجيل الدعاوى والمنازعات الدور األرضي

بيانات التواصل:

مركز االتصال 8114488

-

info.rdc@rdc.gov.ae
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