مرسوم بقانون اتحادي رقم ( )2لسنة 2107
في شأن حصانة القطع الثقافية األجنبية من الحجز
أو المصادرة
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نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة،
 بعد االطالع على الدستور،
 وعلىىىىى القىىىىانون االتحىىىىاد ر ىىىى  )1لسىىىىنة  ،1972بشىىىىخن اختتاتىىىىات
الوزارات وتالحيات الوزراء ،وتعديالته،
 وعلى القانون االتحاد ر

 )11لسنة  ،1973في شخن المحكمة االتحادية

العليا ،وتعديالته،
 وعلى القانون االتحىاد ر ى  )11لسىنة  ،1973فىي شىخن تنمىي العال ىات
القضائية بين اإلمارات األعضاء في االتحاد،
 وعلىىى القىىانون االتحىىاد ر ىى  )6لسىىنة  ،1978فىىي شىىخن ءنشىىاء محىىاك
اتحاديىىة ونقىىل اختتاتىىات الهيئىىات القضىىائية المحليىىة فىىي بع ى

اإلمىىارات

ءليها ،وتعديالته،
 وعلى القانون االتحاد ر
الطعن بالنق

 )17لسىنة  ،1978بتنمىي حىاالت وءاىراءات

أما المحكمة االتحادية العليا ،وتعديالته،

 وعلى ىانون المعىامالت المدنيىة ،التىادر بالقىانون االتحىاد ر ى  )5لسىنة
 ،1985وتعديالته،
 وعلىىى ىىانون اإلابىىات فىىي المعىىامالت المدنيىىة والتااريىىة ،التىىادر بالقىىانون
االتحاد ر

 )11لسنة  ،1992وتعديالته،

 وعلى انون اإلاراءات المدنية التادر بالقىانون االتحىاد ر ى  )11لسىنة
 ،1992وتعديالته،
 وعلى المرسو االتحاد ر  91لسنة  2115في شخن انضىما الدولىة ءلىى
اتفا يىىة حمايىىة الممتلكىىات الاقافيىىة فىىي حالىىة نىىزاع مسىىل ال ىىا  14 ،مىىايو
. 1954
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 وعلى المرسو االتحاد ر

 )76لسنة  2116بشخن اتفا ية بشخن التدابير

الوااب اتخاذ ا لحمر ومنع استيراد وتتدير ونقل الممتلكات الاقافية بطرق
غير مشروعة،
 وبنىىىا لء علىىىى مىىىا عرضىىىه وزيىىىر الاقافىىىة وتنميىىىة المعرفىىىة ،وموافقىىىة مالىىىس
الوزراء،
 أتدرنا المرسو بقانون اآلتي:

مادة ()0
تعريفات
في تطبيق أحكا

ذا المرسو بقانون يقتد بالكلمات والعبارات التالية المعاني

كل منها ما ل يق
الموضحة رين ٍ
الدولة:

سياق النص غير ذلك:

اإلمارات العربية المتحدة.

الوزارة :وزارة الاقافة وتنمية المعرفة.
الوزير:
قطعة
ثقافية:

وزير الاقافة وتنمية المعرفة.
كل طعة أارية أو فنية أو ترااية أانبية تستعير ا ءحدى الاهات الحكومية
االتحادية أو المحلية من أحد المتاحف أو المعار
تحوز ا انو لنا.
المتحف أو المعر

المعير:

األانبية التي تملكها أو

األانبي المتعا د معه على ءعارة طع اقافية من

مقتنياته لعرضها في الدولة وفق الترتيبات المتفق عليها مع ءحدى الاهات
الحكومية االتحادية أو المحلية.

الحصانة :حماية تتمتع بها القطع الاقافية األانبية التي ترد ءلى الدولة ضد الحاز أو
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المتادرة أو أية ءاراءات تهدف لمنع عودتها ءلى المعير حتى مغادرتها
ء لي الدولة وف لقا لألحوال المنتوص عليها في ذا المرسو بقانون.

المادة ()2
نطاق التطبيق
يطبق ذا المرسو بقانون على كل طعة اقافية يستعير ا أحد المتاحف أو
المعار

التابعة أل من الاهات الحكومية االتحادية أو المحلية ،وذلك

لعرضها مؤ لتا في الدولة.

المادة ()3
منح الحصانة
 .1تمىىن الحتىىانة مىىن الحاىىز أو المتىىادرة للقطىىع الاقافيىىة التىىي تىىت اسىىتعارتها
بمواىىب اتفىىاق و عىىت عليىىه ءحىىدى الاهىىات الحكوميىىة االتحاديىىة أو المحليىىة
شىىريطة ءبىىالو الىىوزارة ببيانىىات القطىىع الاقافيىىة المسىىتعارة وتفاتىىيلها بىىل
دخولها ءلى الدولة وذلك لتسايلها في السال الذ تنشئه الوزارة وفق أحكىا
المادة  )8من ذا المرسو بقانون.
 .2تتولى الوزارة تسايل القطىع الاقافيىة محىل االسىتعارة وتزويىد الاهىة الطالبىة
بشهادة التسىايل خىالل مىدة ال تزيىد علىى  )15خمسىة عشىر يىو عمىل مىن
تاريخ تلقيها الطلب وفق البند  )1من ذه المادة.

4

 .3تلتز الاهة الحكوميىة االتحاديىة أو المحليىة التىابع لهىا المتحىف أو المعىر
بعىىد اسىىتعارة القطىىع الاقافيىىة التىىي تكىىون مح ىالل لمنازعىىة اديىىة بىىين المعيىىر
وطىىرف االىىل ،وللىىوزارة فىىي ماىىل ىىذه الحالىىة االمتنىىاع عىىن تسىىايل القطىىع
الاقافية في السال وءبىالو الاهىة الحكوميىة المعنيىة بىذلك خىالل مىدة ال تزيىد
على  )15خمسة عشر يو عمل من تاريخ تلقيها الطلب وفق البند  )1مىن
ذه المادة.

المادة ()4
آثار الحصانة
ال ياوز ألية اهة تمارس واليىة ضىائية أو ءداريىة بىول طلىب الحاىز علىى أو
متىىادرة طعىىة اقافيىىة منحىىت الحتىىانة بمواىىب ىىذا المرسىىو بقىىانون ،ويشىىمل ذلىىك
مايختي:
 .1عىد بىول أ طلىب أو دعىوى لمنىع المتحىف أو المعىر

مىن ءعىادة ءحىدى

القطع الاقافية ءلى المعير بعد انتهاء مدة عرضها.
 .2ال ياىىوز اتخىىاذ أ ءاىىراء يسىىتهدف منىىع المتحىىف أو المعىىر
القطعة الاقافية ءلى المعير.
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مىىن ءعىىادة

المادة ()5
ال تقبل دعوى اإللغاء أو التعوي

عن مىن الحتىانة مىن الحاىز أو المتىادرة

للقطعة الاقافية.

المادة ()6
إعادة القطع الثقافية
ياوز للىوزير مىن تلقىاء نفسىه ،أو بطلىب مىن ءحىدى الاهىات ذات االختتىاص،
الطلب ءلى الاهة المسىتعيرة ءعىادة القطىع الاقافيىة المسىتعارة ءلىى بلىد المعيىر ءذا كانىت
القطعة الاقافية محالل لمنازعة اديىة بىين المعيىر وطىرف االىل ،وف لقىا لمىا يتبىين لىه مىن
مدى ادية النزاع وذلك خالل مىدة يحىدد ا الىوزير علىى أن ال تزيىد علىى سىتة أشىهر،
وفي حال عد تنفيذ الطلب فيت رفع الحتانة عن تلك القطعة الاقافية محل النزاع.

المادة ()7
اإلعتراض علي منح الحصانة
 .1ياىوز لكىل مىن تضىرر مىن مىىن الحتىانة لقطعىة اقافيىة بمواىب أحكىا

ىىذا

المرسىىو بقىىانون ،أو تبىىين لىىه عىىد تىىحة المعلومىىات والبيانىىات التىىي منحىىت
الحتىىانة بنىىا لء عليهىىا ،أن يقىىد اعترا ل
ضىىا للىىوزير وف لقىىا ل ليىىة التىىي يتىىدر
بتحديد ا رار من الوزير.
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 .2على الاهة الحكوميىة االتحاديىة أو المحليىة التىابع لهىا المتحىف أو المعىر
بالتنسىىيق مىىع المعيىىر أن تىىرد علىىى االعتىىرا

خىىالل الفتىىرة التىىي يحىىدد ا

الوزير.
 ،فإذا كان االعترا

 .3يفتل الوزير في طلب االعترا

ل
اديا يتدر راره

مسببلا بإعادة القطعة الاقافية ءلى متىدر ا وف لقىا لمىا يتبىين لىه مىن مىدى اديىة
االعترا

 ،مع من الاهة التابع لهىا المتحىف أو المعىر

والمعيىر مهلىة ال

تزيد على ستة أشهر إلعادتها ءلى بلد المعير.

المادة ()8
السجل
تنشئ الوزارة سىاالل للقطىع الاقافيىة التىي تىدخل الىبالد بغىر

العىر

المؤ ىت

على أن يشتمل على ما يختي:
 .1البيانات التي تمكن من التعرف على القطع الاقافية.
 .2الطلبات والقرارات واالعتراضات المتعلقة بالقطعة الاقافية.
 .3أ ءاراء يتخذ في شخن القطعة الاقافية.
وياوز للوزارة بنا لء على طلب ذو الشخن من بيىان أو شىهادة بمىا تى يىده فىي
السال،وذلك وف لقا للشروط واألحكا التي يتدر بتحديد ا رار من الوزير.
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المادة ()9
النشر والسريان
ينشر ذا المرسو بقانون في الاريدة الرسمية ،ويعمل به من اليو التالي
لتاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربيةالمتحدة
تدر عنا في تر الرئاسة في أبو مبي:
بتاريخ 18 :شوال  1438ـ
الموافق 12 :يوليو 2117
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