In the name of Allah the Merciful
In the name of H.E. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Ruler of Dubai
Court of Cassation
In the open hearing held on 9/6/2021 at the house of Court of Cassation
Appeal No. 1 of 2021 General Assembly Decisions – Cassation
Appealed judgment: 0/0
Date

The following verdict has been passed

After checking the documents and having deliberation,
The facts as evident in previous rulings passed by the Court of Cassation regarding interest and
all other documents, may be summarized in that, the technical office of the Court of Cassation
submitted to the General Secretariat of the Court a request to consider the matter of reversing a
legal principle approved by the Court of Cassation in previous rulings regarding calculating the
interest rate on the amount of the judgment debt, both legal interest and delay interest, in the
absence of an agreement on the interest, at a rate of (9%) annually, pursuant to the judicial custom
prevailing in Dubai Courts. However, due to the change in the circumstances in which this custom
arose which made it lose grounds for its application in the future, and pursuant to the provisions of
the fourth paragraph of Clause (a) of Article (20) of Law No. (13) of 2016 regarding the authority
of the judiciary in the Emirate of Dubai, it has been considered to refer this matter to the General
Authority of the Court of Cassation, for consideration.
Whereas, since the change in the interest rate is up and down and it is subject to the economic
and social conditions prevailing in the state, and given that the Court of Cassation follows a judicial
custom in determining the interest rate, whether legal or delay, in the absence of an agreement to
it, at a rate of 9% annually, is no longer appropriate in light of the current conditions of the state
and the prevailing interest rates for banks operating herein. This necessitates the reconsideration
of the determined interest rate in a manner that would take such conditions into account and lead
to revitalizing the market and achieve justice in transactions for individuals and establishments. By
studying these variables and their impact on determining the interest rate, the General Assembly
of the Court of Cassation has unanimously decided to reduce the interest rate, of legal interest and
delay interest, in the absence of an agreement to it, to be 5% annually until full payment.
For these reasons
The General Assembly of the Court of Cassation decided, unanimously, to reverse what the court
has been following in previous rulings in terms of calculating the interest rate of both types, legal
and delay, on the ruled debt, in the absence of an agreement to it, at the rate of (9%) annually,
and to be at the rate of (5%) annually until full payment.
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Show Judgement

بسم هللا الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم  2021-06-09بمقر محكمة التمييز بدبي

الحكم المطعون فيه:

0/0
بتاريخ

في الطعــن رقــم  1لسنة 2021قرارات الهيئة العامة  -التمييز

أصـدرت الحكـم التـالي
بعد االطالع على األوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع ? على ما يبين من األحكام السابقة الصادرة من محكمة التمييز بشأن الفائدة وسائر األوراق ? تتحصل في أن المكتب الفني لمحكمة التمييز تقدم إلى األمانة
العامة للمحكمة بطلب النظر في أمر العدول عن مبدأ قانوني أقرته محكمة التمييز في أحكام سابقة بشأن احتساب سعر الفائدة على مبلغ الدين المحكوم به بنوعيها القانونية
والتأخيرية في حال عدم االتفاق عليها بنسبة ( )%9سنويًا عمًال بالعرف القضائي السائد لدى محاكم دبي ،وذلك نظرًا لتغير الظروف التي نشأ فيها هذا العرف والتي أفقدته
دواعي تطبيقه في المستقبل ،وعمال بنص الفقرة الرابعة من البند (أ) من المادة ( )20من القانون رقم ( )13لسنة  2016بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي ،فقد رؤي إحالة
تلك المسألة للعرض على الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر.
ًا
ًا
ئ
ف
وحيث إنه لما كان تغير سعر الفائدة ارتفاعًا وانخفاضًا إنما يدور وجود وعدم مع الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية السائدة ي البالد ،وكان العرف القضا ي الذي سارت عليه
محكمة التمييز بشأن تحديد سعر الفائدة بنوعيها القانونية والتأخيرية في حال عدم االتفاق عليها بنسبة  %9سنويا لم يعد مناسبًا للظروف الحالية للبالد واألسعار السائدة
لفوائد البنوك العاملة فيها ،مما يقتضي إعادة النظر في تحديد سعر الفائدة بما يالئم هذه الظروف ويؤدى إلى تنشيط السوق وتحقيق العدالة في التعامالت لألفراد والمؤسسات.
وحيث إنه بدراسة تلك المتغيرات وأثرها على تحديد سعر الفائدة إرتأت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بإجماع اآلراء تخفيض سعر الفائدة بنوعيها القانونية والتأخيرية في حال
عدم االتفاق عليها إلى نسبة ( )%5سنويا حتى تمام السداد.
فلهذه األسباب
قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بإجماع اآلراء العدول عما سارت عليه المحكمة في أحكام سابقة من احتساب سعر الفائدة على الدين المحكوم به بنوعيها القانونية
والتأخيرية في حال عدم االتفاق عليها بنسبة ( )%9سنويا بجعلها بنسبة ( )%5سنويا حتى تمام السداد.
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