Welcome to the Second Annual Report (2011)
of the Special Tribunal Related to Dubai World
The Special Tribunal to Decide the Disputes Related to the
Settlement of the Financial Position of Dubai World and its
subsidiaries (the “Special Tribunal”, or the “Tribunal”) has been
resolving disputes since its establishment in December 2009. Within
its first year it had received 31 cases, with a claim value in excess of
USD 728 million, and had been acknowledged in the United Arab
Emirates and beyond as a world-class, independent, efficient and
transparent judicial tribunal.
Its busy caseload since inception is testament to early public
confidence in the Tribunal. As a first-of-its-kind initiative in the
Middle East, trust in the Tribunal has been generated through
its leading judicial bench, best-in-class support systems, high
caliber registry team and its commitment to independence and
transparency at all levels.
2011 was a busy year for the Special Tribunal. Overall, we handled
a significant increase in cases filed, compared to 2010, with 44
cases filed, having an aggregrate claim value in excess of USD
868 million.
Despite the increasing volume of cases, the Tribunal continued to
enhance its offering in the year. Advancements were made with
the addition of staff, refinement of rules and jurisdiction and
new services.
All the cases so far received by the Tribunal have involved claims
by or against Dubai World or its subsidiary companies, under the
jurisdiction established by Decree No. 57 of 2009 and Decree
No.11 of 2010. This jurisdiction has required the Tribunal to decide
cases governed by Dubai (not DIFC) Law but in accordance with
DIFC Courts procedures (see under “Rules” below). The Tribunal
therefore has been able, I believe, to make a significant contribution
to the harmonious development of civil law and common law
jurisprudence both in the Emirate and throughout the Region.

Rules
Upon its establishment, the Special Tribunal followed the proven
rules of Dubai’s DIFC Courts, but true to its independent standing, in
the spring of 2011 the Special Tribunal proposed its own rules which
better implemented the requirements of the Tribunal’s founding
Decree. In line with our commitment to efficiency and accessibility,
amendments were open to a period of public consultation, before
their implementation. The updated rules, ‘Rules of Dubai World
Tribunal’ (RDWT 2011), were implemented in October under Dubai
World Tribunal Order No. 1 of 2011. A copy of the Tribunal’s new
rules are available on the website, the address for which can be
found at the end of this letter.

People
Since launch, I have been supported by two experienced commercial
Judges as Members of the Tribunal: Chief Justice of the DIFC Courts,
Michael Hwang SC and Justice Sir John Chadwick, also of the DIFC
Courts. Both bring a wealth of judicial experience to the Tribunal;
Michael Hwang SC, a previous Judicial Commissioner of the Supreme
Court of Singapore, and Sir John Chadwick, a former Lord Justice
of Appeal in the UK. Profiles for each of us can be found on the
Tribunal’s website.
We have in turn been supported by a strong registry team, including
a Registrar and Deputy Registrar from the DIFC Courts and a
dedicated Tribunal office managed by Legal Assistant, Henna
Yousaf and a 2011 addition, Legal Administrator, Xavier Zawisa.

World class infrastructure
The Tribunal’s efficiency is driven by first-class systems. Early on we
employed best practices in the field of judicial administration, such
as our:
• One-stop website
All case administration can be managed via our website
•

Paperless office
Achieved through automated, on-line case management
systems and e-forms

•

Video Conference technology
To expedite case progression and reduce case costs

•

 ecording equipment
R
All Tribunal hearings are recorded and transcribed
when required

The Tribunal’s systems and the service they provide are continuously
reviewed and updates were made to the Tribunal’s procedures in
2011 in the form of three Practice Directions.
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Practice Directions

Pro Bono Programme

Three key changes to further improve the Tribunal’s effectiveness
were made in the year. These were set out in:

Implemented outside of a Practice Direction in 2011, but no
less important, was our adoption of the DIFC Courts’ Pro Bono
Programme. The scheme, which is supported by a voluntary
register of nearly 30 international and local law firms, provides free
representation for those who can demonstrate a need for the service
at the Tribunal. The programme was successfully used in the year –
as highlighted in one of the below cases.

1.	
Tribunal Practice Direction No. 1 of 2011 - Decisions and
Orders by Fewer Than Three Tribunal Members - Issued on
24 April 2011.
	
This described the situations in which one or more Tribunal
members can decide matters.
2. T
 ribunal Practice Direction No. 2 of 2011 - Video Conference
Hearings - Issued on 24 April 2011.
	This enabled the Tribunal to hold hearings in which a Member or,
in exceptional circumstances, a litigant’s Counsel, can participate
via video link.
3.	
Tribunal Practice Direction No. 3 of 2011 - Jurisdiction - Issued
on 22 September 2011.
 n the Tribunal being informed that Nakheel PJSC and certain
O
of its subsidiaries ceased to be subsidiaries of Dubai World,
the Tribunal gave directions about its jurisdiction and referred
to a list identifying the concerned companies that it had
received from Nakheel, that list is available for inspection
at the Tribunal’s Registry.
All Practice Directions are available on the Tribunal’s website.

Cases
The Special Tribunal’s case load increased in 2011. Claim, defence
and judgment documents for each were made available on our
website and some cases attracted keen media and public interest.
In particular, judgments from the below cases were reported widely:
•

	
A claim against Nakheel, a subsidiary company of Dubai World,
by its former CEO, Mr. O’Donnell, had to consider complex
issues relating to UAE Labour Laws, and the ability to set-off
claims against an employee’s termination payments.
•

 WT/0001/2011 - Gammon & Billimoria LLC v Nakheel PJSC
D
and Abu Dhabi Commercial Bank PJSC.

	
An urgent application was filed to stop ADCB bank from
honouring Nakheel PJSC’s demand of advance payment from
the applicant. The case was dealt with on paper without an oral
hearing and a Ruling was issued within 24-hours in favour of
Nakheel, dismissing the application.
•

“We remain busy and ready to provide
expert, independent and timely justice
to all involved in disputes within the
Tribunal’s jurisdiction.”

DWT/0035/2011 - Chris O’Donnell v Nakheel PJSC.

 WT/18/2011 - Samer Farhan Farhat v International City LLC
D
and Nakheel PJSC.

	
This was the first Tribunal case in which the claimant made
use of the Pro Bono Scheme. The claim was filed in April 2011
and the final judgment, in his favour, was handed down in
February 2012.

Conclusion
It has been another successful year for the Special Tribunal. The
systems necessary to enable swift and transparent justice to resolve
disputes brought by and against Dubai World and its subsidiaries
were put into place and the foundations developed from the first
year. Those foundations were reinforced, and built upon in 2012
as we continued to resolve an increasing number of cases efficiently
and effectively.
We expect new case applications to steady in the year ahead, in light
of Practice Direction No. 3 of 2011. However, the complexity of
disputes may well increase. In light of its proven track-record, the
Tribunal has already attracted some major cases in 2012. We
remain busy and ready to provide expert, independent and timely
justice to all involved in disputes within the Tribunal’s jurisdiction.
Yours faithfully,

Sir Anthony Evans
Chairman
www.dubaiworldtribunal.ae

Sir Anthony Evans

مرحباً بكم يف التقرير ال�سنوي الثاين ( )2011ل ّلجنة الق�ضائية اخلا�صة بالف�صل
يف املنازعات املتعلقة مب�ؤ�س�سة دبي العاملية وال�شركات التابعة لها
اللجنة الق�ضائية اخلا�صة املُ�ش ّكلة للف�صل يف املنازعات املتعلقة بت�سوية الو�ضع املايل مل�ؤ�س�سة
دبي العاملية وال�شركات التابعة لها (اللجنة الق�ضائية اخلا�صة) متار�س عملها يف ح ّل
املنازعات منذ ت�أ�سي�سها يف دي�سمرب عام  .2009وخالل العام الأول من �إن�شائها ،تلقت هذه
اللجنة الق�ضائية اخلا�صة  31ق�ضية يزيد جمموع املطالبات فيها على  728دوالر �أمريكي،
وقد حظيت بتقدير كبري يف دولة الإمارات العربية املتحدة وعلى امل�ستوى الدويل كلجنة
ق�ضائية ترقى �إىل امل�ستويات العاملية ومتتاز باال�ستقاللية والكفاءة وال�شفافية.
وي�شهد العدد الكبري من الق�ضايا التي عر�ضت على اللجنة الق�ضائية اخلا�صة منذ �إن�شائها
على ثقة اجلمهور فيها منذ �أيامها الأوىل ،وترجع هذه الثقة باللجنة ،التي تعترب املبادرة
الأوىل من نوعها يف منطقة ال�شرق الأو�سط� ،إىل ما متتاز به من جمعها لعدد من �أملع
الق�ضاة ،و�أف�ضل �أنظمة الدعم يف جلنة من هذا النوع ،وفريق رفيع امل�ستوى يف �أمانة ال�سجل،
ف�ض ًال عن التزامها باال�ستقاللية وال�شفافية على جميع امل�ستويات.
كان عام  2011عام ًا �شائق ًا ومزدحم ًا بالن�سبة ل ّلجنة الق�ضائية اخلا�صة ،فقد تعاملت ب�شكل
عام مع زيادة كبرية يف عدد الق�ضايا املرفوعة ،باملقارنة مع عام  2010حيث نظرت يف 44
ق�ضية بقيمة �إجمالية للمطالبات جتاوزت  868دوالر �أمريكي.
وعلى الرغم من الزيادة الكبرية يف عدد الق�ضايا ،فقد وا�صلت اللجنة الق�ضائية اخلا�صة
حت�سني اخلدمات التي تقدمها خالل العام املن�صرم ،حيث �أجنزت عدد ًا من التطويرات من
خالل زيادة عدد املوظفني ،وتنقيح القواعد واالخت�صا�ص الق�ضائي و�إ�ضافة خدمات جديدة.
(�أدرج ر�سم ًا بياني ًا يربز �أهم الإح�صاءات اخلا�صة بحجم العمل املنجز :عدد الق�ضايا
املنظورة 31 :خالل عام  ،2010و 44خالل عام )2011
كانت جميع الق�ضايا التي عر�ضت �أمام اللجنة الق�ضائية اخلا�صة حتى الآن دعاوى مرفوعة
من قبل �أو �ضد �شركة دبي العاملية �أو �إحدى ال�شركات التابعة لها ،وذلك وفق االخت�صا�ص
الق�ضائي املحدد مبوجب املر�سوم رقم  57للعام  2009واملر�سوم رقم  11للعام  ،2010حيث
ُيحدَّد االخت�صا�ص الق�ضائي ل ّلجنة اخلا�صة بالبت يف الق�ضايا التي تخ�ضع لقانون �إمارة
دبي (ولي�س مركز دبي املايل العاملي) ولكن مبا ين�سجم مع �إجراءات حماكم مركز دبي
املايل العاملي (انظر فقرة «القواعد» �أدناه) .وبالتايل ،فقد جنحت اللجنة الق�ضائية اخلا�صة
يف تقدمي م�ساهمة كبرية لتطوير فقه القانون ب�شكل يتناغم فيه القانون املدين مع القانون
التجاري (الأجنلو�سك�سوين) على م�ستوى �إمارة دبي واملنطقة عموم ًا.

القواعد

اتبعت اللجنة الق�ضائية اخلا�صة منذ �إن�شائها القواعد املعتمدة لدى حماكم مركز دبي املايل
العاملي ،والتي �أثبتت جناحها ،ولكنها انطالق ًا من حر�صها على اال�ستقاللية ،فقد اقرتحت
قواعدها اخلا�صة يف ربيع العام املا�ضي لتتمكن من تطبيق متطلبات املر�سوم الت�أ�سي�سي
ل ّلجنة ب�صورة �أف�ضل .ومتا�شي ًا مع التزام اللجنة الق�ضائية اخلا�صة بالكفاءة و�سهولة
الو�صول ،فقد مت تقدمي تلك التعديالت للم�شاورات العامة خالل فرتة حمددة قبل تطبيقها.
ثم بد�أ تطبيق القواعد املحدّثة« ،قواعد اللجنة الق�ضائية اخلا�صة بالف�صل يف املنازعات
املتعلقة مب�ؤ�س�سة دبي العاملية وال�شركات التابعة لها» ( ،)2011 RDWTيف �شهر �أكتوبر
املا�ضي وفق قرار اللجنة الق�ضائية اخلا�صة مب�ؤ�س�سة دبي العاملية رقم  1للعام ،2011
وتتوافر ن�سخة من النظام الداخلي اجلديد ل ّلجنة الق�ضائية اخلا�صة على موقعها على �شبكة
الإنرتنت.

الأ�شخا�ص

�ض ّمت اللجنة الق�ضائية اخلا�صة منذ �إن�شائها ع�ضوين �آخرين ف�ض ًال عن رئي�س اللجنة ،حيث
�شاركني يف عملي قا�ضيان جتاريان م�شهود لهما باخلربة هما مايكل هواجن مفو�ض املحكمة
العليا ال�سنغافورية ورئي�س حماكم مركز دبي املايل العاملي وال�سري جون �شادويك الذي يعمل
�أي�ض ًا قا�ضي ًا يف حماكم املركز .وهما يغنيان اللجنة الق�ضائية اخلا�صة بخرباتهما الق�ضائية
الوا�سعة؛ حيث عمل مايكل هواجن �سابق ًا مفو�ض ًا ق�ضائي ًا للمحكمة العليا يف �سنغافورة ،بينما
كان ال�سري جون �شادويك ،قا�ضي ًا كبري ًا يف حمكمة اال�ستئناف يف اململكة املتحدة .وميكن
االطالع على ال�سرية الذاتية لك ّل منا على موقع اللجنة الق�ضائية اخلا�صة على الإنرتنت.
كما ي�ساعدنا يف العمل فريق متميز متميز يف �أمانة ال�سجل ،ي�ضم �أمني ال�سجل يف حماكم
مركز دبي املايل العاملي ونائبه ،ومكتب ًا خا�ص ًا باللجنة تديره م�ساعدة قانونية هي هنا يو�سف
و�إداري قانوين مت تعيينه خالل عام  2011هو زافيري زاوي�سا.

بنية حتتية عاملية امل�ستوى

حتقق اللجنة الق�ضائية اخلا�صة كفاءتها العالية من خالل �أنظمة راقية من �أعلى امل�ستويات.
ومنذ الأيام الأوىل ،اعتمدنا على �أف�ضل املمار�سات يف جمال الإدارة الق�ضائية؛ منها على
�سبيل املثال:
• املوقع الإلكرتوين ال�شامل
ميكن �إدارة الق�ضايا ب�شكل كامل من خالل موقعنا على الإنرتنت
• الأنظمة الالورقية
	حتققت من خالل �أنظمة الإدارة الإلكرتونية للق�ضايا عرب الإنرتنت ،وا�ستخدام النماذج
الإلكرتونية
• تقنيات امل�ؤمترات املرئية البعيدة
لت�سريع وت�سهيل �إجراءات التقا�ضي وتخفي�ض نفقات الق�ضايا
• جتهيزات الت�سجيل
	يتم ت�سجيل كافة جل�سات اللجنة الق�ضائية اخلا�صة وحتويلها �إىل ن�صو�ص عند احلاجة
تتم مراجعة وحت�سني �أنظمة اللجنة الق�ضائية اخلا�صة واخلدمات التي تقدمها ب�صورة
م�ستمرة ،حيث �أدخلت حتديثات على �إجراءات اللجنة خالل عام  2011جتلت يف ثالثة
توجيهات للممار�سة.

التقرير ال�سنوي الثاين ( )2011ل ّلجنة الق�ضائية اخلا�صة بالف�صل يف املنازعات املتعلقة مب�ؤ�س�سة دبي العاملية وال�شركات التابعة لها

توجيهات املمار�سة

�أ�ضيفت ثالثة تغيريات مهمة لتعزيز كفاءة اللجنة الق�ضائية اخلا�صة خالل العام املا�ضي،
وكان حمور هذه التغيريات:
 .1توجيه املمار�سة رقم  1للعام  2011ال�صادر عن اللجنة الق�ضائية اخلا�صة بتاريخ 24
�أبريل  – 2011التوجيهات والأوامر التي يقرها �أقل من ثالثة �أع�ضاء يف اللجنة:
	و�صف هذا التوجيه احلاالت التي ميكن فيها لع�ضو واحد �أو �أكرث من اللجنة الق�ضائية
اخلا�صة البتّ يف م�سائل معينة.

برنامج املحامي املجاين Pro Bono
كان تطبيق برنامج املحامي املجاين املعتمد يف حماكم مركز دبي املايل العاملي خارج �إطار
توجيهات املمار�سة لعام  ،2011ولكنه مل يكن �أقل �أهمية منها .حيث جاء هذا الربنامج،
الذي يدعمه �سجل للمتطوعني ي�ضم نحو � 30شركة حماماة حملية ودولية ،ليقدم متثي ًال
جماني ًا لأولئك الذين ميكنهم �إقناع اللجنة بحاجتهم ملثل هذه اخلدمة ،وكان ا�ستخدام
الربنامج خالل العام املا�ضي ناجح ًا – كما تربزه واحدة من الق�ضايا التي �سنذكرها الحقا.

الق�ضايا

 .2توجيه املمار�سة رقم  2للعام  2011ال�صادر عن اللجنة الق�ضائية اخلا�صة بتاريخ 24
�أبريل  – 2011عقد اجلل�سات بتقنية م�ؤمترات الفيديو عن بعد:
	�سمح هذا التوجيه للجنة الق�ضائية اخلا�صة بعقد جل�سات ميكن فيها� ،ضمن ظروف
ا�ستثنائية ،ملمثل �أحد �أطراف الدعوى امل�شاركة عرب ات�صال فيديو

ارتفع عدد الق�ضايا التي نظرت فيها اللجنة الق�ضائية اخلا�صة خالل عام  .2011ومت توفري
توثيقات االدعاءات واملرافعات والأحكام لكل ق�ضية على موقعنا الإلكرتوين ،حيث اجتذبت
بع�ض الق�ضايا اهتمام الإعالم واجلمهور .ومن الق�ضايا التي حظيت مبتابعة وا�سعة نذكر
ما يلي:

 .3توجيه املمار�سة رقم  3للعام  2011ال�صادر عن اللجنة الق�ضائية اخلا�صة بتاريخ 22
�سبتمرب  – 2011االخت�صا�ص الق�ضائي:
	حول �إعالم اللجنة الق�ضائية اخلا�صة ب�أن �شركة نخيل العقارية امل�ساهمة وبع�ض
ال�شركات التابعة لها قد انف�صلت عن م�ؤ�س�سة دبي العاملي و�أ�صبحت م�ستقلة .وبذلك
�أ�صدرت اللجنة الق�ضائية اخلا�صة توجيهاتها املتعلقة بتعديل االخت�صا�ص الق�ضائي
و�أ�شارت �إىل قائمة تلقتها من �شركة نخيل حتدد ال�شركات املعنية .وميكن االطالع على
تلك القائمة لدى مكاتب اللجنة الق�ضائية اخلا�صة.

• دي دبليو تي  – 2011/0035كري�س �أودونل �ضد نخيل العقارية امل�ساهمة
	تطلبت الدعوى التي ُرفعت �ضد �شركة نخيل العقارية من قبل رئي�سها التنفيذي ال�سابق
ال�سيد كري�س �أودونل درا�سة م�سائل معقدة تتعلق بقوانني العمل يف دولة الإمارات
العربية املتحدة والقدرة على مقا�صة املطالبات مقابل تعوي�ضات �إنهاء العمل للموظف.

ميكن االطالع على جميع توجيهات املمار�سة على موقع اللجنة الق�ضائية اخلا�صة على
الإنرتنت.

بجد ونبقى م�ستعدين لتوفري
«نحن نعمل ٍ
ق�ضاء يت�سم باخلربة واال�ستقاللية وال�سرعة
لكل الأطراف التي تدخل منازعاتها �ضمن
االخت�صا�ص الق�ضائي ل ّلجنة ».

• دي دبليو تي  – 2011/0001غامون �آند بيليموريا ذات امل�س�ؤولية املحدودة �ضد نخيل
العقارية و بنك �أبوظبي التجاري
	مت تقدمي طلب عاجل ملنع �شركة نخيل العقارية من حت�صيل مطالبات م�ستحقة بقيمة
 32مليون درهم متثل دفعة م�سبقة من طرف مقدم الطلب .متت درا�سة الق�ضية من
خالل الوثائق وامل�ستندات دون جل�سات ا�ستماع كالمية و�أ�صدرت اللجنة الق�ضائية
حكمها خالل � 24ساعة ل�صالح �شركة نخيل حيث مت رف�ض الطلب املقدم من قبل
املدعي.
• دي دبليو تي � – 2011/0018سامر فرحان �ضد املدينة العاملية ذات امل�س�ؤولية
املحدودة ونخيل العقارية
	كانت تلك �أول ق�ضية تعر�ض �أمام اللجنة الق�ضائية اخلا�صة ي�ستفيد فيها املدعي من
برنامج املحامي املجاين  .Pro Bonoمت تقدمي الدعوى يف �أبريل عام  2011ومت
�إ�صدار احلكم ل�صالح املدعي يف فرباير عام .2012

اخلال�صة

لقد كان العام الثاين من عمر اللجنة الق�ضائية اخلا�صة حاف ًال بالنجاح ،حيث مت تفعيل
الأنظمة الالزمة لتوفري ق�ضاء يت�سم بال�سرعة وال�شفافية يف حل املنازعات املقدمة من
قبل �أو �ضد م�ؤ�س�سة دبي العاملية ،وال�شركات التابعة لها� ،أو �ضدها ،ومت تطوير الأ�س�س التي
و�ضعت خالل ال�سنة الأوىل وتعزيزها والبناء عليها ،وهو ما ي�ستمر اليوم يف عام  ،2012مع
ا�ستمرار عملنا يف الف�صل يف عدد متزايد من الق�ضايا بكفاءة وفعالية.
نحن نتوقع ا�ستقرار عدد الدعاوى اجلديدة املقدمة خالل عام  2012يف �ضوء توجيه
املمار�سة رقم  3للعام  .2011ولكن املنازعات قد ت�شهد زيادة ملمو�سة يف تعقيدها ،فقد
اجتذبت اللجنة الق�ضائية اخلا�صة من خالل �سجلها احلافل و�سمعتها الراقية عدد ًا من
الق�ضايا الكربى خالل ما م�ضى من عام  .2012نحن نعمل بجدٍ ونبقى م�ستعدين لتوفري
ق�ضاء يت�سم باخلربة واال�ستقاللية وال�سرعة لكل الأطراف التي تدخل منازعاتها �ضمن
االخت�صا�ص الق�ضائي ل ّلجنة .
مع التحيات
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