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  4رقم اتحادي  قانون
  .م06/06/2013 صادر بتاريخ
  .هـ 1434 رجب 27الموافق فيه 

  تنظيم مهنة الكاتب العدل شأنب
  نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة،

  بعد اإلطالع على الدستور، -
ــــوزارات و 1972لســــنة  1وعلــــى القــــانون اإلتحــــادي رقــــم  - ــــوزراء، ، بشــــأن اختصاصــــات ال صــــالحيات ال

  والقوانين المعدلة له،
، فـــي شـــأن إنشـــاء محـــاكم اتحاديـــة ونقـــل اختصاصـــات 1978لســـنة  6وعلـــى القـــانون اإلتحـــادي رقـــم  -

  الهيئات القضائية المحلية في بعض اإلمارات إليها، والقوانين المعدلة له،
التحاديــة، والقــوانين المعدلــة فــي شــأن الســلطة القضــائية ا ،1983لســنة  3وعلــى القــانون االتحــادي رقــم  -
  له،

  ، والقوانين المعدلة له، 1987لسنة  3قانون العقوبات الصادر بالقانون االتحادي رقم وعلى  -
  ، في شأن الكاتب العدل، والقوانين المعدلة له،1991لسنة  22وعلى القانون االتحادي رقم  -
، 1992لسنة  10الصادر بالقانون االتحادي رقم وعلى قانون اإلثبات في المعامالت المدنية والتجارية  -

  والقوانين المعدلة له،
  ، والقوانين المعدلة له، 1992لسنة  11وعلى قانون اإلجراءات المدنية الصادر بالقانون االتحادي رقم  -
  ه، ، والقوانين المعدلة ل1992لسنة  35وعلى قانون اإلجراءات الجزائية الصادر بالقانون االتحادي رقم  -
، بشــأن المــوارد البشــرية فــي الحكومــة االتحاديــة، 2008لســنة  11وعلــى المرســوم بقــانون اتحــادي رقــم  -

  والقوانين المعدلة له،
  ، في شأن تنظيم مهنة الترجمة،2012لسنة  6وعلى القانون االتحادي رقم  -
حــادي، وتصــديق وبنــاء علــى مــا عرضــه وزيــر العــدل، وموافقــة مجلــس الــوزراء والمجلــس الــوطني االت -

  المجلس األعلى لالتحاد،
  :اآلتي القانونأصدرنا 

  الفصل األول

  تعريفات

  *معاني بعض الكلمات والعبارات – المادة األولى
يقصد بالكلمات والعبـارات التاليـة المعـاني الموضـحة قـرين كـل منهـا مـا لـم يقـض سـياق الـنص 

  بغير ذلك:
  الدولة: اإلمارات العربية المتحدة.

  وزارة العدل. الوزارة:
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  الوزير: وزير العدل.
  رئيس المحكمة: رئيس المحكمة االبتدائية المختصة.

  اإلدارة: الوحدة اإلدارية المختصة بالكاتب العدل بالوزارة.
  اللجنة: لجنة قبول الكتاب العدل الخاصين.

 الكاتــب العــدل: أخصــائي قــانوني يــؤدي االختصاصــات الــواردة فــي هــذا القــانون ويشــمل نــوعين
  هما الكاتب العدل العام والكاتب العدل الخاص.

الكاتـــب العـــدل العـــام: موظـــف عـــام معـــين لـــدى الـــوزارة، ويخـــتص باألعمـــال المبينـــة فـــي هـــذا 
  القانون.

الكاتــب العــدل الخــاص: كــل مــن رخــص لــه بممارســة أعمــال الكاتــب العــدل وفقــا ألحكــام هــذا 
  القانون.

لتحريـر وتسـجيل المعـامالت التـي يجريهـا الكاتـب السجل: السـجل اليـدوي او اإللكترونـي المعـد 
  العدل.

المحرر: كل وثيقة او عقد تم تحريره او توثيقـه او قـام بـإبالغ ذوي الشـأن بـه وفقـًا ألحكـام هـذا 
  القانون او اي قانون آخر.

مـن الكاتـب العـدل حسـب طلـب ذوي العالقـة وتوثيقهـا مباشـرة التحرير: إنشـاء او كتابـة الوثيقـة 
  في السجل.

  التوثيق: تصديق الكاتب العدل على توقيع او بصمة إبهام ذوي العالقة يدويًا او إلكترونيًا.
ذوي العالقـــة: كـــل مـــن يطلـــب تحريـــر الوثيقـــة او توثيـــق توقيعـــه عليهـــا او طلـــب إثبـــات تـــاريخ 

  المحرر او أية معاملة يجريها الكاتب العدل بموجب أحكام هذا القانون.

  الفصل الثاني

  كاتب العدلاختصاصات ال

  تحديد اختصاصات الكاتب العدل* – 2المادة 
  يختص الكاتب العدل بما يأتي:

  تحرير العقود والمحررات. - 1
  ة.قتوثيق توقيعات ذوي العال - 2
  إثبات تاريخ المحررات العرفية على النحو المنصوص عليه في هذا القانون. - 3
  توجيه اليمين. - 4
  عة باليمين.تحرير وتوثيق اإلقرارات المشفو  - 5
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تبليــغ اإلخطــارات واإلنــذارات واالحتجاجــات التــي يقــوم بتحريرهــا او توثيــق التوقيعــات فيهــا  - 6
  الى ذوي العالقة بناء على طلبهم وفقا ألحكام هذا القانون.

  وضع الصيغة التنفيذية على المحررات المحررة او الموثقة منه وفقًا ألحكام هذا القانون. - 7
  خرى توكل إليه بموجب قانون آخر.أية اختصاصات أ - 8

  الفرع األول
  تحرير العقود والمحررات

  بتحرير العقود والمحررات* دلالتزام الكاتب الع – 3المادة 
يتـــولى الكاتـــب العـــدل تحريـــر العقـــود والمحـــررات التـــي يوجـــب القـــانون او يطلـــب ذوي العالقـــة 

اء النسـخ التـي يطلبهـا ذوو العالقـة تحريرها وٕاثباتها في السجل المعد ذلـك، وحفـظ أصـولها، وٕاعطـ
  وٕاثبات ذلك في السجل.

صية وأهلية ذوي العالقة قبل تحرير العقود خالتزام الكاتب العدل بالتثبت من ش – 4المادة 
  والمحررات*

يجـــب علـــى الكاتـــب العـــدل قبـــل تحريـــر العقـــود والمحـــررات ان يتثبـــت مـــن شخصـــية ذوي  - 1
هوية او جواز السفر او ما يقـوم مقامـه او أيـة وثيقـة رسـمية العالقة وذلك باالطالع على بطاقة ال

  أخرى صادرة من الدولة.
يجــب علــى الكاتــب العــدل ان يتثبــت مــن أهليــة ذوي العالقــة وصــفاتهم ورضــائهم وأن يقــرأ  - 2

علـــيهم العقـــود والمحـــررات وينـــبههم الـــى عواقـــب الوكـــاالت العامـــة وعقـــود الشـــركات وخصوصـــًا 
ة البســــيطة، ويثبــــت فــــي المحضــــر ان القــــراءة قــــد تمــــت بالفعــــل فــــي شــــركات التضــــامن والتوصــــي

  حضورهم وأنهم علموا بمحتواها.

  *بصمة ذوي العالقة او التوقيع نيابة عنه – 5المادة 
إذا كــان أحــد ذوي العالقــة يجهــل الكتابــة او القــراءة فعلــى الكاتــب العــدل أن يأخــذ بصــمات  - 1

  إبهامه، ويثبت ذلك في المحضر.
أحـــد ذوي العالقـــة ذا إعاقـــة تحـــول دون اخـــذ توقيعـــه او بصـــمته، يســـمي شخصـــًا  إذا كـــان - 2

يتثبت الكاتب العدل من شخصيته وذلـك بـاإلطالع علـى بطاقـة هويتـه او جـواز سـفره او مـا يقـوم 
  مقامه، ويكلفه بالتوقيع نيابة عنه في نهاية المحرر، ويثبت ذلك في المحضر.

ــ – 6المــادة  ــر مخــتّص وتحمــل ذوي العالقــة اســتعانة الكاتــب العــدل بمت ــانوني وخبي رجم ق
  *األتعاب

إذا كان الكاتب العدل يجهل لغة ذوي العالقة اسـتعان بمتـرجم قـانوني معتمـد مقيـد لترجمـة  - 1
ما يطلبه بحضور ذوي العالقة، وٕاذا تعـذر ذلـك كلـف ذوي العالقـة بإحضـار متـرجم يقـوم بتحليفـه 

  لك في المحضر.اليمين، ويوقعه في نهاية المحرر ويثبت ذ
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إذا كان أحد ذوي العالقة مصابًا بعاهة تحول دون قدرتـه علـى التعبيـر عـن إرادتـه بصـورة  - 2
ــاًء علــى  طبيعيــة، علــى الكاتــب العــدل االســتعانة بأحــد الخبــراء المختصــين او تكليــف مــن يــراه بن

نهاية المحـرر، طلب ذوي العالقة، للقيام بالمساعدة وأن يقوم بتحليف المساعد اليمين ويوقعه في 
  ويثبت ذلك في المحضر.

يقــوم بــالتوقيع نيابــة عنــه القــّيم المعــّين مــن  ذهنيــة إذا كــان احــد ذوي العالقــة مصــابًا بعاهــة - 3
  المحكمة.

  يتحمل ذوو العالقة أتعاب المترجم او المساعد. - 4

  *سجل إثبات العقود والمحررات – 7المادة 
د والمحـررات فيـه مرقمـًا ومسلسـًال بحسـب التـواريخ يجب أن يكون السجل الذي يتم إثبات العقـو 

وخاليًا من أي كشط او محو او إضافة او فواصل، وعند حـدوث سـهو او خطـأ او وجـود ضـرورة 
للتصـــحيح او الحـــذف او اإلضـــافة فيـــتم ذلـــك يـــدويًا او إلكترونيـــا بحضـــور وتوقيـــع ذوي العالقـــة، 

  ويوقع الكاتب العدل على التصحيح.
  الفرع الثاني

  يق التوقيعاتتوث

  *التوثيق واالثبات واعطاء الشهادات – 8المادة 
يتــولى الكاتـــب العــدل توثيـــق توقيعــات ذوي العالقـــة فـــي المحــررات العرفيـــة بنــاء علـــى طلـــبهم، 

  وٕاثبات التوثيق في السجل، وٕاعطاء الشهادات من واقع هذا السجل.

  *التزامات كاتب العدل قبل توقيع ذوي العالقة – 9المادة 
يجـــب علـــى الكاتـــب العـــدل قبـــل توقيـــع ذوي العالقـــة ان يتثبـــت مـــن شخصـــياتهم وصـــفاتهم  - 1

وأهليتهم ورضائهم وٕالمامهم بموضوع المحرر المراد توثيقه، وبعد توقيـع ذوي العالقـة فـي المحـرر 
والســجل، يحــرر الكاتــب العــدل محضــرًا بــذلك فــي نهايــة المحــرر يوقعــه ويختمــه بخاتمــه، ثــم يســلم 

  ي العالقة بعد توقيعهم باالستالم في سجل التوثيقات.المحرر الى ذو 
يجوز إعطـاء شـهادات مـن واقـع سـجل التوثيقـات لمـن يطلبهـا مـن ذوي العالقـة، وال يجـوز  - 2

  إعطاء شهادات لمن يطلبها من غيرهم إال بأمر كتابي من رئيس المحكمة.
  الفرع الثالث

  يمينتحليف اليمين وتحرير وتوثيق اإلقرارات المشفوعة بال

  *إثبات تحليف اليمين وتحرير وتوثيق االقرارات المشفوعة بها في السجل – 10المادة 
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يتــولى الكاتــب العــدل العــام تحليــف اليمــين وتحريــر وتوثيــق اإلقــرارات المشــفوعة بــاليمين،  - 1
ويتثبـــت مـــن شخصـــية ذوي العالقـــة وأهليـــتهم وصـــفاتهم ورضـــائهم قبـــل تحريـــر وتوثيـــق اإلقـــرارات 

  اليمين.المشفوعة ب
لتحليـــف اليمـــين وتوثيـــق اإلقـــرارات المشـــفوعة بطلـــب يجـــوز للكاتـــب العـــدل الخـــاص التقـــدم  - 2

  باليمين، وفقًا للشروط واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
يجب على الكاتب العدل إثبات ما تقدم بالبندين السابقين فـي السـجل المعـد لهـذا الغـرض،  - 3

  اإلقرارات، وٕاعطاء نسخة منها لذوي العالقة. وحفظ اصول
  الفرع الرابع

  إثبات تاريخ المحررات

التزام الكاتب العدل بإثبات تاريخ المحـررات العرفيـة وجـواز إعطـاء شـهادات  – 11المادة 
  إثبات*

المحررات العرفية بأرقام متتابعة في السـجل المعـد لـذلك،  خيتولى الكاتب العدل إثبات تاري - 1
يــر محضــر فــي نهايــة المحــرر يثبــت فيــه تــاريخ تقديمــه ورقــم إدراجــه، ويوقعــه الكاتــب العــدل وتحر 

  ختمه بخاتمه ويسلمه لذوي العالقة.يو 
يجــوز إعطــاء شــهادات إثبــات تــاريخ مــن واقــع الســجل لمــن يطلبهــا مــن ذوي العالقــة، وال  - 2

  حكمة.يجوز إعطاء شهادات لمن يطلبها من غيرهم إال بأمر كتابي من رئيس الم
  الفرع الخامس

  وضع الصيغة التنفيذية

  ختم المحررات بخاتم الصيغة التنفيذية* – 12المادة 
يقوم الكاتب العدل بختم المحررات المحررة او الموثقة منه وفقًا ألحكام هذا القانون، والتي  - 1

يـة بنـاًء علـى تتضمن التزامات محققة الوجود ومعينـة المقـدار وحالـة األداء، بخـاتم الصـيغة التنفيذ
طلب ذوي العالقة، وال تسلم إال نسخة واحدة لصاحب العالقة الذي له مصلحة في تنفيـذ مـا جـاء 

  فيه.
ال يجــوز تســليم نســخة تنفيذيــة ثانيــة لصــاحب العالقــة إال بنــاًء علــى أمــر كتــابي مــن رئــيس  - 2

  المحكمة في حالة فقدان النسخة األولى او تعذر استعمالها.

  الفصل الثالث

  بات الكاتب العدل والمحظورات عليهواج

  تحديد واجبات الكاتب العدل* – 13المادة 
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  يجب على الكاتب العدل اآلتي:
  مسك سجل يدوي او إلكتروني لتحرير المعامالت وتسجيلها. - 1
االحتفـاظ بملفــات مرقمــة بحســب التــواريخ للنســخ األصــلية للمحــررات التــي قــام بتحريرهــا او  - 2

  اريخها او أية معاملة أخرى قام بها.توثيقها او إثبات ت
االحتفــاظ بنســـخة مــن أيـــة مســتندات او محـــررات اســتند إليهـــا عنــد إجرائـــه المعاملــة، وفقـــًا  - 3

  ألحكام هذا القانون.

  تحديد المحظورات على الكاتب العدل* – 14المادة 
  يحظر على الكاتب العدل اآلتي:

االتحاديـة او المحليـة او الهيئـات العامـة او  اعتماد توقيعـات المـوظفين العـاملين بالحكومـة - 1
المؤسســات العامــة التابعــة ألي منهمــا علــى الشــهادات او المســتندات او غيرهــا مــن األوراق التــي 

  يوقعون عليها بحكم وظائفهم في الجهات التي يعملون بها.
او الصـفة  تحرير او توثيق التوقيعات او إثبات تـاريخ المحـرر إذا ثبـت عـدم تـوافر األهليـة - 2

او الرضا في ذوي العالقة او كان موضـوع المحـرر ظـاهر الـبطالن او مخالفـًا للتشـريعات النافـذة 
او للنظــام العــام او اآلداب العامــة او قصــد بــه التحايــل، مــع بيــان أســباب الحظــر، ولــذوي العالقــة 

محكمـــة الــتظلم خـــالل ســبعة أيـــام مـــن تــاريخ علمهـــم لـــدى رئــيس المحكمـــة، ويكـــون قــرار رئـــيس ال
  نهائيًا.

  تحرير او توثيق أية عقود او محررات متعلقة باألحوال الشخصية للمسلمين او الوقف. - 3
تحريـر او توثيـق ايــة عقـود او محـررات متعلقــة بإنشـاء حـق ملكيــة او اي حـق عينـي علــى  - 4

  عقار او نقله او تغييره او زواله.
قبل اإلعـالن عـن ذلـك بالنشـر فـي  تحرير او توثيق عقد بيع او هبة او رهن لمحل تجاري - 5

إحــدى الصــحف اليوميــة واســعة االنتشــار فــي الدولــة قبــل إجــراء المعاملــة بأربعــة عشــر يومــًا علــى 
  األقل.

تحريــر او توثيــق ايــة عقــود او محــررات تــنص القــوانين علــى أن تحريرهــا او توثيقهــا مــن  - 6
  اختصاص سلطة أخرى.

له او فروعـــه او زوجـــه او والـــديهما فيـــه منفعـــة مباشـــرة اي إجـــراء يكـــون لـــه أو ألحـــد أصـــو  - 7
  شخصية ظاهرة او مستترة او قبول أي منهم كمترجم او مساعد.

إفشــاء أيــة معلومــات تخــص ذوي العالقــة الــى الغيــر حصــل عليهــا او اطلــع عليهــا بحكــم  - 8
  عمله.

ئــيس ذوي العالقــة إال بــإذن كتــابي مــن ر لغيــر إعطــاء أيــة نســخة عــن القيــود الرســمية لديــه  - 9
  المحكمة.

نقل اي سجل او وثائق او محـررات او اوراق رسـمية أخـرى تكـون فـي عهدتـه الـى خـارج  - 10
المكتب ويجوز للنيابة العامة االطالع عليها في مكـان حفظهـا، او طلـب ضـمها بـإذن كتـابي مـن 
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رئــيس المحكمــة، وال يجــوز ضــم أي منهــا الــى ملــف دعــوى منظــورة إال بقــرار مــن المحكمــة، وفــي 
  حفظ عنها نسخة مصدقة منه ومن رئيس المحكمة.يالحالة  هذه

  احتراف التجارة. - 11
  الجمع بين وظيفته وأية وظيفة عامة او خاصة. - 12

  حضور ذوي العالقة او وكالئهم امام الكاتب العدل* – 15المادة 
  يجب على ذوي العالقة او وكالئهم ان يحضروا امام الكاتب العدل بأنفسهم.

  الفصل الرابع

  الكاتب العدل العام

  شروط التعيين في وظيفة الكاتب العدل* – 16المادة 
  يشترط فيمن يعين في وظيفة الكاتب العدل العام ما يأتي:

  أن يكون من مواطني الدولة. - 1
أن يكــــون حاصــــًال علــــى إجــــازة فــــي القــــانون او الشــــريعة والقــــانون مــــن إحــــدى الجامعــــات  - 2

  المعترف بها في الدولة.
يكون قد حكم عليه من إحدى المحاكم في جريمة مخلـة بالشـرف واالمانـة ولـو كـان قـد أال  - 3

  رد إليه اعتباره.
  أن يجتاز اإلجراءات واالختبارات المقررة. - 4

  انتقال الكاتب العدل الى خارج مكتبه بضوابط محّددة* – 17المادة 
يـة معاملـة ممـا نـص عليـه يحظر علـى الكاتـب العـدل العـام االنتقـال الـى خـارج مكتبـه إلجـراء أ
  القانون، إال وفقا للضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

  تعيين الكاتب العدل وتحديد مقر عمله* – 18المادة 
يعين الكاتب العدل العام بقرار من الوزير، ويتم تحديد مقر عمله في المحاكم او في أي مكان 

  آخر حسب ما تراه اإلدارة.

  ضوابط محّددة*لقيام قناصل الدولة بأعمال الكاتب العدل وفقًا  – 19المادة 
يقوم بأعمال الكاتب العدل العام خارج الدولة قناصل الدولة المعتمدين او من يقوم مقـامهم فـي 
البعثــات الدبلوماســية، وفقــا للضــوابط التــي يصــدر بهــا قــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء علــى عــرض 

  الوزير.
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  النظام الخاص للموارد البشرية والمالية للكاتب العدل* – 20المادة 
نظامـًا خاصـًا للمـوارد البشـرية والماليـة  –بناء على اقتراح الـوزير  –يصدر مجلس الوزراء  - 1

للكاتب العدل العام، على أن يستمر العمل باألحكام المنظمة لوظيفة الكاتب العـدل العـام الـى أن 
  يصدر هذا النظام.

%) مــن الراتــب األساســي للوظيفــة 50الكاتــب العــدل العــام بــدل طبيعــة عمــل بنســبة (يمــنح  - 2
  التي يشغلها.

يصدر الوزير قرارًا بتسـكين شـاغلي وظـائف الكاتـب العـدل العـام عنـد صـدور قـرار مجلـس  - 3
  ) من هذه المادة.1الوزراء المشار إليه في البند (

  األحكام القانونية المطّبقة* – 21المادة 
احكــام قــانون المــوارد البشــرية فــي الحكومــة االتحاديــة وجميــع القــوانين واالنظمــة المتعلقــة تســري 

بشؤون الوظيفـة العامـة علـى مـن يعـين فـي وظـائف الكاتـب العـدل العـام وذلـك فيمـا لـم يـرد بشـأنه 
  ) من هذا القانون.20نص خاص في النظام المشار إليه في المادة (

  الفصل الخامس

  صالكاتب العدل الخا

  لجنة قبول الكاتب العدل الخاص* – 22المادة 
تشـــكل بقـــرار مـــن الـــوزير لجنـــة تســـمى (لجنـــة قبـــول الكاتـــب العـــدل الخـــاص) ال يقـــل عـــدد  - 1

  أعضائها عن ستة بمن فيهم الرئيس ونائبه، باإلضافة الى احد الكتاب العدل.
ويكــون اجتماعهــا  تعقــد اللجنــة اجتماعاتهــا بــدعوة مــن رئيســها للنظــر فــي الطلبــات المقدمــة - 2

صــحيحًا بحضــور أغلبيــة أعضــائها، وتصــدر قراراتهــا بأغلبيــة أصــوات األعضــاء الحاضــرين وفــي 
حالة التساوي يرجح الجانب الـذي منـه الـرئيس، وتحـدد الالئحـة التنفيذيـة لهـذا القـانون نظـام عمـل 

  اللجنة واختصاصاتها.

  صالحيات اللجنة* – 23المادة 
الـــذين ســـبق لهـــم االشـــتغال مـــدة ال تقـــل عـــن خمـــس ســـنوات فـــي لّلجنـــة التـــرخيص للمـــواطنين 

األعمـــال القضـــائية او مـــا يقابلهـــا مـــن وظـــائف النيابـــة العامـــة او دوائـــر الفتـــوى والتشـــريع وقضـــايا 
الدولــــة او فــــي تــــدريس الشــــريعة اإلســــالمية او القــــانون فــــي إحــــدى الجامعــــات او المعاهــــد العليــــا 

القانونية التي تعتبـر نظيـرًا للعمـل فـي القضـاء والنيابـة  المعترف بها او في غير ذلك من األعمال
العامـــة وفقـــًا لمـــا تحـــدده الالئحـــة التنفيذيـــة لهـــذا القـــانون، او أعمـــال الكاتـــب العـــدل العـــام، للقيـــام 

) مـن المـادة 4، 3، 2بأعمال الكاتب العـدل الخـاص وفقـًا للشـروط المنصـوص عليهـا فـي البنـود (
ة الى أية شروط وٕاجراءات أخـرى  تحـددها الالئحـة التنفيذيـة لهـذا ) من هذا القانون، باإلضاف16(

  القانون.
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  المحامي ألعمال الكاتب العدل الخاص* ةمزاول – 24المادة 
) من هذا القانون، يجوز للمحامي المشتغل مزاولة 14) من المادة (12استثناًء من حكم البند (

) مـن هـذا 23المنصـوص عليهـا فـي المـادة ( اعمال الكاتب العدل الخاص إذا توافرت لديه الخبرة
  عد موافقة اللجنة.بالقانون، و 

  جدول قيد الكاتب العدل الخاص في الدولة* – 25المادة 
ينشــأ بــاإلدارة جــدول لقيــد الكاتــب العــدل الخــاص فــي الدولــة، وتحــدد الالئحــة التنفيذيــة لهــذا  - 1

  القانون بياناته وٕاجراءات القيد فيه.
العــدل الخــاص فــي الجــدول إال بعــد أن يســدد الرســم المقــرر، ويكــون لديــه  ال يقيــد الكاتــب - 2

ـــ ـــأمين لـــدى إحـــدى شـــركات الت ـــة ضـــد المســـؤولية عـــن األخطـــاء أعقـــد ت مين المـــرخص لهـــا بالدول
  المهنية، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

  ممارسة أعمال الكاتب العدل الخاص* – 26المادة 
يمــارس الكاتــب العــدل الخــاص أعمالــه مــن خــالل مكتــب مــرخص لهــذا الغــرض، او مــن خــالل 
مكتب محاماة، وتحـدد الالئحـة التنفيذيـة الشـروط الالزمـة إلنشـاء هـذه المكاتـب وعملهـا واإلشـراف 

  عليها.

  النظر في مخالفات الكاتب العدل الخاص* – 27المادة 
عــدل الخــاص التــي يرتكبهــا بالمخالفــة ألحكــام هــذا تتــولى اللجنــة النظــر فــي مخالفــات الكاتــب ال

  القانون والئحته التنفيذية.

اإلخطــار بالشــكاوى المقدمــة والــتظلم مــن قــرار اللجنــة والطعــن علــى القــرار  – 28المــادة 
  برفض التظلم*

تخطــر اللجنــة الكاتــب العــدل الخــاص ومــدير المكتــب الــذي يعمــل مــن خاللــه بأيــة شــكوى  - 1
دل الخــاص، للــرد عليهــا خــالل خمســة عشــر يومــًا مــن تــاريخ إخطــاره بهــا، تقــدم ضــد الكاتــب العــ

وتعرض الشكوى على اللجنة مشفوعة برد الكاتب العدل الخـاص لتقريـر مـا تـراه بشـأن حفظهـا او 
  إحالتها الى التحقيق.

يجــوز للكاتــب العــدل الخــاص الــتظلم مــن قــرار اللجنــة خــالل خمســة عشــر يومــًا مــن تــاريخ  - 2
لجنة تظلمات يصدر بتشـكيلها قـرار مـن الـوزير، علـى أن تفصـل اللجنـة فـي الـتظلم  إخطاره، أمام

  خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه إليها.
لــذوي الشــأن الطعــن علــى القــرار الصــادر بــرفض الــتظلم او بانقضــاء مــدة البــت فيــه دون  - 3

تـاريخ تبليغـه بـرفض إصدار قرار امام محكمة االستئناف المختصة خالل خمسـة عشـر يومـًا مـن 
  التظلم او انقضاء مدة البت دون إصدار قرار ويكون حكمها باتًا.

  التحقيق الكتابي مع الكاتب العدل وتوقيع الجزاء التأديبي* – 29المادة 
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ال يجوز توقيع جزاء تأديبي على الكاتب العـدل الخـاص إال بعـد إجـراء تحقيـق كتـابي معـه  - 1
  وسماع أقواله.

ق مع الكاتب العدل الخـاص بمعرفـة أحـد أعضـاء النيابـة العامـة بدرجـة رئـيس يكون التحقي - 2
  نيابة على األقل يندبه النائب العام بناًء على طلب رئيس اللجنة.

  للنائب العام حفظ التحقيق او إحالة الكاتب العدل الخاص الى مجلس التأديب. - 3

  مجلس التأديب* – 30المادة 
خــاص مجلــس تأديـــب، ُيشــكل بقــرار مـــن الــوزير علــى النحـــو يخــتص بتأديــب الكاتــب العـــدل ال

  اآلتي:
  يختارهم الوزير. هااحد رؤساء محاكم االستئناف رئيسًا وعضوية اثنين من قضات - 1
  لمجلس التأديب ان يندب احد موظفي محكمة االستئناف للقيام بأعمال أمانة السر. - 2

  الدعوى التأديبّية* – 31المادة 
أديبية امام مجلس التأديب من أحد رؤساء النيابة العامة يندبه النائب العـام تقام الدعوى الت - 1

  لذلك، وترفع بعريضة تشتمل على التهمة واالدلة المؤيدة لها.
علــى النيابــة العامــة تكليــف الكاتــب العــدل الخــاص بالحضــور امــام المجلــس قبــل الموعــد  - 2

  الدعوى التأديبية حتى يتم الفصل فيها. المحدد للجلسة بعشرة أيام على االقل، وعليها متابعة
لمجلس التأديـب السـير فـي الـدعوى التأديبيـة فـي غيـاب الكاتـب العـدل المحـال للتأديـب إذا  - 3

  امتنع عن الحضور الى جلسات مجلس التأديب دون إبداء عذر مقبول.

  تحقيقات مجلس التأديب* – 32المادة 
من التحقيقات، وله أن يندب لذلك أحد أعضـائه  لمجلس التأديب ان يجري بنفسه ما يراه الزماً 

  ويجوز له وقف الكاتب العدل الخاص عن مباشرة العمل حتى انتهاء محاكمته.

  ته*جلسات مجلس التأديب ومداوال  – 33المادة 
تكــون جلســات مجلــس التأديــب ومداوالتــه ســرية وتصــدر قراراتــه باألغلبيــة وتكــون مشــتملة علــى 

  العدل الخاص بالقرار خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.أسبابها، ويعلن الكاتب 

  الجزاءات التأديبّية* – 34المادة 
عليهـا فـي  صالكاتـب العـدل الخـاص الـذي يخـالف الواجبـات والمحظـورات المنصـو  ىيجاز  - 1

  هذا القانون بأحد الجزاءات التأديبية اآلتية:
  اإلنذار. - أ
  أشهر.إيقاف الترخيص لمدة ال تجاوز ستة  - ب
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  إلغاء الترخيص. - ج
  شطب قيده. - د
  ال يخل توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالمساءلة المدنية او الجزائية عند االقتضاء. - 2

  الطعن على قرار مجلس التأديب* – 35المادة 
للكاتب العدل الخاص ان يطعن علـى قـرار مجلـس التأديـب امـام محكمـة االسـتئناف المختصـة 

ن حضـوريًا ومـن تـاريخ إعالنـه إذا كـان غيابيـًا ويكـون ن تاريخ صدوره إذا كـام خالل ثالثين يوماً 
  حكمها باتًا.

  الفصل السادس

  إجراءات القبض والتفتيش والجرائم والعقوبات 

  مأمور الضبط القضائي* – 36المادة 
يكون لموظفي اإلدارة الذين يصدر بتحديدهم قـرار مـن الـوزير صـفة مـأموري الضـبط القضـائي 

نســبة للجــرائم التــي تقــع بالمخالفــة ألحكــام هــذا القــانون والقــرارات الصــادرة تنفيــذًا لــه، وذلــك فــي بال
  اق اختصاص كل منهم.طن

  تفتيش مكتب الكاتب العدل* – 37المادة 
ال يجوز القبض او التحقيق مع الكاتـب العـدل او تفتـيش مكتبـه ألمـور تتعلـق بـأداء اعمالـه إال 

  بإذن النيابة العامة.

  عقوبة مزاولة اعمال الكاتب العدل دون اختصاص* – 38ادة الم
يعاقــب بــالحبس مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر وبغرامــة ال تقــل عــن ثالثــين الــف درهــم وال تجــاوز 
مائــة الــف درهــم او بإحــدى هــاتين العقــوبتين، كــل مــن زاول أعمــال الكاتــب العــدل دون ان يكــون 

  اطلع عليها بحكم عمله. مختصًا بذلك، او أفشى سرًا من األسرار التي

  مخالفة أحكام هذا القانون* – 39المادة 
زيــد عــن ســتة أشــهر وبغرامــة ال تقــل عــن ثالثــين ألــف تيعاقــب الكاتــب العــدل بــالحبس مــدة ال 

درهم وال تجاوز مائة الـف درهـم أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين، إذا خـالف أحـد االحكـام المنصـوص 
  عليها في هذا القانون.

  توقيع عقوبة إضافية* – 40المادة 
نص عليهــا اي يــال يخــل توقيــع العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــانون بأيــة عقوبــة أشــد 

  قانون آخر.
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  الفصل السابع

  احكام عامة وانتقالية

  اليمين القانونية للكاتب العدل* – 41المادة 
: (أقسـم بـاهللا العظـيم يؤدي الكاتب العـدل اليمـين القانونيـة امـام رئـيس المحكمـة بالصـيغة اآلتيـة

أن أؤدي عملـــي بالصـــدق واألمانـــة وأن احـــافظ علـــى أســـرار وظيفتـــي)، ويحـــرر محضـــر بحلـــف 
  اليمين، ويودع في ملفه.

  االشراف على أعمال الكاتب العدل* – 42المادة 
تتولى اإلدارة اإلشراف على أعمال الكاتب العدل، وتخضع أعماله للتفتيش اإلداري والفني مـن 

  قبلها.

  محّررات الكاتب العدل* – 43مادة ال
يجــب أن تكتـــب جميـــع المحـــررات التـــي يحررهـــا الكاتــب العـــدل باللغـــة العربيـــة، امـــا المحـــررات 
المكتوبة بلغة أجنبية فيجب ترجمتها الى العربية بواسطة مترجم قانوني مقيد وعندئذ يتم التصديق 

  على المحرر وترجمته معًا.

  على صورة من المحّررات*حصول ذوي العالقة  – 44المادة 
لذوي العالقة ان يحصلوا على صورة من أية ورقة من المحررات الخاصة بهـم والمحفوظـة فـي 

  ملفات الكاتب العدل او المسجلة في السجل.

  األختام الرسمية للكاتب العدل وأختام الصيغة التنفيذية* – 45المادة 
أختـــام الصـــيغة التنفيذيـــة التـــي تمهـــر بهـــا تعتمـــد الـــوزارة األختـــام الرســـمية للكاتـــب العـــدل و  - 1

المعــامالت التــي يجريهــا الكاتــب العــدل، وذلــك وفقــًا للشــروط واألوضــاع الــواردة فــي هــذا القــانون 
  والئحته التنفيذية.

يكــون خــتم الصــيغة التنفيذيــة علــى النحــو اآلتــي: "علــى الســلطات والجهــات المختصــة ان  - 2
ضاه وعليها أن تعين علـى تنفيـذه ولـو جبـرًا متـى طلـب إليهـا تبادر الى تنفيذ هذا السند وٕاجراء مقت

  ذلك".

  تحرير العقود والمحّررات والمستندات وتحديد رسوم المعامالت* – 46المادة 
ال يجوز تحرير العقد او المحرر او توثيق التوقيعـات او إثبـات تـاريخ المحـررات او إجـراء  - 1

  ن إال بعد دفع الرسوم المقررة.أية معاملة أخرى منصوص عليها في هذا القانو 
المســـتندات والمحـــررات التـــي تحـــرر او توثـــق وتكـــون محتويـــة علـــى موضـــوعات مرتبطـــة  - 2

  بعضها ببعض يعتد فيها بالمعاملة التي تستلزم أعلى رسم ويستوفى هذا الرسم وحده.
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  يستوفي الكاتب العدل الخاص الرسوم المقررة قانونًا في المعامالت التي يجريها. - 3
يصدر بتحديد رسوم المعامالت التي يجريها الكاتب العدل، وأتعاب الكاتب العدل الخاص  - 4

  قرار من مجلس الوزراء بناًء على اقتراح الوزير.

  االعفاء من الرسوم* – 47المادة 
تعفى الجهات االتحادية والمحلية من الرسوم على جميع المعامالت التي يجريها الكاتب العدل 

  لب تلك الجهات.بناًء على ط

  الفصل الثامن

  احكام ختامية

  القرارات المتّعلقة بالكاتب العدل* – 48المادة 
لرؤساء دوائر القضاء المحلية إصدار القرارات المتعلقة بالكاتب العدل الذي يمـارس العمـل فـي 
نطاق اختصاص اي من هذه الدوائر، يحـدد فيهـا قواعـد وٕاجـراءات واختصاصـات وطـرق تعييـنهم 

  هم وكافة شؤونهم األخرى على النحو المبين بأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية.وقيد

  مبادئ وأخالقيات مهنة الكاتب العدل* – 49المادة 
يصـدر الـوزير ميثـاق بمجموعـة مبـادئ وأخالقيـات مهنـة  الكاتـب العـدل، ويترتـب علـى مخالفــة 

  أي حكم من أحكامه توقيع الجزاءات التأديبية المقررة.

  واالحكام المخالفة* 1991لسنة  22الغاء القانون االتحادي رقم  – 50المادة 
، في شأن الكاتب العـدل، والقـوانين المعدلـة 1991) لسنة 22يلغى القانون االتحادي رقم ( - 1

  له، كما يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المعمــول بهــا عنــد صــدور هــذا القــانون فيمــا ال  يســتمر العمــل بــاللوائح التنفيذيــة والقــرارات - 2

  يتعارض مع احكامه الى حين صدور اللوائح والقرارات المنفذة له.

  الالئحة التنفيذية لهذا القانون* – 51المادة 
الالئحـــة التنفيذيـــة لهـــذا القـــانون، وذلـــك  –بنـــاء علـــى عـــرض الـــوزير  –يصـــدر مجلـــس الـــوزراء 

  الجريدة الرسمية.خالل ستة أشهر من تاريخ نشره في 

  نشر القانون والعمل به* – 52المادة 
  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثالثة أشهر من تاريخ نشره.

  أبوظبي:بقصر الرئاسة صدر عنا في 
  .ه1434 رجب 27 :بتاريخ
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  خليفة بن زايد آل نهيان
  المتحدة رئيس دولة اإلمارات العربية

  .9 ص 551تحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم القانون انشر هذا ال
  


