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المادة ( )1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص الكاتب العدل لسنة  )2015ويعمل به من تاريخ نشره في الجريددة
الرسمية.

المادة ( )2

2أ -يكددون للكلمددات التاليددة حيدمددا وردت فددي هددذا النظددام المعدداني المخصصددة ل ددا ادندداه مددا لددم تدددلالقرينة على غير ذلك:-

القانون :قانون الكاتب العدل.

الوزارة :وزارة العدل.

الوزير :وزير العدل.

ب -لغايات هذا النظام ،يقصد بعبارة (الكاتدب العددل) مدن يدرخص لده وفدم احكدام هدذا النظدام ليقدوم
بم ام وظيفة الكاتب العدل أو بعض ا المنصوص علي ا في القانون.

المادة ( )3

أ -يشترط لترخيص الكاتب العدل أن يكون :-

1-أردني الجنسية.

2-حسن السيرة والسلوك.

 3مددن القضدداة النظدداميين المتقاعدددين أو مددن المحددامين ازسدداتذة المجددازين ممددن أمضددوا فددي م نددةالمحاماة أو في المحاماة والقضاء معا مدة ال تقل عن خمس عشرة سنة وفم قانون اسدتقالل القضداء
وقانون نقابة المحامين النظاميين.

4غير محكوم بجناية أو بجنحدة مخلدة بالشدرا وازماندة واالخدال وادداب العامدة وغيدر محكدومبعقوبة تأديبية.

ب -1 -تشكل في الوزارة لجنة برئاسدة الدوزير وعضدوية أربعدة أعضداء يختدارهم الدوزير مدن بدين
القضاة المتقاعدين والمحدامين المدزاولين لتتدولى ترشديم اسدماء القضداة المتقاعددين والمحدامين ممدن
تنطبم علي م الشروط المنصوص علي ا في الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات ترخيص م للقيام بأعمال
الكاتب العدل وفم أحكام التشريعات النافذة.

 2يقوم الوزير بمقابلة كل مرشم ممن تختدارهم اللجندة المشدار الي دا فدي البندد ( )1مدن هدذه الفقدرةويصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن اعتماد المرشم.

3على من يرغدب مدن المرشدحين المعتمددين القيدام بأعمدال الكاتدب العددل وفدم احكدام التشدريعاتالنافذة ان يقدم طلب ترخيص الى الوزير وفم أحكام هذا النظام .

المادة ( )4

أ -يقدم طلب الترخيص الى الوزير وفم النموذج المعتمد ل ذه الغاية مرفقا به ما يلي:-

1-االورا الدبوتية مصدقة حسب االصول.

2-الودائم التي تدبت توافر المتطلبات المنصوص علي ا في هذا النظام.

ب -يستوفى مبلغ قدره ( )50دينارا عند تقديم طلب الترخيص.

المادة ( )5

في حال استكمال طلب الترخيص للشدروط والمتطلبدات المنصدوص علي دا فدي القدانون وهدذا النظدام
والحصول على موافقة الوزير على الطلب يتم اتخاذ االجراءات التالية:-

أ -1 -قيد اسم المرخص له في سجل الكاتب العدل المرخص حسب ازصول.

2-منم المرخص له ش ادة مزاولة مدت ا سنة موقعة من الوزير.

ب -يتم تجديد الترخيص للكاتب العدل سنويا ً بموافقة الوزير بعد استيفاء البدالت المقررة.

المادة ( )6

يقسم الكاتب العدل امام الوزير القسم التالي:-

" أقسم باهلل العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرا كما تقتضي ا القوانين وازنظمة".

المادة ( )7

ينظم في الوزارة سجل يسدمى (سدجل الكاتدب العددل المدرخص) تددون فيده ازمدور المتعلقدة بالكاتدب
العدل.

المادة ( )8

مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة يقوم الكاتب العدل بالم ام التالية:-

أ -التصديم على اإلنذارات والتبليغات العدلية.

ب -التصديم على الوكاالت التي تتضمن اعمال االدارة والحفظ.

ج -التصديم على الش ادات الخطية بعد ان يؤدي من ادلى بالش ادة القسم القانوني امامه.

د -التصددديم علددى الترجمددة القانونيددة التددي ال تتعلددم بعقددود التصددرا فددي االمددوال غيددر المنقولددة أو
المعامالت التي ال يوجب القانون ل ا شكلية لالنعقاد.

هـ -التصديم على اإلقرارات والتع دات العدلية.

و -التأشير على ما يقدم إليه من ازورا وازسناد إلدبات تاريخ ا.

المادة ( )9

يلتزم الكاتب العدل بما يلي :-

أ -توفير مكتب مناسب لممارسة أعماله معتمد من الوزير.

ب -تقديم كفالة عدلية او مصرفية بمبلغ ال يقل عن ( )100الا دينار زمر الوزارة.

ج -دفع بدل تسجيل سنوي مقداره ( )500دينار.

المادة ( )10

أ -يلتددزم الكاتددب العدددل بالقيددام بوظيفتدده بأمانددة وإخددالص وفددم ازصددول واالجددراءات المقددررة فددي
القانون وهذا النظام والتعليمات والبالغات الصادرة عن الوزير.

ب -تزود الوزارة الكاتب العدل بالودائم وازختام والتصاريم وكل مايلزم زداء عمله.

ج -يزود الكاتب العدل الوزارة أو أي ج ة أخرى يحددها الوزير بنسخ من المعامالت التي ينظم ا.

المادة ( )11

يلتزم الكاتب العدل باسدتيفاء الرسدوم المسدتحقة علدى المعدامالت وفدم القدوانين وازنظمدة ،وتحويل دا
خددالل ( ) 24سدداعة لحسدداب الخزينددة العامددة ،وبتزويددد الددوزارة بكشددا ش د ري يتضددمن المعددامالت
المنجزة والرسوم المستوفاة وكشوا اإليداعات لحساب الخزينة.

المادة ( )12

يتقاضى الكاتب العدل أجورا وفقا لالئحة االجور المقررة من الوزير.

المادة ( )13

اذا ارتكب الكاتب العدل أي مخالفة للقوانين واالنظمة والتعليمات والبالغات الناظمة لعمله او تخلا
عن دفع الرسوم المستوفاة فللوزير أن يوقع عليه عقوبة أو اكدر من العقوبات التأديبية التالية :-

أ -التنبيه.

ب -اإلنذار.

ج -االيقاا عن مزاولة م ام الكاتب العدل لمدة ال تزيد على سنة.

د -شطب اسمه من سجل الكاتب العدل المرخص.

هـ -تسييل الكفالة أو أي جزء من ا.

المادة ( )14

اذا انت ددى عمددل الكاتددب العدددل زي سددبب او سددحب ترخيصدده او لددم يددتم تجديددده فيجددب تسددليم جميددع
الودائم والمستلزمات واالختام والتصاريم التي بحوزته الى الوزارة.

المادة ( )15

يصدددر الددوزير التعليمددات الالزمددة لتنفيددذ أحكددام هددذا النظددام بمددا فددي ذلددك تعليمددات إجددراء امتحددان
الترخيص وتعليمات إجراء المعامالت وحفظ ا وتصديق ا.
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