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الصفحة 110
التاريخ 01-03-1952

المادة ( )1

يسمى هذا القانون (قاانون الكاتاب العادل لسانة  )1952ويعمال هاه هعاد مارور عاىر عراى نعار ا
الجريدة الرسمية.

المادة ( )2

الكاتب العدل هو الكاتب العموم المكرف هااجرا المعاامالا المنصاول عريىاا ا هاذا القاانون او
أي قانون آخر.

المادة ( )3

 1يقااوم هوفيفااة الكاتااب العاادل أي موفااف عااين كاتااب عاادل وأي عااخل يعااين همقت ااى أنفمااةالمااوففين ليقااوم هواجهاااا الكاتااب العاادل ل ويعتهاار كاال ماان المااذكورين أحااد مااوفف الحكومااة ذوي
الراتب.

واذا لم يكن قد عين موفف لرقيام هىذ الواجهاا يتولى القيام هىا رئيس كتاب المحكمة الهدائية ل و
المحال الت ال يوجد يىا محكمة هدائياة يقاوم هىاذ الوفيفاة رئايس كتااب المحكماة الصارحية ل و ا
حااال اياااب الكاتااب العاادل يتااولى عمرااه رئاايس الكتااب او الموفااف الااذي ينتدهااه رئاايس المحكمااة او
الصرح من موفف المحكمة.
قا

2-يقوم هوفيفة الكاتب العدل خارج الممركة االردنية الىاعمية قناصرىا.

 3تعاامل كرمااة (قنصاال) ولرا الممركااة االردنيااة الىاعاامية المفو ااين والقااائمين هاعمااال هااذالمفو ياا ومستعاريىا.

 4أ . .يجول لاولير العادل ان يارخل الي مان الق ااة السااهقين او المحاامين االسااتذة لرقياام هكالاالعمال الموكرة لركاتب العدل او هع ىا.

ب  .تحدد اجرا اا الترخيل وعروطه والكفالة المطروهة من المرخل له ومتطرهاا مكاان العمال
وعروطه والمهالغ المستحقة لرمرخل له ونسهتىا من الرسوم واالجور عن المعامالا المنفماة مان
قهره ل وكذلك االجرا اا التاديهية هحق المخالف من المرخل لىم هما ذلك سحب الترخيل مناه
وسائر االمور التنفيمية المتعرقة هعمره وساعاا الدوام هموجب نفام يصدر همقت ى هذا القانون.

المادة ( )4

1يستعمل الكاتب العدل ما يرلم من الد اتر لتنفايم المعاامالا وتساجيرىا ويحفاف امن ا اهاراامرقمة هحسب التواريخ النسخ ألصرية لالوراق الت ينفمىا هنفساه هعاد أن يكاون قاد ساجرىا هاد ترها
المخاتل هىااا ل كمااا يحفاف اامن اال ااهاراا الماذكورة صااورة موقعااة هام اا المتاارجم اذا كانااا
األوراق الت قدما اليه هغيار العرهياة ل ويحفاف يىاا أي اا س النساخ األصارية لجميا األوراق التا او
صورا مصدقة عنىا وقدما اليه مثل أوراق االخطار واالخهار وال هوط هانواعىا وصكوك الصرح
والتحكيم والكعف والعىادة والتقارير الخطية والعفىية.

 2يجااب أن تكااون د اااتر الكاتااب العاادل هريئااة ماان كاال حااك ومحااو وتحعااية و واصاال وأن تكااونوا حة الخط وأن تكتب األرقاام هاالحروف وأن ياذكر ا نىاياة كال صافحة أنىاا انتىاا .والكرمااا
المغروطة تعطب هخط أحمر عرى وجاه تهقاى معاه مقاراة والكرمااا والعهااراا التا يجاب ا اا تىا
تدرج الحاعية ويعار هالرقم الى المحل الاذي كاان يجاب أن تادرج ياه وتوقا مان الكاتاب العادل
وذوي العالقة.

3-تعطى ولارة العدل ختما س رسميا س لكل كاتب عدل.

المادة ( )5

 1يقوم الكاتب العدل هوفيفته المحل الذي يخصل له المحكمة الت ينتسب اليىا وال ينتقلالجرا عمل من مقت ى وفيفته الى اير المحل المذكور ما لم ياذذن لاه رئايس المحكماة او قا ا
الصرح هذمر خط .

 2ال يحق لركاتاب العادل أن ينقال الساجالا او الوثاائق او أياة أوراق اخارد ا عىدتاه همقت اىوفيفته اال هعد الحصول عرى اذن عرى الوجه المذكور الفقرة الساهقة.

المادة ( )6

يدخل

اختصال الكاتب العدل ما ير :-

 1أن ينفم هذاته جمي العقود لمصرحة اال راد واالعخال المعنويين وأن يوثق هاذ العقاود هختماهالرسم لتكون لىا صهغة رسمية يحفف االصل عند ويسرم نسخا س منىا الى المتعاقدين.

 2أن يسااجل العقااود التا نفمىااا ماان لىاام عالقااة هىااا وان يصاادق تواريخىااا والتواقيا التا عريىاااويحففىا عند ويسرم نسخا س منىا لذوي العالقة هىا عند طرهىم ذلك.

 3ان ياعر عرى االوراق الت تقدم اليه ليكون تاريخ التاعير تاريخا ثاهتا لىا ودون ان يصدق عرىصحة التواقي المثهتة عريىا ويحتفف هىا لديه ويلود ذوي العالقة هصور يصدق عرى تاريخ تاعيرها
اذا طرهوا منه ذلك.

 4ان يصدق عرى صحة ترجمة أي اوراق تهرل اليه اياا كاناا لغتىاا ساوا كاناا نساخا اصارية اوصورا عنىا و الحالة االخيرة يدون الكاتب العادل عهاارة تفياد هاان الورقاة المترجماة ها صاورة
وليسا اصال.

5-ان يقوم هاجرا التهريغاا الت يطرب اليه األ راد واألعخال المعنويين اجرا ها.

6-أن يقوم هاجرا اية معامرة  -اير ما ذكر  -يذمر القانون هاجرائىا.

المادة ( )7

 1يحفر عرى الكاتب العدل ان ينفم او يصدق أوراقا او ياعر عريىا تحتوي عرى عهاراا تخاالفالدستور والنفام العام واآلداب.

2يحفر عرى الكاتب العدل ان ينفم سندا هتحويل محتوياا محل تجاري ل هصورة كرية او جلئياةل الى محل اخر او يصدق او ياعر عرى مثل هذا السند ما لم يعرن مالك المحل عن ذلك صحيفة
يوميااة محريااة واحاادة او اكثاار وقهاال ثمانيااة ايااام عرااى االقاال ماان تاااريخ تنفاايم السااند او التصااديق او
التاعير عريه.

المادة ( )8

 1.يحفاار عرااى الكاتااب العاادل تنفاايم أي عقااد او تصااديقه او التاعااير عريااه اذا كااان لااه يااه منفعااة
عخصية او الي من اصوله و روعه ولوجاه او أي مان اقارهاه حتاى الدرجاة الراهعاة ل كماا يحفار
عريه قهول أي منىم خهيرا او كفيال او الي ارض اخر.

2.يتم تنفيم العقود الخاصة هالكاتاب العادل او هااي مان اقارهاه الماذكورين ا الفقارة ( )1مان هاذ
المادة او تصديقىا او التاعير عريىا مان قهال موفاف ينتدهاه رئايس المحكماة او قا ا الصارح الاذي
يكون الكاتب العدل من دائرة اختصاصه.

المادة ( )9

يحكم هغرامة ال تقل عن مائة دينار وال تليد عرى مائتين وخمسين دينارا عرى الكاتب العادل المعاين
او المرخل له الذي يثها عريه أناه ارتكاب عاال مان اال عاال المهيناة ا الماادة السااهقة او أناه هاا
هذمر يختل هذحد الناس الى اير او أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له عالقة هه او أنه لم يراع
القواعد العمومية المتعرقة هتنفيم العقاود وتصاديقىا والتاعاير عريىاا او أناه لام يتثهاا مان هوياة ذوي
العالقة وراهاتىم وصالحياتىم تنفيم العقود الت يطرهون تنفيمىا ومن موا قتىا الحكام القاوانين
او أنه خالف اير ذلك من االحكام المدرجة هذا القانون.

المادة ( )10

اذا طرااب الااى الكاتااب العاادل أن ياانفم سااندا س او يصادق او ياعاار عريااه واعااتهه ماان محتوياتااه او ماان
الفروف المتعرقة هه أنه قصد هاه االحتياال ل عرياه ان يار ض تنفيماه او التصاديق او التاعاير عرياه
وأن يهراااغ االمااار الاااى رئااايس المحكماااة وعراااى الااارئيس ان يااادعو الفاااريقين ألن يح اااروا أماماااه
ويستو حىما ويقوم هصورة عامة هالتحقيق الذي يرا اللما س لرتثها من صحة المعامرة وله هعد ذلك
أن يسمح هتنفيم السند او التصديق او التاعير عريه او ان ير ض ذلك.

المادة ( )11

يجب أن تكون الصكوك والسنداا التا تقادم الاى الكاتاب العادل لرتصاديق او التاعاير عريىاا مكتوهاة
هخط وا ح وأن ال يكون متنىا حك او محو او واصال وعناد وقاوع ساىو او حصاول ارورة
لرتصحيح او ال ا ة عهارة يعطب عريىا ويدرج التصحيح او اال ا ة الىامش ويوق عرياه ذوو
العالقة والعىود اذا اساتوجب هاذا القاانون ذلاك والكاتاب العادل واذا اقت اى تنفايم العقاد الكثار مان
ورقااة يخااتم الكاتااب كاال ورقااة منىااا ويرهطىااا هع ااىا هااهعض ويحاارر عهااارة تفيااد عاادد االوراق
الم مومة الى هع ىا ويختمىا.

المادة ( )12

يجب عراى الكاتاب العادل أن يتثهاا مان عخصاية ذوي العالقاة هااهرال هطاقاة عخصاية صاادرة عان
دائرة االحوال المدنية لالردن وجوال سفر لغير االردن كما يجب عريه التثهاا مان اهرياتىم لرتعاقاد
همقت ى أحكام القوانين العامة وأن يتذكد من صحة ر اهم وان يذكر هو و ل اسم وعىرة ومحل
اقامة كل واحد من أصحاب العالقة السنداا واالوراق الت ينفمىاا ويصادق عريىاا والعاىود اذا
استوجب هذا القانون ذلك والمعر ين والمترجم  -اذا كان هنالك من يقوم هالترجمة  -وتاريخ التنفايم
او التصديق هالحروف واألرقام معا ويوق جمي ذلك ويختمه.

المادة ( )13

يجااب عرااى الكاتااب العاادل أن يقاارأ العقااود التا ينفمىااا هنفسااه عرااى ذوي العالقااة ويعااير ا عهااارة
التصديق الى أن القرا ة وقعا هالفعل.

المادة ( )14

اذا كان ذو العالقة مصاها هعاهة تحول دون قدرته عرى التعهيار عان ارادتاه هصاورة طهيعياة ويثهاا
ذلك هتقرير طه عراى الكاتاب العادل هموا قاة رئايس المحكماة تكرياف ذي العالقاة هاح اار عاخل
لرتوقي نياهة عنه عرى السند هح ور عاهدين وان تاخذ هصمة ذي العاهة حيثما كان ذلك ممكن.

المادة ( )15

اذا كان الكاتب العدل يجىل لغة أحد من ذوي العالقة يكرف مترجما هترجمة هياناته ويستم اليىا
ح ور ذوي العالقة  .وعريه أن يادرج ماا ذكار ا االوراق التا ينفمىاا او يصادق عريىاا ولاه أن
يقدر أجور المترجم ويذمر صاحب العالقة هد عىا اليه.

المادة ( )16

اذا كااان ذوو العالقااة يجىرااون الكتاهااة ولاايس لىاام أختااام عرااى الكاتااب العاادل أن يااذكر ذلااك هو ااو
ويوقعه ثم يذخذ هصماا اهىاماتىم.

المادة ( )17

يجب عرى ذوي العالقة او وكالئىم ان يح روا امام الكاتاب العادل هالاذاا وان يكاون محال االقاماة
الدائمة او الماقتة الي منىم من دائرة اختصال الكاتب العدل يماا عادا حالاة التاعاير وان يكاون
المترجم مستو يا لرعروط الت يتطرهىا هذا القانون.

المادة ( )18

كل من ي طرب تنفيم او تصديق عقد او مقاولة او سند او اير ذلك من األوراق هالوكالة او الوصااية
او الوالية او هحكم الوراثة او هاال ا ة الى أعاخال معناويين او لعاركا مسااولين ل يترتاب عرياه

أن يثها أهريته القانونية الجرا ما ذكر وان يهرل ما لديه من أوراق ووثائق تثها أنه مذذون هو
ام ائه تثهيتا س لما مار هياناه ويجاب عراى الكاتاب العادل أن يادرج جميا ماا ذكار ا األوراق ويذخاذ
صورة عنىا ويحففىا.

المادة ( )19

يحق لذود العالقة ان يطرهوا اعطا هم صورة عن أية ورقة محفوفة ا ا اهارة الكاتاب العادل او
مسجرة د تر ويحفر عريه ان يعط ما عداهم عيئا س مما ذكر ما لم يذمر رئيس المحكمة او قا
الصرح .والمراد هذوي العالقة أصحاب التوقي والعاقدون والذين قاموا مقامىم هحكم القانون.

المادة ( )20

يحفر عرى الكاتب العدل أن يسرم الى أي عخل كان األوراق األصرية المحفوفة ا ا اهاراتىا ل
وعند وجود رورة لتسريم االصل هنا عرى قرار من المحكمة عريه أن يعط األصل ماقتاا ولكان
الصرح.
عرى عرط ان يحفف عنه صورة مصدقة منه ومن رئيس المحكمة او قا

المادة ( )21

اذا طرب الى الكاتب العدل اعطا صورة عان ورقاة اهارلا الياه ايار مساجرة ولكنىاا محفوفاة ا
اخهارتىااا عريااه أن يكرااف الااذي أهرلهااا ان يوق ا هام ااائه صااورة عاان الورقااة المااذكورة وهعااد أن
يحففىا يعطيه صورة مصدقة عنىا.

المادة ( )22

جمي األوراق الت ينفمىا الكاتب العدل يجب أن تكتب هالرغة العرهية أما االوراق الت كتهاا هغيار
العرهية ريس له أن يصدق عريىا ما لم تترجم الى العرهية وتسجل وتحفف ل واألوراق المنفمة هالرغة
العرهية تعطى صورة عنىا مصدق عريىا هاية لغة كانا ل أما األوراق المترجمة من لغة الى أخارد
تحفف م نسختىا الثانية وترجمتىا العرهية ا هاراتىا.

المادة ( )23

يتاارجم الكاتااب العاادل األوراق الت ا ياارد للومااا لترجمتىااا واذا كااان يجىاال الرغااة الت ا كتهااا هىااا
يترجمىا همعر ة من يثق هامانته واتقانه هذ الرغة.

المادة ( )24

جمي األوراق الت يطرب الى الكاتب العادل تهريغىاا الاى المخااطهين هىاا يجارد تهريغىاا و اق قاانون
أصول المحاكماا المدنيةل ثم تحفف ورقة التهريغ المم اة او ال هط الذي يدل عرى

أن المهرغ اليه ر ض التهريغ م النسخة االصرية وهعاد ذلاك يعطاى طالاب التهرياغ نساخة ثانياة هعاد أن
ذيرىا الكيفية الت جرد عريىا التهريغ وتصدق.
يعر

المادة ( )25

م مراعاة ما ورد

أي قانون اخر يقوم الكاتب العدل:-

 1هتنفيم وتصديق وتصديق ترجمتىا جمي العقود الت تنعقد هايجاب وقهول واير ذلك من االسنادوتهريغىا.

 2هتنفيم وتصديق العقود والسنداا الت تتعرق هالتصرف هاالموال المنقولة كالهي والعرا والىهاةوالحوالة وااليجار واالستئجار و الرهن واالرتىان واالعارة واير ذلك من االسناد.

 3-هتنفيم وتصديق جمي الصكوك والوكاالا والكفاالا والصرح واالهرا .

4-هالتاعير عرى ما يقدم اليه من االوراق واالسناد ليكون تاريخ التاعير تاريخا ثاهتا لىا.

 5هتنفيم وتصديق تقاارير رهاهناة المراكاب الهحرياة وسانداا الحمولاة والسايجورتا واالساتقراضالهحري.

6-هتنفيم وتصديق أوراق التنهيه واالخطار واالخهار وتهريغىا.

7هتنفاايم وتصااديق أوراق االستفسااا ر المتعرقااة هطرااب هيااان سااهب عاادم قهااول الساانداا التجاريااةوالهوليسة وعدم د عىا وأوراق الهروتستو المتعرقة هعدم تذدية قيمتىا.

 8هاااجرا ماا عادا ذلااك مان اناواع التهريغاااا والمعاامالا واالعالنااا الموكااول امار اجرائىاا الااىالكاتب العدل همقت ى سائر القوانين واالنفمة.

نل المادة مكرر
المااادة  25مكااررة  . 1 :يحفاار عرااى الكاتااب العاادل تنفاايم أي كفالااة يكااون تنفيمىااا ماان اختصااال
الكاتب العدل التاه لرجىة طالهة الكفالاة او الجىاة التا ساتقدم اليىاا او ماوطن الكفيال  .2 .اذا كاناا

مال ة الكفيل تستند الى مركية عقارية يتوجب عرى الكاتب العدل قهل تنفيم الكفالة التحقق مما ير :
أ  .ان تكون مركية العقار المتعرق هتنفيم الكفالة مساجرة هاسام الكفيال هتااريخ الطراب وذلاك همقت اى
المختصة  .ب .عدم وقوع أي حجل او رهن عرى العقاار
عىادة صادرة عن دائرة تسجيل االرا
المختصة تاكد ان قيمة هذا العقار تلياد
ما لم يقدم الكفيل عىادة صادرة عن دائرة تسجيل االرا
عرى المهرغ الذي تم الحجل او الرهن تامينا له  .3 .اذا كانا مال ة الكفيل تستند الى المال ة العقارية
او المالية عريه ان يقدم ما يثها ترك المال ة لركاتب العدل.
المادة ( )26

االوراق والساانداا الت ا ينفمىااا الكاتااب العاادل وقناصاال الممركااة االردنيااة الىاعاامية و ااق العااروط
والقواعد المهينة هىذا القانون تعتمد لدد جمي المحاكم العرعية والنفامية والدوائر الرسمية.

المادة ( )27

االوراق الت ينفمىا اصاحاهىا ويصادق عريىاا الكاتاب العادل او قناصال الممركاة االردنياة الىاعامية
يقتصر توثيقىا هتثهيا التاريخ والتوقي عريىا دون ان يعمل التوثيق صحة محتوياتىا وال يعمل هاذا
الوثوق لما هو مدرج يىا.

المادة ( )28

التهريغاا هعدم القيام هاجرا احكام تعىد او مقاولة او لتذخير اجرائاه ال تعتهار قانونياة اذا لام يكان قاد
قام هىا الكاتب العدل او قناصل الممركة االردنية الىاعمية.

المادة ( )29

يستو ى الكاتب العدل الرسوم المهينة

الجدول المرحق هىذا القانون وتعتهر ايرادا س لرخلينة.

المادة ( )30

أ -ال يستو ى رسم عن صور المستنداا والقيود الت يطرهىا المدع العام وتكاون لىاا عالقاة هاالحق
العام وكذلك تعفى من كا ة الرسوم والطواه واالوراق والمستنداا والمعامالا الت تعود لرحكوماة
هما يىا عقود الكفاالا المعطاة من موفف الحكومة او من ينوب عنىم قهض االموال االميرية ل
وتقدم الى الكاتب العدل م صور المستنداا الت تطرهىا لرتصديق عريىا وتنفيمىا.

ب -تعفى من كا ة الرسوم والطواه اسناد التعىد والكفاالا الت يقدمىا المو دون
سوا كانوا من موفف الحكومة او من الطالب.

هعثاا دراسية

المادة ( )31

االم ا الذي يوق هالنياهة عن عركة او عخل معنوي او هالوكالة عن عدة اعخال واالم ا اا
المتعددة الموقعة عرى سنداا الكفالة المتسرسرة الت يقادمىا االهاال ا االلتلامااا واالستقرا ااا
تعتهر كرىا همثاهة االم ا الواحد.

المادة ( )32

االوراق والسنداا الت تنفم او ت صدق وتكون محتوية عرى مسائل متفرقاة ولايس يماا هينىاا عالقاة
او مناسهة ينفر يىا الى المعامرة الت تسترلم اعفم رسم ويستو ى هذا الرسم وحد قط.

المادة ( )33

ترغى القوانين واالنفمة التالية:-

1قانون الكاتب العدل رقم  34لسنة  1946المنعور العدد  880من الجريدة الرسمية الصادرهتاريخ  2صفر سنة  1366الموا ق / 25كانون أول سنة .1946/

2اصااول كتهااة العاادل المنعااور عرااى الصاافحة  3011ماان المجرااد الراه ا ماان مجموعااة القااوانينالفرسطينية.

3اصاول كتهاة العادل (المعدلاة) لسانة  1947المنعاور ا العادد  1549مان الوقاائ الفرساطينية(مرحق رقم  )2تاريخ .1947/ 1/ 9

 4-قانون كتهة العدل (الوثائق االجنهية) الهاب التاس والتسعون من مجموعة القوانين الفرسطينية.

 5كاال تعاري اردنا او رسااطين صاادر قهال ساان هاذا القاانون الااى المادد الاذي تكااون ياه ترااكالتعاري مغايرة الحكام هذا القانون.

المادة ( )34

رئيس الولرا والولرا مكرفان هتنفيذ احكام هذا القانون.

