اإلمـارات العربية المتحدة
وزارة العــــدل

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

طلب قيد الكاتب العدل الخاص
نوع الطلب :
قيد الكاتب العدل الخاص جديد
إعادة قيد الكاتب العدل الخاص
تجديد قيد الكاتب العدل الخاص
توقف المكتب عن مزاولة المهنة
نقل مقر الكاتب العدل الخاص
اصدار بطاقة الكاتب العدل الخاص
بدل فاقد بطاقة الكاتب العدل الخاص
بيانات طالب القيد :
*الجنسية
*رقم الهوية
*الهاتف
المحمول

*االسم
*رقم الجواز
*البريد
االلكتروني

العنوان :
*المدينة

*اإلمارة
*الشارع

*رقم الهاتف

المؤهالت العلمية :
*المؤهل العلمي
 بكالوريوس
 ماجستير
 دكتوراه

*سنة الحصول عليها

*مكان الحصول على الشهادة

الرؤية :الرايدة يف حتقيق العدالة
رمز النموذج :ن و ع/ا ح 1/

اتريخ اإلصدار:

2014/5/14

رقم اإلصدار:

03

الصفحة:
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*الخبرات :
......................................................................................................

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
...........................................................................................

أقر وأتعهد بصحة البيانات المقدمة مني :
*التوقيع

*اسم مقدم الطلب

قرار اللجنة :
......................................................................................................

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
......................................................
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شروط قيد الكاتب العدل الخاص :
 .1أن يكون من مواطني الدولة.
 .2أن يكون كامل األهلية.
 .3أن يكون حاصالً على مؤهل جامعي معتمد في القانون أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات
المعترف بها في الدولة.
 .4أال يكون قد ُحكم عليه من إحدى المحاكم في جريمة مخلة بالشرف واألمانة ولو ُرد إليه اعتباره.
 .5أن يكون الئقا ً صحيا ً ألداء واجبات مهنته.
 .6أن يجتاز بنجاح اإلجراءات واالختبارات المقررة.
 .7أن يكون لديه خبرة عملية ال تقل عن خمس سنوات في األعمال القضائية أو وظائف النيابة العامة ،أو
دوائر الفتوى والتشريع وقضايا الدولة ،أو التدريس في تخصصات الشريعة اإلسالمية أو القانون في
إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة  ،أو اعمال الكاتب العدل العام  ،أو المحاماة أو
غيرها من األعمال القانونية المناظرة ألعمال القضاء والنيابة العامة.
 .8أن يكون متفرغا ً لمزاولة مهنة الكاتب العدل باستثناء المحامي المشتغل.
 .9أن يكون له مكتبا ً الئقا ً ومناسبا ً وفقا ً للشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم ( )39لسنة
.2014
.10أن يسدد الرسم المقرر على القيد في الجدول.
المستندات المطلوبة :
 .1صورة عن بطاقة الهوية أو جواز السفر لطالب القيد.
 .2صورة عن شهادة المؤهل العلمي لطالب القيد صادرة من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها
 ،ومصدقة حسب األصول من الجهة المختصة بالدولة.
 .3شهادة حسن السير والسلوك لطالب القيد صادرة من الجهة المختصة بالدولة.
 .4صورة من شهادة الخبرة العملية لطالب القيد.
 .5شهادة صحية تثبت اللياقة الصحية لطالب القيد صادة من الجهة المختصة بالدولة.
 .6بيان بعنوان المكتب الذي سيزاول طالب القيد أعماله من خالله.
 .7صورتين شخصيتين ملونتين لطالب القيد.

الرسوم :
مقدار الرسم

الخدمة

 1000درهم

قيد الكاتب العدل الخاص في جدول القيد  ،أو إعادة قيده .
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تجديد قيد الكاتب العدل الخاص في الجدول .

 300درهم

إصدار ترخيص للكاتب العدل الخاص .

 2000درهم

تجديد ترخيص للكاتب العدل الخاص .

 500درهم

طلب توقف المكتب عن مزاولة نشاطه بتقديم خدمات الكاتب العدل الخاص .

 500درهم

طلب توقف الكاتب العدل الخاص عن مزاولة اعماله .

 300درهم

طلب توقف الكاتب العدل الخاص عن مزاولة أعماله .

 300درهم

طلب نقل قيد الكاتب العدل الخاص من مكتب إلى آخر .

 300درهم

إصدار بطاقة كاتب عدل خاص أو بدل فاقد أو تالف .

 100درهم

إصدار ترخيص بدل فاقد أو تالف .

 100درهم

إصدار نسخة إضافية من الترخيص .

 100درهم
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