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الملخص
أوالواحدالوطنداخلسواء،الحیاةالستمراریةضروريأمرشكبالالبشربینالتعاملإن

أشكالھاباختالفالمعامالتھذهیحفظماوجودالضروريمنكانولذلكالوطن؛نطاقخارج

ومن،بكتابتھااألمرخاللمنوالمعامالتالعالقاتتلكحمایةهللاحكمة،فاقتضتوصورھا
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األفرادبینالخصامحسمأجلمن،وطنكلداخلالموثقأوالعدلكاتبمھنةأھمیةبدتھنا

للوصول إلى السالم داخل كل أسرة من خالل كتابتھا وفقا للتشریع والقانون لكل دولة .

ولم،الناسإلیھایلجأرسمیةجھةوجودمنالبدكانإثباتھاوضرورةالحقوقھذهوألھمیة

الذيالمحاميدورأیضاتجاوزبلالتوقیعاتتوثیقعلىفحسبالعدلكاتبدوریقتصر

فيالكاملةالمسؤولیةلتحملھالعدلكاتباستعدادمعفردكلمصلحةمراعیاالحقوقیحمي

القانون االماراتي  .

الكلمات الدالة : الكاتب العام ، الكاتب العدل العام ، الكاتب العدل الخاص .

Summary

There is no doubt that dealing among people is necessary for life continuing,
whether inside the country or outside it, so it had to be found what preserve those
treats according to it's shapes and pictures

God's wisdom required protect those relationships and treats via writing it by order,
Hence the importance of the profession of a notary appeared or documentary in
every country, in order to resolve strife between individuals to reach peace inside
every family by writing it according to the legislation and law of each country

Because of the importance of this rights and the necessity to prove it, There had to
be an official  way for people to resort to
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The role of writer was not limited to documenting signatures, but also the role of a
lawyer who protects rights by taking into account  each individual interests with the
willingness of the notary to assume full responsibility in the UAE legislator.

Key words: Notary Public, Public Notary Public, Private

Notary Public.

أھمیة البحث :

تلكعنمنھمأحدایستغنىأنیمكنوال،یومبعدیومابینھمفیماالناسمعامالتتزداد

ونظرا؛الناسبینالحیاةعجلةتمثلألنھا؛التعاملخاللمنأھمیتھا،وتزدادالمعامالت

تلكلحفظاالحتیاطاتأخذلزاماكان،الناسبینوالقضایاالمعامالتمنالكثیرلوجود

المعامالت من خالل مھنة كاتب العدل.

تتخلص التساؤالت فیما یأتي :تساؤالت البحث ،

ما مدى بیان أھمیة كاتب العدل في الحیاة ؟

ما الفروق الخاصة بین كاتب العدل العام والخاص ؟

ما دور كاتب العدل داخل القانون االماراتي ؟

أھداف البحث

داخلودورهعامةبصفةوأھمیتھالعدلبكاتبالخاصالدورتوضیحفيالبحثأھدافتكمن

القانون االماراتي بصفة خاصة .

4



منھج البحث:
بكاتبالخاصةاألھمیةتلكلبیانالنصوصداخلوالتحلیلياالستقرائيالمنھجعلىاالعتماد

العدل داخل الوطن وأھمیتھ في حفظ الحقوق .

ھیكلة البحث :

كاتب العدل لغة واصطالحا

أھمیة كاتب العدل بین الناس

كاتب العدل في القانون االماراتي

مقدمة

الحدیثةالعصورمختلففيالعربیةوغیرالعربیةاألممعرفتھالعدلكاتبمصطلحإن

بجذورھاتمتدقدیمةالعدلكاتبومھنة،)(Notaireنوتیربمصطلحُعرف،وقدوالقدیمة 1

العدلمبادئأرسىاإلسالم؛ألنوظیفةصارتاالسالمظھورومع)(القدیمةالحضاراتإلى 2

منموضعغیرفيبھهللاأمرحیثكبیرةأھمیةذوالعدل،فیعدالعدلمصباحالكتابةفكانت،

َھاَیا﴿تعالىهللافقال،الكریمالقرآن قُواآََمُنواالَِّذیَنأَیُّ َاتَّ ُیْصلِْح)70(َسِدیًداَقْوًالَوقُولُواهللاَّ

َُیِطِعَوَمْنُذُنوَبُكْمَلُكْمَوَیْغِفْرأَْعَماَلُكْمَلُكْم قالو)(﴾َّ)71(َعِظیًماَفْوًزاَفاَزَفَقْدَوَرُسوَلُھهللاَّ 3

ْقَوىأَْقَرُبُھَواْعِدلُوا{تعالى قامتوبھالكتبوأنزلالرسلهللابعثالعدلأجلومن)(ْ}لِلتَّ 4

،واضحبشكٍلبینھمالظلمیتفشىالبشر،عنالعدلأنوارتختفيفعندماواألرض،السموات

والراعي،المغلوبدمُیریقوالغالب،العاجزحقیسلبوالقادر،بالضعیفیفتكالقوّيفتجد

یھضم حق المرعي ، والكبیر یقھر الّصغیر

.8اآلیة:المائدةسورة()4

.71–70اآلیةاألحزابسورة()3

منشورات،ومسؤولیتھمھامھالعدلالكاتب،)م2016(،ساميفراسالتمیمي،:والتوضیحللزیادةراجع()2
.13صم،12016طالحقوقیة،الحلبي

ص،2ط،عمان،العربیةالدار،الحقوقیةالمحاكماتأصول،)م1987فارس،(،الخوري،()راجع1
105
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السعادةیحققالذي"العدل"االلھيالنظامإالّوالمشین،المؤلمالوضعھذامنیخرجھموال

ومااالجتماعیةالحیاةمناحيفيواالستقراراألمانتحققالتيالقاعدةفھو،األطرافلجمیع

إلى غیر ذلك .

حتىالناس،بینوإرسائھاإثباتھا،علىاإلسالموعملاإلسالم،فيضروریةقیمةالعدلإذن

مطلب،فیھوللعدلإالّاإلسالمفينظامیوجدفالونظمھ،تشریعاتھمناحيجمیعبھاارتبطت

إنھبلوالمواثیق،العھودوكتابةالشھادة،وأداءوالقضاء،والحكم،اإلدارةبنظاممرتبطفھو

ذلكغیرإلىوالتفكیر،والسلوك،واالجتماع،واالقتصادوالتربیة،األسرةبنظامأیضاًمرتبط

جمیعفيالعدلقیمةضمناإلسالمأنعلىبوضوحیدلوھذاالمختلفة،اإلسالمأنظمةمن

كانتإذاالمسلمةالدولةویذل،عادلةكانتإذاالكافرةالدولةیعزهللاوإنالحیاة.مجاالت

األساسحجریعدمطلقاًعنھالحیدةوعدمالناسشؤونإدارةفيبالعدلالتامفااللتزامظالمة،

االماراتالمتحدةالعربیةالمملكةحرصتوقدبفقده،ألمةبقاءوالبدونھ،لدولةقیامالالذي

تحققالتياألنظمةفسنتالعدل،دعائمإرساءعلىالقائمةالشرعیةالسیاسةبمبدأاألخذعلى

،ولعلالمعامالتتوثیقتضبطالتيواألنظمةالقوانینبینھامنوكانالمجتمعأفرادبینالعدالة

والناسالناس،عندماإلىمحتاجفھوبطبعھمدنياإلنسانأناألنظمةھذهمثللسنالداعي

درجةعلىلیسواالناسأنإالالناسمعالمنافعمبادلةمنلھبدفالعنده،ماإلىمحتاجون

مانعاتكونالتيالمواثیقبكتابةهللاأمرلذاالحقوق؛جحدمنتمنعھمالتيالتقوىمنواحدة

َھاََّیا(تعالىفقالالحقوقجحدمناإلیمانلضعاف أََجٍلإَِلٰىِبَدْیٍنَتَداَیْنُتْمإَِذاآَمُنواالَِّذیَنأَیُّ

.)(ُمَسّمًى َفاْكُتُبوهُ ۚ َوْلَیْكُتْب َبْیَنُكْم َكاِتٌب ِباْلَعْدِل ) 5

الكریمةاآلیةفيمذكورھوكمابالعدل،یكتبونعدوالًیكونواأنالكتابھؤالءفياشترطكما

البحث.ھذاموضوعوھوِباْلَعْدِلَكاِتٌبَبْیَنُكْمَوْلَیْكُتْبذكرھااآلنف

282آیةالبقرةسورة()5

6



أوًال– الكاتب العدل لغًة:
كتابوالجمعكاتب،،ورجلكتابة،وكتاباًوكتباً،یكتبھالشيءكتبمنفاعل:اسملغةالكاتب

.)(وكتبة، وحرفتھ الكتابة 6

اهأَقاَمھبمعنىاللغة:فيالعدلأما َمھوسوَّ فيقاموماالجور،ضدوالعدلوأصلحھ.وَقوَّ

علىیصرولمالكبائر،اجتنب"منأیًضاالفقھاءالجمھورلدى.والعدل)(مستقیمأنھالنفوس 7

واالستقامةاالعتدالبمعنىأیًضاوھوالخسیسة"،األفعالواجتنبصوابھ،وغلبالصغائر،

.)(والمیل إلى الحق 8

ثانًیا– الكاتب العدل اصطالًحا:
محكمفيعلیھنصقدأنھنجدوالعدلكاتبكلمتینمنالمركباللفظھذاإلىنظرناإذا

َھا(َیا:الدینآیةفيالتنزیلمحكمفيتعالىهللاقالالتنزیل إَِلىِبَدْیٍنَتَداَینُتْمإَِذاآَمُنواالَِّذیَنأَیُّ

ىأََجٍل َُعلََّمُھَكَماَیْكُتَبأَْنَكاِتٌبَیأَْبَوالِباْلَعْدِلَكاِتٌبَبْیَنُكْمَوْلَیْكُتْبَفاْكُتُبوهُُمَسّمً َفْلَیْكُتْبهللاَّ

ِقاْلَحقَُّعَلْیِھالَِّذيَوْلُیْملِِل ََوْلَیتَّ ُھهللاَّ ذكرعلىاآلیةھذهاشتملت)(َّ)َشْیًئاِمْنُھَیْبَخْسَوالَربَّ 9

فيالعامالعدل،فكاتبالعدلكاتبوھوھذا،یومناحتىبھمعموًالیزالالوظیفيمسمى

البكالوریوسدرجةعلىحاصلالعدل،وزارةموظفيضمنحكوميموظفھوالراھنالوقت

منظومةضمنیعملالدولة،نظامحسباإلسالمیة،الشریعةفيأوأدنى،كحدالقانونفي

وتقدیمالوظیفة،ھذهمنالغایةلتحقیقالعام؛العدلبكاتبخاصقانونووفققانونیة،

.282اآلیةالبقرة،سورة()9

.581ص،1998بیروتناشرون،لبنان،مكتبة،،المحیطمحیط،)1998،(بطرس()البستاني،8

948صالمحیط،القاموس،الفیروز()أبادي،7

)1/698(العربلسانمنظور()ابن6
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كیفیةعنیبحثعلمفھوالقانونحسبلھالموكلةاألعمالخاللمنللمراجعینالخدمات

العدلكاتبكتبھبمالالحتجاجوذلكبالمعامالت؛ویتعلق،والسجالتالكتبفياألحكامسوق
)(. 10

يلذلكوالكتابة؛التوثیقبمھامیقومفھو ًقا،ُسمِّ لذلكالعدل؛لكاتبمراِدفةتسمیةوھيُموثِّ

یت مھنة الكاتب العدل أو مھنة التوثیق. ُسمِّ

الطرقوأھلوالفقھاءالملوكإلیھیلجأشریفعلمھوالتوثیق:"مغیث:ابنویعرفھا

إلىویرجعونبقولھ،ویرضونیدیھ،بینویتحاكمونإلیھ،یمشونكلھم؛والسوادوالسوقة

.)(فعلھ، فینزل كل طبقة منھم على مرتبتھا، وال یخل بھا عن منزلھا" 11

حكًرالیستوھيكبیرًة،أھمیًة(الُموثِّق)العدلالكاتبلمھنةأنإلىإشارةٌالتعریفھذاففي

إثباتإلىیحتاجمنكلإلیھایلجأقدأنھبمعنىالحدیث،أوالقدیمالمجتمعفيمعینةفئةعلى

االجتماعیة،مستویاتھماختالفعلىثقة،عدلكاتبیدعلىوتوثیقھكتابتھطریقعنحقھ

فقد یلجأ إلى الكاتب العدل الملك أو السوقة والسواد.

أمورضبطعلىتحتويَمِنیفة، الیةع وبضاعةشریفة،جلیلة"صناعةفرحون:ابنوقال

أسرارھمعلىواالطالعوأموالھم،المسلمیندماءوحفظالشرعیة،والقوانینالناس،

أحدینالالالصناعةھذهبغیروعیالھم.أمورھمعلىواالطالعالملوكومجالسةوأحوالھم،

.)(ذلك، وال یسلك ھذه المسالك" 12

ممیًزاشخًصایجعلھوالذيالعدل،الكاتببھیقومالذيالدورذكرهالسابقالتعریفویوضح

بحفظقائمفھو،بھیقومالذيالدورفيخصوصیتھوتكمناألخرى،المھنأصحابسائرعن

والمعنىالرائقوالمنھلالفائقالمنھج،)ه914،(الواحدعبدبنیحیىبنأحمدالعباسأبو،()الونشریسي12
البحوثدارالناشر:األطرمالرحیمعبدبنالرحمنعبدوتحقیق:دراسة،الوثائقوأحكامالموثقبآدابالالئق

،م2005ھـ/1426-األولى الطبعة:المتحدة.العربیةاإلمارات-دبي-التراثوإحیاءاإلسالمیةللدراسات
المطبعةاالحكاممنالخصمینبینیترددفماالحكاممعین،الطرابلسيخلیلبنعليأیضاوراجع،28ص

.76،77ص،ه1300–بوالقالمیریة

بیروت،العلمیة،الكتبدار،الوثائقفي،)م2003(،المقنعمغیثبنمحمدبنأحمدجعفرأبو()الصدفي،11
.157ص

،والموثق)التوثیق(والیة،الحجیليعبدهللاعننقال،التوثیقعلمفيمذكرات،أحمد،الفاضلي:راجع()10
4ص،42ج،110العدده1420المنورةالمدینة،االسالمیةالجامعةمجلة
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فردكلحقوقلحفظبینھمُیبِرمھاالتياالتفاقاتعلىالقانونیعةشروتطبیقالناسأموال

بینھم.

والسوقةالطرقوأھلوالفقھاء،الملوكإلیھیلجأشریف،علمالوثائق"علممغیث:ابنوقال

فینزلفعلھ،إلىویرجعونبقولھویرضونیدیھ،بینویتحاكمونإلیھیمشونكلھموالسواد،

13)(كل طبقة منھم على مرتبتھا، وال یخل بھا عن منزلھا "

فاتالعقودإثباتكیفیةفيیبحث"علٌمأیًضاوھو الُحججمنونحوھاوااللتزاماتوالتصرُّ

.)(والسجالت والمكاتبات التي تتم في المعامالت على وجھ االحتجاج" 14

الطرفینبینواالتفاقیاتالعقودإكسابوھوالعدلالكاتبدورعلىتأكیدالتعریفھذاوفي

راتوالعقوداالتفاقیاتتصدیقھإنإذالقانونیة؛الصبغة أوراًقامنھایجعلطرفین،بینوالُمحرَّ

قانونیة ذات حجیة قویة ال یمكن الطعن فیھا إال بالتزویر.

رالزمنحداثةومع فتفقدالعدل،الكاتبمھنةإلىالحاجةظھرتالتوثیق،علموتطوُّ ُعرِّ

التيالوسائلمنمجموعةبأنھاأیًضااالصطالحيبالمعنىالتوثیقومھنةالعدلالكاتبمھنة

رهعندالحقاستیفاءإلىتؤدي ویمكن،اإلنكارعندذمتھفيإثباتھأوالمدین،منتعذُّ

.)(الرجوع إلیھا عند الحاجة 15

حالفيتظھروقوتھا،العدلالكاتبُیبرمھاالتيالعقودمھمةأنذكرهسبقمماوتبین

أُبرمالذياالتفاقأوللعقدفیكونالحق؛لھذااآلخرالطرفوإنكاربحقھالطرفینأحدمطالبة

عند الكاتب العدل، الحجیة الكبیرة إلثبات الحق على من أنكره.

والعقودالمحرراتبتحریراالھتمامالعدللكاتباالصطالحيالمعنىخاللمنالباحثوالحظ

حقوقحفظإلىتھدفقانونیةبوسائلرسمیةصبغةذاتوثائقشكلفيوالشھادات

المتعاملین، وإثباتھا بوثائق ذات صیغ قانونیة.

دارمكتبة،1ط،االسالمیةالشریعةفياالثباتوسائل،م)1982(،مصطفىمحمد،:الزحیليراجع()15
.417،ص1طدمشق–البیان

قسممنأولىالسنةطبعةعلىمقررة،الشرعیةالتوثیقاتمذكرات،1935–1934،الفتاحعبد()القاضي،14
.1صبمصر،اإلسالمیةالشریعةبكلیةالشرعيالقضاءتخصص

.27ص،..الرائقوالمنھلالفائقالمنھجالونشریسي،()13
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وااللتزاماتوالتصرفاتالعقودبإثباتیقومالذيھوالقانونیةالدراساتفيالعدلوالكاتب

علیھا،یصادقالتيالمعامالتإكساببمعنىاالحتجاج،وجھعلىالمعامالتفيتتمالتي

حقعلىالتعديأوالحقإنكارحالفياإلثباتحجیةإكسابھاثمومنالقانونیة،الصبغة

صاحبھا.

األشخاصبینالتوثیقمنالھدفألنكبیرة؛أھمیةالعدلالكاتبمھنةالتشریعاتأولتولقد

للنسیانعرضٌةاإلنسان؛ألن)(العرفیةالشھودوشھادةالعقدطرفيلمزاعماالطمئنانعدم 16

بینالمعامالتلتنظیم؛أساسیاشیئاویعدملحاالتوثیقكانلذلكلمطامعھ؛االنصیاعأو

حكوميطابعذاتللقضاء،مساِندةوظیفةتزال،والالعامالعدلالكاتبمھنةوكانتالناس،

لدعمالدولكلفياالستثماریدوإطالقاالقتصادیة،الحیاةفيالتطورأنإالفقط،عام

بصورةالمعامالتُیسھِّلَمنإلىأكبرالحاجةجعلالعربیة،الدولفيوبخاصةاالقتصاد،

البدموثقفكلمةالخاص.الموثقأوالخاصالعدلبالكاتبیعرفمافظھروسریعة،قانونیة

یعنيمما،رسمیةجھةخاللمنبالعمللھوالسماحالمسموح،الترخیصعلىتقومأن

إثبات الحق بدلیل كتابي ومن خالل كاتب یكتب كما تعلم شرعا وقانونا .

.214صبیروت،النھضة،مكتبة،الكتابیةواألدلةالمحرراتاإلثبات.نظریة)م1975(،حسین()المؤمن،16
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أھمیة مھنة الكاتب العدل:

عمنح،فقدھامةومكانةبالغةبأھمیةالحدیثةالمجتمعاتفيالعدلالكاتبمھنةتتمتع الُمشرِّ

التنفیذیةالقوةیحررھاالتيالمحرراتومنحوالمصداقیة،الثقةالعدلالكاتبألعمال

والرسمیة.

بینالمعامالتواستقراراالجتماعي،السلمتحقیقفيیساھمأخرىجھةمنوالتوثیق

17(والقضاءالفقھاھتماممحلوأصبحت،القانونیةالثقافةونشراالقتصاديوالتطوراألفراد،

التي تحقق العدالة:، وفیما یلي نناقش تلك األھمیة من خالل أدوراه المتعددة)

أوًال– دور الكاتب العدل في إثبات التصرفات القانونیة:

أومعقولةألسباباستثناهماإالالكتابة،اإلثباتفيالقاعدةجعلحینالشارعأحسنلقد

وانتقام،محاباة،منالشھود،شھادةتعتريالتيللعیوبوذلكالكتابة؛علىالحصوللتعذر

أوالمالحظة،دقةعدمأونسیان،أوخطأمجردأوومبالغة،وكذبذمة،وفسادورشوة،

اشتعال الذھن بأمر آخر.

قولإالیقصدونالأنھممعحدوثھا،عقبواحدةحادثةعنالشھودأقوالتختلفماوكثیًرا

ویالحظالدعاوى؟!فيالحالھوكماطویلوقتالحادثةعلىمضىإذابالكفماالحق،

القضاة ذلك كثیًرا كما أثبتھ علم النفس.

.2ص،والفرنسيالمصريالقانونبینمقارنةدراسةللموثقالمدنیةالمسئولیة،عثمانعبدالحمید،()الحفني17
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مدني،بأصلھاإلنسانألنالناس؛بینالمعامالتبتوثیقلالعتناءمقتضیھالبشریةفالطبیعة

ونحوھا،والمدایناتوالشراء،بالبیعوالتعاملالمنافع،وتبادلالناس،معاالختالطحیاتھتقتضي

فإذا انضاف إلى ذلك بعض الطبائع البشریة األخرى ظھرت الحاجة إلى التوثیق أكثر

الحقبھاُیستنَتجمباشرةغیرأدلةألنھاالشھود،شھادةمنأضعفالقرائنأنیخفىوال

18)(استنتاًجا، وما أكثر خطأ المرء في استنتاجاتھ!

أعمالأوقانونیةتصرفاتمنالوقائع،جمیعإلثباتفتصلحمطلقة،إثباتقوةلھاتقررلذلك

عى بھ، على نقیض الشھود والقرائن .)(مادیة، مھما بلغت قیمة األثر القانوني الُمدَّ 19

ثانًیا– دور التوثیق في تطویر االقتصاد:

التوثیقأھمیةلناتؤكدالرسالة،منموضعغیرفيالمذكورة–الدینآیة–الكریمةاآلیةإن

لتنمیةكثیرةفوائدالتوثیقفي،ونلحظجمیعااألطرافحقوقعلىوالحفاظالناسبین

االقتصاد والحفاظ علیھ بكتابة الحقوق ، فمن الفوائد ما یلي :

مةالقوانینمنظومةمراجعة–1 اقتصادمتطلباتمعوتكییفھاالوطني،لالقتصادالُمنظِّ

السوق.

لحمایتھا.قانونیةضماناتووضعالخاصة،الملكیةتشجیع–2

أماماالستثمار،فتحأھدافبتحقیقیسمحبماواإلداریةالقانونیةالمنظومةإصالح–3

ا في التنمیة االقتصادیة. القطاع الخاص بجناحیھ: الوطني واألجنبي، وجعلھ شریًكا أساسّیً

ھذاوتبین،وتوثیقھاالحقوقبضمانإالاالستثماراتحجموزیادةاالقتصادتطویریمكنوال

یساعدمماالعالقاتجمیعینظمفالتوثیقالكریمة،اآلیةبثتھاالتيالمعانيخاللمنالتطویر

دفععلىتحرصاالسالمیةوالشریعة،المجاالتبمختلفوالمؤسساتالشركاتنجاحعلى

مسلمغیرأومسلماكانسواءالجمیعحقوقعلىوحافظتالمجتمعفئاتبینالتنمیةعجلة

وھوالبحثمنموضعغیرفيمراراذكرناهالذيشرطمنفالبد،التوثیقألھمیةونظرا،

ضوءفيوالتجاریةالمدنیةالمعامالتفياإلثباتأحكامشرح)،2015(،قاسممحمدیوسف()عبیدات،19
.11ص،الشارقة،الجامعة،مكتبة،الثانیةالطبعة،اإلماراتياإلثباتقانون

.104ص،العربيالفكردارالسابعة،الطبعةاألول،الجزء،اإلثباترسالة،)م1972(،أحمد()نشأت،18
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(الموثقأوالكاتببھاالمنوطوالمسؤولیةالكتابةتلكأھمیةبیانالرسالةوھدف،العدل

المساعد ) .

ثالًثا– دور الكاتب العدل في تحصیل الضرائب وتمویل الخزینة:
القانونیةوالرسومالحقوقبتحصیلتكلیفھالعدل،الكاتبإلىالمسندةالعدیدةالمھامبینمن

منغیرهعنالصفةبھذهویتمیزالخزینة،لحسابالمتعاقدینعلىالمفروضةوالضرائب

مواردجلبفيحیويدورمنیلعبھبماللخزینةوسیًطایعتبرحیثالحرة،المھنأصحاب

بصفةالیومیةحیاتھمفياألفرادیجریھاالتيالمعامالتمختلفجراءمنإلیھا،إضافیةمالیة

التوثیقلبیانمھمبدوریقومفھو.)(الرسمیةالصبغةالموثقعلیھایضفيوالتيمستمرة 20

؛الحقیقةتضحخاللھفمن،الخزینةأموالزیادةإلىیؤديمما،ذلكغیرإلىوماالعقاري

منموضعغیرفيسیتضحوكماآنفابینتكما،العدالةالعدلكاتبفيیشترطولذلك

الرسالة .

رابًعا– دوره في إثراء النصوص التشریعیة:
العقود،أنواعمختلفتحریرفيالعدلالكاتبإلیھایستندالتيالقانونیةالنصوصتنوعإن

قانونیةثروة،جعلتھباستمرارمنھاالمستجداتومتابعةالنصوص،ھذهمعالیوميوتعاملھ

علیھاتحتويأنیمكنالتيوالثغراتالنقائصلكشفتؤھلھمعتبرة،میدانیةوخبرةواسعة،

الوزاراتإلىالمقترحاتمنالعدیدتقدیمفيالعدلالكاتبساھملذلك؛تطبیقھاعندالنصوص

التعدیالتباقتراحالمجاالتمختلففيالساریةالتشریعیةالنصوصإثراءتتضمنالمعنیة،

وحاجةظروفتقتضیھاجدیدة،نصوصطرحأوالمفعول،الساریةالنصوصفيالضروریة

العمل التوثیقي.

المقترحة،الجدیدةوالنصوصالتعدیالتمنمجموعةالوجودإلىخرجتالجھودھذهوبفضل

وتسھیلتجمیعفيوساھمتالتشریعیة،المنظومةعززتالتوثیقي،العملمیدانفي

المعامالتعن"ُیستوَفىدبي،إمارةفيالعدلالكاتببشأن2013لسنة)4(رقمالقانونمن)44(للمادةوفًقا()20
وعنالخاص،العدلللكاتبالممنوحالتصریحوعنالقانون،ھذاألحكاموفًقاالعدل،الكاتببھایقومالتي

ترخیص مكتب الكاتب العدل الخاص؛ الرسوم التي یصدر بتحدیدھا قراٌر من رئیس المجلس التنفیذي".

13



البیروقراطي،الطابعذاتوالعوائقللعراقیلالنسبيالتقلیصوفيالمتعاملین،بینالمعامالت

التيالخدماتنوعیةتحسینفيساھمتكماالمھني،واجبھأداءفيالعدلالكاتبتواجھالتي

ھیكلةوإعادةالعدل،الكاتبمعالمتعاملةاإلداریةالمصالحتنظیمبفضلالمكاتب،تقدمھا

تكونأنیجبالقانونیةالھیكلةفإعادةوتطلعاتھا.،المھنةتطورمعینسجمنحوعلىبعضھا

إطارفيمرموقةمكانةیحتلالحدیثالعصرفيالتشریعألنوذلك؛المجتمعلخدمةمستمرة

.)(مصادر القانون 21

خامًسا– دور الكاتب العدل في نشر الثقافة القانونیة:
العالقةلذويالقانونیةاإلرشاداتبتوجیھقیامھالعدل،بالكاتبالمنوطةاألساسیةالمھاممن

العدلالكاتبمھنةأنكماالساریة،القانونیةللنصوصوفًقاتعاقداتھم،إبرامعلىلمساعدتھم

منفردكللھایحتاجالتيالضروریةالقانونیةالمعلوماتكلوبیانتوضیحعلىتقوم

المجتمع قبل التعاقد، وأن یمدھم بكل النصائح التي تضمن شرعیة معامالتھم وتحمي حقوقھم.

والدوربھا،یحظىالتيالثقةعلىدلیلالعدل،الكاتبعلىوترددھمالمتعاملینتزایدوإن

مجالفيبالمستجداتبتنویرھمالعالقةذويبینالقانونیةالثقافةنشرفيیلعبھأضحىالذي

شاقةمھمةوھيواجبات،منعلیھموماحقوق،منلھممامعرفةلھمیتسنىحتىالتشریع

فيالمعامالتمختلفتحكمالتيالقوانینبكلواسعإلمامذایكونأنالعدلالكاتبمنتتطلب

شتى مجاالت الحیاة العامة.

سادًسا– دور الكاتب العدل في اإلثبات:
كانتحیثاإلثبات؛مجالفيمنازعبالالصدارةمكانةتحتلالبینةكانتالكتابة،اكتشافقبل

یتعاظم،بدورھاوإذاظھرت،أنالكتابةلبثتمالكناألحیان،أغلبفيومتاحةمیسرةوسیلة

وأھمیتھا تزداد، سواء في انعقاد التصرفات القانونیة أو في إثباتھا.

بلالمختلفة،اإلثباتطرقبیناألولىالمرتبةتحتلالكتابةأصبحتالحدیث،العصروفي

أصبحت األصل في إثبات التصرفات القانونیة.

االتحاديبالقانونمعدالًم1992لسنة10رقماتحاديقانونوالتجاریةالمدنیةالمعامالتفياإلثباتقانون()21
6ص،م2006لسنة)36رقم(
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تحدیدھاحیثمنطبیعتھاإلىأوًالترجعالعدلكاتببھاتمتعالتياإلثباتفيالقوةھذه

الطبیعةإلىوثانًیاُموقِّعھا،أوبكاتبھاارتباٍطدونواستمرارھابقائھاوإمكانیةووضوحھا،

التيالشھودذاكرةحیثمنأوالزور،بشھادةیغريقدالذيالذممفسادحیثمنالبشریة

وإدراكالواقعة،ھذهتفاصیلاستیعابعن–الواقعةعلىالعھدتقادممع–تقتصرماغالًبا

األمور على حقیقتھا.

روشیوعھا،الكتابةانتشارنتیجةالتزایدفيأخذتاألھمیةھذه وسھولةوسائلھاوتیسُّ

عأضافھلماوكذلكإعدادھا، أنإالللكتابة،مطلقةحجیةمنالحدیثةالقوانینفيالُمشرِّ

عي تزویرھا؛ ولذلك فإنھا ال تخضع لتقدیر القاضي .)(ینكرھا الخصم أو یدَّ 22

كاتب العدل في القانون االماراتي

ف بالتعریفات،)المتعلقة1(المادةفي2013لسنة4رقماالتحادياإلماراتيالقانونعرَّ

نوعین؛ویشملالقانون،فيالواردةاالختصاصاتیؤديقانوني)(مختُصبأنھالعدلالكاتب 23

ھما: الكاتب العدل العام، والكاتب العدل الخاص.

خدمات الكاتب العدل من خالل القانون والمشرع االماراتي

ومنھاُمحددة،قانونیةبمھامللقیامتكلفھأوالدائرةتعتمدهمنُكلأنھعلىالعدلكاتبُیعرف

المحكمة،مقرمنالعدلكاتبیعملالعربیةالدولوفيوالوثائق.المحرراتعلىالتصدیق

الدولةخطتحیثخارجھاومنالمحكمةمقرخاللمنالعدلكاتبیعملاالماراتدولةوفي

أماكنمنخدماتھیقدمحیثالعدلكاتبخدماتتقدیمآلیةوتسھیلتطویرنحوواسعةخطوات

طظبيأبو–القضاءدائرة،العدلكاتبمھنةتنظیمقانونمنبالتعریفاتالخاص)الجزء1(المادة:راجع()23
.12ص،م3،2017

منشأة،والقضاءالفقھضوءفيوالتجاریةالمدنیةالموادفياإلثبات،)م2000(،إبراھیمنبیل()سعد،22
.89صمصر،اإلسكندریة،المعارف،
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التوثیقخدماتیوفرانھعلىعالوةساعات8منألكثردوامھساعاتوتمتدالمحكمةخارج

االماراتدولةفيالمحاكمرخصتالخیرةاآلونةوفيالعمیل.منزلفياومقرفيوالتصدیق

ممامكاتبھمداخلمنالخاصالعدلالكاتبمھنةلمزاولةالمحامینمنللكثیرالمتحدةالعربیة

منالكثیرینواحتیاجاتتطلعاتتلبيومواقیتآلیاتوفقالخدمةتلقيالجمھورعلىسھل

رجال االعمال والعامة.

الالئحةبشأن2014لسنة)39(رقمالوزراءمجلسقرارمع)1(المادةتعریفویتطابق

المادةومعالعدل،الكاتبمھنةتنظیمبشأن2013لسنة)4(رقماالتحاديللقانونالتنفیذیة

أعمالعلىوالفنياإلداريالتفتیشبشأن2015لسنة)704(رقمالوزاريالقرارمن)1(

الكاتب العدل.

فحینفي العدلالكاتببشأن2013لسنة)4(رقمالقانونمن)2(المادةفيالمشرع،عرَّ

الجھاتوموظفوالخاص،العدلوالكاتبالعام،العدلالكاتببأنھالعدلالكاتبدبي،إمارةفي

الحكومیة المقیدون في السجل.

ففقدأبوظبي،بإمارةالعدلالكاتببشأن2017لسنة)11(رقمالقانونأما العدلالكاتبعرَّ

صأوُتكلِّفھ،أوالدائرةُ،تعتمدهمن"كلبأنھ)1(المادةفي المحرراتبتوثیقلھُترخِّ

نةاالختصاصاتوكافةعلیھا،والتصدیقالعرفیة، العدلالكاتبویشملالقانون،ھذافيالُمبیَّ

العام، والكاتب العدل الخاص".

)1(المادةفيالعدل،الكاتبمھنةتنظیمبشأنم2013لسنة)4(رقماالتحاديالقانونوفي

بأنھ "موظف عام ُمعیَّن لدى الوزارة، ویختص باألعمال المبینة في القانون".

)لسنة39رقم(الوزراءمجلسقرار)،مع1المادة(نصفيالواردالسابقالتعریفویتطابق

مھنةتنظیمبشأن2013)لسنة4رقم(االتحاديللقانونالتنفیذیةالالئحةبشأن2014

الكاتب العدل.

عأوردحینفي فيالعدلالكاتببشأن2013لسنة)4(رقمالقانوننصفيدبي،فيالُمشرِّ

الُمعیَّنالعام"الموظفبأنھالعامالعدلالكاتبتعریف)،2(المادةفيوبالتحدیددبي،إمارة

نة في ھذا القانون. لدى المحاكم والُمكلَّف – في حدود سلطتھ واختصاصاتھ – بالمھام الُمبیَّ
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العدلالكاتبلتعریفمادًةأبوظبيإمارةفيالمشرعُیفِردلمأنھسبقممانلحظثمومن

نھ في المادة الخاصة بشأن الكاتب العام في إمارة دبي بوجھ عام العام، بل ضمَّ

فھفقدالخاصالعدلالكاتبأما م2013لسنة)4(رقماالتحاديالقانونفيالمشرععرَّ

صمن"كلبأنھالعدلالكاتبمھنةتنظیمبشأن وفًقاالعدلالكاتبأعمالبممارسةلھُرخِّ

ألحكام ھذا القانون.

2014لسنة)39(رقمالوزراءمجلسقرارمن)1(المادةنصمعالتعریفھذاویتطابق

الكاتبمھنةتنظیمبشأن2013لسنة)4(رقماالتحاديللقانونالتنفیذیةالالئحةبشأن

العدل.

عأوردحینفي بشأن2013لسنة)4(رقمالقانونمن)2(المادةبنصدبيفيالُمشرِّ

دالطبیعي"الشخصھوالخاصالعدلالكاتبأنالعدلالكاتب لمزاولةالسجلفيالُمقیَّ

االختصاصات المحددة لھ من أعمال الكاتب العدل العام بموجب ھذا القانون".

عرفتھكما(العدلالكاتب2017لسنة”11”رقمالقانونمن”1”رقمالمادةوتعرف

المحرراتبتوثیقلھترخصأوتكلفھأوالدائرةتعتمدهمنُكلأنھعلىأبوظبي)بإمارة

العدلالكاتبویشملالقانون.ھذافيالمبینةاالختصاصاتوكافةعلیھاوالتصدیقالعرفیة

الدائرةلھترخصالذيالعدلالكاتبھوالحكوميالعدلالكاتبوالخاص.العدلوالكاتبالعام

الدائرةموظفيأوالمتعاملینلجمھورذلككانسواءدائرتھفيالعدلالكاتبأعمالبممارسة

نفسھا .

نوإنماالخاص،العدلالكاتبلتعریفمادةأبوظبيإمارةفيالمشرعُیفِردلموأخیًرا، ضمَّ

ذكره في المادة التي تناولت ذكر الكاتب العام .

مالقانونفيالعدلالكاتببتعریفالمشرعقیاممنالرغموعلى العدل،الكاتبلمھنةالُمنظِّ

اكماوخاصعامنوعین:إلىإیاهوتقسیمھ نَّ طبیعةتحدیدحولیدورلبًسانجدفقد،سابًقابیَّ

جوانبوفيالعامة،الوظیفةمفھومفيجوانبھابعضفيتدخلحیث،العدلالكاتبعمل

عام،كموظفبالعدلالكاتبنتناوللذلكالخاص؛العدلككاتبالحرة،المھنمنتقتربأخرى

ل الحًقا إلى الوصف الفعلي لعملھ. ثم كصاحب مھنة حرة لنتوصَّ
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التعریف التشریعي للموظف العام:

فت الحكومةفيالبشریةالمواردبشأن2008لسنةبقانونالمرسوممن8بند1المادةعرَّ

تحیثمختصًرا،تعریًفاالعامالموظف،االتحادیة من"كلھوالعامالموظفأنعلىنصَّ

مجلسقرارمن11بند1المادةأكدتھماوھذاالمیزانیة".فيالواردةالوظائفإحدىیشغل

لسنة11رقمبقانونللمرسومالتنفیذیةالالئحةبشأن2010لسنة)13(رقمالوزراء

االتحادیة.الحكومةفيالبشریةالمواردبشأن2008

العامالموظفتعریفربطألنھكافًیا؛تعریًفااعتبارهیمكنالالتعریفھذاأنالمالحظومن

إلىذلكیمتد،فقدللحكومةالعامةالمیزانیةمنوامتیازاتھمرواتبھمعلىیحصلونباللذین

غیرمنالدولةفيوالعاملینوالعسكریین،االتحادیة،الشرطةكرجالالموظفین،غیر

الموظفین.

فأخرى،جھةمن ُععرَّ من)2(المادةنصفيمباشرةغیربطریقةالعامَّالموظَفالُمشرِّ

مجلسقرارمن)2(المادةنصوفي،2008لسنة11رقماتحاديبقانونالمرسوم

المرسومتطبیقنطاقعنالحدیثعند،وذلكللمرسومالتنفیذیةالالئحةفي13رقمالوزراء

یتقاضونالذینالمدنیینالموظفینعلىالمرسومھذاأحكام"ُتطبَّقأنعلىنصت،حیث

والمؤسساتالھیئاتفيالعاملینالمدنیینالموظفینعلىوكذلكالمیزانیة،منرواتبھم

أنعلىقوانینھانصتالتياالتحادیةوالجھاتالوزاراتأحكامھتطبیقمنوُیستثَنىالعامة.

ت علیھ. تكون لھا أنظمة خاصة بھا، وذلك في حدود ما نصَّ

خصائصاستخالصمنبدالالعدل،الكاتبعلىالعامالموظفصفةانطباقمدىولمعرفة

یليوفیمالھا،النافیةالخصائصثملھا،المؤكدةالخصائصبإیرادالعدلالكاتبعمل

خصائص الكاتب العدل والخاص :

الكاتب العدل العام:-
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منبقرار،ویعین)(البشریةالمواردلقانونیخضع)(الوزارةلدىعامحكوميموظف- 2425

مھنةتنظیمبشأنم2013لسنة)4(رقمالقانونفياالتحاديالمشرعذكروقد:)(الوزیر 26

)11(رقماتحاديبقانونالمرسومعلىاالطالع"بعدصدرأنھالدیباجةفيالعدلالكاتب

قانوننصحیث"،وتعدیالتھاالتحادیة،الحكومةفيالبشریةالمواردبشأن2008لسنة

االتحادیةالحكومة"فيتسريأحكامھأنعلى)21(المادةفيذكرهالسالفالبشریةالموارد

وجمیع القوانین واألنظمة المتعلقة بشؤون الوظیفة العامة.

عبمثلھنصَّأیضاسبقماضوءوفي المواردإدارةقانوندیباجةفيدبيإمارةفيالُمشرِّ

عفعلوكذلكوتعدیالتھ،2006لسنة)27(رقمدبيلحكومةالبشریة إمارةفيالُمشرِّ

فھوأبوظبي.إمارةفيالبشریةالمواردبشأن2016لسنة)6(رقمالقانونفيأبوظبي

إلىویتشابھلھا،تابعكموظفالدولةخزینةمن(راتبھ)عملھمقابلویتقاضىعامموظف

حد ما مع الكاتب العدل الخاص من حیث المھام والھدف.

واألعمالللتصرفاتالرسميالتوثیقفیھایتولىعامةخدمةیقدمالعامالعدلالكاتب-

خالفنشوبعدمبھدفالفصلھذاخاللمنالحًقاذكرهسیتمكماحمایتھاوضمانالقانونیة،

القوانینحددتھاوالتيبھایقومالتياألعمالطبیعةخاللمنذلكویتأكداألطراف.بین

اإلماراتیة

ت،نفقدللموظفین:التأدیبيللمجلسیخضع– لسنة)4(رقمالقانونمن)40(المادةصَّ

یخالفالذيالعامالعدلالكاتبعلى"ُتوقَّعأنھعلىدبيإمارةفيالعدلالكاتببشأن2013

فيعلیھاالمنصوصالتأدیبیةالجزاءاتبموجبھ،الصادرةوالقراراتالقانونھذاأحكام

):41(تلیھاالتيالمادةفيووردإلیھ"،المشاردبيلحكومةالبشریةالمواردإدارةقانون

ألحكاممخالفةأیةیرتكبونالذینالسجلفيالمقیدینالحكومیةالجھاتموظفيعلى"توقع

ھذا القانون والقرارات الصادرة بموجبھ، الجزاءات التأدیبیة التالیة:

اإلنذار.–1

.28،ص21المادةراجع،السابق()26

.27،ص18المادةراجع،السابق()25

المادةوراجع،13،صم3،2017ط،ظبيأبو–القضاءدائرة،العدلالكاتبمھنةتنظیمقانون()راجع24
.8صالعدلالكاتبمھنةتنظیمبشأن2013لسنة4رقماتحاديقانونمن20،21
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سنتین.علىتزیداللمدةالقیدتعلیق–2

القید.شطب–3

المواردلقانونیخضعحكوميموظف:ھوالعامالعدلالكاتبأنإلىذلكمنونخلص

ویخضعالدولة،خزینةمنراتًباأوأجًرایتقاضىفھوذكرھا؛السابقالقوانینفيالبشریة

یستفیدالذيالخاصالعدلالكاتبعكسعلى،وذلكبالموظفینالخاصالخدمةانتھاءلنظام

مما یستفید منھ أصحاب المھن الحرة.

عذكروقد فيالخاصالعدلالكاتبُیقیَّد"الالثانیة:بفقرتھا)25(المادةفياالتحاديالُمشرِّ

لسنة)39(رمالوزراءمجلسقرارنصحینفيالمقرر"،الرسمیسددأنبعدإالالجدول

مھنةتنظیمبشأن2013لسنة)4(رقماالتحاديللقانونالتنفیذیةالالئحةبشأن2014

الجدول".فيالقیدعلىالمقررالرسم"یسددأنھعلى10البند)9(المادةفيالعدلالكاتب

الخاص،العدلوالكاتبالعامالعدلالكاتببینالمشتركةالخصائصتوافرمنالرغموعلى

عنصرتنافيبخصائصالعدلالكاتبعملالتساموذلككالمحاماة؛حرةمھنةلیستفإنھا

"الحریة" الذي یمثل أحد العناصر الرئیسة المكونة للمھنة الحرة.

االماراتیةالتمییزمحكمةأكدتھماوھوالدولة،لصالحرسوًماالعدلالكاتبویستوفي

أناعتبرتعندماقانوني،مبدأأيأو،قانونأيتخالفلماالستئناف"محكمةأنواعتبرت

حینفيواالرتباط،التعیینمعتتعارضالحرةالمھنةألنوذلكحرة؛مھنةلیستالعدلكتابة

لتعلیماتھا،یخضعوھوالدولة،قِبلمنتعیینھبعدإالمھامھیمارسالالعدلالكاتبأن

ا في مھنتھ. 27)(ویستوفي رسوًما لصالحھا، فال یكون – من ثم – حّرً

بشكلعملھبممارسةیقومكانوإنالعدلالكاتبإنالعدل:بوزارةالعدلالكاتبیرتبطد–

ویخضعالعدل،بوزارةیرتبطذلكمعفإنھمكتبھ،فيیقصدونھاللذینلمصلحةمستقل

تنافيبحریةعلميطابعذيبعملالقیامتتطلبالحرةالمھنةأنحینفيورقابتھا،إلشرافھا

فيالمبینةباألعمالویختصالوزارةلدىمعینعام"موظفأنھمنالمذكور"الخضوع"

القانون االتحادي المنظم لمھنة الكاتب العدل والقوانین المحلیة في إمارة دبي و أبوظبي .

الكاتب العدل الخاص :-

.58،صالقیداجراءاتالعاشرةالمادةالعدل،الكاتبمھنةتنظیمقانون()راجع27
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حذافقدفقط،سنوات8سوىتشریعھعلىیمِضلمالوالدة،حدیثنظامالعدلالكاتبنظام

صنظامسنفيالسابقةالتشریعاتحذواإلماراتيالمشرع ممارسةالخاصالعدلللكاتبُیرخِّ

مھامھ في القطاع الخاص.

فوقد ععرَّ صمن"كلبأنھالخاصالعدلالكاتباإلماراتيالُمشرِّ أعمالممارسةلھُرخِّ

العدلالكاتبلمھنةالمنظماالتحاديالقانون:أياالماراتي،القانونألحكاموفًقاالعدلالكاتب

.)(والقوانین المحلیة في إمارة دبي و أبوظبي 28

ا،موظًفایكنفلم بعضھا،أوبأكملھاالعدلالكاتببمھامالعامالنظامبحكمُمَجازھوبلعاّمً

مكتبخاللمنأعمالھالخاصالعدلالكاتبفیمارسالعدل،وزارةمنترخیصعلىبناًء

یمثلثمومن)(المكاتبإنشاءتنفیذیةالئحة،وھناكمحاماةمكتبخاللمنأو،مرخص 29

وتقدیمالعدلیةاإلجراءاتتسریعفيمھمةخطوةاإلماراتيالقانونفيالعدلالكاتبنظام

المعامالت،إنجازفيالبطيءالروتینعنبعیًدااألوقاتمختلففيالعالقةلذويأفضلخدمة

منعددعلیھایقومالخاص،العدلالكاتبخدماتلتقدیممثًالمرخصةمكاتبفتحخاللمن

القانونین الممیزین وأصحاب الكفاءات من المحامین والقضاة المتقاعدین.

لذويالوقتوتوفیرأمدھا،وتقصیرالتقاضيعملیةتسریعشأنھامنالخدمةھذهوإن

یتعلقفیماوخاصًةالمكاتب،ھذهخاللمناألوقاتكلفيمعامالتھمإنجازفيالعالقة

اإلجراءات،فيالسریعةالخدمةالخاصالعدلالكاتبنظامیوفرإذالتجاریة؛بالمعامالت

تسھلكمافیھا،العامالعدلالكاتبودوائرالمحاكمتشھدھاالتياالكتظاظحاالتفيخصوًصا

أوقاتانتھاءبعدمتأخرةأوقاتفيالسفرإلىكاالضطرارالخاصة،الظروففيالمعامالت

إلىالوصولیستطیعونالاللذینالسنكبارأوالعدلیة،المعامالتإلجراءاتالرسميالدوام

المحاكم.

صمتقاعد،قاٍضأومحاٍمھوالخاصالعدلالكاتبأنالباحثویلحظ اُمرخَّ قبلمنرسمّیً

إلیھَیِردماعلىالمصادقةمھمةیتولىكبیرة،قانونیةوخبرةممیزةبكفاءاتویتمتعالدولة،

31ص،26المادةالعدل،الكاتبمھنةتنظیمقانون()راجع29

2017لعام11رقمقانون،10المادةدبيإمارةفيالعدلالكاتببشأن2013لعام4رقمقانون()راجع28
بإمارة أبو ظبي

21



وفقالعالقةلذويالمعامالتلتسھیلالقانونلھحددھاالتياالختصاصاتحسبمعامالتمن

عقد بین الكاتب العدل الخاص وذوي العالقة.

تدلالتيالمسمیاتأنإلىنشیرالعربیة،القوانینفيالعدلالكاتبمفھومتعریفوقبل

استخدمتوعمانكسوریاالدولبعضفتشریعاتمتعددة؛العدل،الكاتبوظیفةعلىبجملتھا

الشخصھذاأنعلىداللًةالباءبإلصاقبالعدل)الكریم(كاتببالقرآنجاءكماالمسمى

كاألردنالدول،بعضفيالتشریعاتبعضأسقطتبینمابالعدل،إالیكتبالالُمكلَّف

والجزائرالمغربمثلدولتشریعاتأطلقتبینماالعدل،الكاتبإلىلیصیرالباءواإلمارات،

.)(ومصر علیھ اسم (الُموثِّق) 30

التقاربنجدالمثالسبیلعلىواللبنانيالجزائريكالقانوناألخرىالتشریعاتإلىوبالنظر

فھفقد،العدللكاتبالجوھريالمعنىفي ضعمومي"ضابطبأنھالجزائريالقانونعرَّ ُمفوَّ

الرسمیة،الصبغةالقانونفیھایشترطالتيالعقودتحریریتولىالعمومیة،السلطةقبلمن

الموظفمسمىیحملفھو،)(الصبغة"ھذهإعطاءھااألشخاصیرغبالتيالعقودوكذا 31

ویبینالمعینة.الجھةقبلمنمكلفوھوالجزائري،القانونفيجاءكماالموثقأوالعمومي

العقودعلىالرسمیةالصبغةإضفاءھوالموثقبواسطةالتوثیقمنالھدفأنالتعریفھذا

المحررة.

حدودفيبھُیَناطعموميضابط"ھوالعدل:الكاتبتعریفاللبنانيالقانونفيوجاء

التيواألعمالالقوانینمنغیرهوفيالقانونھذافيالمبینةباألعمالالقیاماختصاصھ،

أوراتبأيالدولةمنیتقاضىوالالعدل،بوزارةمرتبطوھوإثباتھا،العالقةأصحابیطلب

.)(تعویض، ویتقاضى أتعابھ من أصحاب العالقة وفًقا ألحكام ھذا القانون" 32

الخاصالعدلالكاتبمھنةوأنبالدولة،موظًفالیسالخاصالعدلالكاتبأنالباحثویرى

وتخضعأعمالھا،علىرقابيبدورالدولةوتقومالخاص،القطاعإلىتنتميوظیفةھيإنما

.1994لسنة337رقماللبناني،العدلكتابقانونمنالثانیة()المادة32

الجزائري.الموثق،مھنةتنظیم،2006لعام،02–06رقمقانونمن3()المادة31

الحلبيمنشوراتومسؤولیاتھ،مھامھبالعدل..الكاتب،)م2016(،المالحمیدساميفراس()التمیمي،30
.66صالحقوقیة،
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(الموثق)الخاصالعدلالكاتبیتقاضىوالالوظیفة.ھذهشؤونتنظمالتيالدولةلقوانین

ا (راتًبا) من الدولة لقاء عملھ في مكتبھ الخاص (الموثق). دخًال شھرّیً

المجتمعتطوراتومواكبةالتطورسبیلعلىالعربیةالدولفيالمھنةتلكوظھرت

رإذواالجتماعیة،االقتصادیة عطوَّ وظیفةعنمستقلةمھنةالمھنةھذهبحكمقانوًناالُمشرِّ

الكاتب العدل العام الحكومي.

الدولبعضأنالعدل،الكاتببمھنةالخاصةوالتشریعاتالقوانینعلىاالطالعمنوُیستنَتج

بعیدزمنمنذالخاصالموثقأوالخاصالعدلالكاتبُتِجیزوترخیصتشریعات،أوجدتقد

كاإلماراتالحدیثالعصرفيتشریعاتھافيالقانونھذاالدولبعضاستحدثتبینماكالجزائر،

القانونفيكماسنتینأوسنةسوىالقانونلھذاَسنِّھاعلىیمِضلمدولوھناكوالسعودیة،

طابعذافیھاالخاصالعدلالكاتبنظامیزالالعربیةدولھناكالمقابل،وفياألردني،

فیھایقومالتيمصرالدولھذهومثالالخاص.العدلالكاتبنظامبعُدتسنولمحكومي،

عنمكان،أيوفيوقتأيفيالخاصالعدلالكاتببوظیفة(الموثق)العموميالعدلالكاتب

33)(طریق نظام المناوبات ، ویقوم الموثق بمساعدة كاتب العدل في جمیع اعمالھ

ھالذلكاإلطالق؛علىالمھنأھممنالعدلالكاتبمھنةوإن عخصَّ ممیزةبمكانةالُمشرِّ

ھذهحساسیةإلىنظًراالمھنمنغیرھاعنومیَّزھاالقانوني،النظامفيخاصةوحمایة

الصفةوإضفاءاألفرادحقوقبإثباتالعدلالكاتبیقومإذالمجتمع؛علىوتأثیرھاالمھنة

سلطةاالتحاديللمشروعالدستورمن121المادةخولتوقدمعامالتھم،علىالرسمیة

ھذا،ومعالحقوقلمعرفةالتشریعاتھذهطباعةالطبیعيمنفكان،معینةأمورفيالتشریع

.فقد نجد تشابكا – غالبا- بین الكاتب العدل العام والخاص

مكانةویحتلوالقانونیة،الرسمیةالصبغةالوثائقعلىیصبغالعدلیةبصفتھالعدلوالكاتب

ھناومنالمھام.فيویقاربھالمھنةفيیشابھھبمنقورنماإذااختصاصاتھبحكمحساسة

موقدالخاص،العدلوالكاتبالعامالعدلالكاتببینللمقارنةماسةالحاجةأننجد عنظَّ الُمشرِّ

حیثم)؛2013لسنة)4رقم(االتحاديالعدل(القانونالكاتبمھنةتنظیمقانوناإلماراتي

القانونبینمقارنةدراسةللموثقالمدنیةالمسئولیة(،)م1992(،عثمانعبدالحمید،الحفني،راجع()33
.28ص،12ع،المنصورة–الحقوقكلیة،واالقتصادیةالقانونیةالبحوثمجلة،والفرنسي)المصري
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–موظفاإلماراتيللقانونوفق–ھوالذيالعامالعدلالكاتبعنالرابعالفصلفيتحدث

وسائروغیرھا،والمحرراتالعقودكتحریرمھام،بعدةویختصالوزارة،لدىُمعیَّنعام

التصرفات القانونیة.

أنالخاص،العدلوالكاتبالعامالعدلالكاتببینوالمقارنةالنظرخاللمنللباحثوتبین

أنوأرىالخاص.العدلبالكاتبأنیطتالتيالمھاممنأوسعبمھامیتمتعالعامالعدلالكاتب

اموظًفاالعامالعدلالكاتبكونإلىیعودالفارقھذا احكومّیً حیثالدولةموظفيمنعاّمً

قبلمنللرقابةخضوعھمنبالرغمالخاصالعدلالكاتبمھاممنأوسعمھامَّالدولةمنحتھ

المعامالتكافةإنجازفيیدهاإلماراتيالقانونُیطلِقولمخاصة،مھنةصاحبفیعدالدولة،

والعقود كما فعل مع الكاتب العدل العام.

الكاتبفإنالخاص،العدلوالكاتبالعامالعدلالكاتبمنلكلالمكانياالختصاصحیثمنأما

المحكمةبإطاریلتزمأيإلیھا؛ینتميالتيالعملدائرةإطارفيبوظیفتھیقومالعامالعدل

وبحسبالخاص،العدلالكاتبأنبیدبھا،یعملالتيالمحكمةبھاتقعالتيوالمنطقة

االلتزامإلىالحاجةدونالخاصمكتبھوفيبھا،العملیریدالتيالمنطقةیختارترخیصھ،

بحرم المحكمة.

الھدففيتتشابھانالخاصالعدلوالكاتبالعامالعدلالكاتبمھنتيأننلحظسبقومما

الماديللمقابلالمانحةوالجھةالعملمكانفيوتختلفانالمھام،وبعضالعملوطبیعة

.)(األساسيالراتبمن%50بنسبةعملطبیعةبدلیمنحوقد،واالختصاصات(الراتب) 34

.27ص،20المادةالعدلالكاتبمھنةتنظیمقانونراجع()34
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الخاتمة والنتائج :-

أھمومن،الناسبینالحقوقلضماناالسالميالشرعوأقرھاقدیمةالعدلكاتبمھنة●

ھالذلكاإلطالق؛علىالمھن عخصَّ النظامفيخاصةوحمایةممیزةبمكانةالُمشرِّ

علىوتأثیرھاالمھنةھذهحساسیةإلىنظًراالمھنمنغیرھاعنومیَّزھاالقانوني،

.المجتمع

محیثالعدلوزیرمنبأمریعینالعدلكاتب● عنظَّ مھنةتنظیمقانوناإلماراتيالُمشرِّ

م2013لسنة)4(رقماالتحاديالقانونالعدلالكاتب

خاللمنالمستنداتعلىالرسمیةالصفةإضفاءھيالعدللكاتبالرئیسةالمھامإن●

وفقاوالمستنداتالعقودینتظمأنلعدلكاتبفمھمة،للوزارةالخاضعالرسميتوثیقھا

للقانون والتشریع ، وللقانون الحق في تعیین كاتب العدل .

الخاص،العدلوالكاتبالعامالعدلالكاتببینوالمقارنةالنظرخاللمنللباحثتبین●

الخاص.العدلبالكاتبأنیطتالتيالمھاممنأوسعبمھامیتمتعالعامالعدلالكاتبأن

اموظًفاالعامالعدلالكاتبكونإلىیعودالفارقھذاأنوأرى احكومّیً منعاّمً

بالرغمالخاصالعدلالكاتبمھاممنأوسعمھامَّالدولةمنحتھحیثالدولةموظفي
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القانونُیطلِقولمخاصة،مھنةصاحبفیعدالدولة،قبلمنللرقابةخضوعھمن

اإلماراتي یده في إنجاز كافة المعامالت والعقود كما فعل مع الكاتب العدل العام .
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