
م 1202( لسنة 3قانون الكاتب بالعدل رقم )   
 

 رئيس دولة فلسطين
 م وتعديالته،2003لسنة  المعدل بعد االطالع على القانون األساسي

هااااااااااااااااااااااا المعمول به  ي 1331ذي القعدة لسااااااااانة    27وعلى قانون كاتب العدل المؤقت العثماني الصاااااااااا    ي 
 المحا ظات الجنوبية،

م والمعمول  1/1/1947م والمعدلة باألصااااول المؤ ية  ي 4/7/1918الصااااا    ي وعلى أصااااول كالة العدل  
 بها  ي المحا ظات الجنوبية،

 م المعمول به  ي المحا ظات الجنوبية،1921( لسنة 31وعلى قانون كالة العدل )الوثائق األجنبية(  قم )
 المحا ظات الشمالية، م وتعديالته المعمول به  ي1952( لسنة 11وعلى قانون الكاتب العدل  قم )

  وتعديالته، م2001( لسنة 2وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والاجا ية  قم )
 م وتعديالته،2001( لسنة 4وعلى قانون البينات  ي الموا  المدنية والاجا ية  قم )

 وتعديالته، م1998( لسنة 4وعلى قانون الخدمة المدنية  قم )
 م، 1998( لسنة 7لعامة والشئون المالية قانون  قم )وعلى قانون تنظيم الموازنة ا

 (،71وعلى النظام الدايلي للمجلس الاشريعي، والسيما الما ة )
 م.23/12/2020وبناًء على ما أقره المجلس الاشريعي  ي جلساه المنعقدة باا يخ:

 م وتعديالته،2003( من القانون األساسي لسنة 41وبعد أن أصلح القانون مصد ًا بقوة الما ة )
 باسم هللا ثّم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 :صدر القانون التالي
 ) 1مادة )

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصصصصصصصة لاا مدنام ما لم ندل النل مو الق  نة  
 على خالف ذلك:

 .وزا ة العدل  الوزارة:
 .وزير العدل أو من يقوم مقامه الوز  :

 .الوحدة اإل ا ية المخاصة بشئون الكااب بالعدل بالوزا ة الجاة المختصة:
بالمهام المبّينة  ي هذا القانون وأي    ،والمكّلف  ي حدو  ساالطاه واياصاااصااه  ،الموظف المعّين الكاتب بالعدل:
 قانون آير.
 عملية تنظيم وتسجيل وتصديق كل ما يديل  ي مهام الكاتب بالعدل. المعاملة:



 .كل سند منظم أو موثق أو مسجل لدى الكاتب بالعدل أو مبلغ بواسطاه و ق أحكام هذا القانون  الوثيقة:
 .إنشاء الوثيقة من قبل الكاتب بالعدل بناء على طلب ذوي العالقة وتوثيقها التنظيم:

 بالعدل على تواقيع أو بصمة ذوي العالقة. مصا قة الكاتب  التصدنق:
 .قيد ما يقدم للكاتب بالعدل من السندات المحر ة التسجيل:

 .أيًا من أطراف المعاملة وكل شخص له مصلحة يحميها القانون أو من يمثله قانوناً  ذوو العالقة:
 سا ية.المارجم القانوني المحلف والمعامد من وزا ة العدل وحائز على  يصة  المت جم:
 الخبير القانوني المحلف والمعامد من وزا ة العدل وحائز على  يصة سا ية. الخبي :

 (2مادة )
 :يشت ط فيمن ُيعيَّن كاتبًا بالعدل مو نائبًا له ما نلي

 .أن يكون  لسطيني الجنسية .1
 المعارف بها.حاصاًل على إجازة الحقوق أو الشريعة والقانون أو ما يعا لها من إحدى الجامعات  .2
 محمو  السيرة وحسن السمعة. .3
 .غير محكوم عليه  ي جناية أو جنحة مخلاان بالشرف أو األمانة .4
 ياقن اللغة العربية. .5

 (3مادة )
 ُنؤدي الكاتب بالعدل ونائبه قبل مباش ة مااماما ممام الوز  ، اليمين القانونية التالية: 

وأن أحا ظ على   ،وأن أؤ ي المهام المناطة بي بصااااااااااادق وأمانة  ،القانون "أقسااااااااااام بان العظيم بحن أتقيد بححكام  
 أسرا  مهناي وأن أحارم الاشريعات السا ية".

 (4مادة )
 ُيعّين االياصاص المكاني للكاتب بالعدل بموجب قرا  يصد  عن الوزير. .1
 يكون لكل كاتب بالعدل نائلًا وعدً ا كافًيا من المساعدين. .2
 الكاتب بالعدل بمهامه حال غياب الكاتب بالعدل.يقوم نائب  .3
 للكاتب بالعدل تفويض نائله أو أي من مساعديه بجزٍء من صالحياته. .4

 (5مادة )
 للوزا ة حق إجراء الافايش اإل ا ي والمالي والفني على أعمال الكاتب بالعدل. .1
 .الت الالزمة لعملهُتخّصص الجهة المخاصة لكل كاتب بالعدل يامًا  سميًا، وُتزِوُ ُه بالسج .2
 .تحافظ الجهة المخاصة بنموذج عن توقيع الكاتب بالعدل ونائله ومساعديه  .3



 (6مادة )
 يما س الكاتب بالعدل مهامه  ي المكان المخصص له. .1
ألساااااالاب ضاااااارو ية    اسااااااانا اً   ،االناقال إلجراء أي عمل يا ج مكاله  ،يجوز للكاتب بالعدل أو من يفوضااااااه  .2

 ومعقولة على أن يقارن ذلك بإعدا  تقرير ير عُه إلى الجهة المخاصة.
 إجراءات االناقال إلجراء المعامالت الخا جية للكاتب بالعدل. ،ُتحّد  بقرا  يصد  عن الوزير  .3

 (7مادة )
 يختل الكاتب بالعدل بما نلي:

 .األصل عنها تنظيم الوثائق الاي ُيطلب إليه تنظيمها وتسجيلها وحفظ .1
 .تصديق الوثائق الاي ُتقّدم إليه من ذوي العالقة وتسجيلها وحفظ نسخة عنها .2
بحضاااو     ،إجراء معاملة الصاااو ة طبق األصااال عبر الاصاااديق على المعامالت العدلية الاي سااابق تنظيمها .3

 .أحد أطراف المعاملة أو بقرا  قضائي
 .إجراء الابليغات الاي ُيطلب إليه إجراؤها .4
 اياصاصات أو مهام ينص عليها أي قانوٍن آير.أية  .5

 (8مادة )
 :يقوم الكاتب بالعدل بتنظيم مو توثيق مو تسجيل مو تبليغ المعامالت التالية

 .عقو  الاصرف باألموال المنقولة كالبيع والهلة والرهن والقسمة واإلعا ة واإليجا  والحوالة .1
 .قرا  واإلبراء والصلحعقو  الوكاالت بحنواعها والكفاالت والاحكيم واإل .2
 .للقانون  اإليطا ات المنظمة و قاً  .3
 .عقو  العمل والمقاوالت والاعهدات على اياالف أنواعها .4
 .عقو  النقل والشحن والبيع واإليجا  والرهن الخاصة بالسفن والمراكب اللحرية .5
 سندات الدين المنظمة بناء على طلب المدين. .6
 وجوب تنظيمها من الكاتب بالعدل.أية معاملة تنص القوانين على  .7

 (9مادة )
 ُيحظ  على الكاتب بالعدل القيام بما نلي: 

 تنظيم أو توثيق معاملة تاعلق بمال مرهون أو محجوز. .1
 تنظيم أو توثيق معاملة تاضمن مخالفة للاشريعات السا ية أو النظام العام واآل اب العامة. .2
 اياصاصه الوظيفي.تنظيم أو توثيق معاملة ليست من  .3



 .الاصديق على أي وثيقة تاعلق باألحوال الشخصية أو الوقف .4
تنظيم أو تصااااديق أي وثيقة يكون له  يها مصاااالحة شااااخصااااية أو عالقة ملاشاااارة أو غير ملاشاااارة أو ألحد  .5

 أقا به حاى الد جة الثانية.
 الاوكل ألي شخص من ذوي العالقة  ي وثيقة قام هو بانظيمها أو تصديقها. .6
الحقوق لنفساااااااه أو لزوجه أو ألحد أقا به حاى الد جة الثانية إذا كانت تلك الحقوق مرتلطة بالوثيقة    شاااااااراء .7

 الاي نظمها ومانازع عليها فيما بين ذوي العالقة أو فيما بينهم وبين الغير.
 .إ شاء مضمون الوثائق أو أسماء ذوي العالقة  يها .8
 .لديه تسليم أي شخص النسخة األصلية للوثيقة المحفوظة .9

تسااااااليم صااااااو ة عن أي وثيقة لغير ذوي العالقة أو و ثاهم أو من يمثلهم قانوًنا  ون الحصااااااول على قرا   .10
 قضائي.

 القيام بحي عمل من األعمال المناطة به يال ًا للقانون. .11
 ( 10مادة )

ص الجهة المخاصة للكاتب بالعدل السجالت والملفات اآلتية:  .1  ُتخصِّ
 .ُيخصص لحفظ أصل الوثيقة ومر قاتها حسب الرقم المسلسل ملف المعامالت: .أ
 ُيخصااص لادوين أسااماء ذوي العالقة كاملة و قم الوثيقة أو المعاملة ونوعها وتا يخها  السصجل ال قمي: .ب 

 و قيًا وإلكارونيًا.
( من هذا 7( من الما ة )3ُيخصاااااااااص لقيد بيانات المعامالت الوا  ة  ي الفقرة ) سصصصصصصجل التصصصصصصصديقات:  .ج

 نون.القا
للجهة المخاصااااااة صااااااالحية تخصاااااايص سااااااجالت وملفات و قية أو إلكارونية أيرى تلبية لماطللات تنظيم   .2

 العمل.
 ( 11مادة )

وأال يكون  ي مانها كشااااااا  أو   ،يجب أن تكون الوثيقة الاي تقدم إلى الكاتب بالعدل محر ة باللغة العربية .1
 محو أو  واصل أو تحشير وأن ُيارك هامش على جانبي الوثيقة وأالَّ تاضمن أية كاابة على ظهرها.

 يجب أن تكون سجالت الكاتب بالعدل يالية من أي كش  أو محو أو تحشير أو  واصل. .2
 إال بقرا  قضائي.  ،هاال يجوز للكاتب بالعدل إجراء أي تغيير أو تصحيح  ي الوثيقة بعد تصديق .3
فيجوز له شااااااااااطب الخطح   ،إذا وقع يطح من الكاتب بالعدل أثناء تسااااااااااجيل البيانات  ي السااااااااااجل الرقمي .4

 .بحيث يلقى مقروءًا وُيدّون الاصحيح وُيَوّقع عليه باا يخه ،بالمدا  األحمر



وال يجوز إيراجها من مكاب الكاتب بالعدل  ،يجب حفظ ساااااااجالت وملفات الكاتب بالعدل  ي مكان آمن .5
 إال بقرا  قضائي أو بقرا  مسبب من الوزير.

وعلى   ،يجب على الكاتب بالعدل  ي حالة  قدان أو تلف أي ساااجل أو ملف أو معاملة إبالل الوزا ة  و اً  .6
 الوزا ة ملاشرة الاحقيق  ي ذلك.

 ( 12مادة )
 ي األماكن الاي يراها مالئمة لحفظ وحماية سااااااااجالت  وظات()دائ ة المحفُتنشااااااااح  ي الوزا ة  ائرة تساااااااامى   .1

 .ومعامالت ووثائق الكاتب بالعدل
على الكاتب بالعدل تسااااااااااااليم  ائرة المحفوظات: السااااااااااااجالت، والمعامالت، والوثائق المحفوظة لديه، والاي  .2

 .مضى عليها أكثر من عشر سنوات 
 .ول على نسخ منهاياضمن قرا  اإلنشاء كيفية حفظ السجالت والوثائق والحص .3

( 13مادة )  
من يالل   ،يجب على الكاتب بالعدل قبل الملاشااااااارة  ي إجراء أية معاملة الاحقق من شاااااااخصاااااااية ذوي العالقة

وذلك    ،طبيعيين أم معنويين  اً سااااواء كانوا أشااااخاصاااا  ،الاحكد من توا ر األهلية والصاااافة القانونية لهم أو لممثليهم
 بموجب وثائق إثلات شخصية  سمية سا ية المفعول، وعلى الكاتب بالعدل االحافاظ بنسخة عنها.

 (  14مادة )
( من هذا القانون، القيام 13للمادة )  يجب على الكاتب بالعدل بعد التحقق من شصصصصخصصصصصية ذوي العالقة وفقاً 

 بما نلي:
قبل توقيعهم عليها أمام الشااااااهو    ،وإ هام ذوي العالقة بمضاااااامونها  ،الاصااااااديق على الوثيقة بعد تالوة نصااااااها .1

 ووضع بصماهم عليها.
  ، على الكاتب بالعدل أيذ بصاامة إبهام يده اليساارى   ،إذا كان ذوو العالقة أو أحدهم يجهل الكاابة أو الاوقيع .2

 لى ذلك  ي الاصديق.وُيشا  إ ،للقوانين السا ية ُتؤيذ منه بصمة أيرى و قاً  ، إن لم يكن باإلمكان ذلك
 ( 15مادة )

وُتر ق الارجمة مع    ،فيجب ترجماها من مارجم قبل توثيقها أو تسااااااااااجيلها  ،إذا كانت الوثيقة محر ة بلغة أجنبية .1
 ويسري اإلجراء ذاته على أي سند محر  بلغة أجنبية له عالقة بالوثيقة. ،الوثيقة

وتعذ  عليه    ،أو كان بينهم أصاااااام أو أبكم أو أعمى ،أحدهمإذا كان الكاتب بالعدل يجهل لغة ذوي العالقة أو  .2
 على الكاتب بالعدل أن يالقى تصاااااريحاتهم بواساااااطة مارجم أو يبير إشاااااا ات  ،بسااااابب ذلك الاعبير عن إ ا ته

 و قًا لنصوص قانون البينات وتعديالته.



اشاااااااااارك بالاعبير عن إ ا ة ذوي   يوقع المارجم على الوثيقة الاي قام بارجماها، ويوقع الخبير على الوثيقة الاي .3
ن شرحًا بذلك.  العالقة  يها، وعلى الكاتب بالعدل أن ُيشير إلى هذا اإلجراء  ي الوثيقة وُيدوِّ

 ( 16مادة )
لقاانون أصااااااااااااااول  قاً يجرى تبليغهاا و   ،جميع األو اق الاي ُيطلاب إلى الكااتب بالعادل تبليغهاا إلى المخااطبين بهاا .1

 .ة وتعديالتهالمحاكمات المدنية والاجا ي
 ُتنظم وسائل الابليغ باعليمات تصد  عن الوزير. .2

 ( 17مادة )
 .يجوز للكاتب بالعدل   ض إجراء أي معاملة مع إبداء أسلاب الر ض كاابة  .1
 للماضر  من قرا  الر ض الصا   عن الكاتب بالعدل الاظلم إلى الوزير، يالل أسبوع من تا يخ الر ض.  .2
يجوز    ،أو لم ير  علياه يالل يمساااااااااااااااة عشاااااااااااااار يوماًا من تاا يخ تقاديماه  ،الوزير ي حاال ُ ِ ض الاظلم من    .3

 للماضر  الطعن  ي قرا  الوزير أمام المحكمة اإل ا ية.
 ( 18مادة )

ُيساااااااااااااااو ى عن كال معااملاة يجريهاا الكااتاب باالعادل الرسااااااااااااااوم القاانونياة المحاد ة لهاا على النحو المبين باالجادول  .1
 .الملحق  ي هذا القانون 

يق جدول الرساااااااوم القانونية، يعابر الاوقيع الصاااااااا   عن الشاااااااخص الواحد بالوكالة أو النيابة عن  لغايات تطب .2
 .شخص أو أكثر بمثابة توقيع واحد 

ُيسااو ى عن كل عقد تضامناه الرسام الواجب    ،كل وثيقة تنظم أو توثق إذا تضامنت أكثر من عقد مسااقل واحد  .3
 عليه  ي هذا القانون.

 وتكون لها عالقة بالحق العام. ،مساندات والقيو  الاي تطلبها النيابة العامةال ُيساو ى  سم عن صو  ال .4
 ُتعفى من الرسوم جميع المساندات والمعامالت الاي تعو  للحكومة.  .5
ُتعفى من الرسااااااااااوم جميع سااااااااااندات الاعهد والكفاالت الاي ُيقدمها المو دون  ي بعثات   اسااااااااااية أو علمية من   .6

 موظفي الحكومة.
 ( 19مادة )

مع عادم اإليالل باحياة عقوباة أشااااااااااااااد ينص عليهاا أي قاانون آير، يعااقاب كال من يخاالف أحكاام هاذا القاانون   .1
 بغرامة ال تزيد على يمسة آالف  ينا  أ  ني، وُتضاعف العقوبة  ي حالة العو . ،والقرا ات الصا  ة بموجله

 ولية الاح يبية أو المدنية عند االقاضاء.بالمسؤ  ،ال يخل توقيع الجزاءات الجزائية المشا  إليها  ي هذه الما ة .2
 



 ( 20مادة )
 ُيصد  مجلس الوز اء اللوائح أو األنظمة الالزمة لانفيذ أحكام هذا القانون. ،بانسيب من الوزير .1
 يصد  الوزير الاعليمات الالزمة لانفيذ أحكام هذا القانون. .2

 ( 21مادة )
 :اآلتيصصصصصصةُتلغى القوانين واألنظمة والمواد  .1

 .ها(1331ذي القعدة  27قانون كااب العدل المؤقت العثماني ) .أ
م والمعمول به  1/1/1947والمعدلة باألصاااول المؤ ية  ي   م4/7/1918أصاااول كالة العدل الصاااا    ي  .ب 

 . ي المحا ظات الجنوبية
المعمول باه  ي المحاا ظاات م وتعاديالتاه  1921( لسااااااااااااااناة  31قاانون كالاة العادل )الوثاائق األجنبياة(  قم ) .ج

 الجنوبية.
 .م المعمول بها  ي المحا ظات الجنوبية1936( من قانون مسجلي المحاكم لسنة 18ما ة )ال .   
 .م وتعديالته المعمول به  ي المحا ظات الشمالية1952( لسنة 11قانون الكاتب العدل  قم ) .ه

 .يلغى كل ما ياعا ض مع هذا القانون  .2
 ( 22مادة )

تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثالثين يومًا    -كٌل فيما يخصاااااه -جهات المخاصاااااة كا ة على جميع ال
 .من تا يخ نشره  ي الجريدة الرسمية

 

 م07/02/2021صد  بمدينة غزة باا يخ: 

 ها/1442/25الموا ق:               
 دولة فلسطين رئيس                                                                                    

 
 
 



 جدول ال سوم القانونية لمعامالت الكاتب بالعدل 
 " المحافظات الجنوبية" في المحاكم النظامية 

 
 

يعادلاا مقدار ال سوم بالدننار األردني مو ما  نوع المعاملة  م.
 بالعملة المحلية 

 ( ثابت +واحد  ي األلف من قيمة المديونية  10) سند  ين منظم   .1
  ي السند 

 ( ثابت +واحد  ي األلف من قيمة المديونية  10) عقد الرهن   .2
  ي السند 

 ( لكاال  1 ( للمخطر إليااه األول وإضاااااااااااااااا ااة )5) إيطا ات عدلية   .3
 مخطر إليه آير

 توقيع  ( عن كل  4) وكالة عامة   .4
  ( عن كل توقيع 4) وكالة ياصة   .5
  ( عن كل توقيع 4) وكالة  و ية   .6
  ( عن كل توقيع 4) سند إقرا   .7
  ( عن كل توقيع 4) سند تعهد   .8
  ( عن كل توقيع 4) سند إقرا  وتعهد   .9

  ( عن كل توقيع 4) سند كفالة عدلية   .10
  ( لكل صو ة طبق األصل1) تصديق صو ة طبق األصل   .11


