2021 ) لسنة
( قانون رقم
في شأن األحوال الشخصية لألجانب غيراملسلمين في
إمارة أبو ظبي

Law No. ( ) of 2021
Regarding Family Law for Non-Muslim
Expatriates in the Emirate of Abu Dhabi
We, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Ruler of Abu Dhabi,

، حاكم أبو ظبي،نحن خليفة بن زايد آل نهيان
 في شأن1974 ) لسنة1( بعد االطالع على القانون رقم
،إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي
،وتعديالته
2005 ) لسنة28( وعلى القانون االتحادي رقم
، وتعديالته،في شأن األحوال الشخصية

After reviewing the following laws:
Law No. (1) of 1974 Regarding the Reorganization of
the Government in the Emirate of Abu Dhabi, and its
amendments,
Federal Law No. (28) of 2005 Concerning Personal
Status, and its amendments,

 الصادر بالقانون،وعلى قانون املعامالت املدنية
، وتعديالته،1985 ) لسنة5( االتحادي رقم

Civil Transactions Law promulgated by Federal Law
No. (5) of 1985, and its amendments,
Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions
promulgated by Federal Law No. (10) of 1992, and its
amendments,
Civil Procedures Law promulgated by Federal Law No.
(11) of 1992, and its amendments,

،وعلى قانون اإلثبات في املعامالت املدنية والتجارية
،1992 ) لسنة10( الصادر بالقانون االتحادي رقم
،وتعديالته
 الصادر بالقانون،وعلى قانون اإلجراءات املدنية
، وتعديالته،1992 ) لسنة11( االتحادي رقم
 بشأن2006 ) لسنة23( وعلى القانون رقم
، وتعديالته،دائرة القضاء في إمارة أبوظبي

Law No. (23) of 2006 Concerning the Judicial
Department in the Emirate of Abu Dhabi, and its
amendments;

 في شأن الكاتب2017 ) لسنة11( وعلى القانون رقم
،العدل بإمارة أبوظبي

Law No. (11) of 2017 Concerning the Notary Public in
the Emirate of Abu Dhabi,
And based on what was presented to and approved by
1

ً
 وموافقة،وبناء على ما عرض على املجلس التنفيذي

the Abu Dhabi Executive Council,

،املجلس عليه
:أصدرنا القانون اآلتي

The following law is issued:
Article (1)
Definitions

)1( املادة
التعريفات
 يكون للكلمات،في تطبيق أحكام هذا القانون
 ما لم،والعبارات التالية املعاني املبينة قرين كل منها
:يقتض سياق النص خالف ذلك

In the application of the provisions of this law, the
following words and expressions shall have the
following meanings assigned to each of them unless
the context requires otherwise:

The Emirate
The Ruler
ADJD
The Chairman
The Law

The Court

The Expatriate

:
: The Ruler of Abu Dhabi
Abu Dhabi Judicial
:
Department
Chairman of the Judicial
:
Department
Family Law for non-Muslim
: foreigners in the Emirate of
Abu Dhabi
The Family Court for non: Muslims in Abu Dhabi Judicial
Department
: Every non-Muslim foreigner,
male or female, who has a
domicile, residence or work
permit in the Emirate of Abu
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. إمارة أبوظبي:
. حاكم أبوظبي:

اإلمارة
الحاكم

. دائرة القضاء ـ أبوظبي:

الدائرة

. رئيس دائرة القضاء:

الرئيس

قـ ــانون األحوال الش ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ـيـ ــة
 لألجانب غير املسـ ـ ــلمين في إمارة:
.أبوظبي
محكمـة األحوال الش ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ـيـة
 لــألج ـ ــان ـ ــب غ ـيــر املس ـ ـ ـ ـ ـل ـم ـيــن فــي:
.الدائرة
 ذكرا كان، كل أجنبي غير مســلم:
 أو مح ـ ــل، ول ـ ــه موطن،أو أنثى
. أو محل عمل في اإلمارة،إقامة

القانون

املحكمة
األجنبي

الزواج املدني

سجل الزواج
املدني

الطالق بدون
ضرر

حضانة الطفل

 :اقـاـران رج ـ ــل وامـرأة أجـنـ ـيـيــن
غ ـيــر مس ـ ـ ـ ـ ـل ـم ـيــن عـلــى س ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ــل
ال ـ ـت ـ ــأب ـ ـي ـ ــد ،وفـ ــق أح ـ ـك ـ ــام ه ـ ــذا
القانون.
 :السجل الذي تمسكه الدائرة
ُ
وتقيد به عقود زواج األجانب
ويتضمن كافة عقود زواج
األجانب التي يتم إبرامها أو
توثيقها أمام الدائرة.
 :ان ـ ـه ـ ــاء ع ـ ـق ـ ــد ال ـ ـ واج ب ـ ــاإلرادة
املنفردة ألي من ال وجين دون
حاجة إلثبات الضرر.
الس ـ ـ ـ ــلط ـ ــة الق ـ ــانوني ـ ــة لألبوين
التخ ــاذ القرارات التي تعثر على
مصـ ـ ـ ـ ــالي الطفــل و مس ـ ـ ـ ــعوليــة
رعايته بعد الطالق.

الح ح ح ح حححضح ح ح ح ح ح ح ح ححانح ح ح ح ححة  :حق الوالدين في ممارسة دورهم
في تربي ـ ــة ورع ـ ــاي ـ ــة األبنـ ــاء بع ـ ــد
املشتركة
االنفص ـ ـ ـ ـ ــال بش ـ ـ ـ ـك ــل م س ـ ـ ـ ـ ــاو
ومش ـ ـ ـ ــار وحق األبناء في عدم
حــرم ـ ــانـهــم مــن أح ـ ــد الــوال ـ ــديــن
بس ب الطالق.
الوصية

 :إفص ـ ـ ـ ـ ـ ــا األجـنـبــي عــن رغـبـت ـ ــه
ب ــالتص ـ ـ ـ ــرف في أموال ــه أو في أي
ج ء منها بعد وفاته وفق أحكام
هذا القانون .

Dhabi
Civil marriage
: The lawful union of a foreign
non-Muslim man and woman,
in accordance with the
provisions of this law
Civil marriage
A registry of foreign civil
registry
marriage records, including
all ADJD established and
authenticated
marriage
certificates.
No-Fault Divorce
A divorce in which neither
party must prove that the
other party is at fault in order
to obtain a divorce
Custody of a Child The parents legal authority to
make decisions affecting a
child’s interests and the
responsibility of taking care
of the child after divorce.
Joint Custody
The parents equal right for
custody by which parents
who do not live together
share the upbringing of a
child after divorce and the
child’s right to be cared by
both parents.
The Will
A document in which the willmaker specifies how his or
her estate will be distributed
upon death according to this
law.
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Court Form

The bilingual form prescribed
by ADJD which shall be used
to submit an application to
the court.

نـمــوذج الـطـل ـ ــب مـ دوج الـلـ ـ ــة
 ال ـ ــذي تــوفــرق ال ـ ــدائــرة ل ـل ـق ـي ـ ــام:
.باإلجراء

Article (2)

)2( املادة
أهداف القانون

Purposes of the Law
The purpose of this law is as follows:


To provide a flexible and modern judicial
mechanism to resolve family disputes for
non-Muslims residing in Abu Dhabi.



Enhance Abu Dhabi's position and its global
competitiveness as a preferred destination to
attract the best global talents.







النموذج

:يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي
 توفير الية قضـ ـ ــائية مرنة ومتطورة للفصـ ـ ــل في
من ــازع ــات األحوال الش ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ـي ــة الخ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــة
.باألجانب
 تع ي مكــانــة اإلمــارة وتنــافس ـ ـ ـ ــي هــا عــامليــا كونهــا
إح ـ ــد ال ــوج ـه ـ ــات األك ـ ــر ج ـ ــذب ـ ــا ل ـل ـم ــواه ـ ــب
.والكفاءات ال شرية

Reflect the Emirate's leadership in issuing the
first secular law to regulate family matters in
accordance with international best practices.

 ريادة اإلمارة في إ دار أول قانون مدني لتنظيم
مسـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ــل األس ـ ـ ـ ــرة لألجـ ــانـ ــب وفقـ ــا ألفضـ ـ ـ ـ ـ ــل
.املمارسات الدولية

To provide expatriates in Abu Dhabi with the
right to be subject to internationally
recognized and accepted norms with no
cultural or linguistic barriers.

 كفالة حق األجنبي في خضوعه لقانون متعارف
علي ـ ــه دولي ـ ــا وقري ـ ــب ل ـ ــه من حي ـ ـ ال ق ـ ــاف ـ ــة
.والعادات والل ة

To achieve and protect the best interests of
the child, especially in the period following a
divorce.

، تحقيق وحمــايــة املص ـ ـ ـ ـ ــالي الفض ـ ـ ـ ــلى للطفــل
.والسيما في حالة انفصال األبوين
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To reduce the negative impact and
disagreements resulting from divorce.



To maintain the parents ’role and their joint
responsibilities following a divorce

 تقليـ ــل ال ش ـ ـ ـ ـ ـ ــاحن والخالفـ ــات النـ ــاتجـ ــة عن
.الطالق
 الحفــال على دور األا واألم في مرحلــة مــا بعــد
.الطالق
)3( املادة
نطاق تطبيق القانون

Article (3)
Scope of Application
Unless the expatriate requests the application of the
foreign law of his/her home country, the court shall
apply this law to all non-Muslim expatriates, in
relation to family matters such as marriage, divorce,
inheritance, wills, and proof of parentage.
Chapter 1
Civil Marriage

،م ـ ــا لم يطل ـ ــب األجنبي تطبيق ق ـ ــانون دولت ـ ــه
ُ
 وذلــك فيمــا،تطبق املحكمــة هــذا القــانون على األجــانــب
يتعلق بمواد ال واج والطالق والاركات والو ــايا وإثبات
.النسب
الفصل األول
الزواج املدني

Article (4)
Conditions for establishing a civil marriage

)4( املادة
شروط انعقاد الزواج املدني

To establish a civil marriage, the following conditions
must be met:

:يشارط لعقد ال واج املدني أن تتوافر الشروط التالية







ً
ً
) ع ــام ــا ميالدي ــة18(  بلوغ كال من ال وج وال وج ــة.1
 وي ت الس ــن بموجب أي وثيقة رس ــمية.على األقل
ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة عن الـ ــدولـ ــة التي ينتمي ال هـ ــا كـ ــل منهمـ ــا
.بجنسيته

Both husband and wife must be at least
eighteen (18) years old. Age is proved
through the production of an official
document issued by the country of their
nationality.
Both spouses expressly confirm their consent
to marriage before the notarial judge and that
there is nothing legally precluding their
consent.
The spouses shall sign the disclosure form.

 أن يـعـالــر كــال الـ وجـيــن ـ ـ ـ ـ ـراح ـ ــة أم ـ ــام ق ـ ــا ـ ـ ـ ـ ــي.2
 وعــدم وجود،التوثيقــات عن موافقتــه على ال واج
.ما يحول قانونا دون االعتداد برضاق
.  توقيع ال وجين على نموذج االفصا.3
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The parties to the marriage must not be first
degree relatives like sons, grandsons, and
uncles.



Any other conditions issued by the Chairman
of ADJD.
Article (5)
Procedures for Forming a Civil Marriage

 أال يكون ال واج من األبناء أو األحفاد أو األعمام أو.4
.األخوال
. أي شروط أخر يصدر بها قرار من رئيس الدائرة.5
)5( املادة
إجراءات عقد الزواج املدني

1. An expatriate may conclude the marriage
procedures before a judge in the notary public
department at ADJD, by submitting the required
application form and following other relevant
provisions as stipulated in this law and the expatriate
is exempt from submitting a premarital medical
certificate.

 يجوز لألجنبي عقــد إجراءات زواجــه أمــام قــا ـ ـ ـ ـ ي.1
ً
 من خالل تقـديم طلـب وفقـا،التوثيقـات في الـدائرة
 وذل ـ ــك ب ـم ـراع ـ ــاة،ل ـل ـن ـمــوذج امل ـع ـ ــد ل ـه ـ ــذا ال ـ ــرض
الش ـ ـ ـ ــروط واإلجراءات األخر املنص ـ ـ ـ ــو عل ها في
 ويعفي األجنبي من تق ــديم ش ـ ـ ـ ـه ــادة.ه ــذا الق ــانون
.الفحص الطبي قبل ال واج
 ي ـت ــم إج ـراء ال ـ واج م ــن خ ــالل ت ـع ـب ـ ـ ــة ال ـ وج ـي ــن.2
للنموذج املعـ ــد لـ ــذلـ ــك أمـ ــام قـ ــا ـ ـ ـ ـ ي التوثيقـ ــات
ولل وجين االتفاق على شروط العقد ويتم االعتداد
فيم ــا بينهم ــا بم ــا ورد به ـذا العق ــد من حقوق ال وج
.وال وجة خالل فارة ال واج وحقوق ما بعد الطالق

2. The spouses are required to complete the relevant
application form before the notarial judge, and they
can agree on the terms of the marriage agreement.
The terms stipulated in the marriage agreement will
constitute the spouses’ relationship and their rights
and obligations during the marriage.

 يتعين أن يتض ـ ـ ـ ــمن نموذج عق ــد ال واج إفص ـ ـ ـ ـ ــا.3
ال وجين عن وجود أي عالقة زوجية أخر س ـ ــابقة
 واإلقرار،ألي منهمـ ــا مع بيـ ــان تـ ــارير وقوع الطالق
.بعدم وجود أي عالقة زوجية قائمة

3. The marriage agreement form must include the
spouses’ disclosure of the existence of any other
previous marital relationships, indicating the date of
the divorce and an acknowledgment that there is
currently no existing marital relationship.

 يص ـ ـ ــدر بقرار من الرئيس أو من يفوض ـ ـ ــه النموذج.4
.املعتمد لعقد ال واج املدني م دوج الل ة

4. The Chairman, or his delegate, shall issue the
relevant bilingual civil marriage agreement form.
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5. After verifying the fulfillment of all the
requirements of the civil marriage agreement, and
after fulfilling the procedures stipulated in this
article, the relevant judge will issue a marriage
certificate and will file it in the civil marriage registry.

 بعــد التحقق من توافر ـكـافــة ش ـ ـ ـ ــروط عقــد ال واج.5
 وبعد اسـ ـ ـ يفاء اإلجراءات املنص ـ ــو عل ها،املدني
 يقوم قا ـ ـ ـ ي التوثيقات بالتصـ ـ ــديق،في هذق املادة
 ويتم قيدق في السـ ـ ــجل املعد لهذا،على عقد ال واج
.ال رض

Chapter 2
No fault Divorce
Article (6)
No-Fault Divorce

الفصل الثاني
الطالق
)6( املادة
الطالق باإلرادة املنفردة

The spouses do not need to provide a reason to
obtain a divorce. Either spouse may request that the
court grant a divorce to end the marital relationship,
without the need to justify their request and without
the need to place blame on the other party.

يكفي لتوقيع الطالق أن يب ــدي أح ــد ال وجين
أمام املحكمة رغبته في االنفصـ ـ ــال وعدم االسـ ـ ــتمرار في
 دون الحــاجــة لتالرير ذلــك الطلــب أو،العالقــة ال وجيــة
.بيان الضرر أو إلقاء اللوم على الطرف اآلخر

Article (7)
Application for Divorce

)7( املادة
إجراءات الطالق

1. Either spouse may apply to the court for a no-fault
divorce after completing and submitting the relevant
bilingual court form and the divorce shall be granted
by the court after the other party has been notified.

 دون الحاجة، يجوز ألي من ال وجين طلب الطالق.1
 وذلك وفق النموذج املعد بذلك في،إلثبات الضـ ــرر
 ويتم الطالق بحكم املحكمــة بعــد إعالن،املحكمــة
.الطرف اآلخر

2. Divorce will be granted in the first hearing session
before the court without the need to submit the case
to the family guidance department.

 يـتـم تـوقـيـع الـطـالق فـي الـجـلس ـ ـ ـ ـ ـ ــة األولـى مـن قـي ـ ــد.2
 ودون الح ـ ــاج ـ ــة لعرض،ال ـ ــدعو أم ـ ــام املحكم ـ ــة
.القضية على التوجيه األسري

3. Without prejudice to the provisions stipulated in
the Civil Procedures Law, the Chairman or his

 مع عـ ــدم االخالل بـ ــاألحكـ ــام املنص ـ ـ ـ ــو عل هـ ــا في.3
 يص ـ ـ ـ ــدر رئيس الدائرة أو،قانون اإلجراءات املدنية
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ً
من يفوضـ ـ ـ ـ ــه قرارا ب نظيم إجراءات قيــد ورس ـ ـ ـ ــوم
.الطلب املنصو عليه في هذق املادة

delegate shall issue a resolution regulating the
registration procedures and application fees of this
service.
Article (8)
Financial claims resulting from divorce

)8( املادة
الطلبات املالية املترتبة على الطالق

The wife may submit a request to the court after the
issuance of the divorce decision to obtain an alimony
judgment from her ex-husband, and any subsequent
requests for divorce shall be added before the court
using the form “Post-divorce Requests Form”.

لل وج ــة تق ــديم طل ــب للمحكم ــة بع ــد ـ ـ ـ ـ ــدور
حكم الطالق للحص ـ ـ ـ ــول على حكم بــالنفقــة من زوجهــا
 ويتم إضـ ـ ـ ــافة أي طلبات الحقة للطالق أمام،السـ ـ ـ ــابق
املحكمــة وفقــا للنموذج املعــد لــذلــك «نموذج طلبــات مــا
 وفي حــال عــدم االتفــاق على ش ـ ـ ـ ــروط أو،»بعــد الطالق
ضوابط تقرير تلك النفقة أو الطلبات املالية األخر في
 يخض ـ ـ ـ ــع قبول الطلــب ومــدتــه للس ـ ـ ـ ــلطــة،عقــد ال واج
:التقديرية للقا ي بعد تقييم العوامل التالية

In the event of disagreement regarding the terms or
conditions for determining such alimony or financial
requests, and in determining the duration or amount
of the maintenance allowance, the Judge may take
into account the following factors:
1. The length of marriage, as the amount of alimony
shall increase as the number of years of marriage
increases.

 وبحي ي يد مقدار النفقة، عدد س ـ ـ ـ ــنوات ال واج.1
.ب يادة عدد سنوات ال واج
 بـحـي ـ ـ تـنـخـفـض قـيـم ـ ــة الـنـفـق ـ ــة، س ـ ـ ـ ــن الـ وج ـ ــة.2
.بانخفاض سن ال وجة والعكس صحيح

2. The age of the wife, so that the value of alimony
decreases with the decrease in the age of the wife
and vice versa.

 وذلك وفقا، الحالة االقتصـ ـ ـ ــادية لكل من ال وجين.3
لتقرير خالرة حس ـ ـ ـ ـ ــابي يقوم ب ــإع ــدادق أح ــد خالراء
دائرة القضاء يتم ندبه من املحكمة لتقييم الوضع
.االقتصادي لكل من ال وجين

3. The financial status of each of the spouses,
according to a financial report prepared by one of
ADJD experts appointed by the court to assess the
financial status of each of the spouses.

 مد مسـ ــاهمة ال وج في الطالق عن طريق اإلهمال.4
.أو الخطأ أو اقارافه أي فعل أد إلى الطالق
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4. The extent to which the husband contributed to
the divorce through negligence or error or his
perpetration of any act that led to the divorce.

 تعويض أي من ال وجين لآلخر عن أي ض ـ ـ ــرر مادي.5
.أو معنوي لحق به بس ب الطالق
 األض ـ ـ ـ ـرار املالية التي أ ـ ـ ـ ــابت أي من ال وجين من.6
.جراء توقيع الطالق باإلرادة املنفردة

5. Compensating either spouse for any material or
moral damage caused to him or her as a result of the
divorce.

 تكفل األا (الطليق) مص ـ ـ ــاري وتكالي حض ـ ـ ــانة.7
 وذلك لفارة،األم لألبناء أثناء الحض ـ ـ ــانة املش ـ ـ ــاركة
معقتة ال تتجاوز س ـ ــنتين وفقا ملا يس ـ ــفر عنه تقرير
.الخالرة الحسابي

6. Any financial damage occurred by either spouse as
a result of the unilateral divorce.
7. The father (divorced) shall guarantee the expenses
and costs of the mother's custody of the children
during joint custody, for a temporary period not
exceeding two years, according to the results of the
expert report.

. مد اهتمام ال وجة برعاية األبناء من عدمه.8
 تس ـ ـ ـ ــقط نفق ــة ال وج ــة في ح ــال ــة، في ك ــل االحوال.9
.زواجها من رجل آخر

8. The extent of the wife's interest in taking care of
the children or not.

ويجوز تقــديم طلــب جــديــد لتعــديــل النفقــة كـل
ً
.سنة أو وفقا لت ير ظروف الحال

9. In all cases, the wife's maintenance is forfeited in
the event of her marriage to another man.
A new request to amend the alimony may be
submitted annually or if there is a significant change
in circumstances.
Chapter 3
Child Custody
Article (9)
Shared custody

الفصل الثالث
حضانة األبناء
)9( املادة
الحضانة املشتركة

1. Custody of children is a joint and equal right and
responsibility for both the father and mother after

 حضانة األبناء حق مشار وم ساو لألا واألم بعد.1
 وهي ك ـ ــذل ـ ــك حق لألبن ـ ــاء في ع ـ ــدم،وقوع الطالق
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اس ــتحواذ أحد األبوين دون اآلخر بحق تربية ور ية
ً
 وذلـ ــك حفـ ــاظـ ــا على الص ـ ـ ـ ـحـ ــة النفس ـ ـ ـ ـيـ ــة،االبن
.للمحضون والحد من آثار الطالق على األبناء

the divorce. In order to preserve the psychological
health of the child and reduce the effects of divorce
on the child, the child has the right to enjoy the care
of his parents without one parent taking over the
other’s rights and duties.

 األ ل في حضانة األبناء هو اشارا األا واألم معا.2
 ما لم،في مس ـ ـ ــعولية تربية األبناء بعد وقوع الطالق
يطل ــب أح ــدهم ــا التن ــازل كت ــاب ــة أم ــام املحكم ــة عن
حقه في الحض ـ ـ ـ ــانة أو تقديم طلب للمحكمة بع ل
الطرف اآلخر من الحض ـ ـ ـ ــانة املش ـ ـ ـ ــاركة وإس ـ ـ ـ ــقاط
حقه في الحض ـ ـ ـ ــانة ألي س ـ ـ ـ ـ ب تقبله املحكمة م ل
عوارض األهلية أو خطورة اش ـ ـ ـ ــارا الش ـ ـ ـ ــخص في
.الحضانة أو عدم قيام الحاضن املشار بمهامه

2. The custody of children requires the joint
participation of the father and mother together with
responsibility of raising the children after the
divorce, unless one of them makes a request to the
court in writing to waive his/her custody right, or
submits a request to the court to dismiss the other
party from the joint custody and to waive his/her
right to custody for any reason accepted by the court,
such as disadvantages of eligibility or the danger of
the person participating in the custody or the failure
of the joint custodian in performing his/her duties.
Article (10)
Disputes arising from joint custody

)10( املادة
الخالفات الناتجة عن الحضانة املشتركة

In the event of disagreement between the father and
the mother in any matter related to the joint custody,
either of them can ask the court to intervene
whether to object to a certain action or to decide on
the disputed matter by submitting the relevant form.

في حالة اختالف األا واألم في أي أمر من أمور الحضانة
 يحق ألي منهما التقدم بطلب للمحكمة وفق،املش ــاركة
النموذج املعــد لهــذا ال رض لالعاراض أو طلــب تــدخــل
.املحكمة للفصل في األمر محل الخالف

Should a dispute arise in relation to joint custody, the
court has the judicial discretion to decide the
appropriate arrangements, with the primary
consideration being the best interests of the child.

و للمحكمة السـ ـ ـ ــلطة التقديرية لتقرير ما تراق
مناســبا ملصــلحة املحضــون وذلك بناء على طلب أي من
.األبوين بعد وقوع الطالق

10

Chapter 4
Inheritance and Wills

الفصل الرابع
التركات والوصايا

Article (11)
Inheritance Distribution

)11( املادة
توزيع اإلرث

1. An expat has the right to leave a registered will in
relation to the entirety of his estate, for whomever he
wants.

 للمورث األجنبي الحق في تر و ية بكامل ما يملك.1
.من أموال موجودة في الدولة ملن أراد
 فــإن نص ـ ـ ـ ـ اإلرث، في حــالــة عــدم وجود و ـ ـ ـ ـيــة.2
يــذهــب إلى ال وج أو ال وجــة والنص ـ ـ ـ ـ اآلخر يوزع
.بال س ــاوي بين األبناء ال فرق في ذلك بين ذكر وأنثى
ّ وإذا لم يكن
 يعول،للمتوفى أي أطفــال فــإن امليراث
ّ ـدي
ّ الى وال ـ ـ
 أو يعول،املتو فى ب ـ ــال س ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي بينهم ـ ــا
 ويعول،النص إلى أحدهما حال عدم وجود اآلخر
 وفي حال عدم وجود،النص ـ ـ ـ ـ اآلخر إلى أش ـ ـ ـ ــقاءق
األبــويــن يــعول امل ـي ـراث إلــى أش ـ ـ ـ ـ ـق ـ ــاءق ويــوزع ب ـي ـن ـهــم
.بال ساوي ال فرق في ذلك بين ذكر وأنثى

2. In the absence of a will, half of the inheritance
shall go to the spouse and the other half is
distributed equally among the deceased’s sons and
daughters, with no difference between males and
females. If the deceased did not have any sons or/
daughters, the inheritance goes to the parents of the
deceased equally between them, or half goes to one
of them in the absence of the other, and the other
half will be shared equally between the siblings of
the deceased.
3. As an exception to the provisions of Clause (2) of
this Article, any of the heirs of an expatriate may
request the application of the law applicable to the
estate in accordance with the provisions stipulated in
the Civil Transactions Law, unless there is a
registered will to the contrary.

 ألي،) من هذق املادة2(  اس ـ ـ ـ ــت ناء من أحكام البند.3
من ورث ـ ــة األجنـبـي طل ـ ــب تطـبـيـق الق ـ ــانون واج ـ ــب
ً
التطبيق على الاركة وفقا لألحكام املنص ـ ــو عل ها
 وذل ــك م ــا لم توج ــد،في ق ــانون املع ــامالت امل ــدني ــة
.و ية مسجلة على خالف ذلك

Article (12)
Wills and Probate Procedures

)12( املادة
إجراءات فتح ملف التركة وتوزيعها
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The chairman or his delegate shall issue a manual
guide regarding the wills and probate procedures for
non-Muslims.

يص ـ ــدر بقرار من الرئيس أو من يفوض ـ ــه دليل
.إرشادي بشأن إجراءات الاركات لألجانب غير املسلمين

Article (13)
Registration of a Non-Muslim Will

)13( املادة
تسجيل وصايا األجانب

1. The wills of non-Muslim expatriates must be
registered before the ADJD Non-Muslim Wills Office
and the Chairman shall issue a decision with the
manual guide related to the registration and
enforcement of those wills.

 يتم تســجيل و ــايا األجانب في الســجل املعد بذلك.1
وفقا لإلجراءات املعمول بها بالدائرة ويص ـ ـدر رئيس
ال ــدائرة القرارات وال ــدلي ــل اإلرش ـ ـ ـ ـ ــادي ل س ـ ـ ـ ــجي ــل
.وتنفيذ و ايا األجانب
 لل وجين تعب ة نموذج تسجيل و ايا غير املسلمين.2
أثناء توقيع عقد ال واج لبيان كيفية توزيع املال في
حالة وفاة أي منهما

2. Each spouse should complete a non-Muslim will
registration form during the signing of the marriage
agreement to confirm how they would each like their
estate to be distributed after death.
Chapter 5
Proof of parentage

الفصل الخامس
إثبات النسب

Article (14)
Evidence of the paternity of a newborn child

)14( املادة
إثبات نسب املولود

The paternity of a child born is established in
accordance with the provisions of this law, and the
chairman shall issue a resolution that includes the
conditions and procedures for obtaining the child's
birth certificate.

ي ــت نسـ ـ ـ ـ ــب الطفــل املولود وفق أحكــام هــذا
ً
 ويص ـ ــدر رئيس الدائرة قرارا يتض ـ ــمن ش ـ ــروط،القانون
.وإجراءات استخراج شهادة ميالد الطفل

Chapter 6

الفصل السادس
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General provisions
Article (15)
Exclusion of family cases for non-Muslims
from the requirement to attend before the family
guidance department

األحكام العامة
)15( املادة
استثناء قضايا األحوال الشخصية لألجانب
من العرض على التوجيه األسري
تس ـ ـ اى قضـ ــايا الطالق الخا ـ ــة باألجانب من
 وتعرض مباش ـ ـ ــرة،العرض على لجان التوجيه األس ـ ـ ــري
.على املحكمة إل دار الحكم من الجلسة األولى

Divorce related cases under this law are excluded
from the family guidance stage and are submitted
directly to the court to issue a ruling from the first
session.
Article (16)
Equal rights and duties between men and women

)16( املادة
املساواة بين الرجل واملرأة في الحقوق والواجبات
يراعي في تطبيق أحكـام هذا القـانون املس ـ ـ ـ ــاواة
بين املرأة والرجل في الحقوق والواجبات ويس ـ ـ ـ ــري ذلك
:بوجه خا في األمور التالية
 يعتد، املساواة في الشهادة أمام املحكمة، الشهادة.1
بش ـ ـ ـ ـهــادة املرأة األجن يــة أمــام املحكمــة م لهــا م ــل
.شهادة الرجل األجنبي دون تفرقة

In applying the provisions of this law, equal rights
and duties of women and men shall be taken into
consideration. This applies, in particular, to the
following matters:
1. Testimony: Expatriates have equal rights for
testimony before the court without distinction
between men and women.

 املسـ ـ ـ ـ ــاواة بين الرجــل واملرأة في توزيع اإلرث، اإلرث.2
حسب أحكام هذا القانون دون االعتداد بجنس أو
.دين أو جنسية الوارث

2. Inheritance: The equal distribution of inheritance
between women and men according to the
provisions of this law without regard to the gender,
religion, or nationality of the heir.

 لل وج وال وج ــة على ح ــد، الحق في توقيع الطالق.3
سـ ــواء كل بإرادته املنفردة طلب توقيع الطالق دون
.اإلخالل بحقوقهم املتعلقة بالطالق

3.The unilateral right to divorce: The husband and
wife have the equal right to request the marriage’s
termination, without prejudice to their rights related
to and as a consequence of divorce.

 ي ساو املرأة والرجل في، الحضانة املشتركة.4
الحق في حضانة الطفل بشكل مشار حتى بلوغه
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) عاما وبعدها يكون للطفل حرية16( سن الـ
.االختيار

4. Joint custody: A mother and a father have an
equal right to joint custody of the child until the child
obtains the age of 16; after which the child has the
freedom to make his or her own decisions.
Article (17)
A specialized court to hear family cases for nonMuslims

)17( املادة
محكمة متخصصة لنظر قضايا األحوال الشخصية
لألجانب غيراملسلمين

1. A specialized court shall be established in the
Emirate to hear family disputes for non-Muslims
expatriates who are domiciled, have a place of
residence or who work in the Emirate.

 تنش ـ ــأ في اإلمارة محكمة متخص ـ ـص ـ ــة لنظر قض ـ ــايا.1
،األحوال الش ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ـي ــة لألج ــان ــب غير املس ـ ـ ـ ــلمين
وتختص بنظر كــافــة الــدعــاو املتعلقــة بمسـ ـ ـ ـ ــائــل
 أو،األسرة لألجانب غير املسلمين الذين لهم موطن
. أو محل عمل في اإلمارة،محل إقامة

2. The court provided for in this Article shall be
composed of a single judge, and the judge may be a
non-Muslim.

 تش ـ ــكل املحكمة املنص ـ ــو عل ها في هذق املادة من.2
. ويجوز أن يكون القا ي غير مسلم،قاض فرد

3. All forms and procedures of the court shall be
bilingual, in Arabic and English.

 تكون كـ ــافـ ــة نمـ ــاذج وإجراءات املحكمـ ــة م دوجـ ــة.3
. بالعربية واإلنجليزية،الل ة

Article (18)

)18( املادة

The laws and regulations in force in the State and the
Emirate shall apply, unless there is a special
provision in this law.

تسري القوانين وال شريعات السارية في الدولة
. فيما لم يرد بشأنه نص خا في هذا القانون،واإلمارة

Article (19)
Issuance of regulations and resolutions

)19( املادة
إصداراللوائح والقرارات التنفيذية
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The Chairman shall issue the regulations and
resolutions necessary for the implementation of this
law.

يص ـ ـ ـ ـ ـ ــدر الــرئـيــس الـلــوائــح والـقـرارات الــالزم ـ ــة
.لتنفيذ هذا القانون

Article (20)
Applicability of the law

)20( املادة
سريان القانون

This law shall be published in the Official Gazette
and shall come into force one month after the date of
its publication.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل
.به بعد شهر من تارير نشرق

Khalifa bin Zayed Al Nahyan
Ruler of Abu Dhabi

خليفة بن زايد آل نهيان
حاكم أبو ظبي
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