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Introduction 
The family is an integral part of building society, 
and it is the state's responsibility to protect the 
family, preserve its members, protect those who 
live on its land, and respect their beliefs and 
social privacy. 

 مقدمة
حيث أن موضوع األسرة يعتبر ركيزة أساسية من ركائز  
حماية   الدولة  واجبات  أهم  من  و   ، المجتمعات  بناء 
يقيم على   أفرادها وحماية من  األسرة والمحافظة على 
أرضها واحترام عقائدهم وخصوصياتهم االجتماعية ، و  

 . األعراف و التقاليد التي ينتمون لها

The United Arab Emirates is characterized by its 
cultural, social, and religious diversity, which 
contains the majority of the world's nationalities. 
Therefore, the state is always looking to adopt 
civilized legislation that ensures that the privacy 
of its residents of different nationalities is 
preserved. The law, which was issued by 
Federal Decree No. 41 of 2022 regarding civil 
personal status, confirms this principle. 

و باعتبار أن دولة اإلمارات العربية المتحدة ، فيها تنوع  
جنسيات   معظم  يحوي   ، ديني  و  اجتماعي  و  ثقافي 

الدولة دائمًا ، في    الشعوب في العالم ،  لذلك تهتم  و 
على   خاللها  من  تحافظ  حضارية  تشريعات  إصدار 
خصوصية المقيمين فيها بجنسياتهم المختلفة ، و تأكيدًا  

  41صدر القانون بمرسوم اتحادي رقم     لهذا المبدأ فقد 
 . بشأن  األحوال الشخصية المدني    2022لسنة 

Al Gharib & Associates Advocates and Legal 
Consultants L.L.C  in the United Arab Emirates 
is concerned and interested in family cases at 
the national and international levels, and it has 
clients from different nationalities and countries 
of the world, therefore it took a quick initiative to 
translate the aforementioned law into English 
language at the office specialized in legal 
translation in Dubai, and it is pleased to present 
an electronic copy of the translation of the law, 
in this conference, for the participants to review, 
and to keep abreast of the legislative 
development in the United Arab Emirates 

محامون   ومشاركوه  الغريب  شركة   " كانت  لما  و 
دولة اإلمارات العربية    ومستشارون قانونيون ذ م م "  في

المتحدة ، معنية ومهتمة بقضايا األسرة على الصعيد  
المحلي و الدولي ، و لديها عمالء من جنسيات مختلفة  
من دول العالم ، لذلك قامت بمبادرة سريعة في ترجمة  

المذكور مكتب   القانون  لدى  اإلنكليزية  اللغة  إلى   ،
، دبي  في  القانونية  بالترجمة  متخصص  و    ترجمة 

يسعدها أن تقدم نسخة الكترونية من ترجمة القانون ،  
في هذا المؤتمر ، لالطالع عليها من قبل المشاركين  
، و مواكبة التطور التشريعي في دولة اإلمارات العربية  

 . المتحدة 
 

  



 
 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 محمد بن زايد آل نهيان 

 رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

In the name of God,  
the Most Gracious, the Most Merciful 

 
 

Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of 
the United Arab Emirates 

 2022( لسنة 41مرسوم بقانون اتحادي رقم ) 
 شأن األحوال الشخصية المدني في 

Federal Decree-Law No. (41) of 2022 On 
Civil Personal Status 

   نحن محمد بن زايد آل نهيان  
 رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

We, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
President of the United Arab Emirates, 

  ;Having regard to the Constitution - بعد االطالع على الدستور -
- ( رقم  االتحادي  القانون  لسنة  1وعلى   )1972  

بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء،  
 وتعديالته

- Federal Law No. (1) of 1972 on the 
Mandates of Ministries and the 
Competences of Ministers, as amended; 

القانون   - )وعلى  رقم  لسنة  5االتحادي   )1985  
 بإصدار قانون المعامالت المدنية، وتعديالته. 

- Federal Law No. (5) of 1985 Promulgating 
the Civil Code, as amended;  

-  ( رقم  االتحادي  القانون  لسنة  11وعلى   )1992  
 بإصدار قانون اإلجراءات المدنية، وتعديالته. 

- Federal Law No. (11) of 1992 Promulgating 
the Civil Procedures Law, as amended;  

-  ( رقم  االتحادي  القانون  لسنة  21وعلى   )1997  
 في شأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه،  

- Federal Law No. (21) of 1997 on Fixing the 
Dowry in the Contract of Marriage and Its 
Expenses; 

رق - االتحادي  القانون  ) وعلى  لسنة  28م   )2005  
 في شأن األحوال الشخصية، وتعديالته

- Federal Law No. (28) of 2005 on Personal 
Status, as amended; 

-  ( رقم  االتحادي  القانون  لسنة  13وعلى   )2020  
 في شأن الصحة العامة.

- Federal Law No. (13) of 2020 on the Public 
Health; 

رق - اتحادي  بقانون  المرسوم  )وعلى  لسنة  31م   )
والعقوبات،    2021 الجرائم  قانون  بإصدار 

 وتعديالته. 

- Federal Decree-Law No. (31) of 2021 
Promulgating the Crimes and Penalties 
Law, as amended; 



 
 

 

- ( رقم  اتحادي  بقانون  المرسوم  لسنة  10وعلى   )
 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات  2022

- Federal Decree-Law No. (10) of 2022 on 
the Regulation of Registration of Births & 
Deaths; 

- ( رقم  اتحادي  بقانون  المرسوم  لسنة  20وعلى   )
 في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل،  2022

- Federal Decree-Law No. (20) of 2022 on 
the Regulation of Notary Public Profession; 

المرسو  - )وعلى  رقم  اتحادي  بقانون  لسنة  35م   )
المعامالت   2022 في  اإلثبات  قانون  بإصدار 

 المدنية والتجارية

- Federal Decree-Law No. (35) of 2022 on 
Evidence in Civil and Commercial 
Transactions; 

- ( رقم  اتحادي  بقانون  المرسوم  لسنة  32وعلى   )
 االتحادية في شأن السلطة القضائية  2022

- Federal Decree-Law No. (32) of 2022 on 
the Federal Judicial Authority; 

- ( رقم  اتحادي  بقانون  المرسوم  لسنة  33وعلى   )
 في شأن المحكمة االتحادية العليا،  2022

- Federal Decree-Law No. (33) of 2022 on 
the Union Supreme Court; and 

عدل، وموافقة مجلس  وبناًء على ما عرضه وزير ال -
 الوزراء، 

- Based on what was presented by the 
Minister of Justice, and approved by the 
Cabinet; 

 :Promulgated the following decree-Law أصدرنا المرسوم بقانون اآلتي: 
  

 الفصل األول أحكام تمهيدية 
 
 ( 1المادة )

 نطاق سريان المرسوم بقانون 

Chapter One 
Introductory Provisions 

 

Article (1) 
Scope of Application 

غير  1 على  بقانون  المرسوم  هذا  أحكام  تسري   .
المسلمين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة،  
وعلى األجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة ما  

بـم يتعلـق  فيما  قانونـه،  بتطبيق  أحدهم  يتمسك  ـواد  لم 
النسب،   وإثبات  والوصايا  والتركات  والطالق  الزواج 

(،  13(، و)12وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام المواد )
االتحادي رقم  17(، و)16(، و)15و) القانون  (، من 
 المشار إليه.   1985( لسنة 5)

1. The provisions of the present Decree-Law 
shall apply to non-Muslim citizens of the 
United Arab Emirates, and to non-Muslim 
foreigners who reside in the State unless 
one of them invokes the application of 
their respective law, in relation to matters 
of marriage, divorce, estate, will and proof 
of affiliation  without prejudice to Articles 
(12), (13), (15), (16) and (17) of the 
referenced Federal Law No. (5) of 1985. 

بقانون  2 المرسوم  هذا  بأحكام  للمخاطبين  يجوز   .
( من هذه المادة، االتفاق  1المنصوص عليهم في البند )

2. Those governed by the provisions of this 
Decree-Law as stipulated in para. (1) 
above may agree to apply other legislation 



 
 

 

أو   لألسرة  المنظمة  األخرى  التشريعات  تطبيق  على 
النافذة في   الشخصية  بداًل من تطبيق  لألحوال  الدولة 

 أحكام هذا المرسوم بقانون. 

regulating the family or personal status in 
force in the State instead of applying the 
provisions of this Decree-Law. 

جميع  3  على  بقانون  المرسوم  هذا  أحكام  تسري   .
 الوقائع التي تحدث بعد سريان أحكامه. 

3. The provisions of this Decree-Law shall 
apply to all events that occur after the 
entry into force of its provisions.  

 ( 2المادة )
 حساب المدد 

Article (2) 
Calculation of Periods of Time 

ُيعتمد التقويم الميالدي في حساب المدد الواردة في  
 هذا المرسوم بقانون. 

The calculation of periods of times stipulated 
herein shall be based on the Gregorian 
calendar. 

  

 ( 3المادة )
 التوجيه األسري من العرض على   االستثناء

 

Article (3) 
Exception from the Presentation to the 

Family Guidance 

ُتستثنى دعاوى الطالق التي ترفع استنادًا ألحكام هذا  
الـتـوجـيـه   لجان  على  العرض  من  بقانون  المرسوم 
األســري، وُتعرض مباشرًة على المحكمة إلصدار الحكم  

 من الجلسة األولى. 

Divorce cases that are filed in accordance with 
the provisions of this Decree-Law shall not be 
referred to the family guidance committees, and 
shall be referred directly to the court to issue a 
judgment at the first hearing. 

  

 ( 4المادة )
 الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات المساواة بين 

Article (4) 
Equality between Men and Women in Rights 

and Obligations 
المساواة   المرسوم بقانون  ُيراعى في تطبيق أحكام هذا 

 بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، ويسري ذلك 
 -خاص في األمور اآلتية:  بوجه

In application of the provisions of this Decree-
Law, equality of men and women in rights and 
obligations shall be observed. This specifically 
applies to the following matters: 

: المساواة في الشهادة أمام المحكمة، ويعتد  الشهادة.  1
شهادة   مثل  مثلها  المحكمة  أمام  المرأة  الرجل  بشهادة 

 دون تفرقة. 

1. Testimony: equality in testimony in court; 
the testimony of a woman in court shall be 
equal to the testimony of a man, without 
difference. 

: المساواة بين الرجل والمرأة في توزيع اإلرث  اإلرث   .2
 حسب أحكام هذا المرسوم بقانون. 

2. Estate: equality between man and woman 
in estate distribution according to the 
provisions of this Decree-Law. 



 
 

 

الطالق.  3 طلب  في  حد    الحق  على  والزوجة  للزوج 
من   الطالق  توقيع  طلب  المنفردة  بإرادته  كل  سواء 

 المحكمة دون اإلخالل بحقوقهما المتعلقة بالطالق. 

3. Right to Divorce: both the husband and 
wife have right to ask for divorce from the 
court upon his/her own will, without 
prejudice to their respective rights relating 
to divorce. 

: تتساوى المرأة والرجل في الحق  الحضانة المشتركة.  4
(  18في حضانة الطفل بشكل مشترك حتى بلوغــه سـن )

 الثمانية عشر عامًا، وبعدها يكون للطفل حرية االختيار 

4. Joint custody: woman and man shall 
have equal joint right of custody of the 
child until he reaches eighteen (18) years 
of age, whereupon the child has the 
freedom of choice. 

  

 الزواج المدني الفصل الثاني أحكام 
 
 ( 5المادة )

 الزواج المدني 

Chapter Two 
Civil Marriage Provisions 

 
Article (5) 

Civil Marriage 
 The civil marriage shall be conditional upon the - ُيشترط لعقد الزواج المدني أن تتوافر الشروط اآلتية:

following:  
( واحد وعشرين  21بلوغ كل من الزوج والزوجة )  .1

عامًا ميالديا على األقل. ويثبت السن بموجب أي وثيقة  
رسمية صادرة عن الدولة التي ينتمي إليها كل منهما 

 بجنسيته. 

1. Both spouses must be at least twenty one 
(21) years of age. Age is proved by any 
official document issued by their 
respective countries of nationality. 

. أال يكون الزواج بين اإلخوة أو األبناء أو األحفاد  2
ُتحددها   أخرى  حاالت  وأية  األخوال،  أو  األعمام  أو 

 الالئحـة التنفيذية. 

2. Marriage must not be between siblings, 
children, grandchildren or uncles, and any 
other cases specified by the Implementing 
Regulations. 

. أن يعبر كال الزوجين صراحًة أمام قاضي التوثيقات  3
عن موافقته على الزواج، وعدم وجـود مـا يـحـول قـانـونـًا  

 دون االعتداد برضاه. 

3. Each spouse must expressly declare 
before the certification judge his/her 
consent to marriage, and that there is 
nothing which would legally prevent the 
acceptance of his/her consent. 

 .Spouses must sign the Disclosure Form .4 . توقيع الزوجين على نموذج اإلفصاح. 4
أي  5 لهذا  .  التنفيذية  الالئحة  ُتحددها  أخرى  شروط 

 المرسوم بقانون. 
5. Any other conditions set out by the 

Implementing Regulations of this Decree-
Law. 



 
 

 

  

 ( 6المادة )
 إجراءات عقد الزواج المدني وتوثيقه 

Article (6) 
Procedures for Civil Marriage Contract and 

its Certification 
. يجوز عقد إجراءات الزواج أمام قاضي التوثيقات  1

وفقًا   طلب  تقديم  من خالل  المختصة،  المحكمة  لدى 
الشروط   بمراعاة  وذلك  الغرض،  لهذا  المعد  للنموذج 
واإلجراءات األخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم  

 بقانون والئحته التنفيذية. 

1. Civil marriage procedures may take place 
before the certification judge in the 
competent court, by filing an application 
using a form prepared to this effect, and 
subject to the other conditions and 
procedures set forth in the present 
Decree-Law and its Implementing 
Regulations.  

تم إجراء الزواج من خالل تعبئة الزوجين للنموذج  . ي 2
االتفاق   وللزوجين  التوثيقات،  قاضي  أمام  لذلك  المعد 
العقد، ويتم االعتداد فيما بينهما بما ورد   على شروط 
فترة   خالل  والزوجة  الزوج  حقوق  من  العقد  هذا  في 
الزواج وحقوق ما بعد الطالق وعلى وجه الخصوص  

 ل. الحضانة المشتركة لألطفا

2. Marriage shall take place by filling out the 
form prepared to this effect by both 
spouses before the certification judge. 
Spouses may agree on conditions of the 
contract, and the contract shall, as 
between them, prevail in terms of rights of 
spouses during marriage and post-
divorce rights, especially the joint custody 
of children. 

. يتعين أن يتضمن نموذج عـقـد الـزواج إفصاح كـل  3
مـن الـزوجين عن وجود أي عالقة زوجيـة أخـرى سـابـقـة  
ألي منهما مع بيان تاريخ وقوع الطالق إن وجد، وإقرار  
الزوجة بعدم وجود أي عالقة زوجية قائمة، وعلى الزوج  
تقديم هذا اإلقرار في حال لم تكن تشريعاته تجيز له  

لزوجات، وفي جميع األحوال يتعين على الزوج  تعدد ا 
قاضي   أمام  قائمة  زوجية  عالقة  أي  عن  يفصح  أن 

 التوثيقات. 

3. Marriage contract form shall include the 
disclosure by the spouses of any prior 
marriages along with the date of divorce, 
if any, and a declaration by the wife that 
no marriage is still effective. The husband 
must submit this declaration in the event 
that the law of his home country does not 
permit polygamy. In any event, the 
husband must disclose any existing 
marriage relationship before the 
certification judge.  

. أن يكون العقد مشتماًل على ما يفيد رضا كل منهما  4
 نطقًا أو كتابة. 

4. The contract must include an indication of 
the consent of each of them, verbally or in 
writing. 



 
 

 

تحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون نموذج    .5
 العقد المعتمد مزدوج اللغة للزواج المدني. 

5. The Implementing Regulations of this 
Decree-Law shall specify the approved 
bilingual contract form for civil marriage. 

الزواج  6 عقد  شروط  كافة  توافر  من  التحقق  بعد   .
لمدني، وبعد استيفاء اإلجراءات المنصوص عليها في  ا

هذه المادة، يقوم قاضي التوثيقات بالتصديق على عقد  
 الزواج، ويتم قيده في السجل المعد لهذا الغرض. 

6. After verifying the fulfillment of all the 
conditions of a civil marriage contract, and 
after completing the procedures stipulated 
in this Article, the certification judge shall 
ratify the marriage contract, and the 
contract shall be entered in the register 
maintained for this purpose. 

  

 الفصل الثالث 
 الطالق وإجراءاته 

 

 ( 7المادة )
 الطالق باإلرادة المنفردة 

Chapter Three 
Divorce and Procedures 

 
Article (7) 

Unilateral Divorce 
الطالق وتوقيعه أن يبدي أحد الزوجين   لطلب  يكتفى 
أمام المحكمة رغبته في االنفصال وعدم االستمرار في  
أو   الطلب  ذلك  لتبرير  الحاجة  دون  الزوجية،  العالقة 

 اآلخر. بيان الضرر أو إلقاء اللوم على الطرف 

Unilateral divorce may be requested and granted 
if either spouse expresses in court his/her desire 
to separate and terminate the marriage, without 
any need to justify their reason or to demonstrate 
harm or to put the blame on the other party. 

  



 
 

 

 (  8ادة )الم
 إجراءات الطالق 

Article (8) 
Divorce Procedures 

الحاجة   دون  الطالق  طلب  الزوجين  من  ألي  يجوز 
إلثبات الضرر، وذلك وفق النموذج المعد لذلك، ويقع  

 الطالق بحكم المحكمة بعد إعالن الطرف اآلخر. 

Either spouse may ask for divorce without any 
need to demonstrate the harm, according to the 
form prepared to this effect. The divorce shall 
take place by court order after the notification of 
the other party. 

  

 ( 9المادة )
 نفقة المطلقة 

Article (9) 
Divorcee Alimony 

الطالق  للمطلقة تقديم طلب للمحكمة بعد صدور حكم  
ويتم إضافة   بالنفقة من مطلقها،  للحصول على حكم 
أي طلبات الحقة للطالق أمام المحكمة وفقًا للنموذج  
أو   شروط  على  االتفاق  عدم  حال  وفي  لذلك،  المعد 
ضوابط هذه النفقة أو الطلبات المالية األخرى في عقد  
التقديرية   للسلطة  ومدته  الطلب  قبول  يخضع  الزواج، 

 -يم العوامل اآلتية:للقاضي بعد تقي 

The divorcée may, after issuance of divorce 
order, apply to the court to obtain an alimony 
judgment from her ex-husband. Any applications 
subsequent to divorce shall be added in the court 
using the form prepared to this effect. In the 
event that the conditions or controls of this 
alimony or other financial requests are not 
agreed upon in the marriage contract, the 
acceptance of the application and its duration 
shall be subject to the discretionary power of the 
judge after evaluating the following factors: 

عدد سنوات الزواج، بحيث يزيد مقدار النفقة بزيادة  1.
 عدد سنوات الزواج. 

1. Length of marriage, such that the alimony 
amount increases with the increase of 
number of years of marriage. 

. سن الزوجة، بحيث تنخفض قيمة النفقة بانخفاض  2
 الزوجة والعكس صحيح. سن 

2. Age of the wife, such that the alimony 
amount decreases by the decrease of the 
wife’s age and vice versa. 

. الحالة المالية لكل من الزوجين، وذلك وفقًا لتقرير  3
يقوم بإعداده خبير حسابي يتم ندبه من المحكمة لتقييم  

 وجين. الوضع االقتصادي لكل من الز 

3. Financial situation of each spouse, as 
demonstrated by an accounting expert report 
made by an accounting expert appointed by 
the court to assess the economic situation of 
each spouse. 

. مدى مساهمة الزوج في الطالق عن طريق اإلهمال 4
 اقترافه أي فعل أدى للطالق. أو الخطأ أو 

4. The extent of husband’s contribution to 
divorce by neglect, error or any act 
resulting in divorce. 



 
 

 

أي ضرر  5 عن  لآلخر  الزوجين  من  أي  تعويض   .
 مادي أو معنوي لحق به بسبب الطالق. 

5. Compensation by one spouse to the other 
for any material or moral harm caused by 
divorce. 

. األضرار المالية التي أصابت أي من الزوجين من  6
 جراء طلب توقيع الطالق باإلرادة المنفردة. 

6. Financial damages sustained by either 
spouse as a result of unilateral divorce. 

لألبناء  . تكّفل األب بمصاريف وتكاليف حضانة األم  7
أثناء الحضانة المشتركة، وذلك لفترة مؤقتة ال تتجاوز  

 سنتين وفقًا لما يسفر عنه تقرير الخبير الحسابي. 

7. Payment by the father of costs and 
expenses of mother’s custody over 
children during joint custody, for an interim 
period not exceeding (2) two years 
pursuant to the outcomes of the 
accounting expert report. 

 .The extent of care to children by the wife .8 مدى اهتمام الزوجة برعاية األبناء من عدمه.  .8
حال    .9 في  الزوجة  نفقة  تسقط  األحوال،  جميع  في 

حضانتها   انتهاء  حال  وفي  آخر،  رجل  من  زواجها 
طلب   تقديم  ويجوز  األسباب،  من  سبب  ألي  لألبناء 
جديد لتعديل النفقة بعد كل سنة أو وفقًا لتغير ظروف  

 الحال. 

9. In any event, the wife’s alimony shall 
terminate when she marries another man, 
and in case her custody of children 
terminates for any reason whatsoever. A 
new application for adjustment of alimony 
may be submitted after each year or 
according to changed circumstances. 

  

 الفصل الرابع 
 حضانة األبناء 

 ( 10المادة )
 المشتركة الحضانة  

Chapter Four 
Child Custody 

 

Article (10) 
Joint Custody 

. حضانة األبناء حق مشترك ومتساو لألب واألم بعد  1
وقوع الطالق، وهي كذلك حق لألبناء في عدم استحواذ  
وذلك   ورؤيته،  األبن  بتربية  اآلخر  دون  األبوين  أحد 

آثار  حفاظًا على الصحة النفسية للمحضون والحد من 
 الطالق على األبناء. 

1. Child custody is a joint and equal right of 
father and mother after divorce, and a right 
for children that no parent exclusively 
acquires the right of parental authority and 
visitation, in order to preserve the mental 
health of the child in custody and reduce 
the negative effects of divorce on children. 

. األصل في حضانة األبناء هـو اشتراك األب واألم  2
مـعـًا في مسؤولية تربية األبنـاء بـعـد وقوع الطالق، مـا 
لـم يـقـدم الطرفان طلبًا للمحكمة بإثبات الحضانة لمن  

مصالح المحضون أو يطلب أحدهما هو جدير بتحقيق  

2. The rule in child custody dictates that 
parental responsibility for children be shared 
by both the father and mother after divorce, 
unless the parties submit a request to the 
court to establish custody for the party who 



 
 

 

التنازل كتابة أمام المحكمة عن حقه في الحضانة، أو  
تقديم طلب للمحكمة بعزل الطرف اآلخر من الحضانة  
المشتركة وإسقاط حقه في الحضانة ألي. سبب تقبله  
اشتراك   خطورة  أو  األهلية،  عوارض  مثل  المحكمة 

ك  الشخص في الحضانة، أو عدم قيام الحاضن المشتر 
بقانون   المرسوم  لهذا  التنفيذية  الالئحة  وُتحدد  بمهامه 
حاالت عزل الطرف اآلخر من الحضانة وإسقاط حقه  

 فيها. 

is able to meet the interests of the child in 
custody, or either of them waives custody 
right in writing before the Court, or applies to 
the Court for removing the other spouse 
from joint custody and terminating his/her 
right of custody for any reason acceptable to 
the Court, including legal competence 
impediments, the risk of a spouse being 
involved in custody or the failure of custodial 
parent to perform his/her duties. The 
Implementing Regulations of this Decree-
Law shall set out the instances of removal of 
the other party from the custody and 
termination of his right of custody. 

. في حالة اختالف األب واألم في أي أمر من أمور  3
بطلب   التقدم  منهما  ألي  يحق  المشتركة،  الحضانة 

ج المعد لذلك لالعتراض أو طلب  للمحكمة وفق النموذ
 تدّخل المحكمة للفصل في األمر محل الخالف. 

3. If any difference arises between the father 
and mother in relation to any joint custody 
matters, either parent may apply to the court 
using the form prepared to this effect in order 
to object, or request the court’s intervention 
in the settlement of such difference. 

مناسبًا  4 تـراه  مـا  لتقريـر  التقديرية  السلطة  للمحكمة   .
مـن   أي  طلـب  على  بناًء  وذلك  المحضون  لمصلحة 

 األبــوين بعد وقوع الطالق. 

4. The court shall have the discretionary 
power to determine whatever it deems in 
the interest of the child in custody, at the 
request of either parent after divorce. 

  
  



 
 

 

 الفصل الخامس 
 التركات والوصايا 

 

 ( 11المادة )
 توزيع اإلرث 

Chapter Five 
Estate and Wills 

 
Article (11) 

Distribution of Estate 
للمورث الحق في ترك وصية بكامل ما يملك من  .  1

أموال موجودة في الدولة لمن أراد وفق الضوابط التي  
 ُتحددها الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون 

1. A legator may leave a will with all his assets 
in the State to anyone of his/her choice 
according to the controls set out by the 
Implementing Regulations of this Decree-
Law.  

اإلرث  2 نصف  فإن  وصية،  وجود  عدم  حالة  في   .
يوزع   اآلخر  والنصف  الزوجة،  أو  الزوج  إلى  يذهب 
بالتساوي بين األبناء ال فرق في ذلك بين ذكر وأنثى.  
وإذا لم يكن للمتوفى أي أوالد فإن الميراث يؤول إلى  

ال حياتهما بالتساوي بينهما، أو يؤول  والدي المتوفى حـ
ويؤول   اآلخر،  وجود  عدم  حال  أحدهما  إلى  النصف 
النصف اآلخر إلى إخوته، أو يؤول كل الميراث إلى  
وجود   وعدم  اآلخر  وجود  عدم  حال  في  الوالدين  أحد 
زوج المورث أو أبنائه أو إخوته. وفي حال عدم وجود  

رث ويوزع بينهم  األبوين يؤول الميراث كله إلى إخوة المو 
 بالتساوي ال فرق في ذلك بين ذكر وأنثى.  

2. In the absence of any will, the half of the 
estate shall go to the other spouse and the 
rest half shall be distributed among children 
on equal basis, without difference between 
males and females. If the demised has no 
children, then the whole estate shall be 
vested in his/her surviving parents on equal 
basis, or the half of estate shall be vested in 
either of them in case of absence of the 
other and the rest half shall be vested in 
his/her siblings, or the estate shall be vested 
in one of the parents in the absence of the 
other and the absence of legator’s spouse, 
children or siblings and, in case of absence 
of both parents, the estate shall be vested in 
his/her siblings in equal shares, without 
difference between males and females. 

( من هذه المادة، ألي  2. استثناء من أحكام البند ) 3
من ورثة األجنبي طلب تطبيق القانون واجب التطبيق  
على التركة وفقًا لألحكام المنصوص عليها فى قانون  
مسجلة   توجد وصية  لم  ما  وذلك  المدنية،  المعامالت 

 على خالف ذلك. 

3. As an exception to the provisions of para. 
(2) above, any heirs of a foreigner may 
ask for the application of the law 
applicable to the estate according to the 
provisions of the Civil Code, unless there 
is a registered will to the contrary. 

  



 
 

 

 ( 12المادة )
 

 التركة وتوزيعها إجراءات فتح ملف  
 

Article (12) 
 

Procedures for Opening Inheritance File and 
Distribution 

يصدر مجلس الوزراء دليل إجراءات التركات الخاصة  
 بالمخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون. 

The Cabinet shall issue a guide to the estate 
procedures for those subject to the provisions of 
this Decree-Law. 

  

 ( 13المادة )
 إجراءات تسجيل الوصايا 

Article (13) 
Registration of Foreigner Wills 

. يتم تسجيل وصايا المخاطبين بأحكام هذا المرسوم  1
التي   لإلجراءات  وفقًا  لذلك  المعد  السجل  في  بقانون 

 المرسوم بقانون ُتحددها الالئحة التنفيذية لهذا 

1. Wills of those subject to the provisions of this 
Decree-Law shall be registered in a special 
register according to the procedures set out 
by the Implementing Regulations of this 
Decree-Law. 

للزوجين تعبئة نموذج تسجيل الوصايا أثناء توقيع    .2
قد الزواج لبيان كيفية توزيع المال في حالة وفاة أي  ع

 منهما.

2. Both spouses may fill out will registration 
form during the conclusion of marriage 
contract in order to indicate the manner of 
distribution of assets in case of death of 
either of them. 

 الفصل السادس 
 إثبات النسب 

 

 ( 14المادة )
 إثبات نسب المولود 

Chapter Six 
Proof of Affiliation 

 

Article (14) 
Proof of Affiliation of a Newborn Child 

بإقرار األب واألم،  1 بالزواج أو  الطفل  . يثبت نسب 
التشريعات   حسب  الطفل  ميالد  شهادة  استخراج  ويتم 

 النافذة في هذا الشأن. 

1. Affiliation of a child shall be established by 
marriage or by recognition of the father and 
mother. A birth certificate shall be issued for 
the child pursuant to the legislation in force 
in this regard. 

للمحكمة أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي،    .2
وفق تصدر    وذلك  أاّل  وعليها  لذلك،  المنظمة  القواعد 

2. The court may order a DNA test to be 
conducted, in accordance with the rules 
governing this, and the court must not 



 
 

 

مما  التحقق  بعد  إال  يدعيه  لمن  النسب  بإثبات  أمرهـا 
 - يأتي: 

issue an order to establish affiliation for the 
claimant except after verifying that: 

 .a. The child is of unknown parents أ. أن الطفل مجهول النسب. 

ب. أن فارق السن يحتمل نسبة الطفل لمن ادعى نسبه  
 إليه. 

b. The difference in age is likely to 
attribute the child to whom he claimed 
to be attributed to. 

لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل أن    .3
التبني   وأحكام  إجراءات  بمقتضاه  ُينظم  قرارًا  يصدر 

 واألسر البديلة واآلثار المترتبة عليه. 

3. The Cabinet may, upon proposal of the 
Minister of Justice, issue a decision 
regulating the procedures and provisions of 
adoption and foster families and the effects 
thereof. 

  

 الفصل السابع األحكام الختامية
 
 ( 15المادة )

 ما لم يرد بشأنه نص خاص 

Chapter Seven 
Final Provisions 

 

Article (15) 
Matters not Stated Herein 

تسري القوانين والتشريعات النافذة في الدولة فيما لم يرد  
 خاص في هذا المرسوم بقانون. بشأنه نص 

Laws and legislation in force in the State shall 
govern any matters not explicitly stated in this 
Decree-Law. 

  

 ( 16المادة )
 الالئحة التنفيذية 

Article (16) 
Implementing Regulations 

لهذا   التنفيذية  الالئحة  الوزراء  المرسوم  يصدر مجلس 
 بقانون. 

The Cabinet shall issue the Implementing 
Regulations of this Decree-Law.  

  

 ( 17المادة )
 اإللغاء  

Article (17) 
Repeals 

هذا   أحكام  مع  يتعارض  أو  يخالف  حكم  كل  ُيلغى 
 المرسوم بقانون. 

Any provision contrary to, or in conflict with the 
provisions of this Decree-Law shall be repealed.  

 ( 18المادة )
 نشر المرسوم بقانون والعمل به

Article (18) 
Publication; Entry into Force 



 
 

 

ُينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وُيعمل  
 . 2023فبراير  1اعتبارًا من به 

This Decree-Law shall be published in the 
Official Gazette and shall enter into force as from 
February 1, 2023. 
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 محمد بن زايد آل نهيان
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Presidential Court 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan 
President of the United Arab Emirates 

 صدر عنا في قصر الرئاسة في أبو ظبي
 هـ 1444-ربيع األول-7بتاريخ 

 م2022-أكتوبر -3الموافق، 

Promulgated by Us at the Presidential Palace - 
Abu Dhabi 
Date : Rabi Al Awwal 7, 1444 H 
 : October 3, 2022 G 

 
 


