املـالحــق

111

ملحق رقم ()1
تقرير لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية بخصوص مشروع
قانون بتعديل بعض أحكام قانون
المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم
( )21لسنة 2792م ،المرافق
للمرسوم الملكي رقم ()88
لسنة 1008م.
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التاريخ  81 :أكتوبر 2182م
التقريـر الثالث للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حول
مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون املرافعات املدنية
والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )82لسنة 8798م ،املرافق للمرسوم امللكي
رقم ( )11لسنة 2111م.
مقدمــة :
استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معـايل رئيس جملـس
الشـورى رقـم
(  932ص ل ت ق  ) 9122 -5 -3 /املؤرخ يف  92مايو 9122م ،من دور
االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثالث ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة
بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون املرافعات
املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )82لسنة 8798م ،املرافق للمرسوم
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امللكي رقم ( )11لسنة 2111م ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير
يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.
كما استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي بن صاحل الصـاحل رئـيس جملـس
الشورى رقم ( 531ص ل ت ق /ف  3د  )3املؤرخ يف  27أكتوبر 9129م ،مـن
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة
بإعادة دراسة املشروع بقانون ،والذي ما زال قيد الدراسة لدى اللجنة ،وإعـداد تقريـر
يتضمن رأيها بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.
أوالً -إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
( )1تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور – خالل دور االنعقاد الثاين من الفصل
التشريعي الثالث -يف االجتماعات التالية:
 92فرباير 9129م.
 .8السادس والعشرون املنعقد بتاريخ
 22مارس 9129م.
 .2التاسع والعشرون املنعقد بتاريخ
 .3الرابع واألربعون املنعقد بتاريخ
 .4اخلامس واألربعون املنعقد بتاريخ

 93سبتمرب 9129م.
 3أكتوبر 9129م.

( )2اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحث
والدراسة ،واليت اشتملت على ما يلي:
 قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون( .مرفق)111

 مشروع القانون املذكور ،ومذكرة هيئة التشريع و اإلفتاء القانوين بشأنه.(مرفق)

 مرئيات اجمللس األعلى للقضاء بشأن مشروع القانون( .مرفق)( )3دعت اللجنة إىل اجتماعها التاسع والعشرين:
وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
مستشار قانوين بالوزارة.

 .8األستاذ سعيد حممد عبداملطلب
اجمللس األعلى للقضاء:

مستشار قانوين.

 .8السيد طه عبداملوىل طه

( )4كلفت اللجنة وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،بإعداد مرئياهتا مكتوبـة
بشأن مشروع القانون واملداخالت اليت طـُرحت يف االجتماع التاسع والعشرين
املنعقد بتاريخ  22مارس 9129م ،إال أن اللجنة مل تستلم املرئيات حىت تـاريخ
إعداد التقرير.
 شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة باجمللس:
 .8الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشـار القانـوين للمجلـس .
 توىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر.
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ثانيــًا :آراء اجلهات:
رأي اجمللس األعلى للقضاء:
 .8يأمل اجمللس يف أن يساهم مشروع القانون يف سرعة الفصل يف الدعاوى وحتقيق عدالة
ناجزة سريعة.
 .2اقترح اجمللس إضافة فقرة جديدة إىل ديباجة املشروع ،تكون قبل الفقرة األخرية نصها
اآليت "وعلى املرسوم بقانون رقم ( )22لسنة  8712بشأن اإلجراءات أمام احملاكم
الشرعية املعدل بالقانون رقم ( )41لسنة "2112؛ على اعتبار أن املرسوم ينظم
إجراءات التقاضي أمام القضاء الشرعي وهو يعرف بنظام القضاء املستعجل يف بعض
املسائل الشرعية.
 .3بني أن مشروع قانون العمل اجلديد يتضمن النص على إنشاء مكتب يسمى "مكتب
إدارة الدعوى العمالية"؛ لذا فإن اجمللس يرى إضافة عبارة "مع مراعاة ما يرد من
نصوص قانونية خاصة" إىل املادة ( 93مكررًا) من املشروع.
.4أبدى اجمللس حتفظه على املادتني ( )52و( 922فقرتني ثانية وثالثة) ،بشأن ما أوردتاه
من عدم قبول احملكمة مستندات من اخلصوم ،ويرى أهنما ستثريان الكثري من املشكالت
يف العمل ،بسبب ما تتضمنانه من مصادرة حق الدفاع ،وإفراغ مبدأ التقاضي على
درجتني من مضمونه ،واقترح إعادة النظر يف املادتني على النحو الذي جييز للمحكمة

111

احلكم بغرامة على اخلصم إذا رأت أن تأخره يف تقدمي املستند كان بفعله هو ،ال أن
متتنع عن قبول أي مستند يقدم إليها.
.2دعا اجمللس إىل إعادة النظر يف املادة ( 923مكررًا) إذ أن جواز استئناف األحكام
االنتهائية بسبب وقوع بطالن يف احلكم أو بطالن يف اإلجراءات أثر يف احلكم سوف
يفرغ التعديل من مضمونه؛ ألن هذا السبب يتسع لكل العيوب اليت تقع يف احلكم،
ومن مث سيترتب عليه الطعن على مجيع األحكام االنتهائية.
 .2بيـّن اجمللس األعلى للقضاء أن الفقرة الثانية من البند (ج) من املادة ( )95ال متس
باالستقالل القضائي ،فاألمر ال يتعدى كونه تنظيمـًا إداريـًا واستشاريـًا وليس
إجباريـًا ،يتعلق بالتنسيق مع وزير العدل بشأن االكتفاء يف بعض القضايا مبا قدمه
اخلصوم من دفوع ومستندات دون احلاجة الجتماع األطراف بقاضي إدارة الدعوى.
مؤكدًا أن وزير العدل هو املسؤول عن متثيل الوزارة واجمللس األعلى للقضاء ،واملساءلة
أمام جملس الوزراء.
رأي العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
.8متنت وزارة العدل أن يرى مشروع القانون النور عرب إقراره من قبل السلطة التشريعية،
وعدم رفضه من حيث املبدأ؛ بغية حتقيق األهداف املرجوة منه وحل مشاكل القضاء
البحريين.
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.2توافقت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف على اقتراح اجمللس األعلى للقضاء
بإضافة فقرة جديدة إىل ديباجة املشروع.
.3توافقت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف مع اقتراح اجمللس األعلى للقضاء
بإضافة عبارة "مع مراعاة أحكام املادة ( 22مكررًا) من املرسوم بقانون رقم ()22
لسنة  "8712إىل املادة ( 2مكررًا) من املشروع بقانون؛ نظرًا الختالف طريقة رفع
الدعوى املستعجلة عما هو موجود يف املرسوم بقانون املشار إليه.
.4رأت وزارة العدل أن نصي املادتني ( )52و( 922فقرتني ثانية وثالثة) يهدفان إىل
عالج املماطلة يف القضاء ،وتسهيل إجراءات التقاضي ،ومل تتوافق الوزارة مع ما ذهب
إليه اجمللس بشأن فرض غرامات مالية على اعتبار أن من لديه قضايا مببالغ مالية عالية
لن يضريه دفع الغرامات اليت غالبـًا ما تكون زهيدة.
.2بالنسبة للفقرة الثانية من البند (ج) من املادة ( )95رأت وزارة العدل أنه ال يوجد اي
تداخل يف االختصاصات ،فاستقالل القضاء أمر متعارف عليه ،وأن البند (ج) يتعلق
بالتنسيق بني اجمللس األعلى للقضاء والوزارة بشأن اإلجراء الذي تضمنه البند.
ثالثـًا :رأي اللجنة:
ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث ،واطلعت على قرار جملس
النواب ومرفقاته بشأنه ،كما اطلعت على املالحظات اليت أبداها ممثلو اجلهات املدعوة يف
االجتماع التاسع والعشرين ،وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة واملستشار القانوين
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باجمللس ،وانتهت إىل التوصية بعدم املوافقة على مشروع القانون من حيث املبدأ؛ وذلك
لألسباب التالية:
 .2إن اهلدف من املشروع بقانون هو استحداث مكتب يتوىل إدارة الدعوى املدنية
هبدف السيطرة املبكرة على الدعوى ،وهتيئتها حبيث يتوىل قاضٍ اإلشراف على
مراقبة مجيع إجراءات الدعوى ومن مث االجتماع مع اخلصوم وحصر نقاط
االختالف واالتفاق ،وحتديد جوهر النزاع ،ومن مث تقدمي تقرير بذلك إىل قاضي
املوضوع الذي يفصل يف القضية .فضال عن استحداث مادة هتدف إىل تفادي
تناقض األحكام إذ نصت على " استئناف األحكام الصادرة يف حدود النصاب
االنتهائي إذا كان احلكم صادر على خالف حكم سابق مل حيز قوة األمر احملكوم
به ويف هذه احلالة يعترب احلكم السابق مستأنفـًا بقوة القانون إذا مل يكن قد صار
انتهائيـًا عند رفع االستئناف".
 .9يعتري مشروع القانون خمالفة ملبدأ الفصل بني السلطات الثالث ،وهو ما أرساه
الدستور ،وأكد عليه حوار التوافق الوطين بشأن االستقالل اإلداري واملايل للسلطة
القضائية ،كما يف املادة ( ،)52والفقرة الثانية من املادة ( )95مكررًا من مشروع
القانون ،واليت تنص على" وجيوز يف بعض القضايا اليت يصدر بتحديدها قرار من
اجمللس األعلى للقضاء بالتنسيق مع الوزير املعىن بشؤون العدل ،إحالة الدعوى
مباشرة إىل احملكمة املختصة دون إعداد تقرير بالرأي القانوين فيها" .واليت يـُفهم
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منها التداخل بني السلطتني التنفيذية والقضائية ،وعدم االستقاللية بإعطاء
صالحيات قضائية لوزير العدل.
 .3أن املادتني (  ) 922 – 52من املشروع بقانون تتعارضان مع املبدأ الدستوري
الذي يقضي بأن حق التقاضي مكفول وفقـًا للقانون ( استنادًا إىل املادة 91
الفقرة (د) ) ،وذلك حبرمان اخلصوم من تقدمي أي مستند إىل احملكمة املختصة
ـعد ذلك إهدارًا
كان يلزم عليهم تقدميه أمام قاضي إدارة الدعوى املدنية ،مما ي ُ
للحقوق ومنها اإلخالل حبق الدفاع الذي كفله الدستور.
 .2أن مشروع القانون يصادر حق التقاضي على درجتني ،ويوقف دور حماكم
التمييز ،وذلك مبا نص عليه من عدم جواز استئناف األحكام الصادرة بصفة
انتهائية من حماكم الدرجة األوىل إال يف حالة خمالفة قواعد االختصاص املتعلقة
بالنظام العام أو وقوع بطالن يف احلكم أو بطالن يف اإلجراءات أثر يف احلكم.
كما أجاز أيضـًا استئناف مجيع األحكام الصادرة يف حدود النصاب االنتهائي إذا
كان احلكم صادرًا على خالف حكم سابق مل حيز قوة األمر املقضي ،وهذه تعترب
أسبابـًا شكلية ،إضافة إىل أن معظم القضايا الوارد عليها النصاب النهائي تـُنظر
من قبل قاضٍ فرد ،مما جيعل اخلطأ يف احلكم واردًا ،وبالتايل حرمان أطراف
الدعوى من درجة مهمة للتقاضي وخاصة يف قضايا اإلخالء واملطالبات املالية.
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 .5أضاف املشروع مادة تبني حدود النصاب االنتهائي ألحكام حماكم الدرجة األوىل،
واحلاالت اليت تعد أحكامها انتهائية منها الدعاوى اخلاصة بإخالء املأجور،
وطلبات قيد املواعيد والوفيات يف السجالت الرمسية ،أو تقييد البيانات هبذه
السجالت ،ودعاوى طلب إثبات تلف أو ضياع وثائق امللكية العقارية وتسليم
نسخ أخرى منها إذا كانت قيمة الدعاوى اليت تنظرها هذه احملاكم ال جتاوز ألفي
دينار بالنسبة للدعاوى الداخلة يف االختصاص القيمي هلا ،ويف الدعاوى اخلاصة
حبق املسيل وحبق املرور وحبق الشرب ،ودعاوى املطل وكشف اجلار ،والدعاوى
اخلاصة بتقسيم األموال املشتركة منقولة أو غري منقولة ،والدعاوى املتفرعة عن
الدعاوى األصلية بطلب الفوائد والعطل والضرر واملصاريف ،ودعاوى طلب
وقف أو إزالة الضرر بني أصحاب العقارات وشاغليها أو بني اجلريان ،كما قررت
أن تكون أحكام احملاكم الكربى انتهائية يف الدعاوى اليت تنظرها بصفة ابتدائية
واليت ال جتاوز قيمتها ستة آالف دينار .
كما مت استحداث مادة ( )52واليت تقضي جبوازية للمحكمة يف قبول مستندات
إذا ثبت هلا أن أسباب تقدمي ذلك املستند قد طرأت بعد إحالة الدعوى إليها ،أو
تعذر على اخلصم تقدميه لسبب أجنيب ال يد له فيه ،أو مل يسبق حضوره أو إعالنه
إعالنـًا صحيحـًا بالدعوى وباحلضور أمام قاضي إدارة الدعوى.
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إضافة إىل املادة ( )922واليت تقضي بعدم جوازية قبول حمكمة االستئناف أي
مستند جديد كان يلزم قبوله أمام قاضي إدارة الدعوى املدنية وأمام حمكمة أول
درجة إال إذا ثبت هلا أن أسبابـًا قد طرأت بعد صدور احلكم االبتدائي ،أو أن
اخلصم اآلخر قد حال دون تقدميه أمام احملكمة أو لسبب أجنيب ال يد للخصوم فيه.
إنه وإن كان مكتب إدارة الدعوى وما يقوم به من أعمال تعد ضمن إجراءات
اخلصومة ،ويهدف إىل سالمة اإلجراءات ،وسرعة الفصل يف القضايا ،إال أن
األعمال املكلف هبا قاضي إدارة الدعوى تعد من قبيل األعمال اإلدارية اليت كان
يتوالها قسم كتاب احملكمة ،وبالتايل فإن هذا سيؤدي إىل تعطيل عمل القضاء،
ـعد ذلك إخالال بالعدالة الناجزة.
وإهدار وقت املتقاضني دون مربر مما ي ُ
 .2إن األعمال املكلفة لقاضي إدارة الدعوى من حتضري وإعداد ومراقبة مجيع
إجراءات الدعوى يتناقض مع عمل القاضي األساسي القائم على الفصل يف
املسائل املعروضة عليه على أساس الوقائع ،وفقـًا للقانون باعتباره قاضي حكم.
 .7إن املادة ( )93من مشروع القانون توجب رفع الدعوى إىل احملكمة املختصة بناءً
على طلب املدعي بالئحة تقدم إىل مكتب إدارة الدعوى ما مل ينص على غري
ذلك ،مما قد خيلق عند التطبيق الكثري من اإلشكاليات منها-:
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أ .أن طبيعة القضاء املستعجل  -حسبما قرره الفقه والقضاء  -هو الفصل يف
ـخشى عليها من فوات الوقت دون املساس بأصل احلق،
املسائل املستعجلة اليت ي ُ
وبالتايل فإن تقدمي الئحة الدعوى املستعجلة أمام مكتب إدارة الدعوى لتحضري
الدعوى وفقـًا ملا هو منصوص عليه يف املشروع يؤدي إىل إهدار املبدأ الذي من أجله
أنشىء نظام القضاء املستعجل وهو اختاذ إجراءات مستعجلة ،مما يترتب على تطبيق
مشروع القانون فقدان ركن االستعجال بالنسبة لبعض القضايا اليت تتطلب استعجاال
يف نظرها واحلكم فيها ،نظرًا ملا وضعه مشروع القانون من إجراءات ،وما أعطاه من
آجالٍ متتد خلمسة أيام .إضافة إىل أن قاضي إدارة الدعوى من خالل صالحيته القانونية
يف تسوية النزاع بني األطراف قد يؤدي إىل املساس بأصل احلق الذي ينأى عنه قاضي
األمور املستعجلة ،والذي جيب أن يكون حكمه مبنيـًا على الظاهر من األوراق
واملستندات.
ب .أوامر األداء هلا طبيعة خاصة وهي اليت نظمها املشروع يف املواد من ( )393وحىت
( )339من قانون املرافعات احلايل ،وبالتايل وإن كان القانون قد استثناها مبوجب
الفقرة

"مامل ينص القانون على غري ذلك" ،إال أنه مل يعاجل ما إذا رأى القاضي أال

جييب الطالب إىل كل طلباته ،وحددت جلسة لنظر الدعوى أمام احملكمة فهنا احملكمة
ال تستطيع إحالتها إىل مكتب إدارة الدعوى؛ لعدم وجود نص ينظم هذه املسألة،
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وبالتايل فإذا نظرهتا احملكمة فإهنا تكون ملتزمة بتطبيق املادتني ( )922 – 52من
القانون ،مما يؤدي ذلك إىل اإلخالل مببدأ التقاضي.
ج .أن املشروع بقانون مل يعاجل مسألة تعديل الطلبات واإلدخال والتدخل يف الدعوى
إذا مت أمام احملكمة املختصة.

 .2أن مشروع القانون يتعارض مع مرئيات حوار التوافق الوطين فيما يتعلق بتطوير
السلطة القضائية من حيث وضع التدابري واآلليات لتقصري أمد التقاضي ،وتسهيل
إجراءات التقاضي باستخدام التكنولوجيا احلديثة.
 .2يتعارض املشروع مع حق التقاضي حبرمان اخلصوم من أن يقدموا أي مستند إىل
احملكمة املختصة ،كان يلزم عليهم تقدميه أمام قاضي إدارة الدعوى املدنية ،ويف
هذا إهدار للحقوق.
 .21أن الغرامات املنصوص عليها يف املشروع مبالغ فيها مما يثري العديد من املشكالت،
وخاصة مع التوجه احلايل حنو خفض رسوم التقاضي واليت ال تعترب جمانية.
 .22أن عددًا من التجارب العربية والعاملية املماثلة فشلت يف تطبيق هذه الفكرة ،مما
ترتب عليه عدم االستمرار باألخذ هبذا النظام.
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رابعـًا  -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماال لنص املادة (  ) 32من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على اختيار
كل من :
 .8األستاذة رباب عبدالنيب العريض

مقررًا أصليـًا.

 .2األستاذة مجيلة علي سلمان

مقررًا احتياطيًا.

خامسـًا -توصية اللجنة :
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فـإن
اللجنة توصي مبا يلي :
 عدم املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعـضأحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )82لسنة
8798م ،املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )11لسنة 2111م.
واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

مجيلة علي سلمان

دالل جاسم الزايد

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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ملحق رقم ()2

تقرير لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية
بخصوص مشروع قانون
بشأن كاتب العدل (المعد
في ضوء االقتراح بقانون
المقدم من مجلس
الشورى).
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التاريخ  87 :نوفمرب 2182م
التقريـر احلادي عشر للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حول
مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن كاتب العدل
(املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى)
مقدمــة :
استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معـايل رئيس جملـس
الشـورى رقـم
(  921ص ل ت ق  ) 9122 -21 -3 /املؤرخ يف  32أكتوبر 9122م ،من دور
االنعقاد العادي الثاين من الفصل التشريعي الثالث ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة
بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن كاتب العدل (املعد يف ضوء
االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى) ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات
وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.
121

كما استلمت اللجنة خطاب معايل السيد علي بن صاحل الصـاحل رئـيس جملـس
الشورى رقم ( 531ص ل ت ق /ف  3د  )3املؤرخ يف  27أكتوبر 9129م ،مـن
دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث ،والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة
بإعادة دراسة املشروع بقانون ،والذي ما زال قيد الدراسة لدى اللجنة ،وإعـداد تقريـر
يتضمن رأيها بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.
أوالً -إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :
( )5تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور – خالل دور االنعقاد العادي الثاين من
الفصل التشريعي الثالث -يف االجتماعات التالية:
 .8الثامن املنعقد بتاريخ
 .2التاسع املنعقد بتاريخ
 .3التاسع عشر املنعقد بتاريخ
 .4الثالث والعشرون املنعقد بتاريخ

 22نوفمرب 9122م.
 91نوفمرب 9122م.
 25يناير 9129م.
 2فرباير 9129م.

 22فرباير 9129م.
 .2السابع والعشرون املنعقد بتاريخ
 2مارس 9129م.
 .2الثامن والعشرون املنعقد بتاريخ
 92مارس 9129م.
 .9الثالث والثالثون املنعقد بتاريخ
 3أكتوبر 9129م.
 .1اخلامس واألربعون املنعقد بتاريخ
( )6تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور – خالل دور االنعقاد العادي الثالـث
من الفصل التشريعي الثالث -يف االجتماع الثـاين املنعقـد بتـاريخ  2نـوفمرب
9129م.
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( )7اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحث
والدراسة ،واليت اشتملت على ما يلي:
 قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكريت هيئة التشريع و اإلفتاء القانوين ،واحلكومةبشأنه( .مرفق)

 مرئيات وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف( .مرفق) املذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون بشأن كاتب العدل واملقـدم مـن جملـسالشورى.
 مضبطة جلسة اجمللس الثالثني املنعقدة بتاريخ  21مايو 9121م ،واليت نـوقفيها االقتراح بقانون بشأن كاتب العدل.
( )8أعدت اللجنة جدوال يتضمن نصوص املرسوم بقانون رقم ( )22لسنة 2272
بشأن التوثيق ،وما يقابلها من نصوص يف مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن
كاتب العدل؛ للوقوف على التعديالت واإلضافات اليت تشكل فارقـًا بني
املرسوم واملشروع بقانون( .مرفق)

( )9دعت اللجنة إىل اجتماعيها الثامن ،والثالث والعشرين:

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
مستشار قانوين بالوزارة.

 .2األستاذ سعيد حممد عبداملطلب

 شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة باجمللس:
 .2الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشـار القانـوين للمجلـس.
 توىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر.
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ثانيــًا :آراء اجلهات:
رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
 .8أن الوزارة تتجه حنو االكتفاء بالقانون النافذ وهو املرسوم بقانون رقم ( )22لسنة
 2272بشأن التوثيق؛ لعدم وجود عقبات أو مشكالت تعترض تطبيقه.
 .2أن املشروع بقانون مل يضف جديدًا إال يف أمور ميكن معاجلتها عن طريق تعديل
القانون احلايل.
 .3أن املربرات اليت سيقت كأسباب إلحالل قانون جديد ال تعترب كافيـة إللغـاء
القانون النافذ ،أما فيما يتعلق بالرسوم فإنه طبقـًا لنص املـادة (/217ب) فـإن
العمل جرى على أن كل تعديل لرسوم قائمة أو مستحدثة فإهنا تكون بناءً علـى
قرار جملس الوزراء ،وذلك بناءً على طلب وزير العـدل والشـؤون اإلسـالمية
واألوقاف ،دون احلاجة إىل النص عليها ،أو اقتراح إضافة نص قـانوين جديـد،
اكتفاءً مبا نص عليه الدستور يف هذا الشأن.
 .4هناك شروط للتعيني يف وظائف كاتب العدل واملوثقني ،إذ يـُشترط أن يكـون
حاصال على شهادة احلقوق أو الشريعة ،ولديه اخلربة الالزمة إضافة إىل الشـروط
اليت يتطلبها قانون اخلدمة املدنية.
 .2أن مسمى القانون الساري ينىبء عن ماهية األحكام اليت ينظمها ،وهـي قواعـد
الشهر والتوثيق ،وعليه ال داعي لتغيري مسماه.
ثالثـًا :رأي اللجنة:
ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث ،واطلعت على قرار جملس
النواب ومرفقاته بشأنه ،كما اطلعت على املالحظات اليت أبدهتا وزارة العدل والشؤون
اإلسالمية واألوقاف خبصوص مشروع القانون ،وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة
واملستشار القانوين باجمللس ،وانتهت إىل التوصية بعدم املوافقة على مشروع القانون من
حيث املبدأ؛ وذلك لألسباب التالية:
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 .8اقتنعت اللجنة باملربرات اليت ساقها جملس النواب املوقر ،والذي انتهى قراره إىل
رفض مشروع القانون.
 .2أن مشروع القانون مل يضف جديدًا على املرسوم بقانون رقم ( )22لسنة
2272م بشأن التوثيق ،وهو القانون النافذ واملعمول به حاليـًا ،وبالتايل مل حيسن
من أداء واختصاصات قسم التوثيق التابع لوزارة العدل والشؤون اإلسالمية
واألوقاف.
 .3جاءت التعديالت يف مشروع القانون بإضافات شكلية حبتة ،ومنها املادة ( )9اليت
حددت شروط التعيني يف وظائف كاتب العدل واملوثقني ،يف حني أن هذه
الشروط مطبقة يف الواقع ،إذ ال يـُعيّن املوثق إال إذا كان حاصال على إجازة
احلقوق أو الشريعة والقانون ،وأن تكون لديه خربة ،إضافة إىل الشروط الواردة
يف قانون اخلدمة املدنية .إضافة إىل املادة ( )25اليت تضمنت النص على عدم
اختصاص كاتب العدل باعتماد توقيعات املوظفني العاملني بالدولة أو اهليئات
العامة على الشهادات واألوراق اليت يوقعون عليها حبكم وظائفهم ،فالنص هنا ال
معىن له ذلك أن اعتماد توقيعات املوظفني الرمسيني بالدولة يكون منوطـًا
برؤسائهم ،وال عالقة لكاتب العدل بذلك.

 .4هناك تعارض بني مشروع القانون وقانون املرافعات املعدل بالقانون رقم ()23
لسنة  ،9117حيث أضاف املشروع اختصاصـًا جديدًا لكاتب العدل ميكنه من
إجراء اإلعالنات اليت يطلب األفراد أو األشخاص املعنوية إجراؤها ،وهو ما
يتعارض مع ما هو وارد يف قانون املرافعات.
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 .2أن ما نصت عليه املادة ( )99من مشروع القانون بإعفاء مجيع املعامالت اليت
جيريها كاتب العدل من الرسوم وذلك بناءً على طلب اجلهات الرمسية ،يعترب
خمالفـًا للنظام القانوين املطبق يف اململكة ،إذ ال تـُعفى تلك اجلهات كافة من
رسوم الدعاوى اليت ترفع منها.
 .2ميكن تدارك جوانب القصور يف القانون النافذ بإجراء تعديالت جزئية على بعض
نصوصه.

 .9أن القانون النافذ يساير الواقع العملي ،ويليب احتياجات اجملتمع .وال يعترب قدمه

مسوغـًا الستبداله ،وخاصة أن وزارة العدل والشؤون اإلسالمية األوقاف -
وهي اجلهة املعنية بتطبيق القانون  -أكدت أهنا ال تواجه مشكالت تعترض
التطبيق.

 .1سبق للمجلس املوافقة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام
املرسوم بقانون رقم ( )22لسنة 2272م بشأن التوثيق ،والذي نظم عددًا من
األحكام الواردة يف مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن كاتب العدل.

رابعـًا  -اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماال لنص املادة (  ) 32من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة على اختيار
كل من :
 .3األستاذة مجيلة علي نصيف

مقررًا أصليـًا.

 .4األستاذ أمحد إبراهيم هبزاد

مقررًا احتياطيًا.
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خامسـًا -توصية اللجنة :
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فـإن
اللجنة توصي مبا يلي :
 عدم املوافقة من حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشـأن كاتـبالعدل (املعد يف ضوء االقتراح بقانون املقدم من جملس الشورى).
واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

مجيلة علي سلمان

دالل جاسم الزايد

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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ملحق رقم ()3
تقرير لجنة الخدمات حول
قرار مجلس النواب بخصوص
قرار مجلس الشورى بشأن
مشروع قانون إنشاء نظام

لالدخار للعاملين البحرينيين
في القطاع األهلي (المعد في
ضوء االقتراح بقانون المقدم
من مجلس النواب).
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التاريخ 28 :نوفمبر 2102م

مقدمــة :
بتاايخ

 11أكتااربخ 2112م أخسااص حاايلم الي اايلد الساا

حيلح الحيلح خئا

يل ا

ااد باا

الرارخط بًيبباي باخ م  / 111ص ص خ ت /

ف )1 1إلى للنة الب ييت ،رالذي تم بيرلبه تك ف ال لنة بإ ي ة النظخ -
ب
بري

الترك ص الل

 -فد التقخ خ اليخفرع سيبقي يا للناة البا ييت السايبقة

قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشررو

قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن إنشاء نظام لالدخرار للاراملين البحررينيين
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في القطا األهلي ( ،الماد في ضوء االقتررا بقرانون المقردم مرن مجلرس
النررواب)،

ااى أ تااتم خاسااته رإب ا ام اليتلظاايت رإ ا ا تقخ ااخ ت ااي

خأي ال لنة برأ يرخرع القينر ل تم خ ه

ى اليل

.

أوالا -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية :

( )11ت اخست ال لناة يراخرع القاينر الياذكرخ فاد التيايع ال لناة الخابا
الين ق بتيخ

 11نرفيبخ 2112م.
اى الرثايئا اليت قاة بيراخرع القاينر

( )11اً ت ال لنة أثنيم خاستهي

ير رع البلث رال خاسة رالتد ارتي ت

ى يي د:

 ااخاخ ال لنااة الساايبقة للنااة الب ا ييت بيل ا(مرفق) رالذي ارتيص

ى:

 خأي للنة الرؤر الترخ ة رالقينرن ة بيل
 التقخ خ السيبا ليل

الررخط.

النرام ريخفقيته.

 تقخ اخ للنااة البا ييت بيل ا

الراارخط ل رحاص الترااخ د الثاايند

ريخفقيته.
 يخئ يت اله ئة ال يية ل تأي
 فخاخ يل

الراارخط) ريخفقيتااه

االلتيي د.

النرام ريخفقيته.
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 يراااخرع القاااينر الياااذكرخ رياااذكختد اللكرياااة ره ئاااة التراااخ
راالفتيم القينرند برأنه.
( )12ريخك فد التييع ال لنة ي األيينة ال يياة بايليل

الردكتور محمرد

عبدهللا الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان.
( )13ترلى أيينة سخ ال لنة السيد أيوب علي طريف.
ثانيـاا :رأي اللجنـة:
ت اخست ال لناة اخاخ يل ا

النارام ببحارص اخاخ يل ا

الرارخط

لرص يرخرع اينر خ ام ) لسانة ) براأ إنرايم نظايم لت بايخ ل ايي
البلخ ن
يل ااا

فد القًيع األه د ،الي
النااارام) يااا

فد

رم اال تخاح بقينر اليق م ي

رخ االن قاااي ال اااي ي األرص يااا الرحاااص التراااخ د

الثيلاث ،ل ااث تيسااك يل ا

الناارام ل يااخة الثين اة بقااخاخا الساايبا بيليرافقااة

ااى يرااخرع القااينر خ اام خفااو يل ا

الراارخط ل يرااخرع ي ا ل ااث

اليب أ.
رب

االًاتع

اى خأي اللكرياة ريتلظايت ه ئاة التراخ راالفتايم

القااينرند اليل ب ايا  -ائااخة الرااؤر القينرن ااة اساايب بقيا) ،ر ااى ااخاخ يل ا
النرام ريخفقيته ،ر خاخ يل

الررخط ريخفقيته ،رتقخ اخ ال لناة السايبقة

ريخفقيته ،رآخام ريتلظيت اليسترايخ القاينرند لراؤر ال لاي بايليل
رخأي للناااة الراااؤر التراااخ ة رالقينرن اااة بااايليل
لسااتية يرااخرع القااينر ي ا الناايل ت
اله ئة ال يية ل تأي

،

رالاااذي لااايم يؤكااا ب ا

ال سااترخ ة رالقينرن ااة ،ر ااى خأي

االلتياي د  -اليخفاا بايلتقخ خ السايبا -رالاذي تاتلرظ
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ف ه اله ئة ال يية ل تأي

ى يرخرع القاينر ا ،رب ا ذلاك ك اه

االلتيي د

خأت ال لنة التيسك بذات األسبيم التد أرخ تهي ال لنة السيبقة رهد:
إ إلزام اللكرية بتير ص النظايم اليقتاخح يا راأنه تلي اص الي زان اة

.1

ال يية ل رلة أ بيم ييل ة كب خة.
لم ل يرخرع القينر آل ة يًيلباة أحاليم األ يايص بيالراتخاكيت

.2

اليقخخة رًخ قة رير

س ا هي رال قربيت التد ترخو فد ليلة التهخم

أر التااأب خ فااد الس ا ا  ،ف ااتب اا يحاا خ هااذا االرااتخاكيت فااد ليلااة
اإلفت

أر تحر ة الينرأة.

إ نظاايم اال باايخ ي ياارص بااه ليل ب ااي فااد ب ااو الرااخكيت ،رأ هااذا

.1

النظيم ب يخي ل يرظف ،كيي أ يرخرع القينر

خ ي زم ،رلاذلك تاخط

ال لنة أنه ال ليلة لرلر هذا القينر يي ام تًب قه

رإذ أ ال لنااة لاام تل ا أ
يل

ااي أ ااة أساابيم أر يبااخخات ل ا ة ف اد ااخاخ

النرام برأ تيسكه بقخاخا السيبا بيليرافقة

فإ للنة الب ييت بيل

خ إلزايد.

اى يراخرع القاينر ،

الررخط ترحد بيلتيسك بيلقخاخ السيبا ليل

الررخط ب م اليرافقة ي ل ث اليب أ

ى يرخرع القينر .

ثالثــاا -اختيار مقرري الموضو األصلي واالحتياطي :
إ ييالب لانص الياي ة  ) 11يا التئلاة ال اب اة ليل ا
ال لنة

ى ابت يخ كص ي :
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الرارخط ،اترقات

 .5األسـتاذ نـوار علـي المحمود
 .6الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل

مقررا أصلــيـاا.
ا
مقررا احتياط ايا.
ا

راباـاا -توصية اللجنة :
فااد

اارم يااي اخ يا يني راايت ريااي أبا ي يا آخام أثناايم خاسااة يرااخرع

القينر  ،فإ ال لنة ترحد بيي د:
 التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بادم الموافقة من حيثالمبدأ على مشرو قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن إنشاء نظام
لالدخار للااملين البحرينيين في القطا األهلي.

واألمر ماروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

عبدالرحمن إبراهيم عبدالسالم

منيرة عيسى بن هندي

رئيس لجنة الخدمـات

نائب رئيس لجنة الخدمات
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