كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم:
 من وزارة شوو جملسي الشورى والنواب:
 - 0السيد عبدالعظيم حممد العيد الوكيـل املسـاعد لشـوو جملسـي
الشورى والنواب.
5

 - 2السيد عبدالعزيز حممد حبيب املستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري ا دارات ورؤساء األقسام وموظفي الوزارة.
 من وزارة العدل والشوو ا س مية واألوقاف:
 - 0السيد الد حسن عجاجي وكيل الوزارة لشوو العدل.

 - 2السيدة دانة مخيس الزياني الوكيل املساعد لإلحصاء والتخطيط 01
واالتصال.
 من وزارة شوو البلديات والتخطيط العمراني:
 الدكتور نبيل حممد أبوالفتح وكيل الوزارة.05
كما حضرها الدكتور أمحد عبداهلل ناصر األمني العام املساعد
للشوو الربملانية ،والسيد أمحد عبداهلل احلردا األمني العام املساعد للموارد
البشرية واملالية واملعلومات ،والدكتورة فوزية يوسف اجليب األمني العام
املساعد لشوو الع قات وا ع م والبحوث ،والدكتور عصام عبدالوهاب
الربزجني رئيس هيئة املستشارين القانونيني باجمللس ،وأعضاء هيئة املستشارين 21
القانونيني باجمللس ،كما حضرها عدد من مديري ا دارات ورؤساء األقسام
وموظفي األمانة العامة ،ثم افتتح معالي الرئيس اجللسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،نفتتح اجللسة االستثنائية الثانية من دور 25
االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث ،ونبدأ بت وة أمساء
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األعضاء املعتذرين والغائبني عن اجللسة السابقة .تفضل األخ عبداجلليل
إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

األمني العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس ،الس م عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد 5
اهلل صباحكم مجيعًا بكل ري ،اعتذر عن حضور هذه اجللسة أصحاب
السعادة األعضاء التالية أمساؤهم :مجال حممد فخرو ،والسيد ضياء حييى
املوسوي ،وأمحد إبراهيم بهزاد ،وجهاد حسن بوكمال للسفر ارج اململكة،
والدكتور عبدالعزيز حسن أبل الرتباطه يف مهمة رمسية بتكليف من جهة
أ رى ،والشيخ عبدالرمحن إبراهيم عبدالس م لظرف صحي طارئ منّ اهلل 01
عليه بالصحة والعافية إ شاء اهلل ،و الد عبدالرسول آل شريف ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،وبهذا يكو النصاب القانونـي النعقاد اجللسة متوافرًا .وننتقل
اآل إىل البند التالي من جدول األعمال واخلاص بالتصديق على مضبطة 05
اجللسة االستثنائية األوىل ،فهل هناك م حظات عليها؟ تفضلي األ ت رباب
عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا مل أحضر اجللسة االستثنائية واعتذرت21 ،
ولكن مل يُسجل اعتذاري ،فحبذا لو يتم تسجيل اعتذاري وهو السفر يف مهمة
رمسية بتكليف من جهة أ رى ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
25

شكرًا ،تفضل األخ حممد حسن الشيخ منصور السرتي.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي تعديل يف الصفحة  22السطر  07وهو
إضافة كلمة « دمة» بعد كلمة «طبعًا» ،وتعديل آ ر يف السطر  01وهو تغيري
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عبارة «العم ت الصعبة والعم ت اخلارجية» لتصبح «العم ت األجنبية»،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،هل هناك م حظات أ رى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تقر املضبطة مبا سيُجرى عليها من تعديل .وننتقل اآل إىل البند 01
التالي من جدول األعمال واخلاص بالتقرير التكميلي األول للجنة املرافق
العامة والبيئة خبصوص مشروع قانو بشأ إجيار العقارات املبنية (املعد يف
ضوء االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواب) ،ومشروع قانو بشأ إجيار
األماكن وتنظيم الع قة بني املالك واملستأجر (املعد يف ضوء االقرتاح بقانو
املقدم من جملس الشورى) ،ومشروع قانو بإصدار قانو إجيار العقارات05 ،
املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )43لسنة 2102م ،وأطلب من األخ فواد أمحد
احلاجي مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداي ًة أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة.

21

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على تثبيت التقرير يف املضبطة؟
25

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذ يتم تثبيت التقرير يف املضبطة.

31
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الرئيـــــــــــــــس:
تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بسم اهلل الرمحن الرحيم ،اجتمعت اللجنة يف 5
يوم الث ثاء ملناقشة املواد املعادة اليت طلبت اللجنة استعادتها ملزيد من
الدراسة ،وذلك حبضور معالي وزير العدل الشيخ الد بن علي آل ليفة،
ووكيل الوزارة سعادة السيد الد عجاجي ،واستمعت اللجنة ملرئيات الوزارة
بشأ املواد املعادة ،وبعد التشاور وبعد االستماع لرأيهم ،امسحوا لي أ أتلو
عليكم رأي اللجنة .أعادت اللجنة دراسة كل من :املادة ( ،)3واملادة 01
( 6بعد إعادة الرتقيم) ،واملادة ( 7بعد إعادة الرتقيم) ،واملادة ( 1بعد إعادة
الرتقيم) ،حيث تبادل السادة أعضاء اللجنة وجهات النظر بشأنها مع معالي
وزير العدل واملستشارين القانونيني لشوو اللجا  ،يف ضوء ما أُثري من
وجهات نظر بشأنها من قبل بعض أصحاب السعادة أعضاء اجمللس .وترى
اللجنة أنه مما ال شك فيه أ عقد ا جيار هو عقد على جانب كبري من 05
األهمية ،إذ يعمل على تنظيم الع قة بني املوجر واملستأجر وحفظ حقوق
ك الطرفني على حدٍ سواء ،وعليه كا لزامًا على املشرع تقنني عملية
تسجيل عقود ا جيار ،وباأل ص أ نظام تسجيل العقود معمول به حاليًا يف
العديد من دول جملس التعاو مثل ا مارات العربية املتحدة ،كما أ اعتماد
هذا النظام سيمكن اململكة مستقب ً من إنشاء قاعدة بيانات لكل 21
العقارات القائمة واملخصصة لإلجيار با ضافة إىل معلومات ختتص مب كها
ومستأجريها ،مبا يسهم يف تنظيم العملية من ناحية معرفة املستأجرين
وااللتزامات املالية اليت جيب عليهم دفعها يف حال انتهاء عقد التأجري أو
اخلروج من املبنى مثل فواتري الكهرباء ،حتى ال يتضرر املالك وال تُقطع عن
املستأجر اجلديد ،با ضافة إىل أهميته الكربى فيما يتعلق باالعتبارات 25
األمنية مبا يعزز ثقة املستثمرين يف االستثمار يف اململكة .أما فيما يتعلق مبا
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أثري من بعض السادة أعضاء اجمللس من التخوف من عدم مساع اللجنة
للدعاوى أو املنازعات الناشئة عن عقد ا جيار غري املسجّل ،فإ اللجنة
تتوافق مع رأي معالي وزير العدل الذي أكد أ اللجنة ستباشر النظر يف تلك
القضايا حال استكمال إجراءات تسجيل عقود ا جيار ،وأ املدة احملددة
باملادة ( )3من املشروع هي مدة تنظيمية وال يرتتب عليها أي جزاء ،وال تودي 5
إىل إسقاط حق أطراف العقد بالتسجيل بعد انتهائها .واستنادًا إىل كل ما
سبق توصي اللجنة بالتمسك بقرارها السابق ،القاضي باملوافقة على قرار
جملس النواب بشأ كل من املادة ( )3واملادة ( 6بعد إعادة الرتقيم) ،واملادة
( 7بعد إعادة الرتقيم) ،واملادة ( 1بعد إعادة الرتقيم) ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يا إ وا أود أ أذكركم بقراركم السابق بالك م ملرة
واحدة فقط وملدة  3دقائق ،فأرجو االلتزام بذلك ،أل املرة السابقة مل نلتزم
بالقرار ،فأرجو االلتزام بذلك أل القانو طويل ومهم ،ونتمنى االنتهاء منه
05

يف هذه اجللسة .تفضلي األ ت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أود أ أوجه شكرًا اصًا لألخ
عبدالرمحن جواهري ،ألنه يف يوم االجتماع أعطاني الفرصة بداء بعض
امل حظات بهذا الشأ  ،وعلى ما ورد يف التقرير التكميلي ،وأشكر أيضًا 21
توجه اللجنة ملا أبدته يف االستدراك الذي مت إرساله إلينا خبصوص تغيري
طبيعة تشكيل اللجنة جبعل الغلبة للعنصر القضائي ،وهذا يُشكرو عليه.
خبصوص موضوع التسجيل حينما وافق اجمللس على فكرة االقرتاح عندما
أردنا حذف مسألة التسجيل ،فقد كا اهلدف الرئيسي من هذا األمر هو ما
ورد يف املادة ( 1الفقرة أ) اليت تطرق إليها األخ فواد احلاجي ،باعتبار أنه مت 25
أوالً تقييد املدة بستة أشهر للتسجيل رغم أننا نود األ ذ باالجتاه الذي سأقوله
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إذا مل يوافق اجمللس ،وأمتنى عليهم املوافقة على ذلك ،حيث إ مُربر من
رغبتنا يف حذف التسجيل أنه مت ربطه مبسألة عدم مساع الدعوى يف حالة
عدم التسجيل ،ولذلك كا لدينا حتفظ يف اللجنة حول أ ذلك فيه باب من
محاية حقوق األفراد يف اللجوء إىل القضاء طاملا أ حقه مكتوب ،مبعنى أننا
نُفرق بني العقد املكتوب والعقد غري املُسجل ،وطاملا أنين لدي عقد مكتوب 5
فمن حقي أ أجلأ إىل اللجنة .مسألة اشرتاط التسجيل حتى يُقبل مساع
الدعوى ،هي حمل معارضة من قبلنا ،ولذلك أنا أطلب أ يتم حذف الفقرة
(أ) اليت تشرتط التسجيل لسماع الدعوى ،و اصة أنه حينما ناقشنا يف
اجللسة املاضية أنه إذا مل يتم التسجيل وأثري نزاع بني املوجر واملستأجر ،أي
أ ك هما مل يُسج  ،ومل يُبادر أي منهما بذلك ،ففي هذه احلالة ــ متت 01
ا جابة بأنه ــ يستطيع اللجوء إىل القضاء العادي ،وبالتالي إذا جلأت إىل
مسألة أفراد سيلجأو إىل القضاء العادي وأفراد سيلجأو إىل اللجنة إذا
كانت مُسجلة ،فسيكو هناك ا ت ف يف املراكز القانونية للمتقاضني،
كيف تكو هناك مراكز قانونية خمتلفة؟ الشخص الذي ال تنظر اللجنة
دعواه سوف مير يف مرحلة حمكمة أول درجة ويستطيع االستئناف أمام 05
حمكمة ثاني درجة ،ويستطيع الطعن أمام حمكمة التمييز للنظر ومراقبة
مدى التزام احملكمة بتطبيق القانو  ،أما يف حالة اللجنة فإنها تصدر قرارها
وجيوز الطعن فيه أمام احملكمة .إذا كا القصد أنه طاملا مل أسجل فمعنى
ذلك لن تُنظر دعواي بتاتًا أمام اللجنة ولن جيوز لي الذهاب إىل أي جهة أ رى
فمعنى ذلك أنه منع من حق كفالة التقاضي وهذا ال جيوز؛ ولذلك أنا أقرتح 21
أ تُرتك مسألة التسجيل ألي وقت يستطيع الشخص أ يُسجل فيه وال
نرتكها ملدة حمددة وهي  6أشهر ،وهذا من باب التشجيع على التسجيل،
واللجنة تقبل الدعاوى اليت تُرفع أمامها طاملا كا العقد مكتوبًا ،ال أ
نربط التسجيل بعدم أحقية الشخص يف اللجوء إىل اللجنة يف اقتضاء حقه.
با ضافة إىل ذلك اللجنة تستطيع إذا نظرت الدعوى وكا العقد مكتوبًا أ
تُلزم ضمن قرارها بأ يتم تسجيل العقد يف السج ت املُعدة لذلك ،ويف هذه
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25

احلالة حنن وضعنا مسألة قبول احلق يف التقدم إىل اللجنة ،ووضعنا مسألة
التسجيل موضع التطبيق .وميكن أيضًا ــ ما اقرتحته األ ت رباب العريض يف
اجللسة السابقة ــ أ توضع غرامة على من ميتنع عن التسجيل إذا كا عنده
أمر يستدعي وضع مثل هذه الغرامات كمسألة تنظيمية .ما أثري حول أ
مسألة التسجيل واملدد املوجودة فيها مددًا تنظيمية ومل يُثر يف مقابلها كيف 5
تُوثر على احلقوق بني األفراد؛ فأنا ــ يا سيدي الرئيس ــ أطلب حذف الفقرة
(أ) من املادة ( )1مع مراعاة عدم وضع نص مُقيد ملسألة التسجيل يف  6أشهر
ألنه قد تكو هناك ظروف متنعهم من ذلك ،فقد يكو املستأجر أو املوجر
ارج الب د لظروف صحية أو تعليمية أو غريهما ،ولديهما وك ء اصو
لتحريك الدعاوى فقط يف حالة النزاع ،ف يوجد يف التوكيل اخلاص ما 01
ينص على حقه يف التسجيل ،فهل نعترب مثل هذه الظروف القاهرة واملانعة
مربرًا ملنعه من اقتضاء احلقوق ،وسأبعث لك بهذا االقرتاح ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أحببت أ أخلص ما قُلتِه يا أ ت دالل لكي يكو واضحًا05 ،
جيب أ يكو هناك تسجيل ولكن إذا تعذر أ يقوم بالتسجيل

ل املدة

اليت وضعها القانو ــ وهي  6شهور ــ وحصل أي نزاع بينهما فيستطيع أ
يتقدم بعقد مكتوب إىل اللجنة ،واللجنة تقوم بتسجيل هذا العقد والنظر يف
هذا النزاع وتفرض غرامة تأ ري على كل من تأ ر عن التسجيل ،أليس هذا
ما أردتِ قوله؟! معالي األخ الشيخ الد بن علي آل ليفة وزير العدل والشوو
ا س مية واألوقاف وا

21

وة يف احلكومة ما رأيكم يف هذا االقرتاح؟

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،إجابة لسوالكم حول هذا األمر أود أ أؤكد
التالي0 :ــ أرجو أ نستحضر مجيعًا أ مشروع القانو هذا لو صدر على 25
ع ته بهذا الشكل بدو مصادرة احلق ــ ألننا مجيعًا نبتغي املصلحة العامة
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لكن يف تقديرنا أ صدور مثل هذا القانو يف هذا الوقت بالذات ــ سيجعل
الوضع أحسن حاالً مما هو موجود حاليًا2 .ــ نعم ،هناك فرصة دائمًا يف أي
قانو أل يكو فيه حتسني وتطوير3 .ــ إذا نظرنا إىل املقرتح فسنرى أ
املشكلة األساسية اآل ليست يف التسجيل بل يف كيفية ربط مسألة
التسجيل برفع الدعوى أمام اللجنة ،وكنت أمتنى أ يكو من تقدم بهذا 5
االقرتاح حاضرًا يف اللجنة ،أل هذا الك م متت مناقشته يف اللجنة ،حيث
قلنا التالي :أ القيد الزمين املوجود هو إرشادي ــ وهذا ك م مل أقله يف
اجللسة فقط بل قلته يف اجللسة املاضية ويف اجتماع اللجنة واليوم ــ وليس
إلزامًيا ،والقانو مل يرتب جزاءً ،فالقانو ذكر أنه إذا مل تسجل فلن
تستطيع أ ترفع الدعوى بعقد غري مسجل ،وهذا يعين أ عليك أ تسجل ثم 01
ترفع الدعوى ،وهذا املقرتح عكس األمر ،يقول :اكتب عقدًا غري مسجل
وعندما حيدث نزاع فإ اللجنة اليت تفصل يف هذا النزاع تلزمك فيما بعد
حبكم أو قرار بالتسجيل ،وهذا عمليًا ال يستقيم .االقرتاح الثاني يقول :حندد
غرامات على من ميتنع عن التسجيل ،معنى ذلك أ ند ل يف تفاصيل جنائية
والبد من إثبات أنه امتنع عن التسجيل ،وأد ل يف تفاصيل وأسأل الشخص 05
إذا كا قد سجل أو ال ،ملاذا كل هذا؟! كل املوضوع هو أ تكو هناك
ظروف لإلجراء الذي قلناه ،وهي مسألة التسجيل وأضعف هذه الظروف هو
أال يستطيع أ يتقدم إىل اللجنة بدعواه إال إذا سجل ،والقانو فصل يف هذا
املوضوع ،هذا القانو مهم وحنن نناقشه منذ  3أيام من هذا األسبوع! كل ما
أمتناه بالفعل أ يكو هناك تقدير حلجم املسألة اليت يعاجلها هذا القانو 21 .
بالنسبة إىل هذا االقرتاح خبصوص أ اللجنة هي اليت تلزم بالتسجيل أو
حذف الربط بينه وبني مسألة رفع الدعوى أو الغرامة ،أعتقد أ ما هو قائم
أحسن من هذه االقرتاحات الث ثة اليت قدمت يف املدا لة ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت لولوة صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أشكر اللجنة على ما انتهت إليه
من غلبة العنصر القضائي يف اللجنة ،وأشري إىل ما تفضل به معالي وزير
العدل يف اجللسة السابقة من أ هذه اللجنة هي جلنة إدارية ذات ا تصاص
قضائي ،وذكر أيضًا هذا الك م األخ الد عجاجي يف مدا لته يف اجللسة 5
السابقة أيضًا .لن أكرر ما قالته األ ت دالل الزايد لكن لدي استفسار،
القانو اشرتط التسجيل ورتب أثرًا على عدم التسجيل بعدم مساع الدعوى،
وأضاف يف املشروع ذاته أنه جيوز إثبات الع قة ا جيارية بكل طرق
ا ثبات ،فض ً عما تفضلت به األ ت دالل ،إثبات الع قة ا جيارية يعين أنه
ليس هناك عقد مكتوب ،أل الع قة ا جيارية تكو ثابتة بالعقد01 ،
والقانو احلالي ــ قانو ا ع نات ــ يقول :إذا مل يكن عقد ا جيار مكتوبًا
ف تُسمع الدعوى ،سأثري  3مراكز قانونية خمتلفة ،وهي :طرفا عقدهما
مسجل ويلجآ إىل اللجنة ،وطرفا بينهما عقد مكتوب غري مسجل ال يلجآ
إىل اللجنة ،وطرفا لديهما عقد ــ وهناك حاالت يف مملكة البحرين ليس
لديها عقد مكتوب وال عقد مسجل ــ والسوال هنا :هل ما قصده املشروع هو 05
العقود غري املكتوبة؟ أل قواعد إثبات الع قة ا جيارية تقتضي أ يكو
لدي دليل ،وأ أذهب إىل احملكمة ،واالستثناء الوارد يف عجز املادة يتكلم
عن إثبات الع قة ا جيارية ،إذا كا هناك عقد بني املوجر واملستأجر
فلماذا أذهب إىل احملكمة ثبات الع قة ا جيارية؟ هذه املادة تتكلم عن
ع قة إجيارية غري مكتوبة ،واليت تقضي احملاكم بعدم مساعها ،هذه 21
نقطة .النقطة الثانية ،مشروع القانو تضمن فقرة تقول« :وتسري أحكام
العقود السارية وقت نفاذه» بغض النظر عن رفعها من مشروع ا صدار،
العقود السارية املفعول غري مسجلة وأريد أ أثبت عليها كلمة التسجيل،
صحيح أ املشروع أعطاها فرتة انتقالية مدة  3سنوات لكن عليها أ تلتزم
بتطبيق القانو كما تفضل معالي الوزير يف اجللسة السابقة ،وبالتالي 25
سأحكم عليها بعدم مساع الدعوى وسأحكم عليها أيضًا بكل ا جراءات،
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ويف رأيي أ فيها أثرًا رجعيًا ،وما يوكد وجود الرجعية أ معاليك كنت
حريصًا يف اجللسة السابقة على أ تذكر النصاب الذي يتم التوافق عليه
بشأ املادة .سأضيف إىل ما تفضلت به معالي الوزير أ هذا املشروع بقانو
بقي أمام جملس النواب  3سنوات ،فلماذا يكبل جملس الشورى بضرورة
إصداره قبل انتهاء الفصل التشريعي؟ يف جلستني فقط يناقش قانو مهم يقوم 5
على التعادل والتعاضد يف ع قة املوجر واملستأجر ــ اليت نص الدستور على
أ تقوم على مبدأ العدالة وا نصاف ــ قانو يثري حوله الكثري من امل حظات
يف هذا اجمللس! هذا أوالً .ثانيًا :بالنسبة إىل االقرتاح الذي تفضلت به األ ت
دالل الزايد ــ وأيًا كا الرأي فيه ــ فالعقوبة يف القوانني اخلليجية نصت أيضًا
على أنه يعاقب لعدم التسجيل بعقوبة يف احلاالت اليت مل يرتتب عليها عدم 01
مساع الدعوى ،بعض القوانني اخلليجية استلزمت كأثر عدم مساع الدعوى
وبعضها فرض عقوبة .أنا أ تلف مع معالي الوزير يف أ هذه العقوبة ال
تستدعي أ أحيله إىل حمكمة جنائية ،فاللجنة اليت تنظر النزاع حتكم
عليه بالغرامة ،أما ا حالة إىل دائرة جنائية فحتى يف الدول اخلليجية ــ واليت
منها عما ــ مل حيدث أ ترتب على عدم وجود العقد ا حالة إىل احملكمة 05
اجلنائية ،وبغض النظر عن غلبة العنصر القضائي ،املادة  051من الدستور
أشارت إىل احملاكم باعتبارها القاضي الطبيعي ،وقالت إنها ختتص بكل
املنازعات ماعدا اجلرائم العسكرية ،وبالتالي أمامنا اليوم مشروع ينزع
ا تصاص احملاكم العادية ــ القاضي الطبيعي ــ ويعطيه إىل جلنة قيل عنها
إنها جلنة إدارية ،ويف ذلك خمالفة تضاف إىل املخالفات الثانية للمادة  051من 21
الدستور ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي األخ الشيخ الد بن علي آل ليفة وزير العدل
والشوو ا س مية واألوقاف.
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وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،حفاظًا على وقت جملسكم املوقر أعتقد أ
من املهم أال نكرر أمورًا ثابتة يف مضبطة اجللسة السابقة ،وقد ذكرت يف
مدا ليت السابقة أنين كنت أمتنى أ أستمع إىل هذا النقاش تفصي ً يف
اجتماع اللجنة ،أل كل هذه النقاشات إما مكررة وإما أنه من السهل جدًا 5
الرد عليها ،فمث ً وافقنا أ تكو اللجنة ذات ا تصاص قضائي ،وعندما
اجتمعنا مع اللجنة قالوا إ جلنة التطوير العقاري هلا تشكيل خمتلف عن
جلنة ا جيارات ،وعلى الرغم من قناعتنا أنه ليس هناك فرق بني هذه وتلك
عمليًا إال أننا وافقنا على ذلك ،ومن املمكن أ تكو من قاضيني وموظف
إداري بنفس طريقة التشكيل وبنفس آلية العمل ،هذا أوالً .ثانيًا :فيما يتعلق 01
بكو احملاكم هي القاضي الطبيعي وأ إنشاء جلا يوثر يف هذا األمر
فأول حكم يف احملكمة الدستورية تعاطى مع هذه املسألة ،وأرجو ممن
يتكلم يف حق التقاضي أ ينظر يف أول حكم لريى أنه ليس هلا تأثري على
احلق يف التقاضي مطلقًا بل على العكس ففي كل الدول مبا فيها البحرين
ــ نتكلم عن الوسائل البديلة لفض املنازعات ــ اللجا ا دارية هي اليت 05
ميكن أ تفض املنازعات والوساطة والتحكيم لكن يف األ ري ميكن أ
نسأل هل هذا القانو منع شخصًا من أ يذهب إىل احملكمة؟ ال ،هناك
حمكمة تنظر يف موضوعه ،وقرار اللجنة يطعن فيه أمام احملكمة
الكربى ،فأين هو املسا

حبق التقاضي؟! إذا كا لي أ أقرتح وليس لي

أ أفرض شيئًا على اجمللس فمسألة أننا نريد أ نقر مشروع قانو اآل هذا 21
ك م صحيح ،هناك وضع ميس نواحي اقتصادية وعملية كثرية يف البلد
وجملس النواب انتهى منه وجاء إليكم يف هذا الوقت ،فأنتم أصحاب
املسوولية يف هذا وليس حنن ،أعتقد أ من حقي القول إ هذا املشروع مهم
وأنتم أكثر فهمًا مين ملدى أهميته ،ال أريد أ أعرج على هذا املوضوع
وكأننا يف آ ر الوقت وبعد مضي  3سنوات على وجوده يف جملس النواب 25
نريد إقراره اآل بهذه السرعة ،فهذا الك م ال ميكن قوله يف اجمللس.
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أعتقد أ من األفضل أ منشي فيه مادة مادة إذا ارتأيتم ذلك معالي الرئيس،
حتى نستطيع أ نناقشه ناقشًا صحيحًا لكن أ أذهب إىل تشكيل اللجنة
ثم نعود مرة أ رى ،لو استمررنا بهذا الشكل فأعتقد أننا سنبقى بنفس
الطريقة ،فكل ما أرجوه ــ واألمر لديكم يا معالي الرئيس ــ هو نناقش
5

املسألة بإطارها الصحيح ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت الدكتورة بهية جواد اجلشي.
01

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي سوال فين للجنة ،بالنسبة إىل املواد
الث ث املعادة ،واملواد اليت وردت يف جممل مشروع القانو  ،الحظت أ
اللجنة ــ وسأعطي مثاالً على ك مي ــ تقول يف املادة « :6املوافقة على قرار
جملس النواب باملوافقة على املادة كما وردت يف املشروع بقانو الثالث،

واملوافقة على قرار جملس النواب بإعادة صياغتها» ،املادة كما وردت يف 05
املشروع الثالث ــ الذي جاء من احلكومة ــ تقول« :يلتزم املوجر بأ يسلم
املستأجر العني املوجرة يف حالة تصلح معه ،»...بينما املادة اليت أقرتها اللجنة،
واليت تقول باملوافقة على املشروع الثالث ،وإعادة صياغتها ليست هلا ع قة
مطلقًا ــ مضمونًا ــ مبا جاء يف املشروع الثالث ،أل هذه املادة تتحدث عن
إنشاء مكتب أو أكثر يف كل بلدية ويسمى مكتب تسجيل ،وهذه 21
امل حظة معالي الرئيس تنطبق على العديد من املواد ،وأرى أ اللجنة أعادت
ترتيب املواد ،فقد أ ذت هذه املادة وأرجأتها إىل ما بعد ،لكن عندما تقول
املوافقة على املادة ثم إعادة صياغتها ،فهذه ليست صياغة بل هي استبدال
للمادة مبادة أ رى ،وأحب أ استفسر من اللجنة حول ملاذا حصل هذا األمر؟
وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الد حسن عجاجي وكيل وزارة العدل والشوو
ا س مية واألوقاف لشوو العدل.

وكيل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف لشؤون العدل:

5

شكرًا سيدي الرئيس ،كنت لن أملك إال أ أتفق مع امل حظات اليت
أثريت لو كا هلا صدى يف هذا املشروع .فيما يتعلق بربط التسجيل بعدم
مساع الدعوى ،هذا ا جراء هو إجراء إداري يرتتب عليه أثر عدم مساع
الدعوى عند عدم التسجيل ،وهذا ا جراء ليس جديدًا سواء كا يف عام
0253م يف ا ع

رقم  46أو يف حكم حمكمة التمييز يف الطعن يف عام 01

0226م ،والذي قضى بعدم مساع الدعوى لعدم وجود عقد مكتوب .أيضًا يف
التسجيل العقاري ال تُقبل الدعوى ــ يف الدعاوى املتعلقة بعقارات ــ ما مل يتم
التأشري على الئحة الدعوى من ِقبَلِ التسجيل العقاري ،وقضي بعدم قبول
دعاوى كثرية إىل حني أ يتوجه الشخص إىل التسجيل العقاري وحيصل على
التأشري ومن ثم تُقبل دعواه .ا جراء ليس مستحي ً ،وال ميكن أ يُسن ــ أو 05
يقدّم ــ مشروع قانو وفيه منع للنا

من أ يلجأوا إىل القضاء ،فعدم مساع

الدعوى هو إجراء طبيعي وعادي ،وكل ما على الشخص هو أ يذهب إىل
التسجيل ويسجل ،وعدم التسجيل ليس منغلقًا على طرف بعينه أو مدة
معينة ،بل يستطيع الشخص أ يذهب ويسجل يف أي وقت ،حتى بعد فوات
امليعاد التنظيمي مثلما أشار إىل ذلك معالي الوزير .القول بأ عدم التسجيل 21
من الطرفني سوف مينع األطراف من اللجوء إىل اللجنة ،هذا الك م ال يلقى
له صدى يف املشروع املقدّم أمام جملسكم املوقر ،ألننا لو نظرنا إىل الفقرة
(ب) من املادة  7من املشروع سنجد أنها ألزمت املوجر بأ يُسجل ،ويف حالة
امتناع املوجر عن التسجيل للمستأجر أ يُسجل وخيصم مبلغ التسجيل ــ سواء
من دينار إىل مخسة دنانري ــ من ا جيار ،وبالتالي هذا الفرض أيضًا غري قائم25 .
بالنسبة إىل أنه جيوز إثبات عقد ا جيار جبميع طرق ا ثبات ،هذا النص هو
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مبدأ عام ،ويطبق حتى ولو مل يُذكر ،إدراكًا من واضع املشروع أ هناك
عقودًا غري مكتوبة ،وبالتالي على الشخص الذي لديه ع قة إجيارية ــ وأرجو
االنتباه إىل هذا الك م الذي سأقوله ألنه يتعلق بنقطة فنية ــ أ يتوجه إىل
احملكمة ليستصدر حكمًا تقريريًا يقرر ثبوت قيام الع قة ا جيارية بينه
وبني املستأجر إذا كانت الدعوى مقامة من املوجر ،أو بينه وبني املوجر إذا 5
كانت الدعوى مقامة من املستأجر؛ يأ ذ هذا احلكم التقريري ويذهب إىل
اللجنة ،ويعدُّ هذا عقدًا ويسجله .ليس هناك مانع أو عنوا يدل على أ هذا
املشروع منع األطراف من اللجوء إىل القضاء ،والقول بهذا غري صحيح
مطلقًا ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عبدالرمحن عبداحلسني جواهري.

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أريد فقط أ

أرد على تساؤل األ ت 05

الدكتورة بهية اجلشي ،حيث إ ك مها صحيح ولكن جملس النواب
بسبب وجود ث ث مشاريع يف آ واحد ا تاروا مادة ثم استعملوا مصطلح
«إعادة صياغة هذه املادة» ،وحتى ال نزيد األمور تعقيدًا أل هناك ث ثة
مشاريع وهناك صياغة آتية من جملس النواب استخدمنا الصياغة نفسها كي
نكو موحدين يف صياغتنا مع ا

وة يف جملس النواب .وال يوجد أي تناقض 21

يف هذا األمر سيدي الرئيس ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة بقراءة املادة (.)3

25

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( :)3توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف
التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.

05

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
الفصل الثالث :تسجيل عقد ا جيار :املادة ( 6بعد إعادة الرتقيم):
توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
21

هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
25

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 31
مقرر اللجنة.
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( 7بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟ تفضلي األ ت لولوة صاحل
العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل هذه املادة عندما قارنتها باملواد 01
الواردة يف بعض التشريعات اخلليجية وجدت أنها أشارت إىل أ هذه الرسوم
سوف تد ل زانة الدولة عن طريق وزارة العدل ،وهنا مل يبني ألي وزارة
سوف تد ل هذه الرسوم؟! هل هي وزارة العدل أم وزارة شوو البلديات؟
القانو غري واضح .أرى تذمر الوزير من ك مي وعدم ارتياحه ،ولكين أريد
أ أبيّن أ التشريعات املقارنة أوضحت األمر بنص اص ،وحنن نعلم أ

05

الوزير سيقول إ العارف ال يُعرف ،وأ هذا األمر من البديهيات ،ولكن ملاذا
التشريعات األ رى نصت على أ تد ل هذه األموال

زانة وزارة معينة

وميزانية الدولة بينما سكت مشروع القانو هذا عن ذلك؟! هل ستد ل هذه
األموال وزارة شوو البلديات أم وزارة العدل؟ أين مآل هذه األموال؟
21

الرئيـــــــــــــــس:
يا أ ت لولوة سواء د لت هذه الوزارة أو تلك فإنها يف النهاية ستصب
يف مالية الدولة.
25

العضو لولوة صاحل العوضي:
هذا غري مبيّن يف القانو .
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الرئيـــــــــــــــس:
هذا معروف.

العضو لولوة صاحل العوضي:
هذا ما قلته يف بداية ك مي ،فقبل أ ترد علي أ ربتك بأنكم 5
سوف تقولو إ هذا األمر بديهي ،ولكن سوالي هو :ملاذا صص األمر يف
بعض التشريعات اخلليجية بأ هذه األموال تد ل زانة الدولة؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي األخ الشيخ الد بن علي آل ليفة وزير العدل 01
والشوو ا س مية واألوقاف.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،أنا لست متذمرًا ،ولكين سوف أزمر بعض
قليل .يقول القانو « :تُنشئ الوزارة بالتعاو مع الوزارة املعنية بشوو البلديات 05
مكتبًا ،»...فمن الذي سينشئ؟ الوزارة .أي وزارة؟ وزارة العدل .وهذه الرسوم
أين ستد ل؟ يف امليزانية العامة للدولة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
21

هل هناك م حظات أ رى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
25

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
5

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( 1بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟ تفضلي األ ت دالل جاسم الزايد01 .

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،حنن قدمنا اقرتاحًا حبذف الفقرة (أ) من
املادة  ،1وهي املتعلقة بعدم مساع الدعوى فقط .بشأ ما تطرق إليه األخ الد
عجاجي بشأ صدور حكم عن حمكمة التمييز بعدم مساع الدعوى ــ حتى 05
يتضح األمر اتضاحًا صحيحًا لألعضاء ــ نقول إ عدم مساع الدعوى يكو
مرتبطًا بعدم وجود عقد حمرر مكتوب ،وليس له ع قة مبسألة التسجيل أو
غريها .بالنسبة إىل مسألة عدم قبول الدعوى ــ واليت أشار إليها أيضًا ــ بدو
تأشري التسجيل العقاري ،نقول إ هذا األمر خمتلف متامًا عن مسألة
التسجيل ،وال يوجد يف هذا األمر وجه مقارنة ،هنا العقد مكتوب وحمرر21 ،
لذلك نقول إنه طاملا الع قة ثابتة مبوجب عقد مكتوب ملاذا يُحرم الشخص
من تسجيل دعواه .عبدالرزاق السنهوري ــ وهو أحد عواميد القانو ويعد
مرجعًا يف هذه األمور ــ يقول يف كتابه إنه عندما حنتكم إىل جهة إدارية يف
ترتيب حقوق وحريات لألفراد ينبغي بسط هذه الع قة دائمًا لرقابة القضاء،
بغض النظر عن طبيعة عمل اللجنة اليت نتكلم عنها ،وأورد مجلة يقول فيها 25
إنه البد أ يكو حتت رقابة أعمال القضاء ،إذا أفتأت ا دارة ف بد أ
تكو حتت رقابة القضاء ،وإذا أ لّ األفراد بالتزاماتهم فإنهم يلزمو بها
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مبوجب الرقابة القضائية .نقاشنا ليس تضييعًا لوقت اجمللس ،وليست املسألة
مسألة تذمر ،ألنها لو كانت كذلك فسوف نتذمر كثريًا يف هذا القانو ،
لكننا جنهد أنفسنا يف هذا القانو  ،ونرجع ــ واهلل شاهد علينا ــ إىل أكثر
من  05قانونًا ،ونسرتشد بآراء قضاة وحمامني وقانونيني ،واهلدف من ذلك
أننا ال نريد أ نضع القضاء البحريين غدًا يف معزل عن إدارة األمور 5
القضائية ،ويف الوقت ذاته ال نريد أفرادًا يقولو  :حسيب اهلل ونعم الوكيل
على ضياع احلقوق .لدينا التزام دستوري وتشريعي وحنن حماسبو عليه،
ليس بتشريعه فقط وإمنا بتنفيذه وأثره يف التطبيق على اجملتمع ،وحنن نريد
عندما يقول الشخص :لي حق ،وأطلب من القضاء العدالة ،أال أمنعه مبوجب
نص تشريعي .جيب علينا أ نستفيد من جتارب دول اخلليج اليت وقعت يف 01
مشكلة ــ مع أننا أنشأنا هذه اللجنة يف وقت متأ ر ــ وأنشأت هذه الدول
جلنة منذ سنيت 2115م و2116م ،واآل هناك مراكز لفض املنازعات
التجارية حتت ا شراف القضائي بشكل عام ،ملاذا ال نستفيد من هذه
التجارب؟ و اصة أ هذا القانو يعود إىل عام 2112م عندما وضعت أسسه،
ما املانع من أ نطور هذا القانو وأ نثري مواطن ختوفنا و شيتنا؟ لألمانة05 ،
حتى لو رفض اقرتاحي فعلى األقل سيتم تثبته يف املضبطة حتى يعلم اجلميع
أ هناك أعضاء من اجمللس ناقشوا واعرتضوا ،أل القضاء وأيضًا احملكمة
الدستورية ــ كما فعلت مع غرفة تسوية املنازعات ــ البد أ يرجعا إىل
مضابط جلسات جملسي الشورى والنواب ل ستدالل على نية املشرّع وأوجه
االعرتاضات اليت قدمت بهذا الشأ  .لذلك اقرتاحي يتعلق فقط مبسألة عدم 21
مساع الدعوى ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي األخ الشيخ الد بن علي آل ليفة وزير العدل
والشوو ا س مية واألوقاف.
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وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،مبا أ املسألة وصلت إىل درجة أ فيها
الكثري من العواطف أثناء الك م؛ أود أ أؤكد وبشكل واضح وقاطع:
أوالً :ما أراه اآل أ هناك اقرتاحًا قدم خبصوص املادة  1اليت متت إعادتها
إىل اللجنة ،ملاذا مل نرَ هذا االقرتاح قبل ذلك؟ ثانيًا :بالنسبة إىل تكرار هذا 5
األمر وا شارة إىل ما ذكره السنهوري خبصوص اللجا ا دارية ،كل قرار
إداري يف هذا البلد ــ وإ ْ نص عليه صراحة ــ هو حمصن ،باعتبار أنه عمل من
أعمال السيادة وخيضع لرقابة القضاء ،والقضاء هو الذي سيفصل يف هذا
األمر .ثم إ اللجنة نفسها واألحكام أو القرارات اليت تصدرها تنظر أمام
احملكمة املدنية ،أنا ال أفهم ما الفائدة من القول إ النا
سيقولو  :حسيب اهلل ونعم الوكيل ألننا منعنا النا

عند ختوفهم 01

من اللجوء إىل القضاء؟!

هذا الك م غري مقبول ،وما دامت املسألة تناقش يف جلسة علنية فيجب أ
تصل إىل النا

بالطريقة الصحيحة وباملفهوم الصحيح .حنن لسنا مبعرض أ

خنرتق أحكام الدستور وال مبعرض أ مننع النا

من اللجوء إىل القضاء،

بل حنن نريد تنظيم هذه األمور ،وهذا التنظيم موجود ومل نأتِ بشيء جديد 05
من اخلارج ووضعناه هنا يف هذا القانو  .وأما بالنسبة إىل مراكز تسوية
املنازعات فلدينا هذه املراكز يف البحرين .كل ما نسعى إليه مجيعًا ــ وليس
لدي أي شك يف ذلك ــ هو هدف واحد وهو أ تكو البيئة اليت تفض فيها
املنازعات أكثر فعّالية ،فليس من املعقول أ أذهب وأتابع قضييت يف
احملاكم ملدة سنتني بسبب قضية إ

ء! ومع ذلك مل مننع من اللجوء إىل 21

القضاء ،وغيّرنا يف تشكيل اللجنة ووضعنا الغلبة للعنصر القضائي فيها
وذلك بالتوافق مع اللجنة .من وجهة نظر احلكومة أرى أ اقرتاح حذف
الفقرة (أ) من املادة  1غري صحيح ،واألمر مرتوك جمللسكم املوقر ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،الفقرة (أ) من هذه املادة نصت على عدم قبول
اللجنة الدعاوى ،ونظمتها مواد سابقة على أسا

كيفية التسجيل،

فالتسجيل أوالً من ا تصاص املوجر ،وإذا مل يسجل املوجر فاملستأجر هو
الذي يسجل العقد ومن ثم خيصم الرسوم من قيمة ا جيار ،وإذا وصل األمر 5
إىل النزاع واأل ذ برأي اللجنة أو حتكيمها والطرفا مل يسج العقد سواء
كا املوجر أو املستأجر ،فيجب على أحدهما أ يسجل العقد وذلك قبل
عرض قضيتهما على اللجنة ،والقانو أباح هلما هذا األمر ومل مينعهما من
التسجيل ،فالقانو أجرب املوجر على التسجيل وأجازه للمستأجر يف حالة عدم
تسجيل املوجر وخيصم رسوم التسجيل من قيمة ا جيار ،هذا أوالً .ثانيًا :هل 01
أحكام هذه اللجنة ال تقبل الطعن فيها؟ درجة التقاضي مكفولة يف
الدستور ،وإذا اعرتض أحد أطراف الع قة على قرار أو حكم اللجنة
ــ باعتبار أ هناك قاضيني اآل يف اللجنة ــ فبإمكانه الوصول إىل احملاكم،
وباب احملاكم مفتوح .وكما تفضل معالي الوزير أ هناك بعض القضايا
املتعلقة با جيارات تأ ذ سنوات عديدة للبت فيها ،وتضيع حقوق املوجر أو 05
املستأجر ،وتكو بني أروقة احملاكم بسبب كثرة القضايا اليت لديها،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
21

شكرًا ،تفضلي األ ت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بداية أطلب من معالي الوزير أ يتسع صدره
للم حظات اليت تبدى يف هذه اجللسة .حنن هنا لسنا ضد أشخاص وإمنا
ضد نصوص ستحكم املتقاضني والقضاة وأعضاء اللجنة أيضًا ،هذا أوالً25 .
ثانيًا :القانو أورد حكمًا بعدم مساع الدعوى مطلقًا ،سواء على العقود
القائمة حاليًا أو العقود اليت ستربم يف ظل أحكام هذا القانو  .معاليك
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ذكرت يف اجللسة السابقة وقلت إ الدول اليت أ ذت بالتسجيل أصبحت من
الدول املتقدمة اقتصاديًا ،سأضيف إىل ما تفضلت به يف اجللسة السابقة
وأقول :إ دولة قطر ــ وكا الك م آنذاك أ دولة قطر وإمارة دبي هما
اجلهتا اللتا أ ذتا بالتسجيل ــ نصت يف قانونها املتعلق با جيارات يف املادة
 3الفقرة األ رية على التالي «وال تسمع أي طلبات يقدمها املوجر أمام اللجنة 5
أو القضاء تكو ناشئة عن عقد ا جيار إال إذا كا العقد مسج ً
باملكتب ،ويستثنى من ذلك طلب إثبات الع قة ا جيارية بالنسبة لعقود
ا جيار السابقة على 2111/02/05م ،وهو تاريخ نفاذ العقد» ،معنى ذلك أ
قانو دول قطر لن يطبق بأثر رجعي .معالي الوزير ذكر أ املشروع أجاز
الطعن على أحكام احملاكم ،وأنا أشكر األخ مقرر اللجنة على أنه قال01 :
أحكام ،بغض النظر عما ذكره معالي الوزير وقال :هو أمر ،أل احلكم
يكو قاطعًا يف منازعة الدعوى ،فهل هذا احلكم سيكو نهائيًا أم جيوز
الطعن عليه بالتمييز؟ ألنه مل يرد يف املشروع أي ذكر لنهائية احلكم .ثالثًا:
ما تفضل به األخ الد عجاجي ،فيما يتعلق بوصفه لعبارة «وجيوز إثبات
الع قة ا جيارية بكافة طرق ا ثبات» أي أنها دعوى تقريرية ،فمن أين أتى 05
بذلك؟ هل معنى ذلك أ يكتفي املوجر واملستأجر اللذا مل يكتبا عقد
ا جيار بأ يلجآ إىل احملكمة فقط ثبات الع قة ا جيارية ،وتكو دعوى
تقريرية أو حكم تقريري بدو إعادة؟! املشروع مل يتكلم عن هذا الشيء؟
وليس من حقنا أ نضيفه إىل املشروع ،ولو رجع القاضي إىل مضابط
اجللسات ف بد أ تكو هناك نصوص حتكمها كي ند ل يف التفسري21 .
لنكن واقعيني عندما نبدي م حظات ــ ال أقصد بذلك الوزير بعينه أو وزارة
بعينها ــ تكو يف مصلحة القانو  ،ويعلمها الوزير قبل غريه ،قانو حمكمة
التمييز أجاز للنيابة العامة أ تطعن يف احلكم ملصلحة القانو  ،ومملكة
البحرين وصلت إىل مبدأ من سيادة القانو أنها متنح النيابة العامة حق الطعن
يف األحكام ملصلحة القانو  .ما نثريه اليوم من ك م ليس موجهًا إىل شخص 25
وال موجهًا إىل وزارة وال موجهًا أيضًا إىل كيفية إدارة هذا املشروع ،وإمنا
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للمصلحة العامة وملصلحة القانو وسيادة القانو عليّ أنا وعلى غريي .حنن
عندما نثري هذا املوضوع بصفتنا قانونيات ــ وهذا ليس ذنبنا أننا قانونيات
ووضعنا يف هذا اجمللس ــ فألننا نرى ما نراه يف التطبيق العملي ،لن يرتتب
على املناقشة ــ أي وجهة نظر كانت حبسب ما جيري العمل عليه حاليًا ــ أي
تغيري يف قرار اللجنة ،فعلى األقل امسحوا لنا بالك م وأ نبدي ما نراه أمانة 5
منا وذلك للمصلحة العامة ،أما أ حنرم من الك م أو نهاجم من

ل

م حظاتنا فهذا ال نقبله ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي األخ الشيخ الد بن علي آل ليفة وزير العدل 01
والشوو ا س مية واألوقاف.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،أعتقد أنه إذا كا هناك نقاش حاد حول هذا
القانو فسببه شيء واحد وهو أننا مجيعًا حريصو على أ يصدر القانو

05

بشكل صحيح ،هذا أوالً .ثانيًا :قد تكو هناك حدة يف النقاش ،ولكن
لكل منا احرتامه وتقديره ،فأرجو أال يفهم من احلدة يف النقاش أ هناك
نوعًا من التعدي على أي شخص .ثالثًا :أمتنى على القانونيات يف هذا اجمللس
أ يوافقنين الرأي ،مبا أنكن قانونيات ف بد أنكن تعرفن متامًا أ عدم
مساع الدعوى خيتلف عن عدم قبوهلا ،وإذا كانت ا جراءات صحيحة 21
فستسري املسألة بشكل سليم .الفقرة (أ) من املادة  1تتكلم عن عدم القبول،
مبا أننا حنن أيضًا قانونيو واملسألة ليست أ كل شخص يريد أ يثبت
وجوده بل الفكرة هي أننا نريد أ منرر القانو بفلسفة معينة نراها من وجهة
نظرنا أنها صحيحة وأصلح هلذا البلد .أما طريقة الد ول يف مناقشة مواد
أعيدت إىل اللجنة سابقًا فهذه طريقة غري صحيحة ،وهناك مواد أ رى 25
موجودة إىل اآل مل نناقشها ،وا صرار على أ نقف عند نقطة واحدة
ونكرر النقاش هذا األمر غري صحيح ،وال ميكن ألي أحد أ يقفل باب
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نقاش مفتوح إال إذا قرر اجمللس قفل باب النقاش .سيدي الرئيس ،الفقر (أ)
من هذه املادة اليت تنص على عدم قبول الدعوى ختتلف متامًا عما يتم تداوله
اآل  ،وإذا صححت ا جراءات فستقبل الدعوى ،وال يوجد أي عائق للد ول
على اللجنة ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،قوانني ا جيارات أتت إلينا بقرارات منذ سنة 01
0244م وسنة 0246م ،وعدّهلا املرسوم بقانو سنة 0271م .أنا لست قانونيًا
ولكن سأقوم بالرد على ا شكالية اليت طرحت بالنسبة إىل إثبات الع قة
ا جيارية بكل طرق التعاقد ،قانو سنة 0271م جلأ إىل فقرة تنص على أ
احملاكم ال تنظر إىل أي قضية إذا مل يكن هناك عقد مكتوب ،وأعتقد أ
هذه الفقرة فيها إجحاف .فهل من املعقول أ هناك حم ت يف وسط سوق 05
املنامة ويف الشوارع الرئيسية املهمة التجارية يصل إجيارها إىل  31و 35و41
دينارًا ،بينما هناك حم ت تقابل هذه احمل ت يصل إجيارها إىل  411أو 511
دينار؟ ال يستطيع املالك أ يرفع ا جيار ألنه ليس لديه عقد إجيار مكتوب
اآل بل هو مكتوب منذ اخلمسينيات أو األربعينيات ،واحملاكم ال تنظر يف
دعواه ألنه ليس لديه عقد جديد مكتوب .وملا تأتي الفقرة اليت تكلم عنها 21
األخ

الد عجاجي واأل ت لولوة العوضي اليت تنص على إثبات الع قة

ا جيارية بكل الطرق ،على األقل ــ وأنا لست قانونيًا ــ هي مد ل قانوني
للذين يعانو هذه املشاكل

ل  41أو  51أو  61سنة نصافهم ،هذا الذي

نراه يف القانو باعتبارنا أشخاصًا عاديني ،وشكرًا.

25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت رباب عبدالنيب العريض.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص البند (أ) املتعلق بعدم قبول
الدعوى ،أتفق مع معالي الوزير يف قوله إ ذلك لن مينع من اللجوء إىل
القضاء ،ولكن أعتقد أنه حتى نضع قيدًا البد أ تكو هناك حكمة من
وضعه ،وقد اطلعت على حكم للمحكمة الدستورية املصرية خبصوص 5
جلا التوفيق ،وهي فع ً رفضت الدعوى يف هذا اخلصوص باعتبار أنه طعن
حتى مينعه من اللجوء إىل القضاء ،فقررت احملكمة الدستورية أ هذا ال
مينع وأنه قيد يف صاحل املتقاضني حلل أمورهم بشكل ودي قبل اللجوء إىل
القضاء ،وإىل اآل ال أعرف ما احلكمة من التسجيل ،سوى أ ذلك لتنظيم
أمور العقارات فقط كما قال األعضاء ،ولكن باعتباره قيدًا من املفرتض أ

01

تكو فيه حكمة لصاحل الطرفني حتى أضعه ،وبالتالي حنن نرى مسألة
عدم الدستورية يف هذا املوضوع .بالنسبة إىل توثيق عقد ا جيار الوارد يف
البند (ب) ،النص بالنسبة إليَّ غري مفهوم ،وسأسأل معالي الوزير عن هذا
املوضوع :بالنسبة إىل عملية توثيق عقد ا جيار ،هل هي يف املسألة املتعلقة
باسرتداد العني يف حالة انتهاء عقد ا جيار فقط أم يف مجيع األمور؟ ألنين 05
أعتقد أ صياغة النص توحي بأنه سيلجأ إىل حمكمة التنفيذ يف كل
األحوال ،حتى يف املطالبات باألجرة ،فأعتقد أنه البد أ يُصحح هذا النص.
وإذا جلأ إىل حمكمة التنفيذ وكانت هناك منازعات أمام اللجنة ،فهل
يوقف تنفيذ العقد إىل أ تصدر اللجنة قرارها وتصدر احملكمة حكمها؟
امسح لي ــ سيدي الرئيس ــ سأد ل يف موضوع آ ر متعلق بفقرة متت املوافقة 21
عليها ولكن أحببت أ أسأل معالي الوزير بشأنها ،هذه الفقرة تقول:
«تستمر احملاكم يف نظر الدعاوى املرفوعة قبل تاريخ العمل بهذا القانو إىل
أ يصدر فيها حكم بات» ،ــ ألنه حدثت إشكاليات يف قانو العمل ــ فهل
عندما تنظر احملكمة يف الدعاوى املرفوعة قبل العمل بهذا القانو ستطبق
القانو اجلديد أم ستطبق القانو القديم يف هذه املسألة؟ أمتنى أ جييبنا 25
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معالي الوزير عن هذا السوال .ولدي تعديل على البند (ب) من املادة ، 1
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،هل هناك م حظات أ رى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
لدينا اقرتاح حبذف البند (أ) من املادة  ،1وقد أشبعتم املوضوع نقاشًا 01
واألمور واضحة...

العضو رباب عبدالنيب العريض:
سيدي الرئيس ،لقد وجهت أسئلة مهمة إىل معالي الوزير وأرجو أ
05

جييبنا عنها ألنها مهمة لنا يف التطبيق.

الرئيـــــــــــــــس:
إ شاء اهلل سريد عليكِ ،ولكننا اآل نتكلم عن املادة  ،1وهناك
اقرتاح مكتوب من قبل األ وات دالل الزايد ولولوة العوضي ومجيلة سلما
حبذف البند (أ) الذي يقول« :ال تقبل اللجنة الدعاوى ،»...ولكن اللجنة 21
والوزارة متمسكا بهذا البند ،وكما قالوا إ عملية التسجيل متاحة يف أي
وقت من األوقات لألطراف املعنية بعقود ا جيار ،وال يعتقدو أ يف ذلك
مشكلة أبدًا ،وبالتالي هم يصرو على بقائه ،والقرار قراركم .فهل يوافق
اجمللس على حذف البند (أ) من املادة 1؟

25

(أغلبية غري موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
ووصلين اآل اقرتاح من األ ت رباب العريض فلتتفضل بقراءته.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،االقرتاح هو التالي« :جيوز توثيق عقد ا جيار
ويف هذه احلالة يكو العقد املوثق من السندات الرمسية القابلة للتنفيذ
اجلربي وفقًا لقانو املرافعات املدنية والتجارية فيما يتعلق حبق املوجر
اسرتداد العني املوجرة عند انتهاء مدة العقد حتت إشراف قاضي حمكمة 5
التنفيذ .ويرتتب على املنازعة أمام اللجنة والطعن أمام احملكمة وقف التنفيذ
حتى يتم الفصل يف الطعن» .هذا على ضوء ا شكالية اليت من املمكن أ
تقع ،فهل من املمكن أ يلجأ إىل قاضي التنفيذ يف كل األحوال حتى يف
حالة التخلف عن دفع األجرة إذا كا العقد موثقًا؟ النص ليس واضحًا وأرى
أنه من املمكن أ يلجأ إىل قاضي التنفيذ يف كل األحوال ،فهل من حقه 01
ذلك يف حالة اسرتداد العني عند انتهاء العقد أم يف حالة انتهاء العقد فقط؟
أل هذا األمر غري واضح .وهل سيتم وقف التنفيذ إذا كانت هناك منازعة
أمام اللجنة؟ هذه أسئليت وعلى ضوئها قمت بالتعديل ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس على نظر هذا االقرتاح؟

(أغلبية غري موافقة)
21

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
25

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .معالي وزير العدل ،هل من املمكن
أ ترد على استفسارات األ ت رباب العريض؟ تفضل.
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وزير العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،األ ت رباب العريض أستاذة وتعلم جيدًا أ
هذا هو تفسري النص املوجود أمامها ،طبعًا سيوقف التنفيذ إذا رفع األمر أمام
اللجنة ،هذا طبيعي وهذا هو املوجود ،وقد ثُبت ذلك يف احملضر ،هذا
مفهومنا للنص ،كما تفضلت به األ ت رباب العريض ،حيث إ للموجر يف 5
حالة العقد املوثق أ يستعمل هذا العقد أمام قاضي التنفيذ للتنفيذ فيما يتعلق
بإ

ء املستأجر ،وإذا كا هذا األمر موجودًا يف اللجنة فإ قاضي التنفيذ

ينتظر اللجنة .هذه قواعد عامة ،ولدينا نص بالطريقة نفسها ،وحنن سنطبق
املرافعات ،وستصدر يف ذلك قرارات ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادتا ( 2 :6 ،5بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه 05
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟
21

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟
25

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
5

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادتا ( 01 :1 ،7بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
01

هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
05

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 21
مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( 00 :2بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
25

بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟
31

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
01

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( 02 :01بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
05

هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
21

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 25
مقرر اللجنة.
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( 03بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
05

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( 04بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة 21
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

25

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
5

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( 05بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
01

هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
05

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 21
مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( 06بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
25

بالتعديل الوارد يف التقرير.

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي (مقاطعة):
سيدي الرئيس ،األخ مقرر اللجنة يد ل يف أمور...
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الرئيـــــــــــــــس:
الدكتورة بهية ،من املفرتض أنكِ قرأتِ القانو ومستعدة ،وعندما
تأتي املادة اليت لديكِ عليها تعديل تطرحي تعديلك.
5

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
عفوًا سيدي الرئيس ،أنا قرأت القانو ومستعدة ولدي م حظات،
ولكن عندما يقول األخ مقرر اللجنة :حذف كلمة «املوجرة» وحذف كلمة
«العجز» وهذه املادة أساسًا خمتلفة عن تلك ،فمن أين حذف هاتني
الكلمتني؟! نريد أ نفهم ،وال يصح أ نركض بهذه الطريقة ،وليس معنى

ذلك أنين مل أقرأ القانو  ،فقد قرأته وسهرت عليه ليلة البارحة وكنت للتو 01
عائدة من السفر.

الرئيـــــــــــــــس:
الدكتورة بهية ،هل لديك م حظات على املادة 06؟
05

العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
ال سيدي الرئيس.

الرئيـــــــــــــــس:
21

هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
25

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
5

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة (  07بعد إعادة الرتقيم ) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
01

هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟
05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.

21

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( 01بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.
25

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟ تفضلي األ ت مجيلة علي
سلما .
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العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار من احلكومة بالنسبة إىل
العبارة اليت تقول« :إذا هلكت العني املوجرة كليًا قبل تسليمها  ،»...أل
املادة  501من القانو املدني عاجلت ه ك العني املوجرة أثناء التسليم،
وسوالي هو :هل يف هذه احلالة سنرجع إىل القانو املدني؟ وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي األخ الشيخ الد بن علي آل ليفة وزير العدل
والشوو ا س مية واألوقاف.

01

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،هذا املشروع صادر عن النواب ف أريد أ
أظهر مبظهر القيّم عليه ،وهذه املسألة مطروحة يف النقاش ،وإذا كا هناك
حتفظ على هذا املادة فيمكن ذلك ،أما مسألة توجيه السوال إىل الوزير،
والوزير يقول كذا وكذا ،فهذا يعطي انطباعًا غري صحيح .األ ت مجيلة 05
سلما عملت يف قضايا ا جيارات أكثر مين ،وأنا مل أعمل فيها بل عملت
يف مسائل مثل :القتل ،السرقة ،النصب ،فهي أفقه مين يف هذه األمور ،وهي
تدرك أ الشريعة العامة دائمًا تكو يف القانو املدني ،ومنصوص عليها يف
هذا القانو أنه «فيما مل ينص عليه» يكو املرجع دائمًا هو القانو املدني،
21

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك م حظات أ رى؟
25

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
01

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( 02بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟ تفضلي األ ت رباب عبدالنيب 05
العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أرى أنه ال لزوم هلذه املادة ،وال أعلم ملاذا
وضعت بهذه الصياغة؟ أل هذه املادة فيها جوازية ،أي جيوز للموجر أ

21

يتقاضى مقدمًا نقديًا ال يزيد على  3أشهر للعني املوجرة لغرض السكنى،
وجيوز االتفاق على غري ذلك ،فلنرتك ذلك رادة املتعاقدين .بالنسبة إىل رأي
مجعية البحرين العقارية ،قالوا إ أكثر املستأجرين يف البحرين هم من
األجانب  ،وبالتالي من حقي أ أذكر يف عقد ا جيار «ما يزيد على سنة»،
ألنين ال أضمن أنه سيكو موجودًا أم ال ،فمن حقي أ أستلم قيمة إجيار ما 25
يزيد على سنة للعني املوجرة لغرض السكنى ،وعليه أرى أنه ال لزوم هلذا
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النص .بالنسبة إىل التأمني ،أرى أ نرتك هذا األمر رادة املتعاقدين ،احلشو
يف القوانني يعترب مسألة سلبية وليست إجيابية ،لنرتك وجود التأمني رادة
املتعاقدين ،و اصة أنها مسألة جوازية ،فلماذا أنص عليها يف القانو ؟ أقرتح
حذف هذه املادة لكونها تزيدًا يف نظري ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أردت فقط أ أقول لأل ت رباب ،بالنسبة إىل هذا املوضوع،
كا أبنائي يدرسو يف أمريكا ،وعندما طلبت من املوجر أ يأ ذ األجرة
ملدة سنة كاملة رفض وقال :قانونًا ال ميكنين أ آ ذ األجرة إال بداية كل
شهر ،وإال فإنه سيحاكم ،وهذا الك م حدث يف أمريكا ،لذا فإ وضع 01
هذا احلد هو محاية للمستأجر أكثر ــ إذا كنتم تريدو مراعاة املستأجر ــ
حبيث ال تفرض عليه مدد طويلة ومرهقة ،وهذا مطبق يف كثري من الدول.
تفضل معالي األخ الشيخ

الد بن علي آل

ليفة وزير العدل والشوو

ا س مية واألوقاف.
05

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،فقط أردت أ أوضح التالي :كل أعضاء
اجمللس هلم احرتام كبري عندي ،وإذا كا هناك احتدام يف النقاش فهو ال
خيل باملبدأ العام وهو االحرتام املتبادل ،و اصة أننا لسنا زم ء هنا فقط بل
زم ء يف احملاكم والعمل القانوني ،ولكم مين كل التقدير واالحرتام ،وأنا 21
قلت سابقًا إنين ال أفهم يف القانو املدني ــ وأنا صريح وصادق يف ذلك ــ كما
تفهمه األ ت مجيلة سلما واأل ت رباب العريض واأل ت دالل الزايد
واأل ت لولوة العوضي ،أننت عملنت يف القانو املدني وأنا مل أعمل فيه بل
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عملت يف القانو اجلنائي ،فأرجو أال يفهم ك مي بشكل آ ر ،لكن أ
يكو هناك نقاش حاد يف مناقشة هذا املشروع فهذا أمر طبيعي ،و اصة
أنين مهتم بأ يرى هذا القانو النور ،وإ شاء اهلل سريى النور على يدي،
وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل ما تفضلت به األ ت رباب 01
العريض خبصوص مسألة التأمني واالقرتاح حبذف املادة .حنن مع مرئيات
مجعية البحرين العقارية بشأ أ يكو التأمني ملدة  3أشهر ،وكما تفضلت
معالي الرئيس بضرورة أال يرتك العقد على عواهنه ،أل يف ذلك محاية
للمستأجر وظروفه ،فبعض العقاريني كانوا يشتكو من املستأجرين غري
البحرينيني ،ويقولو إنه يف حال استأجر وحدة سكنية أو حم ً جتاريًا فإنه 05
يغادر من دو إنذار ،حيث يغلق الباب ويغادر بدو أ يدفع إجيارات قد تصل
إىل شهرين أو  3أشهر ،ويفاجأ املوجر أنه قد أنهى عقد عمله وسافر،
فالتامني ملدة  3أشهر على األقل فيه ضما حلق مالك العقار ،كما ال يوجد
فيه أي تعسف حبق املستأجر ،لذا أرى أ هذه املادة مهمة يف القانو ،
21

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت لولوة صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،سأقول كلمة يف حق الوزير ،فقد عرفته منذ
كا باحثًا وأعرفه حاليًا وهو وزير ،أعرف أ وزير العدل جتري يف عروقه
ص بة جبال مكة وترقرق مياه النيلني ،هذا هو الوزير .أرى أ هذه املادة
وضعت نصًا آمرًا ،وعندما يتم العقد ويتفق فيه األطراف حول العني املوجرة 5
لغرض السكنى بأ يأ ذ مقدمًا أكثر من  3شهور ،فما حكم هذا العقد؟
وما األثر املرتتب على خمالفة هذا النص اآلمر؟ معاليك ضربت لنا مث ً
بأمريكا ،يف أمريكا وبريطانيا الوضع خمتلف ،فهناك جزاء ملن خيالف
هذا األمر بينما هذا املشروع مل يتضمن جزاء ،ألنين إذا وضعت نصًا آمرًا
ومل أضع عليه جزاء ،فما جزاء خمالفة النص اآلمر؟ هل أقول للمستأجر 01
واملوجر عقدكما باطل ألنكما الفتما القانو ! نريد أ نفهم ،وال ينبغي أ
يقول لي إنين قانونية وعملت يف جمال احملاكم ،حنن نناقش نصًا ،ونريد أ
نعرف ما هو األثر املرتتب على خمالفة الطرفني لنص آمر يف العقد من دو أ
يرد على ذلك جزاء مدني أو جنائي؟ وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك م حظات أ رى؟

(ال توجد مالحظات)

21

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
5

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( 21بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
01

هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
05

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

21

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( 20بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.

25

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟ تفضلي األ ت رباب عبدالنيب
العريض.
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي م حظة على الفقرة (ب) ،هذه الفقرة
مأ وذة أساسًا من املشروع الثاني الذي أصله مقرتح جملس الشورى ،أي أننا
حنن من وضع هذا النص ،ولكن ا

وة يف جملس النواب قاموا بإعادة

صياغته ،وأعتقد أنه سوف تكو هناك إشكالية يف تطبيق هذه املادة ،ألنه 5
يف حالة إذا امتنع املوجر عن است م...

الرئيـــــــــــــــس:
يا أ ت رباب عن أي مادة تتكلمني؟
01

العضو رباب عبدالنيب العريض:
املادة  22سيدي الرئيس.

الرئيـــــــــــــــس:
05

حنن اآل يف املادة  .20هل هناك م حظات أ رى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
21

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 25
مقرر اللجنة.
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
الفصل اخلامس :التزامات املستأجر :املادة ( 22 :00بعد إعادة
الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟ تفضلي األ ت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،فيما يتعلق بنص املادة سبق أ أوضحنا للجنة
ــ وكذلك بيّنت األمر لألخ عبدالرمحن جواهري يوم الث ثاء ــ التساؤل 01
التالي :هل اللجنة سوف تصدر قرارًا أم حكمًا؟ أل هناك مواد سوف تأتي
مذكور فيها أ اللجنة تُصدر حكمًا ،وطاملا أننا وصلنا اآل إىل املسألة اليت
حتدد طبيعة ما يصدر عن هذه اللجنة البد أ حندد هل هو قرار أم حكم؟
وعلى ضوء اجلواب سوف نقوم بتعديل املواد ال حقة ،وأستطيع أ أحدد
لكم هذه املواد ــ حتى ال يعرتض أحد بأنها غري موجودة ــ اليت أبدينا 05
م حظاتنا حوهلا للجنة وإحداها هي املادة ( 31 :26بعد إعادة الرتقيم) ،وقد
ذكر يف هذه املادة معالي الرئيس أنه «0ــ إذا امتنع املستأجر عن سداد األجرة
يف امليعاد احملدد يف العقد أو بقرار من اللجنة ...وجيوز للجنة أال حتكم
با

ء »...وهنا إثبات أل ما سيصدر عن اللجنة هو حكم ،وكذلك ُذكِرَ

يف آ ر املادة أنه « ...طوال مدة العقد وجب احلكم با

ء»؛ واملادة اليت 21

نناقشها اآل تتكلم عن قرارات ،لذلك وجب التحديد هنا حتى يكو ما
سنستخدمه فيما يصدر عن اللجنة واضح .أيضًا لدي استفسار أرغب أ
جييبين وزير العدل عنه؛ إذا صدر قرار عن اللجنة ومت الطعن عليه أمام
احملكمة الكُربى ،والقانو نص على أنه تصدر أحكام نهائية عن
احملكمة الكُربى ،فهل جيوز الطعن على األحكام الصادرة عن احملاكم 25
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الكُربى أمام حمكمة التمييز أم ال؟ نريد أ نعرف حتى يكو النص
واضحًا ويدرج ذلك يف القانو  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي األخ الشيخ الد بن علي آل ليفة وزير العدل 5
والشوو ا س مية واألوقاف.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،مل أندم على اخلروج يف إحدى اجللسات إال
روجي األ ري حيث بلغين أ األ ت لولوة العوضي امتدحتين كثريًا ،وأنا 01
شاكر هلا .بالنسبة إىل كو ما تصدره اللجنة حكمًا أو قرارًا ،أقول إننا
توافقنا مع جلنة املرافق العامة والبيئة على تغيري تشكيلة اللجنة حتى تكو
متوافقة مع جلنة التطوير العقاري ،وستكو يف اللجنة أغلبية من القضاة،
وأيًا كا وجه القول فيها فإ قانو املرافعات املدنية مل يفرّق ،وأحيانًا كا
يستعمل كلمة «قرار» وأحيانًا يستعمل كلمة «حكم» ،ووجهة نظري هي أال 05
نقف عند هذا األمر كثريًا ،و اصة أ املسألة مت حلها من وجهة النظر
القائلة إنه جيب أ تكو هناك أغلبية قضائية ،ومت بناء على ذلك وضعها
بهذا الشكل ،وأعتقد أننا من املمكن أ نسري على ذلك .الشيء األ ري،
احلكم الصادر عن احملكمة الكُربى نهائي ،واألحكام النهائية جيوز
الطعن فيها أمام حمكمة التمييز ،وهذه قاعدة عامة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت رباب عبدالنيب العريض.
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21

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،األسئلة اليت سألتها األ ت دالل الزايد ال
أعتقد أنها اصة بهذه املادة ،فاملادة  22تتضمن بندين ،البند (أ) يتحدث عن
التزام املستأجر بالوفاء ،والبند (ب) يتعلق حبالة امتنع املوجر عن است م
األجرة .وأحب أ أتأكد من أ هذه اللجنة سوف تصدر قرارات وليس 5
أحكامًا ،وذلك على أسا

أ أحكامها ال تصدر باسم ج لة امللك،

واألحكام تصدر عادة باسم ج لة امللك ،هذا اعتقادي ،ويا حبذا لو تفيدنا
احلكومة يف هذا املوضوع .لدي استفسار يف الفقرة (ب) ،فنحن يف الوضع
احلالي يف حالة امتناع املوجر عن است م األجرة يتم تسليمها مبوجب طاب
بعلم الوصول ،ويف حالة مت إع مه مبوجب هذا اخلطاب تودع األجرة ــ يف 01
حالة رفضه است مها ــ يف زانة احملكمة ،وكلما تستجد أجرة جديدة نعود
إىل ا جراء نفسه بإرسال طاب بعلم الوصول ،وهذا كا بالنسبة إلينا
متعبًا جدًا وفيه الكثري من املصروفات ،وأعتقد أ النص احلالي سوف حيل
هذه ا شكالية ولكن صياغة النص يف اعتقادي غري واضحة وغري
صحيحة ،ولدي اقرتاح بإعادة صياغة املادة حبسب ما كانت عليه يف املشروع 05
املقدّم من جملس الشورى ،فهل تسمح لي بقراءته يا معالي الرئيس؟

الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي.
21

العضو رباب عبدالنيب العريض:
«إذا امتنع املوجر عن است م األجرة فللمستأجر أ يُودع األجرة
املستحقة لدى أمانة اللجنة بعد عرضها على املوجر خبطاب مسجل بعلم
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الوصول ،وإذا أثبت املستأجر يف طاب العرض أنه سيودع ما يستجد من
األجرة يف موعد استحقاقها يف أمانة اللجنة فيجوز له إيداعها من دو عرض
ما مل يقم املوجر بإ طار املستأجر كتابة بقبول است م األجرة فيلتزم
املستأجر بسدادها إليه مباشرة» ،أعتقد أ هذا النص من الناحية العملية
أوضح من النص املوجود اآل واملصاغ من قبل النواب ،والذي هو مقرتحنا يف 5
األسا  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عبدالرمحن عبداحلسني جواهري.

01

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،أشكر بدوري معالي وزير العدل والشوو
ا س مية واألوقاف على توضيحه لتساؤل األ ت دالل الزايد ،وأحب كذلك
أ أشكر األ ت دالل الزايد على تعاونها مع اللجنة ،واحلق يذكر أنها
كانت على تواصل معنا وشرحت وجهة نظرها يف كثري من املواد ،ولكن 05
بعد االستماع لرأيها رأت اللجنة ــ مثلما ذكر معالي الوزير ــ جعل اللجنة
مكونة من قاضيني وموظف من ذوي اخلربة ،وبالتالي قراءة املواد األ رى
وكو بعضها يرد فيه لفظ «قرار» والبعض اآل ر فيه لفظ «حكم» ،جاء
لتحسني الصياغة ،ولكن تفادينا أ يكو هناك أي إشكالية يف هذا
الوضع ،وذلك على أسا

أ اللجنة مكونة من القضاة وبرئاسة قاضٍ21 ،

وبالتالي استخدام كلمة «قرار» أو كلمة «حكم» يتناسب مع مشروع
القانو  .نشكر األ ت دالل الزايد على تعاونها معنا ،وهذا التغيري أتى
لتفادي تغيريات أ رى يف مواد أ رى ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت لولوة صاحل العوضي.
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العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أشكر وزير العدل على أنه أوضح اليوم
بشكل قاطع ال لبس فيه أ أحكام احملكمة الكربى باعتبارها نهائية
قابلة للطعن عليها يف حمكمة التمييز ،أل هذا الك م عكس ما أثري يف
اللجنة عند دراسة هذا املشروع ،فحتى مستشار وزارة العدل احلاضر يف 5
اللجنة كا يذهب إىل أنه ال جيوز الطعن على هذه األحكام ،أل املشرّع
قصد بهذا األمر قصر درجة التقاضي على درجة واحدة ،وأنا أشكر معالي
الوزير ،أل ك مه سيد ل ضمن األعمال التحضريية ملشروع القانو ،
وسوف يفيد القاضي وكذلك املتقاضني ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،األ ت رباب العريض لديه اقرتاح مكتوب مل يصلين إىل
اآل  ،ولكن أطلب منكم املوافقة على جواز نظره ،فهل يوافق اجمللس على
جواز نظر اقرتاح األ ت رباب العريض؟

05

(أغلبية غري موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ

25

مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( 23 :01بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟ تفضلي األ ت لولوة صاحل
العوضي.
5

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذه املادة ألزمت املستأجر بدفع األجرة
كاملة حتى لو كا هناك نزاع بينه وبني املوجر ،لكن املواد اليت سبق أ
وافق اجمللس عليها تسمح للمستأجر بأ خيصم من األجرة يف حالة عدم
التزام املوجر بإجراء الصيانة الضرورية للعني املوجرة ،وتأتي هذه املادة وتلزم

املستأجر بدفع األجرة كاملة حتى لو كا هناك نزاع بينه وبني املوجر01 ،
وألزمنا املستأجر بأ يدفع األجرة مرتني ،و اصة أ هناك حكمًا...

الرئيـــــــــــــــس:
يا أ ت لولوة ،ك مك يف حمله ولكن أعتقد أ هناك استدراكًا
حول هذه املادة ،فتوصية اللجنة بعد االستدراك كالتالي« :املوافقة على قرار 05
جملس النواب باملوافقة على املادة كما وردت يف مشروع القانو الثالث،
واملوافقة على قرار جملس النواب بإعادة صياغتها وإضافة عبارة «مع مراعاة
ما نصت عليه املادة  01من هذا القانو » ،فكما ذكرتِ أنه يف حالة صم
املستأجر من األجرة جراء الصيانة الضرورية للعني املوجرة ال تسري عليه
21

هذه املادة.

العضو لولوة صاحل العوضي:
حسنًا فعلت اللجنة أل هذا النص كا

طريًا حبيث اعترب املستأجر

أنه متخلف عن دفع ا جيار ،وشكرًا.

25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هذا هو استدراك اللجنة على هذه املادة ،فأرجو من األخ
مقرر اللجنة أ يقرأ هذا االستدراك .فليتفضل.
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،استدراك على تقرير جلنة املرافق العامة
والبيئة خبصوص مشروع قانو بشأ إجيار العقارات املبنية( ،املعد يف ضوء
االقرتاح بقانو املقدم من جملس النواب) ،ومشروع قانو بشأ إجيار
األماكن وتنظيم الع قة بني املالك واملستأجر (املعد يف ضوء االقرتاح بقانو

5

املقدم من جملس الشورى) ،ومشروع قانو بإصدار قانو إجيار العقارات،
املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )43لسنة 2102م هو كالتالي« :أوالً:
خبصوص املادة  20 :00بعد إعادة الرتقيم :توصية اللجنة :املوافقة على قرار
جملس النواب باملوافقة على املادة كما وردت يف املشروع بقانو الثالث،
واملوافقة على قرار جملس النواب بإعادة صياغتها ،وإضافة عبارة «مع مراعاة 01
ما نصت عليه املادة  01من هذا القانو » يف بداية البند (أ) .ويكو نص املادة
بعد التعديل كالتالي« :أ .مع مراعاة ما نصت عليه املادة  01من هذا القانو
يلتزم املستأجر بدفع األجرة يف مواعيدها ولو قام نزاع بينه وبني املوجر حول
األجرة أو اخلصم منها أو إنقاصها ،وذلك إىل أ يفصل يف هذا النزاع بقرار
من اللجنة أو باتفاق كتابي بني الطرفني ،وإال اعترب متخلفًا عن أداء األجرة05 .
ب .يعترب الوفاء باألجرة املستحقة عن فرتة معينة قرينة على الوفاء بها عن املدد
السابقة عليها ما مل يثبت العكس» ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أعتقد أ األمر واضح اآل  ،هل هناك م حظات أ رى؟

21

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة مع األ ذ باالستدراك 25
الذي ذكره األخ مقرر اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ يقر ذلك .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( 24 :02بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه 5
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟ تفضلي األ ت لولوة صاحل
01

العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار حول هذه املادة ،ذكرت املادة
يف نهايتها عبارة «مع مراعاة العرف السائد يف منطقتها» ،إذا قمت بإجيار
سكن لغرض السكنى وبعد ذلك مت تعديل التخصيص العمراني وأصبحت 05
املنطقة جتارية ،فهل معنى عبارة «مع مراعاة العرف  »...هو تنظيم عملية
استعمال العني املوجرة لو كانت املنطقة جتارية وأصبحت سكنية؟ فقط أود
أ يوضحوا لي هذا األمر ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي األخ الشيخ الد بن علي آل ليفة وزير العدل
والشوو ا س مية واألوقاف.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،هذه العبارة أضيفت

ل النقاش مع النواب25 ،

وكانت الفكرة هي أ هناك رأيًا وهو أ نصل إىل مسألة االتفاق ونقف عند
هذه النقطة ،ولكن ارتأينا أ تكو هناك مراعاة للعرف السائد يف املنطقة
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إذا كا هناك عرف حملي يف هذه املنطقة .هذه املسألة تقضي بأ ينظر
القاضي يف مسألة العرف :هل هناك عرف أم ال؟ وهل هناك حاالت مشابهة؟
وهل هو نوع من ا لزام؟ مل نرَ أ هناك مشكلة بل رأينا أنه من املمكن أ
تكو مناطًا حلل بعض النزاعات إذا كا هناك عرف سائد بالفعل يف هذه
املنطقة ،وإذا حتولت املنطقة من سكنية إىل جتارية ،فهل هذا يعترب عرفًا 5
جديدًا؟ اجلواب :ال .وبناء على ذلك أعتقد أ وجود هذه العبارة ينفع وال
يضر ،واألمر مرتوك جمللسكم املوقر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
01

شكرًا ،هل هناك م حظات أ رى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
05

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 21
مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( 25 :03بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه
25

املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟
31

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
01

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادتا ( 26 :05 ،04بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على
هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟ تفضلي األ ت دالل جاسم الزايد05 .

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ليست لدي مشكلة حول هذه املادة اليت تنص
على أنه «يلتزم املستأجر بإجراء الصيانة التأجريية للعني املوجرة ،كما يلتزم
بسداد قيمة الكهرباء واملاء »...هذه العبارة ال

ف عليها ،لكن فيما يتعلق 21

بعبارة « ...واهلاتف واخلدمات املشرتكة ،»...أعتقد أ احلكومة أبدت
م حظاتها بهذا الشأ  ،وكا هناك طرح بالنسبة إىل مسألة إقحام هذه
العبارة يف الباب املتعلق بالتزامات املستأجر ،ألنه مهما كانت هناك التزامات
على املستأجر لكنه مشرتك مع اجلهات اليت قامت بتزويده ،وقد يكو
مستحقًا هلذا املبلغ ،لكن تكو هناك منازعة بشأ االستحقاق فيما يتعلق 25
باهلاتف وغري ذلك ،لذلك أقرتح حذف عبارة «واهلاتف واخلدمات املشرتكة»
و اصة أ هناك بعض اجلهات أبدت رأيها حول هذا األمر ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الدكتور ناصر محيد املبارك.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
شكرًا سيدي الرئيس ،عبارة «اخلدمات املشرتكة» عبارة مبهمة ،ما 5
املقصود باخلدمات املشرتكة؟ هل هي

دمات مشرتكة بني املوجر

واملستأجر؟ املقصود باخلدمات املشرتكة اخلدمات اليت يقوم املستأجر
باالشرتاك فيها مثل :اهلاتف أو ا نرتنت أو أي دمة من اخلدمات ،وليست
مشرتكة بني املوجر واملستأجر ،فهذه العبارة مبهمة وقد أضيفت من اللجنة،
01

لذا أعتقد أ الرجوع إىل األصل هو األفضل ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي األخ الشيخ الد بن علي آل ليفة وزير العدل
والشوو ا س مية واألوقاف.

05

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،املادة بأكملها عبارة عن مادة تكميلية دارة
األفراد ،حبيث يستطيعو االتفاق على عكس ما جاء فيها ،وإ كا هناك
بعض اآلراء تقول :هل تضاف هذه العبارة أم ال؟ يف احلقيقة ،دعونا حنصر

الك م على اهلاتف ،إذا قام شخص بتأجري شقة أو بيت ،وكا هناك 21
هاتف موجود ومل يكن العقد متطرقًا إىل هذه املسألة فمن الطبيعي أ
يكو املستأجر مسووالً عن فواتري اهلاتف ما دام شغل هذا املكا  .فوضعت
عبارة « دمات مشرتكة» بشكل عام ألنه قد تكو هناك دمات كثرية،
مث ً إذا كا هناك انتفاع معني أو أجرة احلار

أو تكاليف زراعة منطقة

معينة وغري ذلك ،فكل هذه االلتزامات تكو على املستأجر بشكل عام ما 25
مل ينص على غري ذلك ،فاملادة ال تثري مشكلة كبرية ،واألمر مرتوك
جمللسكم املوقر ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ إبراهيم حممد بشمي.

العضو إبراهيم حممد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما فهمته من عبارة «اخلدمات املشرتكة» هو 5
أ هناك تطورًا عقاريًا يف البلد ،وهناك جممعات جتارية ،فتكو هناك
دمات مشرتكة بني أصحاب العني املوجرة يف هذا العقار ،أو يف اجملمعات
السكنية ،أو يف شقق التمليك ،فالقصد من العبارة أ هناك أكثر من
دمة يلتزم بها املستأجر ،وتكو هذه اخلدمات مشرتكة بينه وبني
01

األطراف األ رى ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت لولوة صاحل العوضي.
05

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،ك م األخ إبراهيم بشمي يف حمله لكن
بالنسبة إىل «التزام املستأجر بإجراء الصيانة التأجريية للعني املوجرة ،وكما
يلتزم بسداد قيمة استه ك املياه والكهرباء واهلاتف واخلدمات
املشرتكة ،»...ملا نأتي إىل تعريف األجرة جنده على النحو التالي «مقابل

االنتفاع بالعني املوجرة املتفق عليه يف عقد ا جيار أو الذي حتدده اللجنة عند 21
االقتضاء» ،هذا التعريف بيّن أ األجرة ما مت االتفاق عليه يف عقد ا جيار،
وحينما نأتي ونقول إ مصاريف الكهرباء واملاء على املستأجر فنحن أضفنا
تفسريًا خيالف التعريف املنصوص عليه يف هذه املادة ،إضافة إىل ذلك أ
معالي الوزير ميثل احلكومة اآل  ،لكن احلكومة يف اجتماعاتها مع اللجنة
كانت معرتضة على إضافة كلمة «اهلاتف» .ولو قمنا بتعديل هذه املادة مبا 25
يتفق مع الك م الذي تفضل به األخ إبراهيم بشمي ــ أل هذه املادة أتت على
إط قها ــ وهو أ القصد منها اجملمعات السكنية اآلتية مع التطوير العمراني
يف البحرين؛ فقد يفهم من ذلك أ هناك (ست يت) يف العمارة ،واألجرة تد ل
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فيها املنافع املشرتكة أو اخلدمات املشرتكة بني املستأجرين ،أما على
إط قها فسيحدث هناك لبس وشك يف مفهومها ،و اصة أ رأي احملكمة
بالضبط مثلما شرحته وهو أ األجرة املتعارف عليها قانونًا هي مقابل االنتفاع
بالعني املوجرة ،أما رسوم االنتفاع باخلدمات اخلاصة مثل استه ك
الكهرباء فإنها تكو باالتفاق بني املالك واملستأجر .هذه املادة لطت بني 5
تعريف األجرة الوارد يف مشروع القانو وبني مشول األجرة رسوم الكهرباء
واملاء وحتى اهلاتف ،فيجب أ نقصرها على اجملمعات اليت تقدم مثل هذه
اخلدمات ،أما إيرادها بشكل مطلق فإنه خيالف حتى التعريف الوارد يف
مشروع القانو وسيد لنا يف إشكاالت؛ أل رسوم الكهرباء واملاء واهلاتف
مل تعترب يف يوم من األيام أجرة ،فاألجرة مقابل االنتفاع ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي األخ الشيخ الد بن علي آل ليفة وزير العدل
والشوو ا س مية واألوقاف.

05

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،تعريف األجرة واضح ،وهذه املادة تعدد
التزامات على املستأجر ومنها الصيانة وقيمة استه ك الكهرباء واملاء
واهلاتف واخلدمات املشرتكة ،وقد وُضع ذلك بشكل عام ،فهناك ذكر

ل لتزامات ،وهذا ال ميس تعريف األجرة إذا كنا سنتكلم عن ما هي 21
األجرة؟ وهذا النص نص تكميلي وموجود ما مل يتم االتفاق على عكس
ذلك ،واملسألة واضحة ،وأمتنى أ ينظر إىل النص على أنه نص تكميلي
مكمل رادة األطراف ،وأنه سيطبق ما مل يتفقوا على شيء ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك م حظات أ رى؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
لدي اقرتاح من األ ت دالل الزايد حبذف عبارة «اهلاتف واخلدمات
املشرتكة» .وأعتقد أ الك م الذي ذكره األخ إبراهيم بشمي صحيح،
و اصة أ اخلدمات املشرتكة متعددة يف اجملمعات الكبرية .هل يوافق
5

اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 01
مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادتا ( 27 :07 ،06بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على
05

هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟ تفضلي األ ت رباب عبدالنيب
العريض.
21

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار على هذه املادة ،وحتى يف
اللجنة عندما حضرت مع جلنة املرافق العامة والبيئة أثريت استفسارات حول
هذا املوضوع .هذه املادة تعطي املوجر حق زيادة األجرة بعد مضي سنتني من
تاريخ نفاذ العقد ،وتكو الزيادة مبقدار  %5يف أغراض السكنى ،و %7يف 25
األغراض األ رى وذلك حبد أقصى  5مرات ،فهل يقصد بهذا النص «حبد
أقصى  5مرات» أنه إذا جدد سنة بعد السنتني جيوز للموجر أ يزيد األجرة
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ل السنة  5مرات كحد أقصى؟ أعتقد أنه إذا كا هذا املقصود من
النص فإ به نوعًا من التعسف ضد املستأجر .سوالي هو أنه إذا كا العقد
سيجدد سنة واحدة فقط ،أي «طوال مدة التعاقد» تبقى له سنة ،فهل جيوز له
أ يزيد النسبة  5مرات؟ ستكو هناك إشكالية يف التطبيق ،وقد طرح
هذا املوضوع يف اللجنة ،وكا لدى مجعية العقاريني استفسار حول هذا 5
املوضوع.

الرئيـــــــــــــــس:
ولكن ذُكر «ما مل يتفق كتابةً على غري ذلك».
01

العضو رباب عبدالنيب العريض:
سيدي الرئيس« ،ما مل يتفق كتابةً على غري ذلك» خبصوص املرات
اخلمس أم خبصوص النسبة؟ فقد ال تزيد النسبة...
05

الرئيـــــــــــــــس:
حتى بالنسبة إىل عدد املرات 5 .مرات ما مل يتفق على غري ذلك بني
الطرفني ،فإذا مت االتفاق على غري ذلك فإ لي احلق يف أ أزيد األجرة عليك
حتى لو سكنت مدة  011سنة .تفضل معالي األخ الشيخ الد بن علي
آل ليفة وزير العدل والشوو ا س مية واألوقاف.

21

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس 5 ،مرات طوال فرتة التعاقد أيًا كانت مدة
العقد .وعبارة «ما يتفق كتابةً على غري ذلك» منصرفة إىل كل ما قبلها،
وهناك فاصلة قبلها ،واأل ت رباب العريض قالت إنه إذا كا املتبقي سنة
فهل من املمكن أ أزيد األجرة

ل السنة  5مرات؟ هذا ما فهمته ،وهذا 25

استحالة ،أل القاعدة العامة املذكورة تذكر أنه
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العضو رباب عبدالنيب العريض:
تبدأ الزيادة بعد مضي سنتني من بدء العقد ،أو من تاريخ آ ر زيادة،
وبعد السنتني من املمكن أ يكو املتبقي من مدة العقد سنة واحدة فقط،
وحيق للموجر أ يزيد األجرة  5مرات.
5

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
ليس كذلك ،بل سيلتزم بالقاعدة العامة املرتبطة بنسب الزيادة ،فإذا
كا سيزيد األجرة جيب أ ينتظر مدة سنتني ،ومبا أ العقد سينتهي ف
يستطيع أ يزيدها  5مرات وخيالف القاعدة األم املذكورة ،ف أستطيع أ
01

أجتزئ من النص ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،املسألة واضحة .تفضلي األ ت لولوة صاحل العوضي.
05

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار ،املادة تقضي بأنه ال جيوز
للموجر زيادة األجرة يف حدود معينة وهي يف بيوت السكنى والعقارات
اخلاصة باألغراض التجارية واملهنية واحلرفية ،وحددت املادة نسبًا لذلك،
وعندما قارنت هذه املادة بالتشريعات اخلليجية بصفة

اصة مع الفارق

االقتصادي بيننا وبينها ،رأيت أنه يف الدول اخلليجية تركوا األمر للعرض 21
والطلب ،ومل يتد لوا يف التحديد .ثانيًا :أريد أ أبني أ هناك نسبة كبرية
من البحرينيني املستأجرين ،وعندما أضع زيادة بواقع  5مرات بنسبة %5
لبيوت السكنى وبنسبة  %7لألغراض التجارية واحلرفية واملهنية ،فإ
الرواتب يف البحرين ليس فيها االزدياد الطردي املوجود يف عقود ا جيار ،هذا
من جهة .ومن جهة أ رى ،هل هذا نص آمر؟ أي أنه إذا مل يتفق يف العقد 25
ــ العقود السارية حاليًا أو أي عقد يربم بعد نفاذ القانو ــ على زيادة األجرة،
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فهل للموجر احلق يف طلب هذه الزيادة بالنسب اليت أوردها مشروع القانو أم
ال؟ أو أنه «ما مل يتفق كتابةً على غري ذلك» ومعنى ذلك أ النص غري آمر
وجيوز االتفاق على عدم الزيادة ولكن ال جيوز للموجر املطالبة بالزيادة
وبالنسب الواردة يف مشروع القانو  ،وشكرًا.

5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أنا أيضًا لدي تساؤل موجه إىل معالي الوزير ،هل جيوز أ
يضع العقد بني الطرفني أي شروط خبصوص الزيادة تتعارض مع هذا النص؟
01

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،أوال :النص غري آمر وهو نص تكميلي .ثانيًا:
جيوز االتفاق على عكس ما جاء فيه حتى فيما يتعلق بالنسب ،ولكن أعتقد
أ األخ وكيل الوزارة قد يكو أقدر مين يف بيا بعض التفاصيل املتعلقة
بهذا األمر إذا كا حيتاج إىل بيا أكثر ،وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الد حسن عجاجي وكيل وزارة العدل والشوو
ا س مية واألوقاف لشوو العدل.

وكيل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف لشؤون العدل:

21

شكرًا سيدي الرئيس ،العقود القائمة قبل نفاذ القانو عاجلتها
الفقرة (ب) من ذات املادة ،حيث قالت« :يطبق حكم الفقرة السابقة على
عقود ا جيار القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانو عند جتديدها أو إعادة
إبرامها بعد انتهاء املدة املنصوص عليها يف املادة الرابعة من قانو ا صدار»
وهي اليت أعطت  3سنوات ملا ينطبق عليه املرسوم بقانو رقم  2لسنة 25
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 63

2104/5/22م

املضبطة االستثنائية 2

0271م ،وبالتالي يكو األمر بأقرب األجلني ،فإما أ ينتهي العقد وعند
إبرام عقد جديد يُتفق فيه على أي زيادة يتفق عليها الطرفا  ،وإما عند انتهاء
مدة السنوات الث ث اليت أعطتها املادة الرابعة ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
األخ الد ،النص يقول« :ال جيوز للموجر زيادة األجرة املتفق عليها...
إال بعد مضي سنتني ...وتكو نسبة الزيادة ،»...ثم جاءت عبارة «ما مل يتفق
كتابةً على غري ذلك» ،فهل يستطيع الطرفا أ يتفقا على غري ما ورد يف
هذه املادة؟

01

وكيل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف لشؤون العدل:
نعم سيدي الرئيس.

الرئيـــــــــــــــس:
05

إذ األمر واضح اآل  .هل هناك م حظات أ رى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
21

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 25
مقرر اللجنة.
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( 21 :01بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
05

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
الفصل الساد  :التأجري من الباطن والتنازل عن ا جيار21 :
املادة ( 22 :02بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
25

هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.

01

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( 31 :21بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
05

هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
21

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 25
مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( 30بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.

05

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
الفصل السابع :انتقال ملكية العني املوجرة :املادة ( 32 :20بعد إعادة
الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
21

هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
25

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ 31
مقرر اللجنة.
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( 33 :22بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
01

هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .تفضل األخ مقرر اللجنة.
05

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
الفصل الثامن :امتداد عقد ا جيار وانتهاؤه :املادة ( 34 :23بعد إعادة
الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
21

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
25

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( 35 :24بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه 5
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

01

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:

21

املادة ( 36 :25بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه
املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
25

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
5

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( 37بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة 01
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

05

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
الفصل التاسع :إ

ء العني املوجرة :املادة ( 31 :26بعد إعادة الرتقيم):

توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
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25

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟ تفضلي األ ت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أمتنى أ نسري يف املادة كل بند على حدة 5
لكي تد ل الفكرة يف بعض املواطن .أنا لدي م حظة فقط على البند رقم
( ،)0هل نناقشها بندًا بندًا؟ أل املادة تتكو من  01نقاط.

الرئيـــــــــــــــس:
01

ال مانع من ذلك ،تفضلي.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص البند رقم ( ،)0هذا النص يُعاجل
حاالت ا

ء ،حيث ينص البند على« :إذا امتنع املستأجر عن سداد األجرة

يف امليعاد »...هنا حنن عرفنا أ حق املوجر يف طلب ا

ء مرتتب على حالة 05

االمتناع .ثم يستكمل النص بـ« :أو بقرار من اللجنة ملدة شهرين متتاليني»...
هنا ملاذا أعطيت هذه الص حية للجنة باعتبار أنها تُعطي للمستأجر احلق يف
عدم السداد ملدة شهرين متتاليني خب ف ما متت املوافقة عليه من قبل
اجمللس وهو أ االمتناع عن سداد األجرة يف امليعاد احملدد يُعد حالة من
احلاالت اليت يكو فيها املستأجر متخلفًا عن أداء األجرة ،وهذا طبعًا وافق 21
عليه اجمللس .ثم تأتي عبارة «وجيوز للجنة أال حتكم با

ء إذا أثبت

املستأجر أ تأ ره يرجع إىل عذر قوي تقبله اللجنة »...هنا يوجد ختوف،
حيث ميكن للمستأجر أ يلجأ إىل اللجنة ويقول إنه مل يقم بتأدية األجرة أل
لديه سببًا ما ،وهنا ستكو اللجنة هي من تُقرر قبول عذره أو رفضه .حنن
نعرف أنه يف األعذار القاهرة املنصوص عليها يف أغلب القواعد اليت تُنظم 25
مسألة االلتزامات إذا كا هناك عذر قاهر ،أو سبب ليس له يدٌ فيه ،فهذا
يُعترب ضمن األعذار اليت تُو ذ يف االعتبار ،حيث يتخلف الشخص عن التزام
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هو ملزم به مبوجب القانو ؛ ولذلك أنا أرى هنا مسألة ترك الباب مفتوحًا
قلي ً لقبول أعذار التأ ر عن سداد األجرة ،فإ األمر قد خيتلف من شخص
آل ر فيما يتعلق بذات األعذار ،فقد أقبلها له ،وقد ال أقبلها ملستأجر آ ر،
وقد تُثار تلك املسألة يف التطبيق العملي .فيما يتعلق بعبارة «وكل ما حتمله
املوجر من مصروفات التقاضي وذلك حتى نهاية أول جلسة ...وإذا تكرر 5
امتناعه أو تأ ره عن أداء األجرة دو مربر ملرتني طوال مدة العقد وجب
احلكم با

ء» ،فيما يتعلق بهذا التنظيم ليس لدي أي مشكلة فيه،

ولكن مشكليت يف اجلزئيات الث ث اليت تطرقت إليها ،وقد يكو هناك
مربر يف وضعها وهلا موجباتها ،فأود أ أمسع رأيكم فيها ،وإذا مل يكن هلا
مربر فأرى أ التوسع يف الص حيات لن يكو جيدًا ومنظمًا حلاالت التخلف 01
يف دفع األجرة يف مواعيد استحقاقها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت رباب عبدالنيب العريض.
05

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أتفق مع األ ت دالل الزايد يف جزئية من هذه
الفقرة ،ولكنين أعتقد أنه خبصوص طبيعة ا جيارات فإ هذا النص أيضًا
كا موجودًا يف مقرتح جملس الشورى ولكن بصياغة أ رى ،وأيضًا هو
موجود يف قوانني الدول املقارنة ،وأعتقد أنه جيب أ يُرتك للجنة يف التقدير 21
األول على أسا

طبيعة ا جيار ،فقد ال ميلك مبلغ ا جيار ،أو مل يدفعه

حلاجة ما ،فللجنة حق التقدير ،وهو لديه طبيعة اصة ،ولكن الوجوب يف
حالة تكراره هو الصحيح ،وأرى أنه لو يتم حذف عبارة «عذر قوي» فكلمة
قوي ال أفهمها ،فهو عذر ،و اصة إذا حصل ذلك ألول مرة .لدي م حظة
أيضًا خبصوص الفقرة (« :)01إذا ترك املستأجر العني املوجرة ملدة ال تقل عن 25
سنة» ،فأعتقد أ هذا النص موجود يف قوانني دول أ رى ،ومنها مجهورية
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مصر العربية حبسب اعتقادي ،وأيضًا ذلك لطبيعة ا جيارات ،فمن املمكن
أ يكو لديه ملك مستأجر هناك ،وطبيعة ا جيارات تكو ضعيفة ،فقد
يكو ا جيار مقابل مبلغ  01جنيهات أو مقابل مبالغ زهيدة جدًا ،فهو هنا ال
يرتك املأجور ،حبيث يكو لديه مُلك ويرتك املأجور بهذه الطريقة ،لذلك
وضعت هذه النصوص على أسا

أ لديهم أزمة سكن .ولكننا يف البحرين 5

أعتقد أننا ال نعاني من هذه األزمة ،فبالتالي إذا كا املستأجر استأجر
عقارًا وتركه ويدفع أجرته ،وملتزم حتى ولو كانت األجرة  5111دينار،
فلماذا وُضع هذا النص؟! أنا أعتقد أ هذا النص ليس له داعٍ ،ومن املفرتض
أ يُحذف .أرى أيضًا أ هناك فقرة مل تُعاجل املربرات على أسا

ا

ء،

إذا صدر حكم على أجنيب با بعاد عن الب د ،بالتالي أعتقد أ النص مل 01
يُعاجل ذلك ،ومن املفرتض أ تكو أيضًا من مربرات ا

ء يف حالة إبعاد

األجنيب سواء كا حبكم قضائي أو بقرار إداري ،فيفرتض أ تكو سببًا
من أسباب ا

ء ،وهذا موجود يف الكثري من التشريعات املقارنة ،وعليه

أقرتح إضافتها ،كما أقرتح حذف البند رقم ( )01من املادة ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،حنن نناقش اآل البند رقم ( ،)0ولدينا أسئلة أثارتها األ ت
دالل الزايد أمتنى على األخ الد حسن عجاجي وكيل وزارة العدل والشوو
ا س مية واألوقاف لشوو العدل ا جابة عنها ،فليتفضل.

21

وكيل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف لشؤون العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أيضًا سألتزم بقرار معاليكم فيما يتعلق
بالرد على البند ( )0فقط .بالنسبة إىل هذا البند فلنرجع إىل أساسه
التارخيي ،جرت أحكام احملاكم واستقرت على تفسري العجز عن سداد
األجرة هو جمرد التخلف عن سدادها يف موعدها ،حتى وإ سددها بعد 25
ذلك ،فاملادة أتت لكي تُقرر مبدأ مهمًا ،وهو مبدأ يُقال عنه أو يُسمى مبدأ
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توقي ا

ء ،وهو مأ وذ به يف بعض الدول ،ولذلك مل تكتفِ املادة جبعلي

أبدي أسبابًا قوية فقط لكي أتوقى ا

ء ،وإمنا أضافت املادة إليها أ

أكو قد سددت األجرة قبل أول جلسة إىل اللجنة ،وبالتالي هذه هي
األسباب اليت تعتقد اللجنة بأنها قوية ،با ضافة إىل أنه عليّ القيام بعمل
إجيابي وهو سداد األجرة حبيث أتوقى ا

5

ء ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت لولوة صاحل العوضي.
01

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أتفق مع األخ الد عجاجي يف أ احملاكم
حتكم حاليًا با

ء جملرد االمتناع عن الدفع ،وحتى الئحة الدعوى ال تعترب

أعذارًا يُقبل بها االعرتاض ،و اصة إذا كا العقد قد تضمن الشرط
الفاسخ الصريح ،ففي حالة الشرط الفاسخ الصريح ال متلك احملاكم إال
قبول ا

ء ،وهذه القاعدة الواردة يف مشروع القانو قلبت كل األمور حتى 05

فيما يتعلق حبالة تضمن العقد لشرط فاسخ صريح ،فهل هذه العقود تُستثنى
من تطبيق هذه املادة أم ال؟ الك م الذي قالته األ ت دالل الزايد مهم،
فالقانو املدني أعطى القاضي الطبيعي ــ احملاكم ــ احلق يف ذلك يف حالة
القوة القاهرة أو الظروف االستثنائية ،وهنا جعله مطلقًا لتقدير اللجنة وهو
توجه حسن وغري حسن؛ ألنه سيكو لدى اللجنة السلطة التقديرية املطلقة 21
يف تقدير األعذار القوية املقبولة .حنن يف القانو املدني ال منلك إال حالتني،
هما القوة القاهرة والظروف االستثنائية ،وهنا توسع املشروع ورمبا يكو
ملصلحة املستأجر دو مصلحة املوجر ،ولكن سوالي هنا هو :هل اللجنة
ستملك تقرير هذا احلق حتى يف العقود اليت تضمنت شرطًا فاسخًا صرحيًا
أم ال؟ أل احملاكم ال متلك إال تقرير ا
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لدى احملكمة ،فهي ال متلك حق التقدير يف موضوع وإمنا يتعني عليه
ا

ء ،هذا النص مل يفرق بني ا

ء العادي أو ا

ء الوارد يف عقد

تضمن شرطًا فاسخًا صرحيًا ،وشكرًا.
5

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الد حسن عجاجي وكيل وزارة العدل والشوو
ا س مية واألوقاف لشوو العدل.

وكيل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف لشؤون العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما أثارته األ ت الكرمية لولوة العوضي 01
مهم ،وهو منطلق من مبدأ أ املسلمني عند شروطهم ،فهذه املادة تتصور أ
العقد الٍ من أي شرط ،لكن إذا وجد يف العقد شرط فاسخ صريح فيقدم
ما اتفق عليه األطراف ،فإذا اتفق األطراف على أنه إذا ختلفت عن دفع
األجرة مدة شهرين أو  3أشهر متتالية أو غري متتالية يعترب العقد مفسو ًا من
05

تلقاء نفسه ،فهو مفسوخ من تلقاء نفسه ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،العقد شريعة املتعاقدين ،فإذا اشرتطوا شيئًا معينًا يف إنهاء
العقد لفرتة معينة فليس أمام اللجنة إال أ حتكم بشروط هذا العقد .أردت
أ أوضح نقطة لأل ت دالل الزايد ،أعتقد أ هذه املادة جاءت رمحة 21
باملستأجرين ،فإذا وجدت اللجنة أ هناك سببًا يف تقديرها ،وأنه من
املمكن أ حتكم بعدم ا

ء كأ يتأ ر أحدهم عن الدفع مدة شهرين

أو شهر ونصف ثم تعسف املوجر وطلب إ

ء املكا فأرى أ تقدر اللجنة

ذلك ،ولكن للموجر أيضًا احلق يف التظلم من قرار اللجنة أمام احملكمة
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الكربى إذا مل يكن مقتنعًا بهذه األسباب ،ففي رأيي أ املادة متكاملة
ومتوازنة ملصاحلة الطرفني .هل هناك م حظات أ رى؟

الرئيـــــــــــــــس:

(ال توجد مالحظات)

5

هل يوافق اجمللس على الفقرة ( )0من املادة  31بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
01

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل الفقرة  ،2فهل هناك
م حظات عليها؟

(ال توجد مالحظات)

05

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه الفقرة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

21

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل الفقرة  ،3فهل هناك
م حظات عليها؟ تفضلي األ ت دالل جاسم الزايد.
25

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،كا لدي سوال خبصوص الفقرة  3اليت
تقول« :إذا شغل املستأجر أو املستأجر من الباطن العني املوجرة للسكنى مبا
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جياوز العدد املألوف» ،هناك بعض األسر عدد أفرادها كبري ،وهي أسرة
واحدة ،مكونة من األب واألم وأوالدهما ــ  4أو  5أوالد ــ وهم قادرو على
السكن يف عقار معني ،فما املقصود بالعدد املألوف؟ ألنه يعترب سببًا من
أسباب ا

ء ،فهل ميكن للجنة ويف ضوء مناقشتها مع اجلهات املختصة

هلذه املادة أ توضح ما هو املقصود بالعدد املألوف؟ وهل هناك حتديد لعدد 5
أقصى أم أ األمر حبسب الغرف أم حبسب مساحة العقار؟ أرجو ا جابة عن
هذه األسئلة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أنا سأجيب :مث ً قد يستأجر أحدهم بيتًا مكونًا من 01 3
غرف ،وبعدها قد يوجر من الباطن على عوائل أ رى وتسكن معه يف نفس
البيت ،وهي تدفع ا جيار له ،حبيث تسكن كل عائلة كاملة يف غرفة،
وهذا ما يقوم به غالبًا العمال الوافدو الذين حياولو التوفري ،فالبيت مث ً
الذي يستوعب  5أفراد جند أ فيه  21شخصًا بدو علم املوجر ،فهذا أوالً
ف العقد ،وثانيًا يكو العدد كبريًا حبيث يستنزف البيت وتكو

05

كلفة صيانته كبرية أيضًا ،حنن نسمع مثل هذه األمور وهي جمربة ،وهي
غري مقبولة عند البحرينيني ولكنها كثرية عند الوافدين .تفضلي األ ت
لولوة صاحل العوضي.
21

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،مع احرتامي ملا تفضلت به ،فك مك ينطبق
يف جزء منه من دو اآل ر ،فاملادة تقول :إذا شغل املستأجر ،فاملستأجر قد
يكو حبرينيًا أو غري حبريين ،فاجلزئية اليت تكلمت فيها عن الوافدين
تتعلق بعبارة «أو املستأجر من الباطن» ،وما قالته األ ت دالل الزايد يف حمله،

فهل سيصدر تنظيم بتحديد عدد الساكنني يف مساحات معينة أو غرف 25
معينة؟ وما هو املقصود بالعدد املألوف؟ بالنسبة إىل عبارة «املستأجرين من
الباطن» فما قلته معقول نوعًا ما لكن إذا أجرت عقارًا على عائلتني
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مكونتني من  01أفراد ومسح لي املوجر بذلك ،ثم قال لي إ الشقة من
حجرتني وعدد  01أفراد كثري! فاملسألة حتتاج إىل تشريع ،والبد أ توضع
ضوابط لذلك.
5

الرئيـــــــــــــــس:
با ضافة إىل ما قلته لأل ت دالل الزايد ،فكثري من ا

وة املقاولني

يستأجرو بيوتًا لعماهلم ،ويكدسو فيها العمالة لدرجة توثر على س متهم
وطريقة معيشتهم ،وحصلت كوارث كثرية يف هذا الشأ  ،فأعتقد أنه إذا
أحيل األمر إىل اللجنة ورفع هذا النزاع وطلبت إ
ذلك ،فنرتك مسألة التقدير للجنة ،ف

ء البيت فاللجنة ستقدر

نقرر أ تكو  3أو  4أو 01 5

أشخاص ،لكن هذا هو احلاصل فيوضع يف احلجرة الواحدة  01أشخاص
لدرجة يصعب معها حتى أ ميد الشخص رجله ،فهذا األمر غري إنساني.
تفضلي األ ت لولوة صاحل العوضي.
05

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لكننا استثنينا الوحدات السكنية لغرض
العمال ،وهذا النص الذي كانت عليه م حظات يف البداية ،لكن أقرت
املادة بع تها ،وكا هناك استثناء للوحدات السكنية اليت تُستخدم لسكن
العمال ،فما يدور من ك م اليوم حول هذه الفئة ،بينما حنن استثنيناها من
األحكام ،فهناك نوع من التعارض عند التطبيق بني النصوص الواردة.

21

الرئيـــــــــــــــس:
حتى العوائل الوافدة ،فقد تسكن  4أو  5عوائل يف شقة واحدة ال
تتسع ألكثر من عائلة أو عائلتني ،وهذا من واقع جتربة عملية.

العضو لولوة صاحل العوضي:
هنا سيكو

الف العقد وأجّره على الغري ،أو مسح بسكنى الغري

وهذا خيتلف عن العدد املألوف ،وشكرًا.
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25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بعض مواد مشروع القانو مثل اخلاصة 5
بامتداد عقود ا جيار بينت ذلك ،حيث ميتد عقد ا جيار إىل أقارب املتوفى
حتى الدرجة الثالثة ،شرط أ يسكنوا معه يف ذات العقار ،فاألسرة مشلت
هنا ا

وا أو األ وات أو األبناء أو الساكنني معه فعليًا يف العقار ،فاملادة

حددت العدد كما تفضلت سيدي الرئيس ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،النص جيد ،لكن بالنسبة إىل موضوع 05
ا ثبات ،كيف يثبت املوجر أ العدد يفوق املألوف؟ ألنه حتى لو ذهب إىل
الشرطة لكي يثبت حالة مث ً فإنهم يرفضو إثبات أ يف العقار عددًا يفوق
املألوف ،فأعتقد أنه يف تطبيقه ستحدث صعوبات .بالنسبة إىل ما أثارته
األ ت لولوة العوضي بشأ سكن العمال ،والذي يتم تأجريه هلم من قبل
صاحب العمل ،فأعتقد أنه يطبق عليهم هذا القانو  ،حنن فسرنا لظروف 21
العمل العقارات اليت تنشأ أساسًا ليسكن فيها العمال ملنفعتهم يف ظرف لعمل
معني ،وينتهي بانتهاء هذه املدة ،وبالتالي أعتقد أ سكن العمال األساسي
سيطبق عليه هذا األمر ،ولن يُستثنى منه ظروف العمل ،وشكرًا.
25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الد حسن عجاجي وكيل وزارة العدل والشوو
ا س مية واألوقاف لشوو العدل.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 72

2104/5/22م

املضبطة االستثنائية 2

وكيل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف لشؤون العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،قد ال يكو من احلكمة أ يتد ل املشرع
حبيث يد ل يف التفاصيل بطريقة تغل يد اللجنة عن السلطة التقديرية
املمنوحة هلا ،فاملقصود بالعدد املألوف معروف ،فلو كا لدينا غرفة واحدة
وجاء أحدهم وقال إ هذه الغرفة يسكنها  7أشخاص فمن املوكد أ هذا 5
العدد غري مألوف .بالنسبة إىل مسألة ا ثبات فهي من مسائل الواقع فيجوز
إثباتها بكل طرق ا ثبات ،وبالتالي ليس فقط يف حماضر الشرطة أو
غريها ،بل ميكن إثباتها بكل طرق ا ثبات ومنها شهادة الشهود ،واليمني
وغريهما ،وشكرًا.

01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل هناك م حظات أ رى على هذه الفقرة؟

(ال توجد مالحظات)

05

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه الفقرة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

21

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل الفقرة  ،4فهل هناك
م حظات عليها؟

الرئيـــــــــــــــس:

25

(ال توجد مالحظات)
هل يوافق اجمللس على هذه الفقرة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل الفقرة  ،5فهل هناك
م حظات عليها؟
5

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه الفقرة بتعديل اللجنة؟

01

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل الفقرة  ،6فهل هناك
م حظات عليها؟

05

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه الفقرة بتعديل اللجنة؟

21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل الفقرة  ،7فهل هناك
م حظات عليها؟

الرئيـــــــــــــــس:

25

(ال توجد مالحظات)
هل يوافق اجمللس على هذه الفقرة بتعديل اللجنة؟

31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل الفقرة  ،1فهل هناك
م حظات عليها؟
5

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه الفقرة بتعديل اللجنة؟

01

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل الفقرة  ،2فهل هناك
م حظات عليها؟

05

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه الفقرة بتعديل اللجنة؟

21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل الفقرة  ،01فهل هناك

25

م حظات عليها؟ تفضلي األ ت رباب عبدالنيب العريض.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس ،أردت فقط معرفة احلكمة من هذه الفقرة يف
هذه املادة .لقد شرحت هذا األمر من قبل ،وقلت إ دوالً أ رى تأ ذ بطبيعة
العقار املوجّر وقلة قيمته ،ولكننا ليست لدينا أزمة إسكانية حتتم علينا أ
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31

ننص على هذا النص ،أعتقد أنه ليست هناك حكمة من هذا النص،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الد حسن عجاجي وكيل وزارة العدل والشوو

5

ا س مية واألوقاف لشوو العدل.

وكيل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف لشؤون العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،هذا النص أتى ليعاجل بعض الظواهر اليت
تبيّن وجودها ،مث ً يف أحد األماكن أو اجملمعات مت استئجار عدد من 01
احمل ت وتُركت فسببت أضرارًا كبرية هلذا اجملمع .أيضًا لدينا اآل التسوق
من

ل اجملمعات ومن

ل األماكن الكبرية ،وبالتالي صاحب اجملمع

التجاري أو جممع التسوق يفرتض أ ميأل هذه احمل ت مبح ت جتارية حتى
يكو هناك انتعاش وحركة ،وكوني استأجر ث ثة أو أربعة حم ت يف
هذا املكا وأتركها من دو أ أفتحها فإ ذلك يوثر على اجملمع وحتى 05
على احمل ت اليت فتحت بالفعل .وفيما يتعلق بالسكنى إذا قمت باستئجار
عقار وتركته ملدة سنة ،وبقي بدو صيانة ،ومل أستطع بصفيت املوجر د ول
العقار جراء الصيانة ال زمة ،وحتى أستطيع الد ول أحتاج إىل دعوى وإىل
آ ره؛ على هذا األسا

أتى هذا النص ليغطي هذه احلالة فقط ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

21

شكرًا ،هل هناك م حظات أ رى؟

(ال توجد مالحظات)

25

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على الفقرة ( )01بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ يُقر ذلك .هل يوافق اجمللس على املادة ( 31 :26بعد إعادة الرتقيم)
يف جمموعها؟
5

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.

01

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( 32بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.
05

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
21

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
25

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
الفصل العاشر :جلنة املنازعات ا جيارية :املادة ( 41بعد إعادة
الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة بالتعديل الوارد يف التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟ تفضلي األ ت دالل جاسم الزايد.

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً فيما يتعلق بهذه املادة لدي استفسار حتى
تكو

ا جراءات واضحة أمامنا .هنا مت إعطاء اللجنة اال تصاصات 01

املنصوص عليها يف قانو املرافعات املدنية فيما يتعلق بأحكام املادة  1واملادة
 1مكررًا ،وهذه املواد كلها متعلقة حباالت املنازعات ا جيارية ،وجئنا هنا
يف هذه املادة وقلنا يف البند الثالث .3« :طلب اختاذ ا جراءات التحفظية
والوقتية املتصلة بالدعاوى واملنازعات املذكورة» ،وسوالي هو :اآل يف ظل
وجود هذه اللجنة هل با مكا أ تُرفع دعاوى مستعجلة لطلب منع مستأجر 05
أجنيب من السفر ارج البحرين بوضع إجراء حتفظي فيما يتعلق باخلطر
الذي قد يقع على العني املوجّرة أم أنه ال توجد أي ص حيات أو والية قضائية
من جهة القضاء املستعجل على النظر فيما يتعلق با جراءات التحفظية
والوقتية؟! هذا سوالي الذي أحب أ يوضحه لي معالي الوزير ،وشكرًا.
21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت لولوة صاحل العوضي.

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة  41نصت على ا تصاص هذه اللجنة25 ،
ومهما قيل من أنها جلنة إدارية ذات ا تصاص قضائي إال أنها جلنة قضائية.
الدستور يف املادة  015أوضح ــ ويفهم من مفهومه الضمين وحتى مفهومه
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الصريح املباشر ــ أ احملاكم ،أي القاضي الطبيعي ،هي املختصة يف كل
ما من شأنه الد ول يف املنازعات بني املتقاضني ،وقصر ا تصاصها فقط
على اجلرائم العسكرية؛ وعندما نقرأ الفقرة (أ) من املادة  015من الدستور
جندها تقول« :أــ يرتب القانو احملاكم على ا ت ف أنواعها ودرجاتها،
ويبني وظائفها وا تصاصاتها» ويفهم من هذا النص أ ا تصاصات احملاكم 5
هي النظر يف املنازعات ،وإذا قرأنا الفقرة (ب) فسنجدها تقول« :ب ــ يقتصر
ا تصاص احملاكم العسكرية على اجلرائم العسكرية اليت تقع من أفراد
قوة الدفاع واحلر

الوطين »...ومفهوم هذه املادة أ القضاء البحريين

باعتباره قضاء أو والية أو سلطة من سلطات الدولة خيتص بنظر املنازعات بني
األفراد بعضهم مع بعض ،وبني األفراد والدولة ،والشيء الوحيد الذي أ رج 01
الدستور ص حية القضاء منه هو اجلرائم العسكرية با ضافة إىل ما يستقر
عليه الفقه والقضاء من إ راج أعمال السيادة؛ وعندما يأتي املشروع بقانو
ومينح هذه اللجنة اال تصاص الوارد يف املادة  1واال تصاص الوارد يف املادة
 1مكررًا من قانو املرافعات ،واال تصاص الوارد يف املادة  1هو ا تصاص
احملاكم الصغرى يف نظر املنازعات ا جيارية ورفع اليد وما إىل ذلك ،واملادة 05
 1مكررًا هو ا تصاص القضاء املستعجل ،معنى ذلك أننا سلبنا من القضاء
ا تصاصات ومنحناها هلذه اللجنة ،هذا أوالً .ثانيًا :املادة  71من قانو تنظيم
السلطة القضائية توجب أ يبدي اجمللس األعلى رأيه يف أي مشروع يتعلق
با تصاصه ،وهذا املشروع يتعلق بصميم ا تصاص القضاء البحريين
املسوول عنه أمام النا

وأمام اهلل اجمللس األعلى للقضاء ،وحسنًا فعل ج لة 21

امللك إذ أناب لرئاسة هذا اجمللس سعادة األستاذ سامل الكواري ،فاملفروض
على اجمللس أ ينتظر ما هو رد اجمللس األعلى للقضاء قبل املضي يف هذا
القانو  ،كإجراء مُلزِم للسلطة التشريعية نفاذًا ألحكام قانو السلطة
القضائية .لن أعيد السوال الذي وجهته األ ت دالل الزايد ،ولكين أفهم من
صياغة النص أنه لن يكو

هناك ا تصاص للقضاء املستعجل 25

ــ بهذا النص ــ يف نظر املسائل املستعجلة املتعلقة بعقود ا جيار ،هذا رأيي
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الذي ال أعرف إ كا صحيحًا أم اطئًا ،عندما نأ ذ اال تصاص من
القضاء املستعجل ومننحه اللجنة فمعنى ذلك أنه امتنع على القضاء املستعجل
نظر أي طلب مستعجل .أمتنى أ يكو رأيي اطئًا حتى حنفظ للقضاء
البحريين ا تصاصه .هذا النظام أ ذت به دول

ليجية وعدلت عنه

للم حظات نفسها اليت مت طرحها أمام جملسكم يف اجللسة السابقة5 ،
العيوب نفسها وامل حظات نفسها اليت طرحت ،ومنها إمارتا أبوظيب ودبي
ودولة الكويت ،دولة قطر مل جتعل اللجنة يف يد وزير العدل وإمنا يف يد
جملس الوزراء ،دبي جعلتها يف يد احلاكم .نقل ا تصاصات القضاء إىل
جلا هو توجه غري محيد ،ألننا نفرغ السلطة القضائية من حمتواها؛ ما هو
الضري من أ تكو هذه اللجنة حتت إشراف اجمللس األعلى للقضاء مثلما 01
ذهبت الدول اخلليجية األ رى يف تطبيق ذلك؟! وال يرد علي أحدهم بالقول
لنجرب ،لند ل جتربة ونرى ستنجح أم ستفشل! أمامنا جتارب الدول
اخلليجية اليت ثبت أ بها عيوبًا ورجعوا إىل األصل وهو القاضي الطبيعي .أنا
أمتنى على اجمللس أ ينظر بعني االعتبار إىل مبدأ جوهر السلطة القضائية
وا تصاصاتها وماذا سيرتتب عليها ،اليوم أنشأنا جلنة إدارية لفض املنازعات 05
ا جيارية ،وسيكو هناك توجه من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
إىل تفتيت السلطة القضائية ،وال يعقل وحنن يف عام 2104م ،وبعد أكثر من
 01سنوات على املشروع ا ص حي جل لة امللك أ ننزع ا تصاص القضاء،
وأ نفعل ذلك بواسطة القانو  ،وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي األخ الشيخ الد بن علي آل ليفة وزير العدل
والشوو ا س مية واألوقاف.

25

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،أوّد أ أبيّن التالي :حنن حريصو على
استق ل القضاء وعلى اجلهاز القضائي ،ألننا اجلهاز التنفيذي األقرب
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للسلطة القضائية ،وللعلم وزارة العدل كلها ختضع يف عملها شراف اجمللس
األعلى للقضاء ،باعتبارنا أحد األجهزة املعاونة هلا؛ غرفة البحرين لتسوية
املنازعات ختضع شراف اجمللس األعلى للقضاء بتلك الصفة ،وهذه اللجنة
ليست مبعزل عن اجمللس األعلى للقضاء ،ومن املمكن للمجلس أ يطمئن
فهناك نص يف الدستور ونص آ ر يف قانو السلطة القضائية خيول اجمللس 5
ا شراف على حسن العمل فيها ،جلنة فض املنازعات العمالية اجلماعية
املوجودة ختضع هي األ رى شراف اجمللس األعلى للقضاء؛ حنن ال نتكلم
عن انتقاص من السلطة القضائية ،وجيب عدم النظر إىل املسألة وكأني
عندما أنشئ جلنة فإني أسلب القضاء ا تصاصاته ،وإال فعليَّ أ أنظر إىل
التحكيم باعتباره منافسًا للقضاء ،وهذا غري صحيح .غري صحيح كذلك أ

01

أنظر إىل الوسائل البديلة لفض املنازعات على أنها انتقاص من القضاء ،هذا
غري صحيح مطلقًا ،سواء كا األمر وساطة أو رأي بري أو غريها ،ألنها
كلها يف األ ري ختدم العدالة ،كذلك مناط هذا األمر يف األ ري هو اللجوء
إىل حمكمة ،وأيضًا بعد التعديل الذي سنصل إليه يف املادة التالية صارت
األغلبية يف هذه اللجنة قضائية ،وليست النظرة اليت تقول إننا أفرغنا السلطة 05
القضائية من حمتواها فهذا الك م غري صحيح ،بل على العكس حنن نضع
آليات تفض املنازعات حبيث يستطيع الشخص اللجوء إىل القاضي ،مبعنى أ
هناك إمكانية اللجوء إىل القاضي إذا أصدرت اللجنة قرارًا أو حكمًا مل يره
الشخص مناسبًا له أو أنه جمحف يف حقه ،فاملسألة واضحة بهذا الشأ .
نعم ،اللجنة هلا ا تصاص القضاء املستعجل فيما يتعلق بالنزاعات اليت تسري 21
أمامها ،ولكن هل هذا يعين أنه إذا كانت هناك مسألة مستعجلة من
املمكن أ يلجأ الشخص إىل احملكمة اليت تنظر يف األمور املستعجلة؟ نطبق
عليها ما يطبق على احملاكم اآل إذا كانت احملكمة ستنظر يف موضوع
النزاع ،وهل جيوز أ يذهب إىل احملكمة املستعجلة أم ال؟ بالكيفية نفسها
تسري املسألة أل قانو املرافعات هو الذي يطبق ،وأل املادة  1من قانو
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25

املرافعات تتكلم عن األمور التحفظية ،فمعنى ذلك أ اللجنة هلا هذه
الص حية وتستطيع أ تتخذ أيضًا هذه ا جراءات ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
5

شكرًا ،تفضلي األ ت مجيلة علي سلما .

العضو مجيلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا أضم صوتي إىل األ ت لولوة العوضي يف
كل ما ذهبت إليه ،حنن اليوم ـــ بصفتنا سلطة تشريعية ــ ننتهج نهجًا جديدًا
وهو إنشاء اللجا  ،ومعنى ذلك أ كل قانو سوف يصدر سننشئ منه جلنة01 ،
على سبيل املثال :قانو بشأ القضايا العمالية ،واآل قانو ا جيارات،
وغدًا قانو بشأ التطوير العقاري ،وبعد ذلك سأغيّر قانو العقوبات
وسأنشئ جلنة فيه ،وبعد ذلك قانو الشركات وغري ذلك ،معنى ذلك أ
هذا التوجه مستمر يف كل تشريع حبيث يأتي كل قانو وينص على إنشاء
جلنة للنظر يف هذه املنازعات وكأنين ــ بصفتنا مشرعني ــ أقوم بتهميش دور 05
القضاء ،وكأنين أقول إ القضاء البد أ يقفل أبوابه يف هذه احلالة .حنن
نعمل اآل على تطوير املشروع اخلاص بالقضاء واحملاكم املوجودة ،وهل بعد
هذا التوجه نأتي ونقلل من عدد احملاكم؟! صحيح أ هناك تأ ريًا يف نظر
القضايا ولكن ع جه ليس بإنشاء اللجا  ،هناك ع جات أفضل .هذه جلنة
مكونة من قضاة سوف تنظر املنازعات املتعلقة با جيار ،حسنًا ما املانع أ

21

أنشئ حمكمة متخصصة للنظر يف القضايا املتعلقة با جيارات بدالً من
إنشاء هذه اللجا ؟! يعين عملها هو عمل اللجنة نفسها إذا كانت الفكرة
نفسها ،مثل القضايا املرورية ،قمت بفتح حماكم خمتصة بالنظر يف القضايا
املرورية ،وهناك قضايا متعلقة بالتجارة ،ففتحت حماكم خمتصة بالنظر يف
القضايا التجارية ،ولكن هذا التوجه من املشرع أرى أنه غري محيد ويودي 25
إىل تهميش دور القضاء وتقليص ا تصاصاته ،وأيضًا سوف جنعل القضاء
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املدني أقل رتبة من اللجا  .يف احلقيقة ال أؤيد هذا التوجه من املشرع،
واملفروض أننا ــ بصفتنا مشرعني ــ نقوم بدعم القضاء واحلكومة أيضًا،
وتسهيل ا مكانيات املادية والفنية والبشرية كي يستطيع أ يقوم بدوره على
الشكل الصحيح ،ولكن أ أنشئ اللجا بسبب أ هناك تأ ريًا يف
احملاكم! فهذا ليس ع جًا ناجعًا أل هذا التوجه يودي إىل تقليص دور 5
القضاء وواليته وحتى بالنسبة إىل الشخص الذي يلجأ إىل القاضي الطبيعي.
فأنا مع األ ت لولوة العوضي فيما ذكرته ،وأفضل أ خناطب اجمللس
األعلى للقضاء ،وأ ذ رأيه حول إنشاء هذه اللجنة بالذات ،أل هذا املوضوع
يتعلق بأعمال السلطة القضائية ،ومبوجب قانو السلطة القضائية فهذا األمر
يد ل ضمن أعماله وجيب استشارته ليس يف القانو بأكمله ولكن يف 01
موضوع إنشاء اللجنة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ مقرر اللجنة.
05

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
شكرًا سيدي الرئيس ،بالنسبة إىل هذه اجلزئية أود أ أتكلم وأبني
رأي اللجنة .فاللجنة ترى أنه ليس هناك أي تهميش لدور القضاء بإنشاء جلنة
خمتصة يف احملافظات والبلديات اخلمس لسرعة البت يف أمور القضايا
املتعلقة با جيار واخل ف الذي يكو بني املوجر واملستأجر نصاف حق 21
املتقاضني ،أل القضايا يف احملاكم تأ ذ فرتة طويلة ــ وكلنا نعرف على
أرض الواقع ــ بسبب كثرة القضايا املعروضة لديها ،لذا وُجدت هذه اللجا
اليت تتكو من قاضيني وموظف خمتص مبثل هذه القضايا لتسهيل عملية
التقاضي األولية واملبدئية بني املتقاضني ،ومل تغفل دور القضاء ،حبيث
أعطت القضاء الكلمة الفصل إذا مل يقبل أحد املتقاضني بقرار اللجنة ،فأين 25
تهميش دور القضاء هنا و اصة أ احملاكم هي اليت تفصل يف مثل هذه
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القضايا والوصول إىل حل اخل ف أو عدم قبول أحد أطراف النزاع مبا توصل
إليه قرار اللجنة؟ ليس هناك نص يف الدستور مينع إنشاء مثل هذه اللجا اليت
تكو تابعة للمحاكم و اصة أنها برئاسة قاضيني ،وهذا القاضيا أقسما
أمام ج لة امللك ،وهذا امتداد للسلطة القضائية نفسها يف اململكة،
5

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت دالل جاسم الزايد.
01

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ملاذا سألت هذا السوال؟ سألت عن ا تصاص
القضاء املستعجل ،أل ا تصاص هذه اللجنة يف القانو هو الفصل ،البند 3
من هذه املادة يقول «طلب اختاذ ا جراءات التحفظية والوقتية املتصلة
بالدعاوى واملنازعات املذكورة» ،التحفظات الوقتية هلا أهميتها وهي مهمة

جدًا ،و اصة أ التطبيق العملي يثبت أنه أحيانًا تكو هناك مبالغ مستحقة 05
كبرية ،ويكو الشخص املطالَب منه أجنبيًا وخنشى مغادرته الب د ،وسبب
اللجوء إىل أحكام احملكمة املستعجلة هو شية مغادرته الب د بدو تسديد
املبالغ ،فأحكام احملكمة املستعجلة تصدر مبنعه من السفر .على ضوء
القانو الذي مت جتديده أعطي اآل صفة االستعجال ،ف يكفي أ أذكر
ما ورد يف الفقرة األوىل وهو أ اللجنة تفصل على وجه السرعة ،ما يهمين أ

21

يكو ا جراء ذاته املوجود يف احملكمة املستعجلة ،ألنها اشرتطت أ تنظر
اللجنة الدعوى

ل  24ساعة ،وأيضًا بأمر من قاضي احملكمة املستعجلة

مت ختفيض الوقت وجعله إىل ساعة ،فالقصد من ذلك أننا نريد االستفادة من
هذه التنظيمات حفاظًا على ا جراءات الوقتية والتحفظية وإال ف فائدة منها.
وزير العدل يعمل جاهدًا من أجل حتقيق سبل سري العدالة وا سراع يف 25
القضايا وا شراف ا داري على احملاكم ،وحنن ال نشكك يف ذلك ،ولكن
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اجمللس األعلى للقضاء حبكم ا تصاصه هو من خيتص مبسألة البحث عن
هل هذه الفكرة ذات جدوى لسري القضايا وتقليل العدد واالنتهاء من الفصل
من الدعاوى؟ حنن ناقشنا هذا املوضوع كثريًا ،وأتفق مع ما تفضلت به
األ ت مجيلة سلما  .مل يبقَ أمامنا إال تسع مواد ل نتهاء من هذا املشروع،
وهذه من أهم املواد اليت سيقررها املشرع والنهج الذي سيسري عليه يف 5
املستقبل ،لذا أعتقد أنه يتم خماطبة اجمللس األعلى للقضاء حتى يتم
االستئنا

برأيه وليس االستئنا

برأيه فقط ألننا إذا رجعنا إىل املادة  71من

املرسوم اخلاص بالسلطة القضائية فيما يتعلق باجمللس األعلى للقضاء،
فهناك مادة تنص على التالي «خيتص اجمللس األعلى للقضاء مبا يأتي :إبداء
الرأي يف مشروعات القوانني املتعلقة بالقضاء والنيابة العامة» ،وبالتالي البد 01
أننا نعرف اليوم ما هو رأي اجمللس األعلى للقضاء حول تشكيل هذه اللجنة،
واال تصاصات اليت مُنحت ،وفيما يتعلق باملواعيد وا جراءات؟ أمتنى على
اجمللس أ يوافق على تأجيل التصويت على هذه املواد إىل أ تتم خماطبة
اجمللس األعلى للقضاء حتى يتم البت فيما يتعلق بطريقة التشكيل
05

وا جراءات واال تصاصات ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،فيما يتعلق بأ ذ رأي اجمللس األعلى للقضاء ،هذا املوضوع
أثري يف اجللسة املاضية ،وسبق أ طلبت اللجنة خماطبة اجمللس األعلى
للقضاء ،وبالفعل متت خماطبة اجمللس األعلى للقضاء قبل ث ثة أو أربعة 21
أسابيع ،وإىل حد اآل مل نستلم ردًا من اجمللس ،لذا أرى أال نوجل هذا
املشروع بسبب أنه مل جيب عن تساؤالتنا .تفضل األخ الد حسن عجاجي
وكيل وزارة العدل والشوو ا س مية واألوقاف لشوو العدل.

وكيل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف لشؤون العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،أمتنى أال يستقر يف وجدا كل من هو
حاضر هذه اجللسة أ هناك انتقاصًا للقضاء ،فالقضاء أمسى من أ يهمش،
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25

وأرفع من أ يُشار إليه بنقيصة ،واألمور تعرف خبواتيمها .الرقابة القضائية
متوافرة وموجودة ،وإذا مل يرتضِ الطرفا أو أحدهما بقرار اللجنة فيحال
املوضوع إىل القضاء ليكو الفصل يف يده ،وإذا اعتربنا أ يف هذا املوضوع
تنقيصًا ــ ال مسح اهلل وهو ليس كذلك ــ فمعنى ذلك أ العقود اليت سوف
تربم ويشرتط فيها شرط التحكيم هو انتقاص من القضاء! فهذا غري 5
صحيح ،أل حكم التحكيم أيضًا جيوز الطعن عليه ،وحتى لو اشرتط بعدم
استئنافه فيجوز الطعن عليه ألسباب أ رى ،فالكلمة الفصل للقضاء ،وال
ينتقص من القضاء إذا كانت هناك وسائل بديلة لفض املنازعات ،وشكرًا.
01

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،يف هذه اللحظة استلمت رد اجمللس األعلى للقضاء ،وسوف
أقرأه على مسامعكم ،وهذا الرد مرسل من األخ سامل بن حممد الكواري،
وهو رد على السوال نفسه الذي وجهه ا

وة يف جملس النواب ،ونصه

كالتالي« :أتقدم إىل معاليكم باالعتذار أو ًال عن عدم الرد يف الوقت املناسب
نظرًا لدراسة املوضوع من جوانبه املختلفة ،ورغم فوات املواعيد املشار إليها 05
يف طابكم الكريم ،وتأكيدًا ملا سبق أ بينه اجمللس األعلى للقضاء
بالنأي بنفسه عن العملية التشريعية إال املتصلة باألمور املتعلقة به ومنها
ا تصاص السلطة القضائية ،ويف هذا ا طار فإ املواد املتصلة باللجا سواء
إدارية أو قضائية حبسم النزاعات ا جيارية هي املتصلة بعمل السلطة
القضائية ،ومن هذا اجلانب والنوايا الصادقة للفكرة وغايتها فإنها يف حقيقة 21
األمر تسعى لتسريع حسم هذه النزاعات بالسرعة ال زمة من

ل العرض

على جلا يشرتك فيها غري القضاة حلل بطء التقاضي ،رغم أ ما يواجه
السادة القضاة من تراكم القضايا يف صلب عمل اجمللس األعلى للقضاء،
والعمل الدؤوب اليوم أ يصل إىل هذه الغاية وهي أ ينظر القاضي يف كل
عام قضائي قضايا العام الذي يعمل فيه وبعضًا من قضايا العام الفائت 25
واملومل الوصول إىل ذلك يف عام 2106م .وطبقًا لإلحصاءات الدالة على قلة
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القضايا ا جيارية نسبة إىل باقي القضايا فإ اجمللس األعلى للقضاء على
استعداد عطاء هذه النوعية من األنزعة األهمية ال زمة بإنشاء حماكم
متخصصة من دو الد ول يف وضع إجراءات حتد من حق التقاضي طبقًا
للقواعد العامة( .انتهى نص الرسالة) .إذ الك م هو أ هذه اللجا ال ختل
بص حيات القضاء ،وأنهم سيجتهدو يف ا جناز ،والك م الذي وضعه 5
املستشار سامل حممد الكواري هو أ ينتهوا من القضايا املرتاكمة مع العام
2106م باعتبار أنه يف كل سنة جيب أ ينتهوا من القضايا اليت تتعلق بتلك
السنة ،ويقول إنه بالرغم من ا حصاءات الدالة على قلة القضايا ا جيارية
نسبة إىل باقي القضايا فإ اجمللس األعلى للقضاء على استعداد عطاء هذه
النوعية من األنزعة األهمية ال زمة بإنشاء حماكم متخصصة من دو

01

الد ول يف وضع إجراءات حتد من حق التقاضي طبقًا للقواعد العامة .مبعنى
أنه من ناحية قال إ هذه اللجا ال تقلل من ص حية القضاء ،ويف الوقت
نفسه قال إ لديهم إجراءات حلسم القضايا املرتاكمة يف العام نفسه ،وقال
أيضًا إنهم على استعداد نشاء حماكم متخصصة .هذا الرأي الذي بنى عليه
ا

وة النواب رأيهم بأ هذه اللجا ال تنتقص من ص حيات القضاء .هذا 05

الكتاب وصلنا بتاريخ  22مايو 2104م .تفضل معالي األخ الشيخ الد بن علي
آل ليفة وزير العدل والشوو ا س مية واألوقاف.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا معالي الرئيس ،أعتقد أ الرسالة اليت قرأمتوها اآل ــ واليت 21
مل أطلع عليها قبل اآل واستمعت هلا مثلما استمع هلا ا

وة األعضاء ــ فيها

فكرتا  ،الفكرة األوىل تتعلق باملبدأ ،واملبدأ املوجود يف الرسالة هو أ هذه
اللجا ال تعد تعديًا على السلطة القضائية ،هذا ما فهمته وهو ثابت فيها.
والفكرة الثانية أنها تتكلم عن امل ءمة ،واجمللس األعلى للقضاء يقول :حنن
نعمل ،وبالفعل هناك عمل كبري يف اجمللس؛ حتى تواجه مسألة القضايا 25
املرتاكمة .وقال إ لدينا طة متتد إىل عام 2106م ملقابلة ذلك .إذ ما حنن
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 24

2104/5/22م

املضبطة االستثنائية 2

بصدده اآل هو مسألة املواءمة التشريعية ،هل حنن نريد جلنة ــ وليس يف ذلك
مشكلة فهي ال توثر على القضاء ،والقضاء ليست لديه مشكلة بشأ ذلك ــ
أم نكتفي بوجود حمكمة متخصصة؟ هذا القرار قرار تشريعي حبت،
واجمللس األعلى للقضاء قال إ هذه م ءمات لديكم ،ولكنه قال بالنسبة
إلينا باعتبارنا جملسًا أعلى للقضاء حنن جاهزو  ،واآل حنن سرنا يف مسألة 5
أ تكو هناك جلنة ،وكا الك م عن هل اللجنة تعترب تعديًا على
القضاء؟ وقد حسم هذا األمر .وما آمله أ ننظر إىل هذا األمر بطريقة
إجيابية أكثر ،اليوم أصبحت تركيبة هذه اللجنة قضائية أكثر من إدارية،
وآمل منكم أ منضي إىل األمام يف هذا األمر ،واليوم صار لدينا اطمئنا
بأنه ليس هناك تعدٍ على السلطة القضائية ،فدعونا نسري يف مناقشة هذه 01
املواد املتبقية ،وإ شاء اهلل سنصل إىل نتيجة ترضي اهلل وترضي اجلميع،
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،جزء من اخلطاب يقول «ومن هذا اجلانب والنوايا الصادقة 05
للفكرة وغايتها فإنها يف حقيقة األمر تسعى لتسريع حسم هذه النزاعات
بالسرعة ال زمة من

ل العرض على جلا يشرتك فيها غري القضاة حلل

بطء التقاضي» ،فهم ال يعرتضو عليها ،بل يعدو بسرعة إجناز القضايا.
على كلٍ ،أعتقد اآل أ الفكرة واضحة.

21

العضو دالل جاسم الزايد:
سيدي الرئيس ،ملاذا ال نعطى الفرصة ل ط ع على الرسالة وتنظر
اللجنة املواد املتبقية من املشروع؟ ملاذا العجلة؟ فهي تسع مواد فقط ،لنطلع
على رأي اجمللس األعلى للقضاء وننظر يف األمر...

25

الرئيـــــــــــــــس:
لقد قرأت رأي اجمللس.
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العضو دالل جاسم الزايد:
سيدي الرئيس ،القراءة السريعة ختتلف عن القراءة املتأنية؛ أل هناك
فكرتني ،اقرتاح إنشاء حماكم متخصصة...
5

الرئيـــــــــــــــس:
كا االقرتاح أ نأ ذ رأي اجمللس األعلى للقضاء ،وقلت لكم إننا
كتبنا هلم ومل يأتنا اجلواب ،ولكن اآل جاءنا الرد يف الوقت املناسب ،وقد
قرأته عليكم .على كلٍ ،اآل ا

وة يطلبو تأجيل النظر يف املادة ،فهل

يوافق اجمللس على ذلك؟

01

(أغلبية غري موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

05

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
21

مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( 40بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة بإعادة صياغة املادة على
النحو التالي« :تشكل اللجنة بقرار من الوزير كل ث ث سنوات على النحو
التالي- 0 :قاضيا من احملكمة الكربى املدنية يندبهما لذلك اجمللس 25
األعلى للقضاء ويتوىل أحدهما رئاسة اللجنة- 2 .موظف من ذوي اخلربة
يرشحه الوزير املختص بناء على طلب الوزير .وإذا قام بأي عضو من أعضاء
اللجنة مانع يندب غريه لذات مدة اللجنة .ويودي عضو اللجنة من غري القضاة
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أمام الوزير اليمني اآلتية( :أقسم باهلل العظيم أ أؤدي عملي باألمانة والصدق
وأ أحرتم قوانني اململكة ونظمها)».

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟ تفضلي األ ت دالل جاسم الزايد5 .

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف البداية أسجل شكري للجنة على أ ذها
برأي جلنة الشوو التشريعية والقانونية ،ومت وضع الغلبة للعنصر القضائي.
وسوالي هو اآلتي :البند  2نظم األمر بقوله «موظف من ذوي اخلربة يرشحه 01
الوزير املختص بناء على طلب الوزير» ،ثم يقول النص« :وإذا قام بأي عضو من
أعضاء اللجنة مانع يندب غريه لذات مدة اللجنة» ،وهنا النص عاجل بنص
صريح مسألة أ يتم ندب عضو آ ر يف حالة وجود أي مانع ،ولكن ورد يف
بعض التنظيمات تعيني أعضاء احتياطيني فيما يتعلق بالقضاة واملوظف من
ذوي اخلربة ،وهذا جاء بناء على التشريعات املقارنة؛ ألنهم واجهوا مشاكل 05
عند تطبيق النص ،وهنا املادة عاجلت موضوع املانع الذي يكو موجودًا
بشكل مطلق بأ يندب غريه ،ولكن ما هو العمل يف حالة املانع املوقت
كوجود القرابة يف غري حاالت القضاة ،أي بالنسبة إىل املوظف؟ حنن نريد
فقط أ يتم إثبات هذه األمور كاحتماالت قد تقع وحتديد كيفية التصرف
بشأنها حتى نت فى ما قد حيدث من أمور عند التطبيق ،وشكرًا.

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت لولوة صاحل العوضي.
25

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،لدي استفسار بشأ موضوع أ الوزير يشكل
هذه اللجنة ملدة  3سنوات ،ما رأيناه يف الدول اخلليجية هو أنه ليست هناك
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مدة ،وعندما حندد مدة و اصة للموظف فقد يكو التجديد له مرهونًا
مبدى مواءمته يف املواضيع ،فاملدة هنا ــ وإ كا قد قصد بذلك التجديد أو
التغيري ــ تنبئ بأنه قد يكو هناك قرار حتكمي يف مسألة استمرار هذه
اللجنة من عدمه .وخبصوص موضوع الرد وعدم الص حية فيما يتعلق
باملوظف ،هذه جلنة إدارية ذات ا تصاص قضائي ،وسيأتي الوزير وسيقول 5
إ الوزير يصدر القرارات اخلاصة بعملية تنظيم أعمال اللجنة ومواعيدها
وإجراءاتها وغري ذلك ،وأذكّر اجمللس بأ

هناك حكمًا للمحكمة

الدستورية يف هذه النقطة بالذات ،فهل ميلك الوزير احلق يف أ يصدر
القرارات اخلاصة بعمل هذه اللجنة وهي قواعد من املفرتض أ ينظمها
القانو ؟ واحملكمة الدستورية واضحة وصرحية ،أنا سأقرأ حكم احملكمة 01
الدستورية يف ذات النقطة .قالت احملكمة الدستورية يف حكمها« :وإذ فوّض
املشروع »...ــ تتكلم عن مشروع غرفة البحرين لتسوية املنازعات وهي هيئة
ذات ا تصاص قضائي ،يف املادة  26منه ــ « ...وزير العدل يف إصدار الئحة
تتضمن القواعد وا جراءات املتبعة أمام الغرفة واملواعيد الواجب مراعاتها
على املنازعات اليت تنظرها الغرفة طبقًا ألحكام الفصل األول من الباب 05
الثاني من هذا القانو  ،فإنه قد يكو فوضه يف تنظيم موضوع بأكمله مل
جتمله النصوص باملخالفة لنص املادتني ( )32و( 32ــ أ) من الدستور ،فض ً
عما تقتضيه املادة ( 21ــ و) من الدستور من تنظيم هذه القواعد بقانو » ،يف
ص حية الوزير يف إصدار هذه القواعد أصدرت احملكمة الدستورية حكمًا
واضحًا وصرحيًا ،وهذا احلكم ملزم جلميع السلطات حتى تعدل عن 21
قرارها .ثانيًا :كل التشريعات اخلليجية مل تنط بوزير العدل إصدار هذه
القواعد ،حتى دولة قطر أناطتها مبجلس الوزراء ،وسلطنة عما أيضًا ،ويف
كل الدول اخلليجية على األقل لو نقوم بأ ذ التشريعات املقارنة يف حميطنا
فسنرى أنها مل متنح وزير العدل هذه الص حية .إمارة أبوظيب يف ا مارات
العربية املتحدة منحت ابتداءً هذه الص حية ثم عدلت عنها بسبب الطعو
اليت مت توجيهها إىل مثل هذه القرارات أو املشروعات ،وشكرًا.
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25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي األخ الشيخ الد بن علي آل ليفة وزير العدل
والشوو ا س مية واألوقاف.
5

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس ،كل اللجا املوجودة هلا وقت حمدد ،ال توجد
جلا دائمة ،ومسألة الوقت ال ختل أبدًا بعمل اللجنة وال بأعضائها ،وال هي
وسيلة تد ل فيها .فكل اللجا لدينا يف وزارة العدل من جلا تعيني احملامني
وجلا التأديب ،واللجا املتعلقة بالنزاعات العمالية ،كلها هلا توقيت ،وليس

فيها أي مشكلة ،هذا بالنسبة إىل توقيت اللجنة .فيما يتعلق بقواعد 01
ا جراءات ،قواعد ا جراءات السارية اآل أمام غرفة البحرين لتسوية
املنازعات أصدرها وزير العدل ،والقوانني برمتها عُرضت على احملكمة
الدستورية بالتعدي ت ومرّت األمور ،وبعد ذلك أصدرنا القرار الساري اآل
با جراءات أمام غرفة البحرين ،ومن عمل أمامها يعرف ذلك ،فهو قرار
صادر عن وزير العدل والشوو ا س مية واألوقاف ،هل ذلك صحيح أم ال؟ 05
إذ أين هي املشكلة؟! هو ليس خمالفًا للدستور ،وليس خمالفًا للحكم،
فأرجو الرجوع إىل احلكم والنظر فيه؛ لذلك عمدنا إىل أ يُعرض كامل
األمر على احملكمة الدستورية قبل العمل بها ،لذلك ما أود تأكيده اآل هو
أننا وافقنا على إنشاء اللجنة فيما يتعلق بقواعد الرد أمامها أو غريها ،فكلها
ستخرج بهذه ا جراءات ،واملرجعية األساسية فيها اآل هي قانو املرافعات 21
إىل أ تصدر هذه ا جراءات ،وال أعتقد أبدًا أ هناك أي مشكلة يف أ
يكو هناك حتديد جراءات عمل هذه اللجنة بقرار الئحي يُنشر يف
اجلريدة الرمسية ،معروفٌ للكافة ويستطيعو الرجوع إليه كطريقة أو
أسلوب عمل أمام اللجنة .وبناء عليه ال أعتقد أبدًا أ هناك مربرًا حتى نقف
أمام هذه املادة أكثر مما جيب ،وأعتقد أنها صحيحة وتوافق صحيح 25
الدستور وما حنن نريده من هذا القانو  ،وشكرًا.
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الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ عبدالرمحن عبداحلسني جواهري.

عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس ،مرة أ رى أود تأكيد ما ذهب إليه معالي األخ 5
وزير العدل والشوو ا س مية واألوقاف ،والصياغة موجودة يف قوانني
أ رى ،وبالذات يف املادة  021من قانو العمل ،حيث إنه يعطي الص حية
لوزير العدل بتنظيم عمل املكتب وحتديد إجراءات حتضري الدعاوى
العمالية ،وطرق تبليغ احلضور ،وما شابه ذلك .إذ ذات النص موجود يف
قوانني أ رى وأقرها هذا اجمللس يف األشهر املاضية أو السنوات املاضية ،ف

01

وجود ألي اعرتاض أو تناقض بني هذه املادة وصياغتها املقدمة من اللجنة،
والقوانني املوجودة اآل  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
05

شكرًا ،هل هناك م حظات أ رى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل هذه املادة بتعديل اللجنة الوارد يف االستدراك؟

21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ يُقر ذلك .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

25

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( 42بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس عل هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.

05

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( 43بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟ تفضلي األ ت دالل جاسم الزايد21 .

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،طبعًا أنا وجهت سواالً إىل معالي األخ وزير
العدل ،وجاوب مشكورًا فيما يتعلق بالطعن أمام التمييز ،أعتقد أنه ال مانع
لديك إذا أشرنا إىل ذلك يف نص املادة ،أل هناك مادتني سرتجعا إىل 25
النواب ،ومسألة الطعن أمام حمكمة التمييز أكدها معالي وزير العدل
حبيث ستكو موجودة ،وحنن من باب النص عليها صراحة مبوجب القانو ،
لدي اقرتاح بتعديل أمتنى على أحد ا
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أ رية ــ وسوف أقسم االقرتاح إىل اقرتاحني ــ وهي« :جيوز للجنة أ تشمل
قرارها :ب ــ بالنفاذ املعجل بكفالة أو بدونها بناء على طلب احملكوم له»
طبعًا النفاذ املعجل يشمل قضايا احلكم با
تصدر اللجنة قرارًا با

ء ،ويف هذه املادة حينما

ء وأنا أطعن يف هذا القرار أمام احملكمة

الكربى ،طبعًا حينما أقول :ويكو قرار اللجنة مشموالً بالنفاذ املعجل فهذا 5
يستوجب أنه حتى مع وجود الطعن أ ينفذ احلكم ،فنحن نريد على أقل
تقدير استثناء حاالت احلكم با

ء فقط ،باعتبار أنها ال تكو مشمولة

ضمن النفاذ املعجل .إذ االقرتاح األول منفصل فيما يتعلق بالبند األول،
واالقرتاح الثاني هو أ يكو استثناء من النفاذ املعجل والذي هو مسألة
ا

ء ،ألنه غدًا أنت ستنفذ على شخص ما حكم ا

طاعنًا على حكم احملكمة الكربى ،فبعد ا

ء ،وهو يكو

01

ء بشهر أو شهرين قد

تكو اللجنة الكربى تنظر يف الطلب وقد تُصادف ا جازة القضائية ،وقد
تصادف إجراءات التقاضي أمام احملكمة الكربى ،فاملسألة تأ ذ أكثر من
ذلك ،والنفاذ املعجل كما قلنا هو ليس فقط يف هذا اجملال ،إمنا أيضًا مع
05

وجود الطعن يف القرار الصادر ،فهو يُنفذ ال حمالة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل معالي األخ الشيخ الد بن علي آل ليفة وزير العدل
والشوو ا س مية واألوقاف.
21

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس ،إذا أذنتم لي أ أقول التالي :أوالً :إذا كا يف
النص األول كلمة «بات» ،وا شارة إىل ك م مستشار وزير العدل خبصوص
هذا املوضوع كانت باعتبار أ النص فيه كلمة «بات» ،وإذا قلنا إ احلكم
بات ،فإنه ال جيوز الطعن عليه .ولكننا حينما نقول «نهائيًا» كقاعدة عامة 25
أي أنه جيوز الطعن عليه أمام حمكمة التمييز ،فحتى من حسن الصياغة أ
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نبقي عليه بهذه الكيفية ،أل احلكم نهائي .احلكم النهائي ميكن الطعن
عليه يف حمكمة التمييز ،وإذا أراد الشخص ذلك ف مشكلة يف ذلك،
فلماذا أضع هذه الكلمة فيه ،فعلى العكس من ذلك ،هي ستضر باملبدأ
العام الذي حنن نسري عليه يف كل قوانينا ،وهو أ احلكم النهائي يُطعن
عليه بالتمييز ،هذا أوال .ثانيًا :مسألة ا

ء ،ال أعرف ما هو السبب لوضع 5

ذلك ،ففي الوقت الذي حنن نقول فيه توقي مسألة ا

ء ،وإ هناك

إجراءات معينة قد تقوهلا اللجنة ،وبعد ذلك أقول :ال ،بل إ النفاذ املعجل ال
يشمل ا

ء .يا إ وة ،لنرتك مسألة ا

ء متر شأنها شأ غريها،

و اصة أ هناك حتوطات حتى يف القانو مبا يتعلق بعمل اللجنة تأ ذها قبل
احلكم با

ء ،واألمر معروف .إ ما أراه هو أ املادة حبالتها هذه جيدة01 ،

وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت لولوة صاحل العوضي.
05

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أوالً أنا سأ تلف مع معالي األخ وزير العدل
نهائيًا ،حيث إ القضاء مستقر على أنه قضاء نهائي ،ومشروع القانو حينما
يصدر وينص على أنه حكمه نهائي ،فمعنى ذلك أنه نهائي بدرجة من درجات
التقاضي ،وهذا ما أثري يف اللجنة ــ امسح لي معالي الوزير ــ وهو أ القصد 21
من النهائي هو أنه غري قابل للطعن بأي طريقة من طرق الطعن حتى لو عن
طريق التمييز ،هذه العبارة تُفسر على تفسريين ،ذهب معالي الوزير إىل أنه
نهائي ،أي أنه جيوز الطعن عليه بالتمييز ،ويف رأي آ ر ــ أنا أراه ــ أنه ال جيوز
الطعن عليه وذلك حينما يقول املشرع إنه نهائي ،واملسألة حتتاج إىل تفسري،
وبالتالي ال يضري ذلك طاملا أ املشروع سيذهب إىل جملس النواب ،وإضافة 25
هذه العبارة هي لقطع أي شك أو ا ت ف يف التفسري عند التطبيق .اللجنة هلا
ا تصاصات مستعجلة ،الفقرة (ب) من املادة كما وردت تقول« :جيوز للجنة
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أ تشمل قرارها بالنفاذ املعجَّل بكفالة أو بدونها بناء على طلب احملكوم
له» ،طبعًا كلنا نعرف أ القضايا املستعجلة مشمولة بالنفاذ املعجل بقوة
القانو  ،فحينما نقول :جيوز للجنة أ تشمل حكمها بالنفاذ املعجل بناء على
طلب احملكوم له ،فما هو وضع األحكام املستعجلة هنا؟ فقد جاءت على
إط قها ،يف حني أ هلا أ تصدر أحكامًا يف املسائل املستعجلة واملسائل 5
املستعجلة النفاذ املعجل بقوة القانو سواء طلبته أم مل أطلبه .إذ هذه املادة
حتتاج إىل نوع من التفصيل ،هل هي مطلقة على مجيع أحكامها أم على
أحكامها املوضوعية فقط؟ البد من التحديد والتمييز بني األحكام
املوضوعية واألحكام الصادرة يف املواد املستعجلة ،وإال سيرتتب على األ ذ
بهذه املادة كما وردت أنه حتى يف األحكام املستعجلة البد أ يقدم إىل 01
اللجنة طلب من احملكوم له ،أل هذه املادة فيها قلب للمعايري مهما قيل من
أسباب لتربيرها .هذا هو رأيي والقرار يعود إىل اجمللس املوقر .وبالتالي هذه
املادة حتتاج إىل إعادة صياغة وتعديل يف األحكام املوضوعية ،حبيث تصدر
أحكامها املوضوعية بقوة النفاذ املعجل بناء على طلب احملكوم له وليس
05

بإط ق أحكامها ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضل األخ الد حسن عجاجي وكيل وزارة العدل والشوو
ا س مية واألوقاف لشوو العدل.
21

وكيل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف لشؤون العدل:
شكرًا سيدي الرئيس ،خبصوص األحكام ،احلكم إما أ يكو
حكمًا باتًا أو انتهائيًا أو نهائيًا ،الفرق يف احلكم البات أنه حكم صدر
فطُعن عليه بالطرق العادية أو بالطرق غري العادية للطعن على األحكام،
واستنفد وبالتالي أصبح حكمًا باتًا ،أو أنه صدر حكم وفاتت مواعيد 25
الطعن وحاز حجية األمر املقضي ،فاألحكام حتوز حجية األمر املقضي أو
قوة األمر املقضي ،هذا بالنسبة إىل احلكم البات .أما بالنسبة إىل احلكم
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النهائي ففي البحرين التقاضي يكو على درجتني ،والطعن بالتمييز هو
طعن غري عادي على األحكام ،وبالتالي فإ الوضع الطبيعي أ يصدر حكم
من أول درجة سواء صغرى أو كربى ،ويُستأنف أمام الكربى االستئنافية أو
العليا االستئنافية فيكو حكمًا نهائيًا ،وحمكمة التمييز ال تنظر يف طعن
مل يكن نهائيًا ،مبعنى أنه مل يُطعن عليه بالطريق العادي أي باالستئناف5 .
واملشرع يف هذه املادة أراد أ يُضفي على احلكم الصادر عن احملكمة
الكربى الصفة النهائية ،وبالتالي ينطلق منها مباشرة للطعن عليه أمام
حمكمة التمييز .أما فيما يتعلق مبسألة النفاذ املعجل فإ النفاذ املعجل بناء
على طلب احملكوم له ،فإنه يُقصد به النفاذ املعجل يف القرار أو احلكم
ــ أميا شئتم ــ يف املوضوع ،وليس يف القرار املستعجل ،فالقرار املستعجل له 01
طبيعة خمتلفة عن احلكم ،فاحلكم يُطلب فيه النفاذ املعجل ،لكن القرار
املستعجل هو نافذ بطبيعته ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،لدي اآل اقرتاح من األ ت دالل الزايد ينص على أنه «جيوز 05
الطعن على احلكم الصادر من احملكمة الكربى أمام حمكمة التمييز
ل  31يومًا من اليوم التالي لصدور احلكم أو منذ تاريخ إع نه ،حبسب
األحوال» طبعًا معالي الوزير وسعادة الوكيل أكدا أ ذلك حتصيل حاصل
خبصوص اللجوء إىل حمكمة التمييز ،واأل ت دالل أرادت أ تنص على ذلك
صراحة يف هذه املادة .فهل يوافق اجمللس على مبدأ النظر يف اقرتاح األ ت 21
دالل؟

(أغلبية غري موافقة)
25

الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي األ ت دالل جاسم الزايد.
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس ،ما أريد أ أوضحه هو أنه ال يوجد قرار
مقرت با جراءات الوقفية واحلكم الصادر با

ء ،النص واضح ،وهو أ

كل ما يصدر يشمل بالنفاذ .وال أعلم ما هو رأيك يف املوضوع؟ فنحن مل
نتناول موضوع سداد األجرة وغريه من األمور املالية ،ولكن اليوم ملا يصدر 5
حكم ضدك بأ تُخلي املكا  ،فالضرر الواقع أنه ستكو هناك جهة
تنفيذية ملزمة بتنفيذ حكم ا

ء ،وأنت تستأنف لتطعن على القرار أمام

اللجنة ،ويف ظل هذا النص فإ طعنك أمام اللجنة ال يوقف أي إجراء يُتخذ
ضدك ،أل ما سيصدر يتسم بالنفاذ املعجل ،وقانونًا النفاذ املعجل يعين أ
يتم تنفيذه من دو ربط األمر باالستئناف الذي طعنت فيه .وحنن خنشى من 01
إصدار أمر تنفيذ ثم يصدر حكم من احملكمة الكربى اليت طُعن أمامها
ببط

احلكم ألي سبب من أسباب ا جراءات .وحتى حمكمة التمييز

املشرع مو رًا أجاز هلا وقف تنفيذ األحكام ،وذلك تداركًا ملا قد حيدث من
ضرر يف مسألة التنفيذ املباشر للحكم .هذا هو اهلدف فقط .وأكرر أنه
طاملا أ هناك مواد ستُردّ ،فأرى أ يتم النظر يف هذه املادة أيضًا ،وشكرًا.

05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،سأقرأ عليكم االقرتاح« :جيوز للجنة أ يشمل قرارها
بالنفاذ املعجل بكفالة أو بدونها بناء على طلب احملكوم له ،ويُستثنى من
ذلك القرارات الصادرة با

ء» هل يوافق اجمللس على مبدأ النظر يف 21

االقرتاح؟

(أغلبية غري موافقة)
25

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُقر هذه املادة بتعديل اللجنة ،وننتقل إىل املادة اتلي تليها .تفضل
األخ مقرر اللجنة.
5

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( 44بعد إعادة الرتقيم) ،توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
كما وردت يف املشروع بقانو الثالث.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟ تفضلي األ ت لولوة صاحل العوضي.

01

العضو لولوة صاحل العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس ،أنا أكرر م حظيت على هذه املادة باالستناد
إىل أحكام الدستور وإىل حكم احملكمة الدستورية ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:

05

شكرًا ،هل هناك م حظات أ رى؟

(ال توجد مالحظات)

21

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،هل يوافق اجمللس على هذه املادة كما وردت يف املشروع
بقانو الثالث؟

25

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ يُقر ذلك ،وننتقل إىل املادة اليت تليها .تفضل األخ مقرر اللجنة.
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( 45بعد إعادة الرتقيم) ،توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟ تفضل معالي األخ الشيخ الد بن
علي آل ليفة وزير العدل والشوو ا س مية واألوقاف.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس ،املادة  45تأثر تركيبها بتعديل شكل اللجنة01 ،
فاللجنة صار فيها اثنا من القضاة ،فإذا كا لي أ أقرتح فسيكو النص
كالتالي «ومكافآت أعضائها من غري القضاة» ف جيوز لوزير العدل أ
يُعطي القضاة مكافآت ،وشكرًا.
05

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،اللجنة كانت برئاسة قاض واحد ،واآل صار فيها قاضيا ،
فيجب أ تُعدل ،فوزير العدل ال يستطيع أ يقرر مكافأة لقضاة .تفضلي
األ ت دالل جاسم الزايد.

21

العضو دالل جاسم الزايد:
عندي امل حظة نفسها اليت تفضل بها معالي وزير العدل ،ولكن من
غري عبارة «مكافأة األعضاء» فيكو النص «ومكافأة العضو من غري
القضاة» باعتبار أنه عضو واحد فقط ،وشكرًا.

25

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،ولكن أرى أنه من األفضل أ نستمع إىل الصيغة اليت
يقرتحها معالي وزير العدل ،فليتفضل.
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وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس ،إضافة عبارة «من غري القضاة» أفضل لسبب
واحد ،فقد يكو هناك أعضاء احتياط ،واألمر راجع إليكم ،فإذا ارتأيتم
أ تكو «ومكافأة عضوها من غري القضاة» كا بها ،أو «ومكافآت
أعضائها من غري القضاة» كا بها أيضًا ،ولكن أفضّل أ تبقى املادة كما 5
هي وتعدل لتكو «ومكافآت أعضائها من غري القضاة» ،واألمر راجع إىل
جملسكم املوقر ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
01

هل هناك م حظات أ رى؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،أي أ التعديل هو :بدالً من عبارة «من غري الرئيس» تكو

05

العبارة «من غري القضاة» فقط .فهل يوافق اجمللس على هذه املادة بتعديل
اللجنة إضافة إىل هذا التعديل املطروح؟

(أغلبية موافقة)

21

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تقر هذه املادة بتعديل اللجنة .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ
مقرر اللجنة.

25

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( 46بعد إعادة الرتقيم) :توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة
بالتعديل الوارد يف التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟ تفضلي األ ت دالل جاسم الزايد31 .
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العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا معالي الرئيس ،ال أريد أ أكرر ،ولكن كلمة «الطعو »
أود أ أقول إنه ال يتقدم إىل اللجنة بأية طعو  ،فكلمة «الطعو » مت
إبقاؤها ،فأنا أطلب أ يتم حذف كلمة «الطعو » ألنه ال حمل هلا هنا،
5

باعتبار أ اللجنة ال تنظر إىل أية طعو  ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
أعتقد أ االقرتاح جيد ،هل يوافق اجمللس على هذا االقرتاح ،وهو
حذف كلمة «الطعو »؟

01

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ يُقر ذلك .وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:

05

املادة ( )27من املشروع بقانو األول :توصي اللجنة حبذف هذه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
21

هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
25

هل يوافق اجمللس على حذف هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُحذف هذه املادة ،وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر 31
اللجنة.
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العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( )23من املشروع بقانو الثاني :توصي اللجنة باملوافقة على
حذف هذه املادة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على حذف هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
05

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُحذف هذه املادة ،وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر
اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( )24من املشروع بقانو الثاني :توصي اللجنة باملوافقة على 21
حذف هذه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

25

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على حذف هذه املادة؟

31

(أغلبية موافقة)
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الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُحذف هذه املادة ،وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر
اللجنة.
5

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( )25من املشروع بقانو الثاني :توصي اللجنة باملوافقة على
حذف هذه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
01

هل هناك م حظات عل هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
05

هل يوافق اجمللس على حذف هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُحذف هذه املادة ،وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر 21
اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( )26من املشروع بقانو الثاني :توصي اللجنة باملوافقة على
25

حذف هذه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟
31

(ال توجد مالحظات)
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الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على حذف هذه املادة؟

( أغلبية موافقة )

5

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُحذف هذه املادة ،وننتقل إىل املادة اليت تليها ،تفضل األخ مقرر
اللجنة.

01

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( )27من املشروع بقانو الثاني :توصي اللجنة باملوافقة على
حذف هذه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
05

هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
21

هل يوافق اجمللس على حذف هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُحذف هذه املادة ،وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر 25
اللجنة.

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( )21من املشروع بقانو الثاني :توصي اللجنة باملوافقة على
حذف هذه املادة.
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الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)

5

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على حذف هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)

01

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُحذف هذه املادة ،وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر
اللجنة.

05

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( )22من املشروع بقانو الثاني :توصي اللجنة باملوافقة على
حذف هذه املادة.

الرئيـــــــــــــــس:
21

هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
25

هل يوافق اجمللس على حذف هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُحذف هذه املادة ،وننتقل إىل املادة التالية ،تفضل األخ مقرر 31
اللجنة.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 004

2104/5/22م

املضبطة االستثنائية 2

العضو فؤاد أمحد احلاجي:
املادة ( )40من املشروع بقانو الثالث، :توصي اللجنة باملوافقة حبذف
هذه املادة.
5

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك م حظات على هذه املادة؟

(ال توجد مالحظات)
01

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق اجمللس على حذف هذه املادة؟

(أغلبية موافقة)
05

الرئيـــــــــــــــس:
إذ تُحذف هذه املادة .وبهذا نكو قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
القانو  ،فهل يوافق اجمللس عليه يف جمموعه؟
21

(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
سوف نأ ذ رأيكم على أ ذ الرأي النهائي على مشروع القانو فورًا.
تفضل األخ عبداجلليل إبراهيم آل طريف األمني العام للمجلس.

(وهنا قام األمني العام للمجلس بتالوة أمساء األعضاء ألخذ رأيهم على أخذ
الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً باالسم)

25

العضو إبراهيم حممد بشمي:
موافق.
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العضو الدكتورة بهية جواد اجلشي:
موافقة.

العضو مجيلة علي سلمان:
5

موافقة.

العضو الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل:
موافقة.
01

العضو محد مبارك النعيمي:
موافق.

العضو خـالد حسني املسقطي:
موافق.

05

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق.

العضو دالل جـــــاسم الزايــــد:
21

موافقة.

العضو رباب عبدالنيب العريض:
ممتنعة.
25

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق.

الدكتور سعيد أمحد عبداهلل:
موافق.
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العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سامل مبارك:
5

موافقة.

العضو عبداجلليل عبداهلل العويناتي:
موافق.
01

العضو عبدالرمحن عبداحلسني جواهري:
موافق.

العضو عبدالرمحــن حممد مجشري:
موافق.

05

العضو فـــــؤاد أحـمـــد احلـــاجــــي:
موافق.

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
21

غري موافقة.

العضو حممد حسن الشيخ منصور السرتي:
موافق.
25

العضو حممد حسن باقر رضي:
موافق.

العضو حممد سيف جرب املسلم:
موافق.
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العضو منرية عيسى بن هندي:
موافقة.

العضو الدكتور ناصر محيد املبارك:
5

موافق.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
01

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق.

05

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة.

رئيس اجمللس علي بن صاحل الصاحل:
موافق .األغلبية موافقة ،هل يوافق اجمللس على مشروع القانو بصفة 21
نهائية؟

(أغلبية موافقة)
25

الرئيـــــــــــــــس:
إذ يقر مشروع القانو بصفة نهائية .تفضل معالي األخ الشيخ الد بن
علي وزير العدل والشوو ا س مية واألوقاف.
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وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس ،يف تام مناقشة مشروع القانو ال يسعين إال
أ أتقدم إىل معاليكم جبزيل الشكر على جهودكم وحرصكم على إجناح
هذا املشروع بقانو  ،وكذلك الشكر موصول إىل سعادة األخ مقرر جلنة
اخلدمات ،وكذلك مجيع ا

وة األعضاء حتى من اعرتض على املشروع 5

بقانو  ،فهذا من قبيل إثراء العمل القانوني ،وال أحد منا ميلك احلقيقة ،وأنا
يف احلقيقة أمضيت أسبوعًا واحدًا وأمسيته أسبوع ا جيارات ،حيث ناقشناه
ث ث مرات ،مرتني يف اجمللس ومرة يف اللجنة .ويف احلقيقة هذا املشروع
يعاجل الكثري من املسائل املوجودة ،وإ شاء اهلل يكو هذا املشروع نقطة
01

تطوير العمل يف هذه اململكة ،وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا ،تفضلي األ ت دالل جاسم الزايد.
05

العضو دالل جاسم الزايد:
شكرًا معالي الرئيس ،بالنسبة إىل مشروع التطوير العقاري والذي
سيناقش األسبوع القادم ،هناك دراسة قامت بها موسسة فخرو مع احلكومة
للتطوير العقاري وا جيارات ،ووضعت دراسة كاملة ،كنا نتمنى أ تضم
هذه الدراسة هلذا املشروع ومشروع قانو التطوير العقاري ،ولكننا نأمل أ

21

يتم تزويدنا بهذه الدراسة حتى نستفيد منها إذا أمكن.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هذه الدراسة متوفرة لدينا؟
25

العضو دالل جاسم الزايد:
هذه الدراسة قامت بها موسسة فخرو مع احلكومة ،وأعتقد أ
احلكومة لديها فكرة عن املوضوع.
جملس الشورى  /الفصل  / 3الدور 4

( ) 002

2104/5/22م

املضبطة االستثنائية 2

