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 املوقـــر  صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل
 رئيــس جملـس الشـورى                                   

 

 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
 

بشأن تقرير اللجنة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية  يســـرني أن أرفع إلى معاليكم تقرير     

إلى قانون اإلثبات في المواد  ( مكرًرا2برقم )االقتراح بقانون بإضافة مادة حول )السابقة( 

، والمقدم من أصحاب 1996( لسنة 14المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

ة األعضاء: علي عبدهللا العرادي، حمد مبارك النعيمي، يوسف أحمد الغتم، سبيكة السعاد

 .خليفة الفضالة، نانسي دينا إيلي خضوري
 

 برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضه على المجلس الموقر.  

 

 وتفضلوا معاليكم بقبول فائق االحترام،،،
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 شؤون التشريعية والقانونيةملخص تقرير جلنة ال

 العنوان

( مكرًرا إلى قانون اإلثبات في المواد 2االقتراح بقانون بإضافة مادة برقم )

، والمقدم 1996( لسنة 14المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

النعيمي، من أصحاب السعادة األعضاء: علي عبدهللا العرادي، حمد مبارك 

 يوسف أحمد الغتم، سبيكة خليفة الفضالة، نانسي دينا إيلي خضوري.

قتراح أصل اال

 قانونب

علي عبدهللا العرادي، حمد مبارك النعيمي،  أصحاب السعادة األعضاء:مقدم من 

 يوسف أحمد الغتم، سبيكة خليفة الفضالة، نانسي دينا إيلي خضوري.

 اإلحالة إلى اللجنة
 م2020يناير  26

 الفصل التشريعي الخامس – ثانيدور االنعقاد العادي ال

انتهاء اللجنة من 

 المناقشة

 م2020أكتوبر  26

 الفصل التشريعي الخامس – لثدور االنعقاد العادي الثا

  اجتماع واحد عدد االجتماعات

العرض على 

 الجلسة
____ 

 مضمونه

إلى تضمين قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية  االقتراح بقانونيهدف 

يوجب أن يكون الدليل المقدم للقضاء قد تم الحصول عليه بطريق مشروع،  ـًانص

حيث لم يتضمن قانون اإلثبات هذا األمر، ألن الحصول على الدليل بطريق غير 

طرق مشروع عن طريق االستغالل أو التدليس أو اإلكراه أو غير ذلك من ال

بقانون لسد  االقتراحلحقوق اإلنسان، وعليه فقد أتى ـًا ، يُعد انتهاكةغير المشروع

 هذا الفراغ التشريعي.

قتراح بنية اال

 بقانون
 مادتانديباجة + 

توصية اللجنة 

 بمجلس الشورى
 االقتراح بقانون رفض

 



 

 

  

                                     

 الشورى مجلس                                                    

 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 
 األولاملرفق 

 

 تقرير اللجنة
 

 
 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 م2020 أكتوبر 28التاريخ: 

 (4الرقم: )

 

 

 بشأن تقرير اللجنة السابقة تقرير جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية
ا( مكر2االقرتاح بقانون بإضافة مادة ) حول

ً
إىل قانون اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية  ر

، واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء: علي 1996( لسنة 14الصادر باملرسوم بقانون رقم )
عبداهلل العرادي، محد مبارك النعيمي، يوسف أمحد الغتم، سبيكة خليفة الفضالة، 

 نانسي دينا إيلي خضوري

 صل التشريعي اخلامسالف - دور االنعقاد العادي الثالث

 

 

 مقدمــة:

(، وبناًء 3 د 5ص ل ت ق / ف  409)وبموجب الخطاب رقم  م،2020أكتوبر  19بتاريخ      

م، بخصووووووووص 2020أكتوبر  18مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ  على قرار

التي رفعتها اللجنة السووابقة ل ل دور اعنعقاد العادا الثاني ما اللصوو  التقارير  إعادة النظر في

المعالي السيييعد  بي با حيييالل الئيييالل ر ع  م ب  التشوووريعي الخامس، فقد أرصووو   وووا ب 

االقتراح بقانون  تقرير اللجنة السوووابقة بشووو ل لجنة الشووو ول التشوووريعقة والقانونقة إلى الشيييور 

إلى قانون اإلثبات في المواد المدنعة والت ارية الئادر بالمرسوم  ( مكرًرا2برقم )بإضافة مادة 

، والمقدم ما أححاب السعادة األ ضاء:  بي  بدهللا العرادي، 1996( لسنة 14بقانون رقم )

؛ حمد مبارك النععمي، يوسييأ أحمد المتم، سييبعكة ةبعلة اللضييالة، نانسييي دينا إيبي ةضييوري

جنة بشوووو نه لقتم عرلووووه على وإعداد تقرير يتضووووما رأا الل، إلعادة النظر في التقرير المذكور

 المجلس.
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 أوالً: إجراءات الب نة:

 لتنلعذ التكبعأ المذكور أ اله قامت الب نة باإلجراءات التالعة:

ل ل دور اعنعقاد العادا الثالث ما اللصووووووو   قانول المذكورقتراح بتدارصوووووووة اللجنة اع  (1)

 التالي:اإللكتروني )عا بـُعد(  في اعجتماع التشريعي الخامس،

 اللئل الدور التاريخ رقم االجتماع

 5 3 م2020 أكتوبر 26 3

 

مولوع البحث  قانولقتراح باعب اطلعة اللجنة أثناء دراصتها على الوثائق المتعلقة (2)

 والدراصة، والتي اشتملة على ما يلي:

، اعقتراح بقانولتقرير لجنة الش ول التشريعقة والقانونقة السابقة بخصوص  -

  والمتضما:

  .مرفق(اعقتراح بقانول المذكور، ومذكرته اإليضا قة( 

  قانول ما إعداد األصتاذ عبدالموجود يوصف اعقتراح بمذكرة بالرأا القانوني بش ل

ة صهقر صلطال بني  ماد، مستشار قانوني صتاذالشتلة، المستشار القانوني للجنة، واأل

 )مرفق(مساعد. 

 

  ما دور اعنعقاد العادا الثاني ما   ضر اعجتماع السادس عشرالسابقة وبدعوة ما اللجنة

األستاذ  بي  بدهللا م، صعادة العضو 2020فبراير  9المنعقد بتاريخ و اللص  التشريعي الخامس

 ، بصلته أ د مقدمي اعقتراح بقانول.العرادي

 

 

 

 



3 

 

 ك  ما مجلسللاللجنة ما األمانة العامة  عاجتما  ضر: 

 المنئب االسم

 هيئة املستشارين القانونيني

 المستشار القانوني لشؤون الب ان األستاذ  بدالموجود يوسأ الشتبة 

 مستشار قانوني مسا د بني حماد األستاذة سهعر سبطان

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون الب ان السعدة معرفت  بي حعدر

 ل نةأمعا سر  السعدة أمل  بدهللا محمد

 إدارة العالقات واإلعالم

 أةئا ي إ الم محمد سبمانالسعد  بي 

 

 

، سعادة العضو األستاذ  بي  بدهللا العرادي؛ بئلته أحد مقدمي االقتراح بقانون ثانعـًا: رأي

 :كما ورد في تقرير الب نة السابقة

      

بقا صعادة األصتاذ علي العرادا أل قانول اإلثبات في المواد المدنقة والتجارية الصادر      

، أكد على أل اإلثبات هو إقامة الدلق  على وجود واقعة 1996( لسنة 14بالمرصوم بقانول رقم )

قانونقة وذلك بالطرق التي يحددها القانول، في  قا أغل  القانول النص على وجوب الحصول 

الدلق  بطريق مشروع، فالحصول علقه بطريق غقر مشروع تمس بحجقته كوصقلة المستند أو لى ع

 التدلقس أو إثبات أمام القضاء، كما أل الحصول على المستند أو الدلق  عا طريق اعصتغ ل أو

 لحقوق الغقر؛ وعلقه يجب صد اللراغ ـًاغقرها ما الوصائ  غقر المشروعة يمث  انتهاك اإلكراه أو

 التشريعي  لظـًا للحقوق.  
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 ــًا: رأي الب نة:ثالث

( مكرًرا إلى 2اعقتراح بقانول بإلافة مادة برقم ) تقرير اللجنة السابقة بش ل ناقشة اللجنة     

، 1996( لسنة 14قانول اإلثبات في المواد المدنقة والتجارية الصادر بالمرصوم بقانول رقم )

عبدهللا العرادا،  مد مبارك النعقمي، يوصف أ مد  ياألعضاء: علوالمقدم ما أ حاب السعادة 

وجهات  وتم تبادل بعد إعادته للجنة، ،الغتم، صبقكة للقلة اللضالة، نانسي دينا إيلي لضورا

 القانوني للجنة، وانتهة إلى ما يلي: اللجنة والمستشارأعضاء  صعادة النظر بقا

 

المادة األولى النص على ما مادتقا، تضمنة  –الديباجة  فض ً عا - بقانون االقتراحيتألأ      

ثبات في المواد المدنقة والتجارية الصادر بالمرصوم لى قانول اإلإ( امكررً  2أل تُضاف مادة برقم )

تي: " ع يجوز لما  ص  على مستند يكول نصها اآل، وتعدي ته 1996( لسنة 14بقانول رقم )

أو دلق  عا طريق اعصتغ ل أو التدلقس أو اإلكراه أو اعصتق ء أو غقر ذلك ما الطرق أو 

، وجاءت المادة الثانقة مام القضاء"أثبات إالوصائ  غقر المشروعة، اع تجاج بذلك كوصقلة 

 تنلقذية.

 

، إلى تضمقا قانول اإلثبات في اإليضا قة بحسب ما جاء بمذكرته االقتراح بقانون،يهدف      

يوجب أل يكول الدلق  المقدم للقضاء قد تم الحصول علقه بطريق  ـًاالمواد المدنقة والتجارية نص

مشروع،  قث لم يتضما قانول اإلثبات هذا األمر، ألل الحصول على الدلق  بطريق غقر مشروع 

ـًا ، يُعد انتهاكةر ذلك ما الطرق غقر المشروععا طريق اعصتغ ل أو التدلقس أو اإلكراه أو غق

 بقانول لسد هذا اللراغ التشريعي. اعقتراحلحقوق اإلنسال، وعلقه فقد أتى 
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وقد ارتأت الب نة أن االقتراح بقانون تشوبه بعض المالحظات ما الناحعتعا الدستورية   

 تي:وذلك  بى النحو اآل ،والقانونعة

 

  أوالً: ما الناحعة الدستورية: 

المتعلقة  ئالمبادالعديد ما  ( ما دستور ممبكة البحريا104( و)32( و )20أرست المواد )     

فقرة و( ما الدصتور على أل  ق التقالي مكلول  20بتحققق العدالة القضائقة، فنصة المادة )

يقوم على أصاس مبدأ اللص  بقا السلطات فقرة أ( أل نظام الحكم  32للقانول، وبقنة المادة )ـًا وفق

( مبدأ اصتق ل القضاء، فقررت 104التشريعقة والتنلقذية والقضائقة مع تعاونها، وأرصة المادة )

أل عدل القُضاة أصاس للحكم ولمال للحقوق والحريات، وأنه ع صلطال ألا جهة على القالي 

يكل  القانول اصتق ل القضاء، ويبقا في قضائه، وع يجوز بحال التدل  في صقر العدالة، و

  .لمانات القضاة واأل كام الخا ة بهم

رصاء قاعدة في قانول اإلثبات في المواد إ ـًاقتراح بقانول مح  الرأا ُمستهدفوقد جاء اع     

المدنقة والتجارية، م داها "عدم جواز اع تجاج أمام القضاء بدلق  تم الحصول علقه بطريق غقر 

  .مشروع"

ئ بالمبادوقد ارتأت الب نة، أن إقرار المبدأ الوارد باالقتراح يترتب  بى تطبعقه المساس      

 ( ما الدستور وذلك  بى النحو التالي:104 – 32 – 20الدستورية المقررة بنئوص المواد )

 

( فقرة )و( على أل " ق التقالي مكلول 20أل دصتور مملكة البحريا قد نص في المادة )  -1

ا للقانول"، ولما كانة الغاية التي يتولاها مبدأ الحق في التقالي تتمث  في الترلقة ـً وفق

، القضائقة، وأل إنكار أو تقققد الحق في الترلقة القضائقة صواء بحجبها عما يطلبها ابتداءً 

ع  اعد إهدارً ، يُ يـًاجوهر ـًاأو ما ل ل إ اطتها بقواعد إجرائقة تكول معقبة في ذاتها عقب

 مع ما أكده الدصتور ما  ماية لحقوق األفراد. قمقيست

 ق الدفاع ما الضمانات التي ع يُمكا فصلها وعزلها عا  ق التقالي، ذلك  كما أل

ا للو ول إلى الترلقة القضائقة، وقد جاء المقترح مح  ـً أنهما يتكام ل ويعم ل مع
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قضاء الذا له كام  السلطة على  ا ب الحق اع تجاج بدلق   قققي أمام ال االرأا ُمنكرً 

التقديرية في اععتداد أو عدم اععتداد بهذا الدلق ، وذلك لمجرد الحصول علقه بطريق 

ما  قه في عرض األدلة القانونقة أمام قالي المولوع لقمايز  ـًاغقر مشروع، وُمنتقص

 ايُعد تقققدً  بقنها في مجال إظهار الحقققة، األمر الذا ي كد أل إقرار وتطبقق النص المقترح

 للحق في الدفاع ووصقلة للتمققز بقا الخصوم في مجال المقدرة على إثبات الحقوق.  اوإنكارً 

 

مبدأ اللص  بقا السلطات التشريعقة والتنلقذية  فقرة أ( ما الدصتور 32أرصة المادة ) -2

القوانقا والقضائقة مع تعاونها، ومقتضى هذا المبدأ أل التصاص السلطة التشريعقة بسا 

ع يُخولها  ق التدل  في أعمال أصندها الدصتور إلى السلطة القضائقة، ولقس لها أل ت تي 

عم ً يُخ  بالحدود التي تلص  بقا وعيتها والمهام التي تتوعها السلطة القضائقة، التي 

 لها.معلى عـًا  صرها الدصتور بها، وقصرها علقها، وإع كال ذلك افتئات

 

ق النص المقترح يمنع القالي ما اعصتناد إلى دلق  قانوني  حقح لمجرد و قث إل تطبق

أل الحصول علقه كال بطريق غقر مشروع، كما يمنعه ما إعمال صلطته التقديرية في 

تقدير هذا الدلق ، فإنه بذلك ي ثر على عم  القالي، ويمث  تدل ً في عم  السلطة 

 القضائقة.

 

( ما الدصتور على أنه ع صلطال ألا جهة على القالي في قضائه، 104المادة ) نصة -3

وع يجوز بحال التدل  في صقر العدالة، وكل  الدصتور للسلطة القضائقة اصتق لها وجع  

ما التدل  في أعمالها أو الت ثقر في مجرياتها أو إرهاقها بققود  ـًاهذا اعصتق ل عا م

 ةفقد اصتقر القضاء الدصتورا على أل السلطة التقديرية للقالي مقررلذلك  تستنلد وعيتها.

له بحكم القانول ولصالح المتقالقا ِلقُقَِوم ُلصو قات ك   الة أو منازعة وظروفها 

وم بساتها ويختار الح  المناصب لها واألقرب إلى تحققق العدالة، وما ثم ف  يجوز 

 رية وع أل يتنازل عنها أو يُنقب غقره فقها.للقالي أل يمتنع عا إعمال صلطته التقدي
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 ـًاوما  قث تقدير الدلق ، فإنه ما المقرر قضاًء أل األدلة متساندة يُكم  بعضها بعض

دول باقي  ةتتكول عققدة المحكمة ف  يُنظر إلى دلق  بعقنه لمناقشته على  د ةومنها مجتمع

م دية إلى ما قصده الحكم منها األدلة، ب  يكلي أل تكول األدلة في مجموعها كو دة 

   ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهة إلقه.

 

التقديرية في اعصتناد  هو قث إل اعقتراح المعروض ما ش نه غ  يد القالي وتقققد صلطت

إلى دلق  قانوني تم الحصول علقه بطريق غقر مشروع، وأوجب على الخصم عدم 

َما يترتب علقه إهدار هذا الدلق  الذا يسهم مع مِ إثبات أمام القضاء،  ةاع تجاج به كوصقل

لتزام على القالي اديرية للقالي، وكذلك يترتب علقه باقي األدلة في تكويا السلطة التق

التقديرية  ال اقتناعه بهذا الدلق ، وهو ما  هأل يطر ه وع يبحثه وبالتالي ي ثر على صلطت

ويترتب علقه في النهاية الت ثقر في تطبقق  ،في صقر العدالة ـًاوريدصت ايمث  تدل ً محظورً 

 العدالة.

 

 : ما ناحعة المالءمة القانونعة والموضو عة: ـًاثانع

 

 تي:ارتأت الب نة أن االقتراح المقدم تشوبه بعض المالحظات القانونعة والتي تتمثل في اآل     

 

على إقامة الدلق   ـًايعتمد تمام ثباتاإلل قانول انتلاء الحاجة إلى اعقتراح، ذلك أ -1

ات بالكتابة وشهادة الشهود واإلقرار وهي اإلثب، القانول بالطرق التي  ددها القضاء أمام

في أا ما  اوالقرائا والقمقا والخبرة، وبالققود التي رصمها فقه، ويعتبر الدلق  مردودً 

 :يتقة وهالحاعت اآل

 الدلق  الذا ينتهك مبادئ الشريعة اإلص مقة، أو القانول أو العدالة أو النظام العام. 

  الشخصيالدلق  الذا يُبنى على علم القالي. 

 ما  در عنه ما صلوك داٍل على الرلا أو القبول،  يالدلق  الذا يقدمه أ د الخصوم، لنل

 .أو فع  ثابة بإقراره الصحقح أو بمستند أو بحكم قضائي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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 دلق  الرأا ما غقر أه  الخبرة. 

 

ل مدى توافر شروط قبول الدلق  ذاته واعصتناد إلقه في لوء الحاعت المذكورة، يخضع إ

ر القالي، فإذا تبقا له ما واقعات الدعوى المعرولة علقه أل هذا الدلق  ورد لتقدي

يدعم باقي األدلة، ثم  بطريق غقر مشروع كانة له السلطة التقديرية في اعتباره دلق ً 

  بها مقدم الدلق  علقه، ألل تحريك األوراق لبحث مدى مشروعقة الوصقلة التي تحص  

 على الدلق  ع تنلي  حة ما جاء به.الوصقلة غقر المشروعة للحصول 

  

المادة الثانقة ما قانول اإلثبات في المواد المدنقة والتجارية نصة على أنه يجب أل تكول  -2

قبولها، وهذه األلقرة تخضع ا وجائزً الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، منتجة فقهم، 

لى دلق  بطريق غقر مشروع أل فقط لتقدير القالي، فإذا قررنا أنه ع يجوز لما  ص  ع

  علقه منذ البداية يقدمه أمام القضاء ل  تجاج به، أو يحتج به أمام القضاء، فلماذا تحص  

 وهو يعلم أنه ع يجوز له اع تجاج به أمام القضاء؟

فقكول ما ش ل األلذ باعقتراح نق  السلطة التقديرية في تقدير مدى كلاية مشروعقة الدلق  

  على المستند أو الدلق ، ونكول ولعنا للقالي لتكول للشخص الذا تحص  ـًا قانونالمقررة 

  ـًا.بقا القالي وبقا بعض التصا اته المقررة له دصتوري  ائ ً 

 

يترتب على األلذ باعقتراح هدر ققمة الدلق ، وهدر  قوق الشخص مقدم الدلق  الذا  -3

المستند بطريق غقر مشروع ولكنه يص  أل يرد ا  ص  علقه بُِحسا نقة، ألنه يحدث كثقرً 

إلى  ا ب الحق فقه بطريق مشروع، فقضقع  قه الثابة بالدلق  لكونه قد ورد ابتداًء 

 بطريق غقر مشروع.

 

يترتب على إيراد المقترح أل تقضي المحكمة بوقف الدعوى المقدم فقها الدلق ، لحقا  -4

تم بموجبه الحصول على الدلق ،  في الدعوى عا اللع  غقر المشروع الذاـًا اللص  نهائق

 عوبة إثبات وصائ  اعصتغ ل والتدلقس بشك  لاص، إلافةً إلى أنها ت دا فض ً عا 
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إلى إطالة أمد النزاع عندما يتم إ الة المولوع إلى المحكمة الجنائقة ما أج  إثبات وجود 

 عا إمكانقة لقاع اصتغ ل أو تدلقس أو إكراه أو اصتق ء قب  النطق بالحكم المدني، فض ً 

، وهو أمر كال يخضع في األصاس الحقوق بسبب عدم القدرة على إثبات هذه الوصائ 

، وبالتالي فإل صرعة اللص  في الدعاوى تقتضي هفقحسمه ويقضي بحكم لتقدير القالي

  عدم إقراره.

 

يسوووووووعى إلقها المشووووووورع في ك  زمال ومكال،  قث إل التي إل تحققق العدالة هي الغاية  -5

تحققق العدالة ي دا إلى إعطاء ك  ذا  ق  قه واصووووتقرار المجتمع وتحققق األما، وأل 

فقدال العدالة ي دا إلى فقدال الثقة بقا أبناء المجتمع وشووووووقوع اللسوووووواد والرذيلة، فالعدل 

اأصواس الحكم وفق لنص المادة الرابعة ما الدصوتور، وأل إقرار اعقتراح المقدم يترتب  ـووووووووً

بدأ تحققق العدالة، وذلك ما ل ل إهدار الدلق  الصوووووووحقح لمجرد الدفع علقه اإلل ل بم

ب نه تم الحصول علقه بطريق غقر مشروع، كما أل الت لقر في اللص  في القضايا لحسم 

 هذه المس لة بحكم قضائي نهائي وبات يترتب علقه الت ثقر على تحققق العدالة.

 

إعمال صلطته التقديرية بش ل الدلق ، ذلك يترتب على األلذ باعقتراح غ  يد القالي عا  -6

أل لمحكمة المولوع السلطة في تحصق  فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إلقها 

ف  تثريب علقها إل هي ألذت بدلق  تكول قد اقتنعة به وأل تققم قضاءها على ، ما أدلة

ختلف أقوالهم و ججهم وهي غقر ملزمة ب ل تتبع الخصوم في م، أصباب صائغة تكلي لحمله

وترد اصتق عً على ك  منها ما دام في ققام الحقققة التي اقتنعة بها وأوردت دلقلها الرد 

 الضمني المسقط لتلك األقوال والحجج.

 

أل  ل( ما القانول المدني، اللتقا تقررا28( و)27ا )قالمادت نصيراح مع يتعارض اعقت -7

وعً عما ينش  عا ذلك ما لرر بالغقر،  يكول مسع  ـًاما اصتعم   قه اصتعماعً مشروع

أو إذا كانة  ،وأل اصتعمال الحق يكول غقر مشروع إذا لم يقصد به صوى اإللرار بالغقر

 ةإلى تحقققها غقر مشروعة  أو قلقلـة األهمقــة بحقث ع تتناصــب البتـ يالمصلحة التي يرم
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ا ـً ا بلقغ نه أل يلحق بالغقر لررً أو إذا كال ما ش ،مع ما يصقب الغقر ما لرر بسببها

، ويخضع هذا ـًاغقر م لوف، وهذا مبدأ عام يُمث  قاعدة عامة تلتزم المحاكم بتطبققها قانون

للسلطة التقديرية للمحكمة، فقد يكول الحصول على الدلق  بطريق غقر مشروع، ولكنه 

حصول على الوصقلة الو قدة للحصول على الحق كمصلحة مشروعة، فقسعى المدعي لل

هدفه إظهار  قه ولقس في نقته اإللرار بالغقر وتقديره أل مصلحته ويكول هذا الدلق ، 

للمستقر علقه ــًا أكبر ما الضرر الذا قد يصقب الغقر، وع يُقدر ذلك صوى المحكمة طبق

( ما القانول المدني، وبذلك فقتعارض النص المقترح مع المبدأ 28و  27بنصي المادتقا )

لا ةً أل  ق التقالي هو ما الحقوق المبا ة التي تثبة للكافة، وصالف الذكر، المقرر 

ا عا  ق يدعقه لنلسه إع إذا ثبة انحرافه أو ذودً  ـًاف  يس ل ما يلج أبواب القضاء تمسك

عا الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنة مع ولوح الحق ابتغاء اإللرار 

 بالخصم.

 

قتراح يمكا اصتغ له إلهدار األدلة والحقوق، فما يكول ما الخصم كذلك، فإل ما جاء باع -8

  على الدلق  بطريق غقر مشروع، فقلتح الباب إلى مجادلة إع أل يدعي أل لصمه تحص  

 عا مولوع الحق الثابة بهذا الدلق . ةبعقد

 

إل نضقف إلى ما تقدم، أنه وإل كال هذا النص معموعً به كمبدأ في القضاء اللرنسي، ف -9

اللجنة ت كد على أل األنظمة القضائقة في الدول تختلف بالت ف طبقعة شعوبها وأنظمتها 

قانونقة تتضمنها  ئمبادبي بصلٍة عامة بدأ يتجه إلى تقرير والدصتورية، وأل القضاء األور

ـًا ها أصاصؤبي والسقر علقها، فقعتمد قضاواعتلاققات الدولقة باعتبارها لما اعتحاد األور

قوتها  ىألل اعتلاققات الدولقة تتعد ؛ اعتلاققات في مجال  قوق اإلنسال مبادئعلى تطبقق 

نصوص القانول لتتعادل مع الدصتور، ب  إنه يتم تعدي  الدصاتقر لتتماشى مع نصوص تلك 

بي واعتلاققات، وأل الت ف النظام القانوني في مملكة البحريا عنه في دول اعتحاد األور
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المطبقة فقه، ولكا يكول ما المقبول إلضاع تقدير  ئالمبادع لرورة األلذ بك  ع يستتب

 إعمالها للسلطة التقديرية لقالي المولوع.     

 

 

على بعض القوانقا المقارنة، تبقا أنها لم تخرج عا صقاق قانول اإلثبات  وباعط ع     

تحادا( اإلماراتي، وقانول اإلثبات األردني، واللقبي، البحريني، منها قانول اإلثبات )اع

، وقد تحلظة والمصرا، وغقرها، األمر الذا توافقة معه اللجنة على رفض النص المقترح

على رفض اعقتراح بقانول، وأبدت ت يقدها له بصلتها أ د العضو األستاذة سبعكة اللضالة صعادة 

 .مقدمي اعقتراح بقانول

 

 

 

 

 اةتعار مقرري الموضوع األحبي واالحتعاطي:ــًا: رابع

 

( ما ال ئحة الداللقة لمجلس الشورى، اتلقة اللجنة على التقار ك  39إعماعً لنص المادة )     

 ما:
 
 

 مقــرًرا أحبعــًا.الـسـعـد نــــوار  ــبــي الـمـحمــود                    .1

 مقرًرا احتعاطعًا. الشعخ  ادل  بدالرحما المعاودة                     .2
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 ــًا: توحعة الب نة:ةامس

بقانول، فإل اللجنة  قتراحفي لووووء ما دار ما مناقشوووات وما أبدا ما ثراء أثناء دراصوووة اع     

 تو ي بما يلي:

إلى قانون  ا( مكررً 2بإضييافة مادة )االقتراح بقانون  التمسييك بتوحييعة الب نة السييابقة برفض -

، 1996( لسييييييينة 14اإلثبات في المواد المدنعة والت ارية الئيييييييادر بالمرسيييييييوم بقانون رقم )

والمقدم ما أحيييحاب السيييعادة األ ضييياء:  بي  بدهللا العرادي، حمد مبارك النععمي، يوسيييأ 

 أحمد المتم، سبعكة ةبعلة اللضالة، نانسي دينا إيبي ةضوري.

 

 

 معروض  بى الم ب  الموقر التخاذ الالزم،،،واألمر 

 

 

 

 

                               عادل عبدالرمحن املعاودة                                
            نائب رئيس اللجنة                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

 

 

 الثايناملرفق 
 

 تقرير اللجنة السابقة ومرفقاته

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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