
7
العدد: 3186 - الخميس 4 ديسمبر 2014

مر�سوم بقانون رقم )٦4( ل�سنة 2014
 بتعديل بع�ض �أحكام �لمر�سوم بقانون رقم )٣0( ل�سنة 2009 

ب�ساأن غرفة �لبحرين لت�سوية �لمنازعات �القت�سادية و�لمالية و�ال�ستثمارية

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة            ملك مملكة البحرين.
بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون حمكمة التمييز ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )8( ل�شنة 1989، وتعديالته،
املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )30( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

القت�شادية واملالية وال�شتثمارية،
وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون �الآتي:
�ملادة �الأولى

ب�شاأن  ل�شنة 2009  بقانون رقم )30(  املر�شوم  املادتني )13( و)14( من  بن�شي  ُي�شتبدل 
غرفة البحرين لت�شوية املنازعات القت�شادية واملالية وال�شتثمارية، الن�شان الآتيان: 

مادة )1٣(:
اأمام  يطعنوا  اأن  الف�شل  هذا  لأحكام  وفقًا  الغرفة  اأمام  نظر  الذي  النزاع  لأطراف  يجوز  اأ- 
اأي من احلالت  النزاع يف  ت�شوية  ال�شادر من هيئة  التمييز بطلب بطالن احلكم  حمكمة 

الآتية: 
عدم اإعالن الطاعن على وجه �شحيح بتعيني اأحد اأع�شاء هيئة ت�شوية النزاع اأو باإجراءات   -1

ت�شوية النزاع اأو عدم متكينه من اإبداء اأوجه دفاعه.
خمالفة ت�شكيل هيئة ت�شوية النزاع اأو اإجراءات ت�شوية النزاع ملا ن�شت عليه الالئحة.  -2

تعار�س حكم هيئة ت�شوية النزاع مع النظام العام يف مملكة البحرين.  -3
اإذا وقع من اخل�شم اأو من وكيله حيلة اأو غ�س كان من �شاأنه التاأثري يف حكم هيئة ت�شوية   -4

النزاع.
ق�شي  اأو  عليها  بني  التي  الأوراق  بتزوير  اإقرار  النزاع  ت�شوية  هيئة  بعد حكم  اإذا ح�شل   -5

بتزويرها، اأو كان احلكم قد بني على �شهادة �شاهد ق�شي بعد �شدوره باأنها �شهادة زور.
اإذا ح�شل اخل�شم بعد �شدور حكم هيئة ت�شوية النزاع على اأوراق قاطعة يف الدعوى كان   -6
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خ�شمه قد حال دون تقدميها. 
اإذا ق�شى حكم هيئة ت�شوية النزاع ب�شيء مل يطلبه اخل�شوم اأو باأكرث مما طلبوه، على اأنه   -7
اإذا اأمكن ف�شل القرارات املتعلقة مبا طلبه اخل�شوم عن غريها من القرارات، فال يجوز 
املتعلقة  القرارات  على  ي�شتمل  الذي  اجلزء  �شوى  النزاع  ت�شوية  هيئة  حكم  من  يلغى  اأن 

بامل�شائل التي ق�شى فيها احلكم مبا مل يطلبه اخل�شوم اأو باأكرث مما طلبوه.
اإذا كان حكم هيئة ت�شوية النزاع متناق�شًا مع حكم اآخر حائٍز لقوة الأمر املق�شي ب�شرط   -8
اأن يكون جميع اخل�شوم يف الدعويني هم اأنف�شهم ذاتًا و�شفة واأن يكون مو�شوع الدعوى 

هو ذاته مو�شوع الدعوى ال�شابقة.
يجوز لأطراف النزاع الذي نظر اأمام الغرفة وفقًا لأحكام هذا الف�شل اأن يطعنوا اأمام  ب- 
حمكمة التمييز يف الأحكام النهائية املنهية للخ�شومة ال�شادرة من هيئة ت�شوية النزاع اإذا 
كان احلكــم املطعون فيه مبنيًا علـى خمالفة للقانون اأو خطاأ يف تطبيقــه اأو تاأويله، واإذا 

حكمت املحكمة بنق�س احلكم املطعون فيه وجب عليها احلكم يف مو�شوع الدعوى.
مادة )14(:

يرفع الطعن املن�شو�س عليه يف املادة )13( من هذا القانون بالأو�شاع املعتادة لرفع الدعوى 
وذلك خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخ �شدور احلكم اأو اإعالنه ح�شب الأحوال، ويح�شب هذا 
امليعاد فيما يتعلق باحلالت املن�شو�س عليها يف البنود من )4( اإلى )6( من الفقرة )اأ( من 
املادة )13( من هذا القانون من اليوم الأول الذي ظهر فيه الغ�س، اأو الذي اأقر فيه بالتزوير 
فاعله اأو حكم بثبوته، اأو حكم فيه على �شاهد الزور، اأو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة املحتجزة.
واإل كانت باطلة، ويتعني على رافع الطعن  اأ�شباب الطعن  ت�شتمل لئحة الطعن على  اأن  ويجب 
اأن يودع عند تقدمي �شحيفته على �شبيل الكفالة مبلغًا يعادل واحدًا يف املائة من املبلغ املحكوم 
به اأو مائة األف دينار اأيهما اأقل، ول تقبل �شحيفة الطعن اإذا مل تكن م�شحوبة مبا يثبت اإيداع 
الكفالة، ويكفي اإيداع كفالة واحدة يف حالة تعدد الطاعنني اإذا اأقاموا طعنهم ب�شحيفة واحدة 
ولو اختلفت اأ�شباب الطعن، وحتكم املحكمة مب�شادرة الكفالة اأو جزء منها اإذا ق�شت برف�س 

الطعن اأو بعدم قبوله اأو ب�شقوطه.
�ملادة �لثانية
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علـى رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 
به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

مــلك مــمــلــكــة �لـبــحـــرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

نائب رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء
حممد بن مبارك �آل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ: 4 �شــفــــر 1436هـ
املوافق: 26 نوفمرب2014م


