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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف
قر�ر رقم )102( ل�سنة 2015

بها  تخت�س  �لتي  �لمنازعات  ت�سوية  �إجر�ء�ت  لئحة  من   )58( �لمادة  بتعديل 
غرفة �لبحرين لت�سوية �لمنازعات بموجب �لف�سل �لأول من �لباب �لثاني من 
�لمر�سوم بقانون رقم )30 ( ل�سنة 2009 �ل�سادرة بالقر�ر رقم )65 ( ل�سنة 2009

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  والتجارية  املدنية  املرافعات  قانون  على  الطالع  بعد 

)12( ل�شنة 1971 وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم)3( ل�شنة 1972 ب�شاأن الر�شوم الق�شائية وتعديالته،

وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم) 14 (ل�شنة 1996، 
وتعديالته،

املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )30( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 
القت�شادية واملالية وال�شتثمارية ، املعدل باملر�شوم بقانون رقم )64( ل�شنة 2014،

وعلى لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات 
ال�شادرة  ل�شنة 2009  بقانون رقم )30(  املر�شوم  الثاين من  الباب  الأول من  الف�شل  مبوجب 

بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009،
وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

قرر �لآتي:
�ملادة �لأولى

ي�شتبدل بن�س البند )1( من الفقرة)اأ( والفقرة )د( من املادة) 58 (من لئحة اإجراءات 
ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من 
ل�شنة  رقم )65(  بالقرار  ال�شادرة   2009 (ل�شنة   30 رقم)  بقانون  املر�شوم  من  الثاين  الباب 

2009 الن�شان الآتيان:
�لبند) 1 ( من �لفقرة �أ:

الإداء                          وحال  الوجود  محقق  دين  اإلى  املطالبة  ا�شتندت  اإذا  ال�شفر  من  عليه  املدعى  مبنع   -1
وثابت بالكتابة، اأو يرجح وجود احلق من ظاهر الأوراق وقامت اأ�شباب جديدة تدعو اإلى الظن 

باأن فرار املدعى عليه من اخل�شومة اأمر قريب الوقوع.
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ول يخل �شدور اأمر املنع من ال�شفر من تنفيذ حكم الأبعاد البات ال�شادر بحق املدعى عليه اأو 
ب�شلطة الإدارة يف اإنهاء اإقامة الأجنبي اأو اأمره مبغادرة البالد طبقًا لأحكام القانون.

الأمر بحقه طبقًا لأحكام  باإعالن من �شدر  املدعي  يقم  اإذا مل  ال�شفر  املنع من  اأمر  وينق�شى 
الفقرة »د« من هذه املادة ، اأو اإذا �شقط اأي �شرط من ال�شرطني الالزم توافرهما لالأمر باملنع من 
ال�شفر، اأو اإذا قدم املدعى عليه كفياًل مقبوًل لدى القا�شي املنتدب اأو الهيئة بح�شب الأحوال، اأو 
اإذا قدم تاأمينًا نقديًا يقدره القا�شي املنتدب اأو الهيئة بح�شب الأحوال ل�شمان تنفيذ ما ع�شى اأن 
يحكم به عليه يف الدعوى، اأو اإذا اأنق�شت مدة �شتني يومًا على �شدور احلكم يف دعوى املطالبة 
اإلى محكمة  له  املحكوم  الدائن  يتقدم  اأن  دون  لإقت�شائه  ال�شفر  املنع من  اأمر  ال�شادر  بالدين 

التنفيذ بطلب تنفيذ احلكم.
�لفقرة د: 

يجب على املدعي اإعالن املدعى عليه، بالإجراء التحفظي والوقتي ال�شادر من القا�شي املنتدب                     
اأو الهيئة بح�شب الأحوال اإذا �شدر يف غيبة املدعى عليه، خالل ثمانية اأيام من تاريخ �شدوره 

بخطاب م�شجل بعلم الو�شول.

�ملادة �لثانية
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به اإعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

                                      
وزير �لعدل و�ل�سئون �لإ�سالمية و�لأوقاف

خالد بن علي بن عبد �هلل �آل خليفة       

�شـدر بتاريخ: 28 مـحـــرم 1437هـ 
املــــــــوافــــــــق: 11 نوفــمرب 2015م


