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وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

 قرار رقم )28( ل�شنة 2023 

  بتحديد اللغة التي ميكن ا�شتخدامها اأمام املحاكم وغرفة البحرين

لت�شوية املنازعات غري اللغة العربية واآلية ونطاق التطبيق

وزير العدل وال�صئون الإ�صالمية والأوقاف:

 ،١989 بعد الطالع على قانون حمكمة التمييز ال�صادر باملر�صوم بقانون رقم )8( ل�صنة 

وتعديالته، 

وعلى قانون ال�صركات التجارية ال�صادر باملر�صوم بقانون رقم )٢١( ل�صنة ٢٠٠١، وتعديالته،

وعلى قانون ال�صلطة الق�صائية ال�صادر باملر�صوم بقانون رقم )4٢( ل�صنة ٢٠٠٢، وتعديالته، 

وعلى الأخ�س املادة )4( منه،

وعلى قانون م�صرف البحرين املركزي واملوؤ�ص�صات املالية ال�صادر بالقانون رقم )64( ل�صنة 

٢٠٠6، وتعديالته،

املنازعات  لت�صوية  البحرين  غرفة  ب�صاأن   ٢٠٠9 ل�صنة   )٣٠( رقم  بقانون  املر�صوم  وعلى 

القت�صادية واملالية وال�صتثمارية، وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )١٢( منه،

اأمام املحاكم  ٢٠٢١ بتحديد اللغة التي ميكن ا�صتخدامها  وعلى القرار رقم )١١7( ل�صنة 

غري اللغة العربية واآلية ونطاق التطبيق،

وعلى لئحة اإجراءات ت�صوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�صوية املنازعات 

مبوجب الف�صل الأول من الباب الثاين من املر�صوم بقانون رقم )٣٠( ل�صنة ٢٠٠9 ب�صاأن غرفة 

 )١٣4( رقم  بالقرار  ال�صادرة  وال�صتثمارية  واملالية  القت�صادية  املنازعات  لت�صوية  البحرين 

ل�صنة ٢٠٢١،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�صاء،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للعدل وال�صئون الإ�صالمية، 

ر الآتي: ُقـرِّ

املادة الأوىل

يف  املنازعات  لت�صوية  البحرين  اأمام غرفة  امل�صتخدَمة  اللغة  هي  الإجنليزية  اللغة  تكون 

الق�صايا التي تدخل يف اخت�صا�صها اإذا كانت لغة العقد مو�صوع النزاع هي اللغة الإجنليزية يف 

احلالت الآتية:

ـــ�س لها بموجب اأحــكام قانون  ١- اإذا كان اأطــراف النــزاع مــن بيــن الموؤ�ص�صــات المالية المرخَّ
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م�صــرف البحريــن المركــزي والموؤ�ص�صــات الماليــة، اأو بينهــا وبيــن غيرهــا مــن ال�صــركات 

ـ�س لها بموجب اأحكام قانون ال�صركات التجارية. التجارية المرخَّ

ـــ�س لها بموجب اأحــكام قانون  ٢- اإذا كان اأطــراف النــزاع مــن بيــن ال�صــركات التجارية المرخَّ

ال�صركات التجارية، وكان النزاع حول اللتزامات النا�صئة عن العالقة التجارية بينهما.

٣- اإذا كان النــزاع متعلقــًا بالتجــارة الدولية وكان اأطراف النزاع من بين الموؤ�ص�صــات المالية اأو 

من بين ال�صركات اأو بينهما.

اإليها  امل�صار  العقد يف احلالت  الإجنليزية يف  اللغة  ا�صتخدام  الأطراف على  اتفاق  ويكون 

رًا باأكرث من لغٍة بينها  هو اأ�صا�س ا�صتخدام اللغة الإجنليزية يف التقا�صي. فاإذا كان العقد حمرَّ

اللغة الإجنليزية فال ُيـْعـَتـدُّ بها لغًة للتقا�صي ما مل ُيـ�ِصـر العقد �صراحًة اإىل اللغة الإجنليزية لغًة 

معتَمـدًة حال الختالف بني الن�صو�س. 

ويجوز لأطراف النزاع اأن َيـْعـِدلوا كتابًة عن اختيار اللغة الإجنليزية كلغٍة للتقا�صي قبل رفع 

الدعوى.

املادة الثانية

تكون اللغة الإجنليزية هي اللغة امل�صتخَدمة اأمام املحاكم اإذا كانت لغة التحكيم هي اللغة 

ه اإذا كانت قيمة العقد تزيد على خم�صمائة  ـم اأو َردُّ الإجنليزية، وذلك عند طلب الأمر بتعيني مـحـكِّ

األف دينار، اأو عند طلب الأمر باتخاذ تدابري موؤقتة من جانب املحكمة اإذا كانت قيمة املطاَلـبة 

تزيد على خم�صمائة األف دينار، اأو عند طلب تنفيذ حكم التحكيم اأو طلب احلكم ببطالنه اإذا 

كان احلكم �صادرًا بقيمة تزيد على خم�صمائة األف دينار. 

املادة الثالثة

يجوز لأطراف النزاع اأن يتفقوا كتابًة على اختيار اللغة الإجنليزية كلغٍة للتقا�صي قبل رفع 

اأي دعوى من بني الدعاوى التي تخت�سُّ بها غرفة البحرين لت�صوية املنازعات مبوجب الف�صل 

الأول من الباب الثاين من املر�صوم بقانون رقم )٣٠( ل�صنة ٢٠٠9 ب�صاأن غرفة البحرين لت�صوية 

اجلدول  يف  نوعيًا  دة  املحدَّ الدعاوى  بني  من  اأو  وال�صتثمارية،  واملالية  القت�صادية  املنازعات 

املرافق لهذا القرار، وذلك متى ما توافرت ال�صرتاطات الآتية: 

رًا بلغة غير اللغة العربية. ١- اأْن يكون العقد �صند الدعوى محرَّ

٢- اأْن يكــون التفــاق علــى اختيار اللغة الإنجليزية من�صو�صًا عليه في العقد �صــند الدعوى اأو في 

المرا�صالت بين اأطراف العقد اأو في اتفاق خا�س.

٣- اأْن تزيد قيمة المطاَلـبة في الدعوى على خم�صمائة األف دينار.
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املادة الرابعة 

يجب على اأطراف النزاع تقدمي ترجمة معتَمـدة لكافة امل�صتندات املتعلقة بالنزاع املعرو�س 

رة بلغة غري اللغة الإجنليزية.  اأمام املحكمة اإذا كانت امل�صتندات والوثائق حمرَّ

وعلى املحكمة اأن ت�صمع اأقوال اخل�صوم اأو ال�صهود الذين يجهلون اللغة الإجنليزية عن طريق 

ح ت�صريحًا ر�صميًا  مرتجم بعد اأْن يحلف اليمني باأْن يلتزم وجه الدقة واحلق يف الرتجمة، اأو ي�صرِّ

بقول احلق.

املادة اخلام�شة 

دِخـل يف الدعوى، كما ت�صري على الطلبات 
ُ
ل اأو اأ ت�صري اأحكام املواد ال�صابقة على كل َمـن تدخَّ

بالدعوى  املرتبطة  والدعاوى  املتقابلة  الدعاوى  وعلى  الأ�صلي  الدعوى  مو�صوع  على  العار�صة 

الأ�صلية.

املادة ال�شاد�شة 

اإذا كانت الأحكام والأوامر �صادرة باللغة الإجنليزية، فُتـنَظـر الطعون فيها بذات اللغة يف 

جميع الدرجات.

املادة ال�شابعة 

اأمام املحاكم  اللغة التي ميكن ا�صتخدامها  ٢٠٢١ بتحديد  ُيـلغى القرار رقم )١١7( ل�صنة 

غري اللغة العربية واآلية ونطاق التطبيق.

املادة الثامنة 

على وكيل الوزارة للعدل وال�صئون الإ�صالمية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْصـِره يف اجلريدة الر�صمية.

وزير العدل

وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

نواف بن حممد املعاودة

�صدر بتاريخ: ١4 �صعبان ١444هـ

الـمـــوافـــــــق:  6 مـــار�س ٢٠٢٣م
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جدول

بتحديد الدعاوى النوعية التي يجوز التفاق على التقا�شي 

فيها اأمام املحاكم باللغة الإجنليزية 

نوع الدعوىالرقم المت�شل�شل

الدعاوى التي يكون اأحد طرفيها من ال�صركات الأجنبية.١

الدعاوى المتعلقة بالأ�صهم وال�صندات وغيرها من الأوراق المالية.٢

الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية.٣

الدعاوى المتعلقة بالعالمات والوكالت التجارية وحقوق الِمْلكية الفكرية.4

الدعاوى المتعلقة بالتحكيم اأو الو�صاطة في العقود التجارية.٥

الدعاوى المتعلقة بعقود النقل والمنازعات البحرية والجوية.6

الدعاوى المتعلقة بعقود المقاولت.7


