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قانون رقم (  )6ل�سنة 2015
ب�ش�أن تنازع القوانين في الم�سائل المدنية والتجارية
ذات العن�صر الأجنبي
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الـ�صادر بالـمر�سوم بـقانون رقـم ( )12ل�سنة
 ،1971وتعديالته،
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ()14
ل�سنة  ،1996وتعديالته،
وعلى القانون المدني ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )19ل�سنة ،2001
�أقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�صه ،وقد �صدقنا عليه و�أ�صدرناه:
المادة ()1
نطاق �سريان القانون
ت�سري �أحكام هذا القانون على كافة المنازعات المتعلقة بالم�سائل المدنية والتجارية ذات
العن�صر الأجنبي والتي تت�ضمن مراكز �أو عالقات قانونية تتنازع فيها القوانين ،ما لم يوجد
ن ـ ـ ـ ـ ــ�ص في ق ـ ـ ـ ـ ــانون �أو اتفاقية �أو معاهدة معمول بها في المملكة يق�ضي بخالف تلك الأحكام.
المادة ()2
مبادئ القانون الدولي الخا�ص
بمراعاة حكم المادة ( )1من هذا القانون ،ت�سري مبادئ القانون الدولي الخا�ص فيما لم
يرد في �ش�أنه ن�ص خا�ص في هذا القانون.
المادة ()3
تكييف المراكز والعالقات القانونية
عندما ينعقد االخت�صا�ص بنظر النزاع للق�ضاء البحريني ي�سري القانون البحريني على
كافة الم�سائل المتعلقة بتكييف المراكز والعالقات القانونية لمعرفة القانون الواجب التطبيق
على مو�ضوع النزاع.
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المادة ()4
االتفاق على اختيار القانون الواجب التطبيق
يجوز للأطراف االتفاق على اختيار القانون الواجب التطبيق �أو اختيار قانون التجارة
الدولية و�أعرافها.
المادة ()5
عدم مخالفة النظام العام
ي�شترط في القانون الواجب التطبيق على مو�ضوع النزاع �أال تكون �أحكامه مخالفة للنظام
العام في المملكة.
المادة ()6
تقديم ن�صو�ص القانون الواجب التطبيق
�أ -يجب على �أطراف النزاع تقديم ن�صو�ص القانون الواجب التطبيق .ف�إذا لم تقدم ن�صو�ص
ذلك القانون جاز اعتبار القانون البحريني هو الواجب التطبيق على مو�ضوع النزاع.
ب -يجوز لأطراف النزاع �أن يقدموا �أمام الجهة التي تنظر النزاع ما ي�ؤيد دفاعهم �أو دفوعهم
من �أحكام ق�ضائية و�آراء فقهية حول ن�صو�ص القانون الواجب التطبيق.
ج -على الجهة التي تنظر النزاع �أن تراعي مبادئ تطبيق وتف�سير �أحكام القانون الواجب
التطبيق� ،إذا كان �أطراف النزاع قد قدموا تلك المبادئ.
د -في حالة اختالف �أطراف النزاع حول القانون الواجب التطبيق؛ يجب على الجهة التي تنظر
النزاع �أن تحدد القانون الواجب التطبيق قبل الت�صدي لمو�ضوع النزاع.
المادة ()7
ا�ستبعاد القانون الواجب التطبيق
�أ -مع عدم الإخالل ب�أحكام الفقرة (�أ) من المادة ( )6من هذا القانون� ،إذا ر�أت الجهة التي
تنظر النزاع ا�ستبعاد تطبيق �أحكام القانون الواجب التطبيق لأي �سبب من الأ�سباب؛ وجب
عليها قبل �أن تقرر ا�ستبعاد تطبيق ذلك القانون� ،أن تبين لأطراف النزاع �أ�سباب ا�ستبعاده،
وللأطراف �أن يقدموا دفاعهم في هذا ال�ش�أن خالل الأجل الذي تحدده تلك الجهة.
ب -في حالة ا�ستبعاد القانون الواجب التطبيق لأي �سبب من الأ�سباب ،يجب على الجهة التي
تنظر النزاع �أن تطبق �أحكام القانون البحريني.
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المادة ()8
تعدد القوانين
�إذا كان قانون دولة �أجنبية هو الواجب التطبيق ،وكانت المنازعة يحكمها �أكثر من ت�شريع
�أو تتنازع ب�ش�أنها القوانين زماني ًا في هذه الدولة؛ ف�إن قانون هذه الدولة هو الذي يحدد �أي ًا من
هذه الت�شريعات الذي يطبق على المنازعة.
المادة ()9
الأحكام المو�ضوعية للإثبات
ت�سري على الأحكام المو�ضوعية ب�ش�أن الإثبات �أحكام القانون الواجب التطبيق ما لم يتم
االتفاق �أو يتبين من الظروف �أن قانون ًا �آخر هو الذي يراد تطبيقه.
المادة ()10
الم�سائل الم�ستعجلة والطلبات التحفظية والوقتية
ت�سري قوانين المملكة على الم�سائل الم�ستعجلة والطلبات التحفظية والوقتية �أي ًا كان
القانون الواجب التطبيق على المنازعة.
المادة ()11
الأهلية والحالة المدنية لل�شخ�ص الطبيعي الأجنبي
�أ -ي�سري على �أهلية الأ�شخا�ص الطبيعيين الأجانب وحالتهم المدنية قانون الدولة التي ينتمون
�إليها بجن�سيتهم.
ب� -إذا كان �أحد طرفي الت�صرف �أجنبي ًا ناق�ص الأهلية وفق ًا لأحكام قانون دولته وكامل الأهلية
وفق ًا لأحكام القانون البحريني و�أبرم ذلك الطرف ت�صرف ًا تترتب �آثاره في المملكة ،وكان
نق�ص الأهلية يرجع �إلى �سبب فيه خفاء ال ي�سهل على الطرف الآخر تبينه ،ف�إن هذا ال�سبب
ال ي�ؤثر في �أهليته.
ج� -إذا كان من مقت�ضى اكت�ساب جن�سية جديدة �أن تغير من �أهلية ال�شخ�ص ،ف�إن ذلك ال ي�ؤثر
في ت�صرفاته ال�سابقة على اكت�ساب الجن�سية الجديدة.
المادة ()12
النظام القانوني لل�شخ�ص االعتباري الأجنبي
ي�سري ب�ش�أن ثبوت ال�شخ�صية االعتبارية لل�شخ�ص االعتباري الأجنبي و�أهليته وذمته المالية
ومن يمثله قانون ًا وغير ذلك من الم�سائل المتعلقة بنظامه القانوني قانون الدولة التي اتخذ فيها
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هذا ال�شخ�ص مركز �إدارته الرئي�سي وبا�شر فيها ن�شاطه الفعلي.
وي�سري القانون البحريني �إذا با�شر ال�شخ�ص االعتباري الأجنبي ن�شاطه الفعلي في
المملكة ،ولو لم يوجد فيها مركز �إدارته الرئي�سي.
المادة ()13
انعدام �أو تعدد الجن�سية
تعين الجهة التي تنظر النزاع القانون الواجب التطبيق في حالة الأ�شخا�ص الذين ال تعرف
لهم جن�سية �أو �أحدهم� ،أو الذين تثبت لهم جن�سيات متعددة في ذات الوقت.
ويكون القانون البحريني هو الواجب التطبيق في حالة الأ�شخا�ص الذين يثبت لهم �أكثر من
جن�سية وتكون الجن�سية البحرينية من �ضمن جن�سيات ه�ؤالء الأ�شخا�ص.
المادة ()14
انعدام �أو تعدد الموطن
تعين الجهة التي تنظر النزاع القانون الواجب التطبيق في حالة الأ�شخا�ص الذين لي�س لهم
موطن� ،أو الذين يكون لهم �أكثر من موطن في وقت واحد .على �أن الأ�شخا�ص الذين يكون لهم
�أكثر من موطن من بينها مملكة البحرين يطبق ب�ش�أنهم القانون البحريني.
و�إذا ادعى �شخ�ص �أن له موطن ًا في دولة ما كان قانون تلك الدولة هو المخت�ص بتحديد
وجود موطن لذلك ال�شخ�ص بها من عدمه.
المادة ()15
العقار
�أ -ي�سري على حيازة العقار وملكيته والحقوق العينية التي تترتب عليه وطرق ك�سب هذه الحقوق
وانتقالها وانق�ضائها ،والت�صرفات المتعلقة بالعقار من حيث ال�شكل قانون موقع العقار.
ب -ي�سري على الت�صرفات المتعلقة بالعقار من حيث ال�شروط المو�ضوعية النعقادها ومن حيث
الآثار التي تترتب عليها قانون موقع العقار ،ما لم يتم االتفاق �أو يتبين م ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــظروف
�أن قانون ًا �آخر هو الذي يراد تطبيقه.
المادة ()16
المنقول
�أ -ي�سري على حيازة المنقول وملكيته والحقوق العينية التي تترتب عليه وطرق ك�سب هذه
الحقوق وانتقالها وانق�ضائها ،قانون الدولة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق ال�سبب
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الذي ترتب عليه ك�سب الحيازة �أو الملكية �أو الحقوق العينية الأخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى �أو انتقالها �أو
انق�ضائها ،ما لم يتم االتفاق �أو يتبين من الظروف �أن قانون ًا �آخر هو الذي يراد تطبيقه.
ب -ي�سري على المنقول �أثناء نقله من دولة لأخرى قانون الدولة المر�سل �إلـ ـ ـ ـ ــيها ،ما لم
يـ ـ ـ ـ ـ ــتم االتفاق �أو يتبين من الظروف �أن قانون ًا �آخر هو الذي يراد تطبيقه.
المادة ()17
االلتزامات العقدية
�أ -ي�سري على العقد من حيث ال�شروط المو�ضوعية وال�شكلية ومن حيث الآثار التي تترتب عليه،
قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن الم�شترك للمتعاقدين ،ف�إن اختلفا موطن ًا �سرى قانون
الدولة التي �أبرم فيها العقد ،ما لم يتم االتفاق �أو يتبين من الظروف �أن قانون ًا �آخر هو الذي
يراد تطبيقه.
ب -يجوز �أن يختار المتعاقدان لكل جزء من العقد قانون ًا واجب التطبيق �إذا كان هذا الجزء
قاب ًال لالنف�صال عن باقي �أجزاء العقد.
المادة ()18
عقود البور�صات
ي�سري على العقود التي تتم في البور�صات قانون الدولة الذي توجد فيها هذه البور�صات.
المادة ()19
عقود العمل
�أ -ي�سري على عقود العمل التي يبرمها �أ�صحاب الأعمال مع عمالهم قانون الدولة التي يجري
فيها تنفيذ عقد العمل ب�صفة �أ�سا�سية ،ف�إذا كان عقد العمل ينفذ ب�صفة �أ�سا�سية في �أكثر من
دولة �سرى قانون الدولة التي يوجد فيها المركز الرئي�سي لهذه الأعمال.
ب� -إذا كان المركز الرئي�سي لهذه الأعمال في الخارج وكان فرع هذا المركز في المملكة هو
الذي �أبرم عقود العمل ،كان القانون البحريني هو القانون الواجب التطبيق �إذا كان عقد
العمل ينفذ ب�صفة �أ�سا�سية في المملكة.
ج -ال يخل االتفاق على تطبيق قانون �آخر ب�ش�أن عقود العمل بالقواعد الآمرة للقانون الواجب
التطبيق وفق ًا لأحكام الفقرتين (�أ) و(ب) من هذه المادة.
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المادة ()20
عقود الترخي�ص (الفرانت�شايز)
ي�سري على عقود الترخي�ص (الفرانت�شايز) قانون الدولة الذي به مركز الإدارة الرئي�سي
للمرخ�ص له وقت �إبرام العقد ،ما لم يتم االتفاق �أو يتبين من الظروف �أن قانون ًا �آخر هو الذي
يراد تطبيقه.
المادة ()21
عقود الوكالة والتمثيل التجاري
ي�سري على عقود الوكالة التجارية وال ـ ـ ـ ـ ـ ــوكالة بالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعمولة والتمثيل التجاري قـانون
م ـ ـ ـ ــوطن الـ ـ ـ ـ ــوكيل �أو الممثل التجاري ما لم يتم االتفاق �أو يتبين من الظروف �أن قانون ًا �آخر
هو الذي يراد تطبيقه.
المادة ()22
عقود الم�ستهلك
ي�سري على عقود الم�ستهلك قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانون دولـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــحل الإقامة الـ ـ ـ ـ ـ ــعادية للم�ستهلك،
ما لم ي ـ ـ ـ ــتم االتفاق �أو يتبين من الظروف �أن قانون ًا �آخر هو الذي يراد تطبيقه ،وب�شرط عدم
حرمان الم�ستهلك من الحماية التي توفرها الأحكام الآمرة لقانون الدولة التي بها محل �إقامته
العادية.
المادة ()23
الأ�سهم وال�سندات
ي�سري ب�ش�أن الأ�سهم وال�سندات القانون الذي تخ�ضع له الدولة التي �أ�صدرتها.
المادة ()24
ال�شيك والكمبيالة وال�سند الأذني
ي�سري ب�ش�أن ال�شيك والكمبيالة وال�سند الأذني وغيرها من الأوراق التجارية قانون بلد
الوفاء.
المادة ()25
االلتزامات النا�شئة عن العمل غير الم�شروع
�أ -ي�سري على االلتزامات النا�شئة عن العمل غير الم�شروع قانون البلد الذي وقع فيه العمل غير
الم�شروع ،ما لم يتم االتفاق على اختيار قانون �آخر.
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ب -ال ت�سري �أحكام الفقرة (�أ) من هذه المادة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون
م ـ ـ ـ ـ ـ ــ�شروعة في المملكة.
ج� -إذا كان الم�سئول عن العمل غير الم�شروع م�ؤمن ًا جاز للم�ضرور �أن يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفع دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى
مبا�شرة على الم�ؤمن �إذا كان القانون الواجب التطبيق على عقد الت�أمين يجيز ذلك.
المادة ()26
االلتزامات النا�شئة عن الإثراء بال �سبب ودفع غير الم�ستحق والف�ضالة
ي�سري على االلتزامات النا�شئة عن الإثراء بال �سبب ودفع غير الم�ستحق والف�ضالة قانون
البلد الذي وقع فيه الفعل المن�شئ لاللتزام ،ما لم يتم االتفاق على اختيار قانون �آخر.
المادة ()27
الملكية الفكرية
 -1ي�سري على الملكية الأدبية والفنية قانون الدولة المطلوب توفير الحماية فيها ،وعلى الملكية
ال�صناعية بما فيها الو�سائل التجارية المميزة قانون الدولة التي �سجلت فيها ,ف�إن كانت
م�سجلة في �أكثر من دولة وكان من بينها مملكة البحرين ،ف�إن القانون الواجب التطبيق هو
القانون البحريني.
 -2ت�سري �أحكام المادة ( )17من هذا القانون على العقود المبرمة مع �أ�صحاب الحقوق بهدف
ا�ستغالل �أي من الحقوق المالية المتعلقة بالملكية الفكرية.
المادة ()28
نفاذ �أحكام القانون
على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء  -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل
به من �أول ال�شهر التالي لم�ضي ثالثة �أ�شهر على تاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية.

�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريخ 15:رم�ضان 1436هـ
ال ـ ــموافق 2:يـ ــوليو 2015م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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