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 املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بيان

 العقار الذي تشغله واململوك إىل حكومة مملكة البحرينبشأن 

 

 على احلكم القضائي الصادر من حمكمة االستئناف العليا املدنية )الدائرة الرابعةة  االقايةي   تعقيبا

، ايف املويوع برفضه اتأييد احلكةم املتةتأن ، ازلة امل املتةتأن ة     يف منطوقه بقبول االستئناف شكال

على احلكم املتتأن  الصادر من احملكمة الكربى   دينار أتعاب احملاماة، اعودا 03باملصرافات امبلغ )

وق اإلنتةا  أدا  مبلةغ   املدنية )الدائرة التادسة ، االقايي يف منطوقه بإل امل املؤستةة الوننيةة حلقة   

هلةا، ازل اماةا بالرسةومل ااملصةاري  امبلةغ      ابإخال  العقار الةي  تتذةيه مقةرا       دينار،05533اقدره )

   دينار مقابل أتعاب احملاماة. 03)

 

بشأ   املرفوعة يد املؤستة الوننية حلقوق اإلنتا  ميكن بيا  جمريات الدعوى القضائية فانه

 :العقار الي  تشغله اذلك على الت صيل التالي

 

بص ته احتة  مةا أقةر يف عقةد اإل ةار       من املؤجرأاال: استأجرت املؤستة الوننية حلقوق اإلنتا  

مبوجةة  عقةةد اذلةةك  ، 008 ، يةةاحية التةةي  )8005 ، نريةة) )0772  للعقةةار رقةةم )مالكةةابأنةةه )

 .0325مايو  02اتنتاي مدته يف  0322يونيو  2من  بني الطرفني االي  يبدأ اعتبارا اإل ار املربمل

 

زال أنه التعثر مالك العقار األصلي يف سةداد بعةد ديونةه، األمةر الةي  حةدا بالقضةا  ز  زيقةاع         : ثانيا

 اعريه للبيع يف امل اد العلين. ،العقار حمل التداعيجمموعة من عقاراته، امناا  احلج  على

 

م اد علين، ايف جلتة البيع املنعقدة يف يف دخلت لرغبة املؤستة الوننية يف متلك العقار،  ثالثا: نظرا

امت  العقةار حمةل التةداعي   ، حية  رسةى علياةا    القائمة يف حمكمة التن يي )الثانيةة   0320مارس  03

 .دفع املبلغ بالكامل

 

العقةار، تةبني هلةا     على املؤستة الوننية بشةأ   رسو امل اد العلينحلظة أنه ايف حني  مع التنويهرابعا: 

كةا   ، بةل  املؤجر مل يكن مالكا للعقار كما ارد يف عقد اإل ار  ااإلقةرار  املقةدمل منةه    أ اللمحكمة 

 ، قامل بتأجري العقار للمؤستة الوننية من البانن.متتأجرا
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القايةي بإيقةاع    0320أبريةل   20: امبوج  احلكم الصادر مةن حمكمةة التن يةي )الثانيةة  يف     خامتا

البيع على العقار حمل الدعوى، نلبت احملكمة حيناا مةن جاةاا املتةاحة االتتةجيل العقةار  ا ةاذ       

اإلجرا ات الالامة النتقال امللكية باسم حكومة مملكة البحرين الستذدامل املؤستة الوننية حلقةوق  

 اإلنتا .

باسم حكومةة مملكةة    حمل البيا  باإلجرا ات املتبعة يف هيا الشأ ، مت تتجيل العقار سادسا: اعمال

البحةرين السةةتذدامل املؤستةةة الوننيةةة حلقةةوق اإلنتةةا ، اذلةك مبوجةة  اثيقةةة امللكيةةة الةة   مةةل   

حلكةم حمكمةة التن يةي سةال       زن اذا 0320نوفمرب  00احملررة بتاريخ ا  13441/0320مقدمة رقم )

لتالي أصبح املبنى املتتذدمل مةن قبةل املؤستةة ملكةا خالصةا حلكومةة مملكةة البحةرين،         ، ابااليكر

امن تارخيه توق ت املؤستة عةن تتةديد األجةرة الشةارية مبوجة  عقةد اإل ةار لةتغري مرك هةا          

 .القانوني من مؤجر ز  مالك

 

حبتةاباتاا املاليةة، مل   ز  كافة تقارير التةدقي) ااملتعلقةة   اعودا اتنوه املؤستة الوننية أنه سابعا: 

يتبني اجود أية متأخرات يف ذمتاا املالية عن ال رتة ال  كانت فياا متتأجرة للعقار احتى انتقال 

، حي  توق ت املؤستة عن دفع اإل ار الشار  يف اليةومل الةي  تغةري مرك هةا القةانوني      امللكية زلياا

 .من متتأجرة ز  مالكة للعقار مبوج  اثيقة امللكية

 

)الدائرة التادسة  يطل  فياةا   برفع دعوى قضائية  أمامل احملكمة الكربى املدنية املتتأجر : قاملثامنا

  دينار نظري  ل اةا يف  053330533زخال  املؤستة الوننية للعقار الي  تشغله، اسداد مبلغ اقدره )

بالرسةومل ااملصةاري    ، ازل اماا 0320سداد األجرة الشارية املقررة لألشار من أبريل احتى أكتوبر 

 امقابل أتعاب احملاماة.

 

دفعةت املؤستةة الوننيةة بعةدمل أحقيةة      انظرت احملكمة سال ة الةيكر الةدعوى القضةائية    ا: تاسعا

أنه  للعقار اليس املالك األصلي له، باإليافة ز ات ال  تقدمت باا بص ته متتأجرا املدعي يف الطلب

املؤستة الوننية فقد ة التن يي بإيقاع احلج  لصاحل امني صدار احلكم القضائي الصادر من حمكم

لةه اهةو مةا ترتة  عليةه تتةجيل العقةار باسةم حكومةة مملكةة البحةرين السةتذدامل              أصبحت مالكةا 

 املؤستة الوننية حلقوق اإلنتا .

 

بإل امل املؤستة الوننية بأ   0320يناير  02قضت يف منطوقاا الصادر بتاريخ انه احملكمة  زال: عاشرا

  دينار، ازخال  العقار الي  تشغله، ازل اماا بالرسومل ااملصاري  05533تؤد  للمدعي مبلغ اقدره )

   دينار مقابل أتعاب احملاماة.03امبلغ )
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قامت املؤستة الوننية اخالل امليعاد القانوني املقرر باستئناف احلكم الصادر من اعليه : أحد عشر

ة الكةةربى املدنيةةة )الةةدائرة التادسةةة ، اذلةةك أمةةامل حمكمةةة االسةةتئناف العليةةا املدنيةةة )الةةدائرة احملكمةة

 متمتكة بطلباتاا املبينة سابقا.الرابعة  

 

سةال ة الةيكر الةدعوى القضةائية، حية  خلةه قضةائاا         عشةر: انظةرت حمكمةة االسةتئناف     اثنى

، ايف املويةوع  ز  قبةول االسةتئناف شةكال    0325فربايةر   00ااف) ما قرره منطوقاةا الصةادر بتةاريخ    

  دينةار أتعةةاب احملامةةاة،  03برفضةه اتأييةةد احلكةم املتةةتأن ، ازلةة امل املتةتأن ة باملصةةرافات امبلةةغ )   

 الغاية تارخيه مل  صل املؤستة على أسباب احلكم.

 

ااملنشةأة   عشر: املا كانت املؤستة الوننية حلقةوق اإلنتةا  زحةدى اهليئةات العامةة يف الدالةة       ثالثة

فةإ  مةن املقةرر أ  يقةومل جاةاا قضةايا الدالةة التةابع لةواارة           0320  لتةنة  02مبوج  القانو  رقم )

العدل االشةؤا  اإلسةالمية ااألاقةاف بةالطعن أمةامل حمكمةة التميية  يف احلكةم الصةادر مةن حمكمةة            

 ،االستئناف املنوه عناا أعاله

 

أربعة عشر: اعليه فانه ال ميكن عقةال امنطقةا أ  تطةرد املؤستةة الوننيةة مةن العقةار لتذل اةا يف         

مالةةك مبوجةة  الوثيقةةة  ز سةةداد األجةةرة الشةةارية، اذلةةك أ  مرك هةةا القةةانوني تغةةري مةةن مةةؤجر 

ري قانونيةة بت تة   زشةكالية ، اتكمن املتةألة يف   جااا املتاحة االتتجيل العقار الرمسية الصادرة من 

 االي  ست صل فيه حمكمة التميي  اتعديل املراك  القانونية للمتداعني. اإل ارعقد 

 

 

*  *  * 

 


