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قانون رقم ) 35 ( ل�سنة 2014

بتعديل بع�ض اأحكام القانون البحري

ال�سادر بالمر�سوم بقانون رقم )23( ل�سنة 1982

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور,

ل�شنة   )12( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  والتجارية  المدنية  المرافعات  قانون  وعلى 

1971, وتعديالته,

وعلى قانون ت�شجيل ال�شفن وتحديد �شروط ال�شالمة ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )14( 

ل�شنة 1978,

وعلى القانون البحري ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )23( ل�شنة 1982, وتعديالته,

وعلى القانون المدني ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001,

اأقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�شه, وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

المادة الأولى

ُي�شتبدل بن�شو�س المواد )2( الفقرة الرابعة, )8( الفقرة الثانية, )44(, )117( الفقرة 

 ,1982 ل�شنة   )23( رقم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  البحري  القانون  من   ,)296( الثالثة, 

الن�شو�س الآتية:

مادة )2( الفقرة الرابعة:

مجل�س  موافقة  بعد  البحرية  والمالحة  البحري  بالنقل  المخت�س  للوزير  يجوز  وا�شتثناًء 

الوزراء منح الجن�شية البحرينية لل�شفن المملوكة لغير البحرينيين.

مادة )8( الفقرة الثانية:

في  اإليها  الم�شار  بالأغلبية  تم  على عمل  وافق  قد  ال�شيوع  على  المالكين  اأحد  يكن  لم  واإذا 

تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  خالل  الكبرى  المحكمة  اأمام  فيه  يطعن  اأن  فله  ال�شابقة  المادة 

اأن يتخلى عن ح�شته, وفي هذه الحالة تبراأ ذمته من اللتزامات التي ن�شاأت عن  اأو  �شدوره, 

هذا العمل. وتوزع هذه الح�شة على المالكين الخرين بن�شبة ح�ش�شهم في ال�شفينة.

مادة )44(:

التي  ال�شفينة  على  يحجز  اأن  ال�شابقة  المادة  في  المذكورة  الديون  باأحد  يتم�شك  من  لكل 

ن�شوء  وقت  له  مملوكة  كانت  اإذا  المدين  يملكها  اأخــرى  �شفينة  اأية  على  اأو  الدين,  بها  يتعلق 

الدين.
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ومع ذلك ل يجوز الحجز على �شفينة غير التي يتعلق بها الدين اإذا كان من الديون المن�شو�س 

عليها في البنود )م(,)ن(,)�س( من المادة ال�شابقة.

مادة )117( الفقرة الثالثة:

ويلتزم برد ال�شفينة في الميناء التي ت�شلمها فيه بالحالة التي كانت عليها وقت الت�شليم مع 

ب�شبب  ال�شفينة  التاأخير في رد  المعتاد. وفي حالة  النا�شئ عن ال�شتعمال  مراعاة ال�شتهالك 

يرجع اإلى الم�شتاأجر يلتزم باأداء �شعف الجرة عن مدة التاأخير مع عدم الخالل بحق الموؤجر 

في التعوي�س اإن كان له مقت�ٍس.

مادة )296 (:

ي�شدر الوزير المخت�س بالنقل البحري والمالحة البحرية القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام 

هذا القانون.

المادة الثانية

بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  البحري  القانون  من   )187( المادة  اإلى  جديدة  فقرة  ُت�شاف 

رقم )23( ل�شنة 1982, ن�شها الآتي:

مادة )187( فقرة جديدة:

وي�شدر بتحديد حالت الإعفاء من اللتزام باإر�شاد ال�شفن في الموانئ البحرينية قرار من 

الوزير المخت�س بالنقل البحري والمالحة البحرية.

المادة الثالثة

وُيعمل  القانون,  اأحكام هذا  تنفيذ  –كل فيما يخ�شه-  والوزراء  الوزراء  على رئي�س مجل�س 

به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

             ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 11 �شــــــوال 1435هـ

الموافق: 7 اأغ�شط�س 2014م


