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 شؤون التشريعية والقانونيةملخص تقرير جلنة ال

 العنوان

( من قانون المرافعات المدنية 327مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتعديل المادة )

م )المعد بناًء على االقتراح 1971( لسنة 12والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر(

 مشروع  أصل

 القانون
 اقتراح بقانون من مجلس النواب

 اإلحالة إلى اللجنة
  م2020 أبريل 5

 الفصل التشريعي الخامس – ثانيدور االنعقاد العادي ال 

انتهاء اللجنة من 

 المناقشة

  م2020 أكتوبر 26

 الفصل التشريعي الخامس – لثدور االنعقاد العادي الثا

 اجتماع واحد  عدد االجتماعات

 ____ العرض على الجلسة

 مضمونه

ةً إلى السماح للدائن بالتظلم من أمر األداء مساوامشروع القانون يهدف 

( منه، 18، بما يكفل حق المساواة الذي أكده الدستور في المادة )بالمدين

 فقرة و( من الدستور. 20وكذلك حق التقاضي المنصوص عليه في المادة )

 مادتان ديباجة + بنية المشروع

وزارة  رأي خالصة

العدل والشؤون 

 اإلسالمية واألوقاف

 مشاركتها فيلدى 

 اجتماع اللجنة

  السابقة

أكدت الوزارة توافقها مع ما جاء في مذكرة الحكومة الموقرة من مالحظات . 1

بشأن مشروع القانون، كما أكدت على رأيها الوارد في المذكرة المرسلة 

من مداخالت أثناء اجتماعها بلجنة الشؤون لمجلس النواب، وما أبدته 

 التشريعية والقانونية بمجلس النواب، وأثناء عقد جلسة مجلس النواب.

. إن أمر األداء طريق استثنائي، ومن ثم ال يجوز التوسع فيه بحسب القواعد 2

 العامة إال في الحدود التي نهض عليها االستثناء. 

أمام  –بحسب القانون  -ألداء يكون . إن القاضي حين يقوم بإصدار أمر ا3

أمرين إما قبول إصدار أمر األداء أو رفضه وتحديد جلسة لنظر موضوع 

النزاع يعلن فيها طرفيه، ومن ثم فإن فتح باب تقرير حق التظلم أمام الدائن 
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الذي ُرفض طلب إصدار أمر األداء لصالحه سيجعل التظلم منظوًرا أمام قاٍض 

 لدى المحكمة مصدرة األمر حال تظلم المدين.آخر ومنظوًرا أيضـًا 

. إن القول بأن عدم تقرير حق التظلم للدائن ينطوي على إخالل بمبدأ 4

المساواة بين الخصوم واالنتقاص من حق التقاضي هو محل نظر؛ ألن 

المساواة ال تكون إال بين المتساوين في المراكز القانونية ذاتها، وأن القاضي 

صدار األمر هو في حقيقته يمثل الرجوع لألصل العام في حال امتناعه عن إ

التقاضي الذي تتكافأ فيه مراكز الخصوم في النزاع في الحق المدعى به نفيـًا 

 وإثباتـًا.

.  إن فتح باب التظلم للمدين الذي صدر األمر في غيبته دون الدائن يتفق مع 5

ن هو صاحب مصلحة القواعد العامة في العدالة، ويحفظ التوازن كون المدي

قانونـًا على أمر األداء الصادر في غيبته، وال  ةفي التظلم في المواعيد المقرر

يمنع ذلك أن يقوم الدائن بالطعن باالستئناف متى ما صدر األمر بخالف أو 

 أقل مما طلبه.

 القانون مشروع الموافقة على قرار مجلس النواب

توصية اللجنة 

 بمجلس الشورى
 القانون مشروععلى  من حيث المبدأ الموافقةعدم 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 
 األولاملرفق 

 

 تقرير اللجنة
 

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 م2020أكتوبر  28التاريخ: 

 (1الرقم: )

 
 

 تقرير جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تقرير اللجنة السابقة

( من قانون املرافعات املدنية والتجارية 327لسنة ) ( بتعديل املادة ) حول مشروع قانون رقم ) (
 م1971( لسنة 12الصادر باملرسوم بقانون رقم )

 على االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب املوقر(
ً
 )املعد بناء

 الفصل التشريعي اخلامس -االنعقاد العادي الثالث  دور
 

 

 :مقدمــة
 

(، وبناًء 3د  5ص ل ت ق / ف  409م، وبموجب الخطاب رقم )2020أكتوبر  19بتاريخ      

م، بخصووووووووص 2020أكتوبر  18على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 

إعادة النظر في التقارير التي رفعتها اللجنة السووابقة ل ل دور اعنعقاد العادا الثاني ما اللصوو  

المعالي السيييعد  بي با حيييالل الئيييالل ر ع  م ب  الخامس، فقد أرسووو  بوووا ب  التشوووريعي

مشيرع  قاوو  رقم   إلى لجنة الشووو  التشوريع ة والقانون ة رقرير اللجنة السوابقة بشو   الشيور 

( ما قاوو  المرافعات المدوعة عالت ارية الئييا ر بالمرمييوم 327) ( لسيي ة ) ( بتعديا الما ) )

م )المعد ب اًء  بى االقتراح بقاوو  المقدم ما م ب  ال واب 1971سييييييي ة ( ل12بقاوو  رقم )

؛ إلعادة النظر في التقرير المذكور، وإعداد رقرير يتضوووووووما رأا اللجنة بشووووووو نه ل تم الموقر(

 عرضه على المجلس. 
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 أعالً: إجراءات الب  ة:

 

 لت فعذ التكبعف المذكور أ اله قامت الب  ة باإلجراءات التالعة:

 

ردارسوووووون اللجنة مشووووووروم القانو  المذكور ل ل دور اعنعقاد العادا الثال  ما اللصوووووو   (1(

 التشريعي الخامس، في اعجتمام اإللكتروني )عا بـُعد( التالي:

 الفئا الدعر التاريخ رقم االجتما 

 5 3 م2020أكتوبر  26 3

 

اطلعن اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروم القانو  موضوم البح  والدراسة،  (2)

 والتي اشتملن على ما يلي:

رقرير لجنة الشوو  التشريع ة والقانون ة السابقة بخصوص مشروم القانو ،  -

 والمتضما: 

  . مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاره بش   مشروم القانو( 

  مشروم القانو  المذكور، ومذكرة ه ئة التشريع والرأا القانوني، ومذكرة الحكومة

 )مرفق(بش نه. 

 . مرفق(  كم المحكمة الدستورية العل ا المصرية الذا استند إل ه مشروم القانو( 

   المرافعات المدن ة والتجارية الصادر نصوص المواد الخابة ب مر األداء في قانو

 )مرفق( م، ورعدي ره.1971( لسنة 12قم )بالمرسوم بقانو  ر

 . مذكرة بمرئ ات وزارة العدل والشوو  اإلس م ة واألوقاف بش   مشروم القانو 

 )مرفق(

 أ  رب ا والتي المرافعات، قانو  ما (327) المادة لنص المقارنة النصوص يب ا جدول 

 )مرفق( األداء. أمر ما التظلم للمديا
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  مشروم القانو ، معدة ما قب  األستاذ عبدالموجود الشتلة مذكرة بالرأا القانوني بش  

واألستاذة سه ر سلطا  بني  ماد مستشار قانوني ، المستشار القانوني لشوو  اللجا 

 )مرفق(مساعد، والس د محسا علي الغريرا، با   قانوني. 

 

  أبري   8شارك في اجتمام اللجنة السابقة السابع والعشريا اإللكتروني المنعقد بتاريخ

 :م، ممث  وزارة العدل والشوو  اإلس م ة واألوقاف2020

 

 الم ئب االمم

 عزار) العدل عالشؤع  اإلمالمعة عاألعقاف

 عكعا العدل عالشؤع  اإلمالمعة األمتاذ عا ا راشد بو الي

  مستشار قاوووي األمتاذ إمما عا أحمد العئفور

 

 

  العامة للمجلس ك  ما:شارك في اجتمام اللجنة ما األمانة 

 الم ئب االمم

 هعئة المستشاريا القاوووععا

 المستشار القاوووي لشؤع  الب ا  األمتاذ  بدالموجو  يومف الشتبة 

 مستشار قاوووي مسا د األمتاذ) مهعر مبطا  ب ي حما 

 إ ار) شؤع  الب ا 

 مشرف شؤع  الب ا  السعد) معرفت  بي حعدر

 أمعا مر ل  ة محمدالسعد) أما  بدهللا 

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخئا ي إ الم محمد مبما السعد  بي 
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 :كما عر  في تقرير الب  ة السابقة ثاوعـًا: رأي عزار) العدل عالشؤع  اإلمالمعة عاألعقاف،

أكدت الوزارة روافقها مع ما جاء في مذكرة الحكومة الموقرة ما م  ظات بش   مشروم  -

كما أكدت رأيها الوارد في المذكرة المرسلة لمجلس النواب، وما أبدره ما مدال ت أثناء  القانو ،

 اجتماعها بلجنة الشوو  التشريع ة والقانون ة بمجلس النواب، وأثناء عقد جلسة مجلس النواب.

( ما قانو  المرافعات المدن ة 323إ  أمر األداء طريق استثنائي مقرر بموجب المادة ) -

رية، وما ثم ع يجوز التوسع ف ه بحسب القواعد العامة إع في الحدود التي نهض عل ها والتجا

اعستثناء. وعل ه لما كانن المادة المشار إل ها قد نظمن وفقـًا لما قرره المشرم ما أ  طلب أمر 

األداء هو طريق استثنائي يجوز للدائا أ  يسلكه متى ما روافرت الشروط المنصوص عل ها 

ـًا، وهو ما يلسر أ  هذا الحق وبالك ل ة المنصوص عل ها ينبغي أ  يكو  غ ر قاب  للمنازعة قانون

 ف ه، ومتى ما رخلف شرط ما الشروط وجب على الدائا اربام الطريق العادا لرفع الدعاوى.

أمام أمريا إما قبول إبدار  –بحسب القانو   -إ  القاضي   ا يقوم بإبدار أمر األداء يكو   -

األداء أو رفضه ورحديد جلسة لنظر موضوم النزام يعلا ف ها طرف ه، وما ثم فإ  فتح باب  أمر

رقرير  ق التظلم أمام الدائا الذا ُرفض طلب إبدار أمر األداء لصالحه س جع  التظلم منظوًرا 

 أمام قاٍض آلر ومنظوًرا أيضـًا لدى المحكمة مصدرة األمر  ال رظلم المديا. وهو ما ع يستق م

 إجرائ ـًا لما يتررب عل ه ما آثار متضاربة.

إ  القول ب   عدم رقرير  ق التظلم للدائا ينطوا على إل ل بمبدأ المساواة ب ا الخصوم  -

واعنتقاص ما  ق التقاضي هو مح  نظر؛ أل  المساواة ع ركو  إع ب ا المتساويا في المراكز 

إبدار األمر هو في  ق قته يمث  الرجوم لألب  القانون ة ذارها، وأ  القاضي  ال امتناعه عا 

 العام في التقاضي الذا رتكاف  ف ه مراكز الخصوم في النزام في الحق المدعى به نل ـًا وإثبارـًا.

إ  فتح باب التظلم للمديا الذا بدر األمر في غ بته دو  الدائا يتلق مع القواعد العامة في   -

قانونـًا  ةا هو با ب مصلحة في التظلم في المواع د المقررالعدالة، ويحلظ التواز  كو  المدي

على أمر األداء الصادر في غ بته، وع يمنع ذلك أ  يقوم الدائا بالطعا باعستئناف متى ما بدر 

 األمر بخ ف أو أق  مما طلبه.
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 ثالثـًا: رأي الب  ة:

( ما قانو  المرافعات 327بتعدي  المادة ) مشروم قانو ناقشن اللجنة رقرير اللجنة السابقة بش            

، )المعد بناًء على اعقتراح المقدم 1971( لسنة 12المدن ة والتجارية الصادر بالمرسوم بقانو  رقم )

بعد إعادره للجنة، ورم ربادل وجهات النظر ب ا سعادة أعضاء اللجنة والمستشار  ما مجلس النواب(،

 القانوني للجنة، وانتهن إلى ما يلي:

 

ما مادر ا، نصن المادة األولى على استبدال نص  -فض ً عا الديباجة  -يت لف مشروم القانو       

( لسنة 12( ما قانو  المرافعات المدن ة والتجارية الصادر بالمرسوم بقانو  رقم )327المادة )

 وجاءت المادة الثان ة رنل ذية.، ل تضما  ق الدائا في التظلم ما أمر األداء مث  المديا رمامـًا. 1971

  

ى السماح للدائا بالتظلم ما أمر األداء مساواةً بالمديا، بما يكل   ق إليهدف مشروم القانو       

( منه، وكذلك  ق التقاضي المنصوص عل ه في المادة 18المساواة الذا أكده الدستور في المادة )

 فقرة و( ما الدستور. 20)

 

عالشؤع   كما اطبعت الب  ة  بى قرار م ب  ال واب عمرفقاته، ُمستطبعة رأي عزار) العدل     

عالمستشار القاوووي لها، عاوتهت  اإلمالمعة عاألعقاف، عتم تبا ل عجهات ال ظر بعا أ ضاء الب  ة

 إلى ما يبي:

 

 ما واحعتي السالمة الدمتورية عالمالءمة القاوووعة عالموضو عة:

 

 .ررى اللجنة س مة مشروم القانو  ما النا  ة الدستورية     

 

عدم الموافقة على مشروم القانو  ما     المبدأ، وذلك  -بإجمام أعضائها  -كما ررى اللجنة     

 لألسباب اآلر ة:  
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  ال للمديا القانوني المركز أ  بش   للقضاء األعلى المجلس مذكرة في ورد ما مع اللجنة رتوافقـ 1 

 األمر، إبدار عا القاضي امامتن  ال للدائا القانوني المركز عا يختلف القضاء أمر بدور

 قد القاضي يكو  المديا ضد األداء أمر وإبدار الدائا طلبات لك  اعستجابة  الة في أنه ذلك

 قضائي  كم بمثابة األمر معه يعد مما مرافعة، دو  الخصوم غ بة في كلها الخصومة في فص 

 المقرر الم عاد ل ل األمر هذا ما و ده له التظلم  ق رقرير يسوغ مما للمديا، بالنسبة غ ابي

 ولم أب ً  الخصومة في يلص  لم فإنه األمر إبدار عا القاضي امتنام  الة في أما قانونـًا،

 الموضوم محكمة أمام الدعوى لنظر جلسة يحدد و  نئذ الطرف ا، ما أا على بشيء يقض  

 طبقـًا به المدعى الحق ثبوت عدم أو ثبوت بش   المساواة قدم على الطرفا  ل تناض  المختصة

 القول فإ  عل ه وبناءً  عام، بوجه للمحاكمة المقررة والضمانات واألبول والقواعد لإلجراءات

 إل ل على ينطوا األداء أمر إبدار عا القاضي امتنام  ال للدائا التظلم  ق رقرير عدم ب  

 ع المساواة أل  عل ه، مردود قول هو القاضي  ق ما واعنتقاص الخصوم ب ا المساواة بمبدأ

 هو األداء أمر إبدار عا القاضي امتنام وأ  ذاره، القانوني المركز في المتساويا ب ا إع ركو 

 الحق إزاء الخصوم مراكز ف ه رتكاف  الذا التقاضي في العام األب  إلى رجوم  ق قته في

   نل ـًا. أو إثبارـًا به المدعى

 

جوازا، يجوز للدائا سلوكه ل فـًا للقواعد العامة في رفع أ  أمر األداء هو طريق استثنائي  -2

الدعوى، إذا كا  الحق ثابتــًا بالكتابة، و ال األداء وكا  ك  ما يَُطاَلب به دينـًا ما النقود مع َّـا 

المقدار أو منقوعً مع َّـنـًا بذاره أو بنوعه ومقداره، فإذا رخلف شرط ما هذه الشروط وجب على 

م الطريق العادا لرفع الدعوى، وأ  األلذ بمشروم القانو  ما ش نه التوسع في الدائا اربا

اعستثناء المقرر فقط ألمر األداء، وبالتالي فهو يتعارض مع المبدأ القضائي المستقر عل ه، أ  

 .اعستثناء ع يجوز التوسع ف ه وع الق اس عل ه
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قضاًء ما قانو  المرافعــات؛ فالمستقر عـل ـه ( 325رعـارض مشروم القانـو  مع نص المادة )   -3

عند رلس ر النصوص القانون ة، النظر إل ها باعتبارها و دة وا دة يَُكم   بعضها بعضـًا بح   ع يُلََسر 

نص بمعزل عا النصوص األلرى، وقد رم رنظ م أمر األداء في قانو  المرافعات المدن ة والتجارية 

( للدائا اللجوء إلى طريق 323(، ف جازت المادة )332(  تى المادة )323في عشر مواد، ما المادة )

 .أمر األداء إذا روافرت شروطه، أو أ  يلج  للطريق العادا لرفع الدعوى القضائ ة

( على أنه إذا رأى القاضي أَع يج ب الطالب إلى ك  طلباره كا  عل ه أ  325ونصن المادة )

 .لسة لنظر الدعوى أمام المحكمةيمتنع عا إبدار األمر وأ  يحدد ج

( لتج ز للمديا التظلم ل ل عشرة أيام ما راريخ إع نه، وروالن باقي 327وأرن المادة )

 .( لتضع ضوابط وأ كام أوامر األداء332النصوص  تى المادة )

وأ  مشروم القانو  بتقريره  ق الدائا في التظلم مث  المديا، هو أمر ُمتعارض مع نص المادة 

(، أل  النص األل ر يضع فرض ا، أولها: بدور األمر وفق طلبات الدائا، وبالتالي ف  325)

يجوز للدائا التظلم، وثان هما: أ  يرفض القاضي إبدار األمر ويُحدد جلسة لنظر الدعوى أمام 

المحكمة، وبالتالي ف كو  الموضوم ما يزال منظور قضاء، ورظلم الدائا يجع  هناك رظلمـًا 

( مرافعات 325عا موضوم وا د، وبالتالي ف تعارض مشروم القانو  مع نص المادة )ودعوى 

 .سالف الذكر

أ  ما ش   إقرار مشروم القانو  جع  سلوك طريق أمر األداء هو األب  العام المقرر، في  - 4

   ا أ  سلوك طريق أمر األداء هو طريق استثنائي على القواعد العامة في رفع الدعوى. 
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 استثنائ ـًا، طريقـًا باعتباره األداء أمر سلوك ما المشرم رغ اه ما مع يتنافى القانو  مشروم أ  -5

 مع القانو  مشروم يتعارض كما القضايا، في اللص  سرعةر س ر اإلجراءات ورحق ق  وهو

 طلباره. بك  له قُضي مما الطعا جواز بعدم قضائ ـًا، عل ه المستقر المبدأ

 المحكمة ما 6/12/2009 بتاريخ الصادر الحكم على أساس ة بصلةٍ  استند القانو  مشروم أ  ـ 6

 دستورية بعدم القاضي - قضائ ة (26) لسنة ( 99) رقم القض ة في المصرية العل ا الدستورية

 قصر ما رضمنته ف ما المصرا، والتجارية المدن ة المرافعات قانو  ما (206) المادة نص

 ر س سـًا األمر، طالب الدائا دو  و ده، المديا على استئنافه أو األداء رأم ما التظلم في الحق

 قانو  ما (206) المادة نص مع البحريني المرافعات قانو  ما (327) المادة نص رشابه على

 القضائ ة للس اسة إعماعً  بدر أنه الحكم، لهذا المنطقي التحل   وأ  المصرا، المرافعات

 المجال في ألنه المساواة، في للحق المقررة بها والمعمول عل ها مستقرال الدستورية والمبادئ

 عمل ة. مصلحة رحق ق عل ه يتررب لم وإ  يسمو الدستورا المبدأ فإ  الدستورا

 قضى فهو عل ه، الُمستقر النهج عكس على قضاءً  ل قضي كا  ما الدستورا، القاضي أ  ذلك   

 النا  ة ما الحالة هذه في لتطب قه مجال هناك يكا مل وإ   تى المساواة، في الحق مبدأ وفق

 قائمة. شخص ة لمصلحة ول س القانو  لمصلحة األ كام في الطعا مث  رمامـًا الواقع ة،

 

  ق في والمتمثلة ،األداء ألمر الث ثة العنابر لتوافر النافذ؛ النص ظ  في ئمقا المساواة مبدأ أ َّ  -7

 اضي:الق وسلطة ،المديا و ق ،الدائا

ا       استصدار    شروط روافرت إذا له المقرر اعستثنائي الطريق استغ ل في ف كما الدائا،  ق أمَّ

 األداء. و ال المقدار مع ا بالكتابة ثابن كديا ب ده القائم السند في األداء أمر

 وهو الدعوى، ورد نلسه عا الدفام و ق ضده الصادر األمر ما التظلم في يكما المديا، و ق     

 األداء. ب مر الخاص اعستثنائي الطريق استغ ل في الدائا  ق يُعادل
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 الشروط رتوافر لم إذا رفضه أو شروطه، روافرت إذا األمر إعطاء في رتمث  القاضي وسلطة     

 عادية. قضائ ة دعوى باعتبارها الموضوم لنظر جلسة ورحديد

 للدائا المقررة الحقوق ما مزيد إقرار األمر، ما التظلم في للدائا جديد  ق إقرار ش   ما وأ      

 ربررها.  اجة دو  المديا  ساب على

 

 2019 لسنة (21) رقم بقانو  المرسوم أ  ذلك التعدي ، هذا إعمال رستدعي  اجة روجد ع أنه ـ 8

 لسنة (12) رقم بقانو  بالمرسوم الصادر والتجارية المدن ة المرافعات قانو  أ كام بعض ي بتعد

 على رعدي  بإدلال فقام األداء أمر نظام بالتعدي  رناول م،2019 أكتوبر 1 بتاريخ الصادر ،1971

 فلو المعروض، القانو  مشروم موضوم (327) المادة يتناول ولم (326) والمادة (323) المادة

 المذكور. بقانو  المرسوم لشمله وعمل ه وموضوع ة قانون ة فائدة رحق ق ش نه ما كا 

 

 ضوء على وذلك القانو ، مشروم في ورد لما مماث  نص أا المقارنة التشريعات رتضما لم ـ 9

 بعض في المماثلة النصوص مع القانو  مشروم نص مقارنة والمتضما بالتقرير المرفق الجدول

    المقارنة. النصوص ك  مع (327) للمادة النافذ النص يتوافق   ا في لمقارنة،ا التشريعات

 

 القانو  مشروم عارضن األداء، أمر نظام رطب ق في الحق با بة اعلتصاص جهات إ  ـ 10

 كما القانو ، لمشروم ُمعارضة الحكومة رأا مذكرة جاءت فقد وواقع ة، قانون ة ألسباب

 القائم للقضاء األعلى المجلس وعارضه واألوقاف، اإلس م ة والشوو  العدل وزارة عارضته

 قاب  غ ر نص هو القانو  بمشروم الوارد النص أ  يعني الذا األمر النص، هذا رطب ق على

 ذارها. اعلتصاص جهات ما للتطب ق
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 من القانوش ميروع رفضب السابقة اللجنة تو نة مع باإلجماع اللجنة توافقت فقد ثم ومن     

    المبدأ.  نث

 
 

 األل ي واالحت اطي:اخت ار مقرري الموضوع رابعـًا: 

مادا )      قت اللجنة على 39اعماعً لنص ال نة لمجلس اليوووووووورى، اتف لدالل حة ا ( من ال ئ

 التنار كا من:

 

 مقرًرا أل  ـًا.                   دكتور محمد ي ي الخزاييال .1

 مقرًرا احت اط ًا.ال  خ يادل يبدالرحمص المعاودة              .2

 

 

 ال لنة:تول ة ــًا: خامس

 

القانوش، فإش  ميروع في ضوء ما دار من مناقيات وما أبد  من آراء أثناء درااة     

 اللجنة تو ي بما يلي:
 

م روع قانون رقم  الموافقة مص ح ث المبدأ ي ى عدمبالتمسك بتول ة ال لنة السابقة  - 

( مص قانون المرافعات المدن ة والتلارية الصادر 327لسنة ) ( بتعديل المادة ) ) (

م )المعد بناًء ي ى االقتراح بقانون المقدم مص 1971( لسنة 12بالمر وم بقانون رقم )

 مل س النواا الموقر(.

 

 

 واألمر معروض ي ى المل س الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 

 

                               عادل عبدالرمحن املعاودة                                
            نائب رئيس اللجنة                                                                



 

 

 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 الثايناملرفق 
 

 تقرير اللجنة السابقة ومرفقاته

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 

 
 




















































































































































































































































	المادة (327) من قانون المرافعات- التقرير النهائي
	الإحالة
	ملخص التقرير
	تقرير اللجنة
	تقرير اللجنة السابقة ومرفقاته
	التقرير السابق
	قرار مجلس النواب ومرفقاته
	مشروع القانون
	مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني
	مذكرة الحكومة
	حكم المحكمة الدستورية المصرية الذي استند إليه مشروع القانون
	نصوص المواد الخاصة بأمر الأداء في قانون المرافعات
	مذكرة بمرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
	النصوص المقارنة لنص المادة (327)
	مذكرة بالرأي القانوني بشأن مشروع القانون




