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ص تنفيذي لتقرير م
َّ
 جلنة املرافق العامة والبيئةلخ

 العنوان
( من قانون إيجار 43مشروع قانون بتعديل المادة )تقرير اللجنة بشأن 

 2014( لسنة 27العقارات الصادر بالقانون رقم )
 الموقر في الفصل التشريعي الرابع اقتراح من مجلس الشورى أصل مشروع القانون

 السابقة اللجنةاإلحالة إىل 
الفصل  –الثالثدور االنعقاد السنوي العادي  -م 2019 نوفمبر 04

 التشريعي الخامس

 املناقشةاللجنة من انتهاء 
الفصل  –الثالثدور االنعقاد السنوي العادي  -م 2019 نوفمبر 16

 التشريعي الخامس
 3 عدد االجتماعات

 - العرض على اجللسة

 مضمونه

( تنّص على جواز الطعن بالتمييز في 43إلى المادة )إضافة فقرة جديدة 
األحكام الصادرة عن المحاكم الكبرى المدنية عن الطعون في قرارات لجنة 

 .المنازعات اإليجارية
( من القانون، بإضافة فقرة تنّص 43إزالة الغموض عن البند )أ( من المادة )

المحاكم الكبرى المدنية صراحًة على جواز الطعن في األحكام الصادرة عن 
 .في طعون قرارات لجنة المنازعات اإليجارية بطريق التمييز

 ديباجة + مادتان بنيته

رأي جلنة الشؤون التشريعية 
 مبجلس الشورى والقانونية

 سالمة مشروع القانون من الناحية الدستورية.
 وترى اللجنة أن المصلحة المرجوة قد تحققت من مشروع القانون بصدور

بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات  2020( لسنة 13القانون رقم )
 .2014( لسنة 27الصادر بالقانون رقم )

 :احلكومة املوقرة
التعديالت على َنّص )المادة  بعضالموافقة على مشروع القانون مع اقتراح 

 .األولى( منه

 اجلهات املختصة خالصة آراء
التي حضرت اجتماع جلنة 

 املرافق مبجلس النواب

 

 :غرفة تجارة وصناعة البحرين

 .الموافقة على مشروع القانون
 

 :جمعية البحرين العقارية

الموافقة على مشروع القانون، مع ضرورة تحديد زمن معين للطعن في أحكام 
مختصة التقاضي واإليعاز لهذا النوع من الطعن التخصصي إلى محكمة تمييز 

 .إن جاز ذلك قانونًا
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 :جمعية التطوير العقاري البحرينية

 :عدم الموافقة على مشروع القانون لألسباب اآلتية .1

تأثيره السلبي على حركة التداول في السوق العقارية، حيث إن زيادة 
درجات التقاضي تتسبَّب في بطء إجراءات التقاضي وبالتالي بطء تطور 

 .العقارياإليجار في المجال 
يتوافر حق المطالبة بالتعويض وفقًا للقواعد العامة في إساءة )استعمال  .2

 .الحق( الواردة في القانون المدني
ينجم عن تطبيقه قيود على حرية التعاقد في العقود التي ينظمها القانون أو  .3

 .إساءة الستعمال الحق لإلضرار بالمؤجرين من خالل الشكاوى الكيدية

 .رفـض مشروع القانون من حيث المبدأ النوابجملس توصية 

توصية اللجنة مبجلس 
 .رفـض مشروع القانون من حيث المبدأ الشورى

 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 املرفق األول
 

 تقرير اللجنة
 
 

 
 الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
 



 

1 
 

 م2020نوفمبر  16التاريخ: 

 (06التقرير: )

 

( من قانون إجيار 43تقرير جلنة املرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل املادة )
، )املعد بناء على االقرتاح بقانون املقدم من 2014( لسنة 27العقارات الصادر بالقانون رقم )

 جملس الشورى(.
 

 الفصل التشريعي الخامس –دور االنعقاد العادي الثالث 

 

 مقدمة:

أرسل (، 3د 5ص ل م ب / ف 448م، وبموجب الخطاب رقم )2020نوفمبر  04بتاريخ 

إلى لجنة المرافق العامة والبيئة  صاحب المعالي علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى

( لسنة 27العقارات الصادر بالقانون رقم )( من قانون إيجار 43مشروع قانون بتعديل المادة )

على أن تتم دراسته  ، )المعد بناء على االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(،2014

 وإبداء المالحظات عليه وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس الموقر.
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 أوالً: إجراءات اللجنة:

 في االجتماعات التالية: –آنف الذكر  –تدارست اللجنة مشروع القانون  -1

 الفصل الدور تاريخ االجتماع رقم االجتماع

 5 3 م2020نوفمبر  02 04

 5 3 م2020نوفمبر  10 05

 5 3 م2020نوفمبر  16 06

 

 اللجنة أثناء دراستها لمشروع القانون موضوع البحث والدراسة على الوثائق المتعلقةاطلعت  -2

 به والتي اشتملت على:

 )مرفق(رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.  .أ

 )مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته.  .ب

 

 حضر االجتماع من األمانة العامة بمجلس الشورى كل من: -3

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان. األستاذ عبدالرحيم علي محمد

 باحث قانوني. السـيــد عـلــي نـادر الســلـوم

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان. السيد أيوب علي طريف
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 أمين سر لجنة. السيدة دانة إبراهيم الشيخ

 إدارة العالقات واالعالم

 مشرف إعالم. السيد عـلي عباس العــــرادي

 أخصائي إعالم السيد صادق جعفر الحلواچي

 

ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: )مرفق(
ً
 ثاني

لمبادئ وأحكام  التشريعية والقانونية إلى عدم مخالفة مشروع القانونانتهت لجنة الشؤون       

، أما من ناحية المالءمة القانونية فترى اللجنة أن مشروع القانون أتى ليحقق مصلحة الدستور

هذه مشروعة عامة ومجردة أساسها القانوني والدستوري الحق في التقاضي، فإذا ما ثبت تحقق 

 المصلحة القانونية، انعدمت الحاجة لالستمرار في تأييد مشروع القانون.

 

وحيث إن مشروع القانون أتى لينص على جواز الحق في الطعن أمام محكمة التمييز، على      

الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الكبرى المدنية، في الطعن المقدم أمامها في قرار لجنة 

ية المنصوص عليها في الفصل العاشر من قانون إيجار العقارات الصادر المنازعات اإليجار

 2020( لسنة 13، فإن اللجنة تنوه إلى صدور القانون رقم )2014( لسنة 27بالقانون رقم )

، حيث نصت 2014( لسنة 27بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم )

ـُلغى الفصل العاشر )لجنة المنازعات اإليجارية( من قانون إيجار المادة الثالثة منه على أن " ي

، كما تـُلغى عبارة )بقرار من اللجنة( الواردة 2014( لسنة 27العقارات الصادر بالقانون رقم )

( من ذات 38( وعبارة )أو بقرار من اللجنة( الواردة في المادة )23في الفقرة )أ( من المادة )

 القانون".
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دة الرابعة منه على أن "تـُحال الدعاوى والمنازعات المنظورة أمام لجنة المنازعات ونصت الما

 اإليجارية التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون إلى المحكمة الكبرى المدنية".

 

وعلى هذا فقد تم إلغاء لجنة المنازعات اإليجارية، وأصبحت الطعون اإليجارية تُرفع مباشرة      

لى المحكمة الكبرى المدنية، ويُطعن في أحكامها أمام محكمة االستئناف التي تُصدر حكمـًا إ

 نهائيـًا يجوز الطعن عليه أمام محكمة التمييز.

( لسنة 13وبذلك فقد تحققت المصلحة المرجوة من مشروع القانون بصدور القانون رقم )     

 .2014( لسنة 27صادر بالقانون رقم )بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات ال 2020

 

 ثالثا: رأي اللجنة:

( من قانون إيجار العقارات الصادر 43بتعديل المادة ) تدارست اللجنة مشروع قانون

 )المعد بناء على االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(. 2014( لسنة 27بالقانون رقم )

ين، تنص المادة األولى منه إلى استبدال فضالً عن الديباجة مادت يتألف مشروع القانون

 2014( لسنة 27( من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم )43الفقرة )أ( من المادة رقم )

بنص يجيز الطعن بالتمييز على األحكام الصادرة من المحكمة الكبرى المدنية عن الطعون في 

 مادة الثانية تنفيذية.قرارات لجنة المنازعات اإليجارية، بينما جاءت ال

إلى إزالة الغموض واللبس الذي يكتنف النص بشأن جواز الطعن  يهدف مشروع القانون

بالتمييز في أحكام المحكمة الكبرى المدنية عن الطعون في قرارات لجنة المنازعات اإليجارية، 

 في ظل صدور حكما لمحكمة التمييز بعدم جواز الطعن بالتمييز على تلك األحكام.
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، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية اطلعت اللجنة على مواد مشروع القانون المعروض

والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدا على سالمة مشروع القانون من الناحية الدستورية، وعدم 

الحاجة لالستمرار فيه من الناحية القانونية وذلك لتحقق الغاية المرجوة منه بصدور القانون رقم 

م، كما اطلعت على أراء الجهات المعنية وعلى قرار مجلس النواب الموقر 2020لسنة  (13)

 الذي انتهى إلى رفض مشروع القانون من حيث المبدأ.

وبعد تداول وتبادل الرأي بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة واالستئناس برأي المستشار 

 حيث المبدأ لألسباب اآلتية: القانوني للجنة انتهت اللجنة إلى رفض مشروع القانون من

هـ( من الدستور على أنه: "ينظم القانون، على أسس اقتصادية، مع مراعاة /9تنص المادة ) أوالً:

العدالة االجتماعية، العالقة بين مالك األراضي والعقارات ومستأجريها"، كما تنص المادة 

أ( /105ن"، كما تنص المادة )و( من الدستور على أنه: "حق التقاضي مكفول وفقاً للقانو/20)

من الدستور أيضاً على أنه: "يرتب القانون المحاكم على اختالف انواعها ودرجاتها، ويبين 

 وظائفها واختصاصاتها".

ق بجلسة 14لسنة  2/2016كما قضت المحكمة الدستورية بمملكة البحرين في القضية رقم )د/

ومن بينها الحق في  –تنظيم الحقوق ( ، بأن "األصل في سلطة المشّرع في 30/11/2016

هو اطالقها، ما لم يكن الدستور قد فرض في شأن ممارستها ضوابط محددة، باعتبار  –التقاضي 

أن جوهر هذه السلطة هو المفاضلة بين البدائل التي تتصل بالموضوع محل التنظيم، موازنا 

كفالة أثقل هذه المصالح وزناً، وليس بينها، مرجحاً ما يراه أنسبها لمصالح الجماعة، وأدناها إلى 

ثمة تناقض بين الحق في التقاضي كحق دستوري أصيل وبين تنظيمه قانوناً، بشرط أال يتخذ 

 المشرع هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحق أو إهداره".

 

أن الهدف من مشروع القانون هو فتح باب الطعن بالتمييز على األحكام الصادرة من  ثانياً:

( 13محكمة الكبرى المدنية في المنازعات اإليجارية، وهذا الهدف تحقق بصدور القانون رقم )ال
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، 2014( لسنة 27، بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم )2020لسنة 

الذي أناطت المادة األولى منه بالمحكمة الكبرى المدنية االختصاص بالفصل في المنازعات 

ارية، واستئناف األحكام الصادرة بصفة انتهائية في هذه المنازعات إذا كان سبب االستئناف اإليج

مخالفة قواعد االختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطالن في الحكم أو بطالن اإلجراءات 

 أثّر فيه، ومن ثم فتح باب الطعن بالتمييز على األحكام الصادرة في هذه المنازعات.

 

 ً  2020( لسنة 13بالمادة الثالثة من القانون رقم ) أُلغيت أن لجنة المنازعات اإليجارية :ثالثا

سالف الذكر التي نصت على أن "يلغى الفصل العاشر )لجنة المنازعات اإليجارية( من قانون 

، كما تلغى عبارة )بقرار اللجنة( الواردة 2014( لسنة 27إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم )

( من ذات 38(، وعبارة )أو بقرار اللجنة( الواردة في المادة )23ي الفقرة )أ( من المادة )ف

 القانون". ومن ثّم أصبح مشروع القانون المعروض وارد على غير ذي موضوع.

أن فلسفة مشروع القانون المعروض تقوم على اختصاص المحكمة الكبرى المدنية بالحكم  رابعًا:

ت لجنة المنازعات اإليجارية، حال أن هذه المنازعات أصبحت بمقتضى في الطعون على قرارا

على نحو -سالف البيان من اختصاص المحكمة الكبرى المدنية،  2020( لسنة 13القانون رقم )

المذكور على إحالة  2020( لسنة 13كما نصت المادة الرابعة من القانون رقم ) -ما سلف

لجنة المنازعات اإليجارية التي لم يفصل فيها حتى تاريخ الدعاوى والمنازعات المنظورة أمام 

العمل بهذا القانون إلى المحكمة الكبرى المدنية، األمر الذي صارت معه المحكمة الكبرى المدنية 

هي المختصة بنظر المنازعات اإليجارية، وبالتالي يجوز استئناف أحكامها والطعن عليها 

فإن مشروع القانون يكون وارداً على غير ذي محل، وال بالتمييز على نحو ما سلف، ومن ثّم 

 مصلحة عملية من االستمرار فيه.

وعلى ضوء ما تقدم توصي اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، 

 اتفاقاً مع قرار مجلس النواب الموقر.
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ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -رابع

 ( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كل من:39إعماالً لنص المادة )

 مقرًرا أصليــــــًـا.  األستاذ سميــر صـــادق البحارنـــة -1

  مقرًرا احتياطيـــًا.  األستــاذ رضــا إبراهـيم مــنفــردي -2

 

ا
ً
 توصية اللجنة: -خامس

؛ فإن اللجنة توصي مشروع القانونفي ضوء المناقشات واآلراء التي أبديت أثناء دراسة 

 بما يلي:

( من قانون إيجار 43مشروع قانون بتعديل المادة )عدم الموافقة، من حيث المبدأ، على -

، )المعد بناء على االقتراح بقانون المقدم 2014( لسنة 27العقارات الصادر بالقانون رقم )

 وذلك اتفاقا مع قرار مجلس النواب الموقر.جلس الشورى(، من م

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 

 

 الدكتور حممد علي حسن علي                                             مجعة حممد مجعة الكعبي

 رئيس اللجنة                                                         نائب رئيس اللجنة     



 
 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 املرفق الثاين
 

 جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 الفصل التشريعي اخلامس
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 م2020نوفمبر  10التاريخ: 

 
 

 

 احملرتمسعادة الدكتور/ حممد علي حسن       
 املرافق العامة والبيئة رئيــس جلنة 

 
 

بالقانون رقم ( من قانون إيجار العقارات الصادر 43مشروع قانون بتعديل المادة )الموضوع: 

 .)المعد بناء على االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى( 2014( لسنة 27)

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

 

، ضمن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلسم، أرفق 2020نوفمبر  4بتاريخ      

( من 43)مشروع قانون بتعديل المادة  ، نسخة من(3د  5ص ل ت ق/ ف  449م )كتابه رق

)المعد بناء على االقتراح بقانون  2014( لسنة 27قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم )

إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقشته وإبداء ، المقدم من مجلس الشورى(

  والبيئة.لجنة المرافق العامة لعليه المالحظات 
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، الخامسعقدت لجنة الشؤؤؤؤؤؤؤون التشؤؤؤؤؤؤريعية والقانونية ا تماع ا  م2020نوفمبر  9وبتاريخ     

رأي الناقشؤؤؤؤؤت كما  ، وقرار مجلس النواب بشؤؤؤؤؤ نه،المذكور مشؤؤؤؤؤروا القانونحيث اطلعت على 

 .للجنة مستشار القانونيالقانوني المعد من قبل ال

لمبادئ وأحكام  قانونمشروا الإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانت ت اللجنة       

من ناحية المالءمة القانونية فترى اللجنة أن مشروا القانون أتى ليحقق مصلحة ، أما الدستور

مشروعة عامة ومجردة أساس ا القانوني والدستوري الحق في التقاضي، فإذا ما ثبت تحقق هذه 

 المصلحة القانونية، انعدمت الحا ة لالستمرار في ت ييد مشروا القانون.

 

وحيث إن مشروا القانون أتى لينص على  واز الحق في الطعن أمام محكمة التمييز، على      

الحكم الن ائي الصادر عن المحكمة الكبرى المدنية، في الطعن المقدم أمام ا في قرار لجنة 

المنصوص علي ا في الفصل العاشر من قانون إيجار العقارات الصادر  المنازعات اإليجارية

بتعديل  2020( لسنة 13رقم )إلى صدور القانون تنوه اللجنة ، فإن 2014( لسنة 27بالقانون رقم )

حيث نصت المادة ، 2014( لسنة 27إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم ) قانون بعض أحكام

قانون إيجار العقارات  لغى الفصل العاشر )لجنة المنازعات اإليجارية( منالثالثة منه على أن " يـ  

، كما تـ لغى عبارة )بقرار من اللجنة( الواردة في الفقرة 2014( لسنة 27الصادر بالقانون رقم )

 ( من ذات القانون".38( وعبارة )أو بقرار من اللجنة( الواردة في المادة )23)أ( من المادة )

 

الرابعة منه على أن "تـ حال الدعاوى والمنازعات المنظورة أمام لجنة المنازعات  ونصت المادة

 رى المدنية".باإليجارية التي لم يفصل في ا حتى تاريخ العمل ب ذا القانون إلى المحكمة الك
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الطعون اإليجارية ت رفع مباشرة وعلى هذا فقد تم إلغاء لجنة المنازعات اإليجارية، وأصبحت      

وي طعن في أحكام ا أمام محكمة االستئناف التي ت صدر حكمـًا ن ائيـًا  ،المحكمة الكبرى المدنية إلى

 يجوز الطعن عليه أمام محكمة التمييز.

( لسنة 13وبذلك فقد تحققت المصلحة المر وة من مشروا القانون بصدور القانون رقم )     

 .2014( لسنة 27إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم ) قانون بتعديل بعض أحكام 2020

 

 

 رأي اللجنة:

( من قانون إيجار العقارات الصادر 43مشروع قانون بتعديل المادة ) ترى اللجنة سالمة  

، )المعد بناء على االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى( 2014( لسنة 27بالقانون رقم )

  .من الناحية الدستورية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 المرافق العامة والبيئةلجنة 

 

 
 

 لثاملرفق الثا
 قرار جملس النواب ومرفقاته

 
 
 
 
 

 الثالثدور االنعقاد العادي 
 الفصل التشريعي اخلامس



 

 

 

 3د 5/ ف م بص ل  448الرقـــم: 
م 2020نوفمــــــــرب  4التاريخ:   

 
 احملرتم     / حممد علي حسن علي  دكتورالسعادة  

رافق العامة والبيئةرئيس جلنة امل  

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
  

ــ  ل ــــــم ــم     رفــــ ــاد    يطيــــــن لــــ ــانو   ت ــــــ ي  ا ــــ ــرون قــــ ــ  43مشــــ ( مــــ
 ا  ــــــ    ــــــا   2014( لســــــ   27قــــــانو  ايعــــــار ال  ــــــارار ال)ــــــادر  ال ــــــانو  رقــــــم  

 على االقرتاح   انو  ا   م م  معلس الشورى(.
 

ــم ا   ــ نق مت ـــــــ ــر  شـــــــ ــ اد   ريـــــــ ــتق واعـــــــ ــتق ودراشـــــــ ــا  م اقشـــــــ  رجـــــــ
ر ي ــــــم ل ر ــــــق علــــــى ا علــــــس يــــــ ل موعــــــ   ق)ــــــا     ــــــ   شــــــا    مــــــ  

  اريخق.
 

وبركاته ،،،والسالم عليكم ورمحة اهلل    

 

 

 

 عـلي بن صـاحل الصـاحل
 رئيـس جملـس الشورى
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