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 .مجلس الشورى(
 

 برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضه على المجلس الموقر.  
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 شؤون التشريعية والقانونيةملخص تقرير جلنة ال

 العنوان

( من قانون المرافعات المدنية 326مشروع قانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة )

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

 الشورى(.بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس 

 مشروع  أصل

 القانون
 اقتراح بقانون من مجلس الشورى

 اإلحالة إلى اللجنة
  م2020 مايو 20

 الفصل التشريعي الخامس – ثانيدور االنعقاد العادي ال 

انتهاء اللجنة من 

 المناقشة

  م2020 برفمون 18

 الفصل التشريعي الخامس – لثدور االنعقاد العادي الثا

 اجتماعان  عدد االجتماعات

 ____ العرض على الجلسة

 مضمونه

 تسهيل إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في الخصومة. -

الحفاظ على حق الدائن، من خالل إلغاء الحكم المتعلق بسققققققققوأل امر ااداء إتا لم يتم  -

ا يؤدي إلى عدم ضياع الرسوم التي دفعها الدائن  إعالنه خالل المدة المحددة قانونـًا، ِممَّ

إلصدار اامر من جانب، مع سد اي ثغرات تسمح للمدين الصادر ضده اامر بالتهرب 

 من تنفيذ اامر او التأخر في تنفيذه من جانب آخر.

 مادتان ديباجة + بنية المشروع

وزارة  رأي خالصة

العدل والشؤون 

 اإلسالمية واألوقاف

 مشاركتها فيلدى 

  اجتماع اللجنة

اسقققققققتثناًء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداًء، وال يجو  إن امر ااداء يعتبر  -

ا  ا بالكتابة وحال ااداء، وكان كل ما ي الب به دينـققققً سلوكه إال إتا كان حق الدائن ثابتـققققً

 من النقود معين المقدار او منقوالً معينـًا بذاته او بنوعه ومقداره.

علن فعليـقًقا بال لب وباامر إن امر ااداء يصدر في غيبة المدين لذا يجب حت - مـقًقا ان يـقق 

الصقققققققادر ضقققققققده بااداءت ليتمكن من التللم من اامر خالل الفترة التي حددتها المادة 

 (، وليتحقق للمدين حق دفع اامر بما لديه من دفوع ومستندات. 327)
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الً ( يمثل إخال326إن ما جاء به مشقققققققروع القانون من إلغاء الفقرة الثانية من المادة ) -

لديه من دفاع  ما  بااداء ودفعه ب بداء دفاعه في مواجهة تلك اامر  مدين في إ بحق ال

 ودفوع ومستندات.

( يمثل إخالالً بباقي النصققققققوك الحاكمة امر 326إن إلغاء الفقرة الثانية من المادة ) -

 ااداء.  

 من حيث المبدا القانون مشروع رفض قرار مجلس النواب

توصية اللجنة 

 بمجلس الشورى
 مشروع القانونعلى  من حيث المبدا الموافقةعدم 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 
 األولاملرفق 

 

 تقرير اللجنة
 

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 م2020بر فمون 23التاريخ: 

 (5الرقم: )

 
 

 تقرير جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية 

( من قانون املرافعات املدنية والتجارية 326مشروع قانون بإلغاء الفقرة الثانية من املادة )حول 

 م 1971( لسنة 12باملرسوم بقانون رقم )الصادر 

 على االقرتاح بقانون "بصيغته املعدل
ً
 ة" املقدم من جملس الشورى()املعد بناء

 الفصل التشريعي اخلامس -االنعقاد العادي الثالث  دور
 

 

 :مقدمــة
 

            رقـم معـالي رئيس مجلـس الشـورىاستلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب       

م، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة 2020مايو  20( المؤرخ في 2د  5ص ل ت ق / ف  400)

( من قانون المرافعات 326مشروع قانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة )بدراسة ومناقشة 

تراح م )المعد بناًء على االق1971( لسنة 12المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات  ،بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى(

 وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس. 

 

صاحب المعالي السيد علي بن صالح استلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب كما      

أكتوبر  19 ( المؤرخ في3د  5ص ل ت ق / ف  414رقـم ) الصالح رئيس مجلس الشورى
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م، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بإعداد التقارير المتعلقة بمشروعات القوانين التي ما 2020

ضمن رأي اللجنة ارير تتزالت قيد الدراسة، على أن تتم دراستها وإبداء المالحظات وإعداد تق

 بشأنها. 

 

 أوالً: إجراءات اللجنة:

 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

تدارستتتتتتت اللجنة مشتتتتتتروم القانون المذكور قالل دور اينعقاد العادي اللال  من ال  تتتتتت   (1(

 :ين)عن بـُعد( التالي يناإللكتروني ينفي ايجتماعالتشريعي الخامس، 

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 5 3 م2020نوفمبر  9 5

 5 3 م2020نوفمبر  18 6

 

موضتتتتتتوم الب   بمشتتتتتتروم القانون اطلعت اللجنة أثناء دراستتتتتتتها على الوثاتع المتعلقة  (2)

 والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 )مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروم القانون.  -

مشروم القانون المذكور، ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، ومذكرة ال كومة  -

 )مرفق(بشأنه. 

مذكرة بالرأي القانوني بشأن مشروم القانون من إعداد األستاذ عبدالموجود يوسف  -

 )مرفق(الشتلة، المستشار القانوني للجنة. 

النص المستبدل بالمرسوم بقانون (، و326بين النص األصلي للمادة ) جدول مقارنة -

 )مرفق( النص الوارد في مشروم القانون.و ،2019( لسنة 21رقم )
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ن وص المواد الخاصة بأمر األداء في قانون المرافعات المدنية والتجارية ال ادر  -

 )مرفق( .وتعديالته 1971( لسنة 12ون رقم )بالمرسوم بقان

 

 ممل م، 2020 نوفمبر 18يخ اإللكتروني المنعقد بتار ارك في اجتمام اللجنة السادسش 

 :وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

 

 المنصب االسم

 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

 مستشار قانوني األستاذ إسماعيل أحمد العصفور

 الشورى والنواب مجلسيشؤون وزارة 

 خصائي تنسيق ومتابعة أولأ السيدة رباب عبدهللا العالي

 

 

 في اجتمام اللجنة من األمانة العامة للمجلس ك  من: شارك 

 المنصب االسم

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان األستاذ عبدالموجود يوسف الشتلة 

 مستشار قانوني مساعد األستاذة سهير سلطان بني حماد

 باحث قانوني محسن علي الغريري السيد 

 اللجانإدارة شؤون 

 مشرف شؤون اللجان السيدة ميرفت علي حيدر

 أمين سر لجنة السيدة أمل عبدهللا محمد

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم محمد سلمانالسيد علي 
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 :لعدل والشؤون اإلسالمية واألوقافثانيـًا: رأي وزارة ا

 مشروم القانون. أبدت الوزارة توافقها مع ما جاء في مذكرة ال كومة بشأن 

 ،كه وي يجوز سلو إن أمر األداء يعتبر استلناًء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداًء

ود ا من النق، وكان ك  ما يطالب به دينـً داءإي إذا كان حع الداتن ثابتـًا بالكتابة وحال األ

بذاته أو بنوعه ومقداره، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط  ـًامعين أو منقويً قدار ممعين ال

 وجب على الداتن اتبام الطريع العادي في رفع الدعوى.

  إن أمر األداء ي در في غيبة المدين لذا يجب حتمـًا أن يـُعلن فعليـًا بالطلب وباألمر ال ادر

(، وليت قع 327لمادة )ضده باألداء؛ ليتمكن من التظلم من األمر قالل ال ترة التي حددتها ا

  م ومستندات.دفوللمدين حع دفع األمر بما لديه من 

 ( يمل  إقاليً 326إن ما جاء به مشروم القانون من إلغاء ال قرة اللانية من المادة )  ب ع

المدين في إبداء دفاعه في مواجهة ذلك األمر باألداء ودفعه بما لديه من دفام ودفوم 

 ل علمه بالطلب وباألمر ال ادر ضده، األمر الذي يعد إقاليً ومستندات، نظًرا لعدم وصو

 و الخ ومة القضاتية.أب ع المواجهة وحع الدفام في المنازعة 

 ( يمل  إقاليً 326إن إلغاء ال قرة اللانية من المادة ) .بباقي الن وص ال اكمة ألمر األداء   

 

 ثالثـًا: رأي اللجنة:

( من قانون المرافعات 326تدارستتتتت اللجنة مشتتتتروم قانون بإلغاء ال قرة اللانية من المادة )     

على ايقتراح  المعد بناءً )، 1971( لستتتنة 12المدنية والتجارية ال تتتادر بالمرستتتوم بقانون رقم )

، والذي يهدف إلى تستتتتتتتهي  إجراءات (بقانون "ب تتتتتتتيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشتتتتتتتورى

ال  اظ على حع الداتن، من قالل إلغاء  ة ال  تتت  في الخ تتتومة، فضتتتالً عنالتقاضتتتي وستتترع

ا يؤدعالنه قالل المدة الم ددة قانونـًاال كم المتعلع بسقوط أمر األداء إذا لم يتم إ ي إلى عدم ، ِممَّ
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ضتتتتيام الرستتتتوم التي دفعها الداتن إلصتتتتدار األمر من جانب، مع ستتتتد أي ثغرات تستتتتم  للمدين 

 ال ادر ضده األمر بالتهرب من تن يذ األمر أو التأقر في تن يذه من جانب آقر.

 

واستتتتتتتتعروتتتتتتتت رأي وزارة العدل كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته،       

، واستعروت وجهات اإلسالمية واألوقاف الذي أبدته أثناء االجتماع السادس للجنةوالشؤون 

 والمستشار القانوني لها، وانتهت إلى ما يلي: النظر بين أعضاء اللجنة

 

 : من ناحية السالمة الدستورية:أوالً 

لنص المادة  ـًاية الدستورية، ذلك أنه جاء م ققترى اللجنة سالمة مشروم القانون من الناح     

للقانون، فضالً عن أن الغرض منه  ـًاع التقاضي مك ول وفقح ( من الدستور فيما تقرره بأن20)

تسهي  إجراءات التقاضي وسرعة ال    في الخ ومة، مما يسهم في التخ يف عن كاه  القضاء، 

 نظًرا للطبيعة ايستلناتية ألمر األداء.

 

 والموووعية: : من ناحية المالءمة القانونيةثانيـًا

ن من حيث المبدأ، وذلك بعد عدم الموافقة على مشروع القانو -بإجماع اآلراء -ترى اللجنة      

بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية  2019( لسنة 21صدور المرسوم بقانون رقم )

 التالي: وذلك على التفصيل األداء، والتجارية الذي أعاد النظر في نظام أوامر

 

اء برفع دعوى وفع إجراءات أن يلجأ المدعي إلى القض جعل المشرع األصل في التقاوي     

من  ـًامبلغعلى هذه القاعدة العامة استلناًء مؤداه، أنَّه إذا كان الدين  ، ووضعالعادية المرافعات

، داءأن يسلك طريع أمر األ وجب على الداتن ،داءبالكتابة وحال األ اـً ثابتالنقود معين المقدار و

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية 332( حتى )323وقد نظمه المشرم في المواد من )

 وتعديالته. 1971( لسنة 12ال ادر بالمرسوم بقانون رقم )
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قالل سبعة أيام على األق  ثم يست در أمر تن أن يكلف المدين بالوفاء أوي وأوجب على الدا     

قت اص و من أحد قضاة الم كمة ال غرى، حسب اياألداء من أحد قضاة الم كمة الكبرى أ

 النوعي لك  من الم كمتين.

 

 يعلن المدين لشخ ه أو في م   إقامته بالطلب وباألمر، وجب على الداتن أن فإذا صدر األمر     

ال ادر ضده باألداء قالل مدة شهر، فإذا لم يتم اإلعالن أو لم يتمكن الداتن من اإلعالن قالل 

، من تاريخ صدور األمركن الطلب واألمر ال ادر عليه باألداء كأن لم ي ُمدة الشهر تم اعتبار

جراءات فة اإلكا يسقط حع الداتن في أمر األداء ويخسر الرسوم القضاتية المسددة وتسقطوبالتالي 

 .التي قام بها

 

ويترتب  ليتمكن قاللها الداتن من استي اء إجراءات اإلعالن امدة الشهر قليلة جدً  إلى أن اونظرً      

ن فأتى مشروم القانو، عليها أن ي قد طريع أمر األداء هدفه المتمل  في سرعة ال  ول على ال ع

ليعالج هذا األمر بإلغاء هذا الجزاء، باعتبار أن الداتن ب سب الظاهر من  2018في أبري  

توقي م اويت المدين للتهرب من السداد عن طريع التهرب من لِ المستندات صاحب حع و

 اإلعالن، فيسقط األمر وتعتبر كافة اإلجراءات كأن لم تكن.

 

مشروم القانون بمجلس النواب الموقر، أصدر جاللة الملك الم دى المرسوم  وإبان تداول     

الذي ، بتعدي  بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية 2019( لسنة 21بقانون رقم )

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية لي ب  ن ها  326لل قرة اللانية من المادة ) تضمن تعديالً 

الطلب واألمر ال ادر عليه باألداء كأن لم يكن إذا لم يتم إعالنهما قالل ثالثة أشهر "ويُـعتبَـر 

 (ثالثة أشهر)أمر األداء واألمر ال ادر عليه  ع  مدة إعالن طلبفج ،من تاريخ صدور األمر"

مر فيسقط األمر ويخسر إلعالن األ هر تُعد غير كافيةُمدة الش إلى أنا استنادً ، واحد بديً من شهر

التعدي  ، ويضطر الداتن يتخاذ إجراءات جديدة، وهذا الرسوم وتُعتبر اإلجراءات كأن لم تكن

وبالتالي  ،يُ قع م ل ة الداتن فيكون لديه مدة طويلة ليتمكن من اإلعالن وفع ما رسمه القانون

 تت قع الموازنة بين الم ال  المختل ة.
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( 21رقم ) المرسوم بقانون ضمنحي  ت، اختياريـًات سلوك طريق أمر األداء باكذلك فقد      

 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أصب  بموجبه323، تعديالً على المادة ) 2019لسنة 

بيد الداتن الذي يتوافر في حقه شروط است دار أمر األداء، ـًا قتياريا اسلوك طريع أمر األداء أمرً 

أن يسلك طريع إجراءات است دار أمر األداء أو أن يسلك  - في مجال المطالبة ب قه -فله الخيار

العادية، وبالتالي يكون قد اقتار الطريع  يالتقاض عوى القضاتية وفع إجراءاتطريع رفع الد

ول عن اقتياره للطريع القانوني ؤبنهج م دد للمطالبة، وهو المس دون إلزام   ـًانونالمناسب له قا

 ب له للمطالبة ب قوقه لدى المدين.المناس

 

أصبح لدى الدائن الحق وعلى هذا فقد انتفت الحاجة لالستمرار في مشروع القانون، حيث      

ون لديه في اختيار الطريق األنسب له للمطالبة بحقه الثابت، فإذا اختار طريق أمر األداء، فيك

 مدة ثالثة أشهر كاملة ليقوم خاللها بإعالن المدين.

 

ررها المرسوم بقانون رقم والتي ق أمر األداء إلعالنمدة اللالثة أشهر الم ددة  د أتتكذلك فق     

حي  ن ت أغلب متوافقة مع التشريعات المقارنة التي نظمت أمر األداء، ، 2019( لسنة 21)

التشريعات المنظمة ألمر األداء في الدول العربية على أن مدة إعالن الطلب واألمر ال ادر 

 داء ثالثة أشهر.باأل

 

 2019( لسنة 21رقم ) أن مدة اللالثة أشهر التي قررها المرسوم بقانون ارتأت اللجنةكما      

تُعد كافية للعم  على إعادة التوازن بين الم ال  المتعارضة بين الداتن والمدين، في ظ  ما تم 

الموطن القانوني تسهي  الوصول إلى تهدف إلى البدء فيه من إنشاء قاعدة بيانات بوزارة العدل 

التي كان  ةفي أمر األداء الكلير من المعاناألحد طرفي الخ ومة القضاتية، مما يرفع عن الداتن 

 يالقيها للوصول إلى م   اإلقامة ال قيقي للمدين.
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برفض  مع قرار مجلس النواب الموقر باإلجماع األمر الذي ارتأت معه اللجنة التوافق     

( 21بعد صدور المرسوم بقانون رقم )غرض منه لتحقق ال مشروع القانون من حيث المبدأ،

 . 2019لسنة 

 

 
 

 ابعـًا: اختيار مقرري الموووع األصلي واالحتياطي:ر

( من الالت ة الداقلية لمجلس الشتتتتورى، ات قت اللجنة على اقتيار ك  39إعمايً لنص المادة )     

 من:

 

 مقرًرا أصليـًا.      األستاذ أحـمـد مـهـدي الـحـداد            .1

 مقرًرا احتياطيًا. األستاذة سبيكة خليفة الفضالة                .2

 

 

 خامســًا: توصية اللجنة:

 

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروم القانون، فإن اللجنة      

 توصي بما يلي:
 

( من 326مشروع قانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة )عدم الموافقة من حيث المبدأ على  - 

م )المعد 1971ة ( لسن12قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 .بناًء على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى(

 
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 

 

 

 عادل عبدالرمحن املعاودة                                                              دالل جاسم الزايد 
 اللجنةنائب رئيس اللجنة                                                                      رئيس      



 

 

 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 الثايناملرفق 
 

قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن 
 مشروع القانون

 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 

 



۸۷ ف ٥ د ۲

۱۸ مایو ۲۰۲۰م











































































 

 

 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 الثالثاملرفق 
 

مشروع القانون املذكور، ومذكرة 
القانوين، هيئة التشريع والرأي 

 ومذكرة احلكومة بشأنه
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 

















 

 

 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 الرابعاملرفق 
 

مذكرة ابلرأي القانوين بشأن مشروع 
القانون من إعداد األستاذ عبداملوجود 

املستشار القانوين يوسف الشتلة، 
 للجنة
  الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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 سعادة األستاذة / دالل جاسم عبد هللا الزايد      المحترمة

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 الموضوع

 مذكرة بالرأي القانوني

( من قانون المرافعات المدنية 326بخصوص مشروع قانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة )

قتراح بقانون االبناء على ، المعد 1971( لسنة 12الصادر بالمرسوم بقانون رقم ) والتجارية

 .من مجلس الشورى "بصيغته المعدلة"

 يطيب لي أن أرفع لسعادتكم مذكرة بالرأي القانوني بشأن الموضوع المذكور أعاله.

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير.

 

 عبد الموجود يوسف الشتلة                                                             

 المستشار القانوني                                                              

 انونيةللجنة الشؤون التشريعية والق                                                                
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 الموضوع

( من قانون 326مشروع قانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة )مذكرة بالرأي القانوني بخصوص 

بناء على ، المعد 1971( لسنة 12المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

 .من مجلس الشورى "بصيغته المعدلة"قتراح بقانون اال

م وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رق على الدستور، االطالعبعد 

 : تياآل، تبين الرأيقانون محل مشروع ال، وعلى 1971( لسنة 12)

مادتين، تضمنت المادة األولى منه النص على إلغاء  من -فضال عن ديباجته- قانونمشروع اليتألف 

والتي تضمنت حكماً مؤداه، ات المدنية والتجارية من قانون المرافع (326الفقرة الثانية من المادة )

إذا لم يتم إعالنهما للمدين اعتبار طلب استصدار أمر األداء واألمر الصادر عليه باألداء كأن لم يكن 

 ة تنفيذية. ثانيوجاءت المادة ال، األمرتاريخ صدور خالل ثالثة أشهر من 

 

مراعاة طبيعة  إلى -هيئة التشرررررريع والرأي القانونيمذكرة  تهدأوروفق ما قانون مشرررررروع ال يهدف

أمر األداء والغاية منه، وهي تسهيل إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في الخصومة، مما يسهم في 

التخفيف عن كاهل القضرررررراء، كما يهدا إلى الحفاح على حق الدا ن، من خالل إلغاء الحكم المتعلق 

ا يؤدي إلى عدم ضررياع الرسرروم التي دفعها اصرردار ا م  ألمر من جانب، مع سررد بسررقوط أمر األداء، مَّ

أي ثغرات تسررمل للمدين الصررادر ضررده األمر بالتهرن من تنفيذ األمر أو التأخر في تنفيذه من جانب 

 آخر.

 وقد ارتأت الحكومة الموقرة إعادة النظر في مشروع القانون ألسباب مؤداها:

أسس العدالة في يؤدي مشروع القانون إلى ااخالل بمبدأي المواجهة وحق الدفاع اللذين هما من  -1

 الخصومة القضا ية.

( من قانون المرافعات يمثل إخالالً بباقي النصوص الحاكمة 326أن إلغاء الفقرة الثانية من المادة ) -2

 ألوامر األداء، والتي تهدا إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الدا ن ومصلحة المدين.

أنه تحقيقاً للموازنة بين المصالل المختلفة المراد تنظيمها، كما ارتأت هيئة التشريع والرأي القانوني 

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية، مع زيادة 326يجب اابقاء على الفقرة الثانية من المادة )

المدة الواردة فيها إن تطلب األمر ذلك، على غرار التشررررررريعات المقارنة لدول مجلس التعاون لدول 

 الخليج العربية.
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الفصررل  -من دور اانعقاد السررنوا العادي الثاني  الواحدة والثالثونفي جلسررته  مجلس النواب قررو

رفض مشرررروع القانون من  ،2020 مايو 12في يوم الثالثاء الموافق  المنعقدة -الخامس  التشرررريعي

 ( من الدستور.    81وقرر إحالته إلى مجلس الشورا استناداً لنص المادة ) حيث المبدأ،

قانون المعروض نورد النصوص الدستورية والقانونية مشروع الوإلبداء الرأى القانونى بخصوص 

 ذات الصلة نتبعها بالرأى القانونى على النحو األتى :

 أوالً : النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة :

العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين "  ( من الدستور على أن:4تنص المادة )

المواطنين ، والحرية والمساواة واألمن والطمأنينة والعلم والتضامن االجتماعي وتكافؤ الفرص بين 

 ."المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة

" الناس سواسية في الكرامة اانسانية، ويتساوا المواطنون  ( منه على أن:18مادة )كما تنص ال

لدا القانون في الحقوق والواجبات العامة، ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة 

 أو الدين أو العقيدة."

 " حق التقاضي مكفول وفقاً للقانون." فقرة و( منه على أن: 20وتنص المادة )

ال يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في  "( منه على أن: 31وتنص المادة )

وال يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر   أو تحديدها إال بقانون، أو بناًء عليه. هذا الدستور

 "الحق أو الحرية.

 2002لسنة ( 55( من الالئحة لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم بقانون رقم )28وتنص المادة )

" تتولى اللجان بحث مايحال إليها من مشروعات القوانين أو االقتراحات أو الموضوعات  على أن:

التي تدخل في نشاط الوزارات، وعليها أن تجمع كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بالموضوعات 

في سبيل ذلك أن . ولها تكوين رأيه في الموضوع عند مناقشتهالمحالة إليها لتمكين المجلس من 

من الوزارات والمصالل والمؤسسات  -من خالل ر يس المجلس وعن طريق الوزير المختص -تطلب

والهيئات العامة البيانات والوثا ق التي تراها الزمة لدراسة الموضوع المحال إليها وعلى تلك الجهات 

 تقديم مايطلب منها قبل أن تضع اللجنة تقريرها بوقت كاا."

 

الصادر بالمرسوم انون المرافعات المدنية والتجارية من ق ( 326المادة ) نصمقارنة بين جدول 

 مشروع القانون: ( الوارد في326وتعديالته، وبين نص المادة ) 1971( لسنة 12بقانون رقم )
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 طبقاً لمشروع القانون ( 326مادة ) لاالنص   ( 326مادة ) النافذ للالنص 

 

يعلن المدين لشخصه أو في محل إقامته 

 الصادر ضده باألداء. بالطلب وباألمر

ويعتبر الطلب واألمر الصادر عليه باألداء 

كأن لم يكن إذا لم يتم إعالنهما خالل شهر من 

 تاريخ صدور األمر.

 

( 21رقم )مرسوم بقانون وقد صدر الهذا 

نون بتعديل بعض أحكام قا 2019لسنة 

الصادر  المرافعات المدنية والتجارية

، 1971( لسنة 12بالمرسوم بقانون رقم )

( 326ية من المادة )وعدَّل الفقرة الثان

 ليكون:

ويُـعتبَـر الطلب واألمر الصادر عليه " 

باألداء كأن لم يكن إذا لم يتم إعالنهما خالل 

 "ثالثة أشهر من تاريخ صدور األمر.

 

 

يعلن المدين لشخصه أو في محل إقامته 

 الصادر ضده باألداء. بالطلب وباألمر

..................................................... 

..................................................... 

................... 

 

 ثانيا الرأي القانوني: 

 من الناحية الدستورية: -1

لعدل أساس الحكم، والمساواة واألمن والطمأنينة دعامات ( من الدستور بأن ا4إن تقرير المادة )

تمثل ، ( منه18في المادة ) المساواة أمام القانون لمبدأ إرساء الدستورو للمجتمع تكفلها الدولة

وجب على السلطة ي  مما السالم االجتماعى، المساواة وة وجوهرية لتحقيق العدل والحري اتضمان

، بل يتعين أن تنتظمها أسس موحدة ال ا بما يعطلهاتقييدهفال يجوز التشريعية تقرير هذه المباديء، 

، وهذه القاعدة تنتهجها المحاكم الدستورية  في أحكامها تمييز فيها بين المؤهلين قانوناً لالنتفاع بها

   الدولي.المحلي وعلى المستوى 
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ً بنظام طلب استصدار أمر األداء ووجوب إعالن األمر  ويأتي مشروع القانون المعروض متعلقا

تضمناً تعديل نص المادة )الصادر باألداء خالل مدة محددة،  من قانون المرافعات المدنية  (326م 

لب واألمر الصادر عليه ويعتبر الطبحذف الفقرة األخيرة منها والتي تنص على أنه " والتجارية، 

الحفاح على بما يكفل " باألداء كأن لم يكن إذا لم يتم إعالنهما خالل شهر من تاريخ صدور األمر.

ا يؤدي إلى في حالة عدم إعالنه حق الدا ن، من خالل إلغاء الحكم المتعلق بسقوط أمر األداء م  ، مَّ

 ألمر من جديد.عدم ضياع الرسوم التي دفعها اصدار ا

ً  أمر األداء حسان مصلحة المدين الذي يبقي راعى المشروع مصلحة الدا ن على فقد ُمسلطاً  سيفا

                                                                                                       به. عليه مادام قا ماً ولم يتم إعالنه

ئداء الحقوق يراعي مصلحة الدا ن، تاعتباره طريق استثنا ي السألداء بحيث إنه وإن كان نظام أمر ا

في وجون إعالن هذا األمر خالل مدة  لمديننه يراعي كذلك المصلحة المقابلة وهي مصلحة اإال  أ

                                                                                                            . محددة وإال  يسقط ويعتبر كأن لم يكن

ويأتي مشروع القانون ليقرر للدا ن ميزة تتمثل في عدم سقوط أمر األداء الصادر ضد المدين حال 

يستخدمه وقتما شاء ضد المدين ء على هذا األمر كسالح حق للدا ن اابقايعدم إعالنه إليه، وبذلك 

                                                                                            نه.  االعتراض عليه إال  بعد إعالالذي ال يجوز له 

الحماية المقررة له التي تمنحه بوعلى هذا فقد جاء مشروع القانون ُمجحفاً بمصلحة المدين، وُمخالً 

التي تنص على مستقر عليها دستورياً المباديء ال س، وهذا ااخالل يمالحق في التظلم واالستقرار

 ، وذلكاألمن والطمأنينة بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولةأن العدل أساس الحكم، و أن

 .لإلخالل بالتوازن بين مصلحة الدا ن ومصلحة المدين

 ومن الناحية الموضوعية والقانونية: -2

  األداء. ألمر الحاكمة النصوص بين التعارض إلى يؤدي القانون مشروع أوالً:

 (،332) حتى (323) من مواد عشر في والتجارية المدنية المرافعات قانون في األداء أمر تنظيم تم

 العامة القواعد من استثناء هو داءاأل مرأ طريق نأ المرافعات قانون من (323)  المادة فقررت

ً  الحق كان إذا ال  إ سلوكه يجوز وال فيه التوسع يجوز فال ابتداًء، الدعوا لرفع  وحال بالكتابة، ثابتا

ً  به يطالب ما كل وكان األداء ً  منقوالً  أو المقدار معي ـن النقود من دينا نا  ،ومقداره بنوعه أو بذاته معيـ 

  .الدعوا لرفع العادا الطريق اتباع الدا ن على وجب الشروط هذه من شرط فتخل فاذا

 طلب تقديم إلى يلجأ ثم أوالً، بالوفاء مدينه بتكليف الدا ن يقوم أن وجون (324) المادة ونظمت

 ويتم الطلب، نسختي إحدا على األمر ويصدر نسختين من الطلب ويحرر األداء، أمر استصدار
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 التظلم ميعاد يمضي أن إلى المحكمة في السند هذا ويظل اقامته، محل في أو نالمدي لشخص إعالنه

 األمر. في

 يمتنع أن عليه كان طلباته كل إلى الطالب يجيب أال   القاضى رأا ذاإ أنه على (325) المادة ونصت

 .خصمه إعالن الطالب تكليف مع ةالمحكم أمام الدعوا لنظر جلسة يحدد وأن األمر إصدار عن

 وباألمر بالطلب إقامته محل في أو لشخصه المدين يعلن أن الدا ن على (326) المادة وأوجبت

 باألداء عليه الصادر واألمر الطلب يعتبر بأن االزام هذا لمخالفة جزاءً  وقرر ،باألداء ضده الصادر

 األمر. صدور تاريخ من شهر خالل إعالنهما يتم لم إذا يكن لم كأن

 النصوص باقي وتوالت إعالنه، تاريخ من أيام عشرة خالل التظلم للمدين لتجيز (327) المادة وأتت

 وتنفيذها. األداء أوامر ضوابط لتضع (332) المادة حتى

 

 المصالل بين التوازن تحقيق يراعي متكامل استثنا ي نظام هو األداء أمر نظام أن يؤكد األمر وهذا

 واحدة وحدة باعتبارها إليها النظر القانونية، النصوص تفسير عند عليه المستقر ومن ،المتعارضة

ً  بعضها لمَّ كَ يُ   يكون أن يجب بل األخرا، النصوص عن بمعزل نص أي رسَ فَ يُ  ال بحيث بعضا

 قانونيةال فالنصوص التعارض، عن بها وينأا التوافق بينها يقيم بما مدلوله بفهم معها متسانداً  تفسيره

 من تنتظمها التي العضوية الوحدة إطار في تتكامل ولكنها بينها فيما تتنافر أو تتهادم أو تتعارض ال

 عن بها يبتعد بما النصوص تلك تفسر أن بالتالي يجوز وال أحكامها، مجموع بين التوفيق خالل

 بعضاً. ضهابع يكمل واحدة وحدة باعتبارها إليها النظر يجب بل ،منها المقصودة النها ية الغاية

 

 بمصلحة ااخالل عن فضالً  مرافعاتال قانون من (326) المادة من الثانية الفقرة حذا شأن من وأن

 إن حيث له، المناسبة القانونية المدد في ضده الصادر األمر من التظلم في بحقه يخل فإنه المدين،

ً  قيداً  المدين على فتضع إعالنه، تاريخ من أيام عشرة خالل التظلم للمدين تجيز (327) المادة  زمنيا

ً  قيداً  يضع لم حين في نها ياً، األمر اعتُبَّرَ  وإال   خالله، األمر من التظلم عليه يجب  الدا ن على زمنيا

 المدين فيه يكون وقت يختار الذي النية سيء للدا ن فريسة المدين يقع وبذلك األمر، هذا لصالحية

 بين تعارض هناك يكون وبذلك ،عليه الصادر واألمر بالطلب إعالنه إجراءات ويتخذ ُمتعسراً 

 عنه تنأا ما وهو (327) و (326) المادتين خاصة وبصفة   األداء أمر لنظام المقررة النصوص

 المتعارضة. المصالل بين التوازن تقتضي والتي البحرين مملكة في المقررة التشريعية السياسة

 

 استثنائي. كنظام األداء أمر تقرير نم الهدف مع القانون مشروع يتعارض ثانياً:
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 يهدا ابتداًء، الدعوا لرفع العامة القواعد من استثناءك شروطه توافرت متى داءاأل مرأ تنظيم إن

تسهيل إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في الخصومة، مما يسهم في التخفيف  لىإ ساساأل في

إلغاء  القانون مشروع تقرير شأن من وأن ،عن كاهل القضاء، كما يهدا إلى الحفاح على حق الدا ن

 الغاية مع يتعارض ما وهو محددة، مدة خالل إعالنه عدم حال الحكم المتعلق بسقوط أمر األداء

 عليه يترتب األمر إعالن فعدم القضا ية، الخصومات حسم سرعة وهي أال األداء أمر من المرجوة

 إلى يتراخى قد الذي األمر إعالن إجراءات يتخذ وقتما الدا ن إرادة على القضا ية الخصومة تعليق

  بعيد. أمد

 المعامالت. إستقرار مبدأ مع القانون مشروع يتعارض اً:ثالث

 زمنية حدود وضع يقتضي القانونية المراكز اختالا من الرغم على المعامالت استقرار بدأم إن

 يرا حسبما وذلك السقوط، ومدد التقادم ومدد الدعاوا رفع في الحقب خاصة التقاضي اجراءات

 أحوال في إليه لجأ ما كثيراً  تقادم وهو المعامالت باستقرار الحولي التقادم المشرع برر قدو ،المشرع

ً  عدة،  مهدداً  البا ع فيها يكون مستقرة، غير العقدية العالقة لبقاء كافية مدة السنة مدة في مرتأيا

 سنة على يدتز ال مدة في الوضع هذا إنهاء يقتضي العام الصالل أن مقدراً  ماله، في عليه بالرجوع

 .القانونية العالقات استقرار إلى يؤدي ما وهو األوضاع. تستقر حتى

 عتبرت التي (326) المادة من الثانية الفقرة بحذا القانون مشروع إقرار على المترتب األثر وأن

 صدور تاريخ من شهر خالل إعالنهما يتم لم إذا يكن لم كأن باألداء عليه الصادر واألمر الطلب

 إعالن في الدا ن رغبة على ويتوقف حدود، دون عليه الصادر واألمر الطلب بقاء إلى يؤدي ،األمر

ا المعامالت استقرار مبدأ مع يتعارض وهذا األمر، م    القانونية. العالقات استقرار عدم إلى يؤدي مَّ

 

( 21بقانون رقم )المرسوم  صدور  بعد القانون مشروعب الوارد التعديل إلى الحاجة مانعدإ رابعاً:

بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون  2019لسنة 

 م.1971( لسنة 12رقم )

بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية  2019( لسنة 21المرسوم بقانون رقم )حيث صدر 

استبدال الفقرة الثانية من ، والذي تضمن 1971( لسنة 12والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )

جعل مدة إعالن طلب استصدار أمر األداء  بأن، ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية326)المادة 

، حيث إن ُمدة الشهر تُعد غير كافية في بعض واحد واألمر الصادر عليه ثالثة أشهر بدالً من شهر

ً لهذا األمر ألنه يُعتبركأن لم يكناألحيان اعالن األمر فيسقط الحق في ا بفوات مدة  لمطالبة طبقا

فيكون  دا ن، ويضطر الدا ن التخاذ إجراءات جديدة، وهذا يُحقق مصلحة الالشهر المحددة لإلعالن
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، لديه مدة طويلة ليتمكن من ااعالن وفق ما رسمه القانون ليتوقى جزاء اعتبار األمر كأن لم يكن

 من التشريعات المقارنة. وهو ما أخذت به العديد

 

 األداء. ألمر المنظمة المقارنة التشريعات مع يتعارض القانون مشروع خامساً:
 وجون إلى تتجه أنها األداء ألمر لمنظمةا المقارنة الدول في المرافعات قانون دراسة من فالثابت

  .ُمحددة ُمدد خالل عليه الصادر واألمر الطلب إعالن

الثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أن مدة ااعالن )ث( 205فنصت المادة )

 .أشهر من تاريخ صدور األمر(

)ستة أشهر من  ( من قانون ااجراءات المدنية بدولة اامارات مدة ااعالن146كما جعلت المادة )

  .تاريخ صدور األمر(

جارية بسلطنة عمان جعلت ُمدة ااعالن )ستة ( من قانون ااجراءات المدنية والت200وكذلك المادة )

 .يخ صدور األمر(أشهر من تار

جعل مدة ااعالن )ستة  منه، (169قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي في المادة ) كما أن

  .أشهر من تاريخ صدور األمر(

حرصاً من  لم يكن،اعتباره كأن  نصوصفي أي  من تلك ال التراخي في إعالن األمر ىويترتب عل

 المشرع على تطبيق مبدأ استقرار العالقات القانونية الذي يُعد امتداداً لمبدأ استقرار المعامالت.

 هذا ما لزم بيانه واألمر متروك لقناعة اللجنة الموقرة ،،،

 

 عبد الموجود يوسف الشتلة

 المستشار القانوني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 اخلامساملرفق 
 

 ،(326جدول مقارنة بني النص األصلي للمادة )
( لسنة 21والنص املستبدل ابملرسوم بقانون رقم )

 ، والنص الوارد يف مشروع القانون2019
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 جدول مقارنة

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 326بين النص األصلي للمادة )

 ،1971( لسنة 12)

 ،2019( لسنة 21بالمقارنة بالنص المستبدل بالمرسوم بقانون رقم )

 وبالنص الوارد في مشروع القانون.

 

 

رقم  

 المادة

قانون المرافعات المدنية 

والتجارية الصادر بالمرسوم 

 .1971( لسنة 12بقانون رقم )

( 21ون رقم )نمن المرسوم بقا

بتعديل بعض  2019لسنة 

قانون المرافعات المدنية أحكام 
والتجارية الصادر بالمرسوم 

 .1971( لسنة 12بقانون رقم )

بتعديل  طبقاً لمشروع القانون

( 326الفقرة الثانية من المادة )

من قانون المرافعات. المدنية 
والتجارية الصادر بالمرسوم 

 .1971( لسنة 12بقانون رقم )

المادة 
(323 )

فقرة 

 أولى

استثناًء من القواعد العامة في 
تتبع األحكام رفع الدعاوى 

إذا الواردة في المواد التالية 

بالكتابة كان حق الدائن ثابتا 
وحالَّ األداء، وكان كل ما 

يطالب به دينا من النقود معين 

المقدار أو منقوال معينا بذاته أو 
 بنوعه ومقداره.

 

مع عدم اإلخالل بالحق في 

رفع الدعوى طبقاً للقواعد 

العامة المنصوص عليها في 

يجوز لصاحب هذا القانون، 

استثناًء من هذه القواعد،  الحق

أن يَْستَْصِدر أمر أداء طبقاً 

لألحكام الواردة في المواد 

التالية، إذا كان الحق ثابتاً 

بالكتابة، وحال األداء وكان كل 

ما يطالب به ديناً من النقود 

يَّـناً معيَّـن المقدار أو منقوالً مع

 بذاته أو بنوعه ومقداره.
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المادة 

(326) 

ن لشخصه أو في يعلن المدي

محل إقامته بالطلب وباألمر 
 الصادر ضده باألداء.

 

ويعتبر الطلب واألمر الصادر 
عليه باألداء كأن لم يكن إذا لم 

من  خالل شهريتم إعالنهما 

 تاريخ صدور األمر.
 

يعلن المدين لشخصه أو في 

محل إقامته بالطلب وباألمر 
 الصادر ضده باألداء.

 

ويعتبر الطلب واألمر الصادر 
عليه باألداء كأن لم يكن إذا لم 

 خالل ثالثة أشهريتم إعالنهما 

 من تاريخ صدور األمر.
 

يعلن المدين لشخصه أو في 

محل إقامته بالطلب وباألمر 
 الصادر ضده باألداء.

 

 حذف الفقرة

 



 

 

 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 السادساملرفق 
 

نصوص املواد اخلاصة أبمر األداء يف 
قانون املرافعات املدنية والتجارية 

( 12رقم ) الصادر ابملرسوم بقانون
 وتعديالته 1971لسنة 

 
  الثالثدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 
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نصوص المواد الخاصة بأمر األداء في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم 

 وتعديالته. 1971( لسنة 12بقانون رقم )

 

 (: 323مادة ) 

مع عدم اإلخالل بالحق في رفع الدعوى طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في هذا القانون، 

ً لألحكام الواردة في يجوز لصاحب الحق استثناًء من هذه  القواعد، أن يَْستَْصِدر أمر أداء طبقا

المواد التالية، إذا كان الحق ثابتاً بالكتابة، وحال األداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معيَّـن 

 .المقدار أو منقوالً معيَّـناً بذاته أو بنوعه ومقداره

ورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو وتتبع هذه األحكام إذا كان صاحب الحق دائنا ب

 المحرر أو القابل أو الضامن االحتياطي ألحدهم.

  أما إذا أراد الرجوع على غير هؤالء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعاوى.

 

 (: 324مادة ) 

يستصدر أمر يجب على الدائن أن يكلف المدين بالوفاء أوال ً في خالل سبعة أيام على األقل ثم 

األداء من أحد قضاة المحكمة الكبرى أو من أحد قضاة المحكمة الصغرى، حسب االختصاص 

النوعي لكل من المحكمتين، ويكـون التكليف بالوفـــاء بكتاب مسجــل مع علــــم الوصول ويقوم 

 احتجاج عدم الدفع مقـــام هذا التكليف.

وكيله إلى قسم تسجيل الدعاوى يرفق به سند الدين ويصدر األمر بناء على طلب يقدمه الدائن أو 

 وما يثبت حصول التكليف بوفائه.

ويجب أن يحرر الطلب من نسختين وأن يشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كامال 

 ومحــــل إقامتـــــه ومحل إقامة الدائن أو محله المختار، وترفق به المستندات المؤيدة له.

على إحدى نسختي الطلب خالل ثالثة أيام على األكثر من يوم تقديمه ويبين به  ويصدر األمر

 المبلغ الواجب أداؤه من اصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب األحوال وكذا المصروفات.

ويبقى سند الدين بعد صدور أمر األداء في قسم تسجيل الدعاوى إلى أن يمضى ميعاد التظلم في 

 األمر.
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 (: 325دة ) ما

إذا رأى القاضي أن ال يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار األمر وأن 

 يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة، ويقوم قسم كتاب المحكمة بتبليغ الطرفين.

 وال يعتبر رفض شمول األمر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة.

 (: 326مادة ) 

 يعلن المدين لشخصه أو في محل إقامته بالطلب وباألمر الصادر ضده باألداء.

ويُـعتبَـر الطلب واألمر الصادر عليه باألداء كأن لم يكن إذا لم يتم إعالنهما خالل ثالثة أشهر 

 من تاريخ صدور األمر.
 

 (: 327مادة ) 

 إعالنه إليه.يجوز للمدين التظلم من األمر خالل عشرة أيام من تاريخ 

ويحصل التظلم أمام المحكمة الكبرى أو المحكمة الصغرى حسب األحوال وتراعى فيه اإلجراءات 

 المقررة لرفع الدعوى.

 ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإال كان باطال.

 (: 328مادة ) 

لنظر يعتبر المتظلم في حكم المدعى، ويراعى عند نظـــر التظلم القواعد واإلجراءات المقررة 

 الدعوى.

تحكم المحكمة من تلقاء نفسها   وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة األولى لنظر التظلم

 باعتبار التظلم كأن لم يكن.

 (: 329مادة ) 

يبدأ ميعاد استئناف األمر من تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن، 

 مر إذا طعن فيه مباشرة باالستئناف.ويسقط الحق في التظلم من األ
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 (: 330مادة ) 

تفرض على طلبات أوامر األداء أو التظلم فيها أو استئنافها الرسوم النسبية المفروضة في الدعاوى 

 بشأن الرسوم القضائية. 1972( لسنة 3معلومة القيمة طبقاً ألحكام المرسوم بقانون رقم )

ذا كان طلبه مصحوبا بما يدل على أداء الرسم كامال أو إعفائه وال يقبل من الدائن طلب األمر إال إ

 منه.

 (: 331مادة ) 

يجوز للدائن عند تقديم طلب األداء أن يطلب اتخاذ اإلجــراءات التحفظيـــة المنصوص عليهــــا 

 (.178(، )176فـــي المادتين )

ات في حكم الفقرة األولى وال يعتبر رفض القـــــاضي اتخاذ تلك اإلجراءات رفضا لبعض الطلب

 (.325)    من المادة

( 308( واستثناًء من أحكام المادة )323ويجــوز للدائن في األحوال المنصوص عليها في المادة )

أن يطلب من القاضي المختص بإصدار أمر األداء توقيع الحجز االحتياطي على منقوالت مدينه، 

الحجز تقديم طلب األمر باألداء وبصحة إجراءات وعليه خالل خمسة عشر يوما التالية لتوقيع 

 الحجز إلى القاضي المذكور وإال اعتبر الحجز كأن لم يكن.

ويجوز للمدين المحجوز عليه قبل صدور األمر باألداء وبصحة إجراءات الحجز أن يتظلم من 

نع على القاضي أمر الحجز أمام القاضي الذي أمر به فإذا كان التظلم متعلقا بأصل الحـــــــق يمت

 (.325إصدار أمر األداء ويحدد جلسة لنظر الموضوع طبقا للمادة )

 (: 332مادة ) 

تسرى على أمر األداء والحكم الصادر في التظلم منه األحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب 

 األحوال التي بينها القانون.
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