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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )114( ل�سنة 2019

 بتعديل بع�ض اأحكام لئحة اإجراءات ت�سوية املنازعات

 التي تخت�ض بها غرفة البحرين لت�سوية املنازعات مبوجب الف�سل الأول

 من الباب الثاين من املر�سوم بقانون رقم )30( ل�سنة 2009

ال�سادرة بالقرار رقم )65( ل�سنة 2009

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون املرافعات املدنية والتجارية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( 

ل�شنة 1971 وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1972 ب�شاأن الر�شوم الق�شائية وتعديالته ،

وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 

1996 وتعديالته،

املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )30( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )64( ل�شنة 2014، القت�شادية واملالية وال�شتثمارية، املعدَّ

وعلى لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات 

مبوجب الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ال�شادرة 

لة بالقرار رقم )102( ل�شنة 2015، بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�شي الفقرتني الأوىل من املادة )12( و)اأ( من املادة )15( من لئحة اإجراءات 

ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية املنازعات مبوجب الف�شل الأول من 

2009، ال�شادرة بالقرار رقم )65( ل�شنة  ل�شنة  الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30(  الباب 

2009، الن�شان الآتيان:

اأولى: فقرة   )12( "المادة 
مع عدم الإخالل باحلق يف رْفـع الدعوى طبقًا للقواعد املن�شو�س عليها يف الف�شل ال�شابق، 

يجوز ل�شاحب احلق ا�شتثناًء من هذه القواعد، اأْن ي�شت�شدر اأمر اأداٍء طبقًا لالأحكام الواردة يف 
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يف هذا الف�شل، اإذا كان احلق ثابتًا بالكتابة وحال الأداء، وكان كل ما يطالب به دينًا من النقود 

ـنًا بذاته اأو بنوعه ومقداره، وكان مو�شوعه مما يدخل يف اخت�شا�س  ـن املقدار اأو منقوًل معيَّ معيَّ

الغرفة.

المادة )15( فقرة )اأ(:

يعَلـن المدين بالطلب وبالأمر ال�شادر �شده بالأداء، وُيـعتَبـر الطلب والأمر ال�شادر عليه   

بالأداء كاأْن لم يكن اإذا لم يتم اإعالنهما خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ �شدور الأمر.

املادة الثانية

ُيـن�َشـر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�ْشـِره.  

                 

وزير العدل

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 28 �شــفــر 1441هـ 

الـمـــوافـــــــق: 27 اأكتوبر  2019م


