املـالحــق
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ملحق رقم ()1
تقرير جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية خبصوص املرسوم بقانون
رقم ( )22لسنة 2102م بتعديل
بعض أحكام قانون اإلجراءات
أمام احملاكم الشرعية الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )22لسنة
0892م.

66

التاريخ  2 :مارس 2026م
التقريـر الثامن للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حول
املرسوم بقانون رقم ( )22لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات أمام
احملاكم الشرعية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )26لسنة 2896م
مقدمــة:
استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معـايل رئيس جملـس
الشـورى رقـم (  257ص ل ت ق  /ف  4د  ) 2املؤرخ يف  22فرباير 2026م،
والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة املرسوم بقانون رقم ( )22لسنة
2022م بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات أمام احملاكم الشرعية الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )26لسنة 2896م ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير
يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.
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أوالً :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )1تدارست اللجنة املرسوم بقانون املذكور – خالل دور االنعقاد العادي الثاين مـن
الفصل التشريعي الرابع  -يف االجتماعني التاليني:
االجتماع

التاريخ

الثالث عشر

 24فرباير 2026م

الرابع عشر

 2مار س 2026م

( )2اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملرسوم بقانون موضوع البحـث
والدراسة ،واليت اشتملت على ما يلي:
 خطاب عرض املرسوم بقانون على جملس الشورى( .مرفق) قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن املرسوم بقانون( .مرفق) املرسوم بقانون املذكور( .مرفق)( )3دعت اللجنة إىل اجتماعها الرابع عشر ،وزارة العدل والشؤون اإلسالمية
واألوقاف ،وقد حضر االجتماع:
مستشار قانوين.

 .2األستاذ سعـيد حممد عبداملطـلب
 شارك يف اجتماعي اللجنة من األمانة العامة باجمللس:
 .2الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني
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املستشار القانـوين للمجلـس.

 توىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر.
ثانيـًا :رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
 أن تعديل املرسوم بقانون يـُعىن بأمر جوهري يتمثل يف إحداث نقلة نوعية يف جمـالالتقاضي الشرعي بكفالة مزيد من الضمانات احلمائية لكيان األسرة البحرينية يف مرحلة ما
قبل التقاضي من خالل تبين آلية التوفيق بني أطراف هذه املنازعات ،إضـافة إىل إتاحـة
الطعن بالتمييز لذوي الشأن يف األحكام الصادرة يف هذه املنازعات.
 استحدث التعديل الوارد يف املرسوم بقانون طريقـًا جديدًا لرفع الدعاوى املتعلقةباألحوال الشخصية للوالية على النفس واليت خيتص بنظرها القضاء الشرعي ويكون
الصلح فيها جائزًا ومل يـُطلب فيها إجراءات وقتيـة أو مستعجلة أو أي من إجراءات
التنفيذ ،وهو وجوب تقدمي صاحب الشأن طلبـًا ملكتب التوفيق األسري لتسوية النزاع
وديـًا.
 أن املرسوم بقانون يواكب استراتيجية تطوير منظومة القضاء الشرعي.ثالثـًا :رأي اللجنة:
ناقشت اللجنة املرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث ،واطلعت على قرار جملس
النواب ومرفقاته بشأنه ،وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة ،وممثل وزارة العـدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،واملستشار القانوين باجمللس ،وانتهت إىل ما يلي:
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 ليس يف املرسوم بقانون أي شبهة يف خمالفته ألحكام الدستور سواء من الناحية الشكليةأو اإلجرائية أو املوضوعية .فاملرسوم بقانون صدر مبوجب املادة ( )83من الدستور ،وقد
توافرت فيه الشروط الواردة يف املادة املذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على
اجمللسني ،إذ تنص املادة ( )83على أنه " إذا حدث فيما بني أدوار انعقاد كل من جملس
الشورى وجملس النواب أو يف فترة حل جملس النواب ما يوجب اإلسراع يف اختاذ تدابري ال
حتتمل التأخري ،جاز للملك أن يصدر يف شأهنا مراسيم تكون هلا قوة القانون ،على أال
تكون خمالفة للدستور".
حيث مت إصداره بتاريخ  20سبتمرب 2027م ،وعليه فإن املرسوم بقانون صدر أثناء
غياب الربملان بني دوري االنعقاد األول والثاين من الفصل التشريعي الرابع ،فاملرسوم
بقانون يتناول تعديل قانون اإلجراءات أمام احملاكم الشرعية فيما يتعلق بإنشاء مكتب
للتوفيق األسري ،إضافة إىل بعض األحكام الشرعية األخرى واليت تصطبغ بصبغة
االستعجال ،ناهيك عن ضرورة سريانه قبل بداية العام القضائي ،وبالتايل متكن وزارة
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف من إعداد مكتب التوفيق األسري ليصبح مفعال
وقادرًا على مباشرة مهامه قبل بداية العام القضائي ،مما استوجب معه صدور املرسوم
بقانون موضع الدراسة.
وقد مت اطالع جملس الشورى على املرسوم بقانون يف اجللسة الثانية من دور االنعقاد
العادي الثاين من الفصل التشريعي الرابع املنعقدة بتاريخ  23أكتوبر 2027م ،وهذا
67

يتناسب مع ما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة ذاهتا "وجيب عرض هذه املراسيم على
كل من جملس الشورى وجملس النواب خالل شهر من تاريخ صدورها إذا كان اجمللسان
قائمني أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من اجمللسني اجلديدين يف حالة احلل أو انتهاء
الفصل التشريعي".
 أورد املرسوم أحكامـًا تتعلق بتطوير إجراءات التقاضي أمام احملاكم الشرعية ،ومنهاإعمال نظام التسوية الوجويب للمنازعات ،وذلك بإنشاء مكتب التوفيق األسري الذي
يتوىل التسوية بني أطراف النزاع قبل التقاضي ،وذلك يف الدعاوى املتعلقة باألحوال
الشخصية للوالية على النفس واليت خيتص بنظرها القضاء الشرعي ويكون الصلح فيها
جائزًا ومل يـُطلب فيها إجراءات وقتيـة أو مستعجلة أو أي من إجراءات التنفيذ .كما
أتاح املرسوم بقانون الطعن بالتمييز لذوي الشأن يف األحكام الصادرة عن حمكمة
االستئناف العليا الشرعية أو من احملكمة الكربى الشرعية بصفتها االستئنافية .كما نص
على سريان أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية فيما مل يرد بشأنه نص خاص يف هذا
القانون ،كما تتبع أحكام اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية فيما ال يتعارض مع أحكام
هذا القانون.
 إن إنشاء مكتب التوفيق األسري سيسهم يف حل اخلالفات واملنازعات وديـًا للمحافظةعلى كيان األسرة ورأب الصدع فيها ومنعها من االهنيار ،واستمرار العالقات بني أفراد
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اجملتمع كمرحلة تسبق اللجوء إىل احملكمة عن طريق طرح فرص التسوية الودية حسب
الشريعة اإلسالمية.
 إن هذا االستحداث يف املنظومة التشريعية سيخفف من الضغط على احملاكم بتقليلاملنازعات املطروحة عليها النتهاء الكثري منها بطريق التسوية الودية.
واستنادًا إىل كل ما تقدم اجتهت اللجنة إىل التوصية باملوافقة على املرسوم بقانون
رقم ( )22لسنة 2027م بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات أمام احملاكم الشرعية
الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )26لسنة 2836م.
رابعـًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 88من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة علـى
اختيار كل من:
 .2األستاذ أمحد مهدي احلداد

مقررًا أصليـًا.

 .2األستاذة سامية خليل املؤيد

مقررًا احتياطيًا.

خامسـًا :توصية اللجنة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة املرسوم بقانون ،فـإن
اللجنة توصي مبا يلي:
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-

املوافقة على املرسوم بقانون رقم ( )22لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام قانون

اإلجراءات أمام احملاكم الشرعية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )26لسنة 2896م،
لتوافر شروط إصداره املنصوص عليها يف املادة ( )83من الدستور.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

خـميس محد الرميحي

دالل جـاسم الزايد

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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ملحق رقم ()2
تقرير جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية خبصوص املرسوم
بقانون رقم ( )22لسنة 2102م
بتعديل بعض أحكام قانون
حمكمة التمييز الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )9لسنة

0898م.
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التاريخ  2 :مارس 2026م

التقريـر التاسع للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حول
املرسوم بقانون رقم ( )23لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة التمييز
الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )9لسنة 2898م
مقدمــة:
استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معـايل رئيس جملـس
الشـورى رقـم (  256ص ل ت ق  /ف  4د  ) 2املؤرخ يف  22فرباير 2026م،
والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة املرسوم بقانون رقم ( )23لسنة
2022م بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة التمييز الصادر باملرسوم بقانون رقم ()9
لسنة 2898م ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة
بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.
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أوالً :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )2تدارست اللجنة املرسوم بقانون املذكور – خالل دور االنعقاد العادي الثاين مـن
الفصل التشريعي الرابع  -يف االجتماعني التاليني:
االجتماع

التاريخ

الثالث عشر

 24فرباير 2026م

الرابع عشر

 2مار س 2026م

( )2اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملرسوم بقانون موضوع البحـث
والدراسة ،واليت اشتملت على ما يلي:
 خطاب عرض املرسوم بقانون على جملس الشورى( .مرفق) قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن املرسوم بقانون( .مرفق) املرسوم بقانون املذكور( .مرفق)( )3دعت اللجنة إىل اجتماعها الرابع عشر ،وزارة العدل والشؤون اإلسالمية
واألوقاف ،وقد حضر االجتماع:
 .2األستاذ سعـيد حممد عبداملطـلب
 شارك يف اجتماعي اللجنة من األمانة العامة باجمللس:
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مستشار قانوين.

 .2الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني

املستشار القانـوين للمجلـس.

 توىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر.
ثانيـًا :رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
 أن تعديل املرسوم بقانون يـُعىن بأمر جوهري يتمثل يف إحداث نقلة نوعية يف جمـالالتقاضي الشرعي بكفالة مزيد من الضمانات احلمائية لكيان األسرة البحرينية يف مرحلة ما
قبل التقاضي من خالل تبين آلية التوفيق بني أطراف هذه املنازعات ،إضـافة إىل إتاحـة
الطعن بالتمييز لذوي الشأن يف األحكام الصادرة يف هذه املنازعات.
 أنه بصدور املرسوم بقانون أُجيز الطعن على األحكام الشرعية وفقـًا لقانون حمكمةالتمييز من دون قصرها على حالة واحدة فقط بالنسبة لألحكام الصادرة عن الدائرة السنية
أما األحكام الصادة عن الدائرة اجلعفرية فقد اقتصر التعديل على حالة واحدة للطعن وهي
وقوع بطالن يف اإلجراءات أثر يف احلكم.
 أن املرسوم بقانون يواكب استراتيجية تطوير منظومة القضاء الشرعي.ثالثـًا :رأي اللجنة:
ناقشت اللجنة املرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث ،واطلعت على قرار جملس
النواب ومرفقاته بشأنه ،وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة ،وممثل وزارة العـدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،واملستشار القانوين باجمللس ،وانتهت إىل ما يلي:
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 ليس يف املرسوم بقانون أي شبهة يف خمالفته ألحكام الدستور سواء من الناحية الشكليةأو اإلجرائية أو املوضوعية .فاملرسوم بقانون صدر مبوجب املادة ( )83من الدستور ،وقد
توافرت فيه الشروط الواردة يف املادة املذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على
اجمللسني ،إذ تنص املادة ( )83على أنه " إذا حدث فيما بني أدوار انعقاد كل من جملس
الشورى وجملس النواب أو يف فترة حل جملس النواب ما يوجب اإلسراع يف اختاذ تدابري ال
حتتمل التأخري ،جاز للملك أن يصدر يف شأهنا مراسيم تكون هلا قوة القانون ،على أال
تكون خمالفة للدستور".
حيث مت إصداره بتاريخ  20سبتمرب 2027م ،وعليه فإن املرسوم بقانون صدر أثناء
غياب الربملان بني دوري االنعقاد األول والثاين من الفصل التشريعي الرابع ،فاملرسوم
بقانون يتناول تعديل قانون حمكمة التمييز ،فيما يتعلق بإتاحة إمكانية الطعن أمام حمكمة
التمييز بالنسبة لألحكام الصادرة عن احملاكم الشرعية ،مما استوجب معه صدور املرسوم
بقانون موضع الدراسة ،ليتسىن للسلطة القضائية أداء دورها املنوط هبا يف خدمة العدالة.
وقد مت اطالع جملس الشورى على املرسوم بقانون يف اجللسة الثانية من دور االنعقاد
العادي الثاين من الفصل التشريعي الرابع املنعقدة بتاريخ  23أكتوبر 2027م ،وهذا
يتناسب مع ما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة ذاهتا "وجيب عرض هذه املراسيم على
كل من جملس الشورى وجملس النواب خالل شهر من تاريخ صدورها إذا كان اجمللسان
قائمني أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من اجمللسني اجلديدين يف حالة احلل أو انتهاء
الفصل التشريعي".
 أن املرسوم بقانون يهدف إىل منح مجيع املتقاضني دون تفرقة احلق يف اللجوء إىل حمكمةالتمييز كمالذٍ أخريٍ وكمحكمة عليا معنية مباشرة بتطبيق صحيح القانون والسهر على
حسن تطبيقه على األحكام الصادرة عن حماكم القضاء الشرعي بشقيه السين واجلعفري،
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وذلك جبواز الطعن يف األحكام الصادرة عن احملاكم الشرعية السنية أمام حمكمة التمييز
دون قصرها على حالة واحدة فقط ،يف حني اقتصر الطعن على األحكام الصادرة عن
احملاكم الشرعية اجلعفرية على حالة واحدة للطعن وهي وقوع بطالن يف اإلجراءات مما أثر
يف احلكم ،وذلك ملا حملكمة التمييز من سلطة متنحها الرقابة على هذه األحكام مبا ينعكس
بشكل إجيايب على املتقاضني باعتبارها ضمانة جوهرية ومطمئنة هلم على اعتبار أن
األحكام ليست مبنأى عن رقابة حمكمة التمييز.
واستنادًا إىل كل ما تقدم اجتهت اللجنة إىل التوصية باملوافقة على املرسوم بقانون
رقم ( )28لسنة 2027م بتعديل بعض أحكام قانون حمكمة التمييز الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )3لسنة 2838م.
رابعـًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 88من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة علـى
اختيار كل من:
 .2األستاذ أمحد مهدي احلداد

مقررًا أصليـًا.

 .2األستاذة سامية خليل املؤيد

مقررًا احتياطيًا.

خامسـًا :توصية اللجنة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة املرسوم بقانون ،فـإن
اللجنة توصي مبا يلي:
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-

املوافقة على املرسوم بقانون رقم ( )23لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام قانون

حمكمة التمييز الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )9لسنة 2898م ،لتوافر شروط إصداره
املنصوص عليها يف املادة ( )83من الدستور.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

خـميس محد الرميحي

دالل جـاسم الزايد

نائب رئيس اللجنة
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ملحق رقم ()3
تقرير جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية خبصوص املرسوم
بقانون رقم ( )22لسنة 2102م
بتعديل بعض أحكام قانون
السلطة القضائية الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )22لسنة
2112م.
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التاريخ  2 :مارس 2026م

التقريـر العاشر للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حول
املرسوم بقانون رقم ( )22لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )22لسنة 2002م
مقدمــة:
استلمت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتـاب معــايل رئـيس جملــس
الشـورى رقـم (  254ص ل ت ق  /ف  4د  ) 2املؤرخ يف  22فربايـر 2026م،
والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة املرسوم بقـانون رقـم ( )22لسـنة
2022م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر باملرسوم بقانون رقـم
( )22لسنة 2002م ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي
اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.
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أوالً :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )3تدارست اللجنة املرسوم بقانون املذكور – خالل دور االنعقاد العادي الثاين مـن
الفصل التشريعي الرابع  -يف االجتماعني التاليني:
االجتماع

التاريخ

الثالث عشر

 24فرباير 2026م

الرابع عشر

 2مار س 2026م

( )2اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق املتعلقة باملرسوم بقانون موضوع البحـث
والدراسة ،واليت اشتملت على ما يلي:
 خطاب عرض املرسوم بقانون على جملس الشورى( .مرفق) قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن املرسوم بقانون( .مرفق) املرسوم بقانون املذكور( .مرفق)( )3دعت اللجنة إىل اجتماعها الرابع عشر ،وزارة العدل والشؤون اإلسالمية
واألوقاف ،وقد حضر االجتماع:
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مستشار قانوين.

 .3األستاذ سعـيد حممد عبداملطـلب
 شارك يف اجتماعي اللجنة من األمانة العامة باجمللس:
 .3الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني

املستشار القانـوين للمجلـس.

 توىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر.
ثانيـًا :رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
 أن تعديل املرسوم بقانون يـُعىن بأمر جوهري يتمثل يف إحداث نقلة نوعية يف جمـالالتقاضي الشرعي بكفالة مزيد من الضمانات احلمائية لكيان األسرة البحرينية يف مرحلة ما
قبل التقاضي من خالل تبين آلية التوفيق بني أطراف هذه املنازعات ،إضـافة إىل إتاحـة
الطعن بالتمييز لذوي الشأن يف األحكام الصادرة يف هذه املنازعات.
 أن تعديل قانون السلطة القضائية أصبح الزمـًا بعد فتح باب الطعن بالتمييز ألحكامالقضاء الشرعي.
 أن املرسوم بقانون يواكب استراتيجية تطوير منظومة القضاء الشرعي.ثالثـًا :رأي اللجنة:
ناقشت اللجنة املرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث ،واطلعت على قرار جملس
النواب ومرفقاته بشأنه ،وتبودلت وجهات النظر بني أعضاء اللجنة ،وممثل وزارة العـدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،واملستشار القانوين باجمللس ،وانتهت إىل ما يلي:
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 ليس يف املرسوم بقانون أي شبهة يف خمالفته ألحكام الدستور سواء من الناحية الشكليةأو اإلجرائية أو املوضوعية .فاملرسوم بقانون صدر مبوجب املادة ( )83من الدستور ،وقد
توافرت فيه الشروط الواردة يف املادة املذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على
اجمللسني ،إذ تنص املادة ( )83على أنه " إذا حدث فيما بني أدوار انعقاد كل من جملس
الشورى وجملس النواب أو يف فترة حل جملس النواب ما يوجب اإلسراع يف اختاذ تدابري ال
حتتمل التأخري ،جاز للملك أن يصدر يف شأهنا مراسيم تكون هلا قوة القانون ،على أال
تكون خمالفة للدستور".
حيث مت إصداره بتاريخ  20سبتمرب 2027م ،وعليه فإن املرسوم بقانون صـدر أثنـاء
غياب الربملان بني دوري االنعقاد األول والثاين من الفصل التشريعي الرابـع ،فاملرسـوم
بقانون يتناول تعديل قانون السلطة القضائية ،فيما يتعلق بإتاحة إمكانية الطعن أمام حمكمة
التمييز بالنسبة لألحكام الصادرة عن احملاكم الشرعية ،مما استوجب معه صدور املرسـوم
بقانون موضع الدراسة ،ليتسىن للسلطة القضائية أداء دورها املنوط هبا يف خدمة العدالة.
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وقد مت اطالع جملس الشورى على املرسوم بقانون يف اجللسة الثانية من دور االنعقاد
العادي الثاين من الفصل التشريعي الرابع املنعقدة بتاريخ  23أكتوبر 2027م ،وهذا
يتناسب مع ما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة ذاهتا "وجيب عرض هذه املراسيم على
كل من جملس الشورى وجملس النواب خالل شهر من تاريخ صدورها إذا كان اجمللسان
قائمني أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من اجمللسني اجلديدين يف حالة احلل أو انتهاء
الفصل التشريعي".
 أن املرسوم بقانون صدر متزامنـًا مع املرسوم بقانون رقم ( )22لسنة 2027م بتعديلبعض أحكام قانون اإلجراءات أمام احملاكم الشرعية الصادر باملرسوم بقانون رقم ()26
لسنة 2836م ،واملرسوم بقانون رقم ( )28لسنة 2027م بتعديل بعض أحكام قانون
حمكمة التمييز الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )3لسنة 2838م؛ فبصدور املرسومني رقمي
( )22و( )28لسنة  2027أصبح تعديل قانون السلطة القضائية الصادر باملرسوم بقانون
رقم ( )42لسنة 2002م ،الزمـًا بعد فتح باب الطعن بالتمييز ألحكام القضاء الشرعي
لتصبح حماكم القضاء الشرعي تـُشكل من :حمكمة التمييز ،حمكمة االستئناف العليا
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الشرعية ،احملكمة الكربى الشرعية ،احملكمة الصغرى الشرعية ،وتؤلف كل حمكمة من
دائرتني :الدائرة الشرعية السنية ،والدائرة الشرعية اجلعفرية.
واستنادًا إىل كل ما تقدم اجتهت اللجنة إىل التوصية باملوافقة على املرسوم بقانون
رقم ( )22لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )22لسنة 2002م.
رابعـًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 88من الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفقت اللجنة علـى
اختيار كل من:
 .2األستاذ أمحد مهدي احلداد

مقررًا أصليـًا.

 .2األستاذة سامية خليل املؤيد

مقررًا احتياطيًا.
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خامسـًا :توصية اللجنة:
يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة املرسوم بقانون ،فـإن
اللجنة توصي مبا يلي:
 املوافقة على املرسوم بقانون رقم ( )22لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام قـانونالسلطة القضائية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )22لسنة 2002م ،لتوافر شـروط
إصداره املنصوص عليها يف املادة ( )83من الدستور.
واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

دالل جـاسم الزايد

خـميس محد الرميحي

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة
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