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General  -  عام

م 2023 يناير 4التاريخ: 

 املوقـر     علي بــن صـاحل الصـاحل   السيد   صاحب املعايل
 رئيـــس جملـــس الشـــورى   

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، 

المرسوم بقانون  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول    يســـرني أن أرفع إلى معاليكم تقرير     

بإنشاء    2002( لسنة  27( من المرسوم بقانون رقم )3المادة )بتعديل    2022( لسنة  35رقم )

 . المحكمة الدستورية

بالنظر والتوجيه باتخاذ الالزم لعرضه على المجلس الموقر.  كرمبرجاء الت  

بقبول فائق التحية والتقدير، وتفضلوا معاليكم 

 دالل جاسم الزايد         
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية  
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سعادة السيدة  دالل جاسم الزايد    احملرتمة 

 الشؤون التشريعية والقانونية رئيس جلنة 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، 

) لســــــــنة 35رقــــــــم (رســــــــوم بقــــــــانون ملاكم يلــــــــإ نرفــــــــقأن  لنــــــــايطيــــــــب 

ــادة ( 2022 ــديل املــــــ ــم (3بتعــــــ ــانون رقــــــ ــوم بقــــــ ــن املرســــــ ــنة 27) مــــــ  2002) لســــــ

 .بإنشاء املحكمة الدستورية

ــأنه  ــر بشـــ ــداد تقريـــ ــته، وإعـــ ــته ودراســـ ــاء مناقشـــ  برجـــ
ً
ــمن ــم ا متضـــ رأيكـــ

 .من تاريخه أسبوعخالل موعد أقصاه   لعرضه على املجلس

 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، 
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 الشؤون التشريعية والقانونيةجلنة لخص تقرير م

( من المرسوم بقانون  3المادة )بتعديل   2022( لسنة 35المرسوم بقانون رقم ) العنوان 

   بإنشاء المحكمة الدستورية 2002( لسنة  27رقم )

 الحكومة  املوضوع أصل  

 اإلحالة إىل اللجنة
 م 2023يناير   3

 سادس الفصل التشريعي ال –  ولدور االنعقاد العادي األ
 

انتهاء اللجنة من  
 املناقشة 

 م 2023يناير   3

 سادس الفصل التشريعي ال –  ولدور االنعقاد العادي األ

   (1) عدد االجتماعات

 مادتان   ديباجة + بنية املوضوع 

 مضمون املوضوع  

بإنشاء المحكمة   2002( لسنة  27( من المرسوم بقانون رقم ) 3نص المادة )تعدل  

ل   الدستورية  المحكمة  يُجيز تجديد عضوية رئيس وأعضاء  بما  دٍد مُ الدستورية، 

بما يتمتعون به من    ،الدستوريةقُضاة المحكمة  لمحافظة على  ا؛ بغية  خرى مماثلةأُ 

رئيس ونواب   يجب أن تتوافر لدى  في المجال الدستوري  قضائية تراكمية  خبرات 

الدستوري   وأعضاء الدستوري ،  ةالمحكمة  القضاء  مع طبيعة عمل  يتناسب  بما 

 لحرمة وسمو مقتضيات الوثيقة الدستورية.  ـًاباعتباره حامي

 قانون مرسوم ب الموافقة على ال قرار جملس النواب 

 قانون مرسوم ب الموافقة على ال توصية اللجنة 
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 م 2023 يناير 4: خالتاري

 ( 1الرقم: )

 

 

 تقريـر جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية  
( من املرسوم بقانون 3بتعديل املادة )  2022( لسنة  35املرسوم بقانون رقم )حول  

 بإنشاء احملكمة الدستورية  2002( لسنة  27رقم )
 سدا سالالفصل التشريعي    -  ول األدور االنعقاد العادي  

 
 
 

 مقدمــة: 

 

كتاب         والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  الاستلمت  السيدصاحب  صالح    معالي  بن  علي 

،  م2023  يناير   3  في   ( المؤرخ1د    6ص ل ت ق / ف  012 )  رقـم  الصالح رئيس مجلس الشورى

بتعديل   2022( لسنة 35المرسوم بقانون رقم )والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 

المرسوم بقانون رقم )3المادة ) الدستورية  2002( لسنة  27( من  المحكمة  وإعداد    ،بإنشاء 

 تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.  
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 أوالً: إجراءات اللجنة: 

 التالي:  في االجتماع  بقانون المذكورتدارست اللجنة المرسوم   (1)

 الفصل الدور التاريخ  رقم االجتماع

 السادس  األول  م2023 يناير  3 الثاني
 

 اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بالمرسوم بقانون، والتي اشتملت على:  (2)

 )مرفق(  خطاب عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى. -

 )مرفق( قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون.  -

 ( مرفق. ) ، ومذكرته اإليضاحيةالمرسوم بقانون المذكور  -

بالرأي   - الشتلةمذكرة  عبدالموجود  األستاذ  قبل  من  معدة  بقانون،  المرسوم  بشأن    القانوني 

القانوني   حمادستاذواأل،  للجنة المستشار  بني  سلطان  سهير    مساعد القانوني  المستشار  ال  ة 

  . قانوني الباحث  الالسيد عيسى سبت    و ول،  األ قانوني  الباحث  ال  فاطمة الذوادية  للجنة، والسيد

 )مرفق( 

الدول  مقارن بيان   - المرسوم   باتجاهات  دراسة  نطاق  في  الدستورية  المحاكم  تشكيل  بشأن 

 2002( لسنة  27( من المرسوم بقانون رقم ) 3بتعديل المادة )  2022( لسنة  35بقانون رقم )

 )مرفق(   .ة، من إعداد الباحث القانوني السيد عيسى سبتبإنشاء المحكمة الدستوري
 

 : كل من مجلسللاللجنة من األمانة العامة  عاجتماشارك في  •

 المنصب  االسم

 هيئة المستشارين القانونيين 

 مستشار قانوني   األستاذ عبدالموجود يوسف الشتلة  

 مستشار قانوني مساعد ة سهير سلطان بني حماد ستاذاأل

 باحث قانوني أول  غانم الذواديالسيدة فاطمة 

 قانوني باحث  السيد عيسى خميس سبت 

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان  السيدة ميرفت علي حيدر
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 إدارة العالقات واإلعالم 

 أخصائي إعالم وتواصل  صادق جعفر الحلواجي السيد

 

 

ا: رأي اللجنة: 
ً
 ثانيـ

ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب       

 ومرفقاته، وعلى الرأي القانوني للمستشار القانوني للجنة، وانتهت إلى ما يلي: 

من مادتين، تضمنت المادة األولى منه استبدال    –عن الديباجة  فضالً    –يتألف المرسوم بقانون       

بإنشاء المحكمة الدستورية، بما يُجيز   2002( لسنة 27( من المرسوم بقانون رقم )3نص المادة )

 د عضوية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ِلُمدٍد أُخرى مماثلة. وأتت المادة الثانية تنفيذية.تجدي 

إلى المحافظة على قُضاة المحكمة الدستورية، بما يتمتعون به من  يهدف المرسوم بقانون       

وأعضاء   ونواب  رئيس  لدى  تتوافر  أن  يجب  الدستوري  المجال  في  تراكمية  قضائية  خبرات 

لحرمة وسمو    ـًاالمحكمة الدستورية، بما يتناسب مع طبيعة عمل القضاء الدستوري باعتباره حامي 

 مقتضيات الوثيقة الدستورية. 

إلى أن أهم مبررات إصدار التعديل على قانون المحكمة    كما أشارت المذكرة اإليضاحية،     

لكفاءات القانونيـة مـن أعضـاء لمحافظة على الخبرات واهي االدستورية بأداة المرسوم بقانون،  

الدستورية،   لما  والمحكمة  وذلك  المحكمة،  قُضاة  لبعض  القانونية  المدد  انتهاء  قرب  مع  خاصةً 

الخروج   الدستور وعدم  تطبيق  لسالمة  الحامية  باعتبارها  أهمية  الدستورية من  المحكمة  تُشكله 

 .على أحكامه 

نيـة مـن أعضاء المحكمة الدستورية يُعد من أهم  كما أن المحافظة على الخبرات والكفاءات القانو 

العمـل   ميثاق  أكده  الذي  النحو  على  بمهامها  قيامها  الدستورية  للمحكمة  تكفل  التي  الضمانات 

 الـوطني ودستور مملكة البحرين. 
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قانونية وقضائية بحرينية وكفاءات   تعاقبت عليهـا خـبـرات  الدستورية  المحكمة  إنشاء  وأنه منذ 

ثير من الخبـرة فـي العمـل بالمحكمة الدستورية، وأن شرط مـدة العشر سنوات ومـن ثـم  َبَنت الك

بـ يجب  آاالستبدال  التي  والقضائية  القانونية  والخبرات  الكفاءات  من  الكثير  فقدان  يسبب  خر 

 .المحافظة عليها

 

( لسنة  27بقانون رقم )األمر الذي يستوجب اإلسراع في إدخال التعديل الماثل على المرسوم      

بإنشـاء المحكمة الدستورية على النحو الذي يسمح بالتجديد للخبرات والكفاءات القانونية    2002

 .الموجودة من أعضاء المحكمة الدستورية لمدد أخرى مماثلة

 

تعدياًل على المادة الثالثة محل الرأي،  المرسوم بقانون    أجرى من ناحية السالمة الدستورية،  و     

بما يُجيز تجديد عضوية  بإنشاء المحكمة الدستورية،    2002( لسنة  27من المرسوم بقانون رقم )

رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ِلُمدٍَد أُخرى مماثلة، حيث إن أعضاء المحكمة الدستورية كان  

واحدة، فكان الحد األقصى لمدة بقاء يتم تعيينهم بأمر ملكي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة  

قُضاة المحكمة الدستورية عشر سنوات، ثم تفقد المحكمة خبرات وكفاءات قانونية أرست العديد  

  هم مازال ُمستمًرا. ءمن المبادئ الدستورية ليتم استبدالهم بقضاة آخرين، على الرغم من أن عطا

أصبحت بحكم خبرتها فـي العمـل القضائي    تلك الكفاءات التيلإلبقاء على  فأتى المرسوم بقانون  

 ال غنى عنه في المسائل الدستورية.   ـًابالمحكمة الدستورية مرجع

  ، الدستور ( من 38المادة ) وفق الشروط والضوابط التي تضمنتها  وقد صدر المرسوم بقانون     

، خالل فترة عدم انعقاد مجلسي الشورى والنواب، بعد فض الدور الرابع  2022سبتمبر    29  في

 من الفصل التشريعي الخامس، وقبل بداية الدور األول من الفصل التشريعي السادس.

لما أوجبته المادة   ـًا، طبق2022أكتوبر    4كما تم عرضه على مجلسي الشورى والنواب بتاريخ  

وبحث مدى    ي، التشريع   امن القيام بدوره  ابمجلسيه  السلطة التشريعية( من الدستور لتمكين  38)

 موافقة ما تضمنه المرسوم بقانون ألحكام الدستور.
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الدستور النص  اشترط  ف  يوقد  ما يوجب اإلسراع  بقانون أن يحدث  المراسيم  اتخاذ    يإلصدار 

جاللته رأس    باعتبارتمل التأخير، وهذه األمور يقدرها جاللة الملك  تدابير سريعة وعاجلة ال تح

إذ أن مدى توافر حالة الضرورة الُملجئة إلصدار    ،/أ( من الدستور33عماًل بنص المادة )  الدولة

محلها بشأن تقدير   يتكون ف  ي المراسيم بقوانين يُراعى فيها السلطة التقديرية لإلرادة الملكية الت 

قرر إصدار مرسوم    ما  له ما يبرره متى   االستعجال الة، ومن ثم فتقدير جاللته لحالة  توافر تلك الح 

 ( من الدستور. 38ا للمادة )ـً بقانون طبق

 

 ومن ناحية السالمة القانونية للمرسوم بقانون:   

 

أكد ميثاق العمل الوطني ضرورة أن يُعين الدستور الجهة القضائية التي تختص بالفصل في       

إيمان  واللوائح،  القوانين  بدستورية  المتعلقة  القوانين    ـًاالمنازعات  دستورية  علـى  الرقابـة  بـأن 

 واللوائح تُعد أهم الضمانات التي تكفل حسن نفاذ الدستور وعدم االعتداء على أحكامه. 

 

في        الصادر  البحرين  مملكة  دستور  أرسى  القضائية  2002فبراير    14كما  الرقابة  نظام   ،

القوانين واللوائح ا الذي ال تخفى أهميته في    -موكال هذا االختصاص    ،لمركزية على دستورية 

إلى المحكمة الدستورية التي تُعد هيئة قضائية مستقلة قائمة    -  إعالء صرح الشرعية الدستورية

 .بذاتها

القوانين واللوائح  وحرص الدستور على تعيين الجهة الموكول إليها إعمال الرقابة على دستورية  

بمنزلة الرقابة الدستورية إلى مصاف المؤسسات الدستورية القائمة،    وتحديد اختصاصها، ارتقاءً 

فأسند الُمشّرع الدستوري إلى المحكمة الدستورية دون غيرها مراقبة دستورية القوانين واللوائح،  

 ( من الدستور على إنشاء المحكمة الدستورية.  106حيث نصت المادة )

وقد أوردت المذكرة التفسيرية للدستور في بيان ذلك، أنه "رغبة في استقرار وضع الرقابة على  

دستورية القانون، آثر التعديل الدستوري أن يتضمن نص الدستور ذاته تحديد هذه الجهة وإيضاح  

حكم  المبادئ التي تحكم تنظيمها، بحيث يترك للقانون الذي سيصدر بشأنها وضع التفصيالت التي ت

 " عملها في إطار ما ورد بالنص الدستوري. 
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بتاريخ   بقانون رقم )2002سبتمبر  14وقد صدر  المرسوم  لسنة  27،  المحكمة    2002(  بإنشاء 

 الدستورية. 

 

المكتسبات        أحد  هي  البحرين  بمملكة  الدستورية  المحكمة  أن  اللجنة  تؤكد  المقام،  هذا  وفي 

يتميز أعضاؤها بالخبرة القضائية التراكمية في  و لمملكة،  الدستورية في النظام القضائي العدلي با

 ا.ـً المجال الدستوري، ومن ثم وجب التمسك بعطائهم مادام باقي 

( من الدستور على أن "تُنشأ محكمة دستورية، من رئيس وستة أعضاء  106حيث نصت المادة )

ل  نين واللوائح". وقد فضّ يعينون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون، وتختص بمراقبة دستورية القوا

نشأ لهذا الغرض، كما يسمح بأن  عهد بالرقابة إلى محكمة دستورية متخصصة تُ هذا النص أن يُ 

بعض رجال القانون ليتحقق الهدف من إنشائها،    -إلى جوار القضاة    -يضم تشكيل هذه المحكمة  

ة أن أعضاءها غير  ا على استقالل المحكمة قررت المادة المذكورـً ويتفق مع وظيفتها. وحرص

مدة عضويتهم، بحيث يقتصر قانون إنشائها على وضع القواعد الالزمة إلعمال    خالل  قابلين للعزل

  .هذه الضمانة

 

فإن النص الدستوري ترك للقانون تحديد ُمدة تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، وقد ارتأت       

أعضاء   بتعيين  المختصة  الملكية  الدستوري اإلرادة  المحكمة  قُضاة  أن  الدستورية  بما    ةالمحكمة 

يتميزون به من خبرات قضائية تراكمية في المجال الدستوري يجب التمسك بعطائهم، فارتأت أن  

لإلبقاء  أنسب األدوات القانونية للحفاظ على تلك الخبرات، المرسوم بقانون، ومن ثم فقد أصدرته 

  ـًا برتها فـي العمـل القضائي بالمحكمة الدستورية، مرجعتلك الكفاءات التي أصبحت بحكم خعلى  

 ال غنى عنه في المسائل الدستورية.  

 

الذي يترتب على    والسبب الرئيسي للتمسك بقُضاة المحكمة الدستورية الهام  إلى األثر  يرجع 

 الحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو الئحة. 

تور المعدل ومذكرته التفسيرية، ولقانون إنشاء المحكمة  ( من الدس106فإنه إعماال لحكم المادة ) 

المحكمة وقراراتها أحكام  فإن  الدستورية الدستورية،  المسائل  في  لجميع   الصادرة  تكون ملزمة 
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نص في قانون أو الئحة في جميع   دستورية بعدم الصادر للحكم  سلطات الدولة وللكافة، ويكون 

دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم،   بعدم ص المقضياألحوال، أثر مباشر، ويمتنع تطبيق الن 

تاريخ  المحكمة  تحدد  لم  الحقـً ما  المحكمة  ـً ا  أحكام  عليه  وتواترت  استقرت  ما  وهو  لذلك.  ا 

 الدستورية. 

 

 كما أن المرسوم بقانون يترتب عليه الكثير من النتائج اإليجابية منها: 

 

تكفل   -1 التي  الضمانات  أهم  بمهامها على  تحقيق  القيام  استمرارها في  الدستورية  للمحكمة 

السلطة  البحرين، وتعزيًزا لعمل  الـوطني ودستور مملكة  العمـل  الذي أكده ميثاق  النحو 

 القضائية في المجال الدستوري في مملكة البحرين.

أن عمل القاضي الدستوري بما يشمله من دور اجتهادي وإبداعي يترتب عليه قوة ومتانة   -2

 مبادئ دستورية تستقر المحاكم على تطبيقها.  بالتالي إرساءو   ،حكم القضائي الدستوريال

ل -3 الحد األقصى  يتم  تعيين  يترتب على جعل  أن  الدستورية عشر سنوات،  المحكمة  قضاة 

ا للغرض األسمى  ـً ، خالفـًااالستغناء عن قضاة لم تتوقف عطاءاتهم في سن صغيرة نسبي 

االختصاص الذي يستوجب التمسك بالخبرات التراكمية التي تُكتسب ُكلما  لهذا النوع من  

 تقدمت السن واستمر العطاء.

  

األنظمة        عليه  تنص  ما  مع  يتفق  بقانون  المرسوم  به  أتى  ما  فإن  الُمقارن،  الصعيد  وعلى 

 المقارنة، ومنها على سبيل المثال: 

الدست  المحكمة  العربية، يستمر قُضاة  السبعين دون تحديد ُمدد  جمهورية مصر  العليا لسن  ورية 

(  46( من قانون السلطة القضائية رقم )69معينة للبقاء في المحكمة، وذلك عماًل بنص المادة )

 .2007مايو  8والمعدل في  1972لسنة 

 

وفي دولة الكويت، تنتهي خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ببلوغ سن  

)السبعين المادة  بنص  عماًل   ،9( رقم  بقانون  المرسوم  من  لسنة  14(  درجات    1977(  بشأن 
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لسنة    124ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المعدل بالمرسوم رقم  

1992 . 

 

( من الدستور،  38لشروط المادة )  ـًاوختاًما تؤكد اللجنة، أن المرسوم بقانون صدر ُمستوفي      

ولباقي النصوص الدستورية ذات الصلة، ولم يتضمن ثمة مخالفة قانونية، كما أنه يُعزز من عمل  

 السلطة القضائية في المجال الدستوري في مملكة البحرين. 

مع   وتتفق  والقانونية،  الدستورية  الناحيتين  بقانون من  المرسوم  اللجنة سالمة  ترى  عليه،  وبناًء 

 بالموافقة عليه. أهدافه ومبررات إصداره، وتوصي

 

 

ا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: ـلثاث
ً
 ــ

 

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

 من:

 

 مقرًرا أصليـًا.                الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة .1

 مقرًرا احتياطيًا.               دكتور محمد علي الخزاعي        ال .2
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ا: توصية اللجنة: ـبعار
ً
 ــ

 
المرسوم    الموافقة علىب  فإن اللجنة توصي ،  في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء     

 2002( لسنة  27( من المرسوم بقانون رقم )3المادة )بتعديل    2022( لسنة  35بقانون رقم )
الدستورية المحكمة  )بإنشاء  المادة  في  عليها  المنصوص  إصداره  شروط  لتوافر  من  38،   )

 .الدستور
 

 

 
 معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،، واألمر 

 
 
     
 
 

 
 دالل جـاسم الزايد                                                عادل عبدالرمحن املعاودة

 رئيس اللجنة                                                    نائب رئيس اللجنة        
 
 
 
 



  
 

 

  

 
 

 
 
 
 

 
 

 الثايناملرفق 
 
 

 

خطاب عرض المرسوم بقانون 
 على مجلس الشورى

 

 
 



٥ أكتوبر ۲۰۲۲م
۷۹٤ و د ر و

kbader
ختم مكتب الرئيس



  
 

 

  

 
 

 
 
 
 

 
 

 الثالثاملرفق 
 
 

 

قرار مجلس النواب ومرفقاتھ 
 بشأن المرسوم بقانون
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 الرابعاملرفق 
 
 

 

المرسوم بقانون المذكور، 
 ومذكرتھ اإلیضاحیة

 

 
 











  
 

 

  

 
 

 
 
 
 

 

 اخلامساملرفق 
 

مذكرة بالرأي القانوني بش�������أن المرس�������وم 
بقانون، معدة من قبل األس�����تاذ عبدالموجود 

ة اذست، واألللجنةالمستشار القانوني  الشتلة
قانوني المستشار ال سھیر سلطان بني حماد

للجنة، والس�����یدة فاطمة الذوادي  مس�����اعدال
الباحث القانوني األول، والسید عیسى سبت 

 الباحث القانوني
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 سعادة األستاذة / دالل جاسم عبد هللا الزايد      المحترمة 

 لجنة الشؤون التشريعية والقانونية   ةرئيس

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، 

 الموضوع 

 مذكرة بالرأي القانوني 

( من المرسوم بقانون  3المادة ) بتعديل  2022( لسنة 35بخصوص المرسوم بقانون رقم )

 بإنشاء المحكمة الدستورية.  2002( لسنة  27رقم ) 

 

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

 

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير.

 

 عبد الموجود يوسف الشتلة                                                                 

 المستشار القانوني                                                               

 القانونية للجنة الشؤون التشريعية و                                                                 

 

 

 



 

2 
 

General -  عام 

 الموضوع 

 مذكرة بالرأي القانوني 

 2022( لسنة 35بخصوص المرسوم بقانون رقم )

 الدستورية  بإنشاء المحكمة 2002( لسنة  27( من المرسوم بقانون رقم )3المادة )بتعديل 

 

الداخلية  بشأن الالئحة    2002( لسنة  55بعد االطالع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم ) 

الشورى  وعلى    لمجلس  )وتعديالته،  رقم  بقانون  لسنة  27المرسوم  المحكمة    2002(  بإنشاء 

، وعلى المرسوم بقانون محل الرأي،  2012( لسنة  38المعدل بالمرسوم بقانون رقم )  الدستورية

 تبين اآلتي: 

ل  استبد منه ات النادة األولى  ضمن ت،  دتينمن ما  – فضالال  عن الديباجة    – يتألف المرسووم بقانون  

اما  اإنشتتاا الممةم  ال ستتب م  ،   2002( لستتن  27( من المرستت ب انان ر م ) )3نص المادة )

  ُجيز تج    عض    مئيس وأعضاا الممةم  ال سب م   لم ٍد أُخرى مماثل .

 تنفيذ  .اءت النادة الثانية  وج

 

عضاا الممةم   أ نالخدرات والةفااات النان ني  م ى لممافظ  علإلى ايهدف المرسوم بقانون 

 .ال سب م  

في    ، وفق ما جاء بمذكرته اإليضاحية  المرسوم بقانونالتعديل بأداة    مبررات إصدار تتمثل  و

 األتي: 

للممافظ  على الخدرات والةفااات النان نيت  متن    ، بع  ل  سب جب اإلسراع في اتخاذهأر ال -1

  ، خاص ً مع  رب انبهاا الم د النان ني  لدعض  ُضاة الممةم ، أعضتاا الممةم  ال سب م  

تُ  لما  ذلك  تطديقو أتي  لسالم   المامي   ااعبدامها  أهمي   من  ال سب م    الممةم    شةله 

 .ال سب م وع ب الخروج على أحةامه

ع  من  رات والةفااات النان نيت  متن أعضاا الممةم  ال سب م    ُ دالخالممافظ  على  أر   -2

النم  الذي أك  عليته   أه) الضمانات البي تةفل للممةم  ال سب م    يامها امهامها على 

 . ميثاق العمتل الت طني ودسب م مملة  الدمر ن
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و ضائأنه   -3 ختدترات  ان ني   عليهتا  تعا دت  ال سب م    الممةم   إنشاا  امر ني   منذ  ي  

ر شرط مت ة العشر  أت الةثير من الخدترة فتي العمتل االممةم  ال سب م  ، ون  وكفااات ا  

النان ني   الةفااات والخدرات  الةثير من  فن ار  اتأخر  سدب  االسبد ال  ثت)  سن ات ومتن 

 .والنضائي  البي  جب الممافظ  عليها

 

الذي   إدخال  األمر  في  ا سب جب اإلسراع  الماثل على  م )  البع  ل  انان ر  لسن   27)لمرس ب   )

الممةم  ال سب م   على النم  الذي  سمح االبج    للخدرات والةفااات النان ني     اإنشتاا  2002

 .ل ثامالم ج دة من أعضاا الممةم  ال سب م   لم د أخرى م 

 

العادي    السنوي   االنعقادمن دور    الرابعةجلسته    في  ، على المرسوم بقانونالموقر    وافق مجلس النواب

، وقرر إحالته  2023يناير  3المنعقدة في يوم الثالثاء الموافق   ،سسادال  التشريعيالفصل   من  ولاأل

 ( من الدستور.    81إلى مجلس الشورى استنادا  لنص المادة ) 

  

القان الرأي  الرأي،وإلبداء  محل  بقانون  المرسوم  الدستورية    وني بخصوص  النصوص  نورد 

 والقانونية ذات الصلة نتبعها بالرأي القانوني على النحو اآلتي: 

 أوالً: النصوص الدستورية والقانونية:

 ( من الدستور على أن : 32تنص المادة ) 

يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطالات التشريعيالة والتنفيذية والقضائيالة مع تعاونالها    -أ"

وفقالا ألحكام هذا الدستور، وال يجالوز ألي من السلطات الثالث التنازل لغيرها عن كل أو بعض  

اختصاصاتالها المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة  

 معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه . 
السلطالة    -ب      الملك  ويتولى  للدستور،  وفقا  الوطني  والمجلس  الملك  يتوالها  التشريعية  السلطة 

لس الوزراء والوزراء، وباسمه تصدر األحكام القضائية، وذلك كله وفقا ألحكام  التنفيذية مع مج

 الدستور." 
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   ( من الدستور على أن :38كما تنص المادة )

" إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس  

التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها  النواب ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال   تحتمل 

 مراسيم تكون لها قوة القانون، على أال تكون مخالفة للدستور. 

ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خالل شهر من تاريخ  

  صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين 

في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير  

 حاجة إلى إصدار قرار بذلك.  

 وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون." 

 

   ( من الدستور على أن:106تنص المادة )وإذ 

رئيس  "   من  دستورية،  محكمة  القانون،  تنشأ  يحددها  لمدة  ملكي  بأمر  يعينون  أعضاء  وستة 

 .وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح

ويبين القانون القواعد التي تكفل عدم قابلية أعضاء المحكمة للعزل، ويحدد اإلجراءات التي تتَّبع  

فراد  أمامها، ويكفل حق كل من الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من األ

بعدم   للحكم الصادر  القوانين واللوائح. ويكون  في دستورية  المحكمة  لدى  الطعن  في  وغيرهم 

دستورية نص ٍّ في قانون أو الئحة أثر مباشر، مالم تحدد المحكمة لذلك تاريخا  الحقا ، فإذا كان  

ا  إلى ذلك  الحكم بعدم الدستورية متعلقا  بنص جنائي تُعتبر األحكام التي صدرت باإلدانة استناد

 .النص كأن لم تكن

وللملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها  

 " .للدستور، ويعتبر التقرير ملزما لجميع سلطات الدولة وللكافة
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 ( المادة  بقانون رقم )121وتنص  المرسوم  الالئحة    2002( لسنة  55( من  الداخلية  بشأن 

 على أن : لمجلس الشورى

  ( من الدستور، 38" يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق ألحكام المادة )

النواب إليه من رئيس مجلس  في  وتحال  لها  فيها، ويكون  رأيها  المختصة إلبداء  اللجان  إلى   ،

 المجلس وفي اللجان األولوية على أية أعمال أخرى ." 

 

 ( من ذات المرسوم على أنه :122وتنص المادة ) 

" ال يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل فى نصوص أى مرسوم بقانون صادر طبقا ألحكام  

 من الدستور ."  (38)  المادة

 

 ( منه على أنه : 123وتنص المادة ) 

ال  القوانين  بمناقشة مشروعات  الخاصة  بقوانين اإلجراءات  المراسيم  بشأن  منصوص  " تسرى 

  .ذه المراسيم بالموافقة أو بالرفضعليها فى هذه الالئحة . ويصوت المجلس على هال

ر هذا القرار ، وينشسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلسويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المر 

 ." فى الجريدة الرسمية

 

نص المادة  على  دود التعديالت التي أجراها المرسوم بقانون،  التالي ح    مقارنة ويبين جدول ال 

رقم )3) بقانون  المرسوم  لسنة  27( من  الدستورية  2002(  المحكمة  ، وذلك على  بإنشاء 

 النحو التالي: 

المادة   رقم  3) نص  بقانون  المرسوم  من   )

لسنة  27) المحكمة    2002(  بإنشاء 

 الدستورية. 

التعديل  نص  ال بقبعد  المرسوم  انون  بموجب 

 . 2022( لسنة  35رقم ) 
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للرئيس   ونائب  رئيس  من  المحكمة  تُشكل 

لمدة   ملكي  بأمر  يعينون  أعضاء،  وخمسة 

 قابلة للتجديد لمرة واحدة. خمس سنوات 

 

لديه   أو وجود مانع  الرئيس  وفي حالة غياب 

ذات   له  وتكون  الرئيس،  نائب  محله  يحل 

 االختصاصات والصالحيات المقررة للرئيس. 

 

وإذا خال محل رئيس المحكمة أو نائبه أو أحد  

العجز   أو  الوفاة  أو  االستقالة  بسبب  أعضائها 

ملكي   بأمر  يعين  آخر  أو ألي سبب  الصحي 

سنوات   خمس  لمدة  محله  يحل  قابلة  من 

   للتجديد لمرة واحدة. 

للرئيس   ونائب  رئيس  من  المحكمة  تُشكل 

لمدة   ملكي  بأمر  يعينون  أعضاء،  وخمسة 

سنوات   أخرى  قاخمس  لمدد  للتجديد  بلة 

 مماثلة. 

 

لديه   أو وجود مانع  الرئيس  وفي حالة غياب 

ذات   له  وتكون  الرئيس،  نائب  محله  يحل 

 االختصاصات والصالحيات المقررة للرئيس. 

 

وإذا خال محل رئيس المحكمة أو نائبه أو أحد  

العجز   أو  الوفاة  أو  االستقالة  بسبب  أعضائها 

ملكي   بأمر  يعين  آخر  أو ألي سبب  الصحي 

سنوات   خمس  لمدة  محله  يحل  قابلة  من 

 للتجديد لمدد أخرى مماثلة. 

 

 اً: الرأي القانوني: نيثا

(  27الثالثة من المرسوم بقانون رقم ) المادة تعديال  على محل الرأي، المرسوم بقانون   أجرى

الدستورية،    2002لسنة   المحكمة  يُ بإنشاء  المحكمة  بما  وأعضاء  رئيس  عضوية  تجديد  جيز 

  تورية كان يتم تعيينهم بأمر ملكي ، حيث إن أعضاء المحكمة الدسخرى مماثلةأُ   دٍّ د  مُ الدستورية ل  

خمس واحدة  لمدة  لمرة  للتجديد  قابلة  المحكمة  سنوات  قُضاة  بقاء  لمدة  األقصى  الحد  فكان   ،

فاءات قانونية أرست العديد من المباديء  نوات،  ثم تفقد المحكمة خبرات وكالدستورية عشر س

ا. هالدستورية ليتم استبدالها بقضاة آخرين، على الرغم من أن عطائ  م مازال ُمستمر 

تُ  بقانون  المرسوم  بتفأتى  الُمسَّك ا  خبرتهاكفاءات  لك  بحكم  أصبحت  العمالل    التي  القضائي  فالي 

 في المسائل الدستورية.   ال غنى عنه ، مرجع ابالمحكمة الدستورية
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نص المادة الثالثة من    تعديلقد تم إجراء  ف   : للمرسوم بقانون  الدستورية   السالمة   ناحية من  و

المادة    ، ووفق الشروط والضوابط التي تضمنتهابأداة المرسوم بقانون  قانون المحكمة الدستورية  

الدستور38) من  الممةم     ،(  أعضتاا  متن  النان نيت   والةفااات  الخدرات  على  للممافظ  

تُ و  ، خاص ً مع  رب انبهاا الم د النان ني  لدعض  ُضاة الممةم ،ال سب م   شةله   أتي ذلك لما 

ال سب م    ااعبدامها المامي  لسالم  تطديق  -من خالل أعضائها    –  الممةم  ال سب م   من أهمي 

 .وع ب الخروج على أحةامه

( من الدستور النص على أنه إذا حدث حال غياب مجلسى الشورى  38تضمنت المادة )وحيث  

ما يوجب اإلسراع    ،أو في فترة حل مجلس النواب   االنعقادوالنواب، سواء  كان فيما بين أدوار  

في اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير جاز لجاللة الملك إصدار المراسيم بقوانين التى تكون لها قوة  

كان   إذا  صدروها  تاريخ  من  شهر  خالل  المجلسين  من  كل  على  عرضها  وأوجب  القانون، 

الحل أو    ع لكل من المجلسين الجديدين في حالةالمجلسان قائمين أو خالل شهر من أول اجتما 

 . انتهاء الفصل التشريعي

والقاعدة المقررة أن هذه المراسيم تعتبر نافذة ومرتبة آثارها القانونية من تاريخ صدورها إلى  

حين عرضها على المجلسين، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى  

 ا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون.  إصدار قرار بذلك، وإذ

 

بقانون   المرسوم  )والثابت أن    عماال  ا   ،2022سبتمبر    29في    صدر  ،2022( لسنة  35رقم 

ال فترة  38لمادة )نص  الدستور خالل  من  الرابع من  (  الدور  بعد فض  المجلسين،  انعقاد  عدم 

 الدور األول من الفصل التشريعي السادس. ، وقبل بداية الفصل التشريعي الخامس

، طبقا  لما أوجبته المادة  2022أكتوبر   4تاريخ كما تم عرضه على مجلسي الشورى والنواب ب

( من الدستور لتمكين البرلمان بمجلسيه من القيام بدوره التشريعى وبحث مدى موافقة ما  38)

 . تضمنه المرسوم بقانون ألحكام الدستور
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اشترط النص الدستورى إلصدار المراسيم بقانون أن يحدث ما يوجب اإلسراع فى اتخاذ  وقد  

يقدرها جاللة الملك بإعتبار جاللته رأس   أخير، وهذه األمورتدابير سريعة وعاجلة ال تحتمل الت

إذ أن مدى توافر حالة الضرورة الُملجئة إلصدار    ، /أ( من الدستور33المادة )عمال  بنص    الدولة

راعى فيها السلطة التقديرية لإلرادة الملكية التى عادة  تكون فى محلها بشأن  اسيم بقوانين يُ المر

متى قرر اصدار    ما يبرره  ومن ثم فتقدير جاللته لحالة اإلستعجال له،  حالةتلك التقدير توافر  

 . ( من الدستور38طبق ا للمادة )م بقانون ومرس

 

حيث إن المرسوم بقانون تكون  ون ألحكام الدستور،  كما أوجب النص عدم مخالفة المرسوم بقان

 . خالف للدستور يُ على أال له قوة القانون منذ صدوره، 

( من المرسوم بقانون رقم  3المادة ) بتعديل    2022( لسنة  35المرسوم بقانون رقم ) وبدراسة  

تبين صدوره وفق الضوابط التي تضمنتها المادة    ،بإنشاء المحكمة الدستورية  2002( لسنة  27)

كما  بإصداره، دستوري ا إذ صدر من السلطة المختصة  ( من الدستور، وُمستوفي ا لشرائطها،38)

 . ( من الدستور38محدد فى المادة ) تم عرضه فى الميعاد ال

ااات النان نيت  لممافظ  على الخدرات والةفل  ستعجال لحالة اال ادة الملكية اإلرروعي فيه تقدير و

  ، خاص ً مع  رب انبهاا الم د النان ني  لدعض  ُضاة الممةم ، متن أعضتاا الممةم  ال سب م  

 سب م وع ب  سلي) ألحةاب الال  بطديقفي إعمال المن أهمي   و ضاتها  شةله الممةم  ال سب م    ما تُ ل  

 .همدادئ الخروج على

 

    :للمرسوم بقانون ية قانونال السالمة  من ناحيةو

تختص  فقد   التي  القضائية  الجهة  الدستور  يعين  أن  ضرورة  على  الوطني  العمل  ميثاق  أكد 

بالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، إيمانا  مناله بالأن الرقابالة علالى دستورية القوانين  

 واللوائح تُعالد مالن أهالم الضمانات التي تكفل حسن نفاذ الدستور. 
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نشأ محكمة دستورية، من رئيس وستة  تُ ( من الدستور على أن  106فقد نصت المادة )من ثم  و

القانون، وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح  ،  أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة يحددها 

ء المحكمة الدستورية للقانون، وقد ارتأت اإلرادة  حيث أوكل النص الدستورى مدة تعيين أعضا

أنالملكية   الدستورية  المحكمة  أعضاء  بتعيين  المحكمة    المختصة  قضاة  وكفاءات  خبرات 

التمسك بعطائها في مجال القضاء الدستوري، فوجدت أن أنسب األدوات   الدستورية تستوجب 

كفاءات  القانونية للحفاظ على تلك الخبرات، المرسوم بقانون، ومن ثم فقد أصدرته تُُمسَّك ا بتلك ال 

، مرجع ا ال غنى عنه في  بالمحكمة الدستوريةالقضائي  فالي العمالل    بحكم خبرتهاالتي أصبحت  

 المسائل الدستورية.  

األ إلى  يرجع  الدستورية  المحكمة  بقُضاة  للتمسك  الرئيسي  الهاموالسبب  على  الذي    ثر  يترتب 

ال  إنه إعمافتختص به وما يترتب عليه، الحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو الئحة، 

( المادة  التفسيرية106ألحكام  المعدل ومذكرته  الدستور  من   )،  ( المادة  قانون  31تنص  من   )

في فقرتيها األولى    2002( لسنة  27بالمرسوم بقانون رقم )  الصادر  إنشاء المحكمة الدستورية

تكون ملزمة لجميع   الصادرة في المسائل الدستورية أحكام المحكمة وقراراتها"والثانية على أن 

على األكثر من   يوما  الرسمية خالل خمسة عشر  الجريدة  في  وتنشر  الدولة وللكافة،  سلطات 

  " .تاريخ صدورها

أثر مباشر،   دستورية بعدم الصادر  للحكم ويكون في جميع األحوال،  أو الئحة  قانون  في  نص 

تحدد المحكمة  دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم   بعدم ويمتنع تطبيق النص المقضي

 لذلك." وهو ما استقرت وتواترت عليه أحكام المحكمة الدستورية. تاريخا الحقا 

 

المحافظة  فإن هذا الدور الدستوري الهام الختصاص المحكمة واألثر الجوهري ألحكامها يُوجب  

الضمانات التي تكفل    ، وذلك يُمثل أهم مالن أعضاء المحكمة الدستورية  هاوكفاءات   ئهاعلى خبرا

لمحكمة الدستورية قيامها بمهامها على النحو الذي أكد علياله ميثاق العمالل الالوطني ودستور  ل

مملكة البحرين، فمنذ إنشاء المحكمة الدستورية تعاقبت عليهالا خالبالرات قانونية وقضائية بحرينية  
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نوات  وكفاءات بنت الكثير من الخبالرة فالي العمالل بالمحكمة الدستورية، وإن شرط مالدة العشر س

ومالن ثالم االستبدال بالأخر يسبب فقدان الكثير من الكفاءات والخبرات القانونية والقضائية التي  

 .يجب المحافظة عليها

  

أنه يترتب على جعل الحد األقصى لقضاة المحكمة الدستورية عشر سنوات، أنه يتم االستغناء  

األسمى لهذا النوع من االختصاص  عن قضاة ذوات خبرة في سن صغيرة نسبية، خالف ا للغرض  

 الذي يستوجب التمسك بالخبرات التراكمية التي تُكتسب كُلما تقدمت السن واستمر العطاء. 

  

ما تنص عليه قوانين المحاكم  ما أتى به المرسوم بقانون يتفق مع  على الصعيد الُمقارن، فإن  و

المقارنة، على النحو الوارد تفصيال  بجدول األنظمة  الدستورية في األنظمة الدستورية والقانونية  

 المقارنة المرفق، وعلى النحو األتي: 

ففي جمهورية مصر العربية يستمر قُضاة المحكمة الدستورية العليا لسن السبعين دون تحديد  

رقم    ( من قانون السلطة القضائية69مدد معينة للبقاء في المحكمة، وذلك عمال  بنص المادة )

 . 2007مايو    8والمعدل في   1972لسنة    (46)

 

وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة ال تنتهي والية قضاة المحكمة الدستورية بمدة محددة، ولكن  

 التقاعد.  والية القضاء تنتهي عند بلوغ سن

 

( للمواد  الشورى الصادرة  123  –  122  –   121وأنه إعماال   الداخلية لمجلس  الالئحة  من   )

فإن معالي رئيس المجلس يُحيل المراسيم بقوانين التى تصدر  2002( لسنة 55بالمرسوم رقم )

من الدستور إلى اللجان المختصة إلبداء رأيها فيها، مع عدم جواز التقدم   (38) بالتطبيق للمادة 

  بأية اقتراحات بالتعديل فى أىٍّ من نصوصها، ويصوت عليها المجلس بالموافقة أو بالرفض.
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ا لشروط المادة  ستوفي  مُ  محل الرأي، المرسوم بقانون  تأسيسا  على ما سبق، فقد بات جليَّا صدورو

( من الدستور، ولباقي النصوص الدستورية ذات الصلة، ولم يتضمن ثمة مخالفة قانونية،  38)

 في مملكة البحرين.  في المجال الدستوري  كما أنه يُعزز من عمل السلطة القضائية

 

 

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

 سهير سلطان بني حماد                                                 عبد الموجود يوسف الشتلة    

 المستشار القانوني المساعد                                                     المستشار القانوني     

 ن التشريعية والقانونية.                                  للجنة الشؤون التشريعية والقانونية. للجنة الشؤو

 

 الباحث القانوني األول / أ فاطمة الزوادي. 

 . الباحث القانوني        / أ عيسى سبت

                              

 

 

 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 السادساملرفق 
 

 

بشأن تشكيل  باتجاهات الدول بيان مقارن

المحاكم الدستورية في نطاق دراسة 

 2022لسنة ( 35المرسوم بقانون رقم )

( من المرسوم بقانون رقم 3بتعديل المادة )

بإنشاء المحكمة  2002( لسنة 27)

الدستورية، من إعداد الباحث القانوني السيد 

 عيسى سبت
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 مقارن بيان 

 باتجاهات الدول 

 بشأن تشكيل المحاكم الدستورية   

   2022 ( لسنة35)رقم مرسوم بقانون في نطاق دراسة ال

 لمحكمة الدستورية. بإنشاء ا 2002( لسنة 27( من المرسوم بقانون رقم )3بتعديل المادة )
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 من  النص األصلي
 2002( لسنة 27المرسوم بقانون رقم )

 التعديل النص بعد 
 2022لسنة   (35بقانون رقم )بموجب المرسوم 

 ( 3مادة )
ُتشكل المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء،  

لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد  يعينون بأمر ملكي
 لمرة واحدة.

وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يحل محله 
االختصاصات نائب الرئيس، وتكون له ذات 
 والصالحيات المقررة للرئيس. 

وإذا خال محل رئيس المحكمة أو نائبه أو أحد أعضائها 
بسبب االستقالة أو الوفاة أو العجز الصحي أو ألي  

لمدة خمس  سبب آخر يعين بأمر ملكي من يحل محله
 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 

 ( :3المادة )
ونائب للرئيس وخمسة "ُتشكل المحكمة من رئيس 
لمدة خمس سنوات قابلة   أعضاء، يعينون بأمر ملكي
 للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يحل محله 
نائب الرئيس، وتكون له ذات االختصاصات 

 والصالحيات المقررة للرئيس. 
وإذا خال محل رئيس المحكمة أو نائبه أو أحد أعضائها 

بسبب االستقالة أو الوفاة أو العجز الصحي أو ألي  
لمدة خمس سبب آخر يعين بأمر ملكي من يحل محله 

 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
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 النصوص القانونية  الدولة 

 2022( لسنة 35المرسوم بقانون رقم ) مملكة البحرين 

 
 ( :3المادة )

"ُتشكل المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء، يعينون بأمر ملكي لمدة  
 .قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلةخمس سنوات 

وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يحل محله نائب الرئيس، وتكون له ذات  
 االختصاصات والصالحيات المقررة للرئيس.

وإذا خال محل رئيس المحكمة أو نائبه أو أحد أعضائها بسبب االستقالة أو الوفاة أو  
العجز الصحي أو ألي سبب آخر يعين بأمر ملكي من يحل محله لمدة خمس سنوات 

 ." قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة
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  مصر جمهورية 
 العربية

 1979لسنة  48قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 

 (: 14المادة )

 .تسري األحكام الخاصة بتقاعد قضاة محكمة النقض على أعضاء المحكمة

  2007مايو   8المعدل في  1972لسنة  (46) رقم ( من قانون السلطة القضائية 69لمادة )ا  
استثناء من أحكام قوانين المعاشات، ال يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو  "  تنص على أنه:  

 .سبعين عامًا ميالدية يعين فيها من جاوز عمره 
ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في  

 " .ر المعاش أو المكافأةالخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة في تقدي 

 

ية األردنالمملكة 
 الهاشمية

 2012( لسنة 15قانون المحكمة الدستورية رقم )

 (:5المادة )
 يكون عدد أعضاء المحكمة تسعة على األقل بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك.  -1 -أ

 .ست سنوات غير قابلة للتجديدتكون مدة العضوية في المحكمة  -2
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العربية   اإلمارات
 المتحدة

 قانون المحكمة االتحادية العليا

:(3المادة )  
تشكل المحكمة العليا من رئيس وأربعة قضاة ويجوز أن يعين بالمحكمة عدد كاف من  
القضاة المناوبين على أال يجلس أكثر من واحد منهم في دائرة المواد الدستورية، وفيما  

المناوبين المنصوص عليها في هذا القانون، يسري  عدا األحكام الخاصة بالقضاة 
 .عليهم ما يسرى على قضاة المحكمة العليا من قواعد

 
 : (18المادة )

رئيس المحكمة العليا وقضاتها غير قابلين للعزل، وال تنتهي واليتهم إال ألحد األسباب  
  التالية:

  الوفاة. -1
  االستقالة. -2
  المتعاقدين منهم أو مدة إعارتهم.انتهاء مدة عقود  -3
  بلوغ سن اإلحالة إلى التقاعد. -4
  ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم ألسباب صحية. -5
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الفصل التأديبي بناء على األسباب واإلجراءات المنصوص عليها في هذا   -6
  القانون.

 إسناد مناصب أخرى لهم بموافقتهم.  -7
 

 (: 19المادة )
لرئيس وقضاة المحكمة االتحادية العليا هو إتمامهم   بالنسبة اإلحالة للتقاعدسن تكون 
 .( سنة خدمة بالعمل45لمدة )

وحتى   ( سنة خدمة بالعمل30لمدة )للتقاعد خالل الفترة من إتمامهم  ويجوز إحالتهم
 .إتمامهم للمدة المشار إليها في الفقرة السابقة, وتكون اإلحالة للتقاعد بمرسوم

 
 القانون رقم )14( لسنة 1973 الكويتة دول

  بإنشاء المحكمة الدستورية 

 

 المادة )2(:



 

General -  عام 

تؤلف المحكمة الدستورية من خمسة مستشارين يختارهم المجلس األعلى للقضاء 
باالقتراع السري، كما يختار عضوين احتياطيين، ويشترط أن يكونوا من الكويتيين،  

 ويصدر بتعيينهم بمرسوم.
 

مرسوم بقانون - رقم 14 لسنة 1977 بشأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء  
 النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المعدل بالمرسوم رقم 124 لسنة 1992

 
 المادة )9(

  ببلوغ سن السبعين، تنتهي خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع 
ويستمر في العمل من يبلغ هذه السن خالل السنة القضائية حتى نهايتها، وال يجوز مد  

 .الخدمة بعد بلوغ هذه السن
 

 

 عيسى سبت                                                                                                  

 الباحث القانوني                                                                                                
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