املـالحــق
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ملحق رقم ()1

تقرير جلنة إعداد مشروع
الرد على اخلطاب امللكي
السامي .
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التاريخ 01 :ديسمبر 3102م

تقرير جلـــنة
الرد على اخلطاب امللكي السامي
دور االنعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثالث
مقدمة:

بنا ًء على قرار مجلس الشورى في جلسته الثانية من دور االنعقاد العادي
الرابع من الفصل التشريعي الثالث والمنعقدة بتاريخ  82أكتوبر 8102م ،بالموافقة
على اختيار أعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي ،فقد تشكلت اللجنة من
كل من أصحاب السعادة األعضاء التالية أسماؤهم:
 .1الدكتورة بهية جواد الجشي

سا.
رئي ً

 .2األستاذ أحمد إبراهيم بهزاد

عضوا.
ً

 .3الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل

عضوا.
ً

 .4األستاذ خليل إبراهيم الذوادي

عضوا.
ً

 .5الدكتور سعيد أحمد عبدهللا

عضوا.
ً

 .6الدكتورة عائشة سالم مبارك

عضوا.
ً

 .7األستاذ عبدالجليل عبدهللا العويناتي

عضوا.
ً

 .8األستاذ علي عبدالرضا العصفور

عضوا.
ً

 .9األستاذ فؤاد أحمد الحاجي

عضوا.
ً
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.11

األستاذة لولوة صالح العوضي

عضوا.
ً

األستاذة منيرة عيسى بن هندي

عضوا.
ً

.11
ً
أوال :إجراءات اللجنة:

 -0لتنفيذ التكليف المذكور عقدت اللجنة ثالثة اجتماعات على النحو التالي:
رقم االجتماع

تاريخ االجتماع

االجتماع األول

 01نوفمبر 3102م

االجتماع الثاني

 0ديسمبر 3102م
 01ديسمبر

االجتماع الثالث

3102م

 -8اطلعتتت اللجنتتة علتتى الخطتتاب الملكتتي الستتامي بمناستتبة افتتتتاد دور االنعقتتاد
العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث.
 -2اطلعت اللجنة على ملف صتحفي تنتاول أبترا متا ورد فتي الصتحافة المحليتة
حول الخطاب الملكي السامي.
 -4اطلعت اللجنة على الخطابات الملكية الستامية وردود مجلتس الشتورى عليهتا
في األدوار المنصرمة.

 -5اطلعت اللجنة على ما قدمه أصتحاب الستعادة أعضتاء اللجنتة متن مالحظتات
مكتوبة بشتنن مشتروا الترد ،حيتث تلقتت مالحظتات كتل متن سععادة األسعتاذ
عبدالجليل عبدهللا العويناتي عضو اللجنعة وسععادة األسعتاذة منيعرة عيسعى
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بن هندي عضعو اللجنعة .وقتد أختذت اللجنتة هتذم المالحظتات بعتين االعتبتار
وضمنها عند إعداد مشروا الرد.
 -6خاطبتتت اللجنتتة الستتادة أعضتتاء المجلتتس دبتتداء مالحظتتاتهم بشتتنن مشتتروا
الرد ،ولم تتلق أي مالحظة.

 -7شتتكلت اللجنتتة فتتي اجتماعهتتا األول لجنتتة مصتتورة دعتتداد مستتودة التترد علتتى
الخطاب الملكي السامي مكونة من السادة األعضاء التالية أسماؤهم:
 .0سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي.
 .3سعادة األستاذ خليل إبراهيم الذوادي.
 .2سعادة الدكتور سعيد أحمد عبدهللا.
 .4سعادة األستاذ عبدالجليل عبدهللا العويناتي.

 -2قامت اللجنة المصورة بحصر أهم المحاور التي وردت في الخطاب الملكي
السامي وأعدت مسودة مشروا الرد والتي ناقشتها اللجنة األم وانتهت فيها
إلى الصيوة النهائية لمشروا الرد.
 .9شارك في االجتماا األول للجنة:
 -الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

 تولى أمانة سر اللجنة السيد جواد مهدي محفوظ أمين سر اللجنة.
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ً

ثانيا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص المادة ( )23من الالئحة الداخلية للمجلس؛ اتفقت اللجنة على اختيار
كل من:
 .1سعادة الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل

مقررا أصل ًيا
ً

 .2سعادة األستاذ فؤاد أحمد الحاجي

مقررا احتياط ًيا.
ً

ً

ثالثـا :توصية اللجنة:
 -توصي اللجنة بالموافقة على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي.

الدكتورة بهية جواد اجلشي
النائب الثاني لرئيس جملس الشورى
رئيس جلنة الرد على اخلطاب امللكي السامي
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رد جملس الشورى على اخلطاب امللكي السامي
دور االنعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثالث

يتشرف جملس الشورى رئيسًا وأعضاء أن يرفع إىل مقام جاللتكم أمسى آيات
الشكر واالمتنان على تفضلكم بافتتاح دور االنعقاد العادي الرابعع مع الفلع
التشريعي الثالث .ولقد تشرفنا يا صاحب اجلاللة باالستماع إىل خطابكم السعامي
الذي جسّد مالمح املسرية البحرينية الوطنية املباركة والع اتّسعم باجناعاتات
والطموح ،ووضع مملكة البحري يف ملاف الدول ال تتطلع إىل املستقب  ،منطلقة
م خلوصية جتربتها وحرصها على الدميومة واستمرار البناء على ما حتقع ،،ووعو
األمر الذي أكدمت عليه جاللتكم منذ توليكم مقاليد احلكم ،عندما عربمت ع إميانكم
بنهج التطوير واجنصالح وأحقية شعبكم الويف يف املشاركة يف إدارة شؤونه وممارسعة
حقوقه الدستورية ،مما يعين أن التوجه اليوم ينبغي أن يكون حنعو تطعوير مسعرية
الدميقراطية ،واضعني نلب أعيننا أن اجنصالح والتنمية وحتقيع ،احليعاة األفضع
للمواط سيبقى اهلدف األمسى الذي نسعى إليه مجيعًا كما جاء يف خطابكم السامي.
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م ونا فإن كلمة جاللتكم السامية جاءت معربة ع طموحعات املعواطنني
املتمسكني باالستمرار يف دفع عجلة التطوير والتنمية على أسس دميقراطيعة حعرة،
وتوسعة قاعدة املشاركة الشعبية يف صنع القرار وإدارة شؤون البالد كمعا ككعرمت
جاللتكم ،ووو األمر الذي يؤكد التفاف املواطنني حول قيادهتم وتشبثهم بوحعدهتم
الوطنية القائمة على أسس تارخيية عريقة م التعددية والتعايش املنسجم.

صاحب اجلاللة،
إن وذا النهج القائم على اجنصالح والتطوير ،قد أرسى املالمح العامة ملسعرية
العم الوطين ،وعكس أصالة التجربة البحرينية امللبية لطموحات املعواطنني ،األمعر
الذي يستدعي بالضرورة تكاتف اجلهود ،بأن نضع أيدينا يف يد القيادة لبلعو معا
نطمح إليه مجيعًا.

كما أن التأكيد على ح ،الشعب باملشاركة يف إدارة شؤونه وممارسة حقوقه
الدستورية ،يستلزم العم على إرساء مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق اجننسعان
وحتقي ،العدالة والعيش املشترك يف ظ األم واألمان والسلم االجتمعاعي والتنعوع
الذي مييز جمتمعنا البحريين املعروف بانفتاحه .وم وذا املنطلع ،،فقعد أوضعحتم
جاللتكم مفهوم الدميقراطية وأسس الدولة املدنية احلديثة ال ال ميك أن تتحقع ،يف
ظ التطرّف واالصطفافات الفئوية والتحريض واجنرواب املنظم.
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إننا يا صاحب اجلاللة نؤم إميانا صادقا بأن وطننا البحري وعلى مدى تارخيه
الطوي  ،وو واحة لألم واالستقرار .وقد كان للمجلس الوطين يف أكتوبر 3102م
مواقف وطنية تارخيية شجاعة م أج إرساء األم واالستقرار ،رافضعة لرروعاب
والتطرف ومطالبة بس القوانني والتشريعات وتطبيقها م أج وقف أعمال العنعف
والتخريب والضرب بيد م حديد على ك م ميارسها أو يشجعها وحيرض عليها.
صاحب اجلاللة،
لقد عُرف مملكة البحري طوال تارخيها بتفاعلها مع العامل واالسعتفادة مع
جتارب اآلخري  ،ووا أنتم يا صاحب اجلاللة وبعد اثين عشر عامًعا مع مسعريتنا
الدميقراطية ،تقدمون رسالة إىل العامل مفادوا أن مملكة البحري ستبقى دولة مسعتقلة
قائمة على القانون ،مؤكدي جاللتكم بأن التجربة البحرينية األصيلة املنفتحة علعى
العامل ل تستوحي توجهاهتا م أي ملدر غريب ،مما يعكس أصالة وعذ التجربعة
وخلوصيتها مع انفتاحها على اآلخر ،دون املساس بالثواب الوطنية املتمثلة يف الوالء
واالنتماء للبحري أوالً وأخريًا ،ووو الدرس البليا الذي ينبغي أن يكعون منعهاجًا
ملفهوم املواطنة ،يدرس لألجيال اللاعدة عرب املراح الدراسية املختلفة م أج قطع
الطري ،على ك م حياول الني م اللحمة الوطنية ودق إسفني الفرقة واالخعتالف
بني أبناء الوط الواحد ،األمر الذي يستلزم مراجعة متعمقعة للمنعاوج الدراسعية
والربامج اجنعالمية ،لترسيخ مفهوم املواطنة والوعي والوالء الوطين لدى األبناء ،أسوة
مبا وو قائم يف الدول الدميقراطية املتقدمة ،مع تأكيدنا علعى املسعؤولية األسعرية
واجملتمعية يف ترسيخ وذ املفاويم.

67

صاحب اجلاللة،
لقد بدأمت عهدكم الزاور امليمون مببادرات تنم ع نظرة متطورة ملستقب وذا
الوط  ،م خالل مسرية اجنصالح والتطوير ال أردمتووا شاملة ومستوعبة جلميعع
املواطنني ،وقد جاء عفو وتسامح جاللتكم مع م يف الداخ واخلارج دون قيعد أو
شرط ووفقًا للقانون والدستور ،دعوة للجميع لفتح صفحة جديدة ،واملشعاركة يف
بناء الوط على أسس املشروع اجنصالحي الذي دشنتمو جاللتكم ليكعون مظلعة
تتسع للجميع وتعبّر ع آماهلم وآرائهم يف جو م احلرية والدميقراطيعة ،فدشعنتم
جاللتكم بذلك حقبة تارخيية اتسم باحلراك السياسي واالجتمعاعي واالقتلعادي
والثقايف ،ولقي جتاوبًا م أبناء شعبكم األوفياء الذي رأوا يف وذا اجناات التعارخيي
حتقيقًا لطموحاهتم وتطلعاهتم إىل أن تكون مملكة البحري ضم الدول املدنية احلديثة
والقائمة على أسس الدستور والقانون .وقد قوبل وذ املبادرة السعامية بترحيعب
حملي وعاملي ،واستطاع أن تنق اململكة إىل مرحلة مت فيها تكريس حرية العرأي،
وضمان احلقوق السياسية ،وإنشاء املؤسسات املدنية واجلمعيات السياسعية ،لكعي
تسهم يف إثراء وتطوير املسرية الدميقراطية وفقا للميثاق والدستور والقوانني ال تؤكد
على أن مملكة البحري وي دولة املؤسسات وسيادة القانون ،األمر الذي يستدعي أن
يكون املواط مدركًا لواجباته الوطنية.
ولذلك فإن جملس الشورى يشاطر كافة املخللني م أبناء شعبكم العويف،
الدعوة إىل ضرورة تطبي ،القانون على ك م تسوّل له نفسه العبث هبعذا العوط
ومقدّراته ،دون استثناء ألحد ،كلك أن مسرية اجنصالح ال ميك أن تستمر وتزدوعر
إال يف ظ األم واالستقرار.
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صاحب اجلاللة،
إن تأكيدكم على استمرار مبدأ احلوار م أج التواف ،الوطين إمنعا يعكعس
رغبة صادقة يف تعزيز اللحمة الوطنية بني أبناء الشعب الواحد ،واخلروج بالبالد مما متر
به حاليًا م حماوالت لش ،اللف وإثارة الفتنة والفرقة ،فالبحري وي وط للجميع.
وإننا إك نثم جلاللتكم وذا التوجه ،لنؤكد بأن احلوار الوطين املنبث ،ع نيات
صادقة ورغبة حقيقية يف ح ّ املشكالت ،وو أحد الوسائ املهمة جنععادة األمع
واالستقرار ،م أج دفع عجلة اجنصالح والتنمية والبناء ،إك ال تنمية أو منو يف ظع
الفوضى والعنف واالنقسام .وقد كان لتوجيهاتكم السديدة األثر يف أن حيق ،احلوار
األول يف يوليو 3100م أودافه يف إثراء وإغناء التجربة ،وقد متث كلعك يف إجعراء
التعديالت الدستورية ال أسهم يف تطوير مسريتنا الدميقراطية ،ووو إاات يؤكعد
على صدق التوجه وإرادة التغيري.
صاحب اجلاللة،
إنه مل دواعي الفخر واالعتزات تأكيد جاللتكم بأن اجمللس التشريعي سعيظ
الرك األساسي يف مسريتنا اجنصالحية ،مما يضع على عاتقنا مسؤولية كبرية وواجبًعا
وطنيًا جتا إرساء أسس الدولة ال ينعم فيها املواط حبقوقه ويؤدي واجباته يف ظع
سيادة القانون .ونعاود جاللتكم على أننا وم منطل ،صالحياتنا الدستورية ،بعذلنا
وسنبذل ك ما يف وسعنا م أج ترسيخ مبادئ الوحدة الوطنيعة ونبعذ العنعف
والتطرّف ،وس ّ التشريعات ال تساعد على إرساء مبادئ دولة القانون واملؤسسات
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ال ال مكان فيها للعبث مبقدرات الوط  .واد م واجبنا أن نضعاعف جهودنعا
لوضع وذ املرئيات موضع التنفيذ.

كما نؤكد لكم يا صاحب اجلاللة بأننا سنمضي قدمًا  -بالتعاون مع جملعس
النواب  -لترمجة وذ الرؤى على أرض الواقع ،م خالل التشعريعات والقعوانني
املناسبة ال تساوم يف تنمية وتطوير مكتسباتنا االقتلادية والسياسية ،تعزيزا ملا تتمتع
به مملكة البحري م مسعة طيبة يف وذا اجملال.
صاحب اجلاللة،
إننا نشاطركم رؤيتكم السديدة حول ضرورة االستثمار يف قطاع الطاقة الذي
سيؤدي إىل التوسع يف إنتاج النفط والغات ،مما سيساوم دون شك يف خلع ،فعر
عم جديدة ورفع املستوى املعيشي للمواطنني ،وف ،سياسات واستراتيجيات بعيعدة
املدى ،م شأهنا أن حتق ،أفض استغالل مللادر الطاقة جلعلها قعوة دافععة للنمعو
االقتلادي.
وونا يأيت دورنا كسلطة تشريعية يف اختاك وذ التوجيهات السامية واخلطعوط
املهمة أولويات لعملها التشريعي ،حبيث يشك لبنة تبىن عليهعا إاعاتات املرحلعة
القادمة ،للحفاظ على مكتسباتنا االقتلادية وتطويروا وتنويع ملادر الدخ  ،وتطوير
وسائ تنمية املوارد الطبيعية ،م أج خل ،بيئة مناسبة لألعمال واالستثمار ،ودفعها
يف االجتا الذي يدعم تنافسية ومتانة اقتلادنا الوطين ،والذي نأمع أن يسعاوم يف
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وضع احللول لتلبية احتياجات املواطنني وعلى رأسها اخلدمات اجنسعكانية وحتسعني
فر

العم .

صاحب اجلاللة،
إننا نتف ،مع جاللتكم يف تثمينكم عاليًا الدور الذي تقوم به احلكومة املعوقرة
بقيادة صاحب السمو امللكي األمري خليفة ب سلمان آل خليفة رئيس الوتراء املعوقر
وجهود صاحب السمو امللكي األمري سلمان ب محد آل خليفة ويل العهعد نائعب
القائد األعلى النائب األول لرئيس جملس الوتراء املعوقر ،حفظهمعا ا ورعااعا،
ونعاودكم بأننا سنقف داعمني هلذ اجلهود الدؤوبة م أج حتقي ،تطلعات الشعب
يف التقدم والبناء.
كما نعاود جاللتكم على أننا سنكون عونًا وسندًا للسلطة التنفيذية يف مسرية
اجنصالح والتنمية ،ليكون ودفنا األمسى وو حتقي ،احلياة الكرميعة لكع معواط ،
مشاطري جاللتكم التطلع إىل مشاركة مجيع أبناء الوط باجلهد والعمع وإبعداء
الرأي ،م أج الوصول إىل املستقب املنشود ،مرتكزي على قيم الوالء واالنتماء ال
وي املسار اللحيح لتحقي ،اآلمال والطموحات ،يف بيئة يسودوا الوئام واالنسجام.
صاحب اجلاللة،
إننا نؤكد على ما ورد يف خطابكم السامي م إشادة بالرجال املخللعني يف
قوة دفاع البحري واألم العام واحلرس الوطين ،على تفانيهم وإخالصهم للحفعاظ
على منجزات الوط  ،وما يقدمونه م تضحيات يف التلدّي ألعمال العنف ،مع
أج إشاعة األم واالستقرار يف البالد ،مقدّمني بذلك معثالً يف حتمع املسعؤولية
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الوطنية ال ينبغي أن يتحلّى هبا اجلميع ،األمر الذي دفعنا يف جملس الشورى ملراجعة
التشريعات والقوانني مبا يعزت مكانتهم وحيفظ حقوقهم ويؤم هلم احلماية الالتمة.
صاحب اجلاللة،
إن مملكة البحري كان وستظ دائمًا جزءًا ال يتجزأ م األمة العربية ،ووعا
أنتم يا صاحب اجلاللة جتددون تأكيدكم الدائم على وذ احلقيقة ال تضععنا أمعام
مسؤولياتنا التارخيية جتا قضايانا العربية امللريية ،ويف مقدمتها قضية الععرب األوىل
القضية الفلسطينية ،ال وي يف صدر اوتماماتنا وأولوياتنا كسلطة تشريعية ،يف ظ ما
تتعرض له األمة م حم ومؤامرات تستهدف وحدهتا وكياهنعا ،مسعتمدي مع
جاللتكم وذا احلس العريب القومي احلاضر يف وجدانكم دائمًا ،والذي أكعدمت مع
خالله على ضرورة أن ينال الشعب الفلسطيين حقوقه املشروعة ،وإقامة دولته املستقلة
على ترابه الوطين وعاصمتها القدس الشريف ،طبقعًا للقرارات الدوليعة ومبعادرة
السالم العربية.
صاحب اجلاللة،
إن خطابكم السامي يف دور االنعقاد األخري هلذا الفل التشريعي وو خارطة
ومنهج يرسم لنا طري ،العم الستكمال ما بدأنا  ،سائلني املوىل عز وج أن يوفقنا
لنكون على مستوى ثقة جاللتكم الغالية ،وأن ميدّنا بالقوة والعزمية لتحمّ املسؤولية
يف ترمجة وذ التوجيهات السامية إىل حقائ ،تلب يف خدمة الوط ورفعته ،وتساوم
يف حتقي ،طموحات املواطنني يف احلياة الكرمية يف وط تسود احملبة واجنخاء والعيش
املشترك ،لتظ البحري كما كان دائما منارة متميزة ومدعاة للفخعر واالعتعزات
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خبلوصيتها وإااتاهتا وتنوّع نسيجها االجتماعي املتفرّد بانسجامه ومتاسكه ووحدته
الوطنية.
ختاما ،نسأل املوىل العلي القدير أن حيفظ جاللتكم وأن يسدد علعى طريع،
اخلري خطاكم وأن يوفقكم يف حتقي ،ما تلبون إليه م خري ورفعة لتحقي ،طموحات
وآمال شعبكم الويف.

والسالم عليكم ورمحة ا وبركاته
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ملحق رقم ()2
تقرير جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية خبصوص املرسوم
بقانون رقم ( )62لسنة 6102م
بتعديل بعض أحكام قانون
السلطة القضائية الصادر
باملرسوم بقانون رقم ( )26لسنة
6116م.
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التاريخ 32 :ديسمرب 3102م
التقريـر الثالث للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
بشأن
املرسوم بقانون رقم (  )32لسنة  ،3102بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )23لسنة 3113
مقدمــة :
استلم

جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معـايل رئيس جملـس

الشـورى رقعم ( 687

ل ت ق  /ف  2د  ) 4املؤرخ يف  08نوفمرب 3102م،

والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة املرسوم بقانون رقم (  )32لسنة
 ،3102بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر باملرسوم بقانون رقم
( )23لسنة  ،3113على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير يتضم رأي
اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.
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أوالً -إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )0تدارس اللجنة املرسوم بقانون املذكور – خالل دور االنعقاد العادي الرابعع مع
الفل التشريعي الثالث -يف االجتماعات التالية:
 0ديسمرب 3102م.
.0السادس املنعقد بتاريخ
 01ديسمرب 3102م.
.3الثام املنعقد بتعاريخ
 08ديسمرب 3102م.
.2التاسع املنعقد بتعاريخ
( )3اطلع اللجنة أثناء دراستها على الوثائ ،املتعلقة باملرسوم بقانون موضوع البحعث
والدراسة ،وال اشتمل على ما يلي:
 خطاب عرض املرسوم بقانون على جملس الشورى( .مرفق) قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن املرسوم بقانون( .مرفق) املرسوم بقانون املذكور( .مرفق) رأي اجمللس األعلى للقضاء ( .مرفق) شارك يف االجتماع السادس للجنة م األمانة العامة باجمللس:
 .0الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني

 توىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر.
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املستشار القانـوين للمجلـس.

ثانيـًا :رأي اللجنة:
ناقش

اللجنة املرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث ،واطلع على قرار جملس

النواب ومرفقاته بشأنه ،وتبودل وجهات النظر بني أعضاء اللجنة واملستشار القعانو
باجمللس ،وانته إىل ما يلي:
 أن املرسوم بقانون صدر مبوجب املادة ( )28م الدستور ،وقد توافرت فيه الشروطالواردة يف املادة املذكورة م حيث فترة إصدار وعرضه على اجمللسني ،حيث مت إصدار
بتاريخ  37سبتمرب 3102م ،وععُرض على السلطة التشريعية بتاريخ  0أكتوبر 3102م،
إك تنص املادة ( ) 28م الدستور على أنه " إكا حدث فيما بني أدوار انعقاد ك م
جملس الشورى وجملس النواب أو يف فترة ح جملس النواب ما يوجب اجنسراع يف اختاك
تدابري ال حتتم التأخري ،جات للملك أن يلدر يف شأهنا مراسيم تكون هلا قوة القانون،
على أال تكون خمالفة للدستور".
 ليس يف املرسوم بقانون أي شبهة يف خمالفته ألحكام الدستور سواء م الناحيةاملوضوعية أو الشكلية أو اجنجرائية.
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 تتمث املربرات الداعية إىل صدور وذا املرسوم بقانون أثناء غياب الربملان يف اآليت: .0ععُهِد إىل رئيس حمكمة التمييز رئاسة اجمللس األعلى للقضاء ،حيث نل

املادة

( )76م املرسوم على "ويعهد امللك لرئيس حمكمة التمييز رئاسة اجمللس األعلى
للقضاء" ،ورأى أعضاء اللجنة أن وذا التعدي جاء تنفيذًا ملرئيات حوار التواف ،الوطين
"األول" عام  3100بشأن استقاللية القضاء ،ووو ما يتس ،مع ما ورد يف املادة
( 22الفقرة وع) م املذكرة التفسريية لدستور مملكة البحري "وحرصا على حتقيق أكرب
قدر من االستقالل للسلطة القضائية ،ونظرًا إىل وجود أكثر من جهة قضائية يف
البحرين؛ حيث نص امليثاق على ضرورة إنشاء اجلهة القضائية اليت تتوىل الرقابة على
دستورية القوانني ،وهو ما حرصت املادة ( )012من هذا الدستور املعدل على تنفيذه
بإنشاء احملكمة الدستورية ،نص البند (ج) على أن يرأس امللك اجمللس األعلى للقضاء،
ويعني القضاة بأوامر ملكية بناءً على اقتراح اجمللس األعلى للقضاء .ويف هذا ما يؤكد
استقالل القضاء ،وجيعله بعيدًا عن سيطرة السلطة التنفيذية ،حيث يرتبط بامللك رأس
الدولة مباشرة .وال مينع ذلك – بطبيعة احلال -من أن ينيب امللك عنه يف رئاسة
اجمللس األعلى للقضاء من يراه من رؤساء اهليئات القضائية املوجودة حاليـًا أو اليت
ميكن أن توجد يف املستقبل ".ووذا ما اتفق
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معه اللجنة م باب مللحة القضاء

واستقالله ،ويأيت متزامنعًا كذلك مع املرسوم الذي كف احل ،يف االستقاللني املايل
واجنداري للسلطة القضائية.
 .3يف بداية ك سنة قضائية يتم توتيع احملاكم وترتيب األعمال وعليه فقد جاء املرسوم
هبذ التعديالت لكي يسب ،تلك الترتيبات ،إضافة إىل تسريع الفل يف القضايا املعروضة
على احملكمة الكربى املدنية وكثرهتا مما يؤدي إىل تراكم القضايا يف احملاكم ،حيث نل
املادة ( 6فقرة ثانية) على "وجيوز أن تـُصدر احملكمة الكربى املدنية أحكامها من قاضٍ
منفرد على أال تقل درجته عن قاضي حمكمة كربى من الفئة (أ) وذلك يف املنازعات
املدنية والتجارية اليت يصدر بتحديدها قرار من اجمللس األعلى للقضاء".
وذا وقد أبدت سعادة األستاذة رباب العريض حتفظها بشأن املرسوم بقانون ،وكلك
على اعتبار أن عبارة "ويعهد امللك لرئيس حمكمة التمييز رئاسة اجمللس األعلى للقضاء"
الواردة يف املادة ( )76حتوي شبهة عدم دستورية مبخالفتها للمادة (/22ح) وال
أجاتت للملك أن ينيب عنه يف رئاسة اجمللس األعلى للقضاء م يرا م رؤساء اهليئات
القضائية املوجودة حاليعًا أو ال ميك أن توجد يف املستقب  ،يف حني أن التعدي اجلديد
قيعّد صالحيات امللك يف وذا الشأن ،وخياراته ال جاءت يف الدستور مطلقة بينما قيدوا
املرسوم موضع الدراسة؛ إك ال يستطيع امللك  -بناءً على النص اجلديد -أن ينيب أي
شخص إال باألداة القانونية املنلو

عليها يف املرسوم.
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فضال ع كلك فإن املادة ( )6فقرة ثانية حتوي شبهة عدم دستورية ملخالفتها نص
املادة ( 23الفقرة أ) م الدستور وال تنص على "أ .يقوم نظام احلكم على أساس فل
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاوهنا وفقعًا ألحكام وذا الدستور ،وال
جيوت ألي م السلطات الثالث التناتل لغريوا ع ك أو بعض اختلاصاهتا املنلو
عليها يف وذا الدستور ،وإمنا جيوت التفويض التشريعي احملدد بفترة معينة ومبوضوع أو
موضوعات بالذات ،وميارس وفقعًا لقانون التفويض وشروطه".
واستنادًا إىل ك ما تقدم اجته

اللجنة إىل التوصية – بأغلبية أعضائها  -باملوافقة

على املرسوم بقانون رقم (  )37لسنة .3102

ثالثـًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 26م الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفق اللجنة على اختيار
ك م :
 .0األستاذ حممد حسن الستري

مقررًا أصليـًا.

 .3الدكتور نـاصر محيد مبارك

مقررًا احتياطيًا.
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رابعـًا :توصية اللجنة:
يف ضوء ما دار م مناقشات وما أبدي م آراء أثناء دراسة املرسوم بقانون ،فعإن
اللجنة توصي مبا يلي :
 املوافقة على املرسوم بقانون رقم (  )32لسنة  ،3102بتعديل بعض أحكام قانونالسلطة القضائية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )23لسنة .3113

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

دالل جـاسم الزايد

رباب عبدالنيب العريض

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة
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ملحق رقم ()3
تقرير جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية خبصوص املرسوم
بقانون رقم ( )62لسنة 6102م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم
( )21لسنة 6112م بشأن إعادة
تنظيم هيئة التشريع واإلفتاء
القانوني.
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التاريخ 32 :ديسمرب 3102م
التقريـر الرابع للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
بشأن
املرسوم بقانون رقم (  )32لسنة  ،3102بتعديل بعض أحكام القانون رقم ()21
لسنة  3112بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع واإلفتاء القانوين

مقدمــة:
استلم

جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معـايل رئيس جملـس

الشـورى رقعم ( 681

ل ت ق  /ف  2د  ) 4املؤرخ يف  08نوفمرب 3102م،

والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة املرسوم بقانون رقم ( )32لسنة
 ،3102بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )21لسنة  3112بشأن إعادة تنظيم
هيئة التشريع واإلفتاء القانوين ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير
يتضم رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.
66

أوالً :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )0تدارس اللجنة املرسوم بقانون املذكور – خالل دور االنعقاد العادي الرابع مع
الفل التشريعي الثالث -يف االجتماعني التاليني:
 0ديسمرب 3102م.
.0السادس املنعقد بتاريخ
 01ديسمرب 3102م.
.3الثام املنعقد بتاريخ
( )3اطلع اللجنة أثناء دراستها على الوثائ ،املتعلقة باملرسوم بقانون موضوع البحعث
والدراسة ،وال اشتمل على ما يلي:
 خطاب عرض املرسوم بقانون على جملس الشورى( .مرفق) قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن املرسوم بقانون( .مرفق) املرسوم بقانون املذكور( .مرفق) رأي ويئة التشريع واجنفتاء القانو  ( .مرفق)شارك يف االجتماع السادس للجنة م األمانة العامة باجمللس:
 .3الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني
 توىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر.
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املستشار القانـوين للمجلـس.

ثانيـًا :رأي اللجنة:
ناقش اللجنة املرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث ،واطلع على قرار جملس
النواب ومرفقاته بشأنه ،وتبودل وجهات النظر بني أعضاء اللجنة واملستشار القعانو
باجمللس ،وانته إىل ما يلي:
 أن املرسوم بقانون صدر مبوجب املادة ( )28م الدستور ،وقد توافرت فيه الشروطالواردة يف املادة املذكورة م حيث فترة إصدار وعرضه على اجمللسني ،حيث مت إصدار
بتاريخ  37سبتمرب 3102م ،وععُرض على السلطة التشريعية بتاريخ  0أكتوبر 3102م،
إك تنص املادة ( )28م الدستور على أنه " إكا حدث فيما بني أدوار انعقاد ك م جملس
الشورى وجملس النواب أو يف فترة ح جملس النواب ما يوجب اجنسراع يف اختاك تدابري ال
حتتم التأخري ،جات للملك أن يلدر يف شأهنا مراسيم تكون هلا قوة القانون ،على أال
تكون خمالفة للدستور".
 ليس يف املرسوم بقانون أي شبهة يف خمالفته ألحكام الدستور سواء م الناحية الشكليةأو اجنجرائية أو املوضوعية.
 أن املربرات الداعية إىل صدور وذا املرسوم بقانون أثناء غياب الربملان تتمث يف سدالفرا التشريعي الذي نشأ بعد إلغاء كادر القضاة مبوجب املادة الثانية م املرسوم بقانون
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رقم ( )44لسنة  ،3103وصدور األمر امللكي رقم ( )26لسنة  3103بنظام رواتب
وبدالت ومزايا قضاة احملاكم وأعضاء النيابة العامة ،مما استلزم إجراء تعدي تشريعي على
القانون رقم ( )71لسنة  3117بشأن إعادة تنظيم ويئة التشريع واجنفتاء القانو  ،وجهات
قضايا الدولة .كما نص املرسوم بقانون رقم ( )24لسنة  3101على االستقالل التام هليئة
التشريع واجنفتاء القانو ع السلطة التنفيذية مما جعلها كات طبيعة قضائية ،وعليه كان
لزامعًا إضافة عبارة "ذات طبيعة قضائية" بعد عبارة "هيئة مستقلة" الواردة يف املادة
األوىل م القانون رقم ( )71لسنة 3117م باجنضافة لتضمنه الشروط الواجب توافروا يف
عضو اهليئة عند تعيينه.
واستنادًا إىل ك ما تقدم اجته
رقم (  )36لسنة .3102

اللجنة إىل التوصية باملوافقة على املرسوم بقانون

ثالثـًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 26م الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفق اللجنة علعى
اختيار ك م :
 .2األستاذ حممد جـرب املسلم

مقررًا أصليـًا.

 .2الدكتور سعيد أمحد حسني

مقررًا احتياطيًا.
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رابعـًا :توصية اللجنة:
يف ضوء ما دار م مناقشات وما أبدي م آراء أثناء دراسة املرسوم بقانون ،فعإن
اللجنة توصي مبا يلي:
 املوافقة على املرسوم بقانون رقم (  )32لسنة  ،3102بتعـديل بعـض أحكـامالقانون رقم ( )21لسنة  3112بشأن إعادة تنظيم هيئـة التشـريع واإلفتـاء
القانوين.
واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

رباب عبدالنيب العريض

دالل جـاسم الزايد

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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ملحق رقم ()4
تقرير جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية خبصوص االقرتاح
بقانون بشأن تعديل بعض
أحكام قانون املرافعات املدنية
والتجارية ،الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )06لسنة 0720م،
واملقدم من سعادة العضو رباب
عبدالنيب العريض.
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التاريخ  32 :ديسمرب 3102م
التقريـر السادس للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حول
قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى بشأن مشروع قانون رقم ( )
لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر باملرسوم
بقانون رقم ( )03لسنة  ،0720املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )88لسنة
3118م
مقدمــة:
استلم

جلنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معـايل رئيس جملـس

الشـورى رقعم ( 837

ل ت ق  /ف  2د  ) 4املؤرخ يف  00ديسمرب 3102م،

والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس
الشورى بشأن مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون املرافعات
املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )03لسنة  ،0720املرافق للمرسوم
امللكي رقم ( )88لسنة 3118م ،على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير
يتضم رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على اجمللس.
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أوالً :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
( )3تدارس

اللجنة مشروع القانون املذكور – خالل دور االنعقاد العادي الرابع م

الفل التشريعي الثالث -يف االجتماع التاسع املنعقد بتاريخ  08ديسمرب 3102م.
( )2اطلع اللجنة أثناء دراستها على الوثائ ،املتعلقة مبشروع القانون موضوع البحث
والدراسة ،وال اشتمل على ما يلي:
 قرار جملس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون( .مرفق) مشروع القانون املذكور ،ومذكرة ويئة التشريع واجنفتاء القانو بشأنه( .مرفق)
 توىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر.
ثانيــًا :رأي اللجنة:
ناقش اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث ،واستعرض قرار جملعس
النواب بشأنه والقاضي بالتمسك بقرار الساب ،باملوافقة على مشروع القانون وتعديلعه،
وتبودل وجهات النظر بني أعضاء اللجنة ،وانته إىل التوصية بالتمسك بقرار جملعس
الشورى بعدم املوافقة عليه م حيث املبدأ ،واملتخذ جبلسته التاسعة املنعقدة بتعاريخ 34
ديسمرب 3103م ،م دور االنعقاد العادي الثالث م الفل التشريعي الثالث؛ وكلعك
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لألسباب ال سب ،تضمينها بتقريروا الساب( ،مرف ،نسخة منه) ،وبناءً على معداخالت
السادة أعضاء اجمللس يف اجللسة سالفة الذكر ،ولألسباب التالية:
 .0إن اجلوور الذي بعُين عليه املشروع بقانون يعد سلبعًا للعدالة ،وماساً حب ،كفالة
التقاضي املنلو

عليه يف دستور مملكة البحري  ،حيث جاء املشعروع بقعانون

بعدد م املواد ال انتهى رأي اللجنة بشأهنا إىل وجود شبهة ععدم الدسعتورية،
وكذلك عدم سالمة بعض النلو

م الناحية القانونية ،وقد أيعدوا يف كلعك

اجمللس األعلى للقضاء واملستشار القانو مبجلس النواب ومرف ،رأيهم هبذا الشأن.
 .3إن االختلار يف اجنجراءات اجندارية والقضائية ال يكون على حساب حتقي ،العدالة
وكفالة احلقوق ،ب جيب أن يتم م خالل تطوير اجلهات القضائي وتوفري اآلليات
املساندة لعم القاضي.
 .2إن مشروع القانون سيؤدي إىل تقييد القضاء واملساس بكفالة ح ،التقاضي.
 .4تتف ،اللجنة مع أبدا اجمللس األعلى للقضاء بشأن حتفظه علعى املعادتني ( )14و
( 308الفقرتني الثانية والثالثة) ،بشأن ما أوردتا م عدم قبول احملكمة مستندات
م اخللوم ،إك أهنما ستثريان الكثري م املشكالت يف العم بسبب ما تتضعمنانه
م ملادرة ح ،الدفاع ،وإفرا مبدأ التقاضي على درجتني م مضمونه.
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 .1نشري إىل أن املستشار القانو لشؤون اللجان مبجلس النعواب العدكتور علعي
عبدالفتاح قد تواف ،مع ما انته إليه جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلعس
الشورى ،وكلك وف ،التايل:
أ .إن الفقرة الثانية م املادة ( 31مكررًا) م املشروع تتعارض مع املادة (/23أ)
م الدستور ،واملتعلقة مببدأ الفل بني السلطات ،حيث إن وذ الفقرة تنص
على أنه "وجيوت يف القضايا ال يلدر بتحديدوا قرار م اجمللعس األعلعى
للقضاء بالتنسي ،مع وتير العدل والشئون اجنسالمية ،إحالة الدعوى مباشعرة
إىل احملكمة املختلة دون إعداد تقرير بالرأي القانو فيها" ،كما أن نص وذ
الفقرة يتعارض مع نص املادة (/014أ) م الدستور فيما تضمنته م العنص
على أنه "ال سلطان ألي جهة على القاضي يف قضائه ،وال جيوت حبال التدخ
يف سري العدالة ،ويكف القانون استقالل القضاء".
ب .إن املادتني ( )14و ( )308م املشروع تتعارضان مع املبدأ الدستوري الذي
يقضي بأن ح ،التقاضي مكفول وفقعًا للقانون اسعتنادًا إىل حكعم املعادة
(/31د) م الدستور؛ وكلك حبرمان اخللوم م تقد م أي مستند جديد إىل
احملكمة املختلة سواء أكان

حمكمة أول درجة أو حمكمة االستئناف وكلك

بالرغم م قبول املستندات اجلديدة إكا ثب لديهما أن أسباب كلك قد طعرأ
بعد إحالة الدعوى م قب قاضي إدارة الدعوى أو بععد صعدور احلكعم
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االبتدائي ،أو أن اخللم اآلخر قد حال دون تقدميها لسعبب أجعنال ال يعد
للخلوم فيه .فمخالفة نلي واتني املادتني ملبدأ احل ،يف التقاضعي ال يرجعع
فقط إىل سبب عدم قبول أي مستند جديد دون الضوابط الساب ،ككروا ،ب
يرجع أيضعًا إىل القيد الذي ورد يف عجز املادتني م النص على أنه

إكا

رأت احملكمة ،حتقيقعًا للعدالة قبول مستند جديد وجب عليها إلزام اخللعم
الذي وقع منه اجناال بغرامة ال تق ع مائة دينار وال تزيد على ألفي دينعار
كما وو احلال يف املادة ( ،)14وال تق ع مائ دينار وال تزيد على ألفعي
دينار كما وو احلال يف املادة ( ،)308فهذ الغرامة الوجوبيعة قعد تكعون
عائقعًا أمام املتقاضني لتقد م أي مستند جديد خشية احلكم بالغرامة املذكورة
مما ميث إودارًا ملبدأ كفالة احل ،يف التقاضي.
وذا وتود اللجنة أن تفند بعض النقاط ال وردت يف رأي وتارة العدل والشعؤون
اجنسالمية واألوقاف ،وفقعًا للقاء التشاوري بني الوتارة وجلنعة الشعؤون التشعريعية
والقانونية مبجلس النواب واملنعقد بتاريخ  7مايو 3102م ،وكلك على النحو التايل:
 تتحفظ اللجنة على ما ورد يف رأي وتارة العدل والشؤون اجنسعالمية واألوقعافبعبارة " أن األسباب ال ساقتها جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى
تربيرًا لرفض املشروع م حيث املبدأ ال ترقى إىل مح قرار اجمللس املعوقر بعرفض
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املشروع م حيث املبدأ" ،وكذلك ترى اللجنة أن ما ورد يف هنايعة رأي العوتارة
بشأن أن املربرات ال ساقتها جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشعورى
جاءت مجيعها بال أقدام تكفي حلملها ،يعد نقدًا وتوجيهعًا غري مقبول ،وجيب عدم
التقلي م شأن اجمللس أو أيٍ م جلانه وقراراته ال ينتهي إليها.
 أن ما أبدي بشأن أن املشروع له مردود إجيايب يف تطوير اجلهات القضائي واختلعاراجنجراءات اجندارية والقضائية وو قول مردود عليه بأن االختلار ال يكعون علعى
سبي حتقي ،العدالة وكفالة احلقوق.
 تؤكد اللجنة أن الفقرة الثانية م املادة ( 31مكررًا) م مشروع القانون ،وال تنصعلى "وجيوت يف بعض القضايا ال يلدر بتحديدوا قرار م اجمللس األعلى للقضاء
بالتنسي ،مع الوتير املعين بشؤون العدل ،إحالة الدعوى مباشرة إىل احملكمة املختلة
دون إعداد تقرير بالرأي القانو فيها" ،يعُفهم منها التداخ بني السلطتني التنفيذية
والقضائية ،وعدم االستقاللية بإعطاء صالحيات قضائية لوتير العدل ،وليس التنسي،
يف أمور تنظيمية إدارية بلورة استشارية؛ فالنص ال حيم صيغة االستشارية بشعأن
التنسي ،مع وتير العدل فالتنسي ،واجب حسب النص ،وإمنا جاءت صيغة اجلواتيعة
فيما يتعل ،بأن بعض القضايا ال يلدر بشأهنا قرار وي ال سيتم إحالتها مباشعرة
للمحكمة املختلة دون احلاجة إىل إعداد تقرير بالرأي القانو فيها.

66

 تكررت اجنشارة يف الرأي إىل أن جملس النواب واف ،على املشروع بقانون ،وعليعهفإننا نود أن نوضح أمرًا هبذا الشأن ووو أن موافقة جملس النواب علعى مشعروع
القانون  -مع احترامنا لقرار  -ال تعترب حلانة له م عدم وجود شعبهة ععدم
الدستورية قد يراوا جملس الشورى عند مناقشة املشروع بقانون.
 -أما خبلو

عبارة "وكلك يسد الباب على اخللوم م التسويف واملماطلة وتعطي

الفل يف القضايا حت كريعة تقد م املستندات خالل املرافعة" الواردة يف الرأي ،فإن
اللجنة ترى أن سرعة اجناات والفل يف القضايا ليس مرداا للمتقاضني فقط فقعد
يكون مرداا إىل عدم وجود ما يسند عم القضاء ،أو عدم كفاية احملعاكم لنظعر
القضايا ،واحلاجة لتطوير اجلهات القضائي.
 أما بشأن موافقة جملسي الشورى والنواب على قانون العم الذي يتضعم بابععًامتكامال جندارة الدعوى العمالية ،فترى اللجنة أنه جاء يف تطبيقعه علعى القضعايا
العمالية على نطاق حمدود وليس واسععًا ،كما أن قياس نتائج الواقعع التطبيقعي
ماتال

غري واضحة لتطب ،على مستوى يشم القضايا املدنية والتجارية ووو جمال

واسع جدًا.
ثالثـًا :اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص املادة (  ) 26م الالئحة الداخلية جمللس الشورى ،اتفق اللجنة على اختيار
ك م :
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 .5األستاذة رباب عبدالنيب العريض

مقررًا أصليـًا.

 .2األسـتاذ حممد جـرب املسلـم

مقررًا احتياطيًا.

رابعـًا :توصية اللجنة:
يف ضوء ما دار م مناقشات وما أبدي م آراء أثناء دراسة مشروع القانون ،فعإن
اللجنة توصي مبا يلي :
 التمسك بقرار جملس الشورى واملتخذ جبلسته التاسعة املنعقدة بتعاريخ  34ديسعمرب3103م ،م دور االنعقاد العادي الثالث م الفل التشريعي الثالث ،بعدم املوافقة
م حيث املبدأ على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قـانون
املرافعات املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بقانون رقـم ( )03لسـنة ،0720
املرافق للمرسوم امللكي رقم ( )88لسنة 3118م.

واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

رباب عبدالنيب العريض

دالل جاسم الزايد

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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