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 (1ملحق رقم )
 

 صاحب إىل املوجه السؤال

 والتعليم الرتبية وزير السعادة

 العضو سعادة من واملقدم

 الفاضل عبداهلل جهاد.د

 املدارس يف النظافة خبصوص

 الوزير سعادة ورد احلكومية،

 .عليه
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 (2ملحق رقم )
 

 التشريعية الشؤون جلنة تقرير

 املرسوم خبصوص والقانونية

 م2018 لسنة( 60) رقم بقانون

 رقم القانون أحكام بعض بتعديل

 بشأن م؛2006 لسنة( 60)

 التشريع هيئة تنظيم إعادة

 .القانوني واإلفتاء
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 م2019 مارس 25التاريخ: 

 (5الرقم: )

 

 

 

 جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية تقرير 

أحكام م بتعديل بعض 2018( لسنة 60املرسوم بقانون رقم ) حول
هيئة التشريع  م، بشأن إعادة تنظيم2006( لسنة 60القانون رقم )

 واإلفتاء القانوني

 

 مقدمــة:

صااب ا معالبعا متاااعبي   ا استتمت ل نة ا انوتتالت انموتتوالاا لانة  ل اا  م        

( 1د  5ص ل ل ق / ف  89وقـتتتتتتتتت    بن صاابعا معصاابعا  مجل اا ل مع اا   

، لانذي م  ب لةبه م تاف انتة ا بدواستتتتتا ل   قوتتتتتا  2019   وس 13ان اوخ في 

( 60ق بعلدجل بلض أ كبق معوب  ن  )ق  2018( عاااا   60معا اااا ق بوب  ن  )ق  

عتى أت مم   ،ق، ب ااااعن ة بدظ ع هجق  جم  معع اااا جء  مقاعبن معوب   ا2006عااااا   

عتى  دواسمه لإبداء ان الحظ ل لإعداد مةواو امض ت وأي انتة ا بوأ ه نام  عوضه

 ان ةتس. 
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 أوالً: إجراءات اللجنة:

 عع فجي مععك جف معايك   أ اله )بات مع ا   ببقا منمت مععبعج :

 للخالل دلو اال لة د انل دي األ –مداوستتتل انتة ا ان وستتتل  بة  لت ان ذ لو  (1)

   وس 24ان  لةد بم واخ  ل ووفي االةم  ع ان - خ  س ت انفصل انمووالي ان

2019.  

انتة ا أث  ء دواستتتمع  عتى انلث ال ان ملتةا ب ن وستتتل  بة  لت  لضتتتلع اطتلل  (2)

 انبحث لاندواسا، لانمي اوم تل عتى    اتي:

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

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

 ان وسل  بة  لت ان ذ لو.   وفل(ةـ. 

ي انة  ل ي بوتتتتتتتأت ان وستتتتتتتل  بة  لت،  لدة  ت قبل األستتتتتتتم ذ د.  ذ وة ب نوأ

   وفل( .نوالت انتة ت سمو و انة  ل ي ان عبدان لةلد انومتا

( 60ان وسل  بة  لت وق   هـتتت. ةدلل  ة و ا بات ان  دمات انث  اا لانل ووة في 

 ، بوتتتتتأت 2006( نستتتتت ا 60  بملدال بلض أح    انة  لت وق   2018 نستتتتت ا

، لانة  لت ان  فذ،  ت إعداد انستتتتادة هااا انموتتتتواإل لاءفم ء انة  ل يإع دة م ظا  

 سعاو ب ي ح  د،  سمو و ق  ل ي  س عد.   وفل(

 

  س:و وك في اةم  ع انتة ا  ت األ   ا انل  ا ب ن ةت (3)

لشؤون القانوني المستشار    الدكتور عبدالموجود يوسف الشتلة  .1

 اللجان. 
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  أمينا سر اللجنةالسيدة زينب يوسف، وميرفت حيدرة السيدتولى أمانة سر اللجنة ،. 

 

 

ا: رأي اللجنة:
ً
 ثانيـ

 

حكام بتعديل بعض أم  2018( لسنة 60رقم ) المرسوم بقانونتدارست اللجنة      

 ،بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع واإلفتاء القانونيم، 2006( لسنة 60القانون رقم )

الذي انتهى إلى الموافقة على المرسوم  ومرفقاتهعلى قرار مجلس النواب اطلعت و

وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني للجنة، وتم تبادل بقانون، 

 وانتهت إلى ما يلي:

 

تضمنت  التي ( من الدستور38لنص المادة ) ابقانون صدر استناد  المرسوم . إن 1

والنواب، سواء  كان فيما بين أنه إذا حدث حال غياب مجلسي الشورى "النص على 

أدوار االنعقاد أو في فترة حل مجلس النواب، ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال 

وأوجب  "ها قوة القانونتحتمل التأخير جاز لجاللة الملك إصدار مراسيم تكون ل

ها إذا كان المجلسان ورالمجلسين خالل شهر من تاريخ صد عرضها على كل من

ل شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو قائمين أو خال

انتهاء الفصل التشريعي، والقاعدة المقررة أن هذه المراسيم تعتبر نافذة ومرتبة آثارها 

القانونية من تاريخ صدورها إلى حين عرضها على المجلسين، فإذا لم تُعرض زال ما 

إصدار قرار بذلك، وإذا ُعرضت ولم يقرها كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى 

 المجلسان زال كذلك ما لها من قوة القانون.
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( من الدستور بسبب انتهاء 38لنص المادة ) ااستناد  صدر في غياب البرلمان قد و

 فيالفصل التشريعي الرابع، وقبل بداية الفصل التشريعي الخامس، حيث صدر 

الرابع، وبتاريخ  التشريعيالفصل  النتهاءأثناء غياب البرلمان  م أي2018نوفمبر 28

بدعوة مجلسي  2018( لسنة 61رقم ) الملكيصدر األمر م  2018 ديسمبر 10

الفتتاح دور االنعقاد م  2018  ديسمبر 12                 الشورى والنواب يوم األربعاء

 األول من الفصل التشريعي الخامس.

مجلس الشورى ومجلس النواب،  ر من أول اجتماع لكل منوتم عرضه خالل شه

من  ابمجلسيه سلطة التشريعية( من الدستور وتمكين ال38) لما أوجبته المادة ـ اطبق

وبحث مدى موافقة ما تضمنه المرسوم بقانون ألحكام  ،التشريعي االقيام بدوره

 الدستور.

  

أن يحدث ما يوجب اإلسراع وانين إلصدار المراسيم بق الدستوريكما اشترط النص 

وهذه الحالة يقدرها جاللة الملك  سريعة وعاجلة ال تحتمل التأخير. اتخاذ تدابير يف

جاللته يمثل رأس الدولة، إذ أن مدى توافر حالة الضرورة الُملجئة إلصدار  باعتبار

 فيون عادة  ما تك التيالمراسيم بقوانين يراعى فيها السلطة التقديرية لإلرادة الملكية 

محلها بشأن تقدير توافر حالة ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير 

تكون لها قوة القانون،  التييجوز فيها لجاللة الملك إصدار المراسيم بقوانين  والتي

الملك هو رأس  أ( من الدستور أن جاللة /33وذلك باعتبار ما تنص عليه المادة )

صدار مراسيم إلها ما يبررها متى قرر  االستعجالجاللته لحالة  الدولة، ومن ثم فتقدير

 لتوافر هذه الحالة. ااستناد  لها قوة القانون 

بين الوزارات أو بين المؤسسات أو بين  الحاجة إلى حسِم الخالفات يتستدعكذلك 

الهيئات العامة أو بين هذه الجهات، وكذلك الخالف بين الجهات المستقلة المنظمة 

ن أو بينها وبين غيرها من الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة، ألن بقاء بقانو

تلك االختالفات عالقة دون فصل له تأثير سلبي على االقتصاد الوطني وحسن أداء 

المرافق العامة للدور المنوط بها بانتظام واطراد، األمر الذي يستوجب سرعة التدخل 
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القانوني االختصاص بموجب رأي قانوني مسبب  فتاءلتشريعي بمنح هيئة التشريع واإلا

 .هذه الجهات بموافقة مجلس الوزراءعلى طلب  وملزم متى صدر بناء  

بشأن م  2006( لسنة 60أحكام القانون رقم ) تعديل بعض ـ ابالتالي فقد أصبح لزامو

طول الوقت  تتوقىبأداة تشريعية إعادة تنظيم هيئة التشريع واإلفتاء القانوني 

واإلجراءات المتعددة إلصدار التشريع، وكانت أنسب تلك األدوات التشريعية المرسوم 

 ـ اعلى النحو المذكور والتي قدرها جاللة الملك حق االستعجالبقانون لتوافر حالة 

 .ـ اوقانون

السلطة  وعليه فقد صدر المرسوم بقانون محل الرأي في غياب البرلمان، ومن

( من الدستور 38) لما أوجبته المادة ـ ا، وتم عرضه طبقـ االمختصة بإصداره دستوري

التشريعي وبحث مدى موافقة ما  امن القيام بدوره ابمجلسيه سلطة التشريعيةلتمكين ال

 تضمنه المرسوم بقانون ألحكام الدستور.

 

من ديباجة وثالث مواد، تضمنت المادة األولى النص على  المرسوم بقانون يتألف  .2

بشأن م  2006( لسنة 60المادتين الثانية والعاشرة من القانون رقم )استبدال نصي 

 إعادة تنظيم هيئة التشريع واإلفتاء القانوني، ليحل محلهما نصان جديدان.

القانون  مسمىفي  "إلفتاء"ا بكلمة "الرأي"كلمة ونصت المادة الثانية على استبدال      

بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع واإلفتاء القانوني، م  2006( لسنة 60رقم )

بكلمة  "للرأي"، وكلمة ”والفتوى اإلفتاء"بكلمتي " الرأي"واستبدال كلمة 

هذه "بعبارة  "هذا المجلس"، وعبارة "لجنة"بكلمة  "مجلس"، وكلمة "للفتوى"

 أتت المادة الثالثة تنفيذية.في حين  ، أينما وردت في هذا القانون."جنةالل

 

يئة يهدف المرسوم بقانون إلى إدخال بعض التعديالت على دور ومهام وواجبات ه .3

سد الفراغ التشريعي المتعلق بعدم وجود جهة تتولى ل؛ التشريع واإلفتاء القانوني

الفصل في اختالف وجهات النظر الحاصل بين الوزارات أو بين المؤسسات أو 

 .االهيئات العامة سواء فيما بينها أو مع غيره
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االختصاص بإبداء الرأي القانوني، بحيث يكون  ةمن مكانهذا المرسوم ز عزكما سي

في المسائل ذات األهمية التي تحال إلى الهيئة من مجلس الوزراء أو من مجلس 

الشورى أو من مجلس النواب، أو من الجهات الحكومية بعد الحصول على موافقة 

 مجلس الوزراء.

 

      

 

 

ت رئة مستقلة ذات طبيعة قضائية، مهي هي القانوني فتاءواإلهيئة التشريع إن  .4

نفيذية وتعزيز طبيعتها بمراحل تطور ِعدة وصوال  إلى استقاللها التام عن السلطة الت

، اآلن اختصاصات رئيسية منذ تأسيسها حتى ةتختص الهيئة بثالث، حيث القضائية

 :هيو

مراجعة العقود، تلك  -3إعداد التشريعات وصياغتها  -2اإلفتاء القانوني  -1 

لها أساسها وسندها في دستور مملكة البحرين إذ أوجب في المادة  االختصاصات

( أن يضع القانون األحكام الخاصة بمهام اإلفتاء القانوني وإعداد التشريعات، 104)

 لألحكام التشريعية المنظمة لها. ـ ا وطبق نون للهيئة،وهي المهام التي أوكلها القا

 

 القانوني الرأيحيث جعل دور الهيئة إبداء ألهدافه،  ـ اجاء المرسوم بقانون محقق .5

ليتغير بذلك مسماها من هيئة التشريع  اختصاصهامجال  في القانونيبدال  من اإلفتاء 

واإلفتاء القانوني إلى هيئة التشريع والرأي القانوني، وليكون ما تُبديه الهيئة يمثل 

على الهيئة، ألن لفظ اإلفتاء وإن كان  المعروضةالمسألة  فيمجرد رأي قانوني 

إبداء هو يئة دور الهفي حين أن إالَ أنه يحمل بين طياته اإللزام،  هيعطي المعنى نفس

 وعليه تم تغيير المسمى.   دون اإللزام، الرأي
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نص من نصوص القوانين  أيطلب تفسير  فيالحق المرسوم بقانون قصر  .6

من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشورى، والمراسيم بقوانين على كٍل 

 .ورئيس مجلس النواب

 

 بالتفسيرالهيئة  اختصاصالنصوص الدستورية من دائرة  المرسوم بقانون استبعد .7

، كما أخرج المسائل الدستورية يالدستورخالف حول تفسير النص  حال وجود في

هيئة أن تتعرض للنصوص ل، فأصبح ال يجوز لالرأيبإبداء  اختصاصهامن دائرة 

 اختصاصالدستورية سواء بالتفسير أو بإبداء الرأي، إذا أن الدستور لم ينص على 

فال يجوز للمشرع العادي أن يقرر  نصوص الدستور، ومن ثم  نها بتفسير جهة بعي

إنشاء جهة تتولى تفسير نصوص الدستور من دون تفويض المشرع الدستوري، 

أو  الدستوريوحيث إن المرسوم بقانون المعروض استبعد مسألة تفسير النص 

مع ما  ـ افإنه يكون متفق الهيئة، الختصاصفيه من النصوص الُمحِددَة  الرأيإبداء 

 قرره الدستور.

 

المرسوم بقانون على الوزارات عند طلب رأي الهيئة موافقة مجلس  اشترط .8

 الرأيعلى طلب  اوإن كان يمثل من حيث الظاهر قيد  الوزراء على اإلحالة، وهو 

أن العرض المسبق على مجلس الوزراء وموافقته وقيامه بإحالة  ، إالالقانوني

الطلب إلى الهيئة يُمثل عملية تنظيمية، ألن هناك العديد من الموضوعات المكررة 

إلى تراكم  ييؤد اكبير   ـ االقانونية وتُمثل كم ءرااآلتتكرر فيها  التيوالمتشابهة 

حد من تمثل عملية تنظيمية ت فهيفيها،  الرأيتأخير إبداء  وبالتاليالموضوعات 

 المتعددة والمقدمة من الوزارات المختلفة.  الرأيتراكم طلبات إبداء 

ذ السياسة أن مجلس الوزراء هو الجهة القائمة على تنفي ويستند هذا االشتراط إلى

 العشوائيأن العرض  خاصةوتُعرض،  التيبكافة المسائل  علمالعليا للمملكة واأل

راء مع ما يصدر من مجلس الوزراء إلى تضارب اآل ينه أن يؤدئة من شأعلى الهي

موضوعات مماثلة، لذا كان من شأن اشتراط موافقة  فيمن آراٍء قانونية صدرت 
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 يتالف فيأبلغ األثر  القانوني الرأيمجلس الوزراء على طلب اإلحالة إلبداء 

أ( من /47لمادة )لـ ا طبق -ن مجلس الوزراء إلى أ االعيوب سالفة الذكر، واستناد  

ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها،  ،يرعى مصالح الدولة - الدستور

 .الحكوميالجهاز  فيويشرف على سير العمل 

 

هو الفصل بقرار في أي خالف وللهيئة  اجديد   ـ ااختصاصأضاف المرسوم بقانون  .9

بين هذه الجهات وبعضها بين الوزارات أو بين المؤسسات أو بين الهيئات العامة أو 

البعض وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وكذلك الخالف بين الجهات المستقلة 

امة، المنظمة بقانون أو بينها وبين غيرها من الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات الع

 على طلبهم.  لألطراف إذا كان قد صدر بناء   ـ اوملزمـ ا ويكون القرار الصادر مسبب

 االقانوني، نظر   فتاءن أهم اختصاصات هيئة التشريع واإلافة تُعد موهذه اإلض

م  2013( لسنة 27أسبغها عليها المرسوم بقانون رقم ) التيللطبيعة القضائية 

بشأن إعادة تنظيم هيئة م  2006( لسنة 60بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

  .لة ذات طبيعة قضائيةبه هيئة مستقالتشريع واإلفتاء القانوني، الذي أصبحت بموج

 

باعتباره  -إليه  ـ ابقانون اختصاص مجلس الرأي والتشريع ُمضيفتناول المرسوم  .10

الفصل في الخالف بين  اختصاص - أحد أجهزة هيئة التشريع والرأي القانوني

الوزارات أو بين المؤسسات أو بين الهيئات العامة أو بين هذه الجهات وبعضها 

البعض وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وكذلك الخالف بين الجهات المستقلة 

المنظمة بقانون أو بينها وبين غيرها من الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة، 

لألطراف إذا كان قد صدر  ـ اوملزمـ ا ادر في هذه الحاالت مسببويكون القرار الص

 على طلبهم. بناء  

 

القوانين والمراسيم  اريعصياغة االختصاص بمراجعة مشالمرسوم بقانون أعاد  .11

بقوانين والمراسيم واللوائح وغيرها من المسائل والموضوعات التي تُحال إليها من 
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رئيس الهيئة، بأن أضاف إليها عبارة " وغيرها من المسائل والموضوعات" حتى 

يتسع المجال لرئيس هيئة التشريع واإلفتاء القانوني إلحالة موضوعات أخرى 

خالف ما هو منصوص عليه، وهذه الموضوعات قد تُحال لمجلس الرأي والتشريع 

من إحدى الوزارات بعد موافقة مجلس الوزراء ويرى رئيس الهيئة أهمية إحالتها 

للمجلس، فتستند إلى هذه اإلضافة، وبالتالي فإنها إضافة مرتبطة باختصاص الهيئة 

 وفي محلها.  

 

قانون من الناحيتين الدستورية لكل ما تقدم، فإن اللجنة ترى سالمة المرسوم ب     

لدور هيئة  اوالقانونية، كما تتفق مع أهدافه ومبررات إصداره، وترى أن فيه تعزيز  

القانوني، وفائدة في حسم أي خالفات بين جهات اإلدارة، وتوصي  فتاءالتشريع واإل

 بالموافقة عليه.

ا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:
ً
 ثالثــ

 

(  ت انالاحا انداختاا ن ةتس انوتتتتتتتلوت، امفةل انتة ا عتى 39إع  الً ن ص ان  دة       

 اخما و  ل  ت:

 او ً م أص جـًب.معدكع   ا اد   ا معخزم ا          .1

 او ً م م عجبطجًب.معدكع   أ اد ابعق معل جض           .2

 

ا: توصية اللجنة:
ً
 رابعــ

أبدي  ت آواء أث  ء دواستتا ان وستتل  بة  لت، في ضتتلء    داو  ت    قوتت ل ل        

 فإت انتة ا ملصي ب   اتي:
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م بتعديل بعض أحكام القانون 2018( لسنة 60المرسوم بقانون رقم ) الموافقة على  -

لتوافر  م، بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع واإلفتاء القانوني،2006( لسنة 60رقم )

 ( من الدستور.38شروط إصداره المنصوص عليها في المادة )

 

  متا  ال  ض   ى معاا ل معا )  العخبي معالزق،،،

 

  
 دالل جـاسم الزايد                               خـميس محد الرميحي 

  رئيس اللجنة                              نائب رئيس اللجنة   

 

 


