مرسوم بقانون رقم (  ) 72لسنة 7007
بإنشاء المحكمة الدستورية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة

()1

ملك مملكة البحرين

بعد االطالع على الدستور ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لسنة  2792وتعديالته،
وعلى المرسوم بقانون رقم ( )3لسنة  2791بشأن الرسوم القضائية وتعديالته ،
وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )8لسنة ، 2787
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،
رسمنا بالقانون اآلتي:

الباب األول
إنشاء المحكمة الدستورية وتشكيلها وضمانات أعضائها وواجباتهم
الفصل األول
إنشاء المحكمة الدستورية وتشكيلها
مادة ( ) 1
تنشأ في مملكة البحرين محكمة دستورية  ،تعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها.
______________
 )1نشررر بالجريرردة الرسررمية ال رردد  7452بترراري  12سرربتمبر 7007م والم رردل بالمرسرروم بقررانون رقررم ( )82لسررنة
 7017والمنشور بالجريدة الرسمية ال دد  8004بتاري  10أغسطس 7017م

مادة ( – ) 7

()7

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة " المحكمة " المحكمة الدستورية ،وبعبارة "عضو المحكمة" رئيس
المحكمة ونائبه وأعضاء المحكمة.
مادة (– )8

()8

ُتشكل المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء ،يعينون بأمر ملكي لمدة خمس سنوات قابلة
للتجديد لمرة واحدة.
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 لمرة واحدة.
مادة ()5
يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة:
أ  -أن يكووون بحرينووي الجنسووية متمتعووا باألهليووة المدنيووة الكاملووة  ،ويجوووز اسووت ناء موون هووذا الشوورط تعيووين
من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية.
ب  -أن يكون محمود السيرة  ،حسن السمعة.
ج  -أال تقل سنه عن أربعين سنة كاملة.
د  -أن يكون حاصال على إجازة في القانون  ،ولديه خبورة فوي المسوائل القانونيوة ال تقول عون خموس عشورة
سنة.
________
 )7المادة رقم ( )2م دلة بالمرسوم بقانون رقم ( )82لسنة  7017بت ديل ب ض أحكام المرسوم بقانون رقم ()72
لسنة  7007بإنشاء المحكمة الدستورية وكانت تنص على أنه:
"في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة " المحكمة " المحكمة الدستورية ،وب بارة "عضو المحكمة" رئيس
المحكمة وأعضاؤها".
 )8المادة رقم ( )8م دلة بالمرسوم بقانون رقم ( )82لسنة  7017وكانت تنص على أنه:
"تشكل المحكمة من رئيس وستة أعضاء  ،ي ينون بأمر ملكي لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد.
ويكون أول تشكيل للمحكمة من الرئيس وثالثة أعضاء لمدة تسع سنوات  ،وي ين الثالثة اآلخرون لمدة ست
سنوات  ،ثم يتم الت يين ب د ذلك لتسع سنوات.
وإذا خال محل رئيس المحكمة أو أحد أعضائها بسبب االستقالة أو الوفاة أو ال جز الصحي أو ألي سبب آخر ي ين
بأمر ملكي من يحل محله لمدة تسع سنوات" .

مادة ()4
يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم أمام الملك اليمين التالية:
(( أقسم باهلل العظيم أن أحترم الدستور والقانون  ،وأن أحكم بالعدل )).
مادة ()0
تكون للمحكمة جمعيوة عموميوة تؤلون مون جميوع أعضوائها  ،تخوت

 ،باضضوافة إلوى موا نو

عليوه هوذا

القانون ،بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية  ،وجميع الشئون الخاصة بأعضائها.
ويجب أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة.
مادة ( – ) 2

()5

تجتمووع الجمعيووة العموميووة بوودعوة موون رئوويس المحكمووة  ،وال يكووون انعقادهووا صووحيحا إال بحضووور أغلبيووة
األعضاء.
ويرأس الجمعية العمومية رئيس المحكمة ،وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع لديه تكون الرئاسة لنائب
الرئيس م لمن يليه من أعضاء المحكمة بحسب الترتيب المحدد في األمر الملكي الصادر بتعيينهم.
وتصوودر الجمعيووة العمومي و ة قراراتهووا باألغلبيووة المطلقووة ألصوووات الحاضوورين  ،وإذا تسوواوت األصوووات
يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة () 2
"تكون للمحكمة أمانة عامة  ،تتكون من أمين عوام يعوين بمرسووم  ،وعودد كوان مون المووظ،ين  ،ويكوون
لرئيس المحكمة عليهم سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح".
___________
 )5الفقرة الثانية م دلة بالمرسوم بقانون رقم ( )82لسنة  7017وكانت تنص على انه:
" ويرأس الجم ية ال مومية رئيس المحكمة  ،وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع لديه تكون الرئاسة لمرن يليره مرن
أعضاء المحكمة بحسب الترتيب المحدد في األمر الملكي الصادر بت يينهم".

مادة ( )2مكرراً –

()4

يكون للمحكمة ميزانية سنوية مستقلة ،تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ويعد رئيس المحكمة ،باالت،اق مع وزير المالية ،مشروع الميزانية قبل بدء السنة المالية بوقت كان،
ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من اضيرادات والمصروفات رقما ً واحداً ،ويقدم مشروع الميزانية
إلى وزير المالية.
وبعد اعتماد الميزانية العامة للدولة ،يتولى رئيس المحكمة ،بالتنسيق مع وزير المالية ،توزيع االعتمادات
اضجمالية لميزانية المحكمة على أساس التبويب الوارد في الميزانية العامة للدولة.
ويباشر ر ئيس المحكمة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تن،يذ ميزانية المحكمة في
حدود االعتمادات المدرجة فيها ،كما يباشر رئيس المحكمة السلطات المخولة لديوان الخدمة المدنية.
وعلى المحكمة توريد فائض االعتمادات المالية التي لم يتم صرفها أو لم يتم االلتزام بها خالل السنة المالية
المنقضية إلى الميزانية العامة للدولة.
ويعد رئيس المحكمة الحساب الختامي لميزانية المحكمة في المواعيد المقررة ،ويحيله إلى وزير المالية
ضدراجه في الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة.
ومع عدم اضخالل برقابة ديوان الرقابة المالية واضدارية ،تسري على ميزانية المحكمة والحساب الختامي لها
القوانين المنظمة للميزانية العامة للدولة والحساب الختامي لها.
________________
 )4المادة رقم ( )2مكرر مضافة بالمرسوم بقانون رقم ( )82لسنة 7017م.

الفصل الثاني
ضمانات أعضاء المحكمة وواجباتهم
مادة ( ) 9
أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل  ،وال ينقلون إلى وظائن أخرى إال بموافقتهم.
مادة ( ) 10
تحدد مرتبات وبدالت رئيس وأعضاء المحكمة بأمر ملكي.
مادة ( ) 11
ال يجوز لعضو المحكمة الجمع بوين عضوويتها وعضووية مجلوس الشوورى أو مجلوس النوواب أو المجلوس
البلدي أو الوظائن العامة أو أية مهنة أخرى.
مادة ( ) 17
ال يجوز ندب أو إعارة عضو المحكمة إلى أية جهة تتعارض طبيعوة عملهوا موع وظي،وة المحكموة  ،وفقوا
لما تقرره الجمعية العمومية للمحكمة.
مادة ( ) 18
إذا كان عضو المحكمة قد سبق له إبداء الرأي في مسوألة معروضوة علوى المحكموة  ،وجوب عليوه إخطوار
هيئة المحكمة بذلك  ،وعدم االشتراك في المداولة والحكم.

مادة ( ) 15
تسري في شأن عدم صالحية عضو المحكمة  ،وتنحيتوه ورده ومخاصومته  ،األحكوام المقوررة فوي قوانون
المرافعات المدنية والتجارية.

وت،صل المحكمة في طلب رد أحد أعضائها وفي دعوى مخاصمته بكامل أعضائها  ،عدا العضو المعنوي
بالطلب أو الدعوى ومن يكون لديه عذر  ،وإذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وال يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن خمسة.
مادة ( ) 14
فيما عدا ما ن

عليه هذا ال،صل من أحكام تسري في شأن أعضواء المحكموة جميوع الضومانات والمزايوا

والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى قضاة محكمة التمييز.

الباب الثاني
االختصاصات واإلجراءات
مادة ( )10
تخت

المحكمة دون غيرها بال،صل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح.
مادة ( ) 12

للملووك أن يحيوول إلووى المحكمووة مووا يووراه موون مشووروعات القوووانين قبوول إصوودارها  ،لتقريوور موودى مطابقتهووا
للدستور.
مادة ( )12
ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:
أ  -بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب.
ب -إذا توووراءى ضحووودى المحووواكم أ نووواء نظووور إحووودى الووودعاوى عووودم دسوووتورية نووو
الزم

فوووي قوووانون أو الئحوووة

لل،صل فوي النوزاع  ،أوق،وت المحكموة الودعوى  ،وأحالوت األوراق بريور رسووم إلوى المحكموة
لل،صل في المسألة الدستورية.

الدستورية

ج -إذا دفوووع أحووود الخصووووم أ نووواء نظووور دعووووى أموووام إحووودى المحووواكم بعووودم دسوووتورية نووو

فوووي قوووانون أو

الئحة ،ورأت هوذه المحكموة أن الودفع جودي أجلوت نظور الودعوى  ،وحوددت لمون أ وار الودفع ميعوادا ال
يجاوز شهرا واحدا لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية  ،فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد
اعتبر الدفع كأن لم يكن.
مادة ( ) 19
يجب أن يتضمن القرار الصادر باضحالوة إلوى المحكموة أو صوحي،ة الودعوى المرفوعوة إليهوا  ،وفقوا لحكوم
المادة السابقة ،بيان الن

المطعون بعدم دستوريته والن

الدستوري المدعى بمخال،ته وأوجه المخال،ة.

مادة ( ) 70
يجب أن تكون لوائح الدعاوى المقدمة إلى المحكمة موقعا عليها مون محوام مقبوول للحضوور أموام محكموة
التمييز ومرفقا بها سند الوكالة.
مادة ( ) 71
تقيد األمانة العامة قرارات اضحالة والدعاوى والطلبات الواردة إلى المحكمة فوي يووم ورودهوا أو تقوديمها
في سجل يخص

لذلك.

وعلى أمين عام المحكمة إعالن ذوي الشأن بالقرارات أو الدعاوى المنصوو

عليهوا فوي ال،قورة السوابقة

خالل خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ.
وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوى الدستورية.
مادة ( ) 77
لكل من تلقى إعالنا بقرار إحالة أو بدعوى أن يودع األمانة العامة في المحكمة  ،خالل خمسة عشر يوما
من تاريخ إعالنه  ،مذكرة بمالحظاته مش،وعة بالمستندات.
ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خالل الخمسة عشر يوما التالية النتهاء الميعاد المبوين بوال،قرة
السابقة.
فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان لألول التعقيب بمذكرة خالل الخمسة عشر يوما التالية.
مادة ( ) 78
ال يجوز لألمانة العاموة ألي سوبب أن تقبول موذكرات أو أوراقوا بعود انقضواء المواعيود المحوددة لتقوديمها ،
وعليها أن تحرر محضرا ت بت فيه تاريخ تقديمها واسم مقدمها وص،ته وسبب عدم قبولها.
ويجوز لرئيس المحكمة ألسباب مقبولة أن يقرر قبول المذكرات واألوراق المشار إليها.

مادة ( )75
بعوود انقضوواء المواعيوود المنصووو

عليهووا فووي المووادة (  ) 11موون هووذا القووانون تسوولم األمانووة العامووة ملوون

الدعوى إلى رئيس المحكمة  ،الذي يحدد تاريخ الجلسوة التوي تنظور فيهوا الودعوى أو الطلوب  ،وعلوى األموين
العام إخطار ذوي الشأن بكتاب مسجل بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على األقل.
مادة ( ) 74
ت،صل المحكمة في الدعاوى المعروضة عليها بعود اطالعهوا علوى األوراق بريور مرافعوة شو،وية  ،إال إذا
رأت المحكمة ضرورة المرافعة الش،وية فلها سماع محامي أطران النزاع.
ولها أن ترخ

لهم بإيداع مذكرات في المواعيد التي تحددها.
مادة ( ) 70

ال تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور والريواب المقوررة فوي قوانون
المرافعات المدنية والتجارية.
المادة ( ) 72
مع عدم اضخالل بأي قانون يع،ي من الرسوم القضائية  ،ي،ورض رسوم ابوت علوى الودعاوى المقدموة إلوى
المحكمة قدره خمسمائة دينار.
وتسري على هذه الرسوم القواعد المقوررة فوي المرسووم بقوانون رقوم (  ) 3لسونة 2791م بشوأن الرسووم
القضائية.

الباب الثالث
األحكام والقرارات
مادة ( ) 72
ال يكووون انعقوواد المحكمووة صووحيحا إال بحضووور رئيسووها وأربعووة أعضوواء علووى األقوول  ،وتصوودر أحكامهووا
وقراراتها مسببة بأغلبية آراء الحاضرين  ،وإذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة ( ) 79
ت،صل المحكمة في جميع المسائل ال،رعية.
مادة ( ) 80
أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.
مادة ( ) 81
أحكام المحكمة وقراراتها الصادرة فوي المسوائل الدسوتورية تكوون ملزموة لجميوع سولطات الدولوة وللكافوة،
وتنشر في الجريدة الرسمية خالل خمسة عشر يوما على األك ر من تاريخ صدورها.
ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية ن
تطبيق الن

المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم  ،مالم تحدد المحكمة تاريخا الحقا لذلك.

فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بن
الن

في قانون أو الئحة  ،في جميع األحوال  ،أ ر مباشور  ،ويمتنوع

جنائي تعتبر األحكام التوي صودرت باضدانوة اسوتنادا إلوى ذلوك

كأن لم تكن  ،ويقوم األمين العام بتبليغ المدعي العام بالحكم فور النطق به لتن،يذ ما يقتضيه.
مادة ( ) 87
ت،صل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتن،يذ األحكام الصادرة عنهوا  ،وال يترتوب علوى

رفع المنازعة وقن تن،يذ الحكم ما لم تأمر المحكمة بذلك.

مادة ( ) 88
فيما عدا ما ن

عليه هذا القانون من أحكام تسوري علوى قورارات اضحالوة إلوى المحكموة والودعاوى التوي

تقوودم إليهووا واألحكووام والقوورارات الصووادرة عنه و ا القواعوود المقووررة فووي قووانون المرافعووات المدنيووة والتجاريووة
بما

ال يتعارض مع طبيعة اختصا

المحكمة واألوضاع المقررة أمامها.

مادة ( ) 85
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تن،يذ أحكام هذا القوانون  ،ويعمول بوه مون تواريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ  9رجب 2213هـ
الموافق  15سبتمبر 7007م

