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تقدم هيئة التشريع واإلفتاء القانوني في العدد األول من "القانونية" خمسة أبحاث قانونية
متعمقة في تخصصات متنوعة  ،أربعه منها باللغة العربية ،وواحد منها باإلنجليزية
يعكس اتجاهات القانون والقضاء في الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة في
أخص مسائل العقود الدولية إضافة إلى متابعات قانونية تتمثل في الطاولة المستديرة
المنعقدة بهيئة التشريع واإلفتاء القانوني بعنوان (قانون تنظيم المباني ودوره في التنمية
االقتصادية والعمرانية)  ،وأهم التعديالت الدستورية والتشريعية التي أدخلت على مجلس
النواب عام  ، 2102وكذلك مقاالً في مجال القانون الجنائي يتسم بالعمق في المعالجة مع
البعد الدولي المقارن باالتفاقيات الدولية في المسألة محل البحث.
يتناول البحث األول والمقدم من القاضي الدكتور  /سرى صيام  -رئيس محكمة النقض،
ورئيس مجلس القضاء األعلى األسبق بجمهورية مصر العربية  -المعايير الحاكمة لجودة
صناعة التشريع  ،حيث تتناول هذه الدراسة القيمة المعايير الحاكمة لجودة صناعة
التشريع في مباحث ثالثة  ،يُعنى أولها ببيان ماهية التشريع وتطوره من القومية إلى
العالمية ،ويختص الثاني بالمعايير العامة لجودة صناعة التشريع ،ويشتمل الثالث  :على
المعايير الحاكمة النوعية لجودة صناعة التشريع ،والبحث يمثل عمقاً قانونياً وقيمة كبيرة
للمسألة محل البحث من أحد أساطين القضاء والتشريع العربي.
ويعرض البحث الثاني المقدم من المستشار الدكتور  /محمد فؤاد الحريري  -وكيل مجلس
الدولة المصري والمستشار القانوني لوزارة المالية بمملكة البحرين -قانون الخدمة
المدنية البحريني الجديد الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )84لسنة  ، 2101وهو من
أحدث التشريعات في مجال الوظيفة العامة في المملكة ،فيعالج الباحث بقدر كبير من
العمق واإلحاطة في الفصل األول األحكام العامة في قانون الخدمة المدنية الجديد ،ثم
يعالج في الفصل الثاني أهم أحكام العالقة الوظيفية في قانون الخدمة المدنية الجديد
مقارنة بأحكام قانون الخدمة المدنية القديم ،وينتهي الباحث في نهاية بحثه إلى الطفرة
التشريعية الجديدة البناءة في مملكة البحرين ،بعد نظره تحليلية تأصيلية متعمقة

للقانون من خالل معالجة األحكام المتعلقة بالتعيين والترقية والنقل والرواتب والمزايا
الوظيفية  ،وكافة النظم المتعلقة بأحكام الوظيفة العامة.
ويستعرض البحث الثالث للددكتور  /علدى اسدماعيل مجاهدد  -أسدتا القدانون العدام
المساعد باألكاديمية الملكية للشدرطة بمملكدة البحدرين  -الرقابدة القضدائية علدى أعمدال
اإلدارة لحماية الحقوق والحريات العامة ،حيث يتناول مفهوم الرقابة على أعمال وتصدرفات
اإلدارة – بصددفةع عامددة – ومسددتويات الرقابددة القضددائية علددى تلددك األعمددال حددين تعلقهددا
بالحقوق والحريات العامة بصفةع خاصة  ،حيدث قدام الباحدث بتقسديم البحدث إلدى مطلبدين
عالج فيهما مفهوم الرقابة القضائية على أعمدال اإلدارة  ،و مبداد الرقابدة القضدائية علدى
القرارات اإلدارية بشيء من التحليل والتفصيل.
ومن القانون العام ننتقل في البحث الرابع إلى رحاب القانون المدني وبحث بعنوان
المسؤولية المدنية المترتبة على إفشاء المؤمن ألسرار المؤمن عليه ،وهذا البحث مقدم
من األستا الدكتور  /مهند أحمد محمود صافوري ،واألستا الدكتور  /حازم سالم
الشوابكة وهما أستا ان مساعدان بقسم القانون الخاص بكلية الحقوق  -جامعة العلوم
التطبيقية بمملكة البحرين  ،حيث يعالج توسع شركات التأمين في استخدام األجهزة
االلكترونية واألساليب العلمية الحديثة في مجال معالجة المعلومات الخاصة بالمتعاملين
معها والتساؤل الذي يطرح نفسه حول المدى الذي يعتبر فيه القائم بأعمال التأمين أميناً
على السر وبالتالي خضوعه للجزاء الذي فرضه المشرع إ ا أفشى سراً من أسرار
المتعاملين معه وخاصة أن النصوص القانونية لم تذكر شركات التأمين صراحة ضمن
األشخاص الملتزمين بالسر المهني ،ويعالج الباحثان اإلطار الحاكم لهذا االلتزام على
شركات التأمين وكذلك قواعد المسؤولية بغير قليل من العمق واإلحاطة  ،مع إلقاء الضوء
على أحكام القانون المدني األردني من منظور بحثي مقارن مع مزيد من التحليل
والتأصيل.

ويتناول الموضوع الخامس متابعات قانونية تتمثل في أوالً :الطاولة المستديرة المنعقدة
بهيئة التشريع واإلفتاء القانوني بعنوان قانون تنظيم المباني ودوره في التنمية
االقتصادية والعمرانية في أربعة محاور؛ أولها اشتراطات وإجراءات إصدار ترخيص البناء،
أما المحور الثاني فيتعلق بالصعوبات التي تواجه القائمين بأعمال البناء ،ويعالج المحور
الثالث دعاوى البناء ،ويعرض المحور الرابع لالتجاهات الحديثة في البناء ،وأخيراً يسلط
المحور الخامس الضوء على المسئولية الجنائية للقائمين بأعمال البناء ،ولعل الطاولة
المستديرة بهذه المثابة تمثل بعداً تطبيقياً وعملياً للمسألة محل البحث تتسم بمزيد من
العمق في المعالجة من خالل تبادل الرؤى القانونية للمتخصصين القانونيين والفنيين في
مجال قوانين البناء  ،للواقع العملي والتشريعي الذي يكتنف المسألة محل البحث.
وثانياً :تتناول المتابعات القانونية موضوعاً مهماً يتعلق بأهم التعديالت الدستورية
والتشريعية التي أدخلت على مجلس النواب عام  ، 2102للمستشار محمد ياسين  ،نائب
رئيس مجلس الدولة المصري  ،حيث تعرض هذه المتابعة المستحدثات الدستورية
والتشريعية في المسألة محل البحث.
وتقدم القانونية في موضوعها السادس مقاالً في هذا العدد بعنوان حماية الضحايا
والشهود في القضايا الجنائية بين أحكام التشريع وقواعد التطبيق  ،للمستشار  /على
الهوارى – المستشار بالنيابة العامة بمملكة البحرين -ويعالج المقال من منظور مقارن
الحماية الجنائية التي تكفلها االتفاقيات الدولية للضحايا والشهود ،ويتسم المقال بالعمق
في المعالجة  ،مع البعد الدولي المقارن باالتفاقيات الدولية في المسألة محل البحث.
وأخيراً تقدم القانونية الموضوع السابع باالنجليزية للمستشار الدكتور /محمد عبدالمجيد
إسماعيل  -المستشار بهيئة التشريع واإلفتاء القانوني بمملكة البحرين  ،نائب رئيس
مجلس الدولة المصري  ،وزميل المجمع الملكي للمحكمين الدوليين بالمملكة المتحدة،
والحاصل على جائزة الدولة في القانون بجمهورية مصر العربية ( - )2100وعنوان البحث:

– Liquidated Damages on International Public Works Agreements in the Anglo
American Jurisdictions: A Comparative Perspective.
وفيه يعالج الباحث بمزيد من العمق والتحليل اتجاهات المحاكم في الواليات المتحدة
األمريكية والمملكة المتحدة لمسألة غرامات التأخير في عقود األشغال ات الطبيعة
الدولية ،والعقود الدولية األخرى  ،ويعرض لعشرات القضايا من القضاء االنجليزي
والقضاء الفيدرالي األمريكي ومحاكم الواليات المتحدة األمريكية حيث تمثل أحكام
المحاكم بالقضاء األنجلو أمريكي المباد القانونية الواجبة اإلتباع في دول القانون األنجلو
أمريكي  Common Law Jurisdictionsوالتي تأخذ بنظام السوابق القضائية ويقارن
الباحث بين اتجاهات القضاء األنجلو أمريكي والنظام القانوني الالتيني في فرنسا ومصر
من منظور تحليلي دولي مقارن  ،حيث يتجه التشريع والقضاء في دول النظام الالتيني إلى
توقيع الغرامة بمجرد حدوث التأخير دون اشتراط ضرر يحيق بالمرفق العام  ،بينما كانت
اتجاهات القضاء االنجليزي واألمريكي منذ عام  ، 0108في القضية األشهر في تاريخ
المملكة المتحدة والصادر حكمها عن مجلس اللوردات البريطاني وهى Dunlop Case
) (HLتذهب إلى أن القضاء االنجليزي ال ينفذ شرطاً عقابياً  Penalty Clauseوإنما يقدر
التعويض بمقدار الضرر الفعلي

 Actual Lossالذي حاق بالمتعاقد أو بالمرفق العام

على أرض الواقع .إال أن اتجاهات القضاء االنجليزي واألمريكي بهما بعض المستجدات
السيما بعد القضية الشهيرة

 ، Phillips Hong Kongوالصادر حكمها عام  0111من

مجلس اللوردات بالمملكة المتحدة  ،على نحو ما يوضح الباحث.

