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با�سم �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة

ملك مملكة البحرين

املحكمة الد�ستورية

باجلل�شة العلنية املنعقدة يوم الأربعاء 21 اأكتوبر 2020م، املوافق 4 ربيع الأول 1442هـ.

برئا�شة معايل ال�شيخ خليفة بن را�شد بن عبداهلل اآل خليفة، رئي�س املحكمة.

وع�شوية ال�شادة الق�شاة: امل�شت�شار اأحمد اإبراهيم را�شد املال، نائب رئي�س املحكمة، 

الكعبي،                                                             مبارك  بن  عي�شى  احلايكي،  ح�شن  �شعيد  الدوي�شان،  عبداهلل  علي 

الدكتورة منى جا�شم الكواري، واأحمد حمد عبداهلل الدو�شري، اأع�شاء املحكمة.

وح�شور ال�شيد / عمر عبدالعزيز ح�شاين، اأمني ال�شر.

اأ�سدرت احلكم االآتي:

يف الدعوى املقّيدة بجدول املحكمة الد�شتورية برقم )ح/2019/3( ل�شنة )17( ق�شائية.

2019/11/27م،  بجل�شة  ال�شادر  بحكمها  الأوىل  املدنية  الكربى  املحكمة  اأحالت  اأن  بعد 

ملف الدعوى رقم )15119( ل�شنة 2019.

املقامة من:

علي ح�شن عبداهلل حممود.

وكيله املحامي الدكتور ال�شيد يو�شف عي�شى الها�شمي.

�سد:

1- وزارة الداخلية.

2- �شندوق التقاعد الع�شكري.

3- �شاحب ال�شمو الملكي رئي�س مجل�س الوزراء.

     ويمثلهم جهاز ق�شايا الدولة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة  نائب الرئي�س    رئي�س المحكمة

حكم من املحكمة الد�ستورية
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االإجراءات

للمحكمة  العامة  الأمانة  اإىل  ورد  2019م،  �شنة  دي�شمرب  من  والثالثني  احلادي  بتاريخ 

املدنية  الكربى  املحكمة  ق�شت  اأن  بعد   ،2019 ل�شنة   )15119( رقم  الدعوى  ملف  الد�شتورية 

اإىل املحكمة الد�شتورية للف�شل يف د�شتورية ن�س املادة  اأوراقها  الأوىل بوقف الدعوى، واإحالة 

)43( /فقرة )1( / بند )ب( من قانون تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد ل�شباط واأفراد قوة 

دفاع البحرين والأمن العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 11 ل�شنة 1976.

م جهاز ق�شايا الدولة مذكرة طلب فيها احلكم برف�س الدعوى. وقدَّ

م املّدعي – يف الدعوى املحالة – مذكرة طلب فيها احلكم بعدم د�شتورية الن�س  كما قدَّ

املُحال. 

وُنظرت الدعوى على النحو املُبنّي مبحا�شر اجلل�شات، وقررت املحكمة اإ�شدار احلكم فيها 

بجل�شة اليوم.

املحكمة

بعد الطالع على الأوراق، واملداولة.

حيث اإن الوقائع – على ما يتبني من حكم الإحالة و�شائر الأوراق – تتح�شل يف اأن املدعي 

من  كل  �شد  الأوىل،  املدنية  الكربى  املحكمة  اأمام   ،2019 ل�شنة   )15119( رقم  الدعوى  اأقام 

املدعى عليهما الأول والثاين، بطلب احلكم: 1- قبل الف�شل يف املو�شوع: بوقف نظر الدعوى، 

والإحالة اإىل املحكمة الد�شتورية للف�شل يف د�شتورية ن�س املادة )43(/ فقرة )1(/ بند )ب( 

العام  والأمن  البحرين  واأفراد قوة دفاع  التقاعد ل�شباط  من قانون تنظيم معا�شات ومكافاآت 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 11 ل�شنة 1976، واملُعاد ترقيمها اإىل املادة )50( مبوجب املر�شوم 

بقانون رقم 20 ل�شنة 1991، 2 – يف املو�شوع: باإلزام املّدعى عليهما ب�شرف املعا�س التقاعدي 

امل�شتحق له عن �شهر يناير �شنة 2013م، مببلغ 500 دينار – موؤقًتا – مع مت�شكه بحقه يف تعديل 

طلباته، وقال �شرًحا لدعواه اإنه كان يعمل �شرطًيا لدى املّدعى عليها الأوىل – وزارة الداخلية – 

برتبة عريف، اعتباًرا من �شهر اأغ�شط�س �شنة 1996م، حتى 2013/1/7م، تاريخ ت�شريحه من 

اخلدمة، ب�شبب اإدانته بحكم جنائي بات باحلب�س مدة �شتة اأ�شهر، لرتكابه جرمية �شرقة منقول 

مملوك لوزارة الأ�شغال، مما ترتب عليه حرمانه من معا�شه التقاعدي ومكافاأة نهاية اخلدمة 

وجميع م�شتحقاته التقاعدية وفًقا للن�س املطعون فيه امل�شار اإليه، الذي يرى املّدعي اأنه ت�شوبه 

�شبهة خمالفته للد�شتور، واإذ تراءى ملحكمة املو�شوع عدم د�شتورية ذلك الن�س، ملخالفته اأحكام 

الد�شتور الواردة باملواد )4 و5 و13 و18 و20 و31 و119( منه، فقد ق�شت بوقف الدعوى واإحالة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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الأوراق اإىل املحكمة الد�شتورية، للف�شل يف د�شتورية ن�س املادة )43( / فقرة )1( / بند 

والأمن  البحرين  واأفراد قوة دفاع  التقاعد ل�شباط  )ب( من قانون تنظيم معا�شات ومكافاآت 

العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 11 ل�شنة 1976.

 ،2002 وحيث اإن مفاد ن�شي املادتني )18( و)19( من املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 

على  بالرقابة  اخلا�شة  املنازعات  رفع  طرق  حدد  قد  امل�شّرع  اأن  الد�شتورية،  املحكمة  باإن�شاء 

د�شتورية القوانني واللوائح، ومن بينها اإحالة الأوراق من اإحدى املحاكم اإىل املحكمة الد�شتورية 

قيمت بهذا الطريق، 
ُ
للق�شاء بعدم د�شتورية الن�س املطعون فيه، وكانت الدعوى املعرو�شة قد اأ

وت�شمن حكم الإحالة بيان هذا الن�س، كما بنيَّ الن�شو�س الد�شتورية املُّدعى مبخالفتها، واأوجه 

هذه املخالفة، وكان ق�شاء هذه املحكمة قد جرى على اأن وليتها ل تقوم اإل بات�شالها بالدعوى 

ات�شاًل مطابًقا لالأو�شاع الإجرائية املن�شو�س عليها يف قانونها، �شواء ما ات�شل منها بطريقة 

التقا�شي،  �شكاًل جوهرًيا يف  باعتبارها  العام،  بالنظام  لتعلقها  رفعها،  اأو مبيعاد  الدعوى  رفع 

تغياه املُ�شّرع مل�شلحة عامة حتى ينتظم التداعي يف امل�شائل الد�شتورية بالإجراءات التي ر�شمها، 

ويف املوعد الذي حدده، ومن ثم تكون الدعوى الد�شتورية الراهنة مقامة طبًقا لهذه الإجراءات، 

وتبًعا لذلك تكون هذه الدعوى م�شتوفية اأو�شاعها ال�شكلية املقررة لت�شالها بهذه املحكمة.

وحيث اإن املادة )43( من قانون تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد ل�شباط واأفراد قوة دفاع 

البحرين والأمن العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 11 ل�شنة 1976، واملُعاد ترقيمها مبوجب 

املر�شوم بقانون رقم 20 ل�شنة 1991، لت�شبح: املادة )50(، تن�س على اأن »ُيحرم ال�شابط اأو 

الفرد، �شواء كان يف اخلدمة اأو متقاعًدا، من كافة احلقوق التقاعدية املن�شو�س عليها يف هذا 

القانون يف احلالت الآتية:

1- اإذا ُحكم عليه بحكم نهائي من محكمة بحرينية مخت�شة لرتكابه:

جريمة الخيانة العظمى اأو القيام باأعمال التج�ش�س لح�شاب دولة اأجنبية اأو اأية جريمة  اأ- 

اأخرى مخلة ب�شالمة واأمن الدولة الداخلي اأو الخارجي.

ب - جريمة اختال�س اأموال الدولة العامة اأو �شرقتها اأو التزوير في الأوراق الر�شمية بعقوبة 

مقيدة للحرية تزيد على �شهر.

ج - النت�شاب اإلى اأي حزب �شيا�شي اأو جمعية غير م�شروعة اأثناء الخدمة.

.”.......... - 3 .......... - 2

وحيث اإنه ي�شرتط لقبول الدعوى الد�شتورية – على ما جرى به ق�شاء هذه املحكمة – توافر 

امل�شلحة فيها، ومناطها 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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اأن يكون الف�شل يف امل�شاألة الد�شتورية لزًما للف�شل يف الطلبات املرتبطة بها، واملطروحة 

فيه  املطعون  الن�س  باإحالة  املو�شوع  حمكمة  من  ال�شادر  احلكم  وكان  املو�شوع،  حمكمة  على 

ترقيمه  املُعاد  البيان،  �شالف  )ب(،  بند   /)1( فقرة   /)43( املادة  ن�س  وهو   – اإليه  امل�شار 

لي�شبح ن�س املادة )50( مبوجب املر�شوم بقانون رقم 20 ل�شنة 1991 – قد بنيَّ لزوم الف�شل 

يف د�شتورية هذا الن�س، للق�شاء يف الدعوى املو�شوعية املنظورة، يف �شاأن مدى اأحقية املُّدعي 

يف �شرف معا�شه التقاعدي، ومن ثم تتوافر امل�شلحة ال�شخ�شية املبا�شرة للمدعى يف الدعوى 

�شائر ن�شو�س  اإليه، دون  امل�شار  املطعون فيه  الن�س  ويتحدد نطاقها يف  املعرو�شة،  الد�شتورية 

البنود الأخرى الواردة باملادة )43( �شالفة البيان، والتي يرتبط البحث يف د�شتوريتها – كل على 

حدة – بطبيعة اجلرمية املرتكبة، ومبدى اإ�شرارها باأمن و�شالمة الدولة يف الداخل واخلارج، 

وما يرتتب على ذلك من البحث يف اإعمال مبداأ التفريد العقابي بالن�شبة ملرتكبها، وما يرتبط 

به من خ�شوعه جلزاء احلرمان من املعا�س التقاعدي؛ باعتبار هذا احلرمان ميثل عقوبة تبعية، 

على ما �شوف ياأتي ذكره.

وحيث اإن حكم الإحالة ينعى على الن�س املطعون فيه اأنه اأحدث متييًزا غري مربر بني املُّدعي 

وبني اأقرانه من املوظفني املدنيني العاملني يف القطاعني العام واخلا�س، ومل ي�شتند هذا التمييز 

فيما  والعقوبات  اجلرائم  �شرعية  مبداأ  فيه  املطعون  الن�س  خالف  كما  مو�شوعية،  اأ�ش�س  اإىل 

اإىل  التقاعدي  املعا�س  من  احلرمان  امتداد  يتعني  فال  �شخ�شية،  العقوبة  اأن  من  عليه  ينطوي 

العدل  اإر�شاء  �شاأن  الد�شتور يف  التي ت�شمنها  املبادئ  الن�س  املُّدعي، كذلك خالف ذلك  اأ�شرة 

وكفالة الدولة حتقيق ال�شمان الجتماعي وخدمات التاأمني الجتماعي للمواطنني، ف�شاًل عما 

عهد به الد�شتور اإىل املُ�شّرع يف تنظيم املرتبات واملعا�شات والتعوي�شات والإعانات واملكافاآت التي 

ُتقرر على خزانة الدولة، وذلك باملخالفة لالأحكام الواردة باملواد )4 و5 و18 و20 و31 و119( 

من الد�شتور.

وحيث اإن مبداأ امل�شاواة اأمام القانون املن�شو�س عليه يف املادتني )4( و)18( من الد�شتور 

- على ما جرى به ق�شاء هذه املحكمة – ي�شتهدف حماية حقوق املواطنني وحرياتهم يف مواجهة 

�شور التمييز، التي تنال منها، اأو تقّيد ممار�شتها، وهو بذلك ُيعد و�شيلة لتقرير احلماية القانونية 

املتكافئة، التي ل يقت�شر تطبيقها على احلقوق واحلريات العامة املن�شو�س عليها يف الد�شتور، 

بل ين�شحب جمال اإعمالها اإىل احلقوق التي يقررها القانون العادي، ويكون م�شدًرا لها، ومن ثم 

فال يجوز للقانون اأن يقيم متييًزا غري مربر، تتنافر فيه املراكز القانونية التي تتماثل عنا�شرها.

وحيث اإن الت�شامن الجتماعي من املقومات الأ�شا�شية للمجتمع، اإذ تن�س املــــــــادة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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الالزم  الجتماعي  ال�شمان  حتقيق  الدولة  »تكفل  اأن:  على  الد�شتور  من  ج(  فقرة   5(

للمواطنني يف حالة ال�شيخوخة اأو املر�س اأو العجز عن العمل اأو الُيتم اأو الرتمل اأو البطالة. كما 

توؤّمن لهم خدمات التاأمني الجتماعي والرعاية ال�شحية، وتعمل على وقايتهم من براثن اجلهل 

واخلوف والفاقة«.

عليها  يقع  التي  اجلهة  اأن  ذلك  معا�شاتهم،  عن  بدياًل  تعترب  ل  العاملني  اأجور  اإن  وحيث 

اللتزام بتقدمي املعا�س غري تلك التي تقدم الأجور، ول حتّل اإحداهما حمل الأخرى، بالنظر اإىل 

اختالفهما م�شدًرا و�شبًبا، فاحلق يف املعا�س م�شدره املبا�شر ن�س القانون، وتلتزم اجلهة التي 

تقرر عليها باأن توؤديه اإىل املوؤّمن عليه عند انتهاء خدمته، وفًقا للنظم املعمول بها، وهو ُي�شتحق 

اإحالته على التقاعد،  عن مدة خدمة �شابقة ق�شاها العامل باجلهة التي كان يعمل لديها قبل 

املبا�شر  امل�شدر  العمل  رابطة  ُتعد  التي  لالأجور  خالًفا  اأداها،  التي  ال�شرتاك  ح�ش�س  مقابل 

للحق فيها.

ما مل  تقديرية  �شلطة  اأنها  تنظيم احلقوق،  املُ�شّرع يف مو�شوع  �شلطة  الأ�شل يف  اإن  وحيث 

يقيدها الد�شتور ب�شوابط حمددة ُتعترب تخوًما لها ل يجوز اقتحامها اأو تخطيها، ويتمثل جوهر 

هذه ال�شلطة يف املفا�شلة التي يجريها املُ�شّرع بني البدائل املختلفة التي تتزاحم فيما بينها على 

اأكرث من غريها  التي يقدر منا�شبتها  تنظيم مو�شوع حمدد، فال يختار من بينها غري احللول 

لتحقيق الأغرا�س التي يتوخاها، وكلما كان التنظيم الت�شريعي مرتبًطا منطقًيا بهذه الأغرا�س 

– وبافرتا�س م�شروعيتها – كان هذا التنظيم موافًقا للد�شتور ب�شرط تقيده بال�شوابط التي 
حددها الد�شتور.

وحيث اإن املقرر يف ق�شاء هذه املحكمة اأن املادة )119( من الد�شتور قد عهدت اإىل املُ�شّرع 

ب�شوغ القواعد التي تتقرر مبوجبها على خزانة الدولة املرتبات واملعا�شات والتعوي�شات والإعانات 

واملكافاآت، وحتديد اجلهات التي تتوىل تطبيقها، لتهيئة الظروف الأف�شل التي تفي باحتياجات 

من تقررت مل�شلحتهم، لينه�شوا معها مب�شوؤولية حماية اأ�شرهم، والرتقاء ب�شبل معي�شتها، مبا 

موؤداه اأن التنظيم الت�شريعي للحقوق يكون جمافًيا لأحكام الد�شتور، منافًيا ملقا�شده، اإذا تناول 

هذه احلقوق مبا يهدرها، وعليه يكون احلق يف املعا�س التزاًما على اجلهة التي تقرر عليها، ومن 

التزاًما مرتًبا  ن عليه،  املوؤمَّ انتهاء خدمة  اقت�شائه، عند  �شروط  تتوافر  الذي  املعا�س  يكون  ثم 

بن�س القانون يف ذمة اجلهة املدينة.

وحيث اإن احلماية التي كفلها الد�شتور حلقِّ امللكية اخلا�شة، بن�س املادة )9/ج( منه، متتد 

اإىل كل حق ذي قيمة مالية، �شواء اأكان هذا احلق �شخ�شًيا اأو عينًيا، اأم كان من حقــــــوق 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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امللكية الأدبية اأم ال�شناعية، وهو ما يعني ات�شاعها لالأموال بوجه عام، فمن ثم ت�شمل حماية 

تتمثل يف  التي  املعرو�شة،  الد�شتورية  الدعوى  للُمّدعي يف  اململوكة  الأموال  امللكية اخلا�شة  حق 

معا�شه التقاعدي وكافة حقوقه التاأمينية، بعد اأن �شدد ال�شرتاكات املقابلة لها خ�شًما من اأجره 

امل�شتحق له خالل مدة خدمته الوظيفية.

بقوة  وجوًبا  اأ�شلية  عقوبة  تتبع  التي  العقوبات  هي  التبعية  العقوبات  اأن  املقرر  اإن  وحيث 

القانون، فتلتزم ال�شلطة املخت�شة بتنفيذها دون حاجة اإىل حكم ي�شدر بها من القا�شي، اأما 

العقوبات التكميلية فهي التي يوقعها القا�شي وجوًبا اأو جواًزا بالإ�شافة اإىل العقوبة الأ�شلية فال 

ا جنائًيا لفر�شه  يحكم بها مبفردها، ومن ثم ميثل الن�س املطعون فيه يف الدعوى املعرو�شة ن�شً

عقوبة تبعية هي احلرمان من كافة احلقوق التقاعدية.

وحيث اإن مبداأ �شخ�شية العقوبة املن�شو�س عليه يف املادة )20/ب( من الد�شتور – على 

ما جرى به ق�شاء هذه املحكمة – موؤداه اأنه من ال�شرورة مبكان اأن يتوافر الإ�شناد املادي للفعل 

دين كم�شوؤول 
ُ
ك�شمان ل�شخ�شية امل�شوؤولية، فالأ�شل يف اجلرمية اأن عقوبتها ل يتحمل بها اإل من اأ

اأن  موؤداه  مبا  مو�شوعها،  اجلرمية  طبيعة  مع  وطاأتها  تتوازن  اأن  يجب  عقوبة  بعد  وهي  عنها، 

ال�شخ�س ل يزر غري �شوء عمله، واأن جريرة اجلرمية ل يوؤخذ بها اإل جناتها، ول ينال عقابها اإل 

من قارفها، واأن �شخ�شية العقوبة وتنا�شبها مع اجلرمية حملها مرتبطان مبن ُيعد قانوًنا م�شوؤوًل 

عن ارتكابها، ومن ثم تفرت�س �شخ�شية العقوبة – التي كفلها الد�شتور على ما �شلف بيانه – 

�شخ�شية امل�شوؤولية اجلنائية، ومبا يوؤكد تالزمهما، ويف الن�شو�س الت�شريعية التي حتدد التجرمي 

والعقاب، يجب اأن يكون وا�شًحا اأن العقوبة هي جزاء من اعُترب م�شوؤوًل عن ارتكاب اجلرمية، 

فال ت�شامن يف العقوبات، ول م�شوؤولية عن فعل الغري، ويكفي لتقدير �شخ�شية العقوبة يف الن�س 

الت�شريعي، تقدير ارتباطها بالفعل الذي اأتاه اجلاين يف اإطار ال�شرورة والتنا�شب.

منه  املادة )4(  ن�سَّ �شراحة يف  قد  الد�شتور  اأن  املحكمة  ق�شاء هذه  املقرر يف  اإن  وحيث 

على اأن العدل اأ�شا�س احلكم، وقرنه بالكثري من الن�شو�س التي ت�شمنها، فقد اأ�شحى قيًدا على 

ال�شلطة الت�شريعية يف امل�شائل التي تناولتها هذه الن�شو�س. ففي املجال اجلنائي، ومن خالل 

مة وعقوبتها، وارتباط هذه العقوبة بالفعل  الن�شو�س العقابية، يجب اأن يكون حتديد الأفعال املُجرَّ

املادي، جلًيا وا�شًحا وقاطًعا، مبا موؤداه اأن تعريًفا قانونًيا باجلرمية حمدًدا لعنا�شرها، وارتباط 

اأ�شخا�س  عقوبتها بها، يكون لزًما، فال يجوز فر�س قرائن حتكمية توؤدي اإىل م�شادرة اأموال 

دون ارتكابهم لأي فعل مادي موؤثم، ودون اأن تكون اأموالهم متح�شلة من جرمية وم�شبوطة فيها، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ودون اأن يكونوا متهمني يف الدعوى اجلنائية املُ�شادرة اأموالهم من خاللها بحكم القانون، 

وذلك كله باعتبار اأن ال�شرعية اجلنائية مناطها تلك الأفعال التي اأّثمها املُ�شّرع – من منظور 

اأفعال  اإل على  اإىل من مل تربطه عالقة باجلرمية، ول ُتفر�س عقوبتها  – فال متتد  اجتماعي 

اأثَّمها املُ�شّرع.

– حمدًدا نطاقه على النحو �شالف  م، وكان الن�س املطعون فيه  اإنه ملا كان ما تقدَّ وحيث 

معا�شات  تنظيم  قانون  من  املادة )43(  من  الفقرة )1(  من  البند )ب(  ن�س  – وهو  البيان 

بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العام  والأمن  البحرين  دفاع  قوة  واأفراد  ل�شباط  التقاعد  ومكافاآت 

رقم  بقانون  املر�شوم  مبوجب   )50( املادة  ن�س  لي�شبح  ترقيمه  واملعاد   ،1976 ل�شنة   11 رقم 

متقاعًدا، من  اأو  كان يف اخلدمة  �شواء  الفرد،  اأو  ال�شابط  – ت�شمن حرمان   1991 ل�شنة   20

خمت�شة،  بحرينية  حمكمة  من  نهائي  بحكم  عليه  ُحكم  اإذا  حالة  يف  التقاعدية  احلقوق  كافة 

لرتكابه جرمية اختال�س اأموال الدولة العامة اأو �شرقتها اأو التزوير يف الأوراق الر�شمية، بعقوبة 

مقيدة للحرية تزيد على �شهر، وكان املُدّعي يف الدعوى املعرو�شة يعمل �شرطًيا بالأمن العام لدى 

دين بحكم جنائي بات، باحلب�س مدة �شتة اأ�شهر لرتكابه جرمية �شرقة منقول 
ُ
وزارة الداخلية، واأ

مملوك لوزارة الأ�شغال، وقد ترتب على هذا احلكم حرمانه من معا�شه التقاعدي ومكافاأة نهاية 

اخلدمة وجميع م�شتحقاته التقاعدية؛ اإعماًل حلكم الن�س املطعون فيه امل�شار اإليه، وكان هذا 

احلرمان ناجًما عن ممار�شة املُ�شّرع �شلطته التقديرية متجاوًزا القيود التي و�شعها الد�شتور، 

باأن  باأن مايز بني املّدعي وبني �شائر املوظفني يف اجلهاز الإداري احلكومي والقطاع اخلا�س، 

َر ذلك احلرمان على اخلا�شعني لأحكام قانون تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد ل�شباط  َق�شَ

اإىل  ال�شتناد  دون  ومن  مربر،  بغري  البيان،  �شالف  العام،  والأمن  البحرين  دفاع  قوة  واأفراد 

العاملني  هوؤلء  لكل  القانونية  املراكز  تكافوؤ  من  بالرغم  التمييز  هذا  وجاء  مو�شوعية،  قاعدة 

من ناحية ا�شتحقاقهم احلقوق التقاعدية عن مدة اخلدمة التي �شددوا عنها ال�شرتاكات التي 

مت ا�شتقطاعها من اأجورهم نظري عملهم، كما خالف املُ�شّرع مبداأ كفالة الدولة حتقيق ال�شمان 

الجتماعي الالزم للمواطنني يف حالة ال�شيخوخة اأو العجز عن العمل اأو البطالة، وفر�س عقوبة 

املُّدعي دون  العقوبة من يعولهم  تتوازن وطاأتها مع طبيعة اجلرمية مو�شوعها، وطالت هذه  ل 

جريرة منهم، ومن دون مربر يجعلهم مت�شامنني يف توقيع هذه العقوبة عليهم، فجاء جمافًيا 

تقررت احلقوق  باحتياجات من  تفي  التي  الظروف  تهيئة  املُ�شّرع من  اإىل  الد�شتور  به  ملا عهد 

التقاعدية مل�شلحتهم، لينه�شوا اإزاءها مب�شوؤولية حماية اأ�شرهم، والرتقاء مب�شتوى معي�شتهم، 

ل اأن يتناول املُ�شّرع تلك احلقوق التقاعدية مبا يهدرها اأو ينتق�س منها، كما اأخلَّ الن�سُّ املطعون 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة  نائب الرئي�س    رئي�س المحكمة



العدد: 3494 – الخميس 22 أكتوبر 2020

13

فيه – تبًعا ملا تقّدم – باحلماية التي كفلها الد�شتور حلق امللكية اخلا�شة، نتيجة حرمانه 

للمّدعي من معا�شه التقاعدي وكافة حقوقه التقاعدية، بعد اأن قام ب�شداد ال�شرتاكات املقابلة 

لتلك احلقوق التاأمينية، مما يتناق�س مع مبداأ العدالة الجتماعية امل�شتند اإىل القاعدة العامة 

الأ�شا�شية التي حر�س الد�شتور على تاأكيدها بتقريره اأن »العدل اأ�شا�س احلكم«، مبا موؤداه – من 

جماع ما تقدم – وجوب التزام التنظيم القانوين الذي يقره املُ�شّرع باملبادئ ال�شابطة ل�شلطته 

يف هذا ال�شاأن، والتي ُيعد حتقيقها اإعماًل ملبادئ الد�شتور، َبْيَد اأن الن�سَّ املطعون فيه – املُحدد 

نطاًقا على النحو �شالف البيان – قد ت�شادم مع تلك املبادئ الد�شتورية، وخرج عن نطاق ال�شلطة 

التقديرية التي قررها له الد�شتور، مبا يوقعه يف حومة خمالفة اأحكام الد�شتور املن�شو�س عليها 

يف املواد )4 و5/ج و9/ج و18 و20 و31 و119( منه، مما يتعني معه الق�شاء بعدم د�شتوريته.

وحيث اإن مقت�شى ن�شي املادتني )30( و)31( من املر�شوم بقانون رقم )27( ل�شنة 2002، 

باإن�شاء املحكمة الد�شتورية اأن يكون لق�شاء هذه املحكمة يف الدعاوى الد�شتورية حجية مطلقة 

يف مواجهة الكافة، وبالن�شبة اإىل الدولة ب�شلطاتها املختلفة، على اأن يكون للحكم ال�شادر بعدم 

الد�شتورية – كقاعدة عامة – اأثر مبا�شر، ما مل يكن متعلقًا بن�س جنائي، وهو ما ي�شري يف 

�شاأن الدعوى املعرو�شة، حيث تق�شي الفقرة الأخرية من املادة )31( �شالفة الإ�شارة؛ باعتبار 

تقرر  ال�شدد  هذا  ويف  تكن،  مل  كاأن  اجلنائي  الن�س  ذلك  اإىل  ا�شتناًدا  �شدرت  التي  الأحكام 

املذكرة التف�شريية للد�شتور اأنه: »واإذا كان الن�س قد اقت�شر على ذكر الأحكام اجلنائية التي 

�شدرت، فاإنه من باب اأوىل ي�شري ذات احلكم على كل الدعاوى التي مل يكن قد �شدر حكم فيها 

عند �شدور حكم املحكمة الد�شتورية، اإذ ُتعترب هذه الدعاوى كاأن مل تكن«، مما موؤداه ا�شتفادة 

الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  من  د�شتوريته،  بعدم  املق�شي  الت�شريعي  بالن�سِّ  املخاطبني  كافة 

البيان،  �شالفة  املادة )31(  الأخرية من  الفقرة  لن�س  اإعماًل  وذلك  به،  النطق  فور  املعرو�شة 

العام باحلكم بعدم  النائب  العام للمحكمة الد�شتورية بتبليغ  اأن يقوم الأمني  والتي تن�س على 

الد�شتورية املتعلق بن�س جنائي فور النطق به لتنفيذ ما يقت�شيه.

فلهذه االأ�سباب

حكمت املحكمة بعدم د�ستورية ن�ض البند )ب( من الفقرة )1( من املادة )50( من قانون 

تنظيم معا�سات ومكافاآت التقاعد ل�سباط واأفراد قوة دفاع البحرين واالأمن العام ال�سادر 

ل باملر�سوم بقانون رقم 20 ل�سنة 1991�  باملر�سوم بقانون رقم 11 ل�سنة 1976 املعدَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة   ع�شو المحكمة  نائب الرئي�س    رئي�س المحكمة
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ملحوظة:

)�شدر هذا احلكم من الهيئة املبينة ب�شدره اأما ال�شيد ع�شو املحكمة علي عبداهلل الدوي�شان 

الذي �شمع املرافعة وح�شر املداولة ووقع على م�شودة احلكم فلم يجل�س عند تالوته(.


