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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.

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

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

يف الدعوى املُقّيدة بجدول املحكمة الد�ستورية برقم )د/2020/1( ل�سنة 18 ق�سائية

املقامة من:

              �شركة اخلليج لدرفلة الأملنيوم – �س.م.ب )م( )جارمكو(.

                                وكيلها املحامي / ماجد حممد جمدم العطاوي.

�سد:

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

2 - وزير العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف.

                                       ويمثلهما جهاز ق�شايا الدولة.

                                      3 - نقابة �شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم.

                                وكيلها املحامي / حممد جميد اجل�شي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    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

اأحكام من املحكمة الد�ستورية



العدد: 3495 – األربعاء 28 أكتوبر 2020

6

الإجراءات

بتاريخ الثالث والع�شرين من يناير �شنة 2020م، اأودعت ال�شركة املُّدعية �شحيفة الدعوى 

: بقبول الدعوى �شكالاً لرفعها  املعرو�شة الأمانة العامة للمحكمة الد�شتورية، طالبةاً احلكم اأولاً

ا�شتناداًا اإىل القرار ال�شادر يف الدعوى التحكيمية رقم )9/1/2017/23( من هيئة التحكيم 

ا، ويف املو�شوع: بعدم د�شتورية مواد الف�شل  يف النزاعات العمالية بجل�شة 2019/12/31م، ثانياً

الثالث من قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم 36 ل�شنة 2012، ب�شفة عامة، 

ها على التحكيم الإجباري  واملواد 158/ ب، 159، 160، 164 من هذا القانون، ب�شفة خا�شة، لن�شِّ

اأمام هيئة غري ق�شائية، وذلك باملخالفة لن�شو�س املواد )18(، والفقرة )و( من املادة )20(، 

واملادة )105( من الد�شتور.

ا: بعدم قبول الدعوى لعدم ات�شال  م جهاز ق�شايا الدولة مذكرة، طلب فيها احلكم اأ�شلياً وقدَّ

ا: برف�شها. املحكمة الد�شتورية بها على النحو الذي ر�شمه القانون، واحتياطياً

مت النقابة املُّدعى عليها الثالثة مذكرة، طلبت فيها احلكم برف�س الدعوى. وقدَّ

مت ال�شركة املّدعية مذكرة، �شممت فيها على طلباتها �شالفة البيان. كما قدَّ

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

بجل�شة اليوم.

املحكمة

بعد الطالع على الأوراق، واملداولة.

اأنه  – تتح�شل يف  – على ما يتبني من �شحيفة الدعوى و�شائر الأوراق  اإن الوقائع  وحيث 

بتاريخ 2016/2/14م، قّدمت املُّدعى عليها الثالثة )نقابة �شركة اخلليج لدرفلة الأملنيوم( �شكوى 

اإىل جمل�س ت�شوية املنازعات اجلماعية بوزارة العمل، تت�شمن املطالبة بالأحقية يف �شرف بنود 

ثالثة هي: املكافاأة ال�شنوية، والزيادة ال�شنوية، والفرق يف احت�شاب بدل الوقت الإ�شايف، وقد 

ا خلطاب  مت اإحالة هذا النزاع اجلماعي اإىل هيئة التحكيم يف النزاعات العمالية، وذلك طبقاً

بتطبيق  باملطالبة  املتعلق  النزاع  ب�شاأن  2017/2/8م،  بتاريخ  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير 

املادتني )4( و)54( من قانون العمل، املتعلقتان مبقابل �شاعات العمل الإ�شايف، دون غريها من 

الطلبات، وهي طلب املكافاأة ال�شنوية، والزيادة ال�شنوية، على النحو الذي ت�شمنته �شكوى املُّدعى 

عليها الثالثة �شالفة البيان. واأثناء نظر النزاع اأمام هيئة التحكيم يف النزاعات العمالية، دفعت 

املُّدعية )�شركة اخلليج لدرفلة الأملنيوم( بعدم د�شتورية جميع مواد الف�شل الثالث من قانــــون 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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و159  ب   /158 واملواد   ،2012 ل�شنة   36 رقم  بالقانون  ال�شادر  الأهلي  القطاع  يف  العمل 

و160 و164 من هذا القانون، وقراري وزير العدل رقمي )77( ل�شنة 2016، و)6( ل�شنة 2018، 

ب�شاأن اإعادة ت�شكيل هيئة التحكيم املن�شو�س عليها يف املادة )160( من القانون ذاته، وبتاريخ 

�شدها  للمحتكم  الت�شريح  العمالية،  النزاعات  يف  التحكيم  هيئة  قررت  2019/12/31م، 

يفيد  ما  بتقدمي  الأملنيوم(  لدرفلة  اخلليج  �شركة  املعرو�شة:  الد�شتورية  الدعوى  يف  )املُّدعية 

باإقامة الدعوى اأمام املحكمة الد�شتورية، بالطعن على ن�شو�س مواد الف�شل الثالث من القانون 

امل�شار اإليه، واملواد )158/ ب( و)159( و)160( منه، وقراري وزير العدل برقمي )77( ل�شنة 

الغاية،  لهذه  2020/1/28م،  جل�شة  اإىل  والتاأجيل  اإليهما،  امل�شار   ،2018 ل�شنة   )6( و   ،2016

فاأقامت ال�شركة املُّدعية الدعوى املعرو�شة.

املواد  لن�شو�س  خمالفتها  فيها،  املطعون  الن�شو�س  على  تنعى  املُّدعية  ال�شركة  اإن  وحيث 

امل�شاواة،  الد�شتور، ملخالفتها مبادئ  اأ، ب( من   / اأ( و)104  و( و)32/  )4( و)18( و)20/ 

ا اإىل افتقار هيئة التحكيم يف  وحق التقا�شي، والف�شل بني ال�شلطات، وا�شتقالل الق�شاء، ا�شتناداً

النزاعات العمالية لل�شفة الق�شائية الالزمة للف�شل يف خ�شومة، ف�شالاً عن التمييز التحكمي 

بني املتقا�شني، بحرمان بع�شهم من اللجوء اإىل الق�شاء ك�شائر املتقا�شني. 

رقم  بالقانون  ال�شادر  الأهلي  القطاع  العمل يف  قانون  الثالث من  الف�شل  مواد  اإن  وحيث 

36 ل�شنة 2012، تتعلق مبنازعات العمل اجلماعية، وتن�س املادة )158( من هذا القانون على 

ا من تاريخ عر�شه على جمل�س ت�شوية  اأن »....... ب – اإذا تعذر ح�شم النزاع خالل �شتني يوماً

املنازعات اجلماعية، جاز لأي من طريف النزاع اأن يطلب من الوزارة عر�س النزاع على هيئة 

التحكيم املن�شو�س عليها يف املادة )160( من هذا القانون«.

وتن�س املادة )159( من القانون امل�شار اإليه على اأنه: »اإذا كان طلب عر�س النزاع على هيئة 

ا منه اأو ممن ميثله. ا من �شاحب العمل وجب اأن يكون موّقعاً التحكيم مقّدماً

اإذا كان هذا الطلب من العمال، وجب تقدميه من رئي�س املنظمة النقابية املعنية بعد موافقة 

جمل�س اإدارتها، فاإن مل يكونوا منتمني اإىل منظمة نقابية وجب تقدمي الطلب من اأغلبية عمال 

املن�شاأة اأو اأغلبية عمال الق�شم باملن�شاأة الذين يخ�شهم النزاع، بح�شب الأحوال.

ويجب على الوزارة اأن ُت�شّلم ُمقّدم الطلب اإي�شالاً بت�شلم طلبه، على اأن تقوم باإحالة ملف 

النزاع اإىل هيئة التحكيم املخت�شة خالل ثالثة اأيام عمل من تاريخ ت�شلمها الطلب«.

لة بالقانون رقم 31 ل�شنة 2014، على اأن:  وتن�س املادة )160( من القانون ذاته، معدَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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)) ُت�شكل هيئة التحكيم بقرار من الوزير املعني ب�شوؤون العدل كل ثالث �شنوات من:

ثالثـــة من ق�شاة محكمة ال�شتئناف العليا المدنية، يندبهم لذلك المجل�س الأعلى للق�شاء،   -1

ويراأ�س هيئة التحكيم اأقدم الق�شاة.

ُمحّكم عن منظمة اأ�شحاب الأعمال، ت�شميه غرفة تجارة و�شناعة البحرين.  -2

ُمحّكم عن التنظيم النقابي ي�شميه التحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير.  -3

ُمحّكم عن الوزارة ي�شميه الوزير (( .    -4

وحيـــث اإن جهاز ق�شايا الدولة دفع بعدم قبول الدعوى لعدم ات�شال املحكمة الد�شتورية بها على 

النحو الذي ر�شمه القانون.

وحيث اإن املقرر يف ق�شاء هذه املحكمة اأن وليتها يف الدعاوى الد�شتورية ل تقوم اإل بات�شالها 

ل�شنة   27 بقانون رقم  املر�شوم  املادة )18( من  املقررة يف  لالأو�شاع  ا  ات�شالاً مطابقاً بالدعوى 

2002، باإن�شاء املحكمة الد�شتورية، التي تن�س على اأن “ُترفع املنازعات اخلا�شة بالرقابة على 

د�شتورية القوانني واللوائح على الوجه التايل: اأ - ..... ب - ..... ج – اإذا دفع اأحد اخل�شوم 

اأثناء نظر دعوى اأمام اإحدى املحاكم بعدم د�شتورية ن�س يف قانون اأو لئحة، وراأت هذه املحكمة 

ا لرفع  ا واحداً ا ل يجاوز �شهراً اأن الدفع جدي، اأجلت نظر الدعوى، وحددت ملن اأثار الدفع ميعاداً

عترب الدفع كاأن 
ُ
دعوى بذلك اأمام املحكمة الد�شتورية، فاإذا مل ُترفع الدعوى يف امليعاد املحدد، اأ

مل يكن”. 

وموؤدى هذا الن�س اأن املُ�شّرع مل يطلق الرقابة الق�شائية على الد�شتورية من ال�شوابط التي 

تنتظمها، بل اأحاطها باأو�شاع اإجرائية حمددة ل تقام الدعوى الد�شتورية اإل من خاللها، وهذه 

الأو�شاع الإجرائية التي حددها القانون، �شواء ما تعلق منها بطريقة رفع الدعوى الد�شتورية اأو 

مبيعاد رفعها، تتعلق بالنظام العام.

ا حلكم املادة )106( منه على اأن ُيفّو�َس ال�شلطة الت�شريعية  وحيث اإن الد�شتور قد حر�س وفقاً

يف تنظيم كيفية مبا�شرة املحكمة الد�شتورية لرقابتها على د�شتورية القوانني واللوائح، ويف حدود 

الد�شتورية،  املحكمة  باإن�شاء   ،2002 ل�شنة   )27( رقم  بقانون  املر�شوم  �شدر  التفوي�س،  هذا 

رقابتها  الد�شتورية  املحكمة  �شوئها  وعلى  خاللها  من  تبا�شر  التي  الإجرائية  القواعد  مف�شالاً 

على ال�شرعية الد�شتورية، فر�شم لت�شال اخل�شومة الد�شتورية بها طرائق بذاتها حددتها املادة 

ا، باعتبار اأن ولوجها من الأ�شكال اجلوهرية التي ينبغي اتباعها،  )18( من هذا القانون ح�شرياً

حتى ينتظم التداعي يف امل�شائل الد�شتورية يف اإطارها ومبراعاة اأحكامها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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وحيث اإن املقرر يف ق�شاء هذه املحكمة اأن اإ�شباغ ال�شفة الق�شائية على اأعمال جهة عهد 

ا بقانون، واأن  اإليها املُ�شّرع بالف�شل يف نزاع ُمعنّي، يفرت�س اأن يكون اخت�شا�س هذه اجلهة حمدداً

يغلب على ت�شكيلها العن�شر الذي تتوافر يف اأع�شائه �شمانات الكفاءة واحليدة وال�شتقالل، واأن 

ي�شدر بندبهم للعمل بهذه اجلهة قرار عن رئي�س املجل�س الأعلى للق�شاء بناءاً على طلب الوزير 

املخت�س، واأن يعهد اإليهم املُ�شّرع – ب�شفة دائمة اأو موؤقتة – �شلطة الف�شل يف خ�شومة بقرارات 

حا�شمة، من دون اإخالل بال�شمانات الق�شائية الرئي�شية التي ل يجوز النزول عنها، والتي تقوم 

على  ادعاءاتهم،  ومتحي�س  اأطرافها  دفاع  لتحقيق  املتكافئة  الفر�س  اإقامة  على  جوهرها  يف 

ا للحقيقة  ا، ليكون القرار ال�شادر يف النزاع موؤكداً �شوء قاعدة قانونية ن�سَّ عليها املُ�شّرع �شلفاً

ا مل�شمونها يف جمال احلقوق املُّدعى بها اأو املتنازع عليها. القانونية، مبلوراً

املعني  الوزير  قرار عن  به  ي�شدر  العمالية،  النزاعات  التحكيم يف  ت�شكيل هيئة  اإن  وحيث 

الأهلي  القطاع  العمل يف  املادة )160( من قانون  ا لن�س  العدل كل ثالث �شنوات، وفقاً ب�شوؤون 

ال�شادر بالقانون رقم 36 ل�شنة 2012، ويت�شمن هذا الت�شكيل ثالثة من ق�شاة حمكمة ال�شتئناف 

العليا، وثالثة من غري الق�شاة، ب�شفتهم حُمّكمني، ومن ثم فال يتوافر يف تلك الهيئة �شفة الهيئة 

الق�شائية، لنتفاء �شدور قرار بندب اأع�شائها من رئي�س املجل�س الأعلى للق�شاء، بناءاً على طلب 

الوزير املخت�س، وبدلاً من ذلك ي�شدر بت�شكيل هيئة التحكيم قرار عن وزير العدل، ف�شالاً عن 

افتقارها اإىل اأغلبية العن�شر الق�شائي يف ت�شكيلها، ومن ثم فاإنها ل تعدو، واحلال هذه، اأن تكون 

جلنة اإدارية، ول ُتعد قراراتها اأعمالاً ق�شائية.

وحيث اإن املقرر يف ق�شاء هذه املحكمة اأن عبارة )اإحدى املحاكم( الواردة باملادة )18( من 

املر�شوم بقانون رقم 27 ل�شنة 2002، باإن�شاء املحكمة الد�شتورية، يف جميع موا�شعها من هذه 

املادة، قد ورد لفظها وا�شح الدللة، فال يجوز تاأويلها مبا يخرجها عن معناها املق�شود منها، 

ا من دون  ا من دون تخ�شي�س، مطلقاً اأو النحراف عنها بدعوى تف�شريها، فقد ورد لفظها عاماً

تقييد، مبا موؤداه ان�شرافها على �شبيل ال�شمول وال�شتغراق اإىل كل املحاكم يف النظام الق�شائي 

وبيان  ترتيبها  اأمر  الد�شتور،  من  اأ(   /105( املادة  اأناطت  التي  املحاكم  تلك  وهي  البحريني، 

التفوي�س �شدر  وبناءاً على هذا  العادي،  باملُ�شّرع  واخت�شا�شاتها،  ووظائفها  ودرجاتها  اأنواعها 

املر�شوم بقانون رقم 42 ل�شنة 2002، باإ�شدار قانون ال�شلطة الق�شائية، الذي ت�شمنت ن�شو�شه 

ب�شكل جازم ل يقبل التاأويل، اأن �شلطة الق�شاء تكون للمحاكم، فن�شت املادة )1( منه على اأن 

“املحاكم” بد�شتور  لفظ  وورد  القانون”،  هذا  لأحكام  ا  وفقاً الق�شاء  �شلطة  املحاكم  “متار�س 
ل عام 2002م،  البحرين ال�شادر عام 1973، ود�شتور مملكة البحرين املعدًّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    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: 3495 – األربعاء 28 أكتوبر 2020

10

وقانون ال�شلطة الق�شائية امل�شار اإليه، وكافة اأفرع القوانني، لين�شرف اإىل املحاكم النظامية 

التي تن�شئها القوانني، وكان العام ل ُيخ�ش�س اإل بدليل، ول ُيقيد املطلق اإل بقرينة، وبانتفائها ل 

ا  يجوز اإ�شباغ معنى اآخر على اللفظ الوارد بالن�س الت�شريعي، واإل كان تاأويالاً غري مقبول، والتفافاً

ا لها. ا نهائياً حول امل�شلحة الجتماعية التي تظاهر الن�شو�س الت�شريعية جميعها، وتعترب هدفاً

تقوم  ل  الد�شتورية  الدعاوى  يف  وليتها  اأن  على  جرى  قد  املحكمة  هذه  ق�شاء  اإن  وحيث 

املادة )18( من  الفقرة )ج( من  املقررة يف  لالأو�شاع  ا  ات�شالاً مطابقاً بالدعوى  بات�شالها  اإل 

قانونها، وذلك برفع الدعوى الد�شتورية من اأحد اخل�شوم مبنا�شبة دعوى مو�شوعية دفع فيها 

بعدم د�شتورية ن�س ت�شريعي، وقدرت حمكمة املو�شوع جدية الدفع، ورخ�شت له برفع الدعوى 

الد�شتورية اأمام املحكمة الد�شتورية، وهذه الأو�شاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام، باعتبارها 

ا يف التقا�شي – على النحو �شالف البيان – مبا موؤداه اأنه ل ولية للُمحّكم يف تقدير  �شكالاً جوهرياً

جدية الدفع بعدم الد�شتورية الذي ُيثار اأمامه اأثناء خ�شومة التحكيم، والت�شريح للمحتكم ُمثري 

الدفع برفع الدعوى الد�شتورية، اإذ اإن كل ذلك يدخل يف ولية املحاكم النظامية، على اختالف 

الد�شتورية  بعدم  الدفع  جدية  بتقدير   – وحّدها   – املُ�شّرع  خ�شها  التي  ودرجاتها،  اأنواعها 

والت�شريح للخ�شم ُمثري الدفع بعدم الد�شتورية، باإقامة الدعوى اأمام املحكمة الد�شتورية.

وحيث اإنه متى كان ما تقدم، وكانت هيئة التحكيم يف النزاعات العمالية – التي ينتفي يف 

رت جدية الدفع بعدم الد�شتورية، و�شرحت لل�شركة  �شاأنها �شفة )املحكمة( – هي التي قدَّ

املُّدعية باإقامة هذه الدعوى، ومن ثم فاإن الدعوى الد�شتورية املعرو�شة ل تكون قد ات�شلت 

ا، مما يتعنّي معه احلكم بعدم قبولها. ا لالأو�شاع املقررة قانوناً بهذه املحكمة طبقاً

فلهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة بعدم قبول الدعوى، واألزمت ال�شركة املُّدعية امل�شروفات.
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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(.


