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ملخص

جمع الباحث من خالل هذه الدراسة شتات العوامل القانونیة المختلفة التي تؤثر على مخرجات 

دراسة وتقییم المواد العملیة االنتخابیة ألعضاء السلطة التشریعیة في دولة الكویت، وذلك بهدف 

حدید مكونات استشعارًا منه للدور الكبیر الذي تلعبه في توالنصوص القانونیة المتعلقة بهذه العوامل،

االختصاصات المتعددة والهامة التي یمتد وینعكس تأثیرها على الدولة وعلى يالمجلس النیابي ذ

جمیع شرائح المجتمع بال استثناء.

وقد حصر الباحث هذه العوامل القانونیة في ثالثة مواضیع رئیسیة وهي:

الكویتيالنظام االنتخابي.1

الكویتيشروط الترشیح واالنتخاب في القانون .2

المؤثرة على نتائج العملیة االنتخابیةجرائم االنتخاب.3



وكما هو مالحظ أن هذه المواضیع وما یتفرع منها والتي نظمها المشرع في الدستور وفي 

قانون االنتخاب وفي غیرها من القوانین تشكل األساسات التي یقوم علیها النظام االنتخابي الكویتي، 

األمة بصورة حقیقیة قد ة العملیة االنتخابیة وتعبیر مخرجاتها عن إرادة حیث أن سالمة ونزاهة وحری

رًا إیجابیًا أو سلبیًا كبیرًا بسبب تعدیل أو تغییر النصوص القانونیة التي تنظم هذه المواضیع، تتأثر تأث

حتى وٕان كان هذا التغییر أو التعدیل بسیطًا جدًا من حیث الظاهر. ولعل هذا ما یفسر أهمیتها 

یكشف سر اهتمام الباحث بدراستها.و 

ویمكن تلخیص ما تطرق له الباحث وما أدرجه تحت هذه العناوین الرئیسیة على النحو اآلتي:

: النظام االنتخابي الكویتيأوالً 

تناول الباحث طبیعة النظام االنتخابي الكویتي من خالل تناول األسالیب واألنظمة االنتخابیة 

ومن ثم تحدید األسلوب والنظام االنتخابي المتبع في دولة الكویت. ومن خالل التطرق ،بصورة عامة

النتخابیة، وذلك ببیان مفهومها وأسس تحدید عددها، وعرض التعدیالت التشریعیة الموضوع الدوائر 

التي مر بها قانون تحدید الدوائر االنتخابیة في دولة الكویت، وعرض أحكام المحكمة الدستوریة 

المتعلقة بهذا الموضوع.

: شروط الترشیح واالنتخاب في القانون الكویتيثانیاً 

سلط الباحث الضوء فیما یتعلق بشروط الترشیح واالنتخاب في القانون الكویتي على أهلیة 

وهي الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي یرید خوض غمار ،الترشیح لعضویة مجلس األمة

لتي حصرها الباحث في اآلتي:المعركة االنتخابیة وا



شرط الجنسیة.1

شرط السن.2

شرط إجادة اللغة العربیة قراءًة وكتابةً .3

شرط توافر شروط الناخب في المرشح.4

شرط توافر األهلیة المدنیة.5

یكون المرشح من أعضاء األسرة الحاكمة.بأالالقید الوارد في المذكرة التفسیریة .6

شرط حسن السمعة.7

حیث أكد على أهمیة الدور التشریعي في ،موضوع تنظیم هیئة الناخبینكما تناول الباحث 

من ءوفي تحدید نوع االنتخاب في الدولة (عام أو مقید)، وتناول بعدها بشي،تحدید حجم هذه الهیئة

وذلك وفق التسلسل اآلتي:،التفصیل شروط االنتخاب في القانون الكویتي

شرط الجنسیة.1

شرط السن.2

)2005الشرط تم تعدیله في القانون الكویتي سنة شرط الجنس (هذا .3

شرط األهلیة األدبیة.4

إیقاف حق االنتخاب بالنسبة لرجال القوات المسلحة.5

شرط القید في الجداول االنتخابیة.6



: جرائم االنتخاب المؤثرة على نتائج العملیة االنتخابیةثالثاً 

نظرًا لتأثیرها الكبیر في نتیجة ونزاهة جرائم االنتخاب ختم الباحث الدراسة بتناول موضوع 

وكیف أنها تنخر في أساسات البناء الدیمقراطي ،وسالمة وحیدة العملیة االنتخابیة، مبینًا خطورتها

بنسب تتفاوت وتختلف باختالف التنظیم القانوني الجنائي االنتخابي من دولة إلى أخرى.

القسم األول مفهوم الجرائم االنتخابیة من وقد قسم الباحث هذا الموضوع إلى قسمین، تناول في

، 43وتطرق في القسم الثاني للجرائم االنتخابیة الواردة في المواد ،الل بیان تعریفها وتحدید أركانهاخ

من قانون انتخابات أعضاء مجلس األمة الكویتي.45، 44
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Abstract

The researcher collected through this study the dispersed and different

legal factors affecting the outcomes of election process for members of

legislation authority in the state of Kuwait, and this is with the objective of

studying and evaluating articles and provisions of law related to these

factors, feeling the big role they play in defining the components of

parliament of multiple and important specializations which extend and are

reflected on the state and all classes of society without exception.

The researcher limited such legal factors in three main topics as

follows:

1- Kuwaiti election system



2- Terms of nomination and election in Kuwaiti law

3- Crimes of elections affecting the outcomes of election process

As noticed, such topics and branches thereof organized by the

lawgiver in constitution and in election law and other laws forming the basis

on which the Kuwaiti election system relies, where the safety, integrity and

freedom of election process and whether its outcomes reflects the nations

will in real facts that may affect positively or negatively due to amendment

or change in legal provisions organizing such topics, even if such change or

amendment is apparently very simple. This may demonstrate its importance

and clarifies secrete of concern from the researcher to his study.

What the researcher tackled and itemized in main topics may be

summarized as follows:

1- Kuwaiti election system

The researcher tackled the nature of Kuwaiti election system through

tackling the electoral techniques and systems in general and hence defining

the style and system of election adopted in the state of Kuwait. And through

tackling the issue of election circles, and this through clarifying its concept

and basics of defining its numbers, and submitting the legislation

amendments passed by law defining the election circles in the state of

Kuwait and presenting the provisions of constitutional court related to this

subject

2- Requirements for nomination and election in the Kuwaiti law



The researcher highlighted the requirements of nomination and

elections in the Kuwaiti law on the competency of nomination for a member

in the national assembly, and they are terms to be available in the person

who wants to run the election contest which the researcher limited as

follows:

1) Nationality

2) Age

3) Good command of Arabic language written and spoken

4) Availability of requirement of voter in the candidate

5) Availability of civil capacity

6) The limitation provided in the interpretation memo that no candidate

shall be from ruling family members

7) Good reputation

And so the researcher tackled the subject of organizing the entity of

voters where he highlighted the legislative role in defining the volume of

this entity and in defining the type of elections in the state (public or

limited), and thereafter tackled in some details the requirements of elections

in the Kuwaiti law and this is according to the following sequence:

1) Nationality

2) Age

3) Gender (this requirement is amended in Kuwaiti law in 2005)

4) Moral capacity

5) Suspension of electoral right as to military forces personnel

6) Enrollment in electoral tables



3- Electoral crimes affecting the outcomes of electoral process

The researcher concluded the study with tackling the subject of

electoral crime due to its massive effect  on the result, integrity, correctness

and honesty of electoral process, denoting its seriousness and they demolish

the basics of democratic structure and different with difference of electoral

penal legal organization from one state to the other.

The researcher divided the subject into two parts, the first part tackled

the concept of electoral crimes and via demonstrating the definition and

verifying its pillars. The second part tackled the electoral crimes provided in

articles 43, 44 and 45 from law of electing members of Kuwaiti national

assembly.


