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١  

   االنتخاب الكويتي قانون  الموسوعة القانونية 

   الكويتي قانون االنتخاب
  التعديالت التي تمت عليه  جميع  و

  نحن عبد اهللا السالم الصباح امير دولة الكويت
  . من الدستور١٨٣ و ١٨٢ و ٨٠بعد االطالع على المواد 

  .وافق المجلس التأسيسي على القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه

  الناخبون   الباب األول  

  ١المادة 

   ).٥/٦/٢٠٠٥ الصادر في ١٧/٢٠٠٥ بموجب القانون رقم ١عدلت المادة ( 

لكل كويتي بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميالدية كاملة حق االنتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على 
لجنسية الكويتية، ويشترط  بقانون ا١٩٥٩ لسنة ١٥ من المرسوم االميري رقم ٦تجنيسه عشرون سنة ميالدية وفقا لحكم المادة 

  .للمرأة في التــرشيح واالنتخابات االلتزام بالقواعد واالحكام المعتــمدة في الـشريعة االسالمية

  :النص القديم

   ).٢٦/٨/١٩٩٥ الصادر في ٢٣/١٩٩٥ بموجب القانون رقم ١عدلت المادة ( 
لة حق االنتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميالدية كام

  . بقانون الجنسية الكويتية١٩٥٩لسنة ١٥ من المرسوم األميري رقم ٦على تجنسه عشرون سنة ميالدية وفقا لحكم المادة 
  :النص القديم

من ذلك المتجنس الذي لم تمض لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميالدية كاملة حق االنتخاب، ويستثنى 
  . في شأن الجنسية الكويتية١٩٥٩ لسنة ١٥على تجنسه عشر سنوات بعد العمل بالقانون رقم 

  ٢المادة 

  .يحرم من االنتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او باالمانة الى ان يرد اليه اعتباره

  ٣المادة 

  .النسبة الى رجال القوات المسلحة والشرطةيوقف استعمال حق االنتخاب ب

  ٤المادة 
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٢  

   االنتخاب الكويتي قانون  الموسوعة القانونية 

   ).٢٦/٨/١٩٩٥ الصادر ٢٣/١٩٩٥ بموجب القانون رقم ٤كما عدلت المادة (
  .على كل ناخب ان يتولى حقوقه االنتخابية بنفسه في الدائرة االنتخابية التي بها موطنه

مة وعليه في حالة تعدد موطنه ان يعين الموطن الذي يريد وموطن االنتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائ
  .استعمال حقوقه االنتخابية فيه

ويجب على الناخب اذا غير موطنه ان يعلن التغيير كتابة الى وزارة الداخلية الجراء التعديل الالزم في جدول االنتخاب في 
  . وذج الذي تصدره وزارة الداخلية المواعيد وباإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ووفقا للنم

  . المكان الذي يتواجد فيه الناخب إذا استحالت إقامته في موطنه األصلي لقوة قاهرة أو ظروف طارئة -ويعتبر موطنا 
  :النص القديم 

  .على كل ناخب ان يتولى حقوقه االنتخابية بنفسه في الدائرة االنتخابية التي بها موطنه
مكان الذي يقيم فيه الشخص عادة او الذي فيه مقر عائلته، وعليه في حالة تعدد موطنه ان يعين الموطن وموطن االنتخاب هو ال

  .الذي يريد استعمال حقوقه االنتخابية فيه
فاذا لم . ويجب على الناخب اذا غير موطنه ان يعلن التغيير كتابة الى وزارة الداخلية الجراء التعديل الالزم في جدول االنتخاب

  .ن تغيير الموطن قبل دعوة الناخبين استعمل الناخب حقوقه االنتخابية في الدائرة التي كان اسمه مقيدا بها اواليعل

  ٥المادة 

  .ال يجوز للناخب ان يعطي رأيه أكثر من مرة في االنتخاب الواحد
   
  الجداول  الباب الثاني  

  ٦المادة 

ر تحرره لجنة او لجان مؤلفة من رئيس وعضوين ، ويكون تقسيم اللجان يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم او اكث
  .وتأليفها وتحديد مقراها بقرار من وزير الداخلية

  ٧المادة 

   ).٦/٩/١٩٨٠ الصادر في ١٩٨٠ لسنة ٦٤ بموجب القانون رقم ٧كما عدلت المادة (
ت فيه في اول فبراير من كل عام الصفات المطلوبة يشمل جدول االنتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة االنتخابية توافر

  .لتولي الحقوق االنتخابية، ولقبه ومهنته وتاريخ ميالده ومحل سكنه
  . وال يجوز ان يقيد الناخب في اكثر من جدول واحد 

مخفر ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء ويوقع عليهما من رئيس اللجنة وعضويها، وتحفظ احداهما في 
  .الشرطة بالدائرة االنتخابية واالخرى باالمانة العامة لمجلس االمة
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٣  

   االنتخاب الكويتي قانون  الموسوعة القانونية 

  .ويجوز للجنة ان تطلب من أي شخص اثبات أي شرط من الشروط الالزمة لتوليه الحقوق االنتخابية
  :النص القديم 

ن كل عام الصفات المطلوبة يشمل جدول االنتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة االنتخابية توافرت فيه في اول فبراير م
  .لتولي الحقوق االنتخابية، ولقبه ومهنته وتاريخ ميالده ومحل سكنه

  .وال يجوز ان يقيد الناخب في اكثر من دائرة انتخابية واحدة
ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء ويوقع عليهما من رئيس اللجنة وعضويها، وتحفظ احداهما في مخفر 

  .بالدائرة االنتخابية واالخرى باالمانة العامة لمجلس االمةالشرطة 
  .ويجوز للجنة ان تطلب من أي شخص اثبات أي شرط من الشروط الالزمة لتوليه الحقوق االنتخابية

  ٨المادة 

   ).٦/٩/١٩٨٠ الصادر في ١٩٨٠ لسنة ٦٤بموجب القانون رقم ) ٨(كما عدلت المادة (
  :ويشمل التعديـل السنوي . عديلها خالل شهر فبراير من كل عاميتم تحرير جداول االنتخاب او ت

  . اضافة اسماء من الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق االنتخابية-أ 
  . اضافة اسماء من اهملوا بغير حق في الجداول السابقة-ب 

  . حذف اسماء المتوفين-جـ 
  .ات المطلوبة منذ آخر مراجعة او من كانت اسماؤهم أدرجت بغير حق حذف اسماء من فقدوا الصف-د 

 حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها وال يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور -هـ
  .مرسوم دعوة الناخبين إلنتخاب 

  :النص القديم 
  :ويشمل التعديـل السنوي .  فبراير من كل عاميتم تحرير جداول االنتخاب او تعديلها خالل شهر

  . اضافة اسماء الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق االنتخابية-أ 
  . اضافة اسماء من اهملوا بغير حق في الجداول السابقة-ب 

  . حذف اسماء المتوفين-جـ 
  .ر مراجعة او من كانت اسماؤهم أدرجت بغير حق حذف اسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخ-د 

  ٩المادة 

   )١٩٨٣ لسنة ١٠١بموجب القانون رقم ) ٩(كما عدلت المادة (
في مكان بارز بمخافر , مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية , يعرض جدول االنتخاب لكل دائرة انتخابية 
وذلك في الفترة من اول مارس . كما ينشر في الجريدة الرسمية . ا وزير الداخلية الشرطة واالماكن العامة االخرى التي حدده

  .الى الخامس عشر منه كل عام
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٤  

   االنتخاب الكويتي قانون  الموسوعة القانونية 

  :النص القديم 
يعرض جدول االنتخاب لكل دائرة انتخابية في مكان بارز بمخافر الشرطة واالماكن العامة االخرى التي يحددها وزير الداخلية 

  . الى الخامس عشر منه كل عاموذلك في الفترة من اول مارس

  ١٠المادة 

لكل كويتي مقيم في الدائرة االنتخابية ان يطلب ادراج اسمه في جدول االنتخاب الخاص بها اذا كان قد اهمل ادراج اسمه بغير 
  .كذلكحق، كما ان لكل ناخب مدرج في جدول االنتخاب ان يطلب ادراج اسم من اهمل بغير حق او حذف اسم من ادرج بغير حق 

وتقدم الطلبات الى مقر اللجنة في الفترة من اول مارس الى العشرين منه، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى 
  .ايصاالت لمقدميها ويجوز لكل ناخب ان يطلع على هذا الدفتر

  ١١المادة 

.  في موعد ال يجاوز الخامس من شهر ابريل تفصل لجنة القيد في طلبات االدراج او الحذف المنصوص عليها في المادة السابقة
    .وللجنة ان تسمع اقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وان تجري ما تراه الزما من تحقيق وتحريات

  ١٢المادة 

  ).١٩٨٣ لسنة ١٠١بموجب القانون رقم ) ١٢(كما عدلت المادة (
وتنشر في الجريدة الرسمية ابتداء من اليوم , لتاسعة من هذا القانون تعرض قرارات اللجنة في االماكن المشار اليها في المادة ا

  .السادس حتى اليوم الخامس عشر من شهر ابريل
  :النص القديم 

تعرض قرارات اللجنة في االماكن المشار اليها في المادة التاسعة من هذا القانون ابتداء من اليوم السادس حتى اليوم الخامس 
  .عشر من شهر ابريل

  ١٣لمادة ا

لكل ذي شأن ولكل ناخب مدرج في جدول انتخاب الدائرة ان يطعن في قرار اللجنة بطلب يقدم الى مخفر الشرطة المختص في 
. وتتبع في شأن هذه الطعون االجراءات المبينة بالمادة العاشرة من هذا القانون. موعد اقصاه اليوم العشرون من شهر ابريل

    .لية المختصةوتحال فورا الى المحكمة الك

  ١٤المادة 
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٥  

   االنتخاب الكويتي قانون  الموسوعة القانونية 

ويجوز ندب عدد من القضاة . يفصل نهائيا في الطعون المذكورة في المادة السابقة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها
  .يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر االنتخابية

  .ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد ال يجاوز آخر شهر يونيه

  ١٥المادة 

  ).١٩٨٣ لسنة ١٠١بموجب القانون رقم ) ١٥(ت مادة عدل(
تعدل جداول االنتخابات وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة وتنشر التعديالت في الجريدة الرسمية خالل 

  .خمسة عشر يوما من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بها نهائيا 
  :النص القديم 

  .ب وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقةتعدل جداول االنتخا

  ١٦المادة 

يعطى كل من قيد اسمه في جدول االنتخاب واصبح قيده فيه نهائيا شهادة بذلك يذكر فيها اسمه وتاريخ ميالده ورقم قيده بالجدول 
  .وتاريخ القيد وبيان الدائرة االنتخابية المقيد فيها

  ١٧المادة 

  .ول االنتخاب النهائية حجة قاطعة وقت االنتخاب وال يجوز الحد االشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيدا بهاتعتبر جدا

  اجراءات االنتخاب  الباب الثالث  

  ١٨المادة 

   ) .١٩٧٠ لسنة ٢٠بموجب القانون رقم ) ١٨(كما عدلت المادة (
  ).١١/١/١٩٧٢في  الصادر ١٩٧٢ لسنة ٢بموجب القانون رقم ) ١٨(كما عدلت المادة (
   ) .٦/٩/١٩٨٠ الصادر في ١٩٨٠ لسنة ٦٤بموجب القانون رقم ) ١٨(كما عدلت المادة (

ويجب ان ينشر المرسوم او القرار . يحدد ميعاد االنتخابات العامة بمرسوم وميعاد االنتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية
  .قبل التاريخ المحدد لالنتخاب بشهر على االقل

  ١٩مادة ال

  .يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس االمة ان يكون اسمه مدرجا في احد جداول االنتخاب

  ٢٠المادة 
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٦  

   االنتخاب الكويتي قانون  الموسوعة القانونية 

  ).١٩٨٣ لسنة ١٠١بموجب القانون رقم ) ٢٠(كما عدلت المادة (
عشر التالية لنشر تقدم طلبات الترشيح كتابة الى مخفر الشرطة بمقر الدائرة االنتخابية خالل ساعات العمل الرسمي في االيام ال

  . المرسوم او القرار بالدعوة لالنتخاب
  . ويجوز لكل ناخب االطالع على دفتر الترشيحات. وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها ايصاالت

كما ينشر في , ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة ويعرضن في االماكن المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون 
  .الجريدة الرسمية خالل أسبوعين من تاريخ اغالق باب الترشيح

  :النص القديم 
تقدم طلبات الترشيح كتابة الى مخفر الشرطة بمقر الدائرة االنتخابية خالل ساعات العمل الرسمي في االيام العشر التالية لنشر 

ويجوز لكل . حسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها ايصاالتوتقيد الترشيحات ب. المرسوم او القرار بالدعوة لالنتخاب
  . ناخب االطالع على دفتر الترشيحات

ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة ويعرض في االماكن المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ابتداء من اليوم 
  .التالي الغالق باب الترشيح

  ٢١المادة 

ترشيح نفسه ان يدفع مبلغ خمسين دينارا كتأمين يخصص لالعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون يجب على كل من يريد 
. االجتماعية والعمل اذا عدل المرشح عن الترشيح او اذا لم يحز في االنتخاب عشر االصوات الصحيحة التي اعطيت على االقل

  . التأمينوال يقبل طلب الترشيح اال اذا كان مرفقا به ايصال دفع هذا

  ٢٢المادة 

واذا تبين انه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح . ال يجوز ان يرشح احد نفسه في اكثر من دائرة انتخابية
  .نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل اغالق باب الترشيح فاذا لم يفعل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن

  ٢٣المادة 

   ).١٩٦٣ لسنة ١١بموجب القانون رقم ) ٢٣(لت المادة كما عد(
   ). ١٩٧٠ لسنة ٢٠بموجب القانون رقم ) ٢٣(كما عدلت المادة (
   ).١١/١/١٩٧٢ الصادر بتاريخ ١٩٧٢ لسنة ٢بموجب القانون رقم ) ٢٣(كما عدلت المادة (

ذا انتخب موظفا أعتبر متخليا عن وظيفته إذا لم وإ, ال يجوز لعضو المجلس المنتخب الجمع بين العضوية وتولي الوظائف العامة 
ويمنح الموظف إجازة رسمية , ينزل في الثمانية األيام التالية لليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائيا عن عضويته في المجلس 

 تلك الفترة ممارسة أي بمرتب كامل ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية االنتخاب بحيث ال يجوز له خالل
  .وتحسب هذه المدة من اجازته السنوية . اختصاص من اختصاصات الوظيفة 
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٧  

   االنتخاب الكويتي قانون  الموسوعة القانونية 

  .وال يجوز للوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة ترشيح أنفسهم إال إذا استقالوا مقدما من وظائفهم 
لى ترشيح أنفسهم في دائرة عمل هذه اللجان ما كما ال يجوز لرؤساء لجان قيد الناخبين أو أعضائها أو أقربائهم من الدرجة األو

  .لم يكونوا قد تنحوا عن اإلشتراك في أعمالها 
  :النص الفديم 

كل موظف مرشح لالنتخاب، يعتبر مستقبال من وظيفته بحكم القانون بعد خمسة ايام من اغالق باب الترشيح ما لم يتنازل عن 
  .ترشيحه قبل ذلك

  ٢٤المادة 

 عن الترشيح كتابة في مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح، وذلك قبل ميعاد االنتخاب بأربعة ايام لكل مرشح ان يتنازل
  .ويدون التنازل امام اسمه في كشف المرشحين، كما يعلن يوم االنتخاب بعرضه على باب اللجان االنتخابية في الدائرة. على االقل

  ٢٥المادة 

 المرشحين ترشيحا صحيحا اكثر من العدد المطلوب انتخابه، اعلن وزير الداخلية فوز هؤالء اذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من
  .المرشحين بالعضوية دون حاجة الى اجراء االنتخاب في الدائرة

  ٢٦المادة 

  .تطبع اوراق االنتخاب على نفقة الحكومة بالصورة التي توضع بقرار من وزير الداخلية

  ٢٧المادة 

   ).١٩٧٠ لسنة ١٩ بموجب القانون رقم ٢٧ة كما عدلت الماد( 
  .تناط ادارة االنتخاب في كل دائرة بلجنة او اكثر، وتكون احداها لجنة اصلية واالخرى لجانا فرعية

يعينه وزير العدل وتكون , او من غيرهم من موظفي الحكومة عند الحاجة ,وتشكل اللجنة من احد رجال القضاء او النيابة العامة 
ة، ومن عضو يعينه وزير الداخلية ومندوب عن كل مرشح وعلى المرشح ان يقدم اسم مندوبه للمخفر المختص قبل له الرئاس

  .موعد االنتخاب بثمان واربعين ساعة على االقل
ة فاذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه او قدمه ولم يحضر عند بدء عملية االنتخاب، ولم تكن اللجنة قد وصل عدد اعضائها الى ثالث

  .اعضاء، اختار رئيس اللجنة احد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها
  .واذا غاب الرئيس قام مقامه العضو الذي يعينه لذلك من بين اعضاء اللجنة

  :النص القديم 
  .تناط ادارة االنتخاب في كل دائرة بلجنة او اكثر، وتكون احداها لجنة اصلية واالخرى لجانا فرعية

وتشكل اللجنة من احد رجال القضاء او النيابة العامة او موظفي الحكومة يعينه وزير العدل وتكون له الرياسة، ومن عضو يعينه 
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٨  

   االنتخاب الكويتي قانون  الموسوعة القانونية 

لى المرشح ان يقدم اسم مندوبه للمخفر المختص قبل موعد االنتخاب بثمان واربعين وزير الداخلية ومندوب عن كل مرشح وع
  .ساعة على االقل

فاذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه او قدمه ولم يحضر عند بدء عملية االنتخاب، ولم تكن اللجنة قد وصل عدد اعضائها الى ثالثة 
  .كون عضوا فيهااعضاء، اختار رئيس اللجنة احد الناخبين الحاضرين لي

  .واذا غاب الرئيس قام مقامه العضو الذي يعينه لذلك من بين اعضاء اللجنة

  ٢٨المادة 

  .تختار اللجنة من بين اعضائها كاتب سر، ويقوم بتحرير محاضر االنتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر االعضاء

  ٢٩المادة 

وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، وال يجوز لرجال الشرطة حفظ النظام في جمعية االنتخاب منوط برئيس اللجنة ، 
  .او القوات العسكرية دخول قاعة االنتخاب اال بناء على طلب رئيس اللجنة

  ٣٠المادة 

  .بةللمرشحين دائما حق الدخول في قاعة االنتخاب، ولهم ان يوكلوا في ذلك احد الناخبين بالدائرة االنتخابية، ويكون التوكيل كتا
  .وال يجوز ان يحضر في جمعية االنتخاب غير الناخبين والمرشحين وال يجوز ان يحمل أي منهم سالحا ظاهرا او مخبأ

  . االسلحة البيضاء والعصي التي ال تدعو اليها حاجة شخصية- باالضافة الى االسلحة النارية - ويعتبر سالحا في هذه المادة 

  ٣١المادة 

   ).١٩٦٦ لسنة ٦٧موجب القانون رقم ب) ٣١(كما عدلت المادة ( 
  .تدوم عملية االنتخاب من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء

  :النص القديم 
  .تدوم عملية االنتخاب من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الخامسة مساء

  ٣٢المادة 

   ).١٩٦٦ لسنة ٦٧بموجب القانون رقم ) ٣٢(كما عدلت المادة ( 
  .كل ناخب ان يقدم للجنة عند ابداء رأيه شهادة قيده في جدول االنتخابعلى 

  .وعلى اللجنة أن تطلع على شهادة جنسيته وأن تختمها بختم خاص 
  .الخاصة به، ووجود اسمه بجدول االنتخاب,وفي حالة ضياع الشهادة تقبل اللجنة رأيه بناء على شهادة الجنسية 

  :النص القديم 
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٩  

   االنتخاب الكويتي قانون  الموسوعة القانونية 

  .قدم للجنة عند ابداء رأيه شهادة قيده في جدول االنتخابعلى كل ناخب ان ي
  .وفي حالة ضياع هذه الشهادة تقبل اللجنة رأيه بناء على شهادة الجنسية الخاصة به، ووجود اسمه بجدول االنتخاب

  ٣٣المادة 

  .يجري االنتخاب باالقتراع السري

  ٣٤المادة 

اخب ناحية من النواحي المخصصة البداء الرأي داخل قاعة االنتخاب، وبعد يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحي الن
ان يثبت رأيه على الورقة يعيدها الى الرئيس الذي يضعها في صندوق االنتخاب، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين امام اسم 

  .الناخب الذي قدم ورقته
بديه شفاها بحيث ال يسمعه سوى اعضاء اللجنة ، ويثبت الرئيس والناخب الذي ال يستطيع ان يثبت بنفسه رأيه في الورقة ي

  .ويجوز للناخب ان يسر برأيه لرئيس اللجنة واحد اعضائها فقط. الرأي في الورقة ويشعها في الصندوق

  ٣٥المادة 

   ).١٩٦٦ لسنة ٦٧بموجب القانون رقم ) ٣٥(كما عدلت المادة ( 
ختام عملية االنتخاب واذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد اعلن رئيس اللجنة في تمام الساعة الثامنة مساء يعلن الرئيس 

  .ختام العملية بعد ابداء رأي الناخب االخير
ويقتصر التصويت . وتستمر عملية االنتخاب بعد الساعة الثامنة اذا تبين وجود ناخبين في مكان االنتخاب لم يدلوا باصواتهم بعد 

  .ء الناخبين دون غيرهمفي هذه الحالة على هؤال
  .وبعد اعالن ختام عملية االنتخاب تأخذ اللجنة في فرز االصوات

  :النص القديم 
في تمام الساعة الخامسة مساء يعلن الرئيس ختام عملية االنتخاب واذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد اعلن رئيس اللجنة 

  .ختام العملية بعد ابداء رأي الناخب االخير
ويقتصر التصويت في . تمر عملية االنتخاب بعد الساعة الخامسة اذا تبين وجود ناخبين في مكان االنتخاب لم يدلوا باصواتهموتس

  .هذه الحالة على هؤالء الناخبين دون غيرهم
  .وبعد اعالن ختام عملية االنتخاب تأخذ اللجنة في فرز االصوات

  ٣٦المادة 

   ) .١٩٧٠ لسنة ١٩نون رقم بموجب القا) ٣٦(كما عدلت المادة ( 
   ) .١٩٨٣ لسنة ١٠١بموجب القانون رقم ) ٣٦(كما عدلت المادة ( 
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١٠  

   االنتخاب الكويتي قانون  الموسوعة القانونية 

ثم تغلق كل منها صندوق االنتخاب ,تقوم اللجان الفرعية بادارة االنتخاب وفق االجراءات المتقدمة حتى ختام عملية االنتخاب 
  .وتختمه بالشمع األحمر 

ثم تنقل الصندوق واألوراق برفقة رئيسها ومندوب وزارة , نة وأعضائها الحاضرين وتحرر محضرا بذلك يوقع من رئيس اللج
الداخلية وثالثة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون باالتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم االتفاق الى مقر اللجنة 

لنداء العلني وبمشاركة ثالثة من مندوبي المرشحين األصلية التي تقوم بفتح جميع صناديق االنتخاب في الدائرة وفرزها با
  .وبحضور جميع رؤساء وأعضاء اللجنة األصلية واللجان الفرعية برئاسة رئيس اللجنة األصلية , يختارون بالطريقة ذاتها 

  :النص القديم 
 تغلق كل منها صندوق االنتخاب تقوم اللجان الفرعية بادارة االنتخاب وفق االجراءات المتقدمة حتى ختام عملية االنتخاب ثم

وتنقله الى مقر اللجنة االصلية حيث يجري فتح جميع صناديق االنتخاب في الدائرة وفرزها بحضور جميع رؤساء واعضاء 
  .اللجنة االصلية واللجان الفرعية برياسة رئيس اللجنة االصلية

  ٣٧المادة 

 وفي صحة اعطاء كل ناخب رأيه او بطالنه ، وذلك مع عدم االخالل تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية االنتخاب
  .باالحكام الواردة في الباب الرابع من هذا القانون

  ٣٨المادة 

  :تعتبر باطلة 
  .اآلراء المعلقة على شرط) أ 
  .اآلراء التي تعطي الكثر من العدد المطلوب انتخابه) ب

  . من اللجنةاآلراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت) جـ
  .اآلراء التي اثبتت على ورقة امضاها الناخب او وضع عليها اشارة او عالمة قد تدل عليه) د

  ٣٩المادة 

   ) .١٩٨٣ / ١٠١بموجب القانون رقم ) ٣٩(كما عدلت المادة ( 
 على اصوات صحيحة ينتخب عضو مجلس االمة باالغلبية النسبية لعدد االصوات الصحيحة التي اعطيت فاذا حصل اثنان او اكثر

  .متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة
ويرسل , ويعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب ويوقع مع سائر اعضاء اللجنة محضر االنتخاب الذي يحرر من أصل وصورة 

 الى صناديقها مع ختم هذه الصناديق بالشمع األحمر وترسل الصورة مع أوراق االنتخاب التي تعاد, األصل الى وزارة الداخلية 
الى حين البت في جميع الطعون االنتخابية ثم تعاد , الى األمانة العامة لمجلس األمة لتظل لديها تحت طلب المحكمة الدستورية 

  .الى وزارة الداخلية 
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١١  

   االنتخاب الكويتي قانون  الموسوعة القانونية 

  :النص القديم 
حة التي اعطيت فاذا حصل اثنان او اكثر على اصوات صحيحة ينتخب عضو مجلس االمة باالغلبية النسبة لعدد االصوات الصحي

  .متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة
ويعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب ويوقع مع سائر اعضاء اللجنة محضر االنتخاب ويرسل المحضر مع اوراق االنتخاب 

  .الى وزارة الداخلية

  ٤٠المادة 

  .سلم االمانة العامة لمجلس االمة الى كل من االعضاء الذين فازوا بالعضوية شهادة بانتخابهت

  الطعن في صحة العضوية  الباب الرابع  

  ٤١المادة 

   ) .٢٩/٦/١٩٩٨ الصادر في١٤/١٩٩٨ بموجب القانون رقم ٤١كما عدلت المادة ( 
  .نتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيهالكل ناخب ان يطلب ابطال االنتخاب الذي حصل في دائرته اال

ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة، الى االمانة العامة لمجلس االمة خالل خمسة عشر يوما من اعالن 
  .نتيجة االنتخاب

ل في دائرته االنتخابية أو في الدائرة التي كان وال يجوز للناخب وال للمرشح بأي حال الطعن بطلب إبطال االنتخاب الذي حص
  .مرشحا فيها إذا كان مبنى هذا الطعن الفصل في نزاع حول الموطن االنتخابي 

  :النص القديم 
  .لكل ناخب ان يطلب ابطال االنتخاب الذي حصل في دائرته االنتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها

مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة، الى االمانة العامة لمجلس االمة خالل خمسة عشر يوما من اعالن ويقدم الطلب 
  . نتيجة االنتخاب

  ٤٢المادة 

لمجلس االمة اذا ابطل انتخاب عضو او اكثر وتبين وجه الحقيقة في نتيجة االنتخاب ان يعلن فوز من يرى ان انتخابه هو 
  .الصحيح

  جرائم االنتخاب  س الباب الخام 

  ٤٣المادة 
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١٢  

   االنتخاب الكويتي قانون  الموسوعة القانونية 

  :يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة شهور وبغرامة ال تجاوز مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين 
  . كل من تعمد ادراج اسم في جدول االنتخاب او اهمال ادراج اسم على خالف احكام هذا القانون-اوال 
يره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك ، وكذلك كل من توصل على  كل من توصل الى ادراج اسمه او اسم غ-ثانيا 

  .الوجه المتقدم الى عدم ادراج اسم آخر او حذفه
  . كل من طبع او نشر اوراقا لترويج االنتخاب دون ان تشتمل النشرة على اسم الناشر-ثالثا 
لجدول بغير حق او انه فقد الصفات المطلوبة الستعمال  كل من أدى رأيه في االنتخاب وهو يعلم ان اسمه ادرج في ا-رابعا 

  .الحق او ان حقه موقوف
  . كل من تعمد ابداء رأي باسم غيره-خامسا 
  . كل من استعمل حقه في االنتخاب الواحد اكثر من مرة-سادسا 
  . كل من افشى سر اعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه-سابعا 
  .تخاب بال حق ولم يخرج عند امر اللجنة له بذلك كل من دخل القاعة المخصصة لالن-ثامنا 

  ٤٤المادة 

 كل من استعمل القوة او -اوال :يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تجاوز مائة دينار او بـاحدى هاتين العقوبتين 
 كل من -ثانيا .اع عن التصويتالتهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او على االمتن

اعطى او عرض او تعهد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او على االمتناع عن 
 كل من نشر او اذاع بين الناخبين اخبارا غير -رابعا . كل من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه او لغيره-ثالثا .التصويت

 من دخل في المكان المخصص الجتماع -خامسا .حة عن سلوك احد المرشحين او اخالقه بقصد التأثير في نتيجة االنتخابصحي
    . من هذا القانون٣٠ المادة  الناخبين حامال سالحا بالمخالفة الحكام المادة السابقة

  ٤٥المادة 

   ).٥/٤/١٩٩٨صادر بتاريخ  ال١٩٩٨ لسنة ٩ مضاف بالقانون رقم ٤٥البند خامسا من المادة ( 
  :يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تجاوز الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين 

 كل من اختلس او اخفى او اعدم او افسد جدول االنتخاب او أي ورقة اخرى تتعلق بعملية االنتخاب او غير نتيجة -اوال 
  .االنتخاب باي طريقة اخرى

  . كل من اخل بحرية االنتخاب او بنظامه باستعمال القوة او التهديد او باالشتراك في تجمهر او صياح او مظاهرات-ا ثاني
  . من خطف الصندوق المحتوي على اوراق االنتخاب او اتلفه-ثالثا 
  . من اهان لجنة االنتخاب او احد اعضائها اثناء عملية االنتخاب-رابعا 

وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد , شترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعي إليها  كل من نظم أو ا-خامسا 
  .لالنتخابات الختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة 
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١٣  

   االنتخاب الكويتي قانون  الموسوعة القانونية 

  :النص القديم 
  :ين العقوبتين يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تجاوز الفي دينار او باحدى هات

 كل من اختلس او اخفى او اعدم او افسد جدول االنتخاب او أي ورقة اخرى تتعلق بعملية االنتخاب او غير نتيجة -اوال 
  .االنتخاب باي طريقة اخرى

  .ت كل من اخل بحرية االنتخاب او بنظامه باستعمال القوة او التهديد او باالشتراك في تجمهر او صياح او مظاهرا-ثانيا 
  . من خطف الصندوق المحتوي على اوراق االنتخاب او اتلفه-ثالثا 
  . من اهان لجنة االنتخاب او احد اعضائها اثناء عملية االنتخاب-رابعا 

  ٤٦المادة 

  .يعاقب على الشروع في جرائم االنتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة

  ٤٧المادة 

 عدا الجريمة المنصوص عليها في البند -ة والمدنية في جرائم االنتخاب المنصوص عليها في هذا الباب تسقط الدعوى العمومي
    . بمضي ستة شهور من يوم اعالن نتيجة االنتخاب او تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق- ٤٣ من المادة - سابعا -

  ٤٨المادة 

ا، يحرر رئيس لجنة االنتخاب محضرا بالواقعة ويأمر بالقبض على اذا ارتكبت جريمة في قاعة االنتخاب او شرع في ارتكابه
  .المتهم وتسليمه الى رجال الشرطة التخاذ االجراءات القانونية

  احكام عامة واحكام وقتية   الباب السادس  

  ٤٩المادة 

تبر متنازال عن عضويته اذا قبل عضو مجلس االمة وظيفة عامة او العضوية في مجلس ادارة شركة او في المجلس البلدي، يع
في مجلس االمة من تاريخ قبوله الوظيفة او العضوية في مجلس ادارة الشركة او من تاريخ صيرورة عضويته نهائية في 

  .المجلس البلدي

  ٥٠المادة 

لن سقوط تسقط العضوية عن عضو مجلس االمة اذا فقد احد الشروط المشترطة في العضو او تبين انه فاقدها قبل االنتخاب، ويع
  .العضوية بقرار من المجلس

  ٥١المادة 



 
  

  

  
   13079ز البريدي  الرم– الصفاة – ٢١٨٧٦ ص ب – الدور التاسع – برج العنزي  – شارع مبارك الكبير  –الشرق 
  com.lawyerscastle@info   MAIL -E  – 22404201 فاكس  - 22427312- 22429023-22427793 هاتف  

١٤  

   االنتخاب الكويتي قانون  الموسوعة القانونية 

   ) .١٩٨٠ لسنة ٦٤ بموجب القانون رقم ٥١كما عدلت المادة ( 
  .تحدد الدوائر االنتخابية والعدد الذي تنتخبه كل منها بقانون خاص 

  :النص القديم 
ها انتخاب المجلس التأسيسي على ان تجري االنتخابات االولى لمجلس االمة في الدوائر االنتخابية العشر التي تم على اساس

  .تنتخب كل دائرة خمسة اعضاء لمجلس االمة

   ٥٢المادة 

   ) .٨٣ / ١٠١بموجب القانون) ٥٢(ألغيت المادة ( 
  .ملغاة 

  :النص القديم 
 و ١٠ و ٩ و ٨بالنسبة الى االنتخابات االولى لمجلس االمة ، تحدد بقرار من وزير الداخلية المواعيد المشار اليها في المواد 

 من هذا القانون بحيث يجتمع مجلس االمة في موعد اقصاه نهاية شهر يناير سنة ٢٠ و ١٥ و ١٤ و ١٣ و ١٢ و ١١
  .م١٩٦٣

  ٥٣المادة 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر وزير الداخلية القرارات 
  .يذهالالزمة لتنف

  
  امير دولة الكويت

  عبد اهللا السالم الصباح
   هـ١٣٨٢ جمادى الثانية ١٥صدر في 
  . م١٩٦٢ نوفمبر ١٢الموافق 
  ١٩٦٣ مايو ١٥الموافق 


