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 دولـة الكـويت
 
 
 
 

 طـلب إبطـال االنتخـاب

 ـــ
 :المبـدأ  

 

 

 

حق المرشح في طلب إبطال االنتخاب الذي حصل في  -

المنازعة في هذذا الشذ ه هذي التذي ، دائرته االنتخابية

فيهذذا المرشذذح الذذذي لذذ  يحاليذذه التوفيذذق فذذي  ينذذاز 

اليذذذوز فذذذي انتخابذذذات دائرتذذذه االنتخابيذذذة فذذذي صذذذحة 

 .انتخذذاب مذذه أعلذذه فذذوزخ فذذي انتخابذذات هذذذخ الذذدائر 

فذي صذحة انتخابذه هذو  ال يقبل مه المرشح أه ينذاز 

 .نيسه
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 هـ 3241رجب  31جلسة 

  4002يولية  31الموافق 

 

راشذذد عبذذد المحسذذه / المستشذذار السذذيد برئاسذذة
 .الحماد رئيس المحكمة

 
يوسذذذن منذذذا  / وعضذذذوية السذذذاد  المستشذذذاريه

المرشد وكاظ  محمذد الرشيد وفيصل عبد العزيز 
 .المزيدي وراشد يعقوب الشراح

 
 4002لسنة ( 12)الطعه رق  

 طعوه خاصة بانتخابات مجلس األمة

 4002لعا  

 أحمد حاجي علي الري: المرفو  مه
 :ضـد 

 .وزير الداخلية بصفته -1
 .وزير العدل بصفته -2
 .صالح أحمد حسن عاشور -3
 .عبد هللا يوسف الرومي -4
 .عوضيعبد الواحد محمود محمد ال -5
 .حسين ناصر الحريتي -6
 .حسين على السيد القالف -7
 .حسن عبد هللا جوهر -8
 .مخلد راشد سعد العازمي -9

 .عدنان سيد عبد الصمد -11
 .محمد حسن الكندري -11
 .األمين العام لمجلس األمة بصفته -12

 
 الوقـائـع

 
حسبما يبين منن  –حاصل الوقائع حيث إن 

( أحمنند حنناجي علنني الري)أن الطنناعن  -األوراق
إعالن نتيجة انتخابات مجلس األمة لعنام طعن في 
، وذلنننص بصنننحيفة (الننندائرأل األولنننى)فننني  2118

فننداد لالنن  )طعننن أودع ننا نيابننة عنننه المحننامي 
بموجننن  توكينننل خنننا ، أودع نننا إدارأل ( موسنننى

طلنن   29/5/2118كتننا  هننذم المحكمننة بتنناري  
: أصنليا  : وقبنل الفصنل فني الموضنو : في ا الحكنم

حصل علي ا في كافنة بإعادأل جمع األصوات التي 
لجنننان الننندائرأل االنتخابينننة األولنننى األصنننلية من نننا 
والفرعينننة منننن واقنننع محاضنننر فنننرز تلنننص اللجنننان 

فنرز  بإعنادأل: تم يدا  للحكم لنه بطلباتنه، واحتياطينا  
االنتخننا  جميننع األوراق المودعننة فنني صننناديق 

بنإعالن : للحكم له بطلباته، وفي الموضنو  تم يدا  
حصل علي ا فني انتخابنات النتيجة الصحيحة التي 

النندائرأل األولننى علننى ضننور مننا تسننفر عنننه عمليننة 
إعننادأل الفننرز التجميعنني لكافننة محاضننر الفننرز، أو 
الفننرز الشننامل لكافننة أوراق االنتخننا ، وتصننحيح 
النتننائا المطعننون علي ننا والمعلنننة للكافننة والمقينندأل 
فنننني سننننجالت وأوراق وزارأل الداخليننننة ومجلننننس 

ة، والعمننل بمقتضننى األمننة وكافننة مدسسننات الدولنن
 .النتيجة الصحيحة التي تتوصل إلي ا المحكمة

 
ي ـوبيانا  لذلص قال إنه كان من المرشحين فن

فني انتخابنات مجلنس األمنة التني ( الدائرأل األولى)
، وبعد إجرار االنتخنا   17/5/2118جرت في 

وفرز األوراق في جمينع لجنان الندائرأل االنتخابينة 
رار الفنرز التجميعني األصلية من ا والفرعية، وإج

لنتائا جميع اللجان، أعلن رئنيس اللجننة الرئيسنية 
نتننائا االنتخننا  وأسننمار الفننائزين العشننرأل الننذين 

هو من حصلوا على عضوية مجلس األمة، وكان 
بيننننن م، وأنننننه لمننننا كانننننت النتيجننننة المعلنننننة ليننننر 
صحيحة وال تطابق الواقع بسب  الخطأ في الفرز 

ى عنندد أكبننر مننن والتجميننع، وكننان قنند حصننل علنن
األصننوات التنني تننم انعننالن عننن حصننوله علي ننا، 

 .أقام بطلباته سالفة الذكرلذا فقد 
مننع صننحيفة ( الطنناعن)حننامي وقنند أود  م

الطعننن حاف ننة مسننتندات طويننت علننى إقننرارات 
هنناني حسننين )و( عبنند هللا صننرخوم)صننادرأل مننن 

( منصنننننور عبننننند الوهنننننا  خورشنننننيد)و( شنننننمس
إبننان تواجنندهم متضننمنة شنن ادت م بننبعا الوقننائع 
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فنني اللجنننة الرئيسننية عننند إجننرار الفننرز التجميعنني 
 .وإعالن النتائا

 
وعق  تلقي إدارأل كتنا  هنذم المحكمنة هنذا 
الطعننن تننم قينندم بسننجل المحكمننة الدسننتورية بننرقم 

، وجننننننره إعالنننننننه إلننننننى  2118لسنننننننة ( 34)
 .المطعون ضدهم

 
هذا وقد ن نرت هنذم المحكمنة الطعنن علنى 

جلسننات ا، حيننث قننررت الوجننه المبننين بمحاضننر 
إصنننننندار الحكننننننم بجلسننننننة  3/7/2118بجلسننننننة 

، وصننننرحت لمننننن يشننننار بتقننننديم  16/7/2118
مذكرات خنالل أسنبو ، وخنالل هنذا األجنل أود  

منذكرأل ( عبند هللا يوسنف الرومني)المطعون ضدم 
بعدم قبول الطعنن : أصليا  : طل  في ختام ا الحكم

بننننرفا : النتفننننار مصننننلحة الطنننناعن، واحتياطيننننا  
 .الطعن

 
 المحكمـة

 
بعننننند انطنننننال  علنننننى األوراق، وسنننننما  

 .المرافعة، وبعد المداولة
 

منننن القنننانون رقنننم ( 41)حينننث إن المنننادأل 
فنني شننأن انتخابننات أعضننار  1962لسنننة ( 35)

( 14)مجلس األمنة المعندل بموجن  القنانون رقنم 
لكنننل ناخننن  أن " تنننن  علنننى أن  1998لسننننة 

يطلنن  إبطننال االنتخننا  الننذي حصننل فنني دائرتننه 
النتخابية ولكل مرشح طل  ذلص في الدائرأل التني ا

 ...".كان مرشحا  في ا 
 

لمنننا كنننان ذلنننص، وكاننننت عملينننة االنتخنننا  
قوام ننا وأساسنن ا وال ايننة من ننا هنني انعننالن عننن 
إرادأل الننناخبين فنني إطننار مننن المنافسننة بننين جميننع 

النينابي،  ستمثيل األمنة فني المجلن المرشحين لنيل
سنالفة البينان قند ( 41)وكانت عبنارأل نن  المنادأل 

جننارت صننريحة، واضننحة الداللننة علننى حننق كننل 
مرشح في أن يطل  إبطال االنتخا  الذي حصنل 
فننني الننندائرأل االنتخابينننة التننني كنننان مرشنننحا  في نننا، 

ت المنازعة التي قصدها الن  هي تلص التي نوكا
الذي لم يحالفه التوفينق فني  –يناز  في ا المرشح 

فني صنحة  -نتخابينةالفوز فني انتخابنات دائرتنه اال
انتخا  من أعلن فوزم في انتخابات تلص الدائرأل ، 
وهذا هو البنا  النذي يمكنن أن يطرقنه أي مرشنح 

بعد أن ننال  –بطعنه، وبالتالي ال يقبل من مرشح 
ثقنننة النننناخبين بدائرتنننه االنتخابينننة وأعلنننن فنننوزم 

 أن –باألللبيننة المطلوبننة التنني يسننتلزم ا القننانون 
 .ه هو نفسهيناز  في صحة انتخاب

 
منر كنذلص، وكنان الثابنت منن ومتى كنان األ

األوراق أن الطنناعن قنند طعننن فنني إعننالن النتيجننة 
 التي أسفرت عن فوزم في االنتخابات التني جنرت

، علنى 17/5/2118بتاري   االنتخابية دائرته في
سننند مننن أنننه قنند حصننل علننى أصننوات تزينند علننى 
األصننوات التنني تننم انعننالن عننن حصننوله علي ننا، 

لنة وجننود خطنأ فنني فنرز وتجميننع األصننوات، بمقو
يكنون لينر  –والحنال كنذلص  –ومن ثم فإن طعنه 

 .مقبول، وهو ما يتعين القضار بـه
 

 فلهذخ األسباب
 

 .بعد  قبول الطعه: حكمت المحكمة 
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