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 الجرائم االنتخابية وأثرها في صحة عضوية أعضاء مجلس األمة 

 : الجرائم االنتخابيةأوال

 المطلب األول: تعريف الجريمة االنتخابية

الجريمة بشكل عام هي سلوك انساني ي ظره القانونت وعناصر الجريمة ثالثة سلوك متطابح  

مة نموذج اجرامي وصييييييييفه القانون وهذا هو العنصيييييييير األولت أما العنصيييييييير الثاني فهو عدم  

صييييير الثاله انتهال السيييييلوك ذاته إلى نفسييييييه صييييياد ه  بيحت والعن ماهتران هذا السيييييلوك بظرف  

والعنصييييييير األول والثاني يتكون منهما الركه الماي  للجريمة أما العنصييييييير الثاله فات قح به  

 .(1)الركه المعنو  للجريمة  

وعرف الفقه اإلسييييالمي الجريمة بشييييكل عام بظنها )م ظورات شييييرعية نجر الشييييارع عنها ب د  

 .(2)ير(  ز أو هصاص أو تع

أما المقصييوي بالجرائم االنتخابية فهي م ظورات دديها هانون انتخابات أعضييال مجلس األمة  

 .(3)علاها عقوبات مختلفة    و رتبواعتبرها أفعال مجرمة  

 :جرائم االنتخابية إلى ثالث طوائفوتنقسم ال

  43  جرائم تؤثر في دح االنتخاب ذاته وهد نصييييييييييييج على هذه الجرائم الماية  :الطائفة األولى

مه هانون االنتخاب الكويتي وتدور دول جريمة التصييييييييييييييويج باار دح وجريمة التصييييييييييييييويج  

 
 . 290بدون يار نشر ص 1997يكتور رمسيس بهنام النظرية العامة للقانون الجنائي ط عة سنة  (  1

 . 66مؤسسة الرسالة باروت لبنان الجزل األول ص 14عويه التشرية الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي الط عة    عبدالقاير(  2

 . 334بدون يار نشر ص 2006المقاطة الوسيط في النظام الدستور  الكويتي ومؤسساته السياسية ط عة    يكتور م مد عبدالم سه(  3
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قة في العمليية االنتخيابيية  ت   التيالمتكرر والمنعقيد في ذات االنتخياب الواديدت وجريمية التزوير  

 .مه هانون االنتخاب الكويتي 45وهد نصج على هذه الجريمة الماية 

 العملية االنتخابية: لسار الطائفة الثانية: الجرائم المخلة

ولها صييييييور عدة منها الدخول إلى هاعة االنتخاب بال دحت ويخول شييييييخص داماًل السييييييال  

إلى هاعة االنتخاباتت وكل مه أفشيييى سييير إعطال الناخب لرأيه بدون رضييياه وجريمة ط ة أو  

 ة ثالثًا(.فقر  43نشر أوراهًا للترويج لالنتخاب يون أن تشتمل النشرة على اسم الناشر )ماية 

طييائفيية مه الجرائم تخييل ب رييية التصييييييييييييييويييج وتهييدي العملييية االنتخييابييية وهييذه   الثييالثيية:الطييائفيية  

الطائفة تشييييييتمل مخالفة هواعد الدعاية االنتخابيةت وجريمة الرشييييييوة االنتخابية واسييييييتعمال القوة 

يميية  والتهييديييد بهييا لمنة النيياخييب مه االيالل بصييييييييييييييوتييه االنتخييابيت وأهم هييذه الجرائم وهي جر 

 االنتخابات الفرعية.

 المطلب الثاني جريمة االنتخابات الفرعية:

لم يكه يتضيييييييمه النص على    35ت ج رهم    1962هانون االنتخاب الكويتي الصييييييياير سييييييينة  

جريمية االنتخيابيات الفرعييةت ولكه عنيدميا شييييييييييييييياع ارتكياب مثيل هيذه المخيالفيات وميدى تيظثارهيا  

  45المشيرع لذلك وهام بضضيافة بند جديد إلى نص الماية    انت هالسيلبي على العملية االنتخابية  

 لكويتي بتجريم االنتخابات الفرعية.مه هانون االنتخاب ا

وعمد المشييرع دسييمًا للجدل بوضيية تعريخ لالنتخابات الفرعية فقد عرضييها في البند الخامس  

( معدال  45والذ  أضييييييخ للماية )  1962لسييييينة   35مه هانون االنتخاب رهم   45مه الماية  
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ورة رسيمية هبل الميعاي  بظنها: "تلك االنتخابات التي تتم بصي   1998لسينة   9إياها بالقانون رهم 

الم دي لالنتخابات الختيار وادد أو أكثر مه باه المنتخباه للفئة أو الطائفة معانة" ويقصيييييييد  

 هبالة واددة.

هذه الجريمة بظن المصيل ة م ل    1998لسينة  9وهد أوضي ج المذكرة التفسيارية للقانون رهم 

نة تالايب االنتميال القبلي على  الوطنيية وم  للوديدة  دميايية  ال ميايية في هيذه الجريمية هو تقرير

المصيييييييل ة العامة لدولة الكويجت ألن هذه الجريمة مه شيييييييظنها التظثار على درية الناخب في  

اختيار مرشييي هت ويقويه انتماله القبلي أو الطائفي إلى االختيار مدفوعًا ت ج تظثار االنتسييياب  

يفرن اختيار أشيييييخاص  ار  أو القبالة على دسييييياب المصيييييل ة القومية للدولة وهذا  لهذه الفئة

 أكفال في عضوية مجلس األمة.

فضيييييييييييييياًل عه أن التيظثار على إراية النياخيب مه شييييييييييييييظنيه أن يؤثر في نزاهية العمليية االنتخيابيية  

 بكاملها.

سيييب ان لتجريم االنتخابات الفرعية    1998لسييينه  9وهد أظهرت المذكرة التفسيييارية للقانون رهم 

 بالكويج:

علييه بع  الفئيات القبليية أو الطيائفيية في المجتمة مه ال ييام  أن ما تعيارف  السببببببببب بب األول:

بانتخابات أولية يتم مه خاللها اختيار وادد أو أكثر لتمثال الطائفة أو القبالة أو الفئة بصيييفة  

مه الدسييييتور مه أن   108مة ما تنص عليه الماية    يتنافىعامة في انتخابات مجلس األمةت  

رها ويراعي المصييييييييل ة العامةت وال يمثل فئة معانة أو  عضييييييييو مجلس األمة يمثل األمة بظسيييييييي 
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طائفية معانية فقط األمر الذ  ي تم علييه السييييييييييييييعي إلى ت قاح المصييييييييييييييل ية العيامة ولو كانج  

 تتعارض مة المصل ة الخاصة لجماعته أو فئته.

أن األسيا  في االختيار في انتخابات مجلس األم هد ال يكون اختيار األكفال    السب ب الثاني:

لقبالية أو الطيائفيةت وانميا صيييييييييييييياديب النفوذ األكبر فاهيا وبن يارة أخرى أن هيذه االنتخيابيات  في ا

تتيح فرص الفون للعناصيييييييييييير التقلادية صيييييييييييياد ة النفوذ والتظثار ياخل القبالة أو الطائفة على  

 وهدرة على العطال واإلبداع. كفالةدساب العناصر األكثر  

مه    45رعيية كيانيج جن ية عنيد إيراجهيا بيالمياية  ويالدظ أن هيذه الجريمية وهي االنتخيابيات الف

إال أن انتشيارها بكثرة في اوونة األخارة وتظثارها   1998لسينة   9هانون االنتخاب بالقانون رهم 

السيييييييلبي على انتخابات مجلس األمة جعل المشيييييييرع يعاد التفكار فاها ويشيييييييدي العقوبة علاهات  

ها جناية وليسيييج جن ة وشيييدي العقوبة  بجعل 2003لسييينه   70لذلك أضييياف إلاها التعديل رهم  

 علاها.

(  1962لسنه   35)مه هانون االنتخاب الكويتي رهم   45( مه تعديل الماية  2فنصج الماية )

 باوتي:  2003لسنة  70بالقانون رهم 

  35مه القانون رهم   45ت  44"يستبدل بعقوبة ال  س والارامة المنصوص علاها في المايتاه 

ه عقوبة ال  س مدة ال تزيد على خمس سيينوات وبارامة ال تقل عه  بالمشييار إلي   1962لسيينه 

 الفي يينار وال تزيد على خمسة االف يينار أو بضددى هاتاه العقوبتاه".
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ولعيل مه أهم النتيائج التي تترتيب على هيذا التشييييييييييييييدييد يجعيل الجريمية جنيايية وليس جن ية في  

 .(4)نظر ال ع   

أن مرتكب هذه الجريمة مرشييي ًا كان أو ناخ ًا يعرض نفسيييه لل رمان مه الترشييييح واالنتخاب  

  35ت إذ أنه وان لم يتضييييمه هانون انتخابات أعضييييال مجلس األمة  بضيانتهإذا ما صييييدر دكم  

ًا يقرر درمان الم كوم عليه في ايانه الرتكابه اددى صيور جريمة    نصيًا صيري  1962لسينة  

ة مه الترشييييييح أو االنتخاب فضن المشيييييرع بهذه الماية يكون هد منعه ضيييييمنًا  االنتخابات الفرعي 

مه هانون االنتخاب   2مه ممارسييية دح االنتخاب والترشيييحت والسيييبب في ذلك أن نص الماية  

الكويتي هد اشييترط أال يكون هد صييدر ضييد المرشييح دكمًا في جناية أو جن ة مخلفة بالشييرف 

ذا فضاًل عه أن المشرع اشترط في المرشح أن تتوافر ويه  واألمانةت والجناية جالت مطلقهت ه

شييييروط الناخبت وأن مه شييييروط الناخب أن يكون كويتي الجنسييييية بصييييفة أصييييليةت واذا كان  

 .(5)سنة مااليية وأن يجاد القرالة والكتابة 30مرش ًا أال يقل سنه عه  

اي  تييظتيييه الفيياعييل وجريميية االنتخييابييات الفرعييية هي جريميية عمييدييية تتكون مه ركناه ركه ميي 

بالمخالفة للقانون وهد ددي المشيييييييييييييرع الكويتي صيييييييييييييور النشييييييييييييياط الماي  الذ  تقة به جريمة  

تنظيم االنتخابات الفرعية أو   -االنتخابات الفرعية ودديه في صورتاه الصورة األولى وهي: أ

  9م المشييييييياركة في تنظيمهات وعلى الر م مه أن تعديل هانون االنتخاب سيييييييوال في التعديل ره

 
ه منشييييور في  يكتوره ايمان خالد القطان يراسيييية للجرائم االنتخابية الماسيييية بنزاهة وشييييفاوية العملية االنتخابية ونتائج اعت ارها مه جرائم الفسيييياي ب (  4

 . 163ص 2020سبتمبر   3العالمية العدي  مجلة كلية القانون الكويتية  

 في شظن انتخابات مجلس األمة 1962لسنة   35( مه القانون  2الماية ) (  5
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لم ي دي المقصيييوي بتنظيم االنتخابات الفرعية    2003لسييينه   70أو التعديل رهم   1998لسييينه  

أو المشيييييياركة في تنظيمها إال أنه يمكه بيان المقصييييييوي بذلك طريح مجهوي الفقه فالمقصييييييوي 

تنظيم االنتخابات الفرعية هو إعداي مكان لتنفاذ االنتخابات الفرعية سييييوال تم ذلك ياخل خيام  

زل أو ديديقية منزل أو ييوانيية واعيداي النشييييييييييييييرات وأوراب االختييار والتكلف بهيذه األمور  أو من 

 مايية أو معنويًا والمشاركة في التنظيم يقصد به أن يشترك مة  اره في هذا التنظيم.

 أما الصورة الثانية فهي الدعوة لالنتخابات الفرعية

ت الفرعية أو وسييييائلها أو أسييييس هذه ولم ي دي المشييييرع الكويتي صييييورة الدعوى إلى االنتخابا

الدعوة ولذلك تشييييمل الت ري  علاها واالتفاب مة الاار للدعوة إلاها أو المسيييياعدة في الدعوة 

 إلاها وتنفاذها وكل مه يرتكب هذا النشاط يعتبر فاعل أصلي.

ويجب أيضييييييييًا أن يتوافر في هذه الجريمة باعت ارها جريمة عمدية القصييييييييد الجنائي العام وهو  

لعلم واإلراية والقصييد الجنائي الخاص وهو ويه اجرال هذه االنتخابات واالسييتفاية منها ويتمثل  ا

ذلييك في تضييييييييييييييلاييل عييدي النيياخباه مه القباليية أو الطييائفيية إلى وادييد أو اثناه دتى ال تتفتييج  

 أصوات القبالة ويضمه هؤالل النجا  في انتخابات مجلس األمة العامة.
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 رشح الذي أعلن نجاحه بعد توقيع عقوبة جريمة االنتخابات الفرعية عليه: مصير المثانيا

هد تتم االنتخابات الفرعية بفعل صييييييييييييييادب المصييييييييييييييل ة فاهات وينجح فاها ثم يقدم إلى النيابة  

العامة ويتم الت قاح معه وي ال للم اكمة في الوهج الذ  يترشيح هذا الشيخص في انتخابات  

ضبببدق عقوبة في جريمة االنتخابات الفرعية ويتم حبسبببه  وقد ينجح ثم تصبببدر  مجلس األمة  

بصببببفته مداكل ولك قلل ق ك أك  حلق القسببببم أماأل مجلس األمة وهذا يثور التسببببا ل عن  

مصببببير هذا العضببببول وما تكثير الحرم الصببببادر ضببببدق بالحبس عل  صببببحة عضببببويته في 

 مجلس األمة؟

فاها تكمه في   الاايةهناك رأيان دول هذا الموضييوع سييوف نتعرض لها بالتفصييال وذلك ألن  

المجتمة  ال ع  في  العلم بالمصييييييييييييار المجهول لنتائج اجرال االنتخابات الفرعية والذ  مانال 

 ر م النتائج السلبية المترت ة علاها وسوف تكون الدراسة كاوتي: يمارسهاالكويتي  

اط العضييييييييوية عه العضييييييييو إذا صييييييييدر ضييييييييده دكم باإليانة في جريمة  المطلب األول: اسييييييييق

 االنتخابات الفرعية.

المطلب الثاني: اسيتمرار العضيو في العضيوية بعد تنفاذ العقوبة اسيتنايًا إلى مبدأ أن المجلس  

 ساد هراره.
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 المطلب األول: اسقاط العضوية عن العضو إقا صدر ضدق حرم باإلدانة

في شيييظن   1962لسييينه   35مه القانون  45بعد التعديل الذ  أجراه المشيييرع على نص الماية 

ريمة االنتخابات الفرعية  ج وجعل   2003لسنه   7انتخابات مجلس األمة الكويتي بالقانون رهم  

إلى أن عضييييييييييييييو مجلس األمية اليذ  ييدان في جنيايية االنتخيابيات  جنيايية ذهيب رأ  في الفقيه  

م بال  س يفقد شييروط عضييوية مجلس األمة لذلك تسييقط العضييوية  الفرعية ويصييدر ضييده دك

عنهت لذلك يعدي ال ع  داالت اسييييقاط العضييييوية في فقد الجنسييييية الكويتيةت أو أن يدان في  

جريمة مخلة بالشييرف واألمانةت إال أن هذا الرأ  علح اسييقاط العضييوية عه العضييو بضييرورة 

( مه الالئ ة الداخلية لمجلس  16الماية )وفقا لنص   بضسيقاطهااصيدار هرار مه مجلس األمة  

 .(6)األمة  

 (7)مه الالئ ة الداخلية لمجلس األمة. 16مة العلم بظنه هد دكم بعدم يستورية الماية 

وهناك رأ  آخر في الفقه الكويتي يرى أن العضيييييييييييو الذ  يدان في جناية االنتخابات الفرعية  

( مه هانون  2تسيييييييييييييقط عنه تلقائيًا ألنه يكون هد فقد شيييييييييييييروط العضيييييييييييييوية وفقًا لنص الماية )

 .(8)مخلة بالشرف واألمانة  جريمة  جناية أو  االنتخابات لسابقة صدور دكم ضده في

مه الالئ ة الداخلية لمجلس األمة والتي   25الصييييدي إلى نص الماية ويجب اإلشييييارة في هذا 

تنص على أنيه "إذا تكرر ييياب العضييييييييييييييو في يور االنعقياي الواديدت يون عيذر مقبول خمس  

 
 . 905بدون يار نشر ص 2009( يكتور عايل الط ط ائي النظام الدستور  في الكويج يراسة مقارنة الط عة الخامسة  6

 2018ييسمبر   19جلسة   2018لسنه    6(الطعه رهم 7

جة السييييييييابح  يكتورة ايمان خالد القطان يراسيييييييية للجرائم االنتخابية الماسيييييييية بنزاهة وشييييييييفاوية العملية االنتخابية ونتائجها باعت ارها جرائم فسيييييييياي المر (  8
 . 163ص
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جلسيييييات متوالية أو عشييييير جلسيييييات  ار متوالية ينشييييير أمر ييابه في الجريدة الرسيييييميةت كما  

خصيييصيييات العضيييوية عه المدة التي تاابها  ينشييير على نفقته في جريدتاه يوماتاهت وتقطة م

الغياب  علىت هبل الجلسية التي يترتب  بدون عذر مقبولت وينذر الرئيس العضيو بهذه األدكام

فاها تطباح الفقرة السيييييييييابقةت فضذا تكرر الغياب بدون عذر بعد ذلك عرض امره على المجلس  

 ااًل..."ويجون للمجلس بظ لبية األعضال الذيه يتظلف منهم اعت اره مستق

ويتضيييح مه هذا النص أنه اعتبر الغياب بمثابة اسيييتقالة دكمية أو ضيييمنية ولكه علقها على  

وهي    بكغل ية خاصببببببببةأن يكون الغياب بدون عذر مقبول وصيييييييييييييدور هرار مه مجلس األمة  

أ لبية األعضيييييال الذيه يتظلف منهم المجلس وأن يتكرر هذا الغياب ويالدظ التشيييييدي في هذه 

سيييتقالة ليسيييج جريمة فضييياًل عه خطورتها على عضيييوية مجلس األمة الذ  الشيييروط ألن اال

 يستت ة اعالن خلو عضوية العضو واعاية االنتخابات في يائرته.

مه الالئ ييية اليييداخليييية لمجلس    25ويالدظ أن مجلس األمييية الكويتي هيييد طبح نص المييياية  

مه أعضييييييييييييييياله اعت ييار سيييييييييييييي عيية    04/04/1967األمية مرة واديدة في دييياتيه إذ هرر بتيياري   

مسييييييييييييييتقالاه مه عضييييييييييييييوية المجلس للغياب المتكرر وكان ذلك في يور االنعقاي العاي  مه  

 .(9)الفصل التشريعي الثاني  

ويالدظ أيضيييييييًا أن عضيييييييو مجلس األمة إذا تااب عه دضيييييييور اجتماع أ  لجنة مه لجانه  

وذلك عقب  سييييوال كان تاا ه باعتذار سييييابح أو بدونه ينشيييير أمر ييابه في الجريدة الرسييييمية  

 
عثمان   ويراجة أيضيييييييييًا يكتور  905( يراجة في ذلك يكتور عايل الط ط ائي النظام الدسيييييييييتور  في الكويج )يراسييييييييية مقارنة( المرجة السيييييييييابح ص9

 . 570ص 2003عبدالملك الصالح النظام الدستور  والمؤسسات السياسية في الكويج مؤسسة يار الكتب الكويج ط عة ثانية  
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الموعييد الم ييدي لالجتميياع واذا تكرر ييييابييه عه اجتميياعييات اللجنيية باار عييذر ثالث مرات  

نفقتيه في  متتياليية أو خمس مرات  ار متواليية في ذات يور االنعقياي ينشيييييييييييييير أمر يييابيه على 

جريدتاه يوماتاه وتقطة عنه مخصيييصيييات العضيييوية عه المدة التي تاابهات كما يجون للجنة  

ضال الذيه يتظلف منهم اعت اره مستقااًل مه عضويتها وي اط المجلس علمًا بذلك  بظ لبية األع

 .(10)في أول جلسة تالية الختيار عضو آخرت وال يسرى دكم هذه الماية على الونرال" 

ت ويمكه تطباح هذا النص على  (11)ويعتبر ذلك بمثابة اسييتقالة ضييمنية لعضييو مجلس األمة  

ل إقا اعت ر  جلسييييات مجلس األمة أو دضييييور جلسييييات اللجانمه يتكرر ييابه عه دضييييور  

ت ألن العضيييييييييو يعلم  االنتخابات الفرعية عذر مق ول  جريمةالمجلس أك حبس العضببببببو في 

سيييييييييلفًا أنه يرتكب فعل مخالف للقانون والدسيييييييييتور فال ي ح له الركون إلى ذلك باعت اره عذر  

 مقبول أمام مجلس األمة.

( مه الالئ ة الداخلية لمجلس األمة ألنه توسيييييييييية في ال د  25وهد انتقد ال ع  نص الماية )

الذ  يؤي  إلى اسييييقاط العضييييويةت كما أنه لم يتبه هاعدة اسييييقاط العضييييوية بقوة القانون عند  

 .(12)تكرار الغياب بدون عذر 

 
 في شظن اصدار الالئ ة الداخلية لمجلس األمة الكويتي 1963لسنه   12مه القانون رهم   25نص الماية  (  10

 519ص 2015الدستور  النظرية والتطباح بدون يار نشر الط عة األولى  يكتور خليفه ثامر ال مادة القانون  (  11

 2003يكتور عثمان عبدالملك الصيالح النظام الدسيتور  والمؤسيسيات السيياسيية في الكويج الجزل األول مؤسيسية يار الكتب الكويج ط عة ثانية  (  12
 570ص
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ور م ذليك إال أنيه إذا ترتيب على د س العضييييييييييييييو في جريمية االنتخيابيات الفرعيية يييابيه عه  

األمة أو لجانه وتكرر هذا الغياب فضنه يمكه لمجلس األمة بقرار منه  دضور جلسات مجلس  

 يصدر بظ لبية خاصة وهي أ لبية أعضاله اعت اره مستقااًل.

المطلب الثاني: اسبببتمرار العضبببو بعد تنفيذ العقوبة في مجلس األمة اسبببتناداأ إل  م دأ أك  

 المجلس سيد قرارق

ها مهمة الفصييييييييييييييل في مدى صيييييييييييييي ة عضييييييييييييييوية  هناك يول كثارة تعطي للمجالس النيابية فا 

أعضييييالها مه عدمه والتظكد مما إذا كان العضييييو هد فقد شييييرطًا مه شييييروط العضييييوية أم ال   

وال كمة مه ذلك هو الري ة في ضييمان اسييتقاللية المجالس النيابيةت والخشييية مه إعطال هذا 

أو   االختصييييياص )وهو الفصيييييل في صييييي ة العضيييييوية( إلى جهة أخرى سيييييوال كانج هضيييييائية

(  95ت لذلك جال نص الماية )(13)دكوميةت مما يؤي  إلى المسييا  باسييتقاللية هذه المجالس  

 مه الدستور الكويتي على "يفصل مجلس األمة في ص ة انتخابات أعضائه ...".

لذلك فان مجلس األمة في الكويج هو صييادب الوالية العامة في الفصييل في صيي ة عضييوية  

مه المجلس باأل لبية الخاصييية وهي أ لبية األعضيييال الذيه  اعضيييالهت طالما لم يصيييدر هرار  

يتظلف منهم بسييي ب العضيييوية عه العضيييو أو اسيييقاطها فضن العضيييو يظل متمتعًا بكامل مزايا  

وخصييائص العضييوية واذا لم يكه هد دلف اليماه يؤجل له إلى داه خروجه مه السييجه بعد  

 هضال العقوبة ثم يمار  عمله ياخل مجلس األمة.

 
 . 227 – 225ص 1968نهضة العربية باروت لبنان ط عة  يكتور عبدالفتا  دسه م ايئ النظام الدستور  في الكويج يار ال(  13
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هذا الرأ  في أنه يخالف صيييييريح نصيييييوص الدسيييييتور والقانون فضييييياًل عه أنه يشيييييجة    وينتقد

القواناه وارتكييياب   الفرعيييية مه  األفراي على مخيييالفييية  الجرائمت فال تزول جريمييية االنتخيييابيييات 

 المجتمة الكويتي وتالب المصل ة الفئويةت أو الطائفية على المصل ة العامة لدولة الكويج.

الدسييييييتور  الكويتي خالف ذلك واجان منح االختصيييييياص بالفصييييييل في  خاصيييييية وأن المشييييييرع  

عضييييييوية أعضييييييال مجلس األمة إلى جهة هضييييييائية وهي الم كمة الدسييييييتورية فنصييييييج الماية 

( منه داه هرر "... ويجون بقانون أن يعهد بهذا االختصييييييييياص )الفصيييييييييل في صييييييييي ة  95)

 عضوية أعضال مجلس األمة( إلى جهة هضائية".

بالنص على أن الفصيل في    1973لسينه   14ال الم كمة الدسيتورية رهم وهد صيدر هانون انشي 

 ص ة عضوية أعضال مجلس األمة مه اختصاص الم كمة الدستورية.

في شيظن انشيال الم كمة الدسيتورية   1973لسينه   14( مه القانون رهم 5داه نصيج الماية )

 كمة م اشرة أو بطريح  بالكويج على "تقدم الطعون االنتخابية الخاصة بمجلس األمة إلى الم

 المجلس المكور وفقًا لإلجرالات المقررة لديه في هذا الشظن".

وي ح للمرشيييييييييييييح التالي للعضيييييييييييييو الذ  نجح في االنتخابات ودكم عليه في جريمة انتخابات  

فرعية أن يطعه في صيي ة عضييويتهت ألن له مصييل ة شييخصييية وم اشييرة في ذلكت وال تملك  

تقرير ما إذا العضييوية الخاصيية بالعضييو صيي ي ة أم ال ولكنها تملك  الم كمة الدسييتورية إلى 

 س ب العضوية منه أو اسقاطها عنه.
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 رأينا في الموضوع  

  األصييييييييييواتاو  ارها مثل شييييييييييرال   ن ه نرى أن ارتكاب المرشييييييييييح جريمة االنتخابات الفرعية

لهذه العقوبة ت تجعله فاهدا لشيروط الترشيح   تنفاذهوثبوتها علية وصيدور دكم ضيده بال  س و  

أن بات ويما يخص شييييييييطب المرشيييييييي اه  على لجنة االنتخا واألولىاالمة ت  لعضييييييييوية مجلس  

 تقرر شط ه بنال على اإليانة التي صدرت ب قه بموجب دكم هضائي.

هذه العقوبة عليه والبدل    صييييدورت فضن في دال ترشيييي ه هبل أن يصييييدر دكم بالعقوبة ضييييده 

س األمة   ت ويرتب  لج ترشيييي ه ويجب اسييييت عاي ترشيييي ه في م  السييييتمرارفي تنفاذها يعد مانعا  

ثم صييييييدر ال كم في هذه هذا ال كم أيضييييييا اذا ظهرت النتيجة وثبج نجادة في مجلس االمة  

مه سيييييجل الفائزيه واسيييييقاط    اسيييييت عايهالجريمة وبدأ في تنفاذ عقوبتها فضن  يترتب على ذلك   

  رفشيييي ب المخلة  الجرائملعضييييويته لفقدانه شييييرط مه شييييروط الترشييييح الن هذه الجريمة تعد مه  

صييييييفته البرلمانية ت وال ينطبح عليه وصييييييف    إلكمالت وال ي ح له القسييييييم واألمانة  الخصييييييومة

 مكافآت و اره.الو   ةالبرلماني العضو وبذلك ال يتمتة بال صانة 

بيذليك هو ال هايد بميا يقيال مه ان هيذه الجريمية ليسييييييييييييييج مخليه بيالشييييييييييييييرف واألميانية الن هيانون  

االنتخاب ددي عقوبتها بجناية خمسيية سيينوات وكذلك شييرط دسييه السييار والسييلوك والسييمعة ت  

بالسييييييييييييييابقة الجزائية األولى ت    االعتدايكما ال تقاد ويما يطبح بظدكام الوظيفة العامة مه عدم  

لألجيال القايمة ويجب    ةالقدو ومهمة وتمثل  مجلس األمة وظيفة دسييييياسييييية   الن العضيييييوية في

 على مه يشالها ادترام القواناه واللوائح وعدم الجهر بمخالفتها .
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