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مدونة القوانين الجزائية
وما يتعلق بها من قوانين 

اضغط على العنوان والفهرس للوصول الى المواد
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قانون الجزاء

القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ 
بإصدار قانون اجلزاء  وتعديالته

  
مباديء أساسية
املواد )١ – ١٠(

املادة ١
ال يعد الفعل جريمة ، وال جيوز توقيع عقوبة من اجله ، اال بناء عىل نص يف القانون.

املادة 2
اجلرائم يف هذا القانون نوعان : اجلنايات واجلنح.

املادة 3
اجلنايــات هــي اجلرائــم املعاقــب عليهــا باإلعــدام او باحلبــس املؤبــد او باحلبــس املؤقــت 

مــدة تزيــد عــىل ثــالث ســنوات*.

املادة ٤
ــة. ــة يف اجلنايــات بمــي عــرش ســنوات مــن يــوم وقــوع اجلناي تســقط الدعــوى اجلزائي
ــادة  ــورة يف امل ــات املذك ــن العقوب ــة م ــت عقوب ــا ، اذا كان ــوم هب ــة املحك ــقط العقوب وتس
الســابقة ، بمــي عرشيــن ســنة مــن وقــت صــريورة احلكــم هنائيــا ، اال عقوبــة االعــدام 

فإهنــا تســقط بمــي ثالثــني ســنة.

املادة ٥
اجلنــح هــي اجلرائــم التــي يعاقــب عليهــا باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثــالث ســنوات والغرامة 

او بإحــدى هاتــني العقوبتني**.

املادة ٦
تســقط الدعــوى اجلزائيــة يف اجلنــح بمــي مخــس ســنوات مــن يوم وقــوع اجلريمة تســقط 
العقوبــة املحكــوم هبــا ، اذا كانــت عقوبة مــن العقوبات املذكــورة يف املادة الســابقة  بمي 

عــرش ســنوات مــن وقت صــريورة احلكــم هنائيا.

املادة ٧
ال يوقف رسيان املدة التي تسقط هبا الدعوى اجلزائية ألي سبب كان.

املادة ٨
ينقطــع رسيــان املــدة التــي تســقط هبــا الدعــوى اجلزائيــة بإجــراءات االهتــام او التحقيــق 

١-2  معدلة باملرسوم بقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٧٠ بتعديل املواد  3 و ٥ من قانون اجلزاء
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قانون الجزاء

او املحاكمــة او بالتحريــات التــي اختــذت يف مواجهــة املتهــم او اخطــر هبــا بوجــه رســمي. 
وال جيــوز يف ايــة حــال ان تطــول املــدة بســبب االنقطــاع ألكثــر مــن نصفهــا.

املادة ٩
ــة بالنســبة اىل  اذا تعــدد املتهمــون ، فــان انقطــاع املــدة التــي تســقط هبــا الدعــوى اجلزائي
احدهــم يرتتــب عليــه انقطاعهــا بالنســبة اىل الباقــني ، ولــو مل تكــن قــد اختــذت ضدهــم 

اجــراءات قاطعــة للمــدة.

املادة ١٠
يوقــف رسيــان املــدة التــي تســقط هبــا ال عقوبــة بــأي مانــع حيــول دون مبــارشة التنفيــذ 
ــة احلبــس بالقبــض عــىل  ــا او ماديا.تنقطــع هــذه املــدة يف عقوب ــع قانوني ، ســواء كان املان
املحكــوم عليــه ، ويف عقوبــة الغرامــة بــأي اجــراء مــن اجــراءات التنفيــذ التــي تتخــذ يف 

مواجهــة املحكــوم عليــه او تصــل اىل علمــه.
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 رسيان القانون من حيث املكان ومن حيث الزمان
املواد ) ١١-١٧(

املادة ١١
ــا  ــت وتوابعه ــم الكوي ــب يف اقلي ــخص يرتك ــىل كل ش ــون ع ــذا القان ــكام ه ــرسي اح ت
ــارج  ــب خ ــخص يرتك ــىل كل ش ــرسي ع ــا فيه.ت ــوص عليه ــم املنص ــن اجلرائ ــة م جريم
اقليــم الكويــت فعــال جيعلــه فاعــال اصليــا او رشيــكا يف جريمــة وقعــت كلهــا او بعضهــا 

ــم الكويــت. يف اقلي
املادة ١2

تــرسي احــكام هــذا القانــون ايضــا عــىل كل شــخص كويتــي اجلنســية يرتكــب خــارج 
الكويــت فعــال معاقبــا عليــه طبقا الحــكام هذا القانــون وطبقا ألحــكام القانون الســاري 
يف املــكان الــذي ارتكــب فيــه هــذا الفعــل ، وذلــك اذا عــاد اىل الكويــت دون ان تكــون 

املحاكــم االجنبيــة قــد برأتــه ممــا اســند اليــه.

املادة ١3
يف مجيــع االحــوال ال تقــام الدعــوى اجلزائيــة عــىل مرتكــب جريمــة يف اخلــارج اذا ثبــت 

ان املحاكــم االجنبيــة حكمــت عليــه هنائيــا واســتوىف عقوبتــه.

املادة ١٤
ــه وقــت ارتكاهبــا ، وال جيــوز ان توقــع  ــون املعمــول ب ــا للقان ــم طبق يعاقــب عــىل اجلرائ
عقوبــة مــن اجــل فعــل ارتكــب قبــل نفــاذ القانــون الــذي قــرر عقوبــة عــىل هــذا الفعــل.

املادة ١٥
ــا ، قانــون اصلــح للمتهــم ،  ــه هنائي اذا صــدر ، بعــد ارتــكاب الفعــل وقبــل ان حيكــم في

وجــب تطبيــق هــذا القانــون دون غــريه.
مــع ذلــك اذا صــدر بعــد احلكــم النهائــي قانــون جيعــل الفعــل غــري معاقــب عليــه اطالقــا 

، وجــب تطبيــق هــذا القانــون واعتبــار احلكــم كأن مل يكــن.

املادة ١٦
اســتثناء مــن احــكام املــادة الســابقة ، اذا كان القانــون الــذي يقــرر العقوبــة قانونــا مؤقتــا 
بمــدة معينــة او قانونــا دعــت اىل اصــداره ظــروف طارئــة ، وجــب تطبيقــه عــىل كل فعــل 
ارتكــب اثنــاء مــدة رسيانــه ، ولــو انتهــت مدتــه او الغــى لــزوال الظــروف الطارئــة وكان 

ذلــك قبــل صــدور احلكــم النهائــي يف خصــوص هــذا الفعــل.

املادة ١٧
تــرسي القوانــني الشــكلية عــىل كل اجــراء يتخــذ اثنــاء رسيــان هــذه القوانــني ، ولــو كان 
يتعلــق بجريمــة ارتكبــت قبــل رسياهنــا ، كل اجــراء تــم صحيحــا يف ظــل قانــون معمــول 

بــه يبقــى صحيحــا ، مــا مل ينــص عــىل غــري ذلــك.  
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   املسئولية اجلنائية
املواد )١٨ – 2٥(

املادة ١٨
ال يسأل جزائيا من مل يبلغ من العمر وقت ارتكاب اجلريمة سبع سنني كاملة.

املادة ١٩
  ملغاة بموجب القانون رقم 3 لسنة ١٩٨3 بشأن األحداث .

اذا ارتكــب احلــدث الــذي اتــم الســابعة مــن عمــره ومل يتــم اربــع عــرشة ســنة ، جريمــة 
ــة  ــه مدرس ــا بايداع ــون ، ام ــررة يف القان ــة املق ــع العقوب ــن توقي ــدال م ــايض ، ب ــر الق ، ام
الصــالح االحــداث يبقــى فيهــا مــدة حيددهــا احلكــم عــىل ان يفــرج عنــه حتــام بمجــرد 
بلوغــه الثامنــة عــرشة ، وامــا بتوبيخــه يف اجللســة وتســليمه ملــن لــه الواليــة عــىل نفســه.  

مادة 2٠
  ملغاة بموجب القانون رقم 3 لسنة ١٩٨3 بشأن األحداث . 

اذا ارتكــب احلــدث ، الــذي اتــم الرابعــة عــرشة ومل يتــم ثــامين عــرشة ســنة كاملــة ، جريمة 
عقوبتهــا االعــدام ، حكــم القــايض عليــه باحلبــس مــدة ال جتــاوز مخــس عــرشة ســنة. واذا 
ارتكــب جريمــة عقوبتهــا احلبــس املؤبــد ، حكــم القــايض عليــه باحلبــس مــدة ال جتــاوز 

عــرش ســنوات. 
واذا ارتكــب جريمــة عقوبتهــا احلبــس املؤقــت ، حكــم القــايض عليــه باحلبــس مــدة ال 
جتــاوز نصــف احلــد االقــى املقــرر قانونــا. وال يعاقــب بالغرامــة ، ســواء اقرتنــت هــذه 
العقوبــة بعقوبــة احلبــس او مل تقــرتن ، اال بــام ال جيــاوز نصــف احلــد االقــى املقــرر قانونــا 

للجريمــة التــي ارتبكهــا. 
وال ترسي احكام العود عىل املتهم الذي مل يبلغ من العمر ثامين عرشة سنة.  

مادة 2١
  ملغاة بموجب القانون رقم 3 لسنة ١٩٨3 بشأن األحداث .

اذا كانــت ســن املتهــم غــري حمققــة ، قدرهــا القــايض ، وحتســب الســن يف مجيــع االحــوال 
بالتقويــم امليــالدي.

 املادة 22
ــه او  ــن ادراك طبيعت ــزا ع ــل ، عاج ــكاب الفع ــت ارت ــون ، وق ــن يك ــا م ــأل جزائي ال يس
صفتــه غــري املرشوعــة ، او عاجــزا عــن توجيــه ارادتــه ، بســبب مــرض عقــي او نقــص يف 

نمــوه الذهنــي او ايــة حالــة عقليــة اخــرى غــري طبيعيــة.
ــة اذا  ــرت املحكم ــابقة ، ام ــرة الس ــكام الفق ــا ألح ــم طبق ــئولية املته ــدم مس ــى بع اذا ق
ــه عــىل االمــن العــام ، بإيداعــه يف املحــل املعــد للمــرىض بعقوهلــم ، اىل  قــدرت خطورت
ان تأمــر اجلهــة القائمــة عــىل ادارة املحــل بإخــالء ســبيله لــزوال الســبب الــذي اوجــب 

ايداعــه فيــه.
املادة 23
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ــه او  ــن ادراك طبيعت ــزا ع ــل ، عاج ــكاب الفع ــت ارت ــون ، وق ــن يك ــا م ــأل جزائي ال يس
صفتــه غــري املرشوعــة ، او عاجــزا عــن توجيــه ارادتــه ، لتناولــه مــواد مســكره او خمــدرة ، 
اذا تنــاول هــذه املــواد قهــرا عنــه او عــىل غــري علــم منــه هبــا ، او اذا ترتــب عــىل تناوهلــا ان 
اصبــح مصابــا وقــت ارتــكاب الفعــل بمــرض عقــي ، ويف هــذه احلالــة االخــرية تــرسي 

احــكام الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الســابقة.

املادة 2٤
ــا مــن يكــون ، وقــت ارتــكاب الفعــل ، فاقــدا حريــة االختيــار لوقوعــه  ال يســأل جزائي
بغــري اختيــاره حتــت تأثــري التهديــد بانــزال اذى جســيم حــال يصيــب النفــس او املــال.

املادة 2٥
ال يســأل جزائيــا مــن ارتكــب فعــال دفعتــه اىل ارتكابــه رضورة وقايــة نفســه او غــريه مــن 
خطــر جســيم حــال يصيــب النفــس او املــال ، اذا مل يكــن الرادتــه دخــل يف حلولــه وال 
يف اســتطاعته دفعــه بطريقــة اخــرى ، بــرشط ان يكــون الفعــل الــذي ارتكبــه متناســبا مــع 

جســامة اخلطــر الــذي توقــاه.
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 أسباب اإلباحة
املواد )2٦ – 3٩(

املادة 2٦
ال يعد الفعل جريمة عند قيام سبب من اسباب االباحة.

املادة 2٧
ــاع الرشعــي ، واســتعامل املوظــف العــام  اســباب االباحــة هــي اســتعامل احلــق ، والدف

ــه. ــي علي ــه ، ورضــاء املجن ــذه المــر جتــب طاعت ســلطته او تنفي

املادة 2٨
ــرشط ان  ــون ، ب ــرره القان ــق يق ــتعامال حل ــنة اس ــة حس ــل بني ــب الفع ــة اذا ارتك ال جريم

ــق. ــذا احل ــدود ه ــزم ح ــد الت ــه ق ــون مرتكب يك

املادة 2٩
ال جريمــة اذا وقــع الفعــل اســتعامال حلــق التأديــب مــن شــخص خيــول لــه القانــون هــذا 

احلــق ، بــرشط التزامــه حــدوده واجتــاه اىل جمــرد التهذيــب.

املادة 3٠
ال جريمــة اذا وقــع الفعــل مــن شــخص مرخــص لــه يف مبــارشة االعــامل الطبيــة او 
اجلراحيــة ، وكان قصــده متجهــا اىل شــفاء املريــض ، ورىض املريــض مقدمــا رصاحــة او 
ضمنــا باجــراء هــذا الفعــل ، وثبــت ان الفاعــل التــزم مــن احلــذر واالحتيــاط مــا تقــي 

بــه اصــول الصناعــة الطبيــة. 
ــت إرادة املريــض  ــًا مــن ويل النفــس أو األم إذا كان ** ويكفــي الرضــاء الصــادر مقدم
غــري معتــرة قانونــًا، وال حاجــة ألى رضــاء إذا كان العمــل الطبــي أو اجلراحــي رضوريــًا 
ــه  ــن إرادت ــري ع ــتطيع التعب ــه ال يس ــروف جتعل ــض يف ظ ــال، أو كان املري ــراؤه يف احل إج

وكان مــن املتعــذر احلصــور عــىل موافقــة مســبقة وفقــًا ألحــكام هــذه املــادة.

**  معدلة بموجب القانون رقم ١٤ لسنة 2٠2٠ يف مادته االوىل 

املادة 3١
ال جريمــة اذا وقــع الفعــل اثنــاء مبــاراة رياضيــة مــن شــخص مشــرتك فيهــا ، بــرشط ان 

يلتــزم مــن قواعــد احلــذر واالحتيــاط مــا تقــي بــه االصــول املرعيــة يف هــذه املبــاراة.

املادة 32
ال جريمــة اذا ارتكــب الفعــل دفاعــا عــن نفــس مرتكبــه او مالــه ، او دفاعــا عــن نفــس 

الغــري او مالــه.
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املادة 33
ــاع الرشعــي اال اذا كان اخلطــر الــذي هيــدد النفــس او املــال خطــرا  ــة الدف ال تقــوم حال

ــة الســلطات العامــة. حــاال ، ال يمكــن دفعــه بااللتجــاء يف الوقــت املناســب اىل محاي

املادة 3٤
ال يبيح الدفاع الرشعي القتل العمد اال اذا قصد به دفع جريمة من اجلرائم اآلتية : 

أوال : جريمــة يتخــوف ان حيــدث منهــا املــوت او جــراح بالغــة. اذا كان هلــذا التخــوف 
اســباب معقولــة. 

ثانيا : مواقعة انثى بغري رضاها او هتك عرض انسان بالقوة. 
ثالثا: اختطاف انسان بالقوة او بالتهديد.

املادة 3٥
تقــوم حالــة الدفــاع الرشعــي ولــو كان الشــخص املســتعمل ضــده هــذا احلق غري مســئول 

جنائيــا طبقــا الحكام املــواد ١٨-2٥.
املادة 3٦

اذا جــاوز الشــخص بحســن نيــة حــدود الدفــاع الرشعــي ، بــأن اســتعمل لدفــع االعتــداء 
قــوة تزيــد عــىل القــدر الــذي كان يســتعمله الشــخص املعتــاد اذا وجــد يف ظروفــه دون ان 
يكــون قاصــدا احــداث اذى اشــد ممــا يســتلزمه الدفــاع ، جــاز للقــايض ، اذا كان الفعــل 
جنايــة ، ان يعــده معــذورا وان حيكــم عليــه بعقوبــة اجلنحــة بــدال مــن العقوبــة املقــررة يف 

القانون.
املادة 3٧

ال جريمــة اذا وقــع الفعــل مــن موظــف عــام اثناء مبارشتــه اختصاصه ، اســتعامال لســلطة 
يقررهــا لــه القانــون ، او تنفيــذا المــر يوجــب عليــه القانــون طاعتــه ، بــرشط ان يلتــزم 

حــدود الســلطة او االمــر.
املادة 3٨

ال يســأل املوظــف اذا ارتكــب فعــال اســتعامال لســلطة يعتقــد ان القانــون يقرهــا لــه ، او 
تنفيــذا المــر يعتقــد ان القانــون يوجــب عليــه طاعتــه.

جيــب عــىل املوظــف ان يثبــت ان اعتقــاده بنــي عــىل اســباب معقولة ، وانــه قد قــام بالتثبت 
والتحــري الالزمــني للتحقــق من مرشوعيــة فعله.

املادة 3٩
ــه ، وكان وقــت ارتــكاب الفعــل  ــه بارتكاب ال يعــد الفعــل جريمــة اذا ريض املجنــي علي
بالغــا مــن العمــر ثــامين عــرشة ســنة ، غــري واقــع حتــت تأثــري اكــراه مــادي او معنــوي ، عاملا 
بالظــروف التــي يرتكــب فيهــا الفعــل وباالســباب التــي من اجلهــا يرتكب ، ويشــرتط ان 
يكــون الرضــاء ســابقا عــىل ارتــكاب الفعــل او معــارصا لــه ، ومــع ذلــك ال يعتــد برضــاء 
املجنــي عليــه ، ويعــد الفعــل جريمــة ، اذا كان مــن شــأنه ان حيــدث املــوت او حيــدث ادى 
بليغــا ، او كان يعــد جريمــة بغــض النظــر عــن الــرضر الــذي حيتمــل ان حيدثــه للمجنــي 

عليــه ، او نــص القانــون عــىل اال يعتــد هبــذا الرضــاء.



العودة للصفحة الرئيسية ١٠العودة لفهرس القانون

قانون الجزاء

القصد اجلنائي واخلطأ غري العمدي 
املواد )٤٠ – ٤٤(

املادة ٤٠
اذا مل يقــض القانــون رصاحــة بالعقــاب عــىل الفعــل ملجــرد اقرتانــه باخلطــأ غــري العمــدي 

، فــال عقــاب عليــه اال اذا توافــر القصــد اجلنائــي لــدى مرتكبــه.

املادة ٤١
ــرا اذا ثبــت اجتــاه ارادة الفاعــل اىل ارتــكاب الفعــل املكــون  يعــد القصــد اجلنائــي متواف

ــون عليهــا يف هــذه اجلريمــة.  ــي يعاقــب القان للجريمــة ، واىل احــداث النتيجــة الت
وال عــرة بالباعــث الدافــع اىل ارتــكاب الفعــل يف توافــر القصــد اجلنائــي ، اال اذا قــى 

القانــون بخــالف ذلــك.
املادة ٤2

ال يعــد اجلهــل بالنــص املنشــئ للجريمــة ، وال التفســري اخلاطــئ هلــذا النــص ، مانعــا مــن 
توافــر القصــد اجلنائــي ، اال اذا  قــى القانــون بخــالف ذلــك.

املادة ٤3

اذا ارتكــب الفعــل حتــت تأثــري غلــط يف الواقــع , حتــددت مســئولية الفاعــل عــىل اســاس 
الوقائــع التــي اعتقــد وجودهــا اذا كان من شــأهنا ان تعــدم مســئوليته او ان ختففها ، برشط 

ان يكــون اعتقــاده قائــام عــىل اســباب معقولــة وعــىل اســاس مــن البحــث والتحــري. 
واذا كان الغلــط الــذي جعــل الفاعــل يعتقــد عــدم مســئوليته عــن فعلــه ناشــئا عــن امهالــه 
وعــدم احتياطــه ، ســئل مســئولية غري عمديــة اذا كان القانــون يعاقب عىل الفعــل باعتباره 

جريمــة غــري عمدية.

املادة ٤٤
يعــد اخلطــأ غــري العمــدي متوافــرا اذا تــرف الفاعــل ، عنــد ارتــكاب الفعــل ، عــىل نحو 
ال يأتيــه الشــخص املعتــاد اذا وجــد يف ظروفــه ، بــأن اتصــف فعلــه بالرعونــة او التفريــط 

او االمهــال او عــدم االنتبــاه او عــدم مراعــاة اللوائــح. 
ويعــد الفاعــل مترفــا عــىل هــذا النحــو اذا مل يتوقع ، عنــد ارتــكاب الفعــل ، النتائج التي 
كان يف اســتطاعة الشــخص املعتــاد ان يتوقعهــا فلــم حيــل دون حدوثهــا مــن اجــل ذلــك 

، او توقعهــا ولكنــه اعتمــد عــىل مهارتــه ليحــول دون حدوثهــا فحدثــت رغــم ذلــك.
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 الرشوع وتعدد املجرمني
املواد )٤٥ – ٥٦(

املادة ٤٥
الــرشوع يف جريمــة هــو ارتــكاب فعــل بقصــد تنفيذهــا اذا مل يســتطع الفاعــل ، ألســباب 
ال دخــل إلرادتــه فيهــا ن امتــام اجلريمــة ، وال يعــد رشوعــا يف اجلريمــة جمــرد التفكــري فيهــا 
، او التصميــم عــىل ارتكاهبا.يعــد املتهــم شــارعا ســواد اســتنفذ نشــاطه ومل يســتطع رغــم 
ذلــك امتــام اجلريمــة ، او اوقــف رغــم ارادتــه دون القيــام بــكل االفعــال التــي كان بوســعه 
ــار الفعــل رشوعــا ان تثبــت اســتحالة اجلريمــة لظــروف  ارتكاهبــا. وال حيــول دون اعتب

جيهلهــا الفاعــل.

املادة ٤٦
يعاقب عىل الرشوع بالعقوبات االتية ، اال اذا قى القانون بخالف ذلك : 

احلبس املؤبد اذا كانت عقوبة اجلريمة التامة االعدام. 
احلبس مدة ال جتاوز مخس عرشة سنة اذا كانت عقوبة اجلريمة التامة احلبس املؤبد. 

احلبس مدة ال جتاوز نصف احلد االقى املقرر لعقوبة اجلريمة التامة. 
الغرامة التي ال تتجاوز نصف احلد االقى للغرامة املقررة للجريمة التامة.

املادة ٤٧
يعــد فاعــال للجريمــة :اوال : مــن يرتكــب وحــده او مــع غــريه الفعــل املكــون للجريمــة 
ــاء  ــه افعــال مســاعدة اثن ــا : مــن تصــدر من ــة هلا.ثاني ــأيت فعــال مــن االفعــال املكون ، او ي
ــه  ــه اجلريمــة او بقرب ارتــكاب اجلريمــة ، او يكــون حــارضا يف املــكان الــذي ترتكــب في

بقصــد التغلــب عــىل ايــة مقامــة او بقصــد تقويــة عــزم اجلــاين.
ــة او  ــئولية اجلنائي ــل للمس ــري اه ــخصا غ ــة ش ــكاب اجلريم ــىل ارت ــرض ع ــن حي ــا : م ثالث

ــة. ــن الني ــخصا حس ش

املادة ٤٨
يعــد رشيــكا يف اجلريمــة قبــل وقوعهــا :اوال : مــن حــرض عــىل ارتــكاب الفعــل املكــون 
ــا : مــن اتفــق مــع غــريه عــىل ارتــكاب  ــاء عــىل هــذا التحريض.ثاني للجريمــة ، فوقــع بن
الفعــل املكــون للجريمــة ، فوقــع بنــاء عــىل هــذا االتفاق.ثالثــا : مــن ســاعد الفاعــل ، بأيــة 
طريقــة كانــت ، يف االعــامل املجهــزة للجريمــة مــع علمــه بذلــك ، فوقعــت بنــاء عــىل هــذه 

املســاعدة.

املادة ٤٩
 حكم املحكمة الدستورية رقم ١2 لسنة 2٠١٠ بعدم دستورية املادة ٤٩ 

 املنشور يف الكويت اليوم العدد ٩٦٧ التاريخ 3-2١-2٠١٠ 
حكــم املحكمــة الدســتورية رقــم ١ لســنة 2٠٠٩ بعــدم دســتورية نــص البنــد ثانيــا مــن املــادة ٤٩ مــن قانــون اجلــزاء  

ــوم العــدد ٩2٧ التاريــخ ١٤-٦-2٠٠٩ املنشــور يف الكويــت الي
حكــم املحكمــة الدســتورية رقــم ٦ لســنة 2٠٠٧ بعــدم دســتورية نــص البنــد أوال مــن املــادة ٤٩ مــن قانــون اجلــزاء  

ــخ 2٧-٤-2٠٠٨ ــوم عــدد ٨٦٨ التاري املنشــور يف الكويــت الي
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يعــد رشيــكا يف اجلريمــة بعــد وقوعهــا مــن كان عاملــا بتــامم ارتــكاب اجلريمــة وصــدر منــه 
فعــل مــن االفعــال اآلتيــة : 

أوال : اخفــاء املتهــم بارتكاهبــا ، ســواء كان فاعــال اصليــا للجريمــة او كان رشيــكا فيهــا 
قبــل وقوعهــا. 

ثاينــا : اخفــاء االشــياء املتحصلــة مــن ارتــكاب اجلريمــة او التــي اســتعملت يف ارتكاهبــا ، 
ويســتوي ان يتعلــق االخفــاء بــذات االشــياء املتحصلــة او املســتعملة يف ارتــكاب اجلريمة 

او يتعلــق بأشــياء اســتبدلت هبــا او نتجــت مــن التــرف فيهــا. 
ثالثــا : حصــول الرشيــك ، بوجــه غــري مــرشوع ، وهــو عــامل بذلــك ، عــىل منفعــة لنفســه 

او لشــخص آخــر مــن وراء ارتــكاب اجلريمــة.

املادة ٥٠
يعاقــب الفاعــل بالعقوبــة املقــررة جلريمــة التــي ارتكبهــا او ســاهم يف ارتكاهبــا. واذا تعدد 
الفاعلــون وكان احدهــم غــري معاقــب لعدم اهليتــه للمســئولية او النتفاء القصــد اجلنائي 
لديــه او قيــام مانــع مــن موانــع العقــاب ، وجبــت مــع ذلــك معاقبــة الفاعلــني اآلخريــن 

بالعقوبــة املقــررة قانونا.
ــي تتوافــر لــدى غــريه ويكــون  ــة املقــررة الحــد الفاعلــني بالظــروف الت ــر العقوب ال تتأث

مــن شــأهنا تغيــري وصــف اجلريمــة اذا كان غــري عــامل هبــذه الظــروف.

املادة ٥١
ــال ، او  ــدت اص ــي قص ــك الت ــن تل ــف ع ــة ختتل ــة بكيفي ــني اجلريم ــد الفاعل ــذ اح اذا نف
ــع  ــام وق ــئولني ع ــني مس ــائر الفاعل ــال ، كان س ــدت اص ــي قص ــري الت ــة غ ــب جريم ارتك
فعــال متــى كانــت كيفيــة التنفيــذ او اجلريمــة التــي وقعــت بالعفــل نتيجــة حمتملــة خلطــة 

ــال. ــا اص ــد ارتكاهب ــي اري ــة الت ــة او للجريم ــذ االصلي التنفي

املادة ٥2
ــالف  ــون بخ ــى القان ــا ، اال اذا ق ــه عقوبته ــا فعلي ــل وقوعه ــة قب ــرتك يف جريم ــن اش م

ذلــك.
اذا كان فاعــل اجلريمــة غــري معاقــب لقيــام مانــع مــن موانــع العقــاب ، وجبــت مــع ذلــك 

معقابــة الرشيــك بالعقوبــة املقــررة قانونــا.
ال تأثــري عــىل الرشيــك مــن الظــروف اخلاصــة بالفاعل التــي تقتي تغيري وصــف اجلريمة 

اذا كان الرشيــك غــري عامل هبــذه الظروف.

املادة ٥3
يعاقــب الرشيــك يف اجلريمــة قبــل وقوعهــا بالعقوبــة املقــررة هلــا ولــو كانــت قــد ارتكبــت 
ــد  ــي تعم ــري الت ــت غ ــي وقع ــة الت ــت اجلريم ــال ، او كان ــدت اص ــي قص ــري الت ــة غ بكيفي
االشــرتاك هبــا ، متــى كانــت كيفيــة التنفيــذ او اجلريمــة التــي وقعــت بالفعل نتيجــة حمتملة 

الفعــال االشــرتاك التــي ارتكبهــا.

قانون الجزاء
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املادة ٥٤
اذا عــدل الرشيــك عــن املســامهة يف اجلريمــة قبــل وقوعهــا ، وابلــغ الفاعــل او الفاعلــني 

ذلــك قبــل بدئهــم يف تنفيذهــا ، فــال عقــاب عليــه.
ال انــه يشــرتط المتنــاع العقــاب يف حالــة االشــرتاك باملســاعدة ان جيــرد الرشيــك الفاعــل 
او الفاعلــني مــن وســائل املســاعدة التــي يكــون قــد امدهــم هبــا ، وذلــك قبــل البــدء يف 
تنفيــذ اجلريمــة ، ســواء أكان ذلــك باســرتدادها ام كان بجعلهــا غــري صاحلــة لالســتعامل 

يف حتقيــق الغــرض االجرامــي.

املادة ٥٥
حكــم املحكمــة دســتورية رقــم ١2 لســنة 2٠١٠ بعــدم دســتورية املــادة ٥٥وســقوط الفقــرة األخــرية مــن منهــا وهــو 

ــوم العــدد ٩٦٧ التاريــخ 3-2١-2٠١٠ املنشــور بالكويــت الي
حكم املحكمة الدستورية رقم ١ لسنة 2٠٠٩ بعدم دستورية الفقرة األويل من املادة ٥٥  

املنشور بالكويت اليوم العدد ٩2٧ التاريخ ١٤-٦-2٠٠٩
حكــم املحكمــة الدســتورية رقــم ٦ لســنة 2٠٠٧ بعــدم دســتورية الفقــرة األويل مــن تلــك املــادة مــن قانــون اجلــزاء   

ــخ 2٧-٤-2٠٠٨ ــدد ٨٦٨ التاري ــوم ع ــت الي ــور بالكوي واملنش
يعاقــب الرشيــك يف اجلريمــة بعــد وقعهــا بالعقوبــة املقــررة هلــا ، اال اذا كانــت اجلريمــة 
جنايــة فــال جيــوز ان تزيــد العقوبــة عــىل احلبــس مــدة مخــس ســنوات. وال توقــع العقوبــة 
املقــررة للرشيــك يف اجلريمــة بعــد وقوعهــا عــىل زوج املتهم او اصولــه او فروعــه اذا آووه 

او ســاعده عــىل االختفــاء.

املادة ٥٦
اذا اتفــق شــخصان او اكثــر عــىل ارتــكاب جنايــة او جنحــة ، واختــذوا العــدة لذلــك عــىل 
ــاق  ــن اتف ــئوال ع ــم مس ــد كل منه ــه ، ع ــوا علي ــام اتفق ــدل ع ــه ان يع ــع مع ــه ال يتوق وج

جنائــي ولــو مل تقــع اجلريمــة موضــوع االتفــاق.
يعاقــب عــىل االتفــاق اجلنائــي باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل مخــس ســنني اذا كانــت عقوبــة 
اجلريمــة موضــوع االتفــاق هــي االعــدام او احلبــس املؤبــد. امــا اذا كانــت عقوبــة اجلريمة 
اقــل مــن ذلــك ، كانــت عقوبــة االتفــاق اجلنائــي احلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ثلــث مــدة 

احلبــس املقــررة للجريمــة للجريمــة.
يعفــي مــن العقــاب كل مــن بــادر باخبــار الســلطات العامــة بوجــود اتفــاق جنائــي وبمــن 
اشــرتكوا فيــه ، قبــل قيامهــا بالبحــث والتفتيــش وقبــل وقوع ايــة جريمة فــاذا كان االخبار 

بعــد البحــث والتفتيــش ، تعــني ان يوصــل فعــال اىل القبــض عــىل املتفقــني اآلخرين.

قانون الجزاء
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  العقوبات األصلية
املواد )٥٧ – ٦٥(

املادة ٥٧
العقوبات االصلية التي جيوز احلكم هبا طبقا هلذا القانون هي :

– االعدام.
– احلبس املؤبد.

– احلبس املؤقت.

املادة ٥٨
كل حمكوم عليه باالعدام ينفذ فيه احلكم شنقا او رميا بالرصاص.

املادة ٥٩
ــدل  ــا ، اب ــا حي ــت جنينه ــل ، ووضع ــدام حام ــا باالع ــوم عليه ــرأة املحك ــت ان امل اذا ثب

ــد ــس املؤب ــدام اىل احلب ــم باالع احلك
املادة ٦٠

ال جيــوز تنفيــذ عقوبــة االعــدام اال بعــد تصديــق االمــري ، وحيــق لــه من تلقــاء نفســه العفو 
عــن هــذه العقوبــة ، او اســتبدال غريهــا هبا.

املادة ٦١
احلبس املؤبد يستغرق حياة املحكوم عليه ، ويكون مقرتنا بالشغل دائام.

املادة ٦2
احلبــس املؤقــت ال تقــل مدتــه عــن اربــع وعرشيــن ســاعة ، وال تزيــد عــن مخــس عــرشة 

ســنة.
املادة ٦3

اذا بلغــت مــدة احلبــس املحــددة يف احلكــم ســتة شــهور فاكثر ، كان حبســا مقرتنا بالشــغل 
، واذا مل تــزد عــىل اســبوع ، كان حبســا بســيطا واذا كانــت اقــل مــن ســتة شــهور واكثــر 

مــن اســبوع ، كان حبســا بســيطا مــا مل تقــض املحكمــة بــأن يكــون حبســا مــع الشــغل.

املادة ٦٤
ــدره  ــذي تق ــغ ال ــة املبل ــع للدول ــأن يدف ــه ب ــوم علي ــزام املحك ــي ال ــة ه ــة بالغرام العقوب

ــات. ــرش روبي ــن ع ــل ع ــوز ان يق ــون ، وال جي ــص القان ــا لن ــة طبق املحكم
اذا مل يدفــع املحكــوم عليــه مبلــغ الغرامــة حصــل عــن طريــق التنفيذاحلــري عــىل مالــه 
، وفــاذا لــت يتيــرس التنفيــذ اجلــري جــاز اخضــاع املحكــوم عليــه لالكــراه البــدين وفقــا 

ــة. ــون االجــراءات اجلزائي للقواعــد املقــررة يف قان

املادة ٦٥
جيــوز للمحكمــة ان تلــزم املحكــوم عليــه بعقوبة غري االعــدام بدفع مروفــات املحاكمة 
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كلهــا او بعضهــا ، وينفــذ احلكــم طبقا لنفــس القواعد التــي تتبع يف تنفيذ احلكــم بالغرامة.
 العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية

املواد )2٦ – ٨٠(

املادة ٦٦
العقوبات التبعية والتكميلية املقررة يف هذا القانون هي :

– احلرمان من احلقوق واملزايا املنصوص عليها يف املادة ٦٨.
– العزل من الوظائف العامة.

– احلرمان من مزاولة املهنة.
– اغالق املحال العامة.

– مراقبة الرشطة.
– املصادرة.

– ابعاد االجنبي عن البالد.
– تقديــم تعهــد باملحافظــة عــىل االمــن وبالتــزام حســن الســرية ، بكفالة او غــري مصحوب 

. هبا

املادة ٦٧
تعــد العقوبــة تبعيــة اذا كان القانــون يقــي هبــا كأثــر حتمــي للحكــم االصليــة ، وتعــد 
تكميليــة اذا كان توقيعهــا متوقفــا عــىل نطــق القــايض هبــا اوجــب القانــون عليــه ذلــك او 

اجــازه لــه.

املادة ٦٨
كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتام حرمان املحكوم عليه من اآلتية :

– تويل الوظائف العامة او العمل كمتعهد او كملتزم حلساب الدولة
– الرتشيح لعضوية املجالس واهليئات العامة او التعيني عضوا هبا

– االشرتاك يف انتخاب اعضاء املجالس واهليئات العامة.

املادة ٦٩
اذا كان املحكــوم عليــه بعقوبــة جنايــة يتمتــع وقــت صــريورة احلكــم بحــق مــن احلقــوق 

املنصــوص عليهــا يف املــادة الســابقة ، تعــني حرمانــه ذلــك.

املادة ٧٠
ــة جنحــة مــن اجــل رشــوة او  جيــب عــىل القــايض ، اذا حكــم عــىل موظــف عــام بعقوب
تعذيــب متهــم حلملــه عــىل االعــرتاف او اســتعامل ســلطة الوظيفــة ملجــرد االرضار بأحــد 
ــي  ــر ، ان يق ــون او تزوي ــف للقان ــو خمال ــىل نح ــمية ع ــام رس ــتعامل اخت ــراد او اس االف
بعزلــه عــن الوظيفــة مــدة حيددهــا احلكــم ، بحيــث ال تقــل عــن ســنة وال تزيــد عــىل مخســة 

ســنوات.
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املادة ٧١
العــزل مــن وظيفــة عامــة هــو احلرمــان مــن الوظيفــة نفســها ومــن املرتبــات املقــررة هلــا 
ومــن مجيــع املزايــا املرتبطــة هبــا. فــان كان املحكــوم عليــه ، وقــت صــريورة احلكــم واجب 

النفــاذ ، غــري موظــف ، فقــد صالحيتــه لشــغل ايــة وظيفــة عامــة.

املادة ٧2
كل حكــم بعقوبــة جنايــة يصــدر ضد شــخص يزوال مهنة حــرة ينظمها القانــون ويتطلب 
ملزاولتهــا احلصــول عــىل ترخيــص بذلــك ، مــن اجــل جريمة ارتكبــت اثناء مبــارشة اعامل 
هــذه املهنــة او بســببها وتضمنــت اخــالال بالواجبــات التــي يفرضهــا القانــون او تفرضهــا 
ــن  ــه م ــوم علي ــان املح ــم بحرم ــايض ان حيك ــز للق ــا ، جيي ــارف عليه ــة املتع ــول املهن اص
مزاولــة هــذه املهنــة مــدة ال جتــاوز عــرش ســنوات. فــاذا كان احلكــم باحلبــس مــدة جتــاوز 
ســبع ســنوات. وجــب عــىل القــايض ان حيكــم بحرمــان املحكــوم عليــه مــن مزاولــة املهنة 

حرمانــا مؤبــدا.

املادة ٧3
جيــب عــىل القــايض. اذا حكــم بعقوبــة مــن اجــل مزاولــة حرفــة يف حمــل عــام معــد لذلــك 
مل يســتوف الــرشوط التــي يتطلبهــا القانــون ، بحيــث كان مــن شــأن ذلــك تعريــض حيــاة 
شــخص او اكثــر او صحتــه او امنــه للخطــر او اقــالق راحتــه ، ان يقــي باغــالق املحــل 

حتــى يثبــت املحكــوم عليــه اســتيفاء هــذه الــرشوط.

املادة ٧٤
كل مــن حيكــم عليــه باحلبــس مــدة جتــاوز ســبع ســنني ، من اجــل جناية خملــة بأمــن الدولة 
او قرصنــة او قتــل او حريــق او ســلب او تزييــف مســكوكات او تقليــد او تزويــر االختــام 
الرســمية او اوراق النقــد او االوراق الرســمية ، يوضــع حتــام حتــت مراقبــة الرشطــة مــدة 

تعــادل نصــف مــدة عقوبتــه ، دون ان جتــاوز مخس ســنوات.

املادة ٧٥
كل حكــم باحلبــس عــىل عائــد ، يف رسقــة او نصــب او خيانــة امانــة او ابتــزاز مــال الغــري 
، جييــز للقــايض احلكــم بوضعــه حتــت مراقبــة الرشطــة مــدة ال تقــل عــن ســنة وال تزيــد 

عــىل ســنتني.

املادة ٧٦
كل شــخص خاضــع ملراقبــة الرشطــة يتعــني عليــه التــزام القواعــد اآلتية بمجــرد صريورة 

هــذه العقوبــة واجبــة التنفيذ :
اوال : عليــه ان خيطــر بمحــل اقامتــه خمفــر الرشطــة التابــع لــه هــذا املحــل ، وجيــوز ملخفــر 
الرشطــة عــدم املوافقــة عــىل االقامــة يف هــذا املحــل ان كان واقعــا يف املنطقة التــي ارتكبت 

ــة فيها. اجلريم
ــه ،  ــه حمــل اقامت ــع ل ــر الرشطــة التاب ــه خمف ــة يســلمها ل ــام بطاق ــه ان حيمــل دائ ــا : علي ثاني
مدونــة فيــه مجيــع البيانــات التــي تعــني شــخصيته ، وعليــه ان يقدمهــا لرجــال الرشطــة 
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ــد كل طلــب. عن
ثالثــا : عليــه ان يقــدم نفســه اىل خمفــر الرشطــة التابــع لــه حمــل اقامتــه مــرة كل اســبوع ، يف 

الزمــان املعــني لــه يف بطاقتــه ، ويف كل وقــت يكلفــه خمفــر الرشطــة ذلــك.
رابعــا : عليــه ان يكــون يف حمــل اقامتــه يف الفــرتة بــني غــروب الشــمس ورشوقهــا ، اال اذا 
حصــل عــىل ترخيــص مــن خمفــر الرشطــة يبيــح لــه التعيــب يف كل هــذه الفــرتة او بعضهــا.

املادة ٧٧
كل خمالفــة لالحــكام املنصــوص عليهــا يف املــادة الســابقة ، بغــري عــذر مقبول ، تســتوجب 
احلكــم عــىل اخلاضــع ملراقبــة الرشطــة باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســنة واحــدة وبغرامــة ال 

جتــاوز الــف روبيــة او باحــدى هاتــني العقوبتــني.
املادة ٧٨

جيــوز للقــايض اذا حكــم بعقوبــة مــن اجــل جنايــة او جنحــة عمديــة ان يقــي بمصــادرة 
االشــياء املضبوطــة التــي اســتعملت او كان مــن شــأهنا ان تســتعمل يف ارتــكاب اجلريمــة 
واالشــياء التــي حتصلــت منهــا ، وذلــك دون مســاس بحقــوق الغــري حســن النيــة عــىل 

هــذه االشــياء.
اذا كانــت االشــياء املذكــورة يف الفقــرة الســابقة يعــد صنعهــا او حيازهتــا او التعامــل فيهــا 
جريمــة يف ذاتــه ، تعــني عــىل القــايض ان حيكــم بمصادرهتــا ولــو تعلــق هبــا حــق للغــري 

حســن النيــة.

املادة ٧٩
 كل حكــم باحلبــس عــىل اجنبــي جييــز للقــايض ان يأمــر بابعاده عــن الكويت بعــد االنتهاء 
مــن تنفيــذ عقوبتــه ، وذلــك دون اخــالل بحــق الســلطة االداريــة يف ابعــاد كل اجنبي وفقا 

للقانون.
فــاذا حكــم عــىل االجنبــي بعقوبة جنايــة او بعقوبة مقيــدة للحرية يف جريمــة خملة بالرشف 

او االمانــة حكــم القــايض بابعاده عــن الكويت بعد تنفيــذ العقوبة.
ــة ، اىل  ــذ العقوب ــن تنفي ــاء م ــرد االنته ــايض ، بمج ــر الق ــالن ام ــة اع ــة العام ــىل النياب وع

ــذه. ــا تنفي ــني عليه ــي يتع ــة الت ــلطة االداري الس

** عدلت بموجب القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٦

املادة ٨٠
ــد  ــم تعه ــه بتقدي ــوم علي ــىل املحك ــة ع ــة تكميلي ــع عقوب ــا توقي ــوز فيه ــي جي ــاالت الت احل
باملحافظــة عــىل االمــن والتــزام حســن الســرية. مصحوبــا بكفالــة او غــري مصحــوب هبــا 
ــة يف  ــراءات اجلزائي ــون االج ــة يف قان ــاالت ، مبين ــذه احل ــرسي يف ه ــي ت ــكام الت ، واالح

ــة. الفصــل اخلــاص باالجــراءات الوقائي
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  ختفيف العقوبة وتشديدها
املواد )٨١ – ٨٦(

املادة ٨١
اذا اهتــم شــخص بجريمــة تســتوجب احلكــم باحلبــس ، جــاز للمحكمــة ، اذا رأت مــن 
اخالقــه او ماضيــه او ســنة او الظــروف التــي ارتكــب فيهــا جريمتــه او تفاهــة هــذه 
ــاع عــن  ــه لــن يعــود اىل االجــرام ، ان تقــرر االمتن اجلريمــة مــا يبعــث عــىل االعتقــاد بأن
النطــق بالعقــاب ، وتكلــف املتهــم تقديــم تعهــد بكفالــة شــخصية او عينيــة او بغــري كفالــة 
، يلتــزم فيــه مراعــاة رشوط معينــة واملحافظــة عىل حســن الســلوك املــدة التــي حتددها عىل 
اال جتــاوز ســنتني. وللمحكمــة ان تقــرر وضعــه خــالل هــذه املــدة حتــت رقابــة شــخص 
تعينــه ، وجيــوز هلــا ان تغــري هــذا الشــخص بنــاء عــىل طلبــه وبعــد اخطــار املتهــم بذلــك.
اذا انقضــت املــدة التــي حددهتــا املحكمــة دون ان خيــل املتهم بــرشوط التعهــد ، واعترت 

اجــراءات املحاكمــة الســابقة كأن مل تكن.
مــا اذا اخــل املتهــم بــرشوط التعهــد ، فان املحكمة تأمــر – بناء عىل طلب ســلطة االهتام او 
االشــخص املتــويل رقابتــه او املجنــي عليــه – باملــي يف املحاكمــة ، وتقــي عليــه بالعقوبة 

عــن اجلريمــة التــي ارتكبها ومصــادرة الكافلة العينيــة ان وجدت.

املادة ٨2
جيــوز للمحكمــة اذا قضــت بحبــس املتهــم مــدة ال جتــاوز ســنتني او بالغرامــة ، ان تأمــر 
ــه او ســنه او الطــروف  ــذ احلكــم ، اذا تبــني هلــا مــن اخــالق املتهــم او ماضي بوقــف تنفي
التــي ارتكــب فيهــا جريمتــه مــا حيمــل عــىل االعتقــاد بأنــه لــن يعــود اىل االجــرام ، ويوقــع 
املحكــوم عليــه تعهــدا بذلــك مصحوبــا بكفالــة شــخصية او عينيــة او بغــري كفالــة حســب 

تقريــر املحكمــة.
يصجــر االمــر بوقــف التنفيــذ ملــدة ثــالث ســنوات تبــدأ مــن يــوم صــريورة احلكــم هنائيــا 
، فــاذا انقضــت هــذه املــدة دون ان يصــدر حكــم بالغــاء وقــف التنفيــذ ، اعتــر احلكــم 

الصــادر بالعقــاب كأن مل يكــن.
جيــوز الغــاء وقــف التنفيــذ اذا صــدر ضــد املحكــوم عليــه ، خــالل مــدة الوقــف ، حكــم 
باحبــس مــن اجــل جريمــة ارتكبــت خــالل هــذه املــدة او قبلهــا ومل تكــن املحكمــة تعلــم 
هبــا عنــد االمــر بوقــف التنفيــذ ، وجيــوز الغــاء وقــف التنفيــذ ايضــا اذا تبــني صــدور حكــم 
باحلبــس قبــل االمــر بالوقــف ومل تكــن املحكمــة عاملــة بــه. فــاذا حكــم بالغــاء الوقــف ، 

نفــذت عــىل املتهــم العقوبــة املحكــوم هبــا ، وصــودرت الكفالــة العينيــة ان وجــدت.
ختتــص بالغــاء وقــف التنفيــذ املحكمــة التــي امــرت بالوقــف ، وكذلــك املحكمــة التــي 
ــم  ــدر احلك ــف ، ويص ــدة الوق ــالل م ــس خ ــام باحلب ــه حك ــوم علي ــد املحك ــدرت ض اص

بالغــاء الوقــف بنــاء عــىل طلــب ســلطة االهتــام او املجنــي عليــه.

املادة ٨3
ــر بالرأفــة بالنظــر اىل الظــروف التــي ارتكبــت  جيــوز للمحكمــة اذا رأت ان املتهــم جدي
فيهــا اجلريمــة ، او بالنظــر اىل ماضيــه او اخالقــه او ســنه ، ان تســتبدل بعقوبــة االعــدام 
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عقوبــة احلبــس املؤبــد او احلبــس املؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه عــن عــرش ســنوات ، وان 
تســتبدل بعقوبــة احلبــس املؤبــد احلبــس املؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه عــن ســبع ســنوات.

ال جيوز ان تقل عقوبة احلبس املؤقت عن ثلث احلد االقى املقررة للجريمة.
كل ذلك ما مل ينص القانون عىل حد ادنى آخر.

املادة ٨٤
اذا ارتكــب شــخص مجلــة جرائــم لغــرض واحد بحيــث ارتبطــت بعضها ببعــض ارتباطا 
ال يقبــل التجزئــة ، وجــب اال حيكــم بغــري العقوبــة املقــررة الشــدها. واذا كــون الفعــل 
ــذه  ــم هب ــد واحلك ــا اش ــي عقوبته ــة الت ــار اجلريم ــب اعتب ــددة ، وج ــم متع ــد جرائ الواح

العقوبــة دون غريهــا.
اذا ارتكــب شــخص مجلــة جرائــم يف غــري احلالتــني الســابقتني ، تعــددت العقوبــات التــي 

حيكــم هبــا عليــه.
املادة ٨٥

يعــد عائــدا مــن ســبق احلكــم عليــه بعقوبــة جنايــة وثبــت ارتكابــه بعــد ذلــك جنايــة او 
جنحــة.

جيــوز للمحكمــة ان تقــي عــىل العائــد بأكثــر مــن احلــد االقــى املقــرر قانونــا للجريمــة 
بــرشط عــدم جمــاوزة ضعــف هــذا احلــد.

املادة ٨٦
اذا ســبق احلكــم عــىل املتهــم بعقوبــة جنحــة الرتكابــه جريمــة رسقــة او نصــب او خيانــة 
امانــة او تزويــر او رشوع يف احــدى هــذه اجلرائــم ، وثبــت ارتكابــه خــالل مخــس ســنوات 
مــن تاريــخ احلكــم املذكــور جريمــة مــن اجلرائــم الســابقة او الــرشوع يف احداهــا ، جــاز 
للمحكمــة ان تقــي عليــه باكثــر مــن احلــد االقــى املقــرر قانونــا بــرشط عــدم جمــاوزة 

هــذا احلــد باكثــر مــن نصفــه.
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 اإلفراج حتت رشط
املواد )٨٧ – ٩١(

املادة ٨٧
ــدة  ــاع امل ــة ارب ــى ثالث ــس ق ــه باحلب ــوم علي ــن كل حمكم ــت رشط ع ــراج حت ــوز االف جي
املحكــوم هبــا عليــه بحيــث ال تقــل املــدة التــي قضاهــا عــن ســنة كاملــة ، اذا كان خــالل 
هــذه املــدة حســن الســرية والســلوك ، وكان االفــراج عنــه ال يــؤدي اىل االخــالل باالمــن.
اذا كانــت العقوبــة املحكــوم هبــا هــي احلبــس املؤبــد ، وجــب اال تقــل املــدة التــي يقضيهــا 

املحكــوم عليــه عــن عرشيــن ســنة.
يكــون االفــراج حتــت رشط املــدة الباقيــة مــن العقوبــة ، او ملــدة مخــس ســنوات فيــام اذا 
كانــت العقوبــة هــي احلبــس املؤبــد ، وجيــوز للســلطة املختصة ان تأمــر بوضع املفــرج عنه 
طــوال هــذه املــدة حتــت ارشاف شــخص تعينــه ، وتقــرر الــرشوط التــي يلتزمهــا املفــرج 

عنــه ، وعليهــا ان تنبهــه اىل ان خمالفــة هــذه الــرشوط تكــون ســببا يف الغــاء االفــراج.

املادة ٨٨
اذا ســاءت ســرية املفــرج عنــه خــالل املــدة التــي افــرج عنــه فيهــا ، الغــى االفــراج ، واعيــد 
ــة  ــه ليســتويف املــدة التــي كانــت باقي ــذ عقوبت ــه اىل املــكان املخصــص لتنفي املحكــوم علي

يــوم االفــراج عنــه.

املادة ٨٩
ــكام  ــا لالح ــرى وفق ــدة اخ ــه م ــوم علي ــن املحك ــرج ع ــراج ان يف ــاء االف ــد الغ ــوز بع جي
املنصــوص عليهــا يف املــادة ٨٧ ، ويف هــذه احلالــة يتعــني عليــه ان يمــي ثالثــة اربــاع مــدة 
ــس  ــي احلب ــة ه ــت العقوب ــاذا كان ــراج ، ف ــاء االف ــد الغ ــتيفاؤها عن ــب اس ــة الواج العقوب

املؤبــد مل جيــز االفــراج عنــه ثانيــة قبــل مــي اربــع ســنوات.
اذا ســاءت ســرية املفــرج عنــه خــالل هــذه املــدة الثانيــة ، الغــى االفــراج وفقــا الحــكام 

املــادة الســابقة وال جيــوز االفــراج عــن املحكــوم عليــه بعــد ذلــك.

املادة ٩٠
ــه او  ــي افــرج فيهــا عــن املحكــوم علي ــى انقضــاء املــدة االوىل الت ــراج حت اذا مل يلــغ االف

ــا. ــة ، اصبــح االفــراج هنائي ــى انقضــاء املــدة الثاني حت

املادة ٩١
خيتص النائب العام باصدار االمر باالفراج وبألغائه.

املواد من ٩2 حتى ١٠٨ 
** ملغــاة بموجــب القانــون رقــم 3١ لســنة ١٩٧٠ بتعديــل قانــون اجلــزاء الصــادر ىف 
2١ /٧ / ١٩٧٠يف شــأن جرائــم أمــن الدولــة اخلارجــي والداخــي، ويســتعاض عنهــا 

باملــواد مــن ١ إىل 3٤ مــن هــذا القانــون . 
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 انتهاك حرمة األديان
املواد ) ١٠٩ - ١١3 ( 

املادة ١٠٩
كل مــن خــرب او اتلــف او دنــس مكانــا معــدا القامــة شــعائر دينيــة ، او اتــى يف داخلــه 
عمــال خيــل باالحــرتام الواجــب هلــذا الديــن. وكان عاملــا بداللــة فعلــه ، يعاقــب باحلبــس 
مــدة ال تزيــد عــىل ســنة واحــدة وبغرامــة ال جتــاوز ٧٥ دينار او باحــدى هاتــني العقوبتني. 
ويعاقــب بنفــس العقوبــة كل مــن ارتكــب فعــال اخــل باهلــدوء الواجــب الجتــامع عقــد 
يف حــدود القانــون القامــة شــعائر دينيــة ، قاصــدا بذلــك تعطيلهــا او االخــالل باالحــرتام 

الواجــب هلــا ، او تعــدى دون حــق عــىل أي شــخص موجــود يف هــذا االجتــامع.
 

املادة ١١٠
ــى او حلفــظ رفاهتــم او القامــة مراســيم  كل مــن انتهــك حرمــة مــكان معــد لدفــن املوت
ــازة ، او  ــيم اجلن ــة مراس ــد اقام ــوا بقص ــخاص اجتمع ــا ألش ــبب ازعاج ــازة ، او س اجلن
ــنة  ــاوز س ــدة ال جت ــس م ــب باحلب ــه ، يعاق ــة فعل ــا بدالل ــت وكان عامل ــة مي ــك حرم انته

ــني. ــني العقوبت ــدى هات ــار او باح ــاوز ٧٥ دين ــة ال جت ــدة وبغرام واح

املادة ١١١
كل مــن اذاع ، باحــدى الطــرق العلنيــة املبينــة يف املــادة ١٠١ ، آراء تتضمــن ســخرية 
ــده او  ــي ، ســواء كان ذلــك بالطعــن يف عقائ ــن او مذهــب دين او حتقــريا او تصغــريا لدي
يف شــعائره او يف طقوســه او يف تعاليمــه ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســنة واحــدة 

ــني. ــني العقوبت ــدى هات ــار او باح ــاوز ٧٥ دين ــة ال جت وبغرام

املادة ١١2
ال جريمــة اذا اذيــع بحــث يف ديــن او يف مذهــب دينــي ، يف حمــارضة او مقــال او كتــاب 
علمــي ، باســلوب هــادئ متــزن خــال مــن االلفــاظ املثــرية ، وثبــت حســن نيــة الباحــث 

باجتاهــه اىل النقــد العلمــي اخلالــص.

** معدلة بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٠

املادة ١١3
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ســنة واحــدة وبغرامــة ال جتــاوز ٧٥ دينــار او باحــدى 
هاتــني العقوبتــني ، كل مــن نــرش كتابــا مقدســا يف عقيــدة ديــن مــن االديــان وحــرف فيــه 

عمــدا عــىل نحــو يغــري مــن معنــاه ، قاصــدا بذلــك االســاءة اىل هــذا الديــن.
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 الرشوة
املواد )١١٤ – ١١٩(

املادة ١١٤  
كل موظــف عــام طلــب او قبــل ، لنفســه او لغــريه ، مــاال او منفعــة او جمــرد وعــد بشــئ 
مــن ذلــك ، مقابــل القيــام بعمــل مــن اعــامل وظيفتــه ولــو كان العمــل حقــا ، او االمتنــاع 
عــن عمــل مــن االعــامل املذكــورة ولــو كان غــري حــق ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز 
ســبع ســنوات وبغرامــة تســاوي مــا اعطــى او وعــد بــه ، وذلك حتى لــو ثبــت ان املوظف 
كان عازمــا عــىل القيــام بالعمــل الــذي وعــد القيــام بــه او عــىل االمتنــاع عــن العمــل الذي 

وعــد باالمتنــاع عنــه.
ــاال او  ــل لنفســه او لغــريه م ــات الســابقة كل موظــف عــام طلــب او قب يعاقــب بالعقوب
منفعــة او جمــرد وعــد بشــئ مــن ذلــك ، الداء عمــل او االمتنــاع عــن عمــل ال يدخــل يف 

اختصــاص وظيفتــه ، ولكنــه يزعــم انــه داخــل فيــه.
ــاع او عقــار  ــع مت ــدة اخلاصــة التــي حتصــل للموظــف او لغــريه مــن بي تعــد رشــوة الفائ
بثمــن ازيــد مــن قيمتــه ، او رشائــه بثمــن انقــص منهــا ، او مــن أي عقــد يتــم بــني الــرايش 

واملرتــي.

ــا  ــن ١١٤ اىل ١2٥ كل م ــواد م ــا يف امل ــوص عليه ــة املنص ــتعامل الوظيف ــوء اس ــوة وس ــكام الرش ــن اح ــى م ** يلغ
ــنة ١٩٧٠   ــم 3١ لس ــون رق ــن القان ــادة 2 م ــواردة يف امل ــن 3٥ اىل ٥٨ ال ــواد م ــكام امل ــع اح ــارض م يتع

املادة ١١٥
ــف  ــدم للموظ ــخص ق ــابقة كل ش ــادة الس ــا يف امل ــوص عليه ــات املنص ــب بالعقوب يعاق
العــام مــاال او منفعــة او وعــدا بذلــك ، وقبــل املوظــف مــا قــدم لــه او وعــد بــه ، ويعاقــب 

بالعقوبــات نفســها مــن يتواســط بــني الــرايش واملرتــي.
يعفى من العقوبة الرايش واملتواسط اذا اخر السلطات العامة باجلريمة.

ــا  ــن ١١٤ اىل ١2٥ كل م ــواد م ــا يف امل ــوص عليه ــة املنص ــتعامل الوظيف ــوء اس ــوة وس ــكام الرش ــن اح ــى م ** يلغ
ــنة ١٩٧٠   ــم 3١ لس ــون رق ــن القان ــادة 2 م ــواردة يف امل ــن 3٥ اىل ٥٨ ال ــواد م ــكام امل ــع اح ــارض م يتع

املادة ١١٦
يعاقــب بالعقوبــات املقــررة للرشــوة مــن يســتعمل القــوة او العنــف او التهديــد يف حــق 
موظــف عــام ، فيحصــل منــه عــىل قضــاء امــر غــري حــق او عــىل اجتنابــه اداء عمــل مــن 

اعــامل وظيفتــه.

ــا  ــن ١١٤ اىل ١2٥ كل م ــواد م ــا يف امل ــوص عليه ــة املنص ــتعامل الوظيف ــوء اس ــوة وس ــكام الرش ــن اح ــى م ** يلغ
ــنة ١٩٧٠   ــم 3١ لس ــون رق ــن القان ــادة 2 م ــواردة يف امل ــن 3٥ اىل ٥٨ ال ــواد م ــكام امل ــع اح ــارض م يتع

املادة ١١٧
مــن رشع يف اعطــاء رشــوة ومل تقبــل منــه، او يف اإلكــراه بالــرضب والتهديــد ونحومهــا ومل 
يبلــغ قصــده، يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ســنة وبغرامــة ال جتــاوز ٧٥٠ دينــار او 
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باحــدى هاتــني العقوبتــني.

ــا  ــن ١١٤ اىل ١2٥ كل م ــواد م ــا يف امل ــوص عليه ــة املنص ــتعامل الوظيف ــوء اس ــوة وس ــكام الرش ــن اح ــى م ** يلغ
ــنة ١٩٧٠   ــم 3١ لس ــون رق ــن القان ــادة 2 م ــواردة يف امل ــن 3٥ اىل ٥٨ ال ــواد م ــكام امل ــع اح ــارض م يتع

املادة ١١٨
كل موظــف عــام قبــل مــن شــخص ، ادى لــه عمــال مــن اعــامل وظيفتــه او امتنع عــن اداء 
عمــل مــن اعامهلــا مــاال او منفعــة بعــد اداء العمــل او االمتنــاع عنــه ، بصفــة مكافــأة عــىل 
ذلــك ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثــالث ســنوات وبغرامــة تســاوي املــال او املنفعــة.
ــذي  ــخص ال ــة والش ــال او املنعف ــدم امل ــذي ق ــخص ال ــها الش ــات نفس ــب بالعقوب يعاق

تواســط يف تقديمهــا.

ــا  ــن ١١٤ اىل ١2٥ كل م ــواد م ــا يف امل ــوص عليه ــة املنص ــتعامل الوظيف ــوء اس ــوة وس ــكام الرش ــن اح ــى م ** يلغ
ــنة ١٩٧٠   ــم 3١ لس ــون رق ــن القان ــادة 2 م ــواردة يف امل ــن 3٥ اىل ٥٨ ال ــواد م ــكام امل ــع اح ــارض م يتع

املادة ١١٩
كل مــن طلــب نفســه او لغــريه او قبــل او اخــذ وعــدا او عطيــة الســتعامل نفــوذ حقيقــي 
او موهــوم ، للحصــول او حماولــة احلصــول مــن ايــة ســلطة عامــة عــىل منفعــة ايــا كانــت ، 
يعــد يف حكــم املرتــي ويعاقــب بالعقوبــة املنصــوص عليهــا يف املــادة ١١٤ ان كان موظفا 
عامــا ، فــان كان غــري موظــف ، عوقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثــالث ســنوات وبغرامــة 

تســاوي مــا اعطــى او وعــد بــه.
يعد يف حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة الرشافها.

ــا  ــن ١١٤ اىل ١2٥ كل م ــواد م ــا يف امل ــوص عليه ــة املنص ــتعامل الوظيف ــوء اس ــوة وس ــكام الرش ــن اح ــى م ** يلغ
ــنة ١٩٧٠   ــم 3١ لس ــون رق ــن القان ــادة 2 م ــواردة يف امل ــن 3٥ اىل ٥٨ ال ــواد م ــكام امل ــع اح ــارض م يتع
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سوء استعامل الوظيفة
املواد )١2٠ – ١2٥(

املادة ١2٠
كل موظــف عــام اســتعمل ســلطة وظيفتــه ملجــرد االرضار باحــد االفــراد يعاقــب 
باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثــالث ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز 22٥٠ دينــار او باحــدى هاتني 

ــني.  العقوبت

ــا  ــن ١١٤ اىل ١2٥ كل م ــواد م ــا يف امل ــوص عليه ــة املنص ــتعامل الوظيف ــوء اس ــوة وس ــكام الرش ــن اح ــى م ** يلغ
ــنة ١٩٧٠   ــم 3١ لس ــون رق ــن القان ــادة 2 م ــواردة يف امل ــن 3٥ اىل ٥٨ ال ــواد م ــكام امل ــع اح ــارض م يتع

املادة ١2١
ــىل  ــب ع ــه، او اوج ــة وظيفت ــاء تأدي ــاس اثن ــع الن ــوة م ــتعمل القس ــام اس ــف ع كل موظ
النــاس عمــال يف غــري احلــاالت التــي جييــز فيهــا القانــون ذلــك، يعاقــب باحلبــس مــدة ال 

ــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني. جتــاوز ســنة واحــدة وبغرامــة ال جتــاوز ٧٥٠ دين

ــا  ــن ١١٤ اىل ١2٥ كل م ــواد م ــا يف امل ــوص عليه ــة املنص ــتعامل الوظيف ــوء اس ــوة وس ــكام الرش ــن اح ــى م ** يلغ
ــنة ١٩٧٠   ــم 3١ لس ــون رق ــن القان ــادة 2 م ــواردة يف امل ــن 3٥ اىل ٥٨ ال ــواد م ــكام امل ــع اح ــارض م يتع

املادة ١22
كل موظــف عــام دخــل مســكن احــد االفــراد دون رضائه، يف غــري االحوال التــي حيددها 
القانــون، او بغــري مراعــاة االجــراءات املبينــة فيــه، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثــالث 

ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز 22٥٠ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتني.

ــا  ــن ١١٤ اىل ١2٥ كل م ــواد م ــا يف امل ــوص عليه ــة املنص ــتعامل الوظيف ــوء اس ــوة وس ــكام الرش ــن اح ــى م ** يلغ
ــنة ١٩٧٠   ــم 3١ لس ــون رق ــن القان ــادة 2 م ــواردة يف امل ــن 3٥ اىل ٥٨ ال ــواد م ــكام امل ــع اح ــارض م يتع

املادة ١23
كل موظــف عــام مكلــف بنــاء عــىل واجبــات وظيفتــه باعطــاء شــهادة او بتقديــم بيانــات 
مــن شــأهنا ان تؤثــر يف حقــوق االفــراد، فــادىل بــام خيالــف احلقيقة عــن قصــد يسء، يعاقب 
باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثــالث ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز 22٥٠ دينــار او باحــدى هاتني 

العقوبتــني، وذلــك اذا ترتــب عــىل فعله حــدوث رضر.

ــا  ــن ١١٤ اىل ١2٥ كل م ــواد م ــا يف امل ــوص عليه ــة املنص ــتعامل الوظيف ــوء اس ــوة وس ــكام الرش ــن اح ــى م ** يلغ
ــنة ١٩٧٠   ــم 3١ لس ــون رق ــن القان ــادة 2 م ــواردة يف امل ــن 3٥ اىل ٥٨ ال ــواد م ــكام امل ــع اح ــارض م يتع

املادة ١2٤
كل موظــف عــام، مكلــف بنــاء عــىل واجبــات وظيفتــه بتســلم امــوال حلســاب الدولــة 
وباملحافظــة عليهــا او بادارهتــا، يــديل ببيانــات غــري صحيحــة تتعلــق هبــذه االمــوال وهــو 
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عــامل بعــدم صحتهــا، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز مخــس ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز 
3٧٥٠ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني.

ــا  ــن ١١٤ اىل ١2٥ كل م ــواد م ــا يف امل ــوص عليه ــة املنص ــتعامل الوظيف ــوء اس ــوة وس ــكام الرش ــن اح ــى م ** يلغ
ــنة ١٩٧٠   ــم 3١ لس ــون رق ــن القان ــادة 2 م ــواردة يف امل ــن 3٥ اىل ٥٨ ال ــواد م ــكام امل ــع اح ــارض م يتع

املادة ١2٥
ــه او  ــع مال ــراد عــىل ان يبي ــه الكــراه احــد االف كل موظــف عــام اســتعمل ســلطة وظيفت
ان يتــرف فيــه او ان ينــزل عــن حــق لــه، ســواء كان ذلــك ملصلحــة املوظــف نفســه او 
ملصلحــة غــريه، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثــالث ســنوات وبالغرامــة التــي ال جتــاوز 

22٥٠ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني.
ويف مجيع االحوال حيكم بعزل املوظف.

ــا  ــن ١١٤ اىل ١2٥ كل م ــواد م ــا يف امل ــوص عليه ــة املنص ــتعامل الوظيف ــوء اس ــوة وس ــكام الرش ــن اح ــى م **  يلغ
ــنة ١٩٧٠   ــم 3١ لس ــون رق ــن القان ــادة 2 م ــواردة يف امل ــن 3٥ اىل ٥٨ ال ــواد م ــكام امل ــع اح ــارض م يتع
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 انتحال الوظيفة
املواد )١2٦ – ١2٧(

املادة ١2٦
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســنتني وبغرامــة ال جتــاوز ١٥٠ دينــار او باحــدى هاتــني 
ــة ،  ــة الكاذب ــذه الصف ــىل ه ــاء ع ــام بن ــام ، وق ــف ع ــه موظ ــى ان ــن ادع ــني كل م العقوبت
بعمــل يدخــل يف اختصــاص املوظــف الــذي انتحــل صفتــه ، او دخــل مكانــا ال يســمح 

لغــري هــذا املوظــف بدخولــه.
املادة ١2٧

ــك  ــدا بذل ــني ، قاص ــن املوظف ــة م ــا طائف ــز هب ــة تتمي ــا او عالم ــه زي ــذ لنفس ــن اخت  كل م
احلصــول عــىل مزايــا ال حــق لــه فيهــا او االرضار باحــد االفــراد يعاقــب باحلبــس مــدة ال 

ــني.  ــني العقوبت ــار او باحــدى هات جتــاوز ســنة واحــدة وبغرامــة ال جتــاوز ٧٥ دين
فــإن مل يكــن هــذا القصــد متوافــرا لديــه ، كانــت العقوبــة الغرامــة التــي ال جتــاوز ٥.22 

دينــار.
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 فرار املحبوسني واملقبوض عليهم
املواد )١2٨ – ١33(

املادة ١2٨
كل شــخص قبــض عليــه طبقــا للقانــون ، فهــرب ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســنة 
واحــدة وبغرامــة ال جتــاوز ٧٥ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني ، فــاذا كان قــد صــدر 
ضــده حكــم باحلبــس ، كانــت العقوبــة احلبــس مــدة ال جتــاوز ثــالث ســنوات وغرامــة ال 

جتــاوز 22٥ دينــار او احــدى هاتــني العقوبتــني.

املادة ١2٩
كل شــخص مكلــف بنــاء عــىل واجبــات وظيفتــه بحراســة مقبــوض عليــه او حمبــوس ، 
فتعمــد متكينــه مــن الفــرار ، او تغافــل عنــه حتــى متكــن مــن الفــرار ، يعاقــب باحلبــس مدة 

ال جتــاوز ســبع ســنوات ، وجيــوز ان تضــاف اليهــا غرامــة ال جتــاوز ٥2٥ دينــار. 
ويعاقــب بالعقوبــة ذاهتــا كل شــخص مكلــف بنــاء عــىل واجبــات وظيفتــه بالقبــض عــىل 

انســان ، وتعمــد معاونتــه عــىل الفــرار مــن وجــه القضــاء ، فمكنــه مــن ان يفــر.

املادة ١3٠
مــن كان مكلفــا بنــاء عــىل واجبــات وظيفتــه بحراســة مقبــوض عليــه او حمبــوس ، فأمهــل 
يف حراســته ، حتــى متكــن مــن الفــرار ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ســنة واحــدة 

وبالغرامــة التــي ال جتــاوز ٧٥ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني.

املادة ١3١
كل مــن مكــن مقبوضــا عليــه او حمبوســا مــن اهلــرب ، يف غــري االحــوال الســالفة ، يعاقــب 
باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثــالث ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز 22٥ دينــار او باحــدى هاتــني 

العقوبتني.
املادة ١32

كل مــن اخفــى بنفســه او بوســاطة غــريه شــخصا صــادرا يف حقــه امــر بالقبــض عليــه او 
فــر بعــد القبــض عليــه او حبســه ، وكــذا كل مــن اعانــه بأيــة طريقــة كانــت عــىل الفــرار 
مــن وجــه القضــاء مــع علمــه بذلــك ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســنتني وبغرامــة ال 

جتــاوز ١٥٠ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني. 
وال تــرسي هــذه االحــكام عــىل زوج او زوجــة مــن اخفــى او أعــني عــىل الفــرار وال عــىل 

اصولــه او فروعــه.
املادة ١33

كل مــن علــم بوقــوع جنايــة او جنحــة ، اذا كان لديــه مــا حيملــه عــىل االعتقــاد بوقوعهــا ، 
واعــان اجلــاين عــىل الفــرار مــن وجــه القضــاء ، امــا بايــواء اجلــاين املذكــور ، وامــا باخفــاء 
ادلــة اجلريمــة ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســنة واحــدة وبغرامــة ال جتــاوز ٧٥ دينــار 

او باحــدى هاتــني العقوبتــني. 
وال ترسي هذه االحكام عىل زوج او زوجة اجلاين وال عىل اصوله او فروعه.
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 االعتداء عىل املوظف أثناء تأدية وظيفته
املواد )١3٤ – ١3٩(

املادة ١3٤
كل مــن اهــان بالقــول او باالشــارة موظفــا عامــا اثنــاء تأديــة وظيفتــه ، او بســبب تأديتــه 
ــان و عــرشون  ــة اشــهر وبغرامــة ال جتــاوز اثن هلــا ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثالث
دينــارا و مخســامئة فلــس او باحــدى هاتــني العقوبتــني ، فــاذا وقعــت االهانــة عــىل حمكمــة 
ــة احلبــس مــدة ال  ــاد اجللســة ، كانــت العقوب ــاء انعق ــة او عــىل احــد أعضائهــا اثن قضائي

جتــاوز ســنة واحــدة والغرامــة التــي ال جتــاوز ٧٥ دينــار او احــدى هاتــني العقوبتــني.
ــتة  ــاوز س ــدة ال جت ــس م ــة احلب ــت العقوب ــة كان ــوة الرشط ــن ق ــه م ــي علي ــإذا كان املجن ف
أشــهر والغرامــة التــي ال جتــاوز ثالثــة آالف دينــار أو إحــدى هاتــني العقوبتــني ، ويــرسي 
هــذا احلكــم إذا وقعــت االهانــة عــىل أحــد العســكريني مــن منتســبي اجليــش أو احلــرس 

الوطنــي  . 

** اضيفت وفق املرسوم بقانون رقم ١2 لسنة 2٠٠٨ بتعديل بعض احكام قانون اجلزاء  يف مادته  االوىل . 

املادة ١3٥
كل مــن تعــدى عــىل موظــف عــام ، او قاومــه بالقــوة او العنــف ، أثنــاء تأديــة وظيفتــه أو 
بســبب تأديتهــا ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســنة واحــدة وبغرامــة ال جتــاوز ألــف 
ــا  ــرى يرتبه ــة أخ ــة عقوب ــالل بأي ــك دون إخ ــني ، وذل ــني العقوبت ــدى هات ــة أو بإح روبي

القانــون عــىل أي عمــل يقــرتن بالتعــدي أو املقاومــة. 
** فــإذا كان املجنــى عليــه مــن قــوة الرشطــة كانــت العقوبــة احلبــس مدة الجتاوز ســنتني 

والغرامــة التــي الجتــاوز ثالثــة آالف دينــار أو إحدى هاتــني العقوبتني .
** وإذا وقــع اإلعتــداء عــىل عضــو قــوة الرشطــة أثنــاء قيامــه بواجبــات وظيفتــه ىف فــض 
ــام  ــل مه ــه أو تعطي ــد مقاومت ــع ، بقص ــب أو جتم ــرة أو موك ــامع أو مظاه ــر أو اجت جتمه
ــة احلبــس مــدة الجتــاوز مخــس ســنوات والغرامــة التــي الجتــاوز  ــه تكــون العقوب وظيفت
مخســة آالف دينــار أو إحــدى هاتــني العقوبتــني . وذلــك كلــه دون إخــالل بــأي عقوبــة 

أخــرى يرتبهــا القانــون عــىل أي عمــل يقــرتن باإلعتــداء أو املقاومــة .
ويــرسي حكــم الفقرتــني الســابقتني إذا وقــع التعــدي أو املقاومــة عــىل أحــد العســكريني 

مــن منتســبي اجليــش أو احلــرس الوطنــي.

** اضيفت وفقا للمرسوم بقانون رقم ١2 لسنة 2٠٠٨ يف مادته الثانية 

املادة ١3٥ مكرر ١ 
مــع عــدم االخــالل بايــة عقوبــة اشــد مقــررة قانونــا يعاقــب كل من خيالــف احــكام لوائح 

الضبــط التــي نصــت عليهــا املــادة ٧3 مــن الدســتور بغرامة ال جتــاوز مائــة دينار.

** اضيفت بموجب املرسوم بقانون رقم ٤٤ لسنةة ١٩٨٧ 
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 شهادة الزور
املواد )١3٦ – ١3٩(

املادة ١3٦
كل شــخص كلــف بــأداء الشــهادة امــام احــدى اجلهــات القضائيــة واقســم اليمــني ، ثــم 
ادىل ببيانــات كاذبــة وهــو يعلــم عــدم صحتهــا ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثــالث 

ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز 22٥ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني. 
ويعــد يف حكــم الشــاهد زورا كل شــخص يكلفــه القضــاء بعمــل مــن اعــامل اخلــرة او 

الرتمجــة ، فيغــري احلقيقيــة عمــدا بايــة طريقــة كانــت.

املادة ١3٧
اذا ترتــب عــىل شــهادة الــزور احلكــم عــىل متهــم باحلبــس ، عوقــب مــن شــهد عليــه زورا 
باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســبع ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز ٥2٥ دينــار او باحــدى هاتــني 

العقوبتــني. 
أمــا اذا ترتــب عــىل شــهادة الــزور احلكــم عــىل متهــم باالعــدام ونفــذت فيــه العقوبــة ، 

ــد. ــه زورا باالعــدام او باحلبــس املؤب عوقــب مــن شــهد علي

املادة ١3٨
كل مــن اكــره شــاهدا عــىل عــدم اداء الشــهادة ، او اكرهــه عــىل اداء الشــهادة زورا ، حيكــم 

عليــه بحســب االحــوال ، بالعقوبــات املقــررة يف املادتني الســابقتني.

املادة ١3٩
كل شــخص كلــف بــأداء الشــهادة امــام جهــة غــري قضائيــة واقســم يمينــا بالتــزام احلقيقــة 
، فــأدىل ببيانــات كاذبــة وهــو يعلــم عــدم صحتهــا ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســنة 

واحــدة وبغرامــة ال جتــاوز ٧٥ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني.
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االمتناع عن تأدية الشهادة وعن تقديم املساعدات الالزمة إىل القضاء
املواد )١٤٠ – ١٤2(

املادة ١٤٠
كل شــخص كلــف بــأداء الشــهادة امــام القضــاء ، فامتنــع بغــري عــذر مقبول عــن احلضور 
، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســتة شــهور وبغرامــة ال جتــاوز ســبعة وثالثون دينــارا او 

باحــدى هاتــني العقوبتني.
املادة ١٤١

ــه  ــد تقديم ــن املفي ــة او كان م ــة قضائي ــام جه ــدم ام ــدا الن يق ــررا مع ــف حم ــن اتل كل م
كبينــه يف ايــة اجــراءات قضائيــة ، او جعلــه يف حالــة يســتحيل معهــا اســتخالص البيانــات 
ــة للفصــل يف دعــوى قائمــة او حيتمــل قيامهــا ، قاصــدا بذلــك ان حيــول دون  الرضوري
ــة ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســنة واحــدة وبغرامــة ال  اســتعامله يف معــرض البين

ــني. ــني العقوبت ــدى هات ــار او باح ــاوز ٧٥ دين جت

املادة ١٤2
كل شــخص كلــف ، طبقــا لالجــراءات التــي حيددهــا القانــون ، باحلضــور لــدى موظــف 
ذي اختصــاص قضائــي ، فامتنــع عــن ذلــك دون عــذر مقبــول ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال 

جتــاوز ثالثــة أشــهر وبغرامــة ال جتــاوز 22.٥ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني.
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االمتناع عن التبليغ عن اجلرائم وعن منع وقوعها

املواد )١٤3 – ١٤٤(

املادة ١٤3
كل مــن علــم بوجــود مرشوع الرتــكاب جريمة قتــل او حريق او رسقة يف وقت يســتطاع 
ــة او اىل االشــخاص  ــك اىل الســلطات العام ــالغ ذل ــع عــن اب ــع ارتكاهبــا ، وامتن ــه من في
املهدديــن هبــا ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ســنة واحــدة وبغرامــة ال جتــاوز ٧٥ 

دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني. 
وال جيــري حكــم هــذه املــادة عــىل زوج أي شــخص لــه يــد يف ذلــك املــرشوع او اصولــه 

او فروعــه.

املادة ١٤٤
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثالثــة اشــهر وبغرامــة ال جتــاوز 22.٥ دينــار او باحــدى 
هاتــني العقوبتــني كل مــن امتنــع عمــدا عــن تقديــم املســاعدة اىل شــخص هيــدده خطــر 
جســيم يف نفســه او يف مالــه ، اذا كان هــذا اخلطــر ناشــئا عــن كارثــة عامــة كغــرق او حريق 
او فيضــان او زلــزال ، وكان املمتنــع عــن تقديــم املســاعدة قــادرا عليهــا وال خيشــى خطــرا 
مــن تقديمهــا ، وكان االمتنــاع خمالفــا المــر صــادر وفقــا للقانــون مــن موظف عــام تدخل 

بنــاء عــىل واجبــات وظيفتــه للحيلولــة دون حتقــق هــذا اخلطــر.

  البالغ الكاذب
املواد )١٤٥ – ١٤٥مكرر (

املادة ١٤٥
كل مــن قــدم اىل موظــف عــام خمتــص باختــاذ االجــراءات الناشــئة عــن ارتــكاب اجلرائــم 
، بالغــا كتابيــا او شــفويا متضمنــا اســناد واقعــة تســتوجب العقــاب اىل شــخص مل تصــدر 
منــه ، وهــو عــامل بعــدم صحــة هذا البــالغ ، يعاقــب باحلبس مــدة ال جتاوز ســنتني وبغرامة 

ال جتــاوز ١٥٠ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتني. 
ــاذ  ــص باخت ــالغ ال خيت ــى الب ــذي تلق ــف ال ــو كان املوظ ــابقة ول ــات الس ــع العقوب وتوق
االجــراءات الناشــئة عــن الوقعــة املبلــغ عنهــا بالــذات ، او كانــت االجــراءات مل تتخــذ 

ــاء عــىل البــالغ. فعــال بن

املادة ١٤٥ مكرر ١ 
 كل مــن ازعــج احــدى الســلطات العامــة او اجلهــات االداريــة او األشــخاص ا املكلفــني 
بخدمــة عموميــة بــان اخــر بــأي طريقــة كانت عــن وقــوع كــوارث او حــوادث او اخطار 
ال وجــود هلــا يعاقــب باحلبــس مــدة ال تتجــاوز ثــالث ســنوات وبغرامــة ال تزيــد عىل الف 

دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتني “.
وتقي املحكمة فوق ذلك باملصاريف التي تسببت عن هذا االزعاج.
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**  عدلت بموجب القانون ٩ سنة ١٩٨٥ املادة ١ 
  التأثري يف جهات القضاء واإلساءة إىل سمعتها

املواد )١٤٦ – ١٤٧(

املادة ١٤٦
كل مــن حــاول وهــو ســئ القصــد ، عــن طريــق االمــر او الطلــب او التهديــد او الرجــاء 
او التوصيــة ، محــل موظــف ذي اختصــاص قضائــى عــىل اختــاذ اجــراءات خمالفــة للقانون 
، او عــىل االمتنــاع عــن اختــاذ اجــراءات يقــي هبــا القانــون ، ويعاقــب باحلبــس مــدة ال 

جتــاوز ســنتني وبغرامــة ال جتــاوز ١٥٠ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني.

املادة ١٤٧
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســنتني وبغرامــة ال جتــاوز ١٥٠ دينــار او باحــدى هاتــني 
العقوبتــني كل شــخص اخــل ، بوســيلة مــن العالنيــة املبينــة يف املــادة ١٠١ ، باالحــرتام 
الواجــب لقــاض ، عــىل نحــو يشــكك يف نزاهتــه او اهتاممــه بعملــه او يف التزامــه الحــكام 

القانــون. 
وال جريمــة اذا مل جيــاوز فعــل املتهــم حــدود النقــد النزيــه الصــادر عــن نيــة حســنة حلكــم 
قضائــي ، ســواء تعلــق النقد باســتخالص الوقائــع او تعلق بكيفيــة تطبيق القانــون عليها.

 فض األختام
املواد )١٤٨ – ١٤٨(

املادة ١٤٨
كل مــن فــض عمــدا ختــام وضــع حلفــظ اوراق او اشــياء يف امكنــة ، بنــاء عــىل حكــم او 
امــر قضائــي او اداري ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســنة واحــدة وبغرامــة ال جتــاوز 

٧٥ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني.



العودة للصفحة الرئيسية 33العودة لفهرس القانون

قانون الجزاء

  القتل واجلرح والرضب واإليذاء
املواد )١٤٩ – ١٦٥(

املادة ١٤٩  
مــن قتــل نفســا عمــدا يعاقــب باالعــدام او احلبــس املؤبــد ، وجيــوز ان تضــاف اليــه غرامــة 

ال جتــاوز الــف ومائــة ومخســة وعرشيــن دينــارا.

**  عدلت بموجب قانون ٩ سنة ١٩٨٥ املادة ١ 

املادة ١٤٩ 
مــن قتــل نفســا عمــدا يعاقــب باالعــدام أو احلبــس املؤبــد، وجيــوز أن تضــاف إليــه غرامــة 

ال جتــاوز ألــف ومائــة ومخســة وعرشيــن دينــارا.

**  عدلت بموجب قانون ٩ سنة ١٩٨٥ املادة ١ 

املادة ١٤٩ مكرر ١
مــن قتــل نفســا عمــدا بجواهــر يتســبب عنهــا املــوت عاجــال او اجــال يعاقــب باالعــدام ، 

ايــا كانــت كيفيــة اســتعامل تلــك اجلواهــر”.

** مضافة بالقانون رقم ٦2 لسنة ١٩٧٦

املادة ١٥٠
يعاقب عىل القتل العمد باالعدام اذا اقرتن بسبق االرصار او بالرتصد.

املادة ١٥١
ســبق االرصار هــو التصميــم عــىل ارتــكاب الفعــل قبــل تنفيــذه بوقــت كاف يتــاح فيــه 
ــد  ــكان يعتق ــه يف م ــل ضحيت ــار الفاع ــو انتظ ــد ه ــدوء ، والرتص ــرتوي يف ه ــل ال للفاع

ــذ الفعــل عــىل نحــو مفاجــئ.  ــه لتنفي مالءمت
ويعــد كل مــن ســبق االرصار والرتصــد متوافــرا ولــو كان تنفيــذ الفعــل معلقــا عــىل رشط 

، او وقــع الفعــل عــىل غــري الشــخص املقصــود.

املادة ١٥2
ــه ،  ــد قتل ــدرة ، دون ان يقص ــواد خم ــاه م ــدا او اعط ــريه عم ــرح او رضب غ ــن ج كل م
ولكــن الفعــل افــى اىل موتــه ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز عــرش ســنني ، وجيــوز ان 

ــار . ــه غرامــة ال جتــاوز ٧٥٠ دين تضــاف الي

املادة ١٥3
ــها  ــال تلبس ــه ح ــه او اخت ــه او ام ــأ بنت ــا ، او فاج ــها بالزن ــال تلبس ــه ح ــأ زوجت ــن فاج م
بمواقعــة رجــل هلــا ، وقتلهــا يف احلــال او قتــل مــن يــزين هبــا او يواقعهــا او قتلهــام معــا ، 
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يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثــالث ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز 22٥ دينــار او باحــدى 
هاتــني العقوبتــني.

** معدلة بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٠
املادة ١٥٤

ــن  ــئا ع ــك ناش ــأن كان ذل ــد ، ب ــري قص ــن غ ــا م ــبب يف قتله ــأ او تس ــا خط ــل نفس ــن قت م
رعونــة او تفريــط او امهــال او عــدم انتبــاه او عــدم مراعــاة للوائــح ، يعاقــب باحلبــس مــدة 
ال جتــاوز ثــالث ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز 22٥ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني.

املادة ١٥٥
يعتــر املولــود انســانا يمكــن قتلــه متــى نــزل حيــا مــن بطــن امــه ، ســواء يف ذلــك تنفــس 
او مل يتنفــس ، ســواء كانــت الــدورة الدمويــة مســتقلة فيــه او مل تكــن ، وســواء كان حبــل 

رستــه قــد قطــع او مل يقطــع.

املادة ١٥٦
ال يعتــر االنســان انــه قتــل انســانا آخــر اذا مل يمــت املجنــي عليــه خــالل ســنة مــن وقــوع 
ســبب الوفــاة ، وحتســب هــذه املــدة مــن اليــوم الــذي وقــع فيــه آخــر فعــل غــري مــرشوع 

افــى اىل املــوت وال تشــمل هــذا اليــوم.

املادة ١٥٧
يعتــر االنســان قــد تســبب يف قتــل انســان آخــر ، ولــو كان فعلــه ليــس هــو الســبب املبارش 

او الســبب الوحيــد يف املــوت ، يف احلــاالت اآلتية : 
أوال : اذا اوقــع الفاعــل باملجنــي عليــه اذى اســتوجب اجــراء عمليــة جراحيــة او عالجــا 
طبيــا ، وافــى ذلــك اىل مــوت املجنــي عليــه ، مــا دامــت العمليــة او العــالج قــد اجريــا 

باخلــرة والعنايــة الواجبتــني طبقــا الصــول الصناعــة الطبيــة. 
ثانيــا : اذا اوقــع الفاعــل باملجنــي عليــه اذى ليــس مــن شــأنه ان يفــي اىل املــوت ، لــو ان 

املجنــي عليــه مل يقــر يف اختــاذ االحتياطــات الطبيــة والصحيــة الواجبــة. 
ــتعامل  ــه باس ــى اىل موت ــل يف ــكاب فع ــىل ارت ــه ع ــي علي ــل املجن ــل الفاع ــا : اذا مح ثالث
العنــف او بالتهديــد باســتعامله ، وثبــت ان الفعــل الــذي افــى اىل مــوت املجنــي عليــه 

ــه.  ــة لتوقــي العنــف املهــدد ب هــو الوســيلة الطبيعي
رابعــا : اذا كان املجنــي عليــه مصابــا بمــرض او بــأذى مــن شــأنه ان يــؤدي اىل الوفــاة ، 

وعجــل الفاعــل بفعلــه مــوت املجنــي عليــه. 
خامســا : اذا كان الفعــل ال يفــي اىل املــوت اال اذا اقــرتن بعمــل مــن املجنــي عليــه او مــن 

اشــخاص آخرين.

املادة ١٥٨
كل مــن حــرض او ســاعد او اتفــق مع شــخص عــىل االنتحــار ، فانتحر ، يعاقــب باحلبس 
مــدة ال جتــاوز ثــالث ســنوات وبغرامــة ال جتاوز 22٥ دينــار او باحدى هاتــني العقوبتني.

املادة ١٥٩
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ــه ، دفعــا للعــار ، تعاقــب باحلبــس مــدة ال  كل امــرأة تعمــدت قتــل وليدهــا فــور والدت
ــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني. جتــاوز مخــس ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز 3٧٥ دين

املادة ١٦٠
كل مــن رضب شــخصا او جرحــه او احلــق بجســمه اذى او اخــل بحرمــة اجلســم ، وكان 
ذلــك عــىل نحــو حمســوس ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســنتني وبغرامــة ال جتــاوز 

١٥٠ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني.

املادة ١٦١
ــه  ــف ، او برضب ــواع القذائ ــن ان ــوع م ــأي ن ــه ب ــا ، برمي ــريه اذى بليغ ــدث بغ ــن اح كل م
بســكني او ايــة آلــة خطــرة اخــرى ، او بقذفــه بســائل كاو او بوضعــه هــذا الســائل او أيــة 
مــادة متفجــرة يف أي مــكان بقصــد ايذائــه ، او بمناولتــه مــادة خمــدرة ، يعاقــب باحلبــس 

مــدة ال جتــاوز عــرش ســنوات ، وجيــوز ان تضــاف اليــه غرامــة ال جتــاوز ٧٥٠ دينــار.

املادة ١٦2
كل مــن احــدث بغــريه اذى افــى اىل اصابتــه بعاهــة مســتديمة يعاقــب باحلبــس مــدة ال 

جتــاوز عــرش ســنوات ، وجيــوز ان تضــاف اليــه غرامــة ال جتــاوز ٧٥٠ دينــار. 
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز مخســة ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز 3٧٥ دينــار او باحــدى 
هاتــني العقوبتــني ، اذا افضــت افعــال االعتــداء اىل اصابــة املجني عليه بآالم بدنية شــديدة 
او اىل جعلــه عاجــزا عــن اســتعامل عضــو او اكثــر مــن اعضــاء جســمه بصــورة طبيعيــة 

خــالل مــدة تزيــد عــىل ثالثــني يومــا دون ان تفــي اىل اصابتــه بعاهــة مســتديمة.

املادة ١٦3
ــوص  ــال املنص ــغ االفع ــامته مبل ــغ يف جس ــف ، ال يبل ــد خفي ــل تع ــب فع ــن ارتك  كل م
عليهــا يف املــواد الســابقة ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثالثــة اشــهر وبغرامــة ال جتــاوز 

22.٥ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني.

املادة ١٦٤
ــأن كان  ــد ، ب ــري قص ــن غ ــه ع ــوس ب ــاق اذى حمس ــد او احل ــرح اح ــبب يف ج ــن تس كل م
ــح ،  ــاه او عــدم مراعــاة للوائ ــط او امهــال او عــدم انتب ــة او تفري ــك ناشــئا عــن رعون ذل
ــدى  ــار او باح ــاوز ٧٥ دين ــة ال جت ــدة وبغرام ــنة واح ــاوز س ــدة ال جت ــس م ــب باحلب يعاق

ــني. ــني العقوبت هات

املادة ١٦٥
كل مــن اســتعمل القســوة بغــري مقتــض جتــاه حيــوان اليــف او مأســور ،ســواء بقتلــه او 
برضبــه او بجرحــه او بجعلــه يعمــل عمــال ال يطيقــه او حبســه عــىل نحــو يســبب لــه آالمــا 
، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثالثــة اشــهر وبغرامــة ال جتــاوز 22.٥ دينــار او باحــدى 

هاتــني العقوبتــني. 
وجيــوز للمحكمــة ان تأمــر بوضــع احليــوان يف حمــل عــالج او صيانــة و ان تأمــر باعدامــه 
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اذا كان يعــاين مرضــا ال شــفاء منــه او اذى عضــاال.
 التعرض للخطر

املواد )١٦٦ – ١٧3(

املادة ١٦٦
ــىل  ــل لنفســه ع ــن ان حيص ــز ع ــر عاج ــخص آخ ــة ش ــون برعاي ــه القان ــخص يلزم كل ش
رضورات احليــاة ، بســبب ســنه او مرضــه او اختــالل عقلــه او تقييــد حريتــه ســواء نشــأ 
االلتــزام عــن نــص القانــون مبــارشة او عــن عقــد او عــن فعــل مــرشوع او غــري مــرشوع 
، فامتنــع عمــدا عــن القيــام بالتزامــه ، وافــى ذلــك اىل وفــاة املجنــي عليــه او اىل اصابتــه 
ــات املنصــوص  ــات ، بالعقوب ــأذى ، يعاقــب ، حســب قصــد اجلــاين وجســامة االصاب ب
ــن  ــاع ع ــان كان االمتن ــواد ١٤٩ و ١٥٠ و ١٥2 و ١٦٠ و ١٦2 و ١٦3. ف ــا يف امل عليه

امهــال ال عــن قصــد ، وقعــت العقوبــات املنصــوص عليهــا يف املادتــني ١٥٤ و ١٦٤.

املادة ١٦٧
كل رب ارسة يتــوىل رعايــة ســغري مل يبلــغ اربــع عــرشة ســنة كاملــة ن وامتنــع عــن القيــام 
ــل او  ــاة الطف ــك اىل وف ــى ذل ــة ، فأف ــات املعيش ــري برضوري ــد الصغ ــن تزوي ــه م بالتزام
اىل اصابتــه بــأذى ، يعاقــب بالعقوبــات املذكــورة يف املــادة الســابقة ، حســب مــا اذا كان 
االمتنــاع عمديــا او غــري عمــدي ، وحســب قصــد اجلــاين وجســامة االصابــات ، حتــى 

لــو كان الصغــري غــري عاجــز عــن تزويــد نفســه برضوريــات املعيشــة.

املادة ١٦٨
كل شــخص تعهــد ، يف غــري احلــاالت االضطراريــة ، باجــراء عمليــة جراحيــة لشــخص 
آخــر او بعالجــه او بالقيــام بعمــل مــرشوع ينطــوي عــىل خطــر هيــدد احليــاة او الصحــة ن 
ومل يكــن عنــده القــدر الواجــب مــن اخلــرة النفيــة ، او مل يبــذل العنايــة الواجبــة يف القيــام 
بعملــه ، وترتــب عــىل ذلــك وفــاة املجنــي عليــه او اصابتــه بــأذى ، يعاقــب وفقــا لالحكام 

البينــة يف املادتــني ١٥٤ و ١٦٤.

املادة ١٦٩
يعاقــب بالعقوبــات املذكــورة يف املادتني ١٥٤ و ١٦٤ كل شــخص يقوم بحراســة حيوان 
ــة ، ومل  ــاة او الصح ــدد احلي ــر هي ــىل خط ــوي ع ــر ينط ــئ آخ ــة او أي ش او االت ميكانيكي
يتخــذ احليطــة الواجبــة لــدرء هــذا اخلطــر ، وترتــب عــىل ذلــك وفــاة الشــخص او صابتــه 

بأذى.

املادة ١٧٠
كل مــن اعطــى اشــارة مضللــة او وجــه نــداء او اصــدر تعليــامت او حتذيــرات مــن شــأهنا 
تضليــل ســفينة او طائــرة او أيــة وســيلة اخــرى مــن وســائل النقــل البحــري او اجلــوي ، 
قاصــدا االرضار باالشــخاص او باالشــياء او اتــالف وســيلة النقــل ، يعاقــب باحلبــس 
مــدة ال جتــاوز مخــس ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز 3٧٥ دينــار او باحدى هاتــني العقوبتني. 
فــاذا ترتــب عــىل هــذه االفعــال اصابــة شــخص او اكثــر بجــروح بليغــة ، كانــت العقوبــة 



العودة للصفحة الرئيسية 3٧العودة لفهرس القانون

قانون الجزاء

احلبــس مــدة ال جتــاوز مخــس عــرشة ســنة ، وجيــوز ان تضــاف اليــه غرامة ال جتــاوز ١١2٥ 
دينــار. واذا ترتــب عليهــا وفــاة انســان ، كانــت العقوبــة االعــدام او احلبــس املؤبــد.

املادة ١٧١
كل مــن ارتكــب عمــدا فعــال انشــأ بــه خطــرا هيــدد باالشــخاص او باالشــياء تنتقــل عــر 
ــاء  ــل او باعط ــيلة النق ــاد وس ــق او بافس ــن الطري ــزاء م ــالف اج ــواء بات ــام ، س ــق ع طري
اشــارات او باصــدار تعليــامت او حتذيــرات او بتوجيــه نــداءات مضللــة ، قاصدا االرضار 
باالشــخاص او باالشــياء ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز مخــس ســنوات وبغرامــة ال 

جتــاوز 3٧٥ دينــاراو باحــدى هاتــني العقوبتــني. 
فــاذا ترتــب عــىل هــذه االفعــال اصابــة شــخص او اكثــر بجــروح بليغــة ، كانــت العقوبــة 
احلبــس مــدة ال جتــاوز مخــس عرشة ســنة ، وجيــوز ان تضاف اليهــا غرامة ال جتــاوز ١١2٥ 

دينــار، واذا ترتــب عليهــا وفــاة انســان ، كانــت العقوبــة االعــدام او احلبــس املؤبــد.

املادة ١٧2
كل مــن ارتكــب عــن امهــال فعــال نشــأ عنــه خطــر لالشــخاص او لالشــياء يف طريــق عــام 
او يف خــط مالحــة عــام او يف مطــار او يف مهبــط للطائــرات ، او مل يتخــذ العنايــة املعقولــة 
للمحافظــة عــىل شــئ موجــود حتــت حراســته حتــى نشــأ هــذا اخلطــر ، يعاقــب باحلبــس 

مــدة ال جتــاوز ســنة واحــدة وبغرامــة ال جتــاوز ٧٥ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني.

املادة ١٧3
كل مــن هــدد شــخصا أخــر بانــزال رضر ايــا كان بنفســه او بســمعته او باملــه او بنفــس او 
بســمعة او بــامل شــخص هيمــه امــره ، ســواء أكان التهديــد كتابيــا ام شــفويا ام عــن طريــق 
افعــال توقــع يف الــروع العــزم عــىل االعتــداء عــىل النفــس او عــىل الســمعة او عــىل املــال 
ــه ، يعاقــب  ــاع عن ــام بعمــل او عــىل االمتن ــه عــىل القي ، قاصــدا بذلــك محــل املجنــي علي
باحلبــس مــدة ال جتاوز ســنتني وبغرامــة ال جتاوز ١٥٠ دينــار او باحدى هاتــني العقوبتني. 
فــاذا كان التهديــد بالقتــل ، كانــت العقوبــة احلبــس مدة ال جتــاوز ثالث ســنوات والغرامة 

التــي ال جتــاوز 22٥ دينــار او احدى هاتــني العقوبتني.

  اإلجهاض
املواد )١٧٤ – ١٧٧(

املادة ١٧٤  
كل مــن اعطــى – او تســبب يف اعطــاء امــرأة ، حامــال كانــت او غــري حامــل ، برضاهــا او 
بغــري رضاهــا عقاقــري او مــواد اخــرى مؤذيــة ، او اســتعمل القــوة او ايــة وســيلة اخــرى 
، قاصــدا بذلــك اجهاضهــا ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز عــرش ســنوات ، وجيــوز ان 

تضــاف اليهــا غرامــة ال جتــاوز الــف دينــار.
ــة  ــة ملهن ــن املعاون ــني يف امله ــن العامل ــة او م ــا او قابل ــا او صيدلي ــل طبيب ــاذا كان الفاع ف
ــة احلبــس ملــدة ال جتــاوز مخــس عــرش ســنة وجيــوز ان  ــة كانــت العقوب الطــب او الصيدل
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تضــاف اليهــا غرامــة ال جتــاوز الفــي دينــار وذلــك مــع مراعــاة مــا نصــت عليــه املــادة ١2 
مــن املرســوم بقانــون رقــم 2٥ لســنة ١٩٨١ بشــأن مزاولــة مهنــة الطــب البــرشي وطــب 

االســنان واملهــن املعاونــة هلــام.

** عدلت بموجب قانون ١١3 لسنة ١٩٨٦  
املادة ١٧٥

ال عقوبــة عــىل مــن اجهــض امــرأة حامــال اذا كان متوافــرا عــىل اخلــرة الالزمــة ، وفعــل 
ذلــك وهــو يعتقــد بحســن نيــة ان هــذا العمــل رضوري للمحافظــة عــىل حيــاة احلامــل.

املادة ١٧٦
كل امــرأة حامــل تناولــت عقاقــري او مــواد اخرى مؤذية او اســتعملت القوة او اية وســيلة 
اخــرى ، قاصــدة بذلــك اجهــاض نفســها ، فاجهضــت ، او ســمحت للغــري باجهاضهــا 
عــىل الوجــه الســالف الذكــر ، تعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز مخــس ســنوات وبغرامــة ال 

جتــاوز 3٧٥ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني. 

املادة ١٧٧
كل مــن اعــد او بــاع او عــرض او تــرف بــاي وجــه كان يف مــواد من شــأهنا ان تســتعمل 
يف احــداث االجهــاض ، وهــو عــامل بذلــك ، يعاقب باحلبــس مدة ال جتاوز ثالث ســنوات 
وبغرامــة ال جتــاوز 22٥ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني ، وذلــك مــع مراعــاة املــادة 

.١٧٥
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 اخلطف واحلجز واإلجتار بالرقيق
املواد ) ١٧٨ - ١٨٥ ( 

املادة ١٧٨  
كل مــن خطــف شــخصا بغــري رضــاه ، وذلــك بحملــه عــىل االنتقــال مــن املــكان الــذي 
يقيــم فيــه عــادة اىل مــكان آخــر بحجــزه فيــه ، يعاقــب باحلبس مدة ال جتاوز ســبع ســنوات 
،  فــإذا كان اخلطــف بالقــوة او بالتهديــد او باحليلــة ، كانــت العقوبــة احلبــس مــدة ال جتاوز 
عــرش . فــإذا كان املجنــي عليــه معتوهــا او جمنونــا او كانــت ســنه اقــل مــن واحــد وعرشين 

ســنة ، كانــت العقوبــة احلبــس مــدة الجتــاوز مخــس عــرشة ســنة.

**  عدلت بموجب القانون رقم  ١٠٦ سنة ١٩٩٤ املادة ١  

املادة ١٧٨
كل مــن خطــف شــخصا بغــري رضــاه ، وذلــك بحملــة عــىل اإلنتقــال مــن املــكان الــذى 
ــالث  ــن ث ــدة التقــل ع ــس م ــب باحلب ــزة فية،يعاق ــر بحج ــكان آخ ــادة إىل م ــة ع ــم في يقي
ســنوات وال جتــاوز عرش ســنوات،فإذا كان اخلطــف بالقوة أو بالتهديــد أو باحليلة ،كانت 
العقوبــة احلبــس مــدة التقــل عــن ســبع ســنوات وال جتــاوز مخــس عــرشة ســنة، فــإذا كان 
املجنــى عليــة معتوهــا أو جمنونــا أو كانــت ســنة أقل مــن الثامنة عــرشة ســنة،كانت العقوبة 
احلبــس املؤبــد.وىف مجيــع احلــاالت تضــاف إىل عقوبــة احلبــس غرامــة التقــل عــن مخســة 

آالف دينار،والتزيــد عــىل مخســة عــرش ألــف دينــار.

** تم استبداهلا بموجب القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٩٤ وفق املادة االوىل .

املادة ١٧٩
كل مــن خطــف شــخصا جمنونــا او معتوهــا او تقــل ســنه عنواحــد وعرشيــن ســنة كاملــة 
بغــري قــوة او هتديــد او حيلــة، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز عــرش ســنوات. فــإذا كان 
اخلطــف بقصــد قتــل املجنــي عليــه او احلــاق اذى بــه او مواقعتــه او هتــك عرضــه او محلــه 

عــىل مزاولــة البغــاء او ابتــزاز شــئ منــه او مــن غــريه كانــت العقوبــة احلبــس املؤبــد.
ــه   ــه  واثبــت اي منهــام حســن نيت ــه هــو احــد والدي ــي علي امــا اذا كان مــن خطــف املجن

ــه . ــة ولدهــا فــال عقــاب علي ــه حــق حضان ــه يعتقــد ان ل وان

** تم استبداهلا بموجب القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٩٤  وفق املادة االوىل .

املادة ١٨٠
كل مــن خطــف شــخصا عــن طريــق القــوة او التهديــد او احليلــة ، قاصــدا قتلــه او احلــاق 
اذى بــه او مواقعتــه او هتــك عرضــه ، او محلــه عــىل مزاولــة البغــاء ، او ابتــزاز شــئ منــه 

او مــن غــريه ، يعاقــب باالعــدام.

املادة ١٨١
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كل مــن اخفــى شــخصا خمطوفــا ، وهــو عــامل انــه خمطــوف ، يعاقــب كــام لــو كان قد خطف 
بنفســه ذلــك الشــخص. فــان كان عاملــا ايضــا بالقصــد الــذي خطــف الشــخص مــن اجله 
او بالظــروف التــي خطــف فيهــا ، كانــت العقوبــة هــي نفس عقوبــة اخلاطف هبــذا القصد 

او يف هــذه الظروف.

املادة ١٨2
ــا بــإذن مــن وليهــا وطلــب الــويل عــدم  اذا تــزوج اخلاطــف بمــن خطفهــا زواجــا رشعي

ــة مــا. عقــاب اخلاطــف ، مل حيكــم عليــه بعقوب

** عدلت بموجب القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٠

املادة ١٨3  
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل مخــس عــرشة ســنة وال تقــل عــن مخــس ســنوات كل 
مــن خطــف طفــال حديــث العهــد بالــوالدة او اخفــاه او ابــدل بــه غــريه او عــزاه زورا اىل 

غــري والــده او والدتــه.

**  عدلت بموجب قانون ١٠٦ سنة ١٩٩٤ املادة وفق املادة االوىل 

املادة ١٨3 مكررا 
 يكــون تطبيــق حكــم املــادة )٨٥( مــن هــذا القانــون وجوبيــا يف اجلرائــم املنصــوص عليها 

يف املــواد ١٧٨ ، ١٧٩ ، ١٨١ ، ١٨3 املشــار اليهــا.

** اضيفت بموجب القانون ١٠٦ سنة ١٩٩٤ املادة الثانية 

املادة ١٨٤
كل مــن قبــض عــىل شــخص او حبســه او حجــزه يف غــري االحــوال التــي يقرهــا القانــون 
ــالث  ــاوز ث ــدة ال جت ــس م ــب باحلب ــا ، يعاق ــي يقرره ــراءات الت ــاة االج ــري مراع ، او بغ

ــار أو باحــدى هاتــني العقوبتــني.  ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز 22٥ دين
واذا اقرتنــت هــذه االعــامل بالتعذيــب البــدين او بالتهديــد بالقتــل كانــت العقوبــة احلبــس 

مــدة ال جتــاوز ســبعة ســنوات ، وجيــوز ان تضــاف اليهــا غرامــة ال جتــاوز ٥2٥ دينــار .

املادة ١٨٥
كل مــن يدخــل يف الكويــت او خيــرج منهــا انســانا بقصــد التــرف فيــه كرقيــق ، وكل من 
يشــرتي او يعــرض للبيــع او هيــدي انســانا عــىل اعتبــار انــه رقيــق ، يعاقــب باحلبــس مــدة 

ال جتــاوز مخــس ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز 3٧٥ دينــار او بإحــدى هاتــني العقوبتــني.
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 املواقعة اجلنسية وهتك العرض
املواد ) ١٨٦ - ١٩٤ ( 

 
املادة ١٨٦

مــن واقــع انثــى بغــري رضاهــا ، ســواء باالكــراه او بالتهديــد او باحليلــة ، يعاقــب باالعــدام 
ــس املؤبد.  او احلب

فــإذا كان اجلــاين مــن اصــول املجنــي عليهــا او مــن املتولــني تربيتهــا او رعايتهــا ، او ممــن 
هلــم ســلطة عليهــا ، او كان خادمــا عندهــا او عنــد مــن تقــدم ذكرهــم ، كانــت العقوبــة 

االعــدام.

** عدلت بموجب القانون رقم ٦2 لسنة ١٩٧٦

املادة ١٨٧
مــن واقــع انثــى بغــري اكــراه او هتديــد او حيلــة ، وهــو يعلــم اهنا جمنونــة او معتوهــة او دون 
اخلامســة عــرشة او معدومــة االرادة الي ســبب آخــر ، او اهنــا ال تعــرف طبيعــة الفعــل 

الــذي تتعــرض لــه ، او اهنــا تعتقــد رشعيتــه ، يعاقــب باحلبــس املؤبــد.
فــاذا كان اجلــاين مــن اصــول املجنــي عليهــا او مــن املتولــني تربيتهــا او رعايتهــا او ممــن هلم 
ســلطة عليهــا او كان خادمــا عندهــا او عنــد مــن تقــدم ذكرهــم ، كانــت العقوبــة االعدام.

املادة ١٨٨
مــن واقــع انثــى بغــري اكــراه او هتديــد او حيلــة ، وكانــت تبلــغ اخلامســة عــرشة وال تبلــغ 

الواحــدة والعرشيــن مــن عمرهــا ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز مخــس عــرشة ســنة.
فــاذا كان اجلــاين مــن اصــول املجنــي عليهــا او مــن املتولــني تربيتهــا او رعايتهــا او ممــن هلم 
ســلطة عليهــا او كان خادمــا عندهــا او عنــد مــن تقــدم ذكرهــم ، كانــت العقوبــة احلبــس 

املؤبد.

املادة ١٨٩
مــن واقــع انثــى حمــرم منــه ، وهــو عــامل بذلــك ، بغــري اكــراه او هتديــد او حيلــة وكانــت 

تبلــغ احلاديــة والعرشيــن ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز مخــس عــرشة ســنة.
فــاذا كان املجنــي عليهــا مل تتــم احلاديــة والعرشيــن مــن عمرهــا وبلغــت اخلامســة عــرشة 

، كانــت العقوبــة احلبــس املؤبــد.
وحيكــم بالعقوبــات الســابقة عــىل مــن كان وليــا او وصيــا او قيــام او حاضنــا النثــى او كان 
مــوكال برتبيتهــا او برعايتهــا او بمراقبــة امورهــا ، وواقعهــا بغــري اكــراه او هتديــد او حيلة.

املادة ١٩٠
ــن مــن عمرهــا وقبلــت ان يواقعهــا حمــرم منهــا وهــي  ــة والعرشي ــى امتــت احلادي كل انث

ــه ، تعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز عــرش ســنوات. تعلــم صلتهــا ب



العودة للصفحة الرئيسية ٤2العودة لفهرس القانون

قانون الجزاء

املادة ١٩١
كل مــن هتــك عــرض انســان باالكــراه او بالتهديــد او باحليلــة يعاقــب باحلبــس مــدة ال 

جتــاوز مخــس عــرشة ســنة.
فــاذا كان اجلــاين مــن اصــول املجنــي عليــه او مــن املتولــني تربيتــه او رعايتــه ، او ممــن هلــم 
ــة احلبــس  ــد مــن تقــدم ذكرهــم ، كانــت العقوب ــده او عن ــه او كان خادمــا عن ســلطة علي

املؤبــد.
ــون او  ــه معــدوم االرادة لصغــر او جلن ــي علي ــات الســابقة اذا كان املجن وحيكــم بالعقوب
لعتــه او كان غــري مــدرك طبيعــة الفعــل ، او معتقــدا رشعيتــه ، ولــو ارتكــب الفعــل بغــري 

اكــراه او هتديــد او حيلــة.

املادة ١٩2
كل مــن هتــك عــرض صبــي او صبيــة مل يتــم كل منهــام احلاديــة والعرشيــن مــن عمــره ، 

بغــري اكــراه او هتديــد او حيلــة ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز عــرش ســنوات.
فــاذا كان اجلــاين مــن اصــول املجنــي عليــه او مــن املتولــني تربيتــه او رعايتــه او ممــن هلــم 
عليــه ســلطة ، او كان خادمــا عنــد مــن تقــدم ذكرهــم ، كانــت العقوبــة احلبــس مــدة ال 

جتــاوز مخــس عــرشة ســنة.

املادة ١٩3
اذا واقــع رجــل رجــال آخــر بلــغ احلاديــة والعرشيــن وكان ذلــك برضائــه ، عوقــب كل 

منهــام باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســبع ســنوات.

املادة ١٩٤
كل مــن واقــع امــرأة بلغــت احلاديــة والعرشيــن برضاهــا ، ومل تكــن حمرمــا منــه ، وضبــط 
متلبســا باجلريمــة ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثــالث ســنوات وال تقــل عــن ســتة 

اشــهر.
وحيكم بالعقوبة نفسها عىل املرأة التي رضيت هبذا الفعل.
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الزنا
املواد ) ١٩٥ - ١٩٩ ( 

 
املادة ١٩٥

كل شــخص متــزوج - رجــال كان او امــرأة - اتصــل جنســيا بغــري زوجــه ، وهــو راض 
بذلــك ، وضبــط متلبســا باجلريمــة يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز مخس ســنوات وبغرامة 

ال جتــاوز 3٧٥ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني.

املادة ١٩٦
ــم أو  ــام يعل ــى، إذا كان كل منه ــزوج الزان ــة ال ــة ورشيك ــة الزاني ــك الزوج ــب رشي يعاق
يســتطيع أن يعلــم أن مــن زنــا معه متــزوج، باحلبس مــدة ال جتاوز ثالث ســنوات وبغرامة 

ال جتــاوز 22٥ دينــار أو بأحــدى هاتــني العقوبتــني.

املادة ١٩٧
جيــوز للــزوج املجنــي عليــه يف جريمــة الزنــا ان يمنــع اقامــة الدعــوى اجلزائيــة عــىل الزوج 
الــزاين ، رجــال كان او امــرأة ، وعــىل رشيكــه يف الزنــا ، بــرشط ان يقبــل املعــارشة الزوجية 
كــام كانــت. وهلــذا الــزوج ان يوقــف ســري االجــراءات يف ايــة حالــة كانــت عليهــا ، كــام 
ــع  ــة. واذا من ــاة الزوجي ــه اســتمرار احلي ــي ، برضائ ــذ احلكــم النهائ ــه ان يوقــف تنفي ان ل
ــة ، او اوقــف ســري االجــراءات او اوقــف  ــه اقامــة الدعــوى اجلزائي ــي علي ــزوج املجن ال

تنفيــذ احلكــم النهائــي ، مل تــرس احــكام املــادة ١٩٤.

املادة ١٩٨
مــن أتــى إشــارة أو فعــال خمــال باحليــاء يف مــكان عــام أو بحيــث يــراه أو يســمعه مــن كان 
يف مــكان عــام أو تشــبه باجلنــس اآلخــر بــأي صــورة مــن الصــور، يعاقــب باحلبــس مــدة 

ال جتــاوز ســنة واحــدة وبغرامــة ال جتــاوز الــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني.

** استبدلت وفقا لنص القانون رقم 3٦ لسنة 2٠٠٧  يف مادته االوىل

املادة ١٩٩
كل مــن ارتكــب يف غــري عالنيــة فعــال فاضحــا ، ال يبلــغ من اجلســامة مبلغ هتــك العرض 
، مــع امــرأة دون رضاهــا ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســنة واحــدة وبغرامــة ال جتاوز 

٧٥ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتني.
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  التحريض عىل الفجور والدعارة والقامر
املواد )2٠٠ – 2٠٥(

املادة 2٠٠
كل مــن حــرض ذكــرا او انثــى عــىل ارتــكاب افعــال الفجــور والدعــارة ، او ســاعده عــىل 
ذلــك بأيــة طريقــة كانــت ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســنة واحــدة وبغرامــة ال جتاوز 

٧٥ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني. 
اذا كانــت ســن املجنــي عليــه تقــل عــن الثامنــة عــرشة ، كانــت العقوبــة احلبــس مــدة ال 

جتــاوز ســنتني والغرامــة التــي ال جتــاوز ١٥٠ دينــار او احــدى هاتــني العقوبتــني.

املادة 2٠١
كل مــن محــل ذكــرا او انثــى عــىل ارتــكاب الفجــور والدعــارة ، عــن طريــق االكــراه او 
ــة ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز مخــس ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز  ــد او احليل التهدي

ــني.  ــني العقوبت ــار او باحــدى هات 22٥ دين
اذا كانــت ســن املجنــي عليــه تقــل عــن الثامنــة عــرشة ، كانــت العقوبــة احلبــس مــدة ال 
جتــاوز ســبع ســنوات والغرامــة التــي ال جتــاوز 3٧٥ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني.

املادة 2٠2
كل مــن يعتمــد يف حياتــه ، رجــال كان او امــرأة ، بصفــة كليــة او جزئيــة عــىل مــا يكســبه 
شــخص مــن ممارســة الفجــور والدعــارة ، وذلك بتأثــريه فيه او بســيطرته عليــه او باغرائه 
ــه وبــدون مقابــل ام كان  ــه برضائ عــىل ممارســة الفجــور ، وســواء أكان حيصــل عــىل مال
حيصــل عليــه بصفتــه اتــاوة مقابــل محايتــه او مقابــل عــدم التعــرض لــه ، يعاقــب باحلبــس 

مــدة ال جتــاوز ســنتني وبغرامــة ال جتــاوز ١٥٠ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني.

املادة 2٠3 
كل شــخص انشــأ او ادار حمــال للفجــور والدعــارة او عــاون بأيــة طريقــة كانــت يف انشــائه 
او ادارتــه ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســبع ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز ســبعة االف 

دينار.

**   عدلت بموجب القانون رقم  ٩ سنة ١٩٨٥ املادة ١  

املادة 2٠3
كل شــخص انشــأ او ادار حمــال للفجــور والدعــارة او عــاون بأيــة طريقــة كانــت يف انشــائه 
او ادارتــه ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســبع ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز ســبعة االف 

دينار.

** تم استبداهلا بموجب القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٩٤ وفق املادة االوىل .



العودة للصفحة الرئيسية ٤٥العودة لفهرس القانون

قانون الجزاء

املادة 2٠٤
ــا يف مــكان عــام عــىل ممارســة الفجــور والدعــارة يعاقــب باحلبــس  كل مــن حــرض علن
ــني  ــاراو باحــدى هات ــة االف دين مــدة ال جتــاوز ثــالث ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز ثالث

ــني. العقوبت
حيكــم بالعقوبــات الســابقة عــىل كل مــن طبــع او بــاع او وزع او عــرض صــورا او رســوما 

او نــامذج او أي شــئ خيــل باحليــاء.
ــو  ــىل نح ــور ع ــوم او الص ــة او الرس ــرشت الكتاب ــوال او ن ــدرت االق ــة اذا ص ال جريم

ــي. ــي او الفن ــدم العلم ــامهة يف التق ــة املس ــك نبي ــن وذل ــم او الف ــه العل ــرتف ب يع

** تم استبدال الفقرة االوىل  بموجب القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٩٤ وفق املادة االوىل .

املادة 2٠٥
كل مــن قامــر يف حمــل عــام يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثالثــة اشــهر وبغرامــة ال جتــاوز 

3٧.٥ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتني. 
ــب  ــه ، عوق ــم علي ــخ احلك ــن تاري ــنة م ــالل س ــة خ ــذه اجلريم ــكاب ه ــاد اىل ارت ــاذا ع ف
باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســنة وبغرامــة ال جتــاوز ٧٥ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني. 
وكل شــخص ادار حمــال عامــا اللعــاب القــامر ، او اشــرتك بأيــة صفــة يف تنظيــم اللعــب او 
يف االرشاف عليــه او يف اعــداد وســائله ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســنتني وبغرامــة 

ال جتــاوز ١٥٠ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني. 
ويعــد مــن العــاب القــامر كل لعبــة يكــون احتــامل الكســب واخلســارة فيهــا متوقفــا عــىل 

احلــظ ، ال عــىل عوامــل يمكــن تعيينهــا والســيطرة عليهــا مقدمــا.
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 اخلمر واملخدرات
املواد )2٠٦ – 2٠٨(

املادة 2٠٦
ــد عــىل عــرشة ســنوات كل شــخص جلــب او اســتورد او  يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزي

ــا مســكرا.  ــع بقصــد االجتــار مخــرا او رشاب صن
أمــا اذا مل يكــن القصــد مــن اجللــب او االســترياد أو الصنــع االجتــار او الرتويــج ، يعاقــب 
بغرامــة ال جتــاوز مائــة دينــار ، فــاذا عــاد اىل هــذا الفعــل تكــون العقوبــة احلبــس ملــدة ال 
تزيــد عــىل ســتة شــهور وبغرامــة ال تزيــد عــىل مائــة دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني.

** معدلة بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨3 

املادة 2٠٦ مكرر أ
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ثــالث ســنوات وبغرامــة ال تزيــد عــىل 3٠٠ دينــار او 
باحــدى هاتــني العقوبتــني كل مــن بــاع او اشــرتى او تنــاول او قبــل التنــازل او حــاز بــأي 

صــورة كانــت بقصــد االجتــار او الرتويــج مخــرا او رشابــا مســكرا.

** اضيفت بموجب القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤

املادة 2٠٦ مكرر ب
ــارا او  ــني دين ــاوز مخس ــة ال جت ــهور وبغرام ــتة ش ــىل س ــد ع ــدة ال تزي ــس م ــب باحلب يعاق
ــه  ــتطيع في ــكان يس ــام ، او يف م ــكان ع ــى يف م ــن تعاط ــني كل م ــني العقوبت ــدى هات باح

ــكرا. ــا مس ــرا او رشاب ــاص ، مخ ــاد خ ــام ، او يف ن ــكان ع ــن كان يف م ــه م رؤيت
وكل  مــن جلــب اىل املــكان املذكــور اخلمــر او الــرشاب املســكر لشــخص بقصــد تنــاول 

فيــه.
يعاقــب بــذات العقوبــة كل مــن وجــد يف حالــة ســكر بــني ، وكل مــن اقلــق الراحة بســبب 

ــه اخلمر. تناول

** اضيفت بموجب القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤

املادة 2٠٦ مكرر ج
فيــام عــدا حالــة العــود املنصــوص عليهــا يف الفقــرة الثانيــة مــن املــواد 2٠٦ للمحكمــة ان 
تقــي عــىل العائــد يف اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف املــواد 2٠٦ و2٠٦ مكــرر )أ( و2٠٦ 
مكــرر )ب( مــن هــذا القانــون باكثــر مــن احلــد االقــى املقــرر يف تلــك املــواد بــرشط اال 

جتــاوز عقوبــة احلبــس ضعــف هــذا احلــد او مخــس عــرشة ســنة.

** اضيفت بموجب القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤

املادة 2٠٧
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يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيد عىل ســبع ســنوات وبغرامــة ال جتاوز ٥2٥ دينــار او باحدى 
هاتــني العقوبتــني كل شــخص اجتــر يف مــواد خمــدرة او قدمهــا للتعاطــي او ســهل تعاطيهــا 
بمقابــل او بغــري مقابــل او حازهــا بقصــد اعطائهــا للغــري ، مــا مل يثبــت انــه مرخــص لــه 

بذلك.

** معدلة بموجب القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٥
** تنص املادة ٥٤ من قانون مكافحة املخدرات ٧٤ لسنة ١٩٨3 عىل الغاء اي حكم  خيالف احكامه . 

املادة 2٠٨
ــار او باحــدى  ــد عــىل ســنتني وبغرامــة ال جتــاوز ١٥٠ دين  يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزي
هاتــني العقوبتــني كل مــن اشــرتى او حــاز مــواد خمــدرة بقصــد التعاطــي او االســتعامل 
الشــخيص ، مــا مل يثبــت انــه اشــرتى او حــاز هــذه املــواد بموجــب رخصــة او تذكــرة طبيــة 

او اهنــا مروفــة لــه بمعرفــة الطبيــب املعالــج.

** تنص املادة ٥٤ من قانون مكافحة املخدرات ٧٤ لسنة ١٩٨3 عىل الغاء اي حكم  خيالف احكامه . 
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 القذف والسب
املواد )2٠٩ – 2١٦(

املادة 2٠٩
كل مــن اســند لشــخص ، يف مــكان عــام او عــىل مســمع او مــرأى مــن شــخص آخــر غــري 
ــؤذي ســمعته ، يعاقــب  ــه او ت ــه ، واقعــة تســتوجب عقــاب مــن تنســب الي ــي علي املجن
باحلبــس مــدة ال جتاوز ســنتني وبغرامــة ال جتاوز ١٥٠ دينــار او باحدى هاتــني العقوبتني.

املادة 2١٠
ــري  ــر غ ــخص آخ ــن ش ــرأى م ــمع او م ــىل مس ــام او ع ــكان ع ــه ، يف م ــدر من ــن ص كل م
املجنــي عليــه ، ســب لشــخص آخــر عــىل نحــو خيــدش رشف هــذا الشــخص او اعتبــاره 
ــه ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال  ــة ل ، دون ان يشــتمل هــذا الســب عــىل اســناد واقعــة معين

ــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني. جتــاوز ســنة واحــدة و بغرامــة ال جتــاوز ٧٥ دين

املادة 2١١
كل مــن بــاع او عــرض للبيــع مــواد ، ايــا كانــت ، حتمــل عبــارات او رســوما او صــورا 
او عالمــات مكتوبــة او مطبوعــة او حتمــل تســجيالت القــوال ، يعــد نرشهــا او باداؤهــا 
ــدة ال  ــس م ــب باحلب ــك ، يعاق ــامل بذل ــو ع ــابقتني ، وه ــني الس ــا للامدت ــبا طبق ــا او س قذف

ــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني. جتــاوز ســتة شــهور وبغرامــة ال جتــاوز 3٧.٥ دين

املادة 2١2
كل مــن اســند آلخــر ، بوســيلة غــري علنيــة ، واقعــة مــن الوقائــع املبنيــة يف املــادة 2٠٩ او 
وجــه اليــه ســبا ، دون ان يكــون ذلــك نتيجــة الســتفزاز ســابق ، بحيــث مل يعلــم بالواقعــة 
او بالســب شــخص غــري املجنــي عليــه ، ويعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز شــهرا واحــدا 

وبغرامــة ال جتــاوز ٧.٥ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني.

املادة 2١3
ال جريمة اذا وقعت االفعال املنصوص عليها يف املواد السابقة يف االحوال اآلتية : 

اوال : اذا صــدرت االقــوال او العبــارات املنشــورة مــن موظــف او غــري موظــف تنفيــذا 
حلكــم القانــون او اســتعامل الختصــاص او حلــق يقــرره. 

ــا  ــون رسدا او تلخيص ــدو ان تك ــورة ال تع ــارات املنش ــوال او العب ــت االق ــا : اذا كان ثاني
أمينــا ملــا دار يف اجتــامع عقــده ، وفقــا للقانــون ، جملــس او هيئــة او جلنــة هلــا اختصــاص 
يعــرتف بــه القانــون ، او ملــا دار امــام حمكمــة او اثنــاء اجــراءات قضائيــة بــرشط اال يكــون 

قــد صــدر وفقــا للقانــون قــرار بحظــر النــرش. 
ثالثــا : اذا كانــت االقــوال او العبــارات قــد اذيعــت اثنــاء اجــراءات قضائيــة مــن شــخص 
اشــرتك يف هــذه االجــراءات ، كقــاض او مــدع او حمــام او شــاهد او طــرف يف الدعــوى. 

ــة او  ــارات صحيح ــوال او العب ــون االق ــتوي ان تك ــر ، يس ــة الذك ــوال املتقدم ويف االح
غــري صحيحــة ، ويســتوي ان يكــون مــن صــدرت منــه يعتقــد صحتهــا او ال يعتقــد ذلــك 

، ويســتوي ان يكــون النــرش قــد تــم بحســن نيــة او بســوء نيــة.
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املادة 2١٤
ال جريمــة اذا كان القــذف يتضمــن واقعــة تقــدر املحكمــة ان املصلحــة العامــة تقتــي 

الكشــف عنهــا. ويدخــل يف هــذه احلالــة بوجــه خــاص : 
اوال : ان تتضمــن االقــوال او العبــارات ابــداء الــرأي يف مســلك موظــف عام او شــخص 
مكلــف بخدمــة عامــة ، بشــأن واقعــة تتعلــق باعــامل وظيفتــه او باخلدمــة املكلــف هبــا ، 

بالقــدر الــذي تكشــف عنــه هــذه الواقعــة. 
ثانيــا : ان تتضمــن االقــوال او العبــارات نقــدا او حكــام مــن أي نــوع كان يتعلــق بعمــل 
علمــي او أديب او فنــي ايــا كان ، قدمــه صاحبــه اىل اجلمهــور متوقعــا ان يبــدي رأيــه فيــه. 
ــون او  ــص القان ــىل ن ــاء ع ــه ، بن ــخص ل ــن ش ــارات م ــوال او العب ــدر االق ــا : ان تص ثالث
بنــاء عــىل عقــد ، ســلطة الرقابــة والتوجيــه عــىل آخــر ، وتضمنــت انتقــادا ملســلكه يف امــر 

يدخــل يف نطــاق هــذه الســلطة وبالقــدر الــذي يكشــف عنــه ترفــه ازاء هــذا االمــر. 
رابعــا : ان تتضمــن االقــوال او العبــارات شــكوى مقدمة اىل شــخص له ، بحكــم القانون 
او بنــاء عــىل عقــد ، ســلطة الفحــص او احلكم يف الشــكاوي التي تتعلق بمســلك شــخص 
معــني اثنــاء ادائــه عمــال معينــا ، بــرشط ان تقتر االقــوال او العبــارات عىل وقائــع تتعلق 

بالعمــل الــذي خيتــص مــن قدمــت اليه الشــكوى بنظر الشــكاوي املقدمة بشــأهنا. 
خامســا : ان يكــون مــن صــدرت منــه االقــوال او العبــارات يريــد هبــا محايــة مصلحــة لــه 
او لغــريه يعــرتف هبــا القانــون ، وال حيظــر محايتهــا عــن طريــق هــذه االقــوال او العبــارات 

، بــرشط التــزام القــدر الــالزم لتحقيــق احلاميــة.

املادة 2١٥
ــة الفاعــل  ــادة الســابقة اال اذا ثبــت حســن ني ال تتوافــر االباحــة املنصــوص عليهــا يف امل
بإعتقــاده صحــة الوقائــع التــي يســندها وبقيــام اعتقــاده هــذا عــىل اســباب معقولــة بعــد 
التثبــت والتحــري ، وبإجتاهــه اىل جمــرد محايــة املصلحــة العامــة وباقتصــاره فيــام صــدر منه 

عــىل القــدر الــالزم حلاميــة هــذه املصلحــة.

املادة 2١٦
ــال  ــا او تفصي ــدا او تلخيص ــون تردي ــارات ان تك ــوال او العب ــد االق ــة اذا مل تع ال جريم
صــادرا بحســن نيــة القــوال او لعبــارات يســتفيد صاحبهــا مــن اســباب االباحــة تطبيقــا 

للمــواد الثــالث الســابقة.
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الرسقة والنصب وخيانة األمانة
املواد )2١٧ – 2٤2(

املادة 2١٧
كل من اختلس ماال منقوال مملوكا لغريه بنية امتالكه يعد سارقا.

يعــد اختالســا كل فعــل خيــرج بــه الفاعــل الشــئ مــن حيــازة غــريه دون رضــاءه ، ولــو 
عــن طريــق غلــط وقــع فيــه هــذا الغــري ، ليدخلــه بعــد ذلــك يف حيــازة اخــرى.

ال حيــول دون وقــوع الرسقــة كــون الفاعــل رشيــكا عــىل الشــيوع يف مكليــة الشــئ ، كــام 
يعــد يف حكــم الرسقــة اختــالس االشــياء املحجــوز عليهــا ولــو كان االختــالس واقعــا 
مــن مالكهــا ، وكذلــك اختــالس االمــوال املرهونــة الواقــع ممــن رهنهــا ضامنــا لديــن عليه 

او عــىل غــريه.
املادة 2١٨

ــة  ــه هــذه الني ــة امتالكــه ، ســواء توافــرت لدي يعــد ســارقا مــن بلتقــط شــيئا مفقــودا بني
ــك. ــد ذل ــاط او بع ــت االلتق وق

املادة 2١٩
ــار او  ــة باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســنتني وبغرامــة ال جتــاوز ١٥٠ دين يعاقــب عــىل الرسق

ــون عــىل غــري ذلــك. ــني اال اذا نــص القان باحــدى هاتــني العقوبت

املادة 22٠
كل مــن قتــل حيوانــا مملــوكا لغــريه بقصــد االســتيالء عــىل جثتــه يعاقــب باحلبــس مــدة ال 

جتــاوز ثــالث ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز 22٥ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني.

املادة 22١
ــاوز 22٥  ــة ال جت ــنوات وبغرام ــالث س ــاوز ث ــدة ال جت ــس م ــة باحلب ــىل الرسق ــب ع يعاق

ــة :  ــروف االتي ــد الظ ــت باح ــني اذا اقرتن ــني العقوبت ــدى هات ــار او باح دين
اوال : اذا وقعت الرسقة يف مكان مسكون او معد للسكنى او يف ملحقاته. 

ثانيا : اذا وقعت الرسقة يف مكان معد للعبادة. 
ثالثــا : اذا وقعــت الرسقــة عــىل شــئ تنقلــه احــدى وســائل النقــل الريــة او البحريــة او 
اجلويــة ، او عــىل شــئ مــودع يف خمــزن حلفــظ هــذه االشــياء ، او عــىل شــئ يعتــر جــزءا 

مــن مينــاء بحــري او جــوي. 
رابعــا : اذا وقعــت الرسقــة عــىل شــئ مــودع يف حمــل حتــوزه الدولــة ، ســواء أكان ملــكا هلــا 

ام كان ملــكا لغريهــا. 
خامسا : اذا وقعت الرسقة ليال. 

سادســا : اذا وقعــت الرسقــة مــع محــل الســالح ، ظاهــرا او خمبــأ ، او وقعت من شــخصني 
فأكثر. 

ســابعا : اذا وقعــت الرسقــة مــن خــادم ارضارا بمخدومــه ، او مــن عامــل او مســتخدم يف 
املــكان الــذي يشــتغل فيــه عــادة.



العودة للصفحة الرئيسية ٥١العودة لفهرس القانون

قانون الجزاء

املادة 222
ــاوز 3٧٥  ــة ال جت ــنوات وبغرام ــة س ــاوز مخس ــدة ال جت ــس م ــة باحلب ــىل الرسق ــب ع يعاق

ــني :  ــني اآلتيت ــن احلالت ــني يف كل م ــني العقوبت ــدى هات ــار او باح دين
اوال : اذا وقعــت الرسقــة يف مــكان مســور ، وكانت وســيلة الدخول الرتــكاب الرسقة او 
وســيلة اخلــروج باملرسوقــات هــي كــرس الســور اخلارجــي او تســوره او اســتعامل مفاتيــح 

مصطنعــة او ايــة وســيلة اخــرى غــري عادية. 
ثانيــا : اذا وقعــت الرسقــة عــن طريــق حتطيــم وعــاء او حــرز ايــا كان او عن طريــق اقتحام 
غرفــة بكــرس باهبــا او تســوره او باســتعامل مفاتيــح مصطنعــة او بأيــة وســيلة اخــرى غــري 

عاديــة لدخوهلــا او للخــروج منهــا. 
فــإذا وقعــت الرسقــة ليــال يف احــدى احلالتــني الســابقتني ، كانــت العقوبــة احلبــس مــدة ال 

جتــاوز ســبع ســنوات ، وجيــوز ان تضــاف اليهــا غرامــة ال جتــاوز ٥2٥ دينــار .

املادة 223
ــاوز 3٧٥  ــة ال جت ــنوات وبغرام ــس س ــاوز مخ ــدة ال جت ــس م ــة باحلب ــىل الرسق ــب ع يعاق

ــة :  ــاالت اآلتي ــن احل ــني يف كل م ــني العقوبت ــدى هات ــار او باح دين
اوال : اذا وقعت الرسقة عىل سجل يأمر القانون باعداده الثبات بيانات معينة. 

ثانيا : اذا وقعت عىل مستند يثبت ملكية عقار او يثبت أي حق عيني فيه. 
ــواء أكان  ــة ، س ــم الوصي ــا حك ــرى هل ــة اخ ــة وثيق ــة او اي ــىل وصي ــت ع ــا : اذا وقع ثالث

ــا.  ــا او ميت ــويص حي امل
رابعــا : اذا وقعــت عــىل اشــياء جتــاوز قيمتهــا 22٥ دينــار يف حيــازة موظــف عــام خمتــص 
بذلــك ، او يف حيــازة ممثــل لشــخص معنــوي ، او يف حيــازة شــخص آخــر حلســاب احــد 

ممــن تقــدم ذكرمهــا. 
خامسا : اذا وقعت عىل طرود بريدية اثناء نقلها بوساطة الريد.

املادة 22٤
ــة باحلبــس مــدة ال جتــاوز عــرش ســنوات ، وجيــوز ان تضــاف اليهــا  يعاقــب عــىل الرسق
غرامــة ال جتــاوز ٧٥٠ دينــار ، اذا ارتكبــت ليــال مــن ثالثة اشــخاص فاكثر يكــون احدهم 

عــىل االقــل حامــال ســالحا ظاهــرا او خمبــأ.

املادة 22٥
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز عــرش ســنوات ، وجيــوز ان تضــاف اليهــا غرامــة ال جتــاوز 
٧٥٠ دينــار ، مــن ارتكــب رسقــة عن طريق اســتعامل العنــف ضد االشــخاص او التهديد 
باســتعامله ضدهــم للتغلــب عــىل مقاومــة املجنــي عليــه او غــريه ، ســواء أكان العنــف او 
ــاءه بقصــد  ــه ، ام كان اثن ــد ل ــه قبــل ارتــكاب فعــل االختــالس بقصــد التمهي ــد ب التهدي

امتامــه ، ام كان بعــد امتامــه بقصــد الفــرار باملرسوقــات او االحتفــاظ هبــا.

املادة 22٦
يعاقــب عــىل الســلب املذكــور يف املــادة الســابقة باحلبــس مــدة ال جتــاوز مخســة عرش ســنة ، 
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وجيــوزان تضــاف اليهــا غرامــة ال جتــاوز ١١2٥ دينــار ، اذا اقــرتن باحــد الظــروف اآلتيــة 
 :

اوال : اذا ترتب عىل استعامل العنف اصابة شخص او اكثر بجروح. 
ثانيا : اذا وقعت اجلريمة ليال يف الطريق العام. 

ثالثا : اذا تعدد اجلناة. 
رابعا : اذا كان اجلاين واحدا وكان حيمل سالحا ظاهر او خمبأ.

املادة 22٧
ــد ، وجيــوز ان تضــاف اليــه غرامــة ال جتــاوز ١١2٥  يعاقــب عــىل الرسقــة باحلبــس املؤب

ــة :  ــار، اذا اجتمعــت الــرشوط اخلمســة اآلتي دين
١ : ان تكون هذه الرسقة قد ارتكبت ليال. 

2 : ان تكون الرسقة وقعت من شخصني فاكثر. 
3 : ان يوجد مع واحد عىل االقل من اجلناة سالح ظاهر او خمبأ. 

٤ : ان يكــون اجلنــاة قــد دخلــوا دارا مســكونة او معــدة للســكنى بوســاطة تســور جــدار 
او كــرس بــاب او نحــوه او اســتعامل مفاتيــح مصطنعــة او ايــة وســيلة اخــرى غــري مألوفــة 

للدخــول. 
٥: ان يرتكبوا الرسقة بطريق االكراه او التهديد باستعامل سالحهم.

املادة 22٨
ييعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز مخــس ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز 3٧٥ دينــار او باحدى 
هاتــني العقوبتــني ، كل مــن قصــد ابتــزاز مــال الغــري عــن طريــق اهتامــه هو او أي شــخص 
ــة  ــت اجلريم ــاذا كان ــام. ف ــذا االهت ــد هب ــق التهدي ــن طري ــة ، او ع ــكاب جريم ــر بارت آخ
موضــوع االهتــام او التهديــد بــه عقوبتهــا االعــدام او احلبــس املؤبــد ، او كانــت جريمــة 
ــن ،  ــاب الثام ــا يف الب ــوص عليه ــرض املنص ــك الع ــية او هت ــة اجلنس ــم املواقع ــن جرائ م
كانــت العقوبــة احلبــس مــدة ال جتــاوز عــرش ســنوات ، وجيــوز ان تضــاف اليهــا غرامــة ال 
جتــاوز  ٧٥٠  دينــار ويســتوي يف تطبيــق احــكام الفقرتــني الســابقتني ، ان يكــون مــن اهتــم 

باجلريمــة او هــدد باالهتــام هبــا قــد ارتكبهــا فعــال او مل يكــن قــد ارتكبهــا.

املادة 22٩
ــا الي  ــقاطه او مثبت ــن او الس ــود دي ــا لوج ــندا مثبت ــد س ــوة او التهدي ــب بالق ــن اغتص م
ــدا  ــراه اح ــند ، او اك ــذا الس ــالف ه ــد اىل ات ــوة او التهدي ــل بالق ــر ، او وص ــرف آخ ت
بالقــوة او التهديــد عــىل امضــاء ورقــة مــن هــذا القبيــل او ختمهــا او بصمهــا ، يعاقــب 
باحلبــس مــدة ال جتــاوز مخــس ســنوات ، وجيــوز ان تضــاف اليــه غرامــة ال جتــاوز 3٧٥ 

دينــار
املادة 23٠

كل مــن اســتغل حاجــة شــخص او طيشــه او هــواه واقرضــه نقــودا بربــا فاحــش يعاقــب 
باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ســنة وبغرامة ال جتــاوز ٧٥ دينــار او باحدى هاتــني العقوبتني.

املادة 23١
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ــه ايقــاع شــخص يف الغلــط او بابقــاءه يف الغلــط  ــه فاعل ــا كل تدليــس قصــد ب يعــد نصب
الــذي كان واقعــا فيــه ، حلملــه عــىل تســليم مــال يف حيازتــه وترتــب عليــه تســليم املــال 

ــة او باالشــارة. ــس بالقــول او بالكتاب للفاعــل او لغــريه ، ســواء كان التدلي
يعــد تدليســا اســتعامل طــرق احتياليــة من شــأهنا اهيــام الناس بوجــود واقعة غــري موجودة 
، او اخفــاء واقعــة موجــودة ، او تشــويه حقيقــة الواقعــة ، وذلك كاالهيــام بوجود مرشوع 
كاذب او تغيــري حقيقــة هــذا املــرشوع او اخفــاء وجــوده ، او احــدى االمــل بحصول ربح 
ومهــي ، او اجيــاد ســند ديــن ال حقيقــة لــه او اخفــاء ســند ديــن موجــود ، او اجيــاء ســند 
ديــن الحقيــة لــه او اخفــاء ســند ديــن موجــود ، او التــرف يف مــال ال يملــك املتــرف 

حــق التــرف فيــه ، او اختــاذ اســم كاذب او انتقــال صفــة غــري صحيحــة.

املادة 232
يعاقــب عــىل النصــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثــالث ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز 22٥ 

ــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني. دين

املادة 233
حيكــم بالعقوبــات الســابقة عــىل كل مــن محــل غــريه ، عــن طريــق التدليــس ، عــىل توقيــع 
او ختــم او وضــع بصمــة عــىل ســند منشــئ او مســقط او ناقــل حلــق ، او محلــه عــىل اتــالف 

هــذا الســند ، او عــىل حتريــر ورقــة بــه ، او عــىل احــداث تعيــل فيــه.

املادة 23٤
يعاقــب عــىل النصــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســنتني وبغرامــة ال جتــاوز ١٥٠ دينــار او 

باحــدى هاتــني العقوبتــني يف احلالتــني اآلتيتــني : 
ــه ،  ــال يف حيازت ــليم م ــىل تس ــل ع ــن قب ــا م ــا او عازم ــه ملتزم ــي علي اوال : اذا كان املجن
فحملــه الفاعــل عــن طريــق التدليــس عــىل تســليمه ، او تســليم غــريه ، مــاال اكــر قيمــة. 
ثانيــا : اذا كان اجلــاين واملجنــي عليــه طرفــني يف عقــد ، فاســتعمل اجلــاين التدليــس ، اثنــاء 
ابــرام العقــد او اثنــاء تنفيــذه ، للحصــول عــىل رشوط او مزايــا اكثــر ممــا كان حيصــل عليــه 

بغــري هــذا التدليــس.

املادة 23٥
كل مــن كان قائــام عــىل ادارة مــرشوع جتــاري او صناعــي او زراعــي ، يتكــون رأس مالــه 
كلــه او بعضــه مــن اكتتابــات اجلمهــور عــن طريــق االســهم او الســندات او أي نــوع آخــر 
مــن االوراق املاليــة ، ارتكــب تدليســا قصــد بــه خــداع اجلمهــور حلملــه عــىل االكتتــاب 
او حلملــه عــىل تســليمه حلســاب املــرشوع مــاال ايــا كان ، ســواء بنــرشه ميزانيــة او حســابا 
غــري صحيــح ، او بتزويــره اوراق املــرشوع او مســتنداته او دفاتــره ، او بادالئــه ببيانــات 
كاذبــة عــن امــور جوهريــة مــن شــأهنا تضليــل اجلمهــور تضليــال ال يســتطيع معــه تبــني 
احلقائــق مــن مصــادر اخــرى ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز مخــس ســنوات ، وبغرامــة 
ال جتــاوز 3٧٥ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني ، ولــو مل يرتتــب عــىل تدليســه حصولــه 

مــن اجلمهــور عــىل مــال ايــا كان.
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املادة 23٦
يعاقــب بالعقوبــات املبينــة يف املــادة الســابقة كان مــن كل قائــام عــىل ادارة مــرشوع جتــاري 
او صناعــي او زراعــي ، يتكــون رأس مالــه كلــه او بعضــه مــن اكتتابــات اجلمهــور عــن 
طريــق االســهم او الســندات او أي نــوع آخــر مــن االوراق املاليــة ، وكل مــن كان موظفــا 
بــه او مكلفــا بعمــل حلســابه ، ارتكــب تدليســا قصــد بــه االهيــام بوجــود حــق لــه يف ذمــة 
ــق  ــن طري ــتنداته ، او ع ــه او مس ــرشوع او اوراق ــر امل ــر دفات ــق تزوي ــن طري ــرشوع ، ع امل
اغفالــه تدويــن امــر جوهــري يف هــذه الدفاتــر ، او االوراق او املســتندات ولــو مل يرتتــب 

عــىل تدليســة حصولــه مــن املــرشوع عــىل مــال ايــا كان.

املادة 23٧
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل مخــس ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز مخســامئة دينــار او 

باحــدى هاتــني العقوبتــني مــن اقــدم بســوء نيــة عــىل ارتــكاب احــد االفعــال اآلتيــة : 
أ - اذا اصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للترف فيه. 

ب - اذا اسرتد بعد اصدار الشيك كل املقابل او بعضه بحيث ال يفي الباقي بقيمته. 
ج - اذا امر املسحوب عليه بعدم رصف الشيك. 

د - اذا تعمد حترير الشيك او التوقيع عليه بصورة متنع رصفه. 
هـــ - اذا ظهــر لغــريه شــيكا او ســلمه شــيكا مســتحق الدفــع حلاملــه وهــو يعلــم انــه ليــس 

لــه مقابــل يفــي بكامــل قيمتــه او انــه غــري قابــل للــرف. 
ــدأ  ــه ال تب ــون التجــارة املشــار الي ــادة ) ٥23 ( مــن قان ومــع عــدم االخــالل بأحــكام امل

ــه . ــخ املبــني ب ــة للشــيك اال مــن التاري ــة اجلزائي احلامي
ــة  ــة بالفقــرة األوىل مــن هــذه املــادة العقوب و تطبــق عــىل العائــد يف إحــدى اجلرائــم املبين

املقــررة بأحــكام املــادة ٨٦ مــن هــذا القانــون 
** تم استبدال الفقرتني السابقتني وفقا للقانون رقم ٨٤ لسنة 2٠٠3 يف مادته االوىل 

وجيــوز للمحكمــة اعفــاء اجلــاين مــن العقوبــة اذا ثبت انــه أوىف بقيمة الشــيك قبــل صدور 
احلكــم النهائــي ، امــا اذا ثبــت قيامــه بالوفــاء بقيمــة الشــيك بعــد صــدور احلكــم النهائــي 
فيجــوز للمحكمــة التــي اصــدرت احلكــم ان تأمــر بوقــف تنفيــذ العقوبــة املقــي هبــا بناء 

عــىل طلــب املحكمــوم عليــه او مــن ينيبه. 
ــي  ــة الت ــىل املحكم ــب ع ــرض الطل ــذت ويع ــا نف ــة كأهن ــر العقوب ــة تعت ــذه احلال و يف ه

ــه. ــخ تقديم ــن تاري ــام م ــالل )3( اي ــم خ ــدرت احلك اص

** معدلة بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٨ 
** الفقرة األخرية معدلة بموجب  القانون رقم 3 لسنة ١٩٩٤

** الفقرات عدا األخرية مستبدلة باملادة األوىل من القانون رقم ٨٤ لسنة 2٠٠3

مادة 23٧ مكرر 
ال يســأل جزائيــا مــن ارتكــب أحــد األفعــال املنصــوص عليهــا ىف املــادة الســابقة ىف 
حســابات األشــخاص االعتباريــة إذا كان الفاعــل قــد ارتكــب الفعــل تنفيــذا ألمــر صادر 
ــدرج  ــاه إىل أن الفعــل ين ــه اي ــارى عــىل الرغــم مــن تنبي ــل الشــخص االعتب ــه مــن ممث إلي
ــة عــىل مصــدر األمــر. ــة تكــون املســئولية اجلزائي ضمــن تلــك األفعــال، وىف هــذه احلال
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** اضيفت بموجب القانون  رقم ٨٤ لسنة 2٠٠3 يف مادته الثانية 
مادة 23٧ مكرر  أ

ال تقــام الدعــوى اجلزائيــة عــن اجلرائــم املنصــوص عليهــا ىف املــادة 23٧ من هــذا القانون 
ــة العامــة خــالل أربعــة أشــهر مــن التاريــخ  ــه بشــكواه إىل النياب إذا مل يتقــدم املجنــى علي
املبــني ىف الشــيك أنــه تاريــخ إصــداره إذا كان مســحوبا ىف الكويــت وخــالل ســتة أشــهر 

إذا كان مســحوبا خــارج الكويــت ومســتحق الوفــاء فيهــا.

** اضيفت بموجب القانون  رقم ٨٤ لسنة 2٠٠3 يف مادته الثانية 

مادة 23٧ مكرر  ب
ــم  ــع اجلرائ ــاء ىف مجي ــرف واإلدع ــق والت ــا بالتحقي ــة دون غريه ــة العام ــص النياب ختت

ــون. ــذا القان ــن ه ــادة 23٧ م ــا ىف امل ــوص عليه املنص

** اضيفت بموجب القانون  رقم ٨٤ لسنة 2٠٠3 يف مادته الثانية 

املادة 23٨
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثالثــة ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز 22٥ دينــار او باحــدى 
هاتــني العقوبتــني كل مــن بــاع او رهــن مــاال ثابتــا او منقــوال واخفــى عمــدا عــن املشــرتي 
او املرهتــن مســتندا جوهريــا او زور شــهادة مكتوبــة او اعطــى بيانــا كاذبــا ، قاصــدا بذلــك 
اهيــام املشــرتي او املرهتــن بانــه كســب مــن البيــع او الرهــن حقوقــا اكثــر او اكــر قيمــة مــن 

احلقــوق التــي انتقلــت اليــه فعال.

املادة 23٩
كل مــن حصــل بطريــق التدليــس عىل جــواز ســفر او ترخيص او شــهادة يوجــب القانون 
احلصــول عليهــا، لنفســه او لغــريه ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســنة واحــدة وبغرامــة 

ال جتــاوز ٧٥ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتني.

املادة 2٤٠
كل مــن حــاز مــاال مملــوكا لغــريه ، بنــاء عــىل وديعة او عاريــة او اجيــار او رهــن او وكالة او 
اى عقــد اخــر يلزمــه باملحافظــة عــىل املــال وبــرده عينــا او بأســتعامله ىف امــر معــني ملصلحه 
مالكــه او أي شــخص آخــر وتقديــم حســاب عــن هــذا االســتعامل ، او بنــاء عــىل نــص 
قانــوين او حكــم قضائــي يلزمــه بذلــك ، فاســتوىل عليــه لنفســه او تــرف فيــه حلســابه او 
تعمــد اتالفــه ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثــالث ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز 22٥ 
دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني ، ويعــد مــاال ، يف حكــم الفقــرة الســابقة ، املســتندات 

التــي تثبــت لصاحبهــا حقــا او تــرئ ذمتــه مــن حــق.

املادة 2٤١
ــة ،  ــة امان ــا او خيان ــزازا او نصب ــة ابت ــب رسق ــن ارتك ــىل م ــة ع ــوى اجلزائي ــام الدع ال تق
ــه ،  ــي علي ــب املجن ــىل طل ــاء ع ــه ، اال بن ــه او فروع ــه او اصول ــه او زوجت ارضارا بزوج
الــذي لــه ان يوقــف اجــراءات الدعــوى يف ايــة مرحلــة كانــت ، وان يقــف تنفيــذ احلكــم 
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ــي عــىل اجلــاين يف أي وقــت. النهائ
املادة 2٤2

ــدى  ــار او باح ــاوز ٧٥ دين ــة ال جت ــدة وبغرام ــنة واح ــاوز س ــدة ال جت ــس م ــب باحلب يعاق
هاتــني العقوبتــني ، كل مــن تنــاول اطعمــة او ارشبــة يف حمــال معــدة هلــذا الغــرض ولــو 
كان يقيــم فيهــا ، او شــغل غرفــة فنــدق او نحــوه ، وهــو يعلــم انــه يســتحيل عليــه دفــع 

ــاء بذلــك. ــر دون الوف الثمــن او االجــرة ، وف
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 احلريق
املواد ) 2٤3 - 2٤٨ ( 

املادة 2٤3
كل من وضع النار عمدا يف مكان مسكون او معد للسكن ، او يف سفينة او يف خميم ، او 
يف زيت معدين او أي شئ استخلص او صنع منه اثناء كونه خمزونا يف أي مستودع ، او 
يف بئر للزيت املعدين او يف اآلالت او االجهزة املعدة االنتاج الزيت املعدين او تكريره 
او نقله ، او يف املستودعات املعدة الختزانه ، سواء أكانت هذه االشياء غري مملوكه ملن 
وضع النار أم كانت مملوكة له ، وترتب عىل ذلك حدوث رضر للغري ، يعاقب باحلبس 

مدة ال جتاوز عرشة سنوات وبغرامة ال جتاوز ٧٥٠ دينار او باحدى هاتني العقوبتني.

املادة 2٤٤
كل مــن وضــع النــار عمــدا يف كــوم مــن اكــوام احلاصــالت الزراعيــة او يف حمصــول مــن 
التبــن او العشــب ، او يف اشــجار او فســائل او شــجريات ناميــة ، او يف مــكان ليــس 
مســكونا او معــدا للســكنى ، او يف أي شــئ آخــر مل يــرد النــص عليــه يف املــادة الســابقة. 
ســواء أكانــت هــذه االشــياء غــري مملوكــة ملــن وضــع النــار ام كانــت مملوكــة لــه ، وترتــب 
عــىل ذلــك حــدوث رضر للغــري ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز مخــس ســنوات وبغرامة 

ال جتــاوز 3٧٥ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني.

املادة 2٤٥
ااذا ترتــب عــىل االفعــال املنصــوص عليهــا يف املادتــني الســابقتني مــوت شــخص او اكثــر 
كان موجــودا يف االماكــن املحرقــة وقــت وضــع النــار هبــا ، كانــت العقوبــة احلبــس املؤبــد 
، وجيــوز ان تضــاف اليــه غرامــة ال جتــاوز ١١2٥ دينــار , واذا ترتــب عــىل هــذه االفعــال 
ــع  ــت وض ــة وق ــن املحرق ــودا يف االماك ــر كان موج ــخص او اكث ــغ لش ــدوث اذى بلي ح
النــار هبــا ، كانــت العقوبــة احلبــس ملــدة ال جتــاوز مخــس عــرشة ســنة وجيــوز ان تضــاف 

اليهــا غرامــة ال جتــاوز ١١2٥ دينــار .
املادة 2٤٦

يعاقــب بالعقوبــات املنصــوص عليهــا يف املــواد الســابقة كل مــن وضــع النــار عمــدا يف 
اشــياء لتوصيلهــا للشــئ املــراد احراقــه ، بــدال مــن وضعهــا فيــه مبــارشة.

املادة 2٤٧
كل مــن اســتعمل قنابــل او ديناميــت ، او متفجــرات اخــرى يف االحــوال املبنيــة يف املــواد 

الســابقة املتعلقــة بجنايــة احلقريــق ، يعاقــب باحلبــس املؤبــد.
املادة 2٤٨

كل مــن وضــع النــار يف شــئ مملــوك لــه او لغــريه دون قصــد ، بــأن كان ذلــك ناشــئا عــن 
رعونــة او امهــال او عــدم احتيــاط او عــدم انتبــاه وترتــب عــىل ذلــك حــدوث رضر للغــري 
، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســنة واحــدة وبغرامــة ال جتــاوز ٧٥ دينــار او باحــدى 

هاتــني العقوبتــني ، وذلــك دون اخــالل بعقوبــة اشــد ينــص عليهــا القانــون.
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 اإلتالف القرصنة وإنتهاك حرمة امللك
املواد ) 2٤٩ - 2٥٦ ( 

 املادة 2٤٩
ــح  ــري صال ــه غ ــريه ، او جعل ــوكا لغ ــا ممل ــوال او ثابت ــاال منق ــرب م ــف او خ ــن اتل كل م
ــدا  ــك عم ــه وكان ذل ــه او فائدت ــص قيمت ــه ، او انق ــص ل ــرض املخص ــتعامل يف الغ لالس
وبقصــد االســاءة ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثالثــة اشــهر وبغرامة ال جتــاوز ٥.22 

دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني. 
فــاذا ترتــب عــىل الفعــل رضر تبلــغ قيمتــه 3٧.٥ دينــار او اكثــر ، كانــت العقوبــة احلبــس 

مــدة ال جتــاوز ســنتني وغرامــة ال جتــاوز ١٥٠ دينــار او احــدى هاتــني العقوبتــني.

املادة 2٥٠
اذا وقعــت االفعــال املبينــة يف املــادة الســابقة عــىل ســند مثبــت حلــق ، او عــىل ســجل يأمــر 
القانــون بإعــداده الثبــات بيانــات معينــة ، كانــت العقوبــة احلبــس مــدة ال جتــاوز ثــالث 
ســنوات والغرامــة التــي ال جتــاوز 22٥ دينــار او احــدى هاتــني العقوبتــني. امــا اذا وقعت 
هــذه االفعــال عــىل مرفــق عــام او مــورد مــن مــوارد الثــروة العامــة بحيــث ترتــب عليهــا 
ــا او  ــا كلي ــة اتالف ــروة العام ــورد الث ــالف م ــه او ات ــل فائدت ــام او تقلي ــق الع ــل املرف تعطي

جزئيــا ، فــإن العقوبــة تكــون احلبــس املؤبــد.

املادة 2٥١
كل مــن اغــرق عمــدا ســفينة او ايــة وســيلة مــن وســائل النقــل البحــري ، او اتلفهــا عــىل 
أي نحــو كان ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســبع ســنوات وجيــوز ان تضــاف اليهــا 
غرامــة ال جتــاوز ٥2٥ دينــار. فــاذا ترتــب عــىل ذلــك احلــاق اذى بليــغ بشــخص ، كانــت 
ــة احلبــس مــدة ال تزيــد عــىل عــرش ســنوات ، وجيــوز ان تضــاف اليهــا غرامــة ال  العقوب
ــه غرامــة ال  ــد ، وجيــوز ان تضــاف الي ــة احلبــس املؤب ــار وتكــون العقوب جتــاوز ٧٥٠ دين

جتــاوز ١١2٥ دينــار ، اذا ترتــب عــىل ذلــك وفــاة انســان.

املادة 2٥2
ــي  ــع الت مــن هاجــم ســفينة يف عــرض البحــر بقصــد االســتيالء عليهــا ، او عــىل البضائ
ــن يســتقلوهنا ، يعاقــب  ــر مــن االشــخاص الذي ــذاء واحــد او اكث ــا ، او بقصــد اي حتمله

ــار.  ــه غرامــة ال جتــاوز ١١2٥ دين ــد وجيــوز ان تضــاف الي ــس املؤب باحلب
ــة  ــت العقوب ــر ممــن تقلهــم ، كان ــاة شــخص او اكث ــب عــىل مهامجــة الســفينة وف واذا ترت

ــدام.  االع
وحيكــم بالعقوبــات املذكــورة يف الفقرتــني الســابقتني اذا صــدر الفعــل يف عــرض البحــر 

مــن شــخص مــن ركاب الســفينة نفســها.

املادة 2٥3
كل مــن قتــل حيوانــا مملــوكا لغــريه ، او اعطــاه مادة ســامة او ضــارة ، او جرحــه ، او جعله 
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غــري مفيــد او انقــص فائدتــه ، وكان ذلــك عمــدا وبــدون مقتــض ، يعاقــب باحلبــس مــدة 
ال جتــاوز ســنتني وبغرامــة ال جتــاوز ١٥٠ دينــار او بإحــدى هاتــني العقوبتني. 

وحيكــم بالعقوبــات الســابقة عــىل كل مــن تســبب عمــدا يف نقــل مــرض معــد اىل حيــوان 
مملــوك لغــريه.

املادة 2٥٤
كل مــن دخــل عقــارا يف حيــازة آخــر قاصــدا منــع حيازتــه بالقــوة أو ارتــكاب جريمــة فيــه 
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســتة شــهور وبغرامــة ال جتــاوز 3٧.٥ دينــار أو بإحــدى 

هاتــني العقوبتــني . 
فــإذا كان الفعــل قــد اقــرتن بــه أو أعقبــه عنــف ، أو كان قــد صــدر مــن شــخصني أو أكثــر 
حيمــل أحدهــم ســالحا ، أو كان قــد صــدر مــن حشــد غــري مألــوف مــن النــاس ولــو مل 
ــة احلبــس مــدة ال جتــاوز ثــالث ســنوات والغرامــة  ــت العقوب يكــن معهــم ســالح، كان

التــي ال جتــاوز 22٥ دينــار أو إحــدى هاتــني العقوبتــني .

املادة 2٥٥
كل مــن دخــل مكانــا مســكونا او معــدا للســكنى دون رضــاء حائــزه قاصــدا منــع حيازتــه 
بالقــوة او ارتــكاب جريمــة فيــه يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســنتني وبغرامــة ال جتــاوز 
ــة  ــت العقوب ــال ، كان ــإذا ارتكــب الفعــل لي ــني. ف ــني العقوبت ــار او باحــدى هات ١٥٠ دين
احلبــس مــدة ال جتــاوز ثــالث ســنوات وغرامــة ال جتــاوز ثالث ســنوات وغرامــة ال جتاوز 
22٥ دينــار او احــدى هاتــني العقوبتــني. امــا اذا ارتكــب ليــال بوســاطة كــرس او تســور 
ــس مــدة ال جتــاوز مخــس ســنوات  ــة احلب ــت العقوب او كان اجلــاين حامــال ســالحا ، كان

وغرامــة ال جتــاوز 3٧٥ دينــار او احــدى هاتــني العقوبتــني.

املادة 2٥٦
كل حائــز لعقــار بغــري حــق اســتعمل العنــف ملنــع احلائــز القانــوين مــن وضــع يــده يعاقــب 
ــني  ــدى هات ــار او باح ــاوز ٧٥ دين ــة ال جت ــدة وبغرام ــنة واح ــاوز س ــدة ال جت ــس م باحلب

العقوبتــني.
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 التزوير
املواد ) 2٥٧ - 2٦2 ( 

املادة 2٥٧
يعــد تزويــرا كل تغيــري للحقيقــة يف حمــرر بقصــد اســتعامله عــىل نحــو يوهــم بانــه مطابــق 
للحقيقــة ، اذا كان املحــرر بعــد تغيــريه صاحلــا الن يســتعمل عىل هذا النحــو ويقع التزوير 
اذا اصطنــع الفاعــل حمــررا ونســبه اىل شــخص مل يصــدر منــه ، او ادخــل تغيــريا عــىل حمــرر 
موجــود ســواء بحــذف بعــض الفاظــه او باضافــة الفــاظ مل تكــن موجــودة او بتغيري بعض 
االلفــاظ ، او وضــع امضــاء او خاتــم او بصمــة شــخص آخــر عليــه دون تفويــض مــن 
هــذا الشــخص ، او محــل ذلــك الشــخص عــن طريــق التدليــس عــىل وضــع امضائــه او 
خامتــه او بصمتــه ، عــىل املحــرر دون علــم بمحتوياتــه او دون رضــاء صحيــح هبــا ويقــع 
التزويــر ايضــا اذا غــري الشــخص املكلــف بكتابــة املحــرر معنــاه اثنــاء حتريــره باثباتــه فيــه 
واقعــة غــري صحيحــة عــىل اهنــا واقعــة صحيحــة ، ويقــع التزويــر مــن اســتغل حســن نيــة 

املكلــف بكتابــة املحــرر فأمــي عليــه بيانــات كاذبــة مومهــا اهنــا بيانــات صحيحــة.

املادة 2٥٨
كل مــن ارتكــب تزويــرا يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثالث ســنوات وبغرامــة ال جتاوز 

22٥ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتني.

املادة 2٥٩
ــة  ــت العقوب ــوك ، كان ــن اوراق البن ــة م ــمي او يف ورق ــرر رس ــر يف حم ــب التزوي اذا ارتك
احلبــس مــدة ال جتــاوز ســبع ســنوات ، وجيــوز ان تضــاف اليهــا غرامــة ال جتــاوز ٥2٥ 

ــار .  دين
واذا ارتكــب التزويــر يف املحــرر الرســمي مــن املوظــف املكلــف بإثبــات البيانــات التــي 
غــريت احلقيقــة فيهــا ، كانــت العقوبــة احلبــس مــدة ال جتــاوز عــرش ســنوات ، وجيــوز ان 

تضــاف اليهــا غرامــة ال جتــاوز ٧٥٠ دينــار.

املادة 2٦٠
كل مــن اســتعمل حمــررا زوره غــريه ، وهــو عــامل بتزويــره ، يعاقــب بالعقوبــة التــي توقــع 

عليــه لــو كان هــو الــذي ارتكــب التزويــر يف هــذا املحــرر.

املادة 2٦١
ــه او  ــه او بإلغائ ــك بإبطال ــواء كان ذل ــة ، س ــه القانوني ــد قوت ــررا فق ــتعمل حم ــن اس كل م
بنســخه او بوقــف اثــره او بانتهــاء هــذا االثــر ، وكان عاملــا بذلــك وقاصــدا االهيــام بــان 
املحــرر ال يــزال حافظــا لقوتــه القانونيــة ، يعاقــب بالعقوبــة التــي توقــع لــو كان ارتكــب 

تزويــرا يف مثــل هــذا املحــرر.
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املادة 2٦2
كل مــن اؤمتــن عــىل ورقــة ممضــاة او خمتومة عىل بيــاض ، فخــان االمانة وكتــب يف البياض 
ــه ، ســند ديــن او خمالصــة او غــري  الــذي فــوق االمضــاء او اخلتــم ، خالفــا للمتفــق علي
ــم  ــاء او اخلت ــب االمض ــول رضر لصاح ــا حص ــب عليه ــي يرتت ــندات الت ــن الس ــك م ذل
، يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ثــالث ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز 22٥ دينــار او 

باحــدى هاتــني العقوبتــني. 
فــاذا مل تكــن الورقــة املمضــاة او املختومــة عــىل بيــاض مســلمة اىل اجلــاين ، وانــام حصــل 
عليهــا بايــة طريقــة ، كانــت العقوبــة احلبــس مــدة ال تزيــد عــىل مخــس ســنوات وغرامــة ال 

جتــاوز 3٧٥ دينــار او احــدى هاتــني العقوبتــني.
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 تزييف أوراق النقد وتزييف املسكوكات
 املواد )  2٦3 - 2٨٠ ( 

املادة 2٦3
كل مــن قلــد اوراق النقــد بــان صنــع ورقــة تشــبه اوراق النقــد الصحيحــة او زورهــا بــان 
ادخــل عــىل ورقــة نقــد صحيحــة تغيــريا ايــا كان ، وذلــك بقصــد اســتعامل الورقــة املقلــدة 
او املــزورة يف التــداول ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز مخــس عــرشة ســنة ، وجيــوز ان 

تضــاف اليهــا غرامــة ال جتــاوز ١١2٥ دينــار. 
وتعــد ورقــة نقديــة كل ســند اصــدره بنــك او اصدرتــه حكومــة ، ايــا كانــت جنســيتهام ، 
حيمــل تعهــدا بدفــع مبلــغ مــن النقــود حلاملــه بمجــرد الطلــب وبقصــد تداولــه كعــوض 

او كمقابــل للنقــود.

املادة 2٦٤
كل مــن اســتعمل او تــداول او روج عــىل أي نحــو كان ، او ادخــل يف البــالد ، ورقــة نقــد 
ــس مــدة ال جتــاوز  ــدة او مــزورة ، مــع علمــه بتقليدهــا او بتزويرهــا ، يعاقــب باحلب مقل

عــرش ســنوات ، وجيــوز ان تضــاف اليهــا غرامــة ال جتــاوز ٧٥٠ دينــار .

املادة 2٦٥
ــة او  ــع او ســاهم يف صناعــة ، او قــام باصــالح ، او ادخــل يف الكويــت ، ال كل مــن صن
اداة او ورقــة أو مــادة ايــا كانــت ، تســتعمل يف تقليــد االوراق النقديــة او تزويرهــا ، وهــو 
عــامل باحتــامل اســتعامهلا يف ذلــك ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســبع ســنوات ، وجيــوز 

ان تضــاف اليهــا غرامــة ال جتــاوز ٥2٥ دينــار .

املادة 2٦٦
يف مجيــع احلــاالت التــي تطبــق فيهــا املــواد الســابقة ، يتعــني عــىل املحكمــة ســواء قضــت 
ــع  ــدة او املــزورة ، ومجي ــه ، ان حتكــم بمصــادرة اوراق النقــد املقل ــة املتهــم او برائت بادان
اآلالت واالدوات واالوراق واملــواد التــي مــن شــأهنا ان تســتعمل يف تقليــد اوراق النقــد 

او يف تزويرهــا.

املادة 2٦٧
ــورة يف  ــد املذك ــر اوراق النق ــد او تزوي ــة بتقلي ــات املتعلق ــون للجناي ــخاص املرتكب االش
املــواد الســابقة يعفــون مــن العقوبــة اذا اخــروا الســلطات املختصــة هبــذا اجلنايــات قبــل 
متامهــا ، او قبــل الــرشوع يف البحــث عنهــم ، او اذا ســهلوا القبــض عــىل باقــي املرتكبــني 

هلــذه اجلنايــات ولــو بعــد الــرشوع يف البحــث املذكــور.

املادة 2٦٨
كل مــن قلــد املســكوكات بــان صنــع مســكوكا يشــبه املســكوكات الصحيحــة ، او زورهــا 
بــان انقــص قيمتهــا املعدنيــة بوســاطة مــرد او مقــراض او مــاء احلــل او غــري ذلــك ، او 
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طالهــا بطــالء جيعلهــا شــبيهة بمكســوك اكــر منهــا قيمــة ، وهــو قاصــد ان تســتعمل يف 
التــداول باعتبارهــا مســكوكات صحيحــة ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتاوز عرش ســنوات 

وجيــوز ان تضــاف اليهــا غرامــة ال جتــاوز ٧٥٠ دينــار . 
ويعــد مســكوكا كل معــدن اصدرتــه حكومــة الكويــت او حكومــة اجنبيــة واعطته شــكال 

خاصــا ، وطرحتــه يف التــداول باعتبــاره نقدا.

املادة 2٦٩
كل مــن روج مســكوكات مزيفــة عــىل النحــو املبني يف املادة الســابقة ، وكل من اســتعملها 
عــىل أي نحــو كان ، او ادخلهــا يف البــالد ، وهــو عــامل بتزييفهــا ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال 

جتــاوز مخــس ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز 3٧٥ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتني.

املادة 2٧٠
كل مــن اخــذ مســكوكات مزيفــة معتقــدا اهنــا صحيحــة ، ثــم تعامــل هبــا بعــد ان علــم 
بتزييفهــا ، يعاقــب بغرامــة ال جتــاوز مخســة امثــال املســكوكات املتعامــل هبــا ، عــىل اال تقل 

الغرامــة بــاي حــال عــن ٠.٧٥ دينــار .

املادة 2٧١
ــازا  ــت جه ــل يف الكوي ــالح ، او ادخ ــام باص ــة ، او ق ــاهم يف صناع ــع او س ــن صن كل م
ــا كانــت ، تســتعمل يف تزييــف املســكوكات عــىل النحــو املبــني  ــة او اداة او مــادة اي او ال
يف املــادة 2٦٨ ، وهــو عــامل بإحتــامل اســتعامهلا يف ذلــك ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز 

ــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني. مخــس ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز 3٧٥ دين

املادة 2٧2
يف مجيــع احلــاالت التــي تطبــق فيهــا املــواد الســابقة ، يتعــني عــىل املحكمــة ســواء قضــت 
بإدانــة املتهــم او برائتــه ، ان حتكــم بمصــادرة املســكوكات املزيفــة ومجيــع االجهــزة 

ــكوكات. ــف املس ــتعمل يف تزيي ــأهنا ان تس ــن ش ــي م ــواد الت واالدوات واآلالت وامل

املادة 2٧3
االشــخاص املرتكبــون للجنايــات املذكــورة يف املــواد 2٦٨ ، 2٦٩ ، 2٧١ يعفــون مــن 
العقوبــة اذا اخــروا الســلطات هبــذه اجلرائــم قبــل متامهــا ، او قبــل الــرشوع يف البحــث 
عنهــم ، او اذا ســهلوا القبــض عــىل باقــي املرتكبــني هلــذه اجلنايــات ولــو بعــد الــرشوع يف 

البحــث املذكــور.
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 تزوير األختام والطوابع
املواد )2٧٤ – 2٨٠(

املادة 2٧٤
كل مــن قلــد او زور خاتــم الدولــة او خاتــم احــدى املصالــح احلكوميــة او خاتــم احــد 
ــدة ال  ــس م ــب باحلب ــه ، يعاق ــد ل ــرض املع ــتعامله يف الغ ــد اس ــني ، بقص ــني العام املوظف

ــار . جتــاوز ســبع ســنوات وجيــوز ان تضــاف اليهــا غرامــة ال جتــاوز ٥2٥ دين

املادة 2٧٥
حيكــم بالعقوبــات الســابقة عــىل كل مــن حصــل بغــري حــق عــىل خاتــم الدولــة او خاتــم 
احــدى املصالــح احلكوميــة او خاتــم احــد املوظفــني العامــني ، واســتعمله اســتعامال ضارا 

باملصلحــة العامــة او بمصلحــة احــد االفــراد.

املادة 2٧٦
كل مــن قلــد او زور خامتــا الحــد االفــر اد ، ولــك مــن قلــد او زور الطوابــع وهــو قاصــد 
اســتعامهلا يف التــداول ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثالثــة ســنوات ويغرامــة ال جتــاوز 

ثالثــة االف روبيــة او باحــدى هاتــني العقوبتــني.
يعــد طابعــا كل اثــر منطبــع عــىل مــادة ايــا كان نوعهــا او حجمهــا ، داال عــىل ســداد رســم 

او اســتيفاء رشط اجــراء معــني.
املادة 2٧٧

يعاقــب بالعقوبــات املنصــوص عليهــا يف املــادة الســابقة كل مــن تعامــل يف طوبــع مقلــدة 
او مــزورة عــىل أي نحــو كان ، وهــو عــامل بذلــك.

املادة 2٧٨
ــة  كل مــن ازال االلفــاظ او العالقــات املوضوعــة عــىل طابــع اســتعمل مــن قبــل والدال
عــىل ســبق اســتعامله ، قاصــدا ان يســتعمله يف التــداول مــن جديــد يعاقــب باحلبــس مــدة 

ال جتــاوز ســنتني وبغرامــة ال جتــاوز ١٥٠ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني.

املادة 2٧٩
ــل  ــك ، دون ان يزي ــداول طابعــا ســبق اســتعامله وهــو عــامل بذل كل مــن اســتعمل يف الت
ــة عــىل اســتعامله الســابق ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز  االلفــاظ او العالمــات الدال

ــني. ــني العقوبت ــار او باحــدى هات ســنة واحــدة وبغرامــة ال جتــاوز ٧٥ دين

املادة 2٨٠
يف مجيــع احلــاالت التــي تطبــق فيهــا املــواد الســابقة ، يتعــني عــىل املحكمــة ســواء قضــت 
بادانــة املتهــم او براءتــه ان حتكــم بمصــادرة االختــام والطابــع املقلــدة او املــزورة ومجيــع 
االالت واالدوات واملــواد التــي مــن شــأهنا ان تســتعمل يف تقليــد او تزويــر االختــام او 

الطوابــع.
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 إنتحال الشخصية
املواد )2٨١ – 2٨2(

املادة 2٨١
كل مــن انتحــل شــخصية آخــر حيــق لــه بموجــب وصيــة او بحكــم القانــون ان حيصل عىل 
مــال معــني ، واســتوىل عــىل هــذا املــال ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز مخــس ســنوات 

وبغرامــة ال جتــاوز 3٧٥ دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني.

املادة 2٨2
ــة  ــة او هيئ ــام حمكم ــا كان ام ــند اي ــزام او بس ــر بالت ــر ، واق ــخصية آخ ــل ش ــن انتح كل م
ــرار ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســبع  ــا بتلقــي هــذا االق او شــخص خمتــص قانون

ــار . ــاوز ٥2٥ دين ــة ال جت ــا غرام ــاف اليه ــوز ان تض ــنوات ، وجي س
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القانون رقم 3١ لسنة ١٩٧٠ 
بتعديل بعض احكام قانون اجلزاء

املادة ١ إصدار
ــنة ١٩٦٠ ، يف  ــم ١٦ لس ــزاء رق ــون اجل ــن قان ــن ٩2 إىل ١٠٨ م ــواد م ــكام امل ــى أح تلغ
شــأن جرائــم أمــن الدولــة اخلارجــي والداخــي، ويســتعاض عنهــا باملــواد مــن ١ إىل 3٤ 

مــن هــذا القانــون .

املادة 2 إصدار
ــن  ــواد م ــا يف امل ــوص عليه ــة املنص ــتعامل الوظيف ــوء إس ــوة وس ــكام الرش ــن أح ــى م يلغ
١١٤ إىل ١2٥ مــن قانــون اجلــزاء رقــم ١٦ لســنة ١٩٦٠ كل مــا يتعــارض مــع أحــكام 

ــة . املــواد التالي

جرائم امن الدولة اخلارجي 
املواد ) ١ - 22 ( 

املادة ١
يعاقب باالعدام :

– كل مــن ارتكــب عمــدا فعــال يــؤدي اىل املســاس باســتقالل البــالد او وحدهتا او ســالمة 
اراضيها.

– كل كويتــي رفــع الســالح عــىل الكويــت او التحــق بــأي وجــه بالقــوات املســلحة لدولــة 
يف حالــة حــرب مــع الكويــت.

– كل مــن ســعى لــدى دولــة اجنبيــة او ختابــر معهــا او مــع احــد ممــن يعملــون ملصلحتهــا 
للقيــام باعــامل عدائيــة ضــد الكويــت.

ــر معهــا او مــع احــد ممــن يعملــون  ــة او ختاب ــة معادي ــة اجنبي ــدى دول – كل مــن ســعى ل
ملصلحتهــا ملعاونتهــا يف عملياهتــا احلربية او لــالرضار بالعمليات احلربيــة لدولة الكويت.

املادة 2
يعاقــب باحلبــس املؤبــد اذا ارتكبــت اجلريمــة يف زمــن احلــرب وباحلبــس املؤقــت الــذي 

ال تقــل مدتــه عــن ثــالث ســنوات اذا ارتكبــت يف زمــن ســلم :
ــة او احــد ممــن يعملــون ملصلحتهــا او ختــر معهــا او  ــة اجنبي – كل مــن ســعى لــدى دول
معــه وكان مــن شــأن ذلــك االرضار بمركــز الكويــت احلــريب او الســيايس او الدبلومــايس 

او االقتصــادي.
ــم اهنــا تتعلــق  ــق وهــو يعل ــا او وثائ – كل مــن اتلــف عمــدا او اخفــى او اختلــس اوراق

ــة اخــرى للبــالد. ــة مصلحــة قومي ــة او بأي بأمــن الدول
ال جيــوز تطبيــق املادتــني ٨١ و ٨3 مــن قانــون اجلــزاء رقــم ١٦ لســنة ١٩٦٠ بــأي حــال 
عــىل جريمــة مــن هــذه اجلرائــم اذا وقعــت مــن موظــف عــام او شــخص ذي صفــة نيابيــة 

عامــة او مكلــف بخدمــة عامــة.
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املادة 3
يعاقــب باحلبــس املؤبــد كل شــخص كلــف باملفاوضــة مــع حكومــة اجنبيــة يف شــأن مــن 

شــئون الدولــة فتعمــد اجراءهــا ضــد مصلحتهــا.

املادة ٤
ــري  ــام بغ ــن ق ــنوات كل م ــالث س ــن ث ــه ع ــل مدت ــذي ال تق ــت ال ــس املؤق ــب باحلب يعاق
اذن مــن احلكومــة بجمــع اجلنــد او قــام بعمــل عدائــي آخــر ضــد دولــة اجنبيــة مــن شــأنه 

تعريــض الكويــت خلطــر احلــرب او قطــع العالقــات السياســية.
اذا ترتــب عــىل الفعــل وقــوع احلــرب او قطــع العالقــات السياســية تكون العقوبــة احلبس 

املؤبد.

املادة ٥
كل مــن طلــب لنفســه او لغــريه او قبــل او اخــذ ولــو بالواســطة مــن دولــة اجنبيــة او مــن 
احــد ممــن يعملــون ملصلحتهــا نقــودا او ايــة منفعــة اخــرى او وعــد بشــئ مــن ذلــك بقصد 
ارتــكاب عمــل ضــار بمصلحــة قوميــة للبــالد يعاقــب باحلبــس املؤقــت ملــدة ال تقــل عــن 

مخــس ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن الفــي دينــار وال تزيــد عــىل مــا اعطــى او وعــد بــه.
اذا كان اجلــاين موظفــا عامــا او مكلفــا بخدمــة عامــة او ذا صفــة نيابيــة عامــة او اذا ارتكب 
اجلريمــة يف زمــن حــرب فتكــون العقوبــة احلبــس املؤبــد وغرامــة ال تقــل عــن الفــي دينــار 

وال تزيــد عــىل ضعــف مــا اعطــى او وعــد بــه.
يعاقــب عــىل الوجــه املبــني بالفقرتــني الســابقتني مــن اعطــى او عــرض او وعــد بشــئ ممــا 

ذكــر بقصــد ارتــكاب عمــل ضــار بمصلحــة قوميــة للبــالد.
ما يعاقب عىل هذا الوجه من توسط يف ارتكاب جريمة من اجلرائم السابقة.

اذا كان الطلــب او القبــول او العــرض او الوعــد او التوســط كتابــة فــإن اجلريــة تتــم 
ــاب. ــر الكت ــرد تصدي بمج

املادة ٦
يعاقب باالعدام :

ــري لزعزعــة اخــالص القــوات املســلحة او  ــة العــدو يف تداب – كل مــن تدخــل ملصلح
اضعــاف روحهــا او روح الشــعب املعنويــة او قــوة املقاومــة عنــده.

– كل مــن حــرض اجلنــد يف زمــن احلــرب عــىل االنخــراط يف خدمــة ايــة دولــة اجنبيــة او 
ســهل هلــم ذلــك وكل مــن تدخــل عمــدا بأيــة كيفيــة يف مجــع اجلنــد او رجــال او امــوال او 

مــؤن او عتــاد او تدبــري شــئ مــن ذلــك ملصلحــة دولــة يف حالــة حــرب مــع الكويــت.
– كل مــن ســهل دخــول العــدو يف البــالد او ســلمه مدنــا او حصونــا او منشــآت او مواقــع 
او موانــئ او خمــازن او ترســانات او ســفنا او طائــرات او وســائل موصالت او اســلحة او 
دخائــر او مهــامت حربيــة او مؤنــا او اغذيــة او غــري ذلــك ممــا اعــد للدفــاع او ممــا يســتعمل 

يف ذلــك او خدمــة بــأن نقــل اليــه اخبــارا او كان لــه مرشــدا.
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املادة ٧
يعاقــب باحلبــس املؤبــد او املؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه عــن عمس ســنوات كل مــن اعان 

عمــدا العــدو بايــة وســيلة اخــرى غــري مــا ذكر يف املــواد الســابقة.
يعاقــب باحلبــس املؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه عــن ثــالث ســنوات كل مــن ادى لقــوات 
ــه  ــخص عين ــه او لش ــا لنفس ــد هب ــدة او وع ــة او فائ ــىل منفع ــول ع ــة للحص ــدو خدم الع
لذلــك ســواء كان ذلــك بطريــق مبــارش او غــري مبــارش وســواء كانــت املنفعــة او الفائــدة 

ماديــة او غــري ماديــة.

املادة ٨
ــفنا او  ــلحة او س ــدا اس ــل عم ــب او عط ــف او عي ــن اتل ــد كل م ــس املؤب ــب باحلب يعاق
طائــرات او مهــامت او منشــآت او وســائل مواصــالت او مرافــق عامــة او ذخائــر او مؤنــا 
ــة او غــري ذلــك ممــا اعــد للدفــاع عــن البــالد او ممــا يســتعمل يف ذلــك ، يعاقــب  او ادوي

بالعقوبــة ذاهتــا كل مــن ســاء عمــدا صنعهــا او اصالحهــا.
كل مــن اتــى عمــدا عمــال مــن شــأنه ان جيعلهــا غــري صاحلــة ولــو مؤقتــا لالنتفــاع هبــا فيــام 

اعــدت لــه او ان ينشــأ عنهــا حــادث.
تكون العقوبة االعدام اذا وقعت اجلريمة يف زمن احلرب.

املادة ٩
كل مــن قــام يف زمــن احلــرب بنفســه او بواســطة غــريه مبــارشة او عــن طريــق بلــد آخــر 
ــاد او  ــد مع ــت اىل بل ــن الكوي ــواد م ــن امل ــك م ــري ذل ــات او غ ــع او منتج ــر بضائ بتصدي
باســترياد شــئ مــن ذلــك منــه يعاقــب باحلبــس املؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه عــن مخــس 
ســنوات وبغرامــة تعــادل مخســة اثاملقيمــة االشــياء املصــدرة او املســتوردة عــىل اال تقــل 

الغرامــة عــن الــف دينــار.
حيكــم بمصــادرة االشــياء حمــل اجلريمــة فــان مل تضبــط حيكــم عــىل اجلــاين بغرامــة اضافيــة 

تعــادل قيمــة هــذه االشــياء.
ال يعاقب عىل االسترياد اذا حصل بإذن سابق من احلكومة.

املادة ١٠
يعاقــب باحلبــس املؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه عــن ثــالث ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن 
الــف دينــار و جتــاوز عــرشة االف دينــار كل مــن بــارش يف زمــن احلــرب بــدون اذن ســابق 
مــن احلكومــة اعــامال جتاريــة اخــرى بالــذات او بالواســطة مــع رعايــا بلــد او مــع وكالء 

هــذا البلــد او مندوبيــه او ممثليــه ايــا كانــت اقامتهــم او مــع هيئــة او فــرد يقيــم فيهــا.
حيكــم بمصــادرة االشــياء حمــل اجلريمــة فــإن مل تضبــط حيكــم عــىل اجلــاين بغرامــة اضافيــة 

تعــادل هــذه االشــياء.
املادة ١١

يعاقــب باالعــدام كل مــن ســلم لدولــة اجنبيــة او الحــد ممن يعملــون ملصلحتها او افشــى 
اليهــا او اليــه بايــة صــورة وعــىل أي وجــه وبايــة وســيلة رسا مــن ارسار الدفــاع عــن البالد 
او توصــل بايــة طريقــة اىل احلصــول عــىل رس مــن هــذه االرسار بقصــد تســليمه او افشــائه 
لدولــة اجنبيــة او الحــد ممــن يعملــون ملصلحتهــا وكذلــك كل مــن اتلــف ملصلحــة دولــة 
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اجنبيــة شــيئا يعتــر رسا مــن ارسار الدفــاع او جعلــه غــري صالــح الن ينتفــع بــه.
املادة ١2

يعاقب باحلبس املؤقت الذي ال تقل مدته عن ثالث سنوات :
– كل مــن حصــل بأيــة وســيلة غــري مرشوعــة عــىل رس مــن ارسار الدفــاع عــن البــالد ومل 

يقصــد تســليمه او افشــاءه لدولــة اجنبيــة او الحــد ممــن يعملــون ملصلحتهــا.
– كل من اذاع بأية طريقة رسا من ارسار الدفاع عن البالد.

– كل مــن نظــم او اســتعمل ايــة وســيلة مــن وســائل الرتاســل بعقصــد احلصــول عــىل رس 
مــن ارسار الدفــاع عــن البــالد او تســليمه – او اذاعتــه وتكــون العقوبــة احلبــس املؤقــت 

الــذي ال تقــل مدتــه عــن مخــس ســنوات اذا وقعــت اجلريمــة يف زمــن احلــرب.

املادة ١3
يعاقــب باحلبــس املؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه عــن ثــالث ســنوات كل موظــف عــام او 
شــخص ذي صفــة نيابيــة عامــة او مكلــف بخدمــة عامــة افــي رسا مــن ارسار الدفــاع 
عــن البــالد ، وتكــون العقوبــة احلبــس املؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه عــن مخــس ســنوات 

اذا وقعــت اجلريمــة يف زمــن احلــرب.

املادة ١٤
يعاقــب باحلبــس املؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه عــن ثــالث ســنوات كل مــن اذاع عمــدا يف 
زمــن احلــرب اخبــارا او بيانــات او اشــاعات كاذبــة او مغرضــة او عمــد اىل دعايــة مثــرية 
وكان مــن شــأن ذلــك كلــه احلــاق الــرضر باالســتعدادات احلربيــة للدفــاع عــن البــالد او 
بالعمليــات احلربيــة للقــوات املســلحة او اثــارة الفــزع بــني النــاس او اضعــاف اجللــد يف 

األمــة.
ــب  ــنوات اذا ارتك ــس س ــن مخ ــه ع ــل مدت ــذي ال تق ــت ال ــس املؤق ــة احلب ــون العقوب تك

ــة. ــة اجنبي ــع دول ــر م ــة التخاب ــة نتيج اجلريم
تكون العقوبة احلبس املؤبد اذا ارتكبت اجلريمة نتيجة التخابر مع دول معادية.

املادة ١٥
يعاقــب باحلبــس املؤقــت الــذي ال تقــل مدته عن ثــالث ســنوات كل كويتي او مســتوطن 
يف الكويــت اذاع عمــدا يف اخلــارج اخبــارا او بيانــات او شــاعات كاذبــة او مغرضــة حــول 
االوضــاع الداخليــة للبــالد وكان مــن شــأن ذلــك اضعاف الثقــة املاليــة بالدولــة او هيبتها 
ــة  ــح القومي ــأنه االرضار باملصال ــن ش ــاطا م ــت نش ــة كان ــة طريق ــارش بأي ــا او ب واعتباره

للبالد.
املادة ١٦ 

ــد عــىل ثــالث ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز ثــالث  يعاقــب باحلبــس املؤقــت مــدة ال تزي
ــني : ــني العقوبت ــدى هات ــارا أو بإح آالف دين

أ- كل من طار فوق الكويت بغري ترخيص من السلطات املختصة .
ب- كل مــن قــام بأخــذ صــور او رســوم او خرائــط ملواقــع او اماكــن عــىل خــالف احلظــر 

الصــادر مــن الســلطة املختصــة .
ــا  ــكرات أو مكان ــد املعس ــاع او اح ــأت الدف ــدى منش ــا او اح ــل حصن ــن دخ ج- كل م
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خيمــت أو اســتقرت فيــه قــوات مســلحة أو ســفينة حربيــة أو جتاريــة أو طائــرة أو ســيارة 
حربيــة أو ترســانة أو أي حمــل حــريب أو حمــال أو مصنعــا يبــارش فيــه عمــال ملصلحــة الدفاع 

عــن البــالد ويكــون اجلمهــور ممنوعــا مــن دخولــه.
د- كل مــن أقــام أو وجــد يف املواضــع و األماكــن التــي حظــرت الســلطات العســكرية 

اإلقامــة أو التواجــد فيهــا بقصــد التخريــب واإلرضار.
ــش أو  ــداع أو الغ ــائل اخل ــن وس ــيلة م ــتعامل وس ــرب أو باس ــن احل ــت يف زم ــإذا وقع ف
ــس  ــة احلب ــت العقوب ــة كان ــة أو الصف ــية أو املهن ــخصية أو اجلنس ــاء الش ــي أو إخف التخف
ــون  ــني تك ــن الظرف ــامع هذي ــة إجت ــنوات ، ويف حال ــالث س ــن ث ــل ع ــدة ال تق ــت مل املؤق

ــنوات. ــس س ــن مخ ــل ع ــدة ال تق ــت مل ــس املؤق ــة احلب العقوب
يعاقب بالعقوبات نفسها عىل الرشوع يف ارتكاب هذه اجلرائم.

** استبدلت بموجب القانون ٤ سنة ١٩٩٧ املادة االوىل 

املادة ١٧
يعاقــب باحلبــس املؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه عــن ثــالث ســنوات كل مــن ســلم لدولــة 
ــيلة  ــة وس ــه وبأي ــىل أي وج ــورة وع ــة ص ــا باي ــون ملصلحته ــن يعمل ــد مم ــة او الح اجنبي
اخبــارات او معلومــات او اشــياء او مكاتبــات او وثائــق او خرائــط او رســوما او صــورا 
ــات العامــة او املؤسســات  ــة او اهليئ او غــري ذلــك ممــا يكــون خاصــا باملصالــح احلكومي

ذات النفــع العــام وصــدر امــر مــن اجلهــة املختصــة بحظــر نــرشه او اذاعتــه.

املادة ١٨
يعاقــب باحلبــس املؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه عــن مخــس ســنوات كل مــن اخــل عمــدا 
ــد او  ــه عقــد توري ــذ كل او بعــض االلتزامــات التــي يفرضهــا علي يف زمــن احلــرب بتنفي
اشــغال ارتبــط بــه مــع احلكومــة حلاجــات القــوات املســلحة او لوقايــة املدنيــني او متوينهم 
او ارتكــب أي غــش يف تنفيــذ هــذا العقــد ز ويــرسي هــذا احلكــم عــىل املتعاقديــن مــن 

الباطــن والــوكالء وبالئعــني اذا كان االخــالل بتنفيــذ االلتــزام راجعــا اىل فعلهــم.
اذا وقعــت اجلريمــة بقصــد االرضار بالدفــاع عــن البــالد او بعمليــات القــوات املســلحة 

فتكــون العقوبــة االعــدام.

املادة ١٩
اذا وقــع االخــالل يف تنفيــذ كل او بعــض االلتزامات املشــار اليها يف املادة الســابقة بســبب 
امهــال او تقصــري فتكــون العقوبــة احلبــس ملــدة ال تزيــد عــىل ثالثــة ســنوات وغرامــة ال 

جتــاوز مائتــني ومخســة وعرشيــن دينــارا او باحــدى هاتــني العقوبتــني.

املادة 2٠
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســبع ســنوات كل مــن ارتــكاب – يف زمــن الســلم – أي 
غــش يف تنفيــذ كل او بعــض االلتزامــات التــي يفرضهــا عليــه عقــد توريد او عقد اشــغال 

ارتبــط بــه مــع احلكومــة حلاجــات الدفــاع او االمــن.
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املادة 2١
يعاقب باعتباره رشيكا يف اجلرائم املنصوص عليها يف هذا الفصل :

– كل مــن كان علــام بنيــات اجلــاين وقــدم اليــه اعانــة او وســيلة للتعيــش او للســكنى او 
مــأوى او مكانــا لالجتــامع او غــري ذلــك مــن التســهيالت وكذلــك كل مــن محــل رســائله 

او ســهل لــه البحــث يف موضــوع اجلريمــة او اخفــاءه او نقلــه او ابالغــه.
– كل مــن اخفــى اشــياء اســتعملت او اعدت لالســتعامل يف ارتكاب اجلريمــة او ختصلت 

منهــا وهــو عــامل بذلك.
– كل مــن اتلــف او اختلــس او اخفــى او غــري عمــدا مســتندا مــن شــأنه تســهيل كشــف 

اجلريمــة وادلتهــا او عقــاب مرتكبيهــا.
جيــوز للمحكمــة يف هــذه االحــوال ان تعفــي مــن العقوبــة اقــارب اجلــاين واصهــاره اىل 

الدرجــة الرابعــة اذا مل يكونــوا معتبــني بنــص آخــر يف القانــون.

املادة 22
يعفــى مــن العقوبــات املقــررة للجرائــم املشــار اليهــا يف هــذا الفصــل املتعلقة بأمــن الدولة 
ــة  ــة او القضائي ــالغ الســلطات االداري ــاة بإب ــادر مــن اجلن مــن جهــة اخلــارج ، كل مــن ب
قبــل البــدء يف تنفيــذ اجلريمــة وقبــل البــدء يف التحقيــق ، وجيــوز للمحكمــة االفــاء مــن 
العقوبــة اذا حصــل البــالغ بعــد امتــام اجلريمــة وقبــل البــدء يف التحقيــق ، وجيــوز هلــا ذلــك 
اذا مكــن اجلــاين يف التحقيــق الســلطات مــن القبــض عــىل مرتكبــي اجلريمــة اآلخريــن او 

عــىل مرتكبــي جريمــة اخــرى مماثلــة هلــا يف النــوع واخلطــورة.
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املادة 23
يعاقــب باالعــدام كل مــن اعتــدى عــىل حيــاة االمــري او عــىل ســالمته او عــىل حريتــه او 

تعمــد تعريــض حياتــه او حريتــه للخطــر.
حيكم بذات العقوبة اذا كان الفعل قد وقع عىل ويل العهد.

املادة 2٤
ويعاقــب باالعــدام كل مــن اعتــدى بالقــوة عــىل الســلطات التــي يتوالهــا االمــري ، ســواء 
ــاره  ــه او اجب ــه مــن كل هــذه الســلطات او مــن بعضهــا ، او كان بعزل كان ذلــك بحرمان

عــىل التنــازل.
يعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل القوة لقلب نظام احلكم القائم يف البالد.

املادة 2٥
ــا او يف مــكان عــام ،  يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز مخــس ســنوات كل مــن طعــن علن
او يف مــكان يســتطيع فيــه ســامعه او رؤيتــه مــن كان يف مــكان عــام عــن طريــق القــول او 
الصيــاح او الكتابــة او الرســوم او الصــور او ايــة وســيلة اخــرى مــن وســائل التعبــري عــن 
الفكــر ، يف حقــوق االمــري وســلطته ، او عــاب يف ذلــك االمــري ، او تطــاول عــىل مســند 

االمــارة.

املادة 2٦
كل مــن حــرض احــد افــراد القــوات املســلحة او الرشطــة عــىل التمــرد ، ومل يرتتــب عــىل 
هــذا التحريــض اثــر ، يعاقــب باحلبــس املؤقــت مــدة ال جتــاوز مخــس ســنوات وجيــوز ان 

تضــاف اليــه غرامــة ال جتــاوز مخســامئة دينــار.
تكــون العقوبــة احلبــس املؤبــد ، الــذي جيوز ان تضــاف اليه غرامــة ال جتاوز الفا ومخســامئة 
ــذا دون  ــض وه ــك التحري ــة لذل ــا نتيج ــرض عليه ــي ح ــور الت ــت االم ــار ، اذا وقع دين

اخــالل بإيــة عقوبــة اشــد ينــص عليهــا القانــون.

املادة 2٧
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثالث ســنوات وبغرامة ال جتــاوز مائتني ومخســة وعرشين 
دينــار او باحجــى هاتــني العقوبتــني كل مــن حرض او ســاعد احد افراد القوات املســلحة 

او الرشطــة عــىل الفــرار مــن اخلدمــة فتم الفــرار بناء عــىل ذلك.

املادة 2٨
ــار او باحــدى  يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ســنتني وبغرامــة ال جتــاوز مائتــي دين
ــلحة او  ــوات املس ــراد الق ــد اف ــاء اح ــىل اختف ــاعد ع ــن آوى س ــني ، كل م ــني العقوبت هات

الرشطــة وهــو يعلــم انــه فــار مــن اخلدمــة.
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ال توقــع العقوبــة عــىل زوجــة الفــار مــن اخلدمــة او اصوله او فروعــه اذا آووه او ســاعدوه 
عــىل االختفاء.

وجيــوز للمحكمــة ان تعفــي مــن العقوبــة غــري هــؤالء مــن اقــارب اجلــاين واصهــاره اىل 
الدرجــة الرابعــة اذا مل يكونــوا معتبــني بنــص آخــر يف القانــون.

املادة 2٩
كل مــن حــرض علينــا او يف مــكان عــام ، او يف مــكان يســتطيع فيــه ســامعه او رؤيتــه مــن 
ــة او الرســم او الصــور او  ــاح او الكتاب كان يف مــكان عــام ، عــن طريــق القــول او الصي
ايــة وســيلة اخــرى مــن ســوائل التعبــري عــن الفكــر ، عــىل قلــب نظــام احلكــم القائــم يف 
الكويــت وكان التحريــض متضمنــا احلــث عــىل اغيــري هــذا النظــام بالقــوة او بطــرق غــري 

مرشوعــة ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز عــرش ســنوات.
حيكــم بنفــس العقوبــة عــىل كل مــن دعــا بالســوائل الســابقة اىل اعتنــاق مذاهــب ترمــي اىل 
هــدم النظــم االساســية يف الكويــت بطــرق غــري مرشوعــة ، او اىل االنتقــاض بالقــوة عــىل 

النظــام االجتامعــي او االقتصــادي القائــم يف الكويــت.

املادة 3٠
حتظــر اجلمعيــات او اجلامعــات او اهليئــات التــي يكــون غرضهــا العمــل عــىل نــرش مبــادئ 
ــىل  ــوة ع ــاض بالق ــة او اىل االنتق ــري مرشوع ــرق غ ــية بط ــم االساس ــدم النظ ــي اىل ه ترم

النظــام االجتامعــي او االقتصــادي القائــم يف البــالد.
ــامم اىل  ــون لالنض ــون والداع ــنة املنظم ــعرة س ــس ش ــاوز مخ ــدة ال جت ــس م ــب باحلب يعاق
اهليئــات املشــار اليهــا ، ويعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز عــرش ســنوات كل مــن اشــرتك 

يف هــذه اهليئــات وهــو عــامل بالغــرض الــذي تعمــل لــه.

املادة 3١
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز مخــس عــرشة ســنة وال تقــل عــن ثــالث ســنوات كل مــن 
ــه  ــرية او لقن ــتعامل الذخ ــىل اس ــالح او ع ــل الس ــىل مح ــر ع ــخصا او اكث ــرن او درب ش م
فنونــا حربيــة ايــا كانــت ، قاصــدا االســتعانة باالشــخاص املدربــني لتحقيــق غــرض غــري 

مــرشوع.
عاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز مخــس ســنوات ، كل مــن تــدرب عــىل محــل الســالح او 
عــىل اســتعامل الذخــرية وكل مــن تلقــن فنونــا حربيــة ، وهــو عــامل ان مــن يدربــه او يلقنــه 

، يقصــد االســتعانة بــه يف حتقيــق غــرض غــري مــرشوع.

املادة 32
يعاقــب باحلبــس مــدة الجتــاوز مخــس عــرشة ســنة كل مــن احــرز مفرقعــات او حازهــا 
او صنعهــا او اســتوردها قبــل احلصــول عــىل ترخيــص بذلــك بقصــد ارتــكاب جريمــة 

بواســطتها او متكــني اي شــخص اخــر مــن ذلــك.
ــرار مــن  ــر يف حكــم املفرقعــات كل مــادة تدخــل يف تركيبهــا يصــدر بتحديدهــا ق ويعت
ــا او  ــتخدم يف صنعه ــي تس ــك االجهــزة واالالت واالدوات الت ــة وكذل ــر الداخلي وزي

ــا. النفجاره
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املادة 33
كل مــن ارتكــب يف مــكان عــام فعــال مــن شــأنه اهانــة العلــم الوكنــي او علــم دولــة غــري 
ــة واالزدراء  ــن الكراهي ــر ع ــر يع ــل آخ ــأي عم ــه او ب ــه او بإنزال ــواء بإتالف ــة ، س معادي
ــة  ــني ومخس ــاوز مائت ــة ال جت ــنوات ، وبغرام ــالث س ــاوز ث ــدة ال جت ــس م ــب باحلب ، يعاق

ــني العقوبتــني. ــارا او باحــدى هات ــن دين وعرشي

املادة 3٤
كل مــن اشــرتك يف جتمهــر يف مــكان عــام ، مؤلــف مــن مخســة اشــخاص عــىل االقــل ، 
الغــرض منــه ارتــكاب اجلرائــم او االخــالل باالمــن العــام وبقــى متجمهــرا بعــد صــدور 
امــر رجــال الســلطة العامــة باالنــراف ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســنة واحــدة 

وبغرامــة ال جتــاوز مائــة دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني.
وان كان حيمــل ســالحا مــن نــوع آخــر ، ومنــه االســلحة البيضــاء وكذلــك العــيص 
واالدوات الصلبــة غــري املعتــاد محلهــا يف االحــوال العاديــة ، فتكــون العقوبــة احلبــس مدة 
ــارا او  ــن دين ال جتــاوز ثــالث ســنوات والغرامــة التــي ال جتــاوز مائتــني ومخســة وعرشي

ــني العقوبتــني. احــدى هات

املادة 3٤ مكررا
يعاقــب باحلبــس املؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه عن ثــالث ســنوات كل اجنبي دخــل البالد 
او حــاول دخوهلــا بقصــد ارتــكاب جريمــة مــن اجلرائــم املتعلقــة بأمــن الدولــة الداخي او 

اخلارجــي املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون او التحريــض عــىل ارتكاهبا.
ــق غــري مــرشوع او حامــال االســلحة او  ــالد هبــذا الغــرض بطري ــد دخــل الب واذا كان ق
متفجــرات تكــون العقوبــة احلبــس املؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه عــن مخــس ســنوات. واذا 
وقعــت اجلريمــة يف زمــن احلــرب فتكــون العقوبــة احلبــس املؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه 

عــن ســبع ســنوات.

** اضيفت وفق القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٧ املادة الثانية 
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 الرشوة واستغالل النفوذ
املواد ) 3٥ - ٤3 (

املادة 3٥
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز عــرش ســنوات وبغرامــة تســاوي ضعــف قيمــة مــا اعطــى 
او وعــد بــه بحيــث ال تقــل عــن مخســني دينــارا كل موظــف عــام طلــب او قبــل لنفســه او 

لغــريه وعــدا او عطيــة الداء عمــل او المتنــاع عــن عمــل مــن اعــامل وظيفتــه.
يــرسي حكــم هــذه املــادة ولــو كان العمــل املنصــوص عليــه يف الفقــرة الســابقة ال يدخــل 

يف اعــامل وظيفــة املرتــي ولكنــه زعــم ذلــك او اعتقــده خطــأ.
ما يرسي حكم املادة ولو كان املرتي يقصد عدم اداء العمل او عدم االمتناع عنه.

املادة 3٦
كل موظــف عــام قبــل مــن شــخص ادى لــه بغــري حــق عمــال مــن اعــامل وظيفتــه او امتنــع 
بيغــر حــق عــن اداء عمــل مــن اعامهلــا ، هديــة او عطيــة ، بعد متام ذلــك العمــل او االمتناع 
عنــه بقصــد املكافــأة عــىل ادائــه او االمتنــاع عنــه وبغــري اتفــاق ســابق يعاقــب باحلبــس مدة 

ال جتــاوز مخــس ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز مخســامئة دينار او باحــدى هاتــني العقوبتني.

املادة 3٧
يعاقــب بنفــس العقوبــة املنصــوص عليهــا يف املــادة 3٥ مــن هــذا القانــون كل مــن طلــب 
لنفســه او لغــريه وعــدا او عطيــة بزعــم اهنــا رشــوة ملوظــف وهــو ينــوي االحتفــاظ هبــا او 
بجــزء منهــا لنفســه او الســتعامل نفــوذ حقيقــي او مزعــوم للحصــول او ملحاولــة احلصول 
مــن ايــة ســلطة عامــة عــىل اعــامل او اوامــر او احــكام او قــرارات او نياشــني او التــزام او 
ترخيــص او اتفــاق توريــد او مقابلــة او عــىل وظيفــة او خدمــة او ايــة مزيــة مــن أي نــوع.

املادة 3٨
يكــون مــن قبيــل الوعــد او العطيــة كل فائــدة حيصــل عليهــا املرتــي او الشــخص الــذي 
عينــه لذلــك او علــم بــه ووافــق عليــه ايــا كان اســمها او نوعها وســواء كانت هــذه الفائدة 

ماديــة او غــري ماديــة.

املادة 3٩
يعاقب الرايش والوسيط بالعقوبة املقررة للمرتي.

إذا كان اداء العمــل او االمتنــاع عنــه حقــا فيعاقــب الــرايش او الوســيط باحلبــس مــدة ال 
تزيــد عــىل مخــس ســنوات وبغرامــة ال تزيــد عىل الــف دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتني.
ــة  ــلطات العام ــر الس ــة اذا اخ ــن العقوب ــيط م ــرايش والوس ــى ال ــوال يعف ــع االح يف مجي

ــو بعــد متامهــا. باجلريمــة ول

املادة ٤٠
ــن  ــد م ــة اش ــون بعقوب ــه القان ــب علي ــل يعاق ــكاب فع ــوة ارت ــن الرش ــرض م اذا كان الغ
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العقوبــة املقــررة للرشــوة فيعاقــب الــرايش واملرتــي والوســيط بالعقوبــة املقــررة لذلــك 
ــة اذا اخــر  الفعــل مــع الغرامــة املقــررة للرشــوة ويعفــي الــرايش والوســيط مــن العقوب
الســلطات باجلريمــة طبقــا لنــص الفقــرة االخــرية مــن املــادة ٥٦ مــن قانــون اجلــزاء رقــم 

ــنة ١٩٦٠. ١٦ لس

املادة ٤١
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل مخــس ســنوات وبغرامــة ال تزيــد عــىل الــف دينــار او 
باحــدى هاتــني العقوبتــني كل مــن عــرض عــىل موظــف عــام – دون ان يقبــل منــه عرضــه 

– وعــدا او عطيــة الداء عمــل او لالمتنــاع عــن عمــل اخــالال بواجبــات وظيفتــه.
ــن  ــد ع ــدة ال تزي ــس م ــة احلب ــون العقوب ــا فتك ــه حق ــاع عن ــل او االمتن اذا كان اداء العم
ثــالث ســنوات والغرامــة التــي ال تزيــد عــن مائتــني ومخســة وعرشيــن دينــارا او احــدى 

هاتــني العقوبتــني.

املادة ٤2
حيكــم يف مجيــع االحــوال بمصــادرة مــا يدفعــه الــرايش او الوشــيط عــىل ســبيل الرشــوة 

طبقــا للمــواد الســابقة.
اذا اعفى الرايش من العقوبة رد اليه ما يصادر مما دفعه.

املادة ٤3
يعد يف حكم املوظف العام يف تطبيق نصوص هذا الفصل :

– املوظفــون واملســتخدمون والعــامل يف املصالــح التابعــة للحكومــة او املوضوعــة حتــت 
ارشافهــا او رقابتهــا.

– اعضاء املجالس النيابية العامة او املحلية سواء أكانوا منتخبني او معينني.
– املحكمون واخلراء ووكالء النيابة واملصفون واحلراس القضائيون.

– كل شخص مكلف بخدمة عامة.
والــرشكات  املؤسســات  ومســتخدمو  وموظفــو  ومديــرو  ادارة  جمالــس  اعضــاء  ـ- 
واجلمعيــات واملنظــامت واملنشــآت اذا كانــت الدولــة او احــدى اهليئــات العامــة تســاهم 

ــت. ــة كان ــة صف ــا بأي ــب م ــا بنصي يف ماهل
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 اختالس األموال األمريية والغدر
املواد ) ٤٤ - ٥2 (

املادة ٤٤
يعاقــب باحلبــس املؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه عــن ثــالث ســنوات ، كل موظــف عــام او 
ــه بســبب  ــا او امتعــة او غريهــا مســلمة الي مســتخدم او عامــل اختلــس امــواال او اوراق

وظيفتــه.
املادة ٤٥

يعاقــب باحلبــس املؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه عــن ثــالث ســنوات ، كل موظــف عــام او 
مســتخدم او عامــل ، اســتوىل بغــري حــق عــىل مــال الدولــة او الحــدى اهليئــات او الحدى 
املؤسســات العامــة او الــرشكات او املنشــآت ، اذا كانــت الدولــة او احــدى اهليئات العامة 

تســاهم يف ماهلــا بنصيــب مــا ، او ســهل ذلــك لغــريه.

املادة ٤٦
ــه عــن ثــالث ســنوات ، كل موظــف عــام  يعاقــب باحلبــس املؤقــت الــذي ال يقــل مدت
ــد او الرضائــب او  ــه شــأن يف حتصيــل الرســوم او الغرامــات او العاوائ او مســتخدم ، ل

نحوهــا ، اخــذ مــا ليــس مســتحقا او مــا يزيــد عــىل املســتحق مــع علمــه بذلــك.

املادة ٤٧
يعاقــب باحلبــس املؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه عــن ثــالث ســنوات ، كل موظــف عــام او 
مســتخدم ، مكلــف باملحافظــة عــىل مصلحــة الدولــة او احــدى اهليئــات العامــة يف صفقــة 

او عمليــة او قضيــة وارض هبــذه املصلحــة ليحصــل عــىل ربــح لنفســه او لغــريه.

املادة ٤٨
ــه عــن ثــالث ســنوات ، كل موظــف عــام  يعاقــب باحلبــس املؤقــت الــذي ال تقــل مدت
او مســتخدم ، لــه شــأن يف ادارة املقــاوالت او التوريــدات او االشــغال املتعلقــة بالدولــة 
او باحــدى اهليئــات او املؤسســات العامــة او الــرشكات او املنشــأى اذا كانــت الدولــة او 
ــه شــأن يف االرشاف  ــا ، او يكــون ل ــب م ــات العامــة تســاهم يف ماهلــا بنصي احــدى اهليئ
عليهــا ، حصــل او حــاول ان حيصــل ، لنفســه او لغــريه ، بايــة كيفيــة غــري مرشوعــة ، عــىل 

ربــح مــن عمــل مــن االعــامل املذكــورة.

املادة ٤٩
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثــالث ســنوات وبالغرامــة التــي ال جتــاوز مائتــني ومخســة 
وعرشيــن دينــارا او باحــدى هاتــني العقوبتــني ، كل موظــف عــام او مســتخدم او عامــل 
ــري  ــز بغ ــخرة او اختج ــة س ــات العام ــدى اهليئ ــة او الح ــل للدول ــامال يف عم ــتخدم ع اس

مــرر اجورهــم كلهــا او بعضهــا.
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املادة ٥٠
فضــال عــن العقوبــات املقــررة للجرائــم املذكــورة يف املــواد ٤٤ اىل ٤٨ مــن هــذا القانــون 
، حيكــم عــىل اجلــاين بالعــزل والــرد وبغرامــة مســاوية لقيمــة مــا اختلســه او اســتوىل عليــه 

مــن مــال او منفعــة او ربــح.

املادة ٥١
يعــد يف حكــم املوظــف العــام ، يف تطبيــق احــكام هــذا الفصل ، االشــخاص املشــار اليهم 

يف املــادة ٤3 مــن هــذا القانون. 

املادة ٥2
ال تبــدأ املــدة املســقطة للدعــوى اجلزائيــة يف اجلرائــم املذكــورة يف هــذا الفصــل ، اال مــن 

تاريــخ انتهــاء الوظيفــة مــا مل يبــدأ التحقيــق فيهــا قبــل هــذا التاريــخ.
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سوء معاملة املوظفني لألفراد
املواد ) ٥3 - ٥٨ مكرر (

املادة ٥3
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــن مخــس ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز مخســامئة دينــار او 
ــطة  ــه او بواس ــذب بنفس ــتخدم ع ــام او مس ــف ع ــني ، كل موظ ــني العقوبت ــدى هات باح
غــريه متهــام او شــاهدا او خبــريا حلملــه عــىل االعــرتاف بجريمــة او عــىل االدالء باقــوال 

او معلومــات يف شــأهنا.
اذا افــى التعذيــب او اقــرتن بفعــل يعاقــب عنــه القانــون بعقوبــة اشــد فيحكــم بعقوبــة 

هــذا الفعــل.
تكون العقوبة املقررة للقتل عمدا ، اذا افي التعذيب اىل املوت.

املادة ٥٤
ــه  كل موظــف عــام ، وكل شــخص مكلــف بخدمــة عامــة ، امــر بعقــاب املحكــوم علي
ــة مل حيكــم هبــا  ــا او بعقوب ــه قانون ــة املحكــوم هبــا علي ــه بنفســه بأشــد مــن العقوب او عاقب
عليــه جيــازي باحلبــس مــدة ال جتــاوز مخــس ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز مخســامئة دينــار او 

باحــدى هاتــني العقوبتــني.

املادة ٥٥
كل موظــف عــام او مســتخدم وكل شــخص مكلــف بخدمــة عامــة ، دخــل اعتــامدا عــىل 
ــون ، او  ــة يف القان ــوال املبين ــري االح ــه يف غ ــري رضائ ــر اد بغ ــد االف ــكن اح ــه مس وظيفت
بــدون مراعــاة القواعــد واالجــراءات املبينــة فيــه ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثــالث 
ســنوات بغرامــة ال جتــاوز مائتــني ومخســة وعرشيــن دينــارا او باحــدى هاتــني العقوبتــني.

املادة ٥٦
كل موظف عام او مســتخدم ، وكل شــخص مكلف بخدمة عامة ، اســتعمل القســوة مع 
النــاس اعتــامدا عــىل وظيفتــه بحيــث انــه اخــل برشفهــم او احــدث آالمــا بابداهنــم بعاقــب 
باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثــالث ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز مائتني ومخســة وعرشيــن دينارا 

او باحــدى هاتــني العقوبتني.

املادة ٥٧
كل موظــف عــام او مســتخدم ، وكل شــخص مكلــف بخدمــة عامــة اوجــب عــىل النــاس 
ــك او اســتخدم اشــخاصا يف غــري  ــون ذل ــا القان ــز فيه ــي جيي عمــال يف غــري احلــاالت الت
االعــامل التــي مجعــوا هلــا بمقتــى القانــون ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســنتني فضال 

عــن احلكــم عليــه بقيمــة االجــور املســتحقة ملــن اســتخدمهم بغــري حــق.

املادة ٥٨
كل موظــف عــام اســتعمل ســلطة وظيفتــه الكــراه احــد االفــراد عــىل ان يبيــع مالــه او ان 
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يتــرف فيــه او ان ينــزل عــن حــق لــه ســواء كان ذلــك ملصحة املوظــف نفســه او ملصلحة 
غــريه ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثــالث ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز مائتــني ومخســة 

وعرشيــن دينــارا او باحــدى هاتــني العقوبتني.

املادة ٥٨ مكرر 
ــع  ــد عــىل ســنتني وبالعــزل ، كل موظــف عــام خمتــص امتن يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزي
عمــدا عــن تنفيــذ حكــم قــايض واجــب النفــاذ بعــد مــي ثالثــني يومــا عــىل انــذاره عــىل 
يــد منــدوب االعــالن. وتكــون العقوبــة احلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ســتة اشــهر وبغرامــة 
ال تقــل عــن الــف دينــار وال تزيــد عــىل ثالثــة االف دينــار او باحــدى هاتــني العقوبتــني 
اذا اســتعمل املوظــف ســلطة وظيفتــه يف وقــف تنفيــذ احلكــم ، وذلــك كلــه مــع مراعــاة 
حكــم الفقــرة اخلامســة مــن املــادة االوىل مــن املرســوم بقانــون رقــم )2٠( لســنة ١٩٨١ 

املشــار اليــه.
تتوىل النيابة العامة دون غريها سلطة التحقيق والترف والادعاء يف هذه اجلريمة.

وتنقي الدعوى اجلزائية يف أي مرحلة تكون عليها ، اذا بادر املوظف بتنفيذ احلكم.

** مضافة وفق القانون رقم ٩ لسنة ١٩٩٦ 
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٨2

الباب األول: أحكام متهيدية

٨3الفصل األول: التنظيم القضائي
٨٦الفصل الثانى: األمر باحلضور

٨٨الفصل الثالث: اإلجراءات الوقائية

٩١ الباب الثانى: التحريات والتحقيق االبتدائي
٩2الفصل األول: التحريات بواسطة الرشطة

الفصل الثاين: اإلجراءات التحفظية
٩٤ أوآل: القبض

٩٥)أ( القبض بمعرفة الرشطة
٩٨)ب( القبض بمعرفة املحقق

١٠٠ثانيا : احلبس االحتياطي واملنع من السفر
١٠3 الفصل الثالث: التحقيق االبتدائي

١٠٤)أ( - املعاينة واالنتقال
)ب( - األمر بتقديم يشء

١٠٥)ج( - التفتيش
١٠٧)د( - ضبط األشياء

١٠٩)هـ( - استجواب املتهم وسامع الشهود
١٠٩)و( - اخلراء

١١٠)ز( - الترف يف التحقيق

 الباب الثالث: املحاكمة
١١2الفصل األول: اخلصوم

١١٧الفصل الثانى: تقديم الدعاوى ونظام اجللسات
١22الفصل الثالث: التحقيق واإلثبات يف اجللسة

 الباب الرابع: األحكام وآثارها والطعن فيها وتنفيذها
١2٧الفصل األول: صدور األحكام وآثارها

الفصل الثانى: املعارضة واالستئناف والتامس إعادة النظر
١١3٠- املعارضة

2١32- االستئناف
3١3٤- التامس إعادة النظر

١3٨الفصل الثالث: تنفيذ األحكام
١١3٩- تنفيذ احلكم باإلعدام
2١٤٠- تنفيذ احلكم باحلبس

3١٤2- تنفيذ احلكم بالغرامة واحلكم باملصادرة
٤١٤٤- العفو والصلح

٥١٤٦- رد اإلعتبار

القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ 
بإصدار قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية
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االجراءات الجزائية

العودة لفهرس القانون

القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ 
بإصدار قانون اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية

التنظيم القضائي
املواد ) ١-١٤ ( 

املادة ١
ال جيــوز توقيــع عقوبــة جزائيــة اال بعــد حماكمــة جتــري وفقــا للقواعــد واالجــراءات التــي 

يقررهــا هــذا القانــون.
املادة 2

تتــوىل املحاكــم اجلزائية حماكمــة املتهمني بإرتكاب اجلنايات واجلنــح يف احلدود املنصوص 
عليهــا يف هــذا القانــون ، وطبقــا لالجــراءات املنصــوص عليها فيــه اما املخالفــات فيعينها 
قانــون خــاص ، ويتــوىل هــذا القانــون اخلــاص بتنظيــم املحاكــم املختصــة بنظرهــا وحتديد 

القواعــد واالجــراءات التي تتبــع يف املحاكمة.

املادة 3
املحاكم اجلزائية عىل درجتني :

وال : حماكم الدرحة االوىل ، وهي حمكمة اجلنح وحمكمة اجلنايات.
انيا : املحاكم االستئنافية ، وهي حمكمة اجلنح املستأنفة وحمكمة االستئناف العليا.

املادة ٤
ــع  ــر يف مجي ــة وتنظ ــة الكلي ــاة املحكم ــن قض ــد م ــاض واح ــن ق ــح م ــة اجلن ــف حمكم تتأل

ــع اليهــا. ــي ترف ــح الت ــا اجلن قضاي

املادة ٥ 
احلكــم الصــادر يف جنحــة بالغرامــة التــي ال جتــاوز اربعــني دينــارا ال جيــوز اســتئنافه مــن 
املحكــوم عليــه وجيــوز اســتئنافه مــن املدعــي. واحلكــم الصــادر يف جنحــة بالــراءة جيــوز 
اســتئنافه مــن املدعــي. ومــا عــدا ذلــك مــن االحــكام الصــدارة يف اجلنــح تكــون قابلــة 

لالســتئناف مــن املحكــوم عليــه ومــن املدعــي.

** هي كانت معدلة بالقانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م
**حكم املحكمة الدستورية رقم  ٤3 لسنة  2٠٠٨ الصادر  بتاريخ جلسة : ٧ / ٤ / 2٠٠٩  

وقــد حكمـــت بعــدم دســتورية املــادة )٥( مــن قانــون اإلجــراءات واملحاكــامت اجلزائيــة فيــام تضمنتــه مــن النــص عــىل 
ــه وجيــوز  ــارًا ال جيــوز اســتئنافه مــن املحكــوم علي ــي ال جتــاوز أربعــني دين أن احلكــم الصــادر يف جنحــة بالغرامــة الت

اســتئنافه مــن املدعــي .
** حكم املحكمة الدستورية رقم ٤3 لسنة 2٠٠٨ 

وقد قضت بعدم دستورية املادة ٥ من قانون األجراءات واملحاكامت اجلزئية  . 
 

املادة ٦
تنظــر حمكمــة اجلنــح املســتأنفة فيــام يرفــع اليهــا مــن اســتئناف االحــكام الصــادرة يف اجلنح 

، وتتألــف هــذه املحمــة مــن ثالثــة مــن قضــاة املحكمــة الكلية.
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املادة ٧
تتألــف حمكمــة اجلنايــات مــن ثالثــة مــن قضــاة املحكمــة الكليــة ، وتنظــر يف مجيــع قضايــا 

اجلنايــات التــي ترفــع اليهــا.

املادة ٨
ــه  ــوم علي ــن املحك ــتئناف م ــة لالس ــا قابل ــون مجيعه ــات تك ــادرة يف اجلناي ــكام الص االح
ومــن النيابــة العامــة ، وينظــر االســتئناف حمكمــة االســتئناف العليــا يف دائرهتــا اجلزائيــة.

املادة ٩
تتــوىل النيابــة العامــة ســلطة التحقيــق والتــرف واالدعــاء يف اجلنايــات ويتــوىل ســلطة 
التحقيــق والتــرف واالدعــاء يف اجلنــح حمققــون يعينــون هلــذا الغــرض يف دائــرة الرشطة 
ــام  ــم النظ ــن يعينه ــة الذي ــاط الرشط ــا لضب ــق ايض ــة املحق ــت صف ــام ، وتثب ــن الع واالم

الداخــي املنصــوص عليــه يف املــادة 3٨. 
ــرة  ــاط يف دائ ــة عــىل املحققــني و الضب ــة جناي ــل اي ــة ان حتي ــة العام ــإن للنياب ومــع هــذا ف
الرشطــة لتحقيقهــا كــام ان لرئيــس دائــرة الرشطــة واالمــن العــام ان يعهــد للنيابــة العامــة 
بالتحقيــق والتــرف يف ايــة جنحــة اذا رأي مــن ظروفهــا او امهيتهــا مــا يتطلــب ذلــك.

** معدلة بالقانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م

املادة ١٠
ــارشة ســلطاهتم  ــاء مب ــة العامــة واملحققــني ، اثن ــب العــام واعضــاء النياب للقضــاة وللنائ
املقــررة يف هــذا القانــون او يف أي قانــون آخــر ، ان يســتعينوا بالســلطة العامــة يف تنفيذهــا.

املادة ١١
ــة الصــادرة طبقــا  عــىل مجيــع رجــال الســلطة العامــة ان ينفــذوا اوامــر اجلهــات القضائي
هلــذا القانــون وهلــم ان يســتعملوا القــوة يف تنفيذهــا يف حــدود مــا تقتضيــه رضورة العمل.

املادة ١2
ــراه  ــب او االك ــتخدم التعذي ــة ان يس ــلطة قاضي ــخص ذي س ــق او الي ش ــوز ملحق ال جي
للحصــول عــىل اقــوال متهــم او شــاهد ، او ملنعــه مــن تقريــر مــا يريــد االدالء بــه ، اثنــاء 
اجــراءات املحاكمــة او التحقيــق او التحــري ، وكل عمــل مــن هذا القبيــل يعاقب مرتكبه 

طبقــا للنصــوص املقــررة يف قانــون اجلــزاء.

املادة ١3
ــه مــن مســاعدات  عــىل كل فــرد ان يقــدم لرجــال التحقيــق ورجــال القضــاء مــا يطلبون
ممكنــة اثنــاء مبارشهتــم ســلطتهم القانونيــة يف القبــض عــىل املتهمــني او منهــم مــن اهلــرب 

او منــع ارتــكاب اجلرائــم.
ــة  اذا امتنــع احــد االفــراد بغــري عــذر مقبــول عــن القيــام هبــذا العمــل ، عوقــب بالعقوب

ــون اجلــزاء. املقــررة لذلــك يف قان
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املادة ١٤
ــورا  ــك ف ــغ بذل ــه ان يبل ــا ، علي ــم بوقوعه ــة ، و عل ــكاب جريم ــهد ارت ــخص ش كل ش

ــق. ــة او التحقي ــات الرشط ــن جه ــة م ــرب جه اق
يعاقــب مــن امتنــع عــن التبليــغ ، ممــاالة منــه للمتهمــني ، بعقوبــة االمتنــاع عــن الشــهادة ، 
وال جيــري هــذا احلكــم عــىل زوج أي شــخص لــه يــد يف ارتــكاب هــذه اجلريمــة او عــىل 

اصولــه او فروعــه.
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 األمر باحلضور
املواد )١٥ – 22(

املادة ١٥
للمحكمــة او املحقــق ان يطلــب حضــور أي شــخص امامــه اذا كان ذلــك رضوريــا 

ــور. ــر باحلض ــه بام ــك بإعالن ــون ذل ــه ، ويك ــوم ب ــذي يق ــق ال للتحقي

املادة ١٦
جيــب ان يكــون اعــالن االمــر باحلضــور حمــررا مــن نســختني ، موقعــا عليــه مــن رئيــس 
املحكمــة او املحقــق ويعلــن االمــر بوســاطة موظفــي املحكمــة او رجــال الرشطــة او أي 

موظــف حكومــي آخــر يمنحــه رئيــس العــدل هــذا احلــق.

املادة ١٧
ــه ،  ــورة من ــه ص ــلم ل ــك ، وتس ــن ذل ــور اذا امك ــف باحلض ــخص املكل ــر لش ــن االم يعل

ــلم. ــرى بالتس ــورة االخ ــر الص ــىل ظه ــع ع ويوق
ــه ، فيكفــي ان تســلم صــورة االعــالن اىل  اذا مل يوجــد املكلــف باحلضــور يف حمــل اقامت
احــد اقاربــه الذكــور البالغــني القاطنــني معــه ، ويوقــع املتســلم عــىل الصــورة االخــرى.

املادة ١٨
أ- اذا مل يكــن ممكنــا تســليم صــورة االعــالن لشــخص املكلــف باحلضــور او الحــد اقاربه 
املقيمــني معــه يف حمــل اقامتــه لعدم وجــود احد منهم او لرفضهم التســلم ســلمت الصورة 
يف اليــوم ذاتــه ملســئول خمفــر الرشطــة او مــن يقــوم مقامــه الــذي يقــع يف دائرتــه موطــن 

ــف باحلضور.  املكل
وعــىل القائــم باالعــالن ان يوجــه اىل املكلــف باحلضــور يف موطنــه خــالل 2٤ ســاعة مــن 
تســليم الصــورة ملخفــر الرشطــة كتابــا مســجال بالريــد خيطــره فيــه ان الصــورة ســلمت 

ملخفــر الرشطــة. 
وعليــه ان يبــني يف حينــه - يف اصــل االعــالن وصورتــه - مجيــع اخلطــوات التــي اختذهــا 

الجــراء االعــالن. 
ب - اذا مل يكــن موطــن املكلــف باحلضــور معلومــا تســلم صــورة االعــالن للنيابــة العامة 

او االدعــاء العــام بحســب االحوال. 
ج - يرتتب البطالن عىل خمالفة احكام هذه املادة.

** معدلة بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٨١م

املادة ١٩
جيــب عــىل مــن قــام باالعــالن ان يــرد اىل اآلمــر صورتــه الوقــع عليهــا ممــن تســلم االعالن 
او الشــهود ، وعليهــا اقــرار موقــع منــه يبــني فيــه تاريــخ االعــالن ومكانــه وكيفتيــه وكل 

مــا حــدث بشــأنه ممــا هيــم اآلمــر معرفتــه.
ــات اىل ان يثبــت مــا  ــه حجــة يف االثب ــر مــا ورد ب ــه ، ويعت يعــد هــذا االقــرار شــهادة من

خيالفــه.
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املادة 2٠
ــا مل  ــع االوراق ، م ــالن مجي ــىل اع ــرسي ع ــور ت ــر باحلض ــالن االم ــة باع ــد املتعلق القواع

ــك. ــون عــىل غــري ذل ينــص القان

املادة 2١
اذا ختلــف مــن صــدر لــه امــر باحلضــور عــن احلضــور يف املوعــد املحــدد ، جــاز اصــدار 
االمــر بالقبــض عليــه ، ســواء كان متهــام او شــاكيا او شــاهدا. وجيــوز للمحقــق ان يطلــب 
مــن املحكمــة املختصــة ان حتكــم بمعاقبتــه عــن التخلــف عــن احلضــور بعقوبــة االمتنــاع 

عــن الشــهادة اذا كان شــاهدا.

املادة 22
للمحكمــة او املحقــق ، متــى حــرض امامــه شــخص ســواء مــن تلقــاء نفســه او بنــاء عــىل 
امــر باحلضــور ، وكان يــرى لــزوم اســتدعائه فيــام بعــد ملصلحــة التحقيــق ، ان يطلــب منــه 
توقيــع تعهــد باحلضــور يف موعــد معــني ، فــإذا ختلــف عــن احلضــور يف هــذا املوعــد رست 

عليــه احــكام املــادة الســابقة.
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اإلجراءات الوقائية
املواد )23 – 3٥(

املادة 23
االجــراءات الوقائيــة هــي اوامــر وضعهــا القانــون ملنــع وقــوع اجلرائــم قبــل ارتكاهبــا ، 
ــذه  ــد هب ــة ويقص ــواد التالي ــا يف امل ــوص عليه ــد املنص ــا للقواع ــم طبق ــن املحاك ــدر م تص
االوامــر لفــت نظــر شــخص معــني اىل مــا حيــوم حــول ســلوكه مــن شــكوك ومــا يقــوم 
ــري  ــه اىل تغي ــره مــن االســتمرار يف ســلوكه املريــب ، ودعوت ضــده مــن شــبهات ، وحتذي

ــون. ــزام بعــدم خمالفــة القان مســلكه وااللت
يرتتــب عــىل خمالفــة هــذه االوامــر تشــديد اجلــزاء عــىل ارتــكاب ايــة جريمــة تقــع يف املــدة 

املحــددة لالجــراء.
ال تعتــر هــذه االجــراءات عقوبــات جنائيــة ، وال يعتــر الشــخص الــذي تتخــذ ضــده 
جمرمــا وال متهــام. وال جتــوز معاملتــه ايــة معاملــة اســتثنائية عــدا مــا ينــص عليــه يف هــذه 

االجــراءات.

املادة 2٤
جيــوز للمحكمــة عنــد اصدارهــا احلكــم باالدانــة عىل متهــم يف جنايــة او جنحة من شــأهنا 
االخــالل باالمــن العــام ، اذا تبــني هلــا ان لديــه اجتاهات اجراميــة او ميوال عدوانية خيشــى 

منهــا عودتــه اىل االجــرام ، ان تأمــر باختــاذ احد االجــراءات الوقائيــة اآلتية :
اوال : الزامه بتوقيع تعهد بدفع مبلغ معني اذا ارتكب جناية او جنحة يف مدة معينة.

ثانيا : الزامه بتوقيع هذا لتعهد وبأن يقدم كفيال يضمن سداد املبلغ املعني.
ثالثــا : الزامــه بتوقيــع هــذا التعهــد وبــأن يــودع املبلــغ املعــني ضامنــا لقيامــه بتعهــده وحتــدد 

املحكمــة مــدة التعهــد بحيــث ال تزيــد عــىل ســنتني.

املادة 2٥
ــا اذا  ــة م ــابقة يف حال ــادة الس ــا يف امل ــة هل ــلطة املخول ــتعمل الس ــة ان تس ــوز للمحكم جي
اصــدرت احلكــم بالــراءة يف الدعــوى االصليــة ، وذلــك اذا وجــدت ان ظــروف احلــال 

ــه. ــي ازاء املتهــم رغــم عــدم ادانت تســتلزم اختــاذ اجــراء وقائ

املادة 2٦
لرئيــس الرشطــة واالمــن العــام ان يطلــب مــن النيابــة العامــة تقديــم طلــب مســتقل اىل 
حمكمــة اجلنايــات الســتصدار امــر باحــد االجــراءات الوقائيــة املنصــوص عليهــا يف املــادة 
2٤ ضــد الشــخص الــذي يثبــت لديــه ان يف ســلوكه ويف ميوله مــا ينذر بارتــكاب اجلرائم 

اذا توافــر احــد الــرشوط اآلتيــة : 
١- ان يكــون قــد ســبق احلكــم عليــه بعقوبــة احلبــس مــدة ســنة أو بأشــد مــن ذلــك يف أيــة 

. جريمة 
ــداء عــىل النفــس او عــىل  ــم االعت ــا بارتــكاب احــدى جرائ 2- ان يكــون قــد اهتــم جدي

ــة.  ــة االدل ــه الدعــوى لعــدم كفاي ــة او مل ترفــع علي ــه بالعقوب املــال ولكــن مل حيكــم علي
3- ان يكــون معلومــا عنــه بالشــهرة العامــة اعتيــاده عــىل ارتــكاب جرائــم االعتــداء عــىل 
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النفــس او عــىل املــال. 
٤- اذا مل يكــن صاحــب مهنــة او عمــل وليســت لديــه مــوارد مرشوعــة للعيــش او كان 

قــد عــرف عنــه بالشــهرة العامــة كســب املــال بوســائل غــري مرشوعــة.

** معدلة بالقانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م

املادة 2٧
الطلــب املســتقل باســتصدار امــر وقائي يقــدم للمحكمــة طبقــا لالجــراءات العادية لرفع 
الدعــاوي ، ويقــدم معــه النائــب العــام اوراق التحريــات التــي تؤيــده. وعــىل املحكمــة ان 
تســمع اقــوال النيابــة العامــة واملدعــي عليــه ، وان تبــارش االجــراءات الالزمــة لتحقيــق 

دفــاع املدعــي عليــه قبــل املوافقــة عــىل الطلــب.
للمحكمــة ان ترفــض الطلــب دون حتقيــق ، اذا تبــني هلــا مــن االطــالع عــىل التحريــات 

املقدمــة هلــا عــدم رضورة التعهــد.

املادة 2٨
االمــر بتوقيــع التعهــد ينفــذ يف جلســة صــدوره ، امــا االمــر بتقديــم الكفيــل الشــخيص او 

بإيــداع الضــامن املــايل فتمنــح املحكمــة الشــخص مهلــة لتنفيــذه اذا طلــب ذلــك.
تبــدأ مــدة التعهــد مــن تاريــخ توقيعــه ، اال اذا كان املطلــوب منــه التعهــد حمبوســات فتبــدأ 

مــن وقــت انتهــاء احلبــس.
جيــب ان يكــون التعهــد مصحوبــا بكفالــة شــخصية اذا كان املطلــوب منــه التعهــد ناقــص 

االهلية.

املادة 2٩
مبلــغ التعهــد الــذي يصــدر االمــر الوقائــي بتوقيعــه جيــب اال يكــون مبالغــا فيــه وتراعــي 

يف تقديــره مقــدرة املتعهــد وحالتــه.
ملــن صــدر االمــر بالزامــه بتقديــم كفيــل شــخيص احلــق دائــام يف طلــب اســتبدال ايــداع 

التأمــني املــايل هبــذا االلتــزام.

املادة 3٠
ــب رد  ــه وجي ــم بمصادرت ــدر حك ــه اال ان يص ــن دفع ــكا مل ــى مل ــايل يبق ــني امل ــغ التأم مبل
املبلــغ اىل مــن دفعــه فــورا عنــد انقضــاء مــدة التعهــد ، اال اذا صــدر منــه قبــل انقضــاء هــذه 
املــدة مــا يعتــر اخــالال بالتعهــد. ويف هــذه احلالــة جيــب عــىل املحقــق ان يقــدم دون تأخــري 
ــغ  ــداع املبل ــتمرار اي ــرارا باس ــدر ق ــي تص ــد ، لك ــرت بالتعه ــي ام ــة الت ــا اىل املحكم طلب
حتــى يفصــل يف التحقيــق اجلــاري بشــأن التهمــة املنســوب اىل املتعهــد ، وينتهــي اثــر هــذا 
ــق دون ان يقــدم املتهــم اىل املحاكمــة ، او اذا متــت املحاكمــة  ــم هــذا التحقي القــرار اذا ت

دون ان يصــدر حكــم بمصــادرة املبلــغ.

املادة 3١
ــع عــن  ــه ، او اذا امتن ــي امــرت ب ــع التعهــد امــام املحكمــة الت اذا رفــض الشــخص توقي
تقديــم الكفيــل الشــخيص او ايــداع التأمــني املــايل يف املهلــة التــي اعطتهــا لــه ووحــدت 
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املحكمــة انــه اال عــذر لــه يف هــذا االمتنــاع ، فلهــا ان تلغــي االمــر بالتعهــد وان تصــدر 
بــدال منــه امــرا بوضــع الشــخص حتــت رقابــة الرشطــة املــدة التــي تراهــا بحيــث ال تزيــد 

عــىل املــدة التــي كانــت مقــررة للتعهــد.
مــا اذا رأت املحكمــة ان لــدى الشــخص اعــذارا مقبولــة ، فلهــا ان تعفيــه مــن التعهــد ، 

او ان تعــدل شــورطه حســبام تــراه.

املادة 32
للشــخص الــذي صــدر ضــده امــر وقائــي ، اذا تغــريت الظــروف التــي اســتلزمته قبــل 
انتهــاء مدتــه ، ان يقــدم تظلــام للمحكمــة التــي اصدرتــه طالبــا اعفــاءه منــه يف املــدة الباقيــة 

، او تعديــل رشوطــه بــام يتفــق مــع الظــروف اجلديــدة.

املادة 33
اذا ارتكــب املتعهــد جريمــة يعاقــب عليهــا باحلبــس او بأشــد مــن ذلــك يف مــدة التعهــد 
، فللمحكمــة التــي حتكــم بإدانتــه ، فضــال عــن احلكــم عليــه بعقوبــة مشــددة عــن هــذه 
اجلريمــة ، ان تلزمــه بدفــع املبلــغ املتعهــد بــه او بمبلــغ اقــل ، وتــرسي عــىل املبلــغ الــذي 
تلزمــه بدفعــه احــكام الغرامــة ، واذا وجــد كفيــل فإنــه يكــون ضامنــا للوفــاء هبــذا املبلــغ.

ما اذا كان املتعهد قد اودع تأمينا ماليا ، فللمحكمة ان تأمر بمصادرته. كله او بعضه.

املادة 3٤
اذا مل يثبــت عــىل املتعهــد ارتــكاب جريمــة يعاقــب عليهــا باحلبــس او بأشــد مــن ذلــك يف 

مــدة التعهــد ، انقــى التعهــد وانتهــت آثــاره.

املادة 3٥
ال جيــوز اعــادة االمــر باجــراء وقائــي عــىل مــن انتهــت مــدة تعهــده ، اال اذا قــام بــه ســبب 

جديــد يســتوجب اختــاذ االجــراء الوقائــي.
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التحريات والتحقيق االبتدائي
املواد )3٦ – 3٨(

املادة 3٦
ــه ان يقــوم بالتحقيــق يف  ــات ، ول ــع اجلناي جيــب عــىل املحقــق ان يقــوم بالتحقيــق يف مجي
ــي ،  ــدم يكتف ــا تق ــدا م ــام ع ــك. وفي ــتلزم ذل ــا تس ــا او امهيته ــد ان ظروفه ــح اذا وج اجلن
يف تقديــم الدعــوى اىل املحكمــة ، بتحريــات رجــال الرشطــة ويقصــد باملحقــق كل مــن 

ثبتــت لــه هــذه الصفــة طبقــا الحــكام املــادة ٩.
ــزوم بالنصــوص اخلاصــة  ــد الل ــات القواعــد اآليت ذكرهــا ، وتكمــل عن ــع يف التحري يتب

ــة. ــراءات املحاكم باج

املادة 3٧
جيــوز يف التحريــات ويف التحقيــق البحــث عــن االدلــة املادية والشــفوية املتعلقــة باجلريمة 
بالوســائل التــي نظمهــا هــذا القانــون ، كــام جيــوز االلتجــاء اىل ايــة وســيلة اخــرى اذا مل 

تكــن فيهــا خمالفــة لــآداب او ارضار بحريــات االفــراد وحقوقهــم.
امــا االجــراءات التحفظيــة املقيــدة حلريــة املتهم فال جيــوزال يف التحريــات وال يف التحقيق 
، القيــام هبــا اال يف احلــدود املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون ، وبالقــدر الــذي تســتلزمه 

الرضورة.

املادة 3٨
يبــارش املحققــون اختصاصاهتــم يف التحقيــق االبتدائــي املنصــوص عليهــا يف هــذا البــاب 

وفقــا للنظــام الداخــي الــذي يصــدر بــه قــرار مــن رئيــس الرشطــة واالمــن العــام.

** معدلة بالقانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م
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 التحريات بواسطة الرشطة
املواد )3٩ – ٤٧(

املادة 3٩
الرشطــة هــي اجلهــة االداريــة بحفــظ النظــام ومنــع اجلرائــم ، وتتــوىل اىل جانــب ذلــك ، 

وطبقــا هلــذا القانــون ، املهــامت اآلتيــة :
اوال – اجــر اء التحيــات الالزمــة للكشــف عــن اجلرائــم ومعرفــة مرتكبيهــا ومجــع كل مــا 

يتعلــق هبــا مــن معلومــات الزمــة.
ثانيــا – تنفيــذ اوامــر ســلطات التحقيــق واملحاكمــة يف كل مــا يتعلــق بالتحقيقــات 

واملحاكــامت.
ثالثــا – تــويل مــن ثبــت لــه مــن رجــال الرشطــة صفــة املحقــق للتحقيــق يف االحــوال التــي 

ينــص فيهــا القانــون عــىل ذلــك.

املادة ٤٠
ختتــص الرشطــة بتلقــي البالغــات عــن مجيــع اجلرائــم وعليهــا ان تقــوم بفحصهــا ومجــع 
ــه  ــالغ وتارخي ــص الب ــد ملخ ــري ، ويقي ــرض التح ــا يف حم ــا واثباهت ــة هب ــات املتعلق املعلوم

فــورا يف دفــرت يعــد لذلــك بمركــز الرشطــة. 
واذا بلــغ احــد رجــال الرشطــة او علــم بارتــكاب جريمــة فعليــه ان خيطــر فــورا ، النيابــة 
العامــة يف اجلنايــات وحمققــي الرشطــة يف اجلنــح بوقــوع اجلريمــة ، وان ينتقــل اىل املحــل 
الــذي وقــع فيه احلــادث للمحافظة عليــه ، وضبط كل مــا يتعلق باجلريمــة ويفيد التحقيق 
وللقيــام باالجــراءات التــي تقتضيهــا الظــروف ، وعليــه ان يثبــت مجيــع هــذه االجــراءات 

يف حمــرض التحــري.

** معدلة بالقانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م

املادة ٤١
جيــب عــىل رجــل الرشطة اثنــاء قيامــه بالتحري ان يســمع اقــوال املبلغني وله ان يســتدعي 
الشــهود ، ويســمع اقواهلــم ، ويثبتهــا يف حمــرضه. ولكــن ال جيــوز لــه حتليفهــم اليمــني ، 

وال الزامهــم بالتوقيــع عــىل اقواهلــم.
جيــب ان يثبــت يف حمــارض التحــري مجيــع االعــامل واالجــراءات التــي قامــت هبــا الرشطــة 

بشــأن احلــادث ، ســواء ادت هــذه اجلــراءات اىل نتائــج او مل تــؤد.

املادة ٤2
يثبــت رجــل الرشطــة اثنــاء حتريــر حمــرض التحــري مــا يبديــه املتهــم مــن اقــوال ومــا يتقــدم 
ــكاب جريمــة ، فلرجــل  ــا بارت ــوال املتهــم تتضمــن اعرتاف ــت اق ــاع. واذا كان ــه مــن دف ب
الرشطــة تدوينــه مبدئيــا يف حمــرضه ، وحيــال املتهــم اىل املحقــق الســتجوابه والتثبــت مــن 

صحــة هــذا االعــرتاف.
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املادة ٤3
لرجــل الرشطــة ، اذا شــهد ارتــكاب جناية او جنحة ، او حرض اىل حمــل احلادث واجلريمة 

ال تزال مشــهودة ، ان يقوم بتفتيش املتهم او مســكنه.

املادة ٤٤
عنــد قيــام احــد رجــال الرشطــة بالتحــري ، اذا وجــد ان هنــاك رضورة الجــراء تفتيــش 
شــخص او مســكن معــني ، جيــب عليــه ان يعــرض التحريــات عــىل املحقــق. وللمحقــق 
ــه ،  ــة يف اجرائ ــه كتاب ــأذن ل ــش ، ان ي ــي االذن بالتفتي ــرضورة تقت ــن ان ال ــد م ، اذا تأك
وعــىل القائــم بالتفتيــش ان يعــرض املحــرض ونتيجــة التفتيــش عــىل املحقــق بعــد انتهائــه 

مبــارشة.
لرجــل الرشطــة حــق ضبــط املنقــوالت املتعلقــة باجلريمــة اثنــاء اجــراء التفتيــش او 

التحريــات.

املادة ٤٥
لرجــال الرشطــة عنــد قيامهــم بالتحريــات ، ان يســتعملوا وســائل البحــث واالســتقصاء 
التــي ال تــرض باالفــراد وال تقيــد حرياهتــم ، وليــس الحدهــم مبــارشة اجــراءات التحقيق 

اال اذا كانــت لــه صفــة املحقــق بموجــب القانــون.
ــة  ــق قضي ــة لتحقي ــال الرشط ــد رج ــدب اح ــا بن ــرارا مكتوب ــدر ق ــق ان يص ــوز للمحق جي
معينــة او للقيــام بعمــل معــني مــن اعــامل التحقيــق. ويف هذه احلالــة يكون لرجــل الرشطة 
املنــدوب ســلطة املحقــق بالنســبة اىل تلــك القضيــة او هــذا العمــل ، ويكــون حمرضه حمرض 

. حتقيق

املادة ٤٦
ــة او  ــة العام ــىل النياب ــا ع ــب عرضه ــة جي ــال الرشط ــا رج ــي حيرره ــري الت ــارض التح حم
حمققــي الرشطــة بحســب االحــوال للتــرف فيهــا ومبارشهتــا وعــىل هــؤالء التأكــد مــن 

ــتيفائها.  اس
وال يكون هلذه املحارض حجية يف االثبات امام القضاء.

** معدلة بالقانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م

املادة ٤٧
للمحقــق ، عندمــا يصلــه بــالغ او حمــرض حتريــات مــن الرشطــة بشــأن حــادث معــني ، ان 

يتــرف عــىل احــد االوجــه االتيــة تبعــا ملــا تقتضيــه امهيــة اجلريمــة وظروفهــا :
اوال – ان ينتقــل فــورا اىل حمــل احلــادث ملبــارشة التحقيــق بنفســه او يبــارشه يف أي مــكان 

اخــر.
ثانيا – ان يصدر امرا بندب احد رجال الرشطة للقيام بالتحقيق.

ثالثا – ان يأمر الرشطة باالستمرار يف حترياهتا اذا مل جيد داعيا لفتح التحقيق.
رابعا – ان يرفع الدعوى اىل املحكمة ضد املتهم وفقا للقواعد املقررة يف املادة ١٠2.

خامسا – ان يصدر قرارا بحفظ االوراق وفقا للقواعد املقررة يف املادة ١٠2.
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 القبض
املواد )٤٨ – ٥١(

املادة ٤٨
ــق ن  ــة او املحق ــام املحكم ــرا ، ام ــو ج ــاره ، ول ــخص واحض ــط الش ــو ضب ــض ه القب

ــون. ــا القان ــص عليه ــي ين ــاالت الت ــر ، يف احل ــري ام ــه ، او بغ ــادر من ــر ص ــب ام بموج
االمــر القانــوين بالقبــض جيــب ان يكــون كتابــة ، وخيــول ملــن وجــه اليــه ســلطة القبــض 
متــى كان صحيحــا موافقــا للقانــون. امــا االمــر الشــفوي فــال جيــوز تنفيــذه اال بحضــور 

اآلمــر وحتــت مســئوليته.

املادة ٤٩
ملــن يقــوم تنفيــذ القبــض ان يســتعمل القــوة التــي تلــزم لتنفيــذه والتغلب عــىل كل مقاومة 
مــن جانــب املقبــوض عليــه او غــريه ، عــىل ان القــوة اجلائــز اســتعامهلا ال يصــح ان تزيــد 
عــىل مــا تســتلزمه رضورة منــع املقاومــة او اهلــرب ، وال جيــوز ان تــودي اىل قتــل شــخص 

اال اذا كان متهــام يف جريمــة معاقــب عليهــا باالعــدام او احلبــس املؤبــد.

املادة ٥٠
ملــن يقــوم بتنفيــذ القبــض ان يدخــل مســكن الشــخص املطلــوب القبــض عليــه للبحــث 
عنــه ، ولــه ان يدخــل أي مســكن آخــر لنفــس الغــرض ، اذا وجــدت قرائــن قويــة عــىل ان 

املتهــم قــد اختبــأ فيــه.
عــىل صاحــب املســكن ، او مــن يوجــد بــه ، ان يســمح بالدخــول وان يقــدم مجيــع 
ــض عليــه ، واذا رفــض او  ــوب القب ــث عــن املطل ــراء البح ــة الج ــهيالت املعقول التس
قــاوم ، فلمــن يقــوم بتنفيــذ القبــض اقتحــام املنــزل او املســكن عنــوة واســتخدام القــوة 
يف احلــدود املرســومة يف املــادة الســابقة. واذا كان يف املســكن نســاء حمجبــات ، روعيــت 

ــاكن. ــش املس ــأن تفتي ــادة ٨٦ يف ش ــررة يف امل ــد املق القواع

املادة ٥١
ملــن يقــوم بتنفيــذ القبــض ان يفتــش املقبــوض عليــه مبدئيــا لتجريــده مــن االســلحة وكل 
مــا حيتمــل ان يســتعمله يف املقاومــة او يف ايــذاء نفســه او غــريه ، وان يضبــط هــذه االشــياء 

ويســلمها مــع املقبــوض عليــه اىل االمــر بالقبــض.
ــد يف  ــة او تفي ــة باجلريم ــياء متعلق ــىل اش ــة ع ــة عرضي ــش بصف ــذا التفتي ــاء ه ــر اثن اذا عث

ــض. ــر بالقب ــلمها اىل اآلم ــا وان يس ــا ايض ــه ان يضبطه ــا ، فعلي حتقيقه
اذا كان املقبوض عليه امرأة ، وجب ان تقوم بتفتيشها امرأة.
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 القبض بمعرفة الرشطة
املواد )٥2 – ٦١(

املادة ٥2
لــكل رشطــي ان يســتوقف أي شــخص ويطلــب منــه بيانــات عــن اســمه وشــخصيته ، اذا 

كان ذلــك الزمــا للتحريــات التــي يقــوم هبا.
للرشطــي ان يطلــب مــن الشــخص ان يصحبــه اىل مركــز الرشطــة اذا رفــض تقديــم 
البيانــات املطلوبــة عــن شــخصيته او اذا قــدم بيانــات غــري صحيحــة ، او اذا كانــت هنــاك 

قرائــن جديــة تــدل عــىل انــه ارتكــب جنايــة او جنحــة.

املادة ٥3
جيوز لرجال الرشطة القبض عىل االشخاص يف احلاالت اآلتية :

اوال : اذا صدر هلم امر كتايب صحيح بالقبض ممن يملك اصداره طبقا للقانون.
ثانيا : اذا صدر هلم امر شفوى ممن يملكه فقاموا بتنفيذه يف حضوره وحتت ارشافه.

ثالثــا : اذا طلــب حضور شــخص بوســاطة االعالن والنــرش باعتباره هاربــا طبقا للقواعد 
املقررة يف هذا الشــأن.

املادة ٥٤
لرجال الرشطة حق البقض بدون امر عىل املتهمني اآليت ذكرهم :

اوال : من اهتم يف جناية وقامت عىل اهتامه ادلة قوية.
ثانيــا : مــن اهتــم يف جنحــة مــن اجلنــح اآلتيــة : مقاومــة املوظفــني العاملــني اثنــاء قيامهــم 
ــل  ــديد ، مح ــدي الش ــب ، التع ــة ، النص ــياء املرسوق ــاء االش ــة ، اخف ــم ، الرسق بوظيفته

الســالح املخالــف للقانــون.
ثالثا : كل شخص يشتبه فيه اشتباها جديا انه كان مقبوضا عليه ثم هرب.

املادة ٥٥
يف غــري اجلرائــم الســابقة جيــوز لرجــال الرشطة القبــض بدون امــر عىل من اهتــم بارتكاب 
جنحــة يعاقــب عليهــا باحلبــس ، اذا تأيــد هــذا االهتــام بادلــة جديــة وتوافــرت يف املتهــم 

احــدى احلــاالت اآلتية :
ــب  ــة لكس ــيلة مرشوع ــه وس ــن لدي ــروف ، او مل تك ــة مع ــل اقام ــه حم ــن ل اوال : اذا مل يك

ــش. العي
ثانيــا : اذا تبــني انــه يتخــذ االحتياطــات الخفــاء وجــوده او وجــدت دالئــل قويــة عــىل 

انــه حيــاول اهلــرب.
ثالثــا : اذا طلــب منــه اعطــاء اســمه وعنوانــه فرفــض او مل يقــدم بيانــا مقنعــا عن شــخصيته 
ــه التوجــه اىل مركــز الرشطــة  ــا غــري صحيحــني ، او اذا طلــب من او اعطــى اســام وعنوان

فرفــض دون مــرر.
املادة ٥٦

لرجــال الرشطــة حــق القبض بدون امــر عىل املتهمــني يف اجلنح املشــهودة.وتعتر اجلريمة 
مشــهودة اذا ارتكبــت يف حضــور رجــل الرشطــة ، او اذا حــرض اىل حمــل ارتكاهبــا عقــب 
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ارتكاهبــا برهــة يســرية وكانــت آثارهــا ونتائجهــا الزالــت قاطعــة بقــرب وقوعها.

املادة ٥٧
لرجال الرشطة حق القبض يف احلالتني اآلتيتني :

اوال : وجــود شــخص يف حالــة ســكر بــني ، اذا كان غــري قــادر عــىل العنايــة بنفســه او كان 
خطــرا عــىل غريه.

ثانيــا : وجــود جتمهــر او مشــادة او مشــاحنة وقــع فيهــا ســباب او هتديــد او تعــد يكــون 
جريمــة ، او ينــذر بالتطــور اىل اعتــداء يكــون جريمــة ال يمكــن منعهــا اال بالقبــض.

املادة ٥٨
للفرد العادي احلق يف القبض عىل املتهم يف احلاالت االتية :

اوال : اذاا صــدر اليــه بذلــك امــر او تكليــف مــن رجــال القضــاء او رجــال التحقيــق وفقــا 
ــادة ١3. لنص امل

ثانيــا : اذا كان املتهــم هاربــا ومطلوبــا القبــض عليــه واحضــاره بوســاطة االعــالن والنرش 
طبقــا للقواعــد املقــررة يف هذا الشــأن.

ــد القبــض  ــه فــر ، فلــه ان يعي ــا ولكن ــه قبضــا قانوني ــا : اذا كان املتهــم قــد قبــض علي ثالث
عليــه.

رابعا : اذا ضبط املتهم واجلريمة مشهودة.

املادة ٥٩
جيــب عــىل املســئول عــن مركــز الرشطــة ان يثبــت مجيــع حــاالت القبــض بســجل املركــز 
، ويعــني فيــه وقــت بــدء القبــض وســببه ووقــت انتهائــه وتبلــغ قائمــة هبــذه احلــاالت اىل 
مديــر الرشطــة واملحقــق يف مواعيــد دوريــة حتددهــا اللوائــح واالوامر ويشــمل التســجيل 
ــه ، وســواء حصــل القبــض  ــاء عــىل امــر او بدون واالخطــار مجيــع حــاالت القبــض ، بن

بمقرفــة رجــال الرشطــة او بمعرفــة االفــراد.

املادة ٦٠
جيــب عــىل رجــال الرشطــة اذا قبضــوا عــىل املتهــم يف احلــاالت الســابقة او ســلم اليهــم 

ــه بمعرفــة احــد االفــراد ، ان يســلموه فــورا اىل املحقــق.  مقبوضــا علي
ــام ىف  ــة أي ــن أربع ــد ع ــدة تزي ــوزا م ــه حمج ــوض علي ــى املقب ــال أن يبق ــة ح ــوز بأي وال جي
قضايــا اجلنايــات وثــامن وأربعــني ســاعة ىف قضايــا اجلُنــح دون أمــر كتابــى مــن املحقــق 

ــًا . ــه احتياطيي بحبس

** الفقرة ثانية معدلة بقانون رقم 3٥ لسنة 2٠١٦   

املادة ٦٠ مكرر 
ــادة )٦٠( - متكــني  عــي رجــال الرشطــة -خــالل مــدة احلجــز املنصــوص عليهــا يف امل

املتهــم مــن اإلتصــال بمحاميــه ، أو إبــالغ مــن يــراه بــام وقــع لــه

** مضافة بالقانون 3 لسنة 2٠١2
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املادة ٦١
جيــوز للمحقــق ان خيــىل ســبيل املتهــم املقبــوض عليــه بتعهــد او بــدون تعهــد ، اذا مل يــر 
داعيــا حلبســه ، امــا اذا وجــد ان الظــروف تســتلزم بقــاءه حمبوســا ، اصــدر امــره بحبســه 

احتياطيــا.
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 القبض بمعرفة املحقق
املواد  )٦2 – ٦٨(

املادة ٦2
للمحقــق ان يقبــض او يأمــر بالقبــض عــىل املتهــم الــذي قامــت عــىل اهتامــه دالئــل جديــة 
، ولــه حــق القبــض ايضــا يف مجيــع احلــاالت التــي يثبــت فيهــا هــذا احلــق لرجــال الرشطة.

املادة ٦3
كل امــر بالقبــض جيــب ان يكــون مكتوبــا ومؤرخــا وموقعــا عليــه ممــن اصــدره مــع بيــان 
صفتــه ، ويبــني فيــه اســم املطلــوب القبــض عليــه وحمــل اقامتــه وكل مــا يلــزم لتعيينــه ، 

وســبب االمــر بالقبــض.
اذا مل ينفــذ خــالل ثالثــة اشــهر مــن تاريــخ صــدوره فإنــه يســقط ، وال جيــوز تنفيــذه بعــد 

ذلــك اال اذا صــدر امــر كتــايب بتجديــده.
ــه ، وان  ــه الشــخص املطلــوب القبــض علي ــر القبــض ان خيطــر ب ــذ ام ــم بتنفي عــىل القائ

يطلعــه عــىل نــص االمــر اذا طلــب ذلــك.

املادة ٦٤
ــوم  ــم ان يق ــد منه ــكل واح ــني ، فل ــة دون تعي ــال الرشط ــض اىل رج ــر القب ــه ام اذا وج
بتنفيــذه. واذا نــص يف االمــر عــىل تكليــف رشطــي معــني بتنفيــذه فعليــه ان ينفــذه بنفســه 
، وليــس لــه ان يكلــف غــريه بذلــك اال عنــد الــرضورة وبتحويــل مكتــوب يف ذيــل االمــر 

وموقــع عليــه منــه.
جيــوز اآلمــر ، يف احــوال الــرضورة او االســتعجال ، ان يكلــف بتتنفيــذ امــر القبــض احــد 
املوظفــني العاملــني مــن غــري رجــال الرشطــة او احــد االفــراد ، وال جيــوز هلــذا الشــخص 

ان حيــول االمــر عــىل غــريه بحــال مــن االحــوال.
ــم او  ــع او لبعضه ــاز للجمي ــن ، ج ــني متعددي ــخاص معين ــض اىل اش ــر القب ــه ام اذا وج

ــذه. الحدهــم تنفي

املادة ٦٥
جيــوز ان ينــص يف امــر القبــض عىل اخــالء ســبيل املقبوض عليــه اذا وقع تعهــدا باحلضور 

مصحوبــا بضامن حيــدد يف االمر.
ــه التعهــد  ــه اذا قــدم ل عــىل املكلــف بتنفيــذ االمــر ان خيــىل ســبيل املطلــوب القبــض علي
برشوطــه التــي حددهــا اآلمــر ، ويرســل التعهــد اىل مــن اصــدر االمــر موقعــا عليــه ممــن 

قــام بالتنفيــذ.

املادة ٦٦
عــىل مــن يقــوم بتنفيــذ االمــر بالقبــض ان حيــرض املقبــوض عليــه امــام اآلمر بالقبــض دون 

أي تأخــري ، مــع مراعــاة احــكام املادة الســابقة واملــادة ٦٠.
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املادة ٦٧
ــفن  ــع الس ــىل مجي ــا وع ــت وتوابعه ــاء الكوي ــع انح ــذة يف مجي ــون ناف ــض تك ــر القب اوام
التــي حتمــل علــم الكويــت ، متــى كانــت صــادرة مــن املحقــق بشــأن جريمــة داخلــة يف 
اختصاصــه ، وجيــوز للمكلــف بتنفيــذ امــر القبــض ان يقبــض عــىل املتهــم خــارج دائــرة 
اختصاصــه املحــي ، عــىل ان يعرضــه عــىل املحقــق الــذي ضبــط يف دائــرة اختصاصــه فــور 
ــق ان  ــه. وللمحق ــض علي ــوب القب ــخص املطل ــو الش ــه ه ــن ان ــت م ــه للتثب ــض علي القب
يرســل االمــر بطريــق الريــد او بأيــة طريقــة اخــرى اىل املحقــق الــذي يــراد تنفيــذ االمــر 
يف دائــرة اختصاصــه املحــي ، لكــي يتــوىل تنفيــذ االمــر بنفســه او يكلــف غــريه بتنفيــذه.

املادة ٦٨
ــار  ــه ، واخط ــدة رسيان ــض ، وم ــر القب ــا ام ــي يتضمنه ــات الت ــة بالبيان ــكام اخلاص االح
ــه يف جيمــع انحــاء  ــذه ، ورسيان ــه ، ومــن يقــوم بتنفي ــه واطالعــه علي صاحــب الشــأن ب
الكويــت وتوابعهــا وعــىل مجيــع الســفن التــي حتمــل علــم الكويــت ، تــرسي عــىل اوامــر 

احلبــس واوامــر التفتيــش واالوامــر االخــرى التــي ينــص عليهــا القانــون.
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 احلبس االحتياطي
املواد )٦٩ – ٧٤(

املادة ٦٩
إذا رؤى أن مصلحــة التحقيــق تســتوجب حبــس املتهــم احتياطيــا ملنعــه من اهلــرب أو من 
التأثــري ىف ســري التحقيــق ، جــاز للمحقــق حبســه احتياطيــا ملــدة التزيــد عــىل ثالثة أســابيع 
ىف قضايــا اجلنايــات والتزيــد عــىل عــرشة أيــام ىف قضايــا اجلُنــح مــن تاريــخ القبــض عليــه 

.
وجيــوز للمحبــوس احتياطيــًا ً التظلــم مــن قــرار حبســه أمــام رئيــس املحكمــة املختصــة 
بتجديــد احلبــس ، وعــىل رئيــس املحكمــة الفصــل ىف التظــم خــالل مــدة ال جتــاوز ثــامن 
وأربعــني ســاعة مــن تاريــخ تقديمــه : وىف حالــة رفــض التظلــم جيــب أن يكــون القــرار 

مســببا .
وجيــب عــرض املتهــم عــىل رئيــس املحكمــة - قبــل انتهــاء مــدة حبســه - للنظــر ىف جتديــد 
أمــر احلبــس ، ويأمــر رئيــس املحكمــة بتجديــد احلبــس ، ملــدة التزيــد عــىل مخســة عــرش 
يوميــا ىف قضايــا اجلنايــات والتزيــد عــىل عــرشة أيــام ىف قضايــا اجلُنــح ىف كل مــرة يطلــب 
إليــه فيهــا ذلــك ، عــىل أال تزيــد مــدة احلبــس االحتياطــى - بــأى حــال مــن األحــوال - 
عــىل ثامنــني يومــا ىف قضايــا اجلنايــات وأربعــني يومــا يف قضايــا اجلُنــح مــن تاريــخ القبــض 

عــىل املتهــم ، وال يصــدر أمــر حبــس املتهــم إال بعــد ســامع أقوالــه.
ــه يف  ــامرس حق ــن ي ــي م ــي ع ــس اإلحتياط ــكام احلب ــرسي أح ــوال ال ت ــع األح ويف مجي
ــام يف ذلــك أن  ــة أو الرســم أو غــري ذلــك ، ب ــه ونــرشه بالقــول أو الكتاب التعبــري عــن رأي

ــي ** ــل اإلجتامع ــالم أو التواص ــائل اإلع ــق وس ــرأي طري ــن ال ــري ع ــون التعب يك

** الفقرة األخرية مضافة بموجب القانون رقم ١ لسنة 2٠2١ .
ــة بقانــون رقــم 3٥ لســنة 2٠١٦ النــص قبــل التعديــل : إذا رؤي أن مصلحــة التحقيــق تســتوجب حبــس  ** معدل
املتهــم إحتياطيــا ملنعــه مــن اهلــرب أو مــن التأثــري يف ســري التحقيــق ، جــاز للمحقــق حبســه إحتياطيــا ملــدة ال تزيــد عــىل 
عــرشة أيــام مــن تاريــخ القبــض عليــه .وجيــوز للمحبــوس إحتياطيــا التظلــم مــن قــرار حبســه أمــام رئيــس املحكمــة 
املختصــة بتجديــد احلبــس ، وعــي رئيــس املحكمــة الفصــل يف التظلــم خــالل مــدة ال جتــاوز ثــامن وأربعــني ســاعة مــن 

تاريــخ تقديمــه ، ويف حالــة رفــض التظلــم جيــب أن يكــون القــرار مســببا .
وجيــب عــرض املتهــم عــي رئيــس املحكمــة - قبــل إنتهــاء مــدة حبســه - للنظــر يف جتديــد أمــر احلبــس ، ويأمــر رئيــس 
املحكمــة بتجديــد احلبــس ، ملــدة ال تزيــد عــي عــرشة أيــام يف كل مــرة يطلــب إليــه فيهــا ذلــك ، عــي أن ال تزيــد مــدة 
احلبــس اإلحتياطــي - بــأي حــال مــن األحــوال -عــي أربعــني يومــا مــن تاريــخ القبــض عــي املتهــم ، وال يصــدر أمــر 

حبــس املتهــم إال بعــد ســامع أقوالــه

**معدلة بموجب القانون رقم )3( لسنة 2٠١2

املادة ٧٠
إذا اقتــى التحقيــق اســتمرار حبــس املتهــم زيــادة عــىل املــدة املنصــوص عليهــا ىف املــادة 
الســابقة ، مل جيــز مــد حبســه إال بأمــر مــن املحكمــة املختصــة بنظــر املوضــوع بنــاء عــىل 

طلــب املحقــق ، وبعــد ســامع أقــوال املتهــم واالطــالع عــىل مــا تــم ىف التحقيــق .
ويكــون أمــر املحكمــة بالتجديــد ملــدة ثالثــني يومــا ىف كل مــرة بحــد أقــى ســتة اشــهر ىف 

قضايــا اجلنايــات وثالثــة أشــهر ىف قضايــا اجلُنــح.



العودة للصفحة الرئيسية ١٠١العودة لفهرس القانون

االجراءات الجزائية

العودة لفهرس القانون

**معدلــة بقانــون رقــم 3٥ لســنة 2٠١٦ النــص قبــل التعديــل : إذا إقتــي التحقيــق إســتمرار حبــس املتهــم زيــادة 
عــي املــدة املنصــوص عليهــا يف املــادة الســابقة ، مل جيــز مــد حبســه إال بأمــر مــن املحكمــة املختصــة بنظــر املوضــوع بنــاء 

عــي طلــب املحقــق ، وبعــد ســامع أقــوال املتهــم واإلطــالع عــي مــا تــم يف التحقيــق .
ويكون أمر املحكمة بالتجديد ملدة ثالثني يوما يف كل مرة بحد أقيص ثالثة أشهر

**معدلة بموجب القانون رقم )3( لسنة 2٠١2

املادة ٧٠ مكرر
ملغاة

** الغيــت بموجــب القانــون رقــم 3٥ لســنة 2٠١٦ النــص قبــل االلغــاء : ال جيــوز حبــس املتهــم إحتياطيــا ، إذا كانت 
الواقعــة جنحــة معاقبــا عليهــا باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثالثــة أشــهر أو بالغرامــة أو بكليهام

** كانت مضافة بالقانون 3 لسنة 2٠١2

املادة ٧١
جيــب ان تســمع اقــوال املتهــم قبــل اصــدار أي قــرار باحلبــس او بتجديــده ، امــا اذا صــدر 
امــر حبــس ضــد متهــم هــارب فإنــه جيــب ان تســمع اقوالــه قبــل مــي اربــع وعرشيــن 

ســاعة مــن تاريــخ القبــض عليــه.

املادة ٧2
للمحقــق ، يف أي وقــت ، ان يصــدر قــرارا باالفــراج عــن املتهــم املحبــوس متــى وجــد 
ان حبســه مل يعــد لــه مــرر ، وانــه ال رضر عــىل التحقيــق مــن اخــالء ســبيله ، وال خيشــى 

هربــه او اختفــاؤه.
جيــب ان يكــون االفــراج بعــد تقديــم تعهــد باحلضــور مصحــوب بكفالــة او تأمــني مــايل 
يف اجلرائــم التــي يعاقــب عليهــا باالعــدام او باحلبــس املؤبــد ويف غــري هــذه اجلرائــم يكون 

التعهــد باحلضــور مصحوبــا بضــامن او بدونــه حســبام تقتضيــه ظــروف القضيــة.

املادة ٧3
اذا كان قــرار االفــراج مرشوطــا بتقديــم كفيــل او ايــداع تأمــني مــايل ، فانــه ال يكــون نافــذا 
اال يف التاريــخ الــذي يوقــع فيــه الكفيــل تعهــده او الــذي يــودع فيــه مبلــغ التأمــني ، امــا اذا 

كان التعهــد بــدون ضــامن ، فــإن قــرار االفــراج ينفــذ متــى وقــع املتهــم التعهد.
ــرار االفــراج  ــح ق ــى اصب ــه ، مت عــىل مــن امــر باالفــراج بــرشط التعهــد بضــامن او بدون
ــبيله.  ــالء س ــم الخ ــه املته ــد ب ــذي يوح ــجن ال ــط الس ــر اىل ضاب ــدر االم ــذا ، ان يص ناف
وعــىل ضابــط الســجن ان خيــىل ســبيله فــورا ، مــا مل يكــن حمبوســا لســبب آخــر ففــي هــذه 

ــك. ــؤرش يف االوراق بذل ــة ي احلال

املادة ٧٤
التعهــد الــذي يوقــع عنــد االفــراج عــن املتهــم املحبــوس ينــص فيه عــىل التزامــه باحلضور 
يف الزمــان واملــكان الذيــن يبينهــام املحقــق ، وبمواظبتــه عىل ذلــك كلام طلب منــه احلضور 

، وبــأن يدفــع مبلــغ يعــني يف التعهــد اذ اخــل هبــذا االلتزام.
ترسي عىل هذا التعهد االحكام التي ترسي عىل التعهد باحلضور بوجه عام.



العودة للصفحة الرئيسية ١٠2العودة لفهرس القانون

االجراءات الجزائية

العودة لفهرس القانون

املادة ٧٤ مكرر 
ــة  ــاط كتاب ــب أن حي ــا - جي ــه إحتياطي ــة أو حبس ــة الرشط ــزه بمعرف ــم حج ــم - ت كل مته
بأســباب حجــزه أو حبســه ، وجيــب متكينــه أيضــا مــن اإلســتعانة بمحــام ومقابلــة حماميــه 

عــي إنفــراد يف أي وقــت

** مضافة بالقانون 3 لسنة 2٠١2

املادة ٧٤ مكرر أ
ــة  ــام اإلدارة العام ــر ع ــة وملدي ــة العام ــاء النياب ــن أعض ــه م ــن يفوض ــام ومل ــب الع للنائ
للتحقيقــات وملــن يفوضــه مــن املحققــني ، إذا اقتضــت مصلحــة التحقيق منع ســفر املتهم 

خــارج البــالد ، أن يأمــر بمنعــه مــن الســفر .
ــع مــن الســفر ، وعــىل  ــرار املن ــم إىل املحكمــة املختصــة مــن ق ــكل ذي شــأن أن يتظل ول

ــر . ــاء األم ــه أو بإلغ ــا برفض ــة إم ــه الرسع ــىل وج ــم ع ــل يف التظل ــة أن تفص املحكم
وال جيــوز إعــادة التظلــم إال بعــد مــي ثالثة أشــهر مــن تاريخ الفصــل يف التظلــم، وجيوز 
للنائــب العــام أو مديــر عــام اإلدارة العامــة للتحقيقــات بحســب األحــوال العــدول عــن 

األمــر وفقــًا ملقتضيــات التحقيق

** مضافة بالقانون رقم 2٩ لسنة 2٠١٦



العودة للصفحة الرئيسية ١٠3العودة لفهرس القانون

االجراءات الجزائية

العودة لفهرس القانون

 التحقيق االبتدائي
مادة ٧٥

للمتهــم وللمجنــي عليــه احلــق يف حضــور مجيــع إجــراءات التحقيــق اإلبتدائــي ، ولــكل 
منهــام أن يصحــب حماميــه يف مجيــع األحــوال ، وليــس للمحامــي أن يتكلــم إال بــإذن مــن 
املحقــق ، وإذا كان املتهــم مقبوضــا عليــه أو حمبوســا ، وجــب عــي املحقــق متكــني املتهــم 

مــن إحضــار حماميــه أثنــاء التحقيــق .
وللنائــب العــام ومديــر عــام اإلدارة العامــة للتحقيقــات - كل فيــام خيصــه - إذا إقتضــت 
رضورة التحقيــق أو للمصلحــة العامــة ، أن يأمــر بجعــل التحقيــق رسيــا وأن يأمــر بمنــع 

نــرش أي أخبــار أو بيانــات عنــه بقــرار مســبب .
وال ترسي هذه الرسية عي املتهم أو حماميه

** معدلة بموجب قانون رقم )3( لسنة 2٠١2



العودة للصفحة الرئيسية ١٠٤العودة لفهرس القانون

االجراءات الجزائية

العودة لفهرس القانون

املعاينة واالنتقال
املواد )٧٦ – ٧٧(

املادة ٧٦
ــا  ــة وآثاره ــكاب اجلريم ــكان ارت ــف م ــه ووص ــادث ملعاينت ــل احل ــق اىل حم ــل املحق ينتق

ــق. ــدا للتحقي ــا ومفي ــك ممكن ــام كان ذل ــة ، كل ــا املادي وظروفه
جيــب عــىل املحقــق ان ينتقــل اىل حمــل احلــادث فــور علمــه بــه ، كلــام كانــت اجلريمــة ممــا 

جيــب عليــه حتقيقــه ، وكانــت قــد ابلغــت لــه عقــب ارتكاهبــا بزمــن قصــري.

املادة ٧٧
اذا توافــرت لــدى املحقــق ادلــة او قرائــن عــىل ان شــخصا معينــا حيــوز اوراقــا او امتعــة 
ــه  ــإن ل ــا ، ف ــد يف حتقيقه ــا او يفي ــق فيه ــي حيق ــة الت ــة باجلريم ــه عالق ــر ل ــئ آخ او أي ش
ان يصــدر امــرا بتكليــف احلائــز بســتليم ذلــك الشــئ او تقديمــه او متكــني املحقــق مــن 
االطــالع عليــه ، بالطريقــة التــي حيددهــا ، ويف املــكان والزمــان املعينــني يف االمــر الــذي 

يصــدره ، ويعلــن االمــر للمكلــف بالطريقــة التــي يقــع هبــا اعــالن االمــر باحلضــور.
اذا مل ينفــذ املكلــف باالمــر االمــر املعلــن اليــه يف موعــده ، جــاز للمحقــق ان يأمــر بإجــراء 
ــده عــىل هــذا  ــط او أي عمــل آخــر مــن اعــامل الســلطة العامــة لوضــع ي تفتيــش او ضب

الشــئ ملصلحــة التحقيــق.
اذا ثبــت للمحقــق ان املوجــه اليــه االمــر قــد امتنــع عــن تنفيــذه بغــري عــذر مقبــول ، او 
انــه قــام بــأي عمــل يقصــد بــه هتريــب ذلــك الشــئ او منــع ضبطــه ، جــاز لــه ان يقدمــه 
ــة االمتنــاع عــن الشــهادة اذا مل يكــن متهــام يف القضيــة. للمحكمــة للحكــم عليــه بعقوب



العودة للصفحة الرئيسية ١٠٥العودة لفهرس القانون

االجراءات الجزائية

العودة لفهرس القانون

 التفتيش
املواد )٧٨ – ٨٩(

املادة ٧٨
لالشــخاص ومســاكنهم ورســائلهم حرمــة ، وحرمــة الشــخص حتمــي جســمه ومالبســه 
ــأي  ومــا يوجــد معــه مــن امتعــة. وحرمــة املســكن تشــمل كل مــكان مســور او حمــاط ب
ــع االطــالع عــىل  حاجــز ، مســتعمل او معــد لالســتعامل كمــأوى. وحرمــة الرســالة متن

الرســائل الريديــة او الرقيــة او اهلاتفيــة اثنــاء نقلهــا او انتقاهلــا مــن شــخص اىل آخــر.

املادة ٧٩
ــوال  ــأن ، اال يف االح ــب الش ــة صاح ــة دون موافق ــياء ذات احلرم ــش االش ــوز تفتي ال جي

التــي ينــص عليهــا القانــون ، وبالــرشوط املقــررة فيــه.

املادة ٨٠
ــط  ــه ، لضب ــر من ــق او بأم ــة املحق ــائله بمعرف ــكنه او رس ــخص او مس ــش الش ــوز تفتي جي
االشــياء التــي اســتعملت يف اجلريمــة ، او نتجــت عنهــا ، او تعلقــت هبــا ، متــى اســتلزمت 

ذلــك رضورة التحقيــق ومل توجــد وســيلة اخــرى للحصــول عليهــا.

املادة ٨١
ــه  ــي مع ــه الت ــه او امتعت ــمه او مالبس ــون بجس ــام يك ــث ع ــع بالبح ــخص يق ــش الش تفتي
ــش  ــتلزم تفتي ــد يس ــا. وق ــق فيه ــة للتحقي ــة او الزم ــة باجلريم ــياء متعلق ــار او اش ــن آث ع
الشــخص القبــض عليــه املــدة الالزمــة الجــراء التفتيــش بــام يســتتبع هــذا التفتيــش مــن 

ــادة ٤٩. ــا يف امل ــابق بياهن ــدود الس ــوة يف احل ــتعامل الق اس

املادة ٨2
تفتيــش النســاء جيــب يف مجيــع االحــوال ان تقــوم بــه امــرأة تنــدب لذلــك بمعرفــة املحقــق 

، وكذلــك يكــون شــهوده مــن النســاء.

املادة ٨3
تفتيــش املســاكن يكــون بدخوهلــا والبحــث فيهــا عــن شــئ او اثــر يفيــد التحقيــق او يلــزم 
لــه ، وللقائــم بتفتيــش املســكن ان يبحــث عــن االشــياء املطلــوب ضبطهــا يف مجيــع اجــزاء 

املســكن وملحقاتــه وحمتوياته.

املادة ٨٤
ــاء تفتيشــه ، فللقائــم بالتفتيــش ان يضعهــم حتــت  اذا وجــد اشــخاص داخــل املحــل اثن
احلراســة الالزمــة اذا خشــى قيامهــم بعرقلــة التفتيــش او تعطيلــه او مقاومتــه ، واذا قامت 
لديــه قرائــن جديــة عــىل ان احــد هــؤالء االشــخاص خيفــي يف جســمه او مالبســه شــيئا 

ممــا يــدور البحــث عنــه ، فلــه ان يفتشــه فــورا.
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املادة ٨٥
ــكان ، وال  ــش املســاكن جيــب ان يكــون هنــارا ، وبعــد االســتئذان ممــن يشــغلون امل تفتي
جيــوز الدخــول ليــال ، او بــدون اســتئذان ، اال اذا كانــت اجلريمــة مشــهودة ، او اذا وجــد 

املحقــق ان ظــروف االســتعجال تســتوجب ذلــك.
ــم بالتفتيــش مــن الدخــول ، وان  جيــب عــىل صاحــب املحــل او شــاغله ان يمكــن القائ
يســهل لــه مهمتــه ، فــإذا رفــض ذلــك او قــاوم دخولــه ، جــاز للقائــم بالتفتيــش ان يقتحــم 
املســكن وان يســتعمل وســائل القــوة الالزمــة للدخــول ، ولــو بكــرس االبواب او التســلق 

او مــا يامثــل ذلــك حســب مــا تقتضيــه ظــروف احلــال.

املادة ٨٦
اذا كان يف املســكن نســاء حمجبات ، ومل يكن الغرض من الدخول ضبطهن وال تفتيشــهن 
، وجــب عــىل القائــم بالتفتيــش ان يراعــى التقاليــد املتبعــة يف معاملتهــن ، وان يمكنهــن 
مــن االحتجــاب او مغــادرة املســكن ، وان يمنحهــن التســهيالت الالزمــة لذلــك ممــا ال 

يــرض مصلحــة التفتيــش ونتيجتــه.

املادة ٨٧
تفتيش الرسائل يكون بضبطها واالطالع عليها بالوسائل التي تتالءم مع طبيعتها.

ال جيــوز للمحقــق ان ينــدب غــريه لالطــالع عــىل الرســائل املكتوبــة ، الريديــة او الرقيــة 
، بــل يصــدر امــرا ملصلحــة الريــد ، او الحــد رجــال الرشطــة ، لضبــط الرســالة املكتوبــة 

وتســليمها لــه كــام هــي دون فضهــا او االطــالع عــىل مــا فيهــا.
جيــوز للمحقــق ان يســتعني يف فــرز الرســائل املضبوطــة او ترمجتهــا بكاتــب التحقيــق او 
احــد رجــال الرشطــة او املرتمجــني ، عــىل ان يكــون ذلــك كلــه بحضــوره وحتــت ارشافــه.
مــا املحادثــات اهلاتفيــة فيجــوز للمحقــق ان يكلــف احــد رجــال ادارة اهلاتــف او رجــال 
الرشطــة باالســتامع هلــا ، وتســجيلها لنقــل صيفتهــا اليــه. وجيــب ان يتضمن االمــر حتديدا 
واضحــا للمكاملــة او املكاملــات املطلوب تســجيلها ، بحيث ال تســتمر املراقبة او االســتامع 

مــدة تزيــد عــىل مــا تقتضيــه رضورة التحقيق.

املادة ٨٨
ــه معونتهــم  ــزم ل ــش – ســواء كان املحقــق او غــريه – ان يســتعني بمــن تل ــم بالتفتي للقائ
اثنــاء قيامــه بتنفيــذه ، ســواء كانــوا مــن رجــال الرشطــة العامــة ، او الصنــاع او غريهــم من 
ذوي املهــن ، او اخلــراء ، بــرشط ان يكــون قيامهــم بعملهــم يف حضــور القائــم بالتفتيــش 

وحتــت ارشافــه ومســئوليته.

املادة ٨٩
عــىل القائــم بالتفتيــش ان يبحــث عــن االشــياء او االثــار التــي صــدر امــر التفتيــش بشــأهنا 
دون ســواها. ولكــن اذا ظهــر لــه بصفــة عرضيــة اشــياء تعتــر حياهتــا جريمــة ، او اشــياء 
متعلقــة بجريمــة اخــرى ، وجــب عليــه ان يضبطهــا ويثبتهــا يف حمرضه ، ويعــرض املحرض 

واالشــياء املضبوطــة عــىل املحقق.
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 ضبط األشياء
املواد )٩٠ – ٩٧(

املادة ٩٠
االمــوال املنقولــة ، فيــام عــدا الرســائل ، ال تتمتــع باحلرمــة اذا مل تكــن تابعــة للمســكن او 
الشــخص. واذا رأى املحقــق لزومهــا للتحقيــق يف قضيــة معينــة او الختــاذ اجــراء بشــأهنا 

، فلــه ان يصــدر امــرا مســتقال بضبطهــا او ان يضبطهــا بنفســه.

املادة ٩١
االشــياء التــي تضبــط ، ســواء عــن طريــق التفتيــش او عــن طريــق الضبــط املســتقل طبقــا 
للــامدة الســابقة ، جيــب اثباهتــا يف حمــرض يبــني اوصفهــا وحالتهــا وكيفيــة ضبطهــا واملــكان 

الــذي عثــر عليهــا فيــه واقــوال مــن ضبطــت لديــه او مــن يقــوم مقامــه بشــأهنا.
توضــع املضبوطــات يف احــراز تتناســب مــع حجمهــا وطبيعتهــا ، وتلصــق عليهــا ورقــة 
تبــني تاريــخ الضبــط ومكانــه وســببه والقضيــة املتعلقــة هبــا وتوقيــع مــن قــام بــه. وتتــم 
هــذه االجــراءات قبــل مغــادرة املــكان الــذي حصــل بــه الضبــط ، كلــام كان ذلــك ممكنــا.
ــا باملضبوطــات ، موقعــا عليهــا ممــن  ملــن ضبطــت عنــده االشــياء احلــق يف ان يأخــذ بيان

اجــراه ومــن الشــهود ان وجــدوا.

املادة ٩2
االشــياء التــي يطلــع عليهــا املحقــق ، ســواء قدمهــا حائزهــا مــن تلقــاء نفســه او تنفيــذا 
المــر اصــدره املحقــق طبقــا للــامدة ٧٧ جيــوز للمحقــق ان يصــدر قــرارا بضبطهــا ، متــى 

وجــد اهنــا رضوريــة للفصــل يف القضيــة التــي حيقــق فيهــا.

املادة ٩3
نفقــات صيانــة االشــياء املضبوطــة تدفــع مــن خزانــة الدولــة ، عــىل ان يلــزم بســدادها مــن 

يصــدر االمــر بتســليم املضبوطــات اليــه او مــن تلزمــه املحكمــة بذلك.
اذا تبــني للمحقــق ان االشــياء املضبوطــة معرضــة للتلــف ، او ان نفقــات صيانتهــا باهظــة 
ــل  ــة ، وحي ــة املحكم ــا يف خزان ــداع ثمنه ــا واي ــه بيعه ــاز ل ــا ، ج ــع قيمته ــب م اوال تتناس

الثمــن حملهــا فيــام يتعلــق باحــكام الضبــط.
املادة ٩٤

ــق او  ــة للتحقي ــت الزم ــا كان ــة طامل ــا مضبوط ــرار بضبطه ــدر ق ــي ص ــياء الت ــى االش تبق
للفصــل يف القضيــة. وملــن لــه اعــرتاض عــىل ضبــط االشــياء او عــىل بقائهــا مضبوطــة ، 
ســواء كان املعــرتض هــو مــن ضبــط لديــه هــذا الشــئ او كان شــخصا آخــر ، ان يرفــع 

ــة او مــن يقــوم مقامــه. تظلــام اىل رئيــس املحكمــة الكلي
يفصــل رئيــس املحكمــة يف هــذا االعــرتاض بعــد االطــالع عــىل اوراق التحقيــق وســامع 

اقــوال املتظلــم.
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املادة ٩٥
ــة ،  اذا وجــد املحقــق ان االشــياء املضبوطــة غــري الزمــة للتحقيــق او للفصــل يف القضي
فلــه ان يأمــر بتســلميها فــورا ملــن ضبطــت لديــه او ملــن يــرى ان لــه احلــق يف حيازهتــا ، فإذا 
قــام شــك فيمــن لــه حــق احليــازة ، عــرض املحقــق االمــر عــىل رئيــس املحكمــة الكليــة او 

مــن يقــوم مقامــه للفصــل فيــه.
لرئيــس املحكمــة متــى عــرض عليــه االمــر ، بنــاء عــىل طلــب املحقــق او بنــاء عــىل تظلــم 
مــن احــد االفــراد ، وبعــد ان يســمع اقــوال ذوي الشــأن ان يأمــر بــرد الشــئ لصاحــب 
ــري  ــي جي ــة الت ــة او بالقضي ــل امللكي ــاس باص ــك مس ــن يف ذل ــا مل يك ــه م ــق يف حيازت احل
حتقيقهــا ، امــا اذا وجــد ان الفصــل يف هــذه املســألة يقتــي التعــرض للملكيــة او ملوضوع 
ــة  ــىل املحكم ــألة ع ــرض املس ــر بع ــه ان يأم ــق ، فعلي ــأهنا التحقي ــري بش ــي جي ــة الت القضي

املدنيــة املختصــة او عــىل حمكمــة املوضــوع بحســب االحــوال.

املادة ٩٦
اذا كان الشــئ املصبــوط مل يعــرف لــه صاحــب ومل يطالــب بــه احــد ، جــاز للمحقــق او 
للمحكمــة ان تأمــر باالعــالن عنــه بالطريقــة التــي تراهــا ، وتطالــب مــن يدعــي حقــا فيــه 

باحلضــور وتقديــم مــا يؤيــد طلباتــه.

املادة ٩٧
اذا مل حتكــم حمكمــة املوضــوع بمصــادرة االشــياء املضبوطــة او بردهــا اىل شــخص معــني 
ــة ان  ــه ، وجــب عــىل املحقــق بمجــرد الفصــل النهائــي يف القضي غــري مــن ضبطــت لدي

يأمــر بتســليمها اىل مــن ضبطــت لديــه.
اذا مل يمكــن تســليم االشــياء اىل صاحــب احلــق فيهــا ، ومل يطالــب بذلــك احــد يف ظــرف 

ســنة واحــدة مــن انتهــاء القضيــة ، فــإن هــذه االشــياء تصبــح ملــكا للدولــة.
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 استجواب املتهم وسامع الشهود
املواد )٩٨ – ٩٩(

املادة ٩٨
اذا كان املتهــم حــارضا ، فعــىل املحقــق قبــل البــدء يف اجــراءات التحقيق ان يســأله شــفويا 

عــن التهمــة املوجهــة اليه.
إذا اعــرتف املتهــم بارتــكاب اجلريمــة ، يف أي وقــت ، اثبــت اعرتافــه يف حمــرض التحقيــق 
فــور صــدوره ونوقــش فيــه تفصيليــا. واذا انكــر املتهــم ، وجــب اســتجوابه تفصيليــا بعــد 
ســامع شــهود االثبــات ، ويوقــع املتهــم عــىل اقوالــه بعــد تالوهتا عليــه او يثبــت يف املحرض 

عجــزه عــن التوقيــع او امتناعــه عنــه.
ــه  ــل االســتجواب حلــني حضــور حمامي ــكالم ، او ان يطلــب تأجي للمتهــم ان يرفــض ال
، او الي وقــت آخــر ، وال جيــوز حتليفــه اليمــني ، وال اســتعامل أي وســائل االغــراء او 

االكــراه ضــده.
للمتهــم يف كل وقــت ان يبــدي مــا لديــه مــن دفــاع ، وان يناقــش شــهود االثبــات ، وان 
يطلــب ســامع شــهود نفــي ، او اختــاذ أي اجــراء مــن اجــراءات التحقيــق ، وتثبــت طلباتــه 

ودفاعــه يف املحــرض.

املادة ٩٩
ــه او بمعرفــة  عــىل املحقــق ان يســمع شــهود االثبــات ، ســواء كان اســتدعاؤهم بمعرفت
الشــاكي او كانــوا قــد حــرضوا مــن تلقــاء انفســهم ، وان يســمع ايضــا شــهود النفــي الذي 

يطلــب املتهــم ســامعهم متــى كانــت لشــهادهتم فائــدة للتحقيــق.
لــه ان يناقــش كل شــاهد ، وللخصــوم ايضــا ان يناقشــوا الشــهود اذا كانــت هــذه املناقشــة 
تفيــد التحقيــق. وللمحقــق الكلمــة النهائيــة يف رفــض أي شــاهد ال فائــدة مــن ســامعه ، 

وكذلــك يف رفــض توجيــه أي ســؤال غــري منتــج او ال عالقــة لــه بموضــوع التحقيــق.
جيــب عــىل كل شــاهد احلضــور كلــام دعــي لذلــك بوجــه رســمي ، وعليــه ان جييــب عــىل 
كل مــا يوجــه اليــه مــن اســئلة ، وان حيلــف اليمــني ، وان يكــون صادقــا وامينــا يف اقوالــه.

اخلراء
املواد )١٠٠ – ١٠١(

املادة ١٠٠
للمحقــق ان يطلــب مــن أي شــخص لــه خــرة فنيــة يف ايــة ناحيــة ، ابــداء الــرأي يف مســألة 

متعلقــة بالتحقيــق ، بعــد حلــف اليمني.

املادة ١٠١
جيــب ان يقــدم اخلبــري رأيــه كتابــة ، ولــكل مــن اخلصــوم ان يقــدم تقريــرا مــن خبــري آخــر 

بصفــة استشــارية.
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الترف يف التحقيق
املواد )١٠2 – ١٠٤(

املادة ١٠2
عــىل املحقــق بعــد امتــام التحقيــق ، اذا وجــد ان هنــاك جريمــة جيــب تقديمهــا للمحاكمــة 

، وان االدلــة ضــد املتهــم كافيــة ، ان يقدمــه اىل املحكمــة املختصــة ملحاكمتــه.
امــا اذا وجــد ان املتهــم مل يعــرف ، او ان االدلــة عليــه غــري كافيــة ، فلــه ان يصــدر قــرارا 
بحفــظ التحقيــق مؤقتــا. ويصــدر قرارا بحفــظ التحقيــق هنائيــا اذا كانت الوقائع املنســوبة 
اىل املتهــم ال صحــة هلــا او ال جريمــة فيهــا. ويعلــن قــرار التــرف يف التحقيــق يف احلالتني 

للخصوم.
ال تثبــت ســلطة التــرف هــذه ، بالنســبة اىل اجلنايــات ، للمحقــق اال اذا كان مــن اعضــاء 
ــذا الصــدد  ــي خيوهلــا يف ه ــه الســلطة الت ــرار من ــب العــام بق ــدد النائ ــة. وحي ــة العام النياب

العضــاء النيابــة العامــة عــىل خمتلــف درجاهتــم.

املادة ١٠3
ــق اىل ان  ــف التحقي ــوى ووق ــري يف الدع ــف الس ــه وق ــب علي ــق يرتت ــظ التحقي ــرار حف ق

ــه. ــق واكامل ــح التحقي ــدة تســتوجب اعــادة فت ــة جدي تظهــر ادل

** معدلة بالقانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م

املادة ١٠٤
لرئيــس الرشطــة واالمــن العــام ان يصــدر قــرارا بحفــظ التحقيــق هنائيــا ولــو كانــت هناك 
جريمــة وكانــت االدلــة كافيــة اذا وجــد يف تفاهــة اجلريمــة او يف ظروفهــا مــا يــرر هــذا 

التــرف.

** معدلة بالقانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م

مادة ١٠٤ مكرر
جيــوز للمجنــي عليــه يف جنايــة او جنحــة او ألي مــن ورثتــه وان مل يــدع مدنيــا التظلــم من 
قــرارات احلفــظ املشــار اليهــا يف املــواد الســابقة ، خــالل شــهرين مــن تاريــخ اعالنــه او 
علمــه بقــرار احلفــظ ، وذلــك امــام حمكمــة اجلنايــات او حمكمــة اجلنــح املســتأنفة بحســب 

االحوال. 
وتفصــل املحكمــة منعقــدة يف غرفــة املشــورة يف التظلــم خــالل ثالثــني يومــا مــن تاريــخ 
تقديمــه بقــرار ال يقبــل الطعــن فيــه بــأي طريــق ، وهلــا قبــل اصــدار قرارهــا ســامع اقــوال 
مــن تــرى لــزوم ســامع اقوالــه او تكليــف جهــة التحقيــق املختصــة باســتيفاء أي نقــص يف 

التحقيــق او اســتكامل االوراق. 
ويف حالــة قبــول التظلــم موضوعــا تقــدم القضيــة اىل املحكمــة املختصــة خــالل عــرشة 

ايــام مــن تاريــخ اعــادة االوراق اىل اجلهــة التــي اصــدرت القــرار املتظلــم منــه. 
ويف مجيع االحوال يكون القرار الصادر يف التظلم مسببا.

وعــىل جهــة التحقيــق عــرض القضايــا الصــادر بشــأهنا قــرارات باحلفــظ والتــى ال يعــرف 
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فيهــا املجنــى عليــة او ورثتــه عــىل املحكمــة املختصــة للنظــر فيهــا وذلــك وفقــا لالوضــاع 
املنصــوص عليهــا بالفقــرات الســابقة.

** أضيفت بموجب القانون رقم ٦/٩٦ الصادر ىف ٥ / 2 / ١٩٩٦ 
** الفقرة االوىل معدلة بموجب القانون رقم ٧٤ لسنة 2٠٠3 مع اضافة الفقرة االخرية
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 اخلصوم
املواد )١٠٥ – ١2٨(

املادة ١٠٥
ــني  ــىل املتهم ــة ع ــع العقوب ــب توقي ــة بطل ــوى اجلزائي ــارشة الدع ــة مب ــة العام ــوىل النياب تت

ــون.  ــذا القان ــه يف ه ــوص علي ــرشوط املنص ــا لل ــراءات وطبق ــا لالج ــات وفق باجلناي
ــني يف  ــىل املتهم ــة ع ــع العقوب ــب توقي ــة بطل ــوى اجلزائي ــارشة الدع ــون مب ــوىل املحقق ويت

ــامدة التاســعة. ــا لل ــق والتــرف فيهــا وفق ــوا التحقي ــي تول ــح الت اجلن

** معدلة بالقانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م

املادة ١٠٦
يتــوىل املحققــون مبــارشة الدعــوى بطلــب توقيــع العقوبــة عــىل املتهمــني يف مجيــع اجلرائــم 
التــي يملكــون فيهــا ســلطة التحقيــق والتــرف واالدعــاء وفقــا للفقــرة الثانيــة مــن املــادة 

)٩( وذلــك طبقــا للــرشوط واالجــراءات املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون.

** معدلة بالقانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م 

املادة ١٠٧
يتوىل اجراءات االهتام يف الدعوى اجلزائية من بارش التحقيق والترف.

** معدلة بالقانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م

املادة ١٠٨ 
ملغاة

** ملغاة باملرسوم بالقانون رقم 23 لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم القضاء.

املادة ١٠٩
ال جيوز رفع الدعوى اجلزائية اال بناء عىل شكوى املجني عليه يف اجلرائم اآلتية :

اوال – جرائم السب والقذف وافشاء االرسار.
ثانيا – جريمة الزنا.

ثالثا – جرائم خطف االناث.
رابعــا – جرائــم الرسقــة واالبتــزاز والنصــب وخيانــة االمانــة ، اذا كان املجنــي عليــه مــن 

اصــول اجلــاين او فروعــه او كان زوجــه.
اذا كان املجنــي عليــه قــارصا ، كان لوليــه الرشعــي ان يقــدم الشــكوى نيابــة عنــه ، فــإذا 

تعــذر ذلــك حــل النائــب العــام حمــل الــويل يف هــذا الصــدد.
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املادة ١١٠
ــوا  ــدول عف ــر الع ــك ، ويعت ــن ذل ــدول ع ــق الع ــكوى ح ــه االذن او الش ــدر من ــن ص مل

ــه. ــه احكام ــرسي علي ــم وت ــن املته ــا ع خاص

املادة ١١١
جيــوز لــكل مــن اصابــه رضر بســبب اجلريمــة ان يرفــع دعــوى بحقــه املــدين امــام املحكمة 
التــي تنظــر الدعــوى اجلزائيــة ، يف ايــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى اىل ان تتــم املرافعــة ، 
ويكــون لــه يف هــذه احلالــة صفــة املدعــي املنضــز يف الدعــوى اجلزائيــة اذا كان غــريه هــو 

الــذي رفعهــا.
جيــوز للمدعــي املــدين ان يطالــب بحقــه اثنــاء التحقيــق االبتدائــي بطلــب يقدمــه للمحقق 

، ويعامــل كطــرف مــدع اثنــاء التحقيق.

املادة ١١2
جيــوز للمدعــي بحقــوق مدنيــة ان يدخــل املســئول عــن احلقــوق املدنيــة يف الدعــوى التــي 
يرفعهــا امــام املحكمــة اجلزائيــة او يف التحقيــق االبتدائــي ، وجيوز للمســئول عــن احلقوق 
ــة املحاكمــة او يف  ــة يف مرحل ــة ان يتدخــل مــن تلقــاء نفســه يف االجــراءات اجلزائي املدني

مرحلــة التحقيــق ، ولــو مل يكــن هنــاك ادعــاء مــدين.
يعتــر املســئول عــن احلقــوق املدنيــة ، يف احلالتــني ، خصــام منضــام للمتهــم يف الدعــوى 

اجلزائيــة.

املادة ١١3
تفصــل املحكمــة اجلزائيــة يف نفــس احلكــم الــذي تصــدره يف الدعــوى اجلزائيــة يف طلبات 

التعويــض املقدمــة هلــا مــن اخلصوم.
لكــن للمحكمــة اجلزائيــة ، اذا وجدت ان احلكــم يف الدعوى املدنية مــع الدعوى اجلزائية 
يرتتــب عليــه تأخــري الفصــل يف الدعــوى اجلزائيــة ان تفصــل بــني الدعويــني وحتكــم يف 
ــة اىل جلســة اخــرى ، او  الدعــوى اجلزائيــة وحدهــا ، وتؤجــل النظــر يف الدعــوى املدني

حتيلهــا اىل املحكمــة املدنيــة املختصــة.

املادة ١١٤
كل مــدع بحــق مــدين امــام القضــاء اجلزائــي لــه ، يف ايــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى ، ان 
ينــزل عــن دعــواه املدنيــة امــام القضــاء اجلزائــي. وال يؤثــر هــذا النــزول يف حقــه يف رفــع 
دعــواه امــام القضــاء املــدين ، اال اذا رصح عنــد الــرتك بنزولــه عــن احلــق املــدين. كــام ان 
تــرك املدعــي املــدين لدعــواه ال يؤثــر يف حقــوق املتهــم او املســئول عــن احلقــوق املدنيــة 

قبلــه ، وال يمنــع املحكمــة مــن ان تقــي عليــه باملروفــات اذا رأت ذلــك.
ختلــف املدعــي املــدين عــن احلضــور بــدون عذر جييــز للمحكمــة ان تقــي باعتبــاره نازال 

ــواه. عن دع
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املادة ١١٥
جيــوز للمحكمــة ، اذا ادانــت املتهــم ، ان تلزمــه مــن تلقــاء نفســها بدفــع تعويــض عــن 
االرضار التــي ترتبــت عــىل اجلريمــة ، اذا تعهــد املحكــوم لــه بــاال يطالــب بــأي تعويــض 

آخــر عــن اجلريمــة ذاهتــا.
للمحكمــة ، بنــاء عــىل طلــب املحكوم عليــه ، ان تأمر بــاداء التعويض عىل اقســاط. واذا مل 
يدفــع املحكــوم عليــه مبلــغ التعويــض ، ومل يتيــرس التنفيــذ بــه عــىل مالــه ، جــاز للمحكمــة 
، اذا تبــني هلــا قدرتــه عــىل الدفــع ، ان تأمــر ، بنــاء عــىل طلــب املحكــوم لــه ، باخضاعــه 
لالكــراه البــدين مــدة ال تزيــد عــىل ثالثــة اشــهر ، دون ان تــرأ ذمته مــن التعويــض اطالقا. 
واذ طلــب تشــغيله بــدال مــن اخضاعــه لالكــراه البــدين ، اعطــى املحكــوم لــه ريــع العمــل 

، وبرئــت ذمــة املحكــوم عليــه مــن التعويــض بمقــدار املبلــغ اعطــى للمحكــوم لــه.

املادة ١١٦
للمتهــم ان يطلــب مــن املحكمــة ان تقــي لــه بتعويــض مــدين عــن الــرضر الــذي اصابــه 
بســبب توجيــه اهتــام كيــدي او اهتــام مبنــي عــىل خفــة وهتــور مــن جانــب املبلــغ او املجنــي 
عليــه. ويقــدم هــذا الطلــب باعــالن رســمي او بتوجيهــه يف اجللســة. وجيــوز للمحكمــة 
ان تفصــل فيــه يف نفــس احلكــم الصــادر يف الدعــوى اجلزائيــة االصليــة ، كــام جيــوز هلــا ، 
اذا وجــدت انــه يســتلزم حتقيقــات خاصــة قــد تؤخــر الفصــل يف الدعــوى اجلزائيــة ، ان 

تؤجــل احلكــم فيــه اىل جلســة اخــرى.
ــة  ــه يف جريم ــم بادانت ــن حتك ــىل م ــم ع ــض للمته ــي بالتعوي ــة ان تق ــة اجلزائي للمحكم
شــهادة الــزور او البــالغ الــكاذب ، بنــاء عــىل طلــب املتهــم او بــدون طلــب منــه ، وحيــب 

ان يكــون ذلــك مــع احلكــم اجلزائــي.

املادة ١١٧
جيــوز للمحكمــة او لرئيــس املحكمــة الكليــة اثنــاء التحقيــق االبتدائــي ، بنــاء عــىل طلــب 
النيابــة العامــة ، ان يعــني وصيــا باخلصومــة يمثــل املجنــي عليــه او املســئول عــن احلقــوق 
املدنيــة اذا مل يكــن لــه مــن يمثلــه ، او كانــت مصلحتــه تتعــارض مــع مصلحــة مــن يمثلــه.

املادة ١١٨
اذا تبــني ان املتهــم ، بعــد احالتــه عــىل طبيــب رشعي ، جمنــون او معتوه او مصــاب بمرض 
عقــي جيعلــه غــري قــادر عــىل الدفــاع عــن نفســه ، وجــب عــىل املحكمــة ، او املحقــق يف 
التحقيــق االبتدائــي ، ان يأمــر بوقــف الســري يف اجــراءات الدعــوى حتــى يعــود اىل املتهــم 

رشــده ويســتطيع الدفــاع عــن نفســه.
مــا اذا تبــني للمحكمــة ان اجلنــون ســابق عــىل ارتــكاب اجلريمــة او معــارص هلــا ، وانــه 
يرتتــب عليــه انعــدام مســئولية املتهــم ، فعليهــا ان تفصــل يف الدعوى دون حاجــة لوقفها. 
وهلــا كذلــك ان تكــم يف الدعــوى بالــراءة ألي ســبب اذا كان ســبب الــراءة ظاهــرا 

للمحكمــة دون حاجــة لدفــاع املتهــم.
هلــا يف مجيــع االحــوال ان حتيــل املتهــم اىل اجلهــة االداريــة اليداعــه باملؤسســة املخصصــة 
لالمــراض العقليــة ، او ان تســلمه الحــد اقاربــه للمحافظــة عليــه والعنايــة بــه ، وان تأمــر 

باعتبــاره حتــت التحفــظ بالطريقــة التــي تراهــا مناســبة.
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املادة ١١٩
اذا رفعــت الدعــوى اجلزائيــة عــىل الصغــري ، وجــب عــىل املحكمــة او املحقــق ان تأمــر 
وليــه او وصيــه او مــن يقــوم برعايتــه باحلضــور معــه يف مجيــع االجــراءات ليســاعده يف 

الدفــاع عــن نفســه ، وهلــا عنــد الــرضورة ان تعــني لــه وصيــا باخلصومــة.

املادة ١2٠
ــه ، وعــىل املحكمــة ان تنتــدب مــن  ــة احلــق يف ان يــوكل مــن يدافــع عن للمتهــم يف جناي

املحامــني مــن يقــوم هبــذه املهمــة اذا مل يــوكل املتهــم احــدا.
للمتهم يف جنحة ، ولغريه من اخلصوم ، احلق دائام يف توكيل من حيرض معه.

املادة ١2١
جيــب حضــور املتهــم بنفســه يف مجيــع اجــراءات املحاكمــة. عــىل انــه جيــوز لــه ان يكتفــي 
بحضــور وكيلــه اذا كانــت عقوبــة اجلريمــة احلبــس الــذي ال يزيــد عــىل ســنة او الغرامــة 
فقــط ، وذلــك مــا مل تأمــر املحكمة بحضوره شــخصيا. كذلــك جيوز للمحكمــة ان تكتفي 

بحضــور الوكيــل وتعفــي املتهــم مــن احلضــور بشــخصه اذا كانــت اجلريمــة جنحــة.
ــىل ان  ــور. ع ــم يف احلض ــم وكالءه ــوا عنه ــم ان ينيب ــوم فله ــن اخلص ــم م ــري املته ــا غ ام
للمحكمــة ان تأمــر يف أي وقــت بحضورهــم باشــخاصهم ، اذا كان يف ذلــك مصلحــة 

ــق. للتحقي

املادة ١22
اذا ختلــف املتهــم عــن احلضــور بنفســه او بكيــل عنــه يف االحــوال التــي جيــوز فيهــا ذلــك 
، فعــىل املحكمــة ان تتأكــد مــن انــه اعلــن اعالنــا صحيحــا يف موعــد مناســب ، وهلــا ان 

تؤجــل نظــر الدعــوى اىل جلســة اخــرى وتأمــر باعــادة اعالنــه.
اذا تأكــدت مــن ان املتهــم يــر عــىل عــدم احلضــور بغــري عــذر مقبــول ، ومل تــر رضورة 
اصــدار امــر بالقبــض عليــه ، او تأكــدت مــن انــه هــارب وليس مــن املنتظر امــكان القبض 
عليــه يف وقــت مناســب ، فلهــا ان تأمــر بنظــر الدعــوى يف غيبتــه وان تصــدر حكــام غيابيــا 

. فيها

املادة ١23
يعتر املتهم هاربا يف االحوال اآلتية :

اوال – اذا كان قد قبض عليه او حبس ، ثم فر من القبض او احلبس.
ثانيــا – اذا كان قــد صــدر امــر قانــوين صحيــح بالقبــض عليــه ، ولكــن مل يمكــن تنفيــذه ، 

وتوافــرت لــدى اآلمــر قرائــن قويــة عــىل ان املطلــوب القبــض عليــه قــد اخفــى نفســه.
ثالثــا – اذا كان قــد صــدر امــر قانــوين صحيــح بالقبــض عليــه ، ولكــن مل يمكــن تنفيــذه ، 
ومل يكــن مــن املحتمــل امــكان ذلــك فيــام بعــد ، الن املتهــم ليــس لــه حمــل اقامــة معــروف 

يف الكويــت.
املادة ١2٤

للمحكمــة اجلزائيــة املختصــة بنظــر الدعــوى ، يف حالــة هــرب املتهــم ، ان تأمــر باعــالن 
هربــه. وينــرش االعــالن يف اجلريــدة الرســمية ، ويلصــق يف امكنــة بــارزة يف اجلهــة التــي 
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يقيــم فيهــا ويف مــكان بــارز مــن حمــل ســكنه او عملــه ويف أي مــكان آخــر يــرى نــرشه فيــه.

املادة ١2٥
االعــالن عــن املتهــم اهلــارب يتضمــن امــرا لــه باحلضــور يف املوعــد املحــدد فيــه ، وجيــب 
اال يقــل هــذا املوعــد عــن شــهر مــن تاريــخ نــرش االعــالن او لصقــه ويعتــر اعــالن امــرا 

بالقبــض ، وجيــوز لــكل فــرد ان يقــوم بتنفيــذه.
ــددة يف  ــدة املح ــل امل ــواء قب ــه ، س ــض علي ــه او قب ــن هروب ــن ع ــم املعل ــرض املته ــى ح مت

ــر. ــي االث ــالن منته ــر االع ــا ، اعت ــالن او بعده االع

املادة ١2٦
للمحكمــة يف أي وقــت بعــد االعــالن عــن املتهــم اهلــارب ، ان تصــدر امــرا باحلجــز عــىل 
جــزء مــن مالــه وتعيــني حــارس عــىل املــال املحجــوز ، وختتــار احلــارس مــن اقــارب املتهم 

املؤمتنــني او املوظفــني العامــني او غريهــم مــن ذوي االمانة.

املادة ١2٧
اذا مل حيــرض املتهــم اهلــارب يف امليعــاد املحــدد لالعــالن عــن هربــه ، جــاز للمحكمــة ان 
تأمــر ببيــع مالــه املحجــوز ، ويــودع الثمــن خزانــة املحكمــة ، وال جيــوز االمــر ببيــع هــذا 

املــال اال بعــد انقضــاء ســنة مــن تاريــخ احلجــز.

املادة ١2٨
ــال ،  ــىل امل ــز ع ــخ احلج ــن تاري ــنة م ــالل س ــه خ ــض علي ــارب او قب ــم اهل ــرض املته اذا ح
واثبــت انــه مل خيــف نفســه ومل يعلــم باالعــالن ليتســنى لــه احلضــور يف امليعــاد املحــدد ، 

ــه. ــه املحكمــة مــا حجــز مــن مال ردت الي
ــه او  ــال املحجــوز ، كل يف االحــوال االخــرى يكــون للمحكمــة ان تقــي بمصــادرة امل

بعضــه ، او الثمــن املتحصــل منــه.
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 تقديم الدعاوى ونظام اجللسات
املواد )١2٩ – ١٤٩(

املادة ١2٩
تفصل املحاكم يف الدعاوي التي ترفع اليها من النيابة العامة او املحقق . 

وال جيــوز للمحاكــم ان تنظــر دعــوى مل ترفــع اليهــا بالطريــق القانــوين املشــار اليــه اال يف 
االحــوال االســتثنائية التــي ينــص عليهــا القانــون.

** معدلة بالقانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م

املادة ١3٠
ترفــع الدعــوى اجلزائيــة اىل املحكمــة املختصــة بصحيفــة اهتام حتتــوي اىل جانــب البيانات 

الواجــب ذكرهــا يف كل ورقــة مــن اوراق املرافعــات ، عــىل البيانــات االتية :
– تعيني املدعي ببيان اسمه وصفته.

– تعيــني املتهــم ، ويكــون ذلــك عــادة بذكــر االســم والســن وحمــل االقامــة وغــري ذلــك 
مــن البيانــات التــي تكــون رضوريــة لتعيــني الشــخص.

– بيــان اجلريمــة موضــوع الدعــوى ، بذكــر االفعــال املنســوب صدورهــا اىل املتهــم مــن 
حيــث طبيعتهــا ، وزماهنــا ، ومكاهنــا وظروفهــا وكيفيــة ارتكاهبــا ، ونتائجهــا ، وغري ذلك 

ممــا يكــون رضرويــا لتعيــني اجلريمــة.
– الوصــف القانــوين للجريمــة ، وذلــك بذكر املــواد القانونية التي تنطبق عليها ، واالســم 
الــذي يطلقــه القانــون عليهــا ان وجــد ، مــع ذكــر مــا يرتبــط هبــا مــن ظــروف مشــددة او 

وقائــع مكونــة جلرائــم اخرى.
– بيــان االدلــة عــىل وقــوع اجلريمــة ونســبتها اىل املتهــم ، بذكــر اســامء الشــهود او القرائــن 
ــة او االشــياء املضبوطــة ، مــع االشــارة اىل اجــراءات الرشطــة او املحققــني بشــأن  املادي

هــذه الدعــوى ومــا انتهــت اليــه وقــت رفــع الدعــوى.
ال يعتــر اغفــال أي مــن هــذه البيانــات او اخلطأ فيه جوهريا ، اال اذا كان من شــأنه تضليل 

املتهــم تضليــال ختتــل معه االغــراض التي توخاهــا القانون من ذكر هــذه البيانات.

املادة ١3١
تقــدم صحيفــة االهتــام اىل رئيــس املحكمــة املختصة ، ويأمــر الرئيس بتحديد جلســة لنظر 
الدعــوى واعــالن املتهــم بصحيفــة االهتــام ، وتكليفــه هو وســائر اخلصوم ومجيع الشــهود 
الذيــن يــرى لــزوم اســتدعائهم ، ســواء استشــهد هبــم املدعــي يف التحقيــق االبتدائــي او 

استشــهد هبــم املتهــم ، باحلضــور يف اجللســة املحددة.

املادة ١32
ــل جيــب ان تعطــي للفعــل  ــوارد يف صحيفــة االهتــام ، ب ــد املحكمــة بالوصــف ال ال تتقي
الــذي يثبــت التحقيــق ان املتهــم قــد ارتكبــه الوصــف الــذي يســتحقه يف نظــر القانــون ، 
ولــو كان خمالــف للوصــف الــوارد يف االهتــام ، واذا تعــددت اوصافــه فاهنــا تطبــق عليــه 

عقوبــة وصــف واحــد ، هــو الوصــف االشــد.
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املادة ١33
ــت ،  ــام يف أي وق ــة االهت ــال يف صحيف ــل تعدي ــي يف ان يدخ ــأذن للمدع ــة ان ت للمحكم
بــرشط ان يكــون ذلــك يف مواجهــة املتهــم او باعالنــه بــه ، وجيــب ان يعطــي املتهــم فرصــة 

كافيــة العــداد دفاعــه بشــأن هــذا التعديــل وفقــا الحــكام املــادة التاليــة.

املادة ١3٤
اذا تبــني للمحكمــة مــن التحقيــق مــا يســتدعي تعديــل وصــف التهمــة بتطبيــق مــادة مــن 
ــع اليهــا او  ــادة بعــض الوقائ ــل التهمــة بزي ــة ، او تعدي ــادة املطلوب ــون غــري امل مــواد القان
تغيــري بعــض عنارصهــا ، او ادخــال متهــم او متهمــني آخريــن ، فللمحكمــة ان تنبــه مجيــع 
اخلصــوم اىل ذلــك ، وتأمــر املدعــي بالقيــام بــام يســتدعيه التعديــل مــن اجــراءات ، وجتري 

مجيــع اجــراءات التحقيــق التــي يســتدعيها هــذا التعديــل.
للمتهــم ان يطلــب تأجيــل نظــر الدعــوى العــداد دفعــه ، وعــىل املحكمــة ان جتيــب طلبــه 

اذا كان التعديــل قــد شــمل وقائــع جديــدة.

املادة ١3٥
ترفــع اىل حمكمــة اجلنايــات قضايــا اجلنــح املرتبطــة بقضايــا اجلنايــات املنظــورة امامهــا ، 
فــاذا رأت ان مصلحــة العدالــة تســتوجب نظــر قضيــة اجلنحــة فصلــت يف القضيتــني معــا 

، واال احالــت قضيــة اجلنحــة اىل حمكمــة اجلنــح.

املادة ١3٦
جلســات املحاكــم علنيــة ، وجيــوز للمحكمــة اســتثناء ان تنظــر قضيــة يف جلســة رسيــة اذا 
كان ذلــك رضوريــا لظهــور احلقيقــة او مراعــاة للنظــام العــام واآلداب العامــة. ويكــون 

النطــق باحلكــم يف جلســة علنيــة دائــام.

املادة ١3٧
ــت ارشاف  ــة حت ــرض اجللس ــر حم ــوىل حتري ــب يت ــة كات ــات املحكم ــرض جلس ــب ان حي جي
ــة املحكمــة ، ومــكان  رئيــس املجلســة ، ويبــني يف املحــرض اســامء القضــاة املكونــني هليئ
انعقــاد اجللســة ، وتاريــخ اجللســة وســاعتها ، واخلصــوم احلــارضون ووكالؤهــم ومجيــع 
ــوم  ــوال اخلص ــا ، واق ــمع هب ــي تس ــهادات الت ــة ، والش ــم يف اجللس ــي تت ــراءات الت االج

ــرض. ــىل املح ــب ع ــة والكات ــس اجللس ــع رئي ــم ، ويوق ــص مرافعاهت ــم ، وملخ وطلباهت

املادة ١3٨
ضبــط اجللســة وادارهتــا منوطــان برئيســها ، ولــه ان خيــرج مــن قاعــة اجللســة مــن خيــل 

ــق.  بنظامهــا او يرتتــب عــىل وجــوده أي رضر الجــراءات املحاكمــة او التحقي
فــان مل يمتثــل ، كان للمحكمــة ان تقــي عــىل الفــور بحبســه اربعــا وعرشيــن ســاعة او 

بتغريمــه ١.٥ دينــار ، ويكــون حكمهــا بذلــك غــري جائــز االســتئناف. 
و جيــوز للمحكمــة ان تقــي فــورا عــىل كل مــن امتنــع عــن تنفيــذ اوامرهــا باحلبــس مــدة 

ال تزيــد عــىل اســبوع او بغرامــة ال تزيــد عــىل ٧.٥ دينــار. 
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و للمحكمــة ، اىل مــا قبــل انتهــاء اجللســة ، ان ترجــع عــن احلكــم الــذي اصدرتــه بنــاء 
عــىل الفقرتــني الســابقتني ، اذا قــدم املتهــم هلــا اعتــذاره وقــام بــام طلــب منــه.

** أستبدلت الروبية بالدينار بموجب القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٥الواردة ىف هذة املادة

املادة ١3٩
للمحكمــة ان حتاكــم مــن تقــع منــه اثنــاء انعقادهــا جريمــة تعــد عــىل هيئتهــا او عــىل احــد 

اعضائهــا او عــىل احــد املوظفــني يف املحكمــة ، وحتكــم عليــه فــورا بالعقوبــة.
هلــا ايضــا ان حتاكــم مــن شــهد زورا يف اجللســة ، او امتنــع عــن تأديــة الشــهادة ، وتقــي 

عليــه بالعقوبــة املقــررة.
يتــوىل االدعــاء يف هــذه اجلرائــم النيابــة العامــة او أي شــخص آخــر تكلفه املحكمــة بذلك 

، وتســري اجــراءات املحكمــة ، فيــام عــدا ذلــك ، طبقــا للقواعــد العادية.

املادة ١٤٠
ــابقتني ،  ــني الس ــا يف املادت ــوص عليه ــم املنص ــري اجلرائ ــة غ ــة جريم ــت يف اجللس اذا وقع
فللمحكمــة اذا مل تــر احالــة القضيــة اىل اجلهــة املختصــة بالتحقيــق ان توجــه التهمــة اىل 
مــن ارتكبهــا ، وان تأمــر بالقبــض عليــه او حبســه ، وان حتقــق احلــادث وتســمع الشــهود 
، ثــم تامــر باحالــة املتهــم ، مفرجــا عنــه مــع تعهــد باحلضــور بضــامن او بــدون ضــامن ، او 
مقبوضــا عليــه ، او حمبوســا عــىل حســب االحــوال ، ومعــه املحــرض الــذي حررتــه ، اىل 
املحكمــة املختصــة بمحاكمتــه ، او اىل نفــس املحكمــة اذا كانــت هــي املختصــة ولكــن يف 

جلســة اخــرى.
املادة ١٤١

ــة ، وال  ــت رسي ــو كان ــام ول ــة دائ ــات املحاكم ــور جلس ــق حض للخصــوم ووكالئهــم ح
ــة املحكمــة او نظــام  ــر اخــالال هبيب ــا يعت ــه م جيــوز اخــراج احــد منهــم اال اذا صــدر من
اجللســة او تعطيــال لالجــراءات ، وجيــب اال يطــول ابعــاد اخلصــم عــن اجللســة مــدة تزيــد 

عــىل مــا تقتضيــه الــرضورة.

املادة ١٤2
للمحكمــة يف أي وقــت ان تأمــر بحضــور أي شــخص امامهــا ، ســواد كان متهــام او 
غــري متهــم ، اذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق ذلــك ، وهلــا ان تأمــر بالقبــض عــىل املتهــم 

ــك. ــتلزم ذل ــة تس ــروف القضي ــدت ان ظ ــاره اذا وج واحض
ــب ،  ــد مناس ــميا باحلضــور يف موع ــه رس ــن احلضــور رغــم تكليف ــاهد ع اذا ختلــف الش

ــاره. ــر باحض ــة ان تأم ــول فللمحكم ــذر مقب ــداء ع دون اب

املادة ١٤3
ــاب املتهــم او احــد اخلصــوم او احــد الشــهود او الي  اذا وجــدت املحكمــة بســبب غي
ــرى  ــات اخ ــة او جلس ــا اىل جلس ــة او تأجيله ــر القضي ــاء نظ ــر ، رضورة ارج ــبب آخ س
ــن وان تعلــن  ــه عــىل اخلصــوم والشــهود احلارضي ، فلهــا ان تأمــر بذلــك وعليهــا ان تنب

ــني. الغائب
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للمحكمــة يف كل وقــت ان تأخــذ تعهــدا بضــامن وبــدون ضــامن عــىل اخلصوم او الشــهود 
باحلضــور يف الوقــت الــذي تعينه.

هلــا ان تأمــر بحبــس املتهــم او جتديــد حبســه او االفــراج عنــه ، طبقــا للقواعــد املنصــوص 
عليهــا يف املــادة التاليــة.

املادة ١٤٤
للمحكمــة ان تأمــر بحبــس املتهــم احتياطيــا عــىل ذمــة اجلريمــة اثنــاء املحاكمــة اذا كانــت 
اجلريمــة ممــا يعاقــب عليهــا باحلبــس ، وهلــا ان تأمــر بتجديــد حبســه بعــد انتهــاء مدتــه ، 
ســواء كانــت هــي التــي امــرت بحبســه او كان القــرار صــادرا مــن اجلهــة التــي احالــت 

اليهــا القضيــة.
امــر احلبــس او جتديــد احلبــس الصــادر مــن املحكمــة يكــون ملــدة ال تزيــد عــىل ثالثــني 

يومــا ، وجيــب ســامع اقــوال املتهــم قبــل صــدوره.
للمحكمــة يف كل وقــت ان تأمــر باعــادة حبــس أي متهــم صــدر امــر باالفــراج عنــه متــى 

وجــدت يف ذلــك مصلحــة للدعــوى.

املادة ١٤٥
ــراج  ــا ان االف ــني هل ــوس اذا تب ــم املحب ــن املته ــراج ع ــر باالف ــدر االم ــة ان تص للمحكم
ال يرتتــب عليــه أي رضر بســري التحقيــق ، وانــه ليســت هنــاك احتــامالت جديــة هلــرب 

املتهــم.
يكــون االفــراج بنــاء عــىل تعهــد كتــايب مــن املتهــم باحلضــور كلــام طلــب منــه ذلــك اثنــاء 
ســري القضيــة ، وجيــوز ان يكــون هــذا التعهــد بغــري كفالــة ، وجيــوز ان يكــون مرشوطــا 

بتقديــم كفيــل او دفــع تأمــني مــايل.
ترسي عىل هذا التعهد بضامن او بدون ضامن احكام التعهد باحلضور.

املادة ١٤٦
اذا تبــني للمحكمــة ان اجــراء مــن اجــراءات الدعــوى او التحقيــق بــه عيــب جوهــري ، 
فلهــا ان تأمــر ببطالنــه وبإعادتــه ، او ان تقــي بتصحيــح العيــب الــذي حلقــه كلــام كان 
ذلــك ممكنــا ، وال جيــوز احلكــم ببطــالن االجــراء اذا مل يرتتــب عــىل العيــب الــذي حلقــه 

أي رضر بمصلحــة العدالــة او اخلصــوم.
للمحكمــة ان تصــدر حكــام بعــدم قبــول الدعــوى اجلزائيــة التــي قدمــت اليهــا قبــل اجراء 
حتقيــق فيهــا او اثنــاء التحقيــق ، اذا وجدت ان هبا عيبا شــكليا جوهريا ال يمكن تصحيحه 

وال اعادة االجــراء املعيب.

املادة ١٤٧
احلكــم بعــدم قبــول الدعــوى ال يمنــع اخلصــم مــن ان يعيــد رفــع الدعــوى متــى كانــت 

الــرشوط القانونيــة متوافــرة عنــد االعــادة.
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املادة ١٤٨ 
جيــوز للمدعــى العــام ان يطلــب مــن حمكمــة اجلنــح اصــدار امــر جزائــي بالعقوبــة عــىل 
املتهــم يف جنحــة ال تزيــد عقوبتهــا عــىل احلبــس مــدة ســنة عــىل املتهــم يف جنحــة ال تزيــد 

عقوبتهــا عــىل دينــار .
ويكــون ذلــك بعريضــة دعــوى مــع بيــان ان املطلــوب هــو الفصــل فيهــا بأمــر جزائــي ، 

ويرفــق بالعريضــة مجيــع االوراق واملحــارض املؤيــدة لالهتــام. 
وتفصــل املحكمــة يف هــذا الطلــب يف غيبــة املتهــم بطريقــة موجــزة دون حاجــة اىل حتقيــق 
باجللســة ، اكتفــاء باالطــالع عــىل االوراق وحمــارض التحــر يــات او التحقيــق ، ولكــن ال 

جيــوز هلــا ان حتكــم بغــري عقوبــة الغرامــة التــي ال جتــاوز مائــة دينــار.

** معدلة بموجب القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٧ الصادر بتاريخ ٨ / ٨/ ١٩٨٧

املادة ١٤٩
متــى قــدم طلــب االمــر اجلزائــي ملحكمــة اجلنــح ، فــإن هلــا ، اذا رأت مــن املصلحــة الي 
ــرا  ــدر ام ــزة ، ان تص ــة املوج ــوى بالطريق ــل يف الدع ــدم الفص ــباب ع ــن االس ــبب م س
بالرفــض وتعلنــه للمدعــي وعليــه ، اذا رأى رفــع الدعــوى. ان يلجــأ اىل الطريــق العادي.
ــذا  ــدره يف ه ــذي تص ــر ال ــان االم ــة ، ف ــذه الطريق ــوى هب ــل يف الدع ــت الفص ــا اذا قبل م
الصــدد يعتــر بمثابــة حكــم غيــايب بالنســبة اىل املتهــم ، مــن حيــث حجيتــه ومــن حيــث 

طــرق الطعــن فيــه.
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التحقيق واإلثبات يف اجللسة
املواد )١٥٠ – ١٧2(

املادة ١٥٠
يف غــري حالــة املحاكمــة املوجــزة باالمــر اجلزائــي ، جيــب عــىل املحاكــم اجلزائيــة ان تبــارش 
بنفســها مــا يلــزم مــن اجــراءات التحقيــق يف الدعواي التــي تنظرهــا طبقا للقواعــد املقررة 
فيــام بعــد ، ولالحــكام املنصــوص عليهــا يف التحقيــق االبتدائــي التــي تعتــر مكملــة هلــا 

اذا مل يوجــد نــص خمالــف.
للمحكمــة ان تكلــف احــد اعضائهــا او احــد املحققــني بمبــارشة اجــراء معــني مــن 
اجــراءات التحقيــق ، وختضــع اجراءاتــه للقواعــد التــي تــرسي عــىل اجــراءات املحاكمة.

املادة ١٥١
تعتمــد املحكمــة يف اقتناعهــا عــىل االدلــة املســتمدة مــن التحقيــق الــذي اجرتــه يف القضيــة 
او مــن التحقيقــات الســابقة عــىل املحاكمــة ، وهلــا احلريــة املطلقــة يف ترجيــح دليــل عــىل 

دليــل وتكويــن اقتناعهــا حســبام يوحيــه اليــه ضمريهــا.
ال جيوز للقايض ان يعتمد يف حكمه عىل معلوماته الشخصية.

املادة ١٥2
جيــوز ضــم حمــارض التحقيقــات الســابقة عــىل املحاكمــة اىل ملــف القضيــة وال يكــون هلذه 
املحــارض حجيــة يف االثبــات امــام القضــاء وانــام جيــوز للمحكمــة االســتفادة منهــا عــىل 

النحــو االيت : 
١- ان تعتمــد عليهــا يف اســتخالص القرائــن املــررة او املوجبــة للقيــام باجــراء معــني مــن 

اجــراءات التحقيق. 
2- ان تستخدم العنارص املستمدة منها يف مناقشة الشهود او اخلراء او املتهمني. 

3- ان تستدعي املحقق كشاهد وتناقشه فيام اثبته يف املحرض بعد حلف اليمني.

** معدلة بالقانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م

املادة ١٥3
اذا قــام احــد القضــاء ببعــض اجــراءات التحقيــق ودوهنــا يف املحــرض ، ثــم خلفــه قــاض 
آخــر ، فــإن للخلــف ان يعتمــد يف حكمــه عــىل االجــراءات التي قــام هبا ســلفه. وللخلف 
، مــن تلقــاء نفســه او بنــاء عــىل طلــب احــد اخلصــوم ، ان يعيــد كل هــذه االجــراءات او 

. بعضها

املادة ١٥٤
حيــرض املتهــم ، او يــؤيت بــه اذا كان مقبوضــا عليــه او حمبوســا بغــري قيــود وجيــوز للمحكمة 
ــة  ــا للمحافظــة عــىل نظــام اجللســة او رسي اخراجــه مــن اجللســة اذا رأت ذلــك رضوري

التحقيــق.
للمتهــم او غــريه مــن اخلصــوم ان يقــدم اعرتاضــا عــىل صحــة تشــكيل املحكمــة او عــىل 
ــىل  ــوع. وع ــكالم يف املوض ــل ال ــك قب ــكلية ، وذل ــة الش ــن الناحي ــة م ــراءات املحاكم اج
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املحكمــة ان تصحــح او تأمــر بتصحيــح كل خطــأ شــكي يف صحيفــة االهتــام او أي اجراء 
آخــر مــن اجــراءات الدعــوى اذا كان يمكــن اصالحــه ، وذلــك بنــاء عــىل طلــب احــد 

اخلصــوم او مــن تلقــاء نفســها.

املادة ١٥٥
ــام اذا  ــأل ع ــم يس ــه. ث ــا ل ــه وتوضيحه ــا علي ــم ، بقراءهت ــة اىل املته ــة التهم ــه املحكم توج
كان مذنبــا ام ال ، مــع توجيــه نظــره اىل انــه غــري ملــزم بالــكالم او االجابــة وان اقوالــه قــد 

تكــون حجــة ضــده.

املادة ١٥٦
اذا اعــرتف املتهــم يف أي وقــت بانــه مذنــب ، فعــىل املحكمــة ان تســمع اقوالــه تفصيــال 
وتناقشــه فيهــا. واذا اطمأنــت اىل ان االعــرتاف صحيــح ، ورأت انــه ال حاجــة اىل ادلــة 
اخــرى فلهــا ان تســتغني عــن كل اجــراءات التحقيــق االخــرى او بعضهــا ، وان تفصــل 

يف القضيــة. وهلــا ان تتــم التحقيــق اذا وجــدت لذلــك داعيــا.

املادة ١٥٧
اعرتافــات املتهــم يقتــر اثرهــا عليــه دون ســواه ، وال يعتــر اعرتافــا مــن اقــوال املتهــم 
ــة  ــة وحري ــه عــن بين ــه اجلريمــة املنســوبة الي اال مــا يكــون منهــا رصحيــا قاطعــا يف ارتكاب

ــه او تأويلهــا او حــذف شــئ منهــا. ــة اقوال وادراك ، دون ان يقتــي االمــر جتزئ
فيــام عــدا ذلــك فإن اقــوال املتهم ، ســواء يف املحكمة او يف التحقيق الســابق عــىل املحاكمة 
، ختصــع كغريهــا مــن اقــوال اخلصــوم او الشــهود لتقديــر املحكمــة ، وهلــا ان تســتخلص 
ــات او النفــي ســواء بالنســبة اىل املتهــم او اىل غــريه مــن املتهمــني ،  ــن يف االثب منهــا قرائ

ولــو اقتــى االمــر تفســريها او جتزئتهــا.
اقــوال املتهــم يف أي حتقيــق او حماكمــة تصلــح دليــال ، لــه او عليــه يف أي حتقيــق آخــر او 

ايــة حماكمــة اخــرى.

املادة ١٥٨
ــداء  ــىل اب ــة وال ع ــىل االجاب ــراؤه ع ــه او اغ ــني ، وال اكراه ــم اليم ــف املته ــوز حتلي ال جي

ــائل. ــن الوس ــيلة م ــة وس ــة بأي ــوال معين اق
ــئ ، وال  ــرار بش ــه اق ــؤال بأن ــىل س ــة ع ــن االجاب ــه ع ــم او امتناع ــكوت املته ــرس س ال يف
تصــح مؤاخذتــه عــىل ذلــك. وال جيــوز ان يعاقــب عــىل شــهادة الــزور بالنســبة اىل االقوال 
التــي يبدهيــا دفاعــا عــن نفســه. ولكــن للمحكمــة ان تســتخلص مــن امتنــاع املتهــم عــن 

االجابــة ، او مــن اجابتــه غــري صحيحــة ، مــا تــرى اســتخالصه.

املادة ١٥٩
اذا تبــني للمحكمــة ان اقــوال املتهــم او اعرتافاتــه قــد صــدرت نتيجــة تعذيــب او اكــراه ، 

فعليهــا ان تعترهــا باطلــة ، وال قيمــة هلــا يف االثبــات.
ال تنطبق هذه القاعدة عىل اقوال املتهم الذي عرض عليه العفو طبقا للامدة التالية.
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املادة ١٦٠
اذا كانــت اجلريمــة معاقبــا عليهــا باحلبــس مــدة تزيــد عــىل ســبع ســنوات او بعقوبــة اشــد 
مــن ذلــك واشــرتك يف ارتكاهبــا اكثــر مــن شــخص واحــد ، وكان التحقيــق يف حاجــة اىل 
ادلــة كافيــة ضدهــم او ضــد بعضهــم ، فلرئيــس الرشطــة واالمــن العــام بنــاء عــىل طلــب 
النيابــة العامــة ان يمنــح عفــوا الي شــخص يظــن ان لــه عالقــة باجلريمــة ولــو كان متهــام 
يف ارتكاهبــا عــىل رشط أن يــديل بمعلومــات تكفــي للقبــض عــىل املتهمــني اآلخريــن. وان 
يقــدم كل مــا لديــه مــن ادلــة تســاعد عــىل ادانتهــم ويعتــر املتهــم يف هــذه احلالــة شــاهدا 

ولكنــه ال حيلــف اليمــني وجيــوز ان يبقــى حمبوســا عــىل ذمــة القضيــة. 
ويصبــح العفــو نافــذا وملزمــا اذا قــام املتهــم بتنفيــذ هــذه الــرشوط بحســن نيــة وســاعد 

التحقيــق مســاعدة جديــة ، ويف هــذه احلالــة ال ترفــع عليــه الدعــوى اجلزائيــة.

** معدلة بالقانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م
املادة ١٦١

اذا تبــني ان املتهــم الــذي وعــد بالعفــو اخفى عمدا بعــض احلقائق اهلامــة ، او ادىل ببيانات 
يعلــم اهنــا كاذبــة ، او حــاول تضليــل العدالــة بــاي وجــه مــن الوجــوه اعتــر العفــو الغيــا 
، ويف هــذه احلالــة تؤخــذ اقــوال املتهــم التــي صــدرت منــه ، بنــاء عــىل الوعــد بالعفــو ، 

حجــة عليــه.

املادة ١٦2
اذا انكــر املتهــم انــه مذنــب ، او رفــض االجابــة ، فعــىل املحكمــة ان تــرشع يف التحقيــق ، 
ويكــون ذلــك بســامع الشــهود واخلــراء واجــراء ما تــراه الزما لفحــص االدلة ومناقشــتها 

، بالرتتيــب الــذي تراه مناســبا.
يكــون ذلــك بقــدر االمــكان عــىل الوجــه اآليت : يبــدأ املدعــي ببيــان االدلــة التــي يريــد ان 
يثبــت هبــا ادانــة املتهــم يف اجيــاز ، ويتلــوه يف ذلــك املدعــي باحلــق املــدين ان وجــد ، ثــم 
تســتوجب شــهود االثبــات. وبعــد ذلــك يبــني املتهــم يف اجيــاز الوقائــع التــي دعــا شــهود 
النفــي الثباهتــا ، ويتلــوه املســئول عــن احلقــوق املدنيــة ان وجــد ، ثــم تســتجوب شــهود 

النفــي.
جيــوز للمحكمــة ان تســتوجب املتهــم تفصيليــا بعــد االنتهــاء مــن ســامع الشــهود ، اال اذ 
طلــب اجــراء ذلــك يف وقــت آخــر. وهلــا ان توجــه اليــه يف أي وقــت مــا تــراه الزمــا مــن 

اســئلة واســتيضاحات ، لتمكينــه مــن توضيــح الظــروف التــي تقــوم ضــده.

املادة ١٦3
للمتهــم ولغــريه مــن اخلصــوم يف كل وقــت ان يطلــب ســامع مــن يــرى مــن الشــهود ، وان 
ــق. وجتيــب املحكمــة هــذا الطلــب  ــام باجــراء معــني مــن اجــراءات التحقي يطلــب القي
اذا رأت ان فيــه قائــدة للتحقيــق ، وهلــا ان ترفــض الطلــب اذا وجــدت ان الغــرض منــه 

املامطلــة او الكيــد او التضليــل او انــه ال فائــدة مــن اجابتــه اليــه.

املادة ١٦٤
ــرى  ــه او ت للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها ان تعلــن أي شــاهد تــرى رضورة لســامع اقوال
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لــزوم اعــادة ســؤاله ، كــام ان هلــا ان تســمع أي شــخص حــارض او أي شــاهد حيــرض مــن 
تلقــاء نفســه اذا وجــدت مــن تلقــاء نفســه اذا وجــدت ان يف ذلــك مصلحــة للتحقيــق.

املادة ١٦٥
جيــب عــىل كل شــخص دعــى الداء الشــهادة بمعرفــة املحقــق او املحكمــة ان حيــرض يف 
املوعــد واملــكان املحدديــن ، وان حيلــف اليمــني ، وان جييــب عــىل االســئلة املوجهــة اليــه. 
واذا امتنــع عــن شــئ مــن ذلــك دون عــذر تقبله املحكمــة ، اعتــر مرتكبا جلريمــة االمتناع 

عــن اداء الشــهادة.
اذا ثبــت ان الشــاهد قــد ابــدى اقــواال يعلــم اهنــا غــري صحيحــة ، عوقــب عــىل جريمــة 

شــهادة الــزور.
ترسي عىل املجني عليها احكام الشهود يف هذا الصدد.

املادة ١٦٦
يلتــزم الشــاهد بحلــف اليمــني ، اذا كان عاقــال بالغــا مــن الســن اربــع عــرشة ســنة كاملة ، 
امــا اذا كان الشــاهد صغــريا ، او كان مصابــا بمــرض او عاهــة جســيمة جتعــل التفاهم معه 
غــري ممكــن او غــري مضمــون النتائــج ، فــال جيــوز حتليفــه اليمــني وال تعتــر اقوالــه شــهادة. 
ولكــن للمحكمــة اذا وجــدت ان يف ســامعها فائــدة ان تســمعها عــىل ســبيل االســتئناس 
، وهلــا يف هــذه احلالــة ان تســتعني باحلــركات او االشــارات التــي يمكــن التفاهــم هبــا مــع 
مثــل هــؤالء االشــخاص ، وان تســتعني باالشــخاص الذيــن يســتطيعون التفاهــم معهــم.

املادة ١٦٧
تســمع الشــهود بقدر االمكان عىل الوجه اآليت : تســمع املحكمة شــهود االثبات وتوجه 
اليهــم مــا تــراه مــن االســئلة ، ثــم يســتجوهبم املدعــي ، فاملدعــي باحلــق املــدين ان وجــد 
، وللمتهــم ، وللمســئول عــن احلقــوق املدنيــة ان وجــد ، مناقشــتهم بعــد ذلــك. وجتــوز 
مناقشــتهم مــرة اخــرى ، مــن املحكمــة واملدعــي واملدعــي باحلــق املــدين ، بقصــد ايضــاح 
ــوق  ــئول باحلق ــم واملس ــائلة املته ــن س ــم ع ــا يف اجوبته ــهادة عنه ــي ادوا الش ــع الت الوقائ
املدنيــة. ثــم تســمع املحكمــة شــهود النفــي ، وتوجــه اليهــم مــا تــراه مــن االســئلة ، ثــم 

يســتجوهبم املتهــم ، فاملســئول عــن احلقــوق املدنيــة ان وجــد.
للمدعــى ، وللمدعــي باحلــق املــدين ان وجــد ، مناقشــتهم بعــد ذلــك ، وجتــوز مناقشــتهم 
ــاح  ــد ايض ــة ، بقص ــوق املدني ــن احلق ــئول ع ــم واملس ــة واملته ــن املحكم ــرى ، م ــرة اخ م
الوقائــع التــي ادوا الشــهادة عنهــا يف اجوبتهــم عــن اســئلة املدعــي واملدعــي باحلــق املدين.
متنــع املحكمــة توجيــه أي ســؤال تــرى اال عالقــة لــه بالقضيــة ، او انــه ال فائــدة منــه ، او 
ــه أي ســؤال جــارح  ــع توجي ــه ، كــام متن ــة للتأثــري يف الشــاهد او االحيــاء الي ــه حماول ان في
ــه الفصــل يف الدعــوى ، وعــىل  او خمــل لــآداب اذا مل يكــن متعلقــا بوقائــع يتوقــف علي
املحكمــة ان حتمــي الشــهود مــن كل حماولــة ترمــي اىل ارهاهبــم ، او التشــويش عليهــم ، 

عنــد تأديــة الشــهادة.
املادة ١٦٨

للمحكمــة ، اذا وجــدت رضورة لالنتقــال اىل املــكان الــذي ارتكبــت فيــه اجلريمــة او اىل 
أي مــكان آخــر الجــراء معاينــة ، او لســامع شــاهد ال يســتطيع احلضــور ، او للقيــام بــأي 
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ــق ، ان تأمــر بذلــك ، وان متكــن اخلصــوم مــن احلضــور  عمــل آخــر مــن اعــامل التحقي
معهــا يف هــذا االنتقــال.

هلــا ، بــدال مــن ذلــك ، ان تكلــف احــد اعضائهــا او احــد املحققــني بالقيــام هبــذا االجــراء 
بالــرشوط التــي تعينهــا ، وتعتمــد عــىل املحــرض الــذي حيــرره. وتــرسي عــىل اجــراءات 

هــذا القــي او املحقــق القواعــد التــي تــرسي عــىل اجــراءات املحكمــة.

املادة ١٦٩
للمحكمــة ان تصــدر امــرا الي شــخص بتقديــم شــئ يف حيازتــه اذا كان يف ذلك مصلحة 

للتحقيــق ، وهلــا ان تأمــر بضبــط أي شــئ متعلق بالقضيــة او يفيــد يف حتقيقها.
للمحكمــة ، اذا قــدم هلــا مســتند او أي شــئ آخــر اثنــاء املحاكمــة ان تأمــر باســتبقائه حتــى 

يتــم الفصــل يف القضية.

املادة ١٧٠
ــة ،  ــة بالقضي ــة متعلق ــألة فني ــرأي يف مس ــداء ال ــه الب ــري تندب ــتعني بخب ــة ان تس للمحكم
ــرا  ــه. ولــكل مــن اخلصــوم ان يقــدم تقري ــا للمحكمــة برأي ــرا مكتوب ويقــدم اخلبــري تقري

استشــاريا مــن احــد اخلــراء يف املســألة ذاهتــا.
ــة ، فعــىل املحكمــة ان تســتعني  ــم باللغــة العربي اذا كان املتهــم او احــد الشــهود غــري مل
بمرتجــم لتفهيــم املتهــم اقــوال الشــهود ومــا جيــري يف اجللســة وتــرسي عــىل املرتمجــني 

احــكام اخلــراء.
حيلــف اخلــراء واملرتمجــون اليمــني عــىل ان يــؤدوا مهمتهــم باالمانــة والصــدق ، واذا ثبت 

ان احدهــم قــد حنــث يف يمينــه عوقــب بعقوبــة شــاهد الزور.

املادة ١٧١
ــة بدفاعــه ، وتضــم اىل ملــف  لــكل مــن اخلصــوم ان يقــدم للمحكمــة مذكــرات مكتوب
القضيــة. عنــد انتهــاء التحقيــق تســمع املحكمــة مرافعــة املدعــي باحلــق املدين ، ثــم مرافعة 

املتهــم او وكيلــه ومرافعــة املســئول عــن احلقــوق املدنيــة.
ــوق  ــن احلق ــئول ع ــم واملس ــوال املته ــىل اق ــا ع ــدين ان يعقب ــق امل ــي باحل ــي واملدع للمدع
املدنيــة ، عــىل ان يســمح للمتهــم واملســئول عــن احلقــوق املدنيــة بالــرد ، ويكــون املتهــم 

دائــام آخــر مــن يتكلــم.

املادة ١٧2
ــا  ــة ويف كلت بعــد امتــام التحقيــق واملرافعــة تصــدر املحكمــة حكمهــا بالــراءة او بالعقوب

احلالتــني تفصــل يف طلــب التعويــض املقــدم مــن املدعــي املــدين.
جيــوز للمحكمــة ، اذا رأت ان التهمــة ثابتــة ومل تكــن قــد بحثــت الظــروف التــي تدعــو 
لتخفيــف العقوبــة او لتشــديدها ان تصــدر ابتــداء حكــام باالدانــة. ثــم تســمع اقــوال كل 
ــة ، كــام تســمع شــهودا عــىل ســرية املتهــم اذا  ــر العقوب مــن املدعــي واملتهــم بشــأن تقدي
ــام  ــك حك ــد ذل ــدر بع ــب ، وتص ــذا الطل ــه اىل ه ــرر الجابت ــاك م ــك وكان هن ــب ذل طل

بالعقوبــة التــي تقــرر توقيعهــا عــىل املتهــم.



العودة للصفحة الرئيسية ١2٧العودة لفهرس القانون

االجراءات الجزائية

العودة لفهرس القانون

 صدور األحكام وآثارها
املواد )١٧3 – ١٨٦(

املادة ١٧3
تــرسي احــكام قانــون املرفعــات املدنيــة والتجاريــة يف االحــوال التــي يكون فيهــا القايض 
غــري صالــح لنظــر الدعــوى ، ويف االحــوال التــي جيــوز فيهــا رد القــايض ويف االجــراءات 

التــي تتبــع يف رده.

املادة ١٧٤
ــة  ــه يف مداول ــم رأي ــدي كل منه ــداره ويب ــل اص ــم قب ــة يف احلك ــاء املحكم ــش اعض يتناق
رسيــة ، ويصــدر احلكــم باالغلبيــة ، فــاذا مل تتوافــر االغلبيــة وتشــعبت االراء اىل اكثــر مــن 

رأيــني ، وجــب ان ينضــم احــدث القضــاة الحــد الرأيــني اآلخريــن.

املادة ١٧٥
ــال.  ــا ، واال كان باط ــي عليه ــي بن ــباب الت ــىل االس ــتمال ع ــم مش ــون احلك ــب ان يك جي
ويتضمــن احلكــم بيانــا عــن املحكمــة التي اصدرتــه ، وتاريخ اصــداره ومكانــه ، والقضاة 
الذيــن اشــرتكوا يف احلكــم ، واخلصــوم ، واجلريمــة موضــوع الدعــوى ، ونــص مــا قدمــه 
اخلصــوم مــن طلبــات او دفــاع او دفــوع ، وخالصــة مــا اســتندوا اليــه مــن االدلــة الواقعية 
واحلجــج القانونيــة ، ومراحــل الدعــوى ثــم تذكــر بعــد ذلــك اســباب احلكــم ومنطوقــة.
حتفــظ مســودة احلكــم املشــتملة عــىل منطوقــة واســبابه بامللــف ، وال تعطــي منهــا صــور. 

ولكــن جيــوز للخصــوم اىل حــني امتــام نســخة احلكــم االصليــة االطــالع عليهــا.

املادة ١٧٦
ينطق رئيس املحكمة باحلكم يف جلسة علنية ويكون ذلك بتالوة منطوقه.

جيــب ان يكــون القضــاة الذيــن اشــرتكوا يف احلكــم حارضيــن تالوتــه ، فــاذا حصــل مانــع 
الحدهــم وجــب ان يوقــع عــىل مســودته فــاذا نطــق باحلكــم عقــب املرافعــة ، وجــب ان 
ــا هبــا  ــودع مســودته املشــتملة عــىل اســبابه موقعــا عليهــا مــن الرئيــس والقضــاة ومبين ت
تاريــخ ايداعهــا ، وذلــك يف ظــرف ســبعة ايــام مــن يــوم النطــق باحلكــم ، فــان كان النطــق 
باحلكــم ، يف جلســة اخــرى غــري جلســة املرافعــة ، وجــب ان تــودع مســودته عقــب النطق 

بــه.
املادة ١٧٧

يوقــع رئيــس اجللســة وكاتبهــا عــىل نســخة احلكــم االصلية املشــتملة عــىل وقائــع الدعوى 
ــام مــن  ــة اي ــك يف ظــرف ثالث واالســباب واملنطــوق ، وحتفــظ يف ملــف الدعــوى ، وذل

ايــداع املســودة.

املادة ١٧٨
متــى نطقــت املحكمــة باحلكــم ، فــال جيــوز هلــا تغيــري شــئ فيــه ، اال اذا كان ذلــك جمــرد 

تصحيــح خطــأ كتــايب.



العودة للصفحة الرئيسية ١2٨العودة لفهرس القانون

االجراءات الجزائية

العودة لفهرس القانون

املادة ١٧٩
كل حكــم صــدر تعطــى صــورة رســمية منــه لــكل مــن املتهــم واملدعــي ، بــدون رســوم 

وتســلم الصــورة للخصــوم شــخصيا ، وتعلــن رســميا ملــن تأمــر املحكمــة باعالهنــم.
جيــوز لــكل مــن لــه مصلحــة ان يطلــب تســليمه صــورة رســمية مــن احلكــم او مــن حمــرض 
اجللســة ، بعــد دفــع الرســم املقــرر ويفصــل يف الطلــب رئيــس املحكمــة التــي اصــدرت 

احلكــم ، وهلــذا الرئيــس ان يعفــي الطالــب مــن دفــع الرســم اذا رأى مــررا لذلــك.

املادة ١٨٠
ــوم  ــات اخلص ــل يف طلب ــوع ان تفص ــام يف املوض ــدر حك ــي تص ــة الت ــىل املحكم ــب ع جي
املعلقــة باالشــياء املضبوطــة ، وهلــا ان حتيــل النــزاع بشــأهنا عــىل املحكمــة املدنيــة املختصــة 
اذا وجــدت رضورة لذلــك. وجيــوز للمحكمــة ان تتــرف يف املضبوطات بقرار مســتقل 

اثنــاء نظــر الدعــوى.
التــرف يف املضبوطــات يكــون باالمــر بتســليمها لشــخص معــني ، ســواء كان طرفــا يف 

الدعــوى او ال ، او بمصادرهتــا حلســاب احلكومــة او باتالفهــا.

املادة ١٨١
االمــر الصــادر بالتــرف يف االشــياء املضبوطــة عــىل النحــو املبــني يف املــادة الســابقة ال 
جيــوز تنفيــذه ، اذا كان احلكــم الصــادر يف الدعــوى قابــال للطعــن فيــه ، اال بعــد انقضــاء 
ميعــاد الطعــن او بعــد صــدور حكــم هنائــي يف املوضــوع اذا كان الطعــن قد قــدم يف امليعاد 

، وهــذا مــا مل تكــن االشــياء املضبوطــة ممــا يــرسع اليهــا التلــف.
مــع ذلــك جيــوز للمحكمــة ، اذا امــرت بتســليم االشــياء املضبوطــة اىل شــخص معــني ان 
تســلمه اياهــا فــورا مــع اخــذ تعهــد عليــه ، بكفالــة او بغــري كفالــة. ان يعيــد االشــياء التــي 

تســلمها اذا مل يؤيــد االمــر الــذي تســلم االشــياء بموجبــه.

املادة ١٨2
ــر  ــخصا آخ ــت ان ش ــرسوق وثب ــال م ــاء م ــة او يف اخف ــخص يف رسق ــة ش ــت ادان اذا ثبت
ــه مــا  ــه املــال املــرسوق دون ان يكــون عاملــا برسقتــه ودون ان يكــون لدي قــد اشــرتى من
حيملــه عــىل االعتقــاد بذلــك ، وكان يف حيــازة املحكــوم عليــه نقــود ضبطــت عنــد القبض 
عليــه ، جــاز للمحكمــة بنــاء عــىل طلــب املشــرتي ، وعنــد االمــر بــرد املــال املــرسوق اىل 
ذي احلــق يف حيازتــه ، ان تأمــر بتســليم املشــرتي هــذه النقــود املضبوطــة بمقــدار مــا يفــي 

بالثمــن الــذي دفعــه.

املادة ١٨3
اذا كانــت اجلريمــة معلقــة بحيــازة عقــار ورأت املحكمــة نزعــه ممــن يف يــده وابقــاءه حتــت 
ــك  ــاء نظــر الدعــوى ، فلهــا ان تأمــر بوضعــه حتــت احلراســة ، ويبقــى كذل ترفهــا اثن

طاملــا كان التحفــظ الزمــا للتحقيــق.
اذا حكــم بادانــة شــخص يف جريمــة مصحوبــة باســتعامل القــوة ، وظهــر للمحكمــة ان 
شــخصا جــرد مــن حيــازة عقــار بســبب هــذه القــوة ، جــاز للمحكمــة ان تأمــر باعــادة 
العقــار اىل حيــازة مــن اغتصــب منــه ، دون االخــالل بحقــوق الغــري عــىل هــذا العقــار.
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العودة لفهرس القانون

املادة ١٨٤
متــى صــدر حكــم يف موضــوع الدعــوى اجلزائيــة بالــراءة او باالدانــة بالنســبة اىل متهــم 
معــني ، فانــه ال جيــوز بعــد ذلــك ان ترفــع دعــوى جزائيــة اخــرى ضــد هــذا املتهــم عــن 
نفــس االفعــال او الوقائــع التــي صــدر بشــأهنا احلكــم ، ولــو اعطــى هلــا وصــف آخــر ، 

وذلــك مــع مراعــاة االحــكام الــواردة يف املادتــني التاليتــني.
ــة كانــت  ــة حال ــة اخــري ، جــاز التمســك باحلكــم الســابق يف اي اذا رفعــت دعــوى جزائي
ــي  ــة ان تراع ــىل املحكم ــب ع ــتئنافية ، وجي ــة االس ــام املحكم ــو ام ــوى ، ول ــا الدع عليه
ذلــك ولــو مل يتمســك بــه اخلصــوم ، ويثبــت احلكــم الســابق بتقديــم صــورة رســمية منــه 

او شــهادة مــن املحكمــة بصــدوره.
املادة ١٨٥

اذا صــدر حكــم بشــأن جريمــة معــني ، ثــم تبــني ان االفعــال املكونــة هلــذه اجلريمــة تكــون 
جريمــة اخــرى بســبب مــا ترتــب عليهــا مــن نتائــج جديــدة ، جــاز رفــع الدعــوى عــن 
ــم االول ، او  ــدور احلك ــد ص ــت بع ــد حدث ــج ق ــذه النتائ ــت ه ــدة اذا كان ــة اجلدي اجلريم

وقعــت قبــل صــدوره ولكــن املحكمــة مل تعلــم هبــا.

املادة ١٨٦
يف احلالــة املنصــوص عليهــا يف املــادة الســابقة ، اذا كان احلكــم االول قــد صــدر بتوقيــع 

عقوبــة ، فعــىل املحكمــة ان تراعــي ذلــك اذا حكمــت بالعقوبــة يف الدعــوى اجلديــدة.



العودة للصفحة الرئيسية ١3٠العودة لفهرس القانون
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املعارضة
املواد )١٨٧ – ١٩٨(

املادة ١٨٧
جتــوز املعارضــة مــن املحكــوم عليه حكــام غيابيــا يف اجلنح واجلنايــات ، وتكــون املعارضة 

امــام املحكمــة التي اصــدرت احلكــم الغيايب.

املادة ١٨٨
ميعــاد املعارضــة اســبوع واحــد ويبــدأ يف اجلنــح مــن تاريــخ اعــالن احلكــم الغيــايب 
للمحكــوم عليــه ، امــا يف اجلنايــات فمــن تاريــخ القبــض عــىل املحكــوم عليــه اذا مل يكــن 
احلكــم قــد اعلــن لشــخصه. فــاذا انقــى هــذا امليعــاد دون ان يعــارض املحكــوم عليــه ، 

ــه. ــال ل مل جيــز الطعــن باحلكــم اال باالســتئناف اذا كان قاب
يعلــن احلكــم الغيــايب لشــخص املحكــوم عليــه ، فــان مل يتيــرس ذلــك ســلم االعــالن يف 
حمــل اقامتــه ملــن يوجــد مــن اقاربــه او اصهــاره الســاكنني معــه او ملــن يوجــد مــن اتباعــه. 
فــان مل يوجــد منهــم احــد ، او امتنــع مــن وجــد عــن تســلم االعــالن ، نــرش االعــالن يف 
اجلريــدة الرســمية والصــق يف امكنــة بــارزة يف اجلهــة التــي فيهــا ويف مــكان بــارز مــن حمــل 

ســكنه او عملــه ويف ايــا مــكان آخــر يــرى نــرشه فيــه.

املادة ١٨٩
ترفــع املعارضــة بعريضــة تقــدم لقلــم كتــاب املحكمــة التــي اصــدرت احلكــم ، ويوقــع 

عــىل العريضــة املحكــوم عليــه او مــن ينــوب عنــه.
تشــمل عريضــة املعارضــة بيانــا كامــال باحلكــم املعــارض فيــه ، والدعــوى التــي صــدر 

بشــأهنا ، واالســباب التــي يســتند اليهــا املعــارض ، والطلبــات التــي يتقــدم هبــا.

املادة ١٩٠
ــد جلســة لنظــر املعارضــة  عــىل رئيــس املحكمــة التــي اصــدرت احلكــم ان يأمــر بتحدي
ــه وســائر اخلصــوم بميعــاد هــذه  ، ويعلــن قلــم الكتــاب مــن تلقــاء نفســه املحكــوم علي

ــاء نفســه عريضــة املعارضــة لســائر اخلصــوم. ــن مــن تلق اجللســة ، كــام يعل

املادة ١٩١
اذا تــوىف املحكــوم عليــه قبــل انقضــاء موعــد املعارضــة ، او قبــل الفصــل يف املعارضــة ، 

ترتــب عــىل وفاتــه ســقوط احلكــم االبتدائــي وانقضــاء الدعــوى اجلزائيــة قبلــه.

املادة ١٩2
اذا غــاب املعــارض يف اجللســة االوىل لنظــر املعارضــة ، قضــت املحكمة باعتبــار املعارضة 
كأن مل تكــن. ويف حالــة جــواز االســتئناف ، يــرسي ميعــاده مــن وقــت النطق هبــذا احلكم.

املادة ١٩3
تقــي املحكمــة بعــدم قبــول املعارضــة لرفعهــا بعــد امليعــاد ، او النعــدام صفــة رافعهــا 
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ــاء نظــر  ــول اثن ــا. وهلــا ان تقــي بعــدم القب ، او الي عيــب شــكي آخــر يكــون جوهري
الدعــوى اذا مل ينكشــف هلــا الســبب اال بعــد البــدء يف ذلــك.

املادة ١٩٤
ــه  ــارض وطلبات ــوال املع ــمعت اق ــكال س ــة ش ــة مقبول ــة ان املعارض ــدت املحكم اذا وج

ــوم. ورد اخلص
ــق مــا ، فللمحكمــة ان تســمع هــؤالء  اذا طلــب املعــارض ســامع شــهود او اجــراء حتقي
الشــهود او غريهــم ممــن تــرى ســامع شــهادهتم ، وان تقــوم بــام تــراه الزمــا مــن اجــراءات.

املادة ١٩٥
ــا ، وان  ــاس هل ــة ال اس ــدت ان املعارض ــايب اذا وج ــم الغي ــد احلك ــة بتأيي ــي املحكم تق

ــا. ــكال وموضوع ــح ش ــم صحي احلك

املادة ١٩٦
للمحكمــة ان تقــي بالغــاء احلكــم الغيــايب اذا وجــدت به عيبــا موضوعيا او عيبا شــكليا 
ال يمكــن تصحيحــه ، او وجــدت انــه خمالــف للقانــون ، ســواء كان املعــارض قــد متســك 

هبــذه العيــوب او ان املحكمــة قــد الحظتهــا مــن تلقاء نفســها.

املادة ١٩٧
ال جيــوز ان تكــون املعارضــة ضــارة باملعــارض ، فيجــوز الغــاء احلكــم الغيــايب واحلكــم 
بالــراءة ، كــام جيــوز تعديــل احلكــم الغيــايب وختفيــض العقوبــة الــواردة فيــه ، ولكــن ال 

جيــوز تشــديد هــذه العقوبــة.

املادة ١٩٨
احلكــم الصــادر يف املعارضــة ال جتــوز املعارضــة فيــه ، وجيــوز اســتئنافه اال اذا كان صــادرا 

يف جنحــة ال جيــوز اســتئناف احلكــم فيهــا.
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 االستئناف والتامس اعادة النظر
املواد )١٩٩ – 2١3(

املادة ١٩٩
جيــوز اســتئناف كل حكــم صــادر بصفــة ابتدائيــة ، بالــراءة او االدانــة مــن حمكمــة اجلنــح 
او مــن حمكمــة اجلنايــات ، ســواء صــدر احلكحــم حضوريــا ، او صــدر غيابيــا وانقــى 

امليعــاد دون ان يعــارض فيــه ، او صــدر يف املعارضــة يف حكــم غيــايب.

املادة 2٠٠
االحــكام الصــادرة يف الدعــاوي املدنيــة مــن املحاكــم اجلزائيــة جيــوز اســتئنافها اذا كانــت 
ممــا جيــوز اســتئنافه لــو اهنــا كانــت صــادرة مــن املحاكــم املدنيــة ، او كانــت قــد اســتؤنفت 

تبعــا الســتئناف احلكــم الصــادر يف الدعــوى اجلزائيــة.

** معدلة بالقانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م

مادة 2٠٠ مكرر
لــكل مــن النائــب العــام أو مــن يفوضــه مــن املحامــني العامــني مــن تلقــاء نفســه، أو بنــاء 
عــىل طلــب اإلدعــاء العــام، وللمحكــوم عليــه واملســئول عــن احلقــوق املدنيــة أو املدعــى 
ــام  ــس، أم ــة احلب ــح املســتأنفة بعقوب ــة اجلن ــن حمكم ــادرة م ــكام الص ــن ىف األح هبــا الطع
ــد واالجــراءات  ــز - طبقــا للحــاالت واملواعي ــة التميي ــا - هبيئ حمكمــة االســتئناف العلي
املقــررة للطعــن بالتمييــز والطعــون اجلزائيــة املنصــوص عليهــا ىف القانونــني رقمــى )١٧( 
لســنة ١٩٦٠ و )٤٠( لســنة ١٩٧2 واملرســوم بالقانــون رقــم )3٨( لســنة ١٩٨٠ املشــار 

إليــه 
وتكون األحكام الصادرة فيها غري قابلة للطعن فيها أمام حمكمة التمييز.

**احلكــم الصــادر مــن املحكمــة الدســتورية رقــم  ١2 لســنة 2٠١٥  بتاريــخ ١3  / ١2 / 2٠١٥ حيــث  حكمــت 
املحكمــة بعــدم دســتورية مــا تضمنتــه املــادة )2٠٠مكــرر( مــن قانــون اإلجــراءات واملحاكــامت اجلزائيــة مــن قــر 
احلــق يف الطعــن أمــام حمكمــة االســتئناف  هبيئــة متييــز يف األحــكام الصــادرة مــن حمكمــة اجلنــح املســتأنفة عــىل األحــكام 

بعقوبــة احلبــس .
** هذ ه املادة كانت قد اضيفت بموجب القانون رقم ٧3 لسنة 2٠٠3 الصادر بتاريخ ١ / ٧ / 2٠٠3

املادة 2٠١
ميعــاد االســتئناف عــرشون يومــا مــن تاريــخ النطــق باحلكــم اذا كان احلكــم حضوريــا او 

صــادرا يف املعارضــة ، ومــن تاريــخ صريورتــه غــري قابــل للمعارضــة اذا كان غيابيــا.

املادة 2٠2
يرفــع االســتئناف بعريضــة تقــدم لقلــم كتــاب املحكمــة التــي اصــدرت احلكــم ، ويوقــع 
ــه  ــا ، فان ــم حمبوس ــه. واذا كان املته ــوب عن ــن ين ــتئانف او م ــم املس ــة اخلص ــىل العريض ع

يقــدم اســتئناف بوســاطة مأمــور الســجن.
ــدر  ــي ص ــوى الت ــتأنف ، والدع ــم املس ــال باحلك ــا كام ــتئناف بيان ــة االس ــمل عريض تش
بشــأهنا ، وصفــة املســتأنف واملســتأنف ضــده واالســباب التــي يســتند اليهــا املســتأنف ، 
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ــات التــي يتقــدم هبــا. والطلب

املادة 2٠3
عــىل قلــم الكتــاب ان حييــل عريضــة االســتئناف مــع ملــف القضيــة اىل املحكمــة املختصــة 

بنظــر االســتئناف ، خــالل مــدة ال تزيــد عــىل ثالثــة ايــام.
عــىل رئيــس املحكمــة املختصــة بنظــر االســتئناف ، عنــد ورود عريضة االســتئناف وملف 
القضيــة ، ان يأمــر بتحديــد جلســة لنظــر االســتئناف ، ويعلــن قلــم كتــاب هــذه املحكمــة 
مــن تلقــاء نفســه اخلصــم املســتأنف وســائر اخلصــوم بميعــاد هــذه اجللســة ، كــام يعلــن 

مــن تلقــاء نفســه عريضــة االســتئناف لســائر اخلصــوم.

املادة 2٠٤
اذا غــاب احــد اخلصــوم عــن حضــور اجللســة املحــددة لنظــر االســتئناف ، فللمحكمــة 
ان تــرف النظــر عــن حضــوره ، وان تفصــل يف االســتئناف يف غيابــه اذا مل يكــن لــه عــذر 
مقبــول ، وال يكــون لــه حــق املعارضــة يف هــذا احلكــم ، وهلــا ان تؤجــل نظــر االســتئناف 
اىل جلســة اخــرى ، وان تأمــر باعــادة اعــالن اخلصــم الغائــب ، او القبض عليــه واحضاره 

اذا اقتــى االمــر ذلــك.
ــن  ــن الطع ــه ع ــزوال من ــه ن ــر غياب ــة ان تعت ــتأنف ، فللمحكم ــو املس ــب ه اذا كان الغائ

ــن. ــتئناف كأن مل يك ــار االس ــي باعتب ــه ، وان تق ــدم من املق

املادة 2٠٥
ــل  ــتئناف ، او قب ــد االس ــي موع ــل ان ينق ــة قب ــه بالعقوب ــوم علي ــم املحك ــوىف املته اذا ت
الفصــل يف االســتئناف املرفــوع منــه ، ترتــب عىل وفاته ســقوط احلكم االبتدائــي وانقضاء 

الدعــوى اجلزائيــة قبلــه.

املادة 2٠٦
تقــيص املحكمــة بعــدم قبــول االســتئناف لرفعــه بعــد املعيــاد ، او النعــدام صفــة رافعــه 
، او الي عيــب شــكي آخــر يكــون جوهريــا ز وهلــا ان تقــي بعــدم القبــول اثنــاء نظــر 

الدعــوى ، اذا مل ينكشــف هلــا العيــب اال بعــد البــدء يف ذلــك.

املادة 2٠٧
اذا وجــدت املحكمــة ان االســتئناف مقبــول شــكال ، ســمعت اقــوال املســتأنف وطلباتــه 

ورد املســتأنف ضــده وغــريه مــن اخلصــوم الذيــن تــرى ســامعهم.
اذا طلــب املســتئانف ســامع شــهود او اجــراء حتقيــق مــا ، فللمحكمــة ان تســمع هــؤالء 
الشــهود او غريهــم ممــن تــرى ســامع شــهادهتم ، وان تقــوم بــام تــراه الزمــا مــن اجــراءات.

املادة 2٠٨
تقــي املحكمــة بتأييــد احلكــم االبتدائــي اذا وجــدت ان االســتئناف ال اســاس لــه ، وان 

احلكــم صحيــح شــكال وموضوعــا.
ــه عيــب شــكي يمكــن تصحيحــه ، فعــىل  اذا كان باحلكــم او باالجــراءات الســابقة علي
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ــبة اىل  ــرره بالنس ــام ق ــم في ــد احلك ــي بتأيي ــب ، وان تق ــذا العي ــح ه ــة ان تصح املحكم
املوضــوع ، اذا كان مــا انتهــى اليــه ســليام يف هــذه الناحيــة. فــاذا كان احلكــم باالدانــة جــاز 

للمحكمــة عنــد تأييــده ان تعــدل يف مقــدار العقوبــة.

املادة 2٠٩
للمحكمــة ان حتكــم بالغــاء احلكــم املســتأنف ، اذا وجــدت بــه عيبــا موضوعيــا او عيبــا 
شــكليا ال يمكــن تصحيحــه ، او وجــدت انــه خمالــف للقانــون ســواء كان املســتأنف قــد 
متســك هبــذه العيــوب او ان املحكمــة قــد الحظتهــا مــن تلقــاء نفســها. وعليهــا يف هــذه 
احلالــة ان تصــدر حكــام جديــدا يف الدعــوى ، دون ان تتقيــد بــأي شــئ ممــا ورد يف احلكــم 

االبتدائــي.

املادة 2١٠
احلكم الصادر يف االستئناف ال جتوز املعارضة فيه.

املادة 2١١
ــاء  ــن تلق ــة م ــه املحكم ــدام ، حتيل ــة االع ــات بعقوب ــة اجلناي ــن حمكم ــادر م ــم ص كل حك
نفســها اىل حمكمــة االســتئناف العليــا ، وتكــون االحالــة يف ظرف شــهر مــن تاريخ صدور 

احلكــم اذا مل يكــن قــد رفــع عنــه اســتئناف مــن جانــب املحكــوم عليــه.
تبــارش حمكمــة االســتئناف العليــا ، يف هــذه احلالــة ، كل احلقــوق املخولــة هلــا عنــد نظــر 

االســتئناف.

املادة 2١2
مجيــع االوامــر واالعــامل التــي تقــوم هبــا الرشطــة او املحقــق او املحكمــة بشــأن اجــراءات 
الدعــوى او التحقيــق جيــوز التظلــم منهــا امــا اىل اجلهــة التــي اصدرهتــا وامــا اىل حمكمــة 
املوضــوع عنــد نظــر الدعــوى. اىل ان يصــدر حكــم هنائــي فيهــا ، وال يعتــر هــذا التظلــم 

اســتئنافا ، وال يتقيــد بموعــد وال اجــراءات معينــة.
ال تلتــزم اجلهــة املرفــوع اليهــا التظلــم بــان تفصــل فيــه بقــرار مســتقل ، ويعتــر ســكوت 
املحكمــة عــن اجابــة هــذه التظلــامت يف احلكــم املوضوعــي رفضــا ضمنيــا هلــا ، واقــرارا 

لصحــة االجــراءات املتظلــم منهــا.

املادة 2١3
اذا رفــع اســتئناف او تظلــم مــن املتهــم وحــده فــال جيــوز ان يكــون هــذا االســتئناف او 

التظلــم ضــارا بــه.
املادة 2١3 مكرر ١

يف احلــاالت املنصــوص عليهــا يف البنــود األربعــة األوىل مــن املــادة الســابقة يكــون لــكل 
ــًا  ــه قانون ــن يمثل ــه أو م ــوم علي ــات واملحك ــة للتحقيق ــام واإلدارة العام ــب الع ــن النائ م
إذا كان عديــم األهليــة أو مفقــودًا وألقاربــه وزوجــه مــن بعــد موتــه حــق التــامس إعــادة 
النظــر. ويكــون تقديــم االلتــامس إىل النائــب العــام بعريضــة يبــني فيهــا احلكــم املطلــوب 

التــامس إعــادة النظــر فيــه والوجــه الــذي يســتند إليــه ويشــفعه باملســتندات املؤيــدة لــه.
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ويرفــع النائــب العــام االلتــامس مــع التحقيقــات التــي يكــون قــد رأي إجراءهــا إىل حمكمة 
ــه  ــر يبــني في ــة بتقري ــة متييــز يف أحــكام اجلنــح البات ــز أو إىل حمكمــة االســتئناف هبيئ التميي
رأيــه واألســباب التــي يســتند إليهــا، وجيــب أن يرفــع الطلــب إىل املحكمــة خالل األشــهر 

الثالثــة التاليــة لتقديمــه.

** مضافة بموجب قانون رقم ١١ لسنة 2٠2٠ .

املادة 2١3 مكرر ١
يف احلــاالت املنصــوص عليهــا يف البنــود األربعــة األوىل مــن املــادة الســابقة يكــون لــكل 
ــًا  ــه قانون ــن يمثل ــه أو م ــوم علي ــات واملحك ــة للتحقيق ــام واإلدارة العام ــب الع ــن النائ م
إذا كان عديــم األهليــة أو مفقــودًا وألقاربــه وزوجــه مــن بعــد موتــه حــق التــامس إعــادة 
النظــر. ويكــون تقديــم االلتــامس إىل النائــب العــام بعريضــة يبــني فيهــا احلكــم املطلــوب 

التــامس إعــادة النظــر فيــه والوجــه الــذي يســتند إليــه ويشــفعه باملســتندات املؤيــدة لــه.
ويرفــع النائــب العــام االلتــامس مــع التحقيقــات التــي يكــون قــد رأي إجراءهــا إىل حمكمة 
ــه  ــر يبــني في ــة بتقري ــة متييــز يف أحــكام اجلنــح البات ــز أو إىل حمكمــة االســتئناف هبيئ التميي
رأيــه واألســباب التــي يســتند إليهــا، وجيــب أن يرفــع الطلــب إىل املحكمــة خالل األشــهر 

الثالثــة التاليــة لتقديمــه.

** مضافة بموجب قانون رقم ١١ لسنة 2٠2٠ .

املادة 2١3 مكرر 2
ــون  ــادة )2١3 مكــررًا( مــن هــذا القان ــد )٥( مــن امل ــة املنصــوص عليهــا يف البن يف احلال
يكــون حــق التــامس إعــادة النظــر للنائــب العــام وحــده ســواء مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء 
عــىل طلــب اإلدارة العامــة للتحقيقــات أو بنــاء عــىل طلــب أصحــاب الشــأن، وإذا رأى 
لــه حمــاًل حييلــه مــع التحقيقــات التــي يكــون قــد رأى لــزوم إجرائهــا إىل حمكمــة التمييــز أو 

حمكمــة االســتئناف هبيئــة متييــز.
وجيب أن يبني يف االلتامس الواقعة أو الورقة التي يستند إليها.

** مضافة بموجب قانون رقم ١١ لسنة 2٠2٠ .

املادة 2١3 مكرر 3
ال يقبــل النائــب العــام التــامس إعــادة النظــر إال إذا أودع الطالــب خزانــة املحكمــة مائتــي 
دينــار كفالــة مــا مل يكــن قــد أعفــى مــن إيداعهــا بقــرار مــن جلنــة اإلعفــاء مــن الرســوم 
القضائيــة، كــام تعفــي النيابــة العامــة واإلدارة العامــة للتحقيقات مــن إيداع هــذه الكفالة.

** مضافة بموجب قانون رقم ١١ لسنة 2٠2٠ .

املادة 2١3 مكرر ٤
تعلــن النيابــة العامــة اخلصــوم باجللســة التــي حتــدد لنظــر االلتــامس أمــام حمكمــة التمييــز 

أو حمكمــة االســتئناف هبيئــة متييــز قبــل انعقادهــا بثالثــة أيــام عــىل األقــل.
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** مضافة بموجب قانون رقم ١١ لسنة 2٠2٠ .

املادة 2١3 مكرر ٥
تفصــل املحكمــة يف االلتــامس بعــد ســامع أقــوال النيابــة العامــة واخلصــوم وبعــد إجــراء 
ــول  ــإذا رأت قب ــك، ف ــه لذل ــن تندب ــطة م ــها أو بواس ــق بنفس ــن التحقي ــًا م ــراه الزم ــا ت م

االلتــامس حكمــت بإلغــاء احلكــم وقضــت يف الدعــوى.

** مضافة بموجب قانون رقم ١١ لسنة 2٠2٠ .

املادة 2١3 مكرر ٦
ال حتــول وفــاة املحكــوم عليــه مــن اســتمرار املحكمــة يف نظــر الدعــوى، ويف هــذه احلالــة 
تنتــدب أحــد املحامــني املقيديــن يف اجلــدول رقــم )د( مــن املــادة السادســة مــن القانــون 

رقــم )٤2( لســنة ١٩٦٤ املشــار إليــه للرتافــع عنــه.

** مضافة بموجب قانون رقم ١١ لسنة 2٠2٠ .

املادة 2١3 مكرر ٧
ال يرتتب عىل التامس إعادة النظر وقف تنفيذ احلكم إال إذا كان صادرًا باإلعدام.

** مضافة بموجب قانون رقم ١١ لسنة 2٠2٠ .

املادة 2١3 مكرر ٨
تقــي املحكمــة بمصــادرة الكفالــة املنصــوص عليهــا يف املــادة )2١3 مكــررًا 3( يف حالة 

ــض االلتامس. رف

** مضافة بموجب قانون رقم ١١ لسنة 2٠2٠ .

املادة 2١3 مكرر ٩
كل حكــم يصــدر بالــراءة بنــاء عــىل التــامس إعــادة النظــر جيــب نــرشه عــىل نفقــة احلكومة 
ــعتي  ــني واس ــني يوميت ــة ويف جريدت ــة العام ــب النياب ــىل طل ــاء ع ــمية بن ــدة الرس يف اجلري

االنتشــار.

** مضافة بموجب قانون رقم ١١ لسنة 2٠2٠

املادة 2١3 مكرر ١٠
مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام ســقوط احلــق بمــي املــدة، يرتتــب عــىل إلغــاء حكــم اإلدانة 

والقضــاء بالــراءة زوال كافــة اآلثــار املرتتبــة عــىل احلكــم امللغي.

** مضافة بموجب قانون رقم ١١ لسنة 2٠2٠ .
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املادة 2١3 مكرر ١١
ــي  ــي بن ــع الت ــىل ذات الوقائ ــاء ع ــده بن ــوز جتدي ــال جي ــر ف ــادة النظ ــامس إع ــض الت إذا رف

ــا. عليه

** مضافة بموجب قانون رقم ١١ لسنة 2٠2٠ .



العودة للصفحة الرئيسية ١3٨العودة لفهرس القانون

االجراءات الجزائية

العودة لفهرس القانون

تنفيذ األحكام
املواد )2١٤ – 2١٦(

املادة 2١٤
االحكام الصادرة من املحاكم اجلزائية ال جيوز تنفيذها اال اذا اصبحت هنائية.

ــاذ  ــموال بالنف ــة مش ــي بالعقوب ــم االبتدائ ــل احلك ــر بجع ــة ان تأم ــوز للمحكم ــه جي ىل ان
ــون. ــذا القان ــررة يف ه ــد املق ــا للقواع ــوري ، وفق الف

املادة 2١٥
اذا كان املتهــم حمبوســا عــىل ذمــة القضيــة ، وصــدر حكــم ابتدائــي بالــراءة او ابالغرامــة 

او باحلبــس مــع وقــف التنفيــذ ، وجــب اطــالق رساحــه فــورا.
جيــب اطــالق رساح املتهــم املحكــوم عليــه ابتدائيــا بعقوبــة احلبــس متــى قــى يف احلبــس 

االحتياطــي مــدة تعــادل املــدة املحكــوم هبــا.

املادة 2١٦
يرســل رئيــس املحكمــة التــي اصــدرت احلكــم الواجــب النفــاذ هــذا احلكــم اىل اجلهــة 
التــي بــارشت الدعــوى اجلزائيــة ، وعــىل هــذه اجلهــة ارســاله اىل الرشطــة واالمــن العــام 
ــدرت  ــي اص ــة الت ــس املحكم ــار رئي ــم واخط ــذ احلك ــة بتنفي ــراءات الكفيل ــاذ االج الخت

احلكــم عندمــا تتــم اجــراءات التنفيــذ. 
وجيــب اخطــار رئيــس املحكمــة باســباب التأخــر اذا تأخــر التنفيــذ مــدة تزيــد عــىل اســبوع 

مــن تاريــخ صــدور احلكم.

** معدلة بالقانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م

املادة 2١٦ مكرر 
ــات او  ــداع يف املصح ــادرة باالي ــر الص ــرارات او االوام ــكام او الق ــذ االح ــل تنفي ال خي
ــي او عالجــي  ــري وقائ ــأي تدب ــة او ب ــة االجتامعي ــة او مؤسســات الرعاي ــآوي العالجي امل
آخــر بــام هــو مقــرر للجهــة االداريــة املختصــة مــن صالحيــات بمقتــى املــواد ١٦ ، ١٧ 

ــون رقــم ١٧ لســنة ١٩٥٩ يف شــأن اقامــة االجانــب. ، ١٨ ، ١٩ ، 2١ مــن القان

** مضافة بموجب القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٧ الصادر بتاريخ ٦ / ١2 / ١٩٨٧
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االجراءات الجزائية

العودة لفهرس القانون

 تنفيذ احلكم باإلعدام
املواد )2١٧ – 2١٨(

املادة 2١٧
كل حكــم باالعــدام ال جيــوز تنفيــذه اال بعــد مصادقــة االمــري عليــه ، ويوضــع املحكــوم 

عليــه يف الســجن اىل ان يصــدر االمــري قــراره باملصادقــة او ختفيــف العقوبــة او العفــو.
فــاذا صــادق االمــري عــىل احلكــم ، اصــدر رئيــس املحكمــة امــره بتنفيــذه ، ويــرشف عــىل 
ــا  ــنق او رمي ــدام بالش ــذ االع ــني ، وينف ــن املحقق ــه م ــن يكلف ــام او م ــب الع ــذ النائ التنفي

ــاص. بالرص

املادة 2١٨
اذا تبــني ان املــرأة املحكــوم باعدامهــا حامــل ووضعــت جنينهــا حيــا ، وجيــب وقــف تنفيذ 
االعــدام ، ويعــرض االمــر عــىل املحكمــة التــي اصــدرت احلكــم البــدال احلبــس املؤبــد 

ــة االعدام. بعقوب
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العودة لفهرس القانون

 تنفيذ احلكم باحلبس
املواد )2١٩ – 22٧(

املادة 2١٩
جيــوز للمحكمــة التــي اصــدرت حكــام ابتدائيــا باحلبــس ، وكذلــك للمحكمــة التــي رفــع 
ــه  ــذه فــورا او ان تكلــف املحكــوم علي اليهــا اســتئناف عــن هــذا احلكــم ، ان تأمــر بتنفي

بتقديــم كفالــة شــخصية او ماليــة اذا مل يكــن خيشــى فــراره.
اذا كان املحكــوم عليــه حمبوســا يف القضيــة حبســا احتياطيا وقت صدور احلكــم االبتدائي 
، نفــذ احلكــم االبتدائــي فــورا ، اال اذا امــرت املحكمــة التــي اصــدرت هــذا احلكــم او 
املحكمــة التــي رفــع اليهــا اســتئناف عنــه باطــالق رساح املحكــوم عليــه يف مقابــل تقديــم 

كفالــة شــخصية او ماليــة او بغــري كفالــة اذا مل يكــن خيشــى فــراره.
اذا كانــت املحكمــة التــي اصدرت احلكــم االبتدائي قد امــرت بتنفيذه فــورا ، فللمحكمة 
االســتئنافية يف أي وقــت اثنــاء نظــر الدعــوى امامهــا ان تطلــق رساح املحكــوم عليــه بنــاء 
عــىل طلبــه ، يف مقابــل تقديــم كفالــة شــخصية او ماليــة او بغــري كفالــة اذا مل يكــن خيشــى 

فراره.

املادة 22٠
اذا كان املحكــوم عليــه بعقوبــة احلبــس قــد امــى مــدة يف احلبــس االحتياطــي عــىل ذمــة 
ــدة  ــن م ــي م ــس االحتياط ــدة احلب ــم م ــب خص ــا ، وج ــم فيه ــدر احلك ــي ص ــة الت القضي

احلبــس املحكــوم هبــا عنــد تنفيذهــا.

املادة 22١
ــات  ــد ، فعقوب ــم واح ــىل مته ــت ع ــس املؤق ــة احلب ــددة بعقوب ــكام متع ــدرت اح اذا ص
احلبــس مــع الشــغل تنفــذ قبــل عقوبــات احلبــس البســيط ، وتنفــذ العقوبــات يف احلالتــني 
عــىل التــوايل كل منهــا بعــد انتهــاء االخــرى ، برتتيــب صدورهــا. وجيــوز للمحكمــة مــع 
ذلــك ان تأمــر بتدخــل تنفيــذ عقوبــة يف تنفيــذ عقوبــة اخــرى ، وجيــب اال يزيــد مــا ينفــذ 

مــن هــذه االحــكام كلهــا عــىل عرشيــن ســنة.
ىل انــه ال جيــوز االمــر بالتدخــل يف تنفيــذ العقوبــات اذ صــدر حكــم باحلبس بشــأن جريمة 
ارتكبــت اثنــاء تنفيــذ عقوبــة حبــس ســابقة ، وجيــوز يف هــذه احلالــة ان يزيــد جممــوع مــا 

ينفــذ مــن االحــكام عــىل عرشيــن ســنة.

املادة 222
اذا كانــت احــدى العقوبــات املحكــوم هبــا هــي االعــدام او احلبــس املؤبــد نفــذت هــذه 

العقوبــة وحدهــا.

املادة 223
تقــوم ادارة الســجن بتنفيــذ احــكام احلبــس بموجــب امــر كتــايب مــن الرشطــة واالمــن 
العــام بنــاء عــىل االخطــار الــذي تتلقــاه مــن اجلهــة املختصــة وترفــق بــه صــورة احلكــم. 
ويوجــه االمــر بالتنفيــذ اىل مأمــور الســجن الــذي ســيجري فيــه التنفيــذ ، وعليــه ان حيفظه 
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ومعــه احلكــم بملــف املحكــوم عليــه بالســجن.

املادة 22٤
ال جيــوز ملأمــور الســجن وال أي ضابــط مســئول عنــه ، ان يســمح بدخــول حمبــوس فيــه 
ــه  ــاء عــىل امــر حبــس مكتــوب مــن جهــة خمتصــة او حكــم مــن املحكمــة مرفــق ب اال بن
امــر التنفيــذ. وال جيــوز ان يبقــى املحبــوس يف الســجن مــدة تزيــد عــام هــو مقــرر يف امــر 

احلبــس او احلكــم بحــال مــن االحــوال.

املادة 22٥
يكــون لــكل مســجون ملــف حتفــظ فيــه اوامــر احلبــس واالفــراج ومجيــع االوراق املتعلقــة 
باملســجون ، كــام يثبــت فيــه تاريــخ دخولــه الســجن والتاريــخ املقــرر فيــه خروجــه منــه ، 

ثــم التاريــخ الــذي خــرج فيــه فعــال.
يكون بالسجن دفرت يبني فيه اسامء املسجونني وامام كل منهم البيانات املشار اليها.

املادة 22٦
ال جيــوز القبــض عــىل شــخص او حبســه اال بأمــر صحيــح صــادر مــن الســلطة املختصــة 

، وبالــرشوط واالجــراءات املنصــوص عليهــا يف القانــون.
ال جيــوز وضــع املحبــوس يف غــري الســجون املخصصــة لذلــك بموجــب القوانــني والنظم 

السارية.

املادة 22٧
اذا اخطــر املحقــق بــأن شــخصا قبــض عليــه بــدون حــق ، وجــب عليــه مبــارشة التحقيــق 
فــورا واالنتقــال اىل املحــل الــذي يوجــد بــه الشــخص املعتقــل واخــالء ســبيله ، ويعتــر 
الشــخص املخطــوف يف حكــم املقبــوض عليــه ، وكذلــك الصغــري اذا كان قــد انتــزع بغــري 

حــق مــن وليــه الرشعــي او املكلــف برعايتــه.
يف مجيــع هــذه االحــوال ال جيــوز التأخــر يف اختــاذ االجــراءات الالزمــة ملجــازاة املســئول 

عــن ذلــك جنائيــا.
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 تنفيذ احلكم بالغرامة واحلكم باملصادرة
املواد )22٨ – 23٧(

املادة 22٨
جيــوز للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها ، عنــد احلكــم بالغرامــة عــىل املتهــم ان ختصــص كل 
ــه او  ــي علي ــم لتعويــض املجن ــات الدعــوى ، ث ــاء بمروف الغرامــة او جــزاء منهــا للوف
ورثتــه او تعويــض احلائــز حســن النيــة عــن الثمــن ومــا انفقــه عــىل الشــئ الــذي امــر برده.
اذا رفــع احــد مــن هــؤالء دعــوى تعويــض بعد ذلــك امــام القضاء املــدين ، فعــىل املحكمة 

ان تراعــي املبلــغ الــذي حصــل عليــه مــن الغرامة عنــد تقديــر التعويض.

املادة 22٩
اذا حبــس شــخص احتياطيــا ومل حيكــم عليــه اال بغرامــة ، وجــب ان ينقــص منهــا عنــد 

التنفيــذ عــرش روبيــات عــن كل يــوم مــن ايــام احلبــس املذكــور.
اذا حكــم عليــه باحلبــس والغرامــة معــا ، وكانــت املدة التــي قضاها يف احلبــس االحتياطي 
تزيــد عــىل مــدة احلبــس املحكــوم هبــا ، وجــب ان ينقــص مــن الغرامــة املبلــغ املذكــور عــن 

كل يــوم مــن ايــام الزيادة.

املادة 23٠ 
اذا مل يقــم املحكــوم عليــه بدفــع الغرامــة املحكــوم هبــا ، حصلــت بطريــق التنفيــذ اجلــري 
عــىل اموالــه. ولرئيــس الرشطــة واالمــن العــام او لرئيــس املحكمــة التــي اصــدرت احلكم 
ــر  ــب ، ان يأم ــول الطل ــرر قب ــة ت ــه املالي ــت حالت ــك ، وكان ــه ذل ــب املحكــوم علي اذا طل
بتقســيط املبلــغ املحكــوم بــه عــىل دفعــات او تأجيلــه اجــال معقــوال ، عــىل اال يتأخــر دفــع 
مبلــغ الغرامــة بأكملــه عــن ســنة اذا كانــت اال تيــزد عــىل اربعــني دينــارا وعــن ســنتني اذا 

زادت عــىل ذلــك.

**  عدلت بموجب القانون ٩ سنة ١٩٨٥ املادة ١ 

املادة 23١
ــة الغرامــة عــن دفعهــا ، او قــر يف ذلــك ، او تأخــر يف   اذا عجــز املحكــوم عليــه بعقوب
تنفيــذ احلكــم الصــادر بعقوبــة الغرامــة عــن املــدة املحــددة يف املــادة الســابقة الي ســبب ، 
فعــىل رئيــس الرشطــة واالمــن العــام تكليــف النيابــة العامــة او املحقــق بــان يرفــع االمــر 

اىل رئيــس املحكمــة التــي اصــدرت احلكــم ليأمــر بــام يــراه طبقــا للقواعــد التاليــة.

** معدلة بموجب القانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م

املادة 232
لرئيــس املحكمــة التــي اصــدرت احلكــم بالغرامة ان يصدر االمــر بتنفيذ الغرامــة باالكراه 
البــدين ، وينفــذ االكــراه البــدين باحلبــس البســيط وتقــدر مدتــه باعتبــار يوم واحــد عن كل 
٠.٧٥ دينــار ، مــع رصف النظــر عــن الكســور. وال جيــوز ان تزيــد مــدة احلبــس تنفيــذا 

للغرامــة عن ســتة شــهور.
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املادة 233
لرئيــس املحكمــة قبــل االمــر باالكــراه البــدين او بعــده ، ان يمنــح املحكــوم عليــه ، بنــاء 
عــىل طلبــه ، مهلــة للســداد او ان يأمــر بتقســيط املبلــغ عــىل دفعــات ، متــى رأى ان ظروف 
املحكــوم عليــه تــرر ذلــك ، ولــه يف هــذه احلالــة ان يأمــر بتوقيــع تعهــد مضمــون بكفيــل 

اذا رأى داعيــا لذلــك.
اذا كان قــد بــدأ التنفيــذ باالكــراه البــدين ، اصــدر رئيــس املحكمــة قــرارا باخــالء ســبيل 

املحكــوم عليــه متــى وافــق عــىل منحــه املهلــة او التقســيط.

املادة 23٤
ــتيفاء  ــد اس ــدين اال بع ــراه الب ــة باالك ــذ الغرام ــز تنفي ــة ، مل جي ــس والغرام ــم باحلب اذا حك

ــه مــدة احلبــس املحكــوم هبــا. املحكــوم علي

املادة 23٥
جيــوز للمحكــوم عليــه باحلبــس البســيط الــذي ال جتــاوز مدتــه ســتة شــهور ، او ملــن صدر 
امــر بتنفيــذ الغرامــة عليــه باالكــراه البــدين ، ان يطلــب مــن مديــر الســجن ابــدال العمــل 

لصالــح احلكومــة باحلبس.
ال تزيــد مــدة العمــل عــىل ســبع ســاعات يوميــا ، ويعتــر كل يــوم مــن ايــام العمــل معادال 
ليــوم مــن ايــام احلبــس واذا ختلــف املحكــوم عليــه عــن احلضــور يفرضهــا العمــل ، جــاز 
ملديــر الســجن ان يصــدر االمــر بالغــاء تشــغيله وتنفيذ املــدة الباقية مــن احلبــس او االكراه 

ــدين عليه. الب

املادة 23٦
ــي  ــس الت ــدة احلب ــع م ــب م ــذي يتناس ــدر ال ــة بالق ــن الغرام ــه م ــوم علي ــة املحك ــرأ ذم ت
قضاهــا يف االكــراه البــدين او يف العمــل حلســاب احلكومــة ، وجتــوز مطالبتــه بــام يتبقــى يف 

ذمتــه مــن الغرامــة املحكــوم هبــا ، وحتصيلهــا بالتنفيــذ عــىل اموالــه يف أي وقــت.

املادة 23٧
اذا حكــم بمصــادرة شــئ مضبــوط اصبــح ملــكا للدولــة ، وجيــوز للمحكمــة او لرئيــس 
الرشطــة واالمــن العــام او للنائــب العــام ان يأمــر باتــالف االشــياء املصــادرة ، او بيعهــا 
باملــزاد او باملامرســة ، او تســليمها اىل احــدى اجلهــات احلكوميــة لالنتفــاع هبــا يف حــدود 

القوانــني ويكــون اتالفهــا واجبــا اذا نــص عليــه يف احلكــم.

** معدلة بموجب القانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م
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العفو والصلح
املواد )23٨ – 2٤3(

املادة 23٨
لالمــري يف أي وقــت ان يصــدر عفــوا شــامال عــن جريمــة او جرائــم معينــة. ويعتــر هــذا 
العفــو بمثابــة حكــم بالــراءة ، ويرتتــب عليــه الغاء مجيــع االجــراءات واالحكام الســابقة 
عليــه واملعارضــة حلكمــه ، وال يمنــع العفــو الشــامل عــن اجلرمية مــن املطالبــة بالتعويض 

املدين.

املادة 23٩
لالمــري ، بعــد صــدور حكــم بالعقوبــة ضــد شــخص معــني وقبــل تنفيــذ هــذا احلكــم او 
اثنــاء التنفيــذ ، ان يصــدر امــرا بالعفــو عــن العقوبــة املحكــوم هبــا او ختفيضهــا او ابداهلــا 

بعقوبــة اخــف منهــا.
ا يرتتــب عــىل العفــو عــن العقوبــة الغــاء احلكــم ، وانــام يرتتــب عليــه تغيــري نــوع العقوبــة 

او مقدارهــا او اعتبارهــا كأهنــا نفــذت.

املادة 2٤٠
يف اجلرائــم التــي يشــرتط لرفــع الدعــوى فيهــا صــدور شــكوى مــن املجنــي عليــه ، 
ــد عقوبتهــا عــىل احلبــس ملــدة مخــس  ــي ال تزي ــذاء والتعــدي الت ــم االي وكذلــك يف جرائ
ســنوات وجرائــم انتهــاك حرمــة امللــك والتخريــب واالتالف الواقــع عىل امــالك االفراد 
ــم او  ــن املته ــو ع ــه ان يعف ــي علي ــوز للمجن ــد ، جي ــوال بالتهدي ــزاز االم ــد وابت ، والتهدي

يتصالــح معــه عــىل مــال قبــل صــدور احلكــم او بعــده.
تــرسي عــىل هــذا الصلــح رشوط الشــكوى مــن حيــث الشــكل ومــن حيــث اهليــة 

التصالــح.

املادة 2٤١
يرتتــب عــىل الصلــح او العفــو الفــردي مــا يرتتــب عــىل احلكــم بالــراءة مــن آثــار ، ولكــن 
ــه ، ال يرتتــب  ــي علي ــي يشــرتط فرفــع الدعــوى فيهــا شــكوى املجن ــم الت يف غــري اجلرائ

عــىل الصلــح او العفــو الفــردي اثــاره اال بموافقــة املحكمــة.
اذا رغــب املجنــي عليــه يف العفــو عــن املحكــوم عليــه او الصلــح معــه بعــد صــدور حكــم 
ــه  ــا بذلــك اىل املحكمــة التــي اصــدرت هــذا احلكــم لتنظــر في ــه ، قــدم طلب ــي بادانت هنائ

وفقــا لالحــكام الســالفة الذكــر.

املادة 2٤2
اذا تعــدد املجنــي عليهــم يف جريمــة ، وصــدر العفــو او الصلــح عــن بعضهــم ، فــال يكون 
لــه آثــار اال اذا اقــره الباقــون ، او اذا اقرتــه املحكمــة رغــم معارضتهــم اذا تبــني هلــا اهنــا 

معارضــة تعســفية.
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املادة 2٤3
اذا كان املجنــي عليــه يف اجلريمــة ناقــص االهليــة او غائبــه فلوليــه الرشعــي ان ينــوب عنه 

يف الصلــح مــع املتهــم او يف العفــو عنــه.
اذا مل يكــن لناقــص االهليــة او الغائــب ويل رشعــي ، فــان للمحكمــة املرفــوع هلــا الدعوى 
، بنــاء عــىل طلــب يتقــدم بــه مــن لــه مصلحــة ، ان يصــدر اذنــا الحــد اقــارب املجنــي عليه 

او املدعــي عليــه او النائــب العــام بــان ينــوب عنــه يف مبــارشة حــق الصلح.
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رد اإلعتبار
املواد )2٤٤ – 2٥٠(

املادة 2٤٤
كل حكــم بعقوبــة تظــل اثــاره اجلنائيــة قائمــة اىل ان يســرتد املحكــوم عليــه اعتبــاره بحكم 

القانــون او بحكــم قضائي.
يرتتــب عــىل رد االعتبــار القانــوين او القضائــي حمــو احلكــم باالدانــة بالنســبة اىل املســتقبل 

وزوال كل مــا يرتتــب عليــه مــن آثــار جنائيــة ، ولكــن ال اثــر لــه يف حقــوق الغــري.

املادة 2٤٥
يــرد اعتبــار املحكــوم عليــه حتــام بحكــم القانــون متــى مضــت املــدة القانونيــة بعــد متــام 

تنفيــذ العقوبــة او صــدور عفــو عنهــا او ســقوطها بالتقــادم. 
واملــدة الالزمــة لــرد االعتبــار القانــوين هــي عــرش ســنوات اذا كانــت العقوبــة تزيــد عــىل 
ــت  ــنوات اذا كان ــس س ــار ومخ ــغ 22٥ دين ــة بملب ــنوات والغرام ــالث س ــدة ث ــس مل احلب

العقوبــة ال تزيــد عــىل ذلــك.

** أستبدلت الروبية بالدينار بموجب القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٥الواردة ىف هذة املادة

املادة 2٤٦
جيــوز ملحكمــة االســتئناف العليــا ان تصــدر قــرارا بــرد االعتبــار اىل املحكــوم عليــه بنــاء 

عــىل طلبــه ، متــى توافــرت الــرشوط االتيــة : 
١- ان تكون العقوبة املحكوم هبا قد نفذت او صدر عفو عنها او سقطت بالتقادم. 

2- ان يكــون قــد مــى مــن تاريــخ متــام التنفيــذ او صــدور العفــو او انقضــاء مــدة التقادم 
مخــس ســنوات بالنســبة اىل العقوبــة التــي تزيــد عــىل احلبــس ملدة ثــالث ســنوات والغرامة 

بملبــغ 22٥ دينــار ، وثــالث ســنوات بالنســبة اىل العقوبــة التــي ال تزيــد عــىل ذلك. 
3- ان يكون املحكوم عليه قد حسنت سريته.

** أستبدلت الروبية بالدينار بموجب القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٥الواردة ىف هذة املادة

املادة 2٤٧
اذا كان املحكــوم عليــه قــد افــرج عنــه حتــت رشط ، مل تبــدأ املــدة الالزمــة لــرد االعتبــار 
القانــوين او القضائــي اال مــن التاريــخ الــذي يصبــح فيــه االفــراج هنائيــا ال جيــوز الغــاؤه.
اذا كان املحكــوم عليــه قــد صــدرت ضــده احــكام بعقوبــات متعــددة ، فــال يــرد اعتبــاره 
قانونــا وال قضــاء اال اذا توافــر رشط املــدة الالزمــة لــرد االعتبــار بالنســبة اىل مجيــع 

ــه. ــات املحكــوم هبــا علي العقوب

املادة 2٤٨
يقــدم رد االعتبــار القضائــي اىل رئيــس الرشطــة واالمــن العــام مشــتمال عــىل البيانــات 
الواجبــة يف عرائــض االســتئناف مــع اضافــة بيانــات عــن االمكنــة التــي اقــام فيهــا خــالل 
املــدة املقــررة لــرد االعتبــار. وعــىل رئيــس الرشطــة واالمــن العــام تكليــف احــد املحققني 
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باجــراء حتقيــق للتثبــت مــن حســن ســرية املحكــوم عليــه واســتقامته خــالل هــذه املــدة ثــم 
حييــل الطلــب اىل رئيــس حمكمــة االســتئناف العليــا بتقريــر يبــني فيــه رأيــه.

** معدلة بموجب القانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦١م

املادة 2٤٩
عــىل رئيــس حمكمــة االســتئناف العليــا ان يعرض الطلــب عليها منعقــدة يف غرفــة املداولة 
، وهلــا اذا رأت ان جتــري حتقيقــا او تأمــر باجرائــه ، ثــم تصــدر قــرارا بقبــول الطلــب او 

رفضــه ، وال جيــوز الطعــن يف هــذا القــرار.

مادة 2٥٠
ال جيوز احلكم برد االعتبار القضائي للمحكوم عليه اال مرة واحدة.
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أحكام عامة )١ – ٤(

املادة ١ إصدار
يعمل بأحكام القانون املرافق يف شأن األحداث .

املادة 2 إصدار
حتــال بحالتهــا إىل حماكــم األحــداث املنشــأة وفقًا ألحــكام القانــون املرافق كافــة الدعاوى 
والطلبــات املنظــورة أمــام حمكمــة األحداث املنشــأة وفقًا ألحــكام القانون رقم )3( لســنة 
١٩٨3 املشــار إليــه والتــي أصبحــت مــن اختصــاص حماكــم األحــداث ، عــىل أن تســتمر 
حمكمتــا االســتئناف والتمييــز يف نظــر الطعــون املنظــورة أمامهــا قبــل العمــل بأحــكام هــذا 

القانــون ، وتلتــزم بتطبيــق أحكامــه فيــام هــو أصلــح للحدث .

املادة 3 إصدار
ــه ، وكل نــص يتعــارض مــع أحــكام  ــم )3( لســنة ١٩٨3 املشــار إلي ــون رق ُيلغــى القان

ــق . ــون املراف القان

املادة ٤ إصدار
عــىل رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء - كٌل فيــام خيصــه - تنفيــذ هــذا القانــون وينــرش يف 

اجلريــدة الرســمية ويعمــل بــه بعــد ســنة مــن تاريــخ صــدوره .

املادة ١
ُيقصــد بالكلــامت واملصطلحــات التاليــة يف حكــم هــذا القانــون املعنــى امُلبــني قريــن كل 

منهــا :
١-احلدث : كل شخص مل جياوز الثامنة عرشة من عمره .

ــة  ــاوز الثامن ــره ومل يتج ــن عم ــابعة م ــنة الس ــل الس ــن أكم ــرف : كل م ــدث املنح 2-احل
ــون . ــه القان ــب علي ــاًل يعاق ــب فع ــرشة وارتك ع

3-احلدث املعرض لالنحراف:
كل حدث يوجد يف إحدى احلاالت اآلتية :

أ - إذا خالــط املنحرفــني أو املشــتبه هبــم أو الذيــن اشــتهر عنهــم ســوء الســرية أو انضــم 
جلامعــات إرهابيــة أو متطرفــة .

ب - إذا كان ســيئ الســلوك أو مارقــًا مــن ســلطة أبويــه أو مــن متــويل رعايتــه أو وصيــه 
أو مــن ســلطة أمــه يف حالــة وفــاة وليــه أو غيابــه أو عــدم أهليتــه .

ج - إذا اعتاد اهلروب من البيت أو املدرسة أو معاهد التعليم أو التدريب .
د - إذا وجــد متســوالً ، وُيعــد مــن أعــامل التســول عــرض ســلع أو خدمــات تافهــة أو 
اســتجداء اإلحســان والصدقــة بــأي وســيلة كانــت ممــا ال يصلــح مــوردًا جديــًا للعيــش .

هـ - إذا وجد بدون عائل .
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ــىل  ــك ع ــي وذل ــف عق ــي أو ضع ــي أو نف ــدي أو عق ــرض جس ــًا بم و - إذا كان مصاب
نحــو يؤثــر يف قدرتــه عــىل اإلدراك أو االختيــار بحيــث خيشــى منه عىل ســالمته أو ســالمة 

الغــري .
ز - التشــبه باجلنــس اآلخــر واعتنــاق أفــكار ومعتقــدات متطرفــة كعبــدة الشــيطان 

والتطــرف الدينــي .
٤ - حمكمة األحداث :

املحكمة املنشأة وفقًا ألحكام هذا القانون وختتص بنظر قضايا األحداث .
٥ - نيابة األحداث :

ــح  ــات واجلن ــا اجلناي ــرف واالدعــاء يف قضاي ــق والت ــة بالتحقي ــة مكلف ــة متخصص نياب
ــون. ــة يف هــذا القان ــي يرتكبهــا األحــداث وغريهــا مــن االختصاصــات املبين الت

٦ - رشطة محاية األحداث :
رشطــة متخصصــة تقــوم بمنــع ومكافحــة جرائــم األحــداث وإجــراء التحــري عــن هــذه 
ــة  ــرارات املتعلق ــكام والق ــذ األح ــا وتنفي ــا وضبطه ــتدالالت عنه ــع االس ــم ومج اجلرائ

ــة . ــة االجتامعي باألحــداث وحراســة مؤسســات الرعاي
٧ - مؤسسات الرعاية االجتامعية لألحداث :

كل مؤسســة تكلــف مــن قبــل وزارة الشــؤون االجتامعيــة والعمــل باســتقبال األحــداث 
املحكــوم عليهــم وغريهــم مــن األحــداث املطلــوب إيداعهــم وتصنيفهــم وتوزيعهم عىل 
مؤسســات اإليــداع املناســبة مــن حيــث اجلنــس والســن وطبيعــة االنحــراف واملســتوى 
العقــي ســواء كان اإليــداع بأمــر مــن املحكمــة أو مــن غريهــا مــن اجلهــات املختصــة وفقــًا 

ألحــكام هــذا القانــون .
وتشمل عىل األخص ما يي :

أ - مركز االستقبال :
املــكان الــذي يســتقبل األحــداث املعرضــني لالنحــراف للتحفــظ عليهــم مؤقتــًا لدراســة 
أحواهلــم وإيوائهــم حتــى تتوافــر البيئــة املالئمــة خلروجهــم أو انتقاهلم ملؤسســات الرعاية 

اإليداع. أو 
ب - دار املالحظة :

ــن يقــل ســنهم عــن مخــس عــرشة ســنة  ــه احتجــاز األحــداث الذي ــم في املــكان الــذي يت
وتــرى النيابــة العامــة أو حمكمــة األحــداث إيداعهــم فيهــا مؤقتــًا بغــرض التحفــظ عليهــم 

ومالحظتهــم حلــني الفصــل يف أمرهــم .
ج - املؤسسات العقابية :

املــكان الــذي جيــري فيــه تنفيــذ العقوبــات املقيــدة للحريــة املحكــوم هبــا عــىل األحــداث 
، ويصــدر بتنظيمهــا قــرار مــن وزيــر الشــؤون االجتامعيــة والعمــل باالتفــاق مــع وزيــر 

الداخليــة .
د - دار الضيافة :

املــكان الــذي يتــم فيــه إيــواء األحــداث الذيــن تأمــر النيابــة أو حتكــم املحكمــة أو تقــرر 
جلنــة رعايــة األحــداث بتســليمهم إليهــا كعائــل مؤمتــن أو يتقدمــون هلــا من تلقاء أنفســهم 
ــة ويســفر البحــث االجتامعــي عــن  أو مــن خــالل ذوهيــم حلاجتهــم املاســة هلــذه الرعاي
وجــوب قبوهلــم حتــى تتوفــر هلــم الظــروف املالئمــة إلعادهتــم للمجتمــع ، وجيــوز أن 
ــم  ــم عالجه ــا ومل يت ــوم هب ــري املحك ــرتة التدب ــوا ف ــن أهن ــداع مل ــاالت اإلي ــدار ح ــل ال تقب
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اجتامعيــًا وتأهيلهــم وإعدادهــم لالندمــاج يف املجتمــع اخلارجــي ، وذلــك يف ضــوء بحث 
اجتامعــي شــامل يعــده املختصــون وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون .

هـ - دار اإليداع :
ــم  ــادة تأهيله ــوىل إع ــا ، وتت ــم هب ــوم بإيداعه ــداث املحك ــه األح ــودع ب ــذي ي ــكان ال امل
اجتامعيــًا وإعدادهــم لالندمــاج يف بيئــة صاحلــة ثــم متابعتهــم بعــد خروجهــم مــن خــالل 
برامــج الرعايــة الالحقــة ضامنــًا لتكيفهــم مع البيئة اجلديــدة . ويراعى يف الــدار املخصصة 
لإلنــاث أن يكــون العاملــون فيهــا واملرشفــون هبــا مــن النســاء كــام يراعــى أن تتوفــر هبــا 

االشــرتاطات والرعايــة املناســبة هلــم .
و - مكاتب املراقبة االجتامعية والرعاية الالحقة:

ــة  ــل بدراس ــة والعم ــؤون االجتامعي ــن وزارة الش ــف م ــة تكل ــة أو أهلي ــب حكومي مكات
حــاالت األحــداث املنحرفــني واملعرضــني لالنحراف وتقديــم التقاريــر االجتامعية عنهم 
إىل اجلهــات املختصــة أو بتنفيــذ متطلبــات االختبــار القضائــي واإلفــراج حتــت رشط أو 
االفــراج النهائــي، وتشــمل األحــداث املحولــني مــن املحكمــة أو مــن النيابــة العامــة أو 

مــن الرشطــة أو دور املالحظــة .
ــة  ــم للمحاكم ــل تقديمه ــداث قب ــة لألح ــوث االجتامعي ــراء البح ــب بإج ــص املكت وخيت
وتقــدم املقرتحــات التــي تكفــل عالجهــم بعــد انتهــاء مــدد التدابــري أو العقوبــات 
املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون والتعــاون مــع مكاتــب العمــل وجمــاالت التشــغيل يف 

ــداث . ــغيل األح ــاالت تش ــح جم ــة لفت البيئ
ز - مكتب اخلدمة االجتامعية والنفسية :

مكتــب ينشــأ بــوزارة الشــؤون االجتامعيــة والعمل يتوىل إعــداد دورات للتوعيــة واخلدمة 
االجتامعيــة والنفســية ألوليــاء أمــور األحــداث املنحرفــني أو املعرضني لالنحــراف الذين 
تأمــر حمكمــة األحــداث ســواء مــن تلقــاء ذاهتــا أو بنــاًء عــىل طلــب جلنــة رعايــة األحــداث 
إلزامهــم باالنتظــام فيهــا وتتــوىل اإلرشاف عــىل تنفيــذ هــذه الــدورات اجلهــات املختصــة 
ــة املعنيــة وحيــدد  ــة أو األهلي ــة والعمــل أو اجلهــات احلكومي بــوزارة الشــؤون االجتامعي
وزيــر الشــؤون االجتامعيــة والعمــل اختصاصــات هــذا املكتــب وتبعيتــه الفنيــة واإلدارية 

.
ح - مراقب السلوك :

أخصائــي أو باحــث اجتامعــي يلحق بمكتــب املراقبة االجتامعية والرعايــة الالحقة للقيام 
بمتطلبــات االختبــار القضائــي والبحــث االجتامعــي وتقديــم التقاريــر والدراســات عــن 
األحــداث للجهــات املختصــة ، والقيــام بمتطلبــات اإلفــراج الرشطــي وتنفيــذ التدابــري 

التــي تعهــد إليــه هبــا حمكمــة األحــداث وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون .
ط - جلنة رعاية األحداث :

ــكيلها  ــى يف تش ــم ويراع ــة مصاحله ــداث ومحاي ــة األح ــىل رعاي ــرشف ع ــة ت ــة دائم جلن
متثيــل العنــر القضائــي والقانــوين والدينــي والنفــي واالجتامعــي واألمنــي ، ويصــدر 

ــة والعمــل . ــر الشــؤون االجتامعي ــرار مــن وزي بتشــكيلها ق
٨ - متويل الرعاية :

األب أو اجلــد أو األم أو الــويص ، وكل شــخص ُســلم إليــه احلــدث بحكــم أو بقــرار مــن 
جهــة االختصاص .

** يستبدل بنص املادة )١ - البند ١-2-3 ( بموجب القانون رقم١ لسنة 2٠١٧ 
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النــص قبــل التعديــل :١-احلــدث : كل شــخص مل جيــاوز الثامنــة عــرشة مــن عمــره . 2 -احلــدث املنحــرف : كل مــن 
أكمــل الســنة الســابعة مــن عمــره ومل يتجــاوز السادســة عــرشة وارتكــب فعــاًل يعاقــب عليــه القانــون. 3 - احلــدث 
ــم أو  ــتبه هب ــني أو املش ــط املنحرف ــة : أ - إذا خال ــاالت اآلتي ــدى احل ــد يف إح ــدث يوج ــراف : كل ح ــرض لالنح املع
الذيــن اشــتهر عنهــم ســوء الســرية أو انضــم جلامعــات إرهابيــة أو متطرفــة . ب - إذا كان ســيئ الســلوك أو مارقــًا مــن 
ســلطة أبويــه أو متــوىل رعايتــه أو وصيــه أو مــن ســلطة أمــه يف حالــة وفــاة وليــه أو غيابــه أو عــدم أهليتــه. ج - إذا وجــد 
متســوالً ، ويعــد مــن أعــامل التســول عــرض ســلع أو خدمــات تافهــة أو اســتجداء اإلحســان والصدقــة بــأي وســـيلٍة 
كانــت ممــا ال يصلــح مــوردًا جديــًا للعيــش . د - إذا كان مصابــًا بمــرض جســدي أو عقــي أو نفــي أو ضعــف عقــي 
وذلــك عــىل نحــو يؤثــر يف قدرتــه عــىل اإلدراك أو االختيــار بحيــث خيشــى منــه عــىل ســالمته أو ســالمة الغــري . هـــ - 

التشــبه باجلنــس اآلخــر واعتنــاق أفــكار ومعتقــدات متطرفــة كعبــدة الشــيطان والتطــرف الدينــي .

املادة 2
ال يســأل جزائيــًا احلــدث الــذي مل يبلــغ مــن العمــر ســبع ســنوات كاملــة وقــت ارتــكاب 

أي واقعــة تشــكل جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون.

املادة 3
ــمي  ــات شــخيص رس ــمية أو أى إثب ــالد الرس ــهادة املي ــدث بش ــن احل ــد س ــد يف حتدي يعت
آخــر ، وللمحكمــة يف مجيــع األحــوال أن تأمــر بإحالــة احلــدث إىل اجلهــة الطبيــة املختصــة 

لتقديــر ســنه ، وحتســب الســن بالتقويــم امليــالدي.

املادة ٤
ختتص جلنة رعاية األحداث بام يي: 

١- النظــر يف مشــكالت األحــداث املعرضــني لالنحــراف واألمــر بإيداعهــم يف أماكــن 
الرعايــة املناســبة. 

ــة احتياجاهتــم  2- متابعــة تأهيلهــم وتشــغيلهم وإعادهتــم لالنخــراط يف املجتمــع وتلبي
بالتنســيق مــع اجلهــات املختصــة. 

3- الطلب من املحكمة إعادة النظر يف التدابري الصادرة منها ضد احلدث. 
ــه أو لعائــل مؤمتــن او  ٤- إصــدار القــرارات باختــاذ تدبــري تســليم احلــدث ملتــويل رعايت
إلحدى مؤسســات الرعايــة االجتامعية لألحداث أو املستشــفيات العالجية املتخصصة، 

وذلــك يف حــاالت تعــرض احلــدث لالنحــراف وفقــًا للــرشوط املبينــة يف هــذا القانــون.
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التدابري واجلزاءات العقابية 
املواد )٥ – 32(

املادة   ٥
إذا ارتكــب احلــدث الــذي أتــم الســابعة ومل يكمــل اخلامســة عــرشة مــن العمــر جريمــة 

حيكــم عليــه بأحــد التدابــري التاليــة: 
١- التسليم. 

2- االحلاق بالتدريب املهني. 
3- االلتزام بواجبات معينة. 

٤- االختبار القضائي . 
٥- االيداع يف إحدى مؤسسات الرعاية االجتامعية . 

٦- اإليــداع يف إحــدى املستشــفيات العالجيــة املتخصصــة. وال حيكــم عــىل هــذا احلــدث 
ــره  ــن عم ــابعة م ــغ الس ــإذا كان مل يبل ــون ف ــه يف قان ــوص علي ــري منص ــة أو تدب ــة عقوب بأي
ــة  ــفيات العالجي ــدى املستش ــداع يف إح ــليم أو اإلي ــري التس ــأنه إال تدب ــذ يف ش ــال يتخ ف

ــة. ــة املتخصصــة بحســب احلال واملؤسســات االجتامعي

املادة   ٦
يكــون تســليم احلــدث إىل متــويل رعايتــه، فــإذا مل تتوافــر يف أي منهــم الصالحيــة للقيــام 
برتبيتــه ســلم إىل شــخص مؤمتــن مــن أقاربــه او مــن غريهــم يتعهــد برتبيتــه وحســن ســريه 
وســلوكة أو إىل أرسة موثــوق هبــا يتعهــد عائلهــا بذلــك. وإذا كان احلــدث ذا مــال أو كان 
لــه مــن يلــزم قانونــًا باالنفــاق عليــه وطلــب ممن حكــم بتســليمه إليــه تقرير نفقــه له وجب 
عــىل املحكمــة أن تعــني يف احلكــم بالتســليم املبلــغ الــذي حيصــل مــن مــال احلــدث أو مــا 
يلــزم بــه املســئول عــن نفقتــه رشعــًا وذلــك بعــد إعالنــه باجللســة املحــددة ومواعيــد أداء 
النفقــة ويتــم حتصيلهــا بالطريــق املقــرر يف قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة. ويكــون 
احلكــم بتســليم احلــدث إىل غــري امللتــزم باإلنفــاق عليــه ملــدة ال تزيــد عــىل ثالث ســنوات.

املادة   ٧
جيــب إيــداع احلــدث املعــرض لالنحــراف يف األماكــن املناســبة املعــدة الســتقباله بمعرفــة 
اجلهــات املختصــة بــوزارة الشــؤون االجتامعيــة والعمــل . وعــىل جلنــة رعايــة األحــداث 
عــرض احلــدث املعــرض لالنحراف عــىل نيابة األحــداث لتقديمه للمحكمــة إذا اقتضت 

مصلحتــه ذلــك وللمحكمــة أن تقــرر يف شــأن احلــدث أحــد التدابــري اآلتيــة: 
١- تســليمه ملتــويل رعايتــه ، فــإذا مل تتوافــر فيــه الصالحيــة للقيــام برتبيتــه، ســلم لعائــل 

مؤمتــن مــع أخــذ التعهــدات الالزمــة بجميــع األحــوال . 
2- إيداعه يف إحداى مؤسسات الرعاية االجتامعية لألحداث. 

3- توجيــه اإلنــذار إىل متــويل رعايتــه كتابــة ، ملراقبــة حســن ســرية وســلوكه يف املســتقبل. 
٤- اإلحلــاق بالتدريــب املهنــي. 

٥- اإليــداع يف إحدى املستشــفيات العالجية املتخصصة. وجيــوز للجنة رعاية األحداث 
اختــاذ أحــد هــذه التدابــري دون قــرار مــن املحكمــة )إذا رأت اللجنــة أن مصلحــة احلــدث 
تتطلــب ذلــك(، كــام تكــون هلــا تعديلــه بــام يتفــق وحالــة احلــدث وذلــك بعــد أخــذ رأي 

ــلوك. مراقب الس



العودة للصفحة الرئيسية ١٥٤

قانون االحداث

العودة لفهرس القانون

املادة   ٨
يكــون احلكــم بإحلــاق احلــدث بالتدريــب املهنــي بــأن يتــم إحلاقــه بأحــد املراكــز أو املعاهد 
ــه  ــع أواملتاجــر أو املــزارع املختصــة بذلــك التــي تقبــل تدريب املتخصصــة أو أحــد املصان
وبــام يتناســب مــع ظــروف احلــدث وبــام ال يعيــق انتظــام احلــدث يف التعليــم األســايس، 

وحتــدد املحكمــة يف حكمهــا مــدة هلــذا التدبــري ال جتــاوز ثــالث ســنوات.

املادة  ٩
ــدة  ــدد م ــىل أن حت ــا ع ــة أو مجيعه ــات التالي ــد الواجب ــدث بأح ــزام احل ــم بإل ــون احلك يك

ــك:  لذل
١- حظر ارتياد األماكن املشتبه فيها. 

ــن أو مــن اشــتهر عنهــم ســوء الســرية او فســاد االخــالق.  ــة املرشدي 2- حظــر مصاحب
ــات حمــددة أمــام جهــات حتددهــا املحكمــة.  3- احلضــور يف أوق

٤- حيظــر عــىل احلــدث الــرتدد عــىل األماكــن التــي يشــاهد فيهــا أفــالم العنــف او أفــالم 
إباحيــة أو مــا شــابه ذلــك التــي تــؤدي إىل انحرافــه أو إىل تقليــد تلــك األفــالم ممــا فيهــا 
ــد عــىل  ــزام عــن ســتة أشــهر وال تزي ــار ســلبية ضــارة. عــىل أن ال تقــل مــدة اإلل مــن آث

ثــالث ســنوات.

املادة   ١٠
يتــم االختبــار القضائــي بوضــع احلــدث يف بيئتــه الطبيعيــة حتــت التوجيــه واإلرشاف مــع 
قيامــه بالواجبــات التــي حتددهــا املحكمــة والتــي يقرتحهــا مراقــب الســلوك وذلــك ملــدة 
ال تزيــد عــىل ســنتني. وعــىل مراقــب الســلوك تنفيــذ متطلبــات االختبــار القضائــي وفقــًا 
ــويل  ــه وملت ــات ل ــم التوجيه ــه وتقدي ــوم علي ــة املحك ــداث ومالحظ ــة األح ــرار حمكم لق
رعايتــه والقائمــني عــىل تربيتــه، وعليــه أن يرفــع إىل حمكمــة األحــداث تقاريــر دوريــة مــرة 
كل ثالثــة أشــهر عــن احلــدث الــذي يتــويل أمــره واإلرشاف عليــه. فــإذا فشــل احلــدث 
يف االختبــار عــرض األمــر عــىل املحكمــة لتتخــذ مــا تــراه مــن التدابــري األخــرى املناســبة 

املقــررة يف املــادة )٥( مــن هــذا القانــون.

املادة  ١١
يكــون احلكــم بإيــداع احلــدث يف إحــدى مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة التابعــة لــوزارة 
ــات  ــة او االحتياج ــن ذوي اإلعاق ــدث م ــل ، وإذا كان احل ــة والعم ــؤون االجتامعي الش
ــة  ــفيات العالجي ــدى املستش ــه أو إح ــب لتأهيل ــد مناس ــداع يف معه ــون اإلي ــة يك اخلاص
املتخصصــة، وحتــدد املحكمــة يف حكمهــا مــدة اإليــداع عــىل أال تزيــد عــىل عــرش ســنوات 
يف جرائــم اجلنايــات ومخــس ســنوات يف اجلنــح ، وثــالث ســنوات يف حــاالت التعــرض 
ــرًا  لالنحــراف، وجيــب عــىل املؤسســة التــي أودع هبــا احلــدث ان تقــدم للمحكمــة تقري
عــن حالتــه وســلوكه كل ســتة أشــهر عــىل األكثــر لتقــرر املحكمــة مــا تــراه يف شــأنه عــىل 

ضــوء تقريــر مراقــب الســلوك.

املادة  ١2
يكــون احلكــم بايــداع احلــدث إحــدى املستشــفيات العالجيــة املتخصصة ، التي تتناســب 
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وحالتــه املرضيــة وســنه، ويتلقــى فيهــا العنايــة التــي تدعــو إليهــا حالتــه. وتتــوىل املحكمــة 
الرقابــة عــىل بقائــه حتــت العــالج يف فــرتات دوريــة ال جيــوز أن تزيــد اي منهــا عــىل ســنة 
يعــرض عليهــا خالهلــا تقاريــر األطبــاء، وللمحكمــة تســليمه ملتــويل رعايتــه إذا ثبــت هلــا 
أن حالتــه تســمح بذلــك وإذا بلــغ املحكــوم عليــه ســن احلاديــة والعرشيــن وكانــت حالته 
ــة  ــة املتخصص ــفيات العالجي ــدى املستش ــه إىل إح ــم نقل ــه يت ــتمرار عالج ــتدعي اس تس

لعــالج الكبــار.

املادة  ١3
إذا ارتكــب احلــدث الــذي مل تبلــغ ســنه مخــس عــرشة ســنة عــدة جرائــم لغــرض واحــد 
ــذي  ــل ال ــون الفع ــة أو إذا ك ــل التجزئ ــًا ال يقب ــض ارتباط ــا ببع ــت بعضه ــث ارتبط بحي
ارتكــب جرائــم متعــددة وجــب احلكــم بتدبــري واحــد مناســب ، كــام يتبــع ذلــك إذا ظهــر 
بعــد احلكــم بالتدبــري أن احلــدث ارتكــب جريمــة أخــرى ســابقة أو الحقــة عــىل ذلــك 

احلكــم.

املادة   ١٤
ينتهي التدبري حتاًم ببلوغ املحكوم عليه سن احلادية والعرشين.

املادة   ١٥
ال حيكــم باإلعــدام وال باحلبــس املؤبــد عــىل احلــدث ، وإذا ارتكــب احلــدث الــذي أكمــل 
اخلامســة عــرشة ومل جيــاوز الثامنــة عــرشة مــن العمــر جنايــة عقوبتهــا اإلعــدام أو احلبــس 

املؤبــد ، حيكــم عليــه باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل مخــس عــرشة ســنة .
وإذا ارتكــب احلــدث جريمــة عقوبتهــا احلبــس املؤقــت حيكم عليــه باحلبس مــدة ال جتاوز 

نصــف احلــد األقى املقــرر قانونــًا للجريمة .
وال يعاقب احلدث بالغرامة سواء اقرتنت هذه العقوبة باحلبس أو مل تقرتن .

وال ختل األحكام الســابقة بســلطة املحكمة يف تطبيق أحكام املواد )٨١( و)٨2( و)٨3( 
مــن قانــون اجلــزاء يف احلــدود املســموح بتطبيقهــا قانونــًا عــىل اجلريمــة التــي وقعــت مــن 

. احلدث 

** مستبدلة بموجب القانون رقم ١ لسنة 2٠١٧ ، نص املادة قبل التعديل : 
ال حيكــم باإلعــدام وال باحلبــس املؤبــد عــىل احلــدث .وإذا ارتكــب احلــدث الــذي أكمــل اخلامســة عــرشة ومل جيــاوز 
السادســة عــرشة مــن العمــر جنايــة عقوبتهــا اإلعــدام أو احلبــس املؤبــد ، حيكــم عليــه باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل مخــس 
عــرشة ســنة.وإذا ارتكــب احلــدث جريمــة عقوبتهــا احلبــس املؤقــت حيكــم عليــه باحلبــس مــدة ال جتــاوز نصــف احلــد 
األقــى املقــرر قانونــًا للجريمــة .وال يعاقــب احلــدث بالغرامــة ســواء اقرتنــت هــذه العقوبــة باحلبــس أو مل تقــرتن ، إال 

بــام ال جيــاوز نصــف احلــد األقــى للغرامــة املقــررة للجريمــة التــي ارتكبهــا احلــدث .
وال جيــوز يف حالــة احلكــم بالغرامــة التنفيــذ بطريــق اإلكــراه البــدين عــىل املحكــوم عليهــم اخلاضعــني ألحــكام هــذا 

القانــون الذيــن مل يتجــاوز عمرهــم ســت عــرشة ســنة كاملــة وقــت التنفيــذ .
ــزاء يف  ــون اجل ــن قان ــواد )٨١( و)٨2( و)٨3( م ــكام امل ــق أح ــة يف تطبي ــلطة املحكم ــابقة بس ــكام الس ــل األح وال خت

ــي وقعــت مــن احلــدث. ــًا عــىل اجلريمــة الت احلــدود املســموح بتطبيقهــا قانون

املادة ١٦
جيــوز ملحكمــة األحــداث – فيــام عــدا اجلرائــم التــي تكــون عقوبتهــا اإلعــدام أو احلبــس 
املؤبــد – بــدالً مــن توقيــع العقوبــات املنصــوص عليهــا يف املــادة الســابقة ويف اجلرائم التي 
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جيــوز فيهــا احلبــس أن حتكــم عــىل احلــدث بأحــد التدابري املنصــوص عليهــا يف البنــود )٤( 
و)٥( و )٦( مــن املــادة )٥( مــن هــذا القانــون.

املادة   ١٧
جيــري تنفيــذ العقوبــات املقيــدة للحريــة املحكــوم هبا عــىل احلــدث يف املؤسســات العقابية 
ــة منهــا يف أحــد  ــة أو املــدة الباقي ــه العقوب ــن تنفــذ علي ــة والعرشي ــإذا بلــغ ســن احلادي ، ف
الســجون العامــة ، عــىل أن يكــون التنفيذ يف مــكان منفصل عن األماكــن املخصصة لباقي 
املســجونني ، وجيــوز اســتمرار التنفيــذ عليــه يف املؤسســة العقابيــة اخلاصــة باألحــداث إذا 

مل يكــن هنــاك خطــورة مــن ذلــك وكانــت املــدة الباقيــة ال جتــاوز ســتة أشــهر.

املادة   ١٨
إذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق أو مصلحــة احلــدث الــذي بلــغ اخلامســة عرشة مــن عمره 
وارتكــب جنايــة أو جنحــة تقتــي حبســه احتياطيــًا، جــاز احلبــس احتياطيــًا ملــدة ال تزيــد 
عــىل أســبوع مــن تاريــخ القبــض عليــه وجيــب عرضــه عــىل حمكمــة األحــداث للنظــر يف 
ــًا احلــدث  جتديدهــا ملــدة أو ملــدد أخــرى بــام ال جيــاوز ثالثــة أشــهر. وال حيبــس احتياطي
الــذي مل يبلــغ مخــس عــرشة ســنة ، وجيــوز للنيابــة العامــة إيداعــه إحــدى دور املالحظــة 
وتقديمــه عنــد كل طلــب إذا كانــت ظــروف الدعــوى تســتدعي التحفــظ عليــه، عــىل أال 
تزيــد مــدة اإليــداع عــىل أســبوع مــن تاريــخ ضبطــه مــا مل تأمــر املحكمــة مدهــا وفقــًا حلكم 
ــه يف الفقــرة الســابقة األمــر  ــداع املنصــوص علي ــدالً مــن اإلي الفقــرة الســابقة. وجيــوز ب
بتســليم احلــدث إىل متــويل رعايتــه عــىل أن يلتــزم بتقديمــه عنــد طلبــه بمعرفــة النيابــة أو 
املحكمــة ، ويعاقــب كل مــن خيــل هبــذا االلتــزام بغرامــة ال جتــاوز مائتــي دينــار عــن كل 
مــرة خيــل فيهــا بالتزامــه. كــام جيــوز ملحكمــة األحــداث عنــد النظــر يف مــد قــرار احلبــس 
أو التحفــظ االمــر بتســليم احلــدث إىل متــويل رعايتــه للتحفــظ عليــه وتقديمــه عنــد كل 

طلــب.
املادة   ١٩

يتــويل مراقــب الســلوك اإلرشاف عــىل تنفيــذ التدابــري املنصــوص عليهــا يف املــادة )٥( مــن 
هــذا القانــون ومالحظــة املحكــوم عليهــم هبــا، وجيــب عليــه أن يرفــع تقريــرًا إيل حمكمــة 
األحــداث وإىل جلنــة رعايــة األحــداث عــن احلــدث الــذي يتــوىل اإلرشاف عــىل ســلوكه.

املادة   2٠
عــىل متــويل الرعايــة إبــالغ مراقــب الســلوك يف حالــة مــوت احلــدث أو مرضــه أو تغيــري 
ســكنه أو غيابــه دون إذن وكذلــك عــن أي طــارئ آخر يطرأ عليه وذلك خالل أســبوعني 
مــن تاريــخ مــن تاريــخ علمــه بذلــك ، ويعاقــب هذا املســؤول عن عــدم اإلبــالغ يف امليعاد 

بغرامــة ال جتــاوز ألــف دينار.
املادة   2١

ــه بمقتــي أحــد البنــود )3( و )٤( و  إذا خالــف احلــدث حكــم التدبــري املفــروض علي
)٥( و )٦( مــن املــادة )٥( مــن هــذا القانــون ، فللمحكمــة بعــد ســامع أقوالــه أن حتكــم 
بإطالــة مــدة التدبــري بــام ال جيــاوز نصــف احلــد األقــى املقــرر لــه أو أن تســتبدل بــه تدبريًا 

آخــر يتفــق مــع حالــة احلــدث.
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املادة  22
للمحكمــة ، بعــد إطالعهــا عــىل التقاريــر املقدمــة إليهــا مــن مراقــب الســلوك وفقــا للــامدة 
ــة األحــداث أو احلــدث نفســه  ــة رعاي ــة األحــداث أو جلن ــاء عــىل طلــب نياب )١٩( أو بن
أو مــن متــويل الرعايــة أن تأمــر بإهنــاء التدبــري أو بتعديــل نظامــه أو بإبدالــه ، مــع مراعــاة 
حكــم املــادة )١٤( مــن هــذا القانــون ، وإذا رفــض هــذا الطلــب فــال جيــوز جتديــده إال 
بعــد مــي ثالثــة أشــهر عــىل األقــل مــن تاريــخ رفضــه ، ويكــون احلكــم الصــادر يف هــذا 

الشــأن غــري قابــل للطعــن فيــه.
املادة   23

إذا ضبــط احلــدث يف حالــة مــن حــاالت التعــرض لالنحــراف أنــذرت نيابــة األحــداث 
ــة  مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء عــىل طلــب مــن جلنــة رعايــة األحــداث متــويل رعايتــه كتاب
ملراقبــة ســلوكه يف املســتقبل ، وجيــوز االعــرتاض عــىل هذا اإلنــذار أمام حمكمــة األحداث 
خــالل مخســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ تســلمه ، ويتبــع يف نظــر هــذا االعــرتاض والفصــل 
فيــه اإلجــراءات املقــررة للطعــن يف األوامــر اجلزائيــة ويكــون احلكــم غــري قابــل للطعــن. 
ــار وال  ويعاقــب باحلبــس الــذي ال جيــاوز ســنة وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن مائتــي دين

تزيــد عــىل ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل مــن : 
١- أمهــل بعــد إنــذاره وفقــًا للفقــرة الســابقة ، مراقبــة احلــدث ، وترتب عىل ذلــك تعرضه 

لالنحــراف جمــددًا يف إحــدى احلــاالت املبينة يف املــادة األويل من هــذا القانون. 
2- ســلم إليــه احلــدث وأمهــل يف أداء أحــد واجباتــه قبلــه إذا ترتــب عــىل ذلــك ارتــكاب 
احلــدث جريمــة أو تعــرض لالنحــراف بإحــدى احلــاالت املبينــة يف املــادة األوىل مــن هــذا 

القانــون . 

املادة   2٤
ملحكمــة األحــداث يف مجيــع األحــوال ، ســواء مــن تلقــاء ذاهتــا أ, بنــاء عــىل طلــب نيابــة 
األحــداث أو جلنــة رعايــة األحــداث ، إصــدار قــرار بإلزام متــويل رعاية احلــدث املنحرف 
ــة  ــة االجتامعي ــب اخلدم ــي ينظمهــا مكت ــدورات الت أو املعــرض لالنحــراف بحضــور ال
والنفســية ، وحتــدد املحكمــة مــدة الــدورة بعد أخــذ رأي مراقب الســلوك وفقــًا للمواعيد 
التــي حيددهــا ، ويعاقــب متــويل الرعايــة الــذي يتخلــف دون عــذر مقبــول عــن حضــور 
النــدوات أو الــدورات املشــار إليهــا بغرامــة ماليــة ال تقــل عــن مخســامئة دينــار وال تزيــد 

عــىل ألــف دينــار.
املادة   2٥

فيــام عــدا األبويــن أو األجــداد أو األزواج ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ثــالث 
ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن مائتــي دينــار وال تزيــد عــىل ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني 
العقوبتــني كل مــن أخفــي حدثــًا حكــم بتســليمه لشــخص أو جلهــة طبقــًا ألحــكام هــذا 

القانــون أو دفعــه للفــرار أو ســاعده عــىل ذلــك.

املادة   2٦
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أخــرى أشــد منصــوص عليهــا قانونــًا ، يعاقــب باحلبــس 
مــدة ال تزيــد عــىل ثــالث ســنوات كل مــن عــرض حدثــًا إلحــدى حــاالت االنحــراف أو 
أعــده لذلــك أو ســاعده أو حرضــه عــىل ســلوكها أو ســهلها لــه بــأي وجــه ولــو مل تتحقــق 
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ــد عــىل مخــس  ــة احلبــس مــدة ال تزي ــة التعــرض لالنحــراف فعــاًل . وتكــون العقوب حال
ســنوات إذا اســتعمل املتهــم مــع احلــدث وســائل إكــراه أو هتديــد أو كان مــن أصولــه أو 
مــن متــويل رعايتــه أو مســئول عن تربيتــه أو مالحظته أو كان مســلاًم إليه بمقتــي القانون 
أو كان خادمــًا عنــد أي ممــن تقــدم ذكرهــم. ويف مجيــع األحــوال إذا وقعــت اجلريمــة عــىل 
أكثــر مــن حــدث ولــو يف أوقــات خمتلفــة كانــت العقوبــة احلبــس ملــدة ال تزيــد عــىل ســبع 

سنوات.
املادة   2٧

جيــوز ملديــر املؤسســة العقابيــة املــودع هبــا احلــدث الــذي جتــاوز ســنه مخــس عــرشة ســنة 
ومل يكمــل احلاديــة والعرشيــن تكليفــه بالعمــل يف اخلدمــات الداخليــة للمؤسســة عنــد 
ــاءه مــن العمــل فيهــا  ــر طبيــب املؤسســة املختــص إعف ــا مل ي ــة احلبــس ، م ــذه لعقوب تنفي

ألســباب صحيــة تــدون بملــف التنفيــذ اخلــاص بــه .

املادة   2٨
يراعــى عنــد تشــغيل احلــدث املحكــوم عليــه والــذي يتمتــع بمهــارة فنيــة معينــة أن يكــون 

تشــغيله يف األعــامل واحلــرف التــي تتناســب مــع مهارتــه.

املادة   2٩
يســتحق احلــدث املحكــوم عليــه الــذي يقــي مــدة العقوبــة يف إحــدى املؤسســات أجــرًا 
ــًا  ــة ويتحــدد أجــره يف كل منهــا وفق ــة أو خدمي ــه أو إنتاجي ــه مــن أعــامل فني عــام يقــوم ب
ــة والعمــل ، وللحــدث  ــر الشــؤون االجتامعي ــرار مــن وزي ــي يصــدر هبــا ق للقواعــد الت

املحكــوم عليــه يف هــذه احلالــة اإلنفــاق مــن حصيلــة أجــره.

املادة   3٠
إذا تبــني لطبيــب املؤسســة العقابيــة أن هنــاك رضرًا عــىل صحــة احلــدث املحكــوم عليــه 
نتيجــة تنفيــذ عقوبــة احلبــس ، وجــب عليــه إبــالغ مديــر املؤسســة العقابيــة الــذي يطلــب 
إىل نيابــة األحــداث عــرض األمــر عــىل رئيــس حمكمــة األحــداث ليأمــر بــام يــراه مناســبا 

يف شــأن احلــدث.
املادة   3١

تتــم زيــارة احلــدث املحكــوم عليــه يف أحــد األماكــن املخصصــة للزيــارة داخــل املؤسســة 
العقابيــة ، وال جيــوز منــع هــذه الزيــارات ألي ســبب يتعلــق بســلوكه داخــل املؤسســة. 
ويصــدر قــرار مــن وزيــر الشــؤون االجتامعيــة والعمــل بتنظيــم قواعــد زيــارة األحــداث 

وأحواهلــا.

املادة   32
ال جيوز تنفيذ العقوبة املقيدة للحرية عىل احلدث داخل غرف احلبس االنفرادي.
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حمكمة األحداث 
املواد )33 – ٦٠(

املادة  33
تنشــأ باملحكمــة الكليــة حمكمــة أحــداث تشــكل مــن أحــد رجــال القضــاء ال تقــل 
درجتــه عــن وكيــل حمكمــة باملحكمــة الكليــة ، ويعاونــه اثنــان مــن القضــاة وخبــريان مــن 
األخصائيــني االجتامعيــني أحدمهــا عــىل األقــل مــن النســاء ويكــون حضورمهــا إجراءات 
املحاكمــة وجوبيــًا، وعــىل اخلبرييــن بعــد بحــث ظروف احلــدث من مجيــع الوجــوه تقديم 
ــة يف  ــة العام ــل النياب ــدر املحكمــة حكمهــا. ويمث ــل أن تص ــك قب ــر للمحكمــة وذل تقري
املحكمــة أحــد أعضــاء نيابــة األحــداث . وحتــدد دوائــر اختصــاص كل حمكمــة يف قــرار 
إنشــائها . ويصــدر بتعيــني اخلبرييــن املشــار إليهــام قــرار مــن وزيــر العــدل باإلتفــاق مــع 
ــي يصــدر  ــر فيهــم الــرشوط الت ــني مــن تتواف ــة والعمــل مــن ب ــر الشــئون االجتامعي وزي
ــا أمــام الدائــرة  هبــا قــرار مــن األخــري. وحيلــف اخلبــري قبــل مبــارشة مهــام وظيفتــه يمين

االســتئنافية ملحكمــة األحــداث بــأن يــؤدي عملــه باألمانــة والصــدق.

املادة  3٤
يتحــدد اختصــاص حمكمــة األحــداث باملــكان الــذي وقعــت فيــه اجلريمــة أو توافــرت 
فيــه إحــدى حــاالت التعــرض لالنحــراف أو باملــكان الــذي ضبــط فيــه احلــدث أو الــذي 

يقيــم فيــه هــو أو متــويل رعايتــه أو وصيــه أو أمــه بحســب األحــوال.

املادة   3٥
قانــون  املنصــوص عليهــا يف  القواعــد واإلجــراءات  أمــام حمكمــة األحــداث  تتبــع 
اإلجــراءات واملحاكــامت اجلزائيــة مــا مل تنــص أحــكام هــذا القانــون عــىل خــالف ذلــك.

املادة  3٦
ملحكمــة األحــداث ســلطة قضائيــة جزائيــة يف مجيــع قضايــا األحــداث املنحرفني وســلطة 
والئيــة للنظــر يف ظــروف األحــداث املعرضــني لالنحــراف . وختتــص هــذه املحكمة دون 
غريهــا بالفصــل يف اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف املــواد )١٨( و )2٠( و )23( و )2٤( 

و)2٥( و)2٦( مــن هــذا القانــون.

املادة 3٧
تعقــد جلســات حماكــم األحــداث يف أماكن منفصلــة عن أماكــن انعقاد جلســات املحاكم 
األخــرى وتــزود بــام يلــزم مــن الوســائل التــي تتناســب مــع طبيعــة املحاكمــة ومــا يقتضيــه 
حضــور احلــدث. وللمحكمــة عقــد جلســاهتا بإحــدى مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة 

لألحــداث التــي يــودع فيهــا احلــدث إذا رأت مقتــي لذلــك.

املادة 3٨
ــح  ــات واجلن ــم اجلناي ــراف ويف جرائ ــرض لالنح ــاالت التع ــة يف ح ــىل املحكم ــب ع جي
وقبــل الفصــل يف أمــر احلــدث أن تســتمع إىل أقــوال مراقــب الســلوك بعــد تقديمــه تقريرًا 
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بحالــة احلــدث يوضــح العوامــل التــي دفعتــه إىل االنحــراف أو التعــرض لــه ، ومقرتحاته 
إلصالحــه ، كــام جيــوز للمحكمــة االســتعانة بــرأي أهــل اخلــرة.

املادة 3٩
إذا تعــدد املتهمــون بارتــكاب جنايــة وكان بينهــم حــدث أو أكثــر ، وآخــرون تزيــد ســنهم 
عــىل ثــامين عــرشة ســنة أحيــل اجلميــع إىل املحكمــة املختصــة أصاًل ، عــىل أن تطبــق أحكام 

هــذا القانــون بالنســبة إىل احلدث .
ــة قبــل أن تصــدر حكمهــا عــىل احلــدث أن تبحــث  وجيــب عــىل املحكمــة يف هــذه احلال
ظروفــه مــن مجيــع الوجــوه وهلــا أن تســتعني يف ذلــك بمــن تــراه مــن اخلــراء أو مراقبــي 

ــة الالحقــة . ــة والرعاي ــة االجتامعي الســلوك بمكتــب املراقب
وإذا تعــدد املتهمــون بارتــكاب جنحــة غــري مرتبطــة بجنايــة أو كان احلدث مل يتم اخلامســة 
عــرشة مــن عمــره واهتــم بارتــكاب جنايــة أو ُجنحــة ، وجــب تقديــم احلــدث إىل حمكمــة 

األحــداث وحُيــال اآلخــرون إىل املحكمــة املختصة.

** الفقرة األوىل مستبدلة بموجب القانون رقم ١ لسنة 2٠١٧ النص الفقرة قبل التعديل : 
إذا تعــدد املتهمــون بارتــكاب جنايــة وكان بينهــم حــدث أو أكثــر ، وآخــرون تزيــد ســنهم عــىل ســت عــرشة ســنة احيــل 

اجلميــع إىل املحكمــة املختصــة أصــاًل ، عــىل أن تطبــق أحــكام هــذا القانــون بالنســبة إىل احلــدث .

املادة ٤٠
ــه  ــدث وأقارب ــوى احل ــا س ــوز أن حيرضه ــة وال جي ــري عالني ــدث يف غ ــة احل ــري حماكم جت
والشــهود واملحامــون ومراقبــو الســلوك ومــن جتيــز لــه املحكمــة احلضــور بــإذن خــاص. 
وملحكمــة األحــداث إعفــاء احلــدث مــن حضــور املحاكمــة بنفســه واالكتفــاء بحضــور 
متــويل رعايتــه أو حمــام نيابــة عنــه، عــىل أن حيــرض املحاكمة مراقــب الســلوك ، وللمحكمة 
أن تأمــر بإخــراج احلــدث مــن اجللســة بعــد ســؤاله أو بإخــراج أي ممــن ذكــروا يف الفقــرة 
ــراج  ــر بإخ ــدث أن تأم ــراج احل ــة إخ ــوز يف حال ــك ، وال جي األوىل إذا رأت رضورة لذل
ــام  ــد إفه ــة إال بع ــم باإلدان ــة احلك ــوز للمحكم ــام ال جي ــلوك ، ك ــب الس ــه أو مراق حمامي

احلــدث بــام تــم يف غيبتــه مــن إجــراءات ويف هــذه احلالــة يعتــر احلكــم حضوريــا.

املادة ٤١
للحــدث أو ملتــويل رعايتــه احلــق يف أن يــوكل حماميــًا للدفــاع عنــه يف مرحلتــي التحقيــق 
واملحاكمــة. وإذا مل يتــم توكيــل حمامــي للدفــاع عنــه وجــب عــىل النيابــة أو املحكمــة أن 

تنتــدب لــه حماميــًا يقــوم هبــذه املهمــة.

املادة   ٤2
ال تــرسي أحــكام العــود املنصــوص عليهــا يف قانــون اجلــزاء عــىل األحــداث اخلاضعــني 

هلــذا القانــون .

املادة   ٤3
ال حتســب أحــكام حمكمــة األحــداث ضمــن الســوابق يف صحيفــة احلالــة اجلنائيــة وتصدر 
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الصحيفــة خاليــة مــن هــذه األحكام.

املادة   ٤٤
يكــون احلكــم الصــادر عــىل احلــدث بأحــد التدابــري املنصــوص عليهــا يف املــادة )٥( مــن 

هــذا القانــون واجــب التنفيــذ فــورًا ولــو كان قابــاًل لالســتئناف.
املادة ٤٥

يف جرائــم اجلنــح ويف جرائــم األذى البليــغ واألذى املفــي إىل عاهــة التــي يرتكبهــا 
احلــدث وال جتــاوز عقوبتهــا احلبــس ملــدة عــرش ســنوات جيــوز للمجنــى عليــه أن يعفــو 
عــن احلــدث أو يتصالــح معــه قبــل صــدور احلكــم أو بعــده. وإذا رغــب املجنــي عليــه يف 
الصلــح أو العفــو عــن احلــدث املحكــوم عليــه باحلبــس أو اإليــداع يف إحــدي املؤسســات 
االجتامعيــة ، بعــد صــدور احلكــم النهائــي بإدانتــه فلــه أن يقــدم طلبــًا بذلــك إىل املحكمــة 
التــي أصــدرت احلكــم لتنظــر فيــه وفقــًا للفقــرة الســابقة. ويف كل األحــوال يرتتــب عــىل 
قبــول الصلــح أو العفــو مــا يرتتــب عــىل احلكــم بالــراءة مــن آثــار ويفــرج عــن احلــدث 

فــورًا.
املادة ٤٦

ــة األحــداث ، أن توقــف كل أو بعــض  ــاء عــىل طلــب نياب جيــوز ملحكمــة األحــداث، بن
ســلطات متــويل رعايــة احلــدث يف األحــوال اآلتيــة ١- إذا حكــم هنائيًا عىل متــويل الرعاية 
يف جريمــة اغتصــاب أو هتــك عــرض أو زنــا أو جريمة خملة بالــرشف واألمانة أو باحلبس 
يف أي جريمــة. 2- إذا عــرض للخطــر صحــة احلــدث أو ســالمته أو أخالقــه أو تربيتــه 
بســبب ســوء املعاملــة أو نتيجــة لالشــتهار بفســاد الســرية. 3- إذا حكــم بإيــداع احلــدث 
ــإذا قضــت املحكمــة  ــون. ف ــًا ألحــكام هــذا القان ــة وفق ــة االجتامعي دارًا مــن دور الرعاي
باحلــد مــن الرعايــة طبقــًا للفقــرة الســابقة أســندت مبــارشة حقــوق الرعايــة التــي حرمــت 
متوليهــا منهــا إىل أحد أقاربه اآلخرين أو إىل شــخص مؤمتــن أو إىل دار الرعاية االجتامعية 

التــي يــودع هبــا احلــدث.
املادة  ٤٧

ــة أو  ــكاب جناي ــم بارت ــرف املهت ــدث املنح ــرض احل ــداث ع ــة األح ــة محاي ــوىل رشط تت
جنحــة عــىل نيابــة األحــداث والتي ختتــص وحدها بمبــارشة الدعــوى اجلزائيــة والتحقيق 

والتــرف واإلدعــاء فيهــا.

املادة   ٤٨
جيــوز اســتئناف األحــكام الصــادرة مــن حمكمــة األحــداث ، عــدا األحــكام التــي تصــدر 
بتســليم احلــدث لوالديــه أو ملــن لــه الواليــة عليــه، فــال جيــوز اســتئنافها إال خلطــأ يف تطبيق 

القانــون أو بطــالن يف احلكــم أو يف اإلجــراءات أثــر فيــه.

املادة   ٤٩
ــتئنافية أو  ــرة اس ــام دائ ــداث أم ــة األح ــن حمكم ــادرة م ــكام الص ــتئناف األح ــون اس يك
أكثــر ختصــص لذلــك باملحكمــة الكليــة. وتشــكل الدائــرة االســتئنافية برئاســة مستشــار 
ــة  ــاون املحكم ــة. ويع ــل حمكم ــن وكي ــل ع ــة ال تق ــام بدرج ــن كل منه ــن آخري وعضوي
خبــريان مــن األخصائيــني اإلجتامعيــني يكــون أحدمهــا مــن النســاء عــىل األقــل عــىل أال 
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ــه االشــرتاك يف نظــر الدعــوى يف مرحلتهــا األوىل. يكــون أي منهــام قــد ســبق ل

املادة   ٥٠
يرفــع االســتئناف إىل الدائــرة االســتئنافية بطلــب مــن احلــدث او مــن يوكلــه أو مــن يمثلــه 

قانونــًا او مــن نيابــة األحــداث ، ســواء كانــت اجلريمــة جنايــة أو جنحــة.

املادة   ٥١
ال ينفــذ أى تدبــري أغفــل تنفيــذه ملــدة ســنة كاملــة مــن يــوم النطــق بــه إال بقــرار جديــد 
يصــدر مــن املحكمــة بنــاًء عــىل طلــب نيابــة األحــداث بعــد أخــذ رأي مراقــب الســلوك.

املادة   ٥2
خيتــص رئيــس حمكمــة األحــداث التــي جيــري التنفيــذ يف دائرهتــا دون غــريه بالفصــل يف 
مجيــع املنازعــات وإصــدار القــرارات واألوامــر املتعلقــة بتنفيــذ األحــكام الصــادرة وفقــًا 

هلــذا القانــون.

املادة   ٥3
ينشــأ لــكل حــدث حمكــوم عليــه ملــف للتنفيــذ يضــم إليــه ملــف املوضــوع تودع فيــه مجيع 
ــذ  ــه مــا يصــدر يف شــأن التنفي ــه ويثبــت في ــذ احلكــم الصــادر علي األوراق املتعلقــة بتنفي
مــن قــرارات وأوامــر وأحــكام. ويعــرض هــذا امللــف عــىل رئيــس املحكمــة قبــل اختــاذ 

أي قــرار أو إجــراء ممــا نــص عليــه يف املــادة الســابقة.

املادة   ٥٤
يقــوم رئيــس حمكمــة األحــداث أو مــن ينيبــه مــن خبــريي املحكمــة بزيــارة دور املالحظــة 
ومؤسســات الرعاية االجتامعية لألحداث ومراكز ومعاهد التأهيل املهني واملستشــفيات 
ــة  ــك كل ثالث ــداث وذل ــة باألح ــات املعني ــن اجله ــك م ــري ذل ــة وغ ــة املتخصص العالجي

أشــهر عــىل األقــل ، ويأمــر باختــاذ مــا يــراه الزمــًا مــن اإلجــراءات ملصلحــة احلــدث.

املادة   ٥٥
جيــري تنفيــذ األحــكام والتدابــري الصــادرة مــن حمكمــة األحــداث أو مــن قــرارات جلنــة 
رعايــة األحــداث وفقــًا ألحــكام قانــون اإلجــراءات واملحاكــامت اجلزائيــة فيــام مل يــرد فيــه 

نــص يف هــذا القانــون.

املادة   ٥٦
إذا رأت املحكمــة أن حالــة احلــدث البدنيــة أو العقليــة أو النفســية تســتدعي فحصــه قبــل 
الفصــل يف الدعــوى، قــررت وضعــه حتــت املالحظــة يف أحــد األماكــن املناســبة للمــدة 

التــي تلــزم لذلــك ، ويوقــف الســري يف الدعــوى إىل أن يتــم هــذا الفحــص.
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املادة   ٥٧
إذا وقــع الفعــل املكــون للجريمــة حتــت تأثــري مــرض عقــي أو نفــي أو ضعــف عقــي 
ــة  ــًا بحال ــة مصاب ــت اجلريم ــار أو كان وق ــىل اإلدراك واالختي ــدرة ع ــدث الق ــد احل أفق
مرضيــة اضعفــت عــىل نحــو جســيم إدراكــه أو حريــة اختيــاره، حكــم بإيداعــه إحــدى 
املستشــفيات أو املؤسســات العالجيــة املتخصصــة ويتخــذ هــذا التدبــري وفقــًا لألوضــاع 
املقــرر يف هــذا القانــون أيضــًا ملــن يصــاب بإحــدى هــذه احلــاالت أثنــاء التحقيــق أو بعــد 

صــدور احلكــم.
املادة   ٥٨

كل إجــراء يوجــب القانــون إعالنــه إىل احلــدث وكل حكم يصــدر يف شــأنه ، جيب إبالغه 
إىل متــويل رعايتــه، ولــه أن يبــارش ملصلحــة احلدث طــرق الطعن املقــررة يف هــذا القانون.

املادة   ٥٩
ال جيوز اإلدعاء املدين أمام حماكم األحداث.

املادة   ٦٠
إذا ُحكــم عــىل متهــم بعقوبــة باعتبــار أن ســنه بلــغ اخلامســة عــرشة مــن عمــره ثــم ثبــت 
بــأوراق رســمية أنــه مل يبلغهــا رفعــت نيابــة األحــداث األمــر إىل املحكمــة التــي أصــدرت 

احلكــم إلعــادة النظــر فيــه وفقــًا للقانــون.
وإذا حكــم عــىل املتهــم باعتبــار أن ســنه جــاوز الثامنــة عــرشة ثــم ثبــت بــأوراق رســمية 
ــة العامــة األمــر إىل املحكمــة التــي أصــدرت احلكــم إلعــادة  أنــه مل يبلغهــا رفعــت النياب
النظــر فيــه والقضــاء بإلغــاء حكمهــا وإحالــة األوراق إىل نيابــة األحــداث للتــرف فيــه .
ويف كل مــن احلالتــني الســابقتني جيــب وقــف تنفيــذ احلكــم وجيــوز التحفــظ عــىل املحكوم 

عليــه طبقــًا للــامدة )١٨( مــن هــذا القانون .
وإذا حكــم عــىل متهــم باعتبــاره حدثــًا ثــم ثبــت بــأوراق رســمية أن ســنه جــاوز الثامنــة 
عــرشة رفعــت النيابــة العامــة األمــر إىل املحكمــة التــي أصــدرت احلكــم لتعيــد النظــر فيــه 

عــىل النحــو املبــني يف الفقــرات الســابقة .

** الفقرة الثانية مستبدلة بموجب القانون رقم ١ لسنة 2٠١٧ النص الفقرة قبل التعديل : 
ــه مل يبلغهــا  ــأوراق رســمية أن ــم ثبــت ب ــار أن ســنه جــاوز السادســة عــرشة مــن عمــره ث وإذا ُحكــم عــىل املتهــم باعتب
رفعــت النيابــة العامــة األمــر إىل املحكمــة التــي أصــدرت احلكــم إلعــادة النظــر فيــه والقضــاء بإلغــاء حكمهــا وإحالــة 

األوراق إىل نيابــة األحــداث للتــرف فيــه.
** الفقرة الرابعة مستبدلة بموجب القانون رقم ١ لسنة 2٠١٧ النص الفقرة قبل التعديل : 

وإذا ُحكــم عــىل متهــم باعتبــاره حدثــًا ثــم ثبــت بــأوراق رســمية أنــه جــاوز السادســة عــرشة مــن عمــره جيــوز للنيابــة 
العامــة أن ترفــع األمــر إىل املحكمــة التــي أصــدرت احلكــم لتعيــد النظــر فيــه عــىل النحــو املبــني يف الفقــرات الســابقة.
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اإلفراج حتت الرشط 
املواد  )٦١ – ٦٤(

املادة   ٦١
ــك إذا  ــس وذل ــه باحلب ــرف املحكــوم علي ــدث املنح ــن احل ــراج حتــت رشط ع ــوز اإلف جي
كان قــد أمــى نصــف املــدة املحكــوم هبــا عليــه ومتــي كانــت التقاريــر املوضعــة عنــه ، 
بمعرفــة مكتــب املراقبــة االجتامعيــة والرعايــة الالحقــة، تتوقــع أن يكــون ســلوكه بعــد 

اإلفــراج عنــه حســنًا. ويكــون اإلفــراج حتــت رشط املــدة الباقيــة مــن العقوبــة.

املادة  ٦2
يقــدم طلــب اإلفــراج حتــت رشط إىل نيابــة األحــداث مــن احلــدث او مــن متــويل رعايتــه، 
ــوء  ــىل ض ــابقة ع ــادة الس ــا يف امل ــوص عليه ــرشوط املنص ــر ال ــن تواف ــة م ــق النياب وتتحق
التقاريــر املقدمــة مــن املؤسســة العقابيــة عــن احلــدث املحكــوم عليــه، وهلــا أن تضــع هــذا 

احلــدث حتــت إرشاف مراقــب الســلوك املختــص.

املادة   ٦3
إذا ســاء ســلوك احلــدث املفــرج عنــه خــالل املــدة التــي أفــرج عنــه فيهــا وذلــك بنــاًء عــىل 
تقريــر مــن مراقــب الســلوك أو مكتــب املراقبــة االجتامعيــة والرعايــة الالحقــة، أصــدرت 
نيابــة األحــداث قــرارًا بإعادتــه إىل املؤسســة العقابيــة ليمــي املــدة التــي كانــت باقيــة مــن 

احلكــم وقــت اإلفــراج عنــه.

املادة   ٦٤
إذا مل يلغ اإلفراج حتت رشط حتى انقضاء مدته، أصبح اإلفراج هنائيًا.



العودة للصفحة الرئيسية ١٦٥

قانون االحداث

العودة لفهرس القانون

 أحكام ختامية 
املواد )٦٥ – ٦٩(

املادة  ٦٥
يعفــي احلــدث أو مــن يمثلــه قانونــًا مــن أداء أي رســوم أو مصاريــف أمــام مجيــع املحاكــم 

يف الدعــاوى املقامــة طبقــًا هلــذا القانــون.

املادة   ٦٦
ــة  ــامت اجلزائي ــراءات واملحاك ــون اإلج ــزاء وقان ــون اجل ــواردة يف قان ــكام ال ــق األح تطب

ــون. ــرد بشــانه نــص يف هــذا القان ــام مل ي املشــار إليهــا في

املادة   ٦٧
حيظــر عــىل الصحــف واملطبوعــات ووســائل اإلعالم املرئــي واملســموع وااللكرتوين نرش 
معلومــات عــن قضايــا األحــداث تتضمــن أســامء املتهمني أو صورهم ســواء قبــل أو أثناء 
املحاكمــة أو بعــد صــدور احلكــم عليهــم. كــام حيظــر نــرش وقائــع التحقيــق أو املحاكمــة 
ــم فيهــام. وجيــوز نــرش ملخــص عــن احلكــم دون  ــا األحــداث أو ملخــص عــام ت لقضاي
اإلشــارة الســم احلــدث أو لقبــه أو صورتــه. ويعاقــب املســؤول عــن النــرش أو اإلذاعــة 
ــار وال  ــف دين ــن أل ــل ع ــة ال تق ــادة بغرام ــذا امل ــني يف ه ــر املب ــة احلظ ــن خمالف ــث ع أوالب

جتــاوز مخســة آالف دينــار.
املادة   ٦٨

يصــدر باختيــار مراقبــي الســلوك وحتديــد الــرشوط الواجــب توافرهــا فيهــم قــرار مــن 
وزيــر الشــؤون االجتامعيــة والعمــل. وحيلــف مراقــب الســلوك قبــل مزاولــة عملــه يمينــًا 

أمــام حمكمــة األحــداث بــأن يــؤدي واجبــات وظيفتــه باألمانــة والصــدق.

املادة   ٦٩
يصــدر وزيــر الشــؤون االجتامعية والعمل القــرارات الالزمة لتحديد وتنظيم مؤسســات 
الرعايــة االجتامعيــة املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون ، وحتديــد مقارهــا وتعيــني ونــدب 

العاملــني فيها.



العودة للصفحة الرئيسية
١٦٦

محاكمة الوزراء

  القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٩٥
يف شأن حماكمة الوزراء  

املادة ١
تــرسي احــكام هــذا القانــون عــىل كل وزيــر عضــوا يف جملــس الــوزراء يف شــأن مــا يقــع 
ــة مــن هــذا القانــون حتــى ولــو تــرك  ــه مــن جرائــم ورد النــص عليهــا يف املــادة الثاني من
الوزيــر وظيفتــه بعــد وقــوع اجلريمــة الي ســبب ، ســواء بصــورة هنائيــة او بتوليــه مهــام 

وزارة اخــرى او كان وقــت وقــوع اجلريمــة وزيــرا باالنابــة فيهــا.

املادة 2 
يعاقــب الوزيــر بالعقوبــات املقــررة قانونــا ، اذا ارتكــب يف تأديــة اعــامل وظيفتــه جريمــة 

مــن اجلرائــم االتيــة: 
أ- جرائــم امــن الدولــة اخلارجــي والداخــي واجلرائــم املتعلقــة بواجبــات الوظيفــة العامة 

املنصــوص عليهــا يف القانون رقــم 3١/١٩٧٠. 
ب- جرائم املوظفني واملكلفني بخدمة عامة املنصوص عليها يف قانون اجلزاء. 

ج- اجلرائم املنصوص عليها يف قانون االنتخاب رقم 3٥ لسنة ١٩٦2. 
د- اجلرائم املتعلقة بسري العدالة او التأثري عليها املنصوص عليها يف قانون اجلزاء. 

هـ- اجلرائم املنصوص عليها يف قانون محاية االموال العامة رقم ١ لسنة ١٩٩3.
ــاء  ــنة 2٠١2 بإنش ــم )2٤( لس ــون رق ــوم بالقان ــا يف املرس ــوص عليه ــم املنص و- اجلرائ

ــة . . ــة املالي ــن الذم ــف ع ــة بالكش ــكام اخلاص ــاد واألح ــة الفس ــة ملكافح ــة العام اهليئ
ــة  ــأن مكافح ــنة 2٠١3 بش ــم )١٠٦( لس ــون رق ــا يف القان ــوص عليه ــم املنص ز - اجلرائ

ــل األرهــاب . . غســل األمــوال ومتوي

** أضيــف نــص البنديــن »و،ز« اىل املــادة 2 بموجــب املــادة ١ مــن القانــون رقــم 2٩ لســنة 2٠١٤ بتاريــخ ١٧/ ٤/ 
    2٠١٤

املادة 3
تشــكل جلنــة حتقيــق من ثالثة مــن املستشــارين الكويتيــني بمحكمة االســتئناف ، ختتارهم 
اجلمعيــة العامــة للمحكمــة ملــدة ســنتني ، كــام ختتــار اثنــني آخريــن كعضويــن احتياطيــني 
الكــامل تشــكيل اللجنــة يف حالــة غيــاب احــد االعضــاء االصليــني او قيــام مانــع لديــه ، 
وختتــص هــذه اللجنــة دون غريهــا ، بفحــص البالغــات التــي تقــدم مكتوبــة وموقعــة اىل 
النائــب العــام وحــده ، وجيــب احالــة البــالغ اىل اللجنــة ، يف خــالل يومــني عــىل االكثــر. 

ــة البــالغ ، وجيــب عليهــا فــور وصــول  تتــوىل اللجنــة بصفــة رسيــة ، بحــث مــدى جدي
البــالغ اليهــا ، اخطــار الوزيــر و رئيــس جملــس الــوزراء ورئيــس جملــس االمــة بذلــك. 

ــه عــىل البــالغ.  ــة مالحظات ــة بمذكــرة متضمن ــاة اللجن ــر مواف وللوزي
وللجنــة دعــوة املبلــغ لســامع أقوالــه أو إختــاذ أي إجــراء يقتضيــه هــذا البحــث ، وهلــا كافــة 
اإلختصاصــات املقــررة قانونــا لســلطات التحقيــق ، عــدا اإلجــراءات التــي تنطــوي عــي 
مســاس بشــخص الوزيــر أو حرمــة مســكنه . فــإذا تبــني هلــا جديــة البــالغ ، أمرت بالســري 
يف اإلجــراءات ومبــارشة التحقيــق بنفســها أو بنــدب واحــد أو أكثــر مــن أعضائهــا إجرائه 
ــة البــالغ أمــرت بحفظــه ، وجيــب أن يكــون قــرار احلفــظ  ، أمــا إذا تبــني هلــا عــدم جدي

مســببا . .



العودة للصفحة الرئيسية
١٦٧

محاكمة الوزراء

*استبدل نص الفقرة 3 من املادة 3 باملادة 2 من القانون رقم 2٩ لسنة 2٠١٤ تاريخ ١٧/٤/2٠١٤م.
ــة  ــا كاف ــث ، وهل ــذا البح ــه ه ــراء يقتضي ــاذ أي اج ــه او اخت ــامع اقوال ــغ لس ــوة املبل ــة دع ــل ) للجن ــل التعدي ــرة قب الفق
االختصاصــات املقــررة قانونــا لســلطات التحقيــق عــدا االجــراءات التــي تنطــوى عــىل مســاس بشــخص الوزيــر او 
ــق بنفســها او بنــدب  ــارشة التحقي ــة البــالغ ، امــرت بالســري يف االجــراءات ومب ــإذا تبــني هلــا جدي حرمــة مســكنه ، ف
واحــد او اكثــر مــن اعضائهــا الجرائــه ، امــا اذا تبــني هلــا عــدم جديــة البــالغ امــرت بحفظــه هنائيــا ، وجيــب ان يكــون 

قــرار احلفــظ مســببا.(
املادة ٤

للجنــة التحقيــق املنصــوص عليهــا يف املــادة الســابقة يف ســبيل اداء مهمتهــا ، كافــة 
ــس  ــد احلب ــلطة م ــك س ــا كذل ــق ، وهل ــلطات التحقي ــا لس ــررة قانون ــات املق االختصاص
االحتياطــي املقــررة لرئيــس املحكمة طبقــا للامدة ٦٩ مــن قانون االجــراءات واملحاكامت 

ــة.  اجلزائي
ــه بوقــت  ــل بدئ ــق قب ــدء التحقي ــة باملوعــد املحــدد لب ــب العــام كتاب ــة النائ وختطــر اللجن
كاف ، وعليــه أو مــن ينيبــه مــن أعضــاء النيابــة ممــن ال تقــل درجتــه عــن رئيــس نيابــة أن 

حيــرض جلســات التحقيــق ولــه أن يبــدى مــا يــراه مــن طلبــات .)*(
جيــب لصحــة االمــر الصــادر بالقبض عــىل الوزير او بحبســه احتياطيا او بتفتيش شــخصه 
او مســكنه او بمنعــه مــن الســفر او بــأي اجــراء حتفظــى آخــر ممــا ورد النــص عليــه يف املادة 
2٤ ومــا بعدهــا مــن القانــون رقــم ١ لســنة ١٩٩3 املشــار اليــه ، ان يكــون صــادرا مــن 

اللجنــة جمتمعــة حتــى ولــو بــارش التحقيــق واحــد او اكثــر مــن اعضائهــا. 
ــه يف  ــوص علي ــة املنص ــراءات التحفظي ــد االج ــادر باح ــر الص ــن االم ــم م ــون التظل يك
القانــون رقــم ١ لســنة ١٩٩3 املشــار اليــه ، طبقا للقواعــد واالجراءات املنصــوص عليها 
فيــه امــام املحكمــة املنصــوص عليهــا يف املــادة ٨ التاليــة ويكــون قرارهــا ىف التظلــم غــري 

قابــل للطعــن
جيــب رفــع احلصانــة النيابيــة قبــل اختــاذ أي اجــراء جزائــي ضــد الوزيــر ، طبقــا لالحــكام 

املقــررة يف القانــون رقــم ١2 لســنة ١٩٦3 املشــار اليــه.

** استبدل نص الفقرة ٤ من املادة ٤ باملادة ١ من القانون رقم 3٨ لسنة 2٠٠١ تاريخ  ٤ / ٦ / 2٠٠١ 
** استبدل نص الفقرة الثانية من املادة ٤ باملادة ١ من القانون رقم ١١ لسنة 2٠١٠ تاريخ 23 / ٥/ 2٠١٠ 

املادة ٥
يعتــر الوزيــر يف اجــازة حتميــة بمرتــب كامــل مــن تاريــخ ابالغــه بقــرار املحكمــة املشــار 
اليهــا يف املــادة الســابقة باملوافقــة عــىل طلــب جلنــة التحقيــق بذلــك وعــىل اللجنــة اخطــار 
الوزيــر كتابــة بقــرار املحكمــة خــالل ثــامن واربعــني ســاعة مــن يــوم صــدوره عــىل االكثر.
ال تنتهــي االجــازة اال بصــريورة احلكــم الصــادر يف الدعــوى باتــا او بصدور امــر بحفظها 

او انقضائهــا الي ســبب قبــل صدور احلكــم فيها.

املادة ٦
ــة يف  ــم املبين ــاك جريمــة مــن اجلرائ ــق ، اذا تبــني هلــا ان هن ــة بعــد متــام التحقي عــىل اللجن
املــادة الثانيــة مــن هــذا القانــون ، وان االدلــة كافيــة ، ان تعــد قــرار االهتــام وقائمــة بادلــة 
ــة اىل  ــة القضي ــر باحال ــن ورشكاء ، وان تأم ــني آخري ــر واي فاعل ــبة للوزي ــوت بالنس الثب

املحكمــة املنصــوص عليهــا يف املــادة الثامنــة.
أمــا اذا اســفر التحقيــق عــن عــدم وجــود جريمــة او ان الوقائــع املنســوبة للوزيــر ال صحة 
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هلــا او ان االدلــة عليهــا غــري كافيــة ، امــرت بحفــظ التحقيــق بقرار مســبب.
ــه  ــرف. وموافات ــة الت ــورا بنتيج ــام ف ــب الع ــار النائ ــب اخط ــوال ، جي ــع االح يف جيم

ــت. ــي مت ــات الت ــن االوراق والتحقيق ــورة م بص

املادة ٦ مكرر
جيــوز للمبلــغ التظلــم مــن قــرارات احلفــظ املشــار إليهــا يف املادتــني ) 3 ، ٦ ( مــن هــذا 
القانــون ، خــالل شــهرين مــن تاريــخ إعالنه أو علمه بقــرار احلفظ ، وذلــك أمام املحكمة 

املنصــوص عليهــا يف املــادة الثامنــة مــن هــذا القانــون . 
وكل قــرار باحلفــظ يصــدر مــن جلنــة التحقيــق يف البالغــات املقدمــة مــن إحــدي اجلهــات 
املنصــوص عليهــا يف املــادة )2( مــن القانــون رقــم )١( لســنة ١٩٩3 بشــأن محايــة األموال 

العامــة ، حتيلــه اللجنــة - مــن تلقــاء نفســها - خــالل شــهرين إيل املحكمــة الســابقة . 
وتفصــل املحكمــة يف غرفــة املشــورة يف التظلــم خــالل ثالثــني يومــا مــن تاريــخ تقديمــه 
بقــرار ال يقبــل الطعــن فيــه بــأي طريــق . وهلــا قبــل إصــدار قرارهــا ســامع أقــوال مــن تري 
لــزوم ســامع أقوالــه أو تكليــف اللجنــة املنصــوص عليهــا يف املــادة )3( مــن هــذا القانــون 

بإســتيفاء أي نقــص يف البحــث أو التحقيــق ، حســب األحــوال . 
ــة للســري  ــة إيل اللجن وإذا حكمــت املحكمــة بقبــول التظلــم ، أمــرت إمــا بإعــادة القضي
يف اإلجــراءات أو قدمــت القضيــة إيل املحكمــة املنصــوص عليهــا يف املــادة )٨( مــن هــذا 
ــخ صــدور احلكــم يف  ــام مــن تاري ــك خــالل عــرشة أي ــون حســب األحــوال ، وذل القان

التظلــم . 
ويف مجيع األحوال جيب أن يكون احلكم يف التظلم مسببا . .

** أضيف نص املادة ٦ مكررًا بموجب املادة ١ من القانون رقم 2٩ لسنة 2٠١٤ تاريخ ١٧ / ٤ / 2٠١٤ 

املادة ٧
عــىل النائــب العــام ، اعــالن الوزيــر بصــورة مــن قــرار االهتــام وقائمــة ادلــة الثبــوت قبــل 
بــدء املحاكمــة بعــرشة ايــام عــىل االقــل ، واعــالن شــهود االثبــات باجللســة املحــددة او 

اعالنــه بامــر احلفــظ بحســب االحــوال.
مــا جيــب اخطــار رئيــس جملــس الــوزراء ورئيــس جملــس االمــة بصــورة مــن قــرار االهتــام 
وقائمــة االدلــة الثبــوت او االمــر الصــادر مــن اللجنــة يف خــالل ثــامن واربعــني ســاعة مــن 

ــدوره. يوم ص
ــون  ــن قان ــادة ١٠٤ م ــص امل ــامل ن ــون ، اع ــذا القان ــكام ه ــق اح ــدد تطبي ــوز يف ص ال جي

االجــراءات واملحاكــامت اجلزائيــة.

املادة ٨
ــر ، حمكمــة خاصــة تشــكل مــن مخســة مــن املستشــارين الكويتيــني  تتــويل حماكمــة الوزي
ــة العامــة للمحكمــة ملــدة ســنتني  بمحكمــة اإلســتئناف دون غريهــم ، ختتارهــم اجلمعي
وكــام ختتــار ســبعة آخريــن كأعضــاء إحتياطــني إلكــامل تشــكيل املحكمــة يف حالــة غيــاب 
أحــد األعضــاء األصليــني أو قيــام مانــع لديــه ، وختتــص هــذه املحكمة وحدهــا بمحاكمة 
الــوزراء وأي فاعلــني آخريــن أو رشكاء عــام يرتكبونــه مــن جرائــم ورد النــص عليهــا يف 

املــادة الثانيــة مــن هــذا القانــون ، واجلرائــم املرتبطــة هبــا ، إرتباطــا ال يقبــل التجزئــة .
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ــة التحقيــق املشــار  ــة جلن ال جيــوز ان يكــون عضــوا يف املحكمــة ، مــن اشــرتك يف عضوي
اليهــا يف املــادة الثالثــة مــن هــذا القانــون.

** استبدل نص الفقرة االوىل من املادة ٨ باملادة 2 من القانون رقم 2٩ لسنة 2٠١٤ بتاريخ ١٧ / ٤ / 2٠١٤ 
الفقــرة قبــل التعديــل : تتــوىل حماكمــة الوزيــر ، حمكمــة خاصــة تشــكل مــن مخســة مــن املستشــارين الكويتيــني بمحكمــة 
ــن  ــن كعضوي ــني آخري ــار اثن ــام ختت ــنتني ، ك ــدة س ــة مل ــة للمحكم ــة العام ــم اجلمعي ــم ، ختتاره ــتئناف دون غريه االس
ــه وختتــص هــذه  ــع لدي ــام مان ــني او قي ــاب احــد االعضــاء االصلي ــة غي احتياطيــني الكــامل تشــكيل املحكمــة يف حال
املحكمــة وحدهــا بمحاكمــة الــوزراء واي فاعلــني آخريــن او رشكاء ، عــام يرتكبونــه مــن جرائــم ورد النــص عليهــا 
ــة. ال جيــوز ان يكــون عضــوا يف  ــل التجزئ ــم املرتبطــة هبــا ارتباطــا ال يقب ــون ، واجلرائ ــة مــن هــذا القان ــادة الثاني يف امل

املحكمــة ، مــن اشــرتك يف عضويــة جلنــة التحقيــق املشــار اليهــا يف املــادة الثالثــة مــن هــذا القانــون. (

املادة ٩
يتبــع يف حماكمــة الــوزراء ، القواعــد واالجــراءات املبينــة يف املبينــة يف هــذا القانــون ومــا ال 

يتعــارض معهــا ممــا ورد النــص عليــه يف قانــون االجــراءات واملحاكــامت اجلزائيــة.
ال يقبل االدعاء مدنيا امام املحكمة املشكلة طبقا الحكام هذا القانون.

املادة ١٠
تنعقــد املحكمــة املشــار اليهــا يف املــادة الثامنــة ، بمقــر حمكمــة االســتئناف ، وحيدد رئيســها 
موعــد بــدء املحاكمــة عــىل ان يكــون ذلــك خــالل ثالثــني يومــا عــىل االكثــر ، مــن تاريــخ 

ــول االوراق اليه. وص
يبــارش النائــب العــام او مــن يــرى االســتعانة بــه مــن اعضــاء النيابــة العامــة مهمــة االدعاء 

ــام املحكمة. ام
وتتوىل ادارة كتاب حمكمة االستئناف ، القيام باعامل ادارة كتاب هذه املحكمة.

اذا قــررت املحكمــة نظــر الدعــوى يف جلســة رسيــة ، فــال يرسي ذلــك عىل املتهــم وحماميه 
، واذا مل يــوكل املتهــم حماميــا ، ندبــت املحكمــة لــه حمــام للدفاع عنه.

املادة ١١
تكــون االحــكام الصــادرة مــن املحكمــة املشــكلة طبقــا الحــكام هــذا القانون ، غــري قابلة 
للطعــن فيهــا اال بطريــق التمييــز ، ومــع ذلــك ، اذا صــدر احلكــم غيابيا ، فتجــوز املعارضة 
فيــه امــام املحكمــة ذاهتــا باالجــراءات املعتــادة املنصــوص عليهــا يف قانــون االجــراءات 

ــامت اجلزائية. واملحاك
كل حكــم يصــدر باالدانــة يف جنايــة ، يســتوجب حتــام عــزل املحكــوم عليــه مــن وظيفتــه 

، دون اخــالل بتوقيــع العقوبــات التبعيــة والتكميليــة املقــررة قانونــا للجريمــة.
تقي املحكمة يف مجيع االحوال ، بالزام املحكوم عليه برد ما افاده من اجلريمة.

املادة ١2
يكــون حســاب مــدة ســقوط الدعــوى اجلزائيــة عــن اجلرائــم التــي يرتكبهــا الوزيــر مــن 
تاريــخ تــرك الوظيفــة ، ويف حالــة تعــدد املتهمــني ، ال يبــدأ حســاب املدة بالنســبة الحدهم 

اال بــرتك الباقــني وظائفهــم.
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املادة ١3
عــىل املحكمــة املنظــورة امامهــا أي دعــوى يرسى عليهــا هذا القانــون ، ان حتيلهــا بحالتها 

، مــن تلقــاء نفســها ، اىل املحكمــة املشــكلة طبقا هلــذا القانون.

املادة ١٤ 
*الغيــت املــادة بموجــب املــادة 2 مــن القانــون رقــم 3٨ لســنة 2٠٠١ تاريــخ ٤ / ٦ / 

 2٠٠١

املادة ١٥
يلغى كل حكم خيالف احكام هذا القانون.

املادة ١٦
عــىل الــوزراء – كل فيــام خيصــه – تنفيــذ هــذا القانــون ، ويعمــل بــه مــن تاريــخ نــرشه يف 

اجلريــدة الرســمية.
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الوحدة الوطنية

املرسوم بقانون رقم ١٩ لسنة 2٠١2 
يف شأن محاية الوحدة الوطنية

بعد اإلطالع عىل املادة ٧١ من الدستور.
وعىل قانون اجلزاء الصادر بالقانون رقم ) ١٦ ( لسنة ١٩٦٠ والقوانني املعدلة له.

ــنة  ــم ) ١٧ ( لس ــون رق ــادر بالقان ــة الص ــامت اجلزائي ــراءات واملحاك ــون اإلج ــىل قان وع
ــه. ــة ل ــني املعدل ١٩٦٠ والقوان

وعىل القانون رقم 3 لسنة 2٠٠٦ يف شأن املطبوعات والنرش.
وعىل القانون رقم ٦١ لسنة 2٠٠٧ بشأن اإلعالم املرئي واملسموع.

ــة،  ــر الداخلي ــوزراء ووزي ــس ال ــس جمل ــب األول لرئي ــن النائ ــرض كل م ــىل ع ــاء ع وبن
ــئون ــدل والش ــر الع ووزي
القانونية، ووزير اإلعالم.

وبعد موافقة جملس الوزراء.
أصدرنا املرسوم بقانون اآليت نصه:-

 املادة ١ 
حيظــر القيــام أو الدعــوة أو احلــض بــأي وســيلة مــن وســائل التعبــري املنصــوص عليهــا يف 
املــادة ) 2٩ ( مــن القانــون رقــم 3١ لســنة ١٩٧٠ بتعديــل بعــض أحــكام قانــون اجلــزاء، 
عــىل كراهيــة أو إزدراء أي فئــة مــن فئــات املجتمــع أو إثــارة الفتــن الطائفيــة أو القبليــة أو 
نــرش األفــكار الداعيــة إىل تفــوق أي عــرق أو مجاعــة أو لــون أو أصــل أو مذهــب دينــي أو 
جنــس أو نســب، أو التحريــض عــىل عمــل مــن أعــامل العنــف هلــذا الغــرض، أو إذاعــة 
أو نــرش أو طبــع أو بــث أو إعــادة بــث أو إنتــاج أو تــداول أي حمتــوى أو مطبــوع أو مــادة 
مرئيــة أو مســموعة أو بــث أو إعــادة بــث إشــاعات كاذبــة تتضمــن مــا من شــأنه أن يؤدي 

إىل مــا تقــدم.
كــام تــرسي أحــكام الفقرة الســابقة عــىل كل شــخص يرتكب خــارج إقليم دولــة الكويت 
ــا أو رشيــكا يف اجلريمــة إذا وقعــت كلهــا أو بعضهــا يف إقليــم  فعــال جيعلــه فاعــال أصلي
دولــة الكويت.ويعــد مــن وســائل التعبــري الشــبكات املعلوماتيــة واملدونــات التــي تنــرش 

عليهــا وغريهــا مــن وســائل اإلتصــال احلديثــة.

املادة  2  
 مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر، يعاقــب كل مــن يرتكب 
فعــال خيالــف احلظــر املنصــوص عليــه يف املــادة األوىل مــن هــذا القانــون باحلبــس مــدة ال 
تزيــد عــىل ســبع ســنوات وغرامــة ال تقــل عــن عــرشة آالف دينــار وال تزيد عــىل مائة ألف 
ــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني، وحيكــم بمصــادرة الوســائل واألمــوال واألدوات  دين
والصحــف واملطبوعــات املســتعملة يف ارتــكاب اجلريمــة، وتضاعــف العقوبــة يف حالــة 

العود.

املادة  3  
 يف األحــوال التــي ترتكــب فيهــا جريمــة مــن اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون 
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مــن خــالل شــخص اعتبــاري، ودون اإلخــالل باملســئولية اجلزائيــة للشــخص الطبيعــي، 
يعاقــب الشــخص االعتبــاري بالغرامــة التــي ال تقــل عــن عــرشة آالف دينــار وال تزيــد 
عــىل مائتــي ألــف دينــار إذا ارتكبــت اجلريمــة باســمه أو حلســابه، وجيــوز احلكــم بإلغــاء 
الرتخيــص بمزاولــة النشــاط. ولرئيــس دائــرة اجلنايــات املختصــة أو قــايض األمــور 
املســتعجلة، بنــاء عــىل طلــب مــن النيابــة العامــة إصــدار قــرار بإيقــاف الرتخيــص مؤقتــا 

ملــدة شــهر قابلــة للتجديــد.

املادة  ٤  
 يعفــى مــن العقــاب كل مــن بــادر مــن اجلنــاة بإبــالغ الســلطات املختصــة بوجــود اتفــاق 
جنائــي عــىل ارتــكاب اجلريمــة قبــل البــدء يف تنفيذهــا، وجيــوز للمحكمــة اإلعفــاء مــن 
العقوبــة إذا كان اإلبــالغ بعــد إمتــام اجلريمــة وقبــل البــدء يف التحقيــق كــام جيــوز هلــا ذلــك 

إذا مكــن اجلــاين الســلطات مــن القبــض عــىل باقــي اجلنــاة.

املادة  ٥  
 عــىل رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــام خيصــه - تنفيــذ هــذا املرســوم بقانــون، 

ويعمــل بــه مــن تاريــخ نــرشه يف اجلريــدة الرســمية، ويعــرض عــىل جملــس األمــة.

املذكرة إاليضاحية 
للمرسوم بقانون رقم ١٩ لسنة 2٠١2 يف شأن محاية الوحدة الوطنية 

انطالقــا مــن اإليــامن بكرامــة اإلنســان الــذي أعزه اهلل منــذ اخلليقــة، وحقه يف حيــاة كريمة 
عــىل أســس مــن احلريــة والعدالــة واملســاواة وحتقيقــا للمبــادئ اخلالــدة للديــن اإلســالمي 
ــع مــن حيمــل  ــت الكويــت وطــن مجي ــا كان ــات الســاموية األخــرى. ومل احلنيــف والديان
جنســيتها ال متييــز بينهــم بســبب الديــن أو القبليــة أو الطائفيــة أو املذهــب، وأهنــا بجميــع 
طوائفهــا ترفــض كافــة أشــكال العنريــة التــي تشــكل انتهــاكا حلقــوق اإلنســان وهتديــدا 
ــي  ــالن العامل ــدة واإلع ــم املتح ــادئ األم ــا ملب ــرارا منه ــي، وإق ــن االجتامع ــلم واألم للس
حلقــوق اإلنســان التــي تنــص عــىل أن كافة أشــكال العنريــة هي حتــد للكرامة اإلنســانية 
ومــن الواجــب إدانــة مجيــع ممارســتها والعمــل عــىل إزالتهــا. ومــع مراعــاة مــا التزمــت بــه 
دولــة الكويــت مــن اتفاقيــات خاصــة فيــام يتعلــق بحقــوق اإلنســان، وملــا كان القانــون 
هــو أداة الدولــة لتحقيــق مــا يتطلبــه املجتمــع وصالــح املواطنــني وبالتــايل فقــد حــرص 
ــاب جملــس  ــة غي الدســتور الكويتــي عــىل أن ال يتعطــل إصــدار القوانــني، حتــى يف حال
األمــة فيــام بــني أدوار االنعقــاد، أو عنــد حلــه، فأجــاز يف املــادة ٧١ منــه إصــدار مراســيم 
ــري،  ــل التأخ ــري ال حتتم ــاذ تداب ــب اإلرساع يف اخت ــا يوج ــدث م ــني، إذ ح ــوة القوان ــا ق هل
عــىل أال تكــون خمالفــة للدســتور أو للتقديــرات املاليــة الــواردة يف قانــون امليزانيــة، وذلــك 
ــا للبــالد يف مواجهــة هــذه األمــور عنــد توافــر الــرضورة التــي  مراعــاة للمصلحــة العلي
تقتــي رسعــة معاجلتهــا. كانــت مصلحــة الدولــة العليــا تســتوجب اإلرساع يف إصــدار 
ترشيــع يعمــل عــىل محايــة الوحــدة الوطنيــة والنســيج االجتامعــي للمجتمــع الكويتــي يف 
ضــوء مــا كشــف عنــه التطبيــق الســيام أثنــاء محــالت الدعايــة االنتخابيــة والتــي ســوف 
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تصاحــب االنتخابــات العامــة القادمــة مــن تفــي النعــرات الطائفيــة والقبليــة أحيانا التي 
تــرض بالوحــدة الوطنيــة األمــر الــذي يســتوجب رضورة اإلرساع يف مواجهتهــا بصــورة 
حاســمة، فقــد أعــد املرســوم بقانــون املرافــق حتقيقــا للمصلحــة العامــة وتأكيًدا للمســاواة 

بــني البــرش حتقيقــا للســلم واألمــن ومحايــة للوحــدة الوطنيــة. 
ــأي وســيلة مــن وســائل  ــام أو الدعــوة أو احلــض ب ــه القي وقــد حظــرت املــادة األوىل من
التعبــري املنصــوص عليهــا يف املــادة )2٩( مــن القانــون رقــم )3١( لســنة ١٩٧٠ بتعديــل 
بعــض أحــكام قانــون اجلــزاء عــىل كراهيــة أو إزدراء أي فئــة مــن فئــات املجتمــع الكويتــي 
أو إثــارة الفتــن الطائفيــة أو القبليــة أو نــرش األفــكار الداعيــة إىل تفــوق أي عــرق أو مجاعة 
ــن  ــل م ــىل عم ــض ع ــب أو التحري ــس أو نس ــي أو جن ــب دين ــل أو مذه ــون أو أص أو ل
أعــامل العنــف هلــذا الغــرض أو إذاعــة أو نــرش أو طبــع أو بــث أو إعــادة بــث أو إنتــاج أو 
تــداول أي حمتــوى أو مطبــوع أو مــادة مرئيــة أو مســموعة أو بــث أو إعــادة بــث إشــاعات 
كاذبــة إذا تضمــن أي منهــا مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إىل مــا تقــدم. وتــرسي أحــكام هــذا 
احلظــر عــىل كل شــخص يرتكــب خــارج إقليــم دولــة الكويــت فعــاًل جيعلــه فاعــاًل أصليا 
أو رشيــكا يف هــذه اجلريمــة إذا وقعــت كلهــا أو بعضهــا يف إقليــم دولــة الكويــت ويعــد 
مــن وســائل التعبــري الشــبكات املعلوماتيــة واملدونــات التــي تنــرش عليهــا وغريهــا مــن 
وســائل االتصــال احلديثــة. وتضاعــف العقوبــة يف حالــة العــود. وعاجلــت املــادة الثالثــة 
األحــوال التــي ترتكــب فيهــا جريمــة مــن اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون مــن 
خــالل شــخص اعتباري، فنصــت عىل أن، ودون اإلخالل باملســئولية اجلزائية للشــخص 
الطبيعــي، يعاقــب الشــخص االعتبــاري بالغرامــة التــي ال تقــل عــن عــرشة آالف دينــار 
وال تزيــد عــن مائــة ألــف دينــار إذا ارتكــب اجلريمــة باســمه أو حلســابه، وجيــوز احلكــم 
بإلغــاء الرتخيــص بمزاولــة النشــاط. وتــداركا ملــا قــد تســببه األفعال املشــار إليهــا يف املادة 
األوىل مــن نــرش الفتنــة وشــق الوحــدة الوطنيــة مــن خــالل شــخص اعتبــاري فقــد نــص 
يف هنايــة املــادة الثالثــة عــىل أن لرئيــس دائــرة اجلنايــات أو قــايض األمــور املســتعجلة، بنــاًء 
عــىل طلــب مــن النيابــة العامــة إصــدار قــرار بإيقــاف الرتخيــص مؤقًتــا ملــدة شــهر قابلــة 
للتجديــد. وتشــجيعا عــىل الكشــف عــىل هــذه اجلرائــم فقــد نصــت املــادة الرابعــة عــىل أن 
يعفــى مــن العقــاب كل مــن بــادر مــن اجلنــاة بإبــالغ الســلطات املختصــة بوجــود اتفــاق 
ــدء يف تنفيذهــا وجيــوز للمحكمــة اإلعفــاء مــن  ــل الب ــي عــىل ارتــكاب اجلريمــة قب جنائ
العقوبــة إذا كان اإلبــالغ بعــد إمتــام اجلريمــة وقبــل البــدء يف التحقيــق كــام جيــوز هلــا ذلــك 
إذا كان اإلبــالغ بعــد إمتــام اجلريمــة وقبــل البــدء يف التحقيــق كــام جيــوز هلــا ذلــك إذا مكــن 

اجلــاين الســلطات مــن القبــض عــىل باقــي اجلنــاة.
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القانون رقم ٦3 لسنة 2٠١٥ 
يف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات

بعد االطالع عىل الدستور،
وعــىل املرســوم األمــريي رقــم ١٧ لســنة ١٩٥٩ بقانون إقامــة االجانب والقوانــني املعدلة 

، له
وعــىل املرســوم األمــريي رقــم ١2 لســنة ١٩٦٠ بقانــون تنظيــم إدارة الفتــوى والترشيــع 

حلكومــة الكويــت،
وعىل قانون اجلزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ والقوانني املعدلة له،

وعــىل قانــون االجــراءات واملحاكــامت اجلزائيــة الصــادر بالقانــون رقــم ١٧ لســنة ١٩٦٠ 
والقوانــني املعدلــة له،

وعــىل القانــون رقــم 2٤ لســنة ١٩٦2 بشــأن األنديــة ومجعيــات النفــع العــام والقوانــني 
املعدلــة لــه،

وعــىل القانــون رقــم 32 لســنة ١٩٦٨ يف شــأن النقــد وبنــك الكويــت املركــزي وتنظيــم 
املهنــة املرفيــة والقوانــني املعدلــة لــه،

وعــىل القانــون رقــم ٤٠ لســنة ١٩٧2 بشــأن حــاالت الطعــن بالتمييــز وإجراءاتــه 
والقوانــني املعدلــة لــه،

وعــىل القانون رقم 2٠ لســنة ١٩٧٦ بشــأن قمــع الغش يف املعامــالت التجارية والقوانني 
املعدلــة له،

وعــىل املرســوم بالقانــون رقــم ١٥ لســنة ١٩٧٩ يف شــأن اخلدمــة املدنية والقوانــني املعدلة 
، له

وعــىل املرســوم بالقانــون رقــم 3٨ لســنة ١٩٨٠ بإصــدار قانــون املرافعــات املدنيــة 
والتجاريــة والقوانــني املعدلــة لــه،

وعــىل املرســوم بالقانــون رقم 3٩ لســنة ١٩٨٠ بشــأن اإلثبــات يف املواد املدنيــة والتجارية 
والقوانــني املعدلــة له،

وعىل القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار القانون املدين والقوانني املعدلة له،
وعــىل املرســوم بالقانــون رقم ٦٨ لســنة ١٩٨٠ بإصدار قانــون التجــارة والقوانني املعدلة 

، له
ــرشي  ــب الب ــة الط ــة مهن ــأن مزاول ــنة ١٩٨١ بش ــم 2٥ لس ــون رق ــوم بالقان ــىل املرس وع

ــام، ــة هل ــن املعاون ــنان وامله ــب األس وط
وعىل القانون رقم 3 لسنة ١٩٨3 يف شأن األحداث،

ــم اســتعامهلا  ــون رقــم ٧٤ لســنة ١٩٨3 يف شــأن مكافحــة املخــدرات وتنظي وعــىل القان
واالجتــار فيهــا والقوانــني املعدلــة لــه،

ــة  ــرات العقلي ــة املؤث ــأن مكافح ــنة ١٩٨٧ يف ش ــم ٤٨ لس ــون رق ــوم بالقان ــىل املرس وع
ــا، ــار فيه ــتعامهلا واالجت ــم اس وتنظي

وعــىل املرســوم بالقانــون رقــم 23 لســنة ١٩٩٠ بشــأن قانــون تنظيــم القضــاء والقوانــني 
املعدلــة لــه،

وعىل القانون رقم ١ لسنة ١٩٩3 بشأن محاية األموال العامة والقوانني املعدلة له،
وعىل القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٩٩ يف شأن حقوق امللكية الفكرية،
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وعــىل القانــون رقــم ٩ لســنة 2٠٠١ بشــأن إســاءة اســتعامل أجهــزة االتصــاالت اهلاتفيــة 
وأجهــزة التنصــت والقوانــني املعدلــة لــه،

وعىل القانون رقم 3 لسنة 2٠٠٦ بشأن املطبوعات والنرش،
وعىل القانون رقم ٦١ لسنة 2٠٠٧ بشأن اإلعالم املرئي واملسموع،

ــاط  ــم نش ــال وتنظي ــواق امل ــة أس ــاء هيئ ــأن إنش ــنة 2٠١٠ بش ــم ٧ لس ــون رق ــىل القان وع
األوراق املاليــة املعــّدل بالقانــون رقــم ١٠٨ لســنة 2٠١٤، 

وعىل القانون رقم ٨ لسنة 2٠١٠ يف شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،
وعىل القانون رقم ٥3 لسنة 2٠١١ بشأن اإلدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية،

وعــىل املرســوم بالقانــون رقــم 2٤ لســنة 2٠١2 بإنشــاء اهليئــة العامــة ملكافحــة الفســاد 
واألحــكام اخلاصــة بالكشــف عــن الذمــة املاليــة،

وعــىل املرســوم بالقانــون رقــم 2٥ لســنة 2٠١2 بإصــدار قانــون الــرشكات املعــّدل 
بالقانــون رقــم ٩٧ لســنة 2٠١3، 

وعــىل القانــون رقــم ٩١ لســنة 2٠١3 يف شــأن مكافحــة االجتــار باألشــخاص وهتريــب 
املهاجريــن،

وعــىل القانــون رقــم ١٠٦ لســنة 2٠١3 يف شــأن مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل 
اإلرهــاب،

وعىل القانون رقم ١١١ لسنة 2٠١3 يف شأن تراخيص املحال التجارية،
وعىل القانون رقم 2٠ لسنة 2٠١٤ يف شأن املعامالت اإللكرتونية،

وعىل القانون رقم 3٧ لسنة 2٠١٤ بإنشاء هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات،
وافق جملس األمة عىل القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –

الفصل األول
تعريفات
املادة ١

يف تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يقصــد باملصطلحــات التاليــة، املعنــى املوضــح قريــن كل 
: منها

الوزير املختص: الوزير الذي حيدده جملس الوزراء.
اجلهة املختصة: اجلهة التي حيددها جملس الوزراء.

البيانــات االلكرتونيــة: بيانــات ذات خصائــص إلكرتونيــة يف شــكل نصــوص أو رمــوز 
أو أصــوات أو رســوم أوصــور أو برامــج حاســب آيل أو قواعــد للبيانــات.

النظــام اإللكــرتوين املؤمتــت: برنامــج أو نظــام الكــرتوين حلاســب آيل تم إعــداده ليترف 
أو يســتجيب لترف بشــكل مســتقل، كليا أو جزئيا، دون تدخل أو إرشاف أي شــخص 

طبيعــي يف الوقــت الــذي يتــم فيه التــرف أو االســتجابة له.
نظــام املعاجلــة اإللكرتونيــة للبيانــات: نظــام الكــرتوين إلنشــاء أو إدخــال أو اســرتجاع أو 
إرســال أو اســتالم أو اســتخراج أو ختزيــن أو عــرض أو معاجلــة املعلومــات أو الرســائل 

إلكرتونيا.
الشــبكة املعلوماتيــة: ارتبــاط بــني أكثــر مــن منظومــة اتصــاالت لتقنيــة املعلومــات 

للحصــول عــىل املعلومــات وتبادهلــا.
املســتند أو الســجل اإللكــرتوين: جمموعــة بيانــات أو معلومــات يتــم إنشــاؤها أو ختزينهــا 
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ــا بوســيلة  ــا أو جزئي ــا أو اســتقباهلا كلي ــتخراجها أو نســخها أو إرســاهلا أو إبالغه أو اس
الكرتونيــة، عــىل وســيط ملمــوس أو عــىل وســيط الكــرتوين آخــر، وتكــون قابلــة 

ــه. ــن فهم ــكل يمك ــرتجاع بش لالس
املوقع: مكان إتاحة املعلومات عىل الشبكة املعلوماتية من خالل عنوان حمدد.

ــة أو  ــة أو رقمي ــدرات كهربائي ــا املعلومــات وذو ق ــا يتصــل بتكنولوجي إلكــرتوين: كل م
مغناطيســية أو بريــة أو كهرومغناطيســية أو وســائل أخــرى مشــاهبة ســلكية كانــت أو 

الســلكية ومــا قــد يســتحدث مــن تقنيــات يف هــذا املجــال.
وســيلة تقنيــة املعلومــات: أداء إلكرتونيــة تشــمل كل مــا يتصــل بتكنولوجيــا املعلومــات 
وذو قــدرات كهربائيــة أو رقميــة أو مغناطيســية أو بريــة أو كهرومغناطيســية أو ضوئيــة 
أو وســائل أخــرى مشــاهبة ســلكية كانــت أو الســلكية ومــا قــد يســتحدث مــن يف هــذا 

املجــال.
اجلريمــة املعلوماتيــة: كل فعــل يرتكــب مــن خــالل اســتخدام احلاســب اآليل أو الشــبكة 
املعلوماتيــة أو غــري ذلــك مــن وســائل تقنيــة املعلومــات باملخالفــة ألحــكام هــذا القانــون.
الدخــول غــري املــرشوع: النفــاذ املتعمــد غــري املــرشوع ألجهــزة وأنظمــة احلاســب اآليل أو 
لنظــام معلومــايت أو شــبكة معلوماتيــة أو موقــع إلكــرتوين مــن خــالل اخــرتاق وســائل 
وإجــراءات احلاميــة هلــا بشــكل جزئــي أو كي ألي غــرض كان بــدون تفويــض يف ذلــك 

أو بالتجــاوز للتفويــض املمنــوح.
ــات  ــل املعلوم ــدة لتحلي ــة مع ــة معلوماتي ــج وأنظم ــة برام ــب اآليل: جمموع ــام احلاس نظ
والبياناتــو األوامــر وبرجمتهــا وإظهارهــا أو حفظهــا أو إرســاهلا أو اســتالمها، ويمكــن أن 

تعمــل بشــكل مســتقل أو باالتصــال مــع أجهــزة أو أنظمــة معلوماتيــة أخــرى.
التوقيــع اإللكــرتوين: البيانــات التــي تتخــذ هيئــة حــروف أو أرقــام أو رمــوز أو إشــارات 
أو غريهــا، وتكــون مدرجــة بشــكل إلكــرتوين أو رقمــي أو ضوئــي أو أي وســيلة أخــرى 
مماثلــة يف مســتند أو ســجل إلكــرتوين أو مضافــة عليهــا أو مرتبطــة هبــا بالــرضورة وهلــا 

طابــع يســمح بتحديــد هويــة الشــخص الــذي وقعهــا ويميــزه عــن غــريه.
اإللتقــاط املعلومــايت: مشــاهدة البيانــات أو املعلومــات الــواردة يف أي رســالة إلكرتونيــة 

او ســامعها او احلصــول عليهــا، ويشــمل ذلــك املنقولــة الكرتونيــا.
االحتيــال اإللكــرتوين: التأثــري يف نظــام إلكــرتوين مؤمتــت أن نظــام معلومــايت إلكــرتوين 
أو شــبكة معلوماتيــة أو مســتند أو ســجل إلكــرتوين أو وســيلة تقنيــة معلوماتيــة أو نظــام 
ــة وذلــك عــن طريــق  ــع إلكــرتوين أو معلومــات إلكرتوني أو جهــاز حاســب آيل أو توقي
ــز رسي أو  ــة أو رم ــم أو كلم ــرش لرق ــل أو الن ــاح أو النق ــول أو اإلفص ــة أو احلص الرجم
بيانــات رسيــة أو خاصــة أخــرى، بقصــد احلصــول عىل منفعــة دون وجه حــق أو اإلرضار 

بالغــري.
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الفصل الثاين
اجلرائم والعقوبات

املادة 2
ــار وال  ــامئة دين ــن مخس ــل ع ــة ال تق ــهر وبغرام ــتة أش ــاوز س ــدة ال جت ــس م ــب باحلب يعاق
جتــاوز ألفــي دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني، كل مــن أرتكــب دخــوال غــري مــرشوع 
اىل جهــاز حاســب آيل أو اىل نظامــه أو اىل نظــام معاجلــة إلكرتونيــة للبيانــات أو اىل نظــام 

إلكــرتوين مؤمتــت أو اىل شــبكة معلوماتيــة.
فــإذا ترتــب عــىل هــذا الدخــول إلغــاء أو حــذف أو إتــالف أو تدمــري أو إفشــاء أو تغيــري 
ــنتني  ــاوز س ــدة ال جت ــس م ــة احلب ــون العقوب ــات، فتك ــات أو معلوم ــرش بيان ــادة ن أو إع
والغرامــة التــي ال تقــل عــن ألفــي دينــار وال جتــاوز مخســة آالف دينــار أو بإحــدى هاتــني 

العقوبتــني.
فــإذا كانــت تلــك البيانــات أو املعلومــات شــخصية فتكــون العقوبــة احلبس مــدة ال جتاوز 
ثــالث ســنوات والغرامــة التــي ال تقــل عــن ثالثــة آالف دينــار وال جتــاوز عــرشة آالف 

دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني.
ويعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز مخــس ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن ثالثــة آالف دينــار 
وال جتــاوز عرشيــن ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني، كل مــن ارتكــب أيــا مــن 
اجلرائــم املنصــوص عليهــا أعــاله أو ســهل ذلــك للغــري وكان ذلــك أثنــاء أو بســبب تأديــة 

وظيفته.

املادة 3
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثــالث ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن ثالثــة آالف دينــار 

وال جتــاوز عــرشة آالف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل مــن:
١ – ارتكــب دخــوال غــري مــرشوع اىل موقــع أو نظــام معلومــايت مبــارشة أو عــن طريــق 
الشــبكة املعلوماتيــة أو بإحــدى وســائل تقنيــة املعلومــات بقصــد احلصــول عــىل بيانــات 

أو معلومــات حكوميــة رسيــة بحكــم القانــون.
فــإذا ترتــب عــىل ذلــك الدخول إلغــاء تلك البيانــات أو املعلومــات أو إتالفهــا أو تدمريها 
أو نرشهــا أو تعديلهــا، تكــون العقوبــة احلبــس مــدة ال جتــاوز عــرش ســنوات والغرامــة 
التــي ال تقــل عــن مخســة آالف دينــار وال جتــاوز عرشيــن ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني 

العقوبتني.
ــات واملعلومــات املتعلقــة بحســابات عمــالء املنشــآت  ويــرسى هــذا احلكــم عــىل البيان

ــة. املرفي
ــة  ــة إلكرتوني ــام معاجل ــا أو نظ ــا إلكرتوني ــجال أو توقيع ــتندا أو س ــف مس 2 – زور أو أتل
للبيانــات أو نظــام إلكــرتوين مؤمتــت أو موقعــا أو نظــام حاســب آيل أو نظــام إلكــرتوين 
ــتخدام  ــك باس ــرى، وذل ــة أخ ــأي طريق ــوي أو ب ــري أو التح ــاع أو التغي ــق االصطن بطري

ــة املعلومــات. وســيلة مــن وســائل تقني
فــإذا وقــع التزويــر عــىل مســتند رســمي أو بنكــي أو بيانــات حكوميــة أو بنكيــة إلكرتونيــة 
تكــون العقوبــة احلبــس مــدة ال جتــاوز ســبع ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن مخســة آالف 

دينــار وال جتــاوز ثالثــني ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني.
ــا ممــا ذكــر مــع علمــه  ويعاقــب بــذات العقوبــة بحســب األحــوال، كل مــن اســتعمل أّي
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ــة. ــه القانوني ــره أو فقــده لقوت بتزوي
3 – غــرّي أو أتلــف عمــدا مســتندا إلكرتونيــا يتعلــق بالفحوصــات الطبيــة أو التشــخيص 
الطبــي أو العــالج الطبــي أو الرعايــة الطبيــة أو ســهل للغــري فعــل ذلــك أو مكنــه منــه، 
وذلــك باســتعامل الشــبكة املعلوماتية أو باســتخدام وســيلة من وســائل تقنيــة املعلومات.
٤ – اســتعمل الشــبكة العلوماتيــة أو اســتخدام وســيلة مــن وســائل تقنيــة املعلومــات يف 
هتديــد أو ابتــزاز شــخص طبيعــي أو اعتبــاري حلملــه عــىل القيــام بفعــل أو اإلمتنــاع عنــه.
فــإذا كان التهديــد بارتــكاب جنايــة أو بــام يعــد مساســا بكرامــة األشــخاص أو خادشــا 
ــنوات  ــس س ــاوز مخ ــدة ال جت ــس م ــة احلب ــت العقوب ــمعة كان ــار أو الس ــرشف واإلعتب لل
والغرامــة التــي ال تقــل عــن مخســة آالف دينــار وال جتــاوز عرشيــن ألــف دينــار أو بإحدى 

هاتــني العقوبتــني.
ــة  ــائل تقني ــن وس ــيلة م ــتخدام وس ــة أو باس ــبكة املعلوماتي ــق الش ــن طري ــل ع ٥ – توص
املعلومــات اىل االســتيالء لنفســه أو لغــريه عــىل مــال أو منفعــة أو مســتند أو توقيــع عــىل 
مســتند، وذلــك باســتعامل طريقــة احتياليــة أو باختــاذ اســم كاذب أو انتحــال صفــة غــري 

صحيحــة متــى كان ذلــك مــن شــأنه خــداع املجنــي عليــه.

املادة ٤
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســنتني وبغرامــة ال تقــل عــن ألفــي دينــار وال جتاوز مخســة 

آالف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل من:
١ – أعــاق أو عطــل عمــدا الوصــول اىل موقــع خدمــة إلكرتونيــة أو الدخــول اىل األجهزة 
أو الرامــج أو مصــادر البيانــات أو املعلومــات اإللكرتونيــة بــأي وســيلة كانــت وذلــك 

عــن طريــق الشــبكة املعلوماتيــة أو باســتخدام وســيلة مــن وســائل تقنيــة املعلومــات.
2 – أدخــل عمــدا عــن طريــق الشــبكة املعلوماتيــة أو باســتخدام وســيلة مــن وســائل تقنية 
املعلومــات مــا مــن شــأنه إيقافهــا عــن العمــل أو تعطيلهــا، أو دخــل موقعــا يف الشــبكة 
املعلوماتيــة لتغيــري تصاميــم هــذا املوقــع أو إلغائــه أو إتالفــه أو تعديلــه أو شــغل عنوانــه 

أو إيقافــه أو تعطيلــه.
ويعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثــالث ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن ثالثــة آالف دينــار 
ــا مــن  ــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني، كل مــن ارتكــب أي وال جتــاوز عــرشة آالف دين

هــذه اجلرائــم أو ســهل ذلــك للغــري وكان ذلــك أثنــاء أو بســبب تأديــة وظيفتــه.
3 – تنصــت أو التقــط أو اعــرتض عمــدا، دون وجــه حــق، مــا هــو مرســل عــن طريــق 

الشــبكة املعلوماتيــة أو وســيلة مــن وســائل تقنيــة املعلومــات.
فــإذا أفشــى مــا توصــل إليــه يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثــالث ســنوات وبغرامــة ال 
تقــل عــن ثالثــة آالف دينــار وال جتــاوز عــرشة آالف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني.

٤ – كل مــن أنشــأ موقعــا أو نــرش أو أنتــج أو أعــد أو هيــأ أو أرســل أو خــزن معلومــات 
ــبكة  ــق الش ــن طري ــري ع ــىل الغ ــرض ع ــع أو الع ــتغالل أو التوزي ــد االس ــات بقص أو بيان
املعلوماتيــة أو إحــدى وســائل تقنيــة املعلومــات وكان ذلــك مــن شــأنه املســاس بــاآلداب 

العامــة أو أدار مكانــا هلــذا الغــرض.
ــور أو  ــارة والفج ــامل الدع ــكاب أع ــى الرت ــرا أو أنث ــوى ذك ــرض أو أغ ــن ح ٥ – كل م
ســاعده عــىل ذلــك باســتخدام الشــبكة املعلومــات أو باحــدى وســائل تقنيــة املعلومــات. 
فــإذا كان الفعــل موجهــا اىل حــدث فتكــون العقوبــة احلبــس مــدة ال جتاوز ثالث ســنوات 
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والغرامــة التــي ال تقــل عــن ثالثــة آالف دينــار وال جتــاوز عــرشة آالف دينــار أو بإحــدى 
هاتــني العقوبتــني.

املادة ٥
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســنة وبغرامــة ال تقــل عــن ألــف دينــار وال جتــاوز ثالثــة 
آالف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني، كل من اســتخدم الشــبكة املعلوماتية أو إحدى 
وســائل تقنيــة املعلومــات للوصــول دون وجــه حــق اىل أرقــام أو بيانــات بطاقــة ائتامنيــة 

أو مــا يف حكمهــا مــن البطاقــات اإللكرتونيــة.
فــإذا ترتــب عــىل اســتخدامها احلصــول عــىل أمــوال الغــري، أو عــىل مــا تتيحــه هــذه البطاقة 
مــن خدمــات، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثــالث ســنوات وبغرامــة ال تقل عــن ثالثة 

آالف دينــار وال جتــاوز عــرشة آالف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتني.

املادة ٦
ــة املنصــوص عليهــا يف البنــود )١، 2، 3( مــن املــادة  يعاقــب بحســب األحــوال بالعقوب
)2٧( مــن قانــون املطبوعــات والنــرش املشــار إليــه، كل مــن ارتكــب عــن طريــق الشــبكة 
املعلوماتيــة او باســتخدام وســيلة مــن وســائل تقنيــة املعلومــات املنصــوص عليهــا يف هــذا 
ــون  ــواد )١٩، 2٠، 2١( مــن القان ــة بامل ــون أحــد األفعــال بحســب األحــوال املبين القان

املشــار إليــه.
املادة ٧

يعاقــب بالعقوبــة املقــررة باملــادة )2٩( فقــرة أوىل مــن القانــون رقــم )3١( لســنة ١٩٧٠ 
بتعديــل بعــض أحــكام قانــون اجلــزاء رقــم )١٦( لســنة ١٩٦٠، كل مــن ارتكــب أحــد 
األفعــال املنصــوص عليهــا باملــادة )2٨( مــن قانــون املطبوعــات والنــرش املشــار إليــه عــن 
طريــق الشــبكة املعلوماتيــة أو باســتخدام وســيلة مــن وســائل تقنية املعلومــات املنصوص 

عليهــا يف هــذا القانــون.

املادة ٨
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســبع ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن عــرشة آالف دينــار 
وال جتــاوز ثالثــني ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني، كل مــن أنشــأ موقعــا أو نرش 
معلومــات باســتخدام الشــبكة املعلوماتيــة أو بــأي وســيلة مــن وســائل تقنيــة املعلومــات 
ــون، بقصــد اإلجتــار بالبــرش أو تســهيل التعامــل فيهــم،  املنصــوص عليهــا يف هــذا القان
ــري  ــك يف غ ــهيل ذل ــا، أو تس ــا يف حكمه ــة وم ــرات العقلي ــدرات أو املؤث ــج املخ أو تروي

األحــوال املــرح هبــا قانونــا.

املادة ٩
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز عــرش ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن عرشيــن ألــف دينــار 
ــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني، كل مــن قــام عــن طريــق  وال جتــاوز مخســني ألــف دين
الشــبكة املعلومايتــة أو باســتخدام وســيلة مــن وســائل تقنيــة املعلومات، بغســل أموال أو 
بتحويــل أمــوال غــري مرشوعــة أو بنقلهــا أو بتمويــه أو بإخفــاء مصدرهــا غــري املــرشوع، 
أو قــام باســتخدامها او اكتســاهبا أو حيازهتــا مــع علمــه بأهنــا مســتمدة مــن مصــدر غــري 
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مــرشوع أو بتحويــل املــوارد أو املمتلــكات مــع علمــه بمصدرهــا غــري املــرشوع، وذلــك 
بقصــد إضفــاء الصفــة املرشوعــة عــىل تلــك األمــوال.

املادة ١٠
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز عــرش ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن عرشيــن ألــف دينــار 
وال جتــاوز مخســني ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني، كل مــن أنشــأ موقعــا ملنظمــة 
ــة أو  ــة أو لشــخص إرهــايب أو نــرش عــن أهيــام معلومــات عــىل الشــبكة املعلوماتي إرهابي
بإحــدى وســائل تقنيــة املعلومــات ولــو حتــت مســميات متوهييــة، لتســهيل االتصــاالت 
ــع  ــة تصني ــرش كيفي ــا، أو ن ــا، أو متويله ــج أفكاره ــا، أو تروي ــا أو أعضائه ــد قياداهت بأح

االجهــزة احلارقــة، أو املتفجــرة، أو أيــة أدوات تســتخدم يف األعــامل اإلرهابيــة.

املادة ١١
ال تقــل عقوبــة احلبــس او الغرامــة التــي حيكــم هبــا عن نصــف حدهــا األقــى إذا اقرتنت 

اجلريمــة بــأي مــن الظــروف اآلتية:
١ – ارتكاب اجلريمة من خالل عصابة منظمة.

2 – شغل اجلاين وظيفة عامة وارتكابه هلا مستغال سلطته أو نفوده ،
3 – التغرير بالقر ومن يف حكمهم من ناقيص األهلية أو استغالهلم.

ــات  ــب االتفاقي ــة بموج ــة، أو األجنبي ــم الوطني ــن املحاك ــابقة م ــكام س ــدور أح ٤ – ص
ــة. ــم مماثل ــة اجلــاين بجرائ املصــادق عليهــا بإدان

املادة ١2
للمحكمــة أن تعفــي مــن العقوبــة كل مــن بــادر مــن اجلنــاة بإبــالغ الســلطات املختصــة 
باجلريمــة قبــل علمهــا هبــا وقبــل البــدء يف تنفيــذ اجلريمــة، فــإن كان اإلبــالغ بعــد العلــم 
باجلريمــة وقبــل البــدء يف التحقيــق تعــنّي لالعفاء مــن العقوبــة أن يكون من شــأن اإلبالغ 

ضبــط باقــي اجلنــاة يف حالــة تعددهــم.

املادة ١3
ــكاب أي  ــتخدمة يف ارت ــائل املس ــج أو الوس ــزة أو الرام ــادرة األجه ــم بمص ــوز احلك جي

ــة منهــا. ــون أو األمــوال املتحصل ــم املنصــوص عليهــا يف هــذا القان مــن اجلرائ
ــم إذا  ــه أي مــن هــذه اجلرائ ــذي أرتكــب في ــع ال وجيــوز احلكــم بإغــالق املحــل أو املوق
كان ارتكاهبــا قــد تــم بعلــم مالكهــا ملــدة ال تزيــد عــىل ســنة بحســب األحــوال، مــع عــدم 

ــة أو بحــق املــرضور يف التعويــض املناســب. اإلخــالل بحقــوق الغــري حســن الني
ويكــون احلكــم بإغــالق املحــل أو املوقــع وجوبيــا إذا تكــرر ارتــكاب أيا من هــذه اجلرائم 

بعلــم مالكها.

املادة ١٤
ــل  ــب املمث ــة، يعاق ــب اجلريم ــخصية ملرتك ــة الش ــئولية اجلزائي ــالل باملس ــدم اإلخ ــع ع م
ــي  ــال الت ــن األفع ــررة ع ــات املاليــة املق ــذات العقوب ــاري ب ــخص االعتب ــوين للش القان
ترتكــب باملخالفــة ألحــكام هــذا القانــون، إذا ثبــت أن إخاللــه بواجبــات وظيفتــه أســهم 
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تقنية المعلومات

يف وقــوع اجلريمــة مــع علمــه بذلــك.
ويكــون الشــخص االعتبــاري مســئوال عــام حيكــم بــه مــن عقوبــات ماليــة أو تعويضــات 

إذا ارتكبــت اجلريمــة حلســابه أو باســمه أو لصاحلــه.

املادة ١٥
للموظفــني الذيــن يصــدر بتحديدهــم قــرار مــن الوزيــر املختص ضبــط اجلرائــم التي تقع 
باملخالفــة ألحــكام هــذا القانــون وحتريــر املخالفــات عنهــا، وإحالتهــا اىل النيابــة العامــة، 

وعــىل مجيــع اجلهــات ذات الصلــة تقديــم التســهالت الالزمــة هلــؤالء املوظفني.

املادة ١٦
ال خيــل تطبيــق العقوبــات املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون بأيــة عقوبــات أشــد ينــص 

عليهــا يف قانــون اجلــزاء أو أي قانــون آخــر.

املادة ١٧
ــع  ــق والتــرف واالدعــاء يف مجي ــة العامــة وحدهــا، دون غريهــا، بالتحقي ختتــص النياب

ــم املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون. اجلرائ

املادة ١٨
تســقط الدعــوى اجلزائيــة املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون بحســب مــدة العقوبــة، فــإن 
ــت تتجــاوز الثــالث  ــت بحــدود الثــالث ســنوات فتســقط خــالل ســنتني، وإن كان كان
ــوع اجلريمــة، وال تســمع دعــوى  ــوم وق ســنوات فتســقط خــالل مخــس ســنوات مــن ي
التعويــض إذا مل يتــم رفعهــا خــالل ثــالث ســنوات مــن تاريــخ علــم املــرضور، مــا مل تكــن 
الدعــوى اجلزائيــة قائمــة فيبــدأ ميعــاد عــدم الســامع مــن تاريــخ انقضائها أو صــدور حكم 

هنائــي فيهــا.
املادة ١٩

يــرسى حكــم املادتــني )٤٦ و٧٩( مــن قانــون اجلــزاء املشــار إليــه عــىل اجلرائــم الــواردة 
هبــذا القانــون.

املادة 2٠
يصدر الوزير املختص القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

املادة 2١
عــىل رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء – كل فيــام خيصــه – تنفيــذ هــذا القانــون، ويعمــل 

بــه بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ نــرشه يف اجلريــدة الرســمية.
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١٨3ديباجة

الفصل االول
١٨٤التعريفات

١٨٧الفصل الثاين هيئة تنظيم قطاع اإلتصاالت وتقنية املعلومات
١٨٩جملس إدارة اهليئة

١٩٦الفصل الثالث ترخيص شبكات وخدمات اإلتصاالت
١٩٧الفصل الرابع إدارة الرتددات وترخيص إستعامهلا

١٩٩الفصل اخلامس جتديد الرخص وتعديلها وإلغاؤها
2٠١الفصل السادس املوافقات النوعية وإجازة أجهزة اإلتصاالت

2٠١الفصل السابع مراقبة املرخصني ومحاية املستفيدين
2٠2الفصل الثامن أحكام املنافسة

2٠3الفصل التاسع سلطة الضبطية القضائية
2٠٦الفصل العارش اجلزاءات والغرامات

2٠٧الفصل احلادى عرش اجلرائم والعقوبات
2١٠الفصل الثانى عرش أحكام ختامية

القانون رقم 3٧ لسنة 2٠١٤ 
بإنشاء هيئة تنظيم اإلتصاالت وتقنية املعلومات  
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تنظيم االتصاالت

العودة لفهرس القانون

القانون رقم 3٧ لسنة 2٠١٤ 

بإنشاء هيئة تنظيم اإلتصاالت وتقنية املعلومات  

 - بعد اإلطالع عي الدستور ،
- وعــي املرســوم األمــريي رقــم ٨ لســنة ١٩٥٩ بتنظيــم إســتعامل أجهــزة اإلتصــاالت 

، الالسلكية 
- وعــي قانــون اجلــزاء الصــادر بالقانــون رقــم ١٦ لســنة ١٩٦٠ والقوانــني املعدلــة لــه 

؛
- وعــي قانــون اإلجــراءات واملحاكــامت اجلزائيــة الصــادر بالقانــون رقــم ١٧ لســنة 

١٩٦٠ والقوانــني املعدلــة لــه ،
ــني  ــبة والقوان ــوان املحاس ــاء دي ــأن إنش ــنة ١٩٦٤ بش ــم 3٠ لس ــون رق ــي القان - وع

ــه ، ــة ل املعدل
- وعــي القانــون رقــم 3٧ لســنة ١٩٦٤ يف شــأن املناقصــة العامــة والقوانــني املعدلــة 

لــه ،
- وعــي املرســوم بالقانــون رقــم )3١( لســنة ١٩٧٨ بقواعــد إعــداد امليزانيــات العامــة 

والرقابــة عــي تنفيذهــا واحلســاب اخلتامــي والقوانــني املعدلــة لــه ،
- وعي املرسوم الصادر يف ١٩٧٩/٤/٤ بشأن نظام اخلدمة املدنية وتعديالته،

- وعــي املرســوم بالقانــون رقــم ١٠٥ لســنة ١٩٨٠ يف شــأن أمــالك الدولــة والقوانــني 
املعدلــة لــه ،

ــة  ــة الكلي ــرة باملحكم ــنة ١٩٨١ بإنشــاء دائ ــم )2٠( لس ــون رق ــي املرســوم بقان - وع
ــنة ١٩٨2، ــم ٦١ لس ــون رق ــدل بالقان ــة املع ــات اإلداري ــر املنازع لنظ

- وعــي املرســوم األمــريي رقــم ١2 لســنة ١٩٨٦ يف شــأن إختصاصــات وزارة 
، وتعديالتــه  املواصــالت 

- وعــي القانــون رقــم ١٨ لســنة ١٩٨٦ بشــأن املوافقــة عــي إتفاقيــة اإلحتــاد العــريب 
لإلتصــاالت الســلكية والالســلكية ،

- وعــي املرســوم بقانــون رقــم ١١٦ لســنة ١٩٩2 يف شــأن التنظيــم اإلداري وحتديــد 
اإلختصاصــات والتفويــض فيهــا ،

- وعــي القانــون رقــم ١ لســنة ١٩٩3 يف شــأن محاية األمــوال العامة والقوانــني املعدلة 
، له 

- وعــي القانــون رقــم ١٤ لســنة ١٩٩٦ باملوافقــة عــي دســتور وإتفاقية اإلحتــاد الدويل 
لإلتصــاالت والروتوكــول امللحق هبام ،

- وعــي القانــون رقــم 2٦ لســنة ١٩٩٦ بتأســيس رشكات خلدمــة اإلتصــاالت 
الالســلكية والقوانــني املعدلــة لــه ،

ــة وتشــجيعها  ــة الوطني ــون رقــم ١٩ لســنة 2٠٠٠ يف شــأن دعــم العامل - وعــي القان
ــه ، ــة ل ــة والقوانــني املعدل للعمــل يف اجلهــات غــري احلكومي

ــاالت  ــزة اإلتص ــتعامل أجه ــاءة إس ــأن إس ــنة 2٠٠١ بش ــم ٩ لس ــون رق ــي القان - وع
ــت ، ــزة التنص ــة وأجه اهلاتفي

ــج  ــدول اخللي ــاون ل ــس التع ــدول جمل ــد ل ــامرك املوح ــون - اجل ــام - قان ــي نظ - وع
العربيــة رقــم ١٠ لســنة 2٠٠3 ،
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- وعــي املرســوم رقــم 2٦٦ لســنة 2٠٠٦ بإنشــاء اجلهــاز املركــزي لتكنولوجيــا 
، املعلومــات 

- وعــي املرســوم رقــم ١3٦ لســنة 2٠٠٨ يف شــأن إحلــاق اجلهاز املركــزي لتكنولوجيا 
املعلومــات بــوزارة اإلتصاالت ،

- وعــي القانــون رقــم ١٠ لســنة 2٠٠٧ يف شــأن محايــة املنافســة والقوانــني املعدلــة لــه 
،

- وعــي القانــون رقــم ٧ لســنة 2٠٠٨ بتنظيــم عمليــات البنــاء والتشــغيل والتحويــل 
واألنظمــة املشــاهبة وتعديــل بعــض أحــكام املرســوم بالقانــون رقم ١٠٥ لســنة ١٩٨٠ 

يف شــأن أمــالك الدولــة ،
ــة 2٠١٠ -  ــة للدول ــة اإلنامئي ــدار اخلط ــنة 2٠١٠ بإص ــم ٩ لس ــون رق ــي القان - وع

، 2٠١٤ - 2٠١3 ، 2٠١3 - 2٠١2 ، 2٠١2 - 2٠١١ ، 2٠١١
- وعي القانون رقم 3٧ لسنة 2٠١٠ بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص،

- وعــي قانــون الــرشكات الصادر باملرســوم بالقانون رقم 2٥ لســنة 2٠١2 والقوانني 
املعدلــة له ،

- وعي القانون رقم ١١١ لسنة 2٠١3 يف شأن تراخيص املحالت التجارية ،
- وافق جملس األمة عي القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

 املادة ١
يكــون للكلــامت والعبــارات التاليــة حيثــام وردت يف هــذا القانــون املعــاين املخصصــة 

هلــا أدنــاه ، مــا مل تــدل القرينــة عــي غــري ذلــك : - 
الوزارة : وزارة املواصالت .

الوزير : الوزير املختص الذي حيدده جملس الوزراء .
اهليئة : هيئة اإلتصاالت وتقنية املعلومات املنشأة بموجب أحكام هذا القانون .

املجلس : جملس إدارة اهليئة .
الرئيس : رئيس إدارة اهليئة .

اإلتصــاالت : كل إرســال أو نقــل أو بــث أو نرش أو إســتقبال للعالمات أو اإلشــارات 
أو املكتوبــات أو الصــور أو األفــالم أو األصــوات أو املعلومــات أيــا كانــت طبيعتهــا 
ــن  ــري م ــيلة أخ ــأي وس ــة أو ب ــة أو الضوئي ــلكية أو الراديوي ــائل الس ــطة الوس ، بواس

األنظمــة اإللكرتونيــة .
خدمــة اإلتصــاالت : اخلدمــة التــي تكــون ، كليــا أو جزئيــا ، مــن إرســال املعلومــات 
وإســتقباهلا ومتريرهــا عي شــبكات إتصــاالت بإســتخدام أيا من عمليــات اإلتصاالت 

املحليــة والدوليــة بــام يف ذلــك شــبكة اإلنرتنــت .
خدمــة اإلتصــاالت العامــة : خدمــة اإلتصــاالت املقدمــة للمســتفيدين عامــة أو لفئــة 

معينــة منهــم مقابــل أجــر وفقــا ألحــكام هــذا القانــون .
تقنيــة املعلومــات : إنشــاء ملعلومــات أو معاجلتهــا أو ختزيتهــا أو حتويلها أو إســرتجاعها 
أو إســتخدامها أو إتاحتهــا لآخريــن بإســتخدام وســائل إلكرتونيــة ، ويشــمل ذلــك 

املعلومــات املســموعة والبيانــات الصوتيــة واملرئيــة .
املوجــات الراديويــة : موجــات كهرومغناطيســية ذات تــرددات تزيــد عــن ثالثــة كيلــو 

هريتــز تبــث يف الفضــاء دون موجــه إصطناعــي .
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شــبكة إتصــاالت عامــة : منظومــة إتصــاالت ســلكية أو الســلكية حمليــة أو دوليــة أو 
جمموعــة منظومــات لتقديــم خدمــة اإلتصــاالت العامــة للمســتفيدين وفقــا ألحــكام 

هــذا القانــون .
ــد أو  ــخص واح ــة ش ــغل ملصلح ــاالت تش ــة إتص ــة : منظوم ــاالت خاص ــبكة إتص ش
ــم  ــة حاجاهت ــرتكة خلدم ــة مش ــة ملكي ــم رابط ــخاص جتمعه ــن األش ــدة م ــة واح جمموع

اخلاصة .
أجهــزة اإلتصــاالت الطرفيــة : أجهــزة اإلتصــاالت التــي تســتخدم مــن املســتفيد مــن 

أجــل إرســال إتصــال أو إســتقباله أو متريــره أو إهنائــه .
املســتفيد / املســتخدم : الشــخص الــذي يســتفيد مــن خدمــة اإلتصــاالت العامــة أو 

التــي يقصــد إســتخدامها يف أغــراض خاصــة بإســتخدام عمليــات اإلتصــال .
أجهــزة اإلتصــاالت : أيــة أجهــزة أو أدوات أو وســائل أو منظومــة إتصــاالت ســلكية 
أو الســلكية ، تســتخدم أو بقصــد إســتخدامها يف أغــراض اإلتصــاالت وتكــون 
جــزءا ً مــن شــبكة إتصــاالت مرتبطــة هبــا أوضمــن مكوناهتــا ، ويشــمل ذلــك أجهــزة 

ــة والدوليــة . ــة املحلي اإلتصــاالت الراديوي
الرتخيــص : اإلذن املمنــوح مــن اهليئــة أو العقــد أو اإلتفاقيــة املوقــع أي فيهــا بــني اهليئة 
ــم  ــة أو تقدي ــاالت عام ــبكة إتص ــغيل وإدارة ش ــاء وتش ــه بإنش ــامح ل ــخص للس والش
خدمــات إتصــاالت عامــة أو إســتخدام تــرددات راديويــة وذلــك وفقــا ألحــكام هــذا 

القانــون واألنظمــة الصــادرة بموجبــه .
املرخــص لــه أو مقــدم اخلدمــة : الشــخص الــذي يرخــص لــه بتقديــم خدمــة أو أكثــر 
ــغيل  ــاء أو تش ــإدارة أو إنش ــه ب ــص ل ــور ، أو يرخ ــاالت للجمه ــات اإلتص ــن خدم م
شــبكة إتصــاالت أو خدمــة اإلنرتنــت لتوفري خدمــات اإلتصاالت للجمهور ، يشــمل 

مقدمــي املعلومــات أو املحتــوي التــي تقــدم بواســطة شــبكة اإلتصــاالت .
املشــرتك : أي شــخص طــرف يف عقــد مــع مشــغل إتصــاالت عامــة لقديــم خدمــات 

إتصــاالت .
املوافقــة النوعيــة : املوافقــة عــي إســتعامل أنواع حمددة مــن أجهزة اإلتصــاالت وأجهزة 

اإلتصــاالت الطرفية والســامح بإدخاهلا .
اجلــدول الوطنــي لتوزيــع الــرتددات : اجلــدول الــذي يضمــن توزيــع طيــق الــرتددات 
ــع  ــق م ــام يتف ــة ب ــاالت املختلف ــات اإلتص ــواع خدم ــري أن ــتخدامها لتوف ــزم إلس إيل ح

جــدول توزيــع الــرتددات الصــادر عــن اإلحتــاد الــدويل لإلتصــاالت .
املخطــط الوطنــي لتوزيــع الــرتددات : املخطــط الــذي يتضمــن املعايــري الفنيــة املعتمــدة 
لــدي اهليئــة إلســتخدام حزم الــرتددات الــواردة يف اجلــدول الوطني لتوزيــع الرتددات 

مــع مرعــاة متطلبــات األمــن الوطنــي يف إســتخدام تلــك احلزم .
توزيــع حــزم الــرتددات : إدخال حزم الــرتددات يف اجلدول الوطنــي لتوزيع الرتددات 
ــة  ــاالت لراديوي ــات اإلتص ــن خدم ــر م ــدة أو أكث ــدة واح ــتخدامها يف واح ــم إس ليت

الفضائيــة أو األرضيــة أو خدمــات الفللــك الراديويــة وذلــك وفــق رشوط حمــددة .
التخصيــص : اإلذن الــذي متنحــه اهليئــة ملحطــة راديويــة مــن أجــل إســتخدام تــرددات 

أو قنــاة راديويــة حمــددة وفقــا لــرشوط تضعهــا اهليئــة هلــذه الغايــة .
الســجل الوطنــي لتخصيــص الــرتددات : ســجل خــاص حيتــوي عــي مجيــع املعلومات 
ــة  ــة املدني ــات الراديوي ــا للمحط ــم ختصيصه ــي ت ــرتددات الت ــوات وال ــة بالقن املتعلق
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وغريهــا .
حمطــة راديويــة : جهــاز إرســال أو إســتقبال أو أكثــر أو تكوين مشــرتك منها بــام يف ذلك 
األجهــزة املســاعدة املوجــودة يف موقــع حمــدد مــن أجــل تقديــم خدمــات اإلتصــاالت 

الراديويــة أو الراديويــة الفلكيــة أو اإلذاعية .
ــون  ــف املتك ــرتددات أو الطي ــة : ال ــرتددات الراديوي ــف ال ــة / طي ــرتددات الراديوي ال
مــن موجــات طيــف كهرومغناطيســية منتــرشة بصــورة طبيعيــة ذات مــدي ثالثــة كيلــو 
ــارات  ــتقبال إش ــال وإس ــتخدم إلرس ــي تس ــز والت ــا هريت ــة آالف جيج ــز إيل ثالث هرت
اإلتصــاالت وتــرددات امليكروويــف ومــا يســتجد الحقــا حســب مــا حيــدده اإلحتــاد 

ــدويل لإلتصــاالت ألنظمــة اإلتصــاالت املســتقبلية . ال
ــة أو عالمــات أو  اإلتصــال الراديــوي : مــا يرســل بواســطة الراديــو عــي شــكل كتاب
ــائل  ــك الوس ــام يف ذل ــا ، ب ــع أنواعه ــالم وبجمي ــوات أو أف ــور أو أص ــارات أو ص إش
والتســهيالت واألجهــزة واخلدمــات املرافقــة لإلرســال كخدمــة إرســال اإلتصــال أو 

ــه . إســتقباله أو إيصال
خدمــة البــث اإلذاعــي : بــث اإلتصــاالت الراديويــة إلســتقباهلا مــن اجلمهــور مبــارشة 
أو بواســطة حمطــات إعــادة البــث فضائيــة كانــت أو أرضيــة أو عــن طريــق اإلنرتنــت 
ويمكــن أن تشــمل هــذه اخلدمــة إرســاالت صوتيــة أو تليفزيونيــة ) مرئيــة ( أو أنواعــا 

أخــري مــن اإلرســال .
بنيــة إتصــاالت دوليــة : البنيــة التحتيــة التــي توفــر إمكانيــة النفــاذ الــدويل عــر حــدود 
دولــة الكويــت وتشــمل الكوابــل البحريــة واألقــامر الصناعيــة واألنظمــة الريــة 

ــت . ــدود الكوي ــرة حل ــتحدثة العاب ــة مس ــري أو أي أنظم األخ
اإلتصــاالت الدوليــة : هــي خدمــة إتصــاالت بــني دولــة الكويــت والــدول األخــري 
مــن خــالل املعايــري الدوليــة لإلتصــاالت املرخــص بقصــد نقلهــا وإهنائهــا لــدي املنتفع 

.
النفــاذ : إتاحــة الدخــول إيل مرافــق إتصــاالت أو خدمــات اإلتصــاالت مشــغل آخــر 
مرخــص لــه بغــرض تقديــم خدمــة اإلتصــاالت بــام يف ذلــك ربــط أجهــزة إتصــاالت 
بإســتخدام وســائل ســلكية أو الســلكية والنفــاذ أليــة منشــآت ماديــة ، وتشــمل املبــاين 
واألنابيــب اخلاصــة باألســالك والكابــالت واألبــراج ، والنفــاذ إيل شــبكات اهلاتــف 

النقــال وإيل ترمجــة األرقــام أو الشــبكات التــي توفــر وظيفــة مماثلــة .
ــواء  ــاالت ، س ــبكات اإلتص ــني ش ــام ب ــي في ــادي واملنطق ــل امل ــي : التوص ــط البيئ الرب
يســتخدمها ذات مشــغل اإلتصــاالت أو مشــغل آخــر ، بغــرض متكــني مشــرتكني لدي 
مشــغل مــن اإلتصــال باملشــرتكني لــدي املشــغل ذاته أو لدي مشــغل آخــر أو للحصول 

عــي خدمــات يقدمهــا مشــغل آخــر .
الدليل : بيانات املشرتكني يف خدمات شبكات اإلتصاالت العامة .

شــمولية اخلدمــات : توفــري احلــد األدين مــن خدمــات اإلتصــاالت وتقنيــة املعلومــات 
يف املناطــق والتجمعــات وتســهيل إيصــال اخلدمــة وإســتخدامها وفقــا للــرشوط 

ــة حســب احلاجــة . ــة واملعدل ــط املحــددة مــن اهليئ والضواب
املشــغل املهيمــن : أي مرخــص لــه يملــك حصــة ســوقية أو يكــون بوضــع مــن القــوة 
ــة  ــوق املعني ــة يف الس ــة الفعال ــتمرار املنافس ــود وإس ــع وج ــن من ــه م ــة يمكن اإلقتصادي
مــن خــالل قــدرة املرخــص لــه عــي أن ينــرف بإســتقالل ، لدرجــة ملموســة ، 
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ــد  ــهيالت ويقص ــي تس ــيطرته ع ــة س ــتخدمني نتيج ــرتكني واملس ــني واملش ــن املنافس ع
ــة أساســية تكــون  بتســهيالت اإلتصــاالت األساســية خدمــة إتصــاالت عامــة أو بني
موفــرة حريــا أو بصــورة أساســية مــن قبــل مشــغل خدمــات واحــد أو عــدد قليــل 

ــة . ــني اخلدم ــا لتأم ــا أو تقني ــا إقتصادي ــتعاضة عنه ــا اإلس ــن عملي ــم وال يمك منه

املادة 2
تنشــأ هيئــة عامــة ذات شــخصية إعتباريــة مســتقلة تســمى ) اهليئــة العامــة لإلتصــاالت 
وتقنيــة املعلومــات ( ويــرشف عليهــا الوزيــر املختــص وتتمتــع بالشــخصية اإلعتباريــة 

املســتقلة وباإلســتقالل املــاىل ، وجيــوز إنشــاء فــروع أخــرى للهيئــة داخــل دولــة 
الكويت .

وينقــل إىل اهليئــة األجهــزة العاملــة ىف املجــاالت التــى حتتاجهــا مــن وزارة املواصــالت 
والتــى يصــدر قــرار مــن وزيــر املواصالت بشــأهنا ، مــع اإلحتفــاظ هلم بكافــة حقوقهم 

. وخمصصاهتم 
 

املادة 3
تتــوىل اهليئــة تنظيــم قطــاع اإلتصــاالت واإلرشاف عليــه ورقابتــه هيــدف اإلرتقــاء بــه 

ىف دولــة الكويــت ومحايــة مصالــح املســتخدمني وهلــا ىف ســبيل ذلــك :
ــا ً للسياســة  ــت وفق ــة الكوي ــع اإلتصــاالت ىف دول ــم خدمــات شــبكات مجي أ - تنظي
ــر ونــرش تلــك اخلدمــات بمختلــف أنواعهــا وتقديمهــا  العامــة املقــررة لضــامن تطوي
للمســتخدمني بكفــاءة وأســعار مناســبة وبــام حيقــق األداء األمثــل لقطــاع اإلتصــاالت 
ــس  ــة جمل ــات بمنظوم ــة املعلوم ــاالت وتقني ــات اإلتص ــع هيئ ــيق م ــك التنس ، وكذل

ــة ىف هــذا اخلصــوص . ــج العربي ــدول اخللي التعــاون ل
قطاعــى  ىف  املســتخدمة  الفنيــة  للمصطلحــات  التفصيليــة  الالئحــة  وضــع  ب- 
اإلتصــاالت وتقنيــة املعلومــات وبيــان مدلوالهتــا املعتمــدة ىف دولــة الكويــت ونــرش 

هــذه الالئحــة ومداومــة حتديثهــا ســنويا ً .
ج- وضــع لوائــح تنظيــم قطاعــى اإلتصــاالت وتقنيــة املعلومــات بــام يتفــق مــع 
السياســة العامــة املقــررة ىف هــذا الشــأن ، ويضمــن تقديــم خدمات اإلتصــاالت وتقنية 
املعلومــات التــى تتطلبهــا التنميــة الشــاملة ىف دولــة الكويــت ومداومــة حتديــث تلــك 

اللوائــح ســنويا ً .
د- وضــع الضوابــط اخلاصــة بمعــدالت إنتشــار اخلدمــة التى يلتــزم مقدمــوا اخلدمات 
بتقديمهــا والعمــل عــىل ضــامن حتقيقهــا وتطبيقهــا عــىل أحــدث األنظمــة واملعايــري ، 
ووضــع معايــري جلــودة اخلدمــات ومراقبتهــا ووســائل ضــامن اإللتــزام هبــا مــن قبــل 
مقدمــى اخلدمــة والــرشوط التــى حتــدد املشــغل املهيمــن عــىل أى مــن هــذه اخلدمــات 

ســنويا ً .
هـــ- تشــجيع املنافســة واإلســتثامر ىف قطاعــى اإلتصــاالت وتقنيــة املعلومــات ومنــع 
املافســة غــري املرشوعــة أو غســاءة إســتخدام أى طــرف لوضعــه املهيمــن ىف الســوق .
و- وضــع الئحــة بضوابــط ورشوط منــح رخــص شــبكات وخدمــات اإلتصــاالت 
أو اإلنرتنــت وإســتخدام الــرتددات الراديويــة وإنشــاء وتشــغيل بنيــة إتصــاالت دوليــة 
ــد  ــاذ للتأك ــمولية النف ــمولية وش ــة الش ــة باخلدم ــرشوط املتعلق ــة وال ــاذ دولي ــة نف وبني
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مــن وصــول اخلدمــات جلميــع مناطــق دولــة الكويــت ، عــىل أن تتســم هــذه الضوابــط 
والــرشوط بالشــفافية والعلنيــة واملســاواة بام ال يتعــارض مع القوانــني املرعية واآلداب 

العامــة .
ــى يتعــني حتصيلهــا مــن املرخــص هلــم عــىل إســتعامهلم طيــف  ــد الرســوم الت ز- حتدي
الــرتددات واألرقــام ونطاقــات اإلنرتنــت وكذلــك حتديــد املــوارد األخــرى املســتحقة 
ــك  ــل تل ــائل حتصي ــات ووس ــع آلي ــات ، ووض ــة املعلوم ــاالت وتقني ــى اإلتص لقطاع

الرســوم واملــوارد .
ح- إدارة طيــف الــرتددات الراديويــة ومراقبــة التداخــالت وجــودة الطيــف الــرتددى 
وإختــاذ اإلجــراءات الالزمــة هبــذا اخلصــوص للحــد منهــا ومنعهــا وتنظيــم إســتخدام 
مجيــع الــرتددات األرضيــة والبحريــة واجلويــة والفضائيــة بــام ىف ذلــك إعــداد اجلــدول 
ــع  ــى لتوزي ــط الوطن ــن املخط ــداد كل م ــه ، وإع ــرتددات وحتديث ــع ال ــى لتوزي الوطن
الــرتددات والســجل الوطنــى لتخصيص الرتددات باإلشــرتاك مع اجلهات العســكرية 
واألمنيــة ، وحتديــث اجلــزء اخلــاص باإلســتخدامات املدنية لــكل من املخطــط الوطنى 
لتوزيــع الــرتددات والســجل الوطنــى لتخصيــص الــرتددات ونرشهــا للعامــة وكذلك 

ختصيــص الــرتددات بطريقــة تضمــن اإلســتخدام األمثــل هلــا .
ط- تنظيــم الربــط البينــى بــني شــبكات اإلتصــاالت العامــة اململوكــة للقطــاع اخلــاص 
أو وزارة املواصــالت أو أى جهــة حكوميــة أخــرى عدا اجلهات األمنيــة وبام يلزم مجيع 
مقدمــى خدمــات اإلتصــاالت العامــة بتوفــري الربــط البينــى بــني شــبكاهتم وتســهيل 
ربــط املشــرتكني ىف مجيــع الشــبكات حســب العقــود املحــررة ىف هــذا الشــان ، ووتــوىل 
اهليئــة تســهيل وتشــجيع مقــدم اخلدمــات للوصــول إىل إتفاقيــات للربــط فيــام بينهــم 
وبــأرسع وقــت ممكــن وفــق تعليــامت تصدرهــا اهليئــة هلــذه الغايــة ، كــام تقــوم بالتدخــل 
للوســاطة والتحكيــم ىف حالــة عــدم وصــول األطــراف حلــل مقبــول للجميــع خــالل 

فــرتة زمنيــة معقولــة ، وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة مبــادىء الربــط البينــى .
ى- وضــع القواعــد واملقاييــس الفنيــة والتشــغيلية لربــط أجهــزة اإلتصاالت الســلكية 
مــع شــبكات اإلتصــاالت العامــة بــام ىف ذلــك أجهــزة اإلتصــاالت الشــخصية ووضــع 
إجــراءات تنظيــم إدخــال تلــك األجهــزة إىل الكويــت وفــق األســس املنصــوص عليها 

ىف القوانــني الســارية .
ك- منــح املوافقــات النوعيــة وتنظيم إدخال وإســتعامل أجهزة اإلتصاالت الشــخصية 
الالزمــة لإلســتخدامات الفرديــة واخلاصــة أو لإلســتعامل ىف مناطــق حمــددة ومراقبــة 
ــة  ــرشكات العامل ــرددات ال ــع ت ــا م ــل تردداهت ــاة تداخ ــع مراع ــتخدام م ــك اإلس ذل

واجلهــات 
األخرى .

ل- مجيــع املعلومــات املتعلقــة بقطاعــى اإلتصــاالت وتقنيــة املعلومات إلعــداد تقارير 
ومنشــورات وإرشــادات املســتخدمني وإصدارهــا وإعــداد الرامج اإلعالميــة الالزمة 
لزيــادة الوعــى العــام بأمهيــة هذيــن القطاعــني ومــدى تأثريهــا اإلجيابــى عــىل التطــور 

اإلقتصــادى واإلجتامعــى ىف دولــة الكويــت .
)م( : تعقــب مصــدر أي موجــات راديويــة للتحقــق مــن ترخيــص ذلــك املصــدر دون 
املســاس برسيــة الرســائل وذلــك مــع مراعــاة أحــكام القوانــني النافــذة خاصــة القانــون 
ــة  ــة احلري ــتوري يف كفال ــق الدس ــامالً للح ــك إع ــه ، وذل ــار إلي ــم ٩ / 2٠٠١ املش رق
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الشــخصية.

س- مراجعــة وتقييــم مــدى احلاجــة لتعديــل مســتوى التنظيــم لــكل مــن خدمــة مــن 
خدمــات اإلتصــاالت وتقنيــة املعلومــات أو أى نــوع أو فئــة منهــا مــع مراعــاة عوامــل 

املنافســة رشيطــة أن تكــون املراجعــة وطبيعــة التقييــم مبنيــة عــىل دراســة بحثيــة .
قطاعــى  ىف  التطورالرسيــع  ملواكبــة  التنظيميــة  القوانــني  مرشوعــات  إقــرتاح  ع- 
اإلتصــاالت وتقنيــة املعلومــات ورفعهــا إىل جملس الــوزراء عن طريــق الوزير املختص 

ــح ووضــع التعليــامت املتعلقــة هبــا . وإعــداد األنظمــة واللوائ
ف- ضــامن اإللتــزام بأحــكام اإلتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة والثنائية النافــذة املتعلقة 

بقطاعــى اإلتصــاالت وتقنيــة املعلومــات التى تقررهــا الدولة .
ص- وضــع اآلليــات الالزمــة حلــل اخلالفــات التــى تنشــأ بــني مــزودى وبــني مقدمــى 
اخلدمــات التــى حتــال إليهــا من أحــد أو مجيع أطراف اخلــالف وإعتــامد اللوائح اخلاصة 
بحــل املنازعــات املتعلقــة بشــبكات املعلومــات العامليــة ) اإلنرتنــت ( ووضــع الرشوط 

واملواصفــات الفنيــة والتشــغيلية املتعلقــة باألمــن الوطنــى الواجــب اإللتــزام هبا .
ــة أســامء النطاقــات للنفــاذ إىل شــبكة املعلومــات  ــم وإدارة عنون ق- ختصيــص وتنظي

ــت ( . ــة ) اإلنرتن العاملي
ر- متثيــل دولــة الكويــت ىف اإلجتامعــات واملؤمتــرات والنــدوات وغريهــا مــن املحافل 

الدوليــة النتعلقــة بشــؤون اإلتصــاالت وتقنيــة املعلومــات التــى ختتــص هبــا اهليئة .
ش- حتديــد وحتديــث ســقف أســعار وأجور خدمــات اإلتصــاالت وتقنيــة املعلومات 
املقدمــة للمســتخدمني ومراقبتهــا وضــامن املحافظــة عــىل املنافســة وعــدم اإلحتــكار 
وإلــزام املرخــص لــه باملبــادرة إىل إختــاذ كافــة اإلجــراءات الفنيــة الالزمــة إلســتخراج 
أى مــواد أو مواقــع أو برامــج أو أى حمتويــات أخــرى تكــون خمالفــة للقوانــني املرعيــة 

ىف البــالد وكل مــا يمــس النظــام العــام واآلداب العامــة .
ت- أى مهــام أخــرى يكلــف هبــا جملــس الــوزارة ىف إطــار مواكبــة التطــور التقنــى ىف 

جمــال اإلتصــاالت .
ث - تأهيل وتدريب العاملني باهليئة بام يمكنهم من أداء مهامهم.*

** معدلة بموجب قانون رقم ٩٨ لسنة 2٠١٥ النص قبل التعديل : 
ــة الرســائل  ــة للتحقــق مــن ترخيــص ذلــك املصــدر دون املســاس برسي م- تعقــب مصــدر أى مواجهــات راديوي

وذلــك مــع مراعــاة أحــكام القوانــني النافــذة خاصــة القانــون رقــم ٩/2٠٠١ املشــار . 
**البند )ث( مضافة بموجب القانون رقم ٩٨ لسنة 2٠١٥

املادة ٤
أ - يؤلــف جملــس إدارى اهليئــة مــن ســبعة أعضــاء مــن ذوى اخلــرة والكفــاءة يصــدر 
هبــم مرســوم بنــاء عــىل ترشــيح الوزيــر املختص عــىل أن يكون مــن بينهم أربعــة أعضاء 

متفرغــني ويكــون تعيينهــم مجيعــاً  ملــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد ملــرة واحــدة .
ب - يســمى املرســوم املشــار إليــه ىف البنــد ) أ ( مــن هــذه املــادة من بني أعضــاء املجلس 
رئيــس جملــس اإلدارة ويكــون مســئوالً  عــن الشــئون اإلداريــة والفنيــة واملاليــة للهيئــة 

، ويمثــل اهليئــة أمــام الغــري وأمــام القضــاء وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة إختصاصاته .
ج- يكــون للهيئــة نائبــاً  للرئيــس يصــدر بتعيينــه مرســوم ، كــام جيــوز للرئيــس تفويضــه 
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بــام يشــاء مــن إختصاصاتــه .
ــن ذوى  ــا ً م ــا ً كويتي ــخصا ً طبيعي ــون ش ــس اإلدارة أن يك ــو جمل ــرتط ىف عض د- يش
النزاهــة ، وأال يكــون قــد صــدر ضــده حكــم هنائــى بشــهر اإلفــالس أو بعقوبــة مقيــدة 
للحريــة ىف جنايــة أو جنحــة خملــة بالــرشف واألمانــة مــا مل يكــن قــد رد إليــه إعتبــاره 

عــىل أن يكــون حاصــال ً عــىل شــهادة جامعيــة كحــد أدنــى عــىل األقــل .
 

املادة ٥
أ - ال جيــوز ألعضــاء جملــس إدارة اهليئــة أو العاملــني فيهــا أن تكــون هلــم خــالل مــدة 
ــة منفعــة أو  ــا أو ألحــد أقربائهــم مــن الدرجــة األوىل أي عضويتهــم أو وظيفتهــم فيه
مصلحــة مبــارشة أو غــري مبــارشة تتصــل باالســتثامر يف قطــاع االتصــاالت أو أي 

مصلحــة أخــرى تتعــارض مــع مناصبهــم أو وظائفهــم فيهــا .
وخيضع مجيع موظفي اهليئة إىل املرسوم رقم )2٤( لسنة 2٠١2 املشار إليه .

ــم  ــرتة عمله ــالل ف ــا خ ــني فيه ــة والعامل ــس إدارة اهليئ ــاء جمل ــىل أعض ــر ع ب- وحيظ
ــاص  ــاهبم اخل ــا حلس ــا يامثله ــارية أو م ــة استش ــل أو خدم ــأي عم ــوا ب ــة أن يقوم باهليئ
ــام  ــاق امله ــن نط ــرج ع ــة وخت ــاالت يف الدول ــاع االتص ــق بقط ــري تتعل ــاب الغ أو حلس
والواجبــات التــي يؤدوهنــا للهيئــة ، كــام ال جيــوز ألي منهــم القيــام بمثــل ذلــك العمــل 
أو اخلدمــة خــالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ تــرك العمــل ، إال بموافقــة جملــس الــوزراء 
بالنســبة ألعضــاء جملــس اإلدارة ، وموافقــة رئيــس اهليئــــة بالنســــبة ملوظفــي اهليئــة ، 
وحيظــر عــىل أي صاحــب عمــل توظيــف أو إســناد أي عمــل أو خدمة ألي مــن أعضاء 

جملــس إدارة اهليئــة أو العاملــني فيهــا باملخالفــة هلــذه املــادة .

** معدلة بموجب قانون رقم ٩٨ لسنة 2٠١٥ النص قبل التعديل : 
أ - جيــوز ألعضــاء جملــس إدارة اهليئــة أو العاملــني فيهــا أن تكــون هلــم خــالل مــدة عضويتهــم أو وظيفتهــم فيهــا أو 
ألحــد أقرباهتــم حتــى الدرجــة األوىل أيــة منفعــة أو مصلحــة مبــارشة أو غــري مبــارشة تتصــل باإلســتثامر ىف قطــاع 
اإلتصــاالت أو أى مصلحــة أخــرى تتعــارض مــع ناصبهــم أو وظائفهــم فيهــا . ويلتــزم العضــو بإخطــار رئيــس 
اهليئــة والعامــل بإخطــار املديــر العــام كتابــة بوجــود أو نشــوء أيــة منفعــة أو مصلحــة ممــا ذكــر . وحيظــر عــىل أعضــاء 
ــارية أو  ــة إستش ــل أو خدم ــأى عم ــوا ب ــة أن يقوم ــم باهليئ ــرتة عمله ــالل ف ــا خ ــني فيه ــة والعامل ــس إدارة اهليئ جمل
مــا يامثلهــا حلســاهبم اخلــاص أو حلســاب الغــري تتعلــق بقطــاع اإلتصــاالت ىف الدولــة وختــرج عــن نطــاق املهــام 
والواجبــات التــى يؤدوهنــا للهيئــة ، كــام ال جيــوز ألى منهــم القيــام بمثــل ذلــك العمــل أو اخلدمــة خــالل ســنة مــن 
تاريــخ تــرك العمــل ، إال بموافقــة جملــس الــوزراء بالنســبة ألعضــاء جملــس اإلدارة ، وموافقــة رئيــس اهليئــة بالنســبة 
ملوظفــى اهليئــة ، يوحظــر عــىل أى صاحــب عمــل توظيــف أو إســناد أى عمــل أو خدمــة ألى مــن أعضــاء جملــس 

إدارة اهليئــة أو العاملــني فيهــا باملخالفــة هلــذه املــادة

 املادة ٦
يشغر مقعد العضوية ىف جملس إدارة اهليئة ىف احلاالت اآلتية :

١- اإلستقالة .
2- إنتهاء مدة العضوية .

3- تغيــب العضــو عــن حضــور ثــالث جلســات متتاليــة أو ســتة جلســات غــري متتالية 
مــن جلســات املجلــس خــالل الســنة دون عــذر يقبلــه املجلس .

ــة  ــاالت أو تقني ــال اإلتص ــارشة ىف جم ــري مب ــارشة أو غ ــة مب ــه منفع ــت أن ل ٤- إذا أثب
ــون . ــذا القان ــن ه ــة م ــادة اخلامس ــف امل ــام خيال ــات ب املعلوم

٥- إذا صــدر ضــده حكــم هنائــى باإلدانــة ىف جنايــة أو جنحــة خملة بالــرشف أو األمانة 
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.
٦- إذا صدر ضده حكم هنائى بشهر إفالسه .

ــباب  ــس ألس ــو املجل ــا عض ــف هب ــات املكل ــىل أداء الواجب ــدرة ع ــدم الق ــد ع ٧- عن
ــاة . ــة أو الوف صحي

وىف حالــة إنتهــاء العضويــة يعــني بديــل وفــق أحــكام املــادة الرابعــة مــن هــذا القانــون 
ليكمــل مــدة العضــو الــذى إنتهــت عضويتــه وذلــك خــالل مــدة ال تزيــد عــن شــهر 

مــن تاريــخ إنتهائهــا

 املادة ٧
ــري  ــني وغ ــس اإلدارة املتفرغ ــاء جمل ــآت أعض ــه مكاف ــرار من ــوزراء بق ــس ال ــدد جمل حي

ــني . املتفرغ
 

املادة ٨
يــامرس جملــس اإلدارة مجيــع الصالحيــات الالزمة لقيــام اهليئة بمهامهــا وعىل األخص 

ــا يىل : م
ــة ىف  ــة للدول ــة العام ــذ السياس ــة بتنفي ــا التعلق ــج وحتديثه ــط والرام ــع اخلط أ - وض

ــات . ــة املعلوم ــاالت وتقني ــى اإلتص قطاع
ــغيل وإدارة  ــاء وتش ــة بإنش ــح املتعلق ــص والتصاري ــح الرتاخي ــىل من ــة ع ب - املوافق
شــبكات اإلتصــاالت العامــة وتقديــم خدمــات اإلتصــاالت وتقنيــة املعلومــات 
ــاء عــىل  ــة بن ــة نفــاذ دولي ــة وبني ــة إتصــاالت دولي للمســتخدمني وإنشــاء وتشــغيل بني
حتديــد آليــة اإلعــالن عــن الرتاخيــص ورشوط منحهــا واملــدة الزمنيــة التــى تســتغرق 

ــات . ــاب الطلب ــخ إغــالق ب منحهــا مــن تاري
ــا أو ألغائهــا واالعــالن عــن  ج - املوافقــة عــىل جتديــد تلــك الرتاخيــص أوتعديله

القــرارات الصــادره ىف هــذا الشــأن .
الرتاخيــص وتصاريــح جديــده  بمنــح  املتعلقــه  والضوابــط  الــرشوط  د- وضــع 
للمشــغلني احلاصلــني قبــل أنشــاء اهليئــه عــىل حقــوق أ, تصاريــح أو عقــود أو ختصيــص 
مــورد لتقديــم خدمــات االتصاالت وتقنيــه املعلومــات واملتعلقه بأســتخدام الرتددات 

الراديويــه واالنرتنــت .
ه- توفيــق أوضــاع املشــتغلني احلاليــني بــام يتفــق مــع أحــكام القانــون وتوفيــق أوضــاع 
الشــبكات القائمــه اململوكــه للقطــاع اخلــاص أو للدولــه باســتثناء الشــبكات اململوكــه 

ملؤسســات الدولــه االمنيــه بــام يتفــق مــع أحــكام هــذا القانــون .
و- أقــرار سياســات اهليئــه وبخاصــه مايتعلــق منهــا بتشــجيع املنافســه ومنــع االحتــكار 

وتوزيــع وختصيــص طيــف الــرتددات الراديويــه وتوفــري اخلدمات .
الــزام املرخــص لــه بتوفــري وتركيــب األجهزه واملعــدات والرامــج واحلواســيب وكافه 
ــط واملواقــع املخالفــه  ــواد والرواب ــع وحجــب امل ــه ملن ــا الكفيل ــات والتكنولوجي التقني
ومجــع املعلومــات والبيانــات التــي متــر مــن خاللــه أ, بواســطته أو عــن طريــق األقــامر 
الصناعيــه أو املمــرات البحريــه أ, املوجــات الراديويــه أ, عــن طريــق أي وســيله أخــري 
مســتجده ،ســواء كان ذلــك باســتخدام شــبكه االنرتنــت أ, أي شــبكه اتصــاالت أخري 

عامــه أو اخــري عامــه أو خاصــه وأن يكــون ذلــك كلــه عــىل نفقتــه .
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ــات  ــه املعلوم ــاالت وتقني ــات االتص ــور خدم ــعار وأج ــد أس ــس حتدي ــع أس ز- وض
املقدمــه للمســتخدمني بــام يتفــق مع واقع املنافســه ىف تقديــم اخلدمه ومســتواها ومراقبه 

تطبيقهــا .
ح- حتديــد أســعار وأجــور خدمــات االتصــاالت املقدمه للمســتفيدين ىف حــال انعدام 

املنافســه أ, ضعفها .
ــذا  ــكام ه ــص والح ــرشوط الرتخي ــني ل ــىل املخالف ــزاءات ع ــق اجل ــه تطبي ط- متابع

ــون . القان
ــا  ــه بتخصيــص االرايض ملصلحــه املرخــص هلــم وفق ــات املتعلق ي- اقــرتاح التوصي

ألحــكام هــذا القانــون والترشيعــات املعمــول هبــا .
ك- البــت ىف الشــكاوي املقدمــه اىل اهليئــه مــن املســتخدمني واملرخــص هلــم ووضــع 
معايــري حــل منازعــات االنرتنــت وأختــاذ االجــراءات الالزمــه بشــأهنا وذلــك باســتثناء 
املنازعــات املتعلقــه باالســتحقاقات املاليــه النامجــه عن تطبيــق اتفاقيات ســاريه املفعول 

.
ل -تشــكيل اللجــان االستشــاريه الالزمــه ملســاعده اهليئــه عــىل تنفيــذ الواجبــات 

ــا . ــه اليه املوكول
ــاالت الشــخصيه  ــط أجهــزه االتص ــري اخلاصــه برب ــه واملعاي ــد الفني ــامد القواع م- اعت
واالجهــزه االخــري الســلكيه والــال ســلكيه ،مع شــبكات االتصــاالت العامــه واعتامد 
ــميه وأي  ــده الرس ــا ىف اجلري ــت ونرشه ــزه اىل الكوي ــك االجه ــال تل ــراءات أدخ أج

وســيله أعــالن أخــري يراهــا املجلــس .
ــامت  ــق تعلي ــا وف ــط بينه ــم الدخــول اىل شــبكات االتصــاالت ورشوط الرب ن- تنظي
ــه ، واملوافقــه عــىل اتفاقيــات الربــط املشــار اليهــا ىف املــاده  تصدرهــا اهليئــه هلــذه الغاب
)2٥( مــن هــذا القانــون والتأكــد مــن عــدم خمالفــه االتفاقيات لتلــك التعليــامت وذلك 
مــع مراعــاه رشوط أي ترخيــص منــح مــن اهليئــه أو أى اتفاقيــه معقــوده مــع الــوزاره 

قبــل نفــاذ أحــكام هــذا القانــون .
س- اعتــامد خطــه ترقيــم وطنيــه خلدمــات االتصــاالت العامــه وتوزيــع االرقــام عــىل 

تلــك اخلدمــات ومقدميهــا وفقــا لالســس موضوعيــه وشــفافه دون أي متييــز . 
ع- أقــرار واصــدار التعليــامت الالزمــه لتطبيــق السياســه املتعلقــه بشــموليه خدمــات 

االتصــاالت وتقنيــه املعلومــات .
ف- حتديــد املشــاريع واخلدمــات العامــه املتعلقــه برفــع مســتوي االتصــاالت وتقنيــه 
املعلومــات ىف الدولــه والتــي تتطلــب دعــام مــن اخلزانــه العامــه وذلــك لعــدم جدواهــا 
ــه ىف القطــاع اخلــاص وحتديــد أســلوب تقديــم الدعــم بــام حيقــق االرتقــاء  االقتصادي

باخلدمــات ىف القطاعــني .
ص- حتديــد العوائــد التــي تعــود للدولــه مــن الرخــص والتصاريــح وحتديــد املقابــل 

التــي تؤدهيــا للهيئــه .
ق- تعيني مكتب داخىل وخارجي أو أكثر لتدفقيق احلسابات .

ر- اقــرار مــرشوع املوازنــه التقديريــه الســنويه للهيئــه واعتــامد التقريــر الســنوي 
الــذي تصــدره اهليئــه ومــرشوع امليزانيــه الســنويه واحلســابات اخلتاميــه وتقريــر مدقــق 

احلســابات اخلارجــي .
ش- أقرار اهليكل التنظيمي والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي للهيئه . 



العودة للصفحة الرئيسية ١٩3

تنظيم االتصاالت

العودة لفهرس القانون

ت - إقــرار الئحــة جملــس اإلدارة لتنظيــم أعــامل املجلــس وبيــان حقــوق وواجبــات 
أعضائــه .

ث - إقــرار الئحــة شــئون التوظف باهليئــة واملتضمنة قواعد تعيــني املوظفني وترقيتهم 
وتأديبهــم ومرتباهتــم ومكافأهتــم واملزايــا العينيــة واملاليــة وســائر شــئون اخلدمــة املدنية 

.
خ - وضع قواعد وأحكام إجراء املناقصات واملزايدات املتعلقة باهليئة.

ــة  ــبية الالزم ــة واملحاس ــة واإلداري ــح املالي ــة واللوائ ــي للهيئ ــام الداخ ــرار النظ ذ - إق
ــة . ألعــامل اهليئ

** البنود )ت , ث , خ , ذ( مضافة بموجب القانون رقم ٩٨ لسنة 2٠١٥

 املادة ٩
للمجلــس احلــق بــأن يقــرر إســتبعاد أى مــن املرخــص هلــم مــن التقــدم للحصــول عــىل 
رخصــة جديــدة ، ولــه احلــق برفــض أى تغيــري ىف ملكيــة الرخــص والعقــود ، وذلــك 
إذا رأى أن إشــرتاكهم ىف املنافســة أو أن هــذا التغيــري ســيؤدى إىل وضــع غــري تنافســى 

بالســوق .
ــرار  ــة فــض املنازعــات للطعــن عــىل ق ــه اللجــوء إىل جلن ــم اســتبعاد طلب ــن ت وحيــق مل
الرفــض خــالل مــدة )٦٠( يومــًا ويف حالــة عــدم جلوئــه لتلــك اللجنــة اعتــرت دعــواه 

غــري مقبولــة أمــام القضــاء اإلداري .

** الفقرة األخرية مضافة بموجب القانون رقم ٩٨ لسنة 2٠١٥

املادة ١٠
ملجلــس اإلدارة أن يتعاقــد مــع هيئــــات أو جـــــهات أو مؤســـــسات أو رشكات 
متخصصــة علميــة أو فنيــة أو قانونيــة أو يتعــاون معهــا للقيــام ببعــض وظائــف أعــامل 
اهليئــة أو مهامهــا ، عــىل أن يكــون ذلــك وفق إجــراءات تقديــم العطاءات التــي حتددها 

الالئحــة الداخليــة للهيئــة .

** معدلة بموجب قانون رقم ٩٨ لسنة 2٠١٥ النص قبل التعديل : 
ملجلــس اإلدارة أن يتعاقــد مــع هيئــات أو جهــات أو مؤسســات أو رشكات متخصصــة علميــة أو فنيــة أو قانونيــة 

أو يتعــاون معهــا للقيــام ببعــض وظائــف أعــامل اهليئــة أو مهامهــا .

املادة ١١
جيتمــع جملــس اإلدارة بدعــوة مــن الرئيــس أو نائــب الرئيــس عنــد تكليفــه بذلــك مــرة 
ــا ً  ــه صحيح ــون إجتامع ــك ويك ــرضورة ذل ــت ال ــام إقتض ــهر وكل ــل كل ش ــىل األق ع
بحضــور أغلبيــة األعضــاء عــىل أن يكــون مــن بينهــم الرئيــس أو نائــب الرئيــس ويتخذ 
قراراتــه بأغلبيــة أصــوات احلضــور ، وعنــد تســاوى األصــوات يرجــح اجلانــب الــذى 

فيــه رئيــس اجللســة .
وعــىل الرئيــس دعــوة جملــس اإلدارة لالجتــامع بنــاء عــىل طلــب كتــايب مــن ثالثــة مــن 
أعضائــه عــىل األقــل خــالل مــدة ال تتجــاوز ســبعة أيــام مــن تاريــخ تســلمه الطلــب ، 



العودة للصفحة الرئيسية ١٩٤

تنظيم االتصاالت

العودة لفهرس القانون

وللمجلــس أن يقــرر دعــوة أي شــخص مــن ذوي اخلــرة واالختصــاص لالســتئناس 
برأيــه ، ولــه أن يشــكل جلنــة فنيــة أو استشــارية أو أكثــر لتقديــم املشــورة لــه أو للهيئــة 
ــارشة أو غــري  بعــد ثبــوت عــدم وجــود مصالــح هلــؤالء األشــخاص أو األعضــاء مب
مبــارشة مــع اهليئة،وإقــرار رصف مكافــآت للمســتعان بآرائهــم وخراهتــم وألعضــاء 
هــذه اللجــان مــن غــري موظفــي اهليئــة وخيتــار الرئيــس مــن بــني موظفــي اهليئة،أمينــا 
لــرس املجلــس يتــوىل تنظيــم جــدول أعاملــه وتســجيل حمــارض جلســاته وحفــظ القيــود 
واملعامــالت اخلاصــة بــه والقيــام بــأي مهــام يكلفــه جملــس اإلدارة هبا،وللمجلــس نرش 
القــرارات اخلاصــة بمقدمــي اخلدمــات والرتاخيــص والقــرارات الرئيســية يف اجلريــدة 

الرســمية.

** معدلــة بموجــب قانــون رقــم ٩٨ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل :«فقرة ثانيــة«: وعىل الرئيــس دعوة جملس 
اإلدارة لإلجتــامع بنــاء عــىل طلــب كتابــى مــن ثالثــة مــن أعضائــه عــىل األقــل خــالل مــدة ال تتجــاوز ســبعة أيــام 
مــن تاريــخ تســلمها الطلــب ، وللمجلــس أن يقــرر دعــوة أى شــخص مــن ذوى اخلــرة واإلختصاص لإلســتئناس 
برأيــه مقابــل مكافــأة يقررهــا هلــذه الغايــة ، ولــه أن يشــكل جلنــة فنيــة أو إستشــارية أو أكثــر لتقديــم املشــورة لــه أو 
للهيئــة ، وإقــرار رصف مكافــآت ألعضــاء هــذه اللجــان مــن غــري موظفــى اهليئــة ، وخيتــار الرئيــس من بــني موظفى 
ــا ً لــرس املجلــس يتــوىل تنظيــم جــدول أعاملــه وتســجيل حمــارض جلســاته وحفــظ القيــود واملعامــالت  ــة أمين اهليئ
اخلاصــة بــه والقيــام بــأى مهــام كلفــه جملــس اإلدارة هبــا ، وللمجلــس نــرش القــرارات اخلاصــة بمقدمــى اخلدمــات 

والرتاخيــص والقــرارات الرئيســية ىف اجلريــدة الرســمية .

 املادة ١2
ــة  ــوارد املالي ــف امل ــغيلها وتتأل ــى لتش ــة تكف ــة خاص ــوارد مالي ــري م ــة لتوف ــعى اهليئ تس

ــة : ــة مــن املصــادر التالي للهيئ
أ - رسوم إصدار الرخص والتصاريح وجتديدها .

ب - األجــور واإليــرادات التــى تتقاضاهــا اهليئــة عن اخلدمــات التى تقدمهــا أو املبالغ 
التــى تتقاضاهــا كغرامــات أو جــزاءات وفقــاً  ملــا هــو منصــوص عليــه ىف هــذا القانــون 

أو الالئحــة التنفيذية .
ج - أى موارد أخرى يوافق عليها جملس الوزراء .

ويــؤول فائــق اإليــرادات التــى حتققها اهليئة ىف أى ســنة ماليــة إىل اخلزانــة العامة للدولة 
، ولــك بعــد إقتطــاع مــا يقــرره جملس الــوزراء مــن إحتياطات وبحد أدنــى ١٠% .

 
املادة ١3

يكــون للهيئــة ميزانيــة مســتقلة ، وتبــدأ مــع الســنة املاليــة للدولــة وتنتهــى بإنتهائهــا ، 
عــىل أن تبــدأ الســنة املاليــة األوىل مــن تاريــخ العمــل هبــذا القانــون وحتــى هنايــة الســنة 

املاليــة التاليــة .

 املادة ١3 مكرر
لرئيس اهليئة االختصاصات املخولة لوزير املالية فيام يتعلق بتنفيذ موازنة اهليئة.

وملجلــس اإلدارة ممارســة الصالحيــات املقــررة ملجلــس اخلدمــة املدنية وديــوان اخلدمة 
املدنيــة يف خصــوص موظفــي اهليئة .

** مضافة بموجب القانون رقم ٩٨ لسنة 2٠١٥
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املادة ١٤
حتــل اهليئــة حمــل وزارة املواصــالت وأى جهــات أخــرى ىف حــدود مــا أوكلــه القانــون 
ــة  ــة مــن إختصاصــات . وذلــك بعــد ســتة أشــهر مــن إصــدار الالئحــة التنفيذي للهيئ

للهيئــة .

 املادة ١٥
عــىل مجيــع مقدمــى اخلدمــات أو املــرح هلــم بإمتالك شــبكات إتصــاالت أو تشــغيلها 
أو إســتخدام موجــات الســلكية تعديــل أو ضاعهم بــام يتوافق مع أحكام هــذا القانون 

خــالل ال تتجــاوز ســنة مــن تاريخ نــرش الالئحــة التنفيذيــة للهيئة .

املادة ١٦
ــة  ــم خدم ــا أو تقدي ــغيلها أو إدارهت ــة أو تش ــاالت عام ــبكات إتص ــاء ش ــوز إنش ال جي
اإلتصــاالت العامــة أو خدمــات اإلنرتنــت أو اإلتصــاالت الدوليــة أو الثابتــة أو 
اإلعــالن عــن شــىء مــن ذلــك إال بعــد احلصــول ترخيــص مــن اهليئــة وفقــا ً ألحــكام 

ــة . ــه التنفيذي ــون والئحت ــذا القان ه
وختضع الشبكات العامة اململوكة للدولة ألحكام هذا القانون .

 املادة ١٧
جيوز للهيئة أن تصدر تعليامت حتدد بمقتضاها أنواع الشبكات

اخلاصــة واإلرشــادات والــرشوط الفنيــة إلنشــائها وتشــغيلها وجيوز للهيئة أن تشــرتط 
موافقتهــا عــىل إنشــاء بعــض أنــواع تلــك الشــبكات حســبام تقتــي الــرضورة، بعــد 
احلصــول عــىل موافقــات مــن وزارة الصحــة وغريهــا من اجلهات املســئولة عن ســالمة 

املناطــق الســكنية وذلــك يف حالــة وجــود أبــراج يف هــذه الشــبكات .

** معدلــة بموجــب قانــون رقــم ٩٨ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : جيــوز للهيئــة أن تصــدر تعليــامت حتــدد 
بمقتضاهــا أنــواع الشــبكات اخلاصــة واإلرشــادات والــرشوط الفنية إلنشــائها وتشــغيلها وجيــوز للهيئة أن تشــرتط 

موافقتهــا عــىل إنشــاء بعــض أنــواع تلــك الشــبكات حســبام تقتــى الــرضورة .

املادة ١٨
مــع مراعــاة أحــكام املــادة )١٧( مــن هــذا القانــون جيــوز إنشــاء شــبكات اإلتصــاالت 
اخلاصــة وتشــغيلها دون احلصــول عــىل ترخيــص بذلــك من اهليئــة بإســتثناء الرتخيص 

الــالزم إلســتخدام الــرتددات الراديويــة .
املادة ١٩

ــط شــبكات اإلتصــاالت اخلاصــة بعضهــا ببعــض إال مــن خــالل النفــاذ  ال جيــوز رب
ــغىل  ــى أو مش ــني مالك ــى ب ــاق خط ــا ً إلتف ــك وفق ــة وذل ــبكات العام ــق الش ــن طري ع
هــذه الشــبكات ، حســب مقتــى احلــال ، وفقــا ً لتعليــامت تصدرهــا اهليئــة متضمنــة 
اإلرشــادات والــرشوط الفنيــة الالزمــة للربــط مــع جــواز إشــرتاط موافقــة اهليئــة عــىل 
ربــط بعــض أنــواع تلــك الشــبكات إذا دعــت احلاجــة لذلــك بــام يضمــن مبــدأ املنافســة 

وعــدم اإلحتــكار .
 املادة 2٠
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ــم  ــة تقدي ــاالت خاص ــبكة إتص ــر ش ــغل أو يدي ــك أو يش ــخص يمل ــوز ألى ش ال جي
ــبكة . ــك الش ــالل تل ــن خ ــة م ــاالت عام ــات إتص خدم

 املادة 2١
أ - للهيئــة أن تقــرر إنشــاء وتشــغيل شــبكات إتصــاالت عامــة أو تقديــم خدمــة 
ــاالت  ــة إتص ــة وبني ــاذ دولي ــات نف ــة أو خدم ــاذ دولي ــة نف ــة أو بني ــاالت العام اإلتص
ثابتــة أوخدمــة إتصــاالت ثابتــة والتــى تعتمــد عــىل مــوارد الدولــة النــادرة ) الــرتددات 
والرتقيــم ( واألليــاف الضوئيــة جلميــع أنحــاء الدولــة أو جلــزء منها ، وعــىل املجلس ىف 
هــذه احلالــة أن يعلــن وبالطريقــة التــى يراهــا مناســبة عــن قــرار الرتخيــص والتعليــامت 

املتعلقــة بإجــراءات ومعايــري إختيــار املرخــص لــه ، وذلــك وفقــا ً لطبيعــة اخلدمــة .
ب - يكــون ترخيــص اخلدمــة املشــار إليهــا ىف البنــد أو بموجــب عطــاءات عامــة وفــق 

األســس والــرشوط التــى يقرهــا املجلــس .
ــم  ــة بتقدي ــرى املتعلق ــص األخ ــح الرتاخي ــط من ــس رشوط وضواب ــع املجل ج - يض
خدمــات اإلتصــاالت العامــة ، واإلتصــاالت الدوليــة ، ويفتــح بــاب تقديــم الطلبــات 

هلــذه الرتاخيــص لــكل مــن توافــرت فيــه الــرشوط .

املادة 22
باإلضافــة إىل الــرشوط الفنيــة وأى رشوط أخــرى يراعــى ىف إجــراءات منــح الرخصــة 

األمــور التاليــة :
أ - أن تتــاح الفرصــة جلميــع الراغبــني ىف احلصــول عــىل الرخصــة التقــدم بعروضهــم 

أو طلباهتــم إذا توافــرت فيهــم الــرشوط التــى حتددهــا اهليئــة .
ب - أن يكــون العــرض أو الطلــب قائــامً  عــىل أســاس التعهــد بتوفــري اخلدمــة إىل مجيــع 

الراغبــني ىف احلصــول عليهــا ىف مــدة معقولــة وبأجــور عادلة .
ج - أن تكــون عنــارص العــرض مبنيــة عــىل أســاس املنافســة العادلــة واملرشوعــة مــع 

حامــىل الرخــص الســابقة .

املادة 23
عــىل املرخــص لــه بخدمــات اإلتصــاالت العامــة الــذى يتمتــع باهليئــة أن يقبــل عنــد 
الطلــب مــن أى مرخــص إتصــاالت عامــة آخــر النفــاذ إىل شــبكة إتصاالتــه بــرشوط 
منصفــة ومعقولــة حتددهــا اهليئــة ، وللهيئــة - إذا إقتضــت احلاجــة - أن تلــزم املرخــص 
لــه باإلتصــاالت العامــة املهيمــن بغــرض النفــاذ إىل البنيــة التحتيــة اململوكــة للمهيمــن 
عــىل اخلدمــة ، وذلــك وفقــا ً للقواعــد والــرشوط التــى تصدرهــا اهليئــة ، وإذا قــدرت 
اهليئــة أن األســعار والــرشوط املعروضــة بشــأن النفــاذ مــن قبــل املرخــص لــه املهيمــن 
غــري مقبولــة أو غــري مــررة ، هلــا أن حتــدد األســعار والــرشوط التــى تراهــا مناســبة ىف 

هــذا الشــأن .
 

املادة 2٤
يكــون منــح الرتاخيــص الــواردة باملادة 2١ بنــد ) أ ( بموجب مرســوم أمريى ، وتصدر 
الرتاخيــص الــواردة ىف املــادة 2١ بنــد ) ج ( بقــرار مــن املجلــس ، عــىل أن ينظمــه عقــد 
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ذو صفــة إداريــة يتضمــن باإلضافــة إىل أى رشوط اخــرى منصــوص عليهــا ىف القانون 
أو األنظمــة الصــادرة بمقتضــاه حتديــد العوائــد املســتحقة للهيئــة عــن الرخصــة ومدهتا 
ــة يتوجــب عــىل  ــة مقطوعــة أو دوري ــدات أو حقــوق مالي ــد جتديدهــا وأى عائ وعوائ

املرخــص لــه دفعهــا .
 

املادة 2٥
يتوجــب عــىل كل مرخــص لــه العمــل عــىل إنجــاز إتفاقيــات ربــط بينــه وبــني املرخــص 
هلــم اآلخريــن حســب متطلبــات رخــص كل منهــم عــىل أن تتنــاول تلــك اإلتفاقيــات 
ــة  ــة والتجاري ــة واملالي ــة والتشــغيلية واإلداري ــع الــرشوط املتعلقــة بالنواحــى الفني مجي

التــى تضمــن املرونــة الالزمــة للتنفيــذ مــن قبــل أطرافهــا ، رشيطــة مراعــاة مــا يــىل : 
أ - إعــداد اإلتفاقيــات وفقــاً للتعليــامت الصــادرة عــن اهليئــة بموجــب البنــد )ى( مــن 

املــادة )3( مــن هــذا القانــون .
ب - تضمــني اإلتفاقيــات رشوط إهنائهــا وإلغائهــا وتعديلهــا واإلجــراءات التــى 

ــا . ــن رشوطه ــة أى م ــا بمخالف ــد طرفيه ــام أح ــىل قي ــة ع ــا واملرتتب ــب إختاذه يتوج
ج - إعتبار موافقة اهليئة عىل تلك اإلتفاقيات رشطا ً مسبقا ً لرسيان مفعوهلا .

 املادة 2٦
يعتــر طيــف الــرتددات ثــروة وطنيــة تتــوىل اهليئــة تنظيــم إســتخدامها بموجــب هــذا 
القانــون وإعــداد اجلــداول واملخططــات والســجالت الالزمــة هلذه الغايــة واملنصوص 
عليهــا ىف القانــون ، ويتــم نــرش اجلــزء املخصــص منهــا لإلســتخدمات املدنيــة للعامــة .
ويف حــال ثبــوت التعــدي عــىل تلــك الــرتددات مــن دون احلصــول عــىل ترخيــص جاز 
للهيئــة إحالــة املســتخدمني للنيابــة العامــة للتحقيــق معهــم بموجــب القانــون رقم )١( 

لســنة ١٩٩3 املشــار إليــه .

** مضافة الفقرة األخرية ىف املادة 2٦ بموجب ٩٨ لسنة 2٠١٥

املادة 2٧
أ - مــع مراعــاة أحــكام البنــد ) ب ( مــن هــذه املــادة ال جيــوز ألى شــخص إســتخدام 
أى تــرددات راديويــة إال إذا حصــل عــىل رخصــة بذلــك وفقــا ً للــرشوط التــى حيددهــا 

املجلس .
ــتخدام  ــة إس ــع اهليئ ــيق م ــة ، وبالتنس ــزة األمني ــلحة واألجه ــوات املس ب - جيــوز للق
ــة املوزعــة واملخصصــة هلــا مــن دون ترخيــص بطريقــة ال تســبب  الــرتددات الراديوي
الراديويــة املوزعــة واملخصصــة هلــا مــن دون ترخيــص بطريقــة ال تســبب التشــويش 
عــىل الــرتددات األخــرى ، وجيــوز للجهــات العســكرية واألمنيــة إســتخدام الــرتددات 
املوزعــة األخــرى رشيطــة احلصــول عــىل موافقــة اهليئــة واخلضــوع لــرشوط الرتخيص 
ــن  ــتفيدين م ــائر املس ــدم اإلرضار بس ــن وع ــم اآلخري ــص هل ــىل املرخ ــة ع ــا املطبق ذاهت

الــرتددات الراديويــة عــىل أن يتــم إعفاؤهــا مــن رســوم الرتخيــص .
ج - مــع مراعــاة أحــكام أى قانــون آخــر يقــى بــرضورة احلصول عىل رخصة تشــغيل 
خدمــات إذاعيــة عــىل مشــغىل هــذه اخلدمــات بــام فيهــا الراديــو والتلفــاز وبــث األقــامر 

الصناعيــة وأجهــزة اإلســتقبال احلصــول عــىل رخصــة التــى ختصصهــا اهليئة .
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 املادة 2٨
ملجلــس الــوزراء بنــاء عــىل إقــرتاح الوزيــر املســتند إىل توصيــة املجلــس ، املوافقــة عــىل 
ــاع أســلوب طــرح العطــاءات العامــة ملنــح رخــص إلســتخدام الطيــف الــرتددى  إتب
الراديــوى ىف احلــاالت التــى تتطلبهــا املصلحــة العامــة ، مــع مراعــاة أن ال يكــون 
مقــدار العوائــد املتوقعــة مــن هــذا اإلســلوب الســبب الوحيــد أو الرئيســى لتقديــر هذه 

املصلحــة .

املادة 2٩
ــص  ــة لتخصي ــاص خط ــرة واإلختص ــرأى ذوى اخل ــتئناس ب ــد اإلس ــس بع ــع املجل يض
الــرتددات الراديويــة ومراجعتهــا وتعديلهــا كلــام دعــت احلاجــة إىل ذلــك عــىل أن يراعــى 
ىف هــذه اخلطــة اجلــدول الوطنــى لتوزيــع الــرتددات واملخطــط الوطنــى لتوزيــع الرتددات 

والسياســات واألهــداف املتعلقــة باإلســتخدامات املســتقبلية للــرتددات الراديويــة ىف 
الدولة

 املادة 3٠
مــع مراعــاة اإلســتثناءات املنصــوص عليها ىف املــادة )3١( من هذا القانــون ال جيوز إقتناء 
أو إســتعامل حمطــة راديويــة عــىل أراىض الدولــة أو عــىل ســفينة أو عــىل طائــرة مســجلة ىف 
ــوز  ــام ال جي ــون ، ك ــذا القان ــكام ه ــا ً ألح ــة وفق ــىل رخص ــول ع ــم احلص ــا مل يت ــة م الدول

إدخــال حمطــة راديويــة إىل الدولــة إال إذا أجــازت اهليئــة إدخاهلــا .

 املادة 3١
أ - تستثنى القوات املسلحة واألجهزة األمنية من أحكام املادة )3٠( من هذا 

القانون .
ب - للمجلس إستثناء اجلهات التالية من أحكام املادة )3٠( من هذا القانون :

١- الســفن والطائــرات األجنبيــة وخدمــات النقــل الــرى والرتانزيــت التــى تعــر امليــاه 
اإلقليميــة أو األجــزاء أو األراىض الكويتيــة أو ترســو ىف موانئهــا أو مطاراهتــا .

2- الســفارات األجنبيــة رشيطــة املعاملــة باملثــل واحلصــول عــىل تريــح قابــل للتجديــد 
.

 املادة 32
أ - يلتــزم املرخــص بــه بإســتخدام الــرتددات الراديويــة بالــرشوط واملعايــري التــى منحــت 

لــه الرخصــة عــىل أساســها بــام ىف ذلــك مــا يــىل :
١- ترددات الطيف الراديوى التى خصصت له .

2- نوع ومواصفات كل من اهلوائى واملحطة الراديوية .
3- حدود املنطقة اجلغرافية املرح هبا واملتعلقة بمحطة األجهزة املتنقلة .

٤- املوقع اىل يقام عليه اهلوائى .
٥- كفاءة الشخص الذى يقوم بتشغيل املحطة الراديوية .

٦- أى رشوط فنية أخرى تزيد من فاعلية إستخدام الرتددات .
ب- تقوم اهليئة بمراقبة إستخدام الرتددات الراديوية املخصصة للمرخص له . 
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املادة 33
حتــدد مــدة الرتخيــص لشــبكة اإلتصــاالت العامــة أو الرتخيــص إلســتخدام الــرتددات 

بمــدة معينــة ويتــم جتديدهــا بموجــب تعليــامت تصدرهــا اهليئــة .

 املادة 3٤
أ - مــع مراعــاة أحــكام البنــد ) ب ( مــن هــذه املــادة للمجلــس أن يقــرر تعديــل رشط أو 

أكثــر مــن رشوط الرتخيــص وتتبــع اإلجــراءات التاليــة ىف التعديــل :
١- يبلــغ املجلــس املرخــص لــه إشــعارًا خطيــًا بالتعديــل وأســبابه واملــدة املقــررة لتنفيــذه 
وللمرخــص لــه تقديــم اعرتاضــه عــىل ذلــك التعديــل خــالل مــدة )١٥( يومــًا ، ويف حالة 

تــم رفضــه وجــب عليــه اللجــوء مبــارشة إىل جلنــة فــض املنازعــات .
2- عــىل املجلــس أن يدعــو املعــرتض للمناقشــة وســامع أســباب إعرتاضــه ولــه أن يقــرر 
بالنتيجــة إمــا إقــرار التعديــل أو تأجيــل نفــاذه أو قبــول اإلعــرتاض ويكــون القــرار قابــال 

ً للطعــن أمــام املحكمــة املختصــة .
ب - ال جيــوز تعديــل رشوط الرتخيــص ألحــد املرخــص هلــم مــن دون املرخــص هلــم 
اآلخريــن إذا توافــرت األســباب املوجبــة لذلــك التعديــل ىف رشوط ترخيصهــم أيضــا ً .

** معدلــة بموجــب قانــون رقــم ٩٨ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل :«البنــد أ-١ » ١- يبلــغ املجلــس املرخــص له 
إشــعار خطيــاً  بالتعديــل وأســبابه واملــدة املقــررة لتنفيــذه وللمرخــص لــه تقديــم إعرتاضــه عــىل ذلــك التعديــل خــالل 

املــدة التــى حيددهــا املجلــس .

املادة 3٥
للمجلــس إلغــاء الرتخيــص بصــورة كليــة أو خلدمــة معينــة أو ىف منطقة معينــة إذا إرتكب 
ــه خمالفــة جســيمة لــرشوط الرتخيــص أو ألحــكام هــذا القانــون واألنظمــة  املرخــص ل
ــه  ــريدون وج ــيام ً بالغ ــق رضرا ً جس ــس أو أحل ــامت املجل ــا أو لتعلي ــادرة بمقتضاه الص
حــق ومل يصــوب أوضاعــه خــالل ثالثــني يومــا ً مــن تاريــخ توجيــه إنــذار خطــى لــه مــن 
قبــل الرئيــس أو تأخــر عــن تنفيــذ تعليــامت اهليئــة مــدة تزيــد عــىل ثالثــني يومــا ً مــن دون 

ســبب يقبلــه املجلــس .

املادة 3٦
تلغــى الرخصــة إذا ختلــف املرخــص لــه عــن دفــع العوائــد املقــررة لتجديــد الرخصــة ملــدة 

تزيــد عــىل ثالثــني يومــاً  مــن دون ســبب يقبلــه املجلــس ىف املوعــد املقــرر .

 املادة 3٧
تلغــى الرخصــة ىف حالــة عــدم تأمــني املرخــص لــه وســائل فنيــة لتأمــني وحفــظ وختزيــن 
ــه أو بواســطته ســواء كان ذلــك عــن طريــق شــبكة اإلنرتنــت أو  كل مــا يمــر مــن خالل
أى شــبكة إتصــاالت أخــرى أو بــأي وســيلة كانــت ، كــام تلغــى الرخصــة حكــامً  بتصفيــة 

املرخــص لــه وإعــالن إفالســه أو فقــده أهليتــه .

املادة 3٨
ال حيــق للمرخــص لــه الــذى ألغيــت رخصتــه وفقــا ً للقانــون املطالبــة بــأى تعويــض أو 
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بإســرتداد أى عوائــد دفعــت مــن أجــل احلصول عــىل الرخصــة أو جتديدها أو ألى ســبب 
آخــر .

املادة 3٩
عــىل املرخــص لــه أن يمتنــع عــن قبــول إشــرتاكات جديــدة إعتبــارا ً مــن تاريــخ تبليغــه 
بإلغــاء الرخصــة ، وال جيــوز لــه اإلســتمرار بالعمــل إعتبــارا ً مــن تاريــخ إلغــاء الرخصــة 
إىل بالقــدر الــرضورى والــالزم إلنتقــال املشــرتكني إىل مرخــص لــه آخــر وبموافقــة خطية 

مــن اهليئــة

 املادة ٤٠
ال حيــق للشــخص الــذى ألغيــت رخصتــه أن يتقــدم للحصــول عــىل رخصــة قبــل مــرور 

ســنتني عــىل إلغــاء رخصتــه .

املادة ٤١
ال حيــول قــرار إلغــاء الرخصــة دون حــق املترضريــن مــن خمالفــات املرخــص لــه بمطالبتــه 

بالتعويــض أو حــق املشــرتكني ىف مطالبــه بالتعويضــات أو رد مــا يســتحقونه مــن رســوم

 املادة ٤2
تعتــر الرخصــة شــخصية غــري قابلــة للتحويــل وللمجلــس املوافقــة عــىل حتويــل الرخصة 

أو تأجريهــا إىل شــخص آخــر وفقــًا للــرشوط والقواعــد املقررة.

** معدلــة بموجــب قانــون رقــم ٩٨ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : تعتر الرخصة شــخصية غري قابلــة للتحويل 
وللمجالــس املوافقــة عــىل حتويــل الرخصة إىل شــخص آخــر وفقاً  للــرشوط والعوائــد املقررة .

  
املادة ٤3

أ - تضــع اهليئــة قواعــد فنيــة ومواصفــات قياســية ألجهــزة اإلتصــاالت وأجهــزة 
اإلتصــاالت الطرفيــة لضــامن عــدم إرضارها بشــبكات أو خدمات اإلتصــاالت والصحة 
والســالمة العامــة والبيئــة ، وعــىل اهليئــة عنــد وضــع هــذه القواعــد التنســيق مــع اجلهــات 
األخــرى التــى تضــع املواصفــات ىف الدولــة عــىل أن تقــوم بنرشهــا ىف اجلريــدة الرســمية 

وأى طريقــة إعــالن أخــرى لتكــون متوافــرة ملــن يرغــب ىف اإلطــالع عليهــا .
ــدات إتصــاالت  ــزود مع ــاالت أو ي ــدم خدمــات اإلتص ب - ال جيــوز ألى شــخص يق
أو يبيعهــا أن يســتعمل أو يــزود أو يبيــع أجهــزة إتصــاالت غــري مطابقــة للقواعــد الفنيــة 

واملقاييــس املحــددة مــن اهليئــة .

املادة ٤٤
للمســتورد أو الراغــب بإدخــال أجهــزة إتصــاالت ملــن تعلــن املواصفــات اخلاصــة هبــا أن 
يتقــدم إىل اهليئــة طالبــاً  منهــا إصــدار موافقتهــا املســبقة عــىل إســترياد تلــك األجهــزة عــىل 
أن يعــزز الطلــب بدليــل الرشكــة الصانعــة الــذى يبــني مواصفاهتــا وذلــك بالتنســيق مــع 

اجلهــات املعنيــة .
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املادة ٤٥
يصــدر املجلــس التعليــامت التــى تبــني رشوط وإجــراءات احلصــول عىل املوافقــة إلدخال 
ــاظ  ــتعامهلا واإلحتف ــة وإس ــة إىل الدول ــاالت الطرفي ــزة اإلتص ــاالت وأجه ــزة إتص أجه

واملتاجــرة هبــا .

 املادة ٤٦
حيظــر تــداول أجهــزة التنصــت بأنواعهــا كــام حيظــر بيعهــا أو عرضهــا للبيع وال جيــوز لغري 
اجلهــات الرســمية املختصــة والتــى يصــدر بتحديدهــا مرســوم حيــازة أجهــزة التنصــت 
بأنواعهــا ، كــام ال جيــوز ألى منهــه اجلهــات إســتعامله بــدون احلصــول عــىل إذن مســبق 
مــن النيابــة العامــة وذلــك ىف احلــاالت ووفقــاً  لإلجــراءات واألحــكام املنصــوص عليهــا 

ىف قانــون اإلجــراءات واملحاكــامت اجلزائيــة الكويتــى .

 املادة ٤٧
عــىل كل مرخــص لــه لتقديــم خدمــة إتصــاالت عامــة أن ينشــىء قســام ً خاصــا ً لتلقــى 
شــكاوى املســتفيدين واملشــرتكني وأن يعمــل عــىل تالقــى أســباب الشــكاوى إذا كانــت 

تتعلــق بمســتوى اخلدمــة ونوعيتهــا أو طريقــة تقديمهــا .

 املادة ٤٨
مــع مراعــاة األحــكام املشــار إليهــا ىف البنديــن ) ز - ح ( مــن املــادة )٨( مــن هــذا القانــون 
ــه إال بعــد اإلعــالن ىف  ــادة أجــور أو ختفيــض أســعار خدمات ــه زي ال جيــوز للمرخــص ل
صحيفتــني يوميتــني حمليتــني عــن األجــور واألســعار اجلديــدة بمــدة ال تقــل عــن ســبعة 
أيــام رشيطــة أن ال تزيــد عــام ورد ىف رشوط إتفاقيــة الرتخيــص أو التعليــامت أو القرارات 
الصــادرة عــن اهليئــة بشــأهنا . وىف مجيــع األحــوال ، عــىل املرخــص لــه إعــالم اهليئــة مســبقا 

ً عــن أى تعديــالت جيرهيــا عــىل هــذه األجــور واألســعار

املادة ٤٩
ــني  ــه أو وجــود خــالف ب ــة أى شــكوى بوجــود تقصــري مــن املرخــص ل إذا تلقــت اهليئ
املرخــص لــه واملســتفيدين بشــأن مســتوى اخلدمــة أو خمالفــة رشوط الرخصــة ، فللهيئــة 
ــه  أن حتقــق ىف أســباب الشــكوى وأن تقــرر إمــا حفــظ الشــكوى أو إخطــار املرخــص ل

بإزالــة املخالفــة خــالل )٩٠( يومــا ً
 

املادة ٥٠
عــىل املرخــص لــه أن يقــدم إىل اهليئــة تقريــراً  ســنوياً  يبــني فيــه اجلوانــب الفنيــة أو اإلدارية 
واملاليــة املتوافــرة التــى تضمــن تقديــم اخلدمة املرخصــة للمســتفيدين باملســتوى املطلوب

 املادة ٥١
تعتــر املكاملــات اهلاتفيــة واالتصــاالت اخلاصــة مــن األمــور الرسيــة التــي ال جيــوز انتهاك 
حرمتهــا ، وال جيــوز إخضاعهــا للمراقبــة بــأي وســيلة كانــت إال بعــد احلصــول عــىل إذن 

مــن الســلطة القضائيــة املختصــة.
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وجيــوز للنيابــة العامــة متــى اســتدعت مصلحــة التحقيــق يف جريمة مــا إصدار أمــر تعقب 
مصــدر املوجــات ، وجيــوز هلــا أن تســتعني بمتخصصــني مــن اهليئــة للقيــام بذلــك العمــل 
عــىل أن يكــون ذلــك حتــت إرشافهــا ، وجيــوز للمحقــق تكليف رجــال الرشطة باالســتامع 

إىل ذلــك املصــدر وتســجيله لنقــل صيغهــا إليه .
وجيــب أن يتضمــن األمــر حتديــدًا واضحــًا للموجــة املــراد تعقــب مصدرهــا وال يســتمر 

ذلــك األمــر ملــدة تزيــد عــىل مــا تقتضيــه رضورة التحقيــق .

** معدلة بموجب قانون رقم ٩٨ لسنة 2٠١٥ .

 املادة ٥2
ــا  ــب إتباعه ــى جي ــراءات الت ــد واإلج ــع القواع ــه وض ــص ل ــع املرخ ــاق م ــة باإلتف للهيئ
عنــد تلقــى املرخــص لــه لشــكاوى اإلزعــاج وإجــراءات التحقــق مــن هــذه الشــكاوى 

ــام . ــكل ع ــاج بش ــاالت اإلزع ــل إتص ــة لتقلي ــد الالزم والقواع

 املادة ٥3
أ - ال جيــوز حجــب خدمــة اإلتصــاالت أو إلغائهــا عــن املســتفيدين مــا مل يكــن املســتفيد 
قــد تســبب بــأرضار ماديــة للشــبكة خــالل إنتفاعــه باخلدمــة أو إذا إســتخدم خدمــة 
ــن  ــة أو ختلــف ع ــذة أو اآلداب العام ــات الناف ــا ً للترشيع ــتخداما ً خمالف ــاالت إس اإلتص

ــا ً . دفــع الرســوم واألجــور املســتحقة عليــه عــىل الرغــم مــن إنــذاره خطي
ب - ال جيــوز يف أي حــال مــن األحــوال قطــع خدمــة االتصــاالت عــن املســتفيدين نتيجة 
خالفــات ماليــة أو إداريــة أو فنيــة بــني املرخــص هلــم إال وفقــًا لإلجــراءات التــي تنــص 
عليهــا اتفاقيــات الربــط املرمــة وفقــًا ألحــكام املــادة 2٥ مــن هــذا القانــون ، ويســتثنى 
مــن ذلــك جــواز قطــع اخلدمــة بنــاء عــىل إذن صــادر مــن الســلطة القضائيــة املختصــة عــىل 

أن يكــون القطــع لفــرتة مؤقتــة ومــررًا ووفقــًا للقانــون .
وجيــوز للنائــب العــام أو لرئيــس دائــرة اجلنايــات املختصــة إصــدار أمــر بمنــع أو حجــب 
أو وقــف أي مــواد أو روابــط أو مواقــع تتعلــق باالتصــاالت أو تقنيــة املعلومات لرضورة 

التحقيــق مؤقتــا ملدة 
اسبوعني وجيوز جتديدها ملدد أخرى.

** معدلة بموجب قانون رقم ٩٨ لسنة 2٠١٥ النص قبل التعديل :
بنــد )ب( : ب - ال جيــوز ىف أى حــال مــن األحــوال قطــع خدمــة اإلتصــاالت عــن املســتفيدين نتيجــة خالفــات ماليــة 
أو إداريــة أو فنيــة بــني املرخــص هلــم إال وفقــاً  لإلجــراءات التــى تنــص عليهــا إتفاقيــات الربــط املرمــة وفقــاً  ألحــكام 
املــادة 2٥ مــن هــذا القانــون ، ويســتثنى مــن ذلــك قطــع اخلدمــة لدواعــى متعلقــة باألمــن الوطنــى بنــاء عــىل طلــب 

اجلهــات املختصــة .

املادة ٥٤
تتحقــق اهليئــة مــن إلتــزام املرخــص هلــم بــرشوط وأحــكام القانــون وجيــوز هلــا أن تتخــذ 

أى إجــراءات تراهــا مرئمــة هلــذه الغايــة ومنهــا :
أ - القيام بالكشف املاديعىل مواقع الشبكة وأجهزة اإلتصاالت .

ب - فحــص ســجالت املرخــص لــه الفنيــة والتأكــد مــن ســالمة األنظمة املتبعــة إلصدار 
الفواتــري ودقتها .
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ج - التأكد من مستوى اخلدمة املقدمة للمستفيدين وشكواهم .
د - اإلطــالع عــىل ســجالت الصيانــة واألعطــال لــدى املرخــص لــه للتأكــد مــن فعاليــة 

إدارة اخلدمــة
 

املادة ٥٥
ــات  ــض املنازع ــة لف ــارج اهليئ ــن خ ــر م ــة أو أكث ــس جلن ــس املجل ــن رئي ــرار م ــكل بق تش
ــوى  ــس الفت ــاء أو رئي ــىل للقض ــس األع ــل املجل ــن قب ــيحة م ــم ترش ــار يت ــة مستش برئاس
ــع املنازعــات التــى تنشــأ  ــع بحســب األحــوال ، تكــون مهمتهــا الفصــل ىف مجي والترشي
ــني املشــتغلني أنفســهم ، كــام تفصــل ىف  ــه ، أو ب ــني أى مشــغل مرخــص ل ــة وب ــني اهليئ ب
التظلــامت التــى يتقــدم هبــا املشــغلون أو غريهــم مــن قــرارات وإجــراءات اهليئــة أو التــى 

هلــا عالقــة مبــارشة بعملهــا .
ــا ً وال  ــون فردي ــىل أن يك ــة ع ــاء اللجن ــدد أعض ــس ع ــن الرئي ــادر ع ــرار الص ــدد الق وحي
تزيــد عــن مخســة مــن ذوى اخلــرة واإلختصــاص ، كــام حتــدد الالئحــة التنفيذيــة للقانــون 
اإلجــراءات والقواعــد التنظيميــة التــى تتبــع أمــام هــذه ااجلــان ، وجيــوز لــذوى الشــأن 
احلضــور أمــام اللجنــة وتقديــم مذكراهتــم وأوجــه دفاعهــم بشــأن املنازعــات املنظــورة 

أمامها .
تكــون القــرارات الصــادرة عــن اللجنــة ملزمــة ألطــراف النــزاع وجيــوز التظلم منهــا أمام 
القضــاء ، وىف كل األحــوال ال جيــوز اللجــوء إىل القضــاء قبــل اللجــوء إىل هــذه اللجنــة 
ىف اإلختصاصــات املناطــة هبــا ، ويتعــني عــىل اللجنــة أن تفصــل ىف املنازعــات املعروضــة 
عليهــا خــالل شــهر مــن تاريــخ تقديم التظلــم أو الطلــب . ويكون نظــر املواضيــع املتظلم 

منهــا أمــام القضــاء مشــفوعاً  بالتقريــر الفنــى الــذى تعــده اهليئــة .
 

املادة ٥٦
ال جيــوز للمرخــص لــه إجــراء أى تــرف أو القيــام بعمــل أو اإلمتنــاع عــن عمــل يكــون 
ــع املنافســة أو احلــد منهــا أو تشــوهيها ىف أى نشــاط جتــارى يتعلــق بقطــاع  مــن شــأنه من
ــغيل  ــبة تش ــم بمناس ــد ت ــاع ق ــل أو اإلمتن ــك إذا كان الفع ــة ، وذل ــاالت ىف الدول اإلتص

شــبكة إتصــاالت أو تقديــم خدمــة إتصــاالت .

 املادة ٥٧
يعتــر التــرف أو العمــل أو اإلمتنــاع املشــار إليــه ىف املادة الســابقة مما حيول دون املنافســة 

أو يمنعهــا أو يشــوهها إذا إختــذ أحد األشــكال اآلتية :
أ - إســتغالل املرخــص لــه بمفــرده أو باإلشــرتاك مــع آخريــن ملركــز مســيطر ىف الســوق 

أو ىف جــزء رئيســى منهــا .
ب - اإلتفــاق مــع آخريــن هبــدف منــع املنافســة ىف الســوق أو احلــد منهــا ، وذلــك عــىل 

النحــو اىل حتــدده الالئحــة التنفيذيــة للقانــون .
ج - تقديم إمكانيات إىل األطراف املعنية يكون من شأهنا احلد من املنافسة ىف السوق 

.
د - إجــراء تغيــريات ىف هيــكل الســوق يكــون مــن شــأهنا منــع املنافســة أو احلــد منهــا ، 
ــط املتعلقــة  ــة إصــدار الضواب وبصفــة خاصــة اإلندمــاج ىف قطــاع اإلتصــاالت ، وللهيئ
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ــاع الــذى حيــول دون املنافســة أو حيــد منهــا . بالترفــات أو األعــامل أو اإلمتن

 املادة ٥٨
ختتــص اهليئــة بتحديــد مــا إذا كان التــرف أو العمــل أو اإلمتنــاع مــن شــأنه منع املنافســة 
أو احلــد منهــا طبقــاً  ألحــكام املــادة الســابقة مــن هــذا القانــون مع مراعــاة أحــكام اللوائح 
والقــرارات التــى تصــدر بغــرض توفــري املنافســة ىف قطــاع اإلتصــاالت واملبــادىء العامــة 

التــى يشــملها الرتخيص .
وتلتــزم اهليئــة قبــل إصــدار قــرار ىف هــذا الشــأن بإجــراء التحقيقــات التــى تراهــا الزمــة 
وطلــب أى معلومــات أو بيانــات مــن املرخــص لــه أو إســتدعاء إلبــداء وجهــة نظــره ىف 
ــتن  ــى تس ــباب الت ــه باألس ــص ل ــار املرخ ــرار إخط ــدار الق ــل إص ــا قب ــوع ، وعليه املوض

إليهــا ىف إصــداره وباإلجــراءات التــى يتعــني عليــه إتباعهــا لتالقــى إصــداره .
وختطــر اهليئــة املرخــص لــه بالقــرار الــذى تصــدره ىف هــذا الشــأن وجيــوز هلــا إخطــار أى 
شــخص آخــر ذى عالقــة وتتخــذ اإلجــراءات الالزمــة إلزالــة أســباب املخالفــة وذلــك 

عــىل نفقــة املخالــف .

املادة ٥٩
أ - حيــدد بقــرار مــن الوزيــر بالتنســيق مــع اهليئــة املوظفــون املخولــون بصفــة الضبطيــة 
القضائيــة طبقــا ً ألحــكام هــذا القانــون واألنظمــة والقــرارات التــى تصــدر تنفيــذا ً لــه .
ب - مــع عــدم اإلخــالل بالقانــون رقــم )١٧( لســنة ١٩٦٠ املشــار إليــه والقوانــني 
األخــرى املرعيــة يف الدولــة ، يكــون ملوظفــي اهليئــة املشــار إليهــم يف البنــد )أ( مــن هــذه 
املــادة ســلطة مراقبــة تنفيــذ أحكام هــذا القانــون واألنظمة والقــرارات واألوامــر الصادرة 
تطبيقــًا ألحكامــه وهلــم حــق دخــول األماكــن التــي يوجــد هبــا أو التــي يشــتبه أن توجــد 
هبــا أجهــزة أو شــبكات أو مرافــق اتصــاالت أو كل أو جــزء مــن البنيــة التحتية املســتعملة 
يف خدمــات االتصــاالت وذلــك لتفتيشــها ولضبــط أي أجهــزة أو معــدات اتصــال غــري 
مرخــص أو مــرح هبــا أو تســتعمل يف نشــاط غــري مرخــص بــه ، أو أن يكــون مــن شــأن 
اســتخدامها التشــويش أو األرضار بأنظمــة االتصــاالت القائمــة وهلــؤالء املوظفــني يف 

ســبيل ذلــك احلــق يف :
ــع األوراق  ــتندات ومجي ــجالت واملس ــر والس ــص والدفات ــص الرتاخي ــب وفح ١- طل

ــاالت . ــاط االتص ــة بنش املتعلق
ــرى  ــق أخ ــاالت أو أي مراف ــق اتص ــاالت أو مرف ــزة اتص ــص أي أجه ــة وفح 2-معاين

ــاالت. ــبكة اتص ــك ش ــغيل أو متل ــاء أو تش ــاالت أو إنش ــة اتص ــري خدم ــل بتوف تتص
3- االطــالع عــىل أي معلومــات أو مســتندات أخــرى يف أي صــورة كانــت تتصل بتوفري 

خدمــات االتصاالت.

ــرة أو ســفينة  ج - للموظفــني املشــار إليهــم ىف الفقــرة الســابقة احلــق ىف دخــول أى طائ
أو قــارب أو أى مركبــة هتبــط أو ترســو بالدولــة لتفتيــش مــا هبــا مــن حمطــات إتصــاالت 
ــىل األوراق  ــالع ع ــاالت أو لإلط ــرتدد إتص ــة ب ــة ذات صل ــاالت راديوي ــزة إتص أو اجه

واملســتندات املتعلقــة هبــا .
د - حيظــر عــىل أى شــخص أن يمنــع أو أن حيــول دون قيــام أى مــن املوظفــني املخولــني 
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بســلطة املراقبــة والتفتيــش باملهــام والصالحيــات املنصــوص عليهــا ىف هــذه املــادة .
هـــ - عــىل الســلطات املدنيــة والعســكرية وقــوى األمــن العــام أن تقــدم ملوظفــى اهليئــة 
املخولــني بالضبطيــة القضائيــة كل مســاعدة ممكنــة للقيــام بعملهــم ىف ضبــط املخالفــات

**  معدلة بموجب قانون رقم ٩٨ لسنة 2٠١٥ النص قبل التعديل :
ــة : يكــون  ــة والقوانــني األخــرى املرعيــة ىف الدول البنــد )ب(: ب - مــع عــدم اإلخــالل بقانــون اإلجــراءات اجلزائي
ملوظفــى اهليئــة املشــار إليهــم ىف البنــد ) أ ( مــن هذه املادة ســلطة مراقبــة تنفيذ أحكام هــذا القانون واألنظمــة والقرارات 
واألوامــر الصــادرة تطبيقــاً  ألحكامــه وهلــم حــق دخــول األماكــن التــى يوجــد هبــا أو التــى يشــتبه أن توجــد هبــا أجهــزة 
أو شــبكات أو مرافــق إتصــاالت أو كل أو جــزء مــن البنيــة لتحتيــة املســتعملة ىف خدمــات اإلتصاالت وذلك لتفتيشــها 
ــه ، وأن  ــط أى أجهــزة أو معــدات إتصــال غــري مرخــص أو مــرح هبــا أو تتعمــل ىف مشــاط غــري مرخــص ب ولضب
يكــون مــن شــأن إســتخدامها التشــويش أو اإلرضار بأنظمــة اإلتصــاالت القائمــة وهلــؤالء املوظفــني ىف ســبيل ذلــك 
احلــق ىف : ١- طلــب وفحــص الرتاخيــص والســجالت واملســتندات ومجيــع األوراق املتعلقــة بنشــاط اإلتصــاالت . 
2- معاينــة وفحــص أى أجهــزة إتصــاالت أو إنشــاء أو تشــغيل أو متتلــك شــبكة إتصــاالت . 3- اإلطــالع عــىل أى 

معلومــات أو مســتندات أخــرى ىف أى صــور كانــت تتصــل بتوفــري خدمــات اإلتصــاالت .
 

املادة ٦٠
أ -ملوظفــي اهليئــة ضبــط أي أجهــزة أو معــدات اتصــاالت غــري مرخصــة أو خمالفــة 
للقانــون أو تســتعمل يف نشــاط غــري مرخــص لــه مقابــل إيصال خطــي يبني نــوع األجهزة 

ومواصفاهتــا وتســليم هــذه األجهــزة إىل اهليئــة وإحالتــه إىل اجلهــة املختصــة .
ب - تصــادر املضوبطــات غــري القابلــة للرتخيــص أمــا األجهــزة املســموح برتخيصهــا 

فيتــم اإلحتفــاظ هبــا إىل حــني ترخيصهــا .
ج - إذا مل يتــم ترخيــص األجهــزة املضبوطــة أو مل يطلــب صاحبهــا إســتعادهتا خالل ســتة 

أشــهر مــن تاريــخ ضبطهــا فللمجلــس أن يصــدر قــراراً  بمصادرهتا .
د - يتم الترف باألجهزة التى تقرر مصادرهتا بالطريقة التى يقررها املجلس .

٥- ال حتــول مصــادرة األجهــزة املخالفــة دون إيقــاع العقوبــات اجلزائيــة األخــرى 
املنصــوص عليهــا ىف هــذا القانــون أو أى قانــون آخــر .

ــط أى  ــة ضب ــى اهليئ ــد )أ( : أ - ملوظف ــل :بن ــل التعدي ــص قب ــنة 2٠١٥ الن ــم ٩٨ لس ــون رق ــب قان ــة بموج ** معدل
أجهــزة أو معــدات إتصــاالت غــري مرخصــة أو خمالفــة للقانــون أو تســتعمل ىف نشــاط غــري مرخــص لــه مقابــل إيصــال 

خطــى يبــني نــوع األجهــزة ومواصفتهــا وتســليم هــذه األجهــزة إىل اهليئــة .

 املادة ٦١
إذا أســفر التفتيــش عــن وجــود شــبهة إرتــكاب أي مــن اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف هذا 
القانــون أو أي قانــون آخــر وجــب عــي اهليئــة إبــالغ النيابــة العامــة إلختــاذ اإلجــراءات 

املناســبة .
 املادة ٦2

ــك  ــص ذل ــن ترخي ــق م ــة للتحق ــات راديوي ــدر أى موج ــب مص ــق بتعق ــة احل أ - للهيئ
املصــدر دون أن يعتــر ذلــك خرقــاً  لرسيــة الرســائل أو خمالفــة ألحــكام القوانــني النافــذة 

.
ــع  ــرض تتب ــا ىف مع ــم إلتقاطه ــى ت ــائل الت ــون الرس ــاعة مضم ــرش أو إش ــوز ن ب - ال جي
مصــدر الرســالة بموجــب البنــد ) أ ( مــن هــذه املــادة ، ويعاقــب اىل يقــوم بنــرش أو إشــاعة 

مضمــون تلــك الرســالة بالعقوبــات املقــررة قانونــا ً .
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 املادة ٦3
مــع مراعــاة أحــكام القوانــني األخــرى وباســتثناء اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف املادتــني 
)٦٧ - ٨٠( مــن هــذا القانــون للمجلــس أن يقبــل الصلــح يف أي خمالفــة ألحــكام هــذا 
ــىل  ــد ع ــة ال تزي ــة نقدي ــاء غرام ــك لق ــة وذل ــة املختص ــا إىل املحكم ــل إحالته ــون قب القان

مبلــغ الغرامــة املقــررة يف هــذا القانــون تدفــع مبــارشة للهيئــة .

** معدلة بموجب قانون رقم ٩٨ لسنة 2٠١٥ النص قبل التعديل : 
مــع مراعــاة أحــكام القوانــني األخــرى وبإســتثناء اجلرائــم املنصــوص عليهــا ىف املــواد ) ٦٧ - ٨٠( مــن هــذا القانــون 
، للمجلــس أ، يقبــل الصلــح ىف أى خمالفــة أحــكام هــذا القانــون قبــل إحالتهــا إىل املحكمــة املختصــة ، وذلــك لقــاء 

غرامــة نقديــة ال تقــل عــن مثــىل الغرامــة املقــررة ىف هــذا القانــون تدفــع مبــارشة للهيئــة .

 املادة ٦٤
للهيئــة ىف حــال ثبــوت خمالفــة أحــكام هــذا القانــون أو اللوائــح أو القــرارات الصــادرة 
تنفيــذاً  لــه أن تتخــذ أحــد اإلجــراءات اآلتية أو كلها بحســب ما يناســب وحجــم املخالفة 

:
أ - إنذار املخالف إلزالة املخالفة خالل 3٠ يوما ًمن تاريخ افنار .

ب - وقف الرتخيص املمنوح للمرخص له ملدة ثالثة أشهر .
ج - إزالة املخالفة عىل نفقة املخالف .

د - خفض اخلدمات املرخص هبا له بام ال جياوز خدمة واحدة ىف كل خمالفة .

هـ - خفض مدة الرتخيص املمنوح له ملدة ال تتجاوز نصف مدة الرتخيص .
و - حتصيل غرامة مالية بام ال يتجاوز مليون دينار كويتى ىف كل خمالفة .

ز - التحفــظ عــىل املعــدات واألجهــزة واآلالت املضبوطــة وحتريزهــا حلــني الفصــل ىف 
النــزاع هنائيــا ً .

ح - إلغاء الرتخيص .
وتضاعف الغرامة ىف حالة التكرار أو يدفع املخالف ضعفى قيمة الرضر أهيام 

أكر .
 املادة ٦٥

لصاحــب الشــأن أن يطلــب مــن اهليئــة مراجعــة قرارهاخــالل شــهر مــن تاريــخ إخطــاره 
بــه بنــاء عــىل أســباب مل تكــن حتــت نظــر اهليئــة أثنــاء إصــدار القــرار أو اإلجــراء ، وجيــب 
عــىل اهليئــة أن تفصــل ىف الطلــب خــالل ثالثــني يــوم عمــل مــن تاريــخ تقديمــه ، وعــىل 

اهليئــة أن تــرد بقرارهــا عــىل مقــدم الطلــب خــالل إســبوع مــن إختــاذ القــرار .

 املادة ٦٦
يعاقــب بغرامــة ال تزيــد عــىل مخســني ألــف دينــار كويتــى وال تقــل عــن مخســة آالف جينار 
كل عضــو مــن أعضــاء جملــس إدارة اهليئــة خيالــف أحكام املادة رقــم )٥( من هــذا القانون 

وحيكــم بإنتهــاء عضويته .
ــار  ــار كويتــى وال تقــل عــن ألفــى دين ــن ألــف دين ــد عــىل عرشي ويعاقــب بغرامــة ال تزي
ــم  ــادة وحيك ــذه امل ــا ىف ه ــار إليه ــادة املش ــكام امل ــف أح ــة خيال ــل ىف اهليئ ــى كل عام كويت

ــه . ــه مــن وظيفت بعزل
ويعاقــب بغرامــة ال تزيــد عــىل مائــة ألــف دينــار كويتــى وال تقــل عــن عــرشة آالف دينــار 
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كويتــى كل صاحــب عمــل خيالــف أحــكام املــادة املشــار إليهــا ىف الفقــرة األوىل مــن هــذه 
املــادة .

 املادة ٦٧
كل مــن نــرش أو أشــاع مضمــون أى إتصال بواســطة شــبكة إتصــاالت عامــة أو خاصة أو 
رســالة هاتفيــة إطلــع عليهــا بحكــم وظيفتــه أو قــام بتســجيلها دون ســند قانونــى يعاقــب 
باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ســنة وبغرامــة ال تزيــد عــىل مخســة آالف دينــار وال تقــل عــن 

مائتــى دينــار كويتــى أو بإحــدى هاتــني العقوبيتــن .

 املادة ٦٨
أ - كل مــن أقــدم قصــدا ً عــىل ختريــب منشــآت اإلتصــاالت أو أحلــق هبــا رضرا ً يعاقــب 
ــار  ــد عــن مخســني ألــف دين ــد عــىل ثــالث ســنوات وبغرامــة ال تزي باحلبــس ملــدة ال تزي
كويتــى وال تقــل عــن مخســة آالف دينــار كويتــى أو بإحدى هاتــني العقوبتــني ، وتضاعف 

العقوبــة إذا تســبب فعلــه بتعطيــل حركــة اإلتصــاالت .
ــا  ــرضر هب ــاق ال ــاالت أو إحل ــآت اإلتص ــب منش ــا ال ً ىف ختري ــبب إمه ــن تس ب - كل م
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ســنة وبغرامــة ال تزيــد عــىل مخســة آالف دينــار وال 

ــني . ــني العقوبت ــار أو بإحــدى هات تقــل عــن مخســامئة دين
وتقى املحكمة بإلزام املحكوم عليه ىف احلالتني بسداد قيمة إصالح ما أتلفه .

املادة ٧٠
أ - كل مــن أســاء عمــداً  إســتعامل وســائل اإلتصــاالت اهلاتفيــة يعاقــب باحلبــس مــدة ال 
تزيــد عــىل ســنة وبغرامــة ال تزيــد عــىل ألفــى دينــار كويتــى وال تقــل عــن مائتــى دينــار أو 

بإحــدى هاتــني العقوبتــني .
ب - كل مــن أقــدم بــأى وســيلة مــن وســائل اإلتصــاالت ، عــىل توجيــه رســائل هتديــد 
أو إهانــة أو رســائل منافيــة لــآداب أو نقــل خــرا ً خمتلفــا ً بقصــد إثــارة الفــزع يعاقــب 
باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ســنتني وبغرامــة ال تزيــد عــىل مخســة آالف دينــار أو بإحــدى 

هاتــني العقوبتــني .
ج - كل مــن تعمــد اإلســاءة والتشــهري بالغــري عــن طريــق إســتعامل جهــاز أو وســيلة مــن 
وســائل اإلتصــال أو غريهــا ىف إلتقــاط صــورة أو أكثــر أو مقطــع فيديــو لــه دون علمــه 
أو رضــاه أو إســتغل إمكانــات هــذه األجهــزة وإســتخراج صــوراً  منهــا دون إذنــه أو قــام 
بإصطنــاع صــورة خملــة بــاآلداب العامــة ألشــخاص آخريــن يعاقــب باحلبس مــدة ال تزيد 

عــىل ســنتني وبغرامــة ال تزيــد عــىل مخســة آالف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني .
د - كل مــن قــام عــن طريــق أجهــزة أو وســائل اإلتصال بإرســال الصــور املبينــة ىف الفقرة 
الســابقة أو أى صــورة أو مقطــع فيديــو خملــة بــاآلداب العامة إىل أشــخاص آخريــن أو قام 
بنرشهــا أو تداوهلــا بــأى وســيلة كانــت يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ثالث ســنوات 
وبغرامــة ال تزيــد عــىل مخســة آالف دينــار وال تقــل عــن مخســامئة دينــار أو بإحــدى هاتــني 

. العقوبتني 
هـــ - إذا اقرتنــت األفعــال املشــار إليهــا يف البنديــن ) ج - د ( مــن هــذه املــادة بالتهديــد 
أو االبتــزاز أو تضمنــت اســتغالل الصــور بــأي وســيلة يف اإلخــالل باحليــاء أو املســــاس 
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باألعــراض أو التحريــض عــىل الفســق والفجــور تكــون العقوبــة احلبــس مــدة ال تزيــد 
عــىل مخــس ســنوات والغرامــة التــي ال تزيــد عــىل عــرشة آالف دينــار وال تقــل عــن ألــف 

دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني .
و - كل مــن قــام أو ســاهم بتقديــم خدمــات إتصــاالت خمالفــة لنظــام العــام أو اآلداب 
العامــة يعاقــب بالعقوبــات املنصــوص عليهــا ىف البنــد )ب( مــن هــذه املــادة ، باإلضافــة 

إىل تطبيــق األحــكام املنصــوص عليهــا ىف املــادة )3٥( مــن هــذا القانــون .
وحيكــم ىف مجيــع األحــوال بمصــادرة أجهــزة ووســائل اإلتصــاالت وغريهــا مما إســتخدم 
بإرتــكاب اجلريمــة ، كــام حيكــم بمحــو وإعــدام الصــور وقاطــع الفيديــو املتحصــل عليهــا 

.
** معدلة بموجب القانون رقم ٩٨ لسنة 2٠١٥ النص قبل التعديل :

بنــد )هـــ( : ه - إذا إقرتنــت األفعــال املشــار إليهــا ىف البنديــن ) ج - د ( مــن هــذه املــادة بالتهديــد أو اإلبتــزاز أو تضمنت 
إســتغالل الصــور بــأى وســيلة ىف اإلخــالل باحليــاء أو املســاس باألعــراض أو التحريــض عــىل الفســق والفجــور تكون 
العقوبــة احلبــس مــدة ال تزيــد عــىل مخــس ســنوات والغرامــة التــى ال تزيــد عــىل عــرشة آالف دينــار وال تقــل عــن ألــف 

 . دينار 
املادة ٧١

كل مــن إعــرتض أو أعــاق أو حــور أو شــطب حمتويــات رســالة بواســطة شــبكات 
اإلتصــاالت ، أو شــجع غــريه عــىل القيــام هبــذا العمــل ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد 
عــىل ســنة وبغرامــة ال تزيــد عــىل ثالثــة آالف دينــار وال تقل عــن ثالثامئة دينــار أو بإحدى 

هاتــني العقوبتــني . 
املادة ٧2

ــخص  ــال إىل ش ــبكات اإلتص ــطة ش ــا بواس ــه نقله ــالة علي ــم رس ــىل كت ــدم ع ــن أق كل م
آخــر أو رفــض نقــل رســائل طلــب منــه نقلهــا ســواء مــن قبــل املرخــص لــه أو اهليئــة ، أو 
نســخ أو أفشــى رســالة أو عبــث بالبيانــات املتعلقــة بأحــد املشــرتكني بــام ىف ذلــك أرقــام 
اهلواتــف غــري املعلنــة والرســائل املرســلة أو املســتقبلة يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل 
ســنتني وبغرامــة ال تزيــد عــىل مخســة آالف دينــار وال تقــل عــن مخســامئة دينــار أو بإحــدى 

هاتــني العقوبتــني .
 املادة ٧3

أ - كل من أنشــأ أو شــغل أو أدار شــبكة إتصاالت عامة هبدف تقديم خدمات إتصاالت 
عامــة خالفــاً  ألحــكام هــذه القانــون ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ثالث ســنوات 
وبغرامــة ال تزيــد عــىل مخســني ألــف وال تقــل عــن مخســة آالف دينــار أو بإحــدى هاتــني 

. العقوبتني 
ــذا  ــكام ه ــا ً ألح ــة خالف ــاالت خاص ــبكة إتص ــغل أو أدار ش ــأ أو ش ــن أنش ب - كل م
القانــون يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ســنة وبغرامــة ال تزيــد عــىل مخســة آالف دينار 

وال تقــل عــن مخســامئة دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني .

 املادة ٧٤
كل مــن إســتخدم شــبكة إتصــاالت عامــة أو خاصــة بطريقــة غــري قانونيــة أو ربط شــبكته 
مــع شــبكة إتصــاالت أخــرى دون وجــه حــق أو أعــاق اخلدمــات املقدمــة مــن شــبكات 
إتصــاالت أخــرى أو عــرض املصلحــة الوطنيــة للخطــر يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد 
عــىل ســنتني وبغرامــة ال تزيــد عــىل عرشيــن ألــف دينــار وال تقــل عــن مخســامئة دينــار أو 
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بإحــدى هاتــني العقوبتــني .
 

املادة ٧٥
أ - كل مــن قــام متعمــدا ً بــأى إجــراء إلعــرتاض موجــات راديويــة خمصصــة للغــري أو 
ــد عــىل ســنتني وبغرامــة ال  بالتشــويش عليهــا أو بقطعهــا ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزي
تزيــد عــىل عرشيــن ألــف دينــار وال تقــل عــىل ألفــى دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني .
ب - كل مــن قــام متعمــدا ً بإســتخدام موجــات راديويــة بإســتثناء املوجــات الراديويــة 
التــى ال حتتــاج إىل ترخيــص حســب املــادة )٧٦( مــن هــذا القانــون مــن دون تراخيــص 
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ســنة وبغرامــة ال تزيــد عــىل عــرشة آالف دينــار وال 
تقــل عــن ألفــى دينــار أو بإحــدى هاتتــني العقوبتــني ، وللمحكمــة مضاعفــة العقوبــة إذا 

كان إســتخدام الــرتددات ألغــراض جتاريــة .
وىف مجيع األحوال تقى املحكمة بمصادرة األجهزة املستخدمة

 املادة ٧٦
كل مــن أدخــل أجهــزه اتصــال خالفــا ألحــكام املــاده )3٠( مــن هــذا القانــون يعاقــب 
باحلبــس ملــده التزيــد عــىل ســنه وبغرامــه التزيــد عــىل مخســه االف دينــار والتقــل عــن 
مخســامئه دينــار أو بأحــدي هاتــني العقوبتــني ،وحيكــم بمصــادره االجهــزه الغــري مطابقــه 
ــه  ــب منظم ــص حس ــاج اىل ترخي ــي ال حتت ــه الت ــات الراديوي ــك املوج ــن ذل ــتثني م ويس

ــه )*( . ــاالت الدولي االتص
 املادة ٧٧

كل مــن أدخــل إىل الدولــة أو تأجــر أو إحتفــظ بأجهــزة إتصــاالت خمالفــة للقواعــد الفنيــة 
أو حتمــل بيانــات مصنعيــة غــري صحيحــة خالفــا ً ألحــكام املــواد )٤3 - ٤٥ ( مــن هــذا 
القانــون يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ســنة وبغرامــة ال تزيــد عــىل مخســة آالف دينار 

كويتــى وال تقــل عــن مخســامئة دينــار إو بإحــدى هاتــني العقوبتــني .

 املادة ٧٨
كل مــن حــاز أو إســتعمل أجهــزة التصنــت أيــاً  كان نوعهــا يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد 
عــىل ســنة وبغرامــة ال تزيــد عــىل مخســة آالف دينــار كويتــى وال تقــل عــن مخســامئة دينــار 
، تضاعــف العقوبــة عــىل كل مــن إســتخدم هــذه األجهــزة ىف تســجيل أو نقــل املحادثــات 
التــى جتــرى خــالل أجهــزة اإلتصــاالت ، وحيكــم ىف مجيــع األحــوال بمصــادرة اإلجهــزة 
ــل  ــجيالت املتحص ــو التس ــام بمح ــة ك ــذه اجلريم ــتخدم ىف ه ــد إس ــون ق ــا يك ــا مم وغريه

عليهــا وإعدامهــا .

املادة ٧٩
كل مــن إحتفــظ أو شــغل حمطــة راديويــة خالفــاً  ألحــكام هــذا القانــون ، يعاقــب باحلبس 
مــدة ال تزيــد عــىل ســنة وبغرامــة ال تزيــد عــىل مخســة آالف دينــار كويتــى وال تقــل عــن 

مخســامئة دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني .
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املادة ٨٠
باإلضافــة إىل العقوبــات املنصــوص عليهــا ىف املادتــني )٧٤( و )٧٥( مــن هــذا القانــون ، 
وجيــوز للمحكمــة املختصــة بنــاء عــىل طلــب اهليئــة أن تقــرر إلــزام املخالف بدفــع مبلغ ال 
يقــل عــن ضعفــى الرســوم التــى تســتحق عــىل ترخيــص تلــك اخلدمــة لــو كانــت مرخصة 

كإلتزامــات مدينــة لصالــح اهليئة .
 

املادة ٨١
ال حتــول املــواد الســابقة دون حــق املتــرضر ىف املطالبــة بالتعويضــات واحلــق الشــخى 

عــن أى خمالفــة ألحــكام هــذه املــواد .

 املادة ٨2
ــواردة ىف املــواد مــن )٦٨( إىل )٨٠( ىف  ــم ال ــة للجرائ جيــوز للمحكمــة مضاعفــة العقوب

حالــة التكــرار .
 

املادة ٨3
مــع عــدم اإلخــالل بمســئولية األشــخاص الطبيعيــني ُيســأل الشــخص اإلعتبــارى جنائيا 
ً إذا إرتكــب أى جريمــة مــن اجلرائــم املنصــوص عليهــا ىف هــذا القانون بإســمه أو حلســابه 
أو بإســتعامل أجهزتــه أو شــبكته ، وكان ذلــك نتيجــة تــرف أو إمهــال جســيم أو موافقــة 
أو تســرت مــن أحــد أعضــاء جملــس اإلدارة أو املديــر أو أى مســئول آخــر أو ممــن يتــرف 

هبــذه الصفــة . 
ويعاقــب الشــخص اإلعتبــارى بضعفــى الغرامــة املقــررة للجريمــة ، طبقــاً  ألحــكام هــذا 

القانــون وال خيــل ذلــك باملســؤولية اجلنائيــة لألشــخاص الطبيعيــني طبقــاً  ألحــكام 
القانون .

 
املادة ٨٤

للهيئــة وبقــرار مســبب إذا خالــف املرخــص لــه رشوط الرخصــة أو إمتنــع عــن تقديــم 
اخلدمــة أن يتــوىل اإلرشاف عــىل تشــغيل شــبكة اإلتصــاالت املرخصــة أو تــوىل إدارهتــا 

للغــري للمــدة التــى تراهــا مناســبة .

 املادة ٨٥
ال حيــق للمرخــص هلــم أو املترضريــن املطالبــة بأيــة تعويضــات عــن أيــة أرضار نجمــت 

عــن اإلجــراءات التــى إختــذت بموجــب أحــكام املــادة )٨٤( مــن هــذا القانــون .

 املادة ٨٦
أ - عــىل مجيــع املرخــص هلــم أو املــرح هلــم بإمتــالك شــبكات إتصــاالت وتشــغيلها أو 
إســتخدام موجــات راديويــة ، توفيــق أو ضاعهــم مــع أحــكام هــذا القانــون واحلصــول 
عــىل الرتاخيــص الالزمــة طبقــا ً ألحــكام هــذا القانــون خــالل مــدة ال تتجــاوز ســنة مــن 
تاريــخ نفــاذه ، عــىل أن تتضمــن عقــود الرتاخيــص اجلديــدة الئحــة تفصيليــة للغرامــات 

واجلــزاءات كــام هــى واردة ىف القانــون .
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ــوزارة  ــى ل ــف القانون ــة اخلل ــح اهليئ ــون تصب ــذا القان ــاذ ه ــخ نف ــن تاري ــار م ب - إعتب
ــاالت  ــاع اإلتص ــم قط ــة بتنظي ــور املتعلق ــرى ىف كل األم ــات أخ ــالت أو أى جه املواص
وتقنيــة املعلومــات وإصدار رخص أو تصاريح تشــغيل شــبكات إتصاالت أو إســتخدام 
ــح  ــص والتصاري ــة بالرخ ــق املتعلق ــات والوثائ ــا املعلوم ــل إليه ــة وتنق ــرددات راديوي ت

الســارية املفعــول .
ج - يضــع جملــس الــوزراء الضوابــط واألســس واإلجــراءات الالزمــة لنقــل األصــول 
املاليــة والعقاريــة واألجهــزة واملعدات والســجالت اخلاصة بقطاع اإلتصــاالت اململوكة 
لــوزارة املواصــالت هليئــة تنظيــم اإلتصــاالت وتقنيــة املعلومــات . ويــرشف عــىل تنفيــذ 
تلــك الضوابــط واإلجــراءات جلنــة عليــا برئاســة الوزيــر املختــص يصــدر بتشــكيلها قرار 

مــن جملــس الــوزراء .
   

املادة ٨٧
يتكون رأس مال اهليئة من حصتني ، نقدية وعينية :

أوالً : احلصــة النقديــة : ومقدارهــا مخســني مليــون دينــار كويتــي تســدد مــن املــال 
االحتياطــي العــام للدولــة دفعــة واحــدة .

ــؤول أو  ــي ت ــة الت ــة والعقاري ــودات املنقول ــن املوج ــون م ــة: وتتك ــة العيني ــًا : احلص ثاني
ختصــص إليهــا وتتــوىل جهــة مســتقلة متخصصــة خيتارهــا جملــس الــوزراء تقييــم مجيــع 
املوجــودات التــي ختصــص للهيئــة أو تــؤول إليهــا وتنظــم الالئحــة التنفيذية هلــذا القانون 
اإلجــراءات التــي تلتــزم هــذه اجلهــة باتباعهــا يف عملهــا عــىل أن تنتهــي مــن مهمتهــا يف 
املوعــد املحــدد يف العقــود املرمــة معهــا ويعتمــد التقييــم مــن جملس الــوزراء بعــد العرض 

عــىل ديــوان املحاســبة . 
ويصــدر مرســوم بتحديــد رأســامل اهليئــة بصفــة هنائيــة وجيــوز تعديلــه مســتقباًل بمرســوم 

.
ــي  ــن االحتياط ــالث األوىل م ــات الث ــالل امليزاني ــدت خ ــة إن وج ــائر اهليئ ــج خس وتعال

ــة . العــام للدول

** معدلــة بموجــب قانــون رقــم ٩٨ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : يتكــون رأس مــال اهليئــة مــن املوجــودات 
املنقولــة وغــري املنقولــة وحيــدد أو يعــدل رأســى مــال اهليئــة بمرســوم . وتتــوىل جهــة مســتقلة متخصصــة خيتارهــا جملس 
الــوزراء بتقييــم مجيــع األصــول العقاريــة واملاليــة ، وتنظيــم الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون اإلجــراءات التــى تلتــزم 
هــذه اجلهــة بإتباعهــا ىف عملهــا ، عــىل أن املوعــد املحــدد ىف العقــود املرمــة معهــا ، ويعتمــد التقييــم مــن جملــس الــوزراء 

بعــد العــرض عــىل ديــوان املحاســبة .

 املادة ٨٨
أ - للمجلــس ، وبموافقــة جملــس الــوزراء أن ُينشــىء ىف اهليئــة صندوقــاً  يتمتع بإســتقالل 

مــاىل وله حســاب خــاص .
ب - هيــدف الصنــدوق إىل زيــادة شــمولية خدمــات اإلتصــاالت وتقنيــة املعلومــات ىف 
ــة هلــذه اخلدمــات وتطويرهــا ، وذلــك وفــق  ــة التحتي ــة واملســامهة ىف توســيع البني الدول

احلاجــة الفعليــة ملناطــق التجمعــات الســكنية .
ج - تتكون املوارد املالية للصندوق مما يىل :

١- املبالــغ التــى ختصــص لــه ، بقــرار مــن جملــس الــوزراء بنــاء عــىل إقــرتاح املجلــس ، 
مــن العوائــد املنصــوص عليهــا ىف البنــد ) أ ( مــن املــادة )١2( مــن هــذا القانــون .
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2- الدعــم الــذى يقــدم للصنــدوق مــن املرخــص هلــم عنــد إصــدار الرخــص أو حتديدها 
.

3- أى مورد آخر يوافق عليه املجلس .
ــه  ــه واإلرشاف علي ــة إدارت ــدوق وكيفي ــل الصن ــم عم ــة بتنظي ــور املتعلق ــدد األم د - حت

ــة . ــذه الغاي ــع هل ــاص يوض ــام خ ــى نظ ــؤونه بمقت ــائر ش ــه وس ــاق من واإلنف

املادة ٨٩
أ - يصــدر جملــس الــوزراء األنظمــة الالزمــة لتنفيــذ هــذا القانــون خــالل ســتة أشــهر مــن 

تاريــخ نــرشه ىف اجلريــدة الرســمية .
ب - إىل حــني صــدور الالئحــة املنصــوص عليهــا ىف البنــد ) أ ( مــن هــذه املــادة يســتمر 
العمــل باألنظمــة الصــادرة بموجــب القوانــني ســارية املفعــول أو التــى ألغيــت بموجــب 
هــذا القانــون إىل املــدى الــذى ال تتعــارض فيــه أحــكام تلــك األنظمــة مــع أحــكام هــذا 

القانــون .

 املادة ٩٠
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

 املادة ٩١
عىل رئيس جملس الوزراء والوزراء - كل فيام خيصه - تنفيذ هذا القانون .
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القانون رقم ٦١ لسنة 2٠٠٧ 
بشأن اإلعالم املرئي واملسموع

املادة ١
ــن كل  ــوارد قري ــي ال ــة املعن ــون يقصــد باملصطلحــات التالي ــق أحــكام هــذا القان يف تطبي

منهــا :
ــور  ــل للجمه ــي تص ــوين أو إذاع ــث تلفزي ــة ب ــموع :كل عملي ــي واملس ــالم املرئ ١( اإلع
أو فئــات معينــة منــه بإشــارات أو صــور أو أصــوات أو رســومات ال تتســم باملراســالت 
اخلاصــة ، وذلــك بواســطة املحطات والقنــوات واملوجــات وغريها من التقنيــات احلديثة 

مــن وســائل البــث والنقــل التلفزيــوين أو اإلذاعــي .
موجــات  بواســطة  املســموعة  أو  املرئيــة  الرامــج  أو  األعــامل  :إرســال  البــث   )2
كهرومغناطيســية عــر األقــامر الصناعيــة أو وســائل أخــرى مهــام كان وصفهــا أو طبيعتها 

ــمياهتا . ــف مس ــة بمختل ــائل الفني ــر الوس ــتقباهلا ع ــن إس ــور م ــن اجلمه متك
3( إعــادة البث:إســتقبال وإعــادة بــث قنــوات خاصــة مــن داخــل دولــة الكويــت ليتــم 

إســتقباهلا داخــل الكويــت بواســطة التقنيــة احلديثــة وفقــًا لنظــام الدفــع املســبق.
٤( القناة : قناة تتوافر لدهيا أجهزة إرسال للبث الفضائي املرئي أو املسموع .

٥( الرامــج : الرامــج واملــواد املرئيــة أو املســموعة بــكل أنواعهــا أو أي جــزء منهــا يبثهــا 
املرخــص لــه للجمهــور.

٦( الــرتدد : حزمــة املوجــات الكهرومغناطيســية املخصصــة ســواء كانــت مرئيــة أو 
ــث . ــادة الب ــث أو إع ــامل الب ــتخدم يف أع ــي تس ــاء والت ــث يف الفض ــي تب ــموعة والت مس
٧( ترخيــص البــث : اإلذن لطالــب الرتخيــص إلنشــاء قنــاة وتشــغيلها بالــرشوط التــي 

يتــم حتديدهــا وفقــًا للنمــوذج املعــد لذلــك والــذي تبينــه الالئحــة التنفيذيــة .
٨( املرخــص لــه : الرشكــة أو املؤسســة الفرديــة التــي حصلــت عــىل ترخيــص البــث وفقــًا 

ألحــكام هــذا القانــون .
٩( الوزارة :وزارة اإلعالم .
١٠( الوزير : وزير اإلعالم .

املادة 2
جيــوز ممارســة أعــامل البــث بعــد احلصــول عــىل ترخيــص بــث صــادر وفقــًا ألحــكام هــذا 

القانون 

املادة 3
يقــدم طلــب احلصــول عــىل ترخيــص البــث إىل الــوزارة وفقــًا للنمــوذج املعــد لذلــك، 

ويشــرتط يف طالــب الرتخيــص مــا يــي : 
١- أن تكــون رشكــة أو مؤسســة فرديــة كويتيــة يدخــل ضمــن أغراضهــا إنشــاء وتشــغيل 
القنــوات الفضائيــة املرئيــة واملســموعة أو العمــل يف جمــاالت الدعاية واإلعــالن واإلنتاج 

الفنــي أو اإلعــالم بصفــة عامــة .
وجيــب أال يقــل رأس مــال الرشكــة أو املؤسســة الفرديــة الطالبــة عــن مخســامئة ألــف دينــار 
ــار إذا كان الرتخيــص  ــي ألــف دين ــة ، وأال يقــل عــن مائت ــاة مرئي إذا كان الرتخيــص لقن
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املطلــوب لقنــاة مســموعة فقــط .
ويشرتط يف طالب الرتخيص أو الرشكاء يف الرشكة ما يي :

أ- أن يكون كويتي اجلنسية ال يقل عمره عن ثالثني سنة وكامل األهلية .
ب- أن يكــون حممــود الســرية حســن الســمعة ، ومل يصــدر ضــده حكــم هنائــي يف جنايــة 

أو جنحــة مــن اجلنــح املخلــة بالــرشف أو األمانــة مــا مل يكــن قــد رد إليــه إعتبــاره .
ويف الرشكات املسامهة يشرتط توافر الرشوط السابقة يف أعضاء جملس اإلدارة .

ــوذج  ــواردة يف النم ــة ال ــة والفني ــة واملالي ــرشوط اإلداري ــع ال ــتوفيًا مجي ــون مس 2- أن يك
ــدة .  ــة املســتندات املؤي ــق بالرتخيــص مــع كاف املرف

وتبني الالئحة التنفيذية هلذا القانون اإلجراءات الالزمة إلصدار ترخيص البث .

املادة ٤
عــىل طالــب الرتخيــص تعيــني مدير عــام للقناة كممثــل قانوين هلــا أمام الــوزارة واجلهات 
ــاة وتشــغيلها واملــواد أو  ــة األخــرى أو الغــري ويكــون مســئووالً عــن إدارة القن احلكومي

الرامــج أو األخبــار التــي تقــوم ببثهــا ، ويشــرتط يف مديــر القنــاة مــا يــي :
١- أن يكون كويتي اجلنسية ال يقل عمره عن ثالثني سنة وكامل األهلية .

2- أن يكــون حممــود الســرية حســن الســمعة ، ومل يصــدر ضــده حكــم هنائــي يف جنايــة 
أو جنحــة مــن اجلنــح املخلــة بالــرشف أو األمانــة مــا مل يكــن قــد رد إليــه إعتبــاره .

3- أن يكــون حاصــاًل عــىل شــهادة جامعيــة أو مــا يعادهلــا ولديــه خــرة يف جمــال اإلعــالم 
ال تقــل عــن مخــس ســنوات .

٤- أن يكون متفرغًا لعمله فقط .

املادة ٥
يصــدر ترخيــص البــث بعــد إســتيفاء طالــب الرتخيص للــرشوط املحددة يف هــذا القانون 
واإلجــراءات املقــررة بالئحتــه التنفيذيــة وعــىل األخــص حتديــد وزارة املواصــالت احليــز 
الفضائــي وجمــال الــرتدد الالســلكي أو الرقمــي أو أقنيــة الكيبــل التــي ســيتم البــث 

بواســطتها .
ــدة .  ــىل ح ــاة ع ــكل قن ــص ل ــون الرتخي ــوات فيك ــدة قن ــص لع ــب الرتخي وإذا كان طل
ــه  ــاء عــىل طلــب املرخــص ل ــد بن ــة للتجدي وتكــون مــدة الرتخــص لعــرش ســنوات قابل

ــوزارة . ــة ال وموافق
ويصــدر الوزيــر خــالل تســعني يومــًا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب قــرارًا باملوافقــة عليــه أو 
رفضــه فــإذا إنقضــت املــدة دون إصــدار القــرار إعتــر الطلــب مرفوضــا ولــذوي الشــأن 
الطعــن يف القــرار النهائــي الصــادر بالرفــض أمــام الدائــرة وفقــًا لإلجــراءات املنصــوص 
عليهــا يف أحــكام املرســوم بقانــون رقــم 2٠ لســنة ١٩٨١ وتعديالتــه خــالل ســتني يومــًا 

مــن إبالغهــم بالقــرار أو مــن تاريــخ املــدة املشــار إليهــا .
ومــع عــدم اإلخــالل بأحــكام القانــون رقــم ١٥ لســنة ١٩٦٠ بشــأن الــرشكات التجاريــة 
والقوانــني املعدلــة لــه ، تتــوىل الــوزارة تعيــني مراقب حســابات يتــوىل تدقيق وبيــان املركز 
املــايل حلســابات املؤسســة أو الرشكــة املرخــص هلــا بالبــث وفــق األنظمــة والضوابــط التي 

يصــدر هبــا قــرار مــن الوزير .
املادة ٦
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جيــب مبــارشة املرخــص لــه أعامل البــث خالل ســنتني من تاريــخ حصوله عــىل الرتخيص 
، وللــوزارة متديــد هــذه املــدة بحــد أقــى ســتة شــهور إذا قــدم املرخص لــه أســبابًا مقبولة 

.
املادة ٧

ــخ  ــن تاري ــهر م ــة أش ــالل ثالث ــوزارة خ ــدم إىل ال ــث أن يق ــه بالب ــص ل ــىل املرخ ــب ع جي
إخطــاره باملوافقــة مــا يفيــد إيداعــه خزانــة الــوزارة كفالــة ماليــة مقدارهــا مائــة ألــف دينار 
كويتــي ، وجيــوز أن يقــدم بــدالً مــن الكفالــة املاليــة ضامنــًا مرفيــًا موجهــًا إىل الــوزارة 
مطلقــًا مــن أي قيــد وللــوزارة احلــق يف رصف الكفالــة أو قيمــة الضــامن للوفــاء بــام يلــزم 
بــه املرخــص لــه أو مديــر القنــاة مــن إلتزامــات أو غرامــات ماليــة مســتحقة بنــاء عــىل هــذا 

القانــون .
وعــىل املرخــص لــه إســتكامل مــا يــرد عــىل الكفالــة أو الضــامن مــن نقــص خــالل شــهرين 

مــن تاريــخ إخطــاره بذلــك مــن الــوزارة .

املادة ٨
يتضمــن ترخيــص البــث إســم القنــاة التــي يبــارش املرخــص لــه البــث مــن خالهلــا - مرئية 
أو مســموعة ، والغــرض مــن إنشــائها ومــا إذا كانــت شــاملة أو متخصصــة يف جمــاالت 
معينــة مــع اإللتــزام بعــدم اخلــروج عــن هــذا الغــرض . كــام يتضمــن الرتخيــص بصفــة 

خاصــة الــرشوط واألحــكام التاليــة :
١- إحرتام القانون والنظام العام واآلداب العامة .

2- التقيد بالقرارات التي تصدرها الوزارة بشأن تنظيم البث .
3- الغرامــات املاليــة التــي توقعهــا الــوزارة إذا أخــل بــرشوط الرتخيــص الــواردة فيــه أو 

املحــددة يف هــذا القانــون والئحتــه التنفيذيــة .
ــرتدد  ــة وال ــم املحط ــر إس ــي وذك ــث املرئ ــالل الب ــاة خ ــعار القن ــار ش ــزام بإظه ٤- اإللت

ــموع . ــث املس ــاعات الب ــالل س ــتخدم خ املس
ــث وإعــادة  ــة بأعــامل الب ــات املتصل ــات والبيان ــم املعلوم ــه بتقدي ــزام املرخــص ل ٥- إلت
البــث التــي تطلبهــا الــوزارة مــن املرخــص لــه وبتمكــني موظفــي الــوزارة املختصــني يف 
التحقــق مــن صحــة هــذه املعلومــات والبيانــات وتقديــم مجيــع التســهيالت الالزمــة يف 
هــذا اخلصــوص لإلطــالع عــىل ســجالت وأوراق القنــاة وفحــص أجهزهتــا ومعداهتــا .
٦- إلتــزام املرخــص لــه بالتقيــد باألنظمــة التــي يصــدر هبــا قــرار مــن الوزير بشــأن إنشــاء 
وتشــييد األبــراج وتثبيــت املعــدات واألجهــزة واملحطــات الالزمــة ألعــامل البــث وإعادة 

. البث 
٧- إلتــزام املرخــص لــه باملواصفــات الفنيــة املعتمــدة مــن الــوزارة ألجهــزة البــث وإعادة 

. البث 
٨- اإلحتفــاظ بســجل يتضمــن مجيــع الرامــج التــي قــام املرخــص لــه ببثهــا خــالل إثنــي 

عــرش شــهرًا متتاليــة متضمنــًا التاريــخ والتوقيــت الــذي تــم بــث تلــك الرامــج فيــه .
٩- اإللتــزام بتســجيل كامــل مــدة البــث و اإلحتفــاظ بــه ملــدة ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ 

البــث والســامح للموظــف املختــص بالــوزارة اإلطــالع عــىل التســجيالت .
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املادة ٩
يقع باطاًل كل إجيار لرتخيص البث .

ويبطل كل بيع أو تنازل عن الرتخيص ما مل توافق عليه الوزارة .

املادة ١٠
مــع عــدم اإلخــالل بــأي أســباب أخــرى تضمنهــا هــذا القانــون يلغــى ترخيــص البــث 

بحكــم القانــون يف األحــوال التاليــة:
١- إذا مل يبــارش املرخــص لــه أعــامل البــث خــالل ســنتني مــن تاريــخ صــدور الرتخيــص 
ومل توافــق الــوزارة عــىل التمديــد أو إذا توقــف املرخــص لــه عــن البــث أو إعــادة البــث 
مــدة جتــاوز ســتني يومــًا متتاليــة أو مائــة وعرشيــن يومــًا متفرقــة خــالل الســنة الواحــدة .

2- إذا زالت الصفة القانونية للمرخص له ألي سبب من األسباب .
3- إذا فقد املرخص له أيًا من الرشوط املقررة ملنح الرتخيص .

٤- إذا أخــل املرخــص لــه بإلتزامــه بتعيــني مديــر عــام للقنــاة املرئيــة أو املســموعة أو فقــد 
مديــر القنــاة أيــًا مــن الــرشوط الــالزم توافرهــا فيــه ومل يعــني بديــاًل لــه خــالل شــهرين 

جتــدد ملــرة واحــدة بموافقــة الوزيــر .
٥- إذا إنتهت مدة الرتخيص دون جتديده خالل ثالثة أشهر من تاريخ إنتهائه .

ــي  ــي هنائ ــم قضائ ــث إال بحك ــص الب ــاء ترخي ــوز إلغ ــابقة ال جي ــوال الس ــري األح ويف غ
ــص . ــب الرتخي ــن صاح ــايب م ــب كت ــىل طل ــاء ع ــة أو بن ــة املختص ــن املحكم ــادر ع ص

املادة ١١
حيظر عىل املرخص له بث أو إعادة بث ما من شأنه :

١- املســاس بالــذات اإلهليــة أو املالئكــة أو القــرآن الكريــم أو األنبيــاء أو الصحابــة 
األخيــار أو زوجــات النبــي - صــىل اهلل عليــه وســلم - أو آل البيــت - عليهــم الســالم 
ــري  ــائل التعب ــن وس ــيلة م ــأي وس ــح أو ب ــخرية أو التجري ــن أو الس ــرض أو الطع - بالتع
ــض  ــل بع ــنة ١٩٧٠ بتعدي ــم 3١ لس ــون رق ــن القان ــادة )2٩( م ــا يف امل ــوص عليه املنص

ــنة ١٩٦٠ . ــم )١٦( لس ــزاء رق ــون اجل ــكام قان أح
ــام  ــذا النظ ــري ه ــىل تغي ــث ع ــالد أو احل ــم يف الب ــام احلك ــب نظ ــىل قل ــض ع 2- التحري
بالقــوة أو بطــرق غــري مرشوعــة ، أو الدعــوة إىل إســتعامل القــوة لتغيــري النظــام اإلجتامعي 
واإلقتصــادي القائــم يف البــالد ، أو إىل إعتنــاق مذاهــب ترمــي إىل هــدم النظــم األساســية 

يف الكويــت بطــرق غــري مرشوعــة .
3- التعــرض لشــخص صاحــب الســمو أمــري البــالد بالنقــد ، أو أن ينســب لــه قــول إال 

بــإذن خــاص مــن الديــوان األمــريي .
٤- حتقري أو ازدراء دستور الدولة ، أو حتريض عىل خمالفة نصوصه .

٥- إهانــة أو حتقــري رجــال القضــاء أو أعضــاء النيابــة العامــة أو مــا يعــد مساســًا بنزاهــة 
القضــاء وحياديتــه .

٦- خــدش اآلداب العامــة أو التحريــض عــىل خمالفــة النظــام العــام أو خمالفــة القوانــني 
أو إرتــكاب اجلرائــم .

٧- إفشــاء األنبــاء عــن اإلتصــاالت الرسيــة الرســمية أو اإلتفاقيــات واملعاهــدات التــي 
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تعقدهــا حكومــة الكويــت قبــل نرشهــا يف اجلريــدة الرســمية إال بــإذن خاص مــن الوزارة 
املعنيــة .

٨- التأثــري يف قيمــة العملــة الوطنيــة أو مــا يــؤدي إىل زعزعــة الثقــة بالوضــع اإلقتصــادي 
للبــالد أو يكشــف إفــالس التجــار أو الــرشكات التجاريــة أو املصــارف أو الصيارفــة مــن 

دون إذن خــاص مــن املحكمــة املختصــة .
ــق أو مســتندات أو  ــامع رســمي أو مــا هــو حمــرر يف وثائ ــدور يف أي اجت ٩- إفشــاء مــا ي
مراســيم أو أي أوراق أو مطبوعــات يقــرر الدســتور أو القانــون رسيتهــا أو عــدم نرشهــا 

١٠- املســاس بكرامــة األشــخاص أو حياهتــم اخلاصــة أو معتقداهتــم الدينيــة .
١١- الدعوة أو احلض عىل كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات املجتمع .

ــاة اخلاصــة للموظــف أو املكلــف بخدمــة عامــة أو نســبة أقــوال أو  ١2- املســاس باحلي
أفعــال غــري صحيحــة لــه تنطــوي عــىل جتريــح لشــخصه أو اإلســاءة إليــه .

ــم  ــة إذا ت ــة أو الصديق ــدول العربي ــن ال ــا م ــة وغريه ــات الكويتي ١3- اإلرضار بالعالق
ــة . ــق محــالت إعالمي ذلــك عــن طري

١٤- خروج القناة عن غرض الرتخيص املمنوح هلا .

املادة ١2
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب كلم مــن يامرس 
أعــامل البــث مــن دون احلصــول عــىل ترخيــص بــث باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســنة وبغرامة 
ال تقــل عــن مخســة آالف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني ، وجيــب احلكــم بمصــادرة 

مجيــع املعــدات واألجهزة املســتخدمة .

املادة ١3
يعاقــب كل مــن مديــر عــام القنــاة ومعــد ومقــدم املــادة اإلعالمية وكل مســئوول عــن بثها 
بالعقوبــة املقــررة باملــادة )2٩( فقــرة أوىل مــن القانــون رقــم )3١( لســنة ١٩٧٠ بتعديــل 
بعــض أحــكام قانــون اجلــزاء رقــم ١٦ لســنة ١٩٦٠م يف حالــة خمالفــة احلظــر املنصــوص 
عليــه يف املــادة )2/١١( مــن هــذا القانــون . ومــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد نــص 

عليهــا قانــون آخــر، يعاقــب كل منهــم بــام يــي :
١- باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســنة وبغرامــة ال تقــل عــن مخســة آالف دينــار وال تزيــد عــىل 
عرشيــن ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني إذا بــث مــا حــر يف املــادة )١/١١( .

2- بالغرامــة التــي ال تقــل عــن ثالثــة آالف دينــار وال تزيــد عــىل عــرشة آالف دينــار عــن 
أي خمالفــة أخــرى ألحــكام هــذا القانــون .

ــد  وجيــوز للمحكمــة فضــاًل عــن ذلــك أن تأمــر بإلغــاء الرتخيــص أو وقفــه مــدة ال تزي
عــىل ســنة .

املادة ١٤
ــًا  ــك وفق ــون ذل ــالن ، ويك ــث أي إع ــع ب ــر أو من ــر حظ ــن الوزي ــبب م ــرار مس ــوز بق جي

ــة . ــة التنفيذي ــا الالئح ــي تبينه ــط الت ــرشوط والضواب لل

املادة ١٥
يصــدر الوزيــر قــرارا بتعيني املوظفــني الذين يكلفــون بإثبات املخالفات ألحــكام القانون 
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وحتريــر حمارضهــا وإجراءاهتــا وإحالتهــا إىل جهــات التحقيــق املختصة ، ويكــون هلم هبذه 
الصفــة احلــق يف دخــول حمطــات البــث أو إعــادة البــث لتدقيــق املســتندات واملوجــودات 
والتحفــظ عــىل أي منهــا ، وللــوزارة احلــق يف وقــف أي برنامــج خمالــف ألحــكام هــذا 

القانــون . 

املادة ١٦
ــات  ــًا لالتفاقي ــم وفق ــذي يت ــموع ال ــي واملس ــالم املرئ ــون اإلع ــذا القان ــن ه ــتثنى م يس
واإلعالميــة أو إتفاقيــات التبــادل أو غريهــا التي ترمها الوزارة مــع القنوات أو املحطات 

املادة ١٧
ــم  ــع اجلرائ ــاء يف مجي ــرف واالدع ــق والت ــا بالتحقي ــة دون غريه ــة العام ــص النياب ختت

ــون . ــذا القان ــا يف ه ــوص عليه املنص

املادة ١٨
دائــرة اجلنايــات يف املحكمــة الكليــة هــي املحكمــة املختصة بنظــر مجيع الدعــاوى اجلزائية 
املنصــوص عليهــا يف هــذا القانون وتســتأنف أحكامها أمام حمكمة اإلســتئناف ، وإســتثناء 
مــن أحــكام املــادة الثامنــة من القانون رقم )٤٠( لســنة ١٩٧2 بشــأن حــاالت وإجراءات 
الطعــن أمــام حمكمــة التمييــز جيــوز الطعــن يف األحــكام الصــادرة مــن حمكمــة اإلســتئناف 

بطريــق التمييــز أمــام حمكمــة التمييز .
 

املادة ١٩
ــة  ــرارات املتعلق ــة والق ــة النهائي ــة اجلزائي ــكام القضائي ــمية األح ــدة الرس ــرش يف اجلري تن

ــون . ــذا القان ــكام ه ــق أح بتطبي
  

املادة 2٠
يصــدر الوزيــر الالئحــة التنفيذيــة والقــرارات الالزمــة لتنفيذ أحــكام هــذا القانون خالل 

ســتة أشــهر مــن تاريــخ العمــل بــه مشــتملة عــىل مــا يي :
أ( نظام ترخيص البث وإعادة البث .

ب( نظــام رســوم ترخيــص البــث وإعــادة البــث وترخيــص التــداول وحتديــد مقدارهــا 
ورســوم جتديدهــا أو تعديلهــا .

ج( نظام إجازة املصنفات املرئية واملسموعة .
د( نظام إعتامد مكاتب ومراسي القنوات املرئية واملسموعة .

هـ( نظام اإلتفاق مع األقامر الصناعية التي تبث القنوات من خالهلا .
كــام يصــدر الوزيــر قــرارًا بــرشوط وضوابــط تغطيــة القنــوات املرئيــة واملســموعة 

. البلــدي  واملجلــس  األمــة  إلنتخابــات جملــس 

املادة 2١
عــىل رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــام خيصــه - تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون ، 

ويعمــل بــه مــن تاريــخ نــرشه يف اجلريــدة الرســمية .
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22١فصل متهيدى
22١الفصل االول: املطبوعات

223الفصل الثانى: الصحيفة
22٦الفصل الثالث: املسائل املحظور نرشها ىف املطبوع أو الصحيفة والعقوبات

22٧الفصل الرابع: أحكام ختامية

القانون رقم 3 لسنة 2٠٠٦ 
بشأن املطبوعات والنرش
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القانون رقم 3 لسنة 2٠٠٦ 
بشأن املطبوعات والنرش

مادة ١
حرية الصحافة والطباعة والنرش مكفولة وفقا ألحكام هذا القانون .

مادة 2
ــن كل  ــوارد قري ــى ال ــة املعن ــون يقصــد باملصطلحــات التالي ــق أحــكام هــذا القان ىف تطبي

منهــا : 
املطبــوع: كل كتابــة أو رســم أو صــورة أو قــول ســواء كان جمــردا أو مصاحبــا ملوســيقي 
او غــري ذلــك مــن وســائل التعبــري متــى كانــت مدونــة عــىل دعامــة ، بالوســائل التقليديــة 
أو أى وســيلة أخــرى أو حمفوظــة بأوعيــة حافظــة أو ممغنطــة أو الكرتونيــة أو غريهــا مــن 

احلافظــات معــدة للتــداول بمقابــل أو بغــري مقابــل .
الطابــع : الشــخص الطبيعــي أو االعتبــاري الــذي يقــوم بنفســه أو بواســطة غــريه بنســخ 

املطبوعــات بواســطة اآلالت أو األجهــزة التــى يســتخدمها هلــذا الغــرض .
الصحيفــة : كل جريــدة أو جملــة أو أى مطبــوع أخــر يصــدر باســم واحــد بصفــة دوريــة ىف 

مواعيــد منتظمــة أو غــري منتظمــة ولــو كان جمــرد ترمجــة أو نقــل عــن مطبوعــات أخــرى .
رئيــس التحريــر : هــو املســئول واملــرشف إرشافــا فعليــا عــىل الصحيفــة بمحتوياهتــا بنــاء 

عــىل تكليــف بذلــك مــن املرخــص لــه ىف إصدارهــا .
ــر ويكــون هــو املســئول  ــر : مــن تتوافــر فيــه رشوط رئيــس التحري نائــب رئيــس التحري
ــر . ــة غيــاب رئيــس التحري ــا عــىل الصحيفــة بمحتوياهتــا ىف حال ــا فعلي واملــرشف إرشاف
النــارش : الشــخص الطبيعــي أو االعتبــاري الــذي يضطلــع بمهمــة هتيئــة املطبــوع للنــرش 

وإنتاجــه أو يتــوىل توزيعــه وتداولــه .
التــداول : بيــع املطبــوع أو عرضــه للبيــع أو التوزيــع أو إلصاقــه عــىل أي دعامــة كواجهــة 
ــن  ــدد م ــاول ع ــوه ىف متن ــن الوج ــه م ــأي وج ــه ب ــا جيعل ــدران أو غريه ــالت أو اجل املح

األشــخاص ســواء تــم ذلــك بمقابــل أو بغــري مقابــل .
الكاتب : كل من يقوم بالكتابة يف الصحيفة بصورة منتظمة أو غري منتظمة .

املحــرر : كل مــن يعمــل ىف حتريــر الصحيفــة عــىل ســبيل االحــرتاف مــن صحفيــني ســواء 
ــني او  ــة أو املرتمج ــات الصحفي ــري التحقيق ــار أو جم ــي األخب ــلني أو حمل ــن املراس كان م

الرســامني او املصوريــن .
الوزير املختص : وزير اإلعالم .

الوزارة املختصة : وزارة اإلعالم .
ويدخل يف حكـم املطبوع ما ينرش من خالل املواقع أو الوسائل اإلعالمية اإللكرتونية

ــخ 2 / 2/  ــم ٤ لســنة 2٠١٦ بتاري ــون رق ــادة ١ مــن القان ــادة 2 بموجــب امل ــدة اىل امل ــرة جدي ــف نــص فق  ** أضي
2٠١٦

مادة 3
جيــوز ألى شــخص إنشــاء مطبعــة أو اســتغالهلا أو فتــح حمــل لبيــع أو تأجــري املطبوعــات 
أو النــرش أو التوزيــع أو الرتمجــة أو مكتــب للدعايــة واإلعــالن أو منشــاة لإلنتــاج الفنــي 
فيــام يتعلــق هبــذا القانــون بعــد احلصــول عــل ترخيــص ىف ذلــك مــن الــوزارة املختصــة ، 
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ويشــرتط ىف طالــب الرتخيــص مــا يــي :
١ - أن يكون كويتي اجلنسية كامل األهلية .

2 - أن يكــون حســن الســرية حممــود الســمعة ، ومل يســبق ضــده احلكــم ىف جريمــة خملــة 
بالــرشف أو األمانــة مــا مل يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره .

3 - أن يكــون حاصــال عــىل شــهادة الثانويــة العامــة عــىل األقــل أو مــا يعادهلــا فيــام عــدا 
نشــاط الرتمجــة فيجــب أن يكــون الطالــب حاصــال عــىل مؤهــل جامعــي مناســب أو مــا 
ــه خــرة  ــوزارة املختصــة أن تســتثنى مــن هــذا الــرشط مــن يكــون ل ــه ، وجيــوز لل يعادل

كافيــة ىف جمــال النشــاط املطلــوب إصــدار الرتخيــص ملزاولتــه .
ــص  ــب الرتخي ــاط وإذا كان طال ــب للنش ــع مناس ــتغال ملوق ــكا أو مس ــون مال ٤ - أن يك
شــخصا اعتباريــا فيجــب أن يكــون مجيــع املؤسســني أو الــرشكات كويتيــني ، وان تتوافــر 

الــرشوط الســابقة فيمــن يتــوىل إدارة النشــاط .
وتبــني الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانون املنظمــة إلصدار هــذه الرتاخيص ومزاولــة املطابع 

واملحال املرخصة لنشــاطها .

مادة ٤
مــع عــدم اإلخــالل بالــرشوط الــواردة ىف املــادة الســابقة ، إذا رغــب صاحــب الرتخيــص 
ــره ،  ــمه أو مق ــري اس ــه أو تغي ــص في ــل املرخ ــة أو املح ــاط املطبع ــل نش ــاء أو تعطي ىف إهن

فيجــب عليــه إخطــار الــوزارة املختصــة بذلــك .
وتبني الالئحة التنفيذية اإلجراءات املنظمة هلذا اإلخطار والرد عليه .

مادة ٥
جيــوز لصاحــب الرتخيــص أن يتنــازل عنــه لغريه بعــد احلصول عــىل موافقة كتابية مســبقة 

مــن الــوزارة املختصــة وفقــا للــرشوط واإلجــراءات التى يصدر هبــا قرار مــن الوزير .
وإذا تــويف صاحــب الرتخيــص فلورثتــه أن يطلبــوا نقــل الرتخيــص إليهــم عــىل أن يكــون 
احدهــم مســئوال عــن اإلدارة وتتوافــر فيــه الــرشوط املنصــوص عليهــا ىف املــادة ) 3 ( كــام 
أن هلــم أن يطلبــوا نقــل الرتاخيــص إىل شــخص أخــر تتوافر فيــه هذه الــرشوط وذلك بعد 
موافقــة الــوزارة املختصــة خــالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ بعــد موافقــة الــوزارة املختصــة 

خــالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ الوفــاة و إال اعتــر الرتخيــص منتهيــا .

مادة ٦
جيــب عــىل الطابــع قبــل أن يتــوىل طباعــة أي مطبــوع أن يقــدم إخطــارا مكتوبــا بذلــك إىل 

الــوزارة املختصــة وأن يثبــت فيهــا اســمه وعنوانــه .
وجيــوز طبــع وتــداول ونــرش أى مطبــوع غــري دوري عــىل أن يذكــر اســم الطابــع والنــارش 
واملؤلــف وعنــوان كل منهــم ىف الصحيفــة االوىل أو األخــرية مــن املطبــوع وتاريــخ الطبــع 
ــة  ــة ومكتب ــوزارة املختص ــن ال ــدى كل م ــوع ل ــن املطب ــختني م ــداع نس ــع إي ــىل الطاب وع
الكويــت الوطنيــة قبــل تداولــه ونــرشه وذلــك وفقــا للــرشوط واإلجــراءات التــى تبينهــا 

الالئحــة التنفيذيــة .
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مادة ٧
جيــوز إدخــال املطبوعــات الــواردة مــن اخلــارج بعــد أن خيطــر املســتورد الــوزارة باســمه 
وعنــوان واســم املؤلــف وعــدد النســخ املســتوردة , وعــي املســتورد أن يــودع نســخة مــن 
املطبــوع لــدي الــوزارة املختصــة قبــل التــداول , ويعتــر املســتورد مســئوال يف حالــة خمالفــة 

أي حكــم مــن أحــكام هــذا القانــون ويعاقــب وفقــًا ألحكامــه.

** معدلة بموجب القانون رقم ١٧ لسنة 2٠2٠
 نــص املــادة قبــل التعديــل : جيــوز إدخــال أو تــداول أو بيــع املطبوعــات الــواردة مــن اخلــارج بعــد إجازهتــا مــن الــوزارة 
املختصــة بعــد التثبــت مــن عــدم احتوائهــا عــىل مــا حيظــر نــرشه وفقــا للمــواد املنصــوص عليهــا ىف الفصــل الثالــث مــن 
هــذا القانــون . مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون أخــر يعتــر املــوزع املحــي مســئوال ىف حالــة 

خمالفــة أى حكــم مــن أحــكام هــذا القانــون ويعاقــب وفقــا ألحكامــه .

مادة ٨
ال ختضع الصحف ألى رقابة مسبقة .

 مادة ٩
ال جيــوز إصــدار صحيفــة إال بعــد احلصــول عــىل ترخيــص ىف ذلــك مــن الــوزارة املختصة 
ــة  ــة يومي ــت الصحيف ــإذا كان ــة ، ف ــة أو رشك ــب مؤسس ــص إال لصاح ــح الرتخي وال يمن

يشــرتط أال يقــل راس مــال املؤسســة أو الرشكــة عــن مائتــني ومخســني ألــف دينــار .
ــرشكات  ــأن ال ــنة ١٩٦٠ م بش ــم ) ١٥ ( لس ــون رق ــكام القان ــالل بأح ــدم اإلخ ــع ع وم
التجاريــة والقوانــني املعدلــة لــه ، تتــوىل الــوزارة املختصــة تعيــني مراقــب حســابات يتــوىل 
تدقيــق وبيــان املركــز املــايل حلســابات املؤسســة أو الرشكــة املرخــص هلــا بإصــدار صحيفة 

وفــق األنظمــة والضوابــط التــى يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر املختــص .
ويقدم طلب الرتخيص إىل الوزارة املختصة مشتمال عىل البيانات التالية :

١ - اســم طالــب الرتخيــص وتاريــخ ميــالده وأخــر مؤهــل علمــي حصــل عليــه ، وحمــل 
إقامتــه .

ــس  ــاء جمل ــع أعض ــامء مجي ــب أس ــر ىف الطل ــة فيذك ــص رشك ــب الرتخي 2 - إذا كان طال
إداراهتــا ومقــر اإلدارة .

3 - االســم املقــرتح للصحيفــة ومواعيــد صدورهــا وشــكلها وغرضهــا ومــا إذا كانــت 
سياســية ، أو اجتامعيــة ، أو ثقافيــة ، أو فنيــة أو غــري ذلــك واللغــة التــى تصــدر هبــا ، وال 
ــزال  ــدور وال ي ــبقتها ىف الص ــة س ــم صحيف ــال الس ــة مماث ــم الصحيف جيــوز أن يكــون اس

ترخيصهــا ســاريا .
٤ - عنوان مقر إدارة الصحيفة ومكان طباعتها .

وجيــوز بموافقــة الــوزارة املختصــة إصــدار ملحــق أو أكثــر للصحيفــة ىف اليــوم ذاتــه الذي 
تصــدر فيــه وجيــب احلصــول عــىل هــذه املوافقــة قبل اإلصــدار .

مادة ١٠
يشرتط ىف طالب الرتخيص إلصدار الصحيفة ما يي :

١ - أن يكون كويتيا بالغا من العمر اخلامسة والعرشين وكامال لألهلية .
2 - أن يكــون حســن الســرية حممــود الســمعة ، ومل يصــدر ضــده حكــم ىف جريمــة خملــة 

بالــرشف أو األمانــة مــا مل يكــن رد إليــه اعتبــاره .
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3 - أن يكون حاصال عىل مؤهل عال بعد الثانوية العامة أو ما يعادهلا .
وإذا كان طالــب الرتخيــص رشكــة يشــرتط أن تتوافر ىف مجيع املؤسســني الــرشوط الواردة 

ىف البنديــن األول والثــاين من هــذه املادة .

مادة ١١
يصــدر الوزيــر املختــص خــالل تســعني يومــا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب قــرارا باملوافقــة 
عــىل منــح الرتخيــص أو رفضــه فــإذا انقضــت املــدة دون إصــدار القــرار اعتــر الطلــب 

مرفوضــا .
ــرة  ــام الدائ ــص أم ــض الرتخي ــادر برف ــي الص ــرار النهائ ــن ىف الق ــأن الطع ــذوي الش ول
اإلداريــة وفقــا لإلجــراءات املنصــوص عليهــا ىف املرســوم بالقانون رقم 2٠ لســنة ١٩٨١ 

خــالل ســتني يومــا مــن إبالغهــم بالقــرار أو مــن تاريــخ انتهــاء املــدة املشــار إليهــا .

مادة ١2
جيــب عــىل املرخــص لــه ىف إصــدار صحيفــة أن يقــدم إىل الــوزارة خــالل ثالثــة أشــهر مــن 

تاريــخ إخطــاره باملوافقــة مــا يــي : 
١ - مــا يفيــد إيداعــه خزانــة الــوزارة املختصــة كفالــة ماليــة مقدارهــا مائــة ألــف دينــار إذا 
كانــت الصحيفــة يوميــة ومخســة وعــرشون ألــف دينــار إذا كانــت غــري ذلــك ، وجيــوز أن 
يقــدم بــدال مــن الكفالــة املاليــة ضامنــا بنكيــا موجهــا إىل الــوزارة املختصــة مطلقــا مــن أي 
قيــد ، وللــوزارة املختصــة احلــق ىف رصف الكفالــة أو الضــامن للوفــاء بــام تلتــزم املؤسســة 
أو الرشكــة أو رئيــس التحريــر مــن تعويضــات بنــاء عــىل هــذا القانــون ، وعــىل صاحــب 
الرتخيــص اســتكامل النقــض ىف الضــامن خــالل شــهرين مــن تاريــخ إخطــاره بذلــك مــن 

الــوزارة املختصــة .
2 - اســم كل مــن رئيــس التحريــر ونوابــه وموافقتهــم اخلطيــة عــىل قبوهلــم هلــذا املنصــب 

.
3 - حتديــد ميعــاد صــدور العــدد األول مــن اجلريــدة عــىل أال جيــاوز هــذا امليعــاد ســنة 

مــن تاريــخ تقديــم هــذا البيــان .
٤ - اسم املطبعة التى تتوىل طباعة الصحيفة ونسخة من عقد الطباعة املرم معها .

وإذا مل يقــم املرخــص لــه بــأي مــن االلتزامات الــواردة ىف البنود الســابقة اعتــر الرتخيص 
ملغيــا بحكــم القانــون ودون حاجــة عــىل إجــراء أخــر ، وللوزيــر املختــص مــد امليعــاد إىل 

مــدة ال جتــاوز شــهرا واحدا .

مادة ١3
يعتــر باطــال كل إجيــار لرتخيــص إصــدار الصحيفــة ويعتــر بيــع الرتخيــص أو التنــازل 

عنــه باطــال إذا تــم دون موافقــة الــوزارة املختصــة .

مادة ١٤
دون اإلخــالل بــأي أســباب أخــري لإللغــاء تضمنهــا هــذا القانــون ، تلغــي تراخيــص 

ــة : ــون ىف األحــوال التالي الصحــف بحكــم القان
١ - إذا توقفــت الصحيفــة عــن الصــدور بغــري عــذر تقبلــه الــوزارة املختصــة ملــدة تزيــد 
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عــىل ثالثــة أشــهر للصحيفــة اليوميــة وســتة أشــهر ملــا عداهــا .
2 - إذا كان صاحــب الرتخيــص شــخصية اعتباريــة وزالــت صفتهــا القانونية ألى ســبب 

من األســباب .
3 - إذا تــويف صاحــب الرتخيــص ومل يكــن لــه وارث رشعــي أو إذا مل يقــم الورثــة خــالل 
ســتة أشــهر مــن تاريــخ الوفاة وبعــد موافقة الوزيــر املختص بنقــل الرتخيص إىل أســامئهم 

أو اســم أي شــخص أخــر مــع مراعــاة مــا جــاء ىف املــادة ) ١٠ ( مــن هــذا القانون .
ــادة ) ١٠ ( مــن هــذا  ــواردة ىف امل ــا مــن الــرشوط ال ٤ - إذا فقــد صاحــب الرتخيــص أي

ــون . القان
وجيب إبالغ صاحب الشأن بإلغاء الرتخيص ىف أي من احلاالت املشار إليها .

وىف غــري احلــاالت الســابقة ال جيــوز إلغــاء ترخيــص الصحيفــة إال بحكــم هنائــي صــادر 
مــن املحكمــة املختصــة أو بنــاء عــىل طلــب صاحــب الرتخيــص .

مادة ١٥
مــع عــدم اإلخــالل بنــص املادة الســابقة ال جيــوز إلغاء ترخيــص أية صحيفــة إال بموجب 

حكــم هنائــي صادر مــن املحكمــة املختصة .
وجيــوز لرئيــس دائــرة اجلنايــات أو قــايض األمــور املســتعجلة عنــد الــرضورة وبنــاء عــىل 
طلــب مــن النيابــة العامــة إصــدار قــرار بإيقــاف صــدور الصحيفــة مؤقتــا ملــدة ال جتــاوز 

أســبوعني قابلــة للتجديــد أثنــاء التحقيــق أو املحاكمــة.

مادة ١٦
جيــب أن يكــون لــكل صحيفــة رئيــس حتريــر أو أكثــر يــرشف عليهــا أو عــىل قســم معــني 

مــن أقســامها ، إرشافــا فعليــا ، ويشــرتط ىف رئيــس التحريــر مــا يــي :
١ - أن يكون كويتيا بالغا من العمر ثالثني سنة وكامل لألهلية .

2 - أن يكــون حســن الســرية حممــود الســمعة ومل يصــدر ضــده حكــم ىف جريمــة خملــة 
بالــرشف أو األمانــة مــا مل يكــن رد إليــه اعتبــاره .

3 - أن يكــون حاصــال عــىل الشــهادة اجلامعيــة أو مــا يعادهلــا ، أو مــارس املهنــة بصفــة 
منتظمــة مــدة ال تقــل عــن مخــس ســنوات عــىل أال يقــل مؤهلــه الــدرايس عــن الثانويــة 

العامــة أو مــا يعادهلــا .
٤ - أن يكون متفرغا لعمله .

مادة ١٧
جيــب عــىل رئيــس التحريــر أن يتحــرى الدقــة واحلقيقــة ىف كل مــا ينــرشه مــن أخبــار أو 

ــات . معلومــات أو بيان
ــرد  ــب ي ــح أو تكذي ــل أى رد أو تصحي ــر أن ينــرش دون مقاب وجيــب عــىل رئيــس التحري
إليــه مــن الــوزارة املختصــة أو اجلهــات احلكوميــة األخــرى أو مــن أى شــخص اعتبــاري 
أو طبيعــي ورد اســمه أ وأشــري اليــه ىف كتابــة أو رســم أو رمــز نــرشه بالصحيفــة وذلــك ىف 
التاريــخ الــذي حتــدده اجلهــة املعنيــة وىف ذات مــكان النــرش وبــذات احلــروف وحجمهــا 

التــي نــرشت هبــا املــادة موضــوع الــرد أو التصحيــح أو التكذيــب .
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مادة ١٨
ــات  ــاء وحمط ــدويب وكاالت األنب ــيلها ومن ــة ومراس ــف األجنبي ــي الصح ــىل ممث ــب ع جي
اإلذاعــة والتليفزيــون األجنبيــة احلصــول عــىل تراخيــص مــن الــوزارة املختصــة ملامرســة 
عملهــم داخــل الكويــت ، وللــوزارة املختصــة إنــذار املمثــل أو املراســل أو املنــدوب أو 
ــه  ــىل خمالف ــوي ع ــا تنط ــي ابلغه ــات الت ــار واملعلوم ــني أن االخب ــص إذا تب ــاء الرتخي إلغ

ألحــكام هــذا القانــون .
 

مادة ١٩
ــار أو  ــة األخي ــاء أو الصحاب ــم أو األنبي ــة أو القــرآن الكري ــذات اإلهلي حيظــر املســاس بال
زوجــات النبــي ) صــي اهلل عليــه وســلم ( أو آل البيــت ) عليهــم الســالم ( بالتعريــض أو 
الطعــن أو الســخرية أو التجريــح بــأي وســيلة مــن وســائل التعبــري املنصــوص عليهــا ىف 
املــادة 2٩ مــن القانــون رقــم 3١ لســنة ١٩٧٠ بتعديــل بعــض أحــكام قانــون اجلــزاء رقــم 

١٦ لســنة ١٩٦٠ م .

مادة 2٠
ــول إال  ــه ق ــب ل ــوز أن ينس ــام ال جي ــد ، ك ــالد بالنق ــري الب ــخص أم ــرض لش ــوز التع ال جي

ــريي . ــوان األم ــن الدي ــوب م ــاص مكت ــإذن خ ب

مادة 2١
حيظر نرش كل ما من شأنه :

١ - حتقري أو إزدراء دستور الدولة .
2 - إهانــة أو حتقــري رجــال القضــاء أو أعضــاء النيابــة العامــة أو مــا يعــد مساســا بنزاهــة 

القضــاء وحياديتــه أو مــا تقــرر املحاكــم أو جهــات التحقيــق رسيتــه .
3 - خــدش اآلداب العامــة أو التحريــض عــي خمالفــة القوانــني وارتــكاب اجلرائــم ولــو 

مل تقــع اجلريمــة .
ــى  ــدات الت ــات واملعاه ــرش االتفاق ــمية ون ــة الرس ــاالت الرسي ــن االتص ــاء ع ٤ - األنب
تعقدهــا حكومــة الكويــت قبــل نرشهــا ىف اجلريــدة الرســمية إال بــإذن خاص مــن الوزارة 

املعنيــة .
٥ - التأثــري عــىل قيمــة العملــة الوطنية أو مــا يؤدي إىل زعزعــة الثقة بالوضــع االقتصادي 
للبــالد أو أخبــار إفــالس التجــار أو الــرشكات التجاريــة أو املصــارف أو الصيارفــة إال 

بــإذن خــاص مــن املحكمــة املختصــة .
٦ - كشــف مــا يــدور ىف أى اجتــامع أو مــا هــو حمــرر ىف وثائق أو مســتندات أو مراســيم أو 
أي أوراق أو مطبوعــات قــرر الدســتور أو أي قانــون رسيتهــا أو عــدم نرشهــا ، ولــو كان 

مــا نــرش عنهــا صحيحــا ويقتــر النــرش عــىل مــا يصــدر عــن ذلــك مــن بيانــات رســمية 
٧ - املســاس بكرامــة األشــخاص أو حياهتــم أو معتقداهتــم الدينيــة واحلــض عــىل كراهية 
أو ازدراء أى فئــة مــن فئــات املجتمــع أو نــرش معلومــات عــن أوضاعهم املالية ، أو إفشــاء 

رس مــن شــانه أن يــرض بســمعتهم أو بثروهتــم أو باســمهم التجاري .
ــوال أو  ــبة أق ــة أو نس ــة عام ــف بخدم ــف أو املكل ــة للموظ ــاة اخلاص ــاس باحلي ٨ - املس

ــه. ــح لشــخصه أو اإلســاءة الي ــه تنطــوي عــىل جتري أفعــال غــري صحيحــة ل
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٩ - اإلرضار بالعالقــات بــني الكويــت وغريهــا مــن الــدول العربيــة أو الصديقــة إذا تــم 
ذلــك عــن طريــق احلمــالت اإلعالميــة .

١٠ - خروج الصحيفة املتخصصة عن غرض الرتخيص املمنوح هلا .
ــة أو القبليــة أو نــرش األفــكار الداعيــة إيل تفــوق أي عــرق أو  ١١- إثــارة الفتــن الطائفي
مجاعــة أو لــون أو أصــل أو مذهــب دينــي أو جنــس أو نســب, أو التحريــض عــي عمــل 

مــن أعــامل العنــف هلــذا الغــرض .

* *البند )١١( مضاف بموجب قانون رقم ١٧ لسنة 2٠2٠. 
** البنــد )3( معــدل بموجــب قانــون رقــم ١٧ لســنة 2٠2٠، نــص البنــد )3( قبــل التعديــل : 3 - خــدش اآلداب 

العامــة أو التحريــض عــىل خمالفــة النظــام العــام أو خمالفــة القوانــني أو ارتــكاب اجلرائــم ولــو مل تقــع اجلريمــة .

مادة 22
جيــوز بقــرار مســبب مــن الوزيــر املختــص حظــر نــرش أى إعالنــات جتاريــة أو غريهــا ، 

وذلــك وفقــا للــرشوط والضوابــط التــى يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر .

مادة 23
ــم  ــع اجلرائ ــاء ىف مجي ــرف واالدع ــق والت ــا بالتحقي ــة دون غريه ــة العام ــص النياب ختت
املنصــوص عليهــا ىف هــذا القانــون عــىل أن تكــون هنــاك نيابــة متخصصــة هلــذه اجلرائــم .

مادة 2٤
دائــرة اجلنايــات ىف املحكمــة الكليــة هــى املحكمــة املختصة بنظــر مجيع الدعــاوى اجلزائية 

املنصــوص عليهــا ىف هــذا القانون ، وتســتأنف أحكامهــا أمام حمكمة االســتئناف .
وجيــوز الطعــن ىف األحــكام الصــادرة مــن حمكمــة االســتئناف بطريــق التمييز أمــام حمكمة 

. التمييز 

مادة 2٥
تســقط الدعــوى اجلزائيــة عــن اجلرائــم املنصــوص عليهــا ىف هــذا القانــون إذا مل يتــم إبالغ 
النيابــة العامــة عنهــا خــالل ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ النــرش ، وتســقط دعــوى التعويــض 
إذا مل يتــم رفعهــا خــالل ســنة مــن تاريــخ النــرش مــا مل تكــن الدعــوى اجلزائيــة قائمــة فيبــدأ 

ميعــاد الســقوط مــن تاريــخ انقضائهــا أو صــدور حكــم هنائــي فيهــا .

مادة 2٦
كل خمالفــة ألحــكام مــواد الفصــل األول مــن هــذا القانــون يعاقــب مرتكبهــا بغرامــة ال 
تقــل عــن مخســامئة دينــار وال جتــاوز ألــف دينــار فــإذا تضمــن املطبــوع مــا يتعــارض مــع 
ــي أو  ــام االجتامع ــس النظ ــة أو يم ــة أجنبي ــة أو دول ــدم هيئ ــة أو كان خي ــة الوطني املصلح
الســيايس ىف الكويــت تكــون العقوبــة غرامــة ال تقــل عــن ثالثــة آالف دينــار ، وال تزيــد 
ــا  ــص عليه ــد ين ــة أش ــأي عقوب ــالل ب ــدم اإلخ ــع ع ــك م ــار ، وذل ــرشة أالف دين ــىل ع ع

قانــون أخــر .
وحيكم بمصادرة املطبوع ىف مجيع احلاالت .
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مادة 2٧
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون أخــر يعاقــب رئيــس التحريــر 

وكاتــب املقــال أو املؤلــف :
١ - إذا نــرش ىف الصحيفــة مــا حظــر ىف املــادة ) ١٩ ( باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســنة واحــدة 
وغرامــة ال تقــل عــن مخســة أالف دينــار وال تزيــد عــن عرشيــن الــف دينــار ، أو بإحــدى 

هاتــني العقوبتــني .
2 - إذا نــرش ىف الصحيفــة مــا حظــر ىف املــادة )2٠ ( بالغرامــة التــى ال تقــل عــن مخســة 

أالف دينــار وال تزيــد عــىل عرشيــن ألــف دينــار .
3 - إذا نــرش ىف الصحيفــة مــا حظــر ىف املــادة ) 2١ ( بالغرامــة التــى ال تقــل عــن ثالثــة 

ــار . ــار وال تزيــد عــىل عــرشة أالف دين أالف دين
ــار  ــة أالف دين ــد عــىل ثالث ــار وال تزي ٤ - يعاقــب بالغرامــة التــى ال تقــل عــن ألــف دين

عــن كل خمالفــة أخــري ألحــكام الفصــل الثــاين مــن هــذا القانــون .
وجيــوز للمحكمــة اجلزائيــة ىف أي مــن احلــاالت الســابقة أن تأمــر بإلغــاء الرتخيــص أو 
ــط  ــور وضب ــدد املنش ــادرة الع ــدة ومص ــنة واح ــىل س ــد ع ــدة ال تزي ــة م ــل الصحيف تعطي
ــا وإغــالق املطبعــة املســتخدمة ىف  ــا وإعدامه ــت عليه ــة املثب ــة األصلي النســخة والدعام

ــع . الطب

مادة 2٨
إذا نــرش حتريــض عــىل قلــب نظــام احلكــم ىف البــالد ، وكان التحريــض متضمنــا احلــث 
عــىل تغيــري هــذا النظــام بالقــوة أو بطــرق غــري مرشوعــة ، أو الدعــوة إىل اســتعامل القــوة 
لتغيــري النظــام االجتامعــي واالقتصــادي القائــم ىف البــالد ، أو إىل اعتنــاق مذاهــب ترمــي 
ــر  ــس التحري ــت بطــرق غــري مرشوعــة عوقــب رئي إىل هــدم النظــم األساســية ىف الكوي
وكانــت املقــال بالعقوبــة املقــررة باملــادة ) 2٩ ( فقــرة أويل مــن القانــون رقــم ) 3١ ( لســنة 

١٩٧٠ م بتعديــل بعــض أحــكام قانــون اجلــزاء رقــم ١٦ لســنة ١٩٦٠ م.

مادة 2٩
يصــدر الوزيــر املختــص قــرارا بشــأن املطبوعات الســمعية والبريــة والســمعية البرية 
ــة  ــة اخلاضع ــع األوعي ــدار وبي ــة وإص ــال طباع ــص حم ــام ترخي ــاص نظ ــه خ ــىل وج وع
ألحــكام هــذا القانــون ورســوم تراخيصهــا والتفتيــش والرقابــة عليهــا وغلقهــا إداريــا .
كــام يصــدر الوزيــر املختــص قــرارا بتعديــل املوظفــني الذيــن يكلفــون بإثبــات املخالفــات 
التــى تقــع ألحكام هــذا القانــون وحترير حمارضهــا وإجراءاهتــا وإحالتها إىل النيابــة العامة 

.

ــدة  ــدد اجلري ــدر يف ع ــتدارك ص ــب اس ــني بموج ــني املوظف ــت بتعي ــني فأصبح ــل املوظف ــارة بتعدي ــتبدلت عب ** اس
ــه. ــى التنوي ــخ ٩ / ٤ / 2٠٠٦ فاقت ــم ٧٦3 تاري ــمية رق الرس

 مادة 3٠
تنــرش ىف اجلريــدة الرســمية األحــكام القضائيــة النهائيــة والقــرارات املتعلقــة بتطبيــق هــذا 

القانــون .
ــون بموجــب اســتدارك صــدر يف  ــق احــكام هــذا القان ــون فأصبحــت بتطبي ــق هــذا القان ــارة بتطبي ** اســتبدلت عب

ــه. ــى التنوي ــخ ٩ / ٤ / 2٠٠٦ فاقت ــم ٧٦3 تاري ــمية رق ــدة الرس ــدد اجلري ع
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مادة 3١
ــذا  ــكام ه ــذ أح ــة لتنفي ــرارات الالزم ــة والق ــة التنفيذي ــص الالئح ــر املخت ــدر الوزي يص

ــه . ــل ب ــخ العم ــن تاري ــهر م ــتة أش ــالل س ــون خ القان

مادة 32
يلغي القانون رقم 3 لسنة ١٩٦١ بإصدار قانون املطبوعات والنرش .

مادة 33
عــىل رئيــس جملــس الــوزراء و الــوزراء - كل فيــام خيصــه - تنفيــذ هــذا القانــون ويعمــل 

بــه مــن تاريــخ نــرشه ىف اجلريــدة الرســمية .
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23١الباب األول : التعريفات ونطاق احلامية
23٤الباب الثاين : حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة

23٥الفصل األول: حقوق املؤلف
23٦أوالً: احلقوق األدبية

23٧ثانيًا: احلقوق املالية
23٨الفصل الثاين : احلقوق املجاورة

23٨أوالً: احلقوق األدبية
23٨ثانيًا: احلقوق املالية

2٤٠الفصل الثالث : مدة احلامية
2٤٠مدة محاية احلقوق األدبية

2٤٠مدة محاية احلقوق املالية
2٤١الفصل الرابع : أحكام خاصة ببعض املصنفات

2٤2الفصل اخلامس : القيود واالستثناءات عىل حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة
23٦الباب الثالث : اإلدارة اجلامعية القتضاء احلقوق واإلجراءات التحفظية والعقوبات

23٦الفصل األول : اإلدارة اجلامعية القتضاء احلقوق واإلجراءات التحفظية
2٤٧الفصل الثاين : العقوبات

2٤٩أحكام ختامية

القانون رقم ٧٥ لسنة 2٠١٩ 
بشأن حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة 
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القانون رقم ٧٥ لسنة 2٠١٩ 
بشأن حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة 

املادة ١
ــن كل  ــني قري ــى املب ــة املعن ــارات التالي ــامت والعب ــد بالكل ــون، يقص ــذا القان ــق ه يف تطبي

منهــا:
١- املصنَّــف: كل عمــل أديب أو فنــي أو علمــي مبتكــر أيــًا كان نوعــه أو طريقــة التعبــري 

عنــه أو أمهيتــه أو الغــرض منــه.
2- االبتــكار: اإلتيــان بعمــل جديــد يتوفــر معه عنــر األصالــة، أو جتديد عمــل موجود 

أو تطويــره بحيــث يتميــز هــذا التجديــد أو التطويــر بطابع خاص.
ــذي يبتكــر املصنــف، ويعــد مــن يذكــر اســمه عــىل املصنــف  ــف: الشــخص ال 3- املؤلَّ
أو ينســب إليــه عنــد نــرشه مؤلفــه، مــامل يقــم الدليــل عــىل غــري ذلــك. كــام يعتــر مؤلفــًا 
للمصنــف مــن ينــرشه دون ذكــر اســمه أو باســم مســتعار بــرشط أال يقــوم شــك يف معرفة 
حقيقــة شــخصه، فــإذا قــام الشــك اعتــر نــارش أو منتــج املصنــف ســواء أكان شــخصًا 
ــًا أو اعتباريــًا ممثــال للمؤلــف يف مبــارشة حقوقــه إىل أن يتــم التعــرف عــىل حقيقــة  طبيعي

شــخص املؤلــف.
نــف اجلامعــي: مصنــف يضعــه أكثــر مــن شــخص بتوجيــه مــن شــخص طبيعــي  ٤- املصَّ
أو اعتبــاري يتكفــل بإدارتــه ونــرشه باســمه وحلســابه، ويندمــج عمــل مؤلفيــه يف اهلــدف 
ــىل  ــني ع ــن املؤلف ــاص ألي م ــق خ ــدد ح ــخص، دون أن حُي ــذا الش ــه ه ــد إلي ــذي قص ال

جممــوع املصنــف.
نــف املشــرتك: مصنــف ال ينــدرج ضمــن املصنفــات اجلامعيــة ويشــارك يف تأليفــه  ٥- املصَّ

أكثــر مــن مؤلــف، ســواء أمكــن فصــل مســامهة كل منهــم فيــه أو مل يمكــن.
٦- املصنَــف املشــتق:  هــو املصنــف الــذي يســتمد أصلــه مــن مصنــف ســابق الوجــود، 
كالرتمجــات والتحويــرات والتوزيعــات املوســيقية أو مــا جيــري عــىل املصنــف مــن 

ــي. ــف األص ــوق املصن ــاس بحق ــك دون املس ــرى وذل ــالت أخ ــالت أو حتوي تعدي
٧- الفلكلــور الوطنــي: الفنــون املوروثــة واألعــراف والتعبــريات واألداءات التقليديــة 
ومــن ذلــك املأثــورات الشــعبية الشــفوية أو الكتابيــة أو املوســيقية أو احلركيــة أو أي ممــا 
ســبق ممــا يمكــن جتســيده يف عنــارص تعكــس هــذه الفنــون املوروثــة واألعــراف التقليديــة 

والــرتاث التقليــدي الــذي نشــأ أو اســتمر يف دولــة الكويــت، ومــن ذلــك:
أ- التعبريات الشــفوية مثل احلكايات أو األحاجي واأللغاز واألشــعار ســواء بالفصحى 

أو العاميــة وغريها من األشــعار واملأثورات.
ب- التعبــريات املوســيقية مثــل األغنيــات الشــعبية املصحوبــة بموســيقى، واملوســيقات 

الشــعبية.
ج- التعبريات احلركية مثل األداءات احلركية الشعبية واملرسحيات واألشكال الفنية.

د- التعبــريات امللموســة مثــل منتجــات الفــن الشــعبي ومــن ذلــك الفــن التشــكيي 
ــًا كانــت اخلطــوط أو األلــوان املســتخدمة، ومنتجــات احلفــر والنحــت  والرســومات أي
واخلــزف والطــني واملنتجــات املصنوعــة مــن األخشــاب ومــا يــرد عليهــا مــن تطعيــامت 
ــغال  ــوجات وأش ــر واملنس ــادن واجلواه ــك واملع ــوص واملوزايي ــات اخل ــة، ومنتج خمتلف
اإلبــرة والســجاد وامللبوســات واحلقائــب واآلالت املوســيقية واألشــكال املعامريــة 
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ــا. وغريه
٨- احلقــوق املجــاورة: احلقــوق التــي يتمتــع هبــا مــن يقومــون بنقــل عمــل املؤلــف إىل 
اجلمهــور، ويعرفــون بأصحاب احلقوق املجــاورة وهم فنانو األداء ومنتجو التســجيالت 

الصوتيــة وهيئــات البــث.
٩- فنانــو األداء: املمثلــون واملغنــون وامللقــون واملنشــدون والعازفــون واملوســيقيون 
والراقصــون وفنانــو األداء احلركــي الذيــن يرتبــط أداؤهــم بمصنفات أدبيــة أو فنية ختضع 
ألحــكام هــذا القانــون، يؤدوهنــا بصــورة أو بأخــرى، بــام يف ذلــك التعبــريات الفلكلوريــة 

أو املصنفــات التــي آلــت إىل امللــك العــام.
١٠- منتــج التســجيل الصــويت: الشــخص الطبيعــي أو االعتبــاري الــذي يتــم بمبــادرة 
منــه وبمســئوليته تثبيــت األصــوات ألول مــرة التــي يتكــون منهــا األداء أو غريهــا مــن 

األصــوات أو تثبيــت أي متثيــل لألصــوات.
ــن  ــا م ــا األداء أو غريه ــون منه ــي يتك ــوات الت ــت األص ــويت: تثبي ــجيل الص ١١- التس
األصــوات، أو تثبيــت متثيــل لألصــوات يف شــكل خــالف التثبيــت املــدرج يف مصنــف 

ســينامئي أو مصنــف ســمعي بــري آخــر.
١2- البــث: إرســال إشــارة حاملــة للرنامــج امُلعــد للبــث بواســطة الراديــو أو التلفزيــون 
أو أجهــزة البــث بوســائل ســلكية أو الســلكية ليســتقبلها اجلمهــور، ويعتــر كل إرســال 
ــر إرســال  ــث أيضــًا، ويعت ــاب الب ــة مــن ب ــامر الصناعي ــم عــر األق ــل يت ــك القبي مــن ذل
إشــارات مشــفرة يف حــال أتيحــت للجمهــور وســيلة فــك التشــفري مــن قبــل هيئــة البــث 
ــم عــر الشــبكات  ــي تت ــر أشــكال اإلرســال الت ــاب البــث، وال يعت أو بموافقتهــا مــن ب

احلاســوبية مــن بــاب البــث.
١3- هيئــة البــث: الشــخص االعتبــاري الــذي يبــادر بتعبئــة حمتــوى برنامج البــث ومجعه 
وجدولتــه بتريــح مــن أصحــاب احلقــوق، إذا لــزم األمــر، والــذي يتحمــل املســؤولية 

القانونيــة والتحريريــة لينقــل إىل اجلمهــور كل يشء تتضمنــه إشــارة البــث اخلاصــة بــه.
ــًا وحاملــة لرنامــج  ــدة إلكرتوني ١٤- إشــارة حاملــه للرنامــج املعــد للبــث: ناقلــة موَل

معــد للبــث كــام ُأرســلت يف األصــل ويف أي نســق شــكي الحــق.
١٥- برنامــج معــد للبــث: مــادة حيــة أو مســجلة مكونــة مــن صــور أو أصــوات أو مــن 

كليهــام أو مــن متثيــالت هلــا.
١٦- األداء العلنــي: كل أداء ملصنــف كالتمثيــل أو اإللقــاء أو الــرسد أو العــزف أو البــث 
بحيــث يتــم األداء يف مــكان بــه أو يمكــن أن يكــون بــه مجهــور أو يف مــكان غــري مفتــوح 
للجمهــور ولكــن بــه عــدد كبــري من األشــخاص من خــارج وســط أرسة معينــة أو حميطها 

املبارش.
ــج  ــويت أو برنام ــجيل الص ــف أو األداء أو التس ــع املصن ــور: وض ــل إىل اجلمه ١٧- النق
ــك  ــام يف ذل ــلكي ب ــلكي أو الالس ــال الس ــق اإلرس ــن طري ــور ع ــاول اجلمه ــث يف متن الب
ــه عــن طريــق البــث وحــده لغــري أفــراد  إتاحــة املصنــف للجمهــور والــذي يمكــن تلقي
العائلــة واألصدقــاء املقربــني، يف غــري مــكان البــث أيــًا كان الزمــان أو املــكان الــذي يتــم 

فيــه التلقــي أو طريقتــه.
ــام يف ذلــك  ــواد األخــرى ب ــات أو امل ــع: أي شــكل مــن أشــكال مجــع البيان ١٨- التجمي
الفلكلــور، والــذي يدخــل ضمــن نطــاق اإلبداعــات الفكريــة بســبب انتقــاء أو ترتيــب 

حمتواهــا.
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١٩- جمموعــات البيانــات )قواعــد البيانــات(: جمموعــة املــواد أو البيانــات أو جمموعــات 
ــار  ــبب اختي ــة بس ــكارات فكري ــر ابت ــي تعت ــكلها والت ــًا كان ش ــوري، أي ــري الفلكل التعب
حمتوياهتــا أو ترتيبهــا ســواء كانــت بشــكل مقــروء آليــًا أو الكرتونيــًا أو اي شــكل آخــر.

2٠- التثبيــت:  كل جتســيد للصــور أو األصــوات أو ألي متثيــل هلــا ويمكــن مــن خاللــه 
إدراكهــا أو استنســاخها أو نقلهــا باســتخدام أي وســيلة.

ــور  ــن الص ــلة م ــن سلس ــون م ــذي يتك ــف ال ــري: املصن ــمعي الب ــف الس 2١- املصن
ذات الصلــة ببعضهــا البعــض والتــي هتــدف يف جوهرهــا إىل أن ُتعــرض مــع األصــوات 
املصاحبــة هلــا إن وجــدت، والتــي تعطــي انطباعــًا باحلركــة عنــد عرضهــا أو بثهــا أو نقلهــا 
ــرض أو  ــزة الع ــل أجه ــزة مث ــتخدام آالت أو أجه ــالل اس ــن خ ــك م ــور، وذل إىل اجلمه
أجهــزة املشــاهدة أو املعــدات اإللكرتونيــة بغــض النظــر عــن طبيعــة األشــياء املاديــة التــي 

تتجســد مــن خالهلــا تلــك املصنفــات.
22- التوزيــع: إتاحــة النســخة األصليــة للمصنــف أو نســخ منــه للجمهــور عــن طريــق 

بيعهــا أو نقــل ملكيتهــا بأيــة طريقــة أخــرى.
23- التأجــري: إتاحــة املصنــف لالســتخدام لفــرتة حمــددة مــن الوقــت هبــدف احلصــول 

عــىل فائــدة اقتصاديــة أو جتاريــة مبــارشة كانــت أو غــري مبــارشة.
2٤- برنامــج احلاســب اآليل: جمموعــة مــن األوامــر معــّر عنهــا بكلــامت أو برمــوز أو 
بــأي شــكل آخــر بإمكاهنــا عندمــا ُتدمــج يف ُدعامــة ماديــة يمكــن للحاســب أن يقرأهــا، 

أو أن جتعلــه يــؤّدي أو ينفــذ مهمــة مــا أو يعطــي نتيجــة مــا.
2٥- النــرش: هــو وضــع نســخ من املصنــف بمتناول اجلمهور بأي وســيلة كانــت بموافقة 
صاحــب حــق املؤلــف أو احلقــوق املجــاورة وبكميــة تفــي بحاجــة اجلمهــور عــن طريــق 
البيــع أو االجيــار أو أي طريقــة أخــرى تنقــل ملكيــة أو حيــازة نســخة املصنــف أو حــق 

استعامله.
2٦- النســخ: عمــل نســخة أو أكثــر مــن مصنــف أو تســجيل صــويت أو برنامــج البــث، 
أو أي أداء يف أي شــكل أو صــورة، بــام يف ذلــك التحميــل أو التخزيــن اإللكــرتوين، وأيــًا 

مــا كانــت الطريقــة أو األداة املســتخدمة يف النســخ.
ــد أداء  ــي عن ــر يرم ــا أو أداة أو عن ــة تكنولوجي ــة: أي ــة التكنولوجي ــري احلامي 2٧- تداب
وظيفتــه العاديــة إىل منــع األفعــال التــي ال يرح هبــا صاحب احلق بخصــوص املصنفات 

أو موضوعــات احلقــوق املجــاورة، أو تقييــد تلــك األفعــال.
2٨- املعلومــات الرضوريــة إلدارة احلقــوق : أيــة معلومــات ُتعــّرف املؤلــف أو املصنــف 
ــج التســجيل الصــويت أو التســجيل الصــويت  ــان أو منت ــاين األداء أو أداء ذلــك الفن أو فن
ذاتــه أو هيئــة البــث أو برنامــج البــث أو مالــك أي حــق بنــاء عــىل هــذا القانــون، أو أيــة 
ــج  ــويت أو برنام ــجيل الص ــف أو األداء أو التس ــاع باملصن ــن رشوط االنتف ــات ع معلوم
ــن  ــر م ــى كان أي عن ــات، مت ــك املعلوم ــز إىل تل ــفرات ترم ــام أو ش ــة أرق ــث أو أي الب
املعلومــات مقرتنــًا بنســخة عــن املصنــف أو األداء الفنــي املثبــت أو التســجيل الصــويت أو 
برنامــج البــث املثبــت، أو ظاهــرًا إىل جانــب بــث املصنــف أو نقلــه إىل اجلمهــور أو األداء 

املثبــت أو التســجيل الصــويت أو برنامــج البــث للجمهــور أو إتاحتــه لــه.
2٩- امللــك العــام: هــو املــورد املشــاع الــذي تــؤول إليــه مجيــع املصنفــات أو موضوعــات 
احلقــوق املجــاورة املســتبعدة مــن احلاميــة بدايــة، أو التــي تنقــي مــدة محاية احلقــوق املالية 

عليهــا أو التــي يتخــىل عنهــا طوعــًا املؤلــف أو صاحــب احلــق املجاور.
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3٠- املنظمة: املنظمة العاملية للملكية الفكرية.
3١- االتفاقية: اتفاقية برن حلامية املصنفات األدبية والفنية.

32- الوزير: الوزير املختص.
33- املكتبة: مكتبة الكويت الوطنية.

3٤- املجلس: املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.

 املادة 2
تشــمل احلاميــة املقــررة حلقــوق املؤلــف واحلقــوق املجــاورة األشــخاص الطبيعيــني 
واالعتباريــني الكويتيــني، واألجانــب املقيمــني إقامة دائمــة يف دولة الكويــت، واألجانب 
مــن رعايــا إحــدى الــدول األعضــاء يف االتفاقيــة أو يف املنظمــة أو املقيمني بإحــدى الدول 

األعضــاء يف االتفاقيــة.
ويعتر يف حكم املنتمني للدول األعضاء:

 أوالً: فيام يتعلق بحقوق املؤلف:
١- املؤلفــون مــن رعايــا إحدى الــدول األعضاء يف االتفاقيــة أو يف املنظمة عن مصنفاهتم 

ســواء كانت منشــورة أو مل تنرش.
2- املؤلفــون مــن غــري رعايــا إحــدى الــدول األعضــاء عــن مصنفاهتــم التــي تنــرش ألول 
مــرة يف إحــدى الــدول األعضــاء أو يف إحــدى الــدول غــري األعضــاء وإحــدى الــدول 
األعضــاء يف آن واحــد، ويعــد  املصنــف منشــورًا يف آن واحــد يف عــدة دول إذا ظهــر يف 
دولتــني أو أكثــر خــالل ثالثــني يومــًا مــن تاريــخ نــرشه ألول مــرة، وال يعــد نــرشًا متثيــل 
ــة  ــراءة العلني ــيقي أو الق ــف موس ــينامئي أو أداء مصن ــيقي أو س ــي موس ــف مرسح مصن
ملصنــف أديب أو النقــل الســلكي أو بــث املصنفــات األدبيــة  أو الفنيــة أو عــرض مصنــف 

فنــي وتنفيــذ مصنــف معــامري.
3- منتجــو ومؤلفــو املصنفــات الســمعية البريــة الذيــن يكــون مقرهــم أو حمــل إقامتهم 

يف إحــدى الــدول األعضاء.
٤- مؤلفــو املصنفــات املعامريــة املقامــة يف إحــدى الــدول األعضــاء أو املصنفــات الفنيــة 

األخــرى الداخلــة يف مبنــى أو منشــأة أخــرى كائنــة يف إحــدى الــدول األعضــاء.
ثانيًا: فيام يتعلق باحلقوق املجاورة حلقوق املؤلف:

١- فنانو األداء إذا توافرت يف شأهنم إحدى احلاالت اآلتية:
أ إنجاز األداء يف دولة عضو يف االتفاقية أو يف املنظمة.

ــة أو يف  ــة ينتمــي منتجهــا لدولــة عضــو يف االتفاقي ب تفريــغ األداء يف تســجيالت صوتي
املنظمــة أو إمتــام التســجيل األول للصوت يف إقليم دولة عضــو يف االتفاقية أو يف املنظمة.
ج- بــث األداء عــن طريــق هيئــة بــث يقــع مقرهــا يف دولــة عضــو يف االتفاقيــة أو املنظمــة 

وباســتخدام جهــاز إرســال يقــع أيضــًا يف دولــة عضــو يف االتفاقيــة أو يف املنظمــة.
ــة  ــم يف دول ــد ت ــوت ق ــجيل األول للص ــة إذا كان التس ــجيالت الصوتي ــو التس 2- منتج

ــة. ــة أو يف املنظم ــو يف االتفاقي عض
ــة  ــة أو يف املنظم ــو يف االتفاقي ــة عض ــم دول ــا يف إقلي ــع مقره ــي يق ــث الت ــات الب 3- هيئ
متــى كان برنامــج البــث قــد ُبــث مــن جهــاز إرســال يقــع أيضــًا يف إقليــم دولــة عضــو يف 

ــة. ــة أو يف املنظم االتفاقي
ــة أو  ــزة أو أفضلي ــأي مي ــة أو يف املنظمــة ب ــدول األعضــاء يف االتفاقي ــو ال ــع مواطن ويتمت
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امتيــاز أو حصانــة يمنحهــا أي قانــون آخــر لرعايــا أي دولــة فيــام يتعلــق بحقــوق املؤلــف 
واحلقــوق املجــاورة مــا مل يكــن مصــدر هــذه امليــزة أو األفضليــة أو احلصانــة اآليت:

أ. اتفاقيات املساعدة القضائية أو اتفاقيات التعاون القانوين.
ب. االتفاقيــات املتعلقــة بحقــوق املؤلــف واحلقــوق املجــاورة الســارية قبــل تاريــخ نفــاذ 

اتفاقيــة منظمــة التجــارة العامليــة يف دولــة الكويــت.

املادة 3
تــرسي احلاميــة التــي يقررهــا هــذا القانــون حلقــوق املؤلفــني عــىل املصنفــات املبتكــرة يف 
اآلداب والفنــون والعلــوم أيــًا كان نــوع هــذه املصنفــات أو طريقــة التعبري عنهــا أو أمهيتها 
أو الغــرض مــن تأليفهــا أو تصنيفهــا، بمجــرد ابتكارهــا دون احلاجــة ألي إجــراء شــكي، 

وتشــمل بصفــة خاصــة مــا يــأيت:
١- املواد املكتوبة كالكتب والكتيبات وغريها.

ــي تلقــى شــفاهة كاملحــارضات، واخلطــب، واألشــعار، واألناشــيد،  2- املصنفــات الت
واألهازيــج، ومــا يامثلهــا.

3- املؤلفــات املرسحيــة واملرسحيــات املوســيقية والتمثيليــات، واالســتعراضات، ونحو 
ذلــك مــن تصميــم الرقصــات أو العــروض الراقصــة، التــي تــؤدى باحلركــة أو الصــوت 

أو هبــام معــًا.
٤- املصنفات التي تبث عر هيئات البث.

٥- أعــامل الفــن التشــكيي بأنواعهــا، والفنــون الزخرفيــة واحلياكــة الفنيــة والنحــت 
ــا. ــر ونحوه ــىل احلج ــة ع ــش والطباع ــم والنق والرس

٦- املصنفات السمعية البرية.
٧- املؤلفات املوسيقية سواء اقرتنت بألفاظ أو مل تقرتن.

٨- أعامل الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أو صناعية.
٩- أعامل التصوير الفوتوغرايف أو ما يامثله.

١٠- التصاميــم والرســومات التوضيحيــة واخلرائــط اجلغرافية واملخططــات واملصنفات 
املجســمة، املتعلقــة باجلغرافيــا أو الطبوغرافيــا أو اهلندســة أو فــن العــامرة أو العلــوم، وال 

تشــمل احلاميــة الطابــع الوظيفــي للتصميــم بــل املالمــح اجلامليــة فيــه.
١١- برجميات احلاسب اآليل بأي لغة كانت أو طريقة التعبري عنها أو شكلها.

١2- دراسات اجلدوى االقتصادية.
١3- املصنفات اجلامعية.
١٤- املصنفات املشرتكة.

١٥- املصنفات املشتقة اآلتية:
أ- مصنفــات الرتمجــة أو التلخيــص أو التعديــل أو التغيــري أو الــرشح أو التوزيعــات 

ــور. ــن الفلكل ــتقة م ــات املش ــا املصنف ــام فيه ــرات ب ــن التحوي ــك م ــري ذل ــيقية وغ املوس
ب-جمموعــات البيانــات )قواعــد البيانــات( ســواء أكانــت بشــكل مقــروء آليــًا أو بــأي 
شــكل آخــر، والتــي تعــد مبتكــرة مــن حيــث اختيــار حمتوياهتــا أو ترتيبهــا أو تبويبهــا، وال 

تشــمل احلاميــة حمتــوى قواعــد البيانــات وال تتعــرض للحقــوق عــىل هــذا املحتــوى.
ج - جمموعــات املصنفــات أيــًا كان نوعهــا كاملوســوعات واملختــارات والتعبــريات 
الفلكلوريــة للــرتاث الشــعبي واملختــارات منهــا، متى ما كانــت هذه املجموعــات مبتكرة 
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مــن حيــث اختيــار حمتوياهتــا أو ترتيبهــا أو تبويبهــا، وذلك دون املســاس بحقــوق املؤلفني 
فيــام خيتــص بــكل مصنــف يشــكل جــزءًا مــن هــذه املجموعــات.

وال ختــل احلاميــة املقــررة للمصنفــات املشــتقة باحلاميــة التــي يتمتــع هبــا مؤلفــو املصنفــات 
األصلية. 

املادة ٤
ال ترسي احلامية املقررة وفقًا ألحكام هذا القانون عىل ما يأيت:

ــات  ــم الرياضي ــغيل ومفاهي ــرق التش ــل وط ــاليب العم ــراءات وأس ــكار واإلج ١- األف
واملبــادئ واحلقائــق املجــردة واالكتشــافات والبيانــات ولــو كان معــرًا عنهــا أو موصوفــة 

أو موضحــة يف مصنــف.
2- النصــوص الرســمية ذات الطابــع الترشيعــي أو اإلداري أو القضائــي وكذلــك 

ترمجاهتــا.
3- األخبار أو األحداث اليومية التي تعد جمرد معلومات صحفية.

٤- الكتــب الســاموية واخلطــوط املســتخدمة يف كتابتهــا )رســمها( وتالوهتــا وتســجيل 
تالوهتــا.

٥- اخلطب وكذلك املرافعات التي تتم أثناء اإلجراءات القضائية.
ــم  ــوز والتصامي ــات، والرم ــم املكون ــرية وقوائ ــارات القص ــردة والعب ــامت املف ٦- الكل

ــة. املألوف
وتــرسي احلاميــة عــىل جممــوع مــا تقــدم إذا متيــز مجعهــا باالبتــكار يف الرتتيــب أو العــرض 

أو التصنيــف دون محايــة املحتــوى املقــدم.

املادة ٥
الفلكلــور الوطنــي ملــك عــام للشــعب، ويتــوىل املجلــس حتديــده ورعايتــه ودعمــه 
ــة  ــح العام ــة أو املصال ــح الثقافي ــويه أو اإلرضار باملصال ــة التش ــه يف مواجه ــاع عن والدف

ــة. للدول

 املادة ٦
يتمتع املؤلف وخلفه العام عىل مصنفه باحلقوق األدبية التالية:

أوالً: احلق يف نسبة املصنف إىل مؤلفه.
 ثانيًا: احلق يف تقرير نرش املصنف ألول مرة.

ثالثــًا: احلــق يف منــع أي مســاس أو تعديــل للمصنــف يكــون من شــأنه تشــوهيه أو حتريفه، 
أو يــؤدي إىل اإلرضار بــرشف املؤلــف أو ســمعته أو مكانته.

رابعا: احلق باستعامل اسم مستعار أو عدم ذكر االسم عىل املصنف.
وللمؤلــف وخلفــه العــام عــىل مصنفــه حقوقــًا أدبيــة غــري قابلــة للتنــازل عنهــا أو احلجــز 

عليهــا ويقــع باطــاًل بطالنــًا مطلقــًا أي تــرف يقــع عليهــا.

املادة ٧
للمؤلــف أن يطلــب مــن املحكمــة الكليــة منــع طــرح مصنفــه أو ســحبه مــن التــداول، 

رغــم ترفــه يف حــق االســتغالل املــايل.
وإذا أجيــب املؤلــف إىل طلبــه، فلمــن آلــت إليــه حقــوق االســتغالل املــايل احلــق يف طلــب 
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تعويــض تقــدره املحكمة.

 املادة ٨
يبــارش املجلــس احلقــوق األدبيــة املنصــوص عليهــا يف املــادة )٦( وذلــك إذا تــوىف املؤلــف 

الكويتــي دون وجــود وارث لــه، وكذلــك يف حالــة املصنفــات التــي ال يعلــم مؤلفهــا.
 

املادة ٩
يتمتــع املؤلــف وخلفــه العــام واملــوىص لــه بحــق اســتئثاري يف إجــازة أو منع أي اســتعامل 

أو اســتغالل ملصنفــه بــأي وجــه مــن الوجــوه وفقــًا ملــا يي:
١- نســخ املصنــف بــأي وســيلة، بــام فيهــا الطباعــة والتصويــر والتســجيل عــىل األرشطــة 
واألســطوانات واألقــراص املدجمــة الليزريــة أو الذاكــرات اإللكرتونيــة جلهــاز حاســويب 

أو التخزيــن بشــكل رقمــي يف بيئــة إلكرتونيــه أو ضوئيــة أو أي وســيلة أخــرى.
ــر  ــل أو حتوي 2- ترمجــة مصنفــه إىل لغــة أخــرى أو توزيعــه موســيقيًا أو إجــراء أي تعدي

آخــر عليــه يشــكل مصنفــًا مشــتقًا.
3- توزيــع املصنــف أو نســخه املاديــة عــىل اجلمهــور عــن طريــق البيع أو أي تــرف آخر 
ناقــل للملكيــة. ويســتنفد احلــق االســتئثاري للتوزيــع عنــد أول بيــع للنســخة األصليــة 
للمصنــف، ويســمح ملشــرتي املصنــف األصــي املحمــي ببيعــه أو التخي عنــه أو الترف 

بــه مــن دون إذن صاحــب احلــق.
٤- األداء العلني ملصنفه.

٥- بث املصنف أو إعادة بثه أو نقله إىل اجلمهور.
ــب  ــج احلاس ــىل برام ــري ع ــتئثاري يف التأج ــق االس ــق احل ــف، وال ينطب ــري املصن ٦- تأج
ــمعية  ــات الس ــري املصنف ــىل تأج ــري، وال ع ــايس للتأج ــل األس ــي املح ــن ه اآليل إذا مل تك
البريــة متــى كان ال يــؤدي إىل انتشــار النســخ عــىل نحــو يلحــق رضرًا ماديــًا بصاحــب 

احلــق االســتئثاري املشــار إليــه.
٧- النــرش بــأي طريقــة مــن الطــرق بــام يف ذلــك إتاحتــه عــر أجهــزة احلاســب اآليل أو 

شــبكات االتصــال وغريهــا مــن الوســائل.

 املادة ١٠
للمجلــس أن يبــارش احلقــوق املاليــة عــىل املصنفــات التــي يتــوىف مؤلفهــا الكويتــي دون 
أن يكــون لــه وارث أو مــوىص لــه، وعــىل املصنفــات التــي ال يعلــم مؤلفهــا وقــد نــرشت 

أول مــرة داخــل دولــة الكويــت.

املادة ١١
للمؤلــف أن يتقــاىض املقابــل النقــدي أو العينــي الــذي يــراه عــادالً نظــري ترفــه بحــق 
أو أكثــر مــن حقــوق االســتغالل املــايل ملصنفــه إىل الغــري، ويبقــى املؤلــف مالــكًا لــكل مــا 
ال يتــم التــرف فيــه عــىل النحــو الســابق، كــام ال تعــد إجازتــه باســتغالل أي مــن حقوقــه 

املاليــة إجــازة باســتغالل أي حــق مــايل آخــر يتمتــع بــه عــىل املصنــف.
ويشــرتط النعقــاد التــرف يف احلقــوق املقــررة للمؤلــف وأصحــاب احلقــوق املجــاورة 
أن يكــون مكتوبــًا وأن حيــدد فيــه رصاحــة وعــىل نحــو تفصيــي كل حــق عــىل حــدة مــع 
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بيــان مــدى احلــق حمــل التــرف والغــرض منــه ومدتــه ومكانــه.
ــوز  ــون، ال جي ــذا القان ــا يف ه ــوص عليه ــة املنص ــوق األدبي ــالل باحلق ــدم اإلخ ــع ع وم
للمؤلــف القيــام بــأي عمــل يكــون مــن شــأنه تعطيــل اســتغالل احلــق حمــل التــرف أو 

ــص. الرتخي

 املادة ١2
 مــع عــدم اإلخــالل باالســتثناءات الــواردة عــىل حــق املؤلف يف هــذا القانــون، خيضع نقل 
احلقــوق املاليــة املتعلقــة بمصنفــات برامــج احلاســب اآليل وتطبيقاتــه وقواعــد البيانــات 
لرتخيــص التعاقــد الــوارد بالرنامــج أو امللصــق عليــه، ســواء ظهــر عــىل الدعامــة احلاملة 
ــب اآليل، ويكــون  ــة احلاس ــن الرنامــج يف شاش ــل أو ختزي ــد حتمي ــر عن ــج أو ظه للرنام
مشــرتي الرنامــج أو مســتخدمه ملزمــًا بالــرشوط الــواردة يف ذلــك الرتخيــص مــا مل تكن 

خمالفــة للنظــام العــام أو اآلداب.

 املادة ١3
ال يرتتــب عــىل تــرف املؤلــف، بــأي صــورة كانــت، يف النســخة األصليــة مــن مصنفــه 

نقــل أي مــن حقوقــه املاليــة إىل املتــرف إليــه، مــا مل يتفــق كتابــة عــىل غــري ذلــك.

 املادة ١٤
جيــوز احلجــز عــىل احلقــوق املاليــة للمؤلــف عــىل مصنفــة املنشــور يف حــال صــدور حكــم 
مــن املحكمــة ضــده، وال جيــوز احلجــز عــىل احلقــوق املاليــة عــن املصنفــات التــي يمــوت 

مؤلفهــا قبــل نرشهــا مــا مل يثبــت بصفــة قاطعــة أنــه اســتهدف نرشهــا قبــل وفاتــه.

 املادة ١٥
يقع باطاًل بطالنًا مطلقًا كل ترف للمؤلف يف جمموع إنتاجه الفكري املستقبي.

 املادة ١٦
يتمتــع فنانــو األداء وخلفهــم العــام بحقــوق أدبيــة عــىل األداء غــري قابلــة للتنــازل عنهــا 

أو احلجــز عليهــا وفقــًا لنــص املــادة )٦( مــن القانــون، وتشــمل مــا يــأيت:
١. نسبة األداء - حيًا كان أو مسجاًل - إىل مؤديه.

2. منــع أي تعديــل أو تغيــري مــن شــأنه تشــويه أو حتريــف األداء، أو اإلرضار بــرشف أو 
ســمعة أو مكانــة املــؤدي.

 املادة ١٧
يتمتع فنانو األداء باحلق االستئثاري يف تريح أو حظر اآليت:

أوالً: أوجه أدائهم احلي غري املثبت:
١. بث أوجه أدائهم غري املثبتة ونقلها إىل اجلمهور إال إذا سبق بث األداء.

2. تثبيت أوجه أدائهم غري املثبتة.
ثانيًا: أوجه أدائهم املثبتة:

١. التريــح بالنســخ املبــارش أو غــري املبــارش ألوجــه أدائهــم املثبتة يف تســجيالت صوتية 
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بــأي طريقــة أو بأي شــكل كان.
2. إتاحــة النســخة األصليــة أو غريهــا مــن النســخ عــن أوجه أدائهــم املثبتة يف تســجيالت 

صوتيــة للجمهــور ببيعهــا أو نقــل ملكيتها بطريقــة أخرى.
3. التريــح بتأجــري النســخة األصليــة أو غريهــا مــن النســخ عــن أوجــه أدائهــم املثبتــة 
يف تســجيالت صوتيــة للجمهــور ألغــراض جتاريــة، حتــى بعــد توزيعهــا بمعرفتهــم أو 
بتريــح منهــم. ولفنــاين األداء احلــق يف احلصــول عــىل مكافــأة عادلــة مقابل تأجري نســخ 
عــن أوجــه أدائهــم املثبتــة يف تســجيالت صوتيــة مــن قبــل منتجــي التســجيالت الصوتيــة 
ــًا  ــة ألغــراض جتاريــة رضرًا مادي بــرشط أال يلحــق ذلــك التأجــري للتســجيالت الصوتي

بحقــوق فنــاين األداء االســتئثارية يف النســخ.
ــلكية أو  ــائل س ــور بوس ــة للجمه ــجيالت صوتي ــة يف تس ــم املثبت ــه أدائه ــة أوج ٤. إتاح
ــت  ــكان ويف وق ــن م ــا م ــالع عليه ــن االط ــور م ــن اجلمه ــرادًا م ــن أف ــام يمك ــلكية ب الس

ــه. ــم بنفس ــد منه ــا الواح خيتارمه
٥. احلــق يف مكافــأة عادلــة واحــدة مقابــل االنتفــاع املبــارش أو غــري املبــارش بالتســجيالت 
الصوتيــة املنشــورة ألغــراض جتاريــة إلذاعتهــا أو نقلهــا إىل اجلمهــور بــأي طريقــة كانت.
وال يــرسي حكــم هــذه املــادة عــىل أي تســجيل لفنــاين األداء ضمــن أي تســجيل ســمعي 

بــري مــا مل يتــم االتفــاق كتابــة عــىل غــري ذلــك.
وللمجلــس أن يبــارش احلقــوق األدبيــة واملاليــة لفنــان األداء الكويتــي الــذي يتــوىف دون 

أن يكــون لــه وارث أو مــوىص لــه.

 املادة ١٨
للمنتجــني الذيــن أجيــز هلــم مــن قبــل فنــاين األداء بــأن يقومــوا بــأول تثبيــت للمصنــف 

الســمعي البــري عــىل أي مــادة ملموســة، احلــق احلــري يف:
١. نســخ وتوزيــع وبيــع وتأجــري املصنــف الســمعي البــري الــذي قامــوا بإنتاجــه ويف 

نقلــه إىل اجلمهــور.
2. إجازة أو منع النسخ املبارش أو غري املبارش لتسجيالهتم السمعية البرية.

3. إجازة أو منع تأجري تسجيالهتم السمعية البرية ألي غاية كانت.
٤. التنازل كليًا أو جزئيًا عن حقوقهم املذكورة دون موافقة الفنانني أصحاب األداء

 املادة ١٩
يتمتع منتجو التسجيالت الصوتية باحلقوق االستئثارية اآلتية:

١. النسخ املبارش أو غري املبارش لتسجيالهتم الصوتية بأي طريقة أو بأي شكل كان.
2. إتاحــة النســخة األصليــة أو غريهــا مــن نســخ تســجيالهتم الصوتيــة للجمهــور ببيعهــا 

أو نقــل ملكيتهــا بطريقــة أخــرى.
3. تأجــري النســخة األصليــة وغريها من نســخ تســجيالهتم الصوتية للجمهــور ألغراض 

جتاريــة حتى بعــد توزيعهــا بمعرفتهــم أو بتريح منهم.
ــن  ــرادًا م ــن أف ــام يمك ــلكية ب ــلكية أو الس ــائل س ــة بوس ــجيالهتم الصوتي ــة تس ٤. إتاح

ــه. ــم بنفس ــد منه ــا الواح ــت خيتارمه ــكان ويف وق ــن م ــا م ــالع عليه ــور باالط اجلمه
٥. توزيع تسجيالهتم الصوتية أو نسخ عنها.

٦. احلــق يف مكافــأة عادلــة واحــدة مقابــل االنتفــاع املبــارش أو غــري املبــارش بالتســجيالت 
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الصوتيــة املنشــورة ألغــراض جتاريــة إلذاعتهــا أو نقلهــا إىل اجلمهــور بــأي طريقــة كانت.

 املادة 2٠
تتمتع هيئات البث باحلقوق املالية االستئثارية اآلتية:

١- تثبيت موادها وبراجمها املعدة للبث اخلاصة هبا.
2- نسخ موادها وبراجمها املعدة للبث املثبتة اخلاصة هبا.

3- نقل موادها وبراجمها املعدة للبث اخلاصة هبا إىل اجلمهور.
٤- إعادة بث موادها وبراجمها املعدة للبث اخلاصة هبا بأية طريقة كانت.

ــىل  ــول ع ــور دون احلص ــا إىل اجلمه ــة هب ــث اخلاص ــج الب ــل برام ــن نق ــري م ــع الغ ٥- من
ترخيــص مكتــوب مســبقًا، ويســتثنى مــن هــذا املنــع األعــامل التــي آلــت إىل امللــك العــام.

املادة 2١
 تــرسي األحــكام املنظمــة لتــرف املؤلــف يف حقوقــه املاليــة الــواردة يف هــذا القانــون، 
وتلــك الــواردة يف االتفاقيــة عــىل مجيــع ترفات أصحــاب احلقوق املجــاورة يف حقوقهم 

املالية.
وللمجلــس أن يبــارش احلقــوق األدبيــة واملاليــة لفنــان األداء الكويتــي الــذي يتــوىف دون 

أن يكــون لــه وارث أو مــوىص لــه.

 املادة 22
ــوق  ــة احلق ــدة محاي ــي م ــون تنق ــذا القان ــن ه ــادة )٦( م ــم امل ــالل بحك ــدم اإلخ ــع ع م
األدبيــة بانقضــاء احلقــوق املاليــة املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون، وتظل نســبة املصنف 

إىل مؤلفــه األصــي ســارية تتمتــع بحاميــه أبديــه ال تنقــي بمــرور الزمــن.

 املادة 23
١- مــدة محايــة حقــوق املؤلــف املاليــة عــىل مصنفــه مــدى حياتــه، وملــدة مخســني ســنة بعــد 

وفاتــه، حتســب اعتبــارًا مــن األول مــن شــهر ينايــر مــن الســنة التــي تــي الوفــاة.
2- مــدة محايــة احلقــوق املاليــة ملؤلفــي املصنفــات املشــرتكة مــدى حياهتــم مجيعــًا وملــدة 
مخســني ســنة مــن تاريــخ وفــاة آخــر مــن بقــي حيــًا منهــم، حتســب اعتبــارًا مــن األول مــن 

شــهر ينايــر مــن الســنة التــي تــي وفــاة آخــر مــن بقــي منهــم عــىل قيــد احليــاة.
3- مــدة محايــة املصنفــات التــي يكــون املؤلــف هلــا شــخصًا اعتباريــًا مخســني ســنة اعتبــارًا 
مــن األول مــن شــهر ينايــر مــن الســنة التــي تــي الســنة التــي تــم فيهــا أول نــرش مــرشوع 

. للمصنف
٤- إذا كان املصنــف مكونــًا مــن عــدة أجــزاء أو جملــدات بحيــث تنــرش منفصلــة أو عــىل 

فــرتات، فيعــد كل جــزء أو جملــد منهــا مصنفــًا مســتقاًل بالنســبة حلســاب مــدة احلاميــة.
٥- مــدة محايــة املصنفــات اجلامعيــة واملصنفــات الســمعية البريــة، مخســني ســنة من أول 
نــرش مــرشوع للمصنــف حتســب اعتبــارًا مــن األول مــن شــهر ينايــر مــن الســنة التاليــة 
التــي حصــل فيهــا النــرش املذكــور. ويف حالــة عــدم النــرش، تــرسي مــدة اخلمســني ســنة 
اعتبــارًا مــن األول مــن شــهر ينايــر للســنة التاليــة للســنة التــي تــم فيهــا إنجــاز املصنــف.

٦- مــدة محايــة املصنفــات املنشــورة مــن دون ذكر اســم املؤلف أو باســم مؤلف مســتعار، 
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مخســني ســنة اعتبــارًا مــن األول مــن شــهر ينايــر مــن الســنة التاليــة التــي حصــل فيهــا أول 
نــرش مــرشوع للمصنــف، عــىل أنــه إذا كشــف عــن شــخصية املؤلــف خــالل مــدة احلاميــة، 

حتســب مــدة احلاميــة وفقــًا للبنديــن )١و2( مــن هــذه املادة.
٧- مــدة محايــة املصنفــات املنشــورة بعــد مــوت صاحبهــا مخســني ســنه اعتبــارًا مــن األول 

مــن شــهر ينايــر مــن الســنة التــي تــي الســنة التــي نــرشت فيهــا.
ــر الفوتوغــرايف هــي مخســون ســنة  ــة والتصوي ــون التطبيقي ــة ألعــامل الفن ٨- مــدة احلامي

مــن تاريــخ أول نــرش مــرشوع للمصنــف بغــض النظــر عــن إعــادة النــرش.

 املادة 2٤
١- مــدة احلاميــة لفنــاين األداء مخســون ســنة اعتبــارًا مــن األول مــن ينايــر مــن الســنة التــي 
ــر مــن الســنة التــي تــي  ــارًا مــن األول مــن يناي تــي الســنة التــي تــم فيهــا األداء، أو اعتب

الســنة التــي تــم فيهــا تثبيــت األداء يف تســجيل صــويت.
ــن  ــن األول م ــارًا م ــنة، اعتب ــون س ــة مخس ــجيالت الصوتي ــي التس ــة منتج ــدة محاي 2- م
ينايــر مــن الســنة التــي تــي الســنة التــي تــم فيهــا نــرش التســجيل الصــويت ألول مــرة أو 
تثبيــت نــرش هــذا التســجيل الصــويت إذا مل يتــم النــرش يف غضــون مخســني ســنة مــن تثبيــت 

التســجيل الصــويت.
3- مــدة محايــة هيئــات البــث عرشيــن ســنة اعتبــارًا مــن األول مــن ينايــر مــن الســنة التــي 

تــي الســنة التــي تــم فيهــا بــث براجمهــا ألول مــرة.

 املادة 2٥
ــع بمســئولية  ــكار واضطل ــذي وجــه إىل ابت ــاري ال يكــون للشــخص الطبيعــي أو االعتب
إنجــاز املصنــف اجلامعــي أن يبــارش وحــده حقــوق املؤلــف األدبيــة واملاليــة عليــه مــا مل 

يتفــق كتابــة عــىل غــري ذلــك.

 املادة 2٦
يعتــر كل مؤلــف يف املصنــف املشــرتك رشيــكًا بالتســاوي يف احلقــوق املاليــة مــا مل يتفــق 
كتابــة عــىل غــري ذلــك، ويف هــذه احلالــة ال جيــوز ألي منهــم االنفــراد بمبــارشة حقــوق 

املؤلــف إال باتفــاق مكتــوب.
وإذا تــوىف أحــد املشــرتكني ومل يــرتك ورثــة تــؤول حصتــه إىل املجلــس مــا مل يكــن قــد اتفق 

عــىل غــري ذلــك كتابة.

 املادة 2٧
إذا ابُتكــر املصنــف حلســاب شــخص آخــر فــإن حقــوق التأليــف تعــود للمؤلــف املبتِكــر 

إال إذا اتفــق كتابــة عــىل غــري ذلــك.
ــتخدامه  ــاء اس ــل أثن ــر العام ــابقة، إذا ابتك ــرة الس ــام ورد يف الفق ــالل ب ــدم اإلخ ــع ع وم
مصنفــًا متعلقــًا بأنشــطة أو أعــامل صاحــب العمــل وبتكليــف مبــارش منــه أو غــري مبــارش 
أو اســتخدم يف ســبيل التوصــل إىل ابتــكار هــذا املصنــف خــرات أو معلومــات أو أدوات 
أو آالت أو مــواد صاحــب العمــل املوضوعــة حتــت ترفــه فــإن حقــوق التأليــف تعــود 
لصاحــب العمــل مــع مراعــاة اجلهــد الفكــري للعامــل مــا مل يتفــق كتابــة عــىل غــري ذلــك.
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ــق بأعــامل  ــه ال يتعل ــف املبتكــر مــن قبل   وتكــون حقــوق املؤلــف للعامــل إذا كان املصن
صاحــب العمــل ومل يســتخدم العامــل خــرات صاحــب العمــل أو معلوماتــه أو أدواتــه 

أو مــواده األوليــة يف التوصــل إىل هــذا االبتــكار مــا مل يتفــق كتابــة عــىل غــري ذلــك.

 املادة 2٨
 املصنفــات التــي ال حتمــل اســم مؤلفهــا، أو التــي حتمــل اســاًم مســتعارًا، يعــد النــارش هلــا 
مفوضــًا مــن املؤلــف يف مبــارشة احلقــوق املقــررة لــه يف هــذا القانــون مــا مل يثبــت عكــس 

ذلــك.
 

املادة 2٩
ــوزع أصلهــا أو نســخًا  ــام بعمــل صــورة آلخــر أن ينــرش أو يعــرض أو ي  ال جيــوز ملــن ق

ــه الصــورة، مــا مل يتفــق عــىل خالفــه. منهــا دون إذن مــن متثل
  ومــع ذلــك جيــوز نــرش الصــورة بمناســبة حــوادث وقعــت علنــًا، أو كانــت تتعلــق 
ــىل أال  ــة، ع ــة أو عاملي ــهرة حملي ــون بش ــة أو يتمتع ــمية أو عام ــة رس ــخاص ذوي صف بأش
يرتتــب عــىل عــرض الصــورة أو تداوهلــا يف هــذه احلــاالت مســاس بــرشف الشــخص أو 

ــاره. ــمعته واعتب بس
وتــرسي األحــكام الســابقة عــىل الصــور أيــًا كانــت الطريقــة التــي نفــذت هبــا مــن رســم 

أو حفــر أو أي وســيلة أخــرى.

 املادة 3٠
ــور  ــاط ص ــن التق ــري م ــع الغ ــرايف من ــف الفوتوغ ــف املصن ــوق مؤل ــىل حق ــب ع  ال يرتت
جديــدة للــيء املصــور، ولــو أخــذت مــن ذات املــكان وذات الظــروف التــي أخــذت 

ــور األوىل. ــا الص فيه

املادة 3١
مــع عــدم اإلخــالل بحقــوق املؤلــف األدبيــة واملاليــة طبقــًا ألحــكام هــذا القانــون، جيــوز 
اســتعامل الغــري للمصنــف يف بعــض احلــاالت اخلاصــة وبــدون إذن صاحــب حــق املؤلف 
ودون أداء تعويــض لــه، رشيطــة أال يتعــارض هــذا االســتعامل مــع االســتغالل العــادي 
للمصنــف وال يلحــق رضرًا غــري مــرر باملصالــح املرشوعــة لصاحــب احلــق، مــع ذكــر 

املصــدر واســم املؤلــف كلــام كان ذلــك ممكنــًا.
ويدخل يف عداد االستعامل املرشوع عىل وجه اخلصوص ما يي:

 أوالً: نســخ املصنــف األصــي لالســتعامل الشــخيص املحــض للناســخ بــأي طريقــة كانت 
وبــرشط أن يكــون املصنــف قــد نــرش بصــورة مرشوعــة وأن يكــون قــد حصل عــىل ملكية 
النســخة األصليــة بشــكل مــرشوع، باســتثناء نســخ مصنفــات اهلندســة املعامريــة املجســدة 

يف شــكل مبــاٍن أو أي منشــآت أخــرى.
ثانيــًا: االستشــهاد بفقــرات مــن ذلــك املصنــف يف مصنــف آخــر، بــرشط أن يكــون 
االستشــهاد متمشــيًا مــع العــرف اجلــاري وغــري جوهــري، وبالقــدر الذي يســوغه اهلدف 
املنشــود، وأن يذكــر املصــدر واســم املؤلــف، وينطبــق ذلــك عــىل اخلالصــات الصحفيــة 

املنقولــة مــن الصحــف والدوريــات.
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 ثالثــًا: نســخ أجــزاء قصــرية مــن املصنــف ألغــراض التدريــس واألغــراض التعليميــة يف 
املنشــآت التعليميــة وذلــك فقــط يف حــدود اهلــدف التعليمــي املنشــود، ويشــرتط يف هــذا 

الشــأن مــا يــأيت:
١- أال يتم النسخ لغرض جتاري، أو بقصد الربح.

2- أن يكون النسخ يف مرة أو مرات وأوقات منفصلة غري متصلة.
3- أن يشار إىل اسم صاحب احلق وعنوان املصنف عىل كل نسخة.

رابعــًا: أداء املصنــف يف اجتامعــات داخــل إطــار عائــي أو للطلبــة لغايــة تعليميــة مــا دام 
ذلــك يتــم دون حتصيــل مقابــل مــايل مبــارش أو غــري مبــارش.

خامســًا: عمــل نســخة وحيــدة من برنامــج احلاســب اآليل بمعرفة الشــخص الذي حصل 
عــىل ملكيــة النســخة األصلية بصــورة مرشوعة الســتخدامها يف أحد األغــراض اآلتية:

١- تعديــل أو حتويــر النســخة األصليــة للرنامــج بــام يتــالءم مــع احتياجــات املرخــص 
لــه بالتشــغيل.

2- دراســة األفــكار والنظريــات التــي يقــوم عليهــا الرنامــج مــن خــالل اهلندســة 
العكســية.

ــة للرنامــج مــن لغــة املصــدر إىل لغــة  3- تعديــل اللغــة التــي كتبــت هبــا اللغــة األصلي
اآللــة.

٤- احلفظ أو اإلحالل عند فقد النسخة األصلية أو تلفها.
٥- إعداد مواد أو برامج ُيتعامل هبا مع الرنامج األصي.

٦- تعديــل األخطــاء الــواردة يف الرنامــج أو تصويبهــا أو ملعاجلــة ضعــف أمنــي لزيــادة 
فاعليــة التشــغيل ورفــع كفاءتــه.

٧- اختبار الرنامج وتأمني الشبكة التي يشكل الرنامج جزءًا منها.
سادسًا: عمل نسخة إلكرتونية مؤقتة يف األحوال اآلتية:

١- إذا كانت عابرة أو عرضية.
2- إذا كانت جزءًا أساسيًا من عملية تقنية متكاملة.

3- إذا كان الغــرض األســايس مــن النســخة هــو متكــني نقــل املصنــف ضمــن شــبكة إىل 
ــة  ــي ليــس هلــا أمهي ــوين لألعــامل الت طــرف ثالــث بواســطة وســيط أو لالســتخدام القان

اقتصاديــة مســتقلة.
ــات  ــن موضوع ــات ع ــف والدوري ــورة يف الصح ــاالت املنش ــخ املق ــل أو نس ــابعًا: نق  س
جاريــة أو املصنفــات التــي تــم بثهــا ذات الطابــع املامثــل بــرشط ذكــر املصــدر بوضــوح 

واســم املؤلــف إن وجــد.
ثامنــًا: نســخ اخلطــب املعروضــة علنًا عــىل اجلمهور، وذلك إذا تم النســخ من قبل وســائل 
اإلعــالم ومــا يقتضيــه الصالــح العــام رشيطــة ذكــر اســم املؤلــف بوضــوح، وللمؤلف أن 

حيتفــظ بحــق نــرش هــذه املصنفــات بالطريقة التــي يراها.
تاســعًا: نســخ أي مصنــف تــم بثــه يمكــن أن يشــاهد أو يســمع بمناســبة عــرض أحــداث 
جاريــة عــن طريــق التصويــر الثابــت أو املتحــرك، برشط أن يكــون ذلك يف حــدود اهلدف 

املــراد حتقيقــه، مــع رضورة اإلشــارة إىل املصــدر بصــورة واضحة.
 عــارشًا: إنتــاج تســجيالت مؤقتــة مــن قبــل هيئــات البــث بوســائلها اخلاصــة، دون إحلــاق 
ــي  ــف حمم ــر ألي مصن ــدة أو أكث ــخة واح ــل نس ــك بعم ــف وذل ــوق املؤل ــرضر بحق ال
يرخــص هلــا ببثــه أو عرضــه، عــىل أن تتلــف مجيــع النســخ يف مدة ال جتاوز ســنة مــن تاريخ 
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إعدادهــا، أو مــدة أطــول بموافقــة املؤلــف، وجيــوز االحتفــاظ بنســخ مــن هــذا التســجيل 
ضمــن حمفوظــات رســمية ومــا يقتضيــه الصالــح العــام.

حــادي عــرش: نقــل مقتطفــات قصــرية مــن مصنفــات ســبق نرشهــا، أو رســوم، أو صور، 
أو تصميــامت، أو خرائــط إىل الكتــب املدرســية املعــدة ملناهــج التعليم، وإىل كتــب التاريخ 
واآلداب والفنــون، عــىل أن يكــون هــذا النقــل بقــدر الــرضورة، رشيطــة أن ُيذكــر املصدر 

واســم املؤلف.
  ثــاين عــرش: تبــادل الوثائــق بــني املكتبــات، وذلك عن طريــق الفاكــس أو الريــد أو النقل 
اإللكــرتوين اآلمــن رشيطــة أن حُيــذف امللــف عــىل الفــور بعــد طباعــة نســخة ورقيــة مــن 

املصنــف لبحــث غــري جتــاري أو لالســتخدام الشــخيص لــرواد املكتبــة املســتقبلة.
ثالــث عــرش: األرشــيف واملكتبــات واملتاحــف وصــاالت العــرض التــي متوهلــا احلكومــة 

ويكــون هلــا توزيــع نســخ مــن املصنفــات كجــزء مــن نشــاطها وفقــًا ملــا يــي:
أ يســمح هلــذه املؤسســات بنســخ جمموعــة املصنفــات لدهيــا لغــرض توفــري نســخ احتياطية 
ولغــرض احلفــظ وحتويــل املصنف إىل شــكل رقمــي تلبيــة لتطوير حاجات تلــك اجلهات 

وتشــغيلها إلكرتونيًا.
ب إذا كان املصنــف أو نســخة منــه ضمــن جمموعــة لــدى إحــدى اجلهــات املشــار إليهــا 

وكانــت غــري مكتملــة، جيــوز هلــا إكــامل األجــزاء املفقــودة بــأي طريقــة مرشوعــة.
ج- املصنــف الــذي جيــب توافــره يف جمموعاهتا يف شــكلها املختــار، إذا كان ليــس بإمكاهنا 

إجيــاد تلــك املصنفــات يف هــذا الشــكل املعــني يف الســوق أو عن طريــق النارش.
د- نســخ املصنــف عنــد اســتحالة احلصــول عــىل إجــازة مــن املؤلــف أو صاحــب احلــق أو 

عندمــا ال يكــون املصنــف متاحــًا للبيــع أو النــرش.
هـــ - املصنفــات املنســوخة وفقــًا للبنــود الســابقة يمكــن اســتخدامها ألغــراض شــخصية 
ــا  ــن إعارهت ــام يمك ــة، ك ــدات اإللكرتوني ــدون املع ــًا وب ــى مع ــل املبن ــية يف داخ أو دراس

ــتخدم. للمس
 رابــع عــرش:  تصويــر نســخة مــن املصنــف بواســطة املكتبــات العامــة أو مراكــز التوثيــق 

غــري التجاريــة وذلــك بالــرشوط اآلتيــة:
أ أن يكــون النســخ حمــدود بغــرض تلبيــة طلــب شــخص طبيعــي ألغــراض الدراســة أو 

البحــث.
ــل  ــخة حم ــل النس ــة أو لتح ــخة األصلي ــىل النس ــة ع ــدف املحافظ ــخ هب ــون النس ب أن يك
النســخ التــي تفقــد أو تتلــف أو تصبــح غــري صاحلــة لالســتخدام وأن يســتحيل احلصــول 

عــىل بديــل هلــا بــرشوط معقولــة.
خامــس عــرش: اســتخدام املصنف ألغــراض الكاريكاتــري واملحاكاة والتقليــد دون إحلاق 

رضر باملؤلــف، مــع ذكر اســمه.
 ســادس عــرش: تســهيل وصــول املصنــف لشــخص ذي إعاقــة دون إذن املؤلــف واختــاذ 

أي خطــوات وســيطة لتحقيــق هــذا اهلــدف، وذلــك وفقــًا للــرشوط اآلتيــة:
أ-أن يكــون الشــخص الــذي يرغــب يف اختــاذ هــذا النشــاط لديــه حــق الوصــول الرشعي 

إىل هــذا املصنــف أو نســخة منه.
ب  -أن حيــّول املصنــف إىل شــكل يســهل االطــالع عليــه، وذلــك باســتخدام أي وســائل 
مطلوبــة لتصفــح املعلومــات يف حــدود مــا يمكــن وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة إىل 
املصنــف، ولكــن ال يقــوم بــأي تغيــريات غــري تلــك الالزمــة لوصــول األشــخاص مــن 
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ذوي اإلعاقــة إىل املصنــف.
ج- أن يتم ذلك عىل أساس غري ربحي.

ــل  ــف، عم ــن املصن ــخة م ــىل نس ــل ع ــذي حص ــة ال ــن ذوي اإلعاق ــخص م ــوز للش وجي
ــخيص. ــتخدامه الش ــخة الس نس

كــام جيــوز اســترياد وتصديــر مــن وإىل دولــة الكويــت املصنفــات املعــدة يف شــكل يســهل 
للشــخص مــن ذوي اإلعاقــة االطــالع عليهــا.

ســابع عــرش: عــرض جــزء مــن املصنــف األصــي أو املنســوخ للعامــة لغــرض الرتويــج 
لــه.

 ثامــن عــرش: اســتعامل جــزء حمــدود مــن املصنــف املنشــور بشــكل قانــوين مــن أجــل نقــده 
ــا هــو رضوري  ــا بــرشط أال يتجــاوز حجــم اجلــزء املســتعمل م أو دعــم وجهــة نظــر م

ومتعــارف عليــه وعــىل أن يذكــر دائــاًم اســم املؤلــف.
 تاســع عــرش: عــرض أو أداء مصنــف بشــكل علنــي يف املناســبات الرســمية وذلــك ضمن 

احلــدود التــي تتطلبهــا مثــل تلــك املناســبات عــىل أن يذكــر اســم املؤلــف واملصدر.
عــرشون: جيــوز للصحــف أو الدوريــات أو هيئــات البــث دون إذن صاحــب حق املؤلف 

ودون أداء تعويــض لــه رشيطــة ذكــر املصــدر واســم املؤلــف، القيام باألعــامل اآلتية:
١- نــرش مقتطفــات مــن مصنفاتــه التــي أتيحــت للجمهــور بصــورة مرشوعــة، ومقاالتــه 
ــا مل يكــن  ــرأي العــام يف وقــت معــني م ــي تشــغل ال املنشــورة املتعلقــة باملوضوعــات الت
ــه  ــد النــرش، وبــرشط اإلشــارة إىل املصــدر الــذي نقلــت عن املؤلــف قــد حظــر ذلــك عن

ــوان املصنــف. وإىل اســم املؤلــف وعن
2- نــرش اخلطــب واألحاديــث التــي تلقــى يف النــدوات واجللســات العلنيــة االجتامعيــة 
النيابيــة واهليئــات  والعلميــة واألدبيــة والفنيــة والسياســية والدينيــة، ويف املجالــس 
الترشيعيــة واإلداريــة، ومــع ذلــك يظــل للمؤلــف أو خلفــه احلــق يف مجــع هــذه املصنفــات 

ــه. يف جمموعــات تنســب إلي
3- نــرش مقتطفــات مــن مصنــف ســمعي أو بــري أو ســمعي بــري متــاح للجمهــور 

وذلــك يف ســياق التغطيــة اإلخباريــة لألحــداث اجلاريــة.
ويقع باطاًل كل اتفاق خمالف للقيود واالستثناءات الواردة يف هذا الفصل.

 املادة 32
ــذا  ــا يف ه ــوص عليه ــف املنص ــة للمؤل ــوق املالي ــىل احلق ــواردة ع ــتثناءات ال ــق االس تطب
القانــون عــىل احلقــوق املاليــة ألصحــاب احلقــوق املجــاورة بــام ال يتعــارض مــع طبيعــة 

هــذه احلقــوق.

 املادة 33
لــكل شــخص كويتــي طبيعــي أو اعتبــاري ذي مصلحــة أن يطلــب مــن رئيــس املجلــس 
أو مــن يفوضــه منحــه ترخيصــًا غــري اســتئثاريًا وغــري قابــل للتنــازل إىل الغــري للنســخ أو 
الرتمجــة ألي مصنــف مــن املصنفــات املنشــورة، دون إذن صاحــب احلــق. ومتنــح رخــص 
الرتمجــة لغايــات التعليــم املــدريس أو اجلامعــي أو البحــوث، أمــا رخــص النســخ فتمنــح 
فقــط الســتعامهلا يف إطــار التعليــم املــدريس أو اجلامعــي. ومتنــح تلــك الرتاخيــص نظــري 

تعويــض عــادل لصاحــب احلــق أو خلفــه تقــدره املحكمــة املختصــة.
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ويكــون إصــدار الرتخيــص بقــرار مســبب مــن الوزيــر املختــص حيدد فيــه النطــاق الزمني 
واملــكاين لالســتخدام، وذلــك وفقــًا ملا حتــدده الالئحــة التنفيذية.

 املادة 3٤
جيــوز ألصحــاب حــق املؤلــف واحلقــوق املجــاورة وخللفهــم اخلــاص والعــام أن يوكلــوا 
أمــر إدارة كافــة احلقــوق املنصــوص عليها يف هــذا القانــون وحتصيل مقابــل أو تعويضات 
عنهــا إىل مجعيــات أو رشكات تؤلــف فيــام بينهــم وفقــًا لقانــون األنديــة ومجعيــات النفــع 

العــام، وقانــون الــرشكات املشــار إليهــام.
ويصــدر رئيــس املجلــس ترخيصــًا بمزاولــة نشــاط مجعيــات أو رشكات اإلدارة اجلامعية. 
وتكــون آليــة عملهــا ومتابعــة أدائهــا واإلرشاف عليهــا وحتديــد الرســوم املســتحقة وفقــًا 

ملــا حتــدده الالئحــة التنفيذيــة.

 املادة 3٥
خيتــص القضــاء املســتعجل بنــاء عــىل طلــب ذوي الشــأن القيــام باإلجــراءات التاليــة أو 
ــن  ــق م ــىل أي ح ــداء ع ــد االعت ــك عن ــبة، وذل ــة املناس ــراءات التحفظي ــن اإلج ــا م غريه

احلقــوق املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون:
١- إجــراء إثبــات وصــف تفصيــي للمصنــف أو األداء أو التســجيل الصــويت أو برنامــج 

لبث. ا
2- وقــف نــرش املصنــف أو األداء أو التســجيل الصــويت أو برنامــج البــث أو عرضــه أو 
نســخه أو صناعتــه مؤقتــًا لفــرتة حمــددة، جيــوز مدهــا إىل أن يفصــل يف النــزاع املوضوعــي.
3- التحفــظ عــىل املصنــف أو التســجيل الصــويت أو برنامــج البــث األصــي وعــىل نســخه 
وكذلــك عــىل املــواد واألجهــزة واألدوات التــي تســتعمل يف إعــادة نــرش هــذا املصنــف 
ــرشط أن  ــه، ب ــخ من ــتخراج نس ــث، أو اس ــج الب ــويت أو برنام ــجيل الص أو األداء أو التس
تكــون تلــك املــواد غــري صاحلــة إال إلعــادة نــرش املصنــف أو األداء أو التســجيل الصــويت 

أو برنامــج البــث.
٤- إثبات واقعة االعتداء عىل احلق حمل احلامية.

٥- حــر اإليــراد الناتــج عــن اســتغالل املصنــف أو التســجيل الصــويت أو برنامــج البث 
والتحفــظ عليــه يف مجيــع األحوال.

ولرئيس املحكمة أن يأمر بندب خبري أو أكثر ملعاونة املكلف بالتنفيذ.
وللمحكمــة أن تلــزم املعتــدي عــىل احلــق بتعويــض عــادل ومناســب عــن الــرضر الــذي 

حلــق صاحــب احلــق جــراء ذلــك االعتــداء.

 املادة 3٦
للموظفــني الذيــن حيددهــم رئيــس املجلــس بنــاًء عــىل ترشــيح املكتبــة وأن يصــدر هبــم 
قــرارًا مــن الوزيــر املختــص بمنحهــم صفــة الضبطيــة القضائيــة ملراقبــة تنفيذ هــذا القانون 
تفتيــش املطابــع واملكتبــات ودور النــرش واألماكــن العامــة، وضبــط اجلرائــم التــي تقــع 
باملخالفــة ألحكامــه وحتريــر املحــارض الالزمــة وإحالتهــا إىل النيابــة العامــة، وهلــم 
االســتعانة برجــال الرشطــة يف أداء عملهــم عنــد احلاجــة. وعــىل الوزيــر املختــص تقديــم 
التســهيالت املاليــة واإلداريــة الالزمــة هلــؤالء املوظفــني لتمكينهــم مــن القيــام بعملهــم.
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  وجيــوز بقــرار مســبب مــن الوزيــر املختــص وبعــد إخطــار اجلهــة املخالفــة ومنحهــا مهلــة 
)٧( أيــام عمــل مــن الــرد كتابيــًا عــىل املخالفــة غلــق املنشــأة املخالفــة إداريــًا ومؤقتــًا ملــدة 
ــب  ــص، ولصاح ــحب الرتخي ــر بس ــوز األم ــة العــود جي ــهر، ويف حال ــة أش ــا ثالث أقصاه

العالقــة التظلــم مــن القــرار خــالل مــدة أقصاهــا ســتون يومــًا.

 املادة 3٧
جيــوز لــإلدارة العامــة للجــامرك مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء عــىل طلــب صاحــب احلــق أن 
تأمــر بقــرار مســبب بعــدم اإلفــراج اجلمركــي عــن ســلع متثــل اعتــداء عــىل أحــد احلقــوق 
املحميــة وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون، ويقــدم طلــب عــدم اإلفــراج إىل مديــر عــام اإلدارة 
ــذا  ــكام ه ــة ألح ــة التنفيذي ــه الالئح ــذي تنظم ــو ال ــىل النح ــك ع ــامرك، وذل ــة للج العام

القانــون.

 املادة 3٨
ــذا  ــكام ه ــع ألح ــي اخلاض ــي أو العلم ــف األديب أو الفن ــق يف املصن ــب احل ــوز لصاح جي
القانــون أن يــودع عــىل نفقتــه نســخ مــن املصنــف لــدى املكتبــة، ويعــد ذلــك قرينــة عــىل 

ملكيــة املــودع قابلــة إلثبــات العكــس.
ــدد  ــون، وحت ــذا القان ــكام ه ــة ألح ــات اخلاضع ــداع املصنف ــجاًل إلي ــة س ــئ املكتب وتنش

ــداع. ــذا اإلي ــراءات ه ــد وإج ــة قواع ــة التنفيذي الالئح

املادة 3٩
حتــدد الالئحــة التنفيذيــة الرســوم املســتحقة واإلجــراءات املتبعــة بموجــب هــذا القانــون 

والئحتــه التنفيذيــة.

 املادة ٤٠
جيــوز لــذوي الشــأن التظلم من القــرارات الصــادرة برفض اإليــداع والتســجيل وإصدار 
الشــهادات بذلــك وفقــًا للقواعــد، ويف حالــة الرفــض جيب أن يكون مســببًا وخالل شــهر 

مــن تقديــم الطلــب، وإال اعتر التظلــم مقبوالً.

املادة ٤١
تطبــق العقوبــات الــواردة يف هــذا الفصــل دون اإلخــالل باالســتثناءات الــواردة باملادتني 

)3١، 32( مــن هــذا القانــون.

 املادة ٤2
تتــوىل النيابــة العامــة دون غريهــا ســلطة التحقيــق والتــرف واالدعــاء يف مجيــع اجلرائــم 
الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام هــذا القانــون، وختتــص دائــرة اجلنايــات يف املحكمــة الكليــة 
بنظــر مجيــع الدعــاوى اجلزائيــة املنصــوص عليهــا فيــه، وتســتأنف أحكامهــا أمــام حمكمــة 
االســتئناف،  وجيــوز الطعــن يف األحــكام الصــادرة من حمكمة االســتئناف بطريــق التمييز.
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  املادة ٤3
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر، يعاقــب باحلبــس مــدة ال 
تقــل عــن ســتة أشــهر وال تزيــد عــىل ســنتني وغرامــة ال تقــل عــن مخســامئة دينــار وال تزيــد 
عــىل مخســني ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني، كل مــن قــام بغــري إذن كتــايب مــن 

املؤلــف أو صاحــب احلــق املجــاور أو مــن خيلفهــام بــأي مــن األفعــال اآلتيــة:
ــة للمؤلــف أو صاحــب احلقــوق  ــة أو املالي ــداء عــىل حــق مــن احلقــوق األدبي ١- االعت
املجــاورة املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون بــام يف ذلــك إتاحــة أي مصنــف للجمهــور 
ــة  أو عــرض أي مصنــف أو أداء أو تســجيل صــويت أو برنامــج البــث ممــا تشــمله احلامي
املقــررة يف هــذا القانــون عــر أجهــزة احلاســب اآليل أو شــبكات املعلومــات أو شــبكات 

االتصــاالت أو غريهــا مــن الطــرق أو الوســائل األخــرى.
3- بيــع أو تأجــري مصنــف أو تســجيل صــويت أو برنامــج بــث حممــي طبقــًا ألحــكام هــذا 

القانــون أو طرحــه للتــداول بــأي صــورة مــن الصــور.

 املادة ٤٤
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر يعاقــب باحلبــس ملــدة ال 
تقــل عــن ســتة أشــهر وال تزيــد عــىل ســنتني وبغرامــة ال تقــل عــن ألــف دينــار وال تزيــد 
ــًا مــن األفعــال  ــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل مــن ارتكــب أي ــة ألــف دين عــىل مائ

اآلتيــة:
١. تصنيــع أو جتميــع أو اســترياد أو تصديــر بغرض البيع أو التأجــري أو اإلجتار أو التوزيع 
ــة  ــري احلامي ــل عــىل تداب أي جهــاز أو وســيلة أو أداة مصممــة أو معــدة خصيصــًا للتحاي

التكنولوجيــة التــي يســتخدمها املؤلــف أو صاحــب احلــق املجــاور.
ــق  ــب احل ــف أو صاح ــتخدمها املؤل ــي يس ــة الت ــة التكنولوجي ــري احلامي ــرتاق تداب 2. اخ
ــون أو للمحافظــة عــىل جــودة  ــة احلقــوق املنصــوص عليهــا يف هــذا القان املجــاور حلامي

ــق. ــه ح ــات، دون وج ــخ املصنف ــاء نس ونق
3. إزالــة أو تعطيــل أو تعييــب أليــة محايــة تقنيــة أو معلومــات إلكرتونية تســتهدف تنظيم 

وإدارة املعلومــات الرضوريــة إلدارة احلقــوق املقــررة يف هــذا القانــون دون وجه حق.
ــة إلدارة  ــون رضوري ــرتوين تك ــكل إلك ــات واردة يف ش ــري أي معلوم ــذف أو تغي ٤. ح

ــق. ــه ح ــون دون وج ــذا القان ــررة يف ه ــوق املق احلق
ــه،  ٥. توزيــع أو اســترياد ألغــراض التوزيــع أو بــث أو نقــل إىل اجلمهــور أو اإلتاحــة ل
مصنفــات أو موضوعــات احلقــوق املجــاورة أو نســخًا منهــا مــع علمــه أنــه قــد حذفــت 
منهــا أو غــريت فيهــا معلومات واردة يف شــكل إلكــرتوين تكون رضوريــة إلدارة احلقوق 

املقــررة يف هــذا القانــون دون وجــه حــق.
٦. ختزيــن أو حتميــل أي نســخة مــن برامــج احلاســب اآليل أو تطبيقاته أو قواعــد البيانات 

عــىل احلاســب اآليل دون إجــازة مــن املؤلــف أو صاحب احلــق املجــاور أو خلفهام.

 املادة ٤٥
 حيكــم بمصــادرة النســخ حمــل اجلريمــة أو املتحصلــة منهــا وكذلــك املعــدات واألدوات 
التــي اســتخدمت يف ارتكاهبــا وللمحكمــة أن تأمــر بإتالفهــا، فيــام عــدا األعــامل املعامريــة 
ــم  ــررة للجرائ ــات املق ــن العقوب ــاًل ع ــك فض ــة، وذل ــرتاطات البيئي ــق االش ــيدة، وف املش
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املذكــورة يف املادتــني )٤3، ٤٤(.
  وجيــوز للمحكمــة عنــد احلكــم باإلدانــة أن حتكــم بإغــالق املنشــأة التــي ارتكبــت فيهــا 
اجلريمــة مــدة ال جتــاوز ســتة أشــهر، كــام جيــوز هلــا احلكــم بســحب الرتخيــص وبغلــق 

املنشــأة هنائيــًا يف حالــة العــود.
وللمحكمــة أن تأمــر بنــرش ملخــص احلكم النهائي الصــادر باإلدانــة يف جريدتني يوميتني 

عىل نفقــة املحكــوم عليه.

 املادة ٤٦
يف حالــة العــود الرتــكاب إحــدى اجلرائــم املشــار إليهــا يف املادتــني )٤3، ٤٤( مــن هــذا 
القانــون خــالل مخــس ســنوات مــن تاريــخ احلكــم النهائــي يــزاد احلــد األقــى للعقوبــة 

املقــررة قانونــًا بمقــدار النصــف.

 املادة ٤٧
ــل  ــة ال تق ــهر وبغرام ــتة أش ــىل س ــد ع ــهر وال تزي ــن ش ــل ع ــدة ال تق ــس مل ــب باحلب  يعاق
ــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل  ــن ألــف دين ــد عــىل عرشي ــار وال تزي عــن ألــف دين
مــن حيــول دون أداء املوظفــني املنصــوص عليهــم باملــادة )3٦( لعملهــم أو حجــب أي 

ــا. ــالع عليه ــون االط ــجالت يطلب ــات أو س معلوم

املادة ٤٨
ُيعمل بأحكام القانون املرافق يف شأن حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة.

 املادة ٤٩
ُيلغــى القانــون رقــم )22( لســنة 2٠١٦ يف شــأن حقــوق املؤلــف واحلقــوق املجــاورة، 
والقانــون رقــم )٦٤( لســنة ١٩٩٩ يف شــأن حقــوق امللكيــة الفكريــة، كــام يلغــى كل نــص 

خيالــف أحــكام هــذا القانــون.

املادة ٥٠
ُيصــدر الوزيــر املختــص الالئحــة التنفيذيــة والقــرارات الالزمــة لتنفيــذ أحــكام القانــون 
املرافــق خــالل ســنة مــن تاريــخ العمل بــه، وتظــل اللوائــح والقــرارات املعمول هبــا نافذة 

فيــام ال يتعــارض مــع أحكامــه حتــى ُتعــدل أو ُتلغــى.
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القانون رقم 2٠ لسنة 2٠١٤ 
يف شأن املعامالت اإللكرتونية

املادة ١  

- بعد اإلطالع عي الدستور ،
- وعــي املرســوم األمــريي رقــم )٥( لســنة ١٩٥٩ بقانــون التســجيل العقــاري والقوانني 

املعدلــة لــه ،
- وعي القانون رقم )١٦( لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون اجلزاء والقوانني املعدلة له،

ــامت  ــراءات واملحاك ــون اإلج ــدار قان ــنة ١٩٦٠ بإص ــم )١٧( لس ــون رق ــي القان - وع
ــه ، ــة ل ــني املعدل ــة والقوان اجلزائي

- وعي القانون رقم )٤( لسنة ١٩٦١ بإصدار قانون التوثيق والقوانني املعدلة له،
- وعــي القانــون رقــم )٥( لســنة ١٩٦١ بتنظيــم العالقــة القانونية ذات العنــر األجنبي 

،
- وعــي القانــون رقــم )32( لســنة ١٩٦٨ بشــأن النقــد وبنــك الكويــت املــرزي وتنظيــم 

املهنــة املرفيــة والقوانــني املعدلــة لــه ،
- وعــي املرســوم بالقانــون رقــم )3٨( لســنة ١٩٨٠ بإصــدار قانــون املرافعــات املدنيــة 

والتجاريــة والقوانــني املعدلــة لــه ،
- وعــي املرســوم بالقانــون رقــم )3٨( لســنة ١٩٨٠ بإصــدار القانــون املــدين والقوانــني 

املعدلــة لــه ،
- وعــي املرســوم بالقانــون رقــم )٦٧( لسســنة ١٩٨٠ بإصــدار قانون التجــارة والقوانني 

ــة له ، املعدل
- وعي القانون رقم )22( لسنة ١٩٨2 يف شأن نظام املعلومات املدنية ،

- وعــي القانــون رقــم )٥١( لســنة ١٩٨٤ يف شــأن األحوال الشــخصية والقوانني املعدلة 
، له 

- وعــي القانــون رقــم )١( لســنة ١٩٩3 بشــأن محايــة األمــوال العامــة والقوانــني املعدلــة 
لــه ،

- وعي القانون رقم )٦٤( لسنة ١٩٩٩ يف شأن حقوق امللكية الفكرية ،
- وعــي القانــون رقــم )٧( لســنة 2٠١٠ بشــأن إنشــاء هيئــة اســواق املــال وتنظيــم نشــاط 

األوراق املاليــة ،
- وعي القانون رقم )2٤( لسنة 2٠١2 بشأن إنشاء اهليئة العامة ملكافحة الفساد،

- وعــي املرســوم بالقانون رقم )2٥( لســنة 2٠١2 بإصدار قانون الــرشكات ، والقوانني 
املعدلــة له ،

- وعــي القانــون رقــم )١٠٦( لســنة 2٠١3 يف شــأن مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل 
اإلرهــاب ،

- وعي املرسوم الصادر يف ١٩٧٩/٤/٤ يف شأن نظام اخلدمة املدنية ،
- وعــي املرســوم رقــم )2٦٦( لســنة 2٠٠٦ بإنشــاء اجلهــاز املركــزي لتكنولوجيــا 

املعلومــات واملراســيم املعدلــة لــه ،
- وافق جملس األمة عي القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
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 املادة ١
يف تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يقصــد باملصطلحــات اآلتيــة املعــاين املبينــة قريــن كل منها 

وفقــًا ملــا يــي : -
ــة أو  ــا املعلومــات وذو قــدرات كهربائيــة أو رقمي إلكــرتوين : كل مــا يتصــل بتكنولوجي
مغناطيســية أو بريــة أو كهرومغناطيســية أو ضوئيــة أو وســائل أخــري مشــاهبة ســلكية 

كانــت أو الســلكية ومــا قــد يســتحدث مــن تقنيــات يف هــذا املجــال .
الكتابــة اإللكرتونيــة : كل حــروف أو أرقــام أو رمــوز أو أي عالمــات أخــري تثبــت عــي 
دعامــة إلكرتونيــة أو رقميــة أو ضوئيــة أو أيــة وســيلة أخــري مشــاهبة وتعطــي داللــة قابلة 

لــإلدراك ، ويمكــن إســرتجاعها الحقًا .
البيانــات اإللكرتونيــة : بيانــات ذات خصائــص إلكرتونيــة يف شــكل نصــوص أو رمــوز 

أو أصــوات أو رســوم أو صــور أو برامــج حاســب آيل أو قواعــد للبيانــات .
نظــام املعاجلــة اإللكرتونيــة للبيانــات : نظــام إلكــرتوين إلنشــاء أو إدخال أو إســرتجاع أو 
إرســال أو إســتالم أو إســتخراج أو ختزيــن أو عــرض أو معاجلــة املعلومــات أو الرســائل 

إلكرتونيــًا .
الدعامــة اإللكرتونيــة : الوســط واآلليــة اإللكرتونيــة التــي تســتخدم يف حفــظ املعلومــات 

. اإللكرتونية 
املســتند أو الســجل اإللكــرتوين : جمموعــة بيانــات أو معلومــات يتــم إنشــاؤها أو ختزينهــا 
ــًا بوســيلة  ــًا أو جزئي أو إســتخراجها أو نســخها أو إرســاهلا أو إبالغهــا أو إســتقباهلا كلي
ــة  ــة ، عــي وســيط ملمــوس أو عــي أي وســيط إلكــرتوين آخــر ، وتكــون قابل إلكرتوني

لإلســرتجاع بشــكل يمكــن فهمــه .
الرســالة اإللكرتونيــة : بيانــات إلكرتونيــة ترســل أو تســتلم بوســائل إلكرتونيــة أيــا كانت 

وســيلة إســتخراجها يف املــكان املســتلمة فيه .
املنــيء : الشــخص الطبيعــي أو املعنــوي الــذي يقــوم أو يتــم بالنيابــة عنه إرســال املســتند 
أو الســجل عــن طريــق رســالة إلكرتونيــة ، أو مــن يثبــت قيامــه بإنشــاء أو إرســال املســتند 

أو الســجل قبــل حفظــه .

وال يعتــر - منشــئا - اجلهــة التــي تقــوم بــه بمهمــة مــزود خدمــات فيــام يتعلــق بإنتــاج 
أو معاجلــة أو إرســال أو حفــظ ذلــك املســتند أو الســجل اإللكــرتوين وغــري ذلــك مــن 

اخلدمــات املتعلقــة هبــا .
ــه : الشــخص الطبيعــي أو املعنــوي الــذي قصــد منشــئ املســتند أو الســجل  املرســل إلي
توجيهــه إليــه ، وال يعتــر مرســاًل إليــه الشــخص الــذي يقوم بتزويــد اخلدمات فيــام يتعلق 
بإســتقبال أو معاجلــة أو حفــظ املســتند أو الســجل اإللكــرتوين وغــري ذلــك مــن اخلدمات 

املتعلقــة هبــا . 
املعاملــة اإللكرتونيــة : أي تعامــل أو إتفــاق يتــم إبرامــه أو تنفيــذه كلًيــا أو جزئيــًا بواســطة 

وســائل ومراســالت إلكرتونية .
النظــام اإللكــرتوين املؤمتــت : برنامــج أو نظــام إلكرتوين حلاســب آيل تم إعــداده ليترف 
أو يســتجيب لتــرف بشــكل مســتقل ، كلًيــا أو جزئيــًا ، دون تدخــل أو إرشاف أي 

شــخص طبيعــي يف الوقــت الــذي يتــم فيــه التــرف أو اإلســتجابة لــه . 
التوقيــع اإللكــرتوين : البيانــات التــي تتخــذ هيئــة حــروف أو أرقــام أو رمــوز أو إشــارات 
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أو غريهــا وتكــون مدرجــة بشــكل إلكــرتوين أو رقمــي أو ضوئــي أو أي وســيلة أخــرى 
مماثلــة يف مســتند أو ســجل إلكــرتوين أو مضافــة عليهــا أو مرتبطــة هبــا بالــرضورة وهلــا 

طابــع يســمح بتحديــد هويــة الشــخص الــذي وقعهــا ويميــزه عــن غــريه . 
التوقيــع اإللكــرتوين املحمــي : التوقيــع اإللكــرتوين املســتويف لــرشوط املــادة )١٩( مــن 

هــذا القانــون .
أداة التوقيــع اإللكــرتوين : جهــاز أو بيانــات إلكرتونيــة معــدة بشــكل فريد لتعمل بشــكل 
مســتقل أو باإلشــرتاك مــع أجهــزة وبيانــات إلكرتونية أخــري عىل وضع توقيــع إلكرتوين 
لشــخص معــني ، وتشــمل هــذه العمليــة أيــة أنظمــة أو أجهــزة تنتــج أو تلتقــط بيانــات 
ــة أو  ــح خصوصي ــام أو مفاتي ــروف أو أرق ــابية أو ح ــج حس ــوز أو مناه ــل رم ــدة مث فري

أرقــام تعريــف الشــخصية أو خواصهــا . 
املوقــع : الشــخص الطبيعــي أو املعنــوي احلائــز عــىل بيانــات وأداة إنشــاء توقيــع إلكرتوين 
ــا عــىل املســتند أو  ــه أو يمثلــه قانوًن ــه ويقــوم بالتوقيــع عــن نفســه أو عمــن ينيب خاصــة ب

الســجل اإللكــرتوين أو الرســالة اإللكرتونيــة بإســتخدام هــذه األداة وتلــك البيانــات .
الدفــع اإللكــرتوين : الوســيلة التي متكــن صاحبها من القيــام بعمليات الدفــع اإللكرتوين 
. املؤسســة املاليــة : البنــك أو رشكــة التمويــل أو رشكــة اإلســتثامر نشــاط متويــل أو رشكــة 
الرافــة اخلاضعــني لرقابــة بنــك الكويــت املركــزي أو أي مؤسســة يــرح هلــا بإجــراء 

التحويــالت النقديــة أو املدفوعــات اإللكرتونيــة وفقــًا ألحــكام القوانــني النافذة .
القيــد غــري املــرشوع : أي قيــد مايل عــىل حســاب العميل نتيجة رســالة إلكرتونية أرســلت 

بإســمه دون علمــه أو موافقتــه أو دون تفويض منه .
مــزود خدمــات التصديــق : الشــخص الطبيعــي أو املعنــوي املعتمــد واملرخــص لــه مــن 
اجلهــة املختصــة بإصــدار شــهادات تصديــق إلكرتونيــة أو أية خدمــات أو مهــامت متعلقة 

هبــا وبالتوقيعــات اإللكرتونيــة واملنظمــة بموجــب أحــكام مــرشوع القانــون .
ــق اإللكــرتوين : الشــهادة التــي تصــدر مــن اجلهــة املرخــص هلــا والتــي  شــهادة التصدي
تصــادق عــىل إثبــات نســبة التوقيــع اإللكــرتوين إىل شــخص معــني وتثبــت اإلرتبــاط بــني 

املوقــع وبيانــات إنشــاء التوقيــع إســتنادا إىل إجــراءات توثيــق معتمــدة .
ختــم الوقــت : معلومــات يتــم توفريهــا عن طريــق مزود خدمــات التصديق يتــم بموجها 
حتديــد تاريــخ ووقــت إنشــاء وإرســال وتســلم املســتندات والرســائل اإللكرتونيــة بدقــة 

بحيــث تعتــر حجــة عــىل الكافــة .
ــص  ــدار الرتاخي ــىل إص ــة اإلرشاف ع ــا الدول ــد إليه ــي تعه ــة الت ــة : اجله ــة املختص اجله
الالزمــة ملزاولــة خدمــات التصديــق اإللكــرتوين والتوقيــع اإللكــرتوين وغــري ذلــك مــن 

ــات . ــة واملعلوم ــالت اإللكرتوني ــال املعام ــطة يف جم األنش
التشــفري : عمليــة حتويــل نــص بســيط أو وثيقــة نصيــة أو رســالة إلكرتونيــة إىل رمــوز غــري 

معروفــة أو مبعثــرة يســتحيل قراءهتــا بــدون إعادهتــا إىل هيئتهــا األصليــة .
الوزير املختص : الوزير الذي حيدده جملس الوزراء .

  املادة 2
تــرسي أحــكام هــذا القانــون عــىل الســجالت والرســائل واملعلومــات واملســتندات 
والتوقيعــات اإللكرتونيــة ذات العالقــة باملعامــالت املدنيــة والتجاريــة واإلداريــة ، وعىل 
كل نــزاع ينشــأ عــن إســتخدامها مــا مل يتفــق األطــراف عــىل غــري ذلــك أو يتبــني أن قانونــًا 
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آخــر هــو الواجــب التطبيــق . 
وال ترسي أحكام هذا القانون عىل ما يأيت :

أ - املعامالت واملسائل املتعلقة باألحوال الشخصية والوقف والوصية .
ــة أو  ــة أصلي ــة ومــا ينشــأ عنهــا مــن حقــوق عيني ــة األمــوال العقاري ب - ســندات ملكي

ــداول . ــة للت ــاالت القابل ــة والكمبي ــندات اإلذني ــة. ج - الس تبعي
ــه  ــه أو ورد يف تنظيم ــمي أو توثيق ــرر رس ــه يف حم ــون إفراغ ــتلزم القان ــتند يس د - أي مس

نــص خــاص يف قانــون آخــر .

 املادة 3
يكــون كل من الســجل اإللكرتوين واملســتند اإللكرتوين والرســالة اإللكرتونيــة واملعاملة 
ــة  ــة والتجاريــة واإلداري ــال املعامــالت املدني ــع اإللكــرتوين يف جم ــة والتوقي اإللكرتوني
منتجــًا لــذات الآثــار القانونيــة املرتتبــة عــىل الوثائــق واملســتندات والتوقيعــات الكتابيــة 
مــن حيــث إلزامــه ألطرافــه أو قوتــه يف اإلثبــات أو حجيتــه متــي أجــرى وفقــًا ألحــكام 

هــذا القانــون .

 املادة ٤
ال يلتــزم أي شــخص بقبــول التعامــل بالوســائل اإللكرتونيــة بــدون موافقتــه وتســتنتج 
ــه  موافقــة الشــخص مــن ســلوكه اإلجيــايب الــذي ال تــدع ظــروف احلــال شــكًا يف داللت
عــىل موافقتــه وبالنســبة للجهــات احلكوميــة جيــب أن يكــون قبوهلــا بالتعامــل اإللكــرتوين 

رصحيــًا فيــام يتعلــق بالبيانــات اإللكرتونيــة التــي تكــون طرفــًا فيهــا .

 املادة ٥
جيــوز التعبــري كلًيــا أو جزئيــًا عــن اإلجيــاب والقبــول ومجيــع األمــور املتعلقــة بالتعاقــد بــام 
يف ذلــك أي تعديــل أو رجــوع يف اإلجيــاب أو القبــول عــن طريــق املعامــالت اإللكرتونيــة 
ــه تــم بواســطة مراســلة  ، وال يفقــد التعبــري صحتــه أو أثــره أو قابليتــه للتنفيــذ ملجــرد أن

إلكرتونيــة واحــدة أو أكثــر .

 املادة ٦
تعتــر الصــورة املنســوخة عــىل الــورق مــن املســتند أو الســجل اإللكــرتوين حجــة عــىل 
الكافــة أمــام القضــاء بالنســبة للمســتند الرســمي وحجــة عــىل مــن نســب إليــه توقيعــه 
اإللكــرتوين عليهــا بالنســبة للمســتند العــريف بالقــدر الــذي تكــون فيــه كل منهــام مطابقــة 
ألصــل املســتند وذلــك متــي كان املســتند أو الســجل اإللكــرتوين والتوقيــع اإللكــرتوين 
موجوديــن عــىل الدعامــة اإللكرتونيــة وفقــًا للــرشوط الــواردة يف املادتــني ) ١٩ ، 2٠ ( 

مــن هــذا القانــون .

  املادة ٧
ــة ،  ــمية والعرفي ــة الرس ــجالت اإللكرتوني ــتندات أو الس ــة املس ــات صح ــرسي يف اثب ت
ــام مل  ــة في ــة اإللكرتوني ــع اإللكــرتوين والكتاب وصورهــا املنســوخة عــىل الــورق ، والتوقي
يــرد يف شــأنه نــص يف هــذا القانــون أو يف الئحتــه التنفيذيــة ، األحــكام املنصــوص عليهــا 
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يف قانــون اإلثبــات يف املــواد املدنيــة والتجاريــة .

 املادة ٨
جيــوز أن يتــم التعاقــد بــني نظــم إلكرتونيــة مؤمتتــة متضمنــة نظامــي بيانــات إلكرتونيــة أو 
أكثــر تكــون معــدة ومرجمــة مســبقًا للقيــام بمثــل هــذه املهــامت ، ويقــع التعاقــد صحيحــًا 
ونافــذًا ومنتجــًا آلثــاره القانونيــة متــي حتققــت رشائطــه ومتــي أدت تلــك النظــم وظائفها 
عــىل الشــكل املطلــوب عــىل الرغــم مــن عــدم التدخــل الشــخيص أو املبارش ألي شــخص 
طبيعــي يف عمليــة إبــرام العقــد ، كــام جيــوز أن يتــم التــرف القانــوين بــني نظــام إلكــرتوين 
يعــود إىل شــخص طبيعــي أو معنــوي وبــني شــخص طبيعــي إذا كان األخــري يعلــم أو من 

املفــرتض أن يعلــم أن ذلــك النظــام ســيتوىل مهمــة إمتــام التــرف القانــوين .

 املادة ٩
يشــرتط يف املســتند أو الســجل اإللكــرتوين املنتــج آلثــاره القانونيــة توافــر الــرشوط اآلتيــة 

جمتمعة:-
أ - إمــكان اإلحتفــاظ بــه بالشــكل الــذي تــم إنشــاؤه عليــه أو إرســاله أو تســلمه أو بــأي 
ــال أو  ــاء واإلرس ــد اإلنش ــه عن ــي وردت في ــات الت ــة البيان ــات دق ــه إثب ــهل ب ــكل يس ش

التســليم . 
ــن  ــث يمك ــا بحي ــا وختزينه ــاظ هب ــة لإلحتف ــه قابل ــواردة في ــات ال ــون البيان ب - أن تك

ــت . ــا يف أي وق ــوع إليه الرج
ج - أن تــدل البيانــات الــواردة فيــه عــىل هويــة مــن ينشــؤه أو يســتلمه وتاريــخ ووقــت 

اإلرســال أو التســلم .
د - أن يتــم احلفــظ يف شــكل مســتند أو ســجل إلكــرتوين طبقــا للرشائــط واألســس التــي 

حتددهــا اجلهــة املختصــة التــي خيضــع هــذا النشــاط إلرشافهــا .
وال ختــل أحــكام هــذه املــادة بأحــكام أي قانــون آخــر ينص رصاحة عــىل حفظ املســتند أو 
الســجل أو البيانــات أو املعلومات يف شــكل إلكــرتوين معني أو باتباع إجــراءات معينة أو 
حفظهــا أو إرســاهلا عــر وســيط إلكــرتوين معــني ، كــام ال تتنــايف مــع أي متطلبــات إضافية 

تقررهــا اجلهــات احلكوميــة حلفظ الســجالت اإللكرتونيــة التي ختضــع إلختصاصها .

املادة ١٠
ال يلــزم أن تتوافــر يف البيانــات املرافقــة للمســتند أو الســجل التــي يكــون الغــرض منهــا 

تســهيل إرســاله أو تســلمه الــرشوط الــواردة باملــادة الســابقة .
وجيــوز ألي شــخص أن يســتعني بخدمات شــخص آخــر مرخص له يف حفظ املســتندات 
والبيانــات أو إســرتجاعها إذا تطلــب القانــون حفظهــا بــرشط توافــر الــرشوط الــواردة يف 

املادة الســابقة . 
وال ختــل أحــكام تلــك املــادة بأحــكام القوانــني األخــرى أو بــام تقــرره اجلهــات احلكوميــة 

مــن إتبــاع إجــراءات خاصــة لإلحتفــاظ باملســتندات .
 

املادة ١١
يعتــر املســتند أو الســجل اإللكــرتوين صــادرًا عــن املنشــئ ســواء صــدر منــه شــخصيًا أو 
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مــن الغــري حلســابه عــن طريــق نظــام إلكــرتوين معــد للعمــل تلقائيــا بواســطة املنشــئ أو 
بالنيابــة عنــه . 

ويعتــر املســتند أو الســجل اإللكــرتوين حجــة عــىل املنشــئ لصالــح املرســل إليــه يف أي 
مــن احلــاالت اآلتيــة :

أ - إذا كان املنشئ قد أصدره بنفسه .
ب - إذا إســتخدم املرســل إليــه نظــام املعاجلــة اإللكرتونيــة للبيانــات ســبق أن إتفــق مــع 

املنشــئ عــىل إســتخدامه هلــذا الغــرض .
ج - إذا كان املســتند أو الســجل اإللكــرتوين قــد وصــل إىل املرســل إليــه نتيجــة إجــراءات 
قــام هبــا شــخص تابــع للمنشــئ او نائــب عنــه وخمــول بالدخــول إىل الوســيلة اإللكرتونيــة 

املســتخدمة مــن أي منهــام لتحديــد هويــة املنشــئ .
وال يعتر املستند أو السجل اإللكرتوين حجة عىل املنشئ يف احلالتني اآلتيتني :

١ - إســتالم املرســل إليه إخطارًا من املنشــئ يبلغه فيه أن املســتند أو الســجل اإللكرتوين 
غــري صــادر عنــه ، فعليــه أن يتــرف عــىل أســاس عــدم صــدوره مــن املنشــئ ، ويكــون 
املنشــئ مســئوال عــن أي نتائــج حدثــت قبــل إســتالم هــذا اإلخطــار ، مــا مل يثبــت عــدم 

صــدور املســتند أو الســجل اإللكــرتوين عنــه فعليــًا مــن األســاس .
2 - إذا علــم املرســل إليــه أو كان بوســعه أن يعلــم أن املســتند أو الســجل اإللكــرتوين مل 

يصــدر عــن املنشــئ .
3 - وللمرســل إليــه أن يعتــر كل رســالة إلكرتونيــة يتســلمها عــىل أهنــا مراســلة مســتقلة 
وأن يتــرف عــىل ذلــك اإلفــرتاض وحــده إال إذا علــم أو كان ينبغــي عليــه أن يتعلــم إذا 
بــذل عنايــة الشــخص املعتــاد او إســتخدام أي إجراء متفق عليــه بأن الرســالة اإللكرتونية 

كانــت نســخة مكرره

 املادة ١2
إذا طلــب املنشــئ مــن املرســل إليــه بموجــب مســتند أو ســجل إلكــرتوين إعالمــه بتســلم 
هــذا املســتند أو الســجل اإللكــرتوين أو كان متفقــًا معــه عــىل ذلــك ، فــإن قيــام املرســل 
ــأي تــرف  ــه ب ــأي وســيلة أخــرى أو قيام ــة أو ب ــيلة إلكرتوني ــالغ املنشــئ بوس ــه بإب إلي
ــا لذلــك  أو إجــراء يشــري إىل أنــه قــد إســتلم املســتند أو الســجل اإللكــرتوين يعتــر إجياًب

الطلــب أو تنفيــًذا لإلتفــاق . 
وإذا علــق املنشــئ أثــر املســتند أو الســجل اإللكــرتوين عــىل تســلمه إخطــارًا مــن املرســل 
ــه بتســلم املســتند أو الســجل اإللكــرتوين فــال ينتــج املســتند أو الســجل اإللكــرتوين  إلي

أثــره إال بتســلم هــذا االخطــار . 
وإذا طلب املنشــئ من املرســل إليه إرســال إخطار بتســلم املســتند أو الســجل اإللكرتوين 
ومل حيــدد آجــال لذلــك أو يعلــق أثــر املســتند أو الســجل اإللكــرتوين عــىل تســلمه ذلــك 
ــه إىل  ــة ، أن يوج ــدة معقول ــالل م ــار خ ــلمه االخط ــدم تس ــة ع ــه يف حال ــار ، فل االخط
املرســل إليــه تنبيهــا بوجــوب إرســال االخطــار خــالل مــدة حمــددة وإال إعتــر املســتند أو 

الســجل اإللكــرتوين الغيــًا إذا مل يســتلم اإلخطــار خــالل هــذه املــدة . 
وال يعتــر إخطــار التســلم يف حــد ذاتــه دليــال عــىل أن مضمــون املســتند أو الســجل 
اإللكــرتوين الــذي تســلمه املرســل إليــه مطابــق ملضمــون املســتند أو الســجل اإللكــرتوين 

الــذي أرســله املنشــئ 



العودة للصفحة الرئيسية 2٥٧

المعامالت االلكترونية

العودة لفهرس القانون

املادة ١3
يكــون املســتند أو الســجل اإللكــرتوين غــري ملــزم للمرســل إليــه إذا حــال املنشــئ دون 
إمكانيــة قيــام املرســل إليــه بإســرتجاع أو طباعــة املســتند أو الســجل اإللكــرتوين وختزينــه 

واإلحتفــاظ بــه .
 

املادة ١٤
جيــوز اإلحتفــاظ باملســتند أو الســجل اإللكــرتوين لغايــات اإلثبــات أو التوثيــق أو ألي 
غايــة أخــرى ، ويكــون حجــة بــني أطرافــه وذلــك كلــه مــا مل يــرد نــص خــاص بقانــون 

آخــر يوجــب اإلحتفــاظ بمســتند كتــايب .

 املادة ١٥
ــه إىل نظــام معاجلــة  ــد أرســل مــن وقــت دخول ــر املســتند أو الســجل اإللكــرتوين ق يعت
بيانــات ال خيضــع لســيطرة املنشــئ أو الشــخص الــذي أرســل املســتند أو الســجل 

ــك .  ــالف ذل ــىل خ ــه ع ــل إلي ــئ واملرس ــق املنش ــا مل يتف ــه م ــة عن ــرتوين نياب اإللك
ــة للبيانــات  ــه قــد إتفــق مــع املنشــئ عــىل نظــام املعاجلــة اإللكرتوني وإذا كان املرســل إلي
لتســلم املســتند أو الســجل اإللكــرتوين فيكــون قــد تــم تســلم املســتند أو الســجل 
اإللكــرتوين عنــد دخولــه إىل ذلــك النظــام ، فــإذا أرســلت الرســالة إىل نظــام غــري الــذي 
تــم اإلتفــاق عليــه يعتــر إرســاهلا قــد تــم منــذ قيــام املرســل إليــه بــاال ..... األول مــرة .
وإذا مل يتفــق املرســل إليــه مــع املنشــئ عــىل نظــام معاجلــة لتســلم رســائل البيانــات فيكــون 
ــات  ــة للبيان وقــت تســلم الرســائل هــو وقــت دخوهلــا إىل أي نظــام املعاجلــة اإللكرتوني
التابــع للمرســل إليــه ، وذلــك مــا مل يكــن املنشــئ واملرســل إليــه يســتخدمان ذات نظــام 
ــت  ــن وق ــم م ــد ت ــة ق ــذه احلال ــال يف ه ــون اإلرس ــات ، فيك ــة للبيان ــة اإللكرتوني املعاجل

دخــول املســتند أو الســجل اإللكــرتوين حيــز إنتبــاه املرســل إليــه .

 املادة ١٦
يعتــر املســتند أو الســجل اإللكــرتوين قــد أرســل مــن املــكان الــذي يقــع فيــه مقــر عمــل 
املنشــئ ، وإنــه إســتلم يف املــكان الــذي يقــع فيــه مقر عمــل املرســل إليــه ، وإذا مل يكن ألي 
منهــام مقــر عمــل يعتــر حمــل إقامتــه مقــرًا لعملــه مــا مل يكــن منشــئ املســتند أو الســجل 

اإللكــرتوين واملرســل إليــه قــد إتفقــا عــىل خــالف ذلــك . 
وإذا كان للمنشــئ أو املرســل إليــه أكثــر مــن مقر عمل فيعتــر املقر األقرب صلــة باملعاملة 
هــو مــكان اإلرســال أو التســلم ، وعنــد تعــذر الرتجيــح يعتــر مقــر العمــل الرئيــي لكل 

منهــام هــو مكان اإلرســال أو التســلم .

 املادة ١٧
ويعتــر ختــم الوقــت الــذي يتــم إضافتــه مــن قبــل مــزود اخلدمــات التصديــق عــىل أي 
ــاء  ــت إنش ــخ ووق ــات تاري ــة يف إثب ــا ، حج ــع إلكرتوني ــرتوين موق ــجل إلك ــتند أو س مس

ــلمه . ــاله وتس ــرتوين وإرس ــجل اإللك ــتند أو الس املس
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 املادة ١٨
ال جيــوز إغفــال األثــر القانــوين للتوقيــع اإللكــرتوين مــن حيــث صحتــه وإمــكان العمــل 
بــه ملجــرد وروده يف شــكل إلكــرتوين ، ويكــون للتوقيــع اإللكــرتوين املحمــي يف نطــاق 
املعامــالت املدنيــة والتجاريــة واإلداريــة ذات احلجيــة املقــررة للتوقيع الكتــايب املنصوص 
ــائه  ــي يف إنش ــي روع ــة مت ــة والتجاري ــواد املدني ــات يف امل ــون االثب ــكام قان ــا يف أح عليه

وإمتامــه الضوابــط الفنيــة الــواردة يف هــذا القانــون والئحتــه التنفيذيــة .

 املادة ١٩
يعامل التوقيع عىل أنه توقيع إلكرتوين حممي إذا توافرت فيه الرشوط اآلتية :

أ - إمكانية حتديد هوية املوقع .
ب - ارتباط التوقيع باملوقع نفسه دون غريه .

ج - تنفيــذ التوقيــع بإســتخدام أداة توقيــع آمنــة وتقــع حتــت ســيطرة املوقــع وحــده دون 
غــريه وقــت التوقيــع .

د - إمكانيــة كشــف أي تغيــري يف البيانــات املرتبطــة بالتوقيــع املحمــي أو يف العالقــة بــني 
البيانــات واملوقــع .

وحتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون الضوابط الفنية الالزمة لذلك .

املادة 2٠
ــق  ــم شــهادة التصدي ــع اإللكــرتوين املحمــي تقدي ــق مــن يتمســك بالتوقي يقــع عــىل عات
اإللكــرتوين الدالــة عــىل صحتــه وفقــًا لطبيعــة القيــود والــرشوط املفروضــة عــىل الشــهادة 
مــع إختــاذ اخلطــوات الالزمــة للتحقــق مــن صحــة التوقيــع والشــهادة ورسياهنــا ، ومــع 
مراعــاة أي إاتفــاق أو تعامــل ســابق للطــرف الــذي حيتــج هبــذه الشــهادة وجهــة التصديق 

عــىل مــا حتويــه مــن بيانــات أو املنســوب إليــه إصدارهــا .

املادة 2١
جيب عىل املوقع مراعاة األمور التالية :

أ - أن يتخــذ قــدرًا معقــوالً مــن العنايــة واإلحتيــاط لتفادي إســتخدام الغــري أداة وبيانات 
توقيعــه إســتخداما غــري مرشوع .

ب - أن يبــادر دون تأخــر إىل إخطــار اجلهــة املختصــة واألشــخاص املعنيــني متي توافرت 
لديــه دالئــل كافيــة عــىل أن توقيعــه اإللكــرتوين قــد تعــرض إلســتخدام غــري مــرشوع . 
ــق اإللكــرتوين ،  ــة الشــخص احلريــص يف إســتخدام شــهادة التصدي ــذل عناي ج - أن يب
لضــامن دقــة وإكتــامل كل مــا يقدمــه مــن بيانــات جوهريــة ذات صلة هبــذه الشــهادة طوال 

فــرتة رسياهنــا .

 املادة 22
تتــوىل اجلهــة املختصــة املشــار إليهــا تنظيــم مزاولــة خدمــات التصديــق اإللكــرتوين 
وخدمــات التوقيــع اإللكــرتوين - وتبــارش هــذه اجلهــة عــىل وجــه اخلصــوص- مــا يــي :

أ - إصــدار وجتديــد الرتاخيــص الالزمــة ملزاولــة أنشــطة خدمــات التصديــق اإللكــرتوين 
والتوقيــع اإللكــرتوين ومراقبــة أنشــطة مــزودي خدمــات التصديــق واإلرشاف عليهــا ، 
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وفقــًا ألحــكام القانــون والئحتــه التنفيذيــة واللوائــح املنظمــة هلــذه اجلهــة .
ــط  ــؤدي إىل ضب ــام ي ــع اإللكــرتوين ب ــق اإللكــرتوين والتوقي ــري التصدي ــد معاي ب - حتدي

ــة . ــه الفني مواصفات
ج - تلقــي الشــكاوى املتعلقة بأنشــطة التصديــق اإللكرتوين والتوقيــع اإللكرتوين وإختاذ 

مــا يلزم بشــأهنا .
د - تقديــم املشــورة الفنيــة بشــأن املنازعــات التــي قــد تنشــأ بــني األطــراف املعنية بأنشــطة 

التصديــق اإللكــرتوين والتوقيــع اإللكرتوين .

 املادة 23
تتــوىل اهليئــة العامــة للمعلومــات املدنيــة - بالتنســيق مــع اجلهــة املختصــة - اإلرشاف عىل 
بنــاء وتصميــم وإدارة البينــة التحتيــة لــكل مــن التصديــق والتوقيــع اإللكــرتوين لدولــة 
الكويــت ، وتلتــزم اجلهــات املــرح هبــا وفــق املــادة الســابقة مــن هــذا القانــون بالربــط 
والتنســيق مــع اهليئــة العامــة للمعلومــات املدنيــة وفقــًا للضوابــط والــرشوط التــي تضعها 

اهليئــة العامــة للمعلومــات املدنيــة بالتنســيق مــع اجلهــات املختصــة يف هــذا الشــأن .

املادة 2٤
ال جيــوز مزاولــة نشــاط إصــدار شــهادات التصديــق اإللكــرتوين إال بعــد احلصــول عــىل 
ــا  ــي تبينه ــات الت ــرشوط والضامن ــراءات وال ــًا لإلج ــة وفق ــة املختص ــن اجله ــص م ترخي
الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون ، ويكــون املرخــص لــه مســئواًل عــن صحــة تنفيــذ هــذه 

اإلجــراءات والــرشوط والضامنــات .
وتتــوىل اجلهــة إعتامد اجلهــات األجنبيــة املختصة بإصدار شــهادات التصديــق اإللكرتوين 
ــدره  ــا تص ــررة مل ــات املق ــة يف اإلثب ــهادات ذات احلجي ــذه الش ــون هل ــة تك ــذه احلال ويف ه
ــي  ــا للقواعــد واإلجــراءات الت ــه وفًق ــة وذلــك كل ــة مــن شــهادات مماثل نظرياهتــا املحلي

تقررهــا الالئحــة التنفيذيــة .

 املادة 2٥
ــاء  ــرارًا بإلغ ــدر ق ــات أن تص ــة خمالف ــود أي ــال وج ــت ويف ح ــة يف أي وق ــة املختص للجه
ــق  ــة إلصــدار شــهادات التصدي ــامد املقــرر للجهــة األجنبي الرتخيــص أو بســحب اإلعت
ــة أســباب املخالفــة ، وعــي األخــص يف  ــي إزال ــان أهيــام حت اإللكــرتوين أو بوقــف رسي

ــني : ــني األتيت احلالت
أ - خمالفة رشوط الرتخيص أو اإلعتامد .

ب - فقــد أي مــن الــرشوط أو الضامنــات التــي صــدر الرتخيص أو اإلعتامد عىل أساســها 
. ويكــون ذلــك وفقــا لإلجــراءات والقواعد التــي تبينها الالئحــة التنفيذية هلــذا القانون.

املادة 2٦
مــع عــدم اإلخــالل بــأي نــص يــرد يف قانــون آخــر جيــوز أليــة جهــة حكوميــة يف ســبيل 

مبــارشة إختصاصاهتــا ، أن تقــوم بــام يــي :
أ - قبــول إيــداع أو تقديــم املســتندات أو إنشــائها أو اإلحتفــاظ هبــا يف شــكل مســتندات 
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أو ســجالت إلكرتونيــة .
ب - إصــدار أي إذن أو ترخيــص أو قــرار أو موافقــة يف شــكل مســتندات أو ســجالت 

إلكرتونيــة .
ج - قبول الرسوم أو أية مدفوعات أخرى بطريقة إلكرتونية .

د - طرح العطاءات احلكومية أيًا كان نوعها وإستالمها بطريقة إلكرتونية .

 املادة 2٧
ــة تنفيــذ أي مــن املهــام املذكــورة يف املــادة الســابقة بشــكل  إذا قــررت أيــة جهــة حكومي

إلكــرتوين فيجــوز هلــا أن حتــدد مــا يــي :
ــم أو  ــظ أو تقدي ــداع أو حف ــاء أو إي ــطته إنش ــيتم بواس ــذي س ــكل ال ــة أو الش أ - الطريق
إصــدار تلــك املســتندات اإللكرتونيــة عــىل أن ال يتعــارض ذلــك مــع مــا هــو مقــرر بشــأن 

خصوصيــة ومحايــة البيانــات مــن أحــكام .
ب - الطريقــة واألســلوب والكيفيــة واالجــراءات التــي يتم طرح العطاءات وإســتالمها 

 .
ج - نوع التوقيع اإللكرتوين املطلوب . 

د - الطريقــة والشــكل الــذي ســيتم هبــا تثبيــت ذلــك التوقيــع عــىل املســتند أو الســجل 
اإللكــرتوين واملعيــار الــذي جيــب أن يســتوفيه مــزود خدمــات التصديــق الــذي يقــدم لــه 
ــي  ــات الت ــري واملواصف ــدود املعاي ــك يف ح ــداع وذل ــظ أو االي ــجل للحف ــتند أو الس املس

حتددهــا اجلهــة املختصــة وفقــًا ملــادة )22( مــن هــذا القانــون والئحتــه التنفيذيــة .
هـــ - عمليــات وإجــراءات الرقابــة املناســبة للتأكــد مــن ســالمة وأمــن ورسية املســتندات 

والســجالت اإللكرتونيــة أو املدفوعــات أو الرســوم .
ــة ،  و - أيــة خصائــص أو رشوط أو أحــكام أخــرى مقــررة إلرســال املســتندات الورقي

وذلــك وفقــا ملــا تبينــه الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون .

 املادة 2٨
يعتــر حتويــل النقــود بوســائل إلكرتونيــة وســيلة مقبولــة إلجــراء الدفــع وال يؤثــر هــذا 
القانــون بــأي صــورة كانــت عــىل حقــوق الغــري املقــررة بمقتــى القوانــني أو أيــة إتفاقات 

أخــرى .

 املادة 2٩
عــىل كل مؤسســة ماليــة متــارس أعــامل الدفــع اإللكــرتوين وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون 

والئحتــه التنفيذيــة ، واألنظمــة الصــادرة بمقتضــاه اإللتــزام بــام يــي :
ــت  ــك الكوي ــد وبن ــأن النق ــنة ١٩٦٨ يف ش ــم )32( لس ــون رق ــكام القان ــد بأح أ - التقي
ــذا  ــادرة يف ه ــامت الص ــرى والتعلي ــني األخ ــة والقوان ــة املرفي ــم املهن ــزي وتنظي املرك
الشــأن ، وكذلــك القانــون رقــم )١٠٦( لســنة 2٠١3 يف شــأن غســل األمــوال ومتويــل 

ــاب .  اإلره
ب - إختــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بتقديــم خدمــات مأمونــة للعمــالء واحلفاظ عــىل الرسية 

املرفيــة وفًقــا للمعايــري القانونيــة املتبعــة يف هذا الشــأن .
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املادة 3٠
ال يعتــر العميــل مســئوالً عــن أي قيــد غــري مــرشوع عىل حســابه املــريف بواســطة الدفع 
اإللكــرتوين إذا بــادر بإبــالغ املؤسســة املاليــة قبــل إجــراء هذا القيــد بوقف العمــل بتوقيعه 
ــه لوســيلة  ــة دخــول الغــري إىل هــذا احلســاب أو بفقدان ــه مــن إمكاني اإللكــرتوين لتخوف

الدفــع اإللكــرتوين أو بثبــوت معرفــة اآلخريــن لتوقيعــه اإللكــرتوين .
ويعتر العميل مســئوالً عن أي إســتعامل غري مرشوع حلســابه بواســطة الدفع اإللكرتوين 
إذا ثبــت أن إمهالــه قــد أدى أو ســاهم يف ذلــك بصــورة رئيســية ، وأن املؤسســة قــد قامــت 

بواجبهــا للحيلولــة دون أي إســتعامل غــري مرشوع لذلك احلســاب .
ــتند أو  ــىل املس ــري ع ــل أو تغي ــراء أي تعدي ــوز إج ــرتوين ال جي ــع اإللك ــات الدف ويف عملي
الســجل اإللكــرتوين متــى مــا تــم إرســاله مــن قبــل املنشــئ وأي عمليــات إلغــاء جيــب أن 

تتــم بإســتخدام مســتند أو ســجل إلكــرتوين مســتقل .

 املادة 3١
يصــدر البنك املركزي للمؤسســات املرفيــة واملالية اخلاضعة لرقابتــه التعليامت الالزمة 
لتنظيــم أعــامل الدفــع اإللكــرتوين لألمــوال بــام يف ذلــك إعتــامد وســائل الدفــع اإللكرتوين 
ومــا يرتتــب عــىل القيــد الناتــج عــن حتويــل غــري مــرشوع ، وإجــراءات تصحيــح األخطاء 
واإلفصــاح عــن البيانــات ، وأي أمــور أخــري تتعلــق باألعــامل املرفيــة اإللكرتونيــة بــام 

يف ذلــك البيانــات التــي تلــزم املؤسســات املاليــة بتزويــده هبا وذلــك طبقــاً للقانون .
وتطبــق عــىل اجلهــة املخالفــة للتعليــامت اجلــزاءات املنصــوص عليهــا يف املــادة )٨٥( مــن 

القانــون رقــم )32( لســنة ١٩٦٨ املشــار إليــه .

  املادة 32
ــات أو  ــة أو اهليئ ــات احلكومي ــًا - للجه ــا قانون ــرح هب ــوال امل ــري األح ــوز يف - غ ال جي
املؤسســات العامــة أو الــرشكات أو اجلهــات غــري احلكومية أو العاملني هبــا اإلطالع دون 
وجــه حــق أو إفشــاء أو نــرش أيــة بيانــات أو معلومــات شــخصية مســجلة يف ســجالت أو 
أنظمــة املعاجلــة اإللكرتونيــة املتعلقــة بالشــئون الوظيفية أو بالســرية اإلجتامعيــة أو باحلالة 
الصحيــة أو بعنــارص الذمــة املاليــة لألشــخاص أو غــري ذلــك مــن البيانــات الشــخصية 
املســجلة لــدى أي مــن اجلهــات املبينــة يف هــذه املــادة أو العاملــني هبــا بحكــم وظائفهــم 
مــا مل يتــم ذلــك بموافقــة الشــخص املتعلقــة بــه هــذه البيانــات أو املعلومــات أو مــن ينوب 

عنــه قانونــًا ، أو بقــرار قضائــي مســبب .
وتلتــزم اجلهــات املبينــة يف الفقــرة األويل مــن هــذه املــادة ببيــان الغــرض مــن مجــع البيانات 
واملعلومــات املذكــورة ، وأن يتــم مجع تلــك البيانات واملعلومات يف حــدود ذلك الغرض 

.

 املادة 33
فيــام عــدا مــا ختتزنــه اجلهــات احلكوميــة األمنيــة بســجالهتا وأنظمــة املعاجلــة اإللكرتونيــة 
مــن بيانــات أو معلومــات تتعلــق باألشــخاص - إلعتبــارات تتعلــق باألمــن الوطنــي - 
للبــالد جيــوز للشــخص أن يطلــب مــن أي مــن اجلهــات املذكــورة باملــادة الســابقة إطالعه 
عــىل البيانــات أو املعلومــات الشــخصية املســجلة لدهيا الــواردة يف املادة الســابقة واملتعلقة 
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بــه أو بأحــد األفــراد الذيــن ينــوب عنهــم قانونــًا وإســتخراج بيــان رســمي عنهــا ، ويتعــني 
عــىل تلــك اجلهــات املذكــورة اإلســتجابة لذلــك الطلــب .

ــالع  ــم إط ــي تنظ ــط الت ــراءات والضواب ــون اإلج ــذا القان ــة هل ــة التنفيذي ــدد الالئح وحت
ــخصية ــات الش ــات واملعلوم ــىل البيان ــراد ع األف

 املادة 3٤
ــخاص  ــة واألش ــات احلكومي ــوز للجه ــابقة جي ــواد الس ــكام امل ــالل بأح ــدم اإلخ ــع ع م
املعنويــة اخلاصــة واألفــراد أن حيصلــوا مــن اجلهــات املبينــة باملــادة )32( عىل مــا حيتاجونه 
مــن بيانــات أو معلومــات مســجلة يف ســجالهتا أو أنظمــة املعاجلــة اإللكرتونيــة اخلاصــة 
هبــا ، بــرشط موافقــة اجلهــة بعــد التحقــق مــن صفــة الطالــب وماهيــة هــذه البيانــات أو 

املعلومــات وجدواهــا والغــرض منهــا وأي رشوط أخــرى تراهــا الزمــة . 
وللجهــة املقــدم إليهــا الطلــب احلــق يف رفــض الطلــب وإخطــار الطالــب بذلــك كتابــة 
خــالل ثالثــني يومــًا مــن تقديمــه إليهــا ، ويعتــر فوات املــدة املحــددة دون بــت يف الطلب 
رفضــًا لــه ، وجيــوز للطالــب خــالل ســتني يومــًا مــن إبالغه بقــرار الرفــض أو فــوات املدة 

املنصــوص عليهــا يف الفقــرة الســابقة دون بــت يف الطلــب . 
ويعتــر قــرار رئيــس اجلهــة اإلداريــة بالرفــض أو مــرور ثالثــني يومــًا مــن تاريــخ التظلــم 

دون بــت فيــه قــرارًا هنائيــًا بالرفــض .
وحيظــر عــىل مــن حصــل عــىل بيانــات بنــاًء عــىل أحــكام هــذه املــادة أن يســتخدمها يف غــري 

الغــرض الــذي وافقــت اجلهــة عــىل إعطائهــا لــه مــن أجلــه .
وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون الضوابــط الواجــب إتباعهــا يف هــذا اخلصــوص 

وبيــان الرســوم املقــررة .

 املادة 3٥
حيظر عىل اجلهات املذكورة باملادة )32( ما يي :

أ - مجــع أو تســجيل أو جتهيــز أي بيانــات أو معلومــات شــخصية مــن تلــك املنصــوص 
عليهــا يف املــادة )32( بأســاليب أو طــرق غــري مرشوعــة أو بغــري رضــاء الشــخص أو مــن 

ينــوب عنــه .
ب - إســتخدام البيانات أو املعلومات الشــخصية املشــار إليها واملســجلة لدهيا بسجالهتا 

أو بأنظمــة معلوماهتــا يف غــري األغــراض التي مجعت مــن أجلها .
وتلتزم تلك اجلهات باآليت :

أ - التحقــق مــن دقــة البيانــات أو املعلومــات الشــخصية الــوارد ذكرهــا يف املــادة )32( 
واملســجلة لدهيــا بأنظمــة معلومــات واملتعلقــة باألشــخاص وإســتكامهلا وحتديثهــا بإنتظام 

.
ــا يف  ــار إليه ــخصية املش ــات الش ــات واملعلوم ــة البيان ــبة حلامي ــري املناس ــاذ التداب ب - إخت
املــادة )32( مــن كل مــا يعرضهــا للفقــد أو التلــف أو اإلفشــاء أو إســتبداهلا ببيانــات غــري 

صحيحــة أو إدخــال معلومــات عليهــا عــىل خــالف احلقيقــة .

 املادة 3٦
أ - جيــوز لألفــراد أن يطلبــوا مــن اجلهــات املبينــة باملــادة )32( حمــو أو تعديــل أي ممــا تقدم 
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ــجالهتا أو  ــا يف س ــي خترتهن ــم ، والت ــة هب ــخصية املتعلق ــات الش ــات أو املعلوم ــن البيان م
أنظمــة املعاجلــة اإللكرتونيــة اخلاصــة هبــا ، إذ تبــني عــدم صحــة هــذه البيانــات أو عــدم 

تطابقهــا مــع الواقــع ، وكذلــك إلســتبداهلا وفقــًا ملــا طــرأ عليهــا مــن تعديــل .
ب - وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون االجــراءات والضوابــط الواجــب إتباعهــا 
بخصــوص الطلبــات التــي تقــدم مــن األفــراد ملحــو أو تعديــل أي مــن البيانــات املشــار 

إليهــا املســجلة بخصوصهــم لــدى إحــدى اجلهــات ســالفة الذكــر .

 املادة 3٧
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد منصــوص عليهــا يف قانــون آخــر يعاقــب باحلبــس 
ملــدة ال تزيــد عــىل ثــالث ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن مخســة آالف دينــار وال تزيــد عــىل 

عرشيــن ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل مــن :
أ - تعمــد الدخــول بغــري وجــه حــق إىل نظــام املعاجلــة اإللكرتونيــة أو عطــل الوصــول 
إىل هــذا النظــام أو تســبب يف إتالفــه أو حصــل عــىل أرقــام أو بيانــات بطاقــات إئتامنيــة أو 

غريهــا مــن البطاقــات اإللكرتونيــة إلســتخدامها للحصــول عــىل أمــوال الغــري .
ب - أصــدر شــهادة تصديــق إلكرتونيــة أو زاول أي مــن خدمــات التصديــق اإللكــرتوين 

دون احلصــول عــىل ترخيــص بذلــك مــن اجلهــة املختصــة .
ج - أتلــف أو عيــب توقيعــًا أو نظامــًا أو أداة توقيــع أو مســتندًا أو ســجاًل إلكرتونيــًا أو 
زور شــيئًا مــن ذلــك بطريــق اإلصطنــاع أو التعديــل أو التحويــل بــأي طريقــة أخــرى .

ــًا أو  ــًا معيب ــع أو مســتندًا أو ســجاًل إلكرتوني ــًا أو أداة توقي ــًا أو نظام د - إســتعمل توقيع
مــزورًا مــع علمــه بذلــك .

هـــ - توصــل بأيــة وســيلة - بغــري حق - عىل توقيع أو نظام أو مســتند أو ســجل إلكرتوين 
أو إخــرتاق هــذا النظــام أو إعرتضه أو عطله عــن أداء وظيفته .

و - خالــف أحــكام املــادة )32( ، والبنديــن أ- ب مــن الفقــرة األويل من املــادة )3٥( من 
هــذا القانــون وجيــوز احلكم بمصــادرة األدوات أو الرامــج أو األجهزة التي إســتخدمت 

يف إرتــكاب اجلريمــة وذلــك دون إخــالل بحقــوق الغري حســني النية .
ويف مجيــع األحــوال حيكــم بنــرش ملخــص احلكــم النهائــي الصــادر باإلدانــة يف صحيفتــني 
ــبكة  ــىل ش ــرش ع ــام ين ــه ، ك ــوم علي ــة املحك ــىل نفق ــة ع ــة العربي ــني باللغ ــني صادرت يوميت

اإلتصــاالت اإللكرتونيــة املفتوحــة وفقــًا للقواعــد التــي حتددهــا الالئحــة التنفيذيــة . 
وتضاعف العقوبة يف حالة العود إىل إرتكاب أي من هذه اجلرائم .

 املادة 3٨
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ســنة والغرامــة التــي ال تقــل عــن ثالثــة آالف دينــار 
ــه  ــص ل ــن رخ ــني كل م ــني العقوبت ــدى هات ــار ، أو بإح ــرشة آالف دين ــىل ع ــد ع وال تزي
بإصــدار خدمــات التصديــق اإللكرتونيــة إذا قــام بتقديــم بيانــات غــري صحيحــة يف طلب 

التســجيل الــذي يقــدم إىل اجلهــة املختصــة أو خالــف رشوط الرتخيــص .
 

املادة 3٩
مــع عــدم اإلخــالل باملســئولية اجلزائيــة الشــخصية ملرتكــب اجلريمــة ، يعاقــب املســئول 
ــي  ــن األفعــال الت ــررة ع ــات املق ــذات العقوب ــوي ب ــة للشــخص املعن ــن اإلدارة الفعلي ع
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ــي  ــات الت ــه بالواجب ــه وإخالل ــون إذا كان إمهال ــذا القان ــكام ه ــة ألح ــب باملخالف ترتك
ــه تلــك اإلدارة قــد أســهم يف وقــوع اجلريمــة مــع علمــه بذلــك . تفرضهــا علي

ويكــون الشــخص املعنــوي مســئوالً بالتضامــن عــام حيكــم بــه مــن عقوبــات ماليــة 
وتعويضــات إذا كانــت املخالفــة قــد إرتبكت مــن أحد العاملني بإســم الشــخص املعنوي 

أو لصاحلــه .

املادة ٤٠
ختتــص النيابــة العامــة ، دون غريهــا ، بالتحقيــق والتــرف واإلدعــاء يف مجيــع اجلرائــم 

املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون واجلرائــم املرتبطــة هبــا .

 املادة ٤١
ــر املختــص بقــرار يصــدره ، صفــة  ــن حيددهــم الوزي يكــون للموظفــني املختصــني الذي
الضبطيــة القضائيــة ملراقبــة تنفيــذ هــذا القانــون واللوائــح والقــرارات املنفــذة لــه ، 
وحتريــر املحــارض الالزمــة يف حالــة خمالفــة أحكامــه وإحالتهــا إىل النيابــة العامــة للتحقيــق 

ــرف. والت
 املادة ٤2

جيــوز للنيابــة العامــة قبــول طلــب الصلــح ممــن إرتكــب للمــرة األويل جريمــة مــن اجلرائم 
املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون ، متــى قــام املتهــم بتقديــم طلب الصلــح للنيابــة العامة 
ــة الدعــوى للمحكمــة املختصــة ،  ــل إحال ــة املحكمــة قب ــار خلزين ودفــع مبلــغ ألــف دين

ويرتتــب عــىل قبــول الصلــح إنقضــاء الدعــوي اجلزائيــة ومجيــع آثارهــا .

 املادة ٤3
ال ختل أحكام هلذا القانون األحكام التي ترد يف الترشيعات اخلاصة .

 املادة ٤٤
يصــدر الوزيــر املختــص الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون خــالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ 

نــرشه يف اجلريــدة الرســمية .

 املادة ٤٥
عىل رئيس جملس الوزراء والوزراء - كل فيام خيصه - تنفيذ هذا القانون .

 املادة ٤٦
ينرش هذا القانون ويعمل به من تاريخ إقرار الالئحة التنفيذية .
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 القانون رقم ٨ لسنة 2٠١٦ 
بشأن تنظيم اإلعالم اإللكرتوين

املادة ١
يف تطبيــق أحــكام هــذا القانــون تكــون للكلــامت واملصطلحات التاليــة املعنــى املبني قرين 

منها: كل 
- الوزير: وزير اإلعالم.

- الوزارة: وزارة اإلعالم.
- اإلعــالم اإللكــرتوين: النشــاط الذي يتضمن نــرش أو بث املواد أو النــامذج أو اخلدمات 
اإلعالميــة ذات املحتــوى اإللكــرتوين التي يتــم إنتاجها أو تطويرهــا أو حتديثها أو تداوهلا 
أو بثهــا أو نرشهــا والنفــاذ إليهــا مــن خــالل شــبكة املعلومــات الدوليــة )اإلنرتنــت(أو أي 

شــبكة اتصــاالت أخرى.
- النــرش اإللكــرتوين: نقــل أو بــث أو إرســال أو اســتقبال أنشــطة اإلعــالم اإللكــرتوين 
مــن خــالل شــبكة املعلومــات الدولية )اإلنرتنــت( أو أي شــبكة اتصاالت أخــرى وذلك 
باســتخدام أجهــزة أو تطبيقــات إلكرتونيــة أيــًا كانــت طبيعتهــا وغريها من وســائل التقنية 

احلديثــة، وذلــك بقصــد التــداول العام.
- النطــاق اإللكــرتوين: هــو النطــاق )الدومــني( املســجل عــىل شــبكة املعلومــات الدوليــة 
)اإلنرتنــت( أو أي شــبكة اتصــاالت أخــرى ومــن خاللــه يتــم الدخــول أو االســتدالل 

عــىل املواقــع اإللكرتونيــة.
- املوقــع أو الوســيلة اإلعالميــة اإللكرتونيــة: الصفحــة أو الرابــط أو التطبيق اإللكرتوين 
الــذي يصــدر باســم معــني ولــه عنــوان ونطــاق إلكــرتوين حمــدد، وينشــأ أو يســتضاف أو 
يتــم النفــاذ إليــه من خالل شــبكة املعلومــات الدوليــة )اإلنرتنت( أو أي شــبكة اتصاالت 

أخرى.
- املحتــوى اإللكــرتوين: املحتــوى النــيص أو الســمعي أو املرئــي الثابــت أو املتحــرك أو 
ــره أو إنتاجــه أو  ــة ممــا ذكــر والــذي يتــم تطوي املتعــدد الوســائط الــذي يشــمل أي تركيب
حتديثــه أو تداولــه بوســائل إلكرتونيــة، أو أي نــوع مــن املحتــوى تــم حتويلــه إىل إلكرتوين، 
والــذي ينــرش ويتــم النفــاذ إليــه مــن خــالل شــبكة املعلومــات الدوليــة )اإلنرتنــت( أو أي 

شــبكة اتصــاالت أخــرى.
- الصحيفــة اإللكرتونيــة: موقــع أو وســيلة إعالميــة إلكرتونيــة يقــدم مــن خالهلــا 
املحتــوى اإللكــرتوين املتضمــن األخبــار واملوضوعــات واملقــاالت والوســائط املتعــددة 
ذات الطابــع الصحفــي أو اإلعالمــي ســواء تــم نــرش هــذا املحتــوى يف مواعيــد منتظمــة 

أو غــري منتظمــة.
- اخلدمــات اإلعالميــة أو اإلعالنيــة التجاريــة اإللكرتونيــة: املحتــوى املتضمــن الرتويج 
ألعــامل أو خدمــات أو منتجــات أو ألشــخاص مــن خــالل شــبكة املعلومــات الدوليــة 

)اإلنرتنــت( أو أي شــبكة اتصــال أخــرى.
- صاحــب املوقــع أو الوســيلة اإلعالميــة اإللكرتونية: الشــخص الطبيعــي أو االعتباري 

الــذي ثبتــت نســبة املوقــع أو الوســيلة اإلعالميــة اإللكرتونيــة إليه.
- املديــر املســؤول: الشــخص الطبيعــي الذي يعينه صاحــب املوقع أو الوســيلة اإلعالمية 
اإللكرتونيــة ويكــون مســؤوالً أمــام اجلهــات اإلداريــة والقضائيــة عــن حمتــوى املوقــع أو 
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الوســيلة اإلعالميــة اإللكرتونية.
- احلجب: منع النفاذ للموقع أو الوسيلة اإلعالمية اإللكرتونية.

 املادة 2
يعتــر اإلعــالم اإللكــرتوين أحــد مكونــات املنظومــة اإلعالميــة يف الدولــة، وحريــة 
ــة مســبقة عــىل مــا  ــون، وال رقاب ــع وفقــًا ألحــكام هــذا القان ــة للجمي اســتخدامه مكفول

ــة. ــة اإللكرتوني ــائل اإلعالمي ــع والوس ــر املواق ــوى ع ــن حمت ــه م ــم تداول يت

 املادة 3
تتــوىل الدولــة رعايــة املواقــع والوســائل اإلعالميــة اإللكرتونيــة اخلاضعــة ألحــكام هــذا 
ــي  ــور التكنولوج ــة التط ــة ملواكب ــهيالت الالزم ــري التس ــا وتوف ــني فيه ــون والعامل القان

املطــرد لإلعــالم اإللكــرتوين وفقــًا ملــا تنظمــه الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون.

 املادة ٤
ينــرش باملوقــع اإللكــرتوين للــوزارة ســجل خــاص باملواقــع والوســائل اإلعالميــة 
اإللكرتونيــة املرخــص هلــا وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون يوضــع فيــه اســم املرخــص لــه، 

ــه. ــرض من ــه، والغ ــني في ــؤول، والعامل ــر املس واملدي
وتنظــم الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون ضوابــط إجــراء اســتطالعات الــرأي التــي جترهيا 

املواقــع والوســائل اإلعالميــة اإللكرتونيــة املرخــص هلا.

 املادة ٥
يرسي هذا القانون عىل املواقع والوسائل اإلعالمية اإللكرتونية اآلتية:

١. دور النرش اإللكرتوين.
2. وكاالت األنباء اإللكرتونية.

3. الصحافة اإللكرتونية.
٤. اخلدمات اإلخبارية.

٥. املواقع والوسائل واخلدمات اإلعالمية واإلعالنية التجارية اإللكرتونية.
٦. املواقع اإللكرتونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية املرئية واملسموعة.

وال تــرسي أحــكام هــذا القانــون عــىل النطــاق أو املوقــع أو الوســيلة أو احلســاب 
املتخصصــة. باملهنيــة  مســتخدمه  يتصــف  ال  الــذي  الشــخيص  اإللكــرتوين 

 
املادة ٦

مــع مراعــاة أحــكام أي قانــون آخــر، عــىل مــن يرغــب يف إنشــاء أو تشــغيل أي مــن املواقع 
أو الوســائل اإلعالميــة اإللكرتونيــة املذكــورة يف املــادة الســابقة احلصــول عــىل ترخيــص 
مــن الــوزارة، وتكــون مــدة الرتخيــص عــرش ســنوات قابلــة للتجديــد بنــاء عــىل طلــب 

املرخــص لــه وموافقــة الــوزارة.

 املادة ٧
يكفــي بالنســبة للمواقــع والوســائل اإلعالميــة اإللكرتونيــة اخلاصــة بســلطات الدولــة 



العودة للصفحة الرئيسية 2٦٧

االعالم االلكتروني

ومؤسســاهتا واهليئــات العامــة وأي جهــة حكوميــة أخــرى ومجعيــات النفع العام املشــهرة 
واجلهــات التابعــة هلــا، والنقابــات واالحتــادات املنشــأة وفقــًا ألحــكام القانــون، إخطــار 
الــوزارة عــن إنشــاء املوقــع أو الوســيلة اإلعالميــة اإللكرتونيــة وحتديــد املديــر املســؤول 
خــالل ســتني يومــًا مــن تاريــخ العمــل بالالئحــة التنفيذيــة فيــام يتعلــق باملواقــع القائمــة، 

وقبــل ســتني يومــًا مــن إنشــاء املوقــع أو الوســيلة، وفقــًا ملــا تنظمــه الالئحــة التنفيذيــة.

 املادة ٨
يقــدم طلــب احلصــول عــىل الرتخيــص إىل الــوزارة وفقــًا للنمــوذج املعد لذلك، ويشــرتط 

يف طالــب الرتخيــص مــا يي:
١. أن يكون كويتي اجلنسية، ال يقل عمره عن 2١ عاما، كامل األهلية.

2. أن يكــون حســن الســرية حممــود الســمعة ومل يســبق احلكــم عليــه بعقوبــة جنايــة أو يف 
جريمــة خملــة بالــرشف أو األمانــة مــا مل يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره.

3. أن حيــدد اســم املوقــع أو الوســيلة اإلعالميــة اإللكرتونيــة، ويشــرتط أال يكــون خمالفــًا 
للنظــام العــام أو اآلداب العامــة أو مطابقــًا أو مماثــاًل الســم موقــع آخــر.

٤. أن يكون له مقر معلوم خاص بالنشاط موضوع الرتخيص.
وجيــوز لألشــخاص االعتباريــة الكويتيــة طلــب الرتخيــص بمزاولــة أحــد األنشــطة 
الــواردة يف املــادة )٥( مــن هــذا القانــون، مــع مراعــاة أن يكــون مجيــع رأس املــال كويتيــًا 
بالنســبة لطلــب الرتخيــص بمبــارشة األنشــطة الــواردة يف البنــود ١ و 2 و 3 و ٤ و ٥ مــن 

ذات املــادة.
أمــا بالنســبة للصحــف الورقيــة والقنــوات الفضائيــة املرئيــة واملســموعة - املرخــص هلــا 
مــن الــوزارة - الراغبــة يف إنشــاء موقــع أو وســيلة إعالميــة إلكرتونيــة هلــا يكتفــى بتقديــم 

نســخة مــن الرتخيــص الصــادر هلــا مــع الطلــب.

 املادة ٩
عــىل طالــب الرتخيــص تعيــني مديــر مســؤول يكــون ممثــاًل لــه أمــام الــوزارة واجلهــات 
ــة، ويكــون  ــة اإللكرتوني ــة األخــرى أو الغــري عــن املوقــع أو الوســيلة اإلعالمي احلكومي
مســؤوالً عــن املحتــوى املنشــور فيهــام، ســواء كان صــادرًا منــه أو مــن الغــري، ويشــرتط 

يف املديــر املســؤول مــا يــي:
١. أن يكون كويتي اجلنسية، ال يقل عمره عن )2١( عامًا، كامل األهلية.

2. أن يكون حاصاًل عىل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادهلا عىل األقل.
ــة أو  ــة جناي ــه بعقوب 3. أن يكــون حســن الســرية حممــود الســمعة ومل يســبق احلكــم علي

ــاره. ــه اعتب ــة مــا مل يكــن قــد رد إلي جريمــة خملــة بالــرشف أو األمان
٤. أال يكون مديرًا ملوقع أو وسيلة إعالمية إلكرتونية أخرى مرخصة.

ــًا أو رشكــة مــن رشكات الشــخص الواحــد  وإذا كان طالــب الرتخيــص شــخصًا طبيعي
فيجــوز أن يكــون هــو املديــر املســئول عــن املوقــع أو الوســيلة إذا توافــرت فيــه الــرشوط 

الســابقة.
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  املادة ١٠
ــه،  ــالزم توافرهــا في ــده أحــد الــرشوط ال ــر املســؤول أو فق ــو منصــب املدي ــة خل يف حال
جيــب عــىل املرخــص لــه تعيــني بديــل تتوافــر فيــه ذات الــرشوط املقــررة، وذلــك خــالل 

مــدة ســتة أشــهر.
ويكــون املرخــص لــه مســؤوالً عــن املوقــع أو الوســيلة اإلعالميــة اإللكرتونيــة إىل حــني 

تعيــني البديــل، خــالل امليعــاد املحــدد يف الفقــرة الســابقة.

املادة ١١
يصــدر الوزيــر قــرارًا يف شــأن طلــب الرتخيــص خــالل ثالثــني يومــًا مــن تاريــخ تقديــم 
الطلــب مســتوفيًا للــرشوط املقــررة قانونــًا، فــإذا انقضــت هــذه املــدة دون صــدور القــرار 
أعتــر الطلــب مرفوضــًا، ولــذوي الشــأن التظلــم مــن قــرار الرفــض إىل الوزيــر خــالل 
مــدة )٦٠( ســتني يومــًا مــن تاريــخ قــرار الرفــض، فــإذا انقضــت هــذه املــدة دون صــدور 

قــرار، أعتــر التظلــم مرفوضــًا.

 املادة ١2
جيــب عــىل طالــب الرتخيــص بموقع أو وســيلة إعالميــة إلكرتونيــة أن يودع خالل ســتني 
يومــًا مــن تاريــخ إخطــاره باملوافقــة عــىل الرتخيــص خزانــة الــوزارة كفالــة ماليــة قدرهــا 

مخســامئة دينــار.
وجيــوز أن يقــدم بــدالً مــن الكفالــة املاليــة ضامنــًا مرفيــًا موجهــًا إىل الــوزارة مطلقــًا مــن 

أي قيــد أو رشط.
وللــوزارة احلــق يف أن ختصــم مــن الكفالــة املالية أو الضــامن املريف ما يلزم به أو يســتحق 
ــات  ــة أو تعويض ــات مالي ــات أو غرام ــن التزام ــؤول م ــر املس ــه أو املدي ــص ل ــىل املرخ ع

مســتحقة للــوزارة بنــاء عــىل هــذا القانــون.
وعــىل املرخــص لــه اســتكامل مــا يــرد عــىل الكفالــة أو الضــامن مــن نقــص خــالل ســتني 

يومــًا مــن تاريــخ إخطــاره بذلــك.

 املادة ١3
ــة  ــون مزاول ــذا القان ــكام ه ــة ألح ــطة اخلاضع ــن األنش ــأي م ــه ب ــص ل ــىل املرخ ــب ع جي
النشــاط خــالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ حصولــه عــىل الرتخيــص، وللــوزارة متديــد هــذه 

املــدة بحــد أقــى ســتة أشــهر أخــرى بنــاء عــىل طلــب املرخــص لــه.

 املادة ١٤
ــه دون احلصــول عــىل  ــازل عن يقــع باطــاًل كل إجيــار للرتخيــص، وال جيــوز بيعــه أو التن
ــرشوط  ــه ال ــازل إلي ــرتي أو املتن ــر يف املش ــب أن تتواف ــوزارة وجي ــن ال ــبقة م ــة مس موافق

ــص. ــدار الرتخي ــون إلص ــذا القان ــررة يف ه املق
ولورثــة املرخــص لــه خــالل ســنة مــن تاريــخ الوفــاة طلــب نقــل الرتخيــص إليهــم أو إىل 

شــخص آخــر إذا توافــرت الــرشوط املقــررة قانونــًا.
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 املادة ١٥
تبــني الالئحــة التنفيذيــة البيانــات التــي جيــب أن يتضمنهــا الرتخيــص واملســتندات التــي 

جيــب أن ترفــق بطلبــات الرتخيــص والتجديــد ونقــل امللكيــة.
وعــىل املرخــص لــه إخطــار الــوزارة بــأي تغيــري يف البيانــات اخلاصــة برتخيــص املوقــع أو 
الوســيلة اإلعالميــة اإللكرتونيــة أو باملديــر املســؤول أو العاملــني فيــه خــالل ثالثة أشــهر 

مــن تاريــخ حــدوث التغيــري.

 املادة ١٦
مع عدم اإلخالل بأي نص ترشيعي آخر يلغى الرتخيص يف األحوال اآلتية:

١. إذا كان املرخــص لــه شــخصًا اعتباريــًا وانقضــت شــخصيته القانونيــة ألي ســبب مــن 
األســباب املقــررة قانونًا.

2. إذا فقد املرخص له أيًا من الرشوط الواردة يف املادة )٨( من هذا القانون.
3. إذا خــال منصــب املديــر املســؤول أو فقــد املديــر املعــني أحــد الــرشوط الــالزم توافرها 
فيــه ومل يقــم املرخــص لــه بتعيــني بديــل تتوافــر فيــه الــرشوط املقــررة خــالل املــدة املحددة 

يف املــادة )١٠( مــن هــذا القانون.
٤. إذا قام املرخص له بتأجري الرتخيص.

٥. إذا قام املرخص له ببيع الرتخيص أو التنازل عنه دون موافقة الوزارة.
٦. إذا مل يقــم املرخــص لــه بمبــارشة النشــاط املرخــص بــه خــالل املــدة املنصــوص عليهــا 

يف املــادة )١3( مــن هــذا القانــون.
٧. إذا انتهت مدة الرتخيص دون طلب جتديده خالل ستة أشهر من تاريخ انتهائه.

٨. إذا تــوىف املرخــص لــه ومل يكــن لــه وارث رشعــي أو إذا مل يقــم الورثــة بنقــل الرتخيص 
خــالل املــدة املحددة باملــادة )١٤(.

ويف غــري احلــاالت الســابقة ال جيــوز إلغــاء الرتخيــص إال بحكــم قضائــي واجــب التنفيــذ 
أو بنــاء عــىل طلــب كتــايب مــن املرخــص لــه.

 املادة ١٧
ــام  ــؤوالً ع ــة مس ــة اإللكرتوني ــيلة اإلعالمي ــع أو الوس ــن املوق ــؤول ع ــر املس ــون املدي يك
ــة  ــري الدق ــه حت ــب علي ــون، وجي ــذا القان ــكام ه ــات ألح ــن خمالف ــوى م ــه املحت يتضمن
ــه أن  ــب علي ــام جي ــات، ك ــات أو بيان ــار أو معلوم ــن أخب ــرشه م ــا ين ــة يف كل م واملصداقي
ينــرش وبــدون مقابــل أي رد أو تصحيــح أو تكذيــب يــرد إليــه بصــورة مبــارشة أو غــري 
ــاري أو  ــة األخــرى أو مــن أي شــخص اعتب ــوزارة أو اجلهــات احلكومي ــارشة مــن ال مب
طبيعــي أو مــن يمثلــه قانونــًا ورد اســمه أو أشــري إليــه يف كتابــة أو رســم أو رمــز تــم نــرشه 
باملوقــع أو الوســيلة اإلعالميــة اإللكرتونيــة وذلــك يف التاريــخ الــذي حتــدده اجلهــة املعنية 
ــة واألســلوب واللغــة واحلجــم  ــذات الطريق أو ذوي الشــأن ويف ذات مــكان النــرش وب

ــه املــادة موضــوع الــرد أو التصحيــح أو التكذيــب. الــذي نــرشت ب

 املادة ١٨
حيظــر عــىل املواقــع والوســائل اإلعالميــة اإللكرتونيــة اخلاضعــة ألحــكام هــذا القانــون 
نــرش أو بــث أو إعــادة بــث أو إرســال أو نقــل أي حمتــوى يتضمــن أيــًا مــن املحظــورات 
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ــن  ــادة )١١( م ــنة 2٠٠٦ وامل ــم )3( لس ــون رق ــن القان ــواد )١٩، 2٠، 2١( م ــة بامل املبين
ــن  ــررة يف هذي ــات املق ــع العقوب ــام، وتوق ــار إليه ــنة 2٠٠٧ املش ــم )٦١( لس ــون رق القان

ــة خمالفــة هــذه املحظــورات. القانونــني يف حال

 املادة ١٩
مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام املــادة الســابقة، توقــع املحكمة املختصــة عىل كل مــن يامرس 
أيــًا مــن األنشــطة املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون بــدون ترخيــص أو خيالــف أيــًا مــن 
ــة آالف  ــىل مخس ــد ع ــار وال تزي ــامئة دين ــن مخس ــل ع ــة ال تق ــون، غرام ــذا القان ــكام ه أح

دينــار، وجيــوز احلكــم بحجــب املوقــع هنائيــًا.
وجيــوز لرئيــس دائــرة اجلنايــات عنــد الــرضورة، وبنــاء عــىل طلــب النيابــة العامــة، إصدار 
قــرار بحجــب املوقــع أو الوســيلة اإلعالميــة اإللكرتونيــة ملــدة ال جتــاوز أســبوعني قابلــة 

للتجديــد وذلــك أثنــاء التحقيــق أو املحاكمــة.

 املادة 2٠
يصــدر الوزيــر قــرارًا بتحديــد املوظفــني املخولــني بضبــط املخالفــات التــي تقــع ألحــكام 

هــذا القانــون وبيــان اإلجــراءات التــي تتبــع يف شــأهنا.

املادة 2١
ختتــص النيابــة العامــة - دون غريهــا - بالتحقيــق والتــرف واالدعــاء يف مجيــع اجلرائــم 

املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون.

  املادة 22
تكــون دائــرة اجلنايــات يف املحكمــة الكليــة هــي املحكمــة املختصــة بنظــر مجيــع الدعــاوى 
اجلزائيــة املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون وتســتأنف أحكامها أمــام حمكمة االســتئناف، 
واســتثناًء مــن أحــكام املــادة الثامنــة مــن القانــون رقــم )٤٠( لســنة ١٩٧2 املشــار إليــه 

جيــوز الطعــن يف األحــكام الصــادرة مــن حمكمــة االســتئناف بطريــق التمييــز.

 املادة 23
تســقط الدعــوى اجلزائيــة عــن اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون إذا مل يتــم إبالغ 
النيابــة العامــة عنهــا خــالل ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ وقوعهــا، وتســقط دعــوى التعويــض 
إذا مل يتــم رفعهــا خــالل ســنة مــن هــذا التاريــخ، مــا مل تكــن الدعــوى اجلزائيــة قائمــة فيبدأ 

ميعــاد الســقوط مــن تاريــخ انقضائهــا أو صــدور حكــم هنائــي فيها.

 املادة 2٤
جيــب عــىل كافــة املواقــع والوســائل اإلعالميــة اإللكرتونيــة املذكــورة يف املــادة )٥( مــن 
ــه توفيــق أوضاعهــا وفقــًا ألحكامــه خــالل ســنة  هــذا القانــون والقائمــة عنــد العمــل ب

مــن تاريــخ صــدور الالئحــة التنفيذيــة.
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 املادة 2٥
ــة  ــدة الرســمية وباملوقــع اإللكــرتوين للــوزارة منطــوق األحــكام القضائي ينــرش يف اجلري

النهائيــة وقــرارات إلغــاء الرتاخيــص الصــادرة وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون.

 املادة 2٦
يصــدر الوزيــر املختــص الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون خــالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ 

العمــل بــه.

 املادة 2٧
ينــرش هــذا القانــون يف اجلريــدة الرســمية، ويعمــل بــه اعتبــارًا مــن اليــوم التــايل لتاريــخ 

نــرشه.
وعىل الوزراء - كل فيام خيصه - تنفيذ أحكامه. 



العودة للصفحة الرئيسية
2٧2

 
2٧3الباب األول : األحكام العامة

2٧٤الباب الثاين : اهليئة العامة ملكافحة الفساد
2٧٤الفصل األول : أهداف واختصاصات اهليئة

2٧٦الفصل الثاين : جملس األمناء
2٧٧الفصل الثالث : اجلهاز التنفيذي

2٧٨الفصل الرابع : الشؤون املالية
2٧٩الفصل اخلامس : مشاركة املجتمع

2٧٩الباب الثالث : جرائم الفساد وإجراءات الضبط والتحقيق
2٧٩الفصل األول : جرائم الفساد

2٨٠الفصل الثاين : إجراءات الضبط والتحقيق
2٨٠الباب الرابع : الكشف عن الذمة املالية

2٨٠الفصل األول : اخلاضعون وإقرارات الذمة املالية
2٨٠الفصل الثاين : تقديم اإلقرار وفحصه ورسيته

2٨2الباب اخلامس : محاية املبّلغ
2٨2الفصل األول : إجراءات البالغ

2٨3الفصل الثاين : برنامج احلامية
2٨٤الباب السادس : العقوبات

2٨٤الباب السابع : أحكام ختامية

القانون رقم 2 لسنة 2٠١٦ 
بشأن إنشاء اهليئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام 

اخلاصة بالكشف عن الذمة املالية
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العودة لفهرس القانون

القانون رقم 2 لسنة 2٠١٦ 
بشأن إنشاء اهليئة العامة ملكافحة الفساد واألحكام اخلاصة بالكشف عن الذمة املالية

املادة ١
ألغــراض تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يكــون للكلــامت والعبــارات الــواردة أدنــاه املعنى 

املبــني قريــن كل منهــا مــا مل يقتــض ســياق النــص خــالف ذلــك:
- اهلــيئة : اهليئة العامة ملكافحة الفساد .

- الوزير املختص : وزير العدل .
- الرئيس : رئيس اهليئة .

- املجلس : جملس األمناء .
- االتفاقية: اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

- الكســب غــري املــرشوع : كل زيــادة يف الثــروة أو انتقــاص يف االلتزامات تطرأ - بســبب 
ــر أو مــن  ــون أو أوالده الق ــذا القان ــىل اخلاضــع هل ــة - ع ــام الصف ــة أو قي ــويل الوظيف ت
يكــون وليــًا أو وصيــًا أو قيــاًم عليــه متــى كانــت ال تتناســب مــع مواردهــم وغــري مــررة .
- املوظــف العــام : يعــد يف حكــم املوظــف العــام يف تطبيــق أحــكام هــذا القانــون 
ــنة ١٩٧٠  ــم )3١( لس ــون رق ــن القان ــادة )٤3( م ــم يف امل ــوص عليه ــخاص املنص األش

بتعديــل بعــض أحــكام قانــون اجلــزاء رقــم )١٦( لســنة ١٩٦٠ .
- الذمــة املاليــة : مــا للخاضــع ألحــكام هــذا القانــون وأوالده القــر ومن يكــون وليًا أو 
وصيــًا أو قيــاًم عليهــم مــن أمــوال نقديــة أو عقاريــة أو منقولــة داخــل الكويــت وخارجهــا 
، ويدخــل يف ذلــك مــا هلــم مــن حقــوق ومــا عليهــم مــن ديــون قبــل الغــري كــام تشــمل 
الــوكاالت أو التفويضــات ذات األثــر املــايل الصــادرة منــه للغــري أو مــن الغــري لصاحلــه 

وحقــوق االنتفــاع .
ــن  ــه م ــام لدي ــاري ب ــي أو اعتب ــخص طبيع ــن ش ــار م ــالم أو اإلخب ــو اإلع ــالغ : ه - الب
معلومــات عــن جريمــة أو رشوع يف جريمــة أو تســرت عــىل جريمــة أو ختلــص مــن أدلــة 
جريمــة أو خمالفــة ماليــة جســيمة، يقــدم إىل اهليئــة أو إىل أي جهــة خمتصة بتلقــي البالغات 

.
- املبّلــغ : هــو الشــخص الــذي يقــوم باإلبــالغ عــن أي جريمــة فســاد ، وينطبــق ذلــك 
عــىل الشــهود وضحايــا اجلريمــة واخلــراء الذيــن يدلــون بشــهادة تتعلــق بأفعــال جمرمــة .

 املادة 2
ترسي أحكام هذا القانون عىل الفئات التالية:

١- رئيــس ونــواب رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء ومن يشــغل وظيفــة تنفيذيــة بدرجة 
. وزير 

2- رئيس ونائب رئيس وأعضاء جملــس األمة .
3- رئيــس وأعضــاء املجلــس األعــىل للقضــاء ورئيــس ومستشــاري املحكمة الدســتورية 
ــاء إدارة  ــس وأعض ــة ورئي ــة العام ــاء النياب ــاة وأعض ــة والقض ــي للمحكم ــاز الفن واجله
الفتــوى والترشيــع واملديــر العــام وأعضــاء كل مــن اإلدارة العامــة للتحقيقــات يف وزارة 
ــدل  ــوزارة الع ــراء ب ــني واخل ــت واملحكم ــة الكوي ــة يف بلدي ــة واإلدارة القانوني الداخلي
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العودة لفهرس القانون

ــإداريت  ــدل ب ــب الع ــني وكات ــني واملوثق ــني ووكالء الدائن ــراس القضائي ــني واحل واملصف
التســجيل العقــاري والتوثيــق بــوزارة العــدل .

٤- رئيس ونائب رئيـــس وأعضــــــاء املجلس البلدي .
٥- رئيــس وأعضــاء املجالــس واهليئــات واللجــان التــي تضطلــع بمهــام تنفيذيــة ويصدر 

قانــون أو مرســوم أو قــرار مــن جملــس الــوزراء بتشــكيلها أو بتعيــني أعضائهــا .
٦- رئيس جهاز املراقبني املاليني ونائبه ورؤساء القطاعات واملراقبني املاليني.

٧- القياديني وهم :
ــازة /  ــات العــام )الدرجــة املمت ــة يف جــدول املرتب - شــاغلو جمموعــة الوظائــف القيادي

ــل مســاعد( . ــل وزارة / وكي وكي
- أعضــاء جمالــس اإلدارات واملــدراء العمــوم ونواهبــم أو مســاعدوهم واألمنــاء العامون 

ونواهبــم أو مســاعدوهم يف اهليئــات أو املؤسســات العامــة أو أي جهــة حكومية . 
- مــن يف حكــم القيــادي من رؤســاء اجلهات ونواهبــم أو الوحدات اإلداريــة أو األعضاء 

املنتدبــني يف اهليئات واملؤسســات العامة .
- مــدراء اإلدارات ومــن يف حكمهــم مــن رؤســاء الوحــدات التنظيميــة املعتمــدة يف 

ــتوى . ــذا املس ــن ه ــىل م ــتوى إدارة أو أع ــا بمس هياكله
- ويــرسي حكــم البنديــن الســابقني عــىل العســكريني والدبلوماســيني واملدنيــني يف 
الــوزارات واإلدارات احلكوميــة واهليئــات واملؤسســات العامــة واجلهــات ذات امليزانيــة 
امللحقــة أو املســتقلة متــى اضطلــع باملســؤوليات أو متتــع باملزايــا املقــررة للوظيفــة ســواء 

ــة. ــة أو مؤقت كان شــغلهم للوظيفــة بصفــة أصلي
وتتــوىل اهليئــة بالتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة بصفــة دوريــة حتديــد وحتديــث شــاغي هــذه 

الوظائــف اخلاضعــني ألحــكام هــذا القانــون .
٨- رئيــس ونائــب الرئيــس وأعضــاء جملــس األمنــاء واألمــني العــام واألمنــاء املســاعدين 

واملــدراء واملوظفــني الفنيــني باهليئــة العامــة ملكافحــة الفســاد .
٩- رئيس ونائب الرئيس والوكالء واملدراء واملوظفني الفنيني بديوان املحاسبة .

١٠- ممثــي الدولــة يف عضويــة جمالــس إدارات الــرشكات التــي تســاهم فيهــا الدولــة أو 
إحــدى اجلهــات احلكوميــة أو اهليئــات أو املؤسســات العامــة أو غريهــا مــن األشــخاص 

املعنويــة العامــة بصــورة مبــارشة بنصيــب ال يقــل عــن 2٥% مــن رأس املــال .
١١- أعضاء جمالس إدارات اجلمعيات التعاونية واهليئات الرياضية .

املادة 3
تنشــأ هيئــة عامــة تســّمى ) اهليئــة العامــة ملكافحــة الفســاد ( يــرشف عليهــا وزيــر العــدل 
وتــؤدي مهامهــا واختصاصاهتــا باســتقاللية وحياديــة كاملــة وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون 

.
املادة ٤

هتدف اهليئة إىل حتقيق ما يي :
١( ارســاء مبــدأ الشــفافية والنزاهــة يف املعامــالت االقتصاديــة واإلداريــة بــام يكفــل حتقيق 

اإلدارة الرشــيدة ألمــوال ومــوارد وممتلــكات الدولــة واالســتخدام األمثل هلا .
2( تطبيــق اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد املوافــق عليهــا بالقانــون رقــم )٤٧( 
لســنة 2٠٠٦ واالتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة اخلاصــة بمكافحــة الفســاد والتــي يتــم 
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املوافقــة عليهــا.
3( العمــل عــىل مكافحــة الفســاد ودرء خماطــره وآثــاره ومالحقــة مرتكبيــه وحجــز 

واســرتداد األمــوال والعائــدات الناجتــة عــن ممارســته وفقــا للقانــون .
٤( محايــة أجهــزة الدولــة من الرشــوة واملتاجرة بالنفوذ وســوء اســتخدام الســلطة لتحقيق 

منافع خاصة ومنع الوســاطة واملحســوبية.
٥( محاية املبّلغني عن الفساد .

٦( تعزيــز مبــدأ التعــاون واملشــاركة مع الــدول واملنظــامت اإلقليمية والدوليــة يف جماالت 
مكافحة الفســاد .

٧( تشــجيع وتفعيــل دور مؤسســات ومنظــامت املجتمــع املــدين يف مكافحــة الفســاد 
ــة أفــراد املجتمــع بمخاطــره وتوســيع نطــاق املعرفــة بوســائل وأســاليب الوقايــة  وتوعي

منــه .

املادة ٥
تتوىل اهليئة ممارسة املهام واالختصاصات التالية :

ــداد  ــاد وإع ــة الفس ــفافية ومكافح ــة والش ــاملة للنزاه ــة ش ــرتاتيجية وطني ــع اس ١- وض
ــة . ــات املعني ــع اجله ــا م ــة تنفيذه ــا ، ومتابع ــذة هل ــج املنف ــط والرام ــات واخلط اآللي

2- تلقــي التقاريــر والشــكاوى واملعلومــات بخصــوص جرائــم الفســاد املقدمــة إليهــا 
ودراســتها ويف حــال التأكــد مــن أهنا تشــكل شــبهة جريمــة يتــم إحالتها إىل جهــة التحقيق 

املختصــة .
3- تلقي إقرارات الذمة املالية وتشكيل اللجان لفحصها .

٤- محاية املبّلغني عن الفساد وذلك بالتنسيق مع اجلهات املختصة .
ــد  ــخ أي عق ــة لفس ــة الالزم ــراءات القانوني ــاذ اإلج ــة الخت ــات املختص ــالغ اجله ٥- إب
تكــون الدولــة طرفــا فيــه أو ســحب امتيــاز أو غــري ذلــك مــن االرتباطــات إذا تبــني اهنــا 
قــد ُأبرمــت بنــاء عــىل خمالفــة ألحــكام القوانــني أو جيــري تنفيذهــا باملخالفــة للعقــد املــرم 

، وذلــك بالتنســيق مــع اجلهــات املختصــة.
٦- متابعــة اإلجــراءات والتدابــري التــي تتوالهــا اجلهــات املختصــة الســرتداد األمــوال 

والعائــدات الناجتــة عــن جرائــم الفســاد .
ــة املتعلقــة بمكافحــة الفســاد بشــكل دوري  ٧- دراســة الترشيعــات واألدوات القانوني
ــي  ــة الت ــدات الدولي ــات واملعاه ــة االتفاقي ــا ملواكب ــة عليه ــالت الالزم ــرتاح التعدي واق
صادقــت عليهــا الكويــت أو انضمــت إليهــا وتطويــر التدابري الالزمــة للوقاية من الفســاد 

وحتديــث آليــات ووســائل مكافحتــه بالتنســيق مــع كافــة أجهــزة الدولــة .
٨- التنســيق مــع وزارة اخلارجيــة يف التعــاون مــع الــدول واملنظــامت اخلليجيــة والعربيــة 
والدوليــة ذات الصلــة بمكافحــة الفســاد واملشــاركة يف الرامــج اهلادفــة إىل منــع الفســاد 
ومتثيــل الكويــت يف املؤمتــرات واملحافــل اإلقليميــة والعربيــة والدوليــة املتعلقــة بمكافحة 

الفســاد .
٩- دراســة وتقييــم التقاريــر الصــادرة عن املنظــامت املحليــة واإلقليمية والدوليــة املتعلقة 
ــبة  ــراءات املناس ــاذ اإلج ــا وإخت ــت فيه ــع الكوي ــىل وض ــالع ع ــاد واالط ــة الفس بمكافح

حياهلــا .
التنســيق مــع وســائل اإلعــالم لتوعيــة املجتمــع وتبصــريه بمخاطــر الفســاد   -١٠
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. منهــا ومكافحتهــا  الوقايــة  الفاســدة وآثارهــا وكيفيــة  واملامرســات 
١١- اختــاذ التدابــري الكفيلــة بمشــاركة منظــامت املجتمــع املــدين يف التعريــف بمخاطــر 
الفســاد وآثــاره عــىل املجتمــع وتوســيع دور املجتمــع يف األنشــطة املناهضــة للفســاد 

ومكافحتــه.
١2- طلــب التحــري مــن اجلهــات املختصة عن وقائع الفســاد املايل واإلداري والكشــف 

عــن املخالفــات والتجــاوزات ومجع األدلــة املتعلقة هبا .
١3- إعــداد قواعــد بيانــات وأنظمــة معلومــات وتبــادل املعلومــات مــع اجلهــات 
ــذة . ــات الناف ــًا للترشيع ــارج وفق ــل واخل ــاد يف الداخ ــا الفس ــة بقضاي ــامت املعني واملنظ

١٤- الطلب من اجلهات املختصة إقامة الدعاوى اإلدارية واملدنية الالزمة .
١٥- إحالــة الوقائــع التــي تتضمــن شــبهة جريمــة جزائيــة إىل جهــة التحقيــق املختصــة 

مــع إرفــاق كافــة املســتندات .
١٦- أي مهــام أو اختصاصــات أخـــــرى تتفــــق مــع الغــــرض مــن إنشــاء اهليئــة وتنــاط 

هبــا .

املادة ٦
يتــوىل إدارة اهليئــة جملــس يســّمى )جملــس األمناء( يتكون من ســبعة أشــخاص ممــن تتوافر 
فيهــم اخلــرة والنزاهــة والكفــاءة مــن بينهــم رئيــس ونائــب رئيــس ، ويصــدر بتعيينهــم 

مرســوم بنــاء عــىل ترشــيح الوزيــر املختــص .

املادة ٧
يشرتط يف عضو جملس األمناء ما يي:

١( أن يكون كويتي اجلنسية .
2( أال يقل عمره عن أربعني عامًا .

3( أن يكون حاصال عىل مؤهل جامعي عىل األقل .
٤( أن يكــون حســن الســمعة وأن ال يكــون قــد صــدر ضــده حكــم قضائي بــات يف قضية 

مــن قضايا الفســاد أو جريمــة خملة بالرشف أو األمانـــــــة.
وجيــب أن يكــون متفرغــًا للعمــل كعضــو بمجلــس األمناء ، ويفقــد العضــو صفته بحكم 
القانــون ويصبــح مكانــه شــاغرًا إذا خالــف ذلــك وال جيــوز إعــادة ترشــيحه مــرة أخــرى 
لعضويــة جملــس األمنــاء ، وعــىل الوزيــر املختــص اختــاذ إجــراءات تعيــني العضــو البديــل 

وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون.

املادة ٨
حيــدد بمرســوم مرتبــات ومكافــآت وبدالت ومزايــا رئيس اهليئــة وأعضاء جملــس األمناء 

وذلــك بنــاءًا عىل اقـــرتاح الوزير املختــص وموافقة جملــس الوزراء.

املادة ٩
مدة العضوية يف جملس األمناء أربع سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة .

وللوزيــر املختــص ، بنــاء عــىل اقــرتاح أغلبيــة أعضــاء جملــس األمنــاء ، اســقاط عضويــة 
الرئيــس أو نائبــه أو أي مــن األعضــاء يف حــال ثبــوت اإلخــالل اجلســـــيم بواجباتــه وبعد 
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إجــراء التحقيــق.
وإذا خــال منصــب الرئيــس أو نائبــه أو أي مــن أعضــاء جملــس األمنــاء ألي ســبب يتــم 

تعيــني بديــل لــه ، ويكمــل العضــو اجلديــد مــدة ســلفه فقــط.

املادة ١٠
خيتص جملس األمناء بام يي :

١- رســم السياســة العامــة ملكافحــة الفســاد بالتعــاون مــع اجلهــات ذات العالقــة ووضــع 
اخلطــط والرامــج الالزمــة لتنفيذها.

2- إقــرار اهليــكل التنظيمــي للوظائــف والالئحــة الداخليــة للشــؤون املاليــة واإلداريــة 
ــني )٥ و3٨(  ــكام املادت ــالل بأح ــك دون اإلخ ــة وذل ــل باهليئ ــة للعم ــرارات املنظم والق

مــن املرســوم بالقانــون رقــم )١٥( لســنة ١٩٧٩ يف شــأن اخلدمــة املدنيــة .
3- املوافقة عىل االتفاقيات والعقود التي ترمها اهليئة ذات الصلة باختصاصاهتا .

٤- تشكيل جلنة أو أكثر يراها رضورية لعمله .
٥- إقــرار مــرشوع موازنــة اهليئــة وحســاهبا اخلتامــي قبــل عرضهــام عىل اجلهــات املختصة 

.
٦- إقرار ونرش التقرير السنوي العام للهيئة .

٧- رفــع تقريــر نصــف ســنوي إىل جملــس األمــة وإىل جملــس الــوزراء يتضمــن النشــاطات 
ذات الصلــة بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحته والعوائــق والســلبيات والتوصيات املقرتحة 

.
٨- نــرش كافــة املعلومــات والبيانــات اخلاصــة بجرائــم الفســاد بعــد ثبوهتا بحكــم قضائي 

بات.
٩- أي موضــوع يدخــل يف اختصــاص اهليئــة وأهدافهــا يعرضــه الرئيــس أو اثنــان مــن 

أعضــاء املجلــس .

املادة ١١
ــام حــرضة  ــوا مهامهــم أم ــل أن يتول ــه وأعضــاؤه قب ــاء ونائب ــؤدي رئيــس جملــس األمن ي

ــة : ــني التالي ــري اليم ــمو األم ــب الس صاح
) أقســم بــاهلل العظيــم أن أكــون خملصــًا للوطــن واألمــري وأن احــرتم الدســتور وقوانــني 

الدولــة ، وأؤدي أعــاميل باألمانــة والصــدق(.

املادة ١2
يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتوىل األمور الفنية واإلدارية واملالية وفق ما يي :

١- يتــوىل الرئيــس اإلرشاف عــىل اجلهــاز التنفيــذي ويمثــل اهليئــة أمــام القضــاء وأمــام 
الغــري وذلــك دون إخــالل بأحــكام املرســوم األمــريي رقــم )١2( لســنة ١٩٦٠ بقانــون 

تنظيــم إدارة الفتــوى والترشيــع حلكومــة الكويــت .
ــس  ــن الرئي ــرار م ــم ق ــدر بتعيينه ــاعدون يص ــاء مس ــام وأمن ــني ع ــة أم ــون للهيئ 2- يك
ويكونــوا مســؤولني أمامــه عــن إدارة وتســيري النشــاط اليومــي للجهــاز التنفيــذي وحتــدد 

ــة مهامهــم واختصاصاهتــم . الالئحــة الداخلي
3- ختتــار اهليئــة موظفيهــا مــن ذوي اخلــرة والكفــاءة والنزاهــة والتخصصــات العلميــة 
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بشــفافية وفقــا للمعايــري التــي حتددهــا الالئحــة الداخليــة وال جيــوز أن يكون بــني أحدهم 
وبــني رئيــس ونائــب رئيــس وأعضــاء جملــس األمنــاء أي صلــة قرابة حتــى الدرجــة الثانية 

.
٤- للهيئــة أن تســتعني يف إنجــاز مهامهــا بمــن تــراه مــن القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة 
ــني  ــًا للقوان ــا وفق ــل لدهي ــم للعم ــم ندهب ــم ، ويت ــة وغريه ــزة احلكومي ــي األجه وموظف

والنظــم املعمــول هبــا يف هــذا الشــأن .

املادة ١3
تتــوىل اهليئــة تأهيــل وتدريــب العاملــني فيها بــام يمكنهم مــن أداء مهامهــم واختصاصاهتم 

يف مكافحة الفســاد .

املادة ١٤
يصــدر الرئيــس قــرارًا حيــدد فيــه املوظفــني باهليئة الذيــن يتولون ضبــط املخالفــات وحترير 

املحــارض متهيــدًا إلحالتها إىل اجلهــة املختصة .

املادة ١٥
حيظــر عــىل رئيــس وأعضاء جملس األمنــاء والعاملــني يف اهليئة افشــاء أي رس أو معلومات 
أو بيانــات وصلــت إىل علمهم بســبب أدائهــم ملهامهم وذلك يف غــري األحوال املنصوص 

عليهــا يف هــذا القانون .

املادة ١٦
ــه  ــه لعمل ــاء تولي ــة أثن ــاء وأي موظــف يف اهليئ حيظــر عــىل رئيــس وأعضــاء جملــس األمن

ــة : ــور التالي األم
١- القيــام بــأي عمــل جتــاري بنفســه أو بصفتــه وكيــاًل أو وليــًا أو وصيــًا أو قيــاًم أو توكيل 

غــريه يف ذلــك .
2- ممارســة أي وظيفــة أو مهنــة أو عمــل آخــر بمقابــل أو بــدون مقابــل بــام يف ذلــك أن 
يشــغل منصبــًا أو وظيفــة يف احلكومــة أو اهليئــات واملؤسســات العامــة أو رشكــة أو عمــل 

خــاص . 
3- املشــاركة يف عضويــة جملــس اإلدارة أو تقديــم أي خدمــة أو استشــارة بشــكل مبــارش 

أو غــري مبــارش ألي جهــة .
٤- تقايض مقابل مادي بشكل مبارش أو غري مبارش من أي جهة .

املادة ١٧
تصــدر بقــرار مــن جملــس الــوزراء بنــاء عــىل اقــرتاح جملــس األمناء الئحــة تنظم نشــاطات 

أعضــاء جملــس أمنــاء اهليئــة والعاملني هبــا احلاليني والســابقني .

املادة ١٨
يكــون للهيئــة ميزانيــة ملحقــة ضمــن امليزانيــة العامــة للدولة ، ويتبــع يف إعدادهــا القواعد 

واإلجــراءات املنظمــة للميزانية العامــة للدولة .
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وتبــدأ الســنة املاليــة للهيئــة يف األول مــن شــهر أبريــل مــن كل عــام وتنتهــي يف احلــادي 
والثالثــني مــن مــارس مــن العــام التــايل .

وتضــع اهليئــة مــرشوع ميزانيتهــا وترســله يف امليعــاد القانــوين إىل وزارة املاليــة ، فــإذا 
ــة عــىل  ــة ومل توافــق اهليئ ــرات اهليئ ــة عــىل تقدي حــدث خــالف أو اعرتضــت وزارة املالي
هــذه االعرتاضــات يعــرض وزيــر املاليــة اخلــالف عــىل جملــس الــوزراء الختــاذ مــا يــراه 

ــبًا . مناس
املادة ١٩

لرئيــس اهليـــئة االختصاصــات املخولــة لوزيــر املاليــة بشــأن اســتخدام االعتــامدات املاليــة 
املقــررة بموازنــة اهليئــة وملجلــس األمنــاء ممارســة الصالحيــات املقــررة لديــوان اخلدمــة 

املدنيــة فيــام يتعلــق بتنظيــم أعامهلــا وشــؤون موظفيهــا .

املادة 2٠
مــع مراعــاة حرمــة احليــاة اخلاصــة ورشف وكرامــة األشــخاص ، عــىل كل شــخص علــم 
بوقــوع جريمــة مــن جرائــم الفســاد اإلبالغ عنها لــدى اهليئــة أو اجلهة املختصة مــع تقديم 
مــا لديــه مــن معلومــات حوهلــا لتتــوىل دراســتها للتأكــد مــن جديتهــا واختــاذ اإلجــراءات 

القانونية بشــأهنا .
وتبــارش اهليئــة بالتنســيق مــع اجلهــات املختصــة التحقــق مــن جرائــم الفســاد املنصــوص 

عليهــا يف هــذا القانــون متــى وصلــت إىل علمهــا بــأي طريقــة .

املادة 2١
تتعاون اهليئة مع خمتلف اجلهات يف مكافحة الفساد وعىل األخص ما يي:

١( التعــاون مــع املؤسســات التعليميــة ودور العبــادة لنــرش قيــم الشــفافية والنزاهــة 
واملواطنــة الصاحلــة.

ــق  ــة تتعل ــة عام ــج توعي ــداد برام ــة إلع ــة واخلاص ــات احلكومي ــع املؤسس ــاون م 2( التع
ــة. بنشــاط اهليئ

املادة 22
تعتر جرائم فساد يف نطاق تطبيق أحكام هذا القانون اجلرائم التالية :

١- جرائــم االعتــداء عــىل األمــوال العامــة املنصــوص عليهــا يف القانــون رقــم )١( لســنة 
١٩٩3 بشــأن محايــة األمــوال العامــة .

2- جرائــم الرشــوة واســتغالل النفــوذ املنصــوص عليهــا يف القانــون رقــم )3١( لســنة 
١٩٧٠ بتعديــل بعــض أحــكام قانــون اجلــزاء رقــم )١٦( لســنة ١٩٦٠.

3- اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف القانــون رقــم )١٠٦( لســنة 2٠١3 يف شــأن مكافحــة 
غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب .

ــون رقــم )١٦( لســنة ١٩٦٠  ــر والتزييــف املنصــوص عليهــا يف القان ــم التزوي ٤- جرائ
بإصــدار قانــون اجلــزاء .

٥- اجلرائــم املتعلقــة بســري العدالــة املنصــوص عليها يف القانــون رقم )١٦( لســنة ١٩٦٠ 
بإصــدار قانــون اجلزاء .

٦- جريمة الكسب الغري مرشوع املنصوص عليها يف هذا القانون.
ــون رقــم )١٠( لســنة 2٠٠3  ــم التهــرب اجلمركــي املنصــوص عليهــا يف القان ٧- جرائ
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بشــأن إصــدار قانــون اجلــامرك املوحــد لــدول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة .
٨- جرائــم التهــرب الرضيبــي املنصـــوص عليهــا فـــي املرســوم رقم )3( لســنة ١٩٥٥ يف 

شــأن رضيبــة الدخــل الكويتيــة .
٩- جرائــم إعاقــة عمــل اهليئــة أو الضغــط عليهــا لعرقلــة أدائهــا لواجباهتــا أو التدخــل 
يف اختصاصاهتــا أو االمتنــاع عــن تزويدهــا باملعلومــات املطلوبــة واملنصــوص عليهــا يف 

هــذا القانــون.
ــة  ــأن محاي ــنة 2٠٠٧ يف ش ــم )١٠( لس ــون رق ــا يف القان ــوص عليه ــم املنص ١٠- اجلرائ

ــة. املنافس
١١- اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف القانــون رقــم )2٥( لســنة ١٩٩٦ يف شــأن الكشــف 

عــن العمــوالت التــي تقــدم يف العقــود التــي ترمهــا الدولــة .
١2- أي جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر باعتبارها جرائم فساد.

املادة 23
تقــوم اهليئــة بمتابعــة إجــراءات ضبــط وحجــز واســرتداد األمــوال والعائــدات املتحصلــة 
ــني  ــي القوان ــررة فـــ ــراءات املق ــد واإلج ــكام والقواع ــا لألح ــاد وفق ــم الفس ــن جرائ م

املعمــول هبــا .
املادة 2٤

ــك  ــد وبن ــأن النق ــنة ١٩٦٨ يف ش ــم )32( لس ــون رق ــكام القان ــالل بأح ــدم اإلخ ــع ع م
ــبهة  ــود ش ــا بوج ــور علمه ــة ف ــوم اهليئ ــة ، تق ــة املرفي ــم املهن ــزي وتنظي ــت املرك الكوي
جريمــة فســاد بجمــع املعلومــات بشــأهنا ، وهلــا يف ســبيل ذلــك االطــالع عــىل الســجالت 
ــة  ــا بأي ــب موافاهت ــك طل ــم ، وكذل ــل العل ــة حم ــة باجلريم ــق املتعلق ــتندات والوثائ واملس
بيانــات أو معلومــات أو وثائــق متعلقــة هبــا وهلــا أن تقــرر إحالتهــا إىل اجلهــات القضائيــة 

املختصــة .
املادة 2٥

مــع مراعــاة أحــكام املــادة )2٨( مــن هــذا القانــون ، للهيئــة احلــق يف خماطبــة واســتدعاء 
أي شــخص لــه عالقــة بجريمــة فســاد لســامع أقوالــه بشــأهنا .

املادة 2٦
ال جيــوز للجهــات التابعــة للقطاع احلكومــي أو اخلاص أو أي شــخص طبيعي أو معنوي 

القيــام بأي مــن األفعــال اآلتية:-
١( االمتنــاع دون مــرر قانــوين عــن تزويــد اهليئــة بأيــة ســجالت أو وثائــق أو مســتندات 

أو معلومــات قــد تكــون مفيــدة يف الكشــف عــن أفعــال الفســاد.
2( إعاقــة عمــل اهليئــة أو الضغــط عليهــا لعرقلــة أدائهــا لواجباهتــا أو التدخــل يف 

التأثــري عليهــا. بقصــد  اختصاصاهتــا 

املادة 2٧
مــع مراعــاة أحــكام القانــون رقــم )٨٨( لســنة ١٩٩٥ يف شــأن حماكمــة الــوزراء ، ختتــص 
النيابــة العامــة دون غريهــا بالتحقيــق والتــرف واإلدعــاء يف مجيــع اجلرائــم املنصــوص 

عليهــا يف هــذا القانــون واجلرائــم املرتبطــة هبــا.
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املادة 2٨
تطبــق بشــأن إجــراءات الضبــط والتحقيــق واملحاكمــة يف جرائــم الفســاد القواعــد 

املنصــوص عليهــا يف القوانــني املعمــول هبــا .
وإذا كان مــن نســب إليــه جريمــة الفســاد أحــد األشــخاص الذين يســتوجب الدســتور أو 

القانــون إجــراًء خاصــًا للتحقيــق معــه أو مالحقتــه قضائيــًا ُيّتبــع يف شــأنه هــذا اإلجراء .

املادة 2٩
تعتــر املراســالت واملعلومــات والوثائــق والبالغــات املتصلــة بجرائــم الفســاد وما جيري 
يف شــأهنا مــن فحــص أو حتقيــق وكذلــك إقــرارات الذمــة املاليــة مــن األرسار التــي جيــب 
املحافظــة عليهــا ، وجيــب عــىل كل مــن هلــم عالقــة بتنفيــذ هــذا القانــون عــدم افشــائها إال 

وفــق القانــون ويســتمر هــذا احلظــر بعــد انتهــاء عالقتهــم الوظيفيــة .

املادة 3٠
تلتــزم الفئــات املنصــوص عليهــا يف املــادة )2( مــن هــذا القانــون بتقديــم إقــرارات الذمــة 

املاليــة وفقــًا ألحــكام هــذا البــاب .

املادة 3١
تنظــم الالئحــة التنفيذيــة شــكل وبيانــات إقرار الذمــة املالية ، وأســلوب فحص عنارصها 
، وتبــني الالئحــة التنفيذيــة كيفيــة تشــكيل جلــان فحــص إقــرارات الذمــة املاليــة وذلــك 
وفقــًا للمناصــب واملســتويات الوظيفيــة للخاضعــني ، وللهيئة أن تســتعني برجال القضاء 

والنيابــة العامــة لرئاســة وعضويــة جلــان الفحــص بموافقــة املجلــس األعــىل للقضاء .
كــام تنظــم الالئحــة التنفيذيــة تقديم اخلدمة املناســبة للخاضع ملســاعدته يف تقديــم اإلقرار 

.
املادة 32

عــىل مجيــع اخلاضعــني ألحــكام هذا البــاب تقديــم اإلقرار بعــد صــدور الالئحــة التنفيذية 
وفقــًا للمواعيــد التالية :

١- اإلقرار األول :
أ - خــالل ســتة أشــهر ملــن هــو يف اخلدمــة وقــت صــدور الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون 

.
ب- خالل ستني يومًا من تاريخ توليه منصبه.

2- حتديث اإلقرار : خالل ستني يومًا من هناية كل ثالث سنوات ما بقي يف منصبه.
3- اإلقرار النهائي : خالل تسعني يومًا من تاريخ تركه ملنصبه .

املادة 33
تتوىل اهليئة استالم اإلقرارات وفقًا لإلجراءات التي حتددها الالئحة التنفيذية.

وتبــني الالئحــة التنفيذيــة القواعــد واإلجــراءات الالزمــة الســتالم إقــرارات العاملــني 
يف اهليئــة وكيفيــة فحصهــا .

عــىل أن يقــدم رئيــس وأعضاء جملس األمنــاء إقراراهتم إىل رئيس املجلــس األعىل للقضاء 
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لعرضهــا عــىل جلنــة فحــص مشــكلة مــن ثالثــة قضــاة ينتدهبــم هلــذا الشــأن ، فــإذا رأت 
اللجنــة شــبهة كســب غــري مــرشوع أحالتهــا إىل النيابــة العامــة املختصــة الختــاذ مــا تــراه .

املادة 3٤
ــكل رسي  ــب بش ــرشوع ، أن تطل ــري م ــب غ ــة كس ــبهة جريم ــود ش ــة وج ــة يف حال للهيئ
ــات  ــا البيان ــت وخارجه ــل الكوي ــة داخ ــة أو اخلاص ــات احلكومي ــراد أو اجله ــن األف م

ــا . ــي تــرى لزومه واإليضاحــات واألوراق الت
وللنائــب العــام أو مــن يقــوم مقامــه ، بنــاء عــىل طلــب اهليئــة أن يأمــر مبــارشًة باالطــالع 
ــن  ــع أو اخلزائ ــات أو معلومــات تتعلــق باحلســابات أو الودائ ــة بيان أو احلصــول عــىل أي
ــم  ــة إذا اقتــى ذلــك كشــف احلقيقــة يف إحــدى اجلرائ ــوك واملؤسســات املالي ــدى البن ل

املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون .

املادة 3٥
تعــد جلــان الفحــص تقريــرًا عــن كل خاضــع ألحــكام هــذا البــاب يرجــح أن لديــه زيــادة 

يف ذمتــه املاليــة نتجــت عــن كســب غــري مــرشوع وذلــك بعــد ســامع أقوالــه .
وحيال هـــذا التقرير للهيئة لرتسله إىل النيابة العامة الختاذ ما تراه يف شأنه .

وتنظم الالئحة التنفيذية املدد الزمنيــة اخلاصة بإعداد التقارير وإحالتها.

املادة 3٦
مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام القانــون رقــم )١( لســنة ١٩٩3 بشــأن محايــة األمــوال العامة 
، جيــوز للنيابــة العامــة عنــد مبــارشة التحقيــق ، إذا جتمعــت لدهيــا أدلــة كافيــة عــىل حتقــق 

كســب غــري مــرشوع ، أن تتخــذ مــا تــراه مــن اإلجــراءات التحفظيــة .
وجيــوز ملــن صــدر ضــده اإلجــراء أن يتظلــم منــه إىل حمكمــة اجلنايــات باملحكمــة الكليــة 
خــالل شــهرين مــن تاريــخ صـــدوره ، وتفصــل يف التظلــــم عىل وجــه الرسعة إمــا برفضه 
أو بإلغــاء اإلجــراء أو بتعديلــه وتقريــر الضامنــات الالزمــة إن كان هلــا مقتــى ، وال جيــوز 
إعــادة التظلــم إال بعــد مــي ســتة أشــهر مــن تاريــخ الفصــل يف التظلــم ، وجيــوز للنائــب 

العــام العــدول عــن اإلجــراء أو تعديلــه وفقــًا ملقتضيــات التحقيــق .
وللجنــة التحقيــق اخلاصــة بالوزراء مبــارشة اإلجــراءات التحفظية وفقًا ملــا هو منصوص 

عليــه يف القانــون رقم )٨٨( لســنة ١٩٩٥ يف شــأن حماكمة الوزراء .

املادة 3٧
االبــالغ عــن جرائــم الفســاد واجــب عــىل كل شــخص ، وحريــة املبّلــغ وأمنــه وســكينته 
مكفولــة وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون أو أي قانــون آخــر يقــرر ضامنــات أخــرى يف هــذا 
اخلصــوص ، وال جيــوز املســاس باملبّلــغ بــأي شــكل مــن األشــكال بســبب االبــالغ عــن 

هــذه اجلرائــم.

املادة 3٨
يشــرتط يف البــالغ ، يف حكــم هــذا القانــون ، أن يكــون املبّلــغ لديــة دالئــل جديــة تــرر 

اعتقــاده بصحــة الواقعــة املبّلــغ عنهــا .
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املادة 3٩
تبــني الالئحــة التنفيذيــة إجــراءات تقديــم البــالغ مــع مراعــاة ســهولة تقديمــه وإحاطــة 

هويــة املبّلــغ بالرسيــة الكاملــة .

املادة ٤٠
يتمتــع املبّلــغ باحلاميــة مــن وقــت تقديــم البــالغ ، ومتتــد احلاميــة لزوجــه وأقاربــه وســائر 

األشــخاص وثيقــي الصلــة بــه عنــد االقتضــاء .

املادة ٤١
تشمل محاية املبّلغ ما يي :

١- توفــري احلاميــة الشــخصية للمبّلــغ : وذلــك بعــدم كشــف هويتــه أو مــكان وجــوده ، 
وتوفــري احلراســة الشــخصية لــه أو حمــل إقامــة جديــد إذا لــزم األمــر.

ــراء إداري  ــاذ أي إج ــع اخت ــك بمن ــغ: وذل ــة للمبّل ــة والوظيفي ــة اإلداري ــري احلامي 2- توف
ــا  ــي تقرره ــرتة الت ــالل الف ــاه خ ــه ومزاي ــي وحقوق ــه الوظيف ــان راتب ــامن رسي ــده وض ض

ــة . اهليئ
ــًا أو  ــًا أو مدني ــه جزائي ــغ : وذلــك بعــدم الرجــوع علي ــة للمبّل ــة القانوني 3- توفــري احلامي

ــًا متــى اســتكمل البــالغ الــرشط املبــني يف املــادة )3٨( مــن هــذا القانــون. تأديبي
وحتدد الالئحة التنفيذية وسائل وإجراءات احلامية األخرى وأنواعها .

املادة ٤2
حتــدد الالئحــة التنفيذيــة الوســائل التــي جيــوز للهيئــة أن توفرهــا للمبّلــغ ليــديل بأقوالــه 
عــىل نحــو يكفــل كافــة الضامنــات املاديــة واملعنويــة واإلداريــة لــه وبــام يضمــن ســالمته .

املادة ٤3
ــة  ــة أو معنوي ــن أرضار مادي ــه م ــق ب ــام يلح ــه ع ــغ أو ورثت ــض املبّل ــة بتعوي ــزم الدول تلت
نتيجــة تقديمــه البــالغ مســتوفيا الــرشوط املبينــة يف املــادة )3٨( مــن هــذا القانــون ، وحتدد 
الالئحــة التنفيذيــة احلوافــز املاديــة واملعنويــة التــي جيــوز منحهــا للمبّلــغ ورشوط املنــح .

املادة ٤٤
ُيعفــى مــن العقــاب كل مــن بــادر مــن اجلنــاة بابــالغ اهليئــة أو النيابــة العامــة أو اجلهــات 
املختصــة بوجــود اتفــاق جنائــي الرتــكاب إحــدى اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف املــادة 
)22( مــن هــذا القانــون وبمــن اشــرتكوا فيهــا قبــل البــدء يف تنفيذهــا ، وجيــوز للمحكمــة 
ــة إذا حصــل البــالغ بعــد وقــوع اجلريمــة وقبــل البــدء يف التحقيــق  االعفــاء مــن العقوب
ــاء التحقيــق - الســلطات مــن القبــض عــىل مرتكبــي اجلريمــة  إذا مكــن اجلــاين - يف أثن
اآلخريــن أو ضبــط األمــوال موضــوع اجلريمــة أو القبــض عــىل مرتكبــي جريمــة أخــرى 

مماثلــة هلــا يف النــوع واخلطــورة .
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املادة ٤٥
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ثــالث ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن ألفــي دينــار وال 
تزيــد عــىل عــرشة آالف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل مــن خيالــف أحــكام املــواد 

)١٥ و١٦ و2٦ و2٩( مــن هــذا القانــون.
ــار وال  ــامئة دين ــن مخس ــل ع ــة ال تق ــنة أو بغرام ــىل س ــد ع ــدة ال تزي ــس م ــب باحلب ويعاق
تزيــد عــىل ثالثــة آالف دينــار كل مــن خالــف أحــكام املــادة )2٠( مــن هــذا القانــون . وال 

جيــري حكــم هــذه الفقــرة عــىل الــزوج أو األصــول أو الفــروع .

املادة ٤٦
إذا تأخــر أحــد املذكوريــن يف املــادة )3٠( مــن هــذا القانــون عــن تقديــم إقــرار ذمتــه املالية 

خــالل املــدة القانونيــة املنصــوص عليهــا يف املــادة )32( يعاقــب بالعقوبــات التالية :
١( اإلقــرار األول : غرامــة ال تقــل عــن مخســامئة دينــار وال تزيــد عــىل ثالثــة آالف دينــار ، 
وإذا زاد التأخــري ألكثــر مــن تســعني يومــًا بعــد إنــذاره بتقديــم اإلقــرار جــاز احلكــم عليــه 

بالعــزل مــن وظيفتــه .
ــار ، وإذا زاد التأخــري ألكثــر  2( حتديــث اإلقــرار : غرامــة ال تزيــد عــىل ثالثــة آالف دين
مــن تســعني يومــًا بعــد إنــذاره بتحديــث اإلقــرار يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ســنة 
وبغرامــة ال تقــل عــن ثالثــة آالف دينــار وال تزيــد عــىل عــرشة آالف دينــار أو بإحــدى 

هاتــني العقوبتــني وجيــوز احلكــم عليــه بالعــزل مــن وظيفتــه.
ــار، وإذا زاد التأخــري ألكثــر  3( اإلقــرار النهائــي : غرامــة ال تزيــد عــىل مخســة آالف دين
مــن تســعني يومــًا يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ثــالث ســنوات وبغرامــة ال تقــل 
عــن ثالثــة آالف دينــار وال تزيــد عــىل ثالثــني ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني .
ويف مجيــع األحــوال حيــال ملــف املخالفــة إىل جلنــة الفحــص املختصة للتحقــق من عنارص 

ذمتــه املالية .

املادة ٤٧
إذا قــدم اخلاضــع إقــرار الذمــة املاليــة ناقصــًا أو غــري صحيــح مــع علمــه بذلــك أو إذا مل 
ــاًم عليهــم رغــم  ــًا أو قي ــًا أو وصي يقــدم إقــرارًا عــن أحــد األشــخاص الذيــن يكــون ولي
ــل  ــة ال تق ــنوات وبغرام ــالث س ــىل ث ــد ع ــدة ال تزي ــس م ــب باحلب ــه يعاق ــذاره بتقديم إن
عــن ثالثــة آالف دينــار وال تزيــد عــىل ثالثــني ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني ، 

وجيــوز احلكــم عليــه بالعــزل مــن وظيفتــه .

املادة ٤٨
كل مــن ارتكــب جريمــة الكســب غــري املــرشوع يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل مخس 
ســنوات وبغرامــة تعــادل قيمــة الكســب غــري املــرشوع الــذي حصــل عليــه مــع احلكــم 
بمصــادرة الكســب غــري املــرشوع، ســواء كان يف ذمتــه أو يف ذمــة زوجــه أو أوالده القــر 

أو الــويص أو القيــم عليــه .
وال حيــول انقضــاء الدعــوى اجلزائيــة بالوفــاة دون احلكــم بمصــادرة الكســب غــري 

املــرشوع.
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املادة ٤٩
كل حكــم باإلدانــة يف اجلريمــة املنصــوص عليهــا يف املــادة )٤٨( مــن هــذا القانــون 
يســتوجب عــزل املحكــوم عليــه مــن وظيفتــه أو اســقاط عضويتــه مــع حرمانــه مــن تــويل 
ــه  ــرد إلي ــا مل ي ــة م ــة نيابي ــة أي هيئ ــيح لعضوي ــني أو الرتش ــن التعي ــة وم ــف العام الوظائ

ــاره . اعتب

املادة ٥٠
كل شــخص مــن غــري املنصــوص عليهــم يف املادتــني )٤٧ و ٤٨ ( اســتفاد فائــدة جديــة 
مــن الكســب غــري املــرشوع مــع علمــه بذلــك يعاقــب بنصــف العقوبــة الــواردة يف املــادة 

)٤٨( مــن هــذا القانــون .
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القانون رقم ٩١ لسنة 2٠١3
 بشأن مكافحة االجتار باالشخاص وهتريب املهاجرين .

املادة ١
التعاريف

يقصد باملصطلحات اآلتية املعاين املبينة قرين كل منها:
١ - اجلريمة عر الوطنية:

اجلريمة التي ترتكب يف أي من األحوال اآلتية:
أ - يف أكثر من دولة واحدة.

ب - يف دولــة واحــدة ولكــن تــم اإلعــداد أو التخطيــط أو التوجيــه، أو اإلرشاف عليهــا 
يف دولــة أخــرى.

ج - يف دولــة واحــدة عــن طريــق مجاعــة إجراميــة منظمــة متــارس أنشــطة إجراميــة يف أكثر 
ــن دولة. م

د - يف دولة واحدة ولكن امتدت آثارها اىل دولة أخرى أو أكثر.
2 - مجاعة إجرامية منظمة:

مجاعــة منظمــة مؤلفــة مــن ثالثــة أشــخاص أو أكثــر، وتقــوم بفعــل مدبــر إلرتــكاب أي 
مــن جرائــم اإلجتــار يف األشــخاص بقصــد احلصــول بطريــق مبــارش أو غــري مبــارش عــىل 

منفعــة ماليــة أو منفعــة ماديــة أخــرى.
3 - الطفل:

كل شخص مل جياوز الثامنة عرشة من عمره.
٤ - اإلجتار باألشخاص:

ــد أشــخاص أو اســتخدامهم أو نقلهــم أو إيواؤهــم أو اســتقباهلم باإلكــراه، ســواء  جتني
باســتعامل القــوة أو بالتهديــد بإســتعامهلا أو بغري ذلك من أشــكال اإلختطــاف أو اإلحتيال 
أو اخلــداع أو القــرس أو اســتغالل الســلطة أو النفــوذ أو اســتغالل حالــة الضعــف أو 
إعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا عينيــة، وذلــك بغــرض االســتغالل الــذي يشــمل 
اســتغالل دعــارة الغــري أو أي شــكل مــن أشــكال االســتغالل اجلنــي، أو الســخرة أو 
اخلدمــة قــرسا أو اإلســرتقاق أو املامرســات الشــبيهة بالــرق أو نــزع أعضــاء مــن اجلســد.

٥ - هتريب املهاجرين:
تدبــري الدخــول غــري املــرشوع لشــخص مــا أو أشــخاص اىل دولــة ليســوا مــن رعاياهــا أو 
املقيمــني فيهــا إقامــة دائمــة وذلــك بقصــد احلصــول بطريــق مبــارش أو غــري مبــارش عــىل 

منفعــة ماليــة أو منفعــة ماديــة أخــرى.
٦ - الدخول غري املرشوع:

عبــور احلــدود أو الدخــول عــر املوانــئ الرية أو البحريــة أو اجلويــة دون التقيد بالرشوط 
الالزمــة للدخــول املرشوع اىل الدولة املســتقبلة.

٧ - وثيقة السفر أو اهلوية املزورة:
أي وثيقة سفر أو هوية إثبات شخصية يف أي من احلاالت التالية:

ــب أي  ــن جان ــا م ــرا مادي ــا حتوي ــا او حتويره ــا أو اصطناعه ــم تزويره ــد ت ١ - إذا كان ق
ــفر أو  ــق الس ــدار وثائ ــداد وإص ــا بإع ــول قانون ــاز املخ ــخص أو اجله ــري الش ــخص غ ش



العودة للصفحة الرئيسية 2٨٧

االتجار باالشخاص

العودة لفهرس القانون

ــة. ــة املعني ــة عــن الدول ــة نياب اهلوي
2 - إذا كانــت قــد أصــدرت بطريقــة غــري ســليمة أو تــم احلصــول عليهــا باإلحتيــال أو 

الفســاد أو اإلكــراه بــأي طريقــة أخــرى غــري مرشوعــة.
3 - إذا كان من استخدمها شخص غري صاحبها الرشعي.

املادة 2
االجتار باألشخاص

مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر، يعاقــب باحلبــس مخــس 
عــرشة ســنة كل مــن قــام باإلجتــار باألشــخاص عــىل النحــو املبــني يف املــادة )١( مــن هــذا 

القانون.
وتكون العقوبة احلبس املؤبد إذا اقرتنت اجلريمة بأحد الظروف اآلتية:

١ - إذا ارتكبــت عــن طريــق مجاعــة إجراميــة منظمــة وكان املتهــم قــد ســاهم يف إنشــائها 
أو تنظيمهــا أو إدارهتــا أو تــوىل قيــادة فيهــا أو انضــم إليهــا مــع علمــه بأغراضهــا.

2 - إذا كانت اجلريمة ذات طابع غري وطني.
3 - إذا كان مرتكــب اجلريمــة زوجــا للمجنــي عليــه أو أحــد أصولــه أو فروعــه أو كانــت 

لــه ســلطة عليه.
٤ - إذا ارتكبــت اجلريمــة مــن شــخصني فأكثــر أو مــن شــخص حيمــل ســالحا ظاهــرا أو 

. خمبأ
٥ - إذا ترتب عىل اجلريمة إحلاق أذى بليغ باملجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة.

٦ - إذا كان املتهــم موظفــا عامــا يف الدولــة أو إحــدى الــدول التــي ارتكبــت فيهــا اجلريمة 
أو تــم اإلعــداد هلــا فيهــا أو ترتبــت فيهــا بعــض آثارهــا وكان لوظيفتــه شــأن يف تســهيل 

ارتــكاب اجلريمــة أو امتامهــا.
٧ - إذا كان املجني عليه طفال أو أنثى او من أصحاب اإلحتياجات اخلاصة.

وتكون العقوبة اإلعدام إذا ترتب عىل ارتكاب اجلريمة وفاة املجني عليه.
ويف مجيــع األحــوال ال يعتــد بموافقــة املجنــي عليــه أو برضائــه عــن األفعــال املســتهدفة 

باإلســتغالل يف هــذه اجلرائــم.
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املادة 3
هتريب املهاجرين

مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر يعاقــب باحلبــس ملــدة ال 
تزيــد عــن عــرش ســنوات وبالغرامــة ال تقــل عــن ثالثــة آالف دينــار وال تزيــد عــىل عــرشة 
آالف كل مــن قــام بتهريــب املهاجريــن عــىل النحــو املبــني يف املــادة )١( مــن هــذا القانون.
ــة احلبــس مــدة ال تزيــد عــىل مخــس عــرشة ســنة والغرامــة التــي ال تقــل  وتكــون العقوب
عــن عــرشة آالف دينــار وال تزيــد عــىل عرشيــن ألــف دينــار إذا إقرتنــت اجلريمــة بأحــد 

الظــروف اآلتيــة:
١ - إذا ارتكبــت عــن طريــق مجاعــة إجراميــة منظمــة كان املتهــم قــد ســاهم يف إنشــائها أو 

تنظيمهــا أو إدارهتــا أو تــوىل قيــادة فيهــا أو انضــم إليهــا مــع علمــه بأغراضهــا.
2 - إذا كانت اجلريمة ذات طابع عر وطني.

3 - إذا ارتكبها شخصان فأكثر أو شخص حيمل سالحا ظاهرا أو خمبأ.
٤ - إذا كان املتهــم موظفــا عموميــا يف الدولــة وأســتغل وظيفتــه يف ارتــكاب اجلريمــة او 
كان املتهــم لــه شــأن أو نفــوذ باجلهــات ذات الصلــة بدخــول األجانــب إليهــا أو بعبــور 

حدودهــا أو موانيهــا.
٥ - إذا استخدم يف ارتكاهبا وثيقة سفر أو هوية مزورة.

املادة ٤
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل مخــس ســنوات كل مــن أخفــى شــخصا أو أكثــر مــن 
الذيــن ارتكبــوا اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف املادتــني الســابقتني أو اشــرتكوا يف ارتكاهبــا 
أو مــن املجنــي عليهــم فيهــا بقصــد الفــرار مــن وجــه العدالــة، أو ألي غــرض آخــر مــع 

علمــه بذلــك وكل مــن ســاهم يف إخفــاء معــامل اجلريمــة.
وجيــوز للمحكمــة إعفــاء املتهــم مــن العقــاب إذا كان مــن أخفاه زوجــا له أو أحــد أصوله 
أو فروعــه، وبــرشط أال يكــون املتهــم ممــن ارتكــب إحــدى اجلريمتــني املنصــوص عليهــام 

يف املادتــني الســابقتني أو شــارك يف إرتكاهبام.
ويعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ثــالث ســنوات والغرامــة التــي ال تقــل عــن ألــف 
دينــار وال تزيــد عــىل ثالثــة آالف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني، كل مــن أخفــى أو 

قــام بالتــرف يف يشء متحصــل عــن هــذه اجلريمــة.

املادة ٥
حيكــم يف مجيــع األحــوال بمصــادرة املمتلــكات املنقولــة ووســائل النقــل واألشــياء 
املضبوطــة التــي اســتعملت أو التــي كان من شــأهنا أن تســتعمل يف ارتــكاب اجلرائم املبينة 
ــدات املتحصلــة منهــا، وذلــك دون اإلخــالل بحقــوق  يف املــواد الســابقة وكذلــك العائ

الغــري حســن النيــة.

املادة ٦
يعاقــب بالعقوبــات املقــررة للجرائــم املنصــوص عليهــا يف املــواد الســابقة كل مــن املمثــل 
القانــوين واملديــر الفعــي للشــخص االعتبــاري إذا كان إرتكاهبا قد تم حلســاب الشــخص 
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اإلعتبــاري أو بإســمه مــع علمه بذلك، وذلك دون إخالل باملســئولية اجلزائية الشــخصية 
ملرتكــب اجلريمة.

وجيــب احلكــم - فضــال عــن ذلك - بحــل الشــخص اإلعتبــاري وبإغالق مقــره الرئيي 
وفــروع مبــارشة نشــاطه غلقــا هنائيــا أو مؤقتــا ملــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر وال تزيــد عــىل 

. سنة
املادة ٧

ــي ال تقــل عــن ألــف  ــة الت ــد عــن ثــالث ســنوات والغرام يعاقــب باجلبــس مــدة ال تزي
دينــار وال تزيــد عــىل ثالثــة آالف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل من علــم بوجود 
مــرشوع الرتــكاب جريمــة مــن اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف املادتــني )2( و)3( ومل يبلغ 

بذلــك الســلطات املختصــة.
ــا  ــالغ زوج ــن اإلب ــع ع ــن أمتن ــة إذا كان م ــذه العقوب ــن ه ــاء م ــة اإلعف ــوز للمحكم وجي

ــة. ــة الرابع ــى الدرج ــه حت ــن أقارب ــه أو م ــه أو فروع ــن أصول ــاين أو م للج

** وردت يف النص املنشور يف اجلريدة الرسمية كلمة »باجلبس« واألصح أن تكون »باحلبس«، فاقتى التنويه.

املادة ٨
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز مخــس عــرشة ســنة كل مــن تعــدى عــىل أحــد القائمــني 

ــه أو بســببها. ــاء تأديــة وظيفت عــىل تنفيــذ هــذا القانــون أو قاومــه بالقــوة أو العنــف أثن
وتكــون العقوبــة احلبــس املؤبــد أو املؤقــت مــدة ال جتــاوز مخــس عــرشة ســنة إذا نشــأ عــن 
التعــدي أو املقاومــة عاهــة مســتديمة أو تشــويه جســيم ال حيتمــل زوالــه أو إذا كان اجلــاين 

حيمــل ســالحا أو كان مــن رجــال الســلطة املنــوط هبــم املحافظــة عــىل األمــن.
وتكون العقوبة اإلعدام إذا أفى التعدي أو املقاومة اىل املوت.

املادة ٩
ــد أو  يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز مخــس ســنوات كل مــن اســتعمل القــوة أو التهدي
ــوع أو وعــد بــيء مــن ذلــك، حلمــل شــخص عــىل  ــة أو منفعــة مــن أي ن عــرض عطي
اإلدالء بشــهادة زور أو اإلدالء بمعلومــات أو بيانــات غــري صحيحــة أمام جهــة التحقيق 
أو املحكمــة املختصــة فيــام يتعلــق بإرتــكاب اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون.

 املادة ١٠
ــة املنصــوص عليهــا يف املادتــني )2(، )3( مــن هــذا القانــون كل مــن  يعفــى مــن العقوب
ــدء يف  ــل الب ــام يعلمــه عــن اجلريمــة قب ــالغ الســلطات املختصــة ب ــاة اىل إب ــادر مــن اجلن ب

ــا. تنفيذه
ــة إذا حصــل اإلبــالغ بعــد إمتــام اجلريمــة وقبــل  وجيــوز للمحكمــة اإلعفــاء مــن العقوب
البــدء يف التحقيــق، كــام جيــوز هلا ذلــك إذا مكن اجلــاين يف التحقيق الســلطات مــن القبض 

عــىل مرتكبــي اجلريمــة اآلخريــن.

املادة ١١
ختتــص النيابــة العامــة دون غريهــا بالتحقيــق والتــرف واإلدعــاء يف اجلرائــم املنصــوص 

عليهــا يف هــذا القانــون واجلرائــم املرتبطــة هبــا.
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املادة ١2
ــا يف  ــوص عليه ــم املنص ــر اجلرائ ــاء نظ ــة - أثن ــة املختص ــة او املحكم ــة العام ــوىل النياب تت

ــني:- ــن اآلتي ــراه مــن التدبريي ــا ت ــر بإختــاذ م ــون - األم ــني )2، 3( مــن هــذا القان املادت
١ - إحالــة املجنــي عليــه يف جريمــة اإلجتــار باألشــخاص أو من تــم هتريبه مــن املهاجرين 
اىل اجلهــات الطبيــة او دور الرعايــة اإلجتامعيــة بحســب األحــوال لتقديــم العــالج 

والرعايــة الالزمــة لــه.
2 - اإليــداع بأحــد مراكــز اإليــواء التــي ختصصهــا الدولــة هلــذا الغــرض حتى يتــم إعادته 

اىل الدولــة التــي يتبعهــا بجنســيته أو التــي كان يقيــم فيهــا وقت ارتــكاب اجلريمة.

املادة ١3
إســتثناء مــن حكــم املــادة )٨3( مــن قانون اجلــزاء، ال جيوز يف تطبيــق أحكام هــذا القانون 
النــزول بعقوبــة اإلعــدام عــن عقوبــة احلبــس املؤبــد والنــزول بعقوبــة احلبــس املؤبــد عــن 

احلــد األقــى لعقوبــة احلبــس املؤقت.
كــام ال جيــوز األمــر بوقــف تنفيــذ العقوبــة أو باإلمتنــاع عــن النطــق بالعقــاب بالنســبة ألي 

مــن اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذا القانون.

** حكمــت املحكمــة الدســتورية يف الطعــن رقــم ٧ لســنة 2٠١٨ : بعــدم دســتورية الفقــرة الثانيــة مــن املــادة )١3( 
مــن القانــون رقــم )٩١( لســنة 2٠١3 يف شــأن مكافحــة االجتــار باالشــخاص وهتريــب املهاجريــن وذلــك فيــام تضمنته 
مــن عــدم جــواز التقريــر باالمتنــاع عــن النطــق بالعقــاب بالنســبة ألي مــن اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون.

املادة ١٤
عــىل رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــام خيصــه - تنفيــذ هــذا القانــون وينــرش يف 

اجلريــدة الرســمية.
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القانون رقم ١٠٦ لسنة 2٠١3 
بشأن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

 املادة ١
ىف تطبيــق أحــكام هــذا القانــون تكــون للكلــامت والعبــارات التاليــة املعنــى املبــني قرينهــا 

 :
األمــوال : أى نــوع مــن األصــول واملمتلــكات ســواء كانــت النقــود ؛ أو األوراق املاليــة 
والتجاريــة ؛ أو القيــم الثابتــة واملنقولــة املاديــة واملعنويــة وكافــة احلقــوق املتعلقــة هبــا - أيا 
كانــت وســيلة احلصــول عليهــا - وكــذا الوثائــق واألدوات القانونيــة أيــا كان شــكلها بــام 
ــر  ــبكات وأوام ــة والش ــهيالت املرفي ــى أو الرقمــى والتس ــك الشــكل اإللكرتون ىف ذل
الدفــع واألســهم والســندات والكمبيــاالت وخطابــات الضــامن ســواء كانــت موجــودة 

داخــل دولــة الكويــت أو خارجهــا .
الشخص : الشخص الطبيعى واإلعتبارى .

املعاملــة : كل رشاء أو بيــع أو رهــن عقــارى أو هبــة أو متويــل أو حتويل أموال أو تســليمها 
أو إيداعهــا أو ســحبها أو حتويلهــا بحوالــة أو التــرف فيهــا عــىل أى نحــو ؛ بــأى عملــة 
ــة أخــرى ؛  ؛ نقــدا أو بشــيكات أو بأوامــر دفــع أو أســهم أو ســندات أو أى أدوات مالي
ــر ىف  ــرف أخ ــن ؛ أو كل ت ــداع األم ــكال اإلي ــن أش ــا م ــن وغريه ــتخدام للخزائ أو إس

األمــوال حتــدده الالئحــة التنفيذيــة .
املؤسســة املاليــة : أى شــخص يــامرس عمــال جتاريــا أو أكثــر مــن األنشــطة والعمليــات 

التاليــة لصالــح أحــد العمــالء أو نيابــة عنــه عــىل النحــو التــاىل : 
أ - قبــول ودائــع وغريهــا مــن األمــوال القابلــة للــرد مــن اجلمهــور ؛ بام ىف ذلــك املصارف 

. اخلاص 
ب - اإلقراض .

ج - التأجري التمويىل .
د - خدمات حتويل النقد أو القيمة .

ه- إصــدار وإدارة وســائل للدفــع ) مثــل بطاقــات اإلئتــامن وبطاقات اخلصم والشــيكات 
الســياحية والتأجــري التمويــىل وأوامــر الدفــع واحلــوالت املرفيــة والنقــود اإللكرتونيــة 

. )
و - الضامنات واإللتزامات املالية .

ز - التداول ىف : 
١ - أدوات السوق النقدى بام ىف ذلك الشيكات والكمبياالت وشهادات اإليداع .

2 - النقد األجنبى .
3 - أدوات مؤرشات سعر الرف وسعر الفائدة واملؤرشات املالية .

٤ - األوراق املالية القابلة للتداول واملشتقات املالية .
٥ - العقود املستقبلية للسلع الساسية .

ح - معامالت القطع األجنبى .
املتعلقــة هبــذه  املاليــة  املاليــة وتقديــم اخلدمــات  املشــاركة ىف إصــدار األوراق  ط - 

. اإلصــدارات 
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ى - إدارة املحافظ الفردية واجلامعية .
ك - حفظ وإدارة النقد األوراق املالية السائلة نيابة عن أشخاص أخرين .

ــتثامر  ــة باإلس ــني املتعلق ــواع التأم ــن أن ــا م ــاة وغريه ــىل احلي ــني ع ــود التأم ــرام عق ل - إب
ــني . ــد التأم ــيط لعق ــن أو وس ــه مؤم بصفت

م - إستثامر األموال أو إدارهتا أو تشغيلها نيابة عن أشخاص أخرين .
ن - أى أنشطة أو معامالت أخرى حتددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون .

األعامل واملهن غري املالية املحددة ؛ وتشمل ما يىل : 
أ - سامرسة العقارات .

ب - املؤسســات الفرديــة والــرشكات التــى تعمــل ىف جمــال جتــارة الذهــب واألحجــار 
الكريمــة واملعــادن الثمينــة لــدى دخوهلــا ىف معامــالت نقديــة ؛ والتــى حتددهــا الالئحــة 

التنفيذيــة هلــذا القانــون .
ج - املحامــون واملهنيــون القانونيــون املســتقلون واملحاســبون املســتقلون ؛ وذلــك لــذى 
ــن  ــأى م ــق ب ــام يتعل ــالء في ــح عم ــالت لصال ــام بمعام ــذ أو القي ــداد أو تنفي ــم بإع قيامه

ــة :  األنشــطة التالي
١ - رشاء أو بيع العقارات .

2 - إدارة أمــوال العميــل بــام فيــام أوراقــه املالية أو حســاباته املرفيــة أو ممتلكاته األخرى 
.

3 - تأســيس أو تشــغيل أو إدارة أشــخاص إعتباريــة أو ترتيبــات قانونيــة وتنظيــم 
اإلكتتابــات املتعلقــة هبــا .

٤ - بيع أو رشاء الرشكات .
د - جهــات تقديــم اخلدمــات للــرشكات والصناديــق اإلســتئامنية عنــد قيامهــم بإعــداد أو 

القيــام بمعامــالت لصالــح عميــل تتعلــق باألنشــطة التاليــة :
١ - الترف كوكيل تأسيس لشخص إعتبارى .

2 - التــرف أو الرتتيــب لشــخص أخــر ليتــرف كمديــر أو أمــني أو رشيــك ىف رشكــة 
؛ أو بصفــة مماثلــة فيــام يتعلــق باألشــخاص اإلعتباريــة األخــرى .

3 - توفــري مكتــب مســجل أو مقــر أو مكتــب عمــل أو عنــوان بريــد ؛ أو عنــوان إدارى 
لشــخص إعتبــارى أو ترتيــب قانونــى .

٤ - التــرف أو الرتتيــب لشــخص أخــر ليتــرف كوىص لصنــدوق إســتئامنى أو القيام 
بعمــل مماثــل لصالــح ترتيــب قانونى .

٥ - الترف أو الرتتيب لشخص أخر ليترف كمساهم إسمى .
ه - أى نشاط أخر أو مهنة أخرى تنص عليها الالئحة التنفيذية هلذا القانون .

ــة  ــطة املهني ــط باألنش ــة ترتب ــة أو جتاري ــة مهني ــل أو عالق ــة عم ــل : أى عالق ــة العم عالق
إلحــدى املؤسســات املاليــة واألعــامل واملهــن غــري املاليــة املحــددة ويكــون مــن املتوقــع 

أن تتضمــن عنــر إســتمرارية .
احلســاب : أى تســهيل أو ترتيــب تقــوم بموجبــه مؤسســة ماليــة بقبــول ودائــع أو نقدية أو 
أدوات قابلــة للتــداول ؛ أو الســامح بعمليــات ســحب أو حتويــل ؛ أو دفــع قيمــة شــيكات 
ــيكات  ــل ش ــر ؛ أو حتصي ــخص أخ ــة أو ش ــة مالي ــىل مؤسس ــحوبة ع ــع مس ــر دف أو أوام
وأوامــر دفــع أو حــواالت مرفيــة أو شــيكات ســياحية أو نقــود إلكرتونيــة نيابــة عــن 
شــخص مــا ؛ أو توفــري تســهيالت أو ترتيبــات إلجيــار اخلزائــن أو أى شــكل أخــر مــن 
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أشــكال اإليــداع األمــن .
العميــل : أى شــخص يقــوم بــأى مــن األعــامل التاليــة مــع إحــدى املؤسســات املاليــة أو 

األعــامل واملهــن غــري املاليــة املحــددة : 
أ - الشــخص الــذى يتــم ترتيــب أو فتــح أو تنفيــذ معاملــة أو عالقــة عمــل أو حســاب لــه 

.
ب - الشــخص أو الشــخص املشــارك ىف التوقيــع عــىل معاملــة أو عالقة عمل أو حســاب 

.
ج - أى شــخص خصــص أو حــول لــه حســاب أو حقــوق أو إلتزامات بموجــب معاملة 

مــا .
د - أى شــخص يــؤدون بإجــراء معاملــة أو الســيطرة عــىل عالقــة عمــل أو عــىل حســاب 

.
ه - أى شخص رشع ىف إختاذ أى من اإلجراءات املشار إليها أعالء .

ــارشة أو  ــة - مب املســتفيد الفعــىل : أى شــخص طبيعــى يمتلــك أو يــامرس ســيطرة هنائي
غــري مبــارشة - عــىل العميــل أو الشــخص الــذى تتــم املعاملــة نيابــة عنــه ؛ وكذلــك الــذى 

يــامرس ســيطرة فعليــة هنائيــة عــىل شــخص إعتبــارى أو الرتتيــب القانونــى .
الوحدة : وحدة التحريات املالية الكويتية .

ــامل  ــة واألع ــات املالي ــزام املؤسس ــامن إلت ــن ض ــئولة ع ــات املس ــة : اجله ــات الرقابي اجله
ــون . وتشــمل بنــك الكويــت املركــزى  ــة املحــددة بأحــكام هــذا القان واملهــن غــري املالي
ــا  ــم حتديده ــرى يت ــة أخ ــة جه ــة ؛ أو أي ــارة والصناع ــال ووزارة التج ــواق امل ــة أس وهيئ

ــون . ــذا القان ــة هل ــة التنفيذي باالئح
اجلهــات املختصــة : مجيــع اجلهــات العامــة ىف الكويــت املكفلــة بمؤوليات مكافحة غســل 
ــة واإلدارة العامــة  ــام ىف ذلــك الوحــدة واجلهــات الرقابي األمــوال ومتويــل اإلهــارب ؛ ب

للجــامرك ووزارة الداخليــة .
التجميــد : التحفــظ مؤقتــا عــىل األمــوال حتــت يــد حائزهــا وحظــر حتويلهــا أو تبديلهــا 
أو التــرف فيهــا أو حتريكهــا أو نقلهــا ؛ بنــاء عــىل قــرار يصــدره النائــب العــام أو مــن 

يفوضــه مــن املحامــني العاملــني .
احلجــز : ضبــط األمــوال والتحفــظ عليهــا مؤقتــا لــدى النيابــة العامــة أو أى جهــة أخــرى 

بنــاء عــىل قــرار يصــدره النائــب العــام أو مــن يفوضــه مــن املحامــني العاملــني .
الرتتيبات القانونية : الصناديق اإلستئامنية أو غريها من الرتتيبات املشاهبة هلا.

ــه  ــه أو الــذى أو كلــت إلي الشــخص املعــرض سياســيا : الشــخص الطبيعــى املــوكل إلي
مهــام عامــة عليــا ىف دولــة الكويــت أو دولــة أجنبيــة أو مناصــب إداريــة عليــا ىف املنظــامت 
الدوليــة وإفــراد أرستــه ؛ وحتــدد الالئحــة التنفيذية األشــخاص املشــمولني هبــذا التعريف 

بــام ال يتعــارض مــع أحــكام القوانــني .
غســل األمــوال : أى فعــل مــن مــن األفعــال املنصــوص عليهــا ىف املــادة )2( مــن هــذا 

ــون . القان
متويــل اإلرهــاب : أى فعــل مــن األفعــال املنصــوص عليها ىف املــادة )3( من هــذا القانون 

.
اجلريمــة األصليــة : كل فعــل يشــكل جريمــة بموجــب القوانــني ىف دولــة الكويــت ؛ كــام 
تشــمل أى فعــل يرتكــب خــارج دولــة الكويــت ؛ إذا كان يشــكل جريمــة وفقــا لقوانــني 
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الدولــة التــى إرتكــب فيهــا ووفقــا لقوانــني دولــة الكويــت .
متحصــالت اجلريمــة : أمــوال تنشــأ أو حتصــل - بصــورة مبــارشة أو غــري مبــارشة - مــن 
إرتــكاب جريمــة أصليــة ؛ وتشــمل مــا تــدره هــذه األمــوال مــن أربــاح أو فوائــد أو ربــع 
أو أى ناتــج أخــر ؛ ســواء بقيــت عــىل حاهلــا أو حتويلهــا كلهــا أو بعضهــا إىل أمــوال أخــرى 

.
ــكال  ــن األش ــكل م ــأى ش ــتعمل ب ــأنه أن يس ــن ش ــتعمل أو كان م ــا يس األدوات : كل م
ــا أو جزئيــا - ىف إرتــكاب جرائــم غســل األمــوال أومتويــل األرهــاب أو اجلرائــم  - كلي

ــة . األصلي
ــر  ــكان أخ ــت أو ىف م ــة الكوي ــه بدول ــل أو رشوع ىف إرتكاب ــى : كل فع ــل اإلرهاب العم

ــة :  ــاالت التالي ــب ىف احل إرتك
أ - إذا كان الفعــل هيــدف إىل التســبيب ىف مــوت شــخص مدنــى أو إصابته بجــروح بدنية 
ــة  ــة ىف حال ــامل عدائي ــرتك ىف أع ــري مش ــون غ ــا يك ــر عندم ــخص أخ ــمية ؛ أو أى ش جس
ــه أو ىف ســياقه  ــزاع مســلح ؛ عندمــا يكــون غــرض هــذا الفعــل بحكــم طبيعت نشــوب ن
موجهــا لرتويــع الســكان أو إلرغــام حكومــة أو منظمــة دوليــة عــىل القيــام بــأى عمــل أو 

اإلمتنــاع عــن القيــام بــه .
ب - إذا كان الفعــل يشــكل جريمــة وفقــا للتعاريــف املنصــوص عليهــا ىف اإلتفاقيــات أو 

الروتوكــوالت الدوليــة التالية : 
ــا  ــق عليه ــرات )١٩٧٠( املواف ــىل الطائ ــرشوع ع ــري امل ــتيالء غ ــع اإلس ــة قم ١ - إتفاقي

باملرســوم بقانــون رقــم )١٩( لســنة ١٩٧٩.
2 - إتفاقيــة قمــع األعــامل غــري املرشوعيــة املوجهة ضد ســالمة الطريان املدنــى )١٩٧٥( 

املوافــق عليهــا باملرســوم بقانون رقم )٦2( لســنة ١٩٧٩ .
3 - إتفاقيــة منــع اجلرائــم املرتكبــة ضــد األشــخاص املســتمتعني بحاميــة دولية بمــن فيهم 
املوظفــون الدبلوماســيون ؛ واملعاقبــة عليهــا )١٩٧3( املوافــق عليهــا باملرســوم بقانــون 

رقــم )٧2( لســنة ١٩٨٨ .
٤ - اإلتفاقيــة الدوليــة ملناهضــة أخــذ الرهائــن )١٩٧١( املوافــق عليهــا باملرســوم بقانــون 

رقــم )٧3( لســنة ١٩٨٨ .
٥ - الروتوكــول املتعلــق بقمــع أعــامل العنــف غــري املرشوعــة ىف املطــارات التــى ختــدم 
الطــريان املدنــى الــدوىل املوافــق عليــه باملرســوم بقانــون رقــم )٧١( لســنة ١٩٨٨ املكمــل 
إلتفاقيــة قمــع األعــامل غــري املرشوعــة املوجهــة ضــد ســالمة الطــريان املدنــى )١٩٨٨( 

املوافــق عليــه بالقانــون رقــم )٦( لســنة ١٩٩٤ .
٦ - إتفاقيــة قمــع األعــامل غــري املرشوعة املوجهة ضد ســالمة املالحــة البحرية )١٩٨٨( 

املوافــق عليهــا بالقانون رقم )١٥( لســنة 2٠٠3 .
٧ - الروتوكــول املتعلــق يقمــع األعــامل غــري املرشوعــة املوجهــة ضــد ســالمة املنشــأت 
ــم )١٦(  ــون رق ــا بالقان ــق عليه ــارى )١٩٨٨( املواف ــرف الق ــىل اجل ــودة ع ــة املوج الثاني

ــنة 2٠٠3 . لس
٨ - اإلتفاقيــة الدوليــة للحاميــة املاديــة للمــواد النوويــة )١٩٨٠( املوافــق عليهــا بالقانــون 

رقــم )١2( لســنة 2٠٠٤ .
٩ - اإلتفاقيــة الدوليــة لقمــع اهلجــامت اإلرهابيــة بالقنابــل )١٩٧٧( املوافــق عليهــا 

بالقانــون رقــم )2٧( لســنة 2٠٠٤ .
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١٠ - أى إتفاقيــة دوليــة أخــرى ؛ أو بروتوكــول دوىل أخــر ؛ يتعلــق باإلرهــاب أو متويلــه 
صادقــت عليــه دولــة الكويــت وتــم نــرش قانوهنــا ىف اجلريــدة الرســمية .

اإلرهابى : أى شخص طبيعى - سواء كان ىف الكويت أو ىف اخلارج يقوم بام يىل : 
أ - إرتكاب فعل إرهابى وفقا ألحكام هذا القانون بشكل مبارش أو غري مبارش 

ب - اإلشرتاك ىف عمل إرهابى .
ج - تنظيم إرتكاب عمل إرهابى أو توجيه أشخاص أخرين إلرتكابه .

د - املســامهة عمــدا ىف إرتــكاب عمــل إرهابــى مــن قبــل شــخص أو جمموعــة أشــخاص 
يعملــون بغــرض مشــرتك ؛ إمــا هبــدف توســيع العمــل اإلرهابى مــع العلم بنية الشــخص 

أو جمموعــة األشــخاص ىف إرتــكاب العــام اإلرهابــى .
املنظمــة اإلرهابيــة : أى جمموعــة مــن اإلرهابــني - ســواء كانــوا ىف الكويــت أو ىف اخلــارج 

- يقومــون بــأى مــن األعــامل املذكــورة ىف التعريــف الســابق .
األداة القابلة للتداول لصالح حاملها : 

أدوات نقديــة ىف شــكل وثيقــة لصالــح حاملهــا كالشــيكات الســياحية واألدوات القابلــة 
للتــدول بــام ذلــك الشــيكات والســندات اإلدانيــة وأوامــر الدفــع التــى تكــون إمــا حلاملها 
ــه  ــل مع ــر ينتق ــكل أخ ــورى أو ىف ش ــتفيد ص ــادرة املس ــود أو ص ــه دون قي ــرة ل أو مظه
ــة التــى تكــون موقعــة ولكــن حذفــت منهــا  اإلنتفــاع حلاملهــا ؛ واألدوات غــري املكتمل

أســامء املســتفيد .
ــة  ــة نياب ــة بوســيلة إلكرتوني ــة جترهيــا مؤسســة مالي ــة مالي ــى : معامل ــل اإللكرتون التحوي
عــن أمــر التحويــل ؛ يتــم مــن خالهلــا إيصــال ميلــغ مــاىل لشــخص مســتفيد ىف مؤسســة 
ماليــة أخــرى ؛ دون إعتبــار ملــا إذا كان أمــر التحويــل واملســتفيد مهــا نفــس الشــخص .
البنــك الصــورى : بنــك ســجل أو مرخــص ىف بلــد منطقــة مــا - دون أن يكــون لــه وجود 
مــادى فيهــا - وال ينتســب إىل جمموعــة ماليــة خاضعــة للتظيــم والرقابــة املرفيــة الفعالــة 

.

  املادة 2  
يعــد مرتكبــا جلريمــة غســل األمــوال كل مــن علــم أن األمــوال متحصلــة مــن جريمــة ؛ 

وقــام عمــدا بــام يــىل : 
أ - حتويلهــا أو نقلهــا أو إســتبداهلا ؛ بغــرض إخفــاء أو متويــه املصــدر غــري املــرشوع لتلــك 
ــى حتصلــت  ــرم األصــىل الت ــكاب اجل ــع ىف إرت ــوال ؛ أو مســاعدة أى شــخص ضال األم

منــه األمــوال ؛ عــىل اإلفــالت مــن العواقــب القانونيــة لفعلتــه .
ب - إخفــاء أو متويــه الطبيعــة احلقيقيــة لألموال أو مصدرها أو مكاهنــا أو كيفية الترف 

فيهــا أو حركتهــا أو ملكيتهــا أو احلقــوق املتعلقة هبا .
ج - إكتســاب األموال أو حيازهتا أو إســتخدامها . ويكون الشــخص اإلعتبارى مسؤوال 
عــن أيــة جريمــة تنــص عليهــا أحــكام هــذه املــادة ؛ إذا إرتكبــت بإســمه أو حســابه . وال 
حتــول معاقبــة مرنكــب اجلريمــة األصليــة دون معاقبتــه عــن أى جريمة أخرى مــن جرائم 
غســل األمــوال . وعنــد إثبــات أن األمــوال هــى متحصــالت جريمــة ؛ فليــس مــن الالزم 

أن يكــون قــد تــم إدانــة شــخص بإرتــكاب اجلريمــة األصلية .
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  املادة 3  
يعــد مرتكبــا جلريمــة متويــل اإلرهــاب كل من قــام أو رشع بصورة مبــارشة أو غري مبارشة 
ــكاب  ــة إســتخدامها إلرت ــم أو مجــع األمــوال بني ــه وبشــكل غــري مــرشوع بتقدي ؛ بإرادت
عمــل إرهابــى ؛ أو مــع علمــه بأهنــا ستســخدم كليــا أو جزئيــا هلــذا العمــل ؛ أو لصالــح 
منظمــة إرهابيــة أو لصالــح شــخص إرهابــى . وتعتــر أى مــن األعــامل الــواردة ىف الفقــرة 
الســابقة جريمــة متويــل إرهــاب ؛ حتى لــو مل يقع العمــل اإلرهابى أو مل تســتخدم األموال 
فعليــا لتنفيــذ أو حماولــة القيــام بــه أو ترتبــط األمــوال بعمــل إرهابــى معــني أيــا كان البلــد 

الــذى وقعــت فيــه حماولــة العمــل اإلرهابــى .

  املادة ٤  
جيــب عــىل املؤسســات املاليــة واألعــامل واملهــن غــري املاليــة املحــددة تقييــم حماظــر غســل 
األمــوال ومتويــل اإلرهــاب املتعلقــة بام فيهــا املتعلقــة بتطوير منتجــات وتقنيــات جديدة ؛ 
كــام جيــب عليهــا اإلحتفاظ بدراســة تقييم املخاطــر واملعلومــات املتعلقة هبا بشــكل خطى 
وحتديثهــا دوريــا وتوفريهــا للجهــات الرقابيــة عنــد الطلــب . ويتعــني عــىل املؤسســات 
ــة  ــة الواجب ــددة للعناي ــري مش ــق تداب ــددة تطبي ــة املح ــري املالي ــن غ ــامل وامله ــة واألع املالي
عندمــا تعتــر خماطــر غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب مرتفعــة ؛ وال جيــوز للمؤسســات 
ــة ؛  ــة الواجب ــة للعناي ــري خمفف ــق تداب ــددة تطبي ــة املح ــري املالي ــن غ ــامل وامله ــة واألع املالي

عندمــا تعتــر خماطــر غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب منخفضــة .
ــد اإلشــتباه ىف عمليــات غســيل أمــوال أو متويــل  وال جيــوز تطبيــق التدابــري املخففــة عن

إرهــاب .

  املادة ٥  
حيظــر عــىل املؤسســات املاليــة فتــح أى حســاب جمهــول اهلويــة أو بأســامء ومهيــة أو 
ــري  ــن غ ــامل وامله ــة واألع ــات املالي ــىل املؤسس ــني ع ــابات . ويتع ــذه احلس ــاظ هب اإلحنف
املاليــة املحــددة األخــذ ىف اإلعتبــار نتائــح تقييــم املخاطــر وفقــا لألحــكام الــواردة ىف املادة 

ــة :  ــة التالي ــة الواجب ــري العناي الســابقة وإختــاذ تداب
أ - التعــرف والتحقــق مــن هويــة العميــل واملســتفيد الفعــىل بإســتخدام وثائــق أو بيانــات 

أو معلومــات موثوقــة ومســتقلة .
ب - فهــم الغــرض وطبيعــة عالقــة العمــل ؛ وجيــوز طلــب معلومــات إضافيــة ىف هــذا 

الشــأن .
ــة العمــل وفحــص أى معامــالت جتــرى  ــق بعالق ــا يتعل ج - املتابعــة املســتمرة ىف كل م
ــط  ــة ونم ــطة جتاري ــات وأنش ــن معلوم ــل م ــن العمي ــر ع ــا يتواف ــع م ــا م ــامن توافقه لض

ــزوم . ــد الل ــه عن ــادر أموال ــن مص ــر ؛ وع املخاط
د - التعــرف عــىل هيــكل امللكيــة والســيطرة للعميــل . وجيــب عليهــا تنفيــذ تدابــري العنايــة 

الواجبــة املحــددة ىف الفقــرة الثانيــة مــن هــذه املــادة وفقــا ملــا يــىل : 
أ - قبل وخالل فتح احلساب أو إقامة عالقة العمل مع العميل .

ب - قبــل إجــراء معاملــة تزيــد عــىل احلــد املقــرر بالالئحــة التنفيذية هلــذا القانــون لصالح 
عميــل ليســت لــه عالقــة عمــل معهــا ؛ ســواء كانــت هــذه املعاملــة فرديــة أو ىف صــورة 

عــدة معامــالت تبــدو متصلــة .
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ج - قبل إجراء حتويل إلكرتونى حمىل أو دوىل لصالح عميل . 
د - عند اإلشتباه ىف عمليات غسيل أموال أو متويل إرهاب . 

ه - عنــد اإلشــتباه ىف صحــة أو كفايــة البيانــات التعريفيــة للعميــل التــى ســبق احلصــول 
عليهــا . 

وجيــوز للجهــات الرقابيــة أن حتدد احلــاالت التى جيوز فيهــا للمؤسســات املالية واألعامل 
واملهــن غــري املاليــة املحــددة تأجيــل التحقــق مــن هويــة العميــل أو املســتفيد الفعــىل إىل مــا 

بعــد إنشــاء عالقــة العمل . 
ويتعــني عــىل املؤسســات املاليــة واألعــامل واملهــن غــري املاليــة املحــددة اإلمتنــاع عــن فتــح 
احلســاب أو البــدء بعالقــة العمــل أو تنفيــذ املعاملــة أو إهنــاء العالقــة ؛ إذا تعــذر اإللتــزام 
ــا النظــر ىف إخطــار الواحــدة  ــادة ؛ كــام يتعــني عليه ــة مــن هــذه امل ــرة الثاني بأحــكام الفق

وفقــا ألحــكام املــادة )١2( مــن هــذا القانــون . 
وتقــوم املؤسســات املاليــة واألعــامل واملهــن غــري املاليــة املحــددة بتطبيــق تدابــري حمــددة 
وكافيــة للتصــدى ملخاطــر غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب ىف حالــة فتــح احلســاب أو 
دخوهلــا ىف عالقــات عمــل أو تنفيــذ معامــالت مــع عميــل ال يكــون حــارضا بشــخصه 

ألغــراض حتديــد اهلويــة .
وتقــوم املؤسســات املاليــة واألعــامل واملهــن غــري املاليــة املحــددة بوضــع أنظمــة مناســبة 
إلدارة املخاطــر لتحديــد مــا إذا كان العميــل أو املســتفيد الفعــىل شــخصا معرضــا سياســيا 

 .
وىف حــال تبــني هلــا ذلــك ؛ فإهنــا تقــوم بتطبيــق تدابــري إضافيــة عــالوة عــىل املنصــوص 

ــة تلــك التدابــري .  ــة مــن هــذه املــادة - وحتــدد الالئحــة التنفيذي عليهــا ىف الفقــرة الثاني
وتــوىل املؤسســات املاليــة واألعــامل واملهــن غــري املاليــة املحــددة العنايــة الواجبــة املشــددة 
ــة  ــري العادي ــالت غ ــامط املعام ــة ؛ وأن ــري العادي ــرية غ ــدة والكب ــالت املعق ــع املعام جلمي
التــى ال تتوافــر هلــا أغــراض أو أهــداف إقتصاديــة مرشوعــة واضحــة ؛ وتقــوم بفحــص 
خلفيــة تلــك املعامــالت والغــرض منهــا ؛ وتوثيــق مجيــع املعلومــات املتعلقــة هبــا وهبويــة 
مجيــع األطــراف املشــاركة فيهــا ؛ واإلحتفــاظ بتلــك املعامــالت والغــرض منهــا ؛ وتوثيــق 
مجيــع املعلومــات املتعلقــة هبــا وهبويــة مجيــع األطــراف املشــاركة فيهــا ؛ واإلحتفــاظ بتلــك 
ــون ؛ وتتــاح هــذه املعلومــات  ــن هــذا القان ــادة )١١( م الســجالت وفقــا ألحــكام امل

للجهــات املختصــة لــدى طلبهــا . 
ويتعــني عــىل املؤسســات املالية واألعــامل واملهن غــري املالية املحــددة تطبيق تدابــري العناية 
الواجبــة املشــددة عــىل عالقــات العمــل واملعامــالت اخلاصــة بأشــخاص أو مؤسســات 

ماليــة لــدى البلــدان التــى تــم حتديدهــا كعاليــة املخاطــر وفقــا للــامدة )٤( . 
وختضــع احلســابات القائمــة والعمــالء - القائمــون وقــت بــدء رسيــان هــذا القانــون - 
لتدابــري العنايــة الواجبــة بموجــب أحــكام هــذه املــادة خــالل فــرتة مناســبة ؛ وعىل أســاس 

الظــروف املاديــة ودرجــة املخاطــر أو وفــق مــا حتــدده اجلهــات الرقابيــة .
ويتعــني عــىل املؤسســات املاليــة واألعــامل واملهــن غــري املاليــة املحــددة القيــام بمراجعــة 
ــم احلصــول  ــى ت ــات واملعلومــات واملســتندات الت ــة البيان ــة للتحقــق مــن صالحي دوري

عليهــا وحتديثهــا . 
وجيــوز للمؤسســات املاليــة واألعــامل واملهــن غري املاليــة املحددة اإلســتعانة بالغــري للقيام 

ببعــض عنــارص عمليــات العنايــة الواجبة وفقــا ملا حتــدده الالئحــة التنفيذية.
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  املادة ٦  
ــامرسة  ــوكالء والس ــىل ال ــون ع ــذا القان ــن ه ــواد )٤( و)٥( و)١١( م ــكام امل ــق أح تطبي
ــار . ــع عق ــرشاء أو بي ــق ب ــم تتعل ــح عمالئه ــالت لصال ــاركو ىف معام ــني ؛ إذا ش العقاري

  املادة ٧  
حتــدد الالئحــة التنفيذيــة التدابــري التــى يتعــني عــىل املؤسســات املاليــة إختاذها قبــل دخوهلا 
ىف عالقــة مرفيــة مــع بنوك مراســلة خارجية أو غريها مــن العالقات املامثلــة ؛ باإلضافة 

إىل مــا تطبقــه مــن تدابــري عاديــة للعنايــة الواجبة وفقا للــامدة )٥(

  املادة ٨  
ال جيــوز الرتخيــص لبنــك صــورى أو الســامح لــه بمزاولــة أعاملــه داخــل دولــة الكويــت 
ومتتنــع املؤسســات املاليــة عــن الدخــول أو اإلســتمرار ىف عالقــات مراســلة أو عالقــات 
عمــل مــع البنــوك الصوريــة أو مؤسســة ماليــة مراســلة ىف بلــد أجنبــى تســمح بإســتخدام 

حســاباهتا مــن قبــل بنــك صــورى .

  املادة ٩  
ــة احلصــول  ــى متــارس نشــاط التحويــالت اإللكرتوني ــة الت جيــب عــىل املؤسســات املالي
عــىل املعلومــات املتعلقــة بأمــر التحويــل وملتقــى التحويــل لــدى إجرائهــا املعامــالت ؛ 
والتأكــد مــن أن هــذا املعلومــات تبقــى ضمــن أوامــر التحويــل أو الرســائل ذات الصلــة 
مــن خــالل سلســلة الدفــع ؛ وخيطــر عــىل املؤسســة املاليــة األمــرة بالتحويــل اإللكرتونــى 

تنفيــذه ؛ إذا تعــذر عليهــا احلصــول عــىل هــذه املعلومــات .
 

  املادة ١٠  
تلتزم املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة بام يىل :

أ - وضــع سياســات وإجــراءات ونظــم وضوابــط داخليــة ؛ بــام ىف ذلــك ترتيبات مناســبة 
ــني  ــد تع ــة عن ــري مرتفع ــود معاي ــامن وج ــة لض ــص كافي ــراءات فح ــزام وإج إلدارة اإللت

املوظفــني . 
ب - تنفيــذ برنامــج مســتمر لتدريــب املوظفــني لضامن إملامهــم بمتطلبات مكافحة غســل 
األمــوال ومتويــل اإلرهــاب والتطــورات اجلديــدة ؛ واألســاليب والطــرق واإلجتاهــات 
الســائدة ىف جمــال غســل األمــوال ومتويل اإلرهــاب ؛ واملتطلبات املتعلقــة بالعناية الواجبة 

؛ واإلخطــار عــن أى معامالت مشــبوهة .
ج - إنشــاء مهــام تدقيــق داخىل مســتقلة للتحقيــق من اإللتــزام بالسياســات واإلجراءات 

والنظــم والضوابــط الداخليــة وضــامن فعاليتهــا وتوافقها مــع أحكام هــذا القانون .
د - تطويــر أليــات لتبــادل املعلومــات املتوفــرة واحلفــاظ عــىل رسينهــا وفقــا للامدتــني )٤( 

و)٥( مــع املؤسســات املاليــة وفروعهــا املحليــة واخلارجيــة والــرشكات التابعــة هلــا .
ــذ  ــن تنفي ــؤوال ع ــون مس ــا يك ــتوى اإلدارة العلي ــىل مس ــزام ع ــب اإللت ــني مراق ه - تعي

ــون .  ــذا القان ــات ه متطلب
وتطبــق عنــد اإلمــكان األحــكام الــواردة ىف هــذه املــادة عــىل مجيــع الفــروع املحليــة 
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واخلارجيــة والــرشكات التابعــة هلــا .

  املادة ١١  
حتتفــظ املؤسســات املاليــة واألعــامل واملهــن غري املاليــة املحــددة بالســجالت واملعلومات 

التاليــة ؛ التــى جيــوز للجهــات املختصــة اإلطــالع عليها :
ــة  ــة العناي ــم احلصــول عليهــا مــن خــالل عملي ــى يت ــع الســجالت الت أ - نســخ مــن مجي
ــق  ــك الوثائ ــام ىف ذل ــادة )٥( ؛ ب ــكام امل ــا ألح ــالت وفق ــن املعام ــق م ــة ىف التحقي الواجب
الدالــة عــىل هويــات العمــالء واملســتفيدين الفعليــني وامللفــات املحاســبية ومراســالت 
ــذ  ــخ تنفي ــل أو تاري ــة العم ــاء عالق ــد انته ــل بع ــىل األق ــنوات ع ــس س ــدة مخ ــل ؛ مل العم

ــادة )٥( . ــة مــن امل ــد )ب( مــن الفقــرة الثالث ــا للبن ــة وفق املعامل
ب - مجيــع ســجالت املعامــالت املحليــة والدوليــة ســواء املنفــذة بالفعــل أو التــى كانــت 
ــذ املعاملــة أو حماولــة  ــة لتنفيذهــا ملــدة مخــس ســنوات عــىل األقــل بعــد تنفي هنــاك حماول
تنفيذهــا وجيــب أم تكــون تلــك الســجالت مفصلــة بالقــدر الــذى يســمح بإعــادة متثيــل 

خطــوات كل معاملــة عــىل حــده .
ج - نســخ مــن اإلخطــار املرســلة وفقــا ألحــكام املــادة )١2( ومــا يتصــل هبــا مــن وثائــق 

ملــدة مخــس ســنوات عــىل األقــل بعــد تاريــخ تقديــم اإلخطــار إىل الواحــدة .
د - تقييــم النخاطــر بموجــب املــادة )٤( وأى معلومــات مقــررة لفــرتة مخــس ســنوات 
مــن تاريــخ إجرائــه أو حتديثــه . وجيــوز للجهــات املختصــة أن تطلــب ىف حــاالت حمــددة 

اإلحتفــاظ بالســجالت لفــرتة أطــوال مــن الفــرتات املنصــوص عليهــا ىف هــذه املــادة .

  املادة ١2  
ــة املحــددة بإخطــار الوحــدة دون  ــة واألعــامل واملهــن غــري املالي ــزم املؤسســات املالي تلت
تأخــري بــأى معاملــة أو أى حماولة إلجــراء املعاملة برف النظر عن قيمتها ؛ إذا إشــتبهت 
أو توافــرت دالئــل كافيــة لإلشــتباه ىف أن تلــك املعامــالت جتــرى بأمــوال متحصلــة مــن 
جريمــة أو أمــوال مرتبطــة أوهلــا عالقــة هبــا أو يمكــن إســتعامهلا للقيــام بعمليــات غســل 

أمــوال أو متويــل إرهــاب .
وال يلتــزم املحامــون وغريهــم مــن أصحــاب املهــن القانونيــة واملحاســبون املســتقبلون 
باإلخطــار عــن معاملــة وفقــا للفقــرة الســابقة إذا كان قدتــم احلصــول عــىل املعلومــات 

ــة ــة املهني املتعلقــة بتلــك املعامــالت ىف الظــروف التــى خيضعــون فيهــا للرسي

  املادة ١3  
حيظــر عــىل املؤسســات املاليــة واألعــامل واملهــن غــري املاليــة املحــددة ومديرهيــا وموظفيها 
ــة  ــابقة ؛ أو أي ــامدة الس ــا لل ــم وفق ــى تت ــارات الت ــري باإلخط ــل أو للغ ــاح للعمي ؛ اإلفص
معلومــات ذات صلــة إىل الوحــدة ؛ أو بــام يتعلــق بالتحقيــق ىف غســل األمــوال أو متويــل 
اإلرهــاب ؛ وال حيــول ذلــك دون حــدوث عمليــات إفصــاح أو اتصــال فيــام بــني مديــرى 
املؤسســة املاليــة أو األعــامل واملهــن غــري املاليــة املحــددة وموظفيهــا ومســتخدميها ؛ 

واملحامــني واجلهــات املختصــة والنيابــة العامــة .
وال جيــوز رفــع أى دعــوى جزائيــة أو مدنيــة أو تأديبيــة أو إداريــة ضــد املؤسســات املاليــة 
واألعــامل واملهــن غــري املاليــة املحــددة أو عــىل مديرهيــا أو موظفيهــا ؛ النتهــاك أى حظــر 
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ــون ىف حــال  عــىل اإلخطــار عــن املعلومــات يكــون مفروضــا بموجــب عقــد أو أى قان
قيامهــا بحســن نيــة بتقديــم إخطار وفقــا للــامدة )١2( أو أى معلومات أخــرى إىل الوحدة 

.
ــات  ــم املعلوم ــددة بتقدي ــة املح ــري املالي ــن غ ــامل وامله ــة واألع ــات املالي ــزم املؤسس وتلت
والوثائــق إىل اجلهــات املختصــة - كل فيــام خيصهــا عند الطلب - وال جيــوز الدفع بالرسية 
املهنيــة إال مــن قبــل املحامــني وأصحــاب املهــن القانونيــة واملحاســبني املســتقلني ؛ عــىل 

النحــو الــذى تنــص عليــه الفقــرة الثانيــة مــن املــادة )١2( .

  املادة ١٤  
بإلتــزام  يتعلــق  فيــام  واإلرشاف  والرقابــة  التنظيــم  أعــامل  الرقابيــة  اجلهــات  تتــوىل 
املؤسســات املاليــة واألعــامل واملهــن غــري املاليــة املحــددة للــرشوط املنصــوص عليهــا ىف 
القانــون والئحتــه التنفيذيــة والقــرارات الوزاريــة والتعليــامت ذات الصلــة ؛ وتكــون هلــا 

ــة :  ــات التالي ــات والواجب الصالحي
ــة  ــري املالي ــن غ ــامل وامله ــة واألع ــات املالي ــن املؤسس ــات م ــات والبيان ــع املعلوم ١ - مج
املحــددة ؛ وإجــراء عمليــات فحــص ميدانــى ؛ وجيــوز اإلســتعانة بالغــري ىف هــذا الشــأن .
2 - إلــزام املؤسســات املاليــة واألعــامل واملهــن غــري املاليــة املحــددة بتوفــري أى معلومات 

وأخــذ نســخ للمســتندات أيــا كانــت طريقــة ختزينهــا وأى وثائــق خــارج مبانيها .
3 - تطبيــق تدابــري وفــرض جــزاءات عــىل املؤسســات املاليــة واألعــامل واملهن غــري املالية 

املحــددة لعــدم التزاهنــا بأحــكام هــذا القانــون ؛ وإبالغ الوحــدة هبا .
٤ - إصــدار قــرارات وزاريــة وتعليــامت ملســاعدة املؤسســات املاليــة واألعــامل واملهــن 

غــري املاليــة املحــددة ىف تنفيــذ إلتزاماهتــا .
ــة  ــة املعني ــات األجنبي ــة أو جه ــات املختص ــع اجله ــات م ــادل املعلوم ــاون وتب ٥ - التع

ــاب . ــل األره ــوال ومتوي ــل األم ــة غس بمكافح
٦ - التحقيــق مــن أن الفــروع اخلارجيــة والرشكات التابعــة للمؤسســات املالية واألعامل 
واملهــن غــري املاليــة املحــددة ؛ تعتمــد وتنفيــذ مــع هــذا القانــون ؛ بقــدر مــا جتيــزه القوانــني 

املحليــة للبنــد املضيف .
٧ - إبــالغ الوحــدة عــىل وجــه الرسعــة بمعلومــات أو معامــالت يمكــن أن تكــون هلــا 

صلــة بغســل األمــوال أو متويــل اإلرهــاب أو جرائــم أصليــة .
ــرة والنزاهــة  ــة باخل ــري املتعلق ــاءة واملالئمــة واملعاي ــق إجــراءات الكف ٨ - وضــع وتطبي

ــة . ــات املالي ــا للمؤسس ــة أو مدرائه ــة أو اإلرشافي ــس اإلدارة التنفيذي ــاء جمل ألعض
ــات  ــرية للمؤسس ــص كب ــىل حص ــيطرة ع ــك أو الس ــري التمل ــق معاي ــع وتطبي ٩ - وض
املاليــة واألعــامل واملهــن غــري املاليــة املحــددة بــام ىف ذلــك املســتفيدين الفعليــني مــن هــذه 
احلصــص ؛ أو فيــام يتعلــق باملشــاركة بصــورة مبــارشة ىف إدارهتــا وتريــف شــؤوهنا أو 

تشــغيلها .
١٠ - اإلحتفــاظ باالحصــاءات عــن التدابــري املتخذة واجلــزاءات املفروضــة التى حيددها 

اجلهــات الرقابية .
ــة واألعــامل واملهــن  ــد نــوع ومــدى التدابــري التــى تتخذهــا املؤسســات املالي ١١ - حتدي
غــري املاليــة وفــق املــادة )١٠( إتســاقا مــع درجــة خماطــر غســل األمــوال ومتويــل اإلرهاب 

وحجــم النشــاط التجــارى .
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املادة  ١٥ 
ىف حالــة ثبــوت خمالفــة مــن قبــل املؤسســة املاليــة واألعــامل واملهــن غــري املاليــة املحــددة أو 
أى مــن أعضــاء جملــس اإلدارة التنفيذيــة أو االرشافيــة أو مدراهنــا لألحــكام املنصــوص 
عليهــا ىف هــذا القانــون والئحتــه التنفيذيــة والقــرارت الوزاريــة والتعليــامت جيــوز 

للجهــات الرقابيــة أن تفــرض واحــدا أو أكثــر مــن التدابــري أو اجلــزاءات التاليــة : -
١ - إصدار إنذارات كتابية باملخالفة .

2 - إصدار أمر يتضمن اإللتزام بإجراءات حمددة .
3 - إصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابري املتخذة ملعاجلة املخالفة املعنية .

٤ - فــرض جــزاء مــاىل عــىل املؤسســة املاليــة املخالفــة ال جتــاوز مخســامئة ألــف دينــار عــن 
كل خمالفــة .

٥ - منــع مرتكــب املخالفــة مــن العمــل ىف القطــاع ذى الصلــة لفــرتة حتددهــا اجلهــات 
ــة . الرقابي

٦ - تقييــد صالحيــات أعضــاء جملــس اإلدارة وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة أو اإلرشافيــة 
أو مدرائهــا واملــالك املســيطرين ؛ بــام ىف ذلــك تعيــني مراقــب مؤقــت .

٧ - عــزل أو طلــب تغيــري أعضــاء جملــس اإلدارة وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة أو االرشافية 
أو مدرائها .

٨ - إيقاف النشاط أو العمل أو املهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها .
٩ - إيقاف الرتخيص .

١٠ - سحب الرتخيص .
وجيوز أن تتضمن الالئحة التنفيذية أى تدابري أخرى .

 املادة ١٦ 
ــة  ــخصية اعتباري ــا ش ــون هل ــة تك ــة الكويتي ــات املالي ــدة التحري ــمى وح ــدة تس ــأ وح تنش
مســتقلة ، وتعمــل بوصفهــا اجلهــة املســئوولة عــن تلقــي وطلــب وحتليــل وإحالــة 
املعلومــات املتعلقــة بــام يشــتبه أن يكــون عائــدات متحصلــة من جريمــة أو أمــوال مرتبطة 
أو هلــا عالقــة هبــا أو يمكــن اســتعامهلا للقيــام بعمليــات غســل أمــوال أو متويــل إرهــاب 

وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون .
ويكــون للوحــدة ميزانيــة يعــد مرشوعهــا رئيــس الوحــدة ، وتــدرج حتــت قســم خــاص 
ــة ، وتــرسي عليهــا وعــىل احلســاب اخلتامــي األحــكام اخلاصــة  ــة العامــة للدول بامليزاني
بميزانيــة الدولــة ، وتبــدأ الســنة املاليــة للوحــدة مــن أول إبريــل مــن كل ســنة وتنتهــى يف 
3١ مــارس مــن الســنة املاليــة التاليــة ، وتســتثنى مــن ذلــك الســنة األوىل فتبــدأ مــن تاريــخ 

العمــل هبــذا القانــون وتنتهــى يف 3١ مــارس مــن الســنة املاليــة التاليــة .
ويصــدر قــرار مــن جملــس الــوزراء - بنــاًء عــىل عــرض وزيــر املاليــة - بشــكل وحتديــد 

تبعيتهــا وتنظيــم أعامهلــا ومواردهــا .
وجيــب عــىل موظفــي الوحــدة االلتــزام برسيــة املعلومــات التــي حيصلــون عليهــا ضمــن 
نطــاق أداء واجباهتــم ، حتــى بعــد توقفهــم عــن أداء تلــك الواجبــات داخــل الوحــدة ، 
وال جيــوز اســتخدام تلــك املعلومــات إال لألغــراض املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون .

** معدلــة بموجــب القانــون رقــم 2٤ لســنة 2٠١٦ النــص قبــل التعديــل : تنشــأ وحــدة تســمى » وحــدة التحريــات 
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املاليــة الكويتيــة » تكــون هلــا شــخصية إعتباريــة مســتقلة ؛ وتعمــل بوصفهــا اجلهــة املســئولة عــن تلقــى وطلــب وحتليــل 
وإحالــة املعلومــات املتعلقــة بــام يشــتبه أن يكــون عائــدان متحصلــة مــن جريمــة أو أمــوال مرتبطــة أو هلــا عالقــة هبــا 
أو يمكــن اســتعامهلا للقيــام بعمليــات غســل أمــوال أو متويــل إرهــاب وفقــا ألحــكام هــذا القانــون . ويصــدر قــرار مــن 
جملــس الــوزراء - بنــاء عــىل عــرض وزيــر املاليــة ... تشــكيل وحتديــد تبعيتهــا وتنظيــم أعامهلــا ومواردهــا . وجيــب عــىل 
موظفــى الوحــدة االلتــزام برسيــة املعلومــات التــى حيصلــون عليهــا ضمــن نطــاق أداء واجباهتــم ؛ حتــى بعــد توقفهــم 
عــن أداء تلــك الواجبــات داخــل الوحــدة ؛ وال جيــوز إســتخدام تلــك املعلومــات إال لألغــراض املنصــوص عليهــا ىف 

هــذا القانــون .

 املادة ١٧ 
حتــدد الوحــدة البــالد التــى تعتــر عاليــة املخاطــر والتدابــري الواجــب إختاذهــا جتاههــا ؛ 
وتتــوىل اجلهــات الرقابيــة التحقــق مــن إلتــزام املؤسســات املاليــة أو األعــامل واملهــن غــري 

املاليــة املحــددة بتطبيــق هــذه التدابــري .

 املادة ١٨ 
تتمنــع الوحــدة ؛ فيــام يتعلــق بــأى معلومــات تكــون قــد حصلــت عليهــا وقفــا لوظائفهــا ؛ 
بصالحيــة احلصــول مــن أى شــخص خاضــع إللتــزام اإلبــالغ املنصــوص عليــه ىف املــادة 
)١2( ؛ عــىل أيــة معلومــات إضافيــة تــرى أهنــا رضوريــة ألداء مهامهــا بحيــث يتــم تقديــم 
املعلومــات املطلوبــة خــالل املــدة الزمنيــة التــى تقررهــا الوحــدة وبالشــكل الــذى حتــدده 

الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون . 
وللوحــدة - فيــام يتعلــق بــأى تقريــر أو معلومــات تــرى أهنــا رضوريــة ألداء مهامهــا مــن 

اجلهــات املختصــة وأجهــزة الدولــة .

 املادة ١٩ 
للوحــدة - إذا توافــرت هلــا دالئــل معقولــة لألشــتباه ىف أن األمــوال متحصلة مــن جريمة 
أو أمــوال مرتبطــة أو هلــا عالقــة هبــا أو يمكــن إســتعامهلا للقيــام بعمليــات غســل أمــوال 
أو متويــل إرهــاب - إبــالغ النيابــة العامــة ؛ وكذلــك إحالــة املعلومــات ذات الصلــة إىل 

اجلهــات املختصــة .
ــة ىف حــال خمالفــة أى مــن املؤسســات  ــة املعني وتقــوم الوحــدة بإخطــار اجلهــات الرقابي
املاليــة أو األعــامل واملهــن غــري املاليــة املحــددة أو أى موظــف فيهــا لإللتزامــات الــواردة 

ىف هــذا القانــون . 
ــا يطلــب  ــا أو عندم ــا تلقائي ــة ؛ إم ــح معلومــات ألى جهــة أجنبي وجيــوز للوحــدة أن تتي
ــاء عــىل إتفــاق معاملــة باملثــل أو إتفــاق متبــادل عــىل أســاس ترتيبــات تعــاون  منهــا ؛ بن

تدخــل فيهــا الوحــدة مــع تلــك اجلهــة .

 املادة 2٠ 
يتعــني عــىل كل شــخص يدخــل دولــة الكويــت أو يغادرهــا . تكــون بحوزتــه عمــالت أو 
أدوات ماليــة قابلــة للتــداول لصالــح حاملهــا أو يرتــب لنقلهــا إىل داخــل دولــة الكويــت 
أو خارجهــا مــن خــالل شــخص أو خدمــة بريــد أو خدمــة شــحن أو بــأى وســيلة أخــرى 
- أن يفصــح لــإلدارة العامــة للجــامرك عند الطلب عــن قيمة تلك العمــالت أو األدوات 

املاليــة القابلــة للتداول لصالــح حاملها .
وللوحدة أن تطلع عىل هذه املعلومات متى طلبت ذلك . 
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وجيــوز لــإلدارة العامــة للجــامرك طلبــت معلومــات مــن الناقلــني عــن منشــأ هــذه العملــة 
أو األدوات املاليــة القابلــة للتــداول لصالــح حاملهــا وعــن أغــراض إســتخدامها ؛ كــام 
جيــوز هلــا ضبــط بعــض أو كل مبلــغ العملــة أو األدوات املاليــة القابلــة للتــداول لصالــح 

حاملهــا ىف أى مــن احلالتــني التاليتــني : - 
أ - إذا كانــت هنــاك دالئــل كافيــة لإلشــتباه ىف إهنــا متحصلــة مــن جريمة أو إهنــا أموال أو 
أدوات متعلقــة أو هلــا صلــة أو ســيتم إســتعامهلا للقيــام بعمليــات غســل أمــوال أو متويــل 

 . اإلرهاب 
ب - ىف حالــة اإلمتنــاع عــن اإلفصــاح أو عنــد تقديــم املعلومــات عنــد الطلــب ؛ أو كان 
اإلفصــاح أو املعلومــات خاطئــة . ويصــدر قــرار مــن وزيــر املاليــة بالقواعــد واإلجراءات 

املتعلقــة بتنفيــذ هــذه املــادة .

 املادة 2١ 
تتــوىل النيابــة العامــة دون غريهــا التحقيــق والتــرف واإلدعــاء ىف اجلرائــم املنصــوص 

عليهــا ىف هــذا القانــون ؛ وختتــص حمكمــة اجلنايــات بنظــر هــه اجلرائــم .

 املادة 22 
مــع عــدم اإلخــالل بحقــوق الغــري حســن نيــة ؛ جيــوز للنائــب العــام أو مــن يفوضــه مــن 
ــرة  ــا ىف الفق ــوص عليه ــوال واألدوات املنص ــد األم ــر بتجمي ــني أن يأم ــني العامل املحام
األوىل مــن املــادة )٤٠( أو احلجــز عليهــا ؛ إذا توافــرت لديــة دالئــل كافيــة بأهنــا متعلقــة 

بأحــدى جرائــم غســل األمــوال أو متويــل اإلرهــاب أو إحــدى اجلرائــم األصليــة . 
ــكل ذى  ــوز ل ــبا . وجي ــراه مناس ــام ت ــوال ب ــؤؤن األم ــف ش ــة إدارة وتري ــة العام وللنياب
مصلحــة أن يتظلــم أمــام املحكمــة املختصــة خــالل شــهر مــن تاريــخ صــدور هــذا األمــر 
؛ عــىل املحكمــة أن تفصــل ىف التظلــم عــىل وجــه الرسعــة إمــا برفــض التظلــم أو بإلغــاء 
األمــر أو تعديلــه وتقريــر الضامنــات الالزمــة إن كان هلــا مقتــى وال جيــوز التظلــم مــرة 

أخــرى إال بعــد مــى ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ الفصــل ىف التظلــم األول .
وللنائــب العــام أو مــن يفوضــه مــن املحامــني العاملــني ؛ العــدول عــن األمــر أو تعديلــه 

وفقــا لإلعتبــارات التــى يراهــا

 املادة 23 
تتبــادل النيابــة العامــة طلبــات التعــاون الــدوىل مــع اجلهــات األجنبيــة املختصــة ىف األمور 
اجلزائيــة ىف جمــال جرائــم غــس األمــوال أو اجلرائــم األصليــة أو جرائــم متويــل اإلرهــاب 
؛ وذلــك بالنســبة إىل املســاعدات واإلنابــات القضائيــة وتســليم املتهمــني واملحكــوم 
عليهــم ؛ والطلبــات املتعلقــة بتحديــد األمــوال أو تتبعهــا أو جتميدهــا أو احلجــز عليهــا 
أو مصادرهتــا ؛ وذلــك كلــه وفــق القواعــد التــى تقررهــا اإلتفاقيــات الثنائيــة أو املتعــددة 

األطــراف التــى صدقــت عليهــا دولــة الكويــت أو وفقــا ملبــدأ املعاملــة باملثــل

 املادة 2٤ 
حتــدد الالئحــة التنفيذيــة القواعــد التــى تســمح للســلطات املختصــة بالتعــاون والتنســيق 
الوطنــى ىف وضــع وتنفيــذ سياســات وأنشــطة ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهاب 
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ومتويــل انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل

 املادة 2٥ 
ــذ  ــة القــرارات الالزمــة لتنفي ــر اخلارجي ــاء عــىل اقــرتاح وزي ــوزراء ؛ بن يصــدر جملــس ال
قــرارات جملــس األمــن التابــع لالمــم املتحــدة - عمــال بالفصــل الســابع مــن ميثــاق األمم 
املتحــدة املتعلقــة باإلرهــاب ومتويــل اإلرهــاب ومتويــل إنتشــار أســلحة الدمــار الشــامل

 املادة 2٦ 
ــه مــا حيملــه عــىل  ــه أو احدهــم أو كان لدي يقــع باطــال كل عقــد أو تــرف علــم أطراف
اإلعتقــاد بــأن الغــرض مــن العقــد أو اإلتفــاق احليلولــة دون إختــاذ إجــراءات املصــادرة 
املنصــوص عليهــا ىف املــادة )٤٠( مــن هــذا القانــون ؛ دون اإلخــالل بحقوق الغري حســن 

النيــة .
 املادة 2٧ 

مــع عــدم اإلخــالل بــأى عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون اجلــزاء أو أى قانــون أخــر ؛ 
يعاقــب عــىل اجلرائــم الــواردة ىف مــواد هــذا القانــون بالعقوبــات املقــررة لــكل منهــا .

 املادة 2٨ 
يعاقــب باحلبــس مــدة الجتــاوز عــرش ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن نصــف قيمــة األموال 
حمــل اجلريمــة وال جتــاوز كامــل قيمتهــا ؛ كل مــن إرتكــب أحــدى جرائــم األمــوال 
املنصــوص ىف املــادة )2( مــن هــذا القانــون ؛ إذا كان قد علم بأن تلــك األموال واألدوات 

متحصلــة مــن اجلريمــة .
وحيكم ىف مجيع األحوال بمصادرة األموال واألدوات املضبوطة .

 املادة 2٩ 
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز مخــس عــرشة ســنة وبغرامــة ال تقــل عــن قيمــة األمــوال 
املضبوطــة ؛ كل مــن إرتكــب إحــدى جرائــم متويــل اإلرهــاب املنصــوص عليهــا ىف املــادة 

)3( مــن هــذا القانــون .
 املادة 3٠ 

تشــدد العقوبــات املنصــوص عليها ىف املادتــني )2٨( و )2٩( من هــذا القانون إىل احلبس 
ملــدة ال جتــاوز عرشيــن ســنة ويضعــف الغرامــة ؛ ىف حالة حتقــق أحد الظــروف التالية : 

أ - إذا إرتكبت اجلريمة من خالل مجاعة إجرامية منظمة أو منظمة إرهابية .
ب - إذا إرتكبها اجلانى مستغال سلطة وظيفية أو نفوذها .

ج - إذا إرتكبت اجلريمة من خالل األندية ومجعيات النفع العام واملرات اخلريية .
د - إذا عاد اجلانى إىل إرتكاب اجلريمة .

 املادة 3١ 
جيــوز للمحكمــة إعفــاء اجلانــى مــن العقوبــة املنصــوص عليهــا ىف املادتــني )2٨( و )2٩( 
ــن  ــات مل تك ــة بمعلوم ــة املختص ــة أو املحكم ــة العام ــة أو النياب ــالغ الرشط ــادر بإب إذا ب

تســتطتع احلصــول عليهــا بطريــق أخــر ؛ وذلــك ملســاعدهتا ىف القيــام بــأى مــا يــىل : 
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أ - منع إرتكاب جريمة غسل أموال أو متويل إرهاب .
ــم  ــن أو مالحقته ــة األخري ــي اجلريم ــىل مرتكب ــض ع ــن القب ــلطات م ــني الس ب - متك

ــا . قضائي
ج - احلصول عىل أدلة .

د - جتنب أو احلد من آثار اجلريمة .
ه - جتريــد املنظمــة اإلرهابيــة أو اجلامعــات اإلجراميــة مــن أى أمــوال ال يكــون للمتهــم 

حــق فيهــا أو ســيطرة عليهــا .

 املادة 32 
مــع عــدم اإلخــالل باملســئولية اجلزائية للشــخص الطبيعى ؛ يعاقب أى شــخص إعتبارى 
يرتكــب جريمــة غســل األمــوال أو متويــل اإلرهــاب بغرامــة ال تقــل عــن مخســني ألــف 
دينــار وال جتــاوز مليــون دينــار ؛ أو مــا يعــادل إمجــاىل قيمــة األمــوال حمــل اجلريمــة ؛ أهيــام 

أعــىل . 
وجيــوز معاقبــة الشــخص اإلعتبــارى بمنعــه بصفــة دائمــة أو مؤقتــه مدة ال تقــل عن مخس 
ســنوات مــن القيــام بأنشــطة جتاريــة معينــة بصــورة مبــارشة أو غــري مبــارشة ؛ أو بإغــالق 
مكاتبــه التــى إســتخدمت ىف إرتــكاب اجلريمــة بصفــة دائمــة أو مؤقتــة ؛ أو بتصفيــة أعامله 
؛ أو يتعــني حــارس قضائــى إلدارة األمــوال ؛ وينتــرش احلكــم الصادر باإلدانــة ىف اجلريدة 

. الرسمية 

 املادة 33 
تعاقــب املؤسســات املاليــة واألعــامل واملهــن غــري املالية املحــددة أو أى مــن أعضاء جملس 
اإلدارة التنفيذيــة أو اإلرشافيــة أو مدرائهــا ؛ بغرامــة ال تقــل عــن مخســة أالف دينــار وال 
جتــاوز مخســامئة ألــف دينــار عــن كل خمالفــة أو عــدم إلتــزام عــن عمــد أو إمهــال جســيم 

بأحــكام املــواد )٥( أو )٩( أو )١٠( أو )١١( مــن هــذا القانــون .

 املادة 3٤ 
ــة أالف  ــن مخس ــة ال تقــل ع ــنوات وبغرام ــن ثــالث س ــدة ال تقــل ع ــس م ــب باحلب يعاق
دينــار وال جتــاوز مخســامئة ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني ؛ كل مــن ينشــئ أو 
حيــاول إنشــاء بنــك صــورى ىف دولــة الكويــت باملخالفــة للفقــرة األوىل مــن املــادة )٨( ؛ 
أو يدخــل ىف عالقــة عمــل مــع هــذا البنــك باملخالفــة للفقــرة الثانيــة مــن املــادة )٨( عــن 
ــاوز  ــار وال جت ــة أالف دين ــن مخس ــل ع ــة ال تق ــب بغرام ــيم ؛ ويعاق ــال جس ــد أو إمه عم

ــا . ــار إذا كان مرتكــب املخالفــة شــخصا إعتباري ــون دين ملي

 املادة 3٥ 
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثــالث ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن مخســة أالف دينــار 
وال جتــاوز مخســامئة ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني ؛ كل مــن إرتكــب عمــدا أو 

عــن إمهــال جســيم : 
أ - خمالفــة أحــكام املــادة )١2( بتقديــم إخطــار أو بيانــات أو معلومــات غــري صحيحــة ؛ 

أو إخفــاء حقائــق ينبغــى اإلخطــار عنهــا . 
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ب - كل مــن يفصــح عــن معلومــات إىل الغــري باملخالفــة للفقــرة األوىل مــن املــادة )١3( 
ــن الســابقني ؛  ــواردة بالبندي ــارى أى مــن املخالفــات ال . وإذا ارتكــب الشــخص اإلعتب

يعاقــب بالغرامــة التــى ال تقــل عــن مخســة أالف دينــار وال جتــاوز مليــون دينــار .

 املادة 3٦ 
ــار وال  يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثــالث ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن ألــف دين
تزيــد عــىل عــرشة أالف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني ؛ وبالعــزل مــن الوظيفــة كل 

مــن خيالــف أحــكام الفقــرة الثالثــة مــن املــادة )١٦( .

 املادة 3٦ 
ــار وال  يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثــالث ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن ألــف دين
تزيــد عــىل عــرشة أالف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني ؛ وبالعــزل مــن الوظيفــة كل 

مــن خيالــف أحــكام الفقــرة الثالثــة مــن املــادة )١٦( .

املادة 3٧
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســنة وبغرامــة ال تقــل عــن نصــف قيمــة األمــوال حمــل 
اجلريمــة وال جتــاوز كامــل قيمتهــا أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني ؛ كل مــن خيالــف أحــكام 
املــادة )2٠( أو يقــدم إفصاحهــا كاذبــا عــن العملــة أو األدوات القابلــة للتــداول لصالــح 
ــا ؛ وإذا  ــاح عنه ــى اإلفص ــع ينبغ ــيم وقائ ــال جس ــد أو إمه ــن عم ــى ع ــا ؛ أو خيف حامله
كان مرتكــب املخالفــة شــخصا إعتباريــا يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن قيمــة األمــوال حمــل 

اجلريمــة وال جتــاوز ضعفهــا .

 املادة 3٨ 
دون إخــالل بالعقوبــات املنصــوص عليهــا ىف هــذا البــاب ؛ جيوز للمحكمــة منع مرتكب 
أى جريمــة - بصفــة دائمــة أو مؤقتــة - مــن اإلســتمرار ىف مزاولــة أى عمــل أو مهنة يتيح 

لــه فرصــة ارتــكاب هــذه اجلريمة .

 املادة 3٩ 
ال حيــول توقيــع العقوبــات - وفقا ألحكام هذا القانــون - دون توقيع اجلزاءات والتدابري 
التــى تفرضهــا اجلهــات الرقابيــة عــىل املؤسســات املاليــة أو األعــامل واملهــن غــري املاليــة 

املحــددة وفقــا ألحــكام املــادة )١٥( .

املادة ٤٠
مــع عــدم اإلخــالل بحكــم املادتــني ) 2٨ ؛ 2٩ ( مــن هــذا القانــون وبحقوق الغري حســن 
ــوص  ــرى املنص ــم األخ ــدى اجلرائ ــة بإح ــة اإلدان ــة .. ىف حال ــىل املحكم ــب ع ــة ؛ جي الني

عليهــا ىف هــذا القانــون - أن حتكــم بمصــادرة األمــوال واألدوات التاليــة: 
ــدات أو الناجتــة  ــام ىف ذلــك األمــوال املختلطــة بتلــك العائ أ - متحصــالت اجلريمــة ؛ ب

عنهــا أو املســتبدلة هبــا .
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ب - الدخل واملنافع األخرى الناجتة عن عوائد اجلرائم .
ج - األموال حمل اجلريمة .

وللمحكمــة أن حتكــم بــام يعــادل قيمــة األمــوال واالدوات الــواردة ىف البنــود ) أ ( و ) ب 
( و ) ج ( والتــى ال يمكــن حتديــد مكاهنــا أو غــري املوجــودة ألغــراض املصــادرة . 

وال جيــوز مصــادرة األمــوال املشــار إليهــا ىف الفقــرة األوىل ؛ إذا أثبــت صاحبهــا حســن 
النيــة بأنــه حصــل عــىل هذه األمــوال مقابــل ثمن مناســب أو حصــل عليها مقابــل تقديمه 
خدمــات تتناســب مــع قيمتهــا أو بنــاء عــىل أســباب مرشوعــة أخــرى ؛ وأنــه كان جيهــل 

مصدرهــا غــري املــرشوع . 
ــادة  ــم امل ــا حلك ــوال واألدوات وفق ــادرة األم ــم بمص ــم دون احلك ــاة املته ــول وف وال حت

. األوىل 
املادة ٤١ 

ــة العامــة .  مــا مل ينــص قانــون عــىل خــالف ذلــك ؛ تــؤول األمــوال املصــادرة إىل اخلزان
وتظــل هــذه األمــوال حمملــة بــأى حقــوق تقــررت بصــورة مرشوعة لألشــخاص حســنى 

النيــة .

  املادة ٤2  
ال تســقط بمــى املــدة الدعــوى اجلزائيــة أو العقوبــة املحكــوم هبــا ىف اجلرائــم املنصــوص 
ــون  ــق أحــكام املادتــني )٨١( أو )٨2( مــن قان ــون ؛ وال جيــوز تطبي عليهــا ىف هــذا القان

اجلــزاء ىف شــأن هــذه اجلرائــم .

ــم  ــون رق ــادة )٤2( مــن القان ــم ١ لســنة 2٠١٨ : بعــدم دســتورية امل ** حكمــت املحكمةالدســتورية يف احلكــم رق
)١٠٦( لســنة 2٠١3 يف شــأن مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب وذلــك فيــام تضمنتــه مــن النــص عــىل أنــه 

»وال جيــوز تطبيــق أحــكام املادتــني )٨١( و)٨2( مــن قانــون اجلــزاء يف شــأن هــذه اجلرائــم ».

 املادة ٤3 
يصــدر وزيــر املاليــة الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون خــالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ نــرشه 

.
 املادة ٤٤ 

يلغــى القانــون رقــم )3٥( لســنة 2٠٠2 املشــار إليه ؛ ويســتمر العمل بالقــرارات املعمول 
هبــا بــام ال يتعــاض مــع أحكام هــذا القانون حلــني صــدور الالئحــة التنفيذية.

  املادة ٤٥  
عــىل رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء -كل فيــام خيصــه - تنفيــذ هــذا القانــون ؛ ويعمــل 

بــه مــن تاريــخ نــرشه ىف اجلريــدة الرســمية .
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القانون رقم ١ لسنة ١٩٩3
 بشأن محاية األموال العامة

املادة ١
لألموال العامة حرمة ، محايتها ودعمها والذود عنها واجب عىل كل مواطن .

املادة 2
ــون مــا يكــون مملــوكا أو خاضعــا  يقصــد باألمــوال العامــة ىف تطبيــق أحــكام هــذا القان
بقانــون إلدارة إحــدى اجلهــات اآلتيــة أيــا كان موقــع تلــك األمــوال ىف داخــل البــالد أو 

خارجهــا :
ا - الدولة .

ب - اهليئات العامة ، واملؤسسات العامة .
ج - الــرشكات واملنشــآت التــى تســاهم فيهــا اجلهــات املبينــة بالبنديــن الســابقني بنســبة 
ال تقــل عــن 2٥ % مــن رأســامهلا بصــورة مبــارشة أو غــري مبــارشة عــن طريــق رشكات 
أو منشــآت تســاهم الدولــة أو اهليئــات العامــة أو املؤسســات العامــة أو غريهــا مــن 
األشــخاص املعنويــة العامــة ىف رأســامهلا بنصيــب مــا ، ويعتــد ىف حتديــد نســبة رأس املــال 

املشــار اليهــا احلصــص التــي
للدولــة أو غريهــا مــن كافــة اهليئــات ذات الشــخصية املعنويــة العامــة أو الرشكات املشــار 

إليها.
املادة 3

ــون األشــخاص املنصــوص  ــق أحــكام هــذا القان يعــد ىف حكــم املوظــف العــام ىف تطبي
ــه . ــون رقــم 3١ لســنة ١٩٧٠ م املشــار إلي ــادة ٤3 مــن القان عليهــم ىف امل

املادة ٤
تــرسي أحــكام هــذا القانــون عــىل كل مــن يرتكــب خــارج إقليــم الكويــت جريمــة مــن 

اجلرائــم املنصــوص عليهــا فيــه.

املادة ٥
ختتــص النيابــة العامــة دون غريهــا بالتحقيق ن والترف ، واالدعــاء ىف اجلنايات واجلنح 

املنصــوص عليهــا ىف هذا القانــون واجلرائــم املرتبطة هبا .
ــم  ــذة اجلرائ ــدى ه ــق ىف اح ــظ التحقي ــرار بحف ــدار ق ــة أص ــة ىف حال ــة العام ــىل النياب وع
ــذا  ــن ه ــة م ــادة الثاني ــا ىف امل ــار اليه ــا املش ــى عليه ــة املجن ــوزراء واجله ــس ال ــالن جمل أع
القانــون بالقــرار املذكــور . وملجلــس الــوزراء وللجهــة املجنــى عليهــا التظلــم مــن قــرار 
احلفــظ وذلــك وفقــا لالوضــاع واالجــراءات املبينــة ىف املــادة ١٠٤ مكــررا مــن القانــون 

ــة  ــامت اجلزائي ــون االجــراءات واملحاك ــم ١٧ لســنة ١٩٦٠ بقان رق
وال جيــوز تطبيــق نــص املــادة ١٠٤ مــن قانــون االجــراءات واملحاكــامت اجلزائيــة املشــار 

إليــه بــأي حــال عــىل اجلرائــم املنصــوص عليهــا ىف هــذا القانــون .

** استبدل نص املادة ٥ باملادة 2 من القانون رقم ٧٤ لسنة 2٠٠3 تاريخ ١ /3 /2٠٠٧ 
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املادة ٦
مــع مراعــاة حكــم املــادة 2٩ عــىل اجلهــات املشــار اليهــا ىف املــادة الثانيــة إخطــار ديــوان 
املحاســبة كتابــة بــام جتريــه من أمــوال ىف داخل البــالد أو خارجهــا وما تتخذه مــن قرارات 
ىف هــذا الشــأن ومــا يطــرأ عليهــا مــن تعديــالت وجيــب أن يتــم اإلخطــار ىف ميعــاد أقصــاه 

عــرشة أيــام مــن تاريــخ إجــراء العمليــة أو التــرف أو صــدور القــرار .
ولرئيــس الديــوان أن يصــدر قــرارا بتحديــد ميعــاد يزيــد عــىل ذلــك بــام ال جيــاوز شــهرين 
ــات  ــه مــن بيان ــرد إلي ــوان املحاســبة اســتيفاء مــا ي ــى تقتــي ذلــك ولدي ىف احلــاالت الت
ــر أو ســجالت أو أوراق أو  ــن دفات ــه م ــالع علي ــزوم اإلط ــري ل ــا ي ــىل م ــالع ع واإلط
ــابات ،  ــوان أو حس ــاة الدي ــات مواف ــك اجله ــىل تل ــب ع ــابات ، وجي ــتندات أو حس مس
وجيــب عــىل تلــك اجلهــات موافــاة الديــوان بــام تطلبه مــن معلومــات أو مســتندات خالل 

أســبوعني عــىل األكثــر مــن تاريــخ الطلــب .
ــة  ــالغ اجله ــرة األويل وإب ــا بالفق ــار اليه ــات املش ــىل الترف ــب ع ــق التعقي ــوان ح وللدي

ــاهنا . ــه ىف ش ــا وتوصيات ــه عليه ــة بمالحظات املعني
ــة الــرد عــىل مالحظــات الديــوان وتوصياتــه ىف شــأهنا خــالل ميعــاد  وعــىل اجلهــة املعني

أقصــاه مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ ورودهــا إليهــا .
 

املادة ٧
عــىل اجلهــات املشــار إليهــا ىف املــادة الثانيــة التــى تســتثمر أمــواال جتــاوز قيمتهــا مائــة ألــف 
ــا كامــال عــن أوضــاع  ــر املختــص بيان ــار ىف الداخــل أو اخلــارج أن تقــدم عــىل الوزي دين
ــك  األمــوال املســتثمرة لدهيــا وحالتهــا واألرصــدة غــري املســتثمرة كل ســتة اشــهر وذل
خــالل ثالثــني يومــا التاليــة هلــذه الفــرتة ، وعــىل الوزيــر املختــص موافــاة رئيــس ديــوان 
املحاســبة بتقريــر شــامل خــالل شــهري ينايــر ويوليو مــن كل عام عــن األموال املســتثمرة 

ىف اجلهــات التــى يــرشف عليهــا .
وعــىل رئيــس الديــوان تســليم رئيــس جملــس األمــة نســخة مــن هــذا التقريــر ومالحظاتــه 

عليــه ىف خــالل مــدة أقصاهــا ثالثــون يومــا مــن تاريــخ وصــول التقريــر إليــه .

املادة ٨
ــة األمــوال العامــة ( ، تكــون مهمتهــا  ــة محاي ــة تســمي ) جلن تشــكل بمجلــس األمــة جلن

ــادة الســابقة . ــر املشــار إليهــا ىف امل دراســة التقاري
وتؤلــف هــذه اللجنــة مــن مخســة أعضــاء خيتارهــم جملــس األمــة خــالل األســبوع األول 
مــن اجتامعــه الســنوي وتــرسي عليهــا أحــكام القانــون رقــم ) ١2 ( لســنة ١٠٦3 املشــار 

إليــه .

**اســتبدل نــص املــادة ٨ باملــادة ١ مــن القانــون رقــم ١٠3 لســنة ١٩٩٤، وباملــادة ١ مــن القانــون رقم ٨ لســنة ١٩٩٦ 
تاريــخ ٠٥/٠3/١٩٩٦م، وباملــادة 3 مــن القانــون رقــم 2٤ لســنة 2٠٠٠ تاريــخ 3 / ٦ / 2٠٠٠ . ثــم باملــادة ١ مــن 

القانــون رقــم 3٥ لســنة 2٠٠٧  بتاريــخ ١٨ / ٦/ 2٠٠٧ 

مادة ٩
يعاقــب باحلبــس املؤبــد أو املؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه عــن مخســة ســنوات كل موظــف 
عــام أو مســتخدم أو عامــل اختلــس أمــواال أو أوراقــا أو أمتعــة أو غريهــا مســلمة إليــه 
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بســبب وظيفتــه .
وتكــون العقوبــة احلبــس املؤبــد أو املؤقــت الــذي ال تقــل عــن ســبع ســنوات إذا ارتبطــت 

اجلريمــة بجنايــة أخــري ارتباطــا ال يقبــل التجزئــة .

مادة ١٠
يعاقــب باحلبــس املؤبــد أو املؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه عــن مخــس ســنوات كل موظــف 
عــام أو مســتخدم أو عامــل اســتويل بغــري حــق عــىل يش مما ذكــر ىف املــادة الســابقة إلحدى 

اجلهــات املشــار اليهــا ىف املــادة الثانيــة أو حتــت يدهــا أو ســهل ذلــك لغــريه . 
ــنوات إذا  ــبع س ــن س ــه ع ــل مدت ــىل ال تق ــت ع ــد أو املؤق ــس املؤب ــة احلب ــون العقوب وتك

ــة . ــل التجزئ ــا ال يقب ــرى ارتباط ــة أخ ــة بجناي ــت اجلريم ارتبط

مادة ١١
كل موظــف عــام أو مســتخدم أو عامــل كلــف باملحافظــة عــىل مصلحــة إلحــدى اجلهات 
املشــار إليهــا ىف املــادة الثانيــة ىف صفقــة أو عمليــة أو قضية أو كلف باملفاوضــة أو االرتباط 
ــئون  ــن ش ــأن م ــا ىف ش ــالد أو خارجه ــل الب ــة ىف داخ ــع أي جه ــد م ــاق أو التعاق و االتف
ــة أو  ــة للدول تلــك اجلهــات إذا كان مــن شــأهنا ذلــك ترتيــب حقــوق أو التزامــات مالي
غريهــا مــن اجلهــات املذكــورة فتعمــد إجراءاهــا عــىل نحــو يــرض بمصلحــة هــذه اجلهــات 
ليحصــل عــىل ربــح أو منفعــة لنفســه أو لغــريه ، يعاقــب باحلبــس املؤبــد أو املؤقــت الــذي 
ال تقــل مدنــه عــن ســبع ســنوات ، فــإذا بلــغ اجلــاين مقصــده أو كان مــن شــانه جريمتــه 
اإلرضار بأوضــاع البــالد املاليــة أو التجاريــة أو االقتصاديــة أو ارتكــب اجلريمــة ىف زمــن 

احلــرب تكــون العقوبــة احلبــس املؤبــد .

مادة ١2
يعاقــب باحلبــس املؤبــد أو املؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه عــن ســبع ســنوات كل موظــف 
ــه شــان ىف إدارة املقــاوالت أو التوريــدات أو األشــغال  ــل ل عــام أو مســتخدم أو عام
املتعلقــة بإحــدى اجلهــات املشــار إليهــا ىف املــادة الثانيــة أو يكــون لــه شــان ىف اإلرشاف 
عليهــا ، حصــل أو حــاول أن حيصــل لنفســه بالــذات أو بالواســطة أو لغــريه بــأي كيفيــة 

غــري مرشوعــة عــىل ربــح أو منفعــة مــن عمــل مــن األعــامل املذكــورة .

 مادة ١3
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ثالث ســنوات كل موظف عــام أو مســتخدم أو عامل 
ىف إحــدى اجلهــات املشــار إليهــا ىف املــادة الثانيــة افــي أى معلومــة عــن األعــامل التــى 
ينبغــي أن تظــل رسيــة بطبيعتهــا أو وفقــا لتعليــامت خاصــة إذا كان مــن شــأن اإلفشــاء هبــا 
اإلرضار بمصلحــة هــذه اجلهــات أو حتقيــق مصلحــة خاصــة ألحــد ويســتمر هــذا اخلطــر 

ملــدة مخــس ســنوات بعــد انتهــاء خدمــة املوظــف .

مادة ١٤
كل موظــف عــام أو مســتخدم أو عامــل تســبب بخطئــه ىف إحلــاق رضر جســيم بأموال أو 
مصالــح اجلهــة التــى يعمــل هبــا أو يتصــل هبــا بحكــم وظيفــة أو أمــوال الغــري أو مصاحلــه 
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املعهــود هبــا عــىل تلــك اجلهــة . بــان كان ذلــك ناشــئا عــن اهتــامم او تفريــط ىف أداء وظيفته 
أو عــن إخــالل بواجباهتــا أو عن إســاءة ىف اســتعامل الســلطة داخــل البــالد أو ىف خارجها 
يعاقــب باحلبــس املؤقــت مــدة ال تزيــد عــىل ثــالث ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن ثالثــة 

أالف دينــار ، وال تزيــد عــىل عرشيــن ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني .
وتكــون العقوبــة احلبــس املؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه عــن ثــالث ســنوات وبغرامــة ال 
ــيام  ــأ جس ــار إذا كان اخلط ــف دين ــة أل ــىل مائ ــد ع ــار وال تزي ــف دين ــن أل ــن عرشي ــل ع تق
وترتــب عــىل اجلريمــة إرضار بأوضــاع البــالد املاليــة أو التجاريــة أو االقتصاديــة أو بأيــة 

مصلحــة قوميــة هلــا أو إذا ارتكــب اجلريمــة ىف زمــن احلــرب.
وجيب عىل املحكمة إذا أدانت املتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة .

مادة ١٥
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ثــالث ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن ألفــى دينــار وال 
تزيــد عــىل عرشيــن ألــف دينــار أو بإحدى هاتــني العقوبتــني كل موظف عام أو مســتخدم 
أو عامــل حيتفــظ لنفســه وحلســاب غــريه بأصــول وثائــق رســمية أو صــور منهــا إلحــدى 
اجلهــات املنصــوص عليهــا ىف املــادة الثانيــة والتــى تتعلــق بإحــدى اجلرائــم املذكــورة ىف 
هــذا القانــون ســواء كانــت أوراقــا أو غريهــا ممــا يتعلــق باجلهــة التــى يعمــل هبــا أو ســبق 
لــه العمــل هبــا ولــو كانــت خاصــة بعمــل كلــف بــه شــخصيا ومل يســارع إىل تقديمهــا إىل 

ســلطات التحقيــق رغــم علمــه بوجــود حتقيــق جيــرى ىف إحــدى هــذه اجلرائــم .
وتكــون العقوبــة احلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ســنة وبغرامــة ال تزيــد عــىل ألفــى دينــار أو 
بإحــدى هاتــني العقوبتــني إذا كان املتهــم مــن غــري العاملــني احلاليــني أو الســابقني باجلهــة 

املجنــي عليهــا .
ــل  ــه ممــا ورد ذكــره ىف الفقــرة األويل قب ــا لدي ويعفــى مــن العقــاب مــن يقــوم بتســليم م

ــه ــق املشــار إلي انتهــاء التحقي
مادة ١٦

ــم  ــواد ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١2 حيك ــورة ىف امل ــم املذك ــررة للجرائ ــات املق ــن العقوب ــال ع فض
عــىل اجلــاين بالعــزل والــرد وبغرامــة تعــادل ضعــف قيمــة مــا اختلــس أو اســتويل عليــه أو 

ســهل ذلــك لغــريه مــن مــال أو منفعــة أو ربــح .

مادة ١٧
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ثــالث ســنوات وبغرامــة ال تزيــد عــىل عــرشة أالف 
دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل مــن تســبب عمــدا ىف تأخــري وصــول اإلخطــار 
أو البيــان املشــار إليهــام ىف املادتــني السادســة والســابقة فقــرة أوىل مــن هــذا القانــون ايل 

اجلهــة املختصــة خــالل املهلــة املحــددة .

مادة ١٨
كل مــن علــم بوجــود مــرشوع الرتــكاب جريمــة ممــا نــص عليــه ىف هــذا القانــون أو علــم 
بوقوعهــا بالفعــل وامتنــع عــن إبــالغ ذلــك ايل النيابــة العامــة أو ديــوان املحاســبة يعاقــب 
باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ثــالث ســنوات وبغرامــة ال تزيــد عــىل عــرشة أالف دينــار أو 

بإحــدى هاتــني العقوبتــني .
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ــىل  ــرشوع أو ع ــك امل ــد ىف ذل ــه ي ــخص ل ــىل زوج أى ش ــادة ع ــذه امل ــم ه ــرى حك وال جي
ــه . ــه أو فروع أصول

مادة ١٩
ــق ىف  ــات التحقي ــدم إىل جه ــن يق ــب كل م ــد يعاق ــة اش ــة عقوب ــالل بأي ــدم اإلخ ــع ع م
اجلرائــم املنصــوص عليهــا ىف هــذا القانــون أو إىل أى جهــة رســمية أخــرى بيانــات كاذبــة 
أو معلومــات غــري صحيحــة أو خيفــى بيانــات أو معلومــات عــن اجلهــات املذكــورة ىف 
ــم أو  ــذه اجلرائ ــق هب ــرار يتعل ــهادة أو إق ــا ىف ش ــا أو تدليس ــب غش ــة أو يرتك ــادة الثاني امل
خيفــى احلقيقــة أو يضلــل العدالــة ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثــالث ســنوات وال 

تقــل عــن ســتة أشــهر .
وال يــرسى حكــم هــذه املــادة عــىل زوج أى شــخص لــه يــد ىف األفعــال املنصــوص عليهــا 

فيهــا أو عــىل أصولــه أو فروعــه .

مادة 2٠
ال جيــوز تطبيــق املــادة ٨١ مــن قانــون اجلــزاء بــأي حال عــىل جريمة مــن اجلرائــم املذكورة 
ىف هــذا القانــون إال إذا إبــدى اجلــاين بــرد األمــوال موضــوع اجلريمــة كاملــة قــل إقفــال 

بــاب املرافعــة ىف احلــاالت التــى جيــب فيهــا الــرد.
ومــع ذلــك جيــوز للمحكمــة ىف اجلرائــم املنصــوص عليهــا ىف هــذا القانــون وفــق ملــا تــراه 
مــن ظــروف اجلريمــة ومالبســاهتا إذا كان موضوعــا أو الــرضر الناجــم عنهــا يســريا أن 
تقــى فيهــا بــدال مــن العقوبــات املقــررة هلــا بعقوبــة احلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ثــالث 

ســنوات وبغرامــة ال تزيــد عــىل ثالثــة أالف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني .

مادة 2١
يعفــى مــن العقــاب كل مــن بــادر مــن اجلنــاة بإبــالغ النيابــة العامــة أو ديــوان املحاســبة 
بوجــود اتفــاق جنائــي الرتــكاب إحدى اجلرائــم املنصوص عليهــا ىف هذا القانــون وبمن 
ــة  ــاء مــن العقوب ــة اإلعف ــة ، وجيــوز للمحكم ــذ اجلريم ــدء ىف تنفي ــل الب ــه قب ــرتكوا في اش
إذا حصــل البــالغ بعــد إمتــام اجلريمــة وقبــل البــدء ىف التحقيــق ، كــام جيــوز هلــا ذلــك إذا 
ــن أو  ــة اآلخري ــي اجلريم ــلطات مــن القبــض عــىل مرتكب ــق الس مكــن اجلــاين ىف التحقي
ضبــط األمــوال موضــوع اجلريمــة أو عــىل مرتكبــي جريمــة أخــري مماثلــة هلــا ىف النــوع 

واخلطــورة .

مادة 2١
ال تنقــي الدعــوى اجلزائيــة عــن اجلرائــم املنصــوص عليهــا ىف هــذا القانــون بمــي املدة 
ــة املحكــوم هبــا ، املبينــة ىف  ــة أو العقوب وال تــرسى عليهــا مــدد ســقوط الدعــوى اجلزائي

املادتــني ) ٦، ٤ ( مــن قانــون اجلــزاء.

** أضيف نص املادة 2١ مكررًا بموجب املادة ١ من القانون رقم 3١ لسنة 2٠٠٤ تاريخ ١٦ / ٦ / 2٠٠٤ 
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املادة 22
ال حيــول انقضــاء الدعــوى اجلزائيــة ألى ســبب مــن األســباب دون حــق اجلهــة املرضورة 
ىف املطالبــة بــرد األمــوال حمــل اجلرائــم املنصــوص عليهــا ىف املــواد ٩ ، ١2 ، ١١ ، ١٠ مــن 
هــذا القانــون والتعويــض أن كان لــه مقتــض وعــىل املحكمــة أن تأمــر بالــرد والتعويــض 
ىف مواجهــة الورثــة واملــوىص هلــم وكل مــن أفــاد فائــدة جديــة مــن اجلريمة ليكــون احلكم 

بالــرد والتعويــض نافــذا ىف أمــوال كل منهــم بقــدر مــا اســتفاد .

* * اســتثناء مــن حكــم املــادة ) ١٨٨ ( مــن القانــون رقم ) ١٧ ( لســنة ١٩٦٠ بإصــدار قانون اإلجــراءات واملحاكامت 
اجلزائيــة يكــون ميعــاد املعارضــة ىف األحــكام الغيابيــة ىف أى مــن اجلرائــم املنصــوص عليهــا ىف هــذا القانــون أســبوعا 
واحــدا يبــدأ مــن تاريــخ إعــالن املحكــوم عليــه فــإذا انقــى هــذا امليعــاد دون أن يعــارض املحكــوم عليــه مل جيــز الطعــن 
ىف احلكــم إال باالســتئناف إذا كان قابــال لــه ويعلــن احلكــم الغيــايب لشــخص املحكــوم عليــه ، فــإن مل يتــرس ذلــك ســلم 
اإلعــالن ىف حمــل إقامتــه ملــن يوجــد مــن أقاربــه أو أصهــاره الســاكنني معــه أو ملــن يوجــد مــن أتباعــه ن فــإن مل يوجــد 
منهــم أحــد أو امتنــع مــن وجــد منهــم عــن تســليم اإلعــالن نــرش اإلعــالن ىف اجلريــدة الرســمية وىف جريدتــني يوميتــني 

ويبــدأ امليعــاد ىف هــذه احلالــة مــن تاريــخ النــرش املشــار إليــه .

** أضيفت فقرة ثانية إىل املادة ) 22 ( بموجب القانون رقم 3١ / 2٠٠٤ م 

املادة 23
تكــون األحــكام االبتدائيــة الصــادرة بالغرامــة الــرد أو التعويــض عــن إحــدى اجلرائــم 

التــى تقــع باملخالفــة ألحــكام هــذا القانــون واجبــة النفــاذ فــورا .
وجيــوز للمحكمــة التــى تنظــر املعارضــة أو االســتئناف أن تأمــر بوقــف تنفيذهــا ، ويكون 
ملــوال اجلهــات املنصــوص عليهــا ىف املــادة الثانيــة وكذلــك نفقــات اإلدارة ، وتكاليــف 
ــبق ىف  ــة يس ــة والعقاري ــرد املنقول ــه بال ــوم علي ــارج املحك ــوال ىف اخل ــن األم ــث ع البح

األولويــة حقــوق االمتيــاز األخــرى عــدا حــق النفقــة الرشعيــة بأنواعهــا .
ويــرسى نــص الفقرتــني الســابقتني عــىل مــا يصــدر مــن أحــكام تطبيقــا للمــواد ٤٤ ، ٤٥ 

، ٤٧ ، ٤٨ مــن القانــون رقــم 3١ لســنة ١٩٧٠ املشــار إليــه .

املادة 2٤
للنائــب العــام إذا جتمعــت لديــه دالئــل كافيــة بالنســبة حلــد األشــخاص عــىل أنــه ارتكــب 
إحــدى اجلرائــم املنصــوص عليهــا ىف املــواد ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١2 ، ١٤ مــن هــذا القانــون أن 
يأمــر بمنعــه مــن الســفر ومــن التــرف ىف أموالــه وإدارهتــا وان يبــادر باختــاذ مــا يــراه مــن 
اإلجــراءات التحفظيــة ىف هــذا الشــأن وذلــك بالنســبة لألمــوال التــى حتــت يــد املتهــم أو 
ــي عليهــا املشــار  ــد غــريه كلهــا أو بعضهــا دون أن خيــل ذلــك بواجــب اجلهــات املجن ي
اليهــا ىف املــادة الثانيــة مــن هــذا القانــون ىف اختــاذ كافــة اإلجــراءات القضائيــة والتحفظيــة 

والقانونيــة واإلداريــة مــن جانبهــا ىف داخــل البــالد وخارجهــا ملنــع هتريــب األمــوال .
وجيــوز لــه أن يأمــر باختــاذ تلــك اإلجــراءات بالنســبة ملــوال زوجــة واألوالد القــر أو 

البلــغ أو غريهــم متــى كانــت لتلــك األمــوال صلــة باجلريمــة .
وعــىل النائــب العــام أن يعــني وكيــال إلدارة األمــوال التــى منعــت إدارهتا بناء عىل ترشــيح 
رئيــس ديــوان املحاســبة ، ويصــدر ببيــان واجبــات الوكيــل وضوابــط أدائــه لعملــه قــرار 

مــن رئيــس الديــوان .
وتــرسى اإلجــراءات املنصــوص عليهــا ىف الفقــرات الســابقة بالنســبة لألشــخاص 
والوقائــع التــى ختضــع للمــواد ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٧ ، ٤٨ مــن القانــون رقــم 3١ لســنة ١٩٧٠ 
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ــه . املشــار إلي

املادة 2٥
ــادة الســابقة أن  لســلطات التحقيــق ىف ســبيل التحفــظ عــىل األمــوال املشــار اليهــا ىف امل
ــال  ــراه موص ــا ت ــارج وكل م ــا ىف اخل ــبيل تتبعه ــراءات ىف س ــن إج ــراه م ــا ت ــذ كل م تتخ
للتحفــظ عــىل تلــك األمــوال ىف أيــة حالــة تكــون عليهــا بــام ىف ذلــك الطــرق الدبلوماســية 

ــة العامــة أو اخلاصــة . واالســتعانة بجهــات البحــث والتحــري األجنبي

املادة 2٦
ــع مــن التــرف واإلدارة  لــكل ذي شــأن أن يتظلــم للمحكمــة املختصــة مــن قــرار املن

بعــد مــى ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ صــدور هــذا القــرار .
وعــىل املحكمــة أن تفصــل ىف التظلــم عــىل وجــه الرسعــة أمــا برفضــه أو بإلغــاء األمــر أو 
ــم إال  ــادة التظل ــوز إع ــض ، وال جي ــا مقت ــة أن كان هل ــات الالزم ــر الضامن ــه وتقري بتعديل
بعــد مــى ســتة أشــهر مــن تاريــخ الفصــل ىف التظلــم وجيــوز للنائــب العــام العــدول عــن 

املــر أو تعديلــه وفقــا ملقتضيــات التحقيــق .
 

املادة 2٧
إذا حكــم عــىل املتهــم باإلدانــة ال يرفــع قــرار املنــع مــن التــرف واإلدارة أو غــري ذلــك 
مــن اإلجــراءات التحفظيــة عــىل األمــوال إال بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ العقوبــات املاليــة 
املقــي هبــا عــىل اجلــاين عــالوة عــىل نفقــات اإلدارة وتكاليــف البحــث عــن األمــوال ىف 

اخلــارج .
وجيــوز للنيابــة العامــة اقتضاؤهــا جــرا مــن اجلهــات املتحفــظ لدهيــا عــىل تلــك األمــوال 

والتــرف فيهــا بالبيــع وجيــوز أن يتــم البيــع بالطريــق اإلداري .

املادة 2٨
ــم  ــة باجلرائ ــوال املتعلق ــه ىف األم ــوم علي ــا املحك ــى أجره ــات الت ــة الترف ــر باطل تعت
ــق  ــت ح ــوال أو تفوي ــذه األم ــم ه ــت إليه ــن آل ــون أو م ــذا القان ــا ىف ه ــوص عليه املنص

ــه . ــه علي ــم ب ــى أن حيك ــا عس ــتيفاء م ــرضورة ىف اس ــة امل اجله
ــت  ــى مت ــات الت ــىل الترف ــابقة ع ــرة الس ــه ىف الفق ــوص علي ــالن املنص ــرسى البط وال ي
بعــوض إىل األشــخاص حســن النيــة ، وال تعتــر الشــخص حســن النيــة إذا كان يعلــم أو 

كان بإمكانــه أن يعلــم باجلريمــة أو بالغــرض مــن التــرف .
ــم  ــة باجلرائ ــوال املتعلق ــات ىف األم ــىل الترف ــابقتني ع ــني الس ــكام الفقرت ــرسى أح وت
ــنة ١٩٧٠  ــم 3١ لس ــون رق ــن القان ــواد ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٧ ، ٤٨ م ــا ىف امل ــوص عليه املنص

ــه املشــار الي

املادة 2٩
عــىل اجلهــات املشــار إليهــا ىف املــادة الثانيــة موافــاة رئيــس ديــوان املحاســبة بتقريــر مفصل 
عــن األوضــاع اخلاصــة باالســتثامرات القائمــة ىف تاريــخ العمــل هبــذا القانــون ســواء ىف 
داخــل البــالد أو خارجهــا ىف ميعــاد أقصــاه ســتة أشــهر مــن التاريــخ املشــار إليــه عــىل أن 
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ــوان بــكل مــا يطــرأ مــن تعديــالت عــىل أوضــاع تلــك االســتثامرات  خيطــر رئيــس الدي
خــالل تلــك الفــرتة ىف ميعــاد أقصــاه مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ التعديــل .

ــر  ــذا التقري ــن ه ــخة م ــة نس ــس األم ــس جمل ــليم رئي ــبة تس ــوان املحاس ــس دي ــىل رئي وع
ــه . ــه إلي ــخ وصول ــن تاري ــهر م ــة أش ــالل ثالث ــه خ ــه علي ومالحظات

املادة 3٠
تــرسى أحــكام املــواد ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٧ ، ٤٨ مــن القانــون رقــم 3١ لســنة ١٩٧٠ املشــار 
اليــه بالنســبة لألفعــال التــى وقعــت قبــل تاريــخ العمــل هبــذا القانــون ، وتلغــى بالنســبة 

ملــا يقــع بعــد ذلــك .
كام يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

املادة 3١
ــوال  ــب األح ــص بحس ــر املخت ــذ رأى الوزي ــد أخ ــبة بع ــوان املحاس ــس دي ــدر رئي يص
القــرارات الالزمــة ملبــارشة اختصاصات ديوان املحاســبة املنصوص عليــه ىف هذا القانون 

وكيفيــة تــداول املعلومــات بــام يكفــل رسيتهــا .

املادة 32
عــىل رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــام خيصــه - تنفيــذ هــذا القانــون ، ويعمــل 

بــه مــن تاريــخ نــرشه ىف اجلريــدة الرســمية .
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القانون رقم 2٠ لسنة 2٠١٩ 
بشأن قانون )النظام( املوحد ملكافحة الغش التجاري لدول جملس التعاون لدول 

اخلليج العربية

املادة ١ إصدار
ووفــق عــىل القانــون )النظــام ( املوحــد ملكافحــة الغــش التجــاري لــدول جملــس التعــاون 

لــدول اخلليــج العربيــة املرافــق .

املادة 2 إصدار
يتــم معادلــة الدينــار الكويتــي بالريــال الســعودي وفــق ســعر الــرف املعلــن مــن البنــك 

املركــزي يف يــوم احلكــم.

املادة 3 إصدار
يلغــى القانــون رقــم )٦2( لســنة 2٠٠٧ املشــار إليــه، عــىل أن يســتمر العمــل بأحكامــه 

حتــى صــدور الالئحــة التنفيذيــة للقانــون اجلديــد.

املادة ٤ إصدار
عىل رئيس جملس الوزراء والوزراء ــ كل فيام خيصه ــ تنفيذ أحكام هذا القانون.

املادة ١
ــى  ــة، املعن ــارات التالي ــون )النظــام( يكــون للكلــامت والعب ــق أحــكام هــذا القان يف تطبي

املوضــح قريــن كل منهــا، مــا مل يقتــض ســياق النــص خــالف ذلــك:
١ - القانــون )النظــام(: القانــون )النظــام( املوحــد ملكافحــة الغش التجــاري لدول جملس 

التعــاون لدول اخلليــج العربية.
2 - الالئحــة التنفيذيــة: الالئحــة التنفيذيــة الصــادرة تطبيقــًا ألحــكام هــذا القانــون 

)النظــام(.
3 - دول املجلس: دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

٤ - الدولة : الدولة العضو يف دول املجلس.
٥ - جلنة التعاون التجارية : الوزراء املعنيون بشؤون التجارة بدول املجلس.

٦ - الســلطة املختصــة : الــوزارة أو اجلهــة املســؤولة عــن تنفيــذ هــذا القانــون )النظــام( 
يف الدولــة.

ــون  ــذا القان ــذ ه ــن تنفي ــؤولة ع ــة املس ــلطة املختص ــس الس ــر أو رئي ــر : الوزي ٧ - الوزي
ــة. ــام( يف الدول )النظ

٨ - املحكمــة : اجلهــة القضائيــة املختصــة يف الدولــة بالفصــل يف مجيــع املخالفــات 
ــون  ــذا القان ــكام ه ــق أح ــن تطبي ــئة ع ــض الناش ــة بالتعوي ــاوى املطالب ــات ودع واملنازع

)النظــام(.
٩ - البضائــع :مجيــع أنــواع الســلع واملنتجــات األساســية والكامليــة، واملــواد اخلــام 

واملصنعــة ونصــف املصنعــة وكل مــا ينتــج أو يصنــع.
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ــد بصــورة مــا، ممــا  ــع املغشوشــة : أي بضاعــة أدخــل عليهــا تغيــري أو تقلي ١٠ - البضائ
أفقدهــا شــيئًا مــن قيمتهــا املاديــة أو املعنويــة، ســواء كان ذلــك باإلضافــة أو اإلنقــاص أو 
بتغيــري يف ذاهتــا أو طبيعتهــا أو جنســها أو نوعهــا أو خواصهــا أو شــكلها أو عنارصهــا أو 
كيلهــا أو مقاســها أو عددهــا أو طاقتهــا أو عيارهــا أو منشــأها أو مصدرهــا، أو اإلعــالن 

عنهــا أو الرتويــج هلــا بــام خيالــف حقيقتهــا.
١١ - البضائــع الفاســدة : أي بضاعــة مل تعــد صاحلــة لالســتغالل أو االســتعامل أو 

االســتهالك.
ــادة  ــر أو إع ــترياد أو تصدي ــوم باس ــاري يق ــي أو اعتب ــخص طبيع ــزود : كل ش ١2 - امل
تصديــر أو تصنيــع أو إنتــاج أو تســويق أو تــداول أو ترويــج أو تريــف أو بيــع أو حيــازة 

أو ختزيــن أو نقــل أو عــرض البضائــع حلســابه أو حلســاب الغــري.

املادة 2
مــع مراعــاة مــا يقــي بــه قانــون )نظــام اجلــامرك املوحــد بــدول املجلــس، حيظــر اســترياد 
البضائــع املغشوشــة أو الفاســدة أو تصديرهــا أو إنتاجهــا أو تصنيعهــا أو عرضهــا أو 
بيعهــا أو ختزينهــا أو نقلهــا أو تســويقها أو تداوهلــا أو تروجيهــا أو تريفهــا أو حيازهتــا 

بقصــد البيــع، كــام حيظــر الــرشوع يف أي مــن ذلــك.
ــارك أو رشع أو  ــب أو ش ــن ارتك ــام( كل م ــون )النظ ــذا القان ــكام ه ــا ًألح ــد خمالف ويع

ــة : ــال اآلتي ــد األفع ــكاب أح ــىل ارت ــرض ع ح
١. اســترياد بضائــع مغشوشــة أو فاســدة أو مــواد تســتعمل يف غش البضائــع أو تصديرها 

أو إعــادة تصديرهــا أو تصنيعهــا أو انتاجهــا أو بيعهــا أو ختزينهــا أو نقلها.
2. اخلــداع أو الغــش يف نــوع البضاعــة، أو عددهــا، أو مقدارهــا، أو قياســها، أو كيلهــا، 
أو وزهنــا، أو طاقتهــا، أو عيارهــا، أو ذاتيتهــا، أو حقيقتهــا، أو طبيعتهــا، أو صفاهتــا، أو 

عنارصهــا، أو أصلهــا، أو منشــأها، أو تركيبتهــا، أو تاريــخ صالحيتهــا.
3. احليــازة بالــذات أو بالواســطة بقصــد تســويق أو تــداول أو ترويــج أو عــرض بضائــع 

مغشوشــة أو فاســدة للبيــع، أو مــواد تســتعمل يف غــش البضائــع.
ــات يف  ــات، أو مطبوع ــوات، أو ملصق ــة، أو عب ــة، أو أغلف ــتعامل أواين، أو أوعي ٤. اس

ــع املغشوشــة أو الفاســدة. ــع مــن البضائ ــز أو حتضــري مــا يكــون معــد للبي جتهي
٥. تعبئة، أو حزم، أو ربط، أو توزيع، أو ختزين، أو نقل البضائع املغشوشة أو الفاسدة.

٦. حيازة البضائع املغشوشة أو الفاسدة، بقصد التعديل أو التغيري أو التبديل عليها.
٧. وصــف البضاعــة أو اإلعــالن عنهــا أو عرضهــا بأســلوب حيتــوي عــىل بيانــات كاذبــة 

أو خادعــة أو مضللــة.

املادة 3
يلتــزم املــزود بســحب البضائــع املغشوشــة أو الفاســدة مــن األســواق واملخــازن، وإبــالغ 
الســلطة املختصــة بذلــك واإلعالن عــن ذلك بالطــرق املناســبة، وجيوز للســلطة املختصة 
ســحب البضائــع املغشوشــة والفاســدة والتــرف فيهــا أو إتالفهــا عــىل نفقــة املــزود دون 
ــط  ــراءات والضواب ــة اإلج ــة التنفيذي ــدد الالئح ــه، وحت ــررة بحق ــة املق اإلخــالل بالعقوب

واملــدد الالزمــة لذلــك.
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املادة ٤
يفــرتض علــم املــزود بالبضائــع املغشوشــة أو الفاســدة، وال يمنــع مــن تطبيــق العقوبــة 

املقــررة بحــق املــزود علــم املشــرتي بذلــك.

املادة ٥
يلتــزم املــزود بــرد قيمــة البضائــع املغشوشــة أو الفاســدة إىل املشــرتي دون اإلخــالل بحقه 

باملطالبــة بالتعويــض، وذلــك عــىل النحو الــذي حتــدده الالئحــة التنفيذية.

املادة ٦
يكــون للموظفــني صفــة الضبطيــة القضائيــة لتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون )النظــام( 

والالئحــة التنفيذيــة وفقــًا لإلجــراءات املتبعــة يف كل دولــة.

املادة ٧
ملوظفــي الضبــط القضائــي حــق دخــول املحــال التجاريــة ومجيــع األماكــن غــري املعــدة 
للســكن واملخــازن واملصانــع يف أي وقــت مــن األوقــات للتفتيــش واالطــالع عــىل 
ــزود،  ــدى امل ــا ل ــظ عليه ــا أو التحف ــتبه فيه ــع املش ــط البضائ ــر وضب ــجالت والدفات الس
وحتــت مســؤوليته وســحب عينــات منهــا للفحــص والتحليــل، وحتــدد الالئحــة التنفيذية 

ــة الالزمــة لذلــك. إجــراءات الفحــص واملــدد الزمني

املادة ٨
أ - حيظر منع موظفي الضبط القضائي من تأدية أعامهلم.

ب - حيظــر عــىل املــزود التــرف بالبضائــع املتحفــظ عليهــا قبــل ظهــور نتيجــة الفحــص 
بإجازهتا.

ج - مــع عــدم اإلخــالل بحــق صاحــب الشــأن يف التقــدم إىل املحكمــة بطلــب اإلفــراج 
عــن البضاعــة املضبوطــة أو املتحفــظ عليهــا، يفــرج عــن البضاعــة إذا مل يصــدر أمــرًا مــن 

املحكمــة بتأييــد التحفــظ خــالل )٤٥( اخلمســة واألربعــني يومــًا التاليــة ليــوم الضبــط.

املادة ٩
جيــوز بقــرار مســبب مــن الوزيــر أو مــن يفوضــه يف حالــة الــرضورة أو االســتعجال عنــد 
قيــام دالئــل قويــة عــىل وجــود بضائــع مغشوشــة أو فاســدة لــدى املــزود بإغــالق املحــل 
أو املــكان الــذي وقعــت فيــه اجلريمــة، عــىل أن يعــرض األمــر عــىل املحكمة خــالل )١٠( 
أيــام عمــل مــن تاريــخ إصــدار القــرار، إلقــرار الغلــق أو إلغائــه وإال اعتــر القــرار كأن مل 

. يكن

املادة ١٠
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر يعاقــب عــىل اجلرائــم 

املبينــة يف هــذا القانــون )النظــام( بالعقوبــات املنصــوص عليهــا فيــه.
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املادة ١١
ــد عــن ســنتني وبغرامــة ال تقــل عــن )٥٠٠٠(  ــس )الســجن( مــدة ال تزي يعاقــب باحلب
ــد عــن  ــال ســعودي أو مــا يعادهلــا مــن عمــالت دول املجلــس، وال تزي مخســة آالف ري
ــس أو  ــالت دول املجل ــن عم ــا م ــا يعادهل ــعودي أو م ــال س ــون ري )١٠٠٠.٠٠٠( ملي
بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل مــن خالــف أحــكام املــواد )3(،)٤(،)٦( والبنديــن )أ - 

ب( مــن املــادة )٨( مــن هــذا القانــون )النظــام(.

املادة ١2
ــن  ــل ع ــة ال تق ــنوات وبغرام ــالث س ــن ث ــد ع ــدة ال تزي ــجن( م ــس )الس ــب باحلب يعاق
ــس،  ــالت دول املجل ــن عم ــا م ــا يعادهل ــعودي أو م ــال س ــف ري ــة أل )١٠٠.٠٠٠( مائ
وال تزيــد عــىل )١٠٠٠.٠٠٠( مليــون ريــال ســعودي أو مــا يعادهلــا مــن عمــالت دول 
املجلــس أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني إذا اقــرتن فعــل الغــش أو اخلــداع يف البضاعــة - 
ــات  ــام أو ملصق ــس أو أخت ــل أو مقايي ــن أو مكايي ــتعامل موازي ــام - باس ــرشوع فيه أو ال
أو آالت فحــص مزيفــة أو خمتلفــة أو باســتعامل طــرق ووســائل مــن شــأهنا جعــل عمليــة 
وزن املنتــج أو كيلــه أو قياســه أو فحصــه غــري صحيحــة، أو كانــت البضائــع املغشوشــة 
أو الفاســدة أو املــواد املســتعملة يف غشــها ضــارة بصحــة وســالمة اإلنســان أو احليــوان.

 
املادة ١3

١. دون اإلخــالل بأحــكام املادتــني )١١ - ١2( وحقــوق الغري حســن النيــة عىل املحكمة 
أن تقــي بمصــادرة أو إتــالف البضائــع املغشوشــة أو الفاســدة واملــواد واألدوات 
ــني  ــة يف صفحت ــادر باألدل ــي الص ــم النهائ ــص احلك ــرش ملخ ــك، وبن ــتخدمة يف ذل املس
يوميتــني حمليتــني إحدامهــا باللغــة العربيــة أو أيــة وســيلة أخــرى حتددهــا املحكمــة، وذلك 

كلــه عــىل نفقــة املحكــوم عليــه.
ــه اجلريمــة مــدة ال  2. للمحكمــة أن تقــي بإغــالق املحــل أو املــكان الــذي وقعــت في

تزيــد عــىل ســتة أشــهر.

املادة ١٤
ــة  ــذات العقوب ــاري املخالــف ب ــة للشــخص االعتب يعاقــب املســؤول عــن اإلدارة الفعلي
ــه  ــة أو كان إخالل ــه باجلريم ــت علم ــني )١١( ، )١2( إذا ثب ــا يف املادت ــوص عليه املنص

ــد أســهم يف وقوعهــا. ــه تلــك اإلدارة ق ــي تفرضهــا علي ــات الت بالواجب
ويكــون مســؤولة بالتضامــن مــع الشــخص االعتبــاري عــن الوفــاء بام حيكــم بــه إذا كانت 

اجلريمــة قــد ارتكبــت مــن أحــد العاملــني لديــه أو باســمه أو لصاحله.

املادة ١٥
تعتــر مجيــع اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون )النظــام( متامثلــة بالنســبة حلاالت 
العــود )التكــرار(، وتضاعــف العقوبــة املقــررة للجرائــم يف حالــة العــود )التكــرار( مــع 
ــر  ــد عــىل ســنة، ويعت ــه اجلريمــة مــدة ال تزي ــذي وقعــت في ــكان ال إغــالق املحــل أو امل
عائــدًا كل مــن ارتكــب جريمــة مماثلــة خــالل مخــس ســنوات مــن تاريــخ صــدور احلكــم 

النهائــي الســابق باألدلــة.
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املادة ١٦
تصــدر الســلطات املختصــة يف كل دولــة وفقــًا لإلجــراءات القانونية املتبعة لدهيــا الالئحة 
التنفيذيــة خــالل شــهر مــن تاريــخ نفــاذ هــذا القانــون )النظــام(، وذلــك بعــد إقرارهــا مــن 

جلنــة التعــاون التجاري.

ملادة ١٧
للجنة التعاون التجاري اقرتاح تعديل هذا القانون )النظام( والئحته التنفيذية.

املادة ١٨
يقــر هــذا القانــون )النظــام( مــن املجلــس األعــىل ويعمــل بــه بصفــة إلزاميــة وفقــًا 

دولــة. كل  يف  الدســتورية  لإلجــراءات 
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قرار وزير التجارة والصناعة رقم )١٠٦( لسنة 2٠2١ بشأن الالئحة التنفيذية للقانون 
2٠ لسنة 2٠١٩ بإصدار القانون )النظام( املوحد ملكافحة الغش التجاري لدول جملس 

التعاون لدول اخلليج العربية

املادة ١ إصدار
يعمــل بأحــكام الالئحــة التنفيذيــة للقانــون 2٠ لســنة 2٠١٩ بإصــدار القانــون )النظــام( 
املوحــد ملكافحــة الغــش التجــاري لــدول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة املوافقــة 

هلــذا القــرار .

املادة 2 إصدار
تلغــي القــرارات التــي تتعــارض مــع أحــكام هــذه الالئحــة ، كام يلغــي كل نــص يتعارض 

مــع أحكامها .

املادة 3 إصدار
عــي مجيــع جهــات اإلختصــاص - كل فيــام خيصــه - تنفيــذ هــذا القــرار ويعمــل بــه مــن 

تاريــخ نــرشه يف اجلريــدة الرســمية . 
وزير التجارة والصناعة 

د.عبد اهلل عيي السلامن 
صدر يف تاريخ : ١١ شوال ١٤٤2هـ 

املوافق : 23 مايو 2٠2١م

املادة ١
ــارات الــواردة هبــا ذات املعنــي  يف تطبيــق أحــكام هــذه الالئحــة يكــون للكلــامت والعب
ــدول جملــس  ــه يف النظــام )القانون(املوحــد ملكافحــة الغــش التجــاري ل املنصــوص علي

ــة . التعــاون لــدول اخلليــج العربي

املادة 2
يلتــزم املــزود بإبالغ الســلطة املختصة بوجود بضاعة مغشوشــة أو فاســدة حال اكتشــافها 
أو العلــم هبــا ، ويف مجيــع األحــوال يتــم إبالغ الســلطة املختصة عي اإلســتامرة التي تعدها 
هلــذا الغــرض ، كــام يلتــزم املــزود بالتوقــف عــن البيــع أو التعامــل بالســلعة املغشوشــة أو 
الفاســدة وعليــه بالبــدء الفــوري بإجــراءات ســحبها والتحذير مــن اســتخدامها إذا كانت 

تلــك البضائــع من شــأهنا اإلرضار بالصحة والســالمة .

املادة 3
للســلطة املختصــة إذا ثبــت لدهيــا وجــود بضاعــة مغشوشــة أو فاســدة يف األســواق 
ــراءات  ــاذ إج ــار الخت ــائل اإلخط ــن وس ــأي م ــزود ، ب ــار امل ــوم بإخط ــازن ، أن تق أواملخ

ســحبها مــن األوراق أو املخــازن .
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املادة ٤
عــي املــزود خالل )2٤( ســاعة من اســتالمه االخطار املشــار إليــه يف املادة الســابقة )املادة 
3(اعــالن مراكــز البيــع واجلهــات التــي قــام بتزويدهــا بالبضائــع املغشوشــة والفاســدة 
بســحبها وعــدم عرضهــا للبيــع ، والتحفــظ عليهــا يف مــكان أو أماكــن حمــددة خيطــر هبــا 

الســلطة املختصــة .

املادة ٥
عــي املــزود اإلعــالن عــن ســحب البضائــع املغشوشــة أو الفاســدة يف صحيفتــني حمليتــني 
يوميتــني مرتــني عــي األقــل ، احدامهــا باللغــة العربية خالل فــرتة ال تتجاوز )2٤( ســاعة 

مــن تاريــخ اســتالمه إلخطــار الســحب مــن الســلطة املختصــة وفقــًا للضوابــط التالية : 
١( أال يقل حجم اإلعالن عن ١٥ يف ١٥ سم 

2( ذكر رقم هاتف املزود أو الفاكس أو الر يد اإللكرتوين . 
3( وضع العالمة التجارية للبضائع يف اإلعالن .

٤( ذكر نوع وطراز ووصف البضائع وحتديد بلد املنشأ . 
٥( ذكر التعليامت التي جيب اتباعها إلعادة قيمة البضائع املغشوشة أو الفاسدة . 

٦( أية بيانات أخري تراها السلطة مناسبة . 
٧( حتديد مدة سحب البضائع املغشوشة أو الفاسدة بعد موافقة السلطة املختصة.

ــري  ــائل أخ ــة وس ــا إضاف ــالن ، وهل ــرات اإلع ــدد م ــد ع ــة متدي ــلطة املختص ــوز للس وجي
ــري مناســبة اإلعــالن هبــا . ت

املادة ٦
ــدة  ــة أو الفاس ــع املغشوش ــحب البضائ ــراءات س ــاذ إج ــزود باخت ــام امل ــدم قي ــال ع يف ح
خــالل )2٤( أربعــة وعرشيــن ســاعة مــن تاريــخ اإلبــالغ أو اإلخطــار املشــار إليهــام يف 
املادتــني )2و3(مــن هــذه الالئحــة ، جيــوز للســلطة املختصــة اختــاذ إجــراءات الســحب 

عــي نفقتهــا حلــني التوصــل إيل املــزود وحتصيــل هــذه النفقــات منــه .

املادة ٧
عــي املــزود موافــاة الســلطة املختصــة بتقريــر عــن إجــراءات ســحب البضائــع املغشوشــة 
أو الفاســدة خــالل مــدة ال تتجــاوز )٧( ســبعة أيام من بــدء اإلجراءات ، عــي أن يتضمن 

التقرير اآليت :
١( الكمية ومصدرها 

2( الكمية املباعة 
3( الكمية التي تم سحبها وقيمتها . 

٤( الكمية التي أعيدت قيمتها . 
٥( أماكن تواجدها 

٦( قائمــة بأســامء وعناويــن األشــخاص الطبيعيني واالعتباريــني الذين تم إرجــاع قيمتها 
 . هلم 

وجيــوز للســلطة املختصــة طلــب أي بيانــات أو مســتندات أخــري أو تقاريــر دوريــة كلــام 
اقتــي األمــر ذلــك .
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املادة ٨
حيظــر عــي املــزود التــرف يف البضائــع املتحفــظ عليهــا حلــني صــدور قــرار بشــأهنا وفقــًا 

لإلجــراءات املعمــول هبــا يف كل دولــة .

املادة ٩
عــي املــزود إهنــاء ســحب البضائــع املغشوشــة أو الفاســدة خــالل املــدة املحــددة يف إعالن 
الســحب املنصــوص عليــه يف املــادة )٥( مــن هــذه الالئحــة ، وجيــوز للســلطة املختصــة 

مــد هــذه املــدة .

املادة ١٠
تقــوم الســلطة املختصــة بإتــالف البضائــع املغشوشــة أو الفاســدة التــي صــدر بإتالفهــا 
ــة  ــرار مــن املحكمــة أو الســلطة املختصــة ، وجيــوز هلــا إذا دعــت احلاجــة تشــكيل جلن ق
أو فريــق عمــل لإلتــالف مــن اجلهــات ذات العالقــة وحيــدد القــرار الصــادر بالتشــكيل 
اختصاصــات وآليــة عمــل اللجنــة أو الفريــق ، ويف مجيــع األحــوال جيــب أن يكــون رئيس 

اللجنــة أو الفريــق مــن الســلطة املختصــة .

املادة ١١
يكــون إتــالف البضائــع املغشوشــة أو الفاســدة خــالل مــدة ال تتجــاوز )١٥( مخســة عرش 

يومــًا ، مــا مل حتــدد املحكمــة أو الســلطة املختصــة خــالف ذلــك .

املادة ١2
جيــب أن يكــون إتــالف البضائــع املغشوشــة أو الفاســدة وفقــًا للترشيعــات املعمــول هبــا 

واملتعلقــة بالســالمة والصحــة والبيئــة .

املادة ١3
ــع املغشوشــة أو الفاســدة  ــت يف اســتخدام البضائ جيــب عــي الســلطة املختصــة إذا رغب
ــك للمحكمــة املختصــة  ــم طلــب بذل ــرار باإلتــالف ، تقدي الصــادر بشــأهنا حكــم أو ق

ــًا اآليت :  متضمن
١( حتديد أوجه اإلستخدام . 

2( حتديد اآللية التي يتم فيها استخدام البضائع املغشوشة أو الفاسدة . 
3( حتديد اجلهة املستفيدة من استخدام البضائع املغشوشة أو الفاسدة.

املادة ١٤
دون اإلخــالل بحــق املشــرتي يف املطالبــة بالتعويــض ، يلتــزم املــزود بــرد قيمــة البضائــع 

املغشوشــة أو الفاســدة . 
ويف مجيع األحوال يتحمل املزود تكلفة النقل والتخزين وأية تكاليف أخري



العودة للصفحة الرئيسية 32٦

مكافحة الغش التجاري

العودة لفهرس القانون

املادة ١٥
إذا رفــض املــزود رد قيمــة البضائــع املغشوشــة أو الفاســدة التــي تــم اإلعــالن عنهــا او 
ســحبها ، حيــق للمشــرتي خــالل )٦( ســتة أشــهر مــن تاريــخ اإلعــالن التقــدم بطلــب 
إيل الســلطة املختصــة لــرد قيمــة البضائــع املغشوشــة أو الفاســدة عــي أن يرفــق بالطلــب 

فاتــورة الــرشاء أو ســند البيــع أو مــا يثبــت قمــة البضائــع .

املادة ١٦
تقــوم الســلطة املختصــة بإخطــار املــزود لــرد قيمــة البضائع املغشوشــة أو الفاســدة ، وعي 

املــزود رد القيمــة خــالل )٥( مخســة أيــام عمــل من تاريــخ اســتالمه لإلخطار. 
ويف حــال رفــض املــزود رد قيمــة البضائع املغشوشــة أو الفاســدة ، جاز للســلطة املختصة 

حتريــر حمــرض بالواقعة واختــاذ اإلجــراءات القانونية .

املادة ١٧
حيــرر موظــف الضبــط القضائــي حمــرضًا عــن ضبــط البضائــع املغشوشــة أو الفاســدة أو 
التحفــظ عليهــا أو ســحب عينــات منهــا أو مصادرهتا أو إتالفهــا أو اإلفراج عــن البضائع 
املضبوطــة أو املتحفــظ عليهــا ، أو عنــد إغــالق املحــل أو املــكان أو رفــع اإلغــالق عنهــام 
، أو عنــد منــع موظــف الضبــط القضائــي مــن تأديــة عملــه ، عــي أن يتضمــن املحــرض 

اآليت : 
١( تاريخ ووقت ومكان حترير املحرض . 

2( إفادة املزود أو أسم وصفة الشخص الذي متت اإلجراءات يف مواجهته . 
3( البيانات التجارية للمنشأة والرتاخيص الصادرة هلا بمزاولة النشاط . 

٤( اسم موظف الضبط القضائي وتوقيعه . 
ــة ، واألدوات  ــوع املخالف ــد ن ــة وحتدي ــا التجاري ــا ، وبياناهت ــع وكمياهت ــم البضائ ٥( اس

املســتخدمة يف الغــش .
وأي بيانات أخري تري السلطة املختصة رضورة تضمينها للمحرض .

املادة ١٨
يقــوم موظــف الضبــط القضائــي بســحب عينــات مــن البضائــع املشــتبه بمخالفتهــا 

ــي :  ــا ي ــًا مل ــل وفق ــص والتحلي ــام للفح ــكام النظ ألح
١( حيــرر موظــف الضبــط القضائــي حمــرض إلثبــات ســحب العينــات يتضمــن البيانــات 

املبينــة يف املــادة )١٧( مــن هــذه الالئحــة . 
2( يتــم حتريــز كل عينــه بشــكل ال يمكــن فضــه وتعليــق بطاقــة تتضمــن البيانــات التاليــة 

 :
أ - تاريخ سحب العينة . 

ب - نوع العينة ومقدارها . 
ت - اسم املزود وعنوانه . 

3( جيــب أن يتــم ســحب العينــات بطريقــة عشــوائية وبكميــات تتناســب مــع متطلبــات 
الفحــص عــي أن يراعــي مــا تقي بــه املواصفــة املعتمدة للمنتــج من حيث عــدد العينات 

املســحوبة وحفظهــا ونقلها بالوســائل املناســبة . 
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٤( يتــم فحــص العينــات وحتليلهــا يف خمتــرات متخصصــة حتددهــا الســلطة املختصــة بــام 
يتناســب مــع طبيعــة البضائــع املشــتبه فيهــا . 

٥( جيــب إمتــام الفحــص أو التحليــل خــالل مــدة ال تتجــاوز )١٥( مخســة عــرش يومــًا مــن 
تاريــخ ســحب العينــة ، مــا مل تقتــض طبيعــة الســلعة ومتطلبــات الفحــص مــدة أطــول . 

٦( يتــم التحفــظ عــي البضائــع املشــتبه فيهــا لــدي املــزود وعي نفقتــه خالل فــرتة فحصها 
وحتليلهــا ، وحيــرر موظــف الضبــط القضائــي حمــرض بالبضائــع املتحفــظ عليهــا يتضمــن 
البيانــات املبينــة يف املــادة )١٧( مــن هــذه الالئحــة ، وذلــك بحضــور املــزود أو مــن يمثلــه 

 .
ــام(،  ــون )النظ ــكام القان ــف أح ــع ال ختال ــل أن البضائ ــص أو التحلي ــت الفح ٧( إذا أثب
يتــم رفــع التحفــظ عــن البضائــع املشــتبه فيهــا واإلفــراج عنهــا خــالل ثالثــة أيــام عمــل 

مــن تاريــخ إمتــام الفحــص أو التحليــل . 
٨( إذا أثبــت الفحــص أو التحليــل أن البضاعــة مغشوشــة أو فاســدة يتــم إخطــار املــزود 
بذلــك وجيــب عليــه التــرف يف البضاعــة أو إتالفهــا وفقــًا ألحــكام القانــون )النظــام( 

وهــذه الالئحــة . 
٩( ال يســتحق املــزود أي مقابــل أو تعويــض عــن قيمــة العينــات املســحوبة ، وللســلطة 
املختصــة إعــادة تعيــني هــذه العينــات إيل املــزود بعــد الفحــص عنــد إمكانية ذلــك وثبوت 

عــدم خمالفتهــا ألحــكام النظــام )القانــون(.
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القانون رقم 2٥ لسنة ١٩٩٦ 
بشأن الكشف عن العموالت التي تقدم يف العقود التي ترمها الدولة

املادة ١
ترسي أحكام هذا القانون عىل اجلهات اآلتية:

١- اجلهــات احلكوميــة بــام فيهــا الــوزارات واإلدارات العامــة التــي يتألــف منهــا اجلهــاز 
اإلداري للدولــة.

2- بلدية الكويت.
3- اهليئات العامة واملؤسسات العامة.

٤- الــرشكات اململوكــة للدولــة بالكامــل أو التــي يكــون هلــا أو ألحــد األشــخاص 
االعتباريــة العامــة األخــرى نصيــب يف رأس ماهلــا ال يقــل عــن مخســني يف املائــة.

املادة 2
جيــب يف مجيــع عقــود التوريــد والــرشاء وااللتــزام واألشــغال العامــة بــام فيهــا صفقــات 
ــي  ــوع كان الت ــن أي ن ــر م ــد آخ ــا وأي عق ــع أنواعه ــكرية بجمي ــواد العس ــلحة وامل األس
ترمهــا اجلهــات املشــار إليهــا يف املــادة الســابقة، أيــا كان نوعهــا أو طريقــة إبرامهــا، والتــي 
ال تقــل قيمتهــا عــن مائــة ألــف دينــار، ســواء تــم عــن طريــق املناقصــة الدوليــة أو املحليــة 
أو عــن طريــق املامرســة أو التكليــف املبــارش، أن يتضمــن العقــد نصــا رصحيــا عــام إذا كان 
الطــرف املتعاقــد مــع أي مــن تلــك اجلهــات قد دفــع أو ســيدفع أو قــدم أو ســيقدم عمولة 
نقديــة أو عينيــة أو منفعــة مــن أي نــوع كانــت، لوســيط ظاهــر أو مســترت يف العقــد مــن 
عدمــه. ويف حالــة النــص عــىل دفعهــا جيــب أن يكــون للطــرف املذكــور وكيــل معتمــد لــه 
فعــي أو موطــن خمتــار يف الكويــت، وأن يكشــف يف العقــد عــن إســم الوســيط بالكامــل 
وصفتــه ومهنتــه أو وظيفتــه وموطنــه وحمــل عملــه، هــو أو مــن يمثلــه، وعــىل األخــص 
ــة أو نســبتها ونوعهــا وشــخص مــن دفعــت أو ســتدفع إليــه  عــن حتديــد مقــدار العمول

ومــكان دفعهــا.

املادة 3
عــىل كل مــن يدفــع أو يقــدم، وكل مــن يتلقــى بــأي صفــة، عمولــة أو هديــة أو عطيــة أو 
منحــة أو مــا أشــبه حتــت أي تســمية، ولــو كانت جانبيــة. كمقابــل استشــارة، أو مصاريف 
إداريــة، أو خدمــات مــن أي نــوع كانــت حتقــق منفعــة ماديــة أو أدبيــة، أو يعــد أو يتلقــى 
وعــدا بــيء مــن ذلــك، بمناســبة إبــرام عقــد ممــا هــو منصــوص عليــه يف املــادة الســابقة 
أو يف أثنــاء تنفيــذه أن يقــدم خــالل الثالثــني يومــا التاليــة للدفــع أو القبــض أو الوعــد، إىل 
اجلهــة املتعاقــد معهــا، إقــرارا كتابيــا تفصيليــا عــن مقــدار العمولــة ونــوع العملــة ومــكان 
الوفــاء هبــا وأداتــه. وعــىل هــذه اجلهــة إخطــار ديــوان املحاســبة بذلك فــور تقديــم اإلقرار 

مشــفوعا بصــورة منــه.
ويــرسي حكــم الفقــرة الســابقة عــىل العقــود املرمــة قبــل تاريــخ العمل هبــذا القانــون وال 
تــزال ســارية ســواء بــدأ تنفيذهــا أو مل يبــدأ ويكــون ميعــاد تقديــم اإلقــرار بالنســبة إليهــا 

هــو الثالثــني يومــا التاليــة هلــذا التاريــخ.
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املادة ٤
يعاقــب كل مــن مل يقــدم اإلقــرار املنصــوص عليه يف املــادة الثالثــة يف املوعد املحــدد لذلك 
بغرامــة تعــادل قيمــة العمولــة أو املنفعــة موضــوع اجلريمــة، فضــال عــن إلزامــه بــرد مــا 

يعــادل قيمتهــا إىل الدولــة

املادة ٥
يعاقــب كل مــن قــدم أو يقــدم بيانــا غــري مطابــق للواقع أو خيفــي واقعة تتعلق بــام هو مقرر 
يف املــادة الثالثــة مــن هــذا القانــون، باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ثــالث ســنوات وبغرامــة 
تعــادل قيمــة العمولــة أو املنفعــة موضــوع اجلريمــة، أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني، فضــال 

عــن إلزامــه بــرد قيمــة العمولــة أو املنفعــة موضــوع اجلريمة.

املادة ٦
تتــوىل النيابــة العامــة ســلطة التحقيــق والتــرف واالدعــاء يف اجلرائــم املنصــوص عليهــا 

يف هــذا القانــون.

املادة ٧
عىل الوزراء، كل فيام خيصه، تنفيذ هذا القانون
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 القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨3
بشأن مكافحة املخدرات وتنظيم استعامهلا واإلجتار فيها 

 
٠١. قانون اإلصدار )١ – 2(

٠2. اجللب والتصدير والنقل )2 – ١2(
٠3. االجتار يف املواد واملستحرضات املخدرة )١٠ – ١٩(

٠٤. حيازة املواد واملستحرضات املخدرة )١٥ – 22(
٠٥. انتاج املواد املخدرة وصنع املستحرضات الطبية املحتوية عليها )23 – 2٤(

٠٦. النباتات املمنوع زراعتها )2٥ – 2٧(
٠٧. أحكام عامة )2٨ – 3٠(

٠٨. العقوبات )3١ – ٥٨(
١٠ – قانون مكافحة املخدرات وتنظيم استعامهلا واإلجتار فيها

 قانون اإلصدار
املواد )١ – 2(

املادة ١
تعتــر مــواد او مســتحرضات خمــدرة يف تطبيق احــكام هــذا القانون املواد واملســتحرضات 
املدرجــة يف اجلدولــني رقمــي ١ و 3 ، امللحقــني ، ويســتثنى منهــا املســتحرضات املدرجــة 

باجلــدول رقم 2.

املادة 2
ــازة او  ــراز او حي ــك او اح ــة او متل ــع زراع ــاج او صن ــر او انت ــترياد او تصدي ال جيــوز اس
ــتحرضات  ــات او مس ــواد او نبات ــلم م ــليم او تس ــل او تس ــع او نق ــار او رشاء او بي االجت
خمــدرة او رصفهــا او وصفهــا طبيــا او التبــادل عليهــا او النــزول عنهــا بأيــة صفــة كانــت 
ــذا  ــا يف ه ــوص عليه ــرشوط املنص ــوال وبال ــك اال يف االح ــن ذل ــئ م ــط يف ش او التوس

ــون. القان
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اجللب والتصدير والنقل
املواد )2 – ١2(

املادة 3

ــى  ــا اال بمقت ــا او نقله ــدرة او تصديره ــتحرضات املخ ــواد او املس ــترياد امل ــوز اس ال جي
ــر الصحــة العامــة. ترخيــص كتــايب مــن وزي

ــغ اىل صاحــب  ــببا ، ويبل ــر بالرفــض مس ــرار الوزي ــض الرتخيــص يكــون ق ــة رف يف حال
الشــأن الــذي لــه ان يتظلــم مــن هــذا القــرار خــالل مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ ابالغــه 

بــه اىل جملــس الــوزراء.
يكون قرار جملس الوزراء الصادر يف التظلم هنائيا.

املادة ٤

ينشــأ بــوزراة الصحــة العامــة ســجل خــاص يقيــد بــه االشــخاص واهليئــات املرخص هلم 
يف اســترياد وتصديــر املــواد او املســتحرضات املخــدرة ، ويتضمــن هــذا الســجل البيانــات 

التــي يصــدر هبــا قــرار مــن وزيــر الصحــة العامة.

املادة ٥
ال جيوز منح ترخيص االسترياد او التصدير اال ملن يي :

– مديري الصيدليات ومستودعات ومصانع االدوية املرخص هبا.
– مديري معامل التحاليل الكيميائية او الصناعية او االبحاث العلمية املرخص هبا.

– مديري املستشفيات واملستوصفات غري احلكومية املرخص فيها.
– اجلهات احلكومية واملعاهد العلمية املعرتف هبا.

لوزير الصحة العامة احلق يف رفض منح الرتخيص املطلوب.

املادة ٦
جيــب عــىل املرخــص لــه يف اســترياد او تصديــر او نقــل مــواد خمــدرة ان يقــدم طلبــا بذلــك 
اىل وزارة الصحــة العامــة يبــني فيــه اســمه وعنــوان عملــه واســم املــواد او املســتحرضات 
املخــدرة كامــال وطبيعتهــا والكميــة التــي يــراد جلبهــا او تصديرهــا والتاريــخ التقريبــي 
ال هيــام مــع بيــان االســباب التــي تــرر االســترياد او التصديــر وكذلــك البيانــات االخــرى 

التــي تطلبهــا وزارة الصحــة العامــة.
عتــر الرتخيــص الصــادر مــن وزارة الصحــة العامــة يف هــذا الشــأن الغيــا اذا مل يعمــل بــه 

خــالل تســعني يومــا مــن تاريــخ صــدوره.
لوزير الصحة العامة احلق يف رفض الطلب او خفض الكمية املوضحة به.

املادة ٧
ال جيــوز تســليم املــواد او املســتحرضات املخــدرة التــي تصــل اىل اجلــامرك او تصديرهــا 
اال بموجــب اذن افــراج او تصديــر مــن وزارة الصحــة العامــة يوضــح بــه البيانــات التــي 
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يصــدر هبــا قــرار مــن وزيــر الصحــة العامــة.
عــىل اجلــامرك واملــواين يف حالتــي االســترياد او التصديــر تســلم اذن االفــراج او التصديــر 
مــن اصحــاب الشــأن واعادتــه اىل وزارة الصحــة العامــة ، وحتفــظ نســخة مــن هــذا االذن 

لــدى كل مــن اجلــامرك واملــواين وصاحــب الشــأن.
يعتر االذن الغيا اذا مل يعمل به خالل تسعني يوما من تاريخ صدوره.

املادة ٨
ال جيــوز االفــراج عــن املــواد او املســتحرضات املخــدرة اال اذا كانــت مســجلة بســجالت 
وزارة الصحــة العامة ، وثبتت صالحيتها لالســتعامل ومطابقتهــا للمواصفات والبيانات 

الــواردة برتخيــص اجللــب بموجــب تقريــر من خمتــر مراقبــة االدوية.

املادة ٩
ال جيــوز اســترياد املــواد او املســتحرضات املخــدرة او تصديرهــا او نقلهــا داخــل طــرود 

حمتويــة عــىل مــواد اخــرى.
ــة – داخــل طــرود مؤمــن عليهــا و ان  جيــب ان يكــون ارســاهلا – ولــو كانــت بصفــة عين
يبــني عليهــا اســم العقــار املخــدر بالكامــل وطبيعتــه وكميتــه ونســبة املــادة املخــدرة فيــه.
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 االجتار يف املواد واملستحرضات املخدرة
املواد )١٠ – ١٩(

املادة ١٠
ال جيــوز االجتــار يف املــواد واملســتحرضات املخــدرة اال بعــد احلصــول عــىل ترخيــص يف 

ذلــك مــن وزيــر الصحــة العامــة.

املادة ١١
ال جيوز منح الرتخيص املشار اليه يف املادتني الثالثة والعارشة اىل :

– املحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يف جناية.
– املحكوم عليه يف احدى اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون.

– املحكــوم عليــه يف احــدى اجلرائــم الواقعــة عــىل املــال او جرائــم املواقعة اجلنســية وهتك 
العــرض والزنــا والتحريــض عــىل الفجور والدعــارة والقامر. او تزوير او اســتعامل اوراق 

مــزورة او شــهادة الــزور ، و كذلــك املحكــوم عليه للــرشوع يف احدى هــذه اجلرائم.
– مــن ســبق فصلــه تأديبيــا مــن الوظائــف العامــة الســباب خملــة بالــرشف او االمانــة مــا 

مل تنقــض مخــس ســنوات مــن تاريــخ الفصــل هنائيــا.

املادة ١2
ــة او مســتودع او  ال يرخــص يف االجتــار باملــواد او املســتحرضات املخــدرة اال يف صيدلي
مصنــع ادويــة ، وجيــب ان تتوافــر فيهــا االشــرتاطات التــي حتــدد بقــرار مــن وزيــر الصحة 

العامــة.

املادة ١3
ال جيــوز ملديــري املحــال املرخــص هلــا يف االجتــار يف املــواد واملســتحرضات املخــدرة 
ــات  ــخاص واجله ــت اال لالش ــة كان ــة صف ــا بأي ــوا عنه ــلموها او ينزل ــا او يس ان يبيعوه
املنصــوص عليهــا يف املــادة اخلامســة مــن هــذا القانــون وذلــك بموجــب ترخيــص مــن 
ــر الصحــة العامــة قــرارا بالــرشوط واالجــراءات  وزارة الصحــة العامــة ، ويصــدر وزي

ــص. ــذه الرتاخي ــدار ه ــة بإص اخلاص

املادة ١٤
تعــدم اللجنــة املنصــوص عليهــا يف املــادة ٤٠ املــواد واملســتحرضات املخــدرة التــي يثبــت 

الفحــص املخــري عــدم صالحيتهــا او التــي ينتهــي تاريــخ صالحيتهــا.

  حيازة املواد واملستحرضات املخدرة
املواد )١٥ – 22(

املادة ١٥
ــازة مــواد او مســتحرضات خمــدرة  ــراد حي ــة جيــوز لالف ــادة الثاني اســتثناء مــن احــكام امل
الســتعامهلم اخلــاص والســباب صحيــة بحتــة وذلــك يف حــدود الكميــات التــي يصفهــا 
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هلــم االطبــاء املرخــص هلــم يف مزاولــة مهنــة الطــب يف الكويــت وال جيــوز التنــازل عــن 
هــذه املــواد او املســتحرضات الي شــخص آخــر مهــام كانــت االســباب.

ال جيــوز لالطبــاء املشــار اليهــم ان يصفــوا املــواد او املســتحرضات املخــدرة الي مريــض 
اال بقصــد العــالج الطبــي الصحيــح ويف حالــة عــدم اســتعامل ايــة كميــة مــن قبــل املريض 
جيــب عليــه اعادهتــا اىل اجلهــة التــي رصفــت منهــا كــام جيــب عــىل مــن تقــع يف حوزتــه هــذه 
ــة  ــر الصح ــا وزي ــي حيدده ــة الت ــز الصحي ــلمها اىل املراك ــبب كان ان يس ــة الي س الدوي

العامــة.

املادة ١٦
جيــوز لالطبــاء املخــرص هلــم يف مزاولــة مهنــة الطــب يف الكويــت ان حيــرزوا يف عياداهتــم 
بعــض املــواد او املســتحرضات املخــدرة املعــدة لالســتعامل عنــد الــرضورة امللحــة بــرشط 
ان يتــم االحتفــاظ هبــذه املــواد يف شــكلها الــذي يتفــق مــع اســتعامهلا الطبــي املعدة لــه دون 

تغيــري ، وان يكــون للطبيــب عيــادة خاصــة مرخصــة بالكويــت.
جيــب عــىل الطبيــب مراعــاة االحــكام اخلاصــة بحيــازة املــواد او املســتحرضات املخــدرة 

املذكــورة يف املــادة 2٨ مــن هــذا القانــون وقيدهــا بالســجل اخلــاص.
ــهم ،  ــتعملوها بانفس ــي يس ــاه لك ــا ملرض ــة منه ــة كمي ــرف اي ــب ان ي ــىل الطبي ــر ع حيظ
كــام حيظــر عليــه ان حيــرر لنفســه وصفــة بايــة كميــة مــن املــواد او املســتحرضات املخــدرة 

الســتعامله اخلــاص.
جيــوز للطبيــب املرخــص لــه يف مزاولــة مهنــة الطــب بالكويــت احــراز كميــة مناســبة مــن 
املــواد واملســتحرضات املخــدرة للقيــام بعــالج املرىض يف احلــاالت الطارئة خــارج عياته.
ــظ  ــازة وحف ــا يف حي ــب اتباعه ــراءات الواج ــرارا باالج ــة ق ــة العام ــر الصح ــدر وزي يص

واعــادة هــذه املــواد اىل اجلهــة التــي رصفــت منهــا.

املادة ١٧
ال جيــوز للصيادلــة ان يرفــوا مــواد او مســتحرضات خمــدرة اال بموجــب وصفــة طبيــة 
مــن طبيــب مرخــص لــه يف مزاولــة مهنــة الطــب يف الكويــت او بموجــب ترخيــص مــن 

وزارة الصحــة وفقــا للــامدة ١3 مــن هــذا القانــون.

املادة ١٨
ــر  ــا يف حتري ــب توافره ــرشوط الواج ــات وال ــرارا بابيان ــة ق ــة العام ــر الصح ــر وزي يصج
الوصفــات الطبيــة التــي توصــف بمقتضاهــا مــواد او مســتحرضات خمــدرة للــرف مــن 

الصيدليــات.
تــرف الوصفــات مــن دفاتــر خمتومــة بخاتــم وزارة الصحــة العامــة ، وللوزيــر حتديــد 

املقاديــر التــي ال يصــح جتــاوز رصفهــا لــكل مريــض.

املادة ١٩
ــة حتتــوي عــىل مــواد او مســتحرضات خمــدرة بعــد مــي  ال جيــوز رصف وصفــات طبي

اســبوع مــن تاريــخ حتريرهــا.
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املادة 2٠
ــتعامهلا  ــر اس ــا ، وحيظ ــابقة حلامله ــواد الس ــا يف امل ــار اليه ــة املش ــات الطبي ــرد الوصف ال ت
اكثــر مــن مــرة ، وجيــب حفظهــا يف الصيدليــة بعــد اثبــات تاريــخ الــرف ورقــم قيدهــا 
يف دفــرتي قيــد الوصفــات الطبيــة ورصف الصيدليــة وتوقيــع الصيــديل ، ويعطــي حامــل 
ــع  ــا وتوقي ــخ رصفه ــة وتاري ــن الصيدلي ــة م ــة املروف ــت رصف الكمي ــا يثب ــة م الوصف

الصيــديل الــذي قــام بالــرف وخاتــم الصيدليــة.

املادة 2١
ــا  ــوم وروده ــة ي ــواردة اىل الصيدلي ــدرة ال ــتحرضات املخ ــواد واملس ــع امل ــد مجي ــب قي جي
وكــذا املروفــة منهــا يف ذات يــوم رصفهــا يف دفــرت خــاص للــوارد واملــروف مرقومــة 

صحائفــه بخاتــم وزارة الصحــة العامــة.
يدون هبذا الدفرت مجيع البيانات التي يصدر هبا قرار من وزير الصحة العامة.

املادة 22
ينظــم بقــرار مــن وزيــر الصحــة العامــة طريقــة تــداول املــواد واملســتحرضات املخــدرة 
ــم يف  ــوص عليه ــتعامهلا املنص ــا او اس ــتريادها او تصديره ــم اس ــق هل ــن حي ــع م ــدى مجي ل
املــادة ٥ وكذلــك املستشــفيات والوحــدات التابعــة لــوزارة الصحــة العامة واملستشــفيات 

اخلاصــة.
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 انتاج املواد املخدرة وصنع املستحرضات الطبية املحتوية عليها
املواد )23 – 2٤(

املادة 23
ال جيــوز انتــاج او اســتخراج او فصــل او صنــع أي مــادة مــن املــواد الــواردة باجلدولــني 

رقمــي ١ ، 3 اال ملصانــع االدويــة املرخــص هلــا وبتريــح مــن وزيــر الصحــة العامــة.

املادة 2٤
ال جيــوز يف مصانــع االدويــة صنــع مســتحرضات يدخــل يف تركيبهــا مــواد خمــدرة اال بعــد 

اخلصــول عــىل الرتخيــص املنصــوص عليــه يف املــادة العــارشة.

 النباتات املمنوع زراعتها
املواد )2٥ – 2٧(

املادة 2٥
ال جيوز زراعة النباتات املبينة باجلدول رقم ٥.

املادة 2٦
ــع او  ــار او رشاء او بي ــازة او االجت ــراز او حي ــك او اح ــر او متل ــب او تصدي ــوز جل ال جي
ــات املذكــورة باجلــدول رقــم  ــزول عــن النبات ــادل او الن نقــل او تســليم او تســلم او التب
٥ يف مجيــع اطــوار نموهــا وكذلــك بذورهــا او التوســط يف شــئ مــن ذلــك مــع اســتثناء 

ــة باجلــدول رقــم ٦. ــات املبين النبات

املادة 2٧
لوزيــر الصحــة العامــة الرتخيــص للجهــات احلكوميــة واملعاهــد العلميــة يف زراعــة أي 
نبــات مــن النباتــات املمنــوع زراعتهــا وذلــك لالغــراض او البحــوث العلميــة بالــرشوط 

التــي يضعهــا لذلــك.
لــه ان يرخــص يف جلــب النباتــات املدرجــة باجلــدول رقــم ٥ وبذورهــا ويف هــذه احلالــة 

ختضــع هــذه النباتــات والبــذور الحــكام الفصلــني االول والثــاين مــن هــذا القانــون.
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 أحكام عامة
املواد )2٨ – 3٠(

املادة 2٨
كل مــن رخــص لــه يف اســترياد او تتصديــر او حيازة او االجتــار يف املواد او املســتحرضات 
ــوم  ــاول يف الي ــواد اوال ب ــوارد واملــروف مــن هــذه امل ــد ال ــه ان يقي املخــدرة جيــب علي
ــم وزارة الصحــة العامــة ، وان  ــه يف ســجل خــاص مرقومــة صحئفــه وخمتومــه بخات ذات
ــه اســم املــواد او  ــع او املشــرتي وعنوان يتضمــن تاريــخ الــورود او الــرف واســم البائ
املســتحرضات املخــدرة بالكامــل وطبيعتهــا وكميتهــا ونســبتها وكذلــك مجيــع البيانــات 

التــي تقررهــا وزارة الصحــة العامــة.
جيب تقديم ذلك السجل ملندويب وزارة الصحة العامة عند كل طلب.

عــىل مديــري الصيدليــات واملحــال املرخــص هلا يف االجتــار او اســتعامل املواد املشــار اليها 
ــه اىل وزارة الصحــة العامــة يف خــالل االســبوع االول  ــاب مصــوي علي ان يرســلوا بكت
التــايل النقضــاء كل ثالثــة اشــهر كشــفا موقعــا عليــه منهــم مبينــا بــه الــوارد واملــروف 
والباقــي مــن تلــك املــواد خــالل الفــرتة املذكــورة طبقــا للنــامذج التــي تعدهــا الــوزارة هلذا 
ــادات  ــة وعي ــري احلكومي ــتوصفات غ ــفيات واملس ــىل املستش ــك ع ــرسي ذل ــرض. وي الغ

االطبــاء املرخــص هلــم بمزاولــة مهنــة الطــب يف الكويــت.

املادة 2٩
جيــب حفــظ الدفاتــر املنصــوص عليهــا يف املــواد 2٠ ، 2١ ، 2٨ ملــدة عــرش ســنوات مــن 
تاريــخ آخــر قيــد تــم فيهــا ، كــام حتفــظ الوصفــات الطبيــة املنصــوص عليهــا يف املــادة ١٥ 

للمــدة ذاهتــا مــن التاريــخ املبــني عليهــا.

املادة 3٠
جيــوز بقــرار مــن وزيــر الصحــة العامــة تعديــل اجلــداول املحلقــة هبــذا القانــون باحلــذف 

او باالضافــة او بتغيــري النســب الــواردة فيهــا.
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 العقوبات
املواد )3١ – ٥٨(

املادة 3١

يعاقب االعدام او احلبس املؤبد : 
ــتحرضات  ــواد او مس ــدر م ــطة او ص ــذات او بالواس ــب بال ــتورد او جل ــن اس أ- كل م
خمــدرة او ســاعد يف شــئ مــن ذلــك كفاعــل اصــي او رشيــط وكان ذلــك بقصــد االجتــار 

قبــل احلصــول عــىل الرتخيــص املنصــوص عليــه يف املــادة 3 مــن هــذا القانــون. 
ب- كل مــن انتــج او اســتخرج او فصــل او صنــع مــواد او مســتحرضات خمــدرة وكان 

ذلــك بقصــد االجتــار. 
ج- كل مــن زرع نباتــا مــن النباتــات الــواردة يف اجلــدول رقــم ٥ املرافــق هلــذا القانــون او 
صــدر او جلــب او اســتورد نباتــا مــن هــذه النباتــات يف أي طــور مــن اطــوار نموهــا هــي 
وبذورهــا وكان ذلــك بقصــد االجتــار او اجتــر فيهــا بــاي صــورة وذلــك يف غــري االحــوال 

املرخــص هبــا يف هــذا القانــون.

** استبدل نص املادة 3١ باملادة ١ من القانون رقم ١3 لسنة ١٩٩٥ تاريخ  ١٧ / ٥ / ١٩٩٥ 

املادة 3١ مكرر
تكــون العقوبــة االعــدام يف اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف املــادة الســابقة اذا توفــر ظــرف 

مــن الظــروف املشــددة اآلتيــة : 
- العود. 

- اذا كان اجلــاين مــن املوظفــني او املســتخدمني العموميــني املنــوط هبــم مكافحــة مــواد 
ــة عــىل تداوهلــا او حيازهتــا.  ومســتحرضات املخــدرات او الرقاب

- اذا استخدم يف تنفيذ اجلريمة حدثا ال تزيد سنه عىل ثامين عرشة سنة. 
- اذا كانــت املــواد او املســتحرضات املخــدرة مــن تلــك املنصــوص عليهــا يف النديــن ١٩ 
و ٤3 مــن اجلــول رقــم ١ والبنــد رقــم ١ والبنــد رقــم 2 مــن اجلــدول رقــم 3 املرافقــني 

هلــذا القانــون. 
ـ- اذا كان اجلــاين قــد انشــأ او ادار تنظيــام يكــون الغــرض منــه او يكــون مــن بــني نشــاطه 

ارتــكاب جريمــة مــن اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف املــادة 3١ مــن هــذا القانــون.

** اضيف نص املادة 3١ مكرر بموجب املادة 3 من القانون رقم ١3 لسنة ١٩٩٥ تاريخ ١٧ / ٥ / ١٩٩٥ 

املادة 32
يعاقــب باحلبــس املؤبــد وبغرامــة ال تقــل عــن عــرشة االف دينــار وال جتــاوز عرشيــن الف 

 : دينار 
أ- كل مــن حــاز او احــرز او اشــرتى او بــاع مــواد او مســتحرضات خمــدرة او نباتــا مــن 
النباتــات الــواردة يف اجلــدول رقــم ٥ املرافــق هلــذا القانــون او ســلمها او تســلمها او نقلها 
او نــزل عنهــا او تبــادل عليهــا او رصفهــا بــاي صفــة كانــت او توســط يف شــئ مــن ذلــك 
، بقصــد االجتــار فيهــا او اجتــر فيهــا بــاي صــورة ، يف غــري االحــوال املرخــص هبــا يف هــذا 
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القانــون. 
ب- كل مــن قــدم بمقابــل للتعاطــي مــواد او مســتحرضات خمــدرة او ســهل تعاطيهــا يف 

غــري االحــوال املــرح هبــا يف هــذا القانــون. 
ــرض  ــتعامهلا يف غ ــدرة الس ــتحرضات خم ــواد او مس ــازة م ــه بحي ــص ل ــن رخ ج- كل م
ــك  ــري تل ــت يف غ ــة كان ــاي صف ــل ب ــا بمقاب ــرف فيه ــد ت ــون ق ــة ويك ــراض معين او اغ

االغــراض. 
د- كل من ادار او اعد او هيأ بمقابل مكانا لتعاطي املخدرات. 

ــل تكــون  ــة االخــرية بغــري مقاب ــود الثالث ــم املنصــوص عليهــا يف البن اذا ارتكبــت اجلرائ
العقوبــة احلبــس مــدة ال تقــل عــن مخــس ســنوات وال تزيــد عــىل عــرش ســنوات وغرامــة 

ال تقــل عــن مخســة االف دينــار وال جتــاوز عــرشة االف دينــار.

** استبدل نص املادة 32 باملادة ١ من القانون رقم ١3 لسنة ١٩٩٥ تاريخ ١٧ / ٥ / ١٩٩٥ .

املادة 32 مكرر
تكــون العقوبــة االعــدام يف اجلرائــم املنصــوص عليها يف املــادة الســابقة اذا توفرت احدى 

احلــاالت االتية : 
- ظرف من الظروف املشددة املنصوص عليها يف املادة 3١ مكرر. 

- اذا قــدم مــواد ومســتحرضات املخــدرات او باعهــا او نــزل عنهــا او رصفهــا او تــرف 
فيهــا اىل حــدث ال يزيــد ســنه عــىل ثــامين عــرشة ســنة. 

- اذا وقعت اجلريمة يف مدارس او معاهد التعليم او املستشفيات او دور العالج.

** اضيف نص املادة 32 مكرر بموجب املادة 3 من القانون رقم ١3 لسنة ١٩٩٥ تاريخ ١٧ / ٥ / ١٩٩٥ 

املادة 32 مكرر ) أ (
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تقــل عــن ســبع ســنوات وال تزيد عىل مخــس عرشة ســنة وبغرامة 
ال تقــل عــن مخســة االف دينــار وال جتــاوز عــرشة االف دينــار كل مــن تثــب انــه انشــأ او 
ادار تنظيــام يكــون الغــرض منــه او يكــون مــن بــني نشــاطه ارتــكاب جريمــة مــن اجلرائــم 

املنصــوص عليهــا يف املادتــني 3١ ، 32 مــن هــذا القانــون. 
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تقــل عــن مخــس ســنوات وال تزيــد عــىل عــرش ســنوات وبغرامــة 
ال تقــل عــن الفــي دينــار وال جتــاوز مخســة االف دينــار كل مــن انضــم اىل هــذا التنظيــم 

مــع علمــه بالغــرض الــذي انشــئ مــن اجلــه او اشــرتك فيــه بــاي صــورة.

** اضيــف نــص املــادة 32 مكــرر أ بموجــب املــادة 3 مــن القانــون رقــم ١3 لســنة ١٩٩٥ الصــادر بتاريــخ ١٧ / ٥/ 
 ١٩٩٥

املادة 33 
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل عــرش ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز عــرشة االف دينــار 
كل مــن جلــب او حــاز او احــرز او اشــرتى او انتــج او اســتخرج او فصــل او صنــع مــواد 
ــون او  ــواردة يف اجلــدول رقــم ٥ املرافــق هلــذا القان ــا مــن النباتــات ال خمــدرة او زرع نبات
حازهــا او احرزهــا او اشــرتاها وكان ذلــك بقصــد التعاطــي او االتســعامل الشــخيص مــا 
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مل يثبــت انــه قــد رخــص لــه بذلــك طبقــا الحــكام هــذا القانــون. 
ــابقة أن  ــرة الس ــا يف الفق ــوص عليه ــة املنص ــع العقوب ــن توقي ــدال م ــة ب ــوز للمحكم وجي
تأمــر ان تأمــر بايــداع مــن يثبــت ادمانــه تعاطــي املخــدرات احــد املصحــات التــي حيددهــا 
ــن  ــرار م ــكيلها ق ــدر بتش ــة - يص ــدم جلن ــا إىل أن تق ــج فيه ــة , ليعال ــة العام ــر الصح وزي
وزيــر الصحــة العامــة - تقريــرًا عــن حالتــه إىل املحكمــة لتقــرر اإلفــراج عنــه أو إســتمرار 
إيداعــه ملــدة أو ملــدد أخــرى .وال جيــوز أن تقــل مــدة البقــاء باملصــح عــن ســتة أشــهر وال 

تزيــد عــن ســنتني .
وال جيــوز أن يــودع يف املصــح مــن ســبق األمــر بإيداعــه هبــا مرتــني أو مــن مل يمــض عــىل 

خروجــه منهــا مــدة ســنتني عــىل األقــل .
ــة  ــع العقوب ــون اخــر جيــوز للمحكمــة بــدال مــن توقي واســتثناء مــن اى نــص يقــررة قان
املنصــوص عليهــا يف الفقــرة االوىل ان تأمــر بايــداع مــن يثبــت ارتكابة هلــذة اجلريمة الول 
مــرة ومل يبلــغ احلاديــة والعرشيــن من عمرة إحــدى مؤسســات الرعايــة االجتامعية يصدر 
بتحديدهــا قــرار مــن وزيــر الشــئون االجتامعيــة والعمــل بالتنســيق مــع وزيــر الداخليــة 
اىل ان تقــدم تقريــرا عــن حالتــة ىف االجــل الــذى حددتــة املحكمــة لتقــرر االفــراج عنــة أو 
اســتمرار إيداعــة وال جيــوز ان تقــل مــدة البقــاء باملؤسســة عــن ســتة اشــهر والتزيــد عــىل 
ســنتني يوضــع بعدهــا املحكــوم عليــة حتــت مراقبــة الرشطــة مــدة مســاوية ملــدة االيــداع.

** اســتبدل نــص الفقــرة االوىل مــن املــادة 33 باملــادة ١ مــن القانــون رقــم ١3 لســنة ١٩٩٥ تاريــخ ١٧ / ٥ /١٩٩٥ 
ــة  ــرة رابع ــف فق ــف نص ــم اضي ــخ 23 / ٤ / 2٠٠٧  م. ث ــنة 2٠٠٧ تاري ــم ١2 لس ــون رق ــن القان ــادة ١ م ــم بامل ،  ث

بموجــب املــادة 2 مــن القانــون رقــم ١2 لســنة 2٠٠٧ تاريــخ  23 / ٤/ 2٠٠٧  . 

املادة 33 مكرر 
جيــوز للمحكمــة التــى أصــدرت احلكــم عــىل املســجون الــذى ينفــذ العقوبــة املحكــوم 
عليهــا ىف املــادة الســابقة أن تأمــر بوقــف تنفيــذ العقوبــة املقــي هبــا وإبعــاد املحكــوم عليه 
االجنبــى عــن الكويــت إذا ثبــت هلــا إقالعــه عــن االدمــان وذلــك بنــاء عــىل طلــب يقــدم 
هلــا مــن النيابــة العامــة، وبعــد خضــوع املســجون لفحــص طبــى مــن قبــل جلنــة تشــكل 

هلــذا الغــرض.
ــذ ىف احلــاالت املتقدمــة إال بعــد مــى مــدة ال تقــل عــن  وال جيــوز األمــر بوقــف التنفي
ثالثــة اشــهر مــن تاريــخ تنفيــذ العقوبــة املقــى هبــا واجتيــاز املســجون بنجــاح للرنامــج 
العالجــى والتأهليــى الــذى تقــوم بإعــداده اإلدارة العامــة للمؤسســات العقابيــة وتنفيــذ 

األحــكام.
وال جيوز أن يستفبد املسجون من وقف التنفيذ املشار إليه إال بمرتني فقط.

ويصــدر وزيــر الداخليــة بالتنســيق مــع وزارة الصحــة قــرارا بتشــكيل اللجنــة املشــار إليها 
ىف الفقــرة االوىل، وقواعــد الرنامــج العالجــى والتأهليــى والــرشوط الالزمــة الجتيــازه، 
ــا إىل  ــدا لتقديمه ــة متهي ــة العام ــىل النياب ــات املســجونني ع ــرض طلب ــم ع ــط تنظي وضواب

املحكمــة.

** اضيف نص املادة 33 مكررًا بموجب املادة 3 من القانون رقم ١2 لسنة 2٠٠٧ تاريخ 23 / ٤/ 2٠٠٧ 
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املادة 3٤
ال تقــام الدعــوى اجلنائيــة عــىل مــن يتقــدم مــن متعاطــي املــواد املخــدرة مــن تلقــاء نفســه 

للعــالج.
يوضــع املريــض حتــت املالحظــة باملصــح ملــدة ال تزيــد عــىل ثالثــة اســابيع ، وفــان ثبــت 
ــد عــن ســتة  ــه باملصــح ملــدة ال تزي ــول بقائ ــه اىل العــالج وقــع اقــرارا بقب ــه وحاجت ادمان
اشــهر فــان شــفي خالهلــا تقــرر ادارة املصــح خروجــه ، وان رأت حاجتــه اىل العــالج بعد 
انتهــاء فــرتة املالحظــة او اســتمرار بقائــه بعــد مــدة الســتة اشــهر ومل يوافــق املريــض عــىل 
ذلــك كتابــة ، تقــدم تقريــرا اىل جلنــة تشــكل برئاســة حمــام عــام وعضويــة مديــر مستشــفى 
الطــب النفــي وكبــري االطبــاء الرشعيــني او مــن يقــوم مقــام كل منهــم وتقــرر اللجنــة 
، بعــد ســامع اقــوال املريــض خروجــه او اســتمرار بقائــه باملصــح للعــالج ، ملــدة او ملــدد 
ــار  ــح اخط ــىل ادارة املص ــنتني ، وع ــىل س ــح ع ــه باملص ــدة بقائ ــد م ــىل اال تزي ــرى ، ع اخ
املريــض كتابــة بالقــرار الصــادر باســتمرار ايداعــه خــالل ثالثــة ايــام مــن تاريــخ صــدوره 

، وعليهــا تنفيــذ قــرار اخلــروج خــالل 2٤ ســاعة التاليــة لصــدوره.
ــه اىل  ــتمرار ايداع ــادر باس ــا الص ــار اليه ــة املش ــرار اللجن ــن ق ــم م ــض التظل ــوز للمري جي

ــخ اخطــاره. ــا مــن تاري ــك خــالل مخســة عــرش يوم ــات وذل حمكمــة اجلناي

املادة 3٥
جيــوز الحــد الزوجــني او أي مــن االقــارب حتــى الدرجــة الثانيــة ان يطلــب اىل النيابــة 
العامــة ايــداع زوجــه او قيبــه الــذي يشــكو ادمانــه تعاطــي املــواد املخــدرة احــد املصحات 

للعــالج كــام جيــوز ذلــك للجهــة احلكوميــة التــي يعمــل هبــا املدمــن.
ــي  ــب النف ــفى الط ــر مستش ــق وتقري ــن التحقي ــتظهرت م ــى اس ــة مت ــة العام ــىل النياب ع
جديــة الطلــب ان حتولــه اىل حمكمــة اجلنايــات لتفصــل فيــه برفضــه او بايــداع املشــكو منــه 
احــدى املصحــات للعــالج وفقــا حلكــم الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 32 مــن هــذا القانــون 
وذلــك بجلســة رسيــة بعــد ســامع اقــوال طــريف الشــكوى والنيابــة العامــة ومــا قــد تــرى 

اجــراءه مــن حتقيــق.
ــع  ــر بوض ــة ان تأم ــة العام ــب النياب ــىل طل ــاء ع ــاء او بن ــن تلق ــواء م ــة س ــوز للمحكم جي
املشــكو منــه حتــت املالحظــة باحــد املصحــات ملــدة ال تزيــد عــىل ثالثــة اســابيع لفحصــه 

ــا قبــل الفصــل يف الطلــب متــى وجــدت رضورة لذلــك. طبي

املادة 3٦
ــوز  ــون ال جي ــذا القان ــن ه ــواد 33 ، 3٤ ، 3٥ م ــا للم ــداع طبق ــادرة باالي ــكام الص االح

ــود. ــكام الع ــابقة يف اح ــر س ــتئناف وال تعت ــا ، باالس ــن عليه الطع

املادة 3٧
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تقــل عــن مخــس ســنوات وال تزيــد عــىل عــرش ســنوات وبغرامــة 
ال تقــل عــن مخســة االف دينــار وال جتــاوز عــرشة االف دينــار كل مــن حــاز او احــرز او 
اشــرتى او ســلم او نقــل او انتــج او اســتخرج او فصــل او صنــع مــواد او مســتحرضات 
خمــدرة او نباتــا مــن النباتــات املبينــة يف اجلــدول رقــم ٥ املرافــق هلــذا القانــون وكان ذلــك 
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بغــري قصــد االجتــار او التعاطــي او االســتعامل الشــخيص ويف غــري االحــوال املرخــص 
هبــا قانونــا.

** استبدل نص املادة 3٧ باملادة ١ من القانون رقم ١3 لسنة ١٩٩٥ تاريخ ١٥ / ٥/ ١٩٩٥ 

املادة 3٨
ــدى  ــار او باح ــي دين ــاوز الف ــة ال جت ــنتني وبغرام ــىل س ــد ع ــدة ال تزي ــس م ــب باحلب يعاق
ــئ لتعاطــي املخــدرات وكان  ــا مــكان اعــد او هي ــط يف اي هاتــني العقوبتــني كل مــن ضب

ــه تعاطيهــا مــع علمــه بذلــك.  جيــري في
ال ينطبــق حكــم هــذه املــادة عــىل الــزوج او الزوجــة او اصــول او فــروع مــن اعــد او هيــأ 

املــكان املذكــور او مــن يســاكنه.

** استبدل نص الفقرة االوىل من املادة 3٨ باملادة ١ من القانون رقم ١3 لسنة ١٩٩٥ تاريخ ١٧ / ٥/ ١٩٩٥ 

املادة 3٩
حيكــم يف مجيــع االحــوال بمصــادرة املواد واملســتحرضات املخــدرة او النباتــات املضبوطة 

الــوارد ذكرهــا يف اجلــدول رقم ٥. 
مــا حيكــم بمصــادرة االدوات واالجهزة واالوعية املســتعملة ، ووســائل النقــل املضبوطة 
والتــي تكــون قــد اســتخدمت يف ارتــكاب اجلريمــة وذلــك دون االخــالل بحقــوق الغــري 

ــنى النية.  حس
حيكــم بمصــادرة االمــوال التــي يثبــت اهنــا متحصلــة مــن ارتــكاب اجلرائــم املنصــوص 

عليهــا يف هــذا القانــون. 
للمحكمــة ، بنــاء عــىل طلــب النائــب العــام ، ان تأمــر بمنــع املتهم مــن التــرف يف امواله 

كلهــا او بعضهــا اىل حــني الفصل يف الدعــوى اجلزائية.

** اضيــف نــص فقرتــني جديدتــني اىل املــادة 3٩ بموجــب املــادة 3 مــن القانــون رقــم ١3 لســنة ١٩٩٥ تاريــخ١٧ 
 ٥ / ١٩٩٥ /

املادة ٤٠
تعــدم املــواد واملســتحرضات املخــدرة واملحكــوم بمصادرهتــا بمعرفــة جلنــة يرأســها احــد 
اعضــاء النيابــة العامــة ويصــدر بتشــكليها واجراءاهتــا قــرار مــن النائــب العــام ويكــون 

فيهــا منــدوب واحــد مــن وزارة الصحــة العامــة عــىل االقــل.
جيــوز للنائــب العــام ان يــأذن ، بتســليم تلــك املواد او املســتحرضات اىل اية جهــة حكومية 
لالنتفــاع هبــا يف االغــراض الصناعيــة او العلميــة ، وذلــك باالتفــاق مــع وزارة الصحــة 

العامة.

املادة ٤١
يعاقــب بغرامــة ال تزيــد عــىل الــف دينــار كل مــن رخــص لــه يف االجتــار يف املــواد 
واملســتحرضات املخــدرة او حيازهتــا ومل يســمك الدفاتــر املنصــوص عليهــا يف املــواد 2٠ 

ــا. ــد اخفاءه ــون او تعم ــذا القان ــن ه ، 2١ ، 2٨م
يعاقــب بغرامــة ال تزيــد عــىل مخســامئة دينــار كل مــن رخــص لــه يف االجتــار يف املــواد او 
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املســتحرضات املخــدرة او حيازهتــا ومل يقــم بالقيــد يف الدفاتــر املنصــوص عليهــا يف املــواد 
املشــار اليهــا يف بالفقــرة الســابقة.

املادة ٤2
ااذا كان حمــل اجلرائــم املبينــة يف املــواد 3١/أ ، ب ، 32 ، 33 هــي احــدى املــواد الــواردة 
يف اجلــدول رقــم 3 املرافــق هلــذا القانــون تكــون العقوبــة احلبــس مــدة ال تزيــد عىل ســنتني 

وغرامــة ال جتــاوز ثالثــة االف دينــار او احــدى هاتــني العقوبتــني. 
حيكم بمصادرة املواد املضبوطة.

** استبدل نص الفقرة االوىل من املادة ٤2 باملادة ١ من القانون رقم ١3 لسنة ١٩٩٥ تاريخ ١٧ / ٥/ ١٩٩٥ 

املادة ٤3
ــار او  ــامئة دين ــاوز مخس ــة ال جت ــهر وبغرام ــة اش ــىل ثالث ــد ع ــدة ال تزي ــس م ــب باحلب يعاق
ــون  ــذا القان ــكام ه ــرى الح ــة اخ ــة خمالف ــب اي ــن ارتك ــني كل م ــني العقوبت ــدى هات باح

ــه. ــذة ل ــرارات املنف والق
حيكم بالغلق عند خمالفة حكم املادة ١2 من هذا القانون.

ــدة  ــة املقي ــدة العقوب ــاوية مل ــدة مس ــة مل ــة املهن ــن مزاول ــف ع ــف املخال ــم بوق ــوز احلك جي
ــون. ــذا القان ــن ه ــواد ١٦ و ١٧ و ١٩ و 2٠ م ــكام امل ــة اح ــد خمالف ــة عن للحري

املادة ٤٤
حيكــم بغلــق كل حمــل مرخــص لــه يف االجتــار يف املــواد او املســتحرضات املخــدرة او يف 
حيازهتــا او أي حمــل آخــر غــري مســكون او معــد للســكنى اذا وقعــت فيــه احــدى اجلرائــم 

املنصــوص عليهــا يف املادتــني 3١ ، 32 مــن هــذا القانــون.
حيكــم بالغلــق مــدة ال تقــل عــن ثالثــة اشــهر وال تزيــد عــىل ســنة اذا ارتكــب يف املحــل 
جريمــة مــن اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف املــادة 3٧ مــن هــذا القانــون. ويف حالــة العــود 

خــالل مخــس ســنوات مــن تاريــخ احلكــم الســابق حيكــم بالغلــق هنائيــا.

املادة ٤٥
ال جيــوز احلكــم بوقــف تنفيــذ العقوبــة الصادرة عــىل العائــد يف احدى اجلرائــم املنصوص 

عليهــا يف هــذا القانون.
يف مجيــع االحــوال تكــون االحــكام الصــادرة حضوريــا بالعقوبــة واجبــة النفــاذ فــورا ولو 

مع حصــول اســتئنافها.
ــه يف  جيــوز للمحكمــة ان تأمــر بنــرش ملخــص احلكــم النهائــي عــىل نفقــة املحكــوم علي

ــة تعينهــا. ثــالث صحــف يومي

املادة ٤٦
ال جيــوز االمتنــاع عــن النطــق بالعقــاب يف اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف املــواد 3١ ، 32 

، 32 مكــرر أ و ٥٠ مــن هــذا القانــون.

** اضيف نص املادة ٤٦ بموجب املادة 3 من القانون رقم ١3 لسنة ١٩٩٥ تاريخ ١٧ / ٥/ ١٩٩٥ 
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املادة ٤٧
ال يتمتــع باالفــراج حتــت الــرشط املنصــوص عليــه يف املــادة ٨٧ مــن قانــون اجلــزاء املشــار 
اليــه كل حمكــوم عليــه بغــري عقوبــة احلبــس املؤبــد يف احــدى اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف 

املــواد 3١ ، 32 ، 32 مكــرر أ و ٥٠ مــن هــذا القانــون.

**اضيف نص املادة ٤٧ بموجب املادة 3 من القانون رقم ١3 لسنة ١٩٩٥ تاريخ ١٧/ ٥ / ١٩٩٥ 

املادة ٤٨
ــم  ــني يف اجلرائ ــىل املتهم ــه ع ــار الي ــزاء املش ــون اجل ــن قان ــادة ٨3 م ــكام امل ــق اح يف تطبي
ــدام  ــة االع ــتبدل بعقوب ــة ان تس ــوز للمحكم ــون ، ال جي ــذا القان ــا يف ه ــوص عليه املنص
ســوى عقوبــة احلبــس املؤبــد او ان تســتبدل بعقوبــة احلبــس املؤبــد ســوى عقوبــة احلبــس 

املؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه عــن مخــس عــرشة ســنة.

** اضيف نص املادة ٤٨ بموجب املادة 3 من القانون رقم ١3 لسنة ١٩٩٥ تاريخ ١٧ / ٥/ ١٩٩٥ 

املادة ٤٩
يعفــى مــن العقوبــات املقــررة باملادتــني 3١ ، 32 كل من بــادر من اجلناة بابالغ الســلطات 

العامــة عــن اجلريمــة ومرتكبيها قبــل علمها هبا.

** أعيــد ترقيــم رقــم املــادة ٤٦ فأصبــح املــادة ٤٩ بموجــب املــادة 2 مــن القانــون رقــم ١3 لســنة ١٩٩٥ تاريــخ  ١٧ 
 ٥/ ١٩٩٥ /

املادة ٥٠
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز مخــس عــرشة ســنة كل مــن تعــدى عــىل احــد املوظفــني 
ــة  ــاء تأدي ــون او قاومــه بالقــوة او العنــف اثن ــذ هــذا القان العموميــني القائمــني عــىل تنفي

ــه او بســببها.  وظيفت
تكــون العقوبــة احلبــس املؤبــد او املؤقــت مــدة ال جتــاوز مخــس عــرشة ســنة اذا نشــأ عــن 
ــل  ــاين حيم ــة او اذا كان اجل ــل زوال ــيم ال حيتم ــويه جس ــتديمة او تش ــة مس ــدي عاه التع

ســالحا او كان مــن رجــال الســلطة املنــوط هبــم املحافظــة عــىل االمــن. 
تكون العقوبة االعدام اذا افى التعدي اىل املوت. 

يعاقــب باالعــدام كذلــك مــن قتــل عمــدا احــد املوظفــني العموميــني القائمــني عــىل تنفيذ 
هــذا القانــون اثنــاء تأديــة وظفيته او بســببها.

** أعيــد ترقيــم رقــم املــادة ٤٧ فأصبــح املــادة ٥٠ بموجــب املــادة 2 مــن القانــون رقــم ١3 لســنة ١٩٩٥ تاريــخ ١٧ 
 ٥/ ١٩٩٥ /

املادة ٥١
يكــون ملديــري ادارة مكافحــة املخــدرات وامــر ســالح احلــدود ومعاونيهــام مــن الضبــاط 
وصــف الضبــاط صفــة املحققــني فيــام خيتــص باجلرائــم املنصوص عليهــا يف هــذا القانون.
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** أعيــد ترقيــم رقــم املــادة ٤٨ فأصبــح املــادة ٥١ بموجــب املــادة 2 مــن القانــون رقــم ١3 لســنة ١٩٩٥ تاريــخ ١٧ 
 . ٥ / ١٩٩٥ /

املادة ٥2
للموظفــي وزارة الصحــة العامــة الذين يعينهم الوزير دخول حمال وخمازن ومســتودعات 
االجتــار يف املــواد واملســتحرضات املخــدرة والصيدليــات واملستشــفيات واملصحــات 
واملســتوصفات والعيــادات ومصانــع االدويــة ومعامــل التحاليــل الكيميائيــة والصناعيــة 
واملعاهــد العلميــة املعــرتف هبــا ، وذلــك للتحقــق مــن تنفيــذ احــكام هــذا القانــون ، وهلــم 
االطــالع عــىل الدفاتــر واالوراق املتعلقــة باملــواد واملســتحرضات املخــدرة ويكــون هلــم 
صفــة املحققــني فيــام يتعلــق باجلرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون والتــي تقــع هبــذه 

االماكن. 
فيــام عــدا حالــة التلبــس ال جيــوز للمحققــني تفتيــش االماكــن الــواردة يف الفقــرة الســابقة 

اال بحضــور احــد موظفــي وزارة الصحــة العامــة املشــار اليهــم بالفقــرة الســابقة.

** أعيــد ترقيــم رقــم املــادة ٤٩ فأصبــح املــادة ٥2 بموجــب املــادة 2 مــن القانــون رقــم ١3 لســنة ١٩٩٥ تاريــخ ١٧ 
 . ٥/ ١٩٩٥ /

املادة ٥3
يكــون ملفتــش ادارة الزراعــة صفــة املحققــني فيــام خيتــص باجلرائــم التــي تقــع باملخالفــة 

الحــكام املادتــني 2٥ ، 2٦ مــن هــذا القانــون.

** أعيــد ترقيــم رقــم املــادة ٥٠ فأصبــح املــادة ٥3 بموجــب املــادة 2 مــن القانــون رقــم ١3 لســنة ١٩٩٥ تاريــخ ١٧ 
 . ٥/ ١٩٩٥ /

املادة ٥٤
يقــوم املحققــون املنصــوص عليهــم يف هــذا القانــون بقطــع كل زراعــة ممنوعــة بمقتــى 
احكامــه ومجــع اوراقهــا وجذورهــا عــىل نفقــة مرتكبــي اجلريمــة وحتفــظ هــذه االشــياء 
بعــد حتريرهــا عــىل ذمــة املحاكمــة بمخــازن ادارة الزراعــة اىل ان يفصــل هنائيــا يف الدعوى 

اجلنائيــة.

** أعيــد ترقيــم رقــم املــادة ٥١ فأصبــح املــادة ٥٤ بموجــب املــادة 2 مــن القانــون رقــم ١3 لســنة ١٩٩٥ تاريــخ ١٧ 
 ٥ / ١٩٩٥ /

املادة ٥٥
تبــني بمرســوم ، بنــاء عــىل عــرض الوزيــر املختــص ، مقــدار املكافــأة التــي تــرف لــكل 
مــن وجــد او ارشــد او ســاهم او ســهل او اشــرتك يف ضبط مــواد او مســتحرضات خمدرة.

** أعيــد ترقيــم رقــم املــادة ٥2 فأصبــح املــادة ٥٥ بموجــب املــادة 2 مــن القانــون رقــم ١3 لســنة ١٩٩٥تاريــخ ١٧ 
 . ٥ / ١٩٩٥ /

املادة ٥٦
تصدر القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير املختص.

** أعيــد ترقيــم رقــم املــادة ٥3 فأصبــح املــادة ٥٦ بموجــب املــادة 2 مــن القانــون رقــم ١3 لســنة ١٩٩٥ تاريــخ ١٧ 
 ٥ / ١٩٩٥ /



العودة للصفحة الرئيسية 3٤٧

مكافحة المخدرات

العودة لفهرس القانون

املادة ٥٧
يلغــي القانــون رقــم 2٦ لســنة ١٩٦٠ بمراقبــة االجتــار بالعقاقــري املخــدرة واســتعامهلا يف 

الكويــت والقوانــني املعدلــة لــه وكل حكــم خيالــف احــكام هــذا القانــون.

** أعيــد ترقيــم رقــم املــادة ٥٤ فأصبــح املــادة ٥٧ بموجــب املــادة 2 مــن القانــون رقــم ١3 لســنة ١٩٩٥ تاريــخ ١٧ 
 ٥ / ١٩٩٥ /

املادة ٥٨
عــىل الــوزراء - كل فيــام خيصــه - تنفيــذ هــذا القانــون ، ويعمــل بــه بعــد ســتة اشــهر مــن 

تاريــخ نــرشه يف اجلريــدة الرســمية.

** أعيــد ترقيــم رقــم املــادة ٥٥ فأصبــح املــادة ٥٨ بموجــب املــادة 2 مــن القانــون رقــم ١3 لســنة ١٩٩٥ تاريــخ ١٧ 
 ٥ / ١٩٩٥ /



العودة للصفحة الرئيسية
3٤٨

3٥٠الفصل األول: ىف االسترياد والتصدير والنقل
3٥3الفصل الثانى: ىف االجتار ىف مواد املؤثرات العقلية ومستحرضاته

3٥٤الفصل الثالث: ىف حيازة مواد املؤثرات العقلية ومستحرضاهتا
3٥٦الفصل الرابع: ىف إنتاج مواد املؤثرات العقلية وصنع املستحرضات املحتوية عليها

3٥٧الفصل اخلامس: أحكام عامة
3٥٨الفصل السادس: العقوبات

املرسوم بقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٧ 
يف شأن مكافحة املؤثرات العقلية وتنظيم استعامهلا واإلجتار فيها 
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املرسوم بقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٧ 
يف شأن مكافحة املؤثرات العقلية وتنظيم استعامهلا واإلجتار فيها 

املادة ١
يف تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد ب:

١- الـوزارة : وزارة الصحة العامة.
2- الوزير : وزير الصحة العامة.

3- املســتحرض : كل مــادة أو حملــول أو مزيــج مهــام كان شــكله الطبيعــي أو الصيــدالين 
حيتــوى عــي مــادة أو مــادة أكثــر مــن مــواد املؤثــرات العقليــة.

٤- الصنــع : مجيــع العمليــات التصنيعيــة أو الرتكيبيــة التــي يمكــن بواســطتها احلصــول 
عــي مــادة أو مســتحرض أو أكثــر مــن مــواد ومســتحرضات املؤثــرات العقليــة ويدخــل 
يف ذلــك عمليــات التنقيــة، وحتويــل مــادة إيل مــادة أخــرى أو أكثــر مــن مــواد املؤثــرات 
العقليــة، وال يعتــر صنعــا عمليــات الرتكيــب التــي جتــرى يف الصيدليات بنــاء عي وصفة 

طبيــة.

املادة 2
مؤثــرات عقليــة يف تطبيــق أحــكام هــذا القانــون املــواد واملســتحرضات املدرجــة يف 
اجلــداول أرقــام ١ و 2 و 3 و ٤ ٥ املرافقــة هلــذا القانــون ســواء كانــت هــذه املــواد طبيعــة 
أو مصنعــة ومــع ذلــك فــال تــرسى عــي املســتحرضات املدرجــة باجلــدول رقــم ٥ املرافــق 
هلــذا القانــون ســوى األحــكام الــواردة باملــواد١٦ و ١٧ و 2٠ و 32 و 33 و 3٤ و 3٥ 

مــن هــذا القانــون.

املادة 3
ال جيــوز اســترياد أو تصديــر أو أنتــاج أو صنــع أو متلــك أو إحــراز أو حيــازة أو االجتــار 
أو رشاء أو بيــع أو نقــل أو تســليم أو تســلم أو صــف أو رصف مــواد املؤثــرات العقليــة 
أو مســتحرضاهتا أيــا كان شــكلها أو املقايضــة عليهــا أو النــزول عنهــا بأيــة صفــة كانــت 
ــذا  ــا يف ه ــوص عليه ــرشوط املنص ــوال وبال ــك إال يف األح ــن ذل ــط يف يشء م أو التوس

القانــون.
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يف االسترياد والتصدير والنقل 
املواد )٤ - ١٦(

املادة ٤
ــا إال  ــا أو نقله ــتحرضاهتا أو تصديره ــة أو مس ــرات العقلي ــواد املؤث ــترياد م ــوز اس ال جي

ــر. ــن الوزي ــايب م ــص كت ــي ترخي بمق

املادة ٥
ال جيــوز منــح الرتخيــص باســترياد أو تصديــر أو نقــل مــواد املؤثــرات العقليــة أو 

اآلتيــة: واجلهــات  لألشــخاص  إال  مســتحرضاهتا 
١- وكالء رشكات األدوية املرخص هلم.

2- مديري معامل التحاليل الكياموية.
3- مديري مصانع األدوية املرخص هبا.

٤- مديري املؤسسات العالجية األهلية املرخص هبا.
٥- اجلهات احلكومية واملؤسسات العلمية املعرتف هبا.

املادة ٦
ال جيــوز منــح ترخيــص اســترياد أو تصديــر أو نقــل مواد املؤثــرات العقلية ومســتحرضهتا 
الــواردة يف اجلــدول رقــم )١( أيــا كانــت نســبة املؤثــر العقــي يف املــادة أو املســتحرض أيــا 

كان شــكلها الصيــدالين إال إلغــراض البحــث العلمــي أو للــوزارة.

املادة ٧
ال جيــوز منــح ترخيص اســترياد أو تصديــر أو نقل مــواد املؤثرات العقلية ومســتحرضاهتا 
الــواردة يف اجلــدول رقــم )2( أيــا كانــت نســبة املؤثــر العقــي يف املــادة أو املســتحرض أيــا 
ــري كل  ــا ومدي ــرتف هب ــة املع ــات العلمي ــوزارة واملؤسس ــدالين إال لل ــكلها الصي كان ش

مــن املؤسســات العالجيــة األهليــة ومصانــع األدويــة املرخــص هبــا

املادة ٨
ال جيــوز منــح ترخيص اســترياد أو تصديــر أو نقل مــواد املؤثرات العقلية ومســتحرضاهتا 
ــة واملؤسســات  ــواردة يف اجلدولــني رقمــي 3 و٤ غــري املصنعــة إال للجهــات احلكومي ال
العلميــة املعــرتف هبــا ومديــري كل مــن املؤسســات العالجيــة األهليــة ومصانــع األدويــة 

املرخــص هبــا.

املادة ٩
ال جيوز منح الرتخيص املشار إليه يف املادة ) ٥ ( إيل األشخاص التالية:

١- املحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يف جناية.
2- املحكوم عليه يف إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون.

3- املحكــوم عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة يف جريمــة خملــة بالــرشف أو األمانــة مــا مل يكن 
قــد رد إليــه اعتباره.
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٤- مــن ســبق فصلــه تأديبيــا مــن الوظائــف العامــة ألســباب خملــة بالــرشف أو األمانــة مــا 
مل تنقــض ثــالث ســنوات مــن تاريــخ الفصــل هنائيــا.

املادة ١٠
ينشــأ بالــوزارة ســجل خــاص يقيــد بــه املرخــص هلــم يف اســترياد أو تصديــر أو نقــل مــواد 
ــا  ــي يتضمنه ــات الت ــرار بالبيان ــر ق ــدر الوزي ــتحرضاهتا، ويص ــة أو مس ــرات العقلي املؤث

الســجل وطريقــة القيــد فيــه.

املادة ١١
عــىل املرخــص لــه يف اســترياد أو تصديــر أو نقــل مــواد املؤثــرات العقليــة ومســتحرضاهتا 
أن يقــدم طلبــا بذلــك إيل الــوزارة يبــني فيــه اســمه وعنوانــه وعملــه وأســامء هــذه املــواد 
ومســتحرضاهتا كاملــة وشــكلها والكميــة والتــي يــراد اســتريادها أو تصديرهــا أو نقلهــا 
والتاريــخ التقريبــي ألي منهــا وجهــة االســترياد أو التصديــر أو النقــل وكذلــك البيانــات 

التــي تطلبهــا الــوزارة.
ويعتــر الرتخيــص الصــادر مــن الــوزارة يف هــذا الشــأن كأن مل يكــن إذا مل يعمــل بــه خالل 

تســعني يومــا مــن تاريخ صــدوره.
وللوزيــر احلــق يف رفــض الطلــب أو خفــض الكميــة املوضحــة بــه وفقــا ملقتضيــات 

املصلحــة العامــة.

املادة ١2
ال جيــوز تســليم مــواد املؤثــرات العقليــة أو مســتحرضاهتا التــي تدخــل املنطقــة اجلمركيــة 
أو تصديرهــا إال بموجــب إذن إفــراج أو ترخيــص تصديــر صــادر مــن الــوزارة يوضــح 

بــه البيانــات التــي يصــدر هبــا قــرار مــن الوزيــر.
وعــىل اإلدارة العامــة للجــامرك يف حالتــي االســترياد والتصديــر تســليم إذن اإلفــراج أو 
ترخيــص مــن أصحــاب الشــأن وإعادتــه إيل الــوزارة وحتفــظ نســخة مــن هــذا اإلذن أو 

الرتخيــص أو الرتخيــص لــدى هــذه اإلدارة وصاحــب الشــأن.
ويعتــر اإلذن كأن مل يكــن إذا مل يعمــل بــه خــالل تســعني يومــا مــن تاريــخ صــدوره. وال 

جيــوز اإلفــراج عــن هــذه املــواد أو املســتحرضات إال بعــد احلصــول عــي إذن جديــد.

املادة ١3
ــن  ــت م ــد التثب ــتحرضاهتا إال بع ــة أو مس ــرات العقلي ــواد املؤث ــن م ــراج ع ــوز اإلف ال جي
صالحيتهــا لالســتعامل ومطابقتهــا للمواصفــات والبيانات الــواردة برتخيص االســترياد 

وذلــك بتقريــر مــن مركــز مراقبــة وتســجيل األدويــة.

املادة ١٤
ال جيــوز اســترياد أو تصديــر مــواد املؤثــرات العقليــة أو مســتحرضاهتا املرخــص هبا داخل 

طــرود حمتويــة عــي مــواد أخرى.
وجيــب أن يكــون إرســاهلا- ولــو كانــت بصفــة عينــة - داخــل طرد مؤمــن عليــه. وأن يبني 
عليهــا اســم العقــار املؤثــر عقليــا بالكامــل وطبيعتــه وكميتــه ونســببه املــادة أو املســتحرض 
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املؤثــر عقليــا فيه.

املادة ١٥
ال جيوز استرياد أو تصدير مواد املؤثرات العقلية أو مستحرضاهتا عن طريق الريد.

املادة ١٦
جيــب عــي املرخــص لــه يف تصديــر مــواد املؤثــرات العقليــة أو مســتحرضاهتا أن يرفــق مع 
كل طــرد نســخة مــن ترخيــص التصديــر وعــي الــوزارة أن ترســل بالريــد املســجل بعلــم 
الوصــول نســخة مــن هــذا الرتخيــص إيل املســتورد. وأن تطلــب منــه إعادتــه إليهــا بعــد 
اســتالم املــواد أو املســتحرضات املرخــص هبــا مــؤرشا عليــه بــام يفيــد االســتالم وتارخيــه 

والكميــة املســتلمة.
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يف االجتار يف مواد املؤثرات العقلية ومستحرضاهتا 
املواد )١٧ - 2٠(

املادة ١٧
ال جيــوز االجتــار يف مــواد املؤثرات العقلية ومســتحرضاهتا إال بعــد احلصول عي ترخيص 

يف ذلــك مــن الوزيــر وفقــا للــرشوط واإلجراءات التــي يصدر هبا قــرار منه.

املادة ١٨
مســتحرضاهتا  أو  العقليــة  املؤثــرات  مــواد  االجتــار يف  الرتخيــص يف  منــح  ال جيــوز 

املــادة )٩( مــن هــذا القانــون. لألشــخاص املشــار إليهــم يف 

املادة ١٩
ال يرخص باالجتار يف مواد املؤثرات العقلية أو مســتحرضاهتا إال يف صيدلية أو مســتودع 

أو مصنــع أدويــة وجيــب أن تتوافــر فيها االشــرتاطات التــي حتدد بقرار مــن الوزير.

املادة 2٠
ال جيوز ملديري املحال املرخص هلم يف االجتار يف مواد املؤثرات العقلية أو مســتحرضاهتا 
أو يبيعوهــا أو يســلموها أو يتنازلــوا عنهــا بأيــة صفــة كانــت إال لألشــخاص واجلهــات 

املنصــوص عليهــا يف املــادة )٥( مــن هــذا القانون.
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يف حيازة مواد املؤثرات العقلية ومستحرضاهتا 
املواد )2١ - 3١(

املادة 2١
اســتثناء مــن أحــكام املــادة )3( مــن هــذا القانــون، وجيــوز لألفــراد حيــازة مــواد املؤثــرات 
العقليــة أو مســتحرضاهتا الســتعامهلم اخلــاص أو ألســباب صحيــة بحتة وذلــك يف حدود 
الكميــات التــي يصفهــا هلــم أطبــاء مرخــص هلــم يف مزاولــة مهنــة الطــب يف الكويت، وال 

جيــوز التنــازل عــن هــذه املــواد املســتحرضات ألي شــخص آخــر مهــام كانت األســباب.
وال جيــوز لألطبــاء املشــار إليهــم أن يصفــوا مــواد املؤثــرات العقلية أو مســتحرضاهتا ألي 

فــرد إال بقصــد االســتعامل اخلــاص أو العــالج الطبــي الالزم.

املادة 22
جيــوز للطبيــب املرخــص لــه مزاولــة مهمــة الطــب يف الكويــت أن يصــف مــواد أو 
مســتحرضاهتا املؤثــرات العقليــة وذلــك بموجــب وصفــة طبيــة خاصــة وحيــدد الوزيــر 

ــة. ــة الطبي ــا يف الوصف ــب توافره ــرشوط الواج ــات وال ــه البيان ــرار من بق
ــرات  ــة مــن مــواد املؤث ــأي كمي ــة ب ــه جيــوز للطبيــب أن حيــرر لنفســه وصفــه طبي عــي أن

ــي. ــه الطب ــاص أو لعالج ــتعامله اخل ــتحرضاهتا الس ــة ومس العقلي

املادة 23
جيــوز للطبيــب املرخــص لــه يف مزاولــة مهنــة الطــب بالكويــت حيــازة كميــة مناســبة مــن 
ــة  ــاالت الطارئ ــريض يف احل ــالج امل ــام بع ــة للقي ــرات العقلي ــتحرضاهتا املؤث ــواد ومس م
ــذه  ــادة ه ــظ وإع ــازة وحف ــا يف حي ــب إتباعه ــراءات الواج ــرار باإلج ــر ق ــدر الوزي ويص

املــواد واملســتحرضات إيل اجلهــة التــي رصفــت منهــا.

املادة 2٤
جيــوز للطبيــب البيطــري أن حيــرر وصفــة طبيــة بــرف مــواد ومســتحرضهتا املؤثــرات 
العقليــة الــواردة يف اجلــداول أرقــام )2 ،3، ٤( املرافقــة هلــذا القانــون بالكميــات الالزمــة 
لعــالج وأرس احليــوان ويصــدر الوزيــر قــرار باإلجــراءات الوجــب إتباعهــا عنــد حيــازة 

هــذه املــواد لألغــراض البيطريــة.

املادة 2٥
ــة  ــة مــن مــواد أو مســتحرضات املؤثــرات العقلي ال جيــوز للصيــديل أن يــرف أيــة كمي
إال بموجــب وصفــة طبيــة صــادرة مــن طبيــب مرخــص لــه يف مزاولــة مهنــة الطــب يف 

الكويــت وال جيــوز رصفهــا بعــد مخســة أيــام مــن تاريــخ حتريرهــا.

املادة 2٦
وال جيــوز للصيــديل أن يــرف أيــة كميــة مــن مــواد أو مســتحرضات مؤثــرات عقليــة إيل 
حاملهــا ويعطــى لــه مــا يثبــت رصف الكميــة املروفــة مــن الصيدليــة وتاريــخ رصفهــا 

وتوقيــع الصيــديل الــذي قــام بالــرف وخاتــم الصيدليــة.
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وجيــب عــي الصيــديل أن حيتفــظ هبــذه الوصفات الطبية وقيدها يف ســجل خــاص ويصدر 
الوزيــر قــرارا بالبيانــات التي يتضمنها الســجل وطريقــة القيد فيه.

املادة 2٧
ــوم  ــة ي ــرد إيل الصيدلي ــي ت ــة الت ــرات العقلي ــع مــواد ومســتحرضات املؤث ــد مجي جيــب قي
ورودهــا والكميــات التــي تــرف منهــا يف ذات يــوم رصفهــا يف ســجل خــاص تكــون 

ــم الــوزارة. ــه مرقمــة وخمتومــة بخات صفحات
ويدون يف هذا السجل مجيع البيانات التي يصدر هبا قرار من الوزير.

املادة 2٨
ــواد أو  ــازة م ــب حي ــة الط ــة ملهن ــن املعاون ــراد امله ــن أف ــر م ــم الوزي ــن حيدده ــوز مل وجي
ــارج  ــة خ ــاالت الطارئ ــريض يف احل ــالج امل ــرض ع ــة بغ ــرات العقلي ــتحرضات املؤث مس
املستشــفيات واملراكــز الصحيــة عــي أن حيتفــظ هبــذه املــواد أو املســتحرضات يف شــكلها 
ــة  ــرارا بالكمي ــر ق ــه دون تغــري ويصــدر الوزي ــي املعــد ل ــذي يتفــق مــع اســتعامهلا الطب ال
الالزمــة هلــذا الغــرض واإلجــراءات الواجــب إتباعهــا يف حيازهتــا وإعادهتــا إيل اجلهــة 

التــي رصفــت منهــا.

املادة 2٩
جيــوز لقائــدي وســائل النقــل الدوليــة كويتيــة اجلنســية حيــازة كميــة حمــدودة مــن مــواد 
مســتحرضات املؤثــرات العقليــة املدرجــة يف اجلــداول أرقــام )2 ، 3 ، ٤ ( املرافقــة هلــذا 
ــائل  ــذه الوس ــي ه ــة ع ــاالت الطارئ ــعاف األويل واحل ــراض اإلس ــك ألغ ــون وذل القان

ــر بتحديــد هــذه الكميــة وطريقــة رصفهــا وتداوهلــا. ويصــدر الوزي

املادة 3٠
جيــوز للقادمــني إيل البــالد إدخــال مســتحرضات املؤثــرات العقليــة الــواردة يف اجلــداول 
) 2 ، 3 ، ٤( بالكميــة الالزمــة لعالجهــم ملــدة شــهر عــي األكثــر عــي أن يقدمــوا التقاريــر 
ــذه  ــن ه ــامرك ع ــة للج ــرج اإلدارة العام ــك وال تف ــت ذل ــي تثب ــة الت ــات الطبي أو الوصف
املســتحرضات إال بعــد التصديــق عــي هــذه التقاريــر أو الوصفــات الطبيــة مــن اجلهــات 

التــي حيددهــا الوزيــر.

املادة 3١
ــة لــدى  تنظــم بقــرار مــن الوزيــر طريقــة تــداول مــواد ومســتحرضات املؤثــرات العقلي
مجيــع املرخــص هلــم يف اســتريادها أو تصديرهــا أو نقلهــا املنصــوص عليهــم يف املــادة ) ٥ 

( مــن هــذا القانــون.
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يف انتاج مواد املؤثرات العقلية وصنع املستحرضات املحتوية عليها 
املواد )32 - 33(

املادة 32
ال جيــوز أنتــاج أو فصــل أو صنــع أيــة مــادة مــن مــواد املؤثــرات العقليــة أو مســتحرضاهتا 

إال يف مصانــع األدويــة املرخــص هلــا وبرتخــص خــاص مــن الوزيــر.

املادة 33
جيــب عــي مصانــع األدويــة املرخــص هلــا أن تــدون يف النــرشات املوجــودة داخــل عبوات 
مســتحرضات املؤثــرات العقليــة أو عــي البطاقــات امللصقة عــي هذه العبــوات أو كالمها 
ــة  ــرات مــن اســتعامهلا وأي التعليــامت اخلاصــة بطريقــة اســتعامل املســتحرضات والتحذي

بيانــات أخــرى تــرى الــوزارة تدوهنــا لســالمة مــن يســتعملها.
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أحكام عامة 
املواد )3٤ - 3٦(

املادة 3٤

جيــب عــي كل مــن رخــص لــه اســترياد أو تصديــر أو حيــازة أو االجتــار يف مــواد أو 
مســتحرضات املؤثــرات العقليــة أن يقيــد هــذه املــواد أو املســتحرضات يف ســجل خــاص 

ــر قــرار بالبيانــات التــي يتضمنهــا الســجل وطريقــة القيــد فيــه. ويصــدر الوزي
وجيب تقديم ذلك السجل ملندويب الوزارة عند كل طلب.

وعــي مديــري الصيدليــات واملحــال املرخــص هلــم يف االجتــار واســتعامل املــواد أو 
املســتحرضات املشــار إليهــا أن يرســلوا بكتــاب مســجل بعلــم الوصــول إيل الــوزارة يف 
خــالل األســبوع األول التــايل النقضــاء كل ثالثــة شــهور ســنويا يف هنايــة ديســمر من كل 
عــام كشــفنا موقعــا عليــه منهــم مبينــا بــه الــوارد واملــرف والباقــي مــن تلــك املــواد أو 
املســتحرضات خــالل الفــرتة املذكــورة طبقــا للنــامذج التــي تعدهــا الــوزارة هلــذا الغرض.
ويــرسى ذلــك عي املستشــفيات واملراكــز الصحية احلكوميــة واألهلية وعيــادات األطباء 

املرخــص هلــم يف مزاولــة مهنة الطــب يف الكويت.

املادة 3٥
جيــب حفــظ الســجالت املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون ملدة ثالث ســنوات مــن تاريخ 
آخــر قيــد تــم فيها، كام حتفــظ تراخيص الســترياد والتصديــر وأذونات اإلفــراج والفواتري 
اخلاصــة باالســترياد وتصديــر مــواد املؤثــرات العقليــة ومســتحرضهتا والوصفــات الطبية 

املنصــوص عليهــا للمــدة ذاهتــا من تاريــخ املثبــت عليها.

املادة 3٦
جيــوز بقــرار مــن الوزيــر تعديــل اجلــداول امللحقــة هبــذا القانــون باحلــذف أو اإلضافــة أو 

النقــل وذلــك بنــاء عــي اقــرتاح مــن اللجنــة التــي يصــدر بتشــكيلها قــرار مــن الوزيــر.
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العقوبات 
املواد )3٧ - ٥٥(

املادة 3٧

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عي مخس عرشة سنة وغرامة ال جتاوز عرش ألف دينار:
أ - كل مــن اســتورد أو صــدر بقصــد االجتــار مــواد أو مســتحرضات املؤثــرات العقليــة 

بغــري احلصــول عــي الرتخيــص املنصــوص عليــه يف املــادة )٤( مــن هــذا القانــون.
ب-كل مــن أنتــج أو فصــل أو صنــع أي مــادة مســتحرض مؤثــر عقــي بغــري احلصــول عي 

الرتخيــص املنصــوص عليــه يف املــادة )32( مــن هــذا القانون.
وتكــون العقوبــة احلبــس املؤبــد أو املؤقــت مــدة ال تزيــد عــي مخــس عــرشة وغرامــة ال 
ــم  ــوط هب ــني املن ــن املوظف ــاين م ــود أو كان اجل ــة الع ــار يف حال ــف دين ــن أل ــاوز عرشي جت

ــا. ــا أو حيازهت ــي تداوهل ــة ع ــة أو الرقاب ــرات العقلي ــة املؤث مكافح

املادة 3٨
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عي عرش سنوات وبغرامة ال جتاوز عرشة آالف دينار:

أ - كل مــن حــاز أو أشــرتى أو بــاع مــواد املؤثــرات العقليــة ومســتحرضاهتا أو تســلمها أو 
نقلهــا أو نــزل عنهــا أو تبــادل عليهــا أو رصفهــا بأيــة صفــة كانــت أو توســط يف يشء منهــا 
وكان ذلــك بقصــد االجتــار فيهــا أو اجتــر فيهــا بأيــة صــورة يف غــري األحــوال املرخــص هبــا 

يف هــذا القانــون.
ب-كل مــن قــدم أو ســهل بمقابــل للتعاطــي مــواد أو مســتحرضات املؤثــرات العقليــة 

يف غــري األحــوال املــرح هبــا يف هــذا القانــون.
ج- كل مــن رخــص لــه يف حيــازة مــواد املؤثــرات العقليــة ومســتحرضاهتا الســتعامهلا يف 
غــرض أو أغــراض معينــة ويكــون قــد تــرف فيهــا بمقابــل بأيــة صفــة كانــت يف غــري 

تلــك األغــراض.
د- كل مــن أدار أو أعــد أو هيــأ بمقابــل مكانــا لتعاطــي مــواد ومســتحرضات املؤثــرات 

العقليــة.
ــون  ــل تك ــري مقاب ــرات ) ب، ج، د( بغ ــا يف الفق ــوص عليه ــم املنص ــب اجلرائ ــإذا أرتك ف
العقوبــة احلبــس مــدة ال تزيــد عــي مخــس ســنوات وغرامــة ال جتــاوز مخســة آالف دينــار.
وتكــون العقوبــة احلبــس مــدة ال تزيــد عــي مخــس عــرشة ســنة وغرامــة ال جتــاوز مخســة 
ألــف دينــار يف حالــة العــود أو إذا كان اجلــاين مــن املوظفــني املنــوط هبــم مكافحــة مــواد 

املؤثــرات العقليــة أو الرقابــة عــي تداوهلــا أو حيازهتــا.

املادة 3٩ 
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عىل مخس ســنوات وبغرامــة ال جتاوز مخســة آالف دينار كل 
مــن جلــب أو حــاز أو أحــرز أو اشــرتى أو أنتــج أو فصــل أو صنع مواد أو مســتحرضات 
املؤثــرات العقليــة وكان ذلــك بقصــد التعاطــي أو االســتعامل الشــخيص مــا مل يثبــت أنــه 

قــد رخــص لــه ىف ذلــك طبقــا ألحــكام هــذا القانون .
ــابقة أن  ــرة الس ــا ىف الفق ــوص عليه ــة املنص ــع العقوب ــن توقي ــدال م ــة ب ــوز للمحكم وجي
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تأمــر بإيــداع مــن يثبــت اعتــامده عــىل تعاطــي مــواد املؤثــرات العقليــة إحــدى املصحــات 
التــى حيددهــا الوزيــر يعالــج فيهــا إىل أن تقــدم جلنــة - يصــدر بتشــكيلها قــرار مــن الوزيــر 
- تقريــرا عــن حالتــه إىل املحكمــة لتقــرر اإلفــراج عنــه أو اســتمرار إيداعــه ملــدة أو ملــدد 
أخــرى وال جيــوز أن تقــل مــدة اإليــداع باملصحــة عــن ثالثــة أشــهر وال تزيــد عــىل ســنة .
ــه للعــالج  ــودع ىف املصحــة مــن ســبق األمــر بإيداعــه وثبــت عــدم امتثال وال جيــوز أن ي

عمــدا .
* * واســتثناء مــن أى نــص يقــرره قانــون آخــر جيــوز للمحكمــة بدال مــن توقيــع العقوبة 
ــة  ــذه اجلريم ــه هل ــت ارتكاب ــن يثب ــداع م ــر بإي ــرة األوىل أن تأم ــا ىف الفق ــوص عليه املنص
ــة  ــات الرعاي ــدى مؤسس ــره ، إح ــن عم ــن م ــة والعرشي ــغ احلادي ــرة - ومل يبل - ألول م
االجتامعيــة والعمــل بالتنســيق مــع وزيــر الداخليــة ، وإىل أن تقــدم املؤسســة تقريــرا عــن 
حالتــه ىف األجــل الــذي حددتــه املحكمــة لتقــرر اإلفــراج عنــه أو اســتمرار إيداعــه ، وال 
جيــوز أن تقــل مــدة اإليــداع باملؤسســة عــن ثالثــة أشــهر وال تزيــد عــىل ســنتني ، ويوضــع 

بعدهــا املحكــوم عليــه حتــت مراقبــة الرشطــة ملــدة مســاوية ملــدة اإليــداع .

** أضيفت فقرة رابعة إىل املادة ) 3٩ ( بموجب القانون رقم 2٠٠٧/١3 الصادر ىف 2٠٠٧/٤/23 م .

املادة  3٩ مكرر
جيــوز للمحكمــة التــى أصــدرت احلكــم عــىل املســجون الــذي ينفــذ العقوبــة املحكــوم 
هبــا عليــه ىف إحــدى اجلرائــم املنصــوص عليهــا ىف املــادة الســابقة أن تأمــر بوقــف تنفيــذ 
العقوبــة املقــي هبــا مــع إبعــاد املحكــوم عليــه األجنبــي عــن الكويــت إذا ثبت هلــا إقالعه 
ــة العامــة ، وبعــد خضــوع  ــاء عــىل طلــب يقــدم هلــا مــن النياب ــك بن عــن اإلدمــان ، وذل

املســجون لفحــص طــب مــن قبــل جلنــة تشــكل هلــذا الغــرض .
ــذ ىف احلــاالت املتقدمــة إال بعــد مــي مــدة ال تقــل عــن  وال جيــوز األمــر بوقــف التنفي
ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ تنفيــذ العقوبــة املقــي هبــا ، واجتيــاز املســجون بنجــاح للرنامج 
العالجــي والتأهيــي الــذي تقــوم بإعــداده وتنفيــذ اإلدارة العامــة للمؤسســات العقابيــة 

وتنفيــذ األحــكام .
وال جيوز أن يستفيد املسجون من وقف التنفيذ املشار إليه إال ملرتني .

ويصــدر وزيــر الداخليــة مــع وزارة الصحــة قــرارا بتشــكيل اللجنة املشــار إليهــا ىف الفقرة 
األوىل ، وقواعــد الرنامــج العالجــي والتأهيي ، والرشوط الالزمــة الجتيازه ، وضوابط 

تنظيــم عــرض طلبات املســجونني عــىل النيابــة العامة متهيــدا لتقديمهــا إىل املحكمة .

**اضيف نص املادة 3٩ مكررًا بموجب املادة 2 من القانون رقم ١3 لسنة 2٠٠٧ تاريخ 23/٤/2٠٠٧م.

املادة ٤٠
ال تقــام الدعــوى اجلزائيــة عــىل مــن يتقــدم مــن متعاطــي مــواد أو مســتحرضات املؤثــرات 

العقليــة مــن تلقــاء نفســه للعالج.
ويوضــع املريــض حتــت املالحظــة باملصــح ملــدة ال تزيــد عــىل ثالثــة أســبايع فــإذا ثبــت 
اعتــامده وحاجتــه إىل العــالج وقــع إقــرارا بقبــول بقــاءه باملصــح مــدة ال تزيــد عــىل ثالثــة 
أشــهر فــإن شــفى خالهلــا تقــرر إدارة املصــح خروجــه وأن رأت حاجتــه إىل العــالج بعــد 
انتهــاء فــرتة املالحظــة أو اســتمرار بقــاءه بعــد مــدة الثالثــة أشــهر ومل يوافــق املريــض عــىل 
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ذلــك كتابــة تقــدم تقريــرا إىل جلنــة - يصــدر بتشــكيلها قــرارا مــن الوزيــر- وتقــرر اللجنــة 
ــدد  ــدة أو مل ــالج مل ــح للع ــاءه باملص ــتمرار بق ــه أو اس ــض خروج ــوال املري ــامع أق ــد س بع
ــة  ــد مــدة بقــاءه عــىل ســنة وعــىل إدارة املصــح إخطــار املريــض كتاب أخــرى عــىل أال تزي
بالقــرار الصــادر باســتمرار إيداعــه خــالل ثالثــة أيــام مــن تاريــخ صــدوره وعليهــا تنفيــذ 

قــرار اخلــروج خــالل األربعــة وعرشيــن ســاعة التاليــة لصــدوره.
وجيــوز للمريــض التظلــم مــن قــرار اللجنــة املشــار إليهــا الصــادر باســتمرار ايداعــه إىل 

حمكمــة اجلنايــات وذلــك خــالل مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ إخطــاره.

املادة ٤١
جيــوز ألحــد الزوجــني أو أي مــن االقــارب حتــى الدرجــة الثانيــة أن يطلــب إىل النيابــة 
العامــة إيــداع زوجــة أو قريبــة الــذي يشــكو اعتــامده عىل ممــاد املؤثــرات أو املســتحرضات 
العقليــة أحــد املصطلحــات لعــالج كــام جيــوز ذلــك للجهــة احلكوميــة التــي يعمــل هبــا 

املعتمــد عــىل هــذه املــامد أو املســتحرضات.
وللنيابــة العامــة أن تقــرر إيــداع املشــكو أحــد املصحــات وذلــك بصفــة مؤقتــة وملــدة ال 

تزيــد عــىل ثالثــة أســابيع.
ــة العامــة متــى اســتظهرت مــن التحقيــق وتقريــر مستشــفى الطبــي النفــي  وعــىل النياب
جديــة الطلــب أن حتولــه إىل حمكمــة اجلنايــات لتفصــل فيــه برفضــه أو بإيداع املشــكو أحد 
املصحــات للعــالج وفقــا حلكــم الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 3٩ مــن هــذا القانــون وذلــك يف 
جلســة رسيــة بعــد ســامع أقــوال طــريف الشــكوى والنيابــة العامــة ومــا قــدر تــرى إجــراءه 

مــن حتقيــق.
ــام أن  ــة الع ــن النياب ــب م ــىل طل ــاءا ع ــها أو بن ــاء نفس ــن تلق ــواء م ــة س ــوز للمحكم وجي
تأمــر بوضــع املطلــوب إيداعــه حتــت املالحظــة بأحــد املصحــات ملــدة ال تزيــد عــىل ثالثــة 

أســابيع لفحصــه طبيــا قبــل الفصــل يف الطلــب متــى وجــدت رضورة لذلــك.
وإذا ثبــت كيديــة الطلــب عوقــب مقدمــه باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ســتة أشــهر وبغرامــة 

ال جتــاوز ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني.

املادة ٤2
األحــكام الصــادرة باإليــداع طبقــا للمــواد ) ٤١،٤٠،3٩ ( مــن هــذا القانــون ال جيــوز 

الطعــن عليهــا باالســتئناف وال تعتــر ســابقة يف أحــكام العــود.

املادة ٤3
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ســبع ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز مخســة آالف دينــار 
كل مــن حــاز أو أحــرز أو اشــرتى أو ســلم أو نقــل أو أنتــج أو فصــل أو صنــع مــواد أو 
مســتحرضات مؤثــرة عقليــا وكان ذلــك بغــري قصــد االجتــار أو التعاطــي أو االســتعامل 

الشــخيص ويف غــري األحــوال املرخــص هبــا قانونــا.

املادة ٤٤
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ســنة وبغرامــة ال جتــاوز ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني 
ــتحرضات  ــواد أو مس ــي م ــئ لتعاط ــد أو هي ــكان أع ــط يف أي م ــن ضب ــني كل م العقوبت



العودة للصفحة الرئيسية 3٦١

مكافحة المؤثرات العقلية

العودة لفهرس القانون

املؤثــرات العقليــة وكان جيــري فيــه التعاطــي مــع علمــه بذلــك.
وال يــرسى حكــم هــذه املــادة عــي الــزوج أو الزوجــة أواصــول أو فــروع مــن أعــد أو هيــا 

هــذا املــكان أو من يشــاركه يف الســكن.

املادة ٤٥
يعاقبــة بغرامــة ال تزيــد عــىل ألــف دينــار كل مــن رخــص لــه يف االجتــار يف مــواد 
ومســتحرضات املؤثــرات العقليــة أو حيازهتــا ومل يمســك الســجالت املنصــوص عليهــا 

يف املــواد 2٦ فقــرة ثانيــة، 2٧ ، 3٤ مــن هــذا القانــون أو تعمــد إخفاءهــا.
ويعاقــب بغرامــة ال تزيــد عــىل مخســامئة دينــار كل مــن رخــص لــه يف االجتــار يف مــواد أو 
ــد يف الســجالت املنصــوص  ــة أو حيازهتــا ومل يقــم بالقي ــرات العقلي مســتحرضات املؤث

عليهــا يف املــواد املشــار إليهــا.
املادة ٤٦

ــار أو  ــامئة دين ــاوز مخس ــة ال جت ــهر وبغرام ــة أش ــىل ثالث ــد ع ــدة ال تزي ــس م ــب باحلب يعاق
بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل مــن خالــف أحــكام املــواد 33،32،2٠،١٧،١٦،3٤،3٥ 
بالنســبة ملســتحرضات املؤثــرات العقلية املدرجــة باجلدول رقم ) ٥ ( املرافــق هلذا القانون 

وكل مــن ارتكــب أي خمالفــة أخــرى ألحــكام هــذا القانــون والقــرارات املنفــذة لــه.
وحيكم بالغلق عند خمالفة أحكام املادة ) ١٩ ( من هذا القانون.

وجيــوز احلكــم بوقــف املخالــف عــن مزاولــة املهنــة ملــدة مســاوية للعقوبــة املقيــدة للحريــة 
عنــد خمالفــة أحــكام املــواد 22 فقــرة ثانيــة، 3٤،2٥،23 فقــرة رابعــة.

املادة ٤٧
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز مخــس عــرشة ســنة كل مــن تعــدى عــىل أحــد املوظفــني 
ــه أو  ــة وظيفت ــاء تأدي ــون أو قاومــه بالقــوة أو العنــف أثن ــذ هــذا القان القائمــني عــىل تنفي
بســببها وتكــون العقوبــة احلبــس املؤبــد أو املؤقــت مــدة ال جتــاوز مخــس عــرشة ســنة إذا 
نشــأ عــن التعــدي عاهــة مســتديمة أو تشــويه جســيم ال حيتمــل زوالــه أو إذا كان اجلــاين 

حيمــل ســالحا أو كان مــن رجــال الســلطة املنــوط هبــم املحافظــة عــىل األمــن.
وتكون العقوبة اإلعدام إذا أفى التعدي إىل املوت.

ويعاقــب باإلعــدام كذلــك كل مــن قتــل عمــدا أحــد املوظفــني القائمــني عــىل تنفيــذ هــذا 
القانــون أثنــاء تأديــة وظيفتــه أو بســببها.

املادة ٤٨
يعفــى مــن العقوبــات املقــررة باملادتــني 3٨،3٧ مــن هــذا القانــون كل مــن بادر مــن اجلناة 

بإبــالغ الســلطات العامــة عــن اجلريمــة ومرتكبيهــا قبــل علمها هبا.

املادة ٤٩
حيكم يف مجيع األحوال بمصادرة مواد ومستحرضات املؤثرات العقلية املضبوطة.

كــام حيكــم بمصــادرة األدوات واألجهــزة واألوعية املســتعملة ووســائل النقــل املضبوطة 
والتــي تكــون قــد اســتخدمت يف ارتــكاب اجلريمــة وذلــك دون إخــالل بحقــوق الغــري 
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حســني النيــة.
املادة ٥٠

تعــدم مــواد املؤثــرات العقلية ومســتحرضاهتا املحكــوم بمصادرهتا بواســطة جلنة يرأســها 
أحــد أعضــاء النيابــة العامــة ويصــدر بتشــكيلها وإجراءاهتــا قرار مــن النائب العــام وتضم 

اللجنــة مندوبــا واحــدا من الــوزارة عــىل األقل.
وجيــوز للنائــب العــام أن يأذن بتســليم تلــك املواد أو املســتحرضات إىل أية جهــة حكومية 
لالنتفــاع هبــا يف األغــراض العالجية أو الصناعيــة أو العلمية وذلك باالتفــاق مع الوزارة

املادة ٥١
تعــدم اللجنــة املنصــوص عليهــا يف املــادة الســابقة مــواد املؤثــرات العقلية ومســتحرضاهتا 

التــي يثبــت الفحــص املخــري عــدم صالحيتهــا أو التــي ينتهــي تاريــخ صالحيتها.

املادة ٥2
يكــون ملديــر إدارة مكافحــة املخــدرات وآمــر ســالح احلــدود ومعاونيهــام مــن الضبــاط 
وصــف الضبــاط صفــة املحققــني فيــام خيتــص باجلرائــم املنصوص عليهــا يف هــذا القانون.

املادة ٥3
ملوظفــي الــوزارة الذيــن يعينهــم الوزيــر دخــول وتفتيــش حمــال وخمــازن ومســتودعات 
االجتار يف مواد ومســتحرضات املؤثرات العقلية والصيدليات واملستشــفيات واملصحات 
والعيــادات ومصانــع األدويــة ومعامــل التحليــل الكيامويــة والصناعيــة واملعاهــد العلمية 
وذلــك للتحقــق مــن تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون وهلــم يف ســبيل ذلــك ضبط األشــخاص 
املخالفــني ألحــكام هــذا القانــون وكذلــك املــواد أو مســتحرضات املؤثــرات العقليــة حمل 

املخالفــة وحتريــر املحــارض الالزمــة هبا.
وفيــام عــدا حالــة التلبــس ال جيــوز للمحققــني تفتيــش األماكــن الــواردة يف الفقرة الســابقة 

إال بحضــور أحــد موظفــي الــوزارة املشــار إليهم.

املادة ٥٤
تصدر القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير.

املادة ٥٥
عــىل الــوزراء - كل فيــام خيصــه - تنفيــذ هــذا القانــون ويعمــل بــه بعــد ســتة شــهور مــن 

تاريــخ نــرشه يف اجلريــدة الرســمية.
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قانون رقم 22 لسنة ١٩٦٠ بتنظيم حمكمة املرور
)3١ - ٦(

املادة ١
تنشــأ حمكمــة تتبــع الدائــرة اجلزائية باملحكمــة الكلية ، وختتــص بالنظر ىف جنــح وخمالفات 
املــرور املنصــوص عليهــا ىف املــواد ٦٤ - ٧2 مــن القانــون رقــم ١3 لســنة ١٩٥٩ اخلــاص 
باملــرور ، وىف اجلنــح املنصــوص عليهــا ىف املادتــني ١٥٤ و ١٦٤ مــن قانــون اجلــزاء , إذا 

نشــأت هــذه اجلنــح عــن خمالفــة ألحــكام قانــون املــرور الســالف الذكــر .

** الغــي نــص الفقــرة االخــرية مــن املــادة ١ بموجــب املــادة ١ مــن القانــون رقــم ٤١ لســنة ١٩٦٤ تاريــخ 2 / ٨ / 
١٩٦٤، ثــم اســتبدل نــص املــادة ١ بنــص املــادة ١ مــن القانــون رقــم ٤١ لســنة ١٩٦٤  . 

املادة 2
تشــكل حمكمــة املــرور مــن قــاض واحــد يندبــه رئيــس العــدل مــن بــني قضــاة املحكمــة 
الكليــة ومــن مــدع عــام يعــني بقــرار من رئيــس العــدل باالتفاق مــع رئيس دوائــر الرشطة 

ــن العام. واالم

املادة 3
جيــوز للمدعــي العــام أن يطلــب مــن املحكمــة إصــدار أمــر جزائــي بالعقوبــة عــىل املتهــم 
مــع تقديــم مجيــع املحــارض واألوراق ملؤيــدة لالهتــام ، وتفصــل املحكمــة ىف هــذا الطلــب 
بطريقــة موجــزة دون حاجــة إىل حتقيق باجللســة ، اكتفــاء باإلطالع عــىل األوراق وحمارض 
التحريــات ولكــن ال جيــوز هلــا أن تقــي بعقوبــة أصليــة غــري عقوبــة الغرامة التــى ال تزيد 

عــىل مخســني دينــار .

ــخ ٨ / ٨ /  ــادر بتاري ــنة ١٩٨٧ الص ــم ٤3 لس ــون رق ــوم بالقان ــن املرس ــادة ١ م ــص امل ــادة 3 بن ــص امل ــتبدل ن **اس
 ١٩٨٧

املادة ٤
إذا رأت املحكمــة ألى ســبب أال جتيــب املدعــي العام إىل طلباته ، أصــدرت أمرا بالرفض 

، وللمدعــي ىف هــذه احلالة أن يلجــأ إىل الطريق العادي .

** اســتبدل نــص املــادة ٤ بنــص املــادة ١ مــن املرســوم بالقانــون رقــم ٦٦ لســنة ١٩٧٦ الصــادر بتاريــخ  23 / ٩ / 
 ١٩٧٦

املادة ٥
إذا فصلــت املحكمــة ىف الدعــوى بالطريقــة املوجــزة ، أصدرت األمــر دون حضور املتهم 
بالعقوبــة . وجيــوز للمحكــوم عليــه املعارضــة ىف األمــر الصــادر بالعقوبــة خــالل أســبوع 
واحــد يبــدأ مــن تاريــخ إعالنــه بــه .وال تقبــل املعارضــة إال بعــد دفــع كفالــة قدرهــا مخســة 

دنانــري تــؤول إىل خزانــة الدولــة إذا رفضــت املعارضة .
وجيــوز للمدعــي العــام اســتئناف األمــر الصــادر بالعقوبــة إذا كان ســبب الطعــن خطــأ ىف 

تطبيــق القانــون ، ويكــون ميعــاد الطعــن عرشيــن يومــا مــن تاريــخ صــدوره .



العودة للصفحة الرئيسية 3٦٤

محكمة المرور 

العودة لفهرس القانون

وجيــوز ىف مجيــع األحــوال للمدعــي العــام اســتئناف احلكم الصــادر ىف املعارضــة ىف األمر 
. اجلزائي 

** اســتبدل نــص املــادة ٥ بنــص املــادة ١ مــن املرســوم بالقانــون رقــم ٦٦ لســنة ١٩٧٦ الصــادر بتاريــخ 23 / ٩ / 
١٩٧٦

املادة ٦
جيوز للمحكوم عليه املعارضة ىف احلكم الصادر عليه غيابيا بالطريق العادي .

وال جيــوز للمحكــوم عليــه اســتئناف احلكــم الصــادر بالطريــق العــادي إذا قــي بعقوبــة 
الغرامــة التــى ال جتاوزأربعــني دينــارا ، وجيــوز لــه اســتئناف مــا عــدا ذلــك مــن األحــكام .

وللمدعي العام استئناف احلكم الصادر بالطريق العادي ىف مجيع األحوال .

** اســتبدل نــص املــادة ٦ بنــص املــادة ١ مــن املرســوم بالقانــون رقــم ٦٦ لســنة ١٩٧٦ الصــادر بتاريــخ 23 / ٩ / 
 ١٩٧٦

املادة ٧
تــرسي عــىل إجــراءات املعارضــة واالســتئناف ومواعيدهــا األحــكام املامثلــة ىف قانــون 

ــة . اإلجــراءات واملحاكــامت اجلزائي

** املادة )٧( معدلة بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٦ .

املادة ٨
يرفــع االســتئناف امــام دائــرة اجلنــح املســتأنفة باملحكمــة الكليــة ، بعريضــة تقــدم لقلــم 

كتــاب املحكمــة التــي اصــدرت احلكــم ، ويوقــع عليهــا املتهــم او مــن ينــوب عنــه.
ــح  ــرة اجلن ــة اىل دائ ــف القضي ــع مل ــتئناف م ــة االس ــل عريض ــاب ان حيي ــم الكت ــىل قل ع
املســتأنفة خــالل مــدة ال تزيــد عــىل ثالثــة ايــام. وعــىل رئيــس هــذه الدائــرة ، عنــد ورود 
عريضــة االســتئناف وملــف القضيــة ، ان يأمــر بتحديــد جلســة لنظر االســتئناف وبإعالن 

املتهــم بميعــاد هــذه اجللســة.

املادة ٩
ــون  ــادة ٧2 مــن القان ــة يف األحــوال املنصــوص عليهــا يف امل ــح عــىل املخالف جيــوز الصل
رقــم ١3 لســنة ١٩٥٩م. اخلــاص باملــرور، ويتــم الصلــح بــأن يدفــع املتهــم مبلــغ ٥.22 

دينــار، فــإذا دفــع هــذا املبلــغ ســقطت الدعــوى اجلزائيــة.

املادة ٩ مكرر ١
جيــوز إعــالن األمــر اجلزائــي أو احلكــم الغيــايب عــن طريــق اإلدارة العامــة للمــرور عنــد 
مراجعــة مالــك الســيارة أو الســائق عنــد جتديد دفرت الســيارة أو رخصة القيــادة أو إلجراء 

أيــة معاملــة أخــري ، ويتــم اإلعــالن للمحكــوم عليه شــخصيا .

** اضيــف نــص املــادة ٩ مكــررًا بموجــب نــص املــادة 2 مــن املرســوم بالقانون رقــم ٦٦ لســنة ١٩٧٦الصــادر بتاريخ 



العودة للصفحة الرئيسية 3٦٥

محكمة المرور 

العودة لفهرس القانون

 . ٩ / ١٩٧٦ / 23

املادة ١٠
ــة  ــام الئح ــن الع ــة واالم ــر الرشط ــس دوائ ــع رئي ــاق م ــدل ، باالتف ــس الع ــدر رئي يص

بإجــراءات التحقيــق واملحاكمــة امــام حمكمــة املــرور.
عليهــام كل فيــام خيصــه ، تنفيــذ هــذا القانــون ، ويعمــل بــه مــن وقــت نــرشه يف اجلريــدة 

الرســمية.
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مرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ 
يف شأن املرور
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مرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ 
يف شأن املرور

 
املادة ١

تــرسي أحــكام هــذا القانــون واللوائــح والقــرارات املنفــذة عــىل املركبــات بجميــع 
أنواعهــا، كــام يــرسي عــىل مــرور املشــاة واحليــوان يف الطــرق العامــة.

املادة 2
تعار يف:

ــات  ــي املصطلح ــه تعن ــذة ل ــرارات املنف ــح والق ــون واللوائ ــذا القان ــكام ه ــق أح يف تطبي
ــا: ــام كل منه ــة أم ــاين املوضح ــة املع اآلتي

١- املركبــة: هــي كل وســيلة مــن وســائل النقــل أو اجلــر ذات عجــالت أو جنزيــر تســري 
بواســطة قــوة آليــة أو جســدية ) إنســان أو حيــوان (.

2- املركبــة اآلليــة: هــي كل مركبــة تســري بواســطة حمــرك آيل، وتشــمل املركبــات اآلليــة 
املخصصــة للزراعــة أو لألعــامل اإلنشــائية أو آالت الرفــع.

ــياء أو  ــخاص أو األش ــل األش ــادة يف نق ــتخدم ع ــة تس ــة آلي ــي كل مركب ــيارة: ه 3- الس
ــا. ــياء أو كليه ــخاص أو األش ــل األش ــدة لنق ــات املع ــر املركب ــا أو يف ج كليه

٤- املقطــورة: هــي كل مركبــة بــدون حمــرك صممــت وصنعــت لكــي تقطرهــا أو جترهــا 
مركبــة أخــرى آليــة.

٥- شــبه املقطــورة: هــي كل مقطــورة يراعــي يف تصميمهــا وصنعهــا أهنــا ســرتكب خلف 
ســيارة قاطــرة، ويرتكــز جــزء منهــا عــىل جــزء مــن تلــك الســيارة القاطــرة وتكــون هــي 

والقاطــرة وحــدة واحــدة.
ــًا  ــان مع ــورة ويكون ــبه مقط ــا ش ــول هب ــيارة موص ــي كل س ــل: ه ــة ذات مفص ٦- مركب

ــدة. ــدة واح وح
٧- الدراجــة اآلليــة: هــي كل مركبــة ذات عجلتــني أو أكثــر وجمهــزة بمحــرك آيل، وقــد 
ــدة  ــيارة، ومع ــكل س ــىل ش ــة ع ــت مصمم ــدوق ( وليس ــلة أو صن ــة ) س ــا عرب ــق هب يلح

لنقــل األشــخاص أو األشــياء.
٨- الدراجــة العاديــة: هــي كل مركبــة ذات عجلتــني أو أكثــر وغــري جمهــزة بمحــرك آيل، 

وتســري بقــوة راكبهــا، ومعــدة لنقــل األشــخاص أو األشــياء.
٩- الوزن األقى: هو أقى وزن مسموح حلمولة املركبة.

١٠- الــوزن الفــارغ: هــو وزن املركبــة وخزاناهتا مملــوءة بالوقود الالزم هلــا وهبا األدوات 
ــب أو  ــائقها أو أي راك ــدون س ــالح، ب ــات اإلص ــتلزمها عملي ــادة وتس ــا ع ــي حتمله الت

محولــة.
١- الــوزن القائــم: هــو الــوزن الكامــل للمركبــة بــام فيهــا الســائق والــركاب والبضائــع 
وأيــة محولــة أخــرى.3٧٤١2. الســائق: هــو كل شــخص يتــوىل ســياقه إحــدى املركبــات 

أو قطعــان املاشــية أو األغنــام أو حيوانــات اجلــر أو احلمــل أو الركــوب.
١3- الراكــب: هــو كل شــخص يوجــد بالســيارة أو يكــون نــازالً منهــا أو صاعــدًا إليهــا 

خــالف الســائق.
ــر يف حكــم املشــاة  ــن يســريون عــىل أقدامهــم ويعت ١٤- املشــاة: هــم األشــخاص الذي
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األشــخاص الذيــن يدفعــون أو جيــرون دراجــة أو عربــة أطفــال أو عربــة مريــض أو ذي 
عاهــة أو عربــة يــد ذات عجلــة واحــدة.

١٥- الطريق: هو املسطح الكي املعد للمرور العام.
ــق املعــد خصيصــًا ملــرور الســيارات وال خيــدم  ــع: هــو الطري ــق املــرور الرسي ١٦- طري

ــة: ــه الصفــات اآلتي ــق ول ــات املجــاورة للطري ــارشة امللكي مب
أ- يتألــف ســطح الطريــق من قســمني معبدين ، قســم لــكل اجتاه ومفصولــني عن بعضهام 
بجزيــرة غــري معــدة للمــرور أو بــأي وســيلة أخــرى وال يغــري مــن صفتــه هــذه أن تكــون 
ــل  ــة أو فاص ــارات متصل ــىل مس ــتمل ع ــة ال تش ــة مؤقت ــة بصف ــافات معين ــض مس ــه بع ب

الجتاهــي املــرور.
ب- ال يتقاطع يف نفس املستوى مع أي طريق أو مسار لعبور املشاة.

ــن  ــن األماك ــه إال م ــروج من ــق أو اخل ــذا الطري ــول إىل ه ــيارات الدخ ــن للس ج- ال يمك
ــك. ــة لذل املخصص

١٧- هنر الطريق: هو القسم من الطريق املستخدم عادة لسري املركبات.
١٨- مســار الطريــق: هــو أي جــزء مــن األجــزاء الطوليــة التــي يقســم إليهــا هنــر الطريــق 
ويســمح عرضــه ملــرور صــف واحــد مــن املركبــات املتتابعــة ســواء حددتــه أو مل حتــدده 

عالمــات طوليــة عــىل ســطح الطريــق.
١٩- الرصيــف: هــو جــزء الطريــق املحــاذي لــه مــن اجلانبــني واملعــد لســري املشــاة وتعتر 

اجلــزر الكائنــة يف وســط الطريــق يف حكــم الرصيف.
2٠- كتــف الطريــق: هــو جــزء مــن الطريــق وحمــاذي لــه مــن اجلانبــني ومعــد للتوقــف 

االضطــراري للســيارات.
2١ - التقاطــع: هــو كل تالقــي أو تقابــل أو تفــرع للطــرق عــىل مســتوى واحــد شــاماًل 

الســاحة املكشــوفة التــي تكونــت نتيجــة لذلــك.
22- اجتاه املرور: يعني اجلانب األيمن من الطريق.

23- الوقــوف: هــو وقــوف املركبــة لفــرتة زمنيــة تســتلزمها رضورة الســري أو نــزول أو 
ركــوب األشــخاص أو حتميــل أو تفريــغ البضائــع.

2٤- اإلنتظــار: هــو وجــود املركبــة يف مــكان مــا لفــرتة زمنيــة حمــددة أو غــري حمــددة لغــري 
األســباب املذكــورة يف البنــد الســابق.

2٥- نــور الســياقة: هــو نــور املركبــة الــذي يســتخدم يف إنــارة الطريــق عــىل مســافة طويلة 
ــام املركبة. أم

2٦- نــور التالقــي: هــو نــور املركبــة الــذي يســتخدم يف إنــارة الطريــق أمــام املركبــة عــىل 
مســافة حمــدودة دون التســبب يف هبــر أو مضايقــة الســائقني القادمــني يف االجتــاه املقابــل.

2٧- أنــوار املوضــع: هــي األنــوار األماميــة واخللفيــة للمركبــة التــي تنبــه عــن وجودهــا 
وتبــني عرضهــا مــن األمــام واخللــف.

املادة 3
أنواع املركبات: 

أوالً- السيارة وأنواعها ما يي: 
١. سيارة خاصة: وهي املعدة لالستعامل الشخيص لنقل الركاب فقط. 

2. ســيارة أجــرة: وهــي املعــدة لنقــل الــركاب بأجــر شــامل عــن الرحلــة وجيــوز طبقــًا 
للقواعــد التــي يصــدر هبــا قــرار مــن وزيــر الداخليــة التريــح هلــا بنقــل الــركاب بأجــر 



العودة للصفحة الرئيسية 3٦٩

قانون المرور

العودة لفهرس القانون

عــن الراكــب. 
ــة،  ــن ثامني ــل ع ــركاب ال يق ــن ال ــدد م ــل ع ــدة لنق ــي املع ــركاب: وه ــل ال ــيارة نق 3. س

وأنواعهــا: 
أ. ســيارة نقــل عــام للــركاب )بــاص عــام( وهــي املعــدة لنقــل الــركاب بأجــر حمــدد عــن 

كل راكــب، وتعمــل بطريقــة منتظمــة يف حــدود معينــة. 
ب. ســيارة نقــل خــاص للــركاب )بــاص خــاص( وهــي املعــدة لنقــل طلبــة املــدارس أو 

نقــل املوظفــني والعاملــني وعائالهتــم يف حــدود دائــرة معينــة. 
ج. سيارة سياحية )باص سياحة( وهي املعدة للسياحة والرحالت. 

٤. سيارة نقل مشرتك ) خاصة (: وهي املعدة لنقل األشخاص واألشياء معا.ً 
٥.ســيارة نقــل عــام لألشــياء واحليوانــات )شــاحنة( وهــي املعــدة لنقــل احليوانــات 

واألشــياء بأجــر وتشــمل تلــك املجهــزة بصنــدوق تريــد. 
ــات واألشــياء، ويقتــر اســتعامهلا  ٦. ســيارة نقــل خــاص: وهــي املعــدة لنقــل احليوان

ــخيص.  ــتعامل الش ــىل االس ع
٧. ســيارة ذات اســتعامل خــاص: وهــي املعــدة بصفة دائمــة ملعدات خاصة وال تســتعمل 
يف غــري األغــراض املصممــة هلــا كســيارات اإلطفــاء واإلســعاف ونقــل املوتــى والتصوير 

الســينامئي والتلفزيــوين وورش التصليــح وســيارات التحقيــق اجلنائي وغريها.
٨. ســيارات نقــل وجــر املركبــات: وهي املعــدة لنقل وجر املركبات، وتشــمل الســيارات 

التــي حتمــل املركبات وتشــمل األوناش. 
ثانيًا:اجلرار: 

وهــو مركبــة آليــة ال يســمح تصميمهــا بنقــل األشــخاص أو احليوانات ويقتر اســتعامهلا 
عــىل جــر املقطــورات واآلالت وغريها. 

ثالثًا: املركبة الصناعية واإلنشائية والزراعية: 
وهي املعدة لألشغال اإلنشائية واألعامل الزراعية واآلالت الرافعة. 

رابعًا: الدراجة اآللية: 
وهــي ذات عجلتــني أو ثالثــة، وغــري مصممــة عــىل شــكل الســيارة ومعــدة لنقــل 
األشــخاص أو األشــياء ، وقــد يلحــق هبــا صنــدوق وتشــمل العربــة اخلاصــة بأصحــاب 

ــخيص.  ــتعامل الش ــىل االس ــتعامهلا ع ــر اس ــات، ويقت العاه
خامسًا: الدراجة العادية: 

وهي معرفة باملادة السابقة. 
سادسًا: املقطورة وشبه املقطورة: 

ومها معرفتان باملادة السابقة. 
لوزيــر الداخليــة أن يلحــق باألنــواع املذكــورة أو يضيــف إليهــا أنواعــًا جديــدة مــن 

املركبــات حيــدد مواصفاهتــا ورشوط تســجيلها.

**تــم إضافــة إىل أنــواع املركبــات الــواردة يف املــادة )3/ أوالً( مــن املرســوم بقانــون رقــم ٦٧/ ١٩٧٦ نــوع جديــد 
مــن الســيارات )ســيارات نقــل وجــر املركبــات( بموجــب قــرار وزاري رقــم 2٧٠ لســنة 2٠2٠ .

 ترخيص تسيري املركبات اآللية
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)٤ - ١٤(

املادة ٤
ال جيــوز تســيري أيــة مركبــة مــن أي نــوع عــىل الطريــق إال بعــد احلصــول عــىل ترخيــص 

وختصيــص رقــم هلــا مــن اإلدارة العامــة للمــرور ويســتثنى مــن ذلــك:
١- املركبات اآللية املسجلة لدي السلطات العسكرية والتي حتمل أرقامها.

2- املركبــات اآلليــة للعابريــن األجانــب والســائحني وذلــك بالــرشوط الــواردة يف 
الالئحــة التنفيذيــة.

3- املركبــات اآلليــة التــي حتمــل أرقامــًا جتاريــة ، وذلــك بالــرشوط الــواردة يف الالئحــة 
التنفيذيــة.

املادة ٥
يقــدم طلــب الرتخيــص مــن مالك املركبــة أو من ينــوب عنه إىل القســم املختــص باإلدارة 
العامــة للمــرور عــىل النمــوذج املعد لذلــك مرفقًا بــه املســتندات املثبتة لشــخصيته وصفته 

وحمــل إقامتــه وملكيته. 
يصــدر الرتخيــص بعــد اســتيفاء مجيــع الرشوط باســم املالــك احلقيقي للمركبــة، ويرف 

لــه دفــرت الرتخيــص الــذي ال يصلــح إال للمركبة التــي رصف عنها. 
وإذا تعــدد مــالك املركبــة وجــب عليهــم أن يعينــوا مــن بينهــم مــن يكــون مســئوالً عــن 
إدارهتــا وعــن مراعــاة أحــكام هــذا القانون، ويــؤرش بذلــك يف الرتخيص ويكونــون مجيعًا 

مســئولني بالتضامــن عــن الرســوم التــي تســتحق عــىل املركبــة طبقــًا هلــذا القانــون. 
جيــب أن يكــون دفــرت الرتخيــص موجــودًا باملركبــة بصفــة دائمــة ولرجــال الرشطــة طلــب 

تقديمــه يف أي وقــت، ويــرسي الرتخيــص ملــدة ســنة واحــدة، وجيــدد ســنويًا. 
وجيوز لوزير الداخلية بقرار منه تعديل مدة رسيان الرتخيص. 

ــات  ــة البيان ــة وكاف ــة للمركب ــزاء اجلوهري ــون األج ــذا القان ــة هل ــة التنفيذي ــني الالئح وتب
ــوم  ــراءات والرس ــرشوط واإلج ــاع وال ــص واألوض ــرت الرتخي ــا يف دف ــب ذكره الواج
املتعلقــة برتخيــص أنــواع املركبــات املختلفة وجتديــد الرتخيص وتنظيــم خدمتها وكذلك 
القواعــد والــرشوط واإلجــراءات اخلاصــة برتخيــص املركبــات اخلاصــة بالديــوان 

ــة. ــة للحكوم ــات اململوك ــريي واملركب األم

** اســتبدلت عبــارة رجــال الرشطــة واملــرور بعبــارة رجــال الرشطــة باملــادة 3 مــن القانــون رقــم ٥2 لســنة 2٠٠١ 
ت23 / ٧ / 2٠٠١  وذلــك اينــام وردت يف هــذا القــرار ويف أيــة قــرارات تنظيميــة أخــرى.

** اســتبدلت عبــاريت ترخيــص مركبــة أو ترخيــص تســيري مركبــة بعبــارة إجــازة تســيري مركبــة باملــادة 3 مــن القانــون 
رقــم ٥2 لســنة 2٠٠١ بتاريــخ 23 / ٧ / 2٠٠١ . وذلــك اينــام وردت يف هــذا القــرار ويف أيــة قــرارات تنظيمية أخرى.

املادة ٥ مكررا 
يقــع باطــال كل رشط يــرد ىف بيــع الســيارة املبينــة ىف البنــد 3 مــن املــادة 2 مــن هــذا القانون 
ــه  ــه أو بعض ــن كل ــتيفاء الثم ــني اس ــة حل ــيارة املبيع ــة الس ــع بملكي ــاظ البائ ــى باحتف يق

ويصــدر الرتخيــص بتســيري الســيارة باســم املشــرتى

** اضيف نص املادة ٥ مكررا بموجب املادة ١ من املرسوم بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٨٠  
اســتبدلت عبــاريت ترخيــص مركبــة أو ترخيــص تســيري مركبــة بعبــارة إجــازة تســيري مركبــة باملــادة 3 مــن القانــون رقــم 
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٥2 لســنة 2٠٠١ بتاريــخ 23 / ٧/ 2٠٠١ . وذلــك اينــام وردت يف هــذا القــرار ويف أيــة قــرارات تنظيميــة أخــرى.

املادة ٦
ــة  ــد ترخيصهــا التأمــني مــن املســئولية املدني ــة أو جتدي ــة آلي ــة مركب يشــرتط لرتخيــص أي
ــر  ــًا ســاري املفعــول مــدة الرتخيــص، ويصــدر وزي ــة تأمين الناشــئة عــن حــوادث املركب

ــني. ــذا التأم ــد ورشوط ه ــرارًا بقواع ــة ق الداخلي

** اســتبدلت عبــاريت ترخيــص مركبــة أو ترخيــص تســيري مركبــة بعبــارة إجــازة تســيري مركبــة باملــادة 3 مــن القانــون 
رقــم ٥2 لســنة 2٠٠١بتاريــخ 23 / ٧ / 2٠٠١ . وذلــك اينــام وردت يف هــذا القــرار ويف أيــة قــرارات تنظيمية أخرى.

املادة ٧
ــة التــي تبينهــا  ــة أن تكــون مســتوفاة لــرشوط األمــن واملتان ــة مركب يشــرتط لرتخيــص أي

ــه.  ــة بقــرار من ــر الداخلي ــة هلــذا القانــون أو حيددهــا وزي الالئحــة التنفيذي
ويقــوم القســم املختــص بــاإلدارة العامــة بفحــص املركبــة فنيــًا يف الزمــان واملــكان اللذيــن 
ــة  ــن واملتان ــرشوط األم ــتوفاة ل ــري مس ــة أو غ ــري صاحل ــة غ ــدت املركب ــإذا وج ــام، ف يعينه

أعلــن الطالــب كتابــة برفــض طلبــه مــع بيــان األســباب. 
ــراء  ــيارات بإج ــض ورش الس ــوكل إىل بع ــرار وزاري أن ي ــوز بق ــدم جي ــا تق ــتثناء مم اس
الفحــص الفنــي املذكــور وذلــك بالنســبة للســيارات اخلاصــة املنصــوص عليهــا يف البنــد 

ــادة )3(.  ــن امل ــرة )أوالً( م )١( فق
و تبني الالئحة التنفيذية قواعد وإجراءات الفحص.

** اســتبدلت عبــاريت ترخيــص مركبــة أو ترخيــص تســيري مركبــة بعبــارة إجــازة تســيري مركبــة باملــادة 3 مــن القانــون 
رقــم ٥2 لســنة 2٠٠١بتاريــخ 23 / ٧ / 2٠٠١. وذلــك اينــام وردت يف هــذا القــرار ويف أيــة قــرارات تنظيميــة أخرى.

املادة ٨
جيــب أن حتمــل كل مركبــة آليــة أثنــاء ســريها لوحتــني معدنيتــني يرفهام القســم املختص 
بــاإلدارة العامــة للمــرور حــال إمتــام إجــراءات الرتخيص. وتوضــع أحدامهــا يف مقدمتها 
والثانيــة يف مؤخرهتــا، أمــا املركبــة املقطــورة وشــبة املقطــورة فيكتفي بوضع لوحــة واحدة 

يف مؤخرهتا. 
و جيــب أن تكــون اللوحــات ظاهــرة دائــام وبياناهتــا واضحــة بحيــث يمكــن قراءهتــا مــن 
ــات إال  ــتعامل اللوح ــوز اس ــام ال جي ــا، ك ــكان وضعه ــري م ــوز تغي ــب، وال جي ــد مناس بع

ــدال اللوحــات أو تغيــري بياناهتــا أو شــكلها.  ــة املنرفــة هلــا، وحيظــر إب للمركب
يصــدر وزيــر الداخليــة قــرار ببيان أنــواع اللوحات املعدنيــة ومواصفاهتا ، وقيمة الرســوم 

املســتحقة عليها

** استبدل نص الفقرة األخرية يف املادة ٨ باملادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ بتاريخ 23 / ٧ / 2٠٠١ 

املادة ٩ 
ــة  ــرور يف حال ــة للم ــة إىل اإلدارة العام ــات املعدني ــة رد اللوح ــك املركب ــىل مال ــب ع جي
ــالد.  ــارج الب ــا خ ــا هنائي ــحبه أو تصديره ــص أو س ــاء الرتخي ــا أو انته ــتغناء عنه االس

وعليه يف حالة فقدها أو تلفها أو فقد أحدامها أن يبلغ اإلدارة العامة للمرور فورا.
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** استبدل نص املادة ٩ باملادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ بتاريخ 23 / ٧ / 2٠٠١ 

املادة ١٠
جيــب عــىل مالــك املركبــة أن خيطــر اجلهــة املختصــة بــاإلدارة العامــة للمــرور كتابــة خــالل 
عــرشة أيــام مــن تاريــخ تغيــري حمــل إقامتــه املــدون بســجالهتا، أو فقد إجــازة تســيري املركبة 
اآلليــة أو تلفهــا مــع إبــداء رغبتــه ىف احلصــول عــىل بــدل، فــإذا وجــدت األجــازة األصليــة 
وجــب إعادهتــا إىل اجلهــة املختصــة بــاإلدارة العامــة للمــرور. وعــىل مالــك املركبــة قبــل 
إجــراء أى تغيــري ىف الغــرض الــذى تســتعمل فيــه املركبــة أو ىف لــون املركبــة أو اســتبدال 
أى جــزء جوهــرى منهــا ممــا يرتتــب عليــه تغيــري بيانــات اإلجــازة أن حيصــل عــىل موافقــة 

كتابيــة مــن اجلهــة املختصــة بــاإلدارة العامــة للمــرور.

** استبدل نص املادة ١٠ باملادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ بتاريخ 23 / ٧ / 2٠٠١ 

املادة ١٠ مكررا 
حيظــر عــىل ورش إصالح الســيارات وعىل ســائر احلرفيــني الذين يعملون ىف هذا النشــاط 
قبــول إجــراء أيــة إصالحــات بــأى مركبــة تكــون نامجــة عــن حــادث إال بعــد تقديــم اذن 

كتابــى بذلــك صــادر مــن اجلهــة املختصــة بــوزارة الداخلية.
وحيدد بقرار من وزير الداخلية االجراءات الواجب اتباعها ىف هذا الشأن.

** اضيف نص املادة ١٠ مكررا بموجب املادة 2 من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ بتاريخ 23 / ٧ / 2٠٠١ 

املادة ١١
عــىل مالــك املركبــة، يف حالــة نقــل ملكيتهــا، إخطــار اإلدارة العامــة للمــرور بذلــك مرفقا 
بإخطــاره صــورة مــن الســند املثبــت لنقــل امللكيــة وعــىل املالــك اجلديــد أن يطلــب نقــل 
الرتخيــص باســمه، وجيــب أن يتــم اإلخطــار وطلــب نقــل الرتخيــص ومجيــع إجراءاتــه 
خــالل عــرشة أيــام مــن تاريــخ التــرف بنقــل امللكيــة. وأال اعتــر الرتخيــص ملغــي مــن 
ــىل  ــتحقة ع ــد أداء املس ــص إال بع ــل الرتخي ــوز نق ــدة.ال جي ــذه امل ــاء ه ــايل النته ــوم الت الي
ــة وكذلــك ســداد الغرامــات املحكــوم هبــا حتــى تاريــخ نقــل الرتخيــص. ويظــل  املركب
مالــك املركبــة مســئوال بالتضامــن مــع املالــك اجلديــد عــن تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون 
حتــى تاريــخ نقــل الرتخيص أو إىل أن تــرد اللوحات املعدنية للمركبة إىل القســم املختص 
بــاإلدارة العامــة للمــرور. وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة إجــراءات نقــل الرتخيــص ورشوط 

قبــول مســتند إثبــات امللكيــة الــالزم لذلــك.

املادة ١2
ــىل  ــتمال ع ــص مش ــدر الرتخي ــب أن يص ــا وج ــخصا معنوي ــة ش ــك املركب - إذا كان مال
بيــان الشــخص الــذي ينتدبــه املالــك ليكــون ممثــال لــه ومســئوال عــن خمالفــة أحــكام هــذا 

القانــون.
-إذا كان مالــك املركبــة ناقــص األهليــة وجــب أن يذكــر يف دفــرت الرتخيــص إســم الــويل 
أو الــويص أو القيــم ويكــون مســئوال عــن خمالفــة أحــكام هــذا القانــون مع عــدم اإلخالل 
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بمســئولية ناقــص األهليــة إذا توفــرت أحكامها.

املادة ١3
ــه أو مــن يمثلهــم  ــاره مفقــودا وجــب عــىل ورثت ــة أو حكــم بإعتب ــويف مالــك املركب إذا ت
إخطــار اإلدارة العامــة للمــرور بذلــك خــالل ســتني يومــا مــن تاريــخ الوفــاة أو تاريــخ 
ــة  ــد الورث ــة إىل أح ــت املركب ــإذا آل ــة ، ف ــن املركب ــئوال ع ــون مس ــن يك ــم م ــم وبإس احلك

ــه خــالل إســبوع اختــاذ إجــراءات نقــل ترخيصهــا بإســمه . وجــب علي

املادة ١٤
جيــوز لوزيــر الداخليــة بقــرار منــه أن حيــدد عــدد املركبــات اآلليــة التــي ترخــص بــاإلدارة 
ــادة )3(  ــن امل ــرة )أوال( م ــوع )١( فق ــدا الن ــام ع ــواع في ــع األن ــن مجي ــرور م ــة للم العام
ــدر  ــي يص ــات الت ــن املركب ــة م ــص أي مركب ــوز ترخي ــة. وال جي ــيارات اخلاص ــي الس وه
قــرار وزاري بتحديــد عددهــا بعــد إكــامل هــذا العــدد. ولــه أيضــا حتديــد تعريفــة أجــور 

ســيارات األجــرة والنقــل بأنواعهــا.

** اســتبدلت عبــاريت ترخيــص مركبــة أو ترخيــص تســيري مركبــة بعبــارة إجــازة تســيري مركبــة باملــادة 3 مــن القانــون 
رقــم ٥2 لســنة 2٠٠١بتاريــخ 23 / ٧ / 2٠٠١ . وذلــك اينــام وردت يف هــذا القــرار ويف أيــة قــرارات تنظيمية أخرى.

رخص القيادة
)2٦ - ٤(
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املادة ١٥
ال جيــوز قيــادة أيــة مركبــة آليــة عــىل الطريــق دون احلصــول عىل رخصة ســوق مــن اإلدارة 

العامــة للمــرور ختــول حاملهــا قيــادة مثل تلــك املركبة. 
ــح ورشوط  ــوق والتصاري ــص الس ــواع رخ ــون أن ــذا القان ــة هل ــة التنفيذي ــدد الالئح وحت
ــم  رصفهــا ومــدة رسياهنــا وقواعــد جتديدهــا، وقيمــة الرســوم املســتحقة عليهــا، وتنظي
إجــراءات ذلــك وتبــني حــاالت إلغائهــا واالمتنــاع عــن منحهــا وأحــكام األعضــاء مــن 

احلصــول عليهــا. ويســتثني مــن أحــكام الفقــرة األويل: 
١- حاملــو رخــص الســوق العســكرية التــي تصــدر هلــم بعــد االختبــار الفنــي يف قيــادة 
الســيارات بمعرفــة اجلهــات العســكرية الفنيــة املختصة، وختــول هذه الرخص العســكرية 

حلامليهــا احلــق يف قيــادة املركبــات العســكرية فقــط. 
2- الزائــرون والســائحون األجانــب حيملــون رخــص ســوق أجنيبــة ســارية املفعــول. 

وذلــك طبقــا لألوضــاع والــرشوط التــي تنظمهــا الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون.

** اســتبدلت عبــارة رخصــة قيــادة بعبــارة رخصــة ســوق باملــادة 3 مــن القانــون رقــم ٥2 لســنة 2٠٠١ بتاريــخ 23 / 
٧ / 2٠٠١ . وذلــك اينــام وردت يف هــذا القــرار ويف أيــة قــرارات تنظيميــة أخــرى.

املادة ١٦
ال تــرف رخــص الســوق املشــار إليهــا يف املــادة الســابقة إال إذا اجتــاز الطالــب اختبــار 
القيــادة الــذي جتريــه اإلدارة العامــة للمــرور وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة قواعــد االختبــار 
ــل  ــن حيم ــادة مل ــار القي ــن اختب ــاء م ــوز اإلعف ــك. وجي ــة لذل ــوم املطلوب ــه والرس ورشوط
رخصــة ســوق قانونيــة مــن دولــة أخــرى أو ملــن حيمــل رخصــة ســوق عســكرية وذلــك 

وفقــا املــرشوط واألوضــاع التــي حتددهــا الالئحــة التنفيذيــة.

ــادر  ــنة 2٠٠١ الص ــم ٥2 لس ــون رق ــن القان ــادة 3 م ــوق بامل ــة س ــارة رخص ــادة بعب ــة قي ــارة رخص ــتبدلت عب ** اس
ــرى. ــة أخ ــرارات تنظيمي ــة ق ــرار ويف أي ــذا الق ــام وردت يف ه ــك اين ــخ 23 / ٧ / 2٠٠١ . وذل بتاري

املادة ١٧
جيــب عــىل املرخــص لــه عنــد تغيــري حمــل إقامتــه إخطــار اإلدارة العامــة للمــرور خــالل 

عــرشة أيــام مــن تاريــخ التغيــري بكتــاب مــوىص عليــه.

املادة ١٨
يصــدر وزيــر الداخليــة قــرارا بتنظيــم أنديــة الســيارات التــي متنــح رخصــا دوليــة يبــني 
فيــه الــرشوط الــالزم توافرهــا فيهــا وحيــدد عددهــا والرســوم املســتحقة عليهــا، كــام ينظــم 

رشوط رصف الرخــص.

املادة ١٩
ــادة وتقديمهــا لرجــال الرشطــة كلــام  ــاء القي ــه محــل الرخصــة أثن جيــب عــىل املرخــص ل

ــوا ذلــك. طلب

** اســتبدلت عبــارة رجــال الرشطــة واملــرور بعبــارة رجــال الرشطــة باملــادة 3 مــن القانــون رقــم ٥2 لســنة 2٠٠١ 
املــؤرخ 23 / ٧ / 2٠٠١ . وذلــك اينــام وردت يف هــذا القــرار ويف أيــة قــرارات تنظيميــة أخــرى.
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املادة 2٠
-ال جيــوز إنشــاء أو إدارة مــدارس أو مكاتــب لتعليــم قيــادة الســيارات إال بعــد ا حلصــول 

عــىل ترخيــص مــن اإلدارة العامــة للمرور.
-ال جيــوز ألحــد ممارســة تعليــم الغــري قيــادة الســيارات إال بعــد احلصــول عــىل ترخيــص 
بذلــك مــن اإلدارة العامــة للمــرور، وجيــوز لوزيــر الداخليــة أو مــن يفوضــه االســتثناء 
ــات  ــكرية واهليئ ــلطات العس ــا الس ــوم هب ــي تق ــم الت ــاالت التعلي ــم يف ح ــذا احلك ــن ه م

ــة. احلكومي
-حتــدد الالئحــة التنفيذيــة رشوط وإجــراءات كل من الرتخيصــني املذكورين يف الفقرتني 
الســابقتني ومدهتــام وجتديدمهــا ورســومهام، كــام تقــرر نظــم التعليــم وتضــع براجمــه ونظــم 
ــد اإلرشاف  ــك قواع ــني كذل ــورة وتب ــب املذك ــان باملــدارس أو املكات ــل واالمتح العم
عــىل املــدارس واملكاتــب واملعلمــني املشــار إليهــم واحلــاالت التــي جيــوز فيهــا ســحب 

الرتخيــص ســحبا مؤقتــا أو إلغــاؤه هنائيــا.
-يســمح للمــدارس واملكاتــب واألشــخاص القائمــني بالتعليــم والذيــن حيملــون بذلــك 
وقــت العمــل هبــذا القانــون االســتمرار يف مزاولــة عملهــم مــدة أقصاهــا ثالثــة شــهور 
عــىل أن يتقدمــوا خالهلــا للحصــول عــىل تراخيــص جديدة وفقــا ألحكامــه، وإال اعترت 

تراخيصهــم ملغــاة.

املادة 2١
يعتــر املعلــم يف حكــم ســائق الســيارة ويكــون مســئوال وحــده أو مــع املتعلــم جزائيــا عــام 
يقــع مــن خمالفــة ألحــكام هــذا القانــون أثنــاء التعليــم مــا مل يثبــت انــه مل يكــن مقــرا أو 

أن املتعلــم إرتكــب املخالفــة خمالفــا لتعليامتــه ورغــم تنبيهــه وحتذيــره.

املادة 22
-ال جيــوز ألحــد أن يتعلــم قيــادة الســيارات إال بعــد احلصــول عــىل تريــح تعليــم مــن 

اإلدارة العامــة للمــرور.
-تبني الالئحة التنفيذية نظام رصف تصاريح التعليم ورشوطها ومدهتا ورسومها.

املادة 23
يشرتط احلصول عىل تريح من إدارة العامة للمرور يف احلاالت اآلتية:

. نقل األشخاص يف سيارات الشحن.
. سائق العربة التي جيرها حيوان.

وجيوز بقرار من وزير الداخلية اشرتاط احلصول عىل تريح يف أحوال أخرى.
وتبــني الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون قواعــد إصــدار التصاريــح ورشوطهــا ورســومها 

ومــدة رسياهنــا.
املادة 2٤ 

جيــوز ســحب رخصــة الســوق التــي متنــح ألول مــرة إذا ارتكــب صاحبها يف خالل الســنة 
األوىل مــن منحهــا خمالفتــني مــن املخالفــات املنصــوص عليهــا ىف املــواد )33 عــدا البنــد 
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٤، 33 مكــرر، 3٨( وال يمنــح رخصــة جديــدة إال بعــد مــدة ال تقــل عــن أربعــة شــهور 
مــن تاريــخ الســحب ، وجيــوز إعــادة اختبــار املخالــف إذا رأت اجلهــة املختصــة ذلــك.

** استبدل نص املادة 2٤ باملادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ تاريخ 23 / ٧/ 2٠٠١ 
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قواعد املرور وآدابه
)32 - ١١(

املادة 2٥
ال جيــوز قيــادة املركبــات بحالــة تعرض حياة األشــخاص واألموال للخطــر وعىل كل من 
يســتعمل الطريــق مــن املشــاة وقائــدي مجيــع أنــواع املركبــات وقائــدي احليوانــات التــزام 

قواعــد املــرور وآدابــه وإتبــاع إشــارات املــرور وعالماتــه وتعليــامت رجــال الرشطة. 
ــاراته  ــه وإش ــرور وآداب ــد امل ــة قواع ــر الداخلي ــرارات وزي ــة وق ــة التنفيذي ــني الالئح وتب

ــة. ــد احلاج ــات عن ــة املركب ــى لرسع ــى واألدن ــن األق ــه واحلدي وعالمات

** اســتبدلت عبــارة رجــال الرشطــة واملــرور بعبــارة رجــال الرشطــة باملــادة 3 مــن القانــون رقــم ٥2 لســنة 2٠٠١ 
بتاريــخ 2٧ / ٧ / 2٠٠١ . وذلــك اينــام وردت يف هــذا القــرار ويف أيــة قــرارات تنظيميــة أخــرى.

املادة 2٦ 
ــة  ــم حرك ــة لتنظي ــم الالزم ــد والنظ ــة القواع ــوزارة الداخلي ــة ب ــزة املختص ــع االجه تض
املــرور وتأمــني ســالمتها وســالمة الــركاب واملشــاة واملركبــات واإلرشاف عــىل تنفيذهــا 
، وهلــذه األجهــزة تنظيــم وحتديــد أماكــن الفتــات وإشــارات املــرور الضوئيــة وعالمــات 

املــرور الدوليــة وغــري ذلــك .
كــام تنظــم وحتــدد أماكــن انتظــار وقــوف املركبــات بأنواعهــا ومواقــف ســيارات األجــرة 
والبــاص العــام وأماكــن ســري وعبــور املشــاة، وهلــا بصفــة عامــة اختــاذ كافــة اإلجــراءات 

وإصــدار التعليــامت الكفيلــة بضــامن حركــة املــرور وتأمــني الســالمة للجميــع.

**استبدل نص املادة 2٦ باملادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ بتاريخ 2٧ / ٧ / 2٠٠١ 

املادة 2٧
جيــوز لوزيــر الداخليــة أن حيــدد أماكــن ال جيــوز الوقــوف فيهــا إال ملــدة حمــدودة ومقابــل 
رســم حيــدده، ويصــدر قــرار بتنظيــم الوقــوف يف هــذه أالماكــن وبيــان طريقــة حتصيــل 

الرســم.

املادة 2٨
ال جيوز عمل حـــفريات بالطريق أو إشــغال أو عمل تـــعديل هبا أو وضع أشــياء يتســبب 
عنهــا عـــرقلة حركــة املــرور إال بتريــح خــاص مــن اإلدارة العامــة للمــرور وباالتفــاق 

مــع اجلهــات املختصــة. 
ولرجــال الرشطــة اختــاذ أيــة إجــراءات وقائيــة تكــون الزمة وهلــم إزالــة املخالفــة بالطريق 

اإلداري عــىل نفقة املتســبب.

** اســتبدلت عبــارة رجــال الرشطــة واملــرور بعبــارة رجــال الرشطــة باملــادة 3 مــن القانــون رقــم ٥2 لســنة 2٠٠١ 
بتاريــخ 23 / ٧ / 2٠٠١ . وذلــك اينــام وردت يف هــذا القــرار ويف أيــة قــرارات تنظيميــة أخــرى.
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املادة 2٩
عــىل قائــد أيــة مركبــة وقــع منــه حادث نشــأت عنــه إصابــات لألشــخاص الوقــوف وترك 
الســيارة يف مــكان احلــادث وإبــالغ اقــرب رجل رشطة أو إســعاف باحلادث فــور وقوعه.

املادة 3٠
ــا  ــئول عنه ــا أو املس ــمه أو حائزه ــة باس ــة أو املرخص ــة اآللي ــك املركب ــن مال ــر كل م يعت
مســئوال مســئولية كاملــة مــن أيــة خمالفــة إلحــكام هــذا القانــون أو الئحتــه التنفيذيــة أو 
القــرارات املنفــذة لــه، مــا مل يقــدم دليــال مقنعــا عــىل إن الــذي كان يقــود املركبــة وقــت 

وقــوع املخالفــة شــخصا آخــر مــع تقديــم كافــة البيانــات لإلرشــاد عنــه.

املادة 3١
ال جيــوز لقائــد أيــة مركبــة إن يرتكــب فعــال خمالفا لــآداب العامــة يف املركبة أو أن يســمح 

بذلك.

املادة 32
ال جيــوز إجــراء ســباق ســيارات أو دراجــات آليــة بالطريــق العــام بــدون ترخيــص مــن 

اإلدارة العامــة للمــرور.
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 العقوبات
)٤2 - ١٨(

املادة 33
مــع عــدم اإلخــالل بالتدابــري املقــررة يف هــذا القانــون أو بأيــة عقوبــة اشــد يف قانــون آخــر 
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ثالثــة أشــهر، وبغرامــة ال تزيــد عــىل مائــة دينــار، أو 

بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل مــن ارتكــب فعــال مــن األفعــال اآلتيــة: 
ــذه  ــل ه ــادة مث ــه القي ــز ل ــة ال جتي ــوق أو برخص ــة س ــدون رخص ــة ب ــة آلي ــادة مركب ١. قي

ــا.  ــف رسياهن ــحبها أو وق ــرر س ــة أو تق املركب
ــائق أو  ــرض الس ــاه يع ــدم انتب ــال أو ع ــط أو إمه ــة أو تفري ــة برعون ــة آلي ــادة مركب 2. قي

ــر.  ــري للخط ــركاب أو الغ ال
3. خمالفة حكم املادتني )2٩( )3١( من قانون املرور.

٤. خمالفة أحكام املادتني )١٠ مكرر، 2٨( من قانون املرور.
٥. قيــادة مركبــة آليــة غــري مرخــص هبــا أو بــدون لوحاهتــا املعدنيــة أو بلوحاهتــا املروفــة 
هلــا مــن اإلدارة العامــة للمــرور مع تغيري بعــض أو كل األرقام أو بلوحــات غري املروفة 
ــة أو مــدون عليهــا  ــام اللوحــات األصلي مــن اإلدارة العامــة للمــرور مــدون عليهــا أرق

ــام خمتلفة. أرق
٦. تعمــد اثبــات بيانــات خمالفــة للحقيقــة ىف أحــد النــامذج أو الطلبــات الرســمية بقصــد 
ــة أو رخصــة ســوق أو تريــح تعليــم أو اســتخراج  احلصــول عــىل إجــازة تســيري مركب

صــورة أو بــدل فاقــد ألى منهــا.

** استبدل نص املادة 33 باملادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ تاريخ 2٧  /٧ / 2٠٠١ 

املادة 33 مكررا 
مــع عــدم االخــالل بالتدابــري املقــررة ىف هــذا القانــون أو بــأى عقوبــة أشــد ىف أى قانــون 
ــة  ــد عــىل ثالثامئ ــة اشــهر وبغرامــة ال تزي ــد عــىل ثالث آخــر، يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزي

دينــار أو باحــدى هاتــني العقوبتــني كل مــن جتــاوز إشــارة املــرور الضوئيــة احلمــراء.
ويعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ثالثــة اشــهر وبغرامــة ال تزيــد عــىل مائــة دينــار أو 

بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل مــن:
١- جتاوز احلد األقى للرسعة املقررة.

2- اجراء سباق للمركبات االلية عىل الطرق بدون تريح أو باملخالفة للتريح.
3- قيادة مركبة عكس اجتاه السري بالطرق الرسيعة والدائرية.

** اضيف نص املادة 33 مكررًا بموجب املادة 2 من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ بتاريخ 2٧ / ٧ / 2٠٠١ 

املادة 3٤
مــع عــدم اإلخــالل بالتدابــري املقــررة يف هــذا القانــون أو بأيــة عقوبــة أشــد يف أي قانــون 
آخــر يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــي شــهر و بغرامــة ال تزيــد عــي مخســة و ســبعني 

دينــارا أو بإحــدي هاتــني العقوبتــني كل مــن ارتكــب فعــال مــن األفعــال التاليــة :
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١- التســبب نتيجــة خمالفــة أحــكام قانــون املــرور و الئحتــه التنفيذيــة يف وقــوع حــادث 
يــرض بممتلــكات األفــراد أو املرافــق العامــة .

2- استعامل السيارة اخلاصة يف نقل الركاب باألجرة .
3- تعمد تعطيل أو إعاقة حركة املرور يف الطرقات العامة .

٤- قيــادة مركبــة آليــة خاليــة مــن املكابــح ) الفرامــل ( أو كانــت مكابحهــا ) فراملهــا ( أو 
إحداهــا هبــا خلــل أو غــري صاحلــة لالســتعامل 

٥- تســليم مالــك املركبــة اآلليــة أو املرخصــة باســمه أو حائزهــا املركبــة ملــن ليــس لديــه 
رخصــة ســوق صاحلــة لقيــادة مثــل هــذه املركبــة أو بــدون رخصــة ســوق أو أي تريــح 

آخــر يســتلزمه القانــون .
**استبدل نص املادة 3٤ باملادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ تاريخ 2٧ / ٧ / 2٠٠١ 

املادة 3٥
مــع عــدم اإلخــالل بالتدابــري املقــررة يف هــذا القانــون أو بأيــة عقوبــة أشــد يف أي قانــون 
آخــر يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــي مخســة عــرش يومــا و بغرامــة ال تزيــد عي مخســة و 
عرشيــن دينــارا أو بإحــدي هاتــني العقوبتــني كل مــن ارتكــب فعــال مــن األفعــال التاليــة :

١- قيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو املرخصة باسمه أو حائزها .
2-قيــادة مركبــة آليــة تكــون لوحاهتــا املعدنيــة غــري واضحــة أو غــري مقــروءة األرقــام أو 
بلوحــة واحــدة أو تغيــري مــكان أو لــون أو شــكل اللوحــات املروفــة مــن اإلدارة العامة 

للمــرور .
3- قيــادة مركبــة آليــة بــدون تريــح أو بتريــح انتهــت مــدة رسيانــه أو خمالفــة رشوط 

التريــح يف احلــاالت التــى يوجــب القانــون احلصــول عــي تريــح فيهــا .
٤- االمتنــاع عــن تقديــم رخصــة الســوق أو إجــازة تســيري املركبــة أو أي تريــح آخــر 

يســتلزمه القانــون لرجــال الرشطــة عنــد طلبهــا .
٥- خمالفة مركبات النقل لرشوط احلمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو أطواهلا أو وزهنا 

٦- قيــادة مركبــة تصــدر منهــا أصــوات مزعجــة أو ينبعــث منهــا دخــان كثيــف أو رائحــة 
كرهيــة أو يتطايــر مــن محولتهــا أو يســيل منهــا مــواد قابلــة لالشــتعال أو مــرضة بالصحة أو 
مؤثــرة عــي صالحيــة الطريــق أو يتســاقط مــن محولتهــا مــا يشــكل خطــرا عــي مســتعمي 
الطريــق أو هبــا حــادث يؤثــر عــي توزاهنــا أو إطاراهتــا أو إحداهــا غري صاحلة لالســتعامل.
٧- اســتعامل مصابيــح أو مكــرات صــوت أو آالت تنبيــه أو أيــة أجهــزة أخــري خــالف 

املــرح بــه قانونــا و جيــب ضبطهــا و احلكــم بمصادرهتــا .
٨- إحلــاق أرضار أو تلفيــات بالعالمات املرورية و اإلشــارات الضوئية و أجهزة الضبط 

و املراقبــة املروريــة أو تغيــري معاملهــا أو أماكنها أو اجتاهاهتا أو وضــع ملصقات عليها .
٩-السري أو الوقوف باملركبة عي األرصفة أو الطرق املخصصة للمشاة.

١٠- الوقــوف باملركبــة ليــال يف الطــرق الرسيعــة أو الطــرق غــري املضــاءة خــارج املــدن 
بــدون إضــاءة األنــوار الصغــرية هبــا أو عاكــس األنــوار املقــرر بــدون عــذر مقبــول .

١١- اســتعامل األنــوار العاليــة املبهــرة للبــر أو املصابيــح الكاشــفة عــي وجــه خمالــف 
للمقــرر يف شــأن اســتعامهلا .

ــي  ــري ع ــة أو الس ــات املروري ــة أو العالم ــوط األرضي ــول اخلط ــد بمدل ــدم التقي ١2- ع
ــق. ــف الطري كت

١3- االنعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اجتاه السري .
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١٤- قيــادة مركبــة آليــة بــدون وثيقــة تأمــني إجبــاري ســارية املفعــول مــع مراعــاة أحــوال 
اإلعفــاء املقــررة قانونا.

١٥- خمالفة أي حكم من أحكام املادة )١٠( من هذا القانون .
** استبدل نص املادة 3٥ باملادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ تاريخ 2٧/ ٧ / 2٠٠١ 

املادة 3٦
مــع عــدم اإلخــالل بالتدابــري املقــررة يف هــذا القانــون أو بأيــة عقوبــة أشــد يف أي قانــون 
آخــر يعاقــب بغرامــة ال تزيــد عــي مخســة عــرش دينــار ا كل مــن ارتكــب األفعــال التاليــة 

-:
١- خمالفــة ســيارات األجــرة و ســيارات نقــل الــركاب العامــة ) البــاص( للحــد األقــيص 
لعــدد الــركاب أو االمتنــاع دون مــرر عــن نقــل الــركاب أو تقــايض أجــر أو أكثــر مــن 

املقــرر .
2- تــرك احليوانــات بالطــرق العامــة مــن غــري حــارس أو خمالفــة حارســها لقواعــد املرور 

أو إمهالــه يف رقابتهــا أو قيادهتــا .
3- خمالفة املشاة و راكبي الدراجات العادية ) اهلوائية ( لقواعد املرور .

ــوق أو أي  ــة س ــة أو رخص ــيري املركب ــازة تس ــل إج ــدم مح ــع ع ــة م ــة آلي ــادة مركب ٤- قي
تريــح آخــر يســتلزمه القانــون أو الئحتــه التنفيذيــة .

٥- قيــادة مركبــة آليــة برسعــة تقــل عــن احلــد األدين للرسعــة املقــررة إذا ترتــب عــي ذلك 
إعاقــة حركــة املــرور بالطرق .

٦- قيادة مركبة آلية دون إضاءة األنوار الالزمة .
٧-ترك املركبة أو انقاضها مهملة يف أي مكان بالطرق أو عي جوانبها .

٨- عدم ربط حزام األمان .
٩- الوقوف يف األماكن املخصصة للمعاقني .

١٠- سامح قائد املركبة اآللية بوجود ركاب عي أي جزء خارجي منها.
١١- قيــادة مركبــة آليــة فاقــدة ألي رشط مــن رشوط األمــن و املتانــة التــى تبينهــا الالئحة 

التنفيذيــة لقانــون املــرور و القــرارات املنفــذة هلا .
١2- خمالفــة تعليــامت أو أوامــر إرشــادات رجــال الرشطــة اخلاصــة بتنظيــم حركــة املرور 

.
١3- تظليل زجاج املركبة خالفا للتعليامت و اللوائح الصادرة بذلك .

** استبدل نص املادة 3٦ باملادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ تاريخ 2٧ / ٧ / 2٠٠١ .

املادة 3٧ 
مــع عــدم اإلخــالل بالتدابــري املقــررة يف هــذا القانــون أو بأيــة عقوبــة أشــد يف أي قانــون 
ــارا كل مــن خيالــف أي حكــم آخــر  آخــر يعاقــب بغرامــة ال تزيــد عــي مخســة عــرش دين

مــن أحــكام هــذا القانــون أو الئحتــه التنفيذيــة أو القــرارات املنفــذة لــه .
** استبدل نص املادة 3٧ باملادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ تاريخ 2٧ / ٧ / 2٠٠١ 

املادة 3٨
مــع عــدم اإلخــالل بالتدابــري املقــررة يف هــذا القانــون أو بأيــة عقوبــة أشــد يف أي قانــون 
ــارا  ــامئة دين ــي مخس ــد ع ــة ال تزي ــنة و بغرام ــي س ــد ع ــدة ال تزي ــس م ــب باحلب ــر يعاق آخ
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ــري  ــت تأث ــو حت ــة و ه ــادة مركب ــاول قي ــاد أو ح ــن ق ــني كل م ــني العقوبت ــدي هات أو بإح
ــر يف  ــري تؤث ــادة أخ ــة م ــة أو أي ــرات العقلي ــدرات أو املؤث ــكرة أو املخ ــات املس املرشوب

ــة . ــخص الطبيعي ــوي الش ق
و تأمــر املحكمــة بســحب رخصــة الســوق مدة ال جتــاوز ســنة و يف حالة العــود للمحكمة 

أن تأمــر بســحب رخصــة الســوق مــدة ال تزيــد عي ثالث ســنوات .

** استبدل نص املادة 3٨ باملادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ تاريخ 2٧ / ٧ / 2٠٠١ 

املادة 3٩ 
للمحكمــة إذا أدانــت متهــام يف جريمــة تتعلــق بقيــادة مركبــة آليــة أن تأمر بســحب رخصة 
الســوق أو إجــازة تســيري املركبــة أو لوحتهــا املعدنيــة أو مجيعهــا , مــدة ال جتــاوز ســنة تبــدأ 
مــن اليــوم التــايل لتاريــخ انتهــاء تنفيــذ العقوبــة أو التنفيــذ باإلكــراه البدنــى أو مــن تاريــخ 

احلكــم إذا كان مقرونــا بوقــف التنفيــذ.

** استبدل نص املادة 3٩ باملادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ تاريخ 2٧ / / ٧ / 2٠٠١ 

املادة ٤٠
ــص  ــأنه ن ــرد بش ــام مل ي ــك في ــود و ذل ــة الع ــوال يف حال ــع األح ــة يف مجي ــف العقوب تضاع

ــرور . ــون امل ــاص يف قان خ

** استبدل نص املادة ٤٠ باملادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ تاريخ 2٧ / ٧ / 2٠٠١ 

املادة ٤١ 
جيــوز قبــول الصلــح مــن املتهــم الــذي يرتكــب فعــال مــن األفعــال املنصــوص عليهــا يف 
املــواد )33، 33 مكــررا،3٤ ، 3٥، 3٦، 3٧( مــن هــذا القانــون أو الئحتــه التنفيذيــة و 

القــرارات املنفــذة لــه عــي األســس التاليــة :
١- أن يدفع مبلغ ثالثني دينارا يف حالة خمالفة أحكام املادة )33(.

2- أن يدفع مبلغ عرشين دينارا يف حالة خمالفة أحكام املادة )3٤( .
3- أن يدفع مبلغ مخسة عرش دينارا يف حالة خمالفة أحكام املادة )3٥( .

٤- أن يدفع مبلغ عرشة دنانري يف حالة خمالفة أحكام املادة )3٦( .
٥- أن يدفع مبلغ مخسة دنانري يف حالة خمالفة أحكام املادة )3٧( .

٦-يف حالة خمالفة أحكام املادة )33مكررا( يتبع ما يي:-
ــة احلمــراء أو إجــراء  ــة جتــاوز اإلشــارة الضوئي ــارا يف حال أ-أن يدفــع مبلــغ مخســني دين
ــادة  ــة عــي الطــرق بــدون تريــح أو باملخالفــة للتريــح أو قي ســباق للمركبــات اآللي

ــة . ــة عكــس اجتــاه الســري بالطــرق الرسيعــة و الدائري مركب
ب- أن يدفــع مبلــغ ال يقــل عــن عرشيــن دينــارا و ال يزيــد عــي مخســني دينــارا يف حالــة 
جتــاوز احلــد األقــيص للرسعــة املقــررة , وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة قيمــة مبلــغ الصلــح عي 

ضــوء التجــاوز عــي احلــد األقــيص للرسعــة املقــررة .
و يكــون الســداد باجلهــة التــى حتددهــا اإلدارة العامــة للمــرور خــالل شــهرين مــن تاريخ 
ارتــكاب الفعــل أو إعــالن املتهــم إذا كان حتريــر املحــرض قــد تــم يف غيبتــه و يرتتــب عــي 
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الصلــح انقضــاء الدعــوي اجلزائيــة و كافــة آثارهــا .
و جيــوز رفــض الصلــح إذا ارتكــب املخالــف أكثر من خمالفة جســيمة أو تعــددت خمالفاته 

.
** استبدل نص املادة ٤١ باملادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ تاريخ 2٧ / ٧ / 2٠٠١ 

املادة ٤2
جيــوز ملديــر عــام اإلدارة العامــة للمــرور ســحب رخصــة الســوق أو إجــازة تســيري املركبة 
مــع لوحاهتــا أو األثنــني معــا ســحب إداريــا ملــدة أقصاهــا أربعــة أشــهر يف األحــوال اآلتية 

-:
١- إذا ارتكــب فعــل مــن األفعــال املنصــوص عليهــا يف أي ) املــواد 33/عــدا البنــد ٤، 

33/مكــررا ، 3٤( مــن هــذا القانــون .
2- استخدام املركبة يف أي خمالفة لآداب العامة .

ــات  ــج عــن حــوادث املركب ــك نات ــة اخلطــأ إذا كان ذل ــل أو اإلصاب 3- يف حــوادث القت
ــة . اآللي

و يف هــذه األحــوال حيــق لرجــل الرشطــة الــذي ضبــط احلــادث و للمحقــق أن حيتجــز 
رخصــة الســوق أو إجــازة تســيري املركبــة و حييلهــا إيل اجلهــة املختصــة خــالل )2٤ســاعة 

( للتــرف بشــأهنا و ذلــك بعــد ســامع أقــوال صاحــب الشــأن .
و يف مجيــع األحــوال تنتهــي مــدة الســحب اإلداري بصــدور احلكــم يف الدعــوي اجلزائيــة 
فــإذا تضمــن احلكــم أمــرا بســحب رخصــة الســوق أو إجــازة تســيري املركبــة أو لوحاهتــا 

فــإن مــدة الســحب اإلداري ال حتســب ضمــن املــدة التــى حيددهــا احلكــم .

** استبدل نص املادة ٤2 باملادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ تاريخ 2٧ / ٧ / 2٠٠١ 

املادة ٤2 مكررا 
مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام املادتــني )2٤، ٤2( مــن هــذا القانــون يصــدر بقــرار وزيــر 
الداخليــة نظــام العمــل بنقــاط املخالفــات املروريــة يبــني فيــه أنــواع تلــك املخالفــات و 
كيفيــة ســحب رخصــة الســوق ملــدة ال تزيــد عــي ســنة أو ســحبها هنائيــا و إعــادة منحهــا 
بعــد اجتيــاز االختبــار املنصــوص عليــه يف املــادة )١٦( مــن قانــون املــرور و ال حيــول دون 

العمــل هبــذا النظــام صــدور حكــم قضائــي باإلدانــة أو الصلــح مــع املهتــم .

** اضيف نص املادة ٤2 مكررا بموجب املادة 2 من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ تاريخ 23 / ٧ / 2٠٠١ 
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 احكام عامة
)٥٠ - 2٧(

املادة ٤3
حتــدد بقــرار مــن وزيــر الداخليــة رشوط و قواعــد حجــز املركبــات عــي اختــالف أنواعها 
و حراســتها و رســوم و مصاريــف احلجــز و كذلــك رشوط بيعهــا يف حالة عدم اســتالمها 

أو عــدم ســداد املســتحق عليهــا مــن رســوم أو مصاريف .
و جيــوز بقــرار مــن وزيــر الداخليــة إســناد عمليــة ســحب املركبــة أو رفعهــا أو نقلهــا إيل 
املــكان املعــد للحجــز إيل جهــات خــارج الــوزارة كــام جيــوز لــه االتفــاق مــع هــذه اجلهات 
عــي ختصيــص مــكان حلجــز املركبــات و حراســتها كل ذلــك مقابــل رســم يســدده مالــك 

املركبــة .
و حتــدد الالئحــة التنفيذيــة طريقــة و رشوط اإلســناد هلــذه اجلهــات و اإلجــراءات املرتتبــة 
عــي خمالفــة ذلــك كــام تبــني مقــدار الرســم املقــرر لقــاء أداء هــذه اجلهــات العمــل الــذي 

يســند إليهــا و قواعــد حتصيلــه و ســداده هلــا .

** استبدل نص املادة ٤3 باملادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ تاريخ 2٧ / ٧ / 2٠٠١ 

املادة ٤٤
ــراد الرشطــة أن يلقــي القبــض عــي كل مــن يرتكــب فعــال مــن  ــرد مــن أف جيــوز ألي ف

ــة:- ــال اآلتي األفع
١- قيــادة مركبــة آليــة حتــت تأثــري املرشوبــات الروحية أو املخــدرات أو املؤثــرات العقلية 

.
2- ارتكاب حادث ترتب عليه إصابة أي إنسان أو وفاته.

3- السباق باملركبات اآللية عي الطرقات بغري تريح أو باملخالفة للتريح .
٤- حماولــة اهلــروب يف حالــة ارتــكاب حــادث يــرض بســالمة أحــد األفــراد أو يف حالــة 

األمــر بالوقــوف الصــادر مــن رجــال الرشطــة .
٥- قيــادة مركبــة آليــة برعونــه أو تفريــط أو إمهــال أو عــدم انتبــاه تعــرض حيــاة النــاس 

للخطــر .

**استبدل نص املادة ٤٤ باملادة ١ من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ تاريخ 23  /٧ / 2٠٠١ 

املادة ٤٥ 
تتــويل األجهــزة بــوزارة الداخليــة اإلرشاف عــي انتظــام حركــة املــرور و تطبيــق أحــكام 
هــذا القانــون و اللوائــح و القــرارات املنفــذة و حيــدد وزيــر الداخلية و صالحيــات رجال 
ــا و  ــرف فيه ــق و الت ــات و التحقي ــط املخالف ــرور يف ضب ــم امل ــني بتنظي ــة املكلف الرشط

اإلدعــاء أمــام حمكمــة املــرور.

** اســتبدل نــص املــادة ٤٥ باملــادة ١ مــن القانــون رقــم ٤١ لســنة ١٩٨2 تاريــخ 2٩ / ٥/ ١٩٨2 . ثــم باملــادة ١ مــن 
املرســوم بقانــون رقــم ٤٨ لســنة ١٩٨٩ بتاريــخ ١٩ / ٧ / ١٩٨٩  ثــم اعيــد واســتبدل بنــص املــادة ١ مــن القانــون 

رقــم ٥2 لســنة 2٠٠١ تاريــخ 23 / ٧ / 2٠٠١ 
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املادة ٤٥ مكررا 
ينشأ بقرار من وزير الداخلية جملس أعي للمرور خيتص باألمور اآلتية:-

أ- وضع السياسات العامة و اخلطط يف جمال املرور و العمل عي تطوير خدماته.
ــدا ألختــاذ اإلجــراءات  ــرور و اقــرتاح أســاليب عالجهــا متهي ب-دراســة مشــكالت امل

ــذ. الالزمــة لوضعهــا موضــع التنفي
ــام  ــن انتظ ــي حس ــا ع ــر عمله ــى يؤث ــات الت ــف اجله ــني خمتل ــاون ب ــيق و التع ج- التنس

ــرور . امل
د- أبداء الرأي يف املسائل األخري التي يري وزير الداخلية عرضها عي املجلس .

و ال تكون توصيات املجلس نافذة إال بعد اعتامدها من وزير الداخلية .
و حتــدد الالئحــة التنفيذيــة تشــكيله و إجــراءات العمــل فيــه و إصــدار قراراتــه و مكافــأة 

أعضائــه .

** اضيف نص املادة ٤٥ مكررا بموجب املادة 2 من القانون رقم ٥2 لسنة 2٠٠١ بتاريخ 23 / ٧ / 2٠٠١ 

املادة ٤٦
تكــون املحــارضة املحــررة مــن رجــال الرشطــة يف اجلرائــم التــى تقــع بمخالفــة أحــكام 
هــذا القانــون أو اللوائــح و القــرارات املنفــذة لــه حجــة بالنســبة ملــا ورد فيهــا مــن وقائــع 

إيل أن يثبــت العكــس .

** اســتبدلت عبــارة رجــال الرشطــة واملــرور بعبــارة رجــال الرشطــة باملــادة 3 مــن القانــون رقــم ٥2 لســنة 2٠٠١ 
بتاريــخ 23 / ٧ / 2٠٠١ . وذلــك اينــام وردت يف هــذا القــرار ويف أيــة قــرارات تنظيميــة أخــرى.

املادة ٤٧
تــرسى تراخيــص تســيري املركبــات ورخــص قيادهتــا والتصاريــح الصــادرة قبــل العمــل 

هبــذا القانــون حتــى هنايــة مدهتــا، ثــم جيــوز جتديدهــا طبقــا ألحكامــه.

املادة ٤٨
يلغــى العمــل باملرســوم األمــريي رقــم ١3لســنة ١٩٥٩ بقانــون الســري وأي حكــم آخــر 
ــني  ــا حل ــا حالي ــول هب ــرارات املعم ــم والق ــل بالنظ ــتمر العم ــون، ويس ــذا القان ــف ه خيال

ــون. ــة هلــذا القان صــدور الالئحــة التنفيذي

املادة ٤٩
ــذ  ــة لتنفي ــرارات الالزم ــون والق ــذا القان ــة هل ــة التنفيذي ــة الالئح ــر الداخلي ــدر وزي يص

ــه. أحكام

املادة ٥٠
عــىل وزيــر الداخليــة تنفيــذ هــذا املرســوم بقانــون، ويعمــل بــه بعــد ثالثــني يوما مــن نرشه 

يف اجلريدة الرســمية.
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القانون رقم 33 لسنة 2٠١٦
بشأن بلدية الكويت

املادة ١
ــح  ــى املوض ــة املعن ــامت التالي ــارات والكل ــد بالعب ــون يقص ــذا القان ــكام ه ــق أح يف تطبي

ــا: ــن كل منه قري
١- البلديـة: املجلس البلدي واجلهاز التنفيذي للبلدية.

2- الوزيــر: الوزير املختص بشؤون البلدية.
3- رئيس املجلس: رئيس املجلس البلدي.

٤- املديـر العام: رئيس اجلهاز التنفيذي.
٥- األمانة العامة: األمانة العامة للمجلس البلدي.

٦- األمني العام: أمني عام املجلس البلدي.
٧- اجلهــاز التنفيــذي: جممــل الوحــدات اإلدارية واملاليــة واهلندســية واخلدمية ووحدات 

التطويــر والبحــوث واخلارجــة عــن نطاق وحــدات األمانــة العامة للمجلــس البلدي.
٨- املخطــط اهليــكي العــام للدولــــة: اإلطــار العــام الـــذي حيدد األهـــداف والسياســات 
العمرانيـــة املســتقبلية والتي تعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة السياســية واالقتصادية 

واالجتامعيــة والبيئيــة عــىل اســتعامالت األرايض خالل فــرتة حمددة.
ــة  ــات التنظيمي ــي املخطط ــي: ه ــدن والضواح ــق وامل ــة للمناط ــات اهليكلي ٩- املخطط
واملســاحية لتوزيــع اســتعامالت األرايض املختلفــة واملرافــق واخلدمــات ضمــن حــدود 

ــة. ــام للدول ــكي الع ــط اهلي ــع املخط ــق م ــام يتواف ــدة وب ــة الواح املنطق

املادة 2
بلديــة الكويــت هيئــة عامــة مســتقلة يكــون مقرهــا مدينــة الكويــت، تتكــون مــن املجلــس 
البلــدي واجلهــاز التنفيــذي للبلديــة، وتكون هلا الشــخصية االعتباريــة، وختضع إلرشاف 

الوزير.
ويكــون للبلديــة ميزانيــة ملحقــة، تلحــق بميزانية الــوزارات واإلدارات احلكومية شــاملة 

إليراداهتــا ومروفاهتا.
وتتكــون املــوارد املاليــة للبلديــة مــن االعتــامدات املخصصــة هلــا يف امليزانيــة العامــة للدولة 

ســنويًا، ومــن أي إيــرادات أخــرى ال تتعــارض وأحــكام هــذا القانون.

املادة 3
تعمــل البلديــة عىل رســم السياســة العمرانية وتنفيذهــا وتطويرها وإبــراز الطابع الكويتي 
واملحافظــة عــىل الــرتاث املعــامري وإبــرازه بصــورة متطــورة تتوافق مــع الطابــع احلضاري 
للبــالد وفقــًا للمخطــط اهليــكي العــام للدولــة، كــام تعمــل عــىل توفــري اخلدمــات البلديــة 
ــي  ــدن والضواح ــم امل ــح األرايض وتنظي ــوص مس ــه اخلص ــىل وج ــوىل ع ــكان، وتت للس
ــة واملحافظــة عــىل الراحــة والنظافــة العامــة  واملناطــق واجلــزر وإقــرار خمططاهتــا اهليكلي

الســكانية وفقــًا لالختصاصــات املقــررة هلــا يف هــذا الشــأن.
ــار  ــنة 2٠٠2 املش ــنة 2٠٠٠ و )3٩( لس ــي )33( لس ــويَن رقم ــكام قان ــاة أح ــع مراع وم
إليهــام، تتــوىل البلديــة األعــامل املنصــوص عليهــا يف املــادة الثالثــة مــن قانــون التســجيل 
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ــد  ــوماهتا وتأكي ــل رس ــا وعم ــحها وحتديده ــارات ومس ــة العق ــة بمعاين ــاري اخلاص العق
حســاب مســطحاهتا عــىل أال جتــاوز حــدود هــذه العقــارات مــا هــو منصــوص عليــه يف 
وثائقهــا الرســمية، وال تعــدل أو تبــدل خمططاهتــا إال بموافقــة أصحــاب العالقــة أو بنــاء 

عــىل أحــكام قضائيــة هنائيــة مــا عــدا األرايض اململوكــة للدولــة.

املادة ٤
يتألف املجلس البلدي من:

ــىل  ــنة ١٩٦2، ع ــم )3٥( لس ــون رق ــكام القان ــًا ألح ــون وفق ــاء ينتخب ــرشة أعض ١- ع
أن ينتخــب عضــوا عــن كل دائــرة مــن الدوائــر العــرش املبينــة يف اجلــداول التــي تصــدر 

ــوم. بمرس
2- ســتة أعضــاء يعينــون بمرســوم خــالل مخســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ إعــالن نتائــج 
االنتخابــات. ويشــرتط يف كل األعضــاء املنتخبــني واملعينــني الــرشوط الالزمــة لعضويــة 
جملــس األمــة عــىل أن يكــون األعضــاء املعينــون املنصــوص عليهــم بالبنــد )2( مــن هــذه 
املــادة حاصلــني عــىل مؤهــل جامعــي , ولــكل ناخــب حــق اإلدالء بصوتــه ملرشــح واحــد 

مــن لبمرشــحني يف الدائــرة املقيــد هبــا .
ويكــون لــكل دائــرة جــدول انتخــاب دائــم أو أكثــر حترره جلنــة أو جلــان مؤلفة مــن وزارة 

الداخليــة تشــكل بقــرار مــن وزيــر الداخلية.
وتــرسي أحــكام القانــون رقــم )3٥( لســنة ١٩٦2 املشــار إليــه، عــىل كل مــا مل يــرد بشــأنه 

نــص خــاص يف هــذا القانــون.
 

ونصت املادة األوىل من القانون رقم ١ لسنة 2٠١٨ عىل :
اســتثناء مــن أحــكام الفقــرة الثالثــة مــن املــادة الرابعــة مــن القانــون رقــم )33( لســنة 2٠١٦ تـُــجرى أول انتخابــات 
ألعضــاء املجلــس البلــدي بعــد إقــرار هــذا القانــون وفقــًا جلــداول االنتخابــات النهائيــة لســنة 2٠١٧ بشــأن انتخابــات 

أعضــاء جملــس األمــة .
ويعتـــر حكـــم هـــذه املــادة وقتيـــًا ينتهـــي بإجــراء انتخابــات املجلــس البلــدي املشــار إليهــا أعــاله التــي ســتتم وفقــًا 

ــادة . ــذه امل ــكام ه ألح

**الفقــرة الثانيــة معدلــة بموجــب قانــون رقــم ١ لســنة 2٠١٨ , نــص املــادة قبــل التعديــل : يتألــف املجلــس البلــدي 
مــن: ١- عــرشة أعضــاء ينتخبــون وفقــًا ألحــكام القانــون رقــم )3٥( لســنة ١٩٦2، عــىل أن ينتخــب عضــوا عــن كل 
دائــرة مــن الدوائــر العــرش املبينــة يف اجلــداول التــي تصــدر بمرســوم. 2- ســتة أعضــاء يعينــون بمرســوم خــالل مخســة 
عــرش يومــًا مــن تاريــخ إعــالن نتائــج االنتخابــات. ويشــرتط لعضويــة املجلــس البلــدي الــرشوط املحــددة يف القانــون 
ــوا  ــادة أن يكون ــد )2( مــن هــذه امل ــني املنصــوص عليهــم بالبن ــم )3٥( لســنة ١٩٦2 ويشــرتط يف األعضــاء املعين رق
حاصلــني عــىل مؤهــل جامعــي، ولــكل ناخــب حــق اإلدالء بصوتــه ملرشــح واحــد مــن املرشــحني يف الدائــرة املقيــد 
هبــا. ويكــون لــكل دائــرة جــدول انتخــاب دائــم أو أكثــر حتــرره جلنــة أو جلــان مؤلفــة مــن وزارة الداخليــة تشــكل بقــرار 
مــن وزيــر الداخليــة. وتــرسي أحــكام القانــون رقــم )3٥( لســنة ١٩٦2 املشــار إليــه، عــىل كل مــا مل يــرد بشــأنه نــص 

خــاص يف هــذا القانــون.

املادة ٥
ختتــص املحكمــة الدســتورية بالنظــر يف الطعــون االنتخابيــة املقدمــة يف شــأن انتخابــات 
املجلــس البلــدي، ولــكل ناخــب أن يطلــب إبطــال االنتخــاب الــذي تــم يف دائرتــه 
ــدم  ــا، ويق ــحًا فيه ــي كان مرش ــرة الت ــك يف الدائ ــب ذل ــح طل ــكل مرش ــة، ول االنتخابي
الطلــب إىل املحكمــة الدســتورية خــالل مخســة عــرش يومــًا مــن إعــالن نتيجــة االنتخــاب 

ــول. ــر الطلــب غــري مقب وإال اعت
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ــًا لإلجــراءات املقــررة يف نظــر الطعــون املقدمــة يف  وتنظــر املحكمــة هــذه الطعــون وفق
ــات جملــس األمــة. انتخاب

ــه أن حيــرض جلســات املجلــس البلــدي ويشــارك يف  وجيــوز للعضــو املطعــون يف انتخاب
أعاملــه إىل أن يصــدر احلكــم يف الطعــن اخلــاص بــه، وال يكــون حلكــم إبطــال االنتخــاب 

أثــر رجعــي.

املادة ٦
ــه، وجتــرى الدعــوة إىل  ــة مــن تاريــخ أول اجتــامع ل مــدة املجلــس أربــع ســنوات ميالدي
االنتخــاب خــالل ســتني يومــًا الســابقة عــىل هنايــة تلــك املــدة، وجيــب دعــوة املجلــس إىل 
االنعقــاد خــالل مخســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ صــدور مرســوم املعينــني، وتكــون الدعــوة 

إىل انعقــاد اجللســة األوىل للمجلــس بقــرار مــن الوزيــر.

 املادة ٧
ينعقــد االجتــامع األول برئاســة أكــر األعضــاء ســنًا حلــني انتخــاب املجلــس رئيســًا لــه 

ــًا للرئيــس. ونائب
ويؤدي العضو أمام املجلس يف جلسة علنية قبل ممارسة أعامله اليمني التالية:

أقســم بــاهلل العظيــم أن أحــرتم الدســتور وقوانــني الدولــة، وأذود عــن مصالــح الشــعب 
وأموالــه، وأن أؤدي أعــاميل باألمانــة والصــدق .

 
املادة ٨

مــع مراعــاة املــادة )٧( مــن هــذا القانــون ينتخــب املجلــس يف أول جلســة لــه وملثــل مدتــه 
رئيســًا ونائبــًا للرئيــس مــن بــني أعضائــه.

 املادة ٩
تقدم طلبات الرتشح ملنصبي رئيس املجلس ونائبه إىل رئيس السن.

ويكــون انتخــاب الرئيــس ونائــب الرئيــس باالقــرتاع الــرسي باألغلبية املطلقــة لألعضاء 
احلارضيــن، فــإذا مل تتحقــق تلــك األغلبيــة أعيــد االنتخــاب بــني االثنــني احلائزيــن عــىل 
أكثــر األصــوات، فــإذا تســاوى كالمهــا يف عــدد األصــوات جتــرى القرعــة بينهــام لتحديــد 
الفائــز، وإذا خــال مقعــد أحدمهــا أعلــن املجلــس ذلــك يف أول جلســة لــه بعد خلــو املقعد 
وينتخــب املجلــس مــن حيــل حملــه إىل هنايــة مدته، وجيــب إجــراء االنتخاب يف أول جلســة 

تاليــة إلعــالن قــرار خلــو مقعــد الرئيــس أو نائبــه.
وجيوز لألعضاء تزكية أحدهم رئيسًا أو نائبًا للرئيس.

 املادة ١٠
١- رئيــس املجلــس هــو الــذي يمثــل املجلــس يف اتصاالتــه باهليئات األخــرى، ويتحدث 

باســمه، ويــرشف عــىل مجيــع أعامله وفقــًا ألحــكام هــذا القانون.
ــد غياهبــام يتــوىل الرئاســة أكــر  ــه، وعن ــد غياب 2- حيــل نائــب الرئيــس حمــل الرئيــس عن

األعضــاء ســنًا.



العودة للصفحة الرئيسية 3٩٠

قانون البلدية

العودة لفهرس القانون

املادة ١١
حتدد مكافأة رئيس املجلس ونائب الرئيس واألعضاء بمرسوم.

 املادة ١2
ال جيوز اشرتاك رئيس املجلس يف عضوية اللجان املختلفة.

كــام ال جيــوز للمجلــس البلــدي أو أيــًا مــن أعضائــه التدخــل يف اختصاصــات اجلهــاز 
التنفيــذي وأعاملــه مــع التقيــد بأســس التعــاون.

 املادة ١3
١- إذا خــال مقعــد عضــو أعلــن املجلــس ذلــك يف أول جلســة لــه بعــد خلــو املقعــد، 
ــات أو  ــراء االنتخاب ــب إج ــغله، وجي ــررة لش ــة املق ــد بالطريق ــذا املقع ــغل ه ــب ش وجي
التعيــني بحســب األحــوال خــالل ثالثــني يوما مــن تاريخ إعــالن ذلك اخللــو، ويكمل 
العضــو اجلديــد مــدة ســلفه، وال يتــم شــغل املقاعــد الشــاغرة إذا كانــت املــدة الباقيــة ال 

جتــاوز ســتة أشــهر إال إذا زادت املقاعــد الشــاغرة عــىل مخســة مقاعــد.
2- يعتــر عضــو املجلــس البلــدي مســتقياًل مــن املجلــس يف حــال قــدم طلــب ترشــحه 

ــات الرملانية. لالنتخاب
   

املادة ١٤
املجلس البلدي هو املختص بقبول االستقالة من العضوية.

وتقــدم االســتقالة كتابــة إىل رئيــس املجلــس لعرضهــا عــىل املجلس يف أول جلســة تالية 
لتقديمهــا، وتعتــر هنائيــة مــن وقــت تقريــر املجلــس قبوهلــا، وإذا مل يبــت يف االســتقالة 
خــالل شــهر مــن تاريــخ تقديمها تعتــر مقبولة بحكــم القانون مــن اليوم التــايل النتهاء 
هــذه املــدة، وعــىل املجلــس أن يعلــن خلــو املقعــد يف أول جلســة لــه بعــد حتقــق هــذا 
اخللــو، وللعضــو أن يعــدل عــن اســتقالته قبــل صــدور قــرار املجلــس بقبوهلــا أو قبــل 

اعتبارهــا هنائيــة بحســب األحــوال.
ويتبــع ذات اإلجــراء يف حالــة اســتقالة أي مــن رئيــس املجلــس أو نائبــه، وذلــك مــع 
مراعــاة أنــه يف حالــة اســتقالة رئيــس املجلــس فيجــب أن تقــدم إىل املجلــس البلــدي، 
ــه يف ذات اجللســة التــي  وجتــرى االنتخابــات لشــغل منصــب رئيــس املجلــس أو نائب

قبلــت فيهــا االســتقالة.

 املادة ١٥
ــة كل  ــع جلس ــهر بواق ــرشة أش ــدة ع ــد مل ــنوي يمت ــاد س ــدي دور انعق ــس البل للمجل
أســبوعني عــىل األقــل، ويــوايل املجلــس عقــد جلســاته إىل أن ينتهــي مــن نظــر مجيــع 
املســائل الــواردة بجــدول األعــامل، ويشــرتط لصحــة انعقــاده حضــور أكثــر من نصف 
ــع  ــام، وجيتم ــة أي ــددة بخمس ــدة املح ــل امل ــاد قب ــوة إىل االنعق ــم الدع ــاء، وتت األعض

املجلــس بنــاء عــىل طلــب مــن رئيســه.
كــام جيــوز دعــوة املجلــس إىل جلســة انعقــاد غري عاديــة بناء عــىل طلب الوزيــر أو رئيس 
ــه عــىل األقــل، وحيــدد يف الدعــوة املوضــوع املطلــوب  املجلــس أو مخســة مــن أعضائ
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عرضــه، وال تتقيــد الدعــوة يف هــذه احلالــة بمــدة اخلمســة أيــام املشــار إليهــا، ويف هــذه 
احلالــة ال جيــوز للمجلــس يف هــذه اجللســة مناقشــة غــري املوضوعــات التــي تــم الدعــوة 

لعقــد اجتــامع بشــأهنا.
ويف مجيع األحوال جيب أن يرفق بالدعوة جدول أعامل اجللسة ومرفقاته.

ــة األعضــاء احلارضيــن - مــامل ينــص القانــون عــىل  ــه بأغلبي ويصــدر املجلــس قرارات
ــه الرئيــس. خــالف ذلــك - وعنــد تســاوي األصــوات يرجــح اجلانــب الــذي في

 املادة ١٦
يكــون باطــاًل كل اجتــامع يعقــده املجلــس يف غــري الزمــان واملــكان املقرريــن الجتامعه، 
وتبطــل بقــوة القانــون مجيــع القــرارات التــي تصــدر يف هــذا االجتــامع وبــام يرتتــب عىل 

هــذا البطــالن مــن آثار.

 املادة ١٧
إذا تغيــب عضــو املجلــس دون عــذر مقبــول أو انــرف هنائيــًا مــن اجللســة دون إذن 
مــن رئيــس اجللســة يعتــر غائبــًا عــن حضورهــا، وإذا تكــرر غيــاب العضو خــالل دور 
االنعقــاد الواحــد أكثــر مــن مخــس جلســات متتاليــة أو ثامنيــة متفرقــة دون عــذر مقبول 
عــرض أمــره عــىل املجلــس للنظــر يف اعتبــاره مســتقياًل بأغلبية األعضــاء الذيــن يتألف 

منهــم املجلــس دون حســاب العضــو املتغيــب.
وإذا تغيــب عضــو عــن حضــور اجتــامع أي من جلــان املجلــس دون عذر مقبــول ثالث 
جلســات متتاليــة أو مخــس متفرقــة خــالل دور االنعقــاد الواحــد، رفعت اللجنــة األمر 

إىل املجلــس البلــدي الختــاذ قــراره بذلك.

 املادة ١٨
إذا فقــد عضــو املجلــس البلــدي أحــد رشوط العضويــة أو فقــد أهليتــه املدنيــة تســقط 

عضويتــه، وعــىل الوزيــر إخطــار املجلــس بذلــك إلصــدار قــرار بخلــو املقعــد.

 املادة ١٩
ال جيــوز لعضــو املجلــس البلــدي أن جيمــع مــع عضويتــه للمجلــس البلــدي عضويــة 

جملــس إدارة أي رشكــة أو تــويل أي وظيفــة عامــة.
وإذا وجــد العضــو يف حالــة مــن حــاالت اجلمــع املشــار إليهــا يف الفقرة الســابقة وجب 
عليــه أن حيــدد يف خــالل الثامنيــة أيــام التاليــة لقيــام حالــة اجلمــع أي األمريــن خيتــار، 

فــإن مل يفعــل اعتــر خمتــارًا ألحدثهــام.
ــخ  ــن تاري ــة إال م ــع قائم ــة اجلم ــر حال ــة ال تعت ــة العضوي ــن يف صح ــة الطع ويف حال

ــن. ــض الطع ــي برف ــرار النهائ ــدور الق ص

 املادة 2٠
حيظــر عــىل عضــو املجلــس أن تكــون لــه مصلحــة مبــارشة أو غــري مبــارشة لنفســه أو 
بصفتــه وصيــًا أو وليــًا أو قيــاًم أو وكيــاًل عــن مــن تربطــه هبــم صلــة إىل الدرجــة الثانيــة 
يف أي تعامــل أو عمــل ينــدرج يف اختصــاص املجلــس، كــام ال جيــوز لــه االشــرتاك يف 
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مناقشــة أو تقديــم اقــرتاح إىل املجلــس تكــون لــه مصلحــة فيــه تتعارض مــع مقتضيات 
عضويتــه، وعليــه أن يتنحــى عــن املشــاركة أو املناقشــة يف اختــاذ القــرار، ويعتــر القــرار 

الصــادر عــىل غــري هــذا اإلجــراء باطــاًل.

املادة 2١
خيتــص املجلــس البلــدي ويف إطــار املخطــط اهليــكي العــام للدولــة وامليزانيــة املعتمــدة 

باملســائل اآلتيــة:
١- إقــرار اللوائــح املتعلقــة باألنشــطة واخلدمــات البلديــة واللوائــح اخلاصــة بتنظيــم 
أعــامل املجلــس البلــدي وفقــًا لالختصاصــات املقــررة لــه يف هــذا القانــون، وعــىل وجه 

اخلصــوص اللوائــح اآلتيــة:-
أ- تنظيــم أعــامل البنــاء، وجيب أن تتضمــن لوائح البنــاء املنظمة للعقارات االســتثامرية 
والتجاريــة ومــا يف حكمهــا رشوط خاصــة بتوفــري العــدد املطلــوب كامــاًل مــن مواقف 
الســيارات داخــل حدودهــا وحيســب وفقــًا لألنشــطة واالســتعامالت املقامــة يف تلــك 

العقارات.
ب- تنظيم مزاولة املهن للمكاتب والدور اهلندسية املحلية املتعلقة بشؤون البناء.

ج- النظافة العامة السكانية وفقًا لالختصاصات املقررة للبلدية.
د- أشغال الطرق العامة وامليادين واألرصفة والساحات.

هـ - زراعة الساحات اململوكة للدولة املالصقة لبيوت السكن اخلاص والنموذجي.
و- إقامــة املظــالت اخلاصــة بمواقــف الســيارات للســكن اخلــاص والنموذجــي 

واجلهــات احلكوميــة واخلاصــة.
ز- تنظيم إجراءات اجلنائز ونقل املوتى والدفن واإلرشاف عىل املقابر.

ح- القواعــد اخلاصــة بحقــوق امللكيــة واالنتفــاع واالرتفــاق بــاألرايض والطــرق 
اخلاصــة املســتقطعة مــن العقــارات ســواء كانــت هــذه الطــرق نافــذة أم غــري نافــذة بــام 

ال يتعــارض مــع القوانــني.
ط- القواعــد اخلاصــة بالبــت يف اخلالفــات العقاريــة بــني البلديــة وذوي الشــأن فيــام 
ــك  ــق التمل ــون وثائ ــن مضم ــارات واألرايض ع ــص يف العق ــادة أو النق ــق بالزي يتعل

ــة. الرســمية اخلاصــة هبــا، أو تداخلهــا مــع أمــالك الدول
ي- تصنيف وترخيص ومراقبة مقاويل البناء واهلدم.

ك- فــرض رســوم مقابــل خدمــات البلديــة أو االنتفــاع بمرافــق البلديــة أو تعديلهــا 
أو إلغائهــا.

ل- تنظيم أعامل املجلس البلدي.
م- األســواق العامــة، فيــام عــدا أســواق الطيــور والدواجــن واحليوانات احلية وأســامك 

الزينة.
ن- املحالت العامة واملقلقة للراحة.

عــىل أن يصــدر الوزيــر املختــص اللوائــح املشــار إليهــا بالبنــد )١( بعــد إقرارهــا مــن 
املجلــس البلــدي.

2- مراقبــة تنفيــذ القوانــني واللوائــح املتعلقــة بشــؤون البلديــة وذلــك وفقــًا ألحــكام 
هــذا القانــون.

3- اقــرتاح الئحــة فــرز ودمــج القســائم املنظمــة بجميــع أنواعهــا متهيــدًا إلصدارهــا 



العودة للصفحة الرئيسية 3٩3

قانون البلدية

العودة لفهرس القانون

بمرســوم.
٤- تقريــر املرشوعــات ومواقعهــا عمرانيــًا، وجتميــل املــدن والقــرى والضواحــي 

واملناطــق واجلــزر والطــرق والشــوارع واملياديــن وتوســعتها.
٥- تقريــر املنفعــة العامــة وفقــًا لألوضــاع التــي تقررهــا أحــكام قانــون نــزع امللكيــة 

واالســتيالء املؤقــت للمنفعــة العامــة.
٦- تقريــر إنشــاء املــدن والقــرى والضواحــي واملناطــق واجلــزر والطــرق والشــوارع 

واملياديــن واألســواق واملســالخ واملقابــر وغريهــا.
٧- إبــداء الــرأي مقدمــًا يف كل التــزام أو احتــكار موضوعــه اســتغالل مرفــق عــام يف 

حــدود اختصــاص البلديــة.
٨- مناقشــة مــرشوع ميزانيــة البلديــة للســنة املالية اجلديــدة ومرشوع احلســاب اخلتامي 

للســنة املاليــة املنتهية.
٩- النظــر يف االقرتاحــات التــي تقــدم يف شــأن مــن شــؤون البلديــة، وإصــدار قراراتــه 

أو توصياتــه بشــأهنا.
١٠- تقريــر خمططــات املناطــق وحتديــد اســتعامالت األرايض، واســتحداث وتنظيــم 
املناطــق الســكنية واالســتثامرية والتجاريــة والصناعيــة وغريهــا، بــام يتفــق مــع املخطط 

اهليــكي العــام للدولــة.
١١- إبــداء الــرأي يف مــرشوع املخطــط اهليــكي العــام للدولــة متهيــدًا إلصــداره 

بمرســوم.
ــد  ــوب والزوائ ــاع اجلي ــم واقتط ــة وض ــع التنظيمي ــع القط ــم وتوزي ــر تنظي ١2- تقري
املرتتبــة عــىل التنظيــم، وإقــرار مرشوعــات تقســيم وجتزئــة األرايض املعــدة للبنــاء وفقــًا 

لألوضــاع واإلجــراءات التــي حيددهــا املجلــس البلــدي.
١3- قبول الترعات غري املرشوطة ألنشطة البلدية بعد موافقة جملس الوزراء.

١٤- اقــرتاح الئحــة أنظمــة الســالمة لألفــراد واملمتلــكات واملرافــق العامــة ومــوارد 
الثــروة العامــة متهيــدا إلصدارهــا بمرســوم، وفقــًا ألحكام املرســوم بقانــون رقم )١٨( 

لســنة ١٩٧٨ املشــار إليــه.
١٥- تســمية املــدن والضواحــي واملناطــق، وجيــوز إطــالق أســامء األشــخاص عــىل 
الطــرق والشــوارع واملياديــن وفقــاً للضوابــط والقواعــد التــي يضعهــا جملــس الــوزراء. 
وجيــب أن يلتــزم املجلــس البلــدي عنــد املوافقــة عــىل طــرح مرشوعــات عــىل أمــالك 
الدولــة العقاريــة بأحــكام املرســوم بالقانــون رقــم )١٠٥( لســنة ١٩٨٠ والقانــون رقم 

)١١٦( لســنة 2٠١٤ املشــار إليهــام.

 املادة 22
عــىل املجلــس البلــدي إصــدار قــراره النهائــي يف شــأن مــا حيــال إليــه مــن موضوعــات 
ــذي  ــاز التنفي ــام اجله ــد قي ــك بع ــة، وذل ــخ اإلحال ــن تاري ــل م ــوم عم ــة ي ــالل مائ خ
ــإذا مل يتخــذ املجلــس قــراره يف شــأهنا خــالل املــدة  ــرأي فيهــا، ف ــداء ال بدراســتها وإب
املحــددة، عــىل الوزيــر أن يصــدر قــراره يف املوضــوع وفقــًا ملــا ينتهــي إليــه رأي اجلهــاز 

التنفيــذي املرفــوع إىل املجلــس البلــدي وذلــك خــالل ثالثــني يومــًا.
وال جيــوز للمجلــس إصــدار قراراتــه يف املوضوعــات املعروضــة عليه إال بعد دراســتها 
مــن اجلهــاز التنفيــذي عــىل أن تتضمــن الدراســة املعــدة مــن اجلهــاز التنفيــذي الــرأي 
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التنظيمــي والقانــوين ورأي املخطــط اهليكي العــام للدولة ورأي اجلهــات ذات العالقة 
بحســب األحــوال، عــىل أن ترفــع هــذه الدراســة للمجلــس البلــدي يف مــدة ال تتجــاوز 
ــدم  ــإذا مل تق ــذي، ف ــاز التنفي ــب إىل اجله ــول الطل ــخ وص ــن تاري ــل م ــوم عم ــتني ي س
الدراســة خــالل هــذه املــدة التــزم اجلهــاز التنفيــذي بتقديــم املــررات قبــل انتهــاء هــذه 
املــدة للوزيــر، ولــه منــح اجلهــاز مهلــة ال تتجــاوز ثالثــني يــوم عمــل لتقديــم الــرأي 

عــىل أن خيطــر املجلــس البلــدي بذلــك.

 املادة 23
متطلبــات  أو  التنظيميــة  املخططــات  إقــرار  حتقيــق  ســبيل  يف  البلــدي  للمجلــس 
االســتمالكات املســتقبلية - بــام يتوافــق مــع املخطــط اهليــكي العــام للدولــة- تقريــر 
ــود عليهــا للمــدة  ــاء يف بعــض املناطــق، أو فــرض أي قي ــات البن ــع عملي وقــف أو من

ــرار. ــا الق ــي حيدده الت
ومــع عــدم اإلخــالل بأحــكام املــادة )3٨( مــن هــذا القانــون يرتتب عــىل خمالفــة القرار 
ــر  ــة تقري ــة يف حال ــل املخالف ــاين حم ــة املب ــداد بقيم ــدم االعت ــأن ع ــذا الش ــادر يف ه الص
االســتمالك لــألرض التــي أقيمــت عليهــا هــذه املبــاين، بعــد قــرار املجلــس البلــدي 

وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون.
 

املادة 2٤
متطلبــات  أو  التنظيميــة  املخططــات  إقــرار  حتقيــق  ســبيل  يف  البلــدي  للمجلــس 
االســتمالكات املســتقبلية - بــام يتوافــق مــع املخطــط اهليــكي العــام للدولــة- تقريــر 
ــود عليهــا للمــدة  ــاء يف بعــض املناطــق، أو فــرض أي قي ــات البن ــع عملي وقــف أو من

ــرار. ــا الق ــي حيدده الت
ومــع عــدم اإلخــالل بأحــكام املــادة )3٨( مــن هــذا القانــون يرتتب عــىل خمالفــة القرار 
ــر  ــة تقري ــة يف حال ــل املخالف ــاين حم ــة املب ــداد بقيم ــدم االعت ــأن ع ــذا الش ــادر يف ه الص
االســتمالك لــألرض التــي أقيمــت عليهــا هــذه املبــاين، بعــد قــرار املجلــس البلــدي 

وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون.

 املادة 2٥
وتعتــر قــرارات املجلــس البلــدي نافــذة بعــد فــوات هــذه املــدة، ويف حالــة اعــرتاض 
الوزيــر عــىل قــرار املجلــس البلــدي يبلــغ املجلــس بذلــك كتابــًة خــالل املــدة املشــار 
إليهــا، فــإذا متســك املجلــس بقــراره بأغلبيــة األعضــاء الذيــن يتألــف منهــم املجلــس، 
يرفــع الوزيــر األمــر إىل جملــس الــوزراء الــذي عليــه أن يبــت يف األمــر- بعــد االســتامع 

لــرأي املجلــس البلــدي - خــالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ إخطــاره.
ويكــون قــرار جملــس الــوزراء يف هــذه احلالــة نافــذًا، ويلتــزم املجلــس البلــدي بإنفــاذه 
خــالل مخســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ وصــول اإلخطــار إليــه، ويف حــال مل يبــت جملــس 

الــوزراء يف األمــر وفقــًا ألحــكام هــذه املــادة يعتــر قــرار املجلــس البلــدي نافــذًا.

 املادة 2٦
ــة لــكل حمافظــة مــن مخســة أعضــاء وذلــك ملــدة ســنتني،  ــة فرعي يشــكل املجلــس جلن
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ــة  ــدد الالئح ــني، وحت ــن جلنت ــر م ــاركة يف أكث ــو املش ــوال للعض ــوز يف كل األح وال جي
ــا. ــدار قراراهت ــا وإص ــد اجتامعاهت ــط عق ــان وضواب ــذه اللج ــات ه ــة اختصاص الداخلي

 املادة 2٧
يشكل املجلس اللجان التالية من بني أعضائه ملدة سنتني وهي:

١- اللجنة الفنية، وعدد أعضائها سبعة.
2- اللجنة القانونية واملالية، وعدد أعضائها مخسة.

3- جلنة اإلصالح والتطوير، وعدد أعضائها مخسة.
٤- جلنة مزاولة املهن اهلندسية، وعدد أعضائها مخسة.

٥- جلنة شؤون البيئة، وعدد أعضائها مخسة.
٦- جلنة االعرتاضات والشكاوى، وعدد أعضائها مخسة.

وحتــدد الالئحــة الداخليــة اختصــاص كل جلنــة وقواعــد ورشوط وضوابــط ومواعيــد 
اجتامعاهتــا وإصــدار قراراهتــا.

 املادة 2٨
للمجلــس أن يؤلــف جلانــًا أخــرى حســب حاجــة العمــل ويضــع لــكل جلنــة مــا يتطلبه 

عملهــا مــن أحــكام خاصة.
وجيــوز ألي مــن اللجــان أن تشــكل مــن بــني أعضائهــا جلنــة فرعيــة حســب مــا تقتضيــه 

أعامهلــا، وتضــع اللجنــة نظــام عمــل اللجنــة التــي تتفــرع عنها.

 املادة 2٩
جيوز حل املجلس البلدي بمرسوم مسبب.

ــد يف ميعــاد  ــات والتعيــني للمجلــس اجلدي إذا حــل املجلــس وجــب إجــراء االنتخاب
ال جيــاوز ســتني يومــًا مــن تاريــخ احلــل، عــىل أن يدعــى املجلــس اجلديــد إىل االنعقــاد 

وفقــًا أحــكام املــادة )٦( مــن هــذا القانــون.
وىف حالــة حــل املجلــس تطبيقــًا ألحــكام الفقــرة الســابقة، تتــوىل اختصاصاتــه جلنــة 
ــني  ــك حل ــة وذل ــرة واألمان ــن ذوي اخل ــوم م ــدر بمرس ــوزراء تص ــس ال ــكلها جمل يش
تشــكيل املجلــس اجلديــد، وال يشــمل اختصاصات هــذه اللجنــة تقرير املنفعــة العامة، 
عــىل أن تعــرض قــرارات اللجنــة عــىل املجلــس البلــدي خــالل مخســة عــرش يومــًا مــن 

تاريــخ أول اجتــامع لــه.
 

املادة 3٠
ــه،  ــي واإلداري ل ــم الفن ــم الدع ــص بتقدي ــة ختت ــة عام ــدي أمان ــس البل يكــون للمجل
وعــىل وجــه اخلصــوص اإلعداد والتحضــري الجتامعاتــه وجلانه وحضورها وتسجيـــل 
حمارضهــا وأرشــفتها، وتنظــم األمانــة العامــة بقــرار مــن املجلــس البلــدي، ويتضمــن 
هــذا القــرار األحــكام التفصيليــة ألعامهلــا واختصاصاهتــا وفقــًا ألنظمــة ديــوان اخلدمة 

املدنيــة.
ــل  ــة وكي ــام بدرج ــني ع ــس، أم ــس املجل ــت إرشاف رئي ــة، حت ــة العام ــرأس األمان وي
وزارة يعاونــه عــدد مــن الــوكالء املســاعدين يرشــحهم مجيعــا رئيــس املجلــس البلــدي.
ويســأل األمــني العــام عــن شــؤون األمانة العامــة وموظفيهــا، ويكون لــه اختصاصات 
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وكيــل الــوزارة فيــام يتعلــق بموظفــي األمانــة العامة، وحيرض جلســات املجلــس العلنية 
والرسيــة، ولــه أن حيــرض اجتامعــات اللجــان بناًء عــىل طلبها.

املادة 3١
يتــوىل إدارة اجلهــاز التنفيــذي مديــر عــام ويكــون لــه نائــب أو أكثــر، ويصــدر مرســوم 
بنــاء عــىل موافقــة جملس الــوزراء بتعيينهــم وبتحديد درجاهتــم الوظيفية، وفقــًا ألنظمة 

ديــوان اخلدمــة املدنية.
ويمثــل املديــر العــام اجلهــاز التنفيــذي يف عالقاتــه بالغــري، ومــع مراعــاة أحــكام املــادة 

)١٠( مــن هــذا القانــون يمثــل املديــر العــام البلديــة أمــام القضــاء.
ويلــزم املديــر العــام بتنفيذ قــرارات املجلس البلــدي والقرارات الوزاريــة ذات الصلة، 

وكذلــك يســأل عــن تقيد اجلهــاز التنفيــذي يف قرارات املجلــس البلدي.

 املادة 32
يتــوىل املديــر العــام حتــت إرشاف الوزيــر إدارة اجلهــاز التنفيــذي طبقــًا ألحــكام هــذا 

القانــون، ويتــوىل عــىل وجــه اخلصــوص األمــور التاليــة :
١- تنفيذ قرارات املجلس البلدي بعد املصادقة عليها.

2- إدارة قطاعات اجلهاز التنفيذي.
3- دراسة املوضوعات التي تعرض عىل املجلس البلدي.

٤- إعــداد مــرشوع املخطــط اهليــكي العــام للدولــة يف حــدود االختصاصــات املقــررة 
للبلديــة وتنفيــذه بعــد إقــراره وصــدوره.

٥- إعداد مرشوع امليزانية واحلساب اخلتامي وعرضهام عىل املجلس البلدي.
ــزة  ــل أجه ــام تعام ــة لنظ ــد العام ــة والقواع ــح الداخلي ــات اللوائ ــرتاح مرشوع ٦- اق

ــدي. ــس البل ــا إىل املجل ــاالت ورفعه ــة املج ــري يف كاف ــع اجلامه ــة م البلدي
ــدود  ــالمتهم يف ح ــكان وس ــة الس ــىل صح ــة ع ــة للمحافظ ــري الالزم ــاذ التداب ٧- اخت

ــذي. ــاز التنفي ــات اجله اختصاص
٨- العناية بوجه خاص باألمور التالية:

أ- أعامل تنظيف املدن والساحات وامليادين والشوارع والطرق ونقل النفايات.
ب- هدم املباين اآليلة للسقوط أو إصالحها وفق اللوائح املنظمة هلا.

ج- إصــدار رخــص البنــاء، وجيــوز للجهــاز التنفيذي منــح اجلهات اهلندســية صالحية 
إصــدار هــذه الرخــص وفقــًا للــرشوط والضوابــط واألحــكام التــي حتددهــا الالئحــة 

التنفيذيــة هلــذا القانــون.
د- إصدار الرتاخيص اخلاصـــة بزراعـــة الساحات اململوكـــة للدولـة املالصقة لبيـوت 

الســكن اخلــاص والنموذجي.
ــاص  ــكن اخل ــيارات للس ــف الس ــالت مواق ــة بمظ ــص اخلاص ــدار الرتاخي هـــ- إص

والنموذجــي واالســتثامري والتجــاري واجلهــات احلكوميــة واخلاصــة.
و- تنظيم اجلنائز ونقل املوتى والدفن واإلرشاف عىل املقابر.

ــًا  ــرى وفق ــات األخ ــات اجله ــاة اختصاص ــع مراع ــة، م ــات التنظيمي ــح املوافق ز- من
ــا. ــة هل ــح املنظم ــني واللوائ للقوان
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ح- مراقبــة األســواق، عــدا أســواق الطيــور والدواجــن واحليوانــات احليــة وأســامك 
الزينــة.

ط- مراقبـــة املحالت العامــــة واملقلقة للراحــــة واملرضة بالصحـة للتحقـق مـن توافـر 
الــرشوط الصحيـــة فيهــا، وإعطـــاء الرخــص البلديـــة وســحبها بــام ال يتعــارض مــــع 

اختصــاص اجلهـــات األخــرى وفقــًا للقوانــني واللوائــح.
٩- عــرض التقريــر الســنوي عــن أعــامل اجلهــاز التنفيذي عــىل املجلس البلــدي خالل 

األشــهر الثالثــة األوىل من كل ســنة مالية.
١٠- اعتــامد أوامــر الــرف يف حــدود امليزانيــة، والتوقيــع عــىل الشــيكات واألوراق 
ــة وفقــًا ألحــكام املرســوم بالقانــون رقــم )3١( لســنة ١٩٧٨  اخلاصــة باملســائل املالي

املشــار إليــه.
ــاء  ــؤون البن ــة بش ــة املتعلق ــية املحلي ــدور اهلندس ــب وال ــص املكات ــدار رخ ١١- إص

عليهــا. واإلرشاف 
١2- تصنيــف وترخيــص مقــاويل البنــاء واهلــدم وفقــًا لالئحــة التــي يصدرهــا املجلس 

البلدي.

 املادة 33
يمنــع عــىل اجلهاز التنفيـــذي منـــح تراخيــص بناء للمبانـــي االســتثامرية والتجاريــــة ما 
مل يكــن املبنــى متضمنــًا لــرسداب أو دور عــىل كامــل مســاحة املبنــى مــن طابــق واحــد 

أو أكثــر حســب االحتيــاج خيصــص ملواقــف املركبــات.

وحيدد عدد الطوابق واملواقف وفقًا لنظم ولوائح البناء.
كــام حيظــر عــىل اجلهــاز التنفيــذي إصــدار شــهادة أوصــاف بنــاء وكتــب مســح وحتديــد 
للعقــارات املخالفــة لنظــم البنــاء املعمــول هبــا، وال جيــوز اســتثناء أي عقــار خمالــف من 

نــص هــذه املــادة.
وجيــب يف مجيــع األحــوال عنــد صــدور أحــكام بيــع العقــار باملــزاد العلنــي، أن يــرح 
يف إعــالن املشــاركة يف إجــراءات البيــع باملــزاد بيانــًا واضحــًا بام يكــون قد علــق بالعقار 
موضــوع البيــع مــن خمالفــات أو مــا هــو حممــل بــه مــن التزامــات، وتعتــر إجــراءات 
ترســيه املــزاد عــىل غــري هــذا القيــد باطلــة بــام يرتتــب عــىل ذلــك البطــالن مــن آثــار، 
ولغايــات تطبيــق أحــكام هــذه الفقــرة جيــوز إصدار شــهادة أوصــاف بناء وكتب مســح 
وحتديــد للعقــارات املخالفــة حمــل البيــع باملــزاد العلنــي وفقًا للــرشوط والضوابــط التي 

حتددهــا الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون.

 املادة 3٤
تصــدر بقــرار مــن الوزيــر املختص اللوائــح الالزمــة لتنظيم الشــؤون اإلداريــة للجهاز 
التنفيــذي، ونظــام العاملــني وســائر القواعــد املتعلقــة بشــؤوهنم الوظيفيــة وفقــًا لنظــم 

ديــوان اخلدمــة املدنية.

 املادة 3٥
ينشــأ يف إطــار اهليــكل التنظيمــي للجهــاز التنفيــذي فــرع للجهــاز بــكل حمافظــة، يتــوىل 
تقديــم اخلدمــات البلديــة لســكاهنا وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون، وحتــدد اختصاصــات 
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ومهــام هــذه الفــروع وفقــًا لالئحــة التنفيذيــة.
  املادة 3٦

يكــون للبلديــة إدارة قانونيــة تتبــع الوزيــر، تتوىل مبارشة مجيــع القضايــا واحلضور عنها 
أمــام مجيــع املحاكــم وهيئــات التحكيــم وإبــداء الــرأي القانــوين وإجــراء التحقيقــات، 
ــة  ــرارات املتصل ــة والق ــح واألنظم ــيم واللوائ ــات واملراس ــداد املرشوع ــوىل إع ــام تت ك
بنشــاط البلديــة وذلــك مــع مراعــاة حكم املــادة الثانية من املرســوم األمــريي رقم)١2(

لســنة ١٩٦٠ بقانــون تنظيــم إدارة الفتــوى والترشيع.

 املادة 3٧
يــرسي عــىل القانونيــني من شــاغي الوظائــف اخلاصة بــاإلدارة القانونية مــا يرسي عىل 
أعضــاء إدارة الفتــوى والترشيــع بشــأن املرتبــات والبــدالت والعــالوات والرتقيــات 

وســن التقاعــد وكافــة املزايــا املاليــة والعينية.

 املادة 3٨
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد منصــوص عليهــا يف قانــون آخــر، حتدد املراســيم 
واللوائــح املشــار إليهــا يف هــذا القانــون العقوبات التــي توقع عىل من خيالــف أحكامها 
بالغرامــة التــي ال تقــل عــن مائــة دينــار كويتــي وال تزيــد عن مخســة آالف دينــار كويتي.
كــام جيــوز أن تتضمــن املراســيم واللوائــح املشــار إليهــا باإلضافــة إىل عقوبــة الغرامــة، 
ــا  ــحبه هنائي ــة أو س ــدة معين ــص مل ــف الرتخي ــي أو وق ــت أو النهائ ــق املؤق ــة الغل عقوب
وتصحيــح األعــامل املخالفــة واهلــدم والرتميــم ورد الــيء إىل أصلــه وذلــك حســب 

األحــوال.
واســتثناًء مــن العقوبــات املنصــوص عليهــا يف الفقــرات الســابقة، ومــع عــدم اإلخالل 
بــأي عقوبــة أشــد منصــوص عليهــا يف قانــون آخــر، يعاقــب كل مــن أقــام بنــاًء بــدون 
ترخيــص أو جــاوز عــدد األدوار املرخصــة أو جتــاوز مســاحة البنــاء املرخصــة لــه أو 
اســتعمل املبنــى بغــري الغــرض املخصــص لــه بغرامــة ال تقــل عــن ألــف دينــار كويتــي 
وال جتــاوز مخســة آالف دينــار مــع إزالــة املخالفــة ورد الــيء إىل أصلــه لــكل مــرت مربع 
بنــاء أو اســتعامل خمالــف للوائــح املرعيــة يف املبــاين االســتثامرية والتجاريــة والصناعيــة 

واحلرفيــة واخلدميــة.
وال تقــل الغرامــة عــن مخســني دينــار كويتــي وال جتــاوز مخســامئة دينــار كويتي مــع إزالة 
ــاء أو اســتعامل خمالــف للوائــح  املخالفــة ورد الــيء إىل أصلــه عــن كل مــرت مربــع بن

املرعيــة يف مبــاين الســكن اخلــاص والنموذجــي ومــا يف حكمهــا.
ويف كل األحــوال يلــزم صاحــب العالقــة بإزالــة املخالفة عىل نفقتــه إن مل يقم بتصحيح 
وضعــه املخالــف وفــق النظــم املعمــول هبــا وخــالل املدة التــي حتددهــا البلديــة، وجيوز 
أن تتضمــن لوائــح البناء باإلضافة إىل عقوبتي الغرامة واإلزالة ورد اليء إىل أصلــــه، 

عقوبــة الغلــق املؤقــت أو النهائــي وســحب الرتخيص هنائيــًا أو وقفه ملــدة معينة.

 املادة 3٩
مــع مراعــاة أحــكام املــادة )3٨( مــن هــذا القانــون ومــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة 
أشــد منصــوص عليهــا يف هــذا القانــون أو أي قانون آخــر، يعاقب من تثبت مســؤوليته 
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مــن أصحــاب املكاتــب أو الــدور االستشــارية اهلندســية أو املهندســني أو املرشفــني أو 
املقاولــني عــن إقامــة مبــاين بــدون ترخيــص أو اإلرشاف عــىل تنفيذهــا أو أي خمالفــات 
ــار كويتــي وال جتــاوز عــرشة آالف  ــاء أخــرى بغرامــة ال تقــل عــن مخســة آالف دين بن
دينــار كويتــي، مع ســحب ترخيــص املكتب اهلنــديس وإيقــاف تصنيف املقــاول وإبعاد 

املخالــف غــري الكويتــي إبعــادًا إداريــًا عــن البــالد.
كــام يعاقــب باحلبــس مــدة ال تقــل عن ســنة وال تزيد عىل ســبع ســنوات كل مــن املقاول 
واملهنــدس املــرشف عــىل تنفيــذ أعــامل البنــاء إذا نفــذ بطريقــة الغــش وأدى ذلــك إىل 
ــة احلبــس مــدة ال تقــل عــن ســنتني وال  ــي، وتكــون العقوب ــاء كي أو جزئ هــالك البن

تتجــاوز مخســة عــرش ســنة إذا أدى ذلــك إىل حــدوث خســائر بــاألرواح.

 املادة ٤٠
يعاقــب املخالــف يف الســكن اخلــاص والــذي يمتنــع عــن تنفيــذ مــا قــى بــه احلكــم 
ــيء إىل  ــل أو رد ال ــم أو التجمي ــدم أو الرتمي ــامل أو اهل ــح األع ــة أو تصحي ــن إزال م
أصلــه بغرامــة قيمتهــا عــرشة دنانــري كويتيــة يوميــًا، وفيــام عــدا ذلــك مــن اســتعامالت 
ــي  ــدة الت ــك بعــد انتهــاء امل ــًا، وذل ــي يومي ــار كويت ــة دين ــة مائ يعاقــب املخالــف بغرام
ــدة  ــدأ امل ــات، وتب ــدد املخالف ــة بتع ــدد الغرام ــم ، وتتع ــذ احلك ــة لتنفي ــا البلدي حتدده
املقــررة للتنفيــذ عــىل املالــك اجلديــد مــن تاريــخ انتقــال امللكيــة إليــه، وتطبــق يف شــأنه 

ــات اخلاصــة بتلــك املخالفــات. الغرام

املادة ٤١
ــامل  ــف األع ــراءات وق ــاذ إج ــه اخت ــن نواب ــه م ــن يفوض ــام أو م ــر الع ــىل املدي ــب ع جي
املخالفــة لنظــم البنــاء، وجيــب بقــرار منــه أو مــن يفوضــه مــن نوابــه اختــاذ اإلجــراءات 
الالزمــة لقطــع التيــار الكهربائــي واملــاء عــن املبنــى املخالــف وذلــك من تاريــخ صدور 

احلكــم النهائــي وإىل حــني إزالــة املخالفــة.

 املادة ٤2
جيــوز ملديــر عــام البلديــة أو مــن يفوضــه عنــد الــرضورة أن يصــدر قــرارًا بغلــق املحــل 
أو املنشــأة املخالفــة يف األحــوال التــي جيــوز فيهــا احلكــم بالغلــق، واختــاذ مــا يلــزم مــن 
إجــراءات بالتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة لوقــف الرتخيــص بصفــة مؤقتــة أو ســحبه 

هنائيــًا بحســب األحــوال.

 املادة ٤3
جيــوز قبــول طلــب الصلــح من املخالــف فيام يتعلــق باألفعــال املخالفــة للوائــح البلدية 
التــي تقــل الغرامــة املقــررة هلــا عــن مخســامئة دينــار كويتــي، وعــىل حمــرر املحــرض بعــد 
مواجهــة املخالــف باملخالفــة أن يعــرض عليــه الصلــح فيهــا ويثبــت ذلــك يف حمــرضه 
وعــىل املخالــف الــذي يرغــب يف الصلــح أن يدفــع خــالل ثالثــني يومــًا مــن تاريــخ 
ــع  ــه م ــوبة إلي ــة املنس ــررة للمخالف ــة املق ــى للغرامـ ــد األدنـ ــه احل ــح علي ــرض الصل ع
الرســوم واملروفــات املســتحقة للبلديــة، ويرتتــب عىل الصلــح حفظ حمــرض املخالفة 

أو انقضــاء الدعــوى اجلزائيــة صلحــًا وتســوية كافــة آثارهــا حســب األحــوال.
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أمــا خمالفــات البنــاء فيجــوز الصلــح فيها خــالل ثالثني يومــًا من تاريخ عــرض الصلح 
عــىل املخالــف بــرشط إلــزام املخالــف بإزالــة املخالفة خــالل املــدة التي حتددهــا البلدية 

عــىل أن ال تزيد عن ســتة أشــهر.

 املادة ٤٤
يكــون للموظفــني الذيــن يعينهــم الوزير لضبــط املخالفات وفقــًا ألحكام هــذا القانون 
ــبيل  ــم يف س ــة وهل ــة القضائي ــة الضبطي ــه صف ــذا ل ــادرة تنفي ــح الص ــيم واللوائ واملراس
تأديــة أعامهلــم حــق دخــول مجيــع األماكــن واملحــالت العامــة لضبــط املخالفــة وحتريــر 

املحــارض الالزمــة إلحالتهــا إىل اجلهــة املختصــة.
وهلــم - إذا توفــرت دالئــل قويــة عــىل ارتــكاب خمالفــات بالســكن اخلــاص أو مــا يف 
حكمــه - حتريــر تقريــر بــام أســفرت عنــه حترياهتم ختطر بــه النيابــة العامة بواســطة مدير 
عــام البلديــة أو مــن يفوضــه لطلــب اإلذن بدخــول تلــك املســاكن ، فــإذا تأكــد جلهــة 
التحقيــق أن الــرضورة تقتــي منــح اإلذن بالدخــول تــأذن كتابــة بذلــك، وللموظــف 
املختــص حتريــر حمــرض باملخالفــات وإحالتهــا إىل اجلهــة املختصــة، وهلــم يف مجيــع 

األحــوال أن يســتعينوا بأفــراد القــوة العامــة.
عىل أن خيطر صاحب السكن بتاريخ وموعد الكشف قبل ثالثة أيام عمل.

كــام يلتــزم اجلهــاز التنفيــذي باإليعــاز ملــن حيملــن صفــة الضبطيــة القضائيــة من النســاء 
لدخــول الســكن اخلــاص أو مــا يف حكمــه متــى دعــت احلاجــة لذلــك يف ظــل مــا ورد 

يف هــذه املــادة مــن أحــكام.

 املادة ٤٥
ــس  ــة، وللمجل ــة البلدي ــن ميزاني ــتقل ضم ــج مس ــدي برنام ــس البل ــص للمجل خيص
أن يقــرتح تنظيــم الشــؤون املاليــة واإلداريــة لألمانــة العامــة للمجلــس وفقــًا ألنظمــة 

ــة. ــة واألجهــزة الرقابي ــة ووزارة املالي ــوان اخلدمــة املدني دي

 املادة ٤٦
ــر باملحكمــة  ــرة خاصــة واحــدة أو أكث تنشــأ بقــرار مــن املجلــس األعــىل للقضــاء دائ
الكليــة تشــكل مــن ثالثــة قضــاة ختتــص دون غريهــا بالنظــر يف اجلرائــم التــي ترتكــب 
ــة، وتســتأنف األحــكام الصــادرة مــن هــذه  ــي تصدرهــا البلدي ــح الت ــة للوائ باملخالف

الدائــرة أمــام حمكمــة االســتئناف يف دائرهتــا اجلزائيــة.

 املادة ٤٧
ــة  ــون باختــاذ كاف ــخ صــدور هــذا القان ــذي خــالل ســنة مــن تاري ــزم اجلهــاز التنفي يلت
ــات  ــات واملكاتب ــق وامللف ــه للوثائ ــظ لدي ــام احلف ــث نظ ــة لتحدي ــراءات الالزم اإلج
ــة  ــد الفني ــرتوين والقواع ــيف اإللك ــام األرش ــتخدام نظ ــات باس ــط واملخطط واخلرائ

ــة. للميكن
وحتدد الالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات والضوابط الفنية املتطلبة للنظام.



العودة للصفحة الرئيسية ٤٠١

قانون البلدية

العودة لفهرس القانون

 املادة ٤٨
تنقل االختصاصات التالية من البلدية وفقًا ملا يي:

ــة  ١- ينقــل إىل وزارة التجــارة والصناعــة اختصــاص الرتخيــص واإلرشاف واملراقب
عــىل:

أ - اإلعالنات يف األماكن العامة ما عدا اإلعالنات االستداللية.
ب - الباعة املتجوليـــن.

2- ينقــل إىل اهليئــة العامــة لشــؤون الزراعــة والثــروة الســمكية اختصــاص الرتخيــص 
ــامك  ــة وأس ــات احلي ــن واحليوان ــور والدواج ــواق الطي ــىل أس ــة ع واإلرشاف والرقاب

الزينــة.
3- ينقــل إىل اهليئــة العامــة للطــرق والنقــل اختصــاص الرتخيــص واإلرشاف والرقابة 

عــىل اإلعالنات االســتداللية.
٤- ينقــل إىل اهليئــة العامــة للصناعــة اختصــاص الرتخيــص واإلرشاف والرقابــة عــىل 

مواقــع الســكراب.
ــات  ــًا االختصاص ــوىل حالي ــي تت ــة الت ــة والفني ــة والرقابي ــدات اإلداري ــتمر الوح وتس
ــت إرشاف  ــا حت ــة هب ــام املنوط ــة امله ــابقة يف مزاول ــرة الس ــم الفق ــامالً حلك ــة إع املنقول
البلديــة، حلــني صــدور قــرار مــن جملــس الــوزراء بنــاء عــىل عــرض الوزيــر خــالل ســنة 
ــة  ــات التابع ــوزارات واهليئ ــدات إىل ال ــل الوح ــون بنق ــذا القان ــل هب ــخ العم ــن تاري م

إليهــا.

 املادة ٤٩
أي ترخيــص صــادر باملخالفــة للقوانــني واللوائــح يعتــر باطــاًل، ويلغــى مــا يرتتــب 
ــًا مــن قــام بإصــداره، مــع عــدم اإلخــالل يف مســائلته  ــار، ويســأل تأديبي ــه مــن آث علي

ــًا. ــًا وجنائي مدني

 املادة ٥٠
تصــدر الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون بقــرار مــن جملــس الــوزراء بنــاء عــىل عــرض 

الوزيــر، وذلــك خــالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ العمــل هبــذا القانــون.
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٤٠3الباب األول: الرشوط الواجب توافرها لالشتغال باملحاماة

٤٠٧الباب الثانى: حقوق املحامني وواجباهتم

لقانون رقم ٤2 لسنة ١٩٦٤ 
ىف شأن تنظيم مهنة املحاماة أمام املحاكم
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القانون رقم ٤2 لسنة ١٩٦٤ 
ىف شأن تنظيم مهنة املحاماة أمام املحاكم

املادة ١
ــدا بجــدول املحامــني املشــتغلني  ــاة أن يكــون اســمه مقي يشــرتط فيمــن يشــتغل باملحام

ــه يف املــادة ٦ عــىل الوجــه املبــني يف هــذا القانــون. املشــار إلي

**استبدل نص املادة ١ باملادة ١ من القانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ تاريخ 22/٩/١٩٩٦م.

املادة 2
يشرتط فيمن يقيد أسمه بجدول املحامني : 

أوال: أن يكون كويتيا. 
ــه  ــوم علي ــري حمك ــمعة غ ــن الس ــرية ، حس ــود الس ــة ، حمم ــل االهلي ــون كام ــا: أن يك ثاني

ــرشف. ــة أو بال ــة بالذم ــباب ماس ــا الس ــا أو تأديبي قضائي
ــدى  ــن إح ــت أو م ــة الكوي ــن جامع ــوق م ــازة احلق ــىل اج ــال ع ــون حاص ــا: أن يك ثالث
اجلامعــات املعــرتف هبــا أو اجــازة القضــاء الرشعــي مــن إحــدى كليــات الرشيعــة 
االســالمية بإحــدى دول اجلامعــة العربيــة. ويعفــى مــن هذا الــرشط املحامــون الكويتيون 

ــنة ١٩٦٠م. ــم 2١ لس ــاة رق ــون املحام ــا لقان ــدول طبق ــدوا باجل ــن قي الذي

* حيذف لفظ )الدائم( ولفظ )املؤقت( بموجب قانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ .

املادة 3
يشرتط فيمن يقيد إسمه بجدول املحامني : 

أوال: أن يكون من رعايا إحدى الدول العربية. 
ــه  ــوم علي ــري حمك ــمعة غ ــن الس ــرية ، حس ــود الس ــة ، حمم ــل االهلي ــون كام ــا: أن يك ثاني

ــرشف.  ــة أو بال ــة بالذم ــباب ماس ــا الس ــا أو تأديبي قضائي
ثالثــا: أن يكــون حاصــال عــىل اجــازة احلقــوق مــن إحــدى كليات احلقــوق بــدول اجلامعة 

 . العربية 
رابعا: أن يكون قد اشتغل باملحاماة أو بعمل قضائي مدة ال تقل عن عرش سنوات. 

خامسا: أن يقيم بالكويت إقامة دائمة متصلة طوال مدة قيد إسمه باجلدول.

** حيذف لفظ )الدائم( ولفظ )املؤقت( بموجب قانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ .

املادة ٤
ملغاة

**ألغيــت بموجــب قانــون 3٠ لســنة ١٩٦٨ نــص املــادة قبــل اإللغــاء : اســتثناء عــن املــادة الســابقة يقيــد باجلــدول 
املؤقــت املحامــون احلاليــون الســابق قيدهــم هبــذا اجلــدول بموجــب قانــون املحامــاة رقــم 2١ لســنة ٦٠ بــرشط أن 
جيــددوا القيــد خــالل شــهر مــن صــدور هــذا القانــون بــرشط أن يكونــوا مؤهلــني ومــن رعايــا إحــدى البــالد العربيــة 
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وال جيــوز قيدهــم بعــد انقضــاء هــذه املــدة اال وفقــا الحــكام املــادة الســابقة.

مادة ٥
ملغاة

ــي  ــم الغ ــن ث ــخ 2٤/٦/١٩٦٨م. وم ــنة ١٩٦٨ تاري ــم 3٠ لس ــون رق ــن القان ــادة ١ م ــادة ٥ بامل ــص امل ــتبدل ن *اس
بموجــب املــادة 3 مــن القانــون رقــم ٦2 لســنة ١٩٩٦ تاريــخ 22/٩/١٩٩٦م.

املاده ٥ مكرر
ملغاه 

** ملغــاه بموجــب القانــون رقــم ٦2 لســنة ١٩٩٦ الصــادر بتاريــخ 22/ ٩/ ١٩٩٦.نــص املــادة قبــل االلغــاء : يف 
حالــة وقــف العمــل باجلــدول املؤقــت أو عــدم جتديــد مــدة اجلــدول املؤقــت أو عــدم إعــادة قيــد مــن كان مدرجــا بــه 
مــن املحامــني قبــل الفصــل يف قضيــة منظــورة مــوكل فيهــا جــاز للمحامــي أن حيــرض عــن موكلــه يف هــذه القضيــة حتــى 
يتــم الفصــل فيهــا ابتدائيــا واســتئنافيا أو ينيــب عنــه حماميــا مــن املقيديــن باجلــدول الدائــم أو املؤقــت ملبارشهتــا دون أن 

يدفــع املــوكل أتعابــا جديــدة هلــذا األخــري. * اضيفــت بموجــب قانــون رقــم 3٠ لســنة ١٩٦٨ .

 املادة ٦
ــار  ــم ومق ــال إقامته ــامئهم وحم ــه اس ــد في ــام يقي ــدول ع ــتغلني ج ــني املش ــون للمحام يك

ــه :- ــداول األتي ــه اجل ــق ب ــد ويلح ــخ القي ــق تاري ــك وف ــه وذل ــم املهن مزاولته
أ- جدول للمحامني حتت التمرين .

ب- جدول للمحامني املقبولني أمام املحكمه الكليه .
ج- جدول للمحامني املقبولني أمام حمكمة األستئناف . 

د- جدول للمحامني املقبولني أمام املحكمه الدستوريه وحمكمة التمييز .
كــام ينشــأ جــدول خــاص للمحامني غري املشــتغلني وحتفــظ اجلداول الســابقه بمقــر مجعية 
املحامــني وتوضــع نســخه منهــا بمقــر كل حمكمــة ولــدى النائــب العــام وإدارة التســجيل 

العقــاري والتوثيــق بــوزارة العدل .
و يشــرتط فيمــن يقيــد أســمه يف اجلــدول رقــم )ب( أن يكــون قــد أمــى فــرتة التمريــن 
وال جيــوز القيــد يف اجلــدول رقــم )ج ( إال بعــد ثــالث ســنوات عــىل القيــد باجلــدول رقــم 
)ب( كــام ال جيــوز القيــد باجلــدول رقــم )د( إال بعــد مــرور ثــالث ســنوات عــىل القيــد 

باجلــدول الســابق عليــه .
*وقد جاء نص املادة الرابعة من القانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ .

ــون.  ــة بالفعــل وقــت العمــل هبــذا القان ــون املهن ــن يزاول ــادة )٦( املحامــون املشــتغلون الذي *يســتثنى مــن حكــم امل
وجيــب عــىل مــن يرغــب منهــم يف اإلســتمرار يف مزاولــة املهنــة إعــادة قيــد إســمه يف اجلــدول العــام للمحامني املشــتغلني 

بغــري رســوم.
وعىل جلنة القبول، التثبت من توافر الرشوط املنصوص عليها يف املادة )١2(.

** عدلت هذه املاده بموجب القانون ٦2 لسنة ١٩٩٦ الصادر يف 22/ ٩/ ١٩٩٦ .

املادة ٦ مكرر 
ــون جيــب عــي املحامــي حتــت  ــه مــن هــذا القان ــاده الثالث مــع عــدم االخــالل بحكــم امل
ــتغلني  ــني املش ــد املحام ــب اح ــق بمكت ــم)أ( ان يلتح ــدول رق ــده يف اجل ــد قي ــن بع التمري
وعليــه ان خيطــر جلنــه القبــول بكتــاب مســجل مصحــوب بعلــم الوصــول باســم املحامي 
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ــذا  ــم ه ــي وان يت ــه املحام ــار موافق ــق باالخط ــه وان يرف ــه وعنوان ــق بمكتب ــذي التح ال
االجــراء خــالل مــده اقصاهــا ســته اشــهر مــن تاريــخ قيــده واال اعتــر القيــد كان مل يكــن 
واذا تعــذر عليــه االلتحــاق باحــد مكاتــب املحامــني حــددت لــه جلنــه القبــول بقــرار منهــا 
ــه وال جيــوز لصاحــب هــذا املكتــب ان يمتنــع عــن ذلــك بغــري  املكتــب الــذي يلتحــق ب
عــذر مقبــول ويف مجيــع االحــوال جيــوز للمحامــي حتــت التمريــن ان يغــري املكتــب الــذي 

التحــق بــه بــرشط اخطــار جلنــه القبــول بذلــك 
وال جيــوز للمحامــي حتــت التمريــن ان يفتــح مكتبــا باســمه وال ان يبــارش اعــامل املحامــاه 
حلســابه اخلــاص وال التوقيــع عــي صحــف الدعــاوي او االوراق التــي يتطلــب القانــون 
توقيعهــا مــن حمــام كــام حيظــر عليــه ان يســتعمل صفتــه دون ان يقرهنــا بانــه حتــت التمريــن

*اضيف نص املادة ٦ مكررًا بموجب املادة 2 من القانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ تاريخ 22/٩/١٩٩٦م.

املادة ٦ م أ
فــرته التمريــن ســنتان متصالتــان مــن املبــارشه الفعليــه للمحامــاه يمنــح بعدهــا املحامــي 
املقيــد باجلــدول رقــم )أ( املشــار اليه يف املاده الســابقه شــهاده من املحامي الــذي مترن لديه 
يثبــت فيهــا تاريــخ التحاقــه بمكتبــه واملــدة التــي قضاهــا بصفــه متصلــه يف التمريــن وبيــان 
االعــامل التــي قــام هبــا خــالل تلــك الفــرته وجيــب ان يرفــق هبــذه الشــهاده بيانــا رســميا 
ــن مــده االشــتغال  ــي بارشهــا وحتســب ضمــن فــرته التمري ــا الت ــام القضاي معتمــدا بارق

باحــد االعــامل االتيــه:
١- االعــامل الفنيــه يف وظائــف القضــاء او النيابــه العامــه او اداره الفتــوي والترشيــع او 

االداره العامــه للتحقيقــات بــوزراه الداخليــه او االداره القانونيــه ببلديــه الكويــت
2- تدريس القانون بجامعه الكويت او اي جامعه اخري معرتف هبا

3- اي عمــل اخــر يصــدر بــه قــرار مــن وزيــر العــدل بعــد اخــذ راي جلنــه قبــول املحامــني 
باعتبــاره نظــريا ملهنــه املحاماه 

واذا قلــت مــده التمريــن املحســوبه عــي النحو الســابق عن ســنتني لــزم اســتكامهلا ويكون 
القيــد يف اجلــداول)ب،ج،د( املنصــوص عليهــا يف املــاده ٦ بالنســبه للفئــات املشــار اليهــا 
يف البنــود )١،2،3( الســابقه بحســب املــده التــي قضاهــا كل منهــم يف مزاولــه االعــامل 

النظــريه وفقــا لالوضــاع املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون

*اضيف نص املادة ٦ مكررًا أ بموجب املادة 2 من القانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ تاريخ 22/٩/١٩٩٦م.

املادة ٧
يقــدم طلــب القيــد باجلــدول العــام إىل جلنــة قبــول املحامــني التــي تشــكل برئاســة رئيــس 
مجعيــة املحامــني أو مــن ينــوب عنــه يف حالــة غيابــه وعضويــة أثنــني مــن اعضــاء جملــس 
إدارهتــا وأثنــني مــن أعضــاء اجلمعيــه املقيديــن باجلــدول رقــم )ب( عــىل األقــل خيتارهــم 

جملــس أدارة اجلمعيــه .
وختتــص هــذه اللجنــه بشــئون القيــد وبمراجعــة اجلــداول ســنويا والتثبــت مــن مطابقــة 
البيانــات الــوارده هبــا لقراراهتــا وبحــث حــاالت املقيديــن هبــذه اجلــداول الذيــن تقتــي 
حاالهتــم نقــل اســامئهم إىل جــدول غــري مشــتغلني وإصــدار القــرارات الالزمــه يف هــذا 

اخلصــوص 
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وجيــب لقبــول طلــب القيد أن يكــون مرفقا بــه كافة املســتندات الداله عــىل توافر الرشوط 
التــي يتطلبهــا هــذه القانــون ومــا يــدل عــىل ســداده لرســوم القيــد املشــار إليهــا يف املــاده 

)١٤( تــرد إليــه يف حالــة رفــض القيــد هنائيــا .

*اســتبدل نــص املــادة ٧ باملــادة 3 مــن القانــون رقــم 3٠ لســنة ١٩٦٨ تاريــخ 2٤/٦/١٩٦٨م. وباملادة ١ مــن القانون 
رقم ٦2 لســنة ١٩٩٦تاريخ 22/٩/١٩٩٦م.

املادة ٨

* ملغــاة بموجــب القانــون رقــم ٦2 لســنة ١٩٩٦ م نــص املــادة قبــل اإللغــاء : تقــدم طلبــات القيــد إىل رئيــس جلنــة 
قبــول املحامــني مــع االوراق املثبتــة لتوافــر رشوط القيــد.

املادة ٩
تنعقــد جلنــة قبــول املحامــني بدعــوة مــن رئيســها يف املواعيــد التــي حيددهــا وحتــرر حمــارض 
ــة  ــور أغلبي ــا إال بحض ــا صحيح ــون إنعقاده ــها وال يك ــن رئيس ــا م ــع عليه ــا يوق بأعامهل

اعضاءهــا عــىل أن يكــون رئيــس اللجنــه أو مــن ينــوب عنهــم مــن بينهــم .
ــد وذلــك خــالل ثالثــني  ــه قرارهــا بعــد التحقــق مــن توافــر رشوط القي وتصــدر اللجن
يومــا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب وإذا كان قرارهــا برفــض القيــد تعــني أن يكــون مســببا 
وخيطــر بــه طالــب القيــد خــالل مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ صــدوره بموجــب خطــاب 

مســجل مصحــوب بعلــم الوصــول 
وملــن رفــض قيــده أن يتظلــم خــالل مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ إخطــاره بذلــك ويقــدم 

التظلــم إىل اللجنــه التــي جيــب أن تفصــل يف خــالل مخســة عــرش يومــا عــىل األكثــر
ولطالــب القيــد اذا رفضــت اللجنــه تظلمــه أو يف حالــة إنقضــاء ميعــاد التظلــم أن يطعــن 
يف القــرار الصــادر برفــض التظلــم أو رفــض القيــد خــالل ســتني يوما مــن تاريــخ إخطاره 
برفــض التظلــم أو انتهــاء ميعــاده عــىل حســب األحــوال أمــام الدائــرة املدنيــة بمحكمــة 

األستئناف
وتفصــل املحكمــه يف الطعــن بعــد ســامع اقــوال الطاعــن ويكــون قرارهــا يف الطعــن هنائيــا 

غــري قابــل للطعــن فيــه .

*استبدل نص املادة ٩ باملادة ١ من القانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ تاريخ 22/٩/١٩٩٦م.

املادة ١٠
عــىل املحامــي الــذي توظــف أو كــف عــن مزاولــة املهنــة أو التحــق بعمــل ال يتفــق مــع 
ــري  ــني غ ــدول املحام ــمه إىل ج ــل إس ــني نق ــول املحام ــة قب ــب إىل جلن ــة أن يطل ــذه املهن ه
ــني  ــدول املحام ــمه بج ــد إس ــادة قي ــورة إع ــة املذك ــب إىل اللجن ــه أن يطل ــتغلني ، ول املش

ــون. ــذا القان ــن ه ــواد 2 ، ٤ ، ٥ م ــكام امل ــة أح ــذه احلال ــرسي يف ه ــتغلني ،وت املش

مادة ١١
يــؤدي املحامــي الــذي قيــد اســمه باجلــدول أمــام إحــدى دوائــر حمكمــة االســتئناف العليا 
ــة  ــاميل باألمان ــم أن أؤدي أع ــاهلل العظي ــم ب ــة: )) أقس ــني االتي ــل اليم ــة العم ــل مزاول قب

والــرشف وأن أحافــظ عــىل رس املهنــة وأن أحــرتم قوانينهــا وتقاليدهــا ((
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* حيذف لفظ )الدائم( ولفظ )املؤقت( بموجب قانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ .

املادة ١١ مكرر
ال جيــوز التحقيــق مــع حمــام يف جريمــه متصلــه بعملــه اال بمعرفــه النيابــه العامــه وعليهــا 
اخطــار رئيــس مجعيــه املحامــني او مــن ينــوب عنه بــام اختذته من اجــراءات بشــان املحامي 
ومواعيــد التحقيــق ولرئيــس اجلمعيــه او مــن ينيبــه حضــور التحقيــق وللجمعيــه طلــب 

صــور التحقيــق بغــري رســوم

*اضيف نص املادة ١١ مكررًا بموجب املادة 2 من القانون ٦2 لسنة ١٩٩٦ تاريخ 22/٦/١٩٩٦م.

مادة ١2
ال جيوز اجلمع بني املحاماة وبني ما يأيت:

١( رئاسة جملس األمة. 
2(رئاسة املجلس البلدي 

3( التوظــف يف إحــدى اجلهــات احلكوميــه أو اجلمعيــات او اهليئــات أو البنــوك أو 
الــرشكات أو لــدى األفــراد.

وحيظــر عــىل أعضــاء جملــس األمــة واملجلــس البلــدي مــن املحامــني قبــول الوكالــه 
باخلصومــه أو تــويل املرافعــه ضــد احلكومــه أو اهليئــات واإلدارات واملؤسســات العامــه 
ــب ال يقــل عــن  ــه بنصي ــه كل رأس ماهلــا أو تســاهم في ــك الدول ــي متل أو الــرشكات الت

ــارشة . ــري مب ــارشة أو غ ــورة مب ــه بص 2٥% من
وال جيــوز ملوظــف احلكومــه الــذي تــرك اخلدمــه وإشــتغل باملحامــاه أن يرتافع ضــد اجلهه 

التــي كان يعمــل هبــا وذلــك يف خــالل الســنوات الثــالث التاليــه لــرتك اخلدمه .
ويســتثنى مــن حكــم البنــد ٤ املحامــون املشــتغلون الذيــن يعملــون يف مكاتــب املحامــني 
املشــتغلني والكويتيــني مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بكلية احلقــوق جامعة الكويــت الذين 
ــلطه  ــن الس ــاص م ــىل إذن خ ــول ع ــرشط احلص ــاعد ب ــتاذ مس ــن اس ــم ع ــل درجته ال تق
ــد اســامئهم يف جــدول املحامــني املشــتغلني طبقــا ألحــكام هــذا  املختصــه باجلامعــه وقي

القانــون .

*استبدل نص املادة ١2 باملادة ١ من القانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ تاريخ 22/٩/١٩٩٦م.

مادة ١3
ال جيــوز ملوظــف احلكومــة الــذي ترك اخلدمة واشــتغل باملحامــاة أن يرتافع ضــد املصلحة 

التــي كان هبــا وذلــك خالل الســنوات الثــالث التالية لــرتك اخلدمة .

مادة ١٤
عــي طالــب القيــد ان يــؤدي عنــد طلــب قيــد اســمه يف اجلــدول العــام او باحــد اجلــداول 
امللحقــه بــه رســم القيــد املقــرر للجــدول الــذي يطلــب قيــد اســمه فيــه مــع رســوم القيــد 
باجلــداول الســابقه اذ مل يكــن قــد اداهــا وتكــون رســوم القيــد يف اجلــداول املشــار اليهــا يف 

املــاده ٦ مــن هــذا القانــون كااليت:
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٥٠ د.ك للقيد يف اجلدول العام
٥٠ د.ك للقيد يف اجلدول رقم )أ(

٧٥ د.ك للقيد يف اجلدول رقم )ب(
١٠٠ د.ك للقيد يف اجلدول رقم)ج(
١٥٠ د.ك للقيد يف اجلدول رقم )د(

كــام جيــب عــي املحامــي ان يــؤدي كذلــك اشــرتاكًا ســنويا يدفــع خــالل شــهر اكتوبــر مــن 
كل عــام وذلــك وفــق الفئــات االتيــه:

١٥ د.ك بالنسبه للمحامي حتت التمرين
3٠ د.ك بالنسبه للمحامي املقبول امام املحكمه الكليه

٥٠ د.ك بالنسبه للمحامي املقبول امام حمكمه االستئناف
٧٥ د.ك بالنسبه للمحامي املقبول امام املحكمه الدستوريه وحمكمه التمييز

وتؤول حصيله رسوم القيد واالشرتكات السنويه ايل اجلمعيه 
ويكون سداد رسوم القيد واالشرتاكات السنويه المني صندوق اجلمعيه 

واذ مل يتــم ســداد االشــرتاك خــالل املهلــه املقــرره جــاز للجنــه القبــول اســتبعاد االســم 
مــن جــدول املحامــني املشــتغلني ويف حالــه الســداد يعــاد قيــد االســم بغــري اجــراءات

*استبدل نص املادة ١٤ باملادة ١ من القانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ تاريخ 22/٩/١٩٩٦م.

مادة ١٥
تكون املرافعة أمام املحاكم باللغة العربية وتكتب املذكرات هبذه اللغة أيضا.

مادة ١٦
يكون حضور املحامني أمام املحاكم بالرداء اخلاص هبم.

مادة ١٧
للمحامــني دون غريهــم حــق احلضــور عــن اخلصــوم أمــام املحاكم إنــام جيــوز للمتقاضني 
أن ينيبــوا عنهــم يف املرافعــة أمامهــا أزواجهــم أو أصهارهــم أو أشــخاصا مــن ذوي 
قرباهــم لغايــة الدرجــة الرابعــة. وجيــوز للمحامــني املقرريــن يف البــالد العربيــة املرافعــة 
أمــام املحاكــم يف قضيــة معينــة بــإذن خــاص مــن وزيــر العــدل باالشــرتاك مــع حمــام مقيــد 

باجلــدول وبــرشط املعاملــة باملثــل.

* حيذف لفظ )الدائم( ولفظ )املؤقت( بموجب قانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ .

مادة ١٨
فيــام عــدا الدعــاوي التــي التزيــد قيمتهــا عــي مخســه االف دينــار تبطــل صحيفــه الدعوي 
او الطعــن او االلتــامس اذا مل توقــع مــن حمــام مقبــول امــام املحكمــه التــي ترفــع اليهــا وال 

يــرسي ذلــك عــي مــا ترفعــه احلكومــه منهــا

*استبدل نص املادة ١٨ باملادة ١ من القانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ تاريخ 22/٩/١٩٩٦م.
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مادة ١٩
يقبــل للمرافعــة أمــام املحاكــم عــن البنوك أو الــرشكات أو املؤسســات التــي ال يقل راس 
مــال كل منهــا عــن مائــه الــف دينــار - بعــد موافقــه جلنــة القبــول - حمامــو اقــالم قضايــا 
هــذه اجلهــات مــن الكويتيــني ويكــون ذلــك بتوكيــل مــن املمثــل القانــوين هلــذه اجلهــات 

مصدقــا عــي توقيعــه وصفتــه رســميا عــي ان اليمثلــه اكثــر مــن جهــه واحــده

ــن  ــادة ١ م ــخ 2٤/٦/١٩٦٨م. وبامل ــنة ١٩٦٨ تاري ــم 3٠ لس ــون رق ــن القان ــادة ٤ م ــادة ١٩ بامل ــص امل ــتبدل ن *اس
ــون رقــم ٦2 لســنة ١٩٩٦تاريــخ 22/٩/١٩٩٦م. القان

املادة 2٠
جيــب عــىل املحامــي أو عــىل أي وكيــل آخــر أن يقــدم توكيلــه مصدقــا عليــه اىل املحكمــة 
ــه وإذا حــرض املــوكل مــع املحامــي اثبــت كاتــب  يف أول جلســة حيــرض فيهــا عــن موكل
اجللســة ذلــك يف حمــرض اجللســة بعــد أداء رســم التوكيــل وقــام هــذا مقــام التصديــق عــىل 

االمضــاء.

املادة 2١
املحامــي الــذي صــدر لــه توكيــل عــام رســمي أو مصــدق عليــه قانونــا ويتضمــن نيابــة 
عــن أحــد اخلصــوم أمــام حمكمــة أو أكثــر يعفــى مــن تقديم أصــل التوكيــل اكتفــاء بصورة 
رســمية منــه يودعهــا قلــم كتــاب املحكمــة الكليــة ، وتعــد املحكمــة املذكورة ســجال تقيد 
فيــه التوكيــالت العامــة التــي تقــدم هلــا مــن هــذا القبيــل وحيــرر مــن واقعة كشــوف ترســل 

إىل باقــي املحاكــم .

املادة 22
املحامــي مســئول قبــل موكلــه عــن أداء مــا عهــد بــه إليــه طبقــا ألحــكام القانــون ورشوط 

التوكيل.

املادة 23
ــة  ــه أن خيطــر جلن ــا املــوكل فيهــا وعلي ــا ملبــارشة القضاي ــه مكتب عــىل كل حمــام أن يتخــذ ل
القبــول بعنــوان املكتــب وبــأي تغيــري يطــرأ عليــه وجيــب ان يتــم االخطــار بكتاب مســجل 

مصحــوب بعلــم الوصــول خــالل ١٥ يومــا مــن تاريــخ حــدوث التغيــري .
وحيظر مزاوله املهنه يف البالد يف اكثر من مكتب واحد .

*استبدل نص املادة 23 باملادة ١ من القانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ تاريخ 22/٩/١٩٩٦م.

املادة 2٤
ــه يف اخلصومــة أو يف املرافعــة أو يف غــري ذلــك  للمحامــي املــوكل يف دعــوة أن ينيــب عن
مــن اجــراءات التقــايض حماميــا آخــر حتــت مســئوليته دون توكيــل خــاص مــا مل يكــن يف 

التوكيــل نــص يمنــع ذلــك.
كــام جيــوز للعاملــني لــدي مكاتــب املحامــني احلضــور نيابه عنهــم بموجــب توكيل خاص 
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امــام داوئــر اخلــره ومكاتب العمــل واالدلــه اجلنائيه .

*اضيف نص فقرة أخرية اىل املادة 2٤ بموجب املادة 2 من القانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ تاريخ 22/٩/١٩٩٦م.

املادة 2٥
مــع مراعــاة نــص املــادة ١٠٨ من قانــون املرافعات ال جيــوز تكليف املحامي أداء الشــهادة 

يف نزاع وكل أو استشــري فيه.

املادة 2٦
جيــب عــىل مجعيــة املحامــني بنــاء عــىل طلــب جلنــة املعونــة القضائيــة أو املحكمــة أن تنتدب 
ــا وجيــوز  ــا للدفــاع عــن الفقــري جمان ــة حمامي ــة أو التجاري ــة أو اجلزائي أمــام املحاكــم املدني
ــم  ــد اخلص ــه ض ــر أتعاب ــا تقدي ــرض أمامه ــي ح ــة الت ــن املحكم ــب م ــي أن يطل للمحام
املحكــوم عليــه باملروفــات وينفــذ عليــه هبــا وال يســوغ للمحامــي املذكــور أن يتنحــى 

عنــه اال الســباب تقبلهــا اللجنــة املذكــورة أو املحكمــة املنظــورة أمامهــا الدعــوى.

*حيذف لفظ )احلقوقيني( من أسم اجلمعية بموجب قانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ .

املادة 2٧
ــا للدفــاع عــن املتهــم بجنايــة عمــال باملــادة ١2٠ مــن  إذا ندبــت حمكمــة اجلنايــات حمامي
ــع  ــم يف مجي ــع املته ــور م ــه احلض ــب علي ــة وج ــامت اجلزائي ــراءات واملحاك ــون االج قان
جلســات املحاكمــة والدفــاع عنــه وإذا ختلــف بــدون عــذر عــن أداء هــذا الواجــب جــاز 
ملحكمــة اجلنايــات احلكــم عليــه بغرامــة ال تزيد عــن مائة دينــار رشيطة أن يكــون املحامي 
املنتــدب فيهــا قــد أعطــى نســخة طبق االصــل من ملــف القضية املنتــدب فيهــا دون مقابل 
ــد الفصــل يف  قبــل اجللســة املحــددة لنظرهــا بوقــت كاف. وتقــدر حمكمــة اجلنايــات عن
اجلنايــة املنتــدب فيهــا حمــام أتعــاب هــذا املحامــي ضمــن احلكــم الــذي تصــدره وال جيــوز 
ــدب مــن  ــر املذكــور ، وتــرف االتعــاب املقــدرة للمحامــي املنت الطعــن يف أمــر التقدي

خزانــة وزارة العــدل بموجــب شــهادة تعطــى لــه مــن املحكمــة التــي قدرهتــا.

املادة 2٨
ــه  ــتحالة قيام ــه أو اس ــز علي ــه أو احلج ــمه أو وقف ــطب إس ــي أو ش ــاة املحام ــة وف يف حال
ــى يقــوم  ــا حت ــا حيــل حملــه مؤقت ــاء عــىل طلــب موكلــه حمامي ــه تنــدب املحكمــة بن بوكالت

ــل آخــر. ــار وكي باختي

املادة 2٩
للمحامــي دائــام أن يتنحــى عــن وكالتــه أو عــن ندبــه أمــام املحاكــم املدنيــة والتجاريــة ويف 
هــذه احلالــة جيــب أن خيطــر موكلــه أو مــن ينــدب عنــه بكتــاب مــوىص عليــه )مســجل( 
بتنحيــه وأن يســتمر يف مبــارشة اجــراءات الدعــوى شــهرا عــىل االكثــر متــى كان الزمــا 
ــن  ــي ع ــي إذا أراد التنح ــىل املحام ــه وع ــدب عن ــن ن ــوكل أو م ــح امل ــن مصال ــاع ع للدف
الدعــوى أن يــرد ملوكلــه عنــد طلبه ســند التوكيــل واملســتندات واألوراق األصلية ومقدم 

األتعــاب.
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املادة 3٠
عــىل املحامــي عنــد انقضــاء التوكيــل أن يــرد ملوكلــه عند طلبــه ســند التوكيل واملســتندات 
واألوراق األصليــة ومــع ذلــك جيــوز لــه إذا مل يكــن قــد حصــل عــىل اتعابــه ان يســتخرج 
عــىل نفقــة موكلــه صــورا من مجيع املحــررات التــي تصلح ســندا يف املطالبة هبــذه األتعاب 
ــات  ــوكل مروف ــه امل ــؤدي ل ــى ي ــة حت ــتندات واألوراق األصلي ــه املس ــى لدي وأن يبق
اســتخراج الصــور وال يلــزم املحامــي أن يســلم موكلــه مســودات األوراق التــي حررهــا 
يف الدعــوى وال الكتــب الــواردة إليــه منــه وال املســتندات املتعلقــة بــام أداه عنــه ومل يــؤد 
إليــه ، ومــع ذلــك جيــب عــىل املحامــي أن يعطــي موكلــه صــورا مــن هــذه األوراق بنــاء 

عــىل طلــب املــوكل وعــىل نفقتــه.

املادة 3١
يســقط حــق املــوكل يف مطالبــة حماميــه بــاألوراق واملســتندات املودعــة لديــه بعــد مــي 
ثالثــه ســنوات ميالديــة مــن تاريــخ انتهــاء مهمتــه إال إذا طلبهــا املــوكل قبــل مــي هــذه 
املــدة بكتــاب مســجل مصحــوب بعلــم الوصــول فتبــدا مــده الســقوط مــن تاريــخ هــذا 

الكتــاب

*استبدل نص املادة 3١ باملادة ١ من القانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ تاريخ 22/٩/١٩٩٦م.

مادة 32
يتقــاىض املحامــي أتعابــا وفقــا للعقــد املحــرر بينه وبــني موكلــه واذا تفرعت عــن الدعوي 
موضــوع االتفــاق اعــامل اخــري كان للمحامــي ان يطالــب باتعابــه عنهــا ويف حالــه عــدم 
ــي  ــا ع ــر تقديره ــرض ام ــاق يع ــالن االتف ــاب او بط ــي االتع ــوب ع ــاق مكت ــود اتف وج
الدائــره املدنيــه بمحكمــه االســتئناف للفصــل فيــه بعــد االســتئناس بــرأى مجعيــه املحامني 
بقــرار هنائــي غــري قابــل للطعــن فيــه وليــس للمحامــي ان يبتــاع كل او بعــض احلقــوق 
املتنــازع عليهــا التــي يتــويل الدفــاع يف شــاهنا كــام الجيــوز ان تكــون اتعابــه حصــه عينيــه 

مــن هــذه احلقــوق 
والتعــاب املحامــي حــق امتيــاز مــن الدرجــه االويل عــي االمــوال واحلقــوق التــي قــام 
ــوال  ــي ام ــه ع ــه الثاني ــن الدرج ــاز م ــق امتي ــراج وح ــات االف ــه وضامن ــا ملوكل بتحصليه

ــري ــاالت االخ ــه يف احل موكل
ويف مجيــع االحــوال ال تنتهــي العالقــه بــني املــوكل وحماميــه وال تســتحق االتعــاب كاملــه 
اال مــن تاريــخ صــدور حكــم هنائــي يف املوضــوع او امتــام االمــر املكلــف بــه او انتهائــه 

صلحــا ، مــا مل ينــص االتفــاق عــي غــري ذلــك

ــة  ــت املحكم ــة : ) ٠٨/٠٥/2٠١٦ ( حكم ــخ جلس ــم ) 2٠١٥ ( ، بتاري ــة رق ــنة قضائي ــم ) 2١ ( ، لس ــم رق *احلك
بعــدم دســتورية الفقــرة األوىل مــن املــادة )32( مــن القانــون رقــم )٤2( لســنة ١٩٦٤ يف شــأن تنظيــم مهنــة املحامــاة 
أمــام املحاكــم املعــدل بالقانــون رقــم )٦2( لســنة ١٩٩٦ فيــام تضمنتــه مــن النــص عــىل أنــه ».... ويف حالــة عــدم اتفــاق 
مكتــوب عــىل األتعــاب أو بطــالن االتفــاق يعــرض أمــر تقديرهــا عــىل الدائــرة املدنيــة بمحكمــة االســتئناف للفصــل 
فيــه بعــد االســتئناس بــرأس مجعيــة املحامــني بقــرار هنائــي غــري قابــل للطعــن فيــه ». *اســتبدل نــص املــادة 32 باملــادة 

١ مــن القانــون رقــم ٦2 لســنة ١٩٩٦ تاريــخ 22/٩/١٩٩٦م.



العودة للصفحة الرئيسية ٤١2

قانون المحاماة

العودة لفهرس القانون

مادة 33
إذا مل يكــن هنــاك اتفــاق مكتــوب عــىل االتعــاب أو كان االتفــاق املكتــوب باطــال، قدرت 
املحكمــة التــي نظــرت القضيــة عنــد اخلــالف وبناء عــىل طلب املحامــي أو املــوكل أتعاب 
ــه والنفــع الــذي عــاد عــىل املــوكل. وللمحامــي  ــام يناســب اجلهــد الــذي بذل املحامــي ب
وللمــوكل حــق التظلــم يف أمــر التقديــر يف خــالل اخلمســة عــرش يومــا التاليــة إلعالنــه 
باألمــر وذلــك بتكليــف خصمــه باحلضــور أمــام املحكمــة التــي أصــدرت األمــر وينظــر 
التظلــم عــىل وجــه االســتعجال وبغرفــة املشــورة )غرفــة املداولــة( ويكــون احلكــم 
الصــادر يف التظلــم هنائيــا غــري قابــل للطعــن أمــا إذا كانــت األتعــاب املختلــف عليهــا عــن 
عمــل آخــر وليــس عــن قضيــة نظرهتــا املحكمــة فللمحامــي وللمــوكل أن يرفــع دعــوى 
ــة وحيكــم فيهــا عــىل وجــه  ــون املرافعــات العادي ــع فيهــا قواعــد قان ــة لتقديرهــا تتب عادي

االســتعجال.

املادة 3٤
ــد عــدم وجــود ســند هبــا بمــي  ــة موكلــه باالتعــاب عن يســقط حــق املحامــي يف مطالب

ــه املحامــي. ــة مــن تاريــخ انتهــاء العمــل الــذي قــام ب مخــس ســنوات ميالدي

املادة 3٥
ــر ودون  ــون اخ ــزاء او اي قان ــون اجل ــا قان ــه ينــص عليه ــاي عقوب ــالل ب ــدم االخ مــع ع
ــات  ــون او بواجب ــذا القان ــكام ه ــالل باح ــي االخ ــب ع ــه يعاق ــئوليه املدني ــالل باملس اخ
املهنــه او احلــط مــن قدرهــا والنيــل مــن رشفهــا بــاي تــرف مشــني باحــداي العقوبــات 

ــة : ــه األتي التأديبي
١- االنذار

2- اللوم
3- الوقف ملده التزيد عي ثالث سنوات

٤- حمو االسم من اجلدول
ــه افشــاء ارسار املــوكل والتواطــؤ مــع  ويعــد مــن قابيــل االخــالل بأصــول ورشف املهن
ــم  ــي ت ــي دفعهــا املــوكل وعــدم تســليم احلقــوق الت اخلصــم وعــدم تســديد الرســوم الت
ــاع عــن رد  ــه عــن املــوكل وعــدم املحافظــه عــي اصــول املســتندات واالمتن قبضهــا نياب
االوراق واملســتندات دون مصوغ قانوين واالمهال اجلســيم يف اداء الواجب الذي يرتتب 
عليــه ضيــاع احلقــوق او ســقوط مواعيــد الطعــن والتوقيــع عــي صحــف الدعــاوي دون 

ان يكــون للموقــع احلــق يف ذلــك
ــق  ــتغلني وغل ــري املش ــدول غ ــي إيل ج ــم املحام ــل اس ــف نق ــه الوق ــي عقوب ــب ع ويرتت
املكتــب طــوال مــده العقوبــه وعــدم دخوهلــا يف حســاب مــده التمريــن او املــدد الالزمــه 
للقيــد باجلــداول ويعتــر االشــتغال باملهنــه يف خــالل مــده العقوبــه خمالفــه تاديبيــه يعاقــب 

عليهــا بمحــو االســم مــن اجلــدول بصفــه هنائيــه

*استبدل نص املادة 3٥ باملادة ١ من القانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ تاريخ 22/٩/١٩٩٦م.

املادة 3٦
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ترفــع النيابــة العامــة الدعــوى التأديبيــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء عــي طلــب وزيــر العدل 
او رئيــس املحكمــه الدســتوريه او رئيــس حمكمــه التمييــز او رئيــس حمكمــه االســتئناف او 

رئيــس املحكمــه الكليــه او مجعيــه املحامني

*عــدل نــص املــادة 3٦ بموجــب املــادة ٥ مــن القانــون رقــم 3٠ لســنة ١٩٦٨ تاريــخ 2٤/٦/١٩٦٨م. ثــم اســتبدل 
باملــادة ١ مــن القانــون رقــم ٦2 لســنة ١٩٩٦ تاريــخ 22/٩/١٩٩٦م.

املادة 3٧
يكــون تأديــب املحامــني مــن اختصــاص جملــس يشــكل مــن رئيــس املحكمــة الكليــة أو 
وكيلهــا رئيســا ومــن اثنــني مــن قضاهتــا تعينهــام مجعيتهــا العموميــة كل ســنة ومــن حماميني 

خيتارمهــا جملــس إدارة املحامــني ملــدة ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد.

*حيذف لفظ )احلقوقيني( من أسم اجلمعية بموجب قانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ .
 

مادة 3٨
يعلــن املحامــي باحلضــور أمــام جملــس التأديــب بكتــاب مــوىص عليــه )مســجل( بعلــم 
الوصــول قبــل اجللســة املحــددة بخمســة عــرش يومــا ، وجيــوز للمحامــي أن حيــرض بنفســه 

أو يــوكل حماميــا عنــه وللهيئــة التأديبيــة أن تأمــر بحضــوره شــخصيا أمامهــا.
 

مادة 3٩
جيــوز ملجلــس التأديــب وللنيابــة العامــة وللمحامــي أن يكلفــوا باحلضــور الشــهود الذيــن 
يــرون فائــدة مــن ســامع شــهاداهتم فــإذا ختلــف أحــد مــن الشــهود عــن احلضــور أو حــرض 
وامتنــع عــن أداء الشــهادة جــاز للمجلــس معاقبتــه بالعقوبــات املقــررة يف املــادة ١٤٠ من 
قانــون اجلــزاء ويعاقــب عــىل شــهادة الــزور أمــام جملــس التأديــب بالعقوبــات املقــررة يف 

املــادة ١2٦ مــن القانــون املذكــور لشــهادة الــزور.

مادة ٤٠
تكــون جلســات التأديــب رسيــة ويصــدر احلكــم بعــد ســامع أقــوال االهتــام ودفــاع 

املحامــي.

مادة ٤١
جيــب أن يكــون قــرار جملــس التأديــب مســببا وأن تتىل أســبابه كاملــة عند النطق يف جلســة 
رسيــة ويكــون للقــرارات الصــادرة بمحــو االســم أو الوقــف أثرهــا لــدى مجيــع املحاكــم 
وتبلــغ القــرارت التأديبيــة إىل املحاكــم ومجعيــة املحامــني ويتخــذ كل منهــا ســجال تقيــد 
فيــه هــذه االحــكام وإذا كان القــرار صــادرا بمحــو االســم مــن اجلــدول أو الوقــف فينرش 

منطوقــة دون االســباب يف اجلريــدة الرســمية.

*حيذف لفظ )احلقوقيني( من أسم اجلمعية بموجب قانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ .

مادة ٤2
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قانون المحاماة

العودة لفهرس القانون

تعلــن القــرارت التأديبيــة يف مجيــع األحــوال عــىل يــد حمــرض ويقــوم مقــام اإلعالن تســليم 
صــورة القــرار إىل املحامــي صاحــب الشــأن بإيصال.

 مادة ٤3
جيــوز للمحامــي أن يعــارض يف األحــوال التــي تصــدر يف غيبتــه خــالل مخســة عــرش يومــا 
ــر مــن املحامــي  ــه أو اســتالمه صــورة منهــا. وتكــون املعارضــة بتقري ــخ إعالن مــن تاري

املعــارض أو الوكيــل عنــه بقلــم كتــاب املحكمــة الكليــة.
 

مادة ٤٤
للنيابــة العامــة واملحامــي املحكــوم عليه اســتئناف القــرارات الصادرة من جملــس التأديب 
ــك  ــا وذل ــون إىل حمكمــة االســتئناف العلي ــذا القان ــادة 3٧ مــن ه ــه يف امل املنصــوص علي
ــة العامــة مــن تاريــخ صــدور القــرار و  ــدأ بالنســبة إىل النياب خــالل مخســة عــرش يومــا تب
ــذا  ــه. ويفصــل يف ه ــرار أو تســلمه صورت ــه بالق ــخ إعالن ــبة إىل املحامــي مــن تاري بالنس
االســتئناف جملــس يؤلــف مــن رئيــس حمكمــة االســتئناف العليــا أو وكيلهــا ومــن اثنــني 
مــن مستشــارهيا تعينهــام مجعيتهــا العموميــة كل ســنة. والقــرار الــذي يصــدر يكــون هنائيا.

 مادة ٤٥
للمحامــي الــذي صــدر قــرار تأديبــي بمحــو إســمه مــن جــدول املحامــني أن يطلــب مــن 
جلنــة قبــول املحامــني بعــد مــي ثــالث ســنوات ميالديــة عــىل األقــل مــن تاريــخ صــدور 
هــذا القــرار إعــادة قيــد إســمه يف اجلــدول واللجنــة أن جتيبــه إىل طلبــه إذا رأت أن املــدة 
التــي مضــت مــن تاريــخ صــدور القــرار كافيــة إلصــالح شــأنه وإزالــة أثــر مــا وقــع منــه، 
أمــا إذا رفضــت برفــض طلبــه ، فــال جيــوز جتديــده إال بعــد مــي ســنة عــىل رفــض طلبــه 
ــض الطلــب ال جيــوز  ــدر برف ــذي يص ــرار ال ــك. والق ــد ذل ــد الطلــب بع ــوز جتدي وال جي

الطعــن فيــه.

 مادة ٤٦
ــون اخــر يعاقــب  ــون اجلــزاء او اي قان ــه اشــد ينــص عليهــا قان ــاي عقوب دون اخــالل ب
ــه  ــرره جلريم ــه املق ــك بالعقوب ــه بذل ــا ل ــون ماذون ــاه دون ان يك ــتغل باملحام ــن اش كل م
النصــب املنصــوص عليهــا يف قانــون اجلــزاء مــع احلكــم بغلــق املحــل ومصــادره مــا فيــه 

ــه مــن موجــودات دون اخــالل بحقــوق الغــري حســب الني

*اضيف نص املادة ٤٦ بموجب املادة 2 من القانون رقم ٦2 لسنة ١٩٩٦ تاريخ 22/٩/١٩٩٦م.



العودة للصفحة الرئيسية
٤١٥

٤١٦الفصل االول: أحكام عامة
٤١٦الفصل الثانى: حيازة االسلحة والذخائر واحرازها

٤١٩الفصل الثالث: االسترياد واالجتار واالصالح
٤2٠الفصل الرابع: العقوبات

٤2١الفصل اخلامس: أحكام وقتية وختامية

املرسوم بقانون رقم ١3 لسنة ١٩٩١ 
 بشأن األسلحة والذخائر
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االسلحة والذخائر

العودة لفهرس القانون

املرسوم بقانون رقم ١3 لسنة ١٩٩١ 
 بشأن األسلحة والذخائر

املادة ١
يف تطبيــق أحــكام هــذا القانــون واللوائــح والقــرارات املنفــذة لــه، يقصــد باملصطلحــات 

اآلتيــة ، املعــاين املوضحــة أمــام كل منهــا : 

١-األســلحة : هــي البنــادق واملسدســات بجميــع أنواعهــا واحجامهــا الصاحلــة الطالق 
الطلقــات التــي مــن شــأهنا قتــل أو جــرح مــن تصيبــه.

2-املدفــع : هــو ســالح نــاري ذو طلقــات كبــرية احلجــم ، ومــن شــأهنا أحــداث ارضار 
بالغــة تفــوق املسدســات او البنــادق.

3-املدفــع الرشــاش : هــو ســالح نــاري شــبيه بالبندقيــة ولكنــه رسيــع وذايت الطلقــات 
طاملــا ان الزنــاد كان مضغوطــًا عليــه.

٤-الذخائــر : هــي الطلقــات الصاحلــة واملخصصــة لالســتعامل يف البنــادق واملسدســات 
واملدافــع. 

املادة 2
ال جيــوز بغــري ترخيــص مــن وزيــر الداخليــة او مــن يفوضــه ، حيــازة أو احــراز االســلحة 

الذخائر. أو 
وال جيــوز بــأي حــال حيــازة أو احــراز او اســتعامل املدافــع او املدافــع الرشاشــة وكامتــات 

الصوت. 
ولوزيــر الداخليــة أو مــن يفوضــه رفض منح الرتخيص أو ســحبه يف أي وقت لالســباب 

التــي يراهــا أو تقييده بــأي قيد. 

املادة 3
ــامدة الســابقة  ــا لل ــر طبق ــازة او احــراز االســلحة او الذخائ ــح الرتخيــص حلي يشــرتط ملن

ــب الرتخيــص :  ــة يف طال ــر الــرشوط االتي تواف
ــرشط  ــن هــذا ال ــة اســتثنائه م ــا مل يــري وزيــر الداخلي ــون كويتــي اجلنســية م  أ-أن يك

لــرضورات املصلحــة العامــة أو لظــروف مــررة.
 ب-أن ال يقل سنة عن واحد وعرشين سنة ميالدية وان يكون كامل األهلية. 

 ج-اال يكــون قــد ســبق احلكــم عليــه يف أي جريمــة اســتعمل فيهــا الســالح او كان اجلــاين 
ــاء ارتكاهبــا اذا كان محــل الســالح ظرفــا مشــددا فيهــا كل ذلــك ولــو  حيمــل ســالحا اثن

كان احلكــم بالعقوبــة ســابقة جزائيــة اويل مــا مل يكــن قــد رد اليــه اعتبــاره.
 د-اال يكون مترشدًا او مشتبهًا فيه او موضوعًا حتت رقابة الرشطة. 

 هـ-ان تكون له وسيلة مرشوعة للعيش.
 و-ان تتوافــر فيــه اللياقــة الصحيــة الالزمة حلمل الســالح وحتــدد رشوط اللياقــة الصحية 

واثبــات توافرهــا بقــرار من وزيــر الداخلية.
ويف مجيــع االحــوال يلغــي الرتخيــص املمنــوح اذا فقــد املرخــص لــه أحــد الــرشوط املبينــة 
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يف هــذه املــادة. 
املادة ٤

يــرسي الرتخيــص ملــدة ســنة مــن تاريــخ صــدوره ، وجيــوز جتديــده ملــدد أخــري مماثلــة ، 
عــىل أن يقــدم طلــب التجديــد قبــل هنايــة مــدة الرتخيــص بشــهر واحــد عــىل األقــل ، واال 
اعتــر الرتخيــص كأن مل يكــن، ويف هــذه احلالــة يتعــني عــىل صاحــب الرتخيــص تســليم 
ســالحه خــالل اســبوع وعــىل اجلهــة املختصــة بــوزارة الداخليــة ســحب الســالح وذلــك 
خــالل شــهر مــن تاريــخ انتهــاء الرتخيص.وحتدد الالئحــة التنفيذيــة اجراءات اســتخراج 

الرتاخيــص وحتديــد الرســوم اخلاصــة هبــا

املادة ٥
يعتر الرتخيص ملغيا يف احلاالت اآلتية : 

 أ-فقد السالح.
 ب-الترف يف السالح بأي ترف ناقل للملكية.

 ج-الوفاه.
 د-فقدان األهلية.

 هـــ-اذا فقــد املرخــص لــه أحــد الــرشوط الــواردة يف البنــود أ ، ج ، و مــن املــادة 3 مــن هذا 
القانون.

ــة  ــة املختص ــة االداري ــليمة للجه ــالح تس ــوز الس ــن حي ــىل م ــاالت ع ــذه احل ــب يف ه وجي
ــة  ــة التنفيذي ــا الالئح ــي تبينه ــد الت ــراءات واملواعي ــا لالج ــك وفق ــة وذل ــوزارة الداخلي ب

ــون. هلــذا القان

املادة ٦
ال جيــوز نقــل حيــازة االســلحة او الذخائــر التــي تســتوجب ترخيصــا اىل حيــازة شــخص 

آخــر اال بعــد صــدور ترخيــص للحائــز اجلديــد. 

املادة ٧
ــالغ اجلهــة املختصــة  ــه اب ــه جيــب عــىل صاحب ــة فقــد الســالح املرخــص او رسقت يف حال

ــه.  ــخ علمــه بفقــد الســالح أو رسقت ــام مــن تاري ــة أي ــة خــالل ثالث ــوزارة الداخلي ب

املادة ٨
ــه بوجــود هــذا  ــاة شــخص حيــوز ســالحًا ، جيــب عــىل مــن يعلــم مــن ورثت ــة وف يف حال
الســالح أن يبلــغ اجلهــة املختصــة بــوزارة الداخليــة خــالل مــدة أقصاهــا شــهر مــن تاريخ 

علمــه بذلــك. 

املادة ٩
يف حالــة ســحب الرتخيــص أو الغائــه يتعــني عــىل صاحــب الســالح أن يســلمه اىل وزارة 

الداخليــة خــالل اســبوع مــن تاريــخ اخطــاره بســحب الرتخيــص او الغائــه. 

املادة ١٠
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يعفــي مــن احلصــول عــىل الرتخيــص حليــازة او احــراز الســالح اعضــاء الســلكني 
الدبلومــايس والقنصــي للــدول االخــري واحلــراس املرافقــون للوفــود الرســمية بــرشط 

ــل.  ــة باملث املعامل
وجيــب عــىل مــن أعفــي أن يقــدم لــوزارة الداخليــة بيانــا بــام لديــه مــن اســلحة أو ذخائــر 
واوصافهــا وعددهــا ، وعليــه كذلــك االبــالغ عــن كل تغيــري يطرأ عــىل هذا البيــان وذلك 

كلــه يف املواعيــد ووفقــا لالجــراءات التــي حيددهــا وزيــر الداخليــة. 

املادة ١١
يصــدر وزيــر الداخليــة قــرارا بــرشوط واجــراءات حيــازة او احــراز الســالح بالنســبة اىل 

مبــارشة االنشــطة الرياضيــة. 

املادة ١2
ال تــرسي األحــكام املتعلقــة باحــراز الســالح او حيازتــه عــىل اســلحة احلكومــة املســلمة 

اىل كل مــن : 
١-اعضاء قوة الرشطة.

2-العسكريني العاملني باحلرس الوطني.
3-العسكريني العاملني باجليش.

٤-افراد اهليئات التي يقرر جملس الوزراء ان طبيعة عملها تتطلب محل السالح.

املادة ١3
ال جيوز استعامل االسلحة او الذخائر ولو كانت مرخصا هبا يف املناطق التالية : 

أ-املناطق السكنية او املعدة للسكن بام يف ذلك مناطق الشاليهات.
ب-مناطق التجمعات مثل احلفالت واملخيامت. 

ج-املناطق الصناعية.
د-املناطق النفطية.

هـ-أي منطقة اخري حيددها وزير الداخلية.

املادة ١٤
ال جيوز محل االسلحة او الذخائر ولو كانت مرخصا هبا يف االماكن التالية.

 أ-املؤمترات واالجتامعات العامة.
 ب-املوانئ واملطارات.

 ج-االندية الرياضية فيام عدا االندية املرخص فيها بالرماية.
 د-أي مكان اخر حيدده وزير الداخلية.

املادة ١٥
ــتعامل  ــل او اس ــه مح ــة عمل ــتوجب طبيع ــن تس ــني ١3 ، ١٤ م ــم املادت ــن حك ــتثني م يس

ــببها.  ــه أو بس ــام عمل ــه بمه ــاء قيام ــتعامهلا اثن ــون اس ــىل ان يك ــلحة ع االس
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مادة ١٦
ــار يف  ــترياد او االجت ــه اس ــن يفوض ــة أو م ــر الداخلي ــن وزي ــص م ــر خي ــري ت ــوز بغ ال جي
االســلحة او الذخائــر املنصــوص عليهــا يف املــادة الثانيــة مــن هــذا القانــون او اصــالح أي 

منهــا.
ــن  ــه م ــواع معين ــىل أن ــره ع ــص أو ق ــح الرتخي ــه من ــن يفوض ــة أو م ــر الداخلي ولوزي
االســلحة او الذخائــر أو تقييــده بــام يــراه مــن رشوط ، كــام أن لــه ســحبه يف أي وقــت ، 

ــوال.  ــن األح ــال م ــأي ح ــري ب ــه اىل الغ ــص او حتويل ــن الرتخي ــزول ع ــوز الن وال جي

املادة ١٧
يشــرتط فيمــن يرخــص لــه باســترياد االســلحة او الذخائــر او االجتــار فيهــا او اصالحهــا 

الــرشوط اآلتيــة : 
١-أن يكــون كويتــي اجلنســية وان ال يقــل ســنه عــن احــدي وعرشيــن ســنة ميالديــة وان 

يكــون كامــل األهليــة.
2-أال يكــون قــد ســبق احلكــم عليــه يف أي جريمــة اســتعمل فيهــا الســالح او كان اجلــاين 
حيمــل ســالحا أثنــاء ارتكاهبــا أذا كان محــل الســالح ظرفــا مشــددًا فيهــا أو كان قــد حكــم 
عليــه بعقوبــة مقيــدة للحريــة ملــدة ســنة عــىل األقــل ، كل ذلــك ولــو كان احلكــم بالعقوبــة 

ســابقة جزائيــة أويل مــا مل يكــن قــد رد اليــه اعتبــاره. 
3-أن يكون حممود السرية حسن السمعة.

٤-أن يكون ملاًم بالقراءة والكتابة.
٥-أن يكون حاصاًل عىل الرتاخيص الالزمة من اجلهات املعنية األخري.

وجيــوز لوزيــر الداخليــة أذا تبــني ان الرتخيــص قــد منــح بنــاء عىل غــش أو أقــوال كاذبه او 
مســتندات غــري صحيحــه، ســحب الرتخيــص وضبــط االســلحة والذخائــر ومصادرهتــا 

وغلــق املــكان الــذي يــزاول فيــه النشــاط أداريــًا.

املادة ١٨
عــىل املرخــص لــه باســترياد االســلحة أو الذخائر او األجتــار فيها او أصالحها ان يمســك 
ــات  ــان اجله ــع بي ــلحة م ــن اس ــه م ــا لدي ــل كل م ــم مسلس ــا برق ــد يف احدمه ــن يقي دفرتي
الــواردة منهــا وارقامهــا ومجيــع مــا يميزهــا مــن بيانــات ، ويقيــد يف الدفــرت األخــر برقــم 
مسلســل مــا يبــاع منهــا او يســتصلح ورقــم قيــده يف الدفــرت ، واســم املشــرتي وجنســيته 
وعنوانــه وصناعتــه وحمــل اقامتــه ورقــم الرتخيــص او بيان االعفــاء منه. وجيــب ان تكون 

كل صحيفــة مــن هذيــن الدفرتيــن مــؤرشًا عليهــا مــن وزارة الداخليــة. 
وحيق لوزارة الداخلية مراجعة أي من الدفرتين يف أي وقت تشاء. 

املادة ١٩
ــة وزاريت  ــىل موافق ــول ع ــد احلص ــر اال بع ــلحة أو الذخائ ــع لالس ــاء مصن ــوز انش ال جي
ــذا  ــارشة ه ــة مب ــري.ويف حال ــة األخ ــات املعني ــع اجله ــيق م ــاع وبالتنس ــة والدف الداخلي
النشــاط دون ترخيــص تضبــط املــواد واآلالت املســتعملة وتصــادر ويغلــق املــكان الــذي 
يــزاول فيــه النشــاط أداريًا.وعــىل املرخــص لــه بتصنيــع او اصــالح او االجتــار او اســترياد 
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االســلحة او الذخائــر ان يتخــذ كافة الوســائل الرضورية للمحافظة عىل ســالمة االرواح 
واالمــوال اثنــاء نقلهــا او ختزينهــا او اصالحهــا. 

 
املادة 2٠

ال جيــوز نقــل االســلحة او الذخائــر مــن جهــة اىل اخــري اال بــاذن مــن وزيــر الداخليــة او 
مــن يفوضــه عــىل ان يبــني فيــه كميــة االســلحة او الذخائــر املــأذون بنقلها ونوعهــا واجلهة 
املنقولــة اليهــا واســم كل مــن الراســل واملرســل اليــه والناقــل ، وخــط الســري وايــة رشوط 

اخــري تــري اجلهــة املختصــة فرضهــا حفاظــًا عــىل االمــن العام. 

مادة 2١
مــع عــدم االخــالل باية عقوبة اشــد منصــوص عليهــا يف أي قانون آخــر ، يعاقب باحلبس 
مــدة ال تزيــد عــىل مخــس ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن الف دينــار وال جتاوز مخســة آالف 
دينــار او باحــدي هاتــني العقوبتــني كل مــن خالــف احــكام املــادة 2 مــن هــذا القانــون. 
وتكــون العقوبــة احلبــس الــذي ال تزيــد مدتــه عــن ســبع ســنوات والغرامــة التــي ال تقــل 
ــن  ــني كل م ــني العقوبت ــدي هات ــار او باح ــرشة آالف دين ــاوز ع ــار وال جت ــي دين ــن الف ع
حــاز او احــرز او اســتعمل بنفســه مدفعــا او بدفعــا رشاشــا.وتضاعف هــذه العقوبــات يف 
حالــة العــوده. ويف مجيــع االحــوال حيكــم بمصــادرة االســلحة والذخائــر حمــل اجلريمــة.

مادة 22
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــن ســنة وبغرامــة ال جتــاوز الــف دينــار او باحــدي هاتــني 
العقوبتــني كل مــن خالــف احــكام املــواد ٦ ، ٧ ، ٨ ، ١3 ، 3/١٩ ، 2٠ مــن هــذا القانون 

، وذلــك مــع عــدم االخــالل بايــة عقوبــة اشــد منصــوص عليهــا يف أي قانــون آخــر. 

 مادة 23
ــار او  ــامئة دين ــاوز مخس ــة ال جت ــهر وبغرام ــة أش ــىل ثالث ــد ع ــدة ال تزي ــس م ــب باحلب يعاق
باحــدي هاتــني العقوبتــني كل مــن خيالــف حكــم املــادة ١٤ مــن هــذا القانــون وذلــك مــع 

عــدم االخــالل بأيــة عقوبــة اشــد منصــوص عليهــا يف أي قانــون آخــر. 

 مادة 2٤
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ســبع ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز ســبعة آالف دينــار 
او باحــدي هاتــني العقوبتــني كل مــن خالــف حكــم املــادة ١٦ ، ١/١٩ مــن هــذا القانــون 
أو حصــل عــىل الرتخيــص بنــاء عــىل غــش او اقــوال كاذبــة او مســتندات غــري صحيحــة ، 
وذلــك مــع عــدم االخــالل بــأي عقوبــة أشــد منصــوص عليهــا يف أي قانــون آخــر وحيكم 
بغلــق املحــل او املصنــع وبمصــادرة االســلحة والذخائــر حمــل اجلريمة واملــواد واالدوات 

ــتعملة فيه. واآلالف املس
  

 مادة 2٥
يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن مخســامئة دينــار وال جتــاوز الفــي دينــار كل مــن خالــف حكــم 
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املــادة ١٨ مــن هــذا القانــون ، وحيكــم بغلــق املحــل ملــدة ثالثــة أشــهر. 

 مادة 2٦
يعفــي مــن العقــاب االشــخاص الذيــن حيــوزون أو حيــرزون اســلحة أو ذخائــر عــىل وجه 
خمالــف الحــكام هــذا القانــون اذا طلبــوا الرتخيــص هبــا خــالل ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ 
العمــل بالالئحــة التنفيذيــه هلــذا القانــون ، او قامــوا خــالل هــذه الفــرتة بتســليم مــا لدهيــم 

منهــا اىل اجلهــة املختصــة بــوزارة الداخليــة.
 

مادة 2٧
يصــدر وزيــر الداخليــة الالئحــة التنفيذيــه هلــذا القانــون ، وتتضمــن هــذه الالئحــة بوجــه 
خــاص اجــراءات ورشوط الرتاخيــص املنصــوص عليها فيه ، وحتديد الرســوم املســتحقة 
عليهــا ، وبيــان رشوط واجــراءات حفــظ االســلحة املضبوطــة والرســوم التــي تفــرض 

 . عليها
 

مادة 2٨
يلغي القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦١ املشار اليه. 

 مادة 2٩
عىل الوزراء - كل فيام خيصه - تنفيذ هذا القانون وينرش يف اجلريدة الرسمية. 
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القانون 3٥ لسنة ١٩٨٥ 
 بشأن جرائم املفرقعات

مادة ١
يعاقــب باالعــدام او احلبــس املؤبد كل من اســتعمل او رشع يف اســتعامل مفرقعات بقصد 
قتــل شــخص او اشــاعة الذعــر او ختريــب املبــاين او املرافــق التابعــة للدولة او املؤسســات 
او اهليئــات العامــة او الــرشكات التــي تســاهم فيهــا الدولــة بنصيــب ، او اجلمعيــات ذات 
النفــع العــام ، او غريهــا مــن املنشــأت او املبــاين او املصانــع او دور العبــادة او االماكــن 
املعــدة لالجتامعــات العامــة او الرتيــاد اجلمهــور او التي يتجمــع فيها اجلمهــور باملصادفة 

، ولــو مل تكــن معــدة لذلــك ، او أي مــكان مســكون او معــد للســكنى. 
وتكون العقوبة االعدام اذا نتج عن ذلك موت شخص

  مادة 2
يعاقــب باحلبــس املؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه عــن ثــالث ســنوات كل مــن اســتعمل او 

رشع يف اســتعامل املفرقعــات اســتعامال يعــرض حيــاة النــاس او امواهلــم للخطــر. 
اذا أحــدث االنفجــار رضرا هبــذه االمــوال تكــون العقوبة احلبــس الذي ال تقــل مدته عن 
ســبع ســنوات ، واذا نتــج عــن اجلريمــة جــرح شــخص او اصابتــه بــأذى تكــون العقوبــة 
احلبــس الــذي ال تقــل مدتــه عــن عــرش ســنوات ، وفــإذا نتــج عنهــا مــوت شــخص تكــون 

العقوبــة احلبــس املؤبد. 
ويف مجيع االحوال حيكم عىل اجلاين بدفع قيمة االشياء التي اتلفها االنفجار.

 مادة 3
يعاقــب باحلبــس املؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه عن ســبع ســنوات كل مــن احــرز مفرقعات 
او حازهــا او صنعهــا او جلبهــا او اســتوردها او صدرهــا او نقلهــا او اجتــر فيهــا او رشع 
يف شــئ ممــا تقــدم قبــل احلصــول عــىل ترخيــص يف ذلــك بالــرشوط التــي حيددهــا وزيــر 
الداخليــة ، فــإذا كان ذلــك بقصــد ارتــكاب جريمــة بواســطتها او متكــني شــخص آخــر 

مــن ذلــك تكــون العقوبــة احلبــس الــذي ال تقــل مدتــه عــن عــرش ســنوات. 
ــدث  ــادة حت ــوم كل م ــىل العم ــارود ، وع ــت والب ــل والدينامي ــات القناب ــمل املفرقع وتش
انفجــارا بحكــم خواصهــا الطبيعيــة او الكيميائيــة ، كــام يعتــر يف حكمهــا كل مــادة اخرى 
يدخــل يف تركيبهــا املفرقعــات ، ويصــدر بتحديدهــا قــرار مــن وزيــر الداخليــة ، وكذلــك 

االجهــزة واالالت واالدوات التــي تســتخدم يف صنعهــا او يف تفجريهــا. 
وينرش القرار املشار اليه يف اجلريدة الرسمية ، وال يعمل به اال بعد نرشه. 

وحيكم بمصادرة املفرقعات املضبوطة.

 مادة ٤
يعاقــب باحلبــس الــذي ال تقــل مدتــه عــن عرش ســنوات كل مــن درب او مــرن او رشع يف 
تدريــب او متريــن شــخص او اكثــر عــىل صنــع املفرقعــات او اســتعامهلا بقصــد االســتعانة 

هبــم يف حتقيــق غــرض غــري مــرشوع. 
ــو  ــه وه ــن او رشع في ــب او التمري ــذا التدري ــى ه ــن تلق ــة كل م ــذات العقوب ــب ب ويعاق
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ــه. ــرض من ــم بالغ يعل
 

مادة ٥
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز مخــس ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز مخســة االف دينــار او 
باحــدى هاتــني العقوبتــني كل مــن علــم بوجــود مــرشوع الرتــكاب جريمــة مــن اجلرائــم 
املبينــة يف املــواد الســابقة او بقوعهــا ومل يبلــغ امرهــا اىل الســلطات املختصــة او اعان اجلاين 
عــىل الفــرار مــن وجــه العدالــة بإخفائــه او بإخفــاء ادلــة اجلريمــة او اتالفهــا او بإخفــاء 

االشــياء املســتعملة او التــي اعــدت لالســتعامل يف ارتكاهبــا او حتصلــت منهــا. 
وجيــوز تشــديد العقوبــة بــام جيــاوز الضعــف اذا ارتكبــت هــذه اجلريمــة يف زمــن احلــرب 

او يف حالــة اعــالن االحــكام العرفيــة.

 مادة ٦
مــع عــدم االخــالل باحــكام املــادة الثالثــة مــن هــذا القانــون ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال 
جتــاوز ثــالث ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز ثالثــة االف دينــار ، او باحدى هاتــني العقوبتني 

، كل مــن خيالــف رشوط الرتخيــص املبينــة يف املــادة الثالثــة.

  مادة ٧
يعفــى مــن العقوبــات املقــررة للجرائــم املشــار اليهــا يف هــذا القانــون كل مــن بــادر مــن 
اجلنــاة بابــالغ الســلطات قبــل البــدء يف تنفيــذ اجلريمــة او باخبارهــا بوقــوع اجلريمة وبمن 
ســاهم فيهــا قبــل قيامهــا بالبحــث والتفتيــش ، فــإذا وقــع االبــالغ بعــد بــدء البحــث او 
ــن او ضبــط املرتكبــني جلريمــة  ــاة االخري التفتيــش تعــني ان يــؤدي فعــال اىل ضبــط اجلن

اخــرى مماثلــة هلــا يف النــوع واخلطــورة.

 مادة ٨
اســتثناء مــن احــكام املــادة ٨3 مــن قانــون اجلــزاء ، ال جيــوز يف تطبيــق املــادة االوىل مــن 
ــة  ــزول بعقوب ــد ، والن ــس املؤب ــة احلب ــن عقوب ــدام ع ــة االع ــزول بعقوب ــون الن ــذا القان ه

ــة احلبــس املؤقــت.  احلبــس املؤبــد عــن احلــد االقــى املقــرر بعقوب
كام ال جيوز االمر بوقف تنفيذ العقوبات او االمتناع عن النطق باحلكم.

 مادة ٩
فيــام عــدا مــا تنــص عليــه املــادة السادســة مــن هــذا القانــون ، ختتــص حمكمــة امــن الدولــة 

بنظــر اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون واجلرائــم املرتبطــة هبــا.

 مادة ١٠
ــف  ــص خيال ــه ، وكل ن ــار الي ــنة ١٩٧٠ املش ــم 3١ لس ــون رق ــن القان ــادة 32 م ــى امل تلغ

ــون. احــكام هــذا القان
مادة ١١

عــىل رئيــس جملــس الــوزراء ، والــوزراء - كل فيــام خيصــه - تنفيــذ هــذا القانــون ، ويعمــل 
بــه مــن تاريــخ نــرشه يف اجلريدة الرســمية. 
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القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٤ 
بشأن اجلرائم املتعلقة بسالمة الطائرات واملالحة اجلوية

مادة ١
ــالف  ــىل خ ــص ع ــا مل ين ــا م ــن كل منه ــة قري ــاين املبين ــة املع ــات التالي ــون للمصطلح تك

ــك.  ذل
١- طائرات : كل وسيلة تستعمل او تعد للطريان او املالحة يف اجلو او القضاء. 

2- حالــة الطــريان : تعتــر الطائــرة يف حالــة طــريان منــذ اغــالق مجيــع أبواهبــا اخلارجيــة 
بعــد صعــود الــركاب او شــحنها ، حتــى يتــم فتــح أي مــن هذه االبــواب من اجــل نزوهلم 
او تفريغهــا ، ويف حالــة اهلبــوط االضطــراري يســتمر اعتبــار الطائــرة يف حالــة الطــريان 
حتــى تتــوىل الســلطات املختصــة مســئوليتها عــن الطائــرة ومــا عــىل متنهــا مــن اشــخاص 

واموال. 
3- فــرتة اخلدمــة : تعتــر الطائــرة يف اخلدمــة منــذ بــدء اعدادهــا قبــل الطــريان بواســطة 
عــامل اخلدمــات االرضيــة او بواســطة طاقمهــا للقيــام برحلــة معينــة حتــى مــي اربــع 
وعرشيــن ســاعة عــىل أي هبــوط للطائــرة ، ومتتــد فــرتة اخلدمــة لتشــمل كل الفــرتة التــي 
تعتــر فيهــا الطائــرة يف حالــة طــريان عــىل الوجــه املحــدد يف البنــد ب مــن هــذه املــادة. 

ــم  ــة وتنظي ــىل املراقب ــرشف ع ــي ت ــزات الت ــار والتجهي ــه املط ــد ب ــار : يقص ــرم املط ٤- ح
احلركــة يف املجــال اجلــوي اخلاضــع للدولة واملســاحات املحيطــة بام تقدم واملعــدة النتظار 

الــركاب واملركبــات.

مادة 2
يعاقــب باحلبــس املؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه عــن ســبع ســنوات كل مــن ارتكــب عمــدا 

احــد االفعــال اآلتيــة : 
ــة طــريان  ــرة يف حال ١- اذا قــام بعمــل مــن اعــامل العنــف ضــد شــخص عــىل متــن طائ

ــرة للخطــر.  وكان مــن شــأنه ان يعــرض ســالمة هــذه الطائ
ــة  ــرة يف اخلدم ــادة يف طائ ــاز او م ــع جه ــل او بوض ــت بعم ــيلة كان ــأي وس ــام ب 2- اذا ق
او تســبب يف ذلــك وكان مــن شــأنه تدمريهــا او احــداث تلــف هبــا جيعلهــا عاجــزة عــن 

ــة الطــريان.  ــريان او يعــرض ســالمتها للخطــر يف حال الط
3- اذا قــام بــأي عمــل مــن شــأنه تدمــري او اتــالف جتهيــزات حــرم املطــار او التدخــل يف 

تشــغيلها وتعريــض ســالمة الطائــرات يف حالــة الطــريان للخطــر. 
٤- اذا قــام بابــالغ معلومــات يعلــم اهنــا كاذبــة وكان مــن شــأن ذلــك تعريــض ســالمة 

الطائــرات يف حالــة الطــريان للخطــر.

مادة 3
يعاقــب باحلبــس املؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه عــن عــرش ســنوات كل مــن قــام بغــري وجــه 
ــراه  ــكال االك ــن اش ــر م ــكل آخ ــتعامهلا او أي ش ــد باس ــوة او التهدي ــتخدام الق ــق باس ح
لالســتيالء عــىل طائــره يف حالــة طــريان او ملامرســة الســيطرة عليهــا او لتغيــري مســارها ، 
فــاذا اقــرتن ذلــك باحتجــاز شــخص اىل غــري اجلهــة التــي كان متجها اليهــا تكــون العقوبة 

احلبــس املؤبــد او احلبــس املؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه عــن عــرش ســنوات.
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مادة ٤

اذا ترتــب عــىل أي مــن اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف املادتــني الســابقتني جــرح شــخص 
او اصابتــه بــأذى او تدمــري طائــرة او احلــاق ارضار هبــا او أي مــن جتهيــزات حــرم املطــار 

تكــون العقوبــة االعــدام او احلبــس املؤبــد. 
ويف مجيع االحوال حيكم عىل اجلاين بدفع قيمة االشياء التي تسبب يف تدمريها. 

وتكون العقوبة االعدام اذا ترتب عىل أي من هذه اجلرائم موت شخص.

مادة ٥
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز مخســة ســنوات وبغرامــة ال جتــاوز مخســة االف دينــار او 
باحــدى هاتــني العقوبتــني كل مــن علــم بوجــود مــرشوع الرتــكاب جريمــة مــن اجلرائــم 
ــان  ــة او اع ــلطات املختص ــا اىل الس ــغ امره ــا ومل يبل ــابقة او بوقوعه ــواد الس ــة يف امل املبين
ــا او  ــة اجلريمــة او اتالفه ــاء ادل ــه او باخف ــة باخفائ ــرار مــن وجــه العدال اجلــاين عــىل الف
باخفــاء االشــياء املســتعملة او التــي اعــدت لالســتعامل يف ارتكاهبــا او ختصلــت منهــا. 
جيــوز تشــديد العقوبــة بــام ال جيــاوز الضعــف اذا ارتكبــت هــذه اجلريمــة يف زمــن احلــرب 

او يف حالــة اعــالن االحــكام العرفيــة.

 مادة ٦
يعفــى مــن العقوبــات املقــررة للجرائــم املشــار اليهــا يف هــذا القانــون كل مــن بــادر مــن 
اجلنــاة بإبــالغ الســلطات قبــل البــدء يف تنفيــذ اجلريمــة او باخبارهــا بوقــوع اجلريمة وبمن 
ــث او  ــدء البح ــالغ بعــد ب ــع االب ــإذا وق ــش ف ــث والتفتي ــا بالبح ــل قيامه ــا قب ســاهم فيه
ــن او ضبــط املرتكبــني جلريمــة  ــاة اآلخري التفتيــش تعــني ان يــؤدي فعــال اىل ضبــط اجلن

اخــرى مماثلــة هلــا يف النــوع واخلطــورة.

 مادة ٧
اســتثناء مــن احــكام املــادة ٨3 مــن قانــون اجلــزاء ال جيــوز يف تطبيــق املــادة الرابعــة مــن 
ــة  ــزول بعقوب ــد ، والن ــس املؤب ــة احلب ــن عقوب ــدام م ــة االع ــزول بعقوب ــون الن ــذا القان ه

ــة احلبــس املؤقــت.  ــد عــن احلــد االقــى املقــرر لعقوب احلبــس املؤب
كام ال جيوز االمر بوقف تنفيذ العقوبات او االمتناع عن النطق باحلكم.

 مادة ٨
ختتــص حمكمــة امــن الدولــة بنظــر اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون واجلرائــم 

املرتبطــة هبــا.
 مادة ٩

مــع مراعــاة احــكام املادتــني ١١ و ١2 مــن قانــون اجلــزاء ، تــرسي احــكام هــذا القانــون 
عــىل اجلرائــم املنصــوص عليهــا فيــه ايــا كان مــكان ارتكاهبــا وذلــك يف االحــوال اآلتيــة : 
١- اذا ارتكبــت اجلريمــة ضــد او عــىل متــن طائــرة مســجلة يف دولــة الكويــت ، او طائــرة 

مؤجــرة اىل مســتأجر يكــون مركــز اعاملــه الرئيــي او حمــل اقامتــه يف دولــة الكويــت. 
2- اذا كان مــن شــأن ارتكابــا جلريمــة ان تتعــرض للخطــر طائــرة مســجلة او مســتأجرة 
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عــىل النحــو املبــني يف البنــد أ مــن هــذا املــادة. 
3- اذا هبطــت الطائــرة التــي ارتكــب ضدهــا او عــىل متنهــا اجلريمــة يف دولــة الكويــت 

ومــا يــزال املتهــم عــىل متنهــا. 
٤- اذا كان املجني عليه كويتي اجلنسية.

 مادة ١٠
ــون ، ويعمــل مــن  ــذ هــذا القان ــام خيصــه - تنفي ــوزراء - كل في ــوزراء وال عــىل رئيــس ال

ــدة الرســمية. ــخ نــرشه يف اجلري تاري

 



العودة للصفحة الرئيسية
٤2٧

 

٤2٩الفصل األول : أحكام متهيدية
٤2٩الفصل الثاين : أحكام عامة

٤3٠الباب الثاين : الرعاية الصحية للطفل
٤3٠الفصل األول : يف مزاولة التوليد

٤3٠الفصل الثاين : يف قيد املواليد
٤32الفصل الثالث : تطعيم الطفل وحتصينه
٤32الفصل الرابع : البطاقة الصحية للطفل

٤33الفصل اخلامس : رعاية األم احلامل
٤33الفصل السادس : غذاء الطفل

٤3٤الفصل السابع : محاية اخلاضع للرس املهني يف رعاية الطفل صحيًا
٤3٥الباب الثالث : الرعاية االجتامعية

٤3٥الفصل األول : دور احلضانة
٤3٥الفصل الثاين : يف الرعاية البديلة

٤3٦الباب الرابع : تعليم الطفل
٤3٦الفصل األول : حق الطفل يف التعليم

٤3٧الفصل الثاين : رياض األطفال
٤3٧الفصل الثالث : مراحل التعليم

٤3٨الباب اخلامس : رعاية الطفل العامل واألم العاملة
٤3٨الفصل األول : يف رعاية الطفل العامل

٤3٩الفصل الثاين : يف رعاية األم العاملة
٤3٩الباب السادس : محاية وتأهيل الطفل ذي اإلعاقة

٤٤١الباب السابع : ثقافة الطفل
الباب الثامن : احلامية اجلزائية للطفل
٤٤2الفصل األول : تعريفات ترشيعية

٤٤3الفصل الثاين : احلامية من أخطار املرور
٤٤٤الفصل الثالث : محاية الطفل من التعرض للخطر
٤٤٦الباب التاسع : املعاملة اجلزائية للمعتدي عىل الطفل

٤٤٩أحكام ختامية

القانون رقم 2١ لسنة 2٠١٥ 
يف شأن حقوق الطفل
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حقوق الطفل

العودة لفهرس القانون

القانون رقم 2١ لسنة 2٠١٥ 
يف شأن حقوق الطفل

  بعد االطالع عىل الدستور 
- وعــىل القانــون رقــم )١٦( لســنة ١٩٦٠ بإصــــدار قانــون اجلــزاء والقوانــني املعدلــة لــه 

،
ــامت  ــراءات واملحاك ــون اإلج ــدار قان ــنة ١٩٦٠ بإص ــم )١٧( لس ــون رق ــىل القان - وع

ــه ، ــة ل ــني املعدل ــة والقوان اجلزائي
- وعــىل القانــون رقــم )١١( لســنة ١٩٦٥ يف شــأن التعليــم اإللزامــي والقوانــني املعدلــة 

لــه ،
- وعىل القانون رقم )3٦( لسنة ١٩٦٩ يف شأن تنظيم قيد املواليد والوفيات،

- وعــىل املرســوم بالقانــون رقــم )٦٧( لســنة ١٩٧٦ يف شــأن املــرور والقوانــني املعدلــة 
لــه ،

- وعىل املرسوم بالقانون رقم )٨2( لسنة ١٩٧٧ يف شأن احلضانة العائلية ،
- وعــىل املرســوم بالقانــون رقــم )١٥( لســنة ١٩٧٩ يف شــأن اخلدمــة املدنيــة والقوانــني 

املعدلــة لــه ،
- وعــىل املرســوم بالقانــون رقــم )2٥( لســنة ١٩٨١ بشــأن مزاولــة مهنــة الطــب البــرشي 

وطــب األســنان واملهــن املعاونــة هلــام ،
- وعىل القانون رقم )3( لسنة ١٩٨3 يف شأن األحداث ،

- وعــىل القانــون رقــم )٥١( لســنة ١٩٨٤ يف شــأن األحوال الشــخصية والقوانني املعدلة 
، له 

- وعــىل القانــون رقــم )3٨( لســنة 2٠٠2 يف شــأن تنظيــم اإلعــالن عــن املــواد املتعلقــة 
بالصحــة ،

- وعىل القانون رقم )3( لسنة 2٠٠٦ بشأن املطبوعات والنرش ،
- وعــىل القانــون رقــم )٦2( لســنة 2٠٠٧ يف شــــأن قمــع الغــش يف املعامــالت التجاريــة 

،
ــني  ــي والقوان ــاع األه ــل بالقط ــأن العم ــنة 2٠١٠ يف ش ــم )٦( لس ــون رق ــىل القان - وع

ــه ، ــة ل املعدل
- وعــىل القانــون رقــم )٨( لســنة 2٠١٠ بشــأن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

والقوانــني املعدلــة لــه ،
- وعــىل القانــون رقــم )٩١( لســنة 2٠١3 بشــأن مكافحــة االجتــار باألشــخاص وهتريب 

، املهاجرين 
- وعــىل القانــون رقــم )١١2( لســنة 2٠١3 بشــأن إنشــاء اهليئــة العامــة للغــذاء والتغذيــة 

،
- وعىل املرســوم رقم )٤٠١( لســنة 2٠٠٦ بشــأن إنشــاء املجلس األعىل لشــئون األرسة 

وتعديالته ،
- وافق جملس األمة عىل القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
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حقوق الطفل

العودة لفهرس القانون

 املادة ١
تعريفات :

يف هــذا القانــون - مــا مل يقتــض الســياق معنــى آخــر - تكــون للمصطلحات اآلتيــة املعاين 
املبينــة أمــام كل منها :

- الوزير املختص : الوزير الذي حيدده جملس الوزراء .
- املجلس : املجلس األعىل لشئون األرسة .

- اجلهات احلكومية : الوزارات واإلدارات احلكومية واهليئات واملؤسسات العامة .
- الطفل : كل من مل يتجاوز عمره الثامين عرشة سنة ميالدية كاملة.

 املادة 2
يتم تصنيف األطفال وفقًا للفئات التالية :
١- منذ امليالد وحتى عمر أربع سنوات.

2- أربع سنوات حتى سبع سنوات يستمع له ولشكواه والتحقق منها .
ــم  ــه رأي ويت ــه يف عمــر يكــون ل ــار أن ــى مخــس عــرشة ســنة باعتب 3- ســبع ســنوات حت

ــه إن اســتلزم األمــر . ســامعه واألخــذ ب
٤- مخــس عــرشة ســنه حتــى ثــامين عــرشة ســنة يســمح هلــم بالعمــل وفــق قانــون العمــل 

بــرشوط وضوابــط .
ويثبت سن الطفل بموجب شهادة امليالد أو البطاقة املدنية .

 املادة 3
يكفل هذا القانون للطفل كافــــة احلقــــــوق األساسية ، بام يف ذلك :

أ- حــق الطفــل يف احليــاة والبقــاء والنمو يف كنف أرسة متامسكــــة ومتضامنــــة ويف التمتع 
بمختلــف التدابــري الوقائيــة ، ومحايتــه مــن كافــة أشــكال العنــف أو الــرضر أو اإلســاءة 
البدنيــة أو املعنويــة أو اجلنســية أو اإلمهــال أو التقصــري ، أو غــري ذلــك مــن أشــكال إســاءة 

املعاملــة واالســتغالل .
ب- احلامية من أي نوع من انواع التمييز بني االطفال - بسبب

حمــل امليــالد أو الوالديــن أو اجلنــس أو الديــن أو العنــر أو اإلعاقــة أو أي وضــع آخــر 
- وتأمــني املســاواة الفعليــة بينهــم يف االنتفــاع بكافــة احلقــوق .

ج- حــق الطفــل القــادر عــىل تكويــن آرائــه اخلاصــة يف احلصــول عــىل املعلومــات التــي 
متكنــه مــن تكويــن هــذه اآلراء ويف التعبــري عنها ، واالســتامع إليــه يف مجيع املســائل املتعلقة 

بــه ، بــام فيهــا اإلجــراءات القضائيــة واإلداريــة ، وفقــًا ملــا حيــدده القانــون .
ــن يف  ــل أو م ــة الطف ــويل رعاي ــة أو مت ــن أو احلاضن ــل أو احلاض ــر الطف ــويل أم ــق ل د- حي
حكمهــم اســتخراج كافــة املســتندات الرســمية والثبوتيــة اخلاصــة بالطفــل والقيــام بــأي 

إجــراء إداري أمــام كافــة اجلهــات الرســمية نيابــة عــن الطفــل.
ــة  ــراءات املتعلق ــرارات واإلج ــع الق ــة يف مجي ــه األولوي ــل ومصاحل ــة الطف ــون حلامي وتك

ــا . ــا أو تبارشه ــي تصدره ــة الت ــت اجله ــًا كان ــة ، أي بالطفول

 املادة ٤
للطفــل احلــق يف نســبه إىل والديــه الرشعيــني والتمتــع برعايتهــام ولــه احلــق يف إثبات نســبه 
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الرشعــي إليهــام ، وفقــًا ملــا يقــرره القانــون حتــى بعــد بلوغه ســن الرشــد .

 املادة ٥
لكــــل طفـــــل احلـــــق فــــــي أن يكــــون لـــــه اســــم يميزه ، وال جيوز أن يكون االسم له 
معنــى حيــط مــن شــأنه وقــدره ويســبب لــه احلــرج فيــام بــني أقرانــه ، ويســجل هــذا االســم 

عنــد امليــالد يف ســجالت املواليــد وفقــًا ألحــكام قيــد املواليــد هلــذا القانــون .

 املادة ٦
١- يتمتــع كل طفــل بجميــع احلقوق وعىل األخــص حقه يف الرضاعــة واحلضانة واملأكل 
وامللبــس واملســكن ورؤيــة والديــه ورعايــة أموالــه ، وفقــًا للقوانــني اخلاصــة باألحــوال 

الشخصية.
2- لــكل طفــل احلــق يف احلصــول عــىل خدمــات الرعايــة الصحيــة واالجتامعيــة وعــالج 
األمــراض ، وتتخــذ الدولــة كافــة التدابــري لضــامن متتــع األطفــال بأعىل مســتوى ممكن من 
الصحــة ، وتكفــل الدولــة تزويــد الوالدين والطفل ومجيــع قطاعات املجتمــع باملعلومات 
األساســية املتعلقــة بصحــة الطفــل وتغذيتــه ومزايــا الرضاعــة الطبيعيــة ومبــادئ حفــظ 
ــذه  ــن ه ــادة م ــاعدات يف اإلف ــوادث ، واملس ــن احل ــة م ــة والوقاي ــالمة البيئ ــة وس الصح

املعلومــات .
3- تكفل الدولة للطفل - يف مجيع املجاالت - حقه يف بيئة

ــارة  ــات الض ــاء املامرس ــة إللغ ــري الفعال ــع التداب ــاذ مجي ــة ، واخت ــة ونظيف ــة وصحي صاحل
ــه . بصحت

٤- مــع مراعــاة واجبــات وحقــوق متــويل رعايــة الطفــل وحقــه يف التأديــب البســيط غــري 
ــار أو  ــي ض ــي أو عاطف ــدين أو نف ــذاء ب ــدًا ألي إي ــل عم ــرض الطف ــر تع ــؤذي ، حيظ امل

ممارســة ضــارة أو غــري مرشوعــة .
٥- تكفــل الدولــة أولويــة احلفــاظ عــىل حيــاة الطفــل وتنشــئته تنشــئة ســاملة آمنــة تكفــل 

احــرتام حقوقــه يف حــاالت الطــوارئ والكــوارث واحلــروب .

املادة ٧
تــرسي أحــكام املرســوم بالقانــون رقــم ) 2٥ ( لســنة ١٩٨١ بشــأن مزاولــة مهنــة الطــب 
البــرشي وطــب األســنان واملهــن املعاونــة هلــام ، وذلــك فيــام مل يــرد بشــأنه نــص خــاص يف 

هــذا البــاب .
 

املادة ٨
ــد  ــة التولي ــة مهن ــني املرخصــني مــن وزارة الصحــة مزاول ــاء البرشي ال جيــوز لغــري األطب
بــأي صفــة عامــة كانــت أو خاصــة ، إال ملــن كان مرخصــًا لــه بمزاولــة هــذه املهنــة مــن 

ــاء املختصــني. ــإرشاف مــن األطب وزارة الصحــة ب

 املادة ٩
تــرسي أحــكام القانــون رقــم ) 3٦ ( لســنة ١٩٦٩ يف شــأن تنظيــم قيــد املواليــد والوفيات 

، وذلــك فيــام مل يــرد بشــأنه نــص خــاص هبــذا الفصل.
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املادة ١٠
جيــب التبليــغ عــن املواليــد خــالل واحــد وعرشيــن يومــًا مــن تاريــخ حــدوث الــوالدة - 
مــا عــدا احلــاالت اخلاصــة التــي تســتدعي تقريــرًا طبيــًا - ويكــون التبليــغ عــىل النمــــوذج 
املعـــــد لذلــك مــن قبــل وزارة الصحــة ، وعــىل وزارة الصحــة إبــالغ اهليئــة العامــة 

للمعلومــات املدنيــة خــالل مخســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ التبليــغ بالــوالدة .

 املادة ١١
األشخاص املكلفون بالتبليغ عن الوالدة هم :

أ- والد الطفل إذا كان حارضًا .
ب- والــدة الطفــل ، رشيطــة إثبــات العالقــة الزوجيــة عــىل النحــو الــذي تبينــه الالئحــة 

التنفيذيــة .
ج- ويل األمر الرشعي .

د- مديــرو املستشــفيات واملراكــز الصحيــة واملؤسســات اإلصالحيــة وغريهــا مــن 
ــوالدات. ــا ال ــع فيه ــد تق ــي ق ــن الت األماك

ويسأل عن عــــــدم التبليغ فـــــــي املــــــواعيد املقـــــــررة املكـــــــلفون به ، والجيوز قبول 
التبليــغ مــن غــري األشــخاص الســابق ذكرهــم .

جيــب عــىل األطبــاء املختصــني إعطاء شــهادة بــام جيرونه مــن والدات تؤكد صحــة الوالدة 
ــهادات  ــدار ش ــة إص ــىل وزارة الصح ــب ع ــام جي ــه ، ك ــود ونوع ــم أم املول ــا واس وتارخيه

بنفــس املضمــون بعــد توقيــع شــهادة الكشــف الطبــي للمولــود.

 املادة ١2
جيب أن تشتمل شهادة امليالد عىل البيانات اآلتية :

أ- يوم الوالدة وتارخيها ونوع الوالدة )فردي أو توأم ( .
ب- نوع الطفل ) ذكر أو أنثى ( واسمه ولقبه.

ج- اسم الوالدين ولقبهام وجنسيتهام وديانتهام وحمل إقامتهام .
ه- أي بيانــات أخــرى يضيفهــا وزيــر الداخليــة - بقــرار منــه- باالتفاق مع وزيــر الصحة 

واهليئــة العامة للمعلومــات املدنية .
 

 املادة ١3
عــىل وزارة الصحــة إصــدار شــهادة امليــالد عــىل النمــوذج املعــد لذلــك عنــد قيــد الواقعــة 
ــلم  ــون . وتس ــذا القان ــن ه ــابقة م ــادة الس ــا يف امل ــوص عليه ــات املنص ــن البيان ، وتتضم
شــهادة ميــالد الطفــل األوىل إىل املنصــوص عليهــم يف املــادة )١١( - بعــد التحقــق مــن 
شــخصيته - وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة غــريه مــن األشــخاص الذيــن يمكــن تســليمهم 

شــهادة امليــالد .

 املادة ١٤
إذا تــويف املولــود قبــل التبليــغ عــن والدتــه وجــب التبليــغ عــن والدتــه ثــم وفاتــه ، أمــا إذا 

ولــد ميتــًا بعــد الشــهر الســادس مــن احلمــل فيكــون التبليــغ مقصــورًا عــىل وفاتــه .
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 املادة ١٥
إذا حدثــت واقعــة امليــالد ملــن يولــد مــن الكويتيــني يف أثنــاء الســفر إىل اخلــارج ، وجــب 
التبليــغ عنهــا إىل الســفارة أو القنصليــة الكويتيــة يف اجلهــة التــي يقصدهــا املســافر أو إىل 
ــع أوراق  ــار مجي ــد إحض ــول ، بع ــخ الوص ــن تاري ــًا م ــني يوم ــالل ثالث ــة خ وزارة الصح
اإلثبــات اخلاصــة بالــوالدة مــن البلــد الــذي ولــد هبــا املولــود مصدقــة مــن الســفارة أو 

ــة . ــة الكويتي القنصلي
فــإذا حدثــت واقعــة امليــالد يف أثنــاء العــودة ، كان التبليــغ لــوزارة الصحــة الكويتية خالل 

واحــد وعرشيــن يومــًا مــن تاريــخ الوصول .

 املادة ١٦
كل مــن عثــر عــىل طفــل حديــث الــوالدة أن يســلمه - باحلالــة التي عثــر عليهــا - إىل خمفر 
الرشطــة والتــي جيــب بدورهــا أن حتــرر حمــرض إثبــات حالــة بذلــك ، تتضمــن املالبســات 
ــم خيطــر اجلهــة  ــه وتارخيــه ، ث ــور علي ــود ومــكان العث ــي وجــد فيهــا املول والظــروف الت
الصحيــة املختصــة لتقديــر ســنه والتنســيق مع اجلهــة املختصة بــوزارة الشــئون االجتامعية 
ــة  ــل اجله ــد ، وترس ــرت املوالي ــه يف دف ــات بيانات ــة وإثب ــمية ثالثي ــميته تس ــل يف تس والعم
ــد  ــخ القي ــن تاري ــام م ــبعة أي ــالل س ــة خ ــن األوراق إىل وزارة الصح ــورة م ــة ص الصحي
بدفــرت املواليــد ، وعــىل وزارة الصحــة قيــد الطفــل يف ســجل املواليــد ويســلم الطفــل إىل 

إحــدى املؤسســات املعــدة الســتقبال األطفــال جمهــويل النســب.

 املادة ١٧
اســتثناًء مــن حكــم املــادة الســابقة ، ال جيــوز لــوزارة الصحــة ذكــر اســم الوالــد أو الوالــدة 

أو كليهــام معــًا - وإن طلــب منهــا - وذلــك يف احلالتــني اآلتيتــني :
١-إذا كان الوالدان من املحارم فال تذكر أسامؤمها .

2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان املولود من غري زوجها فال يذكر اسمها .

  املادة ١٨
جيــب تطعيــم الطفــل باملواعيــد وحتصينــه بالطعــوم الواقيــة مــن األمــراض املعديــة وذلــك 
ــي  ــد الت ــم واملواعي ــًا للنظ ــة ، وفق ــوزارة الصح ــة ل ــة التابع ــز الصحي ــل باملراك دون مقاب

تبينهــا الالئحــة التنفيذيــة ووفقــًا لتوصيــات منظمــة الصحــة العامليــة .
ــه أو  ــده أو والدت ــق وال ــىل عات ــني ع ــم أو للتحص ــل للتطعي ــم الطف ــب تقدي ــع واج ويق

ــه. ــل يف حضانت ــون الطف ــذي يك ــخص ال الش
ــص  ــاص مرخ ــب خ ــطة طبي ــة بواس ــوم الواقي ــه بالطع ــل أو حتصين ــم الطف ــوز تطعي وجي
لــه بمزاولــة املهنــة ، بــرشط أن يقــدم مــن يقــع عليــه واجــب تقديــم الطفــل للتطعيــم أو 

التحصــني شــهادة تثبــت ذلــك إىل وزارة الصحــة قبــل انتهــاء امليعــاد املحــدد .

 املادة ١٩
يكــون لــكل طفــل بطاقــة صحيــة تســجل بياناهتــا يف ســجالت خاصــة بــوزارة الصحــة 

وتســلم لوالــده أو املتــويل رعايتــه ، بعــد إثبــات رقمهــا عــىل شــهادة امليــالد .



العودة للصفحة الرئيسية ٤33

حقوق الطفل

العودة لفهرس القانون

وحتدد الالئحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة .

املادة 2٠
تقــدم البطاقــة الصحيــة عنــد كل فحــص طبــي للطفــل باملراكــز الصحيــة أو مراكــز محايــة 

الطفولــة أو غريهــا مــن اجلهــات الطبيــة املختصــة .
ويثبــت هبــا الطبيــب املختــص احلالــة الصحيــة للطفــل كــام يســجل هبــا تطعيــم الطفــل أو 

حتصينــه وتاريــخ إجــراء التطعيــم أو التحصــني.

 املادة 2١
جيــب تقديــم البطاقــة الصحيــة مــع أوراق التحــاق الطفــل بمرحلــة التعليــم قبــل اجلامعي 
، وحتفــظ البطاقــة بامللــف املــدريس ويســجل هبــا طبيــب املدرســة نتيجــة متابعــة احلالــة 

الصحيــة للطفــل طــوال مرحلــة التعليــم .
ــة - بالنســبة إىل األطفــال  ــة الصحي وجيــب عــىل املدرســة أن تتحقــق مــن وجــود البطاق
ــة ،  ــإذا مل توجــد هــذه البطاق ــون - ف ــخ العمــل هبــذا القان ــل تاري ــن التحقــوا هبــا قب الذي
تعــني عــىل والــد الطفــل أو املتــويل رعايتــه إنشــاء بطاقــة وفقــًا ألحــكام املــادة )١٩( مــن 

هــذا القانــون .
ــة  ــل باملدرس ــة الطف ــدوري لصح ــص ال ــم الفح ــة تنظي ــة كيفي ــة التنفيذي ــدد الالئح وحت
خــالل مرحلــة التعليــم قبــل اجلامعــي ، عــىل أن يتــم هــذا الفحــص مــرة عــىل األقــل كل 

ســنة ويشــمل مجيــع األمــراض املزمنــة التــي قــد تصيــب األطفــال .

 املادة 22
ترعــى احلكومــة املــرأة احلامــل مــن الناحيــة الصحيــة والعالجيــة خــالل مرحلــة احلمــل 
والــوالدة ومــا يليهــا ، وتزويدهــا بالوســائل اإلرشــادية واملتابعــة الطبيــة واإلعالميــة يف 
شــأن األمــراض الوراثيــة مــن خــالل إنشــاء شــبكة معلومــات مركزيــة يف هــذا املجــال .

 املادة 23
ــة العامــة للغــذاء  ــون رقــم )١١2( لســنة 2٠١3 بشــأن إنشــاء اهليئ تــرسي أحــكام القان
ــة  ــة والرضاعــة الطبيعي ــة اخلاصــة بالغــذاء والتغذي ــات الدولي ــة االتفاقي ــة وكاف والتغذي

ــون . ــرد بشــأنه نــص خــاص هبــذا القان ــام مل ي ــي أبرمتهــا الكويــت ، وذلــك في الت

 املادة 2٤
ال جيــوز إضافــة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إىل األغذية واملســتحرضات 
املخصصــة لتغذيــة الرضــع واألطفــال ، إال إذا كانــت مطابقــة للرشوط واألحــكام والتي 
يتــم حتديدهــا مــن قبــل اجلهــات احلكومية املختصــة عــىل أن تكون وفقــًا للضوابــط التالية 

:
أ- جيــب أن تكــون أغذيــة األطفــال وأوعيتهــا خاليــة مــن املــواد الضــارة بالصحــة ومــن 

اجلراثيــم املرضيــة التــي حتددهــا وزارة الصحــة .
ــة مــن  ــأي طريق ــة واملســتحرضات أو اإلعــالن عنهــا ب ــداول تلــك األغذي ب- حيظــر ت
طــرق اإلعــالن إال بعــد تســجيلها واحلصــول عــىل ترخيــص بتداوهلــا وبطريقــة اإلعــالن 
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عنهــا مــن وزارة الصحــة ، وذلــك وفقــًا للــرشوط واإلجــراءات التــي يصــدر بتحديدهــا 
قــرار مــن وزارة التجــارة والصناعــة .

وحتدد الالئحة التنفيذية املواصفات القياسية لغذاء الطفل .

 املادة 2٥
مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام القوانــني اخلاصــة بموافقــة املــواد الغذائيــة املســتوردة 
والقــرارات املنفــذة هلــا ، جيــب لصــق بطاقــة تعريــف عــىل كل عبــوة مــن األغذيــة التــي 
ختضــع ألحــكام هــذا القانــون ، تكتــب بصــورة واضحــة وبــارزة وســهلة القــراءة والفهم 
باللغــة العربيــة ، وتتضمــن املعلومــات الرضوريــة لالســتعامل الســليم للمنتــج الغذائــي .

وعىل وجه اخلصوص جيب أن تتضمن البطاقة البيانات التالية :
١- اسم املنتج وعنوانه .

2- ملحوظـــــة تشــري إىل أمهيــة الرضـــــاعة الطـــــبيعية وتفوقهــــا عــىل أي منتــج غذائــي 
آخــر .

3- بيــان وجــوب عــدم اســتعامل املنتــج إال للــرضورة امللحــة وبمشــورة أحــد األطبــاء أو 
الفنيــني العاملــني يف جمــال تغذيــة الرضــع ، فيــام يتعلــق باحلاجــة إىل اســتعامله والطريقــة 

الصحيــة الســتعامله .
٤- العنارص الداخلية يف تركيب املنتج الغذائي ونسبة تركيب كل عنر .

٥- رشوط التخزين املطلوبة .
٦- رقم التشغيل والدفعة وتاريخ اإلنتاج وتاريخ انتهاء صالحية االستعامل.

وجيــب يف مجيــع األحــوال أال توضــع عــىل العبــوة أو بطاقــة التعريــف أي صــورة لطفــل 
أو أم أو أيــة نصــوص توحــي بمثاليــة اســتعامل أغذيــة الرضــع.

 املادة 2٦
عــىل كل شــخص - بــام يف ذلــك اخلاضــع للــرس املهنــي - واجــب إشــعار مراكــز محايــة 
الطفولــة بكتــاب خطــي إذا تبــني لــه أن هنــاك مــا هيــدد صحــة الطفــل أو ســالمته البدنيــة 

إذا كان ذلــك الشــخص ممــن يتــوىل بحكــم مهنتــه العنايــة باألطفــال ورعايتهــم .

 املادة 2٧
إذا تبــني للمختصــني يف مركــز محايــة الطفــل أن احلالــة الصحيــة للطفــل تســتوجب إبقــاءه 
يف املستشــفى ، ورفــض والــداه أو متــويل رعايتــه أو مــن يف حكمهــم ذلــك وجــب عــىل 
املختصــني املشــار إليهــم اختــاذ ما يلزم لبقائه يف املستشــفى بالتنســيق مع اجلهــات املختصة 

ووفقــًا لإلجــراءات املقــررة قانونًا .

 املادة 2٨
ال يســأل جزائيــًا أو مدنيــًا األشــخاص الــوارد ذكرهم يف املادة )2٦( إذا تــم تبليغ اجلهات 

املختصــة بمعلومــات وأمدهتــم بتقريــر يفيد ســوء املعاملة واإلمهال عــىل الطفل .

 املادة 2٩
يعتــد بالتقريــر الطبــي املحــرر مــن الطبيب املعالــج - وما يرفق مــن أدلة ماديــة - واملعتمد 
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مــن املستشــفى أو املركــز الطبــي املختــص يف شــأن مجيــع حــاالت التعــدي واإليــذاء عــىل 
الطفــل يف إثبــات الواقعــة أمــام املحكمــة املختصة.

املادة 3٠
تــرسي احــكام القانــون رقــم ) 22 ( لســنة 2٠١٤ بشــأن دور احلضانــة اخلاصــة ، وذلــك 

فيــام مل يــرد بشــأنه نــص خــاص هبــذا الفصــل .

املادة 3١
ُيعتــر دارًا للحضانــة كل مــكان مناســب خيصــص لرعايــة األطفــال الذيــن مل يبلغــوا ســن 
ــل  ــة والعم ــئون االجتامعي ــة وزارة الش ــة إلرشاف ورقاب ــع دور احلضان ــة ، وختض الرابع

طبقــًا ألحــكام هــذا القانــون .

 املادة 32
ــايل واإلداري  ــي واإلرشاف امل ــش الفن ــل التفتي ــة والعم ــئون االجتامعي ــوىل وزارة الش تت
عــىل دور احلضانــة للتحقــق مــن تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون والقــرارات الصــادرة تنفيــذًا 

لــه .

 املادة 33
تعتــر الســجالت والدفاتــر التــي متســكها دور احلضانــة أوراقــًا رســميًة ، وتطبــق أحــكام 

التزويــر الــواردة يف قانــون اجلــزاء .

 املادة 3٤
تــرسي أحــكام املرســوم بالقانــون رقــم )٨2( لســنة ١٩٧٧ يف شــأن احلضانــة العائليــة يف 

كل مــا مل يــرد بشــأنه نــص خــاص يف هــذا الفصــل.

 املادة 3٥
هيــدف نظــام األرس البديلــة إىل توفــري الرعايــة االجتامعيــة والنفســية والصحيــة واملهنيــة 
لألطفــال والذيــن حالــت ظروفهــم دون أن ينشــأوا يف أرسهــم الطبيعيــة ، وذلــك هبــدف 
تربيتهــــم تربيــــة سليمة وتعويضــــهم عام فقـــدوه من عطـــف وحــنان - وحتدد الالئحة 

التنفيذيــة القواعــد والــرشوط املنظمــة ملــرشوع األرس البديلــة والفئــات املنتفعــة بــه .

 املادة 3٦
يعتــر نــادي الطفــل مؤسســة اجتامعية وتربويــة تكفل توفــري الرعاية االجتامعيــة لألطفال 
بصفــة عامــة مــن ســن الســابعة إىل اخلامســة عــرشة عـــــن طريــق شــغل أوقــات فراغهــم 
بالوســائل واألســــــاليب الرتبويــة الســليمة ، وهيــدف النــادي إىل حتقيق األغــراض اآلتية 

:
أ- رعايــة األطفــال اجتامعيــًا وتربويــًا خــالل أوقــات فراغهــم يف أثنــاء فــرتة اإلجــازات 

وقبــل بــدء اليــوم الــدرايس وبعــده .
ب- اســتكامل رســالة األرسة واملدرســة حيــال الطفــل والعمــل عــىل مســاعدة أم الطفــل 
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العاملــة حلاميــة األطفــال مــن اإلمهــال البــدين والروحــي ووقايتهم مــن التعــرض للخطر.
ج- هتيئــة الفــرص للطفــل لكــي ينمــو نمــوًا متكاماًل من مجيــع النواحــي البدنيــة والعقلية 
والوجدانيــة الكتســاب خــرات ومهــارات جديــدة والوصــول إىل أكــر قــدر ممكــن مــن 

تنميــة قدراتــه الكامنــة .
د- معاونة األطفال عىل زيادة حتصيلهم الدرايس .

هـ- تقوية الروابط بني النادي وأرس األطفال .
ــل  ــل وعوام ــة الطف ــول تربي ــة ح ــرش التوعي ــة ون ــا باملعرف ــل ومده ــة أرسة الطف و- هتيئ

ــة . ــة الصحيح ــاليب الرتبوي ــق األس ــداده وف ــئته وإع تنش
وتبني الالئحة التنفيذية كيفية إصدار الالئحة النموذجية لنوادي الطفل .

 املادة 3٧
يقصــد بمؤسســة الرعايــة االجتامعيــة لألطفــال املحرومني مــن الرعاية األرسيــة ، كل دار 
إليــواء األطفــال الذيــن ال يتجــاوز أعامرهــم ثــامين عــرشة ســنة املحرومــني مــن الرعايــة 
األرسيــة بســبب اليتــم أو تصــدع األرس أو عجزهــا عــن توفــري الرعايــة األرسيــة الســليمة 

للطفــل .
وجيــوز اســتمرار الطفــل يف املؤسســة إذا كان ملتحقــًا بالتعليــم العــايل إىل أن يتــم خترجــه ، 
متــى كانــت الظــروف التــي أدت إىل التحاقــه باملؤسســة قائمــة ، واجتــاز مراحــل التعليــم 

بنجــاح .
وتبني الالئحة التنفيذية كيفية إصدار الالئحة النموذجية لتلك املؤسسات .

 املادة 3٨
ــك  ــم اإللزامــي ، وذل ــم )١١( لســنة ١٩٦٥ يف شــأن التعلي ــون رق تــرسي أحــكام القان

فيــام مل يــرد بشــأنه نــص خــاص هبــذا البــاب .

  املادة 3٩
جيب أن هيدف تعليم الطفل - وفق مراحل التعليم - إىل حتقيق الغايات التالية :

أ- تنميــة شــخصية الطفــل ومواهبــه وقدراتــه العقليــة والبدنيــة إىل أقــى إمكاناهتــا مــع 
مراعــاة متكينــه عــىل التعلــم باســتقاللية وكيفيــة اســتخدام األدوات التــي تســاعده عــىل 

التفكــري وكيفيــة اســتخدام مهــارات التفكــري باملعلومــات .
ب- تنمية احرتام احلقوق واحلريات العامة لإلنسان .

ج- تنمية احرتام الطفل لذويه وهلويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية .
د- تنشــئة الطفــل عــىل االنتــامء للوطــن والبلــد الــذي يقيــم بــه والوفــاء هلــام وعــىل اإلخــاء 

والتســامح بــني البــرش .
هـــ- اعتــامد أســلوب التعلــم ومنــح الطالــب يف مجيــع مراحلــه التعليميــة قــدرة التعبــري 

عــن ذاتــه .
ــن أو  ــد الدي ــبب معتق ــم بس ــز بينه ــدم التميي ــراد وع ــني األف ــاواة ب ــم املس ــيخ قي و- ترس
اجلنــس أو العــرق أو العنــر أو األصــل االجتامعــي أو اإلعاقــة أو أي وجــه آخــر مــن 

أوجــه التمييــز.
ز- تنمية احرتام البيئة الطبيعية واملحافظة عليها .
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ن- هتيئــة وإعــداد الطفــل حليــاة مســئولة يف جمتمــع مــدين متضامــن قائــم عــىل التــالزم بني 
الوعــي باحلقــوق وااللتــزام بالواجبات .

ك- تنمية قدرات ومهارات الطفل من خالل مسارات التعليم الفني والتقني .

املادة ٤٠
مــع مراعــاة أحــكام املــادة ) ٤٠ ( مــن الدســتور ، التعليــم حــق جلميــع األطفــال وال جيوز 
حرماهنــم منــه وتكــون الواليــة التعليميــة عــىل الطفــل للحاضــن ســواء كان األب أو األم 
أو الــويص أو القيــم - وفقــًا ملــا هــو منصــوص عليــه بقانــون األحــوال الشــخصية رقــم 
) ٥١ ( لســنة ١٩٨٤ وعــىل مــا حيقــق مصلحــة الطفــل - وتتــوىل وزارة الرتبيــة تســجيل 
الطفــل باملرحلــة التعليميــة التــي تناســب ســنه وبالنســبة لألطفــال جمهــويل النســب حتــل 

وزارة الشــئون االجتامعيــة والعمــل حمــل متــويل الواليــة التعليميــة.

 املادة ٤١
ريــاض األطفــال نظــام تـــــربوي وتعليمــي حيقــق التنميــة الشــاملة ألطفــال مــا قبــل حلقة 

التعليــم االبتدائــي وهييئهــم لاللتحــاق هبــا .
مــع عــدم اإلخــالل باألحــكام اخلاصة بــدور احلضانــة املنصــوص عليها يف البــاب الثالث 
ــال قائمــة بذاهتــا  ــة لألطف ــر روضــة أطفــال كل مؤسســة تربوي ــون ، تعت مــن هــذا القان
وكل فصــل أو فصــول ملحقــة بمدرســة وكل دار تقبــل األطفــال وتقــوم عــىل األهــداف 

املنصــوص عليهــا يف املــادة ) 3٩ ( مــن هــذا القانــون .
ويصدر قرار من وزارة الرتبية بتحديد سن االلتحاق بمرحلة رياض االطفال .

 املادة ٤2
ختضــع ريــاض األطفال خلطــط وبرامج وزارة الرتبيــة وإلرشافهــا اإلداري والفني واملايل 

، وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة مواصفاهتــا وكيفية إنشــائها وتنظيــم العمل فيها.

 املادة ٤3
تكون مراحل التعليم قبل اجلامعي عىل النحو التايل :

١- مرحلــة التعليــم األســايس واإللزامــي : وتتكــون مــن مرحلتــني املرحلــة االبتدائيــة 
واملرحلــة املتوســطة.

2- مرحلة التعليم الثانوي ) العام واملوازي ( .
3- وجيوز إضافة مرحلة أخرى ، وذلك عىل النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية .

 املادة ٤٤
ملــن أتــم مرحلــة التعليــم األســايس احلــق يف أن يواصــل تعليمــه يف مرحلــة أعــىل ، وفقــًا 

للضوابــط والــرشوط التــي حتددهــا املرحلــة التــي يرغــب يف مواصلــة تعليمــه هبــا .

 املادة ٤٥
هيدف التعليم الثانوي إىل إنشاء مسارات للتعليم الفني والتقني .
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 املادة ٤٦
تــرسي أحــكام القانــون رقــم )٦( لســنة 2٠١٠ بشــأن العمــل يف القطــاع األهــي ، وذلــك 

فيــام مل يــرد بشــأنه نــص خــاص هبــذا الفصــل .

 املادة ٤٧
حيظــر تشــغيل وتدريــب الطفــل قبــل بلوغــه مخــس عرشة ســنة ميالديــة ، كام حيظر تشــغيل 
الطفــل يف أي مــن أنــواع األعــامل التــي يمكــن - بحكــم طبيعتهــا أو ظــروف القيــام هبــا 

- أن تعــرض صحــة أو ســالمة أو أخــالق الطفــل للخطــر .

 املادة ٤٨
جيــرى الفحــص الطبــي للطفــل قبــل إحلاقــه بالعمــل للتأكــد مــن أهليتــه الصحيــة للعمــل 
ــًا - مــرة عــىل األقــل كل ســنة - وذلــك عــىل  ــه ، ويعــاد الفحــص دوري ــذي يلحــق ب ال

النحــو الــذي تبينــه الالئحــة التنفيذيــة .
ويف مجيــع األحــوال جيــب أال يســبب العمــل آالمــًا أو أرضارًا بدنيــة أو نفســية للطفــل ، 
أو حيرمــه مــن فرصتــه يف التعليــم والرتويــح وتنميــة قدراتــه ومواهبــه ، ويلــزم صاحــب 

العمــل بالتأمــني عليــه ومحايتــه مــن أرضار املهنــة خــالل فــرتة عملــه .
ــام ، وال  ــامل الســنوية عــن إجــازة العامــل البالــغ ســبعة أي ــزداد إجــازة الطفــل العـــ وت

ــبب . ــا ألي س ــه منه ــا أو حرمان ــوز تأجيله جي

 املادة ٤٩
ال جيــوز تشــغيل الطفــل أكثــر مــن ســت ســاعات يف اليــوم ، وجيــب أن تتخلــل ســاعات 
العمــل فــرتة أو أكثــر لتنــاول الطعــام والراحــة - ال تقــل يف جمموعهــا عــن ســاعة واحــدة 
- وتتحــدد هــذه الفــرتة أو الفــرتات بحيــث ال يشــتغل الطفــل أكثــر مــن أربــع ســاعات 

متصلــة .
وحيظــر تشــغيل األطفــال ســاعات عمــل إضافيــة أو تشــغيلهم يف أيــام الراحة األســبوعية 

أو العطالت الرســمية .
ويف مجيــع األحــوال ال جيــوز تشــغيل األطفال فيام بني الســاعة السادســة مســاًء والسادســة 

صباحًا.

املادة ٥٠
عىل صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة اآليت :

١- أن يعلــق يف مــكان ظاهــر مــن حمــل العمل نســخة حتتوي عــىل األحكام التــي يتضمنها 
هــذا الفصل .

2- أن حيــرر أوالً بــأول كشــفًا بالبيانــات األساســية املتعلقــة بــكل طفــل مــن املشــتغلني 
لديــه ، يشــتمل عــىل اســمه وتاريــخ ميالده وطبيعة نشــاطه وعدد ســاعات عملــه وفرتات 
راحتــه ومضمــون الشــهادة املثبتــة ألهليتــه للعمــل ، ويقــدم الكشــف للمختصــني عنــد 

طلبــه .
ــغيلهم  ــاري تش ــال اجل ــامء األطف ــل بأس ــة والعم ــئون االجتامعي ــغ وزارة الش 3- أن يبل

ــم . ــة أعامهل ــم مراقب ــوط هب ــخاص املن ــامء األش وأس
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٤- أن يقــوم بتوفــري ســكن منفصــل لألطفــال عــن البالغــني ، إذا اقتضــت ظــروف العمل 
. مبيتهم 

ــه  ــع العاملــني لدي ــي تثبــت ســن مجي ــق الرســمية الت ٥- أن حيتفــظ بمقــر العمــل بالوثائ
مــن األطفــال ومقـــــدرهتم الصحيــة ، ويقدمـــــها عنــد الطلــب ، ويعتــر صاحــب العمل 

مســئوالً عــن التأكــد مــن ســن األطفــال العاملــني لديــه.
٦- أن يوفــر مجيــع احتياطــات الصحــة والســالمة املهنيــة وأن يــدرب األطفــال العاملــني 

عــىل اســتخدامها .

 املادة ٥١
عــىل صاحــب العمــل أن يســلم الطفــل نفســه أو أحــد والديــه أو املســئول عــن أجــره أو 

مكافأتــه ، وغــري ذلــك ممــا يســتحقه ويكــون هــذا
التسليم مرئًا لذمته .

 املادة ٥2
جيــوز - بعــد موافقــة صاحــب العمــل - منــح األم العاملــة إجــازة بــدون أجــر ملدة ســنتني 

لرعايــة طفلهــا ، وذلــك بحــد أقــى ثــالث مــرات طــوال خدمتهــا لديه .

 املادة ٥3
عــىل صاحــب العمــل الــذي يســتخدم مخســني أمــًا عاملــًة فأكثــر يف مــكان واحد أن ينشــئ 
دارًا للحضانــة أو يعهــد إىل دار للحضانــة برعايــة أطفــال العامالت بالــرشوط واألوضاع 

التــي حتددهــا الالئحــة التنفيذية .

 املادة ٥٤
جيوز ، بعد موافقة رب العمل منح األم العاملة يف القطاع اخلاص - سواء كانت تعمل 
بصفه دائمة أو بطريق التعاقد املؤقت - احلق يف إجازة وضع مدهتا شهرين بعد الوضع 

بأجر كامل وأربع شهور بنصف األجر بعد موافقة رب العمل .
وختفض ساعات العمل اليومية للمرأة احلامل ساعتني عىل األقل اعتبارًا من الشهر 
السادس للحمل وال جيوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة احلمل وحتى 

تاريخ الوضع .

  املادة ٥٥
يكــون لــألم العاملــة - التــي ترضــع طفلهــا خــالل الســنتني التاليتــني لتاريــخ الوضــع - 
احلــق يف ســاعتني يوميــًا لرضاعــة طفلهــا وال يرتتــب عــىل ذلــك أي ختفيــض يف األجــر .

 املادة ٥٦
حيــق لــألم العاملـــــة عنــد خمـــــالفة صــــــــاحب العمـــــــل أحكــــــام املــــادتني ) ٥٤ ( ، ) 

ــة بذلــك. ــة مســتعجلة للمطالب ٥٥ ( رفــع دعــوى قضائي

 املادة ٥٧
تــرسي أحــكام القانــون رقــم )٨( لســنة 2٠١٠ بشــان حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 



العودة للصفحة الرئيسية ٤٤٠

حقوق الطفل

العودة لفهرس القانون

، وذلــك فيــام مل يــرد بشــأنه نــص خــاص هبــذا البــاب .

 املادة ٥٨
تكفــل الدولــة وقايــة الطفــل مــن اإلعاقــة ومــن كل عمــل مــن شــأنه اإلرضار بصحتــه أو 
بنمــوه البــدين أو العقــي أو الروحي أو االجتامعــي وتعمل عىل اختاذ التدابري الالزمـــــــــة 

للكشــف املبكــر عــن اإلعاقــة وتأهيــل وتشــغيل املعاقــني عنــد بلــوغ ســن العمل .
وتتخــذ التدابــري املناســبة إلســهام وســائل اإلعــالم يف برامــج التوعيــة واإلرشــاد يف جمــال 
ــة مــن اإلعاقــة والتبصــري بحقــوق األطفــال ذوي اإلعاقــة وتوعيتهــم والقائمــني  الوقاي

عــىل رعايتهــم بــام ييــرس إدماجهــم يف املجتمــع .

 املادة ٥٩
للطفــل ذي اإلعاقــة احلــق يف التمتــع برعايــة خاصــة اجتامعيــة وصحيــة ونفســية تنمــي 

اعتــامده عــىل نفســه وتيــرس اندماجــه ومشــاركته يف املجتمــع.
وللطفــل ذي اإلعاقــة احلــق يف الرتبيــة والتعليــم ويف التدريــب والتأهيــل املهنــي يف ذات 
املــدارس واملعاهــد ومراكــز التدريــب املتاحــة لألطفــال غــري ذوي اإلعاقــة ، وذلــك فيــام 

عــدا احلــاالت االســتثنائية املتعلقــة بطبيعــة ونســبة اإلعاقــة .
ــة بتأمــني التعليــم والتدريــب يف فصــول أو  ــزم الدول ويف هــذه احلــاالت االســتثنائية تلت
ــر فيهــا  مــدارس أو مؤسســات أو مراكــز تدريــب خاصــة - بحســب األحــوال - تتواف

ــة : الــرشوط التالي
أ- أن تكــون مرتبطــة بنظــام التعليــم النظامــي وبنظــام التدريــب والتأهيــل املهنــي لغــري 

ذوي اإلعاقــة.
ب- أن تكون مالئمة الحتياجات الطفل ذي اإلعاقة وقريبة من مكان إقامته .

ج- أن توفــر تعليــاًم أو تأهيــاًل كامــاًل بالنســبة لــكل األطفــال ذوي اإلعاقــة - مهــام كان 
ــة تســجيل بعــض احلــاالت بعــد إجــراء  ســنهم ودرجــة إعاقتهــم - وعــىل وزارة الرتبي

ــارات الالزمــة . االختب

املادة ٦٠
للطفــل ذي اإلعاقــة احلــق يف التأهيــل ، ويقصــد بالتأهيــل تقديــم اخلدمــات االجتامعيــة 
والنفســية الطبيعيــة والتعليميــة واملهنيــة التــي يلــزم توفريهــا للطفــل ذي اإلعاقــة وأرستــه 

لتمكينــه مــن التغلــب عــىل اآلثــار الناشــئة عــن عجــزه.
وتقدم الدولة خدمات التأهيل واألجهزة التعويضية دون مقابل .

 املادة ٦١
تنشــئ اهليئــة العامــة لشــئون ذوي اإلعاقــة املعاهــد واملنشــآت الالزمــة لتوفــري خدمــات 

التأهيــل لألطفــال ذوي اإلعاقــة .
ــي  ــاع الت ــرشوط واألوض ــآت بال ــد واملنش ــذه املعاه ــاء ه ــص يف إنش ــا الرتخي ــوز هل وجي
حتددهــا الالئحــة التنفيذيــة ، ولــوزارة الرتبيــة أن تنشــئ مــدارس أو فصــوالً لتعليــم 
األطفــال ذوي اإلعاقــة بــام يتــالءم وقدراهتــم واســتعداداهتم ، وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة 

ــا . ــات فيه ــم االمتحان ــة ونظ ــج الدراس ــول ومناه رشوط القب
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 املادة ٦2
تســلم اجلهــات املشــار إليهــا يف املــادة الســابقة - دون مقابــل أو رســوم - شــهادة لــكل 
طفــل ذي اإلعاقــة تــم تأهيلــه وتبــني بالشــهادة املهنــة التــي تــم تأهيلــه هلــا باإلضافــة إىل 

البيانــات األخــرى ، وذلــك عــىل النحــو الــذي تبينــه الالئحــة التنفيذيــة .

 املادة ٦3
تقــوم جهــات التأهيــل بإخطــار ديــوان اخلدمــة املدنيــة والقطــاع األهــي والنفطي بــام يفيد 
تأهيــــل الطفــــــل ذي اإلعاقــة ، ويقيــد الديــوان أســامء األطفــال الذيــــن تم تأهيــــلهم يف 
ســجل خـــــاص وتســــلم للطفــل ذي اإلعاقــــة أو مــن ينــــوب عنــه شــهادة حيصــل القيد 

دون رســوم .
ويلتــزم الديــوان بمعاونــة ذوي اإلعاقــة املقيديــن لديه يف االلتحاق باألعامل التي تناســب 
أعامرهــم وكفايتهــم وحمــال إقامتهــم ، وعــىل جهــة العمــل إخطــار اهليئــة العامــة لشــئون 

ذوي اإلعاقــة ببيــان شــهري عــن األطفــال ذوي اإلعاقــة الذيــن تــم تشــغيلهم .

 املادة ٦٤
يصــدر مديــر عــام اهليئــة العامــة لشــئون ذوي اإلعاقــة وديــوان اخلدمــة املدنيــة والقطــاع 
األهــي والنفطــي قــرارًا بتحديــد أعــامل معينــة باجلهــاز اإلداري للدولــة واهليئــات 
ــص  ــل ، ختص ــا بالكام ــة رأس ماهل ــك الدول ــي متل ــرشكات الت ــة وال ــات العام واملؤسس
ــد  ــًا للقواع ــك وفق ــل وذل ــهادة التأهي ــىل ش ــني ع ــال احلاصل ــن األطف ــة م ــذوي اإلعاق ل

ــك . ــة لذل املنظم
ــة واملســاعدة وقطــع  ــواع الرضائــب والرســوم األجهــزة التعويضي ــع أن وتعفــى مــن مجي
ــل ذي  ــتخدام الطف ــة الس ــل الالزم ــائل النق ــا ووس ــزة إنتاجه ــائل وأجه ــا ووس غياره

ــه . ــة وتأهيل اإلعاق
 املادة ٦٥

تكفــل الدولــة إشــباع حاجــات الطفــل للثقافــة يف شــتى جماالهتا مــن أدب وفنــون ومعرفة 
وربطهــا بقيــم املجتمــع يف إطــار الــرتاث اإلنســاين والتقــدم العلمــي احلديــث ، كــام تقــوم 
الدولــة عــىل وضــع اخلطــط والرامــج الالزمــة لتنميــة انتامئــه لوطنــه والوفاء لــه واحرتامه 
ــه  ــة ولغت ــه الثقافي ــه وهويت ــة احرتامــه لذوي ــات العامــة لإلنســان وتنمي للحقــوق واحلري

وللقيــم الوطنيــة والعمــل عــىل تنفيذهــا وذلــك مــن خــالل مــا يــي :
أ- توفري وسائل املعرفة واالتصال وإتاحة استخدامه للتقنيات احلديثة .

ب- بــث الرامــج التعليميــة اهلادفــة ونــرش املعلومــات التــي تســاعد عــىل تنميــة قــدرات 
الطفــل وتوســيع مداركــه .

ج- تشــجيع البحــث العلمــي بالتعامــل مــع املؤسســات الثقافيــة والبحثيــة ودور النــرش 
واملكتبــات العامــة والنــوادي الثقافيــة والعمــل عــىل توفــري الكتــب والوســائل التــي ترفــع 
مــن مســتوى وعــي الطفــل وتنميــة معارفــه ورعايــة املوهوبــني وتشــجيعهم عــىل االبتكار 

واإلبــداع .
 املادة ٦٦

يتــم إنشــاء مكتبــات للطفــل يف املناطــق الســكنية كــام تنشــأ نــوادي ثقافــة الطفــل ، وحتــدد 
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الالئحــة التنفيذيــة كيفيــة إنشــاء هــذه املكتبــات أو النــوادي وتنظيــم العمــل هبــا .

 املادة ٦٧
يكــون حظــر مــا يعــرض عــىل األطفــال يف دور الســينام واألماكــن العامــة املامثلــة واملرسح 
طبقــًا للــرشوط واألوضــاع التــي حتددهــا الالئحــة التنفيذيــة ، وحيظــر عــىل مديــري دور 
الســينام واملــرسح وغريهــا مــن األماكــن العامــة املامثلــة - التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار 
مــن وزارة اإلعــالم - وعىل مســتغليها وعىل املرشفني علـــى إقامــــة احلفالت واملســئولني 
عــن إدخــال اجلمهــور ، الســامح لألطفــال بدخــول هــذه الــدور أو مشــاهدة مــا يعــرض 
ــا تقــرره جهــة االختصــاص ، كــام حيظــر  ــًا مل فيهــا إذا كان العــرض حمظــورًا عليهــم طبق

اصطحــاب األطفــال عنــد الدخــول ملشــاهدة هــذه احلفــالت .

 املادة ٦٨
عــىل مديــري دور الســينام واملــرسح وغريها من األماكــن العامة املامثلــة أن يعلنوا يف مكان 
العــرض ويف كافــة وســائل الدعايــة اخلاصــة مــا يفيــد حظــر مشــاهدة العــرض علــــــى 

األطفــال ، ويكــون ذلــك اإلعــالن بطريقــة واضحــة ، وباللغتــني العربيــة واإلنجليزيــة .

 املادة ٦٩
ــذا  ــق ه ــة تطبي ــق مراقب ــم ح ــول هل ــني املخ ــني املوظف ــرارًا بتعي ــالم ق ــر اإلع ــدر وزي يص
القانــون وضبــط مــا يقــع مــن خمالفــات لــه وحترير املحــارض عنهــا وإحالتهــا للنيابــة العامة 

.

املادة ٧٠
ــون األحــداث رقــم )3(  ــون اجلــزاء رقــم ) ١٦ ( لســنة ١٩٦٠ وقان تــرسي أحــكام قان

لســنة ١٩٨3 ، وذلــك فيــام مل يــرد بشــأنه نــص خــاص هبــذا البــاب.

 املادة ٧١
يقصد باملصطلحات التالية ما يي :

ــه أو  ــد والدي ــل أح ــن قب ــل م ــية للطف ــات األساس ــم االحتياج ــدم تقدي ــال : ع ١-اإلمه
ــي ،  ــور العاطف ــم ، التط ــة ، التعلي ــاالت : الصح ــه يف جم ــوم برعايت ــذي يق ــخص ال الش
التغذيــة ، املســكن ، والظــروف احلياتيــة اآلمنــة ) ألســباب غــري قلــة اإلمكانيــات ( ، ممــا 
ــر عــىل تطــوره  ــة الطفــل مــن األذى ويؤث ــة املناســبة ومحاي ــؤدي إىل اإلخفــاق يف الرقاب ي

ــه : ــن أمثلت ــي ، وم ــي واألخالق ــي واالجتامع ــدي والعقــي والعاطف اجلس
- عدم تقديم الرعاية الصحية الوقائية للطفل )مثل التطعيامت( .

- عدم احلصول عىل العناية الطبية الالزمة عند مرض الطفل يف الوقت املناسب.
- عدم توفري الطعام أو الكساء املالئمني .
- عدم توفري بيئة منزلية آمنة من املخاطر .

- عدم إحلاق الطفل باملدرسة أو عدم االنتظام هبا .
- عدم توفري الدعم النفي والعاطفي .

2- اإلســاءة اجلســدية : التعدي عىل الطفل الــــذي ينتــــج عنـــه أذية جســدية ) قد تكون 



العودة للصفحة الرئيسية ٤٤3

حقوق الطفل

العودة لفهرس القانون

نتيجــة للــرضب ، اهلــز ، الــركل ، العــض ، احلــرق ، اخلنــق ، التســميم ( وقــد ال يتعمــد 
املتعــدي إيــذاء الطفــل ولكــن حتــدث اإلصابــة بســبب شــدة العقــاب أو بســبب اإلمهــال 

الشديد.
ــىل  ــدي ع ــه املتع ــوم ب ــس يق ــريي للنف ــلوك تدم ــة ( : س ــية ) العاطفي ــاءة النفس 3- اإلس

ــمل : ــل ويش الطف
الرفــض ،العــزل، الرتهيــب ، التجاهــل ، االهانــة ، تقييــد حريتــه ، حتميلــه مســؤوليات 
تفــوق قدراتــه ، ممارســة التمييــز ضــده ، أو أي شــكل مــن أشــكال التعامــل الســيئ املبنــي 
ــر الطفــل اجلســدي والعقــي  ــدوره أذى يف تطوي عــىل الكــره والرفــض والــذي يــؤدي ب

والعاطفــي واألخالقــي واالجتامعــي .
٤-اإلســاءة اجلنســية : تعــرض الطفــل ألي أنشــطة أو ســلوكيات جنســية مــن ممارســات 
ــم أو  ــية بالف ــة اجلنس ــة ذات الطبيع ــمل املامرس ــغ وتش ــخص بال ــل ش ــن قب ــدين م الراش
اللمــس أو االحتضــان أو اإليــالج لألعضــاء التناســلية أو أي جــزء مــن أجزاء اجلســم أو 
اســتخدام أداة ، أو التحــرش اللفظــي كــام تشــمل اســتغالل الطفــل يف أغــراض الدعــارة 
أو إنتــاج الصــور العاريــة أو اســتغالله ألغــراض جنســية عــر وســائل االتصــال احلديثــة 

مثــل اإلنرتنــت.
٥- املعالــج النفــي : هــو املتخصــص بالنظريــات العمليــة الــذي يقــوم بتشــخيص 
ــة هلــا . ــط العالجي ــع اخلط ــة ووض ــية خمتلف ــات نفس ــن اضطراب ــي تعــاين م ــاالت الت احل
٦-األخصائــي االجتامعــي والنفــي الطبــي : هــو الشــخص احلاصــل عىل مؤهــل علمي 
يف اخلدمــة االجتامعيـــة أو علــوم النفـــس وقــد تـــم تأهيله علميــًا وفنيا يف جامعــات خمتلفة 
، وهــو املســئول املهنــي عــن مجيــع عمليــات اخلدمــة االجتامعيــة والنفســية الطبيــة داخــل 

املؤسســات الصحيــة والتأهيلية .
٧- فريــق محايــة الطفــل : هــو فريــق متخصــص بالتعامــل مــع حــاالت االشــتباه الناجتــة 
عــن ســوء معاملــة الطفــل ويأخــذ اإلجــراءات الالزمــة حلاميتهــم ، ويتكــون الفريــق مــن 
أطبــاء أطفــال وباطنيــة وممــرض وأخصائــي اجتامعــي ومعالج نفــي وضابط مــن اإلدارة 

العامــة لألدلــة اجلنائيــة تابــع لــوزارة الداخليــة .

 املادة ٧2
ال جيوز منح الطفل ترخيصًا بقيادة أي مركبة آلية .

 املادة ٧3
ال جيــوز قيــادة الدراجــات الناريــة يف الطريــق العام أو املركبــات البحرية ووســائل الرتفيه 
اجلويــة ملــــن تقــل ســنه عــن ســبعة عــرش عامــًا ، ويكــون متــويل أمــر الطفــل مســئوالً عــام 

ينجــم عــن ذلــك مــــــــن أرضار للغــري وللطفل نفســه .
وال جيــوز ملؤجــري دراجــات الركــوب الناريــة والبحريــة وُعامهلــم تأجريهــا يف الطريــق 
العــام ملــن تقــل ســنه عــن ســبعة عــرش عامــًا ، وإال كانــوا مســئولني عــام ينجــم عــن ذلــك 

مــن أرضار للغــري وللطفــل نفســه .
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 املادة ٧٤
جيــب عــىل قائــد املركبــة أن حيافــظ عــىل ســالمة الطفــل أثنــاء القيــادة وربــط حــزام األمــان 
وإبقائــه يف املقاعــد اخللفيــة مــا مل جيــاوز عــرش ســنوات ، ويف حــال إصابــة الطفــل بســبب 
ــد  ــة وربــط حــزام األمــان ويعتــر ناتــج عــن إمهــال قائ عــدم جلوســه يف املقاعــد اخللفي
ــامئة  ــاوز مخس ــة ال جت ــهر وغرام ــتة أش ــاوز س ــدة ال جت ــس م ــة احلب ــب بعقوب ــة يعاق املركب

دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني .

 املادة ٧٥
ال جيــوز ســفر الطفــل اىل خــارج البــالد إال بموافقــة ويل أمــر الطفــل أو احلاضــن أو متــويل 

رعايتــه أو مــن يف حكمهــم وفــق ضوابــط حتددهــا وزارة الداخلية .

 املادة ٧٦
ــي أو  ــدي أو النف ــكال األذى اجلس ــن أش ــكل م ــر ألي ش ــًا للخط ــل معرض ــد الطف يع
ــب  ــئة الواج ــالمة التنش ــدد س ــة هت ــد يف حال ــال أو إذا وج ــي أو اإلمه ــي أو اجلن العاطف

ــة : ــوال اآلتي ــن األح ــك يف أي م ــه ، وذل ــا ل توافره
١- إذا تعرض أمنه أو أخالقه أو صحته أو حياته للخطر .

2-إذا كانــت ظــروف تربيتــه يف األرسة أو املدرســة أو مؤسســات الرعايــة أو غريهــا مــن 
شــأهنا أن تعرضــه للخطــر أو كان معرضــًا لإلمهــال أو لإلســاءة أو العنــف أو االســتغالل 

أو التــرشد .
3- إذا حــرم الطفــل - بغــري مســوغ - مــن حقــه ولــو بصفــة جزئيــة يف حضانــة أو رؤيــة 

أحــد والديــه أو مــن لــه احلــق يف ذلــك .
٤- إذا ختــىل عنــه امللتــزم باإلنفــاق عليــه أو تعــرض لفقــد والديــه أو أحدمهــا أو ختليهــام 

أو متــويل أمــره عــن املســئولية قبلــه .
٥- إذا حرم الطفل من التعليم األسايس أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.

٦- إذا تعــرض داخــل األرسة أو املدرســة أو مؤسســات الرعايــة أو غريهــا للتحريــض 
عــىل العنــف أو األعــامل املنافيــة لــآداب أو األعــامل اإلباحيــة أو االســتغالل التجــاري 
ــرة عــىل  ــدرة املؤث ــواد املخ ــات أو امل ــري املــرشوع للكحولي أو التحــرش أو االســتعامل غ

احلالــة العقليــة.

 املادة ٧٧
تنشــأ مراكــز محايــة الطفولــة يف كل حمافظــة مــن حمافظــات الدولــة تتبــع املجلــس األعــىل 

لشــئون األرسة ، وختتــص بالتــايل :
ــادة  أ- تلقــي الشــكاوى عــن حــاالت تعــرض الطفــل للخطــر املنصــوص عليهــا يف امل
)٧٦( ســواء تقــدم هبــا الطفــل بنفســه أو متــويل رعايتــه أو أحــد ذويــه أو أحــد املهنيــني 

املرتبــط عملهــم بالطفــل.
ب- اختــاذ كل مــا يلــزم مــن إجــراءات ملعاجلــة األطفــال املعرضــني ألي نــوع مــن أنــواع 

األذى.
ج-اختــاذ كل مــا يلــزم مــن إجــراءات ملعاجلــة ذوي الطفــل - مســببي األذى للطفــل - 
حتــى يعــاد تأهيلهــم ويتمكنــوا مــن رعايــة طفلهــم ، ومــن ثــم يتمكــن الطفــل وذويــه مــن 
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االندمــاج يف املجتمــع .
د- إجــــراء الدراســات والبحــوث الالزمــة حلــاالت تعــرض الطفــل ألي نــوع مــن أنواع 
األذى ، وتقويــم أوضاعــه يف خمتلــف اجلوانــب االقتصادية والصحية والرتبويــة والثقافية 

والتعليميــة هبــدف رعايــة الطفــل واختــاذ اإلجــراءات املناســبة لذلك .
هـــ- إنشــاء ســجل خــاص تقيــد فيــه كل حــاالت تعــرض الطفــل لــألذى مــن أي جهــة 
كانــت ويكــون كل مــا يــدون يف هــذا الســجل رسيــًا ال جيــوز إفشــاؤه أو االطــالع عليــه 
إال بــإذن مــن النيابــة العامــة أو اإلدارة العامــة للتحقيقــات أو املحكمــة املختصــة بحســب 

األحــوال.
و- وضــع اخلطــط والرامــج الكفيلــة بوقايــة الطفــل ومحايتــه مــن األذى واإلرشاف عــىل 

تنفيذهــا بالتنســيق مــع كافــة اجلهــات املعنيــة بشــأن محايــة الطفــل .
ز- توفــري خــط ســاخن لتلقــي مجيــع الشــكاوى املتعلقــة بحاالت تعــرض الطفــل للخطر 

.
وجيــب أن يضــم كل مركــز مــن هــذه املراكــز متخصصــني نفســيني واجتامعيــني وأطبــاء 
وقانونيــني، كــام جيــب أن يشــكل جهــاز إداري يضــم يف عضويتــه - إضافــة هلــؤالء 
ــة  ــئون االجتامعي ــة والش ــة والرتبي ــة والداخلي ــن وزارة الصح ــني م ــني - ممثل املتخصص
والعمــل وممثلــني مــن مجعيــات نفــع عــام املهتمــني بقضايا الطفــل ليتــم تقييم حالــة الطفل 

ــًا . ــه دوري ومتابعت

 املادة ٧٨
تقــوم مراكــز محايــة الطفولــة يف بحــث مدى جدية الشــكوى والفحــص عىل إزالة أســباهبا 
، وذلــك عــن طريــق مقابلــة الطفــل أو متــويل رعايتــه أو ذويــه أو خالفهــم للتحقيق معهم 
حــول الشــكوى ، وهلــا حــق االنتقــال إىل حمــل إقامــة الطفــل ومتابعتــه دوريــًا، أو التحفــظ 
عــىل الطفــل أو إحالتــه إىل جهــات االختصــاص إذا كانــت حالتــه تســتدعي ذلــك، وىف 
حــال تســليم الطفــل إىل ويل أمــره أو متــويل رعايتــه يتعهــد بعــدم تعريضــه للخطــر فــإذا 
ــة  ــكلت الواقع ــكوى أو ش ــة الش ــن معاجل ــز ع ــز املرك ــل أو عج ــىل الطف ــرر األذى ع تك
جريمــة يرفــع املركــز تقريــرًا إىل نيابــة األحــداث أو التوصيــة لــدى املحكمة الختــاذ الالزم 

، وذلــك كلــه مــع مراعــاة رسيــة بيانــات واســم الشــخص املبلــغ .
وعــىل كل مــن علــم بتعــرض الطفــل للخطــر أن يقــدم إليــه مــا يف مكنتــه مــن املســاعدة 

العاجلــة الكفيلــة بتوقــي اخلطــر أو زوالــه عنــه .

 املادة ٧٩
تقوم مراكز محاية الطفولة باختاذ ما تراه من التدابري واإلجراءات اآلتية :

١- إبقــاء الطفــل يف عائلتــه مــع التــزام األبويــن باختـــــاذ اإلجــراءات الالزمــة لرفع اخلطر 
املحــدق بــه وذلــك يف آجــال حمــددة ورهــن رقابـــــة دوريــة من مراكــز محايــة الطفولة .

ــة  ــة املعني ــن اجله ــي م ــل االجتامع ــرق التدخ ــم ط ــع تنظي ــه م ــل يف عائلت ــاء الطف 2- إبق
بتقديــم اخلدمــات االجتامعيــة والرتبويــة والصحيــة الالزمــة للطفــل وعائلته ومســاعدهتا 

.
3- إبقــاء الطفــل يف عائلتــه مــع أخــذ االحتياطيــات الالزمــة ملنــع كل اتصــال بينــه وبــني 
األشــخاص الذيــن مــن شــأهنم أن يتســببوا لــه فيــام هيــدد صحتــه أو ســالمته البدنيــة أو 
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املعنويــة .
٤- التوصيــة لــدى املحكمــة املختصــة بإيــداع الطفــل مؤقتــًا مركــز محايــة الطفــل التابــع 
ــًا  ــيًا واجتامعي ــًا ونفس ــه صحي ــز بعالج ــوم املرك ــر ، ويق ــني زوال اخلط ــكنه حل ــة س ملنطق

طبقــًا لإلجــراءات املقــررة يف هــذا القانــون .
٥- التوصيــة لــدى املحكمــة املختصــة باختــاذ التدابــري العاجلــة الالزمــة لوضــع الطفــل 
يف أحــد مراكــز محايــــة الطفولــــة التابعــة ملنطقــة ســكنه لعالجــه وإعــادة تأهيلــه للمــدة 
الالزمــة حتــى زوال اخلطــر عنــه وكذلــك عــالج ذويــه مســببي األذى وإعــادة تأهيلهــم .
ــىل  ــم ع ــر يف احلك ــة للنظ ــة املختص ــاء - إىل املحكم ــد االقتض ــر - عن ــع األم ٦- أن ترف
املســئول عــن الطفــل بنفقــة وقتيــة ، ويكــون حكــم املحكمــة يف ذلــك واجــب التنفيــذ وال 

يوقفــه الطعــن فيــه .
٧- يف حــاالت اخلطــر املحــدق تقــوم مراكــز محايــة الطفولــة التابعــة ملنطقــة ســكن الطفــل 
باختــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات عاجلــه إلخــراج الطفــل مــن املــكان الــذي يتعــرض فيــه 

للخطــر ونقلــه إىل مــكان آمــن بــام يف ذلــك االســتعانة برجــال الرشطــة عنــد االقتضــاء .
ويعتــر خطــرًا حمدقــًا كل عمــل هيــدد حيــاة الطفــل أو ســالمته البدنيــة أو املعنويــة عــىل 

نحــو ال يمكــن تالفيــه بمــرور الوقــت .
ــري  ــذ التداب ــج تنفي ــراءات ونتائ ــة إج ــة بمتابع ــة دوري ــل بصف ــة الطف ــز محاي ــوم مراك وتق

ــل . ــأن الطف ــذة يف ش املتخ
ــام  ــا ب ــري وتبديلهــا أو وقفه ــد االقتضــاء بإعــادة النظــر يف هــذه التداب وهلــا أن تــويص عن
حيقــق قــدر اإلمــكان إبقــاء الطفــل يف حميطــه العائــي وعــدم فصلــه عنــه إال كمــالذ أخــري 

، وألقــر فــرتة زمنيــة ممكنــه ، وإعادتــه إليــه يف أقــرب وقــت .

املادة ٨٠
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب باحلبــس مــدة 
ال تتجــاوز ســنة وبغرامــة ال تقــل عــن ألفــي دينــار كويتــي أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني 

كل شــخص يمنــع متكــني الطفــل مــن احلصــول 
عىل حقوقه الواردة باملادتني ) 3 ( و )٦( من هذا القانون .

 املادة ٨١
يعاقب علـــــى خمالفـــــة أحكــــام املواد )١١ ، ١2 ، ١3 ، ١٤، ١٦ ، ١٧( من هذا القانون 

بغرامــة ال تقــل عــن مخســامئة دينار وال جتــاوز اخلمســة آالف دينار .

 املادة ٨2
دون اإلخــالل بأيــة عقوبــة أشــد نــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد 
ــدى  ــار أو بإح ــامئة دين ــىل مخس ــد ع ــار وال تزي ــة دين ــن مائ ــل ع ــة ال تق ــنة وبغرام ــىل س ع
هاتــني العقوبتــني ، كل مــن أدىل عمــدًا ببيــان غــري صحيــح مــن البيانــات التــي يوجــب 

القانــون ذكرهــا عنــد التبليــغ عــن املولــود.

 املادة ٨3
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال 
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تزيــد عــىل ســتة أشــهر وغرامــة ال تزيــد عــىل ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل 
ويل أمــر أو ويص أو مكلــف قانونــًا برعايــة الطفل مل يبادر إىل حتصينــه بالطعوم واألمصال 
واللقاحــات ضــد األمــراض املعدية وأمــراض الطفولة وفقــًا للنظم والتعليــامت الصادرة 

مــن اجلهــات الطبيــة املختصة .
 

املادة ٨٤
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب كل مــن خالــف 
أي حكــم مــن أحــكام املــادة رقــم ) 2٤ ( باحلبــس ملــدة ال تزيــد عــىل ســتة أشــهر وبغرامــة 
ال تزيــد عــىل مخســة آالف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني . ويف مجيــع األحــوال حيكــم 

بمصــادرة املــواد الغذائيــة واألوعيــة وأدوات اإلعــالن موضــوع اجلريمة .

 املادة ٨٥
يعاقــب كل مــن خيالــف أحــكام املــادة )٥3( مــن هــذا القانــون بغرامــة ال تقــل عــن مائتــي 

دينــار وال تزيــد عــىل مخســامئة دينــار .
وتتعــدد الغرامــة بتعــدد العــامل الذيــن وقعــت يف شــأهنم املخالفــة ، ويف حالــة العــود تــزاد 

العقوبــة بمقــدار املثــل .

 املادة ٨٦
حيظــــر اســتخدام األجهــزة والوســائل املنصــوص عليها يف املــادة )٦٤( لغــري ذي اإلعاقة 
دون مقتــى ، ويعاقــب عــىل خمالفــة ذلــك باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ســنة وغرامــة ال 
ــني  ــني العقوبت ــدى هات ــار أو بإح ــة آالف دين ــاوز اخلمس ــار وال جت ــي دين ــن مائت ــل ع تق

ومصــادرة تلــك األجهــزة.

 املادة ٨٧
حيظــر نــرش أو عــرض أو تــداول أي مطبوعــات أو مصنفــات فنيــة مرئيــة أو مســموعة أو 
الكرتونيـــــة خاصـــــة بالطفــل ختاطــب غرائــزه الدنيــا ، أو تزيــن لــه الســلوكيات املخالفة 
ــة  ــم املجتمــع أو يكــون مــن شــأهنا تشــجيعه عــىل االنحــراف ، ويعاقــب عــىل خمالف لقي
هــذا احلظــر باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ســنة والغرامــة التــي ال جتــاوز مخســة آالف دينــار 

، أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني .

 املادة ٨٨
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال 
تقــل عــن ســنتني وال تزيــد عــىل ثــالث ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن عــرشة آالف دينــار 
وال جتــاوز مخســني ألــف دينــار كل مــن اســتورد أو صــدر أو أنتــج أو أعــد أو عــرض أو 
طبــع أو روج أو حــاز أو بــث أي أعــامل إباحية يشــارك فيهــا أطفال أو تتعلق باالســتغالل 
اجلنــي للطفــل ، وحيكــم بمصــادرة األدوات واآلالت املستخدمـــة يف ارتــكاب اجلريمــة 
ــدم  ــع ع ــه م ــك كل ــا ، وذل ــل ارتكاهب ــن حم ــق األماك ــا ، وغل ــة منه ــوال املحصل واألمـــ

اإلخــالل بحقــوق الغــري حســني النيــة .
كام يعاقب بذات العقوبة كـــــل من :
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أ- اســتخدام احلاســب اآليل أو االنرتنــت أو شــبكات املعلومــات أو الرســوم املتحركــة 
أو غريهــا مــن الوســائل إلعــداد أو حلفــظ أو ملعاجلــة أو لعــرض أو لطباعــة أو لنــرش أو 
لرتويــج أنشــطة أو أعــامل إباحيــة تتعلــق بتحريــض األطفــال أو اســتغالهلم يف الدعــارة 

واألعــامل اإلباحيــة أو التشــهري هبــم أو بيعهــم .
ب- اســتخدام احلاســب اآليل أو االنرتنــت أو شــبكات املعلومــات أو الرســوم املتحركــة 
لتحريــض األطفــال عــىل االنحــراف أو لتســخريهم يف ارتــكاب جريمــة أو عــىل القيــام 

بأنشــطة أو أعــامل غــري مرشوعــة أو منافيــة لــآداب ، ولــو مل تقــع اجلريمــة فعــاًل ً.

 املادة ٨٩
يعاقــب عــىل خمالفــة أحــكام املــادة )٧2( بالغرامــة التــي ال تقــل عــن مائــة دينــار وال تزيــد 

عــىل مخســامئة دينــار كل مــن منــح طفــاًل ترخيصــًا بقيــادة أي مركبــة آليــة .

املادة ٩٠
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ثالثــة أشــهر وبغرامــة ال تقــل عــن مخســامئة دينــار وال 
نــه  ــر للطفــل أو مكَّ تزيــد عــن ثالثــة آالف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل مــن أجَّ
عــىل أي نحــو مــن قيــادة مركبــة آليــة ، وجيــوز للمحكمــة إيقــاف رخصــة املركبــة ملــدة ال 
تزيــد عــىل ثالثــة أشــهر ، وإيقــاف رخصــة املــكان املخصــص للتأجــري لــذات املــدة ، ويف 

حالــة العــود جيــب احلكــم بإلغــاء رخصــة املــكان أو غلقــه إن مل يكــن مرخصــًا بــه .

 املادة ٩١
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال 
تتجــاوز ســنه وبغرامــة ماليــة ال تتجــاوز ألفــي دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل من 
مــارس ضــد طفــل أي شــكل مــن أشــكال العنــف واإلســاءة النفســية واإلمهال والقســوة 

. واالستغالل 

 املادة ٩2
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ، نــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب بغرامــة ال تقــل 
ــار كل مــن نــرش أو أذاع  ــار كويتــي وال تتجــاوز مخســني ألــف دين عــن عــرشة آالف دين
بأحــد أجهــزة اإلعــالم أي معلومــات أو بيانــات ، أو أي رســوم أو صــور تتعلــق هبويــة 
الطفــل حــال عــرض أمــره عــىل اجلهــات املعنية باألطفــال املعرضــني للخطــر أو املخالفني 

للقانــون .

 املادة ٩3
ــة إذا  ــا الدول ــي متنحه ــة الت ــا العيني ــة املزاي ــن كاف ــل م ــة الطف ــويل رعاي ــرم األب أو مت حي

ــل . ــىل الطف ــة ع ــم الواقع ــن اجلرائ ــة م ــه بجريم ــي بإدانت ــم هنائ ــده حك ــدر ض ص

 املادة ٩٤
تضاعــف العقوبــة املقــررة ألي جريمــة إذا وقعــت عــىل طفــل ، إذا ارتكبهــا أحــد والديــه 
أو مــن لــه الواليــة أو الوصايــة أو املســئول عــن مالحظتــه وتربيتــه أو مــن لــه ســلطة عليــه 
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، أو كان خادمــًا عنــد مــن تقــدم ذكرهــم .

 املادة ٩٥
نــرشه يف اجلريــدة الرســمية .يصــدر جملــس الــوزراء الالئحــة التنفيذية هلــذا القانون خالل 

ســتة أشــهر مــن تاريخ

 املادة ٩٦
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

 املادة ٩٧
ــذ هــذا القانــون ، ومــع  عــىل رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــام خيصــه - تنفي
عــدم اإلخــالل بأحــكام املــادة ) ٩٥ ( ، يعمــل بــه بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ نــرشه يف 

اجلريــدة الرســمية .
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القانون رقم ٦١ لسنة 2٠١٥
بشأن تنظيم وتركيب كامريات وأجهزة املراقبة األمنية

املادة ١
يقصــد بالكلــامت والعبــارات التاليــة - يف تطبيــق أحــكام هــذا القانــون - املعــاين املبينــة 

قريــن كل منهــا :
الوزارة : وزارة الداخلية .

الوزير : وزير الداخلية .
اجلهة املختصة : اجلهة التي حيددها الوزير .

كامــريات وأجهــزة املراقبــة األمنيــة : كل جهــاز معــد اللتقــاط ونقــل وتســجيل الصــورة 
، هبــدف مراقبــة ومالحظــة احلالــة األمنيــة .

ــة  ــزة املراقب ــريات وأجه ــطة كام ــجيله بواس ــه وتس ــه ونقل ــم التقاط ــا يت ــجيالت : م التس
ــة . األمني

املنشــآت : الفنــادق والشــقق الفندقيــة واملجمعــات التجاريــة واجلمعيــات التعاونيــة 
ــب  ــع الذه ــالت بي ــة وحم ــالت الراف ــارف وحم ــوك واملص ــكنية والبن ــات الس واملجمع
واملجوهــرات واألنديــة الرياضيــة والثقافيــة ومراكــز الشــباب ومراكــز التســوق والرتفيــه 
ــواد  ــة وامل ــواد الثمين ــة بامل ــازن اخلاص ــتودعات واملخ ــادات ، واملس ــفيات والعي واملستش
اخلطــرة وحمطــات التــزود بالوقــود ، وغريهــا مــن املنشــآت التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار 

مــن جملــس الــوزراء ، بنــاء عــىل اقــرتاح الوزيــر .

املادة 2
مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام املــادة )3( مــن هــذا القانــون ، جيــب عــىل مالكــي املنشــآت 
واملســئولني عــن إدارهتــا ، تركيــب كامــريات وأجهــزة مراقبــة أمنيــة هبــا وتشــغيلها طــوال 

اليــوم ، عــىل أن يكــون هلــا غرفــة حتكــم مركزيــة .
وللجهــة املختصــة - وفقــًا ملقتضيــات املصلحة العامــة - أن تلزم أيًا من مالكي ومســئويل 
املنشــآت بربــط كامرياهتــا وأجهــزة مراقبتهــا بأجهــزة اجلهــة التــي حتددهــا اجلهــة املختصــة 

.
 املادة 3

حتــدد بقــرار مــن الوزيــر املواصفــات الفنيــة لكامــريات وأجهــزة املراقبــة األمنيــة وفقــًا ملــا 
هــو معتمــد حمليــًا وعامليــًا ، وحتــدد اجلهــة املختصــة أماكــن ونقــاط وضعهــا وعددهــا يف 

املنشــآت .

املادة ٤
ــريات  ــزة بكام ــا جمه ــة ، إىل أهن ــات واضح ــة أو لوح ــآت بلوح ــارة يف املنش ــب اإلش جي
وأجهــزة مراقبــة أمنيــة ، وحتــدد اجلهــة املختصــة مواصفاهتــا وعددهــا وأماكــن وضعهــا .

 املادة ٥
جيــب االحتفــاظ بتســجيالت الكامــريات وأجهــزة املراقبــة األمنيــة ملــدة مائــة وعرشيــن 
يومــًا ، وعــدم إجــراء أي تعديــالت عليهــا ، كــام جيــب إتــالف التســجيالت مبــارشًة بعــد 
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إنتهــاء تلــك املــدة .

 املادة ٦
مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام املــادة )٥( حيظــر تســليم أو نقــل أو ختزيــن أو إرســال أو نــرش 
أي مــن التســجيالت املشــار إليهــا ، إال بموافقــٍة كتابيــٍة مــن جهــة التحقيــق املختصــة أو 

املحكمــة املختصــة .

 املادة ٧
عــىل مالكــي املنشــآت واملســئولني عــن إدارهتــا صيانــة كامــريات وأجهــزة املراقبــة األمنيــة 
وحتديثهــا ، بصفــٍة دوريــة ٍ ومســتمرٍة ، لضــامن حســن أدائهــا ألغراضهــا ، واســتمرارية 

مطابقتهــا للمواصفــات الفنيــة .

 املادة ٨
يكــون للموظفــني الذيــن يعينهــم الوزيــر املختــص لضبــط املخالفــات املنصــوص عليهــا 
يف هــذا القانــون صفــة الضبطيــة القضائيــة ، وهلــم يف ســبيل تأديــة أعامهلم دخول املنشــآت 
وتفتيشــها وضبــط املخالفــات واملــواد موضــوع املخالفــة وحتريــر املحــارض الالزمــة 

وإحالتهــا إىل جهــة التحقيــق املختصــة .
 

املادة ٩
حيظــر تركيــب كامــريات وأجهــزة املراقبــة األمنيــة يف األماكــن املعــدة للســكني أو للنــوم 
أو غــرف العــالج الطبيعــي أو غــرف تبديــل املالبــس ودورات امليــاه واملعاهــد الصحيــة 
ــع  ــا م ــريات فيه ــع الكام ــارض وض ــع يتع ــائية أو أي مواق ــات النس ــائية والصالون النس
اخلصوصيــة الشــخصية وتوضــح يف الالئحــة التنفيذيــة ، وجيــوز بقــراٍر من الوزيــر إضافة 

أمــكان أخــرى .

 املادة ١٠
ــريات  ــطة كام ــم بواس ــي تت ــجيالت الت ــار التس ــة اعتب ــق أو املحكم ــة التحقي ــوز جله جي

ــل . ــة دلي ــة ، بمثاب ــة األمني ــزة املراقب وأجه
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تتجــاوز ســنة وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن ألــف دينــار وال تزيــد 
عــىل مخســة آالف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني ، كل مــن خيالــف أيــا مــن أحــكام 

املادتــني ) 2 و ٧( مــن هــذا القانــون .

 املادة ١2
يعاقــب باحلبــس مــدة ال جتــاوز ثــالث ســنوات وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن ألفــي دينــار 
وال تزيــد عــىل عــرشة آالف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني ، كل مــن خيالــف أيــا مــن 

أحــكام املــواد )٥ و٦ و٩( مــن هــذا القانــون .

 املادة ١3
يعاقــب كل مــن خيالــف حكــم املــادة )٤( مــن هــذا القانــون بالغرامــة التــي ال تقــل عــن 
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مخســامئة دينــار وال تزيــد عــىل ألــف دينــار .

 املادة ١٤
مــع عــدم اإلخــالل بأيــة عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر ، يعاقــب باحلبــس مــدة ال 
جتــاوز مخــس ســنوات و ال تقــل عــن ســنتني وبغرامــة ال تقــل عــن ألفــي دينــار وال تزيــد 
ــاءة  ــدًا باإلس ــام عم ــن ق ــني ، كل م ــني العقوبت ــدى هات ــار أو بإح ــرشة آالف دين ــىل ع ع
ــر مــن  ــو أو أكث أو التشــهري بالغــري وذلــك بالتقــاط أو اســتخراج صــورة أو مقطــع فيدي
التســجيالت أو نرشهــا باســتعامل الكامــريات وأجهــزة املراقبــة األمنيــة املنصــوص عليها 

يف هــذا القانــون .
ــس مــدة ال جتــاوز مخــس ســنوات وال تقــل عــن ثــالث ســنوات  ــة احلب وتكــون العقوب
وبغرامــة ال تقــل عــن ثالثــة آالف دينــار وال تزيــد عــىل عرشيــن ألــف دينــار أو بإحــدى 
ــد أو  ــابقة بالتهدي ــرة الس ــا يف الفق ــار إليه ــال املش ــت األفع ــني ، إذا اقرتن ــني العقوبت هات
االبتــزاز أو تضمنــت اســتغالل الصــورة أو مقطــع الفيديــو املأخــوذ عنهــا بأيــة وســيلة يف 

ــاء أو املســاس باألعــراض . اإلخــالل باحلي

 املادة ١٥
عــىل املنشــآت القائمــة وقــت العمــل هبــذا القانــون ، توفيــق أوضاعهــا بــام يتفــق وأحكامه 

، خــالل ســنة مــن تاريــخ العمــل بــه .

 املادة ١٦
يصدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

 املادة ١٧
عــىل الــوزراء - كل فيــام خيصــه - تنفيــذ هــذا القانــون ، ويعمــل بــه مــن تاريــخ نــرشه يف 

اجلريــدة الرســمية .
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القانون رقم ١2 لسنة 2٠2٠ 
بشأن قانون حق اإلطالع عىل املعلومات

املادة ١
يف تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلامت املعني املوضح قرين كل منها:

- اجلهــة / اجلهــات : الــوزارات واهليئــات واملؤسســات العامــة وغريهــا من األشــخاص 
اإلعتباريــة العامــة والــرشكات الكويتيــة التــي تســاهم فيهــا الدولــة أو إحــدي اجلهــات 
ــة  ــات اخلاص ــرشكات واملؤسس ــا , وال ــن رأس ماهل ــي ٥٠ % م ــد ع ــبة تزي ــورة بنس املذك

التــي حتتفــظ بمعلومــات أو مســتندات نيابــة عــن هــذه اجلهــات . 
ــي  ــول ع ــات احلص ــتالم طلب ــة الس ــدده اجله ــذي حت ــف ال ــص : املوظ ــف املخت - املوظ

ــا .  ــرد عليه ــا وال ــر فيه ــات والنظ املعلوم
- املعلومــة : البيــان أو األفــادة أو املعرفــة أو املضمــون الــذي يتصــل بموضــوع مــا , 
وتكــون املعلومــة إمــا مكتوبــة أو مرســومة أو مقــروءة أو مســموعة أو مرئيــة , أو غريهــا 

مــن الوســائل .
- الشــخص : كل شــخص طبيعــي أو إعتبــاري لــه مصلحــة يف احلصــول عــي املعلومــة 

مــن اجلهــة .

 املادة 2
حيــق لــكل شــخص اإلطــالع عــي املعلومــات التــي يف حــوزة اجلهــات واحلصــول عليهــا 

بــام ال يتعــارض مــع هــذا القانــون والترشيعــات النافــذه . 
كــام حيــق لــه اإلطــالع عــي القــرارات اإلداريــة التــي متــس حقوقــة ومعرفــة املعلومــات 

التــي حيتوهيــا كل مســتند يتعلــق بــه .

 املادة 3
جيــب عــي اجلهــات تســهيل احلصــول عــي املعلومــات لألشــخاص وضــامن كشــفها يف 

التوقيــت وبالكيفيــة املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون . 
كــام جيــب عليهــا أن تعني موظفا خمتصــا أو أكثر للنظر يف طلبات احلصــول عي املعلومات 
ــة  ــات الالزم ــه الصالحي ــا , ومنح ــة يف أعامهل ــة الكافي ــرة والدراي ــه اخل ــون لدي ــي تك الت

للبحــث والوصــول إيل املعلومــة املطلوبــة وتقديمهــا ملــن يطلبهــا .

 املادة ٤
جيــب عــي كل جهــة تنظيــم وتصنيــف وفهرســة املعلومــات والوثائــق التــي تتوافــر لدهيــا 
حســب األصــول املهنيــة والفنيــة املرعيــة , وتصنيــف مــا جيــب اعتبــاره منهــا رسيــًا وحمميــًا 

طبقــا للقانــون وذلــك خــالل ســنتني مــن تاريــخ العمــل هبــذا القانــون .

 املادة ٥
تلتــزم اجلهــات بــأن تنــرش عــي موقعهــا اإللكــرتوين خــالل ثــالث ســنوات مــن تاريــخ 
العمــل هبــذا القانــون دليــاًل حيتــوي عــي قوائــم املعلومــات املتــاح الكشــف عنهــا , وعــي 

األخــص مايــي : 
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١- القوانــني والنظــم واللوائــح والقــرارات التــي تعمــل بموجبهــا , والسياســات العامــة 
التــي تؤثــر عــي األفــراد , واإلجــراء املتبــع يف عمليــات اختــاذ القــرار بــام يف ذلــك قنــوات 

اإلرشاف واملســاءلة . 
2- اهليــكل التنظيمــي واإلختصاصــات والوظائــف والواجبــات , وكذلــك السياســات 

والوثائــق التنظيميــة . 
ــم ,  ــن يف حكمه ــة أو م ــف القيادي ــاغي الوظائ ــات وش ــاء اجله ــامء رؤس ــاًل بأس 3- دلي

ــم. ــل معه ــة التواص ــم , وآلي ــلطاهتم وواجباهت وس
٤- معلومــات عــن برامــج ومرشوعــات وأعــامل اجلهــة ، واإلجــراءات التــي يســتطيع 
األفــراد عــي أساســها التعــرف عليهــا بــام يف ذلــك مــؤرشات األداء واجلــودة واملشــرتيات 

واملناقصــات . 
٥- وضــع خاصيــة يف املوقــع اإللكــرتوين ملشــاركة األفــراد بمقرتحاهتــم وآراءهــم 

وشــكواهم يف كل مــا يتعلــق بأعــامل اجلهــة وآليــة الــرد عليهــم . 
٦- دليــاًل مبســطًا حــول كيفيــة تقديــم طلــب باملعلومــات لدهيــا , وأيــة بيانــات ذات صلــة 

بمســئويل املعلومــات .
ــة برامــج دعــم عامــة وقائمــة  ــاع املقدمــة للجمهــور , وأي ٧- اخلدمــات وحقــوق اإلنتف

ــا .  ــتفادة منه ــتفيدين ورشوط اإلس املس
٨- اإلعــالن عــن الوظائــف العامــة الشــاغرة , ورشوط وضوابــط التعيــني فيهــا , وأســامء 

ونتائــج اإلختبــارات واملقابــالت الشــخصية للمقبولــني . 
٩- مواقــع املــواد الســامة املســتعملة واملشــعة والنفايــات اخلطــرة , وطبيعتهــا وخماطرهــا 
ــم األرضار  ــذه لتحجي ــراءات املتخ ــع واإلج ــن التصني ــادرة ع ــات الص ــة االنبعاث وكمي

الناجتــة عنهــا إن وجــدت.
١٠- حتديــد مواقــع األلغــام املختلفــة عــن احلروب واإلشــارات الدالة عليهــا إن وجدت 

 .
وأية معلومات أخري تري اجلهة رضورة نرشها . 

وجيب حتديث هذا الدليل كلام دعت احلاجة إيل ذلك .

 املادة ٦
يقــدم طلــب احلصــول عــي املعلومــات كتابــة إيل اجلهة التــي لدهيــا املعلومة عــي النموذج 
املعــد لذلــك مرفقــًا بــه البيانــات واملســتندات عــي النحــو الــذي حتــدده الالئحــة التنفيذية 

.

 املادة ٧
جيــب عــي املوظــف املختــص فــور تســليمه الطلــب أن يعطــي ملقدمــه إشــعارًا يبــني فيــه 

رقــم الطلــب وتاريــخ تقديمــه , ونــوع املعلومــة املطلوبــة , واملــدة الالزمــة للــرد عليهــا .

 املادة ٨
جيــب عــي املوظــف املختــص - بعــد العــرض عــي رئيــس اجلهــة أو مــن يفوضــه - الــرد 
عــي الطالــب خــالل عــرشة أيــام عمــل مــن تاريــخ تســلمه, وجيــوز متديــد هــذه املــدة ملــدة 
ــر إذا كان الطلــب يتضمــن عــددًا كثــريا مــن املعلومــات , أو كان الوصــول  مماثلــه أو أكث
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إيل املعلومــة يســتوجب إشــارة جهــة أخــري مــع اخطــار الطالــب بذلــك . عــي أال يزيــد 
جممــوع هــذه املــدد يف مجيــع األحــوال عــي ثالثــة أشــهر .

 املادة ٩
جيــب عــي املوظــف املختــص عنــد املوافقــة عي الطلــب أن يمكن الشــخص مــن اإلطالع 
عــي املعلومــات اخلاصــة بــه , وتســلمه صــورًا مــن الوثائــق املرتبطــة هبــا يف حالــة طلبهــا 

بعــد ســداد الرســم الــذي حتــدده الالئحــة التنفيذيــة .

 املادة ١٠
إذا احتــوي الطلــب عــي أكثــر مــن معلومــة , وكان بعضهــا يدخــل يف نطــاق محايــة 
اخلصوصيــة املحــددة يف هــذا القانــون , فعــي اجلهــة جتزئــة الطلــب متــي كان ذلــك ممكننــا 

ــة . ــم رفض وإال ت

املادة ١١
ــان أســباب  ــه , مــع بي ــة برفــض طلب جيــب عــي املوظــف املختــص إخطــار الطالــب كتاب

ــض . الرف
 

املادة ١2
حيظر عي اجلهة الكشف عن املعلومة يف احلاالت اآلتية : 

١- إذا كان الكشــف يمس األمن الوطني أو األمن العام أو القدرات الدفاعية , وتشــمل 
:

- األسلحة والتكتيكات واالسرتاتيجيات والقوات والعمليات العسكرية .
- املعلومــات اإلســتخباراتية التــي تتعلــق بإحبــاط األعــامل العدوانيــة واجلرائــم الواقعــة 

عــي أمــن الدولــة الداخــي واخلارجــي .
- االتصــاالت واملراســالت الدوليــة ذات الصلــة بالشــؤون الدفاعيــة والتحالفــات 

العســكرية واملصالــح اإلســرتاتيجية للبــالد. 
ــوزراء -  ــرار مــن جملــس ال ــون أو بق ــة بموجــب الدســتور أو قان 2- إذا تقــررت الرسي
بنــاًء عــي عــرض الوزيــر املعنــي - باعتبــار األوراق التــي تضمنتهــا رسيــة وللمــدة التــي 

حيددهــا املجلــس . 
3- إذا كان ذلك يؤدي إيل التأثري بسري العدالة أو يرتتب عليه رضر بالغري .

ــة أو األحــوال الشــخصية أو  ــاة اخلاصــة أو الطبي ٤- إذا كانــت املعلومــات تتعلــق باحلي
ــة إال إذا وافــق صاحــب الصفــة عــي كشــفها .  احلســابات والتحويــالت املرفي

٥- إذا كانــت املعلومــة تتضمــن رسًا جتاريــًا وكان مــن شــأن نرشهــا إضعــاف مصلحــة 
جتاريــة وماليــة لــذوي الشــأن . 

٦- إذا كانــت املعلومــة قــد وصلــت إيل الدولــة عــر دولــة أخــري أو منظمــة دوليــة وكان 
مــن شــأن نرشهــا اإلرضار بالعالقــات مــع تلــك الدولــة أو املنظمــة . 

ــر يف  ٧- إذا كان مــن شــأن الكشــف عــن املعلومــة إحــداث خطــر جــدي وجســيم يؤث
ــة .  ــة أو عــي الصحــة العامــة أو البيئ ــة أو املســاس بالثقــة العامــة بالعمل اقتصــاد الدول
ــه أو  ــي صحت ــرد أو ع ــاة ف ــي حي ــرًا ع ــبب خط ــة يس ــن املعلوم ــف ع ٨- إذا كان الكش
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ــالمته .  س
٩- إذا تقــررت الرسيــة بموجــب قــرار مــن املحكمــة املختصــة أو مــن النيابــة العامــة أو 

مــن اإلدارة العامــة للتحقيقــات . 
١٠- املعلومــات املتعلقــة بمنازعــات ألرسة وقضايــا األحــداث والتحقيقــات اجلاريــة يف 

القضايــا اجلزائيــة .

 املادة ١3
ــم تظلــم إيل  ــرد يكــون ملقــدم الطلــب تقدي ــع حــاالت رفــض الطلــب أو عــدم ال يف مجي
اجلهــة وعليهــا الــرد عليــه خــالل ســتني يومــًا , ويكــون رفــض التظلــم بكتــاب مبينــًا بــه 

أســباب الرفــض , ويعتــر عــدم الــرد بمثابــة رفــض للتظلــم. 
وتنظم الالئحة التنفيذية إجراءات التظلم والبت فيه.

وال جيوز اختاذ إجراءات التقايض قبل البت يف التظلم .

 املادة ١٤
يعاقــب باحلبــس مــدة التزيــد عــي ســنتني وبغرامة ال جتــاوز ثالثــة آالف دينــار أو بإحدي 

هاتــني العقوبتني:
١- كل موظف خمتص امتنع عن تقديم املعلومة ملقدم الطلب بغري مسوغ قانوين . 

2- كل موظف خمتص أعطي معلومة غري صحيحة ملقدم الطلب . 
3- من أتلف عمدًا الوثائق أو املستندات اخلاصة باملعلومات .

٤- كل من أخل برسية املعلومات املقررة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر .

 املادة ١٥
ــم  ــع اجلرائ ــاء يف مجي ــرف واإلدع ــق والت ــا بالتحقي ــة دون غريه ــة العام ــص النياب ختت

ــون . ــذا القان ــا يف ه ــوص عليه املنص

 املادة ١٦
تصــدر الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون بقــرار مــن وزيــر العدل وذلك خالل ســتة أشــهر 

مــن تاريخ صــدوره .

 املادة ١٧
عــي رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــام خيصــه - تنفيــذ هــذا القانــون , ويعمــل 

بــه بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ نــرشه يف اجلريــدة الرســمية .
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القانون رقم ١٦ لسنة 2٠2٠
 يف شأن احلامية من العنف األرسي 

املادة ١
ــام وردت يف هــذا القانــون املعنــى املبــني قريــن  ــة حيث ــارات التالي يكــون للكلــامت والعب

كل منهــا مــا مل يــدل ســياق النــص عــىل غــري ذلــك :
١. األرسة: وتشمل: 

أ. الزوج وزوجه بعقد زواج رسمي وأبناءمها وأحفادمها.
ب. أبناء أحد الزوجني من زواج رسمي. 

ج. األب واألم ألي من الزوجني.
د. اإلخوة واألخوات ألي من الزوجني .

هـ- زوج األم أو زوجة األب.
و. الشخص املشمول بحضانة أرسة بديلة. 

ز. من جتمع بينهم رابطة احلضانة أو الوصاية أو الوالية أو كفالة اليتيم أو املصاهرة.
2. العنــف األرسي : كل شــكل مــن أشــكال املعاملــة اجلســدية أو النفســية أو اجلنســية أو 
املاليــة ســواء أكانــت فعــاًل أم امتناعــًا عــن فعــل أم هتديــدًا هبــام يرتكــب مــن أحــد أفــراد 
ــق  ــك وف ــة، وذل ــؤولية قانوني ــن مس ــه م ــا ل ــاوزًا م ــا متج ــر منه ــرد أو أكث ــد ف األرسة ض

األفعــال أو اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف الترشيعــات الوطنيــة كافــة.
3. اإلدارة املعنية: إدارة مراكز احلامية يف املجلس األعىل لشؤون األرسة.

٤. جهة التحقيق املختصة: النيابة العامة.
٥. أمــر احلاميــة: األمــر الصــادر مــن جهــة التحقيــق املختصــة أو املحكمــة املختصــة حلامية 
املعتــدى عليــه بنــاًء عــىل طلبــه أو طلــب مــن يقــوم مقامــه قانونــًا طبقــًا لألوضــاع التــي 
ينــص عليهــا هــذا القانــون. ٦. اللجنــة: اللجنــة الوطنيــة للحاميــة مــن العنــف األرسي.

 املادة 2
ــة  ــان األرسة وتقوي ــظ كي ــة حلف ــري الرضوري ــة التداب ــاذ كاف ــة باخت ــات املعني ــزم اجله تلت
أوارصهــا ومحايــة أفرادهــا مــن كل أشــكال العنف، وتقوم يف ســبيل ذلــك عىل اخلصوص 

بــاآليت: 
١. العمــل عــىل نــرش ثقافــة نبــذ العنــف األرسي وتوطيــد الروابــط األرسيــة عــن طريــق 
املناهــج التعليميــة وبرامــج التوعيــة والتثقيــف مــن خــالل وســائل اإلعــالم وغريهــا مــن 

األجهــزة .
2. دعــم وتشــجيع املجتمــع املــدين وفــرق العمــل التــي هتــدف إىل التوعيــة ضــد العنــف 

أو تأهيــل الضحايــا مــن املعنفــني أو تقديــم املســاعدة الطبيــة والقانونيــة هلــم.
ــة  ــاد بيئ ــاهم يف إجي ــي تس ــع الت ــلوكية يف املجتم ــر الس ــة الظواه ــزم ملعاجل ــا يل ــاذ م 3. اخت

ــذاء. ــاالت اإلي ــدوث ح ــبة حل مناس
٤. نــرش التوعيــة بمفهــوم اإليــذاء وخطورتــه وآثــاره الســيئة عــىل بنــاء شــخصية الفــرد 

واســتقرار املجتمــع ومتاســكه.
٥. توفــري معلومــات إحصائيــة موثقــة عــن حــاالت اإليــذاء لالســتفادة منهــا يف وضــع 

آليــات العــالج ويف إجــراء البحــوث والدراســات العلميــة املتخصصــة.
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٦. تنظيــم برامــج تدريبيــة جلميــع املعنيــني بالتعامــل مــع حــاالت العنــف واإليــذاء بمــن 
ــيني  ــني والنفس ــني االجتامعي ــاء واألخصائي ــق واألطب ــط والتحقي ــرق الضب ــن ف ــم م فيه

وغريهــم.
٧. توعية أفراد املجتمع بحقوقهم الرشعية والقانونية.

 املادة 3
تشــكل بقــرار جلنــة تســمى اللجنــة الوطنيــة للحاميــة مــن العنــف األرسي تتبــع رئيــس 

ــة كل مــن :  املجلــس األعــىل لشــؤون األرسة وعضوي
ــة وكيــل وزارة  ــة مــن املنتســبني إليهــا عــىل أال يقــل عــن رتب - ممثــل عــن وزارة الداخلي

مســاعد. 
ــل وزارة  ــة وكي ــن رتب ــل ع ــىل أال يق ــا ع ــبني إليه ــن املنتس ــدل م ــن وزارة الع ــل ع - ممث

مســاعد.
- ممثــل عــن وزارة الشــؤون االجتامعيــة مــن املنتســبني إليهــا عــىل أال يقــل عن رتبــة وكيل 

وزارة مساعد.
ــل وزارة  ــة وكي ــن رتب ــل ع ــىل أال يق ــا ع ــبني إليه ــن املنتس ــة م ــن وزارة الرتبي ــل ع - ممث

مســاعد.
ــل وزارة  ــة وكي ــن رتب ــل ع ــىل أال يق ــا ع ــبني إليه ــن املنتس ــة م ــن وزارة الصح ــل ع - ممث

ــاعد. مس
ــل وزارة  ــة وكي ــن رتب ــل ع ــىل أال يق ــا ع ــبني إليه ــن املنتس ــالم م ــن وزارة اإلع ــل ع - ممث

ــاعد. مس
- مدير إدارة الرشطة املجتمعية - وزارة الداخلية.

- ممثلــني اثنــني عــن املجتمــع املــدين مــن ذوي اخلــرة بمــدة ال تقــل عــن)١٠( ســنوات يف 
األرسي. الشأن 

- ممثل عن املجلس األعىل لشؤون األرسة .

 املادة ٤
ختتص اللجنة بام يي:

رســم السياســة العامــة حلاميــة األرسة وتقويــة أوارصهــا ومواجهــة كل مــا يتعلــق بالعنف 
األرسي وإقــرار اخلطــط التنفيذيــة هلــا ومتابعــة تنفيذها.

- مراجعــة الترشيعــات الوطنيــة وتقديــم املقرتحــات والتوصيات الالزمة بشــأهنا لتعديل 
أو إلغــاء األحــكام التــي تتناقــض مــع أحــكام وأهداف هــذا القانون.

ــة  ــع املؤسســات الرســمية ومؤسســات املجتمــع املــدين ذات العالق ــني مجي - التنســيق ب
بالعنــف األرسي.

- اعتــامد برامــج ومناهــج التدريــب لكافــة العاملــني واملعنيــني بالعمــل عــىل تنفيــذ هــذا 
القانــون.

- إعــداد الرامــج التوعويــة والتثقيفيــة اخلاصــة بالعنــف األرسي ومحايــة ضحايــاه 
بحقوقهــم. وتعريفهــم 

- إصــدار تقريــر ســنوي عــن العنــف األرسي والشــكاوى التــي تلقتهــا اإلدارات 
واجلهــات املختصــة بالعنــف األرسي ومــا تــم بشــأهنا.
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  املادة ٥
تنشــأ مراكــز إيــواء لضحايــا العنــف األرسي تكــون مكملــة ملراكــز محايــة الطفولــة 
املنصــوص عليهــا يف املــادة )٧٧( مــن القانــون رقــم )2١( لســنة 2٠١٥ يف شــأن حقــوق 

ــايل : ــص بالت ــؤون األرسة، وختت ــىل لش ــس األع ــع املجل ــل تتب الطف
١- تقديم املأوى لضحايا العنف األرسي.

2- اإلرشــاد األرسي والنفــي واالجتامعــي والصحــي وخدمــات إعادة تأهيــل املعتدى 
عليــه واملعتــدي بالتنســيق مــع وزارة الصحة.

3- املساعدة القانونية للمعتدى عليه عند احلاجة.
٤- إنشاء خط ساخن لتلقي البالغات والشكاوي عن حاالت العنف األرسي.

٥- توعيــة الــرأي العــام بمخاطــر آثــار العنــف األرسي بالتنســيق مــع اجلهــات احلكوميــة 
الصلة. ذات 

٦- وضــع خطــة لتدريــب املوظفــني املكلفــني بتطبيــق أحــكام هــذا القانــون بالتنســيق مــع 
اجلهــات احلكوميــة ذات الصلة. 

٧- نــرش اإلحصائيــات املتعلقــة بالعنــف األرسي والوقايــة منهــا ووضــع مــؤرشات 
وطنيــة للحــد مــن العنــف األرسي بالتعــاون مــع اجلهــات احلكوميــة ذات الصلــة الســيام 

املجلــس األعــىل لشــؤون األرسة. 
وهلا يف ذلك اختاذ كافة البرفات القانونية التي تؤهلها ملامرسة دورها.

 املادة ٦
ــا العنــف األرسي  تتمتــع مجيــع االتصــاالت واملراســالت واإلجــراءات املتعلقــة بقضاي

التــي تنظــر أمــام أي جهــة ذات عالقــة بــام يف ذلــك املحاكــم بالرسيــة التامــة.

 املادة ٧
يكــون للموظفــني املختصــني الذيــن حيددهــم رئيــس املجلــس األعــىل لشــؤون. األرسة 
بقــرار يصــدره صفــة الضبطيــة القضائيــة ملراقبــة تنفيذ هــذا القانــون واللوائــح والقرارات 
املنفــذة لــه، وهلــم يف ذلــك رصدوضبــط وحتريــر املحــارض ورفعهــا للجهــات املختصــة، 
ويتعــني عــىل هــؤالء املوظفــني أداء أعامهلــم بأمانــة ونزاهــة وحيــاد، وااللتزام بعدم افشــاء 
أرسار األفــراد - واألرس التــي يطلعــون عليهــا بحكــم عملهــم، ويــؤدي كل منهــم أمــام 

رئيــس املجلــس األعــي لشــؤون األرسة القســم التــايل:
أقســم بــاهلل العظيــم أن أؤدي أعــاميل باألمانــة واحليــدة والنزاهــة والصــدق، وأن أحافــظ 

عــىل رسيــة املعلومــات التــي اطلــع عليهــا بحكــم عمــي حتــى بعــد انتهــاء خدمتــي.

 املادة ٨
لــكل مــن تعــرض لعنــف مــن قبــل أحــد أفــراد أرستــه، تقديــم بــالغ إمــا إىل اإلدارة املعنية 
أو جلهــة التحقيــق املختصــة، وإذا كان املعتــدى عليــه طفــال اإلدارات وجب إبــالغ مراكز 
محايــة الطفولــة املنصــوص عليهــا يف القانــون رقــم )2١( لســنة 2٠١٥ يف شــأن حقــوق 

الطفل.
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  املادة ٩
ــالغ مــن أي شــخص أو جهــة،  ــاًء عــىل ب ــم العنــف األرسي بن حتــرك الدعــوى يف جرائ
ومــع ذلــك جيــوز للمعتــدى عليــه أن يوقــف ســري اإلجــراءات يف الدعــوى يف أي حالــة 

كانــت عليهــا قبــل صــدور احلكــم.

 املادة ١٠
وجــه اخلصــوص تلــك املتعلقــة بكيفيــة كشــف جرائــم العنــف عــىل كل مــن شــهد واقعــة 

عنــف أرسي أو علــم هبــا التبليــغ عنهــا .
ويتمتــع مقــدم البــالغ بخصوص العنــف األرسي باحلاميــة القانونية واحلفــاظ عىل الرسية 

وعــدم اإلفصــاح عــن هويتــه إال إذا تطلبت اإلجــراءات القضائيــة غري ذلك. 
وتــرسي يف حــق مــن ختلــف عــن التبليــغ العقوبــات املنصــوص عليهــا يف أحــكام االمتناع 
عــن التبليــغ عــن اجلرائــم الــواردة يف القانــون رقــم )١٦( لســنة ١٩٦٠ بإصــدار قانــون 

اجلــزاء .

 املادة ١١
عــىل اإلدارة املعنيــة أو أي مركــز رشطــة إبــالغ جهــة التحقيــق املختصــة بــكل حالة يشــتبه 
أهنــا مــن قبيــل العنــف األرسي تظهــر أمامهــم يف أثنــاء قيامهــم بأعامهلــم، وعليهــم إيــداع 

نســخة مــن املســتندات املتوفــرة لدهيــم الدالــة عــىل العنــف األرسي.

 
املادة ١2

تــرسي العقوبــات الــواردة يف املادتــني )١٤٥، ١٤٥ مكــررا ( مــن قانــون اجلــزاء املشــار 
إليــه يف حــق كل مــن تقــدم ببــالغ كيــدي أو كاذب عــن حصــول حالــة عنــف أرسي.

 املادة ١3
يعاقــب كل مــن يقــدم عــىل حماولــة إكــراه املعتــدى عليــه يف جريمــة مــن جرائــم العنــف 
األرسي هبــدف الرجــوع عــن شــكواه، باحلبــس مــدة ال تقــل عــن أســبوع وال تزيــد عــىل 
ســتة أشــهر وبغرامــة ال تقــل عــن مائــة دينــار وال تزيــد عــىل ألــف دينــار أو بإحــدى هاتني 

العقوبتــني مــا مل ينــص أي قانــون أخــر عــىل عقوبــة أشــد.

 املادة ١٤
عنــد تلقــي الرشطــة أو فــرق الضبطيــة القضائيــة بالًغــًا عــن حالــة عنــف فــإن عليهــا اختاذ 

مــا يلــزم مــن إجــراءات وإحالــة البــالغ مبــارشة إىل اإلدارة املعنية.
وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة قواعــد التبليــغ عــن حــاالت العنــف األرسي، وضوابــط تلقي 

الشــكاوى وكيفيــة االنتقــال إىل مــكان وقــوع العنــف األرسي عنــد االقتضــاء .

 املادة ١٥
عند تلقي البالغ، تلتزم اإلدارة املعنية باآليت :

١. االســتامع إىل األطــراف والشــهود بــام يف ذلــك األطفــال، يف غــرف منفصلــة لــإلدالء 
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بأقواهلــم بحريــة ورسيــة بحضــور األخصائــي االجتامعــي أو النفــي.
2. اختــاذ اإلجــراءات الالزمــة لنقــل املعتــدى عليــه إىل أقــرب مستشــفى عنــد االقتضــاء، 

مــع وجــوب عرضــه عــىل الطــب الرشعــي.
3. اختاذ اإلجراءات الالزمة إليواء املعتدى عليه يف مركز اإليواء عند االقتضاء.

٤. إخضاع من يلزم من األطراف إىل عالج نفي أو تأهيي بام يالئم كل حالة.
٥. إعداد تقرير مفصل عن احلالة.

 املادة ١٦
عــىل العاملــني بــاإلدارة املعنيــة وعنارص الرشطــة وجهة التحقيــق املختصة إبــالغ املعتدى 
عليــه باإلجــراءات القانونيــة املتاحــة لــه، و بإمكانية حصولــه عىل أمر محايــة وفقا ألحكام 

هــذا القانون .

 املادة ١٧
جيــوز يف حــال وجــود خطــر جســيم هيــدد حيــاة أو صحــة أو ســالمة املعتدى عليــه، طلب 

أمــر محاية مســتعجل.
ويقدم طلب احلامية إىل املحكمة املخبصة وينظر فيه أمام قايض األمور املستعجلة.

ولــكل املســتفيدين مــن أمــر احلاميــة طلــب إلغائــه أو تعديلــه إذا ظهــرت ظــروف جديــدة 
تــرر ذلــك. ويعفــى طالــب احلاميــة مــن الرســوم والنفقــات القضائيــة .

 املادة ١٨
حتــدد الالئحــة التنفيذيــة مــا جيــب أن تتضمنــه أوامــر احلاميــة مــن التزامــات ملنــع املعتــدي 
مــن التعــرض للمعتــدى عليــه ولســائر أفــراد األرسة، وذلــك لضــامن اســتمرار اإلقامــة 
يف منــزل األرسة أو عــدم االقــرتاب مــن مــكان اإلقامــة البديلــة، وتوفــري النفقــة الواجبــة 

ملــن يعوهلــم ، ودفــع تكاليــف العــالج املرتتبــة عــن العنــف املرتكــب .

 املادة ١٩
تتــوىل اإلدارة املعنيــة متابعــة تنفيــذ املعتــدي لتدابــري احلاميــة ومضموهنــا، وذلــك بالتعــاون 
ــدرت  ــي أص ــة الت ــوص إىل املحكم ــذا اخلص ــرًا هب ــدم تقري ــة، وتق ــات املختص ــع اجله م

القــرار.

 املادة 2٠
دون اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد يعاقــب باحلبــس مــدة ال تقــل عــن شــهر وال تزيــد عــىل 
ثالثــة أشــهر، وبغرامــة ال تقــل عــن مائــة دينــار وال تزيــد عــىل مخســامئة دينــار أو بإحــدى 
هاتــني العقوبتــني كل مــن خالــف أمــر احلاميــة . ويف حــال العــود خــالل ســنتني يعاقــب 
باحلبــس مــدة ال تقــل عــن ثالثــة أشــهر وال تزيــد عــىل ســتة أشــهر، وبغرامــة ال تقــل عــن 

مخســامئة دينــار وال تزيــد عــىل ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني.

املادة 2١
مــع عــدم اإلخــالل بالعقوبــات املقــررة وفــق أحــكام هــذا القانــون، للمحكمــة أن تصدر 
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عقوبــة بديلــة تلــزم املعتــدي بالقيــام بعمــل غــري مدفــوع األجــر خلدمــة املجتمع.
وحتدد الالئحة التنفيذية أنواع هذه األعامل ومددها وإجراءات تنفيذها.

ويعاقــب عــىل امتناعــه عــن تنفيذهــا بغرامــة ال تقــل عــن مخســامئة دينــار وال تزيــد عــىل 
ألــف دينــار.

 املادة 22
ختتــص النيابــة العامــة بالتحقيــق والبــرف واالدعــاء يف مجيــع اجلرائــم املنصــوص عليها 

ــذا القانون. يف ه

 املادة 23
ــري  ــم وتوف ــة هل ــني الرعاي ــك لتأم ــف األرسي، وذل ــا العن ــة ضحاي ــدوق لرعاي ــأ صن ينش

ــا. ــل مرتكبيه ــا وتأهي ــة منه ــف األرسي والوقاي ــم العن ــن جرائ ــد م ــبل احل س
وتتكون موارده مما يي: 

أ. مبلغ ختصصه الدولة يف االعتامد املايل للمجلس األعىل لشؤون األرسة.
ب. الترعات واهلبات غري املرشوطة. 

وحتدد الالئحة التنفيذية تنظيمه واختصاصاته وآليات عمله.

 املادة 2٤
ــل،  ــق أفض ــأي ح ــون ب ــذا القان ــا يف ه ــوص عليه ــراءات املنص ــكام واإلج ــل األح ال خت
يتعلــق باحلاميــة مــن اإليــذاء والعنــف األرسي ينــص عليــه قانــون آخــر أو اتفاقيــة دوليــة 

تكــون دولــة الكويــت طرفــًا فيهــا.

 املادة 2٥
يعــد املجلــس األعــىل لشــؤون األرسة الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون ويصدرهــا جملــس 

الــوزراء خــالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ نــرشه يف اجلريــدة الرســمية.

 املادة 2٦
عــىل رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــام خيصــه - تنفيــذ هــذا القانــون، ويعمــل 

بــه مــن تاريــخ نــرشه يف اجلريــدة الرســمية .
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٤٦٤ديباجة
٤٦٥باب متهيدى : أحكام عامة
٤٦٥الفصل األول : تعاريف

٤٧3الفصل الثانى : نطاق تطبيق القانون وأهدافه
٤٧٤الفصل الثالث : إدارة شئون البيئة

٤٧٤أوال ً : املجلس األعىل للبيئة
٤٧٥ثانيا ً : اهليئة العامة للبيئة

٤٧٨ثالثا ً: صندوق محاية البيئة
٤٧٩الباب األول : التنمية والبيئة

٤٧٩الفصل األول : تقييم املردود البيئى
٤٧٩الفصل الثانى : املحيط املهنى واملحيط الداخىل

٤٨٠الباب الثانى : محاية البيئة األرضية من التلوث
٤٨٠الفصل األول : إدارة املواد الكيامئية والنفايات اخلطرة

٤٨٠الفصل الثانى : محاية البيئة الرية والزراعية من التلوث
٤٨٤الباب الثالث : محاية اهلواء اخلارجى من التلوث

٤٨٤الباب الرابع : محاية البيئة املائية والساحلية من التلوث
٤٨٧الفصل األول : محاية البيئة البحرية من التلوث

٤٨٨الفصل الثاين : مياه الرشب واملياه اجلوفية
٤٩3الفصل الثالث : محاية البيئة الساحلية من التلوث

٤٩٤الباب اخلامس : التنوع البيولوجى
٤٩٤الفصل األول : الكائنات الفطرية املهددة باإلنقراض

٤٩٤الفصل الثانى : املحميات الطبيعية
٤٩٦الفصل الثالث : جون الكويت

٤٩٧الباب السادس : اإلٌدارة البيئية
٤٩٧الفصل األول : اإلسرتاتيجيات البيئية

٤٩٧الفصل الثاين : رشطة البيئة
٤٩٨الفصل الثالث : إدارة البيانات البيئية

٤٩٨الفصل الرابع : األزمات والكوارث البيئية
٤٩٨الفصل اخلامس : نظم إدارة اهليئة

٤٩٩الفصل السادس : اإلعالم والتوعية البيئية
٥٠٠الباب السابع : العقوبات

٥٠٦الباب الثامن : املسئولية املدنية و التعويض عن األرضار البيئية
٥٠٧الباب التاسع : أحكام ختامية

القانون رقم ٤2 لسنة 2٠١٤ 
بشأن محاية البيئة
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القانون رقم ٤2 لسنة 2٠١٤ 
بشأن محاية البيئة

املادة ١ الديباجة
بعد اإلطالع عىل الدستور ،

- وعىل قانون اجلزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ والقوانني املعدلة له ،
- وعــىل القانــون رقــم ١٧ لســنة ١٩٦٠ بإصدار قانــون اإلجراءات واملحاكــامت اجلزائية 

والقوانــني املعدلــة له ، 
ــة  ــة للمالح ــاه الصاحل ــث املي ــع تلوي ــأن من ــنة ١٩٦٤ بش ــم ١2 لس ــون رق ــىل القان - وع

ــه ، ــة ل ــني املعدل ــت والقوان بالزي
- وعىل القانون رقم 3٠ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء ديوان املحاسبة والقوانني املعدلة له ، 

- وعــىل القانــون رقــم 3٧ لســنة ١٩٦٤ ىف شــأن املناقصــات العامــة والقوانــني املعدلــة 
لــه ، وعــىل املرســوم الصــادر ىف شــان حتديــد عــرض البحــر اإلقليمــى لدولــة الكويــت 

بتاريــخ ١٧/١٩٦٧/١2 ،
- وعىل القانون رقم 2٨ لسنة ١٩٦٩ ىف شأن العمل ىف قطاع األعامل النفطية ،

- وعىل القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧3 بشأن املحافظة عىل مصادر الثروة البرتولية،
- وعــىل القانــون رقم ١3١ لســنة ١٩٧٧ بشــأن تنظيم إســتخدام األشــعة املؤيتــة والوقاية 

مــن خماطرها ،
- وعــىل املرســوم بالقانــون رقم ١٨ لســنة ١٩٧٨ ىف شــأن أنظمة الســالمة ومحايــة املرافق 

العامــة ومــوارد الثــروة العامــة والقوانــني املعدلة له ، 
- وعــىل إتفاقيــة الكويــت اإلقليميــة للتعــاون ىف محايــة البيئــة البحريــة مــن التلــوث لســنة 

١٩٧٨ م ،
ــة  ــات العام ــداد امليزاني ــد إع ــنة ١٩٧٨ بقواع ــم 3١ لس ــون رق ــوم بالقان ــىل املرس - وع

ــه ، ــة ل ــني املعدل ــى والقوان ــاب اخلتام ــا واحلس ــىل تنفيذه ــة ع والرقاب
- وعىل القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ ىف شأن اخلدمة املدنية والقوانني املعدلة له، 

- وعىل املرسوم ىف شأن اخلدمة املدنية الصادر بتاريخ ١٩٧٩/٤/٤ ،
- وعىل املرسوم بالقانون رقم 2٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التجارة البحرية ،

ــة  ــئون الزراع ــة لش ــة العام ــاء اهليئ ــأن إنش ــنة ١٩٨3 بش ــم ٩٤ لس ــون رق ــىل القان - وع
ــه ،  ــة ل ــني املعدل ــمكية والقوان ــروة الس والث

ــم ٩ لســنة ١٩٨٧ بشــأن حظــر بعــض األفعــال املــرضة  ــون رق - وعــىل املرســوم بالقان
ــات ، ــة واملزروع ــة العام بالنظاف

- وعىل القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٩٥ بشأن مكافحة التدخني ، 
ــون  ــة املعــدل بالقان ــة للبيئ ــة العام ــم 2١ لســنة ١٩٩٥ بإنشــاء اهليئ ــون رق - وعــىل القان

ــنة ١٩٩٦،  ــم )١٦( لس رق
ــني  ــة والقوان ــون الصناع ــدار قان ــأن إص ــنة ١٩٩٦ ىف ش ــم ٥٦ لس ــون رق ــىل القان - وع

ــه ،  ــة ل املعدل
- وعــىل القانــون رقــم )١٠( لســنة 2٠٠3 بإصــدار قانــون اجلــامرك املوحــد لــدول جملس 

التعــاون لــدول اخلليــخ العربية ،
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ــه  ــة ل ــني املعدل ــة الكويــت والقوان ــون رقــم )٥( لســنة 2٠٠٥ بشــأن بلدي - وعــىل القان
ــىل ،  ــاع األه ــل ىف القط ــأن العم ــنة 2٠١٠ بش ــم )٦( لس ــون رق ــىل القان ، - وع

وافق جملس األمة عىل القانون التاىل نصه وقد صدفنا عليه وأصدرناه :

املادة ١
يف تطبيق أحكام هــــذا القانــــون تعني املصطلحات اآلتيــــة املعــــاين املوضحــــة قرين كل 

منهــا :
اهليئــــــــة : اهليئة العامة للبيئة .

املجلس األعىل : املجلس األعىل للبيئة.
جملس اإلدارة : جملس إدارة اهليئة العامة للبيئة .

املدير العام : مدير عام اهليئة العامة للبيئة .
اجلهات املعنية : مجيع اجلهات التنفيذية املعنية بشأن من شئون البيئة والتنمية .

املــكان العــام املغلــق: املــكان الــذي لــه شــكل البنــاء املتكامــل والــذي ال يدخلــه اهلــواء 
إال مــن خــالل منافــذ معــدة لذلــك، ويعتــر يف حكــم املــكان العــام املغلــق وســائل النقــل 

العــام.
املــكان العــام شــبه املغلــق : املــكان الــذي لــه شــكل البنــاء غــري املتكامــل واملتصــل مبارشة 

باهلــواء اخلارجــي بحيــث ال يمكــن إغالقــه كليًا .
البيئــة : املحيــط احليــوي والفيزيائــي الــذي يشــمل الكائنــات احليــة مــن إنســان وحيــوان 
ونبــات وكل مــا حييــط هبــا مــن املوائــل الطبيعيــة ومــن اهلــواء واملــاء والرتبــة ومــا حيتويــه 
مــن مــواد صلبــة أو ســائلة أو غازيــة أو إشــعاعات طبيعيــة واملنشــآت الثابتــة واملتحركــة 

التــي يقيمهــا اإلنســان .
املــواد والعوامــل امللوثــة : أي مــواد ســائلة أو صلبــة أو غازيــة أو أدخنة أو أبخــرة أو غره 
أو الكائنــات الدقيقــة )كالبكترييــا والفريوســات ( أو غريهــا مــن الكائنــات الدقيقة وغري 
الدقيقــة األخــرى أو روائــح أو ضجيــج أو إشــعاعات أو حــرارة أو وهــج اإلضــاءة أو 
اهتــزازات تنتــج بفعــل اإلنســان أو بفعــل الطبيعــة مثــل الــزالزل والفيضانــات وتــؤدي 
ــة أو  ــوازن البيئ ــؤدي إىل خلــل يف ت ــة أو ت ــارش إىل تلــوث البيئ ــارش أو غــري مب ــق مب بطري

تــؤدي إىل إحــداث رضر يف صحــة اإلنســان والكائنـــات احليــة .
تلــوث البيئــة : هــي كافــة األنشــطة البرشيــة والطبيعيــة التــي تســاهم يف تواجــد أي مــن 
املــواد أو العوامــل امللوثــة يف البيئــة بكميــات أو صفــات ملــدة زمنيــة قــد تــؤدي بطريــق 
مبــارش أو غــري مبــارش )وحدهــا أو بتفاعــل مــع غريهــا( إىل اإلرضار بالصحــة العامــة أو 
القيــام بأعــامل وأنشــطة قــد تــؤدي إىل تدهــور النظــام البيئــي الطبيعــي أو تعيق االســتمتاع 

باحليــاة واالســتفادة مــن املمتلــكات اخلاصــة والعامــة .
مصــدر التلــوث : هــو املــكان الــذي يتــم مــن خاللــه رصف أو إطــالق أو انبعــاث املــواد 
أو امللوثــات أو الطاقــة إىل البيئــة املحيطــة )هــواء وميــاه وتربــة( ويمكــن أن يكــون مصدر 
التلــوث ثابتــًا )كاملداخــن وجماريــر الــرف واملناطــق الصناعيــة ومــرادم النفايــات( أو 

أن يكــون متنقــاًل )كاملركبــــــات والســفن والطائرات(.
محايــة البيئــة : هــي جمموعــة السياســات والتدابــري التــي هتــدف إىل محايــة املــوارد الطبيعيــة 
ــه أو  ــن حدت ــف م ــوث أو التخفي ــع التل ــل من ــي تكف ــراءات الت ــة واإلج ــم البيئي والنظ
مكافحتــه ، واملحافظــة عــىل البيئــة ومواردهــا الطبيعيــة والتنــوع احليــوي وإعــادة تأهيــل 
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املناطــق التــي تدهــورت بســبب املامرســات الضــارة ، وإقامــة املحميــات الريــة والبحريــة 
ــارة أو  ــات الض ــع الترف ــة ، ومن ــوث الثابت ــادر التل ــول مص ــة ح ــق عازل ــد مناط وحتدي

املدمــرة للبيئــة وتشــجيع أنــامط الســلوك اإلجيــايب .
تلــوث اهلــواء : هــو إدخــال أي مــواد أو عوامل ملوثــة )كيميائية أو فيزيائيــة أو بيولوجية( 
أو طاقــة إىل اهلــواء تــؤدي إىل حــدوث تغيــري يف اخلصائــص واملواصفات الطبيعيــة للهواء 
والغــالف اجلــوي وتواجدهــا برتاكيــز ولفــرتات زمنيــة يمكــن أن ينتــج عنهــا تأثــريات 
ضــارة وخطــرة عــىل صحــة اإلنســان أو البيئــة، ســواء كان هــذا التلــوث ناجتــًا عــن 

مصادرطبيعيــة أو عــن نشــاط إنســاين .
البيئــة الداخليــة: هــي املحيــط الفيزيائــي واملنشــآت التــي يتواجــد فيهــا اإلنســان ، ويقصد 
هبــا الظــروف البيئيــة التــي حتيــط باإلنســان ضمــن املنشــآت الســكنية والتجاريــة وغريها.
بيئــة العمــل: هــي املحيط الفيزيائــي و الظروف و الــرشوط املحيطة باإلنســان يف األماكن 

التــي يتواجــد فيهــا إلمتــام عمله ســواء كان ذلــك داخل أو خــارج األبنية واملنشــآت.
طبقــة األوزون : هــي إحــدى طبقــات اجلــو العليا )اجلزء الســفي من طبقة السرتاتوســفري 
مــن الغــالف اجلــوي( التــي حتتــوي عــىل تراكيــز عاليــة مــن غــاز األوزون وتعمــل عــىل 
امتصــاص األشــعة فــوق البنفســجية الضــارة الصــادرة عــن الشــمس ومتنــع وصوهلــا إىل 

ســطح األرض.
األوزون األريض: هــو أحــد الغــازات التــي تتشــكل كملــوث ثانــوي بالقــرب من ســطح 
ــرة  ــني و أبخ ــيد النرتوج ــة )أكاس ــواء األولي ــات اهل ــني ملوث ــل ب ــة التفاع األرض نتيج

املركبــات العضويــة( وأشــعة الشــمس.
ــل  ــة )مث ــة املصنّع ــواد الكيميائي ــة األوزون : هــي جمموعــة مــن امل ــواد املســتنفدة لطبق امل
ــا يف  ــد إطالقه ــل عن ــي تعم ــات( الت ــون واهلالون ــازات الفري ــات وغ الكلورفلوركربون
اهلــواء وانتقاهلــا إىل طبقــات اجلو العليا )السرتاتوســفري( إىل التفاعل مــع جزيء األوزون 

واســتنفاذه ممــا يــؤدي إىل تدهــور طبقــة األوزون واتســاع ثقــب األوزون.
غــازات االحتبــاس احلــراري )غــازات الدفيئــة( : هــي أي مــن الغــازات التــي تســاهم يف 
امتصــاص األشــعة حتــت احلمــراء الصــادرة عــن ســطح األرض الســاخن ومنعهــا مــن 
ــر يف الفضــاء اخلارجــي ، ممــا يــؤدي إىل احتبــاس احلــرارة يف الغــالف  االنتشــار و التبعث

اجلــوي لــألرض و تســخينه.
التغــريات املناخيــة : هــو حــدوث تغــريات هامــة يف التــوزع اإلحصائــي ألشــكال املنــاخ 
عــىل فــرتات متتــد لعــرشات الســنني وهــي تغريات حتــدث يف متوســطات وشــدة الظروف 
اجلويــة أو يف تواتــر حدوثهــا و توزعهــا حــول العــامل )كارتفــاع درجــة حــرارة الغــالف 

اجلــوي وارتفــاع منســوب ميــاه البحــر والتغــريات يف شــكل الريــاح وغريهــا(.
التلــوث املائــي: إدخــال أي مــواد أو طاقــة يف البيئــة املائيــة بطريقــة إراديــة أو غــري إراديــة 
مبــارشة أو غــري مبــارشة ، ينتــج عنها رضر باملــوارد احلية أو هيدد صحة اإلنســان أو يعوق 
األنشــطة املائيــة بــام يف ذلك صيد األســامك واألنشــطة املالحيــة والســياحية والتنموية ، أو 
يفســد صالحيــة ميــاه البحــر لالســتعامل أو ينقــص مــن التمتــع هبــا أو يغــري مــن خواصهــا 

.
تلــوث الرتبــة : التغــريات الطارئــة يف اخلصائــص الطبيعيــة أو الكيميائيــة أو البيولوجيــة 

للرتبــة بــام يؤثــر ســلبًا عــىل كفاءهتــا.
اإلدارة البيئيــة املتكاملــة للمناطــق الســاحلية: أســلوب يقــوم عــىل مشــاركة كافــة اجلهات 
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ذات الصلــة ، للتنســيق فيــام بينهــا عــىل نحــو يكفــل املحافظــة عــىل البيئــة باملناطــق 
ــاحلية. الس

ــان  ــتغلها اإلنس ــي يس ــة والت ــات يف الطبيع ــواد واملركب ــة امل ــي كاف ــة: ه ــوارد الطبيعي امل
ــارش  ــي يمكــن اســتثامرها مب ــاة، والت ــة وحتســني جــودة احلي ــع والتنمي ألغــراض التصني
ــارش  ــات( أو بشــكل غــري مب ــات واألســامك والنبات ــاه واألرايض واحليوان )كاهلــواء واملي

ــة(. ــات البديل ــاز والطاق ــط والغ )كالنف
التنــوع األحيائــي: هــو األعــداد واألنــواع واألجنــاس والتنوعــات اجلينيــة يف الكائنــات 
احليــة املتواجــدة يف منطقــة جغرافيــة أو يف املوائــل الطبيعيــة والنظــم البيئيــة، ويعتــر مــدى 

ودرجــة التنــوع اإلحيائــي مــؤرشًا لقيــاس صحــة النظــم البيئيــة.
التنميــة املســتدامة: هــي التنميــة التــي هتــدف إىل االســتخدام الرشــيد للمــوارد الطبيعيــة 
لتلبيــة احتياجــات اجليــل احلــارض مــع املحافظــة عىل هــذه املوارد وعــدم اإلخــالل بالنظم 

البيئيــة لتلبيــة احتياجــات األجيــال القادمــة.
املــردود البيئــي: هــي األداة التــي يتــم بموجبهــا الكشــف عــن اآلثــار الســلبية واإلجيابيــة 
املبــارشة منهــا وغــري املبــارشة اآلنيــة منهــا واملســتقبلية التــي تنتــج عــن املرشوعــات مــن 
خــالل التنبــؤ هبــدف تفــادي اآلثــار الضــارة عــىل صحــة اإلنســان ومحايــة البيئــة املحيطــة.
ــريات  ــم التأث ــاملة لتقيي ــة الش ــات العلمي ــي الدراس ــي: ه ــردود البيئ ــم امل ــات تقيي دراس
املصاحبــة للمرشوعــات والنشــاطات عــىل البيئــة قبــل البــدء يف تنفيذهــا أو عنــد إدخــال 
أي تعديــالت أو توســعات عــىل مــا هــو قائــم منهــا وذلــك طبقــًا للقــرارات الصــادرة عن 
اجلهــة املختصــة، وتشــمل تلــك الدراســات عــىل حتديــد التأثــريات املتوقعــة والتنبــؤ هبــا 
ــلبية  ــا الس ــن تأثرياهت ــل م ــد أو التقلي ــا للح ــرق مراقبته ــد ط ــريها وحتدي ــها وتفس وقياس

خــالل مراحــل املــرشوع املختلفــة.
ــة  ــارية بيئي ــب استش ــا مكات ــي جترهي ــم الت ــامل التقيي ــن أع ــة م ــي : جمموع ــق البيئ التدقي
ــة  ــي واإلدارة البيئي ــزام البيئ ــة يف نظــام االلت متخصصــة للتعــرف عــىل الثغــرات التنفيذي
للمنشــأة واإلجــراءات التصحيحيــة املتعلقــة هبــا. وتتضمــن هــذه األعــامل إعــداد املنشــأة 

ــة. ــة املعتمــدة اخلاصــة بأنظمــة اإلدارة البيئي للحصــول عــىل الشــهادات الدولي
الوزير املختص : رئيس جملس الوزراء أو النائب األول .

التفتيــش البيئــي : هــي العمليــات امليدانيــة واحلقليــة التــي ينفذهــا الضبــاط القضائيــون 
عــىل كافــة املنشــآت واألنشــطة واملشــاريع التنمويــة هبــدف التحقــق مــن درجــة االلتــزام 
بتطبيــق اللوائــح واالشــرتاطات واملعايــري البيئيــة، والتــي قــد تتطلــب اســتخدام األجهــزة 
واملعــدات واآلليــات واألنظمــة املختلفــة وأخــذ العينــات والتوثيــق العلمــي والفنــي هلــا.
الضبــاط القضائيــون : هــم موظفــو اهليئــــة أو غريهــم الذيــن يعينهــم الوزيــر املختـــص 

ــه . ــح والقــرارات املنفــذة ل ــون واللوائ ــذ هــذا القان ــة وتنفي ــم تأهيلهــم ملراقب ويت
تلــوث البيئــة البحريــة : تعنــي قيــام اإلنســان بطريــق مبــارش أو غــري مبــارش إرادي أو غــري 
إرادي بإضافــة أو باســتخراج مــواد أو طاقــة مــن أو إىل البيئــة البحريــة يمكــن أن تنجــم 
عنهــا بعــض اآلثــار الضــارة بصحــة اإلنســان أو متــس باملــوارد احليويــة أو النظــم البيئيــة 
أو تعيــق أوجــه النشــاط البحــري بــام فيهــا الصيــد، أو تلــك التــي يمكــن أن تقلــل مــن 
درجــة جــودة امليــاه وصالحياهتــا لبعــض االســتخدامات أو تــؤدي إىل التأثــري عــىل أوجــه 

االســتخدام املــرشوع للبيئــة البحريــة .
التريــف: هــو كل تــرسب أو انســكاب أو انبعــاث أو إطــالق أو تفريــغ متعمــد أو غــري 
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متعمــد ألي نــوع مــن املــواد امللوثــة )الصلبــة و الســائلة و الغازيــة و األغــرة( أو أحــد 
ــة( أو التخلــص منهــا يف املناطــق  ــاه ، ترب ــة املحيطــة )هــواء ، مي أشــكال الطاقــة إىل البيئ

املحظــورة.
املــواد الضــارة : هــي املــواد التــي ينجــم عنهــا رضر بصحــة اإلنســان أو الكائنــات احليــة 
ــة  ــة واحليوي ــواد الكيميائي ــال امل ــبيل املث ــىل س ــمل ع ــارش وتش ــري مب ــارش أو غ ــكل مب بش

ــة والســائلة. ــات واملخلفــات الصلب واملشــعة والنفاي
ميــاه الــرف الصحــي : هــي امليــاه املنرفــة مــن مواقــع التجمعــات البرشيــة )كاملناطــق 
ــائلة  ــان الس ــات اإلنس ــن خملف ــه م ــام حتتوي ــا( ب ــة وغريه ــة والصناعي ــكنية والتجاري الس
ــاه  ــة واملــواد املنحلــة يف املي ــا الصلب ــة )كالزيــوت والشــحوم والرواســب والبقاي والصلب
ومــن البكترييــا( والتــي يتــم نقلهــا ملواقــع املعاجلــة عــر شــبكات الــرف الصحــي أو 

بواســطة الصهاريــج املخصصــة لذلــك.
حمطــات معاجلــة ميــاه الــرف الصحــي: هــي املنشــآت أو املعــدات التــي صممــت 
خصيصــًا الســتقبال ميــاه الــرف الصحــي بغــرض معاجلتهــا بالطــرق امليكانيكيــة 
والفيزيائيــة والكيميائيــة والبيولوجيــة لتخليصهــا مــن املــواد وامللوثــات التي تــرض بالبيئة 

ــددًا. ــا جم ــتفادة منه ــمح باالس ــة وتس ــة العام وبالصح
احلمــأة : هــي املــواد التــي ترتســب أثنــاء معاجلــة املخلفــات الســائلة يف حمطــات املعاجلــة 
املتخصصــة الصحيــة والصناعيــة وهــي مــواد عــادة مــا تكــون عىل شــكل مواد شــبه صلبة 
وحتتــوي عــىل الكثــري مــن املــواد العضويــة أو املــواد اخلطــرة وتتطلــب معاجلة خاصــة تبعًا 

لرتكيبتها.
الــرف الصناعــي: هــي املخلفــات الســائلة الناجتــة عــن جمموعــة مــن عمليــات التصنيع 
يف املنشــآت الصناعيــة واألنشــطة التنمويــة والتــي تتطلــب معاجلتهــا يف املصــدر أو بنقلهــا 

ملواقــع املعاجلــة املتخصصة.
النفايــات البلديــة الصلبــة : هــي النفايــات واملــواد الصلبــة التــي تنتــج عــن املنــازل 
والتجمعــات الســكنية واألنشــطة التجاريــة )كنفايــات األغذيــة واملنــازل وتشــمل 
الــورق والكرتــون وبقايــا تغليــف وتعليــب املــواد ومــن البالســتيك واخلشــب و الزجــاج 

واملعــادن(.
مــرادم النفايــات: هــي املواقــع التــي يتــم حتديدهــا واســتعامهلا وإدارهتــا هبــدف التخلــص 
مــن نــوع واحــد أو أكثــر مــن املخلفــات بطريقــة الــردم فــوق ســطح األرض أو يف مواقــع 
منخفضــة أو حتــت ســطح األرض والتــي قــد ينتــج عنهــا العديــد مــن اآلثــار البيئيــة تبعــا 

لنــوع املخلفــات وأســلوب التخلــص املتبــع.
النفايــات اخلطــرة : هــي النفايــات )الســائلة أو الصلبــة أو الغازيــة( ذات الســمية العاليــة 
أو القــدرة عــىل إحــداث التــآكل باملــواد أو نتيجــة قابليتهــا لالنفجــار واالشــتعال والتــي 
تشــكل بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش خطــورة كبــرية عــىل صحــة اإلنســان والكائنــات 

احليــة وعــىل النظــام البيئــي. 
التلــوث البــري : هــو تشــويه ألي منظــر تقــع عليــه عــني اإلنســان ويشــعر معــه بعــدم 
ارتيــاح نفــي، وهــو نــوع مــن أنــواع اختفــاء الصــورة اجلامليــة للمناظــر الطبيعيــة، ومــن 
ــم، والعــامرة غــري املنتظمــة، واللوحــات  ــاين خــارج التنظي ــات واملب ــه مــرادم النفاي أمثلت

واإلعالنــات العشــوائية.
جــون الكويــت : هــو مــا يســمى بخليــج الكويت، وهــو القطعــة الضحلة من امليــاه داخل 
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اليابســة التــي تقــع يف وســط الرشيط الســاحي لدولــة الكويت، وحيــده من الشــامل منطقة 
الصبيــة وتــالل جــال الــزور، ومــن اجلنــوب مدينــة الكويــت وخليــج الصليبيخــات ويقع 
عليــه رأس عشــريج ومينــاء الدوحــة ومينــاء الشــويخ، وجيــاور اجلــون جزيــرة بوبيــان من 

الشــامل، وجزيــرة فيلــكا عند مدخــل اخلليج.
املــواد املقلعيــة : هــي املــواد املســتخرجة مــن مواقــع املقالــع )الدراكيــل( واملســتخدمة يف 
عمليــات البنــاء املختلفــة، وهــي عبــارة عــن مــواد الصلبــوخ والبحــص والرمــل واحلجــر 

اجلريي.

ــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : ىف تطبيــق أحــكام هــذا  معدل
ــة  ــة : اهليئ ــا : اهليئ ــن كل منه ــة قري ــى املوضح ــة املعان ــات األتي ــى املصطلح ــون تعن القان
العامــة للبيئــة . املجلــس األعــىل : املجلــس األعــىل للبيئــة . جملــس اإلدارة : جملــس إدارة 
اهليئــة العامــة للبيئــة املديــر العــام : مديــر عــام اهليئــة العامــة للبيئة . اجلهــات املعينــة : مجيع 
اجلهــات التنفيذيــة املعنيــة بشــأن مــن شــئون البيئــة والتنميــة . املكان العــام املغلــق : املكان 
ــاء املتكامــل والــذى ال يدخلــه اهلــواء إال مــن خــالل منافــذ معــدة  الــذى لــه شــكل البن
لذلــك ، ويعتــر ىف حكــم املــكان العــام املغلــق وســائل النقــل العــام . املــكان العــام شــبه 
املغلــق : املــكان الــذى لــه شــكل البنــاء غــري املتكامــل واملتصــل مبــارشة باهلــواء اخلارجــى 
ــمل  ــذى يش ــى ال ــوى والفيزيائ ــط احلي ــة : املحي ــا ً . البيئ ــه كلي ــن إغالق ــث ال يمك بحي
الكائنــات احليــة مــن إنســان وحيــوان ونبــات وكل حييــط هبــا مــن املوائــل الطبيعيــة ومــن 
اهلــواء واملــاء والرتبــة ومــا حيتويــه مــن مواد صلبــة أو ســائلة أو غازيــة أو إشــاعات طبيعية 
واملنشــأت الثابتــة واملتحركــة التــى يقيمهــا اإلنســان . املــواد والعوامــل امللونــة : أى مــواد 
ســائلة أو صلبــة أو غازيــة او ادخنــة او أبخــرة أو غــريه أو الكائنــات الدقيقــة ) كالبكرتيــا 
والفريوســات ( أو غريهــا مــن الكائنــات الدقيقــة وغــري الدقيقــة األخــرى أو روائــح او 
ضجيــج أو إشــعاعات أو حــرارة أو وهــج اإلضــاءة أو إهتــزازات تنتــج بفعــل اإلنســان 
أو بفعــل الطبيعــة مثــل الــزالزل والفيضانــات وتــؤدى بطريــق مبــارش أو غــري مبــارش إىل 
تلــوث البيئــة أو تــؤدى إىل خلــل ىف تــوازن البيئــة أو تــؤدى إىل إحــداث رضر ىف صحــة 
اإلنســان والكائنــات احليــة . تلــوث البيئــة : هــى كافــة األنشــطة البرشيــة والطبيعيــة التــى 
تســاهم ىف تواجــد أى مــن املــواد أو العوامــل امللوثــة ىف البيئــة بكميــات أو صفــات ملــدة 
زمنيــة قــد تــؤدى بطريــق مبــارش أو غري مبــارش وحدها أو بتفاعــل مع غريهــا إىل اإلرضار 
بالصحــة العامــة أو القيــام بأعــامل وأنشــطة قــد تــؤدى إىل تدهــور النظــام البيئــى الطبيعــى 
أو تعيــق اإلســتامع باحليــاة واإلســتفادة مــن املمتلــكات اخلاصــة والعامة . مصــدر التلوث 
: هــو املــكان الــذى يتــم مــن خاللــه رصف أو إطــالق أو إتبعــات املــواد أو امللوثــات أو 
الطاقــة إىل البيئــة املحيطــة ) هــواء وميــاه وتربــة ( ويمكــن ان يكــون مصــدر التلــوث تابتــا 
ً) كاملداخــن وجماريــر الــرف واملناطــق الصناعية ومــرادم النفايــات ( أو أن يكون متنقال 
ً ) كاملركبــات والســفن والطائــرات ( . محايــة البيئــة : هــى جمموعــة السياســات والتدابــري 
التــى هتــدف إىل محايــة املــوارد الطبيعيــة والنظــم البيئيــة واإلجــراءات التــى تكفــل منــع 
التلــوث أو التخفيــف مــن حدتــه أو مكافحتــه واملحافظــة عــىل البيئــة ومواردهــا الطبيعيــة 
ــارة  ــات الض ــبب املامرس ــورت بس ــى تده ــق الت ــل املناط ــادة تأهي ــوى وإع ــوع احلي والتن
وإقامــة املحميــات الريــة والبحريــة وحتديــد مناطــق عازلــة حــول مصــادر التلــوث الثابتة 
ومنــع الترفــات الضــارة أو املدمــرة للبيئــة وتشــجيع أنــامط الســلوك اإلجيابــى . تلــوث 
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اهلــواء : هــو إدخــال أى مــواد أو عوامــل ملوثــة ) كيميائيــة أو فيزئائيــة أو بيولوجيــة ( أو 
طاقــة إىل اهلــواء تــؤدى إىل حــدوث تغيــري ىف اخلصائــص واملواصفــات الطبيعيــة للهــواء 
والعــالف اجلــوى وتواجدهــا برتاكيــز والفــرتات زمنيــة يمكــن أن ينتــج عنهــا تأثــريات 
ــن  ــا ً ع ــوث ناجت ــذا التل ــواء كان ه ــة ، س ــان أو البيئ ــة اإلنس ــىل صح ــرة ع ــارة وخط ض
مصــادر طبيعيــة أو عن نشــاط إنســانى . البيئــة الداخلية : هى املحيط الفيزيائى واملنشــأت 
التــى يتواجــد فيــا اإلنســان . ويقصــد هبــا الظــروف البيئيــة التــى حتيــط باإلنســان ضمــن 
املنشــأت الســكنية والتجاريــة وغريهــا . بيئــة العمــل : هــى املحيــط الفيزيائــى والظــروف 
والــرشوط املحيطــة باإلنســان ىف األماكــن التــى يتواجــد فيهــا اإلمتــام عملــه ســواء كان 
ذلــك داخــل أو خــارج األبنيــة واملنشــأت . طبقــة األوزون : هــى إحــدى طبقــات اجلــو 
العليــا ) اجلــزء الســفىل مــن طبقــة السرتاتوســفري مــن الغــالف اجلــوى ( التــى حتتــوى عــىل 
تراكيــز عاليــة مــن غــاز األوزون وتعمل عىل إمتصاص األشــعة فــوق البنفســجية الضارة 
الصــادرة عــن الشــمس ومتنــع وصوهلــا إىل ســطح األرض . األوزون األرىض : هــو أحــد 
الغــازات التــى تتشــكل كملــوث ثانــوى بالقــرب مــن ســطح األرض نتيجــة التفاعــل بني 
ملوثــات اهلــواء الوليــة ) أكاســيد النرتوجــني وأبخــرة املركبــات العضويــة ( وأشــعة 
الشــمس . املــواد املســتنفذة لطبقــة األوزون : هــى جمموعــة مــن املــواد الكيامئيــة املصنعــة 
) مثــل الكلورفلوركربونــات وغــازات الفريــون واهلالونــات ( التــى تعمــل عنــد إطالقهــا 
ــزئ  ــع ج ــل م ــفري ( إىل التفاع ــا ) السرتاتوس ــو العلي ــات اجل ــا إىل طبق ــواء وإنتقاهل ىف اهل
األوزون وإســتنفاذه ممــا يــؤدى إىل تدهــور طبقــة األوزون وإتســاع ثقــب األوزون . 
غــازات اإلحتبــاس احلــرارى ) غــازات الدفيئــة ( : هــى أى مــن الغــازات التــى تســاهم 
ىف إمتصــاص األشــعة حتــت احلمــراء الصــادرة عــن ســطح األرض الســاخن ومنعهــا مــن 
اإلنتشــار والتبعثــر ىف القضــاء اخلارجــى مما يــؤدى إىل إحتباس احلــرارة ىف الغالف اجلوى 
لــألرض وتســخينه . التغــريات املناخيــة : هــو حــدوث تغــريات هامــة ىف التــوزع 
اإلحصائــى ألشــكال املنــاخ عــىل فــرتات متتــد لعــرشات الســنني وهــى تغــريات حتدث ىف 
متوســطات وشــدة الظــروف اجلوية أو ىف توافــر حدوثها وتوزعها حول العــامل ) كإرتفاع 
درجــة حــرارة الغــالف اجلــوى وإرتفاع منســوب مياه البحــر والتغريات ىف شــكل الرياح 
وغريهــا ( . التلــوث املائــى : إدخــال أى مــواد أو طاقــة ىف البيئــة املائيــة بطريقــة إداريــة أو 
غــري إداريــة مبــارشة أو غــري مبــارشة أو غــري مبــارشة ينتــج عنهــا رضر باملــوارد احليــة أو 
هيــدد صحــة اإلنســان أو يعــوق األنشــطة املائيــة بــام ىف ذلــك صيــد األســامك واألنشــطة 
املالحيــة والســياحية والتنمويــة ، أو يفســد صالحيــة ميــاه البحــر لإلســتعامل أو ينقــص 
مــن التمتــع هبــا أو بغــري مــن خواصهــا . تلــوث الرتبــة : التغــريات الطارئــة ىف اخلصائــص 
الطبيعيــة أو الكيامئيــة أو البيولوجيــة للرتبــة بــام يؤثــر ســلباً  عــىل كفاءهتــا . اإلدارة البيئيــة 
املتكاملــة الســاحلية : أســلوب يقــوم عــىل مشــاركة كافــة اجلهــات ذات الصلــة للتنســيق 
فيهــا بينهــا عــىل نحــو يكفــل املحافظــة عــىل البيئــة باملناطــق الســاحلية . املــوارد الطبيعيــة : 
ــع  ــراض التصني ــان ألغ ــغلها اإلنس ــى يس ــة والت ــات ىف الطبيع ــواد واملركب ــة امل ــى كاف ه
ــاه  ــواء واملي ــارش ) كاهل ــتمثارها مب ــن إس ــى يمك ــاة ، والت ــودة احلي ــني ج ــة وحتس والتنمي
واألراىض واحليوانــات واألســامك والنباتــات ( أو يشــكل غــري مبــارش ) كالنفــط والغــاز 
والطاقــات البديلــة ( . التنــوع اإلحيائــى : هــو األعــداد واألنــواع واألجنــاس والتنوعات 
اجلينيــة ىف الكائنــات احليــة املتواجــدة ىف منطقــة جغرافيــة أو ىف املوائــل الطبيعيــة والنظــم 
البيئيــة ، ويعتــر مــدى ودرجــة التنــوع اإلحيائــى مــؤرشا ً لقيــاس صحــة النظــم البيئيــة . 
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التنميــة املســتدامة : هــى التنميــة التــى هتــدف إىل اإلســتخدام الرشــيد للمــوارد الطبيعيــة 
ــالل  ــدم اإلخ ــوارد وع ــذه امل ــىل ه ــة ع ــع املحافظ ــارض م ــل احل ــات اجلي ــة غحتياج لتلبي
بالنظــم البيئيــة لتلبيــة إحتياجــات األجيــال القادمــة . املــردود البيئــى : هــى األداة التــى 
يتــم بموجبهــا الكشــف عــن األثــار الســلبية واإلجيابيــة املبارشة منهــا وغري املبــارشة األتية 
منهــا واملســتقبلية التــى تنتــج عــن املرشوعــات مــن خــالل التنبــؤ هبــدف تفــادى األثــار 
الضــارة عــىل صحــة اإلنســان ومحايــة البيئــة املحيطــة . دراســات تقييــم املــردود البيئــى : 
هــى الدراســات العلميــة الشــاملة لتقييــم التأثريات املصاحبــة للمرشوعات والنشــاطات 
عــىل البيئــة قبــل الــدء ىف تنفيذهــا أو عنــد إدخــال أى تعديــالت أو توســعات عــىل مــا هــو 
ــك  ــمل تل ــة ، وتش ــة املختص ــن اجله ــادرة ع ــرارات الص ــا ً للق ــك طبق ــا وذل ــم منه قائ
الدراســات عــىل حتديــد طــرق مراقبتهــا للحــد أو التقليــل مــن تأثرياهتــا الســلبية خــالل 
مراحــل املــرشوع املختلفــة . التدقيــق البيئــى : جمموعــة مــن أعــامل التقييــم التــى جترهيــا 
مكاتــب إستشــارية بيئيــة متخصصــة للتعــرف عــىل التغــرات التنفيذيــة ىف نظــام اإللتــزام 
البيئــى واإلدارة البيئيــة للمنشــأة واإلجــراءات التصحيحيــة املتعلقــة هبــا وتتضمــن هــذه 
ــة املعتمــدة اخلاصــة بأنظمــة  األعــامل إعــداد املنشــأة للحصــول عــىل الشــهادات الدولي
اإلدارة البيئيــة . الوزيــر املختــص : رئيــس جملــس الــوزراء أو النائــب األول . التفتيــش 
البيئــى : هــى العمليــات امليدانيــة واحلقليــة التــى ينفذهــا الضبــاط القضائيــون عــىل كافــة 
ــق  ــزام يتطبي ــة اإللت ــن درج ــق م ــدف التحق ــة هب ــاريع التنموي ــطة واملش ــأت واألنش املنش
اللوائــح واإلشــرتاطات واملعايــري البيئيــة ، والتــى قــد تتطلــب إســتخدام األجهــزة 
واملعــدات واألليــات واألنظمــة املختلفــة وأخــذ العينــات والتوثيــق العلمــى والفنــى هلــا 
. الضبــاط القضائيــون : هــم موظفــو اهليئــة أو غريهــم الذيــن يعينهــم الوزيــر املختــص 
ــة وتنفبــذ هــذا القانــون واللوائــح والقــرارات املنفــذة لــه . تلــوث  ويتــم تأهيلهــم ملراقب
البيئــة البحريــة : تعنــى قيــام اإلنســان بطريــق مبــارش أو غــري مبــارش إرادى أو غــري إرادى 
بإضافــة أو بإســتخراج مــواد أو طاقــة مــن أو إىل البيئــة البحريــة يمكــن أن تنجــم عنهــا 
ــة أو  ــم البيئي ــة أو النظ ــوارد احليوي ــس بامل ــان أو مت ــة اإلنس ــارة بصح ــار الض ــض األث بع
تعيــق أوجــه النشــاط البحــرى بــام فيهــا الصيــد ، أو تلــك التــى يمكــن أن تقلــل مــن درجة 
جــودة امليــاه وصالحياهتــا لبعــض اإلســتخدامات أو تــؤدى إىل التأثــري عــىل أوجــه 
اإلســتخدام املــرشوع للبيئــة البحريــة . التريف : هو كل ترسب أو إنســكاب أو إنبعات 
ــة و  ــة ) الصلب ــواد امللوث ــن امل ــوع م ــد ألى ن ــري متعم ــد أو غ ــغ متعم ــالق أو تفري أو إط
الســائلة والغازيــة واألغــرة ( أو أحــد اشــكال الطاقــة إىل البيئــة املحيطــة ) هــواء ، ميــاه ، 
تربــة ( أو التخلــص منهــا ىف املناطــق املحظــورة . املــواد الضــارة : هــى املــواد التــى ينجــم 
عنهــا رضر بصحــة اإلنســان أو الكائنــات احليــة بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش وتشــمل 
ــة  ــات الصلب ــات واملخلف ــعة والنفاي ــة واملش ــة واحليوي ــواد الكيامئي ــال امل ــبيل املث ــىل س ع
والســائلة . ميــاه الــرف الصحــى : هــى امليــاه املنرفــة مــن مواقــع التجمعــات البرشيــة 
) كاملناطــق الســكنية والتجاريــة والصناعيــة وغريهــا ( بــام حتتويــه مــن خملفــات اإلنســان 
الســائلة والصلبــة ) كالزيــوت والشــحوم والرواســب والبقايــا الصلبــة واملــواد املنحلــة 
ىف امليــاه ومــن البكترييــا ( والتــى يتــم نقلهــا ملواقع املعاجلة عر شــبكات الــرف الصحى 
ــاه الــرف الصحــى :  ــج املخصصــة لذلــك . حمطــات معاجلــة مي أو بواســطة الصهاري
ــاه الــرف الصحــى  هــى منشــأت أو املعــدات التــى صممــت خصيصــا ً إلســتقبال مي
بغــرض معاجلتهــا بالطــرق امليكانيكيــة والفيزيائيــة والكيميائيــة والبيولوجيــة لتخليصهــا 
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ــة وبالصحــة العامــة وتســمح باإلســتفادة منهــا  ــى تــرض بالبيئ ــات الت ــواد وامللوث مــن امل
جمــددا ً . احلــامة : هــى املــواد التــى ترتســب أثنــاء معاجلــة املخلفــات الســائلة ىف حمطــات 
املعاجلــة املتخصصــة الصحيــة والصناعيــة وهــى مــواد عــادة مــا تكــون عــىل شــكل مــواد 
شــبه صلبــة وحتتــوى عــىل الكثــري مــن املــواد العضويــة أو املــواد اخلطــرة وتتطلــب معاجلــة 
خاصــة تبعــاً لرتكيبتهــا . الــرف الصناعى : هــى املنشــأت الصناعية واألنشــطة التنموية 
ــات  ــة . النقاب ــة املتخصص ــع املعاجل ــا ملواق ــدر أو بنقله ــا ىف املص ــب معاجلته ــى تتطل والت
ــة التــى تنتــج عــن املنــازل والتجمعــات  ــة : هــى النقابــات واملــواد الصلب ــة الصلب البلدي
الســكنية واألنشــطة التجاريــة ) كفايــات األغذيــة واملنــازل وتشــمل الــورق والكرتــون 
وبقايــا وتعليــب املواد ومن البالســتيك واخلشــب والزجــاج واملعادن ( . مــرادم النفايات 
: هــى املواقــع التــى يتــم حتديدهــا وإســتعامهلا وإدارهتــا هبــدف التخلــص مــن نــوع واحــد 
ــع منخفضــة أو  ــردم فــوق ســطح األرض أو ىف مواق ــة ال ــر مــن املخلفــات بطريق أو أكث
حتــت ســطح األرض والتــى قــد ينتج عنهــا العديد مــن األثار البيئيــة تبعاً  لنــوع املخلفات 
وأســلوب التخلــص املتبــع . النفايــات اخلطــرة : هــى النفايــات ) الســائلة أو الصلبــة أو 
الغازيــة ( ذات الســمية العاليــة أو القــدرة عــىل إحــداث التــأكل باملــواد أو نتيجــة قابليتهــا 
لإلنفجــار واإلشــتعال والتــى تشــكل بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش خطــورة كبــرية عــىل 
صحــة اإلنســان والكائنــات احليــة وعــىل النظــام البيئــى . النفايــات الطبيــة : هــى خملفــات 
األنشــطة الطبيــة الناجتــة عــن املستشــفات واملجمعــات الطبيــة واملراكــز والعيــادات 
الصحيــة بأنواعهــا وبنــوك الــدم واملختــرات الطبيــة ومراكــز البحــث الطبــى والعيــادات 
البيطريــة . املــواد اخلطــرة : هــى املــواد ذات اخلــواص اخلطــرة التــى تــرض بصحة اإلنســان 
أو تؤثــر تأثــرياً  ضــاراً  عــىل البيئــة مثــل املــواد املعدنيــة أو الســامة أو القابلــة لإلنفجــار أو 
ــواد ذات النشــاط  ــة : هــى امل ــات النووي ــة . النفاي ــتعال أو ذات اإلشــعاعات املؤين اإلش
اإلشــعاعى التــى يصــدر عنهــا إشــعاعات مؤينــة مثــل اليورانيــوم والســيزيوم وتنتــج مــن 
ــة  ــتخدامات الصناعي ــض اإلس ــة وبع ــات النووي ــن املحط ــاء م ــد الكهرب ــات تولي عملي
والطبيــة ومراحــل دورة الوقــود النــووى وتنقســم النفايــات النوويــة إىل ثالث مســتويات 
: املســتوى األول ذات الطاقــة اإلشــعاعية العاليــة ، واملســتوى الثانــى ذات الطاقــة 
اإلشــعاعية املتوســطة ، واملســتوى الثالــث هــو النفايــات املنخفضــة املســتوى اإلشــعاعى 
. معــدل النشــاط اإلشــعاعى : هــو النســبة التــى جيــب أال تزيــد عــن القــدر الــذى يــرض 
بصحــة اإلنســان أو البيئــة أى كميــة اإلشــعاعات املؤينــة التــى إذا تعــرض هلــا جســم مــا 
بصفــة مســتمرة أو متقطعــة أو لفــرتة زمنيــة غــري حمــددة فــال حتــدث عنهــا أرضار حمسوســة 
. مرافــق إســتقبال املــواد امللوثــة : هــى التجهيــزات واملعــدات واألحــواض املخصصــة 
إلســتقبال وترســيب ومعاجلــة ورصف النفايــات واملــواد امللوثــة . رضر التلــوث : يعنــى 
كل خســارة ناجتــة عــن تلــوث البيئــة بــامدة ضــارة أيــا ً كان ســببها وتشــمل كلفــة تدابــري 
مكافحــة التلــوث وإعــادة التأهيــل وكل خســارة أو رضر ينتــج عــن تلك التدابــري . تدابري 
اإلنقــاذ : تعنــى كل التدابــري الوقائيــة التــى تنفــذ مــن أى شــخص أو جهــة قبــل أو أثنــاء 
أو بعــد وقــوع حــادث التلــوث بغــرض مكافحتــه واحلــد مــن أثــاره . حادثــة : تعنــى كل 
ــه التلــوث .  حــادث أو سلســلة حــوادث مــن مصــدر واحــد أو عــدة مصــادر نجــم عن
الزيــت : يشــمل مجيــع أنــواع النفــط ) البــرتول ( اخلــام ومنتجاتــه ويشــمل ذلــك أى نــوع 
ــوت  ــحيم وزي ــوت التش ــائلة وزي ــة والس ــة الغازي ــات البرتولي ــواع اهليدروكربون ــن أن م
الوقــود والزيــوت املكــررة وزيــت األفــران والقــار وغريهــا مــن املــواد املســتخرجة مــن 
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البــرتول أو نفاياتــه . املزيــج الزيتــى : كل مزيــج حيتــوى عــىل كميــة مــن الزيــت أيــاً  كانــت 
. ميــاه التــوازن غــري النظيفــة ) الصابــورة ( : هــى امليــاه املوجــودة داخــل صهريج الســفينة 
حلفــظ توازهنــا إذا كانــت حمتوياهتــا مــن الزيــت تزيــد عــىل ١٠ أجــزاء ىف املليــون . الســفينة 
ــة أو متحركــة  ــا كان شــكلها أو هيئتهــا وســواء كانــت ثابت ــة عائمــة أي : أى منشــأة بحري
ــات  ــن عملي ــة م ــة واملنصوف ــة الناجت ــاه امللوث ــى املي ــر : ه ــة للحف ــاه املصاحب ــة . املي بحري
ــاح . إعــادة التأهيــل : هــو كل إجــراء  ــار أو اإليت ــار األب احلفــر أو اإلستكشــاف أو إختي
يتــم هبــدف إعــادة التــوازن للنظــام البيئــى بعــد تعرضــه حلــادث تلــوث ، ويشــمل ذلــك 
كافــة اجلهــود اإلداريــة وامليدانيــة وبــام يضمــن إعــادة الوضــع البيئــى للوضــع الطبيعــى 

وللمعايري املحددة من اجلهات املختصة .

 املادة 2
ترسى أحكام هذا القانون عىل مجيع اجلهات العامة واخلاصة واألفراد .

 املادة 3
هيدف هذا القانون إىل حتقيق األغراض األتية :

١ - محاية البيئة ومصادرها واحلفاظ عىل توازهنا الطبيعى ىف إقليم الدولة كامال ً .
ــة  ــب أى أرضار فوري ــة وجتن ــكاله املختلف ــى باش ــور البيئ ــوث والتده ــة التل 2 - مكافح
أو بعيــدة املــدى نتيجــة خلطــط وبرامــج التنميــة اإلقتصاديــة أو الزراعيــة أو الصناعيــة أو 
الســياحية أو العمرانيــة أو غريهــا مــن األنشــطة وبرامــج التنميــة التــى هتــدف إىل حتســني 

مســتوى احليــاة .
ــىل  ــاظ ع ــتدامة واحلف ــة املس ــداف التنمي ــق أه ــامن حتقي ــة وض ــوارد الطبيعي ــة امل 3 - تنمي

ــال ً . ــة كام ــم الدول ــوى ىف إقلي ــوع احلي التن
ــة املجتمــع وصحــة اإلنســان والكائنــات احليــة مــن مجيــع األنشــطة واألعــامل  ٤ - محاي

املــرضة هبــا .
٥ - محاية البيئة من التأثري الضار لألنشطة والعامل التى تتم خارج إقليم الدولة .

 املادة ٤
يشــكل املجلــس األعــىل للبيئــة برئاســة رئيــس جملــس الــوزراء أو النائــب األول لرئيــس 
جملــس الــوزراء وعضويــة عــدد مــن الــوزراء خيتارهــم رئيــس املجلــس األعــىل ، ويكــون 
املديــر العــام للهيئــة عضــوًا يف املجلــس ومقــررًا لــه ، ويضــم املجلــس األعــىل إىل عضويته 
ثالثــة أشــخاص مــن ذوي اخلرة والكفــاءة يف جمال محايــة البيئة ويصدر بتعيينهم مرســوم 
ملــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد ملــدة أخــرى مماثلــة وحيــدد املرســوم الصــادر بتعيينهــم 
مكافآهتــم ، ويصــدر املجلــس الئحــة داخليــة تنظــم إجــراءات العمــل بــه وكيفيــة إصــدار 
قراراتــه ويعمــل املجلــس يف إطــار السياســة العامــة للحكومــة عــىل اختــاذ كل ما من شــأنه 
محايــة إقليــم الدولــة مــن التلــوث أيــًا كان مصــدره وحتقيــق األهــداف املنصــوص عليهــا 

يف هــذا القانــون.
كام خيتص باألمور التالية :

رسم السياسة العامة حلامية البيئة يف الدولة.
2- اعتمـاد اخلطط الوطنية حلاميـة البيئة وخطط الطوارئ ملواجهة الكوارث البيئية .
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3- متابعــة تنفيــذ مجيــع جهــات الدولــة ألحــكام هــذا القانــون ، والفصــل يف أي تعارض 
أو تنــازع يف االختصاصــات قــد يعيــق حتقيــق السياســات واألهــداف والبنود الــواردة فيه 

.
٤- اعتامد امليزانية السنوية للهيئة.

٥- اختيــار ممثلــني اثنــني مــن اجلمعيــات غــري احلكوميــة املعنيــة بشــئون البيئــة لعضويــة 
ــس اإلدارة . جمل

٦- اعتامد الالئحة الداخلية ملجلس اإلدارة بناء عىل اقرتاح جملس اإلدارة.
٧- اعتامد خطة العمل السنوية للهيئة واملراجعة والتقييم الدوري هلا. 

٨- متابعة الوضع البيئي والعمل عىل حتسني جودة البيئة واإلدارة البيئية بالبالد.
٩- مراجعــة واعتــامد التقريــر الســنوي لــألداء البيئي ملؤسســات الدولــة ومتابعة تصحيح 

قصــور مؤسســات الدولة التــي وردت فيه.
١٠- اعتامد الالئحة املالية اخلاصة باملرتبات وأجور العاملني يف اهليئة .

١١- اعتامد اهليكل التنظيمي للهيئة .
١2- إقرار تشكيل اللجان املعاونة الدائمة واعتامد املوازنات اخلاصة هبا .

١3- فــرض اجلــزاءات القانونيــة عــىل الــرشكات و املنشــآت واجلهــات املخالفــة ألحكام 
هــذا القانــون واالشــرتاطات واملعايــري البيئيــة الــواردة يف الئحتــه التنفيذية.

ــح والقــرارات  ــون واللوائ ــذ أحــكام هــذا القان ــوزراء املختصــني بتنفي ١٤- تفويــض ال
ــك  ــام بذل ــني للقي ــني الالزم ــدب املوظف ــوزراء بن ــؤالء ال ــه ه ــن يفوض ــه، أو م ــذة ل املنف
ــًا  ــه وفق ــات ألحكام ــن خمالف ــع م ــا يق ــات م ــة إلثب ــة القضائي ــة الضبطي ــم صف ، ومنحه

ــم . ــة باختصاصاهت ــواد املتعلق ــوص امل لنص

ــة برئاســة رئيــس  ــل : يشــكل املجلــس األعــىل للبيئ ــل التعدي ــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قب ــة بالقان ** معدل
ــة عــدد  جملــس الــوزراء أو النائــب األول لرئيــس جملــس الــوزراء أو النائــب األول لرئيــس جملــس الــوزراء وعضوي
مــن الــوزراء خيتارهــم رئيــس املجلــس األعــىل ، ويكــون املديــر العــام للهيئــة عضــواً  ىف املجلــس ومقــرراً  لــه ، ويضــم 
ــم  ــدر بتعيينه ــة ويص ــة البيئ ــال محاي ــاءة ىف جم ــرة والكف ــن ذوى اخل ــخاص م ــة أش ــه ثالث ــىل إىل عضويت ــس األع املجل
مرســوم ملــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد ملــدة أخــرى مماثلــة وحيــدد املرســوم الصــادر بتعيينهــم مكافأهتــم ، ويصــدر 
ــة  ــار السياس ــس ىف إط ــل املجل ــه ويعم ــدار قرارات ــة إص ــه وكيفي ــل ب ــراءات العم ــم إج ــة تنظي ــة داخلي ــس الئح املجل
العامــة للحكومــة عــىل إختــاذ كل مــا مــن شــأنه محايــة إقليــم الدولــة مــن التلــوث أيــا ً كان مصــدره وحتقيــق األهــداف 
املنصــوص عليهــا ىف هــذا القانــون . كــام خيتــص باألمــور التاليــة : ١ - رســم السياســة العامــة حلاميــة البيئــة ىف الدولــة . 
2 - إعتــامد اخلطــط الوطنيــة حلاميــة البيئــة وخطــط الطــوارئ ملواجهــة الكــوارث البيئيــة. 3 - متابعة تنفيــذ مجيع جهات 
الدولــة ألحــكام هــذا القانــون ، والفصــل ىف أى تعــارض أو تنــازع ىف اإلختصاصــات قــد يعيــق حتقيــق السياســات 
ــات  ــن اجلمعي ــني م ــني أثن ــار ممثل ــة . ٥ - إختي ــوية للهيئ ــة الس ــامد امليزاني ــه . ٤ - إعت ــواردة في ــود ال ــداف والبن واأله
ــاء  ــة ملجلــس اإلدارة بن ــة جملــس اإلدارة . ٦ - إعتــامد الالئحــة الداخلي ــة العضوي ــة بشــئون البيئ ــة املعني غــري احلكومي
عــىل إقــرتاح جملــس اإلدارة . ٧ - إعتــامد خــط العمــل الســنوية للهيئــة واملراجعــة والتقييــم الــدورى هلــا . ٨ - متابعــة 
الوضــع البيئــى والعمــل عــىل حتســني جــودة البيئــة واإلدارة البيئيــة بالبــالد . ٩ - مراجعــة وإعتــامد التقريــر الســنوى 
لــألداء البيئــى ملؤسســات الدولــة ومتابعــة تصحيــح قصــور مؤسســات الدولة التــى وردت فيــه . ١٠ - إعتــامد الالئحة 
املاليــة اخلاصــة باملرتبــات واجــور العاملــني ىف اهليئــة . ١١ - إعتــامد اهليــكل التنظيمــى للهيئــة . ١2 - إقــرار تشــكيل 
اللجــان املعاونــة الدائمــة وإعتــامد املوازنــات اخلاصــة هبــا . ١3 - فــرض اجلــزاءات القانونيــة عــىل الرشكات واملنشــأت 

واجلهــات املخالفــة ألحــكام هــذا القانــون واإلشــرتاطات واملعايــري البيئيــة الــواردة ىف الئحتــه التنفيذيــة .

 املادة ٥
يصــدر قــرار مــن املجلــس األعــىل بتشــكيل جملــس إلدارة اهليئــة ملــدة أربــع ســنوات قابلــة 
للتجديــد ملــدة مماثلــة واحدة ، ويكون جملـــس اإلدارة برئاســـة املديـــر العــام وعضوية كل 

مــن :
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ممثــل عــن كل مــن وزارة الصحــة ، وزارة الداخليــة، وزارة الدفــاع، وزارة املواصــالت 
، وزارة الكهربــاء واملــاء، وزارة التجــارة والصناعــة ، وزارة األشــغال العامــة، وزارة 
اإلعــالم ، وزارة النفــط ، وزارة الرتبيــة ، بلديــة الكويــت ، اهليئــة العامــة للصناعــة ، 
جامعــة الكويــت ، معهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة ، اهليئــة العامــة لشــئون الزراعــة 
ــاره  ــاعد خيت ــل وزارة مس ــة وكي ــن درج ــه ع ــل درجت ــىل أن ال تق ــمكية ، ع ــروة الس والث

ــص.  ــر املخت الوزي
2- ممثلني اثنني عن مجعيات النفع العام املعنية بالبيئة .

معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : يصــدر قــرار مــن املجلــس 
ــة  ــدة مماثل ــد مل ــة للتجدي ــوات قابل ــع س ــدة أرب ــة مل ــس إلدارة اهليئ ــكيل جمل ــىل بتش األع
ــة كل مــن : ١ - ممثــل عــن  ــر العــام وعضوي واحــدة ويكــون جملــس اإلداة برئاســة املدي
ــاء  ــاء وامل ــة ، وزارة املواصــالت ، وزارة الكهرب ــة ، وزارة الداخلي كل مــن وزارة الصح
، وزارة التجــارة والصناعــة ، وزارة األشــغال العامــة ، وزارة اإلعــالم ، وزارة النفــط ، 
بلديــة الكويــت ، اهليئــة العامــة للصناعــة ، جامعــة الكويــت ، معهــد الكويــت لألبحــاث 
العلميــة ، اهليئــة العامــة لشــئون الزراعــة والثــروة الســمكية عــىل أن ال تقــل درجتــه عــن 
درجــة وكيــل وزارة مســاعد خيتــاره الوزيــر املختــص . 2 - ممثلــني إثنــني عــن مجعيــات 

النفــع العــام املعنيــة بالبيئــة .
 

املادة ٦
ــى  ــة تعن ــة ملحق ــا ميزاني ــة وهل ــخصية إعتباري ــة ذات ش ــة عام ــة ، هيئ ــة للبيئ ــة العام اهليئ
بشــئون البيئــة هلــا الواليــة العامــة عــىل شــئون البيئــة ىف الدولــة وتلحــق بمجلــس الــوزراء 

ويــرشف عليهــا املجلــس األعــىل للبيئــة .

 املادة ٧
ختتــص اهليئــة بالقيــام بكافــة األعــامل واملهــام الكفيلــة بحاميــة البيئــة ىف البــالد وعــىل وجــه 

اخلصــوص مــا يــىل : 
١ - وضــع وتطبيــق السياســة العامة للدولة ىف شــأن محايــة البيئة ووضع اإلســرتاتيجيات 
وخطــط العمــل مــن أجــل محايــة البيئــة وصــون املــوارد الطبيعيــة والنظــم البيئيــة وحتقيــق 
أهــداف التنميــة املســتدامة متضمنــة املعايــري العلميــة والبيئيــة والصحيــة املناســبة ملعيشــة 
اإلنســان والتوســع الصناعــى والعمرانــى وإســتغالل املــوارد الطبيعية بام يكفــل املحافظة 
عــىل صحــة العاملــني وســالمة مجيــع املرافــق وبيئــة العمــل ومحايــة البيئــة واملحافظــة عــىل 

التــوازن البيئــى بصفــة عامــة .
2 - اإلعــداد واإلرشاف عــىل تنفيــذ خطــط عمــل متكاملــة تشــمل مجيــع ما يتعلــق بحامية 
البيئــة ىف املــدى القريــب والبعيــد ، وذلــك بالتنســيق مــع األجهــزة املعنية بالدولــة ىف ضوء 

السياســات البيئية .
ــة  ــة البيئ ــة بحامي ــة عــىل عــىل األنشــطة واإلجــراءات واملامرســات املعني 3 - إرشاف اهليئ

ومتابعتهــا وتقييمهــا .
٤ - تعريــف امللوثــات وحتديــد املعايــري جلــودة البيئــة وإعــداد مرشوعــات القوانــني 
واللوائــح والنظــم واإلشــرتاطات اخلاصــة بحاميــة البيئــة ومتابعــة تنفيذهــا ووضــع 
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الضوابــط الالزمــة ملنــع وتقليــل ومكافحــة التلــوث البيئــى وذلــك بالتنســيق مــع اجلهات 
ــة . ــة بالدول املعني

٥ - اإلعــداد واملشــاركة ىف توجيــه ودعــم األبحــاث والدراســات ىف جمــال محايــة البيئــة 
ــات  ــذ التوصي ــم نتائجهــا وتنفي ــة ومتابعــة تقيي ــة البيئي ــق التنمي ــة مواردهــا وحتقي وصيان

الصــادرة عنهــا مــن خــالل اجلهــات املعنيــة بالدولــة .
ــات  ــع املؤسس ــاون م ــا بالتع ــة وتدهوره ــوث البيئ ــن تل ــة ع ــاكل النامج ــد املش ٦ - حتدي

ــا . ــة تطبيقه ــا ومتابع ــبة هل ــول املناس ــرتاح احلل ــة وإق ــة بالبيئ ــة املعني ــة والعاملي املحلي
٧ - دراســة اإلتفاقيــات اإلقليميــة والدوليــة املعنيــة بشــئون البيئــة وإبــداء األى بالنســبة 
إىل اإلنضــامم إليهــا بالتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة ، والتعاون مع هــذه املنظامت والتنســيق 

معهــا فيــام خيتــص تنفيــذ بنــود هــذه اإلتفاقيــات .
٨ - متابعة التطورات املستجدة ىف القانون الدوىل ىف جمال محاية البيئة .

٩ - تنسيق عالقات الدولة باملنظامت الدولية واإلقليمية املعنية بشئون البيئة .
ــة ورفــع مســتوى  ــة البيئي ــة والتوعي ١٠ - وضــع اإلطــار العــام لرامــج التثقــف والرتبي

ــة البيئــة . الوعــى البيئــى وحتقيــق املشــاركة املجتمعــة اإلجيابيــة ىف محاي
ــري  ــة املســتمرة للمعاي ــاملة وبرامــج املراقب ــة الش ــذ املســوحات البيئي ــر وتنفي ١١ - تطوي
واملــؤرشات البيئيــة ىف كافــة القطاعــات البيئيــة والقيــام بعمليــات لرصــد والقيــاس البيئى 

واملتابعــة املســتمرة جلــودة البيئــة .
ــة  ــراءات الرضوري ــاذ اإلج ــة وإخت ــوارث البيئي ــة الك ــاملة ملواجه ــة ش ــع خط ١2 - وض
ــة . ملواجهتهــا ىف زمــن احلــرب والســلم وذلــك بالتنســيق والتعــاون مــع اجلهــات املعني
١3 - وضــع خطــة عمــل متكاملــة لدعــم مؤسســات املجتمع املدنــى والعمل عــىل تأهيل 
قطاعــات املجتمــع عــىل طــرق ووســائل محايــة البيئة وذلــك بالتعــاون مع اجلهــات املعنية.
ــل  ــر الدالئ ــة املختلفــة وتطوي ــى ملشــاريع الدول ــم املــردود البيئ ١٤ - إعــداد نظــام لتقيي
ــن  ــا م ــرار تنفيذه ــل إق ــأهنا قب ــرأى بش ــداء ال ــة وإب ــراءات الالزم ــادية واإلج اإلسرتش

ــة . ــات املعني اجله
١٥ - دراســة التقاريــر البيئيــة التــى تقــدم إليهــا عــن األوضــاع البيئيــة ىف البــالد وإختــاذ 
ــام واألداء  ــى الع ــع البيئ ــن الوض ــمل كل م ــنوى يش ــر س ــداد تقري ــأهنا ، وإع ــالزم بش ال

ــة الكويــت . ــة ىف دول البيئــى ملؤسســات الدول
١٦ - منــح املوافقــة للــرشكات واملؤسســات واملكاتــب اإلستشــارية املتخصصــة ىف 
إعــداد دراســات تقييــم املــردود البيئــى أو تقديــم اإلستشــارات البيئيــة أو التدقيــق البيئــى 

ــة ملامرســة هــذه األنشــطة . ، واجلهــات العاملــة ىف جمــال اخلدمــات واملختــرات البيئي
١٧ - إنشــاء وتطويــر قاعــدة بيانــات بيئيــة شــاملة للدولــة والعمــل عــىل حتســني أليــات 
ــادل  ــة وتب ــات الدول ــع مؤسس ــى م ــط اإللكرتون ــق الرب ــة وحتقي ــرارات البيئي ــاذ الق إخت

ــام بينهــا . ــات في البيان
ــر  ــا ىف التقاري ــت ونرشه ــة الكوي ــن دول ــة ع ــؤرشات البيئي ــات وامل ــداد البيان ١٨ - إع

واإلحصائيــات الرســمية للهيئــة واجلهــات ذات العالقــة داخــل وخــارج البــالد .
ــأت  ــات واملنش ــاب املرشوع ــىل أصح ــب ع ــرتاطات الواج ــري واإلش ــع املعاي ١٩ - وض
ــري  ــون ضــد املخالفــني هلــذه املعاي ــى ينــص عليهــا القان تنفيذهــا وإختــاذ اإلجــراءات الت

ــرشوط . وال
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 املادة ٨
يكــون للهيئــة مديــر عــام يعــني بمرســوم بدرجة وكيــل وزارة مــن أصحــاب اإلختصاص 
ــدة  ــد مل ــة للتجدي ــنوات قابل ــع س ــدة أرب ــة ومل ــة بالبيئ ــاالت املتعلق ــرة ىف املج وذوى اخل
مماثلــة واحــدة ، ويكــون مســئوال ً عــن تنفيــذ قــرارات اهليئــة ويمثــل املديــر العــام اهليئــة 
أمــام القضــاء وىف عالقاهتــا بالغــري ، وجيــوز أن يكــون لــه نائــب أو أكثــر يصــدر بتعيينهــم 

مرســوم .
 املادة ٩

ملجلــس إدارة اهليئــة العامــة للبيئــة مجيــع الســلطات الالزمــة لتحقيــق أغراضــه املنصــوص 
عليهــا ىف هــذا القانــون ، ولــه عــىل اخلــص : 

١ - اإلرشاف عىل تنفيذ السياسات املوضوعة من املجلس األعىل للبيئة .
2 - إقــرتاح اخلطــط الوطنيــة حلاميــة البيئــة وخطــط الطــوارئ ملواجهــة الكــوارث البيئيــة 

واإلئــراف عــىل تنفيذهــا بعــد إعتامدهــا مــن املجلــس األعــىل .
3 - إعداد اهليكل التنظيمى للهيئة مع بيان اجلهزة الالزمة هلا وحتديد إختصاصاهتا.

٤ - إعداد الالئحة الداخلية ملجلس اإلدارة عىل أن تتضمن بصفة خاصة ما يىل :
أ - حتديد إختصاصات املدير العام ونوابه .

ب - تنظيــم أعــامل جملــس اإلدارة وكيفية إصــدار قراراته وقواعد وإجــراءات إجتامعات 
اللجــان وفــرق العمــل التى تشــكل باهليئة .

ج - حتديــد مكافــأت أعضــاء جملــس اإلدارة ونــواب املدير العــام وأعضــاء اللجان وفرق 
العمل واخلراء واإلستشــاريني .

ــني  ــح تعي ــة ولوائ ــح اإلداري ــك اللوائ ــام ىف ذل ــة ب ــة للهيئ ــح الداخلي ــدار اللوائ ٥ - إص
موظفــى اهليئــة وترقياهتــم ومكافأهتــم ومــا يمنحون مــن مزايا عينيــة أو نقديــة والعقوبات 
التأديبيــة التــى توقــع عليهــم وإهنــاء خدماهتــم وذلــك دون اإلخــالل بأحــكام املادتــني ) 
٥ ، 3٨ ( مــن قانــون اخلدمــة املدنيــة وتــرسى أحــكام قانــون ونظــام اخلدمــة املدنيــة عــىل 

العاملــني باهليئــة فيــام مل يــرد بــه نــص خــاص بنظامهــا الداخــىل مــن أحــكام .
٦ - إقرار مرشوع امليزانية السنوية للهيئة .

٧ - إقرتاح مرشوعات القوانني واملراسيم املتعلقة بالبيئة .
٨ - إقــرتاح تشــكيل اللجــان املعاونــة الدائمــة وإعتــامد توصياهتــا ، وجيــوز للمجلــس أن 

يفــوض املديــر العــام أو أيــاً  مــن جلانــه ىف بعــض إختصاصاتــه .
٩ - وضــع جــداول بالرســوم واألجــور التــى حتصلهــا اهليئة نظــري اخلدمات التــى تقدمها 

.
١٠ - املوافقــة عــىل تطويــر وحتديــث وتعديــل املعايــري واإلشــرتاطات واللوائــح البيئيــة 

التنفيذيــة .
١١ - مراجعــة وإعتــامد اجلــزاءات املقــررة عــىل املخالفــني والــواردة بقانــون محايــة البيئــة 

وإعتــامد لوائــح الصلــح للمخالفــات البيئيــة .

املادة ١٠
تكــون للهيئــة ميزانيــة ملحقــة ضمــن امليزانيــة العامــة للدولــة ويتبــع ىف إعداهــا القواعــد 
واإلجــراءات املنظمــة للميزانيــة العامــة للدولــة ، وتبــدأ الســنة املاليــة للهيئــة مــع النســبة 
املاليــة للدولــة وتنتهــى بنهايتهــا وإســتثناءا ًمــن ذلــك تبــدأ الســنة املاليــة التاليــة لتاريــخ 
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صــدور القانــون .

 املادة ١١
تتكون املوارد املالية للهيئة مما يىل : 

١ - ما خيصص هلا ىف امليزانية العامة للدولة سنويا ً .
2 - رسوم وأجور اخلدمات التى تقدمها اهليئة للغري .

3 - اإلعانــات واهلبــات املقدمــة مــن اجلهــات الوطنيــة واألجنبيــة ألغــراض محايــة البيئــة 
وتنميتهــا والتــى يوافــق عليهــا جملــس اإلدارة .

٤ - عائد أى مرشوعات جتريبية تقوم هبا اهليئة .

 املادة ١2
إســتثناءاً مــن أحــكام املــادة )١٦( مــن القانــون رقــم 3١ لســنة ١٩٧٨ املشــار إليــه تــؤول 
ــة  ــراض محاي ــة ألغ ــة واألجنبي ــات الوطني ــن اجله ــة م ــات املقدم ــات واهلب ــة اإلعان للهيئ
ــات  ــم التــرف هبــذه اإلعان ــق عليهــا جملــس اإلدارة ، ويت ــى يواف ــة وتنميتهــا والت البيئ

واهلبــات لألغــراض التــى منحــت مــن أجلهــا وذلــك بقــرار مــن جملــس اإلدارة .

 املادة ١3
ــع للمجلــس األعــىل  ــة ، يتب ــة البيئ ــدوق محاي ــدوق خــاص يســمى صن ــة صن ينشــأ باهليئ

ــه : وتــؤول إلي
١.املبالغ التي ختصص من الدولة يف ميزانيتها لدعم الصندوق .

2.الغرامــات والتعويضــات التــي حيكــم هبــا أو يتفــق عليهــا عــن األرضار التــي تصيــب 
البيئــة .

أي موارد أخرى يوافق عليها املجلس األعىل.

** معدلة بالقانون رقم ٩٩ لسنة 2٠١٥ النص قبل التعديل : 
ــغ  ــه : - املبال ــؤول إلي ــة وت ــع للمجلــس األعــىل للبيئ ــة يتب ــة اليئ ــدوق محاي ــدوق خــاص يســمى صن ــة صن ينشــأ باهليئ
التــى ختصــص مــن الدولــة ىف ميزانيتهــا لدعــم الصنــدوق . - املبالــغ التــى ختصــص مــن الدولــة ىف ميزانيتهــا لدعــم 
ــة . - أى  ــب البيئ ــى تصي ــن األرضار الت ــا ع ــق عليه ــا أو يتف ــم هب ــى حيك ــات الت ــات والتعويض ــدوق . - الغرام الصن

مــوارد أخــرى يوافــق عليهــا املجلــس األعــىل .

 املادة ١٤
يصــدر املجلــس األعــىل للبيئــة قــراراً بشــأن الالئحــة الداخليــة للصنــدوق حتــدد أغراضــه 

ونظــام العمــل بــه .

 املادة ١٥
خيتص الصندوق بام يىل : 

١ - إقامة املشاريع اهلادفة حلامية البيئة ومصادرها واحلفاظ عىل توازهنا الطبيعى .
2 - دعم جهود إحتواء الكوارث واألزمات البيئية .

3 - إقامة مشاريع إعادة تأهيل املواقع املترضرة بالدولة .
٤ - تشجيع التحول نحو اإلقتصاد األحرض والتنمية املستدامة .

٥ - دعــم اإلســتثامر ىف جمــال علــوم وتكنولوجيــا البيئــة وتطوير الكــوادر الوطنيــة للعمل 
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ىف هــذا املجال .
٦ - دعــم اإلســتثامر ىف قطــاع الرتبيــة البيئيــة وإنشــاء املراكــز التعليمية والتوعويــة املرتبطة 

ىف املجــاالت البيئية .
٧ - دعم الدراسات واألبحاث البيئية اخلاصة ذات العالقة بمشاريع الصندوق .

٨ - دعــم مؤسســات املجتمــع املدنــى البيئيــة الرســمية والعمــل عــىل تشــجيع مشــاركة 
بقيــة مؤسســات املجتمــع العاملــة ىف املجــاالت غــري البيئيــة وبــام يمكنهــا من الدفــع بإجتاه 

املشــاركة ىف محايــة البيئــة كل حســب إختصاصــه .

 املادة ١٦
حيظــر عــىل مجيــع اجلهــات اخلاضعــة ألحــكام هــذا القانــون البــدء ىف تنفيــذ أى مــرشوع أو 
إدخــال أى تعديــالت أو توســعات عــىل األنشــطة القائمــة أو احلصول عــىل أى تراخيص 
بذلــك إال بعــد إجــراء دراســات تقييــم املــردود البيئــى وفقــا ًللنظــم واإلشــرتاطات 

واإلجــراءات التــى حتددهــا الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون .

 املادة ١٧
ال جيــوز ألى جهــة ســواء كانــت رشكــة أو مؤسســة أو مكتب إستشــارى أو مركز أو خمتر 
أو أى جهــات أخــرى متعــددة األنشــطة مزاولــة أى نشــاط أو خدمــات أو إستشــارات 
ىف املجــال البيئــى إال بعــد احلصــول عــىل موافقــة اهليئــة عــىل ذلــك وفقــا ً لإلشــرتاطات 

واإلجــراءات التــى حتددهــا الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون .

 املادة ١٨
ــة  ــا الالئح ــى حتدده ــة الت ــية والبيئي ــرتاطات اهلندس ــة اإلش ــأت بكاف ــع املنش ــزم مجي تلت

ــون . ــذا القان ــة هل التنفيذي

 املادة ١٩
تلتــزم كافــة املنشــأت ىف ممارســتها ألنشــطتها بضــامن ســالمة العاملــني وعــدم تعرضهــم 
ألى رضر ينتــج عــن إتبعــات أو تــرسب مــواد ملوثة ىف بيئة العمل ســواء ناجتــة عن طبيعة 
ممارســة املنشــأة لنشــاطها أو عــن خلــل ىف أجهزهتــا وأن تتخــذ اإلجــراءات واإلحتياطات 
والتدابــري الالزمــة لعــدم جتــاوز احلــدود األمنــة املســموح هبــا للتعــرض للمــواد الكيامئيــة 
، الضوضــاء واإلهتــزازات ، احلــرارة والرطوبــة ، اإلضــاءة واملوجــات فــوق الصوتيــة ، 
اإلشــعاع غــري النشــط وأيــة إشــرتاطات أخــرى حتددهــا الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون 

 .

املادة 2٠
يشــرتط ىف األماكــن العامــة املغلقــة وشــبه املغلقــة أن تكــون مســتوفية لوســائل التهويــة 
الكافيــة بــام يتناســب مــع حجــم املــكان وقدرتــه اإلســتيعابية ونــوع النشــاط الــذى يامرس 
فيــه بــام يضمــن جتديــد جتديــد اهلــواء ونقــاءه مــع اإللتــزام بمعــدالت رسيــان اهلــواء التــى 

حتددهــا الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون .
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 املادة 2١
حيظــر إنتــاج أو تــداول املــواد الكيامئيــة التــى حتددهــا الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون إال 

بعــد احلصــول عــىل ترخيــص مــن اجلهــة املختصــة وذلــك بعــد أخــذ موافقــة اهليئــة .
وجيــوز للهيئــة وقــف النشــاط أو التقــدم بطلــب إلغــاء الرتخيــص مــن اجلهــة املانحــة لــه 
إذا ثبــت خطــورة املنتــج بينيــاً  أو صحيــاً  وجيــب ىف مجيــع األحــوال احلصــول عــىل إعتــامد 

اهليئــة عــىل املنتــج قبــل تســويقه أو إســترياده .
 املادة 22

تلتــزم مجيــع اجلهــات التى تقــوم بإنتاج وتعبئــة ومناولة وختزيــن ونقل وإســترياد وتصدير 
املــواد الكيامئيــة أو مرورهــا عــر إقليــم دولــة الكويــت باإلجــراءات واملعايــري البيئيــة التى 

حتددهــا الالئحــة التنفيذية هلــذا القانون .
 

املادة 23
ــرة  ــواد اخلط ــر امل ــترياد أو تصدي ــد إس ــة عن ــات املعني ــة اجله ــىل موافق ــول ع ــب احلص جي
ــة  ــص واملطابق ــراءات الفح ــام إج ــك إمت ــح بذل ــرتط للتري ــام يش ــة ، ك ــواد الكيامئي وامل
والتدقيــق مــن اجلهــات املعنيــة أو مــن الــرشكات املؤهلــة هلــذا الغــرض ، وحتــدد الالئحــة 
التنفيذيــة هلــذا القانــون اإلجــراءات واإلشــرتاطات املنظمــة لذلــك والســجالت املطلوبة 

ومســؤوليات اجلهــات املعنيــة جتاههــا .

 املادة 2٤
ــة  ــات الدولي ــات اإلتفاقي ــذ متطلب ــة بتنفي ــات املختص ــع اجله ــيق م ــة بالتنس ــى اهليئ تعن
املتعلقــة بــإدارة املــواد الكيامئيــة واملــواد والنفايــات اخلطــرة وتنفيــذ املســوحات الوطنيــة 
ــة خــالل عامــني مــن صــدور  ــى اهليئ ــة ، كــام تعن ــات الكيامئي ــات املركب الشــاملة إلتبعاث
هــذا القانــون بإعــداد الرنامــح الوطنــى للســالمة الكيميائيــة ووضــع اخلطــط والرامــج 

ــة . ــة ىف الدول ــة لتنفيذهــا بالتعــاون مــع اجلهــات املعني الزمني

 املادة 2٥
حيظــر إســترياد أو جلــب أو ردم أو إغــراق أو ختزيــن النفايــات النوويــة أو التخلــص منهــا 

بــأى شــكل مــن األشــكال ىف كامــل إقليــم دولــة الكويــت .
وحيظــر بغــري تريــح مســبق مــن اهليئــة الســامح بمــرور وســائل النقــل البحريــة أو اجلويــة 
أو الريــة التــى حتمــل أيــا ً مــن هــذه النفايــات عــر إقليــم الدولــة وذلــك بالتنســيق مــع 

اجلهــات املعنيــة بالدولــة .

 املادة 2٦
حيظــر تــداول النفايــات املشــعة منخفضــة اإلشــعاع املولــدة مــن املستشــفيات أو بعــض 
الصناعــات بغــري ترخيــص مســبق مــن اجلهــات املعنيــة وجيــب التخلــص مــن هــذه 

ــة . ــة التنفيذي ــا الالئح ــى حتدده ــة الت ــري البيئي ــرشوط واملعاي ــا ً لل ــات وفق النفاي

 املادة 2٧
حيظــر إســترياد أو تصديــر النفايــات اخلطــرة أو الســامح بدخوهلــا أو مرورهــا عــر إقليــم 
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دولــة الكويــت ، ويســتثنى مــن ذلــك تصديــر النفايــات اخلطــرة التــى ال متلــك الدولــة 
القــدرة التقنيــة واملرافــق الالزمــة أو الوســائل أو املوانــى املناســبة للتخلــص منهــا وىف كل 

األحــوال يلــزم احلصــول عــىل موافقــة اهليئــة عــىل ذلــك .

 املادة 2٨
حيظــر اجلمــع والنقــل والتخلص من النفايــات البلدية الصلبــة واخلطرة ونفايــات الرعاية 
الصحيــة واحلمــأة الناجتــة عــن خملفــات الــرف الصحــى والصناعــى بغريترخيــص مــن 
اجلهــات املعنيــة وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون إجــراءات ورشوط منــح هــذه 

الرتاخيــص وأليــه التــداول والتعامــل مــع هــذه املــواد .

 املادة 2٩
ــة  ــات الرعاي ــة ونفاي ــة الصلب ــات البلدي ــرة والنفاي ــات اخلط ــن النفاي ــص م ــب التخل جي
ــة  ــا الالئح ــى حتدده ــة الت ــري البيئي ــرشوط واملعاي ــا ً لل ــا وفق ــأة بأنواعه ــة واحلم الصحي
التنفيذيــة هلــذا القانــون . كــام حيظــر التخلــص مــن النفايــات بأنواعهــا بالــردم املبــارش ىف 

ــا ً. ــع غــري خمصصــة بيني مواق

املادة 3٠
ــى  ــة الت ــري البيئي ــرشوط واملعاي ــا ً لل ــة وفق ــة الصلب ــات البلدي ــن النفاي ــص م ــزم التخل يل
ــة بانجــاز وإســتكامل  ــزم اجلهــات املعني ــون . وتلت ــة هلــذا القان حتددهــا الالئحــة التنفيذي
ــد  ــنوات بح ــس س ــالل مخ ــة خ ــة الصلب ــات البلدي ــر النفاي ــامل تدوي ــة ألع ــة التحتي البني

ــون . ــخ صــدور هــذا القان أقــى مــن تاري

 املادة 3١
تلتــزم املصــادر التــى يتولــد منهــا نفايــات خطــرة أو نفايــات الرعايــة الصحيــة أو احلمــأة 
إضافــة إىل اجلهــات املختصــة واملكلفــة بجمــع ونقــل والتخلــص مــن النفايــات بأنواعهــا 
بتزويــد اهليئــة بنفاصيــل هــذه النفايــات مــع اإلحتفــاظ بســجل خــاص وحتــدد الالئحــة 

التنفيذيــة هلــذا القانــون البيانــات املطلوبــة وأليــة نقلهــا وإدارهتــا .

 املادة 32
حيظــر إلقــاء أو معاجلــة أو حــرق النفايــات البلدية الصلبــة إال ىف املرافــق املخصصة لذلك 
ويراعــى ىف ذلــك البعــد عــن التجمعــات البرشيــة ومناطــق احلساســية البيئيــة ، وحتــدد 
الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون املواصفــات والضوابــط اخلاصــة هبــذه املرافــق ومواقعها 

.

 املادة 33
حيظر إلقاء القاممة أو املخلفات أيا ً كان نوعها إال ىف احلاويات املخصصة لذلك .

 املادة 3٤
تعنــى اهليئــة بالتنســيق مــع اجلهــات املختصــة بإعــداد الرنامــج الوطنــى لــإلدارة املتكاملة 



العودة للصفحة الرئيسية ٤٨2

قانون حماية البيئة

العودة لفهرس القانون

ــة  ــإلدارة املتكامل ــة ل ــرتاتيجية وطني ــث إس ــر وحتدي ــداد وتطوي ــامال ً إع ــات ش للمخلف
ــفوعة  ــرة مش ــات اخلط ــائلة والنفاي ــة والس ــات الطبي ــة والنفاي ــة الصلب ــات البلدي للنفاي
ــة والرصــد والرامــج  ــة وبرامــج الرقاب بخطــط العمــل ومســؤوليات مؤسســات الدول
الزمنيــة لتنفيذهــا ، وتلتــزم اهليئــة بعــرض الرنامــج عــىل املجلــس األعــىل إلعتــامده خالل 

ثالثــة أعــوام كحــد أقــى مــن صــدور هــذا القانــون .

 املادة 3٥
يمنــع ربــط املخلفــات الســائلة الصحيــة والصناعيــة للمناطــق الصناعيــة مــع الشــبكات 
العامــة لألمطــار وخملفــات الــرف الصحــى وتلتــزم اجلهــات املختصــة بإنشــاء حمطــات 
خاصــة هبــذه املناطــق خــالل ســبع ســنوات بحــد أقــى مــن تاريــخ صــدور هــذا القانــون 

.
 املادة 3٦

يمنــع إقامــة مــرادم جديــدة للنفايــات بدولــة الكويــت أو توســعة القائــم منهــا إال بموافقة 
املجلــس األعــىل وىف كل األحــوال يلــزم إقامــة دراســات املــردود البيئــى كــام يلــزم عنــد 
إقامتهــا أو التوســع فيهــا اإللتــزام بالــرشوط التــى تبينهــا الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون 

.
وتلتــزم اجلهــات املعنيــة بوضــع خطــة تفصيليــة إلدارة وتقييــم ومعاجلــة وإســرتجاع كافــة 
املــرادم بالبــالد خــالل ســنة مــن تاريخ صــدور هــذا القانون عــىل أن تعرض عــىل املجلس 

األعــىل إلعتامدها .

املادة 3٧
تلتــزم اجلهــات املعنيــة خــالل مخــس ســنوات مــن تاريــخ صــدور هــذا القانــون باحلــر 
الكامــل ألنــواع وكميــات ومواقــع تواجداملخلفــات بالبــالد كــام تلتــزم بالتخلــص مــن 
ــة  ــة باإللتزامــات املالي هــذه املخلفــات اخلطــرة ىف موقــع املؤهــل لذلــك وتتكفــل الدول
املرتتبــة عــىل عمليــات اجلمــع والنقــل والتخلــص من هــذه املخلفات من الســكن اخلاص 

واملنشــأت احلكوميــة .
 

املادة 3٨
ــذ  ــار يأخ ــبكات األمط ــى وش ــرف الصح ــبكات ال ــاء ش ــة بإنش ــات املعين ــزم اجله تلت
املوافقــات البيئيــة قبــل إنشــائها كــام تلتــزم بصيانتهــا والرقابــة عليهــا بــام يضمــن ســالمة 

ــة وجــودة وكفــاءة العمــل بمحطــات املعاجلــة . ــة البحري البيئ

 املادة 3٩
تلتــزم اجلهــات املعنيــة بوضــع املواصفــات القياســية لكافــة املــواد املعــاد تدويرهــا وطبيعة 
ونوعيــة وأليــات إســتخدامها بــام حيقــق الســالمة والكفــاءة مــن اإلســتخدام ، كــام تعمــل 
الدولــة عــىل منــح املــواد املعــاد تدويرهــا داخــل إقليــم الدولــة واملتوافقــة مــع املواصفــات 

القياســية األفضليــة ىف مشــاريعها دعــامً  لصناعــات التدويــر .
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املادة ٤٠
حيظــر عــىل كل مــن يرتــاد املناطــق الرية بقصــد إقامة املخيــامت أو ألى غرض أخــر القيام 
بــأى نشــاط مــن شــأنه اإلرضار بالرتبــة أو التأثــري عــىل خواصهــا الطبيعيــة أو تلويثهــا عىل 
نحــو يؤثــر عــىل قدرهتــا اإلنتاجيــة وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون اإلشــرتاطات 

واملعايــري الواجــب التقيــد هبا .
 

املادة ٤١
حيظــر مبــارشة الرعــى أو إســتغالل األراىض ىف الزراعــات املروريــة أو أى نشــاط أخــر 
مــن شــأنه أن يــرض بكميــة أو نوعيــة الغطــاء النباتــى ىف أى منطقــة ممــا يــؤدى إىل التصحــر 

أو تدهــور البيئــة الريــة .
كــام حيظــر إتــالف املزروعــات والنباتــات واألشــجار وقطــف األزهــار ىف املياديــن 
والشــوارع واملرافــق العامــة أو إقتــالع األشــجار والنباتــات الريــة ىف األراىض العامــة .
ويشــتثنى مــن ذلــك مــا حتــدده الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون لدواعــى التنميــة وىف كل 
األحــوال يتــم اإللتــزام بتعويــض مــا تــم إقتالعــه مــن املســطحات اخلــرضاء واألشــجار .

 املادة ٤2
تتــوىل اهليئــة بالتعــاون مــع اجلهــات املعنية حتديــد اإلشــرتاطات اخلاصة بمبيــدات اآلفات 

واألســمدة وحمســنات الرتبــة فيــام خيــص مــا يىل : -
ــى جيــوز إنتاجهــا أو تصنيعهــا أو إســتريادها أو  ــواد الت ــواع ومواصفــات هــذه امل ١ - أن

ــة . ــتخدامها بالدول ــا أو إس تداوهل
2 - الضوابــط املســموح هبــا مــن بقايــا املبيــدات عــىل األغذيــة املنتجة حمليــاً  أو املســتوردة 

.
3 - الــرشوط الواجــب التقيــد هبــا للتخلــص من خملفــات املبيــدات أو املركبــات الداخلة 

ىف تصنيعهــا أو التــى إنتهــت صالحية إســتخدامها .
٤ - إجراء تسجيل هذه املواد أو جتديد تسجيلها .

٥ - رشوط ومواصفــات أخــذ العينــات مــن هــذه املــواد وطــرق حتليلهــا وتقييــم نتائــج 
التحليــل .

٦ - كيفيــة رصــد وتقييــم ومعاجلــة التلــوث الناتــج عن تــداول أو اإلســتخدام غري األمن 
أو غــري الصحيــح هلــذه املواد .

 املادة ٤3
حيظــر رش أو إســتخدام املبيــدات الكلوريــة العضويــة ومبيــدات األفــات أو أى مركبــات 
كيميائيــة أخــرى ألغــراض الزراعــة أو الصحــة العامــة أو غــري ذلــك مــن األغــراض إال 
ــذا  ــة هل ــة التنفيذي ــا الالئح ــى حتدده ــات الت ــط والضامن ــرشوط والضواب ــاة ال ــد مراع بع

القانــون .
 املادة ٤٤

ــع  ــاون م ــتريادها بالتع ــة أو بإس ــواد املقلعي ــتخراج امل ــاط إس ــة بنش ــة املختص ــزم اجله تلت
اهليئــة وبقيــة اجلهــات املختصــة بتحديــد املناطــق واألراىض املخصصــة إلســتخراج هــذه 
املــواد أو بيتنظيــم القائــم منهــا وفقــاً  للــرشوط واإلجــراءات املحــددة بالالئحــة التنفيذيــة 
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هلــذا القانــون ، ويراعــى ىف ذلــك حتديــد هــذه األراىض بنــاء عــىل املســوحات اجليولوجيــة 
والبيئــة ملختلــف املناطــق بإقليــم الدولــة .

 املادة ٤٥
ــذا  ــة هب ــطة املتعلق ــة األنش ــة كاف ــواد املقلعي ــاط امل ــص لنش ــة الرتخي ــة مانح ــب اجله تراق
النشــاط كإســتخراج وتــداول وإســترياد وختزين وبيع هــذه املواد ويشــمل ذلك اإلرشاف 

والرقابــة ومنــع التجــاوزات وتفعيــل العقوبــات املنصــوص عليهــا هبــذا القانــون . 

املادة ٤٦
ال جيــوز إقامــة أى مقلــع أو توســعته أو تطويــره أو دجمــه أو جتزئتــه ألكثــر مــن مــرشوع أو 
إحــداث أى تغيــري فيــه إال بموجــب ترخيــص بذلــك يصــدر مــن اجلهــة املعنيــة وال جيــوز 
منــح الرتاخيــص ملزاولــة هــذا النشــاط إال للــرشكات املؤهلــة مــن قبــل اجلهــات املختصــة 

 .
وىف كل األحــوال يلتــزم مزاولــو هــذا النشــاط بتأهيــل املواقــع بعــد إنتهــاء فــرتة أعامهلــم 

وفقــا ً ملــا حتــدده اهليئــة مــن إشــرتاطات هبــذا اخلصــوص .

املادة ٤٧
ــة مــن زحــف الرمــال  ــق وســائل احلامي ــة تطبي ــة الري ــد إقامــة املنشــأت بالبيئ يراعــى عن
ــة هلــذا  ــه الالئحــة التنفيذي ــة بالوجــه الــذى تبين ــة واإلقتصادي واحلــد مــن تأثرياهتــا البيئي

ــون. القان
املادة ٤٨

تتــوىل اهليئــة القيــام بعمليــات الرصــد والتقييــم املســتمر وإعــداد البحــوث والدراســات 
ــار الضــارة الناجتــة مــن إنبعــاث الغــازات  للحفــاظ عــىل جــودة اهلــواء واحلــد مــن األث

امللوثــة وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون معايــري جــودة اهلــواء .
وعــىل اهليئــة بالتنســيق والتعــاون مــع اجلهــات املعنيــة املختصــة إختــاذ اإلجــراءات الالزمة 

عنــد جتــاوز تلــك املعايري .

املادة ٤٩
تقــوم اهليئــة بالتنســيق مــع اجلهات املعنيــة بإعداد وتطوير إســرتانيجة وطنيــة إلدارة جودة 
اهلــواء ىف دولــة الكويــت ووضــع خطــط العمــل والرامــج الزمنيــة الالزمــة لتنفيذهــا كــام 

تعنــى اهليئــة بتحديــث هــذه اإلســرتاتيجية وتقويمهاكل مخس ســنوات .

املادة ٥٠
تعمــل اهليئــة عــىل نرش مــؤرشات جودة اهلــواء عــىل املواقــع اإللكرتونية وإعــالم اجلمهور 
ــز  ــوغ الرتاكي ــد بل ــا عن ــب إختاذه ــراءات الواج ــواء ، واإلج ــودة اهل ــتويات ج ــن مس ع

مســتويات قــد يتحقــق معهــا التأثــري عــىل صحــة املجتمــع أو فئــة معينــة منــه .

 املادة ٥١
تلتــزم اهليئــة بإنشــاء وتطويــر وحتديــث شــبكة وطنيــة للرصــد واملراقبــة املســتمرة جلــودة 
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اهلــواء ىف دولــة الكويــت ، كــام تلتــزم اجلهــات احلكوميــة واخلاصــة بإنشــاء أنظمــة الرصد 
واملراقبــة جلــودة اهلــواء ىف نطــاق أعامهلــا وأنشــطتها وربطهــا باهليئــة بالصــورة التــى تبينهــا 

الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون .

 املادة ٥2
تلتــزم كافــة املنشــأت ىف مبارشهتــا ألنشــطتها بعــدم إنبعــاث أو تــرسب ملوثــات اهلــواء 

بــام جيــاوز احلــدود املســموح هبــا والتــى حتددهــا الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون .
وجيــب عــىل املســئول عــىل املنشــأة إســتخدام وســائل مناســبة للرصــد املســتمر ملعــدالت 
ــة فــور جتاوزهــا احلــدود  إنبعــاث الغــازات مــن املصــادر املختلفــة باملنشــأة وإبــالغ اهليئ
ــق  ــى يطب ــون املنشــأت الت ــة هلــذا القان القصــوى املســموح هبــا وحتــدد الالئحــة التنفيذي

عليهــا حكــم هــذه الفقــرة .

 املادة ٥3
يلتــزم مالــك أو مشــغل املنشــأة بأعــامل الصيانــة الدوريــة لــألالت واملعدات وإختــاذ مجيع 
اإلحتياطــات الرضوريــة ملنــع حــدوث تــرسب أو إنبعــاث أو أى ملوثــات يرتتــب عليهــا 

تلــوث البيئــة .

 املادة ٥٤
تلتــزم مجيــع اجلهــات واألفــراد عنــد مبــارشة األنشــطة اإلنتاجيــة أو اخلدميــة أو غريهــا 
وخاصــة عنــد تشــغيل األالت واملعــدات وإســتخدام أالت التنبيــه ومكــرات الصــوت 
بعــدم جتــاوز احلــدود املســموح هبــا ملســتوى الضوضــاء ، وأن يكــون ىف مكان معــد لذلك 
ــدات  ــتخدام أالت ومع ــاة إس ــص مراع ــة الرتاخي ــات مانح ــىل اجله ــاوزه . وع وال يتج
مناســبة بحيــث يكــون جممــوع األصــوات املنبعثــة مــن املصــادر الثابتــة ىف منطقــة واحــدة 

ىف نطــاق احلــدود املســموح هبــا .
وتبــني الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون احلــدود املســموح هبا لشــدة الصوت ومــدة الفرتة 

الزمنيــة للتعــرض له .

 املادة ٥٥
حيظــر إقامــة املنشــأت التــى يصــدر عنهــا ضوضــاء وتســبب رضرا ً لبيئــة اجلــوار وتعمــل 
اهليئــة عــىل ضــامن تطبيــق أنظمة احلــد مــن الضوضــاء ىف الطرق واملشــاريع العامــة وحول 

التجمعــات البرشيــة وبالضوابــط التــى تبينهــا الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون.

 املادة ٥٦
حيظر التدخني مطلقًا يف وسائل النقل العام .

كــام حُيظــــر التدخــني يف األماكــن العامــة املغلقة وشــبه املغلقــة ، إال يف األماكــن املخصصة 
لذلــك ، وفقــًا لالشــرتاطات والضوابــط التــي حتددهــا الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانون.

كــام حيظــر مطلقــًا الدعايــة واإلعــالن عــن الســجائر وأنــواع التبــغ ومشــتقاته ولوازمــه يف 
إقليــم دولــة الكويــت ،

وتلتــزم مجيــع اجلهــات باختــاذ كافــة اإلجــراءات الكفيلــة بمنــع التدخــني يف هــذه األماكــن 
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عــىل نحــو يكفــل منــع اإلرضار باآلخرين.

** معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : حيظــر الدعاية واإلعالن عن الســجائر وأنــواع التبغ 
ومشــتقاته ولوازمــه ىف إقليــم دولــة الكويــت كــام حيظــر التدخــني ىف األماكــن العامــة املغلقــة وشــبه املغلقــة ووســائل 
النقــل العــام . وتلتــزم مجيــع اجلهــات بإختــاذ كافــة اإلجــراءات الكفيلــة بمنــع التدخــني ىف هــذه األماكــن عــىل نحــو 

يكفــل منــع األرضار باألخريــن .

 املادة ٥٧
تلتــزم اجلهــة املختصــة بإعــداد وتطويــر وتنفيــذ وحتديــث اخلطــة الوطنيــة للتخلــص مــن 
املــواد املســتنفدة لطبقــة األوزون واإلرشاف عــىل تنفيذهــا - بالتعــاون مع اجلهــات املعنية 
واملنظــامت اإلقليميــة والدوليــة - وترفــع اجلهــة املختصــة تقريــرًا ســنويًا ملجلــس اإلدارة 
ــة  ــة مــن هــذا القانــون اجلهــة املختصــة وآلي حــول ســري اخلطــة وحتــدد الالئحــة التنفيذي

عملهــا.

** معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : تلتــزم اجلهــة املختصــة بإعــداد وتطويــر وتنفيــذ 
وحتديــث اخلطــة الوطنيــة للتخلــص مــن املــواد املســنفذة لطبقــة األوزون واإلرشاف عــىل تنفيذها بالتعــاون مع اجلهات 
املعنيــة واملنظــامت اإلقليميــة والدوليــة وترفــع اجلهــة املختصــة تقريــراً  ســنوياً  ملجلــس اإلدارة حــول ســري اخلطة وحتدد 

الالئحــة التنفيذيــة مــن هــذا القانــون اجلهــة املختصــة وأليــة عملهــا .

 املادة ٥٨
حيظــر إســترياد أو تصديــر أو إعــادة تصديــر املــواد اخلاضعــة للرقابــة باإلتفاقيــات الدولية 
املنظمــة للمــواد املســتنفذة لطبقــة األوزون أو خرائطهــا أو بدائلهــا أو مواد معــاد تدويرها 
منهــا إال بعــد احلصــول عــىل موافقــة اهليئــة ، وحتــدد الالئحــة التنفيذية هلــذا القانــون املواد 
املســتنفذة لطبقــة األوزون واإلشــرتاطات واملعايــري اخلاصــة هبــا وجيــوز بقــرار مــن املديــر 

العــام حــذف إو إضافــة مــواد جديدة .

 املادة ٥٩
حيظــر تصنيــع أو إســترياد كافــة األجهــزة واملعــدات واملنتجــات التــى حتتــوى أو تعمــل 
باملــواد اخلاضعــة للرقابــة الــواردة ىف املــادة الســابقة بــام ىف ذلــك الشــاحنات واملركبــات 
وقنينــات األيروســوالت والبخاخــات وكافــة أجهــزة التريــد والتكييــف وبــرادات ميــاه 

الــرشب واملــواد العازلــة واإلســفنج الصناعــى إال بعــد احلصــول عــىل موافقــة اهليئــة . 

املادة ٦٠
ال جيــوز تصنيــع أو إســتخدام املــواد اخلاضعــة للرقابــة الــواردة ىف املــادة )٥٩( مــن 
هــذا القانــون ىف أى صناعــات إو إنشــاءات جديــدة أو ىف توســعة منشــأت قائمــة أو ىف 
عمليــات تنظيــف الدوائــر اإللكرتونيــة واملعــدات الصناعيــة وأنظمــة التكييــف والتريــد 

ــة . ــم وىف جتفيــف املالبــس إال بعــد احلصــول عــىل موافقــة اهليئ وىف التعقي

 املادة ٦١
تتــوىل اهليئــة بالتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة املختصــة وخــالل ســنتني مــن تاريــخ العمــل 
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هبــذا القانــون إنشــاء بنــك للهالونــات حلــر الكميــات املتوفــرة واملســتوردة مــن هــذه 
املــواد والرقابــة عليهــا . وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون إختصاص ونظــام العمل 

هبــذا البنــك .

 املادة ٦2
حيظــر اســترياد أو تصديــر أو تصنيــع املــواد اخلاضعــة للرقابــة الــواردة باملرفقــات )ب، ج 
،هـــ( مــن برتوكــول مونرتيــال أو اســترياد أو تصديــر األجهــزة واملعــدات التــي حتتــوي 

عــىل هــذه املــواد، إال بعــد احلصــول عــىل موافقــة اهليئــة.

** معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : حيظــر إســترياد أو تصديــر أو تصنيع املــواد اخلاضعة 
للرقابــة الــواردة باملرفقــات ) ب ، ج ، ه ( مــن برتوكــول مونرتيــال إال بعــد احلصــول عــىل موافقــة اهليئــة . كــام حيظــر 

إســترياد أو تصديــر األجهــزة واملعــدات التــى حتتــوى عــىل هــذه املــواد .

 املادة ٦3
تلتــزم مجيــع اجلهــات واألفــراد عنــد القيــام بإصــالح وصيانــة األجهــزة واملعــدات التــى 
ــا  ــى حتدده ــري الت ــرتاطات واملعاي ــة باإلش ــة للرقاب ــواد اخلاضع ــن امل ــىل أى م ــوى ع حتت

ــون . ــذا القان ــة هل ــة التنفيذي الالئح

 املادة ٦٤
ــواد  ــىل امل ــوى ع ــى حتت ــا الت ــطوانات أو خملفاهت ــات واإلس ــن احلاوي ــص م ــر التخل حيظ
اخلاضعــة للرقابــة إال وفقــا ً لإلشــرتاطات والضوابــط الــواردة بالالئحــة التنفيذيــة هلــذا 

ــون . القان

 املادة ٦٥
تتــوىل اهليئــة إعــداد ومتابعــة تنفيــذ اخلطة الوطنيــة إلدارة البيئــة البحرية مشــفوعة بجدول 

زمنــى ملراحــل التنفيــذ ومســئوليات اجلهات املعنيــة جتامها ومتطلبــات تنفيذها .

 املادة ٦٦
تعمــل اهليئــة عــي تأســيس شــبكة وطنيــة لرصــد ورقابــة البيئــة البحريــة تعمل عــي تغطية 
كافــة امليــاه اإلقليميــة لدولــة الكويت وتشــمل مراقبــة كافة املــؤرشات الدالة عــي الوضع 
البيئــي للبيئــة البحريــة كــام تعنــي اهليئــة بتوفــري كافــة متطلبــات نجــاح الشــبكة مــن بنيــة 
حتتيــة كاملختــرات وتأهيــل الكــوادر الوطنيــة وغريهــا وذلــك خــالل مخــس ســنوات مــن 
صــدور هــذا القانــون ، وعــي كافــة مؤسســات الدولــة املعنيــة التعــاون مــع اهليئــة لتنفيــذ 

هــذه اخلطــة .

 املادة ٦٧
ــة  تــرسي أحــكام هــذا الفصــل عــي مجيــع الســفن واملعــدات واملــواينء واملنشــآت الري
ــواء  ــات اهل ــا يف طبق ــا يعلوه ــة وم ــق البحري ــن املناط ــودة ضم ــة املوج ــة واجلوي والبحري
ــون  ــذا القان ــن ه ــادة )٦٨( م ــا يف امل ــوص عليه ــر املنص ــاط البح ــاع رب ــا يف ق ــا وم العلي
أيــًا كــن شــكلها أو هيئتهــا وشــواء كانــت ثابتــة أو متحركــة وكذلــك خطــوط األنابيــب 
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العائمــة واملغمــورة ومرافــق الشــحن والتفريــغ والتريــف وغريهــا كــام يــرسي يف أعــايل 
البحــار إذا نتــج عنــه تلــوث يف امليــاه املحظــورة .

ويســتثني مــن ذلــك تطبيــق أحــكام هــذا الفصــل الســفن ووســائل النقــل احلربيــة ومــا 
يف حكمهــام ، وتلتــزم الســفن ووســائل النقــل املســتثناة مــن تطبيــق أحــكام هــذا البــاب 

بإختــاذ كافــة اإلحتياطــات الكفيلــة بمنــع تلــوث املناطــق البحريــة املحظــورة .

 املادة ٦٨
تعتــر املناطــق البحريــة التاليــة ومــا يعلوهــا يف طبقــات اهلــواء العليــا ومــا يف قــاع وباطــن 
البحــر مناطــق حمظــور فيهــا إحــداث أي تلــوث للبيئــة البحريــة باملــواد الضــارة أيــًا كان 
ســببه ومصــدره وكمياتــه وبعــد إرتــكاب أي فعــل مــن هــذا القبيــل جريمة وفقــًا ألحكام 

هــذا القانــون :
أ - املياه الداخلية لدولة الكويت الواقعة خلف خط إغالق خليج الكويت .

ــًا مــن  ــاًل بحري ــد إيل مســافة ١2 مي ــذي يمت ــت وال ــة الكوي ب - البحــر اإلقليمــي لدول
خــط األســاس .

ج - املنطقــة املتامخــة للبحــر اإلقليمــي والتــي متتــد إيل مســافة 2٤ ميــاًل بحريــًا مــن خــط 
األســاس الــذي يقــاس منــه عــرض البحــر اإلقليمــي .

د - امليــاه الالصقــة للبحــر اإلقليمــي والتــي متتــد إيل مســافة 2٤ ميــاًل بحريــًا مــن خــط 
األســاس الــذي يقــاس منــه عــرض البحــر اإلقليمــي .

 املادة ٦٩
تتــويل اهليئــة بالتعــاون والتنســيق مــع اجلهات املعنيــة األخــري بالدولة وضع خطــة وطنية 
متكاملــة خــالل عامــني مــن تاريــخ صــدور هــذا القانــون هتــدف إيل تعبئــة اإلمكانيــات 
املتوافــرة لــدي كافــة اجلهــات العاملــة ضمــن املناطــق البحريــة املحظــورة واجلهــات ذات 
ــوث  ــاالت التل ــة ح ــرات ملواجه ــواد واخل ــدات واآلالت وامل ــك املع ــام يف ذل ــة ب العالق
ــة  ــة وآلي ــإدارة اخلط ــة ب ــة املعني ــة اجله ــة التنفيذي ــدد الالئح ــا . وحت ــا وغريه ومكافحته

التنســيق والعمــل عــي تطبيقهــا . 

املادة ٧٠
جيــب عــي الســفن التــي تســتخدم املناطــق البحريــة املحظــورة أن تكــون جمهــزة باملعــدات 

واألجهــزة اخلاصــة بمنــع التلــوث ومعاجلــة النفايــات طبقــًا لإلشــرتاطات الدوليــة.

 املادة ٧١
تلتــزم مجيــع املواقــع الريــة والســفن واملخصصــة لنقــل الزيــت التــي تبلــغ محولتهــا مائــة 
ــر  ــة طــن فأكث ــع الســفن األخــري التــي تبلــغ محولتهــا أربعامئ ــر ومجي ــًا فأكث ومخســني طن
ــج عنهــا مــن تلــوث نفطــي ،  ــد ينت ــا ق باإلحتفــاظ بخطــة طــواريء خاصــة ملكافحــة م

وتوفــري األجهــزة واملعــدات الالزمــة لتطبيــق هــذه اخلطــة .

 املادة ٧2
ــه أو غــري  ــت أوة خملفات ــاء الزي ــف أو إلق ــت جنســيتها تري ــًا كان حيظــر عــي الســفن أي
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ذلــك مــن املــواد الضــارة يف املنطقــة املحظــورة . وتلتــزم بتفريــغ املخلفــات والنفايــات 
ــق اإلســتقبال . ــي تســبب التلــوث يف مراف الت

 املادة ٧3
حيظــر عــي مجيــع املنشــآت الصناعيــة والتجاريــة والســياحية والســكن اخلــاص وغريهــا 
ســواء كانــت حكوميــة أو غــري حكوميــة تريــف أي مــواد أو نفايــات أو ســوائل مــن 
ــق  ــك بطري ــواء كان ذل ــا س ــاورة هل ــاه املج ــواطيء أو املي ــوث يف الش ــداث تل ــأهنا إح ش

ــارش . ــري مب ــارش أو غ ــري إرادي ، مب إرادي أو غ

املادة ٧٤
حيظــر عــي مالــك أو حائــز أي مــكان عــي اليابســة أو جهــاز معــد حلفــظ أو نقــل الزيــت 
أو النفايــات أو ميــاه الــرف الصحــي أو أي مــواد ضــارة أخــري تريفهــا يف املنطقــة 

املحظــورة .

  املادة ٧٥
حيظــر عــي الــرشكات واهليئــات الوطنيــة واألجنبيــة املرخــص هلــا بإستكشــاف أو 
إســتخراج أو إســتغالل حقــول النفــط البحريــة واملــوارد الطبيعيــة البحريــة األخــري بــام 
يف ذلــك نقــل الزيــت ، تريــف أي مــواد ملوثــة أو امليــاه املصاحبــة لعمليــات احلفــر أو 

ــورة . ــق املحظ ــاج يف املناط ــار أو اإلنت ــار اآلب ــاف أو إختي اإلستكش

 املادة ٧٦
حيظــر عــي الــرشكات واهليئــات الوطنيــة واألجنبيــة املرخــص هلــا ملكافحــة التلــوث يف 
ــة  ــا اإلرضار بالبيئ ــب عليه ــي ال يرتت ــة الت ــائل اآلمن ــتخدام الوس ــورة إس ــق املحظ املناط
البحريــة ومعاجلــة املــواد امللوثــة طبقــًا ألحــدث النظــم الفنيــة وبــام يتفــق وأحــكام هــذا 

القانــون واللوائــح املنفــذة لــه .

 املادة ٧٧
ــي  ــول ع ــورة دون احلص ــة املحظ ــق البحري ــأة يف املناط ــفينة أو منش ــرك أي س ــوز ت ال جي
إذن مــن اهليئــة والتــي حتــدد الــرشوط واإلجــرءات الواجــب إتباعهــا عنــد تقديــم طلــب 

الــرتك .
ــائر واألرضار  ــن اخلس ــض ع ــة بالتعوي ــئولية املدني ــالل باملس ــدم اإلخ ــع ع ــك م ــل ذل ع

ــاره . ــة آث النامجــة عــن التلــوث وإزال

 املادة ٧٨
جيــب عــي الســفن التــي حتمــل مــواد ضــارة أو ملوثــة أن حتتفــظ بســجل الشــحنة يــدون 
فيــه الربــان أو أي شــخص آخــر مســئول عــن الســفينة مجيــع البيانــات املتعلقــة بالشــحنة 
ووجهتهــا واإلحتياطــات املتخــذة ملنــع حــدوث أي تلــوث وذلــك وفقــًا لإلشــرتاطات 

الدوليــة .
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 املادة ٧٩
ــه  ــدون في ــت ي ــجل للزي ــاظ بس ــت باإلحتف ــل الزي ــة لنق ــفن املخصص ــع الس ــزم مجي تلت
الربــان أو أي شــخص آخــر مســئول عــن الســفينة تاريــخ وســاعة وموقــع مجيــع عمليــات 
شــحن ونقــل وتفريــغ الزيــت لــكل محولــة عــي حــدة وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة للقانــون 

الســجالت الواجــب اإللتــزام هبــا مــن الســفن . 

املادة ٨٠
ــة  ــة يف حال ــة أو جوي ــة أو بحري ــأة بري ــدة أو منش ــيلة أو مع ــة وس ــن أي ــئول ع ــزم املس يلت
وقــوع أي حــادث تلــوث للبيئــة البحريــة بالزيــت أو املــواد الضــارة األخــري باإلبــالغ 

ــة هلــذا القانــون . ــه فــورًا للجهــات التــي حتددهــا الالئحــة التنفيذي عن

 املادة ٨١
حتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون األمور التالية : 

١ - الــرشوط الواجــب توافرهــا يف الســفن الكويتيــة مــا حتملــه مــن شــهادات وقواعــد 
وإجــراءات التفتيــش عليهــا وفقــًا لإلشــرتاطات املحليــة والدوليــة .

ــفن  ــا يف الس ــب توافره ــوث الواج ــار التل ــة أخط ــة لتغطي ــامن املقبول ــهادات الض 2 - ش
ــة  ــق البحري ــدة يف املناط ــة املتواج ــة والبحري ــآت الري ــة املنش ــة وكاف ــة واألجنبي الكويتي

ــورة . املحظ
3 - قواعد الصلح يف املخالفات التي تقع وفقا ألحكام هذا الفصل .

ــور  ــك أج ــام يف ذل ــا ب ــي تقدمه ــات الت ــري اخلدم ــة نظ ــا الدول ــي حتصله ــور الت ٤ - األج
ــك . ــة بذل ــة املعني ــد اجله ــوث وحتدي ــة التل ــي مراقب مفت

٥ - حــاالت حجــز الســفن وغريهــا مــن الوســائل وآليــة إغــالق املنشــآت واملمتلــكات 
التــي أحدثــت التلــوث وإجــراءات اإلفــراج عنهــا .

٦ - القواعد اخلاصة بتفتيش السفن وغريها من الوسائل واملنشآت .
٧ - آليــة تشــكيل اللجــان الفنيــة املعنيــة بتقديــر تكلفــة تدابــري مكافحــة التلــوث والــرضر 

البيئــي لــكل حــادث تلــوث وحتديــد تبعيتهــا .
٨ - إصدار الرتاخيص الالزمة لبناء وإدارة مرافق إستقبال املواد امللوثة .

 املادة ٨2
جيــب عــي مالــك الســفينة التــي حتمــل مــواد ملوثــة وكذلــك أجهــزة حفــظ ونقــل الزيــت 
واملــواد الضــارة التــي تعمــل يف املناطــق البحريــة املحظــورة املنصــوص عليهــا يف املــادة 
)٦٨( أن تقــدم إيل اجلهــة املختصــة ضامنــًا ماليــًا أو كفالــة مرفيــة لتغطية املســئولة املدنية 
ــذا  ــة هل ــة التنفيذي ــا الالئح ــي حتدده ــط الت ــًا للضواب ــري وفق ــوث البح ــن أرضار التل ع
القانــون . وجيــب تقديــم هــادة الضــامن ســارية املفعــول إيل اجلهــة املختصــة عنــد دخــول 

الســفينة يف امليــاه اإلقليميــة لدولــة الكويــت .

 املادة ٨3
يكــون مســئوالً عــن التلــوث يف املناطــق البحريــة املحظــورة املشــار إليهــا يف املــادة )٦٨( 
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مــن هــذا القانــون كل مــن : 
ــفينة أو  ــن س ــوث م ــل التل ــان إذا حص ــز أو الرب ــرة أو املجه ــفينة أو الطائ ــك الس أ - مال

ــرة . طائ
ب - مالك املنشأة أو املشغل إذا حصل التلوث من املنشأة .

ج - ماللــك اجلهــاز أو مســتعمله أو حائــزه إذا حصــل التلــوث مــن جهــاز حلفــظ الزيــت 
أو حلفــظ مــواد ضــاره .

ــي إذن  ــول ع ــل احلص ــا قب ــي عنه ــأة املتخ ــك املنش ــان أو مال ــفينة أو الرب ــك الس د - مال
للــرتك .

 املادة ٨٤
جيــوز للمســئول عــن التلــوث املنصــوص عليــه يف هــذا الفصــل حتديــد املســئولية الناشــئة 
عــن حــوادث التلــوث البحــري يف املنطقــة املحظــورة لــك حــادث بحــد أقــيص ال يتجاوز 
ــغ  ــي ( أو مبل ــار كويت ــون دين ــي ) ١٥.٠٠٠.٠٠٠ ملي ــار كويت ــون دين مخســة عــرش ملي
ــة الســفينة أو  ــًا ( لــكل طــن مســجل عــن محول ــارًا كويتي ــًا ) ٨٠ دين ــارًا كويتي ثامنــون دين

اجلهــاز املعــد حلفــظ الزيــت أو املــواد الضــارة أهيــام أقــل .

 املادة ٨٥
ال جيوز حتديد املسئولية املدنية وفقًا للامدة السابقة يف احلاالت التالية :

اإللتــزام  بســبب عــدم  كانــت  املدنيــة  للمســئولية  املنشــئة  الواقعــة  أن  ثبــت  إذا  أ - 
. اجلســيمة  واألخطــاء  اإلمهــال  أو  البيئيــة  باإلشــرتاطات 

ب - خمالفة اللوائح وأنظمة السالمة واملالحة .
ويف مجيــع األحــوال ال يشــمل حتديــد املســولية نفقــات التطهــري وإزالــة التلــوث أو احلــد 

منــه وإعــادة تأهيــل البيئــة .

 املادة ٨٦
تقــوم اجلهــة املختصــة بإخطــار وزارة اخلارجيــة إلبــالغ املمثلــني الدبلوماســيني أو 
القنصليــني للدولــة التــي يتبعهــا مصــدر التلــوث والذي تســبب يف وقوع حــادث التلوث 
وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون ومــا إرتكبه واألدلــة املؤيدة ومــا إختذته الدولة مــن إجراءات 
كــام حيــق للجهــة املختصــة إخطــار دول اجلــوار إضافــة إيل املنظــامت اإلقليميــة والدوليــة 

باحلــادث .
وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة اجلهــة املختصــة ومســؤوليات بقيــة جهــات الدولــة جتــاه 

احلــوادث .
 املادة ٨٧

يفــوض املجلــس األعــىل الوزيــر املعنــي بنــدب املوظفــني الالزمــني للقيــام بمراقبــة تنفيــذ 
ــات مــا يقــع مــن خمالفــات  ــه واثب ــح والقــرارات املنفــذة ل أحــكام هــذا الفصــل واللوائ
ــك  ــبيل ذل ــم يف س ــة وهل ــة القضائي ــة الضبطي ــني صف ــؤالء املوظف ــون هل ــه. ويك ألحكام
حــق دخــول املنشــآت والوســائل واملعــدات والســفن املوجــودة ضمــن املناطــق البحريــة 
املحظــورة وتلــك الواقعــة عــىل اليابســة والتــي قد ســامهت أو قد تســاهم بالتلــوث ، وهلم 
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حــق التفتيــش ومجــع االســتدالالت وضبــط احلــاالت املخالفــة ألحــكام هــذا الفصــل 
وحتريــر املحــارض الالزمــة وإحالتهــا للنيابــة العامــة وهلم حق االســتعانة برجــال الرشطة.
كــام يقــوم املوظفــون املكلفــون بتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون واللوائــح والقــرارات املنفــذة 
لــه املشــار إليهــم يف هــذه املــادة مــن هــذا القانــون بحلــف اليمــني أمــام الوزيــر املعنــي أو 

مــن يفوضــه مــن اجلهــة التابعــني هلــا، بالقســم التــايل:
ــة وإخــالص ونزاهــة ورشف وأال أفــي  ــأن أؤدي عمــي بأمان ــاهلل العظيــم ب )) اقســم ب

رسًا مــن أرسار العمــل اطلعــت عليــه بحكــم وظيفتــي حتــى بعــد تركــي العمــل (( .

** معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : ينــدب الوزيــر املختــص املوظفــني الالزمــني للقيــام 
بمراقبــة تنفيــذ أحــكام هــذا الفصــل واللوائــح والقــرارات املنفــذة لــه وإثبــات مــا يقع مــن خمالفــات ألحكامــه . ويكون 
هلــؤالء املوظفــني صفــة الضبطيــة القضائيــة وهلــم يف ســبيل ذلــك حــق دخــول املنشــآت والوســائل واملعــدات والســفن 
املوجــودة ضمــن املناطــق البحريــة املحظــورة وتلــك الواقعــة عــي اليابســة والتــي قــد ســامهت أو قــد تســاهم بالتلــوث 
وهلــم حــق التفتيــش ومجــع اإلســتدالالت وضبــط احلــاالت املخالفــة ألحــكام هــذا الفصــل وحتريــر املحــارض الالزمــة 

وإحالتهــا للنيابــة العامــة وهلــم حــق اإلســتعانة برجــال الرشطــة .
 

املادة ٨٨
تتــويل اهليئــة بالتعــاون والتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة احلفــاظ عــي مصــادر امليــاه يف دولــة 
الكويــت بــام يضمــن ســالمة ميــاه الــرشب طبقــًا ملعايــري منظمــة الصحــة العامليــة واملعايــري 

واإلشــرتاطات التــي حتددهــا الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون .

 املادة ٨٩
تتــويل اهليئــة بالتعــاون والتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة إعــداد برنامــج وطنــي إلدارة ميــاه 
الــرشب يف البــالد خــالل مخــس ســنوات مــن تاريخ صــدور هــذا القانون عــي أن يتضمن 
الرنامــج مســؤوليات مؤسســات الدولــة املعنيــة وآليــات التنســيق بينهــا وحتديــد برامــج 
الرصــد والراقبــة لكافــة مراحــل اإلنتــاج والنقــل والتوزيــع وخطــط محايــة مصــادر امليــاه 
املســتخدمة كميــاه البحــر وامليــاه اجلوفيــة ، كــام تلتــزم اهليئــة بتحديــث هــذا الرنامــج كل 

ســبع ســنوات كحــد أقــيص .  

املادة ٩٠
تلتــزم اجلهــات املختصــة باملراقبــة واإلرشاف عــي جــودة ميــاه الــرشب بكافــة أنواعهــا 
املنتجــة حمليــًا يف حمطــات التحليــة أو مــن امليــاه اجلوفيــة ومصانــع التعبئــة وغريهــا وذكلك 
كافــة أنــواع امليــاه املســتوردة مــن خــارج إقليــم الدولــة مــن ميــاه الــرشب املعبــأة أو امليــاه 
املعدنيــة ومــا يف حكمهــا ، وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون مســؤوليات اجلهــات 
املختصــة وآليــات اإلرشاف واملرقبــة والتدقيــق ورشوط إنتــاج ونقــل وحفــظ وفحــص 

وتــداول وتســويق امليــاه بالدولــة .

 املادة ٩١
ــة  ــج اخلاص ــات والنتائ ــة البيان ــرش كاف ــة بن ــات املختص ــع اجله ــاون م ــة بالتع ــزم اهليئ تلت
بجــودة ميــاه الــرشب للمســتهلكني ، كــام تعمــل عــي إســتمرارية برامــج التوعيــة املرتبطــة 

بذلــك .
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 املادة ٩2
تلتــزم اجلهــات املختصــة باملحافظــة عــي ميــاه الــرشب يف الشــبكات الداخليــة للمنشــآت 
ــص  ــا بالفح ــا ومراقبته ــات وغريه ــفيات واهليئ ــدارس واملستش ــاين كامل ــة واملب احلكومي
الــدوري املوثــق ، كــام تلتــزم كافــة اجلهــات اخلاصــة بضــامن جــودة امليــاه يف نطاق منشــآهتا 
، وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون الــرشوط واملعايــري الواجــب مراعاهتــا لتحقيــق 

ذلــك .

 املادة ٩3
ــج  ــة ) صهاري ــاه العذب ــل املي ــات نق ــة خزان ــامن صالحي ــي ض ــة ع ــة املختص ــل اجله تعم
النقــل ( لضــامن املحافظــة عــي جــودة ميــاه الــرشب املنقولــة للمســتهلكني ، كــام تعمــل 

ــاه بمواقــع تعبئتهــا . عــي اإلرشاف عــي جــودة املي

 املادة ٩٤
ال جيــوز بيــع وتــداول وتســويق املنتجــات املتعلقــة بميــاه الــرشب كاملرشــحات والفالتــر 
والــرادات دون أخــذ املوافقــات الالزمــة مــن اجلهــة املختصــة وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة 

هلــذا القانــون الــرشوط الواجــب مراعاهتــا يف ذلــك .

 املادة ٩٥
الــرشب  نقــل وخزانــات وتوصيــالت وبــرادات ميــاه  تتوافــر يف وســائل  يلــزم إن 
ــة هلــذا القانــون لضــامن احلفــاظ  اإلشــرتاطات واملعايــري التــي حتددهــا الالئحــة التنفيذي

عــي صالحيــة ميــاه الــرشب لإلســتهالك اآلدمــي .
ــات  ــي اخلزان ــص دوري ع ــراء فح ــة إج ــات املختص ــع اجله ــيق م ــة بالتنس ــويل اهلئي وتت
والتوصيــالت والــرادات بميــاه الــرشب للتأكــد مــن صالحيتهــا وخيطــر أصحــاب املباين 
واملنشــآت بــام جيــب إتباعــه مــن إجــراءات ويف حالــة عــدم التقيــد هبــذه اإلجــراءات جيــوز 

إجــراء اإلصالحــات الالزمــة عــي نفقتهــم .

 املادة ٩٦
امليــاه اجلوفيــة والســطحية ثــروة وطنيــة ال جيــوز اســتغالهلا وال جيــوز حفــر آبــار دون إذن 
مســبق مــن اجلهــات املختصــة ، وتعمــل اهليئــة عــىل اإلرشاف عــىل أعــامل اســتغالل هــذه 
امليــاه بالصــورة التــي يتحقــق معهــا محايتهــا مــن التلــوث واســتدامتها ، وحتــدد الالئحــة 
التنفيذيــة هلــذا القانــون اجلهــات املختصــة ومســؤولية كل منهــا واالشــرتاطات واملعايــري 

املرتبطــة هبــا.

ــة ال جيــوز إســتغالهلا  ــروة وطني ــة ث ــاه اجلوفي ــل : املي ــل التعدي ــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قب ــة بالقان ** معدل
دون إذن مســبق مــن اجلهــات املختصــة وتعمــل اهلئيــة عــي اإلرشاف عــي أعــامل إســتغالل هــذه امليــاه بالصــورة التــي 
يتحقــق معهــا محايتهــا مــن التلــوث وإســتدامتها ، وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون اجلهــات املختصة ومســؤولية 

كل منهــا واإلشــرتاطات واملعايــري املرتبطــة هبــا .

 املادة ٩٧
حيظــر قلــع الصخور واحلى وإزالة الرمال الشــاطئية أو ردم الشــواطىء أو بناء املســنات 
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أو كارسات األمــواج واحلوائــط األســمنتية والصخريــة أو غريهــا إال بعــد موافقــة اهليئــة 
واجلهــات املعنيــة واإللتــزام بكافــة اإلشــرتاطات واملعايري التــى حتددها الالئحــة التنفيذية 

هلــذا القانون .
 

املادة ٩٨
ــاه امللوثــة املصاحبــة لإلنتــاج ىف  حيظــر إســتخدام حفــر بــرك التبخــري للتخلــص مــن املي
حقــول النفــط عــىل أن يتــم إختيــار أفضــل الطــرق إلعــادة تدويــر او معاجلــة تلــك امليــاه 
ــة هلــذا  ــواردة بالالئحــة التنفيذي ــري ال ــذ اإلشــرتاطات واملعاي ــزام بتنفي ىف املوقــع مــع افلت

القانــون ىف هــذا القانــون .

 املادة ٩٩
جيــب عنــد إنشــاء حمطــات تقطــري امليــاه وتوليــد الطاقــة الكهربائيــة واملوانــى واملــراىفء أو 
غريهــا مــن املنشــآت الســاحلية احلصــول عــىل املوافقــات البيئيــة مــن اهليئــة والتصاريــح 
الالزمــة مــن اجلهــات املختصــة واإللتــزام باإلشــرتاطات واملعايــري التــى حتددهــا الالئحة 

التنفيذيــة هلــذا القانــون . 

املادة ١٠٠
ــة  ــات الفطري ــازة أو نقــل الكائن ــذاء أو حي ــل أو إمســاك أو مجــع أو إي ــد أو قت حيظــر صي
الريــة والبحريــة حيــة كانــت أو ميتــة أو املمســاس بصغــار هــذه الكائنــات أو بيوضهــا أو 
أعشاشــها او موائلهــا ، وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون أنــواع وأعــداد الكائنــات 

املســموح صيدهــا ىف مواســم وأماكــن حمــددة .
ــة املختصــة  ــة بعــد موافقــة اجلهــات املعني ــد لألغــراض العلمي ويســتثنى مــن لــك الصي

ــة . بالتنســيق مــع اهليئ

 املادة ١٠١
حيظــر اإلجتــار ىف الكائنــات الفطريــة املهــددة باإلنقــراض أو بــأى جــزء منهــا أو منتجاهتــا 
الــواردة ىف إتفاقيــة CTTES  واإلتفاقيــات الدوليــة األخــرى الســارية وجيــوز بقــرار مــن 

املديــر العــام بالتعــاون مــع اجلهــات املختصــة إضافــة بعــض األنــواع األخــرى. 
ويســتثنى مــن ذلــك احلــاالت التــى يرخــص هلــا مــن اجلهــات املختصــة بعــد موافقــة اهليئة 

لألغــراض العلميــة أو العالجيــة أو حلدائــق احليــوان أو املعارض .
 

املادة ١٠2
حتــدد بقــرار مــن املجلــس األعــىل املناطــق املحميــة ىف الدولــة ، ويتضمــن القــرار حدودها 
اجلغرافيــة وتصنيفهــا وتنظيمهــا وكيفيــة إدارهتــا ومراقبتها وبــام يكفل محايتها مــن التلوث 

واملحافظــة عــىل التنوع احليــوى والــرتاث الطبيعى .

 املادة ١٠3
تعتــر املحميــات الطبيعيــة واملســيجات اإليكولوجيــة واملناطــق املســورة لألغــراض 
البحثيــة والعلميــة واملناطــق احلدوديــة املعزولــة بغــرض احلاميــة ومــا ىف حكمهــا مناطــق 
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ــا  ــى حتدده ــة والت ــات الطبيعي ــة باملحمي ــة اخلاص ــني البيئي ــرتاطات والقوان ــع لإلش ختض
ــع  ــيق م ــة بالتنس ــة املعني ــات الدول ــة حه ــزم كاف ــون ، وتلت ــذا القان ــة هل ــة التنفيذي الالئح

ــق . ــذه املناط ــة ىف إدارة ه اهليئ

 املادة ١٠٤
ال جيــوز إقتطــاع أى جــزء مــن املحميــات املعتمــدة بالدولــة إال بقــرار من املجلــس األعىل 
وذلــك بعــد عــرض اهليئــة لألســباب الداعيــة لذلــك وىف كافــة األحــوال ال جيــوز إقتطــاع 

أى جــزء منهــا حيمــل تنوعــاً  إحيائيــاً  أو طبيعيــاً ال يتوافــر ىف مواقــع أخــرى مــن البــالد .

 املادة ١٠٥
حيظــر إدخــال أي نــوع مــن احليوانــات أو النباتــات التــي ال تنتمــي إيل البيئــة يف املحميــات 
الطبيعيــة أو القيــام بــأي عمــل مــن شــأنه عرقلــة اجلهــود املبذولــة للمحافظــة عــي البيئــة 
الطبيعيــة بصفــة عامة أو املســاس هبا أو التعــرض أو اإلرضار بالكائنات الرية أو البحرية 
داخــل املحميــات أو إتــالف حمتوياهتــا بــأي شــكل مــن األشــكال ، ويشــمل ذلــك عــي 

األخــص مــا يــي :  

١ - صيد األسامك والربيان واملحار وغريها من الكائنات احلية .
2 - مجــع القواقــع واملرجــان وغريهــا مــن احليوانــات البحريــة أو اإلرضار هبا بــأي طريقة 

مــن الطرق .
3 - إدخــال احليوانــات اجلاريــة أو صيــد أو قتــل احليوانــات الريــة أو اإلمســاك هبــا أو 

مطاردهتــا أو إتالفهــا أعشاشــها أو جحورهــا أو إزعاجهــا بــاي صــورة مــن الصــور .
٤ - الرعي أو إدخال األغنام أو املوايش أو غريها من حيوانات الرعي .

٥ - إتالف النباتات الرية أو إقتالعها أو إشعال احلريق ألي سبب من األسباب .
٦ - حركــة الســيارات واملركبــات بأنواعهــا خــارج الطــرق املرصوفــة أو املمــرات 

املخصصــة لذلــك .
٧ - إجيــار أو رســو الســفن والقــوارب وحركة املركبــات الرمائية أو غريهــا من املركبات 

املشــاهبة يف مناطق املد ومســطحات الطمي .
٨ - إقــالع وهبــوط الطائــرات بأنواعهــا أو الطــريان عــي إرتفاعــات منخفضــة فــوق أو 

بالقــرب مــن املحميــة .
٩ - أعــامل البنــاء أو تشــييد العائــامت أو منصــات احلفــر الثابتــة أو إجــراء عمليــات ردم 

أو إنشــاء مــرايس أو حواجــز لألمــواج أو غريهــا .
١٠ - إقامة املخيامت أو املنشآت الرتفيهية سواء الدائمة أو املؤقتة .

١١ - إتالف سياج املحميات أو ختريبه بأي طريقة من الطرق .
١2 - التنقيــب عــن املعــادن أو إســتخراجها أو إســتغالل املحاجــر واملقالــع أو إســتخدام 
ــال أو  ــة الرم ــاحلية أو إزال ــور الس ــة أو الصخ ــور املرجاني ــالع الصخ ــرات أو إقت املتفج
ــاحل أو  ــط الس ــري خ ــؤدي إيل تغي ــي ت ــامل الت ــن األع ــا م ــات ردم أو غريه ــام بعملي القي

ــة . ــة أو الري ــة البحري ــة املحمي طبوغرافي
١3 - رصف أو إلقــاء أو ردم مــواد ملوثــة ســائلة أو صلبــة أو مــواد خطــرة أو إســتخدام 
املبيــدات احلرشيــة أو الســموم أو إدخاهلــا إيل املحميــات أو إلقــاء املخلفــات اآلدميــة أو 
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خملفــات الســفن مــن الزيــوت أو غريهــا .
١٤ - إجراء عمليات تفجري أو إطالق النار أو التدريب عي ذلك .

 املادة ١٠٦
تتــويل اجلهــة املختصــة التــي يقررهــا املجلــس األعــي إلدارة املحميــات الطبيعيــة بإقليــم 
الدولــة وللمجلــس األعــي احلــق يف تكليــف جهــات أخــري بمهــام اإلرشاف عــي بعض 
املحميــات أو املســيجات ويف كافــة األحــوال تقــوم اهليئــة بإعتــامد السياســات واخلطــط 
والرامــج والقــرارات واللوائــح اخلاصــة بــإدارة املحميات كــام تعني اهليئــة اإلرشاف عي 
عمليــات الرصــد واملراقبــة املســتمرة لضــامن تنفيذ اخلطــط والقــرارات واللوائــح اخلاصة 
ــات  ــات والنبات ــار احليوان ــة وإنتش ــة بحامي ــج اخلاص ــذ الرام ــك تنفي ــات وكذل باملحمي

وباألخــص األنــواع املهــددة باإلنقــراض وإعــادة توطــني األنــواع املنقرضــة .

 املادة ١٠٧
تقــوم اجلهــات املختصــة بتحديــد احلمولــة الرعويــة باملناطــق الريــة عي أســاس إمكانات 
املراعــي بالدولــة ، وتلتــزم اجلهــات املختصــة بتحديــث مواقــع الرعــي كل عــرش ســنوات 
ــات  ــزر واملحمي ــكاله يف اجل ــة أش ــي بكاف ــع الرع ــوال يمن ــة األح ــيص ، ويف كاف ــد أق بح
الطبيعيــة . كــام تلتــزم اجلهــات املختصــة بتوفــري إمكانيات الرقابــة الالزمة لذلــك ، وحتدد 
الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون اجلهــات املختصــة ومســؤوليات كل منهــا وآليــة إصــدار 

تقاريــر املتابعــة الســنوية .

 املادة ١٠٨
حيـــظر فـــي جــون الكويــت باعتبــاره منطقــة ذات طبيعــة خاصــة ممارســة أي نشــاط ضــار 

بيئيــًا ، وبصفــة خاصــة األنشــطة التاليــة :
١.تريف مياه الرف الصحي أو الصناعي أو إلقاء أي خملفات.

2.القيام بعمليات الدفان لنواتج تعميق املمرات املالحية.
3.إقامة احلضور ومزارع األسامك.
٤.إقامة الشاليهات عىل سواحله.

٥. صيــد كافــة الكائنــات البحريــة ، ويســتثنى مــن ذلــك مــا حتــدده الالئحــة التنفيذيــة مــع 
مراعــاة حكــم املــادة )١2١( مــن هــذا القانــون.

وجيــوز بقــرار مــن املجلــس األعــىل حظــر أي أنشــطة أخــرى ذات تأثــري بيئــي ســلبي عــىل 
اجلــون بنــاء عــىل مــا تــويص بــه اهليئــة هبــذا اخلصــوص. ويف كل األحــوال يتطلــب موافقــة 

املجلــس األعــىل عــىل املشــاريع املقامــة يف نطــاق ميــاه جــون الكويــت أو ســواحله.

ــاره منطقــة ذات  ــل : حيظــر يف جــون الكويــت بإعتب ــل التعدي ــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قب ــة بالقان ** معدل
طبيعــة خاصــة ممارســة أي نشــاط ضــار بيئيــًا ، وبصفــة خاصــة األنشــطة التاليــة : ١ - تريــف ميــاه الــرف الصحــي 
ــد  ــة . 3 - الصي ــرات املالحي ــق املم ــج تعمي ــان لنوات ــات الدف ــام بعملي ــات . 2 - القي ــاء أي خملف ــي أو إلق أو الصناع
لكافــة الكائنــات البحريــة وإقامــة احلضــور ومــزارع األســامك . ٤ - إقامــة الشــاليهات عــي ســواحله . وجيــوز بقــرار 
مــن املجلــس األعــي حظــر أي أنشــطة أخــري ذات تأثــري بيئــي ســلبي عــي اجلــون بنــاء عــي مــا تــويص بــه اهليئــة هبــذا 
اخلصــوص . ويف كل األحــوال يتطلــب موافقــة املجلــس األعــي عــي املشــاريع املقامــة يف نطــاق ميــاه جــون الكويــت 

أو ســواحله .
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 املادة ١٠٩
يصــدر املجلــس األعــي خطــة وطنيــة إلدارة الوضــع البيئــي يف جــون الكويــت شــاملة 
متطلبــات املراقبــة واحلاميــة والتأهيــل وإعتــامد املشــاريع املقامــة يف نطاقــه وذلــك خــالل 
ثــالث ســنوات مــن تاريــخ صــدور هــذا القانــون كــام يعنــي املجلــس بتحديــث اخلطــة 
كل عــرش ســنوات ، وتلتــزم كافــة مؤسســات الدولــة بدعــم هــذه اخلطــة واإللتــزام بــام 

جــاء فيهــا .

املادة ١١٠
جيــب موافقــة املجلــس األعــي عــي كافــة املشــاريع اخلاصــة بالقطــاع النفطــي يف نطــاق 
ــة  ــة العامل ــرشكات النفطي ــة ال ــي كاف ــب ع ــوال يتوج ــة األح ــت ، ويف كاف ــون الكوي ج
يف هــذه املنطقــة بعــد موافقــة املجلــس األعــي القيــام بأقــيص درجــات احلاميــة املتوافــرة 

ــة الوضــع البيئــي جلــون الكويــت . ــًا حلامي ألعامهلــا ضامن

 املادة ١١١
تلتــزم اجلهــات املختصــة بتطويــر إســرتاتيجيات عمــل واضحــة يف نطــاق أعامهلــا املرتبطــة 
بالبيئــة مقرونــة باخلطــط الزمنيــة وآليــات التنفيــذ واملشــاريع املحقة هبا ، وخيتــص املجلس 
األعــي بتحديــد اجلهات املعنيــة بإعداد هــذه اإلســرتتيجيات وإعتامدها واملتابعة الســنوية 
ملراحــل تنفيذهــا . كــام تتــويل اهليئــة وضــع اإلطــار العــام إلعــداد هــذه اإلســرتاتيجيات 

واإلرشاف عليهــا وضــامن التكامــل فيــام بينهــا .

 املادة ١١2
ينتهــي العمــل بإعــداد هــذه اإلســرتاتيجيات خــالل مخــس ســنوات مــن تاريــخ صــدور 
هــذا القانــون وتلتــزم اجلهــات املعنيــة بتوفــري اإلعتــامدات املاليــة الالزمة إلنجاحهــا ، ويف 
كل األحــوال ال تقــل مــدة اإلســرتاتيجيات عــن عرشيــن عامــًا ويتــم اإللتــزام بتطويرهــا 

وحتديثهــا كل مخــص ســنوات .
 

املادة ١١3
ــى  ــة ( تعن ــة البيئ ــمى ) رشط ــة تس ــة ىف وزارة الداخلي ــكرية متخصص ــدة عس ــأ وح تنش
بمتابعــة تطبيــق القوانــني واالشــرتطات البيئيــة ىف القطاعــات واملجــاالت التــى حيددهــا 
ــني التابعــني  ــاط القضائي املجلــس األعــىل ، كــام تعمــل الوحــدة عــىل دعــم أعــامل الضب

ــة . للهيئ

 املادة ١١٤
ــرارات املنظمــة ألعــامل جهــاز الرشطــة  ــني والق ــة القوان ــة كاف ــق عــي رشطــة البيئ تنطب
بالدولــة ، وختتــص وزارة الداخليــة بــإدارة القــوة وتوفري كافــة اإلمكانيــات الالزمة ألداء 

عملهــا ، كــام تعنــي برفــع تقريــر ســنوي للمجلــس األعــي عــن أعامهلــا .

 املادة ١١٥
ــم الوحــدة خــالل ســتة أشــهر مــن تاريــخ  ــة بإصــدار قــرار بتنظي ــر الداخلي خيتــص وزي
ــزاول الوحــدة عملهــا بحــد أقــيص خــالل عامــني مــن  ــون عــي أن ت صــدور هــذا القان
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ــون . تاريــخ صــدور هــذا القان

 املادة ١١٦
تلتــزم اهليئــة بالتعــاون مــع اجلهــات املعنيــة يف الدولــة بوضع خطــة وطنيــة إلدارة البيانات 
البيئيــة تعتمــد مــن املجلــس األعــي ، وتلتــزم كافة جهــات الدولة بمشــاركة بياناهتا ســواء 
ــة بشــكل دوري ومبــارش ، كــام تتــويل  ــة أو ذات اإلرتبــاط بالشــأن البيئــي مــع اهليئ البيئي
اهليئــة نــرش وإتاحــة البيانــات للســكان يف دولــة الكويــت بشــكل موثــق وشــفاف ، وحتــدد 
الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون أنــواع البيانــات وآليــة تداوهلــا ومســؤولية اجلهــات عنهــا 

.
 املادة ١١٧

تلتــزم كافــة مؤسسســات الدولــة بإنشــاء منظومــات للرصــد واملراقبــة ملشــاريعها ومواقع 
العمــل التابعــة هلــا وربطهــا مــع اهليئــة ، وحتــدد الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون أنــواع 

املشــاريع وآليــة إرتباطهــا باهليئــة .

 املادة ١١٨
ــة بالتعــاون مــع اجلهــات املختصــة بإعــداد خطــط الطــواريء وخطــط إدارة  تعنــي اهليئ
املخاطــر الطبيعيــة بــام فيهــا العواصــف الغباريــة والرمليــة وموجــات اجلفــاف والســيول 
ــوق األســامك واألحيــاء البحريــة وغريهــا  الفجائيــة واهلــزات األرضيــة وحــاالت نف
ــوال  ــة ، ويف كل األح ــطة البرشي ــن األنش ــج ع ــد تنت ــي ق ــة الت ــر البيئي ــة إيل املخاط إضاف
تتــويل اجلهــات املختصــة إدارة هــذه اخلطــط وتوفــري متطلبــات إنجاحهــا وتعنــي اهليئــة 

ــر الالزمــة بشــأهنا للمجلــس األعــي . ــع التقاري بمتابعــة أداءهــا ورف
 

املادة ١١٩
تنشــأ إدارات متخصصــة بالبيئــة يف مؤسســات الدولــة لضــامن متابعــة وتطبيــق القوانــني 
البيئيــة يف نطــاق عمــل هــذه املؤسســات ، وحيــدد املجلــس األعــي اجلهــات التــي تعنــي 
بإنشــاء هــذه اإلدارات ، كــام تعنــي اهليئــة بتحديــد نطــاق عمــل هــذه اإلدارات واهليــكل 

التنظيمــي هلــا بالتنســيق مــع اجلهــات املختصــة هبــذا الشــأن .

املادة ١2٠
يعــني املجلــس األعــي عنــد احلاجــة مراقبــني بيئيــني مــن موظفــي اهليئــة أو مــن خارجهــا 
يف مؤسســات الدولــة ملراقبــة الــداء البيئــي فيهــا وحيــدد املجلــس األعــي الفــرتة الزمنيــة 
واملهــام املحــددة لعملهــم ومكافآهتــم ، وعــي مؤسســات الدولــة التعــاون مــع املراقبــني 
البيئيــني وتزويدهــم بكافــة البيانــات الالزمــة ألداء عملهــم وإنجــاز مهامهــم املطلوبــة .
وحتــدد الالئحــة التنفذيــة هلــذا القانــون إختصاصــات املراقبيــني البيئيــني والــرشوط 
الواجــب توافرهــا إلختيارهــم ، ويف كافــة األحوال ال يقــل مؤهلهم عــن الدرجة العلمية 

وال تقــل ســنوات خرهتــم عــن ١٠ ســنوات .

 املادة ١2١
تلتــزم كافــة مؤسســات الدولــة املعنيــة بالتعــاون مــع اهليئــة بحســاب األمحــال البيئيــة يف 
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ــا ،  ــة وغريه ــاه اجلوفي ــواء واملي ــودة اهل ــامك وج ــد األس ــي ومصائ ــا كاملراع ــاق عمله نط
كــام تلتــزم هــذه املؤسســات بضــامن احلفــاظ عــي تلــك األمحــال بالشــكل الــذي حيقــق 

ــة هلــا . اإلســتدامة البيئي

 املادة ١22
ــدة  ــآهتا اجلدي ــة يف منش ــري الطاق ــة توف ــتخدام أنظم ــة بإس ــات الدول ــة مؤسس ــزم كاف تلت

ــة . ــرتاطات البيئ ــن إش ــة ضم ــري الطاق ــات توف ــني متطلب ــة بتضم ــي اهليئ وتعن

 املادة ١23
حتــدد جهــات الدولــة املعنيــة خــالل عامــني مــن تاريــخ صــدور هــذا القانــون الــرشوط 
واملواصفــات القياســية لكافــة األجهــزة واملعدات واألنظمــة واآلليات واملواد املســتهلكة 
للطاقــة ويمنــع إســترياد أيــة مواد غري مطابقــة هلذه املواصفــات ، وحتدد الالئحــة التنفيذية 

اجلهــات املعنيــة بتحديــد املواصفــات وآليــة إصدارهــا وضــامن تطبيقها .

 املادة ١2٤
ــر  ــام حيظ ــول . ك ــت أو املنق ــايف الثاب ــرتاث الثق ــار بال ــاس أو اإلجت ــالف أو املس ــر إت حيظ
إقامــة املنشــآت املدنيــة أو العســكرية يف املواقــع األثريــة ذات القيمــة التارخييــة والســياحية 

والدينيــة .
 

املادة ١2٥
تنــيء الدولــة متحفــًا للتاريــخ الطبيعــي لدولــة الكويــت بغــرض تعزيــز املواطنــة البيئيــة 
واحلفــاظ عــي التاريــخ الطبيعــي للدولــة بكافــة أشــكاله اجليولوجيــة واجليموزفولوجيــة 
وذلــك خــالل مخــس ســنوات مــن تاريــخ صــدور هــذا القانــون كحــد أقــيص ، وحيــدد 
املجلــس األعــي اجلهــة احلكوميــة املعنيــة بإنشــاء هــذا املتحــف واجلهــة املعنيــة بإدارتــه.

 املادة ١2٦
حيظــر نــرش وإشــاعة األخبــار أو املعلومــات املغلوطــة عــن الوضــع البيئــي بالبــالد بكافــة 
مكوناتــه والتــي مــن شــأهنا أن تــؤدي إيل إثــارة اهللــع أو التشــكيك بجــودة احلالــة البيئيــة 
مــا مل يســتند ذلــك عــي حقائــق علميــة حرصــًا عــي األمــر اإلجتامعــي ومكانــة الدولــة .

 
املادة ١2٧

ــل  ــا وتعدي ــم برتميمه ــع عقاراهت ــني وض ــة بتحس ــار بالدول ــاب العق ــة أصح ــزم كاف يلت
واجهاهتــا بــام يمنــع التلــوث البــري وحيســن مــن املظهر العــام ، وتلتــزم اجلهــة املختصة 
بالتعــاون مــع اهليئــة بوضــع االشــرتاطات التفصيليــة يف الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون 
خــالل ســنة مــن تاريــخ صــدور هــذا القانــون ، كــام تلتــزم اجلهــة املختصــة بتطبيــق مــا 

ورد يف الالئحــــة التنفيذيــة هبــذا الشــأن خــالل ثــالث ســنوات مــن تاريــخ صدورهــا .

** معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : يلتــزم كافــة أصحــاب العقــار بالدولــة بتحســني 
وضــع عقاراهتــم برتميمهــا وتعديــل واجهاهتــا بــام يمنــع التلــوث البــري وحيســن مــن املظهــر العــام وتلتــزم اجلهــة 
املختصــة بالتعــاون مــع اهليئــة بوضــع اإلشــرتاطات التفصيليــة يف الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون خــالل ســنة مــن 
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تاريــخ صــدور هــذا القانــون ، كــام تلتــزم اجلهــة املختصــة بتطبيــق مــا ورد يف الالئحــة التنفيذيــة هبــذا الشــأن خــالل 
مخــس ســنوات مــن تاريــخ صدورهــا .

 املادة ١2٨
ــار وال تزيــد عــىل مخســني ألــف دينــار كل  يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن مخســة آالف دين

ــون . ــذا القان ــن ه ــواد )١2٦،٤٧،2٦،١٨،١٧،١٦ ( م ــم امل ــف حك ــن خال م

** معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن مخســة آالف دينــار وال 
تزيــد عــي مخســني ألــف دينــار كل مــن خالــف حكــم املــواد ) ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١2٦ ( مــن هــذا القانــون .

 املادة ١2٩
ــد عــىل ثــالث ســنوات وغرامــة ال تقــل عــن عــرشة آالف  يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزي
دينــار وال تزيــد عــىل مخســني ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل مــن خالــف 

ــون . ــذا القان ــن ه ــواد ) ١٩ ، 2٠ ، 2١ ، 22 ، 23 ، ٤3 ( م ــكام امل أح

** معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــي ثــالث ســنوات 
ــن  ــني كل م ــني العقوبت ــدي هات ــار أو بإح ــف دين ــني أل ــي مخس ــد ع ــار وال تزي ــرشة آالف دين ــن ع ــل ع ــة ال تق وغرام

خالــف أحــكام املــواد ) ١٩ ، 2٠ ، 2١ ، 23 ، ٤3 ( مــن هــذا القانــون .

املادة ١3٠
يعاقــب باإلعــدام أو احلبــس املؤبــد وبغرامــة ال تقــل عــن مخســامئة ألــف دينــار وال تزيــد 

عــي مليــون دينــار كل مــن خالــف حكــم املــادة )2٥( مــن هــذا القانــون .
وتكــون العقوبــة احلبــس املؤبــد وغرامــة ال تقــل عــن مائتــني ومخســني ألــف دينــار وال 
تزيــد عــي مخســامئة ألــف دينــار لــكل مــن خالــف حكــم املــادة ) 2٥ / فقــرة أويل ( مــن 

هــذا القانــون .
ــات  ــر النفاي ــادة تصدي ــة ( بإع ــرة ثاني ــادة ) 2٥ / فق ــم امل ــف حك ــن خال ــزم كل م ويلت

ــة . ــه اخلاص ــي نفقت ــة ع ــل اجلريم ــة حم النووي

 املادة ١3١
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تقــل عــن ثــالث ســنوات وال تزيــد عــي عــرش ســنوات وبغرامــة 
ال تقــل عــن عرشيــن ألــف دينــار وال تزيــد عــي مائتــي ألــف دينــار كل من خالــف أحكام 
املــواد ) 2٧ ، 2٨ ، 2٩ ، 3٠ ( مــن هــذا القانــون ويلتــزم كل مــن خالــف حكــم املــادة 

)2٥( بإعــادة تصديــر النفايــات اخلطــرة حمــل اجلريمــة عــي نفقتــه اخلاصــة .

املادة ١32
يعاقـــب باحلبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة وال تزيــد عــىل ثــالث ســنوات وبغرامــة ال تقــل 
عــن عــرشة آالف دينــار وال تزيــد عــىل مخســني ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني 

كل مــن خالــف حكــم املــواد )3١ ، 3٥ ، ٤٦( مــن هــذا القانــون .

** معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : يعاقــب باحلبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة وال تزيــد 
عــي ثــالث ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن عــرشة آالف دينــار وال تزيــد عــي مخســني ألــف دينــار أو بإحــدي هاتــني 

العقوبتــني كل مــن خالــف حكــم املادتــني ) 3٥ ، 3١ ( مــن هــذا القانــون .
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 املادة ١33
يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن مخســني دينــار وال تزيــد عــي مخســامئة دينــار كل مــن خالــف 

حكــم املــادة )33( مــن هــذا القانــون .

 املادة ١3٤
يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن مئتــني ومخســني دينــارًا وال تزيــد عــىل مخســة آالف دينــار كل 
مــن خالــف حكــم املــادة )٤٠(، كــام يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن مخســامئة دينــار وال تزيــد 
عــىل عــرشة آالف دينــار كل مــن خالــف حكــم املادتــني )١2٧،32( مــن هــذا القانــون ، 
مــع إلــزام املخالــف يف كل األحــوال بإزالــة آثــار املخالفــة يف امليعــاد الــذي حتــدده اهليئــة . 

فــإذا مل يقــم بذلــك قامــت اهليئــة باإلزالــة عــىل نفقتــه اخلاصــة .

** معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن مائتــني ومخســني دينــار 
وال تزيــد عــي مخســة آالف دينــار كل مــن خالــف حكــم املــادة ) ٤٠ ، ١2٧ ( مــن هــذا القانــون مــع إلــزام املخالــف 

بإزالــة آثــار املخالفــة يف امليعــاد الــذي حتــدده اهليئــة . فــإذا مل يقــم بذلــك قامــت اهليئــة باإلزالــة عــي نفقتــه اخلاصــة .

 املادة ١3٥
يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن مائتــني ومخســني دينــار وال تزيــد عــي مخســة آالف دينــار كل 

مــن خالــف حكــم املــادة )٤١( مــن هــذا القانــون .

 املادة ١3٦
يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن ثالثــني ألــف دينــار وال تزيــد عــىل مائــة ومخســني ألــف دينــار 
كل مــن خالــف حكــم املــادة )٥2/ فقــرة أوىل( واملــادة )٥3( مــن هــذا القانــون ، وتكون 
العقوبــة الغرامــة التــي ال تقــل عــن مخســني ألــف دينــار وال تزيــد عــىل مائتــي ألــف دينــار 

لــكل مـــن خالف حكـــم املــادة )٥2/ فقــرة ثانية ( .

** معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن ثالثــني ألــف دينــار 
وال تزيــد عــي مائــة ومخســني ألــف دينــار كل مــن خالــف حكــم املــادة ) ٥2 / فقــرة أويل ( مــن هــذا القانــون ، وتكــون 
العقوبــة الغرامــة التــي ال تقــل عــن مخســني ألــف دينــار وال تزيــد عــي مائتــي ألــف دينــار لــكل مــن خالــف حكــم املــادة 

) ٥2 / فقــرة ثانيــة ( .

املادة ١3٧
يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن مخســامئة دينــار وال تزيــد عــىل مخســة آالف دينار مــع مصادرة 
األجهــزة واملعــدات املســتخدمة كل مــن خالــف حكــم املــادة )٥٤( واملــادة )٥٥( مــن 

هــذا القانــون .

** معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن مخســامئة دينــار وال 
تزيــد عــي مخســة آالف دينــار مــع مصــادرة األجهــزة واملعــدات املســتخدمة كل مــن خالــف حكــم املــادة )٥٤( مــن 

هــذا القانــون .

املادة ١3٨
يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن مخســني ألــف دينــار وال تزيــد عــي مائتــني ألــف دينــار كل 
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مــن خالــف حكــم املــادة ) ٥٦ / فقــرة أويل ( مــن هــذا القانــون .
ويعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن مخســني دينــار وال تزيــد عــي مائــة دينــار كل مــن يدخــن 
ــر املســئول عــن املنشــأة  ــة ( . كــام يعاقــب املدي باملخالفــة حلكــم املــادة ) ٥٦ / فقــرة ثاني
املخالفــة حلكــم الفقــرة الثانيــة مــن املــادة املشــار إليهــا بغرامــة ال تقــل عــن ألــف دينــار 

ــار . ــد عــي مخســة آالف دين وال تزي

املادة ١3٩
يعاقــب بغرامــة مــدة ال تزيــد عــن ســنة وبغرامــة ال تقــل عــن عــرشة آالف دينــار وال تزيد 
عــي مخســني ألــف دينــار أو بإحــدي هاتــني العقوبتــني كل من خالــف أحكام املــواد ) ٥٨ 
، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦2 ( مــن هــذا القانــون يف مجيــع األحــوال حيكــم بمصــادرة املــواد واملعــدات 

واألجهــزة واملنتجــات حمــل اجلريمة . 

املادة ١٤٠
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــي ســتة أشــهر وبغرامــة ال تقــل عن ألــف دينــار وال تزيد 
عــي مخســة آالف دينــار أو بإحــدي هاتــني العقوبتــني كل مــن خالــف حكــم املادتــني ) 

٦3 ، ٦٤ ( مــن هــذا القانــون .

املادة ١٤١
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ســتة أشــهر وبغرامــة ال تقــل عــن مخســني ألــف دينــار 
وال تزيــد عــىل مائتــي ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل مــن أحــدث عمــدًا 
ــون  ــذا القان ــن ه ــادة )٦٨( م ــا يف امل ــوص عليه ــة املنص ــق البحري ــوث يف املناط ــة تل حال

ــواد )٧١، ٧2 ، ٧3، ٧٤، ٧٥ ، ٧٦(. ــكام امل ــة ألح باملخالف

** معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــي ســتة أشــهر 
ــار أو بإحــدي هاتــني العقوبتــني كل مــن  ــد عــي مائتــني ألــف دين ــار وال تزي وبغرامــة ال تقــل عــن مخســني ألــف دين
ــة  ــون باملخالف ــادة )٦٨( مــن هــذا القان ــة املنصــوص عليهــا كل يف امل ــة تلــوث يف املناطــق البحري أحــدث عمــدًا حال

ألحــكام املــواد ) ٧2 ، ٧3 ، ٧٤ ، ٧٥ ، ٧٦ ( .
 

املادة ١٤2
يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن ثالثــني ألــف دينــار وال تزيــد عــي مائــة ومخســني ألــف دينــار 
ــة املنصــوص عليهــا كل يف  ــه بغــري قصــد أي تلــوث يف املناطــق البحري كل مــن وقــع من
املــادة )٦٨( مــن هــذا القانــون باملخالفــة ألحــكام املــواد ) ٧2 ، ٧٤ ، ٧3 ، ٧٥ ، ٧٦ ( .

املادة ١٤3
يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن عــرشة آالف دينــار وال تزيــد عــىل مخســني ألــف دينــار كل 
مــن خالــف حكــم املــادة )٧٧( واملــادة )٨2( مــن هــذا القانــون، وكل مــن ارتكــب أحـــد 

األفعــال التاليــة :
١.عــدم جتهيــز الســفينة بمعــدات خفــض التلــوث باملخالفــة ألحــكام املــادة )٧٠( مــن 

هــذا القانــون .
2.عــدم اختــاذ مجيــع االحتياطــات الكافيــة ملنــع أو تقليــل آثــار التلــوث قبــل وبعــد وقــوع 
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العطــب يف الســفينة أو أحــد أجهزهتــا.
ــت أو أي  ــب زي ــادث ترسي ــن كل ح ــورًا ع ــة ف ــة املختص ــة اإلداري ــالغ اجله ــدم إب 3. ع

ــون. ــذا القان ــن ه ــامدة )٨٠( م ــة لل ــرى باملخالف ــادة أخ م

** معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن عــرشة آالف دينــار 
وال تزيــد عــي مخســني ألــف دينــار كل مــن إرتكــب أحــد األفعــال التاليــة : ١ - عــدم جتهيــز الســفينة بمعــدات خفــض 
التلــوث باملخالفــة ألحــكام املــادة )٧٠( مــن هــذا القانــون . 2 - عــدم إختــاذ مجيــع اإلحتياطــات الكافيــة ملنــع أو تقليــل 
آثــار التلــوث قبــل وبعــد وقــوع العطــب يف الســفينة أو أحــد أجهزهتــا . 3 - عــدم إبــالغ اجلهــة اإلداريــة املختصــة فــورًا 

عــن كل حــادث ترسيــب زيــت أو أي مــادة أخــري باملخالفــات للــامدة )٨٠( مــن هــذا القانــون .

املادة ١٤3 مكرر
يعاقــب بغرامــة ال تزيــد عــىل عــرشة آالف دينــار كويتــي كل مــن قــام بإلقــاء القاممــة أو 

املخلفــات أيــا كان نوعهــا عــىل الشــواطئ العامــة واجلــزر الكويتيــة .
ــام  ــري ق ــارب صغ ــك لق ــي املال ــار كويت ــرشة آالف دين ــىل ع ــد ع ــة ال تزي ــب بغرام ويعاق
ــة  ــة ، ويف حال ــة البحري ــا كان نوعهــا يف البيئ ــة أو املخلفــات أي ــاء القامم مســتخدميه بإلق

ــة واملصــادرة . ــذات العقوب تكــرار الفعــل حيكــم ب
ــك لقــارب متوســط  ــي املال ــار كويت ــني ألــف دين ــد عــىل ثالث كــام يعاقــب بغرامــة ال تزي
احلجــم أو جتــاري أو شــخيص إذا قــام مســتخدميه بإلقــاء القاممــة أو املخلفــات أيــا كان 
نوعهــا يف البيئــة البحريــة ، ويف حالــة تكــرار الفعــل حيكــم بــذات العقوبــة واملصــادرة .
ويعاقــب بغرامــة ال تزيــد عــىل مليــون دينــار كويتــي املالــك لباخــرة مــن البواخــر الناقلــة 
للنفــط أو البواخــر التجاريــة إذا قــام طاقــم الباخــرة بإلقــاء القاممــة أو املخلفــات أيــا كان 

نوعهــا يف البيئــة البحريــة ، وتضاعــف العقوبــة يف حالــة تكــرار الفعــل .
وجيــوز يف مجيــع األحــوال أن تقــوم اهليئــة بحجــز القــارب أو الباخــرة حتى ســداد الغرامة 

املحكــوم هبــا ، عــىل أن تــؤول حصيلــة الغرامــات املذكــورة اىل صنــدوق محايــة البيئة .

** مضافة بالقانون رقم ٩٩ لسنة 2٠١٥

 املادة ١٤٤
مــع عــدم اإلخــالل بــام تقــي بــه املادتــان ) ١٦٠ ، ١٦١ ( مــن هــذا القانون جيــوز للوزير 
ــاء عــي طلــب أصحــاب الشــأن قبــول الصلــح يف  املختــص أو مــن يفوضــه يف ذلــك بن

قضايــا التلــوث غــري العمــدي بــاآليت : 
١ - دفــع مبلــغ ال يقــل عــن مخســني ألــف دينــار يف حالــة إرتــكاب خمالفــة ألحــكام املــواد 

. ) ٧ ، ٧٤ ، ٧٥ ، ٧٦3 ، ٧2 (
2 - ســداد كلفــة تدابــري مكافحــة التلــوث التــي يصدرهــا اللجنــة الفنيــة املختصــة 

املنصــوص عليهــا يف املــادة ) ٨١ / بنــد ٧ ( مــن هــذا القانــون .
ويرتتب عي قبول الصلح إنقضاء الدعوي اجلزائية قبل املتهم .

املادة ١٤٥
يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن عــرشة آالف دينــار وال تزيــد عــي أربعــني ألــف دينــار كل 

مــن إرتكــب أحــد األفعــال التاليــة :
١ - عــدم إحتفــاظ الســفينة بســجل الزيــت أو ســجل الشــحنة بالنســبة لغريهــا مــن املــواد 
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الضــارة املشــار إليهــا يف املــواد ) ٧٨ ، ٧٩ ( مــن هــذا القانــون أو أغفــل إثبــات البيانــات 
الواجــب إثباهتــا فيــه أو أثبــت بيانــات غــري صحيحــة مــع علمــه بذلــك .

ــررة  ــت املق ــوث بالزي ــع التل ــة بمن ــة املتعلق ــهادات الدولي ــفينة للش ــل الس ــدم مح 2 - ع
بموجــب اإلتفاقيــات الدوليــة وتلــك التــي يقرهــا الوزيــر املختــص بالنســبة للســفن التــي 

حتمــل علــم دولــة غــري منضمــة لإلتفاقيــات الدوليــة املقــررة .

املادة ١٤٦
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تقــل عــن شــهرين وال تزيــد عــي ســنتني وبغرامــة ال تقــل عــن 
عــرشة آالف دينــار وال تزيــد عــي مائــة ألــف دينــار أو بإحــدي هاتــني العقوبتــني مالــك 
الســفينة عنــد تــرك الســفينة أو املنشــأة يف املناطــق البحريــة املحظــورة دون احلصــول عــي 
إذن مــن اإلدارة املختصــة مــع إلزامــه بنفقــات إزلــة آثــار املخالفــة طبقــًا ملــا حتــدده اللجنــة 

املختصــة املنصــوص عليهــا يف املــادة ) ٨١ / بنــد ٧ ( مــن هــذا القانــون .

 املادة ١٤٧
يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن مائــة دينــار وال تزيــد عــي ألــف دينــار كل مــن خالــف حكــم 

املــادة ) ٩٥ / فقــرة أويل ( مــن هــذا القانــون .

املادة ١٤٨
ــد  ــار وال تزي ــي دين ــن ألف ــل ع ــة ال تق ــنة وبغرام ــىل س ــد ع ــدة ال تزي ــس م ــب باحلب يعاق
عــىل عرشيــن ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل مــن خالــف حكــم املادتــني 

ــون. ــذا القان ــن ه )٩٧،٩٦( م

** معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــي ســنة وبغرامــة 
ال تقــل عــن ألفــني دينــار وال تزيــد عــي عرشيــن ألــف دينــار أو بإحــدي هاتــني العقوبتــني كل مــن خالــف حكــم املــادة 

)٩٧( مــن هــذا القانــون

املادة ١٤٩
يعاقــب كل مــن خيالــف حكــم الفقــرة األويل مــن املــادة )١٠٠( من هــذا القانــون باحلبس 
مــدة ال تزيــد عــي ســنة وغرامــة ال تقــل عــن مخســامئة دينــار وال تزيــد عــن مخســة آالف 
دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني مــع مصــادرة الكائنــات الفطريــة املضبوطــة و كذلــك 

األدوات املســتخدمة .
كــام يعاقــب كا مــن خيالــف حكــم الفقــرة الثالثــة مــن املــادة )١٠٧( ، و املــادة ) ١٠٨( مــن 
هــذا القانــون باحلبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة و ال تزيــد عــىل ثــالث ســنوات و غرامــة 
ــني  ــار أو بإحــدى هات ــد عــىل مخســني ألــف دين ــار و ال تزي ال تقــل عــن مخســة آالف دين

العقوبتــني .

املادة ١٥٠
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ســنة و غرامــة ال تقــل عــن مخســامئة دينــار و التزيــد 
عــىل مخســة آالف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل مــن خالــف حكــم املــادة ) ١٠٥ 

( مــن هــذا القانــون .
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املادة ١٥١
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة و ال تزيــد عــىل ثــالث ســنوات و غرامــة ال تقــل 
عــن مخســة آالف دينــار و ال تزيــد عــىل مخســني ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني 
كل مــن خالــف حكــم املادتــني )١٠١، ١2٤( مــن هــذا القانــون ، وىف مجيــع األحــوال 

تصــادر الكائنــات الفطريــة و القطــع األثريــة حمــل اجلريمــة .

 املادة ١٥2
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ســنة و غرامــة ال تقــل عــن ألــف دينــار و ال تزيــد عــىل 
مخســة آالف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبيتــني كل مــن خالــف حكــم املــادة ) ١٧3( 

مــن هــذا القانــون .

 املادة ١٥3
ال تــرسى العقوبــات املنصــوص عليهــا ىف هــذا القانــون عــىل حــاالت التلــوث النامجــة 

عــن : 
أ - تأمني سالمة األرواح أو وسائل النقل أو البضاعة .

ب - التفريــغ الناتــج عــن عطــب أصــاب الســفينة أو الطائــرة أو أجهــزة أى منهــام بــرشظ 
أال يكــون قــد تــم بمعرفــة املســئول عــن أى منهــام قــد اختــذ قبــل و بعــد وقــوع العطــب 
ــار  ــور بإخط ــىل الف ــوم ع ــوث و يق ــار التل ــل آث ــع أو تقلي ــة ملن ــات الكافي ــع االحتياط مجي

ــة . اإلدارة املختص
ج - كــرس مفاجــئ ىف خــط أنابيب حيمــل الزيت أو املزيــج الزيتى أثناء عمليات التشــغيل 
أو أثنــاء احلفــر أو استكشــاف أو اختيــار اآلبــار بــدون إمهــال ىف رقابــة تشــغيل اخلطــوط و 

الســيطرة عــىل التلــوث و مصدره فــور حدوثه .
كل ذلــك دون إخــالل بحــق املــرضور ىف الرجــوع عــىل النتســبب بتكاليــف إزالــة اآلثــار 

النامجــة عــن التلــوث و التعويــض عــن اخلســائر و األرضار النامجــة عنــه .

 املادة ١٥٤
ىف مجيــع األحــوال إذا عــاد املســئول عــن التلوث خالل مخس ســنوات من تاريــخ املخالفة 
األوىل وارتكــب أى خمالفــة ألحــكام الفصــل األول مــن البــاب الرابــع مــن هــذا القانــون 

تضاعــف العقوبــة و ال تــرسى بشــأنه قواعــد الصلــح املنصــوص عليها ىف هــذا الفصل .
 

املادة ١٥٥
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تزيــد عــىل ســنة كل شــخص مكلــف بمراقبــة تنفيــذ أحــكام هــذا 
القانــون و اللوائــح و القــرارات املنفــذه لــه إذا وقعــت املخالفــة لتلــك األحــكام نتيجــة 

مســامهته مــع املخالــف .

 املادة ١٥٦
يعاقــب باحلبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة و ال تزيــد عــىل ســبع ســنوات كل مــن ارتكــب 
ــخاص  ــد األش ــة أح ــه إصاب ــأ عن ــون إذا نش ــذا القان ــكام ه ــة ألح ــال املخالف ــد األفع أح
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بعاهــة مســتديمة ، و تكــون العقوبــة احلبــس مــدة ال تقــل عــن ثــالث ســنوات و ال تزيــد 
عــىل عــرش ســنوات إذا نشــأ عــن املخالفــة إصابــة ثالثــة أشــخاص فأكثــر هبــذه العاهــة ، 
فــإذا ترتــب عــىل هــذا الفعــل وفــاة إنســان تكــون العقوبــة احلبــس مــدة ال تقــل عــن مخــس 
ســنوات و ال تزيــد عــن مخســة عــرش ســنة و يكــون احلبــس املؤبــد إذا ترتــب عــىل الفعــل 

وفــاة ثالثــة أشــخاص فأكثــر .

 املادة ١٥٧
ــة ملخالفــة أحــد أحــكام هــذا القانــون أن تأمــر  ــة احلكــم بعقوب جيــوز للمحكمــة ىف حال
إمــا بنــرش احلكــم كامــال ً أو ملخصــا ً ىف الصحــف التــى حتددهــا أو مــن خــالل وســائل 
االتصــاالت املســموعة و املرئيــة ، أو بلصــق صــور من احلكم أو ملخص لــه عىل األماكن 

التــى تعينهــا و ملــدة التزيــد عــىل شــهر و ذلــك عــىل نفقــة املحكــوم عليــه . 
يعاقــب عــىل نــزع هــذه الصــور او إخفائهــا بــأى طريقــة أو إتالفهــا باحلبــس مــدة ال تزيــد 
عــىل ثالثــة أشــهر و بغرامــة ال جتــاوز ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني ، فــإذا كان 
الفاعــل هــو أحــد املســئولني عــن إدارة العمــل أو أحــد عاملــه يعاقــب باحلبــس مــدة ال 

تزيــد عــىل ســتة أشــهر .

املادة ١٥٨
املبــارش مســئول عــن الــرضر الناجــم عــن التلــوث و لــو مل خيطــئ و املتســبب ال يســأل إال 

بخطأ 

املادة ١٥٩
إذا تعدد املسئولون عن حادث التلوث تكون املسئولية تضامنية .

 املادة ١٦٠
مــع عــدم اإلخــالل بــأى قانــون آخــر يلتــزم املســئول مدنيــاً  عــن التلــوث بالتعويــض عــن 

 :
أ - ما حلق بالثروة الطبيعية من أرضار .
ب - ما يصيب البيئة أو يقلل منفعتها .

ج - نفقات التطهري و إزالة التلوث أو احلد منه وإعادة تأهيل البيئة .
د - مقابل تعطيل املرافق العامة .

 املادة ١٦١
ليــس ىف هــذا القانــون مــا يمنــع أى شــخص مــن األشــخاص الطبيعــني أو األعتباريــني 
ــه مــن جــراء  ــى حلــق ب ــة املســئول عــن التلــوث بالتعويــض عــن األرضار الت مــن مطالب

التلــوث .
برابطة عقد أو مل يكن كذلك .

 املادة ١٦2
يلتــزم كا مــن املنتــج و املــوزع بضــامن ســالمة املنتــج الــذى مــن شــأنه أو من شــأن حمتوياته 
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أو طبيعتــه أة طريــق اســتعامله تعــرض حياة األشــخاص أو املمتلــكات للخطر.

 املادة ١٦3
إذا تعــددت مصــادر الــرضر وتعــذر عــىل املــرضور بنســبة الــرضر اىل فاعلــه ، جــاز 
ــه ،  ــة احــد املتســببني بدفــع كامــل التعويــض عــن الــرضر الــذى اصاب للمــرضور مطالب
وجيــوز للمدعــى عليــه نفــى املســئولية بــأن النشــاط الــذى يامرســة مل يكــن بســبب الــرضر 

وأن الــرضر وقــع بســبب أجنبــى ال يــد لــه فيــه .

 املادة ١٦٤
ــة  ــئوالً ىف مواجه ــون مس ــراض يك ــن األغ ــريه م ــكن او لغ ــا ً للس ــغل مكان ــن يش كل م
املــرضور عــن تعويــض مــا حيــدث لــه مــن رضر، ممــا يصــدر منــه ضوضــاء او روائــح او 

غريهــا ، مــا مل يثبــت أن الــرضر قــد حــدث بســبب اجنبــى ال يــد لــه فيــه .

 املادة ١٦٥
جيــوز لــكل مــن يتهــدده خطــر التلــوث أن يطلــب مــن املحكمــة أن تأمــر صاحــب املنشــأة 
ذات النشــاط اخلطــر او صاحــب موقــع النفايــات أن يقــدر تقريــرًا أو بيانــات عــن املــواد 

التــى ينتجهــا او يتعامــل معهــا.

 املادة ١٦٦
يعفى املسئول عن التلوث من املسئوليه إذا أثبت الرضر كان بسبب : 

أ - القوة القاهرة .
ــًا بســبب تــرف عمــدى مــن أحــد األشــخاص اللذيــن ال تربطهــم  ب - إذا وقــع كلي

ــة أو تبعيــة . باملالــك أو املشــغل رابطــة عقدي
ج - وقع كليًا بسبب اإلمهال أو اخلطأ سببته السلطة اإلدارية املختصة .

يشــرتط لتطبيــق الفقــرة الســابقة أن يكــون املســئول عــن التلــوث قــد ابلــغ اإلدارة 
ــذ  ــد اخت ــون ق ــه وأن يك ــم ب ــه أن يعل ــم أو كان علي ــبابه إذا عل ــادث أو اس ــة باحل املختص

ــوث . ــار التل ــن اث ــل م ــادث أو التقلي ــع احل ــة ملن ــات الالزم ــة االحتياط كاف

 املادة ١٦٧
تنقــى الدعــاوى الناشــئة عــن حــوادث التلــوث بمــى ثــالث ســنوات مــن يــوم علــم 
املــرضور وبمــن يســأل عنــه ومــن يــوم االنتهــاء مــن حــر األرضار فيــام يتعلــق بدعــوى 
ــاء  ــوم االنته ــن ي ــة أو م ــروة الطبيعي ــق بالث ــى تلح ــن األرضار الت ــض ع ــة بالتعوي املطالب
مــن إجــراءات التطهــري وإزالــة املــواد امللوثــة وإعــادة تأهيــل البيئــة فيــام يتعلــق بدعــوى 

املطالبــة بتلــك النفقــات .

 املادة ١٦٨
حيــدد املديــر العــام للهيئــة - ومــا يقــرره املجلــس األعــىل فيــام يتعلــق باجلهــات اإلداريــة 
املعنيــة - املوظفــني الالزمــني للقيــام بأعــامل التفتيــش التــي يتطلبهــا تنفيــذ هــذا القانــون 
واللوائــح والقــرارات لــه عــدا الفصــل األول مــن البــاب الرابــع منــه، وإثبــات مــا يقع من 
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جرائــم باملخالفــة ألحكامــه. ويكــون هلــؤالء املوظفــني صفة الضبطيــة القضائيــة، وهلم يف 
ســبيل ذلــك دخــول كافــة األماكــن التــي تقــع هبــا هــذه اجلرائــم وحتريــر املحــارض وأخــذ 
العينــات وإجــراء القياســات والدراســات الالزمــة وغريهــا ، لتحديــد مدى تلــوث البيئة 
ومصــادره والتأكــد مــن تطبيــق النظــم واالشــرتاطات اخلاصــة بحاميــة العــامل والبيئــة ، 
وفحــص الرتاخيــص والســجالت وأي مســتندات أخــرى واحلصــول عــىل صــورة منهــا 
، وطلــب البيانــات الالزمــة مــن أصحــاب األعــامل أو مــن ينــوب عنهــم ، وفقــًا ملــا حتــدده 
الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون وضبــط كل مــا جيدونــه خمالفــًا ألحــكام هــذا القانــون ، 

كــام هلــم االســتعانة برجــال الرشطــة إذا اقتــى األمــر ذلــك.

** معدلة بالقانون رقم ٩٩ لسنة 2٠١٥ النص قبل التعديل : 
حيــدد املديــر العــام مــن اهليئــة أو غريهــا مــن اجلهــات اإلداريــة املعنيــة املوظفــني الالزمــني للقيــام باعــامل التفتيــش التــى 
يتطلبهــا تنفيــذ هــذا القانــون و اللوائــح و القــرارات لــه عــدا الفصــل األول مــن البــاب الرابــع منــه و إثبــات مــا يقــع من 
جرائــم باملخالفــة ألحكامــه ، و يكــون هلــؤالء املوظفــني صفــة الضبطيــة القضائيــة ، و هلــم ىف ســبيل ذلــك دخــول كافــة 
األماكــن التــى تقــع هبــا هــذه اجلرائــم و حتريــر املحــارض و أخــذ العينــات و إجــراء القياســات و الدراســات الالزمــة 
و غريهــا لتحديــد مــدى تلــوث البيئــة و مصــادره و التأكدمــن تطبيــق النظــم و االشــرتاطات اخلاصــة بحاميــة العــامل 
و البيئــة و فحــص الرتاخيــص و الســجالت وأى مســتندات أخــرى و احلصــول عــىل صــورة منهــا و طــال البيانــات 
الالزمــة مــن أصحــاب األعــامل أو مــن ينــوب عنهــم وفقــا ً ملــا حتــدده الالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون وضبــط كل مــا 

جيدونــه خمالفــا ص ألحــكام هــذا القانــون ، كــام هلــم االســتعانه برجــال الرشطــة إذا أقتــى األمــر ذلــك .

املادة ١٦٩
يقــوم املوظفــون املكلفــون بتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون واللوائــح والقــرارات املنفــذة لــه 
املشــار إليهــم يف املــادة الســابقة مــن هــذا القانــون بحلــف اليمــني أمــام املديــر العــام أو من 
يفوضــه املجلــس األعــىل وذلــك وفقــًا للقســم التــايل: )) أقســم بــاهلل العظيــم أن أؤدي 
عمــي بأمانــة وإخــالص ونزاهــة ورشف وأال أفــي رسًا مــن أرسار العمــل اطلعــت عليه 

بحكــم وظيفتــي حتــى بعــد تركــي العمــل((.

ــذ أحــكام هــذا  ــل : يقــوم املوظفــون املكلفــون بتنفي ــل التعدي ــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قب ــة بالقان ** معدل
القانــون و اللوائــح و القــرارات املنفــذة لــه املشــار إليهــم ىف املــادة الســابقة مــن هــذا القانــون بحلــف اليمــني امــام املديــر 
بــأن يــؤدوا عملهــم بأمانــة و إخــالص وأال يفشــوا رساً  مــن أرسار العمــل اطلعــوا عليهــم بحكــم وظيفتهــم حتــى بعــد 

تركهــم العمــل .

   املادة ١٧٠
للمديــر أو مــن يفوضــه طلــب البيانــات واملعلومــات واملســتندات التــى يراهــا رضوريــة 
مــن أى جهــة عامــة أو خاصــة متــارس نشــاطا ً قــد يــؤدى إىل تلــوث البيئــة . و للهيئــة ىف 
املــكان الــذى تــراه مناســبا ًإقامــة مراكــز و مراقبــة وفقــًا ملــا تتطلبــه محايــة البيئــة وذلــك 
بالتنســيق مــع اجلهــات املعنيــة ، كــام هلــا إنشــاء خمتــرات اة معامــل راقبيــة ختتــص بالــرأى 

النهائــى ىف النتائــج املختريــة املتعلقــة بتلــوث البيئــة .

املادة ١٧١
تتــويل النيابــة العامــة للبيئــة التحقيــق والتــرف واالدعــاء يف مجيــع اجلرائــم الناشــئة عــن 

تطبيــق أحــكام هــذا القانــون واللوائــح والقــرارات املنفــذة لــه .
وتنشــأ خــالل ســنتني مــن تاريــخ العمــل هبــذا القانــون باملحكمــة الكليــة دائــرة أو أكثــر 

ختتــص بالنظــر يف اجلرائــم واملنازعــات البيئيــة .
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** معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : تتــوىل النيابــة العامــة التحقيــق والتــرف و االدعاء 
ىف مجيــع اجلرائــم الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام هــذا القانــون واللوائــح والقــرارات املنفــذة له .

 املادة ١٧2
جيــوز لــكل مواطــن أو مجعية معنية بحاميــة البيئة اللجــوء إىل األجهزة اإلداريــة والقضائية 
املختصــة بغــرض تنفيــذ أحــكام قانــون البيئــة و مــا ورد بالالئحــة التنفيذيــة هلــذا القانــون 

.
 املادة ١٧3

جيــب عــىل كل مــن علــم أو كان ىف إمكانــه أن يعلــم مــن املوظفــني العموميــني أو غريهــم 
أثنــاء أو بســبب تأديــة عملهــم بوجــود خمالفــة ألحــكام هــذا القانــون أو الئحتــه التنفيذيــة 
ينجــم عنهــا رضر بيئــى أن يبلــغ عنــه فــوراً  غــىل اهليئــة أو النيابــة العامــة أو رجــال الرشطة 

.
 

املادة ١٧٤
للمجــري العــام أومــن يفوضــه منــح املخالــف لإلشــرتاطات و املعايري املنصــوص عليها ىف 
هــذا القانــون أو الئحتــه التنفيذيــة عــدا الفصــل االول مــن البــاب الرابــع مهلــة لتصحيــح 

خمالفتــه فــوراً  .
فــإذا مل يقــم بذلــك خــالل ثالثــني يومــًا أو تبــني خالهلــا أن إســتمرار املخالفــة مــن شــأنه 
إحلــاق أرضار جســيمة ىف البيئــة يكــون للهيئــة باالتفــاق مــع اجلهــات املعنيــة اختــاذ 
اإلجــراءات القانونــة الالزمــة لوقف النشــاط املخالف أو غلق املنشــأة أو إلغاء الرتخيص 
دون اإلخــالل بالعقوبــات الــواردة ىف هــذا القانــون وبالتعويضــات عن االرضار الناشــئة 

عــن هــذه املخالفــات .

 املادة ١٧٥
يلغــى القانــون رقــم 2١ لســنة ١٩٩٥ بإنشــاء اهليئــة العامــة للبيئــة املعــدل بعــض احكامــه 
بالقانــون رقــم ١٦ لســنة ١٩٩٦ كــم يلغــى القانــون رقــم ١2 لســنة ١٩٦٤ بشــأن منــع 
تلويــث امليــاه الصاحلــة للمالحــة الزيــت كــام يلغــى كل نــص يتعــارض مــع أحــكام هــذا 

القانــون .
 

املادة ١٧٦
ــد  ــة أش ــع أى عقوب ــون بتوقي ــذا القان ــا ىف ه ــوص عليه ــات املنص ــق العقوب ــل تطبي ال خي

ــر . ــون آخ ــا ىف أى قان ــوص عليه منص

 املادة ١٧٧
ال خيــل تطبيــق أحــكام هــذا القانــون بأحــكام القانــون رقــم ١٩ لســنة ١٩٧3 والقانــون 
ــر  ــون أخ ــواردة ىف قان ــكام ال ــل باألح ــام ال خي ــه ، ك ــار إلي ــنة ١٩٧٧ املش ــم ١3١ لس رق

ــة البيئــة ىف جمــاالت خاصــة . ينظــم محاي
عــىل أنــه جيــب عــىل اجلهــات التــى تقــوم بتطبيــق هــذه القوانــني أو أى جهــة أخــرى هلــا 
صالحيــة إصــدار لوائــح ونظــم وأشــرتاطات تتعلــق بحاميــة البيئــة أن تأخذ موافقــة اهليئة 
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قبــل إصــدار هــذه اللوائــح والنظــم واإلشــرتاطات .

 املادة ١٧٨
ختضــع اهليئــة للرقابــة املســبقة وفقــًا ألحــكام القانــون رقــم )3٠( لســنة ١٩٦٤ بإنشــاء 
ديــوان املحاســبة ، وكذلــك ختضــع ألحــكام القانــون رقــم )3٧( لســنة ١٩٦٤ يف شــأن 

املناقصــات العامــة .

** معدلــة بالقانــون رقــم ٩٩ لســنة 2٠١٥ النــص قبــل التعديــل : ال ختضــع اهليئــة للرقابــة املســبقة و فقــا ًألحــكام 
القانــون رقــم 3٠ لســنة ١٩٦٤ بإنشــاء ديــوان املحاســبة و كذلــك ال ختضــع ألحــكام القانــون رقــم 3٧ لســنة ١٩٦٤ 

ىف شــأن املناقصــات العامــة .

املادة ١٧٩
يصــدر الوزيــر املختــص أو الوزيــر املعنــي القــرارات واللوائــح واألنظمــة الالزمــة لتنفيذ 
أحــكام الفصــل األول مــن البــاب الرابــع مــن هــذا القانــون ، كــام يصــدر املديــر العــام بعد 
موافقــة جملــس اإلدارة اللوائــح والقــرارات الالزمــة لتنفيــذ هــذا القانــون عــدا الفصــل 

األول مــن البــاب الرابــع منــه، وذلــك خــالل ســنة مــن تاريــخ العمــل بــه.

ــح  ــرارات واللوائ ــص الق ــر املخت ــدر الوزي ــل : يص ــل التعدي ــص قب ــنة 2٠١٥ الن ــم ٩٩ لس ــون رق ــة بالقان ** معدل
واألنظمــة الالزمــة لتنفيــذ أحــكام الفصــل األول مــن البــاب الرابــع مــن هــذا القانــون ، كــام يصــدر املديــر العــام بعــد 
موافقــة جملــس اإلدارة اللوائــح و القــرارات الالزمــة لتنفيــذ هــذا القانــون عــدا الفصــل األول مــن البــاب الرابــع منــه 

و ذلــك خــالل ســنة مــن تاريــخ العمــل بــه .

 املادة ١٨٠
ــام ال  ــون في ــذا القان ــل هب ــخ العم ــذة ىف تاري ــرارات الناف ــح والق ــل باللوائ ــتمر العم يس

ــه . ــة ل ــح التنفيذي ــرارات و اللوائ ــدور الق ــني ص ــه حل ــع أحكام ــارض م يتع

 املادة ١٨١
عــىل رئيــس جملــس الــوزراء و الــوزراء كل فيــام خيصــه تنفيــذ هــذا القانــون و يعمــل بــه 

بعــد إنقضــاء ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ نــرشه ىف اجلريــدة الرســمية .


