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قانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16
لسنة 1960 ( 31 / 1970 )

الفقرة : جرائم أمن الدولة الداخلي (34-23) 

المادة 23 

يعاقب باالعدام كل من اعتدى على حیاة االمیر او على سالمته او على حريته او تعمد تعريض حیاته او حريته للخطر. 
يحكم بذات العقوبة اذا كان الفعل قد وقع على ولي العھد.

المادة 24 

ويعاقب باالعدام كل من اعتدى بالقوة على السلطات التي يتوالھا االمیر ، سواء كان ذلك بحرمانه من كل ھذه السلطات او من بعضھا ، او
كان بعزله او اجباره على التنازل. 

يعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل القوة لقلب نظام الحكم القائم في البالد.

المادة 25 

يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا او في مكان عام ، او في مكان يستطیع فیه سماعه او رؤيته من كان في
مكان عام عن طريق القول او الصیاح او الكتابة او الرسوم او الصور او اية وسیلة اخرى من وسائل التعبیر عن الفكر ، في حقوق االمیر

وسلطته ، او عاب في ذلك االمیر ، او تطاول على مسند االمارة.

المادة 26 

كل من حرض احد افراد القوات المسلحة او الشرطة على التمرد ، ولم يترتب على ھذا التحريض اثر ، يعاقب بالحبس المؤقت مدة ال تجاوز
خمس سنوات ويجوز ان تضاف الیه غرامة ال تجاوز خمسمائة دينار. 

تكون العقوبة الحبس المؤبد ، الذي يجوز ان تضاف الیه غرامة ال تجاوز الفا وخمسمائة دينار ، اذا وقعت االمور التي حرض علیھا نتیجة لذلك
التحريض وھذا دون اخالل بإية عقوبة اشد ينص علیھا القانون.

المادة 27 

يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تجاوز مائتین وخمسة وعشرين دينار او باحجى ھاتین العقوبتین كل من حرض او
ساعد احد افراد القوات المسلحة او الشرطة على الفرار من الخدمة فتم الفرار بناء على ذلك.

المادة 28 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتین وبغرامة ال تجاوز مائتي دينار او باحدى ھاتین العقوبتین ، كل من آوى ساعد على اختفاء احد افراد
القوات المسلحة او الشرطة وھو يعلم انه فار من الخدمة. 

ال توقع العقوبة على زوجة الفار من الخدمة او اصوله او فروعه اذا آووه او ساعدوه على االختفاء. 
يجوز للمحكمة ان تعفي من العقوبة غیر ھؤالء من اقارب الجاني واصھاره الى الدرجة الرابعة اذا لم يكونوا معتبین بنص آخر في القانون.

المادة 29 

كل من حرض علینا او في مكان عام ، او في مكان يستطیع فیه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام ، عن طريق القول او الصیاح او
الكتابة او الرسم او الصور او اية وسیلة اخرى من سوائل التعبیر عن الفكر ، على قلب نظام الحكم القائم في الكويت وكان التحريض

متضمنا الحث على اغییر ھذا النظام بالقوة او بطرق غیر مشروعة ، يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز عشر سنوات. 
يحكم بنفس العقوبة على كل من دعا بالسوائل السابقة الى اعتناق مذاھب ترمي الى ھدم النظم االساسیة في الكويت بطرق غیر

مشروعة ، او الى االنتقاض بالقوة على النظام االجتماعي او االقتصادي القائم في الكويت.

المادة 30 

تحظر الجمعیات او الجماعات او الھیئات التي يكون غرضھا العمل على نشر مبادئ ترمي الى ھدم النظم االساسیة بطرق غیر مشروعة
او الى االنتقاض بالقوة على النظام االجتماعي او االقتصادي القائم في البالد. 

يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز خمس شعرة سنة المنظمون والداعون لالنضمام الى الھیئات المشار الیھا ، ويعاقب بالحبس مدة ال تجاوز
عشر سنوات كل من اشترك في ھذه الھیئات وھو عالم بالغرض الذي تعمل له.

المادة 31 

يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز خمس عشرة سنة وال تقل عن ثالث سنوات كل من مرن او درب شخصا او اكثر على حمل السالح او على
استعمال الذخیرة او لقنه فنونا حربیة ايا كانت ، قاصدا االستعانة باالشخاص المدربین لتحقیق غرض غیر مشروع. 

عاقب بالحبس مدة ال تجاوز خمس سنوات ، كل من تدرب على حمل السالح او على استعمال الذخیرة وكل من تلقن فنونا حربیة ، وھو عالم
ان من يدربه او يلقنه ، يقصد االستعانة به في تحقیق غرض غیر مشروع.

المادة 33 

كل من ارتكب في مكان عام فعال من شأنه اھانة العلم الوكني او علم دولة غیر معادية ، سواء بإتالفه او بإنزاله او بأي عمل آخر يعبر عن
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الكراھیة واالزدراء ، يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات ، وبغرامة ال تجاوز مائتین وخمسة وعشرين دينارا او باحدى ھاتین العقوبتین.

المادة 34 

كل من اشترك في تجمھر في مكان عام ، مؤلف من خمسة اشخاص على االقل ، الغرض منه ارتكاب الجرائم او االخالل باالمن العام
وبقى متجمھرا بعد صدور امر رجال السلطة العامة باالنصراف ، يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة واحدة وبغرامة ال تجاوز مائة دينار او

باحدى ھاتین العقوبتین. 
ان كان يحمل سالحا من نوع آخر ، ومنه االسلحة البیضاء وكذلك العصي واالدوات الصلبة غیر المعتاد حملھا في االحوال العادية ، فتكون

العقوبة الحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات والغرامة التي ال تجاوز مائتین وخمسة وعشرين دينارا او احدى ھاتین العقوبتین.

المادة 34 مكررا

يعاقب بالحبس المؤقت الذي ال تقل مدته عن ثالث سنوات كل اجنبي دخل البالد او حاول دخولھا بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة
الداخلي او الخارجي المنصوص علیھا في ھذا القانون او التحريض على ارتكابھا. 

اذا كان قد دخل البالد بھذا الغرض بطريق غیر مشروع او حامال االسلحة او متفجرات تكون العقوبة الحبس المؤقت الذي ال تقل مدته عن خمس سنوات. واذا
وقعت الجريمة في زمن الحرب فتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي ال تقل مدته عن سبع سنوات.
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