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قانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجھزة اإلتصاالت
الھاتفیة وأجھزة التنصت ( 9 / 2001 )

الفقرة : نص القانون - نص القانون (6-1) 

المادة 1 

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة والغرامة التي ال تجاوز ألف دينار، أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من
أساء عمدا استعمال وسائل اإلتصاالت الھاتفیة.

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تجاوز سنتین والغرامة التي ال تجاوز ألفي دينار أو إحدى ھاتین العقوبتین إذا اشتمل الفعل المشار إلیه في
الفقرة السابقة على ألفاظ بذيئة أو مخلة بالحیاء أو تحريض على الفسق والفجور أو على تھديد يمس النفس أو المال أو الشرف أو

العرض.

ويحكم في جمیع األحوال السابقة بمصادرة األجھزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

المادة 1 مكرر

يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنتین وبغرامة ال تجاوز ألفي دينار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من تعمد اإلساءة أو التشھیر بغیره عن طريق استعمال جھاز أو
وسیلة من وسائل اإلتصال الھاتفیة أو غیرھا في التقاط صورة أو أكثر أو مقاطع فیديو له دون علمه أو رضائه أو استغل إمكانات ھذه األجھزة واستخرج صورا

منھا دون إذن أو علم أصحابھا، أو قام باصطناع صور مخلة باآلداب العامة ألشخاص آخرين.

ويعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تجاوز ثالثة آالف دينار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من قام عن طريق ھذه األجھزة أو الوسائل بإرسال
الصور المبینة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع فیديو مخلة باآلداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرھا أو تداولھا بأى وسیلة كانت.

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تجاوز خمس سنوات والغرامة التي ال تجاوز خمسة آالف دينار إذا اقترنت األفعال المشار إلیھا في أي من الفقرتین السابقتین
بالتھديد أو االبتزاز أو تضمنت استغالل الصور بأي وسیلة في اإلخالل بالحیاء أو المساس باألعراض أو التحريض على الفسق والفجور.

ويحكم في جمیع األحوال بمصادرة أجھزة ووسائل اإلتصاالت أو غیرھا مما استخدم في ارتكاب الجريمة.

المادة 2 

يحظر تداول أجھزة التنصت بأنواعھا. كما يحظر بیعھا أو عرضھا للبیع. وال يجوز لغیر الجھات الرسمیة المختصة والتي يصدر بتحديدھا مرسوم
حیازة أجھزة التنصت بأنواعھا. كما ال يجوز ألي من ھذه الجھات استعمالھا دون الحصول على إذن مسبق من النیابة العامة، وذلك في

الحاالت ووفقا لإلجراءات واألحكام المنصوص علیھا في قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائیة المشار إلیه.

ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة ال تجاوز سنة والغرامة التي ال تجاوز ألف دينار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من
حاز أو استعمل أجھزة التنصت أيا كان نوعھا، وتضاعف العقوبة على كل من استخدم ھذه األجھزة في تسجیل أو نقل المحادثات التي

تجري خالل أجھزة االتصاالت.

ويحكم في جمیع األحوال بمصادرة األجھزة وغیرھا مما يكون قد استخدم في الجريمة. كما يحكم بمحو التسجیالت المتحصلة عندھا
وإعدامھا.

المادة 3 

ال يجوز نقل المكالمات الدولیة من وإلى دولة الكويت إال بعد الحصول على ترخیص مسبق بذلك من وزارة المواصالت وفق الشروط
والضوابط وبالوسائل التي تحددھا الالئحة التنفیذية لھذا القانون.

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام ھذه المادة بالحبس مدة ال تجاوز سنتین والغرامة التي ال تجاوز ثالث آالف دينار أو
بإحدى ھاتین العقوبتین.

ويحكم في جمیع األحوال بمصادرة األجھزة وغیرھا مما استخدم في الجريمة مع تعويض الوزارة عما قد لحقھا من أضرار.

المادة 4 

يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات الالزمة لتنفیذ ھذا القانون، وبحد أقصى ستة شھور من تاريخ الصدور.

المادة 5 

يلغى القانون رقم 19 لسنة 1976 م المشار إلیه.

المادة 6 
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على الوزراء - كل فیما يخصه - تنفیذ ھذا القانون.


