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 جملس الوزراء
 2021لسنة   1قانون رقم 

 1960( لسنة 17عض أحكام القانون رقم )يل ببتعد
 إبصدار قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية 

 بعد االطالع على الدستور،  -
-  ( رقم  القانون  لسنة  16وعلى  اجلزاء    1960(  قانون  إبصدار 

 والقوانني املعدلة له، 
إبصدار قانون اإلجراءات    1960( لسنة  17وعلى القانون رقم )   -

 لقوانني املعدلة له، زائية وا اكمات اجلواحمل
عليه    - صدقنا  وقد  نصه،  اآليت  القانون  على  األمة  جملس  وافق 

 وأصدرانه: 
 األوىل(  ادة )امل

( من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية رقم  69تضاف إىل املادة ) 
 املشار إليه، فقرة أخرية نصها اآليت:  1960( لسنة  17)

 أخرية(: فقرة  69مادة )
وال ال تسري أحكام احلبس االحتياطي على من ميارس  يع األحويف مج  "

حقه يف التعبري عن رأيه ونشره ابلقول أو الكتابة أو الرسم أو غري ذلك،  
الرأي عن طريق وسائل اإلعالم أو   التعبري عن  مبا يف ذلك أن يكون 

 . "التواصل االجتماعي 
 ( املادة الثانية )

الوز   جملس  رئيس  خيصه  ل  ك  -والوزراء  راء  على  هذا    -فيما  تنفيذ 
 . القانون

 أمري الكويت      
 األمحد اجلابر الصباح  نواف

 هـ  1442شعبان  30يف: صدر بقصر السيف 
 م 2021ابريـل  12 املوافق:                 

 املذكرة اإليضاحية 
 2021لسنة   1للقانون رقم  

 1960( لسنة  17بتعديل بعض أحكام القانون رقم )
 ات اجلزائية قانون اإلجراءات واحملاكمإبصدار 

الباب الثالث من الدستور واخلاص ابحلقوق  كفل املشرع الدستوري يف  
حجر  و   حق دستوري أصيل ، فهو  حرية الرأي   احلق يف والواجبات العامة  

من هذا احلق    الزاوية ألي جمتمع مدين قائم على مبادئ احلرية، وانطالقا  
حرية الرأي    ولتكريسأييت هذا املشروع بقانون لتعزيز احلرايت العامة  

 اليت كفلها الدستور ومحايتها من أي جتاوزات قد تتم من قبل أي جهة. 
  ت ة الذي صادقيوليتماشى مع العهد الدويل للحقوق املدنية والسياس

ة على  ابملوافق   1996( لسنة  12عليه الكويت مبوجب القانون رقم )
 اتفاقية العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية. 

 2021لسنة   2رقم قانون 
 يف شأن إنقاذ املشاريع الصغرية واملتوسطة 

 من تداعيات أزمة فايروس كوروان املتضررة 
 بعد االطالع على الدستور،   -
-   ( رقم  ابلقانون  الصادر  اجلزاء  قانون  لسنة  16وعلى   )1960  

 والقوانني املعدلة له، 
ابلقان  - الصادر  اجلزائية  اإلجراءات واحملاكمات  قانون  رقم  وعلى  ون 
 والقوانني املعدلة له،  1960( لسنة  17)

يف شأن النقد وبنك الكويت   1968( لسنة  32وعلى القانون رقم )   -
 املركزي وتنظيم املهنة املصرفية والقوانني املعدلة له، 

ابالحتياطات الصحية للوقاية    1969( لسنة 8م )وعلى القانون رق -
 من األمراض السارية والقوانني املعدلة له، 

-  ( رقم  ابلقانون  املرسوم  لسنة  31وعلى  إعداد    1978(  بقواعد 
والقوانني   اخلتامي  واحلساب  تنفيذها  على  والرقابة  العامة  امليزانيات 

 املعدلة له، 
اب  - ابملرسوم  الصادر  املدين  القانون  )وعلى  رقم  لسنة  67لقانون   )

 ، 1996( لسنة  15واملعدل ابلقانون رقم ) 1980
التجار   - قانون  ب وعلى  ابملرسوم  الصادر  ) ة  رقم  لسنة  68قانون   )

 والقوانني املعدلة له،  1980
-   ( رقم  القانون  لسنة  47وعلى  العامة    1982(  اهليئة  إبنشاء 

 لالستثمار، 
القانون رقم )  - العامة  بشأن محا  1993( لسنة  1وعلى  ية األموال 

 والقوانني املعدلة له، 
م العمالة الوطنية  يف شأن دع  2000( لسنة  19وعلى القانون رقم )   -

اجلهات   يف  للعمل  رقم  وتشجيعها  ابلقانون  واملعّدل  احلكومية،  غري 
 . 2003( لسنة  32)

يف شأن ضمان الودائع لدى    2008( لسنة  30وعلى القانون رقم )  -
 البنوك احمللية يف دولة الكويت،  

بشأن انشاء هيئة أسواق املال    2010( لسنة  7وعلى القانون رقم )   -
 ط األوراق املالية والقوانني املعدلة له، وتنظيم نشا

  يف شأن الصندوق الوطين   2013( لسنة  98وعلى القانون رقم )   -
 لرعاية وتنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة والقوانني املعدلة له، 

-   ( رقم  ابلقانون  الصادر  الشركات  قانون  لسنة  1وعلى   )2016  
 والقوانني املعدلة له،  

األمة    - جملس  اآليت  وافق  القانون  عليه  على  صدقنا  وقد  نصه، 
 وأصدرانه: 

 
 


