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بسم هللا الرمحن الرحمي
ابمس صاحب السمو أأمري دوةل الكويت الش يخ صباح الأمحد الصباح احملمكة اللكية دائرة /جناايت )(١٢
ابجللسة املنعقدة علنا ابحملمكة اللكية فـــي يوم االثنـــني املوافق /١٥، /٢٠١٣٤
برئاسة الس يد ا ألس تاذ /وائل العتيقي ـ املستشار
وعضويـــة ا ألســـتاذين /عيل سلطان ـ القايض وصالح أأبوالفتوح ـ القايض
وحبضـــور ا ألســـتاذ /أأمحد الهويدي ـ ممثل النيابة
وحضور الس يد /سعد عبدهللا ـ أأمني رس اجللسة
آ
صدر احلمك اليت:
يف القضية رمق ١٥ /٢٠١٢ :أأمن دوةل
املرفوعة من :النيابة العامة .ضد :مسمل محمد محد الرباك
ا ألس باب :بعد مطالعة ا ألوراق وســـامع املرافعة واملداوةل قانوان:
وحيث ان النيابة العامة أأس ندت للمهتـــم انه يف يـــوم  /١٥ /٢٠١٢١٠بدائرة مباحث أأمن ادلوةل ـ بدوةل الكويت:
طعن علنا ويف ماكن عام عن طريـــق القول يف حقـــوق ا ألمري وسلطته وعاب يف ذاهه وهطاول ع ى مس ند االممارة بنأن وهه  ه لالل ندوة عامة العبارات وا أللفا
املبينة اب ألوراق ،وذكل ع ى النحو املبني ابلتحقيقات.
وحيـــث ان الواقعـــة ختلص حس امب ابن من مطالعة ا ألوراق يف هقدم مدير عام االمدارة العامة ل ألمن الوقايئ اللواء عبد هللا العصفور ببالغ قبل املهتم مسمل محمد
الرباك هضمن حتريـــات النقيب عبدهللا محمـــد عبدالعزيز قيام املهتم يف ندوة حتت عنـــوان « كفى عبثا » يف  ١٥/ /٢٠١٢١٠يف الساحة املقابةل جمللس ا ألمة (ساحة
ا مالرادة) بتوجيه خطاب لصاحب السمو ا ألمري حفظه هللا هضمنت هطاوال وهعداي عليه وطعنا يف حقوقه وسلطاهه ومس ند اممارهه مبناس بة التصدي ملراس مي الرضورة املزمع
امصدارها خبصوص هعديل قانون الانتخاابت.
املهتم مسمل الرباك أأنكر ابلتحقيقات ما أأس ند امليه من هعرضه ألمري البالد مقراً جبميع ما وهه امليه من عبارات قالها لالل الندوة يف ساحة ا مالرادة املواهجة جمللس
ا ألمة الكوييت وقرر أأنه دعي للتحدث بتكل الندوة من جتمع هنج بصفته أأحد نواب ا ألغلبية واكن حديثه وفق خطاب مكتوب حول المتسك ابلنظام الانتخايب القامئ وأآلية
التصويت
وطلبت النيابة العامة عقابه وفقا للامدة  ٢٥من القانون رمق  ٣١لس نة  ١٩٧٠بتعديل بعض أأحاكم قانون اجلزاء.

