
 

 

 2020مشروع قانون رقم )  ( لسنة 
  1980( لسنة 38بتعديل بعض أحكام املرسوم بالقانون رقم )

 بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية
 
 

 بعد االطالع على الدستور، -

  1980( لسنة 38المرسوم بالقانون رقم )الصادر ب والتجاريةوعلى قانون المرافعات المدنية  -

 والقوانين المعدلة له،

المعدل بالقانون و 1980( لسااانة 67وعلى القانون المدني الصاااادر بالمرساااوم بالقانون رقم ) -

 ،1996( لسنة 15رقم )

والقوانين  1990( لسااانة 23وعلى قانون تنظيم القضاااال الصاااادر بالمرساااوم بالقانون رقم ) -

 المعدلة له،

 على القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : ةوافق مجلس األم -

 )املادة األوىل(
المشااااااار مليه اتا  رابن عنوانه  1980( لساااااانة 38يُضاااااااا ملى المرسااااااوم بالقانون رقم )

 على النحو اآلتي : 313حتى  305"مخاصمة القضاة وأعضال النيابة العامة" يضم المواد من 

 الكتاب الرابع
 خماصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة

 ( :305املادة )
مخاصمة القضاة وأعضال النيابة العامة مذا وقن من القاضي أو عضو النيابة في عمله  تجوز  

 غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم.

 الحاالت.وال تجوز المخاصمة في غير هذه   

يحام به على الُمخاصم من تعويضات بسبـ  أي من عن تنفيذ ما الدولة مسئولة خزانة وتاون   

 جوع عليه.هذه األفعال، ولها حق الر
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 (:306املادة )

ويوقن التقرير من المدعي  االسااتئناا،ترفن دعوى المخاصاامة بتقرير في مدارة اتا  محامة    

 بيااان بااأوجااهويجاا  أن يشاااااااتماال التقرير على  .بتواياال خااا  في الاادعوىأو وايلااه المفو  

بابها المخاصااااااامة ، وأدلتها والتعوي  المطلو  فيها. ويرفق بالتقرير التوايل الخا  وأسااااااا

ويتعين على المدعي عند تقديم التقرير أن يودع على ساااااابيل الافالة  للدعوى.واألوراق المؤيدة 

 وتتعدد الافالة بتعدد القضاااااة أو أعضااااال النيابة المطلو  مخاصاااامتهم . دينار، خمساااامائةمبلغ 

 خاصم بصورة من التقرير ومرفقاته.مُ ي أو عضو النيابة الوتخطر مدارة الاتا  القاض

 ( :307املادة )

ويحيل  المحامة،المخاصااامة على رئيس  تقريرعر  المختصاااة محامة العلى مدارة الاتا  ب

رئيس المحامة التقرير ملى محدى دوائر المحامة. ويحدد رئيس الدائرة التي أحيل مليها التقرير 

المشاااااورة بعد مدة ال تزيد على ةمانية أيام من تاريا مخطار الُمخاصااااام جلساااااة لنظره في غرفة 

 بصورة التقرير ومرفقاته.

وتقوم مدارة الاتا  بالمحامة بضم أصل ملا الدعوى محل المخاصمة أو صورة طبق األصل من 

 .تعذر ذلك، ومخطار المدعي والُمخاصم بالجلسة المحددة لنظر التقرير

 ( :308املادة )

أقوال وذلك بعد سماع دائرة التي أحيل مليها التقرير في جواز قبول دعوى المخاصمة التفصل    

 .الُمخاصموالمدعي ال من 
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 : (309املادة )

وياون ذلك حدد الحام جلساااة لنظر موضاااوع المخاصااامة ، مذا ُحام بقبول دعوى المخاصااامة    

واالل محامة االساااتئناا بحسااا  أمام دائرة خاصاااة بمحامة االساااتئناا تؤلا من خمساااة من 

ويُحام في موضااوع خاصاامة في جلسااة ساارية م، وتنظر هذه الدائرة موضااوع الترتي  أقدميتهم

 المدعي والُمخاصم.أقوال ال من الدعوى بعد سماع 

 ( :310املادة )

ياون القاضااي أو عضااو النيابة العامة الُمخاصاام غير صااالل لنظر الدعوى أو المشاااراة في    

التحقيق ، وذلك من تاريا الحام بقبول دعوى المخاصاااامة ويج  عليه التنحي عن نظر الدعوى 

 أو المشاراة في التحقيق .

 ( :311املادة )

رفضااااها حامت بسااااقوطها أو بمذا قضاااات المحامة بعدم جواز المخاصاااامة أو عدم قبولها أو    

 ن التعويضات من اان لها وجه. بمصادرة الافالة فضالً ع

وبالتعويضات على  المخاصمة ومذا قضت بصحة المخاصمة حامت ببطالن التصرا موضوع  

 ة.والتأديبيوذلك دون مخالل بالمسئولية الجزائية  الُمخاصم،
 ( :312املادة )

وذلك بطريق المنهي لدعوى المخاصمة يجوز الطعن في الحام الصادر من محامة االستئناا 

 المقررة.التمييز وفقاً لإلجرالات 
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 : (313املادة )

تساقط دعوى المخاصامة بمضاي سانة من تاريا صادور التصارا موضاوع المخاصامة أو من 

 التدليس أو الخطأ المهني الجسيم أيهما أقر .تاريا علم المدعي بوقوع الغش أو 

 

 ()املادة الثانية

ويعمل به من  هـااااـااااذا القانون تنفيذ –ال فيما يخصه  –الوزرال رئيس مجلس الوزرال وعلى  

  تاريا نشره في الجريدة الرسمية.

 

 الكويت مريأ                                                                                      

 صباح األمحد الصباح                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 املذكــرة اإليضاحية
 2020( لسنة    ملشروع القانون رقم ) 

 1980( لسنة 38بتعديل بعض أحكام املرسوم بالقانون رقم )
 املدنية والتجاريةبإصدار قانون املرافعات 

 
 

من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً األصل العام في أحاام المسؤولية التقصيرية أن ال  من

وتطبيقاً لهذا  .( من القانون المدني 227بالتعوي  وهو ما نصااااااات به المادة )بغيره التزم 

معماالً شااااأنه شااااأن غيره من المواطنين سااااأل مدنياً عن خطئه يُ فإن القاضااااي ، المبدأ العام 

في الارامة اإلنسانية ، وهم  ر التي تن  على أن " الناس سواسية( من الدستو29للمادة )

متسااااااااوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، ال تمييز بينهم بساااااااب  الجنس أو 

 األصل أو اللغة أو الدين ". 

 

القاضااي أو عضااو النيابة العامة  اختصااامات تنظيم مجرال الضااروريومن ةم بات من 

التزام من يحقق سرعة الفصل في الخصومة بما عن المسؤولية التقصيرية في أدال عملهما 

سداد ما عسى أن يقضى به من تعوي  على القضاة أو أعضال النيابة العامة  وقد الدولة ب

ضافة وذلك جال هذا المشروع ليحقق هذه األهداا  المرسوم بالقانون رقم  ملىاتا  رابن بإ

" يضم  مخاصمة القضاة وأعضال النيابة العامةالمشار مليه عنوانه "  1980( لسنة 38)

 (.313حتى  305المواد من )
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( مخاصاااااامة القضاااااااة وأعضااااااال النيابة العامة مذا وقن من 305المادة )أجازت وقد 

وقصااارت  ،القاضاااي أو عضاااو النيابة العامة في عمله غش أو تدليس أو خطأ مهني جسااايم 

المخاصااااامة على هذه الحاالت اما ألزمت خزانة الدولة بتنفيذ ما يحام به على القاضاااااي أو 

الرجوع عليه بما  فيورخصاات لها ، فعال عضااو النيابة العامة من تعويضااات بسااب  هذه األ

 قامت بسداده .
 

وذلك بتقرير في مدارة اتا  ، ( ايفية مقامة دعوى المخاصااااااامة 306المادة ) نظمتو

مل التقرير على تمن وجو  أن يشاا، من المدعي أو وايله الخا   محامة االسااتئناا موقن

رها اقدممن ميداع افالة ، وأدلتها والتعوي  المطلو  فيها وأساابابها أوجه المخاصاامة بيان 

اما . دينار تتعدد بتعدد القضاااااة أو أعضااااال النيابة العامة المطلو  مخاصاااامتهم  خمساااامائة

م بصااورة ي أو عضااو النيابة العامة الُمخاصاانصاات المادة على أن تخطر مدارة الاتا  القاضاا

 من التقرير ومرفقاته .
 

( على مدارة الاتا  عر  تقرير المخاصمة على رئيس محامة 307المادة )أوجبت و

التي أحيل مليها رئيس الدائرة  حددوي. ملى محدى دوائر المحامة  يحيلهاالساااااااتئناا الذي 

ةمانية أيام من تاريا مخطار  لىجلساااة لنظره في غرفة المشاااورة بعد مدة ال تزيد عالتقرير 

الدعوى ملا بضم أصل بالمحامة وتقوم مدارة الاتا   .ه المخاصم بصورة التقرير ومرفقات

سة  محل المخاصمة أو صورة طبق األصل من تعذر ذلك ، ومخطار المدعي والُمخاصم بالجل

 . المحددة لنظر التقرير
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أن الدائرة التي أحيل مليها تقرير المخاصااامة تفصااال فقط على ( 308المادة ) نصاااتو

وذلك بعد سااماع أقوال وليس في موضااوع المخاصاامة ،  في جواز قبول دعوى المخاصاامة 

 خاصم .مُ ال من المدعي وال
 

إذا قضااااااات الدائرة بقبول ف( المرحلة الةانية لدعوى المخاصااااااامة 309المادة ) تنظمو

وياون ذلك أمام دائرة ، موضااااوع المخاصاااامة  دعوى المخاصاااامة حدد الحام جلسااااة لنظر

واالل محامة االساااتئناا بحسااا  ترتي  من خاصاااة بمحامة االساااتئناا تؤلا من خمساااة 

ويحام في موضااوع ، وتنظر هذه الدائرة موضااوع المخاصاامة في جلسااة ساارية  .أقدميتهم 

 خاصم .لدعوى بعد سماع أقوال المدعي والمُ ا
 

القاضااي أو عضااو النيابة العامة الُمخاصاام غير ( على أن ياون 310ونصاات المادة )

صااااااااالل لنظر الاادعوى أو المشاااااااااراااة في التحقيق وذلااك من تاااريا الحام بقبول دعوى 

 المخاصمة .
 

 

المخاصااااامة أو عدم  جوازبعدم المحامة مذا قضااااات على أنه ( 311المادة ) نصاااااتو

بمصااادرة الافالة فضااالً عن التعويضااات من اان لها حامت قبولها أو بسااقوطها أو برفضااها 

ضاااااوع المخاصااااامة قضااااات بصاااااحة المخاصااااامة حامت ببطالن التصااااارا موومذا  وجه .

 م وذلك دون مخالل بالمسؤولية الجزائية والتأديبية .وبالتعويضات على الُمخاص
 

 

طعن في الحام الصادر من محامة االستئناا المنهي لدعوى ( ال312المادة ) أجازتو

 المخاصمة بطريق التمييز وفقاً لإلجرالات المقررة .
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سااقوط دعوى المخاصاامة بمضااي ساانة من تاريا صاادور على ( 313المادة ) نصااتو

أو من تاريا علم المدعي بوقوع الغش أو التدليس أو الخطأ موضااوع المخاصاامة التصاارا 

 المهني الجسيم أيهما أقر  .

 

 


