
 

 

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

 بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية
 بعد االطالع على الدستور، -

 1980( لسااااانة 38وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصاااااادر بالمرساااااو  بال)انون رق    -

 المعدلة له ،وال)وانين 

بشاااااابن افيبات فا المواد المدنية والتجارية  1980( لساااااانة 39وعلى المرسااااااو  بال)انون رق    -

 وال)وانين المعدلة له ،

وال)وانين المعدلة  1990( لسنة 23وعلى قانون تنظي  ال)ضاء الصادر بالمرسو  بال)انون رق    -

 له،

 افلكترونية ،ن المعامالت ببش 2014 لسنة (20 وعلى ال)انون رق   -

 وافق مجلس األمة على ال)انون اآلتا نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 

 (املادة األوىل)

،  230،  204،  12ف)رة أولى ،  11،  10ف)رة أولى ،  9،  8،  5يُساااااتبدو بنصاااااو  المواد   

 ه النصو  اآلتية:المشار إلي 1980(  لسنة 38ف)رة أولى( من المرسو  بال)انون رق    231

 (:5 مادة 

 يكون بواسطة مندوبا افعالن أو مبموري التنفيذ. -ما ل  ين  ال)انون على خالف ذلك  -كو إعالن 

ويكون تحرير افعالن بمعرفة الطالب ، أو بناء على  تعريفه بواساااااااطة ضاااااااابط الدعاوي،  

 وعلى الخصو  أو وكالئه  بذو المعاونة الممكنة فتما  افعالن .

مادة   عاة ال ببي 10ومع مرا )انون يت  افعالن عن طريق البريد افلكترونا أو  ( من هذا ال

 راج يصدر بها قرار من وزير العدو .خوسيلة اتصاو إلكترونية حديية قابلة للحفظ واالست
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 ويسرى ذلك على منازعات األحواو الشخصية ومنازعات األسرة .

 

طريق البريد افلكترونا أو ببي وساااايلة اتصاااااو إلكترونية حديية وفا حاو تعذر افعالن عن 

ن بإجراء افعالن بالطريق يجوز  للمحكمة من تل)اء نفساااااااها أو بناء على طلب أحد الخصاااااااو  افذ

 .العادي

 

بالتنسااااااايق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية أو أي جهة  -ويصااااااادر قرار من وزير العدو 

لضوابط الخاصة بتنظي  إجراءات افعالن وتسلمه والتوقيع افلكترونا بالشروط وا -أخرى مختصة 

عليااه، والمواقع افلكترونيااة المعتماادة وجهااة اعتماااد التوقيع أو بيره من البيااانااات افلكترونيااة 

 األحواو. هذهوشهادات التصديق التا تصدرها والترخي  الالز  لها فا 

 

ويكون التوقيع افلكترونا فيمااا يتعلق بااافعالن ذات األير الم)رر للتوقيع فا هااذا ال)ااانون  

وقانون افيبات فا المواد المدنية والتجارية، متى روعا فا إنشااااااائه الشااااااروط والضااااااوابط الفنية 

لساااااند والت)نية التا توفر الي)ة فا الوساااااائو المختلفة وساااااالمة المعلومات الموي)ة وإمكانية حفظ ا

افلكترونا الموقع ضاامن شااروط سااالمته ، والضااوابط الفنية األخرى التا يحددها قرار وزير العدو 

 المشار إليه. 

 

ويجب على الجهات والشركات والمؤسسات واألفراد موافاة الهيئة العامة للمعلومات المدنية     

وساايلة من وسااائو االتصاااو افلكترونا ببيانات اتصاااو الهاتف المحموو أو البريد افلكترونا أو أي 

 المعتمدة ، ويعتد بآخر تحديث لهذه البيانات .
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  ( :8 مادة 
 كو إعالن يجب أن يكون مشتمالً على البيانات اآلتية وإال كان باطالً:

 تاريخ اليو  والشهر والسنة والساعة التا حصو فيها افعالن . -أ

اساا  طالب افعالن بالكامو ومهنته أو وظيفته وموطنه أو الموطن المختار والبريد افلكترونا  -ب

اسااتخدامها فا افعالن واساا  من يميله بالكامو ومهنته  ت أو وساايلة افتصاااو افلكترونية التا 

 ن كان يعمو لغيره.إأو وظيفته وموطنه 

ن ل  إ، ف وبريده افلكترونااس  المعلن إليه بالكامو ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحو عمله  -جـاا 

يكن موطنه أو محو عمله معلوماً وقت افعالن فآخر موطن أو محو إقامة أو محو عمو كان له 

 فا الكويت أو فا الخارج.

 وقعيه على كو من األصو والصورة.اس  ال)ائ  بافعالن بالكامو ووظيفته والجهة التابع لها وت -د

 موضوع افعالن. -هـ 

 بالكامو وتوقيعه على األصو بالتسلي  .  -إذا كان ورقياً  -اس  من سل  إليه افعالن  -و

 

 :فقرة أوىل (9  مادة

عالن إلى نفس الشاااخ  تسااال  صاااورة افبوساااائو افتصااااو افلكترونية الحديية،  فا بير افعالن

إعالنه ، أو فا موطنه أو فا محو عمله ، ويجوز تسااااااليمها فا الموطن المختار فا األحواو المراد 

 عالن لشخ  المعلن اليه أينما وجد . التا يبينها ال)انون . وتسل  صورة اف

 

 :(10  مادة

 باطالً :ا وإال كان افعالن تفيما عدا ما ن  عليه فا قوانين خاصة يرسو افعالن على الوجه اآل
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ما يتعلق بالدولة يرساااو افعالن للوزراء ومديري افدارات المختصاااة و المحافظين أو لمن ي)و    -أ

م)امه  ، عدا صااااحف الدعاوي وصااااحف الطعون وكافة أوراة الخصااااومة فا الدعوى أو الطعن 

 واألحكا  فيرسو افعالن إلى إدارة الفتوى والتشريع .

عتبارية العامة يرساااو افعالن للنائب عنها قانوناً أو لمن ي)و  م)امة ، باألشاااخا  االما يتعلق  -ب 

أما صاااااااحف الدعاوي ، وصاااااااحف الطعون وكافة أوراة الخصاااااااومة فا الدعوى أو فا الطعن 

واألحكا  فيرسو افعالن إلى إدارة الفتوى والتشريع ، عدا ما تعلق منها بالبلدية فيرسو افعالن 

نونية ، ما ل  ين  ال)انون الخا  ببي من تلك األشاااخا  على بير ذلك وفا حالة فدارتها ال)ا

ارساو افعالن فا البندين أ ، ب إلى إدارة الفتوى والتشريع يجوز تسليمها إلى من يندبه رئيس 

 إدارة الفتوى والتشريع لدى المحاك  لهذا الغرض .

 أو من ي)و  م)امه. ما يتعلق بالمسجونين يرسو افعالن لمدير السجن -جـ 

إذا كانت الساافينة  -أو العاملين فيها ، تساال  صااورة افعالن  التجارية،ما يتعلق ببحارة الساافن  -د  

 للربان أو لوكيو السفينة. -حدى الموانئ الكويتية إراسية فا 

ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر األشخا  االعتبارية الخاصة ، إذا تعذر افعالن عن  -هـاااااااا 

طريق البريد افلكترونا أو ببي وساايلة اتصاااو إلكترونية حديية يجوز بإذن من المحكمة  تساالي  

حد الشاااااااركاء  ها أو أ )ائمين على إدارت حد ال ناً  أو أ قانو ها   ئب عن نا صاااااااورة افعالن إلى ال

لمتضامنين، أو لمن ي)و  م)ا  كو واحد من هؤالء وإذا ل  يكن المطلوب إعالنه موجوداً ، تسل  ا

الصاااورة لمن ي)رر أنه من العاملين بمركز افدارة وإذا ل  يكن لها مركز إدارة سااالمت الصاااورة 

لواحد من المذكورين لشااخصااه أو فا محو عمله أو فا موطنه األصاالا أو المختار ويسااري فا 

 ( من هذا ال)انون.  9فعالن فا هذه الحالة حك  المادة   شبن ا

ما يتعلق برجاو الجيش أو برجاو الشاارطة أو الحرس الوطنا من ضااباط وصااف ضااباط وأفراد  -و 

يرساااو افعالن إلى وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطنا حساااب األحواو ، ويكون 

 .ذلك متى ُطلب افعالن فا محو عمله 
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 :فقرة أوىل( 11  مادة

يصاااااااا إعالن الم)ي  خارج دولة الكويت عن طريق البريد افلكترونا الخا  به أو أية وسااااااايلة 

، وإال فيعلن فا موطنه المعلو  بالخارج ، وتسل   افعالناتصاو إلكترونية حديية معلومة لدى طالب 

 للنيابة العامة لتتولى إرسالها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرة الدبلوماسية . افعالنأوراة 

 

 :( 12 مادة 

يعتبر افعالن افلكترونا منتجاااً آلياااره من وقاات يبوت اساااااااتال  المعلن إليااه افعالن من الجهااة 

البيانات الصااادرة من األنظمة المختصااة المكلفة بتنفيذه والذي يمكن اسااتخراجه منها الح)اً . وتعتبر 

افلكترونية بميابة األصااو فا األحواو التا يتطلب فيها ال)انون مباشاارة افجراء على أصااو المسااتند 

 وال يترتب البطالن على خلوها من توقيع المستل .

 

ويعتبر افعالن الورقا منتجاً آلياره من وقت تساااالي  الصااااورة إلى المعلن إليه ، أو من وقت 

امتناعه عن تسلمها أو عن التوقيع على األصو باستالمها ما دامت افجراءات المنصو  عليها فا 

 الف)رة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت .

 

 :( 204   مادة

يجب أن يساااابق التنفيذ إعالن السااااند التنفيذي إلى المنفذ ضااااده  المدين( وفق أحكا  هذا ال)انون، 

ي هو ع)د رسااما بفتا اعتماد وجب أن يعلن معه مسااتخرج بحساااب المدين وإذا كان السااند التنفيذ

 من واقع دفاتر الدائن التجارية. 
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ويجب أن يشااااتمو افعالن سااااواء أكان عادياً أ  إلكترونياً على بيان المطلوب وتكليف المدين 

وإذا ل  يكن للدائن موطن أصاااالا بالوفاء، والبيانات افلكترونية للدائن التا يت  افعالن من خاللها ، 

 أو محو عمو فا دولة الكويت وجب عليه تعيين موطن مختار له فيها .

 

وفا حالة التنفيذ بإخالء ع)ار أو تسلي  أمواو من)ولة أو ع)ارية يجب أن يشتمو إعالن السند 

لإلخالء أو  التنفيذي على تحديد كاف لهذه األمواو، وإذا اشاااااااتمو الساااااااند التنفيذي على تحديد ميعاد

التسااااااالي  وجب أن يتضااااااامن افعالن هذا الميعاد، وفا جميع األحواو ال يجوز البدء فا التنفيذ قبو 

 مضا خمسة أيا  من تاريخ  استال  المدين لإلعالن المشار إليه .

 

 (:230  مادة

افعالن وال يشاااااااترط  -يحصاااااااو الحجز بموجب إعالن بمعرفة مبمور التنفيذ إلى المحجوز لديه 

 ويشتمو افعالن على البيانات اآلتية: -السابق للمدين 

صورة من الحك  أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بم)تضاه أو إذن ال)اضا بالحجز أو أمره  -أ

 . بت)دير الدين

 .بيان أصو المبلغ المحجوز من أجله وملح)اته -ب

لة ، -ج كو جها ياً ل ناف ناً  يه تعيي إذا كان الحجز وارداً على ماو معين ، ونها  تعيين المحجوز عل

 .المحجوز لديه عن الوفاء بما فا يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه

البريد افلكترونا وموطن الحاجز ومحو عمله وتعيين موطن مختار له فا الكويت، إذا ل  يكن   -د

 له موطن أو محو عمو فيها.

ا فا الذمة بإدارة كتاب المحكمة الكلية ، خالو عشرة أيا  من تكليف المحجوز لديه بالت)رير بم -هـ

  .إعالنه بالحجز
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وإذا ل  يشااااامو افعالن على البيانات الواردة فا البنود أ ، ب ، ج كان الحجز باطالً ، ويجوز 

إال لكو ذي مصااالحة التمساااك بهذا البطالن ، وإذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فال ينتز الحجز أيره 

 .بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز

 

 :فقرة أوىل( 231  مادة

شتمو  يجب إبالغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعالنه بالطرة المنصو  عليها فا هذا ال)انون، وي

افعالن على ذكر حصوو الحجز وتاريخه وبيان الحك  أو السند التنفيذي أو أمر ال)اضا الذي حصو 

الحجز بموجبااه ، والمبلغ المحجوز من أجلااه والماااو المحجوز عليااه وموطن الحاااجز ومحااو عملااه 

له موطن أو محاو عماو فيهاا ، ويجوز أن يت  افبالغ و تعيين موطن مختاار فا الكويت إذا ل  يكن 

يا   لديه ، ويجب أن يت  إبالغ الحجز خالو اليمانية أ بنفس ورقة الحجز بعد إعالنها إلى المحجوز 

ز لديه  يجب التالية فعالنه إلى المحجوز لديه ، وإال اعتبر الحجز كبن ل  يكن ، وعند تعدد المحجو

 احتساب الميعاد بالنسبة لكو منه  على است)الو. 

 

 )املادة الثانية(

 45المشاااااار إليه ، مادة جديدة برق     1980( لسااااانة 38ضااااااف إلى المرساااااو  بال)انون رق   تُ 

 نصها اآلتا: (مكرر

 مكرر(: 45  مادة

النظا  افلكترونا بإدارة األحكا  عن طريق البريد أو فا يجوز رفع صاااااااحيفة الدعوى أو الطعن  

كتاب المحكمة بإساااااااتخدا  التوقيع افلكترونا المعتمد مع مراعاة كافة البيانات الواردة فا المادتين 

( من هذا ال)انون، وتعتبر البيانات الصااااادرة من األنظمة افلكترونية بميابة األصااااو التا 45( و  8 

 تند .يتطلب فيها ال)انون مباشرة افجراء على أصو المس
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جراءات الت)اضا إوالتعامو افلكترونا عن بعد فا  ويجوز للمحاك  أن تستخد  ت)نية االتصاو

 طراف الدعوى .أعبر استخدا  وسائو التواصو المرئا والمسموع بين 

 

 الثالثة(املادة )
ساااانة من يصاااادر وزير العدو ال)رارات التنفيذية لهذا ال)انون بالتنساااايق مع الجهات المعنية خالو 

 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، ويعمو به من أوو الشهر التالا فصدار هذه ال)رارات .

 

 (الرابعةاملادة )
 . تنفيذ هذا ال)انون -كو فيما يخصه  - على رئيس مجلس الوزراء والوزراء

 

 

 

 أمري الكويت    
 صباح األمحد الصباح

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 2020رقم ) ( لسنة قانون الشروع ملاملذكرة اإليضاحية 
  1980( لسنة 38بتعديل بعض أحكام املرسوم بالقانون رقم )

 بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية
  

بإصاادار قانون المرافعات المدنية والتجارية لينظ   1980( لساانة 38صاادر المرسااو  بال)انون رق   

اسااتجدت خالو الح)بة الزمنية إجراءات الت)اضااا فا نصااو  واضااحة ، ولمواجهة األوضاااع التا 

وضااااع المحلية ، وللتساااهيو على طور الحديث بال)در الذي يالئ  األالالح)ة لصااادوره ، ولمساااايرة الت

طمئنان اساار والمت)اضااين وال)ضاااة والعمو افداري بالمحاك  وبهدف حساا  المنازعات فا ساارعة وي

 افلكترونيةفا ظو ما صاااحب نجات تطبيق المعامالت  جاء مشااروع ال)انونوإنطالقاً من هذا افتجاه 

 بين األفراد وأجهزة الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة .
 

لكترونا أو ببي وساااايلة اتصاااااو اف بن يكون افعالن عن طريق البريدب( 5ف)د تناوو التعديو المادة  

 وزير العدو باعتمادهــــــا . من اروالتا يصدر قر واالستخراجللحفظ  ةقابل حديية لكترونيةإ
 

عذر افعالن بالوساااايلة ليه قررت أنه فا حالة تإعالن للمعلن وتح)ي)اً للتوازن وضااااماناً لوصااااوو اف

لجهو أطراف الدعوى فا اسااتخدا  وسااائو االتصاااو افلكترونية أو ألي ساابب  خر ، أو فا  الساااب)ة

للمحكمة من تل)اء يجوز سيلة اتصاو إلكترونية حديية حاو تعذر افعالن بالبريد افلكترونا أو ببي و

 .نفسها أو بناء على طلب أحد الخصو  افذن بإجراء افعالن بالطريق العادي

 

وصااارت المشااارع ببن يصااادر وزير العدو بالتنسااايق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية أو أي جهة 

ن وتسااالمه بتنظي  إجراءات افعالفيه الشاااروط والضاااوابط الخاصاااة  يوضااااأخرى مختصاااة قراراً 

 .لكترونا عليه وذلك طب)اً لل)انون والتوقيع اف
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المدنية ببيانات  للمعلوماتأضاااااف المشااااروع األفراد ضاااامن الفئات الملتزمة بموافاة الهيئة العامة و

ة ، المعتمد افلكتروناسائو االتصاو وسيلة من و يأو أ افلكترونا بريدالمحموو أو الهاتف ال اتصاو

 .ويعتد بآخر تحديث لهذه البيانات 

 

إلغاء و( 5ما يتناساااب مع مات  تعديله فا المادة  بإعادة صااايابتها ب( 8وقد عدو المشاااروع المادة  

 الهدف منها ومنعاً للتكرار . لتح)قالف)رة  ز( 

 

 فعالن الورقا .( فا ف)رتها األولى لتوضيا أنها خاصة با9وكذلك إعادة صيابة المادة  

 

بوسااااائو االتصاااااو يضاااااً تعديالً فا الصاااايابة بما يتالئ  مع افعالن أ( وشااااملت 10وجاءت المادة  

 افلكترونية الحديية.

 

إعالنه  ليصاااعالن الشااخ  الم)ي  خارج دولة الكويت إ( بف)رتها األولى لتنظي  11وجاءت المادة  

، وفا حالة عد  لكترونية حديية إي وساااااايلة اتصاااااااو بأو ب الخا  به  لكتروناعن طريق البريد اف

لكترونا أو خالفه لدى طالب افعالن فيعلن على موطنه المعلو  له فا الخارج عن العل  بالبريد اف

 طريق النيابة العامة لتوصيلها بالطرة الدبلوماسية .

 

ً لكترونا عتبر المشاااارع افعالن افا( 15وفا المادة   ونية من وقت يبوت اسااااتال  آلياره ال)ان منتجا

ً  افعالن الورقابافعالن ، واعتبار  ةليه افعالن من الجهة المختصاااااااة المكلفإالمعلن  آلياره  منتجا

متناعه عن تسااااالمها أو عن التوقيع على األصاااااو اليه ، أو إلمعلن الى إ هال)انونية من وقت تساااااليم

 الستالمها .
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مع  افعالن افلكترونا بإضاااااافة  التعديو مع( ت  إعادة صااااايابة الن  بما يتالئ  204المادة   وفا

 اشتراط مضا خمسة أيا  من تاريخ استال  المدين لإلعالن فا التنفيذ.

 

مع ما ت  تعديله  يتفقبإعادة صااااايابتهما بما  ف)رة أولى  (231( ،  230وكذلك ت  تعديو المادتين  

 الحديية . افلكترونية جعو افعالن بالطرةمن مواد ساب)ة و

 

ضافة مادة جازت إقامة الدعوى بصحيفة بمكرر( ف 45جديدة مستحدية برق    ومن ناحية أخرى ت  إ

تاب المحكمة لكترونا بإدارة كلكترونا أو النظا  افاألحكا  وذلك عن طريق البريد اف فاأو الطعن 

( من هذا ال)انون ، وأكدت 45،  ( 8المعتمد مع مراعاة المادتين  لكترونا باساااااااتخدا  التوقيع اف

لكترونية بميابة األصاااو التا يتطلب فيها ال)انون البيانات الصاااادرة من األنظمة اف المادة على اعتبار

، وأجازت للمحاك  اسااتخدا  ت)نية االتصاااو والتعامو افلكترونا مباشاارة افجراء على أصااو المسااتند 

 إجراءات الت)اضا بين أطراف الدعوى.عن بعد فا 

 

ويصااااادر وزير العدو ال)رارات التنفيذية لهذا ال)انون بالتنسااااايق مع الجهات المعنية خالو سااااانة من 

 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، ويعمو به من أوو الشهر التالا فصدار هذه ال)رارات.

  

 

 

 

 
 
 
 


