>Dr. Mashael A. Alhajeri <mashael@law.kuniv.edu
Lecture Handout # 15
Foundations of Obligation

Private Law Department
School of Law
Kuwait University

أصــول القانـــون
LECTURE HANDOUT # 15

تطـور التشريعـات المدنيـة
فـي دولـة الكويـت
د .مشاعــل عبد العزيــز الهاجــري
Mashael.alhajeri@ku.edu.kw
قسـم القانـون الخـاص
كليـة الحقـوق – جامعـة الكويـت
الكويت اليوم 32 ،أكتوبر 0691

المحتويات
سرد تاريخي 2 .........................................................................................................................................................
دواعي إصدار القانون المدني رقم  96لسنة 2 ........................................................................................................... 0691
اتجاهات القانون المدني رقم  96لسنة 2 .................................................................................................................. 0691
ببليوجرافيا Error! Bookmark not defined. .........................................................................................................

© Mashael A. Alhajeri, 2004

1

>Dr. Mashael A. Alhajeri <mashael@law.kuniv.edu
Lecture Handout # 15
Foundations of Obligation

Private Law Department
School of Law
Kuwait University

 سرد تاريخي
 .0الفترة منذ قيام الدولة الى  :0629مذهب اإلمام مالك (أهل السنة) ،مذهب اإلمام جعفر الصادق (الشيعة اإلمامية/الجعفرية) ،لجان
الحرف ،إضافة إلى بعض األعراف و العادات السائدة.
 :0631 .3المحكمة الملحقة بدار االعتماد البريطاني (ألغيت في عام .)0691
 :0629 .2مجلة األحكام العدلية (تقنين الدولة العثمانية للفقه الحنفي منذ عام .)0996
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 النهضة القانونية
 :0691 .0قانون الغوص الصادر في  36مايو ( 0691أول قانون عصري في دولة الكويت).
 :0616 .3قانون تنظيم القضاء رقم ( 0616/06البداية الفعلية للنهضة التشريعية).
 :0690 .2قانون التجارة رقم  0690/3و قانون تنظيم االلتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع رقم .0690/9
 .9القانون المدني رقم  ( 0691/96القانون المقارن :القانون المدني الفرنسي ،التجربة المصرية).

 دواعي إصدار القانون المدني رقم  76لسنة 0891
 oتعدد (تناثر) مصادر القانون.
 oالحاجة إلى نظرية عامة لاللتزامات.
 oالحاجة إلى مدونة تتضمن تنظيما شامال للحقوق العينية.

 اتجاهات القانون المدني رقم  76لسنة 0891
 oمن حيث الشكل :جاء إخراج القانون متوافقا و مناهج الصياغة التشريعية الحديثة من حيث إيراد األحكام العامة في
صدر المدونة ،و من ثم تقسيمها إلى أقسام/كتب /أبواب/فصول/فروع/مواد.
 oمن حيث الموضوع :استمد القانون أحكامه من القانون المقارن و الشريعة اإلسالمية على حد سواء ،دون التقييد بمدرسة
فقهية معينة.

 1حووول مجلووة األحكووام العدليووة و خلفيووات تطبيقهووا فووي دولووة الكويووت ،أنظوور :بوودر جاسووم اليعقوووب ،القووانون الموودني الكووويتي :ماضوويه و حاضوور (القوواهرة :معهوود البحووو و
الدراسوات العربيوة ; )0699 ،صووبحي محمصواني ،األوضوواع التشوريعية فووي الودول العربيوة ،ط ( 9بيووروت :دار العلوم للماليووين ; )0690 ،سوليمان المطوووع" ،لمحوات موون
تطوور القضوواء و التشوري فووي الكويووت" ،المحوامي (تصوودر عوون جمعيوة المحووامين الكويتيوة) ، ،العوودد  ،6ينوواير  ; 0669سوليمان المطوووع" ،لمحووات مون توواريش التشووري و
القضاء في الكويت" ،مجلة القضاء و القانون (مجلة دورية تصدر عون واارة العدلوـ الكويوت) ،العودد  ،0السونة األولوى ،ص ص  ; 29-22محموود عبود الورحمن السيسوي،
"من المجلة العدلية إلى التشري الكويتي الحديث" ،المحامي (تصدر عن جمعية المحامين الكويتية) ،السنة  ،9مارس  .0662و انظر أيضا :
S H Amin, Legal System of Kuwait (Glasgow: Royston Publishers, 1991); Abdul-Reda Assiri, The Government and Politics of
Kuwait: Principles and Practices (Kuwait: Al-Watan Printing Press, 1996).
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 المراجــع
 .0بدر جاسم اليعقوب ،القانون المدني الكويتي :ماضيه و حاضر (القاهرة :معهد البحو و الدراسات العربية.)0699 ،
 .3بدر جاسم اليعقوب" ،تأثر تشريعات دول الخليج والجزيرة العربية بالتشريعات العثمانية" ،مجلة الخليج العربي (تصدر عن مركز
دراسات الخليج العربي في جامعة البصرة) السنة  ،09المجلد  ،30العدد .0696 ،3
 .2صبحي محمصاني ،األوضاع التشريعية في الدول العربية ،ط ( 9بيروت :دار العلم للماليين.)0690 ،
 .9سليمان المطوع" ،لمحات من تطور القضاء و التشري في الكويت" ،مجلة المحامي الكويتية ،العدد  ،6يناير .0669
 .1سليمان المطوع" ،لمحات من تاريش التشري و القضاء في الكويت" ،مجلة القضاء و القانون (مجلة دورية تصدر عن واارة العدلـ
الكويت) ،العدد  ،0السنة األولى ،ص ص .29-22
 .9محمود عبد الرحمن السيسي" ،من المجلة العدلية إلى التشري الكويتي الحديث" ،المحامي (تصدر عن جمعية المحامين الكويتية)،
السنة  ،9مارس .0662
7. S H Amin, Legal System of Kuwait (Glasgow: Royston Publishers, 1991).
8. Abdul-Reda Assiri, The Government and Politics of Kuwait: Principles and Practices (Kuwait:
Al-Watan Printing Press, 1996).

3

