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الروضان: ضرورة 
تشديد العقوبة 
على املخالفني 

لقانون جمع 
السالح

اخلالد: أوافق على التشدد في العقوبة ألن هناك مهلة 4 أشهر
فارس العتيبيد.احمد بن مطيع

عبداهلل التميمي ونبيل الفضل يتوسطهما الشيخ سلمان احلمودياسر أبل املجلس يصوت على تعديالت قانون جمع السالح

سعد اخلنفور

الـــذي يجمع  هـــذا املركز 
الكلمة بني الزوجني لتجنب 
الطالق من شأنه أن يستعني 
بحكـــم من أهله وحكم من 
أهلها، ولو كان هناك قاض 
يتسلم هذا املركز باإلضافة 
الى عمله حملاولة التوفيق 
قبل الوصول إلى اجراءات 
التقاضي، هذا يجنب كثيرا 

من حاالت االفتراق.
خبرة احلياة نحن بحاجة 
إليها حتى يسهلوا معاجلة 
هذه القضايا األسرية، وإذا 
كان هذا املركز ســـيحاول 

وحضانة ونفقة وغيرها، 
هناك كثير من املصطلحات 
التي حتتاج إلى تعريف مثل 
»مركز« واملفروض »إدارات« 
ال »مركز«، وهناك خالف بني 
قواعد وقوانني، وأقترح ان 
تكون الردود مكتوبة بعد 

املناقشة األولى.
الدويسان: مثل  ٭ فيصل 
هذا القانـــون نحتاج إليه 
الســـيما في الوقـــت الذي 
كثرت فيه قضايا الطالق، 
ولكن أخشى أن تسهل هذه 
اإلجراءات قضايا الطالق، 

التطبيق ينبغي أن يكون 
القانون يحل  أكثر دقـــة، 
مشاكل ومنازعات االرث، 
وهناك أمر مهم جدا وهو أن 
الشباب الكويتي يتم منحهم 
الفرصة إلدارة هذه املراكز 
في احملافظات، ونتمنى أال 
الالئحة  نتأخر في إصدار 
التنفيذيـــة لهـــذا القانون 

لتسهيل منازعات األسر.
٭ عودة الرويعي: القانون 
نقلـــة نوعيـــة فـــي حق 
التقاضي األسري وترتيب 
شؤون األســـرة من طالق 

وصندوق لألسرة، كل هذه 
الركائز هي ســـبب لتقدمي 
مشروع حضاري متكامل، 
والقانون احلالـــي هو ما 
ستأخذ به محكمة األسرة 
لكن بعـــد إقـــرار الركائز 

السابقة.
القانـــون جـــاء متكامـــال 
ســـنعرضه عليكـــم مادة 

مادة.
٭ عبداهلل التميمي: ثقتنا 
في وزير العدل كبيرة جدا، 
فهـــذا أول قانون في عهده 

ونتمنى للقانون النجاح.

القضايا لهـــا خصوصية 
وتعلقهـــا  وحساســـية 
بأدق األمور األســـرية، لذا 
اقتضى األمر لعقد جلسات 
خاصة بعيدا عن اجللسات 

االجرائية واجلزائية.
حتقيقا لهذه االهداف هناك 
القانـــون هي  ركائـــز في 
اختصار درجات التقاضي 
وإنشاء نيابة متخصصة 
وإنشاء مراكز للتسويات 
للنظر في املنازعات األسرية 
قبل الذهـــاب الى احملكمة، 
وكذلك قـــاض متخصص 

مـــواده أن يجوز لصاحب 
الشـــأن أن يقدم طلبا الى 
مركز تسوية النزاعات قبل 
ذهابه الى احملكمة، ووضع 
خطوات كثيرة قبل النظر 
في قضية الطالق وغيرها، 
وأمتنى من املجلس املوافقة 

عليه.
٭ د.عبداحلميد دشتي: من 
التي  التوصيات  متطلبات 
صدرت عن مجلس حقوق 
االنسان في عام 2010 هي 
اســـتكمال قوانني األسرة، 
وتشريعات األسرة، وهذه 

اســـتدعاء حكم مـــن اهل 
الـــزوج وحكـــم مـــن اهل 
الزوجة، فقد تسهل عملية 
او املصاحلـــة  املعاجلـــة 
اقتراح بان  وأمتنى تقدمي 
ينتدب رجل من اهله ورجل 
من اهلها واالستعانة بأهل 

اخلبــرة.
٭ عبداهلل الطريجي: حسب 
اإلحصائيـــات فـــي وزارة 
العدل ارتفعت نسبة الطالق 
بنســـبة كبيرة وكثير من 
األسر ال تذهب الى احملاكم 
بسبب الكثير من القضايا 

د.علي العمير

نص قانون محكمة األسرة
المادة األولى

يعمل بأحكام قانون محكمة األسرة املرافق، ويلغى كل حكم 
يخالف أحكامه.

المادة الثانية

على دوائر احملكمة الكلية التي تنظر قضايا األحوال الشخصية 
أن حتيل من تلقاء نفسها الدعاوى املنظورة أمامها التي أصبحت 
من اختصاص محكمة األسرة الى احملكمة األخيرة، وذلك باحلالة 
التي هي عليها وبغير رس��وم، وف��ي حالة غياب أحد اخلصوم 
تقوم إدارة الكتاب بإعالنه بأمر اإلحالة مع تكليفه باحلضور أمام 

محكمة األسرة املختصة التي أحيلت إليها الدعوى.
وتنظر محاكم األسرة الدعاوى التي حتال إليها تطبيقا ألحكام 
الفقرة السابقة دون عرضها على مركز تسوية املنازعات األسرية 
املنصوص عليها في القانون املرافق. وال تسري أحكام الفقرة 
األولى عل��ى الدعاوى احملكوم فيه��ا أو املؤجلة للنطق باحلكم 
وتبقى األح��كام الصادرة في هذه الدع��اوى خاضعة للقواعد 

املنظمة لطرق الطعن السارية قبل العمل بهذا القانون.

المادة الثالثة

تستمر الدوائر االستئنافية في نظر منازعات األحوال الشخصية 
املرفوعة اليها والتي تدخل في اختصاص محكمة األسرة وفقا 
ألح��كام القانون املرافق ولم تكن مختصة بها محليا طبقا لهذا 
القان��ون، وتخضع األحكام التي تصدر منها في هذه املنازعات 
للقواع��د املنظمة لطرق الطعن فيها الس��ارية وقت العمل بهذا 
القانون. وتس��تمر محكمة التمييز ف��ي نظر الطعون املرفوعة 
أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون عن األحكام الصادرة 
في منازعات األحوال الش��خصية التي أصبحت من اختصاص 

محكمة األسرة.

المادة الرابعة

يصدر وزير العدل القرارات املنفذة ألحكام هذا القانون.

المادة الخامسة

عل��ى رئيس مجلس الوزراء وال��وزراء - كل فيما يخصه - 
تنفي��ذ هذا القانون ويعمل به بعد س��نة من تاريخ نش��ره في 

اجلريدة الرسمية.

قانون محكمة األسرة

مادة 1: تنش��أ بكل محافظة محكمة تسمى »محكمة األسرة« 
يكون لها مقر مس��تقل تتألف من دوائر تابعة حملكمة للمحكمة 
الكلي��ة، ودوائر أخرى تابعة حملكمة االس��تئناف تختص دون 
غيرها بطعون االس��تئناف التي يجيزها القانون على األحكام 

الصادرة من دوائر احملكمة الكلية املشار إليها.
ويتولى اإلش��راف على تلك الدوائر مستش��ار يندبه لذلك 

املجلس األعلى للقضاء.
ويصدر بتحديد مقار محاكم األس��رة قرار من وزير العدل 

بعد موافقة املجلس األعلى للقضاء.
مادة 2: تشكل دائرة األحوال الشخصية الكلية مبحكمة األسرة 
من ثالثة قضاة أحدهم على االقل بدرجة وكيل باحملكمة الكلية، 
وتشكل الدائرة االس��تئنافية من ثالثة مستشارين من محكمة 
االس��تئناف. وللمجلس األعلى للقضاء، بناء على طلب رئيس 
احملكم��ة الكلية، أن يعهد برئاس��ة كل أو بعض دوائر األس��رة 
باحملكمة الكلية إلى مستش��ارين من محكمة االس��تئناف ملدة 
ثالث س��نوات قابلة للتجديد، وذلك طبق��ا للقواعد والضوابط 

التي يصدر بها قرار من املجلس.
مادة 3: تختص محكمة األسرة دون غيرها بالفصل في كافة 
منازعات األحوال الشخصية املشار إليها في الفقرة الثانية من 

املادة 34 من قانون املرافعات املدنية والتجارية.
ويشمل اختصاصها كافة الكويتيني وغير الكويتيني أيا كانت 
ديانتهم أو مذاهبهم مع مراعاة قواعد االختصاص الدولي الواردة 

باملواد من 23 إلى 28 من ذلك القانون.
وتك��ون األحكام الص��ادرة من محكمة األس��رة نهائية في 
مسائل امليراث والوصية والوقف واملهر، إذا كانت قيمة الدعوى 

ال تتجاوز خمسة آالف دينار.
مادة 4: تطبق محكمة األسرة األحكام املتعلقة باألحوال الشخصية 
التي تسري على املنازعات املطروحة عليها وفقا للمادة 346 من 
القانون رقم 51 لس��نة 1984 املش��ار إليه، وتتبع أمامها القواعد 
واإلجراءات املقررة في هذا القانون، وتطبق فيما لم يرد به نص 
خاص باالجراءات املنصوص عليها في قانون املرافعات املدنية 
والتجاري��ة والقانون املدني وقانون اإلثب��ات في املواد املدنية 

والتجارية وقانون تنظيم اخلبرة.
ويجوز حملكمة األسرة – كلما رأت ضرورة لذلك – االستعانة 
برأي من االختصاصيني االجتماعيني أو النفسيني املقيدين باجلدول 

املشار اليه في الفقرة األخيرة من املادة 9 من هذا القانون.
مادة 5: تختص محكمة األس��رة التي يقع في دائرتها موطن 
املدعي أو املدعى عليه، بنظ��ر الدعاوى املرفوعة من األوالد أو 
الزوجة أو الوالدين أو احلاضنة – بحس��ب األحوال – في املواد 
التالي��ة: )أ ( النفق��ات واألجور وما في حكمه��ا، )ب ( احلضانة 
والرؤية واملس��ائل املتعلقة بهما، )ج( املهر واجلهاز والهدايا وما 
في حكمه��ا، )د( التطليق واخللع واإلبراء والفرقة بني الزوجني 
بجميع أسبابها الش��رعية، )ه( استخراج جواز سفر احملضون 
وجتديده وتسليمه، )و( استخراج شهادة ميالد احملضون وبطاقته 
املدنية وتسليمهما، )ز( تسجيل احملضون باملدارس احلكومية، 

أو باملدارس اخلاصة.
وفيم��ا عدا م��ا تقدم تختص محكمة األس��رة التي يقع في 
دائرتها موطن املدعى عليه – أو موطن أحد املدعى عليهم – بنظر 
الدعاوى الناش��ئة عن تطبيق هذا القانون، فإذا لم يكن للمدعى 
علي��ه موطن في الكويت يكون االختصاص للمحكمة التي يقع 

في دائرتها موطن املدعي.
مادة6: تكون محكمة األسرة املختصة محليا بنظر أول دعوى 
ترفع إليها من أحد الزوج��ني، هي املختصة محليا دون غيرها 
بنظر جميع دعاوى األحوال الشخصية التي ترفع بعد ذلك من 
أيهما على اآلخر، مبا في ذلك دعاوى النفقات واألجور وما في 
حكمها س��واء للزوجة أو األوالد أو األقارب، ودعاوى حضانة 

الصغير ورؤيته وضمه ومسكن حضانته.
ويخصص بإدارة كتاب احملكمة املش��ار إليها لدى رفع أول 
دعوى ملف لألسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى وأوراق جميع 
دعاوى األحوال الشخصية األخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون 

متعلقة بذات األسرة.
ويلحق بكل محكمة أسرة مكتب إلدارة التوثيقات الشرعية 

يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
مادة 7:  تنش��أ مبقر محكمة األس��رة في كل محافظة نيابة 
متخصصة لشؤون األس��رة تتولى املهام املوكلة للنيابة العامة 
في قضايا األحوال الش��خصية وفقا ألحكام املواد من 337 إلى 
341 من القانون رقم 51 لس��نة 1984 املش��ار إليه، وذلك اضافة 
الى حق النائب العام في طعن بالتمييز في األحكام االستئنافية 
الصادرة من محكمة األسرة، في األحوال املنصوص عليها في 

الفقرة األولى من املادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
مادة 8: ينشأ بكل محافظة مركز يلحق مبحكمة األسرة، يتولى 
تسوية املنازعات األسرية وحماية أفراد األسرة من العنف واإليذاء 
الذي يقع من أحدهم عل��ى أفرادها اآلخرين ويصدر قرار من 
وزير العدل بتنظيم هذا املركز وحتديد مهامه واالجراءات التي 

تتبع أمامه. ويكون اللجوء الى املركز بدون رسوم.
م�ادة 9: في غير دعاوى األحوال الشخصية التي يجوز فيها 
الصلح، والدعاوى املستعجلة ومنازعات التنفيذ واألمور الوقتية 
يجوز لصاحب الشأن قبل اللجوء إلى محكمة األسرة ان يقدم 
طلبا لتسوية النزاع الى مركز تسوية املنازعات األسرية املختص، 
إال أنه بالنسبة لدعاوى الطالق والتطليق التي يجوز فيها الصفح، 
ال يقبل رفعها ابتداء أمام محكمة األس��رة قبل البت في الطلب 
ال��ذي يجب على املدع��ي تقدميه الى مركز تس��وية املنازعات 

األسرية املختص.

ويتولى املركز بعد س��ماع أقوال طرفي النزاع، تبصيرهم 
بجوانب��ه املختلفة وآث��اره وعواقب التمادي في��ه، ويبدي لهم 
النصح واإلرش��اد في محاولة لتسوية النزاع وديا حفاظا على 

كيان األسرة.
ويخطر أصحاب الشأن للحضور بأي طريق يحقق الغرض 
منه، ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو مبن ينوب عنهم 
مبوجب وكالة رس��مية، وإذا لم يحضر أحد أطراف النزاع، بعد 
ثبوت إخطاره بجلس��ة النظر في تسوية، جاز اعتباره رافضا 

إلجراء التسوية.
ويجوز للمركز عند إجراء التس��وية االستعانة برأي أي من 
علم��اء الدين أو من االختصاصيني االجتماعيني أو النفس��يني 

املقيدين بجدول خاص يعد لذلك في احملكمة الكلية.
ويصدر قرار من وزي��ر العدل بوضع قواعد اختيار هؤالء 
االختصاصيني وإجراءات قيدهم في اجلدول، وذلك بالتنسيق 

مع اجلهات املختصة.
مادة 10: يجب أن تنتهي التسوية طبقا للمادة السابقة خالل 
30 يوما من تاري��خ تقدمي الطلب ويتعني عدم جتاوز هذه املدة 
إال باتف��اق الطرف��ني وبحد أقصى ال يج��اوز 60 يوما، فإذا مت 
الصلح في هذا األجل ولم يكن فيه ما يخالف أصول الش��ريعة 
أو النظام العام أو اآلداب يتولى رئيس مركز تس��وية املنازعات 
األس��رية أو من ينوب عنه في ذل��ك من العاملني باملركز، إثباته 
ف��ي محضر يوقعه أطراف النزاع ش��خصيا أو بوكيل مفوض 
بالصلح مبحضر اجللس��ة التي مت فيه��ا، ويرفع األمر لرئيس 
الدائرة املختصة ليذيله بالصيغ��ة التنفيذية وينتهي به النزاع 

في حدود ما مت الصلح فيه.
وإذا لم تس��فر اجلهود عن تس��وية النزاع وديا في جميع 
عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على اس��تكمال السير فيه، 
يحرر رئيس املركز أو من ينوب عنه في ذلك من العاملني باملركز 
محضرا مبا مت يوقع من أطراف النزاع ثم يرسله الى إدارة كتاب 
محكمة األسرة املختصة في موعد غايته 7 أيام من تاريخ طلب 
أصحاب الشأن وترفق به تقارير اخلبراء إن وجدت، وذلك متهيدا 

للسير في اإلجراءات القضائية وفقا للقانون.
وال تغني مساعي التس��وية الودية التي يجريها املركز عما 
تلتزم به محكمة األسرة، عند نظر دعاوى التفريق للضرر من 
اتب��اع القواعد املنصوص عليها ف��ي املواد من 127 الى 132 من 

قانون األحوال الشخصية.
مادة 11: يختص قاضي األمور الوقتية مبحكمة األسرة وهو 
من يندب لذلك من قضاتها بإصدار أمر على عريضة في املسائل 

التالية:
أ�  األحقية في مؤخر الصداق.

ب � النفقة املؤقتة ونفقة العدة واملتعة.
ج � منازعات رؤية احملضون.

د � اإلذن بسفر احملضون خارج البالد وطلب منع سفره.
ه��� � اإلذن باس��تخراج جواز س��فر للمحض��ون وجتديده 

وتسليمه.
و � اإلذن باستخراج شهادة امليالد والبطاقة املدنية للمحضون 

وتسليمها.
ز � تس��جيل احملض��ون بامل��دارس احلكومي��ة أو بامل��دارس 

اخلاصة.
ح � تعي��ني املس��اعد القضائي طبق��ا للمادة 107 م��ن القانون 

املدني.
ط � اإلذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير في حالة 
الضرورة مع مراعاة القيود الواردة باملواد من 127 الى 137 من 

القانون املدني.
ويصدر األمر طبقا لإلج��راءات املنصوص عليها في املادة 
163 م��ن قانون املرافعات املدنية والتجاري��ة، ويتم التظلم منه 
وفقا للمادة 164 من ذات القانون فيما عدا األوامر الصادرة في 
املس��ائل املبينة بالفقرات من )ه�( الى )ط( من الفقرة السابقة، 
فيكون التظل��م منها أمام الدائرة املدني��ة املبينة باملادة الرابعة 

عشرة من هذا القانون.
مادة 12: تخصص اجلمعي��ة العامة للمحكمة الكلية في مقر 

محكمة األسرة قاضيا أو أكثر لألمور املستعجلة للفصل بصفة 
مؤقتة ومع عدم املساس باحلق في األمور التالية:

أ - املسائل املس��تعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت 
املتعلقة باألحوال الشخصية التي تختص بها محكمة األسرة.

ب - منازعات وإش��كاالت التنفيذ الوقتية اخلاصة باألحكام 
واألوامر الصادرة من محكمة األسرة ودوائرها االستئنافية.

مادة 13: تكون األحكام الصادرة في مسائل األحوال الشخصية 
من الدوائر االستئنافية مبحكمة األسرة غير قابلة للطعن فيها 
بطريق التمييز، واس��تثناء من ذلك يج��وز للنائب العام الطعن 
بطريق التمييز في تلك األحكام إذا كانت تتضمن مساسا بأحكام 
الشريعة اإلسالمية املتعلقة بالنظام العام، ومنها األحوال املبينة 

باملادة 338 من القانون رقم 51 لسنة 1984 املشار اليه.
وال يجوز تنفيذ األح��كام الصادرة بالفرقة بني الزوجني أو 
باعتبار املفقود ميتا إال بعد اس��تنفاد طريق الطعن بالتمييز أو 
فوات ميعاد الطعن دون حصوله، وتفصل محكمة التمييز على 

وجه السرعة في الطعون املرفوعة اليها عن تلك األحكام.
ماد 14: تخصص اجلمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة مدنية 
تعقد جلساتها في مقر محكمة األسرة، وذلك للنظر فيما يلي:

أ - التظلمات من األوامر الصادرة من قاضي األمور الوقتية 
مبحكمة األس��رة في املسائل املشار اليها في الفقرة الثانية من 

املادة 11 من هذا القانون.
ب - دعاوى قسمة املال الشائع املتعلقة بالسكن اخلاص باألسرة 

واملطالبة مبقابل االنتفاع وتكاليف بنائه أو ترميمه.
ج - منازعات التنفيذ املوضوعية املتعلقة باألحكام واألوامر 
الصادرة من محكمة األس��رة ويكون الطعن باالس��تئناف في 
األحوال الت��ي يجيزها القانون في األح��كام الصادرة من تلك 
الدائرة، أمام دائرة مدنية استئنافية تخصصها اجلمعية العامة 
حملكمة االستئناف وتعقد جلساتها مبقر محكمة األسرة، ويجوز 
الطعن على األحكام الصادرة من هذه الدائرة االستئنافية وفقا 
للقواعد العام��ة للطعن على األحكام املبين��ة بقانون املرافعات 

املدنية والتجارية.
مادة 15: تنش��أ مبقر محكمة األسرة في كل محافظة، إدارة 
خاصة لتنفيذ األحكام واألوامر الصادرة طبقا لهذا القانون، تكون 
تابع��ة لإلدارة العامة للتنفيذ املنصوص عليها في املادة 189 من 
قانون املرافعات ويندب لرئاسة هذه اإلدارة أحد رجال القضاء 

ممن ال تقل درجته عن قاض من الدرجة األولى.
ويباش��ر إجراءات التنفيذ وإعالنه��ا من يندب من مأموري 
التنفيذ ومندوبي اإلعالن، ويلحق باإلدارة عدد من املوظفني، كما 

يندب لها عدد من رجال الشرطة للمعاونة في التنفيذ.
ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ مبحكمة األسرة قرار من وزير 

العدل بناء على اقتراح رئيس اإلدارة العامة للتنفيذ.
مادة 16: ينشأ في كل محافظة مركز أو أكثر يخصص لتسليم 
احملضون ورؤيت��ه، وتقوم وزارة العدل بإع��داد هذه املراكز، 
وجتهيزها مبا يلزم لتحقيق الغاية من الرؤية من تعاطف وتآلف 
أسري وصلة لألرحام، ويوفر للصغير وذويه األمان والطمأنينة 
والسكينة، ويلحق بها عدد مناسب من املتخصصني في شؤون 

األسرة.
ويصدر وزير العدل قرارا بتنظيم شؤون املراكز املشار اليها 
ونظ��ام العمل بها، وذلك بناء على اقتراح رئيس احملكمة الكلية 

بالتنسيق مع وزير الشؤون االجتماعية والعمل.
مادة 17: ينش��أ »صندوق تأمني األس��رة« يتبع وزارة العدل 

وتتكون موارده مما يلي:
أ - مبلغ تخصصه الدولة سنويا في ميزانية وزارة العدل. 

ب - التبرعات والهبات غير املشروطة.
وتخص��ص هذه املوارد لتنفيذ األحكام والقرارات الصادرة 
من محكمة األسرة بتقرير نفقة للزوجة أو املطلقة أو األوالد أو 
األقرباء، والت��ي يتعذر تنفيذها وفقا لإلجراءات املقررة لتنفيذ 
األحكام، ويتم التنفيذ طبقا للقوانني التي حتددها الالئحة التي 
تصدرها الوزارة بالتنس��يق مع املجلس األعلى للقضاء والتي 
تنظم إدارة الصندوق وكيفية الصرف منه والرجوع على احملكوم 

عليهم مبا يتم صرفه مع األعباء والتكاليف الالزمة.




