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مشروع قانون في شأن محكمة األسرة

مكتب األولى للمحاماة
01/01/2010

مشروع قانون يف شأن حمكمة األسرة
يقول الحق جل شأنه في كتابه العزيز:
" ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من اليببناو وفننلناهم لني كمبنر ممن تلقننا ننب "
(اإلسراء )07
وقال أيضا ً سبحانه وتعالى:
" وم ن آتا ن لق تلننم لأننم م ن لج ًننأم لزواإ نا ا لجًننأننا لبدننا وإ ن ببنننأم مننند ورحمننإ ق فنني آللننل وتننإ لقنننم
تج أروق" (الروم )12
وقال أيضا ً:
" وكبف أتذوج وقد لفني ب نأم لي ب ض ولتذق منأم مبماقا ا غلبظا ا " (النًاء )12
ومن القرآن الكريم نخرج مبادئ تكوين األسرة وأسس الحفاظ عليها .وقد سمىى المزواج باعتبماعق عقمد بالىيامال ال لمي
لخصوصية العالقة بمين الرجمل والىمرأة عقمع عقمد المزواج مباشمرة .كىما أوعد النم ة الىرهمرة قواعمد المزواج بقمول
الىصرفى صلى هللا عليه وسلم" :ال جأاح ال بنلي وشاهدي دل".
وفي هذا الىبدأ إعىاالً لعدة حقول م ها لولي األممر سمواأ أكمان األو أو العمم أو الخمال أو الخالمة وريمرهم فمي الىوافقمة
على زواج الب ت بىن يرونه م اسبا ً وبىوافقتها .وأيضا ً حق الفتاة في الىوافقة على الزواج مىمن تراماق لدي مه وهلقمه .
وأهيراً حق الىجتىع في إشهاع هذا الزواج وإشهاد عجلين عدلين عليه حفظما ً لحقمول كمل م هىما وهاصمة الزوجمة فيىما
لها من حقول .
كىا ع ى القرآن الكريم أيضا ً بحاال عدم الوئام بين الزوجين فوعد سوعة كاملة تنىى سوعة الرمالل باعتبماعق حمل
وعالج ناجع لكاير من الىشكال والىعضال ولهذق األسباو الىجتىعة كان لزامما ً ممن وجمود قضماأ مختلمف فمي مامل
هذق األموع .وبالفعمل أنشمأ المدول العربيمة وايسمالمية دوائمر قضمائية تنمىى دوائمر األحموال الشخصمية ممع إهمتال
دعجاتها (الجزئية – ايبتدائية – االستئ افية – التىييز) وهي ت ظر كافة الدعاوى الىتعلقة باألحوال الشخصية (ال فقا
بأنواعها  -الحضانة  -الرااعة  -الراعة  -الرؤية  -الرالل ألسبابه الىختلفة).
ومع وجود تشريعا األحوال الشخصية امىن التشمريعا القضمائية األهمرى كمان ه ماو هلمل وتمداهل فمي كايمر ممن
ايهتصاصا وم ها األموع الىالية كىا لو كان الزوج مدي ا ً لزوجتمه بمدين ممالي معمين أو العكمس .فمأي المدوائر ت ظمر
تلك الى ازعة  ...وقضايا ايسكان هاصة بدولة الكويت ...
لذا كان من الضروعي إيجاد قانون لحىاية األسرة بصفة هاصة وي فصل عن دوائر الىحاكم العادية.
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فأر القاجنق (قاجنق محأمإ األسر )
تقوم فكرة تشريع قانون لحىاية األسرة والفصل في كافة الى ازعا التمي ترمرأ عليهما حىايمة لجىيمع أفرادهما بىما فميهم
الزوجين واألب اأ ولخصوصمية وأسمراع الحيماة الزوجيمة والتمي تترلمع وجمود ننماأ يىكمن لهمن م اقشمة الزوجما فمي
بعض األموع الحناسة.
ومحكىة األسرة الىرلوو إصداع تشري ع بها تختص بىما كانمت تخمتص بمه محماكم الدعجمة األولمى للحموال الشخصمية
الجزئية وايبتدائية ب ظر جىيع منائل االحوال الشخصية طبقا ً الحكام األحوال الشخصية الكويتي الىعىول به في شأن
كافة إجراأا التقااي لحىاية األسرة واىان حف أسراعها وحناسية موقمف طرفمي الىخاصمىة ولصمعوبة إفصما
الىرأة عن بعض جوانع وأسراع حياتها الزوجية إال يمرأة مالها .
نصوص القانون :
ماد (:)2
ت شأ بدائرة إهتصاص كل محكىة جزئية محكىة للسرة ت ظر جىيع منائل األحوال الشخصية الىعرواة على دوائر
األحوال الجزئية.
ماد (:)1
ت شأ بدائرة إهتصاص كل محكىة استئ ا

دوائر مختصة ب ظر طعون االستئ ا

التي ترفع إليها من محكىة األسرة.

ماد ( )3شأب محأمإ األسر :
تؤلف محكىة األسرة من ثالثة قضاة وتعاونهم أث اأ الجلنما هبيرتمان إحمداهن ممن ايهصمائيا ال فنميا واألهمرى
أهصائية إجتىاعية الىقيدتان في جداول الىحكىمة التمي يصمدع بهما قمراع ممن وزيمر العمدل بايتفمال ممع وزيمر الشمؤون
ايجتىاعية والعىل ،ويكون حضوعهىا اروعي وتبرل الجلنا ل يابهىا.
ماد (:)4
تختص هذق الىحكىة بإصداع شهادا الوفاة والوعاثة ويجوز لها أن تحيل إلى الىحكىة الىختصة ع د قيام نمزاع جمدي
في شأنها .
ماد (:)5
يجوز أن تعقد جلنا هذق الىحكىة سرية طبقا ً لىا يراق عئيس الىحكىة.
ماد ( )6مقر محأمإ األسر :
ت شأ بىقر الىحكىة الجزئية نيابة مختصة لشؤون األسرة يرأسها عئيس نيابة ويعاونمه عمدد ممن الموكالأ الىتخصصمين
وتكلف بإعداد مذكرة بالرأي القانوني فمي المدعاوى والرعمون قبمل عرامها علمى الىحكىمة وكمذلك إاا طلبمت الىحكىمة
م ها الك.
ماد ( )0تجصاص محأمإ األسر :
تختص محكىة األسرة ب ظر كافة منائل األحوال الشخصية التي كانمت تخمتص بهما الىحماكم الجزئيمة وايبتدائيمة طبقما ً
ل صوص قانون األحوال الشخصية الكويتي .
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ماد ( )8مأجب ًنتإ المناز او األسرتإ:
ي شأ مكتع أو أكار بدوائر إهتصاص كل محكىة جزئية لتنوية الى ازعا األسرية ويتكون هذا الىكتمع ممن عمدد ممن
األهصائيا القانونيا وايجتىاعيا وال فنميا ويلتمزم ممن يررمع فمي إقاممة دعماوى بشمأن إحمدى منمائل األحموال
الشخصية باللجوأ إلى مكتع التنوية الىختص وتقديم طلع التنوية.
ماد ( )9إراءاو مأجب ًنتإ المناز او األسرتإ:
أ) قبول طلبا التنوية من الراربين في الك وتص يفها وترتيبها وإعداد محضمر لنمىاع طلبما الرالمع وتنمجيلها
في الىقابلة الشخصية.
و) يكممون إجتىمماع أعضمماأ هيئممة مكتممع التنمموية بممأطرا ال ممزاع وبعممد سممىاع أقمموالهم وبتعممريفهم بجوانممع ال ممزاع
وعواقبه والتىادي فيه ،وإبداأ ال صح وايعشاد للتنوية الودية حفاظا ً على كيان األسرة.
ج) إعداد مذكرة بالرأي بعد سىاع عد الخصم على الرلع وكذلك في حال تعذع حضوعق.
د) يلتزم مكتمع التنموية بإنهماأ نظمر األواممر وإعمداد ممذكرة نهائيمة فيمه همالل هىنمة عشمر يومما ً ممن تماعيد تقمديم
الرلع.
ق) في حال إتىام الصلح بين الىت ازعين يقموم عئميس الىكتمع بإعمداد تقريمر بالصملح يوقمع ممن طرفيمه بحضموعهىا
ويكمون لممه قمموة ت فيذيممة وي تهممي معممه ال ممزاع وفممي حمال عممدم إتىممام الصمملح يحيممل مكتممع التنممويا الرلممع الىقممدم
والتقاعير الىعدة من ايهصائيا والىحاار التي تىت ووقمع عليهما أطمرا ال مزاع إلمى محكىمة األسمرة همالل
سبعة أيام من تاعيد طلع أحد أطرا ال زاع بإحالة األمر لىحكىة األسرة للنير في إجراأا التقااي.
ماد ( )27قا او محأمإ األسر :
يلزم عئيس الىحكىة الواقع فيها دائرة محكىة األسرة بإعداد قاعة هاصة رير قاعا الجلنا تختلف في مكوناتها
و تجهيزاتها عن القاعا العادية مع تزويدها بىا يت اسع وطبيعة الى ازعا وما تقتضيه من حضوع األطفال الص اع
والىصاحبين ألطرا ال زاع لالستىاع إلى أقوالهم.
ماد ( )22األتصائباو اإلإجما باو والن ًباو:
يكون حضوع ايهصائيا ايجتىاعيا وال فنيا لجلنا محكىة األسرة وجوبيا ً في دعاوى الرالل والترليق
والتفريق الجنىاني والفند وحضانة الص ير وسكن الحضانة وال نع والراعة والرااعة وال فقا على أن تقدم كل
م هن تقريرها حنع إهتصاصها إلى عئيس الىحكىة عقع إنتهاأ مرافعة الخصوم .
ماد ( : )21لحأام محأمإ األسر :
تصدع محكىة األسرة حكىها بهد إنتهاأ الىرافعا
ال فنيتين تقريرهىا إلى الىحكىة.

وسىاع أطرا

الىخاصىة وتقديم األهصائيتين االجتىاعيتين

تشىل أحكام محكىة األسرة بال فاا الىعجل فيىا يتعلق بال فقا والحضانة وأجر الىنكن كىا يجوز لرئيس محكىة
األسرة أن يصدع أث اأ الىرافعة حكىا بإلزام الزوج بال فقة الوقتية لدعأ الىخاطر وحفظا لكيان ومعيشة الزوجة
والص اع وكذا عؤية الص اع لحين الفصل في الدعوى.
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ماد ( )23الي

في لحأام محأمإ األسر :

تقبل أحكام محكىة األسرة الرعن في كافة أحكامها أمام محكىة االستئ ا وتصدع محاكم ايستئ ا
أو الرفض أو التأييد أو التعديل وفقا لىا تراق من واقع األوعال والىنت دا ونصوص القانون.

أحكامها بايل اأ

تشكل محكىة االستئ ا من ثالثة من منتشاعي محكىة االستئ ا يكون أحدهم على األقل بدعجة عئيس بىحاكم
االستئ ا وعدد ( )2باحاتين إجتىاعية ونفنية وتربق بشأنها كافة نصوص قانون الىرافعا الىدنية والتجاعية فيىا لم
يرد فيه نص.
وأحكام محكىة االستئ ا

نهائية وال تقبل الرعن بالتىييز.

ماد ( )24ن بذ لحأام محأمإ األسر :
ت شأ إداعة ت فيذ هاصة ألحكام محكىة األسرة بكل محكىة فيها دائرة لىحكىة األسرة ويرأسها قااي ت فيذ وتزود هذق
ايداعة بى دوبين ت فيذ مؤهلين ومتخصصين لت فيذ أحكام محكىة األسرة ويكون لهم اتخاا كافة إجراأا الت فيذ الواعد
ال ص عليها في نصوص قانون الىرافعا الىدنية التجاعية.
ماد ( )25مرإ بإ قاجنق محأمإ األسر :
تكون مرجعية قانون محكىة األسرة لقانون األحوال الشخصية الكويتي في كل ما يرد فيه نص ويكون هو األساس
األول في الرجوع إليه في كافة تفاصيل التقااي في كافة منائل األحوال الشخصية.
ماد ( )26النائب ال ام والي

بالجمببز في لحأام محأمإ األسر :

مع عدم ايهالل بىا وعد ال ص عليه في الىادة ( )13من هذا القانون يكون لل ائع العام وحدق بصفته حق الرعن
بالتىييز أحكام محكىة األسرة باعتباعق الوكيل عن الهيئة االجتىاعية وصاحع الحق في تحريك الدعاوي الج ائية
ومتابعة سيرها حتى يصدع فيها حكم با ووالئية والية عامة تشىل كافة أنواع الدعاوى بىا يع ي أنه طعن ه ا يكون
لىصلحة القانون فقل وليس لىصلحة أحد أطرا ال زاع.
ماد ()20
ي قنم اهتصاص محكىة األسرة الجزئية لل ظر في الىنائل اآلتية دون ريرها:
ل) المًائ المج لقإ بالنالتإ لي الن س و شم :
( )1الدعاوى الىتعلقة بحضانة الص ير وحفظه وعؤيته واىه واالنتقال به.
( )2الدعاوى الىتعلقة بال فقا وما في حكىها من األجوع والىصروفا بجىيع أنواعها.
( )3الدعاوى الىتعلقة بايان للزوجة بىباشرة حقوقها.
( )4دعاوى الىهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكىها.
( )5تصحيح بيانا عقود الزواج ووثائق الرالل.
( )6توثيق ما يتفق عليه اوو الشأن أمام الىحكىة (ايان بالزواج من ال ولي لها).
( )7دعاوى الحبس المت اع الزوج الىحكوم ادق عن ت فيذ أحكام ال فقا وما في حكىها.
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ب) المًائ المج لقإ بالمال :
( )1تابيت الوصي الىختاع وتعيين الوصي والىشر والىدير ومراقبة أعىالهم والفصل في حناباتهم وعزلهم
واستبدالهم .
( )2إثبا ال يبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن ال ائع ومراقبة أعىاله وعزله واستبداله.
( )3تقرير الىناعدة القضائية وعفعها وتعيين الىناعد القضائي واستبداله.
( )4التقرير باستىراع الوصاية أو الوالية لىا بعد الواحد والعشرين س ة وايان للقاصر باستالم أمواله وإداعتها
وايان له بىزاولة التجاعة وإجراأ التصرفا التي يلزم القيام بها والحصول على إان وسلع أي من هذق
الحقول أو وقفها أو الحد م ها حنع األحوال.
( )5تعيين مأاون بالخصومة عن القاصر أو ال ائع ولو لم يكن له مال.
( )6إعفاأ الولي في الحاال التي يجوز إعفاؤق م ها وفقا للقانون.
( )7البت في طلع ت حي الوصي أو الولي عن واليته أو وصايته .
( )8تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله ومحاسبته والفصل في م ازعا التركة.
ماد (:)28
ي قنم اهتصاص محكىة األسرة االبتدائية في الفصل في الىنائل اآلتية:
الىنائل الىتعلقة بالوالية على ال فس:
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9
()11
()11
()12
()13
()14

الترليق (للضرع – الخلع – ال يبة – حبس الزوج – عدم اينفال  -العيع)
فند الزواج أيا كانت األسباو.
برالن الزواج أيا كانت األسباو.
التفريق.
الىتعة.
إثبا الرالل  /الزواج .
ال نع .
الوصية .
ايعث .
إثبا الرجعة من الرالل.
منكن الزوجية .
الىفقود .
سلع الوالية على ال فس.
دعاوى الحنبة.

(و) الىنائل الىتعلقة بالوالية على الىال :
( )1توقيع الحجز على الىج ون والنفيه وصاحع ال فلة.
( )2تعيين قيم على الىحجوع عليه وإنهاأ الحجر أو القوامة.
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ماد (:)29
يكون اهتصاص محكىة األسرة انفراديا واستشاعيا أي ال تشاعكه فيه أي دوائر أهرى ويكون اىن اهتصاص عئيس
محكىة األسرة ما يلي:
( )1إصداع إشهادا الوفاة والوعاثة.
( )2إصداع أمر على عريضة بصفته قاايا للموع الوقتية والك في الىنائل التالية:
أ) التظلم من امت اع الىوثق عن توثيق عقد زواج واالمت اع عن م ح شهادة بذلك.
و) مد ميعاد جرد التركة بالقدع الالزم.
ج) ايجراأا التحفظية أو الوقتية للحفاظ على التركا .
د) ايان لل يابة العامة في نقل ال قود واألوعال الىالية والىنت دا والىصورا وريرها مىا يخشي عليه من
أموال عديىي األهلية وناقصيها أو ال ائبين إلى هزانة أحد الىصاع .
ق) الى ازعا حول النفر إلى الخاعج.
ماد ()17
الدعاوى أمام محكىة األسرة :
تعفى صحف الدعاوى أمام الىحكىة الجزئية من توقيع الىحامي على الصحيفة كىا تعفى من عسوم دعاوى ال فقا
فقل .
تربق على صحف الدعاوى أمام الىحكىة االبتدائية كافة نصوص وإجراأا قانون الىرافعا الىدنية والتجاعية .
ماد ()12
على وزير العدل ت فيذ هذا القانون والعىل به من تاعيد نشرق في الجريدة الرسىية.

اسجدراك
ماد ( )6مأرر :
.1

.2
.3
.4

ت شأ نيابة متخصصة لشؤون األسرة من عدد من ال ناأ بدعجة وكيل ال ائع العام من هريجا كلية الحقول وأصحاو
الخبرة في األعىال القانونية يتم إنتدابهن من وزاعة العدل أو مىن ماعسن مه ة الىحاماة لىدة هىس س وا على األقل
وبتزكية من جىعية الىحامين.
تكون إهتصاصا نيابة األسرة تولي الىهام الىوكولة إليها من محاكم األسرة ايبتدائية أو االستئ افية .
تتولى كذلك نيابة شؤ ون األسرة الدعاوى والرعون التي تختص ب ظرها محاكم األسرة ودوائرها االستئ افية
وايهتصاصا الىخولة لها ب ص القانون ويكون تدهلها ه ا وجوبيا ً وإال كان باطالً.
يتحقق تدهل ال يابة إما بحضوع أحد مىاليها جلنا الىحاكىة أو تقديىها مذكرة عأي في الدعوى .
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 .5تشر نيابة شؤ ون األسرة على أقالم كتاو محكىة األسرة ودوائرها االستئ افية ع د قيد الدعاوى والرعون التي
تختص ب ظرها تلك الىحاكم دون أن تتعدى أعىال أقالم الكتاو األهرى وم ها أعىال الجلنا ونند األحكام حيث
تخضع تلك األعىال لإلشرا العام لرؤساأ محاكم االستئ ا .
 .6تتولى نيابة شؤون األسرة مخاطبة محاكم األسرة لتأديع أي من موظفي أقالم كتاو شؤون األسرة إاا ما أعتأ الك .
ماد ( )17مأرر (لحأام امإ):
.1
.2
.3

.4

ع د ت فيذ أحكام محكىة األسرة وفي حال التزاحم بين الديون تكون األولوية لدين نفقة الزوجة أو الىرلقة ثم نفقة
األوالد ثم الوالدين ثم األقاعو ثم الديون األهرى.
ال يترتع على ايشكال في ت فيذ أحكام محكىة األسرة وقف إجراأا الت فيذ.
مع عدم ايهالل بأية عقوبة أشد ي ص عليها قانون الجزاأ أو أي قانون آهر يعاقع بالحبس الذي ال تقل مدته عن
ستة أشهر كل من توصل إلى الحصول على أي مبالغ من وزاعة الشؤون ايجتىاعية أو بيت الزكاة نفاااً لحكم أو
ألمر صدع إست اداً إلى أحكام هذا القانون ب اأ على إجراأا أو أدلة صوعية أو مصر عة مع علىه بذلك ،وتكون
العقوبة الحبس الذي ال تزيد مدته على س تين كل من تحصل من وزاعة الشؤون ايجتىاعية أو بيت الزكاة على
مبالغ رير منتحقة له مع علىه بذلك مع إلزامه بردها .
تتولى محاكم األحوال الشخصية إحالة كافة الدعاوى الى ظوعة أمامها إلى محاكم األسرة حنع دعجاتها فوع
العىل بهذا القانون دون أي عسوم أو مصاعيف أو إجراأا .

-7-

للتواصل معنا...
يرجى التواصل معنا عبر:

الكويت -حولي -مجمع بالزا-
الطريق الدائري الثالث -شارع العثمان
الطابق الثالث مكتب  11و 11
ص.ب 10161 .القادسية

الهاتف(00965) 22 650 630; 22 650 640 :
الفاكس(00965) 22 650 610:
الموقع اإللكترونيwww.aloulalaw.com :
البريد اإللكترونيinfo@aloulalaw.com :
صفحتنا على موقع الفايسبوكAl Oula Law :
صفحتنا على موقع توتير@AlOulaLaw :
يوتيوبAl Oula Channel :

