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القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٥  
بشأن إصدار قانون حمكمة األرسة

 - بعد اإلطالع عيل الدستور ،
ــم )٣٨(  ــون رق ــوم بالقان ــادر باملرس ــة الص ــة والتجاري ــات املدني ــون املرافع ــيل قان - وع

ــه ، ــة ل ــني املعدل ــنة ١٩٨٠ والقوان لس
ــون  ــوم بالقان ــادر باملرس ــة الص ــة والتجاري ــات املدني ــات يف املرافع ــون اإلثب ــيل قان - وع

ــه ، ــة ل ــني املعدل ــنة ١٩٨٠ والقوان ــم )٣٩( لس رق
ــنة ١٩٨٠  ــم )٤٠( لس ــون رق ــوم بالقان ــادر باملرس ــربة الص ــم اخل ــون تنظي ــيل قان - وع

واملعــدل بالقانــون رقــم )١٤( لســنة ١٩٩٥ ،
- وعــيل القانــون املــدين الصــادر باملرســوم بالقانــون رقــم )٦٧( لســنة ١٩٨٠ واملعــدل 

بالقانــون رقــم )١٥( لســنة ١٩٩٥ ،
- وعــيل القانــون رقــم )٥١( لســنة ١٩٨٤ يف شــأن األحوال الشــخصية والقوانني املعدلة 

له 
- وعــيل املرســوم بالقانــون رقــم )٢٣( لســنة ١٩٩٠ بشــأن قانــون تنظيــم القضــاء 

والقوانــني املعدلــة لــه ،
وافق جملس األمة عيل القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : -

 املادة ١ إصدار
يعمل بأحكام قانون حمكمة األرسة املرافق ، ويلغي كل حكم خيالف أحكامه .

املادة ٢ إصدار
عــيل دوائــر املحكمــة الكليــة التــي تنظــر قضايــا األحــوال الشــخصية أن حتيــل مــن تلقــاء 
ــة األرسة إيل  ــاص حمكم ــن إختص ــت م ــي أصبح ــا الت ــورة أمامه ــاوي املنظ ــها الدع نفس
املحكمــة األخــرية ، وذلــك باحلالــة التــي هــي عليهــا وبغــري رســوم ، ويف حالــة غيــاب 
أحــد اخلصــوم تقــوم إدارة الكتــاب بإعالنــه بأمــر اإلحالــة مــع تكليفــه باحلضــور أمــام 

حمكمــة األرسة املختصــة التــي أحيلــت إليهــا الدعــوي .
وتنظــر حماكــم األرسة الدعــاوي التــي حتــال إليهــا تطبيقــًا ألحــكام الفقــرة الســابقة دون 
عرضهــا عــيل مركــز تســوية املنازعــات األرسيــة املنصــوص عليهــا يف القانــون املرافــق .

وال تــري أحــكام الفقــرة األويل عــيل الدعــاوي املحكوم فيهــا أو املؤجلــة للنطق باحلكم 
وتبقــي األحــكام الصــادرة يف هــذه الدعــاوي خاضعــة للقواعــد املنظمــة لطــرق الطعــن 

الســارية قبــل العمــل هبــذا القانــون .

املادة ٣ إصدار
تســتمر الدوائــر اإلســتئنافية يف نظــر منازعــات األحــوال الشــخصية املرفوعة إليهــا والتي 
ــون املرافــق ومل تكــن خمتصــة  ــًا ألحــكام القان تدخــل يف إختصــاص حمكمــة األرسة وفق
هبــا حمليــًا طبقــًا هلــذا القانــون ، وختضــع األحــكام التــي تصــدر منهــا يف هــذه املنازعــات 
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للقواعــد املنظمــة لطــرق الطعــن فيهــا الســارية وقــت العمــل هبــذا القانــون .
وتســتمر حمكمــة التمييــز يف نظــر الطعــون املرفوعــة أمامهــا قبــل تاريــخ العمــل بأحــكام 
هــذا القانــون عــن األحــكام الصــادرة يف منازعــات األحــوال الشــخصية التــي أصبحــت 

مــن إختصــاص حمكمــة األرسة .

 املادة ٤ إصدار
يصدر وزير العدل القرارات املنفذة ألحكام هذا القانون .

املادة ٥ إصدار
عــيل رئيــس جملــس الــوزراء والــوزراء - كل فيــام خيصــه - تنفيــذ هــذا القانــون ويعمــل 

بــه بعــد ســنة مــن تاريــخ نــرشه يف اجلريــدة الرســمية .
 

 املادة ١
تنشــأ بــكل حمافظــة حمكمــة تســمى حمكمــة األرسة يكــون هلــا مقــر مســتقل وتتألــف مــن 
دوائــر تابعــة للمحكمــة الكليــة، ودوائــر أخــرى تابعــة ملحكمــة االســتئناف ختتــص دون 
غريهــا بطعــون االســتئناف عــن األحــكام الصــادرة مــن دوائــر املحكمــة الكليــة املشــار 

إليهــا.
ــم إعــداد مقــار حمكمــة األرسة يف فــرتة ال جتــاوز ســنتني مــن تاريــخ العمــل  جيــب أن يت
هبــذا القانــون، وإىل حــني إعــداد مقــار املحاكــم يتــوىل املجلــس األعــى للقضــاء حتديــد 
مقــار الدوائــر اخلاصــة بمحكمــة األرسة ضمــن مقــار دوائــر املحاكــم يف كافــة حمافظــات 

الكويــت.

 املادة ٢
تشــكل دائــرة األحــوال الشــخصية الكليــة بمحكمــة األرسة مــن قــاض واحــد ، وتشــكل 

دائــرة اإلســتئناف مــن ثالثــة مستشــارين مــن حمكمــة اإلســتئناف .
وللمجلــس األعــيل للقضــاء ، بنــاًء عــيل طلــب رئيــس املحكمــة الكليــة ، أن يعهد برئاســة 
كل أو بعــض دوائــر األحــوال الشــخصية الكليــة بمحكمــة األرسة إيل مستشــارين 
ــد  ــًا للقواع ــك طبق ــد ، وذل ــة للتجدي ــنوات قابل ــدة ثــالث س ــة اإلســتئناف مل ــن حمكم م

والضوابــط التــي يصــدر هبــا قــرار مــن املجلــس .
 

 املادة ٣
ــخصية  ــوال الش ــات األح ــة منازع ــل يف كاف ــا بالفص ــة األرسة دون غريه ــص حمكم ختت
املشــار إليهــا يف الفقــرة الثانيــة مــن املــادة )٣٤( مــن قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة . 
ويشــمل إختصاصهــا كافــة الكويتيــني وغــري الكويتيــني أيــًا كانــت ديانتهــم أو مذاهبهــم 
مــع مراعــاة قواعــد اإلختصــاص الــدويل الــواردة باملــواد مــن )٢٣( إيل )٢٨( مــن ذلــك 

القانــون .
ــة  ــرياث والوصي ــائ امل ــة يف مس ــة األرسة إنتهائي ــن حمكم ــادرة م ــكام الص ــون األح وتك

ــار . ــة آالف دين ــاوز مخس ــوي ال تتج ــة الدع ــت قيم ــر إذا كان ــف وامله والوق
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 املادة ٤
تطبــق حمكمــة األرسة األحــكام املتعلقــة باألحوال الشــخصية التي تري عــيل املنازعات 
املطروحــة عليهــا وفقــًا للــامدة )٣٤٦( مــن قانــون األحــوال الشــخصية ، وتتبــع أـــاممها 
القواعــد واإلجــراءاات املقــررة يف القانــون املرافــق وتطبــق فيــام مل يــرد بــه نــص خــاص 
اإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة والقانــون املــدين 

وقانــون اإلثبــات يف املــواد املدنيــة والتجاريــة وقانــون تنظيــم اخلــربة .
مــن  أي  بــرأي  اإلســتعانة   - لذلــك  رضورة  رأت  كلــام   - األرسة  ملحكمــة  وجيــوز 
اإلختصاصيــني اإلجتامعيني أو النفســيني املقيدين باجلدول املشــار إليــه يف الفقرة األخرية 

ــون . ــادة )٩( مــن هــذا القان مــن امل

املادة ٥
ختتــص حمكمــة ا ألرسة التــي يقــع يف دائرهتــا موطــن املدعــى أو املدعــى عليــه بنظــر 
الدعــاوي املرفوعــة مــن األوالد أو الزوجــة أو الوالديــن أو احلاضنــة بحســب األحــوال 
يف املــواد اآلتيــة: ) أ ( النفقــات واألجــور ومــا يف حكمهــا، ) ب ( احلضانــة والرؤيــة 
ــا ومــا يف حكمهــا ، ) د ( التطليــق  واملســائل املتعلقــة هبــام ، ) ج ( املهــر واجلهــاز واهلداي
واخللــع واإلبــراء والفرقــة بــني الزوجــني بجميع أســباهبا الرشعيــة ) هـ ( اســتخراج جواز 
ســفر املحضــون وجتديــده وتســليمه ، ) و ( اســتخراج شــهادة ميــالد املحضــون وبطاقتــه 
املدنيــة وتســليمهام ، ) ز ( تســجيل املحضــون باملــدارس احلكوميــة أو باملــدارس اخلاصة. 
وفيــام عــدا مــا تقــدم ختتــص حمكمــة األرسة التــي يقــع يف دائرهتــا موطــن املدعــى عليــه أو 
موطــن أحــد املدعــى عليهــم بنظــر الدعــاوي الناشــئة عــن تطبيــق هــذا القانــون ، فــإذا مل 
يكــن للمدعــي عليــه موطــن يف الكويــت يكــون االختصــاص للمحكمــة التــي يقــع يف 

دائرهتــا موطــن املدعــي.

 املادة ٦
تكــون حمكمــة األرسة املختصــة حمليــًا بنظــر أول دعــوي ترفــع إليهــا مــن أحــد الزوجــني 
هــي املختصــة دون غريهــا بنظــر مجيــع دعــاوي األحــوال الشــخصية التــي ترفــع بعد ذلك 
مــن أهيــام عــيل اآلخــر ، بــام يف ذلــك دعــاوي النفقــات واألجــور ومــا يف حكمهــا ســواء 
للزوجــة أو األوالد أو األقــارب ، ودعــاوي حضانــة الصغــري ورؤيتــه وضمــه ومســكن 

حضانتــه .
وخيتــص بــإدارة كتــاب املحكمــة املشــار إليهــا لــدي رفــع أول دعــوي ملــف األرسة تــودع 
ــي  ــري الت ــخصية األخ ــوال الش ــاوي األح ــع دع ــوي وأوراق مجي ــذه الدع ــه أوراق ه في

ترفــع بعــد ذلــك وتكــون متعلقــة بــذات األرسة .
ويلحــق بــكل حمكمــة أرسة مكتــب إلدارة التوثيقــات الرشعيــة يصــدر بتنظيمــه قــرار مــن 

وزيــر العــدل .

 املادة ٧
تنشــأ بمقــر حمكمــة األرسة يف كل حمافظــة نيابــة متخصصــة لشــئون األرسة تتــويل املهــام 
املوكلــة للنيابــة العامــة يف قضايــا األحــوال الشــخصية وفقــًا ألحــكام املــواد مــن )٣٣٧( 
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إيل )٣٤١( مــن قانــون األحــوال الشــخصية ، وذلــك إضافــة إيل حــق النائــب العــام يف 
ــوال  ــة األرسة ، يف األح ــن حمكم ــادرة م ــتئنافية الص ــكام اإلس ــز يف األح ــن بالتميي الطع

املنصــوص عليهــا يف الفقــرة األويل مــن املــادة الثالثــة عــرشة مــن هــذا القانــون .

 املادة ٨
ــة  ــوىل تســوية املنازعــات األرسي ــكل حمافظــة مركــز يلحــق بمحكمــة األرسة، يت ينشــأ ب
ومحايــة أفــراد األرسة مــن العنــف واإليــذاء الــذي يقــع مــن أحدهــم عــى أفرادهــا 
اآلخريــن، وجيــوز لــه تقديــم النصــح والتأهيــل الــالزم يف مســائل الــزواج والطــالق إذا 
رغــب أطــراف العالقــة الزوجيــة ذلــك، ويصــدر قــرار مــن وزيــر العــدل بتنظيــم هــذا 

ــع أمامــه. ــي تتب ــراءات الت ــه واإلج ــد مهام ــز وحتدي املرك
ويكون اللجوء إىل املركز بدون رسوم.

 املادة ٩
يف غــري دعــاوي األحــوال الشــخصية التــي ال جيــوز فيهــا الصلــح ، والدعاوي املســتعجلة 
ــة جيــوز لصاحــب الشــأن قبــل اللجــوء إيل حمكمــة  ومنازعــات التنفيــذ واألوامــر الوقتي
ــًا لتســوية النــزاع إيل مركــز تســوية املنازعــات األرسيــة املختــص ،  األرسة أن يقــدم طلب
إال أنــه بالنســبة لدعــاوي الطــالق والتطليــق التــي جيــوز فيهــا الصلــح ، ال يقبــل رفعهــا 
إبتــداء أمــام حمكمــة األرسة قبــل البــت يف الطلــب الــذي جيــب عــيل املدعــي تقديمــه إيل 

مركــز تســوية املنازعــات األرسيــة املختــص .
ويتــويل املركــز بعــد ذلك ســامع أقــوال طــريف النــزاع وتبصريهــم بجوانبــه املختلفــة وآثاره 
وعواقــب التــامدي بــه ، ويبــدي هلــم النصــح واإلرشــاد يف حماولــة لتســوية النــزاع وديــًا 

حفاظــًا عــيل كيــان األرسة .
وخيطــر أصحــاب الشــأن للحضــور بــأي طريــق حيقــق الغــرض منــه ، ويكــون حضــور 

ذوي الشــأن بأشــخاصهم أو بمــن ينــوب عنهــم بموجــب وكالــة رســمية .
ــن  ــن أو م ــامء الدي ــن عل ــرأي أي م ــتعانة ب ــوية االس ــراء التس ــد إج ــز عن ــوز للمرك وجي
ــد  ــاص يع ــدول خ ــن بج ــني املقيدي ــيني أو املحام ــني أو النفس ــني االجتامعي االختصاصي

ــة. ــة الكلي ــك يف املحكم لذل
ويصــدر قــرار مــن وزيــر العــدل بوضــع قواعــد إختيــار هــؤالء اإلختصاصيــني وإجــراء 

قيدهــم يف اجلــدول ، وذلــك بالتنســيق مــع اجلهــات املختصــة .

 املادة ١٠
جيــب أن تنتهــي التســوية - طبقــًا للــامدة الســابقة - خــالل مخســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ 
تقديــم الطلــب ويتعــني عــدم جتــاوز هــذه املــدة إال بإتفــاق الطرفــني وبحد أقــي ال جتاوز 
ســتني يومــًا ، فــإذا تــم الصلــح يف هــذا األجــل ومل يكــن فيــه مــا خيالــف أصــول الرشيعــة 
ــة أو  ــات األرسي ــوية املنازع ــز تس ــس مرك ــويل رئي ــة يت ــام أو االداب العام ــام الع أو النظ
مــن ينــوب عنــه يف ذلــك مــن العاملــني باملركــز ، إثباتــه يف حمــرض يوقعــه أطــراف النــزاع 
ــر  ــع األم ــا ويرف ــم فيه ــي ت ــة الت ــرض اجللس ــح بمح ــوض بالصل ــل مف ــخصيًا أو بوكي ش
لرئيــس الدائــرة املختصــة ليذيلــه بالصيغــة التنفيذيــة وينتهــي بــه النــزاع يف حــدود مــا تــم 

الصلــح فيــه .
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وإذا مل تســفر اجلهــود عــن تســوية النــزاع وديــًا يف مجيــع عنــارصه أو بعضهــا ، وأرص 
الطالــب عــيل إســتكامل الســري فيــه حيــرر رئيــس املركــز أو مــن ينــوب عنــه يف ذلــك مــن 
ــام تــم يوقــع مــن أطــراف النــزاع ثــم يرســله إيل إدارة كتــاب  العاملــني باملركــز حمــرضًا ب
حمكمــة األرسة املختصــة يف موعــد غايتــه ســبعة أيــام مــن تاريــخ طلــب أصحــاب الشــأن 
وترفــق بــه تقاريــر اخلــرباء إن وجــدت ، وذلــك متهيــدًا للســري يف اإلجــراءات القضائيــة 

وفقــًا للقانــون .
ــه حمكمــة األرسة ،  ــة التــي جيرهيــا املركــز عــام تلتــزم ب وال تغنــي مســاعي التســوية الودي
عنــد نظــر دعــاوي التفريــق للــرضر مــن إتبــاع القواعــد املنصــوص عليهــا يف املــواد مــن ) 

١٢٧( إيل )١٣٢( مــن قانــون األحــوال الشــخصية .

 املادة ١١
خيتــص قــايض األمــور الوقتيــة بمحكمــة األرسة - وهــو مــن ينــدب لذلــك مــن قضاهتــا 

- بإصــدار أمــر عــيل عريضــة يف املســائل التاليــة :
أ - األحقية يف مؤخر الصداق .

ب - النفقة املؤقتة ونفقة العدة واملتعة .
ج - منازعات رؤية املحضون .

د - اإلذن بسفر املحضون خارج البالد وطلب منع سفره .
هـ - اإلذن بإستخراج جواز سفر للمحضون وجتديده وتسليمه .

و - اإلذن باســتخراج شــهادة امليــالد والبطاقــة املدنيــة وأي مســتندات ثبوتية أو شــخصية 
للمحضون.

ز - تسجيل املحضون باملدارس احلكومية أو باملدارس اخلاصة .
ح - تعيني املساعد القضائي طبقًا للامدة )١٠٧( من القانون املدين .

ط -اإلذن للــويل أو الــويص بالتــرف يف مــال الصغــري، يف حالــة الــرضورة مــع مراعــاة 
القيــود باملــواد مــن )١٢٧( إىل )١٣٧( مــن القانــون املــدين.

ويصــدر األمــر طبقــًا لإلجــراءات املنصوص عليها يف املــادة )١٦٣( من قانــون املرافعات 
املدنيــة والتجاريــة ، ويتــم التظلــم منــه وفقــًا للــامدة )١٦٤( مــن ذات القانــون فيــام عــدا 
األوامــر الصــادرة يف املســائل املبينــة بالفقــرات مــن ) ه ( إيل ) ط ( مــن هذه املــادة ، فيكون 

التظلــم منهــا أمــام الدائــرة املدنيــة املبينــة باملــادة الرابعــة عــرشة مــن هــذا القانون .

 املادة ١٢
ختصــص اجلمعيــة العامــة للمحكمــة الكليــة يف مقــر حمكمــة األرسة قاضيــًا أو أكثــر مــن 

قضــاة األمــور املســتعجلة للفصــل بصفــة مؤقتــة ومــع عــدم املســاس باحلــق فيــام يــأيت:
أ - املســائل املســتعجلة التــي خيشــى عليهــا مــن فــوات الوقــت املتعلقــة باألحــوال 

الشــخصية التــي ختتــص هبــا حمكمــة األرسة.
ب - منازعــات وإشــكاالت التنفيــذ الوقتيــة اخلاصــة باألحــكام واألوامــر الصــادرة مــن 

حمكمــة األرسة ودوائرهــا االســتئنافية.
وختصــص اجلمعيــة العامــة ملحكمــة االســتئناف دوائــر اســتئناف مســتعجل للفصــل يف 
الطعــون عــى األحــكام التــي يصدرهــا القــايض املســتعجل يف مســائل حمكمــة األرسة.
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 املادة ١٣
ــوال الشــخصية مــن الدوائــر االســتئنافية  ــائل األح ــادرة يف مس ــكام الص ــون األح تك
ــوز  ــك جي ــن ذل ــتثناء م ــز، واس ــق التميي ــا بطري ــن فيه ــة للطع ــري قابل ــة األرسة غ بمحكم
ــًا  ــن مساس ــت تتضم ــكام إذا كان ــك األح ــز يف تل ــق التميي ــن بطري ــام الطع ــب الع للنائ
بأحــكام الرشيعــة اإلســالمية املتعلقــة بالنظــام العــام واملبينــة باملــادة )٣٣٨( مــن قانــون 
ــز يف األحــكام الصــادرة يف  ــق التميي ــوا بطري األحــوال الشــخصية، وللخصــوم أن يطعن

ــث. ــة واملواري ــأن الوصي ش
ــًا إال  وال جيــوز تنفيــذ األحــكام الصــادرة بالفرقــة بــني الزوجــني أو بإعتبــار املفقــود ميت
بعــد إســتنفاد طريــق الطعــن بالتمييــز أو بفــوات ميعــاد الطعــن دون حصولــه ، وتفصــل 

حمكمــة التمييــز عــيل وجــه الرعــة يف الطعــون املرفوعــة إليهــا عــن تلــك األحــكام .

 املادة ١٤
ختصــص اجلمعيــة العامــة للمحكمــة الكليــة دائــرة مدنيــة تعقــد جلســاهتا يف مقــر حمكمــة 

األرسة وذلــك للنظــر فيــام يــيل :
ــة األرسة يف  ــة بمحكم ــور الوقتي ــايض األم ــن ق ــادرة م ــر الص ــن األوام ــامت م أ - التظل

ــون . ــادة )١١( مــن هــذا القان ــة مــن امل املســائل املشــار إليهــا يف الفقــرة الثاني
ب - دعــاوي قســمة املــال الشــائع املتعلقــة بالســكن اخلــاص بــاألرسة واملطالبــة بمقابــل 

اإلنتفــاع وتكاليــف بنائــه أو ترميمــه .
ج - منازعــات التنفيــذ املوضوعيــة املتعلقــة باألحــكام واألوامــر الصــادرة مــن حمكمــة 
األرسة . ويكــون الطعــن باإلســتئناف - يف األحــوال التــي جييزهــا القانــون - يف األحكام 
ــة  ــة العام ــا اجلمعي ــتئنافية ختصصه ــة إس ــرة مدني ــام دائ ــرة ، أم ــك الدائ ــن تل ــادرة م الص
ملحكمــة اإلســتئناف وتعقــد جلســاهتا بمقــر حمكمــة األرسة وجيــوز الطعــن عــيل األحكام 
ــيل األحــكام  ــة للطعــن ع ــد العام ــًا للقواع ــتئنافية وفق ــرة اإلس ــذه الدائ ــادرة مــن ه الص

املبينــة بقانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة .

املادة ١٥
تنشــأ بمقــر حمكمــة األرسة يف كل حمافظــة ، إدارة خاصــة لتنفيــذ األحــكام واألوامــر 
الصــادرة طبقــًا هلــذا القانــون ، تكــون تابعــة لــإلدارة العامــة للتنفيــذ املنصــوص عليهــا 
يف املــادة )١٨٩( مــن قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة وينــدب لرئاســة هــذه اإلدارة 

أحــد رجــال القضــاء ممــا تقــل درجتــه عــن قــايض مــن الدرجــة األويل .
ويبــارش إجــراءات التنفيــذ وإعالهنــا مــن ينــدب مــن مأمــوري التنفيــذ ومنــدويب اإلعالن 
، ويلحــق بــاإلدارة عــدد كاف مــن املوظفــني ، كــام ينــدب هلــا عــدد مــن رجــال الرشطــة 

للمعاونــة يف التنفيــذ .
ويصــدر بتنظيــم إدارة التنفيــذ بمحكمــة األرسة قــرار مــن وزيــر العــدل بنــاًء عــيل إقــرتاح 

رئيــس اإلدارة العامــة للتنفيــذ .

  املادة ١٦
ينشــأ يف كل حمافظــة مركــز أو أكثــر خيصــص لتســلم املحضــون ورؤيتــه ، وتقــوم وزارة 
العــدل بإعــداد هــذه املراكــز ، وجتهيزهــا بــام يلــزم لتحقيــق الغايــة مــن الرؤية مــن تعاطف 



قانون محكمة االسرة
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون االحـــــــــوال الشخصـــــــية
قانون االحـــــوال الشخصـــية اجلعــــفرية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٣٥       -العودة لفهرس القانون

وتآلــف أرسي وصلــة لإلرحــام ، ويوفــر للصغــري وذويــه األمــان والطمأنينــة والســكنية 
، ويلحــق هبــا عــدد مناســب مــن املتخصصــني يف شــئون األرسة .

ويصــدر وزيــر العــدل قــرارًا بتنظيــم شــئون املراكــز املشــار إليهــا ونظــام العمل هبــا وذلك 
بنــاًء عــيل إقــرتاح رئيــس املحكمة الكلية بالتنســيق مــع وزير الشــئون اإلجتامعيــة والعمل 

.
 املادة ١٧

ينشأ ) صندوق تأمني األرسة ( يتبع وزارة العدل وتتكون موارده مما ييل :
أ - مبلغ ختصصه الدولة سنويًا يف ميزانية وزارة العدل . 

ب - التربعات واهلبات غري املرشوطة .
وختصــص هــذه املــوارد لتنفيــذ األحــكام والقــرارات التــي صــدرت مــن دوائــر األحــوال 
الشــخصية وفقــًا للــامدة )٣٤٥( مــن قانــون األحــوال الشــخصية، وتلــك الصــادرة مــن 
ــألوالد أو  ــة ل ــة أو نفق ــة أو املطلق ــر للزوج ــة أو أج ــر نفق ــك بتقري ــة األرسة، وذل حمكم
ــًا والتــي يتعــذر تنفيذهــا وفقــًا لإلجــراءات  األقــارب إذا كان أحــد طــريف احلكــم كويتي

املقــررة لتنفيــذ األحــكام.
ــرة الســابقة،  ــن يف الفق ــغ ألي مــن األشــخاص املذكوري ــدوق رصف مبال وجيــوز للصن
عــى ســبيل القــرض حلــني صــدور حكــم بأحقيتــه وذلــك وفقــًا للقواعــد التــي حيددهــا 
جملــس اإلدارة، ويتــم التنفيــذ طبقــًا للقواعــد التــي حتددها الئحــة صنــدوق تأمني األرسة 
التــي يصدرهــا الوزيــر والتــي تنظــم إدارة الصنــدوق وكيفيــة الــرف منــه والرجوع عى 
املحكــوم عليهــم بــام يتــم رصفــه مــن األعبــاء والتكاليــف الالزمــة، مــع مراعــاة التنســيق 

مــع وزارة الشــؤون االجتامعيــة والعمــل يف هــذا الشــأن.

 


