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تعزيز حقوق �ملر�أة ومتكينها قانونيًا
م�شروع ) ورقتي ( دولة �لكويت

نـبـذة عـن الـمـ�سـروع

يهدف م�شروع ) ورقتي ( لتعزيز �جلهود �لقائمة يف دولة �لكويت لتمكني �ملر�أة قانونيًا 
وذلك بتعريفها بكافة حقوقها �ملن�شو�ص عليها يف د�شتور وت�شريعات دولة �لكويت ووفقًا 

لتعهد�تها �لدولية.

ياأتي م�شروع ) ورقتي ( مكماًل جلهود مكتب برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي يف �لكويت 
لتمكني �ملر�أة يف كافة �ملجالت �لتنموية.

يتبنى �مل�شروع نهجًا �شاماًل يجمع ما بني جتميع �ملادة �لقانونية ومر�جعتها وتنقيحها 
ومن ثم توفريها للمر�أة و�ملجتمع كافة، بالإ�شافة �إىل رفع �لقدر�ت وتدريب �ملخت�شني 

و�جلهات ذ�ت �ل�شلة.

مت تنفيذ �مل�شروع يف �شت دول عربية وقد كان �لنجاح �لذي حققه �مل�شروع يف تلك �لدول 
حافزً� لتنفيذه يف دولة �لكويت، و�شتقوم دولة �لكويت بتنفيذه كاأول دولة على م�شتوى دول 

جمل�ص �لتعاون �خلليجي.



الـــ�ســـركـــاء

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي بدولة الكويت

ي�شرف برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي يف �لكويت على تنفيذ �مل�شروع ل�شمان �أن 
�لنتائج و�لنوعية متو�فقة مع متطلبات ومعايري برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي وخطة 
عمل �لربنامج �لوطني 2010 - 2014 و��شرت�تيجية �إدماج �لنوع �لإجتماعي وخطتها 

�لتنفيذية.

اجلمعية الثقافية الإجتماعية الن�سائية

ل�شمان �ل�شمة �ملحلية للم�شروع وكاإ�شرت�تيجية ��شتد�مة على �ملدى �لبعيد، مت �ختيار 
�جلمعية �لثقافية �لإجتماعية �لن�شائية، ك�شريك حملي وهي تتمتع بتاريخ طويل ومعرتف 

به يف جمالت �ملطالبة بحقوق �ملر�أة �لكويتية و�مل�شاو�ة �لنوعية، كما لها بر�مج ناجحة 
مت تنفيذها مع �شركاء عديدين يف هذ� �ملجال.

يتم  تنفيذ م�شروع ) ورقتي ( بالتعاون مع �لأمانة �لعامة للمجل�ص �لأعلى للتخطيط 
و�لتنمية.
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المرأة والزواج واألسرة

الــــزواج

�ص1(  ما هو مفهوم �لزو�ج �لر�شمي ؟
ج1(  �لزو�ج هو عقد يق�شد به ��شتمتاع كل من �لزوجني بالأخر على �شبيل 

�لدو�م طلبا للن�شل ويتم �أمام موثق ر�شمي )ماأذون �شرعي( �ملق�شد �ل�شامي 
من �لزو�ج وفق �لقانون هو بناء جمتمع �شالح، �أ�شا�شه �حلياة على �ل�شكينة و 

�ملودة و�لرحمة.

�ص2( كيف ميكن �إثبات �لزو�ج ؟
ج2(  يثبت �لزو�ج بالتوثيق لدى �إد�رة �لتوثيقات �ل�شرعية �لتابعة لوز�رة 

�لعدل، و بحال يوثق �لعقد لدى �إد�رة �لتوثيقات جاز رفع دعوى �إثبات زو�ج، 
ويقبل �لإثبات باأحد �أمرين �لإقر�ر »�إقر�ر �لزوجني على �شحته« �أو �لبينة »وهي 

�شهادة رجلني �أو رجل و�مر�أتني«

�ص3(  هل تقبل دعوى �إثبات �لن�شب �أو نفيه من �لزو�ج  ؟
ج3(  نعم تقبل دعوى �إثبات �لن�شب �أو نفيه من �لزو�ج

�ص4(  ما هو �ملهر ؟
ج4( �ملهر هو �ملال �لذي يدفعه �لرجل للمر�أة عند �لزو�ج بها وهو لي�ص ركنا 

من �أركان �لزو�ج.
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نفقة الزوجة

�ص5(  ما هو �شبب وجوب نفقة �لزوجية ؟
ج5(  نفقة �لزوجة حق للزوجة على زوجها، حيث �إن �لرجل هو �مللزم بالإنفاق 

على زوجته - و�إن كانت �لزوجة غنية قادرة على �لإنفاق – ب�شرط �أن تكون 
�لزوجة على ذمة زوجها مبوجب عقد زو�ج �شحيح مع ��شتمر�رية �لزو�ج.

�ص6(  متى تنتهي �لنفقة �لزوجية؟
ج6( �لنفقة �لزوجية تنتهي مبوت �لزوجة �و بطالق �لزوجة �أو ب�شدور حكم 

نهائي بالن�شوز .

�ص7(  هل  ي�شقط حق �لزوجة يف �ملطالبة بدين نفقة �لزوجية ؟
ج7( �إن دين �لنفقة ل ي�شقط ولو مل يتم �لتفاق على �لنفقة بني �لزوجني 

�أو ي�شدر بها حكم ويجوز للزوجة �أن تطالب بنفقة �شابقة على رفع �لدعوى 
�شريطة �أل جتاوز �شنتني �شابقتني على تاريخ رفع �لدعوى .
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�ص8( هل ي�شقط دين نفقة �لزوجية مبوت �حد �لزوجني �أو 
بالطالق ؟

ج8( �إن دين �لنفقة ل ي�شقط مبوت �حد �لزوجني ول بالطالق فاإذ� مات �لزوج 
كان للزوجة �حل�شول على متجمد نفقتها من تركته و�إذ� ماتت �لزوجة كان 

متجمد نفقتها تركة عنها تورث كما �أن للمطلقة �حلق فيما جتمد لها من 
�لنفقة حال قيام �لزوجية ما مل يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذ� 

�ملتجمد من نفقة �لزوجية .

�ص9(  هل جتب �لنفقة للزوجة غري �ملدخول بها ؟
ج9(  نعم جتب �لنفقة للزوجة غري �ملدخول بها من تاريخ عقد �لزو�ج لأن عدم 

دخول �لزوج بزوجته لي�ص مانعَا من فر�ص نفقتها .

�ص 10(  ما هي كيفية تقدير �لنفقة؟
ج10( تقدر �لنفقة ح�شب حالة �لزوج �ملادية وحالته �لجتماعية يف �لوقت 

�لذي يجب عليه فيه �لإنفاق على زوجته .

�ص11(  هل يجوز فر�ص نفقة زوجية على �لغائب ؟
ج11(  نعم يجوز لأنه ل مينع غياب �لزوج من فر�ص �لنفقة عليه .
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�ص12(  ما هي �شروط ��شتحقاق �لزوجة للنفقة؟
ج 12( 

 1- �أن يكون عقد �لزو�ج �شحيحًا .
2 - حتقق �لحتبا�ص مل�شلحة �لزوج �أو�ل�شتعد�د لالحتبا�ص و�إن مل يتحقق 

ب�شبب لي�ص من قبل �لزوجة. 

�ص13( هل مينع مر�ص �لزوجة �أو ي�شارها �أو �ختالفها يف �لدين 
مع �لزوج من ��شتحقاقها �لنفقة؟

ج13(  ل مينع مر�ص �لزوجة �أو ي�شارها �أو �ختالفها يف �لدين مع �لزوج من 
��شتحقاقها لنفقة �لزوجية .

�ص14(  هل يجوز للزوجة �أن ت�شرتط يف عقد �لزو�ج حق �لدر��شة 
�أو �لعمل؟

ج14(  نعم يجوز للمر�أة �أن ت�شرتط يف عقد زو�جها حقها يف ��شتكمال 
در��شتها �أو �ل�شتمر�ر يف وظيفتها، ووجب على �لزوج �للتز�م بال�شرط حال 

قيام �لزوجية.

�ص15(  ما هي نفقة �لعدة؟
ج15(  نفقة �لعدة هي يف حقيقتها نفقة زوجية لأن �ملطلقة تعتد 3 �أ�شهر 

وت�شمل �ملاأكل و�مللب�ص و�مل�شكن يف حكم �لزوجة خالل فرتة �لعدة .
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�ص16( ملن جتب نفقة �لعدة؟
ج16(  �لقاعدة : �إن �لعدة جتب على جميع �ملطلقات- عد� �ملطلقة قبل 

�لدخول �أو �خللوة- فهي وحدها �لتي ل يتعني عليها �لنتظار لنق�شاء �ملدة 
�لزمنية فيما بني �لطالق و�لزو�ج.

�ص17(  ما هي �لفرتة �لزمنية لنق�شاء �لعدة؟
ج 17(  عدة �ملطلقة رجعيا �أو بائنا ثالث حي�شات ملن حتي�ص .�أو ثالثة �أ�شهر 

عربية ملن ل ترى �حلي�ص ل�شغر �ل�شن �أو لبلوغها �شن �لياأ�ص ، �أما �ملطلقة 
�حلامل فعدتها حتى ت�شع حملها ولو توفى عنها زوجها .

�ص18(  متى تبد�أ �لعدة؟
ج18(  تبد�أ من تاريخ �لطالق �أى من تاريخ �إيقاعه ولي�ص من تاريخ �لعلم 

بالطالق .

�ص19(  ما هي �ملدة �لتي ت�شتحق عنها نفقة �لعدة؟
ج19(  ت�شتحق �ملطلقة نفقة �لعدة ملدة 3 �أ�شهر تطالب بها بعد �نتهاء عدتها.

�ص20(  متى ي�شقط �حلق يف نفقة �لعدة؟
ج20(  ت�شقط نفقة �لعدة فى حالة ن�شوز �لزوجة �أو �رتد�دها عن �لإ�شالم  .
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�ص21(  هل يجوز للزوجة �لتنازل عن نفقة �لعدة مقدما �أثناء 
�لزوجية ؟

ج21( ل يجوز �إل �إذ� كان �لتنازل عن �لنفقة مقابل للخلع .
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 المتعة

�ص22(  ما هي �ملتعة؟
ج22(  �ملتعة:هي تعوي�ص للمطلقة على ما �أ�شابها ب�شبب �لطالق من �أمل 

ولريفع عنها و�شف �لإ�شاءة ومبثابة �شهادة باأن �لطالق لي�ص لعلة فيها و�إمنا 
 لعذر يخ�ص �ملطلق.

فى �لفقه �جلعفري ل ت�شتحق �ملر�أة نفقة متعة لعدم ذكره �أو ت�شريعه. 

�ص23(  ما �شبب وجوب �ملتعة؟
ج23(  �شبب وجوب �ملتعة هو �لطالق �مل�شتبد به من �لزوج و�حلكمة من 

ت�شريعها هي جرب خاطر �ملطلقة من �إ�شاءة ��شتعمال �لزوج حلقه يف �لطالق .

�ص24(  ما هي �شروط ��شتحقاق �ملتعة؟
 ج24(  ي�شرتط ل�شتحقاق �ملتعة تو�فر 4 �شروط هي:

تكون �لزوجة مدخوًل بها يف زو�ج �شحيح . "• �أن 
�لزوجني �أيا كان نوعه. بني  �لطالق  "• وقوع 

ر�شا من �لزوجة )��شتخال�ص تو�فر �لر�شا  بغري  وقع  قد  �لطالق  يكون  • �أن 
 م�شاألةمو�شوعية ي�شتقل بها �لقا�شي (

• �أل تكون �لزوجة �ملت�شببة يف �لطالق.
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�ص25(  هل ت�شتحق �ملطلقة على �لإبر�ء تعوي�ص �ملتعة؟
ج25( ل يكون للمطلقة �حلق يف �ملطالبة باملتعة يف �لطالق على �لإبر�ء �إل 

بادعاء �أنها �أكرهت على �لتنازل عن حقها يف �ملتعة .

�ص 26(  هل �ملطلقة بحكم �ملحكمة ت�شتحق �ملتعة؟
ج 26(  نعم يحق للمطلقة بحكم من �ملحكمة �حل�شول على تعوي�ص �ملتعة 

باعتبار �أن �حلكم �ل�شادر بالطالق يعد دليال على �أن �لطالق قد مت بغري ر�شا 
�لزوجة �أو ب�شبب يرجع �إليها .

�ص27(  هل ت�شتحق �لزوجة �لنا�شز �ملتعة؟
ج27(  �حلكم �ل�شادر بن�شوز �لزوجة يدلل على �أن �لطالق يرجع للزوجة 

وب�شببها-�إل �أن �لزوجة ت�شتطيع �إثبات عك�ص ذلك .

�ص28(  ما هي كيفية تقدير �ملتعة؟
ج28(  تقدر �ملتعة بنفقة �شنة على �لأقل، وتقدر على ح�شب حالة �ملطلق �ملالية 

و�لجتماعية وظروف �لطالق ومدة �لزوجية.

�ص29(  هل ميكن تق�شيط �ملبلغ �ملق�شي به كمتعة؟
ج29(  نعم يجوز – ولكن يجب �أن يكون ذلك بناء على طلب �ملدعى عليه كما 

يجوز �لتق�شيط عند �لتنفيذ.
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نفقة الصغير 

�ص30( ماهي �شروط وجوب نفقة �ل�شغري على �أبيه؟
 ج30(  ثالثة �شروط هي:

فاإذ� كانت له بع�ص �لأمو�ل �إل �أنها ل تكفي  له  مال  ل  فقري�  �لبن  يكون  • �أن 
 نفقته �لتزم �لأب بتكملة �لباقي منها.

�لك�شب ل�شغر �شنه �أو�أنوثة �أو عاهة �أو لطلب  عن  عاجز�  �لبن  يكون  •  �أن 
 �لعلم.

�لأب غنيا �أو قادر� على �لك�شب.  يكون  • �أن 

�ص31(  هل جتب نفقة �لبن على �أبيه ولو �ختلف معه يف �لدين؟
ج31(  نعم جتب.

�ص32( على من يقع عبء �إثبات حالة �ل�شغري �ملادية وحاجته 
للنفقة؟

ج32(  �لأ�شل �ثبات  �لبن حلالة �لفقر وعلى �لأب �إذ� �أدعى خالف هذ� فعليه 
�إثبات �لعك�ص بكافة طرق �لإثبات �ملقررة حتى �شن �خلام�شة ع�شرة - بعد هذه 

�ل�شن يقع عبء �لإثبات على �لبن.



) 14 (

�ص33(  ما هو مدى �لتز�م �لأب �لفقري بنفقة �ل�شغري؟
ج33( �إذ� كان �لأب فقريً� ولكنه يقدر على �لك�شب فيلزم بالنفقة ، �أما �إذ� كان 

�لأب فقريً� وغري قادر على �لك�شب فال يلزم بالنفقة.

�ص34(  هل يجوز فر�ص نفقة لل�شغري على �لأب �لغائب؟
ج34(  نعم يجوز �إذ� غاب �لأب وكان له مال ق�شى بالإنفاق من ماله بعد 

�لتاأكد من ن�شب �لبن- و�إذ� مل يكن له مال توؤمر �لأم �أن ت�شتدين ويكون �لأب 
ملزم با�شتد�نتها.

�ص35( ما هي كيفية تقدير نفقة �لبن على �أبيه؟
ج35(  تقدر نفقة �لبن على �أبيه بقدر ي�شار �لأب ويدخل فيها توفري �مل�شكن 

له.

�ص36( متى ت�شقط نفقة �لبن؟
ج36( �إذ� مات �لبن �و�ذ� توظف و��شتلم ر�تبه.

�ص37(  من هو �مللتزم بنفقة �ل�شغري يف حالة وفاة �لأب �أو عجزه 
عن �لك�شب؟

ج37(  تكون نفقة �ل�شغري على من يوجد من �أ�شوله ذكر� كان �أو �أنثى.
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�ص 38(  هل يلتزم �لأب بامل�شروفات �لدر��شية لل�شغري؟
ج 38(  نعم يلتزم بها �ذ� كان من �عتاد �لدر��شة يف �خلا�ص . �ما يف حالة 

وجوده يف �ملد�ر�ص �حلكوميه فال يلزم �لب بذلك.

�ص39(  هل يجوز �إقامة دعوى �ملطالبة بالزيادة �أو�لتخفي�ص 
للمقرر كنفقة)زوجية �أو�شغري( ؟

ج 39(  نعم يجوز لن قيمة �لنفقة ميكن زيادتها �أو نق�شانها وفقا للظروف 
�لقت�شادية وكذ� لظروف �مللزم بالنفقة و �أي�شا ظروف �ملفرو�شة �لنفقة 

ل�شاحله لكن بعد مرور �شنة من نهائية �حلكم.

�ص 40(  ما هي دعوى �إبطال �ملفرو�ص من نفقة �أو �إ�شقاطها؟
ج 40( هي دعوى يقيمها �ملحكوم عليه بحكم نفقة- للزوجة �أو �لأولد- بطلب 

�إبطال �أو �إ�شقاط �ملفرو�ص لهما مبوجب �حلكم �لذي يتم �لتنفيذ مبقت�شاه 
�شده يف حالة �نتهاء �شبب ��شتحقاق �لنفقة .

�ص41( ما هو �أجر �حل�شانة؟
ج41(  هو �ملبلغ �لنقدي �لذي يدفعه �مللتزم بالنفقة للحا�شنة نظري قيامها 

بعمل هو خدمة �ملح�شون.

�ص42(  ما هي �ملدة �لتي ت�شتحق عنها �أجر �حل�شانة؟
ج 42(  ين�شاأ حق �حلا�شنة يف �أجر �حل�شانة بعد طالقها �إذ� كانت �لأم �أو 

 �جلدة للولد حتى �شن 7�شنو�ت و�لبنت لعمر 9 �شنو�ت.
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يف �لفقه �جلعفري ت�شتحق �حلا�شنة �أجرة ح�شانة بعد طالقها حتى �شن �شبع 
�شنو�ت للذكر و�لأنثى.

�ص 43(  ما هو �أجر �لر�شاعة؟
ج43( هو �ملقابل �لنقدي �لذي يدفعه �مللتزم بالنفقة للمر�شعة لقاء قيامها 

باإر�شاع �ل�شغري.

�ص44(  ما هي �ملدة �ملقررة ل�شتحقاق �أجر �لر�شاعة؟
ج 44(  ي�شتحق �جر �لر�شا عة على �لأب ملدة حولني كاملني- �شنتني 

هجريتني- من تاريخ بدء �لر�شاعة �لذي يكون من تاريخ �لولدة و�نف�شال 
�حلمل حيا.

�ص45(  ما هي �شروط ��شتحقاق �أجر �لر�شاعة؟
ج 45(  ي�شرتط ل�شتحقاق �لأم �أجر �لر�شاعة �أن تكون مطلقة.

�ص46(  ما هو �أجر �مل�شكن؟
ج 46( هو �ملقابل �لنقدي �لذي يدفعه �مللتزم بالنفقة لقاء �إ�شكان �ل�شغري.

�ص47( ما هي �شروط ��شتحقاق �ل�شغري لأجر �مل�شكن؟
ج 47(  ي�شتحق �ل�شغري �أجر �مل�شكن �ذ� كان ليقيم مع �أبيه.
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�ص48(  هل ي�شتحق �ل�شغري �أجر م�شكن �إذ� كان يقيم مب�شكن 
�لأب؟

ج 48( ل ي�شتحق �ل�شغري �أجر م�شكن يف هذه �حلالة.

�ص49(  متى ينتهي حق �ل�شغري يف �ملطالبة باأجر �مل�شكن؟
ج 49( يظل ��شتحقاق �ل�شغري لأجر �مل�شكن قائما حتى بلوغه خم�شة ع�شر 

عامًا ويكون قادر� على �لك�شب �ملنا�شب و�إىل �أن تتزوج �لبنت �أو تك�شب ما يكفي 
نفقتها.

�ص50( ما هي �شروط ��شتحقاق �لأ�شل للنفقة على فرعه؟
 ج 50(  �شرطان:-

�أن يكون �لأ�شل فقري�- حتى لو كان قادر� على �لك�شب - �أن يكون �لفرع 
مي�شور� ماديا

�ص51( ما هي �ملدة �لتي جتوز �ملطالبة عنها بنفقة �أقارب؟
ج 51(  ت�شتحق نفقة �لأقارب من تاريخ �حلكم بها فال يجوز �ملطالبة بها عن 

مدة ما�شية �شابقة على رفع �لدعوى طالت �أم ق�شرت.

�ص52(  متى ت�شقط نفقة �لأقارب؟
ج 52(  ت�شقط مبوت �ملحكوم له �أو �ملحكوم عليه.
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�ص53(  هل يجوز �لتفاق على �شد�د متجمد �لنفقة على �أق�شاط 
�أمام مكتب �لت�شوية؟

ج 53(  نعم يجوز.
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 الحضانة والرؤية 

�ص 54(  ما هي دعوى �حل�شانة ؟
ج 54(  هي دعوى �شم �ل�شغري �إىل من ُيعنى برتبيته و�لإ�شر�ف عليه.

�ص 55(  ما �ملق�شود بدعوى �لروؤية ؟
ج 55(  هي �لدعوى �لتي يجوز لكل من �لأبوين �أو- )�لأجد�د عند عدم وجود 

�لأبوين(- �إقامتها بطلب �حلكم بالتمكني من روؤية �ل�شغري �لذي يكون يف 
ح�شانة �أحد �لطرفني.

�ص 56(  ما هى �ل�شروط �لو�جب تو�فرها يف �حلا�شنة من 
�لن�شاء؟

 ج 56(  ي�شرتط �لآتي:-
 1. �أن تكون �حلا�شنة بالغة عاقلة.

 2. �أن تخلو من �لأمر��ص �أو �لعاهات مما يعجزهاعن �حل�شانة.
 3. �أن تكون �أمينة على �ملح�شون.

4. �أل تكون متزوجة من �أجنبي عن �ل�شغري �شو�ء دخل بها �أم مل يدخل.
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�ص57( ما هو �حلكم يف حالة تخلف �أحد �ل�شروط �ملطلوبة يف 
�حلا�شنة؟

ج 57(  ي�شقط عن �حلا�شنة �حلق فى �حل�شانة وينتقل �إىل من يليها 
فى �لرتتيب –�إل �أن هذ� �حلق يعود �إليها �إذ� عادت �إليها �شروط 

�حل�شانة�ملذكورة �أعاله.

�ص 58(  ما هي �إجر�ء�ت �إثبات �لن�شب؟
ج 58(  تقدمي طلب �أمام جلنة دعاوي �لن�شب مرفق معه عقد �لزو�ج.

�ص 59(  ما هي �إجر�ء�ت نفي �لن�شب ؟
ج 59(  تقدمي طلب خالل �شبعة �أيام من تاريخ �لولدة �أو �لعلم �أمام جلنة 

دعاوى �لن�شب .

�ص 60( هل يعتد بتحليل �جلينات �لور�ثية لإثبات �لن�شب ؟ 
ج 60( ل يعتد بالتحليل ويتم �إثبات �لن�شب بالفر��ص وفقا ملدة عقد �لزو�ج .

�ص 61( ما هو �لإثبات بالفر��ص؟ 
ج 61(  هو �إثبات �لن�شب مبدة �لعقد ومدة �حلمل على �أن يتنا�شب كالهما 
�لآخر ، فال يعتد بالن�شب �إذ� كانت مدة �لزو�ج �أربعة �أ�شهر و�حلمل ت�شعة 

�أ�شهر.
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�ص 62(  ما هي مدة �حلمل �ل�شحيحة وفق �لقانون؟
ج 62(  �أقل مدة �حلمل �شتة �أ�شهر قمرية، و�أكرثها ثالثمائة وخم�شة و�شتون 

يومًا. 

�ص 63(  هل ��شتطيع ��شرتجاع �حل�شانة �إذ� ُطلقت من زوجي 
�لأجنبي ؟ 

ج 63(  نعم ت�شتطيعني ذلك ب�شرط �أن يكون �لطالق بائنًا .

�ص64(  هل ��شتطيع �إرجاع ح�شانة �أبنائي بعد �تفاق باإعطاء 
�لأبناء لالأب ؟

ج64(  نعم ت�شتطيعني ، لكن تقيد ب�شلطة �لقا�شي �لتقديرية لأ�شباب �لرجوع .

�ص65(  هل ��شتطيع �إرجاع ح�شانة �أبنائي بعد �أن �أ�شقطها �لأب 
ب�شبب �ملر�ص ؟

ج65(  نعم ت�شتطيعني ذلك على �أن تقدمي للقا�شي ما يفيد �شفاءك 

�ص66(  هل ��شتطيع �أن �أطالب بح�شانة �بني �ملعاق؟ 
ج66( نعم تنطبق �شروط �حل�شانة على �لطفل �لقا�شر �ملعاق.
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�ص67(  هل ��شتطيع �أن �أطالب بح�شانة �بني �ملعاق �لكامل ل�شن 
�خلام�شة ع�شرة؟ 

ج67( تنتهي ح�شانة �لأولد ببلوغهم �شن �خلام�شة ع�شرة، لكن ت�شتطيعني �ن 
تطالبي بالو�شاية على �ملعاق بعد �أن ترفعي دعوى تنظر �أمام د�ئرة �لأحو�ل 

�ل�شخ�شية.

�ص68(  �إذ� توفى �لب ملن تكون �لو�شاية؟ 
ج68( تنتقل �لو�شاية للجد )�أب �لأب( �إذ� وجد، �إذ� مل يكن �جلد على 

قيد �حلياة تنتقل �لو�شاية ل�شوؤون �لق�شر �ذ� كان �لقا�شر يحمل �جلن�شية 
�لكويتية.

�ص69(  هل يحق لالأم �حلا�شنة �أن تطالب بو�شاية �لأبناء يف حالة 
وفاة �لأب وبوجود �جلد؟ 

ج69(  نعم يحق لالأم �حلا�شنة �أن تطالب بالو�شاية على �أبنائها �شرط �أن 
تخت�شم �شوؤون �لق�شر و�ن تثبت لعد�لة �ملحكمة تقاع�ص �جلد عن �أد�ء و�جبه.

�ص 70(  ما هو ترتيب �أ�شحاب �حلق يف �حل�شانة من �لن�شاء؟
ج 70( هو لالم ثم لأمها و�ن علت ثم للخالة ثم خالة �لأم ثم عمة �لأم ثم 

�جلدة لأب ثم �لأب ثم �لخت ثم �لعمة ثم عمة �لأب ثم خالة �لأب ثم بنت 
 �لأخت ثم بنت �لأخ بتقدمي �ل�شقيق ثم �لأم ثم �لأب يف �جلميع .

�ذ� مل يجد م�شتحق للح�شانة �نتقل �ىل �لو�شي �ملختار �ذ� ت�شاوى �مل�شتحقون 
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للح�شانة �ختار �لقا�شي �لأ�شلح منهم للمح�شون.
يف �لفقه �جلعفري �حل�شانة لالم حتى �شن �شبع �شنو�ت للذكر و�لأنثى 

ثم تنتقل لالأب ويتم تخيري �لنثى يف �شن �لتا�شعة و�لذكر يف �شن �لبلوغ �و 
�خلام�شة ع�شرة �يهما �قرب. 

�ص71(  كيفية �نتقال �حل�شانة من حا�شن لآخر؟
ج 71(  �حل�شانة ل تنتقل من حا�شن �إىل �أخر – ذكور� و�إناثا- �إل بحكم 

ق�شائي نهائي .

�ص72(  هل تنتقل نفقة �ملح�شون للحا�شنة �جلديدة عند �نتقال 
�حل�شانة �إليها؟
ج 72(  نعم تنتقل.

�ص73( هل �حل�شانة حق للحا�شن �أم هي حق للمح�شون؟
ج 73( �حل�شانة حق للحا�شن و�ملح�شون معا – و�إن تعار�شا قدم حق �ل�شغري 

لأن حق �ل�شغري �أقوى �حلقني.

�ص74( هل يجوز حلا�شنة �لتنازل عن حقها يف �حل�شانة �إذ� مل 
توجد حا�شنة �أخرى؟

ج 74( ل يجوز وجترب على �حل�شانة حتى ل يفوت على �ل�شغري حقه.
�لفقه �جلعفري يعتد بتنازل م�شتحق �حل�شانة عن مدة �حل�شانة.
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�ص75(  هل يجوز للحا�شنة �لرجوع يف �لتنازل عن �حل�شانة؟
ج 75(  نعم يجوز للحا�شنة ذلك حتى لو �شدر بتنازلها حكم- لأن �إ�شقاط 

�حلا�شنة حلقها يف �حل�شانة ل ي�شمل �إ�شقاط حق �ل�شغري �أبد� يف �حل�شانة 
وهو �أقوى �حلقني .

�ص76(  هل يجوز للمر�أة �لتنازل عن حقها يف ح�شانة �ل�شغري 
لقاء �خللع؟

ج76(  ل يجوز لن �حلق يف �حل�شانة مقرر ل�شالح �ل�شغري ولي�ص ل�شالح 
�حلا�شنة.

�ص77( هل ي�شح ت�شالح �ملر�أة مع زوجها على �إ�شقاط حقها يف 
ح�شانة ولدها يف مقابل دين عليها له؟

ج 77(  ل ي�شح ويكون هذ� �ل�شلح باطال لأنه يرتتب عليه �إ�شقاط حق �ل�شغري 
يف �حل�شانة وهي ل متلكه.

�ص78(  ما هو �أق�شى �شن حل�شانة �لن�شاء؟
ج78(  يبد�أ زمن ح�شانة �لن�شاء لل�شغري من حني �لولدة و�ىل �أن يبلغ �لذكر 

�خلام�شة ع�شر من عمره و�لبنت �ن تتزوج و�أن يتم �لدخول بها.
�لفقه �جلعفري زمن ح�شانة �لن�شاء من حني �لولدة حتى �شن �شبع �شنو�ت ثم 

تنتقل لالأب .
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�ص79( هل ينتقل �ملفرو�ص كنفقة لل�شغري �إىل �حلا�شنة �جلديدة؟
ج 79(  نعم ينتقل �ملفرو�ص كنفقة لل�شغري للحا�شنة �جلديدة.

�ص80(  ما هي حدود حق �حلا�شنة يف �لنتقال بال�شغري �إىل بلد 
�آخر؟

 ج 80(  يجب �لتفرقة بني حالتني:-
�حلالة �لأوىل:- �إذ� كانت �حلا�شنة ترغب بال�شفر ملده ق�شرية وللرتفيه فال 

 مينعها �لأب من ذلك.
�حلالة �لثانية : �إذ� كانت ترغب بالإقامة يف بلد �آخر فال يحق لها ذلك �إل 

باإذن وليه ومو�فقته.

�ص 81( ما هي حدود حق �حلا�شن يف �لنتقال بال�شغري �إىل بلد 
�آخر؟

ج81(  �إذ� كان �لولد يف ح�شانة �أبيه فله حق �ل�شفر به �إل �نه لي�ص له �أن مينع 
�لأم من روؤيته لن ذلك حق مقرر لها �شرعا وقانونا.

�ص 82(  ما هي �لأماكن �ملحددة للروؤية ؟
ج82(  �ختيار �أماكن �لروؤية �شلطة بيد �لقا�شي وتكون �إما يف منزل �لأب �أو يف 

منزل �لأم �حلا�شنة �ذ� كان �ملح�شون  �شغريً� جدً�.
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�ص83(  ما هي �ملدة �ملقررة للروؤية وزمانها؟
ج 83(  يجب �أل تقل مدة �لروؤية عن ثالث �شاعات �أ�شبوعيًا فيما بني �ل�شاعة 
�لتا�شعة �شباحا و�ل�شابعة م�شاء مع مر�عاة �أن تكون خالل �لعطالت �لر�شمية 

ومبا ل يتعار�ص مع �لأيام �لدر��شية.وبالنهاية هي �شلطة تقديرية للقا�شي.

�ص 84(  هل يجوز تنفيذ حكم �لروؤية جربً� �إذ� �متنع من بيده 
�ل�شغري عن تنفيذه؟

ج 84(  ل يجوز ذلك - حتى ل يكون يف ��شتخد�م �لقوة ما يوؤثر يف نف�شية 
�ل�شغري- ويف هذه �حلالة يكون ملن �شدر  ل�شاحله �حلكم �أن يقيم دعوى 
بطلب نقل �حل�شانة من �شاحب �حلق �ملمتنع �إىل من يليه يف �لرتتيب من 

�أ�شحاب �حلق يف �حل�شانة.

�ص85( ما هي كيفية �إثبات و�قعة �لمتناع عن تنفيذ حكم �لروؤية 
�أمام حمكمة �لأ�شرة؟

ج85(  كافة طرق �لإثبات �ملقررة، و�لف�شل  �للجوء ملركز �ل�شرطة لتقييد 
�إثبات حالة بعدم تنفيذ حكم �لروؤية

�ص86(  هل جتوز �إعادة �لتنفيذ بحكم �لروؤية بعد ثبوت �لمتناع 
عن تنفيذه؟

ج86(  نعم جتوز �إعادة تنفيذ حكم �لروؤية بذ�ت �ل�شند �لتنفيذي يف كل مرة 
يثبت فيها �متناع �ل�شادر �شده �حلكم عن تنفيذه - ��شتثناء من �لقو�عد 

�لعامة- بعدم جو�ز �لتنفيذ بال�شند �لتنفيذي �إل مرة و�حدة.
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الطالق والتطليق

�ص87(  وما �لذي يعنيه �لطالق �شرعًا ؟
ج87( �لطالق �شرعا هو حل ر�بطة �لزوجية �ل�شحيحة بلفظ �لطالق �ل�شريح 

�أو بعبارة تقوم مقامه ت�شدر ممن ميلكه وهو �لزوج �أو نائبه و�لأ�شل �أن 
للزوج دون �لزوجة �أن يوقع �لطالق �إل �إذ� ��شرتطت عليه وقت �لعقد �أن تكون 

ع�شمتها بيدها فتوقع �لطالق على نف�شها نيابة عنه.

�ص88(  ما �لذي يقع به �لطالق ؟
ج88(  �للفظ �أو �لإ�شارة �أو �لكتابة و�للفظ �لذي يقع به �لطالق هو �للفظ 

�ل�شريح �لذي يدل عليه.

�ص89(  ماذ� يعني �لتطليق ؟
ج89( �لتطليق هو �لطالق �لذي يوقعه �لقا�شي.

�ص 90(  هل تقبل دعوى �لتطليق �أو �لف�شخ �إذ� كان �لزو�ج غري 
ثابت بوثيقة ر�شمية؟

ج 90(  ل تقبل �ل بعد �ثبات �لزو�ج.
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�ص 91(  ما هو �لطالق �لرجعي ؟
ج 91(  هو �لطالق �لذي يقع من �لزوج وحتى �نق�شاء �لعدة وخالل هذه 

�لفرتة يجوز للزوج �أن ير�جع زوجته دون عقد جديد �أو مهر جديد.

�ص92(  ما هو �لطالق �لبائن بينونة �شغرى ؟
ج 92(  هو �لطالق �لذي يقع من �لزوج ويظل م�شر� عليه حتى �نتهاء عدة 

زوجته ول جتوز للزوج مر�جعة زوجته مرة �أخرى �إل بعقد ومهر جديدين.

�ص93(  ما هو �لطالق �لبائن بينونة كربى ؟
ج 93(  هو �لطالق �لذي يقع من �لزوج على �لرغم من �شبق تطليقه لزوجته 

مرتني �شابقتني ول يجوز للزوج مر�جعة زوجته �إل �إذ� كانت قد تزوجت من 
�آخربعد طالقها منه ثم طلقت من هذ� �لآخر .

�ص94(  هل يقع طالق �ملجنون �أو �ل�شكر�ن �أو �ملكره ؟
ج 94(  ل يقع طالق �ملكره و�ملجنون و�ل�شكر�ن �لذي �فقده �مل�شكر عقله.
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�ص95(  ما هي �أنو�ع دعاوى �لتطليق ؟
vج95( 

 1. �لتطليق لعدم �لإنفاق.
 2. �لتطليق للعيب.

 3. �لتطليق لل�شرر.
 4. �لتطليق للخلع.

 5. �لتطليق لاليالء.
 6. للغيبه.

 7. �لتفريق للحب�ص.
8. �لف�شخ لختالف �لدين.

�ص96(  ما هو �لتطليق لعدم �لإنفاق ؟
ج 96( �إذ� �متنع �لزوج عن �لإنفاق على زوجته، فان كان له مال ظاهر نفذ 

�حلكم عليه بالنفقة يف ماله فاإذ� مل يكن له مال ظاهر ومل يقل �نه مع�شر �أو 
مو�شر ولكن �أ�شر على عدم �لإنفاق طلق عليه �لقا�شي يف �حلال.

�ص97(  ما هي �شروط �لتطليق لعدم �لإنفاق ؟
ج97(  يجب تو�فر عدة �شروط للتطليق لعدم �لإنفاق، �أن ميتنع �لزوج عن 

�لإنفاق على زوجته �أل يكون له مال ظاهر ميكنها �أن حت�شل على نفقتها منه 
وي�شر علي عدم �لإنفاق فيطلقها.
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�ص 98( هل ُيق�شى بالتطليق لعدم �لإنفاق يف حالة ن�شوز �لزوجة ؟
ج 98(  ميتنع �لطالق لعدم �لإنفاق يف حال ثبوت ن�شوز �لزوجة بحكم نهائي.

�ص 99(  ما هو �لتطليق للعيب ؟
ج 99( للزوجة �أن تطلب �لتطليق من زوجها �إذ� وجدت به عيبا ل ميكن �ل�شفاء 

منه �أو ميكن �ل�شفاء منه بعد زمن طويل .ول ميكنها �ملقام معه �إل ب�شرر 
كاجلنون �أو �جلذ�م �م �أو �لرب�ص.

�ص100( ما هى �شروط �لتطليق للعيب ؟
 ج100(  حتى يق�شى للتطليق للعيب يجب تو�فر عدة �شروط هي :

 1. �أن جتد �لزوجة بزوجها عيبا �شديدً� �شو�ء كان نف�شيًا �أو ع�شويًا �أو جن�شيًا.
 2. �أل يكون هذ� �لعيب قاباًل لل�شفاء �أو ي�شتغرق �ل�شفاء منه زمنًا طوياًل.

3. �أن تت�شرر �لزوجة من هذ� �لعيب �شررً� ماديًا كخطر �لعدوى �أو نف�شيًا 
 ومعنويًا.

4. �أل تعلم �لزوجة بهذ� �لعيب قبل �لزو�ج وتر�شى به بعده فال يحق لها 
 �لتطليق للعيب �أن كانت ر�شيت بهذ� �لعيب بعد �لعلم به بعد �لزو�ج �أو قبله.

يالحظ �أن �لعقم ل يعد �شببًا من �أ�شباب �لتطليق للعيب.

�ص101(  ما هو �لتطليق لل�شرر ؟
ج101(  �إذ� �دعت �لزوجة �إ�شر�ر �لزوج بها مبا ل ي�شتطاع معه دو�م �لع�شرة 
بني �أمثالها فيجوز لها �أن تطلب من �لقا�شي �لتطليق وحينئذ يطلقها �لقا�شي 

 طلقة بائنة �إذ� ثبت �ل�شرر وعجز عن �لإ�شالح بينهما.
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�ص102(  ما هي �شروط �ل�شرر �لذي يجيز للزوجة �أن تطلب 
ب�شببه �لتطليق على زوجها ؟

 ج102(  �شروط �ل�شرر �لتي جتيز طلب �لتطليق هي :
1. �أن يكون �ل�شرر و�قعا من �لزوج علي زوجته �شو�ء �أكان باختياره �أم قهرً� 

 عنه.
2. �أن يكون �ل�شرر �لذي تدعيه �لزوجة نا�شئًا للتنافر بني �لزوجني بحيث ل 

 ي�شتطاع معه دو�م �لع�شرة بني �أمثالهما.
3. وي�شرتط يف �ل�شرر �لذي تدعيه �لزوجة �أن يكون يف قدرة �لزوج �إنز�له بها 

�أو �إز�لته عنها �إذ� �شاء.

�ص103(  كيف تثبت �لزوجة �ل�شرر �لو�قع عليها من زوجها؟
ج103(  يثبت �ل�شرر بكافة طرق �لإثبات منها، �شدور �أحكام جنائية 

ل�شاحلها �أو �شهادة �ل�شهود.

�ص104(  ما هو مفهوم �لتطليق للغياب ؟
ج104(  �إذ� غاب �لزوج �شنة فاأكرث بال عذر مقبول جاز لزوجته �أن تطلب �إىل 

�لقا�شي تطليقها تطليقًابائنًا �إذ� ت�شررت من بعده ولو كان له مال ت�شتطيع 
�لإنفاق منه.
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�ص105(  ما هي �شروط �لتطليق للغياب ؟
 ج 105(  ي�شرتط للتطليق لغياب �لزوج عدة �شروط هي :

 1. �أن يغيب �لزوج عن زوجته يف بلد �آخر غري �لبلد �لذي تقيم فيه.
 2. �أن تكون غيبة �لزوج بال عذر مقبول كالعمل �و تلقي �لعلم.

 3. �أن تقيم �لزوجة دعو�ها بعد مرور �شنة ميالدية �أو �أكرث علي �لغياب.
4. �أن تت�شرر �لزوجة من �لغياب وتعترب �إقامتها للدعوى قرينة علي �ل�شرر.

�ص106(  ما هو مفهوم �لتطليق للحب�ص ؟
ج 106(  لزوجة �ملحبو�ص �ملحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثالث 

�شنو�ت فاأكرث �أن تطلب �إىل �لقا�شي بعد م�شي �شنة من حب�شه �لتطليق عليه 
بائنا لل�شرر ولو كان له مال ت�شتطيع �لإنفاق منه

�ص107(  ما مفهوم �خللع؟
ج 107(  تطلب �لزوجة �خللع �ذ� كانت ل تطيق �لعي�ص مع زوجها وتخ�شى 
�أن متتنع عن منح �لزوج حقوقه �ل�شرعية فيتم  مقابل �أن تتنازل عن جميع 

حقوقها �ملالية �ل�شرعية لكن وديًا.

�ص108(  ما مفهوم طاعة �لزوجة لزوجها ؟
ج 108(  طاعة �لزوجة لزوجها مطلقة فهي ت�شمل �لطاعة �لو�جبة مب�شكن 

�لزوجية و�لتي تفر�شها �لإقامة �مل�شرتكة للزوجني.
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�ص109(  ما هي �شروط طاعة �لزوجة لزوجها ؟
ج 109(  ي�شرتط لوجوب طاعة �لزوجة لزوجها عدة �شروط هي:

1. �أن يفي �لزوج لزوجته بعاجل �شد�قها، �لفقه �جلعفري يقول �أن يفي بعاجل 
 وموؤخر �ملهر .

 2. �أن يعد لها �مل�شكن �ملالئم.
3. �أن يكون �أمينًا عليها نف�شًا وماًل.

�ص110(  كيف يدعو �لزوج زوجته للدخول يف طاعته ؟
ج110(  ب�شحيفة دعوى يوجه �إليها علي يد حم�شر يدعوها فيه �إىل �لدخول 
يف طاعته، يبني فيه م�شكن �لزوجية ب�شكل و��شح و�ن �لزوجة ��شتوفت عاجل 

�شد�قها وباأنه �أمني على نف�شها ومالها.

�ص 111(  كيف تعرت�ص �لزوجة على �شحيفة دعوى �لطاعة  ؟
ج 111( يكون �لعرت��ص عن طريق تقدمي دفاعها �أمام �لق�شاء لثبات عدم 

�لأمانة �أو عدم مالئمة م�شكن �لزوجية وعدم �شرعيته و�نه مل يوؤدي عاجل 
�ملهر.

�ص112(  هل يجوز �إجبار �لزوجة عن �لدخول يف طاعة زوجها 
ق�شرً� ؟

ج112( ل يجوز �إجبار �لزوجة على �لدخول يف �لطاعة.
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