�سل�سلة كتيبات املعرفة القانونية
كتيب رقم ( ) 1

حقوق المرأة في األسرة والزواج

�إعداد الأ�ستاذة عذراء الرفاعى

(2)

تعزيز حقوق املر�أة ومتكينها قانوني ًا
م�شروع ( ورقتي ) دولة الكويت

نـبـذة عـن الـمـ�شـروع
يهدف م�شروع ( ورقتي ) لتعزيز اجلهود القائمة يف دولة الكويت لتمكني املر�أة قانوني ًا
وذلك بتعريفها بكافة حقوقها املن�صو�ص عليها يف د�ستور وت�شريعات دولة الكويت ووفق ًا
لتعهداتها الدولية.
ي�أتي م�شروع ( ورقتي ) مكم ًال جلهود مكتب برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف الكويت
لتمكني املر�أة يف كافة املجاالت التنموية.
يتبنى امل�شروع نهج ًا �شام ًال يجمع ما بني جتميع املادة القانونية ومراجعتها وتنقيحها
ومن ثم توفريها للمر�أة واملجتمع كافة ،بالإ�ضافة �إىل رفع القدرات وتدريب املخت�صني
واجلهات ذات ال�صلة.
مت تنفيذ امل�شروع يف �ست دول عربية وقد كان النجاح الذي حققه امل�شروع يف تلك الدول
حافز ًا لتنفيذه يف دولة الكويت ،و�ستقوم دولة الكويت بتنفيذه ك�أول دولة على م�ستوى دول
جمل�س التعاون اخلليجي.
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الـــ�شـــركـــاء
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي بدولة الكويت
ي�شرف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف الكويت على تنفيذ امل�شروع ل�ضمان �أن
النتائج والنوعية متوافقة مع متطلبات ومعايري برنامج الأمم املتحدة الإمنائي وخطة
عمل الربنامج الوطني  2014 - 2010وا�سرتاتيجية �إدماج النوع الإجتماعي وخطتها
التنفيذية.
اجلمعية الثقافية الإجتماعية الن�سائية
ل�ضمان ال�سمة املحلية للم�شروع وك�إ�سرتاتيجية ا�ستدامة على املدى البعيد ،مت اختيار
اجلمعية الثقافية الإجتماعية الن�سائية ،ك�شريك حملي وهي تتمتع بتاريخ طويل ومعرتف
به يف جماالت املطالبة بحقوق املر�أة الكويتية وامل�ساواة النوعية ،كما لها برامج ناجحة
مت تنفيذها مع �شركاء عديدين يف هذا املجال.
يتم تنفيذ م�شروع ( ورقتي ) بالتعاون مع الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط
والتنمية.

المرأة والزواج واألسرة
الــــزواج

�س )1ما هو مفهوم الزواج الر�سمي ؟
ج )1الزواج هو عقد يق�صد به ا�ستمتاع كل من الزوجني بالأخر على �سبيل
الدوام طلبا للن�سل ويتم �أمام موثق ر�سمي (م�أذون �شرعي) املق�صد ال�سامي
من الزواج وفق القانون هو بناء جمتمع �صالح� ,أ�سا�سه احلياة على ال�سكينة و
املودة والرحمة.

�س )2كيف ميكن �إثبات الزواج ؟
ج )2يثبت الزواج بالتوثيق لدى �إدارة التوثيقات ال�شرعية التابعة لوزارة
العدل ،و بحال يوثق العقد لدى �إدارة التوثيقات جاز رفع دعوى �إثبات زواج،
ويقبل الإثبات ب�أحد �أمرين الإقرار «�إقرار الزوجني على �صحته» �أو البينة «وهي
�شهادة رجلني �أو رجل وامر�أتني»

�س )3هل تقبل دعوى �إثبات الن�سب �أو نفيه من الزواج ؟
ج )3نعم تقبل دعوى �إثبات الن�سب �أو نفيه من الزواج

�س )4ما هو املهر ؟
ج )4املهر هو املال الذي يدفعه الرجل للمر�أة عند الزواج بها وهو لي�س ركنا
من �أركان الزواج.
)(5

نفقة الزوجة

�س )5ما هو �سبب وجوب نفقة الزوجية ؟
ج )5نفقة الزوجة حق للزوجة على زوجها ،حيث �إن الرجل هو امللزم بالإنفاق
على زوجته  -و�إن كانت الزوجة غنية قادرة على الإنفاق – ب�شرط �أن تكون
الزوجة على ذمة زوجها مبوجب عقد زواج �صحيح مع ا�ستمرارية الزواج.

�س )6متى تنتهي النفقة الزوجية؟
ج )6النفقة الزوجية تنتهي مبوت الزوجة او بطالق الزوجة �أو ب�صدور حكم
نهائي بالن�شوز .

�س )7هل ي�سقط حق الزوجة يف املطالبة بدين نفقة الزوجية ؟
ج� )7إن دين النفقة ال ي�سقط ولو مل يتم االتفاق على النفقة بني الزوجني
�أو ي�صدر بها حكم ويجوز للزوجة �أن تطالب بنفقة �سابقة على رفع الدعوى
�شريطة �أال جتاوز �سنتني �سابقتني على تاريخ رفع الدعوى .
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�س )8هل ي�سقط دين نفقة الزوجية مبوت احد الزوجني �أو
بالطالق ؟
ج� )8إن دين النفقة ال ي�سقط مبوت احد الزوجني وال بالطالق ف�إذا مات الزوج
كان للزوجة احل�صول على متجمد نفقتها من تركته و�إذا ماتت الزوجة كان
متجمد نفقتها تركة عنها تورث كما �أن للمطلقة احلق فيما جتمد لها من
النفقة حال قيام الزوجية ما مل يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا
املتجمد من نفقة الزوجية .

�س )9هل جتب النفقة للزوجة غري املدخول بها ؟
ج )9نعم جتب النفقة للزوجة غري املدخول بها من تاريخ عقد الزواج لأن عدم
دخول الزوج بزوجته لي�س مانع َا من فر�ض نفقتها .

�س  )10ما هي كيفية تقدير النفقة؟
ج )10تقدر النفقة ح�سب حالة الزوج املادية وحالته االجتماعية يف الوقت
الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته .

�س )11هل يجوز فر�ض نفقة زوجية على الغائب ؟
ج )11نعم يجوز لأنه ال مينع غياب الزوج من فر�ض النفقة عليه .
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�س )12ما هي �شروط ا�ستحقاق الزوجة للنفقة؟
ج )12
� -1أن يكون عقد الزواج �صحيح ًا .
 - 2حتقق االحتبا�س مل�صلحة الزوج �أواال�ستعداد لالحتبا�س و�إن مل يتحقق
ب�سبب لي�س من قبل الزوجة.

�س )13هل مينع مر�ض الزوجة �أو ي�سارها �أو اختالفها يف الدين
مع الزوج من ا�ستحقاقها النفقة؟
ج )13ال مينع مر�ض الزوجة �أو ي�سارها �أو اختالفها يف الدين مع الزوج من
ا�ستحقاقها لنفقة الزوجية .

�س )14هل يجوز للزوجة �أن ت�شرتط يف عقد الزواج حق الدرا�سة
�أو العمل؟
ج )14نعم يجوز للمر�أة �أن ت�شرتط يف عقد زواجها حقها يف ا�ستكمال
درا�ستها �أو اال�ستمرار يف وظيفتها ،ووجب على الزوج االلتزام بال�شرط حال
قيام الزوجية.

�س )15ما هي نفقة العدة؟
ج )15نفقة العدة هي يف حقيقتها نفقة زوجية لأن املطلقة تعتد � ٣أ�شهر
وت�شمل امل�أكل وامللب�س وامل�سكن يف حكم الزوجة خالل فرتة العدة .
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�س )16ملن جتب نفقة العدة؟
ج )16القاعدة � :إن العدة جتب على جميع املطلقات -عدا املطلقة قبل
الدخول �أو اخللوة -فهي وحدها التي ال يتعني عليها االنتظار النق�ضاء املدة
الزمنية فيما بني الطالق والزواج.

�س )17ما هي الفرتة الزمنية النق�ضاء العدة؟
ج  )17عدة املطلقة رجعيا �أو بائنا ثالث حي�ضات ملن حتي�ض �.أو ثالثة �أ�شهر
عربية ملن ال ترى احلي�ض ل�صغر ال�سن �أو لبلوغها �سن الي�أ�س � ،أما املطلقة
احلامل فعدتها حتى ت�ضع حملها ولو توفى عنها زوجها .

�س )18متى تبد�أ العدة؟
ج )18تبد�أ من تاريخ الطالق �أى من تاريخ �إيقاعه ولي�س من تاريخ العلم
بالطالق .

�س )19ما هي املدة التي ت�ستحق عنها نفقة العدة؟
ج )19ت�ستحق املطلقة نفقة العدة ملدة � ٣أ�شهر تطالب بها بعد انتهاء عدتها.

�س )20متى ي�سقط احلق يف نفقة العدة؟
ج )20ت�سقط نفقة العدة فى حالة ن�شوز الزوجة �أو ارتدادها عن الإ�سالم .
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�س )21هل يجوز للزوجة التنازل عن نفقة العدة مقدما �أثناء
الزوجية ؟
ج )21ال يجوز �إال �إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع .
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المتعة

�س )22ما هي املتعة؟
ج )22املتعة:هي تعوي�ض للمطلقة على ما �أ�صابها ب�سبب الطالق من �أمل
ولريفع عنها و�صف الإ�ساءة ومبثابة �شهادة ب�أن الطالق لي�س لعلة فيها و�إمنا
لعذر يخ�ص املطلق.
فى الفقه اجلعفري ال ت�ستحق املر�أة نفقة متعة لعدم ذكره �أو ت�شريعه.

�س )23ما �سبب وجوب املتعة؟
ج� )23سبب وجوب املتعة هو الطالق امل�ستبد به من الزوج واحلكمة من
ت�شريعها هي جرب خاطر املطلقة من �إ�ساءة ا�ستعمال الزوج حلقه يف الطالق .

�س )24ما هي �شروط ا�ستحقاق املتعة؟
ج )24ي�شرتط ال�ستحقاق املتعة توافر � 4شروط هي:
"• �أن تكون الزوجة مدخو ًال بها يف زواج �صحيح .
"• وقوع الطالق بني الزوجني �أيا كان نوعه.
• �أن يكون الطالق قد وقع بغري ر�ضا من الزوجة (ا�ستخال�ص توافر الر�ضا
م�س�ألةمو�ضوعية ي�ستقل بها القا�ضي )
• �أال تكون الزوجة املت�سببة يف الطالق.
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�س )25هل ت�ستحق املطلقة على الإبراء تعوي�ض املتعة؟
ج )25ال يكون للمطلقة احلق يف املطالبة باملتعة يف الطالق على الإبراء �إال
بادعاء �أنها �أكرهت على التنازل عن حقها يف املتعة .

�س  )26هل املطلقة بحكم املحكمة ت�ستحق املتعة؟
ج  )26نعم يحق للمطلقة بحكم من املحكمة احل�صول على تعوي�ض املتعة
باعتبار �أن احلكم ال�صادر بالطالق يعد دليال على �أن الطالق قد مت بغري ر�ضا
الزوجة �أو ب�سبب يرجع �إليها .

�س )27هل ت�ستحق الزوجة النا�شز املتعة؟
ج )27احلكم ال�صادر بن�شوز الزوجة يدلل على �أن الطالق يرجع للزوجة
وب�سببها�-إال �أن الزوجة ت�ستطيع �إثبات عك�س ذلك .

�س )28ما هي كيفية تقدير املتعة؟
ج )28تقدر املتعة بنفقة �سنة على الأقل ،وتقدر على ح�سب حالة املطلق املالية
واالجتماعية وظروف الطالق ومدة الزوجية.

�س )29هل ميكن تق�سيط املبلغ املق�ضي به كمتعة؟
ج )29نعم يجوز – ولكن يجب �أن يكون ذلك بناء على طلب املدعى عليه كما
يجوز التق�سيط عند التنفيذ.
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نفقة الصغير

�س )30ماهي �شروط وجوب نفقة ال�صغري على �أبيه؟
ج )30ثالثة �شروط هي:
• �أن يكون االبن فقريا ال مال له ف�إذا كانت له بع�ض الأموال �إال �أنها ال تكفي
نفقته التزم الأب بتكملة الباقي منها.
• �أن يكون االبن عاجزا عن الك�سب ل�صغر �سنه �أو�أنوثة �أو عاهة �أو لطلب
العلم.
• �أن يكون الأب غنيا �أو قادرا على الك�سب.

�س )31هل جتب نفقة االبن على �أبيه ولو اختلف معه يف الدين؟
ج )31نعم جتب.

�س )32على من يقع عبء �إثبات حالة ال�صغري املادية وحاجته
للنفقة؟
ج )32الأ�صل اثبات االبن حلالة الفقر وعلى الأب �إذا �أدعى خالف هذا فعليه
�إثبات العك�س بكافة طرق الإثبات املقررة حتى �سن اخلام�سة ع�شرة  -بعد هذه
ال�سن يقع عبء الإثبات على االبن.
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�س )33ما هو مدى التزام الأب الفقري بنفقة ال�صغري؟
ج� )33إذا كان الأب فقري ًا ولكنه يقدر على الك�سب فيلزم بالنفقة � ،أما �إذا كان
الأب فقري ًا وغري قادر على الك�سب فال يلزم بالنفقة.

�س )34هل يجوز فر�ض نفقة لل�صغري على الأب الغائب؟
ج )34نعم يجوز �إذا غاب الأب وكان له مال ق�ضى بالإنفاق من ماله بعد
الت�أكد من ن�سب االبن -و�إذا مل يكن له مال ت�ؤمر الأم �أن ت�ستدين ويكون الأب
ملزم با�ستدانتها.

�س )35ما هي كيفية تقدير نفقة االبن على �أبيه؟
ج )35تقدر نفقة االبن على �أبيه بقدر ي�سار الأب ويدخل فيها توفري امل�سكن
له.

�س )36متى ت�سقط نفقة االبن؟
ج� )36إذا مات االبن اواذا توظف وا�ستلم راتبه.

�س )37من هو امللتزم بنفقة ال�صغري يف حالة وفاة الأب �أو عجزه
عن الك�سب؟
ج )37تكون نفقة ال�صغري على من يوجد من �أ�صوله ذكرا كان �أو �أنثى.
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�س  )38هل يلتزم الأب بامل�صروفات الدرا�سية لل�صغري؟
ج  )38نعم يلتزم بها اذا كان من اعتاد الدرا�سة يف اخلا�ص  .اما يف حالة
وجوده يف املدار�س احلكوميه فال يلزم االب بذلك.

�س )39هل يجوز �إقامة دعوى املطالبة بالزيادة �أوالتخفي�ض
للمقرر كنفقة(زوجية �أو�صغري) ؟
ج  )39نعم يجوز الن قيمة النفقة ميكن زيادتها �أو نق�صانها وفقا للظروف
االقت�صادية وكذا لظروف امللزم بالنفقة و �أي�ضا ظروف املفرو�ضة النفقة
ل�صاحله لكن بعد مرور �سنة من نهائية احلكم.

�س  )40ما هي دعوى �إبطال املفرو�ض من نفقة �أو �إ�سقاطها؟
ج  )40هي دعوى يقيمها املحكوم عليه بحكم نفقة -للزوجة �أو الأوالد -بطلب
�إبطال �أو �إ�سقاط املفرو�ض لهما مبوجب احلكم الذي يتم التنفيذ مبقت�ضاه
�ضده يف حالة انتهاء �سبب ا�ستحقاق النفقة .

�س )41ما هو �أجر احل�ضانة؟
ج )41هو املبلغ النقدي الذي يدفعه امللتزم بالنفقة للحا�ضنة نظري قيامها
بعمل هو خدمة املح�ضون.

�س )42ما هي املدة التي ت�ستحق عنها �أجر احل�ضانة؟
ج  )42ين�ش�أ حق احلا�ضنة يف �أجر احل�ضانة بعد طالقها �إذا كانت الأم �أو
اجلدة للولد حتى �سن �٧سنوات والبنت لعمر � ٩سنوات.
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يف الفقه اجلعفري ت�ستحق احلا�ضنة �أجرة ح�ضانة بعد طالقها حتى �سن �سبع
�سنوات للذكر والأنثى.

�س  )43ما هو �أجر الر�ضاعة؟
ج )43هو املقابل النقدي الذي يدفعه امللتزم بالنفقة للمر�ضعة لقاء قيامها
ب�إر�ضاع ال�صغري.

�س )44ما هي املدة املقررة ال�ستحقاق �أجر الر�ضاعة؟
ج  )44ي�ستحق اجر الر�ضا عة على الأب ملدة حولني كاملني� -سنتني
هجريتني -من تاريخ بدء الر�ضاعة الذي يكون من تاريخ الوالدة وانف�صال
احلمل حيا.

�س )45ما هي �شروط ا�ستحقاق �أجر الر�ضاعة؟
ج  )45ي�شرتط ال�ستحقاق الأم �أجر الر�ضاعة �أن تكون مطلقة.

�س )46ما هو �أجر امل�سكن؟
ج  )46هو املقابل النقدي الذي يدفعه امللتزم بالنفقة لقاء �إ�سكان ال�صغري.

�س )47ما هي �شروط ا�ستحقاق ال�صغري لأجر امل�سكن؟
ج  )47ي�ستحق ال�صغري �أجر امل�سكن اذا كان اليقيم مع �أبيه.
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�س )48هل ي�ستحق ال�صغري �أجر م�سكن �إذا كان يقيم مب�سكن
الأب؟
ج  )48ال ي�ستحق ال�صغري �أجر م�سكن يف هذه احلالة.

�س )49متى ينتهي حق ال�صغري يف املطالبة ب�أجر امل�سكن؟
ج  )49يظل ا�ستحقاق ال�صغري لأجر امل�سكن قائما حتى بلوغه خم�سة ع�شر
عام ًا ويكون قادرا على الك�سب املنا�سب و�إىل �أن تتزوج البنت �أو تك�سب ما يكفي
نفقتها.

�س )50ما هي �شروط ا�ستحقاق الأ�صل للنفقة على فرعه؟
ج � )50شرطان-:
�أن يكون الأ�صل فقريا -حتى لو كان قادرا على الك�سب � -أن يكون الفرع
مي�سورا ماديا

�س )51ما هي املدة التي جتوز املطالبة عنها بنفقة �أقارب؟
ج  )51ت�ستحق نفقة الأقارب من تاريخ احلكم بها فال يجوز املطالبة بها عن
مدة ما�ضية �سابقة على رفع الدعوى طالت �أم ق�صرت.

�س )52متى ت�سقط نفقة الأقارب؟
ج  )52ت�سقط مبوت املحكوم له �أو املحكوم عليه.
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�س )53هل يجوز االتفاق على �سداد متجمد النفقة على �أق�ساط
�أمام مكتب الت�سوية؟
ج  )53نعم يجوز.
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الحضانة والرؤية

�س  )54ما هي دعوى احل�ضانة ؟
ج  )54هي دعوى �ضم ال�صغري �إىل من ُيعنى برتبيته والإ�شراف عليه.

�س  )55ما املق�صود بدعوى الر�ؤية ؟
ج  )55هي الدعوى التي يجوز لكل من الأبوين �أو( -الأجداد عند عدم وجود
الأبوين)� -إقامتها بطلب احلكم بالتمكني من ر�ؤية ال�صغري الذي يكون يف
ح�ضانة �أحد الطرفني.

�س  )56ما هى ال�شروط الواجب توافرها يف احلا�ضنة من
الن�ساء؟
ج  )56ي�شرتط الآتي-:
� .1أن تكون احلا�ضنة بالغة عاقلة.
� .2أن تخلو من الأمرا�ض �أو العاهات مما يعجزهاعن احل�ضانة.
� .3أن تكون �أمينة على املح�ضون.
� .4أال تكون متزوجة من �أجنبي عن ال�صغري �سواء دخل بها �أم مل يدخل.
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�س )57ما هو احلكم يف حالة تخلف �أحد ال�شروط املطلوبة يف
احلا�ضنة؟
ج  )57ي�سقط عن احلا�ضنة احلق فى احل�ضانة وينتقل �إىل من يليها
فى الرتتيب –�إال �أن هذا احلق يعود �إليها �إذا عادت �إليها �شروط
احل�ضانةاملذكورة �أعاله.

�س  )58ما هي �إجراءات �إثبات الن�سب؟
ج  )58تقدمي طلب �أمام جلنة دعاوي الن�سب مرفق معه عقد الزواج.

�س  )59ما هي �إجراءات نفي الن�سب ؟
ج  )59تقدمي طلب خالل �سبعة �أيام من تاريخ الوالدة �أو العلم �أمام جلنة
دعاوى الن�سب .

�س  )60هل يعتد بتحليل اجلينات الوراثية لإثبات الن�سب ؟
ج  )60ال يعتد بالتحليل ويتم �إثبات الن�سب بالفرا�ش وفقا ملدة عقد الزواج .

�س  )61ما هو الإثبات بالفرا�ش؟
ج  )61هو �إثبات الن�سب مبدة العقد ومدة احلمل على �أن يتنا�سب كالهما
الآخر  ،فال يعتد بالن�سب �إذا كانت مدة الزواج �أربعة �أ�شهر واحلمل ت�سعة
�أ�شهر.
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�س  )62ما هي مدة احلمل ال�صحيحة وفق القانون؟
ج � )62أقل مدة احلمل �ستة �أ�شهر قمرية ،و�أكرثها ثالثمائة وخم�سة و�ستون
يوم ًا.

�س  )63هل ا�ستطيع ا�سرتجاع احل�ضانة �إذا ُطلقت من زوجي
الأجنبي ؟
ج  )63نعم ت�ستطيعني ذلك ب�شرط �أن يكون الطالق بائن ًا .

�س )64هل ا�ستطيع �إرجاع ح�ضانة �أبنائي بعد اتفاق ب�إعطاء
الأبناء للأب ؟
ج )64نعم ت�ستطيعني  ،لكن تقيد ب�سلطة القا�ضي التقديرية لأ�سباب الرجوع .

�س )65هل ا�ستطيع �إرجاع ح�ضانة �أبنائي بعد �أن �أ�سقطها الأب
ب�سبب املر�ض ؟
ج )65نعم ت�ستطيعني ذلك على �أن تقدمي للقا�ضي ما يفيد �شفاءك

�س )66هل ا�ستطيع �أن �أطالب بح�ضانة ابني املعاق؟
ج )66نعم تنطبق �شروط احل�ضانة على الطفل القا�صر املعاق.
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�س )67هل ا�ستطيع �أن �أطالب بح�ضانة ابني املعاق الكامل ل�سن
اخلام�سة ع�شرة؟
ج )67تنتهي ح�ضانة الأوالد ببلوغهم �سن اخلام�سة ع�شرة ،لكن ت�ستطيعني ان
تطالبي بالو�صاية على املعاق بعد �أن ترفعي دعوى تنظر �أمام دائرة الأحوال
ال�شخ�صية.

�س� )68إذا توفى االب ملن تكون الو�صاية؟
ج )68تنتقل الو�صاية للجد (�أب الأب) �إذا وجد� ،إذا مل يكن اجلد على
قيد احلياة تنتقل الو�صاية ل�ش�ؤون الق�صر اذا كان القا�صر يحمل اجلن�سية
الكويتية.

�س )69هل يحق للأم احلا�ضنة �أن تطالب بو�صاية الأبناء يف حالة
وفاة الأب وبوجود اجلد؟
ج )69نعم يحق للأم احلا�ضنة �أن تطالب بالو�صاية على �أبنائها �شرط �أن
تخت�صم �ش�ؤون الق�صر وان تثبت لعدالة املحكمة تقاع�س اجلد عن �أداء واجبه.

�س  )70ما هو ترتيب �أ�صحاب احلق يف احل�ضانة من الن�ساء؟
ج  )70هو لالم ثم لأمها وان علت ثم للخالة ثم خالة الأم ثم عمة الأم ثم
اجلدة لأب ثم الأب ثم االخت ثم العمة ثم عمة الأب ثم خالة الأب ثم بنت
الأخت ثم بنت الأخ بتقدمي ال�شقيق ثم الأم ثم الأب يف اجلميع .
اذا مل يجد م�ستحق للح�ضانة انتقل اىل الو�صي املختار اذا ت�ساوى امل�ستحقون
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للح�ضانة اختار القا�ضي الأ�صلح منهم للمح�ضون.
يف الفقه اجلعفري احل�ضانة لالم حتى �سن �سبع �سنوات للذكر والأنثى
ثم تنتقل للأب ويتم تخيري االنثى يف �سن التا�سعة والذكر يف �سن البلوغ او
اخلام�سة ع�شرة ايهما اقرب.

�س )71كيفية انتقال احل�ضانة من حا�ضن لآخر؟
ج  )71احل�ضانة ال تنتقل من حا�ضن �إىل �أخر – ذكورا و�إناثا� -إال بحكم
ق�ضائي نهائي .

�س )72هل تنتقل نفقة املح�ضون للحا�ضنة اجلديدة عند انتقال
احل�ضانة �إليها؟
ج  )72نعم تنتقل.

�س )73هل احل�ضانة حق للحا�ضن �أم هي حق للمح�ضون؟
ج  )73احل�ضانة حق للحا�ضن واملح�ضون معا – و�إن تعار�ضا قدم حق ال�صغري
لأن حق ال�صغري �أقوى احلقني.

�س )74هل يجوز حلا�ضنة التنازل عن حقها يف احل�ضانة �إذا مل
توجد حا�ضنة �أخرى؟
ج  )74ال يجوز وجترب على احل�ضانة حتى ال يفوت على ال�صغري حقه.
الفقه اجلعفري يعتد بتنازل م�ستحق احل�ضانة عن مدة احل�ضانة.
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�س )75هل يجوز للحا�ضنة الرجوع يف التنازل عن احل�ضانة؟
ج  )75نعم يجوز للحا�ضنة ذلك حتى لو �صدر بتنازلها حكم -لأن �إ�سقاط
احلا�ضنة حلقها يف احل�ضانة ال ي�شمل �إ�سقاط حق ال�صغري �أبدا يف احل�ضانة
وهو �أقوى احلقني .

�س )76هل يجوز للمر�أة التنازل عن حقها يف ح�ضانة ال�صغري
لقاء اخللع؟
ج )76ال يجوز الن احلق يف احل�ضانة مقرر ل�صالح ال�صغري ولي�س ل�صالح
احلا�ضنة.

�س )77هل ي�صح ت�صالح املر�أة مع زوجها على �إ�سقاط حقها يف
ح�ضانة ولدها يف مقابل دين عليها له؟
ج  )77ال ي�صح ويكون هذا ال�صلح باطال لأنه يرتتب عليه �إ�سقاط حق ال�صغري
يف احل�ضانة وهي ال متلكه.

�س )78ما هو �أق�صى �سن حل�ضانة الن�ساء؟
ج )78يبد�أ زمن ح�ضانة الن�ساء لل�صغري من حني الوالدة واىل �أن يبلغ الذكر
اخلام�سة ع�شر من عمره والبنت ان تتزوج و�أن يتم الدخول بها.
الفقه اجلعفري زمن ح�ضانة الن�ساء من حني الوالدة حتى �سن �سبع �سنوات ثم
تنتقل للأب .
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�س )79هل ينتقل املفرو�ض كنفقة لل�صغري �إىل احلا�ضنة اجلديدة؟
ج  )79نعم ينتقل املفرو�ض كنفقة لل�صغري للحا�ضنة اجلديدة.

�س )80ما هي حدود حق احلا�ضنة يف االنتقال بال�صغري �إىل بلد
�آخر؟
ج  )80يجب التفرقة بني حالتني-:
احلالة الأوىل� -:إذا كانت احلا�ضنة ترغب بال�سفر ملده ق�صرية وللرتفيه فال
مينعها الأب من ذلك.
احلالة الثانية � :إذا كانت ترغب بالإقامة يف بلد �آخر فال يحق لها ذلك �إال
ب�إذن وليه وموافقته.

�س  )81ما هي حدود حق احلا�ضن يف االنتقال بال�صغري �إىل بلد
�آخر؟
ج� )81إذا كان الولد يف ح�ضانة �أبيه فله حق ال�سفر به �إال انه لي�س له �أن مينع
الأم من ر�ؤيته الن ذلك حق مقرر لها �شرعا وقانونا.

�س  )82ما هي الأماكن املحددة للر�ؤية ؟
ج )82اختيار �أماكن الر�ؤية �سلطة بيد القا�ضي وتكون �إما يف منزل الأب �أو يف
منزل الأم احلا�ضنة اذا كان املح�ضون �صغري ًا جد ًا.
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�س )83ما هي املدة املقررة للر�ؤية وزمانها؟
ج  )83يجب �أال تقل مدة الر�ؤية عن ثالث �ساعات �أ�سبوعي ًا فيما بني ال�ساعة
التا�سعة �صباحا وال�سابعة م�ساء مع مراعاة �أن تكون خالل العطالت الر�سمية
ومبا ال يتعار�ض مع الأيام الدرا�سية.وبالنهاية هي �سلطة تقديرية للقا�ضي.

�س  )84هل يجوز تنفيذ حكم الر�ؤية جرب ًا �إذا امتنع من بيده
ال�صغري عن تنفيذه؟
ج  )84ال يجوز ذلك  -حتى ال يكون يف ا�ستخدام القوة ما ي�ؤثر يف نف�سية
ال�صغري -ويف هذه احلالة يكون ملن �صدر ل�صاحله احلكم �أن يقيم دعوى
بطلب نقل احل�ضانة من �صاحب احلق املمتنع �إىل من يليه يف الرتتيب من
�أ�صحاب احلق يف احل�ضانة.

�س )85ما هي كيفية �إثبات واقعة االمتناع عن تنفيذ حكم الر�ؤية
�أمام حمكمة الأ�سرة؟
ج )85كافة طرق الإثبات املقررة ،واالف�ضل اللجوء ملركز ال�شرطة لتقييد
�إثبات حالة بعدم تنفيذ حكم الر�ؤية

�س )86هل جتوز �إعادة التنفيذ بحكم الر�ؤية بعد ثبوت االمتناع
عن تنفيذه؟
ج )86نعم جتوز �إعادة تنفيذ حكم الر�ؤية بذات ال�سند التنفيذي يف كل مرة
يثبت فيها امتناع ال�صادر �ضده احلكم عن تنفيذه  -ا�ستثناء من القواعد
العامة -بعدم جواز التنفيذ بال�سند التنفيذي �إال مرة واحدة.
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الطالق والتطليق

�س )87وما الذي يعنيه الطالق �شرع ًا ؟
ج )87الطالق �شرعا هو حل رابطة الزوجية ال�صحيحة بلفظ الطالق ال�صريح
�أو بعبارة تقوم مقامه ت�صدر ممن ميلكه وهو الزوج �أو نائبه والأ�صل �أن
للزوج دون الزوجة �أن يوقع الطالق �إال �إذا ا�شرتطت عليه وقت العقد �أن تكون
ع�صمتها بيدها فتوقع الطالق على نف�سها نيابة عنه.

�س )88ما الذي يقع به الطالق ؟
ج )88اللفظ �أو الإ�شارة �أو الكتابة واللفظ الذي يقع به الطالق هو اللفظ
ال�صريح الذي يدل عليه.

�س )89ماذا يعني التطليق ؟
ج )89التطليق هو الطالق الذي يوقعه القا�ضي.

�س  )90هل تقبل دعوى التطليق �أو الف�سخ �إذا كان الزواج غري
ثابت بوثيقة ر�سمية؟
ج  )90ال تقبل اال بعد اثبات الزواج.
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�س  )91ما هو الطالق الرجعي ؟
ج  )91هو الطالق الذي يقع من الزوج وحتى انق�ضاء العدة وخالل هذه
الفرتة يجوز للزوج �أن يراجع زوجته دون عقد جديد �أو مهر جديد.

�س )92ما هو الطالق البائن بينونة �صغرى ؟
ج  )92هو الطالق الذي يقع من الزوج ويظل م�صرا عليه حتى انتهاء عدة
زوجته وال جتوز للزوج مراجعة زوجته مرة �أخرى �إال بعقد ومهر جديدين.

�س )93ما هو الطالق البائن بينونة كربى ؟
ج  )93هو الطالق الذي يقع من الزوج على الرغم من �سبق تطليقه لزوجته
مرتني �سابقتني وال يجوز للزوج مراجعة زوجته �إال �إذا كانت قد تزوجت من
�آخربعد طالقها منه ثم طلقت من هذا الآخر .

�س )94هل يقع طالق املجنون �أو ال�سكران �أو املكره ؟
ج  )94ال يقع طالق املكره واملجنون وال�سكران الذي افقده امل�سكر عقله.
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�س )95ما هي �أنواع دعاوى التطليق ؟
vج)95
 .1التطليق لعدم الإنفاق.
 .2التطليق للعيب.
 .3التطليق لل�ضرر.
 .4التطليق للخلع.
 .5التطليق لاليالء.
 .6للغيبه.
 .7التفريق للحب�س.
 .8الف�سخ الختالف الدين.

�س )96ما هو التطليق لعدم الإنفاق ؟
ج � )96إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته ,فان كان له مال ظاهر نفذ
احلكم عليه بالنفقة يف ماله ف�إذا مل يكن له مال ظاهر ومل يقل انه مع�سر �أو
مو�سر ولكن �أ�صر على عدم الإنفاق طلق عليه القا�ضي يف احلال.

�س )97ما هي �شروط التطليق لعدم الإنفاق ؟
ج )97يجب توافر عدة �شروط للتطليق لعدم الإنفاق� ،أن ميتنع الزوج عن
الإنفاق على زوجته �أال يكون له مال ظاهر ميكنها �أن حت�صل على نفقتها منه
وي�صر علي عدم الإنفاق فيطلقها.
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�س  )98هل ُيق�ضى بالتطليق لعدم الإنفاق يف حالة ن�شوز الزوجة ؟
ج  )98ميتنع الطالق لعدم الإنفاق يف حال ثبوت ن�شوز الزوجة بحكم نهائي.

�س  )99ما هو التطليق للعيب ؟
ج  )99للزوجة �أن تطلب التطليق من زوجها �إذا وجدت به عيبا ال ميكن ال�شفاء
منه �أو ميكن ال�شفاء منه بعد زمن طويل .وال ميكنها املقام معه �إال ب�ضرر
كاجلنون �أو اجلذام ام �أو الرب�ص.

�س )100ما هى �شروط التطليق للعيب ؟
ج )100حتى يق�ضى للتطليق للعيب يجب توافر عدة �شروط هي :
� .1أن جتد الزوجة بزوجها عيبا �شديد ًا �سواء كان نف�سي ًا �أو ع�ضوي ًا �أو جن�سي ًا.
� .2أال يكون هذا العيب قاب ًال لل�شفاء �أو ي�ستغرق ال�شفاء منه زمن ًا طوي ًال.
� .3أن تت�ضرر الزوجة من هذا العيب �ضرر ًا مادي ًا كخطر العدوى �أو نف�سي ًا
ومعنوي ًا.
� .4أال تعلم الزوجة بهذا العيب قبل الزواج وتر�ضى به بعده فال يحق لها
التطليق للعيب �أن كانت ر�ضيت بهذا العيب بعد العلم به بعد الزواج �أو قبله.
يالحظ �أن العقم ال يعد �سبب ًا من �أ�سباب التطليق للعيب.

�س )101ما هو التطليق لل�ضرر ؟
ج� )101إذا ادعت الزوجة �إ�ضرار الزوج بها مبا ال ي�ستطاع معه دوام الع�شرة
بني �أمثالها فيجوز لها �أن تطلب من القا�ضي التطليق وحينئذ يطلقها القا�ضي
طلقة بائنة �إذا ثبت ال�ضرر وعجز عن الإ�صالح بينهما.
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�س )102ما هي �شروط ال�ضرر الذي يجيز للزوجة �أن تطلب
ب�سببه التطليق على زوجها ؟
ج� )102شروط ال�ضرر التي جتيز طلب التطليق هي :
� .1أن يكون ال�ضرر واقعا من الزوج علي زوجته �سواء �أكان باختياره �أم قهر ًا
عنه.
� .2أن يكون ال�ضرر الذي تدعيه الزوجة نا�شئ ًا للتنافر بني الزوجني بحيث ال
ي�ستطاع معه دوام الع�شرة بني �أمثالهما.
 .3وي�شرتط يف ال�ضرر الذي تدعيه الزوجة �أن يكون يف قدرة الزوج �إنزاله بها
�أو �إزالته عنها �إذا �شاء.

�س )103كيف تثبت الزوجة ال�ضرر الواقع عليها من زوجها؟
ج )103يثبت ال�ضرر بكافة طرق الإثبات منها� ،صدور �أحكام جنائية
ل�صاحلها �أو �شهادة ال�شهود.

�س )104ما هو مفهوم التطليق للغياب ؟
ج� )104إذا غاب الزوج �سنة ف�أكرث بال عذر مقبول جاز لزوجته �أن تطلب �إىل
القا�ضي تطليقها تطليق ًابائن ًا �إذا ت�ضررت من بعده ولو كان له مال ت�ستطيع
الإنفاق منه.
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�س )105ما هي �شروط التطليق للغياب ؟
ج  )105ي�شرتط للتطليق لغياب الزوج عدة �شروط هي :
� .1أن يغيب الزوج عن زوجته يف بلد �آخر غري البلد الذي تقيم فيه.
� .2أن تكون غيبة الزوج بال عذر مقبول كالعمل او تلقي العلم.
� .3أن تقيم الزوجة دعواها بعد مرور �سنة ميالدية �أو �أكرث علي الغياب.
� .4أن تت�ضرر الزوجة من الغياب وتعترب �إقامتها للدعوى قرينة علي ال�ضرر.

�س )106ما هو مفهوم التطليق للحب�س ؟
ج  )106لزوجة املحبو�س املحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثالث
�سنوات ف�أكرث �أن تطلب �إىل القا�ضي بعد م�ضي �سنة من حب�سه التطليق عليه
بائنا لل�ضرر ولو كان له مال ت�ستطيع الإنفاق منه

�س )107ما مفهوم اخللع؟
ج  )107تطلب الزوجة اخللع اذا كانت ال تطيق العي�ش مع زوجها وتخ�شى
�أن متتنع عن منح الزوج حقوقه ال�شرعية فيتم مقابل �أن تتنازل عن جميع
حقوقها املالية ال�شرعية لكن ودي ًا.

�س )108ما مفهوم طاعة الزوجة لزوجها ؟
ج  )108طاعة الزوجة لزوجها مطلقة فهي ت�شمل الطاعة الواجبة مب�سكن
الزوجية والتي تفر�ضها الإقامة امل�شرتكة للزوجني.
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�س )109ما هي �شروط طاعة الزوجة لزوجها ؟
ج  )109ي�شرتط لوجوب طاعة الزوجة لزوجها عدة �شروط هي:
� .1أن يفي الزوج لزوجته بعاجل �صداقها ،الفقه اجلعفري يقول �أن يفي بعاجل
وم�ؤخر املهر .
� .2أن يعد لها امل�سكن املالئم.
� .3أن يكون �أمين ًا عليها نف�س ًا وما ًال.

�س )110كيف يدعو الزوج زوجته للدخول يف طاعته ؟
ج )110ب�صحيفة دعوى يوجه �إليها علي يد حم�ضر يدعوها فيه �إىل الدخول
يف طاعته ،يبني فيه م�سكن الزوجية ب�شكل وا�ضح وان الزوجة ا�ستوفت عاجل
�صداقها وب�أنه �أمني على نف�سها ومالها.

�س  )111كيف تعرت�ض الزوجة على �صحيفة دعوى الطاعة ؟
ج  )111يكون االعرتا�ض عن طريق تقدمي دفاعها �أمام الق�ضاء الثبات عدم
الأمانة �أو عدم مالئمة م�سكن الزوجية وعدم �شرعيته وانه مل ي�ؤدي عاجل
املهر.

�س )112هل يجوز �إجبار الزوجة عن الدخول يف طاعة زوجها
ق�سر ًا ؟
ج )112ال يجوز �إجبار الزوجة على الدخول يف الطاعة.
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