
الزواج في الكويت
43 معلومة تحدد الحقوق والواجبات

حقوق وواجبات الزوجين
في ضوء قانون األحوال الشخصية الكويتي

1- ال يصح الزواُج من غير قبول الزوجة أو الولي. 

2- ال زواج من غير مهر.

ــة  ــم الخامس ــم تت ــا ل ــاة م ــزواج الفت ــق ل 3- ال توثي
ــت  ــر وق ــن العم ــرة م ــابعة عش ــى الس ــرة والفت عش

ــق.  التوثي

4- ال عضــل للفتــاة مطلقــًا، فــي حالــة الفعــل ُيرفــُع 
األمــر إلــى القاضــي ليأمــر أو ال يأمــر بالتزويــج.

ــت  ــرأة وق ــًا للم ــُل كفئ ــون الرج ــاءة أن يك 5- الكف
العقد، ورأى المشــرع أن العبرة في الكفاءة بالصالح 

بالديــن. 

وزارة العدل



ــق  ــو ح ــن ه ــن الزوجي ــن بي ــي الس ــب ف 6- التناس
للزوجــة وحدهــا. 

ــة أو  ــق الزوج ــن ح ــؤ، م ــدم التكاف ــة ع ــي حال 7- ف
ــد. ــخ العق ــا فس وليه

8- يســقط حــق الفســخ بالحمــل أو الرضــا أو مــرور 
ســنة مــن العقــد. 

ــد شــرٌط إلتمــام  ــة ُوِج ــزواج بحال ــد ال 9- يبطــُل عق
ــزواج يتنافــى هــذا الشــرط مــع الشــرع. ال

ــي  ــة ف ــمية صحيح ــمى تس ــر المس ــب المه 10- يج
ــد. العق

11- إذا لــم يســمَّ المهر وجب مهــر المثل )المقصود 
بالمثــل مهر أقرانهــا بنفس البلد(.

12- تســتحُق الزوجــة المهــر بمجــرد العقــد الصحيــح 
وال يســقط فــي حالــة الدخــول أو الخلــوة الصحيحــة.

13- يســقط المهر كاماًل أو المتعة إذا وقعت الفرقة 
بســبب الزوجة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة.

ى بالطــالق  14- يجــب للزوجــة نصــف المهــر المســمَّ
قبــل الدخــول أو الخلــوة الصحيحــة إذا كان الطــالق 

مــن الــزوج مــن دون طلــب الزوجــة. 



ــا ال  ــي بم ــا القاض ــة يقدره ــرأة متع ــب للم 15- تج
ــل.  ــر المث ــص مه ــى ن ــد عل يزي

16- على الزوج جهاز منزل الزوجية.

17- النفقــة حــق واجــب للزوجــة علــى زوجهــا بالعقد 
والكســوة،  الطعــام،  النفقــة  وتشــمل  الصحيــح 

ــرف.  ــب الع ــا حس ــب، وغيره والتطبي

18- تجــوز زيــادة النفقــة ونقصهــا بتغيرحــال الــزوج 
أو أســعار البــالد. 

19- تعتبــر نفقــة الزوجــة مــن تاريــخ االمتنــاع عــن 
ــقط إال  ــزوج وال تس ــى ال ــًا عل ــون دين ــاق وتك اإلنف

ــراء. ــاألداء أو اإلب ب

20- على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله.

21- ليــس للــزوج أن ُيســكن مــع زوجتــه ضــرة فــي 
مســكن واحــد أو أبنــاء.

22- للزوجــة أن تســافر مع محــرم ألداء فريضة الحج 
ولــو لــم يأذن الــزوج، وتســتمر النفقة.

والمعتــوه،  المجنــون  فــي  الطــالق  يقــع  ال   -23
والغضبــان. والمدهــوش  والســكران  والمخطــئ 

24- ال يقع الطالق على الزواج الباطل أو المعتدة.



25- يقــع الطــالق باللفــظ الصريــح عرفــًا مثــل )أنــت 
طالــق، أنــت علــّي حــرام(.

ــات وال  ــالث طلق ــه ث ــى زوجت ــزوج عل ــك ال 26- يمل
ــت واحــد.  ــي وق ــك ف يكــون ذل

27- إذا كان الطالق للضرر، يكون الطالق بائنًا 

28- إذا كان التطليــق بســبب عــدم اإلنفــاق، يكــون 
الطــالق رجعيــًا. 

29- إذا كان التطليــق بســبب عــدم االتفــاق، يكــون 
الطــالق رجعيــًا. 

30- وينقســم الطــالق إلــى طــالق بائــن بينونــة 
صغــرى، يمكــن إرجاعهــا بعقــد جديــد ومهــر جديــد. 

31- طــالق بائــن بينونــة كبــرى، ال يجــوز فيــه إرجــاع 
المطلــق مطلقتــه، ألنــه يعتبــر بمثابــة الطــالق ثــالث 
مــرات، حيــث يتطلــب أن تتــزوج مطلقتــه مــن غيــره.

32- إذا امتنــع الــزوج عــن اإلنفاق علــى زوجته، فمن 
حــق الزوجــة التطليق لعــدم اإلنفاق.

33- يحــق لــكل مــن الزوجيــن طلــب التفريق بســبب 
إضــرار بــه؛ قــوالً أو فعــاًل، ويثبــت الضــرر بشــهادة 

رجليــن أو رجــل وامرأتيــن. 



34- إذا غــاب الــزوج ســنة فأكثــر، بــال عــذر مقبــول، 
فللزوجــة أن تطلــب الطــالق وكذلــك علــى المفقــود 
يحكــم بموتــه فــي البــالد التــي بهــا حــروب أو كوارث 
طبيعيــة بعــد 4 ســنوات ويكــون ُمتوّفــى بعــد حكــم 

المحكمــة وتعتــد الزوجــة مــن صــدور الحكــم.

ــدة  ــي م ــم نهائ ــذ لحك ــزوج بتنفي ــس ال 35- إذا ُحب
ثــالث ســنوات أو أكثر جــاز للزوجة أن تطلــب الطالق، 

طالقــًا باتــًا بعــد ُمضــي ســنة مــن حبســه.

36- لــكل مــن الزوجيــن أن يطلــب فســخ العقــد 
إن ُوجــد عيبــاً باآلخــر دون االســتماع، ســواء العيــب 

ــده. ــد أو حــدث بع ــل العق موجــود قب

37- للــزوج إن يرجــع الزوجــة مادامت بالعدة بالقول 
أو بالفعل. 

ــهار  ــهود أو بإش ــهادة الش ــون بش ــة تك 38- الرجع
ــة.  ــم الزوج ــون بعل ــمي ويك رس

39- يثبــت نســب الولــد بالفــراش بالــزواج الصحيــح 
أو بالدخــول فــي زواج فاســد أو شــبهة، ويجوز للرجل 
أن ينفــي عنــه نســب الولــد خــالل ســبعة أيــام مــن 
وقــت الــوالدة أو العلــم بــه، والقضــاء هــو مــن ينفي 

النســب أو يثبتــه.



40- حــق الحضانــة لــأم، ثــم ألمهــا، ثــم للخالــة، ثم 
خالــة األم.... إلــخ إذا تســاوى المســتحقون بالحضانة، 

اختــار القاضــي األصلح.

والبنــت  بالبلــوغ  للصبــي  الحضانــة  تنتهــي   -41
بالــزواج.

42- تسقط حضانة األم بالزواج ودخول الزوج.

43- حق الرؤية لأبوين واألجداد فقط.



مصطلحات مهمة

ــور  ــل القاصــر أو المحج ــذي يمث ــي: الشــخص ال الول
عليــه لــدى المحاكــم وينــوب عنــه فــي جميــع األعمال 
قانــون  بحســب  الماليــة،  والتصرفــات  القانونيــة 

ــادة األب. ــوال الشــخصية وهــو ع األح

الــزواج : ميثــاق تــراٍض وترابــط شــرعي بيــن رجــل 
وامــرأة علــى وجه الــدوام، غايتــه اإلحصــان والعفاف 

وإنشــاء أســرة مســتقّرة برعايــة الزوجيــن.

الطــالق: حــل عقــد النــكاح بلفــظ صريــح، أو كنايــة 
مــع النيــة.

أنــواع الطــالق: طــالق رجعــي ال يزيــل الزوجيــة قبــل 
ــي  ــة ف ــل الزوجي ــن يزي ــالق بائ ــدة، و ط ــي الع مض

الحــال.

ــرأة وال يحــل  ــي تنتظرهــا الم العدة:هــي المــدة الت
ــاة زوجهــا أو حــدوث  ــزوج فيهــا بعــد وف لهــا أن تت

الطــالق.

ــى  ــن توف ــة وم ــهر للمطلق ــة أش ــدة: ثالث ــدة الع م
ــام. ــرة أي ــهر وعش ــة أش ــا أربع زوجه



اإلبراء: هو إسقاط الحق أو بعضه.

ــزوج  ــن أن تت ــرأة م ــي الم ــع الول ــو من ــل: فه العض
ــك. ــت ذل ــال إن طلب ــن الرج ــفء م بالك

ــه،  ــى زوجت ــاق عل ــزوج اإلنف ــب ال ــي واج ــة: ه النفق
والطبابــة،  والملبــس،  الطعــام،  تشــمل  والنفقــة 
واإلقامــة، وكل مــا يلــزم لتعيــش الزوجــة عيشــة 

كريمــة والئقــة.

العــرف: هــو مــا اعتــاده الناس وســاروا عليــه من كل 
فعــل شــاع بينهــم أو لفــظ تعارفوا علــى إطالقه.

فســخ عقــد الــزواج: نقــض وحــل الرابطة التــي تربط 
بيــن أطــراف العقــد؛ بســبب خلــل وقــع فــي العقــد، 
أو بســبب طــارئ عليــه يمنــع بقــاء العقــد، وتنفيــذه، 

وترتــب آثــاره عليــه.

ــزوج  ــذه ال ــوض يأخ ــة بع ــراق الزوج ــو ف ــع: ه الخل
منهــا، أو مــن غيرهــا، بألفــاظ مخصوصــة، وال يمكــن 

للــزوج أن يعــود إليهــا.

إعداد د.أحمد عبيد المطيري


