
కువైట్లోపెళ్లి
43వాస్తవాలుహకుకు లుమరియువిధులనునిర్వ చించాయి

 కువైట్ వ్య క్ తిగత స్థితి చటట్ం ప్రకారటం జీవిత
భాగస్వా ముల హకుకు లు మరియు విధులు

1. భార్య  లేదా సటంరక్షకుని సమ్మ తి లేకుటండా వివాహటం 
చెల్లదు

2. మహర్  లేకుటండా వివాహటం చెల్లదు. 

3. డాకు్య మటంటేషన్ సమయటంలో అమ్్మ యిక్ 15 యటండ్్ల 
మరియు అబ్బా యిక్ 17 యటండ్్ల  ఉటంటే త్ర్ప  ఆమ 
వివాహటం డాకు్య మటంట్ చేయబడదు.  

4. అమ్్మ యి (నిశ్చ యిటంచిన) వయస్సు  కటంటే ముటందే 
(వివాహటం కోసటం) దీక్ష చేస్తి, ఆమను ఆ్రలేరు. ఆమ కేస్ 
న్్య యమూరితిక్ ్రటం్రబడ్తటంది మరియు వివాహానిని 
అనుమతిటంచాలా వదాదా  అనే విషయటంలో న్్య యమూరితి 
నిర ్ణయమే అటంతిమటంగా ఉటంటటంది.

5. క్ఫాఅత్ అటంటే సమ్నతవా టం మరియు సరిజోడ్. అటంటే 
వివాహ సమయటంలో పురుషుడ్ స్త్తిక్ సరిజోడ్గా ఉటండాలి. 
మరియు చటప్టం ్రకారటం  సమ్నతవా టం యొకకు  ప్రమ్ణటం 
ధారి్మ కటంగా మటంచి స్థితి. 

న్్య య మపటంతితవా శాఖ



6. భార్్య భర తిల మధ్య  వయస్సు లో ఏకరూ్రత అనేది భార్య 
పకు మ్తమే చెటందిన  హకుకు . 

7. కుఫు అటంటే, అసమ్నత విషయటంలో, వివాహ ఒ్ర్ప టందానిని 
రదుదా చేస్ హకుకు  భార్య  లేదా ఆమ సటంరక్షకుడిక్ ఉటంటటంది. 

8. గర్ టం ధరిటంచడటం, సమ్మ తిని తెలియజేయడటం 
లేదా  వివాహటం జరిగి ఒక సటంవతసు రటం గడిచినట్లయితే 
వివాహానిని  రదుదా చేస్ హకుకు  సవా యటంచాలకటంగా రదుదా 
చేయబడ్తటంది. 

9. వివాహానిని  పూరి తి చేయడానిక్ షరియత్ కు విరుద్ధమైన  
షరత విధటంచబడితే, అటవటంటి సటందర్ టంలో వివాహటం 
రదుదా చేయబడ్తటంది. 

10. వివాహ ఒ్ర్ప టందటంలో మహర్ ఎటంత అనని  నిర్్ధ రణ  
చాలా అవసరటం.

11. మహర్ పేర్కు నబడకపోతే, మహర్-ఎ-మిస్్ల 
చెలి్లటంచవలస్ ఉటంటటంది (మహర్-ఎ-మిస్్ల అటంటే 
కుటటంబటంలోని అదే వయస్సు  గల ఇతర మహిళల 
మ హ ర్ ) 

12. వివాహటం జరిగిన వటంటనే భార్య  మహర్ కు 
అరుహుర్లవుతటంది.  మహర్  యొకకు  ఈ హకుకు  భార్య తో 
దాటం్రత్య  సటంబటంధటం  కలిగి ఉటండటటం వల్ల లేదా మూస్న 
గదిలో ఏకాటంతటంలో ఉటండటటంతో ముగియదు. 

13. దాటం్రత్య  సటంబటంధటం లేదా మూస్న గదిలో 
ఏకాటంతటంలో గడ్రడానికన్ని   ముటందు భార్య  కారణటంగా 
విడిపోయినట్లయితే, అపు్ప డ్ మొతతిటం మహర్ సవా తహాగా 
రదదావుతటంది. 



14. దాటం్రత్య  సటంబటంధటం లేదా మూస్న గదిలో 
ఏకాటంతటంలో గడ్రడానికన్ని   ముటందు భార్య  అభ్య ర థిన 
లేకుటండానే భర తి తలాక్  ఇచి్చ నట్లయితే,  భార్య  మహర్ లో 
సగటం చెలి్లటంచవలస్ ఉటంటటంది. 

15. న్్య యమూరితి దావా ర్ నిర ్ణయిటంచబడే జీవన్ధార 
పస్మగిని స్త్తిక్  చెలి్లటంచవలస్ ఉటంటటంది, ఇది మహర్-
ఎ-మిస్్ల మొత్తి నిని  మిటంచకూడదు. 

16. వైవాహిక జీవిత్నిని  గడ్రడానిక్ తీస్కునే ఇటంటిలోని 
అవసరమైన వస్తివులకు సటంబటంధటంచిన బ్ధ్య త మొతతిటం 
భర తిపై ఉటంటటంది. 

17. భర తిపై నఫాకు  (భరణటం) ధర్మ సమ్మ తమైన  వివాహటం 
తపర్వా త మ్తమే భార్య కు త్ర్ప నిసరి అవుతటంది. నఫాకు లో 
సపటం్రదాయ ఆహారటం, దుస్తిలు మరియు వైద్య  చిక్తసు 
మొదలైనవి ఉటంటాయి. 

18. భర తి యొకకు  ఆరి థిక స్థితి లేదా దేశ ధరలలో మ్రు్ప ను 
అనుసరిటంచి  భరణటంలో పెరుగుదల లేదా తగి ్గటంపుకు 
అవకాశటం ఉటంది.

19. భర తి భార్య  కోసటం ఖరు్చ  చేయడటం మ్నేస్న 
రోజు నుటండి, భార్య  యొకకు  భరణటం భర తికు రుణటంగా 
్రరిగణటంచబడ్తటంది మరియు చెలి్లటంపు లేదా క్షమ్్రణ 
లేకుటండా రదుదా చేయబడదు.

20. భర తి తన భార్య ను ఆమ వటంటి కుటటంబ సభ్్య లు 
నివస్టంచే ఇటంట్్ల నే ఉటంచాలి.

21. • భర తి తన భార్య ను తన సవితితో   (సవితి దావా ర్ కలిగిన 
సటంత్నటంతో)  ఒకే ఇటంట్్ల  ఉటంచే హకుకు  భర తికు లేదు.

22. భర తి అనుమతి ఇవవా కపోయిన్, తన మపహటంతో 
హజ్ చేస్ హకుకు  భార్య కు ఉటంది మరియు ఆమ భరణటం 
కొనస్గుతటంది.



23. మతిస్థిమితటం, పిచి్చ , అ్రస్్మ రక స్థితి, పొరపాట 
మరియు తపి్ప దటం, కో్రటం వటంటి సమయటంలో ఇచి్చ న 
విడాకులు చెల్లవు.

24. వివాహటం రదదాయిన మరియు  గడ్వు (ఇదదాత్) లో ఉనని  
స్త్తిపై తలాక్ చెల్లదు. 

25. విడాకులు స్ధారణటంగా  స్ప షమ్ైన ్రదాల దావా ర్ 
ధృవీకరిటంచబడత్యి, ఉదాహరణకు  (మీరు విడాకులు 
తీస్కున్ని రు, మీరు న్కు హర్మ్). 

26. భర తికు తన పభార్య కు టిపుల్ తలాక్ ఇచే్చ  హకుకు  ఉటంది, 
కానీ  ఈ తలాక్ ఏక కాలటంలో ఇవవా బడదు. 

27. హాని కలిగిటంచడానిక్ విడాకులు ఇచి్చ నట్లయితే, 
తలాక్-ఎ-బ్యిన్  (తది  విడాకులుగా) ్రరిగణటంచ 
బడ్తటంది. 

28. భరణటం చెలి్లటంచనటందున తలాక్ ఇస్తి, తలాక్-
ఎ-రజయీ  (రిటర్ని  అధకారటంతో కూడిన తలాక్)గా 
్ర రి గ ణటం చ బ డ్ త టం ది .

29. విభేదాల కారణటంగా విడాకులు తీస్కునని ట్లయితే, 
తలాక్-ఎ-రజయీగా  ్రరిగణటంచబడ్తటంది.

30. తలాక్-ఎ-బ్యిన్్ల  రటండ్ రకాలు ఉన్ని యి: 
-1బైనూపన్ స్గా: ఇటందులో కొతతి వివాహటం మరియు 
కొతతి మహర్ దావా ర్  తిరిగి ర్వడానిక్ అవకాశటం ఉటంది. 
-2బైనూపన్ కుబ్: ఇటందులో విడాకులు తీస్కునని  వ్య క్ తి 
విడాకులు తీస్కునని  భార్య ను తిరిగి పొటందడానిక్  
అనుమతిటంచబడదు. ఎటందుకటంటే ఇపది టిపుల్ తలాక్ 
వటంటిది, ఇటందులో విడాకులు తీస్కునని  వ్య క్ తి ఇటంకొకరిని 
వివాహటం చేస్కోవడటం త్ర్ప నిసరి. 



31. భర తి తన భార్య కు భరణటం చెలి్లటంచడటం మ్నేస్తి, 
అతనితో విడాకులు తీస్కునే హకుకు  భార్య కు ఉటంటటంది.

32. భార్్య భర తిలో్ల  ఎవరైన్ -  అతని లేదా ఆమ మ్టలు 
లేదా చర్య ల దావా ర్ తన  జీవిత భాగస్వా మిక్ హాని కలిగిస్తి, 
వారు విడిపోవడానిక్ ఒక పిటిషన్ ను దాఖలు చేయవచ్్చ 
. హాని కలిగిటందని రుజువు కోసటం  ఇదదారు పురుషులు లేదా 
ఒక పురుషుడ్ లేదా  ఇదదారు స్త్తిల  స్క్ష్య టం త్ర్ప నిసరి. 

33. భర తి ఎటవటంటి సహేతకమైన స్కు లేకుటండా ఒక 
సటంవతసు రటం లేదా అటంతకటంటే ఎకుకు వ కాలటం గైర్హు జరు 
అయినట్లయితే, భార్య  విడాకులు కోరవచ్్చ , అదే 
విధటంగా ఒక వ్య క్ తి తరచ్గా యుదా్ధ లు లేదా ప్రకృతి 
వై్రరీత్్య లు సటంభవిటంచే దేశాలో్ల  ఉనని ట్ల తెలిస్తి, 4 
సటంవతసు ర్ల తర్వా త, అలాటంటి వ్య క్ తి చనిపోయినట్ల 
ప్రకటిటంచబడ్తటంది మరియు కోర్ు నిర ్ణయటం తర్వా త 
అతను చనిపోయినట్ల ్రరిగణటంచబడ్తటంది మరియు 
అతని భార్య  తీరు్ప  అమలో్ల క్ వచి్చ న వటంటనే ఇదదాత్ 
పాటిటంచడటం పపారటంభిస్తిటంది.

34. ఒకవేళ  భర తి మూడ్ సటంవతసు ర్లు లేదా అటంతకటంటే 
ఎకుకు వ కాలటం పాట నిరి దాష ్తీరు్ప  దావా ర్ జైలులో ఉటంటే, 
ఒక సటంవతసు రటం జైలు శిక్ష తర్వా త భార్య  భర తి నుటండి 
విడాకులు కోరవచ్్చ . 

35. భార్్య భర తిలలో ఒకరు మర్కరిలో తపు్ప ను కనుగటంటే, 
వారు ఒకరి  మ్ట వినకుటండా వివాహ ఒ్ర్ప టందానిని  రదుదా 
చేయడానిక్ దరఖాస్తి చేస్కోవచ్్చ , అది వివాహ 
ఒ్ర్ప టందానిక్ ముటందు లేదా తర్వా త తలెతితిన లో్రమయిన్ 
సరే.

36. ఇదదాత్ (గడ్వు) మధ్య లో, భర తి తన మ్టలు లేదా ప్రవర తిన 
దావా ర్ భార్య ను తిరిగి పొటందే  హకుకు ను కలిగి ఉటంటాడ్.



37. రజఅత్ (భార్య ను తిరిగి పొటందడటం) అనేది స్క్షుల 
వాటంగ్్మ లటం దావా ర్ లేదా అధకారిక ప్రకటన దావా ర్ 
నిరూపిటంచబడ్తటంది.  మరియు ఇది భార్య  యొకకు  దృష్క్్  
తీస్కుర్వడటం కూడా అవశ్య టం. 

38. పిల్లల పితృతవా టం స్త్తిక్ చటబ్ద్ధమైన భర తి  వైపు  
ఉటంటటంది. వివాహటం స్మ్న్య  ్రదదాతిలో జరిగి 
ఉన్ని ప, స్టం్రదాయతర ్రదదాతిలో జరిగి ఉన్ని , లేదా 
అనుమ్న్స్ప ద స్థితిలో జరిగి ఉన్ని . బిడ్డ పుటిన్ తర్వా త 
ఏడవ రోజు వరకు లేదా బిడ్డ పుట్ాడని తెలిస్న  ఏడ్ 
రోజుల లో్రల  పిల్లల సటంతతిని తిరసకు రిటంచే హకుకు 
మనిష్క్ ఉటంటటంది, అయితే సటంతతిని నిరూపిటంచే లేదా 
తిరసకు రిటంచే తది అధకారటం న్్య యవ్య వసథిపై ఉటంటటంది.

39. పిల్లల పోషణ  హకుకు  తలి్లక్, ఆ తర్వా త అమ్మ మ్మ క్, ఆ 
తర్వా త మేనతతికు, ఆ తర్వా త తలి్ల మేనతతికు ఉటంటటంది.  
పోషణ  హకుకు  విషయటంలో  సమ్నటంగా  (కేవలటం 
మేనతతిలు ) ఉటంటే, వారి నుటండి పిల్లల కోసటం ఉతతిమ వ్య క్ తిని 
న్్య యమూరితి  ఎటంపిక చేస్తి రు.

40. అబ్బా యిని పెటంచే హకుకు  యుక తి వయస్సు తో 
ముగుస్తిటంది, అయితే అమ్్మ యిని పెటంచే హకుకు  ఆమ 
వివాహటంతో ముగుస్తిటంది.

41. ఒక స్త్తి పునరివా వాహటం చేస్కునని పు్ప డ్ మరియు 
రటండవ భర తి ఆమ జీవితటంలోపక్ ్రవేశిటంచినపు్ప డ్, తలి్ల 
నుటండి పోషణ  హకుకు  రదదావుతటంది.

42. తలి్లదపటండ్లు మరియు త్త అవవా లకు  మ్పతమే 
సటందరి్శ టంచే హకుకు  ఉటంటటంది.



ముఖ్య మైన నిబటంధనలు

వలీ  (గారి ్డయన్): న్్య యస్థి న్ల ముటందు మైనర్ లేదా 
హకుకు లేని వ్య స్క్ తిక్ పాతినిధ్య టం వహిటంచే వ్య క్ తి.  అలాగే  
వ్య క్ తిగత చట్ానిక్ అనుగుణటంగా అనిని  చట్్రరమైన చర్య లు 
మరియు ఆరి థిక లావాదేవీలలో అతని తరపున వ్య వహరిటంచే 
వ్య క్ తి.  స్ధారణటంగా ఆ వ్య క్ తి పతటండి అయి ఉటంటాడ్. 

నికాహ్ - వివాహటం: ్రపవితత, సవా చ్ఛ త పునరుద్ధరణ మరియు 
భార్్య భర తిల రక్షణలో స్థిరమైన కుటటంబ స్థి ్రన లక్ష్య టంతో 
సటంబటంధానిని  కొనస్గిటంచడానిక్ పురుషుడ్ మరియు స్త్తి 
మధ్య  శాశవా తమైన సమ్మ తి మరియు ఒ్ర్ప టందటం. 

తలాక్ - విడాకులు: వివాహ ఒ్ర్ప టందానిని  స్ప షట్ంగా రదుదా 
చేయడటం లేదా విడాకులు తీస్కోవాలనే ఉదేదాశటంతో వ్య టంగ్య 
్రదాలను ఉ్రయోగిటంచడటం.

తలాక్ రకాలు: -1తలాక్-ఎ-రజయీ: ఇది ఇదదాత్ పూరి తి  అయ్య 
ముటందు వైవాహిక సటంబటంధానిని  ముగిటంచదు. 

-2 తలాక్-ఎ-బ్యిన్: ఇది వివాహానిని  వటంటనే రదుదా 
చేస్తిటంది. 

ఇదదాత్: ఇది స్త్తి వేచి ఉటండే కాలటం, ఈ కాలటంలో ఆమ తన భర తి 
మరణటం లేదా విడాకుల తర్వా త వివాహటం చేస్కోవడానిక్ 
అనుమతిటంచబడదు.

ఇదదాత్ కాలవ్య వధ: విడాకులు తీస్కునని  స్త్తిక్ మూడ్ 
నెలలు మరియు భర తి చనిపోయిన  స్త్తిక్  న్లుగు నెలల 
్రది రోజులు. 



పఇబ్: ఒకరి హకుకు ను లేదా దానిలో కొటంత భాగానిని 
ఇష్్నుస్రటంగా వదులుకోవడటం.

అజ్్ల: అటంటే ఒక మహిళ తన సటంరక్షకుని  నుటండి వివాహటం 
కోరుతనని పు్ప డ్, సరిజోడ్  గల  వ్య క్ తిని వివాహటం 
చేస్కోకుటండా సటంరక్షకుడ్ అడ్్డకోవడటం. 

నఫాకు  (భరణటం): తన భార్య  కోసటం ఖరు్చ  చేయడటం భర తిపై 
భార్య  యొకకు  త్ర్ప నిసరి హకుకు , భరణటంలో ఆహారటం, 
దుస్తిలు, మటందులు, నివాసటం మరియు గౌరవప్రదమైన 
జీవిత్నిని  గడ్రడానిక్ అవసరమైన వస్తివులు ఉటంటాయి.

ఉపర్: : ్రతి ఒకకు రిక్ తెలిస్న విషయటం మరియు ప్రతి 
ఒకకు రూ దీనిని త్వా కరిస్తి రు. అటంటే, వారిలో స్ధారణమైన 
్రని లేదా వారిక్ తెలిస్న ్రదటం. 

వివాహ ముగిటంపు: ఇదదారు భాగస్వా ముల ఒ్ర్ప టంద 
సటంబటంధానిని  రదుదా చేయడటం. ఒ్ర్ప టందటంలో లో్రటం 
కారణటంగా లేదా పకాటంటాక్ ్కొనస్గిటంపును నిరోధటంచే మరియు 
అడ్్డకునే అత్య వసర ్రరిస్థితి దావా ర్.

ఖులా: భర తి తన భార్య  నుటండి లేదా వేర్కరి తరపున పొటందే 
్రరిహారటం కోసటం నిరి దాష ్్రదాలతో భార్య ను భర తి నుటండి వేరు 
చేయడటం. మరియు ఖులా విషయటంలో మళ్్ల భర తి భార్య 
వదదాకు (పెళ్్ల చేస్కోకుటండా) తిరిగి ర్వడటం స్ధ్య టం కాదు.

దావా ర్ స్ద్ధటం చేయబడిటంది:
Dr. Ahmad Almutairi


