وزارت انصاف

کویت میں شادی
 43حقائق حقوق اور فرائض کی وضاحت کرتے ہیں۔

کویتی ذاتی حیثیت کے قانون کے تحت میاں بیوی کے
حقوق اور فرائض
 .1بیــوی یــا ولــی (سرپرســت) کــی رضامنــدی کــے بغیــر شــادی درســت نہیں
ہوگی۔
 .2مہر کے بغیر شادی نہیں ہوگی۔
 .3لڑکــی کــی شــادی اس وقــت تــک رجســٹرڈ نہیــں ہوگــی جــب تــک کہ وہ
پنــدرہ ســال کــی نہ ہــو جائــے اورلڑکــے کــی شــادی اُس وقــت تــک رجســٹرڈ
نہیــں ہوگــی جــب تــک کہ وہ ســترہ ســال کا نہ ہوجائــے۔
 .4اگــر لڑکــی متعیــنہ عمــر ســے پہلے(شــادی کا) اقــدام کرتــی ہــے تــو
اســے روک کــر نہیــں رکھــا جــا ســکتا ،اُس کا معامــلہ جــج کــے پــاس پیــش
کیــا جائــے گا ،اور جــج کا فیصــلہ حتمــی ہــوگا کہ شــادی کــی اجــازت دی
جائــے یــا نہیــں۔
 .5کفــاءت :یہ ہــے کہ عقــد کــے وقــت مــرد عــورت کــے لیــے کفــو یعنــی
برابــراور ہــم پــلہ ہــو۔ اور عدلــیہ کــی رائــے میــں ہــم پــلہ ہونــے کا معیــار
دینــی حالــت کا درســت ہونــا ہــے۔

 .6میاں بیوی کے درمیان عمر میں مطابقت صرف بیوی کا حق ہے۔
 .7کفــو یــا ہــم پــلہ نہ ہونےکــی صــورت میــں ،بیــوی یــا اس کــے ولــی کــو
عقــد نــکاح فســخ کرنــے کا حــق حاصــل ہــوگا۔
 .8حمــل ٹھہــر جانــے ،رضامنــدی ظاہــر کرنــے ،یــا عقــد نــکاح کــے ایــک
ســال گــزر جانــے ســے حــق فســخ خــود بخــود ســاقط ہوجائــے گا۔
 .9اگــر نــکاح کــی تکمیــل کــے لیےایســی شــرط رکھــی گئــی ہــو جــو شــریعت
ســے متصــادم ہــو تــو ایســی صــورت میــں عقــد نــکاح باطــل ہــو جائــے گا۔
 .10عقد نکاح میں مہر کی صحیح تعیین اور تحدید ضروری ہے۔
 .11اگــر مہــر کــی تعییــن نہ ہوئــی ہــو تــو مہرمثــل کــی ادائیگــی الزم ہوگــی
(مہــر مثــل ســے مــراد فیملــی کــی دوســری ہــم عمرعورتــوں کا مہــر ہــے)
 .12عقــد کےصحیــح ہوتــے ہــی بیــوی مہــر کــی حقــدار بــن جاتــی ہــے اور
یہ دخــول یــا خلــوت صحیــحہ ســے ســاقط نہیــں ہوتــا۔
 .13اگــر دخــول یــا خلــوت صحیــحہ ســے پہلــے بیــوی کــے ســبب ســے
جدائــی واقــع ہــو تومکمــل مہــر یــا ســامان گــزران ســاقط ہوجاتــا ہــے۔
 .14اگردخــول یــا خلــوت صحیــحہ ســے قبــل بیــوی کــی طلــب کــے بغیــر
شــوہر کــی طــرف ســے طــاق دی گئــی ہــو تــو بیــوی کــو مہــر کا آدھــا حــصہ
دینــا الزم ہــوگا۔
 .15عــورت کــے لیــے ســامان گــزران کــی ادائیگــی ضــروری ہــے جــس
کــی تحدیــد قاضــی کــرے گا ،جــو مہــر مثــل کــی رقــم ســے زیــادہ نہ ہــو۔
 .16ازدواجــی زندگــی گزارنــے کــے لیــے جــو گھــر لیــا جائــے گا اُس کــے
لوازمــات کــی ســاری ذمہ داری شــوہرکی ہوگــی۔
 .17شــوہر پــر بیــوی کــے لیــے نفــقہ نــکاح کــے بعــد ہــی واجــب ہوتــا
ہــے۔ نفــقہ میــں عــرف کــے مطابــق خــورد و نــوش ،لبــاس پوشــاک اورعــاج
وغیــرہ شــامل ہــے۔

 .18شــوہرکی مالــی حیثیــت یــا ملــک کــی قیمتــوں میــں تبدیلــی کــے تناســب
ســے نفــقہ میــں اضــافہ یــا کمــی کــی گنجائــش ہــے۔
 .19جــس دن ســے شــوہر بیــوی پــر خــرچ کرنــا بنــد کــردے ،اُســی دن ســے
بیــوی کا نفــقہ شــوہر پــر قــرض ســمجھا جائــے گا ،اور یہ ادائیگــی یــا معافــی
کــے بغیــر ســاقط نہیــں ہوســکتا۔
 .20شــوہر کــے لیــے ضــروری ہــے کہ وہ اپنــی بیــوی کــے لیــے ایســی
رہائــش گاہ کا انتظــام کــرے جــس طــرح کــی رہائــش گاہــوں میــں اس کــے
معیــار کــی فیملیــاں رہتــی ہیــں۔
 .21شــوہر کــو حــق نہیــں ہــے کہ اپنــی بیــوی کــے ســاتھ اُس کــی ســوکن
کــو یــا (ســوکن ســے ہونــے والــی) اوالد کــو ایــک رہائــش گاہ میــں رکھــے۔
 .22بیــوی کــو اپنــے محــرم کــے ســاتھ حــج کــے لیــے ســفر کرنــے کا حــق
حاصــل ہــے ،گــوکہ شــوہر اجــازت نہ دے رہــا ہــو اور اُس کا نفــقہ مسلســل
جــاری رہــے گا۔
 .23پــاگل پــن ،دیوانگــی ،بیہوشــی ،خطــا ونســیان اورغصــے کــی حالــت
میــں دی گئــی طــاق واقــع نہیــں ہوگــی۔
 .24جــس خاتــون کا نــکاح باطــل ہــو یــا کوئــی عــورت عــدت گــزار رہــی ہــو
ایســی عــورت پــر طــاق واقــع نہیــں ہوتــی۔
 .25طــاق عــرف میــں واضــح لفــظ کــے ذریــعہ واقــع ہوتــی ہــے ،جیســے
(تــم طــاق یافــتہ ہــو ،تــم مجــھ پرحــرام ہــو)۔
 .26شــوہر اپنــی بیــوی کــو تیــن طــاق دینــے کا اختیــار رکھتــا ہــے ،تاہــم یہ
طــاق بیــک وقــت نہیــں دی جــا ســکتی۔
 .27اگرطــاق نقصــان پہنچانــے کــے لیــے دی جــا رہــی ہــے تــو طــاق
بائــن ســمجھی جائــے گــی۔
 .28اگــر طــاق نفــقہ نہ دینــے کــی وجہ ســے دی گئــی ہــو تو طــاق رجعی
شــمار کــی جائــے گــی ۔

 .29اگــر طــاق اختــاف کــی وجہ ســے دی گئــی ہــو تو طــاق رجعی شــمار
کــی جائــے گــی ۔
 .30طــاق بائــن کــی دو قســمیں ہیــں -1 :بینــونۃ صغــری :جــس میــں نئــے
نــکاح اور نئــے مہــر ســے لوٹانــے کــی گنجائــش پائــی جاتــی ہــے۔ -2بینــونۃ
کبــری :جــس میــں طــاق دینــے والــے کــے لیــے اپنــی مطلــقہ بیــوی کــو
لوٹانــا جائــز نہیــں ،کیونــکہ یہ تیــن بــار طــاق کــے متــرادف ہــے ،جــس
میــں مطلــقہ کــے لیــے کســی اور ســے نــکاح کرنــا ضــروری ہــے۔
 .31اگرشــوہر اپنــی بیــوی کا خــرچہ دینــے ســے رک جاتــا ہــے ،تــو بیــوی
کــو اس ســے طــاق لینــے کا حــق حاصــل ہــے۔
 .32میــاں بیــوی میــں ســے کوئــی ایــک دوســرے کــو اپنــے قــول یــا فعــل
کــے ذریــعہ نقصــان پہنچاتــے ہــوں تــو وہ علیحدگــی کــی درخواســت پیــش
کرســکتے ہیــں ،اور نقصــان ثابــت ہونــے کــے لیــے دو مــردوں یــا ایــک مــرد
اور دو عورتــوں کــی گواہــی ضــروری ہــے۔
 .33اگــر شــوہر کســی معقــول عــذر کــے بغیــر ایــک ســال یــا اس ســے زیــادہ
عرصــے تــک غائــب رہــا ،تــو بیــوی طــاق کا مطالــبہ کــر ســکتی ہے ،اســی
طــرح اگــر کوئــی شــخص ایســے ممالــک میــں الپــتہ ہوگیــا جہــاں جنگیــں
ہوتــی رہتــی ہیــں یــا قدرتــی آفــات آتــے رہتــے ہیــں ،تــو  4ســال کــے بعــد
ایســے شــخص کــی مــوت کا فیصــلہ کردیــا جائــے گا ،اور وہ عدالتــی فیصلــے
کــے بعــد مــردہ ســمجھا جائــے گا ،اور فیصــلہ نافــذ ہوتــے ہــی اُس کــی بیــوی
عــدت گزارنــا شــروع کــردے گــی۔
 .34اگرکســی شــوہر کــو حتمــی فیصلــے ســے تیــن ســال یــا اس ســے زیــادہ
مــدت کــے لیــے قیــد کیــا جاتــا ہــے ،تــو قیــد کا ایــک ســال گزرنــے کــے بعــد
بیــوی اپنــے شــوہر ســے طــاق کا مطالــبہ کــر ســکتی ہــے۔

 .35میــاں بیــوی میــں ســے کســی کــو اگــر دوســرے میــں کوئــی عیــب نظــر
آئــے تــو اُس کــی بــات ســنے بغیــر وہ عقــد نــکاح فســخ کرنــے کــی درخواســت
دے ســکتے ہیــں ،چاہــے عیــب عقــد نــکاح ســے قبــل موجــود رہــا ہــو یــا بعــد
میــں پیــدا ہــوا ہــو۔
 .36دوران عــدت شــوہرکو حــق حاصــل ہــے کہ وہ اپنــے قــول یــا عمــل
کــے ذریــعہ بیــوی ســے رجــوع کرلــے۔
 .37رجعــت گواہــوں کــی گواہــی یــا ســرکاری اعالمــیہ ســے ثابــت ہوتــی
ہــے ،اور اســے بیــوی کــے علــم میــں النــا بھــی ضــروری ہــے۔
 .38بچــے کــی ولدیــت اســی ســے منســوب ہوگــی جوعــورت کا قانونــی اور
شــرعی شــوہر ہــے ،یعنــی صحیــح طریقــے ســے اس کــی شــادی ہــو ئــی ہــو
یــا نــکاح فاســد یــا نــکاح شــبہ ہــو۔ ایــک آدمــی کــے لیــے جائــز ہــے کہ بچــے
کــی والدت کــے یــا والدت کا علــم ہونــے کــے ســاتویں دن تــک کــے درمیــان
اپنــی ذات ســے بچــے کــے نســب کا انــکار کــردے۔ البــتہ انــکار نســب کــو
تســلیم کرنــے یــا اُس ســے نســب کــو ثابــت کرنــے میــں عدلــیہ کا فیصــلہ
حتمــی ہــوگا۔
 .39حــق حضانــت (پــرورش کا حــق) مــاں کــو حاصــل ہــے ،پھــر نانــی
کــو ،پھرخــالہ کــو ،پھرمــاں کــی خــالہ کــو ....وغیــرہ۔ اگــر پــرورش کا حــق
رکھنــے والــے ہــر اعتبــار ســے ہــم پــلہ ہــوں تــو جــج بچــے کــے حــق میــں
ان میــں ســب ســے بہترآدمــی کا انتخــاب کــرے گا۔
 .40بلوغــت کــے ســاتھ ہــی لڑکــے کــی پــرورش کا حــق اور شــادی کــے
ســاتھ ہــی لڑکــی کــی پــرورش کا حــق ختــم ہــو جاتــا ہــے۔

 .41عــورت کــے شــادی کرلینــے اوردوســرے شــوہر کــے اُس کــی زندگــی
میــں داخــل ہونــے کــے باعــث مــاں کا حــق حضانــت (پــرورش کا حــق) ختــم
ہــو جاتــا ہــے۔
( .42طــاق کــے بعــد) صــرف والدیــن اور دادا دادی کــو ہــی (بچــوں ســے)
ملنــے اور دیکھنــے کا حــق حاصــل ہــوگا۔

الفاظ بہت اہمیت کے حامل ہیں
ولــی (سرپرســت) :وہ شــخص جــو عدالتــوں کــے ســامنے نابالــغ بچــوں یــا
مالــی تصــرف ســے محــروم کیــے گیــے افــراد کــی نمائندگــی کرتــا ہــے اور
پرســنل ال کــے مطابــق تمــام قانونــی کامــوں اور مالــی لیــن دیــن میــں اس کــی
طــرف ســے نیابــت کرتــا ہــے ،اور وہ عموم ـا ً بــاپ ہوتــا ہــے۔
شــادی :مــرد اور عــورت کــے درمیــان مســتقل طــور پــر باہمــی رضامنــدی
اور شــرعی تعلــق کــی بحالــی کا اگریمنــٹ ،جــس کا مقصــد عفــت و عصمــت
کــی بحالــی اور میــاں بیــوی کــی نگرانــی میــں ایــک ٹھــوس خاندان کی تشــکیل
ہے ۔
طــاق :واضــح الفــاظ میــں عقــد نــکاح ختــم کرنــا ،یــا طــاق کــی نیــت ســے
کنــایہ کــے الفــاظ اســتعمال کرنــا۔
طــاق کــی اقســام-1 :طــاق رجعــی :جــو عــدت گزرنــے ســے قبــل رشــتہ
زوجیــت کــو ختــم نہیــں کرتــی۔  -2طــاق بائــن جــو نــکاح کــو فــورا ً ختــم کــر
دیتــی ہــے۔
عــدت :وہ مــدت جــس میــں ایــک عــورت انتظــار کرتــی ہــے ،اِس مــدت میــں
اس کــے لیــے اپنــے شــوہر کــی وفــات یــا طــاق واقــع ہونــے کــے بعــد نــکاح
کرنــا جائــز نہیــں ہــے۔
عــدت کــی مــدت :طــاق یافــتہ خاتــون کــے لیــے تیــن مہینــے ،اور جــس کــے
شــوہرکی وفــات ہــو گئــی ہــو ،اس کــے لیــے چــار مہینــے دس دن ہیــں۔
إبراء :اپنا حق یا اس کا کچھ حصہ اپنی پسند سے ساقط کرنا۔
عضــل :یعنــی ولــی کا ایــک عــورت کــو کســی برابــر اور ہــم پــلہ مــرد ســے
شــادی کرنــے ســے روکنــا جبــکہ وہ اُس ســے شــادی کا مطالــبہ کررہــی
ہــو۔

نفــقہ :شــوہر پــر بیــوی کا واجبــی حــق ہــے کہ وہ اپنــی بیــوی پــر خــرچ
کــرے۔ نفــقہ میــں خــورد ونــوش ،لبــاس پوشــاک ،طبــی معائــنہ ،رہائــش،
اور ایــک باوقــاراور شــریفانہ زندگــی گزارنــے کــے لیــے ضــروری چیزیــں
شــامل ہیــں۔
عــرف :وہ چیــز ہــے جــس کــے لــوگ عــادی ہــوں اور اس پــر چلتــے ہــوں،
کوئــی کام جــو ان کــے درمیــان عــام ہــو یــا کوئــی لفــظ جــس ســے وہ واقــف
ہــوں۔
فســخ نــکاح :اس تعلــق کــو ختــم کرنــا جــو فریقیــن کــو معاہــدہ کا پابنــد کرتــا
ہــے۔ معاہــدے میــں کســی خرابــی کــی وجہ ســے ،یــا کســی ہنگامــی صــورت
حــال کــی وجہ ســے جــو معاہــدہ کــو جــاری رکھنــے ســے روکتــی اور اس
کــے نفــاذ میــں رکاوٹ بنتــی ہــو۔
خلــع :بیــوی کا اپنــے شــوہر ســے مخصــوص الفــاظ کــے ســاتھ جدائــی اختیــار
کرنــا اُس معــاوضہ کــے بدلــے جســے شــوہراپنی بیــوی یــا کســی دوســرے
ســے حاصــل کرتــا ہــے۔ اور خلــع کــی صــورت میــں شــوہر کــے لیــے (بغیــر
نــکاح کیــے) بیــوی کــی طــرف دوبــارہ واپســی ممکــن نہیــں۔

اس کے ذریعے تیار کیا گیا:
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