मजलयम मलायत (घटलोठटतह ाकक संर्षण) कतयदत, १९८६ (लैफर ु ैतद)
(१९८६ चा कायदा क्रमाांक २५) (१९ मे १९८६)

ु क्रमणषणकत

१. शीर्षक आणि विसतार.
२. व्याख्या.

३. मेहर ककां िा घटसोसटाययािे ी मल् सकम मलहकेची रतर माकमता ा लतका दे िे.
४. लििाषह रक्कम आदे श.

५. १९७४ चा कायदा २ यया ककम १२५ ते १२८ यया तरतदीन्िये पयाषयाांचे व्यिसाापि.
६. लियम बिविण्याची शक्ती.

७. अिसााांतर का ातीक तरतद
् ी
हा कायदा, ज्या मल् सकम मलहकाांिा घटसोसट लदका लेका आहे ककां िा ज्या मलहकाांिी त्याांयया पतीपानि घटसोसट

मम विका आहे , अशा मलहकाांयया हक्क नांर्षणिानाठी ककां िा तत्नम बाबीांनाठी प्रानांगलक तरतद करण्याबाबत आहे .
भारतीय प्रजानता कायया नदतीनाव्या िर्ी हा खाकीक प्रमािे नांनदे त अगिलियममत केका लेका:१. शीर्षक आणषण वैलहतर

(१) या कायदयाका मल् सकम मलहका (घटसोसटात हक्क नांर्षणि) कायदा, १९८६ अने म्हिता येलक.
(२) हा कायदा जम्म् आणि काल मर राज्ये िल ता नांपिष भारतात काल अनेक.
२. व्यतखयत

या कायदयात, रतर नांदभाषत अाष अपेक्ष्षणत िनेक तर-

(ु) “घटसोसटीत मलहका” म्हिजे, मल् सकम मलहका, लजचा वििाह मल् सकम कायदयािन
् ार लाका हसता, आणि मल् सकम
कायदयातीक तरतद
् ीांिन
् ार लतका घटसोसट लदका लेका आहे ककां िा लतिे लतयया पतीपानि घटसोसट मम विका आहे ;

(ब) “रददत काकाििी” म्हिजे, घटसोसटीत मल् सकम मलहकाांयया बाबतीत-

(i) जर लतका मामनक पा ी येत अनेक तर, घटसोसटायया लदिाांकािांतर तीि मामनक पा ीांचा काकाििी; आणि
(ii) जर लतका मामनक पा ी येत िनेक तर, घटसोसटायया लदिाांकािांतर तीि चांरमामान काकाििी; आणि

(iii) जर ती लतयया घटसोसटायया लदिाांकाका लरसदर अनेक तर, घटसोसट आणि ती प्रनत
् हसण्यायया दरम्यािचा
काकाििी ककां िा घटसोसट आणि लतयया लभषिारिा नमाततीयया दरम्यािचा काकाििी यापीकज जे आिी घलेक ते;

(क) “दां लागिकारी” म्हिजे, घटसोसटीत मलहकेचा ज्या ्षणेत्रात लििान अनेक त्या ्षणेत्रात, ोौजदारी प्रकक्रया नांलहता, १९७३
अन्िये कायष्षणत्र
े अनिारा प्राम िलष दां लागिकारी.

(ड) “विलहत” म्हिजे, या कायदयान्िये बिकेल्या लियमाांदिारे विलहत.
३. मेाेर ककं ैत मजलयम मलाये ी रहर मतयमतत, घटलोठटतययत ैेसेस लहयत दे ययतह येईय-
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(१)

त्यािे ी अांमकात अनकेल्या रतर कसित्याही कायदयात काहीही अांतभत
ष अनके तरी, घटसोसटीत मलहकेका हक्क

अनेक कज-

(ु) रददत काकाििीत, लतयया दे खभाकीची िाजिी आणि यसग्य तरतद व्हािी म्हिि लतयया माजी पतीकलि लतका
रक्कम मम ण्याचा हक्क.

(ब) लतयया घटसोसटायया आिी ककां िा िांतर, लतका लाकेल्या मक
् ाांची दे खभाक ती सित: करीत अनेक तर, त्यानाठी

दे खभाकीची िाजिी आणि यसग्य तरतद व्हािी म्हिि लतयया माजी पतीकलि लतका, अशा मक
् ाांयया जन्म लदिाांकापानि
दसि िर्े, रक्कम मम ण्याचा हक्क:

(क) मेहरयया रक्कमेरतकज ककां िा लतयया वििाहाययािे ी लतका दे ण्याचे कबक केकेकी ह्ांययाची रक्कमेरतकज ककां िा

त्यािांतर किीही, मल् सकम कायदयाांन्िये लतका दे ण्याचे कबक केकेल्या रक्कमेरतकज रक्कम मम ण्याचा हक्क; आणि

(ड) लतयया वििाहापिी ककां िा वििाहाययािे ी ककां िा वििाहािांतर लतका लतयया िातेिालकाांकलि ककां िा ममत्राांकलि ककां िा
पती कलि ककां िा पतीयया कसित्याही िातेिालकाांकलि ककां िा त्यायया ममत्राांकलि मम ाकेकी निष माकमता ा मम ण्याचा
हक्क.

(२) जर लतयया दे खभाकीची िाजिी आणि यसग्य तरतद ककां िा मेहरची ककां िा ह्ांययाची रक्कम ककां िा उपरसक्त ककमायया
पसटककम (ल) मधये उल्केणखत माकमता ा घटसोसटीत मलहकेका अदा करण्यात आकी िाही तर, ती ककां िा लतिे, प्रागिकृत
केकेकी कसितीही व्यक्ती, लतयया तोे अशी दे खभाकीची रक्कम, मेहरची ककां िा ह्ांययाची रक्कम, ककिा माकमता ा,
याालसाती, लतका अदा करण्यात यािी म्हिि दां लागिका्याकले अजष क श शकेक.

(३) पसटककम (२) अन्िये, घटसोसटीत मलहकेतोे अना अजष मम ाल्यािांतर, जर दां लागिका्याचे नमािाि लाके कज(अ) लतयया पतीकले पर् े शी नाििे अनताांिाही, त्यािे रददत काकाििीमधये, लतयया आणि मक
् ाांयया दे खभाकीनाठी
िाजिी आणि यसग्य तरतद करण्यात कनर केका आहे ककां िा त्याकले दक
ष केके आहे ; ककां िा
् ्षण

(ब) मेहरयया रक्कमेरतकज ककां िा लतयया ह्ांययाची रक्कमेरतकज रक्कम लतका अदा केकी लेकी िाही ककां िा उपरसक्त
ककमायया पसटककम (ल) मधये उल्केणखत माकमता ा लतका पसहसच करण्यात आकी िाही, तर, तस, अना अजष दाखक
लाल्यायया लदिाांकापानि

क मलहन्यायया आत, आदे श पाररत करे क आणि लतयया माजी पतीका, त्या घटसोसटीत

मलहकेका, दां लागिका्यान यसग्य िाटे क रतका ककां िा लतिे वििाहादरम्याि जे जीिि मािक उपभसलके आहे , त्या जीिि

मािकािन
् ार जलण्यानाठी, लतका आि यक अनेक अशा दे खभाकीनाठी िाजिी आणि यसग्य खचष अदा करण्याचा, ककां िा

मेहरयया रक्कमेरतकज ककां िा लतयया ह्ांययाची रक्कमेरतकज रक्कम अदा करण्याचा, ककां िा उपरसक्त ककमायया पसटककम
(ल) मधये उल्केणखत माकमता ा लतका पसहसच करण्याचा, याागाती, लिदे श दे लक:

ताावप, िमद काकििीमधये, अना अजष लिकाकी काढिे अव्यिहायष अने दां लागिका्यान िाटत अनेक तर, त्याची कारिे
िमद करुि, तस अना अजष, िमद मद
् तीिांतर लिकाकात काढ शकेक.
(४)

जर, ज्या व्यक्तीयया विरसिात, उपरसक्त पसटककम (३) अन्िये आदे श दे ण्यात आका अनेक, ती व्यक्ती पर् े शा

कारिाांमशिाय, अशा आदे शाचे पाकि करण्यात कनर करे क तर दां लागिका्यान अशा व्यक्तीविरुधद, त्यािे दे खभाकीची

ककां िा मेहरची ककां िा ह्ांययाची नांपिष प्रकांबबत रक्कम ककां िा अशा रकमेचा काही भाल अदा करािा म्हिि ोौजदारी
प्रकक्रया नांलहता, १९७३ (१९७४ चा २) यया तरतद
् ीांन्िये, दां ल क शि िॉरां ट काढता येलक आणि क िर्ष ककां िा नदर रक्कम
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अदा करे पयषत यापीकज जे आिी घलेक तसपयंत कीदे त ठे िण्याची, मश्षणा करता येलक. परां त् अशी मश्षणा नि
् ािण्याआिी,
नदर नांलहतेत िमद
् अनल्याप्रमािे, नांबगां ित व्यक्तीका, त्यायया बचािााष म्हििे माांलण्याची नांिी दे ण्यात येलक.

४. ल ैतषा रककम आदे श.

(१) या कायदयायया पिषलामी ककमायया तरतद
् ीांमधये ककां िा त्यािे ी अांमकात अनकेल्या रतर कसित्याही कायदयात
काहीही अांतभत
ष अनके तरी, जर दां लागिका्याचे नमािाि लाके कज, घटसोसलटत मलहकेिे पि
् विषिाह केकेका िाही आणि
रददत काकाििी नांपल्यािांतर ती सित:ची दे खभाक करण्यान अनमाष आहे , तर तस दां लागिकारी, त्या घटसोसलटत
मलहकेयया मत्ृ यिांतर, मल् सकम कायदयािन
् ार, लतयया माकमता ेचे िारनदार अनिा्या लतयया िातेिालकाांिा, त्या

मलहकेका, लतयया दे खभाकीनाठी, त्याका यसग्य िाटे क अशी, आणि लतिे वििाहादरम्याि जे जीिि मािक उपभसलके

आहे , त्या जीिि मािकािन
् ार जलण्यानाठी, आि यक अनिारी िाजिी आणि यसग्य रक्कम अदा करण्याबात आदे श

दे ऊ शकेक. आणि अने िातेिालक, अशी आदे मशत केकेकी रक्कम, त्याांिा त्या घटसोसलटत मलहकेयया मत
ृ य् िांतर, लतयया
माकमता ेचे िारनदार मम िा्या लहससयायया प्रमािात, आदे शात िमद
् केकेल्या काकाििीपयंत अदा करतीक.

जर, अशा घटसोसलटत मलहकेका मक
् े अनतीक तर, अना दां लागिकारी, ोक्त त्या मक
् ाांिी, लतका दे खभाकीची रक्कम अदा
करािी अना आदे श दे ऊ शकेक. आणि जर अशी दे खभाकीची रक्कम अदा अदा करण्यान मक
् े अनमाष अनतीक तर

दां लागिकारी, त्या घटसोसलटत मलहकेयया पाककाांिी अशी दे खभाकीची रक्कम लतका अदा करािी अना आदे श दे ऊ शकेक.
पढ
ी ज कसिाकाही, दां लागिका्यायया आदे शािन
् े अनेही कज, जर पाककाांपक
् ार, त्याचा ककां िा लतचा दे खभाकीयया रकमेतीक
लहसना, ऐपत िनल्याम् े दे िे शक्य िनेक तर, दां लागिकारी, त्याका नादर केके लेकेके अशा अनमाषतच
े े पर् ािे बघि,
अशा अनमाष पाककाचा लहसना, अन्य नमाष िातेिालकािे दयािा अना आदे श दे ऊ शकेक.

(२) जर, घटसोसलटत मलहका सित:ची दे खभाक करण्यान अनमाष अनेक आणि लतका उपरसक्त पसटककम (१) मधये

िमद
ी ज कसिी, दां लागिका्यायया आदे शािन
् कसिीही िातेिालक िनतीक तर ककां िा अशा िातेिालकाांपक
् ार त्याचा लहसना
दे ण्यान पर् े शी ऐपत िनल्याम् े , अनमाष अनेक तर ककां िा रतर िातेिालकाचा लहसना दे ण्यान अनमाष अनेक तर,

दां लागिकारी, िक्ो अगिलियमायया (१९५४ चा २९) ककम ९ अन्िये साापि करण्यात आकेल्या ककां िा त्यािे ी राज्यात
अांमकात अनिा्या रतर कसित्याही कायदयान्िये साापि करण्यात आकेल्या आणि ती घटसोसलटत मलहका लििान
करीत अनकेल्या ्षणेत्रात कायषरत अनकेल्या राज्य िक्ो बसलाषका, उपरसक्त पसटककम (१) मिीक तरतद
् ीांन्िये

दां लागिका्यायया आदे शािन
् ार लििाषरीत केकेल्या दे खभाक रक्कमेतीक लहसना अदा करण्यान अनमाष िातेिालकाचा
लहसना, तस आदे शान्िये ठरिेक अशा काकाििीपयंत अदा करण्याचा आदे श दे ऊ शकेक
५. १९७४

त कतयदत २ ययत कयम १२५ हे १२८ ययत हरहद
ी ीवैये पयतषयतं े व्यैल तप -

ककम ३ यया पसटककम (२) अन्िये दाखक अजाषयया पलहल्या नि
् ाििीयया लदिाांकान, घटसोसलटत मलहका आणि लतयया
माजी पतीिे, प्रलतज्ञापत्रादिारे ककां िा रतर विलहत करण्यात आकेल्या सि शपातीक घसर्िापत्रादिारे केखी सिरुपात,

सितांत्रपिे ककां िा नांयक्
् तपिे, ोौजदारी प्रकक्रया नांलहता, १९७३ (१९७४ चा २) यया ककम १२५ ते १२८ यया तरतद
् ीांन्िये
व्यिसाापि हसण्याका प्रािान्य दे ण्याचे घसवर्त केके आणि अने घसर्िापत्र न्यायकयानमसर नि
् ाििीययािे े न दाखक
केके तर दां लागिकारी त्यािन
् ार कायषिाही करुि अना अजष लिकाकी काढे क.

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्ातधिकाकतरी
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लपषटीकरषण: या ककमायया प्रयसजिााष, “अजाषयया पलहल्या नि
् ाििीयया लदिाांकान” म्हिजे जाब दे िा्याका अजाषका
उता र दे ण्यानाठी, िसटीन काढि िेमकेकी नि
् ाििीची पलहकी तारीख.
ोौजदारी प्रकक्रया नांलहता, १९७३-

ककम-१२५: पत्िी, आपत्ये ि आलबाप याांयया लििाषहाकररता आदे श.
ककम-१२६: प्रकक्रया.

ककम-१२७: भता ा कमी अगिक करिे.

ककम-१२८: लििाषह खचाषयया आदे शाची अांमकबजाििी.
६. ल यम ब वैययत ी शकही.

(१) केंरमा शानिाका, शानकजय राजपत्रात प्रमनधदी दे ऊि, या कायदयायया प्रयसजिााष लियम बिविता येतीक.

(२) विमशष्ट आणि पिषलामी शक्तीबाबत कसिताही पिषग्रह ि ठे िता, अशा लियमाांची खाकीक बाबीांनाठी तरतद
् अनेक-

(ु) ककम ५ अन्िये दाखक कराियायया केखी घसर्िापत्राचा िमि
् ा

;

(ब) या कायदयान्िये अजष लिकाकी काढताांिा दां लागिका्यािे अिकांबि कराियाची कायषपधदती, अशा अजाषिर आणि रतर
प्रकरिात प्षणकाराांिा दयाियाची िसटीन, नि
् ाििीची तारीख याांनह.

(क) रतर कसितेही प्रकरि ज्याबाबत आि यक अनेक ककां िा विलहत करण्यात येलक अशी कसितीही रतर बाब.
(३) या कायदयाखाकी बिविकेका प्रत्येक लियम तयार केल्यािांतर, अगििेशि न श
् अनताांिा, किकरात किकर,
नांनदे यया प्रत्येक नभालापढ
् े

कि तीन लदिनाांयया काकाििीनाठी ठे िण्यात येलक, अना काकाििी,

का नत्राचा ककां िा

दसि अािा कालसपाठयया नत्राचा अन शकेक. आणि जर त्या नत्रायया ककां िा कालसपाठयया नत्रायया नमातती पिी, दसन्ही
नभालह
ृ ाांचे, नदर लियम बिवििेबाबत

कमत लाके ककां िा त्याबाबत काही नि
् ारिा नच
् विण्यात आल्या ककां िा दसन्ही

नभालह
् ारिाांपर् ता अांमकात येलक ककां िा
ृ ाांिी अना लियम िाकारका तर अना लियम, नभालह
ृ ाांिी नचविकेल्या नि

याालसाती अांमकात येिार िाही. ताावप, अशी नि
् ारिा ककां िा विकसपि, आिीयया लियमाबाबत कसिताही पिषग्रह ि
ठे िता बिविण्यात येलक.

७. ुैल तंहर कतसतहीय हरहदी - ोौजदारी प्रकक्रया नांलहता, १९७३ (१९७४ चा २) यया ककम १२५ ते १२८ यया

तरतद
् ीांन्िये, घटसोसलटत मलहकेमाोषत दाखक करण्यात आकेका, दां लागिका्यापढ
् े प्रकांबबत अनकेका प्रत्येक अजष ककां िा हा
कायदा अांमकात आल्यािांतर, त्या अगिलियमात काहीही अांतभत
ष अनके तरी आणि या कायदयातीक ककम ५ यया
तरतद
् ीांन्िये, अशा दां लागिका्याकलि या कायदयायया तरतद
् ीिन
् ार लिकाकात काढण्यात येलक.

 म्लसकम मलहकेिे, लतयया पतीयया मत्ृ यिांतर ककां िा घटसोसटािांतर म्लसकम कायदयाि्नार प्रलत्षणा करण्याचा काकाििी म्हिजे
“रददत काकाििी”. या काकाििीत अशा मलहकेका पिविषिाह करता येत िाही.

 घटसोसटीत म्लसकम मलहकेनाठीचा “रददत काकाििी” उपरसक्त ककम २ मधये िम्द आहे .

 म्लसकम मलहकेयया पतीयया मत्ृ यिांतर लतचा “रददत काकाििी” चार चांरमामान आणि दहा लदिन अना अनतस.

 घटसोसटीत म्लसकम मलहकेनाठी अनकेल्या “रददत काकाििीत” जर लतयया पतीचा मत्ृ य लाका तर त्या मलहकेचा, मयत
पतीयया माकमता ेत हक्क अनेक.

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्ातधिकाकतरी
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