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भार् २ न्यायदुं डाधिकाऱयाुंची भूलमका

- जया सार्डे

भार् ३ सुंरक्षण अधिकाऱयाुंची भलू मका
भार् ४ वककलाुंची भूलमका
भार् ५ वैद्यकीय सेवा दे णाऱयाुंची भूलमका

- प्रसन्ना इनवल्ली
- रमा सरोदे
- सुंर्ीता रे र्े

- पद्मा दे वस्थळी

- सजाता आयाकगर
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ऋणनिर्दे श
“पीडब्ल्यड
ू ीव्हीए काद्याखालील सर्व हहतसंबधं ियांसाठी मार्वदीपपका तयार करणे” ह्या

प्रक्पाला हदले्या अर्वसाहाय्यासाठी आणण संक्पनात्मक रचनेसाठी आम्ही ‘स्वर्सएड
इंडडयाचे’ ऋणी आहोत.
मंबई उच्च न्यायालयाचे मख्य न्यायािीश माननीय न्यायमूती श्री. नरे श पाटील ह्यांनी
हदले्या संदेशाबद्दल आम्ही त्यांचे पर्शेष ऋणी आहोत.

अनेक सहकायाांच्या सहभार्ामळे च हा प्रक्प पूणव होऊ शकला. या सर्ाांचेही आम्ही ऋणी
आहोत. त्यांचा नामननदे श पढीलप्रमाणे:
लेखक
•

मार्वदीपपका - र्ककलांची भमू मका - रमा सरोदे , आणण त्यांचे सहकारी असीम सरोदे
‘सहयोर्’, पणे, आणण इतर र्कील

•

मार्वदीपपका – र्ैद्यकीय सपर्िा दे णाऱयांची भमू मका - संर्ीता रे र्,े पद्मा दे र्वर्ळी,
आरर्ी चंद्रशेखर, सजाता आयाकवर

- सेहत (CEHAT), मंबई, आणण ‘हदलासा’

केंद्राचे सहकार - धचत्रा जोशी, मद
ृ ला सार्ंत, संजना धचक्लेकर
•

मार्वदीपपका – पोमलसांची भमू मका - मेिा दे र्, तप्ृ ती पांचाल - टाटा सामास्जक पर्ज्ञान
संवर्ेच्या, RCI-VAW आणण या पर्भार्ातील सहकारी – नंदककशोर डहाळे , शीतल
दे र्वर्ळी, सननता पर्ार – मंबई

•

मार्वदीपपका – मलंर्भार् आणण कौटं बबक हहंसा - मममलंद चव्हाण, मलंर्भार् प्रमशक्षक,
पणे

•

संरक्षण अधिकाऱयांची भूममका मलहहताना प्रसन्ना इनर््ली यांना महाराष्ट्र महहला-बाल
पर्कास आयक्तालय, आणण शहरी र् ग्रामीण भार्ातील काही संरक्षण अधिकाऱयानी
हदले्या माहहतीबद्दल तसेच मार्वदीपपकेच्या कच्च्या मसद्यार्र प्रनतक्रया हद्या
बाबत आम्ही त्यांचे आभारी आहोत.

अिुवार्द साहाय्य
सषमा दे शपांडे

इतर साहाय्य
आय ्एल ्एस ् पर्िी महापर्द्यालयचे - अशोक माळर्दे , योर्ेश सोनार्णे, शभांर्ी पराणणक,
प्रमोद राणे, हररभाऊ दोडके, चंद्रकांत घमे, र्ेंकट घतकार

छपाई

जलाराम कॉपपयसव, पणे

सवाांिा पि
ु ः एकर्दा मिापासि
ू धन्यवार्द!

दोन शब्द ...
सुरवात करताना ...
स्त्रियाांवर होणारी कौटां बिक हहांसा हा भारतातीलच नव्हे तर जगातील एक गांभीर सामास्त्जक प्रश्न
आहे . कौटां बिक हहांसेचे गांभीर आणण दरू गामी पररणाम केवळ स्त्रियाांच्या आयष्यावरच नाही तर
कटां ि आणण समाजावर होत असतात. २००५ पयंत कौटां बिक हहांसेचे प्रश्न हे फौजदारी

कायद्यातून हाताळले गेले होते. माि त्यातून पीडित रिीची कटां िात राहून हहांसा थाांिावी ही
इच्छा परी होत नव्हती. उलट हहांसा करणाऱ्या सासरच्या लोकाांना तरां गवासाची शिक्षा होत होती.
त्यामळे , ती कटां िापासून तटत होती. या पाश्ववभूमीवर दे ि भरातील महहला सांघटनाांनी/

सामास्त्जक सांघटनाांनी एकबित आवाज उठवून कौटां बिक हहांसेसांदभावत हदवाणी रवरूपाचा कायदा

ां
हवा, अिी मागणी केली. ल यसव
कलेस्त्टटवने पढाकार घेऊन ‘कौटां बिक हहांसेपासून महहलाांचे

सांरक्षण कायद्याचे’ प्रारूप तयार केले. दे िातील वेगवेगळया भागाांमध्ये जाऊन सांघटनाांिरोिर
चचाव करून या प्रारपात िदल केले गेले आणण ते सरकारला सादर करण्यात आले. सांसदे च्या
दोन्ही गह
ृ ाांनी या कायद्याला मान्यता हदली, आणण ‘कौटां बिक हहांसे पासून महहलाांचे सांरक्षण

अधिननयम’ (पीिब्ल्यूिीव्हीए – Protection Of Women from Domestic Violence Act) २००५
मध्ये अस्त्रतत्वात आला. त्यानांतर या कायद्याखालील ननयमाांची िाांिणी झा्यावर २६/१०/२००६
रोजी या कायद्याची अांमलिजावणी सर झाली.
या कायद्याची अनेक वैशिष््ये आहे त. त्यापैकी एक महत्त्वाचे वैशिष््य म्हणजे कायद्याची
अांमलिजावणी होण्यासाठी नेमलेली यांिणा. ह्या यांिणेचे न्यायािीि, सांरक्षण अधिकारी, वकील,
वैद्यकीय सेवा दे णारे , सेवादायी सांरथा आणण पोलीस हे घटक आहे त.
ह्या

सवव घटकाांच्या

ह्या

कायद्याअांतगवत

असले्या

जिािदाऱ्या

आणण

कतवव्ये

रपष्ट

करण्यासाठी रिी अभ्यास केंद्राने अनेक प्रशिक्षणे ‘स्त्रवसएि इांडिया’च्या आधथवक साहायाने
आयोस्त्जत केली. प्रत्येक प्रशिक्षणात ‘शलांगभाव’ या ववषयावर

वर रवतांि दीघव सि घेण्यात

आले. अिी प्रशिक्षणे दे िभर अनेक सांरथा आयोस्त्जत करत होत्या. त्यामळे अनेकाांनी सवव
घटकाांना उपयोगी होतील अिी मॅन्यअ्स तयार केली होती. माि मराठीत अिा प्रकारचे
साहहत्य उपलब्लि नव्हते. कायद्याच्या अांमलिजावणीसाठी प्रत्येक टप्पप्पयावर कसे काम करायचे,
वपिीतेला न्याय शमळण्याच्या दृष्टीने कोणती पाऊले उचलायला पाहहजेत, काय खिदारी
घ्यायची, इत्यादी मद्द्याांच्या सांदभावत साहहत्य ननमावण करण्याची गरज होती. रिी अभ्यास
केंद्राने या कायद्याखालील नेमले्या यांिणेतील सवव हहतसांिांिीयाांसाठी अिा प्रकारचे मराठीत
साहहत्य तयार करण्याचा दृष्टीने स्त्रवसएि इांडियाच्या आधथवक साहाय्याने एक प्रक्प हाती

घेतला. या प्रक्पाअांतगवत १. न्यायाधीश, २. संरक्षण अधधकारी, ३. वकील, ४. वैद्यकीय सेवा
दे णारे , ५. सेवादायी संस्था आणण ६. पोलीस - ह्या प्रत्येक हहतसांिांधियाांसाठी रवतांि
मागवदीवपका तयार करण्याचे ठरववले.

पीिब्ल्यूिीव्हीए कायद्याची िाांिणी रिीवादी भूशमकेतून स्त्रियाांचे मलभूत हटक आणण मानवी
हटक याांची जपणूक आणण सांविवन व्हावे या पायावर आिाररत आहे . कौटां बिक हहांसा स्त्रियाांचा

सन्मानाने जगण्याचा अधिकार काढून घेते आणण रिी-परषामध्ये भेदभाव करते. या सवव
मद्द्याांचा ववचार करता स्त्रियाांवर होणाऱ्या कौटां बिक हहांसेकिे शलांगभावाच्या दृस्त्ष्टकोनातून िघणे
फार आवश्यक आहे . अथावतच त्यासाठी शलांगभाव म्हणजे काय हे ही रपष्ट असायला हवे. म्हणून
वरील सहा मागवदीवपकाांिरोिरच ‘ललंगभाव आणण कौटुंबिक ह स
ं ा’ ही रवतांि सातवी मागवदीवपका
तयार करण्याचे ठरववले.

ह्या सातही मागवदीवपका शलहहण्यासाठी वेगवगळ्या हहतसांिांिीयाांच्या िरोिर पीिब्ल्यूिीव्हीए
कायद्याखाली जयाांनी वविेष काम केले आहे त्याांना शलहहण्याची ववनांती करायची असे ठरवले.

वककलाांसाठी सहयोग सांरथा, पणे; वैद्यकीय सेवा दे णाऱ्यासाठी – सेहत सांरथा, मांिई;
पोशलसाांसाठी – टाटा सामास्त्जक ववज्ञान सांरथा, मांिई; याांना ववनांती केली. ‘शलांगभाव आणण
कौटां बिक हहांसा या मागवदीवपकेसाठी’ –

श्री. शमशलांद चव्हाण, शलांगभाव प्रशिक्षक; याांना ववनांती

केली. सवावनीच मागवदीवपका शलहहण्याचे तत्परतेने मान्य केले. रिीअभ्यास केंद्राने न्यायािीि,
सांरक्षणअधिकारी आणण सेवादायी सांरथा याांच्यासाठी मागवदीवपका शलहहण्याची जिािदारी घेतली.
ह्या सातही मागवदीवपका आप्यासमोर सादर करताना आम्हाला अनतिय आनांद होत आहे .
केवळ स्त्रवसएि इांडिया, ह्याांच्या आधथवक साहाय्यामळे च हे आम्हाला िटय झाले.
ह्या मागवदीवपका सवव ह तसंिंधधयांना आणण प्रलशक्षकांना ी उपयटत ठरतील असा आम्हाला
ववश्वास वाटतो.
डॉ जया सागडे

प्रसन्ना इनवल्ली

मानद संचाललका

समन्वयक
स्री अभ्यास केंद्र,
आय ्एल ्एस ् ववधी म ाववद्यालय, पुणे
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मार्गदीपिका
‘कौटुं बिक ह स
ुं ेिासून मह लाुंचे सुंरक्षण अधिननयम, २००५’
वकिल ांची भूमिि
१.० प्रस्तावना
कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या केसमध्ये िीडडतेचा प्रनतननिी म् णन
ू वककलाची भलू मका फार म त्त्वाची
असते. वकील

ा िीडडता आणण न्यायदान व्यवस्था याुंना जोडणारा दवा असतो. कायद्याचा

सल्ला दे ण्याची भूलमका ती/तो िजावत असते/असतो, िण त्या ी िलीकडे जाऊन िीडडतेस
अन्यायापवरुध्द आणण

तकाुंसाठी लढण्याची प्रेरणा दे णे नतच्या सिलीकरणासाठी

नततकेच

म त्त्वाचे असते.
ही भूमिि बज वण्य स ठी वकिल त जे िहत्त्व चे गुण अस वे ल गत त ते असे
•

समानभूतीने स्वतःला िीडडतेच्या जार्ी मानून ह स
ुं ेत जे का ी सूक्ष्म फरक आ े त ते
समजन
ू घेणे.

•

कायद्यातील फार कठीण शब्द न वािरता साध्या, सिोि आणण सोप्या भाषेत
िीडडतेशी िोलणे म् णजे नतला काय चालले आ े ते कळे ल आणण ती घािरून जाणार
ना ी.

•

केसच्या चाुंर्ल्या आणण वाईट िाजू िीडडतेस समजावून साुंर्ण्याची क्षमता असणे
तसेच अन्य कौटुं बिक ह स
ुं ि
े ासन
ू मह लाुंचे सुंरक्षण अधिननयम, २००५ (सदर कायदा)
खाली नेमलेल्या स भार्ी घटकाुंशी (स्टे क

ोल्डसग) सुंिकग असणे.

(ह्या अधिननयमाचा यािढे सदर कायदा असा उल्लेख केला जाईल याची नोंद घ्यावी.)
•

िीडडतेस अशा िध्दतीने सा ाय्य

करण्याची तयारी असणे, जेणेकरून

ती स्वतः

केसचा तािा घेण्यास लशकेल.
•

िीडडतेस काय वे आ े ते साुंर्ण्यासाठी नतला अवसर दे णे, म् णजे जे मार्ग व्यव ायग
असतील त्याुंच्यावर चचाग करून त्याप्रमाणे अजागत कायदे शीर पवनुंती/ प्राथगना करता
येईल.

•

प्रत्येक केस

ी वेर्ळी असते म् णून नतला वेर्ळे िणाने
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ाताळण्याची क्षमता असणे.

कृिया नोंद घ्यावी: योग्य ते ि यदे शीर िोरण स्वीि रण्य स ठी िेस फक्त ि यद्य च्य
दृष्टििोि तूि सिजूि घेऊ िये तर त्य पीडितेच स ि ष्जि, स ांस्िृतति आणण आधथिि
सांदभिही ववच र त घ्य व .
या मार्गदीपिकेतून िीडडतेच्या वककलाुंिरोिरच प्रनतवादीच्या वककलाससध्दा सुंिोिण्याचे
खालील

े तू आ े त.

➢ िौिुांबबि ि तेसांबांि हे हहांस िुक्त असावेत

ा या कायद्यामार्ील मूळ उद्दे श

आ े ते समजेल आणण ते आकलन कायम रा ील.
➢ िीडडतेचा वकील आणण प्रनतवादीत ह स
ुं ा थाुंिवण्यासाठी सांव द व्ह व आणण असा
दृढपवश्वास ननमागण व् ावा की िुठल्य ही सबबीख ली िौिुांबबि हहांस िरत येत
ि ही.
➢ िौिुांबबि हहांसेच्य
एवढ्य परु ते

िेसिध्ये वकिली िरणे हे

फक्त ष्जांिणे किां व

हरणे

िय िहदत ि ही तर वकिल ांिध्ये हहांस थ ांबवण्य ची क्षित असते

व ते सि र त्िि ि िवी ि तेसांबांि ननमागण करून त्यातन
ू व्यािक समाजह त
सािू शकतात

ा दृक्ष्टकोन पवकलसत झाला िाह जे.

➢ दोन् ी अलशलाुंचा कौटुं बिक ह स
ुं ेस पवरोि असावा यावर भर दे ण्यासाठी त्याुंच्यात
त्याुंचे विील पररवतिि घिवूि आणू शकतात

ा पवश्वास जोिासला जावा.

िह ल्या भेटीिासून ते आदे शाुंच्या प्रत्यक्ष अुंमलिजावणीियंतच्या प्रवासात वककलाुंनी
अलशलाशी कसे वार्ावे

े वाचकाुंना या मार्गदीपिकेत उलर्डून साुंधर्तले आ े .

ती दोन पवभार्ात माुंडली असून अ पवभार् िीडडतेचे प्रनतननधित्व करणाऱ्या वककलाुंसाठी तर
ब पवभार् प्रनतवादीचे प्रनतननधित्व करणाऱ्या वककलाुंसाठी आ े .
सदर ि यद्य ची िहत्त्व ची वैमशट्ये
‘ललुंर्भाव आणण कौटुं बिक ह स
ुं ा’ या िह ल्या भार्ातील चचेनसार सदर कायदा
सल्लामसलतीच्या प्रकक्रयेतून अक्स्तत्वात आला.
मह लाुंच्या

ा एका

ी सल्लामसलत कौटुं बिक ह स
ुं ा िीडडता,

तकाुंना िाहठुंिा दे णाऱ्या सुंस्था, आणण कायदा तयार करणारे याुंच्यात घडली.

त्याचा िररणाम म् णजे हदवाणी स्वरूिाचा िरुं त ज्याला का ी पवलशष्ट फौजदारी अथग आ े
असा कायदा ननमागण झाला.
ष्स्िय ह्य पीडित, असक्षि असत त ह्य वस्तुष्स्थतीवर ह ि यद ष्स्िय ांि सांबोितो—
सदर ि यद ह एि हहति रि ि यद म्हणूि तय र िेल गेल :
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िह ल्या भार्ात

आिल्या पितस
ुं ेस तोंड दे ताना
ृ त्ताक आणण िरुषी वचगस्व असलेल्या समाजात क्स्िया ह स
असक्षम असतात आणण सत्तासुंिुंि ललुंर्ाधिक्ष्ठत आ े त, ते तसेच न िदलता रा ावेत

यासाठी ह स
ुं ेचा वािर कसा केला जातो असे वणगन केले आ े . सदर कायदा या असक्षम
र्टाची, क्स्ियाुंची दखल घेतो म् णन
ुं ा थाुंिवा’
ू तो ह तकारी कायदा समजला जातो. ‘ह स
आदे श म् णजेच सुंरक्षणाचा आदे श दे ऊन तो मह लाुंना कौटुं बिक ह स
ुं ेिासन
ू सुंरक्षण दे तो.
या कायद्यान्वये िरुषाुंना सुंरक्षण लमळू शकत ना ी.1

‘िौिुांबबि हहांस’े ची व्य पि व्य ख्य िरतो: सदर ि यद्य िे शारीररक, भावननक,लैंधर्क,

आणण आधथगक अशा सवग प्रकारच्या छळाचा समावेश करून कौटुं बिक ह स
ुं ेची व्याख्या केली
आ े.
िौिुांबबि हहांसेतील पीडितेस तोिग सुचवतो- सदर ि यद ह एि हदव णी ि यद आहे :
या मार्गदीपिकेच्या भार् एक मध्ये चचाग केल्याप्रमाणे कौटुं बिक ह स
ुं ेची समस्या
सोडवण्याच्या अन्य सवग मार्ांचा अवलुंि करून िाह ल्यानुंतर (नाईलाजाने) कायदा
अर्दी शेवटचा आिार म् णून स्िी त्याच्याकडे िा ते

ा

ा ने मी येणारा अनभव आ े .

वैवाह क नातेसुंिुंिाुंना ितका न लार्ू दे ता ह स
ुं ा थाुंिावी अशीच नतची िरे चदा अिेक्षा
असते. नातेसुंिुंि हटकवन
ू नतला न्याय

वा असतो. म् णन
ुं ा
ू कायद्याने नतला ह स

थाुंिवण्याचा तोडर्ा दे णे आणण नतला घरातच सरक्षक्षतिणे रा ता येणे

े म त्त्वाचे आ े .

नतच्या कटुं िातील नतला िास दे णाऱ्याुंना र्न् े र्ार ठरवन
ू नतची समस्या सटणार नसते. े
लक्षात घेऊन सदर कायदा

ा हदवाणी कायदा िनवला र्ेला.

हहांसेच स िि िरण्य स ठी अिेि ि यदे शीर पय िय पुरवतो:
करण्यासाठी स्िीस अनेक ियागय दे ण्याचा प्रयत्न करतो.
ह स
ुं ामतत जीवन जर्ण्याचा

ा कायदा ह स
ुं ेचा सामना
ा कायदा जसे कौटुं बिक

तक प्रस्थापित करतो तसेच तो एकबित घरात रा ण्याच्या

तकासाठी ननवासाचा आदे श दे तो, आधथगक भरिाईचा आणण सा ाय्याचा तसेच मलाुंच्या
ताब्याचा आदे श दे तो. तो अुंतररम आदे श आणण तत्काळ सा ाय्य लमळण्यासाठी एकतफी
आदे शाुंची तरतूद करतो. सदर कायद्याखाली ती मह ला फौजदारी केससध्दा दाखल करू
शकते.

िौिुांबबि हहांस पीडितेस बोलणी/ व ि घ िी िरण्य स व व उपलब्ि िरूि दे तो : सदर
कायदा मह लेवर आणण नतच्या मलाुंवर

ोत असलेली ह स
ुं ा थाुंिवण्याचा सवगप्रथम आणण

प्रािान्याने प्रयत्न करतो े ननःसुंशय! आिण मार्गदीपिकेच्या िह ल्या भार्ात िाह ले की
पितस
ुं ुंि
ृ त्ताक िध्दतीतील ललुंर्ाधिक्ष्ठत सत्तेचे नातेसि

े ह स
ुं ेचे मळ
ू कारण आ े . आिण

े लक्षात घेतले िाह जे की न्यायालयाच्या आदे शामळे ह स
ुं ा थाुंिल्यास त्या िीडडतेस या

1

ननशी र्प्ता पव. रा ल र्प्ता या केसमध्ये याची िनरोतती झाली (RLW2009(2)Raj1091) यात

न्यायालयाने

असे साुंधर्तले की सदर कायद्याखाली केलेला मलाच्या ताब्याचा अजग मान्य करता येत ना ी

कारण अजगदार नवरा, एक िरुष आ े .
5

सत्तेच्या नातेसुंिुंिात िोलणी/ वाटाघाटी करण्यास जी समानतेवर आिारलेली भूलमका

वी

असते ती लमळते.

प्रततव दीच्य पुढील िौिुांबबि हहांसेस प यबांद बसतो : न्यायालयाकडून ह स
ुं ा थाुंिवण्याचा

आदे श लमळून (सुंरक्षण आदे श)सध्दा प्रनतवादीने ह स
ुं ा चालूच ठे वली तर ा कायदा हदवाणी
असून ी ह्या कायद्यानसार त्याच्यापवरुध्द फौजदारी कारवाई करता येते.

िौिुांबबि हहांसेच स िि िरण्य स ठी पीडितेस अिेि प्रि रे ह ि यद स ह य्य पुरवतो:
कायदे शीर ियागयाुंव्यनतररतत

ा कायदा िीडडतेस आिारसेवाुंचा

तक िरवतो. त्यातून ती

िीडडता सुंरक्षण अधिकारी, िोललस, आिार र् ृ , वैद्यकीय सपविा, कायदे सपविा, आणण
कौटुं बिक ह स
ुं ेपवरोिी कायद्याखाली नोंद झालेल्या स्वयुंसेवी सुंघटना आणण अशासकीय
सुंघटनाुंच्या सेवाुंचे सा ाय्य

घेऊ शकते.
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ववभ ग अ - पीडिते चे प्रतततिधित्व िरण ऱ्य वकिल ां स ठी
िह ल्या भेटीिासून ते आदे शाुंच्या प्रत्यक्ष अुंमलिजावणीियंतच्या प्रवासात वाचकाुंना नेऊन
वककलाुंनी अलशलाशी कसे वार्ावे

े साुंर्ण्यासाठी,

ा भार् तीन टप्प्याुंमध्ये सादर करून

त्यावर चचाग केली आ े . ते तीन टप्िे असे – १. कारवाईिूव,ग २. प्रत्यक्ष कारवाई, आणण ३.
कारवाईिश्चात टप्िा.
‘ि रव ई पूव’ि टप्प्यात अशील वककलाकडे आल्यािासून ते केस फाईल करण्याचा ननणगय
ोईियंत वकील काय करू शकतो त्याचा तिशील हदलेला आ े .
‘ि रव ई च ल’ू असतानाच्या टप्प्यात कारवाईची प्रकक्रया आणण ती चालू असताना वकील
आिल्या अलशलाुंना कशी मदत करतात ते हदले आ े .
आणण ‘ि रव ईिांतरच्य ’ टप्प्यात वकील अलशलास आदे शाची अुंमलिजावणी करण्यात आणण
⁄ ककुं वा अिील करण्यात कसे सा ाय्य

करतात ते हदलेले आ े .

२.० कारवाईिू वग टप्िा

१. पवश्वासाचे आणण व्यावसानयक नाते ननमागण करावे.
२. सदर कायद्याखाली केसची अ गता तिासणे.
३. माह ती दे ऊन त्यातून ननवड करण्यास सा ाय्य

करावे.

४. जोखीम ककती आ े याचा अुंदाज घेऊन त्यानसार सरक्षेचे उिाय योजावेत.
५. मदत करणाऱ्या अनेक स भार्ी घटकाुंच्या2 सेवा कशा वािराव्यात याची
माह ती द्यावी.
६. र्प्तता िाळर्ली जाईल याची

मी द्यावी.

७. सदर कायद्याच्या 12 कलमान्वये अजग लल ावा.
८. िीडडतेने केलेल्या आरोिाुंसाठी िरावा लमळवा.
९. अलशलाचा अन्य सेवाुंशी सुंिकग घडवून आणावा.

2

सदर कायद्याुंतर्गत

केले आ े

नेमलेल्या सवग प्रकारच्या अधिकाऱ्याुंना या मार्गदीपिकेत ‘स भार्ी घटक’ असे नमूद
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२.१ पवश्वासाचे आणण व्यावसानयक नाते ननमाग ण करावे
वकील आणण अलशलास न्याय लमळवण्यासाठी आणण प्रनतवादीिरोिरच्या समस्या
सोडवण्यासाठी एकि काम करायचे असते. दोघाुंमध्ये जर पवश्वासाचे आणण व्यावसानयक
नाते ननमागण झाले तर ह्या खाचखळगयाुंनी भरलेल्या रस्त्यावर दीघगकाळासाठी चालणे
सकर ोईल. या कायद्यामळे िीडडता स्िी असल्यामळे ह स
ुं ा स न करणाऱ्या मह लेिरोिर
वककलाचा प्रवास सरू ोतो. कायद्याच्या मदतीने िररक्स्थतीचा तािा नतच्याकडे दे ण्यासाठी
आणण नतच्या

तकाुंवर दावा करण्यासाठी नतला सक्षम िनवणे

े वककलाचे काम असते.

म् णूनच पवश्वासाचे आणण व्यावसानयक नाते ननमागण करणे े आणखीच म त्त्वाचे ोऊन
िसते.

े साध्य करण्यासाठी जे का ी मार्ग आ े त ते खाली दशगवले आ े त –

२.१.१ ततच स्वीि र िर व :
िीडडता

ी असरक्षक्षत असते आणण ती अनभवत असलेली ह स
ुं ा थाुंिवण्याचे सवग प्रयत्न

फोल ठरल्यानुंतर फार मोठ्या अिेक्षेने आणण आशेने वककलाकडे येते. ती कटुं िीयाुंकडे
तसेच मैबिणीुंकडे आिारासाठी जाऊन आलेली असते, समिदे शकाकडे र्ेलेली असते िरुं त
सवग प्रयत्न फोल ठरल्यामळे ती नाईलाजाने शेवटचा उिाय म् णन
ू कायद्याचा आिार
घेते. अशा वेळी जो समानभूतीने न्यायालयात नतच्या
लमळवण्यासाठी

ज्जत घालेल अशा वककलाने

तकाुंसाठी लढे ल, न्याय

नतला सरुवातीिासूनच सुंवेदनशीलता,

आस्था दाखवणे र्रजेचे आ े . त्यामळे पवश्वासाचे आणण व्यावसानयक नाते ननमागण
ोण्यास सा ाय्य

ोईल.

२.१.२ ततल सि िु भू ती द खव वी :
नतचे म् णणे शाुंतिणे ऐकून घ्या.
व्यतत

े कौशल्य वककलाुंनी अुंर्ी िाणवले िाह जे. नतला

ोण्यास वाव लमळे ल असे प्रश्न पवचारावे, नतच्या वास्तव आणण अवास्तव अिेक्षा

काय आ े त

े जाणन
ू घेण्यासाठी नतचे म् णणे सुंवेदनशीलतेने ऐकून घ्यावे. ती िोलत

असताना नतचे िोलणे लक्षिव
ग ऐकावे आणण शब्दातन
ू क
ू आणण दे िोलीतन
ू नतला प्रनतसाद
द्यावा. नतच्या भावनाुंना िष्टी दे ऊन (दःख, रार्, आणण धचुंता) नतला शतय नततकी
मदत दे ण्याचा

हदलासा द्यावा. नतला सतत साुंर्त रा ावे की

ोणाऱ्या ह स
ुं ेस ती

जिािदार ना ी तसेच कारणीभूत ी ना ी, नतला े ी साुंर्ावे की ह स
ुं ा स न करणे, केस
दाखल करून स्वतःच्या
नतला

तकाुंसाठी झर्डणे यात का ी ी र्ैर ना ी आणण त्यािद्दल

अिरािी वाटण्याचे का ी कारण ना ी. उलट ह स
ुं ा स न करणे आणण ह स
ुं ा
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ोत

असलेल्या घरात रा णे

े मलाुंच्या दृष्टीने खूिच वाईट आ े . ती िोलत असताना नतला

वे तेव् ा भावनाुंना वाट करून दे ण्यासाठी रडू दे णे, िाणी दे ऊ करणे यासारख्या साध्या
कृतीतून समानभत
ू ी दाखवणे

े वकील आणण अशील याुंतील नातेसुंिुंि दृढ

ोण्यास

आवश्यक असते.
२.१.३ ततच्य दृष्टििोि तू ि हहांसे तील सवि ब रि वे सिजू ि घ्य वे :
ह स
ुं ा का

ोते आणण किी

ोते असे नतला वाटते याची चौकशी करावी. ह स
ुं ेच्या

प्रसुंर्ापवषयी आणण नतने त्याला कसा प्रनतसाद हदला यापवषयी नतला िोलू द्यावे इतकेच
नव् े तर िोलण्यास उत्तेजन द्यावे. नतला कोणाचा आिार आ े आणण त्याुंनी नतला कशी
मदत केली ककुं वा करू शकतात याची पवचारणा करावी. पवशेषतः ह स
ुं ा थाुंिवण्याच्या
दृष्टीने नतने कोणती िावले उचलली याची चौकशी करावी. ती क्जतकी अचूक माह ती
दे ईल नततके अधिक वकील नतला समजून घेईल आणण नतच्या केसमध्ये मदत करू
शकेल असा नतला हदलासा द्यावा. असे केल्यास ज्या मह लेस नतच्या स्वतःच्या
म् णवणाऱ्या व्यततीुंनी दोष हदला आ े , नाकारले आ े , छळले आ े त्या मह लेचा पवश्वास
सुंिादन करायला सा ाय्य

ोईल. वरवर प हत सवि िेसेस स रख्य हदसल्य तरी प्रत्येि

िेस ही एििेव असते हे ि न्य िर यल हवे. ती मह ला ह स
ुं ेकडे कोणत्या दृष्टीने िा ते,
ह स
ुं क नातेसुंिुंिात कोणत्या िररवतगनाची ती अिेक्षा करते, आणण वकील चचाग करू
शकेल असे सुंभाव्य तोडर्े या सवग िाितीत ती केस एकमेव असते.
२.१.४ ततल सु ल भ व िे ल अश भ षे च व पर िर व :
नतला कोणती भाषा वािरल्यास सलभ वाटते असा पवचार केला जावा. त्यामळे नतला
िोलते व् ायला आणण जे म् णायचे आ े ते म् णायला सोिे जाईल.
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२.२ सदर कायद्याखाली के सची अ ग ता तिासावी
सवागत प्रथम वककलाने

े तिासले िाह जे की ती केस या कायद्याला लार्ू असलेल्या

अटीुंमध्ये िसू शकते ककुं वा ना ी. ह्या कायद्यान्वये फतत मह ला (आणण नतची मले)
या कायद्याखाली केस दाखल करू शकतात.
ती जर खालील अटीुंची िूतत
ग ा करत असेल तर नतला केस दाखल करण्याची अ गता असते
•

जर त्या मह लेस कौटुं बिक ह स
ुं ेखाली प्रनतवादीने िास हदला, अिाय केला, इजा
केली, िोका ननमागण केला आणण ⁄ ककुं वा शारीररक ⁄ मानलसक ⁄

भावननक ⁄

लैंधर्क ⁄ आधथगक दृष््या िमकावले तर
•

प्रनतवादी व्यतती िीडडतेशी कौटुं बिक नातेसुंिुंिात असेल तर

दसऱ्या शब्दात साुंर्ायचे झाले तर जर ह स
ुं ा करणारी व्यतती त्या मह लेशी कौटुं बिक
नातेसुंिुंिात असेल तरच त्या व्यततीच्या पवरुध्द सदर कायद्याखाली केस दाखल करण्यास
ती

मह ला िाि असते.

अ गतेपवषयी अधिक स्िष्टता असावी यासाठी खालील व्याख्याुंची नोंद घेणे म त्त्वाचे आ े .
सदर ि यद्य ििील िहत्त्व च्य व्य ख्य :
१. िौिुांबबि हहांस : िलि 3 अन्वये — “ प्रनतवादीची कोणती ी कृती वर्ळणे, ककुं वा
करणे ककुं वा वतगन

े खालील िािीुंमध्ये ह स
ुं क ठरते-

अ. िीडडत व्यततीस अिाय करणे, इजा िो ोचवणे, ककुं वा त्याच्या आरोगयास, सरक्षक्षततेस,
जीपवतास ककुं वा एखाद्या अवयवास, ककुं वा त्याच्या

शारीररक अथवा मानलसक

स्वास््यास िोका ननमागण करणे, ककुं वा तशी प्रवत्त
ृ ी असणे यात शारीररक, लैंधर्क,
शाक्ब्दक,आणण आधथगक र्ैरवतगन करण्याचा ी समावेश

ोतो.

ि. िीडडत व्यततीचा आणण अन्य सुंिुंधित व्यततीचा ुं डा ककुं वा मालमत्ता ककुं वा मौल्यवान
वस्तुंची िेकायदे शीर मार्णी करण्यासाठी जिरदस्ती करण्याच्या उद्दे शाने छळ करणे,
दखाित करणे, ककुं वा नतच्या जीपवतास िोका ननमागण करणे
क. कलम अ ककुं वा ि मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे वतगन केल्याने िीडडत व्यततीस ककुं वा
नतच्याशी सुंिुंधित अन्य व्यततीस िमकावल्याचा िररणाम

ोणे.

ड. िीडडत व्यततीस अन्य प्रकारे शारीररक अथवा मानलसक अिाय करणे ककुं वा इजा
करणे.”
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क्रमाुंक १च्या

स्िष्टीकरणात अशा अनेक कृती ⁄ वतगनाुंचा समावेश आ े की ज्याुंना

शारीररक, लैंधर्क, शाक्ब्दक, भावननक आणण आधथगक छळ असे म् टले जाते. (कृिया िढे
हदलेल्या ताललके मिील उदा रणे िा ा).

२. पीडित व्यक्ती: िलि 2(a) : ‘िीडडत व्यतती’ म् णजे कोणती ी स्िी (आणण नतची
अज्ञान मले) जी प्रनतवादीिरोिर कौटुं बिक नातेसुंिुंिात असते ककुं वा आ े आणण जी
प्रनतवादीवर कौटुं बिक ह स
ुं ा झाल्याचा आरोि करते अशी कोणती ी स्िी.
३. प्रततव दी: िलि 2(q) : प्रनतवादी म् णजे कोणती ी प्रौढ व्यतती(स्िी अथवा िरुष)
जी िीडडतेशी कौटुं बिक नातेसुंिुंिात आ े ककुं वा असते.
४. िौिुांबबि ि तेसांबांि : िलि 2(f) - िौिुांबबि ि तेसांबांि म्हणजे-

o अशा दोन व्यततीुंमिील नातेसुंिुंि जे ने मी एकबित घरात एकि रा त आ े त
ककुं वा रा त आले आ े त.

o आणण जेव् ा ते रतताच्या नातेसुंिुंिात , पववा ात, ककुं वा पववा सदृश नातेसि
ुं ुंिात
असतात ककुं वा दत्तक पविानाने सुंिुंिात असतात.
o ककुं वा एकि कटुं िातील सदस्य म् णून एकि रा त असतात.
५. स ि तयि/एिबित घर : िलि 2(s). - एकबित घर म् णजे असे घर ज्यात िीडडता
रा ते ककुं वा कोणत्या ी काळी कौटुं बिक नातेसुंिुंिामळे एकटी ककुं वा प्रनतवादीिरोिर
रा त आली आ े ,यात खालील िािीुंचा समावेश

ोतो:

o िीडडतेच्या आणण प्रनतवादीच्या एक्याच्या ककुं वा दोघाुंच्या मालकीच्या ककुं वा
भाड्याच्या घरात
o दोघाुंिैकी एकाच्या ककुं वा दोघाुंच्या नावे,

तक, ह स्सा, अथवा ह तसुंिुंि त्या

घरािाित असणे.
o ते घर प्रनतवादी ज्या कटुं िाचा सदस्य आ े अशा एकि कटुं िाच्या मालकीचे असू
शकते जे त्याच्या ककुं वा िीडडतेच्या नावे,

६. िूल : िलि 2(b) -

तक, ह स्सा, अथवा ह तसुंिुंिात नसते.

मूल म् णजे अठरा वषांखालील कोणती ी व्यतती. त्यात

कोणत्या ी दत्तक, सावि, ककुं वा मानलेल्या मलाचा समावेश
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ोतो.

खाली हदलेल्या ताललकेत कौटुं बिक ह स
ुं च्
े या कृतीुंची आणण वतगनाुंची पवपवि वर्ागतील उदा रणे
हदली आ े त :
श रीररि छळ

लैंधगि छळ

भ वतिि छळ

आधथिि छळ

कोणते ी असे वतगन

अशी लैंधर्क स्वरूिाची

अशी ह स
ुं ा की

अशी ह स
ुं ा की

ज्यामळे शारीररक

ह स
ुं ा की ज्यामळे त्या

ज्यामळे नतला

ज्यामळे ती

वेदना

मह लेचा सन्मान रा णार

मानलसक िास

आधथगक दृष््या

ोतील,

आरोगयास आणण

ना ी आणण नतची

ह तास िोका ननमागण

िेइज्जती

ोईल आणण ितका

ोईल

कमकवत

ोईल

िसेल

ोईल
मारणे, थप्िड

जिरदस्तीने समार्म

अिमान,नावे

िर्ार, रोजर्ार

मारणे,चावणे,लाथा

करायला लावणे,अश्लील

ठे वणे,अिमानास्िद

मारणे,ठोसे

धचिे दाखवणे,ल ान

लर्ावणे,ढकलणे,जाळ

मलाुंवर नको असताना

वार्णूक

काढून

णे,जेवायला न दे णे इ.

लैंधर्क कृती ककुं वा

अत्याचार करणे, इ.

घेणे,दे खभालीचा

दे णे,जिरदस्तीने

खचग न दे णे,मलाुंची

पववा

फी न दे णे,घरातून

करणे,मूल

ककुं वा मलर्ा

ोत

िा े र

ाकलणे,

ना ी म् णून

घरातील वस्तूुंचा

नोकरी करण्यास

दे णे,घरातील वीज,

मनाई

भाडे इ.ची बिले न

करणे,चाररत्र्यावर

भरणे इ.

कचेष्टा करणे,

वािर करू न

सुंशय घेणे इ.
खाली का ी उदा रणे हदली आ े त ज्यात ती मह ला कौटुं बिक ह स
ुं ेपवरोिी कायद्याखाली
केस दाखल करण्यास िाि िसते.
१.

‘य’

ी ‘क्ष’च्या कटुं िात काम करणारी असून २४ तास नतथेच रा ते. ‘क्ष’

कटुं िातील सदस्य नतला मार ाण करतात अशी नतची तक्रार घेऊन ती वककलाकडे
येते.
या केसमध्ये ‘य’ ी व्यतती या कायद्याखाली येत ना ी कारण जरी ती त्या घरात
मालकाकडे रा त असली तरी ती त्याुंच्या कौटुं बिक नातेसुंिुंिात ना ी; उलट ते
मालक – नोकर असे नाते आ े .
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२.

साननकाने घटस्फोट घेऊन ६ वषे झाली आ े त.त्या घटस्फोटातून नतला मलाुंचा तािा
लमळाला आ े नुंतर जेव् ा ती मले सज्ञान झाली तेव् ा ती त्याुंच्या वडडलाुंच्या सुंिकागत
आली.

िाक्या मलीने वडडलाुंच्या साुंर्ण्यावरून असा शैक्षणणक अभ्यासक्रम

ननवडला की ते कॉलेज नतच्या वडडलाुंच्या घराजवळ

ोते.

तथापि, नतने

कॉलेजजवळील वसनतर् ृ ात रा ायचे ठरवले. त्या मलीस का ी वैद्यकीय समस्या
असल्याने नतने घरािासून दरू असलेल्या वसनतर् ृ ात रा ू नये असे आईचे म् णणे
ोते. िरुं त मलीने आईचे न ऐकता वडडलाुंच्या म् णण्याप्रमाणे केले. मलीची
वैद्यकीय समस्या वाढली. आईला मलीच्या रा त्या हठकाणी ऱा ायला जावे लार्ले
आणण त्यासाठी नोकरी सोडावी लार्ली आणण आधथगक नकसान सोसावे लार्ले. आता
नतला नवऱ्यापवरूध्द कौटुं बिक ह स
ुं ेची केस दाखल करायची आ े कारण नतच्या मते,
त्याने नतच्या मलीला प्रभापवत केल्यामळे आता नतला प्रकृतीवर

ोणाऱ्या िररणामाुंना

तोंड द्यावे लार्त आ े .
या केसमध्ये आईला जरी मलीच्या प्रकृतीमळे काळजी वाटत असली तरी ती मलीच्या
वतीने केस दाखल करू शकत ना ी कारण ती मलर्ी आता सज्ञान आ े .
(िेस लॉ) न्य य लय चे न्य यतिणिय ि ही व्य ख्य स्पटि िेल्य िुळे आणण त्य त सि
ु रण
िेल्य असल्य िुळे वकिल िे त्य ब बत अद्यय वत ि हहती ठे वूि त्य ववषयीचे ज्ञ ि िरूि
घेतले प हहजे.
प ित ठरवण ऱ्य ि ही िहत्त्व च्य िेसििील ि यद्य ची उद हरणे
१.

पववा ाच्या िराव्यासुंिुंिी आणण िोटर्ीसुंिुंिी

तकापवषयी – चुंदमननया पव.

वीरें द्रकमारलसुंर् कशवा ा आणण अन्य (2011) 1 S.C.C. 141 सदर ि यद्य च्य

‘कौटुं बिक नातेसुंिुंि’ या कक्षेत ‘ित्नी’ या सुंज्ञेचा उदारिणे अथग लावण्यात आला
आ े . फौजदारी प्रकक्रया सुंह तेच्या कलम १२५ अन्वये िोटर्ीसाठी पववा ाचा
काटे कोर िरावा

ी िूवग अट ना ी. ज्याहठकाणी वैि पववा

नसून जर फतत

दीघगकाळ एकि रा त असतील तर अशा केसमध्ये त्या स्िीस िोटर्ी लमळण्याचा
तक आ े .
२.

“पववा सदृश नातेसुंिुंिाचा अथग लावण्यापवषयी

डी. वेलसामी पव. डी. िटचैयामल

(2010) 10 S.C.C. 469 सदर कायद्याच्या कलम 2(f) अन्वये “कौटुं बिक नातेसुंिुंि”
या शब्दात फतत वैवाह क नातेसुंिुंि अुंतभत
ूग नसून पववा सदृश नातेसुंिुंि ी येतात.
पववा सदृश नातेसुंिुंि म् णजे कॉमन लॉ (प्रारूढ पवधि) लगन असा अथग
अशा लगनात औिचाररक पववा

ोण्याची आवश्यकता नसली तरी13

ोतो.

अ.

त्या जोडप्याने समाजात नवरा िायकोसारखे स्वतःला सादर केले िाह जे.

आ.

त्याुंचे वय कायद्याने पववा ायोगय असले िाह जे.

इ.

कायदे शीर लगन करण्याकरता ते अपववाह त असण्यािरोिरच अन्य अटी िूणग
करू शकले िाह जेत.

ई.

ते स्वेच्छे ने एकि राह ले असले िाह जेत आणण समाजात दीघगकाळ नवरा
िायकोसारखे वावरले असले िाह जेत.

लीव्

इन ररलेशनलशिमध्ये रा णाऱ्या सवांनाच पववा सदृश नातेसुंिुंिात रा णारे

असे मानले जाणार ना ी आणण त्यामळे २००५ च्या अधिननयमानसार लाभ
लमळणार ना ीत. असे लाभ लमळवण्यासाठी उिरोतत अटीुंची िूतत
ग ा केली िाह जे
आणण ती िराव्याननशी लसध्द केली िाह जे.

इांद्र शि ि वव. व्ही.िे. व्ही. शि ि (2013) 15 S.C.C. 755 या केसमध्ये सततच्या
सा चयागतून पववा पवषयक र् ृ ीतक ननष्िन्न
केसमध्ये अजगदारास

े मा ीत

ोऊ शकते. या उदा रणातील

ोते की नातेसुंिुंि सरू

पववाह त असल्याने नतचे स्थान

ोण्यािूवीिासून प्रनतवादी

ठे वलेली स्िी ककुं वा रखेल असे आ े .

कायद्याच्या कक्षेत येण्यासाठी तो नातेसुंिुंि पववा सदृश असावयास

सदर
वा.

न्यायालयाने या सुंिूणग नातेसुंिुंिाचे िारकाईने पवश्लेषण करावे आणण एकेक
घटकास वेर्ळे काढू नये. अजगदार मह ला

ी ठे वलेली ककुं वा रखेल असल्यामळे ती

पववा सदृश नातेसुंिुंिात रा ू शकत ना ी.
३. प्रनतवादी क्स्िया ी असू शकतात. सदर कायद्याखाली मह ला नातेवाईकाुंनासध्दा
प्रनतवादी करता येते का यापवषयी अनेक तकग

ोते.

ह्या िािीचा ननणगय अचगना

नाईक पव. उलमगलािेन नाईक (2010CriLJ751) या केसमध्ये झाला. यात मुंिई
उच्चन्यायालयाने असा ननणगय हदला की प्रनतवादी असलेल्या प्रौढ िरुषाच्या स्िी
नातेवाईकाससध्दा सदर कायद्याखाली प्रनतवादी करता येते.
ह रल िी.

रसोरा आणण अन्य पव. कसम नरोत्तमदास

रसोरा आणण अन्य या

केसमध्ये सवोच्च न्यायालयाने सदर कायद्यामिील कलम 2(q) अन्वये ‘व्यतती’
या शब्दाआिीचे ‘प्रौढ िरुष’

े शब्द रद्द केले. त्यासाठी असे ग्राह्य िरले र्ेले

की त्याच िररक्स्थतीत असलेल्या दोन व्यततीुंमध्ये

े शब्द फरक करतात आणण

असा फरक करणे े सदर कायद्यानसार जे उद्हदष्ट साध्य करायचे आ े त्याच्या
पवरोिी आ े .

त्यात अधिननयमाच्या कलम 2(q) चे िरुं तक (प्रोव् ीजो) ननष्प्रभ

असल्याने ते रह त केले आ े याचा ी उल्लेख केला आ े .

14

२.३ माह ती दे ऊन त्यातू न ननवड करण्यास मदत करावी.

२.३.१ अमशल स अविी द्य आणण सवि वस्तु ष्स्थती अचू ि ि हीत िरूि घ्य :
कामात व्यस्त असल्यामळे आणण जास्त करून कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या एकसारख्या वाटणाऱ्या
केसेस

ाताळणारे वकील वस्तक्स्थती र् ृ ीत िरतात आणण त्याुंना जो कायदे शीर तोडर्ा

योगय वाटतो त्यापवषयी थेट चचागच सरू करतात. असे करण्याऐवजी अलशलाचे काय
म् णणे आ े ते नीट ऐकून घ्यावे. शाुंतिणे ऐकून घेतल्यास केससाठी उियतत असलेला
िराचसा तिशील

ाती लार्ू शकतो. चाुंर्ले प्रश्न पवचारण्याचे कौशल्य ी माह ती काढून

घेण्यासाठी म त्त्वाचे असते िरुं त प्रश्न पवचारताना सुंवेदनशीलता दाखवली िाह जे.

२.३.२ योग्य ते प्रश्ि ववच र :
योगय प्रश्न पवचारता येणे

ा वककलासाठी आवश्यक र्ण आ े . माह ती काढून

घेण्यासाठी, अनभव कळण्यासाठी, ती िीडडता ह स
ुं ेकडे कोणत्या दृष्टीने िा ते ते
कळण्यासाठी, नतला खरोखरच काय

वे आ े ते व्यतत करण्यास सा ाय्य

ोण्यासाठी

आणण वककलास नतच्यापवषयी जी आस्था वाटते त्यासाठी प्रश्न पवचारण्याचे कौशल्य
कामी येते. उदा. लैंधर्क छळािद्दल चौकशी करताना वकील जर िरुष असेल तर थेट
प्रश्न पवचारताना अवघडल्यासारखे वाटते. अशा िररक्स्थतीत वकील नतला असे म् णू
शकतो की अनेक क्स्ियाुंना लैंधर्क ह स
ुं ेचा अनभव येतो आणण अशा वेळी तो नतला
िररधचत असलेल्या िोली भाषेत नतच्याशी िोलू शकतो. नतच्यावर

ोणारी ह स
ुं ा

थाुंिवताना नतला जे का ी अडथळे आले, ज्या का ी आव् ानाुंना तोंड द्यावे लार्ले ते
समजन
ुं ा थाुंिवण्यासाठी काय प्रयत्न केले ते पवचारावे.
ू घेण्यासाठी नतला नतने ह स
यातून नतची कमजोरी तसेच िलस्थाने कळण्यास सा ाय्य
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ोईल.

हहांस थ ांबवण्य स ठी ततिे जे प्रयत्ि िेले त्य ववषयी ि हहती दे ण ऱ्य प्रश्ि ांची उद हरणे
•

तम् ी तम् ाला आलेला ह स
ुं ेचा अनभव कटुं िातील कोणत्या ी सदस्यास,मैबिणीस
अथवा शेजारच्याुंना साुंधर्तला आ े का?

•

तम् ी कोणत्या अशासकीय सुंस्थेत र्ेला आ ात का?

•

तम् ी समिदे शकाकडे र्ेला आ ात का?

•

जर याचे उत्तर

ो असेल तर प्रनतवादीसध्दा समिदे शकास भेटला आ े का?

•

समिदे शकाच्या भेटीतून काय ननष्िन्न झाले?

•

तम् ी िोललसाुंकडे तक्रार केली आ े का?

•

तमच्याकडे एफआयआरची प्रत आ े का?

•

तम् ी सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंस भेटला आ ात का?

•

त्याुंनी डीआयआर तयार केला आ े का?

•

तम् ाला किी इजा झाली आ े का?

•

तम् ी डॉतटरकडे र्ेलात का?

•

तमच्याकडे डॉतटरचा अ वाल ककुं वा पप्रक्स्क्रप्शन आ े का?

•

इततया सवग प्रयत्नाुंनुंतर ह स
ुं ा कमी झाली का ⁄ नतच्यात वाढ झाली का?

ह्या माह तीमळे वककलास िीडडतेच्या झर्ड्याचे िूणग धचि स्िष्ट

ोईल आणण त्यामळे

तो ⁄ ती वकील नतने ज्या प्रकारच्या ह स
ुं ेस तोंड हदले आ े आणण त्याचे नतच्यावर जे
िररणाम झाले आ े त ते माुंडून एक सशतत केस उभी करू शकेल.
२.३.३ ततची ि य ि गणी आहे हे ततल िक्िी ववच र :
ह्या माह तीमळे वकील नतला जे शतय आ े ते का

आणण कसे शतय आ े आणण जे

शतय ना ी ते का शतय ना ी यािाितीत सा ाय्य करू शकेल. वकील ने मीच सशतत
केस उभी करण्याचा प्रयत्न करतात.
वककलास त्याचे

स्िष्ट आणण अचूक सत्य मा ीत झाल्याने

े उद्हदष्ट साध्य करण्यास ननक्श्चतच सा ाय्य

ोते आणण अलशलास

सध्दा स्वतःच्या केसवर अधिक भर दे ता येतो. वककलाची भूलमका
मार्गदशगकाची असते.
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ी लशक्षक आणण

२.३.४ अमशल स सदर ि यद्य ख ली जे ि ही हक्ि आणण से व उपलब्ि आहे त
त्य ववषयी ि हहती द्य वी:
यासाठी वकील स भार्ी घटकाुंची ज्यात का ी कतगव्ये नेमून हदली आ े त अशा कौटुं बिक
ह स
ुं ेपवरोिी कायद्याच्या कलम 5 चा वािर करे ल.

सदर कायद्याचा फॉमग ४ यासाठी

मार्गदशगन करे ल. (फॉमग ४ साठी िररलशष्ट १ िा ा) े करताना वकील लशक्षकाची भलू मका
ननभावेल आणण त्यामळे व्यावसानयक जवळीकीस अधिक िळकटी येईल. िीडडतेस प्रश्न
पवचारण्यासाठी आणण त्यावर चचाग करण्यासाठी उत्तेजन द्यावे त्यामळे नतच्या मनात
वककलाच्या क्षमतेपवषयी पवश्वास ननमागण
आत्मपवश्वास वाढे ल. जशी जवळीक ननमागण

ोईल आणण अलशलाचा ननणगय घेण्याचा
ोईल तसे िीडडतेस लैंधर्क छळासारख्या

सुंकोच वाटणाऱ्या पवषयावर तसेच अन्य तलेशकारक प्रसुंर्ाुंवर िोलणे सलभ

ोईल.

२.३.५ ततच्य बरोबर ि यदे शीर अथव अन्य व्य पि तोिग्य ां ब बत चच ि िर वी:
वककलाकडे येणाऱी अशील नतच्या केसशी सुंिुंधित अशा योगय कायद्याुंच्या ियागयाुंिाित
िूणि
ग णे अज्ञानी असू शकते. नतला प्रश्न पवचारून नतच्या शुंकाुंचे ननरसन करून घेण्यास
उत्तेजन द्यावे. जर केसमिून वककलाच्या असे ननदशगनास आले की कायद्याव्यनतररतत
न्यायालयाच्या िा े र का ी ियागय आ े त ककुं वा समिदे शन केंद्र का ी मदत करू शकते
तर वककलाने अलशलास तसे जरूर सचवावे. न्याय लमळपवण्यासाठी केवळ न्यायालय
ना ी तर इतर ी युंिणा वािरता येतात याची माह ती दयावी.
२.३.६ ि यदे शीर अथव अन्य पय ि य ां च्य सां भ व्य पररण ि ां ची ततच्य बरोबर चच ि
िर वी:
िीडडता जी का ी कायदे शीर िावले उचलेल त्या प्रत्येकाचे नतच्या कौटुं बिक नातेसुंिुंिाुंवर,
नतच्या समाजातल्या स्थानावर, आधथगक िररक्स्थतीवर, दै नुंहदन जीवनावर, मलाुंवर,
स्वतःच्या मानलसक आणण शारीररक स्वास््यावर आणण नतच्या सवग स्रोताुंवर िररणाम
ोतील. म् णून वककलाने फतत ियागयाुंची चचाग न करता त्याुंचे सुंभाव्य िररणाम
साुंधर्तले तर ते उधचत ठरे ल. अलशलास सदर कायद्याच्या प्रकक्रयाुंपवषयी (वेळ आणण
िैसा याुंस ) माह ती दे ऊन लशक्षक्षत करणेसध्दा नततकेच म त्त्वाचे आ े .
यासवांमळे नतला माह ती झाल्यावर ननवड करता येईल—नतला न्यायालयात जायचे की
ना ी, कोणती कायदे शीर कारवाई करायची, आणण का, नतने उचललेल्या िावलाुंचे जे
िररणाम ोतील त्याला तोंड दे ण्यासाठी स्वतः कसे ससज्ज व् ायचे, आणण अन्य अशाच
का ी िािी.

े च अलशलाचे सक्षमीकरण

ोय.
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लक्ष त ठे व : जेव्ह अशील सवि ि हहती िरूि घेऊि तिवि िरते तेव्ह ती स्वतःच्य
तिणिय ची जब बद री घेण्य ची शक्यत व ढते.

२.४ जोखीम ककती आ े याचा अुं दाज घे ऊ न त्यान सार स रक्षे चे उिाय
योजावे त .
अलशलास ककती सरक्षक्षत वाटत आ े याची वककलाने चाचिणी करणे तसेच ती मह ला
तत्काळ सरक्षेची कोणती दक्षता घेऊ शकते यापवषयी नतला पवचार करायला प्रोत्सा न दे णे ी
म त्त्वाचे आ े . अन्य केसेसमध्ये सरक्षेचे कोणते उिाय केले र्ेले ते ी वकील सचवू शकतो.
पररष्स्थतीिुस र प्रत्येि िेसची सुरक्ष योजि वेगळी असते.
विील सुचवू शिेल अश सुरक्षेच्य उप य ांची ि ही उद हरणे
- िारदार शस्िे ककुं वा केरोसीनसारखे ज्वालाग्रा ी िदाथग लिवून ठे वणे
-

नतच्या मैबिणीुंच्या आणण शेजाऱ्याुंच्या सुंिकागत रा णे, त्याुंना कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या
घटनेची माह ती दे णे, त्याुंचा आिार घेणे, उदाः जर नतच्या घरातून का ी पवधचि
आवाज ककुं वा आरडाओरडा ऐकू आल्यास डोकावून िघणे, ककुं वा

स्तक्षेि करणे,

ककुं वा ती फार हदवसात न हदसल्यास नतच्या घरी जाणे.
-

नतचा मोिाईल फोन स ज सािडेल असा

-

अणीिाणीच्या

काळात

उियोर्ी

ाताशी ठे वणे.
िडावेत

म् णून

नातेवाईकाुंचे,

मैबिणीुंचे,िोललसाुंचे,सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंचे फोन नुंिसग लक्षात ठे वावे ककुं वा स ज
ाती येऊ शकतील असे ठे वावेत.
-

नतची शैक्षणणक सहटग कफके्स, आधथगक कार्दििे, फोटो, मेडडकल सहटग कफके्स असे
म त्त्वाचे कार्दिि सरक्षक्षत जार्ी ठे वावेत.

-

सोने आणण सोन्यासारख्या अन्य मौल्यवान वस्त प्रनतवादीिासन
ू लाुंि सरक्षक्षत
जार्ी ठे वाव्यात.

-

नतला

ी माह ती द्यावी की एकदा नतने कायदे शीर कारवाई करायचे ठरवले की

ती सदर कायद्याच्या फॉमग ५ मध्ये हदलेली सरक्षा योजना वािरू शकते.(अुंमलात
आणू शकते.) (फॉमग ५ साठी िररलशष्ट २ िा ा)
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२.५ सदर कायद्याखाली ने म ले ल्या अने क मदत करणाऱ्या स भार्ी
घटकाुं च्या से वा कशा वािराव्यात याची माह ती द्यावी.
ज्याुंना का ी भूलमका वठवायची आ े अशा अनेक स भार्ी घटकाुंची नेमणूक करता येणे

ी

सदर कायद्याची जमेची िाजू आ े . या स भार्ी घटकाुंच्या आिाराची िीडडतेस र्रज लार्ू
शकते म् णन
ू वककलाने त्यािाितची माह ती अत्युंत धचकाटीने हदली िाह जे.
ततल दे ण्य त येण री अन्य सहभ गी घिि ांची ि ही ि हहती ख लीलप्रि णे आहे :
•

िोललसाुंची मदत : जर िीडडतेस घरािा े र िडता आले ना ी ककुं वा नतला अन्यायकारक
िध्दतीने घरातच डाुंिून ठे वले तर ती १०९१ या मह लाुंसाठीच्या े ल्िलाईनशी सुंिकग

करू शकते. ती मह ला जरी िोललसाुंियंत िोचू शकत नसेल तरी िोललस नतच्याियंत
या फोन नुंिरमळे िोचू शकतात.

जेव् ा िीडडत व्यतती या े ल्िलाईनचा वािर करते तेव् ा र्स्त घालणारे िथक नतच्या
सटकेसाठी

येऊ शकते. अलशलास

े साुंधर्तलेच िाह जे की नतच्या तक्रारीची नोंद

र्स्त घालणाऱ्या िथकातील िोललसाुंच्या रक्जस्टरमध्ये झाली आ े की ना ी याची
खािी करून घ्यावी.(जरी तो अदखलिाि र्न् ा असला तरी) तो िरावा म् णून रा ील.
•

आिार

र् ृ

: जर एकबित घरात रा णे असरक्षक्षत असेल ककुं वा नतला जर घरातन
ू

ाकलून हदले असेल तर नतला उिलब्ि असलेल्या ननवारा/ आिार

द्यावी. वककलाने अलशलास आिार
•

र् ृ ाचा ित्ता हदला िाह जे.

र् ृ ाुंची माह ती

समदे शन सेवा : िऱ्याच केसेमध्ये समिदे शनाने ह स
ुं ा थाुंिवता येते. समिदे शकाचे
सा ाय्य घेऊन ह स
ुं ा कशी थाुंिवता येईल े ज्ञान वककलाने अलशलास हदले िाह जे.
पवशेषतः ज्या केसेसमध्ये प्रनतवादी समिदे शन घेण्यास स्वेच्छे ने तयार असतो नतथे
समिदे शनाचे शब्द िररणामकारक ठरतात. समिदे शकाकडे जाणे
जाण्याआिी सा ाय्य

•

घेतल्याचे एक प्रकारे रे कॉडग

े न्यायालयात

ोऊ शकते.

सुंरक्षण अधिकारी : का ी वेळेस त्या मह लेस सदर कायद्याखाली अजग करावा की
ना ी असा सुंभ्रम ननमागण

ोण्याची शतयता असते. नतला फतत कायद्याचा सल्ला

वा असतो त्यामळे ती र्रज भासल्यास नुंतर का ी कारवाई करू शकते. वककलाने
नतला सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंचे काय म त्त्व आ े ते साुंर्ावे.

अशा वेळेस सुंरक्षण

अधिकाऱ्याकडून

े सवागत उत्तम िोरण

कौटुं बिक ह स
ुं ा अ वाल (िीआयआर) घेणे

रा ील कारण त्याला िरावा म् णन
म त्त्व असते. त्यामळे अलशलाचे सुंरक्षण
ू
अधिकाऱ्याुंिरोिर चाुंर्ले सुंिुंि प्रस्थापित

ोतील आणण नुंतर जेव् ा ती स्िी

न्यायालयात अजग दाखल करे ल तेव् ा सुंरक्षण अधिकारी म त्त्वाची भलू मका िजावतील.
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सूचि : क्जल्ह्यात सुंस्थाुंचे, तज्ञाुंचे व मदत दे ऊ शकणाऱ्या इतर व्यततीुंचे (सदर
कायद्याखाली) ित्ते आणण नावाुंस

जी यादी उिलब्ि असते ती मह ला आणण िाल

पवकास कायागलयाने तयार केलेली असते. वककलाने त्याची प्रत स ज उिलब्ि करून
दे णे योगय

ोईल.

लक्ष त ठे व : केस किी दाखल करायची े ठरवण्यास त्या मह लेस वेळ लार्ेल. केस तत्काळ
दाखल करण्यास नतची तयारी नसेल. मिल्या काळात वककलाने हदलेल्या माह तीचे नतला
ननणगय घेण्यास तसेच या कायद्याखाली अजग दाखल करण्यास सा ाय्य

ोईल.

पीडित िहहलेििूि िोणती ि हहती मिळ यल हवी य ची विील य दी िरू शितो.
•

तम् ी कौटुं बिक ह स
ुं ेचा तमचा अनभव तमच्या कटुं िातील अन्य सदस्याला, ककुं वा
मैबिणीला ककुं वा शेजाऱणीला साुंधर्तला आ े का?

•

तम् ी कठल्या अशासकीय सुंघटनेस भेट हदली आ े का?

•

तम् ी समिदे शकास भेटला आ ात का?

•

जर भेटला असाल तर प्रनतवादी सध्दा भेटला आ े का?

•

समिदे शकाच्या भेटीचे फललत काय झाले?

•

तम् ी िोललसाुंकडे का ी तक्रार केली आ े का?

•

तमच्याजवळ एफआयआरची प्रत आ े का?

•

तम् ी सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंना

•

त्याुंनी

भेटला आ ात का?

कौटुं बिक ह स
ुं ा अ वाल (डीआयआर) तयार केला का? त्याची प्रत

तमच्याजवळ आ े का?
•

तम् ाला किी कोणी दखाित केली का?

•

तम् ी डॉतटरकडे र्ेलात का?

•

तमच्याजवळ डॉतटरचा अ वाल अथवा पप्रक्स्क्रप्शन आ े का?

ह्याचिरोिर कलम 26 मिील तरतूद ी लक्षात घ्यायला वी. िीडडतेचा जर हदवाणी, कौटुं बिक
ककुं वा फौजदारी न्यायालयात अन्य दावा /खटला कलम 12 खालील अजग ज्या प्रनतवादीुंच्या
पवरोिात करायचा आ े त्याच प्रनतवादीुंच्या पवरोिात प्रलुंबित असेल तर सदर कायदयाच्या
कलम 26 अन्वये त्याच हदवाणी, कौटुं बिक ककुं वा फौजदारी न्यायालयात कलम 12 खालील
अजग ी दाखल करता येतो. या तरतदीमळे त्याच दोन िक्षात एकाच न्यायालयात केस
प्रलुंबित असेल तर ह्या न्यायालयातून त्या न्यायालयात िाविळ करायला न लार्ता नतथेच
अजग दाखल करता येतो. माि िीडडतेवर कलम २६ चा वािर केलाच िाह जे अशी सतती
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करता येत ना ी. कलम २६ प्रमाणे कलम १२ खालचा अजग करण्यासाठी ती अजून एक
सपविा नतच्यासाठी उिलब्ि करून हदलेली आ े , िण त्या सपविेचा उियोर् करायचा ककुं वा
ना ी ते नतच्या इच्छे वर अवलुंिून असेल.

२.६ र् प्तता िाळर्ली जाईल याची

मी द्यावी.

जेव् ा िीडडता नतची खाजर्ी माह ती वककलास दे त असते तेव् ा ती माह ती केसचा मसदा
तयार करण्यासाठी वािरली जाईल आणण ती क्जतकी जास्त माह ती दे ईल नततकी नतची
केस अधिक िळकट

ोईल असे साुंर्णे वककलाचे कतगव्य आ े . त्यामळे नतचा आत्मपवश्वास

वाढे ल. त्याचवेळी वककलाने नतला याची

मी हदली िाह जे की या केसवर काम करणाऱ्या

त्याच्या स काऱ्याुंकडून नतच्या माह तीपवषयी र्प्तता िाळली जाईल. त्याचप्रमाणे कारवाई
चालू असताना त्याची सनावणी इन कॅमेरा व् ावी अशी मार्णी करण्याचा नतला
े नतला वकील साुंर्ू शकेल. िीडडतेने मोकळे िणाने सवग साुंर्ावे म् णून

तक आ े

ी माह ती नतला

दे णे फार म त्त्वाचे आ े .

२.७ सदर कायद्याच्या १२ कलमान्वये अजग लल ावा.
२.७.१ अज ि तील िजिू र तय र िरण्य स ठी सत्य ि हहतीच शोि घ्य व .
िीडडतेशी सरुवातीस िोलल्यानुंतर वककलास नतने स न केलेल्या ह स
ुं ेपवषयी माह ती लमळे ल.
तथापि, अजागत मजकूर ललह ताना ह स
ुं ेचा िारीक सारीक तिशील,तसेच त्याचा नतच्यावर
झालेला िररणाम

े शोिले िाह जे तसेच अनेक आदे शाुंची पवनुंती करण्यासाठी आणण

सा ाय्यासाठी अजग व्यवक्स्थत ललह ला िाह जे. खालील दोनिैकी एका मार्ागने ते उत्तम प्रकारे
करता येते.
२.७.२ जे व्ह ती िहहल सत्य, प्रसां ग , आणण अिु भ व स ां ग त असते त्य चवे ळी
वकिल िे त्य चे मलख ण िरणे :
अशा प्रकारचे ललखाण करण्याचा फायदा म् णजे जर का ी शुंका असतील तर त्याुंचे लर्ेच
ननरसन करता येते.

वककलास जर का ी प्रश्न पवचारायचे असतील तर ती िीडडता नतथेच

उिक्स्थत असते व ती त्या प्रश्नाुंची उत्तरे दे ऊ शकते आणण अशा रीतीने अुंनतम मसदा तयार
ोऊ शकतो.
२.७.३ पीडिते ि िू ि ले खी स्वरूप त सवि ि हहती घे णे :
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िीडडता सवग सत्य िररक्स्थती, प्रसुंर् आणण अनभव ललह ते आणण नतला न्यायालयाकडून ⁄
कायद्याकडून काय अिेक्षा आ े ते ी ललह ते. त्यासाठी वकील नतला मार्गदशगन करून का ी
सूचना दे ऊ शकतो जेणेकरून ती सुंिुंधित प्रसुंर् कथन करू शकेल उदाः ह स
ुं ेच्या प्रसुंर्ाचे
वणगन करून साुंर्ताना ती ह स
ुं ा कोणत्या िररक्स्थतीत झाली, त्याचा नतच्यावर आणण नतच्या
मलाुंवर काय िररणाम झाला आणण त्या प्रसुंर्ानुंतर नतने काय केले( घर सोडले का, आई
वडडलाुंना िोलावले का, िोललस चौकीवर र्ेली का) याचा उल्लेख करे ल. िीडडतेने स्वतः काय
घडले याचा तिशील ललह ण्याचा एक फायदा असा की वकील त्याच्या ⁄ नतच्या सवडीनसार
आणण त्याच्या वेर्ानसार केसचा मसदा तयार करू शकतो. तथापि, ते ललह ण्याला एक
कालमयागदा असावी त्यामळे त्याची घाई ककती आ े

े लक्षात घेऊन अवाजवी उशीर टाळता

येतो. यालशवाय तयार झालेल्या मसद्यािाित िीडडतेशी सल्लामसलत करून त्याप्रमाणे त्यात
िदल करून मसद्यास अुंनतम स्वरूि दे ता येते.
२.७.४ वविां ती िे ल्य प्रि णे प्रत्ये ि वस्तु ष्स्थती मलह वी.
िीडडतेने िरवलेली माह ती मसद्यात वािरली जावी. वककलाने मसद्यातून कौटुं बिक
ह स
ुं ेपवषयीचा नतचा दृक्ष्टकोन माुंडावा कारण तो व्यततीननष्ठ असन
ू प्रत्येक व्यततीर्णणक
तो वेर्ळा असतो. वकील िूवग्र
ग दपू षत नसेल आणण त्याची स्वतःची मते आड येत नसतील
तरच े शतय

ोते. यासाठी वकील चाुंर्ला श्रोता असावा आणण िीडडतेच्या िररक्स्थतीपवषयी

त्याला समानभूती असावी.
अजागचा मसदा तयार करताना िारीक सारीक वाटणारे प्रसुंर्सध्दा लल ावे आणण ते वरवर
ल ान वाटणारे प्रसुंर् मोठ्या प्रसुंर्ाुंशी जोडावेत. अशा
सुंदभग तयार

प्रकारे मसदा तयार केल्यास एक

ोईल आणण ह स
ुं ेस चालना दे णारे प्रसुंर् नजरे त भरतील. यातन
ू न्यायािीशास

त्या िीडडतेने काय काय स न केले आ े याची कल्िना येईल आणण नतने अजागत ज्या प्रकारे
पवनुंती केली आ े नतचे समथगन

ोईल.

२.७.५ पीडिते िे जशी ि हहती स ां धगतली तशीच फक्त वस्तु ष्स्थती मलह वी त्य त
िोणत ही वे ि व िि बदल िरू िये .
वकील े फतत अलशलाचे कोटागतील प्रनतननिी असतात आणण अखेरीस अलशलास न्यायालयात
उभे रा ू न मख्य आणण उलटतिासणीस तोंड द्यावे लार्ते आणण िरावे सादर करावे लार्तात.
ह स
ुं ा, मर् ती ककती ी

ल ान प्रमाणातील असो नतचा िीडडतेवर आणण नतच्या कटुं िावर

िररणाम झाल्यालशवाय रा त ना ी. ह स
ुं ेत वाढ
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ोणे, शारीररक अथवा मानलसक आरोगयावर

िररणाम

ोणे, मूलभूत र्रजाुंिासून वुंधचत रा णे अशा प्रकारचा जो िररणाम ोतो तो ठळक

करून माुंडला िाह जे. वस्तक्स्थतीस वेडेवाकडे वळण न दे ता ती माुंडली तर अलशलास
आत्मपवश्वासिूवक
ग न्यायालयात उभे रा ता येते.
आिण एक उदा रण िा ू – अहदतीच्या वककलाने नतच्या अजागत ललह ले की नतला नतच्या
नवऱ्याने जाळायचा प्रयत्न केला.
छळ झाला

असा प्रसुंर् घडलाच नव् ता. अहदतीचा भरिूर मानलसक

ोता. तो नतला नावे ठे वत असे आणण लमि आणण नातेवाईकाुंसमोर अिमाननत

करत असे. नतला त्याच्या आधथगक छळाला ी तोंड द्यावे लार्ले. नतच्या नवऱ्याने नतचे डेबिट
काडग वािरले आणण त्याचे नतच्या िॅंकेच्या खात्यावर ी ननयुंिण

ोते. त्याने किी ी शारीररक

ह स
ुं ा केली नव् ती. नतच्या वककलाला वाटले की केस जास्त र्ुंभीर वाटावी म् णून शारीररक
ह स
ुं ा

झाली

असे

लल ावे,

म् णून

त्याने

जाळण्याचा

प्रयत्न

केला

असे

ललह ले.

उलटतिासणीच्या वेळी अहदतीस या र्ोष्टीचा खूि ताण आला आणण ती अजागत नमूद
केलेल्या ‘सत्य र्ोष्टी’ पवस्ताराने साुंर्ू शकली ना ी.
जे घडले ना ी ते वककलाने ललह ण्याची र्रज नसते कारण त्यामळे मद्दा लसध्द न करता
आल्यास केस कमकवत

ोते.

२.७.६ अज ि ची भ ष :
केसचा मसदा तयार करताना िीडडतेस नतची कोणत्या भाषेला िसुंती आ े

े पवचारून घेणे

योगय ठरे ल. जर िीडडतेस प्राुंनतक भाषा समजणे सलभ वाटत असेल तर त्या भाषेत केसचा
मसदा तयार केला जावा. तो तयार झाल्यावर अलशलास वाचण्यास द्यावा. तो वाचन
ू
वककलाचे तसेच अलशलाचे ी समािान झाले िाह जे. जर ती मह ला अलशक्षक्षत असेल तर तो
वाचून त्यातील आशय नतला कळल्याची खािी करून घ्यावी. जरी नतने मसदा इुंग्रजीमध्ये
तयार करण्यास तयारी दाखवली आणण नतला ती भाषा फारशी समजत नसली तरी वककलाने
नतला तो मसदा वाचून दाखवावा आणण त्यात काय ललह ले आ े ते स्िष्ट करण्याचे प्रयत्न
करावेत.
े अनतशय म त्त्वाचे आ े कारण ती जेव् ा (व् े ररकफकेशनवर) िडताळणीवर स ी करते तेव् ा
नतला मा ीत

वे की त्यात काय ललह ले आ े . मसदा तयार करणे

ी केस लढवण्यातील

म त्त्वाची िाजू असल्याने ती अनतशय अचक
ू तेने केली जावी आणण त्यातून वकील आणण
अशील असे दोघाुंचे ी समािान व् ावे.
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िीडडतेस

े साुंर्णे म त्त्वाचे आ े की जर प्रनतवादीने नतच्या अजागला उत्तर म् णून का ी

नवीन वस्तक्स्थती ककुं वा माह ती हदली आणण नतला जर त्या माह तीस आणण वस्तक्स्थतीस
उत्तर

द्यायचे असेल तर ती ररजॉइुंडर (प्रत्यत्तर) दे ऊ शकते.

ी माह ती िीडडतेस हदलासा

दे ऊ शकते.
२.७.७ अज ि त मलहहण्य च तपशील:
१.

िीडडतेच्या प्रनतवादीिरोिर असलेल्या ि त्य च स्पटिपणे ‘िौिुांबबि ि तेसांबांि’

अस

उल्लेख िर व . या माह तीमळे िीडडता स्िी आणण प्रनतवादी याुंच्यात सत्तेची समीकरणे
प्रस्थापित

ोतात.

२.

अजगदार स ि तयि/एिबित घर त र हत

ोती/ आ े .

३.

हहांसेचे स्वरूप- शारीररक, शाक्ब्दक⁄ भावननक, लैंधर्क आणण आधथगक

४.

हहांसेच तपशील
ा तिशील दे ताना खालील र्ोष्टी कराव्यात
•

शतय नततके प्रसुंर् तारखेनसार सादर करावेत म् णजे त्यामिील दवे जोडता येतात.
ती िीडडता िोलताना ककुं वा ललह ताना कदाधचत प्रसुंर् कालक्रमानसार साुंर्णार
ना ी. िरुं त वककलास त्याचे ⁄ नतचे कौशल्य वािरून घटनाुंची सािारण तारीख,
मह ना, वेळ शोिावी लार्ेल म् णजे ती मह ला ते सवग कालक्रमानसार सादर करू
शकेल.

•

ज्या िररक्स्थतीत ह स
ुं क घटना घडली त्यावेळी ती ककती कमकवत ोती े ठळकिणे
साुंर्ण्यासाठी ह स
ुं ा कोणत्या वेळी घडली, (ह स
ुं ा रािी घडली) कठे घडली, त्यावेळी
कोण

जर

ोते, कोण

जर नव् ते, नतला कोणाचा िाहठुंिा

ोता,त्या प्रसुंर्ानुंतर

ह स
ुं ा वाढली का कमी झाली याची माह ती द्यावी.
जर त्या िीडडतेस तो प्रसुंर् घडल्याची नतकी वेळ आणण तारीख आठवत नसेल तर
एक पवलशष्ट काळ आठवायचा प्रयत्न करावा उदाः (उन् ाळ्याचे हदवस
ोती इ.) यामळे जर ह स
ुं ेची िनरावत्त
ृ ी

ोते,हदवाळी

ोत असेल तर न्यायािीशाुंना त्याचा एक

ठरावीक आकृतीिुंि लक्षात येण्यास सा ाय्य

ोईल.

ह स
ुं ा कठे झाली ती जार्ा म त्त्वाची आ े कारण त्यावरून नतला सेवाुंियंत (वा तूक,
टे ललफोन, मोिाईल, िोललसाुंचे सा ाय्य इ.) िोचणे ककतित शतय आ े ते ठरवता
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येईल. या माह तीवरून साक्षीदार ओळखणे ककुं वा शोिून काढणे तसेच िरावा र्ोळा
करणे यास सा ाय्य
•

ोईल.

िररक्स्थतीमळे आणण केस दाखल केल्यामळे त्या स्िीस ह स
ुं ेच्या ज्या िोतयाला
सामोरे

जावे

लार्ते

त्याची

माुंडणी

करावी.

भूतकाळात

ज्या

प्रसुंर्ाुंमळे ,

वादपववादाुंमळे ह स
ुं ा वाढली ोती, त्यामळे आता नतला ह स
ुं ेची िनरावत्त
ृ ी ोण्याच्या
िोतयाला सामोरे जावे लार्त आ े आणण नतच्या जीवाला अजून ी कसा िोका आ े
े स्िष्ट करावे. या केसमध्ये भावी काळातील

ह स
ुं ेपवषयीच्या सुंभाव्य भीतीचा

उल्लेख करावा म् णजे िररक्स्थतीचे र्ाुंभीयग न्यायािीशाुंच्या लक्षात येईल आणण ते
त्यानसार तािडतोि अुंतररम आणण ककुं वा एकतफी आदे श दे तील.
•

तलनात्मक दृष्टीने िा ता शारीररक ह स
ुं ेचे वणगन करणे सोिे आ े िरुं त भावननक
ह स
ुं ेचे वणगन करणे े एक आव् ानच आ े . भापवनक ह स
ुं ेचे सादरीकरण िीडडतेच्या
दृक्ष्टकोनातन
ू व् ायला

वे- ह स
ुं ा झाली त्यावेळी नतला काय आणण कसे वाटले,

त्याचा नतच्यावर काय िररणाम झाला इ. असे केल्याने नतला काय काय स न
करावे लार्ले
•

े

न्यायदुं डाधिकाऱ्याुंना

अधिक चाुंर्ल्या प्रकारे समजेल.

े शतय आ े की ती स्िी का ी कृती र् ृ ीत िरे ल आणण त्याुंच्याकडे कौटुं बिक ह स
ुं ा
या नजरे ने िघणार ना ी उदाः लैंधर्क ह स
ुं ा ककुं वा लशवराळ भाषा. वककलाचे े काम
आ े की त्याने नतला अशा कृतीसध्दा ह स
ुं ेखाली येतात े समजावून साुंर्ावे आणण
एकदा नतला

•

े समजले की त्याुंचा मसद्यात समावेश करावा.

तसेच ती लैंधर्क ह स
ुं ेपवषयी िोलायची टाळाटाळ करू शकेल – त्यात जिरदस्ती
लैंधर्क सुंिुंि ठे वणे, लैंधर्क सुंिुंि न ठे वणे, िोनोग्राफी िा ायला लावणे,इ चा
समावेश

ोतो, आिी चचाग केल्याप्रमाणे नतला िोलते करणे

आ े . खाली हदलेल्या रे शमाच्या केसवरून

े वककलाचे कौशल्य

े समजन
ू घ्यायचा प्रयत्न करूया.

अनतशय प्रनतक्ष्ठत घरातल्या राकेशिरोिर रे शमाचा पववा
– सासऱ्याुंचे घरात वचगस्व आणण िूणग ननयुंिण

झाला. नतच्या सासू

ोते. राकेशने जरी का ी चूक

केली आणण नतचा रे शमाला िास झाला तरी घरातले कोणी ी राकेशला टोकत
नसत ककुं वा का ी िोलत नसत. त्यामळे रे शमाची सासरी फारच नाजूक
िररक्स्थती

ोती. जेव् ा ती र्रोदर राह ली तेव् ा डॉतटरने त्याुंना कोणत्या ी

प्रकारे लैंधर्क सुंिुंि ठे वू नये असा सल्ला हदला
25

ोता कारण तसे केल्यास

रे शमाच्या आरोगयास िोका ननमागण

ोण्याची शतयता

ोती. डॉतटराुंच्या

सल्ल्यापवरुध्द जाऊन राकेशने रे शमावर लैंधर्क सुंिुंि ठे वण्याची जिरदस्ती
केली िररणामतः नतचा र्भगिात झाला.

त्यानुंतर डॉतटराुंनी त्याुंना र्भगिारणा

ोऊ दे ऊ नये असा सल्ला हदला िरुं त िन् ा रे शमावर जिरदस्ती लैंधर्क सुंिुंि
लादल्याने ती लर्ेचच र्रोदर राह ली . नतचा िन् ा र्भगिात झाला.
डॉतटराुंनी साविधर्री िाळर्ण्याच्या दोन सूचना दे ऊन ी रे शमास दोनदा
र्भगिात

ोण्याचा िास झाला. नतच्या प्रजनन आरोगयाच्या तकाुंचे े उल्लुंघन

ोते आणण लैंधर्क ह स
ुं ा
आली तेव् ा नतला

ोती. या केसमध्ये रे शमा जेव् ा प्रथम वककलाकडे

े मा ीत नव् ते की

ी लैंधर्क ह स
ुं ा आ े .

केस फाईल

करण्याआिी वककलास नतला याचे ज्ञान द्यावे लार्ले.
•

िीडडता सुंरक्षण अधिकाऱ्याकडे र्ेल्यावर त्याने फॉमग १ मिील कौटुं बिक ह स
ुं ेचा
अ वाल (डीआयआर) ननयम क्र. 5(1), 5(2), आणण 17(3) अनसार तयार करावा,
ह स
ुं ेच्या तिलशलािाित त्याचा सुंदभग घ्यावा आणण अजागत हदलेला तिशील
त्याच्याशी जळत आ े का याची खािी करून घ्यावी. कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या अ वालामध्ये
(डीआयआर) नमद
ू केलेल्या तिलशलाव्यनतररतत आणखी कोणती ी अनतररतत
माह ती ककुं वा ह स
ुं ेचा तिशील अजागत ललह ला जावा. वककलास जर डीआयआर
योगय वाटला ना ी तर तो अजागस जोडू नये.
(फॉमग १ साठी िररलशष्ट ३ िा ा)
िृपय िोंद घ्य वी : िौिुांबबि हहांसेच अहव ल (िीआयआर) दे णे हे अतिव यि ि ही.
िौिुांबबि हहांसेववरोिी ि यदय च्य

िलि 12 अन्वये न्य य लय ििे िौिुांबबि

हहांसेच्य अहव ल मशव य (िीआयआर) थेि अजि िरत येतो.
•

िीडडतेने

कौटुं बिक ह स
ुं च
े ा अ वाल (डीआयआर) तयार करण्यासाठी आणण फाईल

करण्यासाठी तसेच अन्य मदतीसाठी सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंकडे जावे

े सचवण्यासाठी

वककलाने आिले तारतम्य वािरावे. कौटुं बिक ह स
ुं ेचा अ वाल (डीआयआर)

ा

म त्त्वाचा दस्त ऐवज असन
ू तो न्यायालयाच्या ऑकफसरने, सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंनी
तयार केलेला असतो. त्याचे न्यायालयात अणण कायद्याने फार मोठे अनतररतत
मूल्य आ े .
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५.

सांबांधित आदे श मिळवण्य स ठी योग्य अशी वविांती/ प्र थिि तय र िर वी

या अधिननयमाचा ह स
ुं ा थाुंिवा

ा आदे श म् णजे जणू प्राणच आ े — त्याचा सदर

कायदयाचे कलम 18 असा उल्लेख केला जातो. आिण

े लक्षात ठे वले िाह जे की

कौटुं बिक ह स
ुं ेत सवग प्रकारच्या ह स
ुं ाुंचा म् णजे शारीररक, भावननक, लैंधर्क, ककुं वा
आधथगक ह स
ुं ेचा समावेश

ोतो ज्याच्यापवरुध्द असे आदे श लमळवता येतात.

या सुंरक्षण आदे शाुंिरोिरच असे तोडर्े असतात
ह स
ुं ा चालू रा त ना ी, िरत

ोत ना ी, ककुं वा

ककुं वा सा ाय्य

असते की ज्यामळे

ोतच ना ी. उदाः जर ितीने ित्नीस

िोटर्ी दे ण्यास नकार हदला तर ित्नी िोटर्ीच्या आदे शाव्दारे सा ाय्य

लमळवू शकते,

जर नतला एकबित घरातून िा े र काढले – जी शारीररक आणण आधथगक ह स
ुं ा ठरते –
तर ती ननवासाचा आदे श लमळवू शकते, जर ितीने ित्नीस मलाियंत येऊ दे ण्यास तसेच
त्याचा तािा दे ण्यास नकार हदला - जी मानलसक ह स
ुं ा ठरते – ती तािा दे ण्याच्या
आदे शातून

सा ाय्य

लमळवू शकते. असे आणखी ककत्येक आदे श लमळवता येतात.

अन्य कायद्याुंप्रमाणे सदर कायद्यामध्ये एक तोडर्ा एकाच प्रकारे वािरणे िुंिनकारक
ना ी. या कायद्यान्वये त्याच तोडगयास अनेक ियागय असतात आणण ते प्रत्येक केसच्या
र्रजेप्रमाणे एकाच छताखाली उिलब्ि असतात. प्रत्येक अलशलानसार कोणत्या आदे शाची
पवनुंती करता येणे आणण अिरुं िरार्त पवचार करणे

े म त्त्वाचे आ े .

ज्या आदे शाुंची पवनुंती करण्यात येते ⁄ प्राथगना करण्यात येते ते आदे श सदर कायद्याच्या
कलम 18 ते 22 अन्वये हदले जातात आणण ते ‘िासून सुंरक्षण’ यासाठीच जारी

ोतात.—

-

सुंरक्षण आदे श - कलम 18

-

ननवासाचा आदे श कलम 19 - आधथगक छळास प्रनतिुंि करण्यासाठी आणण त्या
िररक्स्थतीत सिारणा करण्यासाठी (कलम 3(d)(iv) आणण कलम 17 अन्वये
एकबित घरात रा ण्याचा

-

तक प्रस्थापित करण्यासाठी

आधथगक सा ाय्य कलम 20 - आधथगक छळास प्रनतिुंि करण्यासाठी आणण त्या
िररक्स्थतीत सिारणा करण्यासाठी

-

तािा आदे श - कलम 21 - शारीररक आणण भावननक छळास प्रनतिुंि करण्यासाठी
आणण त्या िररक्स्थतीत सिारणा करण्यासाठी (जे लार्ू असेल ते)

-

भरिाईचा आदे श कलम 22 ह स
ुं ेमळे झालेल्या अिायाचा प्रनतिुंि करण्यासाठी
आणण त्या िररक्स्थतीत सिारणा करण्यासाठी कलम 3(d)
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अश आदे श ांववषयी तपशीलव र स्पटिीिरण ख ली हदले आहे १. सांरक्षण आदे श – िलि 18
सुंरक्षण आदे श म् णजे ह स
ुं ा थाुंिवण्याचे आदे श; म् णजे खालीलिैकी शारीररक,
भावननक, लैंधर्क, ककुं वा आधथगक अशी कोणत्या ी प्रकारची ह स
ुं ा थाुंिवण्याचे आदे श.
ते आदे श फतत सध्या ोत असलेली ह स
ुं ा थाुंिवण्यािरते नसतात तर नतची िनरावत्त
ृ ी
ककुं वा अन्य प्रकारची कोणती ी ह स
ुं ा थाुंिवतात.
सुंरक्षण आदे शासाठी पवनुंती करता येते आणण त्यात खालील एखाद दोन िािीुंचा
(िरुं त तेवढ्यािरताच मयागहदत नसतो) समावेश असतो.
•

प्रनतवादीस...............
o ह स
ुं ेचे कोणते ी कृत्य करण्यािासन
ू थाुंिवणे
o िीडडतेच्या कामाच्या हठकाणी जाण्यास ककुं वा मलाुंच्या शाळाुंमध्ये
जाण्यास ककुं वा क्जथे िीडडता जाते अशा अन्य कोणत्या ी हठकाणी
जाण्यास मनाई करणे.
o िीडडतेशी अथवा नतच्या कोणत्या ी कटुं ि सदस्याशी कोणत्या ी प्रकारे
सुंिकग ठे वू न दे णे.
o िीडडतेची कोणती ी मालमत्ता उदाः िॅंकेशी सुंिुंधित कार्दििे, लॉकसग,
ककुं वा अन्य मालमत्ता घेऊन जाण्यास मनाई करणे
o िीडडतेच्या कोणत्या ी नातेवाईकावर, अवलुंिून असणाऱ्यावर, ककुं वा
नतला सा ाय्य

करणाऱ्या कोणत्या ी व्यततीवर कठल्या ी प्रकारची

ह स
ुं ा करण्यािासन
ू थाुंिवणे
o त्याच्याकडे अथवा नतच्याकडे असलेली कोणती ी िोकादायक शस्िे ककुं वा
स्फोटके दे ऊन टाकण्यास साुंर्ावे
o कोणती ी स्फोटके ककुं वा शस्िे ककुं वा िोकादायक िदाथग लमळवण्यास
मनाई करणे.
o दारू ककुं वा अन्य मादक िदाथांचे सेवन करू न दे णे कारण ते ह स
ुं ेचे
एक मूळ कारण िनते, सिारण्याचा एक उिचार म् णून न्यायालय
प्रनतवादीस व्यसनमतती केंद्रात जाण्याचा सल्लासध्दा दे ऊ शकते.
व्यसनामळे ह स
ुं ा

ोण्याचा िोका जास्त असतो

े लक्षात आणून हदले

िाह जे.
o िीडडतेवर पववा

करण्याची सतती लादण्यास मनाई करणे.
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o जर प्रनतवादी िीडडतेस लशक्षण घेण्यािासून थाुंिवत असेल तर तसे न
करण्यापवषयी प्रनतवादीस साुंर्णे.
•

आणण असे कोणते ी केसच्या दृष्टीने सुंरक्षणासाठी आवश्यक असणारे अन्य
आदे श.

जी यादीत घालता येतील अशी पवनुंतीची का ी उदा रणे खाली हदली आ े त:
प्रनतवादीस कोणत्या ी प्रकारची ह स
ुं ा करण्याची मनाई करण्याच्या

सािारण

आदे शाची

पवनुंती करता येत.े का ी पवलशष्ट आदे शाुंचीसध्दा पवनुंती करता येते –

प्रनतवादीच्या आधथगक छळास मनाई करणे .या छळामळे िीडडतेस घरर्ती

•

र्रजाुंिासून तसेच नतच्या िोटर्ीच्या तकाुंिासून वुंधचत रा ावे लार्ते.
प्रनतवादीच्या भावननक छळास मनाई करणे- म् णजे घरकामावर सतत टीका न

•

करणे,िीडडतेच्या आई वडडलाुंना लशव्या न दे णे, दारु न पिणे.
िौिुांबबि हहांसेच्य प्रत्येि िेसिध्ये सांरक्षण आदे श अत्य वश्यि ि आहे त्य ची प च
ि रणे :
१. जोियंत िीडडता न्यायदुं डाधिकाऱ्याुंकडे (कलम 18 अन्वये जारी केलेला)

सुंरक्षण

आदे श मार्े घेण्यात यावा असा अजग करत ना ी तोियंत तो वैि असतो ककुं वा लार्ू
असतो म् णजेच जोियंत िीडडतेस असे वाटत ना ी की प्रनतवादीचे ह स
ुं क वतगन
ककुं वा कृती कमी झाल्या आ े त आणण आता नतला सरक्षक्षत वाटत आ े तोियंत तो
आदे श लार्ू असतो.
२.

ा आदे श असा पवश्वास दृढ करतो की कौटुं बिक ह स
ुं ा ी स न करण्याची िाि नसन
ू
िीडडतेस ह स
ुं ामतत, शाुंतिणे

आणण सन्मानाने जर्ण्याचा

तक आ े आणण तो

लमळवण्यासाठी ती त्यावर सदर कायद्याखाली तोडर्ा मार्ू शकते.
३. सवोच्च अधिकाऱ्याने ह स
ुं ा थाुंिवण्याचा आदे श हदल्यामळे प्रनतवादीसध्दा त्याचे िालन
करण्याची शतयता असते.
४. सुंरक्षण आदे शाचा भुंर् करणे

ा र्न् ा मानला जातो आणण या र्न्ह्यासाठी सदर

कायद्याच्या कलम 31 अन्वये एक वषागियंत तरुुं र्वास आणण ⁄ ककुं वा २०,०००
रुियाुंियंत दुं ड

ोऊ शकतो.

५. सुंरक्षण आदे शाचा भुंर् केल्यास कलम 31 लार्ू करण्यास फतत िीडडतेची साक्ष
िरे शी ठरते.
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सांरक्षण आदे श च वविांती अजि िरण्य स ठी वकिल स सूचि
•

खालील िािीुंवर िीडडतेस माह ती द्यावी,⁄ चचाग करावी, ⁄सचवावे, ⁄सल्ला द्यावा:

o नतला

ी माह ती द्या की सुंरक्षण आदे श

o सुंरक्षण आदे शाची मार्णी करणे

े

ा ह स
ुं ा थाुंिवा आदे श आ े .
अत्युंत म त्त्वाचे असून ह स
ुं ा

थाुंिवण्यासाठी त्याची पवनुंती केलीच िाह जे.

o ‘सुंरक्षण आदे शात’ काय असते याची माह ती िीडडतेस दयावी.(वर
हदल्याप्रमाणे अनेक प्रकारचे सुंरक्षण आदे श असतात.)
o

े ी साुंर्ा की सुंरक्षण आदे श

ा कौटुं बिक ह स
ुं ेत मदत करणाऱ्या ककुं वा

त्यास िाहठुं िा दे णाऱ्या कोणत्या ी व्यततीपवरुध्द ( प्रनतवादीस ) लमळपवता
येतो.

o िीडडतेिरोिर एकि चचाग करून चौकशी करा आणण ठरवा की नतला कोणत्या
प्रकारचा सुंरक्षण आदे श

वा आ े आणण नतच्या केसमध्ये सवागत योगय

असलेला सुंरक्षण आदे श कोणता याचा नतला सल्ला द्यावा.
o नतला

ी माह ती द्यावी की सुंरक्षण आदे श जारी करूनसध्दा जर प्रनतवादी

ह स
ुं ा करतच असेल तर तो फौजदारी र्न् ा ठरतो.
o नतली

ी माह ती द्यावी की जोियंत िीडडता सुंरक्षण आदे श मार्े घेण्याचा

अजग करत ना ी तोियंत तो लार्ू रा तो.

•

कोणत्या ी प्रकारची कौटुं बिक ह स
ुं ा घडू नये आणण ⁄ ककुं वा त्याची िनरावत्त
ृ ी
ोऊ नये यासाठी प्रनतिुंि करणाऱ्या पवलशष्ट ककुं वा सवगसािारण सुंरक्षण

आदे शाची मार्णी करावी.
२. तिव स च आदे श - िलि 19
जर प्रनतवादीने िीडडतेस सामानयक/ एकबित घरातून
तर ती कौटुं बिक ह स
ुं ा

ाकलून हदले ककुं वा येऊ हदले ना ी

ोते – सदर कायद्याचे कलम 3 स्िष्टीकरण 1(4) अन्वये केलेल्या

व्याख्येनसार तो आधथगक ह स
ुं ेचा प्रकार

ोतो. अशा केसमध्ये सदर कायद्याचे कलम 12

अन्वये केलेल्या अजागत वकील अधिननयमाच्या कलम 19 अन्वये ननवासाच्या आदे शाचा

तोडर्ा मार्ू शकतो.
सदर कायद्याच्या कलम 17 अन्वये हदलेला ‘ननवासाचा
ननवासाचा आदे श सा ाय्य

तक’ मार्ण्यासाठी िीडडतेस

करतो. त्यात असे नमद
ू केले आ े की “सध्या अक्स्तत्वात

असलेल्या व लार्ू असलेल्या कोणत्या ी अन्य कायद्यात तरतूद असो व नसो, कौटुं बिक
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नातेसुंिुंिात असलेल्या प्रत्येक स्िीला एकबित घरात र ाण्याचा तक आ े , मर् त्या
मालमत्तेवर नतचा तक, नाव, ककुं वा लाभदायक ह तसुंिुंि असो व नसो”
लक्ष त ठे व - तिव स च आदे श ह हहांसेस प्रततबांि िरण्य स ठी आणण पीडितेस हहांसेप सूि
सांरक्षण दे ण्य स ठी आहे . या आदे शामळे नतला आणण नतच्या मलाुंना िेघर

ोण्यािासन
ू

सुंरक्षण लमळते आणण नतला नतच्या एकबित घरावर

लमळते.

िीडडतेची सरक्षक्षतता
रा ण्याच्या

तक दाखवण्यास सा ाय्य

ी सवागत म त्त्वाची िाि आ े म् णून सामानयक/ एकबित घरात

तकावर दावा करण्यािूवी वककलाने सरक्षेची िडताळणी केली िाह जे आणण

त्याप्रमाणे ननवासाच्या आदे शािरोिर सुंरक्षणाचा आदे श लमळवून िढील ह स
ुं ेस आळा घातला
िाह जे.
हहांसेच्य सांभ व्यतेस प्रततबांि िरण रे आदे श हे आिीच िलि 19 अन्वये हदल्य गेलेल्य
तिव स च्य आदे श तच ख लीलप्रि णे सि ववटि आहे त :
•

िि ईचे आदे श: खालीलिैकी एक ककुं वा अधिक िाितीत प्रनतवादीस ककुं वा त्याच्या
नातेवाईकाुंस मनाई करण्यात येते
o एकबित घरातन
ू प्रनतवादीची त्यावर मालकी , भाडे, ककुं वा अन्य तािा नसला (कलम
19(1)(a)) तरी कौटुं बिक ह स
ुं ा िीडडतेचे सामान िळकावणे ककुं वा अस्ताव्यस्त करून
टाकणे.
o क्जथे कौटुं बिक ह स
ुं ा िीडडता रा ते नतथल्या एकबित घराच्या कठल्या ी भार्ात
प्रवेश करण्यास मनाई करणे (कलम 19(1)(c).
o एकबित घर कोणत्या ी िध्दतीने पवभार्ण्याचा प्रयत्न करणे, पवकणे ककुं वा त्यात
अडथळा आणणे यास मनाई करणे.( कलम 19(1)(d)).
o एकबित घरावरचे

•

तक सोडून दे ण्यास मनाई करणे (कलम 19(1)(e).

स ि तयि/ एिबित घर तूि प्रततव दीस स्वतः ब हे र ज ण्य च

आदे श: (कलम

19(1)(b). क्स्ियाुंच्या समाजातील स्थानािाित कायदा सुंवेदनशील असल्यामळे
एकबित घरातील कोणत्या ी स्िीस जरी ती प्रनतवादी असली तरी घरािा े र जाण्यास
प्रनतिुंि करतो. (कलम 19(1)) मिील तरतूद.
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•

अन्य आदे श
o प्रनतवादीस कौटुं बिक ह स
ुं ा करण्यािासून प्रनतिुंि घालण्यासाठी तारणास

ककुं वा

ॉँ
तारणालशवाय िॉडची
अुंमलिजावणी करणे
o सुंरक्षण दे ण्यासाठी िोललसाुंना ननदे लशत करणे ककुं वा िीडडतेस ककुं वा नतच्या वतीने
अन्य व्यततीस ननवासाच्या आदे शाची अुंमलिजावणी करण्यात सा ाय्य

करणे.

o सूचना: िोललसाुंना असे ननदे श दे ण्याची र्रज असल्याचे तसेच घराला जर कलि
असेल तर ते तोडण्यास सा ाय्य
अजागत

करण्याचा ननदे श द्यावा असे ती िीडडता नतच्या

स्िष्ट करे ल.

o िोललसाुंना सुंरक्षण आदे शाची अुंमलिजावणी करण्याचा ननदे श दे णे.
o िीडडता आणण नतच्या मलाुंच्या ननवासाच्या

तकाुंवर दावा करताना सुंरक्षण आणण

सरक्षेसाठी अनतररतत अटी घालणारे अन्य आदे श
•

एिबित घर त र हण्य च हक्ि प्रस्थ वपत िरण रे अन्य आदे श

o िीडडतेसाठी एकबित घरासारखे ियागयी घर शोिण्याचा व र्रज िडल्यास त्याचे भाडे
भरण्याचा प्रनतवादीस ननदे श दे णे (कलम 19(1)(f))
o भाडे भरणे ककुं वा आधथगक र्रजा आणण स्रोताुंची िररित
ग ा करण्यासाठी िैसे दे णे
ू त
याची प्रनतवादीवर जिािदारी लादणे
तिव स च्य आदे श स ठी वविांती अजि मलहहत ि वकिल स ठी पव
ि च
ू स
ू ि

o सवागत प्रथम िीडडता सामानयक/ एकबित घरात रा त आ े आणण नतचे
प्रनतवादीिरोिर कौटुं बिक नातेसुंिुंि आ े त
मार्गदशगन करावे. का ी र्ोष्टी दशगवन
ू ती

े दाखवता येण्यासाठी नतला
े दाखवू शकतेः

-

िासिोटग , आिारकाडग, रे शन काडग यासारखी ओळखििे

-

लीव्

-

ॲड लायसेन्स ककुं वा दोन् ी िक्षाुंच्या नावे भाडे करार

या नातेसुंिुंिातून जन्मलेली अित्ये

दोन् ी िक्षात असलेले आधथगक अवलुंबित्वाचे स्वरूि

o िीडडतेकडून

एकबित

घराचा

दाखवण्यासाठी नतला सा ाय्य

तािा
करणे.

कसा

काढून

घेतला

आ े

े

o नतला े साुंर्ा की प्रनतवादीने कायदे शीर िध्दतीने नतला िेदखल करण्याचा
आदे श आणल्यालशवाय नतला िेदखल करता येत ना ी. (कलम 17(2)).
o नतला े साुंर्ा की कायद्याने नतला दोन ियागय उिलब्ि करून हदले आ े त
त्यानसार ती त्याच एकबित घरात रा ू शकते ककुं वा नतला असरक्षक्षत
वाटत असेल तर ती ियागयी ननवासाची मार्णी करू शकते.
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पूवस
ि ूचि ः ियागयी ननवासाची मार्णी करण्याआिी वकील नतला सचवू शकतो की नतने
नतला क्जथे घर

वे आ े त्या भार्ातील सध्याच्या घराुंच्या ककुं मतीचा अभ्यास करावा

(भाड्याच्या ककुं वा पवकतच्या) म् णजे तो न्यायालयात दाखल करता येईल.
o जर प्रनतवादीकडे एखादी जार्ा उिलब्ि असेल आणण नतथे कोणी रा त नसेल तर
त्या जार्ेच्या ककल्ल्या लमळण्याची मार्णी करण्यासाठी तशा आदे शासाठी पवनुंती
करावी ज्यामळे ती जार्ा नतला उिलब्ि

ोईल.

o जर िीडडतेच्या वककलास वाटले की प्रनतवादी सरळिणे जार्ेचा तािा दे णार ना ी
तर पवनुंती अजागतील तलॉजमध्ये न्यायालयाकडे अशी पवनुंती करावी की जर त्या
जार्ेला कलि असेल तर ते तोडण्यासाठी न्यायालयाने सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंिरोिर
िोललसाुंना ी िाठवण्याचा ननदे श द्यावा. असे करण्याने िीडडतेचा वेळ आणण नतचे
प्रयत्न वाया जाणार ना ीत, ना ीतर नतला आदे शाची िररिूती आणण अुंमलिजावणी
न झाल्याने िन् ा न्यायालयात जावे लार्ेल.
o र्रज िडल्यास ननवासाच्या आदे शाची अुंमलिजावणी करताना िीडडतेला घरात
जाताना िोललसाुंनी सुंरक्षण द्यावे असा ननदे श न्यायदुं डाधिकाऱ्याुंनी द्यावा यासाठी
पवनुंतीत तशी मार्णी करावी.
o िीडडतेस े अर्दी स्िष्ट करून साुंर्ावे की ननवासाच्या आदे शामळे कोणता ी मालकी
अथवा मल
ू भत
ू

तक ननमागण ोत ना ी. त्यामळे फतत िीडडतेकडून एकबित घराचा

तािा काढता येत ना ी आणण नतला जिरदस्तीने घरािा े र

ाकलता येत ना ी.

o सवागत म त्त्वाचे म् णजे कलम 18 अन्वये ननवासाच्या आदे शािरोिरच सुंरक्षण
आदे शाची ी मार्णी करावी.
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३. आधथिि स ह य्य स ठी आदे श – िलि 20:
कौटुं बिक ह स
ुं ेचे िीडडतेवर िररणाम

ोतात, कटुं िावर अल्िकालीन िररणाम

समाज. राज्य, आणण राष्रावर दीघगकालीन िररणाम

ोतात तर

ोतात. म् णून सदर कायदा आधथगक

आदे शाची मार्णी िूरी करतो.
o कौटुं बिक ह स
ुं ेमळे

ोणाऱ्या आधथगक नकसानी िद्दल सदर कायदा सुंवेदनशील

आ े.
o कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या व्याख्येनसार (कलम 3) आधथगक नकसान ककुं वा वुंधचतता

ा

आधथगक छळसध्दा एक प्रकारची कौटुं बिक ह स
ुं ा आ े .
o िीडडतेस आणण नतच्या मलाुंना आधथगक छळािासून (कौटुं बिक ह स
ुं ा) सुंरक्षण
लमळावे म् णून आधथगक आदे श हदले जातात.
o म् णन
ू कलम 12 अन्वये केल्या र्ेलेल्या अजागत आधथगक छळापवरुध्द कलम 18
अन्वये सुंरक्षण आदे शाची मार्णी करणे आवश्यक आ े .

आधथिि स ह य्य च आदे श मिळवण्य स ठी िर वय ची वविांती
कौटुं बिक ह स
ुं ेमळे िीडडतेस तसेच नतच्या मलास ⁄ मलाुंना जो ख्रचग ककुं वा नकसान स न
करावे लार्ले त्याचा यात समावेश

ोतो, तो िढीलप्रमाणे-

•

िीडडतेस नोकरीवर जाता येत नसल्याने आधथगक नकसान

•

कौटुं बिक ह स
ुं ा िीडडतेवर ककुं वा िीडडताुंवर वैद्यकीय उिचार

•

मालमत्तेस

•

कौटुं बिक ह स
ुं ा िीडडतेच्या ताब्यातून घेतलेली मालमत्ता

ानी िोचल्याने, ककवा ती नष्ट झाल्यामळे नकसान
लवल्याने झालेले आधथगक

नकसान
•

अन्य ख्रचग उदाः सरक्षक्षत जार्ी जाण्यासाठी करावा लार्लेला प्रवास खचग, ककुं वा
ॉटे लात रा ावे लार्ल्यास तो खचग, ककुं वा फोनसाठी करावा लार्लेला खचग

•

फौजदारी प्रकक्रया सुंह तेच्या खाली कलम १२५ अन्वये ककुं वा त्यालशवाय अधिक ककुं वा
वैयक्ततक कायद्यास

अन्य कठल्या ी कायद्यामळे िीडडतेस ककुं वा नतच्या मलाुंना

द्यावा लार्णारा िोटर्ीचा खचग.
•

कौटुं बिक ह स
ुं ेमळे िीडडतेस ककुं वा नतच्या मलाुंना आलेला खचग ककुं वा त्याुंचे झालेले
नकसान.
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o िीडडतेस पवचारावे की ती जे आरोि करत आ े त्याचे िरावे म् णून नतच्याकडे
का ी कार्दििे उिलब्ि असल्यास उदाः ह स
ुं ेमळे ती जेव् ा कामावर जाऊ शकली

ना ी त्यावेळेस नतने ककती हदवस बिनिर्ारी रजा घेतली ज्यामळे नतचे आधथगक
नकसान झाले, दै नुंहदन खचागचे ककराणा सामानाचे बिल, वैद्यकीय बिल,
ॉक्स्िटलचे बिल, शाळा कॉलेजच्या ख्रचागच्या िावत्या असे सवग िरावे खचागची
मार्णी करण्याकरता दाखवता येतील.
o िीडडतेस

ती ककती प्रमाणात रतकम मार्त आ े आणण नतला एकूण ककती

रतकम वी आ े ते स्िष्ट करावे. नतने वेर्वेर्ळ्या खचागच्या प्रकाराखाली रतकम
लल ावी. उदाः अन्न खचग, वैद्यकीय खचग, शाळे ची फी, घरर्ती बिले, इ. यामळे
न्यायालयास ी दावा केलेल्या रकमेपवषयी स्िष्ट कल्िना येईल.

o िीडडतेस ज्या रा णीमानाच्या दजागची सवय आ े त्यानसार आणण िरे शा आणण
योगय रकमेची पवनुंती करावी. (कलम 20(2) अन्वये).
o खचागच्या स्वरूिानसार न्यायालयाने प्रनतवादीस एकरकमी ककुं वा मालसक िोटर्ी
दे ण्याचा ननदे श द्यावा म् णून पवनुंती करावी.

o प्रनतवादीने िीडडतेस आधथगक सा ाय्य कठे , किी, कसे करावे यापवषयी स्िष्टिणे
माह ती दे ऊन न्यायदुं डाधिकाऱ्याुंकडून तसे स्िष्ट आदे श लमळवावेत. हदलेल्या
तिलशलात ह्याचा समावेश असेल•

रकमेचे प्रमाण

•

रतकम किी हदली जावी—रतकम दे ण्याची मह न्याची पवलशष्ट तारीख

•

रतकम कठे हदली जावी—न्यायालयात हदली जावी की िीडडतेच्या िँक
खात्यात जमा केली जावी ते ठरवावे. जर खात्यात जमा करायची असेल तर
खात्याचा सवग तिशील सादर केला जावा.

•

दावा केल्यािासून ककती काळ याचा स्िष्ट उल्लेख असावा. सािारणिणे,

अजग दाखल केल्यािासूनची तारीख िरली जाते त्यामळे थकिाकीचा ह शेि
करणे सोिे जाते.
•

प्रनतवादीने िैसे कसे द्यावे—िोस्ट डेटेड चेकच्या सा ाय्याने, िँक रान्सफर
का रोख रकमेने इ.

o का ी योगय केसेसमध्ये, िररक्स्थती पवचारात घेता, आधथगक सा ाय्याची वस्तूच्या
रूिात सध्दा मार्णी करता येते .उदाः िैशाच्या स्वरूिात सा ाय्य

करणे

ा

जरी अधिक चाुंर्ला ियागय असला तरी का ी ककराणा माल दे ण्याचा, औषिे
दे ण्याचा, ननदे श प्रनतवादीस दे ता येतो.
o अधिक चाुंर्ली अुंमलिजावणी करता यावी यासाठी आदे शाची प्रत न्यायालयाने
िोललस चौकीकडे आणण सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंना िाठवावी अशी पवनुंती करता येते.
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रे णकाचा िती शेतकरी

ोता आणण त्याने घरातली कठली ी जिािदारी घेण्याचे नाकारले

ोते. त्याला शेतीतून उत्िन्न ोत असे िरुं त तो त्यातील का ी ी घरखचागसाठी दे त नसे.
शेवटी रे णका न्यायालयात र्ेली. त्याचे िोटर्ी दे ण्यासाठी िँकेत खाते नव् ते िरुं त
रे णकास शेती उत्िादनाची माह ती ोती. म् णून नतने आधथगक सा ाय्य मार्ताना का ी
रतकम माधर्तली आणण का ी वाटा शेतीच्या उत्िन्नात माधर्तला. तो पवकून ती स्वतःचे
उत्िन्न लमळवू शकत

ोती.

या केसमध्ये िैशाच्या ऐवजी शेती उत्िादनातील वाटा माधर्तला र्ेला. वककलाने आधथगक
सा ाय्य

लमळण्यािाितच्या शतयतेची चचाग करून त्याप्रमाणे

े तू साध्य

ोईल असे नवीन

मार्ग शोिून काढावेत.
पूवस
ि ूचि ः जर प्रनतवादीने आधथगक आदे शाची िररिूती केली ना ी ककुं वा िैसे हदले ना ीत, तर
प्रनतवादीच्या मालकास, ककुं वा कजगदारास, प्रनतवादीच्या िर्ारातन
ू ककुं वा रोजर्ाराच्या िैशातन
ू
थेट िीडडतेस िैसे दे ण्यासाठी ननदे लशत करण्याचा न्यायदुं डाधिकाऱ्याुंस अधिकार आ े .

४. त ब आदे श — िलि 21 :
सदर कायदयाच्या कलम 2(b) नसार ‘मूल’ म् णजे अठरा वषांखालील कोणती ी व्यतती
आणण त्यात मलर्ी आणण मलर्ा असा दोन् ी अित्याुंचा समावेश
दत्तक, सावि, ककुं वा मानलेल्या मलाुंचा ी समावेश

ोतो. त्यात िीडडतेच्या

ोतो. तािा आदे शानसार िीडडतेस मलाुंचा

तात्िरता तािा लमळतो.
कायमस्वरूिी तािा लमळपवण्यासाठी ( ा वादाचा मद्दा असेल तर) िीडडतेस ककुं वा प्रनतवादीस
र्ाडडगयनलशि आणण वॉड्गस कायद्यातील तरतदीुंचा ककुं वा िीडडतेस ककुं वा प्रनतवादीस लार्ू
असलेल्या िसगनल लॉचा (व्यक्ततपवषयक कायद्याचा) आिार घेतला िाह जे.

न्यायदुं डाधिकाऱ्याुंना मलाुंना ककुं वा मलाला भेटण्याची िरवानर्ी दे ण्याचा अधिकार आ े तसेच
त्या भेटीुंची व्यवस्था प्रनतवादीने करावी असे साुंर्ण्याचा ी अधिकार आ े .
तात्िरत्या तािा दे ण्याच्या केसचा पवचार करताना मलाच्या ककुं वा मलाुंच्या सवागधिक ह ताचे
काय आ े याचा न्यायालय पवचार करते. ‘सवागधिक ह ताचे’

ा ननकष आधथगक आणण

भौनतक घटकाुंिेक्षा मलाच्या मनो-सामाक्जक आरोगयिूणग ननर्ेसाठी आणण वाढीसाठी जे घटक
कारणीभत
ू आ े त त्यावर भर दे तो.
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त ब आदे श च्य वविांतीच िजिूर मलहहण्य स ठी पव
ि च
ू स
ू ि

खालील र्ोष्टीुंची खातरजमा करून घेणे वककलासाठी म त्त्वाचे असतेo िीडडतेस याची माह ती द्यावी की

ा तािा आदे श तात्िरता असन
ू प्रनतवादीकडे

मले असल्यास त्याने त्या िररक्स्थतीचा र्ैरफायदा घेऊन िीडडतेच्या ह स
ुं ा
थाुंिवण्याच्या प्रयत्नाुंना खीळ घालू नये

ा या आदे शामार्चा उद्दे श असतो.

o शतय तेवढे ह्या आदे शाची मार्णी केसच्या सरुवातीसच केली जावी.
o िीडडतेस

ी माह ती द्यावी की मलाचे आधथगकदृष््या िालन िोषण करण्याची

िीडडतेची असमथगता

े नतच्याकडे मलाचा तािा न दे ण्याचे कारण असते असे

िऱ्याच मह लाुंना वाटू शकते.

o जर प्रनतवादीने मलाचा छळ केला असेल ककुं वा तो करत असेल तर सदर
कायदयाच्या कलम 12 अन्वये केलेल्या अजागत तसे सवग तिशील दे ऊन नमूद
करावे, त्यामळे मलाच्या ह ताचा पवचार करता प्रनतवादीस मलाियंत िोचण्यास
िुंदी करणारा ककुं वा भेट नाकारणारा आदे श न्यायालयाकडून लमळपवता येतो.

या आदे शाचे स्वरूि तात्िरते असल्याने त्याचवेळी वककलाने अन्य कायद्याुंच्या
आिारे तािा लमळपवण्यासाठी िीडडतेस सा ाय्य

करावे.

ह्या आदे शासाठी पववाद करताना ‘मलाच्या ह ताचे’ सवग घटक त्यात आणावेत.
५. भरप ईच आदे श - िलि 22
सदर कायदा े मान्य करतो की िीडडतेस शारीररक इजेमळे , मानलसक छळामळे , ककुं वा अन्य
भावननक छळामळे जो िास स न करावा लार्ला त्याची भरिाई मार्ण्याचा

तक आ े .

सदर कायदा े ी मान्य करतो की कौटुं बिक ह स
ुं ाचारामळे िीडडतेचा जो प्रत्यक्ष आधथगक खचग
झाला त्यािेक्षा कैक िटीने जास्त नतचे नकसान झाले म् णून भरिाईचा आदे श

ा आधथगक

आदे शा ू न वेर्ळा आ े . भरिाईमळे नतला जीवन नव्याने सरू करण्यास सा ाय्य

लमळते.

सदर कायदयाने दे ऊ केलेल्या अन्य आणण आधथगक आदे शाुंिेक्षा भरिाईचा आदे श

ा सवागत

म त्त्वाचा आ े . कलम 12 अन्वये भरिाईच्या आदे शासाठी पवनुंती करता येते.
कोणत्या ी अन्य हदवाणी कायद्याखाली भरिाईसाठी केलेल्या दाव्याव्यनतररतत िीडडतेस सदर
कायदयाुंतर्गत या आदे शाची मार्णी करता येत.े जर अन्य हदवाणी केसमध्ये नतला भरिाई
लमळाली तर नतला ते न्यायालयात उघड करावे लार्ते.
केसमिील वस्तक्स्थतीचे आणण िररक्स्थतीचे तसेच ककती अिाय झाला आ े त्याचे मूल्यमािन
केल्यानुंतर न्यायालय भरिाईची रतकम ठरवते आणण ती एका वेळी हदली जाते.
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भरप ईच आदे श मिळवण्य स ठी वविांती िरण्य ववषयी पूवस
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o सवागत प्रथम िीडडतेस आधथगक आदे श आणण भरिाईचा आदे श यातील फरक
समजावून साुंर्ावा.

o कौटुं बिक ह स
ुं ेमळे झालेल्या इजा, मानलसक िास, आघात तसेच नकसान ⁄ नासाडी
इ.चे स्वरूि कसे

ोते त्याचा शोि घ्या.

o पवनुंतीत भरिाई कशासाठी

वी त्या

े तूचा उल्लेख करा.

o त्याचवेळी िीडडतेकडे नसलेल्या सािन सामग्रीचा उल्लेख करा आणण भरिाईची
र्रज का आ े त्याचे समथगन करा.
o अन्य हदवाणी कायद्यात लमळालेल्या कठल्या ी भरिाईचा अजागत उल्लेख करा.
६.

अांतररि आदे श ची ि गणी ⁄ वविांती – िलि 23

कायदे शीर कारवाईमळे उशीर

ोत असल्याने तातडीने सुंरक्षण लमळवण्यासाठी आणण ह स
ुं ेस

आळा घालण्यासाठी अुंतररम आदे श लमळवणे उधचत

ोईल. मह ला न्यायालयात आल्यामळे

कटुं िाची िेइज्जती झाली असे समजन
ुं ेस तोंड द्यावे लार्ण्याची
ू कटुं िाकडून नतला जास्त ह स
शतयता आ े. सुंरक्षणाच्या अुंतररम आदे शामळे (आणण सा ाय्यामळे ) िीडडतेस कमी
िोतयाच्या ककुं वा अक्जिात िोका नसलेल्या िररक्स्थतीत कारवाई िढे नेता येते.
सदर कायदयाच्या कलम 23 अन्वये अुंतररम आणण एकतफी आदे श दे ता येतात. त्यासाठी
अजागतच पवनुंती करता येते िरुं त शिथिि तयार करून ते न्यायदुं डाधिकाऱ्याुंकडे सादर करावे
लार्ते, त्यात त्या िीडडतेस शिथिूवग ह स
ुं ा झाली असे साुंर्ावे लार्ते. शिथिि

े म त्त्वाचे

असते कारण कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या िऱ्याच केसेसमध्ये त्या मह लेकडे ह स
ुं ेचा कार्दोििी िरावा
नसतो कारण ह स
ुं ा चार लभुंतीुंच्या आड िुंद दरवाजामार्े घडते. म् णन
ू सदर कायदा
शिथििाच्या 3 रूिाने मह लेस नतचा िरावा सादर करण्याची िरवानर्ी दे तो. सदर
कायद्याखाली फाईल केलेल्या केसेसमध्ये, शिथििाचे प्रारूि फॉमग ३ मध्ये ननयम 6(4)
आणण सदर कायदयाच्या ननयम 7 खाली पवह त केले आ े .4 (फॉमग ३ साठी िररलशष्ट ४
िा ा)

3

ननणगयपविीनसार पवशाल दामोदर िाटील पव.पवशाखा पवशाल िाटील २००९ फौजदारी कायदा जे. 107 मुंिई,

अन्वये असे ठरवले र्ेले की कलम 23 अन्वये स्वतुंि अजग दे णे िुंिनकारक ना ी, कलम 12 अन्वये
केलेल्या अजागत अुंतररम आदे शाची पवनुंती करता येते.
4

फॉमग ३ ‘as nearly as possible’ असा फाईल केला िाह जे. जर अन्य तक्रारीचा मसदा अशा िध्दतीने

आवश्यक त्या सवग तिलशलास

आणण फॉमग ३ मिील पवह त नमन्याप्रमाणे माह तीस
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ललह ला र्ेला तर तो

हदवाणी कारवाई सुंह तेच्या आदे श क्र. XIX ची तरतूद शिथििाशी सुंिुंधित आ े . आदे श क्र.
XIX चा ननयम 3(1) ज्या िािीिरते शिथिि सीलमत असेल त्या िािीुंशी सुंिधुं ित आ े आणण
त्यात अशी तरतूद आ े की:

“ज्या िािीिरते शिथिि सीलमत असेल – १ शिथिि अशा िािीुंिरते सीलमत असेल

की ज्या िािी अलभसाक्षी त्याच्या ज्ञानानसार लसध्द करू शकेल, अिवाद फतत

वादकालीन अजागचा असेल ज्यावर त्याला जे वाटले ते पविान मान्य केले जाईल जर
त्याचे कारण हदले र्ेले तर.”

शिथिि वाचल्यावर जर न्यायदुं डाधिकाऱ्याुंना सकृद्दशगनी वाटले की ी केस कौटुं बिक ह स
ुं ेची
आ े तर ते अुंतररम आदे श आणण एकतफी आदे श दे तील.

आदे श अांिलबज वणी िरण्य ची योजि वविांतीत सि ववटि िर वी
अुंमलिजावणी योजना जर पवनुंतीत समापवष्ट केली तर त्याप्रमाणे न्यायालयाला आदे श
दे ता येतील आणण आदे शाुंची त्वररत व प्रभावीिणे अुंमलिजावणी करता येईल. िीडडतेस
नतची स्वतःची िररक्स्थती मा ीत असते आणण प्रनतवादी अुंमलिजावणी लाुंिवण्यासाठी
कोणत्या तलप्ृ त्या करू शकतो े ती जाणते, म् णून अुंमलिजावणी योजना नतच्या सल्ल्याने
करावी. उदाः िोटर्ीचा आदे श दे ताना ककती रतकम द्यावी, त्याचा तिशील, ती कठे हदली
जावी, कोणत्या स्वरूिात हदली जावी (रोख, चेक, ककुं वा ई-रान्सफरने) आणण किी हदली
जावी ती तारीख या सवागचा समावेश असावा. ननवासाच्या िाितीत जर घराला कलि आढळले
तर िोललसाुंच्या सा ाय्याने ते तोडण्याची िरवानर्ी मार्ावी.

स्वीकारलाच िाह जे.
ठरवले र्ेले.

े लमलनकमार लसुंर् पव. यू.िी, राज्य २००७ फौजदारी प्रकक्रया सुंह ता जे.4742 नसार
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२.८ िीडडते ने के ले ल्या आरोिाुं साठी ि रावा लमळवा
िीडडतेने स न केलेल्या वेर्वेर्ळ्या प्रकारच्या ह स
ुं स
े ाठी िरावा कसा लमळवावा ते वककलाने
नतला साुंर्ावे. याचा नतला नतच्या केसची तयारी करण्यासाठी उियोर्

ोईल. िरे च वेळा

मह ला कारवाई करण्याचा ननणगय घेण्यास घािरतात कारण त्याुंना असे वाटते की त्या
त्याुंची केस लसध्द करू शकणार ना ीत. वेर्वेर्ळ्या ह स
ुं ा प्रकाराुंसाठी दे ता येणारे का ी
िरावे खालील प्रमाणे आ े त:
श रीररि हहांस

भ वतिि किां व

लैंधगि हहांस

आधथिि हहांस

शारीररक इजा

नैराश्य, ताण आल्याचे

नको त्या भाषेत

प्रनतवादीच्या खात्यात

कायदा प्रमाण िि

िीडडतेने नतच्या

ककुं वा मेसेजेस

दाखवणारे िँकेचे

झाल्यास वैद्यक

ि िमसि हहांस
डॉतटराुंचे प्रमाणिि,

ललह लेले इ-मेल,

नातेवाईकाुंना,

मैबिणीुंना ककुं वा अन्य

जमा झालेले िैसे
कार्द

व्यततीुंना ललह लेली
ििे, मेसेजेस,इ.
इजा झाल्याचे फोटो,

प्रनतवादीने ललह लेली

लैंधर्क छळ झाल्याचे

भाडे न दे णे, दै नुंहदन

उल्लेख असावा.

दशगवणारी ििे, मेसेजेस

प्रमाणिि

ककराणाची बिले

शिथिि

लैंधर्क र्न्ह्यािासून

क्रेडडट काडगच्या

कायद्यान्वये(२०१२)

केलेला खचग हदसून

जन्या व्रणाुंचा

िोललसाुंकडे केलेल्या
कठल्या ी तक्रारीची

लशवराळ भाषेतील ह स
ुं ा वैद्यक कायद्याचे

मलाुंना सुंरक्षण या

प्रत

एफआयआर जर

प्रनतवादीने कौटुं बिक

खचागची, वीज,
थकवणे,

बिलातून प्रनतवादीने
येणे

नातेसुंिुंिातील

मलाुंवर लैंधर्क
अत्याचार केले
---

ह स
ुं ा िाह लेले ककुं वा

----

ऐकलेले साक्षीदार

कौटुं बिक ह स
ुं ेमळे
कामावर र्ैर जेरी

(िष्टी दे णारा िरावा)

ी फतत उदा रणाुंची सच
ू क यादी असन
ू त्यावरून कोणते िरावे दे ता येतात ते समजते.
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२.९ अलशलाचा अन्य से वाुं शी सुं ि कग घडवू न आणा:
या मार्गदीपिकेत आिी म् टल्याप्रमाणे ,तिशीलवार माह ती घेताना िीडडतेस अन्य
कोणत्या सेवाुंची र्रज आ े का ते तिासले िाह जे, तशी र्रज असल्यास नतला लमळू
शकणाऱ्या सेवाुंची माह ती वकील दे ऊ शकतो. जर नतने या सेवा केस दाखल करण्याआिी
ककुं वा नुंतर घेण्याचे ठरवले तर वकील नतचा त्या सेवाुंशी सुंिकग करून दे ऊ शकतो.
उद ः

सांरक्षण अधिि ऱ्य ांच्य सेवेच व पर िर व : िीडडतेस साुंर्ावे की सुंरक्षण अधिकारी नतला
मदत करण्यात म त्त्वाची भूलमका िजावतात. कौटुं बिक ह स
ुं ा अ वाल (डीआयआर) तयार
करणे,कारवाईच्या

कालाविीत

िाहठुंिा

दे णे,

अुंतररम

आणण

अुंनतम

आदे शाुंची

अुंमलिजावणी करणे, अणीिाणीच्या काळात िीडडतेियंत िोचणे इ.िाितीत मदत

ोते.

िीडडतेचा सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंशी सुंिकग सािन
ू हदल्यास त्याुंच्यात जवळीक ननमागण
ोण्यास सा ाय्य

ोते.

आवश्यित भ सल्य स पोमलस ांची िदत घ्य वी: िोललसाुंकडे दाखल केलेली तक्रार
िरावा

ा

ोऊ शकतो. िोललसाुंकडे केलेली अदखलिाि र्न्ह्याची तक्रारसध्दा जरि

िसवण्यास सा ाय्य करते. का ी वेळा मह लेस िोललसात तक्रार दाखल करायची नसते
आणण तरी ी नतला ह स
ुं ेस तोंड द्यावे लार्त आ े

े िोललसाुंना कळू द्यायचे असते,

अशा प्रसुंर्ी ती जरि िसवण्यासाठी िोललसाुंना नतच्या तक्रारीची त्याुंच्या स्टे शन डायरीत
नोंद करायची पवनुंती करू शकते. र्स्त घालणारे िोललस जरी नतच्या मदतीसाठी आले
तरी ते नतला नतची तक्रार िोललस डायरीत नोंदवली आ े का याची तिासणी करायला
साुंर्ून मार्गदशगन करू शकतात.
तिव र गह
ृ शी सांपिि स िणे: नतची सरक्षक्षतता

ी सवागत म त्त्वाची आ े . जर िीडडतेस

घरी सरक्षक्षत वाटत नसेल आणण नतला अन्य कोणती ी

रा ण्याची जार्ा नसेल तर

वककलाने नतचा ननवारार् ृ ाशी सुंिकग सािून द्यावा. (कायद्याने नोंद केलेली ककुं वा

अधिसूधचत केलेली) ननवारार् ृ े सेवा दे णारी म् णून कौटुं बिक ह स
ुं ा अ वाल (डीआयआर)
दाखल करू शकतात.

वैद्यिीय स ह य्य : जर िीडडतेस शारीररक इजा झाली असेल ककुं वा ह स
ुं ेचे नतच्या
शारीररक आणण मानलसक आरोगयावर िररणाम झाले असतील तर वकील नतला मनोवैद्यकीय मदत घेण्याचा सल्ला दे ऊ शकतो. त्यामळे स्वतःची काळजी घेणे
सवागत प्राथलमक जिािदारी आ े

ी नतची

े नतला कळू शकते. त्यामळे कारवाईमळे आलेल्या

ताणास ती अधिक चाुंर्ल्या प्रकारे तोंड दे ऊ शकते. आवश्यकतेनसार नतला हदलेले
पप्रक्स्क्रप्शन, वैद्यकीय तिासण्याुंचा अ वाल िरावा म् णून वािरता येतील. योगय असेल
41

नतथे वैद्यक-कायदा केससध्दा करता येईल. वककलाने िीडडतेस साुंर्ावे की कारवाई चालू
असताना सध्दा जर नतला ह स
ुं ेस तोंड द्यावे लार्ले तर नतने िोललसाुंकडे आणण वैद्यकीय
सपविाुंकडे जावे आणण वैद्यकीय तिासणीचा अ वाल घ्यावा.
सिुपदे शि सेव : िीडडता जेव् ा केस फाईल करण्याचा ननणगय घेते तेव् ा नतने

समिदे शकाची मदत घ्यावी असे वकील नतला सचवू शकतो. या समिदे शनामळे नतला
तणाविूणग िररक्स्थतीचा सामना करण्यास, स्वालभमान ठे वण्यास, आणण आत्मपवश्वास
वाढवण्यास सा ाय्य

ोऊ शकते. िऱ्याच क्स्ियाुंना न्यायालयात जाण्यात अिरािीिणाची

भावना वाटते आणण त्याुंना सतत

े साुंर्ून हदलासा द्यावा लार्तो की नतला मानाचे,

सन्मानाचे, आणण ह स
ुं ामतत नातेसुंिुंि ठे वण्याचा

तक आ े . अशा प्रकारच्या

समिदे शनामळे ती कारवाईस अधिक चाुंर्ल्या प्रकारे तोंड दे ण्यास तयार

ोऊ शकते.

अशी िण शतयता असते की समिदे शक प्रनतवादीस िोलावू शकतो आणण जर त्याने

सकारात्मक ररत्या समिदे शनास प्रनतसाद हदला तर ती समस्या एकतर सलोख्याने ककुं वा
खेळीमेळीच्या वातावरणात पवभतत

ोऊन सटू शकते.

िीडडतेचे प्रनतननधित्व करणाऱ्या वककलाने ननव्वळ केस फाईल करण्याच्या एकमेव

े तूने

काम करू नये तर सवंकष दृक्ष्टकोन ठे वून िीडडतेस ह स
ुं ेच्या िररक्स्थतीतून शतयतो
सवोत्कृष्ट िध्दतीने िा े र येण्यास सा ाय्य

करावे.

अजग तयार करताना लक्षात ठे वण्याचे का ी म द्दे
१. कोणत्या ी प्रकारे ननणागयक न

ोता िीडडतेपवषयी समानभूती ठे वावी.

२. कोणत्या ी प्रकारचा पवियागस न करता सवग वस्तक्स्थतीचा उल्लेख करावा.
३. जेव् ा वककलास एखादी पवलशष्ट र्ोष्ट

खािीिूवगक मा ीत नसते तेव् ा ती

र् ृ ीत न िरता अलशलास पवचारून खािी करून घ्यावी.

४. ह स
ुं ेचा नतच्या जीवनावर कसा िररणाम झाला आ े त्यापवषयी लल ावे.
५. िराव्यननशी वस्तक्स्थती िडताळून घ्यावी आणण त्यात जर का ी पवरोिाभास

आढळला तर तो दरू करावा

म् णजे कठली ी सुंहदगिता न ठे वता िीडडतेचे

प्रनतननधित्व करता येईल.

६. नतचा पवनुंती अजग तयार करताना नतला पवचारावे की नतला आदे श कसे

वे

आ े त.
७. क्जथे क्जथे नतला िरावे दे ता येत असतील नतथे नतथे ते जोडावेत.
८. नतने स ी करण्यािव
ू ी नतला अजागतील मजकूर वाचायला साुंर्ावा.

९. मजकूरातील नतच्या सवग शुंकाुंचे ननरसन करा कारण अलशलाच्या आणण

वककलाच्या पवचारात एकवातयता असायला
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वी.

१०. शतय तो अलशलास सोिी वाटे ल अशी भाषा मजकूरात वािरावी.

११. पवपवि आदे शातन
ू नतला काय लमळू शकते ते स्िष्ट करा म् णजे

नतची ननवड लमळालेल्या/ समजलेल्या माह तीवर िूणि
ग णे आिाररत असेल.
अज िच्य िजिूर त वविांतीििील प्रत्येि वस्तुष्स्थतीच पर िशि घेतल ज व जेणेिरूि
िोणतीही सांहदग्ित र हण र ि ही. एिद अजि फ ईल िेल्य िांतर त्य त सुि रण

िरणे ही ि ही सोपी प्रकिय ि ही. ती वेळखाऊ आ े आणण इतकेच नव् े तर त्यामळे
अुंतररम आदे श लमळण्याससध्दा पवलुंि

ोऊ शकतो. म् णून वककलाने अजागचा मसदा

तयार करताना खूि िररश्रम घेतले िाह जेत.
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३.० कारवाई चालू असताना

कारवाई चालू असताना

१.

अजग न्यायलयात फाईल करणे

२.

नोटीस िजावणे

३.

प्रनतवादीचे लेखी ननवेदन आणण खटल्यास सामोरे जाणे

४.

र्रजेनसार समिदे शकाकडे जाण्या िाित ननदे श मार्णे/करणे

५.

िरावा नोंदवणे

६.

यक्ततवाद

७.

अुंनतम आदे श

३.१ अजग न्यायालयात फाईल करणे :
३.१.१ अजि िोठे फ ईल िर व
सदर कायद्याच्या कलम 12 अन्वये प्रथमवर्ग ज्यडडलशयल मॅक्जस्रे टकडे ककुं वा
िीडडतेचे कायमस्वरूिी अथवा तात्िरते ननवास स्थान असलेल्या पवभार्ात ककुं वा क्जथे
प्रनतवादी रा त आ े अशा हठकाणच्या ककुं वा क्जथे कौटुं बिक ह स
ुं ा घडली आ े अशा
न्यायक्षेिात जे म ानर्र प्रथमश्रेणी न्यायािीश असतात त्याुंच्याकडे अजग दाखल केला
जातो.
िीडडतेची जर हदवाणी, फौजदारी ककुं वा कौटुं बिक न्यायालयात अन्य केस कलम 12
खालील अजागच्या प्रनतवादीच्या पवरोिात

प्रलुंबित असेल तर सदर कायदयाच्या कलम

26 अन्वये त्याच न्यायालयात अजग दाखल करता येतो. या तरतदीमळे त्याच दोन
िक्षात एकाच न्यायालयात केस प्रलुंबित असेल तर ह्या न्यायालयातून त्या
न्यायालयात िाविळ करायला न लार्ता नतथेच केस दाखल करता येते.
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३.१.२ अज ि ब रोबरच िौिुां बबि हहांसे च अहव ल (िीआयआर) सु ध्द द खल िर यल
ल गतो ि ?
िऱ्याच केसेसमध्ये जेव् ा केस थेट वककलाकडून फाईल केली जाते तेव् ा अजागिरोिर कौटुं बिक
ह स
ुं ेचा अ वाल (डीआयआर) फाईल केला जात ना ी.

े िुंिनकारक नसल्यामळे न्यायालय
5

सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंना कौटुं बिक ह स
ुं ेचा अ वाल (डीआयआर) फाईल करायला साुंर्ू शकते.

पव
ि च
ुं ेचा अ वाल (डीआयआर) नसेल तर सदर कायद्याखालील
ू स
ू ि : जर कौटुं बिक ह स
केससाठी कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या अ वालाची (डीआयआर) आवश्यकता नसल्याचे नमूद करावे.
त्यामळे पवलुंि टाळता येतो.
तथापि, असे असून सध्दा न्यायालयाने डीआयआर असल्यालशवाय कारवाई िढे जाणार
ना ी

असा आग्र

िरला तर आणण त्यामळे िीडडतेचा अवाजवी वेळ जात असेल तर

वकील न्यायालयास िीडडतेच्या सरक्षेसाठी अुंतररम आदे श दे ण्याची पवनुंती करू शकतो.
का ीवेळा सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंना डीआयआर फाईल करण्यासुंिुंिीचा न्यायालयाचा आदे श
लमळण्यास पवलुंि

ोतो. या प्रकक्रयेस र्ती दे ण्यासाठी, वकील सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंना

दे ण्याचा आदे श अधिननयम कलम 28 अन्वये

ाताने, नेऊन दे ण्यास िरवानर्ी द्यावी

अशी पवनुंती करू शकतो / शकते.
सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंिरोिर सुंिुंि प्रस्थापित करून वकील या प्रकक्रयेस र्ती कशी दे ता
येईल ते िा ू शकतो.
३.१.३ आिीच फ ईल िे ले ल्य अज ि तील सु ि रण
अजग फाईल केल्यावर िीडडतेस त्यात उल्लेख न केलेल्या का ी र्ोष्टी

आठवणे शतय

आ े . कौटुं बिक ह स
ुं ेतील प्रत्येक सत्य िीडडतेस अनकूल असणारे आदे श लमळवण्यासाठी
म त्त्वाचे

आ े.

म् णून

वककलाने

िीडडतेस

असे

साुंधर्तले

िाह जे

की

ती

न्यायदुं डाधिकाऱ्याकडे अजग करून नतच्या पवनुंतीत सिारणा करण्याची िरवानर्ी मार्ू
शकते.

5

अमर कमार म ादे व पवरुद्ि कातीयानयनी (MANU/TN/9632/2007) ह्या केस मध्ये असा ननणगय झाला

की केस मध्ये दखल घेण्यासाठी डी आय आर असण्याची र्रज ना ी.
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अशी सिारणेसाठीची पवनुंती करताना वककलाने

े साुंधर्तले िाह जे की म त्त्वाच्या

वस्तक्स्थतीचा समावेश केला जावा आणण त्यातील कोणत्या ी र्ोष्टी वर्ळल्या जाऊ
नयेत. सिारणेच्या पवनुंतीिाित प्रनतवादीच्या वककलाचे काय म् णणे आ े ते ऐकून
न्यायालयाकडून मर्च आदे श हदला जाईल. अशा वेळी वककलाने कलम 28 अन्वये
न्यायालयाकडे असलेल्या व्यािक अधिकाऱाच्या आिारावर न्यायालयाने सिारणा करू
द्याव्या असे साुंर्ून न्यायालयाचे मन वळपवले िाह जे.
मीनाला नतच्या ितीकडून शारीररक, आधथगक, मानलसक, आणण लैंधर्क ह स
ुं ाचारास
तोंड द्यावे लार्ले. नतची केस फाईल करणाऱ्या वककलाने फतत आधथगक ह स
ुं ाचाराचा
उल्लेख केला आणण अन्य प्रकारच्या ह स
ुं ेचा उल्लेखच केला ना ी. त्यामळे
न्यायालयाला ती ककती असरक्षक्षत

ोती

े कळलेच ना ी म् णून नतने केलेली

सरक्षेच्या आदे शाची मार्णी न्यायालयाने फेटाळून लावली.
नतची िररक्स्थती कळल्यावर दसऱ्या वककलाच्या लक्षात आले की नतने केलेली पवनुंती
िरे शी ना ी. तसेच लैंधर्क छळापवषयी नतला वाटत

ोते की त्यापवषयी िोलल्यास

आिल्या कटुं िाचे नाव िदनाम ोईल म् णून नतने त्यािाितीत मौन िाळले आ े े ी
त्या वककलाच्या लक्षात आले. सवग वस्तक्स्थतीचा उल्लेख करणे व त्यापवषयी ललह णे
म त्त्वाचे आ े कारण त्यामळे न्यायालय योगय तो ननणगय घेऊन त्या प्रमाणे आदे श काढू
शकते असे त्या वककलाने नतला साुंधर्तले. शेवटी मीना तयार झाली. वककलाने न्यायालयात
अजग करून त्यात म त्त्वाच्या वस्तक्स्थतीचा उल्लेख का केला ना ी ह्याचे कारण नमूद केले.
नुंतर िह ला अजग रद्द करू दे ण्य़ाची पवनुंती केली आणण नवीन अजग करू दे ण्याची िरवानर्ी
माधर्तली.

या केसमध्ये फारच थोडी वस्तक्स्थती माुंडली

ोती त्यामळे त्यात खूि मोठे िदल करण्यात

आले म् णून जना अजग रद्द करू दे ण्याची पवनुंती करण्यात येऊन नवीन अजग करू दे ण्याची
िरवानर्ी माधर्तली. जेव् ा थोडेसेच ककरकोळ िदल करायचे असतात तेव् ा सिारणेसाठी
अजग करता येतो. कौटुं बिक ह स
ुं ा थाुंिपवण्याच्या एकमेव उद्दे शाने न्यायालयास प्रस्थापित
िध्दत सोडून वार्ण्याचा सदर कायद्याच्या कलम 28 अन्वये अधिकार असतो. तो
वािरण्यासाठी वकील न्यायालयाचे मन वळवू शकतो.
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३.१.४ सु र क्ष तियोजि िरणे
वककलाने िीडडतेिरोिर ह स
ुं ेचा िोका ककती आ े यापवषयी चचाग करावी आणण सरक्षा
उिाय योजण्याचा पवचार करावा तसेच सदर ननयम मिील फॉमग ५ ननयम ८ (१)(४)
प्रमाणे सरक्षा योजना तयार करावी.
असे केल्याने िीडडतेच्या िररक्स्थतीस नेमकेिणाने लार्ू
पवचार करावाच लार्ेल

े नतच्या दृष्टीने चाुंर्ले

ोणाऱ्या सरक्षा ियागयाुंचा नतला

ोईल. आवश्यकता भासल्यास केसची

सनावणी चालू असताना किी ी फॉमग ५ मिील सरक्षा योजना योगय तऱ् े ने भरून वकील
प्रथमश्रेणी न्यायािीशाकडे सादर करू शकेल. यामळे न्यायालयाला िररक्स्थतीचे र्ाुंभीयग
कळण्यास सा ाय्य

ोईल आणण आदे श लवकर लमळवण्यासाठी त्याचा उियोर्

ोईल.

३.१.५ अां त ररि आणण एितफी आदे श मिळववण्य िरत शपथपि भरूि दे णे
अधिननयमाच्या कलम 23 अन्वये अुंतररम आणण एकतफी आदे श शिथििाव्दारे
लमळपवता येतात,त्याचा फॉमॅट
ग सदर कायदयाच्या

फॉमग ३ ननयम 6(4)आणण 7 मध्ये

िरवलेला असतो.
े आदे श प्रनतवादीच्या सनावणीलशवाय ककुं वा जेव् ा न्यायालयाला सकृद्दशगनी असे वाटते
की

ी केस कौटुं बिक ह स
ुं ेची आ े आणण नतची त्वररत दखल घेऊन ह स
ुं ा थाुंिवली

िाह जे तेव् ा नोटीस दे ण्याच्या आिीसध्दा दे ता येतात.
आदे शाचे स्वरूि अुंतररम असल्याने जेव् ा िररक्स्थती िदलते तेव् ा ते आदे श ी िदलता
येतात.
शिथििाचे अवलोकन केल्यावर जर न्यायदुं डाधिकाऱ्याुंचे असे मत झाले की प्रनतवादीने
कौटुं बिक ह स
ुं ा केली आ े , तो ती करत आ े ककुं वा ती करण्याची शतयता आ े तर
एकतफी अुंतररम आदे श दे ता येतो. एकतफी अुंतररम आदे श का हदला जावा ह्याचे
वककलास न्यायालयास स्िष्टीकरण द्यावे लार्ते.
राधिका िीएचडी करत

ोती आणण त्यासाठी नतला लशष्यवत्त
ृ ी ी लमळाली

ोती. नतच्या

आई आणण भावाुंना नतचा िीएचडी करण्याचा ननणगय मान्य नव् ता कारण त्याुंना नतने
लगन करायला वे ोते आणण नतचा त्याला नकार ोता. त्यामळे घरात खूिच तणाविूणग
िररक्स्थती ननमागण झाली

ोती व त्यामळे त्याच घरात एकि रा णे नतला अवघड झाले

ोते. ती आधथगकदृष््या स्वतुंि असल्याने नतला घरािा े र िडायचे
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ोते. जेव् ा नतने

नतच्या आई आणण भावाुंना ते साुंधर्तले तेव् ा त्याुंनी नतला िमकावायला सरुवात केली.
म् णून ती सुंरक्षण आदे शालशवाय घरािा े र िडू शकत नव् ती कारण नतला भीती वाटत
ोती की ते नतला अिाय करतील.
नतने सदर कायदयाच्याखाली सुंरक्षण आदे शासाठी अजग केला. सरुवातीस न्यायालयाची
एकतफी अुंतररम आदे शाचा अजग पवचारात घेण्याची तयारी नव् ती. वककलाने जेव् ा असा
यक्ततवाद केला की सवागत प्रथम या केसमध्ये काळ

ा सवागत मोठा भार् आ े कारण

ती घरािा े र िडल्यालशवाय ती नतचा अभ्यास करू शकत नव् ती. दसरे म् णजे जर
प्रनतवादीुंना नोटीस िाठवली तर ते नतचे घरािा ेर िडणे अक्जिातच िुंद करून टाकतील
आणण त्याुंना नतने केस केली आ े कळल्यावर ते नतला केसला ी उिक्स्थत रा ू दे णार
ना ीत. न्यायालयाला

ा यक्ततवाद िटला आणण ज्या हदवशी नतने अजग दाखल केला

त्याच हदवशी नतला नोटीस न िजावता अुंतररम आणण एकतफी सुंरक्षण आदे श लमळाला.
म् णन
ू ती अुंतररम आणण एकतफी सुंरक्षण आदे शास सरक्षक्षतिणे घरािा े र िडू शकली.
सदर कायद्यातील अुंतररम आणण एकतफी आदे शाची तरतूद ह स
ुं ा तत्काळ थाुंिावी
यासाठी आ े . सािारणिणे कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या केसमध्ये िीडडता शेवटचा उिाय म् णून
न्यायालयात येत.े सरक्षेसाठी ती ककती

ातघाईस आली आ े

े वककलाने समजन
ू

घेतले िाह जे आणण अुंतररम आणण एकतफी आदे श त्वररत दे ण्याची

आवश्यकता का

आ े ते न्यायालयास िटवून हदले िाह जे. िऱ्याच केसेसमध्ये अुंतररम आदे श एकतफी
न दे ण्यामार्े न्यायालयाचे असे म् णणे असते की दसऱ्या िक्षास सध्दा न्याय्य सुंिी
हदली र्ेली िाह जे. कौटुं बिक ह स
ुं ा थाुंिावी म् णून
आ े

ा ह तकारक कायदा तयार केला

े वककलाने न्यायालयाला साुंर्न
ू त्याुंची भलू मका िदलली िाह जे. शिथििावरून

सकृद्दशगनी जर असे आढळून आले की िीडडता

ी सरक्षक्षत ना ी तर सदर कायदयाचे

कलम 236 लार्ू केले िाह जे.
े कलम लार्ू करताना पवशेषतः जेव् ा एकतफी आदे श म त्त्वाचे असतात तेव् ा वककलाने
ह स
ुं ेचे भूतकाळातील तसेच वमागनकाळातील प्रसुंर् आणण भपवष्यकाळातील तशा घटना

6

कलम 23(2) नमद
ू करते की: “ जर न्यायदुं डाधिकाऱ्याुंचे समािान झाले की अजागप्रमाणे सकृद्दशगनी

प्रनतवादी कौटुं बिक ह स
ुं ा करत आ े ककुं वा केली आ े ककुं वा तो करण्याची शतयता आ े असे हदसन
ू आले तर
कलम 18, 19, 20, 21 अन्वये पवह त केल्याप्रमाणे िीडडतेने हदलेल्या शिथििानसार ककुं वा जशी केस
असेल तसा कलम २२ अन्वये प्रनतवादीच्या पवरोिात एकतफी आदे श हदला जावा.
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िन् ा घडण्याच्या शतयता

न्यायालयाच्या ननदशगनास आणून हदल्या िाह जेत. ह स
ुं ेची

लमळालेली नसती िमकी सध्दा िीडडतेस अुंतररम आणण एकतफी आदे श लमळण्यास
िरे शी असते.

३.२ नोटीस िजावणे :
सदर कायदयाच्या कलम 13 अन्वये अजग दाखल केल्यािासून दोन हदवसाुंच्या आत नोटीस
िजवावयास वी. सदर ननयमाुंच्या ननयम 12 खाली पवह त केलेल्या पवपवि मार्ांचा अवलुंि
करून नोटीस िजावणे े सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंचे कतगव्य आ े . सुंरक्षण अधिकारी स्वतः ककुं वा
दसऱ्या कोणाच्या

ातन
ू

ी नोटीस िजावू शकतात. नोटीस िजावतेवेळी जो कोणी नतथे

असेल त्या व्यततीने जर ती नोटीस स्वीकारली तर ती िजावली र्ेली असे समजायला
रकत ना ी. जर ती कोणत्या ी कारणाने िजावली र्ेली ना ी तर ती स ज नजरे स िडेल
अशा एखाद्या हठकाणी त्या िररसरात धचकटवावी. धचकटपवलेल्या नोटीसचा फोटो काढून
ठे वणे

ी एक चाुंर्ली िध्दत आ े .

सदर कायद्यान्वये अधिननयमाच्या कलम 28 अन्वये न्यायािीशास त्याुंची स्वतःची
कायगिध्दती अुंमलात आणता येते आणण त्यामळे न्यायािीशास नोटीस िजावण्याचे पवपवि
मार्ग उिलब्ि

ोण्यास भरिरू वाव रा तो तसेच न्यायािीशाुंना स्वतःची प्रकक्रया ठरपवण्याचे

व्यािक अधिकार िीडडत स्िीला न्याय लमळवून दे ण्यासाठी हदलेले आ े त.
•

प्रनतवादी जर भारतािा े र रा त असेल तर कररयरमाफगत नोटीस िाठवता येते आणण
त्याने ती स्वीकारल्याची िावती नोटीस िजावल्याचा िरावा म् णन
ू न्यायालयात
सादर करता येते.

•

नोटीस फॅतसने िाठवता येते आणण फॅतसची िावती न्यायालयात िरावा म् णून सादर
करता येते. नोटीस खाजर्ीरीत्या िजावल्यास सदर कायद्याुंतर्गत असलेल्या
तरतूदीचा भुंर्

•

ोत ना ी.

जर िीडडतेस प्रनतवादीचा ठावहठकाणा मा ीत नसेल तर वककलाने पवनुंतीत असा
उल्लेख करावा की नोटीस पवपवि हठकाणी िजावली जावी म् णजे प्रनतवादीस
न्यायालयातील सनावणीपवषयी कळपवण्याचा उद्दे श साध्य

ोईल.

सुंरक्षण अधिकारी जेव् ा नोटीस िजावण्यासाठी हदवसा प्रनतवादी ितीच्या रा त्या
घरी जातील तेव् ा तो नतथे नसेल

े

लललीला ठाऊक
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ोते. म् णून नतच्या केसच्या

िाितीत प्रनतवादीच्या ऑकफसचा ित्तासध्दा हदलेला

ोता जेणेकरून आठवड्यातील

कोणता हदवस व त्या हदवसातील कोणती वेळ आ े

े िघून ती नोटीस िजावली

जावी. अशा तऱ् े ने नोटीसेत दोन् ी ित्ते घातले त्यामळे सुंरक्षण अधिकारी वेळ आणण
हदवस िा ू न घरी ककुं वा ऑकफसच्या ित्त्यावर नोटीस िजावू शकले.
प्रत्येक केसमिील िररक्स्थतीनसार अनेक नवे नवे मार्ग असू शकतात त्यामळे नोटीस
िजावता येते आणण पवलुंि टाळता येतो. जेव् ा ने मीच्या मार्ांनी नोटीस िजावता येत
नसेल तेव् ा वककलाने अजागत वेर्ळ्या मार्ांचा उल्लेख केला िाह जे.
पूवस
ि ूचि : अलभनव मार्ागने नोटीस िजावण्याची पवनुंती करताना वककलाने िढील र्ोष्टी
कराव्यात:
अ.

जर प्रनतवादी नोटीस घेण्याचे आणण न्यायदुं डाधिकाऱ्यास टाळत असेल तर सदर
कायदयाच्या कलम 28 अन्वये न्यायालयाने आिले अधिकार वािरण्यापवषयी
वककलाने िटवून हदले िाह जे आणण

े स्िष्ट केले िाह जे की नोटीस

िजावण्यासाठी अलभनव मार्ग वािरणे

े खरोखरच अनतशय म त्त्वाचे का आ े .

ि. नोटीस िजावण्यासाठी नवीन तुंिज्ञानाचा उदाः इ मेल ककुं वा व् ॉटस ् ॲिसारख्या
इलेतरॉननक िध्दतीुंचा वािर करण्यापवषयी सचवावे. मुंिई उच्च न्यायालयाचे

खालील उदा रण उद्ित
ृ करावे—कानडी कफल्म िष्िक पवमानाच्या ननमागत्याला

कॉिीराईट प्रकरणी मुंिई उच्च न्यायालयाच्या र्ौतम िटे ल या न्यायािीशाुंनी
त्या ननमागत्याच्या फोन नुंिरची ट्रू कॉलरवर खािी करून त्याला व् ॉटस ् ॲिचा
वािर करून नोटीस िाठवली आणण आता त्यामळे मुंिई उच्च न्यायालयाकडून
अशाप्रकारे नोटीस िाठ्पवण्याला मान्यता आ े .

क. जर प्रनतवादी दसऱ्या क्जल्ह्यात ककुं वा राज्यात रा त असेल तर
न्यायदुं डाधिकाऱ्याुंस पवनुंती करून त्या क्जल्ह्यातील ककुं वा राज्यातील सुंरक्षण
अधिकाऱ्याुंची सेवा नोटीस िजावण्यासाठी उिलब्ि करून घ्यावी.
ड.

प्रनतवादी नोटीस िजावण्याच्या कामात का ी अडथळा आणेल ककुं वा अनावश्यक
समस्या उभी करे ल अशी भीती वाटल्यास सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंिरोिर िोललस
अधिकाऱ्यास नोटीस िजावण्याच्या कामी िाठवावे असा ननदे श द्यावा अशी
पवनुंती न्यायदुं डाधिकाऱ्याुंकडे करावी.

इ.

पवलुंि टाळण्यासाठी अशा अन्य पवनुंत्या कराव्यात.
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३.३ प्रनतवादीचे ले खी ननवे द न आणण खटल्यास सामोरे जाणे :
िीडडतेने केलेल्या अजागस प्रनतवादीने लेखी ननवेदन उत्तर म् णून द्यावे असे अिेक्षक्षत
असते. प्रनतवादी लेखी ननवेदन दे ण्यास ककती वेळ लावतो ⁄ लावतात यावर वककलाचे
लक्ष

वे. अनेक केसेसच्या िाितीत प्रनतवादी उत्तर द्यायला मद्दाम ू न िराच वेळ

लावतात. अशा वेळेस, वककलाने

ी िाि न्यायालयाच्या नजरे स आणन
ू द्यावी आणण

प्रनतवादीस त्याची िाजू माुंडण्याची सुंिी न दे ता अुंतररम आदे श द्यावा म् णन
ू आग्र
िरावा. (न्यायालयाने हदलेला ना ी) जेणे करून िीडडतेच्या सरक्षक्षततेस िोका ननमागण
ोणार ना ी.
तीन तारखाुंिेक्षा जास्त कालाविी उलटून र्ेल्यानुंतर वकील न्यायालयाकडे लेखी ननवेदन
नको असा अजग करू शकतो त्यामळे प्रनतवादीचा वकील लेखी ननवेदन दाखल करू शकत
ना ी. एक प्रकारे यामळे प्रनतवादीच्या वकीलावर लेखी ननवेदन लवकर द्यावे म् णून
दिाव येतो.
लेखी ननवेदनाचा अभ्यास केल्यावर वककलाने िीडडतेस कठल्या िािीवर नतला उत्तर
द्यायचे आ े का ते पवचारावे. जर उत्तर द्यायचे असेल तर त्या उत्तराचा मसदा तयार
करावा आणण तो दाखल करावा. िीडडतेने उत्तर हदल्यामळे नतच्या दृक्ष्टकोनातन
ू का ी
िािी माुंडण्याचा तक रा तो म् णून उत्तर दे णे आवश्यक आ े असे वककलाने न्यायालयास
साुंर्ावे.

३.४ र्रजे न सार सम िदे शकाकडे जाण्यािाित ननदे श मार्णे / करणे :
सदर

कायदयाच्या

कलम

14

अन्वये,

न्यायािीश

कारवाईच्या

कठल्या ी

टप्प्यात

समिदे शनासाठी प्रनतवादीस ककुं वा िीडडतेस एकेक्याने ककुं वा दोघाुंना एकि समिदे शकाकडे
िाठवू शकतात. अधिननयमाच्या कलम 10 अन्वये समिदे शकाची सेवादायी सुंस्थेचे सदस्य
म् णून नोंदणी झालेली असते. कारवाईच्या कठल्या ी टप्प्यात सदर कायदयाच्या कलम 14
अन्वये समिदे शनाचा उद्दे श ह स
ुं ा थाुंिवणे

ा असतो त्यासाठी त्यापवषयी प्रनतवादीकडून

मी घेतली जाते.
सदर कायदयाखाली समिदे शकाच्या उिलब्ितेपवषयी वकील चचाग करू शकतो आणण त्याचा
उद्दे श काय आ े ते िीडडतेस साुंर्ू शकतो आणण आ े त्या िररक्स्थतीत त्याचा काय िररणाम
ोईल यापवषयी नतच्यािरोिर िारकाईने पवचार करू शकतो. जर त्या िीडडतेस समिदे शन
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घेण्याची इच्छा असेल तर तसे कलम पवनुंती अजागत घालता येते ककुं वा कारवाईच्या कोणत्या ी
टप्प्यात तशी न्यायदुं डाधिकाऱ्याुंकडे पवनुंती करता येते.
का ी वेळा न्यायािीश स्वतःच्या मतानेच प्रनतवादीस आणण ककुं वा िीडडतेस समिदे शकाकडे
िाठवू शकतो. अशा िाितीत वककलाने साुंर्ावे की समिदे शनामळे कोणत्या र्ोष्टी अिरर ायग
ोतात आणण पवचारावे की नतला समिदे शकाकडे जायचे आ े का. जर न्य य लय िे ततल
सिुपदे शि ििे ज ण्य च तिदे श हदल तर दोन्हीपैिी िोणत ही पक्ष आप पली ि रणे दे ऊि
सिप
ु दे शि स ठी ज ण्य स िि र दे ऊ शित त.

सविस ि रणपणे, सिप
ु दे शि स रख्य सेव

अतिव यि िसत त परां तु न्य य लय चे आदे श ि ि रू िये अशी पध्दत आहे .
पूवि सूचि : अलशलास समिदे शनास जाण्यासाठी साुंर्ण्याआिी अुंतररम सुंरक्षणाचा आदे श

(ह स
ुं ा थाुंिवा आदे श) मुंजूर करून घेणे अधिक चाुंर्ले. त्यामळे िीडडतेस िोलणी करण्यास
अधिक चाुंर्ला वाव लमळू शकेल आणण त्याचप्रमाणे नतला असलेला िोका ी कमी
अशा प्रकारच्या समिदे शनाने न्याय व्यवस्थेिद्दल पवश्वास ननमागण
ोईल आणण व्यततीत सरक्षक्षतता आणण सुंरक्षणाची भावना ननमागण

ोईल.

ोण्यास सा ाय्य

ोईल. यामळे िढील

ह स
ुं ेस आळा िसेल.
िरे चदा न्यायािीश मध्यस्थी करण्यासाठी उभय िक्षाुंना मुंिई उच्च न्यायालयाच्या
ननयमाप्रमाणे वकील मध्यस्थ ककुं वा न्यायािीश मध्यस्थ सचवताना हदसतात. जेव् ा
न्यायदुं डाधिकाऱ्याुंना वाटते की मैिीिूणग तडजोड

ोऊ शकेल तेव् ाच असे घडते.(सलोखा

करायचा ककुं वा ना ी). िरे चदा मध्यस्थी करणारे जे ज्येष्ठ वकील ककुं वा न्यायािीश असतात
त्याुंना मध्यस्थी करण्याचे प्रलशक्षण हदले र्ेलेले असते.
अशा केसेसध्ये वककलास िीडडतेला साुंर्ावे लार्ते की मध्यस्थीमळे काय घडणार आ े आणण
त्यानसार मध्यस्थी करणे स्वीकारायचे ककुं वा ना ी

े ठरवावे लार्ेल. जर नतने मध्यस्थी

मान्य केली तर नतला ज्या का ी अटी आणण शती घालायच्या आ े त त्या नतने घालाव्यात
आणण नतला साुंर्ावे की कोणत्या ी िररक्स्थतीत नतने स्वतःच्या आयष्याला ककुं वा ह ताला
िोका

ोईल अशी तडजोड करण्याचे दडिण स्वतःवर येऊ दे ऊ नये.
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‘सिुपदे शि’ आणण ‘िध्यस्थी’ य तील फरि लक्षात घेणे म त्त्वाचे आ े .
३.४.१ सिु प दे श ि (ि उन्से मलांग ) म्हणजे ि य?
समिदे शन ककुं वा ि उन्सेमलांग

ी व्यततीच्या मानलसक िाजूशी सुंिुंधित असणारी एक

प्रकक्रया आ े . यामळे व्यततीस िदल घडपवण्यासाठी चालना लमळून नतचा दृक्ष्टकोन
आणण वतगन सकारात्मक रीतीने िदलते. सदर ननयमाुंखालील ननयम 14 अन्वये
समिदे शन कसे करावे याचे तिशीलवार मार्गदशगन लमळते. नातेसुंिुंिातील ह स
ुं ा
सुंिष्टात आणणे

ा त्याचा उद्दे श असतो.

े पवचारात घेता आिण असे म् णू शकतो की सदर कायदयानसार समिदे शनाचा
प्रमख रोख असा असेल: प्रनतवादीच्या स्वतः आणण नातेसुंिुंिाुंपवषयीच्या दृक्ष्टकोनात
(प्रामख्याने पितस
ृ त्ताक) िदल घडवून आणणे, त्याच्या वतगन आणण कृतीत िररवतगन
ोणे, रार् आणण ननराशा तसेच िीडडतेकडून असलेल्या अिेक्षाुंना
कौशल्य पवकलसत

ाताळण्याचे त्याचे

ोणे जेणेकरून तो ककुं वा ती ह स
ुं ा करण्यास उद्यतत

ोणार ना ी.

त्याच वेळी स्वतः आणण नातेसुंिुंिाुंपवषयीच्या दृक्ष्टकोनात आणण स्वतःची काळजी
घेऊन स्वतः ठाम रा ू न आणण सुंवादाची कौशल्ये पवकलसत करून वतगन आणण कृतीत
िररवतगन घडवून आणणे ह्यावर प्रामख्याने िीडडतेच्या समिदे शनाचा रोख रा ील.
प्रत्येक केसच्या एकमेवतेमळे समिदे शनाचा उद्दे श िदलेल.िरुं त, प्रनतवादीने ह स
ुं ा न
करण्याची

मी दे णे, लेखी स्वरूिात अटी स्वीकारणे यातून ह स
ुं ा थाुंिपवणे

समिदे शनाचे अिेक्षक्षत फललत आ े . समिदे शकाने

े

े फललत न्यायालयास कळपवले

िाह जे.
३.४.२ िध्यस्थी (मिडिएशि) म्हणजे ि य?
याउलट, मध्यस्थीचा उद्दे श दोन् ी िक्षाुंिरोिर व्यव ायग तोडगयातून समझौत्याच्या
अटी ठरवन
ू त्यानसार समझौता करणे
करून िीडडतेस

ा असतो. पवनुंतीतील कलमाुंपवषयी िोलणी

व्या असलेल्या ह स
ुं ा िुंदीच्या तोडगयाचा पवचार केला र्ेला ना ी तर

मध्यस्थीस का ी अथग रा णार ना ी. जर मध्यस्थीतून केसची समस्या सटत असेल
तर दोन् ी िक्षाुंना न्यायालय मध्यस्थीचा ियागय दे ते आणण त्या िक्षाुंना मध्यस्थाकडे
िाठवते.
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सवग अटीुंना मान्यता (िोलणी यशस्वी ) ककुं वा का ी अटीुंनाच मान्यता ककुं वा
कठल्याच अटी मान्य ना ीत (िोलणी अयशस्वी) असे मध्यस्थीचे फललत

ोऊ शकते.

त्याप्रमाणे मध्यस्थ अ वाल दे तो. जर मध्यस्थी यशस्वी झाली तर सनावणी
न्यायालय त्यानसार आदे श दे ते. जर मध्यस्थी अयशस्वी झाली तर त्यापवषयी
न्यायालयाला अ वाल हदला जातो िरुं त चचेचा तिशील हदला जात ना ी.
पूवस
ि ूचि :

जर दोन् ी िक्षाुंनी अुंशतः अटी मान्य केल्या तर वकील िीडडतेच्या

िक्षास िीडडतेमाफगत मध्यस्थास पवनुंती करायला साुंर्तो आणण दोन् ी िक्षाुंना
मान्य

ोतील अशा अटीुंना अुंनतम रूि द्यायला साुंर्तो तसेच न्यायालयास अन्य

तोडर्े सनावणी प्रकक्रयेतून ठरवावेत अशी पवनुंती करतो. यामळे केस िूणग
करण्यास लार्णारा वेळ कमी

ोईल ककुं वा वाचेल.

े लक्षात ठे वणे म त्त्वाचे आ े की सदर ननयमाुंखालील ननयम 14 अन्वये
समिदे शकाुंना मार्गदशगन हदले जाते त्यासाठी स्िीवादी

तकाुंवर आिारलेला

दृक्ष्टकोन आवश्यक असतो िरुं त अशा प्रकारचे मार्गदशगन मध्यस्थाुंना हदले जात
ना ी. अशा वेळेस, त्याुंचा दृक्ष्टकोन स्िीवादी

तकाुंवर आिारलेला असण्याची खािी

नसल्यामळे मध्यस्थाुंच्या सुंवेदनशीलतेवर पवसुंिून रा ावे लार्ेल.

३.६ ि रावा नोंदवणे :
िरावे

े कार्दोििी ककुं वा शिथ ििाच्या स्वरूिात सादर केले जातात.कौटुं बिक ह स
ुं ेच्या

घटना चार लभुंतीुंच्या आड घडत असल्यामळे िीडडतेस िाहठुं िा दे णारा िरावा असणे
किी खूि अवघड

े किी

ोऊन िसते. िीडडतेने स न केलेली ह स
ुं ा न्यायदुं डाधिकाऱ्याुंिढे

माुंडण्यास िराव्याच्या शिथििाचे सा ाय्य

ोते. म् णून न्यायालय तोंडी आणण

कार्दोििी िरावा मानते.
िीडडतेने न्यायालयात िरावा द्यावा म् णून वककलास पवशेष काळजी घेऊन वेर्वेर्ळ्या
िोरणाुंचा अवलुंि करून

नतला तयार करावे लार्ते. नतला न्यायालयाशी तसेच पवरोिी

वककलाशी सामना करण्याची भीती वाटू शकते.
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पीडितेस सुि वणीस ठी तय र िरण्य स ठी पूवस
ि ूचि :
•

नतला अजग आणण शिथिि वाचायला साुंर्ून का ी प्रश्न पवचारायचे
असल्यास त्यावर चचाग करा.

•

तात्िरत्या प्रश्नाुंची यादी तयार करा आणण नतच्यािरोिर एक लटिटीच्या
उलट तिासणीचे सि

घ्या. यामळे न अडखळता उलटतिासणीस तोंड

दे ण्याचा नतचा आत्मपवश्वास वाढे ल.
•

िराव्याचे-शिथिि (evidence affidavit) सादर करून जरी मख्य तिासणी
केली र्ेली तरी दे खील िीडडतेला न्यायालयात

जर करून मख्य तिासणी

करण्याचा ियागय वकील दे ऊ शकतात. साक्षीदाराच्या पिुंजऱ्यात
न्यायालयासमोर उभे रा णे, आणण पवचारलेल्या प्रश्नाुंची उत्तरे दे णे या
अनभवामळे िीडडतेची उलट तिासणीसाठी अधिक चाुंर्ल्या प्रकारे तयारी
ोते.
•

जर ती िीडडता सा ाय्यासाठी अशासकीय सुंस्थेत र्ेली असेल तर नतच्या
िरोिर न्यायालयात त्या सुंस्थेतील कोणी ी सदस्य नतला आिार म् णन
ू

उभा रा ू द्यावा यासाठी वकील न्यायालयास पवनुंती करून िरवानर्ी घेऊ
शकतो.
वुंदनाने ह द
ुं ी भाषेत एम.ए. केले

ोते. ती सलशक्षक्षत असली तरी नतला इुंग्रजी फार

येत नव् ते. जेव् ा नतला पवचारण्यात आले की नतला अजागचा मसदा कोणत्या भाषेत
लल ायचा आ े तेव् ा नतने इुंग्रजीला िसुंती हदली.

वककलाने तो अजग इुंग्रजीत

ललह ला, नतला वाचून दाखवला, समजावन
ू साुंधर्तला, सवग माह ती िरोिर आ े
याची खािी करून घेतली, आणण शेवटी तो अजग फाईल केला. जेव् ा नतची केस
उलट तिासणीियंत आली तेव् ा प्रनतवादीच्या वककलाने मद्दाम ू न नतला नतच्या
अजागतील इुंग्रजी शब्दाुंचा अथग पवचारण्यास सरुवात केली कारण त्याला असे लसध्द
करायचे

ोते की नतला जी भाषा फारशी समजत ना ी त्या भाषेत नतचा अजग

ललह लेला असल्यामळे त्यातील वस्तक्स्थती नतला नीट मा ीत ना ी. वुंदनाने
न्यायालयात साुंधर्तले की नतच्या वककलाने नतला अजागत ललह लेला प्रत्येक िररच्छे द
वाचून दाखवला आ े , आणण त्यात काय ललह ले आ े ते नतला मा ीत आ े . िढच्या
उलट तिासणीच्या तारखेसाठी वुंदनाने तयारी करण्यास सरुवात केली, अजागतील
प्रत्येक कठीण शब्दाचा अथग नतने शब्दकोषातन
ू शोिन
ू काढला आणण स्वतः त्याचा
अथग जाणून घेतला.

या अभ्यासात नतच्या वककलाने नतला मदत केली. िढील
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तारखेच्या वेळी वुंदनाने ननभगयतेने उलटतिासणीस तोंड हदले. वुंदनाच्या या केसमध्ये
वककलाने नतला प्रेरणा हदली आणण त्यामळे ती सक्षम

ोऊन न्यायालयाचा िीटिणे

सामना करू शकली. नतचे नतच्या केसवर िूणि
ग णे ननयुंिण
नतच्या वककलास

सक्रीयिणे र्ुंतलेली

ोते आणण ती त्यात

ोती.

३.७ य क्ततवाद:
िराव्याच्या टप्प्यानुंतर यक्ततवादाचा टप्िा असतो. यात दोन् ी िक्षाुंचे वकील त्याुंचे यक्ततवाद
माुंडतात. ते यक्ततवाद अजागतील म् णणे, लेखी ननवेदन, िीडडतेने हदलेले ननवेदन,िराव्याच्या
टप्प्यात प्रनतवादीने आणण त्याुंच्या साक्षीदाराने हदलेले ननवेदन यावर आिारलेले असतात.
शेवटचा यक्ततवाद

ा सुंिूणग केसचा साराुंश असतो. यक्ततवादसध्दा लेखी स्वरूिात सादर

करता येतात. यक्ततवादात हदलेले मद्दे न्यायािीश शेवटचा आदे श दे ताना पवचारात घेतात.
म् णून िीडडतेस अनकूल असलेले आदे श लमळपवण्यासाठी म त्त्वाच्या मद्द्याुंवर वककलाने
भर हदलाच िाह जे.

३.८ अुं नतम आदे श :
अुंतररम आदे श

ी तत्काळ ह स
ुं ा थाुंिपवण्यासाठी केलेली कामचलाऊ व्यवस्था आ े . जेव् ा

सकृद्दशगनी कौटुं बिक ह स
ुं ेची केस असते तेव् ा सदर कायदा न्यायालयास एकतफी अुंतररम
आदे श दे ण्यासाठी िरवानर्ी दे तो. जेव् ा अुंतररम आदे श हदला जातो तेव् ा िराव्याचा अधिक
खोलात जाऊन पवचार केला जात ना ी आणण म् णून अुंनतम आदे श

ा अुंतररम

आदे शासारखाच नसतो. अधिक तिलशलासाठी कारवाईिूवग भार्ातील आदे शाचा पवभार् िा ावा.
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४.० कारवाईिश्चात टप्िा
कारवाईिश्चात टप्िा
१.

अुंनतम आदे शाची अुंमलिजावणी

२.

सुंरक्षण

३.

अिील

आदे शाचा भुंर्

४.१ अुं नतम आदे शाची अुं म लिजावणी
आदे शाची अुंमलिजावणी करण्यात िीडडतेस सा ाय्य करणे े सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंचे कतगव्य
आ े 7.
िीडडतेचे ह स
ुं ेिासून सुंरक्षण करण्यासाठी िोललसाुंनासध्दा अशाच प्रकारचे कतगव्य िार िाडावे
लार्ते. का ी वेळा कलम 19(5)) आणण 19(7)) अन्वये हदल्या र्ेलेल्या ननवासाच्या
आदे शािाित, प्रथमश्रेणी न्यायािीश िोललसाुंना सुंरक्षण दे ण्यािाित आणण ननवासाच्या
आदे शाची आणण सरक्षेच्या आदे शाची अुंमलिजावणी करण्यािाित ननदे श दे ऊ शकतात.
म् णून िीडडतेची आदे शाच्या अुंमलिजावणीिाित जी अिेक्षा असते नतचा उल्लेख वककलाने
पवनुंतीअजागच्या कलमात करावा. दसऱ्या शब्दात साुंर्ायचे झाले तर सदर कायद्याच्या कलम
12 अन्वये जो अजग केला असेल त्यातील पवनुंतीत अुंमलिजावणी योजना समापवष्ट करावी.
त्यामळे न्यायालयाला त्याप्रमाणे आदे शाुंची प्रभावी अुंमलिजावणी ोण्यास सा ाय्य करणारे
आदे श दे ता येतात.
8

आदे शाुंची भारतातल्या कठल्या ी भार्ात अुंमलिजावणी करता येते आणण त्यासाठी स्थाननक
सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंनी ⁄ िोललसाुंनी नतला सा ाय्य करावे अशी अिेक्षा असते. उदाः पप्रयाचे
उदा रण िा ू या-

7

कलम 9(1)(i) आणण ननयम 10(d)(e) सदर कायदा

8

कलम 1(2) सदर कायदा
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पप्रयाने कौटुं बिक ह स
ुं ाचाराची केस जळर्ाव येथे दाखल केली. नतचा नवरा क्जथे
आिीिासून रा त

ोता अशा एकबित घरात रा ण्याचा ननवासाचा आदे श नतला

दे ण्यात आला. ती जळर्ाव न्यायालयाने हदलेला आदे श घेऊन िण्यात आली.
नतच्या नवऱ्याने नतला घरात येऊ हदले ना ी आणण त्याला जेव् ा कळले की
नतच्याकडे एकबित घरात रा ण्याचा आदे श आ े तेव् ा तो िण्यािा े र ननघन
ू र्ेला.
म् णून नतने िोललसात तक्रार केली. नतने आदे शाची अुंमलिजावणी

व् ावी यासाठी

िण्याच्या सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंची मदतसध्दा घेतली. म् णून सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंनी
आदे शाची अुंमलिजावणी न झाल्याचा अ वाल िाठवला. मध्युंतरीच्या काळात त्या
िीडडतेस जळर्ावला असलेली घराची दसरी ककल्ली सािडली. म् णून ती िण्यात
िरतली आणण नतने घराचा तािा घेतला.
जेव् ा वककलाुंना असा अुंदाज येतो की प्रनतवादी आदे शाची अुंमलिजावणी स जिणे

ोऊ

दे ण्यास स कायग करणार ना ी तेव् ा ते न्यायालयाकडून अनतररतत आदे श यावा म् णन
ू
पवनुंती करू शकतात.

े आदे श लार्ू केले जातील ककुं वा जाणार ी ना ीत िरुं त ते जास्तीची

खिरदारी म् णून मार्वले जातात. उदाः ननवासाच्या आदे शाची अुंशतः अुंमलिजावणी म् णून
जर प्रनतवादीने ियागयी घराच्या ककल्ल्या हदल्या ना ीत तर त्यात दसऱ्या आदे शाचा उल्लेख
असू शकतो जेणे करून घराचे कलि तोडण्याकरता िोललसाुंची मदत घेता येते.
सदर कायदा

ा हदवाणी कायदा आ े . म् णून अधिननयमाच्या कलम 28 अन्वये प्रथमश्रेणी

न्यायािीशास हदवाणी प्रकक्रया सुंह ता ककुं वा फौजदारी प्रकक्रया सुंह ता ककुं वा त्याची स्वतःची
अशी प्रकक्रया वािरण्यास िरवानर्ी असते. आदे शाच्या अुंमलिजावणीसाठीसध्दा

े च तत्त्व

लार्ू असते. आदे श म् णजे िीडडतेने प्रनतवादीस ह स
ुं ा थाुंिावी यासाठी दे ण्यास लमळालेले
ननदे श असतात

आणण म् णून ते हदवाणी स्वरूिाचे असतात.जर प्रनतवादीने सुंरक्षण

आदे शाचा भुंर् केला तर त्यासाठी त्याला तरुुं र्वास ककुं वा दुं डाची लशक्षा ोऊ शकते. प्रनतवादीने
ह स
ुं ा थाुंिवावी यासाठी त्याला कोणती ी फौजदारी कारवाई करण्याअर्ोदर सुंिी हदली जाते.
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४.२ सुं र क्षण आदे शाचा भुं र् :
पीडितेस हे स ांगणे िहत्त्व चे आहे िी एिद सांरक्षण आदे श हदल िी तो ततिे ि गे घेण्य स ठी
अजि िरे पयंत ल गू असतो. म् णून आदे श हदल्यानुंतर एक वषग असो की द ा वषग असोत
ककुं वा त्या ू न ी जास्त असोत, जर िीडडतेने तो मार्े घेण्यासाठी कौटुं बिक ह स
ुं ेपवरोिी
कायद्याच्या कलम 25 अन्वये अजग केला नसल्यास तो िाळला ना ी ककुं वा तो मोडला तर
अधिननयमाच्या कलम 31 अन्वये त्याचा भुंर् झाला असे मानले जाते.
सदर ि यद ह फौजद री पररण ि िरण र हदव णी ि यद आहे . जर प्रनतवादीने सुंरक्षण
आदे शाचे िालन केले ना ी तर लशक्षा

ोण्याचा िोका असतो. कलम ३१ अन्वये सुंरक्षण

आदे शाचा भुंर् केल्यास तो दखलिाि आणण अजामीनिाि र्न् ा आ े . सुंरक्षण अधिकारी
आदे शभुंर्ाचा अ वाल दे ऊ शकतो. तसेच आदे शभुंर् झाल्यास िीडडता िोललसाुंकडे तसेच
प्रथमश्रेणी न्यायािीशाुंकडे जाऊ शकते. प्रनतवादीस ह स
ुं ा थाुंिवण्याची एक सुंिी हदली जाते
आणण तरीसध्दा ह स
ुं ा

ोत राह ली तर त्याला लशक्षा

ोते.

ा कायदा अन्य कठल्या ी कायद्यास डावलत (not in derogation) ना ी आणण म् णून
िीडडता अन्य हदवाणी आणण फौजदारी कायद्याुंखालीसध्दा केस करू शकते.

ा कायदा

प्रनतवादीस तरुुं र्ात िाठवण्याखेरीज िीडडतेस अन्य तोडर्े िरवू शकतो. िऱ्याच केसेसमध्ये
िीडडतेस प्रनतवादीला र्न् े र्ार ठरवायचे नसते. िरुं त जेव् ा प्रनतवादी न्यायालयाच्या
आदे शाकडे दलगक्ष करतो तेव् ा िीडडतेस अधिननयमाच्या कलम ३१ अन्वये त्याला तरूुंर्वासाची
लशक्षा व् ावी

ा ियागय ननवडता येतो.

कलम 31 अन्वये अुंतररम तसेच अुंनतम आदे शाचा भुंर् केल्यास या अधिननयमाखाली तो
र्न् ा ठरतो. त्यासाठी सािी ककुं वा सश्रम कारावासाची एक वषागियंत लशक्षा ककुं वा २०, ०००
रु.ियंत दुं ड ककुं वा दोन् ी
दोषमतत

ोऊ शकतो. तरुुं र्वास झाला की प्रनतवादी त्याच्या जिािदारीतून

ोत ना ी. प्रनतवादीस जरी आदे शभुंर्ासाठी तरुुं र्ात िाठवलेले असले तरी

न्यायालयाने हदलेले आदे श त्याला मानावेच लार्तात.
कलम 31(3) असे नमूद करते की कौटुं बिक ह स
ुं ेपवरोिी कायद्याच्या कलम 31(3) अन्वये
आरोि करताना प्रथमश्रेणी न्यायािीशसध्दा भारतीय दुं डसुंह तेच्या कलम 498(A) अन्वये
आरोि करू शकतात. म् णून प्रनतवादीने सुंरक्षण आदे शाचा भुंर् केल्यास फौजदारी कायदा
सध्दा लार्ू

ोऊ शकतो.
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सदर कायद्याच्या कलम 32 मध्ये असा उल्लेख आ े की िीडडतेच्या एकटीच्या शिथिूवक
ग
साक्षीवरून न्यायालय प्रनतवादीस दोषी ठरवू शकते.
सुंरक्षण आदे शाचा भुंर् झाल्याचे िीडडता सुंरक्षण अधिकाऱ्याुंना कळवू शकते. असा अ वाल
तयार करण्यासाठी वककलाने िीडडतेस सा ाय्य करावे. जेव् ा आदे शाची अुंमलिजावणी
ना ी तेव् ा ती काय कारवाई करू शकते यापवषयी नतला वककलाने माह ती द्यावी.

ोत

िीडडता

िोललसाुंकडे ककुं वा न्यायािीशाुंकडे थेट तक्रार करू शकते.
सांरक्षण आदे श च भांग झ ल्य स पीडितेिे उचल यची प वले:
सुंरक्षण आदे शाचा भुंर् करण्यास कारणीभूत ोणारी सवग वस्तक्स्थती िीडडतेने नमूद करावी.
जर ती थेट न्यायािीशाुंकडे र्ेली तर एफआयआर न करताच आरोि करता येतात.
सुंरक्षण आदे शाचा भुंर् केल्यास अजग दाखल करण्यास मयागदा ना ीत िरुं त फौजदारी
प्रकक्रया अनसरली र्ेल्यास, फौजदारी प्रकक्रया सुंह तेखाली कलम ४६८(२)(िी) ची तरतद
ू
लार्ू

ोईल. या कलमान्वये कालमयागदा र्न्ह्याच्या तारखेिासन
ू एक वषग आ े . अशा

केसच्या िाितीत वकील िीडडतेस अजग दाखल करण्यास उशीर झाला असेल तरी तो पवलुंि
माफ करून अजागचा पवचार करावा असा पवनुंती करणारा

(application for delay

condonation) अजग करावा असा सल्ला दे ऊ शकतो.
फौजदारी प्रकक्रया सुंह तेच्या कलम ४७२ अन्वये ह स
ुं ा सातत्याने

ोत आ े असे वकील

दाखवू शकतो आणण प्रत्येकवेळी ह स
ुं ा झाल्यास कालमयागदा नव्याने पवचारात घेतली जाऊ
शकते.

भारतीय दुं डसुंह तेच्या कलम ४९८ए सारख्या सुंिुंधित कलमाुंखाली न्यायािीशाुंनी दखल
घ्यावी म् णून वकील त्याुंना पवनुंती करू शकतो.
ज्यावेळेस पवशेषतः प्रनतवादीस िेलवर मततता लमळणार असते तेव् ा वकील त्याच्यावर
सुंिुंधित मयागदा घालण्याचा आदे श मार्ू शकतो. अशा वेळेस िीडडतेस जो सुंभाव्य िोका
जाणवतो त्यापवषयी

वककलास साुंधर्तले िाह जे.
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४.३ अिील
दोन् ीिैकी कोणता ी िक्ष जर न्यायदुं डाधिकाऱ्याुंनी हदलेल्या आदे शािाित समािानी नसेल
तर त्या िक्षाला अिील करता येते. अिील अुंतररम अथवा अुंनतम आदे शानुंतर करता येते.
असे अिील न्यायदुं डाधिकाऱ्याुंनी ननणगय हदलेल्या तारखेिासून ३० च्या हदवसाुंच्या आत
सि न्यायालयाकडे करता येते. प्रथमश्रेणी न्यायािीशाुंच्या न्यायालयाने सि न्यायालयात
अिील करावे. आदे शािासून ३० हदवसाुंच्या आत अिील केले जावे.
कोणता ी िक्ष अुंतररम आदे शातून अिील करू शकतो.

ा

तक मयागहदत असतो आणण

जेव् ा न्यायदुं डाधिकाऱ्याुंच्या न्यायालयाने त्याुंचा अधिकार ननणगयात्मक रीतीने वािरला आ े
े अिील न्यायालयाला कळते तेव् ाच ते त्याुंचे तारतम्य वािरतात. अुंतररम आदे श

े

तात्िरत्या स्वरूिाचे असतात आणण ते कामचलाऊ व्यवस्था म् णून वािरले जातात. अुंतररम
आदे शाच्या पवरुध्द अिील केल्यास दोन् ी िक्षाुंच्या कारवाईचा वेळ वाढतो म् णून ते टाळावे.
अिील कोणत्या आिारावर केले जात आ े ते थोडतयात स्िष्ट केले जावे. यात न्यायालयाने
मूल्यमािन न केलेल्या िराव्याुंचे तिशील असले िाह जेत. अपिलात नवी वस्तक्स्थती सादर
करता येत ना ी. अनेकदा अलशलाुंना असे वाटत असते की जी वस्तक्स्थती मूळ अजागत
हदलेली ना ी ती अपिलात ललह ता येईल. अलशलाुंना

े स्िष्ट करून साुंर्ावे की अपिलात

फतत केसचा ननकाल दे ताना ज्या कायद्याच्या मद्द्याुंचा पवचार करायला

वा

ोता िरुं त

केला र्ेला ना ी अशाच मद्द्याुंचा उल्लेख केला जावा. अिील करणाऱ्याचे म् णणे ऐकून
घेतल्यावर न्यायालय अिील फेटाळून लावेल ककुं वा आदे शात िदल करे ल.

५.० िीडडता वािरू शके ल असे अन्य कायदे
सदर कायदा

ा अन्य कठल्या ी कायद्यास कमी लेखत ना ी.

िाजूुंनी पवचारात घेतली िाह जे.

कौटुं बिक ह स
ुं ेची केस सवग

िीडडतेस मार्गदशगन करता यावे यासाठी वककलाने अनेक

आुंतरसुंिुंधित असलेले कायदे पवचारात घेतले िाह जेत.

किीकिी अन्य कायद्याुंचा वािर

केल्यास िीडडतेस नतच्यावर ोणारी ह स
ुं ा थाुंिपवण्यासाठी अनेक तोडर्े उिलब्ि ोतात. का ी
तोडर्े

े हदवाणी स्वरूिाचे असतात तर का ी फौजदारी स्वरूिाचे असतात. का ी कायदे

िीडडतेच्या केसस अन्य लोकाुंना सुंरक्षण दे ण्यासाठी वािरता येतात. उदाः प्रनतवादी आिल्या
मलाचा लैंधर्क छळ करत आ े अशी आई तक्रार करते. त्यानुंतर िॉतसो अधिननयम २०१२
चा वािर करता येतो कारण यात असा अ वाल दे णे िुंिनकारक आ े .
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लक्ष त ठे वण्य चे िुद्दे

•

सदर कायद्या व्यनतररतत अन्य कायद्याुंचा वािर करू शकते.

•

शतय नततका वककलाने सवोत्कृष्ट तरतदीुंचा वािर करावा आणण अनेक वाद
टाळावेत.

•

अन्य सेवादायी सुंस्थािरोिर वककलाुंनी सुंिकग जाळे तयार करावे त्यामळे
िीडडता त्याुंच्याकडे र्ेल्यास नतला त्या सुंिकांचा उियोर्

•

वककलाने अलशलास केसमिील सवग प्रकक्रया आणण टप्िे समजावून साुंर्ावेत
म् णजे त्यास तयारी करण्यास सा ाय्य

•

ोईल.

ोईल.

केससुंिुंिीची माह ती साध्या आणण सिोि भाषेत साुंर्ावी म् णजे ती
अलशलास कळण्यास सोिी जाईल.

•

जर प्रनतवादी ककुं वा त्याचा वकील िीडडतेच्या वककलाकडे समझौता
करण्यासाठी आले तर त्याुंच्यातील सवग व्यव ार िारदशगक असावा म् णजे
िीडडतेस आिण असरक्षक्षत िररक्स्थतीत आ ोत असे वाटणार ना ी.

•

कौटुं बिक ह स
ुं ाचाराच्या केसचा इतर अन्य कायद्याुंशीसध्दा सुंिुंि येतो. उदाः
➢ घटस्फोटाशी सुंिुंधित कायदा
➢ िाल लैंधर्क र्न् ा क्जथे अननवायगिणे तक्रार करण्याची तरतूद आ े .
➢ फौजदारी प्रकक्रया सुंह तेच्या कलम १२५ अन्वये िोटर्ी
➢ अन्य व्यक्ततपवषयक कायद्याुंखाली िोटर्ी
➢ भारतीय दुं ड सुंह तेखाली तक्रार
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ववभ ग ब - प्रततव दीचे प्रतततिधित्व िरण रे विील
प्रनतवादीचे प्रनतननधित्व करणाऱ्या वककलाुंनी या पवलशष्ट कायद्याचे उद्हदष्ट लक्षात ठे वले
िाह जे. ह स
ुं ा थाुंिवणे आणण ह स
ुं ामतत वातावरणात सुंवाद सािण्यास वाव दे ऊन समस्या
सोडवणे

े सदर कायद्याचे वैलशष््य आ े . म् णून पवशेषतः क्जथे सकृद्दशगनी िीडडतेने

ह स
ुं ेचा सामना केला आ े असे दशगवणारा िरावा असला तरी प्रनतवादीच्या वककलाने ते
नाकारण्याऐवजी ह स
ुं ा थाुंिपवण्यासाठी का ी मार्ग आणण तुंि शोिन
ू काढण्याचा पवचार केला
िाह जे.
प्रत्येक िक्षास आिली िाजू माुंडण्याचा

तक असला तरी त्या िक्षाची िाजू माुंडण्यािरतीच

वककलाची भलू मका सीलमत नसावी. त्याुंची आिल्या अलशलास जी योगय आ े तीच कृती
करण्यासाठी मार्गदशगन करणाऱ्या मार्गदशगकाची व्यािक भूलमका असावी आणण ते त्याुंचे
कतगव्य असावे.
क्जने ह स
ुं ा स न केली आ े नतच्या दृक्ष्टकोनातून ह स
ुं ा समजून घेतली िाह जे आणण त्याकडे
िाह ले िाह जे. िीडडत मह लेसमोर नतच्या जर्ापवषयीच्या कल्िनाुंचे प्रारूि असेल ककुं वा
प्रनतवादीच्या समोर त्याचे ककुं वा नतचे असे प्रारूि असेल िरुं त ह तकारक कायद्यात िीडडतेचा
दृक्ष्टकोन समजून घेतला िाह जे आणण म् णूनच कठल्या ी वस्तक्स्थतीस ह स
ुं ा ना ी म् णून
नतला क्षल्लक समजू नये.
ह स
ुं ा थाुंिवणे आणण सुंवाद सािून ह स
ुं ेस आळा िसवणे शतय ोईल अशी वातावरण ननलमगती
करणे आणण तसा वाव ननमागण करणे ी सदर कायद्याची व्यािक भलू मका आ े . नकारात्मक
भलू मका घेतल्यास कौटुं बिक नातेसुंिुंिातील दरी नष्ट ोण्यास कठल्याच िक्षास मदत

ोणार

ना ी.
प्रनतवादीचे प्रनतननधित्व करणाऱ्या वककलाुं ची उद्हदष्टे सदर कायद्याच्या मोठ्या
उद्हदष्टाुं शी खालील का ी प्रकारे लमळती ज ळती असतात
त्यािैकी एक म् णजे समिदे शन सेवाुंचा लाभ घेण्यास िसुंती दे णे. कौटुं बिक वातावरण
ननरोर्ी रा ावे

ा सदर कायद्याचा

े तू आ े . िरे च वेळा प्रनतवादीुंना असे वाटत असते की

त्याुंना समिदे शन सेवेची र्रज ना ी, िरुं त प्रत्यक्षात माि समिदे शनामळे सवग िािीुंकडे योगय
दृक्ष्टकोनातन
ू िा ण्यास सा ाय्य
सल्ल्यामळे दोन् ी िक्षाुंना सा ाय्य

ोते. वककलाने प्रनतवादीस समिदे शन घेण्यासुंिुंिी हदलेल्या
ोते.
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न्यायालयात खटला करण्याचे टाळण्याची वत्त
ृ ी असल्याने प्रनतवादीने िह ल्याच वेळी
न्यायालयाच्या नोटीसा टाळल्याची अनेक उदा रणे आ े त. ते नोटीस स्वीकारण्यािूवी
वककलाचा सल्ला घेण्याचा प्रयत्न करतात. त्यावेळी वककलाने त्याुंना वेळीच नोटीस
स्वीकारण्यास साुंधर्तले तर त्याुंना केसची तयारी करण्यासाठी अधिक चाुंर्ला आणण िराच
वेळ लमळू शकतो. आजकालच्या जमान्यात न्यायालयसध्दा नोटीस िाठवण्यासाठी मोिाईल
तुंिज्ञानाचा वािर करते. त्यामळे नोटीस स्वीकारण्याचे टाळण्यात का ी अथग नसतो. नोटीस
े केवळ केस दाखल केली आ े

े कळवण्याचे एक सािन असते ज्यात प्रनतवादीस ी त्याची

िाजू माुंडण्याची एक योगय ती सुंिी लमळते.
लेखी स्वरूिात प्रनतवादीने उत्तर दाखल करणे या प्रकक्रयेतसध्दा न्यायालयीन वेळ खूि जातो.
उत्तर दे ण्यात आवश्यक तेवढाच वेळ घेतला जावा. अन्यथा प्रनतवादीस दे खील वेळेवर केस
सुंिवता येणार ना ी. कायदे शीर िूतत
ग ा लवकर करण्यास वककलाने प्रनतवादीस सा ाय्य केले
तर केसचा ननकाल लवकर लार्ेल.

े तत्त्व वककलाने प्रनतवादीस समजावन
ू साुंर्ावे.

प्रनतवादीने त्वररत उत्तर/प्रनतसाद न हदल्यास ती िररक्स्थती त्याच्या पवरूध्द आ े असे समजले
जाईल. फौजदारी कायद्याप्रमाणे सदर कायद्यात मौन िाळायचा

तक हदला जात ना ी.

िीडडतेने ठामिणे केलेली पविाने सत्य ना ीत याचा िरावा दे ण्याची जिािदारी प्रनतवादीवर
असते.
प्रनतवादीचे प्रनतननधित्व करणारे वकील अजगदाराने (िीडडत मह लेने) सुंरक्षण आदे श
माधर्तल्यास पवरोि करतात. त्याुंनी या आदे शास पवरोि करण्याची आवश्यकता ना ी कारण
त्या आदे शानसार प्रनतवादीस त्याच्या मौल्यवान सुंित्ती ककुं वा िैशातून का ी ी द्यायचे नसते.
या आदे शानसार प्रनतवादीने िररक्स्थती अधिक धचघळणार ना ी अशा का ी कृती करायच्या
असतात ककुं वा करायच्या नसतात. जेव् ा िीडडतेस ह स
ुं ेची शतयता हदसत असते तेव् ा
सुंरक्षण आदे श दे ऊ नये असे वकील म् णू शकत ना ी. उलटिक्षी, प्रनतवादीचा वकील
िररक्स्थती धचघळली आ े असे वाटे ल असे त्याने ककुं वा नतने का ी करू नये म् णून त्याला
ककुं वा नतला खिरदारी घेण्याचा सल्ला दे ऊ शकेल. त्याऐवजी प्रनतवादीचा वकील कौटुं बिक
ह स
ुं ा ोणार ना ी असे न्यायालयाला िटवून दे ण्यासाठी प्रनतवादी िक्षाने काय उिाय योजावेत
यापवषयी मार्गदशगन करू शकेल.
िीडडतेस अनकूल असा ननवासाचा आदे श हदला र्ेल्यास िढील कारवाई टाळण्यासाठी
प्रनतवादीच्या वककलाने त्याला ककुं वा नतला आदे श न मानण्याऐवजी आदे शाचे िालन करण्याचा
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सल्ला हदला िाह जे. े लक्षात ठे वणे म त्त्वाचे आ े की या आदे शामळे िीडडतेचा मालमत्तेवर
स्वतुंि

तक प्रस्थापित

ोत ना ी.

जेव् ा एखाद्या सकृद्दशगनी केसमध्ये प्रनतवादीस िीडडतेस आधथगक खचग द्यायचा असतो
तेव् ा तो िूणि
ग णे दे ण्यास नकार दे ण्याऐवजी वकील प्रनतवादी दे ऊ शकत असलेली रतकम
साुंर्ून केस लाुंिवणे टाळू शकतो. त्यामळे न्यायालयास प्रनतवादीच्या दे य क्षमतेचे धचि
सस्िष्ट

ोण्यास सा ाय्य

ोईल. यामळे दोन् ी िक्षाुंस फायदा

ोईल तो असा की िीडडतेस

आधथगक सा ाय्य लमळे ल आणण प्रनतवादीस त्याला ककती रतकम दे णे शतय आ े ते साुंर्ण्याची
सुंिी लमळे ल.
न्यायालयाच्या आदे शाुंची अुंमलिजावणी न केल्यास र्ुंभीर िररणाम

ोऊ शकतात

े

प्रनतवादीच्या वककलाने साुंर्ावे आणण त्यास न्यायालयाच्या आदे शाुंचे िालन करण्यापवषयी
मार्गदशगन करावे. त्याचप्रमाणे जेव् ा न्यायदुं डाधिकारी फौजदारी कायद्यान्वये कारवाई
करण्याचे

ठरवतात

तेव् ा

प्रनतवादीची

अुंमलिजावणी करण्यािासून सटका

आदे शाचे

िालन

करण्यािासून

तसेच

त्याची

ोत ना ी.

अुंनतमतः दोन् ी िक्षाुंचे प्रनतननधित्व करणाऱ्या वककलाुंची सत्य िररक्स्थती माुंडण्यात आणण
कायदा खऱ्या अथागने लार्ू करण्यात म त्त्वाची भूलमका असते जेणेकरून कायद्याची प्रभावी
आणण यशस्वी अुंमलिजावणी

ोते.
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परिशिष्टे

परिशिष्ट १
फॉर्म क्र. ४

[नियर् 8(1)(ii)]
कौटुं बिक हिुंसाचारापासि
ू र्हिलाुंचे सुंरक्षण कायदा २००५ िसार हिुंसाग्रस्त व्यक्तुंच्या
अधिकाराुंची र्ाहिती
१. तर्च्यािरोिर राित असलेल्या व्यक्तकडूि तम्िाला र्ारिाण िोत असेल तर्चा
छळ िोत असेल ककुंवा तशी िर्की हदली जात असेल तर ती तर्च्यावर िोणारी
हिुंसाच आिे . सदर कायद्यापासूि तम्िाला सवम प्रकारच्या हिुंसेपासूि सुंरक्षण
मर्ळणे व त्याची सवम र्ाहिती, र्ार्मदशमि, र्दत व सिकायम मर्ळणे िा तर्चा
अधिकार आिे .
२. तर्च्याशी ककुंवा तर्च्यावर अवलुंिूि व तर्च्या ताब्यात असलेल्या र्लाुंशी
तर्च्यािरोिर रािणारी व्य्ती पढील कोणत्यािी प्रकारचे वतमि करत असेल तर
तम्िाला या कायद्याअुंतर्मत सुंरक्षण व र्दत मर्ळवण्याचा अधिकार आिे .
अ. शारीररक छळ


र्ारिाण,



चापट्या र्ारणे



झोडपणे



चावणे



ठोसे, ि््या र्ारणे



लाथा र्ारणे, ढकलणे



म त
ुं ीवर ककुंवा जमर्िीवर िरूि आदळणे



ककुंवा याव्यनतरर्त शरीराला वेदिा व दखापत िोईल असे कोणतेिी वतमि

ि. लैंधर्क छळ


उदााः जिरदस्तीिे लैंधर्क सुं ोर्



अश्लील साहित्य पािण्याची जिरदस्ती करणे



नतच्या सन्र्ािास ि्का पोचेल



नतला िकोसे िोईल असे कोणतेिी वतमि



लिाि र्लाुंचा लैंधर्क छळ

क. शाकब्दक ककुंवा

ावनिक छळ



उदााः अपर्ाि करणे



िावे ठे वणे



ुं ोडे उडवणे
वार्णूक व चाररत्र्यावर मशत



वाईट चालीची आिे असे ठरवणे



िुं डा आणला िािी म्िणूि अपर्ाि करणे



तम्िाला ककुंवा तर्च्या ताब्यातील र्लाुंिा शाळा, कॉलेज ककुंवा इतर
कोणत्यािी हठकाणी जाण्यास र्िाई करणे



िोकरी / व्यवसाय करू ि दे णे



असलेली िोकरी / कार् सोडण्याची जिरदस्ती करणे,



दररोजच्या सुंपकामतील व्यक्तुंिा



तम्िाला िको असतािा, तम्िाला िको असलेल्या र्लाशी लग्ि करण्याची

ेटू ि दे णे,

तर्च्यावर जिरदस्ती करणे,


तर्च्या पसुंतीच्या जोडीदारािरोिर लग्ि करण्याची परवािर्ी ि दे णे,



घरातील लोकाुंिी ककुंवा िातेवाईकाुंिीच ठरवलेल्या र्लाशी, त्याुंिी
साुंधर्तलेल्या पध्दतीिेच लग्ि करण्याची जिरदस्ती करणे,



त्याुंच्या र्िाप्रर्ाणे ि वार्ल्यास आत्र्ित्या करे ि अशी िर्की दे णे,



ककुंवा इतर कोणत्यािी पध्दतीचा

ावनिक व शाकब्दक छळ .

ड. आधथमक छळ


उदााः तर्च्या व तर्च्या र्लाुंच्या दै िुंहदि खचामसाठी तम्िाला पैसे ि दे णे



तर्च्या व तर्च्या र्लाुंच्या अन्ि, वस् , व निवारा, धपिपाणी अशा
साध्या र्रजािी ि परवणे.



तम्िाला िोकरी व्यवसाय करू ि दे णे



तर्च्या िोकरी व्यवसायार्ध्ये अडथळे



कोणतािी िवीि व्यवसाय सरू करू ि दे णे,



तर्चा पर्ार र्जरी तर्च्याकडूि हिसकावूि घेणे,



तर्चा पर्ार , र्जरीचे पैसे वापरण्याची तम्िाला परवािर्ी ि दे णे,

आणणे,

घराच्या कािी



ार्ात प्रवेश करू ि दे णे, ककुंवा तो

ार् वापरण्याची

परवािर्ी ि दे णे
कपडे



ाुंडी ककुंवा इतर दै िुंहदि र्रजेच्या वस्त वापरण्याची परवािर्ी ि दे णे

ाड्याच्या घरात राित असतािा घर ाडे ि



रणे,

याप्रकारचे इतर कोणतेिी वतमि



३. क्र.२ र्िील वणमिािसार तर्च्यािरोिर राित असलेल्या ककुंवा राित िोत्या अशा
कोणत्यािी व्यक्तिे तर्चा छळ केल्यास त्याच्या ववरुध्द तम्िाला पढीलपैकी एक
अथवा सवम प्रकारचे आदे श मर्ळवता येतील.
(अ) कलर् १८ िसार
१. तर्चा व तर्च्या र्लाुंचा िोणारा छळ तािडतोि थाुंिवणे.
२. स् ी—िि, दाधर्िे, कपडे इ. तर्च्या वस्त तम्िाला परत करणे,
३. तर्च्या परवािर्ीमशवाय तर्चे िँकेचे खाते ककुंवा लॉकर ि वापरणे,
(ि) कलर् १९ िसार
१. तम्िी राित असलेल्या घरात रािण्यास तम्िाला र्िाई ि करणे
२. शाुंतपणे घरात रािण्यास तम्िाला कोणतेिी अडथळे ि आणणे,
३. तम्िी राित असलेल्या घराची कोणत्यािी प्रकारे तोडफोड ि करणे, ककुंवा
त्या घराची ववक्री व तत्सर् व्यविार ि करणे,
४.

ाडे तत्त्वावर घरात राित असल्यास वेळेवर

ाडे

रणे, ककुंवा तर्च्या

रािण्यासाठी तम्िाला सोईची असेल व पूवीच्या घरातील सवम सवविा
उपलब्ि असतील अशी रािण्याची पयामयी व्यवस्था करणे,
५. कोटामच्या परवािर्ीमशवाय राित्या घराचे कोणतेिी ि्क िस्ताुंतररत ि
करणे,
६. राित्या घरावर कोणतेिी कजम ि काढणे, ककुंवा कोणत्यािी प्रकारचा आधथमक
िोजा त्या घरावर ि चढवणे,
७. तर्च्या सरक्षक्षततेच्या दृष्टीिे आवश्यक असे खालीलपैकी आदे श
(क) कलर् १९ िसार सवमसािारण आदे श
१. तक्रार केल्यािसार कौटुं बिक हिुंसेचे प्रकार तािडतोि थाुंिवणे.

(ड) कलर् १९ िसार ववशेप आदे श
१. तर्च्या राित्या हठकाणापासूि व कार्ाच्या हठकाणापासूि त्यािे दरू रािणे
२. तम्िाला

ेटण्याचा कोणतािी प्रयत्ि ि करणे

३. तर्च्याशी इ-र्ेल, प , फोि अशा कोणत्यािी र्ाध्यर्ाति
ू

सुंपकम

सािण्याचा प्रयत्ि ि करणे,
४. तर्च्या लग्िाची िोलणी ि करणे, त्याुंच्या पसुंतीच्या स्थळाला
लग्िसुंद ामत

ेटण्याची

ेटण्याची जिरदस्ती ि करणे,

५. र्लाुंच्या शाळे पासूि ककुंवा तम्िी र्ले कजथे िेिर्ी वावरतात अशा
हठकाणाुंपासूि त्यािे स्वताःला दरू ठे वणे,
६. त्याच्याजवळ असलेली शस् ,े िुंदक
ू , वपस्तूल, ककुंवा इतर िोकादायक वस्तू
त्यािे तािडतोि जर्ा करणे,
७. िुंदक
ू , वपस्तूल, शस् े ककुंवा कोणत्यािी िोकादायक वस्तू स्वताःजवळ
िाळर्णे
८. दारू, ड्रग्ज, ककुंवा कौटुं बिक छळाला खतपाणी मर्ळे ल असे कोणतेिी व्यसि
ि करणे
९. तर्च्या व तर्च्या र्लाुंच्या सरक्षक्षततेसाठी आवश्यक असे इतर आदे श
(इ) कलर् २० आणण २१ िसार आधथमक तरतदीुंसाठी अुंतररर् आदे श
१. तर्च्या व तर्च्या र्लाुंच्या उदरनिवामिासाठी खचम
२. तम्िाला कौटुं बिक हिुंसेर्ळे झालेल्या दखापतीसाठी धपिपाण्याचा खचम व
दखापतीची िकसाि
३. र्ािमसक छळ व

रपाई,
ावनिक ओढाताणीची िकसाि

रपाई

४. हिुंसेच्या काळात िोकरी, व्यवसाय, र्जरीतील िडालेल्या उत्पन्िाची
५. हिुंसेच्या प्रकारात घराची, घरातील वस्तुंची झालेली तोडफोड, तर्च्या
हिसकावि
ू घेतलेल्या वस्तू या सवाांचा र्ोिदला.
टीपाः

१. वरीलपैकी आदे श िे तम्िी न्यायालयात तक्रार दाखल केल्यावर
तात्परत्या, अुंतररर् स्वरूपाचे मर्ळू शकतात.

रपाई

२. या फॉर्म क्र. १ र्ध्ये उल्लेख केलेल्या तक्रारीला कायद्यार्ध्ये कौटुं बिक
घटिा अिवाल असे म्िटले आिे .
४. तर्च्यावर जर कौटुं बिक हिुंसा िोत असेल, तर या कायद्यािसार तर्चे ि्क
पढीलप्रर्ाणे आिे त
१. कलर् ५ िसार सवम सवविा तसेच सरक्षा अधिकारी व सेवादायी सुंस्थाुंकडूि
सवम प्रकारच्या सेवा सवविा मर्ळणे.
२. कलर् ९ व १० िसार तक्रार दाखल करतािा व न्यायालयार्ध्ये अजम
दाखल करतािा सरक्षा अधिकारी, जवळच्या पोलीस चौकीतील अधिकारी व
सेवादायी सुंस्थाुंकडूि र्दत व र्ार्मदशमि मर्ळणे.
३. कलर् १८िसार तर्च्या व तर्च्या र्लाुंच्या सरक्षक्षततेची िर्ी घेतली जाणे,
४. तम्िाला व तर्च्या र्लाुंिा जर कािी असरक्षक्षतता जाणवत असेल तर
त्यापासि
ू सरक्षक्षतता मर्ळणे.
५. ज्या हठकाणी तर्च्यावर हिुंसा झाली त्या हठकाणी तर्च्या राित्या घरात
सरक्षक्षत रािता येणे, कलर् १९ िसार त्या घरात तम्िी शाुंततेिे रािण्यात
अडथळे ि आणले जाणे, अडथळे आणणाऱ्या परुपािे त्या घरापासूि दरू
रािावे असा त्याच्या ववरुध्द आदे श मर्ळणे,
६. कलर् १८िसार तर्चे स् ी िि, दाधर्िे, कपडे इतर दै िुंहदि र्रजेच्या वस्तू
व घरातील आवश्यक सार्ाि इत्यादीुंचा तािा तम्िाला परत मर्ळणे.
७. कलर् ६,७,९,१४ िसार तर्च्या र्रजेिसार वैद्यकीय सवविा,
आिारर्ि
ृ ,सर्पदे शि,कायदे ववपयक र्ोफत सेवा उपलब्ि िोणे.
८. कलर् १८र्ध्ये साुंधर्तल्याप्रर्ाणे, तर्चा छळ करणाऱ्या व्य्तीस त्यािे
तर्च्याशी कोणतािी सुंपकम सािू िये असा आदे श मर्ळणे,
९. कलर् २२िसार कोणत्यािी शारीररक ,र्ािमसक, दखापतीची ककुंवा आधथमक
िकसािीची

रपाई मर्ळणे,

१०. कलर् १२, १८, १९, २०,२१, २२, २३ िसार सेवा मर्ळण्यासाठी थेट
न्यायालयात अजम दाखल करणे.
११. तम्िी अथवा तर्चे र्ल
ू याुंिी कािी वैद्यकीय र्दत घेतली असल्यास
त्याचा दाखला,कोटामर्ध्ये अजम दाखल केला असल्यास ककुंवा कोणतीिी
तक्रार दाखल केली असल्यास त्याची निाःशल्क प्रत मर्ळणे.

१२. कौटुं बिक हिुंसेसुंद ामत कोणत्यािी अधिकाऱ्यािी एखादी िोंद घेतली असेल
तर त्याची प्रत मर्ळणे.
१३. तर्चा जीव िो्यात असेल तेव्िा त्या पररकस्थतीतूि तर्ची सटका
करण्यासाठी सरक्षा अधिकारी व पोलीस याुंची र्दत व र्ार्मदशमि मर्ळणे.

५. िा फॉर्म तम्िाला दे णाऱ्या व्य्तीिे तो तम्िाला दे ण्यापूवी त्यार्ध्ये खालील
र्ाहिती
सुंस्थेचे िाव

रूि द्यायची आिे .
सेवादायी सुंस्था

सुंपकामसाठी तपशील

----------------------------------------------------------------------------------

परिशिष्ट

२

¡òÉì¨ÉÇ xÉÆ.5
ºÉÖ®úIÉÉ ÊxÉªÉÉäVÉxÉ iÉHòÉ.
See rule 8(1)(iv)

+.Gò

1.

ºjÉÒ´É®ú ZÉÉ±Éä±ÉÒ Ë½þºÉÉ
+
¶ÉÉ®úÒÊ®úEò Ë½þºÉÉ

'+' ®úEòÉxªÉÉ¨ÉvªÉä Ênù±Éä±ªÉÉ Ë½þºÉäSÉÉ
ÊiÉSªÉÉ´É®ú
ZÉÉ±Éä±ÉÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É
¤É
+ºÉÉ Ë½þºÉEò |ÉEòÉ®ú {É®úiÉ PÉb÷hªÉÉSÉÒ ¦ÉÒiÉÒ

Ë½þºÉäSªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉ ºjÉÒ±ÉÉ VÉÉhÉ´ÉhÉÉ®ú
PÉÉäEòÉ

ºÉÖ®úIÉÒiÉiÉäºÉÉ`öÒ PÉähªÉÉSÉÒ
JÉ¤É®únùÉ®úÒ

xªÉÉªÉÉ±ÉªÉÉ EòbÚ÷xÉ
Ê¨É³ýÊ´ÉhªÉÉSÉä +Énäù¶É

Eò
{ÉÖx½þÉ Ë½þºÉEò |ÉEòÉ®ú PÉbä÷±É
VÉÉºiÉ MÉÆ¦ÉÒ®ú º´É°ü{ÉÉiÉ ½þÉä<Ç±É,
VÉÉºiÉ nÖùJÉÉ{ÉiÉ ½þÉä<Ç±É,
<iÉ®ú EòÉ½þÒ

b÷

<

1.
2.
3.
4.

2.

±ÉéÊMÉEò Uô³ý ´É Ê¶É´ªÉÉ 1. xÉè®úÉ¶ªÉ ªÉä<Ç±É,
ÊiÉ±ÉÉ
+{É¨ÉÉxÉÉº{Énù 2. +¶ÉÒ Ë½þºÉÉ {É®úiÉ ½þÉähªÉÉSÉÒ Ê¦ÉiÉÒ
´ÉÉ]äõ±É +ºÉä <iÉ®ú ´ÉiÉÇxÉ 3. ±ÉéÊMÉEò Uô³ýÉSªÉÉ |ÉªÉixÉÉÆxÉÉ½þÒ iÉÉäb÷ tÉ´Éä
±ÉÉMÉä±É.

1. {ÉÖx½þÉ Ë½þºÉEò |ÉEòÉ®ú PÉbä÷±É
2. VÉÉºiÉ MÉÆ¦ÉÒ®ú º´É°ü{ÉÉiÉ ½þÉä<Ç±É,
3. VÉÉºiÉ nÖùJÉÉ{ÉiÉ ½þÉä<Ç±É,
4. <iÉ®ú EòÉ½þÒ

3.

ÊiÉSªÉÉ´É®ú ½þiªÉÉ®úÉxÉä ´ÉÉ®ú 1. ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò nÖùJÉÉ{ÉiÉ
Eò®úhªÉÉSÉÉ |ÉªÉixÉ Eò®úhÉä 2.¨ÉÉxÉÊºÉEò nùb÷{ÉhÉ +ÉÊhÉ +º´ÉÉºlªÉ
3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ,

1. {ÉÖx½þÉ Ë½þºÉEò |ÉEòÉ®ú PÉbä÷±É
2. VÉÉºiÉ MÉÆ¦ÉÒ®ú º´É°ü{ÉÉiÉ ½þÉä<Ç±É,
3. VÉÉºiÉ nÖùJÉÉ{ÉiÉ ½þÉä<Ç±É,
4. <iÉ®ú EòÉ½þÒ

4.

¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉ®ú½þÉhÉ Eò®úhÉä

1. {ÉÖx½þÉ ¨ÉÉ®ú½þÉhÉ ½þÉä>ð ¶ÉEòiÉä
2. iªÉÉÆSªÉÉ Ë½þºÉEò ´ÉÉMÉhÉÚEòÒ¨ÉÚ³äý
PÉ®úÉiÉÒ±É ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ Ê¤ÉPÉbä÷±É iªÉÉÆSÉÉ
¨ÉÖ±ÉÉÆ´É®ú ´ÉÉ<Ç]õ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½þÉäiÉÉä
3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ

1. ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ nÖùJÉÉ{ÉiÉ ½þÉä<Ç±É.
2. iªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉxÉÉ´É®ú ´ÉÉ<Ç]õ {ÉÊ®úhÉÉ¨É ½þÉä<Ç±É,
3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.

5.

+Éi¨É½þiªÉÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ 1. PÉ®úÉiÉÒ±É ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ iÉhÉÉ´ÉÉSÉä ½þÉäiÉä
vÉ¨ÉEòÒ Ë½þºÉÉOÉºiÉ ºjÉÒ±ÉÉ 2. ºÉÖ®úIÉÒiÉiÉä±ÉÉ vÉÉäEòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉä
Ênù±ÉÒ VÉÉhÉä.
3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ

1. +Éi¨É½þiªÉäSÉÉ |ÉªÉixÉÆ Eò®äú±É
2. {ÉÖx½þÉ {ÉÖx½þÉ |ÉªÉixÉÆ Eò®äú±É
3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.

6.

+Éi¨É½þiªÉäSÉÉ Ë½þºÉEò 1. PÉ®úÉ¨ÉvªÉä Ë½þºÉEò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ½þÉäiÉä
´ªÉHòÒxÉä |ÉªÉixÉÆ Eò®úhÉä
2. +ºÉÖ®úIÉÒiÉiÉÉ Ê¦ÉiÉÒ,xÉè®úÉ¶ªÉ, ´Éè¡ò±ªÉ
+ÉÊhÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò vÉCEòÉ ºjÉÂ#Ò±ÉÉ ¤ÉºÉÚ
¶ÉEòiÉÉä.
3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.
¨ÉÉxÉÊºÉEò
+ÉÊhÉ 1. ´Éè¡ò±ªÉ,xÉè®úÉ¶ªÉ ªÉä>ð ¶ÉEòiÉä,
¦ÉÉ´ÉÊxÉEò
Uô³ý 2. ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉÉhÉ,iÉÒµÉ,nÖù:JÉ ½þÉä<Ç±É
=nùÉ.+{É¨ÉÉxÉ ÊJÉ±±ÉÒ 3. ¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ Ê´ÉEòÉºÉÉºÉÉ`öÒ ½äþ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ
=b÷´ÉhÉä,xÉÉ´Éä `äö´ÉhÉä, ªÉÉäMªÉ xÉºÉä±É
¨ÉÖ±ÉMÉÉ ½þÉäiÉ xÉÉ½þÒ ¨½þhÉÚxÉ 4. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.
+{É¨ÉÉxÉ Eò®úhÉä ´ÉÉ<Ç]õ
SÉÉ±ÉÒSÉÒ +ºÉ±ªÉÉSÉä
JÉÉä]äõ +É®úÉä{É Eò®úhÉä
Ë½þºÉÉOÉºiÉ ºjÉÒ,ÊiÉSÉÒ ¨ÉÖ±Éä 1. ºÉiÉiÉ EòÉ³ýVÉÒ ´ÉÉ]õiÉ ®úÉ½þÒ±É
ËEò´ÉÉ ÊiÉSÉä xÉÉiÉä´ÉÉ<ÇEò 2. ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉÉhÉ nÖù:JÉ
ªÉÉÆxÉÉ
<VÉÉ 3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ
{ÉÉä½þÉäSÉ´ÉhªÉÉSªÉÉ PÉ¨ÉCªÉÉ
näùhÉä
¶ÉÉ³ýÉ,¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ
1. ´Éè¡ò±ªÉ,xÉè®úÉ¶ªÉ ªÉä>ð ¶ÉEòiÉä,
ËEò´ÉÉ <iÉ®ú EòÉähÉiªÉÉ½þÒ 2. ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉÉhÉ,iÉÒµÉ,nÖù:JÉ ½þÉä<Ç±É
¶ÉèIÉhÉÒEò ={ÉGò¨ÉÉiÉ 3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.
ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ½þÉä>ð xÉ näùhÉä

1. {ÉÖx½þÉ {ÉÖx½þÉ |ÉªÉixÉÆ Eò®äú±É,
2. ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉÉhÉ,nÖù:JÉ.
3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.

7.

8.

9.

1. {ÉÖx½þÉ {ÉÖx½þÉ Uô³ý,½þÉä<Ç±É
2. ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉÉhÉ nÖù:JÉ
3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.

1. vÉ¨ÉEòÒ Ênù±ªÉÉ|É¨ÉÉhÉä JÉ®ÆúSÉ EòÉ½þÒ
<VÉÉ {ÉÉä½þÉäSÉ´Éä±É
2. ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉÉhÉ,nÖù:JÉ
3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ
1. {ÉÖx½þÉ {ÉÖx½þÉ +ºÉÉ jÉÉºÉ Ênù±ÉÉ VÉÉ<Ç±É.
2. ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉÉhÉ,nÖù:JÉ
3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ
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12
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ÊiÉSªÉÉ ¨ÉxÉÉÊ´É¯ûvnù ±ÉMxÉ
Eò®úhªÉÉºÉ
¦ÉÉMÉ
{ÉÉb÷hÉä,ÊiÉSªÉÉ {ÉºÉÆiÉÒSªÉÉ
VÉÉäb÷ÒnùÉ®úÉ¤É®úÉä¤É®ú ±ÉMxÉ
Eò°ü xÉ näùhÉä,PÉ®úÉiÉÒ±É
±ÉÉäEòÉÆSªÉÉ {ÉºÉÆiÉÒSªÉÉ
¨ÉÖ±ÉÉ¶ÉÒ ±ÉMxÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ
VÉ¤É®únùºiÉÒ Eò®úhÉä
¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ
ÊEòb÷xÉì{É
Eò®úhªÉÉSÉÒ,{É³ý´ÉÚxÉ
xÉähªÉÉSÉÒ vÉ¨ÉEòÒ näùhÉä

1. ´Éè¡ò±ªÉ,xÉè®úÉ¶ªÉ ªÉä>ð ¶ÉEòiÉä,
2. ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉÉhÉ,nÖù:JÉ
3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.

1. {ÉÖx½þÉ {ÉÖx½þÉ +ºÉÉ jÉÉºÉ Ênù±ÉÉ VÉÉä<Ç±É.
2. ¨ÉÉxÉÊºÉEò iÉÉhÉ nÖù:JÉ
3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.

1. ¨ÉÖ±ÉÉÆSÉÒ ºÉiÉiÉ EòÉ³ýVÉÒ ±ÉÉMÉÖxÉ
®úÉ½þÒ±É.
2. ¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ ºÉÖ®úIÉÒiÉiÉä±ÉÉ vÉÉäEòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ
½þÉä<Ç±É.
3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ
Ë½þºÉÉOÉºiÉ ºjÉÒ±ÉÉ, ÊiÉSªÉÉ 1. {ÉÖx½þÉ ¨ÉÉ®ú½þÉhÉ ½þÉä<Ç±É +¶ÉÉ
¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ ËEò´ÉÉ ÊiÉSªÉÉ nùb÷{ÉhÉÉJÉÉ±ÉÒ ºÉiÉiÉ ®ú½þÉ´Éä ±ÉÉMÉÚ ¶ÉEòiÉä.
xÉÉiÉä´ÉÉ<ÇEòÉÆxÉÉ
2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.
¨ÉÉ®ú½þÉhÉ,nÖùJÉÉ{ÉiÉ Eò®úhÉä

1. ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ {É³ý´ÉÚxÉ xÉä±Éä#ä VÉÉ<Ç±É.
2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ

Ë½þºÉEò
´ªÉHòÒSªÉÉ 1. iÉÉä iªÉÆ#ÉSªÉÉ ´ªÉºÉxÉÉ¨ÉÚ³äý ¨ÉÉ®ú½þÉhÉ
´ªÉºÉxÉÉÆ¨ÉÚ³äý ½þÉähÉÉ®úÉ jÉÉºÉ ËEò´ÉÉ
2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ jÉÉºÉ näù<Ç±É ªÉÉSÉÒ ºÉiÉiÉ
Ê¦ÉiÉÒ +ÉÊhÉ nùb÷{ÉhÉ ªÉäiÉä
3. néùxÉÆÊnùxÉ +ÉªÉÖ¹ªÉ ºÉÖ®ú³ýÒiÉ ®úÉ½Úþ ¶ÉEòiÉ
xÉÉ½þÒ.
3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ

1. ´ªÉºÉxÉ Eäò±ªÉÉSÉä ÊxÉÊ¨ÉkÉ ºÉÉÆMÉÚxÉ Ë½þºÉEò
´ÉiÉÇxÉ ºÉ½þxÉ Eò®úÉ´Éä ±ÉÉMÉÚ ¶ÉEòiÉä.
2. ´ªÉºÉxÉ Eäò±ªÉÉ´É®ú +ÊvÉEò jÉÉºÉnùÉªÉEò
´ÉiÉÇxÉ Eò®äú±É
3. PÉ®úJÉSÉÉÇºÉÉ`öÒ ÊiÉ±ÉÉ iÉÉä {ÉèºÉä näùhÉÉ®ú xÉÉ½þÒ.
2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ

1. {ÉÖx½þÉ Ë½þºÉEò |ÉEòÉ®ú PÉbä÷±É
2. VÉÉºiÉ MÉÆ¦ÉÒ®ú º´É°ü{ÉÉiÉ ½þÉä<Ç±É
3. VÉÉºiÉ nÖùJÉÉ{ÉiÉ ½þÉä<#Â#Â±É
3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.
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iªÉÉSÉÒ ´ÉÞkÉÒ MÉÖx½äþMÉÉ®úÒ 1. Ë½þºÉÉ ½þÉä<Ç±É +¶ÉÒ ºÉiÉiÉSÉÒ Ê¦ÉiÉÒ 1. EòÉªÉnäù ÊxÉªÉ¨ÉÉÆSªÉÉ Ê´É®úÉävÉÉiÉ ´ÉÉMÉhªÉÉSÉÒ
+ºÉä±É ªÉÉ{ÉÚ´ÉÔ MÉÖx½äþMÉÉ®úÒ EòÉ³ýVÉÒ ´ÉÉ]õiÉ ®úÉ½þÒ±É.
´ÉÞkÉÒSÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä xªÉÉªÉÉ±ÉªÉÉxÉä Ë½þºÉÉ lÉÉÆ¤É´ÉÉ
®äúEòÉìbÇ÷ +ºÉä±É
2. ºÉÖb÷´ÉÞkÉÒxÉä iÉÉä ´ÉÉMÉä±É +¶ÉÒ Ê¦ÉiÉÒ
+ºÉÉ Ênù±Éä±ÉÉ +Énäù¶É {ÉÉ³äý±É ªÉÉSÉÒ JÉÉjÉÒ
näùiÉÉ ªÉäiÉ xÉÉ½þÒ.
2. Ë½þºÉÉOÉºiÉ ºjÉÒ,ÊiÉSÉÒ ¨ÉÖ±Éä iªÉÉSªÉÉ {ÉÉºÉÚxÉ
PÉÉäEòÉ ½þÉä>ð ¶ÉEòiÉÉä
2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.
1. ¨ÉÖ±ÉÉSªÉÉ +ÉÊhÉ º´ÉiÉ:SªÉÉ MÉ®úVÉÉ
+zÉ,´ÉºjÉ,ÊxÉ´ÉÉ®úÉ
+Éè¹ÉvÉä,+¶ÉÉ nèùxÉÆÊnùxÉ
¦ÉÉMÉ´ÉiÉÉxÉÉ JÉÚ{É +ÉäføÉiÉÉhÉ ½þÉä>ð ¶ÉEòiÉä
JÉSÉÉÇºÉÉ`öÒ iÉÉä {ÉèºÉä näùhÉÉ®ú
2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.
xÉÉ½þÒ
ÊiÉ±ÉÉ xÉÉäEò®úÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ
Eò°ü Ênù±ÉÉ VÉÉhÉÉ®ú
xÉÉ½þÒ,®úºÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ
EòÉ¨ÉÉiÉ +b÷lÉ³äý +ÉhÉ±Éä
VÉÉiÉÒ±É
PÉ®úÉiÉÚxÉ PÉÉ±É´ÉÚxÉ näùhÉä
PÉ®úÉSÉÉ `ö®úÉ´ÉÒEò ¦ÉÉMÉ
´ÉÉ{É®úhªÉÉºÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ xÉ
näùhÉä

1. º´ÉiÉ:SªÉÉ +ÉÊhÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 1. ¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ +ÉÊhÉ º´ÉiÉ:SªÉÉ MÉ®úVÉÉ
MÉ®úVÉÉ {ÉÖhÉÇ Eò°ü ¶ÉEòhÉÉ®ú xÉÉ½þÒ
¦ÉÉMÉ´ÉiÉÉxÉÉ JÉÚ{É +ÉåføÉiÉÉhÉ ½þÉä>ð ¶ÉEòiÉä
2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.
2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.
1. ºjÉÒSÉÒ +ÉÊhÉ ÊiÉSªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆSÉÒ ºÉÖ®úIÉÒiÉiÉÉ
1. ºjÉÒ ´É ¨ÉÖ±Éä ¤ÉäPÉ®ú ½þÉähªÉÉSÉÒ Ê¦ÉiÉÒ
2. PÉ®úÉSªÉÉ `ö®úÉ´ÉÒEòSÉ ¦ÉÉMÉÉiÉ vÉÉäCªÉÉiÉ ªÉäiÉä,
EòÉåb÷±ªÉÉºÉÉ®úJÉä ´ÉÉ´É®úÉ´Éä ±ÉÉMÉÚ ¶ÉEòiÉä
2. ¨ÉÖ±ÉÉÆºÉÉ`öÒ +ÉÊhÉ º´ÉiÉ:ºÉÉ`öÒ ÊEò¨ÉÉxÉ
ÊxÉ´ÉªÉÉSÉÒ ºÉÉäªÉ Eò®úiÉÉxÉÉ JÉÚ{É |ÉªÉixÉÆ Eò®úÉ´Éä
±ÉÉMÉiÉÒ±É.
2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ

18

Eò{Ébä÷,¦ÉÉÆb÷Ò ´É <iÉ®ú
nèùxÉÆÊnùxÉ MÉ®úVÉäSªÉÉ ´ÉºiÉÚ
´ÉÉ{É®úhªÉÉSÉÒ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ xÉ
näùhÉä
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¦ÉÉbä÷iÉi´ÉÉ´É®ú
PÉ®úÉiÉ 1. PÉ®ú¦ÉÉbä÷ xÉ ¦É®ú±ªÉÉ¨ÉÚ³äý PÉ®ú ºÉÉäb÷É´Éä
®ú½þÉiÉ +ºÉä±É iÉ®ú PÉ®ú¦ÉÉbä÷ ±ÉÉMÉÚ ¶ÉEòiÉä
xÉ ¦É®úhÉä
2. ®úÉ½þhªÉÉSÉÒ {ÉªÉÉÇªÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉ ½þÉähÉä
3. {ÉÖx½þÉ º´ÉiÉ: ¦ÉÉb÷ªÉÉxÉä PÉ®ú PÉähªÉÉºÉÉ`öÒ
{ÉèºÉä xÉºÉhÉä
ÊiÉSÉä ºjÉÒvÉxÉ ´É <iÉ®ú 1. ÊiÉSªÉÉ ¨ÉÉè±ªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÚ ÊiÉSªÉÉEòbä÷
¨ÉÉè±ªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÚ ÊiÉSªÉÉ ®úÉ½þhÉÉ®ú xÉÉ½þÒ.
{É®ú´ÉÉxÉMÉÒ
Ê¶É´ÉÉªÉ 2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.
Ê´ÉEò±ªÉÉ VÉÉ>ð ¶ÉEòiÉÒ±É
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1. ÊiÉSªÉÉ ´ÉºiÉÖÆ´É®ú ÊiÉSÉÉ iÉÉ¤ÉÉ ®úÉ½þhÉÉ®ú 1. iÉÉä iªÉÉ ´ÉºiÉÖ Ê´ÉEÖòxÉ½þÒ ]õÉEÚò ¶ÉEäò±É
xÉÉ½þÒ.
2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.
2. iªÉÉ ºÉ´ÉÇ ´ÉºiÉÖ {É®úiÉ +ÉhÉhªÉÉSÉÒ
Bä{ÉiÉ½þÒ xÉºÉä±É.
1. ÊxÉ´ÉÉ®úÉ MÉ¨É´Éä±É
2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ

1.ÊiÉSªÉÉ ´ÉºiÉÚ ÊiÉSªÉÉ{ÉÉºÉÚxÉ EòÉªÉ¨ÉSªÉÉ
Ê½þ®úÉ´ÉÚxÉ PÉäiÉ±ªÉÉ VÉÉ>ð ¶ÉEòiÉÒ±É.
2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.

ÊiÉSÉä
ºjÉÒvÉxÉ 1. iÉÒ ÊiÉSªÉÉ ¨ÉÉè±ªÉ´ÉÉxÉ ´ÉºiÉÚ{ÉÉºÉÚxÉ 1. iÉÉä ÊiÉSªÉÉ ºÉ´ÉÇ ´ÉºiÉÖ Ê´ÉEÚòxÉ ]õÉEòÒ±É
ÊiÉSªÉÉEòbÚ÷xÉ EòÉfÚøxÉ PÉähÉä ´ÉÆÊSÉiÉ ®úÉ½þÒ±É.
ËEò´ÉÉ iªÉÉÆSÉÒ xÉÉºÉvÉÚºÉ½þÒ Eò®äú±É.
2. <iÉ®ú EòÉ½þÒ
2. iªÉÉ ÊiÉ±ÉÉ EòvÉÒSÉ Ê¨É³ýhÉÉ®ú xÉÉ½þÒiÉ +¶ÉÒ
ÊiÉ±ÉÉ ¦ÉÒiÉÒ EòÉ³ýVÉÒ ´ÉÉ]Úõ ¶ÉEòiÉä.
3. <iÉ®ú EòÉ½þÒ.
1. <iÉ®ú EòÉ½þÒ
Ênù´ÉÉhÉÒ ËEò´ÉÉ ¡òÉèVÉnùÉ®úÒ 1. <iÉ®ú EòÉ½þÒ
xªÉÉªÉÉ±ÉªÉÉxÉä Ênù±Éä±ÉÉ
+Énäù¶É iÉÉä b÷É´É±ÉÚxÉ
]õÉEäò±É

Ë½þºÉÉOÉºiÉ ºjÉÒSÉÒ ºÉ½þÒ

ºÉÆ®úIÉhÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ / ºÉä´ÉÉnùÉªÉÒ ºÉÆºlÉÉ

कौटुं बिक ह स
ुं ाचारापासन स्त्रियाुंचे सुंरक्षण ननयम २००६

परिशिष्ट ३

Form 1
अर्ज १
(ननयम ५ (१) आणण १७ (३) प ा)
कौटुं बिक ह स
ुं ाचारापासन स्त्रियाुंचे सुंरक्षण अधिननयम २००५ अन्वये
कलम ९ (ि) आणण ३७८ (२) (क) नसार

कौटुं बिक घटना अहवाल
१)

पीडित व्यक्ती िाितचा तपशील:
१.
२.

पीडित व्यक्तीचे नाव
वय

-

-

३.

लग्नानुंतरचा सामानयक घराचा पत्ता –

४.

सध्याचा पत्ता

५.

दरध्वनी क्रमाुंक

-

२) प्रततवादीची सववस्तर माहहती:
अ
क्र

नाव

प्रनतवादी

पीिीत व्यक्ती
िरोिर नाते
सुंिुंि

पत्ता

दरध्वनी
क्रमाुंक

३)पीिीत व्यक्तीच्या मलाुंववषयी सववस्तर माहहती:
अ) मलाुंची सुंख्या :

ि) मलाुंववषयी सववरतर माह ती :
अ.क्र

नाव

वय

ललुंग

मलाचे सध्याचे वारतव्य

४) कौटुं बिक हहुंसाचाराच्या घटना :
१) शारीरीक हहुंसाचार:अ.
क्र.

हदनाुंक व

कौटुं बिक

किल्याही

कारणीभत

दखापत

हिकाण

हहुंसाचाराला

झाल्याची

व्यक्ती

हहुंसाचार
वेळ

प्रकारची
झाली

असल्यास
कृपया

स्पष्टीकरण
दे णे

तपशील

२)लैग क
ुं हहुंसाचार
चौकोनात (

अ.
क्र.

हदनाुंक व
हिकाण

हहुंसाचारा

झाल्याची

कारणीभत

हहुंसाचार
वेळ

१.

कौटुं बिक

हहुंसाचाराचा

ला

प्रकार

व्यक्ती

▪

सक्तीने
लैंधगक

सुंिुंि ठे वणे

▪

अस्त्ललल
धचि

िघण्यास

सक्ती करणे

▪

दसऱ्याच्या

मनोरुं जनासा
ठी तमचा

वापर केला
असल्यास

▪

लैंधगक

सुंिुंिावद्दल
इतर का ी
कृती

अस्त्ललल
शब्द

वापरणे.

▪

अपमाणणत

करणे ककुं वा

) योग्य खन करावी.

तपशील

इतर का ी
तमच्या

रवालिमाना
ला ठे च

पो चववणे
(कृपया
खाली

हदलेल्याजागे
वर या

िाितची

सववरतर
माह ती
दे णे)

३)शाब्ददक आणण भावतनक हहुंसाचार
चौकोनात (
अ

हदनाुंक व

क्र

हहुंसाचार

.
.

कौटुं बिक

हिकाण

हहुंसाचारा

झाल्याची

कारणीभत

वेळ

) योग्य खन करावी.

ला

हहुंसेचा प्रकार

व्यक्ती

▪

चाररियावर

सुंशय घेणे/

वागणकीिद्दल
दोषी िरणे

▪

ुं िा न

आणल्यािद्दल
अपमाणारपद

वागणक दे णे,
इत्यादी
▪

मलगा

ोत

ना ी म् णन

अपमान करणे

▪

मल

ोत ना ी

म् णन

अपमान करणे

▪

घालन पािन
िोलणे,

अपमानकारक,

उप ासणात्मक
ककुं वा अपशब्द
वापरणे,

मान ानी करणे

तपशील

▪

थट्टा करणे

▪

नावे ठे वणे

▪

शाळा कॉलेज
ककुं वा इतर
शैक्षणणक

सुंरथेमध्ये

प्रवेश घेण्यास

प्रनतिुंि करणे

▪

नोकरी करु
दे ण्यास

प्रनतिुंि करणे

▪

घरािा े र

पिण्यास

प्रनतिुंि करणे

▪

दसऱ्या

ववलशष्ट

व्यक्तीस

िेटण्यास

प्रनतिुंि करणे

▪

तमच्या

इच्छे ववरुद्ि
लग्न

करण्याची

सक्ती करणे

▪

तम् ी

ननविलेल्या

व्यक्तीिरोिर

लग्न करण्यास
प्रनतिुंि करणे
▪

इतर मानलसक
ककुं वा शास्त्ब्दक

छळ असल्यास
(कृपया त्याचे
रपष्टीकरण
खालील

हदलेल्या
जागेवर
ललह णे

४) आगथजक हहुंसाचार
चौकोनात (
अ

हदनाुंक व

क्र

हहुंसाचार

.
.

कौटुं बिक

हिकाण

हहुंसाचाराला

झाल्याची

व्यक्ती

वेळ

) योग्य खन करावी.

कारणीभत

हहुंसच
े ा प्रकार

▪

तमच्या व
मलाच्या
पालन

पोषणासाठी

घरखचच न दे णे
▪

तम् ाला व
तमच्या

मलाुंना जेवण
व औषि
इत्यादी

उपलब्ि करुन
न दे णे
▪

तम् ाला

जिरदरतीने
घरािा े र
काढणे
▪

घराचा

कठला ी िाग
वापरण्यास

प्रनतिुंि करणे
▪

तम् ी करत
असलेली

नोकरी /काम

सोिण्यास िाग

तपशील

पािणे /प्रनतिुंि
करणे
▪

नोकरी

करण्यास

परवानगी न
दे णे
▪

िाड्याच्या

घरात रा त

असल्यास िािे
न िरणे
▪

तूम् ाला कपिे
ककुं वा इतर

घरगती वरत
वापरु न दे णे

▪

तमच्या

परवाणगीलशवा
य तमचे

रिीिन ककुं वा

इतर मौल्यवान
वरत ववकणे
ककुं वा ग ाण
ठे वणे

▪

िळजिरीने
तमचा

पगार,कमाई

ककुं वा मजरी
घेणे
▪

बिल न िरणे
उदा. लाईट

बिल इत्यादी

▪

इतर आधथचके
छळ(कृपया
त्याचे

रपष्टीकरण

खाली हदलेल्या
जागेवर
ललह णे

(४) हुं ियासुंिुंधी दे ण्यात येणारा त्रास-

अ.क्र.

हदनाुंक व
हिकाण

हहुंसाचाराला

झाल्याची

व्यक्ती

हहुंसाचार
वेळ

१.

कौटुं बिक

हहुंसेचा प्रकार

कारणीभत

▪

ुं ियाची मागणी

करणे (कृपया

यािाित वववरण
दयावे)

२.

▪

ुं ियािाित इतर

का ी माह ती

असल्यास कृपया

सववरतर माह ती
दयावी

३

▪

ुं ियाचे साह त्य,

रिीिन, इ. िाितची

सववरतर माह ती या
अजाचसोित जोिलेली
आ े का?
ोय

ना ी

तपशील

५) कौटुं बिक हहुंसाचारािाित तमच्या व मलाुंववषयी इतर काही माहहती असल्यास:१.

६) सोित र्ोिलेल्या का दपत्राुंची यादी
का दपत्राुंची नावे

हदनाुंक

इतर सववस्तर माहहती

कायदे शीर वैदयकीय प्रमाणपि
िॉक्टराुंचे प्रमाणपि ककुं वा इतर कोणती ी
िॉक्टराुंनी साुंधगतलेली आौषिे

इतर का ी कागदपिे असल्यास

७) कौटुं बिक हहुंसाचारापासन ब्स्त्रयाुंचे सुंरक्षण अगधतनयम २००५ तम्हाला

रर् असलेले

आदे श
अ.क्र

आदे श

१.

कलम 14 अन्वये

2

कलम 17 अन्वये

३.

कलम 18 अन्वये

४.

कलम 19 अन्वये

५.

कलम 20 अन्वये

६.

कलम 21 अन्वये

७.

कलम 22 अन्वये

8

कलम 23 अन्वये

होय/नाही

इतर काही

८) तम्हाला पाहहर्े असलेली मदत
अ.क्र.

उपलदध सहाय्य मदत

१.

समपदे शन

२.

पोललस मदत

३.

फौजदारी कारवाईसाठी मदत

४.

आिार ग ृ

५.

वैदयककय मदत

६.

कायदयाची मदत

होय/नाही

मदतीचा प्रकार

९)कौटुं बिक घटना अहवाल नोंद करण्यास मदत करणाऱ्या पोललस अगधकाऱ्याला सूचना:-

या नमन्यातील माह तीमिन पोललसाुंच्या असे लक्षात आले की, िारतीय दुं ि वविान सुंह ता ककुं वा
इतर कोणत्या ी कायदयाने साुंधगतलेला गन् ा घिला आ े तर पोललस अधिकाऱ्याने-

(अ)

ह स
ुं ाग्ररत व्यक्तीला माह ती हदली पाह जे की, अशा गन् यािद्दल आरोपी व्यक्तीववरुद्ि
फौजदारी प्रकक्रया , १९७३ (१९७४ च्या २ ) अन्वये करु शकते.

(ि)नतला फौजदारी कायचवा ी करायची नसेल तर तशी नोंद रोजननशीमध्ये केली पाह जे.त्यामध्ये
या िािीचा आवजन
च उल्लेख करावा की ह स
ुं ाग्ररत व्यक्तीचा आरोपीवर अत्युंत सलगीचा सुंिुंि
असल्यामळे कौटुं बिक ह स
ुं ाचारापासन सुंरक्षण व् ावे म् णन हदवाणी उपाय करण्याची नतची इच्छा
आ े आणण नतने अशी ववनुंती केली आ े की नतला लमळालेल्या माह तीनसार प्रथमदशचनी माह ती
अ वाल नोंदणी करण्याअगोदर सदर िाि अननणणचत ठे वावी.

(क) ह स
ुं ाग्ररत व्यक्तीने शाररररक दखापत ककुं वा िास यािाित साुंधगतले असेल तर नतला त्वरीत
वैदयकीय अधिकाऱ्यापासन नतची वैदयकीय तपासणी करुन घेतली पाह जे.
हठकाण हदनाुंक पीिीत व्यक्तीची स ी / अुंगठा

नाव-

सुंरक्षण अधिकारी/ सेवादायी सुंरथा
स ी व लशक्का
नावपत्ताप्रत रवाना१.रथाननक पोललस ठाणे

२.सेवादायी सुंरथा / सुंरक्षण अधिकारी
३.पीिीत व्यक्ती

४.न्यायदुं िाधिकारी

परिशिष्ट ४
फॉर्म - ३

कौटुं बिक ह स
ुं ाचारापासन स्त्रियाुंचे सुंरक्षण अधिननयम
२००५ कलम २३(२) चे प्रनिज्ञापि (२००५ चा ४३ )
मे. न्यायदं डाधिकारी

……………………… …………………………………………. यांचे न्यायालयात

ककरकोळ अर्ज क्र.

सौ. …………………………………………………………………………………
वय- ……………… वर्षे. व्यवसायअर्जदार
पत्ता- रा द्वारा………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
विरुद्ि
श्री …………………………………………………………………………………………….
वय- ………………..वर्षे. व्यवसाय-नोकरी
र्ािदे णार
पत्ता – रा द्वारा ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

प्रनिज्ञापि
मी ………………………………………………..………………श्री………………………………………………………………………………………...यांची

पत्नी/ मुलगी/वविवा/ राहणार ……………………………………………………………………………………………………………………………

सत्यप्रततज्ञेवर कथन करते की,
१.

याकरीता

की माझ्या करीता ककं वा माझ्या मुलाच्या / मुलीच्या वतीने ……………………..……………………………………
केलेल्या अर्ाातील मी अर्ादार आहे .

२.

की मी …………………………………………………………………………………………………………..याची नैसधगेक पालक आहे .

३.

की मला या प्रकरणातील सवा तथ्ये व पररस्थथती माहहत आहे आणण म्हणुन हे प्रततज्ञापत्र

करण्यास मी समथा आहे .
४.

की अभिसाक्षी प्रततवादी सोबत………………………

………………हदवस राहत होती.
५.

……………………………………………….….येथे गेली

सदर अर्ाांमिील सवा तपशील लाि कलम / कलमे ……………………………………………………………..अन्वये

मान्य करावा यासाठी माझ्या संमतीने दाखला केला आहे .
६.

की अर्ाातील सवा मर्कुर हा मला वाचुन दाखववण्यात आला आहे आणण त्याचा आथा इंग्रर्ी/हहंदी

थथातनक िार्षेत(थथातनक िार्षा…………………..)मला समर्ावुन सांगण्यात आला आहे .
७.

की अर्ाातील सवा मर्कुर सोयी करीता व परु ावत्त
ृ ी टाळण्याकरीता या प्रततज्ञापत्राचा एक िाग

म्हणुन वाचण्यात यावा.
८.

की अर्ादारास असे वाटते कक प्रततवादीकडुन कौटुंबबक हहंसाचार न होण्यासाठी र्ी मदत अर्ाात

माधगतली आहे तो कौटुंबबक हहंसाचार प्रततवादी कडुन पुन्हा होईल.
९.

की अर्ादारास प्रततवादीने असे िमकाववले आहे की.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

१०.

की प्रततज्ञापत्रा सोबत केलेला ववनंती अर्ा तातडीचा असुन तो मंर्ुर करण्यात यावा र्र अंतररम

एकतर्फी ववनंती अर्ा अमान्य केला तर अर्ादारास खुपच आधथाक त्रासास तोंड दयावे लागेल आणण अर्ाात
कथन केल्यानुसार प्रततवादीकडुन अर्ादारास पन्
ु हा कौटुंबबक हहंसाचार र्बरदथतीने पुन्हा सहन करावा लागेल.
११.

की सदर अर्ाात नमुद केलेली सवा तथ्ये ही माझ्या माहहती व समर्ुतीप्रमाणे खरी व बरोबर

आहे त तसेच कोणत्याही गोष्टी लपवन
ू ठे वलेल्या नाहीत यातील कोणतेही िागातील कथने खोटी नाहीत.

अभिसाक्षी-

सत्यिा

सत्यता तपासुन घेतली………………………………………..हठकाणी……………………………………………………………..या तारखेला सदर
प्रततज्ञापत्रात कथन केलेला सवा मर्कूर हा माझ्या माहहती व समर्त
ु ीप्रमाणे खरा व बरोबर असन
ु
कोणत्याही गोष्टी लपवुन ठे वलेल्या नाहीत तेव्हाच हे प्रततज्ञापत्र केले आहे .

संरक्षण अधिकाऱ्याची सही व भशक्का
पीडीत व्यक्तीची सही

