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"मुस्लिम महिला (वैवाहिक िक्ाांचे सांरक्षण) 

कायदा 2019' : एक समाजशास्त्रीय अभ्यास 

प्रा.डॉ. मुांडे रामहकशन िररदास 

सिाय्यक प्राध्यापक, 

ए. हश. प्र. मांडळाचे कला मिाहवद्यालय, हिडकीन, ता. पैठण, हज. औरांगािाद. 

प्रस्तावना : 

 भारतीय समाजव्यवस्थेचे ववववधता हे महत्वपुर्ण वैविष्ट्ये आहे. भारतामधे्य ववववध भाषा, वंि, जाती, वर्ण, वर्ण, 

परंपरा, रुढी, चालीररती व भौर्ोवलक प्रदेि अिा अनेक स्वरुपाची ववववधता वदसून येते. याचप्रमारे् धावमणक ववववधता 

वदसून येते. वहंदू, बौद्ध, जैन, विश्चन, ईसाई या धमाणप्रमारे् इस्लाम धमण पर् वदसून येतो. प्रते्यक धमाणची आचरर् 

पद्धती वेर्वेर्ळी आहे. पर् मुळर्ाभा मानवता आहे. याचप्रमारे् इस्लाम धमाणची ही आचरर् पद्धती आहे. अरबी 

भाषेत "इस्लाम' चा अथण हुकूम मानरे्, आत्मसमपणर् कररे् आवर् आज्ञापालन कररे् असा घेतला जातो. "अल्लाह' 

(ईश्वर) च्या आदेिांचे पालन कररे् व त्यानुसार वतणन कररे् होय. इस्लामचा दुसरा अथण िांती, कुिलता, संरक्षर्, िरर् 

इत्यादी होय. मनुष्याला खरी िांती अिावेळेसच प्राप्त होते की जेव्हा मनुष्य स्वत:ला अल्लाहला म्हर्जे परमेश्वराला 

अपणर् होतो व परमेश्वराच्या आदेिानुसार आपले जीवन व्यतीत करतो. अिा जीवनामुळे मनुष्याच्या हदयात िांतता 

लाभते आवर् त्याद्वारेच समाजात खया अथाणने "इस्लाम' म्हर्जे िांती असा अथण घेतला जातो. 

संिोधनाची उविष्ट्ये : 

1) मुस्लस्लम धमाणतील तलाक संकल्पना समजून घेरे्. 

2) मुस्लस्लम मवहला (वैवावहक हक्ांचे संरक्षर्) कायदा - 2019 या कायद्याचे पररक्षर् कररे्. 

संिोधन पद्धती : 

 प्रसु्तत संिोधन लेखासाठी संिोधन पद्धतीचा दुय्यम तथ्य संकलनाचा उपयोर् करण्यात आला आहे. यासाठी 

पुस्तके िोध लेख, इंटरनेट, कायदा, आवदचा उपयोर् करण्यात आलेला आहे. 

 इस्लामची आधारभूत अिी पाच मुलभूत तते्व आहेत. त्यांना "पंच अकाणन' या नावाने ओळखले जाते. 1) 

कलम-ए-तय्यबा व कलम-ए-िहादत, 2) नमाज पढरे्, 3) जकात देरे् 4) रोजा ठेवरे् 5) हजला जारे्. या पाच मुलभूत 

तत्वांचे प्रते्यक मुस्लस्लम धवमणय दररोज वनत्यवनयमाने आचरर् करतात. 

 मुस्लस्लम धमाणमधे्य वववाह एक करार असल्यामुळे त्याला संपुष्टात आर्ले जाऊ िकते. सवणसाधारर्परे् पतीने 

तीन वेळेस तलाक हा िब्द उच्चाराला तर घटस्फोट होतो. घटस्फोटाचे दोन प्रकार आहेत. एक प्रकार कायद्यात्मक 

आहे. ज्यामधे्य न्यायालयाच्या माध्यमातून घटस्फोट वदला जातो. वराटीि काळामधे्य मुस्लस्लम वववाहासाठी एक कायदा 

बनवला होता. जो "मुस्लस्लम घटस्फोट अवधवनयम - 1939' या नावाने ओळखला जातो. घटस्फोटाचा दुसरा प्रकार 

परंपरेवर अवलंबून आहे. या प्रकारानुसार कोर्ताही पुरुष आपल्या पत्नीला तीन वेळेस तलाक हा िब्द उच्चारल्यास 

घटस्फोट होतो. यास घटस्फोटाचे तीन प्रकार आहेत. 1) तलाक-ए-अहसन, 2) तलाक-ए-हसन, 3) तलाक-ए-उल- 

वबित होय. तलाक-ए-अहसन मधे्य पती घटस्फोटाची घोषर्ा पत्नीच्या तुहर (मावसक धमण) वेळेस करतो. त्यानंतर 

पती-पत्नी इित मधे्य सहवास करत नाहीत. इितचा कालावधी चार मावसक धमाणच्या तीन मवहन्याला म्हर्तात. 

ज्यामधे्य पती-पत्नी घटस्फोटासंदभाणत ववचार करुन पुन्हा सोबत राहण्याचा ववचार करु िकतात. 

 तलाक-ए-हसन मधे्य तीन तुहरोचं्या वेळेस घटस्फोट देण्याची घोषर्ा पती करतो. या कालावधीत सहवास 

वनषेध आहे. इितचा कालावधी संपल्यानंतर घटस्फोट होवू िकतो. तलाक-उल-वबितमधे्य पती-पत्नीच्या मावसक 

धमाणच्या वेळेस तलाकची तीन वेळेस घोषर्ा करतो. घटस्फोटाची घोषर्ा करता वेळेस पत्नी वकंवा साक्षीदार उपस्लस्थत 

असरे् अवनवायण आहे. आवर् इितचा कालावधी संपल्यानंतर घटस्फोट होतो. 

 भारतीय राज्यघटनेमधे्य कलम 14 ते 18 मधे्य समतेच्या अवधकारांचे वर्णन करण्यात आले आहे. या 

कलमामुळे देिात बंधूभाव, आवथणक वनयोजन आवर् सामावजक भेदभाव दुर करुन प्रबळ राष्टर बनववण्याचा प्रयत्न 
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करण्यात आलेला आहे. कलम 14 यामधे्य कायद्यापुढे समानता आवर् कायद्यांचे समान संरक्षर् वदलेले आहे. कलम 

15 ॠ मधे्य राज्य (म्हर्जे देि) धमण, वंि, जात, वलंर्, जन्मस्थान यावर आधाररत भेदभाव करता येर्ार नाही. 

 राज्यघटनेमधे्य वलंर्ाच्या आधारे स्त्री-पुरुष भेदभाव करता येर्ार नाही असे स्पष्टपरे् सांवर्तले आहे. म्हरू्न 

मुस्लस्लम स्त्रीवर ही परंपरेनुसार चालत आलेल्या विवार तलाक नुसार वतला घटस्फोट देता येर्ार नाही. वतच्या 

पुवीपासून चालत आलेल्या अन्यायकारक रुढीववरुद्ध कायद्यात्मक उपाययोजना करण्यासाठी भारत सरकारने 19 सप्टेंबर 

2019 पासून ""मुस्लस्लम मवहला (वैवावहक हक्ांचे संरक्षर्) ववधेयक 2019'' हा कायदा लारू् करण्यात आला. या 

कायद्यातील तरतुदी पुढीलप्रमारे् आहेत. 

 या कायद्याच्या भार् - 1 मधे्य इलेक्ट्र ॉवनक फॉमण, दंडावधकारी, तलाक या संकल्पनाचे स्पष्टीकरर् देण्यात आले 

आहे. 

 कायद्याच्या भार् - 2 मधे्य एखाद्या मुस्लीम पुरुषाने आपल्या पत्नीला बोललेल्या, वलस्लखत, इलेक्ट्र ॉवनक स्वरुपात 

वकंवा इतर कोर्त्याही मार्ाणने, कोर्त्याही ववधानाने, तलाकची कोर्ताही घोषर्ा िून्य व बेकायदेिीर असेल. 

 जो कोर्ी मुस्लीम नवरा आपल्या पत्नीवर कलम 3 मधे्य संदवभणत तलाक घोवषत करतो त्याला तीन वषाणच्या 

कारावारासाची विक्षा होऊ िकते आवर् त्यास दंडही ठोठावला जाऊ िकतो. 

 सध्या अस्लस्तत्वात असलेल्या इतर कोर्त्याही कायद्यात असलेल्या तरतुदीच्या सामान्यतेबिल पुवणग्रह न ठेवता 

वववावहत मुस्लस्लम मवहला ज्यावर तलाक घोवषत केला जातो वतला वतच्या आवर् वतच्यावर अवलंबून असलेल्या 

मुलांसाठी, वतच्या पतीकडून इतका वनवाणह भत्ता वमळवण्याचा हक् असेल वजतका दंडावधकारी वनस्लश्चत करतील. 

 सध्या अस्लस्तत्वात असलेल्या कोर्त्याही कायद्यात काही असले तरी वववावहत मुस्लस्लम मवहलांना पतीकडून 

तलाक घोवषत झाल्यास वतला अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेण्याचा हक् असेल. 

 अिाप्रकारे "मुस्लस्लम मवहला (वैवावहक हक्ांचे संरक्षर्) कायदा - 2019' या कायद्यात वरील प्रकारच्या 

तरतुदी वदसून येतात. एकंदरीतच वरील िोधवनबंधावरुन खालील प्रकारचे वनष्कषण आढळून येतात. 

वनष्कषण : 

1) भारतीय समाजव्यवस्था वैववध्यपुर्ण असून येथे धावमणक ववववधता वदसून येते. 

2) "इस्लाम' चा अथण हुकुम मानरे्, आत्मसमपणर् कररे् आवर् आज्ञापालन कररे् होय. 

3) मुस्लस्लम धमाणमधे्य वववाह एक करार असल्यामुळे त्याला संपुष्टात आर्ले जाऊ िकते. सवणसाधारर्परे् पतीने 

तीन वेळेस तलाक हा िब्द उच्चारल्यास घटस्फोट होतो. 

4) इस्लाम धमाणत घटस्फोटाचे कायद्यात्मक व परंपरार्त असे दोन प्रकार वदसून येतात. परंपरार्त प्रकारानुसार 

कोर्त्याही पुरुषाने आपल्या पत्नीस तीन वेळेस तलाक हा िब्द उच्चारल्यास घटस्फोट होतो. 

5) परंपरार्त घटस्फोटाच्या प्रकारानुसार मुस्लस्लम मवहलांवर अन्याय होत होता. त्यामुळे भारत सरकारने "मुस्लस्लम 

मवहला (वववाहावरील हक्ांचे संरक्षर्) कायदा' अस्लस्तत्वात आर्ला. 

6) या कायद्यानुसार एखाद्या मुस्लस्लम पुरुषाने आपल्या पत्नीला बोललेल्या, वलस्लखत, इलेक्ट्र ॉवनक स्वरुपात वकंवा इतर 

कोर्त्याही मार्ाणने कोर्त्याही ववधानाने, तलाकची कोर्तीही घोषर्ा िून्य व बेकायदेिीर असेल. 

7) कायद्यानुसार जो कोर्ी मुस्लस्लम पुरुष आपल्या पत्नीला तलाक घोवषत करतो त्याला तीन वषाणच्या कारावासाची 

विक्षा होवून िकते व दंडही घोवषत होऊ िकतो. 

8) पीवडत मुस्लस्लम पतीकडून वनवाणह भत्ता वमळवण्याचा व अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेण्याचा अवधकार आहे. 

9) मुस्लस्लम मवहला सक्षमीकरर्ात "मुस्लस्लम मवहला (वववाहावरील हक्ांचे संरक्षर्) कायदा - 2019' ची महत्त्वाची 

भूवमका आहे. 

सारांि : 

 भारतीय समाजव्यवस्थेत स्लस्त्रयांच्या दजाणचा ऐवतहावसक आढावा घेतला असता असे वदसून येते की, वैवदक 

काळ वर्ळता उवणरीत काळात स्लस्त्रयांचा दजाण दुय्यम वदसून येतो. या दुय्यम दजाणस धमाणची तते्व महत्त्वाची भूवमका 
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पार पाडतात. मुस्लस्लम धमाणनुसार पुरुषाने तीन वेळेस तलाक हा िब्द उच्चारल्यास मवहलेिी घटस्फोट होत होता. 

त्यामुळे मुस्लस्लम मवहलांना ववववध प्रकारच्या समस्ांना सामोरे जावे लार्त असे. त्यामुळे भारत सरकारने "मुस्लस्लम 

मवहला (वववाहावरील हक्ांचे संरक्षर्) कायदा' अस्लस्तत्वात आर्ला. याद्वारे मुस्लस्लम मवहलांना कायद्यात्मक हत्यार 

वमळाले आहे. या कायद्याद्वारे वनस्लश्चतच मुस्लस्लम मवहलांचे सक्षमीकरर् होईल. 
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