ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕಳ್ಳ ಜೀವನ,
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತವಾದ
ಆಯ್ಕೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕಿಯ ವಯಸ್ಸು 18 ವಯಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನ
ವಯಸ್ಸು 21 ಒಳಗೆ ಇದ್ದು ನಡೆಯುವ ಮದುವೆಯು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ
ನಿಷ�ೇಧ ಕಾಯ್ದೆ, 2006 (ಪಿಸಿಎಂಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ�ೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವು ಬಾಲಕಿಯರ
ಜೀವಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕೆ
ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯು ದ�ೈಹಿಕ,

ಮಾನಸಿಕ ಮತು ಲ�ೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ

ಆಪತ್ತನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ: ವಯಸ್ಸಾದ ವಿವಾಹಿತ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ, 18 ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ

ವಯಸ್ಸಿನ ವಿವಾಹಿತ ಬಾಲಕಿಯರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು
ವ�ೈವಾಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ

ಮತ್ತು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹ�ೊಡೆತ, ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಅಥವಾ

ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಅವರ ಗಂಡಂದಿರಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವ
ಸಂಭಾವ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವು ಬಾಲಕಿಯರ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ
ಹಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ:
ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21
ಜೀವನ, ಇದರಲ್ಲಿ ಘನತೆಯ ಹಕ್ಕು; ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ; ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತಾನ�ೋ�ತ್ಪತ್ತಿ
ಹಕ್ಕುಗಳು; ಜ�ೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರ, ಅಮಾನವೀಯ ಅಥವಾ ಅವಮಾನಕರ
ವರ್ತನೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರವನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21-ಎ

14 ವಯಸ್ಸಿನ ವರೆಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ.

ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಮತ್ತು 15

ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದ.

ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ರ ಜ�ೊತೆಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಮತ್ತು 19

ಖಾಸಗೀತನ, ಇದರಲ್ಲಿ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಅನ�್ಯೋನ್ಯತೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ,
ಸಂತಾನ�ೋ�ತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾತೃತ್ವದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು

ಶಾಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯುವ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

Using International and Constitutional Law
to Promote Accountability and Change
15-19 ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಾವಿಗೆ

ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 20

ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ
ಹದಿಹರೆಯದ ಬಾಲಕಿಯರು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ
ಸಂದರ್ಭದದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುವ
ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.

ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ
ಕ�ೈಗ� ೊಳ್ಳಲು
ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ (1098) ಕರೆ ಮಾಡಿ
ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷ�ೇಧ
ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು
ನೆರವಿವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:
ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಲಾ ಎಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್
ಡಿ6, ಡ�ೊನ ಸಿಂಥಿಯ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್,
35, ಪ್ರಿಮ್ರ �ೋ�ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಅಶ�ೋ�ಕ್ ನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು 560025
ದೂರವಾಣಿ: 080 40912112
www.clpr.org.in

ವಿವಾಹವಾದ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ 20 ವಯಸ್ಸಿನ
ಒಳಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಪಿಸಿಎಂಎ ಕಾಯ್ಯ
ದೆ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ಅಮಾನ್ಯ ಎಂದು
ಘ�ೋಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಪ್ರಿಲ್ 2017 ರಿಂದ ಯಾವುದ�ೇ ಬಾಲ್ಯ
ವಿವಾಹವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅಮಾನ್ಯ ಎಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.

ಬಾಲಕಿಯರಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು
ಹುಡುಗಿಯರು ಇತರ ಪರಿಹಾರಗಳಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ,
ವಸತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಜ�ೊತೆಗೆ ವಿವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದ
ಆಭರಣಗಳನ್ನು, ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ಗ
ತು ಳನ್ನು ಮತ್ತು
ಉಡುಗ�ೊರೆಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಪಿಸಿಎಂಎ ಕಾಯ್ಯ
ದೆ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕಿಯಾಗಿ
ವಿವಾಹಿತ ಹ�ೊಂದಿದ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದು
ಮತ್ತು ತಾನು ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದಲ್
್ದ ,ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ
ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್,ದೆ 2005
ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ರಕ್ಷಣಾ
ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅವರು
ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಯಾರಾದರೂ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿದ್ದಲ್ಲಿ,
ಉತ್ತೇಜಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವರು
ಪಿಸಿಎಂಎ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.
ಈ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ
ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನ�ೇಮಕಗ�ೊಂಡಿರುವ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ
ನಿಷ�ೇಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ
ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಬಯಸುವ ವಿವಾಹವಾದ
ಗುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು
ಅವರು ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಥಾಟ್ ವಿ. ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್
ಇಂಡಿಯಾ (2017)

ದಿನಾಂಕ 11 ನ�ೇ ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 2007 ರಂದು ಭಾರತದ
ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರತೀ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ದ�ೈಹಿಕ
ಸಮಗ್ರತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಜ�ೊತೆಗೆ 18 ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ
ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಲವಂತದ ಲ�ೈಂಗಿಕ
ಸಂಭ�ೋ�ಗವನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಂದು ಘ�ೋಷಿಸಿದೆ. ಬಾಲ್ಯ
ವಿವಾಹವು ಹುಡುಗಿಯರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುವುದರ
ಜ�ೊತೆಗೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಾದ ಅವರ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ,
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಒಳಗ�ೊಂಡಂತೆ
ಹುಡುಗಿಯರ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತದ
್ತ ೆ ಎಂದು
ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.

“ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಅವಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ
ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ಅವಳನ್ನು ವಂಚಿತಗ�ೊಳಿಸಬಾರದು”
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಮದನ್ ಬಿ. ಲ�ೋ�ಕುರ್ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ಗುಪ್ತ

