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ਮੱੁਖ ਬੰਧ 

 

“ਕਨੰੂਨੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਵੱਚ ਜਵਾਨੀ ਸਾਖ਼” ਇੱਕ ਪਾਠਕ�ਮ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਮੱੁਢ ਗ�ੇਟਰ ਟੋਰੰਟੋ ਏਰੀਆ ਿਵੱਚ 

ਵੱਧਦੀ ਿਚੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਤਆਰ ਹੋਇਆ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ “ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ” ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਇਹ 

ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਕਸੇ ਸਾਰ ਿਵੱਚ ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ 

ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ ਉਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਉਨ" � ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਇੱਕ 

ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਾਵਰੀ ਜ� ਦਬਾਅ ਮਾਿਪਆਂ ਜ� 

ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੱਲ� ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਿਵਚੋਲੇ ਰਾਹ- ਿਵਆਹ” ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ ਨਾਲ� ਅੱਡ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਕਸਰ 

ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ /ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਵਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੰੁਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ, ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਮੱੁਖ ਅਤੇ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਿਕ ਿਵਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਹ- ਹੁੰ ਦੀ। 1 ਇਹ 

ਪਿਰਭਾ/ਾ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਣ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਸਿਹਮਤੀ (ਜ� ਇਸ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ) ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੁੱ ਪ ਰਿਹਣਾ ਸਿਹਮਤੀ ਜ� 

ਇਸ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਿਕਸੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਜ� ਨਹ- ਇਸ ਨੰੂ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭ ਿਕਵ5 

ਸੂਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜ� ਪਿਰਵਾਰ “ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ” ਦੇ ਿਰਵਾਜ ਨੰੂ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਤ 

ਬਣਾ6ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਆਮ ਰੀਤ ਹੈ ਜ� “ਜੋ ਹਮੇ/ਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ” ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਸਿਹਮਤੀ ਿਕਵ5 

ਹੋਵੇਗੀ? 

 

ਖਰੜਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇ/ਾ ਨ7  ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਿਰਵਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਬਰਾਦਰੀ ਿਵੱਚ 

ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ ਦੀ ਅਿਹਮੀਅਤ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਕਨੰੂਨੀ ਬਣਾ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕਨੰੂਨ ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ 

ਜੋ ਖਾਸ ਸਾਊਥ ਏ/ੀਅਨ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।2 ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਨੰੂਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਰੈਗੂਲੇ/ਨ ਦੇ 

ਿਮਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਰੂਪ ਫੌਰੀ ਸੰਤੁ/ਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ 

ਵੱਖ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਕੌਮੀ ਜ� ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਕਾਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਮੇਰੀ-ਿਮਆਦ ਲਈ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ" � ਦੇ 

ਘੱਟ-ਿਮਆਦ ਲਈ ਲਾਭ ਚੋਣ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਿਸਆਸੀ ਦਰ/ਨ ਨੰੂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।3 ਇਹ ਪਾਠਕ�ਮ ਪ�ਾਜੈਕਟ, 

                                                                 

1
 ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਿਹਮ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤ ਲਈ, http://www.forcedmarriages.ca ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ 

2  ਇੱਕ ਿਮਸਾਲ 2015 ਿਵੱਚ ਪੇ� ਕੀਤਾ ਕੈਨ� ਡਾ ਦਾ ਿਬੱਲ ਐਸ-7 ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਾ ਵਿਹ�ੀ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਿਰਵਾਜ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ 

ਸਿਹਨ�ੀਲਤਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਿਜਸਨ�  ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕ�ਮੀਨਲ ਕੋਡ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਡਰਲ 

ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਬਦਿਲਆ। 

3
 ਅਿਜਹੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਵੇਖ,ੋ ਿਸ਼ਰੀਨ ਰਜ਼ਾਕ, ਕਾਸਿਟੰਗ ਆਉਟ: ਦੀ ਏਿਵਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮੁਸਿਲਮਜ਼ ਫ�ਾਮ 

ਵੈਸਟਰਨ ਲਾਅ ਏਡੰ ਪੋਿਲਿਟਕਸ (ਟੋਰੰਟੋ: ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਟੋਰੰਟੋ ਪ�ੈਸ, 2008) 
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ਵੱਡੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ, ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ ਵਰਗੇ ਿਰਵਾਜ ਨੰੂ ਕੈਨ7 ਡਾ ਦੇ ਕਨੰੂਨ ਦੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ 

ਨੌਜਵਾਨ� ਅਤੇ ਉਨ" � ਦੀ ਨਾਗਿਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਾਰੇ ਸਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ 

ਿਵਆਪਕ ਿਵ/ਲੇ/ਣ ਦੀ ਲੌੜ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰ� ਦੀ ਿਸਆਸੀ ਤਰਕੀਬ ਲਈ 

ਇੱਕ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਹੈ। 

 

ਕਨੰੂਨੀ ਅਰਥ ਿਵੱਚ “ਨੌਜਵਾਨ” ਇੱਕ ਦੂਹਰੇ ਮਤਲਬ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਹੈ। ਕਨੰੂਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ 

ਉਮਰ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਚੁੱ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ� ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ-ਲਾਈਨ ਬਣਾ6ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਨੰੂ 

ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਪਿਰਭਾਿ/ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਅਠਾਰਾ (18) 

ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨ> ਨੀਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 18 ਦੇ ਹੇਠ ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ 

ਬਾਵਜੂਦ ਿਕ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ" � ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹ- ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ 

ਨਾਬਾਲਗ, ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਨਹ- ਹਨ। ਛੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸੋਲਾ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵਚਕਾਰ ਫਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਖੱਡ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਕਨੰੂਨ ਉਸ ਫਰਕ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹ- ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਨੰੂਨ ਫਰਕ ਨੰੂ ਿਕਵ5 ਿਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕਸ 

ਇਰਾਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਿਕ6 ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਇਹ ਪਾਠਕ�ਮ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਖ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕ 

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਨੰੂਨੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਦ ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਲ ਕਨੰੂਨੀ 

ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ- ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ 

ਨਾਲ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਨੰੂਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦਾ, ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਵਰਣਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੀ ਅਕਲਮੰਦ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਖ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕ /ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕਨੰੂਨੀ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪਾਠਕ�ਮ ਿਤੰਨ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੰੂਨੀ ਧਾਰਨਾਵ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੇ/ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਨੰੂਨ ਤਿਹਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਖ਼ ਦੀ 

ਕਨੰੂਨੀ ਬਿਹਸ ਦੇ ਕ5ਦਰ ਿਵੱਚ ਹਨ। ਿਤੰਨ ਧਾਰਨਾਵ� ਹਨ: ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਰਪਰਸਤੀ, ਅਤੇ 

ਿਵਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ। ਇਹ ਿਤੰਨ ਕਾਨੰੂਨੀ ਧਾਰਨਾਵ� ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੰੂਨੀ ਬਿਹਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ, 

ਉਸ ਨ7  ਜੁਡੀ/ਰੀ ਨੰੂ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਧਾਰਨਾਵ� ਿਕ6 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਆਪਨ7  ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ 

ਅਤੇ/ਜ� ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਲੀਮੀ ਪਿਰਪੇਖ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਕਾਨੰੂਨੀ ਧਾਰਨਾਵ� ਿਤੰਨ 

ਧੁਰੀ ਪੇ/ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਿਫਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਭੜਕਾਊ 

ਿਵ/ੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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ਇਹ ਿਤੰਨ ਧਾਰਨਾਵ� ਿਵਆਪਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੰਦਰਭ ਪੇ/ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸ ਨੰੂ ਇਹ ਪਾਠਕ�ਮ ਜਬਰੀ 

ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮੱੁਦੇ ਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। “ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ” ਦੇ ਮੱੁਦੇ ਲਈ ਨਵ5 ਲੋਕ� ਲਈ, 

ਇੱਕ ਦੇ ਿਵਆਹੁਤਾ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥ ਹੋਣ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਿਕ ਿਕਸੇ (ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸਮੇਟ ਵੀ) ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਨਾਲ 

ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਵ5 “ਤੁਸ- ਇਨਕਾਰ ਿਕ6 

ਨਹ- ਕੀਤਾ/ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ?” ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਇਹ ਡਰ (ਅਸਲੀ ਜ� 

ਕਲਪਨਾ ਕੀਤਾ) ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਇਨਕਾਰ” ਕਿਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤ� 

ਿਮਲਦੀ ਸਭ ਸਹਾਇਤਾ (ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਹੋਰ)। ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ 

ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣ ਤੇ “ਨਾ” ਕਿਹਣਾ ਹੋਵੇ? ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਮੱੁਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤ� ਕਨੰੂਨ 

ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ,  ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦ� ਉਹ ਇੱਕ ਕਨੰੂਨੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਸੀਿਮਤ ਕਨੰੂਨੀ 

ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ? ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ 

ਕਸਟਡੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ (ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ 

ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੰੂ ਜਾਿਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਦੋਨ� ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਜੋੜਨਾ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰ ਚੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਲਈ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ 

ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

ਇਹ ਪਾਠਕ�ਮ ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰੇ ਅਤੇ ਬਿਹਸ ਤ� ਪ�ੇਿਰਤ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਾਊਥ 

ਏ/ੀਅਨ ਲੀਗਲ ਕਲੀਿਨਕ ਉਨਟਾਰੀਓ (ਸਾਲਕੋ) ਅੱਗੇ ਿਲਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਲਕੋ ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 

ਟਰੈਕ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਮੱੁਦੇ ‘ਤੇ ਐਨਜੀਓ, ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ 

ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਰਾ/ਟਰੀ ਆਗੂ ਹੈ। ਟੋਰੰਟੋ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨ7  ਇਸ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ 

ਸੰਸਥਾਗਤ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਪਾਮੇਲਾ ਕਲਾਸੇਨ’ ਅਤੇ ‘ਿਰਲੀਜਨ ਇਨ ਦੀ ਪਬਿਲਕ ਸਿਫ਼ਅਰ’ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨ7  ਇਸ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਨੰੂ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗੇਤੀ ਗੋਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ। ਕਨੰੂਨ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ 

ਉਸ ਸਮ5 ਡੀਨ ਮੇਯੋ ਮੋਰਾਨ ਨ7  ਇਸ ਪਾਠਕ�ਮ ਨੰੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ 

/ੁਰੂਆਤੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਫੈਕਟਰ-ਇਨਵੇAਟਾਸ਼ ਸੋ/ਲ ਵਰਕ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 

ਡੀਨ ਫਾਏ ਿਮਸ਼ਨਾ ਨ7  ਇਸ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਹਰ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ ਬੇਿਮਸਾਲ ਪਾਠਕ�ਮ ਖਰੜਾਕਾਰ, 

ਪਰਿਸਆ ਏਤੇਮਾਦੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਿਹਮ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ। ਡੀਨ ਿਮਸ਼ਨਾ ਨ7  ਇਹ ਪਾਠਕ�ਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਫੋਰਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨ7  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਿਕ 

ਇਹ ਪਾਠਕ�ਮ ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਿਵੱਚ ਆਗੂ ਵਰਕਰ� ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 

ਕਰੇਗਾ। ਲਾਅ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਿਵਧਇਨ ਸਕੂਲਸ (ਐਲਏਡਬਿਲਊਐਸ) ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਰਾਹ ਪੋਲ ਨ7  
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ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲਾਭਦਾਇਕਤਾ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਪਾਠਕ�ਮ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਫੋਕਸ ਗਰੁੱ ਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ‘ਚ ਇਹ 

ਪ�ਾਜੈਕਟ ਕੈਨ7 ਡਾ ਦੇ ਜਸਿਟਸ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਖੁੱ ਲ"ੇ  ਿਦਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਤ� ਿਬਨਾ ਸਾਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ, ਿਜਸ 

ਦੀ ਪਿਰਵਾਰ, ਯੂਥ ਅਤੇ ਬਾਲ ਿਵਭਾਗ (ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਿਮਸ ਹੂਰੀ ਹੈਮਬੋਯ�) ਿਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਚੱਲ 

ਸਰੋਤ ਸੀ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨ7  ਪਾਠਕ�ਮ ਨੰੂ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੇਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਉਨ" � ਦੇ ਲਈ ਅਸੀ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਅਿਹਸਾਨਮੰਦ ਹ�। 

 

ਇਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠਕ�ਮ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਜਤਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਬਹੁਤ 

ਪ�ਿਤਭਾ/ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਰਿਪਤ ਿਵਅਕਤੀ /ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਨ" � ਨ7  ਕਨੰੂਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਲੀਮੀ ਦਖਲ 

ਨੰੂ ਵਤਆਰ ਦੀ ਗੁੰ ਝਲਤਾ ਦੀ /ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਿਕ ਲੰਮੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ ਦੇ ਮੁ/ਕਲ ਅਤੇ 

ਦਰਦਨਾਕ ਿਵ/ੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਨੰੂ ਅਗ�ਹ ਵਧਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ 

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਿਰਵਾਰ ਕਨੰੂਨ ਵਕੀਲ ਜੇਨਾ ਪ�ੀਸਟਨ ਨ7  ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਕਨੰੂਨੀ ਉਮਰ, ਿਵਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 

ਉਮਰ, ਸਰਪਰਸਤੀ, ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕਨੰੂਨੀ ਧਾਰਨਾਵ� ‘ਤੇ ਿਵਆਪਕ ਕਨੰੂਨੀ ਖੋਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਉਨ" � ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਕੋਿ// ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਿਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਪਰਿਸਆ ਏਤੇਮਾਦੀ ਇਸ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੀ ਪ�ਮੱੁਖ ਖਰੜਾਕਾਰ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ� ਲਈ, ਇਸ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਨੰੂ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਪਾਠਕ�ਮ ਸਲਾਹਕਾਰ�, ਟੀਚਰ� ਦੇ ਗਰੁੱ ਪ, ਅਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰ� ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਲਾਹ ਦੀ 

ਰੋ/ਨੀ ਿਵੱਚ ਖਰੜੇ Cਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਸਮਰਿਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ 

ਪ�ਾਜੈਕਟ ਜੇਨਾ ਅਤੇ ਪਰਿਸਆ ਦੋਨ� ਦੇ ਕੰਮ ਬਗੈਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ; ਉਹ ਇਸ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਦਾ ਿਦਲ ਅਤੇ 

ਰੂਹ ਹਨ। ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮਦਦਗਾਰ ਖੋਜ ਇਸ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਦੇ /ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ 

ਸਟੀਫ਼ਨ ਬਲੇਅਰ ਨ7  ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨ7  ਪਾਠਕ�ਮ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ 

ਪਾਠਕ�ਮ ‘ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਐਲਨ ਹੂਕਸ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਿਨਿਵਰਤੀ ਤ� ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਿਵੱਚ 

ਸਮਰਥ ਰਹੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਿਕਸਮਤੀ ਸੀ। ਐਲਨ ਦਾ ਪੇ/ੇਵਰ ਕੈਰੀਅਰ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ 

ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਸੀ। ਭਾਵ5 ਟੋਰੰਟੋ ਿਜ਼ਲ"ਾ ਸਕੂਲ 

ਬੋਰਡ ‘ਚ ਜ� ਇੱਕ ਪਾਠਕ�ਮ ਿਡਜ਼ਾਇਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਨ" � ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵੱਚ, ਐਲਨ ਦਾ 

Cਤਮਤਾ, ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਾਣ 

ਹੈ। ਐਲਨ ਨ7  ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਿਹੱਸੇ ਦੀ 

ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ" � ਨ7  2014 ਦੀ ਓਐਚਏਐਸਐਸਟੀਏ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵੱਚ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸੰਸਕਰਨ 

ਦਾ ਬੀਟਾ-ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਨ7  ਅਖੀਰਲੇ ਸੰਸਕਰਨ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਫੀਡਬੈਕ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਸਾਲਕੋ ਦੀ ਦੀਪਾ ਮੱਟੂ ਨ7  ਅਰੰਭ ਿਵੱਚ ਇਸ ਪਾਠਕ�ਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ" � ਨੰੂ ਅਤੇ ਸਾਲਕੋ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 
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ਨੰੂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸ- ਪ�ਭਾਵ/ਾਲੀ ਗ�ਾਿਫਕ ਨਾਵਲ ਨੰੂ ਇਸ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ /ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਕਾਬਲ ਹੋਈ ਿਜਹੜਾ ਸਾਲਕੋ ਨ7  ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ ‘ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

 

ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ, ਅਸ- ਅਿਧਆਪਕ�, ਿਵਿਦਅਕ�, ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮFਬਰ�, ਅਤੇ ਆਗੂ ਵਰਕਰ� ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹ�, 

ਿਜਨ" � ਇਸ ਪ�ਾਜੈਕਟ ‘ਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਿਦਖਾਈ, ਸਾਡੇ ਵਰਕ/ਾਪ ਅਤੇ ਫੋਰਮ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ 

ਪਾਠਕ�ਮ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਿਵਚਾਰਸ਼ੀਲ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਿਦੱਤੀ। ਪਾਠਕ�ਮ ਿਵੱਚ ਪੇ/ ਮੱੁਦੇ ਦੀ 

ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੰੂ ਉਨ" � ਦੀ /ਮੂਲੀਅਤ ਨ7  ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 

 

 

ਡਾ ਅਨਵਰ ਐਮ ਇਮੋਨ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਾਠਕ�ਮ ਪ�ੋਜਕੈਟ 

ਪ�ੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਕੈਨ� ਡਾ ਿਰਸਰਚ ਚੇਅਰ ਧਰਮ, ਬਹੁਵਾਦ ਅਤ ੇਕਨੰੂਨ ਦੇ ਿਨਯਮ 

ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ 

ਟੋਰੰਟੋ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
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ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕੈਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਤ ਕਨੰੂਨ 

 

ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹ ਉਮਰ ਹੈ ਿਜਸ ‘ਤੇ ਕਨੰੂਨ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਗਭਰੇਟ-ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਿਗਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ 

ਕਨੰੂਨੀ ਨਾਗਿਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਿਪਆਂ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ- ਹੈ। ਬਾਲਗ 

ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਵਸੀਅਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਿਟਕਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 

ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਨ7 ਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ ਨਹੀ ਹੈ ਜਦ� ਿਕ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਕੈਨ7 ਡਾ ਦੇ 

ਸੰਿਵਧਾਨ ਐਕਟ 1867 ਦੀ ਧਾਰਾ 92(13) ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨੰੂਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ 

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਣ ਦੇ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ 18 ਜ� 19 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ੇਡਰਲ ਕਨੰੂਨ ਲਈ, ਜੋ ਕੈਨ7 ਡਾ 

ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਿਰਕ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਿਵੱਚ 

ਫ਼ੈਡਰਲ ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਵੋਿਟੰਗ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਵੀ /ਾਮਲ ਹੈ। 

 

ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੈਨ7 ਡਾ (ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ) ਿਵੱਚ ਉਮਰ ਦੇ-ਅਧਾਿਰਤ ਕਨੰੂਨ ਿਪੱਛੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ 

ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਸ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਨੰੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱਿਸਆਂ ‘ਚ 

ਇਿਤਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਿਕਵ5 ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ, ਅਸ- ਪ�ਾਚੀਨ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 

ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ�ਗੇ। 

 

ਪ�ਾਚੀਨ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਪੜ" ਕੇ, ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰੋਮੀ ਕਨੰੂਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਨ7 ਡੀਅਨ ਕਨੰੂਨੀ 

ਕਾਇਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ�ਭਾਵ ਹੈ, ਜਦਿਕ ਕੈਨ7 ਡਾ ਿਵੱਚ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੰੂ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇੱਕਲਾ ਕਨੰੂਨ ਨਹੀ 

ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਬਸਤੀਵਾਸੀਆਂ ਤ� ਪਿਹਲ� ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸੀ ਲੋਕ� ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਰਵਾਜ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨੀ ਕਾਇਦੇ ਸੀ। ਆਿਦਵਾਸੀ ਕਨੰੂਨੀ 

ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਿਦਵਾਸੀ ਕਨੰੂਨ ਨੰੂ ਪੁਨਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰ ਚ ਦਾ ਪੂਰੇ ਕੈਨ7 ਡਾ ਦੀ ਕੁਝ ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਅਮਲ ਜਾਰੀ 

ਹੈ। ਕੈਨ7 ਡਾ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨੰੂਨ, ਿਬ�ਿਟ/ ਅਤੇ ਫਰ�ਸੀਸੀ ਕਨੰੂਨ (ਮਗਰਲਾ ਰੋਮੀ ਕਨੰੂਨ ਨਾਲ� ਪ�ਭਾਿਵਤ) Cਤੇ ਭਾਰੀ 

ਉਲੀਕਦੇ ਹਨ। ਨ> ਰਥ ਅਮੈਿਰਕਾ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਨੰੂਨੀ ਕਾਇਦੇ 17ਵ- ਅਤੇ 18ਵ- ਸਦੀ ਿਵੱਚ ਯੂਰਪੀ ਬਸਤੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ 

ਪੇ/ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

 

ਜਦਿਕ ਤੁਸ- ਪ�ਾਚੀਨ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਿੜ"ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੈਨ7 ਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਿਕਵ5 

ਵੱਖ ਹੈ, ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਨੰੂ ਸਹੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਅਤੇ ਬਾਲਗ� ਬਾਰੇ ਿਦੱਤੇ ਤਰਕ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਿਧਆਨ 

ਿਦਓ। ਦੂਜੇ /ਬਦ ਿਵੱਚ: ਕਨੰੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਿਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰੂ ਿਕਵ5 “ਵੇਖਦਾ” ਹੈ, ਇਹ ਤਰਕ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੁਝਾਅ 

ਿਦੰਦੇ ਹਨ? 
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ਪ�ਾਚੀਨ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਬਾਲਗ ਹਣੋ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ 

 

ਪ�ਾਚੀਨ ਰੋਮ (753ਬੀਸੀ – ਏਡੀ476) ਿਵੱਚ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੇਠ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਬਾਲਗ ਨਹ- ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 

ਗਭਰੇਟ-ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਉਮਰ ਪੁਰ/ ਲਈ 14 ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਲਈ 12 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। 25 ਤ� ਘੱਟ ਪਰ ਗਭਰੇਟ-ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕੁਝ 

ਕਨੰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਉਨ" ਾ ਤ� ਉਲਟ ਿਜਹੜੇ ਗਭਰੇਟ-ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਨਹ- ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ� ਦਾ ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ, 

ਕੁੜੀ ਲਈ 12-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਮੰੁਡੇ ਲਈ 14-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਜ� ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ 

ਸੀ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ (ਸਾਨੰੂ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਨੰੂ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਨੰੂਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ, 

ਪਰ ਉਨ" � ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇ, ਕਨੰੂਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਸਰਪ�ਸਤ ਜੋ 

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਮੱੁਖ ਮਰਦ ਸੀ ਉਨ" � ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਮਰਦ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ, 

ਪ�ਬੰਧਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਿਣਆ ਇੱਕ ਸਰਪ�ਸਤ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਵਧੀਆ ਿਹਤ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ। 

 

ਪਰ ਰੋਮੀ ਕਨੰੂਨ ਅਧੀਨ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਅਪਵਾਦ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਭਰੇਟ-

ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ 25 ਤ� ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਵੱਡੀ ਪਿਕਆਈ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੰੂ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੰੁਡੇ ਜ� 

ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਿਗਆ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ /ਬਦ ਿਵੱਚ, ਉਹ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਨਹ- ਸਨ, ਪਰ ਕਨੰੂਨ 

ਅਧੀਨ ਉਨ" � ਨਾਲ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ" � ਨੰੂ ਕਨੰੂਨ ਤਿਹਤ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਇਹ 

ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੇਿਨਆ ਆਏਤਾਿਤਸ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਵੀਹ ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦ ਅਤੇ 

ਅਠਾਰਾ ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਮਿਹਲਾ ਨੰੂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਿਵ/ੇ/ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਭਾ 

ਨੰੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰੁਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੰੂ 

ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਖ ਅਤੇ Cਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਵਲ� ਉਨ" � ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਦੀ ਪੂ/ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। 

 

ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਯੁਗੀ ਯੂਰਪ ਿਵੱਚ, ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਿਨਰਣੇ ਨੰੂ ਿਵਰੋਧ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ 

ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਸੀ। 9ਵ--11ਵ- ਸਦੀ ਤੱਕ ਯੂਰਪ ਿਵੱਚ, 

ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-

ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿਥਆਰ (ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ) ਪਿਹਨਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਜਦ� ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਭਾਰ 

ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਨਾਈਟਹੁੱ ਡ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਹੁਣ ਲੰਮਾ ਦੌਰ ਜਰੂਰੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਨਾਈਟਹੁੱ ਡ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਲੜਾਈ 

ਅਤੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ, ਮੱਧਕਾਲੀ ਯੂਰਪ ਿਵੱਚ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, 

ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਉਮਰ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। 
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ਜੋ ਪਰਜਾ ਨੰੂ ਫ਼ੌਜ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ- ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਜ� ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨ� ਲਈ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 14 ਜ� 

15 ਹੀ ਕਾਇਮ ਸੀ। 

 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਿਕਆਈ ਅਤੇ ਤਰਕ/ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੱਧ-ਵੀਹਵ- ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਿਫ਼ਲਾਸਫ਼ਰ� ਨ7  ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕਨੰੂਨੀ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 

ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੱੁਖ ਗੁਣ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 

ਅਿਧਕਾਰ-ਧਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਹਨ, ਪਰ ਰਾ/ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾ/ਟਰੀ ਦੋਵ5 ਕਨੰੂਨ ਤਰਕ/ੀਲ ਸੋਚ ਅਤੇ 

ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਨ" � ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਵੱਖ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੱਖ ਿਵਵਹਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ। 

ਜਦ� ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਕਨੰੂਨ ਸਮਝ ਲFਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਮਰਥਾ ਵੱਧ ਜ�ਦੀ ਹੈ; ਿਲਹਾਜ਼ਾ, ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਿਤਆਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਨੰੂਨੀ 

ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਜਆਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

 

ਕੈਨ7 ਡਾ ਿਵੱਚ ਉਮਰ ਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ /ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ� ਜਾਰੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ 

ਲੈਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਯੋਗਤਾ ਦੋਨ� ਜ� ਇੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ5 ਿਕ ਵੋਿਟੰਗ, ਡਰਾਇਿਵੰਗ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ 

ਵਰਤ�, ਿਵਆਹ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਵਸੀਅਤ, ਿਸੱਿਖਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਅਤੇ ਿਜਊਰੀ ਿਡਊਟੀ।  

 

 

 

ਅੰਤਰਰਾ�ਟਰੀ ਕਨੰੂਨ: ਬਾਲ ਅਿਧਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾ�ਟਰ ਕਨਵੈਨ�ਨ 

 

ਨੌਜਵਾਨ� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਨ7 ਡਾ ਦੇ ਕਨੰੂਨ ਬਾਲ ਅਿਧਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾ/ਟਰ (ਯੂਐਨ) ਕਨਵੈਨ/ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੁੰ ਦੇ 

ਹਨ। ਬਾਲ ਅਿਧਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾ/ਟਰ ਕਨਵੈਨ/ਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਬੁਿਨਆਦੀ ਅਿਧਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ 18 ਸਾਲ 

ਤ� ਥੱਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕਨਵੈਨ/ਨ 13 ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤ� ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਯੋਗਤਾ, 

ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ: 

1. ਰੋਮੀ, ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੂਰਪੀ, ਅਤੇ ਆਧੁਿਨਕ ਕੈਨ� ਡੀਅਨ� ਨ�  ਬਚਪਨ ਤ� ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਿਕੰਨੀ ਉਮਰ ਨੰੂ ਘੁਮਾਉ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 

ਚੁਿਣਆ ਹ?ੈ 

2. ਰੋਮੀ, ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੂਰਪੀ, ਅਤੇ ਆਧੁਿਨਕ ਕੈਨ� ਡੀਅਨ� ਨ�  ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਕਸ-ਿਕਸ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਸੀ? 

ਓ) ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਕ�ਮ ਿਵੱਚ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਨੰੂ ਦਰਜਾ ਿਦਓ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਹਣੋ ਦੀ ਉਮਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮਾਪਦੰਡ ਲਈ ਆਪਣ ੇਿਵਕਲਪ ਦੱਸ ੋਿਜਨ" � ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਿਲੰਗ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਤਬੇ ਵੀ /ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਲਈ, ਕਨਵੈਨ/ਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ 

ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ: 

 

• ਮਾਪੇ, ਸਰਪ�ਸਤ ਵੱਲ� ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਿਜਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੇਹਤਰ ਿਹੱਤ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

• ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ 

• ਪੱਖਪਾਤ, /ੋ/ਣ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ, ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ 

• ਿਸੱਿਖਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਉਨ" � ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ  

• ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ, ਹੋਰਨਾ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਨ" � ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵ ਦੇਣ 

ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ /ਮੂਲੀਅਤ 

• ਆਰਾਮ, ਮਨ> ਰੰਜਨ, ਅਤੇ ਖੇਡ 

 

ਇਹ ਕਨਵੈਨ/ਨ ਅਪੰਗ ਬੱਿਚਆਂ, ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਪੀੜਤ ਬੱਿਚਆਂ, ਕਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਅਤੇ ਕੈਨ7 ਡਾ ਦੇ ਮੂਲ 

ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਅਿਧਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 1991 ਿਵੱਚ ਕੈਨ7 ਡਾ ਨ7  ਕਨਵੈਨ/ਨ ਪ�ਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਿਕ ਕਨਵੈਨ/ਨ ਨ7  ਸਾਡੇ 

ਕਨੰੂਨ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਵੱਲ� ਇਸ ਨੰੂ ਕੈਨ7 ਡਾ ਦੇ ਕਨੰੂਨ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹ- ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ। 2012 ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਕ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾ/ਟਰ ਕਨਵੈਨ/ਨ ਤਿਹਤ ਇਸ ਦੇ ਿਰਣ ਚੱਲਣ ਿਵੱਚ ਕੈਨ7 ਡਾ 

ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

 

 

ਕੈਨ� ਡਾਈ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ 

 

18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 

ਅਲਬਰਟਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ, ਿਕਊਿਬਕ, ਿਪ�ੰ ਸ ਐਡਵਰਡ ਟਾਪੂ, ਸਸਕੈਚਵਨ 

 

19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 

ਿਬ�ਿਟ/ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਿਨਊ ਬਰੰਜ਼ਿਵੱਕ, ਨਾਰਥਵੈਸਟ ਟੈਰੇਟਰੀਜ਼, ਨ> ਵਾ ਸਕੋ/ੀਆ, ਨੁਨਾਵਟ, ਅਤੇ ਯੂਕੋਨ, ਿਨਊਫਾਉੰਡਲੈAਡ 

 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜੋ ਿਕ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, 

ਇੱਕ ਵਾਰ 18 ਵਰਾ ਜ� ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸ- ਿਕਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ 

ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਬਗੈਰ ਫੌਜ ਿਵੱਚ /ਾਮਲ ਹੋਣ, ਫੈਡਰਲ ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਦਫਤਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੈਡਰਲ 

ਵੋਿਟੰਗ ਕਨੰੂਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਵੋਿਟੰਗ ਕਨੰੂਨ ਨੰੂ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕੈਨ7 ਡਾ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿੋਟੰਗ ਉਮਰ 

(ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਿਖਲਾਫ਼) 18 ਕੀਤੀ ਹੈ। 
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ਿਫਜ਼ਗੇਰਾਲਡ ਬਨਾਮ ਅਲਬਰਟਾ - ਕਨੰੂਨੀ ਵੋਿਟੰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਨੀਵ$ ਕਰਕੇ 16 ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

 

ਹੋਰ ਸੂਿਬਆਂ ਵ�ਗੂ, ਅਲਬਰਟਾ ਿਵੱਚ ਚੋਣ ਕਨੰੂਨ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ 

ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 2002 ਿਵੱਚ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਕ�ਸਟੀਨ ਜੈਰਾਮਿਸੰਘ ਅਤੇ ਈਿਰਨ ਿਫਜ਼ਗੇਰਾਲਡ ਨ7  /ਿਹਰ ਦੇ ਕGਸਲਰ 

ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਟਰੱਸਟੀ ਨੰੂ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਦੀ ਉਮਰ ਨੰੂ 18 ਤ� ਘੱਟ ਕਰਕੇ 16 ਕਰਨ ਲਈ 

ਮੁਿਹੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਈਿਰਨ ਅਤੇ ਿਕ�ਸਟੀਨ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਕਤੂਬਰ 2001 

ਿਵੱਚ ਦੋਵ5 16 ਸਾਲ� ਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦ� ਸੂਬੇ ਨ7  ਨਗਰਪਾਿਲਕਾ ਚੋਣ ਕੀਤੇ। ਉਨ" � ਦਾ ਿਵ/ਵਾਸ ਸੀ ਿਕ 16 ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 

ਵਾਲੇ ਨਾਗਿਰਕ ਇੱਕ ਸੂਿਚਤ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿਹਣ ਦੀ ਅਿਧਕਾਰਦਾਰ ਸੀ: “ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੱੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਲਆਏ 

ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹ- ਕਰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹ- ਹੈ” ਿਫਜ਼ਗੇਰਾਲਡ ਨ7  ਿਕਹਾ। “ਅਸ- ਸਕੂਲ 

ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਖੇਹ ਨੰੂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਸ- ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹ�। ਅਸ- ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਹ�। ਅਸ- ਪੜ"ੇ-ਿਲਖੇ ਹ�।” 

 

� ਵੀਡੀਓ: http://www.cbc.ca/archives/categories/politics/rights-freedoms/voting-in-canada-how-

a-privilege-became-a-right/fighting-for-a-lower-voting-age.html 

 

ਈਿਰਨ ਅਤੇ ਿਕ�ਸਟੀਨ ਆਪਣੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੰੂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਏ ਿਕ ਵੋਿਟੰਗ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ 

ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਨਹ- ਸੀ, ਿਕਉਿਕ ਇਹ 18 ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸਭ ਕੈਨ7 ਡੀਅਨ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ" � ਿਖਲਾਫ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਿਕ�ਸਟੀਨ ਅਤੇ ਈਿਰਨ ਨ7  ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਵੋਿਟੰਗ ਕਨੰੂਨ 

ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੈਨ� ਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਅਤੇ 15(1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ: 

ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ: 

1. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾ%ਟਰ ਅਤੇ 6 ਸੂਿਬਆਂ ਨ�  ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਨੰੂ 18 ਚੁਿਣਆ ਹ,ੈ ਜਦਿਕ 4 ਸੂਿਬਆਂ ਅਤੇ 3 ਇਲਾਿਕਆਂ ਲਈ ਇਹ 

19 ਹ,ੈ ਤੁਸ' ਕੀ ਸਚੋਦੇ ਹ?ੋ 

2. ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਹ ੈਿਕ ਕੁਝ ਸੂਬ ੇਤੁਹਾਨੰੂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 19 

ਚਾਲੂ ਹਣੋ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਸੀਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਉਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਤੁਸ' 18 ਸਾਲ ਦੀ 

ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਕਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਟੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਕਨੰੂਨੀ ਉਮਰ 19 ਹ।ੈ ਪੀਣ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ 

ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਤਰਕ%ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਲਈ ਪਿਕਆਈ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੁੰ ਦੀ ਹ?ੈ 



 11

 

 

ਭਾਗ 3 ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਕ�ਸਟੀਨ ਅਤੇ ਈਿਰਨ ਨ7  ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ ਿਕ /ਬਦ “ਹਰ ਨਾਗਿਰਕ” ਿਵੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ, ਅਸਲ 

ਿਵੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨ7  ਇਸ ਭਾਗ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨ7  ਉਮਰ ਦੀ 

ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਇਸ ਿਵਆਿਖਆ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ /ਬਦ “ਹਰ ਨਾਗਿਰਕ” ਿਵੱਚ ਿਨਹਤ 

ਪਾਬੰਦੀਆਂ /ਾਿਮਲ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਨਾਗਿਰਕ� ਨੰੂ ਉਮਰ ਅਤੇ ਿਨਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਜੱਜ ਈਿਰਨ ਅਤੇ ਿਕ�ਸਟੀਨ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਸੀ ਿਕ ਕੈਨ7 ਡੀਅਨ ਨਾਗਿਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅੱਡ, ਭਾਗ 3 ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ 

‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹ- ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤ ਨ7  ਲੱਿਭਆ ਿਕ ਵੋਿਟੰਗ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਰਟਰ ਦੇ 

ਭਾਗ 3 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 

 

ਅੱਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਿਕ ਉਮਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨ7  ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਭਾਗ 15(1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜ� ਨਹ-। ਅਦਾਲਤ 

ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਭਾਗ 15(1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਿਕ�ਸਟੀਨ ਅਤੇ ਈਿਰਨ ਨੰੂ ਲੀਿਡੰਗ ਕੇਸ, ਲਾਅ ਬਨਾਮ 

ਕੈਨ� ਡਾ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਮੰਤਰੀ) ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ� ਤੈਅ ਪੱਖਪਾਤ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ 

ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਭਾਗ 15(1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਿਕ�ਸਟੀਨ ਅਤੇ ਈਿਰਨ ਨੰੂ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣਾ ਸੀ ਿਕ: ੳ) ਆਪਣੀ 

ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ" � ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਅ) ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਲੂਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ ਿਕਉਿਕ ਇਹ 

ਗੁੱ ਠ7  ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅਣਗਿਹਲੀ, ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ" � ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ 

ਜਾਇਜ਼ ਫਰਕ ਨਹ- ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਹੱਸਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਿਮਿਲਆ ਸੀ: ਵੋਿਟੰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਲੋਕ� ਨੰੂ 18 ਸਾਲ 

ਤ� ਵੱਧ ਲੋਕ� ਨਾਲ� ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਹੇਠ�, ਿਕ�ਸਟੀਨ ਅਤੇ ਈਿਰਨ ਨ7  ਦਲੀਲ 

ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੈਨ7 ਡਾ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇ/ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ" � ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਕ 

ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ, ਕਨੰੂਨ ਨ7  ਉਨ" � ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

 

ਭਾਗ 3  ਕੈਨ� ਡਾ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਿਰਕ ਨੰੂ ਹਾਉਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਜ� ਇੱਕ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮ*ਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ 

ਅਤੇ ਸਦੱਸਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। 

 

ਭਾਗ 15(1)  ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਤਿਹਤ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਨਸਲ, ਕੌਮੀ ਜ� ਨਸਲੀ, ਰੰਗ, 

ਧਰਮ, ਿਲੰਗ, ਉਮਰ ਜ� ਮਾਨਿਸਕ ਜ� ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਪੱਖਪਾਤ ਬਗੈਰ ਬਰਾਬਰ ਕਨੰੂਨੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ 

ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। 
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ਸਰਕਾਰ ਨ7  ਅਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਮਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ। ਿਕ�ਸਟੀਨ ਅਤੇ ਈਿਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ, ਉਨ" � ਨ7  

ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਅਤੇ ਿਲੰਗ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਉਮਰ ਨਾਲ�  ਵੱਖ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਉਮਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਨਾਸਿਤਕ� ਨੰੂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਦਿਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 

ਹੇਠ� ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹ-। ਜਦਿਕ 18 ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਵੋਿਟੰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹ- ਹੈ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਿਵਚਕਾਰ 

ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਵੱਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। 

 

ਿਜਵ5 ਿਕ ਭਾਗ 3 ਨਾਲ, ਿਕ�ਸਟੀਨ ਅਤੇ ਈਿਰਨ ਨਾਲ ਜੱਜ ਮੁੜ ਸਿਹਮਤ ਸੀ ਿਕ ਵੋਿਟੰਗ ਿਨਯਮ ਉਨ" � ਿਵਰੁੱ ਧ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। 

 

ਪਰ, ਕੇਸ ਖਤਮ ਨਹ- ਸੀ। ਇੱਕ ਿਮਆਰੀ ਚਾਰਟਰ ਿਵ/ਲੇ/ਣ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇ/ 

ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਕ ਵੋਿਟੰਗ ਕਨੰੂਨ ਉਨ" � ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 18 ਸਾਲ ਤ� ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨ� ਦੇ 

ਅਿਧਕਾਰ ‘ਤੇ ਉਿਚਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੋ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੰੂ ਦਲੀਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਅਰਥਾਤ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਨ" � 

ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚਾਰਟਰ ਿਵ/ਲੇ/ਣ 

ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਭਾਗ 1 ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ:  

 

 

ਜੱਜ ਨ7  ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਿਕ ਪੱਖਪਾਤੀ, 18 ਸਾਲ ਨੰੂ ਵੋਿਟੰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਲੋਕ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ 

ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਿਕ�ਸਟੀਨ ਅਤੇ ਈਿਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਜੱਜ ਨ7  ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ 

ਇਸ ਰਾਏ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਵੋਟ ਕਰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਿਚਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਿਸਆਣੇ ਹਨ, ਇਸ 

ਲਈ ਵੋਿਟੰਗ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਭ ਤ� ਢੁਕਵ- ਪਸੰਦ 

ਲੱਗਦੀ ਸੀ: 

 

“ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਿਕ ਨਵਜਾਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਤਰਕ/ੀਲ ਅਤੇ ਸੂਿਚਤ ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ 

ਪਿਕਆਈ ਨਹੀ ਹੈ, ਸਪ/ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਕ6ਿਕ ਵੋਿਟੰਗ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ 

ਟੈਸਟ ਨਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ... ਅਮਲੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਵਟੋਰ ਦੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ 

ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਿਵੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਿਕਆਈ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਭਵ 

ਸੂਚਕ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਤਰਕ/ੀਲ ਅਤੇ ਸੂਿਚਤ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹ- 

ਹਨ। 

 

ਭਾਗ 1.  ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੈਨ� ਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੈਅ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੰੂਨ 

ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਿਜਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਾਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਸਪ%ਟ ਅਤੇ ਿਬਨਾ 

%ੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ 
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ਿਕ6ਿਕ ਉਮਰ ਅਧਾਿਰਤ ਇੱਕ ਵੋਿਟੰਗ ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਇਹ ਿਵਚਾਰ 

ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਿਕ 16, 17 ਜ� ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਮਰ ਦੀ ਥ� ‘ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ 

ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਵਾਜਬ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਰਫ਼ਤਾਰ ‘ਤੇ ਿਸਆਣੇ ਅਤੇ ਿਵਕਸਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ" � ਦੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 

ਵੀ ਵਾਜਬ ਉਮਰ ਅਧਾਿਰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਕੁਝ ਤਰਕ/ੀਲ ਅਤੇ ਸੂਿਚਤ ਵੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ� ਨੰੂ /ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਕਾਬਲ ਨਹ- ਹੁੰ ਦੇ। 

 

ਆਮ ਭਾਵਨਾ ਿਸਫਾਰ/ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ 18 ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਿਵਧਾਨਕ ਉਦੇ/ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤ� ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹ- ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਵਰਗ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨ7  ਹਾਈ ਸਕੂਲ 

ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ /ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ" � ਨੰੂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜ� ਵਰਕਫੋਰਸ ਿਵੱਚ /ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣ ੇਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ 

ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਜ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ 

ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਿਟੰਗ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ 

ਲੈਣ। ਤਜੁਰਬਾ, ਇੱਕ ਵੋਿਟੰਗ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੱੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸੋਚ ਹੈ। 

 

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ 18 ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਿਸਆਸੀ 

ਕਾਇਦੇ ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਾਇਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਪੜ"ਾਈ ਦਾ ਪਾਠਕ�ਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। 

ਤਰਕ/ੀਲ ਅਤੇ ਸੂਿਚਤ ਵੋਿਟੰਗ ਲਈ ਇਹ ਪਾਠਕ�ਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਪਛੋਕੜ ਿਗਆਨ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।” 
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ਅਗਸਤ 2013 ਿਵੱਚ, ਿਹਰਾਦ ਜਾਫ਼ਰੀ ਨ� ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਿਲਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗ�ੈਜੂਏਟ ਨ7  ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਿਟੰਗ ਦੀ 

ਉਮਰ 16 ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ ਇਕ ਲੇਖ ਿਲਿਖਆ ਸੀ। 

 

� ਪੜ"ੋ: “ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ 18 ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਕ6? ਚਲੋ 16 ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ” ਦੀ ਗਲੋਬ ਏਡੰ ਮੇਲ, 2 ਅਗਸਤ, 2013: 

http://www.theglobeandmail.com/news/national/education/why-wait-until-18-to-vote-lets-start-at-

16/article13430567/ 

 

“ਟਰੱਸਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਿਟੰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ 

ਬੇਰੁੱ ਖੀ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ - ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਜ� ਫੈਡਰਲ ਿਸਆਸਤ ਦੇ ਉਲਟ, 

ਿਵਿਦਅਕ ਿਸਆਸਤ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਹੇਠ� ਸਾਰੇ ਹੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ" � ਦੇ ਿਵਚਾਰ 

ਅਮੋਲਕ ਹਨ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇੱਕਲੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ 

ਨਹ-। ਜਦ� ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ6ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਨ" � ਦੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਦ� 

ਟਰੱਸਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਨ" � ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਿਹਦਾ ਿਕ ਉਨ" � ਦੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਿਕਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।” 

 

ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ: 

1. ਿਫਜ਼ਗੇਰਾਲਡ ਬਨਾਮ ਅਲਬਰਟਾ ਿਵੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸ' ਸਿਹਮਤ ਹ?ੋ ਕੀ ਵੋਿਟੰਗ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਤੈਅ 

ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹ?ੈ ਇਸ ਨੰੂ ਘੱਟ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ� ਿਜਆਦਾ? 

2. ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ %ਿਹਰ ਦੇ ਕ-ਸਲਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਟਰੱਸਟੀ ਲਈ ਹੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਿਵਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹ?ੈ ਤੁਸ' ਕੀ 

ਸੋਚਦੇ ਹ ੋਿਕ ਉਨ" � ਨ�  ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਚੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਨੇਤੀ ਨੰੂ ਸੀਿਮਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਚੋਣ� ਲਈ ਨਹ'? 

3. “ਆਮ ਭਾਵਨਾ” ਅਤੇ “ਤਜਰਬੇ” ਨਾਲ ਜੱਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸ' ਉਨ" � ਦੀ “ਆਮ ਭਾਵਨਾ” ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹ?ੋ ਕੀ ਤੁਸ' 

“ਤਜਰਬ”ੇ 'ਤੇ ਉਨ" � ਦੀ ਿਟੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹ?ੋ ਿਕ0 ਜ� ਿਕ0 ਨਹ'? 

4. ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਿਕੰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਿਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ੇਵਲੇੇ ਸੂਿਚਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ 

ਕਰਦੇ ਹਨ? 

5. ਜੇਕਰ ਤੁਸ' ਿਕ�ਸਟੀਨ ਅਤੇ ਇਰੀਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਤ� ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਕੀ ਤਰਕ ਉਸਾਰਦੇ? ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸ' 

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ? 

6. ਆਪਣ ੇ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਗਰੇਡ 10 ਨਾਗਿਰਕ ਪਾਠਕ�ਮ ਨੰੂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਛੋਟੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣ� ਿਵੱਚ ਵਟੋ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਖਲਾਫ ਇੱਕ ਬਿਹਸ ਨੰੂ 

ਿਤਆਰ ਕਰ।ੋ 
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ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਿਵੱਚ, ਨੌਜਵਾਨ� ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨ7  ਵੋਿਟੰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਨੰੂ 14 ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੰੂਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ 

ਵੋਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਬਜਾਇ 14 ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਵੋਟ ਬਾਲਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ¼ ਿਗਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, 16 

ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੋਟ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਦੇ ½ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। 

 

ਕਨੰੂਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਟੇਟ ਸੈਨ7 ਟਰ ਜੋਨ ਵਾਸਕੋਨਸੇਲੋਸ ਨ7  ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਿਟੰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ 

ਨਾਲ [ਨੌਜਵਾਨ� ਿਵੱਚ] ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ “ਉਨ" � ‘ਚ ਪੂਰੀ 

ਪਿਕਆਈ ਨਹ- ਹੈ।” ਆਰਟ ਕ�ੋਨੀ, ਨH ਿਤਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਦੱਸ ਨ7  ਕਨੰੂਨ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਿਵਰੋਧ ਿਕੱਤਾ ਿਕ ਨੌਜਵਾਨ 

ਟੀਨ7 ਜਰ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀਵਨ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ “ਉਨ" � ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਨੰੂਨੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹ- 

ਹੈ।” ਉਨ" � ਦੀ ਵੋਟ ਪੀਅਰ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਇੱਕ ਰੋIਕ ਜ� ਇੱਕ ਰੈਪ ਸਾੰਗ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਕਨੰੂਨ ਪਾਸ ਨਹ- ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ। 

 

 

 

ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਨੰੂਨ ਨੰੂ ਹੋਰ ਚੁਨੌਤੀਆਂ 

 

�  ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ: ਮੈਨੀਟੋਬਾ (ਬਾਲ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਬਨਾਮ ਸੀ(ਏ) 

(2009) 

 

ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਬਾਲ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸੇਵਾ ਐਕਟ (“ਸੀਐਫਐਸਏ”) ਦੇ ਤਿਹਤ, ਿਜਹੜੇ ਨਾਬਾਲਗ 16 ਸਾਲ ਜ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਹਨ, ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਤੱਥ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਮਝਣ ਲਈ 

ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ: 

1. ਿਹਰਾਦ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦਾ ਗਲੋਬ ਅਤੇ ਮੇਲ ਲੇਖ ਪੜ"ੋ। ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਨਗਰਪਾਿਲਕਾ, ਸਬੂਾਈ, ਅਤੇ 

ਫੈਡਰਲ ਚੋਣ� ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 
 

ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ: 

1. ਇਹ ਲੇਖ ਪੜ"ੋ: http://www.sfgate.com/politics/article/Teenage-voting-rights-proposed-Ballot-

would-2783145.php ਤੁਸ- ਕੈਨ7 ਡਾ ਦੇ ਵੋਿਟੰਗ ਕਨੰੂਨ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰ� ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ�ਗੇ? ਇਹ 

ਿਸਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਫ਼ੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹਨ? 



 16

ਅਸਮਰੱਥ ਨਹ- ਹੁੰ ਦੇ। ਪਰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਉਦ� ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ਿਹਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ (ਬਾਲ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਬਨਾਮ ਸੀ (ਏ), ਏ.ਸੀ., ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤ� ਇੱਕ “ਿਸਆਣੀ” 14-ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਿਜਸਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਦੇ 

ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨ7  ਧਾਰਿਮਕ ਿਵ/ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਨੰੂਨ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿ// ਕੀਤੀ। 

 

ਜਦ� ਤੁਸ- ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਿਕ ਪਿਕਆਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਵਖਾ6ਦਾ ਹੈ - ਤੁਸ- ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ 

ਉਸਨੰੂ ਿਕਸ ਤਰ� ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਸਆਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਫੈਸਲੇ 

ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

 

ਏ.ਸੀ. ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਕ�ੋਹਨ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 

ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਡਾਕਟਰ ਏ.ਸੀ. ਨੰੂ ਖੂਨ ਚੜ"ਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ; ਉਨ" � ਦਾ 

ਿਵ/ਵਾਸ ਸੀ ਿਕ ਖੂਨ ਚੜ"ਾਉਣ ਤ� ਿਬਨਾ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਲੰਬੀ-ਿਮਆਦ ਦਾ ਿਸਹਤ 

ਨਤੀਜਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਏ.ਸੀ. ਨ7  ਖੂਨ ਚੜ"ਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤ� 

ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਏ.ਸੀ. ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ 

ਹੈ। ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨ7  ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ “ਪਰਮੇ/ੁਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਰ/ਤੇ ਦੀ ਕਦਰ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹ- ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ” ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। 

 

ਹਸਪਤਾਲ ਰਿਹਣ ਦੌਰਾਨ, ਜਦਿਕ, ਿਤੰਨ ਮਨ> ਿਵਿਗਆਨਕ� ਨ7  ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲ�ਕਣ ਪੂਰਾ 

ਕੀਤਾ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਜ� ਨਹ-। ਮਨ> ਿਵਿਗਆਨਕ� ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਏ.ਸੀ. 

ਿਮਲਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਚੰਗਾ ਕਿਹਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ> ਿਵਿਗਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹ- ਸੀ। ਉਨ" � ਨ7  ਇਹ ਿਸੱਟਾ 

ਕੱਿਢਆ ਿਕ: “ਮਰੀਜ਼ ਖੂਨ ਚੜ"ਾਉਣ ਦੀ ਿਸਫਾਰ/ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੂਨ ਚੜ"ਾਉਣ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੰੂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।”  

 

ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਮਨ> ਿਵਿਗਆਨਕ� ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਹੇਠਲੀ 

ਅਦਾਲਤ ਨ7  ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਖੂਨ ਚੜ"ਾਉਣ ਲਈ ਏ.ਸੀ. ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਿਵੱਚ 

ਬਾਲ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸੇਵਾ ਐਕਟ (“ਸੀਐਫਐਸਏ”) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚ ੇਦ ੇਵਧੀਆ ਿਹਤ ਿਵੱਚ 

ਅਦਾਲਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ 

ਉਮਰ 16 ਤ� ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੰਨ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ 16 ਜ� ਿਜਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਲਾਜ 

ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। 
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ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਿਹੱਤ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ, ਸੀਐਫਐਸਏ ਕਈ ਚੀਜ� ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਨ" � ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਿਵਚਾਰ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱਚ /ਾਮਲ ਹੈ: 

• ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ, ਭਾਵਾਤਿਮਕ, ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਲੋੜ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੀ 

ਦੇਖਭਾਲ; 

• ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ, ਭਾਵਾਤਿਮਕ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ; 

• ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਿਜੱਥੇ ਉਨ" � ਦਾ ਵਾਜਬ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ 

• ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਭਆਚਾਰਕ, ਭਾ/ਾਈ, ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਪੰਥੀ ਿਵਰਸਾ। 

 

ਮੁਕਦਮਾ ਜੱਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੀਐਫਐਸਏ ਨ7  ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਿਦੱਤੀ ਜੋਿਕ ਉਨ� � ਨ�  

ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਵਧੀਆ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਸਨ। ਏ.ਸੀ. ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਜ� ਨਹ-, ਿਫਰ ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ 

ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੱਜ ਨ7  ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ  ਦੀ ਗਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਿਵ/ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੰੂ ਖੂਨ ਚੜ"ਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ 

ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਤ� ਏ.ਸੀ. ਫੌਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਏ.ਸੀ. ਨੰੂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਖੂਨ 

ਚੜ"ਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। 

 

ਿਫਰ ਵੀ, ਏ.ਸੀ. ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨ7  ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਚੜ"ਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 

ਕੀਤਾ। ਉਨ" � ਨ7  ਦਲੀਲ ਿਦਤੀ ਿਕ ਸੀਐਫਐਸਏ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ� ਨ7  ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਭਾਗ 2(ੳ), 7, ਅਤੇ 15 ਦੀ 

ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। 

ਬਾਲ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸੇਵਾ ਐਕਟ 

 

25(8) ਉਪਭਾਗ (9) ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮਕੰੁਮਲ ਹਣੋ ‘ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਮਆੁਇਨਾ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜ� 

ਦੰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇਖਿਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ ੈਿਜਸ ਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ਿਹਤ ਿਵੱਚ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। 

25(9) ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਜਸਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਜ� ਿਜਆਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਉਪਭਾਗ (8) ਦੇ ਤਿਹਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ 

ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹ' ਕਰਗੇੀ ਜਦ� ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਸੰਤੁ%ਟ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ  

ੳ)  ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜ� ਦੰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਜ� ਸਿਹਮਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਸੰਿਗਕ ਹ,ੈ ਜ� 

ਅ)  ਿਕਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜ� ਦੰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਜ� ਸਿਹਮਤ ਨਹ' ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ 

ਵਾਜਬ ਨ� ੜਲੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। 
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ਏ.ਸੀ. ਨ7  ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਸੀਐਫਐਸਏ ਭਾਗ 7 ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ ਿਕ6ਿਕ 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਫੈਸਲਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹਨ – ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹ- ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਇਖਿਤਆਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਸੀਐਫਐਸਏ ਦੀ ਇਸ 

ਪਾਬੰਦੀ ਨ7  ਇਸ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਦਖ਼ਲ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਗ 15 (1) ਦੇ ਤਿਹਤ, ਏ.ਸੀ. ਨ7  

ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਐਕਟ ਨ7  ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਭਾਗ 2 (ੳ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਏ.ਸੀ. 

ਨ7  ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਇਹ ਐਕਟ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵ/ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿੜੱਕਾ ਕੀਤਾ। 

 

ਏ.ਸੀ. ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਸੀਐਫਐਸਏ ਨ7  ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ6ਿਕ ਐਕਟ ਨ7  ਉਸ ਨੰੂ ਅਤੇ 16 

ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਹੋਰਨਾ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹ- ਿਦੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਐਕਟ ਨਾਬਾਲਗ ਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਕਰਨ ਦੇ 

ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ, ਤ� ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹ- ਹੋਵੇਗੀ। 

 

ਕੈਨ7 ਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਿਟਸ ਰੋਜ਼ਾਲੀ ਅਬੇਲਾ ਵੱਲ� ਕਲਮਬੰਦ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਿਵੱਚ ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤੀ ਨਹ- ਸੀ ਿਕ 

ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨ7  ਿਕਹਾ ਿਕ 7 ਜੱਜ� ਿਵੱਚ� 6 ਦੀ ਸਹਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫਐਸਏ 

ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨ7  ਿਕਹਾ ਿਕ ਐਕਟ ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਸੀ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਾਰ ਨਹ- ਸੀ। 

ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਉਣ ਿਵੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ ਿਕ ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਹੋਣ ਲਈ, ਸੀਐਫਐਸਏ ਦੇ ਭਾਗ 25(8) ਅਤੇ 25(9) ਨੰੂ 

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਨੰੂ ਪਿਕਆਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ 

ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ, ਿਜਵ5 ਿਕ ਏ.ਸੀ. ਨ7  ਮਨ> ਿਵਿਗਆਿਨਕ� ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਪੇ/ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

 

ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਰਟਰ 

2.  ਹਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਹ ਬੁਿਨਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ: 

(ੳ) ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ; 
 

7.  ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਜੀਵਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਜਸਿਟਸ ਦੇ ਅਸੂਲ� ਅਨੁਸਾਰ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਤ� 

ਵੰਿਚਤ ਨਹ- ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 
 

15.(1)  ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ 

ਬਗੈਰ ਬਰਾਬਰ ਕਨੰੂਨੀ ਲਾਭ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ, ਿਬਨਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਸਲ, ਕੌਮੀ ਜ� ਨਸਲੀ ਮੂਲ, 

ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਿਲੰਗ, ਉਮਰ ਜ� ਮਾਨਿਸਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ 
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ਜੇਕਰ 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰੁਡਾ ਜਾ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ 

ਮੈਡੀਕਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਨ" � ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਿਟਸ ਅਬੇਲਾ 

ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ: 

 

ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਿਕ ਸੰਤੁ/ਟ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਲਈ ਿਸਆਣੇ, ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ 

ਹੈ, ਭਾਗ 25(8) ਦੇ ਤਿਹਤ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਵੱਡੀ ਅਹਮੀਅਤ 

ਦੇਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿਕਆਈ ਦਾ ਯਕੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ 

ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ Cਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਿਲੰਗ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 

ਿਸਆਣੇ, ਸੁਤੰਤਰ ਿਨਰਣੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿਧਆਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ 

ਿਵ/ਲੇ/ਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਪਿਕਆਈ ਪੱਧਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਨੰੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ 

ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ�ਸੰਗ ਿਵੱਚ 

ਅਿਜਹੀ ਇੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਾਕਟਰੀ 

ਇਲਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਪਿਕਆਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਿਡਗਰੀ ਵੇਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ// 

ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਿਖਆਲ ਸੀ ਿਕ ਐਕਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨ7  ਇਹ ਿਵਆਿਖਆ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ; 

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਫਐਸਏ ਨ7  ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਭਾਗ 7, ਭਾਗ 15, ਅਤੇ ਭਾਗ 2 (ੳ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹ- 

ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੇ ਪੈਰੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਹਰ ਭਾਗ ਦੇ ਤਿਹਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 

ਜੀਵਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ (ਭਾਗ 7): ਬਹੁਮਤ ਨ7  ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਭਾਗ 7 ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ 

ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਿਕਉਿਕ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਿਕ 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਪਿਕਆਈ ਨਹ- ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਸੀਐਫਐਸਏ ਦੇ ਭਾਗ 25(8) ਅਤੇ 25(9) ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ 

ਆਪਣੇ ਪਿਕਆਈ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਫੈਸਲੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਿਟਸ ਅਬੇਲਾ ਨ7  

ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਿਲਖਦੇ ਸਮ5 ਿਕਹਾ ਿਕ: 

 

ਸ਼ਰੀਰਕ ਨ7 ਕ-ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਸਾਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਨੰੂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ 16 ਸਾਲ 

ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹ- ਹੈ। ਪਰ, ਉਨ" � 

ਨੰੂ ਪਿਕਆਈ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੱਜਵ� ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਆਪਹੁਦਰੀ ਨਹ- ਹੈ। ਵਧੀਆ ਿਹੱਤ ਦੀ ਿਮਆਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ 

ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ ਅਤੇ ਨ7 ਕ-ਨੀਤੀ ਉਨ" � ਦੀ ਪਿਕਆਈ 

ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਚਕਾਰ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ ਲਈ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਖਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਣਾਅ ਅਨੁਕੂਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ 
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ਇੱਕ ਿਡਗਰੀ ਲਈ ਸਮਰਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਹੈ ਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੌਜਵਾਨ 

ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ.... 

 

ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ (ਭਾਗ 15): ਭਾਗ 15 ਤਿਹਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨ7  ਿਕਹਾ ਿਕ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 

ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹ- ਸੀ, ਿਕਉਿਕ ਸੀਐਫਐਸਏ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ‘ਤੇ, 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ 

ਆਪਣੀ ਪਿਕਆਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

 

16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਨੌਜਵਾਨ� ਨੰੂ ਪਿਕਆਈ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਜਾਜਤ ਨਾਲ ਉਨ" � ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪਸੰਦ ਦਾ 

ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ" � ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੰੂ ਆਿਖਰਕਾਰ ਪਿਕਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕਸਾਰ 

ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਪੱਖਪਾਤ ਜ� 

ਇਕਰੂਪਤਾ ਨਹ- ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਭਾਗ 2): ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨ7  ਪਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਭਾਗ 2(ੳ) ਤਿਹਤ ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ 

ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਨਹ- ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕਉਿਕ ਐਕਟ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਮੰੁਡੇ ਜ� ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਿਕਆਈ ਦਾ ਸਬੂਤ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ /ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੀਐਫਐਸਏ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਧਾਰਿਮਕ 

ਿਵ/ਵਾਸ ਨੰੂ ਨਬਾਲਗ ਦੇ ਭਲੇ ਿਹੱਤ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਅਦਾਲਤ ਨ7  ਸੀਐਫਐਸਏ ਦੇ ਭਾਗ 25(8) ਅਤੇ 25(9) ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਰਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ, ਜੇਕਰ 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ 

ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਾਕਟਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ" � ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ 

ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਿਸਆਣੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਿਸਹਮਤ ਹੈ ਿਕ ਨੌਜਵਾਨ ਿਸਆਣੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ� 

ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀ ਹੈ ਿਕ ਨਬਾਲਗ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਿਪਛ�ਹ 

ਹਟ ਜਾਵੇ। ਆਿਖਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ� ਦੀ ਰੌ/ਨੀ ਿਵੱਚ, ਬੱਚੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ 

ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਨਾ ਿਕ ਨਬਾਲਗ। ਬਹੁਮਤ ਨ7  ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹ ਨਾਬਾਲਗ� ਦੇ ਵਧੀਆ ਿਹੱਤ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਪਾਇਆ। 

 

ਜਸਿਟਸ ਅਬੇਲਾ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਮੱੁਖ ਜਸਿਟਸ ਮੈਕਲੈਸ਼ਿਲਨ ਨ7  ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਿਲਿਖਆ। ਉਨ" � ਨ7  ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਅੰਤਮ 

ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ: 

 

ਉਮਰ, ਇਸ ਪ�ਸੰਗ ਿਵੱਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਮੁਖ਼ਿਤਆਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਿਕਆਈ ਦੀ 

ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਮਾਰਕਰ ਉਮਰ 16 ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਸੀਐਫਐਸਏ ਇਕੱਲੀ ਨਹ- ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਤ� ਹੇਠ� ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਗਤੀ/ੀਲਤਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਡਰਾਇਿਵੰਗ) ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ 
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ਫੁਲ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨੰੂਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਰ /ਬਦ� 

ਿਵੱਚ, ਕਈ ਕਨੰੂਨ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਨਯਮ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨ� ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ" � ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ 

ਆਪਣੇ ਨ7 ੜਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਪੀਅਰ ਤੇ ਿਜਆਦਾ ਿਨਰਭਰ ਬਣਾ6ਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ 

ਪੀਅਰ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਕਾਰਨ ਅਜਾਦ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ� 

ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਪ�ਸੰਗ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ “ਘੱਟ ਪਿਕਆਈ 

ਅਤੇ ਨH ਿਤਕ ਸਮਰੱਥਾ” ਦੇ ਗੁਣ ਨਾਲ ਬਾਲਗ ਤ� ਵੱਖਰਾ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਬੁਿਨਆਦੀ 

ਜਸਿਟਸ ਦੇ ਇਕ ਅਸੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ... ਸੀਐਫਐਸਏ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 

ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ /ਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।” 

 

ਜਸਿਟਸ ਿਬੰਨੀ ਇੱਕਲੇ ਅਸਿਹਮਤੀ ਜੱਜ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ ਿਸਆਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਜਸਿਟਸ ਿਬੰਨੀ ਨ7  ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਜੇਕਰ 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਇੱਕ 

ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਪਿਕਆਈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਬਤ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਕਦਮ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਚਾਿਹਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਸਿਟਸ ਿਬੰਨੀ ਨ7  ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਸੀਐਫਐਸਏ ਨ7  ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ6ਿਕ ਬੱਚੇ ਵੱਲ� 

ਪਿਕਆਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਵਖਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਸਆਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੰੂ 

ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਉਿਚਤ ਨਹੀ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 

ਮੇਰੀ ਸਾਥੀ ਅਬੇਲਾ ਜੇ. ਨ7  ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਜੱਜ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਸਆਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਲੈਣ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਜੱਜ ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਵਧੀਆ ਿਹੱਤ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਥਤੀ ਏ.ਸੀ. ਦੀ 

ਦਲੀਲ ਦੇ ਿਦਲ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਜੱਜ ਉਸਦੇ ਵਧੀਆ 

ਿਹੱਤ ‘ਚ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ ਆਪਣੀ ਰਗ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਖੂਨ ਲੈਣ ਲਈ 

ਮਜਬੂਰੀ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ, ਬਾਲ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸੇਵਾ ਐਕਟ ... ਇੱਕ 

ਿਸਆਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਘੱਟ ਆਦਰ ਕਰਦਾ 

ਹੈ.... 

 

ਏ.ਸੀ. ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸਮ5 ਇੱਕ ਿਨIਕਾ ਬੱਚਾ ਸੀ... ਅਬੇਲਾ ਜੇ. ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਤਿਹਤ, ਅਦਾਲਤ ਨੌਜਵਾਨ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ (ਜ� ਨਹ- ਵੀ), ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਨੌਜਵਾਨ 

ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਅੰਿਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਿਸਆਣੀ ਕੁੜੀ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿਸਆਣੀ 

ਸਮਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਇਲਾਜ ਲੈਣਾ ਜ� ਨਹ- ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 
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ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ: 

1. ਮੈਨੀਟੋਬਾ (ਬਾਲ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਬਨਾਮ ਸੀ (ਏ) ਿਵੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹ ੈਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹ ੈ

ਿਕ ਨਾਬਾਲਗ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਨ" � ਦੀ ਖੁਦਮਖੁਿਤਆਰੀ ਨੰੂ ਸੀਿਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਫਸੈਲੇ ਨੰੂ 

ਉਨ" � ਦੇ ਭਲੇ ਿਹੱਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ %ਬਦ� ਿਵੱਚ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨਾਬਾਲਗ ਬਾਰ ੇ ਿਪਤਰੀ ਧਰਮ ਨੰੂ 

ਜਾਿਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਬਾਲਗ ਨੌਜਵਾਨ� ਨੰੂ ਤੁਸ' ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦਾ ਮੰਨ ਲਵੋਗ?ੇ ਿਕੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰੂ ਹੁਣ ਆਪਣ ੇ

ਪੱਖ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਚ ਨਹ' ਮੰਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 

2. ਤੁਸ' ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਜ� ਨਹ'? ਜਦ� ਿਕ ਬੱਚਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹ,ੈ ਿਫਰ ਵੀ 

ਅਦਾਲਤ ਦਾ 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਲੇ ਿਹੱਤ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਿਕੰਨਾ ਉਿਚਤ ਹ?ੈ 

3. ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਿਸਆਣ ੇਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
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� ਉਨਟਾਰੀਓ 

 

ਉਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਐਕਟ (ਐਚਸੀਸੀਏ) ਰਾਹ- ਕਵਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਉਲਟ, 

ਐਚਸੀਸੀਏ ਅਧੀਨ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਨਹ- ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ 

ਸਿਹਮਤੀ ਨੰੂ ਜਾਇਜ ਹੋਣ ਲਈ, ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਮਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ (ਮਤਲਬ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ) ਦੱਿਸਆ (ਮਤਲਬ ਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨ7  ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ) ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਿਕਉਿਕ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਨਹ- ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ 

ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ" � ਨੰੂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਿਫਜੀਿਸ਼ਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਜਨਜ਼ ਕਾਲਜ ਮੁਤਾਬਕ, “ਐਕਟ ਨਬਾਲਗ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮਰ 

ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕ6ਿਕ 

ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਸੁਤੰਤਰ ਿਨਰਣੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੁੰ ਝਲਤਾ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ 

ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਿਹਮਤੀ ਵ�ਗੂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 

ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” 

 

ਐਚਸੀਸੀਏ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ: 

 

“... ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਲਾਜ, ਦਾਖਲਾ ਜ� ਿਨIਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ 

ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਭਾਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜ� ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ 

ਵਾਜਬ ਨ7 ੜਲੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਮਰਥ ਹੈ।” 

 

ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ: 

1. ਜਦਿਕ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੰੂ “ਵਾਜਬ ਮੁਖ਼ਿਤਆਰਨਾਮੇ” ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 

ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਿਸਆਣੇ ਹਨ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ 

ਸਿਹਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਡਾਕਟਰ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ- ਉਨਟਾਰੀਓ 

ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਜ� ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨਾਲ? ਤੁਸ- ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹੁੰ ਚ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ? 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਮਰ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ 

ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

2. ਉਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਨਯਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

3. ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵ/ਵਾਸ 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ ਜ� ਨਹ-? ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ 

ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਹੱਦ ਤਕ ਅਿਹਮੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 
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ਮੈਕਾਯਲਾ ਸੌਲਟ 

 

ਮੈਕਾਯਲਾ ਸੌਲਟ ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਕੈਲੇਡੋਨੀਆ ਨ7 ੜੇ ਿਨਊ ਕ�ੈਿਡਟ ਫਸਟ ਨ7 ਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਮੈਕਾਯਲਾ ਨੰੂ 

ਜਨਵਰੀ 2014 ਿਵੱਚ ਿਲਉਕੀਮੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ� ਨ7  ਉਸ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਲੈਣ ਨਾਲ 

ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬਚਾਅ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨ7  ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨਹ- ਲੈਣ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ, ਿਫਰ ਉਸਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। 

 

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ 11 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਿਜਸਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਕਾਯਲਾ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਮੰਦਾ ਅਸਰ ਝੱਲਣਾ ਿਪਆ, ਮੈਕਾਯਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ 

ਨ7  ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਰੋਕਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਕਾਯਲਾ ਨ7  ਿਕਹਾ 

ਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨ7  ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਨ7  ਮੈਕਾਯਲਾ ਦਾ ਕੇਸ 

ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੰੂ ਘੱਲ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਉਨ" � ਨ7  ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਸਮਿਝਆ। 

 

� ਵੇਖੋ: https://www.youtube.com/watch?v=NrF5wWQ4hIU 

� ਪੜ"ੋ: ਫਸਟ ਨH /ਨਜ਼ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨ7  ਕੀਮੋ ਦੀ ਥ� ‘ਤੇ ਪਾਰੰਪਰਕ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ:  

http://www.cbc.ca/news/aboriginal/first-nations-girl-chooses-traditional-medicine-over-chemo-

1.2644637 

� ਪੜ"ੋ: ਮੈਕਾਯਲਾ ਸੌਲਟ ਦਾ ਕੇਸ ਬਾਲ ਕਿਲਆਣ ਕਨੰੂਨਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

http://www.cbc.ca/news/aboriginal/makayla-sault-s-case-raises-questions-about-child-welfare-

laws-1.2658155 

 

 

  

ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ: 

1. ਤੁਸ' ਕੀ ਸਚੋਦੇ ਹੋ, ਮੈਕਾਯਲਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ ਮੈਕਾਯਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ, 

ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ, ਜ� ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਵਰਗ? 

2. ਮੈਕਾਯਲਾ ਨੰੂ ਕੀਮਥੈੋਰੇਪੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ ਿਕ0 ਜ� ਿਕ0 ਨਹ'? 

3. ਤੁਸ' ਿਕਵ8 ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਮਕੈਾਯਲਾ ਨ�  ਇਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ “ਸਮਰੱਥਾ” ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਹ?ੈ 

4. ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਿਵੱਚ ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਮੈਕਾਯਲਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ। ਦੋਨ� ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹਨ ਜ ੋਿਕ ਵੱਖ-

ਵੱਖ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? 
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ਮੱੁਖ �ਬਦ 

 

ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ 

ਸਮਰਥਾ 

ਰਾਖੀ 

ਵੇਿਨਆ ਆਏਤਾਿਤਸ  

ਪੱਖਪਾਤ 

ਿਪਤਰੀ 

ਕਮਜ਼ੋਰ  
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ਸਰਪ�ਸਤੀ 

 

ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਸਰਪ�ਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹ?ੈ 

 

ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ (ਵਾਰਡ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਵਧੀਆ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਸਰਪ�ਸਤ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੈਨ7 ਡਾ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਥੱਲੇ ਹੈ, ਿਜਸ 

ਉਮਰ ਨੰੂ ਕਨੰੂਨ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਗਭਰੇਟ-ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਿਗਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਨੰੂਨੀ ਨਾਗਿਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 

ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਿਪਆਂ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ (ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ 

ਹੈAਡਆਉਟ ਵੇਖੋ) ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ- ਹੈ। ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਕਨੰੂਨ� ਵ�ਗੂ, ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਦੇ ਕਨੰੂਨ 

ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ� ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 

 

ਨਾਬਾਲਗ� ਨੰੂ ਸਰਪ�ਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਿਕ6 ਹੈ? ਕੈਨ7 ਡਾ (ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਓਨਟਾਰੀਓ) ਿਵੱਚ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱਚ 

ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਤਰਕ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਪਿਹਲ� ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਪਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਪੂਰੇ ਇਿਤਹਾਸ 

ਦੌਰਾਨ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਨੰੂ ਿਕਵ5 ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਿਨਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਜਵ5 ਤੁਸ- ਪ�ਾਚੀਨ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਬਾਰੇ 

ਪਿੜ"ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਾਬਾਲਗ ਲਈ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਿਕਵ5 ਲਾਗ ੂਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਪ�ਸਤੀ ਨੰੂ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਬਾਰੇ ਤਰਕ/ੀਲ 

ਠਿਹਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਕਨੰੂਨ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰਗ ਿਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰੂ “ਵੇਖਣ” ਦੇ ਕਨੰੂਨੀ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ 

ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰਦੇ ਹਨ? 

 

ਪ�ਾਚੀਨ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ: ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧਕੀ 

 

ਕਨੰੂਨ ਿਵੱਚ ਨਾਬਾਲਗ� ਲਈ ਸਰਪ�ਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਿਕ6 ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਨੰੂਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤ� ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ5 

ਿਕ ਪ�ਾਚੀਨ ਰੋਮ (753 ਬੀਸੀ – ਏਡੀ 476) ਿਵੱਚ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੱਧ, ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਰੋਮੀ ਕਨੰੂਨ� ਨ7  ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਾਈ 

ਕਨੰੂਨੀ ਕਾਇਦੇ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

 

ਪ�ਾਚੀਨ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਨਾਬਾਲਗ� ਅਤੇ ਉਨ" � ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਿਲੰਗ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 

ਅੱਡ ਸਨ। ਸਰਪ�ਸਤੀ ਦੀ ਿਕਸਮ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਿਕ ਨਾਬਾਲਗ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਿਕਸ ਵਰਗ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਸੀ: 

 

�  ਗਭਰੇਟ-ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਹੇਠ ਬੱਚੇ, ਿਜਸਨੰੂ ਮੰੁਡੇ ਲਈ 14, ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ 12 ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ  

� ਗਭਰੇਟ-ਅਵਸਥਾ ‘ਚ ਪਹੁੰ ਚੇ ਪਰ 25 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਰੋਮੀ ਕਨੰੂਨ ਅਧੀਨ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ। 
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ਇਸ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਨਾਬਾਲਗ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹ- ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ� ਦੋ ਵਾਧੂ ਵਰਗ ਵੀ ਬਤੌਰ 

ਬਾਲਗ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ: 

� ਔਰਤ� ਜੋ ਗਭਰੇਟ-ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਉਮਰ (12) ਤ� Cਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਜਨ" � ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ 

(ਹੇਠ ਵੇਖੋ, ਪ�ਾਚੀਨ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਔਰਤ�) 

� ਬਾਲਗ ਿਜਨ" � ਨੰੂ ਮਾਨਿਸਕ ਅਸਮਰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ  

 

� ਗਭਰੇਟ-ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਉਮਰ ਹੇਠ  ਬੱਚੇ 

 

ਪ�ਾਚੀਨ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਰਦ ਮੱੁਖੀ ਨੰੂ ਗਭਰੇਟ-ਅਵਸਥਾ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਨ" � ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਲਈ ਪੂਰਾ 

ਕਨੰੂਨੀ ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪਾਟਰਫ਼ੈਿਮਿਲਆਸ ਕਿਹੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਿਜ਼ੰਦਾ ਹੁੰ ਦੇ, ਉਨ" � ਦੇ 

ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਜ� ਦਾਦਾ ਦੇ ਪਾਟਰਫ਼ੈਿਮਿਲਆਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। 

 

ਪਾਟਰਫ਼ੈਿਮਿਲਆਸ ਦੀ ਕਨੰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵਆਪਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬਾਲਗ ਵਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਮੌਤ ਦੇਣ ਦਾ 

ਕਨੰੂਨੀ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਾਟਰਫ਼ੈਿਮਿਲਆਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। 

 

ਔਰਤ� ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਟਰਫ਼ੈਿਮਿਲਆਸ ਨਹ- ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ: ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜ�ਦੀ, ਮਾਤਾ ਵੱਲ� ਬੱਚ ੇ

ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਨੰੂਨੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ- ਸੀ। ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਰਦ ਸਰਪ�ਸਤ 

ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਾਤਾ ਨੰੂ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤੀ ਮਨਸਬਦਾਰ ਿਜਵ5 ਹਾਕਮ ਜ� ਨਵਾਬ ਨੰੂ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ 

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ� ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਮਰਦ ਸਰਪ�ਸਤ ਰਾਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਬਨਾ ਕਨੰੂਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। 

 

ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਿਫਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਿਪਤਾ ਨ7  ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ, ਜ� ਹੈਇਆ ਿਪਤਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰ/ਤੇਦਾਰ ਮਰਦ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਸੀ। ਜੇਕਰ ਨਹ-, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਰਾਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਾਟਰਫ਼ੈਿਮਿਲਆਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਾਬਾਲਗ ਨੰੂ ਇੱਕ ਰਾਖੀ 

ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਦ� ਤੱਕ ਉਹ ਗਭਰੇਟ-ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰ ਚਣ, ਜੋ ਿਕ ਮੰੁਡੇ ਦੇ ਲਈ 14 ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਈ 12 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

 

�  ਗਭਰੇਟ-ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਬੱਚੇ (25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) 

 

ਗਭਰੇਟ-ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਨਾਬਾਲਗ� ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ- ਸੀ। ਭਾਵ5 ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਲਗ 

(25) ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚੇ ਨਹ- ਸੀ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਉਨ" � ਦੀ ਗਭਰੇਟ-ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਨੰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾ 

ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਦੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਨੰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਨ" � ਨੰੂ ਕਾਫੀ ਸਮਰੱਥ 
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ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਨੰੂਨ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਿਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਿਵਆਪਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਿਕਸੇ ਕੋਲ� ਉਨ" � ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱ ਿਕਆਜਾਵ ੇ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਟਰਫ਼ੈਿਮਿਲਆਸ ਅਜੇ ਵੀ ਿਜੰਦਾ ਹੁੰ ਦਾ, ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਬਦਲੀ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਹ-, ਿਫਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤੀ ਮਨਸਬਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਪ�ਬੰਧਕ ਦੇ 

ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਿਣਆ ਸਰਪ�ਸਤ ਇਸ /�ੇਣੀ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਨ" � ਦੇ ਕਨੰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪ�ਬੰਧਕ 

ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਦੇ ਵ�ਗੂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਘੱਟ ਸੀ। 

 

ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ, ਇਸ /�ੇਣੀ (ਗਭਰੇਟ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰ 25 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ) ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 

ਆਪਣੀ ਡੂੰ ਘੀ ਪਿਕਆਈ ਅਤੇ ਸਮਝ ਿਵਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ�ਬੰਧਕ ਰੱਖਣ ਤ� ਦੂਰ ਰਹ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਸੇ ਿਵੱਚ, ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਬਾਲਗ ਹਣੋ 

ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਿਗਆ ਮੰਿਨਆ ਜਾਣ ਦਾ ਖਾਸ ਸਨਮਾਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ /ਬਦ ਿਵੱਚ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ 25 ਦੇ ਨਹ- 

ਸੀ, ਪਰ ਉਨ" � ਨਾਲ ਕਨੰੂਨ ਅਧੀਨ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਗ� ਵਰਗਾ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਨੰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਇਹ 

ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੇਿਨਆ ਆਏਤਾਿਤਸ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਵੀਹ ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦ ਅਤੇ 

ਅਠਾਰਾ ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਮਿਹਲਾ ਨੰੂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਿਵ/ੇ/ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਭਾ 

ਨੰੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰੁਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੰੂ 

ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਖ ਅਤੇ Cਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ� ਵਲ� ਉਨ" � ਦੇ ਚਿਰੱਤਰ ਪੁ/ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੋਵੇਗੀ। 

 

�   ਪ�ਾਚੀਨ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਔਰਤ) 

 

ਪ�ਾਚੀਨ ਰੋਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਦੌਰ ਿਵੱਚ, ਔਰਤ ਿਜਸ ਦੇ ਿਪਉ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਰਪ�ਸਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਤੁਤੇਲਾ ਮੁਲੀਏਰੁਮ - 

ਮਿਹਲਾ ਦੀ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਦੇ ਹੇਠ� 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਗਭਰੇਟ-ਅਵਸਥਾ 

ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਲਈ ਰਾਖੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਿਹੱਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਪ�ਸਤ ਦੀ ਇਹ 

ਿਵ/ੇ/ ਿਕਸਮ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਉਸਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਖੀ 

ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਹ- ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸੀਮਤ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਦਾ ਸੀ; ਪਰ ਇਹ ਖਾਸ ਰਾਖੀ 

ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਖੀ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ 

ਜਾਇਦਾਦ ਿਜਵ5 ਿਵਰਸੇ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਔਰਤ ਦੇ ਜਨਮ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ 

ਿਹੱਸਾ ਨਹ- ਸੀ। 12 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ� ਲਈ ਰਾਖੀ ਵੱਧ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਸਨ, ਜਦਿਕ 

ਤੁਤੇਲਾ ਮੁਲੀਏਰੁਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ। 

 

�   ਮਾਨਿਸਕ ਅਸਮਰਥ ਬਾਲਗ 
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ਪ�ਾਚੀਨ ਰੋਮ ਿਵੱਚ, ਬਾਲਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੰੂ ਿਨIਕੇ ਬਾਲਕ� ਵ�ਗੂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਅਸਮਰਥ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਬਾਲਗ ਨੰੂ ਅਕਸਰ (ਬਜਾਏ ਨਾਪਸੰਦ) “ਪਾਗਲ” ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ" � ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਾਨਿਸਕ ਿਬਮਾਰੀ 

ਜ� ਅਪੰਗਤਾ ਨੰੂ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ। Cਥੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੀਕਾ ਮਾਨਿਸਕ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਹ- ਸੀ। 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਅਕਸਰ ਉਨ" � ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਅਤੇ ਉਨ" � ਵਾਸਤੇ ਿਨIਜੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨ7 ੜਲੇ ਮਰਦ ਦਾਦਕੇ ਿਰ/ਤੇਦਾਰ ਨੰੂ 

ਇੱਕ ਪ�ਬੰਧਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਇਨ" � ਲੋਕ� ਦੇ ਲਈ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਸਾਰੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। 

  

 

 

ਕੈਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ ਸਰਪ�ਸਤੀ 

 

ਿਜਵ5 ਿਕ ਪ�ਾਚੀਨ ਰੋਮ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਿਕ ਇੱਕ ਸਰਪ�ਸਤ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਸਮਝ ਨੰੂ ਦੱਸਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਨਾਬਾਲਗ� ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਿਹੱਤ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ� ਪਿਕਆਈ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਪ�ਸਤ ਬੱਚੇ 

ਦੇ ਵਧੀਆ ਿਹਤ ਿਵੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

 

ਉਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ, ਨਾਬਾਲਗ� ਲਈ ਸਰਪ�ਸਤ ਦੀ ਦੋ ਿਕਸਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

 

1. ਇੱਕ “ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰਪ�ਸਤ” ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਤ ਭਲਾਈ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ, ਮਾਿਪਆਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ “ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰਪ�ਸਤ” ਹਨ ਜਦ 

ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ: 

1. ਪ�ਾਚੀਨ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਪੂ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। 

2. ਸਰਪ�ਸਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ� ਦੇ ਲਈ ਤਰਕ ਕੀ ਸੀ? 

3. ਤੁਸ- ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਕ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਗਰੁੱ ਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ (ਗਭਰੇਟ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਹੇਠ� 

ਨਾਬਾਲਗ, ਗਭਰੇਟ-ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚੇ ਪਰ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤ�, 

ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਅਸਮਰਥ ਬਾਲਗ)? 

4. ਤੁਸ- ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਬਾਲਗ (25) ਹੋਣ ਦੀ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਜਦਿਕ ਗਭਰੇਟ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ 

ਮੰੁਡਾ ਜ� ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਦੋ ਉਮਰ ਸੀ? ਮੰੁਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪਿਕਆਈ ਬਾਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਕੀ 

ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

5. ਪ�ਾਚੀਨ ਰੋਮ ਿਵੱਚ ਔਰਤ� ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਤੁਤੇਲਾ ਮੁਲੀਏਰੁਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 
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ਤੱਕ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹ- ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ। ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਨੰੂਨ ਿਵੱਚ ਇਸ 

ਿਕਸਮ ਦੀ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਨੰੂ “ਕਸਟਡੀ” ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 

2. ਇੱਕ “ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਪ�ਸਤ” ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ, ਮਾਿਪਆਂ 

ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ “ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਪ�ਸਤ” ਨਹ- ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਨੰੂਨ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜ� ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਦੇ 

ਤੌਰ ਤੇ, ਜ� ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਉਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਕਨੰੂਨ ਨੰੂ ਬਾਲ ਕਨੰੂਨ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ (ਸੀਐਲਆਰਏ) ਵੱਲ� ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸੀਐਲਆਰਏ ਵਲਦੀਅਤ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ, ਕਸਟਡੀ, ਪਹੁੰ ਚ (ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮ� ਿਬਤਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 

ਿਸਹਤ, ਿਸੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ), ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲਈ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਿਨਯਮ 

ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

 

ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਸੀਐਲਆਰਏ ਦਾ ਭਾਗ 3 ਕਸਟਡੀ, ਪਹੁੰ ਚ, ਅਤੇ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕ5ਦਰੀ ਮਕਸਦ ਅਦਾਲਤ 

ਦੇ ਕਸਟਡੀ, ਪਹੁੰ ਚ, ਅਤੇ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਲੇ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

 

ਕੇਸ ਸਟਡੀ: ਟਾਈਲਰ 13, ਅਤੇ ਫਾਿਰਆ 15, ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ 

ਉਨ" � ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮਾਿਪਆਂ ਆਪ ਹੀ “ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰਪ�ਸਤ” ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਿਰਆ ਅਤੇ ਟਾਈਲਰ ਦੀ 

ਕਸਟਡੀ ਉਨ" � ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਿਕ ਫਾਿਰਆ ਅਤੇ ਟਾਈਲਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਉਨ" � ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸੀ – ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਫਾਿਰਆ ਅਤੇ ਟਾਈਲਰ ਨੰੂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ� 

ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। 

 

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਫਾਿਰਆ ਅਤੇ ਟਾਈਲਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਨ7  ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਜ� ਉਹ ਵੱਖ ਹੁੰ ਦੇ? ਮਾਿਪਆਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਨੰੂ 

ਕਸਟਡੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ� ਦੋਨ>  ਮਾਿਪਆਂ ਸ�ਝੀ ਕਸਟਡੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਸਟਡੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ 

ਲਈ ਕਾਬਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ- ਹੈ ਿਕ ਫਾਿਰਆ ਅਤੇ ਟਾਈਲਰ ਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ 

ਰਿਹੰਦੇ ਸੀ, ਜ� ਉਨ" � ਦਾ ਸਮ� ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਿਕਵ5 ਵੰਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਨ" � ਦੀ ਮਾਤਾ ਫਾਿਰਆ 

ਅਤੇ ਟਾਈਲਰ ਦੀ ਇੱਕਲੀ ਕਸਟਡੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ5 ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਮੇ ਲਈ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 

  

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਨ� � ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਿਵੱਚ" ਇੱਕ ਜ� ਦੋਨ$  ਮਰ ਗਏ ਹੋਣ? ਬਤੌਰ ਸੀਐਲਆਰਏ, ਜੇਕਰ ਮਾਿਪਆਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਮਰ 

ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਜੀਵਤ ਮਾਿਪਆਂ ਕੋਲ ਫਾਿਰਆ ਅਤੇ ਟਾਈਲਰ ਦੀ ਇੱਕਲੀ ਕਸਟਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੋਨ>  

ਮਾਿਪਆਂ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣ, ਅਸ- ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਨ" � ਨ7  ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਿਵੱਚ ਕਸਟਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ 

ਨੰੂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ� ਨਹ-। ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਰਪ�ਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 
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ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ 90 ਿਦਨ� ਅੰਦਰ ਿਨਯੁਕਤੀ ਨੰੂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਨ>  

ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਮਾਿਪਆਂ ਵੱਲ� ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਿਵੱਚ ਕਸਟਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਾਮਜ਼ਦ 

ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨ7  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ� ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਵ5 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਪ�ਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 

ਗਲਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ" � ਨ7  ਵਸੀਅਤ ਿਤਆਰ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜ� ਇੱਕ ਸਰਪ�ਸਤ 

ਦੀ ਚੋਣ ਨਹ- ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਿਰਆ ਅਤੇ ਟਾਈਲਰ ਦੇ ਸਰਪ�ਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। 

  

ਸੀਐਲਆਰਏ ਕਸਟਡੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਬੱਚੇ 

ਦੇ ਵਧੀਆ ਿਹੱਤ ਲਈ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 

 

ੳ) ਿਪਆਰ, ਲਗਾਉ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਿਵਚਕਾਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਅਤੇ, 

i. ਹਰ ਹੱਕਦਾਰ, ਜ� ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਜ� ਪਹੁੰ ਚ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ 

ii. ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮFਬਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 

iii. ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਿਵੱਚ /ਾਮਲ ਲੋਕ 

ਅ) ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਪਸੰਦ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ੲ) ਸਮੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਦ� ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਿਥਰ ਘਰੂ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਚੁੱ ਿਕਆ ਹੈ 

ਸ) ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ, ਬੱਚੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਲੋੜ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 

ਕਸਟਡੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ 

ਹ) ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪੋ/ਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਜ� ਪਹੁੰ ਚ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲ� ਤਜਵੀਜ਼ 

ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

ਕ) ਪਿਰਵਾਰ ਯੂਿਨਟ ਦੀ ਿਨIਤਤਾ ਅਤੇ ਸਿਥਰਤਾ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ  

ਖ) ਇੱਕ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਜ� ਪਹੁੰ ਚ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 

ਗ) ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਿਵਚਕਾਰ ਖੂਨ ਦਾ ਜ� ਗੋਦ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹ- ਿਰ/ਤਾ 

 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਿਰਆ ਅਤੇ ਟਾਈਲਰ ਦੀ ਦਾਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਅਰਜੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ, 

ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਲੇ ਿਹੱਤ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, /ਾਇਦ ਫਾਿਰਆ ਅਤੇ ਟਾਈਲਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਸ਼ਤੇ, ਫਾਿਰਆ ਅਤੇ 

ਟਾਈਲਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ, ਅਤੇ ਉਨ" � ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹਲਾਤ� ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। 

ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ: 

1. ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਟਾਈਲਰ ਅਤੇ ਫਾਿਰਆ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੰੂ ਕਸਟਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
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ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਰਪ�ਸਤੀ: ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਫਾਿਰਆ ਅਤੇ ਟਾਈਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰ ਦੀ? 

 

ਅਿਜਹਾ ਿਨਯਮ ਫਾਿਰਆ ਅਤੇ ਟਾਈਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਫਾਿਰਆ ਅਤੇ ਟਾਈਲਰ ਦੇ 

ਦਾਦਾ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਉਨ" � ਲਈ ਿਪਛ�ਹ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ। ਫਾਿਰਆ ਅਤੇ ਟਾਈਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ 

ਉਨ" � ਦੇ ਦਾਦਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਦਾਦਾ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਿਵੱਚ 

ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਫਾਿਰਆ ਅਤੇ ਟਾਈਲਰ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ (ਜੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਿਜੰਦਾ ਹਨ) ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ 

ਹਨ। 

 

ਜੇਕਰ ਦਾਦਾ ਨ7  ਉਸ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਿਵੱਚ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਿਕ ਫਾਿਰਆ ਅਤੇ ਟਾਈਲਰ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਉਨ" � ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 

ਪ�ਬੰਧ ਵੇਖਣਗੇ, ਮਾਿਪਆਂ ਿਫਰ ਵੀ ਫਾਿਰਆ ਅਤੇ ਟਾਈਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਰਪ�ਸਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਸਟਡੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵ�ਗੂ ਅਦਾਲਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਲੇ ਿਹੱਤ ਕੀ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 

ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਰਪ�ਸਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

ਜੇਕਰ ਦਾਦਾ ਨ7  ਵਸੀਅਤ ਿਵੱਚ ਨਹ- ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ (ਜ� ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲਈ, 

ਕੋਈ ਹੋਰ) ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਰਪ�ਸਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਰਜੀ ਨਹ- ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫਾਿਰਆ ਅਤੇ ਟਾਈਲਰ 

ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ - ਉਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ, ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਫਾਿਰਆ ਅਤੇ ਟਾਈਲਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੰੂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ 

ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਿਟਸ ਦੇ ਅਕਾKਟFਟ ਵੱਲ� ਵੇਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

 

 

ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਪ�ਸਤ ਦੀ ਜੰੁਮੇਵਾਰੀ ਿਕਵ+ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ? 

 

ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ: 

1. ਤੁਸ- ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਲੇ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

2. ਸੀਐਲਆਰਏ ਿਵੱਚ ਵਧੀਆ ਿਹੱਤ ਦੇ ਕਾਰਕ ਅਦਾਲਤ (ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਜੱਜ) ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਬੱਚੇ 

ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਸਟਡੀ, ਪਹੁੰ ਚ, ਅਤੇ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਨ" � ਦੀ 

ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ਿਹੱਤ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 
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ਕੈਨ7 ਡਾ ਿਵੱਚ ਿਜਵ5 ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੀ 

ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਿਵਖਾਉਣਾ /ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਰਪ�ਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਘੱਟ ਜ�ਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ 

ਭੱਲੇ ਿਹੱਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਪ�ਸਤ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਬਾਲਗ ਹਣੋ 

ਦੀ ਉਮਰ (18 ਜ� 19) ‘ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ" � ਦੇ ਸੰਬਧਤ ਸੂਬੇ ਜ� ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਉਹ ਇਸ ਉਮਰ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕਈ ਖਾਸ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ 

ਹਾਸਲ ਕਰ ਲFਦੇ ਹਨ।  

 

ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਕੈਨ7 ਡਾ ਦੇ ਬੱਚੇ 16 ਚਾਲੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਈ ਖਾਸ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲFਦੇ ਹਨ। 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਓਨਟੇਰੀਓ ਦਾ ਪ�ਿਤਿਨਧੀ ਿਨਰਣੇ ਐਕਟ ਜਵਾਨੀ ਨੰੂ 16 ਜ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। 

 

ਪਰ, 16 ਸਾਲ ਤ� ਵੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਜ� ਪੂਰੀ ਤਰ� ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

� ਮੈਨੀਟੋਬਾ (ਬਾਲ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਬਨਾਮ ਸੀ(ਏ) (2009) 

 

ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਬਾਲ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸੇਵਾ ਐਕਟ (“ਸੀਐਫਐਸਏ”) ਦੇ ਤਿਹਤ, ਿਜਹੜੇ ਨਾਬਾਲਗ 16 ਸਾਲ ਜ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਹਨ, ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਤੱਥ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਮਝਣ ਲਈ 

ਅਸਮਰੱਥ ਨਹ- ਹੁੰ ਦੇ। ਪਰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਹੇਠ� ਬੱਚੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ 

ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ਿਹਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ (ਬਾਲ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) 

ਬਨਾਮ ਸੀ (ਏ), ਏ.ਸੀ., ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤ� ਇੱਕ “ਿਸਆਣੀ” 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਿਜਸਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ 

ਸੀ, ਉਸ ਨ7  ਧਾਰਿਮਕ ਿਵ/ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਨੰੂਨ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਿ// ਕੀਤੀ। 

 

ਏ.ਸੀ. ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਕ�ੋਹਨ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 

ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਡਾਕਟਰ ਏ.ਸੀ. ਨੰੂ ਖੂਨ ਚੜ"ਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ; ਉਨ" � ਦਾ 

ਿਵ/ਵਾਸ ਸੀ ਿਕ ਖੂਨ ਚੜ"ਾਉਣ ਤ� ਿਬਨਾ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਲੰਬੀ-ਿਮਆਦ ਦਾ ਿਸਹਤ 

ਨਤੀਜਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਏ.ਸੀ. ਨ7  ਖੂਨ ਚੜ"ਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤ� 

ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਏ.ਸੀ. ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਿਕ ਬਾਈਬਲ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ 

ਹੈ। ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨ7  ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ “ਪਰਮੇ/ੁਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਰ/ਤੇ ਦੀ ਕਦਰ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹ- ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ” ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। 
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ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਕਈ ਮਨ> ਿਵਿਗਆਨਕ� ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, 

ਮੁਕਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨ7  ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਖੂਨ ਚੜ"ਾਉਣ ਲਈ ਏ.ਸੀ. ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। ਮੁਕਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਖੂਨ 

ਲੈ ਚੁੱ ਕੀ ਸੀ, ਏ.ਸੀ. ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨ7  ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਚੜ"ਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 

ਕੀਤਾ। ਉਨ" � ਨ7  ਦਲੀਲ ਿਦਤੀ ਿਕ ਸੀਐਫਐਸਏ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ� ਨ7  ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਭਾਗ 2 (ਏ), 7, ਅਤੇ 15 

ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। 

 

ਅਦਾਲਤ ਨ7  ਿਕਹਾ ਿਕ ਐਕਟ ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ [ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ 

ਹੈAਡਆਉਟ ਨੰੂ ਵੇਖੋ] ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹ- ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਾਰ ਨਹ- ਸੀ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਯਕੀਨ 

ਿਦਵਾਉਣ ਿਵੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ ਿਕ ਐਕਟ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜੋ 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 

ਨੌਜਵਾਨ� ਨੰੂ ਪਿਕਆਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ, ਿਜਵ5 ਿਕ ਏ.ਸੀ. ਨ7  ਮਨ> ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਪੇ/ 

ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰੁਡਾ ਜਾ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਨ" � ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜਸਿਟਸ ਅਬੇਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਿਜਨ" � ਨ7  ਫੈਸਲਾ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ: 

 

ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਿਜੰਨੀ ਿਜਆਦਾ ਸੰਤੁ/ਟ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਲਈ ਿਸਆਣਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ 

ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਭਾਗ 25(8) [ਸੀਐਫਐਸਏ ਦੇ] ਤਿਹਤ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ 

ਉਸਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਵੱਡੀ ਅਹਮੀਅਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿਕਆਈ ਦਾ 

ਯਕੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ Cਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ 

ਕੰਟਰੋਿਲੰਗ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਿਸਆਣੇ, ਸੁਤੰਤਰ ਿਨਰਣੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਿਵ/ਲੇ/ਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਪਿਕਆਈ ਦੀ ਲੋੜ 

ਦੀ ਪੱਧਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਨੰੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ�ਸੰਗ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਇੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਿਕ 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ 

ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਪਿਕਆਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਿਡਗਰੀ ਿਵਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ// ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
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� ਉਨਟਾਰੀਓ 

 

ਉਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਐਕਟ (ਐਚਸੀਸੀਏ) ਰਾਹ- ਕਵਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਉਲਟ, 

ਐਚਸੀਸੀਏ ਅਧੀਨ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਨਹ- ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ 

ਸਿਹਮਤੀ ਨੰੂ ਜਾਇਜ ਹੋਣ ਲਈ, ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਮਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ (ਮਤਲਬ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ) ਦੱਿਸਆ (ਮਤਲਬ ਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨ7  ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ) ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਿਕਉਿਕ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਨਹ- ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ 

ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ" � ਨੰੂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਿਫਜੀਿਸ਼ਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਜਨਜ਼ ਕਾਲਜ ਮੁਤਾਬਕ, “ਐਕਟ ਨਬਾਲਗ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮਰ 

ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕ6ਿਕ 

ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਸੁਤੰਤਰ ਿਨਰਣੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੁੰ ਝਲਤਾ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ 

ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਿਹਮਤੀ ਵ�ਗੂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 

ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” 

 

ਐਚਸੀਸੀਏ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ: 

 

“... ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਲਾਜ, ਦਾਖਲਾ ਜ� ਿਨIਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ 

ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜ� ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ 

ਕਮੀ ਦੇ ਵਾਜਬ ਨ7 ੜਲੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਮਰਥ ਹੈ।” 

 

ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ: 

1. ਿਕੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੰੂ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ 16 ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਿਵਕਲਪ ਹੈ? 

2. ਿਕਸ ਉਮਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਿਕਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਤਿਹਤ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 
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ਮੈਕਾਯਲਾ ਸੌਲਟ 

 

ਮੈਕਾਯਲਾ ਸੌਲਟ ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਕੈਲੇਡੋਨੀਆ ਨ7 ੜੇ ਿਨਊ ਕ�ੈਿਡਟ ਫਸਟ ਨ7 ਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਮੈਕਾਯਲਾ ਨੰੂ 

ਜਨਵਰੀ 2014 ਿਵੱਚ ਿਲਉਕੀਮੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ� ਨ7  ਉਸ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਲੈਣ ਨਾਲ 

ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬਚਾਅ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨ7  ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨਹ- ਲੈਣ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ, ਿਜੱਥੇ ਉਸਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। 

 

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ 11 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਿਜਸਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਕਾਯਲਾ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਮੰਦਾ ਅਸਰ ਝੱਲਣਾ ਿਪਆ, ਮੈਕਾਯਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ 

ਨ7  ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਰੋਕਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਕਾਯਲਾ ਨ7  ਿਕਹਾ 

ਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨ7  ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਨ7  ਮੈਕਾਯਲਾ ਦਾ ਕੇਸ 

ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੰੂ ਘੱਲ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਉਨ" � ਨ7  ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਸਮਿਝਆ। 

 

 

� ਵੇਖੋ: https://www.youtube.com/watch?v=NrF5wWQ4hIU 

� ਪੜ"ੋ: ਫਸਟ ਨH /ਨਜ਼ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨ7  ਕੀਮੋ ਦੀ ਥ� ‘ਤੇ ਪਾਰੰਪਰਕ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ: 

http://www.cbc.ca/news/aboriginal/first-nations-girl-chooses-traditional-medicine-over-chemo-

1.2644637 

� ਪੜ"ੋ: ਮੈਕਾਯਲਾ ਸੌਲਟ ਦਾ ਕੇਸ ਬਾਲ ਕਿਲਆਣ ਕਨੰੂਨਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

http://www.cbc.ca/news/aboriginal/makayla-sault-s-case-raises-questions-about-child-welfare-

laws-1.2658155 

 

ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ: 

1. ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਆਪਣੀ "ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ" ਹੋਣ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਿਕ6 ਹੈ? ਕੌਣ, "ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ" ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਨਾਬਾਲਗ ਨੰੂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਜ� ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੱੁਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ? 
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ਅਸਮਰਥ ਬਾਲਗ) ਲਈ ਪ�ਿਤਿਨਧੀ ਿਨਰਣੇ-ਲੈਣਾ 

 

ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰ /ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਨਾਬਾਲਗ� ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਜਆਦਾ ਪਰੇ/ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਮਰਥ 

ਬਾਲਗ� ਲਈ ਸਰਪ�ਸਤ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ� ਵ�ਗੂ, ਬਾਲਗ ਿਜਨ" � ਨੰੂ ਮਾਨਿਸਕ ਅਸਮਰਥ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਉਨ" � ਵਾਸਤੇ 

ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪ�ਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ, ਮਾਨਿਸਕ ਅਸਮਰਥ ਬਾਲਗ ਖ਼ਾਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੰੂ ਪ�ਿਤਿਨਧੀ 

ਿਨਰਣੇ ਐਕਟ ਰਾਹ- ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 16 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਨੰੂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਮੰਨ 

ਲFਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਭ ਬਾਲਗ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ, ਬਾਲਗ ਨੰੂ 

ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹ- ਹੈ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਨIਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਜੇਕਰ: 

 

“ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਪੋ/ਣ, ਿਰਹਾਇ/, ਕੱਪੜੇ, ਸਫਾਈ ਜ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ 

ਬਾਰੇ ਪ�ਭਾਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਹੈ, ਜ� ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਜ� ਫੈਸਲੇ ਨਹ- ਲੈਣ ਦੇ ਮੁਨਾਸਬ ਨ7 ੜਲੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਕਦਰ 

ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀ ਹੈ।” 

 

ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਟੈਸਟ ਿਮਿਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਪ�ਸਤ 

ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ�ਿਤਿਨਧੀ ਿਨਰਣੇ ਐਕਟ ਤਿਹਤ, ਇੱਕ ਮਾਨਿਸਕ ਅਸਮਰਥ ਬਾਲਗ ਦੇ ਸਰਪ�ਸਤ ਨੰੂ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਫੈਸਲੇ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ: 

 

ੳ)  ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰਿਹਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ /ਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ  

ਅ)  ਕਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਕਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਜੱਠਣਾ (ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ 

ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਉਸ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ) 

ੲ)  ਿਸਹਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਿਨIਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ 

ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ: 

2. ਤੁਸ' ਕੀ ਸਚੋਦੇ ਹੋ, ਮੈਕਾਯਲਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ ਮੈਕਾਯਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ, 

ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ, ਜ� ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਵਰਗ? 

2. ਮੈਕਾਯਲਾ ਨੰੂ ਕੀਮਥੈੋਰੇਪੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ ਿਕ0 ਜ� ਿਕ0 ਨਹ'? 

3. ਤੁਸ' ਿਕਵ8 ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਮਕੈਾਯਲਾ ਨ�  ਇਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ “ਸਮਰੱਥਾ” ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਹ?ੈ 

4. ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਿਵੱਚ ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਮੈਕਾਯਲਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ। ਦੋਨ� ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹਨ ਜ ੋਿਕ ਵੱਖ-

ਵੱਖ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? 
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ਸ)  ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪੋ/ਣ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ 

ਹ)  ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਿਸੱਿਖਆ, ਿਸਖਲਾਈ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਮਨ> ਰੰਜਨ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋ/ਲ ਸੇਵਾ 

ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ 

 

ਮੈਡੀਕਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ, ਸਰਪ�ਸਤ ਨੰੂ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ, 

ਸਰਪ�ਸਤ ਨੰੂ ਹੇਠ ਦੱਸੇ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

 

ੳ) ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਿਵ/ਵਾਸ ਜਦ� ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਿਜਨ" � ਨੰੂ ਸਰਪ�ਸਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਵ/ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੰਨ7 ਗਾ 

ਅ) ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਛਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ੲ) ਫੈਸਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਣਗੇ ਜ� ਬਦਤਰ 

ਸ) ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫਾਇਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਿਜਆਦਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ-। 

� ਰੇ ਈਵ 

 

ਈਵ ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬਾਲਗ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਿਦਮਾਗ਼ ਨੰੂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸੀ 

– ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁ/ਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹF। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਈਵ ਉਸ 

ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕੀ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਈਵ ਦੀ ਮਾਤਾ “/�ੀਮਤੀ 

ਈ.” ਨ7  ਈਵ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵੱਚ ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬਾਲਗ� ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਘੱਿਲਆ। ਇਸ ਸਕੂਲ 

ਿਵੱਚ ਈਵ ਨ7  ਇੱਕ ਮਾਨਿਸਕ ਅਪੰਗ ਪੁਰ/ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਢੁਕਵ- ਦੋਸਤੀ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਨ� ਨ7  ਿਵਆਹ ਦੀ ਚਰਚਾ 

ਕੀਤੀ ਸੀ। 

 

ਈਵ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸ�ੀਮਤੀ ਈ. ਈਵ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੰੂ 

ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਿਚੰਤਤ ਸੀ 

ਿਕ6ਿਕ ਈਵ ਨੰੂ ਇੱਕ ਮ� ਬਣਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰੂ ਨਹ- ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸ�ੀਮਤੀ ਈ ਦੀ 

ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮ5 ਲਗਭਗ ਸੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਿਵਧਵਾ ਸੀ। 

 

ਸ�ੀਮਤੀ ਈ. ਨ7  ਈਵ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਈਵ ਨੰੂ ਸਟੈIਰਅਲਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ 

ਅਿਧਕਾਰ ਲਈ ਿਪ�ੰ ਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਸਲੈAਡ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੰੂ ਅਰਜੀ ਿਦੱਤੀ। ਿਕਉਿਕ ਈਵ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ 

ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ- ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਈਵ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ�ੀਮਤੀ ਈ. ਨ7  ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ�ੀਮਤੀ ਈ. ਨ7  

ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਿਕ6ਿਕ ਉਹ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਤ� ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣਾ 

ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ, ਫਰਜ਼ ਿਜਨ" � ਨੰੂ ਈਵ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਮਰਥ ਸੀ। 
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ਿਪ�ੰ ਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਸਲੈAਡ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਿਟਸ ਮੈਕਕੂਵੈਡ ਨ7  ਪਾਇਆ ਕੀ ਈਵ ਸੂਿਚਤ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਕਾਬਲ ਨਹ- 

ਸੀ, ਅਤੇ /�ੀਮਤੀ ਈ. ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। ਪਰ ਉਨ" � ਨ7  ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕੀ 

ਸਟੈIਰਅਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਰਜੀਕਲ ਿਵਧੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ- ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ 

ਪੱਖ ਤੇ ਸ�ੀਮਤੀ ਈ. ਸਿਹਮਤੀ ਨਹ- ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। 

 

ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨ7  ਸਟੈIਰਅਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਈਵ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਫੈਸਲਾ 

ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਪੈਰੇAਸ ਪੈਟਿਰਆ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ 

ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਰੇ(ਸ ਪੈਟਿਰਆ ਇੱਕ ਲਾਤੀਨੀ /ਬਦ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ /ਾਬਿਦਕ ਅਰਥ “ਦੇ/ ਦਾ ਿਪਤਾ” ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਪਰ ਪੈਰੇ(ਸ 

ਪੈਟਿਰਆ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਮਾਨਿਸਕ ਅਸਮਰਥ ਬਾਲਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇੱਥੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਬਨਾ 

ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਜਸਿਟਸ ਮੈਕਕੂਵੈਡ ਨ7  ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਿਕ ਅਦਾਲਤ ਪੈਰੇ(ਸ ਪੈਟਿਰਆ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ 

ਅਸਮਰਥ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇ/ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ� ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ। ਪਰ, ਈਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਇੱਥੇ ਿਸਰਫ ਗਰਭ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੈIਰਅਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ 

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਸਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ- ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹ- ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ" � ਨ7  

ਸ�ੀਮਤੀ ਈ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। 

 

ਸ�ੀਮਤੀ ਈ. ਨ7  ਫੈਸਲੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਪੀਲ ‘ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨ7  ਈਵ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ 

ਸਰਪ�ਸਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਿਹੱਤ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਿਜਆਦਾਤਰ ਜਜ� 

ਨ7  ਵਖਰੇਵ5 ਤਰਕ� ਨਾਲ ਜਸਿਟਸ ਮੈਕਕੂਵੈਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੰੂ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਈਵ ਦੀ ਸਟੈIਰਅਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ 

ਦੇ ਪੈਰੇ(ਸ ਪੈਟਿਰਆ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਵਰਿਤਆ। ਈਵ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਰਪ�ਸਤ ਨ7  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕੇਸ ਕੈਨ7 ਡਾ ਦੀ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ। 

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨ7  ਪੈਰੇAਸ ਪੈਟਿਰਆ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿਹਤ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਮੁਖਾਿਤਬ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਪੱਖ ‘ਤੇ 

ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਜਸਿਟਸ ਲਾ ਫ਼ੋਰੇਸਟ ਨ7  ਿਲਿਖਆ ਿਕ: 

 

ਿਜਵ5 ਿਕ ਮF ਿਕਹਾ, ਪੈਰੇAਸ ਪੈਟਿਰਆ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲੋੜ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹ- ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਕਸਰ ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਦਾ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ “ਵਧੀਆ ਿਹੱਤ” ਜ� ਿਫਰ ਉਨ" � ਦੀ “ਭਲਾਈ” ਜ� “ਕਿਲਆਣ” ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿਹਦਾ 

ਹੈ... 
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ਭਾਵ5 ਪੈਰੇ(ਸ ਪੈਟਿਰਆ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੰੂ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਰਜ਼ੀ ਿਕਸੀ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਨਹ- ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਮੂਲ ਅਸੂਲ� ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ 

ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਸ ਦੇ ਭਲੇ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ... ਮਰਜੀ ਨੰੂ ਇੱਕ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹ-। ਇਹ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਹਰ 

ਵਾਰ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨੰੂ ਵੀ ਮੁੜ 

ਦੁਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ, ਕੈਨ7 ਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਸਿਟਸ ਮੈਕਕੂਵੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਸੀ ਿਕ ਈਵ ਸਿਹਮਤੀ ਬਗੈਰ ਸਟੈIਰਅਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ 

ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹ- ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ" � ਸਬੂਤ� ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਿਕ ਸਿਹਮਤੀ ਬਗੈਰ 

ਸਟੈIਰਅਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮਾਨਿਸਕ ਅਸਮਰਥ ਿਵਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਨ> ਿਵਿਗਆਨਕ ਪ�ਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕ� ਵ�ਗੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਿਪਆਰ ਤੇ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਪੱਧਰ ਿਦਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ।  

 

ਉਨ" � ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਬਗੈਰ ਸਮਾਿਜਕ ਜ� ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਸਬੰਧਤ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਬਨਾ ਜਨਮ 

ਦੇਣ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ, ਿਕ6ਿਕ ਪੈਰੇ(ਸ ਪੈਟਿਰਆ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸਮਰਥ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸ�ੀਮਤੀ ਈ. ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ� ‘ਤੇ ਇਸ 

ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰ ਦਾ, ਇਹ ਗੈਰਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਸਿਟਸ ਲਾ ਫ਼ੋਰੇਸਟ ਨ7  ਿਲਿਖਆ: 

 

ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਿਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਘੱੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਿਬਨਾ ਗੈਰ-ਇਲਾਜ 

ਸਟੈIਰਅਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤ� ਹੁੰ ਦੇ ਸੀ, ਜਦ� ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਬਲ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਹ ੈ

ਿਕ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਇਲਾਜ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ- ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੈਰੇ(ਸ ਪੈਟਿਰਆ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤਿਹਤ ਗੈਰ-ਇਲਾਜ ਮਕਸਦ� ਲਈ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਇਖ਼ਿਤਆਰ ਨਹ- 

ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ... 

 

ਕਰਾਊਨ ਦਾ ਪੈਰੇ(ਸ ਪੈਟਿਰਆ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਲੋਕ� ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ 

ਹੈ, ਉਨ" � ਲਈ ਨਹ- ਿਜਨ" � Cਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।  
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ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ: 

1. ਈਵ ਦੀ ਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਬਗੈਰ ਈਵ ਨੰੂ ਸਟੈIਰਅਲਾਇਜ਼ ਿਕ6 ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ? 

2. ਜਸਿਟਸ ਮੈਕਕੂਵੈਦ ਨ7  ਈਵ ਦੀ ਸਟੈIਰਅਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਿਕ6 ਕੀਤਾ ਸੀ? 

3. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨ7  ਸਟੈIਰਅਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਿਕ6 ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੁਸ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ 

ਹੋ ਜ� ਈਵ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕ ਸਟੈIਰਅਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਈਵ ਦੇ ਵਧੀਆ ਿਹਤ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ 

ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਪੈਰੇ(ਸ ਪੈਟਿਰਆ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤਿਹਤ ਇੱਕ ਅਸਮਰਥ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਿਕਦ� ਦੇ 

ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਸਮਰਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

4. ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਮਰਥ ਬਾਲਗ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ? 

5. ਮਾਨਿਸਕ ਅਸਮਰਥ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਿਵਚਕਾਰ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ 

ਚੰਗਾ ਮੇਲ ਹੈ? ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਇੱਕ ਅਿਹਮ ਮੇਲ ਹੈ? 
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ਮੱੁਖ �ਬਦ 

 

ਸਰਪ�ਸਤ 

ਰਾਖੀ 

ਪ�ਬੰਧਕ 

ਪੈਰੇAਸ ਪੈਟਿਰਆ 

ਪਾਟਰ ਫੈਿਮਿਲਆਸ 

ਤੁਤੇਰਾ ਮੁਲੀਏਰੁਮ 

ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ 

ਜਾਇਦਾਦ 

ਪਹੁੰ ਚ 

ਕਸਟਡੀ 

ਇੱਕਲੀ ਕਸਟਡੀ 

ਸ�ਝੀ ਕਸਟਡੀ 
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ਿਵਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 

 

ਅੱਜ ਜਦ� ਅਸੀ ਿਵਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਿਵਚਾਰ� ਅਤੇ ਿਚੰਤਾਵ� ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਝੰੁਡ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ - 

ਵੱਖ ਲੋਕ� ਲਈ ਿਵਆਹ ਦੇ ਵੱਖ ਮਤਲੱਬ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। Cਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ, ਿਵਆਹ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਿਪਆਰ ਜ� ਰੁਮ�ਸ ਨਾਲ 

ਉਪਜੇ ਇੱਕ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਲੋਕ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਸਿਭਆਚਾਰ, ਜ� 

ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਣ� ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਆਹ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮFਬਰ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਵੱਚ 

ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ, ਜ� ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਿਵੱਚ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਵੀ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।  

 

ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਰੁਮ�ਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਦਾ ਜੁੜਾਵ ਟਾਕਰੇ Cਤੇ ਨਵ� ਹੈ। ਮੱਧਕਾਲੀ ਇਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਿਮਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਿਵਆਹ ਦੋ 

ਪਰਵਾਰ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ� ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਿਵਆਹ ਵੱਖ ਿਰਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ� 

ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਕ ਦਾਇਰੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਰਆ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ, ਅਸੀ ਿਵਆਹ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਿਵਸ਼ਾ 

ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹ� ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਜਾਤੀ ਅਜਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਹਸ ਨੰੂ 

ਭੜਕਾ6ਦੀ ਹੈ। ਿਵਆਹ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਕਦਰ� ਅਤੇ ਮੱੁਲ� ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੰੂਨ� ਨਾਲ ਬਹੁਤ 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਿਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਿਕਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਵਵਾਹਕ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 

ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਅਤੇ ਿਜੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਨੰੂਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 

 ਕਨਾਡਾ ਿਵੱਚ, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਿਵਆਹ ਨੰੂ ਿਨਅਿਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰੁਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਿਵਧਾਨ ਅਿਧਿਨਯਮ 

1867 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 91(26) ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਵੀ, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਸੰਿਵਧਾਨ 

ਅਿਧਿਨਯਮ 1867 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 92(12) ਤਿਹਤ ਿਵਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰ� ਨੰੂ ਕਵਰ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਿਵਧਾਨ ਅਿਧਿਨਯਮ 1867 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 92 (13) ਤਿਹਤ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜੰੁਮੇਵਾਰ ਹਨ।  

 

ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲੱਬ ਹੈ? ਸੁਭਾਅ ਿਵੱਚ, ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਿਵਆਹ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਫਰ 

ਵੀ, ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਿਵਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੰੂਨ� ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਤੀ ਤੌਰ Cਤੇ ਿਵਆਹ ਲਈ 

ਜਰੂਰਤ� ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਉਮਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਿਵਆਹ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਵੀ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮੂਹ ਤਲਾਕ ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਤਲਾਕ Cਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। 

 

ਿਵਆਹ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਜਨ" � ਨੰੂ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਨੰੂਨ ਿਨਅਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਫ਼ਕਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਵਆਹ ਦੀ ਰਸਮ 

ਨੰੂ ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹ।ੈ ਕਈ ਲੋਕ� ਲਈ ਿਵਆਹ ਦੀ ਪ�ਮੱੁਖ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ; ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਆਹ ਨੰੂ ਮਜ਼ਹਬੀ 

ਿਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਿਵਦਵਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਵ5 ਿਕ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ, ਪ�ਧਾ, 

ਪੰਿਡਤ, ਰੱਬੀ, ਜ� ਇਮਾਮ। ਹੋਰਨਾ ਲਈ, ਿਵਆਹ ਇੱਕ ਸਮਾਿਜਕ ਇਕਰਾਰ ਹੈ; ਉਹ ਜੱਜ ਵਰਗੇ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਪ�ਧਾਨਤਾ 
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ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਿਜਕ ਰਸਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਵਆਹ ਦੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਹੋਣ, ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ Cਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜ� ਖੇਤਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ� ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

 

ਿਵਆਹ ਕੌਣ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ, ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ/ਪ�ਾਦੇਿਸ਼ਕ ਕਨੰੂਨ ਦੋਨ� ਹੀ ਇਸਨੰੂ ਸੀਿਮਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਨਾਡਾ ਿਵੱਚ ਇਸ 

ਤਰ� ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਕੁੱ ਝ ਹਨ:  

 

�  ਦੋਨ� ਸੰਗੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾ ਵੱਲ� ਦਬਾਅ ਜ� ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ 

ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਨੰੂਨੀ ਨਹ- ਹੈ। ਇੱਕ ਜਬਰਨ 

ਕੀਤੇ ਿਵਆਹ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਸ ਕਨੰੂਨ, ਪਰਵਾਰ ਕਨੰੂਨ, ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਨੰੂਨ ਿਵੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

� ਗੋਦ ਲੈਣ ਜ� ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ (ਖੂਨੀ ਿਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਨ� ਸੰਗੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕਰੀਬੀ ਿਰਸ਼ਤਾ ਨਹ- ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਿਵਆਹ (ਵਰਿਜਤ ਿਡਗਰੀ) ਅਿਧਿਨਯਮ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ Cਤੇ ਆਪਣੇ ਅਿਭਭਾਵਕ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਬੱਚੇ, 

ਪੋਤਰੇ, ਭਰਾ ਜ� ਭੈਣ, ਮਤਰੇਇਆ ਭਰਾ ਜ� ਮਤਰੇਈ ਮ� ਭੈਣ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨ Cਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ6ਦਾ ਹੈ।  

�  ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਤ� ਿਜਆਦਾ ਮਨੱੁਖ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਹ- ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਿਵਆਹ ਕਨਾਡਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮੀ ਜੁਰਮ ਹੈ, 

ਿਜਹੜਾ ਦੋ ਜ� ਿਜਆਦਾ ਮਨੱੁਖ� ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਨੰੂ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 4ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਨ, ਤ� 

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸ- ਉਸ ਦੱੂਜੇ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜ� ਸਮਾਜਕ ਰਸਮ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਨਹ- ਲFਦੇ ਹਨ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਵਆਹ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ ਕਨੰੂਨ ਰਾਹ- ਸੰਗੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ"� ਵਰਤਾਓ 

ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਵ5 ਉਹ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ Cਤੇ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ, ਭਾਵ5 ਉਨ" � ਨ7  ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜ� ਨਾਗਿਰਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 

ਿਵਆਹ ਦਰਜ ਨਹ- ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਵਆਹ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਇੱਕ 

ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤਰ� ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਜ� ਿਨਤਤਾ ਨਾਲ ਸਮ� ਦੀ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਇਕੱਠ7  ਰਿਹਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਵਆਹ ਲਈ 

ਕੌਣ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ Cਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਿਲਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (ਿਮਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਉਮਰ Cਤੇ ਰੋਕ, ਖੂਨੀ ਿਰਸ਼ਤਾ, ਅਤੇ 

ਬਹੁਿਵਆਹ) ਆਮ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਵਆਹ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

 

ਿਜਵ5 ਿਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਿਵਆਹ ਲਈ ਿਜਆਦਾਤਰ ਜਰੂਰਤ� ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰ� ਆਮ ਕਨੰੂਨੀ ਿਵਆਹ 

Cਤੇ ਿਨਯਮ� ਲਈ ਜੰੁਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ� ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤ� ਿਵੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ, ਆਮ 

                                                                 

4ਬਹੁਿਵਆਹ ਦਾ ਮੁਜਰਮੀ ਕੁਕਰਮ ਨੰੂ ਕੈਨ� ਡਾ ਦੇ ਿਕ�ਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 293 ਿਵੱਚ ਲੱਿਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ  ਇਹ ਭਾਗ ਘੱਟ ਹੀ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ 

ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੰੂ ਿਬ�ਿਟ� ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨ�  2011 ਿਵਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਵੇਖੋ: ਮੁੜ ਹਵਾਲਾ: ਕੈਨ� ਡਾ ਦੇ ਿਕ�ਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 

293।  
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ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਵਆਹ ਨੰੂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਨੰੂਨ ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 29 ਿਵੱਚ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਿਹੰਦੇ 

ਹੋਣ:  

ਓ) ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ, ਜ� 

ਅ) ਕੁੱ ਝ ਸਿਥਰਤਾ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤਾ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜ� ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆਂ ਹੋਣ।  

 

ਿਵਆਹੇ ਕਪਲ ਦੀ ਤਰ"� ਹੀ ਆਮ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਮਰਥਨ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਹਫਾਜਤ ਸਮੇਤ ਕਈ 

ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਫਰ ਵੀ, ਆਮ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਾਥੀ ਅਕਸਰ ਜਾਇਦਾਦ ਿਵਭਾਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ 

ਿਨਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹ- ਹਨ। 

 

 

 

ਕਨਾਡਾ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 

 

ਸਾਨੰੂ ਿਵਆਹ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੀ ਲੋੜ ਿਕ6 ਹੈ? ਿਵਆਹ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਕੀ ਹੈ ਿਜੰਨ7  ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਹੋ ਸੱਕਦੇ 

ਹਨ, ਕਨੰੂਨ ਿਵਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਰਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ, ਿਵਆਹ ਦੋਨ� ਪੱਖ� ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਰਾਰ ਹੈ 

ਜੋ ਇੱਕ ਦੱੂਜੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੰੂ ਕੁੱ ਝ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਦਾਰੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੱਕ 

ਿਵਚਾਰ ਕਰਣ ਲਾਇਕ ਸਵਾਲ:  

1. ਸਰਕਾਰ ਿਵਆਹ ਨੰੂ ਿਨਅਿਮਤ ਕਰਦੀ ਹੀ ਿਕ0 ਹ?ੈ ਆਮ ਕਨੰੂਨੀ ਿਵਆਹ ਦੀ ਤਰ"� ਇਸਨੰੂ ਮਨੱੁਖ� ਜ� ਬਰਾਦਰੀ 9ਤੇ ਆਪ 

ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰਣ ਲਈ ਇਸਨੰੂ ਿਕ0 ਨਹ' ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ?  

2. ਕਨੰੂਨ ਰਾਹ' ਿਨਅਿਮਤ ਿਵਆਹ ਲਈ ਕਨੰੂਨ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਆਹ ਕਰਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਕ0 ਿਦੰਦਾ ਹੈ/ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹ?ੈ ਸਾਰੇ ਿਵਆਹ ਿਸਰਫ ਿਸਵਲ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ� ਨਹ' ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਨਹ', ਤ� ਿਕ0?  

3. ਿਵਆਹ ਕਰਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲੱਬ ਹ?ੈ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਵਆਹ ਕਰਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਕੀ 

ਹਨ?  

4. ਕਨੰੂਨ ਕੱੁਝ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਣ 9ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ0ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਮਨੱੁਖ ਨਾਲ ਿਵਆਹ 

ਕਰਣ 9ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ0ਦਾ ਹ।ੈ ਿਜਵ8 ਿਕ  ਹੇਠ� ਵਖਾਇਆ ਿਗਆ, ਇਹ ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਵਆਹ 9ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਾ0ਦਾ ਹ।ੈ 

ਕੁਝ ਸਮ� ਪਿਹਲ� ਕਨਾਡਾ ਿਵੱਚ ਸਮਿਲੰਗੀ ਿਵਆਹ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਿਕਵ8 ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੌਣ ਇੱਕ ਦੱੂਜੇ 

ਵਲ� ਿਵਆਹ ਨਹ' ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹ�? ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਹੇਠ� ਿਨਯਮਕ ਿਵਆਹ ਕਰਣ ਲਈ ਿਸਰਫ “ਮਰਜ਼ੀ” ਬਥੇਰੀ ਿਕ0 ਨਹ' ਹ?ੈ  

5. ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ" � ਨੰੂ ਤੁਸੀ ਿਵਆਹ 9ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?  

6. ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਮ ਕਨੰੂਨ ਿਵਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹ?ੈ  

7. ਕੀ ਖਾਨਦਾਨ ਕਨੰੂਨ ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੇ ਭਾਗ 29 ਦੇ ਹੇਠ� ਇੱਕ ਆਮ ਕਨੰੂਨੀ ਿਵਆਹ ਲਈ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹ?ੈ ਆਮ ਕਨੰੂਨੀ 

ਿਵਆਹ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 
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ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹੋ ਤ� ਨਾਬਾਲਗ ਨੰੂ ਕਰਾਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ 

ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਜ� ਲਾਇਕ ਨਹ- ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਿਕਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਕਨੰੂਨ ਨਾਬਾਲਗ ਨੰੂ ਇਸ 

ਤਰ"� ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਕਾਿਬਲ ਨਹ- ਸੱਮਝਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ� ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਰਾਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ� ਨਾਬਾਲਗ ਨੰੂ 

ਇਸਦੇ ਲਈ ਜੰੁਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹ- ਹੋਵੇਗਾ।  

 

 ਕਨਾਡਾ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਇਹ ਹੈ:  

 

18 ਸਾਲ: ਓਨਟਾਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ, ਸਾਸਕੇਚਵਾਨ, ਮੈਿਨਟੋਬਾ, ਿਕਊਬੇਕ, ਿਨਊ ਬਰੰਸਿਵਕ, ਿਪ�ੰ ਸ ਐਡਵਰਡ ਆਇਲFਡ 

 

19 ਸਾਲ: ਬਰੀਟੀਸ਼ ਕੋਲੰਿਬਆ, ਨ> ਵਾ ਸਕੋਿਟਆ, ਿਨਊਫਾ6ਡਲFਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ, ਯੁਕੋਨ, Cਤਰ ਪੱਛਮ ਪ�ਦੇਸ਼, ਨੂਨਾਵਟ 

 

ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ, ਿਵਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਬਾਲਗ ਹੋਣ (ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ Cਤੇ ਹFਡਆਉਟ ਵੇਖੋ) 

ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਿਨਊ ਬਰੰਸਿਵਕ ਹੈ, ਿਜਸਦੀ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਹੈ, ਲੇਿਕਨ ਿਵਆਹ 

ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਕੇਵਲ 18 ਸਾਲ ਹੈ।  

 

 

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਅਪਵਾਦ - ਓਨਟਾਰੀਓ 

 

ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਲਈ ਕੁੱ ਝ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹਨ। ਬਾਲਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਨਾਬਾਲਗ 

ਜੋਿਕ 15 ਜ� 16 (ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ Cਤੇ) ਦੇ Cਤੇ ਹਨ, ਮਾਿਪਆਂ ਜ� ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਲ� ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਲਗ 

ਅਪਵਾਦ ਇਜ਼ਾਜਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।  

 

ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ 16 ਅਤੇ 18 ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ� ਿਵੱਚ ਮਾਿਪਆਂ ਜ� 

ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁੱ ਝ ਮਾਮਲੀਆਂ ਿਵੱਚ, 16 ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮਾਿਪਆਂ ਜ� 

ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ Cਤੇ ਦੋ ਹਲਾਤ� ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਦਾ 

ਹੈ: 1) ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਨਹ- ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਮੌਜੂਦ ਨਹ- ਹਨ, ਅਤੇ 2) ਮਾਪੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਸੰਗਤ 

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ Cਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ6ਦੇ ਹਨ। ਇਨ" � ਦੋਨ� ਮਾਮਲੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਨਾਬਾਲਗ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 

ਮਾਪੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਲਈ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੰੂ ਿਕਹ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੰੂ ਓਨਟਾਰੀਓ 

ਿਵਆਹ ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਇਜ਼ਾਜਤ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ: 
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ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਿਵਆਹ ਅਿਧਿਨਯਮ 

 

5.(2) ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੱੁਖ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨੰੂ ਇੱਕ ਲਾਇਸ8ਸ ਜਾਰੀ ਨਹ' ਕਰਣਗ,ੇ ਜ� ਿਵਆਹ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਅਿਧਕਾਰ ਤਿਹਤ 

ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਣਗ,ੇ ਜਦ� ਤੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਉਮਰ ਸੋਲ� ਸਾਲ ਜ� ਉਸਤ� ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਯਮ� ਨਾਲ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਫ਼ਾਰਮ ਿਵੱਚ ਦੋਨ=  ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਹੈ।  
 

6.(1) ਿਜੱਥੇ ਭਾਗ 5 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹ' ਹੈ ਜ� ਿਬਨਾ ਮਤਲਬ ਜ� ਮਨਮਰਜੀ 

ਨਾਲ ਮਨਜ਼ਰੂੀ 9ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ0ਦੇ ਹਨ, ਮਨੱੁਖ ਿਜਸਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਡਰ 

ਵੰਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਦਮਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਰੋਕ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। 
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� ਇਵ)ਸ (ਰੇ) ਅਤੇ ਫਾਕਸ ਬਨਾਮ ਫਾਕਸ 

 

ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦ� ਕੋਈ ਮਾਪੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਸੰਗਤ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ Cਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 

ਲਗਾ6ਦੇ ਹਨ, ਕਨੰੂਨ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਅੱਲ"ੜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਿਵਚਾਰ� ਬਾਰੇ ਿਕਵ5 ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ" � ਨੰੂ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ 

ਹੈ? ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ ਮਾਮਲੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਉਨ" � ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਉਨ" � ਦੇ ਿਵਆਹ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਲ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ 

18 ‘ਤੇ ਘੱਟ ਦੋ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨ7  ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।  

 

ਇਵ�ਸ (ਰੇ) ਿਵੱਚ, ਿਨਕੋਲ ਅਮ�ਡਾ ਇਵ�ਸ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿਮੱਤਰ ਿਲਊਕ ਟੰੁਬਰ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਨ" � ਦਾ ਇੱਕ 

ਬੱਚਾ ਸੀ। ਿਨਕੋਲ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਿਲਊਕ ਿਵੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਨ� ਦਾ ਿਖਆਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

ਉਹ ਿਲਊਕ ਨਾਲ ਰਿਹਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ, ਲੇਿਕਨ ਉਸਦੀ ਮਾਨਤਾਵ� ਨ7  ਿਵਆਹ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਵਲ� ਉਸਨੰੂ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 

ਉਸਨੰੂ ਅਿਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ� ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਨ7  ਉਸਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਪਾਸਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ6ਿਕ ਉਸਨ7  ਅਤੇ ਿਲਊਕ 

ਨ7  ਿਵਆਹ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸੇਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਿਕ ਿਲਊਕ ਵਲ� ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ।  

 

ਿਕ6ਿਕ ਿਨਕੋਲ 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਿਵਆਹ ਅਿਧਿਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੰੂ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ 

ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਿਪਓ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਿਨਕੋਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਿਵਆਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਸੀ। ਿਫਰ ਵੀ, 

ਿਨਕੋਲ ਦੇ ਿਪਓ ਨ7  ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ6ਿਕ ਉਸਨ7  ਿਨਕੋਲ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹ- ਕੀਤਾ 

ਸੀ।  

 

ਿਵਆਹ ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6(1) ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਨਕੋਲ ਨ7  ਉਸਦੇ ਿਪਓ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਦੀ 

ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟੀਸ ਿਵੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ।  

 

 ਜਸਟੀਸ ਪਗਸਲੇ ਨ7  ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਸੁਿਣਆ। ਉਨ" � ਨ7  ਉਸਦੇ ਿਪਓ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੰਢਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ"� ਿਵਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜਤ 

ਦੇਣ ਲਈ ਿਨਕੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ Cਤੇ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਦਲੀਲ਼ ਿਵੱਚ ਜਸਟੀਸ ਪਗਸਲੇ ਨ7  ਇਹ ਿਕਹਾ:  

 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਿਬਨH ਕਾਰ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖ� ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ 

ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਨ7 ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਨH ਕਾਰ ਦੀ ਿਦਲੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਅਿਹਮੀਅਤ 

ਦੋਨM  ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸਰਫ ਇਸਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ 

ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ6ਿਕ ਿਬਨH ਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਿਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਲੇਿਕਨ ਉਨ" � ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹੇ ਮਨੱੁਖ� ਦੀ ਹੈਿਸਅਤ ਦੇਣ ਵਲ� ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਬਨH ਕਾਰ ਅਠਾਰਵ5 ਜਨਮਿਦਨ ਤੱਕ ਿਸਰਫ ਮਾਿਪਆਂ ਰਾਹ- ਿਬਨH ਕਾਰ ਦੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਦੀ 

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹ- ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ6ਦੇ ਹਨ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਲ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਿਬਨH ਕਾਰ ਦੇ ਿਪਓ ਦੀਆਂ 
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ਮਾਨਤਾਵ� Cਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ, ਉਿਚੱਤ ਿਬਨH ਕਾਰ ਦੇ ਿਪਓ ਵੱਲ� ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ, ਿਫਰ ਵੀ, ਿਵਆਹ ਲਈ ਿਬਨH ਕਾਰ ਦੇ ਿਪਓ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮਨਮਾਨ7  ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ 

ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਦੇ ਮਤਲੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦ� ਿਕ ਿਬਨH ਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ 

ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਕਾਿਬਲ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਸਾਮਾਜਕ ਕਦਰ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

 

ਫਾਕਸ ਬਨਾਮ ਫਾਕਸ ਿਵੱਚ, ਬਰਾੰਪਟਨ ਵਲ� 16 ਸਾਲ ਦਾ ਲੋਰੀ ਅੰਨਾ-ਮੈਰੀ ਫਾਕਸ ਨ7  ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਵੱਲ� ਉਸਦੇ ਿਵਆਹ ਲਈ 

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ। ਲੋਰੀ ਨੰੂ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ 

ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਨੌਕਰੀ Cਤੇ 

ਲਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।  

 

ਲੋਰੀ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਘਰ Cਤੇ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨ7  ਪਿਹਲ� ਿਵਆਹ 

ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਲੇਿਕਨ ਦੋਨ� ਨ7  ਵੱਖ ਰਿਹਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ: ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੌਕੇ Cਤੇ ਇੱਕ ਦੱੂਜੇ ਨਾਲ ਘਰ� ਭੱਜ 

ਗਏ, ਅਤੇ ਵੱਖ ਨਹ- ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਿਕਆ। ਜੋੜੇ ਨ7  ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਵਆਹ ਨਹ- ਕਰ ਪ�ਉਦੇ ਤ� ਉਹ ਇੱਕ 

ਆਮ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਜੋੜੇ ਵ�ਗੂ ਰਿਹਣਗੇ। ਿਵਆਹ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜੇ ਨੰੂ ਸੱਮਝਾਉਣ ਿਵੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੰਗੇਤਰ 

ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਿਵਆਹ ਲਈ ਰਾਜੀ ਸੀ ਿਕ6ਿਕ ਉਹ ਜੋੜੇ ਦੀ ਇਕਰਾਰ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ 

ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  

 

ਲੋਰੀ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਿਫਰ ਵੀ, ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਸਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ Cਤੇ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣ ਤੱਕ 

ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਉਨ" �ਨੰੂ ਨਹ- ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਲੋਰੀ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਇਕਰਾਰ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ। ਉਨ" � ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਇੱਕ 

ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਰੀ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਰੀ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ 

ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਿਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਸਹੀ ਅਤੇ 

ਆਜਾਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹ- ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦ� ਿਕ ਉਹ ਪਿਹਲ� ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਟੂਡ5ਟ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਉਸਨ7  ਸਕੂਲ ਛੱਡ 

ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ “ਮੋਮ” ਅਤੇ “ਡੈਡ” ਦੀ ਬਜਾਏ “ਿਮਸਟਰ” ਅਤੇ “ਿਮਸੇਜ” ਕਿਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ" � ਨ7  

ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇੱਕ ਮੌਕੇ Cਤੇ ਉਨ" � ਨੰੂ ਲੋਰੀ ਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨ7  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ “ਭੜਕਾਇਆ” ਸੀ, ਿਜਸ ਤ� ਮੰਗੇਤਰ ਨ7  

ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। ਲੋਰੀ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ Cਤੇ ਰਿਹਣ, ਜ� ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦਾ 

ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ Cਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸਨ।  

 

ਤਥ ਦੀ ਸਿਮਿਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਸਟੀਸ ਕਾਰਸਿਵਕ ਨ7  ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੰੂ ਨਹ- ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ (ਅਤੇ ਇਸਲਈ, 

ਿਵਆਹ ਨੰੂ ਹੋਣ ਵਲ� ਰੋਿਕਆ) ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕਹਾ ਿਕ:  
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[ਿਵਆਹ ਅਿਧਿਨਯਮ] ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਿਪਆਂ Cਤੇ ਅਠਾਰ� ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਵਆਹ ਲਈ 

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਦਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ 

ਨਕਾਿਰਆ ਨਹ- ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਮਰਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੰਗਤ ਜ� ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹ- ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ।  

 

ਬਹੁਤੇ ਜਾਇਜ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਕਾਰਣ� ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਦੋਵ5 ਸਮੂਹ ਿਵਆਹ ਦੀ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ 

ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ" � ਦਾ 

ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਿਬਨH ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨ7  ਿਫਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨੰੂ 

ਨਹ- ਬਦਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਦੋਵ5 ਸਮੂਹ� ਨੰੂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ 

ਬਹੁਤ ਦੱੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ ਦੋਨ� ਨ7  ਭਲੇ ਹੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਖ ਿਵਚਾਰ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ।  

 

ਮੱੁਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਇਨ" � ਹਾਲਤ� ਿਵੱਚ, ਮF ਇਹ ਪਿਹਚਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹ� ਿਕ ਿਬਨH ਕਾਰ ਦੇ 

ਮਾਿਪਆਂ ਅਸੰਗਤ ਜ� ਮਨਮਾਨ7  ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ" � ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਥ ਦੇ ਆਧਾਰ Cਤੇ, ਮF 

ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਮਰਜੀ Cਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨੰੂ ਨਹ- ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹ� ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਇਜ ਿਚੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

 

 

ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਪਵਾਦ 

 

ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ, 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਨਹ- ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਕੁੱ ਝ ਸੂਿਬਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ 15 ਜ� 

16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱ ਝ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ 

ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 

ਬਰੀਟੀਸ਼ ਕੋਲੰਿਬਆ ਿਵੱਚ, ਿਮਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਿਵਆਹ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਹੈ, ਲੇਿਕਨ 16 ਅਤੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲੋਕ 

ਉਨ" � ਦੇ ਮਾਪੇ/ਗਾਰਿਡਅਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਬਰੀਟੀਸ਼ ਕੋਲੰਿਬਆ ਦੇ ਿਵਆਹ 

ਿਵਚਾਰ ਕਰਣ ਲਈ ਸਵਾਲ:  

1. ਰੇ ਇਵ�ਸ ਿਵੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨ�  ਿਕਵ8 ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਪਓ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦੇਣ ਵਲ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਣ ਿਵੱਚ ਜਾਇਜ ਸੀ?  

2. ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਜ� ਗਾਰਡੀਅਨ ਵੱਲ� ਅਸੰਗਤ ਜ� ਮਨਮਾਨ�  ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਕੀ ਸਚੋਦੇ ਹ?ੋ  

3. ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕ0 ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰ ੇਇਵ�ਸ ਅਤੇ ਫਾਕਸ ਬਨਾਮ ਫਾਕਸ 9ਤੇ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸੈਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ? ਤੁਸੀ ਇਨ" � 

ਫ*ਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹ?ੋ ਿਕ0 ਜ� ਿਕ0 ਨਹ'? 
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ਅਿਧਿਨਯਮ ਵੀ ਦਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਅਿਧਿਨਯਮ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ 

ਇਹ ਸਾਮਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ।  

 

ਅਲਬਰਟਾ, ਿਪ�ੰ ਸ ਐਡਵਰਡ ਆਇਲFਡ, ਅਤੇ Cਤਰ ਪੱਛਮ ਪ�ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ, ਉਮਰ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਅਪਵਾਦ ਵੱਧ ਖ਼ਾਸ ਹਨ: ਇੱਕ 

ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ 15 ਜ� 16 ਸਾਲ (ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ Cਤੇ) ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਘੱਟ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨੰੂ ਿਵਆਹ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਸਰਫ ਿਜੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਜ� ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹ।ੈ  

 

ਿਬਲ ਐਸ-7: 2014 ਿਵੱਚ, ਕਨਾਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨ7  ਿਬਲ ਐਸ-7 ਨਾਮ ਦਾ ਨਵ� ਿਵਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੰਘੀ ਨਾਗਿਰਕ ਿਵਆਹ 

ਅਿਧਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਨਾਡਾ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 16 ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਿਬਲ ਪਾਸ ਹੋ 

ਿਗਆ ਤ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਨਾਡਾਈ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਦੀ 

ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹ- ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਨਕੇ ਿਕ ਿਵਆਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਿਵਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਿਵੱਚ 

ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ, ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰਣ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਇਹ ਿਬਲ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। 

 

ਿਵਚਾਰ ਕਰਣ ਲਈ ਸਵਾਲ:  

1. ਕੀ ਤੁਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹ ੋਿਕ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਜੱਥੇ ਮਾਪੇ ਜ� ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਨਹ' ਹ,ੈ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ 15 

ਜ� 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਆਹ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

2. ਬਰੀਟੀਸ਼ ਕੋਲੰਿਬਆ ਿਵੱਚ, 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੰੂ ਕਦ� ਿਵਆਹ ਕਰਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ 

ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਅਿਜਹ ੇ ਿਵਆਹ ਕਰਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੇਣਾ ਜਦ� ਇਹ ਸਾਮਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆ ਂਦੇ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ 

ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹ,ੋ ਇਸ 9ਤੇ ਿਵਆਹ ਅਿਧਿਨਯਮ ਸਾਫ਼ ਨਹ' ਹ।ੈ ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਕੀ ਸੱਮਿਝਆ ਜਾਵ,ੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵੱਚ ਕੋਈ 

ਕੇਸ ਨਹ' ਿਲਆ ਹੈ। ਬਰੀਟੀਸ਼ ਕੋਲੰਿਬਆ ਿਵੱਚ 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਨਾਬਾਲਗ ਨੰੂ ਿਵਆਹ ਕਰਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਲਈ 

ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਰਾਜੀ ਕਰਣ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਤੁਸੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?  

3. ਕੀ ਤੁਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹ ੋਿਕ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹਣੋ ਜ� ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹਣੋ 9ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿਵਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 

ਿਵੱਚ 9ਥੇ ਅਪਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

o ਿਕਨ" � ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ ਇਸ ਅਪਵਾਦ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ ਇਸਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਿਪਆ ਂ

ਦੋਨ=  (ਜੰਿਮਆ ਜ� ਅਣਜੰਿਮਆ) ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਹ,ੈ ਲੇਿਕਨ ਿਪਓ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਹੈ ਤ� ਕੀ?  

o ਇਸਦੇ ਅੱਡ, ਿਪਓ ਨਾਬਾਲਗ ਹਵੋੇ ਲੇਿਕਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਾਿਲਗ ਹੋਣ 9ਤੇ ਉਸਨੰੂ ਿਵਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਵੱਚ 

ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?  

4. ਕੀ ਤੁਸੀ ਕਨਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਵਆਹ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ (ਿਬਲ ਐਸ-7) ਲਈ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਜ ੋ

16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੰੂ ਿਵਆਹ ਕਰਣ 9ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਹ,ੈ ਭਲੇ ਹੀ ਨਾਬਾਲਗ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ 

ਸਾਮਣਾ ਕਰ?ੇ 
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ਏ(ਈ) (ਦਾ ਅਗਲਾ ਿਮੱਤਰ) ਬਨਾਮ ਮੈਿਨਟੋਬਾ (ਬਾਲ ਅਤ ੇਪਰਵਾਰ ਸੇਵਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ)  

 

ਇਮੰਨ ਅਲ-ਸਮਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦ� ਰਾ ‘ਏ ਅਿਹਮਦ ਸੈਦ ਦੇ ਿਪਆਰ ਿਵੱਚ ਪੈ ਗਈ ਜੋਿਕ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਇਮੰਨ 

ਿਵੰਿਨਪੇਗ ਤ� ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾ ਇੰਜੀਿਨਅਿਰੰਗ ਿਵੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਦਾ ਸਟੂਡੇAਟ ਸੀ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਿਮਡਲ ਈਸਟ ਤ� ਕਨਾਡਾ ਆਇਆ 

ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵ5 ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਸਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਿਮਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮ5, ਇਮੰਨ ਆਪਣੇ ਿਪਓ ਦੇ 

ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ ਿਜਸਦੀ ਕਸਟਡੀ ਉਸਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।  

 

ਇਮੰਨ ਅਤੇ ਰਾ ਨ7  ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਮੰਨ ਦੇ ਿਪਓ ਨ7  ਿਵਆਹ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਇਮੰਨ ਅਤੇ 

ਰਾ ਨ7  ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਿਨਕਾਹ ਦੀ ਰਸਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ।  

 

ਇਮੰਨ ਅਤੇ ਰਾ ਹੁਣੇ ਅਪਨੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਆਹ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਸਨ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਨ" �ਨੰੂ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਕਨਾਡਾ ਦੇ ਕਨੰੂਨ ਦੇ 

ਤਿਹਤ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹ- ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਿਵਆਹ ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ 

ਵੀ ਿਵਆਹ ਨਹ- ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਇੱਕ ਜੱਜ (ਅਦਾਲਤ ਵਲ�) ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹ- ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਮੰਨ ਨ7  ਰਾ ਵਲ� ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਦੀ 

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਫੈਿਮਲੀ ਕੋਰਟ ਿਵੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ। ਿਜਵ5 ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਿਭਭਾਵਕ 

ਅਤੇ ਕਸਟਡੀ ਿਵੱਚ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਪਓ ਰਾਹ- ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਮੰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਪਓ ਨ7  ਆਪਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ 

ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਜਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਭਰੇਟ-ਅਵਸਥਾ Cਤੇ ਪਹੁਂਚ ਚੁੱ ਕੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜੇਕਰ 

ਚਾਹੇ ਤ� ਆਪਣੇ ਿਪਓ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਮੰਨ ਨ7  ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਜਾਦ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਦਾ 

ਹਲਫਨਾਮਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।  

 

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤ� ਕੁੱ ਝ ਸਮ� ਪਿਹਲ�, ਇਮੰਨ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਿਲਆ। ਉਸਨ7  ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਨਹ- 

ਦੱਿਸਆ, ਿਫਰ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਿਕ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।  

 

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਸਟੀਸ ਰਾਇਟ ਨ7  ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਿਵੱਚ ਫੈਿਮਲੀ ਕੋਰਟ ਤ� ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਖਾਿਰਜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 

ਜਸਟੀਸ ਰਾਇਟ ਨ7  ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਨ" �ਨੰੂ ਇਸ ਿਵਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਮੰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਿਹੱਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਹੱਤ ਦੋਨ� ਦੀ 

ਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।  

 

16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਨਾਡਾ ਿਵੱਚ ਿਕ6 ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ Cਤੇ ਵੀ ਜਸਟੀਸ ਰਾਇਟ ਨ7  ਿਵਚਾਰ-

ਵਟ�ਦਰਾ ਕੀਤਾ।  

 

ਕਨਾਡਾ ਦੀ ਮੱੁਖਧਾਰਾ ਸਿਭਆਚਾਰ ਨ7  ਉਨ" � ਮੱੁਲ� ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋਿਕ 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ 

ਨੰੂ ਉਨ" � ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਜ� ਿਸਆਣਪੁਣਾ ਿਮਆਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਜੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ 
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ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਿਲਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਣ� ਤ� ਹੁਣੇ ਵੀ ਿਹਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਨਾਡਾ ਿਕ�ਮੀਨਲ ਕੋਡ, 

ਨੌਜਵਾਨ ਅਪਰਾਧੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਕਨੰੂਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਨੰੂਨ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਵਧਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਿਮਸਾਲ ਹਨ।  

 

ਕਨਾਡਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਧਆਨ 

ਨਾਲ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਵੀ, ਕੁੱ ਝ ਬੁਿਨਆਦੀ ਮੱੁਲ� ਅਤੇ ਮਾਣਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਅਣਿਗਣਤ ਸਾਲ� 

ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਹਨ। ਉਨ" � ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਨਾਗਿਰਕ� ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਬੁਿਨਆਦ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਜਸ Cਤੇ ਸਾਡੇ 

ਕਨਾਡਾ ਦੀ ਸਫਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਮੇ ਿਸਰ ਉਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਜ਼ਹਬੀ, ਨH ਿਤਕ ਜ� ਸਿਭਆਚਾਰਕ 

ਪ�ਥਾਵ� ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵ� ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਰੋਧ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ"� ਦੇ 

ਿਵਰੋਧ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਿਹੱਤ ਅਤੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਿਜੱਥੇ ਮੌਲਕ ਮੱੁਲ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ 

ਅੜਚਨ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋ ਬਹੁਤ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ 

ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਹੋਰ ਉਪਯੁਕਤ ਿਵਚਾਰ� ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਉਨ" � 

ਹਲਾਤ� ਦੀ ਇੱਕ ਿਮਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।  

 

ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਹਲਾਤ� ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣਾ ਨਾਬਾਲਗ 

ਦੇ ਿਵਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਕਨਾਡਾ ਦੇ ਮੱੁਲ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟੀਸ ਰਾਇਟ ਨ7  ਇਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਹਾਲਾਤ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹ- ਕੀਤਾ ਿਕ6ਿਕ ਉਨ" � ਦੇ ਕੋਲ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਸਬੂਤ ਨਹ- ਸੀ। ਇਮੰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਇਹ ਨਹ- 

ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਉਨ" � ਨ7  ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਿਵਆਹ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹ- ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ" � ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਸਬੂਤ� 

ਦੇ ਆਧਾਰ Cਤੇ ਇਹ ਿਵਆਹ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਸਲ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਨਹ- ਸੀ। 

 

 
 

 

ਿਵਚਾਰ ਕਰਣ ਲਈ ਸਵਾਲ:  

1. ਕੀ ਇਮੰਨ ਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਿਵਆਹ ਕਰਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਉਸਦੇ ਿਪਓ ਦੀ 

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਮਰੱਥ ਸੀ?  

2. ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਸਟੀਸ ਰਾਇਟ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ?  

 ਓ) ਕੀ ਤੁਸੀ ਉਨ" � ਦੀ ਦਲੀਲ� ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ?  

3. ਇਮੰਨ ਅਤੇ ਰਾ ਨੰੂ ਿਵਆਹ ਲਈ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣਾ ਜ� ਨਹ- ਦੇਣਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਿਕਵ5 ਹੈ?  

4. ਿਕਸ ਤਰ"� ਦੇ ਸਬੂਤ Cਤੇ ਤੁਸੀ ਇਮੰਨ ਅਤੇ ਰਾ ਨੰੂ ਿਵਆਹ ਕਰਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋਵੋਗੇ? 

5. ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਿਮਸਾਲ ਿਕ6 ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 
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ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਮੰਨ ਨ7  ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ� ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ। ਓਸ ਸਮੇ ਜਦ� ਿਕ ਰਾ ਨ7  

ਆਪਣੀ ਪੀਐਚਡੀ Cਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਇਮੰਨ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ 

ਮਗਰਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦੁਰੇਡਾ ਿਸੱਿਖਆ ਰਾਹ- 10 ਗਰੇਡ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਮੰਨ ਅਤੇ ਰਾ ਨ7  ਵੀ ਇਕੱਠ7  ਰਿਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 

ਸੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ।  

 

ਇਸ ਵਾਰ, ਜਸਟੀਸ ਸ਼ੂਲਮੈਨ ਵੱਲ� ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਵੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨ7  ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ 

ਿਦੱਤੀ। ਜੱਜ ਨ7  ਇਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਕਵ5 ਬਦਲ ਗਈ, ਇਸਦੀ ਸਿਮਿਖਆ ਕੀਤੀ:  

 

18ਵੀੰ ਸਦੀ ਅਤੇ 20ਵੀੰ ਸਦੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ, ਮੰੁਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ 

ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਜਵਾਨ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਬਗੈਰ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੇ ਿਵਆਹ ਕਰਨ 

ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਸੀ। ਇੰਗਲFਡ, ਕਨਾੜਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼� ਦੇ ਕਨੰੂਨ ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਿਦੰਦੇ 

ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਮਾਿਪਆਂ ਵੱਲ� ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਿਨIਕੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੀ 

ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਨਹ- ਸੀ। ਿਨਯਮ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ 

ਦੇ ਿਵਆਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਨ, ਲੇਿਕਨ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤ� Cਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਾਜਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਉਮਰ ਦੇ 

ਿਵਆਹ ਵੀ ਿਵਆਹ5 ਲਈ ਪੱਖ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਦੇ ਕਿਹਣ Cਤੇ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ7  ਜ�ਦੇ ਸਨ। 1906 ਿਵੱਚ ਮੈਿਨਟੋਬਾ 

ਿਵਧਾਨਸਭਾ ਨ7  ਇੱਕ ਿਵਆਹ ਅਿਧਿਨਯਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਜੋ ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਸ 

ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਿਕਨ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਉਪਰ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ 

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 16 ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ� 

ਘੱਟ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਨੱੁਖ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਇਸ5ਸ ਜਾਰੀ ਨਹ- ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਿਜੱਥੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹਰਾਮੀਪਣ 

ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਆਹ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਵਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮ� ਪਿਹਲ�, ਸਾਰੇ ਕਨਾਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨ7  

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਨ" � ਿਵਚ� ਕਈ ਨ7  ਇੱਕ ਔਰਤ ਿਜੱਥੇ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ 

ਿਵਆਹ ਦਾ ਲਾਇਸ5ਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 1970 ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਅਿਧਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨ7  ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 

ਤੱਕ ਉਪਰ ਿਦੱਤੇ ਿਵਧਾਨ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਕਨੰੂਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ, ਕਨੰੂਨ ਨੰੂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ 

16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਸ5ਸ ਦਾ ਸਵੈਕਰ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਿਵਧਾਨ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੱਖ ਦੇ 

16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ Cਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਿਵਆਹ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਰਜੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨਵ5 

ਸਵਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।  

 

ਿਵਆਹ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਮਾਨਤਾ ਰਾਹ- ਆਇਆ ਿਕ ਇੱਕ ਥ� ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਬੱਿਚਆਂ 

ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

                                                                 

5
 ਇੱਕ "ਨਾਜਾਇਜ਼" ਿਵਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਿਕ ਨਾਬਾਲਗ ਿਵਆਹ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  
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ਜਸਟੀਸ ਸ਼ੂਲਮੈਨ ਨ7  ਿਵਆਹ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜ� ਨਹ- ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਨ� ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ। ਉਨ" � ਨ7  ਪਤਾ 

ਕੀਤਾ ਿਕ ਇਮੰਨ ਨ7  ਿਵਆਹ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਇਮੰਨ ਅਤੇ ਰਾ ਨ7  ਬੱਚੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਿਵਵਸਥਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ 

ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਚਾਈ ਿਕ ਉਹ ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਨਹ- ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਮੰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਿਵੱਚ 

ਿਚਿਕਤਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਣਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੇ ਿਪਓ ਨ7  

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਮੰਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਿਸੱਿਖਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਰਾਦੇ ਨ7  ਇਮੰਨ ਦੇ ਦਾਵੇ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ।  

 

 ਜਸਟੀਸ ਸ਼ੂਲਮੈਨ ਨ7  ਇਮੰਨ ਅਤੇ ਰਾ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜਾ ਿਲਆ। ਉਨ" �ਨੰੂ ਦੋਵ5 ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਿਬਲ ਿਮਲੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ 

ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਉਨ" � ਨ7  ਇਮੰਨ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਵਲ� ਵੱਧ ਕਾਿਬਲ ਵੇਿਖਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਉਨ" � ਨ7  ਇਮੰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 

ਿਪਓ ਵੱਲ� ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ� ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਲੱਿਭਆ ਿਕ:  

 

“ਲੱਗਭੱਗ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਹੀ ਇਮੰਨ ਨ7  ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਹ- ਰਿਹਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ 

ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਿਜ਼ੰਮੇਦਾਰੀ ਨੰੂ ਸੰਭਾਿਲਆ ਸੀ। ਉਸਨ7  ਸਫਾਈ, ਖਾਨਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਿਨIਕੀ ਭੈਣ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ 

ਇੱਕ ਮੁਖ ਫ਼ਰਜ਼ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨ7  ਬੱਚੇ ਲਈ ਆਇਆ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਿਲਆ, ਅਤੇ 1993 ਦੇ 

ਬਸੰਤ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਕ ਸੇਵਾ ਿਵਭਾਗ ਰਾਹ- ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱ ਛਿਗਛ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੇ ਿਸਿਖਅਕ� ਅਤੇ 

ਸਲਾਹਕਾਰ� ਨ7  ਉਸਦੀ ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਦਾਰੀ ਨੰੂ ਸਹੀ ਸੂਚਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।” 

 

ਇਨ" � ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ Cਤੇ, ਜਸਟੀਸ ਸ਼ੂਲਮੈਨ ਨ7  ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਵਆਹ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਲੋਕ� ਦੇ 

ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਸੀ। 
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ਿਵਚਾਰ ਕਰਣ ਲਈ ਸਵਾਲ:  

1. ਤੁਸੀ ਜਸਟੀਸ ਸ਼ੂਲਮੈਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਲ� ਸਿਹਮਤ ਹੋ? ਿਕ6 ਜ� ਿਕ6 ਨਹ-?  

2. ਜਸਟੀਸ ਸ਼ੂਲਮੈਨ ਨ7  ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਇਸ ਿਵਆਹ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬੱਚੇ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਹ।ੈ ਤੁਸੀ ਇਸ 

ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?  

3. ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਸਟੀਸ ਸ਼ੂਲਮੈਨ ਵੱਲ� ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਣ ਲਈ ਵੇਖੇ ਕਾਰਨ� ਤ� ਸਿਹਮਤ ਹੋ? ਕੀ ਕੁੱ ਝ 

ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਿਜਨੰੂ ਨਹ- ਵੇਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ" �ਨੰੂ 

ਜੋਿੜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

4. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੁੰ ਦੇ, ਤ� ਇਮੰਨ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲਈ ਿਸਆਣੀ ਸੀ ਜ� ਨਹ-, ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਣ ਲਈ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਹੜੇ ਸਬੂਤ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੋਗੀ? ਇਮੰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਪਓ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੇ ਸਬੂਤ (ਿਜਵ5 ਿਕ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ 

ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਣ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੁਖ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਸਿਖਅਕ� ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ� ਵੱਲ� ਿਸਆਣੀ ਮੰਿਨਆ 

ਿਗਆ ਸੀ) ਸਹੀ ਸੀ? ਿਕ6 ਜ� ਿਕ6 ਨਹ-?  

5. ਿਜਵ5 ਿਕ  ਅਸ- ਇਸ ਹFਡਆਉਟ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ 

ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਣ ਿਵੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ ਅਦਾਲਤ� ਵੱਲ� ਿਵਚਾਰ ਲਾਇਕ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਿਵਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-

ਘੱਟ ਉਮਰ ਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਵ5 ਬਦਲੀ ਸੀ, ਇਸ Cਤੇ ਜਸਟੀਸ ਸ਼ੂਲਮੈਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ 

ਇੱਕ ਨਵ� ਅਪਵਾਦ ਨਹ- ਹੈ, ਲੇਿਕਨ ਕਨਾਡਾ ਦੇ ਿਵਧਾਈ ਇਤਹਾਸ ਤ� ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਕਨਾਡਾ ਦੇ ਿਵਧਾਇਕ� ਅਤੇ ਜੱਜ� ਨ7  ਗਰਭਵਤੀ ਨਾਬਾਲਗ ਔਰਤ ਜ� ਿਜਸਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਨ" �ਨੰੂ ਿਵਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 

ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਕਰਣ Cਤੇ ਅਗੇਤ ਿਦੱਤੀ? ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨ7  Cਤੇ ਇਹਨ� ਲੋਕ� ਦੀਆਂ 

ਮਾਨਤਾਵ� ਅਤੇ ਕਨਾਡਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱੁਲ� ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? 
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ਮੱੁਖ ਸ਼ਬਦ 

 

ਿਵਆਹ 

ਿਵਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 

ਮਨਜ਼ੂਰੀ 

ਕਰਾਰ 

ਆਮ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਵਆਹ 

ਤਲਾਕ 

ਸਮਾਨਤਾ 

ਰਸਮ 
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ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ 

 

ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ ਕੀ ਹੈ? 

 

ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ ਉਹ ਹੈ ਜਦ� ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਿਰ/ਤੇਦਾਰ, ਜਮਾਤੀ ਮFਬਰ� ਜ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੀਜੇ-ਪੱਖ ਵੱਲ� ਉਸ 

ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਸਰੀਰਕ, ਿਵੱਤੀ, ਜ� ਿਜਨਸੀ 

ਦੁਿਰਵਹਾਰ ਸਮੇਤ ਖਤਰੇ ਜ� ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾ ਵੱਲ� ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ� ਨੰੂ ਕਈ ਿਕਸਮ ਦੇ 

ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਿਵਆਹ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਜ� ਸਿਭਆਚਾਰ, ਿਵੱਤੀ ਕਾਰਨ, ਜ� 

ਇਮੀਗ�ੇ/ਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ /ਾਮਲ ਹਨ। 

 

ਕੁਝ ਹਲਾਤ� ਿਵੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ- ਹੈ ਕੀ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨੰੂ ਉਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਜ� ਅਿਹਸਾਸ ਕਰਣਗੇ ਿਕ ਉਨ" � 

Cਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਧਮਕੀਆਂ ਜ� ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਦੁਿਰਵਹਾਰ ਨਹ- ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਗ�, ਇੱਕ 

ਿਵਅਕਤੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ" � ਦਾ ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੀ ਿਵਕਲਪ ਨਹ- ਹੈ। 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਨਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ 

ਹਾਲਾਤ ਤ� ਡਰ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਉਨ" � ਨੰੂ ਬਸਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੇ ਘੱਟ ਜ� ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਪਰਵਾਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ, ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹੈAਡਆਉਟ)। ਇਸ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਥੇ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਹਰ ਜ� ਸਪੱ/ਟ ਤਰੀਕਾ 

ਨਹ- ਹੁੰ ਦਾ ਪਰ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹ- ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੰੂ ਵੀ ਿਵਆਹ 

ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਿਸਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ ਿਵਚੋਲੇ ਰਾਹ* ਿਵਆਹ ਤ� ਵੱਖ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ, ਰਵਾਇਤ�, ਅਤੇ ਫੈਿਮਲੀ ਸੈਿਟੰਗ, ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ, ਧੀ, ਭਤੀਜੀ, ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਿਵਚੋਲੇ 

ਰਾਹ- ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ, ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮFਬਰ ਮੁਮਿਕਨ ਿਵਆਹ ਦੇ ਸਰੀਕ ਨੰੂ ਪੇ/ ਜ� ਚੁਣਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਜਬਰੀ 

ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਿਵਚੋਲੇ ਰਾਹ- ਿਵਆਹ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਿਵਆਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਿਵਆਹ 

ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਆਹ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੰਦਾ 

ਹੈ। 

 

2013 ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਲੰਗੀ ਲੋਕ� (ਦੁਿਲੰਗੀ ਲੋਕ ਵੀ /ਾਮਲ ਹਨ) ਅਤੇ 

ਸਾਰੇ ਸਿਭਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਿਪਛੋਕੜ, ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਿਵਆਹ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਬਰੀ 

ਿਵਆਹ ਖਾਸ ਬਰਾਦਰੀ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਜ� ਧਾਰਿਮਕ ਗਰੁੱ ਪ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਨਹ- ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਿਸਰਫ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨਾਲ 

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਿਵਆਹ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਵੀ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਖਾਸ 
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ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਿਜਹੜੇ ਬਾਲਗ ਨਹ- ਹਨ, ਿਵੱਤੀ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਿਨਰਭਰ ਹੋਣ 

ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ� ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 

 

ਕੈਨ7 ਡਾ ਿਵੱਚ ਜ� ਕੈਨ7 ਡਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਦਾ ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ" � ਲਈ ਹ ੈ

ਿਜਹੜੇ ਬਾਲਗ ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਘੱਟ ਜ� ਿਵਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤ� ਥੱਲੇ ਹਨ, ਉਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਇਹ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ 

ਹੈ। 

 

ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 

ਕੈਨ7 ਡਾ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੰੂ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨੰੂਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ6ਦੇ ਹਨ। ਇਨ" � ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀ 

ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਵਆਹ ਲਈ ਦਬਾਅ ਜ) ਹੋਰਨਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਦਬਾਅ ਿਬਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤ ੇਅਜਾਦੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਦੀ 

ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਨੰੂਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 16-18 ਹੈ, ਤੁਸ- ਅਜੇ ਵੀ ਿਵਆਹ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਿਹਮਤੀ (ਿਵਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਹੈAਡਆਉਟ ਵੇਖੋ) ਹ।ੈ ਪਰ ਇਨ" � 

ਕੇਸ� ਿਵੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹ- ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ- ਿਜਨ� � ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉਨ" � ਦੀ 

ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਕਲਪ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਜਾਦੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਨੰੂ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਦੇ 

ਨਤੀਜੇ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

 

ਕੈਨ7 ਡਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਆਹ ਕਨੰੂਨੀ ਨਹੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਤੁਸ- ਆਪਣੀ ਸਿਹਮਤੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹ- ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ 

ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮੀਗ�ੇ/ਨ ਕਨੰੂਨ, ਪਿਰਵਾਰ ਕਨੰੂਨ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕਨੰੂਨ ਿਵੱਚ ਪ�ਬੰਧ ਨੰੂ /ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਪਰਾਧਕ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿਵਆਹ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਜਬਰੀ ਕੈਦ, ਿਪਤਰੀ ਅਗਵਾ, ਧਮਕੀ ਦੇਣ, ਹਮਲੇ ਜ� ਿਜਨਸੀ /ੋ/ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨ7 ਡਾ ਦੇ 

ਇਮੀਗ�ੇ/ਨ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਕੈਨ7 ਡੀਅਨ ਨਾਗਿਰਕ ਜ� ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲ� ਸਰਪ�ਸਤ ਿਵਦੇਸ਼ ਤ� ਪਤੀ ਜ� ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੈਨ7 ਡਾ 

ਿਵੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨੰੂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱਲ� ਇੱਕ ਕੈਨ7 ਡੀਅਨ ਨਾਲ ਉਨ" � ਦੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 

ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

 

ਨਵੰਬਰ 2014 ਿਵੱਚ, ਕੈਨ7 ਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨ7  ਿਬੱਲ ਐਸ-7 ਦੇ ਤਿਹਤ ਨਵ� ਕਨੰੂਨ ਪੇ/ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਇਸ ਿਵਆਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ 

ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਵਆਹ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਿਵੱਚ “ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਜ� ਜਸ਼ਨ 

ਮਨਾਉਣਾ” ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। 
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ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ ਅੰਤਰਰਾ/ਟਰੀ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਕਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਬਾਰੇ ਆਲਮੀ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾ/ਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਕੈਨ7 ਡਾ ਦੇ ਕਨੰੂਨ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਭਾਗ 

16.2 ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ: “ਪਤਨੀ ਜ� ਪਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਿਵਆਹ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।”  

 

ਕੈਨ7 ਡਾ ਬਾਲ ਹੱਕ ਦੇ ਕਨਵੈਨ/ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਰਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਵੈਨ/ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰ ਦੀ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਥਤੀ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੰਬੰਧਤ ਪ�ਬੰਧ ਹਨ: 

ਭਾਗ 11: ਸੂਬਾਈ ਦਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਥ� ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ 

ਕਰਣਗੇ। 

ਭਾਗ 12: ਸੂਬਾਈ ਦਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਿਸਆਣਪੁਨ7  ਮੁਤਾਬਕ ਜਰੂਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ 

ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਨ" � ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਪ�ਗਟ 

ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਾਦੀ ਨਾਲ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਗੇ। 

ਭਾਗ 19: ਮਾਪੇ, ਕਨੰੂਨੀ ਸਰਪ�ਸਤ ਜ� ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 

ਸਰੀਰਕ ਜ� ਮਾਿਨਸਕ ਿਹੰਸਾ, ਸੱਟ ਜ� ਬਦਸਲੂਕੀ, ਅਣਗਿਹਲੀ ਜ� ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਗੋਰਾ/ਾਹੀ ਜ� /ੋ/ਣ, 

ਿਜਨਸੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵੀ /ਾਮਲ ਹਨ, ਇਨ" � ਤ� ਪੂਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਦਲ ਨੰੂ ਿਵਧਾਨਕ, ਪ�ਬੰਧਕੀ, ਸਮਾਜਕ, 

ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਉਪਾਅ ਕਰਣਗੇ। 

 

ਕੈਨ7 ਡਾ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਿਦੱਤੇ ਮਿਹਲਾ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਵਤਕਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ� ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਨਵੈਨ.ਨ 

(CEDAW) ਵੀ ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ ਨੰੂ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

 

ਭਾਗ 16 (1): ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ 

ਮਿਹਲਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਦਲ ਮਿਹਲਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਵਤਕਰੇ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ 

ਉਪਾਅ ਕਰਣਗੇ: 

(ੳ) ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਹੱਕ; 

(ਅ) ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਾਦੀ ਅਤੇ ਉਨ" � ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਵਆਹ ਕਰਨ 

ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਹੱਕ। [...] 

 

ਪਰ ਕੈਨ7 ਡਾ ਨ7 , ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਿਵਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਦਾ ਰਿਜਸਟਰੇ.ਨ ‘ਤੇ 1962 

ਕਨਵੈਨ/ਨ  ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹ- ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਆਹ ਦੋਨ� ਪੱਖ� ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਹਮਤੀ 

ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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2013 ਿਵੱਚ, ਕੈਨ7 ਡਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਮਿਬਆ ਨ7  ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾ/ਟਰ ਮਤਾ ਪੇ/ ਕੀਤਾ। 

ਮਤਾ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਪ�ੀ/ਦ ਨ7  ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਿਵੱਚ 100 ਤ� ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਮੁਲਕ� ਨ7  ਸਿਹ-ਪ�ਾਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ 

ਹੈ। ਮਤਾ ਮਾਨਤਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ� ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਜਬਰੀ 

ਿਵਆਹ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। 

 

 

ਪੜ0ੋ “ਅਗ+ਸਟ ਦੇਅਰ ਿਵਲ: ਇਨਸਾਇਡ ਕੈਨ� ਡਾ’ਜ ਫੋਰਸਡ ਮੈਿਰਜੇਜ” (ਮੈਕਲੀਨਸ, 5 ਜਨਵਰੀ, 2015) 

 

ਲੀ ਮਾਰ� 

 

ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ: 

 

1. ਲੀ ਨ7  ਕੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਦ� ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨ7  ਉਸ ਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਆਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸ- ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? 

2. ਜਦ� ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਲੀ ਿਵਆਹ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਿਕ6 ਸੀ, ਤੁਸ- ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕੀ ਅਤੇ ਿਕਨ" � ਦੇ 

ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਸੀ? 

3. ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੰੂ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਲੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ਦੇ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? 

4. ਚਰਚ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ� ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਕੀ ਸੀ? 

5. ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਲੀ ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਰਨ ਸਮ5 ਉਹ ਕੀ ਮੁ/ਕਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? 

 

ਅੰਤੁਆਪੇਟ�ੀਮੋਊਲ2ਸ 

 

ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ: 

 

1. ਅੰਤੁਆ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨ7  ਿਵਆਹ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੁਸ- ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਉਨ" � 

ਨ7  ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਿਕਸ ਲਈ ਕੀਤਾ? 

2. ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੰਤੁਆ ਨੰੂ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਤੁਸ- ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? 

3. ਜਦ� ਅੰਤੁਆ ਨ7  ਉਸ ਦੇ ਿਵਆਹ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨ7  ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨ7  ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? 

4. ਅੰਤੁਆ ਦੇ ਕੈਨ7 ਡਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਤੁਸ- ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? 

 

“ਐਿਲਜਾਬੇਥ” 
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ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ: 

 

1. ਿਵਆਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ “ਐਿਲਜਾਬੇਥ” ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਲਈ ਬੁਿਨਆਦੀ ਉਮੀਦ� ਕੀ ਸਨ? 

2. ਇੰਗਲਡ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ “ਐਿਲਜਾਬੇਥ” ਨੰੂ ਕੀ ਹੋਇਆ? 

3. “ਐਿਲਜਾਬੇਥ” ਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ" � ਨ7  ਿਵਆਹ ਿਕ6 ਨਹ- ਕੀਤਾ? 

4. ਜਦ� “ਐਿਲਜਾਬੇਥ” ਨ7  ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਬਾਰੇ ਿ/ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨ7  ਕੀ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ 

ਿਦੱਤੀ ਸੀ? 

5. “ਐਿਲਜਾਬੇਥ” ਨ7  ਿਹਮਾਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਿਕਵ5 ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮਦਦ ਿਕੰਨ"7  ਿਦੱਤੀ ਸੀ? 

6. “ਐਿਲਜਾਬੇਥ” ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨ7  ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਦ� ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? 

 

ਪੜ0ੋ ਇਟਸ ਮਾਈ ਚੋਇਸ: ਹੂ, ਇਫ, ਭੇਨ ਟੁ ਮੈਰੀ (ਸਾਊਥ ਏ�ੀਅਨ ਲੀਗਲ ਕਲੀਿਨਕ ਓਨਟਾਰੀਓ, 2012) 

 

ਇਹ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਹੈ ਸਾਊਥ ਏ/ੀਅਨ ਲੀਗਲ ਕਲੀਿਨਕ ਉਨਟਾਰੀਓ (SALCO) ਵੱਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਗ�ਾਿਫਕ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਸਾਊਥ ਏ/ੀਅਨ ਬਰਾਦਰੀ ਿਵੱਚ ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ5 ਿਕ ਉਪਰ ਿਦੱਤੀ ਮੈਕਲੀਨ ਦੀ ਕੇਸ 

ਸਟੱਡੀਜ਼ “ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼: ਕੈਨ7 ਡਾ ਦੇ ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ ਅੰਦਰ” ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, 

ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ ਸਾਰੇ ਸਿਭਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। 

 

 

ਮਾਇਆ, 17, ਅਤੇ ਸੈਮ 

 

ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ: 

1. ਮਾਇਆ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਅਿਜਹੇ ਉਲਟ ਜਜ਼ਬਾਤ ਿਕ6 ਸੀ? 

2. ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਿਚੰਤਾਵ� ਕੀ ਸਨ? 

3. ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਿਚੰਤਾਵ� ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਵ5 ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਿਕਵ5 ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਹਨ? 

4. ਿਵਆਹ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤ� ਅਲਾਵਾ ਮਾਇਆ ਕੌਲ ਕੀ ਿਵਕਲਪ ਸਨ? 

5. ਮਾਇਆ ਕਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?6 

6. ਮਾਇਆ ਿਕਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

 

 

                                                                 

6ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ%ਡਆਉਟ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ 
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ਕੈਰੀਨ, 18 ਅਤੇ �ੀਲਾ 

 

ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ: 

1. /ੀਲਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਿਕ6 ਸੀ? 

2. /ੀਲਾ ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਿਕ6 ਲੈਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? 

3. 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕੈਰੀਨ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਿਰ/ਤੇ ਨੰੂ ਕੀ ਹੋਇਆ? 

4. ਕੈਰੀਨ ਨ7  ਕੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਨ" � ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? 

5. ਕੈਰੀਨ ਦੇ ਕੀ ਕਨੰੂਨੀ ਹੱਕ ਹਨ? 

6. ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਰੀਨ 18 ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਿਵੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਵੱਲ� ਦਬਾਅ ਦਾ 

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਰੀਨ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨ7  ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ/ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ 

ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਪਤੀ ਨੰੂ ਿਮਲੇਗੀ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਕਰੇਗੀ, ਿਜਵ5 ਉਨ" � ਨ7  ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ 

/ੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸ- ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕੈਰੀਨ ਨੰੂ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

 

 

ਏਸ਼ 

 

ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ: 

1. ਤੁਹਾਡੇ ਿਖ਼ਆਲ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੇਕਰ ਏਸ਼ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਉਸਦਾ ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸਨ? 

2. ਏਸ਼ ਗੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਿਕਵ5 ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ" � ਦੀ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਕੀ ਸੀ? 

3. ਏਸ਼ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨ7  ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਆਹ ਲਈ ਦਬਾਅ ਿਕਵ5 ਪਾਇਆ ਸੀ? 

4. ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕ6 ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਏਸ਼ ਨ7  ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਿਵਆਹ ਕਰਵਾ ਿਲਆ? 

5. ਉਸ ਨ7  ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਿਕ6 ਦੱਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨ7  ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? 

6. ਏਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨ7  ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਿਕਵ5 ਮਦਦ 

ਿਮਲੀ ਸੀ ਤੁਸ- ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? 

7. ਏਸ਼ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕੀ ਿਸੱਖ ਸੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਕੈਰੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ� ਨਾਲ ਸ�ਝੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
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ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ 

 

ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਿਵਆਹੇ ਲੋਕ� ਵ�ਗੂ, ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਹੁੰ ਦਾ 

ਹੈ। ਤਲਾਕ ਨੰੂ ਸੰਘੀ ਤਲਾਕ ਐਕਟ ਰਾਹ- ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਤਲਾਕ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਲੀ 

ਲੋੜ ਇਹ ਿਦਖਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਆਹ ਟੱੁਟ ਿਗਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਿਵਆਹ ਨੰੂ ਟੱੁਿਟਆ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ, ਹੇਠ� ਦੱਸੀ ਿਮਆਰ ਿਵੱਚ� 

ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 

 

1. ਤੁਸ- ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤ� ਅੱਡ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ। 

2. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨ7  ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਜ� ਮਾਨਿਸਕ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

3. ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰ ਚੁਿਕਆ ਹੈ। 

 

ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਿਵਆਹ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਇੱਕ 

ਿਵਆਹ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਆਹ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹ-, ਿਕਉਿਕ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੰੂ 

/ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਤਲਾਕ ਤ� ਵੱਖ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਕ6ਿਕ ਤਲਾਕ ਿਵਆਹ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 

ਇੱਕ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੱਖ ਿਕਸੇ ਸਮ5 ਿਵਆਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਨਸੂਖੀ ਇੱਕ “ਕਨੰੂਨੀ ਿਫ਼ਕਸ਼ਨ” ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਿਹਲੇ ਥ� ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਵਆਹ ਨਹ- ਸੀ। 

 

ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਿਵਆਹ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਿਵਅਕਤੀ ਿਦਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਆਹ ਲਈ ਉਹ 

ਸਿਹਮਤ ਨਹ- ਸੀ। ਿਮਸਾਲ ਲਈ, ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਿਵਆਹ 

ਮਜਬੂਰਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਵਆਹ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਤ� ਡਰਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ- ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਿਵਆਹ 

ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸ- ਸੁਤੰਤਰ ਿਵਆਹ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਨਹ- ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 

 

ਪਰ ਇਹ ਨ> ਟ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨਸੂਖੀ ਤਲਾਕ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

 

 

ਏ.ਐਸ. (ਲਾੜੀ) ਬਨਾਮ ਏ.ਐਸ. (ਲਾੜਾ) 

 

ਏ.ਐਸ. (“ਏ”) ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮਤਰੇਏ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ। “ਏ” ਨੰੂ 

ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮਤਰੇਏ ਿਪਤਾ ਵੱਲ� “ਐਸ” ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਹੀ “ਐਸ” ਕੈਨ7 ਡਾ ਆ 
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ਿਗਆ ਸੀ। ਬਕੌਲ “ਏ”, ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮਤਰੇਏ ਿਪਤਾ ਨ7  ਉਸ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ “ਐਸ” ਕੈਨ7 ਡਾ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ 

ਇਸ ਲਈ “ਏ” ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ" � ਨ7  “ਏ” ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਿਕ “ਐਸ” ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ 

ਤੇ ਉਹ $2,000 ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ “ਅਸ- ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੈਿਸਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ� ਲਵ�ਗੇ, ਜੋ ਿਕ 

ਪਿਹਲ� ਸਾਡੇ ਕੌਲ ਨਹ- ਸੀ”। “ਏ” ਨ7  ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਹ ਿਵਆਹ ਨਹ- ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ" � 

ਨ7  ਦਬਾਅ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਖਆ। “ਏ” ਉਸ ਦੇ ਮਤਰੇਏ ਿਪਤਾ ਵੱਲ� ਿਜਨਸੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ 

ਦਬਾਅ ਤ� ਡਰਦੀ ਸੀ, ਿਜਸਦੇ ਲਈ /ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 

 

ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ “ਏ” ਦਾ “ਐਸ” ਨਾਲ ਹੈਿਮਲਟਨ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਹੋ ਿਗਆ। ਉਹ ਿਸਰਫ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ 

ਅਤੇ ਮਤਰੇਏ ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਿਵਆਹ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ" � ਦਾ ਿਵਆਹ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ, “ਏ” ਅਤੇ “ਐਸ” ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ 

ਨਹ- ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਿਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਿਵਆਹ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮ� ਬਾਅਦ “ਐਸ” ਨ7  ਕੈਨ7 ਡਾ ਨੰੂ ਛੱਡ 

ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ “ਏ” ਨ7  ਿਵਆਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਅਰਜੀ ਿਦੱਤੀ। 

 

 “ਏ” ਨ7  ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮਤਰੇਏ ਿਪਤਾ ਵੱਲ� ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤੇ 

ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਮ"ਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਨਹ- ਸੀ। ਉਸ ਨ7  ਮੰਿਨਆ ਿਕ ਦਬਾਅ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਧਮਕੀ ਵਰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਹ- ਸੀ। 

ਿਫਰ ਵੀ, ਉਸ ਨ7  ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ- ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਸ ਿਵੱਚ “ਐਸ” ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ" � ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 

ਸੀ। 

 

ਜਸਿਟਸ ਮੇAਿਡਸ ਡਾ ਕੋਸਟਾ ਨ7  “ਏ” ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਨਸੂਖੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਿਕ6ਿਕ ਉਸ ਨ7  ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ 

ਸੀ। ਜਸਿਟਸ ਮੇAਿਡਸ ਡਾ ਕੋਸਟਾ ਨ7  ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਕਹਾ: 

 

ਇੱਕ ਜਾਇਜ ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇ Cਥੇ 

ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਹ- ਹੈ, Cਥੇ ਿਵਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹ- ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਲੋਕ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੱੁਜੇ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਅਸਰ ਨਹ- ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ 

ਲਈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹ- ਪFਦਾ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵਾਜਬ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� 

ਨਹ-; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹ ਮੱੁਦਾ ਿਬਨH ਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਨੰੂ 

ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਿਬਨH ਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨ ਇੰਨਾ ਭਰ ਿਗਆ ਸੀ, ਿਕ Cਥੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪਸੰਦ ਦੀ 

ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਸੀ। 

 

ਅਿਤਆਚਾਰ ਵੱਖ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਨੰੂ ਡਰ ਨਾਲ, ਜ� ਕਾਇਲ ਕਰਕੇ ਜ� ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਿਡਗਰੀ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ 
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ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਦੇ ਿਵੱਚ ਿਬਨH ਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ, ਿਸਆਣਪੁਨਾ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਦਬਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ/ 

ਲਾਇਆ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰਲਾ ਸਮ�, ਕੀ ਿਵਆਹ ਿਸਰੇ ਲੱਿਗਆ ਸੀ, ਕੀ ਦੋਵ5 ਪੱਖ ਇੱਕ 

ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ, ਿਵਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰਲਾ ਸਮ� 

ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਜ਼ੁਲਮ ਿਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਬਨH ਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ 

ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹ- ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹ- ਹੈ। ਨਾ ਹੀ 

ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। 

 

 

 

  

ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ: 

1. ਜਸਿਟਸ ਮੇCਿਡਸ ਡਾ ਕੋਸਟਾ “ਦਬਾਅ” ਨੰੂ ਿਕਵ8 ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ? 

2. ਿਵਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਿਵਚ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨ�  ਜ਼ਲੁਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮ8 ਜਸਿਟਸ ਮੇCਿਡਸ ਡਾ ਕੋਸਟਾ ਵੱਲ� 

ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ 8 ਜਰੂਰੀ ਹਾਲਾਤ ਜ� ਕਸੌਟੀਆਂ ਕੀ ਸਨ? 

3. ਤੁਸ' ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ? ਿਕ0 ਜ� ਿਕ0 ਨਹ'? 

4. ਜੇਕਰ “ਏ” 16 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਹੁੰ ਦੀ, ਤ�, ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖ ਹੁੰ ਦਾ? ਿਕ0 ਜ� ਿਕ0 ਨਹ'? 

5. ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਿਵੱਚ “ਏ” ਨ�  ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਨਸੂਖੀ ਨਹ' ਿਦੱਤੀ ਜਾਵ ੇਤ� ਜੱਜ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ 

ਕਰਨ। ਜੱਜ ਨ�  ਆਪਣ ੇਫੈਸਲੇ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਿਕਉਿਕ ਦੋਨ=  ਪੱਖ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਸਮੇ ਲਈ 

ਵੱਖ ਰਿਹੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ “ਏ” ਨ�  ਇੱਕ ਮਨਸੂਖੀ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ। ਤੁਸ' ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ “ਏ” ਨ�  ਤਲਾਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਨਸੂਖੀ ਨੰੂ 

ਤਰਜੀਹ ਿਕ0 ਿਦੱਤੀ? ਇੱਕ ਦੇ ਦੱੁਜੇ 9ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ? 



 69

 

ਮੱੁਖ �ਬਦ 

 

ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ 

ਿਵਚੋਲੇ ਰਾਹ- ਿਵਆਹ 

ਮਨਜ਼ੂਰੀ 

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 

ਤਲਾਕ 

ਮਨਸੂਖੀ 

ਦਬਾਅ 
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ਮੁਕਤੀ ਜ) ਘਰ ਛੱਡਣਾ 

 

ਇੱਕ ਿਨਆਣੇ ਜ� ਅੱਲ"ੜ ਲਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਮੁ/ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ� ਿਵੱਚ, ਘਰ ਿਵੱਚ ਮੁ/ਕਲ� ਵਕਤੀ 

ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਬਹੁਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਜੱਿਠਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਲੋਕ� ਨਾਲ ਚਰਚਾ; ਘਰ ਿਵੱਚ 

ਹੱਦ ਅਤੇ ਅਸੂਲ ਤੈਅ ਕਰਣਾ; ਜ� ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੰੂ ਿਮਲਣਾ। ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ, ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਅਸਿਹ ਜ� ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੀ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈAਡਆਉਟ ਉਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪ�ਸਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ� ਰਿਹੰਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲਈ 

ਉਨ" �ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਜ� ਦੂਜੇ /ਬਦ� ਿਵੱਚ, “ਮੁਕਤੀ” ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਖੇਪ ਹੈ। ਇਹ ਹੈAਡਆਉਟ ਪੜ" 

ਕੇ, ਤੁਸ- ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਿਕਵ5 ਅੱਲ"ੜ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਕ 

ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਿਕ6 ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

 

ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤ� ਅਜਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ “ਮੁਕਤੀ” ਿਕਹਾ ਿਗਆ 

ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਿਵੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨ7 ਡਾ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਨੰੂਨ ਨਹ- ਹੈ। 

ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਿਕਊਿਬਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨੰੂ ਮਾਿਪਆਂ ਤ� ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੈਨ7 ਡਾ ਦਾ 

ਇੱਕਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਿਸਰਫ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨ ਹਨ।7 

 

ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ 

 

ਤਾਿਰਕ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਨਾਲ ਮਾਰਕਹੈਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 14 ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤਕ, ਤਾਿਰਕ 

ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ� ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇ ਪਿਹਲ�, ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਤਾਿਰਕ ਦੇ ਿਰ/ਤੇ ਮੁ/ਕਲ ਿਵੱਚ 

ਸੀ, ਓਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਿਜੱਥੇ ਤਾਿਰਕ ਸਕੂਲ ਤ� ਘਰ ਆਉਣ ਤ� ਡਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਿਰਕ ਕੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਿਰਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੰੂ ਸਭ ਕੁਝ 

ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨਾ 

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱ ਕ ਸੁਨ7 ਹੇ ਨੰੂ ਪੜ"ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਿਨਯਮਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਘੋਲ ਿਵੱਚ ਪFਦੇ ਸੀ। ਤਾਿਰਕ ਅਤੇ ਉਸ 

ਦੇ ਿਪਤਾ ਅਕਸਰ ਘੋਲ ਿਵੱਚ ਨਹ- ਪFਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਾਿਰਕ ਉਨ" � ਨੰੂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੁ/ਕਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

ਤਾਿਰਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹ- ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਅਸਿਹ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ 

ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ� ਨੰੂ ਵੀ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤਾਿਰਕ ਦੇ ਿਜਗਰੀ ਦੋਸਤ, ਕਰਟੀਸ ਨ7  ਤਾਿਰਕ ਨੰੂ 

ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਉਸਦਾ ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਤਾਿਰਕ ਲਈ ਿਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਿਰਕ 

                                                                 

7
 "ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨ" ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਿਜਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਜ* ਦੋਵ  ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਲੱਭਣਾ ਮੁ�ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜ* ਿਬਨਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਹੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਤ+ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜ* ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ* ਿਬਨਾ ਮਾਪੇ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ 

ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਿਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹ।ੈ 
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ਨ7  ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਨਹ- ਿਕਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ 

ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹ- ਦੇ ਨ7 ੜੇ ਸੀ। 

 

ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਿਰਕ ਨ7  ਫੈਸਲਾ ਨਹ- ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਵੱਲ� ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਸੀ। 

 

 

ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਜੰੁਮੇਵਾਰੀ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ 

 

ਭਾਵ5 ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਉਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹ- ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 16 ਸਾਲ ਜ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ 

ਿਨਆਣਾ ਕਨੰੂਨ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਭਾਗ 65 ਹੇਠ� ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤ� ਿਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤ� ਵਾਪਸ ਜਾਣ 

ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ 16 ਸਾਲ ਤ� ਿਜਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ 

ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ, ਘਰ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ ਛੱਡ ਅਤੇ ਅਜਾਦ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਿਵੱਚ 

ਰੱਖੋ ਿਕ ਭਾਵ5 ਤੁਸ- ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਜ� ਨਹ-, ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਨੰੂਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ� ਹਾਈ 

ਸਕੂਲ ਗ�ੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

 

Cਤੇ ਕੇਸ ਸਟਡੀ ਿਵੱਚ ਤਾਿਰਕ ਨੰੂ ਘਰ ਛੱਡਕੇ ਜਾਣਾ ਮਨ> ਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੱੁਖ ਿਵੱਤੀ ਅਿੜੱਕਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਿਮਸਾਲ 

ਲਈ ਪਰਵਾਰ ਕਨੰੂਨ ਐਕਟ ਦਾ ਭਾਗ 31 (1) ਹਰੇਕ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਣਿਵਆਹੇ ਿਨਆਣੇ ਨੰੂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ 

ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਿਰਕ ਵਰਗੇ ਇੱਕ 16 ਜ� 17 ਸਾਲ ਦੇ ਿਨਆਣੇ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤ� ਜਾਣ 

ਨਾਲ ਤਾਿਰਕ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ- ਹੈ। ਦੱੁਜੇ ਅਰਥ ਿਵੱਚ, ਤਾਿਰਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ 

Cਤੇ ਹੈ। ਜਦ� ਿਕ ਉਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 16 ਸਾਲ ਜ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨੰੂ ਉਨਟਾਰੀਓ ਮਨੱੁਖੀ 

ਅਿਧਕਾਰ ਕੋਡ ਤਿਹਤ ਮਕਾਨ ਦੇ ਪਾਟੇ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਿਰਕ ਭਾੜੇ, ਖਾਣੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਿਨਆਦੀ ਲੋੜ ਦਾ 

ਭੁਗਤਾਨ ਿਕਵ5 ਕਰੇਗਾ? 

 

ਕਈ ਸੂਿਬਆਂ ਿਵੱਚ, ਤਾਿਰਕ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਫਰ, ਓਹ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 

ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ, ਸਮਾਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਰਕਸ ਨ� 

ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲ� ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਮੇਤ ਬੁਿਨਆਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 

ਿਵਚਾਰ ਕਰਣ ਲਈ ਸਵਾਲ: 

1. ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਾਿਰਕ ਦੀ ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆ ਂਹਨ? 

2. ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਤ� ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ “ਮੁਕਤ” ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 
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ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਸਮਾਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ 

ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਿਪਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਜ� ਘਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਨਾਕਾਬਲ 

ਜ� ਅੜੀਅਲ ਹਨ, ਜ� ਤੁਸ- ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰੀਰਕ, ਭਾਵਾਤਮਕ, ਜ� ਿਜਨਸੀ ਦੁਿਰਵਹਾਰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 

ਅੱਗੇ, ਜੇਕਰ ਤਾਿਰਕ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ 

ਹੱਕਦਾਰ ਨਹ- ਹੋਵੇਗਾ। ਿਜਵ5 ਿਕ “16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਨਆਣੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ” ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਉਸਦੇ ਚੋਣ 

ਹੋਰ ਤੰਗ ਹਨ। 

 

ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਪਤਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤ8 ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 

 

� ਲੇਟੋਰਿਨਆਓ ਬਨਾਮ ਹਾਸਕੇ9ਲ 

 

16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਕਾੱਟ ਹਾਸਕੇIਲ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਿਜਵ5 ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮਤਰੇਏ ਿਪਤਾ ਿਪਤਾ ਨਾਲ 

ਰਿਹਣਾ, ਜ� ਆਪਣੀ ਤੰਗ ਮਾਲੀ ਹਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਦੂਜੀ ਥ� ‘ਤੇ ਰਿਹਣਾ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਿਹਲ�, ਸਕਾੱਟ ਦੇ 

ਮਾਿਪਆਂ ਿਵੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ। ਸਕਾੱਟ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕਾੱਟ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ 

ਿਗਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਨ7  ਜਲਦੀ ਹੀ ਿਵਆਹ ਕਰ ਿਲਆ। ਸਕਾੱਟ ਨ7  ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮ� ਨਾਲ ਲੜਣਾ 

/ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦੀ ਛੱੁਟੀ ਮੁਕਾਉਣ ਚਲਾ ਿਗਆ। ਸਕਾੱਟ ਨ7  ਜਦ� ਸਕੂਲ ਿਫਰ /ੁਰੂ ਕਰ ਅੱਗੇ 

ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਿ// ਕੀਤੀ, ਉਸਦੇ ਿਪਤਾ ਨ7  ਉਸਨੰੂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ 

ਨੰੂ ਸਾਫ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਕਾੱਟ ਦਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੁਆਗਤ ਨਹ- ਸੀ। 

 

ਸਕਾੱਟ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ। ਸਕਾੱਟ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨ7  ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ 

ਨ7  ਇਸ ਨੰੂ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਕਾੱਟ ਦੇ ਮਤਰੇਏ ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਪੀਣ ਦੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਕਾੱਟ ਲਈ ਉਸ 

ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਅਸਿਹ ਹੋ ਿਗਆ। ਹਾਲਾਤ ਸਕਾੱਟ ਲਈ ਅਸਿਹ ਸਨ, ਸਕਾੱਟ ਦੀ ਮਾਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਅਤੇ 

ਉਸਨੰੂ ਮਾਨਿਸਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਕਾੱਟ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨਾਲ 

ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਿਜਨ" � ਨੰੂ ਓਹ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

 

ਸਕਾੱਟ ਨ7  ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਗਰੇਡ 12 ਿਵੱਚ 

ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸਮਰ ਦੀ ਜੋਬ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 
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ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੱਜ ਨ7  ਸਕਾੱਟ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਵ5 ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। ਸਕਾੱਟ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨ7  ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਖਲਾਫ਼ 

ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਸਕਾੱਟ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੰੂ ਉਸਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ, 

ਜਸਿਟਸ ਕਲੇਮੇAਟਸ ਨ7  ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਕਨੰੂਨ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਪ�ਬੰਧ (ਹੁਣ ਪਿਰਵਾਰ ਕਨੰੂਨ ਐਕਟ ਦੇ 

ਉਪਭਾਗ 31 (1) ਅਤੇ (2)) ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ: 

 

(1) ਹਰੇਕ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਲਈ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਆਰੇ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਿਨਆਣੇ ਨੰੂ, ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ 

ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। 

(2) ਉਪਭਾਗ (1) ਦੇ ਤਿਹਤ 16 ਜ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਿਨਆਣੇ ਵੱਲ� ਿਪਤਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ Cਤੇ ਇਹ ਫਰਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਓ. 1990, ਸੀ.ਐਫ.3, ਭਾਗ 31(2)। 

 

ਸਕਾੱਟ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨ7  ਦਲੀਲ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਸਕਾੱਟ ਨ7  ਿਪਤਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜਾ ਪ�ਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ 

ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਿਟਸ ਕਲੈਮੰਟ ਨ7  ਿਫਰ ਵੀ ਅਸਿਹਮਤੀ ਦੱਸੀ। ਐਕਟ ਦੇ 

ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਦਰ/ਨ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਨਾਲ, ਉਨ" � ਨ7  ਕਨੰੂਨ ਦਾ ਵੱਖ ਅਰਥ ਿਲਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਭਾਵ5 ਸਕਾੱਟ ਨ7  ਹੀ ਿਪਤਰੀ 

ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਿਲਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨ7  ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹ- ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਗ� ਉਸ ਨੰੂ, ਆਪਣੇ ਦੋਵ5 ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਘਰ 

ਿਵੱਚ ਮੁ/ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਕਾੱਟ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ 

ਨਾਲ ਿਪਤਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਿਪਸ ਲFਦਾ ਨਹ- ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੰੂ 

ਿਵੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। 

ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਿਵੱਚ, ਜਸਿਟਸ ਕਲੈਮੰਟ ਨ7  ਪਰਵਾਰ ਕਨੰੂਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੰਬੰਧਤ ਪ�ਬੰਧ, ਅਤੇ ਿਪਤਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ 

ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ: 

ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ 16 ਸਾਲ [ਪਰਵਾਰ ਕਾਨੂਨ ਐਕਟ ਭਾਗ 31(2) ਤਿਹਤ] ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ “ਿਪਤਰੀ 

ਕੰਟਰੋਲ ਤ� ਿਨਕਲਣ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਿਨਆਣੇ ਦਾ “ਇਖ਼ਿਤਆਰੀ” ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਿਨIਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 

ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਤੀ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਿਨਆਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਜ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ 

ਜੰੁਮੇਵਾਰੀ ਲFਦਾ ਹੈ। ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਪਿਰਵਾਰ ਇਕਾਈ ਵੱਲ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। 

ਿਨਆਣੇ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਚੋਣ ਅਤੇ ਜੰੁਮੇਵਾਰੀ, ਪਿਰਵਾਰ ਇਕਾਈ ਨੰੂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਤੋੜ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ 

ਮਾਿਪਆਂ ਵੱਲ� ਿਨਆਣੇ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਜੰੁਮੇਵਾਰੀ ਮੁਕਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 

 

ਜੇਕਰ ਿਨਆਣਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰਕ /ੋ/ਣ ਸਮੇਤ ਿਪਤਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜ� ਘਰ ਿਵੱਚ 

ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤ� ਿਫਰ ਉਸ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਥੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹ- ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਿਪਤਰੀ 

ਕੰਟਰੋਲ ਤ� “ਉਸਾਰੂ” ਿਨਕਾਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਿਮਆਦ ਲਈ ਇਕਰੂਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੱਡਣ ਦੀ ਚੋਣ ਇਖ਼ਿਤਆਰੀ ਨਹ- 

ਸੀ ਪਰ ਿਨਆਣੇ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਭਲਾਈ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। 
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ਕਈ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਿਜੱਥੇ ਮਾਿਪਆਂ ਜ� ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਿਪਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਦੇ ਕਾਿਬਲ ਨਹ- ਹੋਣਗੇ, ਪਿਰਵਾਰ ਇਕਾਈ 

ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ /ਾਇਦ ਿਨਆਣੇ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਥ� ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਚੰਗੇ ਤ� ਚੰਗਾ 

ਿਹੱਤ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਕਟ ਦੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਿਨਕਾਸੀ ਨਹ- ਹੈ। 

 

 

 

ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਚੋਣ 

 

ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਿਰਕ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਿਰਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੂਤੇ ਰਿਹਣਾ ਵੀ 

ਮੁ/ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਿਵਵਹਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮੱੁਖ ਿਚੰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗ�ੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੰਮ /ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਿਕਸਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਹੈ, ਿਕ ਤਾਿਰਕ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

 

ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ� ਇੱਕ ਿਨਆਣੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੰੂ ਿਨਆਣੇ (ਬਾਲ ਕਨੰੂਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਐਕਟ 

ਭਾਗ 24 (1) ਤਿਹਤ) ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਚੰਗੇ ਤ� ਚੰਗਾ ਿਹੱਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੰੂ ਿਨਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਨਆਣਾ ਿਜੰਨਾ 

ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੰੂ ਉੰਨਾ ਹੀ ਮਾਨ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜੱਜ ਿਨਆਣੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ 

ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਆਣੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੱਜ ਹੀ ਅੰਿਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

16 ਸਾਲ ਤ8 ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਨਆਣੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ 

 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ, ਬਾਲ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਨੰੂਨ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਦਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਜਦ� 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਨਆਣੇ ਨੰੂ ਮਾਿਪਆਂ ਿਮਆਰੀ ਮੁਹੱਈਆ 

ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਲ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸੇਵਾ ਐਕਟ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਤਿਹਤ 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਨਆਣੇ ਆਪਣੇ 

ਿਵਚਾਰ ਕਰਣ ਲਈ ਸਵਾਲ: 

1. ਇੱਕ "ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ" ਅਤੇ ਇੱਕ "ਉਸਾਰੂ ਵਾਪਸੀ" ਿਵੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ 

ਕੀ ਫਰਕ ਪ*ਦਾ ਹ?ੈ ਇਹ ਸਕਾੱਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਿਕਵ8 ਲਾਗ ੂਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ 

2. ਜੇਕਰ ਤਾਿਰਕ ਨ�  ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ� ਉਸਾਰੂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਤ 

ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਣਗ?ੇ ਤਾਿਰਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਸਕਾਟ ਦੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਤ� ਗੰਭੀਰ ਹ?ੈ 

3. ਿਕਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਪਤਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤ� ਵਾਪਸੀ ਨੰੂ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਨਹ' ਮੰਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 

ਇੱਕ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਿਕਦ� ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ?   
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ਮਾਿਪਆਂ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੜਤਾਲ 

ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਿਨਆਣੇ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਿਨਆਣੇ ਲਈ ਵਕਤੀ 

ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿਫਰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਘਰ ਜ� ਸਮੂਹ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਨਆਣੇ ਨੰੂ ਰੱਖਣ, ਜ� 

ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਿਕ ਇੱਕ ਧਰਮ ਮਾਿਪਆਂ ਿਨਆਣੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਣ। ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਰ ਿਰ/ਤੇਦਾਰ ਜ� ਦੋਸਤ ਨੰੂ ਵੀ 

ਤੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਿਨਆਣੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਜਦ� ਿਨਆਣੇ ਕੁਝ ਯਕੀਨੀ ਸਮੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਨ" � ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ 

ਿਨਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਈ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਨਆਣੇ ਦਾ ਿਜਕਰ ਇੱਕ ਕਰਾਊਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਨਆਣਾ ਕਰਾਊਨ ਵਾਰਡ ਬਣਦੇ ਹੀ, ਿਨਆਣੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਿਨਆਣੇ ਨੰੂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਘਰ ਲਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ ਕਰਣਗੀਆਂ। 

 

ਬਾਲ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸੇਵਾ ਐਕਟ ਦੇ ਭਾਗ 37(2) ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ “ਿਨਆਣੇ” (16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 

ਦੱਿਸਆ) ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ: 

 

ੳ) ਮਾਪੇ ਵੱਲ� ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਜ� ਉਨ" � ਵੱਲ� ਕੀਤੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਿਨਆਣੇ ਨੰੂ ਝੱਲਣਾ ਿਪਆ ਹੈ 

ਅ)  ਿਨਆਣੇ ਨਾਲ ਿਜਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ, ਜ� ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਦੇ /ੋ/ਣ, ਜ� ਉਸ ਨੰੂ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਜ� ਇਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੱਲ� ਿਜੱਥੇ 

ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਜ� ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਉਥੇ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਨਆਣੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ‘ਚ 

ਨਾਕਾਮ ਸੀ 

ਸ)  ਮਾਪੇ, ਸ਼ਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਦੱੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਜ� ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ 

‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਸੀ 

ਹ)  ਿਨਆਣੇ ਨੰੂ ਮਾਿਪਆਂ ਵੱਲ� ਕਾਰਵਾਈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਜ� ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੁਕਸਾਨ 

ਝੱਲਣਾ ਿਪਆ ਜ� ਖਤਰਾ ਹੈ 

ਕ)  ਿਨਆਣੇ ਨੰੂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਿਪਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਜ� ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ 

ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਜ� ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਸੀ 

ਖ)  ਿਨਆਣੇ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜ� ਇੱਕ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਪਲੱਬਧ ਨਹ- ਹਨ ਅਤੇ ਿਨਆਣੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉਦ� ਹੋਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹ- ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ� ਿਨਆਣਾ ਿਰਹਾਇ/ੀ 

ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਿਨਆਣੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁੜ /ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ� ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ 

ਘ)  ਿਨਆਣੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰਾ ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਹਲਾਕ ਜ� ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ� ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ 

ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਨ7  ਇਸ ਨੰੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ 

ਹੈ 

ਚ)  ਮਾਪੇ ਿਨਆਣੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ  
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ਸਪੁਰਦਗੀ, ਪਹੁੰ ਚ, ਅਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨਿ/ਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਵ�ਗੂ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਿਨਆਣੇ ਦੇ Cਤਮ ਿਹੱਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬਾਲ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। 

 

 

 

16-18 ਿਵਚਕਾਰ ਨਾਬਾਲਗ) ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਿਥਤੀ 16 ਸਾਲ ਤ8 ਘੱਟ ਉਮਰ ਨਾਬਾਲਗ) ਲਈ ਕਨੰੂਨੀ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਿਕਵ+ 

ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? 

 

ਿਜਵ5 ਿਕ ਉਪਰੀ ਭਾਗ ‘ਚ ਦੱਿਸਆ, ਘਰ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 

16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਜ� ਿਜਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਨਾਲ ਚੇਤਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਜ� ਵੱਧ 

ਹੈ, ਤੁਸ- ਿਪਤਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਿਕ ਤੁਸ- 

ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ (ਨਾ ਿਕ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਵ5 ਸਕਾੱਟ ਨਾਲ ਿਜਵ5 ਲੇਟੋਰਿਨਆਓ ਬਨਾਮ ਹਾਸਕੇ2ਲ 

ਿਵੱਚ ਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸ- ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਵੱਲ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। 

ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਸ- ਆਪਣੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 

ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਘਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਣਾ ਜ� ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਵੱਲ� ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ 

ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਜ� ਮੁ/ਕਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ- ਸਮਾਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲFਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤੀ ਨਹ- ਵੀ ਹੋ 

ਸਕਦੀ। 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ, ਕਨੰੂਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 

ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਰੱਥਾ ਜ� ਸਾਖ ਨਹ- ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ- ਬਦਸਲੂਕੀ ਜ� ਬੁਿਨਆਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਘਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸ- ਇੱਕ 

ਿਸੱਿਖਅਕ, ਪੁਿਲਸ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਲਾਇਕ ਿਕਸੇ ਬਾਲਗ ਨੰੂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ- ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਲ 

ਸਹਾਇਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਬੰਧਤ ਿਨਆਣੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ 

ਚਰਚਾ 

1. ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਦਾਲਨ ਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਿਜਨ" � ਪੱਖ� ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਜ� ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜ� ਜੋੜੇ ਿਵੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? 

“ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ” ਵਰਗੇ ਪਦ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕੀ ਤੁਸ- ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜੱਥੇ ਇਸ ਨੰੂ 

ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 
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ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਿਪਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵੱਚ 

ਿਲਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤ� ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਤੁਸ- ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੂਤੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਨਹ- ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇ ਿਨਆਣੇ ਦੀ /ਾਮਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 

 

� ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੀਲ ਬਨਾਮ ਵੀ.ਐਸ. (ਪੀ.) 

 

ਡੀ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ 

ਓਹ ਘਰ� ਭੱਜ ਗਈ। ਡੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤ� ਡਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। 

 

ਡੀ ਵੱਲ� ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਨ7  ਪੀਲ ਦੀ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਕਤੀ 

ਦੇਖਭਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਡੀ ਨੰੂ ਉਨ" � ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤਿਹਤ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਡੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨ7  ਿਕਹਾ ਿਕ ਡੀ ਨ7  ਘਰ ਆਉਣੇ ਅਤੇ 

ਉਨ" � ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਇਕਰਾਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਕਲਪ ਨਹ- 

ਸੀ। ਉਹ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ ਿਕ ਡੀ ਨੰੂ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੱਕ ਓਹ ਆਪਣੇ ਿਰ/ਤੇ ਨੰੂ ਮੁੜ 

ਬਣਾ ਸੱਕਣ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ। 

 

ਭਾਵ5 ਡੀ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਰਾਜੀ ਸੀ ਿਕ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵ/ਵਾਸ 

(ਡੀ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੋਵ5 ਪੇAਟੇਕੋਸਟਲ ਚਰਚ ਦੇ ਮFਬਰ ਸਨ) ਕਾਰਨ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਡੰੂਘੇ ਿਖਲਾਫ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ" � ਨ7  ਪੈਦਾ 

ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਨਆਣੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇ/ਕ/ ਕੀਤੀ। 

 

ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨ7  ਬਾਲ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸੇਵਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਿਹਤ ਡੀ ਦੀ ਵਕਤੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਆਦੇ/ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ 

ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ, ਤ�ਿਕ ਉਹ ਡੀ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ। ਭਾਵ5 ਡੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਨ7  ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ 

ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੰੂ ਡੀ ਦੀ ਵਕਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ" � ਨ7  ਗਰਭਪਾਤ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ 

ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।8 

 

ਡੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪੇਸ਼ਾਵਰ� ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਵਰਕਰ ਨ7  ਿਰਪੋਰਟ 

ਕੀਤਾ ਿਕ ਡੀ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨ7  ਆ6ਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਿਡਪਰੈIਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਖਾ6ਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਨ7  ਖ਼ਾਸ 

                                                                 

8
 ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੌਲ ਬਾਲ ਪਿਰਵਾਰ ਸੇਵਾ ਐਕਟ 62 (1), ਅਧੀਨ ਇਸ ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹ।ੈ 
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ਉਸ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਅਤੇ ਿਨਆਣੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਖਤਰਾ ਵੇਖ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਿਸਫਾਰ/ ਕੀਤੀ। ਡੀ ਨ7  ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਿਜਨਸੀ ਰੋਗ 

ਲਈ ਦਵਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਿਨਆਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨ> -ਿਵਿਗਆਨੀ ਨ7  ਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜਾ ਿਲਆ 

ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਿਢਆ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਔਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸਮਰਥ ਨਹ- ਹਨ। ਮਨ> -ਿਵਿਗਆਨੀ ਨ7  ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਵੀ 

ਕੱਿਢਆ ਿਕ ਉਸ ਨ7  ਕੋਈ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ- ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੋਗਲੇ ਨਹ- ਸੀ। 

 

ਡੀ ਨ7  ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਿਬਆਨ ਪੇ/ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ 

ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨ7  ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਸ ਨ7  ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ"ਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਰਸ ਬਣਨ 

ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਨਆਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। 

 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੀ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਿਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਮਿਤ ਡੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਣਜੰਮੇ ਿਨਆਣ ੇ

ਦੇ ਵਧੀਆ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਸੀ। 

 

ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ, ਜਸਿਟਸ ਕਾਰਸਿਵਕ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਿਕ ਅਣਜੰਮੇ ਿਨਆਣੇ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿਹਦਾ। 

ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਹਾਜਰੀ ਤ� ਕੁਝ ਪਿਹਲ�, ਕੈਨ7 ਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ� ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਇਕ ਅਣਜੰਮੇ ਿਨਆਣੇ ਦੀ 

ਕਨੰੂਨੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।9 ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਿਟਸ ਕਾਰਸਿਵਕ ਇਨ" � ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਣਜੰਮੇ ਿਨਆਣੇ (ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਦੀ ਕੋਈ 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹ- ਸੀ) ਦੇ ਿਹੱਤ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਨਹ- ਕੀਤਾ ਸੀ। 

 

ਇਸ ਲਈ, ਜਸਿਟਸ ਕਾਰਸਿਵਕ ਨੰੂ ਹੁਣ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀ ਦੇ ਿਹੱਤ ਨੰੂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ" � ਨ7  ਬਾਲ 

ਪਿਰਵਾਰ ਸੇਵਾ ਐਕਟ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ, ਉਸ ਤ� ਸਪ/ਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਨਆਣੇ ਦਾ ਚੰਗੇ ਤ� ਚੰਗਾ ਿਹੱਤ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਭ 

ਤ� ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਿਟਸ ਕਾਰਸਿਵਕ ਨ7  ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਾਬਜੂਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਕ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੰੂ ਵਕਤੀ 

ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਡੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਿਹਤ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਜ� ਕਾਰਵਾਈ 

ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਿਦੱਤਾ।  

 

 

                                                                 

9ਵੇਖੋ ਬੋਰੋਵਸਕੀ ਬਨਾਮ ਕੈਨ� ਡਾ (1989), ਟ�ੇਮਬਲੇ ਬਨਾਮ ਦੈਗਲੇ (1989), ਅਰੇ ਆਰ ਬਨਾਮ ਸੁਲੀਵਾਨ (1991)। 
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ਨਤੀਜਾ 

 

ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਹਲਾਤ� ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਿਪਆਂ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਦਾ 

ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵਖਾ6ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਘਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਕੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਜ� ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, 

ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੰੂਨ ਵੱਖ ਉਮਰ ਦੇ ਅੱਲ"ੜ ਲੋਕ� ਦੇ ਿਸਆਣਪੁਣੇ ਨੰੂ ਿਕਵ5 ਵੇਖਦਾ ਹੈ। 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ, ਕਨੰੂਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਜ� ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ 

ਮਾਨਤਾ ਨਹ- ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ, ਕਨੰੂਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਵਾਿਲਆਂ ਕਈ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵ� (ਿਜਵ5 ਿਕ ਬਾਲ 

ਸਹਾਇਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ) ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਅਨੁਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮFਬਰ� ਨੰੂ ਹੀ 

ਵੇਖਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਰਿਹੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਿਪਆਂ ਵੱਲ� 

ਦੇਖਭਾਲ ਤ� ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਫਰ ਹੋਰ ਿਰ/ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ� ਇੱਕ ਧਰਮ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� 

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਿਵੱਚ ਜ� ਗੋਦ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਿਕ ਤੁਸ- 16 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 

ਜੇਕਰ ਨਹ- ਿਫਰ ਤੁਸ- ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਿਕਵ5 ਦੇਵੋਗੇ। 

 

ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ 

ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਨੰੂਨ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਵੱਖ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਨੰੂਨ ਿਵੱਚ ਗੁੰ ਝਲ ਿਸਰਫ ਘਰ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਮੁ/ਕਲ ਨਹ- ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਨੰੂਨ ਨੌਜਵਾਨ ਿਕ/ੋਰ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਅਤੇ 

ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਿਕਵ5 ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਿਹਮ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਜੋ ਵੀ ਸਿਥਤੀ 

ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜੰੁਮੇਵਾਰ ਬਾਲਗ ਜ� ਸੰਗਠਨ 

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਿਵੱਚ ਮੁ/ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਲ"ੜ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ 

ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

 

 

 

ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ: 

1. ਤੁਸ' ਜਸਿਟਸ ਕਾਰਸਿਵਕ ਦੇ ਜਾਇਜੇ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹ?ੋ ਿਕ0 ਜ� ਿਕ0 ਨਹ'? 

2. ਿਕਸ ਿਡਗਰੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਡੀ ਦੇ "ਚੰਗ ੇਤ� ਚੰਗ ੇਿਹੱਤ" ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ? ਭਰੂਣ ਬਾਰ ੇਕੀ ਿਵਚਾਰ 

ਹ?ੈ 



 80

  



 81

ਮੱੁਖ �ਬਦ 

 

ਮੁਕਤੀ 

ਸਮਾਜਕ ਸਹਾਇਤਾ 

ਇਖ਼ਿਤਆਰੀ ਿਨਕਾਸੀ 

ਉਸਾਰੂ ਿਨਕਾਸੀ 

ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰਾਉਨ ਵਾਰਡ 

ਿਨਆਣੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤ� ਚੰਗੇ ਿਹੱਤ ਲਈ 
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ਪੂਰਕ ਭਾਗ ਇੱਕ: ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ$ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ) ਇੱਕ ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ ਹ,ੋ ਤ) ਤੁਸ$ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇ

ਹੋ? 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ- ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ: 

• ਤੁਸ- ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸੋ/ਲ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ� ਇੱਕ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਕਲੀਿਨਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹੋ: 

o ਜਸਿਟਸ ਫ਼ੋਰ ਿਚਲਡਰਨ ਏਡੰ ਯੂਥ (ਸੰਪਰਕ: 416-920-1633 ਜ� 1-866-999-5329, ਵੈIਬਸਾਈਟ: 

www.jfcy.org) 

o ਸਾਊਥ ਏ/ੀਅਨ ਲੀਗਲ ਕਲੀਿਨਕ ਓਨਟਾਰੀਓ (ਸੰਪਰਕ: 416-487-6371, ਵੈIਬਸਾਈਟ: 

www.salc.on.ca) 

o ਬਾਰਬਰਾ ਸ਼ਲੀਫਰ ਕਮੇਮਰੈਿਟਵ ਕਲੀਿਨਕ (ਸੰਪਰਕ: 416-323-9149 ਐਕਸਟ5ਸ਼ਨ 234, ਵੈIਬਸਾਈਟ: 

www.schliferclinic.com) 

• ਤੁਸ- ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਵ5: 

o ਿਕਡਜ ਹੇਲਪ ਫੋਨ (ਸੰਪਰਕ: 1-800-668-6868, ਵੈIਬਸਾਈਟ: www.kidshelpphone.ca) 

o ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵਕਿਟਮਜ ਸਪੋਰਟ ਰੇਫ਼ਰਲ ਲਾਇਨ (ਸੰਪਰਕ: 1-888-579-2888 or 416-314-2447) 

• ਤੁਸ- ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਟੋਰੰਟੋ ਿਵੱਚ, ਸੰਪਰਕ: 416-924-

4646, ਵੈIਬਸਾਈਟ: www.torontocas.ca) 

• ਤੁਸ- ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਚੋਇਸ: ਹੂ, ਇਫ, ਭੇਨ ਟੂ ਮੈਰੀ ਦੇ ਪੇਜ 22 ‘ਤੇ 

ਕੈਰੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੋ। 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜ� ਤੁਸ- ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਵਆਹ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

• ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕੈਨ7 ਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜ� ਇਸ ਿਲੰਕ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਿਵਦੇ/ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੈਨ7 ਡਾ ਦੇ ਨਾਲ 

ਰਿਜਸਟਰ ਕਰੋ: https://www.voyage2.gc.ca/minroca/mobile/termsandconditions-en.htm 

ਰਿਜਸਟਰੇ/ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਿਸਰਫ ਐਮਰਜੰਸੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ, ਜ� ਤੁਸ- ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ 

ਿਵੱਚ ਪਹੁੰ ਚਣ ‘ਤੇ ਸੁਨ7 ਹੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ। 

• ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋ ਪੇਜ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋਕਾਪੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ 

ਇੱਕ ਹਾਿਲਆ ਫੋਟੋ, ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਵ5 ਕੈਨ7 ਡਾ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਇਤਬਾਰੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 

ਫ਼ਲਾਈਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਆਪਣੇ ਨ7 ੜੇ ਦੇ ਕੈਨ7 ਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਪਛਾਣੋ, ਅਤੇ ਉਨ" � ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ  
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• ਕੁਝ ਐਮਰਜFਸੀ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈIਲ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿ// ਕਰੋ 

 

ਵਧੀਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤ: 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸ- ਇੱਕ ਜਬਰੀ ਿਵਆਹ ਿਵੱਚ ਹੋ: http://www.forcedmarriages.ca/get-help/i-am-in-a-forced-

marriage/ 

• ਿਵਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਮਰਜFਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: http://travel.gc.ca/assistance/emergency-

assistance 

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: 

o ਜਸਿਟਸ ਫ਼ੋਰ ਿਚਲਡਰਨ ਐੰਡ ਯੂਥ ਵੱਲ� ਵੀਡੀਓ: 

https://www.youtube.com/watch?v=ez6nT0oLei4 


