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پيیش لفظ  
)" اايیک اايیسا نصابب ہے جس کی اافزاائش Youth Agency in the Culture of Law"قانونن کی ثقافت ميیں نوجواانوںں کا کردداارر(

) ميیں"جبریی شاددیی"سے متعلق بڑهھھھتی ہوئی تشويیش کے باعث ااُجاگر ہوئے۔ Greater Torontoکے بيیج گريیڻٹر ڻٹورروونڻٹو (
کسی مخصوصص ووااقعہہ ميیں نشاندہی کرنے کی بجائے ززبرددستی شاددیی کا خالصہہ بيیانن کرنا نسبتاً  ززيیاددهه آآسانن ہے۔ عامم 

ا ططورر پر يیہہ تب پيیش آآتا ہے جب کسی لڑکا يیا لڑکی کو ااپنی مرضی کے بغيیر کسی سے شاددیی کے ليیے مجبورر کيی
جائے۔ ززبرددستی يیا ددباؤؤ وواالديین يیا ووسيیع وو عريیض ررشتے دداارريیوںں کے تعلق سے ہو سکتا ہے۔ جبریی شاددیی  کو ططے 

–شدهه شاددیی  (اارريینج ميیرجج   Arrange Marriage(  سے ااسس ططرحح فرقق کيیا جا سکتا ہے کہہ مؤخر االذ کر ااکثر وواالديین ااوورر
کرنے وواالے کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے کہہ  ررشتے ددااررووںں کی شموليیت کيیساتهھ ہوتی ہے ليیکن حتمی فيیصلہہ شاددیی

ووهه کس سے شاددیی کرنا چاہتا ہے/چاہتی ہے۔ مختصرااً جبریی شاددیی کی سب سے نمايیاںں ااوورر ووااضح پہچانن يیہہ ہے کہہ 
۔ جبریی شاددیی کی تعريیف  ميیں مشکل 1شاددیی کرنے وواالوںں کو ااپنی ررضامندیی بيیانن کرنے کی ااجاززتت نہيیں ددیی جاتی

ززيیاددهه ااہم يیہہ ہے کہہ  مرضی  ہے ااووررےے کہہ مرضی ظظاہر کرنے کا ااختيیارر کس کے پاسس پيیش آآتی ہے جب يیہہ دديیکهھنا پڑ
ہونا (يیا نہہ ہونا)  کيیا صوررتيیں ااختيیارر کر سکتا ہے۔  کيیا خاموشی ررضامندیی کو ظظاہر کرتی ہے يیا ااسس کی غيیر 

يیونڻٹی يیا موجوددگی کو؟ ثقافتی ااعتبارر سے کيیسے پتہہ چلتا ہے کہہ کسی کی مرضی ہے يیا نہيیں؟ ااگر کسی کی کم
خانداانی ططريیقہہ کارر ااسِس شدتت سے "ززبرددستی شاددیی" پر عمل کرتا ہے کہہ ااُسے اايیک عامم چيیز قراارر ددےے يیا آآسانن االفاظظ 

ميیں کہيیں کہہ٬، "جو ہميیشہہ چلتا آآيیا ہے"٬، اايیسے حاالتت ميیں مرضی کی کيیا شکل ہو گی؟   

ليیے قانونن ساززیی کی ہے٬، جو کہہ مسوددهه ساززیی کے ووقت بيیشتر ممالِک نے ززبرددستی شاددیی کو ناجائز قراارر دديینے کے 
معاشرتی ططورر پر اايیسے معاشرووںں کو ناجائز قراارر دديیتی ہے جو کثرتت سے ااسِس عمل ميیں ملوثث ہيیں٬، خاصص ططورر پر 

۔ فوجداارریی قانونن ااوورر رريیاستی قوااعد نے فورریی ااططميینانن تو دديیا کہہ کچهھ کيیا جا ررہا ہے۔ ليیکن 2جنوبی اايیشيیائی معاشرےے
ماند پڑ جاتے ہيیں کہہ يیہہ بهھارریی بهھرکم ااووززاارر ہيیں جو بہت ہی مختصر سيیاسی ااسس کے قليیل فواائد ااسس حقيیقت سے 

نظريیاتت کی عکاسی کرتے ہيیں جن کا دداارروومداارر اانتخاباتت کے دداائرووںں ميیں ہوتا ہے نہہ کہہ معاشرووںں کے ساتهھ ططويیل 
اددهه تر٬، اايیسے ۔ يیہہ نصابی پرااجيیکٹ٬، ززيی3االمدتی  ميیل جولل پر٬، يیا پهھر مختلف معاشرتی سيیکڻٹرزز ميیں تعليیم کی ترقی پر

سيیاسی ہتهھکنڈووںں کا جواابب ہے ااسِس ااميید پر کہہ ززبرددستی شاددیی جيیسے عمل کو جواانوںں ااوورر اانُن کی بيیشتر شہریی 
مشاغل ميیں مرضی کی گنجائش پر کيینيیڈيین قانونن کے ثقافتی مواادد کو اايیک کشاددهه تجزيیے سے نمايیاںں کيیا جائے۔  

۔ يیہہ قانونن عامم ططورر پر اايیک چمکتی الئن بناتا ہے جس "نوجواانن" ااپنے قانونی معنی کے حسابب سے اايیک مبہم لفظ ہے
سے نابالغوںں کی پہچانن اانُن سے کی جاتی ہے جو بالغ عمر کو پہنچ گئے ہوںں٬، جو کہہ ہر دداائرهِه ااِختيیارر ميیں مختلف 
ططريیقے سے بيیانن کيیا جاتا ہے ليیکن ااکثر ااڻٹهھاررهه سالل کی عمر کو مقررر کيیا جاتا ہے۔ ااڻٹهھاررهه سے کم سب کو چهھوڻٹا 

جاتا ہے جن کے پاسس مکمل قانونی ااختيیارر نہيیں ہوتا٬، ااسس حقيیقت کے باووجودد کے ووهه رريیاست کے ررہائشی ہيیں۔  سمجهھا
گو٬، تمامم مائنرزز اايیک جيیسے نہيیں ہوتے۔ اايیک چهھہہ سالہہ ااوورر اايیک سولہہ سالہہ ميیں گہراا فرقق ہے٬، ااوورر قانونن ااسس فرقق 

ئے٬، ااوورر ِکن ووجوہاتت کی بناء پر٬، ااوورر مواادد کيیوںں کو نظر اانداازز نہيیں کرتا۔ ليیکن قانونن ااسس فرقق کو کيیسے شمارر ميیں ال
ووهه حد کہہ ددےے جسے يیہہ نصابب قانونی ثقافت ااوورر نوجواانوںں کے کردداارر  ااوورر اا نن کی سماجی شرکت  کو ااہميیت دديیتا ہے۔

جس سے اايیک ہائی سکولل کا نوجواانن قانونی سرگرميیوںں کی ططرفف مائل ہو يیا نا ہو حجم بيیانن کرتی ہے کہہ قانونن 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
    http://www.forcedmarriages.ca:  ذذرراائع کو دديیکهھنے کے ليیے وِوززٹٹ کريیں ااہم شاددیی پر اايیک  جبریی  1
اايیک مثالل کيینيیڈيین گوررنمنٹ کا بل اايیس  2  Zero( اايیکٹ لرنس فارر بارربيیِرکک کلچرلل پريیکڻٹسميیں متعاررفف کيیا گيیا جس کا عنواانن ززيیروو ڻٹا 2015ہے جو  7 –

Tolerance for Barbaric Cultural Practices Act(  ااصالحح کی٬، بشمولل  بيیشتر ووفاقی قواانيین کیشاددیی کے عمل پر توجہہ دِدالنے کے ليیے  جبرییہے٬، جس نے
کِرمنل کوڈڈ کے  

 Casting Out: The( شيیريیں ررززااقق دديیکهھيیں٬، کاسڻٹيینگ آآوَوٹٹ: ددیی اايیِوکشن آآفف مسلمز فراامم وويیسڑنن الء اايینڈ پالڻٹکس ے ليیے دديیکهھيیں اايیسے قانونن پر تنقيید ک 3
Eviction of Muslims from Western Law and Politics( ،2008۔ [ڻٹوررنڻٹو: يیونيیوررسڻٹی آآفف ڻٹوررنڻٹو پريیس٬[  
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کرتا ہے کہہ اايیک نوجواانن ہونے کا کيیا مطلب ہے جسے بہت سے  گیدئن وصلہہ اافزاائی کرتا ااوورر نماکيیسے سمجهھتا٬، ح
لوگگ خاصص ططورر پر ووقت سے پہلے بڑهھھھنے کی عمر سمجهھتے ہوںں۔  

٬، يیہہ نصابب ططالبعلموںں کو تيین کو سمجهھنے کے ليیے  ااوورر شہریی اانتظاماتت  نوجواانوںں کے کرددااررقانونی ثقافت  کے 
کيیا  نوجواانوںں کا کرددااررضروورریی تصوررااتت سے متعاررفف کرتا ہے جس کا مداارر ہی يیہہ قانونی بحث ہے کہہ قانونن ميیں 

ہے۔ يیہہ تيین تصوررااتت: بالغوںں کی عمر٬، سرپرستی ااوورر شاددیی کی کم سے کم عمر ہيیں۔ يیہہ تيین تصوررااتت بہت سے 
ساززووںں کو ززوورر دديینے کے ليیے کہہ ووهه بيیانن کريیں کہہ يیہہ تيین تصوررااتت قانونی مباحثوںں کا موضوعع ررہے ہيیں٬، قانونن 

کيیوںں ضروورریی ہيیں٬، ااوورر يیہہ کہہ ااسس ميیں کم عمر اافراادد کے ليیے ااپنی مرضی کرنے ااوورر شہريیت کی اايیک مضبوطط شکل 
پر عمل کرنے کی کيیا گنجائش ہے۔ علمی نظريیے سے٬، يیہہ قانونی تصوررااتت تيین محورر پيیش کرتے ہيیں جس کے ِگردد 

شاددیی۔ کہہ جبریی  مزيید متحرکک عنواانن ترتيیب ددےے سکتے ہيیں جيیسےططالبعلم   

شاددیی ااوورر ززبانی آآززااددیی کے مسائل کو  جبرییيیہہ تيین تصوررااتت کشاددهه قانونی عباررااتت پيیش کرتے ہيیں جن ميیں يیہہ نصابب 
شاددیی" کے مسئلہہ سے نئے متعاررفف ہوئے ہوںں٬، ااپنی مرضی کا شريیِک حيیاتت منتخب کرنے  جبرییررکهھتا ہے۔ جو "

ااپنی مرضی کيیخالفف ززبرددستی  )چاہے کوئی ساتهھی کالسس فيیلو(کہہ کسی کو سمجهھيیں  کو شايید غيیر ااہم کے خيیالل 
شاددیی پر مجبورر کرنا اايیسے سواالل کهھڑےے کر ددےے کہہ "تم  نے ااِنکارر کيیوںں نہيیں کردديیا/کر سکے؟" ززبرددستی شاددیی ميیں 

کہہ "نہہ" کہنا مَوثر ططورر پر خانداانن سے نکلنا ہے٬،  )خوااهه ااصلی يیا تصوررااتی(کے حسابب سے بڑاا خوفف يیہہ ہے ؤؤددبا
۔ ليیکن مثالل کے ططورر پر ااگر کوئی )خوااهه معاشی يیا ددووسریی(ااوورر اانُن تمامم سہوليیاتت سے بهھی جو ااسُس سے ملتی ہيیں 

ززبرددستی شاددیی کے ااِمکانن کو "نہہ" کر ددےے؟ ااسُس اانسانن کے ساتهھ کيیا ہو گا؟ ااوورر ززيیاددهه صافف االفاظظ ميیں٬، قانونن اايیسے 
ے ليیے کيیا کرےے گا٬، خاصص ططورر پر تب جب ووهه اايیک نابالغ ہو جو قانونی ططورر پر محدوودد قانونی ااختيیاررااتت اانسانن ک

ررکهھتا ہو؟ آآززااددیی کی بحث کا مقصد جواانوںں کی قانونی ثقافت کی ططرفف سے ددرر پيیش ددشواارريیوںں کو عيیاںں کرنا ہے 
کو چهھوڑڑنے پر  )معاشی يیا ددووسراا(جب اايیسے نوجواانوںں سے سامنا ہو جو ااپنے خانداانن کی تحويیلی حفاظظت ااوورر آآرراامم 

مجبورر ہوںں۔ اانِن ددوونوںں موضوعاتت کو ااسس اانداازز سے ااِکڻٹهھا کرنا ززبرددستی شاددیی کے بڑےے پہلو کو نوجواانوںں کے 
قانونی ثقافت کی ررووشنی ميیں نمايیاںں کرتا ہے جو اابهھی بلوغت کو نہہ پہنچے ہوںں۔  

ااوونڻٹارريیو تهھ اايیشيین ليیگل کليینک آآفف ااوونڻٹارريیو [يیہہ نصابب ززبرددستی شاددیی پر ہونے وواالی بحث سے متاثر ہے جوکہہ ساووَ 
ساوَوتهھ اايیشيین ليیگل ] کے ماتحت ررہا ہے۔ South Asian Legal Clinic of Ontario/SALCOکاجنوبی اايیشيیائی قانونی کليینک ۔  

ررہا ہے٬، ااوورر بہت سی اايین جی ااووزز٬، تعليیمی  ررہنماشاددیی کے ووااقعاتت کا پتہہ لگواانے ميیں  جبرییکليینک آآفف ااوونڻٹارريیو
بهھی۔ يیونيیوررسڻٹی آآفف  ذذرريیعہہ ااددااررووںں ااوورر گوررنمنٹ اايیجنسيیز کی گنجائش ااسس پيیچيیدهه مسئلے کے باررےے ميیں بڑهھھھانے کا

سفئيیر پرووگراامم  پبلک ڻٹوررنڻٹو نے ااسِس نصابب کی ترقی کے ليیے ااددااررتی گهھر مہيیا کيیا۔ پاميیال کليیسن ااوورر رريیليیجن اانِن دداا
)Religion in the Public Sphere Program( نے ااسس پرااجيیکٹ کی اابتداائی نشووونما کی تاکہہ يیہہ کسی شکل ميیں آآ سکے۔

صدرر مايیو مورراانن نے شرووعع ميیں ااِسکی تحقيیق ااوورر ترقی کے ليیے معاشی ااِمداادد مہيیا کے  ااوورر ااسکے تب فيیکلڻٹی آآفف ال
 Factor-Inwentash Faculty of( سوشل ووررکک  فيیکلڻٹی  آآفف  کی جس سے ااسِس نصابب کو ااہم شکل ملی۔ ددیی فيیکڻٹر ااِنويینڻٹاشش

Social Work ( ااوورر ااُسکے صدرر فے ِمشنا نے اايیک غيیر معمولی مسوددهه سازز٬، پرشيیا اايیتامدیی٬، کو مالززمت پر ررکهھنے
کی٬، جس نے ااپنی قابليیت سے ااسِس نصابب کے ہر حصے کو چارر چاند لگا ددئيیے۔ صدرر  مہيیا اامدااددکے ليیے ضروورریی 

ک کميیونڻٹی فوررمم کی بهھی ميیزبانی کی٬، جس سے ہميیں يیہہ يیقيین ہواا کہہ يیہہ نصابب مختلف ِمشنا نے ااسِس نصابب پر اايی
عالقوںں ميیں ززبرددستی شاددیی سے متاثرهه لوگوںں کے ليیے پيیش پيیش ہو کر کامم کرنے وواالوںں کی ضروورريیاتت کی عکاسی 

نے  )LAWS/Director of Law in Action Within Schools( ال اانِن اايیکشن وِودد اانِن سکولز  ساررهه پولل٬، ڈڈاائريیکڻٹر آآفف۔کرےے گا
نصابب کا جائزهه ليینے کے ليیے اايیک ڻٹيیچر فوکس گرووپپ منعقد کيیا يیہہ يیقيین ددہانی کرنے کے ليیے کہہ يیہہ کالسس رروومم 

تکريیم اامداادد  قابلکی شعبہہ اانصافف  ااوورر مفيید ہے۔ آآخر ميیں٬، يیہہ پرااجيیکٹ کبهھی بهھی کيینيیڈاا کے مؤثرمقاصد کے ليیے 
اايیک  )ااوورر خاصص کر ِمس ہورریی ہيیمبويیانن(خانداانن٬، جواانن ااوورر بچوںں کے سيیکشن کے بغيیر ثمر آآوورر نہہ ہو پاتا٬، جسکے 

ااددااررووںں ااوورر ليیڈررووںں نے اايیک بہت ااہم جگہہ تعميیر کی جس سے  ااننمستقل اامداادد ااوورر حوصلہہ اافزاائی کا ذذرريیعہہ ررہے ہيیں۔ 
.بے حد مشکورر ہيیں اانکےيیہہ نصابب ووجودد ميیں آآسکا٬، ااوورر ہم   
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ااوورر ااِسکے پيیچهھے پوشيیدهه ڻٹيیم کے اافراادد بہت ااعلٰی ذذہانت ااوورر لگن  صلہہ ہےکا يیہہ نصابی پرااجيیکٹ ہے ڻٹيیم کی محنت 
ڈڈيیزاائن کی پيیچيیدگی ددوونوںں ميیں ہی شرووعع سے حوصلہہ اافزاائی کی  عالمانہہکے مالک ہيیں جنہوںں نے قانونی حدوودد ااوورر 

غغ ااوورر تکليیف ددهه موضوعع پر مکالمے ااوورر نئی معلوماتت کو فروو مشکلشاددیی کے  جبرییجو لمبے عرصے کے ليیے 
کی عملی ووکيیل ہيیں نے نابالغوںں کی عمر٬، کم سے کم شاددیی کی عمر٬،  فيیملی الددےے گی۔ جيینا پريیسڻٹن٬، جو اابب 

۔ اانُن کی اانتهھک محنت ہے سرپرستی ااوورر آآززااددیی کے قانونی تصوررااتت پر اايیک ووسيیع وو عريیض قانونی تحقيیق مہيیا کی
مسوددهه  مرکزییيیا اايیتامدیی ااسس نصابب کی نتائج ظظاہر کيیے جو ااسِس نصابب کے صفحوںں پر نظر آآئيیں گے۔ پرش عمدههنے 

سے ااسِس پرااجيیکٹ پر توجہہ ددیی٬، نصابب  لگنسازز ہيیں۔ ددوو سالوںں کے ليیے٬، ااُنہوںں نے متحمل مزااجی ااوورر 
کے ساتهھ ززيیِر عمل صالحح مشوررووںں کی ررووشنی ميیں بارر بارر ے شرکاء کااوورر کميیونڻٹی  ااساتذهه کے گرووپپ٬،مشيیرکے

يیہہ ددوونوںں ااسِس پرااجيیکٹ کا  ؛  ااوورر پرشيیا کے کامم کے بغيیر ووجودد ميیں نہہ آآتامسوددووںں پر کامم کيیا۔ يیہہ پرااجيیکٹ کبهھی جيینا 
دِدلل ااوورر ررووحح ہيیں۔ سڻٹيیفن بلئيیر نے ااسس پرااجيیکٹ کے ااوواائل ميیں تعليیمی نظريیے سے مفيید تحقيیق مہيیا کی جس سے 

يینے کے نصيیب ہيیں کہہ اايیلن ہکس کو ااسس نصابب ميیں مددد ل ہمارریی نصابب کو سمجهھنے ميیں ررہنمائی ہوئی۔ ہم بہت خوشش
ليیے رريیڻٹائرمنٹ سے نکالل الئے۔ اايیلن کی پيیشہہ وورراانہہ ططرزِز ززندگی ااساتذهه کہہ گنجائش ااوورر ططالبعلموںں کا کالسس رروومم ميیں 
تجربہہ بڑهھھھانے ميیں مگن گزرریی۔ خوااهه ووهه ڻٹوررنڻٹو ڈڈسڻٹرکٹ سکولل بوررڈڈ ہو يیا نصابب کو ترتيیب دديینے کی ااپنی گنجائش 

ی ترقی سے وواابستگی ااوورر کالسس رروومم تجربے ميیں اامداادد کرنے ہو٬، اايیلن کی شہرتت ہرططرحح کی برتریی ميیں٬، ااساتذهه ک
کی ااوو اايیچ ااےے اايیس اايیس ڻٹی ااےے کانفرنس ميیں بيیڻٹا ڻٹيیسٹ  ٢۲٠۰١۱۴ميیں ہے۔ ااُنہوںں نے نصابب کی اايیک اابتداائی صوررتت کو 
۔ سالکو کی دديیپا مڻٹو نے شرووعع سے ہی ااسِس کاميیابی ملی بهھی کيیا تهھا٬، جس سے حتمی شکل کو بڑهھھھانے ميیں کاررگر

 تصويیرییمايیت کی۔ اانُن کی مہربانی ااوورر سالکو کی کوششوںں سے ہم ااسِس نصابب ميیں سالکو کا تخليیق کرددهه ح نصابب کی
ناوولل شامل کر سکے جو ااسُس نے ززبرددستی شاددیی پر معنی خيیز مکالمے ااوورر گفتگو کی ہواا پيیداا کرنے کے ليیے بنايیا۔  

جنہوںں نے ااسِس شکر گزاارر ہيیں  ااوورر پيیش پيیش کامم کرنے وواالوںں کے  ممبراانن ٬، کميیونڻٹیہريین تعليیم اااساتذهه٬، مآآخر ميیں ہم 
جس کی  فکر اانگيیز  فيیڈ بيیک فرااہم کی ميیں شرکت کی ااووررفوررمز ااوورر  سووررکشاپ ییپرااجيیکٹ ميیں ددلچسپی لی٬، ہمارر
بوجهھ اانکی شرکت سے مزيید ووسيیع ہو گئی۔  ۔ نصابب ميیں موجودد مسائل پر ہمارریی سمجهھمددد سے يیہہ نصابب تشکيیل پايیا  

 

 

ڈڈااکڻٹر اانورر اايیم اايیمن  

ڈڈاائريیکڻٹر کريیکلم پرااجيیکٹ  

پرووفيیسر اايینڈ کيینيیڈاا رريیسرچچ چئيیر اانِن رريیليیجن٬، پلوررلزمم اايینڈ ددیی رروولل آآفف ال  

الآآفف  فيیکلڻٹی   

يیونيیوررسڻٹی آآفف ڻٹوررنڻٹو  

عمر سے متعلقہہ قواانيینکيینيیڈاا ميیں پختگی کی عمر ااوورر   

ااسس ليیے ااسے مکمل ہے ااوورر  تصورر کرتا  با شعوررو بالغ ااوورر جس ميیں قانونن کسی ک پختگی کی عمر ووهه عمر ہے
 ۔ررہتیضرووررتت نہيیں  مزيید کی نگراانیوواالديین يیا سرپرست کی جس کے فيیصلوںں کو قانونی شہریی سمجهھا جاتا ہے 

کی  الڻٹریی ڻٹکٹ خريیدنے ااوورر  ووصيیت کرنےمعاہدےے کرنے٬،  آآزز اادداانہہپختگی کی عمر اافراادد کو  مثالل کے ططورر پر
کانسڻٹی ڻٹيیوشن کيینيیڈاا کے  بلکہہنہيیں ہے  جيیسی اايیککيینيیڈاا کے تمامم صوبوںں ميیں پختگی کی عمر ااجاززتت دديیتی ہے۔ 

ططورر پر اانفرااددیی عالقہہ ااوورر ااسے ہر صوبہہ تحت  92)13(کی ددفعہہ  1867 )Constitution Act۔  ددستورریی قانونن( اايیکٹ
آآپپ کی ررہائش جس صوبے ميیں ہے ااسس  ااوورر تمامم صوبائی قواانيین پر الگو ہوتی ہےپختگی کی عمر  کرتا ہے۔ متعيین
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–ووفاقی قواانيین کے ليیے  ۔ گيیا ہے تک ررکهھا سالل کی عمر 19يیا  18 کے حسابب سے قطع نظر ررہائشی صوبے جو  
–يینيیڈاا کے ہر شہریی پر الگو ہوتے ہيیں ک کے خدماتت  فوجی  سس ميیں۔ مثالل کے ططورر پر ااسالل ہے 18پختگی کی عمر  

) کا ااستعمالل شامل ہے۔حق رراائے ددہی ( ووووٹٹ ميیںااوورر ووفاقی اانتخاباتت کے ليیے ااہليیت   

تجزيیے سے پہلے  تفصيیلی  کےکے ااصولل وو ضواابط عمر سے متعلقہہ قواانيین  ميیںميیں)  (بالخصوصص ااوونڻٹارريیوکيینيیڈاا 
سمجهھا ااوورر  کو کيیسے پختگی کی عمر  ططورر پری تارريیخددنيیا کے کچهھ حصوںں ميیں  دديیکهھ ليیا جائے کہہ کہہ  مفيید ہو گا
کا جائزهه ليیں گے۔ کی تارريیخ  ااگلے حصے ميیں ہم قديیم رروومم ميیں پختگی کی عمر ۔ ہےجاتا ررہا  الگو کيیا  

موجوددهه کيینيیڈاا کے  کا  رروومی قواانيین ااوورر يیہہ کہہ   يیں پختگی کی عمر کے باررےے ميیں پڑهھھھيیں گےجيیسا کہہ آآپپ قديیم رروومم م
کو متاثر کرنے ووااال يیہہ ووااحد  کيینيیڈاا ميیں قانونی نظامميیہہ ذذہن ميیں ررکهھيیں کہہ  ليیکن ٬، قانونی نظامم پر اايیک ااہم ااثر ہے

 اابتداائی  ۔قانونی نظامم ااوورر رروواايیاتت تهھيیںکا ااپنا وںں لوگيیوررپی آآباددکاررووںں سے قبل کے دديیسی ۔ قانونی نظامم نہيیں ہے
ااستعمالل  ميیں اابهھی بهھی کيینيیڈاا کے  کچهھ گرووہوںں نئے نقطہہ نظر کے ساتهھ  قواانيین اابتداائی رروواايیتی  ااوورر قانونی رروواايیاتت

برططانویی ااوورر فراانسيیسی قواانيین کی ططرزز پر  بڑیی حد تک کيینيیڈاا کے ووفاقی ااوورر صوبائی قواانيین  ہيیں۔ ے جا ررہے کيی
شمالی وويیں صدیی ميیں  18وويیں ااوورر  17قانونی نظامم يیہہ )۔ ززيیر ااثر تهھے (جس ميیں مؤخر االذکر رروومی قواانيین کے ہيیں

کے ذذرريیعے متعاررفف ہوئے تهھے ۔  اامريیکہہ ميیں يیوررپی آآبادد کاررووںں  کی آآمد  

ااسس ٬، مختلف ہےمختلف صوبوںں ميیں يیہہ کيیسے کيینيیڈاا ميیں ااوورر کی تارريیخ  قديیم رروومم ميیں پختگی کی عمر جيیسا کہہ آآپپ 
کيیا ووااضح ددالئل  کی پختگی کی عمر کے باررےے ميیں بچوںں ٬، نوجواانوںں ااوورر بالغ اافراادد  ططرفف خصوصی توجہہ دديیں کہہ

کيیسے دديیکهھتا ہے يیہہ ددالئل ااسس باررےے ميیں کيیا قانونن آآپپ کی عمر کے نوجواانوںں کو :ددووسرےے االفاظظ ميیں۔ کرتے ہيیں
؟تجويیز کرتے ہيیں  

قديیم رروومم ميیں پختگی کی عمر کی تارريیخ  

تک پہنچا خيیالل سالل کی عمر سے قبل پختگی کی عمر  25ميیں اافراادد کو )عيیسویی 476قبل مسيیح تا  753قديیم رروومم (
ووهه جو گئی تهھی۔  مقررر کی سالل 12ليیے ااوورر خوااتيین کے  14تاہم بلوغت کی عمر مرددووںں کے ليیے  نہيیں کيیا جاتا تهھا۔ 

 جو اابهھی بالغ نہيیں ہوئے تهھے تی نسباانن اافراادد ک بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے تهھے سالل سے چهھوڻٹے ليیکن  25
–ہہ جا يیہہ ددررميیانی ددررنوجواانوںں کمثالل کے ططورر پر قانونی ااہليیت ررکهھتے تهھے۔ تک  حد کچهھ سالل کی  25سے  12 

– سالل کی ددررميیانی عمر کے مردد 25سے  14ددررميیانی عمر کی خوااتيین ااوورر   ميیںشاددیی کر سکتے تهھے ااوورر فوجج 
نوجواانن ااوورر (جنہيیں آآجج ہم  يیہہ نوجواانن  ااگرچہہ قانونن تب بهھی يیہی خيیالل کرتا تهھا کہہ گوجا سکتے تهھے۔  کيیے بهھرتی 

اابهھی بهھی تحفظ کی  کچهھ حد تک  نہيیںااليیکن  فيیصلے خودد کر سکتے تهھے ااپنے  قانونی )بالغ نوجواانن کہتے ہيیں
-سرپرست کوئیااسس ووجہہ سے تاکہہ اانن کا بے جا فائدهه نہہ ااڻٹهھايیا جا سکے۔  ضرووررتت تهھی  مردد سربرااهه عموماً خانداانن کا  

– -نابالغ فردد مائنر ( خانداانن کے مردد سربرااهه کی غيیر موجوددگی ميیں۔ کی نگراانی  کرتا تهھا معامالتت   Minor کے (
- (نگراانن جسے کيیورريیڻٹر مقررر کيیا جاتا تهھا اايیک سرپرست بہتريین مفادد کے تحفظ کے ليیے   Curator ( ۔ کہا جاتا تهھا  

بلوغت کی ااگر کوئی ررعايیت تهھی۔ مائنر کے ططورر پر سلوکک کيیے جانے سے متعلق اايیک ممکنہہ تاہم رروومی قانونن ميیں 
کا مظاہرهه کرتا٬، تو ااسے   کے ااعلٰی ددررجے ذذہانت ااوورر شعورر ااوورر سالل سے چهھوڻٹا ہوتا 25عمر کو پہنچ جاتا ليیکن 

ليیکن  سالل کے نہيیں ہوتے تهھے 25ااگرچہہ ووهه  ددووسرےے االفاظظ ميیںجا سکتا تهھا۔ پختگی کی عمر تک پہنچا تصورر کيیا 
متعلقہہ قواانيین کے سالل کے ہو چکے ہوںں ااوورر ااسس ططرحح  25قانونن کے تحت اانہيیں اايیسے ہی دديیکهھا جاتا تهھا جيیسے ووهه 

) کہا جاتا تهھا۔ Venia Aetatis( وويینا اايیڻٹاڻٹسغيیر معمولی ااستحقاقق کو  ااسس  ۔ ااہليیت حاصل ہوتی تهھیمکمل  اانہيیں  تحت
 ً ااسس ااستحقاقق کے ليیے ددررخوااست ددےے سکتی تهھيیں۔ سالل سے بڑیی خوااتيین  18سالل سے بڑےے مردد ااوورر  20 عموما

ليیے تحقاقق کے جنہوںں نے ااسس ااس نوجوااننااوورر٬، معاملے سے متعلق فيیصلے کے ليیے عواامی ااجتماعع منعقد کيیا جاتا تهھا
اانن کے باعزتت اافراادد کو معرووفف   وومشہورراانہيیں ااپنی عمر کا ثبوتت فرااہم کرنا پڑتا تهھا ااوورر  ددررخوااست ددیی ہوتی تهھی
تهھی۔  پڑتیکردداارر کی ضمانت دديینی   
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نوجواانوںں کی کی ااہليیت کے برعکس عقل شعورر ااوورر کا  پختگی کی عمر يیوررپپ ميیں ميیں  قروونن ووسطٰی صديیوںں بعد 
وويیں صدیی تک  11وويیں سے  9يیوررپپ ميیں۔ تعيین کيیا جاتا تهھاکے حسابب سے  جسمانی ااہليیت ميیں بهھرتی ہونے کی فوجج 

ااسس عمر کے پر کہہ  يیاددااسس مفرووضے کی بنتک مقررر کيیا جاتا تهھا  سالل کی عمر  15ااکثر  پختگی کی عمر کو
ااستعمالل کرنے ااوورر پہننے کی صالحيیت پيیداا ہو جاتی  ااوورر ہتهھيیارر  فوجی ساززووساماننلڑاائی کے ليیے   نوجواانوںں ميیں

 لڑاائی کی صالحيیتگهھڑسواارریی ااوورر ااوورر  ررستم کے خطاببااوورر  کا ووززنن بڑهھھھتا گيیاجيیسے جيیسے فوجی ساززووسامانن ہے۔
سالل تک پہنچ  21حتٰی کہہ  پختگی کی عمر بڑهھھھتی گئی قروونن ووسطٰی يیوررپپ ميیں٬، کے ليیے تربيیت کا ددوورراانيیہہ بڑهھھھتا گيیا

گئی۔   

-شرکت کی ضرووررتت نہيیں تهھیفوجج ميیں  عواامم جنہيیںعامم  مالک کی ززميین پر  تهھے ااووررخدماتت فرااہم کرتے ززررعی جو  
– کرتے تهھےررہائش کا کراايیہہ اادداا  ً پختگی کی عمر   سالل تک ہی ررہی۔  15سے  14 عموما  

 ہو گيیامبذوولل ااہليیت کی ططرفف  عقلیشعورر ااوورر عمر کے مختلف حصوںں ميیں کا تعيین  پختگی کی عمرحالل ہی ميیں٬، 
 آآزز اادداانہہااوورر  سوچچ عقلمند نہہقانونی حقوقق ااستعمالل کرنے  کے ليیے  ميیں فالسفرووںں نے ووسطوويیں صدیی کے20۔ ہے

ااالقو وورر بيین قومی ااسمجهھا  جاتا ہے ليیکن  حق ددااررااگرچہہ تمامم بچوںں کو ۔ سمجهھا تت بنيیاددیی خصوصيیاکو کرنے عمل 
کے مفرووضے کی بنيیا پر االگ االگ  خودد مختاررییسوچچ ااوورر  منطقی کوعمر کے مختلف حصوںں قواانيین ددوونوںں  اامی

بڑهھھھتی ہيیں جس کے  بهھی کہہ يیہہ صالحيیتيیں قانونن سمجهھتا ہے جيیسے جيیسے بچے بڑےے ہوتے ہيیں سلوکک کرتے ہيیں۔ 
حق بهھی بڑهھھھتا ہے۔  احقوقق ااستعمالل کرنے کقانونی  آآززااددیی سے ميیں نتيیجے   

 جن ميیں شرطط سمجهھا جاتا ہے کے ليیےسرگرميیوںں ميیں شرکت  مخصوصصکسی کے اابهھی بهھی عمر کو  کيینيیڈاا ميیں
گاڑڑیی چالنا٬، شاددیی کرنا٬، ٬، نوشیشراابب کا ااستعمالل٬،  ووووٹٹ  جيیسا کہہ  ےااستعمالل ہوتی ہ صالحيیتيیا ذذہنی جسمانی 

فراائض ووغيیرهه۔ عداالتیااوورر  ٬، مالززمتتعليیم  کرنا٬،معاہدهه کرنا٬، ووصيیت   

 

ااقواامم متحدهه کنونشن بچوںں کے حقوقق سے متعلقبيین ااالقواامی قانونن:   

هه شد متاثرسے بهھی کنونشن کے بچوںں کے حقوقق کے باررےے ميیں ااقواامم متحدهه قواانيین  کيینيیڈاا کے نوجواانوںں سے متعلق
بچوںں کے سالل سے کم عمر  18جو کرتا ہے  مقررر بنيیاددیی حقوققبچوںں کے حقوقق کے باررےے ميیں کنونشن ووهه ہيیں۔ 

سے  بچوںں سے اامتيیاززیی سلوکک مخصوصص نقاطط کی بنيیادد پر 13 کنونشن يیہہباررےے ميیں پورریی ددنيیا ميیں الگو ہوتے ہيیں۔ 
مختصر ططورر پر ۔ ددررجوںں کے حسابب سےااوورر ددووسرےےجنس٬، مذہب٬،  نسل٬،٬، قوميیتکرتا ہے بشمولل: قابليیت٬،  تحفظ

بيیانن کيیا جائے تو کنونشن يیہہ ااعالنن کرتا ہے کہہ تمامم بچوںں کو حق حاصل ہے کہہ:  

دديیکهھنا چاہيیے بچے کا بہتريین مفاددجنہيیں سب نگہدااشت کا مناوواالديین٬، سرپرستوںں ااوورر حکومتوںں سے  •  

: غورر ططلب سوااالتت  

بلوغت ميیں ددااخل ہونےکی کن نے بچپن سے جديید کيینيیڈيین  يیوررپيیوںں ااوورر قروونن ووسطٰی کے ررووميیوںں٬، .1
کے ططورر پر چنا؟ ااہم موڑڑعمرووںں کو   

قائم ااپنے معاشرووںں ميیں پختگی کی عمر ررووميیوںں٬، قروونن ووسطٰی کے يیوررپيیوںں ااوورر جديید کيینيیڈيین نے  .2
؟ےااستعمالل کيی کرنے کے ليیے کيیا معيیارر  

a( ووںں پہلے ددوو معيیاررااوورر  کريیںی خودد کے ليیے ااہميیت کے لحاظظ سے ددررجہہ بندیی ک ووںں معيیارراانن  
 ےاانتخابب کی ووضاحت کريیں جو پختگی کی عمر معلومم کرنے کے ليیے ااستعمالل کرن کے 
  ۔چاہيیئں



	   6 

صحت کی دديیکهھ بهھاللعمدهه معيیارر کی  •  
تحفظغفلت سے ززيیاددتی ااوورر جسمانی ااوورر ذذہنی ااستحصالل٬، اامتيیاززیی سلوکک٬،  •  
ہے ااہمجو اانن کی فالحح وو بہبودد کے ليیے  ااوورر معلوماتت تک ررسائیتعليیم ااسس ميیڈيیا کے ذذرريیعے  •  
کی ددووسرووںں  ااپنے نظريیاتتااوورر  معاشرےے ميیں شرکتتک پہنچا کر ااپنی رراائے کے ااظظہارر ااوورر ااسے ددووسرووںں  •

توجہہسے تعظيیم ااوورر   
کودد هھيیلکفرااغت ااوورر آآرراامم٬،  •  

٬، جن سے ززيیاددتی ہوئی ہو ںں٬، معذوورر ہوططورر پر حقوقق مختص کرتا ہے جو  خصوصیکنونشن اانن بچوںں کے ليیے بهھی 
کيینيیڈاا نے  ميیں 1991۔ ) بچےAboriginalپراانے ااصلی االنسل ( کيینيیڈاا ميیں ررہنے وواالے ااوورر  جنہوںں نے قانونن توڑڑاا ہو

 پاررليیمنٹ (قانونن سازز ااسمبلی)ليیکن  کچهھ تبديیليیاںں کی ہيیںہماررےے قواانيین ميیں کنونشن نے  ااگرچہہکنونشن کی توثيیق کی۔ 
ااقواامم  اايیک ررپوررٹٹ کے مطابق جارریی کرددهه ميیں 2012کيیا ۔ نافذ نہيیں  ميیں  نکيینيیڈاا کے قواانيیمکمل ططورر نے ااسے 
۔پر تنقيید کر چکی ہے ااپنے فراائص اادداا نہہ کرنے پر کيینيیڈااکنونشن کے تحت  متحدهه  

پختگی کی عمرکيینيیڈاا کے صوبوںں ميیں   

:  سالل 18  

)٬،  Quebec)٬،  کيیوبک (Manitoba)٬،  منی ڻٹوبا (Saskatchewan)٬،  سس کيیچونن (Alberta)٬،  االبرڻٹا (Ontarioااوونڻٹارريیو ( 
)Prince Edward Islandپرنس اايیڈووررڈڈ آآئی ليینڈ (  

:  سالل 19  

)٬،  Yukonيیوکونن (   )٬،Newfoundland)٬،  نيیوفاؤؤنڈ ليینڈ(Nova Scotia)٬،  نوووااسکوشا (British Columbiaبرڻٹش کولمبيیا ( 
)New Brunswickنيیو برنزووکک ( ٬، )Nunavut)٬،  نوناووٹٹ (Northwest Territoriesشمالی مغربی عالقے (  

 سالل ہے۔ لٰہذاا 18پختگی کی عمر ااسس کے ليیے  کی عملداارریی ميیں آآتی ہےووفاقی حکومت کوئی بهھی سرگرمی جو تاہم 
يیں٬، آآپپ فوجج ميیں شموليیت ااختيیارر کر سکتے ہ تو سالل کے ہو جائيیں 18 جب آآپپررہتے ہوںں٬،  جس بهھی صوبے ميیں آآپپ 

 کے ووووڻٹنگ ۔ کوشش کرسکتے ہيیںنوکریی کے ليیے کا ااستعمالل کر سکتے ہيیں ااوورر ووفاقی  ووووٹٹ اانتخاباتت ميیں ووفاقی 
-(بلديیہہ  ميیونسپلصوبائی ااوورر ہم آآہنگی کے ليیے ووفاقی قواانيین سے   Municipal( ڈاا يیبهھی پوررےے کيین ووووڻٹنگ قواانيین   کے

۔ہی مقررر کرتے ہيیں  (پختگی کی عمر کے برعکس)سالل  18حق رراائے ددہی کے ااستعمالل کی کم اازز کم عمر ميیں   
 

–فڻٹز جيیراالڈ بنامم االبرڻٹا  چاہيیے؟کی جانی  تک کم 16عمر  قانونی ووووڻٹنگ کیکيیا    

: غورر ططلب سوااالتت  

1. عالقوںں نے  3صوبوںں ااوورر  ٬4، جبکہہ سالل 18 صوبوںں نے 6ااوورر  ااقواامم متحدههپختگی کی عمر کے ليیے  
کا اانتخابب کيیا: آآپپ کا ااسس باررےے ميیں کيیا خيیالل ہے؟ سالل کی عمر 19  

2. سالل کی عمر ميیں  18کے ااستعمالل کی ااجاززتت  ووووٹٹآآپپ کوکچهھ صوبے کيیا ااسس کی سمجهھ آآتی ہے کہہ  
مثالل  سالل کی عمر تک محدوودد کر دديیتے ہيیں؟  19صالحيیت  ددووسرےے کامم کرنے کیددےے دديیتے ہيیں جبکہہ 

کے  ليیکن شراابب نوشی سالل ہے 18کی عمر دديینے ااگرچہہ قانونی ططورر پر ووووٹٹ کے ططورر ااوونڻٹارريیو ميیں 
کے باررےے ميیں  ااہليیتووووٹٹ دديینے کی عقلی برخالفف  شراابب نوشی کے يیہہ۔ سالل ہے 19عمر  قانونیليیے 

ددررکارر ہوتی ہے؟عقل کی مختلف حدشعورر ااوورر کے ليیے ںں وکيیا مختلف سرگرميی کيیا بتاتا ہے؟  
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ووووٹٹ ڈڈاالنے  حاصل کرنے کے بعد سالل کی عمر 18اافراادد کو  اانتخابی قواانيین ددووسرےے صوبوںں کی ططرحح االبرڻٹا ميیں 
 االبرڻٹا ميیںنے  فڻٹز جيیراالڈاايیرنن ااوورر راامم سنگهھہائی سکولل کے ططالب علموںں کرسڻٹن جيیميیں  2002کی ااجاززتت دديیتے ہيیں۔

سکولل شہریی کونسلر ااوورر تا کہہ ووهه  تک کم کرنے کے ليیے مہم چالئی کی عمر  سالل16 سے18کی عمر  ووووٹٹ دديینے
-(متولی  کے ڻٹرسڻٹی   Trustee( االبرڻٹا ميیں نے ااپنی پورریی ززندگی  کرسڻٹيیناايیرنن ااوورر ووووٹٹ ددےے سکيیں۔ اانتخابب ميیں کے

اانہيیں يیقيین تهھا کہہ ۔ ميیں صوبے نے ميیونسپل االيیکشن کروواائے 2001 سالل کے تهھے جب  16ددوونوںں گزاارریی تهھی ااوورر 
فڻٹز جيیراالڈ :کی آآززااددیی ہونی چاہيیے دديینے  رراائےکے ااہل ہوتے ہيیں ااوورر اانہيیں ااپنی اانتخابب  آآگاههاافراادد  سالہہ 17ااوورر  16

آآپپ کے پاسس ووووٹٹ ااگر  ددیی جاتیااوورر آآپپ کو توجہہ نہيیں  جو سامنے آآتے ہيیں اايیسے بہت سے معامالتت ہيیں" نے کہا ٬، 
کا ااحاططہہ کر  ووااقعاتتہم حاليیہہ ہميیں يیہہ سب جاننے پر مجبورر کيیا گيیا ہے۔ ٬،  سکولل کی باتت کر ررہے ہيیںہم نہہ ہو۔ کا حق 

ہم تعليیم يیافتہہ ہيیں۔" ااوورر ہم ااسس باررےے ميیں بہت کچهھ جانتے ہيیں ررہے ہيیں ۔  

 eprivileg-a-how-canada-in-freedoms/voting-http://www.cbc.ca/archives/categories/politics/rights- ووڈڈيیو: •
age.html-voting-lower-a-for-right/fighting-a-became  

غيیر آآئيینی پابندیی  کے ليیے عمر کی ووووڻٹنگ  کہہ الئےعداالت ميیں  ددعوییٰ ااپنا يیہہ ددالئل دديیتے ہوئے  اايیرنن ااوورر کرسڻٹيین 
تمامم  جس کا حق کيینيیڈاا کے ووووٹٹ دديینے کے حق سے ررووکتی تهھیسالل سے کم عمر اافراادد کو  18تهھی کيیونکہہ يیہہ 

ً عمر کی ووجہہ سے اامتيیاززیی سلوکک کيیا جا ررہا ہے۔  ااوورر اانن سے کو ہےہريیوںں ش کرسڻٹيین ااوورر اايیرنن نے ددالئل خصوصا
–حقوقق ااووررآآززااددیی  ميیثاقق(کيینيیڈاا کے چاررڻٹر آآفف رراائڻٹس اايینڈ فريیڈمز ووووڻٹنگ کے قواانيین دديیے کہہ   Charter of Rights and 

Freedoms (ااوورر  3 کی ددفعاتت)کرتے ہيیں خالفف ووررززییکی  15)1 :  
 

٬، شامل ہيیں تمامم عمرووںں کے شہرییکے االفاظظ ميیں  "ہر شہریی"کرسڻٹن ااوورر اايیرنن نے ددليیل ددیی کہہ کے تحت٬،  3ددفعہہ 
عمر کی حد کا حکومت نے  ووااضح ططورر پر خالفف ووررززیی کرتی ہے۔  عمر کی حد ااسس ددفعہہ کیلٰہذاا  حتٰی کہہ مائنر بهھی
ووهه حدوودد الگو ہيیں   "ہر شہریی" ميیںاانہوںں نے ددعویٰی کيیا کہہ ۔ ميیں ددالئل دديیے کی مخالفتااسس تشريیح ددفاعع کرتے ہوئے 

کا حق دداارر ڻٹهھہرااتی ہيیں۔ جو شہريیوںں کو ررہائش ااوورر عمر کی بنيیادد پر ووووٹٹ دديینے   

ووووٹٹ دديینے  3 سيیکشن ٬، کے عالووهه کی ملزووماتت کيینيیڈاا کے شہریی ہونے کہہ جج نے اايیرنن ااوورر کرسڻٹيین سے ااتفاقق کيیا 
سالل کی عمر پر مقررر  عمر کی حد کو عداالت نے فيیصلہہ دديیا کہہ ااسس لحاظظ سے۔ تاپابندیی نہيیں لگاکے حق پر کوئی ااوورر 

کی خالفف ووررززیی کرتا ہے۔ 3چاررڻٹر کی ددفہہ  کرنا  

يیا  کی خالفف ووررززیی کرتی ہے 15)1(چاررڻٹر کی ددفعہہ  پابندییعمر کی آآيیا کو غورر کرنا پڑاا کہہ ااسس کے بعد عداالت 
عداالت کے کی خالفف ووررززیی ہوئی ہے کرسڻٹيین ااوورر اايیرنن کو  15)1ددفعہہ (عداالت کو قائل کرنے کے ليیے ۔ نہيیں
منسڻٹر ( )Law V. Canadaبنامم کيینيیڈاا (قانونن جسے عداالت نے اايیک ااہم مقدمے  کے ڻٹيیسٹ سے گزررنا پڑاایی سلوکک اامتيیازز

-آآفف اايیمپالئمنٹ اايینڈ ڈڈسکريیميینيیشن    (Minister of Employment and Discrimination  مطمئن عداالت کو ۔ ميیں قائم کيیا تهھا
اانہيیں اانن   a) - کہہ: تهھا انيیہہ ددکهھانا پڑکی خالفف ووررززیی ہوئی ہے کرسڻٹيین ااوورر اايیرنن کو  15)1(ددفعہہ کرنے کے ليیے کہہ 

کے کيیونکہہ يیہہ اانن  يیہہ اانفرااددیی سلوکک اامتيیاززیی تهھاb) -   ؛ ااوورراانفرااددیی سلوکک کا نشانہہ بنايیا گيیاکی عمر کی ووجہہ سے 

–سيیکشن  –(اايیواانن عامم ہاؤؤسس آآفف کامنز کيینيیڈاا کے ہر شہریی کو  .3   House of Commons(  مجلس ااوورر
۔بن سکے کا ااہل  بنےممبر ميیں  نناا کے ليیے ووووٹٹ ددےے سکے  ممبراانن کے اانتخابب قانونن سازز کے   

–سيیکشن  مساوویی تحفظ ااوورر براابر ہے ااوورر ہر فردد قانونن کی نظر ميیں ااوورر قانونن کے تحت  .15)1( 
نسل٬، قوميیت يیا ٬، خصوصا٬ً، اامتيیاززیی سلوکک کے حق حاصل ہےپر بنا کسی   قانونن کے مساوویی فواائد

۔کی بنيیادد پر اامتيیاززیی سلوکک کے بغيیر معذووررییجسمانی يیا ذذہنی  ررنگ٬، مذہب٬، جنس٬، عمر ااوورر٬، شہريیت  
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پسماندهه بنا دديیا گيیا ووقعت کم کی گئی ااوورر اانہيیں نظر اانداازز کيیا گيیا٬، کيیونکہہ ااسس کی ووجہہ سے  کے خالفف تهھاووقارر 
قراارر نہيیں دديیا جا سکتا۔ تفريیق  جائز قانونن کے تحتااسے لٰہذاا  

سالل  18کے نتيیجے ميیں کے ليیے عمر کی پابندیی ووووٹٹ دديینے : کرليیا گيیا ووااضح ططورر پر حل ااسس ڻٹيیسٹ کا پہال حصہہ 
ااسس ڻٹيیسٹ کے ددووسرےے ۔ مختلف  ططورر پرسلوکک کيیا گيیا سالل سے بڑیی عمر کے اافراادد سے  18کو  سے کم عمر اافراادد
ووووٹٹ ررہتے ہوئے  کيینيیڈاا جيیسے جمہورریی ملک ميیں٬، کرسڻٹيین ااوورر اايیرنن نے ددليیل پيیش کی کہہ حصے کے ططورر پر

قانونن ے کسے اانکارر کر  دديینے  شرکت مکمل معاشرےے ميیں اانہوںں نے ددعویٰی کيیا کہہ ہے۔  حق بنيیاددییدديینے کی ااہليیت 
۔ووقارر ميیں مدااخلت کی ہےنے اانن کے   

 ددليیلاانہوںں نے  کرسڻٹيین ااوورر اايیرنن کے ددعوےے کے جواابب ميیںعمر کی حد اامتيیاززیی تهھی۔ ااختالفف کيیا کہہ حکومت نے 
کيیونکہہ عمر کا خصوصيیاتت سے مختلف ہے نسل٬، مذہب ااوورر جنس جيیسی  مثالً ددووسریی خصوصيیاتت عمر پيیش کی کہہ 

سالل  18سے ررووکنا اامتيیاززیی ہو سکتا ہے ليیکن تمامم ملحدووںں کو ووووٹٹ دديینے ٬، مثالل کے ططورر پرتعلق قابليیت سے ہے۔ 
بے عيیب ااگرچہہ   سالل پر قائم کرنا 18ووووٹٹ دديینے کی عمر کو ۔ کو ووووٹٹ دديینے سے ررووکنا نہيیں سے کم عمر اافراادد

بچوںں ااوورر بالغوںں کی قابليیت ميیں اايیک ووااضح فرقق کرتا ہے۔ نہيیں ہے ليیکن   

نے اانن سے ووووڻٹنگ کے قواانيین کہہ  جج نے کرسڻٹيین ااوورر اايیرنن سے ددووباررهه ااتفاقق کيیاميیں تهھا٬،  3جيیسا کہہ ددفعہہ نمبر 
اامتيیاززیی سلوکک کيیا تهھا۔   

يیہہ ثبوتت دديینے کی ااجاززتت کو  حکومت کے حصے کے ططورر پر جائزےےچاررڻٹر کے ختم نہيیں ہواا تهھا۔  اابهھی تاہم مقدمہہ
کم سالل سے  18 کرتے ہيیں ليیکن حقوقق کی خالفف ووررززیی  اانن کے ووووڻٹنگ کے قواانيین باووجودد ااسس کے کہہ  ددیی گئی کہہ 

اانن  کہہ تسليیم کرےے کہہ ااگرچہہ حکومت ددليیل ددےے سکےااسس ططرحح کہہ ۔ پابندیی نہيیں ہے مناسب نا کوئیيیہہ عمر اافراادد پر 
چاررڻٹر يیہہ بهھی  ؛ سکے ددالئل ددےےکے حق ميیں  ےيینقراارر ددااسے ضروورریی کے حقوقق کی خالفف ووررززیی ہوئی تهھی ليیکن 

: کہتا ہے 1شن کا سيیچاررڻٹر ک۔ تهھا کے تجزيیے کا حصہہ  
 

نوجواانن اافراادد ليیکن ااگرچہہ اامتيیاززیی تهھا  پر مختص کرناسالل  18عمر کو ووووٹٹ دديینے  کہہدديیا نے فيیصلہہ صاحب  جج 
جج نے ااپنا فيیصلہہ ااسس ۔ گيیا  کا ددعویٰی مستردد کر دديیا ااوورر اايیرنن ااسس ليیے کرسڻٹيین کے حقوقق پر اايیک مناسب حد تهھی 

 ووووٹٹ دديینے وواالے اافراادد موززووںں حد تک باشعورر ہيیں کہہ آآززاادداانہہ  يیہہ يیقيینی بنانے کے ليیے کہہ کی بنيیادد پر دديیا کہہ رراائے
ااوورر  ضروورریی تهھیعمر کی کوئی نہہ کوئی پابندیی  کے ليیے ووووٹٹ دديینے ااوورر ددررست فيیصلہہ کر سکتے ہيیں ٬، ااسس ليیے 

: موززووںں تريین اانتخابب ہےسالل کی عمر  18  

چونکہہ نومولودد ااوورر نوجواانن اافراادد ووااضح ططورر پر کافی حد تک  باشعورر نہيیں ہوتے کہہ  يیہہ ووااضح ہے کہہ"
چونکہہ ووووٹٹ ڈڈاالنے کی قابليیت  کے ۔ ضروورریی ہے تک پابندیی کچهھ حد  ددررست ااوورر معقولل ووووٹٹ ڈڈاالل سکيیں لٰہذاا

ووووڻٹر ہر  کے مختص کرنے سے قطع نظر بجٹ ااوورر  قابل عمل ہونے  ...ی کوئی حتمی جانچ نہيیں ہےتعيین ک
تکميیل٬، مالی آآززااددیی ااوورر شاددیی  شعورر  تعليیم کی  ہائی سکولل کی ۔ نہيیں ہے کوئی اانتخابب معائنہہ  اانفرااددیی اک

سے  کی قابليیت ووووٹٹ  ڈڈاالنے باخبرکوئی بهھی منطقی يیا ليیکن اانن ميیں سے ااشاررےے ہيیں کے ددووسرےے ممکنہہ 
متعلقہہ نہيیں ہيیں۔  

معاملہہ جس پر غورر کيیا جانا باقی ہے ہے٬، عمر کی پابندیی ضروورریی  متعلقہہ ووووٹٹ کے ااستعمالل سے  چونکہہ
ووووٹٹ دديینے سالل مقررر کرنا   18 ووووڻٹنگ کی عمر کو ی بجائے يیا کسی ااوورر عمر ک ٬17، 16آآيیا ووهه يیہہ ہے کہہ 

–ددفعہہ   ضمانتکی ددیی آآززااحقوقق ااوورر ئے گئے ااسس ميیں بتاکيینيیڈيین چاررڻٹر آآفف رراائڻٹس اايینڈ فريیڈمز  .1 
قانونن نے مختص کی ہيیں  جن کی جمہورریی  ااوورر آآززاادد معاشرےے مناسب پابنديیاںں جو بشرططيیکہہ  ہے ادديیت

جا سکے۔ اپيیش کيی جواازز  ميیں   
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ہوتے  مختلف شرحح کے حسابب سے باشعوررچونکہہ لوگگ ۔ متاثر کرتا ہے کم اازز کم  کومساووااتت کے حق ااوورر 
کوئی  عمر سے متعلقہہ٬، کے تجرباتت بهھی کافی حد تک مختلف ہوتے ہيیں اانن کی ززندگیااوورر بڑهھھھتے ہيیں ااوورر 
ہيیں جبکہہ کچهھ اافراادد  ااوورر باخبر ووووٹٹ ڈڈاالل سکتے معقولل کچهھ اافراادد کو باہر کر ددےے گی جو بهھی مناسب پابندیی 

۔ کو شامل کر لے گی جن ميیں ااسس کی ااہليیت نہيیں ہے  

مقررر کيیا جانا قانونن ساززیی کے مقصد کے حصولل سے  پر 18عمر کی حد کا کے مطابق   عامم سوجهھ بوجهھ
سالہہ اافراادد ہائی سکولل تک کی تعليیم مکمل کر ليیتے ہيیں ااوورر  ااپنی ززندگی  18عامم ططورر پر ۔ ہے ززيیاددهه  نہيیں

اافرااددیی جارریی ررکهھيیں يیا تعليیم  اانہيیں يیہہ فيیصلہہ کرنا ہوتا ہے کہہ کے فيیصلے خودد سے کرنا شرووعع کر دديیتے ہيیں۔
ودد پر آآيیا  ااپنے وواالديین کے گهھر پر ررہيیں يیا خملتا ہے کہہ ۔ يیہہ ااسس فيیصلے کے ساتهھ بهھی قوتت کا حصہہ بنيیں

ووهه ووووڻٹنگ کی ذذمہہ دداارریی بهھی ااسی عمر ميیں ااڻٹهھائيیں ۔ يیہہ سمجهھ ميیں آآتا ہے کہہ بهھرووسہہ کرتے ہوئے باہر نکليیں 
کی جانچ کے عمر کی پابندیی  ۔ اںں قبولل کر تے ہيیںیی ذذمہہ دداارريیجس ميیں ووهه ااپنی ززندگی کے فيیصلوںں کی بڑ

۔ طالبہہ ہےاايیک جائز م ربہہجت ليیے  

تک ززيیاددهه تر اافراادد ہائی سکولل کے معاشرتی علومم  سالل کی عمر 18يیہہ فرضض کيیا جا سکتا ہے کہہ مزيید برآآںں 
 متعلق مناسب تارريیخ بطورر قومم کےجو اانہيیں ہماررےے سيیاسی نظامم ااوورر ليیتے ہيیں  کوررسس ختم کرززيیاددهه تر کے 

معقولل ااوورر باخبر فيیصلوںں کے ليیے ااہم اانن اافراادد کو  اانن کوررسز کی تکميیل   معلوماتت فرااہم کرتے ہيیں۔
"معلوماتت فرااہم کرتی ہے۔   

 
 

 16عمر کی حد سکولل بوررڈڈ االيیکشن کے ليیے نے حراادد ظظفریی سکولل گريیجواايیٹ ہائی اايیک حاليیہہ ٬، ميیں 2013ااگست 
سالل کرنے کی حمايیت ميیں اايیک آآررڻٹيیکل لکهھا۔   

ددیی گلوبب  سے شرووعع کرتے ہيیں" 16آآئيیں سالل کی عمر تک کيیوںں اانتظارر کريیں؟ 18ووووٹٹ دديینے کے ليیے "پڑهھھھيیں : 
http://www.theglobeandmail.com/news/national/education/why-: ٬2013، 2ااگست "٬،  (The Globe and Mail)اايینڈ ميیل

16/article13430567/-at-start-lets-vote-to-18-until-wait  

: غورر ططلب سوااالتت  
کے ليیے   ووووٹٹ دديینے کيیاکے مقدمے ميیں عداالتی فيیصلے سے متفق ہيیں؟ فڻٹز جيیراالڈ بنامم االبرڻٹا کيیا آآپپ  .1

يیا کم ہونا چاہيیے؟ااسے ززيیاددهه ہونا چاہيیے  ؟ہےمناسب  بطورر عمر کی حد سالل 18  
کے اانتخابب کے ليیے  سکولل ڻٹرسڻٹی صرفف شہریی کونسلر ااوورر نوجواانن کيیا ااسس سے فرقق پڑتا ہے کہہ  .2

ااپنی ددررخوااست کو صرفف اانہی اانتخاباتت اانہوںں نے آآپپ کيیا سمجهھتے ہيیں کہہ  ووووٹٹ کا حق چاہتے تهھے؟
ااوورر تمامم اانتخاباتت کے ليیے کيیوںں نہيیں؟ کے ليیے  محدووددکيیوںں ررکهھا  

کيیا کيیا آآپپ "عامم سمجهھ بوجهھ" ررکهھتے ہيیں؟ "تجربے" سے کيیا مراادد ہے؟ جج کا "عامم سمجهھ بوجهھ" ااوورر  .3
کيیوںں يیا کيیوںں نہيیں؟متفق ہيیں؟ تبصرےے سے "تجربے" سے متعلق اانن کے آآپپ   

باخبر فيیصلوںں کی ااہليیت اايیک نوجواانوںں کی اافزاائش ااوورر قانونن کے ليیے يیہہ فرضض کرنا جائز ہے کہہ کيیا  .4
ساتهھ بڑهھھھتی ہے؟  

ااگر حکومت کی نمائندگی  کيیا ددالئل دديیتے؟نن کی نمائندگی آآپپ کر ررہے ہوتے تو ااگر کرسڻٹيین ااوورر اايیر .5
کيیا ددالئل دديیتے؟کرررہے ہوتے تو   

کا معاشرتت کا کوررسس  10سالل سے کم عمر تمامم ططالب علموںں کو جنہوںں نے کالسس  18ااوونڻٹارريیو ميیں  .6
ااپنی کالسس ے حق ميیں ااوورر ااسس کے خالفف ووووڻٹنگ کے حقوقق دديینے ک ٬، تمامم اانتخاباتت ميیں پاسس کر ليیا ہو

۔مباحثہہ تيیارر کريیں ميیں  
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کم  بےحسیااوورر  بڑهھھھانے شہريیتنوجواانوںں کی  کرنا کم کاڻٹرسڻٹی االيیکشن کے ليیے ووووٹٹ دديینے کی عمر "

 18 تعليیمی سيیاستصوبائی يیا ووفاقی سيیاست کے برعکس ۔ سمجهھ بهھی آآتا ہےااوورر يیہہ ے پہال قدمم ہ ميیںکرنے 
ططالب علم ہی ووهه اافراادد ۔ آآررااء اانمولل ہيیں  اانن کی ااوورر  تمامم ططالب علموںں کو متاثر کرتی ہے سالل سے کم عمر 

 جب پاليیسی کی مفيید ہے ااوورر کيیا نہيیں۔   کہہ اانکی کالسس ميیں کيیاکہہہ سکتے ہيیں ثبوتت کے ساتهھ  جو  پوررےے ہيیں
ااگر ڻٹرسڻٹی کی  ااوورر فائدهه ددےے سکتی ہے يیزاانہيیں پتا ہے کہہ اانن کے تعليیمی تجربے کو کيیا چ٬، باتت کی جائے 
۔ ددےے گا فائدههتجربے کو کونن تعليیمی  اانن کے ونا چاہيیئے کہہ علم ہ تو اانہيیںباتت کی جائے   

 

ووووٹٹ دديینے  ميیں جو رريیاست کی  تجويیز  اايیک قانونن ساززیی) ميیں نوجواانوںں کے اايیک گرووپپ نے Californiaکيیليیفوررنيیا (
کو بالغ  سالہہ اافراادد کے ووووڻٹوںں 15ااوورر  14 ووووٹٹ تسليیم کرنے کے مکملبجائے ۔ کر ددےے گیسالل تک  14کی عمر کو 
  ۔ئے گاکيیا جاتسليیم ½ سالہہ اافراادد کے ووووٹٹ کو بالغ فردد کا  17ااوورر  16ااوورر  برااووووٹٹ کے بر ¼  فردد کے

ووووٹٹ دديینے کی عمر نے مشاہدهه کيیا کہہ ااسس ططرحح ووسکونسز سيینيیڻٹر جانن ی رريیاستقانونن ساززیی کی حمايیت کرتے ہوئے 
يیہہ سمجهھتے ہوئے کہہ ووهه  جبکہہ اابهھی بهھیااحساسس ذذمہہ دداارریی پيیداا کرنے کے مترااددفف ہو گا" نوجواانوںں ميیں " کو کم کرنا

– مسائل کميیڻٹی براائے ااخالقی(کميیڻٹی آآنن موررلل کنسرنز  "۔مکمل بالغ نہيیں ہوئے"  Committee on Moral Concerns ( کے
کی کمی ززندگی کے تجرباتت نوجواانوںں ميیں  ااوورر کہا کہہ  نے قانونن ساززیی کی مخالفت کی آآررٹٹ کروونی اايیک ممبر 

اانن بهھی نہيیں ہوتی۔  قانونی ذذمہہ دداارریی""ااپنی ززندگيیوںں کی  اانن ميیں  ااوورر ووووٹٹ دديینے کے ضروورریی ہوتا ہےہوتی ہے جو 
قانونن ساززیی منظورر  لٰہذاا " کے تحت بهھی ہو سکتے ہيیں۔کے ددباؤؤ ررااکک يیارريیپ گانے  ساتهھيیوںں ٬، حتٰی کہہ"کے ووووٹٹ 

نہيیں ہوئی۔   
 

مشکالتت سے متعلق قواانيین کے ليیے دديیگر عمر   

v 2009سی (ااےے) ( بنامم (ڈڈاائريیکڻٹر چائلڈ اايینڈ فيیملی سرووسز )  منی ڻٹوبا:  ططبی  عالجج کے ليیے ررضامندیی(  

–منی ڻٹوبا کے چائلڈ اايینڈ فيیملی سرووسز اايیکٹ (اامورر بچگانن وو خانداانن اايیکٹ   Child and Family Services Act/CFSA کے (
سالل يیا ااسس سے بڑےے ہوںں ااپنے ططبی عالجج کے ليیے مرضی  بيیانن کر سکتے ہيیں٬، بشرططيیکہہ ووهه  16مائنرزز جو تحت 

سالل سے کم عمر بچوںں کے ليیے  16ناااہل ہوںں۔ تاہم   سےفيیصلے سے متعلقہہ حقائق ااوورر اانن کے نتائج سمجهھنے 
عداالت  بچے کے ططبی عالجج کے ليیے فيیصلہہ ددےے سکتی ہے ااوورر يیہہ کہہ ووهه بچے کے بہتريین مفادد ميیں فيیصلہہ کرےے۔ 

سالہہ  14 "باشعورر "سی (ااےے)٬، ااےے .سی.٬،  منی ڻٹوبا  کی اايیک بناممچائلڈ اايینڈ فيیملی سرووسز ) ڈڈاائريیکڻٹر منی ڻٹوبا ميیں  (

: غورر ططلب سوااالتت  
ميیونسپل٬، کيیا سکولل بوررڈڈ کے اانتخاباتت کی عمر کی حد ميیل پڑهھھھيیں۔  اايینڈ گلوبب ا آآررڻٹيیکل حراادد ظظفریی ک

مختلف ہونی چاہيیے؟سے صوبائی ااوورر ووفاقی اانتخاباتت   

:  غورر ططلب سوااالتت  
would-Ballot-proposed-rights-voting-http://www.sfgate.com/politics/article/Teenage-آآررڻٹيیکل يیہاںں پڑهھھھيیں: 

2783145.php.  ااسس ترميیم کی حمايیت کريیں گے؟ متعلق آآپپ ااسی ططرحح کی  سے قواانيینکيینيیڈاا کے ووووڻٹنگ کيیا ۔
نظامم کو ااپنانے کے فواائد وو نقصاناتت کيیا ہيیں؟  
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-يیہواا زز ووڻٹنس(االف سعاددتت فرقے کی ررکن  لڑکی جو   Jehovah`s Witness گئی تهھی ااسس نے  ااپنے   جانی) کے ططورر پر
کی۔ مذہبی عقائد کی بنيیادد پر ااسس قانونن کو چيیلنج کرنے کی کوشش   

ثبوتت  ااپنے باشعورر ہونے کا  اايیسے نوجواانن جوکہہ  غورر کريیں يیہہ ؛  ااسس مقدمے کی تفصيیل پڑهھھھيیں گےا کہہ آآپپ جيیس
ااپنے ططبی فيیصلے مائنر کو  باشعورر کيیا اايیک سے فيیصلے کرنے کی ااجاززتت ہونی چاہيیے۔  کوننيیں اانن کو ددکهھا دد

–کرنے کی ااجاززتت دديینی چاہيیے  سے ااسس کی ززندگی کو خطرهه الحق ہو؟جس  ہہفيیصل ابشمولل اايیس   

) کے باعث Disease Crohn`s  -تهھی جسے   اانتڑيیوںں  کی بيیمارریی (کروونز سالہہ لڑکی 14اايیک کی  منی ڻٹوباااےے.سی. 
ااندرروونی ططورر پر  خونن  نکلنے کی ووجہہ سے ہسپتالل ددااخل کروواايیا گيیا تهھا۔ ہسپتالل ميیں موجودد ڈڈااکڻٹر  ااےے.سی. کو اانتقالل 

اانتقالل خونن کے بغيیر ااےے.سی. ممکنہہ ططورر پر ااپنی ززندگی کهھو سکتی تهھی يیا  اانن کا خيیالل تهھا کہہ خونن دديینا چاہتے تهھے : 
ے صحت کے  سنگيین  مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا تهھا۔تاہم  االف سعاددتت ووسيیع عرصے کے ليی  بهھی ااسے کم اازز کم 

ررکن کے ططورر پر ااےے.سی. نے اانتقالل خونن کے ليیے ررضامندیی نہہ دديینے کا اانتخابب کيیا۔ ااپنے عقيیدےے  مخلصفرقے کی 
کے حصے کے ططورر پر ااےے.سی. کا خيیالل تهھا کہہ بائبل  ميیں   اانتقالل خونن سے منع کيیا گيیا  ہے۔ ااےے.سی. کے وواالديین 

 ہت ااہميیت دديیتی  ہے ااوورر ووهه ااسسنے ااسس کے فيیصلے کی يیہہ کہتے ہوئے  حمايیت کی  کہہ "ووهه خداا سے ااپنے تعلق  کو ب
خطرےے ميیں نہيیں ڈڈاالنا چاہتے" ااوورر يیہہ کہہ "ووهه ااپنی بيیمارریی کو سمجهھتی ہے  کہہ کيیا ہو ررہا ہے۔" کے تعلق کو   

ااسس نے  آآيیاااسس تعيین کے ليیے کہہ  کی ذذہنی حالت کا مکمل معائنہہ کيیاااےے.سی. تيین ماہر نفسيیاتت نے جبکہہ ہسپتالل ميیں 
 خوشش گفتاررمعاوونن٬، ااےے.سی. يیہہ پتہہ چال کہہ ماہر نفسيیاتت  کو کے نتائج کو مکمل ططورر پر سمجهھ ليیا ہے۔ ااپنے فيیصلے 

کہہ  ہے ااسس ووجہہ کو سمجهھتی  ہہمريیض: " اانہوںں نے نتيیجہہ  نکاال کہہ ااسے کوئی نفسيیاتی بيیمارریی نہيیں تهھی۔ تهھی ااوورر 
۔"کيیا ہوسکتے ہيیں سے اانکارر کے نتائج  اانتقالل خوننااوورر  ہے  اانتقالل  خونن کی سفاررشش کيیوںں کی گئی  

کہہ باووجودد کہہ ووهه  ااپنے فيیصلے کی ااہميیت  وںںااےے.سی. کے مذہبی عقائد ااوورر اايیک سے ززيیاددهه ماہر نفسيیاتت کے معائن
ے خالفف اانتقالل خونن  کا حکم دديیا۔ مقدمے کی سماعت سے پورریی ططرحح ووااقف تهھی٬،  عداالت نے ااےے.سی. کی مرضی ک

بچے  عداالت جس کے مطابق  کے تحت تهھا چائلڈ اايینڈ فيیملی سرووسز اايیکٹ کےمنی ڻٹوبا کرنے وواالے جج کا فيیصلہہ 
 بچے کی مرضی تو ہوعمر  سالل سے کم  16ااگر بچہہ  فيیصلہہ کر سکتی ہے ااوورر  کاططبی عالجج ميیں  کے بہتريین مفادد

 ررضامندیی دديینے سالہہ يیا ااسس سے بڑاا ہو ااپنی مرضی سے 16اايیک بچہہ جو ۔ ااسس کے برعکس  کی ضرووررتت نہيیں ہے
جاتا تهھا۔ کا ااہل سمجهھا  

 

بچے کے بہتريین مفادد کے تعيین  کے ليیے بہت سی چيیزيیں تجويیز کرتا ہے جنہيیں  فيیملی سرووسز اايیکٹ اايینڈ ئلڈچا
: بشموللالنا چاہيیے  ززيیر غوررعداالت کو   

موززووںں ااوورر اايیسی ضروورريیاتت سے نپڻٹنے کے ليیے  ااوورر تعليیمی ضروورريیاتت جذباتی٬، جسمانی ذذہنی٬، بچے کی  •

چائلڈ اايینڈ فيیملی سرووسز اايیکٹ  

 )8(25 – ططبی يیا يیا  ططبی معائنےعداالت سماعت کی تکميیل پر کسی  ٬، سے مشرووطط )9ددفعہہ (ذذيیلی   
ميیں خيیالل کرےے۔  بچے کے بہتريین مفاددکی ااجاززتت ددےے سکتی ہے  جو ووهه   دداانتوںں کے عالجج  

)9(25 – کوئی بچے کی مرضی کے بغيیرکے متعلق ) کے تحت کسی اايیسے بچے 8عداالت کو ددفعہہ ( 
بچہہ ناقابل ہے : بشرططيیکہہ عداالت مطمئن ہو کہہ  يیا ااسس سے بڑاا ہو ہہسال 16جو  چاہيیےسنانا  فيیصلہہ نہيیں   

a. ررضامندیی  ٬، ططبی يیادداانتوںں کے عالجج کے  ليیےططبی معائنے  جو ميیں  علوماتت کو سمجهھنےم
؛ يیاہوںں فيیصلہہ کرنے کے ليیے ااہم  سے متعلق  دديینے يیا نہہ دديینے  

b.  سے متعلق  ررضامندیی دديینے يیا نہہ دديینے ططبی يیادداانتوںں کے عالجج کے  ليیے يیا ٬،ططبی معائنے
۔فيیصلہہ کے ممکنہہ نتائج  مناسب ططورر پر سمجهھنے ميیں  
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؛ بندووبست  
؛ ی منزللی ترقی کااوورر جسمانذذہنی٬، جذباتی  بچے کی  •  
يیں ؛ ااووررجا سک ےپر جانچمناسب ططورر  ووهه جہاںں بچے کے نظريیاتت ااوورر ترجيیحاتت  •  
۔ووررثہہ لسانی٬، نسلی ااوورر مذہبی کا ثقافتی٬، بچے  •  

فيیصلہہ  کو ااجاززتت دديیتا ہے کہہ عداالت چائلڈ اايینڈ فيیملی سرووسز اايیکٹ مقدمے کی سماعت کرنے وواالے جج کے مطابق
کے پاسس فيیصلہہ ليینے کی خوااهه ااےے.سی. ااسس ليیے ۔قدمم ااڻٹهھائے   جو ااسے لگتا ہو کہہ بہتريین مفادد ميیں  ہے ليینے کے ليیے

 پر يیقيین کيیا گوااہیکی  ہسپتالل کے ڈڈااکڻٹرووںں صاحب نے سماعت کرنے وواالے ججااہليیت تهھی يیا نہيیں يیہہ غيیر متعلقہہ تهھا۔ 
 6فيیصلے کے تقريیباً ۔ فورریی خطرےے کی ززدد ميیں ہو گی ااےے.سی.  ااگر ااسے اانتقالل خونن پر مجبورر نہہ کيیا گيیا تو  کہہ

گهھنڻٹے بعد ااےے.سی. نے  ااپنی مرضی کے خالفف اانتقالل خونن کروواايیا ااوورر صحت يیابب ہو گئی۔   

اانہوںں چيیلنج کرنے کا فيیصلہہ کيیا۔ اانتقالل خونن کے فيیصلے کو عداالت ميیں ااےے.سی. ااوورر ااسس کے وواالديین نے بہرحالل٬، 
مرضی ظظاہر کرنے سے   ااپنی ااسے کی ددفعاتت جن کی بنا پر  چائلڈ اايینڈ فيیملی سرووسز اايیکٹنے ددليیل پيیش کی کہہ 

کرتی ہيیں۔  کی خالفف ووررززیی  15ااوورر  ٬7، a(2( ددفعاتتيیڈمز کی چاررڻٹر آآفف رراائڻٹس اايینڈ فر تهھا گيیا  ررووکا  
 

کيیونکہہ يیہہ  کی خالفف ووررززیی کرتا ہے 7چاررڻٹر کی ددفعہہ  چائلڈ اايینڈ فيیملی سرووسز اايیکٹ ااےے.سی. نے ددليیل پيیش کی کہہ
 ااپنے ططبی فيیصلے کر سکتے ہيیں ووهه ثابت کر سکيیں کہہ نہہ دديینا کہہ  اافراادد کو ااسس باتت کی ااجاززتتسالل سے کم عمر  16

نے ااسس کے آآززااددیی ااوورر تحفظ چائلڈ اايینڈ فيیملی سرووسز اايیکٹ کی ااسس  پابندیی  ااسس ططرحح سےپابندیی ہے۔ ااضطرااررییاايیک 
ددليیل ددیی کہہ قانونن نے ااسس کے خالفف ااسس کی  ااےے.سی. نے کے تحت   15) 1کے حق ميیں مدااخلت کی ہے۔ سيیکشن (

ااسس کے االف سعاددتت اايیکٹ نے ااےے.سی. نے ددليیل پيیش کی کہہ آآخر ميیں٬، اززیی سلوکک رروواا ررکهھا۔ عمر کی ووجہہ سے اامتيی
ااسس کے مذہبی عقائد ميیں مدااخلت کی۔ کے تحت  a(2ددفعہہ ( ررکن کی حيیثيیت سےفرقے کی   

اايیکٹ چاررڻٹر کے اانن حقوقق کی خالفف ووررززیی کی ہے کيیونکہہ چائلڈ اايینڈ فيیملی سرووسز اايیکٹ نے ااےے.سی. کو يیقيین تهھا  
ااگر اايیکٹ مائنرزز کو نہيیں دديیتا ۔  ااجاززتتاافراادد کو ااپنی ااہليیت ثابت کرنے کی سالل سے کم عمر  16ااسے ااوورر ددووسرےے 

۔و گیہددےے تو چاررڻٹر کی شقوںں کی خالفف ووررززیی نہيیں اايیسا کرنے کی ااجاززتت   

اانن حقوقق کہہ   جسڻٹس ررووززيیلی اابيیال کے لکهھے گئے فيیصلے ميیں کيینيیڈاا کی سپريیم کوررٹٹ نے ااےے.سی. سے ااختالفف کيیا
چائلڈ اايینڈ فيیصلہہ دديیا کہہ  ججوںں کے ااتفاقق کے ساتهھ يیہہ  6ميیں سے  7 سپريیم کوررٹٹ نےکی خالفف ووررززیی ہوئی تهھی۔ 

تاہم ااگرچہہ عداالت نے يیہہ فيیصلہہ ددےے دديیا کہہ اايیکٹ آآئيینی تهھا٬، ااےے.سی. ۔ فيیملی سرووسز اايیکٹ مکمل ططورر پر آآئيینی تهھا

چاررڻٹر آآفف رراائڻٹس اايینڈ فريیڈمز  

بنيیاددیی آآززااددیی ہے:مندررجہہ ذذيیل ہر کسی کے پاسس  .2  
a.  آآززااددیی یمذہبشخصی ااوورر  

ااوورر شخصی آآززااددیی کا حق ہے ااوورر  آآززااددیی ززندگی٬،  وہر کسی ک؛  سواائے بنيیاددیی اانصافف کی شراائط کے عالهه .7
۔اانن حقوقق سے محروومم نہيیں کيیا جائے گا کہہ اانہيیں  يیہہ  

 تحفظمساوویی کسی اامتيیازز کے بغيیر  قانونن کی نظر ميیں ااوورر قانونن کے تحت براابر ہے ااوورر ااسے ہر فردد  .15)1(
تی نسب٬، ررنگ٬، مذہب٬، قوميیرر شہریی ااووااوورر خصوصاً نسلی٬،  کا حق حاصل ہےمساوویی فواائد  قانونن کے  ااوورر

اامتيیازز کے بغيیر۔جسمانی يیا جذباتی معذوورریی  کی بنيیادد پر جنس٬، عمر يیا   
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مقدمہہ نہيیں ہارریی۔ ووهه عداالت کو يیہہ قائل کرنے ميیں کاميیابب ررہی کہہ آآئيینی ہونے کے ليیے چائلڈ اايینڈ  يیہہ مکمل ططورر پر
سالل سے کم عمر نابالغ  16کی ااسس ططرحح تشريیح ہونی چاہيیے جو  25)9ااوورر ( 25) 8فيیملی سرووسز اايیکٹ کی ددفعاتت (

يیاتت کی ووهه ررپوررٹٹ جو ااےے. سی. نے کا ثبوتت دديینے کی ااجاززتت دديیں ٬، جيیسا کہہ ماہر نفس  عمر اافراادد کو ااپنی پختگی
پيیش کی تهھی۔   

کہہ ووهه باشعورر ہے کہہ ااپنے ططبی ہوجائے  نوجواانن عداالت کو يیہہ قائل کرنے ميیں کاميیابب سالل سے کم عمر  16ااگر 
جسڻٹس اابيیال کے مطابق:فيیصلے لے سکے تو ااسس کے نظريیاتت کی تعظيیم کی جانی چاہيیے۔   

عداالت جتنی ززيیاددهه مطمئن ہو گی کہہ بچہہ ااپنی جانب سے  آآزز اادداانہہ ااوورر با شعورر فيیصلے کرنے کی ااہليیت 
کے تحت ااپنے   25)8ررکهھتا ہے٬، ااسس کے نظريیاتت کو عداالت  چائلڈ اايینڈ فيیملی سرووسز اايیکٹ کی ددفعہہ (

کے با شعورر فوقيیت  ددےے گی۔ بعض ووااقعاتت ميیں عداالت  بچے  ووقتصواابديیدیی  ااختيیاررااتت  ااستعمالل کرتے 
ہونے کے باررےے ميیں  ااسس  قدرر قائل ہو سکتی ہے کہہ فالحح وو بہبودد ااوورر ااختيیاررااتت  کے ااصولل ختم ہو جائيیں 

حتمی  عنصر ہوںں گی۔  ااگر  نوجواانن فردد کے محتاطط ااوورر  نفيیس  فيیصلے ميیں گے  ااوورر بچے کی خوااہشاتت ہی
ہو جاتی ہے کہہ شعورر کی ضروورریی  تجزيیے کے بعد  کہہ ووهه ااپنے فيیصلے کر سکتا ہے يیا نہيیں٬، عداالت قائل

سطح موجودد ہے تو ميیرےے خيیالل ميیں   نابالغ کے نظريیاتت کی تعظيیم کرنی چاہيیے۔  اايیسا  نقطہہ نظر يیہہ ووااضح 
سالل سے کم عمر نوجواانن اافراادد  کو يیہہ ااجاززتت ددیی جانی چاہيیے  16کرتا ہے کہہ ططبی عالجج کے تناظظر ميیں٬، 

نقطہہ نظر بيیانن کر سکيیں جو آآزز اادداانہہ سوچچ ااوورر   ااپنا کہہ  کسی مخصوصص ططبی عالجج کے  فيیصلے باررےے ميیں 
شعورر کی مناسب عکاسی کرتا ہے۔  

ااسس ططرحح سے  ؛ تشريیح کی گئی يیہہ ااسس کیاايیکٹ ااسس ططرحح لکهھا گيیا ہے جس کی ووجہہ سے ااکثريیت کا خيیالل تهھا کہہ 
مندررجہہ خالفف ووررززیی نہيیں کی۔ کی  a(2ااوورر ( ٬15، 7چائلڈ اايینڈ فيیملی سرووسز اايیکٹ نے سيیکشن تشريیح کی جائے تو 

۔ا خاکہہ کهھيینچتا ہےعداالتی فيیصلے ک کے تحتذذيیل پيیرااگراافف چاررڻٹر کے ہر سيیکشن   

کی خالفف ووررززیی نہيیں  7چاررڻٹر کی ددفعہہ ااکثريیت نے يیہہ فيیصلہہ کيیا کہہ ): 7 سيیکشنااوورر تحفظ کا حق ( ززندگی٬، آآززااددیی
ااپنے عالجج کے متعلق فيیصلہہ کرنے کا کوئی بهھی سالل سے کم عمر  16فرضض کرنے کے کہہ کيیونکہہ بجائے  ہوئی

 ااسس اامکانن کی ااجاززتت دديیتی ہيیں کہہ 25)9ااوورر ( 25)٬8، چائلڈ اايینڈ فيیملی سرووسز اايیکٹ کی ددفعہہ (ررکهھتا شعورر نہيیں
۔ ےااپنے باشعورر ہونے کے کافی ثبوتت فرااہم کر سک ں کچهھ حد تک رراائے ددےے سکتا ہے ااگر ووههکوئی فردد فيیصلے ميی

لکهھتے ہوئے بيیانن دديیا کہہ:ااکثريیت کے ليیے جسڻٹس اابيیال نے   

سالل  16يیہہ بالکل بالووجہہ ہو گا کہہ ااسس ااہميیت کو سامنے ررکهھتے ہوئے جو ہم جسمانی سالميیت کو دديیتے ہيیں٬، 
يیہہ موقع فرااہم کرنا  اانہيیںتاہم ططبی عالجج کے فيیصلے کرنے کی ااہليیت نہيیں ہوتی۔ سے کم عمر کسی ميیں بهھی 

 کاايیکہہ  بہتريین مفادد کے معيیارر کی تشريیح کرتے ہوئےنہيیں ہے۔  ااضطرااررییکيیں ہہ ااپنی بلوغت ثابت کر سک
بڑهھھھتی  ااپنی بلوغت کے حسابب سے سالميیت حاصل کر ليیتا ہے ررااوو نوجواانن فردد جو جسمانی خودد مختارریی 

نوجواانن ميیں کهھچاؤؤ بڑهھھھتا ہے جيیسے جيیسے عمر معاشرےے ااوورر عمر کے ساتهھ ززيیاددهه خودد مختارریی  کے ليیے 
کو يیقيینی بنانے کے  مفادد ےمعاشرےے ک ااسس کے حقوقق ااووررکے ساتهھ ززيیاددهه ہو ؛  ااوورر نوجواانن کی بڑهھھھتی عمر 

ليیے کچهھ پابندیی ضروورریی ہے تا کہہ ووهه نوجواانن جو کمزوورر ہوںں اانہيیں کسی نقصانن سے بچايیا جا سکے۔  

ااہليیت حاصل سالل کی عمر کو بطورر  16سپريیم کوررٹٹ نے کہا کہہ کے تحت  15 سيیکشن): 15 سيیکشنمساوویی حقوقق (
 16عداالت کی چائلڈ اايینڈ فيیملی سرووسز اايیکٹ کی تشريیح کے مطابق  کرنے  عمر فرضض کرنا اامتيیاززیی نہيیں تهھا کيیونکہہ 

: بلوغت کا ثبوتت مہيیا کر سکتے تهھے سالل سے کم عمر اافراادد ااپنی  

مناسب ثبوتت فرااہم ططبی اانتخابب کے ليیے  ےکااپنی مرضی ااجاززتت دديینا کہہ  نابالغوںں کو کم عمر سالل سے 16
ااوورر ٬، عمر سے  کہہ ہے نہہقابليیت شعورر سے پہچانی جاتی   فيیصلے کرنے کیمتعلق  عالجج کے  اانن کی٬، کريیں

نہيیں کی جاسکتی۔ گوال عمر کی بنيیادد پر  تنگ نظریی تعصب ااوورر کوئی بهھی   
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حقوقق ااےے.سی. کے مذہبی  کے تحت  s(2چاررڻٹر کی ددفعہہ ( نے ااخذ کيیا کہہ عداالت آآخر ميیں :  )2 سيیکشنمذہبی آآززااددیی (
ااسس کے مائنر کو ااپنی  پختگی کی ثبوتت فرااہم کرنے کی ااجاززتت دديیتا ہے۔  کيیونکہہ قانونن  کی خالفف ووررززیی نہيیں ہوئی

مد مائنر کے بہتريین مفادد کے تعيین کے ليیے مذہبی عقائد چائلڈ اايینڈ فيیملی سرووسز اايیکٹ يیہہ بهھی بتاتا ہے کہہ ساتهھ ساتهھ٬، 
ررکهھے جائيیں گے۔  نظر  

کی تشريیح کی ااسس ليیے کہہ ٬، ااگر ووهه چاہتے  25)9ااوورر ( 25)8چائلڈ اايینڈ فيیملی سرووسز اايیکٹ کی ددفعاتت ( عداالت نے 
نابالغوںں کے پاسس موقع ہو گا کہہ عداالت کو يیہہ ثابت کر سالل سے کم عمر  16تو ااپنے ططبی فيیصلے خودد کريیںہوںں کہہ 

تو اانہيیں نابالغ  ہے با شعوررنابالغ ااگر عداالت يیہہ مانتی ہے کہہ ہيیں۔  با شعوررمکمل کے ليیے اايیسا کرنے ووهه سکيیں کہہ 
 مکملپيیچهھے ہٹ جائے ااوورر نابالغ کو عداالت  ليیکن ااسس کا يیہہ مطلب نہيیں کہہکی تعظيیم کرنی چاہيیے۔ کے نظريیاتت 

 تمامم ثبوتوںں کی ررووشنی ميیں جو ووهه سمجهھتے ہوںں کہہ حتمی فيیصلہہ کرےے گینابالغ٬، عداالت ٬، نہہ کہہ فيیصلہہ کرنے ددےے۔ 
ضروورریی سمجهھا۔ کے بہتريین مفادد کو دديیکهھنے کو کمزووررووںں (مائنرزز) ااکثريیت نے نابالغ کے ليیے کيیا بہتر ہے ۔   

اانہوںں نے عداالتی ۔ فيیصلے کا کچهھ حصہہ بهھی لکهھا متفق ہوتے ہوئےنے جسڻٹس االبيیال سے  ن لمکالکچيیف جسڻٹس 
فيیصلے کی ااہميیت پر بهھی ززوورر دديیا۔:  

سالل کی عمر  16 چائلڈ اايینڈ فيیملی سرووسز اايیکٹہے۔  متباددللاايیک موززووںں آآززااددیی کے ليیے عمر پس منظر ميیں  ااسس
نابالغ سالل سے کم عمر بہت سے  16 کو مخصوصص مقاصد کے ليیے موززووںں تسليیم کرنے ميیں ااکيیال نہيیں ہے۔ 

قانونن کامم نہيیں کر سکتے۔ ووقت  ااوورر مکملميیں  گاڑڑیی چالنےجيیسا کہہ  اافراادد ااپنے وواالديین پر منحصر  ہوتے ہيیں
 ااوورر سماجی  بہت سی قسم کے قواانيینددووسرےے االفاظظ ميیں٬، بهھی ضروورریی قراارر دديیتا ہے۔  جاناسکولل  اززيیاددهه تر ک

کے ااثر کا  ساتهھيیوںںپر اانحصارر کرووااتی ہيیں۔وواالديین ااوورر مرهه کے ساتهھيیوںں ررووزز خانداانن ااوورر  اانہيیں ااپنی رروواايیاتت 
ااسس کو بنيیاددیی کے قانونن کے پس منظر ميیں٬،  فو جداارریینوجواانوںں کے ااسی ططرحح٬، خطرهه ہر ددمم موجودد ررہتا ہے۔ 

اانن کی "کم تر شعورر ااوورر ااخالقی ااہليیت" کی ووجہہ کے ساتهھ  نوجواانن اافرااددکہہ  اانصافف کا ااصولل سمجهھا جاتا ہے
 چائلڈ اايینڈ فيیملی سرووسز اايیکٹ اانن حقيیقتوںں کو تسليیم کرتا ہے ...مختلف سلوکک کيیا جانا چاہيیےبالغوںں سے سے 

حتمی فيیصلے کا ااختيیارر عداالت کو سونپتا ہے ۔"بچے کے بہتريین مفادد ميیں فيیصلے کے ليیے ااوورر ااسس ليیے   

خوااہشاتت کو باشعورر بچے کی ااکثريیت سے ااتفاقق کيیا کہہ اانہوںں نے ووااحد جج تهھے۔  ااختالفف کرنے وواالے بنی جسڻٹس 
عداالت کو يیہہ جسڻٹس بنی نے ددليیل پيیش کی کہہ ااگر کوئی نابالغ  ااسس سے مزيید آآگے گئے۔  مدنظر ررکهھنا چاہيیے ليیکن ووهه 

تو عداالت کو پيیچهھے ٬، نتائج سمجهھنے کی ااہليیت ررکهھتا ہےفيیصلے کے حقائق ااوورر ااوورر  باشعورر ہے ثابت کر ددےے کہہ ووهه 
ااپنے عالجج کا فيیصلہہ کرنے دديینا چاہيیے۔ااوورر باشعورر نابالغ کو  ہٹ جانا چاہيیے   

 چائلڈ اايینڈ فيیملی سرووسز اايیکٹ نے چاررڻٹر کی خالفف ووررززیی کی ہےنے ددليیل پيیش کی کہہ  ووجہہ سے جسڻٹس بنیااسس 
 با شعورر چاررڻٹر کے تحت ثبوتت بهھی پيیش کيیا۔ اااپنی بلوغت کبچے نے  چہہعداالت فيیصلہہ ددےے سکتی تهھی ااگر کيیونکہہ

: بنايیا جا سکتا نہيیں جوااززعالجج کے باررےے ميیں فيیصلہہ کرنے سے محروومم کرنا مائنرزز کو   

 کو ززيیر غورر النا چاہيیے نظريیاتت مائنر کے  با شعورروںں کو جججے يیہہ تسليیم کرتی ہيیں کہہ  اابيیال ساتهھی ميیریی  
کی ددالئل کا کےااےے.سی.  نظريیہہليیکن يیہہ ۔ ااےے.سی. کے بہتريین مفادد ميیں کيیا ہےجب جج يیہہ فيیصلہہ کرےے کہہ 

ااسے ااسس باتت کی س کی چاررڻٹر ضمانت دديیتا ہے جاانفرااددیی خودد مختارریی  جو  ہے اکر دديیتااہميیت کو نظر اانداازز 
قطع نظر جج جو  ااپنی ررگوںں ميیں ززبرددستی ڈڈاالنے سے اانکارر کر ددےے ااجاززتت دديیتی ہے کہہ کسی ااوورر کا خونن 
باررےے جبریی ططبی عالجج کے مائنر کے  با شعورر خيیالل ميیں٬،ميیرےے ۔ بهھی ااسس کے بہتريین مفادد ميیں سمجهھے

...آآئيینی حدوودد کے خالفف ہے چائلڈ اايینڈ فيیملی سرووسز اايیکٹ  ميیں  

اابيیال جے کے نظريیے کے مطابق .... بهھی نہيیں تهھیاايیک چهھوڻٹی بچی  ليیکن ااسس ووقت ووهه ہےااےے.سی. بالغ نہيیں  
پهھر بهھی عداالت ہی ہے ليیکن يیہہ ٬، )کر سکتیقبولل کر سکتی ہے (يیا نہيیں نوجواانن فردد کی مرضی کو عداالت 

ااپنی  لڑکی نوجواانن  با شعورريیہہ  تاہم جو حتمی فيیصلہہ کرےے گی جو نوجواانن فردد کے بہتريین مفادد ميیں ہو۔
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کونسا عالجج ووصولل کرنا ہے ااوورر کونسا  عالجج سے متعلق کہہ  طرناکک  صوررتحالل  کو سمجهھتے ہوئے بهھیخ
۔ااپنا فيیصلہہ خودد کرنا چاہتی ہے ٬،نہيیں  

 

 
ااوونڻٹارريیو  

–(ہيیلتهھ کيیئر کنسنٹ اايیکٹ قانونن  ررضامندیی  براائے  تحفظ صحت ااوونڻٹارريیو ميیں ططبی  فيیصلے  Health Care Consent 
Act/HCCA کے دداائرهه ااختيیارر ميیں آآتے ہيیں۔ منی ڻٹوبا کے برعکس٬،  ہيیلتهھ کيیئر کنسنٹ اايیکٹ کے تحت  ططبی عالجج کے (

۔  ططبی عالجج کے ليیے ررضامندیی کے ددررست ہونے کے مرضی ظظاہرکرنے   کی کوئی کم  اازز کم  عمر نہيیں ہےليیے  
۔ ضروورریی ہے کہہ مريیض  ررضامندیی دديینے  کے قابل   ہے يیا نہيیںمعالج کے ذذرريیعے  نچ کسی ااسس چيیز کی جا ليیے

 بہہ خوشی(يیعنی معالج نے  عالجج کے باررےے ميیں وواافر معلوماتت فرااہم کر ددیی ہوںں) ااوورر باخبر  مزيید برآآںں٬، ررضامندیی
(يیعنی مريیض  کو ررضامندیی دديینے کے ليیے مجبورر نہيیں کيیا جاسکتا) ہونی چاہيیے ۔  

کم اازز کم عمر نہيیں ہے٬، کسی بهھی عمر کا فردد تکنيیکی ططورر پر عالجج کے کی کوئی  ررضامندیی ظظاہر کرنےچونکہہ 
باخبر ااوورر ررضاکارراانہہ ہے۔  ررضامندیی  ااگر ووهه فيیصلے کرنے کے قابل ہے ااوورر ااگر  ؛  ليیے  مرضی بيیانن کر سکتا ہے

-حاننکالج براائے معالج گانن وو جرااااوونڻٹارريیو کے  کالج آآفف فزيیشنز اايینڈ سرجنز  (   College of Physicians and Surgeons (
صحت  کے تحفظ کے ليیے آآززاادداانہہ مرضی   مائنرزز کے مطابق٬،  "قانونن   ااسس عمر کی شناخت نہيیں کرتا جس ميیں

بيیانن کر سکتے ہوںں کيیونکہہ صحت کے تحفظ کے ليیے  آآززاادداانہہ مرضی  بيیانن کرنے کی  ااہليیت فردد سے فردد ااوورر 
سے بدلتی ہے۔  معالجوںں  کو بچے کی مرضی جاننے   کی ااہليیت کا تعيین بهھی ااسی صوررتحالل کی پيیچيیدگی کے لحاظظ 

بالغوںں کے لئے کرتے ہيیں۔ "  جس ططرحح ووههططرحح کرنا چاہيیے   

فردد ططبی فيیصلے کرنے کا ااہل ہے ااگر:کوئی  ہيیلتهھ کيیئر کنسنٹ اايیکٹ بيیانن کرتا ہے کہہ   

اانن معلوماتت کو سمجهھنے کا ااہل ہو جوعالجج ٬، ددااخلے ااوورر  ذذااتی  مددد سے متعلق فيیصلہہ کرنے سے  ووهه"...
متعلق ہيیں٬، يیا جو بهھی حاالتت ہوںں٬، ااوورر ااسس قابل ہو کہہ  کسی فيیصلے يیا فيیصلہہ نہہ کرنے کے نتائج  کے 

سکے۔" کر جانچکی  اامکاناتت   

: غورر ططلب سوااالتت  
1. کہہ عداالت سی (ااےے) کا فيیصلہہ تجويیز کرتا ہےبنامم  منی ڻٹوبا (ڈڈاائريیکڻٹر چائلڈ اايینڈ فيیملی سرووسز ) 

تا کہہ  کی خودد مختارریی محدوودد ہونی چاہيیےسمجهھتی ہے کہہ مائنر اايیک کمزوورر گرووپپ ہيیں جن 
مائنرزز سے متعلق پدرراانہہ  فيیصلے اانن کے بہتريین مفادد ميیں کيیے جا سکيیں۔ ددووسرےے االفاظظ ميیں عداالت

کس عمر ميیں  کمزوورر گرووپپ سمجهھتے ہيیں؟جج کا ااظظہارر کرہی ہے۔ کيیا آآپپ نوجواانوںں کو مزاا
 سمجهھنانہيیں  کے قابل کے تحفظ کی ضرووررتتاانن کی جانب سے فيیصلے کرنے نوجواانوںں کو 

چاہيیے؟  
2.  کيیا يیہہ مناسب ہے کہہ عداالت بچوںں کی جانب سے  آآپپ ااکثريیت سے ااتفاقق کرتے ہيیں يیا ااختالفف سے؟ 

سالل سے کم عمر ہوںں ليیکن ااپنے فيیصلے کر  16جو  حتمی فيیصلہہ کرےےاانن کے بہتريین مفادد ميیں 
نے کے قابل ہوںں؟  

3. کوئی مائنر باشعورر ہو چکا ہے يیا نہيیں٬، ااسس کو دديیکهھنے کے ليیے عداالت کو کيیا مدنظر ررکهھنا  
چاہيیے؟  
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مکيیال سالٹ   

) Caledonia( )  کالڈوونيیا New Credit First Nationسالہہ لڑکی ہے  جو نيیو کريیڈٹٹ فرسٹ نيیشن ( 10مکيیال سالٹ اايیک 
-ميیں ليیوکيیميیا  (خونن کا سرططانن  2014ااوونڻٹارريیو کے نزدديیک  ررہتی ہے۔ مکيیال  ميیں جنورریی   Leukemia کی تشخيیص(

) ووصولل  کرتی ہے تو ااسس کے Chemotherapyکی گئی تهھی ااوورر ڈڈااکڻٹرووںں نے ااسے بتايیا تهھا کہہ ااگر ووهه کيیمو تهھرااپی  (
نہيیں کرےے گی تو  ممکنہہ ططورر پر مر سکتی تهھی۔  ہيیں ليیکن ااگر ووهه اايیسا  75ززندهه بچنے کے اامکاناتت ٪  

ہفتے بعد  جن  کی ووجہہ سے مکيیال کو شيیديید ضمنی ااثرااتت کا سامنا کرنا پڑاا ٬، مکيیال ااوورر ااسس  11کيیمو تهھرااپی کے 
کے وواالديین نے کيیموتهھرااپی کا ااستعمالل بند کر دديیا ااوورر رروواايیتی ااددوويیاتت ااستعمالل کرنا شرووعع کريیں۔  مکيیال نے بتايیا کہہ  

کے بعد پہنچی۔  ہسپتالل نے مکيیال کے کيیس کو  ووااقعہہااسس فيیصلے پر ااپنے ہسپتالل کے کمرےے ميیں اايیک ررووحانی ووهه 
چلڈررنز اايیڈ سوسائڻٹی  کی ططرفف بهھيیجا ليیکن اانہوںں نے مدااخلت نہہ کرنے کا اانتخابب کيیا۔  

https://www.youtube.com/watch?v=NrF5wWQ4hIUدديیکهھيیے:  •  
پڑهھھھيیے: قومم کی پہلی لڑکی جو کيیمو تهھرااپی کے مقابلے ميیں  رروواايیتی ااددوويیاتت چن ررہی ہے۔ •  

1.2644637-chemo-over-medicine-traditional-chooses-girl-nations-c.ca/news/aboriginal/firsthttp://www.cb  
پڑهھھھيیے: مکيیال سالٹ کا مقدمہہ بچوںں کے بہبوددیی قواانيین پر سوااليیہہ نشانن ااڻٹهھا ررہا ہے۔  •  

-laws-welfare-child-about-questions-raises-case-s-sault-http://www.cbc.ca/news/aboriginal/makayla
1.2658155  

 

 

: غورر ططلب سوااالتت  
مائنرزز ططبی عالجج کے باررےے ميیں جس ميیں  مناسب متباددلل خيیالل کرتا ہے سالل کی عمر کو  16 ڻٹوبامنی  .1

عمر  کس ہہکوئی بچ ااوونڻٹارريیو ااسے معالج پر چهھوڑڑ دديیتا ہے کہہ تعيین کرےے کہہ جبکہہ مرضی بيیانن کر سکيیں٬،
آآپپ منی ڻٹوبا کے نقطہہ نظر سے ااتفاقق کرتے ہيیں يیا ااوونڻٹارريیو کے ررضامندیی دديینے کی ااہليیت ررکهھتا ہے۔  ميیں

ااپنے ططبی فيیصلے کرنے کی نوجواانن اافراادد کو نقطہہ نظر سے؟ کيیا کوئی ااوورر اايیسی عمر بهھی ہے جس ميیں 
ااجاززتت دديینی چاہيیے؟  

الحق ہو سکتا ہو؟کيیا اايیسے فيیصلوںں کے ليیے مختلف ااصولل ہونے چاہيیئں جن سے ززندگی کو خطرهه  .2  
کے ططبی نوجواانن فردد کی بنيیادد پر ليیا گيیا ہو؟ عقائد مذہبی ااگر کوئی فيیصلہہ کيیا ااسس سے کوئی فرقق پڑتا ہے  .3

ووجوہاتت کی کيیا ااہميیت ہے٬، ااگر کچهھ ہے تو؟فيیصلے کی   
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ااہم ااصالحاتت  
پختگی کی عمر   

ااہليیت   

:غورر ططلب سوااالتت  
خيیالل ميیں مکيیال کے عالجج کے باررےے ميیں  فيیصلہہ کرنے کی ذذمہہ دداارریی کس کی ہونی چاہيیے؟ آآپپ کے  .1

مکيیال٬، ااسس کے وواالديین٬، معالج٬، عداالت يیا کسی ااوورر فردد  يیا گرووپپ کی؟  
کيیا مکيیال کو  کيیموتهھرااپی ررووکنے کی ااجاززتت دديینی  چاہيیے تهھی؟ کيیوںں يیا کيیوںں نہيیں؟ .2  
يیت " ددکهھائی حجج کے متعلق فيیصلہہ کرنے کی "صالآآپپ کيیسے تعيین کريیں گے  کہہ آآيیا مکيیال  نے عال .3

ہے؟  
مکيیال کی کہانی کا منی ڻٹوباکی ااےے.سی. کے مقدمے سے موااززنہہ کريیں۔  ددوونوںں ووااقعاتت ميیں کيیا فرقق  .4

ہے جو  مختلف  نتائج  کی ططرفف لے جاسکتا تهھا؟  
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کيیورريیڻٹر   
)Venia Aetatis( وويینيیا اايیڻٹاڻٹس  

اامتيیاززیی سلوکک  
پدرراانہہ مزااجج  

کمزوورر  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرپرستی  
سرپرست بننے سے کيیا مراادد ہے؟ اک  مائنر  

-کم سن فردد ( مائنر کسی جسے ووااررڈڈ بهھی کہا جاتا ہے) کا سرپرست ااسس کے تحفظ کا ذذمہہ دداارر ہوتا ہے بذرريیعہہ  
-کيینيیڈاا ميیں کم سن فردد (مائنر ميیں ہوںں۔ بہتريین  مفاددکے  مائنرجو ااسس  کے فيیصلوںں  Minor (  اايیسا فردد ہوتا ہے جو

-(اايیج آآفف ميیجاررڻٹی پختگی کی عمر  Age of Majority(  سےچهھوڻٹا ہو٬، ااوورر يیہہ ووهه عمر ہے جس ميیں قانونن کسی فردد کو
ہے ااوورر ااسس کے فيیصلوںں کو وواالديین  امکمل جواانن تصورر کرتا ہے٬، جسے مکمل قانونی شہریی کا ددررجہہ حاصل ہو جات

مزيید ضرووررتت نہيیں ررہتی (پختگی کی عمر کے باررےے ميیں مزيید جاننے کے ليیے  نگراانی کی کسی سرپرست کیيیا 
کی سرپرستی سے  مائنرززپختگی کی عمر ووااال پرچہہ دديیکهھيیں)۔ پختگی کی عمر سے متعلق قواانيین کی ططرحح ووهه قواانيین 

متعلق ہيیں ووهه ہر صوبہہ ااوورر عالقہہ اانفرااددیی ططورر پر ووضع کرتا ہے۔  
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کيینيیڈاا (بالخصوصص ااوونڻٹارريیو) ميیں سرپرستی سے متعلق ہے؟ کم سن اافراادد  کو سرپرستوںں کی ضرووررتت کيیوںں ہوتی 
ااصولل وو ضواابط کے تجزيیے سے قبل مفيید ہو گا کہہ دديیکهھا جائے کہہ تارريیخی لحاظظ سےددنيیا کے مختلف حصوںں ميیں 

ميیں سرپرستی کی تارريیخ قديیم رروومم   سمجهھا ااوورر الگو کيیا جاتا ررہا ہے۔  جيیسا کہہ آآپپ کيیسے سرپرستی کے تصورر کو
ااوورر آآجج کے نابالغوںں پر ااسس کے ااططالقق  کے باررےے ميیں پڑهھھھيیں گے٬، يیہہ غورر کريیں کہہ بچوںں٬، نوجواانوںں ااوورر بالغوںں 

کی سرپرستی کی منطق کيیا ہے؟ قانونن آآپپ کی عمر کے نوجواانوںں کو کيیسے "دديیکهھتا" ہے ااوورر ااسس باررےے ميیں قانونن 
تے ہيیں؟ااوورر قانونی فيیصلے کيیا تجويیز کر  

: ڻٹيیوڻٹرشپ ااوورر کيیورريیڻٹرشپ قديیم رروومم ميیں سرپرستی کی تارريیخ  

قديیم رروومم قانونی رروواايیاتت جيیسا کہہ تارريیخی  قانونن کم سن اافراادد کے ليیے سرپرستوںں کا تقاضا کيیوںں کرتا ہے ااسس کی ووجہہ
ے سے ثابت ہے۔ مزيید برآآںں٬، ااسس ددوورر کے رروومی قواانيین آآجج کے ددوورر کے بہت سعيیسویی) 476قبل مسيیح سے  753(

رريیاستی قانونی نظامم پرااثراانداازز ہوئے ہيیں۔  

قديیم رروومم ميیں کم سن اافراادد ااوورر اانن کی جائيیداادد سے متعلق سرپرستی اانن کی عمر ااوورر جنس کے حسابب سے تبديیل ہوتی 
: مندررجہہ ذذيیل ددررجوںں ميیں سے کس ددررجے ميیں موززووںں بيیڻٹهھتا ہے سرپرستی کی قسم کو تبديیل کر دديیتا تهھا مائنر تهھی۔  

§  سالل  مقررر تهھی۔ 12ااوورر لڑکيیوںں کے ليیے  14سے چهھوڻٹے بچے جو لڑکوںں کے ليیے بلوغت کی عمر  
§  سالل (رروومی قواانيین کے تحت پختگی کی  25بلوغت کی عمر کو پہنچنے وواالے بچے جن کی عمر تاحالل

عمر) سے کم تهھی۔  

تٰی کہہ بالغ کے ااسس ددوورر ميیں سرپرستی کاااططالقق صرفف کم سن اافراادد پر ہی نہيیں ہوتا تهھا۔اافراادد کے ددوو ااضافی گرووپپ٬، ح
؛ ططورر پر بهھی سرپرستی کی اايیک مخصوصص قسم کے تابع ہوتے تهھے  

§ ) سے بڑیی تهھيیں ااوورر جنہيیں مخصوصص ووجوہاتت کی بناء پرخصوصی  سالل)12خوااتيین جو بلوغت کی عمر
سرپرستی کی ضرووررتت ہوتی  تهھی (نيیچے دديیا گيیا قديیم رروومم ميیں خوااتيین دديیکهھيیں)۔  

§ ذذہنی  ططورر پر ناااہل بالغ اافراادد۔  
v غت کی عمر سے چهھوڻٹے بچےبلو  

قديیم رروومم ميیں بلوغت کی عمر سے چهھوڻٹے بچوںں کے ليیے خانداانن کے مردد سربرااهه کے پاسس تمامم ااموررکا مکمل 
) کہا جاتا تهھا۔ اايیسے بچوںں کے ليیے پيیڻٹرفيیمليیاسس اانن بچوںں  کے Paterfamilias( قانونی ااختيیارر تهھا ااوورر ااسے پيیڻٹرفيیميیليیاسس

دهه ہوتے۔ وواالد يیا دداادداا ہوتے تهھے ااگر ووهه ززن  

-پيیڻٹر فيیميیليیاسس کے قانونی ااختيیاررااتت ووسيیع تهھے حتٰی کہہ ااسس ميیں کسی ووااررڈڈ (ززيیِر سرپرستی فردد   Ward بشمولل بالغ (
ووااررڈڈ کو کو جانن سے ماررنےکا قانونی ااختيیارر بهھی شامل ہو سکتا تهھا۔ پيیڻٹرفيیميیليیاسس کے پاسس بچے کی تمامم جائيیداادد ااوورر 

ملکيیت کا کنڻٹروولل ہوتا تهھا۔   

باپپ کی ووفاتت ہو جاتی تو ماںں بچے کی پرووررشش  ےکبهھی بهھی پيیڻٹرفيیميیليیاسس نہيیں بن سکتی تهھيیں؛ ااگر بچے کخوااتيین 
کرتی ررہتی ليیکن ااسس کے پاسس بچے کے قانونی فيیصلے کرنے کا ااختيیارر نہيیں ہوتا تهھا۔ ماںں کو سرکارریی عہديیداارر مثالً 

کے ی تهھی۔ عداالت ست کرنی پڑتمجسڻٹريیٹ يیا گوررنر سے بچے کے مردد سرپرست کی نامزددگی کے ليیے ددررخواا
-مقررر کرددهه سرپرست کو ڻٹيیوڻٹر (ااتاليیق   Tutor کہا جاتا تهھا ااوورر ووهه بچے کے معامالتت دديیکهھنے بشمولل بچے کی (

جائيیداادد کے کنڻٹروولل ااوورربچے کی جانب سے قانونی فيیصلے کرنے کا ذذمہہ دداارر ہوتا تهھا۔   

کسی ڻٹيیوڻٹر کا تقررر کرتی تهھی۔ کسی بهھی صوررتت تو حکومت خودد سے ووفاتت ہو گئی ہوتی  ااگر بچے کی ماںں کی بهھی
ميیں٬، کوئی اايیسا شخص جسے وواالد نے ااپنی ووصيیت ميیں تجويیز کيیا ہويیا وواالد کی ططرفف سے بچے کا قريیب تريین مردد 

پيیڻٹر فيیميیليیاسس  کا اانتخابب کرتی تهھی۔ڻٹيیوڻٹر ے ررشتہہ دداارر ڻٹيیوڻٹر بن سکتا تهھا۔ ددووسریی صوررتت ميیں حکومت ااپنی مرضی ک
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سالل)  تک ڻٹيیوڻٹر کی 12سالل ااوورر لڑکيیوںں کے ليیے 14اادد کو بلوغت کی عمر (لڑکوںں کے ليیے کے بغيیر کم سن اافر
ضرووررتت پڑتی تهھی۔   

v ) سالل کی عمر) کی ددررميیانی عمر وواالے بچے  25بلوغت ااوورر پختگی  

کم سن اافراادد کو ڻٹيیوڻٹر کی ضرووررتت نہيیں ررہتی تهھی۔ ااگرچہہ اانہوںں نے اابهھی پختگی کی  سن بلوغت کو پہنچنے کے بعد
سالل) حاصل نہيیں کی ہوتی تهھی ليیکن سن بلوغت کو پہنچنے کے بعد ووهه کچهھ نہہ کچهھ قانونی حيیثيیت حاصل 25عمر (

کر ليیتے تهھے۔ نوجواانوںں کی اايیک ددووسریی قسم کے پاسس شاددیی کرنے کا قانونی ااختيیارر بهھی موجودد  تهھا ااگر ووهه اايیسا 
وجج ميیں بهھرتی کر سکتی تهھی۔ ااگرچہہ يیہہ کرنا چاہتے۔ اانہيیں ااسس حد تک  قابل سمجهھا جاتا تهھا کہہ حکومت اانہيیں ف

نوجواانن ااپنے بہت سے فيیصلے خودد کر سکتے ہيیں٬، ليیکن قانونن کے مطابق تب بهھی اانہيیں ااپنے معامالتت دديیکهھنے ااوورر 
کی ضرووررتت پڑتی تهھی۔ ااگر  سرپرست سے بچنے کے ليیے  کسی ٬، يیہہ کہہ اانن سے بے جا فائدهه نہيیں ااڻٹهھايیا جا ررہا

پيیڻٹرفيیميیليیاسس اابهھی ززندهه ہوتا تو ووهه ااسس  ترميیم شدهه ذذمہہ دداارریی کا بارر ااڻٹهھاتا۔ ااوورر ااگر ززندهه نہہ ہوتا تو حکومتی عہديیداارر 
-بچوںں کا بہتريین مفادد ااوورر اانن کے قانونی معامالتت دديیکهھنے کے ليیے اايیک سرپرست جسے کيیورريیڻٹر (نگراانن   Curator (

رر کرتی تهھی۔ کيیورريیڻٹر ڻٹيیوڻٹر کی ططرحح کا ہی کردداارر اادداا کرتا تهھا ليیکن ااسکی ذذمہہ دداارريیاںں عموماً کم کہا جاتا تهھا٬،  کا تقر
سالل سے  25کچهھ محدوودد ووااقعاتت ميیں٬، اايیک بچہہ جو ااسس  ددررجے ميیں آآتا تهھا (يیعنی بلوغت کے بعد ليیکن  ہوتی تهھيیں۔

کا ااظظہارر کرتا۔ اايیسے ووااقعاتت ميیں بچوںں  شعورر ااوورر ذذہانت کی  ااعلٰی صالحيیتوںںکم)٬، کيیورريیڻٹر سے بچ سکتا تهھا ااگر ووهه 
سالل کے  25کو پختگی کی عمر حاصل کر ليینے کا مخصوصص ااستحقاقق دديیا جاتا تهھا۔ ددووسرےے االفاظظ ميیں٬، ااگرچہہ ووهه 

سالل کے ہوںں ااوورر ااسس ططرحح 25نہيیں ہوتے تهھے ليیکن قانونن کے تحت اانہيیں ااسی ططرحح سمجهھا جاتا تهھا جيیسے ووهه 
) کہا جاتا تهھا۔ Venia Aetatisحاصل  کر ليیتے تهھے۔ ااسس ااستحقاقق کو وويینيیا اايیڻٹاڻٹس  (مکمل قانونی  قابليیت ااوورر ااہليیت 

سالل سے بڑیی خوااتيین کو ہی يیہہ ااستحاقق دديیا جاتا تهھا۔ يیہہ خصوصی ااختيیارر  18سالل سے بڑےے مرددووںں ااوورر  20عموماً 
پڑتا تهھا٬، ااوورر اانن کے حاصل کرنے کے ليیے نوجواانن اافراادد کو عواامی ااجتماعع ميیں پيیش ہو کرااپنی عمر کا ثبوتت دديینا 

کو موجودد اافراادد کی تسلی تک دديینا ہوتی تهھی۔  معرووفف معززز اافرااددشعورر ااوورر ذذہانت کی گوااہی قابل بهھرووسہہ ااوورر   
 
 

v قديیم رروومم ااوورر خوااتيین  

قديیم رروومم کے ااوواائل ددوورر ميیں ووهه عوررتيیں جن کے وواالد ووفاتت پا جاتے تهھے اايیک ااوورر ططرحح کی سرپرستی کے ماتحت 
) يیا خوااتيین کی سرپرستی کہا جاتا تهھا۔ سرپرستی کی ااسس قسم کے Tutela Mulierumموليیرمم ( آآتی تهھيیں جسے ڻٹوڻٹيیال

سرپرست  سالل کے بعد اايیک خاصص ططرحح کا ڻٹيیوڻٹر مہيیا کيیا جاتا تهھا۔ 12تحت نوجواانن عوررتت کوبلوغت کی عمر يیعنی 
شاددیی ااوورر پختگی کی کی يیہہ مخصوصص قسم عوررتت کے حقوقق کے تحفظ  کا ااپنا  کردداارر جارریی ررکهھتی تهھی حتٰی کہہ 

عمر کے بعد بهھی ۔ ڻٹيیوڻٹر عوررتت کے ساتهھ نہيیں ررہتا تهھا ااوورر عوررتت کی جائيیداادد ااوورر فيیصلوںں پر ااسس کا محدوودد کنڻٹروولل 
ہوتا تهھا ؛ ليیکن يیہہ مخصوصص سرپرست ااسس کے کاررووبارریی ااوورر قانونی معامالتت کو دديیکهھتا تهھا۔ ااسس ڻٹيیوڻٹر کے تقررر کا 

جائيیداادد  کا اانن لوگوںں سے تحفظ تهھا جو عوررتت کے پيیداائشی خانداانن سے تعلق مقصد عوررتت کی جائيیداادد مثالً ووررااثتی 
سالل سے کم عمر خوااتيین کے ليیے  25سالل سے ززيیاددهه ااوورر  12چونکہہ  نہيیں ررکهھتے تهھے بشمولل ااسس کے خاووند کے۔

لٰہذاا ڻٹوڻٹيیال موليیرمم آآہستہہ آآہستہہ ختم ہو گيیا۔ ززيیاددهه تقررر کيیورريیڻٹر کا ہوتا تهھا٬،  
 

v بالغ اافراادد ذذہنی  ططورر پر ناااہل  
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 قديیم رروومم ميیں بالغوںں کی اايیک قسم  کو جو ااپنے فيیصلے ليینے ميیں مکمل ططورر پر ناااہل ہوتے تهھے شيیر خواارر بچوںں
غانن کو عموماً (بلکہہ ناپسنديیدهه ططورر پر) پاگل کہا جاتا تهھا ااوورر اانن کی ناااہليیت  کی کی ططرحح ہی سمجهھا جاتا تهھا۔ اايیسے بال

ووجہہ اانن کی ددماغی بيیمارریی يیا معذوورریی سمجهھی جاتی تهھی۔ اايیسا کوئی مخصوصص ططريیقہہ کارر نہيیں تهھا جس کے ذذرريیعے 
تہہ دداارر يیا حکومت کی ططرفف يیہہ جانا جاتا کہہ کوئی ذذہنی مفلوجج ہے يیا نہيیں۔ کيیورريیڻٹر جو عموماً قريیب تريین ددددهھھھيیالی ررش

سے منتخب کرددهه فردد ہوتا تهھا٬، اايیسے اافراادد کے معامالتت دديیکهھنے ااوورر اانن کی جانب سے فيیصلے کرنے کے ليیے 
مقررر کيیا جاتا تهھا۔ اايیسے اافراادد کی سرپرستی عموماً اانن کی سارریی ززندگی کے ليیے ہوتی تهھی۔  

 

 

 
کيینيیڈاا ميیں سرپرستی  

سے فيیصلے کرنے چاہيیے جيیسا کہہ قديیم رروومم ميیں تهھا٬، عکاسی کرتا ہے کہہ  يیہہ خيیالل کہہ سرپرستوںں کو بچوںں کی جانب 
نہيیں ہوتی۔ لٰہذاا سرپرست بچے کے بہتريین ااہليیت ااوورر قابليیت  کم سن اافراادد ميیں ااپنے بہتريین مفادد ميیں فيیصلے کرنے کی

مفادد ميیں  فيیصلے کرنے کے ذذمہہ دداارر ہوتے ہيیں۔  

: ددوو ااقسامم ہو سکتی ہيیںااوونڻٹارريیو ميیں کم سن اافراادد کے ليیے سرپرستوںں کی   

تعليیم سے متعلق فيیصلے حح وو بہبودد٬، بشمولل ااسکی صحت ااوورر کسی  "فردد کا سرپرست" کم سن فردد کی فال .1
کرتا ہے۔ ااوونڻٹارريیو ميیں وواالديین خوددبخودد ااپنے بچوںں کے سرپرست ہوتے ہيیں بشرططيیکہہ عداالت نے  خصوصی 

سم کی سرپرستی کو ااوونڻٹارريیو ميیں "کسڻٹڈیی ططورر پر کسی ااوورر فردد کا بطورر سرپرست تقررر نہہ کيیا ہو۔  ااسس ق
-(تحويیل   Custody  کہا جاتا ہے۔ "(  

"جائيیداادد کا سرپرست" بچے کی جائيیداادد  جس کا ووهه مالک ہو مثالً ووررااثتی جائيیداادد کو منتظم کرنے کا ذذمہہ دداارر  .2
اانہيیں يیہہ   ہوتا ہے۔  ااوونڻٹارريیو ميیں   وواالديین خودد بخودد ااپنے بچوںں کی جائيیداادد کے سرپرست نہيیں ہوتے ليیکن
ااختيیارر  کسی قانونن٬،  عداالتی حکم يیا کسی ددووسریی ددستاوويیز مثالً ووصيیت کی بنيیادد پر دديیا جاسکتا ہے۔  

-ااوونڻٹارريیو ميیں چلڈررنز ال رريیفاررمم اايیکٹ (قانونن ااصالحاتت  براائے بچگانن  Children`s Law Reform Act/CLRA  کسڻٹڈیی  يیا (
۔ چلڈررنز ال رريیفاررمم اايیکٹ وولديیت ااوورر ماددرريیت ٬، تحويیل٬، ررسائی جائيیداادد کی سرپرستی کے قواانيین کا تعيین کرتا ہے

غورر ططلب سوااالتت:  
قديیم رروومم ميیں پائی جانے وواالی سرپرستی کی مختلف ااقسامم کی ووضاحت کريیں۔ .1  
کی منطق  کيیا ہے؟ سرپرستی کی مختلف ااقسامم  .2  
ااوورر پختگی  بلوغت کی عمر سے چهھوڻٹے اافراادد٬،  گرووپوںں (بلوغت 4کيیا آآپپ ااتفاقق کرتے ہيیں کہہ تمامم  .3

سرپرست ضروورریی تهھے؟ ٬، خوااتيین٬، ااوورر ذذہنی مفلوجج اافراادد) کے ليیے کی ددررميیانی عمر کے اافراادد  
بچہہ لڑکا ہے يیا لڑکی کے حسابب سے  بلوغت کی ددوو عمريیں تهھيیں جبکہہ پختگی کی صرفف اايیک  .4

سالل) تهھی ٬، ااسس باررےے ميیں آآپپ کی کيیا رراائے ہے؟ عمرووںں ميیں فرقق  کا لڑکے ااوورر لڑکی   25عمر (
ونن کے ليیے ااسس کی ااہميیت ہونی چاہيیے؟کيیا قان کے بالغ ہونے  سے کيیا تعلق ہے؟   

؟کيیا ووااضح کرتا ہے ڻٹوڻٹيیال موليیرممااسس باررےے ميیں  کو کيیسے دديیکهھا جاتا تهھا خوااتيین  قديیم رروومم ميیں  .5  
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(وواالديین کا ااپنے بچوںں کے ساتهھ ووقت گزااررنے کا حق٬، ااوورر بچے کی تعليیم ٬، صحت ااوورر فالحح وو بہبودد کے باررےے ميیں 
معلوماتت حاصل کرنے کا حق)٬، ااوورر بچے کی جائيیداادد کی  سرپرستی  سے متعلق  ااصولل وو ضواابط  مہيیا کرتا ہے۔  

تحويیل٬، ررسائی ااوورر سرپرستی کاااحاططہہ کرتا ہے۔ ااسس کابنيیاددیی   IIIچلڈررنز ال رريیفاررمم اايیکٹ کا حصہہ نمبر وصص بالخص
سامنے  بچے کا بہتريین مفاددمقصد يیہہ يیقيینی بنانا ہے کہہ  عداالت کے تحويیل٬، ررسائی ااوورر سرپرستی سے متعلق فيیصلے 

ررکهھ کر کيیے جاتے ہيیں۔   

مطالعاتی مثالل:  

الہہ فارريیہہ  ددوونوںں بہن بهھائی ہيیں۔ ووهه ااپنے ماںں باپپ کے ساتهھ ررہتے ہيیں۔ جب  اانن کی س 15سالہہ ڻٹائلر ااوورر  13
بن گئے لٰہذاا اانن کے پاسس ڻٹائلر ااوورر فارريیہہ کی   پيیداائش ہوئی  تو اانن کے وواالديین خوددبخودد اانن کے  سرپرست

نن کی جانب تحويیل تهھی۔ ااسس کا مطلب  تهھا کہہ ڻٹائلر ااوورر فارريیہہ کی پرووررشش کرتے ہوئے اانن کے ددوونوںں وواالديین  اا
-سے فيیصلے کرنے کے ذذمہہ دداارر تهھے   مثالل کے ططورر پر ڻٹائلر ااوورر فارريیہہ  کس سکولل ميیں جائيیں گی ااوورر يیہہ  

فيیصلہہ کرنا کہہ  ڈڈااکڻٹر کے پاسس اانن  کوکونن سے حفاظظتی ڻٹيیکے لگواانے ہيیں۔   

ميیں سے اايیک کو  ااگر ڻٹائلر ااوورر فارريیہہ  کے وواالديین  کو عليیحدهه ہونا ہو يیا ططالقق ليینی ہو تو  کيیا ہو گا؟  وواالديین
مکمل تحويیل يیا ددوونوںں وواالديین کو مشترکہہ تحويیل مل سکتی ہے۔ تحويیل کا مطلب صرفف ااوورر صرفف بچوںں کی 
جانب سے فيیصلے کرنے کی ااہليیت ہے  جبکہہ يیہہ فيیصلہہ کرنا کہہ ڻٹائلر ااوورر فارريیہہ کس کے ساتهھ ررہيیں گے  يیا 

کے ززمرےے ميیں نہيیں آآتا۔ مثالل کے ططورر  ددوونوںں وواالديین کے ددررميیانن ووهه ووقت کيیسےبانڻٹيیں گی تحويیل  يیا کسڻٹڈیی
پر اانکی وواالدهه کو ڻٹائلر ااوورر فارريیہہ کی مکمل تحويیل مل سکتی ہے خوااهه  ووهه ااپنے وواالد کے ساتهھ بهھی ااتنا ہی 

ووقت گزااررتی ہوںں۔   

ااگر اايیک يیا ددوونوںں وواالديین کی ووفاتت ہو جائے تو کيیا ہوگا؟ چلڈررنز ال رريیفاررمم اايیکٹ کے تحت ااگر وواالديین ميیں 
ووفاتت ہو جائے  تو ززيیاددهه تر ووااقعاتت  ميیں ززندهه  وواالديین کو ڻٹائلر ااوورر فارريیہہ کی مکمل تحويیل ملے سے اايیک کی 

گی۔ ااگر ددوونوںں وواالديین گزرر جائيیں  تو ہم دديیکهھيیں گے کہہ آآيیا اانہوںں نے ااپنی ووصيیتوںں ميیں کسی  فردد  کا تحويیل 
رریی ہے ااوورر ااسے کے ليیے تقررر کيیا ہے۔تقررر کيیے گئے فردد کی سرپرست بننے کے ليیے ررضامندیی ضروو

ددنن کے ااندرر عداالت ميیں تقررریی کو حتمی شکل دديینے کی ددررخوااست دديینی ہو گی۔ ااگر  90وواالديین کی ووفاتت کے 
ددوونوںں وواالديین کی ووفاتت ہو جائے  تو وواالديین کا  ااسی فردد  کا تحويیل کے ليیے  ااپنی ووصيیت ميیں تقررر کرنا 

تو ددوونوںں اافراادد سرپرست کے ططورر پر  ضروورریی ہے۔ ااگر ددوونوںں وواالديین نے مختلف اافراادد کی سفاررشش کی ہو
تقررر کے ليیے ناااہل ہوںں گے۔ ااگر وواالديین کی ووفاتت ہو جائے ليیکن اانہوںں نے ووصيیت تيیارر نہہ کی  ہو يیا ااپنی 

ووصيیت ميیں  کسی سرپرست کو نہہ چنا ہو٬، تو تکنيیکی ططورر پر کوئی بهھی فردد عداالت ميیں فارريیہہ ااوورر ڻٹائلر کی 
ليیکن  عداالت بچوںں کے بہتريین مفادد کو دديیکهھتے ہوئے فيیصلہہ سرپرستی کے ليیے ددررخوااست ددےے سکتا ہے۔

کرےے گی۔   

چلڈررنن ال رريیفاررمز اايیکٹ تحفظاتت کی  اايیک فہرست  فرااہم کرتا ہے  جن پر عداالت کو تحويیل ااوورر ررسائی کے مقدماتت 
ميیں  فيیصلہہ کرتے ووقت بچوںں کا بہتريین  مفادد دديیکهھنے کے ليیے نظر ثانی کرنی چاہيیے :  

a( جذباتی تعلقاتت٬،   بچے ااوورر  ؛پيیارر٬، لگاؤؤ ااوورر    
i. ،ہر ااسس شخص کے ددررميیانن جو  بچے کی تحويیل ااوورر ررسائی  کا ددعویٰی کر ےے يیا حقداارر ہو٬  
ii. ،بچے کے خانداانن کے دديیگر اافراادد جو بچے کے ساتهھ ررہتے ہوںں ااوورر٬  
iii. بچے کی دديیکهھ بهھالل  ااوورر پرووررشش ميیں  شريیک اافراادد۔  

b( ندااززهه لگايیا جا سکے ؛بچے کے نظريیاتت ااوورر ترجيیحاتت٬، ااگر اانن کا مناسب ططورر پر اا   
c( ااسس ووقت کا ددوورراانيیہہ جو بچے نے مستحکم گهھريیلو ماحولل ميیں گزاارراا ہو ؛   
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d( بچے کی تحويیل کے ليیے ددررخوااست دديینے وواالے ہر فردد کی بچے  کو تعليیم ااوورر ررہنمائی  فرااہم کرنے٬،   
ززندگی کی ضروورريیاتت  ااوورر بچے کی کوئی خصوصی ضروورريیاتت پورریی کرنے  کی  قابليیت  ااوورر خوااہش  ؛  

e( بچے کی تحويیل يیا ررسائی کے ليیے ددررخوااست دديینے وواالے ہر فردد کا بچے  کی نگہدااشت ااوورر پرووررشش کا  
تجويیز کرددهه منصوبہہ ؛  

f( ااسس خانداانن  کا توااززنن ااوورر ااستحکامم جس ميیں تجويیز ددیی گئی ہے کہہ بچہہ ررہے گا ؛   
g(   کرنے کی بچے کی تحويیل يیا ررسائی کے ليیے ددررخوااست دديینے وواالے ہر فردد کی وواالديین کے ططورر پر عمل

ااہليیت ؛  
h(  بچے ااوورر ہر ااسس فردد کے ددررميیانن ررشتہہ٬، خونی يیا گودد ليینے وواالے حکم نامے کے ذذرريیعے  جو ددررخوااست ميیں

فريیق ہو  ؛  

مثالل کے ططورر پر  فرضض کيیجيیے کہہ فارريیہہ ااوورر ڻٹائلر کی ددااددیی عداالت ميیں بچوںں کی تحويیل کے ددررخوااست دديیتی ہيیں۔  
تے ہو ئے ددووسریی چيیزووںں کے عالووهه  يیہہ دديیکهھے گی کہہ فارريیہہ ااوورر ڻٹائلر کا عداالت  بچوںں کے بہتريین مفادد کا ااندااززهه لگا

ااپنی ددااددیی کے ساتهھ موجوددهه تعلق کيیسا ہے٬، فارريیہہ  ااوورر ڻٹائلر کی ااپنی ترجيیحاتت کيیا ہيیں٬، ااوورر اانن کی ددااددیی کے ررہائشی 
حاالتت  کيیا ہيیں۔   

 

 

جائيیداادد کی سرپرستی : ااگر فارريیہہ ااوورر ڻٹائلر کی کوئی ووررااثت ہوتی تو کيیا ہوتا؟  

يیہی ااصولل ڻٹائلر ااوورر فارريیہہ کی جائيیداادد کی سرپرستی پر  بهھی الگو ہوتے  ہيیں۔ فرضض کريیں کہہ فارريیہہ ااوورر ڻٹائلر کے  
دداادداا  کی ووفاتت ہو گئی ااوورر اانہوںں نے فارريیہہ ااوورر ڻٹائلر کے ليیے بہت بڑیی ووررااثت چهھوڑڑیی۔ ڻٹائلر ااوورر فارريیہہ کی ووررااثت  

صيیت ميیں تجويیز کيیا۔ مثالل کے ططورر پر دداادداا  ااپنی ووصيیت ميیں کے اانتظامم کا اانحصارر ااسس پر ہو گا جو دداادداا نے ااپنی وو
ددررخوااست کر سکتے ہيیں کہہ ڻٹائلر ااوورر فارريیہہ کے وواالديین  (ااگر ووهه اابهھی بهھی ززندهه ہيیں) ووررااثت کے اانتظامم کے ووهه ذذمہہ 

دداارر ہوںں گے۔   

بهھی وواالديین عداالت ااگر دداادداا نے ااپنی ووصيیت ميیں ددررخوااست نہيیں کی کہہ اانن کے  وواالديین اانن کی جائيیداادد سنبهھاليیں٬، تب 
ميیں ددررخوااست ددےے سکتے ہيیں کہہ اانہيیں فارريیہہ ااوورر ڻٹائلر کی جائيیداادد کا سرپرست مقررر کيیا جائے۔ جيیسا کہہ تحويیل ااوورر 
ررسائی کے فيیصلوںں ميیں ہوتا ہے٬، عداالت بچوںں کے بہتريین مفادد کو مد نظر  ہوئے فيیصلہہ کرےے گی۔ززيیاددهه تر مقدماتت 

جائيیداادد کا سرپرست مقررر کيیا جائے۔ ميیں عداالت ترجيیح دديیتی ہے کہہ وواالديین کو  

ااگر دداادد اا نے ااپنی ووصيیت ميیں يیہہ  ووضاحت نہيیں کی کہہ جائيیداادد کونن سنبهھالے گا٬، ااوورر وواالديین (يیا کوئی بهھی) جائيیداادد 
کی سرپرستی کے ليیے ددررخوااست نہيیں دديیتا تو فارريیہہ ااوورر ڻٹائلر کی جائيیداادد  حکومت منتظم کرےے گی۔اايیسی صوررتت ميیں 

کو عداالت عظمٰی   براائے اانصافف کا ااکاؤؤنڻٹنٹ فارريیہہ ااوورر ڻٹائلر کی کم سنی تک ررکهھے گا۔ ااوونڻٹارريیو ميیں ررقم   

غورر ططلب سوااالتت:  
مذکوررهه باال عداالت کوو ددیی جائے يیا نہيیں ٬، ااسس تعيین کے ليیے کہہ تحويیل فارريیہہ ااوورر ڻٹائلر کی ددااددیی ک .1

؟پر غورر کرنا چاہيیے  ووںں چيیز باتوںں کے عالووهه دديیگر کن   
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بچے کے بڑےے ہونے کے ساتهھ سرپرست کی ذذمہہ دداارريیاںں کيیسے تبديیل ہوتی ہيیں؟  

اا ميیں بچے جيیسے جيیسے  بڑےے ہوتے ہيیں ااوورر ااپنی فالحح وو بہبودد کے ااہم  فيیصلے کرنے کی ززيیاددهه  ااہليیت ظظاہر کيینيیڈ
کرنا شرووعع کر دديیتے ہيیں٬، سرپرست کی ضرووررتت کم ہو جاتی ہے ااوورر ااسی ططرحح سرپرست کی بچے کے بہتريین مفادد  

رچہہ نوجواانن اافرااددبہت سے صوبوںں ااوورر کے تحفظ کی ذذمہہ دداارریی ااوورر ااختيیارر کا دداائرهه کارر بهھی کم ہو جاتا ہے۔ ااگ
)  تک پہنچنے کے ساتهھ بہت سے حقوقق ااوورر ذذمہہ دداارريیاںں حاصل کر ليیتے 19يیا  18عالقوںں ميیں  پختگی کی عمر (

ہيیں٬، بعض  حاالتت ميیں ووهه مخصوصص حقوقق ااوورر ذذمہہ دداارريیاںں  کم عمریی  ميیں حاصل کر ليیتے ہيیں۔  

سالل کے  16رريیاںں ااوورر حقوقق حاصل کر ليیتے ہيیں جب ووهه  کيینيیڈاا ميیں بہت سے ووااقعاتت ميیں  بچے مخصوصص ذذمہہ دداا 
–ہوجاتے ہيیں۔ مثالل کے ططورر پر ااوونڻٹارريیو  کامتباددلل فيیصلوںں کا قانونن (ااوونڻٹارريیوزز سبسڻٹی ڻٹيیوٹٹ ڈڈيیسيیژنن اايیکٹ   

Ontario`s Substitute Decision Act  يیا ااسس سے ززيیاددهه کی عمر کو تسليیم کرتا ہے۔  16) شعورر کو  

بچے بهھی بعض ااووقاتت فيیصلوںں پر جزوویی يیا مکمل ططورر پر ااثر اانداازز ہو سکتے ہيیں۔ سالل سے کم عمر  16تاہم   

v   ( ڈڈاائريیکڻٹر چائلڈ اايینڈ فيیملی سرووسز)  2009سی (ااےے)  ( بنامممنی ڻٹوبا(  

–منی ڻٹوبا کے چائلڈ اايینڈ فيیملی سرووسز اايیکٹ (اامورر بچگانن وو خانداانن اايیکٹ   Child and Family Services Act/CFSA کے (
سالل يیا ااسس سے بڑےے ہوںں ااپنے ططبی عالجج کے ليیے مرضی  بيیانن کر سکتے ہيیں٬، بشرططيیکہہ  16تحت  کم سن اافراادد جو

سالل سے کم عمر بچوںں کے ليیے  16ووهه فيیصلے سے متعلقہہ حقائق ااوورر اانن کے نتائج سمجهھنے کے ناااہل ہوںں۔ تاہم  
هه بچے کے بہتريین مفادد ميیں فيیصلہہ کرےے عداالت  بچے کے ططبی عالجج کے ليیے فيیصلہہ ددےے سکتی ہے ااوورر يیہہ کہہ وو

گی۔ منی ڻٹوبا ميیں (چائلڈ اايینڈ فيیملی سرووسز کے ڈڈاائريیکڻٹر) بمقابلہہ سی (ااےے)٬، ااےے .سی.٬،  منی ڻٹوبا  کی اايیک باشعورر 
-سالہہ لڑکی جو يیہواا زز ووڻٹنس(االف سعاددتت فرقے کی ررکن  14  Jehovah`s Witness کے ططورر پر پہچانی گئی تهھی ااسس (

ئد کی بنيیادد پر ااسس قانونن کو چيیلنج کرنے کی کوشش کی۔نے ااپنے مذہبی عقا  

) کے باعث Disease Crohn`s  -کی بيیمارریی (کروونزاانتڑيیوںں سالہہ لڑکی ااےے.سی.تهھی جسے  14منی ڻٹوبا ميیں اايیک 
ااندرروونی ططورر پر خونن نکلنے کی ووجہہ سے ہسپتالل ددااخل کروواايیا گيیا تهھا۔ ہسپتالل ميیں موجودد ڈڈااکڻٹر  ااےے.سی. کو اانتقالل 

نا چاہتے تهھے : اانتقالل خونن کے بغيیر اانن کا خيیالل تهھا کہہ ااےے.سی. ممکنہہ ططورر پر ااپنی ززندگی کهھو سکتی تهھی يیا  خونن دديی
کم اازز کم سطح پر ااسے ووسيیع عرصے کے ليیے صحت کے سنگيین مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا تهھا۔تاہم  االف سعاددتت 

ضامندیی نہہ دديینے کا اانتخابب کيیا۔ ااپنے فرقے کی پر جوشش ررکن کے ططورر پر ااےے.سی. نے اانتقالل خونن کے ليیے رر
عقيیدےے کے حصے کے ططورر پر ااےے.سی. کا خيیالل تهھا کہہ بائبل  ميیں   اانتقالل خونن سے منع کيیا گيیا  ہے۔ ااےے.سی. کے 

وواالديین نے ااسس کے فيیصلے کی يیہہ کہتے ہوئے  حمايیت کی  کہہ "ووهه خداا سے ااپنے تعلق  کو بہت ااہميیت دديیتی  ہے ااوورر 
االنا چاہتے" ااوورر يیہہ کہہ "ووهه ااپنی بيیمارریی کو سمجهھتی ہے  کہہ کيیا ہو ررہا ہے۔"ووهه ااسے خطرےے ميیں نہيیں ڈڈ  

:غورر ططلب سوااالتت  
آآپپ کے خيیالل ميیں بچے کے بہتريین مفادد کے باررےے ميیں فيیصلہہ کرتے ہوئے کن باتوںں کو مدنظر ررکهھنا  .1

چاہيیے؟  
ہوتے ہيیں (ااوورر ااسی ططرحح جج چلڈررنز ال رريیفاررمز اايیکٹ ميیں بہتريین مفادد کے عناصر عداالت پر الگو  .2

پر) جو تحويیل٬، ررسائی ااوورر سرپرستی کے متعلق فيیصلہہ کرتی ہے۔ کيیا کوئی ددووسرےے اافراادد بهھی ہيیں 
؟نی چاہيیےبچے کے بہتريین مفادد ميیں فيیصلے کرنے کے ليیے قانونن کو ضرووررتت ہو جن کی  
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ااےے.سی. کے مذہبی عقائد ااوورر اايیک سے ززيیاددهه ماہر نفسيیاتت کے معائنے کہہ باووجودد کہہ ووهه  ااپنے فيیصلے کی ااہميیت 
قدمے  کی سے پورریی ططرحح ووااقف تهھی٬،  عداالت نے ااےے.سی. کی مرضی کے خالفف اانتقالل خونن  کا حکم دديیا۔  ااگرچہہ م

سماعت پر ووهه پہلے ہی  اانتقالل خونن کروواا چکی تهھی٬، ااےے.سی. ااوورر ااسس کے وواالديین نے اانتقالل خونن کے فيیصلے کو  
چيیلنج کيیا۔ اانہوںں نے ددليیل پيیش کی کہہ چائلڈ اايینڈ فيیملی سرووسز اايیکٹ  کی ووهه ددفعاتت جنہوںں نے ااسکی مرضی ظظاہر 

-ااددیی (  چاررڻٹر آآفف  رراائڻٹس اايینڈ فريیڈمزکرنے کی  ااہليیت  سے اانکارر کيیا ٬، ووهه  ميیثاقق حقوقق وو آآزز  Charter of Rights and 
Freedoms) کی ددفعہہ (a(2  ،٬7  کی خالفف ووررززیی کرتی ہيیں۔ 15ااوورر  

عداالت نے فيیصلہہ دديیا کہہ  يیہہ فيیصلہہ  آآئيینی تهھا ااوورر اانن ددفعاتت کی خالفف ووررززیی نہيیں کی گئی (مقدمے کے مکمل 
ووااال پرچہہ دديیکهھيیں)۔ تاہم ااےے. سی.  مکمل ططورر پر ااپنا مقدمہہ جائزےے  کے ليیے پختگی کی عمر يیا اايیج آآفف ميیجاررڻٹی 

نہيیں ہارریی۔ ووهه عداالت کو يیہہ قائل کرنے ميیں کاميیابب ہو گئی کہہ قانونن کو ااسس ططرحح تشريیح کرنی چاہيیے کہہ  کسی  
سالل سے کم عمر ہو  ااپنی بلوغت کا ثبوتت مہيیا کر سکے جيیسا کہہ ااےے.سی.  نے ماہر نفسيیاتت کی  16نابالغ جو 
سالل سے کم عمر نوجواانن  عداالت کو يیہہ قائل کرنے ميیں کاميیابب ررہے کہہ  ووهه  ااتنا  با شعورر  16۔  ااگر پيیش کی ررپوررٹٹ

۔ جسڻٹس ررووززيیلی  اابيیال کے مطابق  ہے کہہ ااپنے فيیصلے خودد لے سکے تو  ااسس کے نظريیاتت  کی تعظيیم کرنی چاہيیے
جنہوںں نے يیہہ فيیصلہہ دديیا :  

عداالت جتنی ززيیاددهه مطمئن ہو گی کہہ بچہہ ااپنی جانب سے  آآزز اادداانہہ ااوورر با شعورر فيیصلے کرنے کی ااہليیت ررکهھتا 
کے تحت ااپنے  صواابديیدیی   25)8ہے٬، ااسس کے نظريیاتت کو عداالت  چائلڈ اايینڈ فيیملی سرووسز اايیکٹ کی ددفعہہ (

کے با شعورر ہونے کے باررےے  ااختيیاررااتت  ااستعمالل کرتے ہوئے فوقيیت  ددےے گی۔ بعض ووااقعاتت ميیں عداالت  بچے
ميیں  ااسس  قدرر قائل ہو سکتی ہے کہہ فالحح وو بہبودد ااوورر ااختيیاررااتت  کے ااصولل ختم ہو جائيیں گے  ااوورر بچے کی 

خوااہشاتت ہی حتمی عنصر ہوںں گی۔ ااگر نوجواانن فردد کے محتاطط ااوورر نفيیس تجزيیے کے بعد  کہہ ووهه ااپنے فيیصلے 
ہہ شعورر کی ضروورریی سطح موجودد ہے تو ميیرےے خيیالل ميیں   نابالغ کر سکتا ہے يیا نہيیں٬، عداالت قائل ہو جاتی ہے ک

سالل  16کے نظريیاتت کی تعظيیم کرنی چاہيیے۔ اايیسا  نقطہہ نظر يیہہ ووااضح کرتا ہے کہہ ططبی عالجج کے تناظظر ميیں٬، 
سے کم عمر نوجواانن اافراادد  کو يیہہ ااجاززتت ددیی جانی چاہيیے کہہ  کسی مخصوصص ططبی عالجج کے  فيیصلے باررےے 

بيیانن کر سکيیں جو آآززاادداانہہ سوچچ ااوورر شعورر کی مناسب عکاسی کرتا ہے۔  ميیں ااپنا  نقطہہ نظر  

 
v ااوونڻٹارريیو  

–(ہيیلتهھ کيیئر کنسنٹ اايیکٹ قانونن ررضامندیی براائے تحفظ صحت  ااوونڻٹارريیو ميیں ططبی فيیصلے  Health Care Consent 
Act/HCCA کے دداائرهه ااختيیارر ميیں آآتے ہيیں۔ منی ڻٹوبا کے برعکس٬، ہيیلتهھ کيیئر کنسنٹ اايیکٹ کے تحت  ططبی عالجج کے (

۔ ططبی عالجج کے ليیے ررضامندیی کے ددررست ہونے کے ظظاہرکرنے کی کوئی کم  اازز کم عمر نہيیں ہےمرضی ليیے 
  ليیے٬، مريیض کا  کسی معالج کے ذذرريیعے ررضامندیی دديینے  کے قابل ہونا جانچنا ضروورریی ہے۔ مزيید برآآںں٬، ررضامندیی

(يیعنی مريیض کو  بہہ خوشی(يیعنی معالج نے عالجج کے باررےے ميیں وواافر معلوماتت فرااہم کر ددیی ہوںں) ااوورر باخبر
ررضامندیی دديینے کے ليیے مجبورر نہيیں کيیا جاسکتا) ہونی چاہيیے ۔  

: غورر ططلب سوااالتت  
وواالديین  يیا سرپرست  کی مرضی کے بغيیر کس عمر ميیں ااپنے فيیصلے کرنے کی  کم سن اافراادد کو .1

موززووںں اانتخابب ہے؟ سالل 16کيیا  ااجاززتت دديینی چاہيیے؟   
جانے کی ااجاززتت دديینی چاہيیے؟االٹ خوااہشاتت کےکس عمر ااوورر کن حاالتت ميیں عداالت کو بچے کی  .2  
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کی کوئی کم اازز کم عمر نہيیں ہے٬، کسی بهھی عمر کا فردد تکنيیکی ططورر پر ررضاکارراانچونکہہ ررضامندیی ظظاہر کرنے 
ارراانہہ عالجج کے ليیے مرضی بيیانن کر سکتا ہے ااگر ووهه فيیصلے کرنے کے قابل ہے ااوورر ااگر مرضی  باخبر ااوورر ررضاک

-کالج براائے معالج گانن وو جرااحاننکالج آآفف فزيیشنز اايینڈ سرجنز (ااوونڻٹارريیو کے ہے۔     College of Physicians and 
Surgeons کے مطابق٬، "قانونن ااسس عمر کی شناخت نہيیں کرتا جس ميیں کم سن اافراادد  صحت  کے تحفظ کے ليیے (

آآززاادداانہہ مرضی  بيیانن کرنے کی ااہليیت فردد سے  آآززاادداانہہ مرضی بيیانن کر سکتے ہوںں کيیونکہہ صحت کے تحفظ کے ليیے
فردد ااوورر صوررتحالل کی پيیچيیدگی کے لحاظظ سے بدلتی ہے۔ معالجوںں کو بچے کی مرضی جاننے کی ااہليیت کا تعيین بهھی 

ااسی ططرحح کرنا چاہيیے جيیسے ووهه بالغوںں کے لئے کرتے ہيیں۔ "  

ہے ااگر:ہيیلتهھ کيیئر کنسنٹ اايیکٹ بيیانن کرتا ہے کہہ فردد ططبی فيیصلے کرنے کا ااہل   

"...فردد اانن معلوماتت کو سمجهھنے کا ااہل ہو جوعالجج ٬، ددااخلے ااوورر ذذااتی مددد سے متعلق فيیصلہہ کرنے سے 
متعلق ہيیں٬، يیا جو بهھی حاالتت ہوںں٬، ااوورر ااسس قابل ہو کہہ  کسی فيیصلے يیا فيیصلہہ نہہ کرنے کے نتائج  کے 

اامکاناتت کوپرکهھ سکے۔"  

 

 

 

v  مکيیال سالٹ  

) Caledonia( )  کالڈوونيیا New Credit First Nationسالہہ لڑکی ہے جو نيیو کريیڈٹٹ فرسٹ نيیشن ( 10مکيیال سالٹ اايیک 
-ميیں ليیوکيیميیا (خونن کا سرططانن  2014ااوونڻٹارريیو کے نزدديیک  ررہتی ہے۔ مکيیال ميیں جنورریی   Leukemia(  کی تشخيیص

) ووصولل کرتی ہے تو ااسس کے Chemotherapyکی گئی تهھی ااوورر ڈڈااکڻٹرووںں نے ااسے بتايیا تهھا کہہ ااگر ووهه کيیمو تهھرااپی  (
نہيیں کرےے گی تو ممکنہہ ططورر پر مر سکتی تهھی۔  ہيیں ليیکن ااگر ووهه اايیسا  75ززندهه بچنے کے اامکاناتت ٪  

ہفتے بعد  جن  کی ووجہہ سے مکيیال کو شيیديید ضمنی ااثرااتت کا سامنا کرنا پڑاا ٬، مکيیال ااوورر ااسس  11کيیمو تهھرااپی کے 
کے وواالديین نے کيیموتهھرااپی کا ااستعمالل بند کر دديیا ااوورر رروواايیتی ااددوويیاتت ااستعمالل کرنا شرووعع کريیں۔ مکيیال نے بتايیا کہہ  

فيیصلے پر ااپنے ہسپتالل کے کمرےے ميیں اايیک ررووحانی  مالقاتت کے بعد پہنچی۔  ہسپتالل نے مکيیال کے کيیس کو  ووهه ااسس
چلڈررنز اايیڈ سوسائڻٹی کی ططرفف بهھيیجا ليیکن اانہوںں نے مدااخلت نہہ کرنے کا اانتخابب کيیا۔  

e.com/watch?v=NrF5wWQ4hIUhttps://www.youtubدديیکهھيیے:  •  
پڑهھھھيیے: قومم کی پہلی لڑکی جو کيیمو تهھرااپی کے مقابلے ميیں  رروواايیتی ااددوويیاتت چن ررہی ہے۔ •  

1.2644637-chemo-over-medicine-traditional-chooses-girl-nations-http://www.cbc.ca/news/aboriginal/first  
پڑهھھھيیے: مکيیال سالٹ کا مقدمہہ بچوںں کے بہبوددیی قواانيین پر سوااليیہہ نشانن ااڻٹهھا ررہا ہے۔  •  

:غورر ططلب سوااالتت  
کيیوںں ددلچسپی ليیتا ہے؟ کم سن اافراادد کو ووهه فيیصلے جو "ررضاکارراانہہ"  قانونن "بخوشی" ررضامندیی ميیں .1

کوئی مسئلہہ ررہا  اايیسا  کونن مجبورر کر سکتا ہے؟ کيیا آآپپ کی ززندگی يیا خانداانن ميیں کرنے پر نہہ ہوںں
ہے؟  
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-laws-welfare-child-about-questions-raises-case-s-sault-http://www.cbc.ca/news/aboriginal/makayla
1.2658155  

 

 

 

 

ناااہل بالغانن کے ليیے متباددلل فيیصلہہ ساززیی  

کم سن  اافراادد کے مقابلے ميیں اايیک ااہم  ااوورر مشکل مرحلہہ  ذذہنی  ناااہل بالغوںں کے سرپرستوںں کے کردداارر کا ہے۔ کم 
کی ططرحح ذذہنی مفلوجج بالغ اافرااددکو سرپرستوںں کی ضرووررتت ہوتی ہے جو اانن کی جانب سے فيیصلے کر   سن اافراادد

سکيیں۔ ااوونڻٹارريیو ميیں٬، ذذہنی ناااہل اافراادد کی ططرفف سے فيیصلہہ ساززیی  قانونن براائے متباددلل فيیصلہہ ساززیی (سبسڻٹی ڻٹيیوٹٹ 
–ڈڈيیسيیژنز اايیکٹ  Substitute Decisions Actسالل سے ززيیاددهه کی عمر  16بلوغت کو   ) کے دداائرهه کارر ميیں آآتی ہے۔ قانونن

کو قراارر دديیتا ہے۔ قانونن کے مطابق تمامم بالغانن ااپنے بہتريین مفادد ميیں فيیصلہہ کرنے کے ااہل ہيیں۔ ااسس حق  سے 
محروومی کے ليیے يیہہ ثابت کيیا جانا ضروورریی ہے کہہ  بالغ فردد فيیصلے کرنے کا ااہل نہيیں ہے۔  

ااشت کے ليیے ناااہل ہے ااگر:کے مطابق کوئی فردد ذذااتی نگہد 45قانونن کی ددفعہہ   

"فردد معلوماتت سمجهھنے سے قاصر ہو جو ااسکی ااپنی صحت٬، غذاائيیت٬،  پناهه٬، کپڑووںں٬، حفظانن صحت ااوورر تحفظ سے 
متعلق فيیصلہہ کرنے کے ليیے  ددررکارر ہوںں٬، يیا  کسی فيیصلے يیا فيیصلہہ ليینے ميیں ناکامی کے نتائج کا ااددررااکک نہہ کر سکتا 

ہو۔"  

يیہہ شرطط پو رریی ہو گئی ہے توووهه  ااسس فردد کی جانب سے فيیصلے ليینے کے ليیے کسی  ااگر عداالت  کو يیہہ معلومم ہو کہہ 
سرپرست کا تقررر کر سکتی ہے۔سبسڻٹی ڻٹيیوٹٹ ڈڈيیسيیژنن  اايیکٹ کے تحت ٬، ذذہنی ناااہل فردد کے سرپرست کے پاسس 

مندررجہہ ذذيیل ااختيیاررااتت ہوتے ہيیں۔   

a( ااوورر  تحفظ  کا بندووبست کرنا۔ ااسس فردد کے ررہائشی اانتظاماتت کے باررےے ميیں فيیصلے کرنا  ااوورر ااسکی  پناهه   
b( قانونی  کارروواائيیوںں ميیں  ااسس فردد کی نمائندگی کرنا ااوورر  ااوورر ااسس فردد کی جانب سے  قانونی  کارروواائيیوںں  

کاتصفيیہہ کرنا (سرپرست کے ااپنے  ااختيیاررااتت ااوورر  ااسس فردد کی جائيیداادد کے عالووهه)۔  

:غورر ططلب سوااالتت  
آآپپ کے خيیالل ميیں مکيیال کے عالجج کے باررےے ميیں  فيیصلہہ کرنے کی ذذمہہ دداارریی کس کی ہونی  .5

چاہيیے؟ مکيیال٬، ااسس کے وواالديین٬، معالج٬، عداالت يیا کسی ااوورر فردد  يیا گرووپپ کی؟  
کيیا مکيیال کو  کيیموتهھرااپی ررووکنے کی ااجاززتت دديینی  چاہيیے تهھی؟ کيیوںں يیا کيیوںں نہيیں؟ .6  
يیت " ددکهھائی حآآپپ کيیسے تعيین کريیں گے  کہہ آآيیا مکيیال  نے عالجج کے متعلق فيیصلہہ کرنے کی "صال .7

ہے؟  
وباکی ااےے.سی. کے مقدمے سے موااززنہہ کريیں۔  ددوونوںں ووااقعاتت ميیں کيیا فرقق مکيیال کی کہانی کا منی ڻٹ .8

ہے جو  مختلف  نتائج  کی ططرفف لے جاسکتا تهھا؟  
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c( ذذااتی معلوماتت بشمولل صحت  کی معلوماتت ااوورر رريیکاررڈڈ تک ررسائی ررکهھنا۔   
d( ااسس فردد کی صحت٬، غذاائيیت ااوورر حفظانن صحت کے باررےے ميیں فيیصلے کرنا۔   
e( ااسس فردد کی مالززمت٬، تعليیم ٬، تربيیت٬، کپڑووںں ااوورر تفريیح  ااوورر اانن سماجی خدماتت کے باررےے ميیں فيیصلہہ کرنا جو  

ااسس فردد کو فرااہم کی جائيیں۔  

سرےے تمامم فيیصلوںں کے ليیے ططبی فيیصلوںں کے ليیے٬، سرپرست کو  ہيیلتهھ کيیئر کنسنٹ اايیکٹ  پر عمل کرنا چاہيیے۔ ددوو
عمل کرنا چاہيیے: سرپرست کو مندررجہہ ذذيیل پر  

a( ووهه عقائد وو نظريیاتت جن کا ووهه فردد ااہل ہوتے ووقت حامل تهھا سرپرست کے علم ميیں ہيیں ااوورر ااسے يیقيین ہے کہہ  
ااگر ووهه قابل ہواا توووهه فردد اانن پر عمل کرےے گا ۔  

b( ااسس فردد کی موجوددهه خوااہشاتت ااگر اانن کا تعيین کيیا جاسکے۔   
c( کہہ فيیصلہہ ااسس فردد کی ززندگی کو بہتر بنائے گا يیاپہلے سے بدتر کر ددےے گا؟آآيیا    
d( آآيیا کہہ فيیصلے سے حاصل ہونے ووااال فائدهه  کسی متباددلل فيیصلے سے ہونے وواالے نقصانن  سے ززيیاددهه بہتر  

ہوگا۔  
 

v رریی اايیو  

) کی شکارر تهھی جو اايیسی حالت ہے جو ددووسرووںں سے باتت Aphasiaاايیو اايیک ذذہنی مفلوجج بالغہہ تهھی جو شديید اافاززيیہہ (
چيیت  کو اانتہائی مشکل بنا دديیتی  ہے۔ بچے کے ططورر پر اايیو ااپنی ماںں کے ساتهھ ررہتی تهھی ااوورر ااپنے عالقے کے بہت 

سالل کی ہونے کے بعد٬، اايیو کی ماںں "مسز اایی"٬،  نے اايیو کو اايیک ددووسرےے  21سے سکولوںں ميیں جاچکی تهھی ۔ 
فلوجج بچوںں کے سکولل ميیں بهھيیجا۔ ااپنے سکولل ميیں اايیو کا اايیک مردد ططالب علم  کے ساتهھ گہراا تعلق عالقے  ميیں ذذہنی م

قائم ہو گيیا جو خودد بهھی  ذذہنی معذوورر تهھا ۔ ووهه ددوونوںں شاددیی پر باتت کر چکے تهھے۔   

اانہيیں اايیو کی ددووستی کے باررےے ميیں جاننے کے بعد مسز اایی پريیشانن ہو گئيیں کيیونکہہ اايیو حاملہہ ہو سکتی تهھی ااوورر 
حامليیت  ااوورر بچے کی پيیداائش کے ااپنی بيیڻٹی پر جذباتی ااثرااتت کے باررےے ميیں تشويیش تهھی۔ اانہيیں يیہہ بهھی پريیشانی تهھی 

کہہ چونکہہ اايیو  ماںں بننے کی ذذمہہ دداارريیاںں نہيیں ااڻٹهھا سکتی تهھی تو بچے کی نگہدااشت کی ذذمہہ دداارریی مسز اایی پر پڑ 
ں۔سالل کی تهھيی 60جائے گی جو بيیوهه ااوورر ااسس ووقت تقريیباً   

) ميیں اايیو کی جانب Supreme Court of Prince Edward Islandلٰہذاا مسز اایی نے پرنس اايیڈووررڈڈ آآئی ليینڈ کی سپريیم کوررٹٹ (
سے مرضی ظظاہر کرنے کے ااختيیارر کی ددررخوااست ددیی  تا کہہ اايیو کو بانجهھ کيیا جاسکے ااوورر حاملہہ ہونے سے ررووکا جا 

ضامندیی ظظاہر نہيیں کر سکتی تهھی٬، مسز اایی  کو يیہہ ااختيیارر سکے۔ چونکہہ اايیو ااپنی حالت کی ووجہہ سے عالجج کے ليیے رر
چاہيیے تهھا کہہ ووهه اايیو کی جانب سے ررضامندیی ددےے سکيیں۔  مسز اایی کو يیہہ ااختيیارر ااسس ليیے چاہيیے تهھا کہہ ووهه ااپنی بيیڻٹی 

کو پيیداائش دديینے کے ممکنہہ صدمے ااوورر ماںں بننے  کی ذذمہہ دداارریی سے  بچا سکيیں :  ووهه ذذمہہ دداارريیاںں جو اايیو پورریی 
ے قاصر تهھی۔  کرنے س  

پرنس اايیڈووررڈڈ آآئی ليینڈ  کی سپريیم کوررٹٹ کے جسڻٹس مکويیڈ کو معلومم ہواا کہہ اايیو باخبر ررضامندیی  کے قابل نہيیں تهھی 
پس٬، مسز اایی کو ااسس کی جانب سے فيیصلے کرنے کا ااختيیارر ددےے دديیا گيیا۔ تاہم٬، اانہيیں يیہہ بهھی پتہہ چال کہہ بانجهھ پن جو 

ططورر پر ضروورریی نہيیں ہے لٰہذاا مسز اایی کو اانن کی بيیڻٹی کی جانب  اايیک سنگيین جرااحی  کا ططريیقہہ کا رر ہے ططبی
  سےررضامندیی دديینے کی ااجاززتت نہيیں ددیی جا سکتی تهھی۔  

اانہوںں نےااسس پر بهھی غورر کيیا کہہ آآيیا عداالت اايیو کی جانب سے بانجهھ پن کے ططريیقہہ کارر پر ررضامندیی ددےے سکتی ہے 
ااہليیت  جو اايیسا کرنے کے ناااہل ہوںں  پيیرنز پيیڻٹریی يیا نہيیں۔ عداالت کی اانن اافراادد کی جانب سے فيیصلے کرنے  کی 

کہالتی ہے۔ پيیرنز پيیڻٹریی٬، اايیک الططيینی جملہہ  ہے ااوورر  ااسس کا لغویی مطلب  )Parens Patriae Jurisdictionعملداارریی (
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"رريیاست کا وواالد"ہے۔ پيیرنز  پيیڻٹریی عملداارریی٬، گو يیہاںں ذذہنی  ناااہل بالغ فردد  کے ليیے سے بيیانن کی گئی ہے ليیکن 
بچوںں  کی جانب سے فيیصلے  کرنے کے ليیے بهھی ااستعمالل کر سکتی ہے۔عداالت   

جسڻٹس مکويیڈ نے خيیالل کيیا کہہ عداالت ااپنی پيیرنز پيیڻٹریی عملداارریی کے ااختيیارر کے ططورر پر  کسی ذذہنی ناااہل فردد کو 
حکم ددےے سکتی ہے کہہ ططبی ططريیقہہ کارر سے گزررےے  ااگر يیہہ ططبی ططورر پر ااسس کے ليیے ضروورریی يیا عواامی مفادد ميیں 

تاہم ٬، چونکہہ اايیو کے مقدمے ميیں بانجهھ پن کا ططريیقہہ صرفف ااسس ليیے تجويیز کيیا گيیا تهھا کہہ حاملہہ ہونے کو ررووکا جا  ہو۔
سکے ااوورر ااسس کی صحت کے ليیے ضروورریی نہيیں تهھا تو عداالت ااسس کی ااجاززتت نہيیں ددےے سکتی ۔ اانہوںں نے مسز اایی 

کی ددررخوااست مستردد کر ددیی۔  

ررخوااست  کے بعد عداالت نے  اايیو کی نمائندگی ااوورر ااسس کے بہتريین مسز اایی نے فيیصلے کے خالفف ددررخوااست ددیی۔ دد
مفادد کے تحفظ  کے ليیے اايیک االگ  سرپرست مقررر کيیا ۔ عداالتی پيیشی پر ززيیاددهه تر جج ااگرچہہ ااپنے ددالئل ميیں ااختالفف 
رر ررکهھتے تهھے٬، ليیکن اانہوںں نے جسڻٹس مکويیڈ  کے فيیصلے کے خالفف فيیصلہہ دديیا ااوورر عداالت  کے پيیرنز پيیڻٹریی ااختيیا

اايیو  کے عداالتی تقررر کرددهه سرپرست  کو ااستعمالل کرتے ہوئے حکم دديیا کہہ اايیو بانجهھ پن کے ططريیقہہ کارر سے گزررےے۔
نے فيیصلے کے خالفف ددررخوااست ددیی ااوورر مقدمہہ کيینيیڈاا کی سپريیم کوررٹٹ ميیں چال گيیا۔   

ہوئے جسڻٹس ال سپريیم کوررٹٹ نے پيیرنز پيیڻٹریی کے تحت ااپنے ااختيیارر ااستعمالل کيیے۔ عداالت کی جانب سے لکهھتے 
فارريیسٹ نے لکهھا کہہ:  

پيیرنز پيیڻٹریی  کی عملداارریی  جيیسا کہہ ميیں نے کہا٬،  نظريیہہ ضرووررتت کی  بنيیادد پرکهھی گئی تهھی جسے اانن 
لوگوںں کے تحفظ کے ليیے  بنايیا گيیا تهھا جو ااپنا خيیالل نہيیں کر سکتے تهھے۔ عداالت نے ااکثر يیہہ بتايیا ہے کہہ  

ےے يیا فالحح وو بہبودد کے ليیے ااستعمالل کيیا جاسکتا ہے۔ااسے ااسس  فردد کے بہتريین مفادد٬، ااسس کے فائد  
ااگرچہہ پيیرنز پيیڻٹریی  عملداارریی  کا دداائرهه کارر  يیا دداائرهه ااختيیارر ال محدوودد ہو سکتا ہے تاہم ااسس کا يیہہ ہرگز مطلب 

نہيیں کہہ ااسس کے نفاذذ کی صواابديید بهھی ال محدوودد ہے۔ ااسس کا ااستعمالل ااسس کے بنيیاددیی ااصولوںں کی بنيیادد پر کرنا 
اددهه االفاظظ ميیں صواابديید کا مطلب  ووهه عمل ہے جو ااسس فردد کے تحفظ  کے ليیے ضروورریی ہو  جس کا چاہيیے۔ س

فائدهه دديیکهھا جا ررہا ہے... صواابديید  کا ااستعمالل ااسس فردد کے فائدےے کے ليیے ہونا چاہيیے  نہہ کہہ ددووسرووںں کے 
رنی چاہيیے٬،  جو فائدےے کے ليیے۔  يیہہ صواابديید ہے جو تمامم ااووقاتت ميیں بہت ااحتيیاطط کے ساتهھ ااستعمالل   ک

معاملے کی سنجيیدگی کے بڑهھھھنے کے ساتهھ ددگنی ہو جاتی ہے۔   

حتمی ططورر پر کيینيیڈاا کی سپريیم کوررٹٹ نے جسڻٹس مکويیڈ کے ساتهھ ااتفاقق کيیا کہہ ووهه اايیو کی  ررضامندیی کے بغيیر بانجهھ 
کہہ عدمم ررضامندیی  پن  سے گزررنے کے عمل کا نہيیں کہہہ سکتے۔ اانہوںں نے اانن ثبوتوںں کو دديیکهھا  جن ميیں بتايیا گيیا تهھا

ووااال بانجهھ پن  ذذہنی مفلوجج بچوںں پر منفی نفسيیاتی ااثرااتت ڈڈاالل سکتا ہے ااوورر يیہہ کہہ اايیسے اافراادد بهھی ددووسرےے لوگوںں کی 
ططرحح ااپنے بچوںں کے ليیے ااسی ططرحح کا لگاؤؤ ااوورر جذباتت ظظاہر کر سکتے ہيیں۔  

ئش دديینے کے ااستحقاقق سے صرفف اانہوںں نے فيیصلہہ کيیا کہہ يیہہ غيیر منصفانہہ ہو گا کہہ کسی خاتونن کو  ااسس کے پيیداا
سماجی  يیا صحت سے غيیر متعلقہہ مقاصد کے ليیے ااسس کی مرضی کے بغيیر محروومم کر دديیا جائے ۔ مزيید برآآںں٬، 

چونکہہ پيیرنز پيیڻٹریی عملداارریی  ناااہل اافراادد کے بہتريین مفادد  کے ليیے ہی ااستعمالل ہونی چاہيیے تو يیہہ کہنا کہہ  ددووسرےے 
ثر ہوںں گی غيیر متعلقہہ ہے۔  جسڻٹس ال فارريیسٹ نے لکهھا:اافراادد جيیسے کہہ مسز اایی  فيیصلے سے متا  

کسی فردد کے حقوقق  پر ڈڈااکہہ ڈڈاالنا  ااوورر مخصوصص جسمانی نقصانن جو بغيیر ررضامندیی وواالے بانجهھ پن سے ہو 
سکتا ہے کا جب ميیں نے  صحت سے غيیر متعلقہہ  قابل ااعترااضض فواائد سے کيیا تو ااسس  چيیز نے مجهھے  قائل 

سی کے فائدےے ووااال عمل قراارر نہيیں دديیا جا سکتا ۔ لٰہذاا٬، پيیرنز پيیڻٹریی عملداارریی ميیں کيیا ہے کہہ ااسے کم اازز کم ک
عدمم عالجج وواالے مقاصد  کے ليیے اايیسے ططريیقہہ کارر کی ااجاززتت نہيیں ددیی جانی چاہيیے۔  



	   30 

کرااوونز پيیرنز پيیڻٹریی عملداارریی  اانن لوگوںں کے فائدےے کے ليیے ہے  جو ااپنی مددد آآپپ نہيیں کر سکتے٬، نہہ کہہ اانن 
جن کو اانن کا بوجهھ ااڻٹهھانا پڑ سکتا ہے۔لوگوںں کے ليیے   

 

 
  

:غورر ططلب سوااالتت  

کريیں؟بانجهھ اايیو کی ماںں اايیسا کيیوںں چاہتی تهھی کہہ ڈڈااکڻٹر اايیو کو ااسکی ررضامندیی کے بغيیر .1  
کا حکم دديینے سے کيیوںں اانکارر کيیا؟کے بانجهھ پنے کے ططريیقہہ کارر  نے اايیو  ويیڈجسڻٹس مک .2  
کا حکم دديینے سے کيیوںں اانکارر کيیا؟ کيیا آآپپ سپريیم کوررٹٹ کے فيیصلے سے  بانجهھ پنسپريیم کوررٹٹ نے  .3

؟ ااپنے ددالئل هھااايیو کے بہتريین مفادد ميیں تبانجهھ پن  متفق ہيیں يیا آآپپ اايیو کی ماںں سے ااتفاقق کرتے ہيیں کہہ
پيیرنز پڻٹریی عملداارریی ميیں ناااہل اافراادد ااوورر بچوںں  کی جانب سے عداالت کو کس  کی ووضاحت کريیں۔

؟ے چاہيیےططرحح کے فيیصلے کرن  
يیا کسی ناااہل بالغ کے باررےے ميیں فيیصلہہ ساززیی ميیں کوئی فرقق ہے؟ کم سن فردد کسی  .4  
ذذہنی ناااہل بالغ  اافراادد ااوورر نابالغ اافراادد کے ددررميیانن تقابل نوجواانوںں کے باررےے ميیں کيیا الگو کرتا ہے؟ کيیا  .5

ہے؟ تعلقہے؟ کيیا قانونن کے تحت يیہہ عمدهه  رربطيیہہ عمدهه   
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ااہم ااصطالحاتت  

سرپرست  
ڻٹيیوڻٹر شپ (ااتاليیقی)  

کيیورريیڻٹر (نگراانن)  
پيیرنز پيیڻٹریی  
پيیڻٹرفيیميیليیاسس  
ڻٹوڻٹيیال موليیرمم  
مجسڻٹريیٹ  
جائيیداادد  
ررسائی  

تحويیل (کسڻٹڈیی)  
مکمل تحويیل   
مشترکہہ تحويیل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاددیی کے ليیے کم سے کم عمر  

آآجج  جب ہم شاددیی کے باررےے ميیں سنتے ہيیں تو خيیاالتت ااوورر سوچوںں کا اايیک پورراا ذذخيیرهه ہماررےے ددماغغ ميیں آآتا ہے۔ 
مختلف لوگوںں کے ليیے شاددیی کا مختلف  مطلب ہوسکتا ہے۔ شمالی اامريیکہہ ميیں شاددیی کو عشق ااوورر محبت سے پنپنے 

کی بنا پر شاددیی کرتے ہيیں بشمولل اانن ووجوہاتت  وواالے تعلق کا ااختتامی نقطہہ سمجهھا جاتا ہے۔ تاہم لوگگ مختلف ووجوہاتت
کے جن کا تعلق خانداانی رروواايیاتت٬، ثقافت يیا مذہب سے ہوتا ہے۔ خانداانن کے اافراادد يیا تو شاددیی کے فيیصلوںں ميیں بہت کم 

کردداارر اادداا کرتے ہيیں  ٬، يیا ااسس عمل ميیں ووهه گہریی حد تک ملوثث ہوتے ہيیں۔    

قدرر ہے۔ تارريیخ قروونِن ووسطٰی ميیں شاددیی کو خانداانوںں کے  شاددیی کی پيیارر ااوورر محبت سے مناسبت اايیک قدررےے نئی
بندهھھھن مضبوطط کرنے ذذرريیعہہ  سمجهھا جاتا تهھا۔ نوجواانن لڑکيیوںں کی مختلف رريیاستوںں کے شہزااددووںں سے شاددیی کی جاتی 

تهھی ااوورر ااسس ططرحح شاددیی کو سيیاسی ااوورر سماجی رراابطے بڑهھھھانے کا ذذرريیعہہ بنايیا گيیا۔ آآجج کل شاددیی کو اايیک اايیسے 
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پر بهھی دديیکهھا جاتا ہے جو ہر اايیک کی پسند کی شاددیی کی آآززااددیی کے   باررےے ميیں ثقافتی ااوورر  موضوعع کے ططورر
سيیاسی بحث کو تحريیک دديیتی ہے ۔  شاددیی جو بهھی ثقافتی ااقداارر ااوورر رروواايیاتت ررکهھتی ہو٬، آآجج يیہہ اايیک اايیسا ررشتہہ ہے 

پيیداا ہونے وواالے  جسے رريیاست بهھی منتظم کرتی ہے۔ کونن کس سے شاددیی کر سکتا ہے ااوورر شاددیی کے بندهھھھن سے
حقوقق وو فراائض کا قانونن بجا ططورر پر تعيین کرتا ہے۔  

کيینيیڈاا ميیں ووفاقی حکومت  ااوورر صوبے شاددیی کو با ضابطہہ بنانے کے ذذمہہ دداارر ہيیں۔ ووفاقی حکومت شاددیی ااوورر ططالقق 
–کے معامالتت کو کانسڻٹيیڻٹيیوشن اايیکٹ (قانونِن ددستورر   Constitution Act (1867 ) ظم کرتی کے تحت منت 91)26کی ددفعہہ

ااوورر ددفعہہ   شاددیی کے اانعقاددکے تحت  92)12کی ددفعہہ ( 1867ہے۔ تاہم صوبے ااوورر عالقے کانسڻٹيیڻٹيیوشن اايیکٹ 
کے تحت جو جائيیداادد ااوورر شہریی حقوقق کا ااحاططہہ کرتا ہے٬، اامداادد ااوورر جائيیداادد کی تقسيیم کو دديیکهھنے کے مجازز  92)13(

ہيیں۔  

ااگرچہہ ووفاقی حکومت شاددیی کی تعريیف کر سکتی ہے ليیکن ااسس کا کيیا مطلب ہے؟ عملی ططورر پر ااسس کا مطلب ہے کہہ 
شاددیی سے متعلق قواانيین بنانے کی ااسس کی ااہليیت  محدوودد ہے۔ صوبے ااوورر عالقے اانفرااددیی ططورر پر شاددیی کی ملزووماتت  
کا تعيین کرتے ہيیں بشمولل شاددیی کی کم اازز کم عمر کا تعيین جس ميیں کوئی شاددیی کر سکتا ہے۔ تاہم ووفاقی حکومت کے 

) کے تحت ططالقق کے معامالتت ميیں  مکمل Federal Divorce Actررلل  ڈڈاائيیوووررسس اايیکٹ (ووفاقی قانونن ططالقق۔ پاسس فيیڈ
  ااختيیاررااتت ہيیں۔

شاددیی کے بہت سے پہلوؤؤںں  ميیں سے جو صوبائی ااوورر عالقائی قواانيین منتظم کرتے ہيیں٬، اايیک کا تعلق ااسس سے ہے 
شاددیی کی اايیک مذہبی ااہميیت ہے؛ ااسس ليیے ووهه ااپنی  ۔ بہت سے اافراادد کے ليیےشاددیی کی ررسم کونن اادداا کر سکتا ہےکہہ 

شادديیاںں مذہبی اانداازز ميیں اانجامم دديینا چاہتے ہيیں جسے کوئی مذہبی فردد اانجامم ددےے جيیسے کہہ کوئی ووززيیر٬، پاددرریی٬، پنڈتت٬، 
رربّی يیا اامامم  ووغيیرهه۔ ددووسرووںں کے ليیے شاددیی اايیک اانتظامی معاملہہ ہے؛ ااوورر ووهه اايیک سماجی تقريیب کو ترجيیح دديیتے 

کوئی فردد جيیسے کے جج منتظم  کرےے۔ شاددیی کے باررےے ميیں کسی کا جو بهھی نظريیہہ ہو٬، شاددیی کو منتظم ہيیں جسے 
کرنے وواالے فردد کو متعلقہہ عالقائی يیا صوبائی ااددااررےے سے شاددیی کا عمل اانجامم دديینے کے ليیے مجازز ہونا چاہيیے۔  

کر سکتا ہے۔ کيینيیڈاا ميیں  کچهھ  ووفاقی ااوورر صوبائی/عالقائی قواانيین ددوونوںں  ااسس کو محدوودد کرتے ہيیں کہہ شاددیی کونن
اايیسی حدوودد مندررجہہ ذذيیل ہيیں:  

ü  ددوونوںں فريیقيین  کا شاددیی کے ليیے کسی ددباؤؤ ااوورر مجبورریی کے بغيیر بخوشی ااوورر آآززاادداانہہ اانتخابب کرنا  ضروورریی
ہے۔ااگر آآپپ کو شاددیی کے ليیے مجبورر کيیا گيیاتهھا تو يیہہ قانونی نہيیں ہے۔ ااميیگريیشن کے قواانيین ٬، فيیملی ال ااوورر 

–(فو جداارریی قانونن  کريیمنل ال  Criminal Law کو ززبرددستی کی شاددیی کی تحليیل کے ليیے ااستعمالل ميیں اليیا جا (
سکتا ہے۔  

ü  ددوونوںں فريیقيین خانداانن  ميیں برااددرریی کے ططورر پرقريیبی ررشتہہ دداارر (جسے  خونی ررشتہہ يیا کنسيین گوئيینڻٹی  بهھی
-کہا جاتا ہے  Consanguinity ٬، يیا گودد ليیے جانے کی صوررتت ميیں قريیبی ططورر پر متعلق نہيیں ہو سکتے ۔ فيیڈررلل(

–ميیرجج اايیکٹ (ووفاقی قانونن براائے شاددیی   Federal Marriage Act  ،کی ممنوعہہ ددفعاتت اايیک فردد کو ااپنے وواالديین٬ (
لے بهھائی يیا بہن سے دداادداا يیا  ددااددیی/نانا  يیا نانی ٬، بچوںں٬،  پوتا ہا پوتی/نوااسا يیا نوااسی٬،  بهھائی يیا بہن٬،  سوتيی

شاددیی کو منع کرتی ہيیں۔   
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ü ) آآپپ اايیک فردد سے ززيیاددهه سے شاددیی  نہيیں کر سکتے۔ پولی گيیمیPolygamy جس ميیں اايیک سے ززيیاددهه اافراادد (
ااگر آآپپ پہلے سے شاددیی شدهه تهھے تو آآپپ کو   4سے شاددیی کرنا شامل ہے کيینيیڈاا ميیں اايیک فو جداارریی جرمم ہے ۔

بت کرنا ہو گا کہہ آآپپ نے ااسس فردد کو ططالقق ددےے ددیی ہے۔کسی ااوورر سے شاددیی کرنے سے پہلے ثا  

کامن ال ميیرجج (ررسمی  ااگر آآپپ ااوورر آآپپ کاساتهھی مذہبی يیا سماجی تقريیب ميیں  بهھی شرکت نہيیں کرتے ٬، پهھر بهھی آآپپ کو
-قانونی  شاددیی   Common Law Marriage (  کا حصہہ سمجهھا جا سکتا ہے ۔ کامن ال ميیرجج  کے فريیقيین کو

قانونن ميیں بہت سی صوررتوںں ميیں اايیسے ہی دديیکهھا جاتا ہے جيیسے ووهه قانونی ططورر پر شاددیی شدهه ہوںں٬، خوااهه اانہوںں نے 
 ااپنی شاددیی کا کسی مذہبی يیا سماجی ااددااررےے ميیں  ااندررااجج کروواايیا ہو يیا نہيیں۔ کامن ال ميیرجج کا حصہہ سمجهھا جانے کے
ليیے ضروورریی ہے کہہ آآپپ ااوورر آآپپ کا ساتهھی کسی تعلق ميیں اايیک مخصوصص عرصے تک ساتهھ ررہيیں  جس ميیں کسی 
ططرحح کی لگن  ااوورر مستقليیت ہو۔ ووہی پابنديیاںں جو شاددیی کونن کر سکتا ہے پر الگو ہوتی ہيیں(مثالل کے ططورر پر اايیک 

٬، کامن ال ميیرجج پر بهھی الگو ہوتی ہيیں۔ سے ززيیاددهه اافراادد سے شاددیی٬، خونی ررشتوںں ااوورر عمر کی حد کی پابنديیاںں ووغيیرهه)  

باضابطہہ ااندررااجج وواالی شادديیوںں کی ززيیاددهه تر ملزووماتت کی ططرحح صوبائی ااوورر عالقائی حکومتيیں کامن ال ميیرجج  کے 
ااصولل وو ضواابط کی  بهھی ذذمہہ دداارر ہيیں٬، لٰہذاا يیہہ ملزووماتت صوبوںں ااوورر عالقوںں کے حسابب سے تبديیل ہوتے ررہتے ہيیں ۔ 

کامن ال ميیرجج سے متعلق ہے جس  کے مطابق آآپپ ااوورر آآپپ کا ساتهھی  ااکڻٹهھے  29ال اايیکٹ کی ددفعہہ ااوونڻٹارريیو ميیں فيیملی 
ررہے ہوںں:  

a( کم اازز کم  مسلسل تيین سالل کے عرصے کے ليیے٬، يیا   

b( کسی مستقل نوعيیت کے تعلق ميیں ٬، جيیسے ااگر آآپپ ااوورر آآپپ کا ساتهھی کسی بچے کے قدررتی  يیا گودد  
ليینے وواالے وواالديین  ميیں سے ہوںں۔  

ميیرجج وواالے شريیک حيیاتت  بہت سے اايیسے حقوقق ررکهھتے ہيیں جو عموماً شاددیی شدهه جوڑڑےے ررکهھتے ہيیں کامن ال 
بشمولل  شريیک حيیاتت کی اامداادد ااوورر بچے کی تحويیل ووغيیرهه۔  تاہم کامن ال ميیرجج  ميیں  شريیک حيیاتت جائيیداادد کی تقسيیم 

  کے متعلق قواانيین کے تحت نہيیں آآتے۔ 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
پولی گيیمی سے متعلق فوجداارریی جرمم کريیمنل کوڈڈ آآفف کيینيیڈاا (کيینيیڈاا کا فوجداارریی ضابطہہ 4 – Criminal Code of Canada ميیں دديیکهھا جا  293) کی ددفعہہ

االے ميیں  ااسے برقراارر ررکهھا تهھا۔ حو 2011سکتا ہے۔ ااگرچہہ ااسس ددفعہہ کو شاززووناددرر ہی ااستعمالل کيیا گيیا ہے ليیکن   برڻٹش کولمبيیا کی سپريیم کوررٹٹ نے 
  ۔293کے ليیے دديیکهھيیں: کريیمنل کوڈڈ آآفف کيینيیڈاا کی ددفعہہ 
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عمر  کيینيیڈاا ميیں شاددیی کی کم اازز کم  

شاددیی کے ليیے عمر کی حد کی ضرووررتت کيیوںں ہے؟شاددیی  سے ہم کيیا مراادد ليیتے ہيیں  ہمارراا جو بهھی  نظريیہہ ہو ٬، 
معاہدهه قانونن شاددیی کی اايیک معاہدےے کے ططورر پر تشريیح کرتا ہے۔ قانونی تناظظر ميیں شاددیی ددوو فريیقيین کے مابيین اايیک 

اارريیاںں سونپتا ہے۔ معاہدهه کرنے کے ليیے کسی ہے جو ہر اايیک فريیق کو ددووسرےے کے خالفف مخصوصص حقوقق وو ذذمہہ دد
ہونی چاہيیے۔ عمومی ططورر پر کم سن اافراادد کے پاسس معاہدهه کرنے کی ااہليیت يیا قابليیت  ہليیتاافردد ميیں ااسے کرنے کی 

نہيیں ہوتی ااسس ليیے شاددیی  کرنے  سے اانہيیں بازز  ررکهھا جاتا ہے۔قانونن کم سن اافراادد کو اايیسے فيیصلے کرنے کے ناااہل 
ذاا کسی کم سن فردد کو کسی معاہدےے کا ذذمہہ دداارر ڻٹهھہراانا ناجائز ہو گا جو ووهه  کرےے ۔ سمجهھتا ہے٬، لہٰ   

پوررےے کيینيیڈاا ميیں شاددیی کی کم اازز کم عمر مندررجہہ ذذيیل ہے:  

)٬،  کيیوبک Manitoba)٬،  منی ڻٹوبا (Saskatchewan)٬،  سس کيیچونن (Alberta)٬،  االبرڻٹا (Ontarioااوونڻٹارريیو ( سالل : 18
)Quebec) ٬،  نيیو برنزووکک(New Brunswick) ٬، پرنس اايیڈووررڈڈ آآئی ليینڈ(Prince Edward Island(  

 & Newfoundland)٬،  نيیوفاؤؤنڈ ليینڈااوورر ليیبراا ڈڈاارر (Nova Scotia)٬،  نوووااسکوشا (British Columbiaبرڻٹش کولمبيیا ( سالل : 19
Labrador) ٬،  يیوکونن(Yukon) ٬،  شمالی مغربی عالقے(Northwest Territories) ٬،  نوناووٹٹ(Nunavut(  

تقريیباً تمامم صوبوںں ااوورر عالقوںں ميیں شاددیی کی کم اازز کم عمر ووہی ہے جو پختگی  کی عمر (اايیج آآفف ميیجاررڻٹی) ہے 
سالل ہے  19(پختگی کی عمر ووااال پرچہہ دديیکهھيیں)۔ ااسس ميیں اايیک  ااستثناء نيیو برنز ووکک ہےجس ميیں پختگی کی عمر 

سالل ہے۔  18ليیکن شاددیی کی کم اازز کم عمر صرفف   

:غورر ططلب سوااالتت  

ںں  منتظم کرتی ہے؟ اايیسا اافراادد ااوورر معاشرےے پر کيیوںں نہيیں چهھوڑڑ دديیا جاتا کہہ کہہ خودد رريیاست شاددیی کو کيیو .1
سے منتظم  کريیں جيیسا کہہ کامن ال ميیرجج ميیں ہے؟  

ووهه شادديیاںں جو قانونن کے ذذرريیعے منتظم کی جاتی ہيیں٬، قانونن مذہبی  ااددااررووںں کو شاددیی اانجامم دديینے کی  .2
ااجاززتت کيیوںں دديیتا ہے/دديینی چاہيیے؟  

ززبرددستی  کرنے کا کيیا مطلب ہے؟ اايیسے کونن سے ططريیقے ہيیں جن سے لوگوںں کو شاددیی شاددیی کے ليیے  .3
کے ليیے مجبورر کيیا جاسکتا ہے؟  

قانونن مخصوصص ررشتہہ ددااررووںں ميیں شاددیی کو ممنوعع قراارر دديیتا ہے۔ يیہہ اايیک سے ززيیاددهه اافراادد سے شاددیی کو  .4
کہہ نيیچے بتايیا گيیا ہے۔ حالل  بهھی ممنوعع قراارر دديیتا ہے۔يیہہ کم عمریی  کی شادديیوںں سے بهھی منع کرتا ہے جيیسا

ہی ميیں کيینيیڈاا ميیں ہم جنس شادديیوںں کی  ااجاززتت ددیی گئی ہے۔ ہم ااسس کا کيیسے تعيین کر سکتے ہيیں کہہ کونن 
آآپس ميیں شاددیی  نہيیں کر سکتے؟ قانونن کے ليیے صرفف "اانتخابب يیا پسند" شاددیی کے ليیے کافی کيیوںں نہيیں 

ہے؟  
پر الگو کرنے  کے ليیے تجويیز کريیں گے؟کيیا کوئی ددووسریی پابنديیاںں بهھی ہيیں جو آآپپ شادديیوںں  .5  
کامن ال ميیرجج کی ااجاززتت دديینے کی آآپپ کے خيیالل ميیں کيیا منطق ہے؟ .6  
کے تحت کامن ال ميیرجج کی ملزووماتت  آآپپ کو سمجهھ آآتی ہيیں؟ کيیا کامن ال  29کيیا فيیملی ال اايیکٹ کی ددفعہہ  .7

ميیرجج کی کسی ااوورر ططرحح تعريیف کی جانی چاہيیے؟  
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-م حد ميیں ررعايیتعمر کی کم ااززک ااوونڻٹارريیو    

ہر صوبے ااوورر عالقے ميیں عمر کی کم اازز کم حد کے ليیے کچهھ ررعايیت موجودد ہے۔ سب سے ااہم ررعايیت  کم سن اافراادد 
سالل سے بڑےے ہوںں (صوبے کے لحاظظ سے) وواالديین يیا سرپرست  16سالل يیا  15کو جو پختگی کی عمر سے کم ليیکن 

کی ررضامندیی سے شاددیی کی ااجاززتت کی  ہے۔   

سالل  کے ددررميیانی عمر وواالے اافراادد  وواالديین  18ااوورر  16سالل ہے٬،   18ڻٹارريیو ميیں ااگرچہہ شاددیی کی کم سے کم عمر ااوون
سالہہ  اافراادد وواالديین يیا سرپرست  17يیا  16يیا سرپرست کی ررضامندیی سے شاددیی کر سکتے ہيیں۔ بعض صوررتوںں ميیں 
-)1ناظظر ميیں ہوتا ہے : کی ررضامندیی کے بغيیر بهھی  شاددیی کر سکتے ہيیں۔ يیہہ عموماً ددوو ططرحح کے ت ااگر وواالديین يیا  

-)2سرپرست  ددستيیابب نہہ ہوںں يیا تالشش نہہ جا سکيیں ااوورر   وواالديین يیا سرپرست غيیر مناسب ططورر پر ررضامندیی ظظاہر نہہ  
کر ررہے ہوںں۔  ددوونوںں صوررتوںں ميیں کم عمر اافراادد عداالت ميیں ددررخوااست  ددےے سکتے ہيیں  کہہ وواالديین/ سرپرست کی 

ئے ططاقق ررکهھتے ہوئے جج شاددیی کی ااجاززتت ددےے ۔  ااوونڻٹارريیو کے ميیرجج  اايیکٹ ميیں ااسکی ررضامندیی کی  شرطط کو باال
ااجاززتت ہے:  

 

 
v نز (رریی) ااوورر فاکس بنامم  فاکساايیواا  

يیہہ فيیصلہہ کرتے ہوئے کہہ آآيیا سرپرست / وواالديین   نے شاددیی کے ليیے غيیر مناسب ططورر پر ررضامندیی  ررووکی ہے٬، 
عداالت  کس چيیز کو مّدنظر ررکهھتی ہے؟ يیہہ تحفظاتت کيیا ظظاہر کرتے ہيیں کہہ نوجواانن اافراادد کی قابليیت ااوورر ااہليیت  کو 

سالل سے کم عمر ددوو نوجواانن خوااتيین نے ااپنے 18يیں ددوو االگ االگ مقدماتت ميیں قانونن کيیسے دديیکهھتا ہے؟ ااوونڻٹارريیو م
وواالديین کی جانب سے شاددیی پر ررضامندیی سے اانکارر پر  عداالت  ميیں ددررخوااست دداائر کی۔  

سالہہ  21سالہہ لڑکی تهھی  ااوورر ااسس کا ااپنے ددووست ٬، ليیوکک ڻٹمبر ٬، جو خودد  17اايیواانز (رریی) ميیں٬، نکولل ااميینڈاا  اايیواانز  
ک بچہہ تهھا۔ ااگرچہہ نکولل ااوورر ااسس کا بچہہ اابهھی بهھی ااپنے وواالديین کے ساتهھ ررهه ررہے تهھے  ليیکن ليیوکک مالی تهھا٬، سے اايی

ططورر پر اانن کی مددد کر ررہا تهھا۔ ووهه ليیوکک کے ساتهھ ررہنا چاہتی تهھی ليیکن ااسس کا عقيیدهه ااسے ليیوکک کے ساتهھ شاددیی کے 
نن وواالے ااسے براا سمجهھتے ہيیں کيیونکہہ ااسس بغيیر ررہنے سے ررووکک ررہا تهھا۔ ااسے لگتا تهھا کہہ ااسس کے ددووست ااوورر خانداا

نے ااوورر ليیوکک نے قبل اازز ووقت جنسی فعل کيیا تهھا۔ ااسے يیقيین تهھا کہہ ليیوکک سے شاددیی  کے بعد صوررتحالل نسبتاً بہتر ہو 
جائے گی۔   

سالل سے کم عمر تهھی٬، ااسس ليیے  ااوونڻٹارريیو کا ميیرجج اايیکٹ تجويیز کرتا تهھا  کہہ ااسے شاددیی کے ليیے   18چونکہہ نکولل 
ااسے ااپنی وواالدهه ااوورر وواالد کی ااجاززتت کی ضرووررتت تهھی۔ نکولل کی وواالدهه نے شاددیی کی حمايیت کا فيیصلہہ کيیا۔ تاہم نکولل 

ااسکی پچهھلی غلطی کو اابهھی معافف نہيیں کيیا تهھا۔   کے وواالد نے ررضامندیی دديینے سے اانکارر کر دديیا کيیونکہہ اانہوںں نے  

ااوونڻٹارريیو کا شاددیی کا قانونن (ااوونڻٹارريیو ميیرجج اايیکٹ)  

)2 (5 - پابنديیوںں کی ااشاعت کے ااختيیارر کے تحت٬،کوئی بهھی فردد کسی مائنر کو ااجاززتت نامہہ يیا الئسنس جارریی  
سالل يیا ااسس سے  16نہيیں کرےے گا٬، نہہ  کسی مائنر کی شاددیی کا اانعقادد کرےے گا٬، سواائے  ااسس کے کہہ جہاںں مائنر 

اررمم کی صوررتت ميیں موجودد ہو۔ززيیاددهه ہوااوورر ددوونوںں وواالديین کاااجاززتت نامہہ تحريیریی ططورر پر ضواابط  کے  مجوززهه ف  
  
)1 (6- کے تحت ددررکارر ہے موجودد نہہ ہو٬، يیا غيیرمناسب  يیابغيیر ووجوهه   5جب ووهه فردد جس کی ااجاززتت ددفعہہ   

ررضامندیی ررووکے٬،  ووهه فردد جس کو شاددیی کے ليیے ااجاززتت ددررکارر ہے کسی قانونی سرپرست کی مدااخلت کے 
بغيیر٬، ررضامندیی کی شرطط کو باالئے ططاقق ررکهھنے کے ليیے جج کے پاسس ددررخوااست ددےے سکتا ہے۔ 	  
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کا ااستعمالل کرتے ہوئے نکولل نے ااوونڻٹارريیو کوررٹٹ آآفف جسڻٹس (ااوونڻٹارريیو کی عداالت  6) 1ميیرجج اايیکٹ کی ددفعہہ (
)   ميیں  ددررخوااست دداائر کی  کہہ ووهه ااسس کے  وواالد کی ررضامندیی  کے بغيیر  شاددیی  Ontario`s Court of Justiceاانصافف ۔ 

سکے۔ کی ااجاززتت ددےے  

جسڻٹس پگسلے نے مقدمے کی سماعت کی۔ اانہوںں نے نکولل کی ددررخوااست منظورر کی ٬، ااسس کے وواالد کی ااجاززتت کو 
با الئے ططاقق ررکهھا ااوورر شاددیی کی ااجاززتت ددےے ددیی۔جسڻٹس پگسلے نے  ااپنے ددالئل دديیتے ہوئے کہا :  

ااوورر مدعی کی  ااسس مقدمے کے حقائق   ااسس کی فورریی نوعيیت٬، جو مدعی کے بيیانن حلفی  سے ظظاہر ہوتی ہے
پر خلوصص خوااہش جوووهه  ااپنے ررشتے ااوورر ااپنے بچے کی ااپنے خانداانن ااوورر معاشرےے ميیں حيیثيیت کو باعزتت 
بنانے کے ليیے  کرنا چاہتی ہے ظظاہر کرتی ہے۔  مزيید يیہہ کہہ مجهھے اايیسا لگتا ہے کہہ کوئی اايیسا رروويیہہ ااپنانا 

اشعورر ہيیں کہہ  بچہہ پيیداا کر سکيیں٬، ااسس کی غلط ہو گا کيیونکہہ ددررخوااست گزاارر ااوورر ااسس کا منگيیتر  ااسس حد تک ب
وويیں سالگرهه تک شاددیی شدهه  18ذذمہہ دداارریی ااڻٹهھا سکيیں ااوورر وواالديین بن سکيیں ٬، ليیکن اانہيیں ددررخوااست گزاارر کی 

اافراادد کی حيیثيیت دديینے سے اانکارر کيیا گيیا ہے صرفف ااسس ووجہہ سے کہہ وواالديین نے ااسس کی غلطی ااوورر سلوکک 
ررضامندیی سے اانکارر ممکنہہ ططورر پر ددررخوااست گزاارر کے وواالد معافف نہيیں کيیا ااوورر ررضامندیی ررووکک ررکهھی ہے۔

کے پر خلوصص خيیاالتت سے ہو سکتے ہيیں  ااوورر شايید ااسس حواالے سے  ددررست ططورر پر ررووکی گئی ہے۔ ميیرےے 
خيیالل ميیں٬، جب ددررخوااست گزاارر کے پس منظر ااوورر سماجی حاالتت کو دديیکهھا جائے تو  ددررخوااست گزاارر کے 

کے تحت بال ووجہہ  ررووکی ہے۔  6وواالد نے ررضامندیی  قانونن کی ددفعہہ   

سالہہ لورریی اايینا ميیریی فاکس  نے عداالت ميیں ددررخوااست ددیی جب ااسس  16) کی Bramptonفاکس بنامم فاکس ميیں براامپڻٹن (
کے ددوونوںں وواالديین نے ااسس کی شاددیی کے ليیے ررضامندیی سے اانکارر کر دديیا۔ لورریی کو حالل ہی ميیں علم ہواا کہہ ووهه حاملہہ 

سالل کا تهھا۔ ااسس کے منگيیتر کو حالل ہی ميیں  16کرنا چاہتی تهھی جو خودد بهھی  تهھی  ااوورر ااپنے منگيیتر سے شاددیی
مالززمت ملی تهھی ااوورر ااسے يیقيین تهھا کہہ يیہہ مالززمت  مستحکم ہو گی۔   

اابب لورریی ااپنے منگيیتر کے ساتهھ ااسس کے وواالديین کے گهھر ررهه ررہی تهھی۔ ااسس کے منگيیتر کے وواالديین نے پہلے شاددیی 
االگ ررہنے سے اانکارر کر دديیا: ووهه کم ااززکم اايیک بارر ااکڻٹهھے بهھاگگ چکے تهھے کی مخالفت کی ليیکن جوڑڑےے نے االگ 

ااوورر عليیحدهه نہيیں کيیے جا سکے۔ جوڑڑےے نے يیہہ بهھی بيیانن دديیا کہہ ااگر ووهه قانونی ططورر پر شاددیی نہہ بهھی کر سکے تب 
–بهھی ووهه ررسمی قانونی جوڑڑےے (کامن ال کپل   Common Law Couple کے ططورر پر ررہيیں گے۔ جوڑڑےے کو شاددیی کے (

يیے اانتظارر پر قائل کرنے ميیں ناکامی پر ااسس کے منگيیتر کے وواالديین نے شاددیی کی حمايیت کا فيیصلہہ کر ليیا کيیونکہہ ل
اانہيیں يیقيین تهھا کہہ جوڑڑےے  کا عزمم مضبوطط تهھا ااوورر  ااسس سے لڑنا بہت مشکل ہو گا۔ تا ہم لورریی کے وواالديین کو پختہہ 

تظارر کرنا چاہيیے۔ اانہيیں اايیسا نہيیں لگتا تهھا کہہ لورریی سالل کی عمر تک اان 18يیقيین تهھا کہہ ااسے قانونی شاددیی کے ليیے 
اايیسے کسی معاہدےے کے ليیے تيیارر ہے۔ اانہيیں يیہہ بهھی يیقيین تهھا کہہ ااسس کے منگيیتر کا ااسس پر براا ااثر پڑاا ہے ااوورر ااسس نے 
لورریی کی منشيیاتت ااوورر االکوحل ااستعمالل کرنے کی حوصلہہ اافزاائی کی ہے۔ لورریی کے وواالديین کا خيیالل تهھا کہہ لورریی کا 

يیہہ تبديیل ہو چکا تهھا  جب سے ووهه ااپنے منگيیتر کے ساتهھ ملوثث ہوئی ہے٬،  ااسس حد تک کہہ  ووهه باشعورر ااوورر آآزز اادداانہہ رروو
فيیصلہہ نہيیں کر پا ررہی۔  جبکہہ کبهھی ووهه اايیک ااچهھی ططالبعلم تهھی  ليیکن اابب سکولل سے نکل چکی تهھی  ااوورر ااپنے وواالديین 

بالتی تهھی ۔  لورریی کے وواالديین چاہتے تهھے کہہ ووهه بچے  کو بجائے "مامم" ااوورر" ڈڈيیڈ" کہنے کے مسڻٹر ااوورر مسز کہہہ کر
کے ساتهھ گهھر ہی ررہے ٬، يیا ااگر ووهه ددووسرےے ررشتہہ ددااررووںں کے ساتهھ ررہنا چاہے تو مالی مددد کے ليیے بهھی تيیارر تهھے۔   

حقائق کے جائزهه کے بعد جسڻٹس کاررسوکک نے فيیصلہہ کيیا کہہ وواالديین کی مرضی کے خالفف نہہ جايیا جائے(لٰہذاا شاددیی 
ددیی)٬، يیہہ کہتے  ہوئے کہہ: ہونے سےررووکک  

سالل سے  18ميیرجج اايیکٹ خصوصی ططورر پر وواالديین کو يیہہ ذذمہہ دداارریی سونپتا ہے کہہ يیہہ فيیصلہہ کريیں کہہ آآيیا 
چهھوڻٹے بچے کی شاددیی پر ررضامندیی ددیی جائے يیا نہيیں۔ يیہہ وواالديین کی صواابديید کا معاملہہ ہے ااوورر  ااسس کی 

وورر بال ووجہہ ااستعمالل نہہ کی جائے۔تنسيیخ نہيیں کرنی چاہيیے بشرططيیکہہ  يیہہ صواابديید غيیرمناسب اا  
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قانونی ااوورر غورر ططلب ااسبابب کے سبب٬، ددوونوںں کے وواالديین  حقيیقتاً شاددیی کے ااسس تناظظر کے خالفف تهھے۔ 
ااگرچہہ منگيیتر کے وواالديین نے ااپنی رراائے تبديیل کر لی ہے ااوورر اابب حمايیت کر ررہے ہيیں۔ ووهه ااپنے فيیصلے 

پرمناسب ططورر پر پہنچے ہيیں۔  

وواالديین نے اابهھی ااپنی رراائے نہيیں بدلی ہے ااوورر اابهھی بهھی مخالف ہيیں۔ تاہم ددررخوااست گزاارر کے   

مجهھے يیقيین ہے کہہ ددوونوںں کے وواالديین صوررتحالل کی ووجہہ سے پريیشانی سے گزررےے ہيیں ااوورر ميیریی رراائے ميیں 
ددوونوںں نے مناسب رروويیہہ ااختيیارر کيیا ہے ااگرچہہ اابب ددوونوںں مختلف رراائے ررکهھتے ہيیں۔  

صر ہوںں ااگر ددررخوااست گزاارر کے وواالديین نے غيیر مناسب ططورر پر  ااسس صوررتحالل ميیں٬، ميیں يیہہ جاننے سے قا
ررضامندیی ررووکی ہے۔   

ااسس نتيیجے کی ووجہہ سےميیں ااپنی صواابديید کو وواالديین کی  صواابديید پر ترجيیح نہيیں  ددےے سکتا جو متفکر ااوورر 
قانونی ططريیقے سے برتاؤؤکر ررہے ہيیں۔  

 

 
ددووسرےے صوبوںں ميیں شاددیی کی کم اازز کم عمر ميیں ررعايیت  

 16يیا  15سے کم عمر کوئی بهھی شاددیی نہيیں کر سکتا۔ تاہم کچهھ صوبوںں ااوورر عالقوںں ميیں مائنر جو  16ااوونڻٹارريیو ميیں 
کتی سالل سے کم بهھی ہوںں اانن کو بعض مخصوصص حاالتت ميیں  عداالت کی منظورریی سے شاددیی کی ااجاززتت ددیی جا س

ہے۔   

سالل کی ددررميیانی عمر  19سے  16سالل ہے٬، ليیکن  19برڻٹش کولمبيیا ميیں مثالل کے ططورر پر شاددیی کی کم اازز کم عمر 
کے اافراادد وواالديین /سرپرست  کی ررضامندیی سی شاددیی کر سکتے ہيیں۔ مزيیدبرآآںں٬، برڻٹش کولمبيیا کا ميیرجج اايیکٹ يیہہ بهھی 

ززتت سے شاددیی کر سکتے ہيیں۔قانونن عداالت کو يیہہ ااختيیارر سالل سے کم عمر مائنرزز عداالتی ااجا16تجويیز کرتا ہے کہہ 
سالل سے کم عمر اافراادد کی شاددیی کی ااجاززتت  ددےے  جہاںں يیہہ ددکهھايیا جائے "کہہ يیہہ ضروورریی تهھا ااوورر  16دديیتا ہے کہہ 

فريیقيین کے مفادد ميیں تهھا۔"  

وصص ہے: عداالت  االبرڻٹا٬، پرنس اايیڈووررڈڈ آآئی ليینڈ٬،  ااوورر شمالل مغربی  عالقوںں ميیں عمر کی حد ميیں ررعايیت مزيید مخص
سالل  سے کم عمر کسی مائنر کی شاددیی کے ليیے  ااجاززتت ددےے سکتی ہے  (صوبے کے لحاظظ سے) صرفف  16يیا  15

ااوورر صرفف جب اايیک فريیق کم عمر عوررتت ہوجو يیا تو ااميید سے ہو يیا بچہہ ررکهھتی ہو۔  

:غورر ططلب سوااالتت  

کيیسے فيیصلہہ کيیا کہہ آآيیا وواالد ررضامندیی سے اانکارر ميیں مناسب رریی اايیواانز کے مقدمے ميیں عداالت نے يیہہ  .1
يیا غيیر مناسب تهھے؟  

�وواالديین يیا سرپرست کے ليیے "غيیر مناسب يیا بال ووجج .2 " ررضامندیی ررووکنے کا کيیا مطلب ہے؟  
آآپپ کا کيیا خيیالل ہے کہہ رریی اايیواانز ااوورر فاکس بنا مم فاکس  کا فيیصلہہ مختلف کيیوںں کيیا گيیا؟کيیا آآپپ فيیصلوںں  .3

کيیوںں يیا کيیوںں نہيیں؟سے متفق ہيیں؟   
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کہا جاتا ہے  7ميیں کيینيیڈاا کی حکومت نے اايیک نئی قانونن ساززیی متعاررفف کروواائی جسے بل اايیس  2014 :7بل اايیس 
سالل ہو۔ ااگر بل  16جو ووفاقی سولل ميیرجج اايیکٹ  ميیں ترميیم کرےے  گی کہہ پوررےے کيینيیڈاا ميیں شاددیی کی کم اازز کم عمر 

ميیں شاددیی کی ااجاززتت نہيیں ددیی  سالل سے کم عمر مائنزرر  کو کيینيیڈاا ميیں کسی بهھی صوبے 16پاسس ہو جاتا ہے تو 
سالل سے کم ہو٬، شاددیی ميیں شرکت کرنا٬، مددد دديینا  يیا منانا بهھی  16جائے گی ۔ يیہہ جانتے ہوئے کہہ اايیک فريیق کی عمر 
  ااسس  قانونن کے تحت فو جداارریی جراائم ميیں آآئے گا۔

 

 

v  ااےے (اایی) (نيیکسٹ فريینڈ آآفف–  Next Friend of يیملی سرووسز)) بنامم منی ڻٹوبا (ڈڈاائريیکڻٹر چائلڈ اايینڈ ف  

سالل کا تهھا۔ اايیمانن وونی پيیگ  26سالل کی تهھی  جب ااسے رراا ااحمد سيید سے  محبت ہوئی جو خودد  14اايیمانن االسماددیی  
)Winnipeg سے تهھی  ااوورر رراا  اانجنيیئرنگ ميیں  پی اايیچ ڈڈیی کا ططالبعلم تهھا  جو حالل ہی ميیں مشرقق ووسطٰی سے کيینيیڈاا آآيیا (

ہلے اايیک مذہبی تہواارر  کے موقع پر ملے تهھے۔ ااسس ووقت٬، اايیمانن ااپنے وواالد تهھا۔ ووهه ددوونوںں مسلمانن تهھے ااوورر اايیک سالل پ
کے ساتهھ ررہتی تهھی جنہيیں ااسس کے وواالديین ميیں ططالقق کے بعد تحويیل ددیی گئی تهھی۔   

اايیمانن ااوورر رراا نے شاددیی کا فيیصلہہ کيیا۔ اايیمانن کے وواالد نے شاددیی کی ررضامندیی ددےے ددیی ااوورر اايیمانن ااوورر رراا  نے ااسالمی 
ب  ميیں شاددیی کر لی۔ ااگرچہہ اايیمانن ااوورر رراا  ااپنے مذہبی عقيیدےے کے مطابق شاددیی شدهه تهھے٬، ليیکن مذہبی شاددیی کی تقريی

کيینيیڈاا کے قانونن کے مطابق اابهھی اانہيیں شاددیی شدهه نہيیں سمجهھا جاتا تهھا۔ منی ڻٹوبا کے شاددیی کے قانونن کے مطابق٬، 
سے ) ررضامندیی ددےے۔ اايیمانن  سالل سے کم عمر کوئی  بهھی شاددیی نہيیں کر سکتا بشرططيیکہہ جج (عداالت کی جانب 16

:غورر ططلب سوااالتت  

سالل سے کم عمر ہو کو شاددیی  16يیا  15کيیا آآپپ ااتفاقق کرتے ہيیں کہہ عداالت  کے پاسس کسی مائنر جو  .1
کی ااجاززتت دديینے کا ااختيیارر ہونا چاہيیے٬، خصوصاً جب وواالديین يیا سرپرست ررضامند نہہ ہوںں؟  

سالل سے کم عمر مائنر کو کب شاددیی کی  16برڻٹش کولمبيیا ميیں ميیرجج اايیکٹ ااسس باررےے ميیں مبہم ہے کہہ  .2
ااجاززتت ددےے  "جہاںں يیہہ ددکهھايیا ااجاززتت دديینی چاہيیے٬، جو عداالت کو يیہہ ااختيیارر دديیتا ہے کہہ اايیسی شادديیوںں کی 

جائے کہہ يیہہ فائدهه مند ااوورر فريیقيین کے مفادد ميیں ہے۔"اايیسا کوئی بهھی قانونی مقدمہہ نہيیں ہے جو ووااضح 
 16کرےے کہہ ااسس کا کيیا مطلب ہے؟آآپپ کے خيیالل ميیں اايیسی کونسی صوررتت ہے جو برڻٹش کولمبيیا ميیں

کر سکے؟سالل  سے کم عمر فردد کو شاددیی کی ااجاززتت دديینے پر عداالت کو قائل   
کيیا آآپپ ااتفاقق کرتے ہيیں کہہ شاددیی کی کم اازز کم عمر ميیں ررعايیت ہونی چاہيیے جہاںں کوئی نوجواانن  .3

عوررتت حاملہہ ہو يیا بچہہ ررکهھتی ہو؟  
o کونسے حاالتت ميیں اايیسا ااستثناء الگو ہوتا ہے؟ کيیا ااسے ووہاںں الگو ہونا چاہيیے جب بچے  

اںں مائنر ہو ااوورر باپپ بالغ ہو تو کيیا (مولودد يیا غيیر مولودد) کے ددوونوںں وواالديین  مائنر ہوںں؟ ااگر م
ہوگا؟  

o ااسس کے برعکس٬،کيیا اايیک نوجواانن باپپ کو ااسس کی ااجاززتت ہونی چاہيیے کہہ ووهه کم اازز کم عمر  
ميیں ررعايیت ططلب کرےے جبکہہ ووهه تو مائنر ہو ليیکن  ااسس کے بچے کی ماںں مائنر نہہ ہو؟  

)  سے ااتفاقق S7ديیلی  (بل کيیا آآپپ کيینيیڈاا کی حکومت کے تجويیز کرددهه  شاددیی کی کم اازز کم عمر ميیں تب .4
سالل سے کم عمر مائنرزز کو شاددیی کی ااجاززتت سے ررووکک ددےے گا٬، اانن حاالتت کے  16کرتے ہيیں جو 

قطع نظر جن کا مائنرزز  سامنا کر سکتے ہيیں؟  
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نے  منی ڻٹوبا کی فيیملی کوررٹٹ ميیں شاددیی کی ااجاززتت کے ليیے ددررخوااست ددیی۔ چونکہہ ووهه کم سن تهھی ااسس ليیے ااسس کی 
جانب سے ددررخوااست ااسس کے وواالد نے  بطورر سرپرست ااوورر تحويیلی وواالد کے ططورر پر ددیی۔ ااپنی ددررخوااست کے حصہہ 

کيیا کہہ  يیہہ اانن کے ااسالمی عقيیدےے کا حصہہ ہے کہہ جو بهھی لڑکی  کے ططورر پر اايیمانن  ااوورر ااسس کے وواالد نے ثبوتت پيیش
بالغ ہو جائے   ووهه ااپنے وواالد کی ررضامندیی سے شاددیی کر سکتی ہے۔ اايیمانن نے بيیانن حلفی بهھی پيیش کيیا جس ميیں بتايیا 

گيیا تهھا کہہ  ااسس نے  بخوشی ااوورر آآزز اادداانہہ  ططورر پر شاددیی کا اانتخابب کيیا تهھا۔   

پہلے اايیمانن کو پتہہ چال کہہ ووهه ااميید سے ہے۔ تاہم ااسس نے عداالت کو نہيیں بتايیا کيیونکہہ مقدمے کی سماعت سے کچهھ ووقت 
ااسے لگتا تهھا کہہ عداالت کے پاسس فيیصلہہ کرنے کے ليیے پہلے سے کافی مواادد موجودد ہے۔   

جب مقدمے کی سماعت ہوئی تو جسڻٹس رراائٹ نے منی ڻٹوبا کی فيیملی کوررٹٹ کی جانب سے ددررخوااست مستردد کر ددیی۔ 
ٹ نے بيیانن دديیا کہہ اانہيیں يیہہ فيیصلہہ کرنے کے ليیے مزيید ثبوتت کی ضرووررتت ہے کہہ آآيیا اايیمانن کو شاددیی کی جسڻٹس رراائ

ااجاززتت دديینا ااسس کے ااوورر معاشرےے کے بہتريین مفادد ميیں ہو گا يیا نہيیں۔   

سالل سے کم عمر بچوںں کے تحفظ کی کيینيیڈاا ميیں ااہميیت کيیوںں ہے۔ 16جسڻٹس رراائٹ نے يیہہ بهھی بحث کی  کہہ   

سالل سے کم عمر بچوںں کو بہت سی ووجوہاتت کی بنيیادد پر تحفظ کی  16زیی ثقافت کی رروواايیاتت ہيیں کہہ کيینيیڈاا کی مرک
ضرووررتت ہوتی ہے٬، بشمولل اانن کے شعورر کی سطح ااوورر ضروورریی ذذمہہ دداارريیاںں ااڻٹهھانے کی ااہليیت کے ۔ کريیمنل کوڈڈ آآفف 

–يینگ اافيینڈررزز اايیکٹ (قانونن براائے نوجواانن مجرمانن   کيینيیڈاا ٬،  Young Offenders Act( ٬، فيیملی ال کی شقيیں  ااوورر رريیاستی
قانونن ساززیی ااسس کی ددليیل ہيیں۔  

کيینيیڈاا بالشبہہ اايیک آآززاادد معاشرهه ہے جہاںں  تمامم اافراادد کے حقوقق کو مانا ااوورر اانن کا تحفظ کيیا جاتا ہے۔ پهھر بهھی 
تحفظ ااوورر مخصوصص ااقداارر ااوورر معيیارر موجودد ہيیں  جو سالہا سالل کی ترقی  کی پيیدااوواارر ہيیں۔ اانن کا مقصد تمامم اافراادد کا 

اايیسی بنيیادد فرااہم کرنا ہے جس پر کيینيیڈاا کا کاميیابب جمہورریی نظامم کهھڑاا ہے۔گو ووهه  ووقت کے حسابب سے مخصوصص 
مذہبی٬، ااخالقی ااوورر ثقافتی  ااعمالل ااوورر رروواايیاتت کے خالفف ہو سکتے ہيیں۔ موززووںں سمجهھوتے  سے قطع نظر اايیسا کوئی 

چاہيیے۔بهھی تناززعہہ عواامی فائدےے کو سامنے ررکهھ کر حل کيیا جانا   

سالل سے کم عمر بچوںں کی شادديیوںں کورردد کرتی ہيیں۔ جج کی  16ااگر بنيیاددیی ااقداارر کا نفاذذ کيیا جائے ووهه مؤثر ططورر پر 
ااسس لحاظظ سے جو بهھی صواابديید ہو٬، ااسے غيیر معمولی ااوورر نايیابب حاالتت ميیں ااستعمالل کيیا جانا چاہيیے۔ ددووسرےے 

لل ہو سکتی ہے جہاںں ررضامندیی ددیی جاسکتی ہے۔تحفظاتت کے پس منظر ميیں بچی کا حاملہہ ہونا اايیک اايیسی مثا  

سالل سے کم عمر بچوںں کو شاددیی کی ااجاززتت دديینا کيینيیڈاا کی مائنرزز کے 16غيیر معمولی ااوورر نايیابب حاالتت کے عالووهه   
باررےے ميیں ااقداارر کے خالفف جائے گا۔ جسڻٹس رراائٹ ااسس کا تعيین نہہ کر سکے کہہ آآيیا يیہہ نايیابب صوررتحالل ہے يیا نہيیں 

ززيیاددهه ثبوتت نہيیں تهھے۔ يیہہ نہہ جانتے ہوئے کہہ اايیمانن حاملہہ تهھی ٬، اانہوںں نے فيیصلہہ کيیا کہہ کيیونکہہ اانن کے پاسس 
ررضامندیی نہہ ددیی جائے۔ جو ثبوتت اانن کے سامنے تهھے اانن کو مدنظر ررکهھتے ہوئے يیہہ عواامم کے بہتريین مفادد ميیں نہيیں 

تهھا کہہ شاددیی کی ااجاززتت ددیی جائے۔  

 



	   40 

 
عداالتی فيیصلے کے بعد اايیمانن نے عداالت ميیں ددووباررهه ددررخوااست ددیی ااوورر ااسس بارر ااپنے حاملہہ ہونے کے ثبوتت کے 

–لرننگ  سالل کی ہو چکی تهھی ااووررفاصالتی تعليیم (ڈڈسڻٹنٹ 15ساتهھ۔ اابب تک اايیمانن   Distant Learning کے ذذرريیعے (
مکمل کر ررہی تهھی٬، ااسس حتمی  مقصد کے ساتهھ کہہ ووهه بعد ميیں يیونيیوررسڻٹی جائے گی؛  جبکہہ رراا نے پی اايیچ   10گريیڈ

ڈڈیی  پر کامم کرنا جارریی ررکهھا۔ اايیمانن ااوورر رراا نے ساتهھ ررہنا شرووعع کر دديیا ااوورر عداالتی فيیصلہہ کے قطع نظر  اانن کا ااررااددهه 
تهھا کہہ  ووهه ساتهھ ررہيیں گے۔   

ے جسڻٹس شولميین کے کيیے گئے فيیصلے ميیں ددررخوااست منظورر کر لی ااوورر شاددیی کے ليیے ااسس بارر عداالت ن
ررضامندیی ددےے ددیی۔   

جج نے يیہہ تجزيیہہ کيیا کہہ تارريیخی ططورر پر شاددیی کی کم اازز کم عمر کيیسے تبديیل ہوتی ررہی ہے:  

سالل  14وويیں صدیی کے ااوواائل  ميیں نوجواانن اافراادد کو ٬،لڑکوںں کی صوررتت ميیں  20وويیں صدیی  کے ددررميیانن  ااوورر  18
سالل  کی عمر ميیں وواالديین کی ررضامندیی کے بغيیر شاددیی کی ااجاززتت تهھی ۔ اانگليینڈ٬،  12ااوورر لڑکيیوںں کی صوررتت ميیں 

کيینيیڈاا ااوورر بہت سے ددووسرےے ملکوںں کا قانونن اانن چهھوڻٹی عمرووںں ميیں بهھی شاددیی کی ااجاززتت دديیتا تهھا۔ ااوواائل ددوورر ميیں يیہہ 
سالل کی عمر ميیں  4اںں چهھوڻٹی عمرووںں ميیں کر دديیں حتٰی کہہ وواالديین کہہ ليیے اانوکهھا نہيیں تهھا کہہ ااپنے بچوںں کی شادديی

بهھی۔ يیہہ قانونن نکاال گيیا  کہہ ساتت سالل سے چهھوڻٹے بچوںں کی شادديیاںں غيیر مؤثر  ہوںں گی ليیکن  ساتت سالل سے بڑےے 
  5بچوںں کی شادديیاںں بهھی باططل سمجهھی جاتی تهھيیں ااگر يیہہ علم ہوتا کہہ اايیک فريیق کی عمر  مجوززهه عمر سے کم ہے۔

نی ڻٹوبا کی قانونن سازز ااسمبلی نے ميیرجج اايیکٹ پاسس کيیا جس ميیں يیہہ شرطط لگائی گئی کہہ جو اافراادد شاددیی ميیں م1906
سالل سے بڑےے اافراادد وواالديین کی ررضامندیی سے  16سالل ہونی چاہيیے٬، ليیکن  18کرنا چاہتے ہوںں اانن کی عمر کم اازز کم  
کم عمر فردد کو الئسنس  يیا ااجاززتت  سالل سے 16ميیں شرطط لگائی گئی کہہ  16شاددیی کر سکتے تهھے ۔ قانونن کی ددفعہہ 

نامہہ نہيیں دديیا جائے گا سواائے ااسس کے٬، "جہاںں يیہہ ددکهھايیا  جائے  کہہ بچے کو ناجائز ہونے سے بچانے کے ليیے شاددیی 
ضروورریی ہے۔" تقريیباً حالل ہی ميیں کيینيیڈاا کے تمامم صوبوںں نے شاددیی کے ليیے   کم اازز کم عمر بڑهھھھا ددیی ااوورر بہت سے 

ہونے کی صوررتت ميیں  شاددیی کے ااجاززتت نامہہ  کی شرطط لگا ددیی تهھی ۔  ااووپر ددیی گئی  صوبوںں نے خاتونن کے حاملہہ
تک منی ڻٹوبا کے قانونن  کا حصہہ ررہيیں جب ميیرجج اايیکٹ  پر مکمل نظر ثانی کی گئی۔  ااسس سالل قانونن کو  1970شقيیں 

کارر الئسنس  کے سالل کی عمر ميیں حاملہہ ہونے کی صوررتت ميیں خودد  16ااسس کی موجوددهه شکل ميیں تبديیل کر دديیا گيیا٬، 
سالل سے کم  16حق کو نکالل دديیا گيیا ااوورر  يیہہ عداالت کی صواابديید پر ررکهھ دديیا گيیا کہہ شاددیی کی ااجاززتت ددےے خوااهه فريیقيین 

عمر ہوںں۔   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
۔قت شاددیی "منسوخخ" کر سکتا تهھاوواايیک "قابل تنسيیخ" شاددیی سے مراادد ہے کہہ مائنر کسی بهھی  5  

:غورر ططلب سوااالتت  

کے بغيیر شاددیی کی ااجاززتت دديینی چاہيیے تهھی؟ کيیا ااسس کے وواالد کی  کيیا اايیمانن کو عداالت کی مرضی .1
ررضامندیی کافی تهھی؟  

کيیا آآپپ جسڻٹس رراائٹ کے فيیصلے سے ااتفاقق کرتے ہيیں؟ .2  
کيیا آآپپ اانن کے ددالئل سے متفق ہيیں؟ .3  
اايیمانن ااوورر رراا کو شاددیی کی ااجاززتت دديینا يیا نہہ دديینا عواامی مفادد ميیں کيیسے ہے؟ .4  
کہہ اايیمانن ااوورر رراا کو شاددیی کی ااجاززتت ددیی جائے ؟کس ططرحح کے ثبوتت آآپپ کو قائل کريیں گے  .5  
حاملہہ ہونا کم عمریی کی شادديیوںں کی ااجاززتت کی مثالل کيیوںں ہے؟ .6  
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شاددیی کی کم اازز کم عمر ميیں ااضافہہ کو بهھر پورر پذيیراائی ملی کہہ اايیک اايیسی عمر ہے جس ميیں بچے ميیں شاددیی کے 
ليیے  ضروورریی شعورر کی کمی ہوتی ہے۔  

جسڻٹس شولميین نے کئی عناصر پر غورر کيیا کہہ شاددیی کی ررضامندیی ددیی جائے يیا نہيیں۔ اانہيیں يیہہ معلومم ہواا کہہ اايیمانن نے 
آآزز اادداانہہ ططورر پر ااپنی ررضامندیی  ددیی ہے٬، يیہہ کہہ اايیمانن ااوورر رراا نے بچے کے ليیے مناسب بندووبست کيیا ااوورر يیہہ کہہ ووهه 

سے اايیمانن کو ااپنی حامليیت کے ددوورراانن مشکل پيیش آآئی  ساتهھ ررهه ررہے تهھے۔ مزيید برآآںں٬، شاددیی شدهه نہہ ہونے کی ووجہہ
جب  ااسے ططبی اامداادد کی ضرووررتت تهھی۔ مزيید برآآںں يیہہ حقيیقت کہہ اايیمانن کے وواالد نے ررضامندیی ددےے ددیی تهھی ااوورر اايیمانن 

کا ااررااددهه تهھا کہہ ااپنی تعليیم جارریی ررکهھے گی؛  ااسس سب نے اايیمانن کے ددعوےے  کو مضبوطط کيیا۔  

ااہليیت  کا بهھی جائزهه ليیا۔ اانہيیں ددوونوںں فريیقيین باشعورر لگے ااوورر خصوصی ططورر پر  جسڻٹس شولميین نے اايیمانن ااوورر رراا کی
کہہ اايیمانن ميیں متوسط ددررجے سے ززيیاددهه شعورر ااوورر قابليیت تهھی۔   ااپنا فيیصلہہ کرتے ہوئے  اانہوںں نے  ووهه ثبوتت دديیکهھا  

جو اايیمانن ااوورر ااسس کے وواالديین نے جمع کروواايیا کہہ:  

ذذمہہ دداارريیاںں تهھی  کيیونکہہ ااسکی وواالدهه ااسس کے ساتهھ نہيیں ررہتی تهھيیں۔ ااسس  سالل کی عمر سےاايیمانن پر گهھر کی بڑیی 10"
نے کهھانا پکانے٬، صفائی ااوورر ااپنی چهھوڻٹی بہن کی دديیکهھ بهھالل ميیں ااہم کردداارر اادداا کيیا۔ ووقت کے ساتهھ ساتهھ ااسس نے بچوںں 

يیہہ ددکهھايیا  ميیں کيیے گئے جائزےے ميیں 1993کی دديیکهھ بهھالل  کا کوررسس کيیا ااوورر محکمہہ صحت ااوورر سماجی خدماتت  کے 
گيیا کہہ ااسس کے ااساتذهه  ااوورر کونسلر ااسس کی ذذہانت ٬،  ااہليیت ااوورر ااحساسس ذذمہہ دداارریی کے باررےے ميیں مثبت رراائے ررکهھتے 

ہيیں۔"  

اانن ثبوتوںں کی بنا پر جسڻٹس شولميین نے فيیصلہہ کيیا کہہ يیہہ  بچے ٬، فريیقيین ااوورر عواامی مفادد ميیں تهھا کہہ شاددیی کی 
.ررضامندیی ددےے ددیی جائے۔  
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:سوااالتتغورر ططلب   

کيیا آآپپ جسڻٹس شولميین کے فيیصلے سے ااتفاقق کرتے ہيیں؟ کيیوںں يیا کيیوںں نہيیں؟ .1  
�جسڻٹس شولميین نے کہا کہہ يیہہ وواالديین ٬، بچے ااوورر معاشرےے کے بہتریی .2 مفادد ميیں ہے کہہ شاددیی کی ااجاززتت  

ددےے ددیی جائے۔ کيیا آآپپ ااتفاقق کرتے ہيیں کہہ تيینوںں فريیقيین کو ااسس سے فائدهه ہواا؟  
کرتے ہيیں جن کو جسڻٹس شولميین نے مدنظر ررکهھا کہہ آآيیا ررضامندیی ددیی جائے  کيیا آآپپ اانن عناصر سے ااتفاقق .3

يیا نہيیں؟ کيیا کوئی اايیسا بهھی ہے جس کو نہيیں دديیکهھنا چاہيیے تهھا؟ کيیا کوئی اايیسے عناصر بهھی ہيیں جو آآپپ 
سمجهھتے ہيیں کہہ ااہم ہيیں  ااوورر اانن کو شامل کيیا جانا چاہيیے؟  

باشعورر ہے يیا نہيیں ااسس کے تعيین کے ليیے کيیا ثبوتت  ااگر آآپپ جج ہوتے تو اايیمانن  ااپنی عمر کے لحاظظ سے .4
مانگتے؟ کيیا ووهه ثبوتت جو اايیمانن ااوورر ااسس کے وواالد نے پيیش کيیے (مثالً گهھر کے کامم ااوورر بچے  کی دديیکهھ 

بهھالل ميیں ااسس کا مرکزیی کردداارر تهھا ااوورر ااسس کے ااساتذهه ااوورر کونسلر ااسے باشعورر سمجهھتے تهھے) قائل  کر 
سکتا تهھا؟ کيیوںں يیا کيیوںں نہيیں؟  

�جيیسا کہہ ہم نے پوررےے پرچے ميیں دديیکهھا ہے کہہ  حاملہہ ہونا عداالتو .5 کے ليیے خاتونن مائنر کو شاددیی کی  
ااجاززتت دديینے  يیا نہہ دديینے ميیں  اايیک ااہم  عنصر ہے۔ جسڻٹس شولميین کی گفتگو کہہ مختلف ااووقاتت ميیں شاددیی 

نيیا ااستثناء نہيیں ہے  کی کم اازز کم عمر  کيیسے تبديیل ہوتی ررہی ہے يیہہ ززوورر دديیتی ہے کہہ حاملہہ ہونا کوئی  
بلکہہ کيینيیڈاا کی قانونن ساززیی  کی تارريیخ ميیں شرووعع سے موجودد ررہا ہے۔آآپپ کے خيیالل ميیں اايیسا کيیوںں ہے کہہ 

کيینيیڈاا کے قانونن سازز ااوورر جج اايیسی خاتونن مائنر کو شاددیی کی کم اازز کم عمر ميیں ررعايیت دديیتے ووقت  
�وگوںں کے مفرووضضترجيیح دديیتے ہيیں جو حاملہہ ہو يیا جس کا بچہہ ہو؟يیہہ ہميیں اانن ل ااوورر  کيینيیڈاا کے   

معاشرےے  کی ااقداارر  کے باررےے ميیں کيیا بتاتا ہے؟  
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ااہم ااصطالحاتت  

شاددیی  
شاددیی کی کم اازز کم عمر  

ررضامندیی  
معاہدهه  

کامن ال ميیرجج (ررسمی  قانونی شاددیی)  
ططالقق  

کن شپ (خونی ررشتہہ دداارریی)  
اانعقادد  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جبریی شاددیی  
جبریی شاددیی کيیا ہے؟  

 ؤؤجائے٬، يیہہ ددبا مجبورر کيیاڈڈاالل کر شاددیی پر  ؤؤہے جب کسی شخص کو ااسس کی مرضی کے خالفف ددباجبریی شاددیی ووهه 
وواالديین٬، ررشتہہ ددااررووںں٬، برااددرریی کے لوگوںں يیا کسی تيیسرےے شخص کی ططرفف سے ہو سکتا ہے۔  اانن کو ددووسرووںں کی 

صوررتت ميیں ہو سکتا کا سامنا کرنا پڑتا ہے٬، جوددهھھھمکيیوںں يیا جذباتی٬، جسمانی٬، مالی يیا جنسی جبر کی  ؤؤططرفف سے ددبا
ہے۔ لوگوںں کو مختلف ووجوہاتت کی بنا پر جبریی شاددیی پر مجبوررکيیا جاسکتا ہے٬، جس ميیں اانن کے مذہبی يیا معاشرتی 

عقائد٬، مالی يیا ااميیگريیشن کی ووجوہاتت شامل ہوسکتی ہيیں۔  
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ی کی کچهھ صوررتوںں ميیں٬، جن کی جبریی شاددیی کی جاررہی ہو اانهھيیں يیہہ محسوسس نہيیں ہوتا کہہ اانن کے ساتهھ ززبرددست
محسوسس ہی نہيیں ہوتا۔ بلکہہ٬، ااسس کو لگتا ہے کہہ اانن کی شاددیی تو ہونی ہی  ؤؤجاررہی ہے۔ اانهھيیں کوئی ذذہنی يیا جسمانی ددبا

ہے ااسس کے عالووهه کوئی ااوورر چاررهه نہيیں۔ مثالل کے ططورر پر٬، ووهه شاددیی پر ااسس لئے بهھی ررااضی ہو سکتے ہيیں کہہ اانهھيیں 
لفت کرنے کی صوررتت ميیں بهھگتنا پڑيیں گے٬، جيیسا کہہ اانهھيیں اانن نتائج کا ڈڈرر ہو سکتا ہے جو اانهھيیں شاددیی کی مخا

)۔ اانن ووااال پرچہہ دديیکهھيیں خودد مختارریینی پڑےے (ررخانداانن سے عاقق کر دديیا جائے ااوورر اانهھيیں ااپنے ططورر پر ززندگی گزاا
بهھی نہہ ہو٬، ااوورر کوئی ااپنی مرضی سے ااپنا جيیونن ساتهھی نہہ چن سکے٬، ااسس کو ؤؤ بظاہر کوئی ددبا صوررتوںں ميیں جب 

شاددیی کہا جا سکتا ہے۔بهھی جبریی   

جبریی شادديیاںں ططے شدهه شادديیوںں سے مختلف ہوتی ہيیں۔ بہت ساررےے معاشرووںں ميیں رروواايیتی يیا خانداانی ططورر پر٬، وواالديین يیا 
ددووسرےے بزررگگ ااپنے بيیڻٹے بيیڻٹيیوںں ااوورر بهھتيیجے بهھتيیجيیوںں کے شادديیاںں ططے کرنے ميیں اايیک بهھرپورر کردداارر اادداا کرتے 

اافراادد ممکنہہ جيیونن ساتهھی ڈڈهھھھونڈنے ميیں مددد کرتے ہيیں۔ بہرحالل٬، جبریی ااوورر ہيیں۔ ططے شدهه شادديیوںں ميیں خانداانن کے 
ططے شدهه شادديیوںں ميیں بڑاا فرقق يیہہ ہوتا ہے کہہ جس کی شاددیی ہو ررہی ہو آاخریی فيیصلہہ ااسی کا ہوتا ہے کہہ ووهه اانن ررشتوںں 

ااپنی آاززااددیی سے  ميیں سے کسی کے ساتهھ شاددیی کرنا چاہتا ہے / چاہتی ہے يیا نہيیں۔ يیعنی٬، جس کی شاددیی ہو ررہی ہو ووهه
ااسس شاددیی کا فيیصلہہ کرتا ہے۔  

) کے اافراادد ااوورر تمامم بشمولل ہيیجڑووںںميیں جارریی کی گئی اايیک ررپوررٹٹ کے مطابق تمامم جنسوںں ( 2013نڻٹارريیو سے وواا
معاشرووںں٬، مذااہب٬، کسی بهھی پس منظر سے ااوورر کوئی بهھی جنسی ررحجانن ررکهھنے وواالے اافراادد کو جبریی شاددیی کا 

شادديیاںں کسی مخصوصص برااددرریی٬، معاشرتی يیا مذہبی گرووهه تک محدوودد نہيیں۔ نہہ ہی  سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔ جبریی
صرفف نوجواانن لڑکيیاںں جبریی کی شادديیوںں ميیں ااکيیلی ہيیں۔ کسی بهھی عمر کے اافراادد کو جبریی شاددیی پر مجبورر کيیا جا 

انداانن پر سکتا ہے۔ بہرحالل٬، نوجواانن٬، خصوصاً جو بلوغت کی عمر سے کم ہوںں ااوورر جو مالی ااوورر جذباتی ططورر پر خ
کا ززيیاددهه اامکانن ہے۔   آانے  ؤؤاانحصارر کرتے ہوںں٬، اانن پر خانداانن کی ططرفف سے ددبا  

جبریی شادديیاںں کيینيیڈاا ميیں بهھی ہو سکتی ہيیں ااوورر باہر بهھی کہہ ااگر کسی کو شاددیی کے لئے بيیروونن ملک لے جايیا جائے۔  
سالل  18ميیں  ااوونڻٹارريیوکہہ خاصص ططورر پر اانن کو جو بلوغت کی عمر سے کم ہوںں يیا شاددیی کے عمر سے کم ہوںں٬، جو 

ہے۔   

کيیا آاپپ کو شاددیی پر مجبورر کيیا جا سکتا ہے؟  

کونن شاددیی کر سکتا ہے۔ اانن حدوودد ميیں سے  کيینيیڈاا ميیںصوبائی ااوورر ووفاقی ددوونوںں قواانيین حدوودد مقررر کرتے ہيیں کہہ 
جبر  ررضاکارراانہہ ططورر پر ااوورر آاززااددیی سے٬، ااوورر ددووسرووںں کی ططرفف سے کسیاايیک يیہہ ہے کہہ شاددیی کے ددوونوںں فريیق 

کے بغيیر شاددیی کا فيیصلہہ کريیں۔ؤؤ ااوورر ددبا  

 کم قانونی عمر کی حد کو بهھی پورراا کرنا  اازز  ررہتے ہوںں ااسس کے مطابق آاپپ کو شاددیی کی کم  جس صوبے ميیں آاپپ
کے ددررميیانن ہيیں٬، تو شاددیی کر  18ااوورر  16  سالل ہے۔ ااگر آاپپ 18نڻٹارريیو ميیں٬، شاددیی کےلئے کم اازز کم عمر ووہوگا۔ اا

آاپپ کے وواالديین ااسس کے ااجاززتت ددےے دديیں (دديیکهھيیے٬، شاددیی کی کم ااززکم عمر پرکتابچہہ)۔ ليیکن ااسس  سکتے ہيیں بشرططيیکہہ 
صوررتت ميیں بهھی٬، آاپپ کے وواالديین کی ااجاززتت کا مطلب يیہہ نہيیں کہہ اانن کو يیہہ فيیصلہہ کرنے کا بهھی حق ہو کہہ آاپپ کس 

سے شاددیی کريیں يیہہ فيیصلہہ صرفف آاپپ نے آاززاادداانہہ ططورر پر کرنا ہے۔ ااپنے جيیونن ساتهھی کا سے شاددیی کريیں۔ آاپپ کس 
: آاپپ کو شاددیی ااوورر ااسس کے بعد کے نتائج کا ااچهھی ططرحح علم ہونا چاہيیئے۔  فيیصلہہ ووااضح ہونا چاہيیئے  

  ااوورر کرمنل ال  ٬،فيیملی ال٬، کيینيیڈاا ميیں٬، اايیسی شاددیی جس ميیں آاپپ کی مرضی شامل نہہ ہو غيیر قانونی ہے۔ ااميیگريیشن ال
کے تحت ووهه  کتا ہے۔ مثالل کے ططورر پر کرمنل الميیں موجودد ددفعاتت کو ااستعمالل کر کے اايیسی شاددیی کو تحليیل کيیا جاس

شخص جو آاپپ کو جبریی شاددیی پر مجبورر کرےے ااسس کو ااغواا٬، جبرااً بند کرنے٬، وواالديین کی ططرفف سے ااغواا٬، ددهھھھمکيیوںں٬، 
امنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کيینيیڈاا کے ااميیگريیشن قواانيین کے تحت٬، جسمانی حملے٬، ااوورر جنسی حملے کے االزااماتت کا س
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بيیروونن ملک سے جيیونن ساتهھی جن کو کوئی کيینيیڈيین شہریی يیا مستقل ررہائش ررکهھنے ووااال سپانسر کرےے٬، ااگر حکامم کو 
يیہہ لگے کہہ اانن کی شاددیی ددهھھھوکے پر مبنی ہے تواانن کو کيینيیڈاا ميیں ددااخلے سے ررووکا جا سکتا ہے۔  

کے تحت اايیک نيیا قانونن متعاررفف کروواايیا تهھا جس کے مطابق کسی شاددیی  S-7ڈيین حکومت نے بل ميیں کيینيی 2014نومبر 
کی تقريیب کو منانا٬، مددد کرنا يیا شامل ہونا يیہہ جانتے ہوئے بهھی کہہ يیہہ شاددیی اايیک فريیق کی مرضی کے خالفف ہو ررہی 

ہے٬، کو فوجداارریی جرمم قراارردديیا گيیا ہے۔  

قواانيین کی بهھی خالفف ووررززیی ہے۔ اانسانی حقوقق کا عالمی ااعالميیہہ اايیک بيین جبریی شاددیی بيین ااالقواامی اانسانی حقوقق 
کہتا ہے کہہ "شاددیی  16.2ااالقواامی ددستاوويیز ہے جو کيینيیڈيین قواانيین پر بهھی ااثر اانداازز ہوتا ہے۔ ااسس ااعالميیے کا آاررڻٹيیکل 
صرفف ااسی ووقت ہونی چاہيیئے جب ددوونوںں فريیقيین کی مکمل ااوورر آاززاادد ررضامندیی شامل ہو۔"  

بچوںں کے حقوقق کے کنونشن کابهھی پابند ہے۔ يیہہ کنونشن خاصص ططورر پر بچوںں کے حقوقق سے متعلق ہے٬، ااوورر کيینيیڈاا 
ااسس ميیں کئی اايیسی ددفعاتت ہيیں جو بچوںں کی جبریی شاددیی کے متعلق ہيیں:  

: حکومتی اارربابب  کو چاہيیئے کہہ اايیسے ااقدااماتت کريیں جس سے بچوںں کو غيیر قانونی ططريیقے سے 11آاررڻٹيیکل 
وورر منگواانے کو ررووکا جا سکے۔باہر بهھجواانے اا  

: حکومتی اارربابب کو چاہيیئے کہہ ووهه اايیسےااقدااماتت کريیں جس سے بچہہ اانن معامالتت ميیں ااپنا نکتہہ 12آاررڻٹيیکل 
نظر آاززااددیی سے بيیانن کر سکے جن سے ووهه متاثر ہو ررہاہو٬، بچے کے نقطہہ نظر کو ااسس کی عمر کے مطابق 

ااہميیت بهھی ددیی جائے۔  

چاہيیئے کہہ ووهه مناسب قانونی٬، اانتظامی٬، سماجی ااوورر تعليیمی ااقدااماتت کرےے جس : حکومتی اارربابب کو 19آاررڻٹيیکل 
سے بچوںں کو ہر ططرحح جسمانی يیا ذذہنی تشددد٬، جبر٬، نظرااندااززیی٬، برےے سلوکک يیا ااستحصالل٬، بشمولل جنسی 

جب ووهه وواالديین٬، قانونی سرپرستوںں يیا کسی ااوورر شخص کی حفاظظت ميیں ہوںں۔ تشددد سے بچايیا جائے  

 Convention on the Elimination of all Forms of)رحح اامتيیاززیی سلوکک کے خاتمے کے کنونشن خوااتيین کے خالفف ہر طط
Discrimination Against Women)   ہيیں ااوورر توثيیق کر ددیی ہے٬،  ااسس ميیں بهھی جبریی شاددیی کا  پر کيینيیڈاا نے ددستخط کيیے

ذذکر ہے:  

جن سے خوااتيین کے ساتهھ شاددیی ااوورر ): حکومتی اارربابب کو چاہيیئے کہہ ووهه مناسب ااقدااماتت کرےے 1(16آاررڻٹيیکل 
خانداانی معامالتت ميیں ہر ططرحح کے اامتيیاززیی سلوکک کا خاتمہہ ہو سکے ااوورر خاصص ططورر پر مردد ااوورر عوررتت 

ميیں براابریی کی بنيیادد پر:   

)a( شاددیی کرنے کے براابر موااقع؛  
)b( ااپنی مرضی سے جيیونن ساتهھی چننے ااوورر شاددیی کرنے کے موااقع[...]  

کی ررضامندیی ٬، شاددیی کی کم ااززکم عمر ااوورر شادديیوںں کے ااندررااجج کے کنونشن پر  کے شاددیی 1962کيینيیڈاا نے٬، بہرحالل٬، 
ددستخط نہيیں کئے٬، ااسس ميیں بهھی لکهھا گيیا ہے کہہ شاددیی صرفف ددوونوںں فريیقيین کی مکمل ااوورر آاززاادد ررضامندیی سے ہی 

ہونی چاہيیئے۔  

کی ااوورر جبریی شاددیی کے ميیں کيینيیڈاا ااوورر ززمبيیا نے ااقواامم متحدهه ميیں اايیک قراارردداادد پپش کی جس ميیں کم عمریی  2013
سے ززيیاددهه ممالک ميیں ااسس  100خاتمے کا کہاگيیا تهھا۔ يیہہ قراارردداادد اانسانی حقوقق کی کونسل نے ااپنا لی ااوورر ددنيیا بهھر ميیں 

کو سپانسر کيیا گيیا ہے۔ ااسس قراارردداادد ميیں ااسس باتت کو تسليیم کيیا گيیا ہے کہہ کم عمریی کی شاددیی ااوورر جبریی شاددیی اانسانی 
ااسس سے نوجواانوںں کی صحت ااوورر تعليیم پر ااثر پڑتا ہے۔ حقوقق کی خالفف ووررززیی ہيیں ااوورر  
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)٬2015، 5پڑهھھھيیئے "اانن کی مرضی کے خالفف: کيینيیڈاا ميیں جبریی شادديیاںں" مکليینز٬، جنورریی   

v لی ماررشش  

 

 

 

 

 
 

v اانڻٹواا پڻٹریی مولکس )Antua Petrimoulx(  
 

 

 

 

 

v : االيیزبتهھ  

 

 

 

 

 

 
 

)2012ميیریی مرضی: کس سے٬، کيیوںں٬، کب شاددیی کرووںں  (ساوٗوتهھ اايیشيیا ليیگل کليینک اانڻٹارريیو٬، ؛ پڑهھھھيیئے   

نے تيیارر کيیا ہے٬، ااوورر يیہہ  (SALCO)يیہہ ميیریی مرضی ہے اايیک گراافک ناوولل ہے جسے ساوٗوتهھ اايیشيیا ليیگل کليینک اانڻٹارريیو 
خاصص ططورر پر جنوبی اايیشيیا ميیں جبریی شادديیوںں کی مثاليیں دديیتا ہے۔ جيیسا کہہ ااووپر ددئيیے گئے مکليینز  کے "اانن کی 

مرضی کے خالفف: کيینيیڈاا ميیں جبریی شادديیاںں"  ااوورر متعددد دديیگر شائع شدهه کيیسوںں سے پتہہ چلتا ہے کہہ٬، جبریی شاددیی٬، 
پائی جاتی ہے۔تمامم معاشرووںں٬، مذااہب ااوورر عالقوںں ميیں   

:غورر ططلب سوااالتت  

آاپپ کے خيیالل ميیں لی نے کيیا محسوسس کيیا ہوگا جب ااسس کی ماںں نے ااسس کے عنقريیب شاددیی کا ااعالنن  .1
کيیا ہوگا؟  

ميیں لی نے ااعالنن ہونے کی بعد بهھی يیہہ شاددیی کيیوںں کی؟ ااسے کس کی ططرفف سے ااوورر  آاپپ کے خيیالل .2
کيیسا ددباوٗو تهھا؟  

لی کو ااپنے خاووند سے ططالقق ليینے کے لئے کس کی ااجاززتت کی ضرووررتت تهھی؟ .3  
چرچچ کے بڑووںں کو ااسس کے خط پر برااددرریی کا کيیا ررددعمل تهھا؟ .4  
کيیا مشکالتت ہو سکتی تهھيیں؟ لی مددد کے لئے کس کے پاسس جا سکتی تهھی؟ اايیسا کرنے ميیں ااسے .5  

:غورر ططلب سوااالتت  

واا سے ااسس کی ماںں ااوورر بہن بهھائيیوںں کا سلوکک کيیسا تهھا؟ آاپپ کے خيیالل ميیں ااسس کے ڻٹشاددیی سے پہلے اان .1
ساتهھ اايیسا سلوکک کيیوںں کيیا گيیا؟  

�مجبورر کیواا کو جبریی شاددیی پر ڻٹسے اانآاپپ کے خيیالل ميیں ووهه کيیا ووجوہاتت ہو سکتی ہيیں جن کی ووجہہ  .2  
گيیا؟  

شاددیی ختم کرنے کے بعد اانتواا سے ااسس کے خانداانن ااوورر پوليیس نے کيیسا سلوکک کيیا؟ .3  
4. ؟ئیواا کيینيیڈاا کيیوںں اآ ڻٹآاپپ کے خيیالل ميیں اان   

:غورر ططلب سوااالتت  

کی برااددرریی ميیں شاددیی سے کيیا بنيیاددیی توقعاتت تهھيیں؟ االيیزبتهھ .1  
جب اانگليینڈ پہنچی تو ااسس کے ساتهھ کيیا بيیتی؟ االيیزبتهھ .2  
کے منگيیتر کے ساتهھ کيیا ہواا ااوورر اانهھوںں نے کيیوںں شاددیی نہہ کی؟ االيیزبتهھ .3  
کی برااددرریی کا کيیا ررددعمل تهھا جب ااسس نے ااپنے منگيیتر کے سلوکک کے باررےے ميیں بتايیا؟ االيیزبتهھ .4  
کو کس سے ااوورر کيیسے مددد ملی؟ االيیزبتهھ .5  
سلوکک کيیا؟کے وواالديین نے ااسس سے کيیسا  االيیزبتهھ .6  
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v  ،٬، ااوورر سامم17مايیا٬  

 

 

 

 

 

 

 

v  ،ااوورر شيیال 18کيیريین٬  

 

 

 

 

 

 

 
 

v اايیش  

 

 

 

 

 

 

:غورر ططلب سوااالتت  

مايیا کے ااسس تجربے کے باررےے ميیں ااتنے متضادد خيیاالتت کيیوںں تهھے؟ .1  
مايیا کے وواالديین کے کيیا تحفظاتت تهھے؟ .2  
مايیا ااوورر ااسس کے وواالديین کے تحفظاتت ااوورر عقائد کس ططرحح مختلف ہو سکتے تهھے؟ کس ططرحح ووهه اايیک  .3

جيیسے ہو سکتے تهھے؟  
شاددیی کے عالووهه ااوورر کيیا گنجائش تهھی؟مايیا کے پاسس  .4  
کيیا مايیا قانونی ططورر پر ااپنے وواالديین کی پناهه چهھوڑڑ سکتی تهھی؟ .5  
مايیا مددد کے لئے کس کے پاسس جا سکتی تهھی؟ .6  

:غورر ططلب سوااالتت  

شيیال کا ااپنے وواالديین سے ااختالفف کيیوںں تهھا؟ .1  
ااوورر پهھر کيیا ہواا؟شيیال کے وواالديین ااسے پاکستانن کيیوںں لے گئے  .2  
سالل کی ہوئی تو ااسس کا وواالديین سے ررشتہہ کيیا ہواا؟ 18کيیريین جب  .3  
کيیريین نے کيیا منصوبہہ بنايیا ااوورر کس نے ااسس کی مددد کی؟ .4  
کيیريین کے کيیا قانونی حقوقق ہيیں؟ .5  
سالل کی تهھی٬، ااوورر ااسس پر وواالديین کی ططرفف سے شاددیی  15کی بجائے  18فرضض کريیں کہہ کيیريین  .6

هھا۔ فرضض کريیں کہہ کيیريین کے وواالديین نے ااسس بتايیا ہو کہہ ووهه جلد ااسے کے لئے ااسی ططرحح کا ددباوٗو ت
کسی ددووسرےے ملک لے کر جاررہے ہيیں جہاںں ووهه ااپنے مستقبل کے خاووند سے ملے گی ااوورر شاددیی 

 15کرےے گی٬، جيیسا اانهھوںں نے ااسس کی بہن شيیال کے ساتهھ کيیا تهھا۔۔ آاپپ کے خيیالل ميیں ااگر کيیريین 
سالل کو ہوتی تو کيیسا محسوسس کرتی؟  

:غورر ططلب سوااالتت  

آاپپ کے خيیالل ميیں ووهه کيیا ووجوہاتت ہو سکتی ہيیں جس کی ووجہہ سے اايیش کے وواالديین ااسس کی شاددیی  .1
کرنا چاہتے تهھے؟  

اايیش کے وواالديین کو کيیسے پتہہ چال کہہ ووهه ہم جنس پرست ہے ااوورر اانن کا ررددعمل کيیا تهھا؟ .2  
اايیش کے وواالديین نے شاددیی کے لئے ااسس پر کيیسے ددباوٗو ڈڈااال؟ .3  
آاپپ کےخيیالل ميیں اايیش نے نہہ چاہتے ہوئے بهھی کيیوںں شاددیی کی؟ .4  
ااسس نے ااپنی بيیویی کو کيیوںں بتايیا کہہ ووهه ہم جنس پرست ہے ااوورر ااسس کے بيیویی کا ررددعمل کيیا تهھا؟ .5  
اايیش کو ااپنی بيیویی سے ططالقق کے بعد کيیا مددد مل سکی؟ آاپپ کے خيیالل ميیں يیہہ کيیسے مدددگارر تهھی؟ .6  
ريین ااوورر ددووسرےے نوجواانوںں سے بانٹ سکتا ہے؟اايیش نے کيیا تجربہہ حاصل کيیا جو ووهه کيی .7  
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جبریی شاددیی ختم کرنا  

کوئی بهھی شخص جس کی جبریی شاددیی کر ددیی گئی ہو٬، ااسس کے پاسس ددووسرےے شاددیی شدهه لوگوںں کر ططرحح ططالقق کا 
حق ہے۔ ططالقق کو فيیڈررلل ڈڈيیوووررسس اايیکٹ کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ ڈڈيیوووررسس اايیکٹ کے تحت ططالقق حاصل کرنے 

ظظاہر کرنا ہے کہہ آاپپ کی شاددیی ختم ہو چکی ہے٬، اانن ميیں سے کوئی اايیک باتت ہو سکتی ہے: کے لئے صرفف يیہہ  

آاپپ ااوورر آاپپ کا جيیونن ساتهھی اايیک سالل سے عليیحدهه ررهه ررہے ہوںں۔ .1  
آاپپ کے جيیونن ساتهھی نے آاپپ کو جسمانی يیا ذذہنی ظظلم کا نشانہہ بنايیا ہو۔ .2  
آاپپ کے جيیونن ساتهھی نے ززنا کا ااررتکابب کيیا ہو۔ .3  

کے لئےرراابطہہ کرسکتا ہے۔  تنسيیخکوئی بهھی شخص جس کی جبریی شاددیی کر ددیی گئی ہو٬، ووهه عداالت سے شاددیی کی 
جب اايیک شاددیی کو قانونی ططورر پر منسوخخ کر دديیا جائے٬، تو ااسس کو اايیسے تصورر کيیا جائے گا جيیسے يیہہ شاددیی کبهھی 

ونکہہ ططالقق سے شاددیی ختم ہو جاتی ہوئی ہی نہيیں٬، کيیونکہہ يیہہ شرووعع سے ہی غلط تهھی۔ يیہہ ططالقق سے مختلف ہے٬، کيی
ہے جبکہہ يیہہ رريیکاررڈڈ کا حصہہ ہوتا ہے کہہ يیہہ فريیقيین کبهھی شاددیی شدهه تهھے۔ تنسيیخ اايیک اايیسا "قانونی تصورر" ددےے دديیتی 

ہے کہہ يیہہ شاددیی کبهھی ہوئی ہی نہيیں۔  

نہيیں  عداالت کيیس شاددیی کو منسوخخ کر سکتی ہے ااگر کوئی يیہہ ثابت کر ددےے کہہ ااسس شاددیی ميیں ااسس کی ررضامندیی شامل
کے تحت کی تهھی۔ جبر کا مطلب ہے  جبرتهھی۔ مثال٬ً، شاددیی کا کوئی اايیک فريیق ثبوتت پيیش کرےے کہہ ااسس نے يیہہ شاددیی 

کہہ ااسس پر شاددیی کے لئے ااتنا ددباوٗو تهھا کہہ ااسے شاددیی نہہ کرنے کی صوررتت ميیں بهھگتنے وواالے نتائج کا خوفف تهھا۔ ااگر 
ااپنی ررضامندیی ظظاہر نہيیں کی۔ آاپپ نے جبر کے تحت شاددیی کی ہے٬، تو آاپپ نے آاززااددیی سے   

تاہم٬، يیہہ ذذہن ميیں ررکهھنا ضروورریی ہے کہہ٬، ططالقق کی بجائے تنسيیخ حاصل کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔  

v (ددلہا) ااےے اايیس (ددلہن) بنامم ااےے اايیس  

پر ااپنی ماںں ااوورر سوتيیلے سالل کی تهھی ااوورر ااپنی ماںں ااوورر سوتيیلے باپپ کے اانڻٹارريیو ميیں ررہتی تهھی٬،  16ااےے اايیس  (ااےے) 
باپپ کی ططرفف سے شاددیی کے لئے ددباوٰو تهھا۔  تهھوڑڑاا عرصہہ ہواا کيینيیڈاا آايیا تهھا۔ کے مطابق٬، ااسس کے ماںں ااوورر سوتيیلے 
باپپ نے ااسے بتايیا کہہ کيینيیڈاا ميیں ررہنا چاہتا ہے٬، ااوورر اايیسا کرنے کے لئے ااسے سے شاددیی کی ضرووررتت ہے۔ اانهھوںں 

مليیں گے ااوورر ااسے بتايیا کہہ ااسس ررقم سے ووهه سارریی ااعلٰی  2000$اانهھيیں  نے کو بتايیا کہہ ااسس شاددیی کے بدلے ميیں
چيیزيیں خريید سکيیں گے جو اانن کے پاسس پہلے نہيیں تهھيیں۔ نے بارربارر وواالديین کو بتايیا کہہ ووهه شاددیی نہيیں کرنا چاہتی ليیکن 

ن چکی تهھی اانهھوںں نے ددباوٗو جارریی ررکهھا۔ خصوصاً ااپنے سوتيیلے باپپ کی ططرفف سے پہلے بهھی جنسی تشددد کا نشانہہ ب
ااوورر چلڈررنن اايیڈ سوسائڻٹی وواالے پہلے بهھی ااسے ااپنی پناهه ميیں لے چکے تهھے۔   

سالل کی تهھی٬، ااسس کے ماںں ااوورر سوتيیلے باپپ نے  16نے مجبوررااً سے ہملڻٹن ميیں شاددیی کر لی۔ چونکہہ ووهه صرفف 
جنسی تعلق قائم ررضامندیی دديینا پڑیی۔ ااگرچہہ اانن کی شاددیی ہو چکی تهھی ليیکن ووهه کبهھی ااکڻٹهھے نہہ ررہے ااوورر نہہ ہی کبهھی 

کيیا۔ شاددیی کے کچهھ عرصہہ بعد کيینيیڈاا سے چال گيیا ااوورر نے عداالت ميیں تنسيیخ کا ددعویٰی کر دديیا۔   

نے عداالت کو ثبوتت پيیش کئے کہہ ووهه شاددیی کے لئے ماںں ااوورر سوتيیلے باپپ کے ددباوٗو کو نہہ برددااشت کر سکی۔ ااسس نے 
رحالل٬، ااسس ميیں ااتنی ہمت نہہ تهھی کہہ ووهه سے شاددیی کے لئے يیہہ تسليیم کيیا کہہ يیہہ ددباوٗو جسمانی ططورر پر ددهھھھمکيیانہہ نہہ تهھا۔ بہ

ددباوٗو کو سہہہ سکتی۔  

جسڻٹس ميینڈيیز ڈڈاا کوسڻٹا نے کی جانب سے شاددیی کی تنسيیخ کو فيیصلہہ دديیا٬، کيیونکہہ ااسس نے جبر کے تحت شاددیی کی 
تهھی۔ ااپنے فيیصلے ميیں جسڻٹس ميینڈيیز ڈڈاا کوسڻٹا نے لکهھا:  
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ندیی ہے۔ جبر سے ررضامندیی لی جاسکتی ہے٬، ليیکن اايیک جائز شاددیی کی بنيیادد شامل فريیقيین کی ررضام
ررضامندیی کے بغيیر شاددیی ہی نہيیں۔ مختلف لوگگ جبر کو مختلف ططريیقوںں سے جهھيیلتے ہيیں٬، ااگر اايیک ططرحح 
کی عمل سے کسی کے ذذہن پر قابو پايیا جا سکتا ہے تو کسی ددووسرےے پر نہيیں۔ ااسس سے فرقق نہيیں پڑتا٬، کہہ 

کو تبديیل کيیا جا سکتا ہے٬، بلکہہ ااسس شخص کی ذذہنی حالت کسی مناسب ذذہنی حالت وواالے شخص کی ررضا 
سے فرقق پڑتا ہے۔ جبر کی تعريیف يیہہ ہے٬، کہہ ااسس کے شکارر شخص کو ذذہنی ططورر پر ااسس حد تک مفلوجج کر 

دديیا جائے کہہ ہو آاززاادداانہہ رراائے کا ااظظہارر نہہ کر سکے۔۔۔۔۔۔  

ہے۔ بنيیاددیی ططورر پر يیہہ ااسس کے  جبر کئی ططرحح کا ہو سکتا ہے؛ يیہہ خوفف سے٬، يیا ددباوٗو سے قائم کيیا جاسکتا
ااستعمالل کے ددررجے پر منحصر ہے٬، ااوورر عداالت کے سامنے يیہہ ہی سواالل ہے۔ ااسس کا فيیصلہہ کرنے ميیں تمامم 
عواامل کو مدنظر ررکهھا جانا چاہيیئے٬، ااسس کی عمر٬، ااسس کی بلوغت٬، ااسس کی ذذہنی حالت ااوورر کمزوورریی٬، جبر 

فريیقيین شاددیی سے لے کر تنسيیخ کے ددعوےے تک ااوورر شاددیی کا ددررميیانی عرصہہ٬، کيیا شاددیی مکمل ہوئی٬، کيیا 
ميیاںں بيیویی کی حيیثيیت سے ررہے۔ جب تک جبر کا عنصر ذذہنی ددباوٗو دديیتا ررہے٬، جسمانی تشددد ضروورریی نہيیں٬، 

نہہ ہی ااسس کا ہونا ضروورریی اامر ہے۔ نہہ ہی ااسس رروويیے سے کوئی خاصص فرقق پڑتا ہے۔   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ااہم ااصطالحاتت  

:غورر ططلب سوااالتت  

تعريیف کی؟جسڻٹس ميینڈيیز ڈڈاا کوسڻٹا نےجبر کی کيیا  .1  
نقاطط ہيیں جو جسڻٹس ميینڈيیز ڈڈاا کوسڻٹا نے بيیانن کئے کہہ کيیسے تصورر کيیا جائے کوئی شاددیی  8ووهه کيیا  .2

جبر کی شاددیی ہے۔  
کيیا آاپپ عداالت کے فيیصلے سے متفق ہيیں؟ کيیوںں يیا کيیوںں نہيیں؟ .3  
سالل سے بڑیی ہوتی تو آاپپ کے خيیالل ميیں کيیا عداالت فيیصلہہ تبديیل کر دديیتی؟ کيیوںں يیا کيیوںں  16ااگر  .4

ں؟نہيی  
عداالت سے ااپنی ددررخوااست ميیں نے کہا کہہ تنسيیخ نہہ ملنے کی صوررتت ميیں ططالقق جارریی کی جائے۔  .5

جج نے کہا کہہ ااسس نے ططالقق جارریی کر ددیی ہوتی کيیونکہہ فريیقيین اايیک سالل سے ززيیاددهه تک عليیحدهه 
ررہے ہيیں۔ بہر حالل٬، نے تنسيیخ کو ترجيیح ددیی۔ آاپپ کے خيیالل ميیں نے ططالقق کی بجائے تنسيیخ کو 

ح ددیی؟ ااسس کے فواائد کيیا ہيیں؟کيیوںں ترجيی  
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جبریی شاددیی  
ططے شدهه شاددیی  

جبر  
ططالقق  
تنسيیخ  
ؤؤددبا  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خودد مختارریی  يیا گهھر چهھوڑڑنا  

بچے يیا نوجواانن کے ططورر پر گهھر ميیں ررہنا بعض ااووقاتت مشکل ہو سکتا ہے۔  ااکثر صوررتوںں ميیں گهھريیلو مشکالتت  
عاررضی ہو تی ہيیں ااوورر اانن سے  بہت سے ططريیقوںں سے نمڻٹا جا سکتا ہے جيیسا کہہ: جن  لوگوںں کے ساتهھ آآپپ ررہتے 

صالحح کارر سے رراابطہہ کرنا ۔  غيیر  ہيیں اانن سے باتت چيیت کرنا ؛ گهھرووںں ميیں حدوودد ااوورر ااصولل ووضع کرنا؛ يیا کسی
اانن بہت سے ططريیقوںں  پرچہہمعمولی حاالتت  ميیں گهھر پر ررہنا  ناقابِل  برددااشت حتٰی کہہ خطرناکک بهھی ہو سکتا ہے۔ يیہہ 

) ميیں ررہنے وواالے نابالغ  بچے ااپنے وواالديین يیا سرپرستوںں کی نگراانی  سے Ontarioکاخاکہہ  کهھيینچتا ہے جو ااوونڻٹارريیو (
فاظظ ميیں "خوددمختارریی" حاصل کرنے کے ليیے ااختيیارر کرسکتے ہيیں۔ يیہہ ااعالميیہہ پڑهھھھتے ہوئے آآپپ نکلنے يیا ددووسرےے اال

ااسس پر بهھی غورر کريیں کہہ نوجواانوںں ااوورر خانداانن کے باررےے ميیں خوددمختارریی کا قانونی  ڈڈهھھھانچہہ کيیا ہے٬، ااوورر نوجواانوںں 
تا ہے۔کی فالحح وو بہبودد يیقيینی بنانے ميیں حکومتی کردداارر اانن کی عمر کے ساتهھ  کيیوںں بدل  
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وواالديین کی نگراانی  سے  آآززاادد ہونے کے ليیے عداالت سے ررجوعع کرنے کے عمل کو عموماً  "خودد مختارریی (اايیمنسی 
-پيیشن Emancipation کہا جاتا ہے۔ ااگرچہہ اامريیکہہ کی کچهھ رريیاستوںں ميیں خودد مختارریی  کا ططريیقہہ کارر موجودد  ہے "(

قانونن موجودد نہيیں ہے۔ ددرر حقيیقت٬،  کيینيیڈاا ميیں  صرفف  ليیکن کيینيیڈاا کے ززيیاددهه تر حصوںں ميیں خودد مختارریی  سے متعلق
) ہی ووهه صوبہہ ہے جو نابالغ اافراادد کو وواالديین سے خودد مختارریی حاصل کرنے کی ااجاززتت دديیتا ہے٬، Quebecکيیوبک (

ااوورر خودد مختارریی کی ددررخوااستيیں صرفف مخصوصص حاالتت ميیں منظورر کی جاتی ہيیں جب ددررخوااست کی  ووجوہاتت 
۔ 6سنگيین نوعيیت کی ہوںں  

)کيیس سڻٹڈیی(مطالعاتی مثالل   

سالل کی عمر  14) ميیں ررہتا ہے۔ Markhamووهه ااپنی وواالدهه ااوورر وواالد کے ساتهھ  ماررخم ( سالل ہے ااوورر 16ططاررقق کی عمر 
تک ططاررقق ااپنے  وواالديین کے ساتهھ بالکل ڻٹهھيیک چلتا ررہا۔ تاہم حالل ہی ميیں ططاررقق کا ااپنے وواالديین کے ساتهھ تعلق ااسس حد 
تک بگڑ چکا ہے کہہ ووهه سکولل سے ووااپس گهھر آآنے سے ڈڈررنے لگا ہے۔ ططاررقق کی وواالدهه ططاررقق کی تمامم مصر ووفيیاتت 

؛ مثالل کے ططورر پر فونن پر ہيیںااوورر مسلسل ااسکی نجی ززندگی ميیں مدااخلت کرتی کے باررےے ميیں جاننا چاہتی ہيیں 
اانن ميیں باقاعدگی سے  ) ااوورر فيیس بک کے پيیغامم (ميیسج) پڑهھھھنا ووغيیرهه۔Emailsااسکی باتيیں سننا٬، ااسکی اایی ميیلز (

تا ہے جهھگڑےے ہوتے ہيیں۔ ططاررقق ااوورر ااسس کے وواالد ااتنی کثرتت سے نہيیں جهھگڑتے ليیکن ططاررقق اانہيیں االگ تهھلگ سمجهھ
ااوورر اانن سے باتت کرنا مشکل خيیالل کرتا ہے۔ ططاررقق ااپنے وواالديین سے اابب ززيیاددهه باتت نہيیں کرتا ااوورر گهھر پر ررہنا ااسے  

ناقابِل برددااشت لگنے لگا ہے۔ ووهه گهھر چهھوڑڑنے کی سوچچ ررہا ہے ااوورر ااسس کے ددووست بهھی سمجهھتے ہيیں کہہ ااسے اايیسا 
بتايیا کہہ ااسس کے چچا کا اايیک گهھر ہے جو ووهه ططاررقق کو  ہی کرنا چاہيیے۔ ططاررقق کے بہتريین ددووست کرڻٹس نے ططاررقق کو

کراايیہہ پر ددےے سکتے ہيیں۔ ططاررقق نے ااپنے وواالديین سے ااسس باررےے ميیں باتت نہيیں کی ہے  ليیکن ااسکی وواالدهه کی ررووکک 
ڻٹوکک وواالی فطرتت کو مّدنظر ررکهھتے ہوئے اانن کی ططرفف سے ططاررقق کو گهھر چهھوڑڑنے کی ااجاززتت دديینے کے اامکاناتت 

تقريیباً معدوومم ہيیں۔   

ططاررقق نے اابهھی فيیصلہہ نہيیں کيیا کہہ ااسے کيیا کرنا ہے ليیکن  ووهه ااپنے وواالديین سے کچهھ حد تک آآززااددیی حاصل کرنے ميیں 
  ووهه  ددلل چسپی ررکهھتا ہے۔

 

 

 

 
ااپنے وواالديین کی نگہدااشت  سے  نکلنا  

سالل ااوورر ااسس سے ززيیاددهه  16ااوونڻٹارريیو ميیں ااگرچہہ اايیک کمسن خودد مختارریی کے ليیے ددررخوااست نہيیں ددےے سکتا٬، ليیکن 
-کی عمر کے نابالغ اافراادد قانونی ااصالحاتت براائے بچگانن (چلڈررنز ال رريیفاررمم اايیکٹ  Children’s Law Reform Act  کی (

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
کی مثاليیں جوخودد مختارریی کی ددررخوااست کی ااجاززتت دديیتی ہيیں اانن ميیں شامل ہيیں: ووهه حاالتت جن ميیں اايیک يیا ددوونوںں وواالديین کو  ووجوہاتت" گيین "سن

ڈڈهھھھونڈنا مشکل ہو يیا غيیر معقولل ططورر پر کسی جائز ددررخوااست پر ااپنی ااجاززتت ررووکے ررکهھيیں٬، يیا جب کسی نوجواانن کے ليیے کامم کرنا بہت ااہم ہو 
کے بغيیر کسی گهھر معاہدهه کی ددستاوويیز پر ددستخط کرنا ہو۔ جائے٬، يیاوواالديین کی شموليیت  

:غورر ططلب سوااالتت  
ططاررقق کی گهھر سے کناررهه کشی کی ممکناتت ميیں کيیا کمی ہے؟ .1  
کروواا سکتا ہے؟ "خودد مختارر"کيیا ووهه ااپنے آآپپ کو ااپنے وواالديین سے  .2  
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وواالديین کی نگراانی سے االگ ہو سکتے ہيیں۔ وواالديین کی نگراانی سے االگ  ہونے سے کيیا مراادد کے تحت ااپنے  65ددفعہہ 
سالل سے بڑےے نابالغ اافراادد کسی بهھی ووقت عداالت يیا  وواالديین کی ااجاززتت کے  16ہے؟ ااسس سے مراادد ہے کہہ 

ر چهھوڑڑتے ہيیں بغيیرخانداانی گهھر چهھوڑڑنے ااوورر آآززاادد ررہنے کا اانتخابب کر سکتے ہيیں ۔ ااسس سے قطع نظر کہہ آآپپ ااپنا گهھ
يیا نہيیں٬، يیہہ يیادد ررکهھيیے کہہ  ااوونڻٹارريیو کا قانونن آآپپ کو  سکولل يیا گريیجويیٹ ہائی سکولل ميیں حاضریی کا پابند کرتا ہے 

سالل کے نہہ ہو جائيیں ۔ 18جب تک کہہ آآپپ   

ااووپر ددیی گئی مطالعاتی مثالل ميیں گهھر چهھوڑڑنا ططاررقق کو جتنا ددلکش لگ سکتا ہے ٬، اايیسا کرنا بڑیی  مالی مشکالتت بهھی 
تمامم وواالديین کو پابند  بناتی ہے کہہ ووهه ااپنے غيیر شاددیی شدهه  31)1التا ہے۔ مثالل کے ططورر پر فيیملی ال اايیکٹ کی ددفعہہ(

سالہہ جيیسے کہہ  17يیا  16سالل کا نہہ ہو جائے۔  تاہم ااگر کوئی   18بچے کے ااخرااجاتت ااڻٹهھائيیں  جب تک  ووهه بچہہ 
خوشی کناررهه کش ہو تو ططاررقق کے وواالديین ااسے مالی ہہ ططاررقق  گهھر چهھوڑڑ کر وواالديین کی نگراانی سے  ااززخودد ااوورر ب

ااعانت فرااہم کرنے کے پابند نہيیں ہوںں گے۔  ددووسرےے االفاظظ ميیں ططاررقق مالی ططورر پر خودد پر اانحصارر کرےے گا۔ جبکہہ 
-ااوونڻٹارريیو کے ضابطہہ براائے اانسانی حقوقق (ااوونڻٹارريیو ہيیومن رراائڻٹس کوڈڈ  Ontario Human Rights Code کے مطابق (

سالل يیا ااسس سے ززيیاددهه ہو  ٬،کو گهھر کراائے پر دديینے سے اانکارر  16کوئی بهھی مالک مکانن کسی نابالغ جو ااوونڻٹارريیو ميیں 
نہيیں کر سکتا؛  ططاررقق ااپنے کراائے٬، خوررااکک ااوورر ددووسریی بنيیاددیی ضروورريیاتت کے ليیے اادداائيیگی کيیسے  کرےے گا؟  

ن ااسس کا اانحصارر بهھی ااسس بہت سے صوبوںں ميیں  گهھر چهھوڑڑنے کے بعد ططاررقق سماجی اامداادد کا ااہل ہو سکتا ہے۔ليیک
کی عمر ااوورر ااسس کے مقدمے کی مخصوصص نوعيیت پر ہوگا۔ ااوونڻٹارريیو ميیں سماجی اامداادد اايیک ااددااررےے جسے ااوونڻٹارريیو 

) کہا جاتا ہے کے ذذرريیعے فرااہم کی جاتی ہے٬، ااوورر يیہہ ماہانہہ بنيیاددووںں پر اادداا کی جاتی ہے جو Ontario Worksووررکس (
سالل کی  16ے منسلک ااخرااجاتت   پوررےے کرنے ميیں مددد فرااہم کرتی ہے۔ بنيیاددیی ضروورريیاتت بشمولل  ررہائش وو ططعامم س

عمر کے بعد آآپپ ااوونڻٹارريیو ميیں سماجی اامداادد کے ااہل ہو سکتے ہيیں  ليیکن ااسس سے پہلے آآپپ کو يیہہ ددکهھانا ہو گا کہہ آآپپ 
دديیتے٬، يیا يیہہ کہہ کے وواالديین آآپپ کی مددد کرنے کے ناااہل ہيیں يیا تيیارر نہيیں ہيیں٬،  يیا آآپپ کو گهھر پر ررہنے کی ااجاززتت نہيیں 

گهھر پر ررہتے ہوئے آآپپ  نے جسمانی٬، جذباتی  يیا جنسی ااستحصالل  کا سامنا  کيیا تهھا۔   

سالل کا ہونے سے پہلے گهھر چهھوڑڑنا چاہتا ہے  تو ااسے سماجی اامداادد نہيیں ملے گی۔ ااسس  16مزيید برآآںں٬، ااگر ططاررقق 
سالل سے کمر بچے" ميیں بتايیا  گيیا ہے۔  16کے پاسس  اانتخابب کے موااقع محدوودد ہيیں  جيیسا کہہ آآگے"بچوںں کا تحفظ ااوورر   

 

وواالديین کی نگراانی سے اازز خودد کناررهه کشی سے کيیا مراادد ہے؟  

v  ہيیسکل بناممليیڻٹرنو  

سالہہ سکاٹٹ ہيیسکل کو اايیک پيیچيیدهه صوررتحالل سے گزررنا پڑاا کہہ آآيیا ووهه ااپنی وواالدهه ااوورر شراابی سوتيیلے وواالد کے  16
پر اانحصارر کرےے۔ ددوو سالل پہلے سکاٹٹ کے وواالديین ميیں ططالقق  ذذرراائع کے باووجودد خودد ساتهھ ررہے يیا محدوودد آآمدنی کے

ہو گئی تهھی۔ سکاٹٹ کے وواالد کو ااسس کی تحويیل سونپ ددیی گئی پس سکاٹٹ اانن کے ساتهھ ررہنے لگا۔ سکاٹٹ کے ددوونوںں 
لی۔ سکاٹٹ نے ااپنے وواالد ااوورر سوتيیلی وواالدهه کے ساتهھ جهھگڑنا شرووعع کر دديیا تاہم  وواالديین نے جلد ہی ددووباررهه شاددیی کر

کی چهھڻٹيیاںں ااپنی وواالدهه کے پاسس گزااررنے چال گيیا۔ جب سکاٹٹ نے سکولل شرووعع ہونے سے قبل ووااپس وواالد کے  گرميیوںں
کہہ ااسس کے گهھر ميیں  سکاٹٹ  گهھر آآنا چاہا تو ااسس کے وواالد نے ااسے قبولل کرنے سے اانکارر کر دديیا ااوورر يیہہ ووااضح کر دديیا

کسی بهھی صوررتت ميیں قابل قبولل نہيیں ہے۔   

کے نئے شوہر کے ساتهھ ررہنا شرووعع کر دديیا۔ سکاٹٹ کی وواالدهه نےااسس کی تحويیل کے ليیے اانن  سکاٹٹ نے ااپنی وواالدهه ااوورر
عداالت نے اانہيیں نواازز ددیی۔ تاہم سکاٹٹ کے سوتيیلے وواالد کو کثرتت شراابب نوشی کا سنگيین  مسئلہہ تهھا  ددررخوااست ددیی جو

اافف کيیا کہہ حاالتت سکاٹٹ ااوورر جلد ہی سکاٹٹ کے ليیے ااسس گهھر ميیں ررہنا ناقابل برددااشت ہو گيیا۔ سکاٹٹ کی وواالدهه نے ااعتر
سالل کی عمر ميیں سکاٹٹ  نے گهھر چهھوڑڑ  16کے ليیے ناقابل برددااشت تهھے ااوورر ااسے نفسيیاتی نقصانن پہنچا ررہے تهھے۔ 
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اادداائيیگی  دديیا ااوورر اايیک بزررگگ  جوڑڑےے کے ساتهھ ررہنا شرووعع کر دديیا جنہيیں ووهه کمرےے ااوورر قيیامم وو ططعامم کے ليیے ہفتہہ وواارر
کرتا تهھا۔   

ميیں قابِل ستائش ااووسط  12ی مسائل کے باووجودد سکولل جانا جارریی ررکهھا جہاںں ووهه ددررجہہ ررہائش سکاٹٹ نے اانن تمامم تر
کے ساتهھ گيیا ااوورر موسم گرما ميیں نوکریی کرتا ررہا۔   

مقدمے کی سماعت کے ددوورراانن جج نے ددوونوںں وواالديین کو سکاٹٹ کی ااعانت کا کہا۔ سکاٹٹ کی وواالدهه نے فيیصلے کے 
نے ميیں کہہ آآيیا سکاٹٹ کی وواالدهه کو ااسے مالی اامداادد جارریی ررکهھنی خالفف ددررخوااست دداائر کی۔ ااسس باتت کا فيیصلہہ کر

-چاہيیے يیا نہيیں٬، جسڻٹس کليیمنڻٹس نے ااوونڻٹارريیو کے ااصالحاتت براائے خانداانی قانونن (ااوونڻٹارريیوزز فيیملی ال رريیفاررمم اايیکٹ 
Ontario`s Family Law Reform Act عاتت موجوددهه فيیملی الاايیکٹ کی ذذيیلی ددف[) کی مندررجہہ ذذيیل ددفعاتت پر غورر کيیا

۔]31)2ااوورر (31)1(  

)1( وواالديین ميیں سے ہر اايیک کی ذذمہہ دداارریی ہے٬، جس حد تک ووهه کر سکتا/سکتی ہے٬، کہہ ااپنے بچے/بچی کی  
سالل سے کم عمر کا/کی ہو۔ 18غيیر شاددیی شدهه ااوورر  ضروورريیاتت کے مطابق مددد فرااہم کرےے٬، جو  

)2( سے ززيیاددهه ہو ااوورر سالل يیا ااسس  16) کی شراائط کسی اايیسے بچے پر الگو نہيیں ہوتيیں جو 1( ددفعہہذذيیلی  
-: سی اايیف 1990ااوو .اايیس.آآرر[ وواالديین کی نگہدااشت سے کناررهه کش ہو چکا ہو ]31)2ددفعہہ ( ؛ 3   

سکاٹٹ کی وواالدهه نے ددليیل پيیش کی کہہ چونکہہ سکاٹٹ وواالديین کی نگراانی سے آآززاادد ہو چکا ہے تو ددووسریی شق الگو ہوتی 
نے ااختالفف کيیا۔  سمنڻٹيیتاہم جسڻٹس کل ڻٹهھہراانا چاہيیے۔سکاٹٹ کو ااعانت فرااہم کرنے کی مجازز نہيیں  ہے ااسس ليیے ااسے

قانونن کے مقصد ااوورر فلسفےکو مّد نظر ررکهھتے ہوئے جسڻٹس کليیمنڻٹس نے قانونن ساززیی کی مختلف پہلو سے  تشريیح 
ہہ کی ااوورر فيیصلہہ دديیا کہہ ااگرچہہ سکاٹٹ وواالديین کی نگہدااشت سے آآززاادد ہو چکا ہے٬، ليیکن اايیسا ااسس نے ااززخودد ااوورر ب

بلکہہ  ددوونوںں وواالديین  کے گهھرووںں پر مشکل حاالتت کی ووجہہ سے ووهه اايیسا کرنے پر مجبورر ہواا۔ چونکہہ خوشی نہيیں کيیا۔ 
خوشی وواالديین کی نگہدااشت ترکک نہيیں کی٬، ااسس کے وواالديین ااسےاابب بهھی مالی ہہ يیہہ دديیکهھا جا سکتا تهھا کہہ سکاٹٹ نے ب

سالل کا نہہ ہو جائے۔  18مددد فرااہم کرنے کے مجازز ہوںں گے جب تک کہہ ووهه   

فيیصلے ميیں جسڻٹس کليیمنڻٹس نے فيیملی ال اايیکٹ کی متعلقہہ ددفعاتت ااوورر وواالديین کی نگہدااشت سے آآززاادد ہونے کے ااپنے 
:  مطلب پر بهھی  باتت کی  

خوشی ہہ سالل کی عمر ميیں "وواالديین کی  نگراانی سے کناررهه کشی " کا مطلب "ب 16ااسس عداالت کی نظر ميیں 
؛ خانداانی تعلقاتت ختم کرنے ااوورر ااپنی ]کے تحت31)2(فيیملی ال اايیکٹ کی ددفعہہ [ااوورر ااززخودد" کناررهه کشی ہے

مرضی کی ززندگی گزااررنے ميیں بچے کی آآززاادداانہہ رراائے  ہے۔ ذذااتی خودد مختارریی حاصل کرتے ہوئے بچہہ ااپنی 
دديیکهھ بهھالل ااوورر ااعانت کی ذذمہہ دداارریی قبولل کرتا ہے۔ يیہہ ااسکی ااپنی مرضی ہے جو ووهه آآززااددیی سے کرتا ہے کہہ 

يیک ددفعہہ جب يیہہ اانتخابب آآززااددیی سے کر ليیا جائے ااوورر بچہہ ذذمہہ دداارریی قبولل کر خانداانن سے خودد کو کاٹٹ لے۔ اا
لے تو خانداانی يیونٹ ڻٹوٹٹ جاتا ہے ااوورر وواالديین کی بچے کی ااعانت  کی ذذمہہ دداارریی ختم ہو جاتی ہے۔   

ااگر بچہہ گهھر يیلو پرووررشش ميیں گهھر کے حاالتت کے باعث جذباتی يیا جسمانی ااستحصالل کی ووجہہ سے وواالديین 
کناررهه کش ہوتا ہے تو يیقيیناً ااسے ووہاںں ررہنے پر مجبورر نہيیں کيیا جاسکتا۔ اايیسے ووااقعاتت کو  کی نگراانی سے

اايیک مخصوصص ااصطالحح٬، وواالديین کی نگہدااشت سے "تعميیریی " کناررهه کشی  سے تعبيیر کيیا جاسکتا ہے۔ اايیسے 
يیقيینی دد کو خوشی نہيیں بلکہہ بچے کی جسمانی ااوورر ذذہنی فالحح وو بہبوہہ مقدماتت ميیں گهھر چهھوڑڑنے کا اانتخابب ب

بنانے کے ليیے کيیا جاتا ہے۔  

کچهھ مقدماتت اايیسے بهھی ہوتے ہيیں جن ميیں اايیک يیا ددوونوںں وواالديین٬، بچے ااوورر وواالديین ميیں ساتهھ چلنے کی ناااہليیت  
سالل ہونے پر  16کے باعث خانداانن کے بہتريین مفادد ميیں ااوورر بچے کی ممکنہہ ررضا مندیی سے٬، بچے کی عمر 

تے ہيیں۔ قانونن کی نظر ميیں يیہہ کناررهه کشی نہيیں ہے۔ااسے کہيیں ااوورر ررہائش پذيیر کروواا دديی  
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وواالديین ميیں سے کسی کے ساتهھ ررہنے کا اانتخابب  

فرضض کريیں کہہ ططاررقق کے وواالديین ططالقق کا فيیصلہہ کرتے ہيیں۔ ططاررقق فيیصلہہ کرتا ہے کہہ خودد پر اانحصارر کر کے گهھر 
ااسس ٬، ڻٹوکک ووااال رروويیہہ ااسس کا بنيیاددیی مسئلہہ تهھامدااخلتی ااوورر ررووکک  چونکہہ ااسکی وواالدهه کا چهھوڑڑنا بہت مشکل ہو گا ااوورر

ااپنے وواالد کے پاسس ررہنا ہے۔ کيیا  کے خيیالل ميیں گريیجويیشن کرنے ااوورر کمائی شرووعع کرنے تک بہتريین متباددلل ااسس کا
ططاررقق ااسس کا اانتخابب کر سکتا ہے کہہ ووهه کس کے ساتهھ ررہے؟  

غورر کيیا  مفادد ميیں بچے کی ترجيیحاتت پرااگر معاملہہ عداالت ميیں جاتا ہے تو عداالت کے فيیصلے ميیں بچے کے بہتريین 
۔ بچہہ جتنا بڑاا ہوگا٬، عداالت بچے کی ترجيیحاتت  پر ااتنا ]کے تحت 24)1( چلڈررنن ال رريیفاررمم اايیکٹ کی ددفعہہ[ جائے گا

ہی ززيیاددهه غورر کرےے گی۔ جج  بچے کے ووکيیل کے تقررر کا فيیصلہہ بهھی کر سکتا ہے کہہ ووهه بچے/بچی ااوورر ااسس کی 
جج کے سامنے نمائندگی کر سکے۔ ليیکن پهھر بهھی حتمی فيیصلہہ  جج کا ہی ہوتا ہے۔   خوااہشاتت کی فيیصلہہ کرنے وواالے  

سالل سے کم عم بچے 16بچوںں کا تحفظ ااوورر   

سالل سے کم عمر ہيیں ااوورر محسوسس کرتے ہيیں کہہ گهھر پر نہيیں ررهه سکتے تو کيیا ہو گا؟ جہاںں  16ااگر اايیسا ہو کہہ آآپپ 
ااوونڻٹارريیو ميیں بچوںں  کم نگہدااشت مہيیا کرنے ميیں ناکامم ہو جائيیں  تو سالل سے کم عمر بچوںں کو کم اازز 16وواالديین  ااپنے 

سالل سے کم سن اافراادد قانونن براائے  16کے تحفظ کے قواانيین حکومت کو ااجاززتت دديیتے ہيیں کہہ مدااخلت کر سکے۔ 
-(چائلڈ اايینڈ فيیملی سرووسز اايیکٹ  بچگانن وو خانداانی اامورر  Child and Family Services Actکے حصہہ نمبر (III تحت   کے

-اايیڈ سوسائڻٹی  ااپنے وواالديین  سے تحفظ حاصل کر سکتے ہيیں۔ اايیسے مقدماتت  ميیں٬، اانجمن براائے اامداادد بچگانن (چلڈررنز  
Children`s Aid Society(  االزااماتت کی تفتيیش کرتی ہے ااوورر جہاںں  ضروورریی ہو بچوںں کو ااپنے تحفظ ميیں لے ليیتی ہے۔

شت فرااہم کرنے کی ذذمہہ دداارر بن جاتی ہے٬، مثالً بچوںں کو اايیڈ سوسائڻٹی بچوںں کو عاررضی نگہداا زااسس ططرحح چلڈررن
ررضاعی گهھر يیا ااجتماعی گهھر ميیں ررکهھنا يیا يیہہ يیقيینی بنانا کہہ ررضاعی وواالديین  بچے کی بہتريین نگہدااشت کر سکتے 

بچے کی دديیکهھ بهھالل کر  غورر التی ہے جو ہيیں۔  چلڈررنز اايیڈ سوسائڻٹی ددووسرےے ررشتہہ ددااررووںں ااوورر ددووستوںں کو بهھی ززيیر
وںں۔ سکتے ہ  

اانن مقدماتت ميیں جن ميیں  بچے اايیک مخصوصص عرصے کے بعد وواالديین کے گهھر ووااپس جانے کے قابل نہيیں ررہتے٬، تو 
)" کہا جاتا ہے۔ اايیک Crown wardبچہہ حکومت کی مستقل نگہدااشت ميیں آآ جاتا ہے ااوورر ااسس ططرحح ااسے "کرااؤؤنن ووااررڈڈ (

تالشش ااوورر حاصل کرنے  کے ليیے ررضاعی  گهھربارر جب بچہہ کرااؤؤنن ووااررڈڈ بن جائے٬، تو چلڈررنز اايیڈ سوسائڻٹی بچوںں 
کی کوشش کرتی ہے۔  

سالل سے کم عمر ہو تو نابالغ کہا جائے گا) کو  16کے تحت بچے ( 37) 2اايینڈ فيیملی سرووسز اايیکٹ کی ددفعہہ ( چائلڈ
تحفظ کی ضرووررتت ہوتی ہے جب:  

غورر ططلب سوااالتت :  
"ااززخودد کناررهه کشی" ااوورر "تعميیریی کناررهه کشی" ميیں کيیا فرقق ہے ااوورر يیہہ عداالت کے ليیے کيیوںں ااہم  .1

ہے؟ سکاٹٹ کے حاالتت ميیں يیہہ کيیسے الگو ہوتا ہے؟  
مرےے ميیں ززااگر ططاررقق باہر نکلنے کا فيیصلہہ کرتا ہے٬،  تو ااسس کے حاالتت تعميیریی کناررهه کشی کے  .2

مرےے ميیں؟ کيیا ططاررقق کی وواالدهه کا رروويیہہ سکاٹٹ  کے وواالديین کے ززکناررهه کشی کے  ااززخوددآآئيیں گے يیا
رروويیے جتنا شديید ہے؟  

يیے؟ متباددلل کے خرووجج نہيیں سمجهھنا چاہ ااززخوددکن حاالتت ميیں وواالديین کی نگہدااشت سے ااخرااجج  کو  .3
	جج کيیسا ہونا چاہيیے؟ااخر اا ااززخودد ططورر پر   	  
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I. نن کا شکارر ہواا ہو بچہہ وواالديین کی ططرفف سے يیا وواالديین  کےکسی فعل ميیں ناکامی کی ووجہہ سے جسمانی  نقصا
يیا شکارر ہونے کے خطرےے سے ددووچارر ہو۔   

II. کے خطرےے سے ددووچارر ہو٬، وواالديین يیا کسی  بچہہ جنسی  ططورر پر  بے آآبروو  يیا ااسس کا ااستحصالل ہواا ہو يیا ہونے
ااوورر فردد کی ووجہہ سے جس کا وواالديین کو علم تهھا يیا ممکنہہ خطرےے کا علم ہونا چاہيیے تهھا ااوورر بچانے ميیں ناکامم 

ررہے۔   
III.   وواالديین ططبی اامداادد مہيیا کرنے  يیا ااسکی ااجاززتت دديینے ميیں ناکامم ررہے ہوںں جو جسمانی نقصانن کے عالجج٬، کمی

يیا ختم کرنے کے ليیے ضروورریی تهھا۔   
IV.  وواالديین کے اافعالل٬، ااعمالل  ميیں ناااہلی٬، يیا غفلت کی ووجہہ سے بچہہ جذباتی نقصانن کا شکارر ہو يیا شکارر ہونے

کے خطرےے سے ددووچارر ہو ۔  
V. نقصانن برددااشت کيیا ہو ااوورر وواالديین ااسس ميیں کمی يیا خاتمے کے ليیے عالجج فرااہم کرنے يیا ااسس  بچے نے جذباتی

کی ااجاززتت دديینے ميیں ناکامم ررہے ہوںں۔   
VI.  بچے کو چهھوڑڑ دديیا گيیا ہو٬، وواالديین ووفاتت پا  چکے ہوںں يیا وواالديین کے ططورر پر عمل کرنے ميیں ناکامم ررہے ہوںں

ہو٬،  يیا بچہہ ررہائشی نگہدااشت ميیں ہو ااوورر وواالديین بچے  ااوورر بچے کی نگہدااشت کے ليیے مناسب بندووبست نہہ کيیا
کی نگہدااشت جارریی ررکهھنے  سے اانکارر کردديیں يیا ااسس کے ناااہل ہوںں ۔  

VII.  سالل سے کم عمر ہو ااوورر کسی ددووسرےے فردد کو جانن سے  مارر دديیا ہو يیا سنگيین ططورر پر ززخمی کر دديیا  12بچہہ
ااوورر وواالديین نے ااسس ميیں کسی ططرحح شرکت کی  ہو٬،يیا کسی ددووسرےے فردد کی جائداادد کو سنگيین نقصانن پہنچايیا ہو

ہو۔   
VIII. وواالديین  بچے کی نگہدااشت کرنے کے ناااہل ہوںں ااوورر تحفظ کے ليیے ررضامندیی ظظاہر کريیں۔  

جہاںں تک بچے کی تحويیل٬، ررسائی ااوورر  سرپرستی کے فيیصلوںں کا تعلق ہے٬، عداالت  بچے کے تحفظ  فيیصلہہ ااسس کے 
بہتريین مفادد  کی بنيیادد پر کرےے گی۔  

    
 

18- سالل سے کم عمر نابالغوںں کی قانونی صوررتحالل ميیں کيیا  16سالل کے نابالغوںں  کی قانونی صوررتحالل ااوورر  16 
فرقق ہے؟  

ممکناتت  جيیسا کہہ ااووپر ددیی گئی ددفعاتت ميیں ووضاحت کی گئی ہے کہہ گهھر چهھوڑڑنے کے حواالے سے آآپپ کے پاسس کيیا
سالل سے کم ہے يیا ززيیاددهه۔ ااووپر دديیے گئے مواادد سے يیادد کريیں  16ہے کہہ آآپپ کی عمر  ہيیں ااسس کا اانحصارر ااسس باتت پر

سالل يیا ااسس سے ززيیاددهه ہيیں تو  آآپپ وواالديین کی نگہدااشت ااوورر تحفظ سے کناررهه کش ہو نے کا اانتخابب کر  16کہہ ااگر آآپپ 
 بناممچهھوڑڑاا ہے (بجائے مجبورر ہو کے جيیسا کہہ سکاٹٹ  خوشی گهھرہہ سکتے ہيیں۔ قانونن کی نظر ميیں ااگر آآپپ نے ب

نہيیں۔ تاہم آآپپ سماجی اامداادد کے ليیے ددررخوااست  ہيیسکل)٬، تو وواالديین کی ططرفف سے کسی بهھی مالی ااعانت کے حق دداارر
يیہہ  ددکهھانا ہو گا کہہ  ددےے سکتے ہيیں کہہ  ووهه آآپپ کی بنيیاددیی ضروورريیاتت کے ليیے مالی اامداادد فرااہم کرےے ااگرچہہ آآپپ کو

گهھر پر ررہنا يیا وواالديین کی ططرفف  سے مالی اامداادد ملنا آآپپ کے ليیے مشکل يیا ناممکن ہے۔ ااگر آآپپ سماجی اامداادد ووصولل 
کرتے بهھی ہيیں تو بهھی اامداادد کی ررقم ززيیاددهه نہيیں ہوتی۔   

مباحثہہ:  
٬، ااووپر دديیے گئے عناصر کے کی صوررتت ميیں  مجموعی کالسس کے ططورر پر يیا گرووپوںں يیا جوڑڑووںں  .1

 باررےے ميیں بحث کريیں جو عداالت کو ززيیر غورر النے چاہيیئں ااگر بچہہ تحويیل ميیں ہو۔ ہر اايیک 
کی آآپپ کے نزدديیک کيیا ااہميیت ہے؟ "عمل کرنے ميیں ناکامی" جيیسے جملوںں پر غورر کريیں۔ کيیا عنصر

؟سکتا ہےسوچچ سکتے ہيیں جہاںں يیہہ الگو ہو  اايیسی مثالل کے باررےے ميیںآآپپ اايیک   
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کناررهه کشی ہونے کی خوشی ہہ سالل سے کم عمر ہيیں٬، تو قانونن کہتا ہے کہہ آآپپ ميیں وواالديین سےااززخودد ااوورر ب 16ااگر آآپپ 
ااہليیت ااوورر ااختيیارر نہيیں ہے۔ بلکہہ ااگر آآپپ بدسلوکی يیا وواالديین کی آآپپ کو بنيیاددیی دديیکهھ بهھالل فرااہم کرنے ميیں ناکامی کی 

ووجہہ سے گهھر پر ررہنے کے قابل نہيیں ہيیں تو آآپپ کسی ااستادد٬، پوليیس اافسر٬، مذہبی ررہنما يیا بهھرووسے کے کسی  
و آآپپ کے مسائل کی نمائندگی کر سکے۔ حتٰی کہہ آآپپ چلڈررنز اايیڈ ددووسرےے بالغ فردد سے ررجوعع کر سکتے ہيیں ج

بهھی فونن کر سکتے ہيیں۔ ااسس ططرحح بچوںں کے تحفظ سے متعلقہہ ااددااررهه کارروواائی کرےے گا٬، آآپپ کی  سوسائڻٹی کو خودد
گا ااوورر ممکنہہ ططورر پر آآپپ کو آآپپ کے وواالديین کی نگراانی سے آآززاادد کروواا لے گا۔  صوررتحالل کی تفتيیش کرےے  

مختارر نہيیں ہوتے ااوورر  بهھی آآپپ خودد ہہ آآپپ کو وواالديین کے کنڻٹروولل سے آآززاادد کروواا ليیا گيیا ہے٬، تواايیسی صوررتت ميیں ک
آآززاادداانہہ ررہنے کی ااجاززتت نہيیں ددیی جاتی۔ااسس ططرحح متعلقہہ چلڈررنز اايیڈ سوسائڻٹی آآپپ کی مناسب نگہدااشت ااوورر نشووونما  

کی يیقيین ددہانی کی ذذمہہ دداارر ہوتی ہے۔   

v ) پی)چلڈررنز اايیڈ سوسائڻٹی پيیل بمقابلہہ اايیس  

ماهه سے حاملہہ تهھی۔ جب ااسس کے وواالديین کو ااسکے حاملہہ ہونے کا علم ہواا تو ووهه گهھر سے بهھاگگ  17سالہہ ااوورر  14ڈڈیی 
جنم دديینے سے ڈڈررتی تهھی ااوورر ااسقاطط حمل چاہتی تهھی۔ گئی۔ ڈڈیی بچے کو  

ڈڈیی کے ااپنے وواالديین کا گهھر چهھوڑڑ دديینے کے بعد ااسس کے وواالديین نے پيیل کی چلڈررنزاايیڈ سوسائڻٹی کے ساتهھ عاررضی  
ڈڈیی کو اانن کی نگہدااشت ميیں ددےے دديیا گيیا۔  ڈڈیی کی وواالدهه نے بتايیا کہہ اانن کے پاسس ااوورر  نگہدااشت کا معاہدهه سائن کيیا ااوورر

خط کر دديیں کيیونکہہ ڈڈیی نے گهھر ووااپس آآنے ااوورر اانن کے ساتهھ کوئی اانتخابب نہيیں تهھا عالووهه ااسس کے کہہ ووهه معاہدهه پر ددست
ررہنے سے اانکارر کر دديیا تهھا۔ اانہوںں نے ررضامندیی ظظاہر کی کہہ  ڈڈیی کو چلڈررنز اايیڈ سوسائڻٹی ميیں ررہنا چاہيیے جب تک 

کہہ ووهه ااپنے تعلقاتت ددررست کر ليیں ااوورر ڈڈیی ووااپس خانداانی گهھر آآ سکے۔    

يیڈ سوسائڻٹی کو ڈڈیی کی دديیکهھ بهھالل کرتے ررہنا چاہيیے٬، ليیکن کچهھ حد ااگرچہہ ڈڈیی کے وواالديین ررضامند تهھے کہہ چلڈررنز اا
تک ااپنے مذہبی ااعتقادد کی ووجہہ سے ووهه ااسقاطط حمل کے سخت خالفف تهھے (ڈڈیی کے ددوونوںں وواالديین پيینڻٹی کوسڻٹل چرچچ 

کے ممبر تهھے)۔ ااسس کی بجائے اانہوںں نے بچے کی پيیداائش کے بعد ااسکی نگہدااشت کی پيیشکش کی۔   

رووسز اايیکٹ کے تحت چلڈررنز اايیڈ سوسائڻٹی نے ڈڈیی کی عاررضی سپرددگی کے ليیے عداالت ميیں چائلڈ اايینڈ فيیملی س
ددررخوااست ددیی تا کہہ ووهه ڈڈیی کی جانب سے ااسقاطط حمل پر ررضامندیی ددےے سکيیں۔ ااگرچہہ ڈڈیی کے وواالديین نے چلڈررنز اايیڈ 

نہيیں حِق سوسائڻٹی کو ڈڈیی کی عاررضی سپرددگی کی ررضامندیی ددیی تهھی٬، ليیکن اانہوںں نے ددررخوااست کی کہہ عداالت اا
کر سکيیں ااوورر ااسقاطط حمل  مرضی کا ااظظہارروواالديینی ررکهھنے کی ااجاززتت ددےے تاکہہ ووهه ڈڈیی کی جانب سے ططبی عالجج  پر 

۔ 7ررووکک سکيیں  

مختلف ماہريین کی جانب سے عداالت ميیں  ثبوتت پيیش کيیے گئے جنہوںں نے ڈڈیی کا معائنہہ کيیا تهھا ۔ اايیک سماجی کاررکن 
ق ڈڈررااؤؤنے خواابب آآتے  تهھے ااوورر ووهه ذذہنی ددباؤؤ کی عالماتت ظظاہر کر ررہی نے بتايیا کہہ ڈڈیی کو بچہہ جنم دديینے سے متعل

تهھی۔ اايیک ططبی ڈڈااکڻٹر نے ڈڈیی کی کم عمر ااوورر نومولودد کی صحت کو ددررپيیش مسائل کی ررووشنی ميیں ااسقاطط حمل  کی 
سفاررشش کی۔ ڈڈیی نے حالل ہی ميیں جنسی ططورر پر منتقل ہونے وواالی بيیمارریی سے بچاؤؤ کے ليیے ددوواا لی تهھی جو بچے 

ليیے خطرےے کا باعث بن سکتی تهھی۔ اايیک ماہر نفسيیاتت نے  ڈڈیی کا تجزيیہہ کيیا ااوورر نتيیجہہ نکاال کہہ ڈڈیی ااووسط کے 
ددررجے کی ذذہانت ررکهھتی تهھی ااوورر ااسس کا فيیصلہہ کمزوورر نہيیں تهھا۔ ماہر نفسيیاتت نے يیہہ بهھی بتايیا کہہ ووهه ددوو رراائے نہيیں 

عداالت ميیں بيیانن حلفی جمع کروواايیا کہہ ووهه چلڈررنز ررکهھتی تهھی ااوورر ااسقاطط حمل سے متعلق  مبہم بهھی نہيیں تهھی۔  ڈڈیی نے 
اايیڈ سوسائڻٹی کی نگہدااشت ميیں ررہنا ااوورر ااسقاطط حمل کروواانا چاہتی تهھی۔ ااسس نے يیہہ بهھی بتايیا کہہ ووهه  ہائی سکولل سے 

گريیجويیٹ ہونا ااوورر نرسس بننا چاہتی تهھی ااوورر يیہہ کہہ بچہہ ررکهھنا ااسے ااسس باتت کی ااجاززتت نہيیں ددےے گا۔   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
کے تحت يیہہ حق ررکهھنے کی ااجاززتت ددےے سکے۔ 62) 1عداالت کے پاسس ااختيیارر ہے کہہ ووهه ڈڈیی کے وواالديین کو چائلڈ اايینڈ فيیملی سرووسز اايیکٹ کی ددفعہہ (7  



	   57 

ددووسریی ططرفف ڈڈیی کے وواالديین  کو يیقيین تهھا کہہ يیہہ ڈڈیی ااوورر ااسس کے غيیر مولودد بچے کے بہتريین مفادد ميیں تهھا کہہ ااسقاطط 
حمل سے اانکارر کر دديیا جائے۔    

ااپنا فيیصلہہ کرتے ہوئے جسڻٹس کاررسوکک کو  ااسس پر بهھی غورر کرنا پڑاا کہہ آآيیا غيیر مولودد بچے کا بہتريین مفادد بهھی 
-اعت سے قبل٬، کيینيیڈاا کی عداالت عظمٰی (سپريیم کوررٹٹ آآفف کيینيیڈاادديیکهھا جائے۔ عداالت ميیں ااسس سم  Supreme Court of 

Canada۔ اايیک ااددنٰی عداالت  8) کے ااکثر فيیصلوںں  نے غيیر مولودد بچے کی قانونی حيیثيیت سے اانکارر کی نشاندہی کی تهھی
لودد کے بہتريین مفادد کی نمائندگی کرتے ہوئےجسڻٹس کاررسوکک اانن فيیصلوںں کی ووجہہ سے پابند تهھے ااسس ليیے ووهه غيیر مو

پر غورر نہہ کر سکے (جس کے پاسس سماعت کی کوئی قانونی نمائندگی بهھی نہيیں تهھی)۔  

ااسس ليیے جسڻٹس  کاررسوکک ڈڈیی ااوورر ااسس کے وواالديین کے مفادد کو متوااززنن کرنے پر غورر کرنے لگے۔ ووهه چائلڈ اايینڈ 
بچے کا بہتريین مفادد سب سے ااہم  فيیملی سرووسزاايیکٹ کو ززيیر غورر الئے جس ميیں يیہہ ووااضح ططورر پر بتايیا گيیا تهھا کہہ

ترجيیح ہيیں۔ جسڻٹس کاررسوکک نے فيیصلہہ کيیا کہہ وواالديین کی خوااہشاتت سے قطع نظر٬، يیہہ ڈڈیی کے بہتريین مفادد ميیں تهھا  
کہہ ااسس کی عاررضی سپرددگی چلڈررنز اايیڈ سوسائڻٹی کو ددیی جائے جس کے مطابق ڈڈیی سے متعلقہہ عالجج يیا ططريیقہہ کارر٬، 

۔کا حق بهھی اانجمن کو دديیا گيیا کی ررضامندیی ٬،جس کی ااسے ضرووررتت تهھی  

 

 

 

 
نتيیجہہ  

آآپپ کی عمر  ااوورر گهھر پر آآپپ کيیسے حاالتت سے ددووچارر ہيیں کے حسابب سےااپنے وواالديین  يیا سرپرست کی نگہدااشت 
سے نکلنا بالکل مختلف حاالتت  پيیداا کر سکتا ہے۔ يیہہ حاالتت عکاسی کرتے ہيیں کہہ  گهھر پر صوررتحالل کتنی سنگيین  يیا 

لف حصوںں ميیں کيیسے دديیکهھتا ہے۔ نقصانن ددهه  ہے ااوورر قانونن  نوجواانن اافراادد کی بلوغت  کو عمر کے مخت  

سالل سے کم عمر ہيیں تو قانونن آآپپ کی  ااززخودد گهھر چهھوڑڑنے يیا خودد مختارر ررہنے کی ااہليیت کو تسليیم نہيیں  16ااگر آآپپ 
کرتا۔ ززيیاددهه تر مقدماتت ميیں  قانونن ااوورر دديیگر سماجی ااددااررےے جن سے آآپپ کا ووااسطہہ پڑتا ہے  (مثالًچلڈررنز اايیڈ سوسائڻٹی 

ااوورر  خانداانن کے ددووسرےے اافراادد کو  آآپکی بہتريین نگہدااشت  کے ليیے موززووںں خيیالل کرتے ہيیں۔  ووغيیرهه) آآپپ کے وواالديین
ااگر گهھر پر ررہنا آآپپ کی بہتريین نگہدااشت کے ليیے  سنگيین خطرهه ہے تو چلڈررنز اايیڈ سوسائڻٹی آآپپ کو آآپپ کے وواالديین 

ت  ميیں دديیا جا جاسکتا ہے۔ سے ہڻٹا لے گی۔ آآپپ کو کسی ددووسرےے ررشتہہ دداارر يیا ررضاعی گهھر٬، يیا مستقل حکومتی نگہدااش
سالل کے ہو جائيیں تو ااگرچہہ آآپپ گهھر چهھوڑڑ سکتے ہيیں ليیکن  گهھر چهھوڑڑنا  سوااالتت ااڻٹهھاتا ہے کہہ کيیا آآپپ  16جب آآپپ 

کے وواالديین آآپپ کی مالی ططورر پر مددد کرتے ررہيیں گے ااوورر ااگر نہيیں تو آآپپ ااپنی مددد آآپپ کيیسے کريیں گے؟  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
)1991سلی وونن () ٬،  ااوورر آآرر بمقابلہہ 1989)٬، ڻٹريیمبلے بمقابلہہ ڈڈيیگل (1989بوررووسکی بمقابلہہ کيینيیڈاا (8  

:غورر ططلب سوااالتت  
کيیا آآپپ جسڻٹس کاررسوکک کے فيیصلے سے مطمئن ہيیں؟ کيیوںں ہيیں يیا کيیوںں نہيیں ہيیں؟ .1  

کا کيیا ہوگا؟ غيیر مولوددآآپپ کے خيیالل ميیں ڈڈیی کا "بہتريین مفادد" کس حد تک مدنظر ررکهھا گيیا تهھا؟  .2  
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وورر ذذہنی ددباؤؤ کا باعث ہو سکتا ہے۔ گهھر چهھوڑڑنے ااوورر  مالی اامداادد آآپپ کی عمر سے قطع نظر٬،  گهھر چهھوڑڑنا  مشکل اا
حاصل کرنے سے متعلق قانونن فردد کے مخصوصص حاالتت  کے مطابق پيیچيیدهه  ہو سکتے ہيیں ۔ قانونی پيیچيیدگيیاںں  نہہ 

ت ااوورر صرفف گهھر چهھوڑڑنا مشکل بنادديیتی ہيیں بلکہہ  کئی سنجيیدهه سوااالتت بهھی ااڻٹهھاتی ہيیں کہہ  قانونن  نوجواانوںں  کی ااہليی
ااختيیارر  کو کيیسے دديیکهھتا ہے۔  جوبهھی صوررتحالل کسی کو گهھر چهھوڑڑنے پر مجبورر کرےے ٬،  کسی قابل ااعتبارر بالغ فردد 

يیا ااددااررےے  سے باتت کرنا ااہم ہے جو مخصوصص حاالتت سے متعلق مشوررهه يیا معلوماتت ددےے سکتا ہو۔  اايیسے بہت سے 
مددد کرسکتے ہيیں ۔ذذرراائع جو گهھر پر مشکالتت کا سامنا کرنے وواالے نوجواانوںں کی   
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ااہم ااصطالحاتت  
خودد مختارریی  
سماجی اامداادد  

ااززخودد کناررهه کشی  
تعميیریی کناررهه کشی  
بچوںں کی ااعانت  
کرااؤؤنن ووااررڈڈ  

بچے کا بہتريین مفادد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اانتخابب ااوورر ذذرراائع:  -Aااپنڈکس   
سکتے ہيیں؟پر شاددیی کے ليیے ددباؤؤ ڈڈااال جا ررہا ہے يیا آآپپ جبریی شاددیی ميیں ہيیں تو آآپپ کيیا کر ااگر آآپپ   

 
: ااگر آآپپ گهھر پر ررهه ررہے ہيیں تو  

سے رراابطہہ کر سکتے  کميیونڻٹی کليینک سے باتت کر سکتے ہيیں يیا  سماجی کاررکنيیا  آآپپ کسی ررہنما کونسلر •
: مثالً  ہيیں  
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o -بچوںں ااوورر نوجواانوںں کے ليیے اانصافف ( جسڻٹس فارر چلڈررنن اايینڈ يیوتهھ   Justice for Children and Youth (
-1633(رراابطہہ :  920- -5329 يیا416 999- 866- )www.jfcy.org: وويیب سائٹ   ٬،1  

o - ااوونڻٹارريیو کا جنوبی اايیشيیائی قانونی کليینکساؤؤتهھ اايیشيین ليیگل کليینک آآفف ااوونڻٹارريیو (   South Asian Legal Clinic 
of Ontario(   :رراابطہہ)6371- 487- )www.salc.on.ca: ٬، وويیب سائٹ416  

o -9149) (رراابطہہ : Barbra Schlifer Commemorative Clinicکوميیمورريیڻٹو کليینک (بارربراا شالئفر   323- 416 
)www.schliferclinic.comوويیب سائٹ:   234،٬ڻٹنشن  اايیکس  

 
: سے رراابطہہ کر سکتے ہيیں مثالً ااسس کے عالووهه آآپپ اامدااددیی الئنوںں  •  

o -6868) (رراابطہہ: Kids Help Phone( کڈزز ہيیلپ فونن  668- 800- )www.kidshelpphone.ca:  وويیب سائٹ٬،  1  
o -Ontario Victims Support Referral Line) (2888ااوونڻٹارريیوزز ووکڻٹم سپوررٹٹ رريیفرلل الئن (  579- 888- يیا  1

2447- 314- 416(  
 

-4646(ڻٹوررنڻٹو ميیں٬، رراابطہہ:  سے رراابطہہ کر سکتے ہيیںآآپپ ااپنی  مقامی چلڈررنن اايیڈ سوسائڻٹی  • 924- وويیب  416
)(www.torontocas.ca: سائٹ  

يیہہ ميیریی مرضی  )Karine’s safety planپليین ( کيیراائنز سيیفڻٹیکوئی حفاظظتی منصوبہہ بنانا چاہيیں گے۔ آآپپ ااپنا  •
۔پر دديیکهھيیں  22صفحہہ  ).It’s My Choice: Who, If, When to Marryہے: شاددیی کس سے ااوورر کب کرنی ہے (  

شاددیی آآپپ کو بيیروونن ملک سفر ميیں ااگر آآپپ کو بيیروونن ملک سفر کے ليیے مجبورر کيیا جا ررہا ہے يیا آآپپ کا خيیالل ہے کہہ 
سکتا ہے:کے ليیے مجبورر کيیا جا   

کيینيیڈيین حکومت  کے بيیروونن بذرريیعہہ  ) کے ساتهھ ررجسڻٹر ہوںںForeign Affairs Canadaاامورر خاررجہہ (کيینيیڈاا کے  •
https://www.voyage2.gc.ca/minroca/mobile/termsandconditions-ووززٹٹ کرکے:  بذرريیعہہ  ملک ددفتر سے يیا

en.htm  بالکل مفت ہے ااوورر حکومت آآپپ سے صرفف ہنگامی صوررتت ميیں ہی رراابطہہ کرےے گی٬، يیا ررجسڻٹريیشن
کا کہيیں گے۔ پيیغامم ووصولل کرنے بعد  پر پہنچنے کےااپنی منزلل ااگر آآپپ   

٬، ااوورر پيیداائشن کا سرڻٹيیفيیکيیٹکی نقل٬، کے تصويیر وواالے صفحے ااپنے پاسپوررٹٹ رراابطے کی معلوماتت٬، ااپنی  •
کيینيیڈاا ميیں کسی اايیسے فردد کو فالءتت کی معلوماتت ااپنی اايیک حاليیہہ تصويیر٬، ااوورر ااپنے سفر کی معلوماتت مثالً 

۔فرااہم کريیںجس پر آآپپ بهھرووسہہ کرتے ہوںں٬،   
۔ااپنے ساتهھ ررکهھيیںکی معلوماتت اانن سے رراابطے کيینيیڈيین ددفتر کی شناخت کريیں ااوورر  قريیب تريینبيیروونن ملک  •  
ہنگامی ررقم ااوورر اايیک موبائل فونن ااپنے ساتهھ ررکهھنے کی کوشش کريیں۔  •  

ذذرراائع :ااضافی آآنن الئن   

marriage/-forced-a-in-am-help/i-http://www.forcedmarriages.ca/get: ااگر آآپپ ززبرددستی کی شاددیی ميیں ہيیں •  
assistance-http://travel.gc.ca/assistance/emergencyااوورر آآپپ کو ہنگامی مددد چاہيیے:  آآپپ بيیروونن ملک ہيیںااگر  •  
مزيید معلوماتت ددررکارر ہيیںکے باررےے ميیں پپ کو گهھر چهھوڑڑنے ااگر آآ •  

o https://www.youtube.com/watch?v=ez6nT0oLei4ووڈڈيیو بائی جسڻٹس بچوںں ااوورر نوجواانوںں کے ليیے:    

 

 

 


