
 

സ്�തീകൾ നിയമ�ൾ മന�ിലാ�ുക 
 
 
എഴു�് : അഡ�:സ്മിത ഗിരീഷ് 
 
 
എ�ാണ് നിയമം എ�ത് കൃത�മായ നിർവചന�ൾ�് സാധ�മ�ാ� ഒരു       
വിവ�യാെണ�ിലും, അതിെന ഒരു സമൂഹം, അതിെല വ��ികള�െടയും,      
ചു��പാടുകള�േടയും, വ�വ�ിതികള�േടയും േമൽ, സമാധാനപരവും സ�’ത��വുമായ     
സാമൂഹ� -കുടുംബ ജീവിതം ഉറ�� വരു�ു�തിനായി ഏർെ�ടു�ിയഎഴുതെ��േതാ,      
അ�ാ�േതാ ആയ ചില നിയ��ണ���ളായി െപാതുവായി  വ�ാഖ�ാനി�ാം. 
 
നിയമപരിര� അനിവാര�ം 
 
.ഈ സമൂഹ�ിന് സ്�തീ സുര� ഉറ��വരു�ാൻ കഴിയണം. നിയമ പരിര�യി�ാ�        
സമൂഹ�ിൽ സ്�തീ സുര�ിത യാവി�. 
ന�ുെട രാജ��് സ്�തീസുര� ഉറ�� വരു�ു� പല നിയമ�ള�മു�്.സ്�തീകള�െട       
അവകാശ സംര�ണ�ിന് നിയമനിർ�ാണം നട�ാൻ തെ�യു� അധികാരം      
ന�ുെട ഭരണഘടന, ഭരണകൂട�ിന് അധികാരം നൽകിയി���്. ഭരണഘടന സ്�തീ       
പുരുഷ സമത�ം ഉറ��തരു�ു�്. സ്�തീയുെട െപാതു അവകാശ�ൾ      
ഉറ��വരു�ു�തിനും ലിംഗവിേവചന�ിനും ഭരണഘടനയിൽ വകു��കൾ ഉ�്. 
നിയമപരമായി തെ� രാജ�ം തനി�് തരു� അവകാശ�െളയും ആനുകൂല��േളയും       
പ�ി ഓേരാ സ്�തീയും അറി�ിരിേ��തു�്.ഇ�ര�ിൽ ഒരു     
അവേബാധമു�ായാൽ മാ�തേമ ചൂഷണ�ിൽ നി�ും സ്�തീകൾ േമാചിതരായി      
ശാ�ീകരണാ വ കാശ�ളിേല�് പറ�ാൻ അവൾ�് സാധി�ുകയു��… ന�ുെട       
സ്�തീ ശാ�ീകരണ നിയമ�ൾ അനവധിയുെ��ിലും, സാധാരണയായി സ്�തീകൾ      
അറി�ിരിേ�� ചില അത�ാവശ�, അവശ� നിയമ�ൾ, സഹായ ഏജൻസികൾ       
ഏെതാെ�െയ�് േനാ�ാം… 
 
�കിമിനൽ നിയമ�ൾ നൽകു� ആനുകൂല��ൾ 
 
സ്�തീകെള േമാശമായി ചി�തീകരി�ു� രീതിയിലു�അശ്ളീല പുസ്തക�ൾ     
വിൽ�ു�തും, അ�ീല ഗാന�ൾ പാടു�തും ഇ��ൻ പീനൽ േകാഡ് �പകാരം ര�ു         
വർഷം മുതലും, ‘5 വർഷം വെര (ര�ാം വ�വും െചയ്താൽ ) തടവും പിഴയും ലഭി�ു�            
കു�കൃത�മാണ്. ഏെത�ിലും സ്�തീയുെട ശിശുവിെന ജീവേനാെട �പസവി�ു�ത്      
തടയു�തും �പസവി� ഉടെന െകാ�ുകളയു�തും അ�യുെട ജീവൻ ര�ി�ണെമ�       
ഉേ�ശേ�ാെടയ� െചയ്തെത�ിൽ പ�ു വർഷം വെര തടവും പിഴയും ലഭി�ു�        
കു�മാണ്. 
പീനൽ േകാഡിെല 354, സ്�തീകൾ അറി�ിരിേ�� വകു�ാണ്. മാനഭംഗെ�ടു�ണം       
എ� ഉേ�ശേ�ാെട ഒരാൾ അ�കമി�ാൻ വ�ാേലാ, അെ��ിൽ താൻ       
അപമാനി�െ��� എ� േതാ�ലു�ായാേലാ േപാലും ഒരു സ്�തീ�് ഈ വകു�് �പകാരം         
കു�കൃത�ം െചയ്ത ആൾെ�തിെര നിയമ നടപടി ൈകെ�ാ�ാം. 



വിവാഹ�ിേനാ, നിർബ� ശാരീരിക ബ��ിേനാ സ്�തീെയ വശീകരി�്      
കട�ിെകാ�ു േപായാൽ, പ�ുവർഷം വെര തടവും പിഴയും കി�ാവു�       
കു�കൃത�മാണ്.ഈ പറ� ആ വ ശ��ിനായി സ്�തീെയ കട�ിെ�ാ�ു വ�ാലും        
ശി�ാർഹമാണ്. 
375-◌ാം വകു�് �പകാരം ബലാൽസംഗ�ിന് ഏഴു മുതൽ പ�ുവർഷം വെരേയാ        
ജീവപര��േമാ തടവും പിഴയും ലഭി�ും.േപാലീസ് േ�ഷനിലു�വർ, ജയിൽ അധികാരി,       
ആശുപ�തി േമധാവി, എ�ിവർ ഒരു സ്�തീെയ അവള�െട സ�തമി�ാെത ൈലംഗിക        
ബ��ിനടിമെ�ടു�ുക, ഗർഭിണി, പ���് വയസിന് താെഴയു� െപൺകു�ി ഇവെര       
ബലാൽസംഗം െച��ക, തുട�ിയവെയാെ� ഈ വകു�ിന് കീഴിൽ പ�ു വർഷം മുതൽ         
ജീവപര��േമാ, പിഴേയാ ലഭി�ാവു� കു�മാണ്. 
പീഡന കഥയിെല നടിയുെട േപര് െവള�െ�ടു�ിയതിന്, ചില �പമുഖരുെട േപരിൽ േകസ്         
വ�ത് ഇേ�ാൾ നാം േക��െകാ�ിരി�ു�ു.. ഇ�രം േകസിൽ ഇരയാകു� സ്�തീയുെട        
േപേരാ, േമൽവിലാസേമാ െവളിെ�ടു�ിയാൽ ര�ു വർഷം തടവും പിഴയും ലഭി�ു�        
കു�മായി പരിഗണി�ും. 
വിവാഹബ�ം േവർെപടു�ാെത ഭാര� ജീവേനാെടയു� േ�ാൾ മ�� വിവാഹം കഴി�ാൽ        
ഏഴു വർഷം വെര തടവും പിഴയും കി��ം. വിവാഹ വിവരം മറ�് മ�� വിവാഹം െച���തും            
അവിഹിത ബ�വും, ത�ി�് നട�ി വിവാഹം കഴി�ു�തും പ�ു മുതൽ 7 വർഷം വെര           
തടവും പിഴയും ലഭി�ാവു� കു�കൃത�മാവും. 
എ�ാണ് സ്�തീധന മരണം? 
 
വിവാഹം കഴി�് 7 വർഷ�ിനു�ിൽ ഒരു സ്�തീ അസാധാരണ സാഹചര��ിൽ        
െപാ�േല�് മരി�ുകയും, മരി�ു�തിന് മുൻപ് അവെര ഭർ�ാവും ബ�ു�ള�ം       
ഉപ�ദവി�തായും െതളി�ാലത് 306 വകു�് �പകാരം സ്�തീധന മരണമായി       
കണ�ുകൂ��ം. 
സ്�തീെയ ഭർ�ാേവാ ബ�ു�േളാപീഡി�ി�ു�തും കു�കൃത�മാണ്. 
 
ഒരു സ്�തീയുെട മാന�ത�് േകാ�ം ത��� വിധ�ിൽ ഏെത�ിലും വാ�്        
ഉ�രി�ുകേയാ, ആംഗ�ം കാണി�ുകേയാ എെ��ിലും �പചരി�ി�ുകേയാ െചയ്താൽ      
ഇ��ൻ പീനൽ േകാഡ് 509 വകു�് �പകാരം ഒരു വർഷം തടേവാ പിഴേയാ ര�ും ഒരുമിേ�ാ            
അനുഭവി�ാൻ കു�ം െചയ്തയാൾ നിയമ�ിന് മു�ിൽ ബാധ��നാണ്.. 
ഒരു സ്�തീേയയും, േപാലീസ് േ�ഷനിേല�് േചാദ�ം െച�ാൻ വിളി�ി�ാൻ പാടി�.. അവർ         
താമസി�ു�േതാ, നിർേ�ശി�ു�േതാ ആയ �ല�് െവ�് ഒരു സ്�തീ േപാലീസ്        
ഓഫീസറുേടേയാ, കുടുംബാഗ�ള�േടേയാ സുഹൃ�ു�ള�േടേയാ സാ�ിധ��ിൽ    
മാ�തേമ, േചാദ�ം െച�ാൻ പാടു��. 
 
േകരളാ േപാലീസ് നിയമമനുസരി�് ഒരു സ്�തീ�് േനേര െപാതു �ല�ുെവ�്        
ൈലംഗിക േചഷ്ടകളാ �പവർ�ികേളാ െച���തും അവരുെട സ�കാര�ത�് ഭംഗം       
വരു�ു� േഫാേ�ാേയാ, വീഡിേയാ േയാ എടു�ു�തും ശി�ാർഹമാണ്. 
1961 െലസ്�തീധന നിേരാധന നിയമം അനുസരി�് സ്�തീധനം വാ�ു�തും       
െകാടു�ു�തും നൽകാൻ േ�പരി�ി�ു�തുെമാെ�5 വർഷം തടവും 15000 രൂ.പിഴയും       
ലഭി�ാവു� കു�മാണ്.. സ്�തീധനം േനരിേ�ാ അ�ാെതേയാ ആവശ�െ�ടു�വർ�് ര�ു       
വർഷം മുതൽ ആറു മാസം വെര തടവും 10,000 രൂ.പിഴയും ലഭി�ും. 
 
ഗാർഹിക പീഡന നിേരാധന നിയമം 



 
വീടുകളിൽ സ്�തീയുെട ആേരാഗ�ം ജീവൻ സമാധാനം എ�ിവയ്�് ഭീഷണിയാകു�       
തര�ിൽ ആ വീ�ിൽ താമസി�ു� ഏെത�ിലും പുരുഷൻ �പവൃ�ി�ു�തിെന       
ഗാർഹിക പീഢനം എ�ു പറയു�ു… ശാരീരിക ൈലംഗിക പീഡ ന�ൾ�ു പരി വാ�ു          
െകാേ�ാ, �പവൃ�ി െകാേ�ാ, േപാലും കളിയാ�ുകേയാ മാനസികമായി      
പീഡി�ി�േയാ െച��ക, വീ�ിൽ ചിലവ് തരാതിരി�ുക, കുടുംബ വസ്തു�ൾ       
വിൽ�ുക തുട�ിയവെയാെ� ഗാർഹിക പീഡന പരിധിയിൽെ�ടും. 
പീഡന�ിനിരയാകു� സ്�തീ ജി�ാ െ�പാ��ൻ ഓഫീസെറ അറിയി�ാൽ, അതുവഴി       
നിയമസംര�ണം ജുഡീഷ�ൽ ഫ�റ്�ാസ് മജിസ്േ�ട�് േകാടതി വഴി      
ലഭി�ും..പരാതി�ാരി�് േനരിേ�ാ വ�ീൽ മുഖാ�ിര േമാ �പസ്തുത േകാടതിെയ       
സമീപി�ാവു�തും േകാടതി വഴി വീ�ിൽ താമസി�ു�തിന്സംര�ണ ഉ�രവും,      
കു�ികള�െടക�ഡി ഉ�രവും മ��ം ലഭി�ു�തുമാണ്. ഉ�രവ് ലംഘി�ു�വർ�്      
തടവും 200000 പിഴയും ലഭി�ും… 
ഈ നിയമ�ൾ പെ� വീ�ിെല മ�� സ്�തീകൾെ�തിെര �പേയാഗി�ാൻ സാധ�മ�.. 
�കിമിനൽ നടപടി നിയമം 125-◌ാം വകു�് �പകാരം ഒരു പുരുഷന് തെ� പ�ാളിേയയും          
മ�േളയും മാതാപിതാ�േളയും സംര�ി�ാൻ ബാധ��നാണ്.. നിയമ�പകാരമ�ാ�     
മ�ൾ�ും ചിലവിന് കി�ാൻ അവകാശമു�്.. 
വിവരാവകാശ നിയമം 
 
സർ�ാർ വകു�ിെല കാര��ളറിയാൻ എ�ാ െപാതുജന�ൾ�ുമവകാശമു�്.. എ�ാ      
ഓഫീസുകളിലും പ�ി�് ഇൻഫർേമഷൻ ഓഫീസർമാെര നിേയാഗി�ി���്.. പ�ു      
രൂ.േകാർ�് ഫീ �ാ�് പതി�ി� അേപ� െകാടു�ാൽ മതി.. ദരി�ദ േരഖയിൽ         
താഴയു�വർ�് ഫീസ് െകാടുേ��… അ േപ � നൽകി 30 ദിവസ�ിനു�ിൽ മറുപടി          
കി�ണം.. െത�ായ വിവര�ൾ നൽകിയാൽ അ� ല�് അധികാരിേയേയാ,       
വിവരാവകാശ��ീഷേനേയാ സമീപി�ാം.. 
 
 
 
 
 
ൈസബർ കു�കൃത��ൾ 
 
ഗൂഗിേളാ േഫസ് ബുേ�ാ ജിെമയിേലാ വാട്സേ�ാ ഇ�ാെത ഇ�െ� സാധാരണ ജീവിതം         
സാധ�മ�ാ� അവ�യിൽ ൈസബർ കു�കൃത��ള�ം വർ�ി�� വരു�ു.. 
ഒരു ൈസബർ കു�കൃത��ിനിരയായ ഒരാൾ�് േലാക�്എവിെട േവണെമ�ിലും      
പരാതിെ�ടാം.. എ�ാ ജി�കളിലും േപാലീസ് േ�ഷേനാട് േചർ�് ൈസബർ െസ��കൾ        
ഉ�്. േലാ�ൽ േപാലീസ് േ�ഷനിലാണ് പരാതിെ�േട�ത്.പരാതിേയാെടാ�ം, േപര്,      
െമയിൽ ഐഡി, േഫാൺ ന�ർ അ�ഡസ് എ�ിവ നൽകണം.. െതളിവായി        
സംശയമു�വരുെട േപരുവിവരം, defaced web Page െ� Soft andhard copy’,server logട          
തുട�ി സാധ�മായ വിവര�ൾ നൽകണം 
മെ�ാരാള�െട കംപ���ർ െമാൈബൽ േഫാൺ എ�ിവിട�ളിൽ കട�ു കയറുക ‘        
ഇലക്േ�ടാണിക് മാധ�മ�ളിൽ സ്�തീ�െള േമാശമായി ചി�തികരി�ുക �പചരി�ി�ുക,      
ൈലംഗിക കാര��ൾ ടി മാധ�മ�ിൽ �പസി�ീകരി�ുക, �പചരി�ി�ുക ,േസാഷ�ൽ       
മീഡിയയിൽ മെ�ാരാള�െട േപരിൽ േഫ�് അ�ൗ�ു�ാ�ുക, സ��ം അ�ൗ�ിൽ       



മ�ാരു െട േയലും സാ�ിധ�ം (hacking), ന�ുെട അ�ൗ�ിൽ നി�ും പണം േചാദി�്          
െമേസജയ�ുക, െന�ിലൂെട ഒരാെള ഭീഷണിെ�ടു�ുക ഇെതാെ� വലിയ ശി�കൾ       
കി��� ൈസബർ കു�കൃത��ളാണ്. ടി കു��ൾെ�തിെര http://www.cyber cell india.com        
എ� ൈസ�ിലൂെടയും പരാതിെ�ടാം. 
 
�ടയിൻ യാ�ത�ിടയിൽ ശല�മു�ായാൽ 9846200100 എ� ന�രിൽ പരാതിെ�ടുക.       
ബസ് യാ�തയ്�ിടയിൽ ശല�മു�ായാൽ േപാലീസിൽ പരാതിെ�ടാം. 
 
സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നിൽ�ു�വർ�് സൗജന�നിയമ സഹായം     
നൽകു�തിനായി ലീഗൽ സർ�ീസ് അേതാരി�ികൾ എ�ാ േകാടതികേളാടു      
മനുബ�ി���്. അവിെട അേന�ഷി�്, അേപ�ി�ാൽ. സൗജന� നിയമ സഹായം       
ലഭി�ും. 
 
ഉപേഭാ�ൃ സംര�ണ നിയമമനുസരി�്, ‘�പതിഫലം െകാടു�് എെ��ിലും സാധനേമാ       
േസവന േമാ ൈക��ി കബളി�ി�െ�ടു� വ��ി�് അഭിഭാഷകെ� സഹായമി�ാെത       
തെ� ജി�യിെല കൺസ��മർ േകാടതികളിൽ പരാതി നൽകാവു�താണ്..      
നടപടി�കമ�ൾ ലളിതമാണ്.. 
 
സ്�തീകൾെ�തിെര വർ�ി�� വരു� ആ�കമണ�ർ തടയാനും മ��ം സം�ാന േദശീയ        
വനിതാ ക�ീഷനുകൾ നിലവിൽ ഉ�്.ഇതു കൂടാെത ഒരു വ��ിയുെട ജീവനും        
സ�ത����ിനും സമത��ിനും പരിര� നൽകുവാൻ സം�ാന േദശീയ      
മനുഷ�ാവകാശ ക�ീഷനുകള�മു�്.. 
അവകാശ�ൾ ധ�ംസി�െ�ടു�വർ�ും അതി�കമ�ൾ�് ഇരയാവു�വർ�ും    
അതാത് സം�ാന�ളിെല ടി ക�ീഷനുകള�െട മുൻപിൽ ആദ�ം      
പരാതിെ�ടാവു�താണ്.ടി ക�ീഷനുകൾ�് സിവിൽ േ�ാടതിയുെട അധികാരമു�്. 
പറ�തിേലെറ സ്�തീ ശാ�ീകരണ നിയമ�ൾ നമു�ു�്.. നിയമാവേബാധം      
േനടിയത് െകാ�ു മാ�തമായി�. ത� സമയ�് �പതികരി�ാനും, മെ�ാരു സ്�തീ�് നീതി         
നിേഷധി�െ�ടുേ�ാൾ കൂെട നിൽ�ാനും, സ��ം ആൺമ�െള, സ്�തീകെള      
സഹജീവികളായി ��് ആദരേവാടും മനുഷത�േ�ാടും േനാ�ി�ാണാനും     
പഠി�ി�ാൻ ന�ുെട സ്�തീകൾ ഇനിയും പരിശീലിേ��ിയിരി�ു�ു.. എ�ിൽ മാ�തേമ,       
ഒരു പരിധിയിേലെറ ന�ുെട നാ�ിെല സ്�തീ പീഡന�ള�ം അതി�കമ�ള�ം       
ഇ�ാതാവുകയു��. 
  
കട�ാട് :  
https://shetheleader.wordpress.com/2017/07/28/women-should-understand-respective-laws/ 
 


