உயர்தி� ப�ரதமர் அவர்க�க்�,

1.

ரத்�க் ேகா�க்ைக

ஒ� ெபண்ண�ன் இைச� இன்றி ெபண் உ�ப்�க்�ள் ஆண் உ�ப்ைபச்
ெச�த்�வ�தான் கற்பழிப்� என்� �ற்றவ�யல் ப��� 375 ��கிற�.
ஆனால் அந்த ஆ�ம் ெபண்�ம் கணவன் மைனவ�யாக இ�ந்தால் சில
�ழ்நிைலகைளத் தவ�ர்த்� அப்ப�ப் பட்ட ெசயல் கற்பழிப்� ஆகா� என்�
�ற்றவ�யல் ப��� 375(4) ��கிற�. அேத ேபால் 16 வய�க்�ம் �ைறந்த
ஒ� ெபண்ைண அப்ப�ப் பட்டச் ெசய�க்� உட்ப�த்�வ� கற்பழிப்�க்
�ற்றம் என்� �ற்றவ�யல் ப��� 376A ��ம் அேத ேவைளய�ல் அந்தப்
ெபண்�ம் ஆ�ம் தி�மணம் ெசய்� ெகாண்டவர்களாக இ�ந்தால் அ�
�ற்றமாகா� என்� ப��� 376A(5) ��கிற�.

இந்தக் ேகா�க்ைகய�ல் ைகெயாப்பமிட்��க்�ம் சிங்கப்�ர் ��மக்களாகிய
நாங்கள் �ற்றவ�யல் ப��� 375(4)-ஐ�ம் 376A(5)-ஐ�ம் �ற்றாக ரத்� ெசய்ய
ேவண்�ம் என்ற ேகா�க்ைகைய உங்கள் �ன் சமர்ப்ப�க்கிேறாம். இந்த
மாற்றம் �லம் கற்பழிப்�க் �ற்றம் நைடெப�ம் ேபா� அ� கணவன்
மைனவ�ய�ைடேய நடந்ததா அல்ல� �ன்ப�ன் ெதாடர்�
இல்லாதவ�ைடேய நடந்ததா என்பைதச் சட்டம் பார்க்கா�. ஒ�
ெபண்ண�ன் இைச� இன்றி ெபண் உ�ப்�க்�ள் ஆண் உ�ப்ைபச்
ெச�த்�ம் எந்தச் ெசய�ம் கற்பழிப்பாகக் க�தப்ப�ம். �ற்றம் ��பவர்
கணவராக இ�ந்தா�ம் ச�, ேவ� யாராக இ�ந்தா�ம் ச� ஒேர மாதி�
தண்டைன வழங்கப்ப�ம்.

Marital Rape

எனப்ப�ம் தி�மணக் கற்பழிப்�க்�

இப்ேபா� இ�க்�ம் சட்டப் பா�காப்ைப �ற்றாக அகற்�வ� இந்தப்
ப�ந்�ைரய�ன் ேநாக்கம்.

2.

தி�மணக் கற்பழிப்�ம் வன்ெசயல்தான்.

அ�மதிய�ல்லாத பாலியல் பலாத்காரம் ஒ� க�ைமான வன்ெசயல்.
அதைனக் �ற்றம் என்� �ற்றவ�யல் ப��� 375-ம் 376A-�ம் ��கின்றன.
�ற்றவ�யல் ப��� 376ம் இைசவ�ல்லாத மற்றவ�த பாலியல்
பலாத்காரங்கைள�ம் (வாய், ஆசனவாய�ல் ஆகியவற்றில் ஆண்
உ�ப்ைபச் ெச�த்�வ�, ஆண் உ�ப்ைபத் தவ�ர்த்� மற்ற உ�ப்�க்கைளச்
ெச�த்�வ�) �ற்றம் என்� ��கிற�. ப��� 376-க்�ம் 376A-க்�ம்
தி�மண வ�லக்� கிைடயா�.

�ய தற்காப்� ேபான்ற �ழ்நிைலகைளத் தவ�ர்த்� வன்ெசயல் என்ப�
�ற்றம்தான். ஒவ்ெவா� மன�த�க்�ம் இன்ெனா� மன�தன�ன்
வன்ெசயலில் இ�ந்� சட்டப் பா�காப்� ேதைவ மட்�மல்ல அவசிய�ம்
�ட. �ற்றம் ��ந்தவர் �ற்றம் இைழக்கப்பட்டவேரா� தி�மண பந்தம்

அதைனக் �ற்றம் என்� �ற்றவ�யல் ப��� 375-ம் 376A-�ம் ��கின்றன.
�ற்றவ�யல் ப��� 376ம் இைசவ�ல்லாத மற்றவ�த பாலியல்
பலாத்காரங்கைள�ம் (வாய், ஆசனவாய�ல் ஆகியவற்றில் ஆண்
உ�ப்ைபச் ெச�த்�வ�, ஆண் உ�ப்ைபத் தவ�ர்த்� மற்ற உ�ப்�க்கைளச்
ெச�த்�வ�) �ற்றம் என்� ��கிற�. ப��� 376-க்�ம் 376A-க்�ம்
தி�மண வ�லக்� கிைடயா�.

�ய தற்காப்� ேபான்ற �ழ்நிைலகைளத் தவ�ர்த்� வன்ெசயல் என்ப�
�ற்றம்தான். ஒவ்ெவா� மன�த�க்�ம் இன்ெனா� மன�தன�ன்
வன்ெசயலில் இ�ந்� சட்டப் பா�காப்� ேதைவ மட்�மல்ல அவசிய�ம்
�ட. �ற்றம் ��ந்தவர் �ற்றம் இைழக்கப்பட்டவேரா� தி�மண பந்தம்
ெகாண்��க்கிறார் என்ற ஒேர காரணத்திற்காக அ� �ற்றமாகா� என்ற
�ற்ைற நம� ச�தாயம் ஏற்�க் ெகாள்ளா�. மற்ற எந்த வ�தமான
�ற்றங்க�க்�ம் தி�மண வ�லக்� என்ற ஒன்� கிைடயா�. எனேவ
தி�மணக் கற்பழிப்�க்� மட்�ம் தி�மண வ�லக்� இ�க்கலாம் என்பைத
எந்த வைகய��ம் ஏற்�க் ெகாள்ள ��யா�. மைனவ�ையக் ைகயால்
�த்�வதற்� யா�க்�ம் எந்தச் சட்ட�ம் சிறப்� அ�மதி த�வதில்ைல.
தி�மணக் கற்பழிப்� என்ப�ம் ஒ�வைகய�ல் �த்�வ�தான் - ைகயால்
அல்லாமல் பாலியல் உ�ப்பால். தி�மணக் கற்பழிப்� என்ற ெபய�ல்
வழங்கப்ப�ம் பா�காப்ைப ஒட்�ெமாத்தமாக ந�க்�வதன் �லம் பாலியல்
வன்ெசயல் �றித்த நம� அ���ைறய�ல் தற்ேபா� உள்ள நியாயமற்ற
�ரண்பாட்ைட அகற்றலாம்.

அவ்வா� ெசய்வ� தி�மண பந்தத்ைத பலப்ப�த்�ம் என்� நாங்கள்
நம்�கிேறாம். தம்பதிய�ல் ஒ�வ�ன் வன்ெசய�க்� இன்ெனா�வர்
ஆளாவைத தி�மணம் நியாயப்ப�த்தக் �டா�. தி�மணம் என்ப� அன்�,
நம்ப�க்ைக, மதிப்� ஆகியவற்றின் அ�ப்பைடய�ல் நிக�ம் ஒ� சங்கமம்
என்�தான் நம� ச�தாய அைமப்� ��கிற�. இைச� இல்லாத

பாலியல் பலாத்காரம் எனப்ப�ம் வன்ெசயல் ��ம்ப உற�கைள
அழிப்பதால் அதைன ஒ� �ற்றச்ெசயலாகக் க�தி நம� ேதசம்
தண்டைன வழங்�வ� ச�ேய.

3.

தற்ேபாைதய வ�லக்�கள் ேபாதா�.

�ற்றவ�யல் ப��� 375(4)-ம் 376A(5)-ம் சிலவைக தி�மணக் கற்பழிப்�க்கைள
கற்பழிப்� என்� வைகப்ப�த்�கின்றன. உதாரணத்திற்�க்

�ற்றம்

��பவ�ம் �ற்றம் இைழக்கப்ப�பவ�ம் தன�த்தன�யாக வாழ்ந்�
வ�வேதா� வ�வாகரத்� அல்ல� ப��வ�ற்� ஏற்பா� ெசய்� வந்தால்,
அல்ல� �ற்றம் ��பவ�க்� எதிராகப் ெபா�ப் பா�காப்� ஆர்டர் வாங்கப்
பட்��ந்தால்.

இ� ேபாதா�. தி�மணக் கற்பழிப்�ம் ஒ� �ற்றம்தான். சிங்கப்��ல்
சட்டப் பா�காப்� ஏற்பா�கள் ெசய்� ெகாள்ள ேவண்�ய அவசியமின்றி
ஒ�வ�க்� சட்டம் பா�காப்� வழங்க ேவண்�ம். அந்த மாதி� சட்டப்
பா�காப்� ஏற்பா�கள் ெசய்� ெகாள்வ� என்ப� வய� �ைறந்த
ெபண்க�க்�ம் உடல் மற்�ம் மேனாவ�யல் �ைறபா�கள் உள்ள
ெபண்க�க்�ம் ெப�ய ப�ரச்சைனயாக இ�க்�ம். �றிப்பாக அவர்கள் ஒ�
ெப�யவ�ன் அல்ல� உடல்பலம் நிைறந்த வாழ்க்ைகத் �ைணய�ன்

��பவ�ம் �ற்றம் இைழக்கப்ப�பவ�ம் தன�த்தன�யாக வாழ்ந்�
வ�வேதா� வ�வாகரத்� அல்ல� ப��வ�ற்� ஏற்பா� ெசய்� வந்தால்,
அல்ல� �ற்றம் ��பவ�க்� எதிராகப் ெபா�ப் பா�காப்� ஆர்டர் வாங்கப்
பட்��ந்தால்.

இ� ேபாதா�. தி�மணக் கற்பழிப்�ம் ஒ� �ற்றம்தான். சிங்கப்��ல்
சட்டப் பா�காப்� ஏற்பா�கள் ெசய்� ெகாள்ள ேவண்�ய அவசியமின்றி
ஒ�வ�க்� சட்டம் பா�காப்� வழங்க ேவண்�ம். அந்த மாதி� சட்டப்
பா�காப்� ஏற்பா�கள் ெசய்� ெகாள்வ� என்ப� வய� �ைறந்த
ெபண்க�க்�ம் உடல் மற்�ம் மேனாவ�யல் �ைறபா�கள் உள்ள
ெபண்க�க்�ம் ெப�ய ப�ரச்சைனயாக இ�க்�ம். �றிப்பாக அவர்கள் ஒ�
ெப�யவ�ன் அல்ல� உடல்பலம் நிைறந்த வாழ்க்ைகத் �ைணய�ன்
ஆதரவ�ல் வா�ம் ேபா�. ந�திமன்ற ஆைணைய

எப்ேபா�ம் எள�தில்

ெபற்�வ�ட ��யா�. ேம�ம் தாங்கள் வன்ெசய�க்� உள்ளாேவாமா
மாட்ேடாமா என்பைத �ன்�ட்�ேய கண�க்க ேவண்�ய அவசிய�ம்
ெபண்க�க்� இ�க்கக் �டா�. அவ்வா� கண�த்�, ந�தி மன்ற
பா�காப்�க்காக வ�ண்ணப்ப�த்த ப�ற�தான் பாலியல் வன்ெசயல் ஒ�
�ற்றமாகக் க�தப்ப�ம் என்ற நிைல�ம் அவர்க�க்� இ�க்கக் �டா�.
தி�மணக் கற்பழிப்� – அ� �தல் �ைறாக இ�ந்தா�ம் ச�
இரண்டாவ� �ைறாக இ�ந்தா�ம் ச� அல்ல� �ன்றாவ� �ைறயாக
இ�ந்தா�ம் ச�

4.

- ஒ� �ற்றமாகேவ க�தப்பட ேவண்�ம்.

சட்ட அ�லாக்க நைட�ைறகள் உள்ளன.

தி�மணக் கற்பழிப்�க்கான சட்டப் பா�காப்ைப �ற்றாக அகற்�வதால்
நைட�ைறப் ப�ரச்சைனகள் ஒன்�ம் உ�வாகா�. நி�பணமாகாத
�ற்றச்சாட்ைடக் கவன�ப்பதற்� சிங்கப்�ர் �ற்றவ�யல் ந�தி �ைறய�ல்
சில நைட�ைறகள் உள்ளன. காவல்�ைற, தைலைமச் சட்ட அதிகா�
அ�வலகம், ந�திமன்றங்கள் ஆகியைவ ஒ� �ற்றத்திற்� எதிராக உள்ள
அைனத்� சாட்சியங்கைள�ம் க�த்தில் ெகாள்ள ேவண்�ம்.
சந்ேதகத்திற்� இடமின்றி ஒ� �ற்றம் நி�ப�க்கப்பட ேபா�மான ஆதாரம்
இல்ைலெயன்றால் �ற்றம் சாட்டப்பட்டவர் வ��வ�க்கப்பட ேவண்�ம்.
ஆனால் �ற்றவ�யல் ப��� 375(4), 376A(5) ஆகியவற்றின் வ�ைள�
என்னெவன்றால் �ற்றத்திற்� எதிரான ஆதாரம் இ�க்�ம் ேபா� �ட
இைச� இன்றி ஆண் உ�ப்� ெபண் உ�ப்�க்�ள் ெச�த்தப்ப�வைதக்
கற்பழிப்� என்� க�த ��யா� என்பதா�ம்.

மற்ற �ற்றங்கைளப் ேபாலேவ தி�மணக் கற்பழிப்�ம் �ற்றவ�யல்
ந�தி�ைறக்� உட்ப�த்தப் பட ேவண்�ம். சிங்கப்�ர் காவல்�ைற
�ள்ள�வ�வரத்தின் ப� 2005-�ம் 2006-�ம் பதி� ெசய்யப்பட்ட கிட்டத்தட்ட
எல்லா கற்பழிப்�ச் சம்பவங்கள��ம் �ற்றம் இைழக்கப்பட்டவ�க்�
�ன்�ட்�ேய �ற்றம் ��ந்தவைரத் ெத�ந்தி�ந்த�. எனேவ அந்த
மாதி�யான கற்பழிப்�ச் சம்பவங்கைள எப்ப�க் ைகயாள்வ� என்� நம�
ந�தி�ைறக்�த் ெத��ம். ��ம்ப வன்ெசயைல எப்ப�க் ைகயாள்வ�
என்�ம் நம� ந�திமன்றங்க�க்�த் ெத��ம். ப��� 376 மற்�ம் 376A-ய�ன்
சில அம்சங்கள் தம்பதிய�ன�ைடேய இைச� இல்லாத பாலியல்
உட�றைவக் (வாய் வழி அல்ல� ஆசன வாய் வழி ��த்�வ�)
�ற்றமாகக் க�த வைக ெசய்கின்றன. தி�மணக் கற்பழிப்�க்கான சட்டப்

மற்ற �ற்றங்கைளப் ேபாலேவ தி�மணக் கற்பழிப்�ம் �ற்றவ�யல்
ந�தி�ைறக்� உட்ப�த்தப் பட ேவண்�ம். சிங்கப்�ர் காவல்�ைற
�ள்ள�வ�வரத்தின் ப� 2005-�ம் 2006-�ம் பதி� ெசய்யப்பட்ட கிட்டத்தட்ட
எல்லா கற்பழிப்�ச் சம்பவங்கள��ம் �ற்றம் இைழக்கப்பட்டவ�க்�
�ன்�ட்�ேய �ற்றம் ��ந்தவைரத் ெத�ந்தி�ந்த�. எனேவ அந்த
மாதி�யான கற்பழிப்�ச் சம்பவங்கைள எப்ப�க் ைகயாள்வ� என்� நம�
ந�தி�ைறக்�த் ெத��ம். ��ம்ப வன்ெசயைல எப்ப�க் ைகயாள்வ�
என்�ம் நம� ந�திமன்றங்க�க்�த் ெத��ம். ப��� 376 மற்�ம் 376A-ய�ன்
சில அம்சங்கள் தம்பதிய�ன�ைடேய இைச� இல்லாத பாலியல்
உட�றைவக் (வாய் வழி அல்ல� ஆசன வாய் வழி ��த்�வ�)
�ற்றமாகக் க�த வைக ெசய்கின்றன. தி�மணக் கற்பழிப்�க்கான சட்டப்
பா�காப்ைப ��ைமயாக அகற்�வதன் �லம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட
வைகயான இைசவற்ற பாலியல் பலாத்காரம் மற்றவ�தமான
வன்ெசயல்கள�லி�ந்� மா�பட்ட� என்ற நியாயமற்ற �ரண்பாட்ைட
நாம் அகற்றலாம்.

5.

நிைற�.

ேமற்�றப்பட்ட வாதங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் �ற்றவ�யல் ப��� 375(4),
376A(5) ஆகியவற்ைற ��ைமயாக அகற்ற உடன� நடவ�க்ைக
எ�க்�மா� இந்தக் ேகா�க்ைகய�ல் ைகெயாப்பமிட்��க்�ம் நாங்கள்
எங்கள் ஜனநாயகப் ப�ரதிநிதியான உங்கைளத் தாழ்ைம�டன் ேகட்�க்
ெகாள்கிேறாம்.

