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நாட்டின் மக்கள் தொகையில் சரிபாதியளவில் பெண்கள் இடம்பெற்ற போதிலும்,
சொத்துப் பிரச்சினைகளால் குடும்ப உறவுகள் முறிந்துபோகின்றன. இதனிடையே
குற்றங்கள்மீதான வழக்கு களில் தீர்வு காண்பதற்காக மிகச்சிலரே நீதிமன்றங்களை
நாடுக¤ன்றனர்.

மாவட்ட நீதிமன்றங்கள், சார்நிலை நீதிமன்றங்கள் உள்ளிட்ட கீழமை நீதிமன்
றங்களில் இரண்டு கோடியே 5 லட்சம் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. அப்படி
நிலுவையிலுள்ள வழக்குகளில் பெண் மனுதாரர்களைக் கொண்ட வழக்குகள் 10
விழுக்காட்டளவில் உள்ளன.

நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளில் 90 விழுக்காடு ஆண்களால் தொடுக்கப்பட்ட
வழக்குகளாக உள்ளன. அவ்வழக்குகளில் 70 விழுக்காடு குற்ற வழக்குகளாக உள்ளன.
அதிலும் பெண்களால் தொடுக்கப்பட்ட வழக்குகள் பெண்களுக்கு எதிரான குடும்ப
வன்முறை சார்ந்தவையாக உள்ளன.

ஆணாதிக்க சமுதாயமாக இருப்பதை உணர்த்துகின்ற வகையில், எந்த பிரச்சினை யாக
இருந்தாலும் ஆண்கள் மட்டுமே முடிவு செய்பவர்களாக இருப்பதால்தான்
குடும்பப்பிரச்சினைகளாக இருந்தாலும், தனிப்பட்டவர்கள் பிரச்சினையாக இருந்
தாலும் ஆண்கள் மட்டுமே வழக்கு தொடுக்கின்றவர்களாக இருக்கின்றனர்.

நாடு முழுவதும் ஆறு மாநிலங்களில் மட்டும் அதிக அளவில் பெண்கள் வழக்கு
தொடுத்துள்ளனர். சராசரியாக 10.3 விழுக் காடாக உள்ளது. அதிக வருவாய் ஈட்டக் கூடிய
மாநிலங்களாக உள்ள குஜராத், டில்லி உள்ளிட்ட மாநிலங்களிலும் மோசமான நிலையே
இருந்து வருகிறது.
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ஆந்திரப்பிரதேச மாநிலத்தில் பெண்கள் 16 விழுக்காட்டளவில் அதிக எண்ணிக் கையில்
வழக்கு தொடுத்துள்ளனர். பீகார் மற்றும் பஞ்சாப் ஆகிய மாநிலங்களில் 15
விழுக்காடாகவும், கோவா, தமிழ்நாடு மற்றும் சண்டிகர் மாநிலங்களில் 14 விழுக்கா
டாகவும் பெண்கள் தொடுத்த வழக்குகளின் விகிதம் உள்ளது.

உத்தரப்பிரதேசம், மத்தியப்பிரதேசம், மகாராட்டிரம் மற்றும் ராஜஸ்தான் போன்ற
பரப்பளவில் பெரிய மாநிலங்களில் கீழமை நீதிமன்றங்களில் மனுதாரர்களாக பெண்கள்
வழக்குகள் தொடுத்த விகிதம் 9.5 முதல் 10.5 விழுக்காடு வரை உள்ளது. இதுதான்
நாடு முழுவதும் உள்ள விகிதமாகவும் உள்ளது.

தனி நபர் வருவாய் அதிக அளவில் உள்ள டில்லி, குஜராத் மாநிலங்களிலும் பெண்கள்
அதிக எண்ணிக்கையில் வழக்கு தொடுப்பவர்களாக இல்லை. உண்மையில் இந்த
மாநிலங்களில்தான் மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கையில் பெண்கள் வழக்கு
தொடுத்துள்ளனர்.

குஜராத் மாநிலத்தில் கீழமை நீதிமன்றங் களில் நிலுவையில் உள்ள 17 லட்சத்து 26
ஆயிரம் வழக்குகளில் 3.8 விழுக்காடு மட்டுமே பெண்கள் தொடுத்த வழக்கு களாக
உள்ளன. டில்லி யூனியன் பிரதேசத்தில் நிலுவையில் உள்ள 5 லட்சத்து 74ஆயிரம்
வழக்குகளில் சுமார் 30 ஆயிரம் வழக்குகள் 5 விழுக்காட்டளவில் பெண்கள் தொடுத்த
வழக்குகளாக உள்ளன.

நாட்டிலேயே அதிக எண்ணிக்கையில் நிலுவையில் வழக்குகள் உள்ள மாநில மாகிய
உத்தரப்பிரதேசத்தில் நிலுவையில் உள்ள 59 லட்சத்து 86 ஆயிரம் வழக்கு களில்
6லட்சத்து 31ஆயிரம் வழக்குகள், அதாவது 10.55 விழுக்காட்டளவில் பெண்கள்
தொடுத்த வழக்குகளாக உள்ளன.

பிற மாநிலங்களில் பெண்கள் தொடுத்த வழக்குகள் சொற்ப அளவிலேயே உள்ளன.
உத்தர்காண்ட் மாநிலத்தில் 4.8 விழுக் காடாகவும், கேரள மாநிலத்தில் 7 விழுக்
காடாகவும், ஒடிசா மாநிலத்தில் 7.6 விழுக் காடாகவும், ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் 7.75
விழுக்காடாகவும் பெண்கள் தொடுத்த வழக்குகள் உள்ளன. நாடுமுழுவதும் உள்ள
விழுக்காட்டளவைப்போன்றே வட கிழக்கு மாநிலங்களில் சராசரியாக 10 விழுக்காடு
முதல் 13 விழுக்காடுவரை பெண்கள் தொடுத்த வழக்குகளாக உள்ளன என்று
புள்ளிவிவரத் தகவல்கள் வெளியாகி யுள்ளது.
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(தி டைம்ஸ் ஆப் இந்தியா, 9.10.2017)
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