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ಅನುವಾದಕರ ಕುರಿತು 

ಕರ್ತಿಕ್ ಆರ್. 

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮೂಡಿಗ ರ  ಮೂಲದ ನಮಮ ಸಮುದಯದರ ೇ ಆದ ಕರ್ತಿಕ್ ಪ್ರಸುುತ 

ಬ ೆಂಗಳೂರು ವಸಿ. ಶಿಮೊಗಗದ ಕ್ೃಷಿ ಮಹವಿದಾಲಯ ಮತುು ಬ ೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ೃಷಿ 

ವಿವವವಿದಾನಿಲಯದಲ್ಲ ಿ ಸಾತಕ್ ಮತುು ಸಾತಕ ೂೇತುರ ಪ್ದವಿ ಪ್ಡ ದಿದಾರ . ಕ ಲ ಕಲ 

ಕ್ರ್ಿಟಕ್ ಬಾೆಂಕಿನಲಿ್ಲ ಉದ ೂಾೇಗದಲಿ್ಲದಾ ಇರು, ಪ್ರಸುುತ  ಖಸಗೇ ಸೆಂಸ ಯೆೆಂದರಲ್ಲ ಿ

ಕ್ೆಂಟ ೆಂಟ್ ರ ೈಟರ್ ಮತುು ಕಪಿ ಎಡಿಟರ್ ಆಗದಾರ . ಓದು ಇರ ಹವಾಸ, ಕ್ನಾಡ ಮತುು 

ಇೆಂಗಿೇಶ್ ಸಹಿತಾದಲಿ್ಲ ಆಸಕಿು.   

 



‘MAzÉqÉ’ PÀÄjvÀÄ 
MAzÉqÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁVzÀÄÝ 2014gÀ £ÀªÉA§gï 20gÀAzÀÄ. zÉÃ±ÀzÀ°è 
ªÀÄPÀÌ¼À ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ, ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ É̄ÊAVPÀ C®à ¸ÀASÁåvÀgÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À 
DAzÉÆÃ®£ÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ºÁ¢AiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝªÀÅ; F ªÀÄÆgÀ£ÀÆß MAzÉÃ 
ºÉzÁÝjUÉ vÀgÀÄªÀ, ªÀÄÆgÀ£ÀÆß MAzÉqÉ vÀgÀÄªÀ CUÀvÀåzÀ CjªÀÅ £ÀªÀÄUÁzÀzÀÄÝ 
MAzÀÄ «²µÀÖ UÀÄA¥ÀÄ ZÀZÉðAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è; F ¥ÀjPÀ®à£É ¸ÁPÁgÀUÉÆArzÀÄÝ 
2015gÀ°è. 

FUÁUÀ¯ÉÃ EgÀÄªÀ F DAzÉÆÃ®£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ªÀiÁqÀÄªÀ 
ªÀÄÆ®PÀ, MAzÉqÉ, F ¨ÉÃgÉ¨ÉÃgÉAiÀiÁzÀ DzÀgÀÆ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA§AzsÀªÀÅ¼Àî 
¸ÀªÀÄÆºÀUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è ¥sÀ®PÁjAiÀiÁzÀ ¸ÀAªÁzÀªÀ£ÀÄß GvÉÛÃf¸À®Ä, 
¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqÉ¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ WÀ£ÀUÉ-zsÀé¤-¯ÉÊAVPÀvÉ PÀÄjvÀÄ QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß 
¥ÀæZÉÆÃ¢¸À®Ä  ««zsÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÉÃ¢PÉUÀ½UÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßªÀ£ÀÄß 
ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.  

ªÀåQÛUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ vÁgÀvÀªÀÄå §UÉAiÀÄzÉÃ, °AUÀ-£ÁåAiÀÄ jÃwAiÀÄ°è 
J®èjUÀÆ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV ¤ÃqÀÄªÀ ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ 
¥ÀjPÀ°à¹PÉÆ¼ÀÄîvÉÛÃªÉ. PÁAiÀÄð¤Ãw ªÀÄvÀÄÛ DZÀgÀuÉAiÀÄ°è ¸ÁPÁë÷åzsÁjvÀ 
ºÀPÉÆÌvÁÛAiÀÄªÀ£ÀÄß ºÉaÑ À̧ÄªÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄvÀÄÛ d£À ªÀÄvÀÄÛ DAzÉÆÃ®£ÀUÀ¼ÀÄ 
MAzÉqÉ ¸ÉÃgÀÄªÀ ¸À®ÄªÁV MAzÀÄ ªÉÃ¢PÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ°à̧ ÀÄªÀÅzÀPÉÌ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ 
¸ÁªÀiÁfPÀ ZÀ¼ÀÄªÀ½UÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÀA¥ÀPÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁÜ¦¸ÀÄªÀ JqÉUÉ £ÁªÀÅ ¥Àj±ÀæªÀÄ 
¥ÀqÀÄwÛzÉÝÃªÉ.  

MAzÉqÉ, PÀ¼ÉzÀ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ MAzÉqÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ zÀAqÀ ¸ÀA»vÉAiÀÄ ¥ÀjZÉÒÃzÀ 
377, ¥ÉÆ°Ã¸ï PÁAiÉÄÝAiÀÄ 36 J, PÀ£ÁðlPÀ gÁdå mÁæ÷å£ïìeÉAqÀgïUÀ¼À 
PÁAiÀÄð¤Ãw, mÁæ÷å£ïìeÉAqÀgï ªÀåQÛUÀ¼À (ºÀPÀÄÌUÀ¼À gÀPÀëuÉ) ªÀÄ¸ÀÆzÉ, 2016 ªÀÄvÀÄÛ 
¯ÉÊAVPÀ C®à¸ÀASÁåvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ °AUÀvÀé §zÀ¯Á¬Ä¹zÀ ªÀåQÛUÀ¼À «gÀÄzÀÞ JVÎ®èzÉ 
£ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ zËdð£ÀåzÀ°è ºÉZÀÑ¼À EvÁå¢ ¯ÉÊAVPÀ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ¸ÀªÀÄ¸ÉåUÀ¼À 
ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀÄªÀAxÀ ºÀPÉÆÌvÁÛAiÀÄzÀ ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÉ.  
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ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಾಾಯಾಲಯದಲ್ಲ ಿ

ಕ್ರಿಮಿನಲ್/ಸಿವಿಲ್ ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಾಾಪಿ್ತ 

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರಿಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ಯಾ .76, 2016 

  

ನವತಯವಜ್ ಸಿಂಘ್ ಜಯೂವಹರ್ ಮತತಿ ಇತರರತ     …ಅರ್ಜೋದಾರರತ 

ಎದತರತ 

ಭಾರತ ಸಕಾೋರ 

ಕಾಯೋದರ್ಶೋ,  

ಕಾನೂನತ ಮತತಿ ನ್ಾಾಯ ಸಚಿವ್ಾಲಯದ ಮತಖ್ಯವನ    .... ಪ್ಿತಿವ್ಾದಿಗಳು 

ಜಯೂತಯಗಯ 

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರಿಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ಯಾ .572, 2016 

ಜಯೂತಯಗಯ 

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರಿಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ಯಾ .88,  2018 

ಜಯೂತಯಗಯ 

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರಿಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ಯಾ .100, 2018 

ಜಯೂತಯಗಯ 

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರಿಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ಯಾ .101, 2018 

ಜಯೂತಯಗಯ 

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರಿಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ಯಾ .121, 2018 
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ತಿವಪ್ಪೋ 

ದಿವಪ್ಕ್ ಮಿಶ್ಾಿ, ಭಾರತದ ಮತಖ್ಾ ನ್ಾಾಯಮೂತಿೋಗಳು  

(ತಮಮ ಮತತಿ ನ್ಾಾ. ಎ.ಎಮ್. ಖ್ಾನ್ವಿಲಕರ್, ಪ್ರವ್ಾಗಿ) 

A. ಮತನ್ಯೂನವಟ 

ಜರ್ಮನಿಯ ರ್ಹಾನ್ ಚಿಂತಕ ಜ  ೋಹಾನ್ ವೋಲ್ಫಾಗ್ಯಿಂಗ್ ಗ  ೋಥ ಯ "ನಾನು ನಾನ ೋ, ನನನನುನ 

ನಾನಿದ್ದಿಂತ ಯೋ ಸ್ವೋಕರಿಸ್" ಎಿಂಬ ಮಾತು, ರ್ತುು ಆರ್ಮರ್ ಷ  ೋಪ ನಾಾಯರನ "ಯಾರ  ಕ ಡ 

'ತರ್ಮತನ'ದಿಂದ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲ್ಫಾರರು" ಎಿಂಬ ಸಾಲುಗಳ್ು ವಿನಾಕಾರಣ ನಿೋಡಿದ್ ಹ ೋಳಿಕ ಗಳಾಗಿರಲಿಲಲ. ಈ 

ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, ಜಾನ್ ಸ್ುುವರ್ಟಮ ಮಿಲ್ ನ ಕ ಲ ಸಾಲುಗಳ್ು ಉಪಯುಕುವಾದಾವು 

"ಈಗಿನ ಸ್ಮಾಜವು, ವಯಕ್ತುಗತ ಅನನಯತ ಯನುನ ಹತ್ತುಕ್ತಿಬಿಟ್ಟುದ  ರ್ತುು 

ಖಾಸ್ಗಿೋ ತುಡಿತ ರ್ತುು ಆದ್ಯತ ಗಳ್ು ಅತ್ತಯಾಗಿರುವುದ್ಕ್ತಿಿಂತ, 

ಅವುಗಳ್ ಕ  ರತ ಯೋ ಮಾನವ ಪರಕೃತ್ತಗಿರುವ ಅತ್ತ ದ  ಡಡ 

ಅಪಾಯ"  

ವಯಕ್ತುಗತ ವಿಶಿಷ್ುತ ಗಿರುವ ಪಾರರ್ುಖ್ಯವು, ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಬದ್ುಕ್ತನ ರ್ ಲ ಸ್ತವವಾಗಿದ್ುದ, ಸಾವಭಿವಯಕ್ತುಗ  

ತಡ ಯೊಡುಡವುದ್ು, ಸಾವನುನಿಂಟುಮಾಡುವುದ್ಕ ಿ ಸ್ರ್. ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು ತರ್ಮನುನ ತಾವು ಗೌರವಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು, 

ಅವರಿಗ  ತರ್ಮ ಸ್ವಿಂತ್ತಕ  ರ್ತುು ಅಸ್ಮತ ಗಳ್ ಅರಿವಿರಬ ೋಕಾದ್ದ್ುದ ಬಹುರ್ುಖ್ಯವಾಗುತುದ  ರ್ತುು ಹಾಗಾದಾಗ 

ಮಾತರ ಅವರು ಧ ೈಯಮವಾಗಿ ಬದ್ುಕಬಲಲರು. ಸ್ದ್ರಿ ವಿಷ್ಯದ್ ಕ ೋಿಂದ್ರ ಕ ಡ ಮೋಲಿಿಂಡ ತತವವ ೋ ಆಗಿದ್ುದ, 

ಹಲವು ಕ  ೋನಗಳಿಿಂದ್ ಅದ್ನುನ ಪರಾಿಂಬರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . 

2. ಷ ೋಕ್ತಪಿಯರನು ತನನ ನಾಟಕವಿಂದ್ರ ಪಾತರದ್ ರ್ ಲಕ, "ಹ ಸ್ರಿನಲ್ಫ ಲೋನಿದ ? ಗುಲ್ಫಾಬಿಹ ವನುನ ಬ ೋರ  ಿಂದ್ು 

ಹ ಸ್ರಿನಲಿಲ ಕರ ದ್ರ  ಅದ್ರ ಘರ್ವೂ ಅಷ ುೋ ಸ್ಹಿಯಾಗಿರುತುದ " ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳ್ುತಾುನ .  ಈ ಸಾಲು, ವಸ್ುು ಅರ್ವಾ 

ವಯಕ್ತುಯ ಅಿಂತಃಸ್ತವ ರ್ತುು ರ್ ಲಭ ತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್ು ರ್ುಖ್ಯವಾಗುತುವ ಯೋ ಹ  ರತು ಅವರನುನ ಯಾವ 
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ಹ ಸ್ರಿನಿಿಂದ್ ಕರ ಯುತ ುೋವ  ಎಿಂಬುದ್ಲಲ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸಾರುತುದ . ಈ ವಿಷ್ಯದ್ ತುಸ್ು ಆಳ್ಕ್ತಿಳಿದ್ು 

ನ  ೋಡುವುದಾದ್ರ ೋ, ಹ ಸ್ರು ಎಿಂಬುದ್ು ವಯಕ್ತುಯನುನ ಸ್ರಾಗವಾಗಿ ಗುರುತ್ತಸ್ಲು ಅನುವಾಗಬಹುದಾದ್ರ , ಅವರ 

ಅಸ್ುತವದ್ ರ್ ಲ, ಅವರ  ಳ್ಗಿನ ಸ್ತವವ ೋ ಆಗಿರುತುದ . ಅಸ್ುತವವನುನ ಹ  ರತುಪಡಿಸ್ದ್ರ ೋ, ಹ ಸ್ರ ಿಂಬುದ್ು ಬರಿಯ 

ಗುರುತುಹಿಡಿಯುವ ವಿಷ್ಯವಯಾಗಿಯೋ ಉಳಿಯುತುದ . ಹಾಗಾಗಿ, ಅಸ್ುತವವ ಿಂಬುದ್ು ಒಬಬರ ಬದ್ುಕ್ತನ ತಳ್ಪಾಯ. 

ವಯಕ್ತುಯ ಅಸ್ುತವವು ಅವರಿಗ  ಘನತ  ರ್ತುು ಬದ್ುಕುವ ಸಾವತರಿಂತರಯವನುನ ಕ  ಡಮಾಡುವುದ್ರಿಿಂದ್, ತರ್ಮ ಅಸ್ುತವವನುನ 

ತರ್ಮ ಬದ್ುಕ್ತನ ಭಾಗವ ೋ ಎಿಂಬಿಂತ  ತ  ೋಪಮಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಹಿಂಬಲ, ಸ್ಹಜವಾಗಿಯೋ ಎಲಲರಲ ಲ ಇರುತುದ . ಈ ಬಗ  ೆ

ವಿಚಾರ ಮಾಡಲ್ಫಾಗಿ, ಇಿಂತಹ ಹಿಂಬಲವನುನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ನ ಲ್ಫ ಗಟ್ಟುನಲಿಲ ಗುರುತ್ತಸ್ ಈಡ ೋರಿಸ್ುವ ಸಾಧ್ಯತ  

ಇರುವುದ್ರಿಿಂದ್, ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಗುರುತ್ತಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಅಸ್ಮತ ಗ  ರ್ಹತವ ನಿೋಡಲ್ಫಾಗುತುದ . 

ತರ್ಮತನವನುನ ಉಳಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಬದ್ುಕ್ತನ ರ್ ಲ ಎಳ ಯಾಗಿದ್ುದ, ಅದ್ು ಅವರಿಗ  ತರ್ಮ ಬದ್ುಕನುನ 

ತಾವ ೋ ರ ಪ್ಪಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ನ ಲ್ಫ ಗಳ್ನುನ ನಿತಯವೂ ಹಿಗಿಸೆ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಅವಕಾಶ ನಿೋಡುತುದ . ಈ 

ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, ಅಸ್ಮತ ಯು ದ ೈವಿಕತ ಗ  ಸ್ರ್ನಾಗಿರುವುದಾಗಿದ .  

3. ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾವಯತುತ  ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯ, ಎಲಲ ಬಗ ಯ ಶ  ೋಷ್ಣ ಯನುನ ಮಿೋರಿದ್ ಸ್ಮಾನತ , ಅಸ್ಮತ ಯ 

ಗೌರವಯುತ ಗುರುತ್ತಸ್ುವಿಕ  ರ್ತುು ರ್ನುಷ್ಯರ ಖಾಸ್ಗಿೋತನ, ಎಿಂಬ ಈ ನಾಲುಿ ತತವಗಳ ೋ ನರ್ಮ 

ಘನತ ವ ತು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಚೌಕಟುುಗಳಾಗಿದ್ುದ, ನರ್ಮ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ ನ ಲ್ಫ ಗಟುು ಕ ಡ ಇವುಗಳ ೋ 

ಆಗಿವ . ಆದಾಗ ಯ ಹಕುಿಗಳ್ು ಸ್ಮಾಜದ್ ಕ ಲ ವಗಮದ್ ಜನಗಳಿಗ  ದ್ಕಿದ ೋ ಹ  ೋಗಿದ್ುದ, ಅವರುಗಳ್ು 

ಇಿಂದಗ  ಕ ಡ, ತಾತ್ತವಕವಾದ್ ಸ್ಮಾಜಿಕ ನಿಯರ್ಗಳ್ು, ಪೂವಾಮಗರಹ ಪ್ಪೋಡಿತ ಕಲಿನ ಗಳ್ು, ಕಟುವಾದ್ 

ಪರಿಕಲಿನ ಗಳ್ು, ಪ್ಪತೃಪರಧಾನ ಮಾನಸ್ಕತ  ರ್ತುು ರ್ ಲಭ ತವಾದೋ ಗರಹಿಕ ಗಳ್ು ಸ್ರಪಳಿಗಳ್ಲಿಲಯೋ 

ಜಿೋವನ ಸಾಗಿಸ್ುತ್ತುದಾದರ . ನರ್ಮ ನಡುವಿನ ಹಲವರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಿಂದ್ ಹ  ರಗುಳಿದದ್ುದ, 

ಸ್ಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷಾಿರ, ಅಸ್ಮತ ಯ ರ್ುಚಿಡುವಿಕ  ರ್ತುು ಪರತ ಯೋಕತ ಯೋ ಮೊದ್ಲ್ಫಾದ್ ಸ್ರ್ಸ ಯಗಳ್ನುನ 

ಎದ್ುರಿಸ್ುತ್ತುರುವುದ್ು ಇಿಂದನ ಕಟುವಾಸ್ುವ. ಇಿಂತಹ ಪರತ್ತಯೊಬಬ ವಯಕ್ತುಯನುನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ುಗಳ್ 

ಸ್ಿಂಕ  ೋಲ್ಫ ಯಿಂದ್ ಪಾರುಮಾಡಿದಾಗಲಷ ುೋ, ನರ್ಮ ಸ್ಮಾಜ ನಿಜವಾದ್ ಅರ್ಮದ್ಲಿಲ 

ಸ್ವತಿಂತರವ ನಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳತುದ . ನಿಸ್ಗಮ ನಿಮಿಮತವಾದ್ ವಿವಿಧ್ತ  ರ್ತುು ಬಹುತವವನುನ ಸ್ವೋಕರಿಸ್ುವ ಸ್ುದೋಘಮ 
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ಪಯಣದ್ ಮೊದ್ಲನ ೋ ಹ ಜ ೆಯನಿನರಿಸ್ುವ ಕಾಲ ಬಿಂದದ್ುದ, ಪೂವಾಮಗರಹ ರ್ತುು ಅನಾಯಯವ ಿಂಬ 

ಶತುರಗಳ್ನುನ, ಇಲಿಲವರ ಗ  ನಡ ದ್ ತಪುಿಗಳ್ನುನ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ುವ ರ್ ಲಕ ಸ  ೋಲಿಸ್ಬ ೋಕ್ತದ , ರ್ತುು ಹಾಗಾದಾಗ 

ಮಾತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ತುು ಆರ್ಥಮಕ ಹಕುಿಗಳ್ು ಪರಗತ್ತಪರವಾಗಿರಲು ರ್ತುು ಎಲಲರನುನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. 

ಈ ನಿಟ್ಟುನಲಿಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸ್ಮಾನತ ಯನುನ ಎದ್ುರಿಸ್ುತ್ತುರುವ ವಗಮಗಳಿಗ  ಸ್ರ್ನಾದ್ ಹಕುಿ ರ್ತುು 

ಅವಕಾಶಗಳ್ನುನ ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ುವುದ್ರರ ಬಗ ೆ ಮಾತನಾಡಲು ಮೊದ್ಲುಮಾಡಬ ೋಕ್ತದ . ಸ್ಮಾಜದ್ ಎಲ್ಫಾಲ 

ಸ್ಥರದ್ ನಾಗರಿಕರನುನ ಸ್ಮಾನವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸ್, ಎಲಲ ಬಗ ಯ ಶ  ೋಷ್ಣ  ರ್ತುು ಪರಕ್ತೋಯತ ಗಳ್ನ ನ 

ಮಿೋರಿನಿಿಂತು, ಎಲಲರ ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವಿಕ ಗ  ನಾಿಂದ ಹಾಡಬ ೋಕ್ತದ್ದಲಿಲ, ನರ್ಮಲಿಲ ಆಳ್ವಾಗಿ ಬ ೋರ ರಿರುವ 

ಪೂವಾಮಗರಹ ಪ್ಪೋಡಿತ ರ್ತುು ರ ಢಿಗತ ಗರಹಿಕ ಗಳಿಗ  ವಿದಾಯ ಹ ೋಳ್ುವ ಅಗತಯವಿದ . 

4. ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಅಸ್ಮತ ಯನುನ ಅವರ ಅಸ್ುತವದ್ ಅತಯಗತಯ ಭಾಗವ ಿಂದ ೋ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೋಕು, 

ಏಕ ಿಂದ್ರ , ನಿಸ್ಗಮ ಕ  ಡಮಾಡಿರುವುದ ಲಲವೂ, ನ ೈಸ್ಗಿಮಕವಾದ್ುದ ೋ ಅಗಿೆರುತುದ  ರ್ತುು ಅದ್ನ ನೋ 

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ಪರಕೃತ್ತ ಎಿಂದ್ು ಕರ ಯಲ್ಫಾಗುತುದ . ಹಾಗಾಗಿ, ವಯಕ್ತುಯ ವಯಕ್ತುತವದ್ ಭಾಗವಿಂದ್ನುನ 

ಗೌರವಿಸ್ಬ ೋಕ ೋ ಹ  ರತು, ಅದ್ನುನ ಅವಮಾನ ಪಡಿಸ್ುವುದಾಗಲಿೋ, ಕ್ತೋಳಾಗಿಕಾಣುವುದ್ನಾನಗಲಿ 

ಮಾಡಕ ಡದ್ು. ಸ್ದ್ರಿ ರ್ ಲ ಪರಕೃತ್ತ ರ್ತುು ಅದ್ಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಸ್ಿಂವ ೋದ್ನ ಗಳ್ನುನ ಕ ಡ ಒಪಿತಕಿದ್ುದ. 

ಈ ಬಗ ಯ ಸ್ಿಂವ ೋದ್ನ ಗಳ್ನುನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟುಳ ಯ ನ ಪದ್ಲಿಲ ಒಪಿದರುವುದ್ು ರ್ತುು ಅಡಗ ಲಜಿೆ ಕಾಲದ್  

ಕಲಿನ  ರ್ತುು ಸ್ದಾಧಿಂತಗಳಿಗ  ಕಟುುಬಿದ್ದ ಕಾನ ನಿಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವುದ್ು ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಅಸ್ುತವದ್ ತ್ತರುಳ್ನುನ 

ಘಾಸ್ಗ  ಳಿಸ್ುತುದ . ಒಬಬರ ಅಸ್ಮತ ಯನುನ ಘಾಸ್ಗ  ಳಿಸ್ುವುದ ಿಂದ್ರ , ಅವರ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್, ಆಯಿಯ, 

ಮಾತ್ತನ ರ್ತುು ಇತರ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳ್ ಸಾವತಿಂತರಗಳ್ನ  ನಳ್ಗ  ಳ್ುಳವ ಅವರ  ಳ್ಗಿನ ಹಿರಿಮಯನುನ 

ಹ  ಸ್ಕ್ತಹಾಕುವುದ್ಕ ಿ ಸ್ರ್.  ಇದ್ನುನ ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ಬಗ ಯಲಿಲ ನ  ೋಡುವುದಾದ್ರ , ತನನ ಆಯಿಯ ಹಕಿನುನ 

ಚಲ್ಫಾಯಸ್ುತ್ತುರುವ ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು ತರ್ಮನುನ ತರ್ಮ ಪಾಡಿಗ  ಬಿಟುಬಿಡಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ಬಯಸ್ಬಹುದ ೋ ಹ  ರತು, 

ಯಾರ ಿಂದ್ರ  ಯಾರು ಕ ಡ ಅವರನುನ ಅವರ ಆಯಿಯ ನ ಪದ್ಲಿಲ ಬಲವಿಂತವಾಗಿ ಹ  ರಗಿಡುವಿಂತ್ತಲಲ. 
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5. ಲಿಿಂಗ ಪರಿವತ್ತಮತರ ಅಸ್ಮತ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್, ನ್ಾಲ್ಾಾ (NALSA) ಪ್ಿಕರಣ ಎಿಂದ ೋ ಪರಚಲಿತವಾಗಿರುವ   

ರಾಷ್ಟ್ರವಯ ಕಾನೂನತ ಸಯವವ್ಯಗಳ ಪ್ಾಿಧಿಕಾರ Vs. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ 1  ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ನಾಯಯಾಲಯವು 

ಅಸ್ಮತ ಯ ಶ ರೋಷ್ತ ಯನುನ ನಿಚಿಳ್ವಾಗಿ ತ್ತಳಿಯಪಡಿಸ್ದ . ಈ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ ಹಲವು ಬಗ ಯ ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ು 

ರ್ತುು ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಒಿಂಡಿಂಬಡಿಕ ಗಳ್ ಸ್ರಣಿಗಳ್ನುನ ಪರಾಿಂಬರಿಸ್ದ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್, ಜ . ರವರು, 

ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ ಯು ಬದ್ುಕ್ತನ ಅತಯಿಂತ ರ್ ಲಭ ತ ಅಿಂಶಗಳ್ಲಿಲ ಒಿಂದಾಗಿದ್ುದ, ಅದ್ು 

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ  ಳ್ಗಿರುವ ಗಿಂಡು, ಹ ಣುಣ, ಲಿಿಂಗ ಪರಿವತ್ತಮತ ಅರ್ವಾ ಬದ್ಲಿೋ-ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯವರು ಎಿಂಬ 

ಅರಿವನುನ ಸ್ ಚಸ್ುತುದ  ಎಿಂದ್ು ಅಭಿಪಾರಯಪಟ್ಟುದ್ದರು. ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ಲಿಿಂಗವು ಅವರ ಹುಟ್ಟುನಿಿಂದ್ಲ್ಫ ೋ 

ನಿಗದಯಾಗಿರುತುದ . ಆದಾಗ ಯ ಕ ಲವು ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಗಿಂಡು ರ್ತುು ಹ ಣುಣ ಅಿಂಶಗಳ್ುಳ್ಳ ದ ೋಹದ  ಿಂದಗ  

ಹುಟ್ಟುರುತಾುರ .  ವಿದಾವಿಂಸ್ರಾದ್ ಸ್ದ್ರಿ ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮಗಳ್ು ಗರ್ನಿಸ್ದ್ಿಂತ , ಕ ಲವಮಮ ಜನನಾಿಂಗಗಳ್ 

ರಚನ ಯ ಸ್ರ್ಸ ಯಯಿಂದಾಗಿ ಕ ಲ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ತರ್ಮ ಬಗ ಗಿನ ಆಿಂತಯಮದ್ ಗರಹಿಕ ಗಳ್ು ಅವರಿಗ  ಹುಟ್ಟುನಿಿಂದ್ 

ಲಭಿಸ್ದ್ ಲಿಿಂಗಕ ಿ ಭಿನನವಾಗಿರುತುವ . ಈ ರಿೋತ್ತಯ ಅನುಭವಗಳ್ು ಲಿಿಂಗಪರಿವತಮನಾ ಶಸ್ರಕ್ತರಯಯ 

ರ್ುಿಂಚನ ರ್ತುು ನಿಂತರದ್ ಘಟುದ್ಲಿಲರುವ ಬದ್ಲಿೋ-ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ವಯಕ್ತುಗಳ್ಲಿಲ ಮಾತರವಲಲದ ೋ, ಶಸ್ರಕ್ತರಯಗ  

ಒಳ್ಗಾಗದರಲು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ದ್, ಶಸ್ರಚಕ್ತತ ಪ ಪಡ ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ ರ್ತುು ಚಕ್ತತ ಪ ವಿಫಲಗ  ಿಂಡ 

ವಯಕ್ತುಗಳ ಲಲರಿಗ  ಆಗುತುವ . ಇದ್ನುನ ಅವರ ೋ ಇನನಷ್ುು ವಿವರಿಸ್ುವಿಂತ ,:- 

"ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ  ಎಿಂದ್ರ  ಪರತ್ತ ವಯಕ್ತುಯ  ಆಳ್ವಾಗಿ 

ರ್ತುು ಆಿಂತರಿಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ುವ ವಿಶ ೋಷ್ವಾದ್ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅನುಭವ, ಅಲಲದ ೋ, ಈ ಅನುಭವವು ಅವರಿಗ  

ಹುಟ್ಟುನಿಿಂದ್ ನಿಗದಯಾದ್ ಲಿಿಂಗದ  ಟ್ಟುಗ  ತಾಳ  

ಆಗಬಹುದ್ು, ಆಗದ ಯ  ಇರಬಹುದ್ು. ತರ್ಮ ದ ೋಹದ್ 

ಬಗ ಗಿನ ಈ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಪರಿಕಲಿನ ಯಲಿಲ, ವಯಕ್ತುಗಳ್ು 
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ತಾವಾಗಿಯೋ ಮಾಡಿಸ್ಕ  ಿಂಡ ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ, ಶಸ್ರಚಕ್ತತಪಕ 

ಅರ್ವಾ ಇನಾನವುದ ೋ ಬಗ ಯ ದ ೈಹಿಕ ಅಿಂಶಗಳ್ ಅರ್ವಾ 

ಕ್ತರಯಗಳ್ ಮಾಪಾಮಡುಗಳ್ು, ಹಾಗ  ಉಡುಪು, ಮಾತು 

ರ್ತುು ನಡವಳಿಕ ಗಳ್ ರ್ ಲಕ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ಹಲಬಗ ಯ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಗಳ್ು ಕ ಡ ಸ ೋರಿರುತುವ . 

ಆದ್ುದ್ರಿಿಂದ್, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ  ಎಿಂಬುದ್ು ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯು 

ತರ್ಮನುನ ಗಿಂಡು, ಹ ಣುಣ, ಲಿಿಂಗ-ಪರಿವತ್ತಮತ ಅರ್ವಾ 

ಇತರ ವಗಮಗಳ  ಿಂದಗ  ಗುರುತ್ತಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ನುನ 

ಸ್ ಚಸ್ುತುದ ."   

6. ಶ  ೋಷ್ಣ ಯ ಪರಿಕಲಿನ ಯ ಪರಸಾುಪ ಮಾಡುತಾು ಅವರು ಹಿೋಗ  ನುಡಿಯುತಾುರ : - 

“ಹಿೋಗಾಗಿ, 15 ರ್ತುು 16 ನ ೋ ಕಲರ್ುಗಳ್ಡಿಯ 

"ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಶ  ೋಷ್ಣ "ಯಲಿಲ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಅಸ್ಮತ ಯನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ಶ  ೋಷ್ಣ ಯ  ಸ ೋರಿದ .  15 ರ್ತುು 

16 ನ ೋ ಕಲಮಿನಲಿಲ ಬಳ್ಕ ಯಾಗಿರುವ "ಲಿಿಂಗ" ಎಿಂಬ 

ಭಾವವು, ಕ ೋವಲ ಹುಟ್ಟುನಿಿಂದ್ ಬಿಂದ್ ಗಿಂಡು ರ್ತುು 

ಹ ಣುಣಗಳ ಿಂಬ ಲಿಿಂಗಗಳಿಗ  ಸ್ೋಮಿತವಾಗಿರದ , ತರ್ಮನುನ 

ತಾವು ಗಿಂಡು ಅರ್ವಾ ಹ ಣುಣ ಎಿಂದ್ು ಗುರಿತ್ತಸ್ಕ  ಳ್ಳದ್ 

ರ್ಿಂದಯನುನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವ ಉದ ದೋಶವನುನ 

ಹ  ಿಂದರುತುದ ” 

7. ಲಿಿಂಗ ಪರಿವತ್ತಮತರ ಗುರುತ್ತನ ಬಗ ಗ  ನಾಯ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಈ ರಿೋತ್ತಯಾಗಿ ತ್ತೋಪ್ಪಮತುರು. 
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-ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ತರ್ಮನುನ ತಾವು ಗಿಂಡು, ಹ ಣುಣ ರ್ತುು 

ರ್ ರನ ೋ ಲಿಿಂಗದ್ವರ ಿಂದ್ು ಗುರುತ್ತಸ್ಕ  ಳ್ಳಬಹುದ್ು. 

ಹಿಜರಾಗಳ್ನುನ ಗಿಂಡು ಅರ್ವಾ ಹ ಣುಣ ಎಿಂದ್ು 

ಗುರುತ್ತಸ್ದ ೋ, ರ್ ರನ ೋ ಲಿಿಂಗವ ಿಂದ್ು 

ಗುರುತ್ತಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ . ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಗುರುತು ಎಿಂಬುದ್ು, 

ಈಗಾಗಲ್ಫ ೋ ತ್ತಳಿಸ್ರುವಿಂತ  ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ  ಳ್ಗಿರುವ, 

ತಾವು ಗಿಂಡು, ಹ ಣುಣ ಅರ್ವಾ ಬದ್ಲಿ-ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯವರು 

ಎಿಂಬ ಅರಿವು, ಉದಾಹರಣ ಗ , ಹಿಜರಾಗಳ್ಲಿಲ ಹ ಣಿಣನ 

ಜನನ ೋಿಂದರಯಗಳಿಲಲದರುವುದ್ರಿಿಂದ್ ರ್ತುು ರ್ಕಿಳ್ನುನ 

ಪಡ ಯಲು ಆಗದ  ಇರುವುದ್ರಿಿಂದ್, ಅವರು ತರ್ಮನುನ 

ಹ ಣುಣ ಎಿಂದ್ು ಗುರುತ್ತಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದಲಲ. ಈ ವಯತಾಯಸ್ವು, 

ಅವರುಗಳ್ನುನ ಗಿಂಡು ರ್ತುು ಹ ಣುಣ ಲಿಿಂಗಳಿಿಂದ್ 

ಬ ೋಪಮಡಿಸ್ುತುದ  ಹಾಗು ಅವರುಗಳ್ು ತರ್ಮನುನ ಗಿಂಡು 

ಅರ್ವಾ ಹ ಣುಣ ಎಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ದ ೋ, ರ್ ರನ ೋ 

ಲಿಿಂಗವ ಿಂದ್ು ಗುರುತ್ತಸ್ಕ  ಳ್ುಳತಾುರ  

8. ಮೋಲಿನದ್ಕ ಿ ಪೂರಕವಾದ್ ಅಭಿಪಾರಯವನುನ ರ್ಿಂಡಿಸ್ದ್ ಸ್ಕ್ತರ, ಜ , ರವರು, ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತರ ಹಕುಿಗಳ್ಬಗ ಗ  

ಮಾತನಾಡುತು, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕವಾಗಿ ಗುರುತ್ತಸ್ಕ  ಳ್ುಳವಿಕ  ಎಿಂಬುದ್ು ಸ್ರ್ುದಾಯವಿಂದ್ು ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಲತುುಗಳ್ನುನ 

ಅನುಭವಿಸ್ಲು ಬ ೋಕ ೋಬ ೋಕಾಗಿರುವ ಅಿಂಶವ ಿಂದ್ು ನುಡಿದ್ರು. ಹಿೋಗ  ಗುರುತ್ತಸ್ದಾಗ ಮಾತರ, ರ್ ರನ ೋ ಲಿಿಂಗವ ಿಂದ್ು 

ಗುರುತ್ತಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಸ್ರ್ುದಾಯಕ ಿ ರ್ತದಾನ, ಆಸ್ು ಖ್ರಿೋದ, ರ್ದ್ುವ , ಪಾಸ  ಿೋರ್ಟಮ ರ್ತುು ರ ೋಷ್ನ್ ಕಾಡುಮಗಳ್ 

ರ್ ಲಕ ದ  ರ ಯುವ ಔಪಕಾರಿಕ ಅಸ್ಮತ , ವಾಹನ ಓಡಿಸ್ುವ ಪರವಾನಗಿ, ಓದ್ು, ಕ ಲಸ್, ಆರ  ೋಗಯ 

ಮೊದ್ಲ್ಫಾದ್ವಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಹಕುಿಗಳ್ು ಅರ್ಮಪೂಣಮವಾಗಿ ದ  ರ ಯಬಲಲವು. ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳಿಗ  ಒತುುಕ  ಡುತು 

ಅವರು ಹ ೋಗ  ಹ ೋಳ್ುತಾುರ ,  
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ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತರಿಗ  ರ್ ಲಭ ತ ಮಾನವ 

ಹಕುಿಗಳಾದ್, ಸ್ವತಿಂತರವಾಗಿ ರ್ತುು ಘನತ ಯಿಂದ್ 

ಬದ್ುಕುವ ಹಕುಿ, ಖಾಸ್ಗಿೋತನ ರ್ತುು ಸ್ವತಿಂತರ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ ಹಕುಿ, ಓದ್ು ರ್ತುು ಸ್ಬಲಿೋಕರಣದ್ ಹಕುಿ, 

ಹಿಿಂಸ , ಶ  ೋಷ್ಣ  ರ್ತುು ಮೋಲುಕ್ತೋಳಿನ ವಿರುದ್ಧದ್ 

ಹಕುಿಗಳ್ು ಏಕ  ದ  ರ ಯಬಾರದ್ು ಎಿಂಬುದ್ಕ ಿ 

ಕಾರಣಗಳಿಲಲ. ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತರಿಗ  

ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಕ  ಡಮಾಡುವ ಕ ಲಸ್ವನುನ ಈಗಾಗಲ್ಫ ೋ 

ಮಾಡಿದ್ುದ, ಅದ್ನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂಡು, ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತರು 

ಘನತ ಯಿಂದ್ ಬಾಳ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನವನುನ ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ುವ ಸ್ರ್ಯ ಈಗ ಬಿಂದದ . 

ಇದ ಲಲದ್ರ, ನ ರವ ೋರಿಕ ಯ ಆರಿಂಭವನುನ 

ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತರನುನ ರ್ ರನ ೋ ಲಿಿಂಗವ ಿಂದ್ು 

ಗುರುತ್ತಸ್ುವ ರ್ ಲಕ ಮಾಡಬ ೋಕ್ತದ .  

ಮೋಲಿಿಂಡ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ ವಯಕ್ತುತವದಿಂದ್ ಬ ೋಪಮಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಗುರುತನುನ ಗರ್ನದ್ಲಿಲರಿಸ್ಕ  ಿಂಡು, ಅದ್ನುನ 

ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ು ರ್ತುು ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ುವ ಘನತ ಯಿಂದ್ ಸ್ವತಿಂತರವಾಗಿ ಬದ್ುಕುವ ಹಕ್ತಿನ  ಿಂದಗ  

ತಳ್ುಕು ಹಾಕ್ತರುವುದ್ು ನಿಚಿಳ್ವಾಗಿದ್ುದ, ಈ ಕರರ್ ಸ್ರಿಯಾದ್ುದಾಗಿದ . ಸ್ದ್ರಿ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 21ನ ೋ 

ಕಲಮಿನ ಅವಿಚಿನನ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾನ ನಿನಡಿಯಲಿಲ ಗುರುತ್ತಸ್ುವುದ್ರ ಬಗ ೆ ಒತುು ಕ  ಟ್ಟುರುವ ಈ ತ್ತೋಪುಮ, ನರ್ಮ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ರ್ ಲ ಸ ಲ್ಫ ಯಾಗಿರುವ 14 ನ ೋ ಕಲರ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುವ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ ಯ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  

ನಡ ಯುವ ಎಲಲ ಬಗ ಯ ತಾರಾತರ್ಯವನುನ ಖ್ಿಂಡಿಸ್ುತುದ . 
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9. ಅಸ್ುತವವ ಿಂಬ ರ್ ಲಭ ತ ಮಾನವಿೋಯ ಮೌಲಯದ್ ಹುಡುಕಾಟವು, ತರ್ಮ ತರ್ಮ ಕ್ ೋತರಗಳ್ಲಿಲ ಯಶಸ್ುಪ, ಕ್ತೋತ್ತಮ, 

ಆರ್ಥಮಕ ಶಕ್ತು, ರಾಜನ ೈತ್ತಕ ಬಲ, ಪರಸ್ದಧ ರ್ತುು ಸಾಮಾಜಿಕ ಶ ರೋಷ್ಠತ  ರ್ುಿಂತಾದ್ವನುನ ಗಳಿಸ್ರುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ 

ರ್ನಸ್ಪನುನ ಹಿಿಂದನಿಿಂದ್ಲ  ಆಳ್ುತಾು ಬಿಂದರುವುದ್ನುನ ನ ನಪ್ಪನಲಿಲಡಬ ೋಕು.  ಆದ್ರ , ಕಾನ ನಿನ ನ ಲ್ಫ ಗಟ್ಟುನಲಿಲ 

ಕಳ್ಿಂಕ ರ್ತುು ಹ ದ್ರಿಕ ಗಳಿಿಂದ್ ರ್ುಕುವಾದ್ ಅಸ್ುತವವನುನ ಹುಡುಕುವಾಗ, ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ತರ್ಮತನವನುನ 

ಅಭಿವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಅಗತಯವಿರುತುದ , ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರವು, "ಘನತ ಯುಳ್ಳ ಅಸ್ಮತ " ಎಿಂಬ 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ತತವದ  ಿಂದಗ  ಗಾಢವಾಗಿ ಬ ಸ ದ್ುಕ  ಿಂಡಿದ . ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ನ ಲ್ಫ ಯಲಿಲ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ವಯಕ್ತುಯ 

ಅಸ್ಮತ ಯನುನ ಅವರಿಗ  ಹುಟ್ಟುನಿಿಂದ್ ಬಿಂದ್ ಅರ್ವಾ ಬ ಳ ಯುತಾು ರ ಢಿಯಾದ್ ಪರವೃತ್ತುಗಷ ುೋ ಸ್ೋಮಿತಗ  ಳಿಸ್ಲು 

ಬರುವುದಲಲ. ಇಿಂತಹ ಸ್ಿಂಕುಚತ ಗರಹಿಕ ಯ ಹಿಿಂದ , ಮೋಲ್ಫ  ನೋಟಕ ಿ ನಾಯಯದಾನವನುನ ಉತ ುೋಜಿಸ್ುವ 

ಉದ ದೋಶವಿರುವಿಂತ  ಕಿಂಡುಬಿಂದ್ರ , ಆಳ್ವಾಗಿ ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ದಾಗ,  ಈ ಬಗ ಯ ಗುರುತ್ತಸ್ುವಿಕ ಯು ವಯಕ್ತುಗತ 

ಆಯಿಯ ಅವಕಾಶವನುನ ಮೊಟಕುಗ  ಳಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂದ್ು ಬಹುಬ ೋಗ ತ್ತಳಿದ್ುಬರುತುದ .  ಇಲಿಲ, ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ನಿಲುವುಗಳ್ನನಷ ುೋ ಮಾನಯಮಾಡಬ ೋಕ  ೋ, ಅರ್ವಾ ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು, ರ್ತ  ುಬಬರ ಆಯಿಯನುನ ಬಾಧಿಸ್ದ  ಅರ್ವಾ 

ಇನ  ನಬಬರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಿಂದ್, ಘನತ ಯೊಿಂದಗ  ರ್ತುು 21ನ  ಕಲಮಿನ ಅತ್ತರ್ುಖ್ಯ ಭಾಗವಾದ್ ಖಾಸ್ಗಿೋತನಕ ಿ 

ಘಾಸ್ಮಾಡದ್ಿಂತ  ಚಲ್ಫಾಯಸ್ುವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ರ್ತುು ಆಯಿಯ ಹಕುಿಗಳ ರಡನ ನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕ  ೋ ಎಿಂಬ 

ಪರಶ ನಯನುನ ಎತುಬ ೋಕ್ತದ . ಅಸ್ಮತ ಯ ರ್ ಲದ್ಲಿಲರುವುದ್ು, ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ನಿಯರ್, ಮೌಲಯ ರ್ತುು ಆದ್ಶಮಗಳಿಗ  

ಅನುಸಾರವಾದ್, ಅರ್ವಾ "ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಒಪ್ಪಿಗ " ಇರುವ, ಸ್ವಯಿಂನಿಧಾಮರ, ಅವಕಾಶಗಳ್ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ ತರ್ಮ 

ಸಾರ್ರ್ಯಮವನುನ ಅರಿಯುವುದ್ು ರ್ತುು ಬಾಹಯ ಅನಿಸ್ಕ ಗಳ್ನುನ ನಿಚಿಳ್ವಾದ್ ರ್ನಸಾಪಕ್ಷಿಯೊಿಂದಗ  ನಿರಾಕರಿಸ್ುವುದ್ು, 

ಎಿಂಬ ತತವಗಳ್ು. ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಕಾನ ನು ಸ್ರ್ಮತವಾಗಿ ನಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವವರ ಗ , ಅವರು ತರ್ಮ ಬದ್ುಕನುನ 

ತಾವಾಗಿಯೋ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಕ  ಿಂಡು ತರ್ಮ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಬದ್ುಕುವ ಹಕಿನುನ ಹ  ಿಂದರುತಾುರ . ಈ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಭಯತ  ರ್ತುು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಭಯತ  ಅರ್ವಾ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ನಡುವ ಯರುವ ವಯತಾಯಸ್ಕ ಿ ವಿಶ ೋಷ್ವಾದ್ 

ನ ಲ್ಫ ಗಟುು ರ್ತುು ಬ ೋರ ಯದ ೋ ಬಗ ಯ ಉದ ದೋಶ ಒದ್ಗಿಬರುತುದ . ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಅಸ್ಮತ ಯನುನ ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ 

ಗುರುತ್ತಸ್ದರುವ ರ್ತುು ಅವರಿಗ  ತರ್ಮ ಆಯಿಯನುನ ಅಭಿವಯಕುಪಡಿಸ್ಲು ಅವಕಾಶ ನಿೋಡದ್ ದ್ಿಂಡನಾ ಕಾಯದಯಾದ್ 

ಭಾರತ್ತೋಯ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ಅನುಮೊೋದಸ್ರುವ ಈ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ದವಸ್ದ್ಸ್ಯ 
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ಪ್ಪೋಠವಿಂದ್ು, ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೌಶಲ್ ರ್ತ  ುಬಬರು v. ನಾಜ್ ಪರತ್ತಷಾಠನ ರ್ತುು ಇತರರು2 ಮೊಕದ್ದಮಯ 

ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ ನಾಜ್ ಪರತ್ತಷಾಠನ  v. ದ ಹಲಿ ಏನ್.ಸ್.ಟ್ಟ ಸ್ಕಾಮರ3 ಮೊಕದ್ದಮಯ ದ ಹಲಿ ಉಚನಿಾಯಯಾಲಯಾದ್ 

ತ್ತೋಪಮನುನ ತಳಿಳಹಾಕ್ತರುವುದ್ು ಸ್ದ್ಯದ್ ವಿವಾದ್ದ್ ಕ ೋಿಂದ್ರ ವಿಚಾರವಾಗಿದ . 

B. ಉಲ್ಯಿವಖ್  

10. ರಿರ್ಟ ಅಜಿಮ (ಕ್ತರಮಿನಲ್) ಸ್ಿಂ. 79, 2016ನುನ - ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಹಕುಿ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸಾವಯತುತ ಯ ಹಕುಿ, ರ್ತುು 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯನುನ ಆರಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ 21ನ ೋ ಕಲಮಿನಡಿ ಖಾತ್ತರಗ  ಳಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಬದ್ುಕ್ತನ ಹಕ್ತಿನ 

ಭಾಗಗಳ ಿಂದ್ು ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ುವ ರ್ತುು ಭಾರತ್ತೋಯ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ (ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.) 377 ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ 

ಅಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕವ ಿಂದ್ು ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ  ಸ್ಲಿಲಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ಸ್ದ್ರಿ ರಿರ್ಟ ಅಜಿಮಯನುನ 08.01.2018ರಲಿಲ ತ್ತರ-

ಸ್ದ್ಸ್ಯ ಪ್ಪೋಠವಿಂದ್ರ ಎದ್ುರು ಹಾಜರುಪಡಿಸ್ದಾಗ ನಾಯಯಾಲಯವು, ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೋಲಿಿಂಡ) 

ಮೊಕದ್ದಮಯಲಿಲ ಇದ ೋ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ದವಸ್ದ್ಸ್ಯ ಪ್ಪೋಠ ದ ಹಲಿ ಉಚಿನಾಯಯಾಲಯ ವಿಭಾಗಿೋಯ ಪ್ಪೋಠ ನಾಝ್ 

ಪರತ್ತಷಾಠನ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ನಿೋಡಿದ್ದ  ತ್ತೋಪಮನುನ ವಜಾಗ  ಳಿಸ್ದ್ದನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ತುು. ಈ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ 

ರಿರ್ಟ ಅಜಿಮದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಿದಾವಿಂಸ್ ವಕ್ತೋಲರಾದ್ ಶಿರೋ ಅರವಿಿಂದ್ ದಾತಾರ್ ರವರು, ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕೌಶಲ್ 

(ಮೋಲಿಿಂಡ) ಮೊಕಿದ್ಮಯ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ, ದವಸ್ದ್ಸ್ಯ ಪ್ಪೋಠವು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ 

ಚಚ ಮಮಾಡಬ ೋಕ್ತದ್ದ ವಿಷ್ಯದ್ಲಿಲ, ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತರ ಗರಹಿಕ ಗಳಿಿಂದ್ ಪ ರೋರಿತವಾದ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯಿಂದ್ 

ಪರಭಾವಿತಗ  ಿಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಅರಿಕ  ಮಾಡಿಕ  ಿಂಡರು. ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೋಲಿಿಂಡಿಂತ ) ಮೊಕದ್ದಮಯಲಿಲ 

ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 21ನ ೋ ಕಲಮಿನ ವಾಯಖಾಯನವು ಅತಯಿಂತ ಸ್ಿಂಕುಚತವಾಗಿದ್ುದ, ನಾಯಯಾಲಯವು ರ್ ಲತಃ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14ನ ೋ ಕಲಮಿನಿಿಂದ್ ಪರಭಾವಗ  ಿಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಆಕ್ ೋಪಣ ಯನುನ ರ್ುಿಂದಟುು, "ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ  ರ್ತುು 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ" ರ್ಹತವವನುನ ಸಾರಿದ್ದ ನಾಲ್ಫಾಪ ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪಮನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ಅಲಲದ ೋ 

                                                             
2  (2014) 1 SCC 1  

3(2009) 111 DRJ 1. 
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ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಗರ್ನವನುನ ಕ .ಎಸ್.ಪುಟುಸಾವಮಿ ರ್ತ  ುಬಬರು v. ಭಾರತ ಸ್ಕಾಮರ ರ್ತುು ಇತರರು 4 

ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಒಿಂಭತುು ಸ್ದ್ಸ್ಯರ ಪ್ಪೋಠದ್ ಬಹುತ ೋಕರು, ನಾಯ. ಚಿಂದ್ರಚ ಡ್ ರವರ ರ್ ಲಕ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು 

ಎಿಂಬುದ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಕ  ಡಮಾಡುವ ಹಕುಿಗಳ್ ರ್ುಖ್ಯವಾದ್ ಭಾಗ ರ್ತುು ಈ ಹಕುಿಗಳ್ು ಬಹುಜನರ ಒಪ್ಪಿಗ  

ಹಾಗ  ಉಪಕಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  ನಿಧಾಮರವಾಗುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು ಅಭಿಪಾರಯ ಪಟುುದ್ರ ಡ ಗ  ಸ ಳ ಯಲ್ಫಾಯತು.  ಇದ್ಕ ಿ 

ಪೂರಕವಾದ್ ಅಭಿಪಾರಯವನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ದ್ ನಾಯ. ಕೌಲ್ ರವರು, ಮಾಸ ಲ v. ನ ಯಸ್ ಗ ರಪ್ ನ ಯಸ್ ಪ ೋಪಸ್ಮ 

ಲಿ.5 ತ್ತೋಪಮನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ುತಾು, ಕ ಲ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ನುನ ಹ  ರತುಪಡಿಸ್, ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ತರ್ಗಿಷ್ುವಾಗುವಿಂತ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಜಿೋವನ ನಡ ಸ್ುವ ರ್ತುು ಖಾಸ್ಗಿೋ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ಹ  ಿಂದ್ುವ ಸಾವತಿಂತರಯಕ್ತಿರುವ ರ್ಹತವವು, ಸಾವಮಜನಿಕ 

ಆಸ್ಕ್ತುಗ  ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತುದ  ಎಿಂಬ ಅಿಂಶಕ ಿ ಒತುುಕ  ಟುರು.   

11. ಶಿರೋಯುತ ದಾತಾರ್ ರವರು ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಯುತಾು, ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಖಾಸ್ಗಿೋತನಕ ಿ ಅತ್ತಎತುರದ್ ಸಾಥನವನುನ ನಿೋಡಿ, ನಾಲ್ಫಾಪ 

ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿಗ  ಪಾರರ್ುಖ್ಯ ಕ  ಟ್ಟುರುವ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, ವಯಕ್ತುಗತ ಸಾವಯುತುತ  ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ನಿಲುವುಗಳ್ನುನ ನಾಶಪಡಿಸ್ಬಲಲ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾದ್ ನಿಬಮಿಂಧ್ವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು 

ಆಗುವುದಲಲವ ಿಂದ್ು ಅರಿಕ  ಮಾಡಿಕ  ಿಂಡರು. ನಿಯರ್ವಿಂದ್ರ ದ್ುರುಪಯೊೋಗ ನಡ ಯಬಹುದ್ು ಎಿಂದ್ ಮಾತರಕ ಿ, 

ಅದ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನಬಾಹಿರವಾಗುವುದಲಲ, ಎಿಂಬುದ್ು, ಕಾಯದ ಗಳ್ ವಾಯಖಾಯನ ಮಾಡುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ 

ಪಾಲಿಸ್ಲ್ಫಾಗುವ ಸ್ದಾಧಿಂತ. ಹಾಗ ಯೋ, ಶಾಸ್ನ ಪುಸ್ುಕದ್ಲಿಲರುವ ನಿಯರ್ವಿಂದ್ು ಹಲವು ಬಾರಿ 

ಬಳ್ಕ ಯಾಗುವುದಲಲವ ಿಂದ್ ಮಾತರಕ ಿ, ಅದ್ು "ನಿರುಪಯೊೋಗ ಸ್ದಾಧಿಂತ"ದ್ ವಾಯಪ್ಪುಗ  ಳ್ಪಡುವುದಲಲ. ಆದ್ರ  ಸ್ುರ ೋಶ್ 

ಕೌಶಲ್ ಪರಕರಣವು ಈ ನಿರುಪಯೊೋಗ ಸ್ದಾಧಿಂತದ್ ಪರಭಾವಕ  ಿಳ್ಪಟ್ಟುದ .  

12. ಮೋಲಿಿಂಡ ಅರಿಕ ಗಳ್ನುನ ರ್ನಿನಸ್ದ್ ತ್ತರಸ್ದ್ಸ್ಯ ಪ್ಪೋಠವು, ಕ ಳ್ಕಿಂಡಿಂತ  ನುಡಿಯತು. 

ಇಲಿಲ ಕ ಲ ಅಿಂಶಗಳ್ನುನ ಗರ್ನಿಸ್ಬ ೋಕಾಗಿದ . ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. 

377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು "ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ 

ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ" ಎಿಂಬ ನುಡಿಗಟುನುನ ಬಳ್ಸ್ುತುದ . 

                                                             
4  (2017) 10 SCC 1 
5  [2008] EWHC 1777 (QB)   
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ಆದ್ರ , ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ದ್ ನಿಧಾಮರವ ಿಂಬುದ್ು 

ಅಚಲ್ಫಾವಾದ್ ವಿದ್ಯಮಾನವಲಲ ಹಾಗ  ಸ್ಮಾಜಿಕ 

ನ ೈತ್ತಕತ ಯು ಕಾಲಕಾಲಕ ಿ ಬದ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುರುತುದ . 

ಸಾವಮಜನಿಕರು ಕಲಿಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಒಪಿದ ೋ ಇರಬಹುದ್ು. ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಸಾವಯುತ ು 

ಹಾಗ  ನಿಲುವುಗಳ್ನುನ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಗ  

ಒಗಿೆಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಅಗತಯವಿಲಲದರುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ 

ಕಸ್ದ್ುಕ  ಳ್ಳಲು ಬರುವುದಲಲ. ಒಬಬರ ಪಾಲಿಗ  

ನ ೈಸ್ಗಿಮಕವಾಗಿರುವಾದ್ದ್ುದ, ರ್ತ  ುಬಬರಿಗ  

ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕವಾಗಿರಬಹುದ್ು, ಆದ್ರ , ಸ್ದ್ರಿೋ ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ 

ನಿಲುವು ರ್ತುು ಆಯಿಗಳ್ು ಕಾನ ನಿನ ಚೌಕಟುನುನ 

ಮಿೋರಬಾರದ್ು ಹಾಗ  ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 21ನ ೋ ಕಲರ್ು 

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರಿಗ  ಕ  ಡಮಾಡಿರುವ ಹಕ್ತಿನ  ಿಂದಗ  ಚ ಲ್ಫಾಲಟ 

ಮಾಡುವುದ್ನಾನಗಲಿೋ, ಅದ್ನುನ 

ಘಾಸ್ಗ  ಳಿಸ್ುವುದ್ನಾನಗಲಿೋ ಮಾಡಬಾರದ್ು. ತರ್ಗ  

ಬ ೋಕಾದ್ ಆಯಿಯನುನ ಮಾಡುವ ಒಿಂದ್ು ವಗಮದ್ ಜನರು 

ಅರ್ವಾ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಯಾವುದ ೋ ಕಾರಣಕ ಿ ಭಯದ್ 

ಪರಿಸ್ಥತ್ತಯಲಿಲ ಇರಬಾರದ್ು. ನರ್ಮಗಳ್ ಈ ಹ ೋಳಿಕ ಯನುನ   

ಕಾನ ನಿನ ಭಯವಿರಬಾರದ್ು ಎಿಂದ್ು 

ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಳ್ಳಬಾರದ್ು, ನಾಗರಿಕ ಸ್ಮಾಜವನುನ 

ಕಟುಲು ಕಾನ ನಿನ ಭಯದ್ ಅಗತಯ ಇದ ದೋ ಇರುತುದ . 

ಆದ್ರ  ಅಿಂತಹ ಕಾನ ನು, ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 
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ಮಾನದ್ಿಂಡಗಳ್ಡಿಯಲಿಲ ಒಪಿತಕಿದಾದಗಿರಬ ೋಕು, ಇದ್ುವ ೋ 

ಕಾನ ನಿನ ಸ್ತವ ಪರಿೋಕ್ . 

ಈ ವಿಚಾರಣ ಯ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ ಎದ್ದ ಪರಶ ನಯೊಿಂದ್ರ 

ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ ಗರ್ನಿಸ್ಬ ೋಕಾದ್ ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ಅಿಂಶವ ಿಂದ್ರ , 

ಶಿರೋಯುತ ದಾತಾರ್ ರವರು ಅತಯಿಂತ ನಾಯಯೊೋಚತವಾಗಿ 

ನುಡಿದ್ಿಂತ , ಅವರುಗಳ್ು  377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ 

ಪಾರಣಿಗಳ  ಿಂದಗ  ನಡ ಸ್ುವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗಕ ಿ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಪಟು ಭಾಗವನುನ ಪರಶಿನಸ್ುತ್ತುಲಲ ರ್ತುು ಅವರ 

ವಾದ್ವು ಇಬಬರು ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಕ್ತರಯಗ  

ಮಾತರ ಸ್ೋಮಿತಗ  ಿಂಡಿರುತುದ . ಮೋಲಿನ ವಾಕಯದ್ 

ಮೊದ್ಲ ಭಾಗದ್ ಬಗ ಗ  ಯಾವುದ ೋ ತಕರಾರುಗಳಿಲಲ, 

ಆದ್ರ , ಎರಡನ ೋ ಭಾಗದ್ ಬಗ ಗ  ಚಚಮಸ್ುವ ಅಗತಯವಿದ . 

ಈ ವಿಷ್ಯದ್ಲಿಲ, ಇಬಬರ  ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ವಯಸ್ಿರಾಗಿದ್ುದ 

ಅವರ ನಡುವ  ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವುದ್ು ಪಾರರ್ಮಿಕ ಅಗತಯ. 

ಇಲಲದದ್ದರ  ರ್ಕಿಳ್ು ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತ ಯದ್ುದ,  

ಎಲ್ಫಾಲ ಕ ಶೋತರಗಳ್ಲಿಲ  ರ್ಕಿಳ್ ಸ್ುರಕ್ಷತ ಗ  ಆದ್ಯತ  

ಕ  ಡಬ ೋಕ್ತದ . ಈ ಎಲ್ಫಾಲ ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ ಒಟುರ ಯಾಗಿ 

ಪರಿಗಣಿಸ್ದ್ ನಿಂತರ, ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೌಶಲ್ 

(ಮೋಲಿಿಂಡಿಂತ ) ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪಮನುನ 

ರ್ರುಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ುವ ಅಗತಯವಿದ ಯಿಂಬುದ್ು ನರ್ಮಗಳ್ 

ಅಭಿಪಾರಯವಾಗಿದ . 
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ತ್ತರಸ್ದ್ಸ್ಯ ಪ್ಪೋಠವು, ಮೋಲ್ಫ  ಪರಸಾುಪ್ಪಸ್ದ್ ಸ್ರ್ಸ ಯಗಳ್ನುನ ಇನನಷ್ುು ಹಿರಿದಾದ್ ನಾಯಯಪ್ಪೋಠ ಪರಿಹರಿಸ್ಬ ೋಕ ಿಂದ್ು 

ಅಭಿಪಾರಯ ವಯಕುಪಡಿಸ್, ಆ ನಿಟ್ಟುನಲಿಲ ಸ್ದ್ರಿ ಪರಕರಣವನುನ ದ  ಡಡ ಪ್ಪೋಠವಿಂದ್ಕ ಿ ವಗಾಮಯಸ್ದ . ಹಾಗಾಗಿ ಈ 

ವಿಷ್ಯವನುನ ನರ್ಮಗಳ ದ್ುರು ಇರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . 

C. ಅರ್ಜೋದಾರರ ಪ್ರವ್ಾದ ಸಲ್ಲಿಕಯಗಳು 

13. ನಾವುಗಳ್ು, 2016ರ ರಿರ್ಟ ಅಜಿಮ (ಕ್ತರಮಿನಲ್) ಸ್ಿಂಖ ಯ 76 ರ ಅಜಿಮದಾರರನುನ ಅಹಮ ವಕ್ತೋಲರಾದ್ ಶಿರೋಯುತ 

ಸೌರಭ್ ಕ್ತರಪಾಲ್ ರವರ ಸ್ಹಾಯದ  ಿಂದಗ  ಪರತ್ತನಿಧಿಸ್ುತ್ತುರುವ, ಪರತ್ತಭಾನಿವತ ಹಿರಿಯ ವಕ್ತೋಲ ಶಿರೋಯುತ 

ರ್ುಕುಲ್ ರ  ೋಹಾತ್ತೆಯವರ ವಾದ್ವನ ನ; 2016 ರ ರಿರ್ಟ ಅಜಿಮ (ಕ್ತರಮಿನಲ್) ಸ್ಿಂಖ ಯ 572 ರ ಅಜಿಮದಾರರನುನ 

ಪರತ್ತನಿಧಿಮಸ್ುತ್ತುರುವ ಪರತ್ತಭಾನಿವತ ವಕ್ತೋಲ್ಫ  ಶಿರೋ ಜಯಾನ ಕ  ಠಾರಿಯವರ  ವಾದ್ವನ ನ;  2018 ರ ರಿರ್ಟ ಅಜಿಮ 

(ಕ್ತರಮಿನಲ್) ಸ್ಿಂಖ ಯ 88 ರ ಅಜಿಮದಾರರನುನ ಪರತ್ತನಿಧಿಮಸ್ುತ್ತುರುವ ಪರತ್ತಭಾನಿವತ ಹಿರಿಯ ವಕ್ತೋಲ ಶಿರೋಯುತ 

ಅರವಿಿಂದ್ ಪ್ಪ. ದಾತಾರ್ ರವರ ವಾದ್ವನ ನ; 2018 ರ ರಿರ್ಟ ಅಜಿಮ (ಕ್ತರಮಿನಲ್) ಸ್ಿಂಖ ಯ 100 ರ್ತುು 101 ರ 

ಅಜಿಮದಾರರನುನ ಪರತ್ತನಿಧಿಮಸ್ುತ್ತುರುವ ಪರತ್ತಭಾನಿವತ ಹಿರಿಯ ವಕ್ತೋಲ ಶಿರೋಯುತ ಆನಿಂದ್ ಗ  ರೋವರ್ ರವರ 

ವಾದ್ವನುನ; ರ್ತುು  2018 ರ ರಿರ್ಟ ಅಜಿಮ (ಕ್ತರಮಿನಲ್) ಸ್ಿಂಖ ಯ 121, ರ ಅಜಿಮದಾರರನುನ ಪರತ್ತನಿಧಿಮಸ್ುತ್ತುರುವ 

ಪರತ್ತಭಾನಿವತ ವಕ್ತೋಲ್ಫ  ಡಾ. ಮೋನಕಾ ಗುರುಸಾವಮಿಯವರ ವಾದ್ವನ ನ ಆಲಿಸ್ದ ದೋವ . ಇದ್ರ ಜ  ತ ಗ , ಹಲವು ಈ 

ವಿಷ್ಯದ್ಲಿಲ ಹಲವು ರ್ಿಂದ ರ್ಧ್ಯಸ್ಥಕ ದಾರನುನ ಪರತ್ತನಿಧಿಸ್ುತ್ತುರುವ, ಪರತ್ತಭಾನಿವತ ಹಿರಿಯ ವಕ್ತೋಲರುಗಳಾದ್, 

ಶಿರೋಯುತ ಅಶ  ೋಕ್ ದ ೋಸಾಯ, ಶಿರೋಯುತ ಚಿಂದ್ರ್ ಉದ್ಯ್ ಸ್ಿಂಗ್, ಶಿರೋಯುತ ಶಾಯಮ್ ದವಾನ್ ಹಾಗ  

ಶಿರೋಯುತ ಕೃಷ್ಣನ್ ವ ೋಣುಗ  ೋಪಾಲರ ವಾದ್ಗಳ್ನುನ ಆಲಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ಅಜಿಮದಾರರು ರ್ತುು ರ್ಧ್ಯಸ್ಥಕ ದಾರರು 

ಬರ ದರುವ ಕ  ೋರಿಕ ಗಳ್ನುನ  ಸ್ಿಂಗರಹಿಸ್ ನಾಯಯಾಲಕ ಿ ಸ್ಲಿಲಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ .      

14. ನಾವುಗಳ್ು ಭಾರತ ಸ್ಕಾಮರದ್ ಹ ಚುಿವರಿ ಸಾಲಿಸ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮಹಾುರವರ ವಾದ್ವನ ನ, 2016ರ ರಿರ್ಟ 

ಅಜಿಮ (ಕ್ತರಮಿನಲ್) ಸ್ಿಂಖ ಯ 76ರ 2018ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯ ಸ್ಿಂವಾದೋ ಅಜಿಮ ಸ್ಿಂಖ ಯ 94284ನುನ ಪರತ್ತನಿಧಿಸ್ುತ್ತುರುವ 

ಪರತ್ತಭಾನಿವತ ಹಿರಿಯ ವಕ್ತೋಲ ಶಿರೋಯುತ ಕ . ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ರವರ ವಾದ್ವನ ನ; 2016ರ ರಿರ್ಟ ಅಜಿಮ (ಕ್ತರಮಿನಲ್) 

ಸ್ಿಂಖ ಯ 76ರ ಸ್ಿಂವಾದೋ ಅಜಿಮ ಸ್ಿಂಖ ಯ 91147ನುನ ಪರತ್ತನಿಧಿಸ್ುತ್ತುರುವ ಪರತ್ತಭಾನಿವತ ಹಿರಿಯ ವಕ್ತೋಲ ಶಿರೋಯುತ 
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ರ್ಹ ೋಶ್ ಜ ೋಟಮಲ್ಫಾನಿರವರ ವಾದ್ವನ ನ; 2016 ರ ರಿರ್ಟ ಅಜಿಮ (ಕ್ತರಮಿನಲ್) ಸ್ಿಂಖ ಯ 76ರ 2018ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯ 

ಸ್ಿಂವಾದೋ ಅಜಿಮ ಸ್ಿಂಖ ಯ 94348ನುನ ಪರತ್ತನಿಧಿಸ್ುತ್ತುರುವ ಪರತ್ತಭಾನಿವತ ಹಿರಿಯ ವಕ್ತೋಲ ಶಿರೋಯುತ ಸೌರ್ಯ 

ಚಕರಬತ್ತಮರವರ ವಾದ್ವನ ನ; ಅಪೊಸ್ುಲಿಕ್ ಚಚುಮಗಳ್ ಒಕ ಿಟ ಹಾಗು ಉತಿಲ್ ಕ ೈಸ್ು ಸ್ಭ ಯನುನ 

ಪರತ್ತನಿಧಿಸ್ುತ್ತುರುವ  ಪರತ್ತಭಾನಿವತ ವಕ್ತೋಲ ರ್ನ  ೋಜ್ ವಿ. ಜಾಜ್ಮ ರವರ ವಾದ್ವನ ನ; ರ್ತುು 2016 ರ ರಿರ್ಟ ಅಜಿಮ 

(ಕ್ತರಮಿನಲ್) ಸ್ಿಂಖ ಯ 76ರ 2018ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯ ಸ್ಿಂವಾದೋ ಅಜಿಮ ಸ್ಿಂಖ ಯ 93411ನುನ ಪರತ್ತನಿಧಿಸ್ುತ್ತುರುವ ಪರತ್ತಭಾನಿವತ 

ಹಿರಿಯ ವಕ್ತೋಲ  ಡಾ. ಹಷ್ಟ್ವೋಮರ್ ಪರತಾಪ್ ಶಮಾಮರವರ ವಾದ್ವನುನ ಕ ಡ ಆಲಿಸ್ದ ದೋವ . 

15. ಅಜಿಮದಾರು ರ್ತುು ರ್ಧ್ಯಸ್ುಕ ದಾರರ ಕಡ ಯಿಂದ್ ಬಿಂದರುವ ಬಿನನಹವ ೋನ ಿಂದ್ರ , ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ , 

ಉಭಯಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ರ್ತುು ಇತರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವುಗಳ್ು ಸ್ಮಾನವಾಗಿ ನ ೈಸ್ಗಿಮಕವಾಗಿದ್ುದ, ಇಬಬರು ಸ್ಹರ್ತ್ತ 

ಸ್ ಚಸ್ಲು ಅಹಮತ ಯರುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಪರಸ್ಿರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಮೋರ ಗ  ತರ್ಮ ಆಯಿ ರ್ತುು ಒಲವುಗಳ್ನುನ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಪಡಿಸ್ುವುದ್ನುನ ಬಿಿಂಬಿಸ್ುತುವ . ಅಲಲದ ೋ ಈ ನಿಲುವುಗಳ್ು ದ ೈಹಿಕ ಅರ್ವಾ ಮಾನಸ್ಕ ಖಾಯಲ್ಫ ಗಳಾಗಿರದ ೋ, 

ಅಭಿವಯಕ್ತು ರ್ತುು ರ್ುಕು ಆಲ್ಫ  ೋಚನಾ ಪರಕ್ತರಯಗಳ್ಲಿಲರುವ ನ ೈಸ್ಗಿಮಕವಾದ್ ಭಿನನತ ಗಳಾಗಿವ .  ಇವುಗಳ್ನುನ 

ಅಪರಾಧ್ಗಳ ಿಂದ್ು ಬಗ ಯುವುದ್ು ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ  ಳ್ಗಿನ ವಯಕ್ತುಗತ ಘನತ  ರ್ತುು ನಿಧಾಮರ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ 

ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ ಘಾಸ್ಗ  ಳಿಸ್, ಅವರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ ಗ  ಅನಾನುಕ ಲಗಳ್ನುನಿಂಟುಮಾಡಿ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 21ನ ೋ 

ಕಲಮಿನ ಕ ೋಿಂದ್ರ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕಿನುನ ನಾಶಪಡಿಸ್, ಸಾವತಿಂತರಯವ ಿಂಬ ಅತಯಿಂತ ರ್ಹತವದ್ 

ಮೌಲಯಕ ಿ ಅಹಿತಕರವಾಗಿರುತುದ ಯಲಲದ ೋ, ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಅಸ್ಮತ ಯ ವಿವಿಧ್ ನ ೈಜ ರ ಪಗಳ್ನುನ ಪರತ್ತನಿಧಿಸ್ುವ 

ತತವವಾದ್ ಜ ೈವಿಕ ಬಯಕ ಗಳ್ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗ  ಮಾರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ುತುದ . ಇದ್ರ ಹ  ರತಾಗಿ, "ನಿಸ್ಗಮದ್ 

ನಿಯರ್" ಎಿಂಬ ನುಡಿಗಟುು, ವಯವಸ್ಥತ ಸ್ಿಂಪರದಾಯಗಳ್ ನ ಲ್ಫ ಯಲಿಲ ನ ೈಸ್ಗಿಮಕವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗುವ 

ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತು ಕ್ತರಯಗ  ಸ್ೋಮಿತವಾಗಿದ್ುದ, ಅದ್ು ಹುಟ್ಟುನಿಿಂದ್ ಬರುವ ಗುಣಗಳ್ು ಅರ್ವಾ ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಯೊಿಂದಗ  

ಬಿಂದ್ ನಿಲುವುಗಳ್ು ಮಾತರವಲಲದ ೋ, ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ತರ್ಮ ದ ೋಹದ್ಮೋಲ್ಫ  ತರ್ಗಿರುವ ಹಕಿನುನ ರ್ುಕುವಾಗಿ ರ್ತುು 

ಬಗ ಬಗ ಯಾಗಿ ಚಲ್ಫಾಯಸ್ುವಾಗ ನಡ ಸ್ುವ ಪರಸ್ಿರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಕ್ತರಯಗಳ್ನ ನ ಗಣನ ಗ  ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವುದಲಲ. 

ಅಲಲದ ೋ, ಇದ್ರಿಿಂದ್ ವಯಕ್ತುತವದ್ ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಗ , ಕ ಡಿಬಾಳ್ುವ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ ಬ ಸ ಯುವಿಕ ಗ  ರ್ತುು ಸ್ಮಾನರ್ನಸ್ಿರ 

ಜತ ಗ ಡುವಿಕ ಗ  ಅವಕಾಶಗಳ್ು ರ್ರಿೋಚಕ ಯಿಂತಾಗಿ, ಅತಯಗತಯವಾದ್ ಬಯಕ ಗಳ್ನುನ ಹತ್ತುಕ್ತಿದ್ಿಂತಾಗಿದ್ುದ, ಇದ್ು 
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ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 19 ((1)(ಎ) ಕಲರ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ .  ಜ  ತ ಗ , ಅಮೋರಿಕ ಯ ರ್ನಃಶಾಸ್ರೋಯ ಸ್ಿಂಘಟನ ಯು 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಎಿಂಬುದ್ು ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಅವಸ ಥ, ಒಿಂದ ೋ ಲಿಿಂಗದ್ವರು ರ್ತುು ಬ ೋರ  ಲಿಿಂಗದ್ವರ ಡ ಗ  ಉಿಂಟಾಗುವ 

ಸ ಳ ತಗಳ ರ ಡ  ನ ೈಸ್ಗಿಮಕವಾಗಿ ಸ್ಮಾನವಾಗಿದ್ುದ, ಸ್ಮಾನ ಲಿಿಂಗದ್ವರ ಡ ಗಿನ ಸ ಳ ತ ಕಡಿಮ 

ಜನರಲಿಲರುತುದ ಯಷ ುೋ ಎಿಂದ್ು ಅಭಿಪಾರಯಪಟ್ಟುರುವುದಾಗಿ ವಾದ್ ಮಾಡಲ್ಫಾಗಿದ . 

16. ಅಜಿಮದಾರರು, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಎಿಂಬುದ್ು ಪರತ್ತೋ ವಯಕ್ತುಯ ಅಸ್ಮತ ಯೊಳ್ಗಿನ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಿಂಗವಾಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್, 

ಭಾರತದ್ ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯ 7 ರಿಿಂದ್ 8%ನಷ್ಟ್ುರುವ, ಸ್ಮಾನಲಿಿಂಗಾಸ್ಕು ಸ್ರೋ (ಲ್ಫ ಸ್ಬಯನ್) ಪುರುಷ್ರು (ಗ ೋ), 

ಉಭಯಲಿಿಂಗಾಸ್ಕುರು (ಬ ೈಸ ಕ್ಷುವಲ್) ರ್ತುು ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತರು (ಟಾರನ್ಪ ಜ ಿಂಡರ್), (ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ) 

ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ ಸ್ಿಂರಕ್ಷಿಸ್ಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ಒತಾುಯಪಡಿಸ್ದಾದರ . ಈ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ 

ಸ್ದ್ಸ್ಯರು "ವಯಕ್ತು" ಎಿಂಬ ತತವಕ ಿ ಹ  ರತಾಗಿಲಲ ರ್ತುು ಅವರ ವಯಕ್ತುತವವನುನ ಕಳ್ಿಂಕವ ಿಂದ್ು ಕರ ಯಲು ಬರುವುದಲಲ. 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವುಗಳ್ು ಅವರ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಬದ್ುಕನುನ ಮಾತರವಲಲದ , ಅವರ ಸಾಿಂಸಾರಿಕ, ಔದ  ಯೋಗಿಕ ರ್ತುು 

ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಬದ್ುಕನುನ ಕ ಡ ಪರಭಾವಿಸ್ುತುವ . ಅಜಿಮದಾರರ ಪರಕಾರ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರಿಗ  ಇತರರಿಗಿಿಂತ 

ಹ ಚಿನ ಭದ್ರತ ಯ ಅಗತಯವಿದ್ುದ, ಅದ್ರಿಿಂದ್ ಅವರು ತರ್ಮ ಸಾರ್ರ್ಯಮವನುನ ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸ್ಕ  ಿಂಡು, 

ಹ ದ್ರಿಕ , ಆತಿಂಕ ರ್ತುು ಕಳ್ವಳ್ಗಳಿಲಲದ  ಬದ್ುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತುದ . ಅಲಲದ , ಉದ  ಯೋಗ, ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯ ಆಯಿ, 

ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿಯುವ ಹಕುಿ, ವಿಮ, ಚಕ್ತತ ಪ ರ್ತುು ಕ ಡಿಬಾಳ್ುವಿಕ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಹಕುಿಗಳ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಸ್ಮಾಜ 

ರ್ತುು ಸ್ರಕಾರದ್ ಕಡ ಯಿಂದ್ ನಡ ಯಬಹುದಾದದ್ ಜಾಹಿೋರಾದ್ ಅರ್ವಾ ಗುಪುವಾದ್ ಭ ೋದ್ಭಾವದ್ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣ  

ದ  ರಕುತುದ . ಈ ನಿಟ್ಟುನಲಿಲ, ಇಿಂದರಾ ಸ್ರ್ಮ v. v.ಕ .ವಿ  ಸ್ರ್ಮ6 ಮೊಕದ್ದಮಯಲಿಲ ಹಲಬಗ ಯ ಕ ಡಿಬಾಳ್ುವ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳಿಗ  "ಗೃಹ ಹಿಿಂಸ ಯಿಂದ್ ರ್ಹಿಳ ಯರ ರಕ್ಷಣ  ಕಾಯದ, 2೦೦5"ರ ಅಡಿಯಲಿಲ ದ  ರ ತ ರಕ್ಷಣ  ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳಿಗ  ದ  ರ ಯಬ ೋಕು.   

17. ಅಹಮರಾದ್ ವಕ್ತೋಲರ ವಾದ್ದ್ ಪರಕಾರ 377ನ ೋ  ಪರಿಚ ಿೋದ್ದಿಂದಾಗಿ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಗುಿಂಪ್ಪನ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ತರ್ಮ 

ಬದ್ುಕ್ತನುದ್ದಕ ಿ ಮೋಲುಕ್ತೋಳ್ು ರ್ತುು ನಿಿಂದ್ನ ಯನುನ ಅನುಭವಿಸ್ುತಾುರ . ಸ್ದ್ರಿ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು, ವಿಕ  ುೋರಿಯನ್ 

ಯುಗದ್ಲಿಲ ಪರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ು ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತುಗಷ ುೋ ನಡ ಯಬ ೋಕು ಎಿಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ 
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ಮೌಲಯದ್ ಪರತ್ತನಿಧಿಯಾಗಿದ . ಸ್ದ್ರಿ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ವರು, ಸ್ದಾಕಾಲ ಹ ದ್ರಿಕ ಯಲಿಲ ಬದ್ುಕಬ ೋಕಾಗಿದ್ುದ, ಅದ್ು ಅವರ 

ಬ ಳ್ವಣಿಗ  ಪೂರಕವಾದ್ುದ್ಲಲ. ಅವರುಗಳ್ು ಕಾನ ನಿನಡಿಯಲಿಲ ನರಳ್ುವುದ್ಷ ುೋ ಅಲಲದ , ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಕ  ಡಮಾಡುವ 

ನಾಗರಿಕ ಹಕುಿಗಳಿಿಂದ್ಲ  ವಿಂಚತರಾಗುತಾುರ . ಕಾನ ನು ಅವರುಗಳ್ನುನ ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಸ್ಿಂತರಸ್ುರಿಂತ  

ನಡ ಸ್ಕ  ಿಂಡು, ಸ್ಮಾಜಕ ಿ ಅವರುಗಳ್ ಪರಿಸ್ಥತ್ತ ರ್ತುು ಅವರಿಗಾಗುವ ಹಿಿಂಸ ಯ ಅರಿವು ರ್ ಡಿಸ್ದ  

ಇರುವುದ್ರಿಿಂದ್, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ವರಲಿಲ ಪರಕ್ತೋಯತ  ರ್ತುು ಯಾರಿಗ  ಬ ೋಡವಾದ್ ಭಾವನ  

ರ್ನ ಮಾಡಿದ . ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳ್ಿಂಕ ರ್ತುು ಬ ದ್ರಿಕ ಯ ಭಯದಿಂದ್ ಉಧ್ವವಿಸ್ುವ ಕಡಾಡಯವಾದ್ ಪರಕ್ತೋಯತ ಯು 

ಸಾವತಿಂತರಯವ ಿಂಬ ರ್ ಲಭ ತ ಆದ್ಶಮದ್ ಆಶಯಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ . 

18. ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತರನುನ ಗಿಂಡು ರ್ತುು ಹ ಣಿಣಗ  ಹ  ರತಾದ್ ರ್ ರನ ೋ ಲಿಿಂಗವಾಗಿ ಗುರುತ್ತಸ್ ಅವರುಗಳಿಗ  ಕ ಲವು 

ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ನಿೋಡಿದ್ ನಾಲ್ಫಾಪ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಈ ನಾಯಯಾಲಯ ನಿೋಡಿರುವ ತ್ತೋಪಮನುನ ಅಜಿಮದಾರರು 

ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ರುತಾುರ . ಈ ತ್ತೋಪ್ಪಮನ ಹ  ರತಾಗಿಯ , 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ರ್ುಿಂದ್ುವರಿಕ ಯಿಂದಾಗಿ, 

ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತರ ನಡುವ  ನಡ ಯುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಕ್ತರಯಗಳ್ು ಅಪರಾಧ್ವಾಗಿಯೋ ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಯುತುವ .  ನಾಲ್ಫಾಪ 

ಪರಕರಣದಿಂದ್ ಪ ರೋರಿತರಾದ್ ಅಜಿಮದಾರರು, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವಿನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ 

ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವುದ್ರಿಿಂದ್, ಆ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್  ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ರ್ುಕುವಾಗಿ 

ವಯಕುಪಡಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ೋ, ಅವರು ತರ್ಮ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಲಲ 

ರ್ತುು ಅವರು ಅಪೂಣಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಉಳಿಯುತಾುರ . ಹಿೋಗಾಗಿ ಇಿಂತಹ ಅಪರಾಧಿೋಕರಣಕ ಿ ವಿದಾಯ ಹ ೋಳಿ, 

ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಹಕುಿಗಳಿಗ , ಇತರರ ಹಕುಿಗಳಿಗ  ಸ್ಕಿಷ ುೋ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ರಕ್ಷಣ  ದ  ರ ಯಬ ೋಕು 

ಎಿಂದ್ು ಕ  ೋರಿಕ  ಿಂಡರು. ಈ ಪರಕಾರವಾಗಿ ಅಜಿಮದಾರರು, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್ ಯ 377ನ ೋ  ಪರಿಚ ೋಿದ್ದ್ ವಾಯಪ್ಪುಯಿಂದ್ 

ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ರ್ುದಾಯವನುನ ರ್ುಕುಗ  ಳಿಸ್, ಸ್ದ್ರಿ ಪರಿಚ ೋಿದ್ವನುನ ಪಾರಣಿಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ರ್ತುು ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ್ 

ಕ್ತರಯಗಳಿಗಷ ುೋ ಸ್ೋಮಿತಗ  ಳಿಸ್ಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ು ಅಭಿಪಾರಯ ವಯಕುಪಡಿಸ್ದ್ರು. ಅಲಲದ ೋ, ಅಪರಾಧ್ ಕಾಯದ 2೦13 ಹಾಗು 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಪರಾಧ್ಗಳಿಿಂದ್ ರ್ಕಿಳ್ ರಕ್ಷಣ  (ಪೊೋಕ  ಪೋ) ಕಾಯದ, 2೦12 ರ ಜಾರಿಯಿಂದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ 

ವಾಯಪ್ಪುಯೊಳ್ಗ , ಲಿಿಂಗ-ಯೊೋನಿಯೊಳ್ಗ  ಿಂಡ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಹಲ್ಫ ಲಗಳ್ು, ರ್ತುು ರ್ಕಿಳ್ ನಡುವ  ನಡ ಯುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರದ್ 



 18 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಸ ೋರಿಸ್, ಭಾರತದ್ಲಿಲನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಹಿಿಂಸ ಯನುನ ತಡ ಗಟುುವ ಕಾನ ನಿನಲಿಲದ್ದ ಕ  ರತ ಗಳ್ನುನ 

ನಿೋಗಿಸ್ರುವ ಹಿನ ನಯಲಿಲ ತರ್ಮ ಅಹವಾಲನುನ ರ್ನಿನಸ್ಬ ೋಕಾಗಿ ಕ  ೋರಿಕ  ಿಂಡರು.       

19. ಅಜಿಮದಾರರು ಬಿನನಹಮಾಡಿಕ  ಿಂಡಿರುವಿಂತ , 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಸ್ಿಂವಿಧಾನಪೂವಮ ಕಾಯದ 

ಆಗಿದಾದಗ ಯ ಅದ್ನುನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾದ್ ನಿಂತರವೂ 372ನ ೋ ಕಲಮಿನ ದ ಸ ಯಿಂದ್ ಉಳಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲ್ಫಾಯತು. 

ಇಲಿಲ ಗರ್ನಿಸ್ಬ ೋಕ್ತರುವ ವಿಷ್ಯವ ಿಂದ್ರ , ಸ್ಿಂವಿಧಾತಮಕತ ಯ ಪರಿಕಲಿನ ಯ ಉದ ೋಶ, ಶಾಸ್ನಗಳ್ನುನ 

ವಿರ  ೋಧಿಸ್ುವ ಪರಯತವವನುನ ಮೊದ್ಲ ಹಿಂತದ್ಲಿಲ ತಡ ಯುವುದ್ಷ ುೋ ಆಗಿದ್ುದ, ಅದ್ರಿಿಂದ್ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳಿಗ  

ಚುಯತ್ತಯುಿಂಟಾದಾಲಿಲ ಅರ್ವಾ ಆ ಬಗ  ೆಸ್ಿಷ್ು ಅನುಮಾನವಿದ್ದಲಿಲ, ಅಿಂತಹ ಪರಿಕಲಿನ ಯ ಅಗತಯವ ೋ ಇರುವುದಲಲ. 

ಸ್ದ್ಯದ್ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಅಜಿಮದಾರರು ತರ್ಮ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ ಹತ್ತುಕುಿವಿಕ ಯ ಸ್ರ್ಸ ಯ ಎದ್ುರಿಸ್ುತ್ತುದ್ುದ, ಈ 

ಉಲಲಿಂಘನ ಯು ಅವರ ಇರುವಿಕ ಯ ರ್ ಲಕ ಿೋ ಕ  ಡಲಿಪ ಟಾುಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ುತ್ತುರುವುದ್ು ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿ ಗ  ೋಚರಿಸ್ುತ್ತುದ . 

ಈ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ ಅವರುಗಳ್ು ಬಹುಜನರ ಕಡ ಯಿಂದ್ ಅನುಭವಿಸ್ದ್ ಮೋಲುಕ್ತೋಳ್ು, ಅವರ ಘನತ ಯ ಮೋಲ್ಫಾದ್ 

ಅತಾಯಚಾರ ರ್ತುು ಅವರ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕ್ತಿನ ಅತ್ತಕರರ್ಣಗಳ್ು ಸ್ಮಾಜದ್ ಪರತ್ತ ರ್ ಲ್ಫ ಯಲ ಲ 

ನಡ ಯುತ್ತುರುವುದ್ು ನಿಚಿಳ್ವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ುತ್ತುದ .   

20. ಅಜಿಮದಾರರು ವಾದಸ್ುವಿಂತ , 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ಸ್ದ್ಯದ್ ರ ಪದ್ಲಿಲ ಉಳಿಸ್ಕ  ಿಂಡರ , ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. 

ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ವರಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ಿಂತ , ಒಿಂದ ರ ಡಲಲದ , ಖಾಸ್ಗಿೋತನ, ಘನತ , ಸ್ಮಾನತ , ಸಾವತಿಂತರಯ ರ್ತುು 

ರ್ುಕು ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ ಉಲಲಿಂಘನ ಯಾಗುತುದ . ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ ಯ ಸ್ಹಜವಾದ್ 

ರ್ುಿಂದ್ುವರಿಕ ಯಾದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 21ನ ೋ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ರಕ್ಷಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ್ುದ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ 

ನ ಪದ್ಲಿಲ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಮೋಲ್ಫ  ನಡ ಯುವ ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ತಾರತರ್ಯವು, ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 

ಕಟುಳ ಗಳಿಗ  ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತುದ , ಹಾಗ ಯೋ, ಈ ಅಭಿಪಾರಯಕ ಿ ಇದ ೋ ನಾಯಯಾಲಯವು ನಾಲ್ಫಾಪ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ 

ಸ್ಹರ್ತವನ ನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ದ  ಎಿಂದ್ು ಅಜಿಮದಾರರು ವಾದ್ಮಾಡಿರುತಾುರ .  

21. ಅಜಿಮದಾರರು, ಕ .ಎಸ್. ಪುಟುಸಾವಮಿ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ವಯಕುವಾದ್ ನಿಲುವಿನ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು 

ಕ ಡ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ರ್ುಖ್ಯವಾದ್ ಲಕ್ಷಣ ಎಿಂದ್ು ವಾದಸ್ುತಾುರ . ಹಿೋಗಾಗಿ ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ರ್ತುು 
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ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕುಿಗಳ ರ ಡನ ನ ಕಾಪಾಡುವುದ್ು ಜರ ರಾದ್ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದ್ುದ, ಈ ರ್ ಲಭುತ ಹಕುಿಗಳಿಲಲದರುವ 

ಪಕ್ಷದ್ಲಿಲ, ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಅಸ್ಮತ ಯು ಬ ಲ್ಫ  ಕಳ ದ್ುಕ  ಿಂಡು, ಅವರ ಬದ್ುಕ್ತನಲಿಲ ಆತಿಂಕದ್ ನ ರಳಾವರಿಸ್, ಅವರ 

ಇರುವಿಕ ಯು ಬದ್ುಕ್ತರುವುದ್ಕ ಿ ಮಾತರ ಸ್ೋಮಿತವಾಗಿ ಬಿಡಬಹುದ್ು. ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಯುತಾು, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಹಾಗ  

ಹಾಗ  ಖಾಸ್ಗಿೋತನಗಳ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14, 19 ರ್ತುು 21ನ ೋ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ಕ  ಡಮಾಡಿರುವ ರ್ ಲಭ ತ 

ಹಕುಿಗಳ್ ಕ ೋಿಂದ್ರದ್ಲಿಲ ನ ಲ್ಫ ಸ್ದ್ುದ, ಪುಟುಸಾವಮಿ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ತ್ತೋಪ್ಪಮನ ನ ಲ್ಫ ಯಲಿಲ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ತ ಗ ದ್ು 

ಹಾಕುವುದ್ು ಅನಿವಾಯಮವಾಗಿದ  ಎಿಂದ್ು ವಾದ್ ಮಾಡಲ್ಫಾಗಿದ . ಇದ್ಲಲದ ೋ, ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ವಾಯಪ್ಪುಯಲಿಲ, 

ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳ್  ಸ ೋರಿದ್ಿಂತ  ಎಲಲ ಜನರ , ತಾವು ಮಾಡುವ ಆಯಿಗಳ್ು ಅರ್ವಾ ಬದ್ುಕುವ ರಿೋತ್ತಗ  

ಸಾಮಾಜದ್ ನಿಿಂದ್ನ  ರ್ತುು ಬಹಿಷಾಿರಗಳಿಗ  ಒಳ್ಗಾಗುವ ಭಯವಿಲಲದ  ತರ್ಗ  ಸ್ರಿಯನಿಸ್ದ್ ನಿಧಾಮರಗಳ್ನುನ 

ಕ ೈಗ  ಳ್ುಳವ ಹಕಿನ ನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ಳಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ು ವಾದಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ .   

22. ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವ ಿಂಬುದ್ು, ಅತಯರ್ ಲಯ ಅಧಿಕಾರವ ಿಂದ್ು ಕರ ಯಲಿಡುವ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕ್ತಿನ ರ್ುಖ್ಯವಾದ್ 

ಭಾಗವ ಿಂದ್ು ಅಜಿಮದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಉಗರವಾಗಿ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ರುವ ಪರತ್ತಭಾನಿವತರಾದ್ ವಕ್ತೋಲರು, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಸಾವಯತುತ  ರ್ತುು ತರ್ಗಿಷ್ುವಾದ್ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯನುನ ಆರಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಹಕುಿಗಳ್ು, ಬದ್ುಕ್ತನ ಹಕುಿ ರ್ತುು 

ಸಾವಯುತ ುಯ ಹಕ್ತಿನ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಿಂಗವ ಿಂದ್ು ಧ್ೃಡವಾಗಿ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ರುತಾುರ . ತರ್ಮ ಅಭಿಪಾರಯವನುನ 

ಬಲಪಡಿಸ್ಲು ಅಜಿಮದಾರರು, ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯನುನ ಆರಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವಾಗ ತರ್ಮ ಆಯಿಯ ಹಕಿನುನ 

ಚಲ್ಫಾಯಸ್ುವುದ್ು ಅವರ ಘನತ ಯ ಲಕ್ಷಣ, ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ಆಯಿಗ  ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 19 ರ್ತುು 21ನ ೋ ಕಲರ್ುಗಳ್ 

ರಕ್ ಯದ  ಎಿಂದ್ು ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿ ಸಾರಲ್ಫಾಗಿರುವ ಶಕ್ತು ವಾಹಿನಿ v. ಭಾರತ ಸ್ಕಾಮರ7 ರ್ತುು ಇತರರು, ಹಾಗ , ಶಫೋನ್ 

ಜಹಾನ್ v. ಅಶ  ೋಕನ್ ಕ .ಎಿಂ.8 ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ನುನ ಆಧಾರವಾಗಿಟುುಕ  ಿಂಡಿದಾದರ . 

23. ಅಜಿಮದಾರರ ಪರಕಾರ ಅಿಂತಧ್ಮಮಿೋಮಯ ರ್ತುು ಅಿಂತಜಾಮತ್ತೋಯ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟುುಪಾಡುಗಳ್ನುನ 

ರ್ುರಿಯುವವರಿಗ ,  ತರ್ಮದ ೋ ಲಿಿಂಗದ್ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯನುನ ಆಯುದಕ  ಳ್ುಳವವರಿಗ  ಯಾವುದ ೋ ವಯತಾಯಸ್ವಿಲಲ. 

ಒಿಂದ  ಮಮ ಸ್ಮಾಜ  ಅಿಂತಧ್ಮಮಿೋಮಯ ರ್ತುು ಅಿಂತಜಾಮತ್ತೋಯ ವಿವಾಹಗಳ್ನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ಳದದ್ದರ  ಈ 
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ನಾಯಯಾಲಯ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ುತುದ . ಇದ ೋ ಪರಕಾರ, ಅಜಿಮದಾರರು ಹ ೋಳ್ುವಿಂತ , 

ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತರು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ರ್ತುು ಆಯಿಗಳ್ನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ಳದದ್ದರ  

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕುಿಗಳ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಕ  ನ ಯ ನಿಧಾಮರದ್ ಅಧಿಕಾರವಿರುವ ನಾಯಯಾಲಯವು, ಸಾಮಾಜಿಕ 

ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಗಣನ ಗ  ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳದ ೋ, ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಎತ್ತುಹಿಡಿಯಬ ೋಕು. ಈ ರ್ ಲ 

ನಿಯರ್ದ್ ವಿಚಾರವನುನ ಈ ನಾಯಯಾಲಯವು ಹಲವು ಪರಕರಣಗಳ್ಲಿಲ ಪರಸಾುಪ್ಪಸ್ದ್ುದ, ಅದ್ರಲಿಲ ರ್ನ  ೋಜ್ ನರ ಲ 

v.  ಭಾರತ ಸ್ಕಾಮರ 9  ಪರಕರಣವೂ ಸ ೋರಿಕ  ಿಂಡಿದ . ನಾಜ್ ಪರತ್ತಷಾಠನ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ದ ಹಲಿ 

ಉಚಿನಾಯಯಾಲಯವು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಪರಿಕಲಿನ ಯನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್, ವಿಶ ಲೋಷ್ಟ್ಸ್ ಕಡ ಯದಾಗಿ 377ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ರದ್ುದಪಡಿಸ್, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ರ್ತುು ಭಿನನಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ನಡ ಸ್ುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಶಾರಿೋರಿಕ 

ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ಅಪರಾಧ್ವಲಲವ ಿಂದ್ು ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿ ನುಡಿದತುು. 

24. ಅಜಿಮದಾರರ ಪರಕಾರ, ತರ್ಮದ ೋ ಲಿಿಂಗದ್ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯನುನ ಆರಿಸ್ಕ  ಿಂಡ ಮಾತರಕ ಿ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ.ಗಳಿಗ  ಸ್ಜ  

ನಿೋಡಲು ಬರುವುದಲಲ, ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಕ  ಡಮಾಡುವ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯ ಆಯಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. 

ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಅನವಯಸ್ುತುದ . ಅಜಿಮದಾರರ  ರ್ತುು ಅವರನುನ ಬ ಿಂಬಲಿಸ್ುವ ರ್ಧ್ಯಸ್ಥಕ ದಾರರನುನ 

ಪರತ್ತನಿಧಿಸ್ುತ್ತುರುವ ಪರತ್ತಭಾನಿವತ ವಕ್ತೋಲರು ವಯಕ್ತುಗತ ಅಸ್ಮತ ಯ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಿಂಗವಾಗಿರುವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ 

ಘನತ ಯ ಹಕ್ತಿನಡಿಯಲಿಲ ರಕ್ಷಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ  ಎಿಂದ್ು ಆರಿಕ  ಮಾಡಿಕ  ಿಂಡಿರುತಾುರ . ತರ್ಮ ವಾದ್ವನುನ ಪುಷ್ಟ್ುೋಕರಿಸ್ುವ 

ಸ್ಲುವಾಗಿ ಅವರುಗಳ್ು ಫ್ಾರನಿಪಸ್ ಕ  ರಾಲಿೋ ರ್ಲಿಲನ್ v. ಆಡಳಿತಗಾರ, ದ ಹಲಿ ಕ ೋಿಂದಾರಡಳಿತ ಪರದ ೋಶ ರ್ತುು 

ಇತರರು10 ಪರಕರಣ ರ್ತುು ಕಾರ್ನ್ ಕಾಸ್ (ಏ ರಿಜಿಸ್ುಡ್ಮ ಸ  ಸ ೈಟ್ಟ) v. ಭಾರತ ಸ್ಕಾಮರ ರ್ತ  ುಬಬರು11 

ಪರಕರಣವನುನ ಅವಲಿಂಬಿಸ್ುತಾುರ . ಈ ಪರಕರಣಗಳ್ಲಿಲ, 21ನ ೋ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಬದ್ುಕ್ತನ 

ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಹಕುಿಗಳ್ು, ತರ್ಮ ವಲಯದ್ಲಿಲ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಘನತ ಯನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡು, ಘನತ ಯ ಹಕುಿ, 

ತನ  ನಳ್ಗ , ಮಾನವಿೋಯ ರ್ುಖ್ದ್ ಅರ್ಮಪೂಣಮ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗ  ಅನುವುಮಾಡಿಕ  ಡುವ, ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ು ರ್ತುು 
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ಕಾಯಮಕರರ್ಗಳ್ನುನ ನಡ ಸ್ುವ ಹಕಿನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರದದ್ದರ  ಆ ಹಕುಿಗಳ್ು ಅರ್ಮಕಳ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳತುವ  ಎಿಂದ್ು 

ರ್ನಗಾಣಲ್ಫಾಗಿತುು,    

25. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು, ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಪರಸಾುವನ ಯಲಿಲ ಅಡಕಗ  ಳಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಭಾರತೃತವದ್ ಪರಿಕಲಿನ ಗ  

ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ುದ, ಭಾರತ್ತೋಯ ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು, ನಾಗರಿಕರ ನಡುವ  ನಾವು ಸ  ೋದ್ರತವವನುನ 

ಉತ ುೋಜಿಸ್ಬ ೋಕ ಿಂಬುದ್ನುನ ಕಡಾಡಯಗ  ಳಿಸ್ದ , ಏಕ ಿಂದ್ರ , ಭಾರತೃತವವಿಲಲದ ೋ ಹ  ೋದ್ರ ೋ, ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವಿಕ  ದ್ ರದ್ 

ಕನಸಾಗಿರುತುದ . 

26. ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ದ್ ವಿರುದ್ಧ ದ ೈಹಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವಾಗಲಿೋ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯಾಗಲಿೋ ಅರ್ವಾ ಹಾಗ  

ನ  ೋಡಿದ್ರ , ಬ ೋರಾವುದ ೋ ಕಾನ ನಾಗಲಿೋ ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ಲಲದರುವ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ ಅಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿರುವ 377ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14ನ  ಕಲರ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ದ  ಎಿಂದ್ು ಅಜಿಮದಾರರು ವಾದಸ್ುತಾುರ .  ಅಜಿಮದಾರರ 

ಪರಕಾರ, ಕೃತಯವಿಂದ್ು ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಮೋರ ಗ  ನಡ ದಾಗ,  ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ರ್ತುು ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ನಡುವ  

ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ಅರ್ಮವಾಗಬಲಲ ಭಿನನತ  ಅರ್ವಾ ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾದ್ ವಗಿೋಮಕರಣವಿರುವುದಲಲ ರ್ತುು ಇದ್ಕ ಿ 

ಜಾರಿಯಾಗುವ ಸ್ರ್ಯದ್ಲಿಲ ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವ ನಿಸ್ರಬಹುದಾದ್ ವಗಿೋಮಕರಣವು, ಬದ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುರುವ ಸ್ಮಾಜಿಕ 

ನಿಲುವುಗಳ್ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ ಮಾನಯವಾಗದರಬಹುದ್ು ಎಿಂಬ ಸ್ಧಾದಿಂತವನುನ ರ ಪ್ಪಸ್ದ್  ಅನುಜ್ ಗಗ್ಮ ರ್ತುು 

ಇತರರು v. ಹ  ೋಟ ಲ್ ಅಸ  ೋಸ್ಯೋಷ್ನ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ರ್ತುು ಇತರರು12 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಈ ನಾಯಯಾಲಯದ್ 

ರ್ಿಂಡಿಸ್ದ್ ತ್ತೋಪ ೋಮ ಆಧಾರವಾಗಿದ . 

27. ಅಜಿಮದಾರರು ವಾದಸ್ರುವಿಂತ , 377ನ ೋ ಪರಿಚ ೋಿದ್ವು,  ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿ ನಿರಿಂಕುಶ ರ್ತುು ಅತ್ತರ ೋಕದಾದಗಿದ . ಈ 

ವಿಚಾರವನುನ ವಿಷ್ದ್ಪಡಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ, ಶಾಯರಾ ಬಾನ  ೋ v. ಭಾರತ ಸ್ಕಾಮರ ರ್ತುು ಇತರರು13 ಪರಕರಣದ್ 

ಸ್ಧಾಢಿಂತಗಳಿಿಂದ್ ಅಪಾರವಾದ್ ಸ್ ಗತ್ತಮಯನುನ ಪಡ ಯಲ್ಫಾಗಿದ . ಈ ರ್ ಲಕ, ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವನುನ ಅದ್ು 

ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ  ಎಿಂದ್ು ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವುದ್ು ಸ್ಿಷ್ುವಾದ್ ನಿರಿಂಕುಶತವದಿಂದ್  ನರಳ್ುತ್ತುದ  

ಎಿಂದ್ು ವಾದಸ್ಲ್ಫಾಯತು. 
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28. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ  ಳ್ಗ , ವಯಕ್ತುಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯ ಲಿಿಂಗವನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ತಾರತರ್ಯ ಅಡಕವಾಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್ 

ಅದ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 15ನ ೋ ಕಲರ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ು ಅಜಿಮದಾರರ ವಿಚಾರವಾಗಿದ  ಏಕ ಿಂದ್ರ , 

376ನ ೋ(ಸ್) ರಿಿಂದ್ (ಇ) ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಡಿಯಲಿಲ ಒಬಬ ವಯಕ್ತು ವಿರುದ್ಧ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯೊಿಂದಗ  ಆಕ ಯ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ   

ಮಾಡಿದ್ ಕೃತಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾನ ನು ಕರರ್ಕ  ಿಳ್ಗಾಗಬಹುದ್ು, ಆದ್ರ , ಅದ ೋ ಕೃತಯವನುನ ತನನದ ೋ ಲಿಿಂಗದ್ 

ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯೊಿಂದಗ  ಒಪ್ಪಿಗ ೋ ಪಡ ದ ೋ ಮಾಡಿದ್ರ  ಅದ್ನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ . ಅಜಿಮದಾರರು 15ನ ೋ 

ಕಲಮಿನಲಿಲ ಕಾಣಸ್ಗುವ "ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ" ಎಿಂಬ ಪದ್ವು,  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಕ ಡಾ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡದ  ಎಿಂದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ದ್ 

ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕಾನ ನಿನ ತ್ತದ್ುದಪಡಿಗಳ್ ಬಗ ಗಿನ ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮ ಜ ಎಸ್ ವಮಾಮ ಸ್ಮಿತ್ತಯ ವರದಯತು ಈ 

ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಗರ್ನ ಸ ಳ ಯುತಾುರ . ಈ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ,  ಅಜಿಮದಾರರ ಪರಕಾರ, 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು  

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 15ನ ೋ ಕಲರ್ನುನ ಕ ಡಾ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ್.  

29. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು, ಇತರರು ರ್ತುು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಗುರುತನುನ ರ್ತುು 

ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವನುನ ಮಾತು, ಪರಣಯ/ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯ ಆಯಿ, ಪರಣಯ/ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಬಯಕ ಯ ಅಭಿವಯಕ್ತು, 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ ಅಿಂಗಿೋಕಾರ ಅರ್ವಾ ಯಾವುದ ೋ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳ್ ರ್ ಲಕ ವಯಕುವಾಗುವ ರ್ುಕು ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ 

ರ್ ಲಭ ತ ಹಕಿನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ 19ನ ೋ(1)(ಎ) ಕಲಮಿನ  ಮೋಲ್ಫ  ಪರತ್ತಕ ಲ 

ಪರಿಣಾರ್ಬಿೋರುತುದ  , ರ್ತುು ಒಿಂದ್ು ಬಗ ಯ ಅಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾದ್ ವಿನಾಯತ್ತಯನುನ ರ ಪ್ಪಸ್ುವ 377ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ, ಆ ಕಾರಣ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಕಲರ್ು 19 (2) ರಲಿಲ ಒಳ್ಗ  ಳ್ಳಳಲ್ಫಾಗುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು ಧ್ೃಡವಾಗಿ 

ವಾದಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ಈ ನಿಲುವನುನ ಬ ಿಂಬಲಿಸ್ಲು, ಎಸ್. ಖ್ುಷ್ ಬ v. ಕಣಿಣಯಮಾಮಳ್ ರ್ತುು ಇನಿನತರರು14 

ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪಮನುನ ಅವಲಿಂಬಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ಈ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಕಾನ ನ  ಿಂದ್ನುನ ಮಾತು ರ್ತುು ಅಭಿವಯಕ್ತು 

ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಪರತ್ತಕ ಲ ಪರಿಣಾರ್ವ ಉಿಂಟುಮಾಡುವ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಬಳ್ಸ್ಬಾರದ್ು ಎಿಂದ್ು 

ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿತುು. ಹ ಚುಿವರಿಯಾಗಿ, ನಾಲ್ಫಾಪ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ವಯಕುವಾದ್ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವನುನ ಕ ಡಾ ಸ್ರ್ರ್ಮವಾಗಿ 

ಬಳ್ಸ್ಕ  ಿಂಡು, ಆ ನಿಧಾಮರವು, ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿ 19(1)(ಎ) ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲರುವ ಹಕುಿ ಅವನ/ಅವಳ್ ತಾವ ೋ-
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ಗುರುತ್ತಸ್ಲಿಟು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ಪದ್ಗಳ್ು, ಕ್ತರಯ, ವತಮನ  ಅರ್ವಾ ಇತರ ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯಲಿಲ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ 

ಹಕಿನ ನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ  ಎಿಂದ್ು ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. 

30. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು, 197(1)(ಸ್) ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲರುವ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ  ರ್ತುು 

ಅವರು ಸ್ಿಂಘಟನ ಗಳ್ನುನ ರ ಪ್ಪಸ್ುವ ಹಕಿನ ನ ನಿರಾಕರಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂದ್ು ಅಜಿಮದಾರರು ವಾದಸ್ದಾದರ . ಅಿಂತ ಯೋ, 

ಅಿಂತಹ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಕಾನ ನು ಕರರ್ ರ್ತುು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳ್ಿಂಕದ್ ಭಿೋತ್ತಯಿಂದಾಗಿ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರಿಗ  

ಲ್ಫಾಭಗಳ್ನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಕಿಂಪನಿಗಳ್ನುನ ನ  ೋಿಂದಾಯಸ್ಲು ಹಿಿಂಜರಿಯುತಾುರ . ಇದ್ಲಲದ , ಸ ಕ್ಷನ್ 377 ರ 

ಅಡಿಯಲಿಲ ಒಮಮ ಶಿಕ್ ಗ  ಳ್ಗಾದ್ರ , ಅಿಂತಹ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಕಿಂಪ ನಿಯ ನಿದ ೋಮಶಕರಾಗಿ ನ ೋರ್ಕಗ  ಳ್ಳಲು 

ಅನಹಮರಾಗುತಾುರ . 

31. ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್, ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧ್ದ್ ಕಳ್ಿಂಕವನುನ ಸ್ೃಷ್ಟ್ುಸ್ುವ ರ್ ಲಕ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ ರ್ಯಾಮದ ಯ ಹಕಿನುನ ಕಸ್ದ್ುಕ  ಳ್ುಳತುದ  ರ್ತುು ಅದ್ು ಈ ರ್ ಲಕ ಗರ್ನಿಸ್ದ್ಿಂತ  

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 21 ನ ೋ ಕಲಮಿನ ಅಡಿಯಲಿಲ ನಾಗರಿಕನ ಜಿೋವನ ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಹಕ್ತಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ  

ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಕ್ರಶ್ಯ ವರ್ ಸಮ್ರೈಟ್ v. ಉತಿರ ಪ್ಿದಯವಶ ಸಕಾೋರ 15  ರ್ತುು ಉಮ್ರವಶ್ ಕತಮಾರ್ v. 

ಆಂಧ್ಿಪ್ಿದಯವಶದ ರಾಜ್ಾ ಮತತಿ ಇತರರತ16 ಪರಕರಣಗಳ್ಲಿಲ ಈ ನಾಯಯಾಲಯವು ಗರ್ನಿಸ್ತು. ಅಲಲದ  ಅವ ೋ 

ಪರಕರಣಗಳ್ಲಿಲ, ರ್ಯಾಮದ  ಎಿಂಬುದ್ು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಭದ್ರತ ಯ ಒಿಂದ್ು ಅಿಂಶವಾಗಿದ್ ದ ಅದ್ನುನ ರ್ತುು ಜಿೋವನ 

ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ ಆನಿಂದಸ್ುವ ಹಕ್ತಿನ  ಿಂದಗ  ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. 

ಅಜಿಮದಾರರ ಪರಕಾರ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ನಿಲುವಿನ ಬಗ ೆ ಬಹಿರಿಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆತಿಂಕವನುನಿಂಟುಮಾಡುತುದ  ರ್ತುು ಅವರನುನ ಸ್ುಲಿಗ , 

ಬ ದ್ರಿಕ  ರ್ತುು ಅವರಿಗ  ದ್ಕಿಬ ೋಕಾದ್ ಇತರ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಲು ಸ್ಕಾಮರಿ ವಯವಸ ಥಗಳ್ ಸ್ಹಾಯಗಳ್ 

ನಿರಾಕರಣ ಯಿಂತಹ ಅಪಾಯಗಳಿಗ  ಒಡುಡತುದ  ರ್ತುು ಕ ಲವು ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ, ಇತರ ಸ್ಹಕಾರಿೋ ಹಕುಿಗಳ್ು 

ಕ ಡ ಬಾಧಿಸ್ಲಿಡುತುವ ಯಾದ್ದರಿಿಂದ್, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಮೋಲಿಿಂಡ ಹಕಿನುನ ಕಸ್ದ್ುಕ  ಳ್ುಳತುದ . 
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32. ಅಜಿಮದಾರರು ತರ್ಮ ವಾದ್ವನುನ ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಸ್ುತಾು,  ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು, 

ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟಗಳ್ು  ಆಶರಯ ಪಡ ಯುವ ತರ್ಮ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಖ್ಚತಗ  ಳಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ಹಕಿನುನ 

ಅನುಭವಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದ್ನುನ ತಡ ಗಟುುತುದ  ಎಿಂದ್ು ವಾದಸ್ದ್ರು. ಅದ್ನುನ ವಿವರಿಸ್ಲು, ಎಲಿಬಜಿಟ್ಟ 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಸ್ುರಕ್ಷಿತ ರ್ತುು ಸ್ ಕುವಾದ್ ಆಶರಯವನುನ ಪಡ ಯುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಗ ೋ ಹೌಸ್ಿಂಗ್ ಅಸ್ಸ ುನ್ಪ 

ರಿೋಸ  ೋಸ್ಮಸ್ ನಿಂತಹ (ಜಿ.ಹ ಚ್.ಏ.ಆರ್) ನಿಂತಹ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಸ್ಿಂಪನ ಮಲಗಳ್ ಸ್ಹಾಯವನುನ 

ಪಡ ಯುತಾುರ  ರ್ತುು ಇದ್ು ಈ ಸ್ರ್ುದಾಯಕ ಿ ತಕ್ಷಣದ್ ಕಾಳ್ಜಿ ರ್ತುು ಸ್ಕಾಮರದ್ ರಕ್ಷಣ ಯ ಅಗತಯವಿದ  

ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ ಚಸ್ುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ರ ಡ ಗ  ಅಜಿಮದಾರರು ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಗರ್ನವನುನ ಸ ಳ ಯುತಾುರ . 

33. ಅಜಿಮದಾರರ ಪರಕಾರ, ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ತ್ತೋಪಮನುನ ಕಾನ ನನುನ ಗಣನ ಗ  ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಲದ ೋ 

ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ , ಏಕ ಿಂದ್ರ   ಅದ್ು ಪುರುಷ್ ರ್ತುು ರ್ಹಿಳ ಯ ನಡುವಿನ ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂಡಿರುವ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. 375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಲ. ರ್ತ  ುಿಂದ ಡ , 

377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು, ಒಿಂದ ೋಲಿಿಂಗದ್ವರ ನಡುವಿನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ, ಅದ್ಕ ಿ ಅವರಲಿಲ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯದ್ದರ , ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ುತುದ . ಅಲಲದ , ಅಜಿಮದಾರರು ಸತರಯವಶ್ ಕೌಶಲ್ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ 

ಹ  ರಬಿದ್ದ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ತ್ತೋಪಮನುನ ವಿರ  ೋಧಿಸ್ುತಾು, ಸ್ದ್ರಿ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ, ವಗಿೋಮಕರಣದ್ ಬಗ ಗಿನ 

ತ್ತೋಮಾಮನವು ಪರಭಾವ ಅರ್ವಾ ಪರಿಣಾರ್ದ್ ಪರಿೋಕ್ ಗ  ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ , ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಅದ್ರ ಪರಿಣಾರ್ದಿಂದ್, 

ತಾರತರ್ಯ ಉಿಂಟಾಗುತುದ  ಎಿಂದ್ು ಪರತ್ತಪಾದಸ್ದಾದರ . ಹಾಗಾಗಿ, ಅರ್ಜೋದಾರರತ ಪ್ಪಟಟಸಾಿಮಿ (ಮ್ರವಲಕಂಡ) 

ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಹ  ರಬಿದ್ದ ಈ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನ ನಿಂತರ, ಸತರಯವಶ್ ಕೌಶಲ್ (ಮ್ರವಲಕಂಡ) 

ಪರಕರಣದ್ಲಿಲನ ಅಭಿಪಾರಯವನುನ ತಳಿಳಹಾಕಬ ೋಕ್ತದ  ರ್ತುು ನ್ಾಲ್ಾಾ (ಮ್ರವಲಕಂಡ) ರ್ತುು ಪ್ಪಟಟಸಾಿಮಿ 

(ಮ್ರವಲಕಂಡ) ರ್ತುು ಇತರ ಪರಕರಣಗಳ್ಲಿಲ, ಈ ನಾಯಯಾಲಯ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಆಯಿಯ ಮೋಲ್ಫ  ಅಪಾರವಾದ್ 

ಒತುು ನಿೋಡಿ ರ್ಿಂಡಿಸ್ದ್ ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ು ಹ  ರಬಿದ್ದ ನಿಂತರ, 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯನುನ ಈ ದನ 

ಸ್ಿಂಸ್ತ್ತುನಲಿಲ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ಬಹುದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಪರಾಿಂಬರಿಸ್ುವುದ ೋ ಸ್ರಿಯಾದ್ ಪರಿೋಕ್  ಎಿಂದ್ು  

ವಾದಸ್ದಾದರ .  
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34. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು, 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಉಪಸ್ಥತ್ತಯಿಂದ್, ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ 

ಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸ್ದ್ರ  ಕಾನ ನು ಕರರ್ ರ್ತುು ಶ  ೋಷ್ಣ ಗ  ಒಳ್ಗಾಗುವ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ತರ್ಮ ಹಕುಿಗಲಿಿಂದ್ 

ವಿಂಚತರಾಗಿದಾದರ , ರ್ತುು ಆದ ೋ ಕಾರಣದಿಂದ್, ಈ ವಗಮದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಈ ನಾಯಯಾಲಯಕ ಿ ಅಜಿಮದಾರರ 

ಸಾಥನದ್ಲಿಲ ನಿಿಂತು ರ್ನವಿ ಮಾಡಲಿಲಲ, ಬದ್ಲಿಗ  ಅವರು ತರ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ತರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು, 

ಪೊೋಷ್ಕರು, ಮಾನಸ್ಕ ಆರ  ೋಗಯ ವೃತ್ತುಪರರು ಸ್ಕಾಮರ ೋತರ ಸ್ಿಂಸ ಥಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  ಅವಲಿಂಬಿತರಾಗಿದ್ದರು 

ಎಿಂದ್ು ಕ ಡಾ ವಾದಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ .  ಸತರಯವಶ್ ಕೌಶಲ್ (ಮ್ರವಲಕಂಡ) ಪರಕರಣದ್ದ್ ಅಜಿಮದಾರರು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಅತ್ತ ಸ್ಣಣ ಸ್ಿಂಖ ಯಯಲಿಲದಾದರ ಿಂದ್ು ಈ ನಾಯಯಾಲಯ ಊಹಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವಿಂತ  ಮಾಡಿದ್ದರು ಆದ್ರ  

ವಾಸ್ುವದ್ಲಿಲ ಹ ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳ್ು ಅವರು ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯ ಕನಿಷ್ಠ 7-8% ರಷ್ಟ್ುದಾದರ ಿಂದ್  ರ್ತುು ಅದ್  

ಅಲಲದ , ಹಕುಿಗಳ್ು ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯಲಿಲನ ಶ ೋಕಡಾವಾರು ಪರಮಾಣದ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲಿಡದ ೋ, 

ಹಕುಿಗಳ್ ಇರುವಿಕ  ರ್ತುು ಅವುಗಳ್ ನಿರಾಕರಣ ಯ ಸ್ರಿಯಾದ್ ಪರಿಶಿೋಲನ ಯ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ 

ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುವ  ಎಿಂದ್ು ವಾದಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ಒಿಂದ್ು ಕಾಯದಯ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕತ ಯನುನ ಉಳಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು 

ಅರ್ವಾ ಆ ಕಾಯದ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಬಾಹಿರ ಎಿಂದ್ು ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ಲು, ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತರ ಗರಹಿಕ  ಅರ್ವಾ 

ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವನುನ ಮಾಗಮದ್ಶಿಮ ಅಿಂಶವಾಗಿ ಬಳ್ಸ್ಬಾರದ್ು ಎಿಂಬುದ್ು ಅಜಿಮದಾರರ ನಿಲುವು. 

D. ಪ್ಿತಿವ್ಾದಿಗಳು ಮತತಿ ಇತರ ಮಧ್ಾಸಿಿಕಯದಾರರ ಪ್ರವ್ಾದ ಸಲಿ್ಲಕಯಗಳು 

35. ಈ ಪರಕರಣದ್ ಪರತ್ತವಾದಗಳಾಗಿರುವ ಭಾರತ ಸ್ರಕಾರವು, 11 ಜುಲ್ಫ ೈ 2018 ತಾರಿೋಖಿನಿಂದ್ು, 

ಅಫಡವಿಟ  ುಿಂದ್ರ ರ್ ಲಕ, ಸ್ದ್ರಿ ವಿಷ್ಯವನುನ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ಪೋಠವಿಂದ್ರ ದ್ುರು, ಸತರಯವಶ್ ಕೌಶಲ್ 

(ಮ್ರವಲಕಂಡ) ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪುಮ ಸ್ರಿಯಾಗಿದ ೋಯೋ ಇಲಲವ ೋ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಹಾಜರು 

ಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ್ುದ, ಈ ಪ್ಪೋಠಕ ಿ ವಗಾಮಯಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಪರಶ ನ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ಡಿಯಲಿಲನ ವಯಸ್ಿರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ 

ಖಾಸ್ಗಿೋ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕೃತಯಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವುದ್ರ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನಯತ ಯ ಬಗ ಗಿನದಾಗಿದ್ುದ 

ಮಾತರ ಎಿಂದ್ು ತ್ತಳಿಯಪಡಿಸ್ದ .     
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36. ರ್ುಿಂದ್ುವರಿಯುತಾು, ಕ ೋಿಂದ್ರ ಸ್ಕಾಮರವು, “ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಕ್ತರಯಗಳಿಗ  

ಅನವಯವಾಗುವ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನಯತ ಯ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ, 

ಪರತ್ತವಾದಗಳ್ು ನಿಧಾಮರವನುನ ಈ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ವಿವ ೋಚನ ಗ  ಬಿಡುತಾುರ  ಎಿಂದ್ು ಆರಿಕ  

ಮಾಡಿಕ  ಳ್ಳಲ್ಫಾಗಿದ . 

37. ಪರತ್ತವಾದಗಳ್ು ತ್ತಳಿಯಪಡಿಸ್ುವಿಂತ , “ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಕೃತಯಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ಿಂತ  

ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ಅಸ್ಿಂವಿಧಾನಿಕ ಎಿಂದ್ು ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ಲ್ಫಾಗುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ, 

ಪ್ಪೋಠದ ದ್ುರು ನಿಧಾಮರಕಾಿಗಿ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಇತರ ಪೂರಕ ಸ್ರ್ಸ ಯಗಳ್ು ಅರ್ವಾ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ 

ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ುವಿಂತ್ತಲಲ, ರ್ತುು ಹಾಗ ೋನಾದ್ರ  ಮಾಡುವ ಪಕ್ಷದ್ಲಿಲ ಭಾರತ ಸ್ಕಾಮರವು ವಿವರವಾದ್ 

ಅಫಡವಿಟ  ುಿಂದ್ರ ರ್ ಲಕ ಉತುರಿಸ್ಬಯಸ್ುತುದ , ಏಕ ಿಂದ್ರ , ಇತರ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ರ್ತುು ಹಕುಿಗಳ್ನುನ 

ಪರಿಗಣನ ಗ  ತ ಗ ದ್ುಕ  ಿಂಡರ , ಅದ್ು ವಿವಿಧ್ ಇತರ ಕಾನ ನುಗಳ್ ಅಡಿಯಲಿಲ ದ್ ರದ್ ರ್ತುು ವಿಸಾುರವಾದ್ 

ಪರಿಣಾರ್ ಬಿೋರುತುದ  ರ್ತುು ಆ ವಿಚಾರವನುನ ಈ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ಯ  ಇಲಲವಾದ್ದರಿಿಂದ್ ಈ 

ಗೌರವಾನಿವತ ಪ್ಪೋಠವು ಅವುಗಳ್ನುನ ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ುವ ಅಗತಯವಿಲಲ ಎಿಂದ್ು ಆರಿಕ  ಮಾಡಿಕ  ಿಂಡಿದ . 

38. ಭಾರತ ಸ್ಕಾಮರಕ ಿ ಪರತ್ತ-ಅಫಡವಿಟುನುನ ಸ್ಲಿಲಸ್ುವ ಅವಕಾಶ ನಿೋಡದ ೋ, ಇತರ ಯಾವುದ ೋ ವಿಷ್ಯದ್ 

ಕುರಿತು (377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನಯತ ಯೊಿಂದ್ನುನ ಹ  ರತುಪಡಿಸ್), ವಾದ್ಮಾಡುವ 

ಅವಕಾಶ ನಿೋಡಿದ್ರ  ಅರ್ವಾ ಆ ಕುರಿತು ನಿಧಾಮರ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಿಂಡರ , ಅದ್ು ನಾಯಯಾಿಂಗದ್ 

ಹಿತದ್ಲಿಲರುವುದಲಲ ರ್ತುು ಅದ್ು ಸಾವಭಾವಿಕ ನಾಯಯದ್ ಉಲಲಿಂಘನ ಯ  ಆಗುತುದ  ಎಿಂದ್ು ಪರತ್ತವಾದಗಳ್ು 

ರ್ನವಿಮಾಡಿಕ  ಿಂಡಿದಾದರ . 

39. ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ಬರ ಹ ರ ಪದ್ ರ್ನವಿಗಳ್ ಸ್ರಣಿಯನುನ, ಹಿರಿಯ ವಕ್ತೋಲರಾದ್ ಕ  ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ರವರು 

ರ್ಧ್ಯಸ್ುಕ ದಾರ ಎಿಂ.ಜಿ.ಓ., ಟರಸ್ು ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಮಿನಿಸ್ರೋಸ್, ಪರವಾಗಿ ಸ್ಲಿಲಸ್ದಾದರ . ಸ್ದ್ರಿ 

ರ್ಧ್ಯಸ್ುಕ ದಾರರು, ಪುಟುಸಾವಮಿ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲನ ಈ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಟ್ಟಪಿಣಿಗಳ್ು, ಮೋಲಿಿಂಡ ಎಿಂ.ಜಿ.ಓ, 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾದ್ ರ್ತುು ತಡ ಯಲಲದ್ ಹಕ್ತಿಲಲ ರ್ತುು ಸ್ದ್ರಿ ಹಕಿನುನ ದ್ುರುಪಯೊೋಗ 
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ಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಲವಿಂತ್ತಲಲ ಎಿಂಬುದ್ರ ಬಗಗ  ಸ್ರ್ರ್ಮವಾದ್ ತಕರಾರುಗಳ್ನುನ ಎತುುವುದ್ಕ ಿ ತಡ ಯೊಡುಡತುವ  

ಎಿಂದ್ು ತ್ತಳಿಯಪಡಿಸ್ುತಾುರ . ಹಾಗ ಯೋ ರ್ಧ್ಯಸ್ುಕ ದಾರರು, ವಯಕ್ತುಗ  ತನನ ಅಿಂಗಗಳ್ನುನ 

ದ್ುರುಪಾಯೊೋಗಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾವತಿಂತರಯವಿಲಲ ರ್ತುು 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯು 

ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ರುವ ಅಪರಾಧ್ ಕೃತಯಗಳ್ು ಆ ಅಿಂಗಳ್ ದ್ುಬಮಳ್ಕ  ಮಾಡುತುವ  ಎಿಂದ್ು ತಕರಾರು ಸ್ಲಿಲಸ್ದಾದರ . 

ರ್ಧ್ಯಸ್ುಕ ದಾರರ ಪರಕಾರ ಇಿಂತಹ ಕೃತಯಗಳ್ು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಪರಿಕಲಿನ ಗ  ಅವಮಾನಕರ ರ್ತುು 

ಅವಹ ೋಳ್ನಕಾರಿ ರ್ತುು ಘನತ ಯ ಪರಿಕಲಿನ ಗ  ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ಘಾಸ್ಯುಿಂಟಾದ್ರ , ಅದ್ು 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ತಪುಿ ರ್ತುು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಅನ ೈತ್ತಕತ ಗ  ಎಡ ಮಾಡಿಕ  ಡುತುದ . 

40. ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ವಿವಿಧ್ ನಿಯರ್ಗಳ್ ಬ ಳ್ಕ್ತನಲಿಲ ಲಿಿಂಗ ಪರಿವತ್ತಮತ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ  

ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವುಗಳ್ ಕುರಿತಾದ್ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ರ್ತುು ಇತರ ಕಾನ ನುಬಧ್ಧ ಹಕುಿಗಳಿಗ  

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ವಿವಿಧ್ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ ಸಾಕಷ್ುು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ , ರ್ತುು ಅವರಿಗ  ನಾಯಯಾಲಯವು ನ್ಾಲ್ಾಾ (ಮ್ರವಲಕಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಸ್ ಕುವಾದ್ 

ಪರಿಹಾರ  ೋಪಾಯಗಳ್ನುನ ಕ ಡ ನಿೋಡಿದ , ಎಿಂಬುದ್ು ರ್ಧ್ಯಸ್ುಕ ದಾರರ ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ವಾದ್. 

ರ್ಧ್ಯಸ್ಥಕ ದಾರರ ತಕರಾರಿನ ಪರಕಾರ ಅವರಗ  ಇನ ನ ಹ ಚಿನ ಪರಿಹಾರಗಳ್ನುನ ನಿೋಡಲು ಆಗುವುದಲಲ 

ರ್ತುು ಅವರ ಮಾಡಿಕ  ಿಂಡಿರುವ ರ್ನವಿಗಳ್ು ಘನತ  ರ್ತುು ಸಾವಮಜನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಪರಿಕಲಿನ ಗಳ್ನುನ 

ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ ಖಾಸ್ಗಿೋತನ ರ್ತುು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ ದ್ುರುಪಯೊೋಗಪಡಿಸ್ುವ ಉದ ದೋಶವನನಷ ುೋ 

ಹ  ಿಂದವ . 

41. ರ್ಧ್ಯಸ್ುಕ ದಾರರ ಪರಕಾರ, 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಆದ್ರಡಿಯಲಿಲ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಕೃತಯಗಳ್ನುನ 

ದ್ಿಂಡನಾಹಮಗ  ಳಿಸ್ರುವುದ್ು ಸ್ ಕುವ ೋ ಆಗಿದ , ಏಕ ಿಂದ್ರ  377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ಪಾರಚೋನ ಭಾರತದ್ಲಿಲ 

ಪರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದ ನಾಯಯ ವಯವಸ ಥ ರ್ತುು ಸ್ಧಾಧಿಂತಗಳ್ನುನ ಗಣನ ಗ  ತ ಗ ದ್ುಕ  ಿಂಡ ೋ ರಚಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ್ುದ, 

ಪರಸ್ುುತ 2018ರಲಿಲ ಸ್ದ್ರಿ ಕಾಯದ ಕಾನ ನಾತಮಕವಾಗಿ, ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯವಾಗಿ, ನ ೈತ್ತಕವಾಗಿ ರ್ತುು 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಹ ಚುಿ ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾಗಿದ . 
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42. ಈ ವಿಚಾರವನುನ ವಿವರಿಸ್ಲು, ರ್ಧ್ಯಸ್ುಕ ದಾರರು ಈ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಗರ್ನವನುನ ಡಬ ಲಯ. ಫರೋಡಮನ್ 

ಅವರು 'ಲ್ಫಾ ಇನ್ ಎ ಚ ೋಿಂಜಿಗ್ ಸ  ಸ ೈಟ್ಟ'ನಲಿಲ, ಸ್ಮಾಜವಿಂದ್ು ಖ್ಿಂಡನಾಹಮವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ ಒಿಂದ್ು 

ಬಗ ಯ ಕೃತಯವನುನ ಕ್ತರಮಿನಲ್ ನಿಬಮಿಂಧ್ಗಳ್ ರ್ ಲಕ ಖ್ಿಂಡಿಸ್ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುವುದ್ು, ಆ ಸ್ಮಾಜವನುನ 

ನಿದ ೋಮಶಿಸ್ುವ ಮೌಲಯಗಳ್ ಆಳ್ವಾದ್ ಪರಭಾವಕ ಿ ಒಳ್ಗಾಗಿರುತುದ  ರ್ತುು ಹಿೋಗಾಗಿ, ಅದ್ು ಒಿಂದ್ು 

ದ ೋಶದಿಂದ್ ರ್ತ  ುಿಂದ್ಕ ಿ, ಇತ್ತಹಾಸ್ಕ ಿ ಒಿಂದ್ು ಅವಧಿಯಿಂದ್ ರ್ತ  ುಿಂದ್ಕ ಿ ಬದ್ಲ್ಫಾಗುತುದ  ಎಿಂದ್ು 

ನುಡಿದರುವುದ್ರ ಡ ಗ  ಸ ಳ ಯುತಾರ . 

43. ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ಾಹಮಗ  ಳಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ಲಿಲ 

ತ  ಡಗುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಎಚ್ಐವಿ/ಏಡ್ಪ ಗ  ಒಳ್ಗಾಗುವ ಹ ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತ ಯದ  ರ್ತುು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರಲಿಲ 

ಏಡ್ಪ ಹರಡುವಿಕ ಯ ಶ ೋಕಡಾವಾರು ಪರಮಾಣವು ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯರಿಗಿಿಂತ ಹ ಚುಿ ಅಲಲದ ೋ, ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ 

ಹಕಿನುನ ಜನರು ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ಲಿಲ ಪಾಲ್ಫ  ೆಿಂಡು, ಆ ರ್ ಲಕ ಏಡಿಪಗ  ಒಳ್ಗಾಗುವ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ 

ವಿಸ್ುರಿಸ್ಲು ಬರುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು ರ್ಧ್ಯಸ್ುಕ ದಾರರು ತಕರಾರು ಸ್ಲಿಲಸ್ರುತಾುರ . 

44. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ಅಸ್ಿಂವಿಧಾನಿಕ ಎಿಂದ್ು ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ದ್ರ , ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಿಂಸ್ೃತ್ತಯ ಗುರ್ಮಟವಾದ್ 

ಕುಟುಿಂಬ ವಯವಸ ಥಯು ನಾಶವಾಗುತುದ , ರ್ದ್ುವ  ಎಿಂಬ ಸ್ಿಂಸ ಥಯ ಮೋಲ್ಫ  ವಿನಾಶಕಾರಿ 

ಪರಿಣಾರ್ವವುಿಂಟಾಗುತುದ  ರ್ತುು ಹಣಕಾಿಗಿ ಪರಚಲಿತಗ  ಳ್ುಳವ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ು, ಯುವ 

ಭಾರತ್ತೋಯರು ಇಿಂತಹ ಧ್ಿಂಧ ಯಲಿಲ ತ  ಡಗುವಿಂತ  ಪರಚ  ೋದಸ್ುತುವ  ಎಿಂಬುದ್ು ಸ್ಹ ರ್ಧ್ಯಸ್ಥಕ ದಾರರ 

ವಾದ್ವಾಗಿದ . 

45. ರ್ಧ್ಯಸ್ುಕ ದಾರರಾದ್ ಶಿರೋಯುತ ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೌಶಲ್ ಪರವಾಗಿ ಕ ಡಾ ಲಿಖಿತ ರ್ನವಿಗಳ್ನುನ 

ಸ್ಲಿಲಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ್ುದ, ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ಲಿಲ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನಲಿಲ ಜರುಗುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ವಿಶವದಾದ್ಯಿಂತ 

ಅನ ೋಕ ಕಡ ಗಳ್ಲಿಲ ಕಾನ ನುಬದ್ಧಗ  ಳಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ ಯಾದ್ದರಿಿಂದ್ ಅದ್ನುನ ಭಾರತದ್ಲ ಲ 

ನಿರಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ಲಿಡಬ ೋಕ ಿಂಬ ಅಜಿಮದಾರರು ವಾದ್ ಆ ರಾಷ್ರಗಳ್ ರಾಜಕ್ತೋಯ, ಆರ್ಥಮಕ ರ್ತುು 

ಸಾಿಂಸ್ೃತ್ತಕ ಪರಿಂಪರ ಗಳಿಗ , ಬಹುಸ್ಿಂಸ್ೃತ್ತಯ ರ್ತುು ಬಹು-ಭಾಷ ಯ ರಾಷ್ರವಾದ್ ಭಾರತದ್ದಕ ಿ 
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ಬಹಳ್ ಭಿನನತ ಯದ  ಎಿಂಬ ನ ಲ್ಫ ಯಲಿಲ ಭಾರತಲಿಲ ಅನವಯಸ್ುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು ಅವರು ಅರಿಕ  

ಮಾಡಿಕ  ಿಂಡಿರುತಾುರ .  

46. ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ು ಪರಿಪೂಣಮವಲಲದ್ ಕಾರಣ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್., 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಲಿಲ ಅಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ತ  ಇಲಲ 

ರ್ತುು ಆದ್ನುನ ನಿರಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ದ್ರ , ಅದ್ು ಈ ರಾಷ್ರದ್ಲಿಲ ಪಾಲಿಸ್ಲ್ಫಾಗುವ ಎಲಲ ಧ್ರ್ಮಗಳ್ ವಿರುದ್ಧ 

ಹ  ೋಗುತುದ  ರ್ತುು ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ವಾಯಪ್ಪು ರ್ತುು ವಿಸಾುರವನುನ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವಾಗ, 25ನ ೋ 

ಕಲರ್ನುನ ಸ್ಹ ಪರಿಗಣನ ಗ  ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು  ಎಿಂದ್ು ರ್ಧ್ಯಸ್ಥಕ ದಾರರು ಪರತ್ತಪಾದಸ್ದಾದರ . 

47. 2018 ರಲಿಲ ಐ.ಎ. 91250 ಹ ಸ್ರಿನ ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ಹಸ್ುಕ್ ೋಪದ್ ಅಜಿಮಯನುನ ಸ್ಲಿಲಸ್ಲ್ಫಾಯತು ರ್ತುು ಅದ್ನುನ 

ಅನುರ್ತ್ತಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ಸ್ದ್ರಿ ರ್ಧ್ಯಸ್ುಕ ದಾರರು ತಕರಾರು ಸ್ಲಿಲಸ್ುವಿಂತ , 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ 

ತಳಿಳಹಾಕ್ತದ್ರ , ಸ್ದ್ರಿ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಲಿಲ ಒಳ್ಗ  ಳ್ಳಲ್ಫಾಗಿರುವ ಬಲವಿಂತದ್ ಕ್ತರಯಗಳ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಿಂತರಸ್ುರು ಕರರ್ 

ಕ  ೋರುವುದ್ಕ ಿ ಆಸ್ಿದ್ವಿಲಲದ್ಿಂತಾಗುತುದ ., ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಸ್ದ್ರಿ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು, ಇಬಬರು ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ 

ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ನ ೈಸ್ಗಿಮಕವಾದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗಕಿಷ ುೋ ಅಲಲದ , 

ಬಲವಿಂತದ್ ಶಿಶನಯೊೋನಿ ಸ್ಮಾಗರ್ವನುನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ಳದ್ ಕ್ತರಯಗಳಿಗ  ಅನವಯವಾಗುತುದ  ಎಿಂದ್ು 

ತಕರಾರು ಸ್ಲಿಲಸ್ದಾದರ . ರ್ಧ್ಯಸ್ುಕ ದಾರರ ಪರಕಾರ, ಹಾಗ  ಮಾಡುವುದ್ು ಇಕಾಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮವ್ಾೋ ಮತತಿ 

ಇನ್ಯೂನಬ್ಾರತ v. ಮಿವನ್ಾಕ್ಷಿ ಮವ್ಾೋ ಮತತಿ ಇನ್ಯೂನಬ್ಾರತ17 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಈ ನಾಯಯಾಲಯ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಿಂಡ 

ನಿಧಾಮರಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತುದ . 

48. ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ವಾಯಪ್ಪುಯಿಂದ್ ಇಬಬರು ಒಿಂದ ೋ ಲಿಿಂಗದ್ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ 

ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ರ್ುಕುಗ  ಳಿಸ್ದ್ರ , ವಿವಾಹಿತ ರ್ಹಿಳ ಯೊಬಬಳ್ು ತನನ ಉಭಯಲಿಿಂಗಾಸ್ಕು ಗಿಂಡ ರ್ತುು ಅವನ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಪುರುಷ್ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ ಗ ಳ್ಲಿಲ ತ  ಡಗುವುದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. ಅಡಿಯಲಿಲ 

ಪರಿಹಾರವನುನ ಪಡ ಯುವುದ್ು ಸ್ಧ್ಯವಾಗುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು ಅಜಿಮದಾರರು ಸ್ಲಿಲಸ್ದಾದರ . 

                                                             
17 (2005) 4 SCC 370 
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49. ಸ್ದ್ರಿ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ  ಳ್ಗ , “ಸ್ಿಂತರಸ್ು ವಯಕ್ತು”ಯನುನ ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ುವ ವಿವರಾಣ ಯನುನ ಸ ೋರಿಸ್ ಆ 

ವಾಯಖಾಯನದ  ಳ್ಗ , ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ್ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತ ಅರ್ವಾ ಸ್ಿಂತರಸ್ುರಾದ್ ವಯಕ್ತು ಅರ್ವಾ ಗಿಂಡ ಅರ್ವಾ ಹ ಿಂಡತ್ತ 

ಅರ್ವಾ ಅವರ ಪರವಾದ್ ಯಾವುದ ೋ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ 1973ರ ಅಪರಾಧ್ ಪರಕ್ತರಯಾ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 198(1)ರ 

ನಿಯರ್ಗಳ್ ಪರಕಾರ ಸ ೋರಿಸ್ ಅಜಿಮದಾರರು ಹ ೋಳಿರುವಿಂತಹ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ 

ದ್ುಬಮಳ್ಕ ಯಾಗುವುದ್ನುನ ತದ ಗಟುಬಹುದ್ು ಎಿಂದ್ು ರ್ಧ್ುಸ್ಥಕ ದಾರರು ಸ್ ಚಸ್ದಾದರ . ಅಜಿಮದಾರರ 

ಪರಕಾರ, ಹಿೋಗ  ಮಾಡುವುದ್ರಿಿಂದ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ು  ಆರ್ವಾ ಕ್ತರುಕುಳ್ ನಿೋಡುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ‘ಒಪ್ಪಿಗ ಯ 

ಕ್ತರಯಗಳ್” ಕುರಿತು ದಾಖ್ಲಿಸ್ುವ ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ದ್ುರುದ ದೋಶಪೂವಮಕವಾದ್ ದ್ ರುಗಳಿಗ  ಕಡಿವಾಣ 

ಬಿೋಳ್ುತುದ . ಅದ್ಕ್ತಿಿಂತ ಹ ಚಾಿಗಿ, ಮೋಲಿನಿಂತ  ಮಾಡಿದಾಗ, ಸ್ಿಂತರಸಾುನಾದ್ ವಯಕ್ತು ಖ್ುದಾದಗಿ ದ್ ರು 

ದಾಖ್ಲಿಸ್ದಾಗ ಮಾತರ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಅಡಿಯಲಿಲ ಅಿಂತಹ ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ನುನ 

ಪರಿಗಣಿಸ್ುವಿಂತಾಗುತುದ  ಎಿಂಬ ವಿಚಾರವೂ ನಾಯಯಾಲಯಕ ಿ ಸ್ಿಂತ  ೋಷ್ವನುನಿಂಟು ಮಾಡಬಹುದ್ು ಎಿಂದ್ು 

ಅಜಿಮದಾರರು ತ್ತಳಿಸ್ರುತಾರ . ಅಜಿಮದಾರರ ಪರಕಾರ, ಅಿಂತಹ ವಿಧಾನವು, ರ್ ಲಭ ತವಾಗಿ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯನುನ ಗೌರವಿಸ್ುತುದ  ರ್ತುು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 21 ನ ೋ ಕಲಮಿನ ಅಡಿಯಲಿಲ ವಯಕ್ತುಯ ಖಾಸ್ಗಿೋತನ ರ್ತುು 

ಘನತ ಯನುನ ಹಸ್ುಕ್ ೋಪದಿಂದ್ ರಕ್ಷಿಸ್ುತುದ . 

50. ಅಜಿಮದಾರರು ಯಾವುದ ೋ ಕಾನ ನಿನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಬದ್ಧತ ಯನುನ ಯಾವಾಗಲ  ಉಹಿಸ್ಬ ೋಕಾಗುತುದ  ರ್ತುು 

ಯಾವುದ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ವಾಯಖಾಯನದ್ಲಿಲ ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ಅಸ್ಿಷ್ುತ  ಇದ್ದಲಿಲ, ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ಆ 

ಶಾಸ್ನದ್ ಉದ ದೋಶವನುನ ಈಡ ೋರಿಸ್ುವಿಂತಹ ವಾಯಖಾಯನವನುನ ನಿೋಡಬ ೋಕು ಅಲಲದ  ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು 

ಶಾಸ್ನವಿಂದ್ರ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕತ ಯನುನ ಎತ್ತುಹಿಡಿಯುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಎಲಲ ಕರರ್ಗಳ್ನುನ ಕ ೈಗ  ಳ್ಳಬ ೋಕು 

ರ್ತುು ಹಾಗ  ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಶಾಸ್ನಕ ಿ ಹ ಚುಿವರಿ ವಿಚಾರಗಳ್ನು ಸ ೋರಿಸ್ದ್ರ  ಪರವಾಗಿಲಲ ಎಿಂದ್ು 

ನುಡಿಯುತಾುರ . ಅಜಿಮದಾರರು ಇದ್ಕ ಿ, ಕಯ. ವಿ. ಅಬ್ಾಾಸ್ v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ18 ಮತತಿ ನ್ವವೃತಿ. ರಯವ್ಯರಯಂಡ್ 

                                                             
18 (1970) 2 SCC 780  
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ಮಾಕ್ೋ ನ್ಯಟಯೂಟ v. ಕಯವರಳ ರಾಜ್ಾ ಮತತಿ ಇತರರತ 19  ಪರಕರಣಗಳ್ಲಿಲ ಈ ನಾಯಯಾಲಯ ರ್ಿಂಡಿಸ್ದ್ 

ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ುತುದ . 

51. ಅಜಿಮದಾರರು, ತರ್ಮ ಅರಿವುಳ್ಳ ವಕ್ತೋಲರಾದ್ ಶಿರೋಯುತ ಹವಿಮಿಂದ್ರ್ ಚೌಧ್ರಿಯವರ ರ್ ಲಕ, ಪ್ಪಟಟಸಾಿಮಿ 

(ಮ್ರವಲಕಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಗುರುತ್ತಸ್ಲಿಟುಿಂತ  ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕುಿ ತನನ ವಾಯಪ್ಪುಯಲಿಲ ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ 

ಚಲ್ಫಾವಣ ಗ  ಳ್ಳಲು ಅನುರ್ತ್ತಸ್ದ್ರ , ಅದ್ು, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ರ್ತುು ಭಿನನಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಜ  ೋಡಿಗಳ್ ನಡುವಿನ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುವ ಎಲ್ಫಾಲ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ ಕಾನ ನು 

ಶಿಕ್ ಯಾಗುವುದ್ನುನ ತಪ್ಪಿಸ್ುತುದ  ರ್ತುು ಅದ್ಕಾಿಗಿ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ವಾಯಪ್ಪು ಕುಗಿೆಸ್ುವ ಅರ್ವಾ ಅದ್ನುನ 

ತಳಿಳಹಾಕುವ ಪರಮೋಯ ಬರುವುದಲಲ ರ್ತುು ಅದ್ನನ ಈಗಿನ ಸ್ವರ ಪದ್ಲಿಲಯೋ ಉಳಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಬಹುದ್ು. ಎಿಂದ್ು 

ವಾದಸ್ುತಾುರ . ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಯಲಿಲ ತ  ಡಗಿರುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಪರಸ್ಿರರ 

ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿಯುವಿಂತ  ಸ್ಕಾಮರ ಒತಾುಯಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ, ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಒಪ್ಪಿಗ ಯನನ ಪರಶಿನಸ್ುವ 

ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ನುನ ಹ  ರತುಪಡಿಸ್ದ್ರ , ಅದ್ು ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಉಲಲಿಂಘನ ಯನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುತುದ  ಅಲಲದ ೋ 

ಒಬಬರು ಒಿಂದ್ು ಅಪರಾಧ್ದ್ಲಿಲ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಬಲಿಪಶುವಾಗಲು ಆಗುವುದಲಲ. 

52. ರಾಝಾ ಅಕಾಡ ಮಿಯ ಪರವಾಗಿ, ಅರಿವುಳ್ಳ ವಕ್ತೋಲರಾದ್ ಆರ್.ಆರ್. ಕ್ತಶ  ೋರ್ ರ್ ಲಕ ಕ ಡಾ 

ರ್ನವಿಗಳ್ನುನ ಸ್ಲಿಲಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ್ುದ, ಅವರು, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ುದ್ು ರ್ತುು 

377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಅದ್ನುನ ಸ್ ಕುವಾಗಿ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂದ್ು ತಕರಾರು ಸ್ಲಿಲಸ್ರುತಾುರ . ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕವಲಲದ್ 

ಅಿಂಗಗಳ  ಳ್ಗ  ಶಿಶನದ್ ತ ಸ್ುವಿರಿಕ ಗಳ್ನ  ನಳ್ಗ  ಿಂಡ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ ಮೋಲಿನ ನಿಬಮಿಂಧ್ವು 

ತಾರತರ್ಯವಾಗುವುದಲಲ ಏಕ ಿಂದ್ರ  ದ ೈಹಿಕ ವಾಸ್ುವವನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ಕಾನ ನುಗಳ್ು ಎಿಂದಗ  

ಅಸಾಿಂವಿಧಾನಕವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ, ಪುರುಷ್ನನುನ ಪುರುಷ್ನಿಂತ , ಹ ಣಣನುನ ಹ ಣಿಣನಿಂತ  ರ್ತುು ಲಿಿಂಗ 

ಪರಿವತ್ತಮತರನುನ ಲಿಿಂಗ ಪರಿವತ್ತಮತರಿಂತ  ನಡ ಸ್ಕ  ಿಂಡರ  ಅದ್ನುನ ತಾರತರ್ಯವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು 

ಬರುವುದಲಲ ಎಿಂಬ ವಾದ್ವವನುನ ಅವರು ರ್ಿಂಡಿಸ್ರುತಾುರ . 
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53. ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕಾನ ನಿನ ಉದ ದೋಶವು ನಾಗರಿಕರನುನ ಹಾನಿಯಿಂದ್ ರಕ್ಷಿಸ್ುವುದ್ು ಎಿಂದರುವ ಅಜಿಮದಾರರು, 

ಇಬಬರು ಗಿಂಡಸ್ರ ನಡುವಿನ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ಆಘಾತಕಾರಿ ರ್ತುು ಹಾನಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್, 

ಅಿಂತಹ ವಿಕೃತ ರ್ನುಷ್ಯ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ಲು, ಶಾಸ್ನದ್ ರ್ ಲಕ ಸ್ ಕುವಾದ್ ನಿಬಮಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ 

ಹಾಕುವೂದ್ು ಸ್ಕಾಮರದ್ ವಾಯಪ್ಪುಯಲ್ಫ ಲೋ ಬರುತುದ . ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಅಸ್ಹಜ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಹ  ಿಂದರುವ 

ಜನರು ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಜಿೋವನ, ಆರ  ೋಗಯ ರ್ತುು ಭದ್ರತ ಯನುನ ಅಪಾಯಕ್ತಿೋಡು ಮಾಡುವುದ್ನುನ 

ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುದ್ು ರಾಜಯದ್ ಕತಮವಯವಾಗಿದ . ಅಸ್ಭಯ ಸ್ವರ ಪವಿರುವ ತಡ ಯಲಲದ್ ಆನಿಂದ್, ಒಿಂದ್ು ನಾಗರಿಕ 

ಸ್ಮಾಜದ್ ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಗ  ಪೂರಕವಲಲ, ರ್ತುು ಅಿಂತಹ ಅತ್ತರಿೋಕದ್ ಸ್ುಖ್ಗಳ್ನುನ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ಬ ೋಕಾದ್ 

ಅಗತಯವಿದ  ರ್ತುು ಹಿೋಗಾಗಿ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯು 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಡಿಯಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಶಾರಿೋರಿಕ 

ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ ಮೋಲ್ಫ  ನಿಷ ೋಧ್ ವಿಧಿಸ್ುವುದ್ು ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುವುದಲಲ. 

54. 2011 ರಲಿಲ ಈ.ಆ ನಿಂ. 9341ಏಚ್ ಹ ಸ್ರಿನ ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ರ್ಧ್ಯಸ್ುಕ ಯ ಅಜಿಮಯನುನ ಸ್ಲಿಲಸ್ಲ್ಫಾಯತು ರ್ತುು 

ಅದ್ನುನ ಅನುರ್ತ್ತಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ಅಜಿಮದಾರರು, ತರ್ಮ ಲಿಖಿತ ಸ್ಲಿಲಕ ಗಳ್ಲಿಲ, ಅನ ೈತ್ತಕತ ಯ 

ಪರಿಕಲಿನ ಯನುನ ವಿವರಿಸ್ದ್ ನಿಂತರ, ಸ್ಿಷ್ುವಾದ್ ನಿರಿಂಕುಶತವದ್ ಸ್ದಾಧಿಂತವು ಪರಸ್ುುತ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ 

ಯಾವುದ ೋ ರಿೋತ್ತಯಲ ಲ ಅನವಯವಾಗುವುದಲಲ, ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಇಲಿಲ ಕಾನ ನು ಆಸ್ಿಷ್ು ಅರ್ವಾ 

ನಿರಿಂಕುಶವಾಗಿಲಲ, ಏಕ ಿಂದ್ರ  377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ವಯಕ್ತುಯ ಲಿಿಂಗ ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಲ್ಫ ಕ್ತಿಸ್ದ ಯೋ 

ಕೃತಯಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂದ್ು ವಿವರಿಸ್ುತಾುರ . ಸ್ದ್ರಿ ಕಾಯದಯು ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ 

ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ತಾರತರ್ಯವನುನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ಳದ , ಸಾವಮತ್ತರಕವಾಗಿ ಅನವಯವಾಗುವುದ್ು, ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 3ನ ೋ 

ಭಾಗದ್ ಆಶಯಗಳ್ ಪರತ್ತೋಕವಾಗಿದ  ರ್ತುು ಈ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಯಲಿಲ ಉದ ದೋಶಪೂವಮಕ ಅರ್ವಾ ಅವಿವ ೋಕದ್ 

ತಾರತರ್ಯವಿಲಲವಾದ್ ಕಾರಣ ಅದ್ು ನಿರಿಂಕುಶವಾಗಿಲಲ. 

55. ಅಜಿಮದಾರರು ಈ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಗರ್ನವನುನ ಫಜ್ಲ್ ರಬ್ ಚೌಧ್ರಿ v. ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಾ ಸಕಾೋರ20 

ಪರಕರಣದ ಡ ಗ  ಸ ಳ ಯುತಾುರ . ಈ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಈ ನಾಯಯಾಲಯ, 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಡಿಯಲಿಲನ 

                                                             
20  (1982) 3 SCC 9 
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ಅಪರಾಧ್ವು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಭಯತ ಯನುನ ಸ್ ಚಸ್ುತುದ  ಎಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ತುು. ಇದ್ಲಲದ , ನರ್ಮ ದ ೋಶದ್ಲಿಲ 

ಪಾಶಾಿತಯ ಸ್ದಾಧಿಂತವನುನ ಅನುಕರಿಸ್ುವಿಂತಹ ಕ ಲಸ್ಗಳಾಗಬಾರದ್ು ಎನುನವ ಅಜಿಮದಾರರು, ಅದ ೋ 

ವಿಚಾರವನುನ ಈ ನಾಯಯಾಲಯವು ಜ್ಗಯೂೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ v. ಯತ.ಪ್ತ. ರಾಜ್ಾ ಸಕಾೋರ 21  ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ 

ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂಡಿತುು ಎಿಂದ್ು ವಾದಸ್ುತಾುರ . 

56. ಗತಜ್ರಾತ್ ಸಕಾೋರ v. ಮಿಜಾೋಪ್ಪರ್ ಮೊತಿ ಕತರಯವರ್ಶ ಕಸಾಬ್ ಜ್ಮಾತ್ ಮತತಿ ಇತರರತ22 ಪರಕರಣದ್ 

ತ್ತೋಪಮನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ದ್ ನಿಂತರ ಅಜಿಮದಾರರು, ನಾಗರಿಕತ  ಅರ್ವಾ ಸ್ಮಾಜದ್ ಒಿಂದ್ು ಭಾಗದ್ ಹಿತಾಸ್ಕ್ತು 

ಅದ ಷ ುೋ ರ್ುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರ , ಅದ್ು ದ ೋಶ ಅರ್ವಾ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಒಟಾುರ ಯಾದ್ ಹಿತಾಸ್ಕ್ತುಯ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ, 

ಎರಡನ ೋ ಸಾಥನವನುನ ಪಡ ಯುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಒತ್ತು ಹ ೋಳ್ುತಾುರ . ಅಲಲದ ೋ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  

ಹ ೋರಿರುವ ನಿಬಮಿಂಧ್ಗಳ್ ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ತ  ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವಾಗ, ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 4ನ ೋ ಭಾಗದ್ಲಿಲ 

ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ನಿಧ ೋಮಶಕ ಸ್ಧಾಧಿಂತಗಳ್ನುನ ಕ ಡಾ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ು ವಾದಸ್ುತಾುರ . ಈ 

ಮೋಲಿನ ರ್ನವಿಗಳ್ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಯಿಂದ್, ಅಜಿಮದಾರರು ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಅತ್ತಯಾಗಿ ವಿಸ್ುರಿಸ್ಲು 

ಆಗುವುದಲಲ ರ್ತುು ದ ೋಶದ್ ಆಡಳಿತಕ ಿ ರ್ ಲಭ ತವಾಗಿರುವ ಸ್ಕಾಮರದ್ ನಿದ ೋಮಶಕ ತತವಗಳ್ನುನ 

ನಿಲಮಕ್ಷಿಸ್ಬಾರದ್ು, ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಅವುಗಳ್ು ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಬದ್ುಕ್ತನ ರ್ ಲಭ ತ ಅಗತಯಗಳಿಗಿಿಂತ ಕಡಿಮ 

ರ್ಹತವವನುನ ಹ  ಿಂದಲಲ ಎನುನವ ಅಜಿಮದಾರರು, ಕಯವಶವ್ಾನಂದ ಭಾರತಿ v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ ಪ್ಿಕರಣದ23 

ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ ಇದ್ನ ನೋ ಹ ೋಳ್ಲ್ಫಾಗಿದ  ಎಿಂದ್ು ವಾದಸ್ುತಾುರ . 

57. ರ್ಧ್ಯಸ್ುಕ ಯ ಇನ  ನಿಂದ್ು ಅಜಿಮ, ಐ.ಎ. ಸ್ಿಂಖ ಯ,76790, 2018ನುನ, ಅಪಾಸ  ುಲಿಕ್ ಅಲಯನ್ಪ ಆಫ್ 

ಚಚುಮಗಳ್ು ರ್ತುು ಉತಿಲ್ ಕ್ತರಶಿಿಯನ್ ಕೌನಿಪಲಿನಿಂದ್ ಸ್ಲಿಲಸ್ಲಿಟ್ಟುದ . ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ 

ವಿವರಿಸ್ುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ ನಾಯಯಾಲಯವು, ವಯಕ್ತುಯನುನ ಸಾವಿನ ಅರ್ವಾ ಹಾನಿಯ ಭಯಕ ಿ ಈಡು ಮಾಡಿ 

ಒಪ್ಪಿಗ  ಪಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್  ಇರಬಹುದ್ು ಅರ್ವಾ ಒಪ್ಪಿಗ ಯನುನ ತಪುಿಗರಹಿಕ , ಮಾನಸ್ಕ 
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ಅಸ್ವಸ್ಥತ , ಮಾದ್ಕ ದ್ರವಯ ಸ ೋವನ , ಅರ್ವಾ ಸ್ದ್ರಿ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದಿಂದ್ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ಲಿಡುವ ಕೃತಯಗಳ್ 

ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ನುನ ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಳ್ಳಲು ಅಸ್ರ್ರ್ಮರಾಗಿರುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮರಲಿಲ ಪಡ ಯಬಹುದ ಿಂಬುದ್ನುನ 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ಅರಿಕ  ಮಾಡಿಕ  ಿಂಡರು. 

58. ಅಜಿಮದಾರರು ತರ್ಮ ವಾದ್ವನುನ ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಸ್ುತು, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ತನನ ಈಗಿನ 

ರ ಪದ್ಲಿಲ  ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14ನ ೋ ಕಲರ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುವುದಲಲ, ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಆದ್ು ಒಿಂದ್ು ನಿದಮಷ್ು 

ಅಪರಾಧ್ ರ್ತುು ಅದ್ರ ಶಿಕ್ ಯನುನ ಮಾತರ ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ುತುದ  ರ್ತುು ಆ ಶಾಸ್ನಕ ಿ ಯಾವ ವಗಮ 

ಒಳ್ಪಡಬ ೋಕು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲು ಸ್ಕಾಮರಕ ಿ ಅಧಿಕಾರವಿದ , ರ್ತುು ಇದ್ು ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. 377ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಸ್ನಿನವಿೋಶದ್ಲಿಲ ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾದ್ ವಗಿೋಮಕರಣವಾಗಿದ  ಎಿಂದ್ು ವಾದಸ್ದ್ರು. 

59. ಅಜಿಮದಾರರು ವಾದಸ್ುವಿಂತ , ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು, ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 15ನ ೋ ಕಲರ್ನುನ 

ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುವುದಲಲ ಏಕ ಿಂದ್ರ , ಸ್ದ್ರಿ ಕಲರ್ು, ಧ್ರ್ಮ, ಜನಾಿಂಗ, ಜಾತ್ತ, ಲಿಿಂಗ, ಹುಟ್ಟುದ್ ಸ್ಥಳ್ ಅರ್ವಾ 

ಮೋಲಿನ ಯಾವುದ್ನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ತಾರತರ್ಯವನುನ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುತುದ ಯೋ ಹ  ರತು, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ 

ಆಧಾರದ್ ತಾರತರ್ಯವನುನ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುವುದಲಲ. ಅಜಿಮದಾರರ ಪರಕಾರ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಎಿಂಬುದ್ು ನರ್ಮ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ರ್ಟ್ಟುಗ  ಹ  ರಗಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ುದ, ಆದ್ನುನ ಒಿಂದ್ು ಕಾಯದ ಅರ್ವಾ ಶಾಸ್ನದ್ 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಿಂಧ್ುತವವನುನ ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ಲು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ  ಳ್ಗ  ತಿಂದ್ುಕ  ಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಲಲ. 

ಅಜಿಮದಾರರ ಪರಕಾರ, 'ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯ' ಎಿಂಬ ಪದ್ವನುನ 'ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು’ ಎಿಂದ್ು 

ಬದ್ಲ್ಫಾಯಸ್ಬ ೋಕಾದ್ರ , ಅದ್ಕ ಿ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ತ್ತದ್ುದಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿರುತುದ . 

60. ತರ್ಮ ನಿಲುವನುನ ಬಲಪಡಿಸ್ಲು ಅಜಿಮದಾರರು ಬಹಳ್ವಾಗಿ ಅವಲಿಂಬಿಸ್ರುವ ಯೊೋಗಯಕಾತಾಮ ತತವಗಳ್ು 

ಸ್ೋಮಿತ ಮಾನಯತ ಯನುನ ಹ  ಿಂದವ  ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಅವುಗಳ್ು ಸ್ಕಾಮರಗಳ್ನುನ ಪಾಲಿಸ್ಲ್ಫ ೋಬ ೋಕ್ತರುವ 

ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಗಳ್ಲಲ ರ್ತುು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಸ್ರ್ಸ ಯಗಳ್ ಕುರಿತು ಸ್ಕಾಮರಗಳ್ು 

ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ಅಿಂತಾರಷ್ಟ್ುೋಯ ಒಪಿಿಂದ್ ಮಾಡಿಕ  ಿಂಡಿಲಲ ಅರ್ವಾ ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ಮಾನವ 

ಹಕುಿಗಳ್ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಗಳ್ನುನ ಕ ಡಾ ಮಾಡಿಕ  ಿಂಡಿಲಲ, ಎಿಂದ್ು ರ್ಧ್ಯಸ್ುಕ ದಾರರು ವಾದಸ್ುತಾುರ ,  
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61. ಅಜಿಮದಾರರು ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಯುತಾು, ಸತರಯವಶ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲನ ಈ ನಾಯಯಾಲಯದ್ 

ನಿಧಾಮರವನುನ ರ್ರುಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ುವ ಅಗತಯವಿಲಲ ಎಿಂದ್ು ವಾದಸ್ದಾದರ . ಈ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಶಾಸ್ನಗಳ್ು 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿರುತುವ  ಎಿಂಬ ಒಿಂದ್ು ನಿಂಬುಗ ಯದ್ುದ ನಾಯಯಾಲಯವು ಸ್ವಯಿಂ-ಸ್ಿಂಯರ್ವನುನ 

ಅಳ್ವಡಿಸ್ಕ  ಿಂಡು ನಾಯಯಾಿಂಗ ಶಾಸ್ನವನುನ ಹುಟುುಹಾಕುವ ಕ ಲಸ್ದಿಂದ್ ದ್ ರವಿರಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ು 

ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿತುು. ಅಜಿಮದಾರರ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಯಲಿಲ, ಸ್ಿಂಸ್ತ್ತುನ ಶಾಸ್ನಬದ್ಧ ಜ್ಞಾನವನುನ ಗೌರವಿಸ್ಬ ೋಕು ರ್ತುು 

ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ತ್ತದ್ುದಪಡಿಯನುನ ಬಯಸ್ದ್ಲಿಲ, ಆ ವಿಚಾರವನುನ ಸ್ಿಂಸ್ತ್ತುಗ  ಬಿಡಬ ೋಕು. 

62. ರ್ಧ್ಯಸ್ುಕ ದಾರರು, ಈ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಅಜಿಮದಾರರ ಪಾರರ್ಮನ ಗಳ್ನುನ ರ್ನಿನಸ್ದ್ರ , ನಾಯಯಾಿಂಗವ ೋ 

ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ರಚಸ್ದ್ಿಂತಾಗುತುದ  ಏಕ ಿಂದ್ರ  ನಾಯಯಾಲಯ ಶಾಸ್ನದ  ಳ್ಗ  ಪದ್ಗಳ್ನುನ ಸ ೋರಿಸ್ಲು 

ಅರ್ವಾ ಇರುವ ಪದ್ಗಳ್ನುನ ಅಳಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ. 'ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ' ರ್ತುು/ಅರ್ವಾ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ್' ಎಿಂಬ 

ಪದ್ಗಳ್ು 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಲಿಲ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ಲಿಟ್ಟುಲಲ ರ್ತುು ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ಅಿಂತಹ ಕೃತಕ 

ವಯತಾಯಸ್ವನುನ ಸ್ೃಷ್ಟ್ುಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳಿದಾದರ . ಈ ನಿಲುವನುನ ಬಲಪಡಿಸ್ಲು, ಅಜಿಮದಾರರು ಈ 

ಸಾಕ್ಷಿ v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ ಮತತಿ ಇತರರತ 24  ಪರಕರಣದ್ಲಿಲನ ಈ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ತ್ತೋಪಮನುನ 

ಅವಲಿಂಬಿಸ್ದಾದರ  ಈ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಕಾನ ನನುನ ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ುವಾಗ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಗರ್ನ ಏನು 

ಹ ೋಳ್ಲ್ಫಾಗಿದ  ಎಿಂಬುದ್ರ ಜ  ತ ಗ  ಏನನುನ ಹ ೋಳ್ಲ್ಫಾಗಿಲಲ ಎಿಂಬುದ್ರ ಮೋಲಿರಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ು 

ಗರ್ನಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿತುು ರ್ತುು ಅಪರಾಧ್ವಿಂದ್ನುನ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವ ಅರ್ವಾ ಶಿಕ್ ಯೊಿಂದ್ನುನ ವಿಧಿಸ್ುತ್ತುರುವ 

ಶಾಸ್ನವಿಂದ್ನುನ ಗಿಂಭಿೋರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೋಕು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂಡಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್, ನಾಯಯಾಲಯ 

ಕ ಲವು ಪದ್ಗಳ್ನುನ ಬದ್ಲಿಸ್ ಬ ೋರ  ಪದ್ಳಾನುನ ಪರಿಚಯಸ್ುವುದ್ು ತಪಾಿದ್ುದ್ು ರ್ತುು 

ಅಪಾಯಕಾರವಾದ್ುದ್ು ಎಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿತುು. 

63. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ ಮತತಿ ಇತರರತ v. ದಯವವಿಕವ ನಂದನ್ ಆಗವ್ಾೋಲ್ 25  ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನ ಡ ಗ  

ನಾಯಯಾಯಲಯದ್ ಗರ್ನವನುನ ಸ ಳ ದರುವ ಅಜಿಮದಾರರು, ಸ್ದ್ರಿ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಶಾಸ್ನ ರ ಪ್ಪಸ್ುವ 

                                                             
24 (2004) 5 SCC 518 
25 1992 Supp. (1) SCC 323 
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ಅಧಿಕಾರವನುನ ನಾಯಯಾಲಯಗಳಿಗ  ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿಲಲವಾದ್ದರಿಿಂದ್ ಅವುಗಳಿಗ  ಹ  ಸ್ ಶಾಸ್ನಗಳ್ನುನ ರ ಪ್ಪಸ್ುವ 

ಅಧಿಕಾರವಿಲಲ ರ್ತುು ಹಾಗಾಗಿ, ನಾಯಯಲಯಗಳ್ು ಶಾಸ್ನವಿಂದ್ನುನ ಪುನಃ ಬರ ಯುವಿಂತ್ತಲಲ ರ್ತುು ಹ  ಸ್ 

ಶಾಸ್ನವನುನ ರ ಪ್ಪಸ್ುವಿಂತ್ತಲಲ, ರ್ತುು ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ಶಾಸ್ವಿಂದ್ಕ ಿ ಪದ್ಗಳ್ನುನ ಸ ೋರಿಸ್ುವಿಂತ್ತಲಲ 

ಅರ್ವಾ ಅದ್ರಲಿಲ ಇಲಲದರುವ ಪದ್ಗಳ್ನುನ ಊಹಿಸ್ಕ  ಳ್ಳನಿುಲಲ ಎಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿತುುು. ಯಾವುದ್ು  

ಕಾನ ನು ಯಾವುದ್ು ಅಲಲ ಎಿಂಬುದ್ನನಷ ುೋ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಬ ೋಕು. 

64. ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ನಿರಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ದ್ರ , ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗಿೋಯ ವಗಮದ್ ರ್ ಲಕ 

ಪರಿಹರಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ಿಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ರ್ಸ ಯಗಳ್ ಪರವಾಹವನುನ ಎದ್ುರಿಸ್ಬ ೋಕಾಗುತುದ , 

ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಅಿಂತಹ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ, ಸ್ಮಾನ-ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಿವಾಹಗಳ್ು ಅನಿರಿೋಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಿಂಶಗಳ್ನುನ 

ಪಡ ಯುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಯೊೋಗಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ಬಿಡುತುವ .  

65. ಇದ್ಲಲದ , ಅಜಿಮದಾರರು, 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ನಿರಪರಾಧಿೋಕರಣ, ಪಾಸ್ಮ ರ್ದ್ುವ  ರ್ತುು ವಿಚ ಿೋದ್ನ 

ಕಾಯದ ಯ, 1936 ರ 32ನ ೋ(ಡಿ) ಪರಿಚ ಿೋದ್; ಹ ಿಂಡತ್ತಗ  (ಈ) ತನನ ಗಿಂಡ ರ್ದ್ುವ ಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ್ 

ನಿಂತರ, ಅತಾಯಚಾರ, ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ಅರ್ವಾ ಪಾರಣಿಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ಿಂತಹ ತಪುಿಗಳ್ನುನ ಮಾಡಿದ್ದನ ಿಂಬ 

ಆಧಾರದ್ಲಿಲ  ಜಿಲ್ಫಾಲ ನಾಯಯಾಲಯಕ ಿ ವಿಚ ಿೋದ್ನ ನಿೋಡುವಿಂತ  ರ್ನವಿ ಸ್ಲಿಲಸ್ುವ ಅವಕಾಶ ಒದ್ಗಿಸ್ುವ 

ವಿಶ ೋಷ್ ವಿವಾಹ ಕಾಯದ  1954 ರ 27 (7) (1ಎ)ಎ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ; 1869 ರ ಭಾರತ್ತೋಯ ವಿಚ ಿೋದ್ನ ಕಾಯದ ಯ 

10 (2)ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ರ್ತುು ಹಿಿಂದ್  ವಿವಾಹ ಕಾಯದ , 1955ರ 13ನ ೋ(2) ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಿಂತಹ ಅಸ್ುತವದ್ಲಿಲರುವ 

ಕಾನ ನುಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  ಸ್ರಣಿ ಪರಿಣಾರ್ವನುನ ಉಿಂಟುಮಾಡುತುದ  ಎಿಂದ್  ವಾದಸ್ದಾದರ  

E. ನ್ಾಜ್ ಪ್ಿತಿಷ್ಾಾನ ಮತತಿ ಸತರಯವಶ್ ಕೌಶಲ್  ಪ್ಿಕರಣದ ನ್ವರ್ಾೋರಗಳು 

66. ನಾಝ್ ಪರತ್ತಷಾಠನ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ದ ಹಲಿ ಉಚಿ ನಾಯಯಾಲಯ ಹ ೋಳಿದ್ದರ ಡ ಗ  ಈಗ ನಾವು  ಗರ್ನಹರಿಸ್ 

ಅದ್ರ ನಿಂತರ ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕೌಶಲ್ ಪರಕರಣದ್ ನಿಧಾಮರದ್ತು ನ  ೋಡ  ೋಣ. ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 15ನ ೋ ಕಲಮಿನ 

ಪರಕಾರ ಲಿಿಂಗ ಸ ೋರಿದ್ಿಂತ  ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲನ ತಾರತರ್ಯವನುನ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ  

ಎಿಂದ್ು ದ ಹಲಿ ಉಚಿ ನಾಯಯಾಲಯ ಅಭಿಪಾರಯಪಟ್ಟುದ . ’ಲಿಿಂಗ' ಎಿಂಬುದ್ರ ವಿಸಾುರವಾದ್ ವಾಯಖಾಯನಕ ಿ 
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ಆದ್ಯತ  ನಿೋಡಿದ್ ಉಚಿನಾಯಯಾಲಯ, 'ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ'ದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲಿನ ತಾರತರ್ಯವನುನ 

ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುವಿಂತ  ಮಾಡಿತು ರ್ತುು ಲಿಿಂಗ-ತಾರತರ್ಯ ಕ ೋವಲ ಲಿಿಂಗಕಿಷ ುೋ ಅನವಯಸ್ುತುದ  ಎಿಂದ್ು 

ಸ್ರಳ್ವಾಗಿ ತ್ತಳಿದ್ುಕ  ಳ್ಳಲು ಬರುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ತುು. ಉಚಿ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನದ್ 

ಪರಕಾರ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ತಾರತರ್ಯವು ರ ಢಮಾದ್ರಿಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ 

ನಿಧಾಮರಗಳ್ು ರ್ತುು ಯಾವ ಲಿಿಂಗದ್ವರು ಹಿೋಗ  ನಡ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕ ಿಂಬುದ್ರ ಕುರಿತಾದ್ 

ಸಾಮಾನಿಯೋಕರಣವನುನ ಅವಲಿಂಬಿಸ್ದ . 

67. ಭಾರತ್ತೋಯ ಸ್ಮಾಜದ್ಲಿಲ ಆಳ್ವಾಗಿ ಬ ೋರ ರಿರುವ ರ್ತುು ಹಲವಾರು ಶತಮಾನಗಳ್ ಕಾಲ 

ಪೊೋಷ್ಟ್ಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವಿಕ ಯು ಮೌಲಯವನುನ ಭಾರತ್ತೋಯ ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಸ್ಹ ಪರತ್ತಬಿಿಂಬಿಸ್ುತುದ  

ಎಿಂಬ ವಿಚಾರವನುನ ಉಚ ಿ ನಾಯಯಾಲಯವು ವಿವರಿಸ್ತು. ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತರಿಿಂದ್ ವಿಚತರ ಅರ್ವಾ 

ವಿಭಿನನರ ಿಂದ್ು ಗರಹಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವವರನುನ ಹ  ರಗುಳಿಸ್ುವುದ್ು ಅರ್ವಾ ಅವರನುನ ಬಹಿಷ್ಿರಿಸ್ುವುದ್ು ಸ್ಲಲ 

ಎಿಂದ್ು ಉಚಿ ನಾಯಯಾಲಯ ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿ ಹ ೋಳಿದ . ಉಚಿ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನದ್ಲಿಲ, ಸ್ಮಾಜವು 

ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವಿಕ  ರ್ತುು ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಳ್ುಳವಿಕ ಯನುನ ಪರದ್ಶಿಮಸ್ದಾಗ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಘನತ  

ರ್ತುು ತಾರತರ್ಯವಿಲಲದ್ ಜಿೋವನದ್ ಭರವಸ  ನಿೋಡಬಹುದ್ು.  

68. ಶಾಸ್ನಬದ್ಧವಾದ್ ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕಾನ ನ  ಿಂದ್ು, ಎ.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಯಾರು ಎಿಂಬುದ್ರ ಕುರಿತ ಜನಪ್ಪರಯ 

ತಪುಿಗರಹಿಕ ಗಳಿಗ  ಒಳ್ಗಾಗುವುದ್ನುನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಅನುರ್ತ್ತಸ್ುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು ಉಚಿ ನಾಯಯಾಲಯ 

ಅಭಿಪಾರಯಪಟ್ಟುದ , ತಾರತರ್ಯವು ಸ್ಮಾನತ ಗ  ವಿರುದ್ಧವಾದ್ ತತವವಾಗಿದ್ುದ, ರ್ತುು ಸ್ಮಾನತ ಯನುನ 

ಅದ್ರ ನ ೈಜವಾದ್ ಅರ್ಮದ್ಲಿಲ  ಗುರುತ್ತಸ್ದಾಗ ಅದ್ು ಪರತ್ತ ವಯಕ್ತುಯ ಘನತ ಯನುನ ಹ ಚಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ರ್ರ ಯಬಾರದ್ು ಎಿಂದ್ು ನುಡಿಯತು. ಅದ್ಲಲದ , ಸಾಮಾಜಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ 

ಪರಿಕಲಿನ ಯದ್ುರು ಸ  ೋಲ್ಫ  ಪ್ಪಿಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕ ಿಂಬ ನಿಲುವನುನ ಉಚಿ ನಾಯಯಾಲಯ ತಾಳಿತುು.  

69. ಮೋಲ್ಫ  ವಿವರಿಸ್ರುವ ಕಾರಣಗಳ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ, ಉಚಿ ನಾಯಯಾಲಯವು, ಒಪ್ಪಿೋಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರು 

ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾಗಿ ನಡ ಸ್ುವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು 
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ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14, 15 ರ್ತುು 21ನ ೋ ಕಲರ್ುಗಳ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂದ್ು ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ತು, ಆದ್ರ  

ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ್ ಶಿಶನ ರ್ತುು ಯೊೋನಿ ಸ್ಮಾಗರ್ವನುನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ಳದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ು ರ್ತುು 

ಅಪಾರಪುರ  ಿಂದಗ  ನಡ ಸ್ಲ್ಫಾಗುವ ಶಿಶನ ಯೊೋನಿ ಸ್ಮಾಗರ್ವಿಲಲದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ 

ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಮಾನಯವಾಗಿರುತುದ  ಎಿಂದ್ು ಉಚಿ ನಾಯಯಾಲಯ ತ್ತೋಪುಮ ನಿೋಡಿತುು.  

70. ಸ್ುರ ೋಶ ಕೌಶಲ್ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ದ ಹಲಿ ಉಚ ಿ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ತ್ತೋಪಮನುನ ಪರಶಿನಸ್ಲ್ಫಾಯತು 

ರ್ತುು ಆ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ ಈ ನಾಯಯಾಲಯವು ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ವಾಯಪ್ಪುಯ ಅಡಿಯಲ್ಫ ಲೋ 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗುವ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಅಿಂತಹ ಕ್ತರಯ ರ್ತುು ಅದ್ು ನಡ ದ್ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ಮಾತರ 

ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಬಹುದ್ು ಎಿಂದ್ು ಅಭಿಪಾರಯಪಟ್ಟುತು. ಹಾಗ  ಅಭಿಪಾರಯ ರ್ಿಂಡಿಸ್ುವಾಗ ನಾಯಯಾಲಯವು 

ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ವಯಸ್ುಪ ರ್ತುು ಒಪ್ಪಿಗ ಯನುನ ಮಿೋರಿ ಅನವಯವಾಗುತುದ , ರ್ತುು 

ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಒಿಂದ್ು ನಿದಮಷ್ು ಬಗ ಯ ಜನರನುನ ಅರ್ವಾ ಗುರುತನುನ ಅರ್ವಾ 

ನಿೋಲುವನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವುದಲಲ, ಬದ್ಲಿಗ  ಅದ್ು ಕ ಲ ಕೃತಯಗಳ್ನುನ ಎಸ್ಗಿದಾಗ ಅವನುನ 

ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ತು. ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ 

ನಾಯಯಾಲಯದ್ ತಾಳಿದ್ ನಿಲುವಿನ ಪರಕಾರ ಅಿಂತಹ ನಿಷ ೋಧ್ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ  ರ್ತುು ರ್ತುು 

ನಿಲುವುಗಳಾಚ ಗ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ನಿಯಿಂತ್ತರಸ್ುತುದ .  

71. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ಲಿಲ ಪಾಲ್ಫ  ೆಳ್ುಳವವರು ರ್ತುು ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 

ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ಲಿಲ ಪಾಲ್ಫ  ೆಳ್ುಳವವರು ವಿವಿಧ್ ವಗಮಗಳಿಗ  ಸ ೋರುತಾುರ  ರ್ತುು ಎರಡನ ೋ ವಿಭಾಗಕ ಿ 

ಸ ೋರುವ ಜನರು ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. ಯು 377 ಪರಿಚ ಿೋದ್ ನಿರಿಂಕುಶತವ ರ್ತುು ಅತಾಕ್ತಮಕ ವಗಿೋಮಕರಣದ್ 

ಸ್ರ್ಸ ಯಯಿಂದ್ ಬಳ್ಲುತ್ತುದ  ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳ್ುವಿಂತ್ತಲಲ ಎಿಂದ್ು ನಾಯಯಾಲಯ ಗರ್ನಿಸ್ತು. ಭಾರತ್ತೋಯ ದ್ಿಂಡ 

ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 377 ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ವಾಯಪ್ಪುಯನುನ ಕುಗಿೆಸ್ುವಾಗ, ದ ೋಶದ್ ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯ ಅತ್ತ ಸ್ಣಣ ಭಾಗ 

ಮಾತರ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ ಪುರುಷ್ರು, ಉಭಯಲಿಿಂಗಿಗಳ್ು ಅರ್ವಾ ಲಿಿಂಗ ಪರಿವತ್ತಮತರನುನ ಹ  ಿಂದದ್ುದ, 

ಕಳ ದ್ 150 ವಷ್ಮಗಳ್ಲಿಲ 200 ಜನರಿಗಿಿಂತ ಕಡಿಮ ಜನರನುನ ಭಾರತ್ತೋಯ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 377ನ ೋ 
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ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನಿಲಮಕ್ಷಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ದ್ 

ನಾಯಯಾಲಯವು, ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ಈ ವಿಚಾರವನುನ ಭಾರತ್ತೋಯ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 377 ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14, 15 ರ್ತುು 21ನ ೋ ಕಲರ್ುಗಳ್ ಆಶಯಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ಲು 

ಸ್ ಕುವಾದ್ ಆಧಾರವಾಗಿ ಬಳ್ಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ಬರುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ತು.  

72. ಸ್ದ್ರಿ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಯು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ರ್ುದಾಯಕ ಿ ಸ ೋರಿದ್ವರ ಮೋಲ್ಫ  ದೌಜಮನಯ, ಬ ದ್ರಿಕ  ರ್ತುು 

ಕ್ತರುಕುಳ್ವನುನ ಎಸ್ಗುವ ಸಾಧ್ನವಾಗಿ ಮಾಪಮಟ್ಟುದ  ಎಿಂಬ ಅಜಿಮದಾರರ ರ್ನವಿಯನುನ, 

ನಾಯಯಾಯಾಲವು, ಸ್ದ್ರಿ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ವು ಅಿಂತಹ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಕಡಾಡಯಪಡಿಸ್ಲಲ ಅರ್ವಾ ಅದ್ಕ ಿ 

ರ್ನನಣ  ನಿೋಡಿಲಲ ರ್ತುು ಸ್ದ್ರಿ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ಪೊೋಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ು ರ್ತುು ಇತರರು 

ದ್ುಬಮಳ್ಕ ಮಾಡಿಕ  ಳ್ುಳತ್ತುದಾದರ  ಎಿಂಬುದ್ು ಆ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಲಿಲರುವ ತಪುಿಗಳಿಗ  ಹಿಡಿದ್ ಕ ೈಗನನಡಿಯಲಲ ಎಿಂದ್ು 

ತಳಿಳಹಾಕ್ತ, ಆದ್ರ  ಭಾರತ್ತೋಯ ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗವು ಭಾರತ್ತೋಯ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ 

ತ್ತದ್ುದಪಡಿಯ ಸಾಧ್ಕಬಾಧ್ಕಗಳ್ನುನ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವಾಗ, ಈ ವಿಚಾರವನುನ ಒಿಂದ್ು ಪರರ್ುಖ್ ಅಿಂಶವಾಗಿ 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಹುದ್ು ಎಿಂದ್ು ಅಭಿಪಾರಯ ಪಟ್ಟುತು . 

F. ಐ.ಪ್ತ.ಸಿ.ಯ 377ನ್ಯವ ಪ್ರಿಚಯಛವದಕಯಕ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಇತರ ನ್ಾಾಯಾಂಗ ತಿವಮಾೋನಗಳು 

73. ಈಗ ನಾವುಗಳ್ು ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಈ ನಾಯಯಾಲಯ ರ್ತುು ಉಚ ಿ

ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ರ್ಿಂಡಿಸ್ದ್ ಕ ಲವು ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ು ರ್ತುು ತ ಗ ದ್ುಕ  ಿಂಡ ಕ ಲ ನಿಲುವುಗಳ್ನುನ, ಸ್ರ್ಗರ 

ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವನುನ ಪಡ ಯುವ ಉದ ದೋಶದಿಂದ್ ಗರ್ನಿಸ್ಬಹುದ್ು. 

74. ಈ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಯನುನ ಅಥ ೈಮಸ್ಕ  ಳ್ುಳವಾಗ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು, ಈ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಯು ಕ ಲವು ಕೃತಯಗಳ್ನುನ 

ನಿಗದಪಡಿಸ್ುತುದ , ರ್ತುು ಅವುಗಳ್ಲಿಲ ತ  ಡಗಿಕ  ಿಂಡರ  ಅದ್ು ಅಪರಾಧ್ವಾಗುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ನಿಧ್ಮರಿಸ್ವ . ಚಿಲ್ರನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡಯವಶನ್ ಮತಯೂಬಿ್ಾರತ ವಿ. ಅಲನ್ ಜಾನ್ ವ್ಾಟಸ್ೋ ಮತತಿ ಇತರರತ 

ಪ್ಿಕರಣದಲ್ಲ2ಿ6, ನಾಯಯಾಲಯವು ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ ದ ೈಹಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ ವಿಷ್ಯವನುನ 

                                                             
26 (2011) 6 SCC 261   
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ಪರಾಿಂಬರಿಸ್ುತ್ತುತುು, ಇಲಿಲ ದಾಖ್ಲಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ್ದ ವಸ್ುುವನುನ ಆರ  ೋಪ್ಪ ಸ್ಿಂಖ ಯ 2 ರ್ತುು 3, ಪಾರಸ್ಕ ಯಶನ್ ಸಾಕ್ಷಿ  

1 ರ್ತುು 4 ರ ಜ  ತ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯ ರ್ತುು ರ್ುಖ್ಮೈರ್ುನ ನಡ ಸ್ದಾದರ  ಎಿಂದ್ು ತ  ೋಪಮಡಿಸ್ುತ್ತುತುು. 

ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ವಿಚಾರಗಳ್ು ಸಾಬಿೋತಾದ್ವು ಎಿಂದ್ು ಅಭಿಪಾರಯ ವಯಕುಪಡಿಸ್ದ್ 

ನಾಯಯಾಲಯವು, ಆ ಪರಕಾರವಾಗಿ, 6 ವಷ್ಮಗಳ್ ಕಠಿಣ ಸ ರ ವಾಸ್ದ್ ಶಿಕ್ ಯನುನ ಪುನರುಚಿರಿಸ್, ದ್ಿಂಡ 

ವಿಧಿಸ್ರುವುದ್ನುನ ದ್ೃಢಪಡಿಸ್ತು. ಫಜ್ಲ್ ರಬ್ ಚೌಧ್ರಿ (ಮ್ರವಲಕಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ನಾಯಯಾಲಯ 

ಅಪರಾಧಿಯನುನ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಡಿಯ ಆರ  ೋಪದ್ಲಿಲ ಶಿಕ್ ಗಿೋಡುಮಾಡಿದ್ರ , ಘಟ್ಟಸ್ದ್ 

ಕ್ತರಯಯಯಲಿಲ ಬಲವಿಂತವ ೋನ  ನಡ ದರಲಿಲಲ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಗರ್ನಿಸ್ತು. ಇಿಂತಹ ಕ್ತರಯಗಳಿಗ  ಅನುರ್ತ್ತ 

ನಿೋಡುವ ಸ್ಮಾಜಗಳ್ು ರ್ತುು ಕ ಲವು ರಾಷ್ರಗಳ್ಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ಕಾನ ನುಬದ್ಧಗ  ಳಿಸ್ರುವ 

ಅಿಂಶವನುನ ನಾಯಯಾಲಯಾ ಗಣನ ಗ  ತ ಗ ದ್ುಕ  ಿಂಡಿತು. ಅದ ೋ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, ನಾಯಯಾಲಯವು ಅಪರಾಧಿಗ  

ವಿಧಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ್ದ 3 ವಷ್ಮಗಳ್ ಶಿಕ್ ಯನುನ 6 ತ್ತಿಂಗಳಿಗ  ತಗಿೆಸ್ತು ರ್ತುು ಅಪರಾಧ್ ರ್ತುು ಶಿಕ್ ಯ ತ್ತೋವರತ ಯ 

ಮೋಲ್ಫ  ಮೋಲಿನ ವಿಚಾರಗಳ್ು ಪರಭಾವ ಬಿೋರುತುವ ಯಾದ್ದರಿಿಂದ್, ಆ ಅಿಂಶಗಳ್ನುನ ಸ್ಹ 

ಗರ್ನದ್ಲಿಲಟುುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ು ಅಭಿಪಾರಯ ವಯಕುಪಡಿಸ್ತು. 

75. ಸತರಯವಶ್ ಕೌಶಲ್ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಕ ಡಾ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಖ್ಾನತ v. ಚ್ಕಿವತಿೋ 27  ಪರಕರಣದ್ 

ಉದಾಹರಣ ಯನುನ ಇಲಿಲ ನಿೋಡಬಹುದ್ು. ಭಾರತದ್ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ 

ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ಎಿಂಬ ಪದ್ಪುಿಂಜವನುನ ಹಿೋಗ  ಅಥ ೈಮಸ್ಕ  ಿಂಡಿವ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಳ್ಳಲು 

ಖ್ಾನತ ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನ ಒಿಂದ್ು ಭಾಗವನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ುವುದ್ು ಸ್ ಕುವ ಿಂದ್ು ನರ್ಗನಿಸ್ುತುದ . ಸ್ದ್ರಿ 

ವಾಕಯ ಹಿೋಗಿದ : - 

-ಈ ಪರಕರಣದ್ ಪರರ್ುಖ್ ಅಿಂಶವ ಿಂದ್ರ : ಆರ  ೋಪ್ಪಗಳ್ು 

(ಅವರು ಗ  ಮೊಮರಾ ಕ  ಯಟಸ್ ಪರ್ ಆಸ್ 

(ರ್ುಖ್ಮೈರ್ುನ) ಎಿಂಬ ಪಾಪದ್ ಅಪರಾಧ್ವನುನ 

                                                             
27 AIR 1925 Sind 286 
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ಮಾಡಿರ ರ ಿಂಬುದ್ು ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿದ ) ತನನ ಪಾಪ ಕಾಯಮದ್ 

ಅಮಾಯಕ ಸ್ಹಚರನಾಗಿರುವ ಒಿಂದ್ು  ಪುಟು ರ್ಗುವಿಗ , 

ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಅಡಿಯಲಿಲ 

ಅಪರಾಧ್ ಮಾಡಿದಾದನ ಯೋ ಎಿಂಬುದ್ು ನಮಮದ್ುರಿಗಿರುವ 

ರ್ುಖ್ಯ ಪರಶ ನ. 

377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು, ರ್ುಖ್ಯವಾಗಿ ರ್ನುಷ್ಯರ ಜ  ತ  

ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ 

ನಡ ಸ್ರುವ ಕ ಲವು ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುತುದ . ಇಲಿಲ 

ನಡ ದರುವ ಕೃತಯವು ಅಿಂತಹ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗಗಳ್ಲಿಲ 

ಒಿಂದಾಗಿದ ಯೋ? ಹಾಗಿದ್ದಲಿಲ, ಆದ್ು ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿ ನಿಸ್ಗಮದ್ 

ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತುದ , ಏಕ ಿಂದ್ರ  ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ 

ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ ಸಾವಭಾವಿಕ ಉದ ದೋಶ ಅದ್ರಿಿಂದ್ ರ್ನುಷ್ಯನುನ 

ಗಭಮದ್ಲಿಲ ಧ್ರಿಸ್ುವ ಸಾಧ್ಯತ  ಇರಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ು 

ಹ ೋಳ್ುತುದ , ಆದ್ರ  ಅದ್ು ರ್ುಖ್ಮೈರ್ುನದ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ 

ಅಸಾಧ್ಯ. ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ, ಸ್ವತಿಂತ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವ  

ಪದ ೋಪದ ೋ ಸ್ಿಂಭವಿಸ್ುವ ಕ್ತರಯಯಿಂದ್ು 

ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ಬಹುದ್ು. ವಾಣಿಜಾಯತಮಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ [ಇದ್ನುನ 

ನಿಂತರ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ ; ಪರಸ್ಿರ ವಿನರ್ಯಕ ಿ 

ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ ). 

ರ ಪಕದ  ಿಂದಗ  ಹ ೋಳ್ುವುದಾದ್ರ , ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ಎಿಂಬ 

ಪದ್ವು, ವಾಣಿಜಯ ಎಿಂಬ ಪದ್ದ್ಿಂತ , ಲಿಿಂಗಗಳ್ ನಡುವಿನ 
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ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳಿಗ  ಅನವಯಸ್ುತುದ . ಈ ಸ್ಿಂದ್ಭಮರಲಿಲ, ಇಲಿಲ 

ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿ ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ರ್ತುು ಸ್ೋಮಿತವಾದ್ 

ವಸ್ುುಗಳ್ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಒಿಂದ್ು ಸ್ಿಂಸ ಥಯ ಜಿೋವಿಯನುನ 

ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ಸ್ಿಂಸ ಥಯ ಸ್ದ್ಸ್ಯರು ತಾತಾಿಲಿಕವಾಗಿ 

ಭ ೋಟ್ಟಯಾಗಿರುತಾುರ . ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ತ್ತಕಾಿಟದ್ ಪರಿಣಾರ್ವಾಗಿ 

ನರಗಳ್ಲುಲಿಂಟಾಗುವ ಸ ಳ ತದ್ ರ್ ಲಕ ದ  ರಕುವ 

ಆಹಾಲದ್ವನುನ ಪಡ ಯುವುದ್ು ಸ್ದ್ರಿ ಭ ೋಟ್ಟ ನಿೋಡುವ 

ವಯಕ್ತುಯ ಪಾರರ್ಮಿಕ ಉದ ದೋಶ. ಆದ್ರ  ಭ ೋಟ್ಟ ನಿೋಡುವ 

ಸ್ದ್ಸ್ಯ ತಾನು ಭ ೋಟ್ಟಯಾಗುವ ಸ್ದ್ಸ್ಯರನುನ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 

ಭಾಗಶಃ ಆವರಿಸ್ದ್ ಹ  ರತು ಅಲಿಲ ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ 

ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ ಪರಶ ನ ಉದ್ಭವಿಸ್ುವುದಲಲ, ಏಕ ಿಂದ್ರ , 

ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ಎಿಂಬುದ್ು ಪರಸ್ಿರ ವಿನಿರ್ಯವನುನ 

ಸ್ ಚಸ್ುತುದ . ಈ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಈ ಪರಶ ನಯನುನ 

ನ  ೋಡಿದ್ರ , ರ್ುಖ್ಮೈರ್ುನದ್ (ಗ  ಮೊೋರಾ) ಪಾಪವು, 

ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ (ಸ  ಡ  ೋಮಿಯ) ಪಾಪಕ್ತಿಿಂತ ಕಡಿಮ 

ತ್ತೋವರತ ಯ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವಲಲ ಎಿಂದ್ು 

ತ  ೋರುತುದ . ... 

377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ಹ  ರತುಪಡಿಸ್, ದ್ಿಂಡ 

ಸ್ಿಂಹಿತ ಯು ಅಸ್ಹಜ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ತಪುಿಗಳ್ನುನ 

ಶಿಕ್ ಗ  ಳ್ಪಡಿಸ್ುವುದಲಲ ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ನ ನಪ್ಪನಲಿಲಟುುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು. ಇಿಂಗ ಲಿಂಡಿನಲಿಲ ಅಸ್ಭಯ 

ಹಲ್ಫ ಲಗಳ್ು ತ್ತೋವರವಾದ್ ಶಿಕ್ ಗ  ಒಳ್ಪಡುತುವ . ದ್ಿಂಡ 
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ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ ಅಡಿಯಲಿಲ ಅಪರಾಧಿಯನುನ ಸ್ರಳ್ವಾದ್ 

ಆಕರರ್ಣಕಾಿಗಿ ಕಾನ ನು ಕರರ್ಕ  ಿಳ್ಪಡಿಸ್ುವ ರ್ ಲಕ 

ಕ ಲವು ಪರಕರಣಗಳ್ನುನ ಪರಿಹರಿಸ್ುವ ಸಾಧ್ಯತ ಯರುತುದ  

ಆದ್ರ , ಇದ್ು ಒಿಂದ್ು ಬಗ ಯ ಸ್ಿಂಯುಕುವಾದ್ 

ಅಪರಾಧ್ವಾಗಿದ್ುದ, ಯಾವುದ ೋ ಕಾರಣಕ ಿ ರ  ೋಗಿಯನುನ 

ಯಾವುದ ೋ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ. 

ಟ ೈಗಾಲಿನಸ್ಪನಿಂರ್ವನ  ಬಬ  ತನನ ಆಘಾತಕಾರಿ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ನುನ ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಸ್ುತಾು, ಇಿಂತಹ 

ಕೃತಯಗಳಿಿಂದ್ ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ ರ್ುಕುರಾಗಿರಬ ೋಕಾದ್ 

ರ್ಕಿಳ್ ಹಕಿನುನ ಘಾಸ್ಗ  ಳಿಸ್ ಕಸ್ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕ ಿಂಬುದ್ು 

ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗದ್ ಉದ ದೋಶವ ಿಂಬಿಂತ  ತ  ೋರುತ್ತುದ ? 

ಹಾಗಾಗಿ, ರ್ುಖ್ಮೈರ್ುನವು 377 ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ 

ಅಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ಾಹಮ ಎಿಂಬುದ್ರ ಬಗ ಗ  ನನಗ  

ಅನುಮಾನವ ೋ ಇಲಲ. 

76. ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕೌಶಲ್ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಕ ಡ, ಗುಜರಾತ್ ಉಚಿ ನಾಯಯಾಲಯವು ಲ್ಫ  ೋಹಾನಾ ವಸ್ಿಂತಲ್ಫಾಲ್ ದ ೋವಚಿಂದ್ 

ವಿ. ರಾಜಯ ಸ್ಕಾಮರ28 ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪಮನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿತುು. ಈ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಅಪರಾಧಿಯು ಸ್ಿಂತರಸ್ುನ 

ಬಾಯೊಳ್ಗ  ತನನ ಪುರುಷಾಿಂಗವನುನ ಹಾಕ್ತರುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ, ಆ ಕ್ತರಯಯನುನ ಸ್ವ-ಇಚ ಿಯಿಂದ್ ಎಸ್ಗಿದಾದರಾದ್ದರಿಿಂದ್ 

ಅದ್ು ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ರ್ತುು 511ನ ೋ ಪರಿಚ ೋಿದ್ಗಳ್ಡಿಯ   ಅಪರಾಧ್ವಾಗುತುದ ಯೋ ಎಿಂಬುದ್ು 

ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಎದ್ುರಿಗಿದ್ದ ವಿಚಾರವಾಗಿತುು. ಈ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ಒಳ್ತ ರಿಸ್ುವಿಕ  ಇರಲಿಲಲ 

ರ್ತುು, ಹಾಗಾಗಿ,ಅಲಿಲ ಯಾವುದ ೋ ರಿೋತ್ತಯ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ನಡ ದಲಲ ಎಿಂಬ ತಕರಾರು ಎತುಲ್ಫಾಯತು. 

                                                             
28 AIR 1968 Guj 252 
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ಶಿರೋಯುತ ಹಾಯವಾಲಕ್ ಎಲಿಲಸ್ ರವರ ದ ಸ ೈಕಾಲಜಿ ಆಫ್ ಸ ಕ್ಪ29 ಪುಸ್ುಕದ್ ವಾಕಯವಿಂದ್ನುನ ಉಚ ಿನಾಯಯಾಲಯ 

ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ತು. ಆ ಸಾಲುಗಳ್ು ಹಿೋಗಿವ :- 

ಚುಿಂಬನವನುನ, ಆಹಾಲದ್ ಪಡ ಯುವ ಉದ ದೋಶದಿಂದ್ 

ನಡ ಸ್ಲ್ಫಾಗುವ ಸಾಮಾನಯ ರ್ತುು ಸ್ಹಜವಾದ್ 

ಕಾರ್ ತ ುೋಜಕ ವಿಧಾನವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಹುದಾದ್ರ , 

ಇತರ ಕಡಿಮ ಪಾರರ್ುಖ್ಯತ ಯ ಕ್ತರಯಗಳ್ು ಕ ಡ ಇವ . 

ವಿರುದ್ಧ ಲಿಿಂಗದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವ  ರಿಂಧ್ರಗಳ್ ರ್ ಲಕ 

ನಡ ಯುವ ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ಸ್ಿಂಪಕಮ ಕ ಲವಮಮ 

ಚುಿಂಬನದ್ಷ ು  ಪರಿಣಾರ್ಕಾರಿಯಾದ್ ಆಹಾಲದ್ವನುನ 

ಉತ ುೋಜಿಸ್ುತುವ ; ಇಿಂತಹ ಎಲ್ಫಾಲ ಸ್ಿಂಪಕಮಗಳ್ು, 

ಖ್ಿಂಡಿತವಾಗಿ ಚುಿಂಬನದ್ ಗುಿಂಪ್ಪಗ ೋ ಸ ೋರುತುವ , ರ್ತುು 

ಅವುಗಳ್ನುನ ಕನಿನಲಿಿಂಕುಸ್ ಎಿಂದ್ು ಕರ ಯಲ್ಫಾಗುತುದ  

(ಹಲವು ಬಾರಿ ಅದ್ನುನ ತಪಾಿಗಿ ಕನಿನಲಿಿಂಗಸ್ ಎಿಂದ್ು 

ಕರ ಯಲ್ಫಾಗುತುದ ) ರ್ತುು ರ್ುಖ್ಮೈರ್ುನವನುನ 

ಅಸಾವಭಾವಿಕ ಎಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗುವುದಲಲ, ಏಕ ಿಂದ್ರ  

ಇತರ ಪಾರಣಿಗಳ್ಲಿಲ ಕ ಡ ಅಿಂತಹ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ 

ಕಾಣಬಹುದ್ು, ರ್ತುು ಅಡ ೋ ಕ್ತರಯ ವಿವಿಧ್ ನಾಗರಿಕವಲಲದ್ 

ಜನಾಿಂಗದ್ಲಿಲ ಕಾಣಸ್ಗುತುದ . ಆಹಾಲದ್ ಪಡ ಯುಲು 

ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿರುವ ಈ ಕ್ತರಯಗಳ್ು 

ಹಿೋಗಾಗಿ ನ ೈಸ್ಗಿಮಕವಾಗಿವ  ರ್ತುು ಕ ಲವಮಮ ಇವು 

ಎರಡ  ಲಿಿಂಗದ್ವರಿಿಂದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಆನಿಂದ್ದ್ ನ ೈಜ 
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ಸ್ವರ ಪವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಡುತುವ , ಆದಾಗ ಯ 

ಅವುಗಳ್ನುನ ಸೌಿಂದ್ಯಮಪರಜ ನಯುಳ್ಳವು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗುವುದಲಲ. ಅವುಗಳ್ು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕಕ್ತರಯಯ 

ಬಯಕ ಯ ಜಾಗವನುನ ಆಕರಮಿಸ್ಕ  ಿಂಡಾಗ ಅವುಗಳ್ು 

ಅಡಡದಾರಿಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ುತುವ  ರ್ತುು ಆಗ ಅವನುನ 

"ಅಸ್ಭಯತ ಗಳ್ು" ಎಿಂದ್ು ಕರ ಯ ಬ ೋಕಾಗುತುದ  

77. ಖಾನು (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಸೌರಡ್ಪ ಜುಡಿಷ್ಟ್ಯಲ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ, 3ನ ೋ ಆವೃತ್ತು ರ್ತುು ವ ಬಪಟಸ್ಮ ನ ಯ 20 

ಸ ಿಂಚುರಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ, ಅನಿಬಿಡ್ೆ್, 2 ನ ೋ ಆವೃತ್ತುಗಳ್ ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ ವಾಯಖಾಯನವನುನ ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ದ್ ಗುಜರಾತ್ ಉಚ ಿ

ನಾಯಯಾಲಯ ಹಿೋಗ  ಅಭಿಪಾರಯಪಟ್ಟುದ : - 

-ಪರಸ್ುುತ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಸ್ಿಂತರಸಾುನ ಬಾಯಯ ರಿಂಧ್ರದ್ಲಿಲ 

ಪುರುಷ್ನ  ಬಬನ ಶಿಶನ ಪರವ ೋಶಿಸ್ತುು. ಇಲಿಲ ಭ ೋಟ್ಟ 

ಮಾಡಲಿಟು ಜಿೋವಿಯ , ಭ ೋಟ್ಟ ನಿೋಡಲು ಬಿಂದ್ 

ಜಿೋವಿಯನುನ ಆವರಿಸ್ಕ  ಿಂಡಿತುು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲಿಲ ಪರಸ್ಿರ 

ವಿನಿರ್ಯವಿದ ; ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ಪರಸ್ಿರ ವಿನಿರ್ಯವನುನ 

ಸ್ ಚಸ್ುತುದ . ಹಾಗಾಗಿ, ನನನ ರ್ನಸ್ಪನಲಿಲ ಯಾವುದ ೋ 

ಸ್ಿಂದ ೋಹವಿಲಲದ , ಸ್ದ್ರಿ ಕೃತಯ ಭಾರತ್ತೋಯ ದ್ಿಂಡ 

ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 337ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಅಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ಾಹಮ ಎಿಂದ್ು 

ಹ ೋಳ್ಬಹುದ್ು. 

78. ಕ ೋರಳ್ ರಾಜಯ v.ಕುಿಂಡಿಂಕರ ಗ  ೋವಿಿಂದ್ನ್ ರ್ತ  ುಬಬರು30  ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪಮನುನ ಕ ಡ ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕೌಶಲ್ 

ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಉಲ್ಫ ಲೋಖ್ ಮಾಡಲ್ಫಾಗಿದ . ಕ ೋರಳ್ದ್ ಉಚಿ ನಾಯಯಾಲಯ ಹಿೋಗ ಿಂದತುು: - 
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- 18. ಇಲಿಲ ಯೊೋನಿಯೊಳ್ಗ  ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ 

ಒಳ್ತ ರಿಸ್ುವಿಕ  ನಡ ದಲಲ ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ 

ತ  ಡ ಯ ನಡುವ  ಮಾತರ ನಡ ಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ ಯಿಂದ್ು ನಾನು 

ಅಿಂದ್ುಕ  ಿಂಡರ  ಸ್ಹ, ಪರತ್ತವಾದಗಳ್ು ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 

377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ಡಿಯ ಶಿಕ್ ಯಿಂದ್ 

ತಪ್ಪಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಬಹುದ ಿಂದ್ು ನನಗನಿಸ್ುವುದಲಲ. 

ಪರತ್ತವಾದಗಳ್ ವಕ್ತೋಲರು (ಈ ವಾದ್ವನುನ ಸ್ಕಾಮರಿ 

ವಕ್ತೋಲರು (ಪಬಿಲಕ್ ಪಾರಸ್ಕ ಯಟರ್) ಸ್ಹ ಬ ಿಂಬಲಿಸ್ುತಾುರ  

ತ  ಡ ಯ ನಡುವಿನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಯು ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವಲಲ 

ಎಿಂದ್ು ತಕರಾರು ಸ್ಲಿಲಸ್ುತಾುರ . ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ನಡ ಯಲು 

ಗಿಂಡು ಅಿಂಗ ಪರವ ೋಶಿಸ್ದ್ ಅಿಂಗ ಅದ್ನುನ ಸ್ುತುುವರಿಯ 

ಬ ೋಕು ರ್ತುು ತ  ಡ ಯ ನಡುವಿನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಯ 

ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ, ಅಿಂತಹ ಒಳ್ತ ರಿಸ್ುವಿಕ ಯ ಯಾವುದ ೋ 

ಸಾಧ್ಯತ ಗಳಿಲಲ ಎಿಂಬುದ್ು ಅವರ ವಾದ್. 

ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ಎಿಂಬ ಪದ್ದ್ಕ ಿ 'ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಪಕಮ ಎಿಂಬ 

ಅರ್ಮವಿದ  (ಸ್ಿಂಕ್ಷಿಪು ಆಕಪಫಡ್ಮ ನಿಘಿಂಟು). ಖಾನು ವಿ 

ಸಾಮಾರಟ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ’ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ” ಎಿಂಬ ಪದ್ದ್ 

ಅರ್ಮವನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ : (ಏರ್ ಪ್ಪೋ.286.) 

ಸ್ವತಿಂತರರಾದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಪರಸ್ಿರ ಪದ ೋ ಪದ ೋ ನಡ ಸ್ುವ 

ಕ್ತರಯಯನುನ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ಎಿಂದ್ು ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ಬಹುದ್ು. 

ನಿಂತರ ವಾಣಿಜಯ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ, 

ಇತಾಯದ ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ. ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ ; ವಾಣಿಜಯ 
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ಎಿಂಬ ಪದ್ದ್ಿಂತ  ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ಎಿಂಬ ಪದ್ವನುನ ಲಿಿಂಗಗಳ್ 

ನಡುವಿನ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳಿಗ  ರ ಪಕದ್ಿಂತ  

ಅನವಯಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ . ಈ ಸ್ಿಂದ್ಭಮರಲಿಲ ಕ ಡಾ, ಇಲಿಲ 

ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿ ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ರ್ತುು ಸ್ೋಮಿತವಾದ್ 

ವಸ್ುುಗಳ್ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಒಿಂದ್ು ಸ್ಿಂಸ ಥಯ ಜಿೋವಿಯನುನ 

ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ಸ್ಿಂಸ ಥಯ ಸ್ದ್ಸ್ಯರು ತಾತಾಿಲಿಕವಾಗಿ 

ಭ ೋಟ್ಟಯಾಗಿರುತಾುರ . ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ತ್ತಕಾಿಟದ್ ಪರಿಣಾರ್ವಾಗಿ 

ನರಗಳ್ಲುಲಿಂಟಾಗುವ ಸ ಳ ತದ್ ರ್ ಲಕ ದ  ರಕುವ 

ಆಹಾಲದ್ವನುನ ಪಡ ಯುವುದ್ು ಸ್ದ್ರಿ ಭ ೋಟ್ಟ ನಿೋಡುವ 

ವಯಕ್ತುಯ ಪಾರರ್ಮಿಕ ಉದ ದೋಶ. ಆದ್ರ  ಭ ೋಟ್ಟ ನಿೋಡುವ 

ಸ್ದ್ಸ್ಯ ತಾನು ಭ ೋಟ್ಟಯಾಗುವ ಸ್ದ್ಸ್ಯರನುನ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 

ಭಾಗಶಃ ಆವರಿಸ್ದ್ ಹ  ರತು ಅಲಿಲ ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ 

ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ ಪರಶ ನ ಉದ್ಭವಿಸ್ುವುದಲಲ, ಏಕ ಿಂದ್ರ , 

ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ಎಿಂಬುದ್ು ಪರಸ್ಿರ ವಿನಿರ್ಯವನುನ 

ಸ್ ಚಸ್ುತುದ .  ಹಾಗಾಗಿ, ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ನಡ ದದ ಯೋ 

ಇಲಲವ ೋ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲು, ಅಲಿಲ ಭ ೋಟ್ಟನಿೋಡುವ 

ಜಿೋವಿಯನುನ ಭ ೋಟ್ಟಯಾಗಲಿಟು ಜಿವಿಯು ಭಾಗಷ್ಃ 

ಆವರಿಸ್ಕ  ಿಂಡಿದ ಯೋ ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೋಕಾಗುತುದ . 

ತ  ಡ ಯ ನಡುವಿನ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ಲಿಲ, ಭ ೋಟ್ಟಯಾದ್ ಪುರುಷ್ 

ಅಿಂಗವನುನ ಭ ೋಟ್ಟ ಮಾಡಲಿಟು ಜಿೋವಿಯು ಕನಿಶುಪಕ್ಷ, 



 48 

ಭಾಗಷ್ಃ ಆಆವರಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳತುದ : ತ  ಡ ಗಳ್ನುನ ಒಟ್ಟುಗ  

ರ್ತುು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಇರಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ . 

ನಿಂತರ ಒಳ್ತ ರಿಸ್ುವಿಕ ಯ ಬಗ ಗ  ಕನ ಪೈಸ್ ಆಕಪಫಡ್ಮ 

ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲಿಲ ಪ ನ ಟ ರೋರ್ಟ (ಒಳ್ತ ರಿಸ್ು) ಎಿಂಬ ಪದ್ಕ ಿ 

"ಒಳ್ಗ  ಅರ್ವಾ ರ್ ಲಕ ಪರವ ೋಶ ಪಡ  ಅರ್ವಾ 

ಹಾದ್ುಹ  ೋಗು" ಎಿಂಬ ಅರ್ಮವಿದ . ಗಿಂಡು ಅಿಂಗವನುನ 

ಒಟ್ಟುಗ  ರ್ತುು ಬಿಗಿಯಾಗಿರಿಸ್ಕ  ಿಂಡಿರುವ ತ  ಡ ಗಳ್ 

ನಡುವ  ಸ ೋರಿಸ್ದಾಗ ಅಲಿಲ, ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ 

ಒಳ್ತ ರಿಸ್ುವಿಕ  ನಡ ಯುವುದಲಲವ ೋ? ”ಸ ೋರಿಸ್ು” ಎಿಂಬ 

ಪದ್ಕ ಿ ಇಡು, ಹ  ಿಂದಸ್ು, ತಳ್ುಳ ಎಿಂಬ ಅಥಾಮವಿದ '. 

ಆದ್ದರಿಿಂದ್, ಗಿಂಡು ಅಿಂಗವನುನ ತ  ಡ ಗಳ್ ನಡುವ  

ಸ ೋರಿಸ್ರ  ಅರ್ವಾ ತಳಿಳದ್ರ , ಅಲಿಲ ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ 

ಅಪರಾಧ್ವನುನ ಉಿಂಟುಮಾಡುವ 'ಒಳ್ತ ರಿಸ್ುವಿಕ ' 

ಇರುತುದ . 

ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಅಪರಾಧ್ವನುನ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 377ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಲಿಲ ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ ; ಯಾವುದ ೋ ವಯಕ್ತು, 

ರ್ಹಿಳ  ಅರ್ವಾ ಪಾರಣಿಗಳ  ಿಂದಗ  ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ 

ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ 

ಸ್ವಯಿಂಪ ರೋರಣ ಯಿಂದ್ ನಡ ಸ್ುತಾುರ  ೋ ಅವರು 

ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಅಪರಾಧ್ವನುನ ಮಾಡುತಾುರ . ತ  ಡ ಯ 

ನಡುವಿನ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ 
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ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ. ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ಇನ  ನಬಬರ ತ  ಡ ಗಳ್ 

ನಡುವ  ಪುರುಷ್ ಅಿಂಗವನುನ ಸ ೋರಿಸ್ುವ ರ್ ಲಕ 

ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ಮಾಡುವುದ್ು ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಅಪರಾಧ್ವಾಗಿದ . 

ಈ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್, 376ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಲಿಲನ ಕ್ತರಯಯನುನ 

“ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ” ಎಿಂದ್ು ಕರ ಯಲ್ಫಾಗುತುದ  ರ್ತುು 

377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಡಿಯಲಿಲನ ಕ್ತರಯಯನುನ ನಿಸ್ಗಮದ್ 

ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ ದ ೈಹಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ಎಿಂದ್ು 

ಪರಿಅಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ . 

ಈ ಪರಶ ನಯ ಬಗ ೆ ಇಿಂಗಿಲಷ್ ಕಾನ ನಿನ ಅಭಿಪಾರಯವನುನ 

ನನನ ಗರ್ನಕ ಿ ತರಲ್ಫಾಗಿದ . ಆರ್. ವಿ. ಸಾಯರ್ುಯಯಲ್ 

ಜ ೋಕಬಪ31 ಪರಕರಣದ್ ಹಳ ಯ ನಿಧಾಮರವಿಂದ್ು ಇಿಂಗಿಲಷ್ 

ಕಾನ ನಿನಡಿಯಲಿಲ ಬಾಯಯೊಳ್ಗಿನ 

ಒಳ್ತ ರಿಸ್ುವಿಕ ಯನುನ ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ 

ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು 

ತ್ತಳಿಸ್ುತುದ . ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ತ  ಡ ಯ ನಡುವಿನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 377 ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಡಿಯಲಿಲನ ಅಪರಾಧ್ವವ ಿಂದ್ು ವಕ್ತೋಲರು 

ವಾದಸ್ುತಾುರ . ಸಿಕೋರ್ v. ಗತಲ್ಾ ಮ್ರೈತಿವನ್ ಪ್ತಳಯಳೈ ಚಯೈತತ 

ಮಹಯೂವ ಮಾತತ 32  ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಇರುವಾಿಂಕ ರು ಉಚಿ 

ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಪೂಣಮ ಪ್ಪೋಠವು ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ 

                                                             
31 1817 Russ & Ry 331 : 168 ER 830 (CCR)   
32 (1908) 14 TLR Appendix 43 (Ker) 
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ಬಾಯಯೊಿಂದಗ  ಸ್ಿಂಪಕಮವನುನ ಹ  ಿಂದದ್ುದ ದ್ಿಂಡ 

ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಅಡಿಯಲಿಲನ ಅಪರಾಧ್ 

ಎಿಂದ್ು ತ್ತೋಮಾಮನಿಸ್ತು. ಸ್ಣಣದಾದ್ ಈ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ, 

ಅರಿವುಳ್ಳ ನಾಯಯಾಧಿೋಶರು, ಸ  ಡ  ಮಿ, ಬಗೆರಿ ರ್ತುು 

ಬ ಸ್ುಯಾಲಿಟ್ಟೋ ಎಿಂಬ ಪದ್ಗಳ್ ವಾಯಖಾಯನದ್ ಮೋಲ್ಫ  

ಅವಲಿಂಬಿಸ್ುವ ಇಿಂಗಿಲಷ್ ಶಾಸಾನ ಕಾನ ನು ರ್ತುು 

ಇಿಂಗಿಲಷ್ ಪಠಯ ಪುಸ್ುಕಗಳ್ನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ವುದ್ು ಅನಗತಯ 

ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳಿದ್ರು; ರ್ತುು ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯಲಿಲ 

ಬಳ್ಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಪದ್ಗಳ್ು ತುಿಂಬಾ ಸ್ರಳ್ವಾಗಿದ್ುದ, 

ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ ಎಲ್ಫಾಲ ಕಾಯಮಗಳ್ನುನ 

ಸ ೋರಿಸ್ುವಷ್ುು ವಿಸಾುರವಾಗಿವ  ಎಿಂದ್ು ನುಡಿಯತು. ಈ 

ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ನಾನು ಕ ಡ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಲಿಲನ 

ಪದ್ಗಳ್ು ಸ್ರಳ್ವಾಗಿದ್ುದ ರ್ತುು ಅವುಗಳ್ ವಾಯಪ್ಪುಯೊಳ್ಗ  

ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ 

ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವಷ್ುು 

ವಿಶಾಲವಾಗಿದ  ಎಿಂಬ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನ ಹ  ಿಂದದದೋನ . 

ತ  ಡ ಗಳ್ ನಡುವ  ನಡ ಸ್ುವ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ನಿಸ್ಗಮದ್ 

ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ 

ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ಬಗ . 
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79. ಕಾಯಲಿವನ್ ಫ್ಾರನಿಪಸ್ v. ಒರಿಸಾಪ ರಾಜಯ ಸ್ಕಾಮರ33 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಒರಿಸಾಪ ಉಚಿನಾಯಯಾಲಯ ಕಾಪಮಸ್ ಜ ಯರಿಸ್ 

ಸ ಕಿಂಡಮ್, ಸ್ರ್ುಿಟ 81, ಪುಟ 368-70ರಲಿಲನ್ಪ ಕ ಲ ವಾಕಯಗಳ್ನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ದ . ನಾವು ಅದ್ನಿನಲಿಲ ಉಲ್ಫ ಲೋಖ್ 

ಮಾಡಬಹುದ್ು: - 

-ರ್ನುಷ್ಯರು ಅರ್ವಾ ಪಾರಣಿಗಳ  ಿಂದಗ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಅಸ್ಭಯತ ಯ ಕಾಯಮಗಳ್ಲಿಲ ತ  ಡಗುವ ಯಾವುದ ೋ 

ವಯಕ್ತುಯನುನ, ಆ ಆರ  ೋಪ ಸಾಬಿೋತಾದ್ರ  ಶಿಕ್  ವಿಧಿಸ್ುವ  

ಒಿಂದ್ು ಶಾಸ್ನವನುನ, ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ 

ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುವ ನಿದ್ಶಮನಗಳಿಗಷ ುೋ ಸ್ೋಮಿತಗ  ಳ್ಳಲು 

ಆಗುವುದಲಲ, ಬದ್ಲಿಗ  ಅದ್ು ಕನಿಷ್ು ಒಬಬ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಿಂಗವನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳಿಗ  

ಅನವಯಸ್ುತುದ . ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಶಿಲೋಲತ  ಎಿಂಬ ಪದ್ವು 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂತೃಪ್ಪುಯನುನ ಹ  ಿಂದ್ುವ ಉದ ದೋಶದಿಂದ್ 

ಗಿಂಡು ದ ೋಹವಿಂದ್ು ಹ ಣಿಣನ ದ ೋಹದ  ಿಂದಗ  ನಡ ಸ್ುವ 

ಎಲಲ ಬಗ ಯ ಸ್ಿಂಪಕಮಕ ಿ ಅನವಯಸ್ುವುದಲಲ, ಆದ್ರ  

ಶಾಸ್ನದ್ ಖ್ಿಂಡನ ಯು ತರ್ಮ ಅಸ್ಹಜವನುನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ತೃಪ್ಪುಗಾಗಿ, ನಡ ಯುವ ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ವತಮನ ಗಷ ುೋ 

ಸ್ೋಮಿತವಾಗಿದ . ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಬಾಯಯೊಿಂದಗ  ತನನ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಿಂಗದ್ ರ್ ಲಕ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ನಡ ಸ್ುವ 

ಕ್ತರಯ ಅರ್ವಾ ಅದ್ನುನ ಮಾಡುವ ವಯಕ್ತುಯನುನ 

ಅಪರಾಧಿಯಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ ಶಾಸ್ನವು, ಅಿಂತಹ 

ವಯಕ್ತುಯು, ರ್ತ  ುಬಬನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಿಂಗದ್ ಮೋಲ್ಫ  ತನನ 

                                                             
33 1992 (1) OLR 316 
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ಬಾಯನುನ ಇರಿಸ್ುವ ವಯಕ್ತು ಮಾಡಿರುವಿಂರ್ದ ದೋ 

ಅಪರಾಧ್ವನುನ ಎಸ್ಗುತಾುನ  ರ್ತುು ಆ ತಪಿನುನ ವಿರುದ್ಧ 

ಲಿಿಂಗಕ ಿ ಸ ೋರಿದ್ ಇಬಬರು ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ನಡ ಸ್ುತಾುರ  ಎಿಂದ್ು 

ಹ ೋಳ್ುತುದ  

80. ಸ್ದ್ರಿ ತ್ತೋಪಮನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ದ್ ಸ್ುರ ೋಶ ಕೌಶಲ್ ಪರಕರಣದ್ ದವಸ್ದ್ಸ್ಯ ಪ್ಪೋಠ ಹಿೋಗ  ಅಭಿಪಾರಯಪಟ್ಟುದ : - 

-60. ಆದಾಗ ಯ, ಈ ಪರಕರಣಗಳಿಿಂದ್, ಕ ಲ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ 

ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ 

ಎಿಂದ್ು ವಗಿೋಮಕರಿಸ್ುವ  ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ಏಕರ ಪದ್ 

ಪರಿೋಕ್ ಯನುನ ಕಿಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ. ನರ್ಮ 

ಅಭಿಪಾರಯದ್ಲಿಲ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ 

ವಾಯಪ್ಪುಯೊಳ್ಗ  ಬರುವ ಕೃತಯಗಳ್ನುನ, ಆ ಕೃತಯಗಳ್ು ರ್ತುು 

ಅವು ನಡ ದ್ ಸ್ನಿನವ ೋಶಗಳ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಬಹುದ್ು. 

ಮೋಲ್ಫ  ತ್ತಳಿಸ್ಲ್ಫಾದ್ ಎಲ್ಫಾಲ ಪರಕರಣಗಳ್ು ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ್ 

ರ್ತುು ಗರ್ನಾಹಮವಾದ್ ಬಲ್ಫಾತಾಿರದ್ ಸ್ನಿನವ ೋಶಗಳ್ನುನ 

ಸ್ ಚಸ್ುತುದ , ರ್ತುು ಪರಿಚ ೋಿದ್ವನುನ ಅಥ ೈಮಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ 

ಬಗ ಯನುನ ವಿಶ ಲೋಷ್ಟ್ಸ್ುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ  ಸ್ಿಂತರಸ್ುರಲಿಲ 

ಬಹುಪಾಲು ರ್ಹಿಳ ಯರ ಅರ್ವಾ ರ್ಕಿಳ ೋ ಇದ್ುದದ್ದರಿಿಂದ್ 

ಅವರಿಗ  ನಾಯಯವನುನ ದ  ರಕ್ತಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ 

ನಾಯಯಾಲಯ ಹ ಚಿನ ಉತಾಪಹಹ  ಿಂದತುು ಎಿಂಬ 

ವಿಚಾರವನುನ ಕ ಡಾ ನಿಲಮಕ್ಷಿಸ್ಲ್ಫಾಗುವುದಲಲ. ವಯಸ್ಿರ 

ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ಸಾಬಿೋತಾದ್ರ  
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ನಾಯಯಾಲಯವು ಇಿಂತಹ ನಿಧಾಮರವನ ನೋ 

ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳತುದ ಯೋ ಎಿಂಬುದ್ರ ಬಗ ೆ ನರ್ಗ  

ಅನುಮಾನಗಳಿವ  

81. ಮೋಲಿಿಂಡ ವಿಶ ಲೋಷ್ಣ ಯಿಂದ್, ದವಸ್ದ್ಸ್ಯ ಪ್ಪೋಠವು, ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ “ಕೃತಯ” ರ್ತುು ಆದ್ಕ ಿ 

ಸ ೋರುವ “ವಗಮ”ದ್ ನಡುವ  ಭಿನನತ ಯನುನ ಗರ್ನಿಸ್ದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಳ್ಳಬಹುದ್ು. ಸ್ದ್ರಿ ನಿಯರ್ವನುನ 

ಸ್ರಳ್ವಾಗಿ  ಓದದ್ ನಿಂತರ, ಕೃತಯ ಎಿಂಬುದ್ು- ಅಪರಾಧ್ ಸ್ಿಂಭವಿಸ್ದ್ದರ , ಅದ್ಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಎಲ್ಫಾಲ ವಗಮದ್ 

ಜನಗಳಿಗ  ಅನವಯಸ್ುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಗರ್ನಿಸ್ಬಹುದ್ು. ಆದ್ದರಿಿಂದ್, ಕೃತಯವಿಂದ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 19 (1) (ಎ) 

ರ್ತುು 21 ನ ೋ ಕಲರ್ುಗಳ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುವಾಗ ಅದ್ನುನ ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಹುದ ೋ ಎಿಂಬುದ್ು 

ಈ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಪರಿಗಣನ ಗ  ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕ್ತರುವ ರ್ ಲಭ ತ ಸ್ರ್ಸ ಯ, ಇದ ೋ ವಿಚಾರವನುನ ವಿವಿಧ್ 

ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ರ್ತುು ಇದ ೋ ನಾಯಯಾಲಯ ಈ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲಯೋ ಅಥ ೈಮಸ್ಕ  ಿಂಡಿದ . ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ದ್ರಿ 

ನಿಬಿಂಧ್ನ ಯನುನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ನಿಯರ್ಗಳ್ ಕಟಕಟ ಯಲಿಲಟುು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ್ಬ ೋಕು. ಹ ಚುಿವರಿಯಾಗಿ, ಅದ್ನುನ 14ನ ೋ 

ಕಲರ್ು, ವಿಶ ೋಷ್ವಾಗಿ ಅದ್ರ ಎರಡನ ೋ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸ್ಿಷ್ುವಾದ್ ನಿರಿಂಕುಶತವದ್ ಒರ ಗಲಿಲಗ  ಒಡಿಡ 

ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ಬ ೋಕು. ಮೋಲಿಿಂಡ ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ, ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಡಿೋಯಲಿಲ ಗುರುತ್ತಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ 

ಕ ಲ ಅವಿಭಾಜಯವಾದ್ ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಅನುಭವಿಸ್ುವ ವಯಕ್ತುಯ ಪರಿಕಲಿನ ಯೊಿಂದಗ  ಆಿಂತರಿಕ ರ್ತುು 

ಸ್ರ್ಗರವಾದ್ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ ಹ  ಿಂದರುವ ಕ ಲ ರ್ ಲಭ ತ ಪರಿಕಲಿನ ಗಳ್ನು ಪರಾಿಂಬರಿಸ್ಬ ೋಕು. ಈ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, 

ವಯಕ್ತುಯ ಪರತ ಯೋಕತ  ರ್ತುು ಅಸ್ಮತ ಯ ಸ್ವೋಕಾರ ಎಿಂಬ ತತವಗಳ್ನುನ ಕ  ನ ಯದಾಗಿ ವಯಕ್ತುಯ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ಸಾಥನಮಾನವನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ ಆ ರ್ ಲಕ ‘ಕೃತಯ”ಗಳ್ನುನ ಪಕಿಕ ಿ ಸ್ರಿಸ್ ವಯಕ್ತುಯ ಘನತ  ರ್ತುು ಆಯಿಯನುನ 

ಗೌರವಿಸ್ುವ ಕ ಲ ಪರಿಕಲಿನ ಗಳ್ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಳ್ಲಿಲ ನ  ೋಡಬ ೋಕ್ತದ . 

G. ಸಂವಿರ್ಾನ - ಪ್ಿಗತಿಪ್ರ ಹಕತಕಗಳ ಸಾವಯವ  ಸನನದತ 

82. ನರ್ಮ ಪರಜಾತಾಿಂತ್ತಕ ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ಸಾವಯವ ರ್ತುು ಉಸ್ರಾಡುತ್ತುರುವ ದಾಖ್ಲ್ಫ ಯಾಗಿದ್ುದ, ಅದ್ರ 

ಇಿಂದರಯಗಳ್ು ತನನ ಸ್ುತುರ್ುತುಲ ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಗಳಿಗ  ಜಿೋವಿಂತವಾಗಿವ . ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಸ್ಮಾಜದ್ ಅಗತಯತ ಗಳ್ು ರ್ತುು 
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ಸ್ಮಾಜದ್ಲಿಲ ನಡ ಯುತ್ತುರುವ ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಗಳಿಗ  ಹ  ಿಂದಕ  ಳ್ುಳವ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಅದ್ನುನ ರಚಸ್ಲಿಟ್ಟುದ . ಈ 

ವಿಚಾರವನುನ ಆಿಂಧ್ರ ಪರದ ೋಶ ರ್ುಖ್ಯ ನಾಯಯಾಧಿೋಶರ ರ್ತುು ಇತರರು v. ಎಲ್.ವಿ.ಎ. ದ್ಕ್ಷಿತುಲು ರ್ತುು 

ಇತರರು34  ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ನಾಯಯಾಲಯ ಎತ್ತು ಹಿಡಿದದ್ುದ; ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ಒಿಂದ್ು ಜಿೋವಿಂತವಾದ್, ಆತಮವನುನ 

ಹ  ಿಂದರುವ ಸಾರಯುಕು ಜಿೋವಿಯಾಗಿದ್ುದ, ಅದ್ಕ ಿ ಆದ್ ಪರಜ್ಞ  ಇದ  ರ್ತುು ಅದ್ರ ರ್ ಲಭ ತ ಚೌಕಟ್ಟುನ 

ಬ ನುನಹುರಿಯಿಂದ್ ಹ  ರಹ  ರ್ುಮವ ಅದ್ರ ನಾಡಿ ಬಡಿತಗಳ್ನುನ, ಅದ್ರ ಕಾಲುಗಳ್ ತುದಯನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಂತ , 

ಅದ್ರ ದ ೋಹಡ ಲ್ಫ ಲಡ  ಅನುಭವಿಸ್ಬಹುದ್ು ಎಿಂದ್ು ತ್ತಳಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿತುು.  

83. ಸೌರಭ್ ಚೌಧ್ರಿ ರ್ತುು ಇತರರು v. ಭಾರತ ಸ್ಕಾಮರ ರ್ತುು ಇತರರು35 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಇದ್ನುನ ಈ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ 

ಗರ್ನಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ : - 

"ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ಜ ೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವದಾದಗಿದ್ುದ, ಒಿಂದ್ು 

ಜಿೋವಿಂತ ಅಿಂಗವಾಗಿದ , ಆದ್ು ಕಾಲದ  ಿಂದಗ  

ರ್ುನನಡ ಯುತ್ತುರುತುದ , ಕಾನ ನು ಬದ್ಲ್ಫಾಗಬ ೋಕು. 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ಕಾನ ನಿನ ಎಲ್ಫ ಲಗಳ್ು ವಿಸ್ುರಿಸ್ುತ್ತುವ ." 

84. ಹಿೋಗಾಗಿ, ನಾವುಗಳ್ು, ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಲಿಲ ಅಿಂತಗಮತಗ  ಿಂಡಿರುವ, ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಅಸ್ಮತ ಯನುನ ಕಳ ದ್ುಕ  ಳ್ಳದ , 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು, ಸ್ದಾ ಬದ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುರುವ ಸ್ನಿನವ ೋಶಗಳಿಗ  ಹ  ಿಂದಕ  ಳ್ುಳವಿಂತ  ಬ ಳ ಯಬಲಲ 

ವಿಸ್ುರಣಶಿೋಲತ ಯನುನ ಹ  ರಸ್ ಸ್ುವಿಂತ  ಮಾಡಬಲಲ ಅರ್ವಾ ಆಗರಪಡಿಸ್ಬಲಲ  ಚಲನಶಿೋಲ ತತವಗಳ್ನುನ 

ಗರ್ನದ್ಲಿಲರಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ು ಅಭಿಪಾರಯ ಪಡುತ ುೋವ . ವಯಕ್ತುಯ ಅಸ್ಮತ  ರ್ತುು ಅದ್ರ ಹಿಿಂದನ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ನಾಯಯಸ್ರ್ಮತತ ಯ ಕಲಿನ ಯು ಅಪಾರ ರ್ಹತವದಾದಗಿದ . ಆದ್ದರಿಿಂದ್, ಈ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ, ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ ಕತಮವಯ ರ್ಹತವ ಪಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳತುದ . ಈ ಜಿೋವಿಂತ ಸಾಧ್ನದ್ ವಿಕಾಸ್ಶಿೋಲ ಸ್ವರ ಪವನುನ 

ಅರಿತುಕ  ಳ್ುಳವಲಿಲ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ ಪಾತರಕ ಿ ನಾವು ಒತುು ನಿೋಡುತ ುೋವ . ಅದ್ರ ಚಲನಶಿೋಲ ರ್ತುು 

ಉದ ದೋಶಪೂಣಮ ವಿವರಣಾತಮಕ ವಿಧಾನದ್ ರ್ ಲಕ, ನಾಯಯಾಿಂಗವು ಸ್ಿಂವಿಧಾನಕ ಿ ಜಿೋವತುಿಂಬಲು ಶರಮಿಸ್ಬ ೋಕು 

                                                             
34 (1979) 2 SCC 34 
35 (2003) 11 SCC 146 



 55 

ರ್ತುು ಸ್ದ್ರಿ ದಾಖ್ಲ್ಫ ಯನುನ ಕ ೋವಲ ಸ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳ್ ಸ್ಿಂಗರಹವಾಗುಳಿಸ್ಬಾರದ್ು. ಅಶ  ೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಪಾು ರ್ತುು 

ರ್ತ  ುಬಬರು v. ಯು.ಪ್ಪ ರಾಜಯ ರ್ತುು ಇತರರು36 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಮಾಡಲ್ಫಾದ್ ಈ ಕ ಳ್ಗಿನ ಅವಲ್ಫ  ೋಕನಗಳ್ು, 

ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ ಈ ಪಾತರದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಇನನಷ್ುು  ಬ ಳ್ಕು ಚ ಲುಲತುವ  - 

"ಆದ್ದರಿಿಂದ್, ತತವಗಳ್ನುನ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ರ್ತುು 

ಉದಾರವಾಗಿ ಅಥ ೈಮಸ್ಕ  ಿಂಡು ಸ್ಿಧಾಮತಮಕ 

ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಸ್ರ್ತ  ೋಲನಗ  ಳಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ, ಈ 

ಜಿೋವಿಂತ ರ್ತುು ಸಾವಯವವಾದ್ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಲಿಲರುವ 

ಇರುವ ಭಾಷ  ಅರ್ವಾ ಪದ್ಗಳಿಗ  ಶಕ್ತು, ರಕು ರ್ತುು 

ಮಾಿಂಸ್ವನುನ ಸ್ರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದ್ು ನಾಯಯಾಲಯದ್ 

ಕತಮವಯವ ೋ ಆಗಿದ  ." 

85. ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಡಿಯಲಿಲ ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ು 'ಸಾವತಿಂತರಯ' ರ್ತುು 'ಸ್ಮಾನತ 'ಯ 

ಚಲನಶಿೋಲ ರ್ತುು ಕಲ್ಫಾತ್ತೋತ ಹಕುಿಗಳ್ು ರ್ತುು ಅವುಗಳ್ ಪರಿವತಮನ  ರ್ತುು ಪರಿವತಮಕ ರ್ತುು ವಿಕಸ್ಶಿೋಲ 

ಸ್ವರ ಪವನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ದ  ಅವುಗಳಿಗ  ಸ್ಥರವಾದ್ ವಾಯಖಾಯನವನುನ ನಿೋಡುವುದ್ು ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ತತವಗಳಿಗ  

ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತುವ . ನರ್ಮ ವಾದ್ವು, ಈ ಹಕುಿಗಳ್ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಪರಿಕಲಿನ ಗಳ್ು ಬದ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುರುವ 

ಸ್ರ್ಯದ  ಿಂದಗ  ಬದ್ಲ್ಫಾಗುತುವ  ಎಿಂಬುದ್ರ ಬದ್ಲ್ಫಾಗಿ, ಬದ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುರುವ ಸ್ರ್ಯವ ಸ್ದ್ರಿ ಹಕುಿಗಳ್ಲಿಲ 

ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಪರಿಕಲಿನ ಗಳ್ನುನ ವಿವರಿಸ್ ರ್ತುು ಅವುಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  ಬ ಳ್ಕು ಚ ಲುಲತುವ  ಎಿಂಬುದಾಗಿದ . ಈ 

ವಿಷ್ಯದ್ಲಿಲ, ವಿಡಿಯೊೋ ಎಲ್ಫ ಕಾರನಿಕ್ಪ ಪ ೈ. ಲಿಮಿಟ ಡ್ ರ್ತ  ುಬಬರು v. ಪಿಂಜಾಬ್ ರಾಜಯ ರ್ತುು ಇನ  ನಬಬರು37 

ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲನ ಅವಲ್ಫ  ೋಕನಗಳ್ು ಸಾಕಷ್ುು ಬ  ೋಧ್ಪರದ್ವಾಗಿವ : - 

"ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ಜಿೋವಿಂತ ಜಿೋವಿಯಾಗಿದ  ರ್ತುು ಅದ್ರಲಿಲ 

ಬಳ್ಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳ್ಲಿಲನ ಸ್ುಪು ಅರ್ಮಗಳ್ು 

                                                             
36 (1997) 5 SCC 201 
37 (1990) 3 SCC 87 
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ನಿದಮಷ್ು ಸ್ನಿನವ ೋಶ ಉಿಂಟಾದಾಗ ಮಾತರವ ೋ 

ಪರಿಣಾರ್ಬಿೋರಬಹುದ್ು. ಬದ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುರುವ 

ಸ್ರ್ಯದ  ಿಂದಗ  ಅರ್ಮವೂ ಬದ್ಲ್ಫಾಗುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ು 

ಇದ್ರ ಅರ್ಮವಲಲ, ಆದ್ರ  ಬದ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುರುವ ಸ್ರ್ಯಗಳ್ು 

ಇಲಿಲ ಬಳ್ಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳ್ ಅರ್ಮವನುನ 

ವಿವರಿಸ್ುತುವ  ರ್ತುು ಅವನುನ ಬ ಳ್ಗಿಸ್ುತುವ . ಬಳ್ಸ್ದ್ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳ್ ಅರ್ಮವು ವಿಕಾಸ್ವಾಗುತ್ತುರುವ ಚಲನಶಿೋಲ 

ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ ತನನ ಆಕಾರ ರ್ತುು ಬಣಣವನುನ 

ಪಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳತುದ . " 

86. ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ಸ್ಮಾನತ ಯ ಚ ೈತನಯವನುನ ಪೊರೋತಾಪಹಿಸ್ುತುದ  ರ್ತುು ಬಲಪಡಿಸ್ುತುದ  ಹಾಗ  ಪರತ್ತಯೊಬಬ 

ವಯಕ್ತುಯು ಸ್ಮಾನ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಪಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ರ್ತುು ಅವನು/ ಅವಳ್ು ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯಾಗಿ ತನನ ಸಾಧ್ಯತ ಗಳ್ನುನ 

ಅರಿತು ಬ ಳ ಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ನುನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸ್ುವ ಸ್ಮಾಜವನುನ ಕಲಿಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳತುದ . ಪರತ ಯೋಕತ ಯ ಗುರುತ್ತಸ್ುವಿಕ ಯ 

ಖಾತರಿಯು ಈ ಚಲನಶಿೋಲ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಉದ್ದಗಲದ್ಲ್ಫ ಲಲ್ಫಾಲ ಹಾದ್ು ಹ  ೋಗಿದ . 'ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ  ಅನಿವಾಯಮ' ಎಿಂಬ 

ಅಿಂಶವನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ುಳವ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಸ್ಿಂವಿಧಾನವನುನ ಕಲಿಿಸ್ಕ  ಿಂಡು ವಿನಾಯಸ್ ಮಾಡಲ್ಫಾಗಿದ . ಸ್ಮಾನ ಹಕುಿಗಳ್ 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವನುನ ಪರಸ್ುುತ ಬ ೋಡಿಕ ಗಳ್ು ರ್ತುು ಸ್ನಿನವ ೋಶಗಳ  ಿಂದಗ  ಹ  ಿಂದಾಣಿಕ ಯಾಗುವಿಂತ  

ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು ರ್ತುು ಅದ್ನುನ ದ್ಶಕಗಳ್ ಹಿಿಂದ  ಅಸ್ುತವದ್ಲಿಲದ್ದ ಸ್ಮಾನತ ಯ ಮಾನದ್ಿಂಡಗಳಿಗ  

ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಓದ ವಾಯಖಾಯಸ್ದ ೋ ಇರುವುದ್ು ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ ಕತಮವಯವಾಗಿದ . ನಾಯಯಾಿಂಗ, ಸ್ಮಾಜವು 

ನಿರಿಂತರವಾಗಿ ವಿಕಸ್ನಗ  ಳ್ುಳತ್ತುದ  ರ್ತುು ಬದ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುರುವ ಸ್ರ್ಯದ  ಿಂದಗ  ಅನ ೋಕ ಮಾಪಾಮಡುಗಳ್ು 

ಉಿಂಟಾಗಬಹುದ್ು ಎಿಂಬ ಅಿಂಶವನುನ ರ್ರ ಯುವಿಂತ್ತಲಲ. ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ ಗೌರವವನುನ ಹ ಚಿಸ್, ಬಹುತವದ್ 

ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವಿಕ ಯನುನ ಪರತ್ತಪಾದಸ್, ಸಾರ್ರಸ್ಯ, ಎಿಂದ್ರ , ವ ೈವಿಧ್ಯತ ಯ ನಡುವಿನ ಐಕಯತ ಯನುನ ಸಾಧಿಸ್, 

ಪರಕ್ತೋಯತ  ಅರ್ವಾ ರ್ಧ್ಯಕಾಲಿೋನ ಸಾವಭಿಮಾನದ್ ಮೋಲ್ಫ  ರ ಪ್ಪಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಕ ಲವು ಸ್ವೋಕಾರಾಹಮವಲಲದ್ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲಿನ ಗಳ್ನುನ ಬಿಟುುಕ  ಟುು ಹಾಗ  ವಿರ್ಶ ಮಯನುನ ತಾಳಿಕ  ಳ್ಳಬಲಲ ತಾಕ್ತಮಕ ಸ್ಧಾಧಿಂತಗಳ್ನುನ 
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ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ಸ್ರ್ತಾವಾದ ಉದಾರವಾದ್ದ್ ಪಿಂರ್ವನುನ ಸಾಥಪ್ಪಸ್ುವ ರ್ ಲಕ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ 

ಆದ್ಶಮವಾದ್ವನುನ ವಾಸ್ುವವವಾಗಿ ಪರಿವತ್ತಮಸ್ುವುದ್ು ಅಗತಯ.  

87. ಅಶ  ೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಪು (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ, ನಾಯಯಾಲಯ ಸ್ಿಂಸಾದೋಯ ಪರಜಾತಿಂತರದ್ಲಿಲನ 

ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಯ ಪರಕ್ತರಯಗ  ಅತಯಗತಯವಾಗಿರುವ ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ  ರ್ತುು ಸಾತತಯಗಳ್ ಸ್ಮಾಗರ್ವನುನ ಉಳಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ 

ನಾಯಯಾಲಯದ್ ತಡ ಯಲಲದ್ ಪರಯತನದ್ಲಿಲ ಸಾಮಾನಯ ಜ್ಞಾನವು, ತಾಕ್ತಮಕ ಮಾಗಮದ್ಶಿಮಯ ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸ್ದ  

ಎಿಂದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ತು. ನಾಯಯಾಲಯವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಗತ್ತಯನುನ ಹಿಮಮಟ್ಟುಸ್ುವ ಅರ್ವಾ ಏಕ್ತೋಕರಣವನುನ 

ಪರತ್ತಬಿಂಧಿಸ್ುವ ವಾಯಖಾಯನವನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ಳಲು ಬದ್ಧವಾಗಿಲಲ ಎಿಂದ್ು ತ್ತೋಪುಮ ನಿೋಡಿತು. ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಪರಸಾುವನ ಯು 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 3ನ ೋ ರ್ತುು ೪ನ ೋ ಭಾಗಗಳ್ ಸ್ಹಾಯದ  ಿಂದಗ  ಹಾಕ್ತಕ  ಟ್ಟುರುವ ಆದ್ಶಮಗಳ್ನುನ ಸ್ಮಾಜದ್ ಎಲ್ಫಾಲ 

ವಗಮಗಳ್ ಪಾಲಿಗ ಗ  ಅರ್ಮಪೂಣಮವಾದ್ ರ್ತುು ಜಿೋವಿಂತ ವಾಸ್ುವಿಕತ ಯನಾನಗಿಸ್ುವುದ್ನುನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸ್ಬಲಲ 

ವಾಯಖಾಯನವನುನ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ಅಳ್ವಡಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು.  

88. ಇಿಂತಹ ವಿಸ್ುರಣಶಿೋಲ ಚಲನಶಿೋಲತ ಯ ಆಯುಧ್ಗಳ್ ರ್ ಲಕವ ೋ ನರ್ಮ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 

3ನ ೋ ಭಾಗದ್ಲಿಲನ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳಿಗ  ಎಲಲರನುನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವ ವಾಯಖಾಯನವನುನ ನಿೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ .  

ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ ರಕ್ಷಣ ಯನುನ, ಅವುಗಳ್ನುನ ಅನುಭವಿಸ್ುವ ಅವಕಾಶ ಕಳ ದ್ುಕ  ಿಂಡವರಿಗ  ವಿಸ್ುರಿಸ್ುವ 

ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನಗಳ್ನುನ ವಿಕಾಸ್ಗ  ಳಿಸ್ರುವ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ು ಇದ್ಕ ಿ 

ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿವ . ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ಇಿಂತಹ ವಿಧಾನವನುನ ಅಳ್ವಡಿಸ್ಕ  ಿಂಡಿರಡಿದ್ದರ , ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನ 

ರ್ತುು ಅದ್ರ ಪರಗತ್ತಪರ ತತವಗಳ್ು ಪರಿಣಾರ್ಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತುರಲಿಲಲ ರ್ತುು ಈ ಚಲನಶಿೋಲ ಸ್ನನದ್ು ಯಾವುದ ೋ 

ಉದ ದೋಶ ಅರ್ವಾ ವಸ್ುುವಿಲಲದ್ ಬರಿಯ ಅಲಿಂಕಾರಿಕ ದ್ಸಾುವ ೋಜಿನ ರ್ಟುಕ್ತಿಳಿದ್ುಬಿಡುತುದ .  

89. ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಕಟುಕಡ ಯ ತ್ತೋಪುಮಗಾರನಾಗಿರುವ ನಾಯಯಾಲಯವು, ಸ್ವಲತುುಗಳಿಲಲದರುವವರ ರ್ತುು ದ್ುಬಮಲ 

ವಗಮಗಳ್ ಅಗತಯಗಳ್ನುನ ಗರ್ನದ್ಲಿಲಟುುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು. ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಹ  ಿಂದರುವ ಸ್ರ್ುದಾಯಗಳ್ು, ಕ ೋವಲ ಸ್ಕಾಮರ 

ರ್ತುು ಸ್ಮಾಜದಿಂದ್ಷ ುೋ ಆಲಲದ ೋ ತರ್ಮ ಕುಟುಿಂಬದ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯರಿಿಂದ್ಲ  ಅವಮಾನ, ತಾರತರ್ಯ, ಪರಕ್ತೋಯತ  ರ್ತುು 

ಹಿಿಂಸ ಗ  ಒಳ್ಗಾದಾಗ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಪಾತರವು ಹ ಚಿನ ಪಾರರ್ುಖ್ಯತ ಯನುನ ಪಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳತುದ . ಕಾನ ನಿನ 
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ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಯು, ಸ್ಮಾಜದ್ ಅಿಂತಹ ಸ್ದ್ಸ್ಯರ ಹಕುಿಗಳ್ ಪಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವಿಕ  ರ್ತುು ಈಡ ೋರಿಕ ಯ ಹ  ೋರಾಟದ್ಲಿಲ 

ರ್ ಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಬಾರದ್ು.  

90. ನಾಲ್ಫಾಪ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತರ ರ್ ರನ ೋ ಲಿಿಂಗದ್ವರಾಗಿರುವ ಹಕಿನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ ಆ ರ್ ಲಕ 

ನರ್ಮಿಂತಹ ಪರಜಾಪರಭುತವದ್ಲಿಲ ಬಹುಹಿಿಂದ ಯೋ ನಡ ಯಬ ೋಕ್ತದ್ದ ಕಾಯಮವನುನ ಮಾಡಿದ್ುದ ಇಿಂತಹುದ ೋ ಒಿಂದ್ು 

ನಿದ್ಶಮನ. ಆ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಈ ನಾಯಯಾಲಯ ಹಿೋಗ ಿಂದ್ು ತ್ತೋಪ್ಪಮತ್ತುತು: - 

"ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ಜಿೋವಿಂತ ಪಾತರವಾಗಿದ್ುದ, ಅದ್ರ 

ವಾಯಖಾಯನವು ಕ್ತರಯಾತಮಕವಾಗಿರಬ ೋಕು ರ್ತುು 

ಸ್ಿಂಕ್ತೋಣಮವಾದ್ ರ್ತುು ಆಧ್ುನಿಕ ವಾಸ್ುವ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ುವ 

ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಅದ್ನುನ ಅಥ ೈಮಸ್ಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಬಹಳ್ ಚ ನಾನಗಿ ಗುರುತ್ತಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ನಾಯಯಾಿಂಗವು 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ರಕ್ಷಕ ರ್ತುು ಟ್ಟಜಿಗಳಿಗ   

ಕಾನ ನುಬದ್ಧವಾಗಿ ದ  ರಕಬ ೋಕಾಗಿದ್ದ ಹಕಿನುನ 

ನಿೋಡುವುದ್ನುನ ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ರ್ ಲಕ ನಾವು 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ರ್ತುು ಪರಜಾಪರಭುತವವನುನ ಕಾಪಾಡುತ್ತುದ ದೋವ , 

ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಸಾಮಾನಯ ನ ಲ್ಫ ಯಲಿಲ ಪರಜಾಪರಭುತವವನುನ, 

ನಿಧಿಮಷ್ುವಾಗಿ ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳಿಗ  ನಾಯಯಾಿಂಗದ್ 

ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ುವುದ್ು ನರ್ಮ ಜಿೋವಿಂತ 

ಪರಜಾಪರಭುತವದ್ ವಿಶಿಷ್ು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ . 

ಮೋಲ್ಫ  ತ್ತಳಿಸ್ದ್ಿಂತ , ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ಕಾನ ನಿನ 

ಆಳಿವಕ ಯಿಂಬ ಪರರ್ುಖ್ ರ್ತುು ರ್ ಲಭ ತವಾದ್ 

ಸ್ುಿಂಬವಿರುವ ಉದಾರ ರ್ತುು ಪಾರಮಾಣಿಕವಾದ್ 
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ಪರಜಾಪರಭುತವವನುನ ಕಾಯುದಕ  ಳ್ುಳತುದ . ಅದ್ರ ಆಿಂತರಿಕ 

ನ ೈತ್ತಕತ ಯು, ಎಲ್ಫಾಲ ರ್ನುಷ್ಯರ ಘನತ  ರ್ತುು 

ಸ್ಮಾನತ ಯನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ದ . ಕಾನ ನಿನ ಆಳಿವಕ ಯು 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ಬಯಸ್ುತುದ . 

ಅಿಂತಹ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಪರತ್ತಯೊಬಬ ರ್ನುಷ್ಯನಿಗ  

ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ಬ ೋಕು. ಈ ಟ್ಟಜಿಗಳ್ು ಸ್ಿಂಖ ಯಯಲಿಲ ಅತ್ತ 

ಕಡಿಮಯದ್ದರ  ಕ ಡ ರ್ನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ುದ, ಅವರು ತರ್ಮ 

ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಆನಿಂದಸ್ುವ ಎಲ್ಫಾಲ ಹಕಿನುನ 

ಹ  ಿಂದದಾದರ . " 

ಜಿೋವಿಂತ ದ್ಸಾುವ ೋಜು ಎಿಂಬ  ಪರಿಕಲಿನ ಯು ಹಲವಾರು ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಪಾರಧಿಕಾರಗಳ್ಲಿಲ ಕ ಡ ಸಾಥನ 

ಪಡ ದದ . ಇತರ ನಾಯಯವಾಯಪ್ಪುಗಳ್ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ಶಾಶವತವಾಗಿ ವಿಕಾಸ್ಗ  ಳ್ುಳವ 

ಸಾವಭಾವ ಹ  ಿಂದವ  ರ್ತುು ಪರಗತ್ತಶಿೋಲ ವಿಧಾನವನುನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಲಿಲ ಅಿಂತಗಮತವಾಗಿರುವ ತತವಗಳ್ು   

ಕಡಾಡಯಪಡಿಸ್ುತುವ  ಎಿಂಬ ಅಭಿಪಾರಯವನುನ ಅನುಮೊೋದಸ್ವ  . 

91. ಕ ನಡಾದ್ ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯವು, ತನನ ವಾಯಪ್ಪುಯಲಿಲನ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಮಾಗರ್ವನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಂತ , 

ರ್ದ್ುವ ಯ ವಿಸಾುರವಾದ್ ಅರ್ಮವಿವರಣ  ನಿೋಡುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ರ್ದ್ುವ ಯ ಬಗ  ೆ"ರಿ: ಸ ೋಮ್ ಸ ಕ್ಪ 

ಮಾಯರ ೋಜ್38" ನಲಿಲ , ಹಿೋಗ  ಗರ್ನಿಸ್ದ : - 

"ಹ ಪುಿಗಟ್ಟುದ್ ಪರಿಕಲಿನ ಗಳ್ು" ಎಿಂಬ ತಾಕ್ತಮಕತ ಯು 

ಕ ನಡಾದ್ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ವಾಯಖಾಯನದ್ ಬಹುತ ೋಕ 

ರ್ ಲಭ ತ ತತವಗಳಿಗ  ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ : ನರ್ಮ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ಜಿೋವಿಂತ ರ್ರವಾಗಿದ್ುದ, ಅದ್ು ಪರಗತ್ತಶಿೋಲ 

                                                             
38 [2004] 3 S.C.R. 698 
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ವಾಯಖಾಯನದ್ ರ್ ಲಕ, ಆಧ್ುನಿಕ ಜಿೋವನದ್ ವಾಸ್ುವಗಳಿಗ  

ಜಾಗ ಮಾಡಿಕ  ಡುತುದ  ರ್ತುು ಅವನುನ ಗಣನ ಗ  

ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳತುದ " 

92. 1920 ರ ದ್ಶಕದ್ಷ್ುು ಹಿಿಂದ ಯೋ ಮಿಸೌರಿ ರಾಜಯ v. ಹಾಲ್ಫ ಿಂಡ್39 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಸ ುೋಟ್ಟಪನ  ಸ್ವೋಮಚ ಿ

ನಾಯಯಾಲಯವು ವಿವಾದಾತಮಕ ಸಾಧ್ನ ರ್ತುು 'ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್' ನಡುವ  ಹ  ೋಲಿಕ  ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 

ಸ್ವರ ಪದ್ ಬಗ ಗ  ಈ ಕ ಳ್ಗಿನ ವಿೋಕ್ಷಣ ಗಳ್ನುನ ಮಾಡಿತುು:- 

"ಅಮರಿಕ ಸ್ಿಂಯುಕು ಸ್ಿಂಸಾಥನದ್ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಲಿಲರುವಿಂತ , 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಕಾಯದಯ  ಆಗಿರುವ ಪದ್ಗಳ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ 

ವಯವಹರಿಸ್ುವಾಗ, ಆ ಪದ್ಗಳ್ು, ನಿಮಾಮತೃಗಳ್ು ಕ ಡ 

ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ ಉಹಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ಿಂತ 

ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಯನುನ ಹ  ಿಂದ್ುತ್ತುರುವ ಜಿೋವಿಯೊಿಂದ್ಕ ಿ 

ಬದ್ುಕನಿನೋಯುತುವ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನಾವು 

ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು, ಅವರ ಪಾಲಿಗ  ತಾವು 

ಜಿೋವಿಯೊಿಂದ್ನುನ ಸ್ೃಷ್ಟ್ುಸ್ದ ದೋವ  ಎಿಂಬ ಅರಿವು ಅರ್ವಾ 

ಭರವಸ ಯಷ ುೋ ಸಾಕಾಗಿತುು; ಒಿಂದಡಿೋ ಶತಮಾನ 

ಉರುಳಿ, ಅವರುಗಳ್ ಉತುರಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ು ಸಾಕಷ್ುು 

ಬ ವರು ರ್ತುು ರಕುವನುನ ಖ್ಚುಮ ಮಾಡಿದ್ ನಿಂತರ, ಅವರು 

ರಾಷ್ರವಿಂದ್ನುನ ರಚಸ್ದಾದರ  ಎಿಂಬುದ್ು ಸಾಬಿೋತಾಗಿದ  " 

93. ತರ್ಮ ಹ ಸ್ರಾಿಂತ ಕೃತ್ತಗಳ್ಲಿಲ ಒಿಂದ್ರಲಿಲ ಜಡ್ೆ ರಿಚಡ್ಮ ಪೊೋಸ್ನರ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವಲ್ಫ  ೋಕನಗಳ್ನುನ ಇಲಿಲ 

ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ುವುದ್ು ಸ್ ಕು: - 

                                                             
39 252 U.S. 416 (1920) 
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"ಇಿಂತಹ ಆಕರರ್ಣಕಾರಿ, ದ್ಬಾಬಳಿಕ ಯ, ಬಹುಶಃ 

ಪರಜಾಪರಭುತವವಿರ  ೋಧಿಯ  ಆಗಿರುವ ರ್ತುು 

ಪಿಂರ್ಗಳ್ನುನ ಸ್ೃಷ್ಟ್ುಸ್ುವ ಕಾನ ನನುನ 

(ಗಭಮನಿರ  ೋಧ್ಕಗಳ್ನುನ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುವ ಕನ ಕ್ತುಕರ್ಟ 

ಕಾನ ನಿನಿಂತ )  ಅಮಾನಯಗ  ಳಿಸ್ದರುವ ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು 

ಹಲವು ಪರರ್ುಖ್ ಕ  ರತ ಗಳ್ನುನ ಹ  ಿಂದರುವುದ್ು ಎದ್ುದ 

ಕಾಣುತುದ . ಬಹುಶಃ ಅದ್ು ನರ್ಮ, ಅರ್ವಾ ಹಾಗ  

ನ  ೋಡಿದ್ರ , ಯಾವುದ ೋ ಲಿಖಿತ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 

ಸ್ವರ ಪವಾಗಿರಬ ೋಕು; ಆದ್ರ  ಬಹುಶಃ 

ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ಕನಿಷ್ು ಪಕ್ಷ ಎದ್ುದ ಕಾಣುವ 

ಕ  ರತ ಗ ಳ್ನುನ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ುವ ಅಧಿಕಾರ ಹ  ಿಂದವ . 

ಯಾರಾದ್ರ , ನಿಜವಾಗಿಯ  ತರ್ಮ ಹೃದ್ಯದಾಳ್ದಿಂದ್, 

ನಿದಮಷ್ು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಯನುನ 

ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ದರುವ ಪರತ್ತಯೊಿಂದ್ು ಕಲಿಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಬಲಲ 

ಕಾನ ನನುನ ಬ ಿಂಬಲಿಸ್ುವ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಸ್ಿಂವಿಧಾನವನುನ 

ಅಥ ೈಮಸ್ಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನಿಂಬುತಾುರ ಯೋ? 

ಹಿೋಗಾಗಿಬಿಟುರ  ಒಿಂದ್ು ಸ್ಕಾಮರವು ಪರತ್ತಯೊಬಬರ  

ರ್ದ್ುವ ಯಾಗಬ ೋಕ ಿಂದ್  ಅರ್ವಾ ಕನಿಷ್ಠ ತ್ತಿಂಗಳಿಗ  ಮಮ 

ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ನಡ ಸ್ಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ಆಜ್ಞಾಪ್ಪಸ್ಬಹುದ್ು ಅರ್ವಾ 

ಅದ್ು ಪರತ್ತ ದ್ಿಂಪತ್ತಯ ಎರಡನ ಯ ರ್ಗುವನುನ ಅದ್ನುನ 

ಸಾಕುರ್ನ ಯಲಿಲ ಇರಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಬಹುದ್ು ಎಿಂಬ 

ಅರ್ಮಬಿಂದೋತು ....ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ನರ್ಮ ರ್ತುು 
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ಸ್ಕಾಮರದ್ ದ್ಬಾಬಳಿಕ ಯ ನಡುವಿನಲಿಲ, ದ್ಬಾಬಳಿಕ ಯ 

ಅಿಂತಹ ಸ್ವರ ಪವನುನ ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 

ನಿಮಾಮತೃಗಳ್ು ಮೊದ್ಲ್ಫ ೋ ಊಹಿಸ್ರಲಿಲಲ ರ್ತುು ಅದ್ನುನ 

ನಿದಮಷ್ುವಾಗಿ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ರಲಿಲಲ ಎಿಂಬುದ್ರ 

ಹ  ರತಾಗಿಯ  ನಿಿಂತ್ತವ  ಎಿಂಬ ಆಲ್ಫ  ೋಚನ ಯೋ ನರ್ಗ  

ಸ್ಮಾಧಾನ ನಿೋಡುತುದ 40 

94. ಹಿೋಗಾಗಿ, ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಆದ್ಶಮವಾದ್ದ್ ವಿಸಾುರವಾದ್ ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಯು, ಪರಗತ್ತಯ ಸ್ದಾಧಿಂತದ್ಲಿಲ, ಯಥಾಸ್ಥತ್ತ 

ಕಾಯುದಕ  ಳ್ುಳವ ವತಮನ ಯನುನ ಕ ೈಬಿಡುವುದ್ರಲಿಲ, ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವಿಕ ಯ ಪರಿಕಲಿನ ಯ ವಿಸ್ುರಣ ಯಲಿಲ  ರ್ತುು 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ತತವಜ್ಞಾನದ  ಿಂದಗ  ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಯ ರ ಢಿಗ  ಹ  ಿಂದಕ  ಳ್ುಳವ ಸ್ದಾಧಿಂತವನುನ ಸ್ದಾಕಾಲ 

ನ ನಪ್ಪಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ರಲಿಲ ಹುದ್ುಗಿದ  ಎಿಂಬುದ್ು ಎದ್ುದ ಕಾಣುವ ವಿಚಾರ. 

H. ಪ್ರಿವತೋಕ ಸಾಂವಿರ್ಾನ್ವಕತಯ ಮತತಿ ಎಲ್.ರ್ಜ.ಬಿ.ಟಿ ಸಮತದಾಯದ ಹಕತಕಗಳು 

95. ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ಪರಜಾಪರಭುತವವನುನ ಹ  ಿಂದ್ುವ ಅಗತಯವನುನ ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಳ್ಳಲು ರ್ತುು ನಾವು 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನವನುನ ಏಕ  ಅಳ್ವಡಿಸ್ಕ  ಿಂಡಿದ ದೋವ  ಎಿಂಬ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪರಶ ನಯನುನ ಪರಿಹರಿಸ್ಲು, ನಾವು 

ಬಹುಶಃ ಪರಿವತಮಕ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕತ ಯ ಪರಿಕಲಿನ ಯನುನ ಒಿಂದ್ು ರ್ಟುದ್ ಸ್ಿಷ್ುತ ಯೊಿಂದಗ  

ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕಾಗಿದ . ನರ್ಮ ಈ ಅನ ವೋಷ್ಣ ಯಲಿಲ, ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಪರಸಾುವನ ಯಲಿಲ 

ಅಡಕಗ  ಳಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಆದ್ಶಮಗಳ್ು ನರ್ಮ ದಾರಿ ದೋವಿಗ ಗಳಾಗಿರುತುವ . ಸ್ಿಂವಿಧಾನವನುನ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ುವ 

ಮೊದ್ಲು ಭಾರತ್ತೋಯ ಸ್ಮಾಜದ್ಲಿಲ ಅಸ್ುತವದ್ಲಿಲದ್ದ ತಪುಿಗಳ್ನುನ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ುವುದ್ು ನರ್ಮ ಭವಯವಾದ್ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 

ಅಿಂತ್ತರ್ ಗುರಿ. ಕ ೋರಳ್ ರಾಜಯ ರ್ತುು ಇನ  ನಬಬರು v. ಎನ್.ಎಿಂ. ಥಾರ್ಸ್ ರ್ತುು ಇತರರು41 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ 

ನಾಯಯಾಲಯ ಭಾರತ್ತೋಯ ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ಎಿಂದ್ು ರ್ಹಾನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ದ್ಸಾುವ ೋಜು ಎಿಂದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ 

ರ್ಧ್ಯಕಾಲಿೋನ, ಕರಮಾನುಗತ ಸ್ಮಾಜವನುನ ಒಿಂದ್ು ಆಧ್ುನಿಕ, ಸ್ಮಾನತಾವಾದ ಪರಜಾಪರಭುತವವಾಗಿ 

                                                             
40 Posner, Richard: (1992) Sex and Reason, Harvard University Press, pg. 328. ISBN 0-674- 80280-2 
41 AIR 1976 SC 490 
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ಮಾಪಮಡಿಸ್ುವ ತನನ ಗುರಿಯ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ ಬಹುಪಾಲು ಕಾರಿಂತ್ತಕಾರಿ ದಾಖ್ಲ್ಫ ಯಾಗಿದ  ರ್ತುು ಅದ್ರ 

ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ನುನ ವಿಸಾುರವಾದ್, ಸಾಮಾಜ-ವಿಜ್ಞಾನದ್ ವಿಧಾನದಿಂದ್ ಮಾತರ ಅಥ ೈಮಸ್ಕ  ಳ್ಳಬಹುದ ೋ ಹ  ರತು, 

ನಿಷ್ುಠರವಾದ್, ಸಾಿಂಪರದಾಯಕ ನಾಯಯಯವಾದ್ದಿಂದ್ಲಲ ಎಿಂದ್ು ನುಡಿಯತು.  ದ ೋಶವನುನ ಸ್ರ್ೃದ್ಧವಾದ್ 

ಭವಿಷ್ಯದ ಡ ಗ  ರ್ುನನಡ ಸ್ುವುದ ೋ ಸ್ಿಂವಿಧಾನವನುನ ಹ  ಿಂದ್ುವ ಹಿಿಂದರುವ ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾದ್ ಆಲ್ಫ  ೋಚನ . ಆದ್ದರಿಿಂದ್, 

ಸ್ಮಾಜವನುನ ಒಳ ಳಯದ್ಕಾಿಗಿ ಮಾಪಮಡಿಸ್ುವುದ ೋ ಸ್ಿಂವಿಧಾನವನುನ ಹ  ಿಂದ್ುವ ಉದ ದೋಶ ರ್ತುು ಇದ ೋ ಉದ ದೋಶವು 

ಪರಿವತಮಕ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕತ ಯ ರ್ ಲ ಕಿಂಬವಾಗಿದ . 

96. ಪರಿವತಮನ ಯ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕವಾದ್ ಪರಿಕಲಿನ ಯ ತ್ತರುಳಿನಲಿಲ ಭಾರತ್ತೋಯ ಸ್ಮಾಜವನುನ ಪರಿವತ್ತಮಸ್ , 

ಆರ್ ಲಕ, ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಪರಸಾುವನ ಯಲಿಲ ಹಾಕ್ತಕ  ಡಲ್ಫಾಗಿರುವ ನಾಯಯ, ಸಾವತಿಂತರಯ, ಸ್ಮಾನತ  ರ್ತುು 

ಭಾರತೃತವದ್ ಆದ್ಶಮಗಳ್ನನ, ಪದ್ ರ್ತುು ಸ್ ಿತ್ತಮಯಲಿಲ, ಅಪ್ಪಿಕ  ಳ್ುಳವ ಪಣ, ಭರವಸ  ರ್ತುು ತಹತಹವಿದ . ಈಗಿನ 

ದನದ್ ವಾಸ್ುವತ ಗಳ್ನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ುವಲಿಲ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಾಯವಹಾರಿಕ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಯನುನ ಅನುನ ಅಳ್ವಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ 

ರ್ ಲಕ 'ಪರಿವತಮಕ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕತ ಯ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯನುನ ಉತುರ್ವಾಗಿ ಅಥ ೈಮಸ್ಕ  ಳ್ಳಬಹುದ್ು. ಪರಿವತಮನ  

ಎಿಂಬ ಪದ್ವು ಚಾಲನ ಯಲಲದ್ ಅರ್ವಾ ರ್ತುು ಜಡವಾಗಿರುವ ಯಾವುದ ೋ ವಿಚಾರಕ ಿ ಅತಯಿಂತ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ುದ, ಇದ್ು 

ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ , ಮಾಪಾಮಡು ರ್ತುು ರ ಪಾಿಂತರ ಹ  ಿಂದ್ುವ ಸಾರ್ರ್ಯಮವನುನ ಸ್ ಚಸ್ುತುದ . ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್ಫಾಲ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನಗಳ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಸ್ತಯವಾಗಿರುವ, ರ್ತುು ಭಾರತದ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಹ ಚುಿ ಸ್ತಯವಾಗಿರುವ ಪರಿವತಮಕ 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕತ ಯ ಪರಿಕಲಿನ ಯು ವಾಸ್ುವದ್ಲಿಲ ಕಾಲದ್ ಬದ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುರುವ ಅಗತಯಗಳಿಗ  ಹ  ಿಂದಕ  ಳ್ುಳವ ರ್ತುು 

ಪರಿವತಮನ ಗ  ಳ್ುಳವ ಭಾರತ್ತೋಯ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಸಾರ್ರ್ಯಮವನುನ ಪರತ್ತನಿಧಿಸ್ುತುದ . 

97. ಇಿಂತಹ ಪರಿವತಮನ ಯಾಗಬಲಲ ಸಾರ್ರ್ಯಮವ ೋ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಕ ಿ ಜಿೋವಿಂತ ರ್ತುು ಸಾವಯವ ದಾಖ್ಲ್ಫ ಯ 

ಸ್ವರ ಪವನುನ ಕ  ಡಮಾಡುತುದ . ಒಿಂದ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ನಾಗರಿಕರ ಜಿೋವನವನುನ ನಿಧಿಮಷ್ುವಾಗಿ ರ್ತುು 

ಸ್ಮಾಜಗಳ್ನುನ ಸಾವಮತ್ತರಕವಾಗಿ ರ ಪ್ಪಸ್ುತುದ . ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಾಯಯಾಲಯಗಳಿಿಂದ್ ಅದ್ಕ ಿ ದ  ರಕುವ 

ಪರತ್ತಪಾದ್ನ  ರ್ತುು ಶಕ್ತುಯುತ ಬ ಿಂಬಲವೂ ಪರಗತ್ತಪರ ಸ್ಮಾಜಗಳ್ ಜಿೋವಸ್ತವವನುನ ರ ಪ್ಪಸ್ುತುದ . 

ಚಲನಶಿೋಲವಾದ್, ಜಿೋವಿಂತ್ತಕ ಯ ರ್ತುು ಪಾರಯೊೋಗಿಕವಾದ್ ವಾಯಖಾಯನವಿಲಲದದ್ದರ  ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ಹಳ ಯ ರ್ತುು 



 64 

ಜಿೋವವಿಲಲದ್ ದಾಖ್ಲ್ಫ ಯಾಗಿಬಿಡುತುದ . ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ನುನ ಅವುಗಳ್ ನ ೈಜ ಉದ ದೋಶ ರ್ತುು 

ಅಸ್ುತವವು ಸ್ಮಾಜದ್ ಎಲ್ಫಾಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಗ  ಪಸ್ರಿಸ್ುವ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಅಥ ೈಮಸ್ಕ  ಿಂಡು, ಬ ಳ ಸ್ಬ ೋಕು. ಅದ್ು 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಇರುವಿಕ ಯ ಅತ್ತರ್ುಖ್ಯ ಉದ ದೋಶ. 

98. ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯ ರ್ತುು ಇತರ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ಕಾಲ ಕಾಲಕ ಿ ವ ೋಗವಾದ್ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ತುು ಆರ್ಥಮಕ ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಗ  ಒಳ್ಗಾಗುತ್ತುರುವ ಸ್ಮಾಜದ್ಲಿಲ, ಸ್ಿಂವಿಧಾನವನುನ ಚಲನಹಿೋನವಾದ್ 

ನಾಯಯಾಿಂಗಿೋಯ ವಾಯಖಾಯನಕ ಿ ಓಳ್ಪಡಿಸ್ುವುದ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಚ ೈತನಯವನುನ ಕುಿಂಠಿತಗ  ಳಿಸ್ುತುದ  ಅಿಂತ ಯೋ, 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನವನುನ ಒಿಂದ್ು ಪರಿವತಮಕ ದ್ಸಾುವ ೋಜ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ುತಾು, 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ , ಆಯಿ ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವುಗಳ್ನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ದ  ಎಲಲ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಕಾಪಾಡುವ 

ಉದ ದೋಶದಿಂದ್ ಜಾಗೃತ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ ವತ್ತಮಸ್ುವ ತರ್ಮ ಬಾಧ್ಯತ ಯನುನ ಉತಿಟವಾಗಿ ಪೂರ ೈಸ್ವ  . 

99. ದ್ಕ್ಷಿಣ ಆಫರಕಾದ್ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಪರಿವತಮಕ ಪಾತರದ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಮಾತನಾಡುತಾು, ದ್ಕ್ಷಿಣ ಆಫರಕಾದ್ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ನಾಯಯಾಲಯ ಹಿೋಗ ಿಂದತು ಪರಿವತಮಕ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕತ ಯ ಉದ ದೋಶವನುನ ರಸ ು ಅಪಘಾತ ನಿಧಿ 

ರ್ತುು ಇನ  ನಬಬರು v. ಮಡಯಡ 42 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಸ್ ಕುವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ  :- 

-ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನವನುನ ಆಗಾಗ ೆ ಪರಿವತಮಕ ಎಿಂದ್ು 

ವಿವರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ರ್ ಲಭ ತ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಮಕ 

ಹಕುಿಗಳ್ ಸಾಕ್ಾತಾಿರವಾಗಿ, ಆ ರ್ ಲಕ ತರ್ಮ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ತುು ಆರ್ಥಮಕ ಪರಿಸ್ಥತ್ತಗಳ್ ದ ಸ ಯಿಂದ್ 

ಹಿಿಂದ್ುಳಿದರುವ ಜನರು ನರ್ಮ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ಪರಜಾಪರಭುತವದ್ ಹೃದ್ಯದ್ಲಿಲ ನ ಲ್ಫ ಸ್ರುವ ಘನತ , 

ಸಾವತಿಂತರಯ ರ್ತುು ಸ್ಮಾನತ ಯ ಜಿೋವನವನುನ 

                                                             
42 2008 (1) SA 535 (CC) 
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ಆನಿಂದಸ್ುವ ಸಾರ್ರ್ಯಮವನುನ ಹ  ಿಂದ್ಬ ೋಕ ನುನವುದ್ು. 

ಇಿಂತಹ ಪರಿವತಮನ ಯ ಪರರ್ುಖ್ ಉದ ದೋಶ,  

100. ಬಟ   ಸಾುರ್ ಫಶಿಿಂಗ್ (ಪ್ಪಟ್ಟವ ೈ) ಲಿಮಿಟ ಡ್ v. ಪರಿಸ್ರ ವಯವಹಾರಗಳ್ು ರ್ತುು ಪರವಾಸ  ೋದ್ಯರ್ ಸ್ಚವ  ರ್ತುು 

ಇತರರು43 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ದ್ಕ್ಷಿಣದ್ ಆಫರಕಾದ್  ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಾಯಯಾಲಯ ಹಿೋಗ  ಅಭಿಪಾರಯ ವಯಕುಪಡಿಸ್ತು: - 

- ಸ್ಮಾನತ ಯ ಸಾಧ್ನ ಯು ನಾವು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಲಿಲ 

ನಾವ ೋ ರ ಪ್ಪಸ್ಕ  ಿಂಡಿರುವ ರ್ ಲಭ ತ ಗುರಿಯಾಗಿದ . 

ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ವಯವಸ ಥಯು ನರ್ಮ 

ಸ್ಮಾಜವನುನ ಅತಯಿಂತ ಅಸ್ಮಾನತ  ಸ್ಮಾಜದಿಂದ್ 

"ಪುರುಷ್ರು ರ್ತುು ರ್ಹಿಳ ಯರು ರ್ತುು ಎಲ್ಫಾಲ ಜನಾಿಂಗದ್ 

ಜನರ ನಡುವ  ಸ್ಮಾನತ  ಇರುವ" ಸಾಮಾಜವಾಗಿ 

ಪರಿವತ್ತಮಸ್ಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದ . ಈ ರ್ ಲಭ ತವಾದ್ 

ಬಗ ಯಲಿಲ, ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ಎಲಲರ 

ಸ್ಮಾನರಾಗಿದಾದರ ಿಂದ್ು ಊಹಿಸ್ುವ ರ್ತುು ಆ ರ್ ಲಕ 

ಅಸ್ುತವದ್ಲಿಲರುವ ಅಸ್ಮಾನತ ಗಳ್ನುನ 

ಉಳಿಸ್ಕ  ಿಂಡುಬಿಡುವ ಇತರ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಗಳಿಿಂದ್ 

ಭಿನನವಾಗಿದ . ವಣಮಭ ೋದ್ ಕಾನ ನು ಕರರ್ದಿಂದ್ 

ಉಿಂಟಾದ್ ದ್ಶಕಗಳ್ ವಯವಸ್ಥತ ಜನಾಿಂಗಿೋಯ 

ತಾರತರ್ಯವನುನ ಸ್ಕಾರಾತಮಕ ಕರರ್ಗಳ್ನುನ 

ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳದ ೋ ತ  ಡ ದ್ುಹಾಕಲು ಆಗುವುದಲಲ 

ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ಗುರುತ್ತಸ್ುತುದ . 

                                                             
43 [2004] ZACC 15   
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ಅದ್ಕ್ತಿಿಂತಲ  ಹ ಚಿನದ್ನುನ ನಾವು ಮಾಡಬ ೋಕಾಗಿದ . 

ಅಿಂತಯಗ  ಳಿಸ್ುವ ಬದ್ಧತ ಯಲಲದದ್ದರ  ತಾರತರ್ಯದ್ 

ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ು ಅನಿದಮಷ್ು ಅವಧಿಯವರ ಗ  

ರ್ುಿಂದ್ುವರಿಯಬಹುದ್ು.  

101. ಡ ೋವಿಸ್44 ಈ ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  ಪರಿವತಮನ ಯನುನ ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಳ್ುಳತಾುನ : - 

"ಸ್ಿಂಕ್ತೋಣಮ ವಸ್ುು ರ್ತುು ಸ ೈಧಾಧಿಂತ್ತಕ ಪರಿಸ್ರದ್ 

ಸ್ತತವಾದ್ ಮೌಲಯಮಾಪನ ರ್ತುು ಮಾಪಾಮಡುಗಳ್ನುನ 

ಆಧಾರಿಸ್ರುವ ಪರಿವತಮನ ಯನುನ ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಯ 

ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸ್ದಾಧಿಂತದ್ ರ್ಟುಕ ಿ ಇಳಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ, 

ವಿಕಾಸ್ವಾದ್ ಅರ್ವಾ ವಿಕ್ತರಣಶಿೋಲ ವಸ್ುುಗಳ್ ಅರ ೋ-

ಜಿೋವನದ್ (halflife) ಹಾಗ ... ಗಿಂಭಿೋರ ಆಲ್ಫ  ೋಚನ  

ಅಭಿಪಾರಯದ್ ವ ೈವಿಧ್ಯತ ಯ ವಾತಾವರಣದ್ಲಿಲ 

ಪಾರಯೊೋಗಿಕ ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ  ಸ್ಿಂಭವಿಸ್ುತುದ  ರ್ತುು ನನನ 

ದ್ೃಷ್ಟ್ುಯಲಿಲ ಸ್ದಾಧಿಂತವನುನ ಪರಚ  ೋದಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ 

ಇದ್ು ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ ಅವಶಯಕವಾಗಿದ " 

102. 'ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ಪರಿವತಮನ ಯನುನ' ಎಜ  ವಾಯನ್ ಡ ರ್ ವಾಲ್ು45  ರ ಪಕಾತಮಕವಾಗಿ  ನತಮನಕ ಿ ಹ  ೋಲಿಸ್ುವ 

ರ್ ಲಕ, ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಪರಿವತಮನ ಯ ಕಲ್ಫ ಯು ನಿರಿಂತರವಾಗಿ ಪರಗತ್ತಶಿೋಲವಾಗಿದ್ುದ, ಆದ್ರಡಿಯಲಿಲ ಯಾರು 

ಕ ಡ ಪಯಾಮಯಯಗಳ್ನುನ ಕಲಿಿಸ  ಿಳ್ುಳವ ಧ ೈಯಮಮಾಡುವುದ್ನುನ ನಿಲಿಲಸ್ುವುದಲಲ ರ್ತುು ಪರತ್ತಯೊಬಬ ವಯಕ್ತುಯ 

                                                             
44 Asking the Law Question: The Dissolution of Legal Theory 205 (2002), Margaret Davies 
45 Van der Walt, Dancing with codes - Protecting, developing and deconstructing property rights in a 

constitutional state, 118 (2) J. S. APR. L. 258 (2001) 
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ಹಕುಿಗಳಿಗ  ಸ್ ಕು ಮಾನಯತ  ದ  ರ ಯುವ ಸ್ಮಾಜವು ವಿಭಿನನ ರ್ತುು ಉತುರ್ ಸ್ಥಳ್ವಾಗಿರುತುದ ೋ ಎಿಂದ್ು 

ಕಲಿಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ನುನ ನಿಲಿಲಸ್ುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು ವಿವರಿಸ್ದಾದನ : - 

"ಆದಾಗ ಯ, ನೃತಯದ್ ಹ ಚುಿ ಸ್ಿಂಕ್ತೋಣಮವಾದ್ ಚತರಣದ್ 

ಸ್ಲುವಾಗಿ ನಾವು ನಿಿಂತ್ತರುವ ಭಿಂಗಿಯ ಸ್ಥರ ಚತರಣವನುನ 

ಪರತ್ತಪಾದಸ್ುವಾಗ, ರ ೋಖಾತಮಕ ಚಲನ  ಅರ್ವಾ 

ಪರಗತ್ತಯಾಗಿ ಪರಿವತಮನ  ಹ  ಿಂದ್ುವುದ್ನುನ ನ  ೋಡುವ 

ಬಯಕ ಯನುನ ಹತ್ತುಕ್ತಿಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕಾಗುತುದ -  

ನಿರಿಂಕುಶಾಧಿಕಾರದಿಂದ್ ಸ್ರ್ರ್ಮನ ಗ , ಒಿಂದ್ು ನೃತಯ 

ಸ್ಿಂಕ ೋತದಿಂದ್ ರ್ತ  ುಿಂದ್ಕ ಿ, ಅರ್ವಾ ವೋಕ ಪಿಲ (ನೃತಯದ್ 

ಜನಪದೋಯ ಶ ೈಲಿ) ನಾಯಯಶಾಸ್ರದಿಂದ್ ಟ  ಯೊಟ  ಯ 

(ಆಧ್ುನಿಕ ನೃತಯದ್ ಪಾರಕಾರ) ನಾಯಯಶಾಸ್ರಕ ಿ.. ಸ್ದ್ರಿ 

ಪರಿವತಮನ ಯನುನ ಚಚಮಸ್ುವಾಗ ನಾವು ನೃತಯದ್ಿಂತಹ 

ಹ ಚುಿ ಸ್ಿಂಕ್ತೋಣಮವಾದ್ ರ ಪಕಾತಮಕ ಸ್ಿಂಕ ೋತಗಳ್ನುನ 

ಬಳ್ಸ್ುವುದ್ಷ ು ಅಲಲದ , ನೃತಯ ಮಾಡುವುದ್ರ 

ಸ್ಿಂಕ ೋತಗಳ್ನುನ ಸ್ಹ ಒಡ ದ್ುನ  ೋಡಬ ೋಕು; ನಾವು ಯಾವ 

ಭಾಷ ಯ ರ್ ಲಕ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕತ ಯ ಬಗ ಗ , 

ಹಕುಿಗಳ್ ಬಗ ಗ  ಆಲ್ಫ  ೋಚಸ್ುತ್ತುದ ದೋವ , 

ಮಾತನಾಡುತ್ತುದ ದೋವ  ರ್ತುು ಚಚ ಮ ಮಾಡುತ್ತುದ ದೋವ  

ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಯೊೋಚಸ್, ಭಾಷ ಯು ರ ಪ್ಪಸ್ುವ ರ್ತುು 

ರ ಪ್ಪಸ್ುತ್ತುರುವ ಸ್ಿಂಕ ೋತಗಳ್ ರ್ುಕುಗ  ಳಿಸ್ಬಲಲ ರ್ತುು 

ಹಿಡಿದಡಬಲಲ ಸಾರ್ರ್ಯಮವನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ಬ ೋಕು 
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103. ರ್ತ  ುಮಮ, ದ್ಕ್ಷಿಣ ಆಫರಕಾ ಗಣರಾಜಯದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ v. ಹ ಯಗ  ೋ46 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ದ್ಕ್ಷಿಣ ಆಫರಕಾದ್ ಸ್ವೋಮಚ ಿ

ನಾಯಯಾಲಯವು ರ್ಧ್ಯಿಂತರ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಲಿಲರುವ ಅನಾಯಯದ್ ತಾರತರ್ಯದ್ ಮೋಲಿನ ನಿಷ ೋಧ್ವು ಹಿಿಂದ್ುಳಿದ್ 

ಗುಿಂಪುಗಳ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ನಡ ಯುವ ತಾರತರ್ಯವನುನ ತಪ್ಪಿಸ್ುವುದ್ಷ ುೋ ಅಲಲದ ,  ನಾಯಯಸ್ರ್ಮತವಲಲದ್ 

ತಾರತರ್ಯವನುನ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುವ ಕರರ್ದ್ ಹಿಿಂದ  ನರ್ಮ ಹ  ಸ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ರ್ತುು ಪರಜಾತಾಿಂತ್ತರಕ ವಯವಸ ಥಯು 

ಎಲ್ಫಾಲ ರ್ನುಷ್ಯರಿಗ , ಅವರು ಯಾವ ಗುಿಂಪ್ಪಗ  ಸ ೋರಿದಾದರ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ದ , ಸ್ಮಾನ ಘನತ  ರ್ತುು 

ರ್ಯಾಮದ ಗಳ್ನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ುವ ಸ್ಮಾಜವನುನ ಸಾಥಪ್ಪಸ್ುವ ಉದ ದೋಶ ಹ  ಿಂದದ  ಎಿಂಬ ಗುರುತ್ತಸ್ುವಿಕ  ಅಡಗಿದ .                                        

104. ಸ್ಮಾನತ ಯು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಘನತ ಯ ಗುರುತ್ತಸ್ುವಿಕ ಯನನಷ ು ಅಲಲದ , ತನನ ವಲಯದ್ಲಿಲ ಮಾನವನ ಸ್ಿಂಭವನಿೋಯತ  

ರ್ತುು ಪರತ್ತ ವಯಕ್ತುಯ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಮಕ ರ್ತುು ಕಾನ ನು ಹಿತಾಸ್ಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಅಭಿವೃದಧಪಡಿಸ್ಲು ಸ್ಮಾನವಾದ್ 

ಅವಕಾಶವನುನ ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ುವುದ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳತುದ  ರ್ತುು ಪರಿವತಮನ ಯ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕತ ಯ ಪರಕ್ತರಯಯು ಈ 

ಉದ ದೋಶಕಾಿಗಿ ಕಟ್ಟಬಧ್ಧವಾಗಿದ . ಇದ್ನುನ ಆಲಬಟ್ಟಮನ್ & ಗ  ೋಲ್ಡ ಬಾಲಯರ್ಟ47 ಗರ್ನಿಸ್ದಾದರ : - 

"ಈ ಪರಿವತಮನ ಯ ಯೊೋಜನ ಯೊಳ್ಗಿನ 

ಸ್ಮಾನತ ಯನುನ ಸಾಧಿಸ್ುವ ಸ್ವಾಲು, ಜನಾಿಂಗ, ಲಿಿಂಗ, 

ವಗಮ ರ್ತುು ಇತರ ಬಗ ಯ ಅಸ್ಮಾನತ ಯ ವಯವಸ್ಥತ 

ಸ್ವರ ಪಗಳಿಿಂದ್ ರ್ುಕ್ತುಪಡ ಯುವುದ್ನ ನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ . 

ಇದ್ು ಜನರು ತರ್ಮ ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ಮಾನವ ಸಾರ್ರ್ಯಮವನುನ 

ಸ್ಕಾರಾತಮಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ಲಿಲ 

ಅರಿತುಕ  ಳ್ುಳವಿಂತ  ಮಾಡುವುದ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ  " 

105. ತನಿಖಾ ನಿದ ೋಮಶನಾಲಯ: ಗಿಂಭಿೋರ ಆರ್ಥಮಕ ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ು ರ್ತುು ಇತರರು v. ಹುಿಂಡ ೈ ಮೊೋಟಾರ್ 

ಡಿಸ್ರಬ ಯಟಸ್ಮ (ಪ್ಪಟ್ಟವ ೈ) ಲಿಮಿಟ ಡ್ ರ್ತುು ಇತರರು: ಹುಿಂಡ ೈ ಮೊೋಟಾರು ವಿತರಕರು (ಪ್ಪಟ್ಟ) ಲಿಮಿಟ ಡ್ ರ್ತುು 

                                                             
46 (1997) 6 B.C.L.R. 708 (CC) 
47 Albertyn & Goldblatt, Facing the challenge of transformation: Difficulties in the development of an 

indigenous jurisprudence of equality, 14 S. AFR. J. HUM. RTS. 248 (1998) 
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ಇತರರು v. ಸ್ಮರ್ಟ ಎಮ್.ಓ ರ್ತುು ಇತರರು48 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ದ್ಕ್ಷಿಣ ಆಫರಕಾದ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಾಯಯಾಲಯವು 

ಹಿೋಗ  ಗರ್ನಿಸ್ದ : - 

"ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ವಿಭಜನ , ಅನಾಯಯ ರ್ತುು 

ಪರಜಾತಾಿಂತ್ತರಕ ಪರಕ್ತರಯಗಳಿಿಂದ್ ಹ  ರಗಿಡುವಿಕ ಯನುನ 

ಆಧ್ರಿಸ್ದ್ದ ಸ್ಮಾಜವಿಂದ್ು ಎಲ್ಫಾಲ ನಾಗರಿಕರ 

ಘನತ ಯನುನ ಗೌರವಿಸ್ುವ ರ್ತುು ಆಡಳಿತ ಪರಕ್ತರಯಯಲಿಲ 

ಎಲಲರನ ನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವ ಸ್ಮಾಜವಾಗಿ 

ಪರಿವತಮನ ಯಾದ್ುದ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುವ ಇತ್ತಹಾಸ್ದ್ಲಿಲ 

ನ ಲ್ಫ ಸ್ದ . ಸ್ಿಂವಿಧಾನವನುನ ಅಥ ೈಮಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ 

ಪರಕ್ತರಯಯು ನಾವು ಈಗಿರುವ ಸ್ನಿನವ ೋಶ ರ್ತುು 

ಪರಜಾತಾಿಂತ್ತರಕ ಮೌಲಯಗಳ್ು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಯ ರ್ತುು 

ರ್ ಲಭ ತ ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ದ್ 

ಸ್ಮಾಜವನುನ ನಿಮಿಮಸ್ುವ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಗುರಿಯನುನ 

ಕ ಡ ಗುರುತ್ತಸ್ಬ ೋಕು. ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ  ರ್ತುು 

ಪರಿವತಮನ ಯ ಈ ಸ್ ಿತ್ತಮಯು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯನುನ ಒಟಾುರ ಯಾಗಿ ನಿರ ಪ್ಪಸ್ುತುದ . 

... ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ನಾಯಯಾಿಂಗದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ು 

ರ್ ಲಭ ತ ಮೌಲಯಗಳಿಗ  ಪರಿಣಾರ್ ಬಿೋರುವ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ 

ಶಾಸ್ನವನುನ ಓದ್ಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ಬಯಸ್ುತುದ . ಇದ್ಕ ಿ 

ತಕಿಿಂತ , ಶಾಸ್ನದ್ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಬಧ್ಧತ ಯ ವಿಚಾರ 

                                                             
48 2001 (1) SA 545 (CC) 
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ಬಿಂದಾಗ, ಕ್ತರಯಯೊಿಂದ್ರ ವಸ್ುು ರ್ತುು ಉದ ದೋಶಗಳ್ನುನ 

ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ ಶಾಸ್ನದ್ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ನುನ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ಷ್ುು   

ಸ್ಿಂವಿಧಾನಕ ಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಓದ್ುವುದ್ು ಅವರ ಕತಮವಯ" 

106. ಸ್ಮಾಜ ಈಗ ಬದ್ಲ್ಫಾಗಿದ , ಭಾರತ್ತೋಯ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯನುನ ಜಾರಿಗ  ತಿಂದ್ 1860 ಇಸ್ವಿಯ ಹ  ೋಲಿಕ ಯಲಲಷ ುೋ 

ಅಲಲದ , ಸ್ಮಾಜವು ಸ್ತತ ಪರಗತ್ತಪರ ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಗ  ಒಳ್ಗಾಗಿದ . ಅನ ೋಕ ಕ್ ೋತರಗಳ್ಲಿಲ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರನುನ ಸ್ವೋಕರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ನಾಲ್ಫಾಪ ತ್ತೋಪ್ಪಮನ ನಿಂತರ ಅವರಿಗ  ಸಾಥನವನುನ ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ , ಆದ್ರ  

ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ಾಹಮವಾಗಿರುವ ಅಪರಾಧ್ವು, ಸ್ಲಿಲಕ ಗಳ್ ಪರಕಾರ, ಪರತ್ತಕ ಲ 

ಪರಿಣಾರ್ವನುನ ಉಿಂಟುಮಾಡುತುದ . ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯೊಿಂದಗ  ಲಗತ್ತುಸ್ಬ ೋಕಾದ್ ಸಾವತಿಂತರಯವು ಈಗಲ  ನ ೋಪರ್ಯದ್ಲಿಲ 

ಉಳಿದದ್ುದ, ರ್ುಿಂದ ಬರಲು ಅದ್ಕ ಿ ಧ ೈಯಮ ಸಾಲುತ್ತುಲಲ. ಭಯದಿಂದ್ ಉಿಂಟಾಗುವ ನಿಶಿಲತ ಯು ತನನ ಸ್ವಿಂತ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ಬಯಕ ಯನುನ ನಾಶಮಾಡುತುದ . ಇದ್ರ ಪರಿಣಾರ್ವಾಗಿ ಮಾಿಂಸ್ ರ್ತುು 

ರ್ ಳ ಗಳ್ುಳ್ಳ ದ ೋಹಕ ಿ ಪಿಂಜರದ್ಲಿಲರುವ ಭಾವನ ಯುಿಂಟಾಗುತುದ  ರ್ತುು ಭಯದ್ ಭಾವವು ಕರಮೋಣ ಜಿೋವವಿಲಲದ್ 

ಅಸ್ಥಪಿಂಜರವಾಗಿ ಮಾಪಮಡುತುದ . 

107. ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯನುನ ಆಯಿಮಾಡುವ ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಪರಶ ನಯನುನ ಈ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಇತ್ತುೋಚನ ತ್ತೋಪ್ಪಮನ ಸ್ರಣಿಯಲಿಲ 

ಉತುರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ , ಉದಾಹರಣ ಗ  ಶಫೋನ್ ಜಹಾನ್ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ನಾಯಯಾಲಯ ವಯಸ್ಪಗ  

ಬಿಂದರುವ ರ್ತುು ತಾನಾಗಿಯೋ ಯೊೋಚಸ್ುವ ಸಾರ್ರ್ಯಮವಿರುವ ವಯಕ್ತುಗ  ತನನ ಜಿೋವನ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯನುನ 

ಆಯಿಮಾಡಿಕ  ಳ್ುಳವ ಮಾಡುವ ಹಕುಿ ಇರುತುದ  ಎಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ತುು. ಈ ನಾಯಯಾಲಯ ಗರ್ನಿಸ್ದ್ ಕ ಲ 

ವಿಚಾರಗಳ್ು ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ್ತವ :-                                        

ಇಲಿಲ, ಕಾನ ನುಬಧ್ಧವಾದ್ ಆಯಿಯ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯು 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಅಸ್ಮತ ಯ ಸ್ವೋಕಾರವ ಿಂದ್ು ಹ ೋಳ್ುವುದ್ು 

ರ್ುಖ್ಯವಾಗುತುದ . ಆ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ ಮೊಟಕುಗ  ಳಿಸ್ುವಿಕ  

ರ್ತುು ಸ್ಮಾಜಿಕ ವಿಧ ೋಯತ ಯ ತಾತ್ತವಕ 
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ರಚನಾತಮಕತ ಯಿಂದ್ ಉದ್ಭವಿಸ್ುವ ಕಾಯದಯ ಕರರ್ವು 

ವಯಕ್ತುಯ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಅಸ್ುತವವನುನ ನಾಶಗ  ಳಿಸ್ುತುದ . 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲಯಗಳ್ು ರ್ತುು ನಿೋತ್ತಗಳ್ು ತರ್ಮ 

ಜಾಗವನುನ ಪಡ ದವ  ಆದ್ರ  ಅವು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ 

ಖಾತರಿಯಾಗಿರುವ ಸಾವತಿಂತರಯಕ್ತಿಿಂತ ಹ ಚಿಲಲ. 

ಸಾವತಿಂತರಯವು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ರ್ತುು ಮಾನವ ಹಕಾಿಗಿದ . 

ನಿಂಬಿಕ ಯ ಆಯಿಯನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ಸಾವತಿಂತರಯದ್ 

ನಿರಾಕರಣ ಯು ಒಪಿತಕಿದ್ದಲಲ. 

108. ಇತ್ತುೋಚ ಗ , ಶಕ್ತು ವಾಹಿನಿ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ನಾಯಯಾಲಯವು ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯನುನ ಆಯಿ ಮಾಡುವ ಹಕುಿ 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾವತಿಂತರಯ ಎಿಂದ್ು ನುಡಿದ್ು, ರ್ಯಾಮದ ಗ ೋಡು ಹತ ಯಗಳ್ ಹಾನಿಯನುನ ಕಡಿತಗ  ಳಿಸ್ಲು, ಅವನುನ 

ತಡ ಗಟುುವ, ಪರಿಹರಿಸ್ುವ ರ್ತುು ದ್ಿಂಡಿಸ್ುವ ಕರರ್ಗಳ್ನುನ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ತು. ನಾಯಯಾಲಯವು  ಈ ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  

ಗರ್ನಿಸ್ತು: - 

-ಆಯಿ ಮಾಡುವ ಸಾರ್ರ್ಯಮವನುನ ವಗಿೋಮಯ ಗೌರವದ್ 

ಹ ಸ್ರಿನಲಿಲ ತುಳಿದ್ುಹಾಕ್ತದಾಗ, ರ್ತುು ವಯಕ್ತುಯ ಭೌತ್ತಕ 

ಚೌಕಟುನುನ ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ಅವರ್ಯಾಮದ ಯಿಂದ್ 

ನಡ ಸ್ಕ  ಿಂಡಾಗ, ಅದ್ರ ಪರಿಕ ಲ ಪರಿಣಾರ್ವು, 

ಸ್ಮಾಜದ್ ಮಿದ್ುಳ್ು ರ್ತುು ರ್ ಳ ಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  ಪರಭಾವ 

ಬಿೋರುತುದ . 

109. ಸ್ವೋಕಾರಾಹಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯಲಿಲ ತ  ಡಗಿರುವ ಇಬಬರು ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಯಾವುದ್ಕ ಿ ಅನುರ್ತ್ತ 

ನಿೋಡಬಹುದ್ು ಎಿಂಬುದ್ು ಒಿಂದ ೋ ಲಿಿಂಗ ಇಬಬರು ವಯಕ್ತುಗಳ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋಯರಿರಲಿ ಪುರುಷ್ರಿರಲಿ, 

ಭಿನನವಾಗಿರುತುದ , ರ್ತುು ಈ ವಯತಾಯಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಮಾಣಿೋಕರಣವನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುತುದ  ಎಿಂಬ ವಾದ್ವನುನ 
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ಕ ಲವಮಮ ರ್ುಿಂದಡಲ್ಫಾಗುತುದ . ಅಿಂತಹ ವಾದ್ವು, ನ ೈಸ್ಗಿಮಕವಾಗಿ ಸಾವಭಾವಿಕವಾಗಿರುವ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ನಿಲುವನುನ 

ನಿಲಮಕ್ಷಿಸ್ುತುದ , ರ್ತುು ವಯಕ್ತುಯಿಂದ್ ಅವನ/ಅವಳ್ ಗುರುತು ರ್ತುು ಅವನ/ಅವಳ್ ಆಸ್ುತವದ್ ಅವಿಭಾಜಯ 

ಅಿಂಗವಾಗಿರುವ ಅಿಂತಗಮತ ಘನತ  ರ್ತುು ಆಯಿಯನುನ ಕಸ್ದ್ುಕ  ಳ್ುಳತುದ .  

110. ಪರಿವತಮಕ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕತ ಯ ತತವವು ಸ್ಕಾಮರದ್ ನಾಯಯಾಿಂಗ ಶಾಖ ಯ ಮೋಲ್ಫ  ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಪಾರಬಲಯವನುನ 

ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ರ್ತುು ಅದ್ನುನ ಎತ್ತುಹಿಡಿಯುವ, ರ್ತುು ಅದ ೋ ವ ೋಳ  ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ರ್ತುು ಅದ್ರ  ಿಂದಗ  

ಹ  ಿಂದಾಣಿಕ ಯಾಗುವ ಕಾನ ನಿನ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ನುನ ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ುವ ರ್ ಲಕ ಪರಿವತಮನ ಯ 

ಭಾವವನುನ ಸ್ಮಾಜದ್ಲಿಲ ಸ್ತತವಾಗಿ ರ್ತುು ಕ  ನ ಯಲಲದ್ಿಂತ  ಪರತ್ತಪಾದಸ್ುವ ಕತಮವಯವನ ನ ಸ್ಹ ಹ  ರಿಸ್ುತುದ . 

ದ ೋಶ ರ್ತುು ಅದ್ರ ಸ್ಿಂಸ ಥಗಳ್ನುನ, ಪರಜಾತಾಿಂತ್ತರಕ ಸ್ಮಾನತಾವಾದ ನಿದ ೋಮಶನಗಳ್ ರ್ ಲಕ ರ್ ಲಭ ತ 

ಹಕುಿಗಳ್ು ರ್ತುು ಇತರ ಸಾವತಿಂತರಯಗಳಿಗ  ಹ ಚಿನ ಭದ್ರತ ಯರುವ ಡ ಗ  ಕರ ದ  ಯುಯವುದ್ು ಇದ್ರ ಉದ ದೋಶವಾಗಿದ . 

ಈ ರ್ ಲಕ ಪರಿವತಮಕ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕತ ಯು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕತ ಯ ತತವಜಾನನ ರ್ತುು ನಿೋತ್ತಗಳ್ನುನ ಹಿೋರಿಕ  ಳ್ುಳವ 

ಹಾಗ  ಮಾನವಾಧಿಕಾರಗಳ ಡ ಗ  ಹ ೋಚಿನ ಗೌರವವನುನ ಪೊೋಷ್ಟ್ಸ್ುವ ಆದ್ಶಮ ಮಾದ್ರಿಯ ಸಾಥನಮಾನ 

ಪಡ ಯುತುದ . ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ಕ ೋವಲ ಒಿಂದ್ು ಕಾಗದ್ವಲಲ, ಅದ್ು ತನನಲಿಲ ಅಡಕಗ  ಳಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಆದ್ಶಮಗಳ್ು ರ್ತುು 

ಮೌಲಯಗಳಿಿಂದ್ ಬಲಪಡ ಯುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನ ನಪ್ಪನಲಿಲಡಬ ೋಕು;  ಆದಾಗ ಯ, ನಾವು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕತ ಯನುನ 

ಸ್ವೋಮಚಿ ನಿಂಬಿಕ  ರ್ತುು ಧ್ರ್ಮವ ಿಂದ್ು ಅನುಸ್ರಿಸ್ದಾಗ ರ್ತುು ವಯಕ್ತುಯ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಿಂಸ್ೃತ್ತಯನುನ ಅಭಿವೃದಧಪಡಿಸ್ದಾಗ ಮಾತರ ನಾವು ನರ್ಮ ಸ್ಹೃದ್ಯೋ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 

ಮೌಲಯಗಳ್ನುನ ಉಳಿಸ್ಲು ರ್ತುು ಬಲಪಡಿಸಾಲು ಸಾಧ್ಯ. 

I. ಸಾಂವಿರ್ಾನ್ವಕ ನ್ಯೈತಿಕತಯ ಮತತಿ 377ನ್ಯವ ಪ್ರಿಚಯಛವದ ಐ.ಪ್ತ.ಸಿ. 

111. ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಪರಿಕಲಿನ ಯು ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕವಾದ್ ರ್ ಲ ತತವಗಳ್ ಆಚರಣ ಗಷ ು ಸ್ೋಮಿತವಾಗಿಲಲ, 

ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಪರಿಮಾಣ ರ್ತುು ವಾಯಪ್ಪುಯು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಲಿಲರುವ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ು ರ್ತುು 

ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಠಯಕ ಿ ಮಾತರ ಸ್ೋಮಿತವಾಗಿಲಲ, ಬದ್ಲಿಗ  ಅದ್ು ತನ  ನಳ್ಗ , ಬಹುತವದ್ ರ್ತುು ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವ 

ಸ್ಮಾಜವನುನ ಅಳ್ವಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ ೋ ಮೊದ್ಲ್ಫಾದ್ ವಿಸಾುರ ಗಾತರದ್ ಸ್ದ್ುಣೆಗಳ್ನುನ ಹ  ಿಂದದ್ುದ, ಅದ ೋ ವ ೋಳ  
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ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕತ ಯ ಇತರ ತತವಗಳಿಗ  ಬಧ್ಧವಾಗಿದ . ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಮೈಗ ಡಿಸ್ಕ  ಿಂಡಿರುವ 

ಪರಿಣಾರ್ವಾಗಿ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕತ ಯ ಮೌಲಯಗಳ್ು ಸ್ಕಾಮರದ್ ವಯವಸ ಥಯ ರ್ ಲಕ ಹಿೋರಿಕ  ಳ್ಳಲಿಟುು, ದ ೋಶದ್ 

ಪರತ್ತಯೊಬಬ ನಾಗರಿಕನ ಸ್ುಧಾರಣ  ದಾರಿ ಮಾಡಿಕ  ಡುತುವ .  

112. ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಸ್ಭ ಯ ಚಚ ಮಯೊಿಂದ್ರಲಿಲ, ಡಾ. ಅಿಂಬ ೋಡಿರ್ ಅವರು ಗಿರೋಕ್ ಇತ್ತಹಾಸ್ಕಾರ ಜಾಜ್ಮ ಗ  ರೋರ್ಟ ಅನುನ 

ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ುತು ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಪರಿಕಲಿನ ಯನುನ ಹಿೋಗ  ವಿವರಿಸ್ದ್ರು: - 

ಗ  ರೋರ್ಟ ಪರಕಾರ "ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ  ಎಿಂಬುದ್ು.. 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಸ್ವರ ಪಗಳ ಡ ಗ  ಅತುಯನನತ ಗೌರವ, 

ಅಧಿಕಾರದ ಡ ಗಿನ ವಿಧ ೋಯತ ಯನುನ ಜಾರಿಗ  ತರುವುದ್ು 

ರ್ತುು ಈ ಸ್ವರ ಪಗಳ್ಡಿಯಲಿಲ ರ್ತುು ಅವುಗಳಿಗ  

ಒಳ್ಪಟುು ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸ್ುವುದ್ು, ಹಾಗಿದ್ ದ ರ್ುಕು 

ಮಾತ್ತನ ಅಭಾಯಸ್ವನುನ ಬ ಳ ಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ನುನ 

ಸ್ ಚಸ್ುತುದ . ಅಲಿಲ ಕ್ತರಯಗಳ್ು ಕಾನ ನು ನಿಯಿಂತರಣಕ ಿ 

ಮಾತರ ಒಳ್ಗಾಗುತುವ , ರ್ತುು ಅಲಿಲ ಆದ ೋ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ನುನ ಅವರ ಎಲ್ಫಾಲ ಸಾವಮಜನಿಕ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ತಡ ಯಲಲದ್ ಖ್ಿಂಡಿಸ್ುವ 

ಅವಕಾಶವಿರುತುದ , ರ್ತುು ಪಕ್ಷಗಳ್ ಸ್ಿಧ ಮಯ ಕಹಿಯ 

ನಡುವ ಯ , ಪರತ್ತ ಪರಜ ಯ ಹೃದ್ಯದ್ಲಿಲ, ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 

ಸ್ವರ ಪಗಳ್ು ತನನ ಕಣುಣಗಳಿಗ  ಅದ ಷ್ುು ಪವಿತರವಾಗಿ 

ಕಾಣುತುವ ಯೊೋ, ತನನ ಎದ್ುರಾಳಿಯ ಕಣಿಣಗ  ಅಷ ುೋ 
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ಪವಿತರವಾಗಿ ಕಾಣುತುವ  ಎಿಂಬ ಪರಿಪೂಣಮ 

ವಿಶಾವಸ್ವಿರುತುದ 49 

113. ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನವನುನ ನರ್ಮ ದ ೋಶದ್ ನಾಗರಿಕರಿಗ  ಬ ಳ್ವಣಿಗ  ರ್ತುು ಅಭಿವೃದಧಯ ಸ್ ಿತ್ತಮ ನಿೋಡಲು 

ಕಸ್ದ್ುಕ  ಳ್ಳಲ್ಫಾಗದ್ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಸ್ುನಿಶಿಿತತಗ  ಳಿಸ್ಲು ರ್ತುು ಅದ ೋ ವ ೋಳ  ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಆಧಿಪತಯದ್ ಅಡಿಯಲಿಲ 

ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸ್ುತ್ತುರುವ ರ್ತುು ಸ್ಿಂವಿಧಾನವ ಿಂಬ ಆ ಸ್ವೋಮಚಿ ದ್ಸಾುವ ೋಜಿನಿಿಂದ್ ಶಕ್ತು ಪಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳತ್ತುರುವ  

ಸ್ಕಾಮರದ್ ರ್ ರು ಅಿಂಗಗಳ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ುತ್ತುವ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಉದ ದೋಶದಿಂದ್ ರ ಪ್ಪಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ಕಾಯಾಮಿಂಗ, ರಾಜಾಯಿಂಗ ರ್ತುು ನಾಯಯಾಿಂಗಗಳ ಲಲವೂ 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಪರಿಕಲಿನ ಗ  ಜಿೋವಿಂತವಾಗಿ ಸ್ಿಿಂದಸ್ಬ ೋಕಾಗುತುದ . 

114. ಅದ ೋ ಭಾಷ್ಣದ್ಲಿಲ 50  ಡಾ. ಅಿಂಬ ೋಡಿರ್ ರವರು ಈ ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  ಗರ್ನಿಸ್ ಜಾಜ್ಮ ಗ  ರಟರನುನ 

ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ದಾದರ  : - 

"ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಪಸ್ರುವಿಕ ಯು ಯಾವುದ ೋ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಬಹುಜನರಲಲಷ ು ಅಲಲದ , ಎಲಲರಲ ಲ 

ಆಗಬ ೋಕ್ತರುವುದ್ು ರ್ುಕು ರ್ತುು ಶಾಿಂತ್ತಯುತವಾದ್ 

ಸ್ಕಾಮರ ಅನಿವಾಯಮ ಅಗತಯಗಳ್ಲ್ಫ  ಲಿಂದ್ು; ಯಾವುದ ೋ 

ಶಕ್ತುಯುತ ರ್ತುು ಅತ್ತದ  ಡಡ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತ 

ಸ್ರ್ುದಾಯಕ ಿ ಕ ಡ, ಮೋಲುಗ ೈ ಸಾಧಿಸ್ುವಷ್ುು 

ಬಲವಿಲಲದದ್ದರ  ರ್ುಕು ಸ್ಿಂಸ ಥಯೊಿಂದ್ರ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ನುನ 

ಆಪಾರಯೊೋಗಿಕಗ  ಳಿಸ್ಬಹುದ್ು"51 

                                                             
49 Constituent Assembly Debates, Vol. 7 (4th November 1948) 
50 Ibid 
51 Grote, A History of Greece. Routledge, London, 2000, p. 93. 
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ಡಾ. ಅಿಂಬ ೋಡಿರ್ ರವರ ಈ ಹ ೋಳಿಕ ಯು, ನರ್ಮ ದ ೋಶವು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಳಿವಕ ಯಿಂದ್ ದೋಘಮಕಾಲದ್ 

ನಿಂತರ ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ ಪಡ ಯತು ಎಿಂಬ ಸ್ರಳ್ ಕಾರಣದಿಂದ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ  ನರ್ಮ ದ ೋಶಕ ಿ 

ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ವಯವಸ ಥಯಲಲ ರ್ತುು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಸ್ಭ  ರಚಸ್ಲ್ಫಾದ್ ಸ್ರ್ಯದ್ಲಿಲ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ನ ೈತ್ತಕತ ಯು ಅನಯಲ್ಫ  ೋಕದ್ ಕಲಿನ ಯಾಗಿತುು. ಆದಾಗ ಯ, ಸ್ರ್ಕಾಲಿೋನ ಭಾರತದ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಬಲಪಡಿಸ್ುವುದ್ು ನಾಯಯಾಿಂಗ ಸ ೋರಿದ್ಿಂತ  ಸ್ಕಾಮರದ್ ಇತರ ಅಿಂಗಗಳ್ ಕತಮವಯವಾಗಿ 

ಉಳಿದದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ ಚಸ್ುತುದ . 

115. ಒಟಾುರ  ಸ್ಮಾಜದ್ ಅರ್ವಾ ಸ್ಮಾಜದ್ ಒಿಂದ್ು ಸ್ಣಣ ಭಾಗ ತರ್ಗಾಗಿ ಬ ೋರ ಯೋ ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುನ 

ಆಶಿಸ್ಬಹುದ್ು ರ್ತುು ಆದ್ಯತ  ನಿೋಡಬಹುದ್ು. ಅಿಂತಹವರು ವಿಭಿನನವಾದ್ ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ, ಇತರ 

ವಿಚಾರಗಳ್ು, ಇತಾಯದಯನುನ ಹ  ಿಂದ್ಲು ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ ಅಹಮರು, ಆದ್ರ ೋ ಅವರ ವಿಭಿನನ ಅಭಿರುಚಗಳ್ು 

ರ್ತುು ಇಷ್ುಗಳ್ು ಕಾನ ನು ಚೌಕಟ್ಟುನ  ಳ್ಗ  ಉಳಿಯಬ ೋಕು ರ್ತುು ಯಾವುದ ೋ ಕಾನ ನನುನ 

ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುವಿಂತ್ತಲಲ ಅರ್ವಾ ಯಾವುದ ೋ ಇತರ ಪರಜ ಯ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಪರಿವತ್ತಮಸ್ಬಾರದ್ು. 

ನಾಯಯ, ಸಾವತಿಂತರಯ, ಸ್ಮಾನತ  ರ್ತುು ಭಾರತೃತವದ್ ಉದಾತು ಉದ ದೋಶಗಳ್ನುನ ಹ  ಿಂದರುವ ನರ್ಮ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಪಾರಸಾುವಿಕ ಗುರಿಗಳ್ನುನ ಸ್ಕಾಮರದ್ ಅಿಂಗಗಳ್ು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ತತವಕ ಿ ಬದ್ಧತ  

ರ್ತುು ನಿಷ ಠ ತ  ೋರಿದಾಗ ಮಾತರ ಸಾಧಿಸ್ಬಹುದ್ು.  

116. ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಪರಿಕಲಿನ ಯು, ಸ್ಮಾಜದ್ಲಿಲ ವ ೈವಿಧ್ಯರ್ಯ ಹಿಂದ್ರವನುನ, ಸ್ೋಮಿತ ಅರ್ಮದ್ಲಲಷ ು 

ಆಲಲದ , ಬಹುರ್ುಖ್ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಕ ಡ ಉಳಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ಶರಮಿಸ್ ಸ್ಕಾಮರದ್ ಅಿಂಗಗಳಿಗ  ಆ ಕುರಿತು 

ಆಗರಹಪಡಿಸ್ುತುದ . ಜನಪ್ಪರಯ ಭಾವನ  ಅರ್ವಾ ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯವಾದ್ದ್ ಪರವಾದ್ ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ಒಲವು ಅರ್ವಾ 

ಆದ್ಯತ ಯನುನ ನಿಗರಹಿಸ್ುವುದ್ು ಎಲ್ಫಾಲ ರ್ ರು ಅಿಂಗಗಳ್ ಜವಾಬಾದರಿಯಾಗಿದ . ಒರ್ುಮಖ್ವಾದ್, ಏಕರ ಪದ್, 

ಸ್ಥರವಾದ್ ರ್ತುು ಅಳ ಯಲಿಟು ತತವವನುನ ಸ್ಮಾಜದಾದ್ಯಿಂತ ಬಲವಿಂತವಾಗಿ ಹ ೋರುವ ಯಾವುದ ೋ ಪರಯತನವು 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ತತವವನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ . ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯಡ ಗಿನ ಭಕ್ತು ರ್ತುು ನಿಷ ಠಯನುನ 

ಒಿಂದ್ು ನಿದಮಷ್ು ಕಾಲಘಟುದ್ಲಿಲ ಪರಚಲಿತವಾಗಿರುವ ಜನಪ್ಪರಯ ಭಾವನ ಯೊಿಂದಗ  ಸ್ಮಿೋಕರಿಸ್ಬಾರದ್ು.  
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117. ಸ್ಮಾಜದ್ಲಿಲ ಇರುವ ಯಾವುದ ೋ ಅಸ್ರ್ವಾದ್ ವತಮನ ಯನುನ, ಆದ್ು ಕಾನ ನು ರ್ತುು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ಚೌಕಟ್ಟುನ  ಳ್ಗ  ಇರುವವರ ಗ , ಪೊೋಷ್ಟ್ಸ್ದದ್ದರ , ಅದ್ನುನ ಉಳಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಪರಿಸ್ರವನಾನದ್ರ  

ಒದ್ಗಿಸ್ಬ ೋಕು. ಅಿಂತಹ ವಿಧಾನವನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ದಾಗ ಮಾತರ ಆಯಿಯ ಸಾವತಿಂತರಯವನ ನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುವ 

ಅಭಿವಯಕ್ತು ಸಾವತಿಂತರಯಕ ಿ ಸ್ರ್ೃಧ್ಧವಾಗುವ ರ್ತುು ಪರವಧ್ಮಮಾನಕ ಿ ಬರುವ ಅವಕಾಶ ದ  ರ ಯುತುದ  ರ್ತುು ಅದ್ನುನ 

ಸಾಧಿಸ್ದ್ರ , ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಸ್ವೋಮತೃಷ್ುವಾದ್ ಸ್ತವಗಳಾದ್ ಸಾವತಿಂತರಯ ರ್ತುು ರ್ುಕ್ತುಗಳಿಗ  

ಉಳಿಯಲು ಅವಕಾಶ ನಿೋಡಬಹುದ್ು.  

118. ದಯಹಲ್ಲ ಎನ್.ಸಿ.ಟಿ ಸಕಾೋರ v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ ಮತತಿ ಇತರರತ52 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ನರ್ಮಲ್ಫ  ಲಬಬರು (ದೋಪಕ್ 

ಮಿಶಾರ, ರ್ುಖ್ಯ ನಾಯಯ ರ್ ತ್ತಮಗಳ್ು.) ಈ ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  ಗರ್ನಿಸ್ದ್ರು: - 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಸ್ರಿಯಾಗಿ 

ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಿಂಡಾಗ, ಅದ್ು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ರ ಢಿಗಳ್ು 

ರ್ತುು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಆತಮಸಾಕ್ಷಿಯಲಿಲ 

ಅಿಂತಗಮತವಾಗಿರುವ ಅಿಂಶಗಳ್ನುನ ಹ  ಿಂದರುವ 

ನ ೈತ್ತಕತ  ಎಿಂದ್ು ಅರ್ಮವಾಗುತುದ . ಯಾವುದ ೋ ಕರರ್ಕ ಿ 

ಸ್ರ್ರ್ಮನ ಯನುನ ಪಡ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕ್ತದ್ದಲಿಲ, ಅದ್ು 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ಮಿಡಿತದ  ಿಂದಗ  ಸಾರ್ರಸ್ಯದಿಂದರುವ 

ಸಾರ್ರ್ಯಮವನುನ ಹ  ಿಂದರಬ ೋಕು. ನಾವಿಂದ್ು 

ಉದಾಹರಣ ಯನುನ ನಿೋಡಬಹುದ್ು. ವಯಕ್ತುಯೊಬಬನು 

ಔದಾಯಮದ್ ಪರಿಕಲಿನ ಯನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುತ್ತುರುವಾಗ, 

ಅವನು ಪಾರಮಾಣಿಕತ ಯ ಮಾನದ್ಿಂಡಕ ಿ ತಕಿಿಂತ  

ಇಲಲದರಬಹುದ್ು. ಅಲಿಲ ನರ್ರತ ಯ ಅಿಂಶವಿಂದರಬಹುದ್ು. 
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ಆದ್ರ  ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು ಕ್ತರಯಯಲಿಲ ಪಾರಮಾಣಿಕತ ಯನುನ 

ತ  ೋರಿಸ್ುವಾಗ, ಅವರಲಿಲ ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ದಾನ 

ಅರ್ವಾ ಔದಾಯಮದ್ ಭಾವನ  ಇರುವುದಲಲ. ಅದ್ಕ ಿ 

ರ ಢಿಯೊಿಂದ್ಕ್ತಿರುವ ಬ ಲ್ಫ ಮಾತರ ಇರುತುದ . ಇದ್ುವ ೋ 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ವಾಯಪ್ಪುಯೊಳ್ಗ  ಬರುವ 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಪಾರಮಾಣಿಕತ ಯ ಪರಿೋಕ್ . ಇದ್ು 

ಔದಾಯಮದ್ ವಯಕ್ತುನಿಷ್ಠ ನಿರ ಪಣ ಯನ ನ ಮಿೋರಿ, 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಪಾರಮಾಣಿಕತ ಯ ತತವವನುನ 

ಪರತ್ತಪಾದಸ್ುತುದ " 

119. ಸ್ುಸಾಥಪ್ಪತ ತತವಗಳಾದ್ ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗಿೋಯ ಸಾರ್ರ್ಯಮ ಅರ್ವಾ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ ಅರ್ವಾ ಯಾವುದ ೋ 

ಇತರ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ ಉಲಲಿಂಘನ ಯ ನ ಲ್ಫ ಗಟ್ಟುನ ಮೋಲ್ಫ  ಕಾನ ನಿನ ಸ್ಿಂಧ್ುತವವನುನ 

ತ್ತೋಮಾಮನಿಸ್ುವುದ್ು, ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ ಕತಮವಯ. ಅದ ೋ ವ ೋಳ , ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಅಿಂತ್ತರ್ 

ತ್ತೋಪುಮಗಾರರಾದ್ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಅರ್ ಲಯ ತತವಗಳ್ನುನ ಎತ್ತುಹಿಡಿಯುತುವ  ರ್ತುು 

ಯಾವ ರಿೋತ್ತಯಿಂದ್ಲ  ಬಹುರ್ತ್ತೋಯ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನ ಅರ್ವಾ ಜನಪ್ಪರಯ ಗರಹಿಕ ಯಿಂದ್ 

ಮಾಗಮದ್ಶಮನಕ  ಿಳ್ಗಾಗುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ . ನಾಯಯಾಲಯವು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಕಲಿನ ಯಿಂದ್ ಮಾಗಮದ್ಶಮನ ಪಡ ಯಬ ೋಕ ೋ ಹ  ರತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯಿಂದ್ ಅಲಲ.  

120. ಪರಸ್ುುತ ವಿಚಾರಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ಿಂತ , ದ್ಿಂಡನಾ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಯೊಿಂದ್ನುನ ಅದ್ು ಸ್ಮಾಜದ್ ಒಿಂದ್ು ವಗಮದ್ 

ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತ್ತುದ  ಎಿಂಬ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ಪರಶಿನಸ್ದಾಗ, ಸ್ಮಾಜದ್ ಆ ವಗಮವು 

ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತವೋ ಅರ್ವಾ ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತವೋ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ದ , ಕಾನ ನಿನ ಆಳಿವಕ ಯರುವ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ಪರಜಾಪರಭುತವದ್ಲಿಲ, ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಎಿಂಬ ಗೌರವಾನಿವತ ರ್ತುು ಪರಶಿಂಸ್ನಿೋಯ 

ತತವ, ಕಾನ ನು ಬಲವಿಲಲದ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಅಸ್ಿಷ್ುವಾದ್ ಕಲಿನ ಯೊಿಂದ್ರಿಿಂದ್ 
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ತುಳಿತಕ  ಿಳ್ಗಾಗಲು ಬಿಡಬಾರದ್ು. ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಪರಿಕಲಿನ ಯು ನಾಯಯಾಲಯಕ ಿ, 

ನಾಗರಿಕರ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ಹಕುಿಗಳ  ಿಂದಗ , ಒರ್ಮತದ್ಲಿಲರುವ ಒಿಂದ್ು ನಾಯಯಯುತ ತ್ತೋಮಾಮನಕ ಿ 

ಬರಲು ಸ್ಹಾಯಮಾಡುತುದ , ರ್ತುು ಇಲಿಲ ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯ ಆ ಭಾಗ ಎಷ್ುು ಚಕಿದಾಗಿದ  ಎಿಂಬುದ್ು 

ರ್ುಖ್ಯವಾಗುವುದಲಲ. ಈ ಪರಿಕಲಿನ ಯಲಿಲ, ಸ್ಿಂಖ ಯಯ ಕಲಿನ ಯು, ಯಾವುದ ೋ ಸ್ಿಂಖ ಯಯ 

ಎಡಭಾಗದ್ಲಿಲರುವ ಸ  ನ ನಯ ಹಾಗ  ಅರ್ಮಹಿೋನವಾಗಿದ ; . 

121. ಈ ನಿಟ್ಟುನಲಿಲ, ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಎದ್ುರಿಗಿಟುು 

ದ್ ರಗಾಮಿಯಾಗಿ ವಿಶ ಲೋಷ್ಟ್ಸ್ಬ ೋಕಾಗಿದ . ಒಿಂದ್ು ವಿಭಾಗದ್ ರ್ ಲಭ ತ ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್  ಆಗಿರುವ 

ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ ವಲಯದ್ ಉಲಲಿಂಘನ  ಅರ್ವಾ ನಿಲಮಕ್ಷಯಕ  ಿಳ್ಗಾಗುತ್ತುರುವ ಪರಿಸ್ಥತ್ತಯು 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ ಎದ್ುರು ಬಿಂದಾಗಲ್ಫ ಲ್ಫಾಲ, ಸ್ಮಾಜದ್ ಆ ಭಾಗ ಅದ ಷ ುೋ 

ಸ್ಣಣದಾಗಿದ್ದರು, ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ನಾಯಯಾಿಂಗಿೋಯ ಬಧ್ಧತ  ರ್ತುು ಸ್ೃಜನಶಿೋಲತ ಯ 

ಸ್ಹಾಯದಿಂದ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯದ್ುರು ಮೋಲುಗ ೈ ಸಾಧಿಸ್ುವುದ್ನುನ 

ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು.  

122. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ವ ೋಷ್ದ್ಲಿಲ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯರನುನ ಸ್ಮಾಜ 

ಕಾನ ನುಬಾಹಿರಗ  ಳಿಸ್ಬಾರದ್ು ಅರ್ವಾ  ದ್ುಷ್ಿಮಿಮಗಳ್ಿಂತ  ಬಗ ದ್ು ರ್ಲತಾಯಯಿಂತ  

ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ಳಬಾರದ್ು. ಇದ್ು ಸ್ಿಂಭವಿಸ್ದ್ರ ೋ ಅರ್ವಾ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ರ್ುದಾಯದ ಡ ಗಿನ ಅಿಂತಹ 

ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಯಲು ಬಿಟುರ , ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಕಾಪಾಡುವ ಬಧ್ಧತ ಯರುವ 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ತರ್ಮ ಕತಮವಯದ್ ಕಾಯಮನಿವಮಹಣ ಯಲಿಲ ವಿಫಲಗ  ಳ್ುಳತುದ . ಹಾಗ  

ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದ್ರ  ನಾಗರಿಕ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಶ ನಯದ್ ರ್ಟುಕ ಿ ಇಳಿಸ್ದ್ಿಂತಾಗುತುದ .  

123. ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಸ್ಿಂಸಾಥಪಕ ಪ್ಪತೃಗಳ್ು ಎಲಲರನ ನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವ ಸ್ಿಂವಿಧಾನವನುನ ಅಳ್ವಡಿಸ್ಕ  ಿಂಡರು 

ರ್ತುು ಅದ್ರ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ು ಸ್ಮಾಜದ್ ಹಿಿಂದ್ುಳಿದ್ ವಗಮಗಳ್ ವಿರುದ್ಧದ್ ವಯವಸ್ಥತ ತಾರತರ್ಯವನುನ 

ನಿರ್ ಮಲನ ಗ  ಳಿಸ್ಲು ರ್ತುು ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಸ್ಭ ಯು ಅಸ್ುತವಕ ಿ ಬರುವ ಮೊದ್ಲು ಬೃಹತ್ ಪರಮಾಣದ್ಲಿಲ 
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ಪರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಮಾಜದ್ ಮೋಲಿನ ವಗಮ/ವಿಭಾಗಗಳ್ು ಅಪಾಯದ್ಲಿಲರುವ ಸ್ರ್ುದಾಯಗಳಿಗ  ಮಾಡುವ 

ಅವಮಾನವನುನ ನಿರ್ ಮಲನ  ಮಾಡಲು ದ್ೃಢವಾದ್ ಕರರ್ವನುನ ಕ ೈಗ  ಳ್ಳಲು ಸ್ಕಾಮರಕ ಿ ಅನುರ್ತ್ತ 

ನಿೋಡುತುದ  ರ್ತುು ಕ ಲವಮಮ ನಿದ ೋಮಶಿಸ್ುತುವ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನಾವು ರ್ರ ಯಬಾರದ್ು. ಇವುಗಳ್ು ಭಾರತದ್ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಜಾರಿಯ ರ್ ಲಕ ಸ್ುಧಾರಿಸ್ಲು ಉದ ದೋಶಿಸ್ರುವ ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ 

ಅಿಂಶಗಳ್ು. ಹಿೋಗಾಗಿ, ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಅಳ್ವಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವಿಕ ಯು ಒಿಂದ್ು ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ, ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಸಾಧಿಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯಮಾಡುವ ಸ್ಲಕರಣ  ಅರ್ವಾ ಮಾಧ್ಯರ್, ರ್ತುು ಆ ಕಾಲದ್ ಪರಚಲಿತ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ನಿರುತಾಪಹಗ  ಳಿಸ್ುವ ಮಾಗಮ. ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ 

ಅಪ್ಪಿಕ  ಳ್ುಳವ ಒಿಂದ್ು ದ ೋಶ ಅರ್ವಾ ಒಿಂದ್ು ಸ್ಮಾಜದ್ ರ್ ಲದ್ಲಿಲ ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವಿಕ ಯಿಂಬ 

ಸ್ುಸಾಥಪ್ಪತವಾದ್ ಪರಿಕಲಿನ ಯದ .         

124. ಪರಶಿನಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಯ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನಯತ ಯನುನ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ್ುವಾಗ, ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ 

ನಾಯಯಾಲಯವು, ಸ್ದ್ರಿ ಪರಶಿನಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಯು ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಆಶಯಕ ಿ 

ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ  ಎಿಂಬ ಅಭಿಪಾರಯ ವಯಕುಪಡಿಸ್ದ್ರ , ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನವನುನ 

ಎತ್ತುಹಿಡಿಯಲು ಅಸ್ುತವದ್ಲಿಲವ  ಎಿಂಬ ಶುದ್ಧ ರ್ತುು ಸ್ರಳ್ ಕಾರಣಕಾಿಗಿ ಸ್ದ್ರಿ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಯನುನ 

ಅಸ್ಿಂವಿಧಾನಿಕ ಎಿಂದ್ು ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ಬ ೋಕು. 

J. ಮಾನವ ಘನತಯಯ ದೃಷ್ಟ್ಟಕಯೂವನ 

125. ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಹಕುಿಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ನಿಧಾಮರ ರ್ತುು ಶಾಸ್ನದ್ಲಿಲ ಮಾನವ ಘನತ ಯ ಪಾತರವನುನ 

ಕುರಿತು ಚಚಮಸ್ುವಾಗ, ಮಿಷ ಲ್ಫ  ಫಿಂಕ್53  ಗರ್ನಿಸ್ುತಾುರ : - 

-ನಿಖ್ರವಾದ್ ಕಾನ ನಾತಮಕ ಅರ್ಮವಿಲಲದದ್ದರ , 

ಪರಿಕಲಿನ ಯ ರ್ಟುದ್ಲಿಲ ಬಹುವಾಗಿ ಆಕಷ್ಟ್ಮಸ್ುವ ಒಿಂದ್ು 

                                                             
53 The role of human dignity in gay rights adjudication and legislation: A comparative perspective, Michele 

Finck, International Journal of Constitutional Law, Volume 14, Jan 2016, page no.26 to 53 
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ತತವವಾಗಿರುವ, ಘನತ ಯನುನ ಹಲವಾರು ಕಾನ ನಾತಮಕ 

ಸ್ನಿನವ ೋಶಗಳಿಗ  ತಕಿಿಂತ   ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ಕುಶಲತ ಯಿಂದ್ 

ಬದ್ಲ್ಫಾಯಸ್ಕ  ಿಂಡು 

ಬಿಿಂಬಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಬಹುದ್ು. ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ ರ್ತುು 

ಪುರುಷ್ರ ಹಕುಿಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಪಟುಿಂತ , ಘನತ ಯು 

ನಸಾಬಿಂ ವಿವರಿಸ್ುವ "ಅಸ್ಹಯ" ದಿಂದ್ 

"ಮಾನವಿೋಯತ "ಯಡ ಗಿನ ಪರಿವತಮನ   

ಸಾಧ್ಯವಾಗುತುದ . ಒಮಮ ಅಸ್ಹಯದಿಂದ್ ನ  ೋಡಲಿಟು ರ್ತುು 

ಕ ಲವು ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಪಡ ಯಲು ಅನಹಮರು ಎಿಂದ್ು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಟ್ಟುದ್ದ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರ ಕುರಿತು ಅವರನುನ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಏಕ ೈಕ ನ ಲ್ಫ ಯಲಿಲ, ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯರಿಗ  

ಲಭಯವಿರುವ ಪೌರತವದ್ ರ್ದ್ುವ ಗ ಯಾಗುವ 

ಸಾರ್ರ್ಯಮದ್ಿಂತಹ ಪರಯೊೋಜನಗಳಿಿಂದ್ 

ವಿಂಚತಗ  ಳಿಸ್ಬಾರದ್ು ಎಿಂಬ ಒರ್ಮತ 

ಹ ಚುಿತ್ತುದ . ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರನುನ ಸ್ಮಾನ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ 

ಹ  ಿಂದರುವ "ಪೂಣಮ ಮಾನವರು" ಎಿಂದ್ು  

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ  ರ್ತುು  ಘನತ ಯು ಅಿಂತಹ 

ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸಾಿಂಸ್ೃತ್ತಕ ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಯನುನ ಕಾನ ನು 

ಪರಿವತಮನ ಗ  ಅನುವಾದಸ್ುವ ಶಬದಕ  ೋಶದ್ಿಂತ  ಕಾಯಮ 

ನಿವಹಿಸ್ುತುದ . 

126. ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ ಸಾವಮತ್ತರಕ ಘ ೋಷ್ಣ , (ಯು.ಡಿ.ಹ ಚ್.ಆರ್) 1948 ವಿಶವದ ಲ್ಫ ಲಡ ಯ ಜನರ ಹಕುಿಗಳ್ 

ಸ್ನನದಾಯತು. ಯು.ಡಿ.ಹ ಚ್.ಆರ್.ನ ಮೊದ್ಲ ಕಲರ್ು ತನನ ಸಾವಮತ್ತರಕ ಅನವಯವಾಗುವಿಕ ಯ ಬಗ ಗ  
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ರಾಜಿಮಾಡಿಕ  ಳ್ಳಲಿಲಲ: ಎಲಲ ಮಾನವರು ಹುಟ್ಟುನಿಿಂದ್ ರ್ುಕುರು ರ್ತುು ಘನತ  ರ್ತುು ಹಕುಿಗಳ್ಲಿಲ 

ಸ್ಮಾನರು. ಜಸ್ುಸ್ ಕ್ತಬಿಮ ಸ್ಿಂಕ್ಷಿಪುವಾಗಿ ಗರ್ನಿಸ್ುತಾುರ : - 

-ಈ ಭಾಷ ಯು ನರ್ಮ ಜಗತ್ತುನಲಿಲರುವ ಪರತ್ತಯೊಬಬ 

ವಯಕ್ತುಯನ ನ ಸ್ವೋಕರಿಸ್ದ . ಇದ್ು ಪರಜ ಗಳಿಗಷ ುೋ 

ಅನವಯಸ್ಲಿಲಲ. ಇದ್ು 'ಬಿಳಿ' ಜನರಿಗಷ ುೋ 

ಅನವಯಸ್ಲಿಲಲ. ಇದ್ು ಒಳ ಳಯ ಜನರಿಗಷ ುೋ 

ಅನವಯಸ್ಲಿಲಲ . ಸ ರ ಯಾಳ್ುಗಳ್ು, ಕ  ಲ್ಫ ಗಾರರು ರ್ತುು 

ದ  ರೋಹಿಗಳ್ು ಕ ಡ ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ಲಿಟು ಸಾವತಿಂತರಯಗಳಿಗ  

ಅಹಮರಾಗಿದಾದರ . ಸ್ಮಾನತ ಯ ತತವಗಳಿಗ  ಯಾವುದ ೋ 

ವಿನಾಯತ್ತಗಳಿರಲಿಲಲ54 

127. ಘನತ ಯಿಂಬ ರ್ ಲಭ ತ ಕಲಿನ ಯನುನ ಮಾನವ ವಯಕ್ತುತವದಿಂದ್ ಬ ೋಪಮಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗದ್ ಭಾಗವ ಿಂದ್ು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 21 ನ ೋ ಕಲಮಿನ ಅಡಿಯಲಿಲ ಘನತ ಯನುನ ಬದ್ುಕುವ ಹಕ್ತಿನ ಪರರ್ುಖ್ 

ಅಿಂಶವ ಿಂದ್ು ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಗುರುತ್ತಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ ೋತರದ್ಲಿಲ, ಘನತ ಯೊಿಂದಗ  ಬದ್ುಕುವ 

ಹಕಿನುನ ಮಾನವ ಹಕ ಿಿಂದ್ು ಜಾಗತ್ತಕ ಮಾನವಾಧಿಕಾರಗಳ್ ಘ ೋಷ್ಣ ಯ ಪರಿಚಯದ  ಿಂದಗ  1948 ರಲ್ಫ ಲೋ 

ಗುರುತ್ತಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ನರ್ಮ ದ ೋಶದ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ಸ್ಿಂದ್ಭಮ ಬಿಂದಾಗಲ್ಫ ಲ್ಫಾಲಾ ಪರತ್ತೋ 

ವಯಕ್ತುಯ ಘನತ ಯ ಹಕಿನುನ ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ುವ ರ್ತುು ಸ್ಿಂರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಕಾಯಮವನುನ ಗಿಂಭಿೋರವಾಗಿ ನಿವಮಹಿಸ್ದ , 

ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಘನತ ಯೊಿಂದಗ  ಬದ್ುಕುವ ಹಕ್ತಿಲಲದದ್ದರ , ಇತರ ಎಲ್ಫಾಲ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ು ತರ್ಮ 

ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ಅರ್ಮವನುನ ಪಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವುದಲಲ. 

                                                             
54 Human Rights Gay Rights by Michael Kirby, Published in ‘Humane Rights’ in 2016 by Future Leaders 
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128. ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಘನತ ಯನುನ ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಳ್ಳಲು, ಇನ  ನಬಬರ ಘನತ ಯನುನ ಹ ೋಗ  ಗರಹಿಸ್ಬ ೋಕ ಿಂದ್ು 

ಅರಿತುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು. ಅಲ್ಫ ಕ್ತಪಸ್ ಡಿ ಟ  ೋಕ್ತವವಿಲ್ಫ ಲ55 ನರ್ಗ  ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳ್ುತಾುರ  : 

-ನಾನು ಇನ  ನಬಬ ರ್ನುಷ್ಯನ ಜ  ತ ಯಲಿಲದಾದಗಲ್ಫ ಲ್ಫಾಲ, 

ಅವರು ಯಾವುದ ೋ ವಗಮದ್ವರಿರಲಿ, ನನನಲಿಲ ಅವರ ಸ ೋವ  

ಮಾಡಬಾರದ್ು ಅವರನುನ ಸ್ಿಂತುಷ್ುರನಾನಗಿಸ್ಬಾರದ್ು 

ಎಿಂಬಷ ು, ಅವರ ಘನತ ಯನುನ ಘಾಸ್ಗ  ಳಿಸ್ಬಾರದ್ು 

ಎಿಂಬ ಬಲವಾದ್ ಭಾವನ ಯುಿಂಟಾಗುತುದ . 

129. ಪರತ್ತಯೊಬಬ ವಯಕ್ತುಯ  ತನನ ನಿಣಾಮಯಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್ ಸಾಥನಮಾನವನುನ ತ್ತಳಿಸ್ಕ  ಡಬಲಲ ಅನ ೋಕ 

ಆಸ್ುಗಳ್ನುನ ಹ  ಿಂದರುತಾುರ . ಅವುಗಳ ಡ ಗ  ಅವರಿಗ  ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ಗಿೋಳ್ು ಇಲಲದದ್ದರ , ತಮಿಮಿಂದ್ 

ಅವುಗಳ್ನುನ ಕಸ್ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವುದ್ನುನ ಅವರು ಧಿಕಿರಿಸ್ಬಹುದ್ು ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಆ ಆಸ್ುಗಳ್ು ಅವರ ಪಾಲಿಗ  

ಪವಿತರವಾದ್ವು ರ್ತುು ಅವರು ಅವುಗಳಿಿಂದ್ ದ್ ರವಾಗಲ್ಫಾರದ್ಷ್ುು ಅವಿಭಾಜಯವಾಗಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ರಬಹುದ್ು. 

ಅವರು ತರ್ಮ ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್ನುನ ಇತರರು ಪರಸ್ಿರ ಗೌರವವಿರಬ ೋಕು ಎಿಂಬ ಏಕ ೈಕ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಾಗಬಲಲ 

ಷ್ರತ್ತುನ  ಿಂದಗ  ಗೌರವಿಸ್ಲಿ ಎಿಂದ್ು ಬಯಸ್ಬಹುದ್ು. ಪರಸ್ಿರ ಗೌರವವು ಹಸ್ುಕ್ ೋಪವನುನ ಹ  ರದ್ಬುಬತುದ  

ರ್ತುು ಯಾವುದ ೋ ರಿೋತ್ತಯ ನಿಬಮಿಂಧ್ವನುನ ತ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ುತುದ . ಅದ್ು, ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಪರತ ಯೋಕತ ಯು 

ಗುರುತ್ತಸ್ಲಿಟ್ಟುದ , ಸ್ವೋಕರಿಸ್ಲಿಟ್ಟುದ  ರ್ತುು ಗೌರವಿಸ್ಲಿಟ್ಟುದ  ಎಿಂಬ ಗರಹಿಕ ಯನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ದ . 

ಘನತ ಯಡ ಗಿನ ಕಲಿನ ಗ  ಅಿಂತಹ ಗೌರವವು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 21 ನ ೋ ಕಲಮಿನ ಅಡಿಯಲಿಲ, ಅಭಿವಯಕ್ತು 

ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಹಕಿನುನ ಕರ ತರುವ ಒಿಂದ್ು ರ್ ಲಭ ತ ಹಕಾಿಗಿಬಿಟ್ಟುದ . ಘನತ  ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ್ು, 

ಅವರ ಡರ ಕುರಿತ  ಕಾಳ್ಜಿವಹಿಸ್ುವ ಅವಳಿ-ಪರಿಕಲಿನ ಯಿಂತ , ಮಾನವ ಸ್ಮಾಜದ್ ಒಿಂದ್ು ರ್ಹ  ೋನನತ 

ಚತರವನುನ ಬಿಡಿಸ್ುವುದ್ರ ಜ  ತ ಗ , ಸ್ಮಾಜದ್ಲಿಲ ಶಾಿಂತ್ತಯುತ ಸ್ಹಬಾಳ ವಯನುನ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ುವ ರ್ ಲಕ 

ವಾತಾವರಣವನುನ ಸ್ುಗರ್ಗ  ಳಿಸ್ುತುವ  ರ್ತುು ಆ ರ್ ಲಕ ನಾಯಯ ವಿತರಣ ಯನುನ ಸ್ುಲಭಗ  ಳಿಸ್ುತುವ . 

                                                             
55 56, New York State Bar Journal (No 3. April, 1984), p.50 



 83 

ಅಿಂತಹ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಪವಿತರವಾದ್ ರ್ತುು ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ಬಾರದ್ ತತವಗಳ ಿಂದ್ು ತ್ತಳಿದ್ು ಪಾಲಿಸ್ಲ್ಫಾಗುವ; 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಆಯಿಯು ಅಪರ ಪವಾಗಿರದ ೋ, ಪರತ್ತಯೊಬಬರಿಗ  ತರ್ಮ ಸಾಥನ ದ  ರ ಯುವ ಸ್ಮಾಜದ್ಲಿಲ 

ಎಲಲರ  ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿನಾಯಸ್ಗ  ಳಿಸ್ುವಿಕ ಯ ಪರಕ್ತರಯಯ ಭಾಗವಾಗುತಾುರ ; ಯಾವುದ ೋ ಗ  ೋಪುರವನುನ 

ನಿಮಿಮಸ್ಲ್ಫಾಗಿಲಲವಾದ್ರ , ಶಾಿಂತ್ತಯುತ ಸ್ಹಬಾಳ ವಯೊಿಂದಗಿನ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಹಕುಿಗಳ್ ಗ  ೋಪುರವು 

ಗ  ೋಚರಿಸ್ುತ್ತುದ . 

130. ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ (ಎ ರಿರ್ಜಸಟಡ್ೋ ಸಯೂಸಯೈಟಿ) ಪ್ಿಕರಣದಲ್ಲಿ (ಮೋಲಿಿಂಡ), ನರ್ಮಲ್ಫ  ಲಬಬರು, ಮಾನವ ಘನತ ಯು 

ವಾಯಖಾಯನದ್ ಆಚ ಗಿದ ಯಿಂದ್  ರ್ತುು ಅದ್ು ಕ ಲವಮಮ, ವಾಯಖಾಯನವನುನ ವಿರ  ೋಧಿಸ್ುತುದ್ಯಿಂದ್  

ಗರ್ನಿಸ್ದ್ರು. ಕ ಲವರಿಗ , ಅದ್ು ಅರ್ ತಮ ಪರಪಿಂಚದ್ಲಿಲರುವಿಂತ  ಕಾಣುತುದ  ರ್ತುು ಕ ಲವರು ಇದ್ನುನ 

ಅಹಿಂಕಾರ ಅರ್ವಾ ಅತ್ತಯಾದ್ ವಿಲಕ್ಷಣತ ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣವ ಿಂದ್ು ವಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಹುದ್ು. ಈ 

ಭಾವನ ಯು ಪರಿಪೂಣಮ ಸ್ನಿಕತ ಯ ರ್ ಲಗಳಿಿಂದ್ ಬರಬಹುದ್ು, ಆದ್ರ  ಘನತ ಯಲಲದ  

ಬದ್ುಕು ಕ ೋಳಿಸ್ದ ೋ ಇರುವಿಂತಹ ಶಬದದ್ಿಂತ  ಎಿಂಬುದ್ಷ ುೋ ಇಲಿಲ ನಿಜವಾಗಿ ರ್ುಖ್ಯವಾಗುವುದ್ು. ಘನತ ಗ  

ಧ್ವನಿಯದ ಯಾದ್ದರಿಿಂದ್, ಅದ್ು ಸಾವಭಾವಿಕ ರ್ತುು ಮಾನವಿೋಯವಾಗಿದ ಯಾದ್ದರಿಿಂದ್ ಅದ್ು 

ಮಾತನಾಡುತುದ . ಅದ್ು ಚಿಂತನ  ರ್ತುು ಭಾವನ ಯ ಸ್ಿಂಯೊೋಜನ ಯಾಗಿದ . 

131. ಮನ್ಯವಕಾ ಗಾಂಧಿ v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ ಮತತಿ ಇನ್ಯೂನಬ್ಾರತ ಪ್ಿಕರಣದಲ್ಲಿ56 ನಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಅಯಯರ್ ರವರು 

ಜಿೋವನವು ವಯಕ್ತುತವದ್ ಗರಿಬಿಚಿಲು ಇರುವ ಐಹಿಕ ಅವಕಾಶ ರ್ತುು 21ನ ೋ ಕಲಮಿನ ಯಾವುದ ೋ ಅಿಂಶವನುನ 

ಮೊಟಕುಗ  ಳಿಸ್ ಅಥ ೈಮಸ್ಕ  ಿಂಡು ನ  ೋಡಿದಾಗ ಹಲವಾರು ಇತರ ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ್ು ತಾನ ೋತಾನಾಗಿ 

ಅಳಿಸ್ಹ  ೋಗುತುವ  ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳಿದ್ರು. ಎಲಲರ ಘನತ ಯು ಪವಿತರವಾದ್ ಮಾನವ ಹಕುಿ ರ್ತುು 

ಘನತ ಯಲಲದದ್ದರ  ಮಾನವ ಜಿೋವನವು ತನನ ಘನವಾದ್ ಅರ್ಮವನುನ ಕಳ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳತುದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ರ್ನಸ್ಪನಲಿಲಟುುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು. 

                                                             
56 (1978) 1 SCC 248 
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132. ಒಬಬರಲಿಲ ಘನತ ಯಿಂಬ ಅಿಂಶವು ಇಲಲದದ್ದರ  ಅವರ ಇರುವಿಕ ಯ ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ಪೊೋಷ್ಣ ಯನುನ  

ಊಹಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲ್ಫಾಗುವುದಲಲ. ಜಿೋವನದ್ ರಿಂಗಭ ಮಿಯಲಿಲ, ಘನತ ಯ ಅಸ್ಮತ ಯಿಂಬ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಿಲಲದದ್ದರ , 

ಅಿಂತಹ ಪಾತರವನುನ ನಡುರಿಂಗಕ ಿ ಪರವ ೋಶಿಸ್ಲು ಅನುರ್ತ್ತಸ್ಬಹುದಾದ್ರ  ಅದ್ು ಬ ನುನಹುರಿಯಲಲದ್ 

ವಸ್ುುವಿನ ಪಾತರದ್ಿಂತ  ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಡುತುದ  ಅರ್ವಾ ಹಾಗ  ನ  ೋಡಿದ್ರ , ರಾಜದ್ಿಂಡವಿಲಲದ್ ಆಳ್ುವ 

ರಾಜನಿಂತ  ಬಿಿಂಬಿಸ್ಲಿಡುತುದ . ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳ್ುವ ಉದ ದೋಶವ ಿಂದ್ರ  ಪರತ್ತಯೊಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಅಸ್ಮತ ಯು 

ಅವನು/ಅವಳಿಗ  ಘನತ ಯದಾದಗ ಮಾತರ "ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಇರುವಿಕ "ಯ ಗುಣರ್ಟುವನುನ ಪಡ ಯುತುದ . 

ಘನತ ಯು  ಆಯಿಯನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುತುದ ಯಾದ್ರ  ಅದ್ು ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ಘಾಸ್ಯ ಸ್ೃಷ್ಟ್ುಯನುನ 

ವಿರ  ೋಧಿಸ್ುತುದ . ಜ ೈವಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯು, ಅದ್ು ನಿಲುವಾಗಿರಲಿೋ, ಅರ್ವಾ ಆಯಿಯ ಐಚಿಕ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಯಾಗಿರಲಿೋ, ಕಾನ ನಿನ ಯಾವುದ ೋ ಹ ೋರುವಿಕ ಯ ಸ್ವರ ಪದ್ ನಿಬಮಿಂಧ್ವನುನ ಎದ್ುರಿಸ್ದಾಗ, 

ವಯಕ್ತುಯ ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ರ್ತುು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕುಿ ಘಾಸ್ಗ  ಳ್ಗಾಗುತುದ . ಅಿಂತಹ ಪರಿಸ್ಥತ್ತಯು ಅಿಂತ್ತರ್ 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ತ್ತೋಪುಮಗಾರನ ರ್ನಸಾಪಕ್ಷಿಯನುನ ಅಡಚಣ ಯಲಿಲ ಕ ಡವಲು ರ್ತುು ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ 

ರ್ತುು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕುಿಗಳ್ ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ಅರಳ್ುವಿಕ ಗ  ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕ  ಡಲು ತಡ ಯನುನ 

ತ ಗ ದ್ುಹಾಕಲು ಪ ರೋರ ೋಪ್ಪಸ್ುತುದ . ಇದ್ು ಘನತ ಯ ರ್ ಲತತವವಾಗಿದ  ರ್ತುು ನಾವು ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ 

ರ್ುಜುಗರವಿಲಲದ ೋ, ವಯಕ್ತುಗ  ತಾನು ಬಯಸ್ದ್ಿಂತ  ವತ್ತಮಸ್ಲು ಅನುರ್ತ್ತ ನಿೋಡುವುದ್ು ರ್ತುು ತನಿನಷ್ುದ್ಿಂತ  

ತನನನುನ ತಾನ ೋ  ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ಬಿಡುವುದ್ು ರ್ತುು ಇತರರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯೊಿಂದಗ  ತನನನುನ ತಾನ ೋ 

ವಯಕುಪಡಿಸ್ಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕ  ಡುವುದ್ು ನರ್ಮ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಕತಮವಯ ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳ್ುತ ುೋವ . ಅದ್ುವ ೋ 

ಭಯವಿಲಲದ ಯೋ ಆಯಿ ಮಾಡುವ ಹಕುಿ. ಒಪ್ಪಿಗ ಯು ಯಾವುದ ೋ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ದ್ ನ ೈಜವಾದ್ ಆಸ್ರ  

ಎಿಂಬ ಸ್ತಯವನುನ ರ್ುಖಾಯವಾದ್ ಅಗತಯವ ಿಂದ್ು ವಯಕ್ತುಗಳ್ಲಿಲ ಬಿತುಬ ೋಕು.. 
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133. ಈ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ, ನಾವು ಕ  ಿಂಚ ವಿದ ೋಶದ ಡ ಗ  ಪರಯಾಣಿಸ್ಬಹುದ್ು. ಲ್ಾ v ಕಯನಡಾ (ಉದಯೂಾವಗ ಮತತಿ 

ವಲಸಯ ಸಚಿವ) ಪ್ಿಕರಣದಲ್ಲಿ 57  ಘನತ ಯ ರ್ ಲಸ್ತವವನುನ ಸ ರ ಹಿಡಿದ್, ಕ ನಡಾದ್ ಸ್ವೋಮಚ ಿ

ನಾಯಯಾಲಯವು ಈ ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  ಗರ್ನಿಸ್ತು: - 

"ಮಾನವ ಘನತ  ಎಿಂದ್ರ  ಒಬಬ ವಯಕ್ತು ಅರ್ವಾ ಗುಿಂಪು 

ಸಾವಭಿಮಾನ ರ್ತುು ಆ ಸಾವಭಿಮಾನವನುನ 

ಅನುಭವಿಸ್ುವುದ್ು. ಇದ್ು ದ ೈಹಿಕ ರ್ತುು ಮಾನಸ್ಕ 

ಸ್ರ್ಗರತ  ರ್ತುು ಸ್ಬಲಿೋಕರಣಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ . 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ್ು ಅರ್ವಾ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಅಗತಯಗಳ್ು 

ಸಾರ್ರ್ಯಮಗಳ್ು, ಅರ್ವಾ ಅಹಮತ ಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ 

ಪರಿಸ್ಥತ್ತಗಳ್ನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ಅನಾಯಯವಾದ್ ವತಮನ ಯಿಂದ್ 

ಮಾನವ ಘನತ ಗ  ಹಾನಿಯಾಗುತುದ . ಇದ್ು ವಿವಿಧ್ 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಅಗತಯತ ಗಳ್ು, ಸಾರ್ರ್ಯಮಗಳ್ು ರ್ತುು 

ಅಹಮತ ಗಳಿಗ  ಸ್ ಕ್ಷಮವಾಗಿರುವ, ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಭಿನನತ ಗಳ್ನುನ 

ಗಣನ ಗ  ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ಕಾನ ನುಗಳಿಿಂದ್ 

ಹ ಚಿಸ್ಲಿಡುತುದ . ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ರ್ತುು 

ಗುಿಂಪುಗಳ್ನುನ ಕಡ ಗಣಿಸ್ದಾಗ, ನಿಲಮಕ್ಷಿಸ್ದಾಗ ಅರ್ವಾ 

ಅಪಮೌಲಯಗ  ಳಿಸ್ದಾಗ ಮಾನವ ಘನತ ಗ  

ಹಾನಿಯಾಗುತುದ  ರ್ತುು ಕ ನ ಡಿಯನ್ ಸ್ಮಾಜದ  ಳ್ಗ  

ಎಲ್ಫಾಲ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ರ್ತುು ಗುಿಂಪುಗಳ್ ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ಸಾಥನವನುನ 

ಕಾನ ನುಗಳ್ು ಗುರುತ್ತಸ್ದಾಗ ವಧಿಮಸ್ುತುದ . " 

                                                             
57 1999 1 S.C.R. 497 
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134. ಘನತ ಯ ಈ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕಿನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವುದ್ು ಸ್ಕಾಮರ ರ್ತುು ನಾಯಯಾಿಂಗಗಳ್ ಕತಮವಯವಷ ುೋ ಅಲಲ, 

ಬದ್ಲಿಗ  ಸ್ರ್ುದಾಯವೂ ಪರಸ್ಿರರ ಘನತ ಯ ಗೌರವಿಸ್ುವ ಜವಾಬಾದರಿ ಹ  ಿಂದದ ,  ಪರಸ್ಿರರ 

ಘನತ ಯನುನ ಗೌರವಿಸ್ುವುದ್ು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಕತಮವಯ. ಇದ್ು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಭಾರತೃತವದ್ ಅಿಂಶದ್ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಯಾಗಿದ . 

135. ಪರಸ್ುುತ ಸ್ನಿನವ ೋಶದ್ಲಿಲ ಘನತ ಯ ಪರಿಕಲಿನ ಯ ರ್ಹತವ ಪಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳತುದ , ನರ್ಮ ಸ್ಮಾಜದ್ ಅತಯಿಂತ 

ವಿಂಚತ ವಗಮದ್ ಅವಶಯಕ ಹಕಿನುನ ಅತ್ತಕರಮಿಸ್ುವ ಕಾನ ನಿನ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಯೊಿಂದ್ಕ ಿ ಸ್ವಾಲು 

ಹಾಕಲ್ಫಾಗಿದ . ತರ್ಮ ಖಾಸ್ಗಿೋ ವಲಯದ  ಳ್ಗ  ಕ ಲವು ಕ್ತರಯಗಳ್ಲಿಲ ತ  ಡಗಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ 

ಆಯಿಯನುನ  ಹಳ ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗರಹಿಕ ಯ ದ ಸ ಯಿಂದ್ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ವಯಕ್ತುಯ 

ಪರತ ಯೋಕತ ಯನುನ ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ುವ ಅಿಂತಹ ರ್ಹತವಪೂಣಮ ತ್ತೋಮಾಮನವನುನ, ಅಪರಾಧಿೋಕರಣದ್ ರ್ ಲಕ 

ಅಿಂಕ ಗ  ಳ್ಪಡಿಸ್ದಾಗ, ವಯಕ್ತುಯ ಘನತ ಯ ಹಕ್ತಿನ ಉಲಲಿಂಘನ ಯಾಗಿ ಅದ್ು ಆತಮವಿಲಲದ್ ಪದ್ಪುಿಂಜವಾಗಿ 

ಉಳಿಯುತುದ . 

136. ಲಿಿಂಗ ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಗ  ಒಳ್ಗಾಗುವ ಅರ್ವಾ ಒಳ್ಗಾಗ ಬಯಸ್ುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಹಕುಿಗಳ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಪ್ತ v. ಎಸ್ 

58ಪ್ಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಯುರ  ೋಪ್ಪಯನ್ ಕ  ೋರ್ಟಮ ಆಫ್ ಜಸ್ುಸ್, ವಯಕ್ತುಯು ಲಿಿಂಗ ಪರಿವತಮನ ಗ  ಓಳ್ಗಾಗಿದಾದರ   

ಅರ್ವಾ ಒಳ್ಗಾಗಲು  ಉದ ದೋಶಿಸ್ದಾದರ  ಎಿಂಬ ನ ಲ್ಫ ಯಲಿಲ ನೌಕರಿಯಿಂದ್ ವಜಾಗ  ಳಿಸ್ದ್ರ , ಅವರನುನ, 

ತಾವು ಲಿಿಂಗ ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಗ  ಒಳ್ಗಾಗುವುದ್ಕ ಿ ಮೊದ್ಲು ಹ  ಿಂದದ್ದ ಲಿಿಂಗದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ  ಿಂದಗ  ಹ  ೋಲಿಸ್ 

ಅವರನುನ  ಅನುಚತವಾಗಿ ನಡ ಸ್ಕ  ಿಂಡಿಂತಾಗುತುದ . ಅಿಂತಹ ವಯಕ್ತುಗಾದ್ ಇಿಂತಹ ತಾರತರ್ಯವನುನ 

ಸ್ಹಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು, ಅವರಿಗ  ದ  ರಕಬ ೋಕ್ತರುವ, ನಾಯಯಾಲಯದ್ ರಕ್ಷಣ ಯರುವ, ಘನತ  ರ್ತುು 

ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ, ಗೌರವಿಸ್ಲು ವಿಫಲರಾದ್ಿಂತ . 

137. ಪ್ಾಿಾನ್ ್ ಪ್ಯವರಯನ್ಟ ಹತಡ್ ಆಫ್ ಸೌಥವಸಟನ್ೋ ಪ್ತ.ಎ v. ಕಾಾಸಿ 59  ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಸ ುೋರ್ಟಪ ನ  

ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯವು, ವಯಕ್ತುಯು ತನನ ಜಿೋವಮಾನದ್ಲ್ಫ  ಲಮಮ ಮಾಡುವ ಅತಯಿಂತ, ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಘನತ  

                                                             
58 Judgment of 30 April 1996. P v S and Cornwall County Council Case C-13/94. paras. 21-22. 
59 505 U.S. 833 (1992) 
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ರ್ತುು ಸಾವಯುತುತ ಗ  ರ್ುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಆತ್ತೋಯ ರ್ತುು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಆಯಿಯನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುವ 

ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ಹದನಾಲಿನ ೋ ತ್ತದ್ುದಪಡಿಯಿಂದ್ ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಟು ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಕ ೋಿಂದ್ರವಾಗಿವ  ಎಿಂದ್ು ತ್ತೋಪ್ಪಮತ್ತುತು. 

138. ವಿಭಿನನ ಕ್ ೋತರಗಳಿಗ  ರ್ತುು ಕ ಲವಮಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಮೋಲಿನ ನಿಧಾಮರಗಳ್ ರ್ ಲಕ, 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಒಲವು, ಇತರರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ಭಾವನಾತಮಕ ರ್ತುು 

ದ ೈಹಿಕ ನಡವಳಿಕ  ರ್ತುು ಆಯಿಯ ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ರ್ಹತವ ನಿೋಡಿವ . ಒಿಂದ್ು ರ ಸಾುರ ಿಂಟ  ೆ

ಹ  ೋಗುವ ಅರ್ವಾ ಚಲನಚತರ ಅರ್ವಾ ನಾಟಕವನುನ ನ  ೋಡಲು ರಿಂಗರ್ಿಂದರಕ ಿ ಹ  ೋಗುವುದ್ಕ ಿ 

ಹ  ೋಲಿಸ್ದ್ರ , ಒಿಂದ್ು ಜ ೈವಿಕ ಸ್ರ್ನವಯವು ಎರಡ  ಪಕ್ಷಗಳ್ು ಕ್ತರಯಗ  ಒಪ್ಪಿಗ  ನಿೋಡಿರುವಿಂತಹ 

ಸ್ಿಂಗತಯವನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ದ . ಒಲವು ಎಿಂಬುದ್ು ವಯಕ್ತುತವವನುನ ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ ಆ ರ್ ಲಕ ಘನತ ಯ 

ನ ಲ್ಫ ಗಟುನುನ ನಿಮಿಮಸ್ಲು ಅನುವಾಗುವ ಆಯಿಯ ಅಭಿವಯಕ್ತು. ಆಯಿಯ ಅಿಂತಹ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯು ಘನತ ಯ 

ಭಾಗವಷ ುೋ ಅಲಲದ , ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಅವಶಯಕ ಅಿಂಶವೂ ಸ್ಹ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ಬ ೋಕು. 

ಸಾವತಿಂತರಯಕ ಿ, ಒಿಂದ್ು ಪರಿಕಲಿನ ಯಾಗಿರುವ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, ಘನತ ಯ ವಲಯದ್ಲಿಲ ಅದ್ರ ಸ್ರಿಯಾದ್ 

ಸಾಥನವನುನ ನಿೋಡಬ ೋಕಾಗಿದ , ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಘನತ  ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ ರಡ  ವಯಕ್ತುಯ ಬದ್ುಕು ರ್ತುು 

ಬದ್ುಕುವಿಕ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ವ . 

K. ಲ್ಯೈಂಗಿಕ ನ್ವಲತವಪ (Sexual Orientation) 

139. ಘನತ ಯ ಮೌಲಯದ್ ಬಗ ೆ ತ್ತಳಿಸ್ದ್ ನಿಂತರ, ನಾವು ಪ್ಪಟಟಸಾಿಮಿ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಇತ್ತುೋಚ ಗ  ಧ್ೃಢವಾದ್ 

ಸ್ಿಷ್ುತ ಯನುನ ಪಡ ದ್ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಸ್ಿಂಭರಮಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ಪರಿಕಲಿನ ಯನುನ ಪರಾಿಂಬರಿಸ್ಲು 

ರ್ುಿಂದ್ುವರಿಯುತ್ತುದ ದವು. ಆದ್ರ , ನಮಗ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿಗ  ಸ್ವಲಿ ಸ್ಥಳ್ವನುನ ವಿನಿಯೊೋಗಿಸ್ಲು ಸ್ಲಹ  

ದ  ರ ಯತು ರ್ತುು ಅದ್ಕಾಿಗಿ ಆಸ ರೋಲಿಯಾದ್ ಉಚ ಿ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಮಾಜಿ ನಾಯಯಾಧಿೋಶ ಮೈಕ ಲ್ 

ಕ್ತಬಿಮ ಅವರ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ,ಟ್ಟೋ ಕುರಿತು ನಿೋಡಿದ್ ಬ  ೋಧ್ಪರದ್ ವಾಯಖಾಯನವನುನ ಉದಾಹರಿಸ್ುತ್ತದ ದೋವ :- 
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ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ: ಒಿಂದ ೋ ಲಿಿಂಗದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ ಡ ಗ , ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ, 

ಭಾವನಾತಮಕ ರ್ತುು ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ ಸ ಳ ತವಿರುವ ಸ್ರೋ 

ಪುರುಷ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು. 

ಉಭಯಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ: ಎರಡ  ಲಿಿಂಗಗಳ ಡ ಗ  

ಆಕಷ್ಟ್ಮತರಾಗುವ ರ್ಹಿಳ ಯರು; ಎರಡ  ಲಿಿಂಗಗಳ ಡ ಗ  

ಆಕಷ್ಟ್ಮತರಾಗುವ ಪುರುಷ್ರು. 

ಲ್ಫ ಸ್ಬಯನ್: ರ್ಹಿಳ ಯರ ಡ ಗ  ಆಕಷ್ಟ್ಮತರಾಗುವ 

ರ್ಹಿಳ ಯರು. 

ಗ ೋ: ಪುರುಷ್ರ ಡ ಗ  ಆಕಷ್ಟ್ಮತರಾಗಿರುವ ಪುರುಷ್ರು, 

ಆದಾಗ ಯ ಈ ಪದ್ವನುನ ಕ ಲವಮಮ ಎಲ್ಫಾಲ 

ಸ್ರ್ಲಿಿಂಗಾಸ್ಕು ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಬಳ್ಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ . 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ : ವಯಕ್ತುಯು ತರ್ಮನುನ ಗಿಂಡು ಅರ್ವಾ 

ಹ ಣುಣ ಎಿಂದ್ು ಗುರುತ್ತಸ್ಕ  ಳ್ುಳತಾುರ ಯೋ ಎಿಂಬುದ್ಕ ಿ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿಗಿಿಂತ ಭಿನನವಾಗಿರುವ 

ವಿದ್ಯಮಾನ. ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಮಾನಸ್ಕ ರ್ತುು ದ ೈಹಿಕ ಅರ್ವಾ 

ಹುಟ್ಟುನ ಲಿಿಂಗದ್ ನಡುವ  ಅನುಸ್ರಣ  ಅರ್ವಾ 

ಅನನುಸ್ರಣ  ಇರುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ ರ್ತುು ವಯಕ್ತುಯು 

ಅದ್ನುನ ಬಹುತ ೋಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ್ು, ತ  ೋರಿಕ  ರ್ತುು 

ನಡವಳಿಕ ಯ ರ್ ಲಕ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ಬಗ ಯಲಿಲ ಕ ಡ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ  ಕಾಣಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳತುದ . ಭಾರತ 

ಉಪಖ್ಿಂಡದ್ಲಿಲ ವಯಕ್ತುಯು ಹಿಜಾರ, ಕ  ೋತ್ತ, ಅರ್ವಾ ಇತರ 
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ಹ ಸ್ರಿನಿಿಂದ್ ಗುರುತ್ತಸ್ಕ  ಳ್ುಳತಾುರ ಯೋ ಎಿಂಬುದ್ಕ ಿ 

ಅನವಯಸ್ುತುದ . 

ಬದ್ಲಿ ಲಿಿಂಗಿೋಯ: ಗಿಂಡು ಹ ಣ ಣಿಂಬ ಇಬಬಗ  ರ ೋಖ ಯ 

ಯಾವ ಬದಗ  ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿ ಸ ೋರದ್ ವಣಮತನುು 

(ಕ  ರೋಮೊೋಸ  ೋಮ್) ಗಳ್ ವಿನಾಯಸ್ದ  ಿಂದಗ  ಹುಟ್ಟುರುವ 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ು 

ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಅರ್ವಾ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ.ಐ.ಕ ಯ: 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪುರುಷ್, 

ಉಭಯಲಿಿಂಗಾಸ್ಕು, ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತ ರ್ತುು ಬದ್ಲಿ 

ಲಿಿಂಗಿೋಯ ರ್ತುು ಕ್ತವೋರ್ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾತರು. ಸಾವಮತ್ತರಕ 

ನ ಲ್ಫ ಯಲಿಲ ಯುವ ಜನರಿಿಂದ್ ಆಗಾಗ ೆ ಬಳ್ಸ್ಪಡುವ ಕ್ತವೋರ್ 

ಎಿಂಬ ಪದ್ವು ಎಲಲ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರನುನ 

ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳತುದ . ಈ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ ಅರಿವಿಲಲದ್ವರ ನಡುವ  

ಈ ಪದ್ವು ಆತಿಂಕಕಾರಿಯಾಗಿ ಧ್ವನಿಸ್ಬಹುದಾದ್ದರಿಿಂದ್ 

ನಾನು ಈ ಪದ್ವನುನ ಬಳ್ಸ್ುವುದಲಲ. ಆದಾಗ ಯ ಈ ಪದ್ದ್ 

ಬಳ್ಕ  ಹ ಚಾಿಗುತ್ತುದ್ುದ, ಯುವ ಜನರು ಇದ್ರ ಬಳ್ಕ ಯನುನ 

ಆತಿಂಕಕಾರಿೋ ಪದ್ವಿಂದ್ರ ಭಯವನುನ ತ ಗ ಯಲು 

ಅದ್ನ ನೋ ಹ ಚಾಿಗಿ ಬಳ್ಸ್ುವ ನಿದ್ಶಮನದ್ಿಂತ  

ಪರಿಗಣಿಸ್ುತ್ತುದಾದರ . 

ಎಿಂ.ಎಸ್.ಎಿಂ: ಪುರುಷ್ರ  ಿಂದಗ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯ ನಡ ಸ್ುವ 

ಪುರುಷ್ರು. ಈ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯು ಸ್ಿಂಯುಕು ರಾಷ್ರ ಒಕ ಿಟದ್ 
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ವಲಯಗಳ್ಲಿಲ ಸಾಮಾನಯವಾದ್ುದ್ು. ಇದ್ು ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ 

ಪುರುಷ್ರು ಪುರುಷ್ರ  ಿಂದಗ  ನಡ ಸ್ುವ ದ ೈಹಿಕ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ .  ಭಾರತದ್ಿಂತಹ ಕ ಲ 

ದ ೋಶಗಳ್ಲಿಲ, ಕ ಲ ಪುರುಷ್ರು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರ ಿಂದ್ು 

ಗುರುತ್ತಸ್ಕ  ಳ್ಳದದ್ದರ  ರ್ತುು ಪುರುಷ್ರ  ಿಂದಗ  

ಪರಣಯದ್ ಭಾವನ  ಅರ್ವಾ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವನುನ 

ಬಯಸ್ದದ್ದರ  ತರ್ಮದ ೋ ಲಿಿಂಗದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ  ಿಂದಗ  

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ಲಿಲ ತ  ಡಗುವ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ ಈ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಯನುನ ಬಳ್ಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ 60. 

140. ಈಗ ನಾವು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಅಿಂಶದ ಡ ಗ  ಗರ್ನಹರಿಸ  ೋಣ. ಪರತ್ತ ರ್ನುಷ್ಯ ಜಿೋವಿಗ  ಕ ಲ 

ರ್ ಲಭ ತ ಜ ೈವಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ುದ ಅವು ಕ ಲ ಅಿಂಶಗಳ್ನುನ ಕ ಲ ಸ್ನಿನವ ೋಶಗಳ್ಲಿಲ ಪಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳತುವ  

ಅರ್ವಾ ಬ ಳ ಸ್ಕ  ಳ್ುಳತುವ . ಮೋಲಿನದ್ದರಲಿಲ ಮೊದ್ಲನ ೋ ಬಗ ಯದ್ದನುನ ಅವರ ಇರುವಿಕ ಗ  

ಸಾವಭಾವಿಕವಾಗಿರುವ ಆಿಂತರಿಕ ನಿಲುವು ಎಿಂದ್ು ಕರ ಯಬಹುದ್ು. ಎರಡನ ಯದ್ದನುನ ಕಮೋಣ ಅವನ/ಅವಳ್ 

ಅಸ್ುತವದ್ ಅವಿಭಾಜಯ ಗುಣವಾಗಿಬಿಡುವ ಅವನ/ಅವಳ್ ಆಯಿಯ ತ  ೋಪಮಡಿಕ  ಎಿಂದ್ು ಕರ ಯಬಹುದ್ು, 

ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಅಿಂತಹ ಒಲವಿನ ದ ಸ ಯಿಂದ್ ವಯಕ್ತುಯು ತೃಪ್ಪು ಪಡ ಯುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಭಿನನವಾದ್ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯಡ ಗ  

ಒಲವನುನ ತ  ೋರಿಸ್ುತಾುರ . ರ್ ರನ ೋ ಬಗ ಯದ್ುದ ಅವನು/ಅವಳ್ು ಹಾಗ ೋ ಉಳಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಪರವೃತ್ತು, ಇಲಿಲ 

ವಯಕ್ತುಯು ಬ ೋರ  ರಿೋತ್ತಯ ಇಚ ಿಯನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವುದಲಲ. ಮೊದ್ಲನ ಯದ್ುದ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ , ಎರಡನ ಯದ್ುದ 

ಉಭಯಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ರ್ತುು ರ್ ರನ ಯದ್ುದ ಭಿನನಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ . ರ್ ರನ ಯದ್ದನುನ ನಿಸ್ಗಿಮಕವ ಿಂದ್ು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ  ರ್ತುು ಮೊದ್ಲನ ಯದ್ದನುನ, ಅದ ೋ ಮಾನದ್ಿಂಡದ್ ಪರಕಾರ ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕವ ಿಂದ್ು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ . ಎರಡನ ಯ ವಗಮಕ ಿ ಸ ೋರಿದ್ ವಕ್ತುಯು ಅವನ/ಅವಳ್ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಆಯಿಯನುನ 

                                                             
60 Sexual Orientation & Gender Identity – A New Province of Law for India, J. Michael D. Kirby, Tagore Lectures, 

2013 
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ಚಲ್ಫಾಯಸ್ ಅಿಂತಹ ಕ್ತರಯಯಲಿಲ ತ  ಡಗಿದಾಗ, ಅದ್ನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ಳಲ್ಫಾಗುವುದಲಲ. ಒಟಾುರ ಯಾಗಿ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಗರಹಿಕ ಯ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ವಾ ಅದ್ಕ ಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿವ  ಎಿಂದ್ು 

“ಕ್ತರಯ” ಯನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ . 

141. ಯೊೋಗಯಕಾತಾಮ ತತವಗಳ್ು "ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ”  ಹಿೋಗ  ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ುತುವ : - 

 ‘ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು’ ಎಿಂಬುದ್ನುನ, ಪರತ್ತ ವಯಕ್ತುಯಲಿಲರುವ, 

ಬ ೋರ  ಲಿಿಂಗದ್, ತರ್ಮದ ೋ ಲಿಿಂಗದ್ ಅರ್ವಾ ಒಿಂದ್ಕ್ತಿಿಂತ 

ಹ ಚುಿ ಲಿಿಂಗದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ ಡ ಗಿನ ಗಾಢವಾದ್ ಭಾವನಾತಮಕ, 

ಆತ್ತೋಯ ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕವಾದ್ ಸ ಳ ತಕ  ಿಳ್ಗಾಗುವ 

ರ್ತುು ಅವರ  ಿಂದಗ  ಖಾಸ್ಗಿೋ ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ 

ಬ ಳ ಸ್ುವ ಸಾರ್ರ್ಯಮ ಎಿಂದ್ು ಅರ್ಮರ್ಡಿಕ  ಳ್ಳಬಹುದ್ು 

142. ತನನ ಅಧ್ಯಯನವಿಂದ್ರಲಿಲ ಅಮೋರಿಕನ್ ಸ ೈಕಲ್ಫಾಜಿಕಲ್ ಅಸ  ೋಸ್ಯೋಷ್ನ್ (ಅಮರಿಕನ್ ಮಾನಸ್ಕ 

ಸ್ಿಂಘ) ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಈ ಕ ಳ್ಗಿನ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ಲು ಪರಯತ್ತನಸ್ದ : 

ಪುರುಷ್ ಅರ್ವಾ ಸ್ರೋ ಅರ್ವಾ ಎರಡು ಲಿಿಂಗಗಳ ಡ ಗಿನ 

ಭಾವನಾತಮಕ ರ್ತುು/ಅರ್ವಾ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ ಳ ತದ್ 

ದೋಘಮಕಾಲಿೋನ ಶ ೈಲಿಗ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಎಿಂದ್ು 

ಕರ ಯುತಾುರ . ಅಿಂತಹ ಸ ಳ ತಗಳ್ನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ 

ವಯಕ್ತುಯ ಅಸ್ಮತ ಯ ಅರಿವು, ಅದ್ಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ 

ನಡವಳಿಕ  ರ್ತುು ಅಿಂತಹವ ೋ ಸ ಳ ತ ಗಳಿರುವ ಇತರರ 

ಸ್ರ್ುದಾಯವಿಂದ್ರ ಸ್ದ್ಸ್ಯತವವನುನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು 

ಎನನಲ್ಫಾಗುತುದ . ದ್ಶಕಗಳ್ ಕಾಲ ನಡ ದ್ ಸ್ಿಂಶ  ೋಧ್ನ ಗಳ್ು 

ತ  ೋಪಮಡಿಸ್ುವ ಪರಕಾರ, ಭಿನನ ಲಿಿಂಗಕಿಷ ುೋ 
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ಮಿೋಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಸ ಳ ತದಿಂದ್ ಹಿಡಿದ್ು ಸ್ಮಾನ 

ಲಿಿಂಗಕಿಷ ುೋ ಮಿೋಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಸ ಳ ತದ್ವರ ಗಿನ ನಿರಿಂತರ 

ಶ ರೋಣಿಯುದ್ದಕ ಿ ಹರಡಿಕ  ಿಂಡಿರುತುದ 61. 

143. ಮೋಲಿನ ವಿಚಾರಗಳ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿೋಯತ  ಅಸ್ಮತ ಯ ಅರಿವನುನ ಅವಲಿಂಬಿಸ್ದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ರ್ನಗಾಣಬ ೋಕ್ತದ . ಅದ್ು ಉದ ವೋಗದ್ ಭಾವನ  ರ್ತುು ಅನ  ಯೋನಯತ ಯನುನ ಹ  ಿಂದ್ುವ ಕಾತರತ ಯ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ ಪರತ್ತಬಿಿಂಬ. ಅದ್ು ಭಿನನಲಿಿಂಗಾಸ್ಕ್ತುಯಿಂತ ಯೋ ಆಳ್ವಾದ್, ಆಿಂತರಿಕವಾದ್ ರ್ತುು ಸ್ಹಜವಾದ್ 

ವಿಚಾರ. ಒಿಂದ್ು ಪರಿಕಲಿನ ಯಾಗಿ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು, ರ್ ಲಭ ತವಾಗಿ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ ಳ ತದ್ 

ಶ ೈಲಿಯೊಿಂದ್ನುನ ಸ್ ಚಸ್ುತುದ . ಇದ್ು ಇತರ ಜಿೋವವಿಜಾನನದ್ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ್ಷ ುೋ ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ವಿದ್ಯಮಾನ. 

ವಯಕ್ತುಗ  ತನನದ ೋ ಲಿಿಂಗದ ಡ ಗ  ಸ ಳ ತವನುನ ಅನುಭವಿಸ್ುವ ಪರವೃತ್ತುಯನುನ ಹ  ಿಂದರುತಾುನ , ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಆ 

ತ್ತೋಮಾಮನವು, ನರವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ರ್ತುು ಜಿೋವವಿಜಾನನದ್ ಅಿಂಶಗಳ್ ನಿಯಿಂತರಣದ್ಲಿಲದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ವಿಜಾನನ ನರ್ಗ  ತ್ತಳಿಯಪಡಿಸ್ುತುದ . ಹಿೋಗಾಗಿಯೋ, ಅವನ/ಅವಳ್ ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ನಿಲುವು 

ಅವನ/ಅವಳ್ ಅಸ್ಮತ ಯ ರ್ ಲವಾಗಿದ . ಅದ್ಲಲದ , ಕ ಲ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ, ಪರಸ್ಿರ ಭಾವೋದ ರೋಕದ್ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ ದ ಸ ಯಿಂದ್, ಇಬಬರು ವಯಸ್ಿರು ತರ್ಮನುನ ತಾವು, ಎರಡು ಲಿಿಂಗಗಳ್ನುನ 

ಒಳ್ಗ  ಳ್ಳಬಹುದಾದ್, ವಿಭಿನನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯ ರ್ ಲಕ ವಯಕುಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ಒಪಿಬಹುದ್ು. ಇದ್ನುನ, 

ಕಠಿಣ ನಿಯರ್ಗಳ್ನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ದ್, ಬದ್ಲಿಗ  ಹ  ಿಂದಾಣಿಕ ಗ  ಅವಕಾಶಮಾಡಿಕ  ಡುವಿಂತಹ, 

ಉಭಯಳ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಎನನಬಹುದ್ು. 

144. ಜ ೈವಿಕ ರ್ತುು ಮಾನಸ್ಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ ಶೋತರಗಳ ರಡರಲ ಲ ನಡ ಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಹಲವಾರು ಸ್ಿಂಶ  ೋಧ್ನ ಗಳ್ು 

ಪದ ೋ ಪದ ೋ ಸಾಬಿೋತುಪಡಿಸ್ ಪುನ ರುಚಿರಿಸ್ರುವ ಸ್ಧಾದಿಂತದ ಡ ಗ  ಸ್ಮಾಜವು ಅಜಾನನದಿಂದರಬಾರದ್ು. 

ನಿದಮಷ್ು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಹ  ಿಂದರುವ ವಯಕ್ತುಯನುನ ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ನಿಲುವಿಗ  ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ  ಹ  ಿಂದ್ುವಿಂತ  

ಒತಾುಯಪಡಿಸ್ುವುದ್ು, ದ ೋಹದ್ ಆವಯವವಿಂದ್ಕ ಿ, ಅದ್ನುನ ವಿನಾಯಸ್ಗ  ಳಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ 

                                                             
61 American Psychological Association, "Answers to Your Questions for a Better Understanding of Sexual 

Orientation & Homosexuality," 2008 
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ಕಾಯಮವಿಂದ್ನುನ ಬಿಟುು ಬ ೋರ  ಿಂದ್ು ಕಾಯಮ ಮಾಡುವಿಂತ  ಹ ೋಳ್ುವುದ್ಕ ಿ ಸ್ರ್.  ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ 

ಮದ್ುಳ್ು ರ್ತುು ಜನನ ೋಿಂದರಯಗಳ್ು, ನಿದಮಷ್ು ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸ್ುವುದ್ು ರ್ತುು 

ಪರತ್ತಕ್ತರಯಸ್ುವುದ್ು ಶುಧ್ಧವಾದ್ ವಿಜ್ಞಾನ. ಒಬಬರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಅನುವಿಂಶಿಕ, ಹಾಮೊೋಮನುಗಳಿಗ  

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್, ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ತುು/ಅರ್ವಾ ಸಾಿಂಸ್ೃತ್ತಕ ಪರಭಾವಗಳ್ು 

(ಅರ್ವಾ ಅವುಗಳ್ ಒಟುುಗ ಡುವಿಕ )  ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುತುವ ಯೋ ಎಿಂಬುದ್ರ ಹ  ರತಾಗಿ, ಬಹುಪಾಲು ವಕ್ತುಗಳ್ು 

ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಅನುಭವಿಸ್ುವ ಆಯಿಯ ಭಾವನ  ಬಹಳ್ ಕಡಿಮ ಅರ್ವಾ ಇಲಲವ ೋ 

ಇಲಲ.62                                                               

145. ಅಮೋರಿಕನ್ ರ್ನ  ೋವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸ್ಿಂಸ ಥಯು ಜುಲ್ಫ ೈ 1994ರಲಿಲ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಿದ್ ಹ ೋಳಿಕ ಯಲ ಲ, ಈ 

ಅಭಿಪಾರಯವನುನ ಈ ಕ ಳ್ಗಿನ ವಿಚಾರಗಳ್ ರ್ ಲಕ ಪುನರುಚಿರಿಸ್ತು: 

" ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಮೋಲಿನ ಸ್ಿಂಶ  ೋಧ್ನ ಯು ಅತಯಿಂತ 

ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿದ . ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ರ್ನ  ೋರ  ೋಗವೂ ಅಲಲ, 

ನ ೈತ್ತಕ ಅಪಾರಮಾಣಿಕತ ಯ  ಅಲಲ. ಅದ್ು ಕ ೋವಲ ನರ್ಮ 

ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯೊಳ್ಗಿನ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರು ರ್ನುಷ್ಯ ಪ್ಪರೋತ್ತ 

ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ಬಗ . 

ಅಧ್ಯಯನಗಳ್ು, ಒಿಂದ್ರ ಹಿಿಂದ  ರ್ತ  ುಿಂದ್ರಿಂತ  

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ ಪುರುಷ್ರ ಮಾನಸ್ಕ ಆರ  ೋಗಯವನುನ 

ದಾಖ್ಲಿಸ್ವ . ನಿಧಾಮರ, ಸ್ಥರತ , ವಿಶಾವಸಾಹಮತ  ರ್ತುು 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗ  ಔದ  ಯೋಗಿಕ ಹ  ಿಂದಕ  ಳ್ುಳವಿಕ ಯ 

ಬಗ ಗಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳ್ು, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ ಪುರುಷ್ರು 

                                                             
62 UNHCR GUIDELINES ON INTERNATIONAL PROTECTION NO. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual 

Orientation and/or Gender Identity within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 

Protocol relating to the Status of Refugees 
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ಭಿನನಲಿಿಂಗಾಸ್ಕುಷ ುೋ ಚ ನ ನೈ ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸ್ುತಾುರ  ಎಿಂದ್ು 

ತ  ೋರಿಸ್ಕ  ಟ್ಟುವ . ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಆಯಿಯ 

ವಿಚಾರವೂ ಅಲಲ. ಸ್ಿಂಶ  ೋಧ್ನ ಗಳ್ು, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು 

ಜಿೋವ ಚಕರದ್ ಬಹು ಹಿಿಂದನ ಘಟುದ್ಲಿಲಯೋ, ಬಹುಶಃ 

ಹುಟ್ಟುನ ರ್ುಿಂಚ ಯೋ ರ ಪುಗ  ಳ್ುಳತುದ  ಎಿಂದ್ು 

ಸ್ ಚಸ್ುತುವ .  

ಅದ್ು ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯ ಸ್ುಮಾರು ಹತುು ಶ ೋಕಡಾ ಜನರಲಿಲ 

ಕಿಂಡು ಬರುತುದ  ರ್ತುು ಈ ಪರಮಾಣವು 

ಆಶಿಯಮಕರವಾಗಿ, ಭಿನನ ನ ೈತ್ತಕ ಮೌಲಯಗಳ್ು ರ್ತುು 

ನಿಧಿಮಷ್ು ಸಾಿಂಸ್ೃತ್ತಕ ಮಾನದ್ಿಂಡಗಳಿರುವ ಎಲ್ಫಾಲ 

ಸ್ಿಂಸ್ೃತ್ತಗಳ್ಲಿಲ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿದ . ಕ ಲವರು ಅರ್ಮ 

ಮಾಡಿಕ  ಿಂಡಿರುವುದ್ಕ ಿ ವಿಪರಿೋತವಾಗಿ, 

ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯಲಿಲನ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು, ಹ  ಸ್ ನ ೈತ್ತಕ 

ಸ್ಿಂಕ ೋತಗಳ್ು ರ್ತುು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಿಂವ ೋದ್ನ ಗಳ್ 

ಆಗರ್ನದ  ಿಂದಗ  ಬದ್ಲ್ಫಾಗುವಿಂತ  ಕಿಂಡು ಬರುವುದಲಲ. 

ಸ್ಿಂಶ  ೋಧ್ನಾ ಫಲಿತಾಿಂಶಗಳ್ು, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರನುನ 

ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ುವ ಪರಯತನಗಳ್ು  ರ್ನಃಶಾಸ್ರದ್ ಮಾರುವ ೋಷ್ 

ಧ್ರಿಸ್ರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪೂವಾಮಗರಹಗಳ್ಲಲದ ೋ ಬ ೋರ ೋನಲಲ 

ಎಿಂಬುನುನ ಸ್ ಚಸ್ುತುವ    (ಒತುು ನರ್ಮದ್ು) 

146. ಈ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ, ಲಿಯೊನಾಡ್ಮ ಸಾಯಕ್ಪ ರವರು ಮಾಡಿದ್ ಈ ಕ ಳ್ಗಿನ ಅವಲ್ಫ  ೋಕನಗಳ್ು ಸ್ ಕುವಾಗಿವ :  
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 -ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ರ್ತುು ಭಿನನಲಿಿಂಗಾಸ್ಕು 

ರ್ನುಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ವಯತಾಯಸ್ವು ಎಡಗ ೈಯನುನ ಬಳ್ಸ್ುವ 

ವಯಕ್ತು ರ್ತುು ಬಲಗ ೈಯನುನ ಬಳ್ಸ್ುವ ವಯಕ್ತುಯ ನಡುವಿನ 

ವಯತಾಯಸ್ವನುನ ಹ  ೋಲುತುದ . ಎಡಚರಾಗಿರುವುದ್ು ಕ ೋವಲ 

ಒಿಂದ್ು ಹಿಂತವಲಲ. ಒಬಬ ಎಡಚ ವಯಕ್ತುಯು ಒಿಂದ್ು ದನ 

ಮಾಯಾರ್ಿಂತರದಿಂದ್ ಬಲಗ ೈ ಬಳ್ಸ್ುವ ವಯಕ್ತುಯಾಗಿ 

ಮಾಪಮಡಾಗುವುದಲಲ .... ಕ ಲ ರ್ಕಿಳ್ು ಹುಟ್ಟುನಿಿಂದ್ಲ್ಫ ೋ, 

ಎಡಚರಾಗುವ ಭಾಗಯ ಹ  ಿಂದರುತಾುರ , ರ್ತುು ಕ ಲವು 

ಹುಡುಗರು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಬ ಳ ಯುತಾುರ . 

147. ಜಯವಮ್ಾ ಈಗನ್ ಮತತಿ ಜಾನ್ ನ್ಾರಿಿಸ್ ನ್ಯಸಿಾಟ್ v. ಕಯನಡಾದ ಹಕ್ರಕನ ಘನತಯವ್ಯತಿ ಮಹಾರಾಣಿ63 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ 

ಕ ನಡಾದ್ ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯವು, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು 15(1)ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಡಿಯಲಿಲ ಪರಯೊೋಜನವನುನ 

ಪಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ಆಧಾರಗಳ್ಲ್ಫ  ಲಿಂದ್ು, ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಅದ್ು 15(1)ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಲಿಲ ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿರುವ ಪಟ್ಟುಯಲಿಲ 

ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿರುವ ಆಧಾರಗಳ್ನುನ ಹ  ೋಲುತುದ  ಸ್ದ್ರಿ ಪಟ್ಟುಗ  ಪರಿಮಿತ್ತಯಲಲ ರ್ತುು ಅದ್ು ಸ್ರ್ಗರವಾಗಿರುವ 

ಕಾರಣ ಅದ್ನುನ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಜನರಿಗ  ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ದ್ ಐತ್ತಹಾಸ್ಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕ್ತೋಯ 

ರ್ತುು ಆರ್ಥಮಕ ಅನನುಕ ಲತ ಯ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ ವಿಸ್ುರಿಸ್ಬಹುದ್ು, ಎಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ತು. 

"ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವು,  ಆಳ್ವಾದ್ ಖಾಸ್ಗಿೋ 

ಗುಣಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಅದ್ು ಬದ್ಲ್ಫಾಗಬ ೋಕ್ತದ್ದರ , 

ಅರ್ವಾ ಬದ್ಲ್ಫಾಗಬಾರದ ಿಂದ್ರ  ಅದ್ಕ ಿ ಒಪಿಲ್ಫಾರದ್ 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಬ ಲ್ಫ  ತ ರಬ ೋಕಾಗುತುದ , ರ್ತುು ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ು 

15ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ರಕ್ಷಣ ಯ ವಲಯಕ ಿ, ಅದ್ು 
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ಪಟ್ಟುಮಾಡಲ್ಫಾಗಿರುವ ಆಧಾರಗಳ್ನುನ ಹ  ೋಲುತುದ  ಎಿಂಬ 

ಕಾರಣಕ ಿ ಸ ೋರುತುದ " 

148. ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳ್ು, ತ್ತೋವರ ವಿಷ ಲೋಶಣ ಯ ರ್ ಲಕ, ವಯಕ್ತುಯ ಅಿಂತಗಮತ ನಿಲುವಿನ ಬಗ ಗ  

ತ್ತೋಮಾಮನಕ ಿ ಬಿಂದ್ರು ಎಿಂಬುದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ಬ ೋಕಾದ್ ವಿಚಾರ. ನಿಲುವನುನ ಹ  ರತುಪಡಿಸ್, ಈ ಮೊದ್ಲ್ಫ ೋ 

ಹ ೋಳಿದ್ಿಂತ , ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಭಾವನಾತಮಕ ನಡವಳಿಕ ಯ ಮೋಲ್ಫ  ಒಿಂದ ೋ ಲಿಿಂಗದ್ವರಲಿಲ ಅನ  ಯೋನಯತ ಯನುನ 

ಬಯಸ್ುವ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಪರಭಾವ ಬಿೋರಿ, ಇಬಬರು ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಜ ೈವಿಕವಾಗಿ ಹತ್ತುರ ತರಬಲಲ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ು 

ಇರಬಹುದ್ು. ಇದ್ನುನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯಿಂತ  ರ್ತುು ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಆಯಿಯನುನ 

ಪರತ್ತಬಿಿಂಬಿಸ್ುವಿಂತ ಯೋ ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು. 

L. ಖ್ಾಸಗಿವತನ ಮತತಿ ಅದರ ಸಹಕಾರಿವ ಅಂಶಗಳು 

149. ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377 ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಿಂಧ್ುತವವನುನ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ್ುವಾಗ, ಪ್ಪಟಟಸಾಿಮಿ (ಮ್ರವಲಕಂಡ) 

ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಇತ್ತುೋಚ ಗ  ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ಲಿಟುಿಂತ , ರ್ಹ  ೋನನತವಾದ್ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕ್ತಿಗ  ಸ್ ಕುವಾದ್ 

ಪಾರರ್ುಖ್ಯ ನಿೋಡಬ ೋಕು. ಪ್ಪಟಟಸಾಿಮಿ (ಮ್ರವಲಕಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕಿನುನ ಬಹುವಾಗಿ 

ವಿವರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ ಯಾದ್ದರಿಿಂದ್ ನಾವು ಆ ತತವದ್ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ್ ಚಚ ಮ ಮಾಡುವುದಲಲ. ಈಗಿನ 

ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ, ನರ್ಮ ಗರ್ನ, ಗೌಪಯತ ಯ ಹಕಿನುನ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಎದ್ುರಿಟುು 

ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ುವುದ್ು ರ್ತುು ಆಯಿಯ ಹಕಿನುನ ಅಭಿವಯಕ್ತು ಸಾವತಿಂತರಯ ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಭಾಗದ್ಿಂತ  

ಪರಾಿಂಬರಿಸ್ುವುದ ೋ ಮೊದ್ಲ್ಫಾದ್ ವಿಚಾರಗಳಿಗ  ಸ್ೋಮಿತವಾಗಿರಬ ೋಕು. ಅದ್ರ ಹ  ರತಾಗಿ, ಗೌಪಯತ ಯ 

ಕ್ ೋತರದ್ಲಿಲ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾವಯತುತ ಗ  ಗರ್ನಾಹಮ ಸಾಥನವಿದ . ಸಾವಯತುತ  ವಯಕ್ತುವಾದಯಾಗಿದ . ಇದ್ು ಸ್ವ-

ನಿಧಾಮರದ್ದ್ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯಾಗಿದ್ ದ ಅಿಂತಹ ಸ್ವಯಿಂ-ನಿಧಾಮರವು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಗುರುತ್ತನ ಘ ೋಷ್ಣ ಯನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ . ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಸಾವಯತುತ ಯನುನ ಬಿಿಂಬಿಸ್ುವ ಅಿಂತಹ ನಿಲುವು 

ಅರ್ವಾ ಆಯಿಯು ಅವನ/ಅವಳ್ಲಿಲ ಸ್ಹಜವಾಗಿ ಇರುತುದ . ಇದ್ು ಅವನ/ಅವಳ್ ಗುರುತ್ತನ ಅವಿಭಾಜಯ 

ಅಿಂಗವಾಗಿದ . ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ವಿನಾಯಸ್ದ್ಡಿಯಲಿಲ ಅಿಂತಹ ಅಸ್ಮತ ಯು ಅದ್ರ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯು ಸ್ಭಯತ  ಅರ್ವಾ 
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ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಲಲದರುವವರ ಗ  ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ಹಸ್ುಕ್ ೋಪವನುನ ಸ್ಹಿಸ್ುವುದಲಲ. ರ್ತುು 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಅಡಿಯಲಿಲ ಹುಟ್ಟುಕ  ಿಂಡ ಈ ನ ೈತ್ತಕತ ಯು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯಾಗಿದ . ಸಾವಯತುತ ಯ 

ತತವದ್ ಅಡಿಯಲಿಲ, ವಯಕ್ತುಯು ಅವನ/ಅವಳ್ ದ ೋಹದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಸಾವಮಭೌರ್ತವವನುನ ಹ  ಿಂದದಾದನ . 

ಅವನು/ಅವಳ್ು ರ್ತ  ುಬಬರಿಗ  ಅವನ/ಅವಳ್ ಸಾವಯತುತ ಯನುನ ರ್ನಃಪೂವಮಕವಾಗಿ ಸ್ರ್ಪ್ಪಮಸ್ಬಹುದ್ು 

ರ್ತುು ಅವರ ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾದ್ ಅನ  ಯೋನಯತ ಯು ಅವರ ಆಯಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದ . ಅಿಂತಹ ಗುರುತ್ತನ 

ಪರಿಕಲಿನ ಯು ಕ ೋವಲ ಪವಿತರವಷ ುೋ ಅಲಲದ ೋ ಅದ್ು ವಯಕ್ತುಯ ಸ್ವಭಾವದ್ಲಿಲನ ಮಾನವಿೋಯತ ಯ 

ಸ್ವೋಮತೃಷ್ುವಾದ್ ಭಾಗವನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ುತುದ . ಸಾವಯತುತ ಯು ಗುರುತನುನ ಸಾಥಪ್ಪಸ್ುತುದ  ರ್ತುು ಆ 

ಗುರುತು, ಅಿಂತ್ತರ್ವಾಗಿ, ವಯಕ್ತುಯ ಘನತ ಯ ಭಾಗವ ೋ ಆಗುತುದ . ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಯರ್ಗಳ್ ಪರಕಾರ 

ಅವನ/ಅವಳ್ ಜಿೋವನವನುನ ಆನಿಂದಸ್ುವ ಹಕಿನುನ ಹ  ಿಂದರುವ ಪುರುಷ್/ರ್ಹಿಳ ಯ ಪಾಲಿಗ  ಈ ಘನತ  

ವಿಶ ೋಷ್ವಾದ್ುದ್ು ರ್ತುು ಅದ್ನುನ ನಾಯಕ  ಡ ಯಿಂತ  ನಾಶವಾಗಲು ಬಿಡಬಾರದ್ು. ಇದ್ು ಪರಿಕಲಿನಾತಮಕ 

ಸ್ ಥಲರ ಪದಿಂದ್, ಗರಹಿಸ್ಬಲಲ ಸ್ ಕ್ಷಮರ ಪದ್ ದಕ್ತಿನ ಡ ಗಿನ ಪಲಲಟ. ಅಿಂತಹ ಸ್ಿಂಸ್ೃತ್ತ ಬ ಳ ಯುವಾಗ, 

ಹ ಚುಿ ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವಿಕ ಯ ರ್ತುು ಸ್ಮಾನತಾವಾದ ಸ್ಮಾಜದ ಡ ಗ  ಒಿಂದ್ು ದ್ೃಢವಾದ್ 

ಹ ಜ ೆಯಡಲ್ಫಾಗುತುದ . ಅದ್ನುನ ಒಪಿದರುವುದ್ು ಜನರಿಗ  ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ುವುದ್ಕ ಿ 

ಸ್ಮಾನ ರ್ತುು ನ ಲಪನ್ ರ್ಿಂಡ ೋಲ್ಫಾ ಹ ೋಳಿದ್ - “ಜನರಿಗ  ಅವರ ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ುವುದ್ು 

ಅವರ ಮಾನವಿೋಯತ ಗ  ಸ್ವಾಲು ಹಾಕ್ತದ್ಿಂತ ” ಎಿಂಬ ಮಾತನುನ ಅಲಕ್ಷಯ ಮಾಡುವಿಂತ್ತಲಲ.  

150. ಯುನಿವಸ್ಮಲ್ ಡಿಕಲರ ೋಷ್ನ್ ಆಫ್ ಹ ಯರ್ನ್ ರ ೈರ್ಟಪ (ಮಾನವಾಧಿಕಾರದ್ ಜಾಗತ್ತಕ ಘ ೋಷ್ಣ ) (1948)ನ 

12ನ ೋ ಕಲರ್ು, ಖಾಸ್ಗಿೋತನವನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ುತಾು ಹಿೋಗ ಿಂದತು:- 

"ಯಾವುದ ೋ ವಯಕ್ತುಯನುನ ಅವರ ಖಾಸ್ಗಿೋತನ, ಕುಟುಿಂಬ, 

ರ್ನ  ಅರ್ವಾ ಪತರ ವಯವಹಾರಗಳ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ನಿರಿಂಕುಶ 

ಹಸ್ುಕ್ ೋಪಕ ಿ ಒಳ್ಪಡಿಸ್ಬಾರದ್ು ಅರ್ವಾ ಅವರ ಗೌರವ 

ರ್ತುು ಖಾಯತ್ತಯನುನ ದಾಳಿಗಿೋಡು ಮಾಡಬಾರದ್ು. ಅಿಂತಹ 
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ಹಸ್ುಕ್ ೋಪ ಅರ್ವಾ ದಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪರತ್ತಯೊಬಬರಿಗ  

ಕಾನ ನಿನ ರಕ್ಷಣ ಯ ಹಕ್ತಿದ ." 

151. ಅಿಂತ ಯೋ, ಭಾರತವು ಬಧ್ಧವಾಗಿದ್ದ ನಾಗರಿಕ ರ್ತುು ರಾಜಕ್ತೋಯ ಹಕುಿಗಳ್ ಅಿಂತರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಒಪಿಿಂದ್ದ್ 

17ನ ೋ ಕಲರ್ು, ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಬಗ ಗ  ಹಿೋಗ  ಮಾತಾಡುತುದ : - 

"ತರ್ಮ ಖಾಸ್ಗಿೋತನ, ಕುಟುಿಂಬ, ರ್ನ  ರ್ತುು ಪತರ 

ವಯವಹಾರದ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿ ಯಾರ   ಅನಿಯಿಂತ್ತರತ 

ಅರ್ವಾ ಕಾನ ನು ಬಾಹಿರ ಹಸ್ುಕ್ ೋಪಕ ಿ ಒಳ್ಗಾಗಬರದ್ು, 

ಅರ್ವಾ ಅವರ ಗೌರವ ರ್ತುು ಖಾಯತ್ತಯನುನ 

ಕಾನ ನುಬಾಹಿರ ದಾಳಿಗಿೋಡಾಗಿಸ್ಬಾರದ್ು" 

152. ಅಿಂತ ಯೋ, ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ ಕುರಿತಾದ್ ಐರ  ೋಪಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯು ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕಿನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಲು 

ಪರಯತ್ತನಸ್ುತುದ : - 

1. ಪರತ್ತಯೊಬಬರಿಗ  ತರ್ಮ ಖಾಸ್ಗಿೋ ರ್ತುು ಕೌಟುಿಂಬಿಕ 

ಜಿೋವನ, ತರ್ಮ ರ್ನ  ರ್ತುು ತರ್ಮ ಪತರವಯವಹಾರಗಳ್ 

ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಗೌರವದ್ ಹಕ್ತಿದ . 

2. ಕಾನ ನಿನ ಅಗತಯಗಳಿಗ  ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ರ್ತುು 

ಪರಜಾಪರಭುತವದ್ ಸ್ಮಾಜಕ ಿ ಅಗತಯವಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 

ಭದ್ರತ , ಸಾವಮಜನಿಕ ಸ್ುರಕ್ಷತ  ಅರ್ವಾ ದ ೋಶದ್ ಆರ್ಥಮಕ 

ಯೊೋಗಕ್ ೋರ್, ಆರ  ೋಗಯ ಅರ್ವಾ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ರಕ್ಷಣ , 

ಇತರರ ಹಕುಿಗಳ್ು ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ್ ರಕ್ಷಣ ಗ  

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ನುನ ಹ  ರತುಪಡಿಸ್, 
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ಸಾವಮಜನಿಕ ಪಾರಧಿಕಾರದ್ ಕಡ ಯಿಂದ್ ಯಾವುದ ೋ 

ಬಗ ಯ ರ್ಧ್ಯಪರವ ೋಶವಿರಬಾರದ್ು.  "  

153. ಡಡಿಿಯಾನ್ v. ಯತನ್ಯೈಟಯಡ್ ಕ್ರಂಗ್ಮ್ 64  ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಖಾಸ್ಗಿೋತನವನುನ ಕ ಳ್ಕಿಂಡಿಂತ  

ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ :- 

"ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಅತುಯತುರ್ ರ್ತುು ಅತಯಿಂತ ಸ್ಿಂಕ್ಷಿಪು 

ಕಾನ ನಾತಮವ ವಾಯಖಾಯನವನುನ ವಾರ ನ್ ರ್ತುು 

ಬಾರಿಂಡಿಸ್ ನಿೋಡಿದಾದರ  - ಅದ್ು "ಒಿಂಟ್ಟಯಾಗಿರುವ ಹಕುಿ" 

154. ಆರ್ ರಾಜ್ಗಯೂವಪ್ಾಲ್ v. ತಮಿಳುನ್ಾಡತ ರಾಜ್ಾ ಮತತಿ ಇತರರತ65 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕ್ತಿನ 

ಪರಿಕಲಿನ ಯನುನ ಚಚಮಸ್ುವಾಗ, ಈ ದ ೋಶದ್ ನಾಗರಿಕರಿಗ  21ನ ೋ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ 

ಬದ್ುಕ್ತನ ರ್ತುು ಘನತ ಯ ಹಕ್ತಿನಲಿಲ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕುಿ ಸ್ಹಜವಾಗಿ ಅಡಕವಾಗಿದ  ರ್ತುು ಅದ್ು 

ಒಬಬಿಂಟ್ಟಯಾಗಿ ಬಿಡಲಿಡುವ ಹಕುಿ, ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಪರಜ ಯೊಬಬನಿಗ , ಇತರ ವಿಚಾರಗಳ್ ಜತ ಗ , ಅವನ/ಅವಳ್, 

ಅವನ/ಅವಳ್ ಕುಟುಿಂಬ, ರ್ದ್ುವ , ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತು, ತಾಯುನ, ರ್ಗುವಾಗುವಿಕ  ರ್ತುು ಶಿಕ್ಷಣದ್ 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನವನುನ ಕಾಪಾಡುವ ಹಕ್ತಿರುತುದ  ಎಿಂದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . 

155. ಮೋಲಿನ ಅಧಿಕೃತ ನಿಧಾಮರಗಳ್ು ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕ್ತಿನ ಸಾರವನುನ ಸ ರ ಹಿಡಿಯುತುವ . ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 21ನ ೋ 

ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯು ಸ್ಹ ಸ್ಮಾಗರ್ದ್ ಹಕಿನುನ ಹ  ಿಂದದಾದನ  ಎಿಂಬುದ್ರಲಿಲ ಸ್ಿಂದ ೋಹವಿಲಲ. 

ನಾವು ಸ್ಮಾಗರ್ವ ಿಂದ್ು ಹ ೋಳಿದಾಗ, ವಿವಾಹವ ಿಂಬುದ್ು ಸ್ಮಾಗರ್ವ ೋ ಆಗಿದ್ದರ , ಅದ್ಕ ಿ 

ರ್ದ್ುವ ಯಿಂದ್  ಅರ್ಮವಲಲ. ಒಿಂದ್ು ಪರಿಕಲಿನ ಯಾಗಿ, ಸ್ಮಾಗರ್ ಎಿಂಬ ಪದ್ವು, ಎಲಲ ರಿೋತ್ತಯಲ ಲ, 

ಒಡನಾಟ ಎಿಂಬ ಅರ್ಮವನುನ ನಿೋಡುತುದ , ಆದ್ು ದ ೈಹಿಕ, ಮಾನಸ್ಕ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅರ್ವಾ ಭಾವನಾತಮಕ 

ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯದಾದಗಿರಬಹುದ್ು. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ರ್ುದಾಯವು, ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ರ್ತುು ಮೊೋಸ್, ಬಲವಿಂತ, 

                                                             
64 [1981] 4 EHRR 149 
65 (1994) 6 SCC 632 
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ದ್ಬಾಬಳಿಕ ಗಳ ಿಂಬ ದ್ುಗುಮಣಗಳಿಿಂದ್ ರ್ುಕುವಾದ್ ಹಾಗ  ಇತರರ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ ಉಲಲಿಂಘನ ಗ  

ಕಾರಣವಾಗದ್ ಸಾಿಂಗತಯದ್ ತನನ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕಿನುನ ಕಿಂಡುಕ  ಳ್ಳಲು ಪರಯತ್ತನಸ್ುತ್ತುದ , . 

156. ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮ ಬಾಲಯಕಮನ್, ಬ್ಯೂವವಸ್ೋ, ಜಾರ್ಜೋಯಾಡಾ ಅಟಾನ್ವೋ ಜ್ನರಲ್ v. ಹಾಡಿಿೋಕ್ ಮತಿತಿರರತ66, 

ಪರಕರಣದ್ ತನನ ಹುರುಪ್ಪನ ಭಿನನನಿಲುವಿನ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ ಒಬಬಿಂಟ್ಟಯಾಗಿ ಬಿಡಲಿಡುವ ಹಕ್ತಿನ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ 

ಪ್ಾಾರಿಸ್ ಅಡಲ್ಟ ಥಯವಟರ್ v. ಸಯಿವಟನ್67 ಪರಕರಣವನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ದ್ರು. ಈ ಸ್ಿಂಧ್ಭಮದ್ಲಿಲ ಅವರು, 

ಅತಯಿಂತ ಉದ ದೋಶಪೂವಮಕ ಕುರುಡು ಮಾತರ,  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅನ  ಯೋನಯತ ಯು ಕುಟುಿಂಬ ಜಿೋವನ, 

ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಕ್ ೋರ್ ರ್ತುು ಮಾನವ ಅಸ್ುತವದ್ ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಯ ಕ ೋಿಂದ್ರವಾಗಿರುವ, ಮಾನವ ಅಸ್ುತವದ್ 

ಸ್ ಕ್ಷಮವಾದ್, ಪರರ್ುಖ್ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ ಎಿಂಬ ಸ್ತಯವನುನ ರ್ರ ಮಾಚಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಿಂದ್ು ಗಮಾನಿಸ್ದ್ರು. 

ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮ ಬಾಲಯಕಮನ್ ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಯುತಾು ಈ ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  

ಗರ್ನಿಸ್ದ್ರು:                                                                  

ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ತರ್ಮ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ 

ರ್ ಲಕ ತರ್ಮನುನ ಗರ್ನಾಹಮ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ 

ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳತಾುರ  ಎಿಂಬ ಅಿಂಶವು, ನರ್ಮ 

ದ ೋಶದ್ಷ್ುು ವಿಭಿನನವಾಗಿರುವ ರಾಷ್ರದ್ಲಿಲ, ಆ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ನಡ ಸ್ುವ ಹಲವು "ಸ್ರಿಯಾದ್" 

ವಿಧಾನಗಳ್ು ಇರಬಹುದ್ು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ ಚಸ್ುತುದ , 

ರ್ತುು ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ ಬಹುಪಾಲು ಶಿರೋರ್ಿಂತ್ತಕ ಯು, ಆ 

ತ್ತೋವರವಾದ್ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಬ ಸ್ುಗ ಗಳ್ ರ ಪ ರ್ತುು 

ಸ್ವಭಾವವನುನ ಆರಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ವಯಕ್ತುಗಿರುವ 

ಸಾವತಿಂತರಯದಿಂದ್ ಬರುತುದ …... ವಿಭಿನನ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ, 

                                                             
66 Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986) 
67 413 U.S. 49 (1973) 
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ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ತರ್ಮ ಜಿೋವನವನುನ ಹ ೋಗ  ನಡ ಸ್ಬ ೋಕು 

ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಆಯಿ ಮಾಡಲು ಬ ೋಕಾದ್ ಹಕಿನುನ 

ನಿೋಡುವುದ್ು, ಸ್ಹಜವಾಗಿ, ವಿವಿಧ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ವಿಭಿನನ 

ಆಯಿಗಳ್ನುನ ಮಾಡುತಾುರ  ಎಿಂಬ ಸ್ತಯವನುನ 

ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ುಳವುದ್ಕ ಿ ಸ್ರ್ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನಾವು 

ಗುರುತ್ತಸ್ದ ದೋವ . 

157. ಎ.ಆರ್ ಕಯೂರಿವಎಲ್ ಮತತಿ ಎಂ.ಎ.ಆರ್ ಔರಿಕ್ v. ನ್ಯದಲ್ಯೋಂಡ್ಾ68 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ 

ಸ್ಮಿತ್ತಯು ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಕಲಿನ ಯು, ತನನ ಅಸ್ಮತ ಯನುನ, ಇತರರ  ಿಂದಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ಬ ಳ ಸ್ುವ 

ರ್ ಲಕ ಅರ್ವಾ ಒಬಬರ ೋ, ರ್ುಕುವಾಗಿ ವಯಕುಪಡಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ವಯಕ್ತುಯ ಬದ್ುಕ್ತನ ವಲಯಕ ಿ 

ಸ್ಿಂಬಧಿಸ್ದ್ುದ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ರ್ನಗಿಂಡಿತು. ವಯಕ್ತುಯ ರ್ನ ಹ ಸ್ರು ಅವರ ಗುರುತ್ತನ ಒಿಂದ್ು ಪರರ್ುಖ್ 

ಅಿಂಗವಾಗಿದ  ರ್ತುು ವಯಕ್ತುಯ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ಲಿಲ ನಿರಿಂಕುಶ ಅರ್ವಾ ಕಾನ ನುಬಾಹಿರ ಹಸ್ುಕ್ ೋಪದ್ ವಿರುದ್ಧದ್ 

ರಕ್ಷಣ ಯು ವಯಕ್ತುಯ ತನನ ಹ ಸ್ರನುನ ಆಯಿಮಾಡುವ ರ್ತುು ಬದ್ಲಿಸ್ುವ ಹಕ್ತಿನಲಿಲ ನಿರಿಂಕುಶ ಅರ್ವಾ 

ಕಾನ ನುಬಾಹಿರ ಹಸ್ುಕ್ ೋಪದ್ ವಿರುದ್ಧದ್ ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ  ಎಿಂದ್ು ಸ್ಮಿತ್ತಯು 

ಅಭಿಪಾರಯಪಟ್ಟುತು. 

158. ಟೂಾನ್ಯನ್ v. ಆಸಯರವಲ್ಲಯಾ69 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ ಸ್ಮಿತ್ತ ವಾಯತಪಡಿಸ್ದ್ ಅಭಿಪಾರಯಗಳ್ನುನ 

ನಾವಿಲಿಲ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ಬಹುದ್ು. ಸ್ದ್ರಿ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ನಿರಿಂಕುಶತವ ಎಿಂಬ ತತವವನುನ ಪರಿಚಯಸ್ುವುದ್ರ 

ಹಿಿಂದ , ಕಾನ ನಾತಮಕವಾದ್ ಪರತ್ತಯೊಿಂದ್ು ಹಸ್ುಕ್ ೋಪವು ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ು, ಗುರಿಗಳ್ು ರ್ತುು 

ಉದ ದೋಶಗಳಿಗ  ಅನುಗುಣವಾಗಿದ  ರ್ತುು ಯಾವುದ ೋ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ, ಆ ಸ್ನಿನವ ೋಶಕ ಿ ಸ್ ಕುವಾಗಿದ  

ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಉದ ದೋಶವಿದ  ಎಿಂದ್ು ಸ್ಮಿತ್ತ ನುಡಿಯತು. ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ  ಳ್ಗಿನ 

                                                             
68 Communication No. 453/1991, para. 10.2 
69 Communication No. 488/1992, U.C. Doc CCPR/C/ 50/D 488/ 1992, March 31, 1994, para. 8.3 
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ಹಸ್ುಕ್ ೋಪವು ಅದ್ು ಸಾಧಿಸ್ಬಯಸ್ುವ ಧ ಯೋಯದ  ಿಂದಗ  ತಾಳ್ಮೋಳ್ ಹ  ಿಂದರಬ ೋಕು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ ಕುತ  

ಅಪ ೋಕ್ಷಿಸ್ುತುದ . 

159. ನ್ಾಾಷನಲ್ ಕಯೂಯಲ್ಲಶನ್ ಫಾರ್ ಗಯವ ಅನ್ ್ಲ್ಯಸಿಾಯನ್ ಎಕಾಿಲ್ಲಟಿ ಮತೂಿಬ್ಾರತ v. ನ್ಾಾಯ ಮಂತಿಿ ಮತತಿ 

ಇತರರತ70 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ದ್ಕ್ಷಿಣ ಆಫರಕಾದ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಾಯಯಾಲಯವು, ನಿಧಾಮರ ರ್ತುು ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ 

ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯಲಿಲನ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಸ್ಧಾಧಿಂತವಿಂದ್ನುನ ರ ಪ್ಪಸ್ತು. ಅದ್ರ 

ಪರಕಾರ, ಖಾಸ್ಗಿೋತನವು, ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಹ  ರಗಿನ ಸ್ಮಾಜದ್ ರ್ ಗುತ ರಿಸ್ುವಿಕ ಯಲಲದ ೋ, ರ್ನುಷ್ಯ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ಹ  ಿಂದ್ಲು ರ್ತುು ಪೊೋಷ್ಟ್ಸ್ಲು ಅನುರ್ತ್ತಸ್ುವ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಅನ  ಯೋನಯತ  ರ್ತುು ಸ್ವತತ ುಯ 

ವಲಯಿಂಡನುನ ಹ  ಿಂದ್ುವ ಹಕುಿ ಎಲಲರಿಗ  ಇದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ುತುದ . ನಾವು ಯಾವ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ 

ನರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುತ ುೋವ  ಎಿಂಬುದ್ು ಈ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಕ್ ೋತರ ಕ ೋಿಂದ್ರದ್ಲಿಲರುವ ವಿಚಾರ. ನರ್ಮ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ವಯಕಪಡಿಸ್ುವ ಪರಕ್ತರಯಯಲಿಲ ನಾವು ಪರಸ್ಿರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಿಂದ್, ಪರಸ್ಿರರಿಗ  

ಹನಿಯಾಗದ್ಿಂತ  ನಡ ದ್ುಕ  ಿಂಡರ , ಅಿಂತಹ ವಲಯವನುನ ಅತ್ತಕರಮಿಸ್ುವುದ್ು ನರ್ಮ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ 

ಉಲಲಿಂಘನ ಯಾಗುತುದ . ದ್ಕ್ಷಿಣ ಆಫರಕ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯನುನ ಹತ  ೋಟ್ಟಯಲಿಲಡಲು ಪರಯತ್ತನಸ್ುವಿಂತಹ 

ಕಳ್ಪ  ದಾಖ್ಲ್ಫ  ಹ  ಿಂದದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನಾಯಯಾಲಯ ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂಡಿತು. ಸ್ದ್ರಿ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲರುವಿಂತ , ಕ ಲ 

ಪರಕರಣಗಳ್ಲಿಲ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಯ ಕಾರಣವ ೋ ತಾರತರ್ಯಪೂಣಮವಾಗಿರುತುದ , ಎಿಂದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ದ್ 

ನಾಯಯಾಲಯ, ಅದ್ಕ ಿ ವಿಭಿನನ ಜನಿಂಗದ್ ಜನರ ನಡುವಿನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ಕಾನ ನುಬಾಹಿರ 

ಗ  ಳಿಸ್ುವ ಕಾನ ನನುನ ಉದಾಹರಿಸ್ತು. ಆದ್ರ , ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯ ರ ಪಗಳ್ನುನ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುವ 

ಕಾನ ನು ತರತರ್ಯ ಪೂಣಮವಾಗಿದ  ಎಿಂಬ ವಿಚಾಅರವು, ಅದ್ು 14ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಡಿಯಲಿಲ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 

ರಕ್ಷಣ ೋಯೊದ್ಗಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಮಾನವ ಜಿೋವನವಡ ಖಾಸ್ಗಿೋ ವಲಯವನುನ ಅತ್ತಕರಮಿಸ್ುವುದ್ನುನ 

ತಡ ಗಟುುವುದಲಲ. ಹ  ಸ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ವಯವಸ ಥಯಲಿಲ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕ್ತಿಗಿರುವ ರ್ಹತವವನುನ, 

ಸ್ಮಾನತ ಯ ಪಾರರ್ುಖ್ಯತ ಯನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ುಳವಾಗಲ  ನಿರಾಕರಿಸ್ಬಾರದ್ು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನಾಯಯಾಲಯ 

ಒತ್ತುಹ ೋಳಿತು. ಹಾಗ  ನ  ೋಡಿದ್ರ , ಸ್ದ್ರಿ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಇವ ರ ಡು ಹಕುಿಗಳ್ ಉಲಲಿಂಘನ ಗ  ಒತುು 
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ನಿೋಡಿರುವುದ್ನುನ ಗರ್ನಿಸ್ದ್ರ , ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕುಿಗಳ್ ಅತ್ತಕರರ್ಣ ಅದ ಷ್ುು 

ಅತ್ತರ ೋಕಪೂಣಮವಾಗಿದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿ ತ್ತಳಿಯುತುದ . ಈ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲನ ತಾರತರ್ಯದ್ 

ಕ ೋಿಂದ್ರದ್ಲಿಲರುವ ಅಪರಾಧ್ವು, ಅದ ೋ ಸ್ರ್ಯದ್ಲಿಲ ರ್ತುು ಸ್ವತಿಂತರವಾಗಿ ಖಾಸ್ಗಿೋತನ ರ್ತುು ಘನತ ಯ 

ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂಬ ವಿಚಾರವೂ ಅನುಮಾನವ ೋ ಇಲಲದ್ ಹಾಗ , ಸ್ದ್ರಿ ತಾರತರ್ಯವು 

ನಾಯಯೊೋಚತವಲಲ ಎಿಂಬ ತ್ತೋಮಾಮನವನುನ ಬಲಪಡಿಸ್ುತುದ . 

160. ನರ್ಮ ಸ್ವದ ೋಶದ್ಲಿಲ, ಪುಟುಸಾವಮಿ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಈ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಒಿಂಭತುು ರ್ಿಂದ 

ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮಗಳ್ ಪ್ಪೋಠ ಖಾಸ್ಗಿೋ ತಾಣದ್ ಹಕಿನುನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 21ನ ೋ ಕಲಮಿನಡಿಯ ರ್ ಲಭ ತ 

ಹಕ್ತಿನ ಎತುರಕ ಿ ಏರಿಸ್ದಾಗ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕ್ತಿನ ಬಗ ಗಿನ ಅಭಿಪಾರಯವೂ ಕಿಂಡುಕ ೋಳ್ರಿಯದ್ಷ್ುು 

ಬದ್ಲ್ಫಾಯತು. ನರ್ಮಲ್ಫ  ಲಬಬರಾದ್ ನಾಯ. ಚಿಂದ್ರಚ ಡ್, ಬಹುರ್ತದ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತಾು, ಸತರಯವಶ್ 

ಕೌಶಲ್ ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪಮನುನ ಅಪಶೃತ್ತಯ ದಾನಿಯಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ದ್ರು ರ್ತುು ಅದ್ರಲಿಲ ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿರುವ 

ಕಾರಣಗಳ್ನುನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 21ನ ೋ ಕಲಮಿನಡಿಯ ಖಾಸ್ಗಿೋತನವನುನ ಅಧ್ರಿಸ್ದ್ ಹಕಿನುನ ತ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ಲು 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು ಅಭಿಪಾರಯ ಪಟುರು. ಅಲಲದ , ಸ್ುರ ೋಶ್ 

ಕೌಶಲ್ ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ ಬಳ್ಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ - “ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ ಪುರುಷ್ರು, ಉಭಯಲಿಿಂಗಾಸ್ಕುರು 

ರ್ತುು ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತರು ಈ ದ ೋಶದ್ ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯ ಅತ್ತಸ್ಣಣ ಭಾಗ ಮಾತರ” ಎಿಂಬ ತಕಮವೂ 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕಿನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ುವುದ್ಕ ಿ ಸ್ರ್ರ್ಮನಿೋಯ ಆಧಾರವಲಲ ಎಿಂಬುದ್ನ ನ ಅವರು 

ಗರ್ನಿಸ್ದ್ರು. 

161. ಕ ಲ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಖಾತರಿೋ ಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ರ್ ಲಭ ತಹಕುಿಗಳ್ ಸಾಥನಕ ಿ ಏರಿಸ್ುವುದ್ರ ಹಿಿಂದ  

ಅವುಗಳ್ ಚಲ್ಫಾವಣ ಯನುನ ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತರ, ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗಿೋಯ ಅರ್ವಾ ಜನಪ್ಪರಯ ಅಸ್ಡ ಡಯಿಂದ್ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ 

ಉದ ದೋಶವಿರುತುದ , ರ್ತುು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕುಿಗಳ್ು, ತರ್ಮ ಚಲ್ಫಾವಣ ಗ  ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತ ಅಭಿಪಾರಯದ್ 

ಕೃಪಾದ್ೃಷ್ಟ್ುಯದ ಯೋ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಅವಲಿಂಬಿಸ್ರುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು ಕ ಡ ಗರ್ನಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು.  
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162. ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತ ಅಭಿಪಾರಯದ್ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, ಜನಪ್ಪರಯ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಪರಿೋಕ್ ಯು, ಸ್ಿಂವಿಧಾನಿಕ ರಕ್ಷಣ ಯ 

ಪಾವಿತರಯ ಒದ್ಗಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಕಡ ಗಣಿಸ್ುವುದ್ಕ ಿ ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾದ್ ಆಧಾರವಾಗಿರಲಿಲಲ. ಗೌಪಯ 

ರ್ತುು ಪರತ ಯೋಕ್ತಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರು, ಅವರ ಅಭಿಪಾರಯಗಳ್ು, ನಿಂಬಿಕ ಗಳ್ು ರ್ತುು ಬದ್ುಕ್ತನ 

ವಿಧಾನ “ರ್ುಖ್ಯವಾಹಿನಿ”ಯೊಿಂದಗ  ಹ  ಿಂದಾಣಿಕ ಯಾಗುವುದಲಲ ಎಿಂಬ ಸ್ಣಣ ಕಾರಣಾಕ ಿ ತಾರತರ್ಯದ್ 

ಘ ೋರ ಅಪಾಯವನುನ ಎದ್ುರಿಸ್ುತಾುರ , ಆದ್ರ  ಕಾನ ನಿನ ಆಳಿವಕ ಯ ನ ಲ್ಫ ಯಲಿ ಸಾಥಪ್ಪಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ 

ಪರಜಾತಾಿಂತ್ತರಕ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಲಿಲ, ಅವರ ಹಕುಿಗಳ್ು ಇತರ ಪರಜ ಗಳಿಗ  ಕ  ಡಮಾಡಲ್ಫಾಗಿರುವ 

ಹಕುಿಗಳಿಗಿಿಂತ ಕಡಿಮ ಪವಿತರವಾದ್ುವು ಎಿಂಬುದ್ು ಇದ್ರ ಅರ್ಮವಲಲ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನಾಯಯಾಲಯ 

ರ್ನಗಿಂಡಿತು. 

163. ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಅಿಂಶಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ ಪಟುಿಂತ  ನಾಯಯಾಲಯವು, ಅದ್ು ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಪರರ್ುಖ್ ಅಿಂಶ 

ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ವಿರುಧ್ಧ ತಾರತರ್ಯ ಎಸ್ಗುವುದ್ು ಆ ವಯಕ್ತುಯ ಘನತ  

ರ್ತುು ಸ್ವ-ಮೌಲಯದ್ ಪಾಲಿಗ  ಅತಯಿಂತ ವ ೋದ್ನಾದಾಯಕ ಎಿಂದ್ು ನಾಯಯಾಲಯ ಅಭಿಪಾರಯಪಟ್ಟುತು. 

ಸ್ಮಾನತ ಯು, ಸ್ಮಾಜದ್ ಪರತ್ತಯೊಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಸ್ಮಾನವಾದ್ ವ ೋದಕ ಯೊಿಂದ್ರಲಿಲ 

ರಕ್ಷಿಸ್ಬ ೋಕು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಅಪ ೋಕ್ಷಿಸ್ುತುದ , ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕುಿ ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ರಕ್ಷಣ  

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14, 15 ರ್ತುು 21ನ ೋ ಕಲರ್ುಗಳ್ಡಿಯಲಿಲ ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ 

ಕ ೋಿಂದ್ರದ್ಲಿಲರುವ ವಿಚಾರಗಳ್ು ಎಿಂಬುದ್ು ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಅಭಿಪಾರಯವಾಗಿತುು. 

164. ನ್ಾಜ್ ಪ್ಿತಿಷ್ಾಾನ ಪರಕರಣದ್ ತನನ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ ದ ಹಲಿ ಉಚಿ ನಾಯಯಾಲಯವು, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ 

“ತಥಾಕರ್ಥತ” ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ತವಕದ್ಲಿಲ, ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಪೂವಮನಿದ್ಶಮಗಳ್ನುನ ತಪಾಿಗಿ 

ನ ಚಿಕ  ಿಂಡಿತು ಎಿಂಬ ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕೌಶಲ್ ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನ ಕುರಿತು, ಒಿಂಭತುು ರ್ಿಂದ ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮಗಳ್ 

ಪ್ಪೋಠವು ಸತರಯವಶ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಲ್ಫಾದ್ ನಿಲುವು ಸ್ರ್ರ್ಮನಿೋಯ ಎಿಂದ್ು 

ಅಭಿಪಾರಯ ವಯಕುಪಡಿಸ್ತು. ಪ್ಪಟಟಸಾಿಮಿ (ಮ್ರವಲಕಂಡ) ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಮಾಮನದ್ ಪರಕಾರ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ 

ಪುರುಷ್ರು, ಉಭಯಲಿಿಂಗಾಸ್ಕುರು ರ್ತುು ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತ ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ “ತಥಾಕರ್ಥತ” 
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ಎಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ, ಏಕ ಿಂದ್ರ  “ತಥಾಕರ್ಥತ” ಎಿಂಬ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯು, ಹಕ್ತಿನ ಹ ಸ್ರಿನಲಿಲ 

ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಚಲ್ಫಾವಣ ಯನುನ ಸ್ ಚಸ್ುತುದ , ಆದ್ರ  ಅದ  ಿಂದ್ು ಭರಮಯಾಗಿದ . 

165. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಹಕುಿಗಳ್ು “ತಥಾಕರ್ಥತ” ಅಲಲವ ೋ ಅಲಲ, ಬದ್ಲಿಗ , ಅವು ಸ್ರ್ರ್ಮ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ಸ್ಧಾಧಿಂತದ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ರ ಪ್ಪಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ನ ೈಜ ಹಕುಿಗಳಾಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್, ಸತರಯವಶ್ ಕೌಶಲ್ 

ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಅವರ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ “ತಥಾಕರ್ಥತ”ವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ರುವುದ್ು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯ 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನವನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ದ ಹಕುಿಗಳ್ ಪಾಲಿಗ  ಅಸಾರ್ಿಂಜಸ್ವಾದ್ುದ್ು ಎಿಂದ್ು ನಾಯಯಾಲಯ 

ನಿಧ್ಮರಿಸ್ತು. ನಾಯಯಾಲಯ ರ್ುಿಂದ್ುವರ ದ್ು, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಹಕುಿಗಳ್ು ಬದ್ುಕ್ತನ ಹಕ್ತಿಗ  

ಸ್ವಭಾವಿಕವಾಗಿವ , ಖಾಸ್ಗಿೋತನ ರ್ತುು ಘನತ ಯಲಿಲ ಅಡಕವಾಗಿವ  ರ್ತುು ಅವುಗಳ್ು ರ್ುಕ್ತು ರ್ತುು 

ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ರ್ ಲಸ್ತವವಾಗಿವ  ಎಿಂದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ತು. ಹಾಗ ಯೋ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅಸ್ಮತ ಯ 

ರ್ುಖ್ಯವಾದ್ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್, ಸ್ಮಾನತ ಯು, ಪರತ್ತ ವಯಕ್ತುಯ ಅಸ್ಮತ ಗ  ಯಾವುದ ೋ 

ತಾರತರ್ಯವಿಲಲದ್ ಸ್ಮಾನ ರಕ್ಷಣ  ಒದ್ಗಿಸ್ುವ ಬ ೋಡಿಕ ಯನಿನಡುತುದ  ಎಿಂಬದ್ನುನ ನಾಯಯಾಲಯ 

ಗರ್ನಿಸ್ತು. 

166. ನಾಯ. ಚಿಂದ್ರಚ ಡ್ ರವರ ಅಭಿಪಾರಯವನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂಡು, ಅದ ೋ ಬಗ ಯ ಒಲವು ರ್ತುು ದ್ನಿಯೊಿಂದಗ  

ಮಾತನಾಡಿದ್ ನಾಯ. ಕೌಲ್, ತ  ಿಂದ್ರ ಗ  ಳ್ಗಾಗಿರುವುದ್ು ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯ ಅತ್ತಸ್ಣಣ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರ , 

ಅವರ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕಿನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ದ್ರು. ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ಹಕುಿಗಳಿಗ  ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತ ತತವ ಅನವಯವಾಗುವುದಲಲ ರ್ತುು ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತವಲಲದ್ ಅಭಿಪಾರಯ ಎಿಂದ್ು 

ಕರ ಯಬಹುದಾದ್ ನಿಲುವನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವಿಂತ  ನಾಯಯಾಲಯಗಳಿಗ  ಆಗಾಗ ೆ ಅಗರಹಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ  ಎಿಂಬುಡ 

ಅವರ ಅಭಿಪಾರಯವಾಗಿತುು. 

167. ನಾಯ ಕೌಲ್, ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ನಿಸ್ಪಿಂಶಯವಾಗಿ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಎಿಂದ್ು 

ಅಭಿಪಾರಯ ಪಟುರು, ರ್ತುು ತರ್ಮ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವನುನ ಬ ಿಂಬಲಿಸ್ಕ  ಳ್ಲು, ಮೊಸಿಿ (ಮ್ರವಲಕಂಡ) 

ಪರಕಾರಣದ್ಲಿಲ ಮಾಡಲ್ಫಾದ್ ಅವಲ್ಫ  ೋಕನಗಳ್ನುನ ಹಿೋಗ  ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ದ್ರು:  
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"130 ... ಇದ್ು ಕ ೋವಲ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ರ್ತುು 

ಸಾವಮಜನಿಕ ಹಿತಾಸ್ಕ್ತುಯ ಜಿದಾದಜಿದದಯ ವಿಷ್ಯವಲಲ. 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಖಾಸ್ಗಿೋತನವನುನ ಗೌರವಿಸ್ುವುದ್ರಲಿಲ 

ಸಾವಮಜನಿಕ ಹಿತಾಸ್ಕ್ತುಯದ  ಎಿಂಬುದ್ು ಆಧ್ುನಿಕ ಗರಹಿಕ . 

ಹಿೋಗಾಗಿ, ಇದ್ು ವಿರ  ೋಧಾಭಾಸ್ದ್ ಸಾವಮಜನಿಕ ಹಿತಾಸ್ಕ್ತು 

ಪರಿಗಣನ ಗಳ್ನುನ ಲ್ಫ ಕಿಕ ಿ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಿಂಡು ರ್ತುು 

ಅವುಗಳ್ನುನ ಹ ಚುಿ ಉತುರ್ವಾಗಿ ಗುರುತ್ತಸ್ಲಿಟು 

ಮಾನದ್ಿಂಡದ್ ಪರಕಾರ ಮೌಲಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ 

ವಿಚಾರ. 

ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ 8ನ ೋ ಕಲಮಿನ ಹಕುಿಗಳ್ ಉಲಲಿಂಘನ ಯನುನ 

ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ಗುರುತ್ತಸ್ದಾಗ, ರ್ತುು ನಿದಮಷ್ುವಾಗಿ 

ತರ್ಗ  ತ  ೋಚದ್ಿಂತ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಜಿೋವನ ರ್ತುು ವ ೈಯಕ್ತುಕ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ನಡ ಸ್ುವ ತನನ ಸಾವತಿಂತರಯ 

ಉಲಲಿಂಘನ ಯಾದ್ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ, ಪರಿಹಾರ ಪಡ ದ್ು 

ರ್ತುು ಆ ಹಕಿನುನ ಸ್ರ್ರ್ಥಮಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ ೋ ಸ್ರಿ. 

ಪರಬಲವಾದ್ ಸಾವಮಜನಿಕ ಹಿತಾಸ್ಕ್ತು ಇದ್ುದ, ಅದ್ು ಆ 

ನಿದಮಷ್ು ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ ಆ ಹಕಿನುನ ಮಿೋರಿಸ್ುವಿಂತ್ತರುವ 

ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ ಮಾತರ ಇದ್ಕ ಿ ವಿನಾಯತ್ತ ನಿೋಡಬಹುದ್ು; 

ಏಕ ಿಂದ್ರ   ಸಾಥಪ್ಪತವಾದ್ "ಸ್ೋಮಿತಗ  ಳಿಸ್ುವ ತತವಗಳ್ಲಿಲ" 

ಕನಿಷ್ಠ ಒಿಂದ್ು ತತವ ಅಲಿಲ ಕ ಲಸ್ಮಾಡುತುದ . ಅಕರರ್ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯನುನ ಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸ್ುವ ಅರ್ವಾ 

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು ಇಲಿಲಯವರ ಗ  ಮಾಡಿದ್ ಸಾವಮಜನಿಕರಿಗ  
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ಹಕುಿ ರ್ಿಂಡನ ಯಿಂದ್ ಸಾವಮಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹುವಾಗಿ 

ದಾರಿತಪುಿವುದ್ನುನ ತಡ ಗಟುುವ (ಉದಾಹರಣ ಗ , 

ನವೋಮಿ ಕಾಯಿಂಪ ಬಲ್ ಮಾದ್ಕದ್ರವಯ ಸ ೋವನ ಮಾಡಿದ್ದನುನ 

ಸಾವಮಜನಿಕವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸ್ದ್ಿಂತ ) ನಿದ್ಶಮನಗಳಿಗಾಗಿ 

ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಅತ್ತಕರಮಿಸ್ುವುದ್ು ಅಗತಯವೂ ಸ್ ಕುವೂ 

ಆಗಿತ ುೋ? ಅರ್ವಾ ವಾನ್ ಹಾಯನ  ೋವನಮಲಿಲರುವ 

ಸಾರಸ್ಬಗ್ಮ ನಾಯಯಾಲಯ (60) ರ್ತುು (76) ರಲಿಲ ಆಡಿದ್  

ಮಾತುಗಳ್ಿಂತ  ಸ್ದ್ರಿ ಮಾಹಿತ್ತ "ಸಾಮಾನಯ ಆಸ್ಕ್ತುಯ 

ಚಚ ಮ" ಗ  ಕ  ಡುಗ  ನಿೋಡುತ್ತುತುು ಎಿಂಬಕಾರಣಕ ಿ ಅದ್ು 

ರ್ುಖ್ಯವಾಗಿತ ು? ಇದ್ು ನಿಜಕ ಿ ಬಹಳ್ ದ  ಡಡರ್ಟುದ್ 

ಪರಿೋಕ್ , ರ್ತುು ಸಾವಮಜನಿಕ ಸ್ಥಳ್ಗಳ್ಲಿಲ ಛಾಯಾಗರಹಣಕ ಿ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ, ಈ ವಾಯಪ್ಪುಯ 

ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ಆ ಸ್ಧಾಧಿಂತವನುನ  ಎಷ್ುರ ರ್ಟ್ಟುಗ  

ಉಪಯೊೋಗಿಸ್ುತುವ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಇನ ನ 

ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಬ ೋಕ್ತದ . ಅಕ್ಷರಶಃ ಪರಿಗಣಿಸ್ದ್ರ , ಒಪ್ಪಿಗ  

ನಿೋಡಲ್ಫಾದ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಅದ್ು ಬಹಳ್ ರ್ಹತವದ್ 

ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಯನುನ ಸ್ ಚಸ್ುತುದ . ಇದ್ು ನಾವು ಇತ್ತುೋಚನ 

ವಷ್ಮಗಳ್ಲಿಲ ಒಗಿೆಕ  ಿಂಡಿರುವ ಟಾಯಬಾಲಯ್ಡ ರ್ತುು ಸ ಲ್ಫ ಬಿರಟ್ಟ 

ಸ್ಿಂಸ್ೃತ್ತಯ ಮೋಲ್ಫ  ಆಳ್ವಾದ್ ಪರಿಣಾರ್ವನುನ 

ಬಿೋರುತುದ . 

168. ಪ್ಪಟಟಸಾಿಮಿ ಪ್ಿಕರಣದ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಒಿಂಬತುು ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮಗಳ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನ ನಿಂತರ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಸ್ತವಕ ಿ ಎಸ ಯಲ್ಫಾಗಿರುವ ಸ್ವಾಲು ಎಿಂದಗಿಿಂತಲ  ಬಲವಾಗಿದ . ಮೋಲಿನ ತ್ತೋಮಾಮನದ್ಲಿಲ, 
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ಒಿಂಬತುು-ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮಗಳ್ ಪ್ಪೋಠ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಒಿಂದ್ು ಭಾಗವಾಗಿದ  

ರ್ತುು ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕ ಿ ಭಾರತದ್ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಡಿಯಲಿಲನ ಒಿಂದ್ು ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿ ಎಿಂದ್ು 

ಹ ೋಳಿತು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಒತ್ತುಹ ೋಳ್ಬ ೋಕಾಗಿದ  . 

169. ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರು, ಸ್ರೋಯರು, ಉಭಯಲಿಿಂಗಾಸ್ಕುರು ರ್ತುು ಲಿಿಂಗ ಪರಿವತ್ತಮತರ ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯ 

ಅತಯಿಂತ ಕ್ತರಿದಾದ್ ಭಾಗ ಎಿಂಬ ಸತರಯವಶ್ ಕೌಶಲ್ (ಮ್ರವಲಕಂಡ) ಪರಕರಣದ್ ಅವಲ್ಫ  ೋಕನ ವಯಕ್ತುರಿಕುವಾಗಿದ  

ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಅಿಂತಹ ವಿಧಾನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14 ನ ೋ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ಅಡಕಗ  ೋಳಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ 

ಸ್ಮಾನತ ಯ ತತವವನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ . ಈಗಿನ ರ ಪದ್ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಇರುವಿಕ ಯಿಂದ್ 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್  ರ್ ಲಭ ತ ಹಕಿನುನ ಕುಗಿೆಸ್ಕ  ಳ್ುಳತ್ತುರುವ ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯ ಶ ೋಕಡಾವಾರು ಪರಮಾಣ 

ಕಡಿಮಯದ  ಎಿಂಬಾ ಒಿಂದ ೋ ವಿಚಾರವು, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದಿಂದ್ ಹಾಗ  ಬಾಧ ಗ  ಳ್ಗಾಗಿರುವವರ 

ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವಲಿಲ ನಾಯಯಾಲಯಕ ಿ ತಡ ಯೊಡಡಲ್ಫಾರದ್ು. 

170. ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ ರಕ್ಷಣ ಯು ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತ ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಗ  ಮಾತರ ದ  ರ ಯಬ ೋಕು ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಎಿಂದಗ  ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ನಿಮಾಮತೃಗಳ್ ಉದ ದೋಶವಾಗಿರಲಿಲಲ. ಅವರ ಉದ ದೋಶ ಅದ ೋ ಆಗಿದದದ್ದರ , 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 3ನ ೋ ಭಾಗದ್ಲಿಲರುವ ಎಲ್ಫಾಲ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ು 'ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು' ಅರ್ವಾ 

'ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತ ನಾಗರಿೋಕರು' ಎಿಂಬ ಅಹಮಗ  ಳಿಸ್ುವ ಪದ್ಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುತ್ತುದ್ದವು. ಅದ್ರ ಬದ್ಲಿಗ , 

ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ು 'ಯಾವುದ ೋ ವಯಕ್ತು' ರ್ತುು 'ಯಾರ ೋ ನಾಗರಿಕ' ಎಿಂಬ ಪದ್ಗಳ್ನುನ ಬಳ್ಸ್ಕ  ಿಂಡಿದ್ುದ, 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ಪರತ್ತಯೊಬಬ ನಾಗರಿೋಕನ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ, ಬಹುಪಾಲು 

ನಾಗರಿಕರ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ು ಉಲಲಿಂಘನ ಯಾಗುವ ದ್ುರಿಂತ ಪರಿಸ್ಥತ್ತಗ  ಕಾಯದ  ರಕ್ಷಿಸ್ಲು 

ಬಧ್ಧವಾಗಿವ ಯೋ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . 

171. ಅಿಂತಹ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವು ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ಸ್ುಭದ್ರವಾಗಿದ , ಅವುಗಳ ಿಂದ್ರ , ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ತರ್ಮ ವಿಧಾನಗಳ್ಲಿಲ ದ್ ರದ್ಶಮಕ ನ  ೋಟವನುನ ಮೈಗ ಡಿಸ್ಕ  ಿಂಡು, ಆ ರ್ ಲಕ 

ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ು ಉಲಲಿಂಘಿಲಿಟು ನಾಗರಿಕರ ಸ್ಿಂಖ ಯ ಅತ್ತ ಹ ಚಾಿಗುವುದ್ನುನ ಕಾಯದ , ಭವಿಷ್ಯದ್ 
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ಬಗ ಗ  ಯೊೋಚಸ್ುವ ಸಾರ್ರ್ಯಮವನುನ ಬ ಳ ಸ್ಬ ೋಕು. ಈಗಿರುವ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರು, 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋಯರು, ಉಭಯಲಿಿಂಗಾಸ್ಕುರು ರ್ತುು ಲಿಿಂಗ ಪರಿವತ್ತಮತರ ಶ ೋಕಡಾವಾರು ಪರಮಾಣ 

ಏನ ೋ ಇದ್ದರ , ಈ ನಾಯಯಾಲಯಕ ಿ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ರ್ುದಾಯಕ ಿ ಸ ೋರಿದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಸ್ಿಂಖ ಯಯ 

ಪರಿವ ಯಲಲ. ಈ ಸ್ರ್ುದಾಯವು ಕ ಲವು ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳಿಗ  ಅಹಮವಾಗಿದ್ುದ ಶಾಸ್ನ ಪುಸ್ುಕದ್ಲಿಲರುವ 

ಕಾನ ನ  ಿಂದ್ರಿಿಂದ್ ಅಿಂತಹ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ು ಉಲಲಿಂಘನ ಯಾಗಿತ್ತುದ ಯೋ ಎಿಂಬುದ್ಷ ುೋ ರ್ುಖ್ಯ 

ವಿಚಾರವಾಗಿದ . ಈ ಎರಡ  ಪರಶ ನಗಳಿಗ  ಉತುರ ಹೌದ್ು ಎಿಂದಾದ್ರ , ಆಗ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ 

ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ಒಿಂದನಿತ  ಅನುಮಾನವನುನ ತ  ೋಪಮಡಿಸ್ಬಾರದ್ು ರ್ತುು ಕ ಲವು ನಾಗರಿಕರನುನ, 

ಅವರ ಶ ೋಕಡಾ ಪರಮಾಣ ಅದ ಷ ುೋ ಕಡಿಮಯದ್ದರ , ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುವ ಕಾನ ನಿನ 

ಅಿಂತಹ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಯನುನ ತ ಗ ದ್ುಹಾಕಲು ಹಿಿಂಜರಿಯಬಾರದ್ು, 

172. ಸತರಯವಶ್ ಕೌಶಲ್  ಪ್ಿಕರಣದ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ತ್ತೋಪ್ಪಮನ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವು ಅತಯಿಂತ ಆಸ್ರ್ರ್ಮನಿೋಯವಾಗುವ 

ಎರಡನ ಯ ಸ್ಿಂದ್ಭಮವ ಿಂದ್ರ , ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 32 ರ್ತುು 226 ನ ೋ ಕಲರ್ುಗಳ ರ ಡರ ಭಾಷ ಯ  ಇಿಂತಹ 

ಉದ ದೋಶವನುನ ಸ್ ಚಸ್ುವುದಲಲ. ಎರಡು ಕಲರ್ುಗಳ್ನುನ ಸ್ ಥಲವಾಗಿ ಓದದಾಗ, 32 ರ್ತುು 226ನ ೋ 

ಕಲರ್ುಗಳ್ಡಿಯಲಿಲ ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯ ರ್ತುು ಉಚಿನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ ಮೊರ ಹ  ೋಗುವ ಹಕುಿ 

ಹಲವು ಜನರ ರ್ ಲಭ ತಹಕುಿಗಳ್ು ಉಲಲಿಂಘನ ಯಾದ್ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಕ ಿ ಮಾತ ಸ್ೋಮಿತವಾಗಿಲಲ ಎಿಂಬುದ್ು 

ತ್ತಳಿದ್ುಬರುತುದ .  

173. ಇಿಂತಹ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವನುನ ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಹಲ್ಫಾವಾರು ಮೈಲುಗಲಿಲನಿಂತಹ ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ಲಿಲ 

ಪುನರುಚಿರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ್ುದ, ಇದ್ಕ ಿ ಡಿ.ಕಯ. ಬ್ಸತ v. ಪ್ರ್ಶಿಮ ಬ್ಂಗಾಳ ರಾಜ್ಾ ಸಕಾೋರ 71 ಪರಕರಣ ಒಿಂದ್ು 

ಉದಾಹರಣ . ಈ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ನಾಯಯಾಲಯವು, ಸ ರ ರ್ನ ಗ  ತಳ್ಳಲಿಟುವರ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ಲಿಲ 

ಆಸ್ಕ್ತು ಹ  ಿಂದತುು ರ್ತುು ಅಿಂತಹ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಕ ಡ ಇಡಿೋ ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯ ಅತ್ತಸ್ಣಣ ಭಾಗಕ ಿ 

ಸ ೋರಿದ್ವರಾಗಿದ್ದರು. ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ (ಎ ರಿರ್ಜಸಟಡ್ೋ ಸಯೂಸಯೈಟಿ) (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ವು, ಸ್ವೋಮಚ ಿ

                                                             
71 (1997) 1 SCC 416 
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ನಾಯಯಾಲಯ, ತನನ ಕತಮವಯ ನಿವಮಹಿಸ್ುವಾಗ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಲು ಹಿಿಂದ್ುರ್ುಿಂದ್ು 

ನ  ೋಡದರುವ ಇತ್ತುೋಚನ ಪರಕರಣ. ಈ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯವು ಶಾಶವತ ಚಲನಹಿೋನ 

ಸ್ಥತ್ತಗ  ತಲುಪ್ಪರಬಹುದಾದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ರ್ ಲಭ ತಹಕುಿಗಳ್ನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಲು ರ್ಧ್ಯಪರವ ೋಶಿಸ್ತು, ರ್ತುು ಅವರು 

ಕ ಡ ಸ್ಮಾಜದ್ ಅತ್ತಸ್ಣಣ ಭಾಗವ ೋ ಆಗಿದಾದರ . 

174. ಇಿಂತಹ ವಿಧಾನವು, “ಅನಾಯಯ ಎಲಿಲಯೋ ನಡ ದ್ರ , ಅದ್ು ಎಲ್ಫ ಲಡ ಯ ನಾಯಯಕ ಿ ಬ ದ್ರಿಕ ಯೊಡುಡತುದ ” 

ಎಿಂಬ ಮಾಟ್ಟಮನ್ ಲ ರ್ರ್ ಕ್ತಿಂಗ್, ಜ ಯನಿಯರ್ ರವರ ಪರಿಕಲಿನ ಯನ ನೋ ಬಿಿಂಬಿಸ್ುತುದ . ಅವರ 

ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವನುನ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ುವಾಗ, ನರ್ಗ  ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ ವಗಿೋಮಕರಣದ್ ತತವ ರ್ತುು ವಗಿೋಮಕರಣವು 

ರ್ ಲ ಮಾತು ಕಾಯಮರ ಪಗಳ ರ ಡರಲ ಲ ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾಗಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ನುಡಿದ್ ಚಿರಂರ್ಜತ್ ಲ್ಾಲ್ ಚ್ೂಧ್ತರಿ 

v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ72 ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ರುವಿಂತ , ಏಕವಯಕ್ತು ಶಾಸ್ನ ಕ ಡ ಮಾನಯತ  

ಹ  ಿಂದದ  ಎಿಂಬ ವಿಚರಗಳ್ ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ಅರಿವಿದ .  

175. ನಿಧಿಮಷ್ು ಗುಿಂಪು ಅರ್ವಾ ವಗಮಕಿಷ ುೋ ಅನವಯವಾಗಬಲಲ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ಜಾರಿಗ  ತರಲು ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗ 

ಸ್ರ್ರ್ಮವಾಗಿದ  ಎಿಂಬ ಅರಿವು ನರ್ಗಿದ . ಆದ್ರ  ಅಿಂತಹ ವಗಿೋಮಕರಣ ಮಾನಾಯವಾಗಬ ೋಕ್ತದ್ದಲಿಲ, ಅದ್ು 

ಅರ್ಮವಾಗಬಲಲ ವಯತಾಯಸ್ಗಳ್ನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರಬ ೋಕು ರ್ತುು ಆ ವಯತಾಯಸ್ವು ಕಾನ ನಿನ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಯೊಿಂದ್ರ 

ರ್ ಲಕ ಈಡ ೋರಿಸ್ ಹ  ರಟ್ಟರುವ ಉದ ದೋಶದ  ಿಂದಗ  ತಾಕ್ತಮಕವಾಗಿ ಹ  ಿಂದಾಣಿಕ ಯಾಗಬ ೋಕು. 

176. ಇದ್ಲಲದ ೋ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.. 377 ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ತನನ ಪರಸ್ುುತ ಸ್ವರ ಪದ್ಲಿಲ, ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 21ನ ೋ ಕಲರ್ು 

ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕಿನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂದ್ು ಆರ  ೋಪ್ಪಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್, ಅದ್ು ಕ ೋವಲ 

21ನ ೋ ಕಲಮಿನ ಸ್ವಾಲಿನಲಿಲ ಜಯಗಳಿಸ್ಬ ೋಕ್ತರುವುದ್ಷ ು ಅಲಲದ , ಅದ್ು 19ನ ೋ ಕಲಮಿನ ಪರಿೋಕ್ ಯಲ ಲ 

ಉತ್ತುೋಣಮಗ  ಳ್ಳಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ರ , ಅದ್ು ವಿಧಿಸ್ುವ ನಿಷ ೋಧ್ ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾಗಿರಬ ೋಕು, ಅಲಲದ  ಅದ್ು 14ನ ೋ 

ಕಲಮಿನ ಸ್ವಾಲಿನಲ ಲ ಗ ಲಲಬ ೋಕು, ಎಿಂದ್ರ  377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ನಿರಿಂಕುಶವೂ ಆಗಿರಬಾರದ್ು. 
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177. ಮನ್ಯವಕಾ ಗಾಂಧಿ (ಮ್ರವಲಕಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ರುವಿಂತ , 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ 14, 19 ರ್ತುು 21ನ ೋ 

ಕಲರ್ುಗಳ್ ಪರಿೋಕ್ಾ-ತರಯಗಳ್ಲಿಲ ಜಯಗಳಿಸ್ುತುದ ಯೋ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಈ ತ್ತೋಪ್ಪಮನ ಅನಿಂತರದ್ ಘಟುದ್ಲಿಲ, 

ನಾವು ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ವಾಯಖ್ಯನಾತಮಕ ಪರಿಶಿೋಲನ ಯಲಿಲ ತ  ಡಗಿದಾಗ 

ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ . 

M. ಹಕತಕಗಳ ಪ್ಿಗತಿಪ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತಾಕರದ ಸಿದಾಧಂತ 

178. ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಡಿಯಲಿಲ ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಹಕುಿಗಳ್ು ರ್ತುು ಆ ಹಕುಿಗಳ್ ರಕ್ಷಣ ಯ ಬಗ ಗ  ನಾವು 

ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅಿಂತಹ ಹಕುಿಗಳ್ ಸ್ಿಷ್ುವಾದ್ ಅಭುಯದ್ಯ ರ್ತುು ಅವುಗಳ್ ಗ ಲುವಿನ ನಡಿಗ ಯನುನ 

ಗರಹಿಸ್ುತ ುೋವ , ಇದ್ು ರ್ುಿಂದ  ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಡಿಯಲಿಲ ಹಕುಿಗಳ್ ಪರಗತ್ತಶಿೋಲ ಸಾಕಾಶತಾಿರದ್ ಸ್ಧಾಧಿಂತಕ ಿ 

ದಾರಿ ರ್ಡಿಕ  ಡುತುದ . ಈ ಸ್ಧಾಧಿಂತ ನರ್ಗ  ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಜಿೋವಿಂತ ರ್ತುು ಚಲನಶಿೋಲ ಸ್ವಭಾವದ್ ಬಗ ಗ  

ತಪಿದ  ನ ನಪ್ಪಸ್ುತುದ . ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಪರಗತ್ತಶಿೋಲ ರ್ತುು ಸ್ತತ ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಯ ಸ್ವಭಾವವನುನ ವಿವರಿಸ್ದ್ 

ಎಡಮಿಂಡ್ ಬಕ್ಮ, ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು, ರಾಷ್ರವಿಂದ್ರ ಚ ೈತನಯವನುನ ಮೈಗ ಡಿಸ್ಕ  ಿಂಡಿರುತುದ ಯಾದ್ದರಿಿಂದ್ 

ಅದ್ು ಸ್ದಾಕಾಲ ಬ ಳ ಯುತ್ತುರುತುದ  ರ್ತುು ಅದ್ು ಶಾಶವತ ನಿರಿಂತರತ  ಹ  ಿಂದರುತುದ  ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳಿದ್ದರು. 

ಭ ತಕಾಲದ್ ಅನುಭವಗಳ್ು ರ್ತುು ಪರಭಾವಗಳ್ು ಅದ್ನುನ ಶಿರೋರ್ಿಂತಗ  ಳಿಸ್ುತುವ  ರ್ತುು ಆ ರ್ ಲಕ 

ಭವಿಷ್ಯತುು ವತಮಮಾನಕ್ತಿಿಂತ ಸ್ರ್ೃಧ್ಧವಾಗುತುದ . 

179. ಎಂ.ಎಂ ಥಾಮಸ್ (ಮ್ರವಲಕಂಡ) ಪರಕರಣದ್, ತರ್ಮ ಸ್ಹರ್ತ್ತಯ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ, ನಾಯ. ಕೃಷ್ಣ ಅಯಯರ್ 

ಕ ಳ್ಕಿಂಡಿಂತ  ಗರ್ನಿಸ್ದ್ರು:- 

" ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಕಾನುನನ ನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುವ 

ಕಾನ ನು, ಇನ ನಿಂದಗ  ಒಬಬಿಂಟ್ಟಯಾಗಿ 

ರ್ುಿಂದ್ುವರಿಯಲ್ಫಾರದ್ು, ಬದ್ಲಿಗ , ಸ್ಮಾಜಶಾಸ್ರ ರ್ತುು 

ಜಾನನಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಕ್ ೋತರಗಳ್ ರ್ ಲಕ ಆ 

ಕಾನ ನನುನ ವಾಯಖಾಯನಾತಮಕ ಪರಕ್ತರಯಗ  ಳ್ಪಡಿಸ್ 
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ಅದ್ನುನ ಬ ಳ್ಗಿಸ್ಬ ೋಕು. ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಕಾನ ನು ಎಿಂಬ 

ಪದ್ಪುಿಂಜವು, ಖ್ಿಂಡಿತವಾಗಿಯ  ಕಾನ ನು ರ್ತುು 

ರಾಜಕ್ತೋಯದ್ ಅಡಡಹಾಯುವಿಕ ಯನುನ ಸ್ ಚಸ್ುತುದ , 

ಎಿಂದ್ರ , ಅಲಿಲ ಕಾನ ನಿನ ಪರಿಂಪರ ಯ ತರಬ ೋತ್ತ ಪಡ ದ್, 

ನಾಯಯಾಿಂಗದ್ ಸ್ಿಂಸ ಥಗಳ್ಲಿಲ ಕ ಲಸ್ಮಾಡುತ್ತುರುವ, 

ಕಾನ ನಿನ ಪರಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಪಾಲಿಸ್ುತ್ತುರುವ, ವಕ್ತೋಲರು 

ಯೊೋಚಸ್ುವಿಂತ ಯೋ ಯೊೋಚಸ್ುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು  

ರಾಜನ ೈತ್ತಕ ಅಧಿಕಾರದ್ ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ 

ನಿಭಾಯಸ್ುತಾುರ .  ಹಿೋಗಾಗಿ, ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಕಾನ ನಿನ 

ಸ್ರ್ಸ ಯಗಳ್ನುನ ಪರಿಹರಿಸ್ಲು ವಿಸಾುರವಾದ್ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನದ್ 

ಅಗತಯವಿದ . 

ರ್ತ  ುಮಮ: - 

―ತ್ತೋಮಾಮನಿಸ್ಲ್ಫಾದ್ ಪರಕರಣಗಳ್ನುನ 

ಅವಲ್ಫ  ೋಕ್ತಸ್ದಾಗ, “ಸ್ಮಾನತ ಯ ಷ್ರತುು”ಗಳ್ 

ಚಲನಶಿೋಲ ತಾತಿಯಮವನುನ ರ್ರು-ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ುವ, 

ಸಾವಯವವಾಗಿರುವ ರ್ತುು ನರ್ಮ ದ ೋಶದ್ 

ಬ ಳ ಯುತ್ತುರುವ ಜಿೋವಿಂತ್ತಕ ಯನುನ ನಿಯಿಂತ್ತರಸ್ುವ 

ಸ್ವಮಶ ರೋಷ್ಠ ಕಾನ ನು, ತನನ ಹರಹಿನಲಿಲ ನಿೋತ್ತತತವಗಳ್ು, 

ಅರ್ಮಶಾಸ್ರ, ರಾಜಕ್ತೋಯ ರ್ತುು ಸ್ಮಾಜಶಾಸ್ರವನ ನ 

ಒಳ್ಳಗ  ಳ್ಳಬ ೋಕ ಿಂಬುದ್ಕ ಿ, ತಾಕ್ತಮಕ ಅನುಮಾನಗಳ್ನುನ 

ಮಿೋರಿ, ಒತುು ನಿೋಡುವ ಅಗತಯ ಸ್ಿಷ್ಠವಾಗುತುದ .  
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ಅರಿವುಳ್ಳ ನಾಯಯಾಧಿೋಶರು, ತರ್ಮ ಕಾಳ್ಜಿಯ ಎಲ್ಫ ಲಗ ಳ್ನುನ ವಿಸ್ುರಿಸ್ುತಾು, ಫರೋಡಮನನ ನ ವಿಷಾದ್ವನುನ 

ರ್ತ  ುಮಮ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ದ್ರು:-  

ಕಾನ ನು, ಸ್ಮಾಜದ್ಲಿಲನ, ವಿಕಾಸಾತಮಕ ರ್ತುು 

ಕಾರಿಂತ್ತಕಾರಕ ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಗಳ್ ಕ  ನ ಯಲಲದ್ ಸ್ವಾಲಿಗ  

ಪರತ್ತಕ್ತರಯಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲದ್ಷ್ುು ರ್ರಗಟ್ಟುಹ  ೋದ್ರ , 

ಅದ  ಿಂದ್ು ದ್ುರಿಂತ” 

ಫರೋಡಮನ್ ಮಾಡಿಕ  ಿಂಡ ಊಹ ಗಳ್ು ಹಿೋಗಿದ್ದವು 

ಮೊದ್ಲನ ಯದಾಗಿ ಕಾನ ನು, ಹ  ೋಿಂಸ್ನ ಸಾಲುಗಳ್ 

ಪರಕಾರ, ಆಗಸ್ದ್ಲಿಲರುವ ಆತಿಂಕಕಾರಿೋ ಸ್ವಮಶಕುತ ಯಲಲ, 

ಬದ್ಲಿಗ  ಅದ್ು, ತಾನು ನಿಯಿಂತ್ತರಸ್ಲು ಉದ ದೋಶಿಸ್ುವ 

ಸ್ಮಾಜದ್ ರಾಜನ ೈತ್ತಕ ರ್ ಲಯಗಳ್ನ ನೋ ಅವಲಿಂಬಿಸ್ರುವ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ವಯವಸ ಥ….” 

ಸ್ಮಾನತ ಯ ಖಾತರಿಯು, ಬದ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುರುವ 

ಮೌಲಯಗಳ್ು ಒಡುಡವ ಯಾವ ಸ್ವಾಲುಗಳಿಗ  

ಪರತ್ತಕ್ತರಯಸ್ಬ ೋಕು ರ್ತುು ಹ ೋಗ , ಎಿಂಬ ವಿಚಾರಣ  

ಸ್ಹಜವಾಗಿಯೋ ಉಧ್ಭವಿಸ್ುತುದ .  

180. ಹಾಗ ಯೋ, ನಾಯ. ಕೃಷ್ಣ ಐಯಯರ್, ಮಾಕಲ್ಯೂಿವ v. ಮ್ರವರಿಲ್ಾಾಂಡ್73 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ರ್ುಖ್ಯ ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮ 

ಮಾಷ್ಮಲ್ ನಿೋಡಿದ್, ರ್ತುು ನಿಂತರ ಕಾಾಜಯನ್ಾಾಕ್ v. ಮಾಗೋನ್74 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ನಾಯ. ಬ ರನನನ್ ಕ ಡ 

ಪುನರುಚಿರಿಸ್ದ್ ಹ ೋಳಿಕ ಯನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ದ್ರು. ಸ್ದ್ರಿ ಅವಲ್ಫ  ೋಕನ ಹಿೋಗಿತುು:-  

                                                             
73 (1816) 17 US 316 
74 (1966) 384 US 641 
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"ಗುರಿ ನಾಯಯಸ್ರ್ಮತವಾಗಿರಲಿ, ಅದ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 

ವಾಯಪ್ಪುಯೊಳ್ಗಿರಲಿ, ರ್ತುು ಎಲಲ ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾದ್ 

ವಿಧಾನಗಳ್ ವಾಯಪ್ಪುಯೊಳ್ಗಿರಲಿ, ಆ ವಿಧಾನಗಳ್ು ಆ 

ಗುರಿಯ ಈಡ ೋರಿಕ ಗಾಗಿಯೋ ಅನುಸ್ರಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರಲಿ, 

ಅವುಗಳ್ು ನಿಷ ೋಧಿತವಲಲದರಲಿ, ಬದ್ಲಿಗ , ಅವುಗಳ್ು 

ಅಕ್ಷರಶಃವಾಗಿ ರ್ತುು ಸ್ತವರ ಪದ್ಲಿಲ, ನ ಲ್ಫ ಗಳ್ಲಿಲ 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿರಲಿ" 

181. ರ್ನ  ೋಜ್ ನರ ಲ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕಣದ್ಲಿಲ ಸ್ವೋಮಚ ಿ ನಾಯಯಾಲಯ ಭಾರತ್ತೋಯ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 

ಚಲನಶಿೋಲ ಸ್ವಭಾವವನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ತು ರ್ತುು ಅದ್ು ಅಪಾರ ಚಲನಶಿೋಲತ ಯ ಸಾರ್ರ್ಯಮವಿರುವ ಜಿೋವಿಂತ 

ದ್ಸಾುವ ೋಜು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಗರ್ನಿಸ್ತು. ಅದ್ು ಪರಗತ್ತಶಿೋಲ ಸ್ಮಾಜಕಾಿಗಿ ರಚಸ್ಲಿಟು ಸ್ಿಂವಿಧಾನವಾಗಿದ್ುದ, 

ಅಿಂತಹ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಕಾಯಮಕ್ಷರ್ತ ಯು ಪರಚಲಿತ ವಾತಾವರಣ ರ್ತುು ಪರಿಸ್ಥತ್ತಗಳ್ನುನ 

ಅವಲಿಂಬಿಸ್ುತುದ . 

182. ನವ ದಯಹಲ್ಲ ಎನ್.ಸಿ.ಟಿ ಸಕಾೋರ ಪ್ಿಕರಣದಲ್ಲಿ (ಮ್ರವಲಕಂಡ), ಸ್ಿಂವಿಧಾನವನುನ ಜಿೋವಿಂತ ರ್ತುು ಚಲನಶಿೋಲ 

ದ್ಸಾುವ ೋಜನಾಗಿಸ್ುವ ಸ್ಿಂಗತ್ತ ಯಾವುದ್ು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಆಲ್ಫ  ೋಚಸ್ುವಾಗ, ನಿಯರ್ಗಳ್ು ರ್ತುು ಪಧ್ಧತ್ತಗಳ್ 

ಗುಿಂಪಾಗಿರುವ, “ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಿಂಸ್ೃತ್ತ”ಯ ತತವವ ೋ ಎಿಂದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ದ್  ನಾಯಯಾಲಯವು, ಅದ್ು ಈ 

ರ್ಹ  ೋನನತ ದ್ಸಾುವ ೋಜಿನ ಪದ್ಗಳಿಗ  ಜಿೋವತುಿಂಬುತುದ  ರ್ತುು, ನಿರಿಂತರವಾಗಿ ಆ ಪದ್ಗಳ್ು ಸ್ಮಾಜದ್ಲಿಲ 

ನಡ ಯುವ ಬಿರುಸ್ನ ರ್ತುು ತ್ತೋವರವಾದ್ ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಗಳಿಗ  ಸ್ರಿಸಾಟ್ಟಗಿರುವಿಂತ  ಮಾಡುತುದ  ರ್ತುು 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಿಂಸ್ೃತ್ತಯನುನ ಪೊೋಷ್ಟ್ಸ್ುವ ಜವಾಬಾದರಿಯ  ಸ್ಕಾಮರದ್ ಹ ಗಲಿನ ಮೋಲಿರುತುದ  ಎಿಂದ್ು 

ಗರ್ನಿಸ್ತು. ಅನಿಂತರ, ನಾಯಯಾಲಯ ಹಿೋಗ ಿಂದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ತು:- 

-ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು, ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ 

ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ನುನ ಅಥ ೈಮಸ್ಕ  ಳ್ುಳವಾಗ, 
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ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ಸ್ಿಂಸ್ೃತ್ತಯನುನ ಗಣನ ಗ  

ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು, ಅದ್ರ ರ್ನಸ್ಪನಲಿಲ ಅದ್ರ 

ಹ  ಿಂದಕ  ಳ್ುಳವ ರ್ತುು ವಿಕಾಸ್ದ್ ಸ್ವಭಾವವನುನ 

ಹ  ಿಂದ್ಬ ೋಕು, ಇದ್ರಿಿಂದಾಗಿ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ವಸ್ುು ರ್ತುು 

ಉದ ದೋಶವನುನ ಪರತ್ತಬಿಿಂಬಿಸ್ುವ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ ಅರ್ಮವನುನ 

ನಿೋಡಲ್ಫಾಗುತುದ . 

ರ್ತ  ುಮಮ, ನಾಯ. ಬ ರನನನ್ ರವರ ವಿವ ೋಕಪೂಣಮ ಮಾತುಗಳ್ನುನ ಪುನರುಚಿರಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು 

ಪರಸ್ುುತ ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮಗಳಾಗಿರುವ ನಾವುಗಳ್ು 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನವನುನ ನಮಿಮಿಂದ್ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ – 

ಇಪಿತುನ ೋ ಶತಮಾನದ್ ಅಮೋರಿಕನನರಿಂತ  - ಓದ್ುತ ುೋವ . 

ನಾವು ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ರಚನ ಗ  ಿಂಡ ಕಾಲದ್ ಇತ್ತಹಾಸ್ವನುನ 

ಪರಿಗಣಿಸ್ುತ ುವ  ರ್ತುು ನಡುವಿನಲಿಲ ಮಾಡಲ್ಫಾದ್ 

ವಾಯಖಾಯನದ್ ಇತ್ತಹಾಸ್ವನುನ ಗರ್ನಿಸ್ುತ ುೋವ . ಆದ್ರ  ಈ 

ದ್ಸಾುವ ೋಜಿನ ಪದ್ಗಳ್ು ನರ್ಮ ಕಾಲದ್ಲಿಲ ಯಾವ ಅರ್ಮ 

ಪಡ ದವ ? ಎಿಂಬುದ್ು ನರ್ಮ ಕಟುಕಡ ಯ 

ಪರಶ ನಯಾಗಿರಬ ೋಕು. ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 

ವಿದ್ವತ್ತುರುವುದ್ು ಅದ್ು ಕಳ ದ್ು ಹ  ೋದ್ ಜಗತ್ತುನಲಿಲ 

ಹ  ಿಂದರಬಹುದಾದ್ ಸಾಥವರ ಅರ್್ಮದ್ಲಲಲಲ, ಬದ್ಲಿಗ  ಅದ್ರ 

ರ್ಹಾನ್ ಸ್ಧಾಧಿಂತಗಳಿಗಿರುವ ಪರಸ್ುುತ ಸ್ರ್ಸ ಯ ರ್ತುು 

ಅಗತಯಗಳ್ನುನ ನಿಭಾಯಸ್ುವ ಸಾರ್ರ್ಯಮದ್ಲಿಲ ಅದ್ರ 

ವಿದ್ವತ್ತುದ . ಹಿಿಂದನ ಕಾಲದ್ ಪರಜ್ಞ ಯ  ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 
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ರ್ ಲತತವಗಳಿಗ  ನಿೋಡಿದ್ ಅರ್ಮವೂ, ನರ್ಮ ಕಾಲದ್ 

ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನದ್ ಅಳ್ತ ಗ  ೋಲ್ಫಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ. ಅದ ೋ 

ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ, ಆ ನಾವು ಆ ರ್ ಲತತವಗಳ್ನುನ ಹ ೋಗ  

ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಿಂಡಿದ ದೋವ  ಎಿಂಬುದ್ು ಹಿಿಂದನ ಕಾಲದ್ 

ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವನುನ ಅಳ ಯಲು ಆಗುವುದಲಲ" 

183. ನಾವುಗಳ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಡಿಯ ಹಕುಿಗಳ್ು ಚಲನಶಿೋಲ ರ್ತುು ಪರಗತ್ತಶಿೋಲವಾದ್ುವು, ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಅವು 

ಸ್ಮಾಜವಿಂದ್ರ ವಿಕಾಸ್ ರ್ತುು ಉರುಳ್ುವ ಕಾಲದ  ಿಂದಗ  ವಿಕಸ್ನಗ  ಳ್ುಳತುವ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಎತ್ತುಹಿಡಿಯುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಚಲನಶಿೋಲ ರ್ತುು ಪರಗತ್ತಶಿೋಲ ಸ್ವಭಾವವನುನ  ಸ್ಿಂಕ್ಷಿಪುವಾಗಿ 

ಚಚಮಸ್ದ ವು. ಯಾವ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಡಿಯಲಿಲ ಪರಜ ಗಳಿಗ  ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಕ  ಡಮಾಡಲ್ಫಾಗಿದ ಯೊೋ, ಆ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಚಲನಶಿೋಲ ರ್ತುು ಬ ಳ ಯುವ ಸ್ವಭಾವವ ೋ ಹಕುಿಗಳ್ ಪರಗತ್ತಶಿೋಲ ಸಾಕಾಶತಾಿರದ್ 

ಸ್ಧಾಧಿಂತದ್ ಹಿಿಂದರುವ ತಕಮ. 

184. ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಚಲನಶಿೋಲ, ಜಿೋವಿಂತ ರ್ತುು ವಾಯವಹಾರಿಕ ವಾಯಖಾಯನಕ  ಿಳ್ಪಡಿಸ್ದದ್ದರ , 

ಅವುಗಳ್ು ಸ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಾಗುಳಿಯುತುವ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ರ್ನಗಾಣಬ ೋಕು. 

ಹಾಗಾಗಿ, ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ತರ್ಮ ನಾಯಯಾಿಂಗಿೋಯ ವಾಯಖಾಯನಗಳ್ು ರ್ತುು 

ನಿಧಾಮರಗಳ್ಲಿಲ, ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಭಾವ ರ್ತುು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಅರಿವನುನ ನ ಲ್ಫ ಗ  ಳಿಸ್ುವ 

ಅಗತಯವಿದ . ಹಿೋಗ  ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವುಗಳ್ು, ನಾಯಯಾಿಂಗಿೋಯ ಕ್ತರಯಾಶಿೋಲತ ಯ ಸ್ಹಾಯದ  ಿಂದಗ , ನರ್ಮ 

ದ ೋಶದ್ ನಾಗರಿಕರಿಗ  ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ದ್ಯಪಾಲಿಸ್ರುವ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಕಾಪಾಡುವ ತರ್ಮ ಮೊಟುಮೊದ್ಲ 

ಜವಾಬಾದರಿಯನುನ ಈಡ ೋರಿಸ್ಬಹುದ್ು. 

185. ಇಲಿಲ, ಲ್ಫಾಡ್ಮ ರಾಸ್ಿಲ್ ಲಿಂಡನಿನನ ಯ ನಿವಸ್ಮಟ್ಟೋ ಕಾಲ್ಫ ೋಜಿನ ಬ ಿಂರ್ಮ್ ಸ್ಿಂಘಕ ಿ “ಕಾನ ನು ಒಡ ಯರು, 

ಪರತ್ತಗಾಮಿಗಳ   ಅರ್ವಾ ಸ್ುಧಾರಕರ  ೋ?” (ಲ್ಫಾ ಲ್ಫಾಡ್ಪಮ, ರಿಯಾಕಶನಿಸ್ು್ ಆರ್ ರಿಫ್ಾರ್ಮಸ್ಮ75)  ಎಿಂಬ 

                                                             
75 Lord Roskill, “Law Lords, Reactionaries or Reformers”, Current Legal Problems (1984)   
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ವಿಷ್ಯದ್ ಮೋಲ್ಫ  29 ಫ್ ಬರವರಿ 1984ರಿಂದ್ು ನಿೋಡಿದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿೋಯ ಭಾಷ್ಣವನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ುವುದ್ು ಸ್ ಕು. ಆ 

ಭಾಷ್ಣ ಹಿೋಗಿತುು:- 

ಕಾನ ನು ಕಾಯಮನಿೋತ್ತ ಈಗ ಪಟುಕ ಿೋರಿದ  ರ್ತುು ಅದ್ು 

ಸಾಮಾನಯ ಕಾನ ನನುನ ನಿಯಿಂತ್ತರಸ್ಲು ಹೌಸ್ ಆಫ್ 

ಲ್ಫಾಡ್ಪಮ ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ ಮೊಟುಮೊದ್ಲ 

ವಿಚಾರವಾಗುಳಿಯಲಿ ಎಿಂದ್ು ನಾನು ಆಶಿಸ್ುತ ುೋನ . ಈ 

ಬ ಳ್ವಣಿಗ  ಈಗ ಯಾವ ದಕ್ತಿನಲಿಲ ಸಾಗಬ ೋಕು? ನಾವು 

ನರ್ಮನ ನೋ ಈ ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  ಕ ೋಳಿಕ  ಿಂಡ ಹಲವಾರು 

ಸ್ನಿನವ ೋಶಗಳ್ನುನ ನಾನು ನ ನಪ್ಪಸ್ಕ  ಳ್ಳಬಲ್ಫ ಲ:- 

“ಈ ಪರಕರಣಕ ಿ ಕಾಯಮನ ೈತ್ತಕ ನಿಧಾಮರದ್ ಅಗತಯವಿದ , 

ಸ್ರಿಯಾದ್ ಕಾಯಮನ ೈತ್ತಕ ನಿಧಾಮರ ಯಾವುದ್ು? 

ಸ್ಮಾಜದ್ ಪರಸ್ುುತ ಅಗತಯಗಳಿಗ  ಅತಯಿಂತ 

ಹತ್ತುರವಾಗಿರುವ, ವಿವ ೋಚನಾಪೂಣಮವ ಿಂದ್ು ಕರ ಯಲಿಡುವ 

ರ್ತುು ರ್ುಿಂದನ ದನಗಳ್ಲಿಲ ಬಳ್ಸ್ಲು ವಾಯವಹರಿಕವಾಗಿ 

ಸ್ುಲಭವಾಗಿರುವ ದಾರಿಯನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ುವುದ್ು ಈ 

ಪರಶ ನಗ  ಉತುರ ರ್ತುು ಇನ ನ ರ್ುಿಂದ  ಕ ಡಾ ಇದ್ುವ ೋ 

ಉತುರವಾಗಿರುತುದ  ಎಿಂದ್ು ನಾನು ಆಶಿಸ್ುತ ುೋನ . ಲ್ಫಾ 

ಲ್ಫಾಡ್ಮಗಳ್ು (ಕಾನ ನು ಒಡ ಯರು) ಅಪೂಣಮ 

ವಾಯವಹಾರಿಕತ ಯ ಬದ್ಲಿಗ  ಬೌಧಿಧಕ ಪರಿಪೂಣಮತ ಯನುನ 

ಬಯಸ್ುವ, ಬುಧಿಧವಿಂತ ವಕ್ತೋಲರ ವಿರ್ಶ ಮಗ  

ಗುರಿಯಾಗುತುಲ್ಫ ೋ ಇರುತಾುರ  ಎಿಂಬುದ್ರಲಿಲ 
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ಅನುಮಾನವಿಲಲ. ಆದ್ರ , ನರ್ಗ  ಅದ ಷ ುೋ 

ಹ ೋಸ್ಗ ಯನಿಸ್ದ್ರ , ಬಹುಪಾಲು ಕಾನ ನುಗಳ್ು ರ್ತುು 

ವಾಸ್ುವದ್ಲಿಲ ಎಲಲ ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ು, ರ್ನುಷ್ಯರಿಗ  

ಇಷ್ುವಿದ್ದರ , ಇಲಲದದ್ದರ  ಅವರನುನ ನಿಯಿಂತ್ತರಸ್ಲು 

ಬಳ್ಕ ಯಾಗುವ, ರ್ತುು ಅವುಗಳ್ ಪರಕಾರವ ೋ 

ರ್ನುಷ್ಯರನುನ ಬದ್ುಕಲು ಬಧ್ಧವಾಗಿಸ್ುವ ಮೊಿಂಡು 

ಹತಾರುಗಳ್ು ಎಿಂಬುದ್ನುನ, ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ಳಲ್ಫ ೋಬ ೋಕು. ರ್ತುು 

ಮೊನಚಾದ್ ಹತಾರುಗಳ್ು ಬೌದಾಕವಾಗಿ ಅರ್ವಾ 

ಇನಾನವುದ ೋ ರಿೋತ್ತಯಲ ಲ ಪರಿಪೂಣಮವಾಗಿರುವುದ್ು 

ಅಪರ ಪ. ಅವುಗಳ್ ವಿವರಣ ಯೋ ಸ್ ಚಸ್ುವಿಂತ , ಅವು 

ಮೊಿಂಡು/ ಒರಟಾಗಿ ಕಾಯಮ ನಿವಮಹಿಸ್ುತುವ ಯೋ 

ಹ  ರತು, ಚುರುಕಾಗಿಯಲಲ. (ಒತುು ಒದ್ಗಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ ) 

186. ಲ್ಫಾಡ್ಮ ರಾಸ್ಿನನರ ಮಾತುಗಳ್ಲಿಲ ಈ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಚಲನಶಿೋಲ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ, 

ವಯವಹಾರಿಕವಾಗಿರಬ ೋಕ್ತರುವುದ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ವಾಯಖಾಯನವಷ ು ಅಲಲ, ಬದ್ಲಿಗ  ನಿಧಿಮಷ್ು ತತವವಿಂದ್ರ 

ಕಾನ ನು ನಿೋತ್ತಗಳ್ು ಕ ಡಾ ಸ್ಮಾಜದ್ ಪರಸ್ುುತ ರ್ತುು ತುತ್ತಮನ ಅಗತಯಗಳಿಗ  ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬ ೋಕು, 

ಅಲಲದ  ಈಗಿನ ಕಾಲದ್ ರ್ಟ್ಟುಗ  ವಿವ ೋಚನಾಯುಕುವಾಗಿಯ , ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ಅನವಯವಾಗುವಿಂತ ಯ  

ಇರಬ ೋಕು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ ಚಸ್ುತುವ .  

187. ಇದ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಪರಿಣಾರ್ಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗ  ತರುವ ಸ್ಕಾಮರದ್ ಒಿಂದ್ು ಪರರ್ುಖ್ 

ಪಾತರಕ ಿ ಜನಮ ನಿೋಡುತುದ . ರ್ತುು ಸ್ಹಜವಾಗಿ, ಅದ್ು ಸ್ಕಾಮರದ್ ರ್ ರು ಅಿಂಗಗಳಾದ್, ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗ, 

ಕಾಯಾಮಿಂಗ, ಹಾಗ  ನಾಯಯಾಿಂಗಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುತುದ . ದಟುವಾದ್ ಕರರ್ಗಳಿಗ  ಕಾರಣವಾಗುವ 
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ನಿಷ ಠಯ ಬದ್ಧತ ಯನುನ ಸ್ಕಾಮರ ತ  ೋರಿಸ್ಬ ೋಕಾಗಿದ . ಆರ್ಥಮಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ತುು ಸಾಿಂಸ್ೃತ್ತಕ ಹಕುಿಗಳ್ 

ಪರಗತ್ತಶಿೋಲ ಸಾಕ್ಾತಾಿರಕ ಿ ಸ್ ಕು ಕರರ್ಗಳ್ನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ಹ  ಣ ಗಾರಿಕ  ಸ್ಕಾಮರದ್ ಮೋಲಿದ .  

188. ಹಕುಿಗಳ್ ಪರಗತ್ತಶಿೋಲ ಸಾಕ್ಾತಾಿರದ್ ಸ್ದಾಧಿಂತವು ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಪರಕ್ತರಯಯಿಂತ , ಹಿಮಮಟುುವಿಕ -ವಿರ  ೋಧಿೋ 

ಸ್ದಾಧಿಂತಕ ಿ ಜನಮ ನಿೋಡುತುದ . ಈ ಸ್ದಾಧಿಂತದ್ ಪರಕಾರ, ಹಕುಿಗಳ್ ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ಹಿಿಂಪಡ ಯುವಿಕ  

ಆಗಬಾರದ್ು. ಒಿಂದ್ು ಪರಗತ್ತಶಿೋಲ ರ್ತುು ನಿರಿಂತರ ಸ್ುಧಾರಣ  ಹ  ಿಂದ್ುವಲಿಲ ಹಿಮಮಟುುವಿಕ ಗ  ಯಾವುದ ೋ 

ಅವಕಾಶವಿಲಲ. ಸ್ಮಾಜವು ರ್ುಿಂದ್ಕ ಿ ಸಾಗಲ್ಫ ಬ ೋಕು. 

189. ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಅಡಿಯಲಿಲನ ಅರ್ವಾ ಇತರ ಹಕುಿಗಳ್ ಪರಯೊೋಜನಗಳ್ ಉದ ದೋಶಪೂವಮಕ ಹಿಿಂಪಡ ಯುವಿಕ  

ಕಾರಣವಾಗುವ ಕರರ್ಗಳ್ನುನ ಸ್ಕಾಮರ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬಾರದ್ು ಎಿಂಬುದ್ು ಹಿಮಮಟುುವಿಕ -ವಿರ  ೋಧಿ ಸ್ದಾಧಿಂತದ್  

ಅಪ ೋಕ್ .  

190. ಮೋಲಿನ ಎರಡು ಸ್ದಾಧಿಂತಗಳ್ು, ನಾವು ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕೌಶಲ್ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ಲ್ಫಾದ್ ಕಾನ ನನುನ 

ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂಡರ , ಅದ್ು ಖ್ಿಂಡಿತವಾಗಿಯ , ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಪರಗತ್ತಶಿೋಲ ವಾಯಖಾಯನದ್ ದಸ ಯಲಿಲ ಹ ಜ ೆಯನುನ 

ಹಿಿಂದದಟುಿಂತಾಗಿ ಹಕುಿಗಳ್ ಪರಗತ್ತಪರ ಸಾಕ್ಾತಾಿರವನುನ ತ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ದ್ಿಂತಾಗುತುದ , ಎಿಂಬ ಅಲಲಗಳ ಯಲ್ಫಾಗದ್ 

ತ್ತೋಮಾಮನಕ ಿ ಬರುವಿಂತ  ಮಾಡುತುವ . ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕೌಶಲ್ ಪರಕರಣದ್ ಅಭಿಪಾರಯವೂ ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯ ಅತ್ತಸ್ಣಣ-

ಭಾಗವ ಿಂಬ ಅಿಂಶವನುನ ತಪಾಿಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ುತುದ  ರ್ತುು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಭಾವನ ಯ 

ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, ಅಪರಾಧಿಕತ ಯನುನ ತನನ ಆಧಾರವ ಿಂದ್  ಊಹಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳತುದ . ಆದ್ು ಭಯವಲಲದ ೋ ರ್ತ ುೋನು 

ಅಲಲದ್ ಆರ  ೋಗಯದ್ ಬಗ ೆ ಚಚಮಸ್ುತುದ  ರ್ತುು ಗೌಪಯತ , ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಆಯಿ ರ್ತುು ನಿಲುವನುನ 

ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ ಕಡ ಗಣಿಸ್ ಜನಪ್ಪರಯ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಪರಕಾರ ನಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳತುದ . ರ್ತ  ುಿಂದ್ು 

ಲಿಿಂಗದ್ವರನುನ ನ  ೋಡುವಾಗ, ಒಿಂದ್ು ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ, ನರ-ಸ್ಿಂವ ೋದ್ನ ಯ ರ್ ಲಕ ನಿಲುವು  ವಯಕುವಾಗುತುದ . 

ಅದ್ಲಲದ ೋ, ಮಾಹಿತ್ತಯ ಹರವಿಗ  ಸ್ಕಿ, ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕೌಶಲ್ ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪುಮ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ 

ಉಳಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ಬಹುರ್ತದ್ ಅನುಮೊೋದ್ನ ಯ ಅಗತಯವಿಲಲ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಅರಿಯುವುದ್ರಲಿಲ ಸ  ೋಲುತುದ . 

ಈ ಪರಕಾರವಾಗಿ ಈ ತ್ತೋಪುಮ ಸ್ ಕ್ಷಮವಾದ್ ಪರಭಾವಗಳಿಗ  ಳ್ಗಾಗುತುದ . 
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N. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರವಯ ದೃಷ್ಟ್ಟಕಯೂವನ  

I. ಯತನ್ಯೈಟಯಡ್ ಸಯಟವಟ್ಾ 

191.  ಒಬ್ಯಜಯೋಫಯಲ್, ಮತತಿ ಸಂಗಡಿಗರತ v. ಹಯೂಡಿಸ್, ಒಹಾಯೊ ಆರಯೂವಗಾ ಇಲ್ಾಖ್ಯ ಮತತಿ ಇತರರತ 76 

ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರ ಅವಸ ಥಗ  ಒತುುನಿೋಡಿದ್ ಅಮೋರಿಕ ಯ ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯವು, 20ನ ೋ 

ಶತಮಾನದ್ ನಡುವಿನವರ ಗ  ಬಹುಪಾಲು ಪಾಶಿಿಮಾತಯ ರಾಷ್ರಗಳಿಿಂದ್ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅನ  ಯೋನಯತ ಯು 

ಬಹುಕಾಲದ್ವರ ಗ  ಅನ ೈತ್ತಕವ ಿಂದ್ು ಸ್ಕಾಮರದಿಂದ್ಲ್ಫ ೋ ಹಲವು ಖ್ಿಂಡಿಸ್ಲಿಟ್ಟುತುು ರ್ತುು ಕ್ತರಮಿನಲ್ 

ಕಾನ ನುಗಳ್ಲಿಲ ಈ ಬಗ ಯ ನಿಂಬಿಕ ಯನುನ ಬಿತುಲ್ಫಾಗಿತುು ರ್ತುು ಇದ ೋ ಕಾರಣದಿಂದ್, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರಿಗ , 

ತರ್ಮ ವಿಶಿಷ್ುವಾದ್ ಗುರುತ್ತನ ರ್ ಲಕ ತರ್ಮದ ೋ ಆದ್ ಘನತ  ಹ  ಿಂದ್ಲು ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲಲ ಎಿಂದ್ು 

ಗರ್ನಿಸ್ತು. ತರ್ಮ ರ್ನಸ್ುಪಗಳ್ಲಿಲರುವ ನಿಜವಾದ್ ವಿಚಾರಗಳ್ ಕುರಿತು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ದ್ಿಂಪತ್ತಗಳ್ು 

ಮೌನವಾಗಿರಬ ೋಕಾಗಿತುು, ರ್ತುು 2ನ ೋ ವಿಶವ ಯುಧ್ಧದ್ ನಿಂತರದ್ ಅವಧಿಯಲಿಲ ಮಾನವಿಯತ  ರ್ತುು 

ಪಾರಮಾಣಿಕತ ಯ ಕುರಿತು ರ್ಹತುರವಾದ್ ಅರಿವು ಬಿಂದತಾದ್ರ , ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರು ರ್ತುು 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋಯರು ಘನತ ಯ ಮೋಲ್ಫ  ನಾಯಯಸ್ರ್ಮತವಾದ್ ಹಕಿನುನ ಹ  ಿಂದದಾದರ  ಎಿಂಬ ವಾದ್ದ್ 

ಬಗ ಗ  ಕಾನ ನು ರ್ತುು ಪರಚಲಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಿಂಪರದಾಯಗಳ ರ ಡರಲ ಲ ತಕರಾರುಗಳಿದ್ುದವು 

ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನಾಯಯಾಲಯ ಗರ್ನಿಸ್ತು. ಅನ ೋಕ ರಾಜಯಗಳ್ಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅನ  ಯೋನಯತ ಯು ಇನ ನ 

ಅಪರಾಧ್ವಾಗುಳಿದದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಗರ್ನಿಸ್ದ್ ನಾಯಯಾಲಯ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರನುನ ಬಹುತ ೋಕ ಸ್ರಕಾರಿ 

ಉದ  ಯೋಗಗಳ್ಲಿಲೋ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ , ಮಿಲಿಟರಿ ಸ ೋವ ಯಿಂದ್ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ , ವಲಸ  ಕಾನ ನುಗಳ್ 

ಅಡಿಯಲಿಲ ಹ  ರಗುಳಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ , ಅವರು ಪೊಲಿೋಸ್ರ ಕ್ತರುಕುಳ್ಕ ಿ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತುರುತಾುರ  ರ್ತುು ಅವರ 

ಸ್ಿಂಘಟನ ಯ ಹಕುಿಗಳಿಗ  ತಡ ಯೊಡಡಲ್ಫಾಗಿದ  ಎಿಂಬುದ್ನ ನ ಗರ್ನಿಸ್ತು. 

192. ಸ್ದ್ರಿ ಕಾನ ನುಗಳ್ು ಖಾಸ್ಗಿೋ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವಿಂದ್ನುನ ನಿಯಿಂತ್ತರಸ್ ಯತ್ತನಸ್ುತ್ತುವ  ರ್ತುು ಅವು  ಕಾನ ನಿನ 

ಔಪಚಾರಿಕ ಮಾನಯತ ಗ  ಅಹಮ ಅಲಲವೋ ಎಿಂಬುದ್ರ ಹ  ರತಾಗಿ, ಅದ್ು ಪಾತಕ್ತಗಳ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಡದ  ಆಯಿ 
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ಮಾಡುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ವಾಯಪ್ಪುಯಲ್ಫ ಲೋ ಬರುತುದ  ಎಿಂದ್ು ನಾಯಯಾಲಯ ಅಭಿಪಾರಯ ಪಟ್ಟುತು. ಹಾಗ ಯೋ, 

ವಯಸ್ಿರು ತರ್ಮ ರ್ನ ಗಳ್ ಏಕಾಿಂತದ್ಲಿಲ ರ್ತುು ತರ್ಮದ ೋ ಆದ್ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಬದ್ುಕುಗಳ್ಲಿಲ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ 

ಬ ಳ ಸ್ುವ ನಿಧಾಮರ ಮಾಡಿಯ  ರ್ುಕು ವಯಕ್ತುಗಳಾಗಿ ತರ್ಮ ಘನತ ಯನುನ ಉಳಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಬಹುದ್ು ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂಡ ನಾಯಯಾಲಯ ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು ರ್ತ  ುಬಬ ವಯಕ್ತುಯೊಿಂದಗಿನ ಖಾಸ್ಗಿೋ ನಡವಳಿಕ ಯಲಿಲ 

ಬಹಿರಿಂಗವಾಗಿ ವಯಕುಗ  ಿಂಡಾಗ, ಆ ವತಮನ ಯು ಶಾಶವತವಾದ್ ಖಾಸ್ಗಿೋ ನಿಂಟ  ಿಂದ್ರ ಹಲವು 

ಅಿಂಶಗಳ್ಲ್ಫ  ಲಿಂದಾಗಿರಬಹುದ್ು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂಡಿತು. ಸ್ಿಂವಿಧಾನದಿಂದ್ ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಟು ಅಿಂತಹ ಸಾವತಿಂತರಯವು 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಇಿಂತಹ ಆಯಿ ಮಾಡುವ ಹಕಿನುನ ನಿೋಡುತುದ  ಎಿಂದ್ು ನಾಯಯಾಲಯವು ತ್ತೋಮಾಮನಿಸ್ತು. 

193. ಪ ೈಸ್ ವಾಟರ್ ಹೌಸ್ v. ಹಾಪ್ಪಿನ್ಪ77 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಸ ುೋಟ್ಟಪನ ಸ್ವರೋಚಿ ನಾಯಯಾಲಯ, ಲಿಿಂಗಕ ಿ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ರ ಢಮಾದ್ರಿಗಳ್ನುನ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ುವುದ್ರ ಕಾನ ನು ಪರಸ್ುುತತ ಯ ಮೌಲಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಾಗ, 

ಹಿೋಗ  ಗರ್ನಿಸ್ತು:- 

"... ಉದ  ಯೋಗದಾತರು ತರ್ಮ ನೌಕರರು ಅವರವರ 

ಗುಿಂಪ್ಪನ ಜ  ತ ಗ  ತಳ್ುಕು ಹಾಕಲ್ಫಾದ್ ರ ಢಮಾದ್ರಿಗ  

ಸ್ರಿಹ  ಿಂದ್ುತಾುರ  ಎಿಂದ್ು ಊಹಿಸ್ಕ  ಿಂಡು ಅರ್ವಾ 

ಒತಾುಯಪಡಿಸ್ುವ ರ್ ಲಕ ನೌಕರರ ಮೌಲಯಮಾಪನ 

ಮಾಡುವ ದನಗಳ್ನುನ ನಾವು ಹಿಿಂದಕ್ತಿದ ದೋವ . 

ಉದ  ಯೋಗದಾತರು, ಲಿಿಂಗದ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ವಿರುದ್ಧ 

ತಾರತರ್ಯ ಮಾಡುವುದ್ನುನ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುವುದ್ರ ಹಿಿಂದ , 

ಪಾಲಿಕ ಯು ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ರ ಢಮಾದ್ರಿಗಳಿಿಂದ್ 

ಉಧ್ಭವಿಸ್ುವ ಸ್ರೋ ಪುರುಷ್ರ  ಿಂದಗಿನ ಸಾಮಾನವಲಲದ  

                                                             
77 490 U.S. 228 (1989) 
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ನಡವಳಿಕ ಯ ಇಡಿೋ ಶ ರೋಣಿಗ  ಕ  ಡಲಿಯೋಟು ಹಾಕುವ 

ಉದ ದೋಶ ಹ  ಿಂದದ " 

194. ಕ್ರಂಬ್ಲ್ಲೋ ಹಿವ್ಯಲ್ಲ v. ಇಂಡಿಯಾನ್ಾದ  ಐವಿ ಟಯಕ್ ಕಮತಾನ್ವಟಿ ಕಾಲ್ಯವಜ್78 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಅವರವರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ನಿಲುವನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ ಉದ  ಯೋಗಿಗಳ್ ನಡುವ  ಭ ೋದ್ಭಾವ ಮಾಡುವುದ್ು ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ತಾರತರ್ಯವ ಿಂದ್ು 

ತ್ತೋಮಾಮನಿಸ್ದ್ ನಾಯಯಾಲಯವು, ಈ ಕ ಳ್ಕಿಂಡಿಂತ  ಗರ್ನಿಸ್ತು:- 

"ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಸಾವಭಾವಿಕವಾಗಿ 'ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ 

ಪರಿಗಣನ 'ಯಾಗಿದ  ರ್ತುು ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ನಿಲುವನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ತಾರತರ್ಯದ್ ಆರ  ೋಪವು 

ರ್ುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿೋಷ್ಟ್ಮಕ  7ರ ಅಡಿಯಲಿಲನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ತಾರತರ್ಯದ್ ಆರ  ೋಪವ ಎಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ದ್ 

ಈ.ಈ.ಓ.ಸ್.ಯ ಇತ್ತುೋಚನ ತ್ತೋಮಾಮನವನುನ ಗಣನ ಗ  

ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳದದಾರ  ಅದ್ು ನರ್ಮ 

ಅಜಾಗರ ಕತ ಯಗುತುದ  . "ಬ್ಾಲ್ಲ್ಿನ್ v. ಫಾಕ್ಾ, ಇಇಒಸ್ 

ಅಪ್ಪೋಲ್ ಸ್ಿಂಖ ಯ 0120133080, 2015 ವ್ಲಲ 4397641 *5, 

*10 (ಜುಲ್ಫ ೈ 16, 2015) ರಲಿಲ. ಶಿೋಷ್ಟ್ಮಕ  7ನುನ 

ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ುವ ಅಧಿಕಾರವಿರುವ ಈ.ಈ.ಓ.ಸ್.ಯು 

ರ್ ರು ಪಾರರ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಿಂದಾಗಿ ಈ ತ್ತೋಮಾಮನಕ ಿ 

ಬಿಂದತು. ಮೊದ್ಲನ ಯದಾಗಿ, ಅದ್ು "ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ನಿಲುವನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ತಾರತರ್ಯ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ 

ತಾರತರ್ಯವಾಗಿದ , ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಅದ್ು ರ್ುಖ್ಯವಾಗಿ 

                                                             
78 830 F.3d 698 (7th Cir. 2016) 
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ನೌಕರರ ಲಿಿಂಗದ್ ದ ಸ ಯಿಂದ್ ಅವರಿಗ  ಕಡಿಮ 

ಅದ್ಯತ ನಿೋಡಿ ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುತುದ " 

ಎಿಂದ್ು ನಾಯಯಾಲಯ ತ್ತೋಮಾಮನಿಸ್ತು . *5 ನಲಿಲ. (ತನನ 

ಮೋಜಿನ ಮೋಲ್ಫ  ತನನ ಸ್ರೋ-ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯ 

ಛಾಯಾಚತರವನುನ ಇರಿಸ್ದ್ದಕಾಿಗಿ ಅಮಾನತುಗ  ಿಂಡ 

ರ್ಹಿಳ ಯ, ರ್ತುು ಪುರುಷ್ನ  ಬಬ ಅಿಂರ್ದ ೋ ಕೃತಯವನುನ 

ಮಾಡಿದ್ರ  ಯಾವುದ ೋ ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ನುನ ಎದ್ುರಿಸ್ುವುದಲಲ 

ಎಿಂಬ ಉದಾಹರಣ  ನಿೋಡುತಾು). ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, 

"ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ತಾರತರ್ಯವು 

ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ತಾರತರ್ಯ ಕ ಡಾ ಆಗಿದ " ಏಕ ಿಂದ್ರ  

ಅದ್ು ಲಿಿಂಗವನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ಸ್ಿಂಘಟನಾತಮಕ ತಾರತರ್ಯ” 

ಎಿಂದ್ು ನಾಯಯಾಲಯ ವಿವರಿಸ್ದ , ಇದ್ು ತರ್ಮ 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪುರುಷ್, ಅರ್ವಾ 

ಉಭಯಲಿಿಂಗಾಸ್ಕು ಉದ  ಯೋಗಿಗಳ್ು ಯಾರನನ 

ಪ್ಪರೋತ್ತಸ್ುತಾುರ  ಅರ್ವಾ ಯಾರಣುಣ ರ್ದ್ುವ ಯಾಗುತಾುರ  

ಎಿಂಬುದ್ನನ ಆಧಾರಿಸ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಉದ  ಯೋಗದಾತರು 

ತಾರತರ್ಯ ಮಾಡುವುದ್ಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ . ಐಡಿ. *6-

7ನಲಿಲ. ಕಡಯದಾಗಿ, ಇ.ಇ.ಒ.ಸ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ನಿಲುವನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ತಾರತರ್ಯವನುನ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ 

ರ ಢಮಾದ್ರಿಗಳ್ನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ತಾರತರ್ಯದ್ ರ ಪವ ಿಂದ್ು 

ವಿವರಿಸ್ದ್ ನಾಯಯಾಲಯವು, ಇದ್ರಡಿಯಲಿಲ ಸ್ ಕುವಾದ್ 

ಗಿಂಡು ರ್ತುು ಹ ಣುಣ ನಡವಳಿಕ ಗಳ್ು, ಹಾವಭಾವಗಳ್ು 
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ರ್ತುು ಹ  ರನ  ೋಟಗಳ್ ಬಗ ಗಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ನಿಯರ್ಗಳಿಗ  ತಕಿಿಂತ  ನಡ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾಗುವ 

ಉದ  ಯೋಗಿಗಳಿಗ  ಕ್ತರುಕುಳ್ ನಿೋಡಲ್ಫಾಗುತುದ . ಐಡಿ. ತನನ 

ತ್ತೋಮಾಮನಗಳ್ನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವಾಗ, ಇ.ಇ.ಒ.ಸ್.ಯು 

ವಿರ್ಶಾಮತಮಕವಾಗಿ ಗರ್ನಿಸ್ದ್ಿಂತ  "ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು, 

ಸ್ರಹದ್ುದಗಳ್ು [ಲಿಿಂಗ ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ 

ತಾರತರ್ಯಗಳ್ ಎರಡು ವಗಮಗಳ್ ನಡುವ ] ಆಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿವ ” 

ಎಿಂದ್ು ಗುರುತ್ತಸ್ರುವ ಹ  ರಗಿತಾಯ , ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ನಿಲುವನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ತಾತರರ್ಯವನುನ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ 

ತಾರತರ್ಯದಿಂದ್ ಬ ೋಪಮಡಿಸ್ಲು ಪರಯತ್ತನಸ್ವ . ಐಡಿ. 

*8ನಲಿಲ (ಸ್ಮೊಿಂಟನ್ ರನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ುತು, 232 ಎಫ್ .3 

ಡಿ 35 ನಲಿಲ). [ಅಡಿರ ೋಖ  ನರ್ಮದ್ು] 

195. ಲ್ಾರಯನ್ಾ v. ಟಯಕಾಾಸ್ 79  ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕಗರ ನಡುವಿನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯ 

ನಿರಪರಾಧಿೋಕರಣದ್ದ್ ವಿಚಾರವನುನ ಪರಾಿಂಬರಿಸ್ುವಾಗ , ಯು.ಎಸ್. ನ ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯವು, 

ಸ್ದ್ರಿ ಸ್ರ್ಸ ಯಯ ಅಪಾರಪು ವಯಸ್ಿರು ಅರ್ವಾ ಗಾಯಗ  ಳ್ಗಾದ್ವರು ಅರ್ವಾ ಬಲವಿಂತಕ  ಿಳ್ಗಾಗುವ 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಅರ್ವಾ ಒಪ್ಪಿಗ ಯನುನ ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ತ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ುವುದ್ು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ಲಿಲರುವವರನುನ 

ಒಳಾಗ  ಿಂಡಿಲಲ ಯಾರು ಎಿಂದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ದಾದರ . ಸ್ರ್ಮತ್ತಯನುನ ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ತ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ಲ್ಫಾಗದ್ು ಅರ್ವಾ 

ಸಾವಮಜನಿಕ ನಡವಳಿಕ  ಅರ್ವಾ ವ ೋಶಾಯವೃತ್ತುಯನ ನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಲಲ ಅರ್ವಾ ಇಲಿಲ ಸ್ರಕಾರವು 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರು ಬ ಳ ಸ್ ಬಯಸ್ುವ ಯಾವುದ ೋ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಕ ಿ ಔಪಚಾರಿಕ ಮಾನಯತ  ನಿೋಡಬ ೋಕ  ಎಿಂಬ 

ಪರಶ ನಯೋ ಇಲಲ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಗರ್ನಿಸ್ತು. ಪೂಣಮ ರ್ತುು ಪರಸ್ಿರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯೊಿಂದಗ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ಲಿಲ 

ತ  ಡಗುವ ಇಬಬರು ವಯಸ್ಿರಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ರುವ ವಿಚಾರವು, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಜಿೋವನಶ ೈಲಿಯಲಿಲ 

                                                             
79 539 U.S. 558 (2003) 
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ಸಾಮಾನಯವಾದ್ುದ್ು ಎಿಂದ್ು ಅಜಿಮದಾರರು ತರ್ಮ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಬದ್ುಕ್ತನ ಡ ಗಿನ ಗೌರವಕ ಿ ಅಹಮರಾಗಿದಾದರ  

ರ್ತುು ಸ್ಕಾಮರ ಅವರ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ ರ್ ಲಕ  ಅವರ 

ಅಸ್ುತವವನುನ ಅವಮಾನಿಸ್ುವಿಂತ್ತಲಲ ಅರ್ವಾ ಅವರ ಹಣ ಬರಹವನುನ ನಿಯಿಂತ್ತರಸ್ಲ್ಫಾಗುವುದಲಲ, ಏಕ ಿಂದ್ರ , 

ಡ ಯ ಪಾರಸ ಸ್ ಕಾಲಸ್ನ ಅಡಿಯಲಿಲನ ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಹಕುಿ ಅವರಿಗ  ಸ್ಕಾಮರದ್ ಹಸ್ುಕ್ ೋಪವಿಲಲದ  ತರ್ಮ 

ಕ್ತರಯಗಳ್ಲಿಲ ತ  ಡಗಿಕ  ಳ್ುಳವ ಹಕಿನುನ ನಿೋಡುತುದ  ಎಿಂದ್ು ನಾಯಯಾಲಯವು ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ತು. 

196. ರಾಬ್ಟ್ಾೋ v. ಯತನ್ಯೈಟಯಡ್ ಸಯಟವಟ್ಾ ಜಯವಸಿವಸ್80 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ , ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಸ ುೋರ್ಟಪ ನ 

ಸ್ವರೋಚ ಿನಾಯಯಾಲಯ ಹಿೋಗ ಿಂದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ತು:- 

"ನರ್ಮ ನಿಧಾಮರಗಳ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕವಾಗಿ 

ಸ್ಿಂರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಟು" “ಸ್ಿಂಘತನ ಯ ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ” ಎರಡು 

ವಿಭಿನನ ಅರ್ಮಗಳ್ಲಿಲ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ವ . ನಿಧಾಮರದ್ ಒಿಂದ್ು 

ಸಾಲಿನಲಿಲ ಸಾಲಿನಲಿಲ, ಕ ಲವು ನಿಕಟವಾದ್ ಮಾನವ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ು  ನರ್ಮ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ವಿನಾಯಸ್ದ್ 

ಕ ೋಿಂದ್ರವಾಗಿರುವ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ 

ರಕ್ಷಿಸ್ುವುದ್ರಲಿಲ ವಹಿಸ್ುವ ಪಾತರದ್ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, 

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬ ಅಿಂತಹ ನಿಕಟವಾದ್ ಮಾನವ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ಬ ಳ ಸ್ಲು ರ್ತುು ನಿವಮಹಿಸ್ಲು 

ಹ  ಿಂದರುವ ಆಯಿಗಳ್ನುನ, ಸ್ಕಾಮರವು ಸ್ ಕುವಲಲದ್ 

ಹಸ್ುಕ್ ೋಪದಿಂದ್ ಕಾಪಾಡಬ ೋಕು, ಎಿಂದ್ು ನಾಯಯಾಲಯ 

ತ್ತೋಮಾಮನಿಸ್ದ . ಈ ವಿಷ್ಯದ್ಲಿಲ, ಸ್ಿಂಘಟನ ಯ 

ಸಾವತಿಂತರಯವು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಒಿಂದ್ು 
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ರ್ ಲಭ ತ ಅಿಂಶದ್ ರ ಪದ್ಲಿಲ ರಕ್ಷಣ  ಪಡ ಯುತುದ . 

ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ ನಾಯಯಾಲಯವು, ಮೊದ್ಲನ ೋ 

ತ್ತದ್ುದಪಡಿಯಡಿಯಲಿಲ ರಕ್ಷಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ- ಭಾಷ್ಣ, 

ಸ್ಭ ಸ ೋರುವಿಕ , ಕುಿಂದ್ು ಕ  ರತ ಗಳ್ ಪರಿಹಾರಕಾಿಗಿ 

ಅಜಿಮಸ್ಲಿಲಸ್ುವುದ್ು ರ್ತುು ಧ್ರ್ಮದ್ ಪಾಲನ ಗಳ್ನುನ 

ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುವ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ಲಿಲ ತ  ಡಗಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ 

ಸ್ಲುವಾಗಿ ಸ್ಿಂಘಟ್ಟತರಾಗುವ ಹಕಿನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ದ . 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ಈ ರಿೋತ್ತಯ ಸ್ಿಂಘಟನ ಯ 

ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ ಇತರ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ್ನುನ 

ಸ್ಿಂರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಅನಿವಾಯಮ ವಿಧಾನವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ 

ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ುತುದ . ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ 

ಸ್ಿಂಘಟ ನ ಯ ಸಾವಭಾವಿಕ ರ್ತುು ಚಲನಶಿೋಲ ಲಕ್ಷಣಗಳ್ು 

ಸ್ಹಜವಾಗಿಯೋ ಒಿಂದ ೋ ಬಗ ಯವಾಗಿರುತುವ " [ಒತುು 

ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ ] 

II. ಕಯನಡಾ 

197. ಕ ನಡಾದ್ ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯ, ಡಯಲ್ಲಿನ್ ವ್ಯೈಂಡ್ ಮತತಿ ಇತರರತ ವಿ. ಆಲಾಟಾೋಡಾ ಹಕ್ರಕನ ರಾಣಿ ಮತತಿ 

ಇತರರತ 81  ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಕ ನ ಡದ್ ಹಕುಿ ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ್ ಸ್ನನದನ, 15(1)ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ 

ಉಲಲಿಂಘನ ಯನುನ ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ುತಾು ಲಿಿಂಗವು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ  ಎಿಂಬ ನಿಧಾಮರವನುನ 

ತ ಗ ದ್ುಕ  ಿಂಡಿತು. ಸ್ನನದನ 15 (1)ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಹಿೋಗಿದ : - 
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"ಪರತ್ತ ವಯಕ್ತುಯು ಕಾನ ನಿನ ಎದ್ುರು ರ್ತುು ಕಾನ ನಿನ 

ಅಡಿಯಲಿಲ ಸ್ಮಾನವಾಗಿರುತಾುರ  ರ್ತುು ಸ್ಮಾನ ರಕ್ಷಣ  

ರ್ತುು ಕಾನ ನಿನ ಸ್ಮಾನ ಲ್ಫಾಭದ್ ಹಕಿನುನ 

ತಾರತರ್ಯವಿಲಲದ್ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ರ್ತುು ಪರರ್ುಖ್ವಾಗಿ, 

ಜನಾಿಂಗ, ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಅರ್ವಾ ಜನಾಿಂಗಿೋಯ ರ್ ಲ, 

ಬಣಣ, ಧ್ರ್ಮ, ಲಿಿಂಗ, ವಯಸ್ುಪ ಅರ್ವಾ 

ವಯಸ್ಪನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ಭ ೋದ್ಭಾವವಿಲಲದ್ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ 

ಹ  ಿಂದರುತಾುರ " 

198. ಡಯಲ್ಲಿನ್ ವ್ಯೈಂಡ್ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಕ ನಡಾದ್ ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯವು ತಾನು ಈಗನ್ v. ಕಯನಡಾ 

(ಮ್ರವಲಕಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಅಳ್ವಡಿಸ್ಕ  ಿಂಡಿದ್ದ ತಕಮವನುನ ಅವಲಿಂಬಿಸ್ುತಾು, ಪಠಯ ರ ಪದ್ಲಿಲ 

ವಿವರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವಿಂತಹುದ ೋ ಆಧಾರಗಳ್ ಪರಿೋಕ್ ಯನುನ ಅನವಯಸ್ತು. ಈಗನ್ ಪರಿೋಕ್  ಹಿೋಗಿದ :- 

ಈಗನ್ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಕಾನ ನು ಹುಟುುಹಾಕ್ತರುವ 

ವಯತಾಯಸ್ಗಳ್ು ತಾರತರ್ಯ ಎಸ್ಗುತುವ ಯೋ ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲು ಎರಡು ಸ್ ಕು ಅಿಂಶಗಳಿವ . 

ಮೊದ್ಲನ ಯದ್ು, 15ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಡಿಯಲಿಲ 

ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಅರ್ವಾ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವುದ್ನುನ 

ಹ  ೋಲುವ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ 

ಸ್ಮಾನತ ಯ ಹಕಿನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುದ ಯೋ" 

ಎಿಂಬುದ್ು. ಎರಡನ ಯದ್ು, “ಆ ವಯತಾಯಸ್ವು ಅಜಿಮದಾರರ 

ಮೋಲ್ಫ , ಇತರರ ಮೋಲ್ಫ  ಹ  ರಿಸ್ದ್ಿಂತಹ ಹ  ರ , ಬಧ್ಧತ  

ಅರ್ವಾ ಅನಾನುಕ ಲವನುನ ಹ  ರಿಸ್ುವ ಅರ್ವಾ 
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ಇತರರಿಗ  ಲಭಯವಿರುವ ಲ್ಫಾಭಗಳ್ು ರ್ತುು ಅನುಕುಲಗಳ್ 

ದ  ರಕುವಿಕ ಯನುನ ಸ್ೋಮಿತಗ  ಳಿಸ್ುವಿಂತಹ” 

ಪರಿಣಾರ್ವನುನ ಹ  ಿಂದದ ಯೋ ಎಿಂಬುದ್ು. (131ನ ೋ 

ವಾಕಯದ್ಲಿಲ).  

ತಾರತರ್ಯಪೂಣಮ ವಯತಾಯಸ್ವನುನ “ಈ ವಯತಾಯಸ್ದಿಂದ್ 

ಪರಿಕ ಲ ಪರಿಣಾರ್ಕ ಿ ಒಳ್ಗಾಗಿರುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ 

ರ್ನುಷ್ಯರ ಿಂದ್ು, ಅರ್ವಾ ಸ್ಮಾನವಾದ್ ಕಾಲಜಿ ಗೌರವ 

ರ್ತುು ಪರಿಗಣನ ಯನುನ ಪಡ ಯಬ ೋಕ್ತರುವ ಕ ನಡಾದ್ 

ಸ್ಮಾಜದ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯರ ಿಂದ್ು ಗುರುತ್ತಸ್ಲಿಡಲು ಕಡಿಮ 

ಅಹಮರು ಅರ್ವಾ ಹಾಗ  ಗುರುತ್ತಸ್ಲಿಡುವಷ್ುು ಮೌಲಯ 

ಅವರಿಗಿಲಲ ಎಿಂಬ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವನುನ ಪೊರೋತಾಪಹಿಸ್ುವ 

ಅರ್ವಾ ಹರಡುವ ಸಾರ್ರ್ಯಮವಿರುವ” ವಯತಾಯಸ್ ಎಿಂದ್ು 

ಕ ಡ ವಿವರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . (ಈಗನ್, ವಾಕಯದ್ಲಿಲ, ನಾಯ 

ಎಲ್’ಹ ಯರ ಕ್ಪ - ಡ ಯಬ  ಪರಕಾರ). ಅಸ್ಮಾನ 

ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ುಳವಿಕ ಯು “ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು ಸ ೋರಿದ್ದರ  ಎಿಂದ್ು 

ಕಲಿಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲಿಟ್ಟುರುವ ಗುಿಂಪು ಅರ್ವಾ ಆವಗಿರಬಹುದಾದ್ 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಗುಣಾಲಕ್ಷಣಗಳ್ ರ ಢಮಾದ್ರಿಯ 

ಅನವಯಸ್ುವಿಕ ” ಯನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ದ ಯೋ ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಪರಿಗಣಿಸ್ುವುದ್ು ಕ ಡಾ ಸ್ ಕುವಾಗಬಹುದ್ು (ಮಿರನ್, 

128ನ ೋ ವಾಕಯದ್ಲಿಲ ನಾಯ. ಮಕಾಲಕ್ತಳನ್ ಪರಕಾರ).  
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ಈಗನ್, ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರು ಅನುಭವಿಸ್ದ್ 

"ಐತ್ತಹಾಸ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕ್ತೋಯ ರ್ತುು ಆರ್ಥಮಕ 

ಅನನುಕ ಲ" ರ್ತುು ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗಗಳ್ಲಿಲ ರ್ ಡುತ್ತುರುವ 

ಒರ್ಮತ (176ನ ೋ ವಾಕಯದ್ಲಿಲ), ಜ  ತ ಗ  ನಾಯಯಾಿಂಗದ್ 

ಹಿಿಂದನ ನಿಣಮಯಗಳ್ನುನ (177ನ ೋ ವಾಕಯದ್ಲಿಲ) ಆಧ್ರಿಸ್  

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು  15(1)ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಲಿಲ  

ಪಟ್ಟುಮಾಡಿರುವ ಆಧಾರಗಳ್ನುನ ಹ  ೋಲುತುದ  ಎಿಂದ್ು 

ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು "ಒಪಿಲ್ಫಾರದ್ 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಬ ಲ್ಫ ಯನುನ ತ ತಾುಗ ಬದ್ಲ್ಫಾಗಬಲಲ  ಅರ್ವಾ 

ಬದ್ಲ್ಫಾಯಸ್ಳ್ು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ ಗಾಢವಾದ್ ವ ೈಯಕ್ತುಕ 

ಗುಣಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ " (5ನ ೋ ವಾಕಯ). ಆದ್ು 15(1)ನ ೋ 

ಕಲಮಿನಲಿಲ ನರ್ ದಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಇತರ ವ ೈಯಕ್ತುಕ 

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್ನುನ ಹ  ೋಲುತುದ ; ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ಪರಿೋಕ್ ಯ ಈ 

ಹಿಂತವನುನ ತೃಪ್ಪುಗ  ಳಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ " 

199. ತರುವಾಯ, ಡಯಲ್ವಿನ್ ವ್ಯಿನ್ ್ (ಮ್ರವಲಕಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ನಾಯಯಾಲಯವು ಇಿಂತಹ ಪರಿಸ್ಥತ್ತಗಳ್ು 

ಉಿಂಟುಮಾಡಬಹುಹಾದ್ ಅತ್ತದ  ದ  ಡಡ ಪರಿಣಾರ್ವ ಿಂದ್ರ , ಬಹುಶಃ ಅದ್ು ಮಾನಸ್ಕ ಹಾನಿಯೊಿಂದ ೋ, 

ಏಕ ಿಂದ್ರ , ತಾರತರ್ಯದ್ ಭಯ, ಅವರನುನ (ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ) ತಾಕ್ತಮವಾಗಿ ತನನ ನಿಜವಾದ್ ಗುರುತನುನ 

ರ್ುಚಿಡುವಿಂತ  ಮಾಡುತುದ  ರ್ತುು ಇದ್ು ಅವರ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಆತಮವಿಶಾವಸ್ ರ್ತುು ಸ್ವ-ಗೌರವಕ ಿ ಹಾನಿಕರ 

ಎಿಂದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ತು. ಇದ್ು ವಯಕ್ತುಯನುನ ಕುಗಿೆಸ್ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರು ರ್ತುು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋಯರು 

ರಕ್ಷಣ  ಪಡ ಯಲು ಕಡಿಮ ಅಹಮತ ಯರುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಎಿಂಬ ಅಭಿಪಾರಯವನುನ ಕ ನಡಾದ್ ಸ್ಮಾಜದ್ಲಿಲ 

ಹರಡುವಿಂತಹ ವಯತಾಯಸ್ದ್ ಸ್ಿಷ್ು ಉದಾಹರಣ  ಎಿಂದ್ು ಕಿಂಡುಕ  ಿಂಡ ನಾಯಯಾಲಯವು, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ 
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ಪುರುಷ್ರ ಘನತ  ರ್ತುು ಗರಹಿೋತ ಮೌಲಯಕ ಿ ಆಗಬಾಹುದಾದ್ ಹಾನುಯು, ಅತಯಿಂತ ಕ ರರವಾದ್ 

ತಾರತರ್ಯವಾಗಿದ . 

III. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 

200.ಗ ೋ ರ್ತುು ಲ್ಫ ಸ್ಬಯನ್ ಸ್ಮಾನತ ಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಒಕ ಿಟ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ದ್ಕ್ಷಿಣ ಆಫರಕಾದ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ನಾಯಯಾಲಯವು (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಈ ಕ ಳ್ಗಿನ ಸ್ ಕು ಅವಲ್ಫ  ೋಕನಗಳ್ನುನ ಮಾಡಿತು: - 

" ನರ್ಮ ಕಾನ ನು ವಯವಸ ಥಯ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಯಲಿಲ 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರ ಲಲರ  ಅಪರಾಧಿಗಳ್ು ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳ್ುವುದ್ು 

ಇದ್ರ ಸಾಿಂಕ ೋತ್ತಕ ಪರಿಣಾರ್. ಆದ್ುದ್ರಿಿಂದ್ ನರ್ಮ 

ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯ ಗಣನಿೋಯ ಪರಮಾಣದ್ ಜನರ ಮೋಲ್ಫ  

ಹ ೋರಿರುವ ಕಳ್ಿಂಕ ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತುದ , ಆದ್ರ  

ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕಾನ ನ  ಿಂದ್ು ಉಿಂಟುಮಾಡುವ ಹಾನಿ 

ಸ್ಿಂಕ ೋತಕ್ತಿಿಂತಲ  ಮಿಗಿಲ್ಫಾದ್ುದ್ು. ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧ್ದ್ 

ದ ಸ ಯಿಂದ್ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರು ತರ್ಮ ಮಾನವ  

ಅನುಭವದ್ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯಲಿಲ 

ತ  ಡಗಲು ಯತ್ತನಸ್ದ್ ಮಾತರಕ ಿ, ಬಿಂಧ್ನ, ವಿಚಾರಣ  

ರ್ತುು ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ದ್ ಅಪರಾಧ್ಕ ಿ ಶಿಕ್ ಯನುಹ 

ಅಪಾಯಕ ಿ ಒಳ್ಗಾಗುತಾುರ . ವಣಮಭ ೋದ್ ನಿೋತ್ತಯು ವಿವಿಧ್ 

ಜನಾಿಂಗಿೋಯ ಗುಿಂಪುಗಳ್ ದ್ಿಂಪತ್ತಗಳ್ು ನಿರಿಂತರವಾದ್ 

ಅಪಾಯದ್ಲಿಲರುವಿಂತ  ಮಾಡಿದ್ಹಾಗ , ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ 

ಅಪರಾಧ್ವು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರ ದ ೈನಿಂದನ 

ಬದ್ುಕ್ತನಲಿಲ ಅಭದ್ರತ  ರ್ತುು ದ್ುಬಮಲತ ಯನುನ 
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ಬ ಳ ಸ್ುತುದ . ಇಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ ರ ಪವಿಂದ್ನುನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವ ಕಾನ ನಿನ 

ಇರುವಿಕ ಯು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರನುನ ನರ್ಮ ವಿಶಾಲ 

ಸ್ಮಾಜದ್ಲಿಲ ಕ್ತೋಳಾಗಿಸ್ುತುದ  ರ್ತುು 

ದ್ುಬಮಲಗ  ಳಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ರಲಿಲ ಎರಡು ಮಾತ್ತಲಲ. 

ಅದ್ು ಅವರ ಘನತ ಯ ಸ್ಿಷ್ು ಅತ್ತಕರರ್ಣ ರ್ತುು 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 10ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಉಲಲಿಂಘನ " 

IV. ಯತನ್ಯೈಟಯಡ್ ಕ್ರಂಗ್ಮ್ 

201. ಇಯಾನ್ ಸದಲ್ಯೋಂಡ್ v. ಯತನ್ಯೈಟಯಡ್ ಕ್ರಂಗ್ಮ್82  ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಐರ  ೋಪಯ ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ ಆಯೊೋಗದ್ 

ರ್ುಿಂದ  ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರು ರ್ತುು ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯರು, ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ಲಿಲ ತ  ಡಗುವ 

ವಯೊೋಮಿತ್ತಯಲಿಲದ್ದ ವಯತಾಯಸ್ವು - ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯರಿಗ  16 ವಷ್ಮಗಳ್ು ಹಾಗ  ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರಿಗ  18 

ವಷ್ಮಗಳ್ು - ಸ್ರ್ರ್ಮನಿೋಯವ ೋ ಎಿಂಬಡ ಸ್ರ್ಸ ಯ ವಿಚಾರಣ ಗ  ಬಿಂದತುು. ಸ್ದ್ರಿ ವಿಚಾರವನುನ 

ಪರಾಿಂಬರಿಸ್ುವಾಗ, ಸ್ಮಿತ್ತಯು, ಪುರುಷ್ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕಗರಿಗ , ಭಿನನಲಿಿಂಗಾಸ್ಕುರಿಗಿಿಂತ ಹ ಚಿನ ಕನಿಷ್ು 

ವಯೊೋಮಿತ್ತಯನುನ ವಿಧಿಸ್ರುವುದ್ಕ ಿ ಯಾವುದ ೋ ವಸ್ುುನಿಷ್ಠ ರ್ತುು ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾದ್ ಸ್ರ್ರ್ಮನ  ಇಲಲ ಎಿಂದ್ು 

ಗರ್ನಿಸ್ತು ರ್ತುು ಆ ವಯತಾಯಸ್ವು ಅಧಿವ ೋಶನದ್ 8 ನ ೋ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ಅಜಿಮದಾರರಿಗ  ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿರುವ 

ತರ್ಮ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಬದ್ುಕ್ತಗ  ಗೌರವ ಪಡ ಯುವ ಹಕಿನುನ ಚಲ್ಫಾಯಸ್ುವ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಭ ೋದ್ಭಾವದ್ 

ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ತ  ೋಪಮಡಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂದ್ು ನುಡಿಯತು. ಸ್ಮಿತ್ತಯು ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಯುತಾು, 

ಸ್ಮಾಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು, ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಬಾಲಕ ರ್ತುು ಬಾಲಕ್ತಯರಲಿಲ ಪೌರಢಾವಸ ಥಯ ವಯಸ್ಪಗ  

ಮೊದ್ಲ್ಫ ೋ ರ ಪುಗ  ಳ್ುಳತುದ  ರ್ತುು ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ವಯಸ್ಪನುನ ಕಡಿಮ ಮಾಡುವುದ್ು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯಲಿಲ ತ  ಡಗುವ ಎಲಲ ಅರ್ವಾ ನಿದಮಷ್ು ವಯಸ್ಪನ ಬಹುಪಾಲು ಪುರುಷ್ರನುನ ಪರಭಾವಿಸ್ುವ 
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ಸಾಧ್ಯತ ಯಲಲ ಎಿಂದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ತು. ಕೌನಿಪಲ್ ಆಫ್ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಮಡಿಕಲ್ ಅಸ  ೋಸ್ಯೋಷ್ನ್ (ಬಿಎಿಂಎ) ತನನ 

ವರದಯಲಿಲ, ಆ ವ ೋಳ ಯಲಿಲ ಅಸ್ುತವದ್ಲಿಲರುವ ಕಾನ ನು ಯುವ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ರ್ತುು ಉಭಯಲಿಿಂಗಾಸ್ಕು 

ಪುರುಷ್ರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಆರ  ೋಗಯವನುನ ವೃಧಿಧಸ್ುವ ಪರಯತನಗಳಿಗ  ತಡ ಯೊಡಡಬಹುದಾದ್ದರಿಿಂದ್, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಒಪ್ಪಿಗ  ಸ್ ಚಸ್ುವ ವಯಸ್ುಪ ಕನಿಷ್ು ಪಕ್ಷ 16 ವಷ್ಮವಿರಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ತು. ರಾಯಲ್ 

ಕಾಲ್ಫ ೋಜ್ ಆಫ್ ಸ ೈಕ್ತಯಾಟ್ಟರಸ್ು್, ಹ ಲ್ು ಎಜುಕ ೋಶನ್ ಅಥಾರಿಟ್ಟ ರ್ತುು ನಾಯಷ್ನಲ್ ಅಸ  ೋಸ್ಯೋಷ್ನ್ 

ಆಫ್ ಪೊರಬ ೋಷ್ನ್ ಆಫೋಸ್ಸ್ಮ ಹಾಗ  ಆರ  ೋಗಯ ರ್ತುು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಫಾಯಣಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಇತರ 

ರ್ಿಂಡಳಿಗಳ್ು ರ್ತುು ಸ್ಿಂಸ ಥಗಳ್ು ಕ ಡ ಒಪ್ಪಿಗ  ಸ್ ಚಸ್ುವ ಸ್ಮಾನ ವಯಸ್ಪನುನ  ಬ ಿಂಬಲಿಸ್ದ್ುವು. ಅದ್ು 

ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಯುತಾು, ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ವಯಸ್ಪನ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಸ್ಮಾನವಾದ್ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಐರ  ೋಪಯ 

ಸ್ಮಿತ್ತಯ ದ  ಡಡ ಬಹುರ್ತದ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯ ರಾಷ್ರಗಳ್ು ಗುರುತ್ತಸ್ವ  ಎಿಂಬುದ್ನ ನ ಗುರುತ್ತಸ್ಲ್ಫಾಯತು. 

V. ಇತರ ನ್ಾಾಯಾಲಯಗಳು/ ನ್ಾಾಯವ್ಾಾಪ್ತಗಿಳು 

202. ಆಂಗ್ ಲಡಿಡ್ ಎಲ್.ರ್ಜ.ಬಿ.ಟಿ ಪ್ಾಟಿೋ v. ಚ್ತನ್ಾವಣಯಗಳ ಆಯೊವಗ83 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಫಲಿಪ ೈನ್ಪ ಗಣರಾಜಯದ್ 

ಸ್ವರೋಚಿ ನಾಯಯಾಲಯ ಕ ಳ್ಕಿಂಡಿಂತ  ಗರ್ನಿಸ್ದ : - 

"ಅಭಿವಯಕ್ತು ಸಾವತಿಂತರಯವು ಪರಜಾತಾಿಂತ್ತರಕ ಸ್ಮಾಜದ್ 

ಅತ್ತರ್ುಖ್ಯ ಅಡಿಪಾಯಗಳ್ಲಿಲ ಒಿಂದಾಗಿದ , ರ್ತುು ಈ 

ಸಾವತಿಂತರಯವು ಇಷ್ುಪಟುು ಸ್ವೋಕರಿಸ್ಲಿಟುವರಿಗ  

ಮಾತರವಲಲದ , ಕ  ೋಪಗ  ಳಿಸ್ುವ, 

ಆಘಾತಉಿಂಟುಮಾದ್ುವ ಅರ್ವಾ ಕದ್ಡುವವರಿಗ  

ಅನವಯಸ್ುತುದ . ಈ ವಲಯದ  ಳ್ಗ  ಹ ೋರುವ ಯಾವುದ ೋ 

ನಿಬಮಿಂಧ್ವು, ಸಾಧಿಸ್ಬ ೋಕ್ತರುವ ಕಾನ ನುಬದ್ಧ ಗುರಿಗ  

ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬ ೋಕು. ಯಾವುದ ೋ ಬಲವಾದ್ ಸ್ಕಾಮರಿ 
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ಹಿತಾಸ್ಕ್ತು ಇಲಲದರುವಾಗ, ಸ್.ಓ.ಎಮ್.ಈ.ಎಲ್.ಈ.ಸ್ 

ಅರ್ವಾ ಈ ನಾಯಯಾಲಯ ತನನ ಅಭಿಪಾರಯಗಳ್ನುನ 

ಜನರ ಮೋಲ್ಫ  ಹ ೋರುವಿಂತ್ತಲಲ. 

ರ್ತುಷ್ುು ವಿವರಿಸ್ುತು, ನಾಯಯಾಲಯವು ಹಿೋಗ ಿಂದ್ು ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ತು: - 

-ಒಬಬರ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ರ್ತುು 

ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಬ ಿಂಬಲಿಸ್ುವ ರಾಜನ ೈತ್ತಕ 

ಸ್ಿಂಘಟನ ಯನುನ ರ ಪ್ಪಸ್ುವ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳ್  ಕ ಡ 

ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಟ್ಟುವ  ಎಿಂಬುದ್ು ಸ್ಿಷ್ುವಾಗುತುದ . 

ಐರ  ಪಯ ರ್ತುು ಸ್ಿಂಯುಕು ರಾಷ್ರಗಳ್ ನಾಯಯಾಿಂಗಗಳ್ತು ರ್ುಖ್ಮಾಡಿದ್ ನಾಯಯಾಲಯ ಹಿೋಗ ಿಂದ್ು 

ನಿಧ್ಮರಿಸ್ತು:- 

-ಉದಾಹರಣ ಗ , ಪರಜ ಯ ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ, 

ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಸ ುೋಟ್ಟಪನ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ಅಸ್ುತವದ್ಲಿಲರುವ 

ವಾಕಾಪಾತಿಂತರಯದ್ ಸ್ದಾಧಿಂತಗಳ್ು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರು 

ರ್ತುು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋಯರ  ಅಭಿವಯಕ್ತುಪಡಿಸ್ುವ 

ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುತುವ  ಎಿಂದ್ು ತ್ತೋಪ್ಪಮತ್ತುವ . ಒಿಂದ್ು 

ನಿದಮಷ್ು ಅಭಿಪಾರಯವನುನ ಅಭಿವಯಕ್ತುಪಡಿಸ್ುವ 

ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುವುದ್ನುನ ಸ್ರ್ರ್ಥಮಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ, 

ಸಾವಮಜನಿಕ ಸ್ಿಂಸ ಥಗಳ್ು ತರ್ಮ ಕಾಯಮಗಳ್ು 

"ಜನಪ್ಪರಯವಲಲದ್ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನದ್ ಜತ ಗ  ಯಾವಾಗಲ  

ಇರುವ ಅನಾನುಕ ಲ ರ್ತುು ಅಸ್ಿಂತ  ೋಷ್ಗಳ್ನುನ 
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ತಪ್ಪಿಸ್ುವ ಬಯಕ ಗಿಿಂತ  ಹ ಚಿನವು" ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ನಿರ ಪ್ಪಸ್ಬ ೋಕು. 

203.  ಹಾಗ ಯೋ, ಟ ಯನ ನ್ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ ಸ್ಮಿತ್ತಯು ಈ ಕ ಳ್ಗಿನ ಅವಲ್ಫ  ೋಕನಗಳ್ನುನ 

ಮಾಡಿತು: - 

"ಜನಾಿಂಗ, ಬಣಣ ರ್ತುು ಲಿಿಂಗ" ಎಿಂಬ ವಿಚಾರಗಳ್ಲಿಲ, 

ಅವುಗಳ್ು ಜ ೈವಿಕ ರ್ತುು ಅನುವಿಂಶಿಕವಾದ್ುವು ಎಿಂಬುದ್ು 

ಅವುಗಳ್ಲಿಲನ ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಶ ಎಿಂಬ ಅಭಿಪಾರಯವನುನ 

ನಾನು ಒಪುಿತ ುೋನ . ಹಿೋಗಿರುವಾಗ, ಟಾಯಸ ೋನಿಯನ್ 

ಅಪರಾಧ್ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 122(ಎ), (ಸ್ೋ) ರ್ತುು 123ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ಗಳ್ಡಿಯಲಿಲ ಒಿಂದ್ು ಬಗ ಯ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ 

ಅಪರಧಿೋಕರಿಸ್ುವುದ್ು ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ 26ನ ೋ 

ಕಲಮಿನ  ಿಂದಗ  ಹ  ಿಂದಾಣಿಕ ಯಾಗುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೋಕು 

ಮೊದ್ಲನ ಯದಾಗಿ, ಟಾಯಸ ಮನಿಯಾದ್ ಅಪರಾಧ್ 

ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ು ಪುರುಷ್ರ ನಡುವಿನ ರ್ತುು 

ರ್ಹಿಳ ಯರ ನಡುವಿನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ 

ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುತುವ , ರ್ತುು ಆ ರ್ ಲಕ ಭಿನನಲಿಿಂಗಾಸ್ಕುರು 

ರ್ತುು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರ ನಡುವ  ವಯತಾಯಸ್ ಮಾಡುತುವ . 

ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ಪುರುಷ್ರ ನಡುವಿನ 

ಇತರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಪಕಮವನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ ಈ 

ಕಾನ ನುಗಳ್ು, ಅದ ೋ ವ ೋಳ  ರ್ಹಿಳ ಯರ ನಡುವಿನ 



 135 

ಅಿಂತಹ ಸ್ಿಂಪಕಮಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವುದಲಲ. 

ಹಿೋಗಾಗಿ, ಈ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ು ಕಾನ ನ ದ್ುರಿನಲಿಲ, 

ಸ್ಮಾನತ ಯ ತತವವನುನ ಪಕಿಕ್ತಿಡುತುವ .ಇಲಿಲ, ವಯಕ್ತುಗಳ್ು 

ತರ್ಮ ವಿರುಧ್ದ ಮಾಡಲ್ಫಾಗಿದ  ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳಿಕ  ಳ್ುಳವ 

ತಾರತರ್ಯವನುನ ಇಿಂತಹ ಅಪರಾಧಿೋಕರಣ ಎಸ್ಗುತುದ  

ಎಿಂಬುದ್ಕ ಿ ಒತುುನಿೋಡಬ ೋಕ್ತದ , ಹಿೋಗಾಗಿ ಅದ್ು 26ನ ೋ 

ಕಲರ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ , ಇಲಿಲ ಕಾನ ನನುನ 

ಬಹುಕಾಲದಿಂದ್ ಚಲ್ಫಾಯಸ್ಲಲ ಎಿಂಬುದ್ು ಸ್ತಯವಾದ್ರ , 

ಅದ್ಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಪಟು ನಡವಳಿಕ  ಶಿಕ್ಾಹಮ 

ಅಪರಾಧ್ವಾಗಿಯೋ ಉಳಿಯುತುದ " 

204. ಡುಡಿೆಯಾನ್ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ ಐರ  ೋಪಯ ನಾಯಯಾಲಯವು, 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ಿಂತ  ಈ ಕ ಳ್ಗಿನ ಅವಲ್ಫ  ೋಕನಗಳ್ನುನ ನಡ ಸ್ದ :  

-ಈ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ, ಇಿಂತಹ ಕೃತಯಗಳ್ನುನ ಕ್ತರಮಿನಲ್ 

ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ನಾನಗಿಸ್ಲು "ತುತಾಮದ್ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಅಗತಯ"ವಿದ  ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳ್ಲು ಬರುವುದಲಲ, ಅದ್ಕ ಿ 

ಸ್ರಿಯಾದ್ ಸ್ರ್ರ್ಮನ ಗಳಿಲಲ ರ್ತುು ಭದ್ರತ ಯ 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸ್ಮಾಜದ್ ದ್ುಬಮಲ ವಗಮದ್ವರಿಗ  

ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದ , ಅಲಲದ  ಅದ್ು 

ಸಾವಮಜನಿಕರ ಮೋಲ್ಫ  ಪರಿಣಾರ್ ಬಿೋರುತುದ . 

ಪರಮಾಣಬಧ್ಧತ ಯ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ, ಸ್ದ್ರಿ ಕಾನುನನುನ 

ತ್ತದ್ುದಪಡಿಗ  ಳಿಸ್ದ  ಜಾರಿಯಲಿಲಡುವ ಕುರಿತು ಇರುವ 
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ಸ್ರ್ರ್ಮನ ಗಳ್ು, ಸ್ದ್ರಿ ಶಾಸ್ಿಂದ್ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳಿಿಂದ್ 

ಅಜಿಮದಾರದ್ಿಂತಹ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ವಯಕ್ತುಗಳ್ 

ಮೋಲ್ಫ  ಉಿಂಟಾಗಬಹುದಾದ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ 

ಪರಿಣರ್ಗಳ ದ್ುರು ಗೌಣವಾಗುತುವ  ಎಿಂಬುದ್ು 

ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಅಭಿಪಾರಯ. ಇತರರು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ನಡ ಸ್ದಾಗ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ 

ಅನ ೈತ್ತಕವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ ಸಾವಮಜನಿಕರು ಇದ್ರಿಿಂದ್ 

ಆಘಾತ, ಕ್ತರಿಕ್ತರಿ ಅರ್ವಾ ಕದ್ಡುವಿಕ ಗ  ಒಳ್ಗಾದ್ರ , 

ಅದ  ಿಂದ್ರ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ರ್ತುು 

ವಯಸ್ಿರಷ ುೋ ಶಾಮಿೋಲ್ಫಾಗಿರುವ ಕೃತಯಗಳಿಗ  ದ್ಿಂಡನಿೋಯ 

ಕಾಯದಗಳ್ನುನ ಅನವಯಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ" [ಒತುು 

ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ ] 

O. ಐ.ಪ್ತ.ಸಿ.ಯ 375ನ್ಯವ ಪ್ರಿಚಯಛವದ ಮತತಿ 377 ನ್ಯವ ಪ್ರಿಚಯಛವದಗಳ ತತಲನ್ಾತಮಕ ವಿಶ್ಯಿವಷಣಯ 

205. ಸ್ದ್ರಿ ಪರಕರಣದ್ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯನುನ ಅರಿತುಕ  ಳ್ುಳವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ನಾವಿೋಗ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 375 ರ್ತುು 37 ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ಗಳ್ಲಿಲಾ ವಿವರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಅತಾಯಚಾರದ್ ಅಪರಾಧ್ ರ್ತುು ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ 

ತುಲನಾತಮಕ ವಿಶ ಲೋಷ್ಣ  ನಡ ಸ  ೋಣ. ಅತಾಯಚಾರದ್ ಅಪರಾಧ್ವನುನ ವಣಿಮಸ್ುವ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. ಈ ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  

ನುಡಿಯುತುದ : - 

375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್. ಅತಾಯಚಾರ - ಒಬಬ ಪುರುಷ್ನು 

“ಅತಾಯಚಾರ” ಎಸ್ಗಿದಾದನ  ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳ್ಲು - 

(1) ತನನ ಶಿಶನವನುನ, ಯಾವುದ ೋ ರ್ಟುಕ ಿ, ಹ ಣಿಣನ ಯೊೋನಿ, 

ಬಾಯ, ರ್ ತರದಾವರ ಅರ್ವಾ ಗುದ್ದಾವರದ  ಳ್ಗ  
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ತ ರಿಸ್ದ್ರ  ಅರ್ವಾ ಆತನ  ಿಂದಗ  ಅರ್ವಾ ಇತರ 

ವಯಕ್ತುಯೊಿಂದಗ  ಹಾಗ  ಮಾಡುವಿಂತ  ಉತ ುೋಜಿಸ್ದ್ರ ; 

ಅರ್ವಾ 

 (2) ಶಿಶನವನುನ ಹ  ರತು ಪಡಿಸ್, ಯಾವುದ ೋ ವಸ್ುು ಅರ್ವಾ 

ದ ೋಹದ್ ಅಿಂಗವನುನ ಹ ಣಿಣನ ಯೊೋನಿ, ಬಾಯ, 

ರ್ ತರದಾವರ ಅರ್ವಾ ಗುದ್ದಾವರದ  ಳ್ಗ  ತ ರಿಸ್ದ್ರ  

ಅರ್ವಾ ಆತನ  ಿಂದಗ  ಇಲಲವ ೋ ಇತರ ವಯಕ್ತುಯೊಿಂದಗ  

ಹಾಗ  ಮಾಡುವಿಂತ  ಹ ಣಣನುನ ಉತ ುೋಜಿಸ್ದ್ರ ; ಅರ್ವಾ 

(3) ಹ ಣಿಣನ ದ ೋಹದ್ ಯಾವುದ ೋ ಭಾಗವನುನ ಆ ಯೊೋನಿ, 

ಬಾಯ, ರ್ ತರದಾವರ ಅರ್ವಾ ಗುದ್ದಾವರದ  ಳ್ಗ  

ತ ರಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಬಳ್ಸ್ಕ  ಿಂಡರ  ಅರ್ವಾ 

ಆತನ  ಿಂದಗ  ಇಲಲವ ೋ ಇತರ ವಯಕ್ತುಯೊಿಂದಗ  ಹಾಗ  

ಮಾಡುವಿಂತ  ಹ ಣಣನುನ ಉತ ುೋಜಿದ್ರ ; ಅರ್ವಾ 

(4) ತನನ ಬಾಯನುನ ಹ ಣಿಣನ ಯೊೋನಿ, ಬಾಯ, 

ರ್ ತರದಾವರ ಅರ್ವಾ ಗುದ್ದಾವರಕ ಿ ಹಾಕ್ತದ್ರ , ಅರ್ವಾ 

ಆತನ  ಿಂದಗ  ಇಲಲವ ೋ ಇತರ ವಯಕ್ತುಯೊಿಂದಗ  ಹಾಗ  

ಮಾಡುವಿಂತ , ಈ ಕ ಳ್ಗಿನ ಏಳ್ುಬಗ ಯ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ 

ಉತ ುೋಜಿಸ್ದ್ರ :-  

ಮೊದ್ಲನ ಯದಾಗಿ - ಆಕ ಗ  ಇಚ ಿಯಲಲದರುವಾಗ 

ಎರಡನ ಯದಾಗಿ - ಆಕ ಗ  ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದರುವಾಗ 
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ರ್ ರನ ಯದಾಗಿ - ಅಕ ಿಗ  ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವಾಗ, ಎಿಂದ್ರ  

ಆಕ ಗ  ಅರ್ವಾ ಆಕ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ರುವ ಯಾವುದ ೋ ವಯಕ್ತುಗ  

ಸಾವು ಅರ್ವಾ ನ  ೋವಿನ ಬ ದ್ರಿಕ ಯೊಡಿಡ ಆಕ ಯ ಒಪ್ಪಿಗ  

ಪಡ ದ್ುಕ  ಿಂಡಾಗ 

ನಾಲಿನ ಯದಾಗಿ - ಆಕ ಗ  ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವಾಗ, ಎಿಂದ್ರ  

ಪುರುಷ್ನಿಗ  ತಾನು ಆಕ ಯ ಗಿಂಡನಲಲನ ಿಂಬುದ್ು 

ತ್ತಳಿದದ್ ದ, ಆಕ  ಇವನನುನ ತಾನು ರ್ದ್ುವ ಯಾಗಿರುವ 

ಅರ್ವಾ ರ್ದ್ುವ ಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ನಿಂಬಿರುವ ರ್ತ  ುಬಬ 

ವಯಕ್ತುಯಿಂದ್ು ನಿಂಬಿ ಒಪ್ಪಿಗ  ನಿೋಡಿರುವಾಗ, 

ಐದ್ನ ಯದಾಗಿ - ಆಕ ಗ   ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವಾಗ, ಎಿಂದ್ರ , 

ಅಿಂತಹ ಒಪ್ಪಿಗ  ಸ್ ಚಸ್ುವ ಸ್ರ್ಯದ್ಲಿಲ ಆಕ ಗ  

ಮಾನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತ ಯದಾದಗ, ಆಕ  ರ್ಧ್ಯದ್ 

ಅರ್ಲಿನಲಿಲದಾದಗ ಅರ್ವಾ ಆತ ಖ್ುದಾದಗಿ ಅರ್ವಾ 

ಬ ೋರ ಯವರ ರ್ ಲಕ ಆಕ ಗ  ರ್ತುು ತರಿಸ್ುವ ಅರ್ವಾ 

ಅಸ್ವಸ್ಥಗ  ಳಿಸ್ುವ ರ್ದ್ದನುನ ನಿೋಡಿರುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ, ಆಕ  

ತಾನು ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂಡಿರುವ ವಿಚಾರದ್ ಸ್ವರ ಪ ರ್ತುು 

ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ನುನ ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದರುವ 

ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ. 

ಆರನ ಯದಾಗಿ - ಆಕ  ಹದನ ಿಂಟು ವಷ್ಮಕ್ತಿಿಂತ 

ಸ್ಣಣವಳಾಗಿರುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ, ಆಕ ಯ ಒಪ್ಪಿಗ ಯದ್ದರ  

ಅರ್ವಾ ಇಲಲದದ್ದರ . 
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ಏಳ್ನ ಯದಾಗಿ - ಆಕ ಗ  ಒಪ್ಪಿಗ ಯನುನ ಸ್ ಚಸ್ಲು 

ಸಾಧ್ಯವಾಗದರುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ 

ವಿವರಣ  1 - ಈ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಅಗತಯಗಳ್ ಸ್ಲುವಾಗಿ, 

“ಯೊೋನಿ” ಎಿಂಬುದ್ು ಯೊೋನಿಯ ಹ  ರತುಟ್ಟಗಳ್ನುನ ಸ್ಹ 

ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳತುದ . 

ವಿವರಣ  2 - ಒಪ್ಪಿಗ  ಎಿಂದ್ರ , ಹ ಿಂಗಸ  ಬಬಳ್ು, ಪದ್ಗಳ್ು, 

ಸ್ನ ನಗಳ್ು, ಅರ್ವಾ ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ಮೌಕ್ತಕ ಅರ್ವಾ 

ಮೌಕ್ತಕವಲಲದ್ ಸ್ಿಂವಹನದ್ ರ್ ಲಕ ನಿಧಿಮಷ್ು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಕ್ತರಯಯಲಿಲ ಪಾಲ್ಫ  ೆಳ್ುಳವ ಇಚ ಿಯನುನ ತ್ತಳಿಯಪಡಿಸ್ದಾಗ 

ನಡ ಯುವ ನಿಸ್ಪಿಂಶಯವಾದ್ ಸ್ವ-ಇಚ ಿಯ ಒಪಿಿಂದ್ 

ಹ ಣ  ಣಬಬಳ್ು ಒಳ್ತ ರಿಸ್ುವಿಕ ಯ ಕ್ತರಯಯನುನ 

ದ ೈಹಿಕವಾಗಿ ತಡ ಯಲಿಲಲ ಎಿಂದ್ ಮಾತರಕ ಿ, ಅದ್ು ಆಕ  

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗ  ಸ್ ಚಸ್ರುವ ಒಪ್ಪಿಗ  ಎಿಂದ್ು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಕಾರಣವಿಲಲ.  

ವಿನಾಯತ್ತ 1- ವ ೈಧ್ಯಕ್ತೋಯ ಪರಕ್ತರಯ ಅರ್ವಾ 

ಸ್ಹಾಯವನುನ ಅತಾಯಚಾರವ ಿಂದ್ು ಕರ ಯಲ್ಫಾಗುವುದಲಲ. 

ವಿನಾಯತ್ತ 2- ಪುರುಷ್ನ  ಬಬ ತನನ ಹ ಿಂಡತ್ತಯೊಿಂದಗ  

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ಅರ್ವಾ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ  ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ 

ನಡ ಸ್ದಾಗ, ರ್ತುು ಆಕ ಯು ಹದನ ೈದ್ು ವಷ್ಮಕ್ತಿಿಂತ 

ಸ್ಣಣವಳಾಗಿಲಲದದ್ದರ , ಅದ್ು ಅತಾಯಚಾರವಲಲ.    
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206. 375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯನುನ ಮೋಲಮಟುದ್ಲಿಲ ಒಡಿಕ  ಿಂಡಾಗ, 375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಹ ಣುಣರ್ಕಿಳ್ನುನ 

ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಉಧ ಧೋಶವಿರುವ  ಲಿಿಂಗವಿಂದ್ಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಕಾಯದ, ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಪುರುಷ್ನ  ಬಬ ಮಾತರ 

ಅತಾಯಚಾರ ಎಸ್ಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಿಂಬುದ್ು ಸ್ಿಷ್ುವಾಗುತುದ . ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ 

ವಿಿಂಗಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ಎ) ರ್ತುು ಡಿ) ಷ್ರತುುಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುವ ಮೊದ್ಲನ ಯ ಭಾಗವು ಪುರುಷ್ನ  ಬಬ 

ಹ ಣಿಣನ  ಿಂದಗ  ನಡ ಸ್ುವ ಯಾವ ಕೃತಯವನು ಅತಾಯಚಾರವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿತುದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ವಿವರಿಸ್ುತುದ ಯಷ ುೋ, ಆದ್ರ  ಅಿಂತಹ ಕೃತಯಗಳ್ನುನ ಈ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ನಿಂತರದ್ ಭಾಗದ್ಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ 

ಏಳ್ು ಬಗ ಯ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ ಎಸ್ಗಲ್ಫಾಗಿರಬ ೋಕು. 

207. ಈ ಪರಕಾರವಾಗಿ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ನಿಂತರದ್ ಭಾಗವು, ಪುರುಷ್ನ  ಬಬ ರ್ಹಿಳ ಯೊಿಂದಗ  

ನಡ ಸ್ುವ ಕ್ತರಯಯು ಅತಾಯಚಾರದ್ ವಾಯಪ್ಪುಯೊಳ್ಗ  ಬರಬ ೋಕ್ತದ್ದರ  ಇರಕದ್ ಸ್ನಿನವ ೋಶಗಳ್ನುನ 

ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ುವುದ್ರಿಿಂದ್, ಅದ್ು ರ್ಹತವ ಪಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳತುದ . ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಹ ೋಳ್ುವುದಾದ್ರ , 

ಅತಯಚಾರದ್ ಅಪರಾಧ್ವನುನ ಪರಿಪೂಣಮವಾಗಿ ಗುರಿತ್ತಸ್ಬ ೋಕ್ತದ್ದರ , 375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ನಿಂತರದ್ ಭಾಗದ್ಲಿಲ 

ವಿವರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಸ್ನಿನವ ೋಶಗಳ್ು ಇರಬ ೋಕು. ಈಗ ನಾವು, ಕ್ತರಯಯೊಿಂದ್ನುನ ಬಲ್ಫಾತಾಿರವ ಿಂದ್ು 

ಕರ ಯಬ ೋಕ್ತದ್ದಲಿಲ, ಅಲಿಲ ಸ್ವ-ಇಚ ಿಯ ರ್ತುು ಅರಿವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ  ಇರಬಾರದ್ು ಎಿಂದ್ು ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ುವ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 

375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಲಿಲನ ಏಳ್ು ವಿವರಣ ಗಳ್ನುನ ಸ್ ಕ್ಷಮವಾಗಿ ಅಭಯಸ್ಸ  ೋಣ.  

208. ಮೊದ್ಲನ ಯ ವಿವರಣ ಯ ಪರಕಾರ, 375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ನಿಂತರದ್ ಭಾಗದ್ಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಯಾವುದ ೋ 

ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಹ ಣ  ಣಬಬಳ್ ಇಚ ಗಿ  ವಿರುಧ್ಧವಾಗಿ ನಡ ಸ್ದ್ರ  ಅವು ಬಲ್ಫಾತಾಿರವ ನಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳತುವ . ಎರಡನ ಯ 

ವಿವರಣ ಯು ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ುವ, 375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ನಿಂತರದ್ ಭಾಗದ್ಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ 

ಹ ಣ  ಣಬಬಳ್ ಇಚ ಿಗ  ವಿರುಧ್ಧವಾಗಿ ನಡ ಸ್ದ್ರ  ಅವು ಬಲ್ಫಾತಾಿರವ ನಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳತುವ . ರ್ ರನ ಯ ವಿವರಣ ಯ 

ಅಭಿಪಾರಯದ್ಲಿಲ, ವಿವರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಕ್ತರಯಗಳಿಗ , ಹ ಣುಣ ಒಪ್ಪಿಗ  ನಿೋಡಿದ್ದರ , ಆ ಒಪ್ಪಿಗ ಯನುನ ಆಕ ಗ  

ಅರ್ವಾ ಆಕ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ವಯಕ್ತುಗ  ಸಾವು ಅರ್ವಾ ನ  ೋವಿನ ಬ ದ್ರಿಕ  ಒಡಿಡ ಪಡ ಯಲ್ಫಾಗಿದಾದರ , ಅದ್ು 

ಬಲ್ಫಾತಾಿರವಾಗುತುದ . ನಾಲಿನ ೋ ವಿವರಣ ಯ ಪರಕಾರ, ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ನಿಂತರದ್ ಭಾಗದ್ಲಿಲ 
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ವಿವರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಕ್ತರಯಗಳಿಗ  ಹ ಣ  ಣಬಬಳ್ು ಆ ಕ್ತರಯಯನುನ ಎಸ್ಗುತ್ತುರುವ ವಯಕ್ತುಯನುನ ತಾನು ಕಾನ ನು 

ಪರಕಾರ ರ್ದ್ುವ ಯಾಗಿರುವ ಅರ್ವಾ ರ್ದ್ುವ ಯಾಗಿದ ಯಿಂದ್ು ನಿಂಬಿರುವ ಪುರುಷ್ ಎಿಂದ್ುಕ  ಿಂಡು ಒಪ್ಪಿಗ  

ನಿೋಡಿದ್ದರ  ಅದ್ು ಅತಾಯಚಾರವಾಗುತುದ . ಐದ್ನ ೋ ವಿವರಣ ಯ ಪರಕಾರ, ನಿಂತರದ್ ಭಾಗಗಳ್ಲಿಲ 

ವಿವರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಕ್ತರಯಗಳಿಗ  ಹ ಣ  ಣಬಬಳ್ು ಒಪ್ಪಿಗ  ನ ೋಡಿದಾದಗ ಯ, ಹಾಗ  ಒಪ್ಪಿಗ  ಸ್ ಚಸ್ುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ 

ಆಕ  ಮಾನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತ , ಅರ್ವಾ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ನಡ ಸ್ುವ ವಯಕ್ತು ಅರ್ವಾ ಇತರ ರ್ ರನ ೋ ವಯಕ್ತು ನಿೋಡಿದ್ 

ರ್ತುುಬರಿಸ್ುವ ಅರ್ವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥಗ  ಳಿಸ್ುವ ರ್ದದನ ದ ಸ ಯಿಂದ್ ತಾನು ಸ್ರ್ಮತ್ತಸ್ರುವ ಕ್ತರಯಗಳ್ ಸ್ವರ ಪ 

ಅರ್ವಾ ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ನುನ ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದದಾದಗ ಅದ್ು ಅತಾಯಚಾರವಾಗುತುದ . ಆರನ ೋ ವಿವರಣ  

ಬಹಳ್ ಸ್ರಳ್ ರ್ತುು ನ ೋರವಾಗಿದ್ುದ, ಆದ್ರ ಪರಕಾರ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ನಿಂತರದ್ ಭಾಗದ್ಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ 

ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ನಡ ಸ್ುವ ಸ್ರ್ಯದ್ಲಿಲ ಆ ರ್ಹಿಳ  ಹದನ ಿಂಟು ವಷ್ಮಕ್ತಿಿಂತ ಕ್ತರಿಯಳಾಗಿದ್ದರ , ಆಕ  ಆ ಕ್ತರಯಗ  

ಒಪ್ಪಿದ್ದರ , ಒಪಿದ  ಇದದದ್ದರ  ಅದ್ು ಅತಾಯಚರವ ಿಂದ ೋ ಕರ ಯಲಿಡುತುದ . ಏಳ್ನ ೋ ರ್ತುು ಕ  ನ ಯ 

ವಿವರಣ ಯ ಬಗ ಗ  ಹ ೋಳ್ುವುದಾದ್ರ , ಅದ್ರ ಪರಕಾರ, ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ನಿಂತರದ್ ಭಾಗದ್ಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ 

ಕ್ತರಯಗಳಿಗ  ರ್ಹಿಳ ಯು ತನನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯನುನ ಸ್ ಚಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದರುವ ಸ್ನಿನವ ೋಶದ್ಲಿಲ ಅದ್ು 

ಅತಾಯಚಾರವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಡುತುದ . 

209. ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ವಿವರಣ  2, 375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಅಗತಯಗಳಿಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ 

ವಾಯಖಾಯನನಿೋಡುತುದ  ರ್ತುು ಅದ್ರ ಪರಕಾರ, ಒಪ್ಪಿಗ  ಎಿಂದ್ರ , ಹ ಣ  ಣಬಬಳ್ು ಪದ್ಗಳ್ು, ಹಾವಭಾವಗಳ್ು 

ಅರ್ವಾ ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ವಾಚಯ ಅರ್ವಾ ವಾಚಯವಲಲದ್ ಸ್ಿಂವಹನದ್ ರ್ ಲಕ 375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ 

ನಿಂತರದ್ ಭಾಗದ್ಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ಲಿಲ ಪಾಲ್ಫ  ೆಳ್ುಳವ ಇಚ ಿಯನುನ ತ್ತಳಿಸ್ುವ 

ನಿಸ್ಪಿಂಶಯವಾದ್ ರ್ತುು ಸ್ವ-ಇಚ ಿಯ ಒಪಿಿಂದ್.  

210. ನಾವು 375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ನಿಂತರ ಭಾಗದ್ಲಿಲರುವ ಏಳ್ು ವಿವರಣ ಗಳ್ ರಚನ ಯನುನ ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ದ ದೋವ  

ರ್ತುು ಆ ರ್ ಲಕ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ಲಿಲರುವ ವಿವರಣ ಗಳ್ಲಿಲ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದರುವಿಕ  ಎಿಂಬ 

ಅಿಂಶವು ಧ್ೃಡವಾಗಿ ಬ ೋರ ರಿದ , ರ್ತುು ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ನಿಂತರದ್ ಭಾಗದ್ಲಿಲ 
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ವಿವರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಅತಾಯಚಾರವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಸ್ವ-ಇಚ ಿಯ ರ್ತುು ಅರಿವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ 

ಗ ೈರುಹಾಜರಿಯೋ ರ್ುಖ್ಯವಾದ್ ಅಿಂಶವಾಗಿದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಒತ್ತುಹ ೋಳಿದ ದೋವ . 

211. ಪರಸ್ುುತ ನಾವು, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ನ ೈಜ ಸ್ವರ ಪ ರ್ತುು ಸ್ತವವನುನ ಅರಿಯಲು, ಆದ್ರ 

ರಚನ ಯನುನ ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ ಆದ್ರ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  ಕ್ಷ-ಕ್ತರಣಗಳ್ನುನ ಬಿೋರಲು ಹ  ೋರಡುತ್ತುದ ದೋವ . 

ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ ಬಗ ಗ  

377. ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ು - ಯಾರಾದ್ರ  ಸ್ವ-

ಇಚ ಿಯಿಂದ್ ಯಾವುದ ೋ ಗಿಂಡು, ಹ ಣುಣ ಅರ್ವಾ 

ಪಾರಣಿಯೊಿಂದಗ  ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 

ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ನಡ ಸ್ದ್ರ  ಅವರಿಗ  ಜಿೋವಾವಧಿ ಶಿಕ್  

ಅರ್ವಾ ಜಿೋವಾವಾಧಿ ಎನಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಹತುು ವಷ್ಮ ವರ ಗಿನ 

ಅವಧಿಯ ಸ ರ ರ್ನ ವಾಸ್ದ್ ಶಿಕ್ ವಿಧಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ , 

ಜ  ತ ಗ  ದ್ಿಂಡವನ ನ ವಸ್ ಲಿ ಮಾಡಲ್ಫಾಗುತುದ . 

ವಿವರಣ  - ಈ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ 

ಅಪರಾಧ್ವಾದ್ ಶರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ಎಿಂದ್ು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ುವುದ್ಕ ಿ, ಶಿಶನದ್ ಒಳ್ತ ರಿಸ್ುವಿಕ ಯೊಿಂದ ೋ 

ಸಾಕಾಗುತುದ . 

212. ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು, 375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ಕ್ತಿಿಂತ ಭಿನನವಾಗಿ, “ಯಾರಾದ್ರ ” ಎಿಂಬ ಪದ್ವನುನ 

ಬಳ್ಸ್ುವುದ್ರಿಿಂದ್, ಅದ  ಿಂದ್ು ಲಿಿಂಗ-ತಟಸ್ಥ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಯಾಗಿದ . ಬಾಲಯಕ್ ಕಾನ ನು ನಿಘಿಂಟ್ಟನಲಿಲ 84 , 

“ಶಾರಿೋರಿಕ (ಕಾನಮಲ್)” ಎಿಂಬ ಪದ್ವು ದ ೋಹ, ದ ೋಹಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್, ಮಾಿಂಸ್ಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಅರ್ವಾ 

                                                             
84 Black’s Law Dictionary, 2nd edn. 
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ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಎಿಂದ್ು ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ಲಿಟ್ಟುೋದ . ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ಎಿಂಬುದ್ು ಬಾಲಯಕ್ ಕಾನ ನು ನಿಘಿಂಟ್ಟನಲಿಲ 

ಗಿಂಡು ರ್ತುು ಹ ಣಿಣನ ಅಿಂಗಗಳ್ ನಡುವಿನ ಸ್ಿಂಪಕಮ ಎಿಂದ್ು ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ಲಿಟ್ಟುದ .  

213. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಲಿಲ “ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುಧ್ಧ” ಎಿಂಬ ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ಭಾವವನುನ ಬಳ್ಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ನಿಸ್ಗಮದ್ 

ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುಧ್ಧ ಎಿಂಬ ಪದ್ಪುಿಂಜವನುನ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ಲ್ಫಾಲಗಲಿೋ, ಅರ್ವಾ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 

ಇನಾನವುದ ೋ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ಲ್ಫಾಲಗಲಿೋ ವಿವರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿಲಲ. ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು, ಅಿಂತಹ ಶಾರಿೋರಿಕ 

ಸ್ಿಂಭ  ೋಗಗಳ್ನುನ, ಅವು ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುಧ್ಧವಾಗಿದ  ಎಿಂಬ ತಳ್ಪಾಯದ್ ಮೋಲ್ಫ  

ಕಾನ ನುಬಾಹಿರಗ  ಳಿಸ್ುತುದ . ಹಿೋಗಿರುವಾಗ, “ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ದ್ ವಿರುಧ್ಧವಾಗಿರುವುದ್ು ಯಾವುದ್ು? ಎಿಂಬ 

ಪರಶ ನ ನಮಮದ್ುರು ರ್ ಡುತುದ  

214. ಖಾನು (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ನಾಯಯಾಯಲದ ದ್ುರು, ರ್ುಖ್ಮೈರ್ುನ (ಪುರುಷ್ರ ಜನನ ೋಿಂದರಯಗಳ  ಿಂದಗ  

ಬಾಯಯ ಸ್ಿಂಪಕಮ) ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುಧ್ಧವಾದ್ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಡುತುದ ಯೋ 

ಎಿಂಬ ಪರಶ ನಯದಾದಗ, ನಾಯಯಾಲಯ ಒಪ್ಪಿಗ  ಸ್ ಚಸ್ುತಾು, ರ್ನುಷ್ಯರನುನ ಗಭಮದ್ಲಿಲ ಧ್ರಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬ ೋಕು 

ಎಿಂಬುದ್ು ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಉದ ದೋಶವ ಿಂದ್ು ತ್ತೋಪ್ಪಮತುು, ರ್ುಖ್ ಮೈರ್ುನದ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಆ ಉದ ದೋಶ 

ಈಡ ೋರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲವ ಿಂದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ತು. ಹಿೋಗಾಗಿ, ಸಾಿಂಪರದಾಯಕವಾಘಿ, ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತುಯೊಿಂದ ೋ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಕ್ತರಯಯ ರ್ುಖ್ಯ ಉದ ದೋಶ ಎಿಂಬ ವಾದ್ವನುನ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ವಿರ  ೋಧಿಸ್ಲು ರ್ತುು ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ 

ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವುದ್ನುನ ಬ ಿಂಬಲಿಸ್ಲು ಬಳ್ಸ್ಕ  ಳ್ಳಲ್ಫಾಗುತುದ . 

215. ಸ್ರ್ಯ ಕಳ ದ್ಿಂತ  ರ್ತುು ಸ್ಮಾಜ ರ್ುಿಂದ್ುವರ ದ್ಿಂತ , ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಜತ ಯಾಗಿ, ಕ ಡಿಬಾಳ್ುವ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ 

ಹ  ಿಂದ್ುವರು, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಯನುನ ನಡ ಸ್ಲು, ಅರ್ವಾ ರ್ದ್ುವ ಯಾನ ನೋ ಆಗಲು, ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತುಯೊಿಂದ ೋ 

ಕಾರಣವಾಗಿ ಉಳಿದಲಲ. ಅವರು ಅಿಂತಹ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಮಾಡಲು, ಭಾವನಾತಮಕ ಒಡನಾಟವೂ ಸ ೋರಿದ್ಿಂತ , 

ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದ್ು. ಹ  ೋರ್ರ್ ಕಾಲಕ್ಮ ಬರ ಯುತಾುರ :- 

- ಆದ್ರ , ಈದನ, ರ್ದ್ುವ ಯ  ರ್ತಾುವುದ ೋ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ಲಿಲ ದ  ರ ಯದ್ಿಂತಹ ಭಾವನಾತಮಕ 
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ಸ್ಿಂತೃಪ್ಪುಯನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ು ರ್ದ್ುವ ಯ 

ಪರರ್ುಖ್ವಾದ್ ಕಾಯಮವಾಗಿದ . ಬಹು ಜನರಿಗ , 

ರ್ದ್ುವ ಯಿಂಬುದ್ು ತರ್ಮನುನ ಸ್ರ್ಕಾಲಿೋನ ಅಸ್ುತವದ್ 

ತಣಣಗಿನ ನಿಭಾಮವುಕತ  ರ್ತುು ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ ೋ ಇಲಲದ್ 

ಸ್ಥತ್ತಯಿಂದ್ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಆಶರಯತಾಣ. 

216. ರ್ದ್ುವ ಯನುನ ಕ ಡ ಸ್ಿಂತಾತಿತ್ತುಯೊಿಂದಗ  ರ್ಳ್ುಕು ಹಾಕದರುವ ಈಗಿನ ಕಾಲದ್ ಜಗತ್ತುನಲಿಲ ಎಿಂಬುದ್ರ 

ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ರ್ತುು ವಿರುಧ್ಧ ಲಿಿಂಗದ್ ವಯಸ್ಿ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಶಾರಿೋರಿಕ 

ಸ್ಿಂಭ  ೋಗಕ ಿ “ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುಧ್ಹ” ಎಿಂಬ ಹಣ ಪಟ್ಟು ಅಿಂಟ್ಟಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವ ೋ ಎಿಂಬ ಪರಶ ನಯೋಳ್ುತುದ . 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತು ಅರ್ವಾ ಇಟರ ಉದ ದೋಶಗಳಿಗ  ನಡ ಸ್ುವುದ್ು ಇಬಬರು ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ 

ವಯಸ್ಿರ ರ್ುಕು ಆಯಿಯ ವಿಚಾರ ರ್ತುು ಸ್ನಾುನ  ೋತಿತ್ತು ಅವರ ಆಯಿ ಆಗಿರದದ್ದರ  ಅದ್ನುನ ನಿಸ್ಗಮದ್ 

ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುಧ್ಧ ಎನನಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ. ಹಿೋಗಾಗಿ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಯನುನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರ ಆಯಿಯ 

ಪರಕಾರ ವಿಭಿನನವಾಗಿ ನಡ ಸ್ದ್ರ , ಅದ್ು ವಾಸ್ುವಿಕವಾಗಿ ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದಲಲ 

217. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರಷ ುೋ ಅಲಲದ , ಭಿನನಲಿಿಂಗಾಸ್ಕುರ ನಡುವಿನ ಸ್ವ-ಇಚ ಿಯ ಶಾರಿೋರಿಕ 

ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನ ನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುತುದ . ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ನಿಂತರದ್ ಭಾಗದ್ಲಿಲ ವಿವರವಾಗಿ 

ನಿೋಡಿರುವ ಏಳ್ು ವಣಮನ ಗಳ್ಲಿಲ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದರುವಿಕ ಯ ಅಿಂಶವ ೋ,  377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ರ್ತುು 

375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ಗಳ್ಲಿಲ ಬಳ್ಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಭಾಷ ಯ ನಡುವಿನ ಪರರ್ುಖ್ ವಯತಾಯಸ್. 375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಡಿಯ ಏಳ್ು 

ವಿವರಣ ಗಳ್ಲಿಲ ಸ ೋರಿಕ  ಿಂಡಿರುವ ಸ್ವ-ಇಚ ಿಯ ರ್ತುು ತ್ತಳ್ುವಳಿಕ ಯ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಅನುಪಸ್ಥರ್ಥಯೋ ಅತಾಯಚಾರವನುನ 

ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧ್ವಾಗಿಸ್ುತುದ .  

218.  ರ್ತ  ುಿಂದ ಡ , ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಸ್ವ-ಇಚ  ಿ ರ್ತುು ಅರಿವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಗ ೈರುಹಾಜರಿಯನುನ 

ಮೈಗ ಡಿಸ್ಕ  ಿಂಡಿರುವ ಯಾವುದ ೋ ವಿವರಣ  ಅರ್ವಾ ವಿನಾಯತ್ತಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಲಲ ರ್ತುು ಅದ್ು 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರು ರ್ತುು ಭಿನನಲಿಿಂಗಾಸ್ಕುರ ನಡುವಿನ ಸ್ವ-ಇಚ ಿಯ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗಗಳ್ನ ನ 



 145 

ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುತುದ . ಹಿೋಗ  ನುಡಿಯುವಾಗ, ನಾವುಗಳ್ು, ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗವು ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕಾನ ನು (ತ್ತದ್ುದಪಡಿ) ಕಾಯದ, 

2013ರ ನಿಂತರ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ಅದ್ರ ತ್ತದ್ುದಪಡಿಗ  ಿಂಡ ರ ಪದ್ಲಿಲ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ುವಾಗ, 

ವಿವ ೋಕವನುನ ಉಪಯೊೋಗಿಸ್ “ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ ಇತರ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳಿಗ  ಳ್ಪಟುಿಂತ ” ಎಿಂಬ ಪದ್ಗಳ್ನುನ ಬಳ್ಸ್ಕ  ಿಂಡಿಲಲ 

ಎಿಂಬ ವಿಚಾರದಿಂದ್ ಶಕ್ತು ರ್ತುು ಬ ಿಂಬಲ ಪಡ ಯುತ ುೋವ . ಈ ಪದ್ಗಳ್ ಅನುಪಸ್ುತ್ತಯು, ಭಿನನಲಿಿಂಗಾಸ್ಕುರ ನಡುವಿನ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ದ್ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ 

ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗ  ಒಳ್ಪಡುವುದಲಲ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ ಚಸ್ುತುದ . 

219. 375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಪುರುಷ್ ರ್ತುು ರ್ಹಿಳ ಯ ನಡುವ , ರ್ಹಿಳ ಯ ಸ್ವ-ಇಚ ಿಯ ರ್ತುು ಅರಿವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯೊಿಂದಗ  

ನಡ ಯುವ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ಅತಾಯಚಾರವಲಲ ರ್ತುು ಅದ್ು ಶಿಕ್ಾಹಮವಲಲ ಎಿಂದ್ು ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ುವುದ್ರಿಿಂದ್, 

ಭಿನನಲಿಿಂಗಾಸ್ಕುರ ನಡುವಿನ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ೋಿದ್ವು ತನನ ಈಗಿನ 

ಸ್ವರ ಪದ್ಲಿಲ ಕಾನ ನಿನ ಪರಕಾರ ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಯಲು ಆಗುವುದಲಲ,  

220. ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕಾನ ನು (ತ್ತದ್ುದಪಡಿ) ಕಾಯದ, 2013 ಜಾರಿಯಾಗಿ, ಆ ರ್ ಲಕ 375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ಕ ಿ ತ್ತದ್ುದಪಡಿ ಮಾಡಿ, 

375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಲಿಲದ್ದ “ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ” ಎಿಂಬ ಪದ್ಗಳ್ನುನ ಬದ್ಲ್ಫಾಯಸ್  ಅತಾಯಚಾರದ್ ಅಪರಾಧ್ವನುನ 

ವಿಸಾುರವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ುವ (ಎ) ರ್ತುು (ಡಿ) ನಡುವಿನ ನಾಲುಿ ಷ್ರತುುಗಳ್ನುನ ಸ ೋರಿಸ್ದ್ ಹ  ರತಾಗಿಯ , 

ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ತನನ ಹಳ ಯ ಸ್ವರ ಪದ್ಲ್ಫ ಲೋ ಶಾಸ್ನಪುಸ್ುಕದ್ಲಿಲ ರ್ುಿಂದ್ುವರ ದದ . ಇಿಂತಹ 

ವ ೈಪರಿೋತಯವನುನ ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಯಲು ಬಿಟುರ , ಸ್ವ-ಇಚ  ಿರ್ತುು ಅರಿವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವು 

ಅತಾಯಚಾರವಲಲ ಎನುನವ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಡಿಯ ವಾಯಖಾಯನದ್ ಹ  ರತಾಗಿಯ , ಪರಸ್ಿರರ ಸ್ವ-ಇಚ  ಿ

ರ್ತುು ಅರಿವಿನ  ಿಂದಗ  ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ಲಿಲ ತ  ಡಗುವ ಭಿನನಲಿಿಂಗಾಸ್ಕು ಜ  ೋಡಿಯನುನ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ಡಿಯಲಿಲ ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಯ ಅಪರಾಧ್ಕಾಿಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಬ ೋಕಾಗುವ ಸ್ನಿನವ ೋಶವನುನ 

ಉಿಂಟುಮಾಡಬಹುದ್ು.  

221. ಮೋಲಿನದ್ಕ ಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಭಿನನಲಿಿಂಗಾಸ್ಕು ಜ  ೋಡಿಯ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ 

ಅತಾಯಚಾರವಲಲದದ್ದರ , ಅದ್ನುನ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಡಿಯಲಿಲ ಖ್ಿಂಡಿತವಾಗಿಯ  ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ 
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ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಾರದ್ು. ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕಾನ ನು (ತ್ತದ್ುದಪಡಿ) ಕಾಯದ, 2013ರ ಕಾರಣದಿಂದ್, 

ಬಿನನಲಿಿಂಗಾಸ್ಕು ಜನರಿಗ  ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ ಡ ಗ  ಒಲವನುನ ತ  ೋಪಮಡಿಸ್ಲು ಅನುರ್ತ್ತ ದ  ರಕ್ತದ  

ಎಿಂದಾದ್ರ , ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಂತ  ಇಬಬರು ವಯಕ್ತುಗಳ್ು, ಒಪ್ಪಿಗ ಯಿಂದ್ ತರ್ಮ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ರ್ತುು 

ಖಾಸ್ಗಿೋ ಸ್ಥಳ್ಗಳ್ಲಿಲ ಅಿಂತಹ ಒಲವನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವುದ್ನುನ ಅಸ್ರ್ರ್ಮನಿೋಯವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ. 

222. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಡಿಯಲಿಲ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವುದ್ು ಪರಚಲಿತವಾಗಿರುವ ಕ್ತರಮಿನಲ್ 

ಕಾನುನಿನಡಿಯಲಿಲ ಯಾವುದಾದ್ರ  ಉಪಯುಕು ಉದ ದೋಶ ಸಾಧಿಸ್ುತುದ ಯೋ ಎಿಂಬುದ್ು ಚಚಮಸ್ಬ ೋಕ್ತರುವ 

ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ಅಿಂಶ. ಈ ವಿಚಾರವನುನ ವಿವರಿಸ್ುತಾು, ಐರ  ೋಪಯ ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ ಆಯೊೋಗವು ಡಡಿೆಯಾನ್ 

(ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಈ ಕ ಳ್ಗಿನ ಅಭಿಪಾರಯ ರ್ಿಂಡಿಸ್ತು: - 

ಸ್ಿಂಸ್ತ್ತುನಲಿಲ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಸ್ದ್ಸ್ಯರ ರ್ಸ್ ದ ಯಾಗಿ 

ಪರಿಚಯಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ್ದ 1967ರ ಕಾಯದಯನುನ, ಸ್ರ್ ಜಾನ್ 

ವುಲ್ಫ ಗ್ನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ ಯಲಿಲ ಸಾಥಪ್ಪಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ್ದ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ು ರ್ತುು ವ ೋಶಾಯವೃತ್ತುಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ 

ವಿಭಾಗಿೋಯ ಆಯೊೋಗ 1957ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯ ತನನ 

ವರದಯಲಿಲ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ 

ಶಿಫ್ಾರಸ್ುಗಳ್ನುನ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ 

ರ್ಿಂಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿತುು (ವೂಲ್ಫ ಗ್ನ್ ಸ್ಮಿತ್ತ ರ್ತುು ವೂಲ್ಫ ಗ್ನ್ 

ವರದ). ವೂಲ್ಫ ಗ್ನ್ ಸ್ಮಿತ್ತಯು ಈ ಕ್ ೋತರದ್ಲಿಲ ಕ್ತರಮಿನಲ್ 

ಕಾನ ನಿನ ಕಾಯಮದ್ ಬಗ ಗ  ಹಿೋಗ ಿಂದ್ು ಹ ೋಳಿತು 

ಸಾವಮಜನಿಕ ಸ್ುವಯವಸ ಥ ರ್ತುು ಸ್ಭಯತ ಯನುನ 

ಉಳಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು, ಪರಜ ಯನುನ ಅಪಾಯಕರ ರ್ತುು 

ನ  ೋವಾಗುವಿಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿಿಂದ್ ರಕ್ಷಿಸ್ಲು, ರ್ತುು 
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ಇತರರ ಶ  ೋಷ್ಣ  ರ್ತುು ಭರಷಾುಚಾರ ವಿರುಧ್ಧ, 

ರ್ುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾವು ಸ್ಣಣ ವಯಸ್ಪನವರಾಗಿರುವ, 

ದ ೈಹಿಕವಾಗಿ ಅರ್ವಾ ಬೌಧಿದಕವಾಗಿ ದ್ುಬಮಲರಾಗಿರುವ, 

ಅನನುಭವಿಗಳಾಗಿರುವ, ಅರ್ವಾ ವಿಶ ೋಷ್ವಾದ್ ದ ೈಹಿಕ, 

ಔಪಚಾರಿಕ ಅರ್ವಾ ಆರ್ಥಮಕ ಪರಾವಲಿಂಬನ ಯ 

ಸ್ುತ್ತಯಲಿಲರುವ ಕಾರಣಕ ಿ ವಿಶ ೋಷ್ವಾಗಿ ಅಪಾಯದ್ಲಿಲರುವ 

ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಸಾಕಷ್ುು ಭದ್ರತ ಯನ  ನದ್ಗಿಸ್ಲು, 

ಆದ್ರ  ಕಾನ ನು ಈ ಕ ಳ್ಗಿನ ಉದ ದೋಶಗಳಿಗ  

ಬಳ್ಕ ಯಾಗಬಾರದ್ು 

ನಾವು ತ್ತಳಿಸ್ರುವ ಉದ ದೋಶಗಳ್ನುನ ಏಡ ೋರಿಸ್ಲು 

ಅಗತಯವಿರುವುದ್ಕ್ತಿಿಂತ ಹ ಚಾಿಗಿ, ಪರಜ ಗಳ್ ಖಾಸ್ಗಿೋ 

ಬದ್ುಕ್ತನಲಿಲ ರ್ ಗುತ ರಿಸ್ಲು, ಅರ್Vಅ ಒಿಂದ್ು ನಿಧಿಮಷ್ು 

ಬಗ ಯ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಹ ೋರುವ ಪರಯತನ ಮಾಡಲು, 

ವುಲ್ಫ ಗ್ನ್ ಸ್ಮಿತ್ತಯು, ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ 

ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾದ್ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯು “ಚುಟುಕಾಗಿ 

ರ್ತುು ಒರಟಾಗಿ ಹ ೋಳ್ುವುದಾದ್ರ , ಸ್ಕಾಮರಕ ಿ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಪಡದ್, ಖಾಸ್ಗಿೋ ನ ೈತ್ತಕತ  ಅರ್ವಾ 

ಅನ ೈತ್ತಕತ ಯ ವಲಯ”ದ್ ಭಾಗ ರ್ತುು ಅದ್ು 

ಅಪರಾಧ್ವಾಗುಳಿಯಬಾರದ್ು ಎಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ತು 

(ಅಡಿಗ ರ  ನರ್ಮದ್ು) 
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223. ಏನಿಲಲವ ಿಂದ್ರ , ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರು, ಭಿನನಲಿಿಂಗಾಸ್ಕುರು, ಉಭಯಲಿಿಂಗಾಸ್ಕುರು ಅರ್ವಾ ಲಿಿಂಗ ಪರಿವತ್ತಮತರ 

ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ ಅಪರಾಧಿಕರಿಸ್ುವುದ್ು, ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ಕಾನ ನುಬಧ್ಧ 

ಸಾವಮಜನಿಕ ಹಿತಾಸ್ಕ್ತುಯ ಉದ ದೋಶ ಅರ್ವಾ ಹಿತಾಸ್ಕ್ತುಯನುನ ಸಾಧಿಸ್ುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳ್ಬಹುದ್ು. 

ಇದ್ರ ಬದ್ಲು, 377ನ ೋ ಪರಿಚ ೋಿದ್ವು ಶಾಸ್ನಪುಸ್ುಕದ್ಲಿಲ ತನನ ಈಗಿನ ಸ್ವರ ಪದ್ಲಿಲ ಉಳಿದ್ುಕ  ಿಂಡರ , ಅದ್ು 

ಏಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಮೋಲಿನ ಕ್ತರುಕುಳ್ ರ್ತುು ಶ  ೋಷ್ಣ ಗಳ್ು ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಯುವಿಂತಾಗುತಾದ  ಎಿಂದ್ು 

ನಾವು ನಿಂಬ ಬಯಸ್ುತ ುೋವ . ಆಯಿಯ ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ, ಕ್ತರಮಿನಲ್ ದ್ಿಂಡನ ಯ ಬ ದ್ರಿಕ ಯನ  ನಡಿಡ ಕದ್ಡಿ 

ಅರ್ವಾ ಕಡಿತಗ  ಳಿಸ್, ಆ ರ್ ಲಕ ಅದ್ನುನ,  ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತರ ಬದ್ಲ್ಫಾಗಬಲಲ ಗರಹಿಕ ಯ ಮೋಲ್ಫ  

ಪರಾವಲಿಂಬಿಯಾಗುವಿಂತ  ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ ಎಿಂಬುದ್ನು ನಾವು ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ಬಯಸ್ುತ ುೋವ . 

P. ಐ.ಪ್ತ.ಸಿ. 377ನ್ಯವ ಪ್ರಿಚಯಛವದದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ  ಲ್ಲಟಮಸ್ ಪ್ರಿವಕ್ಷಯ 

224. ಹಲವಾರು ಸ್ಧಾಧಿಂತಗಳ್ನುನ ರ್ತುು ತತವಗಳ್ನುನ ಚಚಮಸ್ದ್ ನಿಂತರ ರ್ತುು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ನಾಯಯಾಲಯಗಳಿಗ  ಮಾಗಮದ್ಶಮನ ಮಾಡುವ ರ್ುಲಭ ತಹಕುಿಗಳ್ ಪಾವಿತರಯತ ಯನುನ 

ಗರ್ನಸ್ಲಿಲರಿಸ್ಕ  ಿಂಡು, ನಾವಿೋಗ 14, 19, ರ್ತುು 21ನ ೋ ಕಲರ್ುಗಳ್ಲಿಲ ವಣಿಮಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಸ್ಧಾಧಿಂತಗಳ್ 

ಅಡಿಪಾಯದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಬಧ್ಧತ ಯನುನ ಪರಾಿಂಬರಿಸ್ಲು 

ಹ  ೋರಾಡುತ್ತುದ ದೋವ . 

225. 21ನ ೋ ಕಲಮಿನಲಿಲರುವ “ಬದ್ುಕು ಅರ್ವಾ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾವತಿಂತರಯ” ಎಿಂಬ ಭಾವವು ತನ  ನಳ್ಗ  ಹಲವಾರು 

ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಮೈಗ ಡಿಸ್ಕ  ಿಂಡಿದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ, ರ್ನ ೋಕಾ ಗಾಿಂಧಿ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ನಾಯ. 

ಭಾಗವತ್ತಯವರು (ಆಗ ಆ ಹುದ ದಯಲಿಲದ್ದವರು) ಈ ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  ಗರ್ನಿಸ್ದಾದರ :- 

21ನ ೋ ಕಲಮಿನಲಿಲರುವ “ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾವತಿಂತರಯ” ಎಿಂಬ 

ಭಾವವು, ವಿಸಾುರವಾದ್ ಧ್ವನಿಯನುನ ಹ  ಿಂದದ  ರ್ತುು 

ಅದ್ು ರ್ನುಷ್ಯನ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ ವಿವರಿಸ್ುವ 

ಹಲವಾರು ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ , ಅಲಲದ  ಅವುಗಳ್ಲಿಲ 
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ಕ ಲವನುನ ನಿಧಿಮಷ್ು ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ 

ಸಾಥನಮಾನಕ ಿೋರಿಸ್ ಅವಕ ಿ 19ನ ೋ ಕಲಮಿನಡಿ ಹ ಚುಿವರಿ 

ಭದ್ರತ ಯನ  ನದ್ಗಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ  

226. ಅನತಜ್ ಗಗ್ೋ (ಮ್ರವಲಕಂಡ), ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಇಪಿತ ೈದ್ಕ್ತಿಿಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸ್ಪನ ಪುರುಷ್ ಅರ್ವಾ ಯಾವುದ ೋ 

ರ್ಹಿಳ  ಉದ  ಯೋಗ ಮಾಡುವುದ್ನುನ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುತ್ತುದ್ದ ಪಿಂಜಾಬ್ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯದ, 1914ರ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ಮಾನಯತ ಯನುನ ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ುತ್ತುದ್ದ ನಾಯಯಾಲಯವು, ಸ್ದ್ರಿ ಕಾಯದಯ ಸ್ಿಂವಿದಾನದ್ ಆಶಯಕ ಿ 

ವಿರುದ್ಧವಾದ್ುದ್ು ಎನುನತಾು, ಈ ರಿೋತ್ತ ತ್ತೋಪ್ಪಮತ್ತುತು.:- 

31…. ಇದ್ು ಅವರ ಬದ್ುಕು, ಸ್ಿಂವಿಧಾನ, ಶಾಸ್ನ ರ್ತುು 

ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳಿಗ  ಳ್ಪಟುಿಂತ  - ಭಾರತದ್ 

ಪರಜ ಯೊಬಬರಿಗ  ತರ್ಮ ಬದ್ುಕನುನ ತಮಿಮಷ್ುದ್ಿಂತ  

ಬದ್ುಕುವ ಅವಕಾಶವಿರಬ ೋಕು” 

ಹಾಗ  ರ್ತ  ುಮಮ,  

ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕುಿಗಳ್ು, ವೃತ್ತುಯನುನ ಆರಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ 

ಸಾವಯುತುತ ಯನುನ ವಿಧಿಸ್ದ್ರ , ಭದ್ರತ  ಎಿಂಬುದ್ು, ಆ 

ಆಶಾವಸ್ನ ಯನುನ ಈಡ ೋರಿಸ್ುವ ವಾಸ್ುವಿಕ ವಿಧಾನಕ ಿ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ . ಆದಾಗ ಯ, ಅಿಂತಹ ಸಾವತಿಂತರಯದ್ 

ಖಾತರಿಗಳ್ನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಕರರ್ಗಳ್ು, ಆ ಖಾತರಿಯ 

ಸ್ತವವ ೋ ಕಳ ದ್ುಹ  ೋಗುವಷ್ುು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರಬಾರದ್ು 

ಎಿಂಬುದ್ು ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾದ್ ಪರಸಾುವನ   
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227. ಕಾಮನ ಕಾಸ್ (ಎ ರಿರ್ಜಸಟಡ್ೋ ಸಯೂಸಯೈಟಿ) (ಮ್ರವಲಕಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಘನತ ಯ ಹಕ್ತಿನ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಈ 

ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  ಗರ್ನಿಸ್ತು:- 

21ನ ೋ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ರ್ನಗಾಣಲ್ಫಾಗಿರುವ ಬದ್ುಕ್ತನ 

ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಹಕುಿಗಳ್ು ತರ್ಮ ವಲಯದ  ಳ್ಗ  

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಘನತ ಯನುನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ಳದದ್ದರ , ಅವಕ ಿ 

ಅರ್ಮವಿರುವುದಲಲ ರ್ತುು ಘನತ ಯ ಹಕುಿ ತನ  ನಳ್ಗ , 

ವಯಕ್ತುಯು ತನನ ರ್ನುಷ್ಯತವದ್ ಅರ್ಮಪೂಣಮ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗ  

ಅನುವಾಗುವ ಕಾಯಮ ರ್ತುು ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ಲಿಲ 

ತ  ಡಗಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ . 

228. ಪ್ಪಟಟಸಾಿಮಿ (ಮ್ರವಲಕಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಈ ನಾಯಯಾಲಯವು ಖಾಸ್ಗಿೋತನವನುನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 21ನ ೋ 

ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ರಕ್ಷಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಬದ್ುಕು ರ್ತುು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ್ ಭಾಗವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್, 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕಿನುನ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕ ಿಿಂದ್ು ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ತು.   

229. ಮೋಲಿಿಂಡ ಅಧಿಕೃತ ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ತನನ ಈಗಿನ 

ಸ್ವರ ಪದ್ಲಿಲ, ಮಾನವ ಘನತ  ರ್ತುು ನಾಗರಿಕರ ಖಾಸ್ಗಿೋತನ ರ್ತುು ಆಯಿಯ ರ್ ಲಭ ತ 

ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಕಡಿತಗ  ಳಿಸ್ುತುದ , ರ್ತ್ತುಲಿಲ ಅಿಂತಹ ಪರಜ ಗಳ್ ಸ್ಿಂಖ ಯ ಎಷ್ುು ಚಕಿದ್ು ಎಿಂಬುದ್ು ರ್ುಖ್ಯವಲಲ. 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಎಿಂಬುದ್ು ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ರ್ುಖ್ಯವಾದ್ ರ್ತುು ಸಾವಭಾವಿಕವಾದ್ ಭಾಗವಾಗಿದ್ುದ, 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕುಿ ತನನ ತ ಕ ಿಯೊಳ್ಗ , ಏಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಂತ  ಪರತ್ತ ವಯಕ್ತುಗಿರುವ, 

ತನನ ಆಯಿಯನುನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಒಲವಿನ ರ್ ಲಕ, ಕ್ತರುಕುಳ್ ಅರ್ವಾ ಕ್ತರಮಿನಲ್ ದ್ಿಂಡನ ಗಳ್ ಭಯವಿಲಲದ  

ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ಹಕಿನ ನ ಸ ಳ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳತುದ .  

230. ತನನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯನುನ ಆರಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸಾವತಿಂತರಯವು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾವತಿಂತರಯದ್ 

ರ್ುಖ್ಯವಾದ್ ಕಿಂಬ ರ್ತುು ಬ ೋಪಮಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗದ್ ಭಾಗ. ಒಬ ಬೋ ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ, ನಿಸ್ಗಮದ್ 
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ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವ ಿಂಬ ಯಾವುದ  ೋ ಅಸ್ಿಷ್ು ರ್ತುು ಪುರಾತನ ನಿಯರ್ದ್ಡಿಯಲಿಲ ಅರ್ವಾ ಅಿಂತಹ ವಯಕ್ತು 

ತನನ ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ, ಅದ್ು ಆತನ/ಆಕ ಯ ಖಾಸ್ಗಿೋ ವಲಯದ  ಳ್ಗ  ಚಲ್ಫಾವಣ ಯಾದ್ 

ಹ  ರತಾಗಿಯ , ಚಲ್ಫಾಯಸ್ುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತರಿಗ  ಇರುಸ್ುರ್ುರಿಸಾಗುತುದ  ಎಿಂಬ ಕಾರಣಕ ಿ 

ಹತ್ತುಕ್ತಿದ್ರ , ಬದ್ುಕ್ತನ ಗುರುತ ೋ ಕರಗಿಹ  ೋಗಿ, ಬದ್ುಕ್ತರುವುದ್ು ಬರಿದಾದ್ 

ಉಳಿದ್ುಕ  ಳ್ುಳವಿಕ ಯಿಂತಾಗುತುದ  ರ್ತುು ಅದ್ರ ಪರಿಣಾರ್ವಾಗಿ ಅಿಂತಹ ವಯಕ್ತುಯ ಸಾವತಿಂತರಯದ್ 

ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿ ಕಡಿತಗ  ಳ್ುಳತುದ .  

231. ಹಾಗ  ಹ ೋಳ್ುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ, 21ನ ೋ ಕಲಮಿನಲಿಲ ಸ್ ಚಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಷ್ರತುುಗಳ್ನುನ ರ್ತುು ಮನ್ಯವಕಾ 

ಗಾಂಧಿ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ ಕಾನುನಿನ ರ್ ಲಕ ಸಾಥಪ್ಪಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಪರಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ 

ಈಡ ೋರಿಸ್ದ್ರ , ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ತರ್ಮ ಬದ್ುಕ್ತನ ರ್ತುು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಹಕುಿಗಳಿಿಂದ್ 

ವಿಂಚತರಾಗುತಾುರ  ಎಿಂಬುದ್ರ ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ಅರಿವು ನರ್ಗಿದ . 21ನ ೋ ಕಲಮಿನ ಪರಕಾರ, ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರನುನ, 

ಅವರ ಬದ್ುಕುವ ರ್ತುು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಹಕುಿಗಳಿಿಂದ್ ವಿಂಚತರನಾನಗಿಸ್ಬ ೋಕ್ತದ್ದರ , ಅದ್ಕ  ಿಿಂದ್ು 

ಕಾನುನ ನಿರಬ ೋಕು ರ್ತುು ಸ್ದ್ರಿ ಕಾನ ನು ನಾಯಯಸ್ರ್ಮತವಾದ್ ವಿಧಾನವನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬ ೋಕು. 

377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ಘನತ , ಆಯಿಯ ಅಭಿವಯಕ್ತು ರ್ತುು ಬದ್ುಕ್ತನ ಪರಮೊೋಚಿ ತತವಗಳ್ನುನ 

ತಡ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬಲಲದ  ರ್ತುು ಅದ್ು ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರಿಗ  ತರ್ಮ ಬದ್ುಕನುನ ತರ್ಮ ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ನಿಲುವಿಗ  ತಕಿಿಂತ  

ನಡ ಸ್ಲು ಅನುರ್ತ್ತ ನಿಡುತುದ ಯೋ ಎಿಂಬುದ್ು ನಿಣಾಮಯಕ ವಿಚಾರ. ಅದ್ಲಲದ , ಬಹುರ್ುಖ್ಯವಾಗಿ, ಕಾಲ 

ಸ್ರಿದ್ಿಂತ , ಇಿಂತಹ ಲಿಿಂಗ-ತಟಸ್ಥ ಅಪರಾಧ್ವನುನ, ಅದ್ರಲಿಲಯ , ಕ್ತರಯಯೊಿಂದ್ಕ ಿ ಒಪ್ಪಿಗ ಯದ್ುದ,  ಆ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯ  ದ ೈಹಿಕ ಸಾವಯತುತ ಯನುನ ಎತ್ತುಹಿಡಿದರುವಾಗ  ಶಾಸ್ನ ಪುಸ್ುಕದ್ಲಿಲ ಉಳಿಯಲು ಬಿಡಬ ೋಕ ೋ 

ಎಿಂಬುದ್ು ನಮಮದ್ುರಿಗಿರುವ ಪರಶ ನ. ಹಿೋಗಾಗಿ ಈ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಯನುನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14, 19 ರ್ತುು 21ನ ೋ 

ಕಲರ್ುಗಳ್ಡಿಯಲಿಲ ವಿಕಸ್ನಗ  ಿಂಡಿರುವ ಸ್ಧಾಧಿಂತಗಳ್ ನ ಲ್ಫ ಯಲಿಲ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ್ಬ ೋಕು. 
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232. ಸತನ್ವಲ್ ಬ್ತಿ  v. ದಯಹಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮತತಿ ಇತರರತ 85 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ನಾಯ, ಕೃಷ್ಣ ಐಯಯರ್ ರವರು, 

ದ್ಿಂಡನ ಯೊಿಂದ್ು ಖ್ಿಂಡನಿೋಯವಾಗಿದ್ುದ, ಅಪಮಾನಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಸ್ಹಜ ಅರ್ವಾ ಕ ರರವಾಗಿದ್ುದ, 

ಪುನವಮಸ್ತ್ತಯ ಉದ ದೋಶವನ ನೋ ನಾಶಪಡಿಸ್ುವಿಂತ್ತದ್ದರ , ಅದ್ು ಖ್ಿಂಡಿತವಾಗಿಯ  ಅಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ ರ್ತುು 

ನಿರಿಂಕುಶ ಹಾಗ  ಅದ್ು 14 ರ್ತುು 19ನ ೋ ಕಲರ್ುಗಳಿಿಂದ್ ತಳಿಳಹಾಕಲಿಡುತುದ , ಅಲಲದ  ಅದ್ರ 

ಕಾಯಮವಿಧಾನವು ಅಪಾರಮಾಣಿಕತ ಯಿಂದ್ ಬಾಧಿಸ್ಲಿಡುತ್ತುದಾದರ  ಅದ್ು 21ನ ೋ ಕಲಮಿಗ  ವಿರುಧ್ಧವಾಗುತುದ . 

233. ನಾವು ಮೊದ್ಲಿಗ , ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಸ್ಿಂಧ್ುತವವನುನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14ನ ೋ ಕಲಮಿನ 

ಕಟಕಟ ಯಲಿಲ   ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ್ಬ ೋಕು. 14ನ ೋ ಕಲರ್ು “ಎಲಲ ಸ್ಮಾನರನುನ ಸ್ಮಾನವಾಗಿ ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು” 

ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ುತುದ . ಬ ೋರ  ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಹ ೋಳ್ುವುದಾದ್ರ , ಇದ್ು ಎಲ್ಫಾಲ ಸ್ಮಾಣರಾದ್ 

ವಯಕ್ತುಗಳ  ಿಂದಗ  ಸ್ರ್ನಾದ್ ನಡವಳಿಕ  ಸ್ ಚಸ್ುತುದ . ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗವು ಒಿಂದ್ು ನಿದಮಷ್ು ವಗಮಕ ಿ 

ಅನವಯಸ್ುವ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ುವ ಅಧಿಕಾರವನುನ ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ ಹ  ಿಂದದ್ದರ  

ಸ್ಹರ್ತ್ತಯ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ಲಿಲ ತ  ಡಗುವ ಪರಜ ಗಳಿಗ  377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಅನವಯವಾಗುವ 

ಪರಸ್ುುತ ಪರಕಣದ್ಲಿಲರುವಿಂತ , ಆ ವಗಿೋಮಕರಣವು, 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಡಿಯಲಿಲ ಮಾಡಿರುವ 

ವಗಿಮಕಣಮವನ ನ ಸ ೋರಿದ್ಿಂತ , ಅರ್ಮವಾಗಬಲಲ ವಯತಾಯಸ್ದ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ರಚನ ಯಾಗಿರಬ ೋಕು ರ್ತುು ಅದ್ು 

ಸ್ದ್ರಿ ನಿಬಿಂಧ್ನ , ಎಿಂದ್ರ  ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್, ಸಾಧಿಸ್ ಹ  ರಟ್ಟರುವ ಉದ ದೋಶದ  ಿಂದಗ  

ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾದ್ ತಾಳ್ಮೋಳ್ ಹ  ಿಂದರಬ ೋಕು ಎಿಂಬ ಅವಳಿ ಷ್ರತುುಗಳ್ನುನ ಪೂತ್ತಮಮಾಡಬ ೋಕು. 

234. ಎಂ ನ್ಾಗರಾಜ್ ಮತತಿ ಇತರರತ v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ ಮತತಿ ಇತರರತ 86  ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಹಿೋಗ  

ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ : 

-ಸ್ಮಾನವಾದ್ ನಡವಳಿಕ ಯೋ 14ನ ೋ ಕಲಮಿನ 

ಬಹುರ್ುಖ್ಯ ಜವಾಬಾದರಿ. 14ನ ೋ ಕಲರ್ು, ಸ್ಿಂಪೂಣಮ 

ನಿಷ ೋಧ್ವನುನ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ುವ ರ್ ಲಕ ವ ೈಯಕ್ತುಕ 

                                                             
85 AIR 1978 SC 1675 : (1978) 4 SCC 494 
86 AIR 2007 SC 71 : (2006) 8 SCC 212 
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ಹಕಿನುನ ಪೂರ ೈಸ್ುತುದ . ನಾಯಯಾಿಂಗ ನಿಧಾಮರಗಳ್ 

ಪರಕಾರ, ವಗಿೋಮಕರಣದ್ ಸ್ದಾಧಿಂತವನುನ 14ನ ೋ ಕಲಮಿಗ  

ಅನವಯಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ . ಕಲರ್ು 14ನ ೋ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲನ 

ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ುಳವಿಕ ಯ ಸ್ಮಾನತ ಯು ವಸ್ುುನಿಷ್ಠ 

ಪರಿೋಕ್ ಯಾಗಿದ . ಆದ್ು ಉದ ದೋಶದ್ ಪರಿೋಕ್  ಅಲಲ. 

ಆದ್ದರಿಿಂದ್, ಒಿಂದ ೋ ರಿೋತ್ತಯ ಸ್ನಿನವ ೋಶಗಳ್ಲಿಲ, ಕಾನ ನು 

ಎಲಲ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಮೋಲ  ಸ್ಮಾನವಾಗಿ 

ಚಲ್ಫಾವಣ ಯಾಗಬ ೋಕು ಎಿಂಬುದ್ು 14 ನ ೋ ಕಲಮಿನ 

ರ್ ಲಭ ತ ತತುಾ. 

235. ಈಪ್ತ ರಯೂವಯಪ್ಪ v. ತಮಿಳುನ್ಾಡತ ಸಕಾೋರ ಮತತಿ ಇನ್ಯೂನಬ್ಾರತ 87  , ಪರಕರಣದ್ ಲಿಲ ಈ 

ನಾಯಯಾಲಯವು, ಸ್ಮಾನತ ಯು ಅನ ೋಕ ಅಿಂಶಗಳ್ು ರ್ತುು ಆಯಾರ್ಗಳ್ನುನ ಹ  ಿಂದರುವ ಕ್ತರಯಾತಮಕ 

ಪರಿಕಲಿನ  ಆದ್ನುನ ಸಾಿಂಪರದಾಯಕ ರ್ತುು ತಾತ್ತವಕವಾದ್ ಗಡಿಗಳ  ಳ್ಗ  ರ್ುಚಿಹಾಕಲು, ಕ ಡಿಹಾಕಲು 

ರ್ತುು ಸ್ೋಮಿತಗ  ಳಿಸ್ಲು" ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ ಎಿಂಬುದ್ನುನ  ಗರ್ನಿಸ್ತು. ಹಾಗ ಯೋ, ಸ್ಮಾನತ ಯು 

ನಿರಿಂಕುಶತ ಗ  ವಿರುಧ್ಧವಾಗಿದ  ಏಕ ಿಂದ್ರ , ಸ್ಮಾನತ  ರ್ತುು ನಿರಿಂಕುಶತವಗಳ ರಡ  ಬಧ್ಧ ವ ೈರಿಗಳ್ು ರ್ತುು 

ಅವುಗಳ್ಲಿಲ ಒಿಂದ್ು ಗಣರಾಜಯವಿಂದ್ರಲಿಲನ ಕ ನ ನಿನ ನಿಯರ್ಗಳಿಗ  ಸ ೋರಿರುವಿಂರ್ಹುದ್ು ರ್ತ  ು 

ಇನ  ನಿಂದ್ು ಅಿಂಶವು ಪರಿಪೂಣಮ ಸಾಮಾರಟನ  ಬಬನ ಭರಮ ರ್ತುು ತ ವಲುಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ .  

236. ಬ್ತರ್ಾನ್ ಚೌಧ್ರಿ ವಿ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಾ ಸಕಾೋರ 88  ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾದ್ ವಗಿೋಮಕರಣದ್ 

ಕಲಿನ ಯನುನ ವಣಿಮಸ್ುತು ನಾಯಯಾಲಯ ಹಿೋಗ  ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುತುದ :-. 

14ನ ೋ ಕಲರ್ು ವಗಮ ಶಾಸ್ನವನುನ 

ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುತುದ ಯಾದ್ರ  ಅದ್ು ಶಾಸ್ನದ್ ಉದ ದೋಶಕಾಿಗಿ 

                                                             
87 AIR 1974 SC 555 : (1974) 4 SCC 3 
88 AIR 1955 SC 191 
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ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾದ್ ವಗಿೋಮಕರಣ ಮಾಡುವುದ್ನುನ 

ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುವುದಲಲ ಎಿಂಬುದ್ು ಈಗ ಚ ನಾನಗಿ ತ್ತಳಿದದ . 

ಆದ್ರ , ಅನುರ್ತ್ತಸ್ಬಲಲ ವಗಿೋಮಕರಣವದ್ ಪರಿೋಕ್ ಯಲಿಲ 

ಉತ್ತುಟೋಣಮಗ  ಳ್ಳಬ ೋಕು, ಎರಡು ಷ್ರತುುಗಳ್ನುನ 

ಪೂರ ೈಸ್ಬ ೋಕಗುತುದ , ಎಿಂದ್ರ  (1) ವಗಿೋಮಕರಣವು, 

ಒಟಾುಗಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಅರ್ವಾ ವಸ್ುುಗಳ್ನುನ 

ಹ  ರಬಿಡಲ್ಫಾಗಿರುವ ವಯಕ್ತು ಅರ್ವಾ ವಸ್ುುಗಳಿಿಂದ್ 

ಪರತ ಯೋಕ್ತಸ್ುವಿಂತಹ “ಅರ್ಮವಾಗಬಲಲ ವಯತಾಯಸ್ವನುನ 

ಆಧ್ರಿಸ್ಬ ೋಕು. (2) ವಯತಾಯಸ್ವು, ಸ್ದ್ರಿ ಶಾಸ್ನ 

ಸಾಧಿಸ್ಹ  ರಟ್ಟರುವ ಉದ ದೋಶದ  ಿಂದಗ  ತಾಕ್ತಮಕವಾದ್ 

ತಾಳ್ಮೋಳ್ ಹ  ಿಂದರಬ ೋಕು. ವಗಿೋಮಕರಣವು ಯಾವುದ ೋ 

ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರಬಹುದ್ು, ಉದಾಹರಣ ಗ , 

ಭೌಗ  ೋಳಿಕ ಅರ್ವಾ ಉಗ  ಯೋಗಗಳ್ ಪರಕಾರ, ಇತಾಯದ. 

ಇಲಿಲ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುರುವ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಯ ಉದ ದೋಶ 

ರ್ತುು ವಗಿಮಕರಣದ್ ಆಧಾರದ್ ನಡುವ  

ಹ  ಿಂದಾಣಿಕ ಯರಬ ೋಕ್ತರುವುದ್ು ಬಹುದ  ಡಡ ಅಗತಯ. 

14ನ ೋ ಕಲರ್ು ಭ ೋದ್ಭಾವವನುನ ತಾತ್ತವಕ ಕಾನ ನಿನ 

ರ್ ಲಕ ಮಾತರವಲಲದ  ಪಾರಯೊೋಗಿಕತ ಯ ಕಾನ ನುನಿನ 

ರ್ ಲಕವೂ ಖ್ಿಂಡಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ು ಕ ಡ ಈ 

ನಾಯಯಾಲಯದ್ ತ್ತೋಪುಮಗಳಿಿಂದ್ ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿದ . 

237. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯನುನ ಪರಾಿಂಬರಿಸ್ದಾಗ, ಅದ್ು ರ್ಹಿಳ ಯರು ರ್ಕಿಳ್ು ಶಾರಿೋರಿಕ 

ಸ್ಿಂಭ  ೋಗಕ  ಿಳ್ಗಾಗುವುದ್ನುನ ತಪ್ಪಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ಲಿಲ ತ  ಡಗುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ಲ ಲ 
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ವಗಿೋಮಕರಿಸ್ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುತುದ . ಹಿೋಗಿರುವಾಗ, ಸ್ದ್ರಿ ವಗಿಮಕರಣಕ ಿ ಸ್ದ್ರಿ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಸಾಧಿಸ್ಹ  ರಟ್ಟರುವ 

ಉದ ದೋಶಕ ಿ ತಾಕ್ತಮಕವಾದ್ ತಾಳ್ಮೋಳ್ವಿದ ಯೋ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಧ್ೃಡಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕ್ತದ . ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. 377ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ದ ಸ ಯಿಂದ್ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ್ ಕೃತಯಗಳ್ನುನ, 375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ 

ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. ರ್ತುು ಪೊೋಕ  ಪೋ ಕಾಯದಯಡಿಯಲಿಲ ದ್ಿಂಡನಾಹಮ ಅಪರಾಧ್ಗಳ ಿಂದ್ು ಈಗಾಗಲ್ಫ ೋ 

ಗುರುತ್ತಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ ಯಾದ್ದರಿಿಂದ್ ಮೋಲಿನ ಪರಶ ನಯ ಉತುರ ನಕಾರಾತಮಕವಾಗಿದ . ಅಲಲದ , ಸ್ದ್ರಿ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು 

ತನನ ಈಗಿನ ರ ಪದ್ಲಿಲ ಚಾಲಿುಯಲಿಲರುವುದ್ರಿಿಂದ್, ಅಸ್ಹಯಕರ ರ್ತುು ಆಕ್ ೋಪಾಹಮ ಪರತ್ತಕ ಲ 

ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ು ಉಿಂಟಾಗಿದ್ುದ, ಆ ರ್ ಲಕ, ರ್ಕಿಳಿಗಾಗಲಿೋ ರ್ಹಿಳ ಯರಿಗಾಗಲಿೋ ಹಾನಿಕಾರಕವಲಲದ್, 

ಒಿಂದ್ು ವಗಮಕ ಿ ಸ ೋರಿದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು (ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ) ತರ್ಮ ಅಸ್ಮತ  ರ್ತುು ವಯಕ್ತುತವದಿಂದ್ 

ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ಲಿಡುವ ಕ ಲ ಸಾವಭಾವಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್ ಕಾರಣದಿಂದ್ ನಡ ಸ್ುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ 

ಕ ಡ ತಪಾಿಗಿ ಗುರಿಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ವರನುನ ಈ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಬ ೋರ ಯದ ೋ 

ವಗಮವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ ಅವರ ಮೋಲ್ಫ  ಎಸ್ಗಲ್ಫಾಗುವ ತಾರತರ್ಯ ರ್ತುು ಅಸ್ಮಾನ ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ುಳವಿಕ ಗಳ್ು 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14ನ ೋ ಕಲರ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುವ ಯಾದ್ದರಿಿಂದ್ ಅದ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರವಾಗಿದ .  

238. ಶ್ಾಯರಾ ಬ್ಾನ್ಯೂವ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ನಾಯಯಾಲಯವು, ಕಾನ ನಿನ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಯೊಿಂದ್ರ ಸ್ಿಷ್ು 

ನಿರಿಂಕುಶತವವನುನ, ಸ್ದ್ರಿ ಕಾನ ನು ಅಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿದ  ಎಿಂದ್ು ಘ ಷ್ಟ್ಸ್ಲು ಆಧಾರವಾಗಿ 

ಬಳ್ಸ್ಕ  ಳ್ಳಬಹುದ್ು ಎಿಂದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ುತಾು ಹಿೋಗ  ನುಡಿಯತು:- 

ಆದ್ದರಿಿಂದ್, ಮೋಲಿಿಂಡ ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ಲಿಲ ಹ ೋಳ್ಲ್ಫಾಗಿರುವಿಂತ , 

ಸ್ಿಷ್ುವಾದ್ ನಿರಿಂಕುಶತವದ್ ಪರಿೋಕ್ ಯು,  14 ನ ೋ 

ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲನ ಶಾಸ್ನ ರ್ತುು ಅಧಿೋನ ಶಾಸ್ನಗಳ್ನುನ 

ಅಮಾನಯಗ  ಳಿಸ್ುವ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಅನವಯಸ್ುತುದ . 

ಆದ್ದರಿಿಂದ್, ಸ್ಿಷ್ುವಾದ್ ನಿರಿಂಕುಶತ ಯನುನ ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗವ ೋ 

ದ್ುರುದ ದೋಶದಿಂದ್, ವಿವ ೋಚನ ಯಲಲದ  ರ್ತುು/ಅರ್ವಾ 
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ಸ್ರ್ಪಮಕವಾಗಿ ನಿಣಮಯಸ್ುವ ತತವಗಳ್ ಆಧಾರವಿಲಲದ ೋ 

ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ರಬ ೋಕು. ಅಲಲದ , ಒಿಂದ  ಮಮ 

ಶಾಸ್ನವಿಂದ್ು ಅತ್ತರ ೋಕ ರ್ತುು 

ಅಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾಗಿರುವುದ್ನುನ ಮಾಡಿದ್ರ , ಅಿಂತಹ 

ಶಾಸ್ನವು ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿ ನಿರಿಂಕುಶವಾಗಿರುತುದ . ಆದ್ದರಿಿಂದ್ 

ನಾವು ಮೋಲ್ಫ ೋ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ದ್ ಸ್ಿಷ್ುವಾದ್ ನಿರಿಂಕುಶತವದ್ 

ಅರ್ಮನಿೋಡುವ ನಿರಿಂಕುಶತ ಯು 14 ನ ೋ ಕಲಮಿನಡಿಯ  

ಶಾಸ್ನವನುನ ಅಮಾನಯಗಳಿಸ್ುವುದ್ಕ ಿ ಅನವಯಸ್ುತುದ  

ಎಿಂಬುದ್ು ನರ್ಮ ಅಭಿಪಾರಯ. 

239. ಶ್ಾಯರಾ ಬ್ಾನ್ಯೂ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ರಚಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಕಾನ ನಿನ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ ರ್ತುು 377ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ 

ಕಾರಣಕ ಿ, ಅದ್ು ಅಹಮ ವಯಸ್ಿರನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ರ್ತುು ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿನ ಕ್ತರಯಗಳ್ ನಡುವಿನ 

ವಯತಾಯಸ್ವನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ುವಲಿಲ ಸ  ೋಲುತದ . ಹಾಗ ಯೋ, 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ , ಒಪ್ಪಿಗ ಯ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ು ಸ್ಮಾಜಕ ಿ ಹಾನಿಕರವಾಗಲಿ, ಸಾಿಂಕಾರಮಿಕವಾಗಲಿೋ ಅಲಲ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಗಣನ ಗ  

ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವುದಲಲ. ಬದ್ಲಿಗ  377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಏಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಸ್ರ್ುದಾಯಕ ಿ ಸ ೋರಿದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷಾಿರ ರ್ತುು ಅವಗಣನ ಗ  ಈಡುಮಾಡಿ ಅವರ ಸಾವತುಿಂತರಯದ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಅಪಚಾರ 

ಎಸ್ಗುತುದ . ಅಲಲದ  ಸ್ದ್ರಿ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಅಹಮ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಖಾಅಗಿಯಾದ್ ಒಪ್ಪಿಗ ೋ ಕ್ತರಯಗಳ್ಲ ಲ ಹಸ್ುಕ್ ೋಪ 

ನಡ ಸ್ುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಬ ೋರ ಯಾಗಿ ಹ ೋಳ್ಬ ೋಕ್ತಲಲ. ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ  ಅರ್ವಾ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ು ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತುಯ ಉದ ದೋಶಕಿಷ ುೋ ನಡ ಯುತುವ  ಎಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ 

ಸಾಿಂಪರದಾಯಕ ಗರಹಿಕ ಯ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನದನ ನ  ೋಡಲು ಆಗುವುದಲಲ. ಹಿೋಗಿರುವಾಗ, ಯಾವುದ ೋ ಸ್ವರ ಪದ್ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ  ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿ 

ನಿರಿಂಕುಶವಾಗಿದ .  
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240. ಏಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಸ್ರ್ುದಾಯವು, ಇತರ ಪರಜ ಗಳಿಗಿರುವಿಂರ್ ಮಾನವಿೋಯ, ರ್ ಲಭ ತ ರ್ತುು 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಹ  ಿಂದದ , ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಈ ಹಕುಿಗಳ್ು ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ರ್ತುು ಮಾನವ 

ಹಕುಿಗಳ್ಷ ು ಸ್ಹಜವಾಗಿ ದ  ರಕುತುವ .  ತಾರತರ್ಯ ವಿರ  ೋಧಿ ನಾಯಯಶಾಸ್ರವು ಸ್ಮಾನತ ಯ 

ತಳ್ಪಾಯದ್ ಮೋಲ್ಫ  ನಿಿಂತ್ತದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನಾವು ರ್ರ ಯಬಾರದ್ು. ವಯಕ್ತುಗತ ಆಯಿಯನುನ 

ಗೌರವಿಸ್ುವುದ್ು ಕಾನ ನುಬಧ್ಧ ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ರ್ ಲಸ್ತವವಾಗಿದ್ುದ, ಹಾಗಾಗಿ, 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ 

ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯಡಿಯಲಿಲ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವುದ್ು ಅತಾಕ್ತಮಕವೂ, 

ಅಸ್ರ್ರ್ಮನಿೋಯವೂ, ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿ ನಿರಿಂಕುಶವೂ ಆಗಿದ . ಉದಾರವಾದ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಡಿಯಲಿಲ ಆಯಿಯ 

ಸ್ಧಾಧಿಂತವು ಎಿಂದಗ  ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಲಲ ರ್ತುು ಕಾನ ನು ರ್ತ  ುಬಬರಿಗ  ಹಾನಿ ಅರ್ವಾ ನ  ೋವಾಗುವುದ್ನುನ 

ತಪ್ಪಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ಆಯಿಯನುನ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ು ಸ್ತಯ. ಆದಾಗ ಯ, ಖಾಸ್ಗಿೋ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ಹ  ಿಂದ್ುವುದ್ು, ವಿಶ ೋಷ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ು, 

ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಆಯಿಯ ವಿಚಾರ. ಇದ್ು ಖಾಸ್ಗಿೋ ರಕ್ಷಣಾತಮಕ ವಲಯದ್ ಹಾಗ  ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಆಯಿ 

ರ್ತುು ಸಾವಯುತುತ ಯ ಪರಿಧಿಯೊಳ್ಗ  ಸ ೋರಿರುವ ಪರರ್ುಖ್ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಹಕುಿ. ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ರಚನ ಯಲಿಲ 

ಅಿಂತಹ ಪರಗತ್ತಶಿೋಲ ಒಲವಿನ ಬ ೋರುಗಳಿವ  ರ್ತುು ಅದ್ು ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದ್ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಿಂಗ.                                                                                      

241. ಪರಸ್ುುತ ಸ್ನಿನವ ೋಶದ್ಲಿಲ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ತನನ ಈಗಿನ ಸ್ವರ ಪದ್ಲಿಲ, ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 19ನ ೋ ಕಲಮಿನ 

ಪರಿೋಕ್ ಯನುನ ತಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳತುದ ಯೋ, ಎಿಂದ್ರ  ಅದ್ು ಅತಾಕ್ತಮಕವಾಗಿದ ಯೋ ರ್ತುು ಆ ರ್ ಲಕ 19ನ ೋ 

ಕಲರ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ ಯೋ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ಬ ೋಕ್ತದ . ಚಿಂತಾಮನ್ ರಾವ್ v. ಮಧ್ಾಪ್ಿದಯವಶ 

ರಾಜ್ಾ89 ಸ್ಕಾಮರ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಈ ನಾಯಯಾಲಯವು, 19ನ ೋ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲನ ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ ನಿಬಮಿಂಧ್ಗಳ್ 

ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಹಿೋಗ ಿಂದ್ು ಅಭಿಪಾರಯಪಟ್ಟುತು:- 

ಸ್ಮಾಿಂಜಸ್ ನಿಬಮಿಂಧ್ ಎಿಂಬ ಪದ್ಪುಿಂಜವು, 

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು ತರ್ಮ ಹಕಿನುನ ಅನುಭವಿಸ್ುವುದ್ಕ ಿ ಒಡುಡವ 
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ತಡ ಯ , ಸಾವಮಜನಿಕರ ಹಿತಾಸ್ಕ್ತುಗ  ಎಷ್ುು ಅಗತಯವೋ 

ಅದ್ನುನ ಮಿೋರಿ ನಿರಿಂಕುಶ ಅರ್ವಾ ಅತ್ತರ ೋಕ 

ಸ್ವರ ಪದಾದಗಿರಬಾರದ್ು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ ಚಸ್ುತುದ ..  

ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ ಎಿಂಬ ಪದ್ವು ಬುಧಿಧಶಾಲಿ ಕಾಳ್ಜಿ ರ್ತುು 

ವಿವ ೋಚನ , ಎಿಂದ್ರ ೋ ತತವಗಳ್ ಮಾಗಮದ್ಶಮನದ್ಲಿಲ 

ಕಿಂಡುಕ  ಿಂಡ ದಾರಿಯನುನ ಆಯಿಮಾಡಿಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು 

ಎಿಂಬ ಅರ್ಮ ನಿೋಡುತುದ . ಆ ಹಕಿನುನ ನಿರಿಂಕುಶವಾಗಿ 

ಅರ್ವಾ ಅತ್ತಯಾಗಿ ಅತ್ತಕರಮಿಸ್ುವ ಶಾಸ್ನವು 

ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ತ ೋಯ ಗುಣವನುನ ಹ  ಿಂದದ  ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳ್ಲು 

ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ ರ್ತುು ಸ್ದ್ರಿ ಶಾಸ್ನವು 19(1)ನ ೋ(ಜಿ) 

ಕಲಮಿನಲಿಲ ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಸಾವತಿಂತರಯ ರ್ತುು 

19ನ ೋ ಕಲಮಿನ (6) ನ ೋ ಷ್ರತುು ಅನುರ್ತ್ತಸ್ುವ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಿಂತರಣಗಳ್ನುನ ಸ್ರಿತ ಗಿಸ್ದ್ ಹ  ರತು, 

ಅದ್ು ಆ ಗುಣವನುನ ಹ  ಿಂದಲಲವ ಿಂದ ೋ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೋಕು. 

242. ಎಸ್ ರಂಗರಾಜ್ನ್ v. ಪ್ತ. ಜ್ಗರ್ಜವನರಾಮ್ ಮಟಿಟ ಇತರರತ90 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ನಾಯಯಾಯಲವು, ಬ ೋರ  ಿಂದ್ು 

ಸ್ನಿನವ ೋಶದ್ಲಿಲ ಹಿೋಗ ಿಂದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ತು. 

ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ ನಿೋಡುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಉಿಂಟಾಗುವ 

ಸ್ನಿನವ ೋಶ ಆತಿಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದ್ುದ ಅದ್ರಿಿಂದ್ 

ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಹಿತಾಸ್ಕ್ತುಗ  ಕುತುುಬರದ್ ಹ  ರತು, 

ಅಭಿವಯಕ್ತು ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ ಹತ್ತುಕಿಬಾರದ್ು ಎಿಂಬುದ್ು 
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ಅಭಿವಯಕ್ತು ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ ಕ  ಡಮಾಡುವ ನರ್ಮ 

ವಾಗಾದನದ್ ಅಪ ೋಕ್ . ಹಾಗ  ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ 

ಅಪಾಯವೂ ಕ ೈಗ ಟುಕದ್ಿಂತ ಯ , ಅಸ್ಿಷ್ುವೂ, 

ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಆಗಿರಬಾರದ್ು. ಅದ್ು ತನನ 

ಆಭಿವಯಕ್ತುಯೊಿಂದಗ  ಹತ್ತುರದ್ ರ್ತುು ನ ೋರವಾದ್ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ 

ಹ  ಿಂದರಬ ೋಕು   

243. ಎಸ್. ಖ್ತಶ ಾ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಈ ನಾಯಯಾಲಯವು, ಯಾವುದ್ರ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  19ನ ೋ 

ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ಲಿೆರುವ ಹಕುಿಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ ನಿಬಮಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ಹ ೋರಬಹುದ  ೋ, 

ಅಿಂತಹ ನ ೈತ್ತಕತ  ರ್ತುು ಸ್ಭಯತ ಗಳ್ನುನ ಒಿಂದ್ು ತಾತ್ತವಕ ರ್ತುು ತಾಕ್ತಮಕ ಮಿತ್ತಯಾಚ ಗ  

ವ ೈಭವಿೋಕರಿಸ್ಬಾರದ್ು ಎಿಂದ್ು ಅಭಿಪಾರಯ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುತಾು, ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕವಾದ್ ಮಾತು ರ್ತುು 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳ್ ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ್ು ಕ ಡ ಪರಿಪೂಣಮವಾಗಿಲಲ ರ್ತುು ಅವುಗಳ್ನುನ, ಇತರ ವಿಚಾರಗಳ್ ಜ  ತ ಗ , 

ನ ೈತ್ತಕತ  ರ್ತುು ಸ್ಭಯತ ಗಳ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ ನಿಬಮಿಂಧ್ಕ ಿ ಒಳ್ಪಡಿಸ್ಬಹುದ್ು, ಆದ್ರ  

ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸಾಿಂಸ್ೃತ್ತಕ ವಲಯದ್ಲಿಲ ಜನಪ್ಪರಯವಲಲದ್ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವನುನ ಸ್ಹಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ು 

ತ್ತೋಪ್ಪಮತ್ತುತು. 

244. ಶ್ಯಿವಯಾ ಸಿಂಘಾಲ್ v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ91 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಈ ನಾಯಯಾಲಯವು, ಮಾಹಿತ್ತ ತಿಂತರಜಾನನ 

ಕಾಯದ, 2000ನುನ ರದ್ುದಗ  ಳಿಸ್ುತಾು, ರಕ್ಷಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಮಾತು ರ್ತುು ಅಮಾಯಕವಾದ್ ಮಾತನುನ 

ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ ಕಾರಣಕ ಿ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಯೊಿಂದ್ು ಅಸ್ಿಷ್ು ರ್ತುು ಅತ್ತರ ೋಕ ಸ್ವರ ಪದ್ ದ ಆಗಿರುವಾಗ ಅದ್ು 

ಪರತ್ತಕ ಲ ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ನುನ ಉಿಂಟುಮಾಡುತುದ  ರ್ದ್ುದ ಅದ್ನುನ ರದ್ುದಗ  ಳಿಸ್ಬ ೋಕಾಗುತುದ  ಎಿಂದ್ು 

ಗರ್ನಿಸ್ತುು. ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಅಭಿಪಾರಯ ಹಿೋಗಿತುು, 
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ಹಿೋಗಾಗಿ ನಾವುಗಳ್ು, ಈ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ತನನ ತ ಕ ಿಯೊಳ್ಗ  

ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಟ್ಟೋರುವ ಮಾತು ರ್ತುು ಅಮಾಯಕ ಸ್ವರ ಪದ್ 

ಮಾತನುನ ಸ ಳ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳತುದ  ರ್ತುು ವಾಕಾಪಾತಿಂತರಯದ್ 

ಮೋಲ್ಫ  ಪರಿಕ ಲ ಪರಿಣಾರ್ವನುನ ಹ  ಿಂದ್ುವ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲೋ 

ಬಳ್ಕ ಯಾಗುತುದ  ಎಿಂಬ ಕಾರಣಕ ಿ ಸ್ದ್ರಿ ಪರಿಚ ಿೋದ್ 

ಅಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿದ  ರ್ತುು ಹಿೋಗಾಗಿ ಅತ್ತರ ೋಕದ್ 

ನಡವಳಿಕ ಯ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ಅದ್ನುನ ರದ್ುದಪಡಿಸ್ಬ ೋಕು 

ಎಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ದ ದೋವ . 

245. ಈ ಸ್ನಿನವ ೋಶವನುನ ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಳ್ುಳವ ಸ್ಲುವಾಗಿ, ಅಯಿಯನ ನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಂತ  ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ 

ರ್ ಲಭ ತ ಹಕಿನುನ ಕಡಿತಗ  ಳಿಸ್ಲು ಆಧಾರವಾಗಿ ಬಳ್ಕ ಯಾಗುವ ಸಾವಜಮನಿಕ ಸ್ುವಯವಸ ಥ, ಸ್ಭಯತ  

ರ್ತುು ನ ೈತ್ತಕತ ಗಳ್ನುನ,  ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾದ್ ನಿಬಮಿಂಧ್ಗಳ ಿಂದ್ು ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ಳಬಹುದ ೋ ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ಬ ೋಕು. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ತನನ ತ ಕ ಿಯೊಳ್ಗ  ಏಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಸ್ರ್ುದಾಯವು ಸ ೋರಿದ್ಿಂತ , 

ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಕ್ತರಯಗಳ್ನನಷ ು ಅಲಲದ , ಸಾವಮಜನಿಕ ಸ್ುವಯವಸ ಥಯನುನ ಕದ್ಡದ್ ರ್ತುು 

ಸಾವಮಜನಿಕ ಸ್ಭಯತ  ಅರ್ವಾ ನ ೈತ್ತಕತ ಗ  ಹಾನಿಯನುನಿಂಟುಮಾಡದ್ ಅಮಾಯಕವಾದ್ ಕೃತಯಗಳ್ನುನ 

ಸ ಳ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳತುದ  ಎಿಂಬ ಪರಜಾನಪೂವಮಕ ಅಭಿಪಾರಯ ನರ್ಮದಾಗಿದ . ಕಾನುನಿನ ಪರಕಾರ - ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ 

ರ್ನ ಯೋ ಅವನ ಭದ್ರಕ  ೋಟ . ಸ್ರ್ ಎಡವಡ್ಮ ಕ ಕ್92 ಹ ೋಳ್ುತಾುರ . 

ಪರತ್ತಯೊಬಬರ ರ್ನ ಯ  ಅವರವರ ಪಾಲಿಗ  ಅವರ 

ಅರರ್ನ  ಅರ್ವಾ ಭದ್ರಕ  ೋಟ ಯದ್ದಿಂತ , ಅಲಲದ  ಅದ್ು 

ತರ್ಗ  ಹಾನಿ ರ್ತುು ಹಿಿಂಸ ಯ ವಿರುಧ್ದ ರಕ್ಷಣ  ನಿೋಡುತುದ  

ಎಿಂದ್ು ಅವರು ನಿಂಬುತಾುರ  
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246. ಅದ್ಲಲದ , ಏಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯರು ತರ್ಮ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  ಒಲವನುನ 

ತ  ೋಪಮಡಿಸ್ುವುದ್ು ಅಸ್ಭಯವಾಗಿರದದ್ದರ  ಅರ್ವಾ ಅದ್ರಿಿಂದ್ ಸಾವಮಜನಿಕ ಸ್ುವಯವಸ ಥ ಕದ್ಡುವ 

ಸಾಧ್ಯತ ಯಲಲದದದ್ದರ , ಅದ್ನುನ ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತರ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನದ್ ರ್ ಲಕ ತಡ ಯೊಡುಡವ ಹಾಗಿಲಲ. 377ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯು ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಾಯಸ್ಿರ ನಡುವ  ಅವರ ಭದ್ರಕ  ೋಟ ಯೊಳ್ಗ  ನಡ ಯುವ 

ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಅದ್ು ಅಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ 

ನಿಬಮಿಂಧ್ವನ  ನಡುಡತುದ  ರ್ತುು ಇಿಂತಹ ಅಪರಾಧಿೋಕರಣವು ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿ ಮಿತ್ತಮಿೋರಿರುವುದ್ು ರ್ತುು 

ಆಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿರುವುದ್ಷ ುೋ ಅಲಲದ , ಅದ್ು ವಯಕ್ತುಯ ಆಯಿಯ ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಕಿಂಗ ಡಿಸ್ುವ 

ಪರಿಣಾರ್ವನುನ ಬಿೋರುತುದ . 

247. ಮೋಲಿಿಂಡ ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ು ವಿಧಿಸ್ರುವ ಸ್ವಾಲಿನ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು 

ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ತ ೋಯ ಮಾನದ್ಿಂಡಗಳಿಗ  ಅನುಗುಣವಾಗಿಲಲ ರ್ತುು, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯನುನ ಆರಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ 

ಹಕುಿ ಸ ೋರಿದ್ಿಂತ  ರ್ುಕು ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕಿನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ .  ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು, ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತರ ಕ ೈಗ  ಸ್ಕ್ತಿ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ರ್ುದಾಯವನುನ ಬಹಿಷ್ಿರಿಸ್ುವ, 

ಶ  ೋಷ್ಣ ಗ  ಳ್ಪಡಿಸ್ುವ ರ್ತುು ಕ್ತರುಕುಳ್ಕ  ಿಳ್ಪಡಿಸ್ುವ ಅಸ್ರವಾಗಿ ಬಳ್ಕ ಯಾಗುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಸ್ಹ ಅದ್ು 

ಅಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ತ ೋಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್ನುನ ಪಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳತುದ . ಅದ್ು ಏಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯರ 

ಜ  ೋವನವದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಅಪರಾಧ್ದ್ ಪರದ ಯನ ನಳ ಯುತುದ  ರ್ತುು ನಿರಿಂತರವಾದ್ ಭಯವೂ ಅವರ ಬದ್ುಕ್ತನ 

ಸ್ಿಂತ  ೋಷ್ವನುನ ಹಾಳ್ುಗ ಡವುತುದ . ಅವರುಗಳ್ು ಸ್ತತವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪೂವಾಮಗರಹ, 

ಅವರ್ಯಾಮದ ಗಳ್ನುನ ಎದ್ುರಿಸ್ುತಾುರ  ರ್ತುು ತರ್ಮ ನ ೈಸ್ಗಿಮಕವಾದ್ ವಯಕ್ತುತವದ್ ದ ಸ ಯಿಂದ್ 

ಅವಮಾನಕ  ಿಳ್ಗಾಗುತಾುರ . ಹಿೋಗಾಗಿ, ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲಯಗಳ  ಿಂದಗ  ಹ  ಿಂದಾಣಿಕ ಯಾಗದ್ 

ಪುರಾತನವಾದ್ ಕಾನುನ  ಿಂದ್ನುನ ಉಳಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿಗ ನಿೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ. 

248. ದ ವೋಷ್ ರ್ತುು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕವಿರ  ೋಧಿೋ ನಡವಳಿಕ ಗಳ್ು ಲಿಿಂಗ ಪರಿವತ್ತಮತರ ಘನತ , ವಯಕ್ತುತವ ರ್ತುು 

ಎಲಲಕ್ತಿಿಂತ ಮಿಗಿಲ್ಫಾದ್ ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಕಸ್ದ್ುಕ  ಿಂಡು ಅವರನುನ ಹಿಿಂಸ ಗ  ಳ್ಪಡಿಸ್ುತುವ .  ಅಸ್ಮತ  
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ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವುಗಳ್ನುನ ದ್ಬಾಬಳಿಕ ಯ ರ್ ಲಕ ಹತ್ತುಕಿಲು ಆಗುವುದಲಲ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಅರಿಯುವುದ್ು 

ಅತಯಗತಯ. ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲಯಗಳ್ ತಾಯಬ ೋರಾಗಿರುವ ಸಾವತಿಂತರಯವು ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ತರ್ಮ ಅಸ್ಮತ ಯನುನ 

ವಾಯಖಿನಿಸ್ುವ ರ್ತುು ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ಸಾರ್ರ್ಯಮ ನಿೋಡುತುದ  ಹಾಗ  ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಅಸ್ಮತ ಯನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂಡು 

ಗೌರವಿಸ್ಬ ೋಕ್ತದ .  

249. ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತರನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ ಇರುವಿಕ  ಈಗಾಗಲ್ಫ ೋ ದ್ಬಾಬಳಿಕ  

ರ್ತುು ತರತರ್ಯಕ  ಿಳ್ಗಾಗಿರುವ ಜನಗಳ್ ವಗಮದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಕಳ್ಿಂಕದ್ ಕರಿನ ರಳ್ು ಬಿೋರುತುದ . ಇಿಂತಹ 

ಕಳ್ಿಂಕ, ದ್ಬಾಬಳಿಕ  ರ್ತುು ಪೂವಾಮಗರಹಗಳ್ನುನ ನಿರ್ ಮಲನ  ಮಾಡಬ ೋಕು ರ್ತುು ಲಿಿಂಗ ಪರಿವತ್ತಮತರು 

ಒಬಬಿಂಟ್ಟತನ ರ್ತುು ಭಯಗಳ  ಿಂದಗ  ಅವಿತು ಬದ್ುಕುವ ತರ್ಮ ಇಕಿಟಾುದ್ ಉಸ್ರುಗಟ್ಟುಸ್ುವ 

ವಾತಾವರಣದಿಂದ್, ಕತುಲಿನಿಿಂದ್ ರ್ುಕುವಾದ್ ಬಾಳ ವಯ ಸ್ರ್ೃಧಿಧಯನುನ ಅನಿಂದಸ್ುವುದ್ತು ರ್ತುು ಬದ್ುಕ್ತನ 

ಎಲಲ ರಿಂಗಗಳ್ಲಿಲಯ  ಸ್ಮಾನವಾದ್ ಅವಕಾಶಗಳ್ನುನ ಪಡ ಯುವತು ರ್ುನನಡ ಯಬ ೋಕು. ಪರತ್ತಯೊಬಬ 

ವಯಕ್ತುಯನುನ ಸ್ಮಾಜದ್ ರ್ುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲಿಲ ಪಾಲ್ಫ  ೆಳ್ುಳವಿಂತ  ಬಲಪಡಿಸ್ದಾಗ ರ್ತುು ಎಲಲ ರಿಂಗಗಳ್ಲಿಲ 

ಸ್ಮಾನತ , ಬದ್ುಕ್ತನ ಎಲಲ ಕ್ ೋತರಗಳ್ಲಿಲ ಸ್ಮಾನವಾದ್ ಅವಕಾಶಗಳ್ು, ಸ್ರ್ನಾದ್ ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ್ು ರ್ತುು 

ಹಕುಿಗಳ್ು, ಹಾಗ  ಎಲಲದ್ಕ್ತಿಿಂತ ಹ ಚಾಿಗಿ ಸ್ರ್ತಾವಾದ ನಾಯಯವನುನ ಸಾಧಿಸ್ುವ ಡ ಗಿನ ಪರಯಾಣದ್ದ್ಲಿಲ 

ಪರತ್ತಯೊಬಬರ  ಭಾಗವಹಿಸ್ುವುದ್ು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ  ಮಾತರ ನರ್ಮ ಸ್ಹೃದ್ಯ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಲಿಲ 

ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಆದ್ಶಮ ರ್ತುು ಉದ ದಶಗಳ್ನುನ ಏಡ ೋರಿಸ್ಬಹುದ್ು. ರ್ುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯೊಳ್ಗ  ಎಲಲರನ ನ 

ಒಳ್ಗ  ಿಂಡು ಯಾರ  ಹ  ರಗುಳಿಯದ್ಿಂತಾದಾಗ ಮೋಲಿನದ್ನುನ ಸಾಧಿಸ್ಬಹುದ್ು. 

250. ವಿಭಿನನ ಬಣಣಗಳ್ು ರ್ತುು ಛಾಯಗಳ್ು ಒಟಾುದಾಗ ಮಾತರ ಮಾನವಿೋಯತ ಯ ವಣಮಚತರ 

ಸ್ುಿಂದ್ರವಾಗುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ನನ ನಾವು ಅರಿತುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು ರ್ತುು ಈ ಸೌಿಂದ್ಯಮವ ೋ ಮಾನವಿೋಯತ ಯ 

ರ್ ಲತತವವಾಗಿದ . ಪರಸ್ಿರರ ಹಕುಿಗಳ್ ಬಗ ಗ  ಸ್ಹಿಷ್ುನತ  ರ್ತುು ಗೌರವನು ಪೊೋಷ್ಟ್ಸ್ುವ ರ್ ಲಕ ರ್ುಕು 

ನಾಗರಿಕರ ಒಗೆಟ್ಟುನ ಘಟಕದ್ ರ ಪದ್ಲಿಲರುವ ನರ್ಮ ಐಕಯತ ಯನುನ ಉಳಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ನಾವು 

ನರ್ಮ ವ ೈವಿಧ್ಯತ ಯ ಶಕ್ತುಯನುನ ಗೌರವಿಸ್ಬ ೋಕು ರ್ತುು ಆ ರ್ ಲಕ ಮಾನವಿೋಯತ ಯ ಸ್ವೋಮಚ ಿ
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ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ ಬ ಸ ದ್ು ಸಾರ್ರಸ್ಯ ರ್ತುು ಶಾಿಂತ್ತಪೂಣಮ ಸ್ಹಬಾಳ ವ ನಡ ಸ್ುವತು ರ್ನನಡ ಯಬ ೋಕ್ತದ . ವಯಕ್ತುಗಳ್ 

ವಿಭಿನನ ಅಸ್ಮತ ಯನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು ರ್ತುು ಅವರನುನ ಅವರ ೋನಲಲವೋ ಅದ್ರಿಂತಾಗಲು  ಒತಾುಯ 

ಪಡಿಸ್ದ , ಅವರಿದ್ದಿಂತ ಯೋ ಸ್ವೋಕರಿಸ್ುವುದ್ು ಸಾಧ್ಯವಾಗ ಬ ೋಕ್ತದ್ದರ  ರ್ನ  ೋಧ್ರ್ಮ ರ್ತುು ರ್ನಸ್ಕತ ಗಳ್ು 

ಬದ್ಲ್ಫಾಗಬ ೋಕು. ಎಲಲ ರ್ನುಷ್ಯರಿಗ , ಒಿಂದ್ು ಗುಿಂಪ್ಪನ ಜನರ ತಾತ್ತವಕ ಪರಿಕಲಿನ ಗಳಿಗ ನುಗುಣವಾಗಿ 

ಬದ್ಲ್ಫಾಗದ  ಅರ್ವಾ ತರ್ಮನುನ ಒಗಿೆಸ್ಕ  ಳ್ಳದ , ತಾವು ತಾವಾಗಿಯೋ ಇರಲು ಸ್ಮಾನವಾದ್ ಹಕ್ತಿದ . 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಕ್ಷಪಾತವನುನ ಬದ್ಲ್ಫಾಯಸ್ುವ ರ್ತುು ಕಲ್ಫ ಯನುನ ತ ಗ ದ್ುಹಾಕುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ, ನರ್ಮ ಕಣಿಣಗ  

ಬಿೋಳ್ುವ ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತೋಮರಾ ಮೋಲಿನ ಅತ್ತಸ್ಣಣ ತಾರತರ್ಯದ್ ವಿರುಧ್ಧವೂ “ಎದ್ುದನಿಿಂತು ಮಾತನಾಡುವುದ್ು” 

ನಮಮಲಲರ ಆದ್ಯ ಕತಮವಯ . ನಾವಿನುನ ಕತುಲಿನಿಿಂದ್ ಬ ಳ್ಕ್ತನ ಡ ಗ , ದ ವೋಷ್ದಿಂದ್ ತಾಳ ಮಯಡ ಗ , ರ್ತುು ಬರಿಯ 

ಇರುವಿಕ ಯ ಶರದ್ೃತುವಿನಿಿಂದ್, ಬದ್ುಕ್ತನ ವಸ್ಿಂತಕಾಲದ ಡ ಗ  - ಹ  ಸ್ ಭಾರತದ್ ಓಲ್ಫ ಕಾರರಗಿ - 

ಎಲಲರನ ನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವ ಸ್ಮಾಜದ ಡ ಗ  ಸಾಗ  ೋಣ. 

251. ಇಿಂತಹ ಗಿಂಭಿೋರ ನಿರಾಶ , ನಿರಾಕರಣ , ಪರತ್ತಕ ಲತ , ದ್ುಃಖ್, ಅನಾಯಯ ರ್ತುು ಹತಾಶ ಯ ಸ್ರ್ಯದ್ಲಿಲ 

ಲಿಿಂಗ ಪರಿವತ್ತಮತರು ತರ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ ಚ ೈತನಯ, ಸ್ ಗತ್ತಮ, ಬದ್ಧತ , ಬಲವಾದ್ ನಿಣಮಯ ರ್ತುು ಅನಿಂತ 

ಭರವಸ  ರ್ತುು ನಿಂಬಿಕ ಯೊಿಂದಗ  ಧ್ೃಡವಾಗಿ ನಿಿಂತ್ತದಾದರ . ಅವರು ಪರತ್ತ ಮೊೋಡದ್ಲ ಲ ರ್ಳ ಬಿಲಲನುನ 

ನ  ೋಡುವಿಂತಾಗಿ ಅದ್ು ಅವರನುನ ಪದ್ಗಳ್ಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ಲ್ಫಾಗದ್ ಬಿಂಧ್ನದಿಂದ್ ರ್ುಕ್ತು ರ್ತುು 

ವಿಮೊೋಚನ ಯನುನ ಹ  ತುು ತರುವ  ಭವಿಷ್ಯದ್ ಹಾದಯತು ರ್ುನನಡ ಸ್ದ - ಎಲಲರ ಘನತ  ರ್ತುು 

ಮಾನವಿೋಯತ ಯ ರ್ ಲಭ ತ ಗುರುತ್ತಸ್ುವಿಕ ಯಡ ಗ  ರ್ತುು ತ  ೋರಿಕ ಯಲಲದ್, ಇಬಬಿಂದತನ ರ್ತುು 

ಅಸ್ಥರತ ಯಲಲದ ೋ ಸಾಗಿಸ್ುವ ಬದ್ುಕ್ತನ ಡ ಗ . ಇದ್ು ಅವರುಗಳ್ “ಸಾವತಿಂತರಯದ ಡ ಗಿನ ನಡಿಗ ” ರ್ತುು 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಿೋತ್ತಗಳಾದ್ ಘನತ , ಸ್ಮಾನತ  ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯದ ಡ ಗಿನ ಪರಯಾಣ ರ್ತುು ಈ 

ಸಾವತಿಂತರಯವು ನ ೈಜ ಅರ್ಮದ್ಲಿಲ ಈಡ ೋರಬ ೋಕ್ತದ್ದಲಿಲ, ನರ್ಮಲಿಲ ಪರತ್ತಯೊಬಬರ , ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ 

ಸ್ರ್ುದಾಯವು, ಹಕುಿಗಳ್ ಬೃಹತ್ ಸ್ನನದಾಗಿರುವ ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಡಿಯಲಿಲ ಈ ದ ೋಶದ್ ಇತರರ 

ನಾಗರಿೋಕರಸ್ಃಟ ೋ ಸ್ಮಾನವಾದ್ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಹ  ಿಂದದಾದರ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಅರಿಯಬ ೋಕ್ತದ  



 164 

252. ಹಿೋಗ  ವಿಶ ಲೋಷ್ಟ್ಸ್ದಾಗ, ಇಬಬರು ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯನುನ, ಆದ್ನ್ನು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರು (ಪುರುಷ್ ರ್ತ  ುಬಬ ಪುರುಷ್ನ  ಿಂದಗ ), 

ಭಿನನಲಿಿಂಗಾಸ್ಕುರು (ಪುರುಷ್ ರ್ತ  ುಬಬ ರ್ಹಿಳ ಯೊಿಂದಗ ) ರ್ತುು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋಯರು (ರ್ಹಿಳ  ರ್ತುು 

ರ್ಹಿಳ ), ಯಾರ ೋ ಮಾಡಿದ್ದರ ,  ದ್ಿಂಡಿಸ್ುವ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ, ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕವ ಿಂದ್ು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ. ಹಿೋಗಾದ್ರ , ಯಾರ ೋ ಪುರುಷ್ ರ್ತುು ರ್ಹಿಳ ಯು ಒಿಂದ್ು ಪಾರಣಿಯೊಿಂದಗ  

ಯಾವುದ ೋ ರಿೋತ್ತಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ  ತ  ಡಗುವ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಆ 

ಭಾಗವು ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕವಾಗುಳಿಯುತುದ  ರ್ತುು ಸ್ದ್ರಿ ಕೃತಯವು ದ್ಿಂಡನಿೋಯ ಅಪರಾಧ್ವಾಗಿ 

ಉಳಿಯುತುದ . ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಡಿಯಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ವಯಕ್ತಗಳ್ ನಡುವಿನ ಯಾವುದ ೋ 

ಬಗ ಯ ಕೃತಯದ್ಲಿಲ ಯಾರ ೋ ಒಬಬರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದದಾದರ , ಅಿಂತಹ ಕೃತಯಕ ಿ ಸ್ದ್ರಿ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಡಿಯಲಿಲ 

ದ್ಿಂಡನ  ನಿೋಡಲ್ಫಾಗುತುದ . 

Q. ತಿವಮಾೋನಗಳು 

253. ಮೋಲಿಿಂಡ ವಿಶ ಲೋಷ್ಣ ಯ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಯಿಂದ್, ನಾವು ನರ್ಮ ತ್ತೋಮಾಮನಗಳ್ನುನ ಈ ಕ ಳ್ಗಿನ ಸ್ರಣಿಯಲಿಲ 

ದಾಖ್ಲಿಸ್ುತ ುೋವ :  

i. ಅಸ್ಮತ ಯ ರ್ಹತವವನುನ ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿ ತ್ತಳಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ನ್ಾಲ್ಾಾ ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ, ಮಾನವ 

ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ುವ ಬದ್ುಕ್ತನ ಹಕುಿ ರ್ತುು ಘನತ ಯ ಸಾವತಿಂತರಯದ್ 

ಹಕುಿಗಳ  ಿಂದಗ  ಬಹಳ್ ಸ್ ಕುವಾಗಿ ಜ  ೋಡಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ಅದ ೋ ಸ್ ಿತ್ತಮಯಿಂದ್, ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ಕ  ಡುಗ ಯಾಗಿರುವ ಅಸ್ಮತ ಯ ಪರಿಕಲಿನ ಯನುನ ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ಒಬಬರ ನಿಲುವಿಗಷ ುೋ ಸ್ೋಮಿತಗಳಿಸ್ಲು  

ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ, ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಅದ್ು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಆಯಿಯನುನ ದ್ ರವಿರಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನಾವು 

ಗುರುತ್ತಸ್ಬ ೋಕು. ಅಸ್ಮತ ಯ ಪರಿಕಲಿನ ಯ ರ್ ಲದ್ಲಿಲ ಅಡವಾಗಿರುವುದ್ು ಸ್ವಯಿಂ-ನಿಣಮಯ, ಅವಕಾಶಗಳ್ 

ಕಲಿಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವಿಕ ಯ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ ತರ್ಮ ಸ್ವಿಂತ ಸಾರ್ರ್ಯಮದ್ ಅರಿವು ರ್ತುು ಹ  ರಗಿನ 

ಅಭಿಪಾರಯಗಳ್ನುನ, ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನದ್ಿಂಡಗಳ್ು ರ್ತುು ಮೌಲಯಗಳ್ು ಅರ್ವಾ 
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ತತವಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿರುವ, ಎಿಂದ್ರ  ಒಿಂದ ೋ ಮಾತ್ತನಲಿಲ, “ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿತವಾಗಿರುವ” 

ಸ್ಿಷ್ುವಾದ್ ಆತಮಸಾಕ್ಷಿಯೊಿಂದಗ  ತ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ುವುದ್ು. 

ii. ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೋಲಿನ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಈ ನಾಯಯಾಲಯವು ನಾಜ್  ಫ್ೌಿಂಡ ೋಶನ್ (ಮೋಲಿನ) 

ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ದ ಹಲಿ ಉಚಿ ನಾಯಯಾಲಯ ನಿೋಡಿದ್ ತ್ತೋಪಮನುನ ಅನ ಜಿಮತಗ  ಳಿಸ್ತು ರ್ತುು ಆ ರ್ ಲಕ 

ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕತ ಯನುನ ಎತ್ತುಹಿಡಿಯತು ರ್ತುು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ 

ಸ್ರ್ುದಾಯವು ಒಟುು ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯ ಕ ೋವಲ ಅತ್ತ ಸ್ಣಣ ಪರಮಾಣದ್ ಭಾಗವನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ , ಅಲಲದ  

ರ್ತುು ಸ್ದ್ರಿ ವಿಭಾಗವನುನ ದ್ುಬಮಳ್ಕ ಯಾಗುತುದ  ಎಿಂಬ ಅಿಂಶವು ಸ್ದ್ರಿ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ತಪುಿಗಳ್ 

ಪರತ್ತಫಲನವಲಲ ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳಿತು. ಇಿಂತಹ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿತವಾದ್ುದ್ಲಲ. 

iii. ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು, ಸ್ಮಾಜದ್ ಬದ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುರುವ ಅಗತಯಗಳ್ು ರ್ತುು ಬ ೋಡಿಕ ಗಳಿಗ  ತಕಿಿಂತ  

ವಿಸ್ುರಣ ಗ  ಳ್ುಳವ ಸಾರ್ರ್ಯಮವಿರುವ ಒಿಂದ್ು ಜಿೋವಿಂತ ರ್ತುು ಸಾವಯವ ದಾಖ್ಲ್ಫ ಯಾಗಿದ . 

ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ತರ್ಮ ಅತುಯನನತ ನಿಷ ಠಯು  ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ರ್ತುು ಅದ್ರ ಸ್ುವಣಮ ತತವಗಳ ಡ ಗ  

ಇರಬ ೋಕು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನ ನಪ್ಪನಲಿಲಟುುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು ರ್ತುು ಸ್ಮಾಜದ  ಳ್ಗ  ನುಸ್ುಳ್ಲು ಪರಯತ್ತನಸ್ುವ 

ಅಸ್ಮಾನತ  ರ್ತುು ಅನಾಯಯವ ಿಂಬ ಪ್ಪಶಾಚಗಳ್ನುನ ಎದ್ುರಿಸ್ಲು ಪರಗತ್ತಪರ ರ್ತುು ಪಾರಯೊೋಗಿಕ 

ವಾಯಖಾಯನದ್ ಶಸಾರಸ್ರಗಳ್ನುನ ಅವರು ಧ್ರಿಸ್ಬ ೋಕು. ಪರಭಾವಿಸ್ಲಿಡುವ ಹಕುಿಗಳ್ು ಕಾಲ್ಫಾಿಂತರದಿಂದ್ ತರ್ಮ 

ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ನು ಕಳ ದ್ುಕ  ಿಂಡಿರುವ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರ ಗುಿಂಪ್ಪಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದಾದಗ 

ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ ಪಾತರ ಹ ಚಿನ ಪಾರರ್ುಖ್ಯತ ಯನುನ ಪಡ ಯುತುದ . 

iv. ಸ್ಮಾಜವನುನ ಕರಮೋಣವಾಗಿ ರ್ತುು ಎಲಲರನ ನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವಿಂತ  ಪರಿವತ್ತಮಸ್ುವುದ್ು  ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ಪರಜಾಪರಭುತವವನುನ ಹ  ಿಂದ್ುವ ಪಾರರ್ಮಿಕ ಉದ ದೋಶ. ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ ವಾಯಖಾಯನವು 

ಬರಿಯ ಅದ್ರಲಿಲನ ಪದ್ಗಳ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅರ್ಮಕ ಿ ಸ್ೋಮಿತವಾಗಿರಬಾರದ್ು; ಬದ್ಲಿಗ  ಬದ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುರುವ 

ಸ್ರ್ಯದ  ಿಂದಗ  ತಾಳ ಯಾಗುವಿಂತಹ ಅವುಗಳ್ ಉದ ದೋಶ ರ್ತುು ಗುರಿಯನುನ ಪರತ್ತಬಿಿಂಬಿಸ್ುವ 

ಅರ್ಮಪೂಣಮವಾದ್ ವಾಯಖಾಯನ ನಿೋಡಬ ೋಕಾಗಿರುತುದ , ಎಿಂಬ ಅರ್ಮದ್ಲಿಲ, ಅದ್ನುನ ಪರಿವತಮಕವ ಿಂದ್ು 
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ಗರಹಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ಪರಿವತಮಕ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕತ ಯು ತನನ ವಿಶಾಲ ವಾಯಪ್ಪುಯೊಳ್ಗ  ಕ ೋವಲ ಹಕುಿಗಳ್ 

ಗುರುತ್ತಸ್ುವಿಕ  ರ್ತುು ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಘನತ ಯನನಷ ುೋ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರದ ೋ, ಪರತ್ತ ವಯಕ್ತುಗ  ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, 

ಆರ್ಥಮಕವಾಗಿ ರ್ತುು ರಾಜಕ್ತೋಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಧಗ  ಳ್ಳಲು ಸ್ ಕುವಾದ್ ಅವಕಾಶಗಳ್ನುನ  ಒದ್ಗಿಸ್ಕ  ಡುವ 

ವಾತಾವರಣವನುನ ಅಭಿವೃದಧಪಡಿಸ್ ಅದ್ನುನ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ುತುದ . ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ತಾರತರ್ಯ ಯಾವುದ ೋ 

ಪರಜಾತಾಿಂತ್ತರಕ ಸ್ಮಾಜದ್ ರ್ ಲಕ ಿ ಕ  ಡಲಿಪ ಟುು ನಿೋಡುತುದ . ಪರಿವತಮಕ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಿಕತ ಯಲಿಲ 

ಮಾಗಮದ್ಶಮನದ್ಲಿಲ ಸ್ಮಾಜವು ಯಾವುದ ೋ ರಿೋತ್ತಯ ತಾರತರ್ಯದ್ಲಿಲ ತ  ಡಗುವುದ್ಕ ಿ ತಡ ಬಿೋಳ್ುತುದ , 

ಇದ್ರಿಿಂದಾಗಿ ರಾಷ್ರವು ಸ್ರ್ೃಧ್ಧವಾದ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಡ ಗ  ರ್ುನನಡ ಸ್ಲಿಡುತುದ . 

v. ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯು ತನನ ವಾಯಪ್ಪುಯೊೋಳ್ಗ  ಅನ ೋಕ ಗುಣಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳತುದ , ಅವುಗಳ್ಲಿಲ 

ಬಹುತವದ್ ರ್ತುು ಎಲಲರನ ನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವ ಸ್ಮಾಜದ್ ಪರತ್ತಪಾದ್ನ  ಬಹುರ್ುಖ್ಯವಾದ್ುದ್ು. ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಪರಿಕಲಿನ ಯು ನಾಯಯಾಿಂಗವೂ ಸ ೋರಿದ್ಿಂತ  ಸ್ಕಾಮರದ್ ಅಿಂಗಗಳಿಗ , ಸ್ಮಾಜದ್ 

ವ ೈವಿಧ್ಯರ್ಯ ಸ್ವಭಾವವನುನ ಕಾಪಾಡಿಕ  ಿಂಡು ರ್ತುು ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯ ಸ್ಣಣ ಅರ್ವಾ ಅತ್ತಸ್ಣಣ ವಿಭಾಗಳ್ 

ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಕಸ್ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತರ ಪರಯತನವನುನ ತಡ ಯುವಿಂತ  ಆಗರಹ ಪಡಿಸ್ುತುದ . 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಸ್ಮಾಜಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಬಲಿಪ್ಪೋಠದ್ಲಿಲ ಹುತಾತಮಗ  ಳಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ 

ರ್ತುು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯೊಿಂದ್ಕಿಷ ುೋ ಕಾನ ನಿನ ಆಳಿವಕ ಯೊಳ್ಗ  ಪಸ್ರಿಸ್ುವ ಅವಕಾಶವಿರುವುದ್ು.  

ಇದ್ು ಕ ೋವಲ ರ ಢಿಗತ ನ ೈತ್ತಕತ ಯಾಗಿದ್ುದ,. ಸ್ಮಾಜಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ರ್ುಸ್ುಕನುನ ಒಬಬನ ೋ ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ 

ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ಲು ಬಳ್ಸ್ಬಾರದ್ು, ಏಕ ಿಂದ್ರ , ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ 

ಅಡಿಪಾಯವು ಸ್ಮಾಜದ್ಲಿಲ ಪಸ್ರಿಸ್ರುವ ವ ೈವಿಧ್ಯತ ಯು ಗುರುತ್ತಸ್ುವಿಕ ಯ ಮೋಲ್ಫ  ನಿಿಂತ್ತದ . 

vi. ಘನತ ಯೊಿಂದಗ  ಬದ್ುಕುವ ಹಕಿನುನ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ವಲಯದ್ಲಿಲ ರ್ತುು ಈ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಹಿಿಂದನ 

ನಿಧಾಮರಗಳ್ಲಿಲ, ಮಾನವಾಧಿಕಾರವ ಿಂದ್ು ಗುರುತ್ತಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ  ರ್ತುು ಆದ್ದರಿಿಂದ್, ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು,  ಪರತ್ತ ವಯಕ್ತುಯ ಘನತ ಯನುನ ಕಾಪಡಲು ಶರಮಿಸ್ಬ ೋಕು, ಏಕ ಿಂದ್ರ , ಘನತ ಯ 

ಹಕ್ತಿಲಲದ , ಇತರ ಯಾವುದ ೋ ಹಕುಿ ಅರ್ಮಹಿೋನವಾಗಿಬಿಡುತುದ . ಘನತ  ಎನುನವುದ್ು, ಅವನು/ಅವಳ್ು, ತರ್ಮ 
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ವಯಕ್ತುತವದ್ ರ್ುಖ್ಯ ಅಿಂಶವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ ಪರತ್ತಯೊಿಂದ್ು ವಿಚಾರದ್ಲ ಲ - ಅದ್ು ಒಿಂದ್ು 

ನಿಲುವಾಗಿರಬಹುದ್ು ಅರ್ವಾ ಆಯಿಯ ಐಚಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯಾಗಿರಬಹುದ್ು- ರ್ತ  ುಬಬರಿಿಂದ್ ಗೌರವವನುನ 

ರ್ರಳಿ ಬಯಸ್ುವ ಪರತ್ತಯೊಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಿಂಶವಾಗಿದ . ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ಪರತ್ತಯೊಬಬ ವಯಕ್ತುಯ 

ಹಕಿನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ ರ್ತುು ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ುವ ಬಹ  ರ್ುಖ್ಯವಾದ್ ಜವಾಬಾದರಿಯನುನ ನಾಯಯಾಿಂಗದ್ ಮೋಲ್ಫ  

ಹ  ರಿಸ್ದ , ಅದ್ು ರಕ್ಷಿಸ್ಬ ೋಕಾದ್ ಹಕುಿಗಳ್ಲಿಲ, ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು ಘನತ ಯಿಂದ್ ಬದ್ುಕಲು ತರ್ಮ ರ್ ಲಭ ತ 

ಹಕಿನುನ ಪೂತ್ತಮಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕ  ಡುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ, ಯಾವುದ ೋ ಅಡ ತಡ ಗಳಿಲಲದ  

ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ರ್ತುು ಆಯಿಮಾಡುವ ಹಕಿನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿವ . 

vii. ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವು, ವಯಕ್ತುಯೊಳ್ಗ  ನ ೈಸ್ಗಿಮಕವಾಗಿ ಅಿಂತಗಮತವಾಗಿರುವ ಅನ ೋಕ ಜ ೈವಿಕ 

ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ್ಲಿಲ ಒಿಂದಾಗಿದ  ರ್ತುು  ಆದ್ ನರವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ರ್ತುು ಜ ೈವಿಕ ಅಿಂಶಗಳಿಿಂದ್ 

ನಿಯಿಂತ್ತರಸ್ಲಿಡುತುದ . ಅವನು/ಅವಳ್ು ಯಾರ ಡ ಗ  ಆಕಷ್ಟ್ಮತರಾಗುತಾುರ  ಎಿಂಬುದ್ರ ಮೋಲ್ಫ  

ವಯಕ್ತುಗಳಿಗಿರುವ ನಿಯಿಂತರಣವನುನ ಬಹಳ್ ಕಡಿಮ ಅರ್ವಾ ನಿಯಿಂತರಣವ ೋ ಇರುವುದಲಲ ಎಿಂಬಾ 

ಸ್ದಾಧಿಂತವನುನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ರ್ಿಂಡಿಸ್ುತುದ . ಒಬಬರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ಯಾವುದ ೋ 

ಬಗ ಯ ತಾರತರ್ಯವು ಅಭಿವಯಕ್ತು ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕಿನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ . 

viii. ಪ್ಪಟಟಸಾಿಮಿ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನ ನಿಂತರ, ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕಿನುನ 

ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ ರ್ಟುಕ ಿ ಏರಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ಸತರಯವಶ್ ಕೌಶಲ್ ಪ್ಿಕರಣದಲ್ಲಿ (ಮೋಲಿಿಂಡ) 

ಬಳ್ಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ತಾಕ್ತಮಕ ಪರಕ್ತರಯ, ಒಟುು ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯ ಅತ್ತಸ್ಣಣ ಭಾಗ ಮಾತರ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ 

ಸ್ರ್ುದಾಯವನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ  ರ್ತುು ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಅಸ್ುತವವು  ಒಟುು ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯ 

ಅರಿಸ್ಣಣ ಶ ೋಕಡಾವಾರು ಭಾಗದ್ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಕಡಿತಗ  ಳಿಸ್ುತುದ , ಇದ್ು ಸ್ರ್ಸಾಯತಮಕ 

ಟ್ಟಪಿಣಿಯಾಗಿದ . ನರ್ಮ ಅಭಿಪಾರಯದ್ಲಿಲ ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕೌಶಲ್ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲನ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ತಾಕ್ತಮಕತ ಯು 

ವಿವ ೋಚನ  ಇಲ್ಫಾಲದಾದಗಿದ , ಏಕ ಿಂದ್ರ , ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ನಿಮಾಮತತೃಗಳ್ು ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ು, 

ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತರ ಪರಯೊೋಜನಕಾಿಗಿ ಮಾತರ ಉಪಯೊೋಗವಾಗಬ ೋಕು ರ್ತುು ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ಒಟುು 
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ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯ ಹ ಚಿನ ಶ ೋಕಡಾ ಜನರ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳಿಗ  ತ  ಿಂದ್ರ ಯಾದ್ರ  ಮಾತರ 

ರ್ಧ್ಯಪರವ ೋಶಿಸ್ಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ು ಉದ ದೋಶ ಹ  ಿಂದರಲಿಲಲ. ವಾಸ್ುವವಾಗಿ, ಮೋಲಿಿಂಡ ಅಭಿಪಾರಯವು 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ನಿೋತ್ತಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ ವಿರುಧ್ಧವಾಗಿದ , ಏಕ ಿಂದ್ರ , ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 3ನ ೋ ಭಾಗದ್ಲಿಲ 

ಬಳ್ಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಭಾಷ  ರ್ತುು ಸಾಿಂವಿಧಾನದ್ ನಿಮಾಮತೃಗಳ್ ಉದ ದೋಶಗಳ್ು ಕಡಾಡಯಗ  ಳಿಸ್ುವ ಪರಕಾರ, 

ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ು ಉಲಲಿಂಘನ ಯಾದಾಗಲ್ಫ ಲ್ಫಾಲ ನಾಯಯಾಲಯವು ರ್ಧ್ಯಪರವ ೋಶಿಸ್ಬ ೋಕು, 

ಉಲಲಿಂಘನ ಯಾದ್ ಹಕುಿಗಳ್ು ಒಬಬನ ೋ ವಯಕ್ತುಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ ಪಟ್ಟುದ್ದರ  ಕ ಡ ರ್ಧ್ಯಪರವ ೋಶಿಸ್ಬ ೋಕು. 

ix. ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಅಡಿಯಲಿಲ ಹಕುಿಗಳ್ ನಿಚಿಳ್ವಾಗಿ ಏರುಗತ್ತಯಲ್ಫ ಲೋ ಸಾಗುತುವ  ರ್ತುು ಇದ್ು ಹಕುಿಗಳ್ 

ಪರಗತ್ತಪರ ಸಾಕ್ಾತಾಿರದ್ ಸ್ದಾಧಿಂತಕ ಿ ದಾರಿಮಾಡಿಕ  ಡುತುದ , ಎಿಂದ್ರ , ಸ್ಮಾಜದ್ ವಿಕಾಸ್ವಾದ್ಿಂತ  

ಇಿಂತಹ ಹಕುಿಗಳ್  ಕ ಡಾ ವಿಕಸ್ನ ಹ  ಿಂದ್ುತುವ . ಈ ಸ್ದಾಧಿಂತದ್ ಸ್ಹಜ ಫಲಶೃತ್ತಯಿಂದ್, 

ಹಿಮಮಟುದರುವಿಕ ಯ ಸ್ದಾಧಿಂತ ಜನಮ ತಾಳ್ುತುದ , ಅದ್ರ ಪರಕಾರ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕುಿಗಳ್ು 

ಕಡಿತಗ  ಳ್ಳಬಾರದ್ು. ಈ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, ಸತರಯವಶ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ವಯಕುವಾದ್ 

ಅಭಿಪಾರಯವನುನ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕಾದ್ರ , ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಪರಗತ್ತಪರ ವಾಯಖಾಯನದ ಡ ಗಿನ ಪರಯಾಣದ್ಲಿಲ 

ಹಿಿಂದ್ಡಿಯಟುನಾುಗಿ, ಹಕುಿಗಳ್ ಪರಗತ್ತಪರ ಸಾಕ್ಾತಾಿರವನುನ ತ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ದ್ಿಂತಾಗುತುದ . 

x. ಸಾವಯತುತ ಯು ವಯಕ್ತುತವವಾದಯಾಗಿದ . ಸಾವಯತುತ  ಸ್ಧಾಧಿಂತದ್ ಅಡಿಯಲಿಲ, ವಯಕ್ತುಯು ಅವನ/ಅವಳ್ 

ದ ೋಹದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಸಾವಮಭೌರ್ತವವನುನ ಹ  ಿಂದರುತಾುರ . ಅವನು/ಅವಳ್ು ರ್ತ  ುಬಬರಿಗ  ಅವನ/ಅವಳ್ 

ಸಾವಯತುತ ಯನುನ ರ್ನಃಪೂವಮಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಹುದ್ು ರ್ತುು  ಅವರ ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾದ್ ಅನ  ಯೋನಯತ  

ಅವರ ಆಯಿಯ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದ . ಅಿಂತಹ ಅಸ್ಮತ ಯ ಪರಿಕಲಿನ ಯು ಪವಿತರವಷ ುೋ ಅಲಲದ ೋ, ಅದ್ು  

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ಸ್ವಭಾವದ್ಲಿಲನ ಮಾನವಿೋಯತ ಯ ಸ್ವೋಮತೃಷ್ುವಾದ್ ಭಾಗದ್ ಗುರುತ್ತಸ್ುವಿಕ  ಕ ಡಾ 

ಆಗಿದ . ಸಾವಯತುತ  ಗುರುತನುನ ಸಾಥಪ್ಪಸ್ುತುದ  ರ್ತುು ಆ ಗುರುತು, ಕಾಲ್ಫಾಿಂತರದ್ಲಿಲ, ವಯಕ್ತುಯ ಘನತ ಯ 

ಭಾಗವಾಗುತುದ . 
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xi. ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 375 ರ್ತುು 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ಗಳ್ನುನ ಮೋಲಮಟುದ್ಲಿಲ ಓದದಾಗ, 375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು 

ಕೃತಯವಿಂದ್ನುನ ಅತಾಯಚಾರ ಎಿಂದ್ು ಕರ ಯಬ ೋಕ್ತದ್ದರ  ಅಲಿಲ ಉದ ದೋಶಪೂವಮಕ ರ್ತುು ತ್ತಳ್ುವಳಿಕ ಯ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಕ  ರತ ಯರಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ು ಗುರುತ್ತಸ್ುತುದ ಯಾದ್ರ , 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ವು ಶಾರಿೋರಿಕ 

ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ ಕಾನ ನುಬಾಹಿರಗ  ಳಿಸ್ಲು 'ಉದ ದೋಶಪೂವಮಕ ರ್ತುು ತ್ತಳ್ುವಳಿಕ ಯ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ 

ಅನುಪಸ್ಥತ್ತಯಿಂತಹ ಯಾವುದ ೋ ಮಾನದ್ಿಂಡವನುನ ಮೈಗ ಡಿಸ್ಕ  ಿಂಡಿಲಲವಾದ್ದರಿಿಂದ್ ಅದ್ರಿಿಂದಾಗಿ, 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರು, ಭಿನನಲಿಿಂಗಾಸ್ಕುರು, ಉಭಯಲಿಿಂಗಾಸ್ಕುರು ರ್ತುು ಲಿಿಂಗ ಪರಿವತ್ತಮತರ ನಡುವಿನ 

ಸ್ವಯಿಂಪ ರೋರಿತ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ಲಿಡುತುದ . ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕಾನ ನು (ತ್ತದ್ುದಪಡಿ) 

ಕಾಯದ , 2013 ಜಾರಿಗ  ಬಿಂದ್ ನಿಂತರ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. 375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ ಇತರ ಯಾವುದ ೋ 

ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗ  ಒಳ್ಪಟು' ಪದ್ಗಳ್ನುನ ಬಳ್ಸ್ಲಿಲಲ. ಇದ್ು ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 

377ನ ೋ  ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ವಾಯಪ್ಪುಗ  ಒಳ್ಪಟ್ಟುಲಲ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ ಚಸ್ುತುದ .  

xii. ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ದ್ ವಿರುಧ್ಢ ಎಿಂಬ ಪದ್ಪುಿಂಜವನುನ,  ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಲ್ಫಾಲಗಲಿೋ, ಅರ್ವಾ 

ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. ಯ ಯಾವುದ ೋ ಇತರ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ಡಿಯಲ್ಫಾಲಗಲಿೋ ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿಲಲ. ವಿವಿಧ್ ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ು ಆ 

ಪದ್ಪುಿಂಜಕ ಿ ನಿೋಡಿರುವ ಅರ್ಮದ್ಲಿಲ, ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತುಯ ಉದ ದೋಶವಿಲಲದ್ ಎಲ್ಫಾಲ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್  

ಸ ೋರಿಕ  ಿಂಡಿವ . ಆದ್ದರಿಿಂದ್, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಯನುನ ಕ ೋವಲ ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತುಗಷ ುೋ ನಡ ಸ್ದ್ ಮಾತರಕ ಿ, 

ಅದ್ು "ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುಧ್ಧ'ವಾಗುವುದಲಲ.  

xiii. ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377 ನಿೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್, ತನನ ಈಗಿನ ರ ಪದ್ಲಿಲ, ಘನತ  ರ್ತುು ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕಿನುನ 

ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ ಯಾದ್ದರಿಿಂದ್, ಅದ್ನುನ, ಮನ್ಯವಕಾ ಗಾಂಧಿ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ರ್ತುು ನಿಂತರದ್ ಇತರ 

ಪರಕರಣಗಳ್ ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ಲಿಲ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಕಾನ ನಿನ ಪರಕಾರ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14 ರ್ತುು 19ನ ೋ 

ಕಲರ್ುಗಳ್ ಕಟಕಟ ಯಲಿಲ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ್ಬ ೋಕಾಗುತುದ .  

xiv. ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ರ್ತುು ಪೊೋಸ  ಿೋ ಕಾಯದ ಗಳ್ು ಈಗಾಗಲ್ಫ ೋ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ್ ಶಾರಿೋರಿಕ 

ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುತ್ತುರುವ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14ನ ೋ 
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ಕಲಮಿನ ಕಟಕಟಕಟ ಯಲಿಲಟುು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ್ದಾಗ, ಸ್ದ್ರಿ ಪರಿಚ ೋಿದ್ದ್ಡಿಯಲಿಲ ಅಳ್ವಡಿಸ್ಕ  ಿಂಡ ವಗಿೋಮಕರಣಕ ಿ 

ತನನ ಉದ ದೋಶದ  ಿಂದಗ  ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ತಾಕ್ತಮಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವಿಲಲ ಎಿಂಬುದ್ು ಕಿಂಡು ಬರುತುದ . ಆಲಲದ ೋ, 

ತನನ  ಈಗಿನ ರ ಪದ್ಲಿಲ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಅನಗತಯ ಪರತ್ತಕ ಲ ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ನುನ 

ಉಿಂಟುಮಾಡಿ ಆ ರ್ ಲಕ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವಿನ, ರ್ಕಿಳ್ು ಅರ್ವಾ ರ್ಹಿಳ ಯರಿಗ  

ಯಾವುದ ೋ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಹಾನಿಯುಿಂಟುಮಾಡದ್ “ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕೃತಯಗಳ್”ನುನ ಕ ಡ, ಹಿಿಂಸಾತಮಕವಾಗಿ 

ಗುರಿಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ್ುದ, ಆ ರ್ ಲಕ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ರ್ುದಾಯದ ಡ ಗ  ತಾರತರ್ಯ ರ್ತುು ಅಸ್ಮಾನತ ಯ 

ವತಮನ ಯನುನ ಉಿಂಟುಮಾಡುತುದ  ರ್ತುು ಹಿೋಗಾಗಿ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14ನ ೋ ಕಲರ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ . 

xv. ಸ್ರ್ರ್ಮ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಕ ಡ  ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 

377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು, ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ು ರ್ತುು ಸ್ರ್ರ್ಮರಾದ್ ವಯಸ್ಿರು ಖಾಸ್ಗಿೋ 

ಜಾಗದ್ಲಿಲ ಸ್ಮಾಜಕ ಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅರ್ವಾ ಸಾಿಂಕಾರಮಿಕವಾಗದ್ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ನಡ ಸ್ುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಕ್ತರಯಗಳ್ ನಡುವಿನ ವಯತಾಯಸ್ವನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ . ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ೋಿದ್ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ 

ಸ್ರ್ುದಾಯವನುನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷಾಿರ ರ್ತುು ನಿಲಮಕ್ಷಕ ಿ ಒಳ್ಪಡಿಸ್ುತುದ , ಆದ್ದರಿಿಂದ್, ಅದ್ು ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿ 

ನಿರಿಂಕುಶವಾಗಿದ , ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಆದ್ು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ರ್ುದಾಯವನುನ ತಾರತರ್ಯ ರ್ತುು ಅಸ್ಮಾನ 

ನಡವಳಿಕ ಗ  ಒಳ್ಪಡಿಸ್ುವ ರ್ ಲಕ, ಅವರಿಗ  ಕ್ತರುಕುಳ್ ನಿೋಡುವ ಒಿಂದ್ು ದ ವೋಷ್ದ್ ಸಾಧ್ನವಾಗಿ 

ಮಾಪಮಟ್ಟುದ . ಆದ್ದರಿಿಂದ್, ಶ್ಾಯರಾ ಬ್ಾನ್ಯೂ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ರ್ಿಂಡಿಸ್ದ್ ಕಾನ ನಿನ 

ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ,  ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14ಕಲರ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ರುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ 

ವಾಯಪ್ಪುಯನುನ ಭಾಗಶಃ ಕುಗಿೆಸ್ುವುದ್ು ಸ್ ಕು. 

xvi. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ 19 (1) (ಎ) ಕಲಮಿನ ಕಟಕಟ ಯಲಿಲಟುು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ್ದಾಗ, ಅಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ ನಿಬಮಿಂಧ್ಕ ಿ 

ಕಾರಣವಾಗುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ು ಬಹಿರಿಂಗವಾಗುತುದ , ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಸಾವಮಜನಿಕ ಸ್ಭಯತ  ರ್ತುು ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ 

ತಕಮಬದ್ಧ ಅರ್ವಾ ತಾಕ್ತಮಕ ಮಿತ್ತಯಾಚ ಗ  ವೃಧಿಧಸ್ಲು ಬರುವುದಲಲ ರ್ತುು ಅವುಗಳ್ನುನ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ 

ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಅಭಿವಯಕ್ತು ಸಾವತಿಂತರಯ ರ್ತುು ಆಯ್ಯ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಕಸ್ಯುವುದ್ಕ ಿ 
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ಸ್ ಕುವಾದ್ ಆಧಾರವಾಗಿ ಬಳ್ಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ. ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅರ್ವಾ ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯ ವಯಸ್ಿರ 

ನಡುವಿನ ಇದ್ು ಖಾಸ್ಗಿೋ ಸ್ಥಳ್ದ್ಲಿಲನಡ ಯುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ, ರ್ತುು ಅದ್ು ಯಾವುದ ೋ 

ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಸಾವಮಜನಿಕ ಸ್ಭಯತ  ಅರ್ವಾ ನ ೈತ್ತಕತ  ಹಾನಿಯುಿಂಟುಮಾಡುವುದಲಲ. ಆದ್ದರಿಿಂದ್, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.  

377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಈಗಿನ ರ ಪದ್ಲಿಲ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 19ನ ೋ (1)(ಎ) ಕಲರ್ನುನ  ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ . 

xvii. ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು, ಇಬಬರು ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವನುನ- ಅದ್ು ಯಾರ ೋ ಆಗಿದ್ದರು, ಅದ್ು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರಿರಬಹುದ್ು (ಗಿಂಡು, ಗಿಂಡಿನ  ಿಂದಗ ), 

ಭಿನನಲಿಿಂಗಾಸ್ಕುರಿರಬಹುದ್ು (ಗಿಂಡು ಹ ಣಿಣನ  ಿಂದಗ ) ಅರ್ವಾ ಸ್ರೋ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರಿರ ಬಹುದ್ು (ಹ ಣುಣ 

ಹ ಣಿಣನ  ಿಂದಗ )- ದ್ಿಂಡಿಸ್ುವುದ್ರಿಿಂದ್, ಅದ್ನುನ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಎಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ. 

ಹಿೋಗಾದ್ರ , ಗಿಂಡಸ್ು ಅರ್ವಾ ಹ ಿಂಗಸ್ು, ಪಾರಣಿಯೊಿಂದ್ರ  ಿಂದಗ  ಯಾವುದ ೋ ರಿೋತ್ತಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯಲಿಲ ತ  ಡಗಿದಾಗ, 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕವಾಗುತುದ  ರ್ತುು ಆ ಕೃತಯವು 

ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಅಡಿಯಲಿಲ ಅಪರಾಧ್ವಾಗಿಯೋ ಉಳಿಯುತುದ . ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. 377 ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ರುವ ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ಕ್ತರಯಗಳ್ು ಇಬಬರಾ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವ  ಒಬಬರ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ  ನಡ ದ್ರ , ಅದ್ು ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್ೋ. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಅಡಿಯಲಿಲ ದ್ಿಂಡನ ಯನುನ ಆಹಾವನಿಸ್ುತುದ . 

xviii. ಸತರಯವಶ್ ಕೌಶಲ್  ಪ್ಿಕರಣದ ತಿವಪ್ಪೋ (ಮೋಲಿಿಂಡ), ನಾವು ಮೋಲ್ಫ  ಹ ೋಳಿರುವ ವಿಚಾರದ  ಿಂದಗ  

ತಾಳ ಯಾಗುವುದಲಲವಾದ್ದರಿಿಂದ್, ಆ ತ್ತೋಪಮನುನ ತಳಿಳಹಾಕಲ್ಫಾಗಿದ . 

254. ರಿರ್ಟ ಅಜಿಮಗಳ್ನುನ ಈ ಪರಕಾರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ಖ್ಚಮಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ಿಂತ , ಯಾವುದ ೋ 

ಆದ ೋಶವಿರುವುದಲಲ. 

...................................ಮತ.ನ್ಾಾ. 

(ದಿವಪ್ಕ್ ಮಿಶ್ಾಿ) 

 ................................….......ನ್ಾಾ. 

(ಎಮ್ ಖ್ಾನ್ವಿಲಕರ್) 
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ನವ ದಯಹಲ್ಲ; 

ಸಯಪ್ಯಟಂಬ್ರ್ 6, 2018 
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ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಾಾಯಾಲಯದಲ್ಲ ಿ

ಕ್ರಿಮಿನಲ್/ಸಿವಿಲ್ ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಾಾಪಿ್ತ 

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರಿಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ಯಾ .76, 2016 

ನವತಯವಜ್ ಸಿಂಘ್ ಜಯೂವಹರ್ ಮತತಿ ಇತರರತ      …ಅರ್ಜೋದಾರರತ 

ಎದತರತ 

ಭಾರತ ಸಕಾೋರ 

ಕಾಯೋದರ್ಶೋ,   

ಕಾನೂನತ ಮತತಿ ನ್ಾಾಯ ಸಚಿವ್ಾಲಯದ ಮತಖ್ಯವನ    .... ಪ್ಿತಿವ್ಾದಿಗಳು 

ಜಯೂತಯಗಯ 

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರಿಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ಯಾ .572, 2016 

ಜಯೂತಯಗಯ 

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರಿಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ಯಾ .88,  2018 

ಜಯೂತಯಗಯ 

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರಿಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ಯಾ .100, 2018 

ಜಯೂತಯಗಯ 

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರಿಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ಯಾ .101, 2018 

ಜಯೂತಯಗಯ 

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರಿಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ಯಾ .121, 2018 
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ತಿವಪ್ಪೋ 

ನ್ಾಾ. ಆರ್. ಎಫ್. ನ್ಾರಿಮನ್    

1. "ತನನ ಹ ಸ್ರನುನ ಹ ೋಳ್ ಹ ದ್ರುವ ಪ್ಪರೋತ್ತ" ಇದ್ು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ದ್ಿಂಪತ್ತಗಳ್ ನಡುವಿನ ಒಲವನುನ 

1894 ರ ವಿಕ  ುೋರಿಯನ್ ಇಿಂಗ ಲಿಂಡಿನಲಿಲ ಪರಕಟವಾದ್ ತನನ "ಟ  ಲವ್ಲ" ಕವಿತ ಯಲಿಲ ಆಸ್ಿರ್ 

ವ ೈಲ್ಡ ನ ಪ್ಪರಯತರ್ ಲ್ಫಾಡ್ಮ ಆಲ್ಫ ಗಿಡ್ ಡಗಾಲಸ್ ವಣಿಮಸ್ದ್ ಬಗ . 

2. "ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ" ಅರ್ವಾ ಇಿಂಗಿಲೋಷ್ ಭಾಷ ಯ "ಹ  ೋಮೊೋಸ ಕುಶವಲ್" ಎಿಂಬ ಪದ್ದ್ ರ್ ಲ 

"ರ್ನುಷ್ಯ" ಎಿಂಬ ಅರ್ಮ ಬರುವ "ಹ  ೋಮೊ" ಆಗಿರದ ೋ, "ಸ್ಮಾನ" ಎಿಂಬ ಅರ್ಮ ಕ  ಡುವ 

"ಹ  ೋಮೊೋ" ಪದ್ವಾಗಿದ . "ಲ್ಫ ಸ್ಬಯನ್" ಎಿಂಬ ಪದ್ವನುನ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ದ್ಿಂಪತ್ತಗಳ್ು ಜ  ೋಡಿಗಳ್ು ಇದ್ದರ  ಎನನಲ್ಫಾಗುವ, ಗಿರೋಕ್ ದವೋಪವಾದ್ "ಲ್ಫ ಸ  ಬೋಸ್" 

ನ ಹ ಸ್ರಿನಿಿಂದ್ ರಚಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ಇಿಂದ್ು ನರ್ಮ ರ್ುಿಂದ  1860ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ (150 

ವಷ್ಮಗಳ್ ಹಿಿಂದ ) ಜಾರಿಯಾದ್, ವಯಸ್ಿ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಜ  ೋಡಿಗಳ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಯನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ ಭಾರತ್ತೋಯ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ಮಾನಯತ ಯನುನ ರ್ರುಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ುವ ವಿಚಾರ ಬಿಂದದ . 

3. ಈ ಪರಕರಣಗಳಿಗ  ಏಳ್ುಬಿೋಳಿನ ಇತ್ತಹಾಸ್ವಿದ . ವಯಸ್ಿ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಜ  ೋಡಿಗಳ್ು ತರ್ಮ 

ರ್ನ ಯೊಳ್ಗ  ಅರ್ವಾ ಇತರ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಸ್ಥಳ್ಗಳ್ಲಿಲ ನಡ ಸ್ುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಯನುನ 

ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ೋಿದ್ದ್ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ಮಾನಯತ ಯನುನ 

ಪರಶಿನಸ್ ದ ಹಲಿ ಉಚಿನಾಯಯಾಲಯಕ ಿ ರಿರ್ಟ ಅಜಿಮಗಳ್ನುನ ಸ್ಲಿಲಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ನಾಜ್ ಪರತ್ತಷಾಠನ v. 

ದ ಹಲಿಯ ಎನ್.ಸ್.ಟ್ಟ ಸ್ಕಾಮರ ("ನಾಜ್ ಪರತ್ತಷಾಠನ") 111 ಡಿಆಜ ಮ 1 (2009) 

ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಎರಡ  ಪಕ್ಷಗಳ್ ಸ್ುದೋಘಮ ವಾದ್ಗಳ್ನುನ ಆಲಿಸ್ದ್ ದ ಹಲಿ ಉಚಿನಾಯಯಾಲಯದ್ 

ವಿಭಾಗಿೋಯ ಪ್ಪೋಠವು, ಕ  ನ ಯದಾಗಿ ಅಜಿಮದಾರರ ರ್ನವಿಯನುನ ಕ ಳ್ಕಿಂಡಿಂತ  ಎತ್ತುಹಿಡಿಯತು: 
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132. ನಾವುಗಳ್ು, ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ು ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.  

377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು,  ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 21, 14 

ರ್ತುು 15 ನ ೋ ಕಲರ್ುಗಳ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ  

ಎಿಂದ್ು ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ುತ ುೋವ .   ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. 377ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ು  ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ್ ಶಿಶನ-

ರ್ತುು-ಯೊೋನಿಯಲಲದ್ ಭಾಗಗಳ್ನ  ನಳ್ಗ  ಿಂಡ, 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ು ರ್ತುು ಅಪಾರಪುರ  ಿಂದಗಿನ ಶಿಶನ 

ರ್ತುು ಯೊೋನಿಯಲಲದ್ ಭಾಗಗಳ್ನ  ನಳ್ಗ  ಿಂಡ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಕ್ತರಯಗಳ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ರ್ುಿಂದ್ುವರಿಯುತುವ . ಇಲಿಲ 

'ವಯಸ್ಿರು' ಎಿಂಬ ಪದ್ವು 18 ವಷ್ಮ 

ಮೋಲಿಟುವರು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ ಚಸ್ುತುದ . 18 

ವಷ್ಮಕ್ತಿಿಂತ ಕ್ತರಿಯ ವಯಕ್ತುಯು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗ  ಒಪ್ಪಿಗ  

ಸ್ ಚಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ ಎಿಂದ್ು ಭಾವಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ . ಈ 

ವಿವರಣ ಯು ಸ್ಿಂಸ್ತುು ಕಾನ ನನುನ ತ್ತದದ, ಭಾರತದ್ 

ಕಾನ ನು ಆಯೊೋಗದ್ 172ನ ೋ ವರದಯ  

ಶಿಫ್ಾರಸ್ುಗಳ್ನುನ ಜಾರಿಮಾಡಲು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವವರ ಗ  

ಅನವಯಸ್ುತುದ . ಈ ವಿವರಣ ಯಿಂದ್ ಹಲವಾರು 

ಗ  ಿಂದ್ಲಗಳ್ು ಪರಿಹಾರವಾಗುತುವ  ಎಿಂದ್ು 

ಭಾವಿಸ್ುತ ುೋವ . ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ನರ್ಮ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಿಿಂದ್ 

377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಈಗಾಗಲ್ಫ ೋ 

ರ್ುಕಾುಯಗ  ಿಂಡಿರುವ ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮಗಳ್ು 
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ಪುನರಾರಿಂಭಗ  ಳ್ುಳವುದಲಲ ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ುತ ುೋವ . 

ಮೋಲಿನ ನಿಯರ್ಗಳ್  ಪರಕಾರ, ಸ್ದ್ರಿ ರಿರ್ಟ 

ಅಜಿಮಯನುನ ನಾವು ಅನುಮೊೋದಸ್ುತ ುೋವ " 

4. ಭಾರತ ಸ್ಕಾಮರ ಯಾವುದ ೋ ಮೋಲಮನವಿಯನುನ ಸ್ಲಿಲಸ್ದದ್ದರ , ಖಾಸ್ಗಿೋ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ರ್ತುು 

ಗುಿಂಪುಗಳ್ು ಸ್ಲಿಲಸ್ದ್ ರ್ನವಿಗಳ್ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ , ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೌಶಲ್ ರ್ತ  ುಬಬರು 

v. ನಾಜ್ ಪರತ್ತಷಾಠನ ರ್ತುು ಇತರರು ("ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೌಶಲ್"), ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ 

ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯವು, ದ ಹಲಿ ಉಚಿ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ತ್ತೋಪಮನುನ ಹಿಿಂಪಡ ಯತು. 

ಮೋಲಿನ ತ್ತೋಪ್ಪಮನ ವಿರುದ್ಧ  ಸ್ಲಿಲಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ್ದ, ಭಾರತ ಸ್ಕಾಮರದ್ ರ್ನವಿಯನ ನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ್ದ 

ಇತರ ರ್ರುಪರಿಶಿೋಲನಾ ಅಜಿಮಗಳ್ನುನ ಇದ ೋ ನಾಯಯಾಲಯ ವಜಾ ಮಾಡಿತುು. 

5. ಏತನಮಧ ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕಾನ ನು ಸ ೋವ ಗಳ್ ಪಾರಧಿಕಾರ v. ಭಾರತ ಸ್ಕಾಮರ ("ನಾಲ್ಫಾಪ"), (2014), 

ಫರಕರಣದ್ಲಿಲ ಅತ್ತರ್ುಖ್ಯವಾದ್ ತ್ತೋಪಮನುನ ನಿೋಡಿದ್ ಸ್ವಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯವು, ಭಾರತ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 

15 ರ್ತುು 21ನ ೋ ಕಲರ್ುಗಳ್ು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ  ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವುಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ್ುದ, 

ಪುರುಷ್ರು ರ್ತುು ರ್ಹಿಳ ಯರ ಹಾಗ , ಲಿಿಂಗ-ಪರಿವತ್ತಮತರು ಸ್ಹ ಭಾರತದ್ ಇತರ ನಾಗರಿಕರಿಗ  

ಲಭಯವಿರುವ ಎಲ್ಫಾಲ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಆನಿಂದಸ್ಬಹುದ್ು ಎಿಂದ್ು ತ್ತೋಪ್ಪಮತ್ತುತು. ಆನಿಂತರ, 

ನಿವೃತು ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮ ಕ .ಎಸ್. ಪುಟುಸಾವಮಿ ರ್ತ  ುಬಬರು v. ಭಾರತ ಸ್ಕಾಮರ ರ್ತುು ಇತರರು 

("ಪುಟುಸಾವಮಿ"), (2017) 10 SCC 1, ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಈ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಒಿಂಬತುು ನಾಯಯಾಧಿೋಶರ 

ಪ್ಪೋಠವು, ಖಾಸ್ಗಿೋತನವ ಿಂಬುದ್ು ಎಲಲ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಅನವಯಸ್ುವಿಂತಹ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿ ಎಿಂದ್ು 

ಸ್ವಾಮನುರ್ತದಿಂದ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮತ್ತುತು. ಈ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಿಿಂದ್, ವಯಕ್ತುಯ ಜಿೋವನವಿಧಾನಕ ಿ ರ್ ಲಭ ತವಾಗಿ 

ಅಗತಯವಾಗಿರುವ ಆಯಿಗಳ್ನುನ ಮಾಡುವ ಹಕ್ತಿನಲಿಲ, ಬಲವಾದ್ ಕಾರಣ ರ್ತುು ಇತರರಿಗ  



 177 

ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ು ಇಲಲದರುವಾಗ ಸ್ಕಾಮರ ರ್ ಗು ತ ರಿಸ್ಬಾರದ್ು ಎಿಂಬ ಅಭಿಪಾರಯ 

ವಯಕುವಾಯತು. 

6. ಈ ನಿಧಾಮರದ್ ಪರಿಣಾರ್ವಾಗಿ,  ಪುಟುಸಾವಮಿ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣ ರ್ತುು ಶಿರೋ ದ್ತಾರ್ ರವರ 

ವಾದ್ವನುನ ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ದ್ ತ್ತರಸ್ದ್ಸ್ಯ ಪ್ಪೋಠವು, 08.08.18 ರಿಂದ್ು ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೌಶಲ್ ಪರಕರಣದ್ 

(ಮೋಲಿಿಂಡ) ಸಾರ್ಿಂಜಸ್ಯದ್ ವಿಚಾರಣ ಯನುನ ದ  ಡಡ ಪ್ಪೋಠಕ ಿ ವಗಾಮಯಸ್ುವ ನಿಧಾಮರ ಕ ೈಗ  ಿಂಡಿತು. 

ಈ ಪರಕಾರವಾಗಿ ಸ್ದ್ರಿ ವಿಷ್ಯವು ನಮಮದ್ುರು ಬಿಂದದ . 

377ನ್ಯವ ಪ್ರಿಚಯಛವದದ ಇತಿಹಾಸ 

7. ಪಾಶಿಿಮಾತಯ ಪರಪಿಂಚದ್ಲಿಲ, ಜುಡಾಯಸ್ಿಂ ರ್ತುು ಕ ೈಸ್ು ಧ್ರ್ಮಗಳ್ು ಒಿಂದ ೋ ಲಿಿಂಗದ್ ಜ  ೋಡಿಗಳ್ 

ನಡುವಿನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ ಕಾನ ನುಬಾಹಿರಗ  ಳಿಸ್ದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ್, ಅಿಂತಹ ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ 

ವಿಚಾರಣ ಯನುನ ಚಚಮನ ನಾಯಯಪ್ಪೋಠಗಳ ೋ ನಡ ಸ್ುತ್ತುದ್ುದವು. ಇಿಂಗಲಿಂಡಿನ ರ  ೋರ್ನ್ ಕಾಯಥ  ೋಲಿಕ್ 

ಚಚಮನಿಿಂದ್ ಹ  ರಬಿದ್ದ  8ನ ೋ ಹ ನಿರಯ ಶಾಸ್ನಕಾಲದ್ ಕಾನ ನಾದ್  1533 ರ ಬಗೆರಿ ಆಕ್ು" ರ್ನುಷ್ಯರು 

ಅರ್ವಾ ಪಾರಣಿಯೊಿಂದಗ  ನಡ ಸ್ುವ "ಹ ೋಸ್ಗ  ಹುಟ್ಟುಸ್ುವ ರ್ತುು ಅನ ೈತ್ತಕ ಅಪರಾಧ್" ವನುನ 

ನಿಷ ೋಧಿಸ್ತು. 

8. ನಿಂಬಲಹಮ ಅಿಂಕ್ತಸ್ಿಂಖ ಯಗಳ್ ಆರಿಂಭಕಾಲವಾದ್ 1806 ರಿಿಂದ್ 1900ರ ನಡುವ  ಇಿಂಗ ಲಿಂಡ್ ರ್ತುು 

ವ ೋಲಪನಲಿಲ 8,921 ಪುರುಷ್ರ ಮೋಲ್ಫ  ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ, ಅಸ್ಭಯತ  ರ್ತುು ಇತರ "ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ದ್ುನಮಡತ " 

ಗಳ್ ದ  ೋಷಾರ  ೋಪಣ  ಹ  ರಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು ಈ ಅವಧಿಯಲಿಲ. ವಷ್ಮವಿಂದ್ಕ ಿ ಸ್ರಾಸ್ರಿ ತ  ಿಂಬತುು 

ಪುರುಷ್ರ ಮಲ್ಫ , ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ ದ  ೋಷಾರ  ೋಪಣ  ಹ  ರಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ಇವರಲಿಲ 

ಸ್ುಮಾರು ರ್ ರನ ೋ ಒಿಂದ್ು ಭಾಗ ಆರ  ೋಪ್ಪತರನುನ ಬಿಂಧಿಸ್ ರ್ತುು ಅವರ ಪರಕರಣವನುನ 

ನಾಯಯಾಧಿೋಶರಿಗ  ಒಪ್ಪಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ಅಪರಾಧ್ ಸಾಬಿೋತಾದ್ ಬಿಂಧಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ಆದ್ರ  1806 ರ್ತುು 

1861ರ ನಡುವ  ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗಕ್ತಿದ್ದ ಸಾವಿನ ಶಿಕ್  ಕ  ನ ಗ  ರದ್ುದಗ  ಳಿಸ್ುವಷ್ುರಲಿಲ, 404 ಜನರಿಗ  

ರ್ರಣದ್ಿಂಡನ  ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ಲ್ಫಾಗಿತುು. ಇವರಲಿಲ ಐವತಾುರು ರ್ಿಂದಗ  ರ್ರಣದ್ಿಂಡನ  ನಿೋಡಿ, ರ್ತುು 



 178 

ಉಳಿದ್ವರನುನ ಜಿೋವಾವಧಿ ಶಿಕ್ ಗಾಗಿ ಆಸ ರೋಲಿಯಾಕ ಿ  ಸಾಗಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿತುು. 27 ನವ ಿಂಬರ್, 1835ರಿಂದ್ು 

ರ್ರಣದ್ಿಂಡನ ಗ  ಳ್ಗಾದ್ ಜ ೋಮ್ಪ ಪಾರಯರ್ಟ ರ್ತುು ಜಾನ್ ಸ್ಮತ್, ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗಕಾಗಿ ಬಿರಟನ್ ನಲಿಲ 

ರ್ರಣದ್ಿಂಡನ  ಪಡ ದ್ವರಲಿಲ ಕ  ನ ಯವರಾಗಿದ್ದರು.  

9. ಈಸ್ು ಇಿಂಡಿಯಾ ಕಿಂಪನಿಯ ಭಾರತದ್ಲಿಲ ಆಳಿವಕ  ನಡ ಸ್ುತ್ತುದ್ದ ಕಾಲದ್ಲಿಲ, ಸ್ಿಂಸ್ತುು, 1833ರಲಿಲ 

ಭಾರತ್ತೋಯ ಕಾನ ನು ಆಯೊೋಗವನುನ ರಚಸ್, ಥಾರ್ಸ್ ಬಾಬಿಿಂಗುನ್ ರ್ಕಾಲ್ಫ ಯನುನ ಆಯೊೋಗದ್ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಾನಗಿ ನ ೋಮಿಸ್ತು. ಮಕಾಲ್ಫ  ನ ೋತೃತವದ್ ಭಾರತ್ತೋಯ ಕಾನ ನು ಆಯೊೋಗವು 14.10.1837 

ರಿಂದ್ು ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ ಕರ ಭಾರತ ಸ್ಕಾಮರಕ ಿ ಸ್ಲಿಲಸ್ತು. ಈ ಕರಡು 488 ವಿಧಿಗಳ್ನುನ 

ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿತುು. 23.07.1846 ರಿಂದ್ು ಮೊದ್ಲ ವರದ ಸ್ಲಿಲಸ್ದ್ ನಿಂತರ, 24.06.1847 ರಿಂದ್ು ಸ್.ಎಚ್. 

ಕಾಯಮರಾನ್ ರ್ತುು ಡಿ. ಎಲಿಯರ್ಟ ರವರು ಸ್ದ್ರಿ ಕಾನ ನನುನ ಪರಿಷ್ಿರಿಸ್ ರ್ತುು ಗಟ್ಟುಗ  ಳಿಸ್ುವುದ್ಕ ಿ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ಿಂತ , ಘನತ ವ ತು ರ್ಹಾರಾಣಿಯ ಆಯುಕುರ ಎರಡನ ೋ ವರದಯನುನ  ಸ್ಲಿಲಸ್ದ್ರು. 

10. ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯು ಬಹುತ ೋಕ ಪೂಣಮಗ  ಿಂಡಿದ್ುದ, ಕ ಲ ಮಾಪಾಮಡುಗಳ  ಿಂದಗ , ಕಾಯಮರ ಪಕ ಿ 

ಬರಲು ಸ್ದ್ಧವಾಗಿವ  ಎಿಂದ್ು ಈ ಕಮಿಷ್ನಗಮಳ್ು ತ್ತೋಮಾಮನಿಸ್ದ್ರು. ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ ಪರಿಷ್ೃತ 

ಆವೃತ್ತುಯನುನ 30.05.1851 ರಿಂದ್ು ಕಲಿತಾು ಸ್ವೋಮಚ ಿ ನಾಯಯಾಲಯ ರ್ತುು ಅಲಿಲಯ ಸ್ಡಡರ್ 

ನಾಯಯಾಲಯದ್ ನಾಯಯಾಧಿೋಶರಿಗ  ಕಳ್ುಹಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. 

11. ಭಾರತ್ತೋಯ ಶಾಸ್ನ ಸ್ಭ ಯ ಶಾಸ್ಕ ಸ್ದ್ಸ್ಯರಾದ್ ಶಿರೋಯುತ ಬ ರ್ ನ್ ರವರು, ಕಲಿತಾುದ್ಲಿಲದ್ದ 

ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ರ್ುಖ್ಯ ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮ ರ್ತುು ಶಿರೋಯುತ ಜಸ್ುಸ್ ಬುಲಲರರ ರ್ತುು ಜಸ್ುಸ್ 

ಕ  ಲಿವಲ್ಫ ರ ಅಭಿಪಾರಯದ  ಿಂದಗ  ತಯಾರಿಸ್ದ್ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ ಪರಿಷ್ೃತ ಆವೃತ್ತುಯನುನ ಲಿಂಡನಿನನ 

ಕಿಂಪನಿಗ  ಕಳ್ುಹಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ಲಿಂಡನ್ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ನಿದ ೋಮಶಕರು ಈ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯು 

ಸಾಧ್ಯವಾದ್ಷ್ುು ಬ ೋಗ ಜಾರಿಯಾಗುವುದ್ರ ಬಗ ಗ . ಅದ್ಕಾಿಗಿ ಅವರು ಸ್ಭ ಯೊಿಂದ್ನುನ ರಚಸ್ ಅದ್ಕ ಿ 

ಸ್ರ್ ಬನ್ಪಮ ಪ್ಪೋಕಾಕ್ ರವರನುನ ನಾಲಿನ ೋ ಸ್ದ್ಸ್ಯರಾಗಿ ನ ೋಮಿಸ್ದ್ರು. 
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12. ಈ ಸ್ಮಿತ್ತಯು ಪರಿಷ್ೃತ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯನುನ ತಯಾರಿಸ್ 1857ರಲಿಲ ಅದ್ನುನ ಸ ಲ್ಫ ಕ್ು ಸ್ಮಿತ್ತಗ  

ವಗಾಮಯಸ್ತು. 1857ರ ಭಾರತ್ತೋಯ ದ್ಿಂಗ ಯ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, ಈ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯನುನ 1860ರ ಅಕ  ುೋಬರ್ 

ನಲಿಲ  ಶಿೋಘರವಾಗಿ ರ್ಿಂಡಿಸ್ 01.01.1862 ರಿಂದ್ು ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ಸ್ರ್ ಜ ೋಮ್ಪ ಫಟ ೆಜೋಮ್ಪ 

ಸ್ುೋಫನ್ ಹಿೋಗ ಿಂದ್ು ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ದ್ರು: 

"ಭಾರತ್ತೋಯ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ  ರ್ತುು ಇಿಂಗಿಲಷ್ 

ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕಾನ ನಿನ ನಡುವ  ಇರುವ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವು, 

ತಯಾರಿಸ್ಲ್ಫಾದ್ ವಸ್ುುವಿಗ , ಅದ್ನುನ ತಯಾರಿಸ್ಲು 

ಬಳ್ಸ್ುವ ಪರಿಕರಗಳಿಗ  ಇರುವ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ದ್ ಹಾಗ ೋ 

ಇದ . ಅಲಲದ ೋ ಭಾರತ್ತೋಯ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ , ಫ್ ರಿಂಚ್ 

ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ  ರ್ತುು 1871 ರ ಉತುರ ಜರ್ಮನಿಯ 

ಸ್ಿಂಹಿತ ಗಳ್ ನಡುವಿನ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ ಕ ಡಾ, ಒಿಂದ್ು 

ರ್ುಗಿದ್ ಚತರಕುಿ, ಅದ್ರ ಸ್ ಥಲ ನಕ್ ಗ  ಇರುವ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವನುನ ಹ  ೋಲುತುದ  ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳ್ಬಹುದ್ು. 

ಲ ಯಸ್ಯಾನದ್ ಲಿವಿಿಂಗಪಟನ್ ಸ್ಿಂಹಿತ ಗ  

ಹ  ೋಲಿಸ್ದ್ರ  ಈ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯು ಬಹಳ್ವ ೋ 

ಸ್ರಳ್ವಾಗಿದ್ುದ ಇದ್ಕ ಿ ಉತುರ್ವಾದ್ ಸ್ಿಷ್ುತ ಯದ , 

ಅಲಲದ  ಈ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯು ಪರಿಪೂಣಮವಾದ್ ಪಾರಯೊೋಗಿಕ 

ಯಶಸ್ಪನುನ ಕಿಂಡಿದ . 

13. ಅವರು ದ್ಿಂಡ ಸ್ಹಿತ ಯನುನ ರ್ತುಷ್ುು ವಿವರಿಸ್ುತಾುರ : - 

ಇಿಂಗ ಲಿಂಡಿನ ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕಾನ ನಿನಿಿಂದ್ ಅತ್ತಯಾದ್ 

ತಾಿಂತ್ತರಕತ  ರ್ತುು ಅನಗತಯ ವಿವರಗಳ್ನುನ 
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ತ ಗ ದ್ುಹಾಕ್ತ, ಅದ್ನುನ ವಯವಸ್ಥತವಾಗಿ ರ್ರುಜ  ೋಡಿಸ್, 

ಅದ್ರಲಿಲನ ಕ ಲ ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ (ಅಿಂರ್ವು 

ಅಚಿರಿಹುಟ್ಟುಸ್ುವಷ್ುು ಕಡಿಮಯವ ) ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಭಾರತಕ ಿ 

ಹ  ಿಂದ್ುವಿಂತ  ಬದ್ಲ್ಫಾಯಸ್ದ್ರ , ಅದ್ು ಭಾರತ್ತೋಯ 

ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ ರ ಪ ಪಡ ಯುತುದ .   

14. ಲ್ಫಾಡ್ಮ ಮಕಾಲಯ ಪರಕಾರ, ಒಳ ಳಯ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯೊಿಂದ್ು ನಿಖ್ರತ  ರ್ತುು ಸ್ರ್ಗರತ  ಎಿಂಬ 

ಗುಣಗಳ್ನುನ ಹ  ಿಂದರಬ ೋಕು. ಅವರು, ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ ರಚನ ಗ  ನ ೋಮಿಸ್ದ್ದ ಸ್ಮಿತ್ತಯಲಿಲದ್ದ 

ಭಾರತದ್ ಗವನಮರ್ ಜನರಲ್ ಲ್ಫಾಡ್ಮ ಆಕ ಲಿಂಡ ೆ ಕರಡು ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ ಜ  ತ ಯಲಿಲ 

ಕಳ್ುಹಿಸ್ದ್ ಪತರದ್ಲಿಲ, ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳ್ುತಾುರ : 

"ಶಾಸ್ಕನ  ಬಬ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ರಚಸ್ುವಾಗ ಸ್ದಾ 

ಗರ್ನದ್ಲಿಲಡಬ ೋಕಾದ್ ಎರಡು ವಿಷ್ಯಗಳಿವ : 

ಮೊದ್ಲನ ಯದಾಗಿ ಆ ಕಾನ ನುಗಳ್ು ಸಾಧ್ಯವಾದ್ಷ್ ು 

ನಿಖ್ರವಾಗಿರಬ ೋಕು; ರ್ತುು  ಎರಡನ ಯದಾಗಿ 

ಅವುಗಳ್ು ಇತರರಿಗ  ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಮವಾಗಬ ೋಕು. 

ಕಾನ ನನುನ, ಅದ್ರಲ ಲ ವಿಶ ೋಷ್ವಾಗಿ ದ್ಿಂಡನ ಯ 

ಕಾನ ನನುನ ಅವುಗಳ್ನುನ ಪಾಲಿಸ್ುವವರಿಗ  

ಅರ್ಮವಾಗದ್ಿಂತ  ರಚಸ್ುವುದ್ು ಸ್ರಿಯಲಲ. 

ರ್ತ  ುಿಂದ ಡ , ಬಿಗಿಯಾದ್ ಪದ್ಗಳ್ಳಿಳ  ಮಾತನಾಡುವ 

ಕಾನ ನು, ಕಾನ ನ ೋ ಅಲಲ, ಅಲಲದ ೋ, 

ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗವಿಂದ್ು ಎಷ್ುರ ರ್ಟ್ಟುಗ  ಕಾನ ನನುನ 

ಅಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿ  ವಯಕುಪಡಿಸ್ುತುದ  ೋ, ಅದ್ು ಅಷ್ುರ 
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ರ್ಟ್ಟುಗ  ತನನ ಕಾಯಮಗಳ್ನುನ ತಯಜಿಸ್, ಕಾನ ನನುನ 

ರಚಸ್ುವ ಅಧಿಕಾರವನುನ ನಾಯಯಾಲಯಗಳಿಗ  

ಬಿಟುುಕ  ಡುತುದ  " 

15. ಸ್ಿಂಹಿತ ಯನುನ ಹ  ರತರುವಲಿಲ ಆದ್ ವಿಳ್ಿಂಬವನುನ ಟ್ಟೋಕ್ತಸ್ದಾಗ, ಬಹುಬ ೋಗ ನ  ಿಂದ್ುಕ  ಿಂಡ 

ಅವರು, ಲ್ಫಾಡ್ಮ ಆಕ ಲಿಂಡ ೆ ನಿೋಡಿದ್ ಟ್ಟಪಿಣಿಯೊಿಂದ್ರಲಿಲ ಈ ರಿೋತ್ತ ನುಡಿದ್ರು: 

ನನನ ಸ್ವದ ೋಶದ್ಲಿಲನ ಕಾನ ನು-ಸ್ುಧಾರಣ ಯ ನಿಧಾನ 

ಗತ್ತಯನುನ ನ ನ ದ್ು, ಈ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯು, ಇಿಂಗ ಲಿಂಡಿನಲಿಲ ಹಲ 

ಬಗ ಯ ವಿವಾದ್ಗಳ್ನ ನ, ಪರಚಿಂಡ ಚಚ ಮಗಳ್ನ ನ 

ಹುಟುುಹಾಕಬಲಲ ನ ರಾರು ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುತುದ  

ಎಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ದಾಗ, ನನಗ  ಸ್ಿಂಹಿತ  ಹ  ರತರಲು 

ಆಗುತ್ತುರುವ ವಿಳ್ಿಂಬಕ್ತಿಿಂತ ಅದ್ರಿಿಂದ್ ಆಗಬಹುದಾದ್ ಕ ಟು 

ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ ಬಗ ಗ  ಅಪರಾಧ್ ಪರಜ ನಯದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ಳಬಯಸ್ುತ ುೋನ  . 

16. ಇದ್ಕ ಿ ರ್ುನನ, ತರ್ಮ ಸ್ಮಿತ್ತಗ  04.06.1835 ರಿಂದ್ು ನಿೋಡಿದ್ ಟ್ಟಪಿಣಿಯಲಿಲ, ತರ್ಮ 

ಯೊೋಜನ ಯ ರ್ುಖ್ಯ ಉದ ದೋಶವನುನ ವಿವರಿಸ್ದ್ದರು, ಅದ್ನುನ ಈ ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  

ಬರ ಯಬಹುದಾಗಿದ . 

ಅದ್ು ಈಗಿರುವ ಕಾನ ನುಗಳ್ ಬರಿಯ ಸ್ಿಂಗರಹವಷ ುೋ 

ಆಗಿರದ ೋ, ಎಲಲ ಬಗ ಯ ನಿದ್ಶಮನಗಳ್ನ ನ 

ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರಬ ೋಕು ರ್ತುು “ಸ್ಿಂಹಿತ ಯಲಿಲ ಇರದರುಡುವ 

ಯಾವ ವಿಚಾರವೂ ಕಾನ ನಾಗುವಿಂತ್ತರಬಾರದ್ು".  



 182 

ಅದ್ು ಪಾತಕವನುನ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ಷ್ ು ಕಡಿಮ ಹಾನಿ/ 

ನ  ೋವಾಗದ್ಿಂತ  ಹತ  ೋಟ್ಟಯಲಿಲಡಬ ೋಕು ರ್ತುು ಆದ್ಷ್ ು 

ಕಡಿಮ ಸ್ರ್ಯ ರ್ತುು ಖ್ಚಮನಲಿಲ ಸ್ತಯವನುನ ಅರಿಯಲು 

ಸ್ಹಾಯಮಾಡಬ ೋಕು. 

ಅದ್ರ ಭಾಷ ಯು ಸ್ಿಷ್ು, ನಿಷ್ಿಕ್ಷಪಾತ ರ್ತುು 

ಚುಟುಕಾಗಿರಬ ೋಕು. ಪರತ್ತ ಪಾತಕ ಕೃತಯವನ ನ ಬಿಡಿಯಾಗಿ 

ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ಬ ೋಕು, ಆರ  ೋಪವನುನ ಕಾನ ನಿನ 

ಭಾಷ ಯಲ್ಫ ಲೋ ನಿಖ್ರವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ಬ ೋಕು ರ್ತುು ಪಾತಕ 

ಕೃತಯವು ಕಾನ ನಿನ ವಾಯಖಾಯನಕ ಿ 

ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬ ೋಕು. 

ಏಕರ ಪತ  ಅದ್ರ ರ್ುಖ್ಯ ಉದ ದೋಶವಾಗಿರಬ ೋಕು, ಅಲಲದ ೋ 

ಇತರ ಜನಾಿಂಗ ಅರ್ವಾ ಪಿಂಗಡಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ 

ವಾಯಖಾಯನಗಳ್ು, ಕರರ್ಗಳ್ು ಅರ್ವಾ ಇತರ ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ 

ಹ  ಿಂದರಬಾರದ್ು, ರ್ತುು ಅವನುನ ಹ  ಿಂದರಬ ೋಕ್ತದ್ದರ  

ಅದ್ಕ ಿ ಬಲವಾದ್ ಕಾರಣಗಳಿರಬ ೋಕು 

17. ಇಲಿಲ ಆಸ್ಕ್ತುಕರವ ಿಂದ್ರ , 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ರ ಪದ್ಲಿಲ ಜಾರಿಯಾದ್ ಕಾನ ನಿಗ , ಮಕಾಲ್ಫ ಯ 

ಕರಡಿಗ  ಬಹಳ್ಷ್ುು ವಯತಾಯಸ್ಗಳಿದ್ದವು. ಮಕಾಲ್ಫ ಯ ರ್ ಲ ಕರಡು ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳ್ುತುದ :- 

361. ಯಾರಾದ್ರ  ತರ್ಮ ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಕಾರ್ನ ಗಳ್ನುನ 

ತ್ತೋರಿಸ್ಕ  ಳ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ, ಯಾವುದ ೋ ವಯಕ್ತು ರ್ತುು 

ಪಾರಣಿಯನುನ ರ್ುಟ್ಟುದ್ರ  ಅರ್ವಾ ತನನದ ೋ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಿಂದ್ 

ಇತರರ ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಕಾರ್ನ ಯನುನ ತ್ತೋರಿಸ್ಲು 
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ರ್ುಟ್ಟುಸ್ಕ  ಿಂಡರ  ಅವರಿಗ  ಎರಡರಿಿಂದ್ ಹದನಾಲುಿ 

ವಷ್ಮಗಳ್ವರ ಗಿನ ಅವಧಿಯ ಸ ರ ವಾಸ್ ವಿಧಿಸ್ 

ದ್ಿಂಡವನ ನ ವಸ್ ಲು ಮಾಡಲ್ಫಾಗುತುದ . 

362. ಯಾರಾದ್ರ  ತರ್ಮ ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಕಾರ್ನ ಗಳ್ನುನ 

ತ್ತೋರಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ಇತರರನುನ ಅವರ ರ್ುಕು ರ್ತುು ಜಾಗೃತ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ ೋ ರ್ುಟ್ಟುದ್ರ  ಅವರಿಗ  ಏಳ್ು ವಷ್ಮದಿಂದ್ 

ಮೋಲಿಟುು ಜಿೋವಾವಧಿಯವರ ಗ  ಸ ರ ವಾಸ್ ವಿಧಿಸ್ 

ದ್ಿಂಡವನ ನ ವಸ್ ಲು ಮಾಡಲ್ಫಾಗುತುದ . 

18. ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಕಾರ್ನ ಯನುನ ಈಡ ೋರಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ರ್ತ  ುಬಬ ವಯಕ್ತುಯನುನ ಅವರ ರ್ುಕು ರ್ತುು ಜಾಗೃತ 

ಅನುರ್ತ್ತಯಲಲದ  ರ್ುಟ್ಟುದ್ರ  ಅದ್ಕ ಿ ಜಿೋವಾವಧಿವರ ಗ  ವಿಸ್ುರಿಸ್ಬಲಲ ಸ ರ ವಾಸ್ (ಏಳ್ು ವಷ್ಮ 

ಮೋಲಿಟುು) ರ್ತುು ಅದ ೋ ತಪಿನುನ ರ್ತ  ುಬಬರ ಆನುರ್ತ್ತಯದ್ ದ ಮಾಡಿದ್ರ  ಅದ್ಕ ಿ ಅತ್ತ  ಹ ಚುಿ, 

ಎಿಂದ್ರ , ಹದನಾಲುಿ ವಷ್ಮಗಳ್ ಸ ರ ವಾಸ್ (ಎರಡು ವಷ್ಮ ಮೋಲಿಟುು) ವಿಧಿಸ್ುತ್ತುದ್ದರು ಎಿಂಬುದ್ು 

ಮಕಾಲ್ಫ  ಬದ್ುಕ್ತದ್ದ ಕಾಲದ್ ರ್ಟ್ಟುಗ  ಅತಯಿಂತ ವಿಶ ೋಷ್ವಾದ್ ಸ್ಿಂಗತ್ತ. ಲ್ಫಾಡ್ಮ ಮಕಾಲ್ಫ  ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ 

ಕಾರ್ದ್ ಪಾತಕಕ ಿ ರ್ತ  ುಬಬರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯದ್ದರ  ಕಡಿಮ ಶಿಕ್  ವಿಧಿಸ್ದ್ುದ, ಇಿಂಗಿಲೋಷ್ ಇತ್ತಹಾಸ್ದ್ ಆ 

ಕಾಲದ್ ರ್ಟ್ಟುಗ  ಬಹಳ್ ಪರಬುದ್ಧ ನಿಲುವಾಗಿತುು. ಅವರು ಬದ್ುಕ್ತದ್ದ ಯುಗಧ್ರ್ಮಕ ಿ ತಕಿಿಂತ  ಈ ವಿಷಾದ್ 

ಮೋಲ್ಫ  ಚಚ ಮ ನಡ ಯುವುದ್ನುನ ತಪ್ಪಿಸ್ಲು ಈ ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  ನುಡಿಯುತಾುರ  . 

361 ರ್ತುು 362ನ ೋ ಷ್ರತುುಗಳ್ು ಅತಯಿಂತ ಹಿೋನಾಯವಾದ್ 

ಅಪರಾಧ್ಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ವ , ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ ೆ ಎಷ್ುು 

ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ುು ಕಡಿಮ ಹ ೋಳ್ುವುದ್ು ಒಳ ಳಯದ್ು. ಈ 

ಅಪರಾಧ್ಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಷ್ರತುುಗಳಿಗ  ನಾವು 

ಯಾವುದ ೋ ವಿವರನ ಯನ ನ ನಿೋಡುವುದಲಲವ ಿಂದ್ು 
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ಘನತ ವ ತು ಸ್ಮಿತ್ತಗ  ತ್ತಳಿಸ್ುತ್ತುದ ದೋವ . ಈ ಅಸ್ಹಯಕರ 

ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ ಬಗ ಗ  ಸಾವಮಜನಿಕರ ನಡುವ  ಚಚ ಮ 

ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬಹುದಾದ್ ಯಾವುದ ೋ ರಿೋತ್ತಯ ವಿವರಣ ಯನುನ 

ಕರಡಿನಲಿಲ ಅರ್ವಾ ಟ್ಟಪಿಣಿಯಲಿಲ ಹಾಕಲು ನಾವು 

ಬಯಸ್ುವುದಲಲ. ಯಾಕ ಿಂದ್ರ  ಅಿಂತಹ ಚಚ ಮಗಳ್ು 

ಸ್ಮಾಜದ್ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಘಾಸ್ಗ  ಳಿಸ್ುತುವ  ರ್ತುು ಆ 

ನಷ್ುವನುನ ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ಜಾಗರ ಕತ ಯಿಂದ್ 

ರಚಸ್ದ್ ಕಾನ ನಿಿಂದ್ಲ  ತುಿಂಬಿಕ  ಡಲು 

ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು ನಾವ ಲಲ ಒಟಾುಗಿ ನಿಂಬುತ ುೋವ . 

(ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ ) 

19. 1837ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯ ನಿಂತರದ್ ಕಾನ ನು ರಚನ ಯ ಯಾವ ಹಿಂತದ್ಲಿಲ ರ್ತುು ಯಾವ ವಯಕ್ತು ರ್ತುು 

ಸ್ಮಿತ್ತಗಳ್ ದ ೋಖ್ರ ೋಖಿಯಲಿಲ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ತನನ ಅಿಂತ್ತರ್ ರ ಪ ಪಡ ಯತು ಎಿಂಬುದ್ು ಸ್ಿಷ್ುವಿಲಲ. 

ಆದಾಗ ಯ ಸ್ರ್ ಬಾನ ೋಮಸ್ ಪ್ಪೋಕಾಕ್ ಸ್ಮಿತ್ತ ಈಗ ಜಾರಿಯಲಿಲರುವ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ವನುನ 

ಹ  ೋಲುವ ಕರಡನುನ ಕಡ ಯದಾಗಿ ಕಳ್ುಹಿಸ್ಕ  ಟ್ಟುತು ಎಿಂಬುದ್ು ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿದ .  

20. ಭಾರತ್ತೋಯ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 150 ವಷ್ಮಕ ಿ ಹ ಚಿನ ಆಯಸ್ಪಗ  ಹ  ೋಲಿಸ್ದ್ರ  ಅದ್ಕ ಿ ಮಾಡಿದ್ 

ತ್ತದ್ುದಪಡಿಗಳ್ು ಅಚಿರಿಯಾಗುವಷ್ುು ಕಡಿಮಯವ . ಈ ದ ೋಶದ್ ಇತ್ತಹಾಸ್ದ್ ಮೊದ್ಲ ಹಿಂತದ್ಲಿಲ 

ಹ  ರಬಿಂದ್ 42ನ ೋ ಕಾನ ನು ಆಯೊೋಗದ್ ವರದಯ  377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ರದ್ದತ್ತ ಅರ್ವಾ 

ತ್ತದ್ುದಪಡಿಯನುನ ಶಿಫ್ಾರಸ್ು ಮಾಡಲಿಲಲ. 2000ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ (172ನ ೋ ವರದ) ಹ  ರಬಿಂದ್ 

ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮ ಬಿ.ಪ್ಪ. ಜಿೋವನ ರ ಡಿಡರವರ ಕಾನ ನು ಆಯೊೋಗದ್ ವರದಯ , 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ 

ಹಿಿಂದರುವ ಪರಿಚ ಿೋದ್ಗಳ್ನುನ ಬದ್ಲ್ಫಾಯಸ್ ನಿಂತರ 377 ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ರದ್ುದಗ  ಳಿಸ್ುವಿಂತ  ಶಿಫ್ಾರಸ್ು 
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ಮಾಡಿತು ರ್ತುು ಆ ರ್ ಲಕ, ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರ (ಸ್ಮಾನ ಲಿಿಂಗ ಅರ್ವಾ ಇತರ ) ನಡುವಿನ 

ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲವ ಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು 

ಯತನ್ಯೈಟಯಡ್ ಕ್ರಂಗ್ಮ್ ಕಾನೂನತ 

21. ಈ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ ಈಗಾಗಲ್ಫ ೋ ತ್ತಳಿಸ್ರುವಿಂತ , ಸ್ಮಾನ ಲಿಿಂಗದ್ವರ ನಡುವಿನ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ 

ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುವ ಮೊತು ಮೊದ್ಲ ಕಾನ ನನುನ 1533ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ 8ನ ೋ ಹ ನಿರಯ ಆಳಿವಕ ಯ ಕಾಲದ್ಲಿಲ 

ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ಈ “ಪಾಪ”ದ್ಲಿಲ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಿಂದ್ ತ  ಡಗುವ ವಯಸ್ಿ ವಯಕ್ತುಗ  ಕ ಡಾ 

ರ್ರಣದ್ಿಂಡನ  ವಿಧಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿತುು. ಆಸ್ಿರ್ ವ ೈಲ್ಡ ರವರಿಂತಹ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ವಿಚಾರಣ ಗಳ್ು, ಅವರಿಗ  ಶಿಕ್  

ವಿಧಿಸ್ದ್ 60 ವಷ್ಮಗಳ್ ನಿಂತರ, ಯು.ಕ .ನಲಿಲ ಕಾನ ನು ಸ್ುಧಾರಣ ಗ  ದಾರಿಮಾಡಿಕ  ಟುವು. 

22. ಕ್ತವೋನ ಪಬೋರಿಯ ಮಾಕ ವಮಸ್ಪಳಿಗ  ತನನ ರ್ಗ ಆಲ್ಫ ಗಿಡ್ ಡಗಾಲಸ್ ಗ , ಆಸ್ಿರ್ ವ ೈಲಡರ  ಿಂದಗ  

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವಿರುವುದ್ು ತ್ತಳಿದ್ುಬರುತುದ . ಮಾಕ ವಮಸ್ಪಳ್ು ಆಸ್ಿರ್ ವ ೈಲಡರ ಕಲಬಿಬನಲಿಲ ಅವರನುನ 

“ಸ  ೋಡ  ೋಮೈರ್ಟ/ ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗಿ” ಎಿಂದ್ು ಆಪಾದಸ್ುವ ಪತರವಿಂದ್ನುನ ಇಡುತಾುಳ  ರ್ತುು ಆ 

ಪತರವ ೋ ಇಿಂಗ ಲಿಂಡಿನ ಪರಖಾಯತ ಮಾನಹಾನಿ ವಿಚಾರಣ ಗ  ದಾರಿಮಾಡಿಕ  ಡುತುದ . ಈ ವಿಚಾರಣ ಯ 

ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ ಸ್ರ್ ಎಡವಡ್ಮ ಕಾಸ್ಮನ್ ತನನ ಖಾಯತ ಸಾಕ್ಷಿಯೊಬಬರ ಕ ೈಲಿ ಕ ಲ ಯುವಕರು 

ಸಾಮಾನಯರ  ರ್ತುು ಕುರ ಪ್ಪಗಳ್  ಆಗಿರುತಾರ  ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳಿಸ್ದ್ದರ ಪರಿಣಾರ್ವಾಗಿ ಆಸ್ಿರ್ ವ ೈಲ್ಡ 

ಮೋಲಿನ ಅಪವಾದ್ ಸಾಬಿೋತಾಗುವಿಂತಾಯತು. ವಿಚಾರಣ ಗ  ಒಳ್ಗಾಗುವ ಬದ್ಲು ಆಸ್ಿರ್ ವ ೈಲ್ಡ ತಾವು 

ಹ ಡಿದ್ದ ಮಾನಹಾನಿ ದಾವ ಯನುನ ಲಗುಬಗ ಯಿಂದ್ ಹಿಿಂಪಡ ಯುತಾುರ , ಆದ್ರ  ಎಲಲವೂ ಅಲಿಲಗಿೋ 

ರ್ುಗಿಯಲಿಲಲ. ಅಪರಾಧಿೋ ಕಾನ ನು ತ್ತದ್ುದಪಡಿ ಕಾಯದ 1885ರ ಅಡಿಯಲಿಲ ವಿಚಾರಣ ಯನುನ 

ರ್ುಿಂದ್ುವರಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು ರ್ತುು ಆಸ್ಿರ್ ವ ೈಲಡರಿಗ  ಶಿಕ್ ಯಾಗಿ ಅವರಿಗ  ಎರಡು ವಷ್ಮಗಳ್ ಕಾಲ 

ಸ ರ ವಾಸ್ ವಿಧಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ತರ್ಮ ಸ ರ ವಾಸ್ ರ್ುಗಿದ್ ನಿಂತರ ಅವರು ರ್ತ ುಿಂದ್  ಚ ೋತರಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲಿೋ 

ಇಲಲ ರ್ತುು 46ರ ಸ್ಣಣ ವಯಸ್ಪನಲಿಲೋ ಪಾಯರಿಸ್ನಲಿಲ ಬಡತನ ರ್ತುು ಹತಾಶ ಯಲ್ಫ ಲೋ 

ಕ  ನ ಯುಸ್ರ ಳ ಯುತಾುರ  
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23. ಬಿರಟ್ಟಷ್ ದವೋಪಗಳ್ಲಿಲ ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಯ ಗಾಳಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿೋಸ್ತು ರ್ತುು ಎರಡನ ೋ ವಿಶವಯುದ್ಧದ್ 

ನಿಂತರ ಇತರ ವಿಚಾರಗಳ್ ಹ  ರತಾಗಿ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಪರಾಧ್ಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಕಾನ ನನುನ 

ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ ಅಿಂತಹ ಅಪರಾಧ್ಗಳಿಗ  ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಶಿಕ್  ಪಡ ದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಹಿೋಗ  

ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ಳಲ್ಫಾಗುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ತ್ತಳಿಯಲು 24.08.1940ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ವೋಲ್ಫ ಗ್ನ್ 

ಸ್ಮಿತ್ತಯನುನ ರಚಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ಆ ಸ್ಮಿತ್ತಯ ವರದ 1957ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯ ಸ ಪ ುಿಂಬರಿನಷ್ುು 

ಹಳ್ತಾದ್ರ , ಓದ್ಲು ಬಹಳ್ ಕುತ ಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದ . ಆ ವರದಯ 31 ರ್ತುು 32ನ ೋ ವಾಕಯಗಳ್ಲಿಲ 

ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳ್ಲ್ಫಾಗಿದ :- 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ಒಿಂದ್ು ಖಾಯಲ್ಫ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸಾಬಿೋತು 

ಪಡಿಸ್ದ್ರ  ಕ ಡ, ಬಹಳ್ ರ್ಿಂಡಿ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರಲಿಲ 

(ಅವರು ಹಿೋಗಾದ್ರ  ಆ ಸ್ಥತ್ತಗ  ತಲುಪ್ಪರಲಿ, ಅವರಲಿಲ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ರ್ಸ ಯಗಳ್ು ಕಾಣುತುವ ಯೋ ಹ  ರತು 

ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಸ್ರ್ಸ ಯಗಳ್ು ಕಿಂಡುಬರುವುದಲಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ 

ಸ್ರ್ಸ ಯಯನುನ ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ತುು ಅಪರಾಧ್ಶಾಸ್ರದ್ 

ರ್ ಲಕ ಪರಿಹರಿಸ್ಬ ೋಕು. ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ಒಿಂದ್ು 

ಖಾಯಲ್ಫ  ರ್ತುು ಅದ್ನುನ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ುವುದ್ು ವ ೈದ್ಯಲ್ಫ  ೋಕದ್ 

ಜವಾಬಾದರಿಯಿಂದ್ು ನಿಂಬುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ, ಮೋಲಿನ 

ನಿಲುವನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು ಅಗತಯವಾಗುತುದ . 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ಖಾಯಲ್ಫ ಯೊೋ? ಎಿಂಬ ಸ ೈದಾಧಿಂತ್ತಕ  

ಪರಶ ನಗಿಿಂತ, ಅದ್ಕ ಿ ಚಕ್ತತ ಪಯನುನ ಒಬಬ ವ ೈದ್ಯ ನಿೋಡಬ ೋಕ ? 

ಎಿಂಬ ಪಾರಯೊೋಗಿಕ ಪರಶ ನಯೋ ರ್ುಖ್ಯವಾಗುತುದ . 

ರ್ನ  ೋಚಕ್ತತಪಕರು ಖಾಯಲ್ಫ ಯಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು 

ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ ವಯಕ್ತುತವಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಸ್ರ್ಸ ಯಗಳ್ನುನ 
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ದನನಿತಯ ನ  ೋಡುತ್ತುರುತಾುರ  ರ್ತುು ಕ ಲ ಮಾನಸ್ಕ 

ಸ್ರ್ಸ ಯಗಳಿಗ  ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಚಕ್ತತ ಪಗಿಿಂತ ವಾತಾವರಣದ್ 

ಬದಾಲವಣ  ಅರ್ವಾ ಇತರ ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯವಲಲದ್ 

ಪರಿಹಾರಗಳ ೋ ಸಾಕಾಗುತುವ .  ಇದ್ಕ ಿ, ರ್ನ ಯಲ್ಫ ಲೋ 

ನಿವಮಹಿಸ್ಬಹುದಾದ್ ಇಳಿವಯಸ್ಪನ ರ್ರ ವು ಅರ್ವಾ 

ದೋಘಮಕಾಲಿೋನ ಸ್ಿಜ  ಫರೋನಿಯಾದ್ಿಂತಹ ಸ್ರ್ಸ ಯಗಳ್ನುನ 

ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬಹುದ್ು. ಹಾಗ  

ನ  ೋಡಿದ್ರ  ನಡವಳಿಕ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ವ ೈಕಲಯಗಳಿಗ  

ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಸ್ಹಾಯ ಪಡ ದ್ರ , ಅವುಗಳ್ ಚಕ್ತತ ಪಯು 

ರ್ನ  ೋಚಕ್ತತ ಪ ಅರ್ವಾ ಇತರ ಕಟುುನಿಟ್ಟುನ ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ 

ಚಕ್ತತ ಪಗ  ಸ್ೋಮಿತವಾಗಿರುವುದಲಲ. ಇದ್ರ ಅರ್ಮ ಹಲವು 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ತಜ್ಞರ ಚಕ್ತತ ಪಯ ಅಗತಯವಿಲಲ 

ಎಿಂಬುದ್ಲಲ. ಆದ್ರ , ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿಗಳ್ 

ಚಕ್ತತ ಪಯ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ನಾವು ಇನ ನ ಹಿೋಸ್ನ 

ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೋಕಾಗುತುದ    

32. ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ಖಾಯಲ್ಫ  ಎಿಂದ್ು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ದ್ರ , ಅವರಿಗ  ಅದ್ರ ಮೋಲ್ಫ  

ಹತ  ೋಟ್ಟಯಲಲದರುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಅವರು ಮಾಡುವ 

ಕೃತಯಗಳಿಗ  ಅವರು ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ಜವಾಬಾದರರಲಲ ಎಿಂದ್ು 

ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂಡಿಂತಾಗುತುದ . ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ಖಾಯಲ್ಫ  

ಎಿಂದ್ು ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂಡರ , ಮೋಲ್ಫ  ತ್ತಳಿಸ್ದ್ ತಕಮವನುನ 

ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ಳಲು ಬರುವುದಲಲ. ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರಿಗ  ತರ್ಮದ ೋ 
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ಲಿಿಂಗದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  ಸ ಳ ತವಿದ್ದ ಮಾತರಕ ಿ ಅವರು 

ಅದ್ನುನ ಹತ  ೋಟ್ಟಯಲಿಲ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ, ಅರ್ವಾ ಅದ್ು 

ಭಿನನ ಲಿಿಂಗದ್ವರ ನಡುವಿನ ಸ ಳ ತಕ್ತಿಿಂತ ಭಿನಾನವಾದ್ುದ್ು 

ಎಿಂಬುದ್ಕ ಿ ಯಾವುದ ೋ ನಿಖ್ರವಾದ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಲಲ.  

ಮಾನಸ್ಕ ಆಸ್ಿತ ರಗಳ್ಲಿಲರುವ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ರ  ೋಗಿಗಳ್ು, 

ಕ ಲವರನುನ ಹ  ರತುಪಡಿಸ್, ಹ ಚಿನ ಜವಾಬಾದರಿ ರ್ತುು 

ಸ್ವನಿಯಿಂತರಣ  ತ  ೋಪಮಡಿಸ್ ಬಲಲರು ಎಿಂಬುದ್ು ನರ್ಗ  

 ತ್ತಳಿದ್ುಬಿಂದದ , ಉದಾಹರಣ ಗ  ಅತ್ತ ಕಡಿಮ 

 ಜನರನುನ ರ್ುಚಿದ್ ಕ  ೋಣ ಯಲಿಲ 

ಕ ಡಿಹಾಕಲ್ಫಾಗುತುದ . ಸ್ವನಿಯಿಂತರಣವ ಿಂಬುದ್ು ವಯಕ್ತುಗಳ್ಲಿಲ 

ಸ್ದಾಕಾಲ ಅಡಗಿರುವ ವಿಚಾರ, ಇದ್ಕ ಿ ಕ ರ್ಮನುನ 

ಹತ  ೋಟ್ಟಯಲಿಲಡುವುದ್ನುನ ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿ 

ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬಹುದ್ು.  ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು ಎಷ್ುರ ರ್ಟ್ಟುಗ  

ತರ್ಮನುನ ತಾವು ನಿಯಿಂತರಣದ್ಲಿಲಟುುಕ  ಳ್ಳಬಹುದ್ು ಎಿಂಬುಡ 

ಅವರ ವಯಕ್ತುತವ ರ್ತುು ತಾತಾಿಲಿಕ ದ ೈಹಿಕ ರ್ತುು 

ಭಾವನಾತಮಕ ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ ಅವಲಿಂಬಿಸ್ರುತುದ . 

ಈ.ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ತರ್ಮ ಕೃತಯಗಳ್ ಜವಾಬಾದರಿ ಹ  ರಲು 

ಸಾಧ್ಯವಾಗದರುವ ಸ್ಥತ್ತಯಲಿಲದಾದರ ಯೋ ಎಿಂಬುದ್ು 

ನಮಮದ್ುರಿಗಿರುವ ರ್ುಖ್ಯವಾದ್ ಪರಶ ನ. ಈ ಪರಶ ನಯು, 

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬ ಈಗ ತಾನಿರುವ ಸ್ುತ್ತಗ  ತಾನ ೋ 

ಜಾವಾಬಾದರನ ೋ ಎಿಂಬ ಪರಶ ನಗಿಿಂತ ಭಿನನವಾದ್ುದ್ು. ಈ 

ವಿಚಾರ ಅತಯಿಂತ ಕುತ ಹಲಕರವಾದ್ುದ್ು ರ್ತುು ಇತರ  
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ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾಗಿರಬಹುದ್ು. ಆದ್ರ  ಸ್ಧ್ಯದ್ 

ಪರಿಸ್ಥತ್ತಯಲಿಲ ನಾವು ಯೊೋಚಸ್ಬ ೋಕ್ತರುವುದ್ು ವಯಕ್ತುಗಳ್ 

ಈಗಿನ ಸ್ುತ್ತಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಅವರ ನಡವಳಿಕ ಗ  ಅವರು 

ಎಷ್ುರರ್ಟ್ಟುಗ  ಜವಾಬಾದರರು ಎಿಂಬುದ್ನುನ, ರ್ತುು ಆ 

ಸ್ಥತ್ತಗ  ಏನು ಕಾರಣ ಎಿಂಬುದ್ು ಇಲಿಲ ರ್ುಖ್ಯವಾಗುವುದಲಲ. 

ಶಿಕ್ ಗ  ಳ್ಗಾಗಿರುವ ವಯಕ್ತುಯನುನ ಹಿೋಗ  

ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ಳಬಹುದ್ು ಎಿಂಬ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ತಜ್ಞರ 

ಅಭಿಪಾರಯಗಳ್ು ಸ್ಹಾಯಕ ಿ ಬರುವ ಹಾಗ , ತನನ 

ಕೃತಯಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  ಅವನಿಗಿರುವ ಜವಾಬಾದರಿಯನುನ ಯಾವ 

ಅಿಂಶಗಳ್ು ಪರಭಾವಿಸ್ವ  ಎಿಂಬನುನ ತ್ತಳಿದ್ುಕ  ಳ್ಳಲು 

ಕ ಡಾ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪಾರಯದ್ ಅಗತಯವಿದ . 

 

24. ಈ ವರದಯ 36ನ ೋ ವಾಕಯದ್ಲಿಲ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು ಸ್ಮಾಜದ್ ಎಲಲ ಸ್ಥರಗಳ್ಲಿಲಯ  ಇದ  ರ್ತುು 

ಎಲ್ಫಾಲ ಬಗ ಯ ವೃತ್ತು ರ್ತುು ವಾಯಪಾರಗಳ್ಲಿಲ ಕಾಣಸ್ಗುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ಕ ಿ ಸಾಕಶಯಗಳಿರುವುದ ೋ 

ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ವಾಕಯದ್ಲಿಲ ಪರಸ್ುುತ ಕಾನ ನನುನ ಉಳಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಬಗ ಗಿನ 

ರ್ುಖ್ಯವಾದ್ ವಾದ್ಗಳ್ನುನ ರ್ಿಂಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ಸ್ಮಾಜದ್ ಆರ  ೋಗಯದ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲನ ವಾದ್ಗಳ್ನುನ 

ಸಾಕ್ಷಿಗಳ್ ಕ  ರತ ಯ ಕಾರಣದಿಂದ್ ತಳಿಳಹಾಕ್ತದ್ ಸ್ಮಿತ್ತಯು, ಹಿೋಗ  ನುಡಿಯತು:- 

“54. ಇಿಂತಹ ಕೃತಯಗಳ್ು ನಾಗರಿಕತ ಗಳ್ಲಿಲ ಅನ ೈತ್ತಕತ  

ರ್ತುು ಅದ್ಃಪತನಕ ಿ ಎಡ ಮಾಡಿಕ  ಡುತುವ , ರ್ತುು, 

ನರ್ಮ ರಾಷ್ರ ಅದ್ಃಪತನಕ  ಿಳ್ಗಾಗಿ ಹಾಳಾಗುವುದ್ನುನ 

ತಪ್ಪಿಸ್ಬ ೋಕ್ತದ್ದರ , ಅಿಂತಹ ಕೃತಯಗಳ್ನುನ ಎಲ್ಫಾಲ 

ರಿೋತ್ತಯಿಂದ್ಲ  ತಡ ಯಬ ೋಕು ಎಿಂಬುದ್ು ಮೊದ್ಲ ಈ 
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ವಾದ್ಗಳ್ಲಿಲ ಮೊದ್ಲನ ಯದ್ು. ಈ ಅಭಿಪಾರಯವನುನ 

ಪುಷ್ಟ್ುೋಕರಿಸ್ುವ ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿಯ  ನರ್ಗ  ದ  ರ ತ್ತಲಲ 

ರ್ತುು ಈ ಕಾಲದ್ಲಿಲ ನರ್ಮ ದ ೋಶವನುನ ಆಳ್ುವುದ್ಕ ಿ, 

ಇತ್ತಹಾಸ್ದ್ಲಿಲನ ಭಿನನ ಕಾಲ ರ್ತುು ಸ್ನಿನವ ೋಶಗಳ್ಲಿಲ 

ಬದ್ುಕ್ತದ್ದ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಕಾಲಿನಿಕ ವಿವರಣ ಗಳ್ ಆಧಾರದ್ 

ಮೋಲ್ಫ  ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ರಚಸ್ುವುದ್ು ಉಚತವಲಲ.  

ತಾವು ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ, ಪಾಪಕರ ರ್ತುು ಅಸ್ಹಯಕರ ಎಿಂದ್ು 

ನಿಂಬಿರುವ ವಿಚಾರಗಳ್ ಬಗ ಗಿನ ಅಸ್ಹನ ಯೊಿಂದ ೋ ಈ 

ವಾದ್ದ್ ಆಧಾರವ ಿಂಬುದ್ನುನ ಗರ್ನಿಸ್ಬ ೋಕು ರ್ತುು 

ಹಲವರು ಒಿಂದ್ಲಲ ಒಿಂದ್ು ಕಾರಣಕ ಿ ಇಿಂತಹ 

ಅಸ್ಹನ ಯನುನ ಅನುಭವಿಸ್ುತಾುರ . 

ಆದ್ರ  ನ ೈತ್ತಕ ಬದ್ಧತ  ಅರ್ವಾ ಭಾವನ ಗಳ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ , 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಖಾಸ್ಗಿೋತನವನನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುವುದ್ಕ ಿ ಅರ್ವಾ 

ಅವರ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಗಳ್ನುನ 

ಕಾನ ನಿನಡಿಯಲಿಲ ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು 

ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ.  

ಅಿಂತಹ ಗಿಂಡಸ್ರನುನ ಕ ಲ ವೃತ್ತುಗಳ್ು ಅರ್ವಾ 

ಸಾವಮಜನಿಕ ಸ ೋವ ಯ ವಿಭಾಗಗಳಿಗ  ನ ೋಮಿಸ್ದಾಗ 

ಅವರ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಅಭಾಯಸ್ಗಳ್ ದ ಸ ಯಿಂದ್ ಅವರು 

ಬ ದ್ರಿಕ  ಅರ್ವಾ ಇತರ ಒತುಡಗಳಿಗ  ಒಳ್ಗಾಗಿ ಅವರು 

“ಕ ಟುದಾದ್ ಭದ್ರತಾ ಸ್ವಾಲ್ಫಾಗಿ’ ಪರಿಣಮಿಸ್ುವ ಸಾಧ್ಯತ  
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ಇರುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ು ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ವಾದ್. ಇದ್ು 

ನಿಜವಾಗಿದ್ದಲಿಲ, ಇತರ ಬಗ ಯ ಜನರು, ಎಿಂದ್ರ  

ಕುಡುಕರು, ಜ ಜುಕ ರರು ರ್ತುು ಭಿನನಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕವಾದ್ 

ಸ್ರ್ಸ ಯಗಳ್ಲಿಲ ಸ್ಲುಕುವಿಂತಹ ಜನರ ವಿಚಾರದ್ಲ ಲ ಈ 

ವಾದ್ ಅನವಯಸ್ಬ ೋಕು. ಈ ಕಾರಣಗಳ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಕ ಲ ಬಗ ಯ ವೃತ್ತುಗಳಿಿಂದ್ 

ಹ  ರಗಿಡಬ ೋಕು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಒಪಿಬಹುದಾದ್ರ , ಅವರ 

ಖಾಸ್ಗಿೋ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಗಳ್ನುನ 

ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವುದ್ಕ ಿ ಈ ಕಾರಣ ಸಾಕಾಗುವುದಲಲ 

ಎಿಂಬುದ್ು ನರ್ಮ ಅಭಿಪಾರಯ 

 

(ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ ) 

25. ಕುಟುಿಂಬ ಜಿೋವನಕ ಿ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯಿಂದ್ ಆಗುವ ಹಾನಿಯ ಬಗ ಗಿನ ವಾದ್ವನುನ ಹಿೋಗ  

ತಳಿಳಹಾಕಲ್ಫಾಯತು:- 

 

“55. ಗಿಂಡಸ್ರ ನಡುವಿನ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಗಳ್ು 

ಕುಟುಿಂಬ ಜಿೋವನವನುನ ಘಾಸ್ಗ  ಳಿಸ್ುತುವ  ಎಿಂಬುದ್ು 

ನಿಜವಿರಬಹುದ್ು. ಇದ್ನುನ ಪುಷ್ಟ್ುೋಕರಿಸ್ಲು, ಗಿಂಡನ 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯ ದ ಸ ಯಿಂದ್ ವ ೈವಾಹಿಕ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ು ರ್ುರಿದ್ುಬಿದದರುವ ಹಲವು ನಿದ್ಶಮನಗಳ್ು 

ನರ್ಮ ರ್ುಿಂದವ  ರ್ತುು ಇಿಂತಹ ಸಾಕ್ಷಯಗಳ್ು ಸಾಕಷ್ಟ್ುವ . 
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ಅಲಲದ ೋ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಿಂಶಗಳ್ು ದ್ುಬಾಮಲವಾಗಿರುವ 

ಗಿಂಡಸ್ು ತನನ ಕಾರ್ನ ಗಳ್ನುನ ಈಡ ೋರಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ 

ಸ್ಲುವಾಗಿ ರ್ದ್ುವ ಯಾಗದ ೋ ಉಳಿದ್ು ಒಿಂದ್ು ಸ್ಫಲ 

ರ್ತುು ಸ್ಿಂತ  ೋಷ್ಕರ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ದಿಂದ್ 

ವಿಂಚತನಾಗಬಹುದ್ು. ನಾವು ಸ್ಮಾಜದ್ ರ್ ಲ 

ಘಟಕ ವ ಿಂದ್ು ನಿಂಬಿರುವ ಕುಟುಿಂಬ ವಯಸ ುಗ  ಇಿಂತಹ 

ನಷ್ುವಾಗುವುದ್ನುನ ನಾವು ಖ್ಿಂಡಿಸ್ುತ ುೋವ . ಆದ್ರ  

ಹ ಿಂಡತ್ತಯ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯಿಂದ್ ವಿವಾಹ 

ರ್ುರಿದ್ು ಬಿೋಳ್ುವುದ್ು ರ್ತುು ಕ ಲ ಹ ಿಂಗಸ್ರು 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ಲ್ಫ ಲೋ ತೃಪ್ಪು ಕಿಂಡು ವಿವಾಹವನುನ 

ತಪ್ಪಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಘಟನ ಗಳ್ು ಕ ಡ ಆಗಾಗ ೆ 

ವರದಯಾಗುತುಲ್ಫ ೋ ಇರುತುವ . ಹಿೋಗಾಗಿ ಹ ಿಂಗಸ್ರ 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ , ವಿವಾಹ ಬಾಹಿರ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ ರ್ತುು 

ವಯಭಿಚಾರಗಳಿಗ  ಹ  ೋಲಿಸ್ದ್ರ , ಗಿಂಡಸ್ರ ನಡುವಿನ 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಗಳ್ು, ಕುಟುಿಂಬ ವಯವಸ ಥಯ 

ಮೋಲ್ಫ   ಹ ಚಿನ ಪರಿಣಾರ್ ಬಿೋರುತುವ   ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ನಿಂಬಲು ನರ್ಮಲಿಲ ಕಾರಣಗಳಿಲಲ. ಮೋಲಿನ ಎಲ್ಫಾಲ 

ಕೃತಯಗಳಿಿಂದ್ ಕುಟುಿಂಬ ವಯವಸ ಥಗ  ಆಗುವ ನಷ್ು 

ಬಹುದ  ಡಡದ ೋ ಆದ್ರ , ಆ ಕಾರಣಕ ಿ ಕ್ತೋಲ ಗಿಂಡಸ್ರ 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ುವುದ್ು ಸ್ರಿಯಾಗುವುದಲಲ. ಈ ವಾದ್ದ್ ಅರ್ಮ 

ಸ್ಮಾಜ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂಡು 
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ಪೊರೋತಾಪಹಿಸ್ಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ಲಲ. ಆದ್ರ  ವಿವಾಹ ೋತರ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್, ಸ್ರೋ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ರ್ತುು ವಯಭಿಚಾರಗಳ್ನುನ 

ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ದ ೋ ಇರುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ 

ಕುಟುಿಂಬ ವಯವಸ ುಗ  ಘಾಸ್ಯಾಗುತುದ  ಎಿಂಬ ನ ವದ್ಲಿಲ 

ಗಿಂಡಸ್ರ ನಡುವಿನ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಗಳ್ನುನ 

ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು ಕರ ಯಲು ಬರುವುದಲಲ. ಅಲಲದ , ಒಬಬ 

ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಿಂಶಗಳಿದ್ದರ , ಅವರ 

ವ ೈವಾಹಿಕ ಜಿೋವನ ಅತೃಪ್ಪುಕರವಾಗುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ನಾವಿಲಿಲ ಗರ್ನಿಸ್ಬ ೋಕು. ಹಿೋಗಾಗಿ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರ  ಬಬರು  

ಸ್ಮಾಜ ಒಪುಿವ ವಯವಸ ುಯನುನ ಪಾಲಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ 

ರ್ತುು ತರ್ಮ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ಗುಣವಾಗಬಹುದ್ು ಎಿಂಬ 

ಆಸ ಯಲಿಲ ರ್ದ್ುವ ಯಾದ್ರ  ಅದ್ು ದ್ುರಿಂತಗಳಿಗ  

ದಾರಿಮಾಡಿಕ  ಡುತುದ . 

26. ರ್ತುು, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ಲಿಲ ತ  ಡಗುವ್ಲ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ರ್ುಿಂದ  ಬಾಲಕರ ಮೋಲ್ಫ  ಆಕಷ್ಟ್ಮತರಾಗ 

ಬಹುದ್ು ಎಿಂಬ ಆರ ಪವನುನ ತಳಿಳ ಹಾಕುತಾು ಸ್ಮಿತ್ತಯು ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿತು. 

 

“56. ಒಬಬ ಗಿಂಡಸ್ನುನ ತನನ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯಾಗಿ ಆಯಿ 

ಮಾಡಿಕ  ಿಂಡಿರುವ ಪುರುಷ್ನು ಆ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವನುನ ಬಿಟುು 

ರ್ುಿಂದ  ಚಕಿ ಬಾಲಕ ಅರ್ವಾ ಬಾಲಕರ ಡ ಗ  

ಆಕಷ್ಟ್ಮತರಾಗಬಹುದ್ು ಎಿಂಬ ರ್ ರನ ೋ ಆರ  ೋಪವನುನ 

ನಾವು ಗಿಂಭಿೋರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ದ ದೋವ . ಅಪಾರಪುರ ಮೋಲಿನ 

ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ನುನ ಹ ಚುಿಮಾಡಬಹುದಾದ್ ಯಾವ 
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ವಿಚಾರವನುನ ನಾವು ಖ್ಿಂಡಿತವಾಗಿಯ  ಅಸ್ಡ ಡ 

ಮಾಡಬಾರದ್ು. ಕಾನ ನಿಗ  ನಾವು ಮಾಡುವ 

ತ್ತದ್ುದಪಡಿಯು ಅಪಾರಪು ವಯಸ್ಿರಿಗ  ಅಪಾಯ 

ಉಿಂಟುಮಾಡಬಹುದಾದ್ರ  ಅಿಂತಹ ಯಾವ 

ಮಾಪಾಮಡನುನ ಮಾಡಬಾರದ್ು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನಾವು 

ಯೊೋಚಸ್ದ ದೋವ .  ಆದ್ರ  ಈ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ನಾವು ನರ್ಮ 

ತಜ್ಞ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಿಂದ್ ಬಹಳ್ವ ೋ ಪರಭಾವಿತಗ  ಿಂಡಿದದೋವ . 

ಅವರ ಪರಕಾರ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಗ  ಕಾರಣ ಏನ ೋ ಇದ್ದರ , 

ವಯಸ್ಿ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರಲಿಲ ಎರಡು ನಿಚಿಳ್ವಾಗಿ 

ಗುರುತ್ತಸ್ಬಲಲ ವಿಧ್ವಿದ . ಅವರುಗಳ್ಲಿಲ ಕ ಲವರು ಇತರ 

ವಯಸ್ಿ ಪುರುಷ್ರನುನ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಗಳಾಗಿ ಆಯುದಕ  ಿಂಡರ , 

ರ್ತ ು ಕ ಲವರು ಶಿಶುಕಾಮಿಗಳಾಗಿರುತಾುರ , ಎಿಂದ್ರ  

ಇನ ನ ಹರ ಯಕ ಿ ಕಾಲಿಡದ್ ಹುಡುಗರನುನ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯಾಗಿ 

ಬಯಸ್ುವವರು. ವಯಸ್ಿ ಗಿಂಡಸ್ನ ಜ  ತ  ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ ಹ  ಿಂದರುವ ಗಿಂಡಸ್ು ಬಾಲಕರ ಡ ಗ  

ಆಕಷ್ಟ್ಮತರಾಗುವುದ್ು ಬಹು ಅಪರ ಪ ರ್ತುು 

ಬಾಲಕರ ಡ ಗ  ಆಕಷ್ಟ್ಮತರಾಗುವವರು ವಯಸ್ಿರನುನ 

ಬಯಸ್ಲ್ಫಾರರು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನರ್ಗ  ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 

ತ್ತಳಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ಆದಾಗ ಯ, ಪೊೋಲಿೋಸ್ ವರದ ರ್ತುು 

ಇತರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ್ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ , ಅಿಂತಹ ಪರಕರಣಗಳ್  

ನಡ ಯುತುವ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ರ್ನಗಾಣಲ್ಫಾಗಿದ . 

27. ಕಡ ಯದಾಗಿ ಸ್ಮಿತ್ತಯು ಹಿೋಗ  ನುಡಿಯತು 
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“60. ಹಲವು ವಷ್ಮ ಜಾರಿಯಲಿಲದ್ದ ಕಾನ ನ  ಿಂದ್ನುನ 

ಬದ್ಲ್ಫಾಯಸ್ ಹಿಿಂದ  ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುದ್ದ 

ಕೃತಯಗಳ್ನುನ ಕಾನುನಿನಡಿಯಲಿಲ ಮಾನಯ ಮಾಡುವ 

ಪರಸಾುವನ ಯು ಟ್ಟೋಕ ಗಳಿಗ  ತುತಾುಗುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ರ 

ಅರಿವು ನರ್ಗಿದ . ಅಲಲದ  ಹ  ಸ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ 

ರದ್ುದಗ  ಳಿಸ್ ಕ ಲ ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ದ್ರ  

ಅಿಂತಹದ ೋ ಪರತ್ತಭಟನ  ವಯಕುವಾಗುವುದಲಲ ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ನಾವು ರ್ನಗಿಂಡಿದ ದೋವ . ದೋಘಮಕಾಲಿೋನ 

ಪದ್ಧತ್ತಯೊಿಂದ್ನುನ ತಲ್ಫ ಕ ಳ್ಗು ಮಾಡುವುದ್ು ಗಿಂಭಿೋರ 

ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ುದ ಅದ್ನುನ ಹಗುರವಾಗಿ ತ ಗ ದ್ು 

ಕ  ಳ್ಳಬಾರದ್ು. ಆದ್ರ  ಒಿಂದ್ು ನಿಷ್ಿಕ್ಷಪಾತ ರ್ತುು 

ಸ್ಮಾನತ ಯನುನ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ುವ ಕಾನ ನು ಹ ೋಗಿರಬ ೋಕು 

ಎಿಂಬುದ್ರ ಬಗ ಗ  ನರ್ಮ ಅನಿಸ್ಕ ಗಳ್ನುನ ತ್ತಳಿಸ್ವುದ್ಷ ುೋ 

ನರ್ಗ  ಪ್ಪಿಸ್ದ್ದ ಕ ಲಸ್ವಾಗಿತುು. ಹಾಗಾಗಿ, ಒಳ ಳಯ 

ಕಾನ ನಿನ ಬಗ ಗಿನ ನರ್ಮ ಅಭಿಪಾರಯವನುನ, ಪರಸ್ುುತ 

ಜಾರಿಯಲಿಲರುವ ಅಸ್ಿಷ್ುವಾದ್ ನಿಂಬಿಕ ಗಳ್ ಆಧಾರದ್ 

ಮೋಲ್ಫ  ರಚನ ಯಾದ್ ಕಾನ ನಿನ ವಿಚಾರ 

ಪರಭಾವಿಸ್ಬಾರದ್ು ಎಿಂಬುದ್ು ನರ್ಮ ಅನಿಸ್ಕ ಯಾಗಿದ .  

ಹಾಗ ಯೋ, ನಾವು ಈ ವಿಚಾರವನುನ ಹ ೋಳ್ುವುದ್  ನರ್ಮ 

ಕತಮವಯ. ನಾವು ಪರಸಾುಪ್ಪಸ್ರುವ ಕಾನ ನಿನ 

ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಯ ವಿರುದ್ಧ ರ್ಿಂಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ವಾದ್ಗಳ್ 

ರ್ಹತವ ನರ್ಗ   ತ್ತಳಿದದ  ರ್ತುು ವಾದ್ಗಳಿಗ  ನಾವು 
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ಸ್ರಿಯಾದ್ ಪರತ್ತವಾದ್ಗಳ್ನ ನ ರ್ಿಂಡಿಸ್ದ ದೋವ  ಎಿಂದ್ು 

ನಾವು ನಿಂಬುತ ುೋವ . ಕಡ ಯದಾಗಿ ರ್ತ  ುಿಂದ್ು 

ನಿಣಾಮಯಕ ಪರತ್ತವಾದ್ವನುನ ನಾವು ಇಡಲು 

ಬಯಸ್ುತ ುೋವ . ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ತರ್ಮ ಖಾಸ್ಗಿೋ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ 

ವಲಯದ್ಲಿಲ ರ್ುಕುವಾಗಿ ಆಯಿ ಮಾಡುವ ರ್ತುು 

ತರ್ಗಿಷ್ುದ್ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ನಡ ಸ್ುವ ಸ್ವತಿಂತರಯ 

ಹ  ಿಂದರಬ ೋಕು ಎಿಂಬುದ್ರ ಬಗ ೆ ಸ್ಮಾಜ ರ್ತುು 

ಕಾನ ನುಗಳ್ು ಗರ್ನ ಕ  ಡಬ ೋಕು. ಸ್ಮಾಜವಿಂದ್ು 

ಕಾನ ನಿನ ರ್ ಲಕ ಅಪರಾಧ್ವನುನ ಬಿೋಕ ಿಂದ ೋ 

ಪಾಪವ ಿಂದ್ು ಬಿಿಂಬಿಸ್ುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮವನುನ ಹ  ರತುಪಡಿಸ್, 

ಇನ ನಲಲ ಸ್ರ್ಯದ್ಲಿಲ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಖಾಸ್ಗಿೋ ನ ೈತ್ತಕತ  ರ್ತುು 

ಅನ ೈತ್ತಕತ ಗಳ್ು ಅವರ ಖಾಸ್ಗಿೋ ವಲಯದ್ಲ್ಫ ಲೋ 

ಉಳಿಯಬ ೋಕು ರ್ತುು ಅದ್ರಲಿಲ ಕಾನ ನು ರ್ ಗು 

ತ ರಿಸ್ಬಾರದ್ು.  

 ಹಿೋಗ ಿಂದ್ಮಾತರಕ ಿ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಅನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ 

ಬ ಿಂಬಲಿಸ್ ಅದ್ಕ ಿ ಹುರಿದ್ುಿಂಬಿಸ್ದ್ಿಂತ  ಆಗುವುದಲಲ. ಅದ್ರ 

ಬದ್ಲಿಗ  ವಯಕ್ತುಯ ಕ್ತರಯ ಅವನದ ೋ ಖಾಸ್ಗಿೋ ರ್ತುು 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಜವಾಬಾದರಿ ಎಿಂದ್ು ತ್ತಳಿಸ್, ಪರಬುದ್ಧ ವಯಕ್ತುಯು 

ಅಿಂತಹ ಹ  ಣ ಗಾರಿಕ ಯನುನ ಕಾನ ನು ಕರರ್ದ್ 

ಭಯವಿಲಲದದಾದಗಲ  ಈಡ ೋರಿಸ್ುತಾುನ  ಎಿಂದ್ು ಸಾರಿದ್ಿಂತ  

ಆಗುತುದ .  
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ಮೋಲಿನ ವರದಗ  ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ 

ವಯಸ್ಿರ ನಡುವ  ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾಗಿ ನಡ ಯುವ 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಇನ ನ ರ್ುಿಂದ  

ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಾರದ ಿಂದ್ು ನಾವು ಶಿಫ್ಾರಸ್ು 

ಮಾಡುತ ುೋವ . 

28. ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಯ ಸ್ರ್ಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಂದತು. ಬಿರಟ್ಟೋಷ್ ಸ್ಿಂಸ್ತುು ಬಹುಸ್ರ್ಯದ್ ನಿಂತರ, ಎಿಂದ್ರ , 

1967ರಲಿಲ ವೋಲ್ಫ ಗ್ನ್ ವರದಯನುನ ಅನುಷಾಠನಗ  ಳಿಸ್, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಪರಾಧ್ ಕಾಯದ 1967ರ (ಸ ಕ್ಷುವಲ್ 

ಅಫ್ ನಪಸ್ ಆಕ್ು) ರ್ ಲಕ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳಿಗ  ವಿಧಿಸ್ುತ್ತುದ್ದ 

ಶಿಕ್ ಗಳ್ನ ನ ರದ್ುದಗ  ಳಿಸ್ತು  

29. 2017ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಕ್ತಿಂಗ್ಡಮ್ ನಲಿಲ ಪೊೋಲಿಸ್ಿಂಗ್ ಅನ್ಡ ಕ ೈಮ್ಪ ಆಕು ಅನುನ 

ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ ಅದ್ರಡಿಯಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ುತ್ತುದ್ದ 

ಕಾನ ನುಗಳ್ಡಿಯಲಿಲಾ ಶಿಕ್ ಗ  ಳ್ಗಾಗಿದ್ದ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಮಾನವಿೋಯ ನ ಲ್ಫ ಯಲಿಲ ಕ್ಷಮಾದಾನ 

ನಿೋಡಲ್ಫಾಯತು.  

ಯತನ್ಯೈಟಯಡ್  ಸಯಟವಟ್ಾ ನಲಿ್ಲ ಕಾನೂನತ 

30. 1776ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಸ್ುೋರ್ಟಪ ಆಫ್ ಅಮೋರಿಕ ಸ್ವತಿಂತರವಾಗುವ ವ ೋಳ ಗ  ಆ ದ ೋಶದ್ ಎಲಲ 

ರಾಜಯಗಳ್ಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಪರಾಧ್ಗಳಿಗ  ಇಿಂಗಿಲೋಷ್ ಕಾನ ನ ೋ ಅನವಯವಾಗುತ್ತುತುು. ಕಳ ದ್ 

ಶತಮಾನದ್ಲಿಲ ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ಪರಶಿನಸ್ುವವರ ಗ  ಈ 

ಪರಿಸ್ಥತ್ತಯೋ ರ್ುಿಂದ್ುವರ ದತುು. ಬ  ೋವಸ್ಮ v. ಹಾಡಿವಮಕ್ (1986) ಪರಕರಣ ಅಿಂತಹ ಮೊಕದ್ದಮಗಳ್ಲಿಲ 

ಒಿಂದಾಗಿದ . ಬ  ೋವಸ್ಮ v. ಹಾಡಿವಮಕ್ (ಬ  ೋವಸ್ಮ) ಎಿಂಬ ಪರಕರಣವಿಂದ್ು 1986ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ 

ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಸ ುೋರ್ಟಪ ನ ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಮಟ್ಟುಲ್ಫ ೋರಿತು. ಈ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಅಮೋರಿಕ ಯ 

ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯವು 5:4ರ ಅಿಂತರದ್ಲಿಲ ಗುದ್ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ 
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ಜಾಜಿಮಯಾ ಶಾಸ್ನವನುನ ಎತ್ತುಹಿಡಿಯತು ರ್ತುು ಆ ಶಾಸ್ನವು ವಯಸ್ಿ ಗಿಂಡಸ್ು ರ್ತ  ುಬಬ 

ಗಿಂಡಸ್ನ  ಿಂದಗ  ಅವನ ರ್ನ ಯ ರ್ಲುಗುವ ಕ  ಠಡಿಯಲಿಲ ನಡ ಸ್ುವ ಕ್ತರಯಗ  ಅನವಯವಾಗುವುದ್ನುನ 

ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂಡಿತುು. ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಬಹುತ ೋಕ ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮಗಳ್ ಪರವಾಗಿ ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮ ವ ೋರ್ಟ 

ನಿೋಡಿದ್ ಆ ತ್ತೋಪ್ಪಮಗ  ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದವು. 

31. ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕುಿ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರ ನಡುವಿನ ಗ ದ್ಸ್ಿಂನಭ  ೋಗವನುನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವುದಲಲ ಎಿಂಬುದ್ು 

ಅವರು ನಿೋಡಿದ್ ಮೊಟುಮೊದ್ಲ ಕಾರಣ. ಸ್ಮಾಳ ೈಿಂಗಿಯಕ ುೋಯ  ಕುಟುMಬ, ರ್ದ್ುವ  ರ್ತುು 

ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತುಗಳಿಗ  ಹ  ರತಾಗಿರುವುದ್ು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಅದಾಗಲ್ಫ ೋ ನಾಯಯಾಲಯದ್ಲಿಲ ಸಾಬಿೋತು 

ಮಾಡಲ್ಫಾಗಿತುು. ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕೃತಯಗಳ್ ಮೋಲಿನ ನಿಷ ೋಧ್ಕ ಿ ಪುರಾತನ ಇತ್ತಹಾಸ್ವಿದ  ಎಿಂಬುದ್ು ಆ 

ಕಾನ ನನುನ ಎತ್ತುಹಿಡಿಯಲು ಬಳ್ಸ್ದ್ ರ್ುಿಂದನ ಕಾರಣವಾಗಿತುು. ಸಾುಯನಿಲ v. ಜಾಜಿಮಯ 

(“ಸಾುಯನಿಲ”),(1969), ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ನಾಯಯಾಲಯವು ರ್ನ ಯಲಿಲ ಅಸ್ಭಯ ಪುಸ್ುಕಗಳ್ನುನ ಸ್ಿಂಗರಹಿಸ್ುವುದ್ು 

ರ್ತುು ಅದ್ನುನ ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾಗಿ ಓದ್ುವುದ್ಕ ಿ ಶಿಕ್  ವಿಧಿಸ್ುವುದ್ನುನ ಮೊದ್ಲನ ೋ ತ್ತದ್ುದಪಡಿ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುತುದ  

ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳಿತುು. ಆದ್ರ  ಈ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಆ ವಾದ್ವನುನ ತಳಿಳಹಾಕ್ತದ್ ನಾಯಯಾಲಯವು ರ್ನ ಯಲಿಲ 

ಮಾದ್ಕ ವಸ್ುು, ರ್ದ್ುದಗುಿಂಡುಗಳ್ು ರ್ತುು ಕದ್ದ ವಸ್ುುಗಳ್ನುನ ಸ್ಿಂಗರಹಿಸ್ದ್ವರಿಗ  ರಕ್ಷಣ  

ನಿೋಡಲ್ಫಾಗುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು ಸಾುಯನಿಲ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಹ ೋಳಾಗಿದ  ಎಿಂದ್ು,  ಹಾಗಾಗಿ ಅವಕ ಿ ಸ್ಮಾನವಾದ್ 

ಕೃತಯಗಳಾದ್ ವಿವಾಹ ಬಾಹಿರ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್, ಒಡಹುಟ್ಟುದ್ವರ  ಿಂದಗಿನ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ಮೊದ್ಲ್ಫಾದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ನುನ ರ್ನ ಯಲ್ಫ ಲೋ ಮಾಡಿದ್ದರ  ಅವಕ ಿ ಶಿಕ್  ವಿಧಿಸ್ುವಾಗ ಅಲಿಲ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ರ್ ಲಭ ತ 

ಹಕಿನುನ ಅನವಯಸ್ುವ ಪರಶ ನಯೋ ಉದ್ಭವಿಸ್ುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು ನುಡಿಯತು. ಜಾಜಿಮಯಾ ಕಾನ ನು 

ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಪರಿಕಲಿನ ಯ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ರ ಪುಗ  ಿಂಡಿದ್ುದ ಆ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ದ ೋಶದ್ ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗವು 

ಕಾನ ನಿನಡಿಯಲಿಲ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ಬಹುದ್ು ಎಿಂಬುದ್ು ನಾಯಯಾಲಯದ್ ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ತಕಮವಾಗಿತುು. ಈ 

ನಿಧಾಮರಕ ಿ ಸ್ಹರ್ತ್ತ ವಯಕುಪಡಿಸ್ದ್ ರ್ುಖ್ಯ ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮ ಬಗಮರ್ ರವರು, ಕಾನ ನಿನ ಪುರಾತನ 

ರ್ ಲವನುನ ಬಹುವಾಗಿ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ುತಾು ಪಾಶಿಿಮಾತಯ ನಾಗರಿಕತ ಯುದ್ದಕ ಿ ಜುಡಾಯ-ಕ ೈಸ್ು 

ಸ್ಿಂಪರದಾಯದ್ಡಿಯಲಿಲ ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿತುು, ರ್ತುು ಜಾಜಿಮಯಾ ಕಾನ ನು 



 199 

ಕ ಡಾ ಅದ ೋ ದಾರಿ ತುಳಿದದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಒತ್ತುಹ ೋಳಿದ್ರು. ಬಹುರ್ತದ  ಿಂದಗ  ದ್ನಿಗ ಡಿಸ್ದ್ 

ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮ ಪಾಯವ ಲ್, ವಯಕ್ತುಯು ತರ್ಮ ರ್ನ ಯ  ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ಲಿಲ ಒಿಂದ ೋ ಬಾರಿ ನಡ ಸ್ದ್ 

ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗಕ ಿ 20 ವಷ್ಮಗಳ್ ಶಿಕ್  ವಿಧಿಸ್ುವುದ್ು ಎಿಂಟನ ೋ ತ್ತದ್ುದಪಡಿಯ ಪರಕಾರ ಕ ರರ ರ್ತುು 

ಅಸ್ಹಜವಾಗಿತುರುತುದ  ಎಿಂದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ದ್ರು.  ಆದ್ರ  ಈ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಮೋಲಿನ ವಿಷ್ಯಗಳ್ 

ಪರಸಾುಪವಿರಲಿಲಲ, ರ್ತುು ಪರತ್ತವಾದಗಳ್ು ಎಿಂಟನ ೋ ತ್ತದ್ುದಪಡಿಯ ವಿಚಾರವನ ನೋ ಎತುಲಿಲಲವಾದ್ದರಿಿಂದ್, 

ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮ ಪಾಯವ ಲ್ ಬಹುರ್ತದ  ಿಂದಗ  ದ್ನಿಗ ಡಿಸ್ದ್ರು.  

32. ನಾಲುಿ ರ್ಿಂದ ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮಗಳ್ ಭಿನನರ್ತದ್ ಅಭಿಪಾರಯ ಬಹು ಕುತ ಹಲಕರವಾಗಿವ .  ಈ ನಾಲುಿ 

ರ್ಿಂದ ಭಿನನರ್ತ್ತೋಯರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ ಜಾಸ್ುೋಸ್ ಬಾಲಯಕಮನ್, “ತರ್ಮ ಪಾಡಿಗ  ಬಿಟುುಬಿಡುವ 

ಹಕುಿ” ಎಿಂದ್ು ಕರ ಯಲ್ಫಾಗುತ್ತುದ್ದ ಹಳ ಯ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕ್ತಿನ ವಾಯಖಾಯನದ  ಿಂದಗ  ತರ್ಮ 

ಮಾತುಗಳ್ನುನ ಆರಿಂಭಿಸ್ದ್ರು. ಈ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮ ಹ ಮ್ಪ ರ ದ ಪಾಥ್ ಆಫ್ ಲ್ಫಾ 

(ನಾಯಯದ್ ದಾರಿ) ಎಿಂಬ ಲ್ಫ ೋಖ್ನವನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ದ್ರು:- 

“ಕಾನ ನ  ಿಂದ್ನುನ ರ್ುಿಂದ್ುವರಿಸ್ುವುದ್ಕ ಿ, ನಾಲಿನ ೋ 

ಹ ನಿರಯ ಕಾಲದ್ಲಿಲದ್ುದದ್ಕ್ತಿಿಂತ ಭಿನನ ಕಾರಣಗಳಿಲಲ 

ಎಿಂಬುದ್ು ಖ ೋದ್ದ್ ವಿಚಾರವಾಗಿದ . ಕಾನ ನನುನ ಯಾವ 

ವಿಚಾರಗಳ್ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  ರ ಪ್ಪಸ್ಲ್ಫಾಗಿತ  ುೋ, ಆ 

ವಿಚಾರಗಳ್ು ಬಹಳ್ ಹಿಿಂದ ಯೋ ಇಲಲವಾಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಆ 

ಕಾನ ನು ಕ ೋವಲ ಹಿಿಂದನ ಕಾನ ನುಗಳ್ 

ಅನುಕರಣ ಯಾಗಿ ಉಳಿದದ  ಎಿಂಬುದ್ು ರ್ತುಷ್ುು ಖ ೋದ್ದ್ 

ವಿಚಾರ.” 

33. ಇತ್ತಹಾಸ್ ರ್ತುು ಅದ್ರ ಪುರಾತನ ಬಿೋರುಗಳ್ ಬಣಡವಾಳ್ ಇದ್ರಿಿಂದ್ಲ್ಫ ೋ ತ್ತಳಿಯುತುದ . ಜಸ್ುೋಸ್ 

ಬಾಲಕಮನನರು ತರ್ಮ ಭಿನನರ್ತವನುನ ರ್ುಿಂದ್ುವರಿಸ್ುತಾು ಬಾಲಯಕಮನ್ ಪರಖಾಯತವಾದ್ ವಿಸಾಕನ್ವಾನ್ v. 
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ಯೊವಡರ್, (1972) ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪಮನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ುತಾುರ . ಈ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಆಮಿಶ್ ಜನಾಿಂಗದ್ 

ಜನರಿಗ  ತರ್ಮ ರ್ಕಿಳ್ನುನ ಶಾಲ್ಫ ಗ  ಕಳ್ುಹಿಸ್ದ ೋ ಇರುವ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕ್ತಿದ  ಎಿಂದ್ು ಸಾರಿದ್ 

ನಾಯಯಾಲಯವು, ಕ ಲವರ ಜಿೋವನ ಶ ೈಲಿಯು ವಿಚತರ ಅರ್ವಾ ತಪುಿ ಎನಿಸ್ದ್ರ , ಅದ್ರಿಿಂದ್ 

ರ್ತ  ುಬಬರ ಹಕುಿ ರ್ತುು ಹಿತಾಸ್ಕ್ತುಗ  ಚುಯತ್ತಯಾಗದ ೋ ಇರುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ ಅವರು ಬದ್ುಕುವ ರಿೋತ್ತ 

ಭಿನನವಾಗಿದ  ಎಿಂಬ ಒಿಂದ ೋ ಕಾರಣಕ ಿ ಖ್ಿಂಡಿಸ್ುವಿಂತ್ತಲಲ ಎಿಂದ್ು ನುಡಿಯತು. ಜ ುಡಾಯ-ಕ ೈಸ್ು 

ಮೌಲಯಗಳ್ನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ದ್ ನಾಯಯಾಲಯವು, ಕ ಲ ಧಾಮಿಮಕ ಗುಿಂಪುಗಳ್ು ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ 

ಖ್ಿಂಡಿಸ್ುತುವ  ಎಿಂದ್ ಮಾತರಕ ಿ, ಆ ಗುಿಂಪುಗಳ್ ನ ೈತ್ತಕ ನಿಧಾಮರಗಳ್ನುನ ಅಮೋರಿಕಾದ್ ಎಲ್ಫಾಲ 

ನಾಗರಿಕರ ಮೋಲ್ಫ  ಹ ೋರುವ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಕಾಮರಕ ಿ ಇಲಲ ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳಿ, ತರ್ಮ ಭಿನನನಿಲುವನುನ ಕ ಳ್ಕಿಂಡ 

ಜಾನ್ ಸ್ುುವರ್ಟಮ ಮಿಲ್ ಶ ೈಲಿಯ ವಿಶ ಲೋಷ್ಣ ಯೊಿಂದಗ  ರ್ಿಂಡಿಸ್ುತಾರ :- 

“44. ಡಯೈಮಂಡ್ v. ಚಾಲಾೋ, (1986), ಈ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ 

ಒಬಬರು ರ್ತ  ುಬಬರ ಹಕುಿಗಳ್ಲಿಲ ರ್ ಗುತ ರಿಸ್ುವ 

ಮಾತ ೋ ಉಧ್ಬವಿಸ್ುವುದಲಲ, ಏಕ ಿಂದ್ರ , ಒಬಬರ 

ಮೌಲಯಗಳ್ನುನ ರ್ತ  ುಬಬರು ಪಾಲಿಸ್ುವುದಲಲ ಎಿಂಬುದ್ು 

ಕಾನ ನು ಹಿತಾಸ್ಕ್ತುಯ ವಿಚಾರವಲಲ. ರ್ತುು ಅದ್ನ ನೋ 

ನ ಪವಾಗಿಟುುಕ  ಿಂಡು  ತರ್ಮ ಬದ್ುಕನುನ ಭಿನನವಾಗಿ 

ಸಾಗಿಸ್ುವವರ ರ್ನ , ಹೃದ್ಯ ರ್ತುು ರ್ನಸ್ುಪಗಳ್ನುನ 

ಅತ್ತಕರಮಿಸ್ುವುದ್ನುನ ಸ್ರ್ರ್ಥಮಸ  ಿಳ್ುಳವುದ್ು ಬಹುದ್ ರದ್ 

ಮಾತು.” 

34. ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮ ಸ್ುೋವ ನ್ಪ ಕ ಡಾ ತರ್ಮ ಭಿನನರ್ತವನುನ ತ್ತೋಕ್ಷ್ಣವಾದ್ ಪದ್ಗಳ್ಲಿಲ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುತಾು, 

ವಿವಾಹಿತ ರ್ತುು ಅವಿವಾಹಿತ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಖಾಸ್ಗಿೋ ನಿಧಾಮರಗಳ್ು ಸ್ಹ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ರಕ್ಷಣ ಯ 

ವಾಯಪ್ಪುಯಲಿಲ ಬರುತುವ ಿಂದ್ು ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿ ತ್ತಳಿಸ್ದ್ರು.   
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35. ಕಾನ ನಿನ ಹಳ ಯ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವನುನ ಬದಗಿರಿಸ್, ಬ  ೋವಸ್ಮ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ ಭಿನನರ್ತದ್ 

ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ಳಲು ಅಮೋರಿಕ ಗ  17 ವಷ್ಮ ಹಿಡಿಯತು. 

36. ಲ್ಫಾರ ನ್ಪ v. ಟ ಕಾಪಸ್, (2003) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಬಹುರ್ತದ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮ 

ಆಿಂರ್ನಿ ಕ ನ ಡಿ ರವರು, ಬ  ೋವಸ್ಮ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪಮನುನ ರದ್ುದಪಡಿಸ್ುತಾು, ಆ 

ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಹ  ರಬಿದದದ್ದ ಭಿನನರ್ತದ್ ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ು ಸ್ರಿಯಾಗಿವ  ಎಿಂದ್ು ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂಡರು. ಬ  ೋವಸ್ಮ 

(ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ ಐತ್ತಹಾಸ್ಕ ವಿಶ ಲೋಷ್ಣ ಯನುನ ಬುಡಮೋಲು ಮಾಡಿದ್ ನಾಯಯಾಲಯವು, ಹಿಿಂದನ 

ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ು, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರನುನ ಗುರಿಯಾಗಿಸ್ಕ  ಿಂಡಿರಲಿಲಲ, 

ಬದ್ಲಿಗ  ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತುಯ ಉದ ದೋಶವಿಲಲದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುವ ಉದ ದೋಶ 

ಹ  ಿಂದದ್ದವು, ರ್ತುು ಆ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಕ್ತರಯಗಳಿಗ  

ಅನವಯಸ್ುತ್ತುರಲಿಲಲ ಎಿಂದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ತು. ಪಾಲಯನ್ಡ ಪ ೋರ ಿಂಟುಾಡ್ ಆಫ್ ಸೌರ್ಥೋಸ್ುನ್ಮ ಪ .ಎ. v. ಕಾಯಸ್ 

(“ಕಾಯಸ್”),(1992) ಪರಕರಣವನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ದ್ ಬಹುರ್ತದ್ ನಿಧಾಮರವು – “ನರ್ಮ ಬಾಧ್ಯತ  ಎಲಲರ 

ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ ಖಾತ್ತರ ಪಡಿಸ್ುವುದ ೋ ಹ  ರತು, ನರ್ಗ  ತ  ೋಚದ್ ನ ೈತ್ತಕ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯನುನ 

ಜಾರಿಮಾಡುವುದ್ಲಲ” ನಿಂತರ ನಾಯಯಾಲಯವು, ಅಮೋರಿಕನ್ ಕಾನ ನು ಸ್ಿಂಸ ಥ 1955ರಲಿಲ 

ಹ  ರತಿಂದದ್ದ ಮಾದ್ರಿ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ುತಾು, ಅದ್ರಲಿಲ ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾಗಿ ನಡ ಸ್ುವ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳಿಗ  ಶಿಕ್  ವಿಧಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿಲಲ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ತು. ನಿಂತರ 

ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಕ್ತಿಂಗಡಿಂ ನ ವೋಲ್ಫ ಗ್ನ್ ಸ್ಮಿತ್ತಯ ವರದ ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಪರಾಧ್ ಕಾಯದ, 1967 ಗಳ್ನುನ  

ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ದ್ ನಾಯಯಾಲಯವು, ಡಡಿಯೆಾನ್ v. ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಕ್ತಿಂಗಡಿಂ (1981) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಆಿಂಗಲ 

ನಾಯಯಾಲಯ ನಿೋಡಿದ್ ತ್ತೋಪಮನುನ ಪರಸಾುಪ್ಪಸ್ತು. ನಾಯಯಾಲಯವು ಆನಿಂತರದ್ಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರನುನ 

ಸ್ಕಾಮರದ್ ತಾರತರ್ಯ ವಿರ  ೋಧಿೋ ಕಾನ ನುಗಳಿಿಂದ್ ವನಿಿತಗ  ಳಿಸ್, ಸ್ಮಾನ ರಕ್ಷನ ಯ ನಿಯರ್ವನುನ 

ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತ್ತುದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಗಾಮಧಾರಿತ ಕಾಯದಯೊಿಂದ್ರ ರದ್ದತ್ತಗ  ಕಾರಣವಾದ್ ರ ರ್ರ್ v. 

ಈವಾನ್ಪ (“ರ ರ್ರ್”),, ಪರಕರಣವನುನ ಈ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ತದ್ನಿಂತರ, 

ನಾಯಯಾಲಯ ಕಾಯಸ್ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ರ್ತುು  ರ ರ್ರ್ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಿಂಡ 
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ನಿಧಾಮರಗಳಿಿಂದಾಗಿ, 1986ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯ ಬ  ೋವಸ್ಮ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪುಮ “ಗಿಂಭಿೋರವಾದ್ 

ಸ್ವ ತಕ ಿ ಒಳ್ಗಾಗಿದ್ುದ”, ಆ ನಿಧಾಮರವನುನ ರ್ರುಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ು ಬಹುರ್ತದ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ 

ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮ ಓ’ಕ  ಣ ಣರ್ ರವರು ಮೋಲಿನ ತ್ತೋಪಮನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂಡರಾದ್ರ , 

ಬ  ೋವಸ್ಮ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ತ್ತೋಪಮನುನ ರದ್ುದಮಾಡುವ ಬದ್ಲು ಅದ್ನುನ ಬದಗ  ಸ್ರಿಸ್ದ್ರು. 

ನಾಯಯಾಲಯವು ಹಿಿಂದನ ಕಾನ ನುಗಳಿಗ  ಬದ್ಧರಾಗಿರಬ ೋಕ್ತರುವುದ್ರಿಿಂದ್, ಬವಸ್ಮ  (ಮೋಲಿಿಂಡ) 

ತ್ತೋಪಮನುನ ಹಿಿಂಪಡ ಯಲು ಆಗುವುದಲಲ ಎಿಂಬ ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮ ಸ್ಿೋಲಿಯಾರ ಅಭಿಪಾರಯವನುನ ರ್ುಖ್ಯ 

ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮ ರ್ತುು ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮ ಥಾರ್ಸ್ ಬ ಿಂಬಲಿಸ್ದ್ರು. ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮ ಸ್ಿೋಲಿಯಾರವರ 

ತ್ತೋಪ್ಪಮನ ಆಸ್ಕ್ತುಕರ ವಾಕಯವಿಂದ್ು ಹಿೋಗಿದ :- 

“ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರು ಅರ್ವಾ ಇತರ ಗುಿಂಪ್ಪನವರು 

ಪರಜಾಪರಭುತವದ್ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಗಮಗಳ್ ರ್ ಲಕ ತರ್ಮ 

ಉದ ದೋಶಗಳ್ನುನ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ುವುದ್ಕ ಿ ನನನ 

ವಿರ  ೋಧ್ವಿಲಲವ ಿಂದ್ು ನಾನು ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ುತ್ತುದ ದೋನ . ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಅರ್ವಾ ಇತರ ಬಗ ಯ ನ ೈತ್ತಕತ ಗಳ್ ಬಗ ಗಿನ ಸ್ಮಾಜದ್ 

ಪರಿಕಲಿನ ಗಳ್ು ಕಾಲಕರಮೋಣ ಬದ್ಲ್ಫಾಗುತುವ , ರ್ತುು 

ಅಿಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ್ಲಿಲ ತರ್ಮ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವನುನ 

ಅನುಮೊೋದಸ್ುವಿಂತ  ಇತರರನುನ ಆಗರಹಿಸ್ುವ ಹಕುಿ 

ಪರತ್ತೋ ಸ್ರ್ುದಾಯಕ್ತಿದ . ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರು ತರ್ಮ 

ಹಿತಾಸ್ಕ್ತುಯನುನ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ುವುದ್ರಲಿಲ 

ಯಶಸ್ವಯಾಗಿದಾದರ  ಎನುನವುದ್ಕ ಿ, ಟ ಕಾಪಸ್ ರಾಜಯವು, 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವ ಕ ಲವ ೋ 

ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಫ  ಲಿಂದಾಗಿ ಉಳಿದದ  ಎಿಂಬುದ ೋ ಸಾಕ್ಷಿ. ಆದ್ರ , 

ತರ್ಮ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವನುನ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ುವುದ್ಕ ಿ, 
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ಪರಜಾತಾಿಂತ್ತರಕ ಬಹುರ್ತ ಇಲಲದರುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ 

ತರ್ಮ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವನುನ ಇತರ ನಾಗರಿಕರ ಮೋಲ್ಫ  

ಹ ೋರುವುದ್ಕ ಿ ವಯತಾಯಸ್ವಿದ . ಇಿಂತಹ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ 

ನಾನು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ, ಅರ್ವಾ ಇತರ ನ ೈತ್ತಕವಾಗಿ 

ವಿರ  ೋಧಾಭಾಸ್ದ್, ಕ್ತರಯಗಳ್ ಅಪರಾಧಿೋಕರಣವನುನ 

ವಿರ  ೋಧಿಸ್ದ್ಷ ುೋ ತ್ತೋವರವಾಗಿ, ಆದ್ನ್ನು ಅಪರಾಧ್ 

ರ್ುಕುಗ  ಳಿಸ್ುವುದ್ನ ನ ವಿರ  ೋಧಿಸ್ುತ ುೋನ . ಟ ಕಾಪಸ್ 

ರಾಜಯ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಿಂಡಿರುವ ನಿಧಾಮರವು ಸಾಿಂಪರದಾಯಕ 

ಪರಜಾತಾಿಂತ್ತರಕ ಪರಕ್ತರಯಗಳ್ ವಾಯಪ್ಪುಯಲ್ಫ ಲೋ ಬರುತುದ  

ರ್ತುು, ಪರಜಾತಿಂತರವನುನ ಪರಿವತ್ತಮಸ್ಲು 

ಕಾತುರವಾಗಿರುವ ನಾಯಯಾಲಯವಿಂದ್ು ಆವಿಷ್ಿರಿಸ್ರುವ 

‘ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ’ ಎಿಂಬ ಪರಿಕಲಿನ ಯ ರ್ ಲಕ 

ಆ ಸಾಿಂಪರದಾಯಕ ಪರಕ್ತರಯಯನುನ  ತಡ ಯುವುದ್ು 

ಸಾಮಾಿಂಜಸ್ವಲಲ.   

ಒಿಂದ್ು ಕಾಲದ್ಲಿಲ ಅಗತಯ ರ್ತುು ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ 

ಎಿಂದ್ುಕ  ಿಂಡಿದ್ದ ಕಾನ ನುಗಳ್ು ಪರಸ್ುುತ ಸ್ನಿನವ ೋಶದ್ಲಿಲ 

ಕ ೋವಲ ಶ  ೋಷ್ಣ  ಮಾಡುತ್ತುವ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ರ್ುಿಂದನ 

ಪ್ಪೋಳಿಗ ಯವರು ರ್ನಗಾಣಬಹುದ್ು ಎಿಂಬುದ್ರ ಅರಿವು 

ನರ್ಗಿದ . ಹಾಗಾದಾಗ ಅಿಂತಹ ಕಾನ ನನುನ ರ್ುಿಂದನ 

ಪ್ಪೋಳಿಗ ಯವರು ರದ್ುದಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಬಹುದ್ು. ಆದ್ರ  ಅಿಂತಹ 

ನಿಧಾಮರಗಳ್ನುನ ಪರಜ ಗಳ್ು ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕ ೋ ಹ  ರತು, 
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ಅವರನುನ ಆಳ್ುವವರು ತರ್ಗ  ತ  ೋಚದ್ಿಂತ  

ಮಾಡಬಾರದ್ು ಎಿಂಬುದ್ು ನರ್ಮ ವಯವಸ ಥಯ ನಿಯರ್” 

37. ನರ್ಮ ತ್ತೋಪಮನುನ ತ್ತಳಿಸ್ುವುದ್ಕ ಿ ರ್ುನನ, ಜಗತ್ತುನ ಇತರ ಪರಜಾತಾಿಂತ್ತರಕ ದ ೋಶಗಳ್ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ 

ಕ ಲ ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ನುನ ಅವಲ್ಫ  ೋಕ್ತಸ  ೋಣ. ಐರ ಪಯ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ಲಿಲ ಡಡಿಯೆಾನ್  v.  ಯುನ ೈಟ ಡ್  

ಕ್ತಿಂಗಡಿಂ  (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದಿಂದ್ ಮೊದ್ಲುಗ  ಿಂಡು, ನಾರಿಸ್ v. ಐಲ್ಫಾಯಮಿಂಡ್, ರ್ತುು ಮೊೋದನ ಸ್ 

v. ಸ್ಪರಸ್,, 377ನ ೋ ಪರಿಚ ೋಿದ್ವನುನ ಹ  ೋಲುವ ಕಾಯದಗಳ್ು, ಎಲಲ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಖಾಸ್ಗಿೋ ಹಾಗ  

ಕೌಟುಿಂಬಿಕ ಜಿೋವನ ನಡ ಸ್ುವ, ತರ್ಗ  ಬ ೋಕಾದ್ಲಿಲ ರ್ನ  ಮಾಡುವ ರ್ತುು ಬ ೋಕಾದ್ವರ  ಿಂದಗ  

ಸ್ಿಂಪಕಮ ಇಟುುಕ  ಳ್ುಳವ ಹಕ್ತಿದ್ುದ, ಆ ಹಕುಿಗಳ್ಲಿಲ ಯಾರ  ರ್ ಗು ತ ರಿಸ್ಬಾರದ್ು, ರ್ತುು ರ್ ಗು 

ತ ರಿಸ್ಲ್ಫ ೋ ಬ ೋಕ್ತದ್ದಲಿಲ ಅದ್ಕ ಿ ಪರಜಾತಾಿಂತ್ತರಕ ಸ್ಮಾಜವಿಂದ್ರಲಿಲ ಪಾತಕ ರ್ತುು ಅವಯವಸ ಥಗಳ್ನುನ 

ತಡ ಯುವ, ಸ್ಮಾಜದ್ ಸಾವಸ್ಥಯ ರ್ತುು ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಕಾಪಾಡುವ ರ್ತುು ಇತರರ ಹಕುಿ ರ್ತುು 

ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ್ನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಉದ ದೋಶವಿರಬ ೋಕು ಎಿಂಬು ಸಾರುವ ಐರ ಪಯ ಮಾನವಾಧಿಕಾರ 

ಅಧಿವ ೋಶನ, 1948ರ 8ನ ೋ ಕಲರ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುವ  ಎಿಂಬ ಅಭಿಪಾರಯಕ ಿ ಬರಲ್ಫಾಗಿದ . ಸ್ದ್ರಿ 

ಕಲಮಿನಲಿಲ  ಪರತ್ತಪಾದಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . 

38. ಎಲ್-ಅಲ್ ಇಸ ರಿಲ್ ಏಲ್ಫ ೈಮನ್ಪ ಲಿ. v. ಜಾನರ್ನ್ ಡಿೋನಿಯಲಿವರ್ಟೆ, ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಇಸ ರೋಲಿನ ಸ್ವೋಮಚ ಿ

ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ ನಾಯ. ಬರಾಕ್, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ಗುರುತ್ತಸ್, 

ಇಬಬರು ಪುರುಷ್ರನುನ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಗಳ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ ಅವರಿಗ  ಉಚತವಾಗಿ ಅರ್ವಾ ರಿಯಾಯತ್ತ 

ದ್ರದ್ಲಿಲ ವಿಮಾನದ್ ಟ್ಟೋಕ ೋಟುಗಳ್ನುನ ನಿೋಡಬಹುದ್ು ಎಿಂದ್ು ನುಡಿಯತು.  ನಾಯಯಾಲಯದ್ ತ್ತೋಮಾಮನ 

ಹಿೋಗಿತುು:- 

 

 “14.…ಸ್ರ್ಸ ಯಯ ಸ್ವರ ಪ ರ್ತುು ಸ್ತವಕ ಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 

ಅಗತಯವಿದಾದಗ ಮಾತರ ಕಾನ ನು ಕ ಲ ಜನರನುನ ಇತರರಿಗಿಿಂತ 
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ಪರತ ಯೋಕವಾಗಿ ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ನುನ ಸ್ರ್ರ್ಥಮಸ್ಕ  ಳ್ಳಬಹುದ್ು ಎಿಂಬುದ್ು 

ಸ್ಮಾನತ ಯ ಸ್ದಾಧಿಂತದ್ ಮಾನದ್ಿಂಡಗಳ್ಲ್ಫ  ಲಿಂದ್ು. ಈ ಪರಕಾರವಾಗಿ ಕ ಲ 

ಜನರನುನ ಪರತ ಯೋಕವ ಿಂದ್ು (ಪರಕ್ತೋಯತ ,ಅಸ್ಮಾನತ ) ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು 

ವಸ್ುುನಿಷ್ುವಾದ್ ಕಾರಣವಿದ  ಎಿಂಬ ನಿಂಬಿಕ  ಸ್ಮಾನತ ಯ ಸ್ದಾಧಿಂತಕ ಿ 

ಇರುತುದ . ಹಿೋಗಾಗಿ, ರ್ುಕು ರ್ತುು ಪರಜಾತಾಿಂತ್ತರಕ ಸ್ಮಾಜದ್ಲಿಲ 

ಇತರರಿಗಿಿಂತ ಭಿನನವಾಗಿರುವ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಪರತ ಯೋಕ ಕಾನ ನು 

ಅನವಯವಾಗುತ್ತುದ್ುದ ಅವರನುನ ಹಾಗ  ಪರತ ಯೋಕವಾಗಿ ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು 

ಸ್ರಿಯಾದ್ ಸ್ರ್ರ್ಮನ ಗಳ್ು ಇಲಲದ  ಹ ಡಾಗ, ಅಿಂತಹ ಸ್ಮಾಜದ್ಲಿಲ 

ಸ್ಮಾನತ ಗ  ವಿರುದ್ಧವಾದ್ - ಭ ೋದಾಭಾವ ಎದ್ುದ ಕಾಣುತುದ . 

ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮ ಆರ್ ಹ ೋಳಿದ್ಿಂತ , ಭ ೋದಾಭಾವ ಎಿಂದ್ರ , “ವಸ್ುುನಿಷ್ು 

ಸ್ರ್ರ್ಮನ ಗಳಿಲಲದ್ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ ಪರತ ಯೋಕವಾಗಿ ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು”. ಈ 

ವಿಚಾರವನುನ ಚಚಮಸ್ದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಗರನಾರ್ಟ ಕ ಳ್ಕಿಂಡಿಂತ  ಗರ್ನಿಸ್ುತಾುರ : 

ತಾರತರ್ಯಕ ಿ ನ ೋರವಾಗಿ  ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ರ್ತುು ನಾಯಯ 

ಹಾಗು ಕಾನ ನುಬಧ್ಧತ ಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಪರತ್ತ 

ಪರಜಾತಾಿಂತ್ತರಕ ದ ೋಶದ್ ಕಾನ ನು ಸಾಧಿಸ್ಲು ಬಯಸ್ುವ 

ಸ್ಮಾನತ ಯ ತತವವು, ಉದ ದೋಶವಿಂದ್ಕ ಿ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ಿಂತ  ಜನಗಳ್ ನಡುವ  ನ ೈಜವಾದ್ 

ವಯತಾಯಸ್ಗಳ್ು ಇಲಲದದಾದಗ ಜನರನುನ ಆ ನಿದಮಷ್ು 

ಉದ ದೋಶಕಾಿಗಿ ಸ್ಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೋಕು ಎಿಂಬ 

ಅರ್ಮನಿೋಡುತುದ . ಅವರನುನ ಸ್ಮಾನವಾಗಿ 

ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ಳದದ್ದರ , ನಮಮದ್ುರು ತಾರತರ್ಯದ್ 

ನಿದ್ಶಮವನವಿಂದ್ು ಪರಕಟವಾಗುತುದ  ಆದಾಗ ಯ, ವಿವಿಧ್ 



 206 

ಜನರ ನಡುವಿನ ವಯತಾಯಸ್ ಅರ್ವಾ ವಯತಾಯಸ್ಗಳ್ು 

ಚಚಮಸ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುರುವ ಉದ ದೋಶದ್ ರ್ಟ್ಟುಗ  ಸ್ ಕುವಾಗಿದ್ದರ , 

ಅದ್ು ಆ ಉದ ದೋಶಕಾಿಗಿ ಅವರನುನ ವಿಭಿನನವಾಗಿ 

ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ಅನುರ್ತ್ತಸ್ಬಹುದಾದ್ ವಯತಾಯಸ್ವಾಗಿದ , 

ಆದ್ರ  ವಯತಾಯಸ್ಗಳ್ು ಇದ್ನುನ ಸ್ರ್ರ್ಥಮಸ್ುವಿಂತ್ತರಬ ೋಕು. 

ಈ ಸ್ನಿನವ ೋಶದ್ಲಿಲ, "ಸ್ಮಾನತ " ಎಿಂಬ ಪರಿಕಲಿನ ಯು 

"ಸ್ ಕು ಸ್ಮಾನತ " ಎಿಂಬ ಅರ್ಮ ನಿೋಡುತುದ , ರ್ತುು ಅದ್ು 

ಚಚಮಸ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುರುವ ಉದ ದೋಶದ್ ರ್ಟ್ಟುಗ  ಈ ಸ್ಥತ್ತಯಲಿಲರುವ 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ "ಸ್ಮಾನವಾಗಿ ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು" ಎಿಂದ್ು 

ಅಪ ೋಕ್ಷಿಸ್ುತುದ . ಇದ್ಕ ಿ ತದವರುದ್ಧವಾಗಿ, ವಿಭಿನನ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ 

ವಿಭಿನನವಾಗಿ ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು, ಆ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಹಾಗ  

ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಉದ ದೋಶದಿಂದ್ಲ್ಫ ೋ ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ 

ಅಸ್ಮಾನತ ಯಲಿಲ ಇಡಲ್ಫಾಗಿದ  ಎಿಂಬ ವಿಚಾರವನುನ 

ಆಧ್ರಿಸ್ದ್ದರ  ಅದ್ು ಒಪಿತಕಿಿಂತಹ ವಯತಾಯಸ್ವಾಗಿರುತುದ . 

ಅದ ೋ ವ ೋಳ  ಆ ಭಿನನವಾದ್ ನಡವಳಿಕ ಗಳ್ು, ವಯಕ್ತುಗಳ್ು 

ಅಸ್ಮಾನತ ಯ ಪರಿಸ್ಥತ್ತಯಲಿಲ ಇರುವುದ್ು, ಅವರನುನ ಹಾಗ  

ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ರ ಹಿಿಂದನ ಉದ ದೋಶದ್ ರ್ಟ್ಟುಗ  

ಸ್ ಕುವಾಗಿಲಲದ್ ಸ್ಿಂದ್ಭಮವನುನ ಅವಲಿಂಬಿಸ್ದ್ದರ  ಅದ್ು 

ತಾರತರ್ಯಕ ಿ ಸ್ರ್.  

ಆದ್ದರಿಿಂದ್, ಇಬಬರು ಪರಸ್ಿರ ಭಿನನವಾಗಿರುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ 

ನಡುವಿನ ವಾಸ್ುವಿಕ ವಯತಾಯಸ್ವು ಸ್ದ್ರಿ ಪರಿಸ್ಥತ್ತಗಳ್ಲಿಲ 

ಅವರಿಬಬರನುನ ಬ ೋರ ಬ ೋರ ಯಾಗಿ ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ನುನ 



 207 

ಸ್ರ್ರ್ಥಮಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದರುವಾಗಲ  ಅವರನುನ 

ಕಾನ ನ  ಿಂದ್ು ಭಿನನವಾಗಿ ನಡ ಸ್ಕ  ಿಂಡಾಗ ಆ ನಿದಮಷ್ು 

ಕಾನ ನಿನಿಿಂದ್ ತಾರತರ್ಯವನುನ ಉಿಂಟುಮಾಡುತುದ . 

ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ತಾರತರ್ಯವು, ನಿರಿಂಕುಶತವ, ಅನಾಯಯ ರ್ತುು 

ಅತಾಕ್ತಮಕತ ಯ ಅಿಂಶಗಳ್ನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ದ . 

XXX 

17. ಆದ್ದರಿಿಂದ್, ಒಬಬ (ಶಾಶವತ) ಉದ  ಯಗಿಯ ವಿರುಧ್ದ 

ಲಿಿಂಗದ್ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತ ಅರ್ವಾ ಮಾನಯಗ  ಳಿಸ್ಲಿಟು 

ಒಡನಾಡಿಗ  ಸ್ವಲತ  ುಿಂದ್ನುನ ನಿೋಡಿ, ಅದ ೋ ಸ್ವಲತುನುನ 

ರ್ತ  ುಬಬ ಉದ  ಯೋಗಿಯ ಸ್ಮಾನ ಲಿಿಂಗದ್ ಒಡನಾಡಿಗ  

ನಿೋಡಿದದ್ದರ  ಅದ್ು  ಸ್ಮಾನತ ಯನುನ ಉಲಲಿಂಘನ  

ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನಾವು ನ  ೋಡಿದ ದೋವ . ಈ ತಾರತರ್ಯದ್ 

ಸ್ವರ ಪವ ೋನು? ಖ್ಿಂಡಿತವಾಗಿಯ , ಎಲ್ಫಾಲ 

ತಾರತರ್ಯವನುನ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ , ಆದ್ರ  ಬ ೋರ  ಬ ೋರ  

ಬ ೋರ  ತಾರತರ್ಯಗಳ್ಲಿಲ, ಬ ೋರ  ಬ ೋರ  ಹಿಂತಗಳಿವ . 

ತಾರತರ್ಯದ್ ತ್ತೋವರತ ಯನುನ ಸ್ಮಾನತ ಯ ತತವದ್ 

ಉಲಲಿಂಘನ ಯ ತ್ತೋವರತ ಯಿಂದ್ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ . 

ಹಿೋಗಾಗಿ, ಉದಾಹರಣ ಗ , ನಾವು ಜನಾಿಂಗ, ಧ್ರ್ಮ, 

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯತ , ಭಾಷ , ಜನಾಿಂಗಿೋಯ ಗುಿಂಪು ರ್ತುು 

ವಯಸ್ಪನ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  ತಾರತರ್ಯವನುನ ವಿಶ ೋಷ್ವಾಗಿ 

ಗಿಂಭಿೋರವಾದ್ುವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ುತ ುೋವ . ಈ ಚೌಕಟ್ಟುನಲಿಲ, 

ಇಸ ರೋಲಿನ ಕಾನ ನು ವಯವಸ ಥಯು ಲಿಿಂಗಗಳ್ ನಡುವಿನ 
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ಸ್ಮಾನತ ಯನುನ ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ುವ ಅಗತಯತ ಗ  ರ್ತುು 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲಿನ ತಾರತರ್ಯವನುನ ತಡ ಗಟುುವ 

ಅವಶಯಕತ ಗ  ರ್ಹತುರವಾದ್ ಪಾರರ್ುಖ್ಯತ ಯನುನ ನಿಡುತುದ  

(ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ ) 

39. ಟ್ಟರನಿಡಾಡ್ ರ್ತುು ಟ  ಬಾಯಗ  ೋದ್ಲಿಲ ರ್ಜವಸನ್ ಜ್ೂನ್ಾ v. ಟಿಿನ್ವಡಾಡ್ ಮತತಿ ಟಯೂವಬ್ಾಾಗೂದ ಅಟಾನ್ವವೋ 

ಜ್ನರಲ್ ಕಯಿವಮ್ 2017 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಇತ್ತುೋಇಸ ಗ  ನಿೋಡಲ್ಫಾದ್ ತ್ತೋಪೊಮಿಂದ್ು  ಪ್ಪಟಟಸಾಿಮಿ (ಮ್ರವಲಕಂಡ) 

ಪರಕರಣದ್ಲಿಲನ ನರ್ಮ ತ್ತೋಪ್ಪಮನ ನೋ ಅನುಸ್ರಿಸ್, ಸ್ಕಾಮರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ಸ್ಮಾನ ಲಿಿಂಗದ್ ವಯಸ್ಿರ 

ನಡುವಿನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ ಹಾಗಿಲಲ ಎಿಂಬ ಕಾರಣ ನಿೋಡಿ ಸ ಕ್ಷುವಲ್ ಅಫ್ ನಪಸ್ 

ಆಕ್ು (ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಪರಾಧ್ ಕಾಯದ), 1986ರ 13ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ರದ್ುದಪಡಿಸ್ತು. ನಾಯಯಾಲಯದ್ 

ನಿಧಾಮರ ಹಿೋಗಿತುು:- 

168. ಎಲ್ಫಾಲ ಪಕ್ಷಗಳ್ು ನಾಯಯಾಲದ ದ್ುರು ಹಾಜರುಪಡಿಸ್ದ್ 

ಸಾಕ್ಷಯ ರ್ತುು ಸ್ಲಿಲಕ ಗ ಳ್ನುನ ಗರ್ನಿಸ್ದ್ನಿಂತರ, ಶಾಸ್ನದ್ 

ಉದ ದೋಶವು ಅಜಿಮದಾರರ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ 

ಕಡಿತಗ  ಳಿಸ್ುವಷ್ುು ರ್ುಖ್ಯವಲಲ ಎಿಂಬುದ್ು 

ಕಿಂಡುಬರುತುದ  ಮೋಲಿನ. ಶಿರೋಯುತ ಹುಸ ೋನ್ ಈ ಕ ಳ್ಗಿನ 

ಉದ ದೋಶಗಳ್ನುನ ತ್ತಳಿಸ್ದ್ರು.  

168.1. ಸ್ಮಾಜವನುನ ಪರತ್ತನಿಧಿಸ್ುವ ಸಾಿಂಪರದಾಯಕ 

ಕುಟುಿಂಬ ರ್ತುು ಮೌಲಯಗಳ್ನುನ ನಿವಹಿಸ್ುವುದ್ು 

168.2 ಶಾಸ್ನವನುನ ಇದ್ದಿಂತ ಯೋ ಉಲಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು 

ರ್ತುು ಕಾನುನನುನ ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ುವುದ್ು.  
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168.3 16ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಡಿಯ ಅಪರಾಧ್ವನುನ 

ರ್ಹಿಳ ಯರಿಗ  ವಿಸ್ುರಿಸ್ುವುದ್ು ರ್ತುು ಅದ್ನುನ ಗಿಂಭಿೋರ 

ಅಸ್ಭಯತ ಯಿಂದ್ ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ಅಸ್ಭಯತ ಗ  ಇಳಿಸ್ುವುದ್ು. 

ಮೋಲಿನ ಉದ ದೋಶಗಳ್ು, ಅಜಿಮದಾರರು 

ಸಾಕ್ಷಿನಿೋಡಿರುವಿಂತ , ಅವರ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ 

ಕಡಿತಗ  ಳಿಸ್ುವಿಕ ಯನುನ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ುವುದಲಲ. 

ಬದ್ಲಿಗ  ನಾಯಯಾಲಯವು ಪರಸ್ುುತ ಕಾನ ನು ಅವರ 

ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಕಡಿತಗ  ಳಿಸ್ುವಷ್ುು 

ರ್ುಖ್ಯವಲಲ ರ್ತುು ಅವರು ಅದ್ನುನ ಸ್ಿಂಭವನಿೋಯತ ಯ 

ಸ್ರ್ತ  ೋಲನದ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ಸಾಬಿೋತು ಪಡಿಸ್ದಾದರ  

ಎಿಂಬ ಅಜಿಮದಾರ ವಾದ್ವನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ುಳತುದ .   

40. ಇಿಂತಹುದ ೋ ಪರಿಣಾರ್ ಬಿೋರಬಲಲ ತ್ತೋಪೊಮಿಂದ್ನುನ ಫಜಿಯ ಉಚಿ ನಾಯಯಾಲಯವು ಧಿೋರ ೋಿಂದ್ರ ನಾದ್ನ್ 

v. ಸ್ಕಾಮರ, 2005, ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ನಿೋಡಿತು ಈ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ, 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ಹ  ೋಲುವ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ವಿಂದ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನಿಕವಾದ್ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕ್ತಿನ  ಿಂದಗ  ತಾಳ ಯಾಗುವುದಲಲ ರ್ತುು ಅದ್ು 

ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ “ನಿಸ್ಗಮದ್ ಕ್ತರಯಗ  ವಿರುದ್ಧವಾದ್” ಖಾಸ್ಗಿೋ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ 

ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಅದ್ು ಅಮಾನಯವಾಗಿದ  ಎಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು.  

41. ದ್ಕ್ಷಿಣ ಆಫರಕಾದ್ ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯ, 1999ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ನಾಯಷ್ನಲ್ ಕ  ಯಲಿಶನ್ ಫ್ಾರ್ 

ಗ ೋ ಅನ್ಡ ಲ್ಫ ಸ್ಬಯನ್ ಈಕಾವಲಿಟ್ಟ v. ಆಿಂತರಿಕ ವಯವಾಹರಗಳ್ ಸ್ಚವ, ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಇತರ 

ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ ಹಲವು ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ನುನ ಪರಾಿಂಬರಿಸ್ದ್ ನಿಂತರ, ಇಿಂತಹುದ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವಿಂದ್ು ಆ 

ದ ೋಶದ್ ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಕ  ಡಮಾಡಿರುವ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ  ಿಂದಗ  ತಾಳ ಯಾಗುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು 

ಗರ್ನಿಸ್ತು.. 
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42. ಸ್ಿಂಯುಕು ರಾಷ್ರ ಒಕ ಿಟದ್ ಮಾನವಾಧಿಕಾರ ಸ್ಮಿತ್ತಯು ಟ ಯನ ನ್ v. ಆಸ ರೋಲಿಯಾ 

ಕರ್ ಯನಿಕ ೋಶನ್ (1994), ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ನಿೋಈಡಿದ್ ತ್ತೋಪುಮ ಇಿಂತಹುದೋ ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ನಿದ್ಶಮನ. 

ಟಾಸ್ೋನಿಯಾ ರಾಜಯದ್ ನಿವಾಸ್ ಶಿರೋಯುತ ನಿಕ  ೋಲ್ಫಾಸ್ ಟ ಯನ ನ್ ರವರ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ  ಳ್ಕ ಿ 

ನಿರಿಂಕುಶ ಹಸ್ುಕ್ ೋಪ ನಡ ದತ ುೋ  ರ್ತುು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ 

ಅವರ ಮೋಲ್ಫ  ತಾರತರ್ಯ ಎಸ್ಗಲ್ಫಾಗಿತ ುೋ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಪರಿಶಿೋಈಲಿಸ್ಲು ಸ್ಮಿತ್ತಯೊಿಂದ್ನುನ 

ರಚಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ಆ ಸ್ಮಿತ್ತಯು ಕ ಳ್ಗಿನ ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ ರ್ನಗಿಂಡಿತು:- 

8.2 17 ಕಲಮಿನ  ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ, ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾಗಿ ನಡ ಯುವ 

ವಯಸ್ಿರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯು 

"ಖಾಸ್ಗಿೋತನ" ಎಿಂಬ ಪರಿಕಲಿನ ಯಡಿಲಿಲ ಬರುವುದಲಲ 

ರ್ತುು ಟಾಸ ೋನಿಯನ್ ಕಾನ ನಿನ ರ್ುಿಂದ್ುವರಿದ್ 

ಅಸ್ುತವದಿಂದಾಗಿ ಶಿರೋ ಟ ಯನ ನ್ ನಿಜವಾಗಿ 

ಪರಭಾವಿತನಾಗಿರುತಾುರ  ಎಿಂದ್ು ನಿಣಮಯಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ . ಈ 

ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ನುನ ಒಿಂದ್ು ದ್ಶಕದಿಂದ್ 

ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ದದ್ದರ  ಸ್ಹ, ಲ್ಫ ೋಖ್ಕರು ಟಾಯಸ ಮನಿಯನ್ 

ಅಪರಾಧ್ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 122 (a), (c) ರ್ತುು 123ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ಗಳ್ು "ಲ್ಫ ೋಖ್ಕರ ಖಾಸ್ಗಿೋತನ" ದ್ಲಿಲ 

"ರ್ಧ್ಯಪರವ ೋಶಿಸ್ವ " ಎಿಂದ್ು ಸ್ಮಿತ್ತಯು ಪರಿಗಣಿಸ್ುತುದ . 

ಈ ಸ್ನಿನವ ೋಶದ್ಲಿಲ, ಸಾವಮಜನಿಕ ವಿಚಾರಣಾ ಇಲ್ಫಾಖ ಯು 

ಖಾಸ್ಗಿೋ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ಿಂತ  

ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮಗಳ್ನುನ ಪಾರರಿಂಭಿಸ್ಬಾರದ್ು ಎಿಂಬ 

ನಿೋತ್ತಯು ಭವಿಷ್ಯದ್ಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದ ೋ 

ಕರರ್ಗಳ್ನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಲ್ಫಾಗುವುದಲಲ ಎಿಂಬುದ್ನುನ 
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ಖಾತರಿ ಪಡಿಸ್ುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು ಅದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ುತುದ , 

ವಿಶ ೋಷ್ವಾಗಿ 1988ರಲಿಲ ಟಾಯಸ ಮನಿಯಾ ಸಾವಮಜನಿಕ 

ವಿಚಾರಣಾ ನಿದ ೋಮಶಕ ರ್ತುು ಟಾಸ ೋನಿಯಾದ್ ಸ್ಿಂಸ್ತ್ತುನ 

ಸ್ದ್ಸ್ಯರು ನಿೋಡಿದ್ ಹ ೋಳಿಕ ಗಳ್ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ ಇದ್ು ಇನ ನ 

ರ್ುಖ್ಯವಾಗುತುದ . ಪರಶಿನಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ 

ರ್ುಿಂದ್ುವರಿದ್ ಇರುವಿಕ ಯು ನಿರಿಂತರವಾಗಿ ರ್ತುು 

ನ ೋರವಾಗಿ ಲ್ಫ ೋಖ್ಕರ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ಲಿಲ "ಹಸ್ುಕ್ ೋಪ 

ಮಾಡುತುದ " 

8.3 ಖಾಸ್ಗಿೋ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ನಡವಳಿಕ ಯ ವಿರುದ್ಧ 

ನಿಷ ೋಧ್ವನುನ ಕಾನ ನಿನ ರ್ ಲಕ ಒದ್ಗಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ , 

ಅವುಗಳ ಿಂದ್ರ  ಟಾಯಸ ಮನಿಯನ್ ಅಪರಾಧ್ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 122 

ರ್ತುು 123ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ಗಳ್ು.  ಇವುಗಳ್ನುನ 

ಅನಿಯಿಂತ್ತರತವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಡಬಹುದ ೋ ಎಿಂಬ 

ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಎಿಂದ್ು ಸ್ಮಿತ್ತಯು 17ನ ೋ ಕಲಮಿನ ಮೋಲಿನ 

ತನನ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಪಿಣಿ 16ಕ ಿ ಪರತ್ತಕ್ತರಯಯಾಗಿ 

"ನಿರಿಂಕುಶತ ಯ ಪರಿಕಲಿನ ಯ ಪರಿಚಯದ್ ಹಿಿಂದ  

ಕಾನ ನಿನ ಬ ಿಂಬಲವಿರುವ ಹಸ್ುಕ್ ೋಪ ಸ್ಹ ಒಪಿಿಂದ್ದ್ 

ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ು, ಗುರಿಗಳ್ು ರ್ತುು ಉದ ದೋಶಗಳಿಗ  

ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬ ೋಕು ರ್ತುು ಅದ್ು ಯಾವುದ ೋ 

ಸ್ನಿನವ ೋಶದ್ಲ ಲ ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾಗಿರಬ ೋಕು. ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ುವ ಉದ ದೋಶವಿದ "(4)  

ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ  ಳ್ಗಿನ ಯಾವುದ ೋ ಹಸ್ುಕ್ ೋಪವು ಸಾಧಿಸ್ 
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ಹ  ರಟ್ಟರುವ ಉದ ದೋಶದ  ಿಂದಗ  ತಾಳ ಯಾಗಬ ೋಕು ರ್ತುು 

ಯಾವುದ ೋ ನಿದಮಷ್ು ಪರಕರಣದ್ ಸ್ನಿನವ ೋಶಕ ಿ 

ಅಗತಯವಾಗಿರಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ು ಸ್ಮಿತ್ತಯು ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ತ ಯ 

ಅಗತಯತ ಯನುನ ಅಥ ೈಮಸ್ುತುದ . 

8.5 ಟಾಸ ೋನಿಯಾದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ ಸಾವಮಜನಿಕ 

ಆರ  ೋಗಯವನುನ ಕುರಿತಾದ್ ವಾದ್ಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ಿಂತ , 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪದ್ಧತ್ತಗಳ್ ಅಪರಾಧಿೋಕರಣವನುನ ಏಡ್ಪ/ 

ಎಚ್ಐವಿ ಹರಡುವಿಕ ಯನುನ ತಡ ಗಟುುವ ಗುರಿಯನುನ 

ಸಾಧಿಸ್ುವ ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾದ್ ವಿಧಾನ ಅರ್ವಾ ಸ್ ಕುವಾದ್ 

ಆಧಾರ ಎಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು 

ಸ್ಮಿತ್ತಯು ಹ ೋಳ್ುತುದ . ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯನುನ 

ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ ಮಾಡುವ ಕಾನ ನುಗಳ್ು 

ಸಾವಮಜನಿಕ ಆರ  ೋಗಯ ಕಾಯಮಕರರ್ಗಳಿಗ , "ಸ  ೋಿಂಕ್ತನ 

ಅಪಾಯವಿರುವ ಹಲವಾರು ಜನರನುನ ಅಡಗಿ 

ಕುಳಿತುಕ  ಳ್ುಳವಿಂತ  ಮಾಡುವ ರ್ ಲಕ" ತಡ ಯೊಡುಡತುವ  

ಎಿಂದ್ು ಆಸ ರೋಲಿಯಾದ್ ಸ್ಕಾಮರವು ಗರ್ನಿಸ್ುತುದ . 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯ ಅಪರಾಧಿೋಕರಣವು 

ಏಡ್ಪ/ಎಚ್ಐವಿ ತಡ ಗಟುುವಿಕ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ 

ಪರಿಣಾರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯಮಕರರ್ಗಳ್ ಅನುಷಾಠನಕ ಿ 

ಅಡಿಡಪಡಿಸ್ುತುದ . ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯ ಅಪರಾಧಿೋಕರಣ ರ್ುಿಂದ್ುವರಿಕ  ರ್ತುು 

ಎಚ್ಐವಿ/ಏಡ್ಪ ಜಿೋವಾಣುವಿನ ಹರಡುವಿಕ ಯ 
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ಪರಿಣಾರ್ಕಾರಿ ನಿಯಿಂತರಣದ್ ನಡುವ  ಯಾವುದ ೋ 

ಕ  ಿಂಡಿಯನುನ ತ  ೋರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿಲಲ ಎಿಂದ್ು ಸ್ಮಿತ್ತಯು 

ಹ ೋಳ್ುತುದ . 

8.7 ಸ್ಕಾಮರಿೋ ಪಕ್ಷವು 26 ನ ೋ ಕಲಮಿನ ಉದ ದೋಶಗಳಿಗಾಗಿ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ "ಇತರ ಸಾಥನಮಾನ" ಎಿಂದ್ು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಹುದ ೋ ಎಿಂಬುದ್ರ ಬಗ ಗ  ಸ್ಮಿತ್ತಯ 

ಮಾಗಮದ್ಶಮನವನುನ ಕ  ೋರಿದ . ಒಪಿಿಂದ್ದ್ 2ನ ೋ ಕಲಮಿನ 

1ನ ೋ ವಾಕಯದ್ಡಿಯಲಿಲ ಅಡಿಯಲ ಲ ಅದ ೋ ಸ್ರ್ಸ ಯ 

ಉಿಂಟಾಗಬಹುದ್ು. ಆದಾಗ ಯ, ತನನ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಯಲಿಲ 2ನ ೋ 

ಕಲಮಿನ, 1, ರ್ತುು 26ನ ೋ ವಾಕಯಗಳ್ಲಿಲನು "ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ  

ಎಿಂಬ ಉಲ್ಫ ಲೋಖ್ವನುನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನ ನ 

ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವಿಂತ  ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ು ಸ್ಮಿತ್ತಯು 

ಸ್ ಚಸ್ುತುದ . 

ಒಪಿಿಂದ್ದ್ 2 (3) (ಎ) ಕಲಮಿನ ಅಡಿಯಲಿಲ, ಒಪಿಿಂದ್ದ್ 

17ನ ೋ ಕಲರ್ು, 1ನ ೋ ವಾಕಯ 1, ಜಿಂಕ  ುೋ 2, 1ನ ೋ ವಾಕಯದ್, 

ಉಲಲಿಂಘನ ಯ ಬಲಿಪಶುವಾಗಿರುವ ಲ್ಫ ೋಖ್ಕನಿಗ    

ಪರಿಹಾರ ಪಡ ಯುವ ಅಹಮತ  ಇದ . ಸ್ಮಿತ್ತಯ 

ಅಭಿಪಾರಯದ್ಲಿಲ, ಟಾಯಸ ಮನಿಯನ್ ಅಪರಾಧ್ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 

122 (ಎ) (ಸ್) ರ್ತುು  123ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್  

ರದ್ುದಗ  ಳಿಸ್ುವಿಕ  ಒಿಂದ್ು ಪರಿಣಾರ್ಕಾರಿ 

ಪರಿಹಾರವಾಗಿದ . "  
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43. ಕಿಂಡುಕ  ಳ್ಳಲ್ಫಾದ್ ವಿಚಾರಗಳ್, ಆಸ ರೋಲಿಯಾ ಸ್ಿಂಸ್ತುು 1994ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯ ಡಿಸ ಿಂಬರಿರ್ಲಿಲ 

ಮಾನವಧಿಕಾರ (ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡತ ) ಕಾಯದ, 1994ನುನ ರ್ಿಂಡಿಸ್ತು, ಆ ಕಾಯದಯ 4ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಹಿೋಗ  

ನುಡಿಯುತುದ :- 

“4.  ಖ್ಾಸಗಿವತನದಯೂಂದಿಗಯ ನ್ವರಂಕತಶ ಹಸಿಕ್ಷಯವಪ್ 

ವಯಸ್ಿರ ನಡುವ  ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾಗಿ ನಡ ಯುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ 

ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯು 

ಅಿಂತರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ನಾಗರಿಕ ರ್ತುು ರಾಜಕ್ತೋಯ ಹಕುಿಗಳ್ 

ಮೋಲಿನ ಒಪಿಿಂದ್ದ್ 17ನ ೋ ಕಲಮಿನ ಅರ್ಮವಾಯಪ್ಪುಯೊಳ್ಗ , 

ಕಾರ್ನ ವಲ್ು, ಯಾವುದ ೋ ಸ್ಕಾಮರ ಅರ್ವಾ ಪಾರಿಂತಯದ್ 

ಯಾವುದ ೋ ಕಾನ ನಿನ ರ್ ಲಕ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ಲಿಲನ 

ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ನಿರಿಂಕುಶ ಹಸ್ುಕ್ ೋಪಕ ಿ 

ಒಳ್ಗಾಗಬಾರದ್ು. 

ಈ ಪರಿಚ ಿೋದ್ಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ಿಂತ , 18 ವಷ್ಮ ರ್ತುು 

ಅದ್ಕ್ತಿಿಂತ ಹ ಚಿನ ವಯಸ್ಪನವರನುನ ವಯಸ್ಿ 

ವಯಕ್ತುಗಳ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ  

ಈ ನ್ಾಾಯಾಲಯದ ಇತಿಿವಚಿನ ತಿವಪ್ಪೋಗಳು 

44. ಅನುಜ್ ಗಗ್ಮ ರ್ತುು ಇತರರು. v. ಹ  ೋಟ ಲ್ ಅಸ  ೋಸ್ಯೋಶನ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ರ್ತುು ಇತರರು 

(2008), ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಈ ನಾಯಯಾಲಯವು ರ್ುಖ್ಯವಾದ್ ತ್ತೋಪಮನನುನ ನಿೋಡಿತು. ಈ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ 

ಸಾವಮಜನಿಕರು ರ್ದ್ಯ ಸ ೋವಿಸ್ುವ ಯಾವುದ ೋ ಸ್ಥಳ್ದ್ಲಿಲ ಹ ಣುಣರ್ಕಿಳ್ು ನೌಕರಿ ಮಾಡುವುದ್ನುನ 

ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುತ್ತುದ್ದ ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಪೂವಮದ್ ಕಾನ ನಾದ್ ಪಿಂಜಾಬ್ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯದ, 1914ನಾ 
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30ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನಯತ ಯನುನ ಪರಿಶಿೋಲಿಸಾಯತು. ನಾಯ  ಸ್ನಾಾ, ರವರು, ರ್ ಲ 

ಕಾಯದಯು ಜಾರಿಯಾದಾಗ, ಲಿಿಂಗ ಸ್ಮಾನತ ಯ ಪರಿಕಲಿನ  ಇರಲಿಲಲ ಎಿಂಬ ವಿಚಾರದ ಡ ಗ  ಗರ್ನ 

ಹರಿಸ್ುತಾುರ . ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು 14 ರ್ತುು 15ನ ೋ ಕಲರ್ುಗಳ್ು ಜಾರಿಯಾದ್ ನಿಂತರ ಅಿಂತಹುದ ಲಲ 

ಬದ್ಲ್ಫಾಯತು. ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಎರಡು ಗುಿಂಪುಗಳ್ ನಡುವ  ತಾರತರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ, ಅವರನುನ ಭಿನನವ ಿಂದ್ು 

ಗುರುತ್ತಸ್ಲು ಸ್ದ್ಯದ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ುತ್ತಗಳ  ಿಂದಗ  ತಾಳ ಯಾಗುವಿಂತಹ ತಾತ್ತವಕ 

ಅಧಾರಗಳಿರಬ ೋಕು ರ್ತುು ಇಪಿತುನ ೋ ಶತಮಾನಕ ಿ ಹಿಿಂದನ ವಿಚಾರಗಳ್ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಆ 

ತಾರತರ್ಯ ನಡ ಯಬಾರದ್ು ಎಿಂಬುದ್ು ರ್ುಖ್ಯವಾದ್ ವಿಚಾರ. ಈ ವಿಚಾರವನುನ ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮಗಳ್ು 

ಕ ಲಕಿಂಡಿಂತ  ವಿವರಿಸ್ುತಾುರ  :- 

7. ಈ ಕಾಯದಯು ಪೂವಮ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಶಾಸ್ನವಾಗಿದ . 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 372ನ ೋ ಕಲಮಿನ ಪರಿಭಾಷ ಯಲಿಲ ಇದ್ನುನ 

ಉಳಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲ್ಫಾಗಿದ ಯಾದ್ರ , ಭಾರತ್ತೋಯ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14, 15 ರ್ತುು 19ನ ೋ ಲ್ಫ ೋಖ್ನಗಳ್ 

ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ಅದ್ರ ಸ್ಿಂಧ್ುತವವನುನ ಪರಶಿನಸ್ುವುದ್ಕ ಿ 

ಕಾನ ನಿನ ಅನುರ್ತ್ತ ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ . ಎತ್ತುರುವ ಪರಶ ನಗಳ್ 

ಪರಿಶಿೋಲನ ಯನುನ ಪಾರರಿಂಭಿಸ್ುವ ಸ್ರ್ಯದ್ಲಿಲ, ಆ 

ಕಾಲದ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥತ್ತಯನುನ ಗರ್ನದ್ಲಿಲಟುುಕ  ಿಂಡು 

ಕಾಯದಯೊಿಂದ್ನುನ  ಕಾನ ನುಬದ್ಧವಾದ್ ಶಾಸ್ನ ಎಿಂದ್ು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ರಬಹುದಾದ್ರ , ಆದ್ರ  ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 

ರ್ತುು ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ರಿಂಗಗಳ್ಲಿಲ ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಗಳ್ು 

ಸ್ಿಂಭವಿಸ್ುತ್ತುರುವ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, ಇಿಂತಹ ಕಾನ ನನುನ 

ಅಮಾನಯ ಎಿಂದ್ು ಕ ಡಾ ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ಬಹುದ್ು. 



 216 

ಜಾನ್ ವಲಿಮಾಟಟಂ ವಿ. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ, 

(2003) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಈ ನಾಯಯಾಲಯವು, 

ಭಾರತ್ತೋಯ ಉತುರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯದ ಯ 118ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ಹ  ೋಲುತ್ತುದ್ದ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಯೊಿಂದ್ಕ ಿ 

ಯುಕ ಯಲಿಲ ಮಾಡಲ್ಫಾದ್  ತ್ತದ್ುದಪಡಿಯನುನ 

ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ುವಾಗ ಈ ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  ಗರ್ನಿಸ್ತು: 

"28 ... ಒಿಂದ್ು ನಿಬಿಂಧ್ನ ಯ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕತ ಯನುನ, 

ಸ್ರ್ಯ ಕಳ ದ್ುದ್ರಿಿಂದ್ ಪರಭಾವಿತವಾಗಿರುವ ಶಾಸ್ನಗಳ್ 

ವಾಯಖಾಯನಾತಮಕ ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಗಳ್ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಯಿಂದ್ 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೋಕು." 

ಬದ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುರುವ ಕಾನ ನು ಸ್ನಿನವ ೋಶವನುನ 

ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ುತಾು ರ್ತುು ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ ವಿಶವ 

ಸ್ಮೋಳ್ನದ್ಲಿಲ ಅಳ್ವಡಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲ್ಫಾಗಿರುವ ಅಭಿವೃದಧಯ 

ಹಕ್ತಿನ ಘ ೋಷ್ಣ ಯನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ುತಾು, 1966ರ  ನಾಗರಿಕ 

ರ್ತುು ರಾಜಕ್ತೋಯ ಹಕುಿಗಳ್ ಸ್ಿಂಯುಕು ರಾಷ್ರಗಳ್    

ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ 18ನ ೋ ಕಲರ್ನುನ ಗಣನ ಗ  

ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳತಾು ಹಿೋಗ ಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು (ಜಾನ್ 

ವಲಲಮಾಟುಮ್ ಪರಕರಣ) 

"33. ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 13 (1)ನ ೋ ಕಲಮಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ಿಂತ , 

26-01-1950ರಲಿಲ ಅಸ್ುತವದ್ಲಿಲದ್ದ ಕಾನ ನಿನ ಆಧಾರದ್ 

ಮೋಲ್ಫ  ಪರಶಿನಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಶಾಸ್ನದ್ 
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ಸ್ಿಂವಿಧಾನಬಧ್ಧತ ಯನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೋಕಾಗುತುದ , ಆದ್ರ  

ಹಾಗ  ಮಾಡುವಾಗ ನಾಯಯಾಲಯವು ಅದ್ರ ನಿಂತರ 

ನಡ ದ್ ಘಟನ ಗಳ್ನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ುವುದ್ನುನ ಇದ್ನುನ 

ತಡ ಗಟುುವುದಲಲ. ಕಾನ ನ  ಿಂದ್ು ಜಾರಿಯಾದಾಗ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕವಾಗಿದ್ದರ  ಸ್ರ್ಯದ್ 

ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಯೊಿಂದಗ , ಬದ್ಲ್ಫಾದ್ ಪರಿಸ್ುತ್ತಗಳ್ 

ದ್ೃಷ್ಟ್ುಯಿಂದ್ ಅದ್ನುನ ಅಸ್ಿಂವಿಧಾನಿಕವ ಿಂದ್ು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಹುದ್ು. 

• 26. ವಗಿೋಮಕರಣದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  

ತಾರತರ್ಯವನುನ ಮಾಡಲು ಪರಯತ್ತನಸ್ದಾಗ, 

ತಕಮಬದ್ಧ ಮಾನದ್ಿಂಡದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಇಿಂತಹ 

ವಗಿೋಮಕರಣವನುನ ಸಾಥಪ್ಪಸ್ಬ ೋಕು. ಯಾವುದ ೋ 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಯ ಅನುಪಸ್ಥತ್ತಯಲಿಲ 

ರ್ತುು ಈ ಮಾನದ್ಿಂಡವು 20ನ ೋ ಶತಮಾನದ್ 

ಆರಿಂಭದ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥತ್ತಗತ್ತಗಳ್ು 21 ನ ೋ 

ಶತಮಾನದ್ಲಿಲ ತಕಮಬದ್ಧ 

ಮಾನದ್ಿಂಡವಾಗಲ್ಫಾರವು ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಸ್ಕಾಮರಕ ಿ ರ್ತ ು ರ್ತ ು ತ್ತಳಿಸ್ುತುದ . 20 ನ ೋ 

ಶತಮಾನದ್ ಆರಿಂಭದ್ಲಿಲ, ಆತ್ತರ್ಯದ್ ಕ್ ೋತರವು 

ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ರ್ಹಿಳ ಯರಿಗ  ತ ರ ದರಲಿಲಲ. 

ಕಳ ದ್ 60 ವಷ್ಮಗಳ್ಲಿಲ, ಭಾರತದ್ಲಿಲ 

ರ್ಹಿಳ ಯರು ಸಾವಮಜನಿಕ ಜಿೋವನದ್ ಎಲಲ 
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ಕ್ ೋತರಗಳ್ನುನ ಪರವ ೋಶಿಸ್ದಾದರ . ಅವರು ಬ ೋರು 

ರ್ಟುದ್ ಪರಜಾತಿಂತರದ್ಲಿಲ ಜನರನುನ 

ಪರತ್ತನಿಧಿಸ್ುತ್ತುದಾದರ . ಅವರು ಈಗ ಭಾರಿ ಸಾರಿಗ  

ವಾಹನಗಳ್ ಚಾಲಕರು, ಸ ೋವ  ಗಾಡಿಗಳ್ 

ನಿವಾಹಕರು, ಪ ೈಲಟೆಳ್ು, ಇತಾಯದ ಕ ಲಸ್ಗಳ್ನುನ 

ನಿವಮಹಿಸ್ುತ್ತುದಾದರ . ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕಿಂಪ ನಿಯ 

4ನ ೋ ವಗಮದ್ ಹುದ ದಯಿಂದ್ ಹಿಡಿದ್ು ರ್ುಖ್ಯ 

ಕಾಯಮನಿವಾಮಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವರ ಗಿನ 

ಹುದ ದಗಳ್ನುನ ಪಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳತ್ತುರುವ 

ರ್ಹಿಳ ಯರನುನ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದ . ಅವರನುನ 

ಪೊೋಲಿಸ್ ಹಾಗ   ಸ ೋನಾ ಸ ೋವ ಗಳ್ಲಿಲಯ  

ಬಹುವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ಳಲ್ಫಾಗುತ್ತುದ . " 

45. ನಾಯಯಾಲಯ ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಯುತಾು, “ಪರಿಮಾಣ” ಎಿಂಬ ಮಾನದ್ಿಂಡವು ಆಧ್ುನಿಕ ಪರಜಾತಾಿಂತ್ತರಕ 

ಸ್ಮಾಜವಿಂದ್ಕ ಿ ತಕಿಿಂತ್ತರಬ ೋಕು  ಎಿಂದ್ು ಅಭಿಪಾರಯ ಪಟ್ಟುತು. 

ತ್ತೋಪ್ಪಮನ ರ್ುಖ್ಯವಾದ್ ವಾಕಯದ್ಲಿಲ ಅರಿವುಳ್ಳ ನಾಯಯಾಧಿೋಶರು ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳ್ುತಾುರ :- 

ಬಾರುಗಳ್ಲಿಲ ರ್ಹಿಳ ಯರು ಉದ  ಯೋಗ 

ಮಾಡುವುದ್ನುನ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುವ ಬದ್ಲು, ಲಿಿಂಗ 

ವಿಭಿನನತ ಯ ಅಸ್ಮಾನ ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ನುನ 

ನಿವಾರಿಸ್ುವ ವಿಧಾನಗಳ ಡ ಗ  ಸ್ಕಾಮರ 

ಗರ್ನಹರಿಸ್ಬ ೋಕು. ರ್ಹಿಳ ಯರಲಿಲ ತಾವು 

ಮಾಡಲು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವ ವೃತ್ತುಯ  



 219 

ಅವಶಯಕತ ಗಳಿಗ  ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕತಮವಯವನುನ 

ಸ್ವತಿಂತರವಾಗಿ ನಿವಮಹಿಸ್ುವ ವಿಶಾವಸ್ವನುನ 

ಪ ರೋರ ೋಪ್ಪಸ್ುವ ಸ್ುರಕ್ಷತ ಯ ಸ್ನಿನವ ೋಶಗಳ್ನುನ 

ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ುವುದ್ು ಸ್ಕಾಮರದ್ ಕತಮವಯವಾಗಿದ , 

ಇದ್ು. ಸ್ಮಾಜದ್ ಪರಿಸ್ಥತ್ತಗಳ್ ರ್ ಲಕ 

ನಡ ಯುವ ಯಾವುದ ೋ ಕಾಯಮನಿೋತ್ತಯ 

ಹಸ್ುಕ್ ೋಪವು (ಸ ಕ್ಷನ್ 30ರ ಅಡಿಯಲಿಲ 

ಅಡಕವಾಗಿರುವಿಂರ್ದ್ುದ) ರ್ಹಿಳ ಯರ ಮೋಲಿನ 

ದ್ಬಾಬಳಿಕ ಯನಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳತುದ  ರ್ತುು ಗೌಪಯತ ಯ 

ಹಕುಿಗಳಿಗ  ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತುದ . " 

46. ಅರಿವುಳ್ಳ ನಾಯಯಾಧಿೋಶರು ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಸ್ುತಾು, ತಾರತರ್ಯದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಪರಿಣಾರ್ ಬಿೋರುವ 

ಶಾಸ್ನಗಳ್ನುನ ಕಾನ ನಿನಡಿಯಲಿಲ ವಿರ್ಶ ಮಗ  ಳ್ಪಡಿಸ್ಲು, ಕ ಳ್ಕಿಂಡ ಮಾನದ್ಿಂಡಗಳ್ನುನ 

ಬಳ್ಸ್ಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ಅಭಿಪಾರಯ ಪಡುತಾುರ :- 

46. ಈ ರಿೋತ್ತಯ "ರಕ್ಷಣಾತಮಕ ತಾರತರ್ಯದ್" ಗುರಿಗಳ್ನುನ 

ಹ  ಿಂದರುವ ಶಾಸ್ನಗಳ್ು ಎರಡಲಗಿನ ಕತ್ತುಗಳ್ಿಂತ  

ಬಳ್ಸ್ಲಿಡುತುವ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ರ್ನಸ್ಪನಲಿಲಟುುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು. 

ಈ ವಿಧ್ವಾದ್ ಶಾಸ್ನಗಳ್ ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ನುನ 

ನಿಣಮಯಸ್ುವಾಗ ಕಟುುನಿಟಾುದ್ ಪರಿಶಿೋಲನಾ 

ಪರಿೋಕ್ ಯನುನ ಬಳ್ಸ್ಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು. ಶಾಸ್ನವನುನ ಅದ್ರ 

ಪರಸಾುವಿತ ಗುರಿಗಳ್ ಮೋಲಷ ುೋ ಅಿಂದಾಜಿಸ್ಬಾರದ್ು, 

ಬದ್ಲಿಗ  ಅದ್ರ ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ು ರ್ತುು ಪರಭಾವಗಳ್ 
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ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ಮಾತರ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ್ಬ ೋಕು. ಪರಶಿನಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ 

ಶಾಸ್ನವು ರ ಢಮಾದ್ರಿಯ  ನ ೈತ್ತಕತ  ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಪಾತರದ್ ಪರಿಕಲಿನ ಯ ಮೋಲಿನ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗದ್ 

ಮೊೋಹದಿಂದ್ ಬಳ್ಲುತ್ತುದ . ಹಿೋಗ  ಪಡ ದ್ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನದ್ 

ಸ್ತವ ಹಳ್ಸ್ಲು ರ್ತುು ಅದ್ರ ವಿಧಾನ 

ಉಸ್ರುಗಟ್ಟುಸ್ುವಿಂತ್ತದ   

47. ಯಾವುದ ೋ ಕಾನ ನಿನ  ಕ  ಟುಕ  ನ ಯ 

ಪರಿಣಾರ್ದಿಂದಾಗಿ ರ್ಹಿಳ ಯರ ಮೋಲಿನ 

ದ್ಬಾಬಳಿಕ ಯನುನ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ದ್ಿಂತಾಗಬಾರದ್ು. 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾವತಿಂತರಯವು ಒಿಂದ್ು ರ್ ಲಭ ತ 

ತತುಾವಾಗಿದ್ುದ, ಅದ್ನುನ, ಬಲವಾದ್ ಸ್ಕಾಮರಿೋ 

ಉದ ದೋಶವಿರುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮವನುನ ಹ  ರತುಪಡಿಸ್, 

ಆವಶಯಕತ ಯ ಹ ಸ್ರಿನಲಿಲ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕ  ಳ್ಳಬಾರದ್ು 

ರ್ತುು ಇಿಂತಹ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ ಹ ಚಿನ ರ್ಟುದ್ 

ವಿರ್ಶ ಮಯೋ ನಾಯಯಾಿಂಗ ಪರಿಶಿೋಲನ ಯ ಸಾಮಾನಯ 

ಆಧಾರ. 

47. ಕ  ನ ಯದಾಗಿ ನಾಯಯಾಲಯ ಹಿೋಗ ಿಂದತು 

50.ಇಿಂತಹ ರಕ್ಷಣಾತಮಕ ತಾರತರ್ಯದ್ ಶಾಸ್ನವನುನ 

ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ುವ ಪರಿೋಕ್ ಯು ಎರಡು-ಬಗ ಯ ವಿರ್ಷ ಮಗ  

ಒಳ್ಗಾಗುತುದ : 
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(ಎ) ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗಿೋಯ ಹಸ್ುಕ್ ೋಪವನುನ (ಪರಸ್ುುತ 

ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ತಾರತರ್ಯದ್ ಶಾಸ್ನದ್ ರ್ ಲಕ 

ಪ ರೋರ ೋಪ್ಪಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ) ತಾತ್ತವಕವಾಗಿ 

ಸ್ರ್ರ್ಥಮಸ್ಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು, 

(ಬಿ) ಅದ್ು ಅಳ್ತ ಯಲಿಲ ಪರಮಾಣಕ ಿ 

ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬ ೋಕು. 

51. ರ್ಹಿಳ ಯರ ಹಿತಾಸ್ಕ್ತುಗಳ್ನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ 

ನಾಯಯಸ್ರ್ಮತ ಗುರಿಯನುನ ಬ ಿಂಬಲಿಸ್ಲು 

ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗಿೋಯ ನಿದ ೋಮಶನದ್ ರ ಪದ್ಲಿಲ ಸ್ಕಾಮರ 

ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ದ್ ಕರರ್ಗಳ್ು ಸಾವಯತುತ , ಅವಕಾಶದ್ 

ಸ್ಮಾನತ , ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕುಿ, ರ್ತುು ಇತಾಯದ. ಇತರ 

ಸ್ುಸಾಥಪ್ಪತ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ 

ನಿಯರ್ಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿದ ಯೋ ಎಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವುದ್ು 

ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಕ ಲಸ್. ಲಿಿಂಗ, ಜನಾಿಂಗ, ಜಾತ್ತ ಅರ್ವಾ 

ಇತರ ಯಾವುದ ೋ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲಿನ ತಾರತರ್ಯವಿಲಲದ ೋ, 

ವಿಭಿನನ ಅವಕಾಶಗಳ್ು ರ್ತುು ಆಯಿಗಳ್ನುನ 

ಉಪಯೊೋಗಿಸ್ುವ ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ ಖಾತ್ತರಗ  ಳಿಸ್ುವ 

ಆಧ್ುನಿಕ ಪರಜಾತಾಿಂತ್ತರಕ ಸ್ಮಾಜದ್ ಕಾಯಮನಿವಮಹಣ  

ಈ ವಿಚಾರದ್ ರ್ ಲ ತತವ. ಉತುರ್ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ, ಬಳ್ಸ್ದ್ 

ವಿಧಾನ ರ್ತುು ಬಯಸ್ದ್ ಗುರಿಯ  ನಡುವ  

ಪರಮಾಣಬಧ್ಧವಾದ್ ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾದ್ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ ಇರಬ ೋಕು.  
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48. ಉಚಿ ನಾಯಯಾಲಯವು ನಿರಿಂಕುಶ ರ್ತುು ಅಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವ ಿಂದ್ು ಬಗ ದ್ು ರದ್ುದಗ  ಳಿಸ್ದ್ದ 

ಕಾನ ನ  ಿಂದ್ನುನ ಇದ ೋ ನಾಯಯಾಲಯ ಸ್ಹ ನಿರಿಂಕುಶ ರ್ತುು ಅಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ತು. 

49. ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಈ ನಾಯಯಾಲಯ ತ್ತೋಪುಮ ನಿೋಡಿದ್ ಬ ನನಲ್ಫ ಲೋ 

ನಾಲ್ಫಾಪ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪುಮ ಹ  ರಬಿದದತು. ಈ ಪರಕಣದ್ಲಿಲ ನಾಯಯಾಲಯವು ಲಿಿಂಗ 

ಪರಿವತ್ತಮತ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯರ ನ  ೋವು, ದ್ುಃಖ್ ರ್ತುು ವ ೋದ್ನ ಗಳ್ನುನ ನಿಭಾಯಸ್ಬ ೋಕಾಯತು. 

ನಾಯಯಾಲಯವು 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ಕ ಳ್ಕಿಂಡಿಂತ  ಪರಸಾುಪ್ಪಸ್ತು: 

19. ಗುದ್ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ರ್ತುು ರ್ುಖ್ಮೈರ್ುನವೂ 

ಸ ೋರಿದ್ಿಂತ  ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವಿನ ಎಲ್ಫಾಲ ಶಿಶನಯೊೋನಿ 

ಸ್ಮಾಗರ್ವನುನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ಳದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ 

ಅಪರಾಧಿಕರಿಸ್ುವ ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಟ ೈಬ್ಪ ಕಾಯದ ಜಾರಿಗ  

ಬರುವ ಮೊದ್ಲ್ಫ ೋ, ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ್ದ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಕ್ತರಯಗಳ  ಿಂದಗ  ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತರನ ನ ತಳ್ುಕು 

ಹಾಕಲ್ಫಾಗುತ್ತುದ್ದ ಕಾಲದ್ಲಿಲ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ , 1860 ರಲಿಲ 

ಸಾಥನ ಪಡ ಯತು. ರಾಣಿ ಸಾಮಾಿಜ್ಞಿ ವಿ. ಖ್ಯೈರತಿ, 

ಐಎಲ್ಆರ್ (1884) ಎಲ್ಫಾಲ 204 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ 

ಅಲಹಾಬಾದ್ ಉಚಿನಾಯಯಾಲಯ ರ್ಿಂಡಿಸ್ದ್ 

ತ್ತೋಪಮನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ಬಹುದ್ು. ಈ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ 

ಇದ್ರಲಿಲ ಒಬಬರು ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತ ವಯಕ್ತುಯನುನ 

ಅವರು "ರ ಢಿಯ ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗಿ" ಎಿಂಬ ಸ್ಿಂಶಯದ್ 

ಮೋಲ್ಫ  377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಡಿಯಲಿಲ ಬಿಂಧಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು 

ರ್ತುು  ನಿಂತರ ಮೋಲಮನವಿಯ ಮೋರ ಗ  ಅವರನುನ 
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ಖ್ುಲ್ಫಾಸ ಗ  ಳಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು.  ಅವರನುನ 

ಖ್ುಲ್ಫಾಸ ಗ  ಳಿಸ್ುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ, ನಾಯಯಾಧಿೋಶರು 

ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದಾದರ : (ILR ಪುಟಗಳ್ು 204-05) "...  

'ಈ ಪರಕರಣವು ಖ ೈರಾತ್ತ ಎಿಂಬ ವಯಕ್ತುಯೊಿಂದಗ  

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ  ರ್ತುು ಅವರ ಮೋಲ್ಫ  ಅವರು 

ನಪುಿಂಸ್ಕರಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ ಿ ಪೊೋಲಿೋಸ್ರು ಒಿಂದ್ು 

ಬಗ ಯ ಕಣಾೆವಲಿಟ್ಟುದ್ದಿಂತ  ಕಿಂಡುಬರುತುದ , ಅದ್ನುನ 

ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ  ೋ ಇಲಲವೋ ಇಲಿಲ 

ರ್ುಖ್ಯವಲಲ.  ಆ ರ್ನುಷ್ಯನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅರ್ಮದ್ಲಿಲ ಒಬಬ 

ನಪುಿಂಸ್ಕನಲಲ, ಆದ್ರ  ಅವರ ಗಾರರ್ಕ ಿ ಭ ೋಟ್ಟ ನಿೋಡಿದ್ 

ಪೊೋಲಿಸ್ ಅವರನುನ ಕರ ಸ್ಕ  ಿಂಡಾಗ, ಅವರು 

ಕುಟುಿಂಬವಿಂದ್ರ ರ್ಹಿಳ ಯರ ನಡುವ  ಹ ಣಿಣನಿಂತ  

ಉಡುಪು ತ  ಟುು ಹಾಡುತ್ತುರುವುದ್ು ಕಿಂಡು ಬಿಂದತು.  

ಸ್ವಿಲ್ ಸ್ಜಮನ್ (ರ್ತ  ುಮಮ ಒಬಬ ಅಧಿೋನ 

ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ರ್ನುಷ್ಯ) ರ್ ಲಕ ಅವರನುನ ಪರಿೋಕ್ ಗ  

ಒಳ್ಪಡಿಸ್ದ್ ನಿಂತರ, ಅವರಿಗ  ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ 

ರ ಢಿಯದ  ಎಿಂಬುದ್ಕ ಿ ಅವರಲಿಲ ಒಿಂದ್ು ವಿಶಿಷ್ು 

ಲಕ್ಷಣವನುನ ಕಿಂಡುಕ  ಳ್ಳಲ್ಫಾಯತು -ಅವರ ಗುದ್ದ್ 

ರಿಂಧ್ರವು ಒಿಂದ್ು ತುತ ುರಿ ಆಕಾರದ್ಲಿಲ   

ವಿರ ಪಗ  ಿಂಡಿತುು- ರ್ತುು ಅವರು ಕ ಲವು 

ತ್ತಿಂಗಳ್ುಗಳ್ಲಿಲ ಅಸಾವಭಾವಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ 
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ನಡ ಸ್ರುವುದ್ನುನ ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ುವಿಂತ  ಅದ ೋ ಭಾಗ  

ಸ್ಫಲಿಸ್ ಸ  ೋಿಂಕ್ತಗ  ಒಳ್ಗಾಗಿತುು." 

ಅವರನುನ ಮೋಲಮನವಿಯ ಮೋರ ಗ  

ಖ್ುಲ್ಫಾಸ ಗ  ಳಿಸ್ಲ್ಫಾಯತಾದ್ರ , 377 ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ 

ಕ ಲ ನಿಧಿಮಷ್ು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳಿಗ  

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ುದಾದ್ರ  ಅದ್ು, ಹಿಜಾರಗಳ್ನ ನ 

ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಂತ  ನಿದಮಷ್ುವಾದ್ ಅಸ್ಮತ ಗಳ್ನುನ 

ಹ ಚಾಿಗಿ ಗುರಿಯಲಿಲಟ್ಟುಕ  ಳ್ುಳತುದ  ರ್ತುು ಅದ್ು ಲಿಿಂಗ 

ಪರಿವತ್ತಮತ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ವಿರುದ್ಧದ್ ಕ್ತರುಕುಳ್ ರ್ತುು 

ದ ೈಹಿಕ ದ್ುರುಪಯೊೋಗದ್ ಸಾಧ್ನವಾಗಿ 

ಬಳ್ಕ ಯಾಗುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಈ ಪರಕರಣ 

ತ  ೋಪಮಡಿಸ್ುತುದ . " 

50. ನಾಯಯಾಲಯವು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಆಸ್ಮತ  ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಪರಿಕಲಿನ ಗಳ್ನು ವಿವರಿಸ್ುತಾು, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ನಿಲುವು ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ ಗಳ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಮಾನವಾಧಿಕಾರದ್ ಕಾನ ನಿನ 

ಅನವಯಸ್ುವಿಕ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಯೊೋಗಾಯಕಾತಾಮ ಸ್ಧಾಧಿಂತಗಳ್ನುನ (ಯೊೋಗಾಯಕಾತಾಮ ಪ್ಪರನಿಪಪಲ್ಪ 

ಆನ್ ದ ಅಪ್ಪಲಕ ಶನ್ ಆಫ್ ಇಿಂಟನಾಯಮಷ್ನಲ್ ಹ ಯರ್ನ್ ರ ೈರ್ಟಪ ಇನ್ ರಿಲಿೋಶನ್ ಟು ಸ ಕ್ಷುವಲ್ 

ಓರಿಯನಿುೋಶನ್ ಆನ್ಡ ಜ ನಡರ್ ಐಡ ನಿುಟ್ಟ) ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟುುಕ  ಿಂಡಿತು.  ನಾಯಯಾಲಯವು 

ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಯುತಾು, ಹಿೋಗ  ಅಭಿಪಾರಯ ಪಟ್ಟುತು: 

"60. ಭಾರತ್ತೋಯ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಡಿಯಲಿಲ 

ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ್ ರ್ ಲಭ ತ 

ಹಕುಿಗಳ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಅಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾಗಿಲಲವ ಿಂದ್ು 



 225 

ನಾವು ಕಿಂಡುಕ  ಿಂಡ ಯೊೋಗಾಯಕಾತಾಮ ಸ್ಧಾದಿಂತ 

ಸ ೋರಿದ್ಿಂತ  ಟ್ಟಜಿಗಳ್ (ಲಿಿಂಗ ಪರಿವತ್ತಮತರು) ಬಗ ಗಿನ 

ಸ್ಧಾಧಿಂತಗಳ್ು ರ್ತುು ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 

ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಗಳ್ನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ಬ ೋಕು ರ್ತುು 

ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬ ೋಕು, ಅವಕ ಿ ನರ್ಮ ದ ೋಶದ್ಲಿಲ ಸಾಕಷ್ುು 

ಕಾನ ನಾತಮಕ ರ್ತುು ಐತ್ತಹಾಸ್ಕ ಸ್ರ್ರ್ಮನ ಯದ " 

51. ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 15 ರ್ತುು 16ನ ೋ ಕಲಮಿನ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ನಾಯಯಾಲಯ ಹಿೋಗ ಿಂದತು: 

"66. ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ತಾರತರ್ಯವನುನ ಐತ್ತಹಾಸ್ಕ 

ಸ್ತಯವ ಿಂದ್ು ರ್ನಗಿಂಡ ರ್ತುು ಅದ್ನುನ 

ಪರಿಹರಿಸ್ಬ ೋಕಾದ್ ಅಗತಯವನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ದ್ 15 

ರ್ತುು 16 ನ ೋ ಕಲರ್ುಗಳ್ು ಆ ತಾರತರ್ಯವನುನ 

ನಿಷ ೋಧಿಸ್ಲು ಪರಯತ್ತನಸ್ದ್ವು ನರ್ಗ  

ತ್ತಳಿದ್ುಬರುವಿಂತ , ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ನಿಮಾಮತೃಗಳ್ು, 

ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ತಾರತರ್ಯದ್ ವಿರುದ್ಧದ್ ರ್ ಲಭ ತ 

ಹಕ್ತಿಗ  ಒತುು ನಿೋಡಿರುವುದ್ರ ಹಿಿಂದ , ಅದ್ರಿಿಂದಾಗಿ 

ಇಬಬಗ ಯ ಲಿಿಂಗಗಳ್ ರ ಢಿೋಗತ ಪರಿಗಣನ ಗಳಿಗ  

ಅನುಗುಣವಾಗಿಲಲದರುವ ಕಾರಣಕಾಿಗಿ ಕ ಲ ಜನರನುನ 

ವಿಭಿನನವಾಗಿ ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಪರತಯಕ್ಷ ಅರ್ವಾ 

ಪರ  ೋಕ್ಷ ವತಮನ  ತಡ ಗಟುುವ ಉದ ದೋಶವಿದ . ಲಿಿಂಗ 

ರ್ತುು ಜ ೈವಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ ರಡ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ವಿಶಿಷ್ು 

ಅಿಂಶಗಳಾಗಿವ . ಜ ೈವಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್ು, 
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ಖ್ಿಂಡಿತವಾಗಿ, ಜನನಾಿಂಗಗಳ್ು, ವಣಮತಿಂತುಗಳ್ು 

ರ್ತುು ದವತ್ತೋಯ ದ್ಜ ಮಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ್ು 

ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿವ , ಆದ್ರ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ್ು ಒಬಬರ 

ಸ್ವಯಿಂ-ಚತರಣವನುನ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಗುರುತು ರ್ತುು 

ನಡತ ಯ ಆಳ್ವಾದ್ ಮಾನಸ್ಕ ಅರ್ವಾ 

ಭಾವನಾತಮಕ ಅರಿವನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುತುವ . 15 

ರ್ತುು 16 ನ ೋ ಕಲರ್ುಗಳ್ಡಿಯಲಿಲರುವ "ಲಿಿಂಗ"ವನುನ 

ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ತಾರತರ್ಯವು, ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ 

ಅಸ್ಮತ ಯ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲಿನ ತಾರತರ್ಯವನ ನ 

ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ . 15 ರ್ತುು 16ನ ೋ ಕಲರ್ುಗಳ್ಲಿಲ 

ಬಳ್ಸ್ಲ್ಫಾದ್ "ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ" ಎಿಂಬ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯು ಪುರುಷ್ 

ಅರ್ವಾ ಸ್ರೋಯರ ಜ ೈವಿಕ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಗ  ಮಾತರ 

ಸ್ೋಮಿತವಾಗಿಲಲ, ಬದ್ಲಿಗ  ಅದ್ಕ ಿ ತರ್ಮನುನ ಗಿಂಡು 

ಅರ್ವಾ ಹ ಣ ಣಿಂದ್ು ಎಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ದ್ ಜನರನ ನ 

ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವ ಉದ ದೋಶವಿದ . " 

52. ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 19(1)(ಆ) ಕಲರ್ು ರ್ತುು ಲಿಿಂಗ ಪರಿವತ್ತಮತರ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ನಾಯಯಾಲಯ ಹಿೋಗ ಿಂದತು: 

72. ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ ಯು ಒಬಬರ 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಗುರುತು, ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಭಿವಯಕ್ತು ರ್ತುು 

ತ  ೋಪಮಡಿಕ ಯ ರ್ ಲದ್ಲಿಲ ನ ಲ್ಫ ಸ್ದ  ರ್ತುು 

ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ಭಾರತದ್ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 19(1)(ಎ) 

ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ಅದ್ನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಬ ೋಕು. 
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ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತರ  ಬಬರರು ತರ್ಮ ವಯಕ್ತುತವವನುನ 

ನಡವಳಿಕ  ರ್ತುು ಪರಸ್ುುತ್ತಯ ರ್ ಲಕ  

ವಯಕುಪಡಿಸ್ಬಹುದ್ು. ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತರ ಅಿಂತಗಮತ 

ವಯಕ್ತುತವವನುನ ಪರತ್ತಬಿಿಂಬಿಸ್ುವ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯನುನ 

ನಿಷ ೋಧಿಸ್ಲು, ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ಲು ಅರ್ವಾ ಅದ್ರಲಿಲ 

ಹಸ್ುಕ್ ೋಪ ಮಾಡಲು ಸ್ಕಾಮರಕ ಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲಲ, ಇದ್ು 

. ಆಗಾಗ ೆ ಸ್ಕಾಮರ ರ್ತುು ಅದ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ು 

ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಅರ್ವಾ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಿಂದಾಗಿ 

ಅಿಂತಹ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಸ್ಹಜ ಗುಣ ರ್ತುು ಗುರುತನುನ 

ಜಿೋಣಿಮಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾಗುತಾುರ . ಆದ್ದರಿಿಂದ್, 

ನಾವುಗಳ್ು ಖಾಸ್ಗಿೋತನ, ಸ್ವಯಿಂ-ಗುರುತ್ತಸ್ುವಿಕ , 

ಸಾವಯತುತ  ರ್ತುು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸ್ರ್ಗರತ ಗಳ್ 

ಮೌಲಯಗಳ್ು, ಭಾರತದ್ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 19(1)(ಎ) 

ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ಲಿಿಂಗ ಪರಿವತ್ತಮತ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ 

ಸ್ದ್ಸ್ಯರಿಗ  ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ರ್ ಲಭ ತ 

ಹಕುಿಗಳ್ು ರ್ತುು ಸ್ಕಾಮರಗಳ್ು  ಆ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ 

ಗುರುತ್ತಸ್ಲು ರಕ್ಷಿಸ್ಲು ಬಧ್ಧವಾಗಿವ  ಎಿಂದ್ು 

ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುತ್ತುದ ದೋವ  " 

53. ವಯಕ್ತುಯ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಸಾವತಿಂತರಯಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ರ್ುಖ್ಯವಾದ್ ವಾಕಯದ್ಲಿಲ ಈ ನಾಯಯಾಲಯ ಹಿೋಗ ಿಂದತು: 

"75. ಈಗಾಗಲ್ಫ ೋ ಸ್ ಚಸ್ರುವಿಂತ , 21 ನ ೋ ಕಲರ್ು , 

ವಯಕ್ತುಯ "ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾವಯತುತ " ಯ ರಕ್ಷಣ ಯನುನ 
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ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ುತುದ . ಅನುಜ್ ಗಾಗ್ಮ v. ಭಾರತ್ತೋಯ 

ಹ  ೋಟ ಲ್ ಸ್ಿಂಘ  (2008) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಈ 

ನಾಯಯಾಲಯವು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾವಯತುತ ಯು 

ಇತರರಿಿಂದ್ ಹಸ್ುಕ್ ೋಪಕ ಿ ಒಳ್ಗಾಗದರುವ ಋಣಾತಮಕ 

ಹಕುಿ ರ್ತುು ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ತರ್ಮ ಜಿೋವನದ್ 

ನಿಧಾಮರಗಳ್ನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ, ತರ್ಮನುನ 

ವಯಕುಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ರ್ತುು ಯಾವ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ಲಿಲ 

ಪಾಲ್ಫ  ೆಳ್ಳಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ಆಯಿಮಾಡುವ ಧ್ನಾತಮಕ 

ಹಕಿನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ  ಎಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ತು. 

ಲಿಿಂಗವನುನ ಸ್ವಯಿಂ-ನಿಣಮಯಸ್ುವುದ್ು ವ ೈಯಕ್ತುಕ 

ಸಾವಯತುತ  ರ್ತುು ಸ್ವಯಿಂ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ ಒಿಂದ್ು 

ಅವಿಭಾಜಯ ಅಿಂಗವಾಗಿದ  ರ್ತುು ಅದ್ು ಭಾರತ್ತೋಯ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 21ನ ೋ ಕಲಮಿನ ಅಡಿಯಲಿಲ 

ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾವತಿಂತರಯದ್ 

ಕ್ ೋತರದ್ಲಿಲ ಬರುತುದ . " 

54. ಕ  ನ ಯ ನಿಧಾಮರ ಹಿೋಗಿತುು:- 

"83. ಆದ್ದರಿಿಂದ್, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವಾ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ 

ಅಸ್ಮತ ಯ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲಿನ ತಾರತರ್ಯವು ಕಾನ ನಿನ  

ಸ್ಮಾನತ ಯನುನ ಅರ್ವಾ ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಅಡಿಯಲಿಲ 

ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾದ್ ಕಾನ ನುಗಳಿಗ  ಸ್ರ್ನಾದ್ 

ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ಅನ ಜಿಮತಗ  ಳಿಸ್ುವ ಅರ್ವಾ  
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ಪರಿವತ್ತಮಸ್ುವಿಂತಹ ಪರಿಣಾರ್ವನುನಿಂಟುಮಾಡುವ 

ಯಾವುದ ೋ ತಾರತರ್ಯ, ಹ  ರಗಿಡುವಿಕ , ನಿಬಮಿಂಧ್ 

ಅರ್ವಾ ಆದ್ಯತ ಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುತುದ  ಎಿಂದ್ು 

ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುತ್ತುದ ದೋವ , ರ್ತುು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಟ್ಟಜಿ 

ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯರ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ 

ಕಾಪಾಡಲು ವಿವಿಧ್ ನಿದ ೋಮಶನಗಳ್ನುನ ನಿೋಡುವ ಒಲವನುನ 

ತ  ೋರುತ ುೋವ . " 

55. ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮ ಡಾ. ಎ.ಕ . ಸ್ಕ್ತರ, ತರ್ಮ ಪರತ್ತಯೋಕವಾದ್ ಸ್ಹರ್ತ್ತಯ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ ಪರತ್ತ ವಯಕ್ತುಗ  

ರ್ ಲಭ ತವಾಗಿ ರ್ತುು ಸಾವಮತ್ತರಕವಾಗಿ ನಿೋಡಲ್ಫಾಗುವ ಆಯಿ ಮಾಡುವ ಹಕಿನುನ ಪರಸಾುಪ್ಪಸ್ುತಾು 

ಅದ್ು ಮಾನವಾಧಿಕಾರಗಳ್ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಿಂಗವ ಿಂದ್ು ಹ ೋಳಿದ್ರು. ಅವರು ಹಿೋಗ ಿಂದ್ು ಅಭಿಪಾರಯ 

ಪಟುರು:- 

 

"116.1. ಭಾರತದ್ಲಿಲ ಹಿಿಂದ  ಟ್ಟಜಿಗಳಿಗ  ಹ ಚಿನ 

ಗೌರವವನುನ ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ್ದರ , ಪರಸ್ುುತ ಆ 

ಸ್ನಿನವ ೋಶದ್ಲಿಲ ಉಳಿದಲಲ. 1871 ರ ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಟ ೈಬ್ಪ 

ಆಕ್ು, ರ್ಿಂಡನ ಯಾಗುವುದ್ರ  ಿಂದಗ  ಅವರ 

ಸಾಥನಮಾನದ್ ಕುಗುೆವಿಕ  ಆರಿಂಭವಾಯತು, ಇದ್ು 

ಹಿಜಾರ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಇಡಿೋ ಸ್ರ್ುದಾಯವನುನ  

ಸಾವಭಾವಿಕವಾದ್  "ಅಪರಾಧಿಗಳ್ು" ರ್ತುು 

"ಜಾಮಿೋನು ರಹಿತ ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ನುನ ವಯವಸ್ಥತವಾಗಿ  

ಎಸ್ಗುವ ಅಭಾಯಸ್ವುಳ್ಳವರು" ಎಿಂದ್ು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ುವುದ್ಕ ಿ ಕಾರಣವಾಯತು. 
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ರ್ುಿಂಚನ ಊಹ ಯನಾನಧ್ರಿಸ್ ಭಾರತ್ತೋಯ ಜನರನುನ 

ಇಿಂತಹ ಉಪದ ೋಶ ರ್ತುು ಸ್ದಾಧಿಂತಕ ಿ ಒಳ್ಪಡಿಸ್ದ್ುದ 

ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ ವಿಚತರವೂ ರ್ತುು ಅಪಾಯಕರವೂ 

ಆಗಿದ . ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಆಳಿವಕ ಯ ಸ್ರ್ಯದ್ಲಿಲ ಕ ಟು ರ್ತುು 

ಘ ೋರ ರ್ನಸ್ಥತ್ತಯೊಿಂದಗ  ಜಾರಿಯಾದ್ ಮೋಲಿಿಂಡ 

ಕ ರರ ಶಾಸ್ದಿಂದ್ ಈ ಸ್ರ್ುದಾಯಕ ಿ ಹಿಿಂದ ಿಂದ್  

ಆಗದ್ಷ್ುು ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದ್ರಲಿಲ ಅನುಮಾನವಿಲಲ. 

ಇಿಂತಹ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗದ್ ಗಾಯಕ ಿ 

ಅವಮಾನವನ ನ ಸ ೋರಿಸ್ುವಿಂತ , ಬಿರಟ್ಟಷ್ 

ಆಳಿವಕ ಯಲಿಲದ್ದಿಂತಹ ಲಿಿಂಗ ಪರಿವತ್ತಮತರನುನ ಬರಿಯ 

ಸ್ಿಂಶಯದ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ಬಿಂಧಿಸ್ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವ ಪರವೃತ್ತುಯ 

ದ ಸ ಯಿಂದ್ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 377 ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ದ್ುರುಪಯೊೋಗ ರ್ತುು 

ದೌಜಮನಯಕ  ಿಳ್ಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ಭಾರತದ್  

ಟ್ಟಜಿಗಳಿಗ  ಉಿಂಟಾದ್ ಈ ಗಿಂಭಿೋರ ಐತ್ತಹಾಸ್ಕ 

ಹಾನಿಗಳ್ನುನ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ಲು, ನಿರಿಂತರವಾದ್ 

ಜಿೋವಿಂತ್ತಕ ಯ ಪರಯತನಗಳ್ ಅಗತಯವಿದ . " 

56. ಹಾಗ ಯೋ, 125 ರ್ತುು 129ನ ೋ ವಾಕಯಗಳ್ಲಿಲ ಅವರು ನಾಯಯಾಲಯ ವಹಿಸ್ಬ ೋಕಾದ್ ಪಾತರವನುನ ಈ 

ರಿೋತ್ತ ವಿವರಿಸ್ದ್ರು:- 

"125. ಸ್ಮಾಜದ್ ಕಲ್ಫಾಯಣಕಾಿಗಿ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ರ್ ಲ 

ಉದ ದೋಶ ರ್ತುು ಆಶಯವನುನ 
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ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಪಾತರ. 

ಸ್ಮಾಜದ್ ಕಾನ ನಿನ ಹಾಗ  ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು 

ಜಿೋವಿಂತ ಜಿೋವಿಯಾಗಿದ . ಇದ್ು ನಿರಿಂತರವಾಗಿ 

ಬದ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುರುವ ವಾಸ್ುವಿಕ ರ್ತುು ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಸ್ತಯವನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ದ . ಕ ಲವಮಮ ಕಾನ ನಿನ 

ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಗಳಿಗ  

ರ್ುಿಂಚ ಯೋ ನಡ ಯುತುದ  ರ್ತುು ಅದ್ಕ ಿ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಯನುನ ಉತ ುೋಜಿಸ್ುವ ಉದ ದೋಶವಿರುತುದ . 

ಕ ಲವಮಮ, ಕಾನ ನಿನಲಿಲನ ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಯು 

ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾಸ್ುವಿಕತ ಯ ಫಲಿತಾಿಂಶವಾಗಿರುತುದ . 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ನಿನವ ೋಶದ್ಲಿಲ ನಾವು ಟ್ಟಜಿಗಳ್ 

ಹಕುಿಗಳ್ ಬಗ ೆ ಚಚಮಸ್ುವಾಗ, ಸ್ಿಂಪೂಣಮ 

ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನದ್ಲಿಲ ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಯನುನ ತರುವ 

ಸ್ಲುವಾಗಿ ನಾವು ಕಾನ ನು ಹ ಚುಿ ಪರರ್ುಖ್ 

ಪಾತರವನುನ ವಹಿಸ್ಬ ೋಕಾಗಿದ  ಎಿಂದ್ು 

ಕಿಂಡುಕ  ಿಂಡಿದ ದೋವ . ಭಾರತದ್ಲಿಲ ಟ್ಟಜಿಗಳ್ು, ಗಿಂಡು 

ಅರ್ವಾ ಹ ಣುಣ ಅಲಲ, ಅವರನುನ ಅವ ರ ಡರಲಿಲ ಒಿಂದ್ು 

ವಗಮಕ ಿ ಸ ೋರಿದ್ವರು ಎಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ದ್ರ , ಅದ್ು 

ಅವರ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕುಿಗಳ್ ನಿರಾಕರಣ ಗ  ಸ್ರ್. 

ಇದ್ು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಯದ್ ನಿರಾಕರಣ ಯಾಗಿದ್ುದ, 

ರಾಜಕ್ತೋಯ ರ್ತುು ಆರ್ಥಮಕ ನಾಯಯವನುನ 

ನಿರಾಕರಿಸ್ುವ ಪರಿಣಾರ್ವನುನ ಹ  ಿಂದದ . 
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129. ನಾವು ಮೋಲ್ಫ  ಸ್ ಚಸ್ರುವಿಂತ  ನರ್ಮ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ಉದಾರ ರ್ತುು ಸ್ತವಯುತವಾದ್ 

ಪರಜಾಪರಭುತವವನುನ ಕಾಯುದಕ  ಳ್ುಳತುದ  ರ್ತುು 

ಕಾನ ನಿನ ಆಳಿವಕ ಯು ಅದ್ರ ಪರರ್ುಖ್ ರ್ತುು 

ರ್ ಲಭ ತ ಕಿಂಬವಾಗಿದ . ಎಲ್ಫಾಲ ಮಾನವರ ಘನತ  

ರ್ತುು ಸ್ಮಾನತ ಯ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಅದ್ು ಸ್ವಿಂತ 

ಆಿಂತರಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಪಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳತುದ . 

ಕಾನ ನಿನ ನಿಯರ್ವು ವಯಕ್ತುಗತ ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ 

ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ಅಪ ೋಕ್ಷಿಸ್ುತುದ . ಅಿಂತಹ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ 

ಪರತ್ತಯೊಬಬ ರ್ನುಷ್ಯನಿಗ  ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ಬ ೋಕು. ಈ 

ಟ್ಟಜಿಗಳ್ು, ಸ್ಿಂಖ ಯಯಲಿಲ ಅತಯಲಿವಾದ್ರ  ಕುಡಾ 

ಮಾನವರ ೋ ರ್ತುು ಅವರಿಗ  ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ 

ಆನಿಂದಸ್ುವ ಎಲ್ಫಾಲ ಬಗ ಯ ಹಕ ಿ ಇದ . 

57. ವಿಶ ೋಷ್ವಾದ್ ಕ  ನ ಯ ಘ ೋಷ್ಣ ಯಲಿಲ , ನಾಯಯಾಲಯ ಹಿೋಗ ಿಂದತು 

135. ಆದ್ದರಿಿಂದ್, ನಾವು ಈ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ುತ ುೋವ : 

135.1. ಉಭಯ ಲಿಿಂಗಗಳ್ನುನ ಹ  ರತುಪಡಿಸ್, 

ಹಿಜಾರಗಳ್ು, ನಪುಿಂಸ್ಕರ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ನರ್ಮ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 3ನ ೋ ಭಾಗ ಹಾಗ  ಸ್ಿಂಸ್ತುು ರ್ತುು 

ಸ್ಕಾಮರದ್ ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗ ರಚಸ್ದ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ ಅಡಿಯಲಿಲ 

ಕಾಪಾಡುವ ಉದ ದೋಶಕಾಿಗಿ ಅವರನುನ  "ರ್ ರನ ೋ ಲಿಿಂಗ" 

ಎಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ . 
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135.2. ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತರಿಗಿರುವ ತರ್ಮ ಸ್ವಯಿಂ-

ಗುರುತ್ತಸ್ಲಿಟು ಲಿಿಂಗವನುನ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವ ಹಕಿನುನ ಕ ಡಾ 

ಎತ್ತುಹಿಡಿಯಲ್ಫಾಗುತ್ತುದ   ರ್ತುು ಕ ೋಿಂದ್ರ ರ್ತುು ರಾಜಯ 

ಸ್ಕಾಮರಗಳ್ು ಅವರ ಗಿಂಡು, ಹ ಣುಣ ಅರ್ವಾ ರ್ ರನ ಯ 

ಲಿಿಂಗದ್ವರ ಿಂಬ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಗುರುತನುನ 

ಕಾನ ನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಗುರುತ್ತಸ್ಲು ನಿದ ೋಮಶನ 

ನಿೋಡಲ್ಫಾಗುತ್ತುದ . 

135.3. ಕ ೋಿಂದ್ರ ರ್ತುು ರಾಜಯ ಸ್ರಕಾರಗಳ್ು ಅವರನುನ 

ಸ್ಮಾಜಿಕ ರ್ತುು ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಿಂದ್ುಳಿದ್ 

ವಗಮಗಳ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಕರರ್ಗಳ್ನುನ 

ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವಿಂತ  ರ್ತುು ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಿಂಸ ಥಗಳ್ 

ದಾಖ್ಲ್ಫಾತ್ತ ರ್ತುು ಸಾವಮಜನಿಕ ನ ೋರ್ಕಾತ್ತಗಳ್ 

ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ ಎಲ್ಫಾಲ ರಿೋತ್ತಯ ಮಿೋಸ್ಲ್ಫಾತ್ತಗಳ್ನುನ 

ನಿೋಡುವಿಂತ  ನಿದ ೋಮಶಿಸ್ುತ್ತುದ ದೋವ . 

135.4. ಹಿಜಾರಗಳ್ು/ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತರು ಹಲವು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಆರ  ೋಗಯ ಸ್ರ್ಸ ಯಗಳ್ನುನ ಎದ್ುರಿಸ್ುತ್ತುರುವ ಕಾರಣ 

ಕ ೋಿಂದ್ರ ರ್ತುು ರಾಜಯ ಸ್ಕಾಮರಗಳ್ು ಪರತ ಯೋಕ ಎಚ್ಐವಿ 

ವಿಚಕ್ಷಣಾ ಕ ೋಿಂದ್ರಗಳ್ನುನ ನಡ ಸ್ಲು ನಿದ ೋಮಶಿಸ್ಲಿಟ್ಟುವ . 

135.5.ಹಿಜಾರಗಳ್ು/ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತಗಳ್ು ಎದ್ುರಿಸ್ುತ್ತುರುವ 

ಭಯ, ಅವಮಾನ, ಲಿಿಂಗ ಅಸ್ವಸ್ಥತ , ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತುಡ, 

ಖಿನನತ , ಆತಮಹತ ಯ ಪರವೃತ್ತುಗಳ್ು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳ್ಿಂಕ, 
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ರ್ುಿಂತಾದ್ ಸ್ರ್ಸ ಯಗಳ್ನುನ ಕ ೋಿಂದ್ರ ರ್ತುು ರಾಜಯ 

ಸ್ಕಾಮರಗಳ್ು ಗಿಂಭಿೋರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೋಕು ರ್ತುು 

ಒಬಬರ ಲಿಿಂಗವನುನ ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ಲು ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್.ಗಾಗಿ 

ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ಒತಾುಯಮಾಡುವುದ್ು ಅನ ೈತ್ತಕ 

ರ್ತುು ಅಕರರ್ ಎಿಂದ್ು ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ುತ್ತುದ ದೋವ . 

135.6. ಕ ೋಿಂದ್ರ ರ್ತುು ರಾಜಯ ಸ್ಕಾಮರಗಳ್ು ಆಸ್ಿತ ರಗಳ್ಲಿಲ 

ಟ್ಟಜಿಗಳಿಗ  ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಆರ ೈಕ ಯನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ಲು 

ಸ್ರಿಯಾದ್ ಕರರ್ಗಳ್ನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು ರ್ತುು 

ಅವರಿಗ  ಪರತ ಯೋಕ ಸಾವಮಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ್ು ರ್ತುು 

ಇತರ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ಬ ೋಕು. 

135.7.ಅವರುಗಳ್ ಕಲ್ಫಾಯಣಕಾಿಗಿ ವಿವಿಧ್ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಕಲ್ಫಾಯಣ ಯೊೋಜನ ಗಳ್ನುನ ರಚಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಕ ೋಿಂದ್ರ 

ರ್ತುು ರಾಜಯ ಸ್ಕಾಮರಗಳ್ು ಕರರ್ಗಳ್ನುನ 

ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು. 

135.8. ಕ ೋಿಂದ್ರ ರ್ತುು ರಾಜಯ ಸ್ಕಾಮರಗಳ್ು, ಟ್ಟಜಿಗಳ್ು 

ತಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಿೋವನದ್ ಬ ೋಪಮಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗದ್ ಭಾಗ 

ಎಿಂದ್ು ಭಾವಿಸ್ುವ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ರ್ತುು ಅವರನುನ 

ಅಸ್ಿೃಶಯರ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಾರದ್ು ಎಿಂಬ ಕುರಿತು  

ಸಾವಮಜನಿಕ ಜಾಗೃತ್ತ ರ್ ಡಿಸ್ುವ ಕರರ್ಗಳ್ನುನ 

ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು. 
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135.9. ನರ್ಮ ಸಾಿಂಸ್ೃತ್ತಕ ರ್ತುು ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಜಿೋವನದ್ಲಿಲ ಅವರು ಹಿಿಂದ  ಮಮ ಆನಿಂದಸ್ದ್ದ 

ಸ್ಮಾಜದ್ಲಿಲನ ಗೌರವ ರ್ತುು ಸಾಥನಮಾನವನುನ ರ್ರಳಿ 

ಪಡ ಯುವಿಂತ  ಕ ೋಿಂದ್ರ ರ್ತುು ರಾಜಯ ಸ್ಕಾಮರಗಳ್ು 

ಕರರ್ಗಳ್ನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು. " 

58. ಸ್ಮಾನ ಲಿಿಂಗದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಯನುನ ಪರಸಾುಪ್ಪಸ್ದ್ ಪುಟುಸಾವಮಿ 

(ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪುಮ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಶವಪ ಟ್ಟುಗ ಗ  ಹ  ಡ ದ್ ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ರ್ುಖಾಯವದ್ 

ಮೊಳ ಯಾಗಿತುು. ಈ ತ್ತೋಪ್ಪಮನ 96ನ ೋ ವಾಕಯದ್ಲಿಲ ನಾಯ. ಚಿಂದ್ರಚ ಡ್ ರವರು ನ್ಾಲ್ಾಾ (ಮೋಲಿಿಂಡ) 

ತ್ತೋಪಮನುನ ಅನುಮೊೋದಸ್ುತಾು ಖಾಸ್ಗಿೋತನವು ಸಾವತಿಂತರಯ ರ್ತುು ರ್ುಕುತ ಗಳ್ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಿಂಗವ ಿಂದ್ು 

ಅಭಿಪಾರಯಪಟುರು. ಸತರಯವಶ್ ಕತಮಾರ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ತ್ತೋಪಮನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ದ್, ನಾಯ. 

ಚಿಂದ್ರಚ ಡ್ ಆ ತ್ತೋಪಮನುನ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕ್ತಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಾಯಯಶಾಸ್ರದ್ 

ವಿಕಾಸ್ವಾದ್ ಮೋಲ್ಫ  ನ ೋರ ಪರಿಣಾರ್ಬಿೋರುವ “ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ಹ  ಿಂದಾಣಿಕ ಯಾಗದ್ ಅಭಿಪಾರಯ”  

ಎಿಂದ್ು ಕರ ದ್ರು. ಸತರಯವಶ್ ಕತಮಾರ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನ ಖ್ಿಂಡನ ಯನುನ 

ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಸ್ದ್ ನಾಯ. ಚಿಂದ್ರಚ ಡ್ ಕ ಳ್ಕಿಂಡ ಅಭಿಪಾರಯ ವಯಕುಪಡಿಸ್ದ್ರು:- 

"144. ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 21 ನ ೋ ಕಲಮಿನಡಿಯ 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನವನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ಹಕ  ಿಿಂದ್ನುನ 

ನಿರಾಕರಿಸ್ಲು ಈ ಮೋಲಿನ ಕಾರಣಗಳ್ನುನ ಒಪಿತಕಿ 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಆಧಾರವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು 

ಆಗುವುದಲಲ. "ದ ೋಶದ್ ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯ ಅತ್ತಸ್ಣಣ ಭಾಗ 

ಮಾತರ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ ಪುರುಷ್ರು, 

ಉಭಯಲಿಿಂಗಾಸ್ಕುರು ಅರ್ವಾ ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತರನುನ 
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ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುತುದ " (ಈ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ 

ಗರ್ನಿಸ್ದ್ಿಂತ ) ಎಿಂಬುದ್ು ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕಿನುನ 

ನಿರಾಕರಿಸ್ಲು ಸ್ರ್ರ್ಮನಿೋಯವಾದ್ ಆಧಾರವಲಲ. 

ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾದ್ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ ರ್ಟುಕ ಿ 

ಕ ಲವು ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಉನನತ್ತೋಕರಿಸ್ುವುದ್ರ ಹಿಿಂದ  ಆ 

ಹಕುಿಗಳ್ ಚಲ್ಫಾವಣ ಯನುನ ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗಿೋಯ ಅರ್ವಾ 

ಜನಪ್ಪರಯ ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತರ ಅಸ್ಮಾಧಾನದಿಂದ್ 

ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಉದ ದೋಶವಿದ . ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ಹಕುಿಗಳ್ 

ಖಾತರಿಯು ತರ್ಮ ಚಲ್ಫಾವಣ ಯನುನ ಬಹುರ್ತದ್ 

ಅಭಿಪಾರಯವು ಸ್ಕಾರಾತಮಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ುತುದ ಯೋ 

ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಅವಲಿಂಬಿಸ್ಲಲ. ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ರಕ್ಷಣ ಯ 

ಪವಿತರತ ಯೊಿಂದಗ  ಕ  ಡಮಾಡಲ್ಫಾಗಿರುವ 

ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ನಿಲಮಕ್ಷಿಸ್ಲು ಜನಪ್ಪರಯ ಸ್ವೋಕೃತ್ತಯ 

ಪರಿೋಕ್ ಯು ಒಪಿತಕಿ ಆಧಾರವನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ುವುದಲಲ. 

ತರ್ಮ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನಗಳ್ು, ನಿಂಬಿಕ ಗಳ್ು ಅರ್ವಾ 

ಜಿೋವನ ವಿಧಾನವು "ರ್ುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ" ಜ  ತ  

ಹ  ಿಂದಕ ಯಾಗುವುದಲಲ ಎಿಂಬ ಸ್ರಳ್ ಕಾರಣಕಾಿಗಿ 

ಗೌಪಯ ರ್ತುು ಪರತ ಯೋಕ್ತಸ್ಲಿಟು ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರು 

ತಾರತರ್ಯದ್ ಗಿಂಭಿೋರ ಅಪಾಯಗಳ್ನುನ 

ಎದ್ುರಿಸ್ುತಾುರ . ಇನ ನ ಕಾನ ನಿನ 

ನಿಯರ್ದ್ಡಿಯಲಿಲ ಸಾಥಪ್ಪಸ್ಲ್ಫಾದ್ ಪರಜಾಪರಭುತವ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಲಿಲ, ಅವರ ಹಕುಿಗಳ್ು ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ 
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ರಕ್ಷಿಸ್ಲು ಇತರ ನಾಗರಿಕರಿಗ  ನಿೋಡಲ್ಫಾದ್ಿಂತಹ 

ಪವಿತರವಾದ್ವು. ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವು ಗೌಪಯತ ಯ 

ಅತಯಗತಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ . ವಯಕ್ತುಯ ವಿರುದ್ಧ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  

ತಾರತರ್ಯವು ವಯಕ್ತುಯ ಘನತ  ರ್ತುು ಸಾವಭಿಮಾನಕ ಿ 

ಆಳ್ವಾಗಿ ಆಕರರ್ಣಕಾರಿಯಾಗಿದ . ಸ್ಮಾಜದ್ಲಿಲ ಪರತ್ತ 

ವಯಕ್ತುಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವು ಸ್ಹ ವ ೋದಕ ಯ 

ಮೋಲ್ಫ  ರಕ್ಷಿಸ್ಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ಸ್ಮಾನತ  ಕ  ೋರುತುದ . 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನ ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ರಕ್ಷಣ ಯ 

ಹಕುಿಗಳ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14, 15 ರ್ತುು 21 ನ ೋ 

ಕಲರ್ುಗಳ್ು ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ುವ ರ್ ಲಭ ತ 

ಹಕುಿಗಳ್ ಕ ೋಿಂದ್ರದ್ಲಿಲವ .  

145. ಉಚಿ ನಾಯಯಾಲಯವು "ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ 

ತಥಾಕರ್ಥತ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಕಾಪಾಡುವ ತನನ 

ತರಾತುರಿಯಲಿಲ ಅಿಂತರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ನಿದ್ಶಮನಗಳ್ನುನ 

ಅವಲಿಂಬಿಸ್ದ್ುದ ತಪಾಿಗಿತುು ಎಿಂಬ ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕುಮಾರ್ 

ಕೌಶಲ್ ವಿ. ನಾಜ್ ಪರತ್ತಷಾಠನ, (2014) ಪರಕರಣದ್ 

ತ್ತೋಪ್ಪಮನ ಅಭಿಪಾರಯವು, ನರ್ಮ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಯಲಿಲ, 

ಸ್ರ್ರ್ಮನಿೋಯವಲಲ. ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ, 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪುರುಷ್, ಉಭಯಲಿಿಂಗಾಸ್ಕುರು ರ್ತುು 

ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತ ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ 

ತಥಾಕರ್ಥತ ಹಕುಿಗಳ್ು” ಎಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು 
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ಆಗುವುದಲಲ. ತಥಾಕರ್ಥತ ಎಿಂಬ ಭಾವವು ಹಕ್ತಿನ 

ವ ೋಷ್ದ್ಲಿಲ ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಚಲ್ಫಾವಣ ಯನುನ 

ಸ್ ಚಸ್ುತುದ  ರ್ತುು ಇದ  ಿಂದ್ು ಭರಮ. ಇದ್ು 

ಏಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನವನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ಅಗರಹಗಳ್ ಅಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ 

ನಿರ ಪಣ ಯಾಗಿದ . ಅವರ ಹಕುಿಗಳ್ು 

“ತಥಾಕರ್ಥತ”ವಲಲ, ಬದ್ಲಿಗ  ಅವುಗಳ್ು ಸ್ರ್ರ್ಮ 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಧಾಧಿಂತದ್ ಮೋಲ್ಫ  ರ ಪುಗ  ಿಂಡಿರುವ 

ನ ೈಜ ಹಕುಿಗಳ್ು. ಅವು ಬದ್ುಕ್ತನ ಹಕ್ತಿನ ಸಾವಭಾವಿಕ 

ಭಾಗ. ಅವು ಖಾಸ್ಗಿೋತನ ರ್ತುು ಘನತ ಯಲಿಲ 

ನ ಲ್ಫ ಯಾಗಿವ . ಅವು ರ್ುಕುತ  ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ್ 

ರ್ ಲಸ್ತವ. ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅಸ್ಮತ ಯ ಅತಯಗತಯ 

ಭಾಗ. ಸ್ಮಾನ ರಕ್ಷಣ ಯು, ಪರತ್ತವಯಕ್ತುಯ 

ಅಸ್ಮತ ಯನುನ ತಾರತರ್ಯವಿಲಲದ  ರಕ್ಷಿಸ್ಬ ೋಕ ಿಂದ್ು 

ಅಪ ೋಕ್ಷಿಸ್ುತುದ . 

146. ಕೌಶಲ್ ಪ್ಿಕರಣದ ನಿಧಾಮರವು 377ನ ೋ 

ಕಲರ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ದ್ದಕಾಿಗಿ ಕ ೋವಲ ಎರಡು ನ ರು 

ಪರಕರಣಗಳ್ಲಿಲ ಶಿಕ್  ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ  ಎಿಂದ್ು 

ಪರತ್ತಪಾದಸ್ುವಾಗ ಅತ್ತಕಡಿಮ ತಾಕ್ತಮಕತ ಯನುನ 

ಪರಯೊೋಗಿಸ್ುತುದ . ಈ ಅತ್ತಕಡಿಮ ತಾಕ್ತಮಕತ ಯ 

ಸ್ಧಾಧಿಂತವು ತಪಾಿದ್ುದಾಗಿದ , ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಹ ಚಿನ 

ಸ್ಿಂಖ ಯಯ ಜನರ ಬದ್ಲು, ಕ ಲ ಜನರನುನ ಬ ೋರ  
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ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ನಡ ಸ್ಕ  ಿಂಡಾಗ ನಡ ಯುವ ರ್ ಲಭ ತ 

ಹಕುಿಗಳ್ ಮೋಲಿನ ಅತ್ತಕರರ್ಣವನುನ 

ಸ್ಹಿಸ್ಕ  ಳ್ಳತಕಿದ್ದಲಲ. ಆಕರರ್ಣಕಾರಿೋ ತಾರತರ್ಯದ್ 

ಇಿಂತಹ ಕೃತಯಗಳ್ು ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ 

ಚಲ್ಫಾವಣ ಯ ಮೋಲ್ಫ  ಬಿೋರುವ ಬ ಚಿಬಿೋಳಿಸ್ುವ 

ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ ಅವು 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕವಾಗಿ ಒಪಿತಕಿವಲಲ. 

ಉದಾಹರಣ ಗ , ಸ ನಾಪಶಿಮಪ್ ರ್ುಿಂತಾದ್ ಪೂವಮ-

ಪರಕಟಣ ಯ ನಿಗರಹಗಳ್ು ದ್ುಬಮಲವಾಗಿವ , ಏಕ ಿಂದ್ರ  

ಅವು, ಅಿಂತಹ ನಿಬಮಿಂಧ್ಗಳ್ು ಜಾರಿಯಾಗುವ 

ಭಯದಿಂದ್ ಜನರು ತರ್ಮ ವಾಕಾಪಾತಿಂತರಯ ಹಕಿನುನ 

ಚಲ್ಫಾಯಸ್ದ್ಿಂತ  ನಿರುತಾಪಹಗ  ಳಿಸ್ುತುವ . ಹಕುಿಗಳ್ 

ಚಲ್ಫಾವಣ ಯ ಮೋಲಿನ ಪರತ್ತಕ ಲ ಪರಿಣಾರ್ವು 

ಒಬಬರ ಖಾಸ್ಗಿೋತನ ರ್ತುು ಘನತ ಯ ಒಿಂದ್ು 

ಅಿಂಶವಾದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಅಡಿಡಯಲಲದ್ 

ನ ರವ ೋರಿಕ ಗ   ಭಾರಿೋ ಅಪಾಯವನುನ 

ಉಿಂಟುಮಾಡುತುದ .  ಅಪರಾಧ್ವಿಂದ್ಕ ಿ 

ರ್ನುಷ್ಯನ  ಬಬನು ಎಸ್ಗಿದ್ ಅಪರಾಧ್ವನುನ 

ಸ್ಮಾಜದ್ ಅಸ್ಹನ  ರ್ತುು ನಿರಾದ್ರಗಳ್ು 

ವಯಕುವಾಗುವಿಂತಹ ಶಿಕ್ ಗ  ಒಳ್ಪಡಿಸ್ಳ್ಪಡಿಸ್ಬಹುದ್ು 

ಎಿಂಬ ಅಪಾಯದ್ ಕಾರಣದಿಂದ್ ಪರತ್ತಕ ಲ ಪರಿಣಾರ್ 

ಉಿಂಟಾಗುತುದ , ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ಕೌಶಲ್ ಪರಕರಣದ್ 
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ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ ಬಳ್ಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಕ ಲವ ೋ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ 

ದ್ಿಂಡಿಸ್ರುವುದ್ು ಉಲಲಿಂಘನ ಯನುನ ಸ್ ಚಸ್ುವುದಲಲ 

ಎಿಂಬ ತಕಮವು ತಪಾಿಗಿದ  . ಇದ್ರ ಪರಿಣಾರ್ವಾಗಿ, 

ಕೌಶಲ್ ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪುಮ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನ-ಘನತ ಯಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ಬ ೋಡಿಕ ಗಳ್ 

ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ವಯವಹರಿಸ್ರುವ ರಿೋತ್ತಯನುನ ನಾವು 

ಒಪುಿವುದಲಲ.  

147. ಈ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ಪೋಠದ್ದ ದ್ುರು 

377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ಪರಶಿನಸ್ರುವ ಪರಕರಣ ಬಾಕ್ತ 

ಉಳಿದರುವುದ್ರಿಿಂದ್, ನಾವು ಅದ್ರ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ 

ಮಾನಯತ ಯ ವಿಚಾರವು ಸ್ ಕುವಾದ್ ಮೊಕದ್ದಮಯಲಿಲ 

ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಲಿ ಎಿಂದ್ು ತ್ತೋಮಾಮನಿಸ್ದ ದೋವ " 

59. ಬಹುರ್ುಖ್ಯವಾದ್ ವಾಕಯದ್ಲಿಲ ಅರಿವುಳ್ಳ ನಾಯಯಾಧಿೋಶರು ಕ  ನ ಗ  ಹಿೋಗ  ನುಡಿದ್ರು: 

• "323. ಖಾಸ್ಗಿೋತನವು ತನನ ರ್ ಲದ್ಲಿಲ 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಅನ  ಯೋನಯತ ಗಳ್ ಸ್ಿಂರಕ್ಷಣ , ಕುಟುಿಂಬ 

ಜಿೋವನದ್ ಪವಿತರತ , ರ್ದ್ುವ , ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತು, 

ರ್ನ  ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಸ್ಿಂರಕ್ಷಣ ಯನುನ 

ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ . ಖಾಸ್ಗಿೋತನ ಏಕಾಿಂಗಿಯಾಗಿ 

ಉಳಿಯುವ ಹಕಿನುನ ಕ ಡಾ ನಿೋಡುತುದ . 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾವಯತುತ ಯನುನ 

ಕಾಪಾಡುತುದ  ರ್ತುು ತನನ ಜಿೋವನದ್ ಪರರ್ುಖ್ 
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ಅಿಂಶಗಳ್ನುನ ನಿಯಿಂತ್ತರಸ್ುವ ವಯಕ್ತುಯ 

ಸಾರ್ರ್ಯಮವನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ುತುದ . ಜಿೋವನ 

ವಿಧಾನವನುನ ನಿವಮಹಿಸ್ುವ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಆಯಿಗಳ್ು 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಸಾವಭಾವಿಕ ಭಾಗವಾಗಿರುತುದ . 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನ ವ ೈವಿಧ್ಯತ ಯನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುತುದ  ರ್ತುು 

ನರ್ಮ ಸ್ಿಂಸ್ೃತ್ತಯ ಬಹುತವ ರ್ತುು 

ವ ೈವಿಧ್ಯತ ಯನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ುತುದ . 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನವನುನ ಕುರಿತಾದ್ ಕಾನ ನುಬದ್ಧ 

ನಿರಿೋಕ್ ಗಳ್ು ನಿಕಟ ವಲಯದಿಂದ್ ಖಾಸ್ಗಿೋ 

ವಲಯಕ ಿ ರ್ತುು ಖಾಸ್ಗಿೋ ವಲಯದಿಂದ್ 

ಸಾವಮಜನಿಕ ವಲಯಕ ಿ 

ಬ ೋರ ಬ ೋರ ಯಾಗಿರಬಹುದ್ು, ವಯಕ್ತುಯು 

ಸಾವಮಜನಿಕ ಸ್ಥಳ್ದ್ಲಿಲದ್ದ ಮಾತರಕ ಿ 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನವು ಕಳ ದ್ುಹ  ೋಗುವುದಲಲ ಅರ್ವಾ 

ಶರಣಾಗುವುದಲಲ  ಎಿಂದ್ು ಒತ್ತುಹ ೋಳ್ುವದ್ು 

ರ್ುಖ್ಯವಾಗಿದ . ಖಾಸ್ಗಿೋತನವು ವಯಕ್ತುಗ  

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಪಡುತುದ  ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಅದ್ು ರ್ನುಷ್ಯನ 

ಘನತ ಗ  ಅಗತಯವಾದ್ ಅಿಂಶವಾಗಿದ . " 

60. ಉಳಿದ್ ರ್ ವರು ಅರಿವುಳ್ಳ ನಾಯಯಾಧಿೋಶರು ದ್ನಿಗ ಡಿಸ್ದ್ದ ತರ್ಮ ತ್ತೋಪಮನುನ ನಾಯ. ನಾರಿರ್ನ್, 

ರ್ ಲಭ ತ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಆಯಿಗಳ್ನುನ ಮಾಡಲು ವಯಕ್ತುಗಿರುವ ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ “ಆಯಿಯ 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನ” ವನುನ ಕ ಳ್ಕಿಂಡಿಂತ  ಗುರುತ್ತಸ್ದ್ರು:- 
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ಭಾರತ್ತೋಯ ಸ್ನಿನವ ೋಶದ್ಲಿಲ, ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ 

ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿ ಕನಿಷ್ಠ ರ್ ರು ಅಿಂಶಗಳ್ನುನ 

ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುತುದ : 

ವಯಕ್ತುಯನುನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವ ಖಾಸ್ಗಿೋತನ ಅಿಂದ್ರ , 

ಸ್ವತಿಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ುವ ಹಕ್ತಿನಿಂತಹ ಭೌತ್ತಕ ದ ೋಹಕ ಿ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ವಯಕ್ತುಯ ಹಕುಿಗಳ್ಲಿಲ, ಸ್ಕಾಮರ ರ್ಧ್ಯಪರವ ೋಶ 

ಮಾಡಿದಾಗ; ವಯಕ್ತುಯ ದ ೋಹದ್ ಬದ್ಲಿಗ  ಅವರ ರ್ನಸ್ಪಗ  

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್, ವಯಕ್ತುಯು ತಾನು ತನಗ  ವ ೈಯಕ್ತುಕವಾದ್ 

ವಸ್ುುಗಳ್ ಪರಸಾರವನುನ ನಿಯಿಂತ್ತರಸ್ಬಹುದ್ು ಎಿಂದ್ು 

ಗುರುತ್ತಸ್ುವ ಮಾಹಿತ್ತ ರ ಪದ್ ಖಾಸ್ಗಿೋತನ. ಆದ್ದರಿಿಂದ್ 

ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಇಿಂತಹ ಮಾಹಿತ್ತಯ ಅನಧಿಕೃತ ಬಳ್ಕ ಯು 

ಈ ಹಕ್ತಿನ ಉಲಲಿಂಘನ ಗ  ಕಾರಣವಾಗಬಹುದ್ು; ರ್ತುು 

ಆಯಿಯ ಖಾಸ್ಗಿೋತನ, ಇದ್ು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಆಯಿಗಳ್ 

ಮೋಲಿೋನ ವಯಕ್ತುಯ ಸಾವಯತುತ ಯನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುತುದ . 

ಉದಾಹರಣ ಗ , ದ ೈಹಿಕ ಖಾಸ್ಗಿೋತನ ಅರ್ವಾ 

ದ ೋಹಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಖಾಸ್ಗಿೋತನವನುನ ನಾವು 19 

(1) (ಡಿ) ರ್ತುು (ಇ) ಕಲರ್ುಗಳ್ಲಿಲ ನ ಲ್ಫ ಗ  ಳಿಸ್ 21ನ ೋ 

ಕಲಮಿನ  ಿಂದಗ  ಓದ್ಬಹುದ್ು; 21ನ ೋ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಮಾಹಿತ್ತಯ ಖಾಸ್ಗಿೋತವನುನ 

ನ ಲ್ಫ ಯಾಗಿರಿಸ್ಬಹುದ್ು; ರ್ತುು 19 (1) (ಎ) ನಿಿಂದ್ (ಸ್) 

, 20 (3), 21 ರ್ತುು 25 ಕಲರ್ುಗಳ್ಲಿಲ ಆಯಿಗಳ್ 
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ಖಾಸ್ಗಿೋತನವನುನ ನ ಲ್ಫ ಯಾಗಿಸ್ಬಹುದ್ು. 

"ಖಾಸ್ಗಿೋತನ"ವನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ದ್ ವಾದ್ವು ಅಸ್ಿಷ್ು 

ರ್ತುು ನವಿರಾದ್ ಪರಿಕಲಿನ ಯಾಗಿದ್ುದ, ಆದ್ದರಿಿಂದ್, 

ನಾವು ಅದ್ರ ಮೋಲ್ಫ  ಹ ಚುಿ ಸ್ರ್ಯ ಕಳ ಯಬಾರದ್ು  

61. ಪರತ ಯೋಕ ತ್ತೋಪಮನುನ ರ್ಿಂಡಿಸ್ದ್ ನಾಯ. ಕೌಲ್, ಸತರಯವಶ್ ಕತಮಾರ್ ಕೌಶಲ್ ತ್ತೋಪಮನುನ ಖ್ಿಂಡಿಸ್ುವಲಿಲ 

ನಾಯ. ಚಿಂದ್ರಚ ಡ್ ರ  ಿಂದಗ  ಸ ೋರಿಕ  ಿಂಡು ಹಿೋಗ  ನುಡಿದ್ರು:- 

647. ನಾಯ. ಡಾ ಡಿ.ವ ೈ. ಚಿಂದ್ರಚ ಡ್ ರವರ, 

ಅಭಿಪಾರಯದ್ಲಿಲ ಎರಡು ಅಿಂಶಗಳಿದ್ುದ. ಇದ್ರಲಿಲ 

ಒಿಂದ್ು ನಾಯ. ರ  ೋಹಿಿಂಟನ್ ಎಫ್. ನರಿರ್ನ್ ರವರ  

ಅಭಿಪಾರಯವನುನ ಹ  ಲುತುದ  ರ್ತುು ಅದ್ನುನ 

ನಿದಮಷ್ುವಾಗಿ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ುವ ಅಗತಯವಿದ . 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕ್ತಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ನಾಯಯಶಾಸ್ರದ್ ವಿಕಾಸ್ವನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ುವಾಗ 

ಅವರು ಸತರಯವಶ್ ಕತಮಾರ್ ಕೌಶಲ್ ವಿ. ನ್ಾಜ್ 

ಪ್ಿತಿಷ್ಾಾನ ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪಮನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ದಾದರ . 

ದ ಹಲಿ ಉಚಿನಾಯಯಾಲಯದ ದ್ುರು ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 

377 ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ಕ ಿ ಹಾಕಲ್ಫಾದ್ ಸ್ವಾಲಿನಲಿಲ, ಈ 

ನಿಬಿಂಧ್ನ ಯು ಘನತ  ರ್ತುು ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕ್ತಿನ 

ಉಲಲಿಂಘನ ಗ  ಕಾರಣವಾಗಿದ  ಎಿಂಬುದ್ು ಸ್ವಾಲು 

ಹಾಕುವುದ್ಕ ಿ ಇದ್ದ ಆಧಾರಗಳ್ಲಿಲ ಒಿಂದಾಗಿತುು. ದ ಹಲಿ 

ಉಚಿ ನಾಯಯಾಲಯವು, ಇತರ ವಿಚಾರಗಳ್ ಜ  ತ ಗ , 
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[ನಾಜ್ ಪರತ್ತಷಾಠನ ವಿ ಸ್ಕಾಮರ. (ದ ಹಲಿಯ 

ಎನ್.ಸ್.ಟ್ಟ), 2009] ಘನತ ಯಿಂದ್ ಬದ್ುಕುವ ಹಕುಿ 

ರ್ತುು ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕಿನುನ ಭಾರತ್ತೋಯ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 21 ನ ೋ ಕಲಮಿನ ಆಯಾರ್ಗಳ ಿಂದ್ು 

ಗುರುತ್ತಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ  ಎಿಂದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ತು. 

ಉಚಿನಾಯಯಾಯದ್ ಈ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನಕ ಿ ಸ್ವೋಮಚ ಿ

ನಾಯಯಾಲಯದಿಂದ್ ಯಾವುದ ೋ ರಿೋತ್ತಯ ಬ ಿಂಬಲ 

ದ  ರ ಯಲಿಲಲ ರ್ತುು ದ ೋಶದ್ ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯ ಅತ್ತಸ್ಣಣ 

ಭಾಗ ಮಾತರ  ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋಪುರುಷ್ರು, 

ಉಭಯಲಿಿಂಗಾಸ್ಕುರು ಅರ್ವಾ ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತರನುನ 

ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುತುದ  ರ್ತುು ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ಸ್ದ್ರಿ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14, 15 ರ್ತುು 21 ನ ೋ 

ಕಲರ್ುಗಳ್ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳಿಗ  ವಿರುಧ್ಧವಾಗಿದ  ಎಿಂದ್ು 

ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ಲು ಯಾವುದ ೋ ಕಾರಣಗಳಿಲಲವ ಿಂದ್ು 

ಗರ್ನಿಸ್ಲ್ಫಾಯುತು ವಿಚಾರ ಅಲಿಲಗ ೋ ನಿಲಲಲಿಲಲ 

ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಅಲಿಲ ಉಚಿನಾಯಯಾಲಯ ಚಚಮಸ್ದ್ಿಂತಹ 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನ ರ್ತುು  ಘನತ ಯ ವಿಷ್ಯಗಳ್ನ ನ 

ಅವಲ್ಫ  ೋಕ್ತಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವ ಿಂಬುದ್ು 

ರ್ನ ಯ ನಾಲುಿ ಗ  ೋಡ ಯ ನಡುವ  ಕ ಡ ಚಚ ಮಯ 

ವಿಷ್ಯವಾಗಿದ . ನಾನು, ತರ್ಮ ತ್ತೋಪ್ಪಮನ 144ರಿಿಂದ್ 

146ನ ೋ ವಾಕಯಗಳ್ಲಿಲ, ತ  ಿಂದ್ರ ಗ  ಳ್ಗಾಗಿರುವ 

ಜನರು ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯ ಅತ್ತಸ್ಣಣ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರ  
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ಕ ಡ, ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕಿನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ುವಿಂತ್ತಲಲ 

ಎಿಂದ್ು ನುಡಿದ್ ಡಾ. ಡಿ.ವ ೈ. ಚಿಂದ್ರಚ ಡ್ ರವರ 

ಅಭಿಪಾರಯವನುನ ಒಪುಿತ ುೋನ . ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತ ತತವವು 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕುಿಗಳಿಗ  ಅನವಯವಾಗುವುದಲಲ 

ರ್ತುು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಲಿಲ ಚತ್ತರಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರದ್ 

ಪರಿಶಿೋಲನ  ರ್ತುು ಸ್ರ್ತ  ೋಲನದ್ ತತವಗಳ್ ಪರಕಾರ 

ಬಹಳ್ ಸ್ಲ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ಬಹುರ್ತ 

ವಿರ  ೋಧಿೋಯಿಂದ್ು ವಗಿೋಮಕರಿಸ್ಲಿಡುವಿಂತಹ 

ನಿಲುವನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕಾಗುತುದ . ಒಬಬರ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಾ 

ಎನುನವುದ್ರಲಿಲ ಅನುಮಾನವ ೋ ಇಲಲ. ಮೊಸಿಿ v. ನೂಾಸ್ 

ಗೂಿಪ್ ಪ್ಯವಪ್ಸ್ೋ ಲ್ಲಮಿಟಯಡ್ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ 

ಮಾಡಲ್ಫಾಗಿರುವ ಅವಲ್ಫ  ೋಕನಗಳ್ನುನ. ವಿಶಾಲವಾದ್ 

ಸ್ನಿನವ ೋಶದ್ಲಿಲ ಪರಯೊೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿ 

ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ಬಹುದ್ು: 

130 ... ಇದ್ು ಕ ೋವಲ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ರ್ತುು 

ಸಾವಮಜನಿಕ ಹಿತಾಸ್ಕ್ತುಯ ಜಿದಾದಜಿದದಯ ವಿಷ್ಯವಲಲ. 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಖಾಸ್ಗಿೋತನವನುನ ಗೌರವಿಸ್ುವುದ್ರಲಿಲ 

ಸಾವಮಜನಿಕ ಹಿತಾಸ್ಕ್ತುಯದ  ಎಿಂಬುದ್ು ಆಧ್ುನಿಕ ಗರಹಿಕ . 

ಹಿೋಗಾಗಿ, ಇದ್ು ವಿರ  ೋಧಾಭಾಸ್ದ್ ಸಾವಮಜನಿಕ ಹಿತಾಸ್ಕ್ತು 

ಪರಿಗಣನ ಗಳ್ನುನ ಲ್ಫ ಕಿಕ ಿ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಿಂಡು ರ್ತುು 
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ಅವುಗಳ್ನುನ ಹ ಚುಿ ಉತುರ್ವಾಗಿ ಗುರುತ್ತಸ್ಲಿಟು 

ಮಾನದ್ಿಂಡ ಪರಕಾರ ಮೌಲಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರ. 

131. ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ 8ನ ೋ ಕಲಮಿನ ಹಕುಿಗಳ್ 

ಉಲಲಿಂಘನ ಯನುನ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ಗುರುತ್ತಸ್ದಾಗ, 

ರ್ತುು ನಿದಮಷ್ುವಾಗಿ ತರ್ಗ  ತ  ೋಚದ್ಿಂತ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಜಿೋವನ ರ್ತುು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ನಡ ಸ್ುವ ತನನ 

ಸಾವತಿಂತರಯ ಉಲಲಿಂಘನ ಯಾದ್ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ ಪರಿಹಾರ 

ಪಡ ದ್ು ಆ ಹಕಿನುನ ಸ್ರ್ರ್ಥಮಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ ೋ ಸ್ರಿ. 

ಪರಬಲವಾದ್ ಸಾವಮಜನಿಕ ಹಿತಾಸ್ಕ್ತು ಇದ್ುದ, ಅದ್ು ಆ 

ನಿದಮಷ್ು ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ ಆ ಹಕಿನುನ ಮಿೋರಿಸ್ುವಿಂತ್ತರುವ 

ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ ಮಾತರ ಇದ್ಕ ಿ ವಿನಾಯತ್ತ ನಿೋಡಬಹುದ್ು; 

ಏಕ ಿಂದ್ರ   ಸಾಥಪ್ಪತವಾದ್ "ಸ್ೋಮಿತಗ  ಳಿಸ್ುವ ತತವಗಳ್ಲಿಲ" 

ಕನಿಷ್ಠ ಒಿಂದ್ು ತತವ ಅಲಿಲ ಕ ಲಸ್ಮಾಡುತುದ . ಅಕರರ್ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯನುನ ಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸ್ುವ ಅರ್ವಾ 

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು ಇಲಿಲಯವರ ಗ  ಮಾಡಿದ್ ಸಾವಮಜನಿಕರಿಗ  

ಹಕುಿರ್ಿಂಡನ ಯಿಂದ್ ಸಾವಮಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹುವಾಗಿ 

ದಾರಿತಪುಿವುದ್ನುನ ತಡ ಗಟುುವ (ಉದಾಹರಣ ಗ , 

ನವೋಮಿ ಕಾಯಿಂಪ ಬಲ್ ಮಾದ್ಕ ದ್ರವಯ ಸ ೋವನ ಮಾಡಿದ್ದನುನ 

ಸಾವಮಜನಿಕವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸ್ದ್ಿಂತ ) ನಿದ್ಶಮನಗಳಿಗಾಗಿ 

ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಅತ್ತಕರಮಿಸ್ುವು ಅಗತಯವೂ ಸ್ ಕುವೂ 

ಆಗಿತ ುೋ? ಅರ್ವಾ ವಾನ್ ಹಾಯನ  ೋವನಮಲಿಲರುವ 

ಸಾರಸ್ಬಗ್ಮ ನಾಯಯಾಲಯ (60) ರ್ತುು (76) ರಲಿಲ ಆಡಿದ್  
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ಮಾತುಗಳ್ಿಂತ  ಸ್ದ್ರಿ ಮಾಹಿತ್ತಯ "ಸಾಮಾನಯ ಆಸ್ಕ್ತುಯ 

ಚಚ ಮ"ಗ  ಕ  ಡುಗ  ನಿೋಡುತ್ತುತುು ಎಿಂಬ ಕಾರಣಕ ಿ ಅದ್ು 

ರ್ುಖ್ಯವಾಗಿತ ು? ಇದ್ು ನಿಜಕ ಿ ಬಹಳ್ ದ  ಡಡರ್ಟುದ್ 

ಪರಿೋಕ್ , ರ್ತುು ಸಾವಮಜನಿಕ ಸ್ಥಳ್ಗಳ್ಲಿಲ ಛಾಯಾಗರಹಣಕ ಿ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ, ಈ ವಾಯಪ್ಪುಯ 

ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ಆ ಸ್ಧಾಧಿಂತವನುನ  ಎಷ್ುರ ರ್ಟ್ಟುಗ  

ಉಪಯೊೋಗಿಸ್ುತುವ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಇನ ನ 

ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಬ ೋಕ್ತದ . ಅಕ್ಷರಶಃ ಪರಿಗಣಿಸ್ದ್ರ , ಒಪ್ಪಿಗ  

ನಿೋಡಲ್ಫಾದ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಅದ್ು ಬಹಳ್ ರ್ಹತವದ್ 

ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಯನುನ ಸ್ ಚಸ್ುತುದ . ಇದ್ು ನಾವು ಇತ್ತುೋಚನ 

ವಷ್ಮಗಳ್ಲಿಲ ಒಗಿೆಕ  ಿಂಡಿರುವ ಟಾಯಬಾಲಯ್ಡ ರ್ತುು ಸ ಲ್ಫ ಬಿರಟ್ಟ 

ಸ್ಿಂಸ್ೃತ್ತಯ ಮೋಲ್ಫ  ಆಳ್ವಾದ್ ಪರಿಣಾರ್ವನುನ 

ಬಿೋರುತುದ .  

62. ಮೋಲಿನ ರ್ ರು ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ು ಹ  ರಬಿದ್ದ ಬ ನನಲ್ಫ ಲೋ ಇನ ನ ರ್ ರು ರ್ುಖ್ಯ ನಿಧಾಮರಗಳ್ು ಹ  ರಬಿದ್ದವು. 

ದ್ಯಾ ರ್ರಣಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ v. ಭಾರತಸಕಾೋರ, 2018, ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ದೋಪಕ್ 

ಮಿಶಾರ ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  ನುಡಿಯುತಾುರ :- 

166. ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳ್ುವುದ್ರ ಹಿಿಂದ  ಕಾನ ನು 

ಬದ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುರುವ ಸ್ಮಾಜವನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೋಕು 

ರ್ತುು ಅಭಿವೃದಧಯಾಗುತ್ತುರುವ ಪರಿಕಲಿನ ಗಳಿಗ  

ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ು 

ಸ್ ಚಸ್ುವ ಉದ ದೋಶವಿದ . ಕಾನ ನನುನ 
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ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ುವ ಪರಕ್ತರಯಲಿಲ ಪರಸ್ುುತ ಅಗತಯಗಳ್ನ ನ 

ಈಡ ೋರಿಸ್ಬ ೋಕು. ಆದಾಗ ಯ, ಬದ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುರುವ 

ಸ್ದಾಧಿಂತವನುನ ಪೂಣಮಗ  ಳಿಸ್ಲು ರ್ತುು ಅದ್ನುನ 

ವಾಸ್ತವಾಗಿ ಮಾಪಮಡಿಸ್ಲು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದಿಂದ್ 

ಎಷ್ುರ ರ್ಟ್ಟುಗಿನ ಶಕ್ತು ರ್ತುು ರ್ಿಂಜ ರಾತ್ತಯನುನ 

ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬಹುದ್ು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನ  ೋಡಬ ೋಕು 

ಪರಸ್ುುತ ಅಗತಯಗಳ್ು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಚೌಕಟ್ಟುನಿಿಂದ್ 

ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ ಹ  ರ  ಹ  ೋಗುವ  ಅರ್ವಾ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ವಾಯಖಾಯನವು ಅಿಂತಹ 

ಚಲನಶಿೋಲತ ಯನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ಲು ವಿಫಲವಾಗುವ 

ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ನುನ ಹ  ರತುಪಡಿಸ್, ನಾಯಯಾಲಯವು  

ತಕ್ಷಣದ್ ಅಗತಯತ ಗಳ್ನುನ ವಾಯಖಾಯನದ್ ಪರಕ್ತರಯಯ 

ರ್ ಲಕ ಪರಿಹರಿಸ್ಬ ೋಕು. ಜಿಯಾನ್ ಕೌರ್ 

ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಪ್ಪೋಠವು (ಜಿಯಾನ್ ಕೌರ್ 

ವಿ. ಪಿಂಜಾಬ್ ರಾಜಯ, (1996), ಮೊದ್ಲ್ಫ ೋ ಹ ೋಳಿದ್ಿಂತ  

ಆರಿಂಭವಾಗಿರುವ ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಸಾವಿನ ಪರಕ್ತರಯಗ  

ವ ೋಗನಿೋಡುವುದ್ನುನ ಆತಮಹತ ಯ ರ್ತುು ಆತಮಹತ ಯಯ 

ಪರಯತನದಿಂದ್ ಪರತ ಯೋಕ್ತಸ್ುತುದ . ಇತರ 

ನಾಯಯವಾಯಪ್ಪುಗಳಿಿಂದ್ ನಾವು ಗರ್ನಹರಿಸ್ರುವಿಂತ , 

ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ು, ಮಾರಣಾಿಂತ್ತಕ ಚುಚುಿರ್ದ್ುದ ಅರ್ವಾ 

ಕ ಲವು ಔಷ್ಧಿಗಳ್ ರ್ ಲಕ ನ  ೋವುರಹಿತ 

ಸಾವನುನಿಂಟುಮಾಡುವುದ್ು ರ್ತುು ರ್ರಣದ್ ಪರಕ್ತರಯ 
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ಪಾರರಿಂಭವಾದ್ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ ಜಿೋವವನುನ 

ಉಳಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಬಲಲ ನಿದಮಷ್ು ಚಕ್ತತ ಪಯನುನ 

ನಿೋಡದರುವುದ್ು ಅರ್ವಾ, ಅದ್ು  ಜಿೋವನವನುನ 

ಉಳಿಸ್ುವ ಸಾಧ್ಯತ ಯ ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ಅನುಪಸ್ಥತ್ತಯ 

ಕಾರಣದಿಂದ್ ರ  ೋಗಿಗ  ನಿೋಡಲ್ಫಾದ್ ಚಕ್ತತ ಪಯ 

ಹಿಿಂತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ ನಡುವಿನ 

ವಯತಾಯಸ್ಗಳ್ನುನ ಗರ್ನಿಸ್ದ್ವು. ಎಿಂದ್ರ , ಮೊದ್ಲ 

ಭಾಗವು ಒಿಂದ್ು ಬಹಿರಿಂಗ ಕಾಯಮಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ , 

ಆದ್ರ  ಎರಡನ ಯದ್ು ತ್ತಳ್ುವಳಿಕ ಯ ಸ್ರ್ಮತ್ತ ರ್ತುು 

ಅಧಿಕೃತ ಲ್ಫ  ೋಪದ್ ವಲಯದ  ಳ್ಗ  ಬರುತುದ . 

ಅಿಂತಹ ಲ್ಫ  ೋಪವು ಅಿಂತಹ ಕ್ತರಯಯನುನ ಕ ಲವು 

ಸ್ುರಕ್ಷತ ಗಳ್ ಮಾಗಮದ್ಶಮನದ್ಲಿಲ ಮಾಡಿದ್ರ  

ಯಾವುದ ೋ ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಹ  ಣ ಗಾರಿಕ ಯನುನ 

ಹ  ಿಂದರುವುದಲಲ. ಈ ಪರಿಕಲಿನ ಯು ಜಿೋವನದ್ 

ದೋಘಾಮವಧಿಯ ಮೋಲ್ಫ  ಅವಲಿಂಬಿತವಾಗಿದ , ಅಲಿಲ 

ರ  ೋಗಿಯು ಪರಿಸ್ಥತ್ತಗ  ಯಾವುದ ೋ ಚಕ್ತತ ಪಯಲಲದ್ 

ರ್ತುು ಯಾವುದ ೋ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ, ಇಿಂತಹ 

ಅವಮಾನಕರ ಸ್ಥತ್ತಯನುನ ಹ  ಿಂದ್ಲು ಅವರು 

ಇಷ್ುಪಡದ್ ಸ್ನಿನವ ೋಶವಿರುತುದ . ಇದ್ು ಚಕ್ತತಪಕ 

ವ ೈದ್ಯರು ರ್ತುು ಕುಟುಿಂಬದ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯರಿಗ  ಚಕ್ತತ ಪಯು 

ವಯಕ್ತುಯ ಉಸ್ರಾಟದ್ ನಿರಿಂತರತ ಯನುನ 

ಹಿಗಿೆಸ್ುತುದ ಯಷ ುೋ ಎಿಂಬುದ್ು  ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ 
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ಚ ನಾನಗಿ ತ್ತಳಿದರುವ ಸ್ಥತ್ತ  ರ್ತುು ರ  ೋಗಿಯು ಅವರು 

ಉಸ್ರಾಡುತ್ತುರುವ ಕುರಿತು ಸ್ಹ ತ್ತಳಿದರುವುದಲಲ. 

ಕೃತಕ ಹೃದ್ಯ ಬಡಿತದಿಂದ್ ಜಿೋವನವನುನ 

ಅಳ ಯಲ್ಫಾಗುತುದ  ರ್ತುು ರ  ೋಗಿಯು ತನ ಮೋಲ್ಫ  

ಹ ೋರಲಿಟ್ಟುರುವ ಈ ಅಗೌರವದ್ ಸ್ಥತ್ತಯನ ನ 

ಅನುಭವಿಸ್ಬ ೋಕು. ಬದ್ುಕ್ತನ ಘನತ ಯು ಅವನಿಗ  

ನಿರಾಕರಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ , ಏಕ ಿಂದ್ರ  

ತಪ್ಪಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಬಹುದಾದ್ ದೋಘಮಕಾಲದ್ ಚಕ್ತತ ಪಯನುನ 

ಅನುಭವಿಸ್ದ್ ಹ  ರತು ಬ ೋರ  ಆಯಿಯರುವುದಲಲ 

ರ್ತುು ಇದ್ರಿಿಂದಾಗಿ ವಯಯಕ್ತುಕ ಸಾವಯತ ು ರ್ತುು 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕ್ತಿನ ಸ್ಿಂರಕ್ಷಿತ ತತವವಾಗಿರುವ 

ಘನತ ಯೊಿಂದಗ  ಬದ್ುಕುವ ರ್ತುು ಸಾವನುನ 

ಘನತ ಯಿಂದ್ ಎದ್ುರುಗ  ಳ್ುಳವ ಅವರ ಹಕ್ತಿನ ಮೋಲ್ಫ  

ಕಾಮೊೋಮಡವಿಂದ್ನುನ ಕವಿಸ್, ಆ ಹಕಿನುನ 

ಘಾಸ್ಗ  ಳಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ , ಅಿಂತಹ  ಸ್ಥತ್ತಯಲಿಲ ಅವರಿಗ  

ಹಳ ಯ ನ ನಪುಗಳ್ು ಅರ್ವಾ ಭವಿಷ್ಯದ್ 

ಭರವಸ ಗಳಿರುವುದಲಲ, ಆದ್ರ  ಅವರು ಯಾರ  

ಅನುಭವಿಸ್ಲು ಬಯಸ್ದ್ ದ್ುಃಖ್ ಸ್ಥತ್ತಯಲಿಲರುತಾುರ . 

ಜಿೋವನದ್ ಅನಿವಾಯಮ ಸ್ಿಂಗತ್ತಯಾಗಿರುವ 

ರ್ರಣವನುನ ಆಹಾವನಿಸ್ಲ್ಫಾಗುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು ಕ ಲವರು 

ಮೌನವಾಗಿ ಯೊೋಚಸ್ಬಹುದ್ು. ಅಿಂತಹ 

ಸ್ನಿನವ ೋಶಗಳ್ನುನ ಎದ್ುರಿಸ್ಲು ನಾಯಯಾಲಯಕ ಿ 
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21ನ ೋ ಕಲರ್ನುನ ರ್ತುಷ್ುು ಕ್ತರಯಾತಮಕ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ 

ಅಥ ೈಮಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಕತಮವಯವಿದ  ರ್ತುು 

ಘನತ ಯೊಿಂದಗ  ಬದ್ುಕುವ ಹಕುಿ, ವಯಕ್ತು ನಿಷ್ಟ್ಿಿಯ 

ಸ್ಥತ್ತಯಲಿಲದಾದಗ ಅರ್ವಾ ಅನಿವಾಯಮ ರ್ತುು ಘನತ ಯ 

ಪರಕ್ತರಯಯಾದ್ ಸಾವನುನ ನಿಧಾನಗ  ಳಿಸ್ುವ ಬದ್ುಕ್ತನ 

ಅವಧಿಯನುನ ವೃಧಿಧಸ್ುವಿಂತಹ ಕೃತಕ ಚಕ್ತತ ಪಯ 

ನ ರವಿನಿಿಂದ್ಷ ುೋ ಜಿೋವಿಸ್ುತ್ತುರುವಾಗ ಸಾಯುವ 

ಪರಕ್ತರಯಯನುನ ರ್ೃದ್ುಗ  ಳಿಸ್ುವುದ್ು ಸ್ಹ ಸ ೋರಿದ  

ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಅನುಮಾನವಿಲಲದ ೋ ಹ ೋಳ್ಬ ೋಕಾಗುತುದ . 

ಇಲಿಲ, ಆಯಿಯ ವಿಷ್ಯವೂ ಬರುತುದ . ಹಿೋಗ  

ವಿಶ ಲೋಷ್ಟ್ಸ್ದ್ಿಂತ , ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 21ನ ೋ ಕಲಮಿನ 

ವಾಯಪ್ಪುಯೊಳ್ಗ  ಅಿಂತಹ ಹಕುಿ ಬರುತುದ  ಎಿಂದ್ು 

ನಾವು ಯೊೋಚಸ್ಬ ೋಕಾಗುತುದ .  

12) ಸ್ವಯಿಂ ನಿಣಮಯ ರ್ತುು ವ ೈಯಕ್ತುಕ 

ಸಾವಯತುತ ಯ ಹಕುಿ 

167. ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 21ನ ೋ ಕಲಮಿನ ಭಾಗವಾಗಿ 

ಆಧ್ುನಿಕ ನವಿೋನ ತಿಂತರಜ್ಞಾನದ್ ಸ್ಹಾಯದಿಂದ್ 

ತಡ ಹಿಡಿಯಲಿಟು ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ರ್ರಣದ್ ಪರಕ್ತರಯಯ 

ವ ೋಗವನುನ ವೃಧಿದಸ್ುವ ಹಕಿನುನ ನಿಭಾಯಸ್ದ್ ನಿಂತರ, 

ಸ್ವಯಿಂ-ನಿಣಮಯ ರ್ತುು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾವಯತುತ ಯ 
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ಹಕುಿಗಳ್ ಸ್ರ್ಸ ಯಗಳ್ನುನ ಬಗ ಹರಿಸ್ುವುದ್ು 

ಅಗತಯವಾಗಿದ  . 

ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಉದಾರ ಪರಿಕಲಿನ ಯು ಆಯಿಯ 

ಮೋಲ್ಫ  ಕ ೋಿಂದರೋಕರಿಸ್ುತುದ  ರ್ತುು ಅದ ೋ ರಿೋತ್ತಯಾಗಿ, 

[ರಾಲ್ಪ, ಜಾನ್, ಪೊಲಿಟ್ಟಕಲ್ ಲಿಬರಲಿಸ್ಮ್, 32, 33 

(ನ ಯ ಯಾಕ್ಮ: ಕ  ಲಿಂಬಿಯಾ ಯುನಿವಸ್ಮಟ್ಟ ಪ ರಸ್, 

1993)] ಆಯಿ ಮಾಡುವ ಪರಕ್ತರಯಯ ರ್ ಲಕ ಸ್ವ-

ನಿಣಮಯವನುನ ಅಥ ೈಮಸ್ಕ  ಳ್ಳಲ್ಫಾಗಿದ  ಎಿಂದ್ು ಜಾನ್ 

ರಾಲ್ಪ ಹ ೋಳ್ುತಾುರ . ಒಬಬ ಮಾನವನ ಗೌರವ ರ್ತುು 

ನಿದಮಷ್ುವಾಗಿ ಅವನು ತನನ ಸ್ವಿಂತ ಜಿೋವನವನುನ 

ಹ ೋಗ  ಜಿೋವಿಸ್ಬ ೋಕು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಆಯಿ ಮಾಡುವ 

ಹಕ ಿೋ ವಯಕ್ತುಗತ ಸಾವಯತುತ  ಅರ್ವಾ ಸ್ವಯಿಂ 

ನಿಣಮಯದ್ ಹಕುಿ. ಇದ್ು ಇತರರ ಹಸ್ುಕ್ ೋಪದ್ 

ವಿರುಧ್ಧದ್ ಹಕಾಿಗಿದ್ುದ, ಅದ್ು ಪಾರಪುವಯಸ್ಿನಾಗಿರುವ 

ಅಹಮ ವಯಕ್ತುಯೊಬಬನಿಗ  ಯಾವುದ ೋ ನಿಯಿಂತರಣ 

ಅರ್ವಾ ಹಸ್ುಕ್ ೋಪವಿಲಲದ ಯೋ ತನನ ಸ್ವಿಂತ ಜಿೋವನ 

ರ್ತುು ದ ೋಹಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ನಿಧಾಮರಗಳ್ನುನ 

ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ಹಕಿನುನ ನಿೋಡುತುದ . ಲ್ಫಾಡ್ಮ 

ಹಾಫಮನ್, ರಿವವ್ಾ v. ಮ್ರಟಯೂಿಪೊಲ್ಲಸ್ ಪೊಲ್ಲವಸ್ 

ಆಯುಕುರು ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ. 
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ಸಾವಯತುತ  ಎಿಂದ್ರ , ಪರತ್ತಯೊಬಬ ವಯಕ್ತುಯ  ತನನ 

ಮೋಲ್ಫ  ಸಾವಮಭೌರ್ತವವನುನ ಹ  ಿಂದದಾದನ  ರ್ತುು 

ಅವನಿಗಿರುವ ಕ ಲವು ರಿೋತ್ತಯ ನಡವಳಿಕ ಯ ಹಕಿನುನ 

ನಿರಾಕರಿಸ್ಲ್ಫಾಗುವುದಲಲ. 

202.8. ಸಾಮಾನಯ ಕಾನ ನಿನ ಅಧಿಕಾರ 

ವಾಯಪ್ಪುಯನುನ ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ದಾಗ, ಒಪ್ಪಿಗ  ನಿೋಡುವ 

ಸಾರ್ರ್ಯಮವಿರುವ ಎಲ್ಫಾಲ ವಯಸ್ಿರಿಗ  ಸ್ವಯಿಂ-

ನಿಣಮಯ ರ್ತುು ಸಾವಯತುತ ಗ  ಹಕ್ತಿದ  ಎಿಂದ್ು 

ತ್ತಳಿಯುತುದ . ಸಾವಮತ್ತರಕ ಮಾನಯತ  ಪಡ ದ್ 

ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಚಕ್ತತ ಪಯನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ುವ ಹಕಿನುನ ಈ 

ಹಕುಿಗಳ್ು ಸ್ುಗರ್ಗ  ಳಿಸ್ುತುವ . ವಯಸ್ಪಗ  ಬಿಂದ್ 

ಒಬಬ ಸ್ರ್ರ್ಮ ವಯಕ್ತುಯು ನಿದಮಷ್ು ಚಕ್ತತ ಪ ಎಲ್ಫಾಲ 

ಚಕ್ತತ ಪಯನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ುವ ಅರ್ವಾ ಪಯಾಮಯ 

ಚಕ್ತತ ಪಯನುನ ಆಯುದಕ  ಳ್ುಳವ ಹಕಿನುನ ಹ  ಿಂದದಾದನ , 

ರ್ತ್ತುಲಿಲ ಅಿಂತಹ ನಿಧಾಮರವು ಸಾವಿನ ಅಪಾಯವನುನ 

ಉಿಂಟುಮಾಡುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ು ರ್ುಖ್ಯವಾಗುವುದಲಲ. 

"ತುತುಮ ಸ್ಧಾಧಿಂತ" ಅರ್ವಾ "ಅವಶಯಕತ ಯ 

ಸ್ಧಾಧಿಂತ"ಕ ಿ ಚಕ್ತತ ಪಗ  ರ  ೋಗಿಯ ಸ್ರ್ಮತ್ತಯನುನ 

ಪಡ ಯುವುದ್ು ಪಾರಯೊೋಗಿಕವಾಗಿಲಲದದಾದಗ ರ್ತುು 

ಅವನ/ಅವಳ್ ಜಿೋವನ ಅಪಾಯದ್ಲಿಲದಾದಗ ಮಾತರ 

ಬಲವನುನ ನಿೋಡಬ ೋಕು. ಆದ್ರ  ರ  ೋಗಿಯು ಈಗಾಗಲ್ಫ ೋ 

ಸ್ ಕುವಾದ್ ಸ್ಿಂದ ೋಹದಿಂದ್ ರ್ುಕುವಾದ್ 
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ರ್ುಿಂಚತವಾದ್ ನಿದ ೋಮಶನಗಳ್ನುನ ನಿೋಡಿ 

ಅವನು/ಅವಳ್ನುನ ಚಕ್ತತ ಪ ಪಡ ಯಲು ಬಯಸ್ುವುದಲಲ 

ಎಿಂದ್ು ಸ್ ಚಸ್ರುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ ಅಿಂತಹ 

ನಿದ ೋಮಶನಕ ಿ ಬ ಲ್ಫ  ನಿೋಡಬ ೋಕು." 

63. ಅದ ೋ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ನಾಯ . ಚಿಂದ್ರಚ ಡ್ ಹಿೋಗ ಿಂದ್ರು 

437. ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಅಡಿಯಲಿಲ, ಅಸ್ುತವದ್ 

ಘನತ ಯು ಜಿೋವನವನುನ ಪವಿತರಗ  ಳಿಸ್ುವ 

ಅಿಂತಗಮತ ಮೌಲಯವಾಗಿದ್. ಮಾನವನ ಘನತ ಯನುನ 

ಗುರುತ್ತಸ್ುವುದ್ು ಜಿೋವನದ್ ಪವಿತರತ ಯನುನ 

ಕಾಪಾಡಿಕ  ಳ್ುಳವುದ್ರ ಸಾವಭಾವಿಕವಾಗದ್ ಭಾಗ. 

ಘನತ ಯಿಂದ್ ಬದ್ುಕ್ತದಾದಗ ಜಿೋವನವು ನಿಜವಾಗಿಯ  

ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುತುದ . ಘನತ  ರ್ತುು ಜಿೋವನದ್ 

ಗುಣರ್ಟುದ್ ನಡುವ  ಹತ್ತುರದ್ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವಿದ . 

ಏಕ ಿಂದ್ರ , ಮಾನವನ ಅಸ್ುತವದ್ ಘನತ ಯ 

ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ಅನುಭವವಾಗುವುದ್ು, ಜಿೋವನವನುನ 

ನಿಜವಾದ್ ಅರ್ಮದ್ ಗುಣರ್ಟುದ  ಿಂದಗ  ಬದ್ುಕ್ತದಾಗ 

ಮಾತರ. ಆದ್ದರಿಿಂದ್, ಮಾನವ ಜಿೋವನದ್ ಪವಿತರತ  

ರ್ತುು ಜಿೋವನದ್ ಘನತ  ರ್ತುು ಗುಣರ್ಟುಗಳ್ ನಡುವ  

ಯಾವುದ ೋ ವಿರ  ೋಧಾಭಾಸ್ ಇರಬಾರದ್ು. ಜಿೋವನದ್ 

ಗುಣರ್ಟುವು ಜಿೋವನದ್ ಘನತ ಯನುನ 
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ಖಾತ್ತರಗ  ಳಿಸ್ುತುದ  ರ್ತುು  ಘನತ ಯು ಜಿೋವನದ್ 

ಪವಿತರತ ಯನುನ ಅರಿತುಕ  ಳ್ುಳವ ಪರಕ್ತರಯಯಾಗಿದ . 

438. ಮಾನವ ಘನತ  ಅರ್ಮಪೂಣಮ ಅಸ್ುತವದ್ 

ಅತಯಗತಯ ಅಿಂಶವಾಗಿದ . ಜಿೋವನದ್ ಅಿಂತಯಕ ಿ 

ಕಾರಣವಾಗುವ ಕ  ನ ಯ ಹಿಂತದ್ನ ನ 

ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಂತ  ಎಲ್ಫಾಲ ಘಟುಗಳ್ಲಿಲ ಘನತ  

ಅರ್ಮಪಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳತುದ . ಸಾವತಿಂತರಯ ರ್ತುು 

ಸಾವಯತುತ ಯು ಒಿಂದ್ು ಸ್ತವಯುತ ಜಿೋವನದ್ ಅಗತಯ 

ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವ . ಇದ್ು ಒಿಂದ್ು ಅರ್ಮಪೂಣಮವಾದ್ 

ಅಸ್ುತವಕ ಿ ಕ ೋಿಂದ್ರವಾಗಿರುವ ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುನ 

ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲು ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯನುನ ಶಕುಗ  ಳಿಸ್ುವ 

ಸಾವತಿಂತರಯ. ಜಿೋವನದ್ ಕ  ನ ಯ ಹಿಂತದ್ಲಿಲ ವಯಕ್ತುಯು 

ಅವನ ಅರ್ವಾ ಅವಳ್ ಘನತ ಯಿಂದ್ 

ವಿಂಚತರಾಗಿರಬಾರದ್ು ಎಿಂಬ ಬಯಕ ಯು 

ರ್ರ ಯಾಗುತ್ತುರುವ ಜಿೋವನದ್ ಪರರ್ುಖ್ವಾದ್ 

ನಿರಿೋಕ್ ಗ  ಅಭಿವಯಕ್ತು ನಿೋಡುತುದ : ನ  ೋವು ರ್ತುು 

ದ್ುಃಖ್ದ್ ಮೋಲಿನ ನಿಯಿಂತರಣ ರ್ತುು ವಯಕ್ತುಗ  

ದ  ರಕಬ ೋಕಾದ್ ಚಕ್ತತ ಪಯನುನ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವ 

ಸಾರ್ರ್ಯಮ. ಸಾಯುವ ಪರಕ್ತರಯಯಲಿಲ ಅವಮಾನಕರ 

ಚಕ್ತತ ಪಗ  ಒಳ್ಗಾಗುವುದ್ನುನ ತಡ ಯುವುದಾಗಿ 

ಸ್ಮಾಜವು ಪರತ್ತಯೊಬಬರಿಗ  ಭರವಸ  ನಿೋಡಿದಾಗ, 

ಅದ್ು ರ್ ಲ ಮಾನವ ಘನತ ಗ  ಭರವಸ  ನಿೋಡುತುದ . 
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ಘನತ ಯು ಜಿೋವನದ್ ಪವಿತರತ ಯನುನ 

ಖಾತ್ತರಗ  ಳಿಸ್ುತುದ . ಜಿೋವನದ್ ಅಿಂತಯದ್ 

ತ್ತೋಮಾಮನಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ವಿಷ್ಯಗಳ್ಲಿಲ ವಯಕ್ತುಯ 

ಸಾವಯತುತ ಗ  ನಿೋಡುವ ಮಾನಯತ  ಬದ್ುಕು 

ಕ್ಷಿೋಣಿಸ್ುತ್ತುರುವಾಗ ಅದ್ನುನ ಘನತ ಯಿಂದ್ 

ವಿಂಚಸ್ುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ುವ ಡ ಗಿನ ಒಿಂದ್ು 

ಹ ಜ ೆಯಾಗಿದ .  

441. ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ರಕ್ಷಣಾತಮಕ ನಿಲುವು ಮಾನವನ 

ಜಿೋವನ ಚಕರವನುನ ರ್ ಲಭ ತವಾಗಿ ಪರಭಾವಿಸ್ುವ 

ನಿದಮಷ್ು ನಿಧಾಮರಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುತುದ . 

[ರಿಚಡ್ಮ ಡ ಲ್ಫಾೆಡ  ೋ, "ಯುರ್ನ ೋಶಿಯಾ 

ರಿೋಕನಿಪಡಡ್ಮ-ದ ಚಾಯ್ಪ ಆಫ್ ಡ ತ್ ಯಾಸ್ ಎನ್ 

ಆಸ ಿಕ್ು ಆಫ್ ರ ೈರ್ಟ ಟು ಪ ೈವ ಸ್", ಅರಿಜ  ೋನಾ ಲ್ಫಾ 

ರಿವೂಯ (1975), ಸ್ಿಂಪುಟ. 17, ಪು. 474.] ಇದ್ು 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಜಿೋವನ ರ್ತುು ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಯ ಮೋಲ್ಫ  

ಪರಿಣಾರ್ ಬಿೋರುವ ಅತಯಿಂತ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ರ್ತುು 

ಖಾಸ್ಗಿೋ ನಿಧಾಮರಗಳ್ನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುತುದ . ಹಿೋಗಾಗಿ, 

ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತು, ಗಭಮನಿರ  ೋಧ್ನ  ರ್ತುು 

ರ್ದ್ುವ ಯಿಂತಹ ವಿಷ್ಯಗಳ್ ಬಗ ಗಿನ ಆಯಿ ರ್ತುು 

ನಿಧಾಮರಗಳ್ನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ಸಾವು ಮಾನವರ 

ಜಿೋವನ ಚಕರದ್ ಪರ್ದ್ಲಿಲ ಒಿಂದ್ು ಅನಿವಾಯಮವಾದ್ 

ಅಿಂತಯವಾಗಿದ್ದರ , ಸಾವಿನ ಬಗ ಗಿನ ಆಯಿಗಳ್ು 
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ರ್ತುು ನಿಧಾಮರಗಳ್ನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮ 

ಆಗಾಗ ೆ ಎದ್ುರಾಗುತುದ . ರ್ರಣಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ 

ನಿಧಾಮರಗಳ್ು ಜನಮ, ಲಿಿಂಗ ರ್ತುು ವಿವಾಹಗಳ್ 

ನಿಧಾಮರಗಳ್ ಹಾಗ , ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕ್ತಿನಡಿಯಲಿಲ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದಿಂದ್ ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಟ್ಟುದ . ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕುಿ 

ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಹಕುಿ ರ್ತುು ಸಾವಯತುತ ಯ 

ಗೌರವದ್ಲಿಲ ಅಡಕವಾಗಿದ . [ಟ್ಟ.ಎಲ್. ಬ ಯಚಾಿಂಪ್, 

"ದ ರ ೈರ್ಟ ಟು ಪ ೈವಸ್ ರ್ತುು ದ ರ ೈರ್ಟ ಟು ಡ ೈ", 

ಸ  ೋಷ್ಟ್ಯಲ್ ಫಲ್ಫಾಸ್ಫ ಅಿಂಡ್ ಪಾಲಿಸ್ (2000), 

ಸ್ಿಂಪುಟ. 17, ಪು. 276.] ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕುಿ 

ಸಾವಿನ ರ್ತುು ದ ೈಹಿಕ ಸ್ರ್ಗರತ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ 

ನಿಧಾಮರಗಳ್ನುನ ಮಾಡುವ ಸಾವಯತುತ ಯನುನ 

ರಕ್ಷಿಸ್ುತುದ . ಸಾವಿನ ಬಗ ೆ ನಿಧಾಮರಗಳ್ನುನ 

ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವಾಗ ಕ ಲವ ೋ ಕ್ಷಣಗಳ್ು ನಿಕಟ ರ್ತುು 

ಖಾಸ್ಗಿೋ ನಿಧಾಮರಗಳ್ಷ ುೋ ರ್ಹತವದಾದಗಿರುತುವ . 

ರ  ೋಗಿಯ ಇಚ ಿಗ  ವಿರುದ್ಧವಾದ್ ಚಕ್ತತ ಪಯನುನ 

ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಸ್ುವುದ್ು ವಿವ ೋಚನ ಯ ಸ್ರ್ಮತ್ತಯ 

ತತವವನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುವುದ್ಕ ಿ ಸ್ರ್, ಮಾತರವಲಲ, ಈ 

ನಾಯಯಾಲಯವು ಗೌಪಯತ ಯ ಒಿಂದ್ು ಭಾಗವ ಿಂದ್ು 

ಗುರುತ್ತಸ್ರುವ ದ ೈಹಿಕ ಗೌಪಯತ  ರ್ತುು ದ ೈಹಿಕ 

ಸ್ರ್ಗರತ ಯ ಉಲಲಿಂಘನ ಯ  ಆಗಿದ . " 
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64. ಇದ ೋ ಪರಕಾರವಾಗಿ ಶಫೋನ್ ಜಹಾನ್ v. ಅಶ  ೋಕನ್ ಕ .ಎಿಂ., 2018, ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ನಾಯಯಾಲಯವು 

ವಯಸ್ಿ ಹ ಣುಣರ್ಗಳ  ಬಬಳ್ು ತನನ ವ ೈವಾಹಿಕ ನಿಧಾಮರ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ಹಕ್ತಿನ ಕುರಿತು 

ಆಲ್ಫ  ೋಚಸ್ತು. ಅರಿವುಳ್ಳ ರ್ುಖ್ಯ ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮಗಳ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 19 ರ್ತುು 21ನ ೋ ಕಲರ್ು ಗಳ್ನುನ 

ಕ ಳ್ಕಿಂಡಿಂತ  ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ುತಾುರ :- 

"28. ಹಿೋಗಾಗಿ, ಸ್ದ್ರಿ ರಿಟನ ಪರರ್ುಖ್ ಉದ ದೋಶ 

ಕಾನ ನಿನ ಅನುರ್ತ್ತಯಲಲದ  ಅವನ/ಅವಳ್ 

ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ ಯಾರ  ಕಳ ದ್ುಕ  ಳ್ಳದ್ಿಂತ  

ನ  ೋಡಿಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು ಎಿಂಬುದ್ು. ಸ್ದ್ರಿ ಹಕಿನುನ 

ಯಾವುದ ೋ ರಿೋತ್ತಯಲ ಲ ದ್ುಬಮಳ್ಕ  ಮಾಡುವಿಂತ್ತಲಲ 

ರ್ತುು ಅದ್ರ ಪವಿತರತ ಯು ಯಾವುದ ೋ ವಿಧ್ದ್ 

ಕುತಿಂತರದಿಂದ್ ಪರಭಾವಿತವಾಗಿಲಲ ಎಿಂದ್ು 

ನ  ೋಡಿಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು ಸ್ಕಾಮರದ್ ಪಾರರ್ಮಿಕ 

ಕತಮವಯವಾಗಿದ . ಬಿಂಧಿತನು ತನ ನದ್ುರು 

ಹಾಜರಾಗುವಿಂತ  ನ  ೋಡಿಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು, ಅವನ/ಅವಳ್ 

ಸ್ವತಿಂತರ ಆಯಿಯ ಬಗ ೆ ಕಿಂಡುಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು ರ್ತುು 

ವಯಕ್ತುಯು ಕಾನ ನುಬಾಹಿರ ನಿಬಮಿಂಧ್ದಿಂದ್ 

ಬಿಡುಗಡ ಯಾಗುವಿಂತ  ನ  ೋಡಿಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು 

ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಪಾತರ. ಆದ್ರ  ಬಿಂಧ್ನವು 

ಅಕರರ್ವಾಗಿಲಲದರುವಾಗ ಸ್ರ್ಸ ಯಯು 

ವಿಭಿನನವಾಗಿರುತುದ . ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಹಾಡನುನ 

ಪಾರಮಾಣಿಕತ ಯಿಂದ್ ಹಾಡುವುದ್ು ರ್ತುು ವಯಕ್ತುಯ 

ಆಯಿಯು ಸ್ ಕುವಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ಲಿಟ್ಟುದ  ರ್ತುು ಅದ್ಕ ಿ 
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ಸಾಿಂವಿಧಾನ ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ುವ ಅದ್ರ ಗೌರವಾನಿವತ 

ಸಾಥನಮಾನವನುನ ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ  ಎಿಂದ್ು 

ನ ನಪ್ಪಟುುಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು  ರ್ ಲಭ ತವಾದ್ದ್ುದ. 

ಯಾವುದ ೋ ಆಯಿಯು ಯಾವುದ ೋ ಮಾನಯ ಕಾನ ನು 

ಚೌಕಟುನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ದದ್ದರ  ಆಯಿ ಮಾಡುವ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಯು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 19 ರ್ತುು 21 ನ ೋ 

ಕಲಮಿನ  ಅಡಿಯಲಿಲನ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕಾಿಗಿದ . ಆ 

ಅಿಂಶವು ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿದ್ದರ , ವಿಚಾರಣ  ರ್ತುು 

ನಿಣಮಯವು ಕ  ನ ಗ  ಳ್ಳಬ ೋಕು. 

54. ಕಾನ ನಿನ ಪರಕಾರ ಆಯಿ ಮಾಡುವ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಯು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಗುರುತ್ತನ ಒಪ್ಪಿಗ ಗ  ಸ್ರ್ 

ಎಿಂದ್ು ಇಲಿಲ ಹ ೋಳ್ುವುದ್ು ಕಡಾಡಯವಾಗಿದ . ಆ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ ಮೊಟಕುಗ  ಳಿಸ್ುವಿಕ  ರ್ತುು 

ಸ್ಮಾಜದ ಡ ಗ  ವಿಧ ೋಯವಾಗಿರಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ನಿಂಬುವ 

ಪರಿಕಲಿನಾ ರಚನಾತಮಕತ ಯಿಂದ್ ಉಿಂಟಾಗುವ 

ಅಿಂತ್ತರ್ ಪರಿಣಾರ್ವು ವಯಕ್ತುಯ ವ ೈಯಕ್ತುಕ 

ಅಸ್ುತವವನುನ ನಾಶಗ  ಳಿಸ್ುತುದ . ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಮೌಲಯಗಳ್ು ರ್ತುು ನಿೋತ್ತಗಳ್ು ತರ್ಮ ಜಾಗವನುನ 

ಹ  ಿಂದವ  ಆದ್ರ  ಅವು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ 

ಖಾತರಿಯಾದ್ ಸಾವತಿಂತರಯಕ್ತಿಿಂತ ಹ ಚಿಲಲ. 

ಸಾವತಿಂತರಯವು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ರ್ತುು ಮಾನವಿೋಯ 

ಹಕಾಿಗಿದ . ನಿಂಬಿಕ ಯ ರ್ನವಿಯನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ಆ 
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ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ ಕಸ್ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವುದ್ನುನ ಒಪಿಲ್ಫಾಗದ್ು. 

ವಯಕ್ತುಯ ನಿಂಬಿಕ  ಅವನ/ಅವಳ್ ಅರ್ಮಪೂಣಮ 

ಅಸ್ುತವಕ ಿ ಸಾವಭಾವಿಕವಾಗಿದ . ನಿಂಬಿಕ ಯ 

ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ ಹ  ಿಂದರುವುದ್ು ಅವನ/ ಅವಳ್ 

ಸಾವಯತುತ ಗ  ಅತಯಗತಯ; ರ್ತುು ಇದ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 

ರ್ ಲ ರ ಢಿಗಳ್ನುನ ಬಲಪಡಿಸ್ುತುದ . ಒಿಂದ್ು 

ನಿಂಬಿಕ ಯನುನ ಆರಿಸ್ುವುದ್ು ಪರತ ಯೋಕತ ಯ 

ರ್ ಲ್ಫಾಧಾರವಾಗಿದ  ರ್ತುು ಅದಲಲದ ೋ, ಆಯಿಯ 

ಹಕುಿ ನ ರಳಿನಿಂತಾಗುತುದ . ಹಕಿನುನ ನಿೋಡುವುದ್ಕ್ತಿಿಂತ 

ಹಕಿನುನ ಅನುಭವಿಸ್ುವುದ್ು ಹ ಚುಿ ರ್ುಖ್ಯ ಎಿಂದ್ು 

ನ ನಪ್ಪನಲಿಲಟುುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು. ಅಿಂತಹ ವಾಸ್ುವಿೋಕರಣವು 

ಯಾವುದ ೋ ರಿೋತ್ತಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕುಖಾಯತ್ತಯನುನ 

ಬಹಿಷ್ಿರಿಸ್ುತುದ  ರ್ತುು ಪ್ಪತೃಪಾರಧಾನಯದ್ 

ಪಾರಬಲಯವನುನ ದ್ ರವಿಡುತುದ . ಏಕ ಿಂದ್ರ , ವಯಕ್ತುಗತ 

ನಿಂಬಿಕ  ರ್ತುು  ಆಯಿಯ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಹಕ್ತಿನ 

ಫಲವಿಂತ್ತಕ ಗ  ರ್ ಲಭ ತವಾಗಿವ . ಹಿೋಗಾಗಿ, ನಾವು 

ಅದ್ನುನ ಅನಿವಾಯಮವಾದ್ ಪೂವಮಭಾವಿ ಸ್ಥತ್ತಯಿಂದ್ು 

ಕರ ಯ ಬಯಸ್ುತ ುೋವ . " 

65. ರ್ಯಾಮದ ಗ ೋಡು ಹತ ಯಗಳ್ ಕುರಿತ ಶಕ್ರಿ ವ್ಾಹಿನ್ವ v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ, 2018 ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪಮನುನ 

ಇತ್ತುೋಚ ಗ  ನಿೋಡಿದ್ ತ್ತರಸ್ದ್ಸ್ಯ ಪ್ಪೋಠವಿಂದ್ು ಕ ಳ್ಗಿನ ಅಭಿಪಾರಯವನುನ ರ್ಿಂಡಿಸ್ತು:- 
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"44. ರ್ಯಾಮದ ಗ ೋಡು ಹತ ಯಯು ವಯಕ್ತುಗತ ಸಾವತಿಂತರಯ, 

ಆಯಿಯ ಸಾವತಿಂತರಯ ರ್ತುು ಆಯಿಯ ಬಗ ಗಿನ ಸ್ವಿಂತ 

ಗರಹಿಕ ಯನುನ ನ ೋಣಿಗ ೋರಿಸ್ುತುದ . ಇಬಬರು ವಯಸ್ಿರು 

ಪರಸ್ಿರನುನ ಜಿೋವನ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಗಳಾಗಿ ಆಯಿ 

ಮಾಡಿಕ  ಿಂಡಾಗ, ಅದ್ು ಅವರ ಆಯಿಯ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಯಾಗಿದ್ುದ ಅದ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 19 ರ್ತುು 21 ನ ೋ 

ಕಲರ್ುಗಳ್ಡಿಯಲಿಲ ಗುರುತ್ತಸ್ಲಿಟ್ಟುದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ನ ನಪ್ಪನಲಿಲಟುುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು.  ಇಿಂತಹ ಹಕ್ತಿಗ  ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 

ಕಾನ ನಿನ ಅನುಮೊೋದ್ನ  ಇದ  ರ್ತುು ಒಮಮ ಅದ್ು 

ಗುರುತ್ತಸ್ಲಿಟುರ , ಆ ಹಕಿನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಬ ೋಕು ರ್ತುು ಅವು 

ಯಾವ ರಿೋತಯಿಂದ್ಲ  ನಾಯಯ ಸ್ರ್ಮತವಲಲದ್ 

ಪರಿಕಲಿನ ಯೊಿಂದ್ರಿಿಂದ್ ಹ  ರಹ  ಮಿಮರುವ 

ವಗಮವಿಂದ್ರ ರ್ಯಾಮದ  ಅರ್ವಾ ಗುಿಂಪೊಿಂದ್ರ 

ಆಲ್ಫ  ೋಚನ ಯ ಪರಿಕಲಿನ ಗ  ಬಲಿಯಾಗಬಾರದ್ು.  

45. ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಪರಿಕಲಿನ ಯನುನ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ಸ್ಿಂವ ೋದ್ನ , ರಕ್ಷಣ  ರ್ತುು ಅದ್ು ಪರತ್ತನಿಧಿಸ್ುವ ಮೌಲಯಗಳ್ 

ಒರ ಗಲಿಲನ ಮೋಲ್ಫ  ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ್ಬ ೋಕು ರ್ತುು 

ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ಬ ೋಕು. ವಯಕ್ತುಯ ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಹಕುಿ 

ಸಾವತಿಂತರಯದ  ಿಂದಗ  ಬ ೋಪಮಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗದ್ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವನುನ 

ಹ  ಿಂದರುವ ಕಾರಣ, ವಯಕ್ತುಯ ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಹಕಿನುನ 

ಕಾಪಾಡಿಕ  ಳ್ಳಲು ಉತಾಪಹದಿಂದ್ ಶರಮಿಸ್ುವುದ್ು 

ಜಾಗರ ಕವಾದ್  ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ 
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ಬಾಧ್ಯತ ಯಾಗಿದ . ಕಾನ ನಿನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ಮಾನಯ 

ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳಿಗ  ಅನುಗುಣವಾದ್ ಸಾವತಿಂತರಯವಿಲಲದದ್ದರ , 

ವಯಕ್ತುಯ ಜಿೋವನವು ಪರತ್ತಭಟನ ಯಲಲದ  ಕ ರರತ  ರ್ತುು 

ಚತರಹಿಿಂಸ ಗಳ್ನುನ ತಾಳಿಕ  ಳ್ುಳವ ರ್ತುು ಅಸ್ರ್ಮತ್ತ 

ವಯಕ್ತುಪಡಿಸ್ಲು ಅರ್ವಾ ಭಿನಾನಭಿಪಾರಯವನುನ ದಾಖ್ಲಿಸ್ಲು 

ಧ್ವನಿಯಲಲದ ೋ ಆಲ್ಫ  ೋಚನ ಗಳ್ು ರ್ತುು ವಿಚಾರಗಳ್ 

ಹ ೋರುವಿಕ ಯನುನ ತಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ಬದ್ುಕ್ತದ್ ದ ಸ್ತುವರಿಗ  

ಸ್ರ್ವಾಗುತುದ . ಘನತ ಯುಳ್ಳ ಅಸ್ುತವದ್ ರ್ ಲಭ ತ 

ವ ೈಶಿಷ್ುಯವ ಿಂದ್ರ  ದ ೈವತವದ್ ಹ  ಳ್ಪ್ಪರುವ ಘನತ ಯಾಗಿ 

ಆಗರಹಿಸ್ುವುದ್ು ರ್ತುು ಯಾವುದ ೋ ದ್ಬಾಬಳಿಕ ಯಲಲದ ಯೋ 

ಕಾನ ನಿನ ಮಾನದ್ಿಂಡಗಳ  ಳ್ಗ  ಆಯಿಯ 

ಸಾಕ್ಾತಾಿರಕಾಿಗಿ ಆಗರಹಪಡಿಸ್ುವುದ್ು. ಸಾವತಿಂತರಯದ್ 

ಚೌಕಟ್ಟುನ  ಳ್ಗ  ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಘನತ  ರ್ತುು ಆಯಿಯ 

ಪರಿಕಲಿನ ಗಳಿಗ  ಒತುು ನಿೋಡುವುದ್ು ಅತುಯತೃಷ್ು 

ಪಾರರ್ುಖ್ಯತ ಯನುನ ಹ  ಿಂದದ . ಘನತ  ರ್ತುು 

ಆಯಿಯಲಲದ್ ಜಿೋವನ ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ್ು ವಯಕ್ತುಯ 

ವಯಕ್ತುತವಕ ಿ ದ  ರ ತ್ತರುವ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನಯತ ಯೊಳ್ಗ  

ಟ  ಳ್ುಳತನವನುನ ಸ ೋರಿಕ  ಳ್ಳಲು ಬಿಡುವ  ವಿದ್ಯಮಾನ 

ಎಿಂದ್ು ನಾವು ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿ ರ್ತುು ದ್ೃಢವಾಗಿ ಹ ೋಳ್ಬಹುದ್ು. 

46. ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಆಯಿಯು ಘನತ ಯ ಒಿಂದ್ು 

ಅವಿಭಾಜಯ ಭಾಗವಾಗಿದ , ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಆಯಿಯ 

ಸ್ವಕಳಿಯರುವಲಿಲ ಘನತ ಯನುನ ಕಲಿಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು 
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ಆಗುವುದಲಲ. ನಿಜವ ಿಂದ್ರ , ಆಯಿಯು ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ 

ಮಿತ್ತಯ ತತವದಿಂದ್ ಬಧ್ಧವಾಗಿರುತುದ  ಆದ್ರ  ಅಿಂತಹ 

ಮಿತ್ತಯಲಲದರುವಾಗ, ಯಾರ ಿಂದ್ರ  ಯಾರ  ಸ್ದ್ರಿ 

ಆಯಿಯು ಸಾಫಲಯದ್ಲಿಲ ಹಸ್ುಕ್ ೋಪ ಮಾಡಲು ಯಾರಿಗ  

ಅನುರ್ತ್ತಯರುವುದಲಲ. ಒಬಬರ ಸ್ವಿಂತ ಆಯಿ 

ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ತಡ ಯೊಡಿಡದ್ರ , ಘನತ ಯನುನ ಅದ್ರ 

ಪವಿತರವಾದ್ ಸ್ಿಂಪೂಣಮತ ಯ ರ ಪದ್ಲಿಲ 

ಕಲಿಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು ಬಹಳ್ ಕಷ್ು. ಇಬಬರು ವಯಸ್ಿರು 

ತರ್ಮ ಇಚ ಿಯಿಂದ್ ರ್ದ್ುವ ಯಾದಾಗ, ಅವರು ತರ್ಮ 

ಮಾಗಮವನುನ ಆರಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳತಾುರ ; ಅವರು ತರ್ಮ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವನುನ ಪರಿಪೂಣಮಗ  ಳಿಸ್ುತಾುರ ; ಅವರು ಅದ್ು 

ತರ್ಮ ಗುರಿ ಎಿಂದ್ು ಭಾವಿಸ್ುತಾುರ  ರ್ತುು ಅವರು ಹಾಗ  

ಮಾಡುವ ಹಕಿನುನ ಹ  ಿಂದದಾದರ . ರ್ತುು ಅವರಿಗ  ಆ 

ಹಕ್ತಿದ  ರ್ತುು ಹಕಿನುನ ಕಸ್ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 

ಉಲಲಿಂಘನ ಗ  ಸ್ಮಾನ ಎಿಂದ್ು  ನಿಸ್ಪಿಂದಗಧವಾಗಿ 

ಹ ೋಳ್ಬಹುದ್ು. ವಗಮ ಅರ್ವಾ ಉನನತ ಶ ರೋಣಿಯ ಕುಲದ್ 

ಹ ಸ್ರಿನಲಿಲ ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತರು ತರ್ಮನುನ ತಾವು ತಮಿಮಚ ಯಿ 

ಯಾವುದ ೋ ನಿಧಾಮರವನುನ ಹ ೋರುವ ರ್ತುು ಅದ್ರ  

ಜಾರಿಯಾಗುವಿಕ ಯನುನ ನಿಣಮಯಸ್ುವ ಶಕ್ತು, ಅಧಿಕಾರ 

ರ್ತುು ನಿಣಾಮಯಕತ ಯನುನ ಹ  ಿಂದರುವ  ಯಾವುದ  ೋ 

ವಣಿಮಸ್ಲ್ಫಾಗದ್ ಯುಗದ್ ಸಾಮಾರಟರ ಿಂದ್ು ತ್ತಳಿದ್ುಕ  ಿಂಡು  

ಅಿಂತಹ ರ್ದ್ುವ ಯ ಸ್ರ್ಯದ್ಲಿಲ ತರ್ಮ ಉಪಸ್ಥತ್ತಯನುನ 
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ಅಪ ೋಕ್ಷಿಸ್ುವುದ್ು ಅರ್ವಾ ಒತಾುಯದಿಂದ್ 

ಉಪಸ್ಥತರಾಗುವುದ್ು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ. ಅಿಂರ್ವರು  ತರ್ಮನುನ 

ತಾವ ೋ ಕಾನ ನು ಎಿಂದ್ು ಭಾವಿಸ್ುವ ಇಲಲವ ೋ ತಾವು 

ಸ್ೋಸ್ನಮ ಪೂವಮಜರು ಅರ್ವಾ, 14ನ ೋ ಲ ಯ ಎಿಂಬ 

ಕಲಿನ ಯನುನ ಪೊೋಷ್ಟ್ಸ್ಕ  ಿಂಡಿರುತಾುರ . ಈ ದ ೋಶದ್ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ರ್ತುು ಕಾನ ನುಗಳ್ು ಅಿಂತಹ ಕಾಯಮವನುನ 

ಅನುಮೊೋದಸ್ುವುದಲಲ ರ್ತುು ವಾಸ್ುವವಾಗಿ, ಅಿಂತಹ 

ಇಡಿಯ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯು ಕಾನ ನುಬಾಹಿರ ರ್ತುು 

ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕಾನ ನಿನ ಅಡಿಯಲಿಲ ಅಪರಾಧ್ವಾಗಿದ್ುದ, 

ಶಿಕ್ಾಹಮವಾಗಿದ . "  

ಮಾನಸಿಕ ಆರಯೂವಗಾ ಕಾಯ,ೆ 2017 

66. ಸ್ಿಂಸ್ತುು ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ವಿಚಾರ ರ್ತುು ಒಟಾುಗಿ ಬದ್ುಕುವ ಸ್ಮಾನ-ಲಿಿಂಗದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಇತರರಿಗ  

ಸ್ರಿಸಾಟ್ಟಯಾಗಿ ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು ಅವರ ಹಕುಿ ಎಿಂಬ ವಿಚಾರಗಳಿಗ  ಸ್ಿಿಂದಸ್ಬ ೋಕಾಗುತುದ   

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್  

67. ಮಾನಸ್ಕ ಆರ  ೋಗಯ ಕಾಯದ, 2017 ಹ ಸ್ರಿನ ಇತ್ತುೋಚನ ಶಾಸ್ನವು, ಸ್ಿಂಸ್ತುು ಇತ್ತುೋಇಚ ಗ  ಈ 

ನಾಯಯಾಲಯದ್ ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ಲಿಲ ವಯಕುವಾಗಿರುವ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲಯಗಳ್ನುನ ಅರಿತು ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂದರುವ 

ವಿಚಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಬ ಳ್ಕು ಸ ಲುಲತುದ . ಈ ಕಾಯದಯ ಪರಿಚ ಿೋದ್ 2(ಎಸ್) ಮಾನಸ್ಕ ರ  ೋಗವನುನ ಈ 

ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ುತುದ : 

"2 (ಎಸ್)" ಮಾನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತ  "ಅಿಂದ್ರ   ನಿಧಾಮರಗಳ್ು, 

ನಡವಳಿಕ , ವಾಸ್ುವತ ಯನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ುವ ಸಾರ್ರ್ಯಮ 

ಅರ್ವಾ ಜಿೋವನದ್ ಸಾಮಾನಯ ಬ ೋಡಿಕ ಗಳ್ನುನ ಪೂರ ೈಸ್ುವ 
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ಸಾರ್ರ್ಯಮ, ರ್ದ್ಯ ಹಾಗ  ಮಾದ್ಕ ದ್ರವಯಗಳ್ 

ದ್ುಬಮಳ್ಕ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಮಾನಸ್ಕ ಪರಿಸ್ಥತ್ತಗಳ್ನುನ 

ತ್ತೋವರವಾಗಿ ಬಾಧಿಸ್ುವ ವಿಚಾರ, ರ್ನ  ೋಭಾವ, ಗರಹಿಕ , 

ನಿಲುವು ಅರ್ವಾ ಸ್ಮರಣ  ರ್ುಿಂತಾದ್ ವಿಚಾರಗಳ್ಲಿಲನ 

ಗಣನಿೋಯ ವ ೈಕಲಯ ಎಿಂದ್ರ್ಮ, ಆದ್ರ  ಇದ್ು ವಯಕ್ತುಯ 

ರ್ನಸ್ಪನ ತಡ ಹಿಡಿಯಲಿಟ್ಟುರುವ ಅರ್ವಾ ಅಪೂಣಮವಾದ್ 

ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಯ ಸ್ಥತ್ತಯಯಾಗಿರುವ, ವಿಶ ೋಷ್ವಾಗಿ 

ಸಾಮಾನಯಕ್ತಿಿಂತ ಕಡಿಮ ಬುದಧವಿಂತ್ತಕ ಯ ಲಕ್ಷಣವಿರುವ.  

ಮಾನಸ್ಕ ವಿಕಲತ ಯನುನನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುವುದಲಲ, " 

68. ಈ ವಾಯಖಾಯನವು ಮಾನಸ್ಕ ರ  ೋಗಗಳ್ ಕುರಿತು ಹಿಿಂದ  ಇದ್ದ ತಪುಿ ಕಲಿನ ಗಳ್ನುನ ಗಾಳಿಗ  ತ ರುತುದ  

ರ್ತುು ಈ ತಪುಿ ಕಲಿನ ಗಳ್ಲಿಲ ಗ ಡ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ಲಿಲ ತ  ಡಗುವ ಸ್ಮಾನ ಲಿಿಂಗದ್ ಜ  ೋಡಿಗಳ್ು 

ರ್ನ  ೋರ  ೋಗಿಗಳ್ು ಎಿಂಬ ನಿಂಬಿಕ ಯ  ಸ ೋರಿದ . ವಿಕ  ುೋರಿಯನ್ ಇಿಂಗ ಲಡ್ ರ್ತುು ಬಹು ಹಿಿಂದನ 

ಅಮೋರಿಕ ಗಳ್ಲಿಲ ಒಿಂದ್ು ಕಾಲದ್ಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ಮಾನಸ್ಕ ರ  ೋಗವ ಿಂದ್ು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ಯೊೋಚಸ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುತುು. ಅಮೋರಿಕನ್ ರ್ನ  ೋವ ೈಜಾನನಿಕ ಸ್ಿಂಸ ಥ (ಅಮೋರಿಕನ್ 

ಸ ೈಕ್ತಯಾಟ್ಟರಕ್ ಅಸ್ ಸ್ಯೋಷ್ನ್) ಲ್ಾರಯನ್ಾ ವಿವ, ಟಯಕಾಾಸ್ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ನಾಯಯಾಲಯಕ ಿ 

ಸ್ಲಿಲಸ್ದ್ ತಜ್ಞ ವರದಯ  ಅಿಂತಹ ನಿಂಬಿಕ ಗಳಿಗ  ಕ  ನ ಹಾಡಿತು. ಕ ಲಕಿಂಡ ಟ್ಟಪಿಣಿಯು 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ನಡ ದರುವ ಸ್ಿಂಶ  ೋಧ್ನ ಯ ವಿವರಗಳ್ನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ುತುದ : 

 

"ಡಿ. ಸಮಲ್ಯೈಂಗಿಕತಯ ಒಂದತ "ಮಾನಸಿಕ 

ಅಸಿಸತಿಯ"ಯಲಿ ಎಂದತ ಗತರತತಿಸತವಿಕಯ 
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ಅಮರಿಕನ್ ಮಾನಸ್ಕ ಆರ  ೋಗಯ ವೃತ್ತುಗಳ್ು ಕಾಲು 

ಶತಮಾನದ್ ಹಿಿಂದ  ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು ಮಾನಸ್ಕ 

ಅಸ್ವಸ್ಥತ ಯಲಲ ಎಿಂದ್ು ತ್ತೋಮಾಮನಿಸ್ದ್ವು. ಸ್ವತಿಂತರ 

ಸ್ಿಂಶ  ೋಧ್ಕರ ದ್ಶಕಗಳ್ ಅಧ್ಯಯನದ್ ರ್ತುು 

ಮಾನಸ್ಕ-ಆರ  ೋಗಯ ವೃತ್ತುಗಳ್ಲಿಲರುವ ಚಕ್ತತಪಕರು, 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನಲಿಲ ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಯನುನ 

ಉಿಂಟುಮಾಡಲು ನಡ ಸ್ದ್ ಹಲವಾರು ಪರಯತನಗಳ್ 

ನಿಂತರ ಆ ನಿಣಮಯವನುನ ತಲುಪಲ್ಫಾಯತು. 20 

ನ ಯ ಶತಮಾನದ್ ಮೊದ್ಲ್ಫಾಧ್ಮದ್ಲಿಲ, ಅನ ೋಕ 

ಮಾನಸ್ಕ ಆರ  ೋಗಯ ವೃತ್ತುಪರರು 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ರ  ೋಗದ್ ಸ್ಥತ್ತಯಿಂದ್ು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ದ್ದರು, ಆದ್ರ  ಆ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವು 

ಚಕ್ತತ ಪಯನುನ ಪಡ ಯಲು ಬಿಂದ್ ರ  ೋಗಿಗಳ್ 

ನಿಭಾಮವುಕ ಅನಿಸ್ಕ ಗಳ್ು ರ್ತುು ಅವರನುನ ಅಪರಾಧ್ 

ನಾಯಯ ವಯವಸ ಥಯೊಳ್ಗ  ಕರ ತಿಂದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ 

ವತಮನ ಯ ಬ ಿಂಬಲವಿದ್ದ ಪರಿೋಕ್ ಗ  ಒಳ್ಪಡದ್ 

ಪರಿಕಲಿನ ಯನುನ ಪರತ್ತಫಲಿಸ್ುತುದ . ನ  ೋಡಿ. ಆ 

ಊಹ ಗಳ್ನುನ ಕಳ ದ್ ಶತಮಾನದ್ 

ಅಧ್ಮಭಾಗದ್ವರ ಗ , ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರ ಭಾವನ ಗಳ್ನುನ 

ಗಣನ ಗ  ತ ಗ ದ್ುಕ  ಿಂಡ ರ್ತುು ಉದ ದೋಶಪೂವಮಕ 

ಮಾಪಾಮಡುಗಳಿಗ  ಒಳ್ಗಾಗದ್ ಮಾದ್ರಿಗಳ್ನುನ 

ಬಳ್ಸ್ ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಶಿೋಲನ ಗ  ಒಳ್ಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಲಿಲಲ. 
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ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು ಮಾನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತ ಗ  

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ  ಎಿಂಬ ಕಲಿನ ಯನುನ ಪಾರಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ 

ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ್ದಾಗ, ಆ ಕಲಿನ ಯು ಅಸ್ರ್ರ್ಮ ಊಹ ಗಳ್ು 

ರ್ತುು ಮೌಲಯಧಾರಿತ ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ತುು 

ಎಿಂಬುದ್ು ಸಾಬಿೋತಾಯತು. 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಮಾನಸ್ಕ ಆರ  ೋಗಯ ಸ್ಥತ್ತಗತ್ತಯ 

ಪರಿೋಕ್ ಗಳ್ಲಿಲ ಒಿಂದ್ರಲಿಲ ಡಾ. ಎವ ಲಿನ್ ಹುಕರ್ 

ಒಿಂದ ೋ ವಯಸ್ಪನ, ಸ್ಮಾನ ಐಕ ಯ ರ್ತುು ಶಿಕ್ಷಣವಿದ್ದ 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ರ್ತುು ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯ ಪುರುಷ್ರಿಗ  

ಪರಮಾಣಿತ ಮಾನಸ್ಕ ಪರಿೋಕ್ ಗಳ್ನುನ ನಿೋಡಿದ್ರು. 

(ಎವ ಲಿನ್ ಹ ಕರ್, ದ್ ಅಡೆಸ ುಮಿಂರ್ಟ ಆಫ್ ದ ಮೋಲ್ 

ಓವಮರ್ಟಮ ಹ  ೋಮೊೋಸ ಕ್ಷುವಲ್, 21 ಜ . ಪಾರಜ ಕ್ತುವ್ಲ 

ಟ ಕ್ತನಕ್ಪ 17-31 (1957) ನ  ೋಡಿ). ಅಧ್ಯಯನದ್ 

ಸ್ರ್ಯದ್ಲಿಲ ಯಾರ  ಬಬರ  ಚಕ್ತತ ಪ 

ಪಡ ಯುತ್ತುರಲಿಲಲ. ಆ ಪುರುಷ್ರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ 

ಅರಿವಿರದ್ ಪರಿಣಿತ ತ್ತೋಪುಮಗಾರು ಅಿಂಕಗಳ್ ಆಧಾರದ್ 

ಮೋಲ್ಫ , ಮಾನಸ್ಕ ಪರಿೋಕ್ ಯ ರ್ ಲಕ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ರ್ತುು ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯ ಪುರುಷ್ರನುನ ಪರತ ಯೋಕವಾಗಿ 

ಗುರುತ್ತಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು 

ನಿಧ್ಮರಿಸ್ದ್ರು ರ್ತುು ಇದ ೋ ರಿೋತ್ತಯ ಎರಡು 

ಗುಿಂಪುಗಳ್ಲಿಲನ ಸ್ಮಾನ ಸ್ಿಂಖ ಯಯ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು 

ರ್ನ  ೋರ  ೋಗಗಳಿಿಂದ್ ರ್ುಕುರಾಗಿದ್ದಿಂತ  
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ಕಿಂಡುಬಿಂದ್ರು ಎಿಂದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ದ್ರು. 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು ರ್ನ  ೋರ  ೋಗದ  ಿಂದಗ  

ಅಿಂತಗಮತವಾಗಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ಲಲ ರ್ತುು " 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ವಿಚಾರದ್ 

ರ ಪದ್ಲಿಲ ಅಸ್ುತವದ್ಲಿಲಲಲ" ಎಿಂದ್ು ತನನ 

ದ್ತಾುಿಂಶಗಳಿಿಂದ್ ಆಕ  ತ್ತೋಮಾಮನಿಸ್ದ್ರು. ಹ ಕರ್ 

ರವರ ಸ್ಿಂಶ  ೋಧ್ನ ಯ ನಿಂತರದ್ ಎರಡು 

ದ್ಶಕಗಳ್ಲಿಲ ಸ್ಿಂಶ  ೋಧ್ನಾ ತಿಂತರಗಳ್ನುನ ಬಳ್ಸ್ 

ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳ್ು ನಡ ದ್ವು, ರ್ತುು 

ಅವ ಲಲವೂ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು ರ್ನ  ೋರ  ೋಗ 

ಅರ್ವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ದ್ುಷ್ಿರಿಣಾರ್ಕ ಿ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ಲಲವ ಿಂದ್ು ತ್ತೋಮಾಮನಿಸ್ದ್ುವು.  

1973 ರಲಿಲ, ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತ್ತಯು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ನಿಲುವು ರ್ನ  ೋರ  ೋಗದ  ಿಂದಗ  ಅಿಂತಗಮತವಾದ್ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ ಹ  ಿಂದಲಲವ ಿಂದ್ು ಗುರುತ್ತಸ್ದ್, ಅಮೋರಿಕನ್ 

ರ್ನ  ೋವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಸ್ಿಂಘದ್ ಟರಸ್ುಗಳ್ ರ್ಿಂಡಳಿಯು, 

ರ್ನ  ೋವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಸ್ಿಂಘದ್ ಡಯಾಗ  ನೋಸ್ುಕ್ 

ರ್ತುು ಸಾುಯಟ್ಟಸ್ುಕಲ್ ಮಾಯನುಯವಲ್ ಆಫ್ ಮಿಂಟಲ್ 

ಡಿಸಾಡಮಸ್ನಮಿಂದ್ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ 

ತ ಗ ದ್ುಹಾಕುವಿಂತ  ರ್ತ ಚಲ್ಫಾಯಸ್ದ್ರು. ಆ 

ತ್ತೋಮಾಮನವು "ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು ನಿಧಾಮರ, 

ಸ್ಥರತ , ವಿಶಾವಸಾಹಮತ  ಅರ್ವಾ ಸಾಮಾನಯ 



 269 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರ್ವಾ ವೃತ್ತುಪರ ಸಾರ್ರ್ಯಮಗಳ್ಲಿಲನ 

ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ದ್ುಬಮಲತ ಯನುನ 

ಸ್ ಚಸ್ುವುದಲಲ" ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳಿತು. ರ್ುಿಂದನ ವಷ್ಮ 

ರ್ನ  ೋವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಸ್ಿಂಘವು ಸ್ದ್ಸ್ಯರ ರ್ತದಿಂದ್ 

ಆ ನಿಣಮಯವನುನ ಎತ್ತುಹಿಡಿಯಲ್ಫಾಯತು. ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ 

ಸಾಕ್ಷಯಗಳ್ ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ಪರಿಶಿೋಲನ ಯ ನಿಂತರ, 

ಅಮರಿಕನ್ ರ್ನ  ೋವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಸ್ಿಂಘವು 1975 ರಲಿಲ 

ಅದ ೋ ಅಭಿಪಾರಯವನುನ ಉಳಿಸ್ಕ  ಿಂಡಿತು ರ್ತುು ಹಲ 

ಸ್ರ್ಯದಿಂದ್ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯೊಿಂದಗ  ತಳ್ುಕು 

ಹಾಕ್ತಕ  ಿಂಡಿದ್ದ ಮಾನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತ ಯ ಕಳ್ಿಂಕವನುನ 

ತ  ಡ ದ್ುಹಾಕುವಿಂತ  ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುವಿಂತ  ಎಲ್ಫಾಲ 

ಮಾನಸ್ಕ ಆರ  ೋಗಯ ವೃತ್ತುಪರರನುನ ಒತಾುಯಸ್ತು. 

ಅಮಿಕಸ್ ನಾಯಷ್ನಲ್ ಅಸ  ೋಸ್ಯೋಷ್ನ್ ಆಫ್ 

ಸ  ೋಷ್ಟ್ಯಲ್ ವಕಮಸ್ಮ (NASW) ಇದ ೋ ರಿೋತ್ತಯ 

ನಿೋತ್ತಯನುನ ಅಳ್ವಡಿಸ್ಕ  ಿಂಡಿದ . 

ಖ್ಿಂಡಿತವಾಗಿಯ , ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯರಿಂತ  ಕ ಲವು 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರು ಮಾನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತ ಗಳ್ು, 

ಮಾನಸ್ಕ ತ  ಿಂದ್ರ ಗಳ್ು ಅರ್ವಾ ಕಳ್ಪ  

ಸಾಮಾಜಿಕ ಹ  ಿಂದಾಣಿಕ ಯನುನ ಹ  ಿಂದರುತಾುರ . 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರ ಪುರುಷ್ರು ರ್ತುು ಸ್ರೋಯರು ರ್ತುು 

ಉಭಯಲಿಿಂಗಿೋಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳ್ಿಂಕ ರ್ತುು 

ಪೂವಾಮಗರಹದ್ ಅನುಭವಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ 
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ಒತುಡಗಳಿಿಂದಾಗಿ ಕ ಲವು ವಿಧ್ದ್ ಮಾನಸ್ಕ 

ಸ್ರ್ಸ ಯಗಳಿಗ  ಒಳ್ಗಾಗುವ ಹ ಚಿನ 

ಅಪಾಯದ್ಲಿಲರಬಹುದ್ು. ಆದ್ರ  ನಾಲುಿ ದ್ಶಕಗಳ್ 

ಕಾಲ ನಡ ಸ್ದ್ ಸ್ಿಂಶ  ೋಧ್ನ ಯು "ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಗ  

ಮಾನಸ್ಕ ಹ  ಿಂದಾಣಿಕ ಯೊಿಂದಗ  ಯಾವುದ ೋ ಅಗತಯ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವಿಲಲ" ಎಿಂದ್ು ದ್ೃಢಪಡಿಸ್ದ . ಹಿಿಂದನ 

ಪ್ಪೋಳಿಗ ಯಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ 

"ಗುಣಪಡಿಸ್ುವ"ಯ ಪರಯತನಗಳ್ನುನ-ಸ್ಿಂಮೊೋಹನ, 

ಹಾಮೊೋಮನುಗಳ್ನುನ ನಿೋಡುವುದ್ು, ವಿದ್ುಯತ್-

ಆಘಾತದಿಂದ್ ಅಸ್ಹಯ ರ್ ಡಿಸ್ುವುದ್ು ಅರ್ವಾ 

ವಾಕರಿಕ  ಬರಿಸ್ುವ ಔಷ್ಧಿಗಳ್ು, ಲ್ಫ  ೋಬ  ಟಮಿ, 

ಎಲ್ಫ ಕ  ರೋಶಾಕ್ ರ್ತುು ಪುರುಷ್ತವಹರಣ 

ರ್ುಿಂತಾದ್ವು- ಈಗ ಮಾನಸ್ಕ-ಆರ  ೋಗಯ ವೃತ್ತುಗಳ್ು 

ವಿಷಾದ್ನಿೋಯ ಎಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ವ "  

69. ಅದ್ು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಅನುಭವಿಸ್ರುವ ಪೂವಾಮಗೃಹ, ತಾರತರ್ಯ ರ್ತುು ಹಿಿಂಸ ಗಳ್ನುನ ಈ 

ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  ವಿವರಿಸ್ತು : 

“ಸಮಲ್ಯೈಂಗಿಕ ವಾಕ್ರಿಗಳು ಎದತರಿಸತವ ಪ್ೂವ್ಾೋಗೃಹ, 

ತಾರತಮಾ ಮತತಿ ಹಿಂಸಯ 

ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಸ ುೋಟಪನಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋಪುರುಷ್ರು 

ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನದ್ ದ ಸ ಯಿಂದ್ ವಾಯಪಕ 

ಪೂವಾಮಗರಹ, ತಾರತರ್ಯ ರ್ತುು ಹಿಿಂಸ ಯನುನ 
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ಎದ್ುರಿಸ್ುತಾುರ . ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರು ರ್ತುು 

ಸ್ರೋಯರ ವಿರುದ್ಧದ್ ತ್ತೋವರವಾದ್ ಪೂವಾಮಗರಹ 20 ನ ೋ 

ಶತಮಾನದ್ ಉದ್ದಕ ಿ ವಾಯಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿತು; 

ಸಾವಮಜನಿಕ ಅಭಿಪಾರಯಗಳ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳ್ು 

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ, ಸಾವಮಜನಿಕರಲಿಲ ಹಲವರು, 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರ ಡ ಗ  ಬಲವಾದ್ ದ ವೋಷ್ದ್ 

ಹ  ಿಂದದ್ದರ ಿಂದ್ು ತ  ೋರಿಸ್ದ್ುವು. ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  

ಬಗ ಗಿನ ಸಾವಮಜನಿಕ ಅಭಿಪಾರಯದ್ಲಿಲ 1990ರ 

ದ್ಶಕದ್ಲಿಲ ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಯಾದ್ರ , ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಪುರುಷ್ರು ರ್ತುು ಸ್ರೋಯರ ವಿರುದ್ಧದ್ ದ ವೋಷ್ವು 

ಸ್ರ್ಕಾಲಿೋನ ಅಮರಿಕನ್ ಸ್ಮಾಜದ್ಲಿಲ 

ಸಾಮಾನಯವಾಗಿದ . ಉಭಯಲಿಿಂಗಿಗಳ್ ವಿರುದ್ಧದ್ 

ಪೂವಾಮಗರಹವು ಸ್ಮಾನ ರ್ಟುದ್ಲಿಲ ಕಿಂಡುಬರುತುದ . 

ಉದ  ಯೋಗ ರ್ತುು ವಸ್ತ್ತಯಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರ 

ವಿರುದ್ಧದ್ ತಾರತರ್ಯವು ವಾಯಪಕವಾಗಿಯೋ 

ಉಳಿದ್ುಕ  ಿಂಡಿರುವಿಂತ  ಕಿಂಡುಬರುತ್ತುದ .  

ಈ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ-ವಿರ  ೋಧಿ  ಪೂವಾಮಗರಹದ್ 

ತ್ತೋವರತ ಯು ಅಮೋರಿಕದ್ ಸ್ಮಾಜದ್ಲಿಲ 

ನಿರಿಂತರವಾಗಿ ಹ ಚಿನ ಪರಮಾಣದ್ಲಿಲ ನಡ ಯುವ 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ-ವಿರ  ೋಧಿ ಕ್ತರುಕುಳ್ ರ್ತುು 

ಹಿಿಂಸಾಚಾರದ್ಲಿಲ ಪರತ್ತಫಲಿಸ್ುತುದ . ಮೌಖಿಕ ಕ್ತರುಕುಳ್ 

ರ್ತುು ದ್ುಬಮಳ್ಕ ಗಳ್ು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರ ಹ ಚ ಿಕಡಿಮ 
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ಸಾವಮತ್ತರಕ ಅನುಭವಗಳಾಗಿವ  ಎಿಂದ್ು ಹಲವಾರು 

ಸ್ಮಿೋಕ್ ಗಳ್ು ಸ್ ಚಸ್ುತುವ . ದ ೈಹಿಕ ಹಿಿಂಸ  

ಕಡಿಮಯಾಗಿದ್ದರ , ಗಣನಿೋಯ ಸ್ಿಂಖ ಯಯ 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರು ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನಿಿಂದಾಗಿ 

ತರ್ಮ ವಯಕ್ತು ಅರ್ವಾ ಆಸ್ುಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ಿಂತ  

ಅನುಭವಿಸ್ದ್ ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ನುನ  ವರದ ಮಾಡುತಾುರ . 

2001ರ, ಇತ್ತುೋಚನ ಎಫ್.ಬಿ.ಐ ಅಿಂಕ್ತಅಿಂಶಗಳ್ 

ಪರಕಾರ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರು, ಸ್ರೋಯರು ರ್ತುು 

ಉಭಯಲಿಿಂಗಿೋಯರ ವಿರುದ್ಧ 1,375 ಪಕ್ಷಪಾತ 

ಪ ರೋರ ೋಪ್ಪತ ಘಟನ ಗಳ್ು ನಡ ದವ . ಆ ಅಿಂಕ್ತಸ್ಿಂಖ ಯಯು 

ಅಿಂತಹ ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ ಒಿಂದ್ು ಭಾಗವನುನ ಮಾತರ 

ಪರತ್ತನಿಧಿಸ್ುತುವ , ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಕಾನ ನು ಜಾರಿ 

ಸ್ಿಂಸ ಥಗಳ್ು ಮಾಡುವ ದ ವೋಷ್ದ್ ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ ವರದ 

ಸ್ವಯಿಂಪ ರೋರಿತವಾಗಿರುತುದ , ಪೊೋಲಿಸ್ 

ಸ್ಿಂಖಾಯಶಾಸ್ರದ್ ಸ್ಿಂಪೂಣಮತ ಯು ನಾಯಯವಾಯಪ್ಪುಗಳ್ 

ನಡುವ  ಬಹುವಾಗಿ  ಭಿನನವಾಗಿರುತುದ , ರ್ತುು ಅನ ೋಕ 

ಸ್ಿಂತರಸ್ುರು ತರ್ಮ ಅನುಭವಗಳ್ನುನ ಪೊೋಲಿಸ್ರಿಗ  

ವರದ ಮಾಡುತ್ತುಲಲ ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಅವರು ರ್ತುಷ್ುು 

ಕ್ತರುಕುಳ್ಕ ಿ ಗುರಿಯಾಗುವ ಭಯದ್ಲಿಲರುತಾುರ  ಅರ್ವಾ 

ಅವರಿಗ  ಆಕರರ್ಣಕಾರರನುನ ಸ ರ ಹಿಡಿಯಲ್ಫಾಗುವುದ್ು 

ಎಿಂಬ ವಿಶಾವಸ್ವಿರುವುದಲಲ.  
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ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು ಮಾನಸ್ಕ 

ಅಸ್ವಸ್ಥತ ಯಲಲವಾದ್ರ , ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರು 

ರ್ತುು ಸ್ರೋಯರ ವಿರುದ್ಧದ್ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಪೂವಾಮಗರಹವು ಅವರ ನ ೈಜ ರ್ತುು ಗಣನಿೋಯ 

ಮಾನಸ್ಕ ಹಾನಿಗ  ಕಾರಣವಾಗಬಹುದ್ು. 

ಅನುಭವಿಸ್ುವ ನಿರಾಕರಣ , ತಾರತರ್ಯ ರ್ತುು 

ಹಿಿಂಸ ಗಳ್ು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರು ರ್ತುು 

ರ್ಹಿಳ ಯರಲಿಲ ಹ ಚಾಿದ್ ಮಾನಸ್ಕ 

ಯಾತನ ಯೊಿಂದಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ  ಎಿಂದ್ು 

ಸ್ಿಂಶ  ೋಧ್ನ ಗಳ್ು ಸ್ ಚಸ್ುತುವ . ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ವಿರ  ೋಧಿ ಕಳ್ಿಂಕದಿಂದಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬ ಿಂಬಲ 

ರ್ತುು ಒತುಡವನುನ ಸ್ಹಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು 

ಭಿನನಲಿಿಂಗಾಸ್ಕುರಿಗ  ನ ರವಾಗುವ ಇತರ 

ಸ್ಿಂಪನ ಮಲಗಳ್ು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರು ರ್ತುು 

ಸ್ರೋಯರಿಗ    ಕಡಿಮ ದ  ರ ಯುತುವ ಯಾದ್ದರಿಿಂದ್ ಈ 

ಸ್ರ್ಸ ಯಗಳ್ು ಉಲಬಣಗ  ಳ್ುಳತುವ . ಅನ ೋಕ 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರು ರ್ತುು ಸ್ರೋಯರುರು 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಮೋಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಕಳ್ಿಂಕವನುನ ನಿಭಾಯಸ್ಲು ಕಲಿತರ  ಸ್ಹ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ನಿಲುವನುನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುವ ಪರಯತನಗಳ್ ರ್ ಲಕ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳ್ಿಂಕವನುನ ತಪ್ಪಿಸ್ುವ ಯತನಗಳ್ನುನ 

ಮಾಡುವುದ್ು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರ ಮಾನಸ್ಕ 
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ಯೊೋಗಕ್ ೋರ್ಕ ಿ ಹಾನಿಮಾಡಬಹುದ್ು. ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಸ್ರೋಯರು ರ್ತುು ಪುರುಷ್ರು ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ನಿಲುವನುನ ಸ್ಕಾರಾತಮಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ುವ ರ್ಟ್ಟುಗ  

ಉತುರ್ ಮಾನಸ್ಕ ಆರ  ೋಗಯವನುನ 

ಕಿಂಡುಕ  ಿಂಡಿದಾದರ  ರ್ತುು "ಹ  ರಬರುವ" ರ್ ಲಕ 

ರ್ತುು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ಲಿಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ುವ 

ರ್ ಲಕ ತರ್ಮ ಜಿೋವನದ್ಲಿಲ ಅದ್ನುನ 

ಅಡಕಗ  ಳಿಸ್ದಾದರ . ಒಬಬರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ 

ಇತರರಿಗ  ಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸ್ುವ ಸಾರ್ರ್ಯಮವು 

ಮಾನಸ್ಕ ಆರ  ೋಗಯಕ ಿ ಅತಯಗತಯವಾದ್ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಬ ಿಂಬಲದ್ ದ  ರಕುವಿಕ ಯನುನ ಹ ಚಿಸ್ುತುದ . " 

70. ಅಮೋರಿಕನ್ ರ್ನ  ೋವ ೈಜಾನನಿಕ ಸ್ಿಂಸ ಥಯ ನಿಲುವನುನ ಅನುಮೊೋದಸ್ರುವ ಭಾರತ್ತೋಯ 

ರ್ನ  ೋವ ೈಜಾನನಿಕ ಸ್ಿಂಸ ಥವು (ಇಿಂಡಿಯನ್ ಸ ೈಕ್ತಯಾಟ್ಟರಕ್ ಸ  ಸ ೈಟ್ಟ, ಐ.ಪ್ಪ.ಎಸ್) 02.07.2018 ರಿಂದ್ು 

ನಿೋಡಿದ್ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಕುರಿತಾದ್ ಹ ೋಳಿಕ  ಈ ರಿೋತ್ತಯದ  :- 

ಭಾರತ್ತೋಯ ಸ ೈಕ್ತಯಾಟ್ಟರಕ್ ಸ  ಸ ೈಟ್ಟಯ  

(ಭಾರತ್ತೋಯ ರ್ನಃಶಾಸ್ರೋಯ ಸ್ಿಂಸ ಥ (ಐಪ್ಪಎಸ್) 

ಅಭಿಪಾರಯದ್ಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು ಮಾನಸ್ಕ 

ಅಸ್ವಸ್ಥತ ಯಲಲ. 

ಇದ್ು ಮಾನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತ ಗಳ್ ಪಟ್ಟುಯಿಂದ್  

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ಕರರ್ವಾಗಿ 1973 ರ್ತುು 1992 

ರಲಿಲ ತ ಗ ದ್ುಹಾಕ್ತದ್ ಅಮೋರಿಕನ್ ಸ ೈಕ್ತಯಾಟ್ಟರಕ್ 
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ಅಸ  ೋಸ್ಯೋಷ್ನ್ (ಅಮೋರಿಕನ್ ರ್ನಃಶಾಸ್ರೋಯ 

ಸ್ಿಂಘಟನ ) ರ್ತುು ವಿಶವ ಆರ  ೋಗಯ ಸ್ಿಂಸ ಥಯ 

ರ  ೋಗಗಳ್ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ವಗಿೋಮಕರಣದ್ 

ನಿಲುವಿಗ  ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತುದ ,. 

ಐ.ಪ್ಪ.ಎಸ್ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ಮಾನವ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಸಾಮಾನಯ ರ ಪಾಿಂತರವ ಿಂದ್  

ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯತ  ರ್ತುು ಉಭಯ 

ಲಿಿಂಗಿೋಯತ ಯಿಂತ ಯೋ ಎಿಂದ್ು ಗುರುತ್ತಸ್ುತುದ . 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಯಾವುದ ೋ ಚಕ್ತತ ಪಯಿಂದ್ 

ಬದ್ಲ್ಫಾಯಸ್ಬಹುದ್ು ಎಿಂಬುದ್ಕ ಿ ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ 

ಪುರಾವ ಗಳಿಲಲ  ರ್ತುು ಅಿಂತಹ ಯಾವುದ ೋ 

ಪರಯತನಗಳ್ು ವಯಕ್ತುಯ ಸಾವಭಿಮಾನವನುನ 

ಕುಗಿೆಸ್ಬಹುದ್ು ರ್ತುು ಕಳ್ಿಂಕವನುನ 

ಉಿಂಟುಮಾಡಬಹುದ್ು. ಹಾಗ ಯೋ ಇಿಂಡಿಯನ್ 

ಸ ೈಕ್ತಯಾಟ್ಟರಕ್ ಸ  ಸ ೈಟ್ಟ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಗ  

ನಿೋರಪರಾಧಿೋಕರಣವನುನ ಬ ಿಂಬಲಿಸ್ುತುದ . " 

71. ಒಬಜ ಮಫ್ ಲ್ ರ್ತುು ಸ್ಿಂಗಡಿಗರು. v. ಹ  ೋಡೆಸ್, ನಿದ ೋಮಶಕರು, ಒಹಾಯೊೋ ಆರ  ೋಗಯ ಇಲ್ಫಾಖ  ರ್ತುು 

ಸ್ಿಂಗಡಿಗರು (2015) ಪರಕರಣದ್ ತನನ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ ಅಮೋರಿಕ ಯ ಸ್ವೋಮಚಿನಾಯಯಾಲಯ ಸ್ಹ 

ಬ  ೋವಸ್ಮ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣ ರ್ತುು ಲ್ಫಾರ ನ್ಪ v. ಟ ಕಾಪಸ್ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣಗಳ್ ನಡುವಿನ 

ಅವಧಿಯಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಅನುಭವಿಸ್ದ್ ಅಗಾಧ್ ವ ೋದ್ನ ಗಳ್ನುನ ಕ ಳ್ಗಿನ ಮಾತುಗಳ್ಲಿಲ ಎತ್ತು 

ತ  ೋರಿಸ್ತು:- 
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"ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ಲು ರ್ತುು 

ರಕ್ಷಿಸ್ಲು ನಾಯಯಾಧಿೋಶರು ಎಚಿರಿಕ ಯ ವಿಧಾನವನುನ 

ಅಳ್ವಡಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ಹ ೋಳಿರುವುದ್ು ಇದ ೋ ಮೊದ್ಲ 

ಬಾರಿಯಲಲ. ಬ  ೋವಸ್ಮ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಸ್ಕಾರಾತಮಕ 

ಅನ  ಯೋನಯತ ಯನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ 

ಕಾನ ನ  ಿಂದ್ನುನ ಸ್ಿಷ್ು ಬಹುರ್ತದ್ಲಿಲ 

ಎತ್ತುಹಿಡಿಯಲ್ಫಾಯತು. ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ ರ್ತುು 

ಪುರುಷ್ರ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಆಗಿನ ನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು 

ಪಾರರಿಂಭಿಸ್ದ್ದ ಪರಜಾಸ್ತಾುತಮಕ ಪರಕ್ತರಯಗ  ವಯಕುವಾದ್ 

ಎಚಿರಿಕ ಯ ಬ ಿಂಬಲ ಎಿಂದ್ು ಈ ವಿಧಾನವನುನ 

ನ  ೋಡಲಿಟ್ಟುರಬಹುದ್ು. ಆದ್ರ , ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ, 

ಬ  ೋವಸ್ಮ ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪುಮ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಪುರುಷ್ರು ರ್ತುು ಸ್ರೋಯರ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕಿನುನ 

ನಿರಾಕರಿಸ್ದ್ ರಾಜಯದ್ ಕರರ್ವನುನ 

ಸ್ರ್ರ್ಥಮಸ್ಕ  ಿಂಡಿತು ರ್ತುು ಅವರಿಗ  ನ  ೋವು ರ್ತುು 

ಅವಮಾನವನುನ ಉಿಂಟುಮಾಡಿತು. ಆ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ 

ಭಿನನರ್ತದ್ ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ು ಸಾಬಿೋತುಪಡಿಸ್ದ್ಿಂತ , 

ಸ್ರಿಯಾದ್ ವಿಚಾರಣ ಗ  ಅಗತಯವಾದ್ ಸ್ತಯಗಳ್ು 

ರ್ತುು ತತವಗಳ್ನುನ ಬ  ೋವಸ್ಮ ನಾಯಯಾಲಯಕ ಿ 

ತ್ತಳಿದತುು. ಅದ್ಕಾಿಗಿಯೋ ಲ್ಫಾರ ನ್ಪ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ 

ಬ  ೋವಸ್ಮ ತ್ತೋಪಮನುನ "ಇದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ದಾಗ 

ಸ್ರಿಯಾಗಿರಲಿಲಲ" ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳ್ಲ್ಫಾಗಿತುು. 539 
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ಯುಎಸ್, 578 ರಲಿಲ. ಬ  ೋವಸ್ಮ ತ್ತೋಪಮನುನ 

ಅಿಂತ್ತರ್ವಾಗಿ ಲ್ಫಾರ ನ್ಪ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ 

ನಿರಾಕರಿಸ್ಲ್ಫಾಯತಾದ್ರ , ರ್ಧ್ಯಿಂತರದ್ಲಿಲ 

ಪುರುಷ್ರು ರ್ತುು ರ್ಹಿಳ ಯರು ಹಾನಿಗ  ಳ್ಗಾದ್ರು, 

ರ್ತುು ಈ ಹಾನಿಯ ಗಣನಿೋಯ ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ು 

ಬ  ೋವಸ್ಮ ರ್ುಿಂದ್ ಡಲಿಟು ನಿಂತರ ಬಹುಕಾಲದ್ 

ನಿಂತರವೂ ಉಳಿದದ್ುದವು. ಘನತ ಗ  ಆದ್ 

ಗಾಯಗಳ್ನುನ ಲ್ಫ ೋಖ್ನಿಯ ಒಿಂದ್ು ಚಲನ ಯಿಂದ್ 

ಎಿಂದಗ  ಗುಣಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗುವುದಲಲ. " 

72. 2017ರ ಸ್ಿಂಸ್ತ್ತುನ ಶಾಸ್ನದ್ಲಿಲರುವ ಮಾನಸ್ಕ ರ  ೋಗದ್ ವಾಯಖಾಯನದ್ಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ 

ರ್ನ  ೋರ  ೋಗವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗುವುದಲಲ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ಇದ್ು ನರ್ಮ 

ಕಾನ ನಿನ ಬಹು ರ್ುಖ್ಯವಾದ್ ರ್ುನನಡ ಯಾಗಿದ್ುದ ಅದ್ಕ ಿ ಸ್ಿಂಸ್ತ್ತುನ ಅನುಮೊೋದ್ನ ಯು ದ  ರ ತ್ತದ . ಈ 

ವಿಚಾರವನುನ ಸ್ದ್ರಿ ಕಾಯದಯ 3ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಕ ಡ ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  ಬಲಪಡಿಸ್ುತುದ :- 

"3. ಮಾನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತ ಯ ನಿಧಾಮರ. (1) ಕ ೋಿಂದ್ರ 

ಸ್ಕಾಮರದ್ ರ್ ಲಕ ತ್ತಳಿಸ್ಲಿಟು ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಅರ್ವಾ 

ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ರ್ಟುದ್ಲಿಲ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಿಟು 

ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಮಾನದ್ಿಂಡಗಳಿಗ  ತಕಿಿಂತ  ಮಾನಸ್ಕ 

ರ  ೋಗಗಳ್ನುನ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಬಹುದ್ು (ವಿಶವ ಆರ  ೋಗಯ 

ಸ್ಿಂಸ ಥಯ ರ  ೋಗಗಳ್ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ವಗಿೋಮಕರಣದ್ 

ಇತ್ತುೋಚನ ಆವೃತ್ತುಯನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಂತ ) 
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(2) ಯಾವುದ ೋ  ವಯಕ್ತು ಅರ್ವಾ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಒಬಬ 

ವಯಕ್ತುಯನುನ ಮಾನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನ ಿಂದ್ು, ಮಾನಸ್ಕ 

ಅನಾರ  ೋಗಯದ್ ಚಕ್ತತ ಪಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ಿಂತ  ಅರ್ವಾ ಈ 

ಕಾಯದ ಯಲಿಲ ಅರ್ವಾ ಇತರ ಕಾನ ನಿನಡಿಯಲಿಲ ಬರುವ 

ಇತರ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗ  ನ ೋರವಾಗಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ 

ಉದ ದೋಶಕಾಿಗಿ ಹ  ರತುಪಡಿಸ್, ವಗಿೋಮಕರಿಸ್ಬಾರದ್ು,. 

(3) ವಯಕ್ತುಯ ಮಾನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತ ಯನನ ಈ ಕ ಳ್ಗಿನ 

ವಿಚಾರಗಳ್ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  ನಿಣಮಯಸ್ಬಾರದ್ು - 

(4) ರಾಜಕ್ತೋಯ, ಆರ್ಥಮಕ ಅರ್ವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಸಾಥನಮಾನ ಅರ್ವಾ ಸಾಿಂಸ್ೃತ್ತಕ, ಜನಾಿಂಗಿೋಯ ಅರ್ವಾ 

ಧಾಮಿಮಕ ಗುಿಂಪ್ಪನ ಸ್ದ್ಸ್ಯತವ ಅರ್ವಾ ವಯಕ್ತುಯ ಮಾನಸ್ಕ 

ಆರ  ೋಗಯ ಸ್ಥತ್ತಗ  ನ ೋರವಾಗಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದರುವ 

ಯಾವುದ ೋ ಕಾರಣಕಾಿಗಿ; 

(5) ವಯಕ್ತುಯ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ನ ೈತ್ತಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, 

ಸಾಿಂಸ್ೃತ್ತಕ, ಕ ಲಸ್ ಅರ್ವಾ ರಾಜಕ್ತೋಯ ಮೌಲಯಗಳ್ು 

ಅರ್ವಾ ಧಾಮಿಮಕ ನಿಂಬಿಕ ಗಳ್ನುನ  ಅನುಸ್ರಿಸ್ದದ್ದಲಿಲ. 

(6) ಹಿಿಂದ  ಮಾನಸ್ಕ ಆರ  ೋಗಯ ಸ್ಿಂಸ ಥಯಲಿಲ ಚಕ್ತತ ಪ 

ಪಡ ದರುವುದ್ು ಅರ್ವಾ ದಾಖ್ಲ್ಫಾಗಿರುವುದ್ು, ವಯಕ್ತುಯ 

ಮಾನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತ ಯ ಕುರಿತ ಯಾವುದ ೋ ಪರಸ್ುುತ 

ಅರ್ವಾ ಭವಿಷ್ಯದ್ ನಿಧಾಮರಗಳಿಗ  

ಸ್ರ್ರ್ಮನ ಯಾಗಬಾರದ್ು. 
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(5) ಸ್ ಕು ನಾಯಯಾಲಯದಿಂದ್ ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ಲಿಡದದ್ದರ , ಒಬಬ 

ವಯಕ್ತುಗ  ಮಾನಸ್ಕ ಅನಾರ  ೋಗಯವಿದ  ಎಿಂಬ ನಿಣಮಯದ್ 

ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ಅವನು ಮಾನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಎಿಂದ್ು 

ಅಥ ೈಮಸ್ಕ  ಳ್ಳಬಾರದ್ು " 

73. ನರ್ಮ ಶಾಸ್ನಗಳ್ಲಿಲರುವ ಮಾನಸ್ಕ ರ  ೋಗಗಳ್ ವಾಯಖಾಯನವು ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯವಾಗಿ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯಾಗಿರುವ ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಮಾನದ್ಿಂಡಗಳ  ಿಂದಗ  ತಾಳ ಯಾಗಬ ೋಕು ರ್ತುು ಈ 

ಮಾನದ್ಿಂಡಗಳ್ಲಿಲ ವಿಶವ ಆರ  ೋಗಯ ಸ್ಿಂಸ ಥ ಇತ್ತುೋಚ ಗ  ಹ  ರತಿಂದರುವ  ರ  ೋಗಗಳ್ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 

ವಗಿೋಮಕರಣವೂ ಸ ೋರಿದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಕಾಯದಯ 3(1)ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ುತುದ . 3(3)ನಿೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಪರಕಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥತ್ತ ಅರ್ವಾ ಸಾಿಂಸ್ೃತ್ತಕ ಗುಿಂಪುಗಳ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯತವ ಅರ್ವಾ 

ವಯಕ್ತುಯ ಮಾನಸ್ಕ ಆರ  ೋಗಯಕ ಿ ನ ೋರವಾಗಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಪಡದ್ ವಿಚಾರಗಳ್ ಆಧಾರದ್ಮೋಲ್ಫ  ಮಾನಸ್ಕ 

ಖಾಯಲ್ಫ ಯನುನ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಬಾರದ್ು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ .  ಬಹುರ್ುಖ್ಯವಾಗಿ, ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು 

ತರ್ಮ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ಲಿಲ ಪರಚಲಿತವಾಗಿರುವ ನ ೈತ್ತಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಿಂಸ್ೃತ್ತಕ, ಔದ  ಯೋಗಿಕ ರ್ತುು 

ರಾಜನ ೈತ್ತಕ ಮೌಲಯಗಳ್ು ಅರ್ವಾ ಧಾಮಿಮಕ ನಿಂಬುಗ ಗಳಿಗ  ಬದ್ಧರಾಗಿಲಲ ಎಿಂಬ ಆಧಾರದ್ಮೋಲ್ಫ  

ಅವರನುನ ಮಾನಸ್ಕ ರ  ೋಗಿಗಳ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗುವುದಲಲ. ಆದ್ುದ್ರಿಿಂದ್, ಸ್ಮಾನ ಲಿಿಂಗದ್ 

ಜ  ೋಡಿಗಳಿಗ  ಈ ಹಿಿಂದ  ಅಿಂಟ್ಟಕ  ಿಂಡಿದ್ದ ಮಾನಸ್ಕ ರ  ೋಗಿಗಳ ಿಂಬ ಕಳ್ಿಂಕವು ಕ  ನ ಗ  ಹ  ೋಗಿದ  

ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ಿಂಸ್ತುು ಅನುಮಾನಕ ಿ ಎಡ ಯರದ್ಿಂತ  ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂಡಿರುವುದ್ು ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿದ . ಇದ್ು 

ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗವ ೋ ರ್ುಿಂದರಿಸ್ರುವ ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ಬಹುರ್ುಖ್ಯವಾದ್ ಹ ಜ ೆಯಾಗಿದ್ುದ, ಇದ್ು ಸತರಯವಶ್ 

ಕತಮಾರ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನ ರ್ ಲಭ ತ ಅಿಂಶಗಳ್ಲ್ಫ  ಲಿಂದ್ನುನ 

ಅಮಾನಯಗ  ಳಿಸ್ುತುದ . 21(1)(ಎ) ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಬಹುರ್ುಖ್ಯವಾಗಿದ , ಅದ್ನುನ ಕ ಳ್ಕಿಂಡಿಂತ  

ವಿವರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ : 
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"21. ಸ್ಮಾನತ  ರ್ತುು ತಾರತರ್ಯದ್ ವಿರುದ್ಧದ್ ಹಕುಿ. (1) 

ಆರ  ೋಗಯ ಸ ೋವ  ನಿೋಡುವಾಗ ಮಾನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತ ಯರುವ 

ಪರತ್ತಯೊಬಬ ವಯಕ್ತುಯನುನ ದ ೈಹಿಕ ಅನಾರ  ೋಗಯ 

ಹ  ಿಂದರುವ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಸ್ರ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೋಕು, 

ಅದ್ು ಈ ಕ ಳ್ಗಿನವುಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುತುದ : - 

(1) ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ , ಲಿಿಂಗ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು, ಧ್ರ್ಮ, 

ಸ್ಿಂಸ್ೃತ್ತ, ಜಾತ್ತ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರ್ವಾ ರಾಜಕ್ತೋಯ 

ನಿಂಬಿಕ ಗಳ್ು, ವಗಮ ಅರ್ವಾ ಅಿಂಗವ ೈಕಲಯ ಸ ೋರಿದ್ಿಂತ  

ಯಾವುದ ೋ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಯಾವುದ ೋ ತಾರತರ್ಯ 

ಇಲಲದರುವಿಕ ; 

74. ಈ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು, ಇತರ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಜ  ತ ಗ  ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಯಕ್ತಗಳ್ು ಕ ಡಾ ಮಾನಸ್ಕ ಖಾಯಲ್ಫ ಗಳ್ 

ಪರಭಾವಕ ಿ ಒಳ್ಗಾಗಬಹುದ್ು ಮಾತು ಅವರನುನ ಅಿಂತಹ ಖಾಯಲ್ಫ ಗಳಿರುವ ಇತರ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  

ಸ್ರಿಸಾಟ್ಟಯಾಗಿ ನಡ ಸ್ಕ  ಿಂಡು, ಅವರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ಯಾವುದ ೋ ತಾರತರ್ಯ 

ಮಾಡಬಾರದ್ು ಎಿಂಬುದ್ಕ ಿ ಸ್ಿಂಸ್ತ್ತುನ ಮಾನಯತ  ದ  ರ ತ್ತರುವುದ್ನುನ ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ುತುದ . 30ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಅತಯಿಂತ ರ್ುಖ್ಯವಾಗಿದ , ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  ವಿವರಿಸ್ುತುದ : 

"30. ಮಾನಸ್ಕ ಆರ  ೋಗಯ ರ್ತುು ಅನಾರ  ೋಗಯದ್ ಬಗ  ೆ

ಜಾಗೃತ್ತ ರ್ ಡಿಸ್ುವುದ್ು ರ್ತುು ಮಾನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತ ಗ  

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಕಳ್ಿಂಕವನುನ ಕಡಿಮ ಮಾಡುವುದ್ು. 

ಸ್ ಕು ಸ್ಕಾಮರವು ಈ ಕ ಳ್ಗಿನವುಗಳ್ಲಿಲ 

ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ಎಲ್ಫಾಲ ಕರರ್ಗಳ್ನುನ 

ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು, - 



 281 

(1) ಈ ಕಾಯದಯ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳಿಗ  ಸಾವಮಜನಿಕ 

ಮಾಧ್ಯರ್ಗಲ್ಫಾದ್ ದ್ ರದ್ಶಮನ, ರ ೋಡಿಯೊೋ, ರ್ುದ್ರಣ 

ರ್ತುು ಆನ ಲೈನ್ ಮಾಧ್ಯರ್ಗಳ್ ರ್ ಲಕ ನಿಯಮಿತವಾದ್ 

ವಾಯಪಕ ಪರಚಾರ ನಿೋಡುವುದ್ು; 

(2) ಮಾನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಕಳ್ಿಂಕವನುನ 

ಕಡಿಮ ಮಾಡುವ ಕಾಯಮಕರರ್ಗಳ್ನುನ ಯೊೋಜಿಸ್ುವುದ್ು, 

ವಿನಾಯಸ್ಮಾಡುವುದ್ು, ನಿಧಿ ಹ  ಿಂದಸ್ುವುದ್ು ರ್ತುು 

ಅವನುನ ಪರಿಣಾರ್ಕಾರಿ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಜಾರಿಗ  ತರುವುದ್ು; 

(3) ಪೊಲಿೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ು ರ್ತುು ಸ್ ಕು ಸ್ಕಾಮರದ್ 

ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ು ಸ ೋರಿದ್ಿಂತ  ಸ್ ಕು ಸ್ಕಾಮರಿ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ  ಈ ಕಾಯದಯ ಅಡಿಯಲಿಲ ಸ್ರ್ಸ ಯಗಳ್ 

ಬಗ ಗ  ಆಗಾಗ ೆ ಸ್ ಕ್ಷಮತ  ರ್ತುು ಅರಿವು ಹ ಚಿಸ್ುವ 

ತರಬ ೋತ್ತಯನುನ ನಿೋಡುವುದ್ು. " 

75. 115ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಭಾರತ್ತೋಯ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ಪರಿಚ ಿೋದ್ವಾದ್ 309ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ಬಹುರ್ಟ್ಟುಗ  ರದ್ುದಗ  ಳಿಸ್ುತುದ . ಈ (115) ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಈ ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  ನುಡಿಯುತುದ .. 

115. ಆತಮಹತ ಯ ಮಾಡಿಕ  ಳ್ುಳವ ಪರಯತನದ್ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ 

ತ್ತೋವರ ಒತುಡದ್ ಕಲಿನ . (1) ಭಾರತ್ತೋಯ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 

309ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುವ ಎಲಲ ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ 

ಹ  ರತುಪಡಿಸ್, ಆತಮಹತ ಯಗ  ಪರಯತ್ತನಸ್ುವ ಯಾವುದ ೋ 

ವಯಕ್ತು, ಹಾಗಲಲವ ಿಂದ್ು ಸಾಬಿೋತುಪಡಿಸ್ದರುವ 

ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ, ತ್ತೋವರವಾದ್ ಒತುಡವನುನ 
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ಎದ್ುರಿಸ್ದಾದರ ಿಂದ್ು ಭಾವಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ  ರ್ತುು ಸ್ದ್ರಿ 

ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ ಅಡಿಯಲಿಲ ಅವರನುನ  

ವಿಚಾರಣ ಗ  ಳ್ಪಡಿಸ್ಬಾರದ್ು ರ್ತುು ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಬಾರದ್ು. 

(2) ಆತಮಹತ ಯಗ  ರ್ತ ು ಪರಯತ್ತನಸ್ುವ ಅಪಾಯವನುನ 

ತಗಿೆಸ್ಲು, ತ್ತೋವರ ಒತುಡವಿರುವ ರ್ತುು ಆತಮಹತ ಯಗ  

ಪರಯತ್ತನಸ್ದ್ ವಯಕ್ತುಯೊಬಬನಿಗ  ಆರ ೈಕ , ಚಕ್ತತ ಪ ರ್ತುು 

ಪುನವಮಸ್ತ್ತ ಒದ್ಗಿಸ್ಲು ಸ್ಕಾಮರವು ಸ್ ಕು ಕತಮವಯವನುನ 

ಹ  ಿಂದರಬ ೋಕು. " 

76. ಶಾಸ್ನ ಪುಸ್ುಕದ್ಲಿಲ 150ಕ ಿ ಹ ಚುಿ ವಷ್ಮಗಳ್ ಕಾಲ ಉಳಿದ್ುಕ  ಿಂಡಿದ್ದ ಅಮಾನವಿೋಯವಾದ್ 309ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಜಾಗದ್ಲಿಲ ಬಿಂದರುವ, 115ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು 309ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ಬಹುಪಾಲು 

ಅಸ್ರ್ರ್ಮಗ  ಳಿಸ್ುತುದ , ರ್ತುು 309ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ಕ ಿ ವಿರುಧ್ದವಾಗಿ, ಆತಮಹತ ಯಗ  ಯತ್ತನಸ್ುವವರು 

ಅಪರಾಧ್ ಮಾಡಿದಾದರ  ಎಿಂದ್ು ಬಗ ಯುವ ಬದ್ಲು, ಅಿಂತಹವರು ಅತ್ತಯಾದ್ ಒತುಡದ್ಲಿಲದ್ದರು ಎಿಂದ್ು 

ನಿಂಬಿಕ  ಿಂಡು ಅವರನುನ ಭಾರತ್ತೋಯ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 309ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ಡಿಯಲಿಲ  

ವಿಚಾರಣ ಗ  ಳ್ಪಡಿಸ್ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವ ಪರಕ್ತರಯ ನಡ ಸ್ಲ್ಫಾಗುವುದಲಲ. ಬಹು ರ್ುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅಿಂರ್ವರಿಗ  ಆರ ೈಕ , 

ಚಕ್ತತ ಪ ರ್ತುು ಪುನವಮತ್ತ ಒದ್ಗಿಸ್ ಅವರು ರ್ತ ು ಆತಮಹತ ಯಗ  ಯತ್ತನಸ್ುವ ಅಪಾಯವನುನ ತಪ್ಪಿಸ್ುವ 

ಗುರುತರ ಜವಾಬಾದರಿ ಸ್ಕಾಮರದ್ ಮೋಲಿರುತುದ . 115ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದಡಯಲಿಲನ ಸ್ಿಂಸ್ತ್ತುನ ಘ ೋಷ್ಣ ಯನುನ 

ಪರಸ್ುುತ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲಯಗಳ್ನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಫಾಗಿದ  ರ್ತುು ಸ್ದ್ರಿ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು, 

ಆತಮಹತ ಯಗ  ಯತ್ತನಸ್ುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವ ಬದ್ಲಿಗ  ಸ್ಕಾಮರ ಅವರ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಮಾನವಿೋಯ 

ನಿಧಾಮರಗಳ್ನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕ ಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ದ್ರಿ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ುತುದ .  

77. ಕ  ನ ಯದಾಗಿ ಸ್ದ್ರಿ ಕಾಯದಯ 120ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಕ ಳ್ಕಿಂಡಿಂತ  ಹ ೋಳ್ುತುದ :- 
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"120. ಕಾಯೆಯತ ಅತಿಕಿಮಿವಸತವ ಪ್ರಿಣಾಮವನತನ 

ಹಯೂಂಡಿರತತದಿಯ: ಈ ಕಾಯದಯ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ು 

ಪರಸ್ುುತ ಜಾರಿಯಲಿಲರುವ ಇತರ ಯಾವುದ ೋ 

ಕಾನ ನಿನಲಿಲ ಅರ್ವಾ ಈ ಕಾನ ನಿನಿಿಂದ್ ಹ  ರತಾದ್ 

ಯಾವುದ ೋ ಕಾನ ನಿನ ದ ಸ ಯಿಂದ್ 

ಪರಭಾವಹ  ಿಂದರುವ ಯಾವುದ ೋ ಉಪಕರಣದ್ಲಿಲ 

ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುವ ಅಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ ವಿಚಾರಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  

ಅತ್ತಕರಮಿಸ್ುವ ಪರಿಣಾರ್ವನುನ ಹ  ಿಂದವ . " 

78. ಕಾನ ನಿನ ಹಿಿಂದನ ತಾಕ್ತಮಕತ  ಇಲಲವಾದಾಗ, ಆ ಕಾನ ನ ೋ ಇಲಲವಾಗುತುದ  ಎಿಂಬ ಅರ್ಮ ಕ  ಡುವ 

ಲ್ಫಾಯಟ್ಟನ್ ಭಾಷ ಯಾ ನಾಣುಣಡಿಯಾ ಧ ಯೋಯವನುನ ಈ ನಾಯಯಾಲಯವು ಕಾನ ನು ರಚನ ಯ 

ನಿಯರ್ವ ಿಂದ್ು ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂಡಿರುವುದ್ನುನ  ಶಿರೋ ಅರ್ರ ರ್ಠದ್ ರ್ಶಿವ ರ್ಶಿವ ರ್ಶಿವ ಸಾಿಮಿವರ್ಜ v. 

ಆಯತಕಿರತ, ಹಿಂದೂ ರ್ಾಮಿೋಕ ಮತತಿ ದತಿಿ ಇಲ್ಾಖ್ಯ, 1979 ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನ 29ನ ೋ ವಾಕಯದ್ಲಿಲ ರ್ತುು 

ಪ್ಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಾ ಸಕಾೋರ v. ದಿವ್ಾನ್ಾ ಮಾಡನ್ೋ ಬ್ಯಿವರಿವಸ್ ಲ್ಲ, (2004) ಪರಕರಣದ್ 35ನ ೋ ವಾಕಯದ್ಲಿಲ 

ನ  ೋಡಬಹುದ್ು. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ವಿಕ  ುೋರಿಯನ್ ಯುಗದ್ ಉತಿತ್ತುಯಾಗಿದ್ುದ, ಆ ಕಾಲದ್ ನ ೈತ್ತಕ 

ಮೌಲಯಗಳ್ನ ನೋ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನಾವು ರ್ರ ಯಬಾರದ್ು. ನರ್ಮ ಹಲವು ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ಲಿಲ 

ರ್ನಗಾಣಲ್ಫಾಗಿರುವಿಂತ , ವಿಕ  ುೋರಿಯನ್ ಯುಗದ್ ನ ೈತ್ತಕತ ಯು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಗ  ದಾರಿ 

ಮಾಡಿಕ  ಡಬ ೋಕ್ತರುವುದ್ು ಅಗತಯವಾಗಿದ . ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ  ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಆತಮವ ೋ 

ಆಗಿದ  ಎಿಂಬ ವಿಚಾರವನುನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ತತಾವದ್ಶಮಗಳ್ನುನ ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ುವ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 

ಪರಸಾುವನ ಯಲಿಲ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದ . ಅಲಲದ  ಈ ಅಿಂಶವು ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಘನತ ಯನುನ ನಿಶಿಿತಪಡಿಸ್ುವ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 3ನ ೋ ಭಾಗದ್ ಕಾಯದಗಳ್ಲಿಲ ಅಡಕವಾಗಿರುವುದ್ನುನ ಗರ್ನಿಸ್ಬಹುದ್ು. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ 

ಹಿಿಂದರುವ ತಾತ್ತವಕತ ಯಾದ್ ವಿಕ  ುೋರಿಯನ್ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ  ಬಹು ಹಿಿಂದ ಯೋ ಇಲಲವಾಗಿದ್ುದ, ಆ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ರ್ುಿಂದ್ುವರಿಸ್ುವ ಅಗತಯ ಕಿಂಡುಬರುತ್ತುಲಲ. ಈ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ ಈ ಮೊದ್ಲು 
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ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಜಸ್ುೋಸ್ ಹ ಮೋಸ್ರವರ “ಕಾನ ನಿನ ಹಿಿಂದನ ತಾಕ್ತಮಕತ ಯು ಇಲಲವಾಗಿರುವಾಗ, 

ಆ ಕಾನ ನು ಕ ೋವಲ ಹಿಿಂದನ ಕಾನ ನ ಿಂಬ ಕಾರಣಕ ಿ ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಯಬಾರದ್ು” ಎಿಂಬ ಹ ೋಳಿಕ ಯನುನ 

ಇಲಿಲ ಅನವಯಸ್ಬಹುದ್ು. 

79. ಪ್ಪಟಟಸಾಿಮಿ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14, 19 ರ್ತುು 21ನ ೋ ಕಲರ್ುಗಳ್ಡಿಯಲಿಲ ಪರತ್ತ 

ಭಾರತ್ತೋಯ ಪರಜ ಗ  ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿರುವ ತಮಿಮಷ್ುದ್ಿಂತ  ಘನತ ಯಲಿಲ ಬದ್ುಕುವ ಹಕುಿ ರ್ತುು ಖಾಸ್ಗಿೋ 

ನಿಧಾಮರಗಳ್ನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಲು ಸ್ಹಾಯವಾಗುವ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕ್ತಿಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ಿಂತ  

ನಾವುಗಳ್ು ನಿೋಡಿರುವ ತ್ತೋಪ್ಪಮನ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ಸ್ಮಾನ ಲಿಿಂಗದ್ 

ವಯಸ್ಿ ವಯಕ್ತಗಳಿಗ  ಅನವಯಸ್ುತುದ , ರ್ತುು ಅವರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಅರ್ಮ ಮಾಡಿಕ  ಿಂಡ  

ಶತಮಾನಗಳಿಿಂದ್ ಅವರಿಗಿಂಟ್ಟಕ  ಿಂಡಿರುವ ಕಳ್ಿಂಕವನುನ ಅಳಿಸ್ುವ ಬದ್ಲಿಗ  ಅವರನುನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ 

ಅಪಮಾನಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳ್ಬಹುದಾಗಿದ . 

80. ಗ  ೋಡ  ಮೋಲಿನ ಬರ ಹದ್ಷ ುೋ ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿರುವ ಈ ವಿಚಾರವನುನ ಅರಿತುಕ  ಿಂಡಿರುವ ಭಾರತ 

ಸ್ಕಾಮರವು, ತಾನು ಸ್ಲಿಲಸ್ರುವ ಅಫಡವಿಟ್ಟುನಲಿಲ ಅಜಿಮದಾರರನುನ ವಿರ  ೋಧಿಸ್ದ ೋ, ಈ ವಿಚಾರವನುನ 

ನಾಯಯಾಲಯದ್ ವಿವ ೋಚನ ಗ  ಬಿಟ್ಟುದ . ಕ ಲ ರ್ಧ್ಯಸ್ುಕ ದಾರರು, ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರಿಗ  

ಅನವಯಸ್ುವ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರನುನ ನ ೋರವಾಗಿ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುವುದಲಲವಾದ್ದರಿಿಂದ್ ಸ್ದ್ರಿ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ಈಗಿನ ಸ್ವರ ಪದ್ದ್ಲ್ಫ ಲೋ ಉಳಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ು ವಾದ್ಮಾಡಿರುತಾುರ . ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಲಿಲ 

ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವಿಂತ  ಶಿಶನದ್ ಒಳ್ತ ರಿಸ್ುವಿಕ  ನಡ ಯದ ೋ ಇದ್ದರ , ಅಪರಾಧ್ ನಡ ದ್ಿಂತ  ಆಗುವುದಲಲ. ಸ್ದ್ರಿ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು 

ಸ್ಮಾಜದ್ ದ  ಡಡ ವಗಮಗಳ್ಲಿಲ ಪರಚಲಿತವಾಗಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯರ್ಗಳ್ ಸ್ಿಂಸ್ದೋಯ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯಾಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್ 

ಅದ್ನುನ ಉಳಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ು ಕ ಡ ಅವರು ರ್ನವಿ ಮಾಡಿಕ  ಿಂಡಿರುತಾುರ . ಅವರ ಪರಕಾರ, ಸಾವಮಜನಿಕ ಜಿೋವನದ್ಲಿಲ 

ಅಸ್ರ್ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ುವ ಸ್ಕಾಮರದ್ ತ್ತೋವರವಾದ್ ರ್ತುು ಅಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಲಲದ್ ಹಿತಾಸ್ಕ್ತುಯನುನ ಈ ಪರಿಚ ಿೋದ್ 

ಬ ಿಂಬಲಿಸ್ುತುದ .. ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಾಯಯಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ ಪಟುಿಂತ  ಈ ನಾಯಯಾಲಯದ್ಲಿಲ ನಡ ದ್ ಕ ಲ 

ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ್ು ರ್ತುು ಅಿಂತಹ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಪರಿಸ್ಥತ್ತಗ  ಮಾನಸ್ಕ ಆರ  ೋಗಯ ಕಾಯದ, 2017ರ ಕ ಲ 



 285 

ನಿಯರ್ಗಳ್ಲಿಲ ಸ್ಕ್ತಿರುವ ಸ್ಿಂಸ್ದೋಯ ರ್ನನಣ ಯನುನ ಗರ್ನಿಸ್ದ್ರ , ನಾವು ಮೋಲ್ಫ  ಹ ೋಳಿರುವಿಂತ  

ಸಾಮಾಜಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಜಾಗದ್ಲಿಲ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಸಾಥಪ್ಪಸ್ುವುದ್ು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ನಾಯಯಾಲಯದ್ ವಾಯಪ್ಪುಯಲಿಲ ಉಳಿಯದ ೋ ಇರಬಹುದ್ು ಎಿಂಬುದ್ು ನರ್ಮ ಕಾಳ್ಜಿ. ಎಸ್. ಖ್ತಷೂಾ v. 

ಕಣಿಿಯಮಾಮಳ್ ಮತಯೂಿಬ್ಾರತ., (2010), ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನ 46 ರ್ತುು 50ನ ೋ ವಾಕಯಗಳ್ಲಿಲ ಈ 

ನಾಯಯಾಲಯ ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ರುವಿಂತ , ಸಾಮಾಜಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಪರಿಕಲಿನ ಗಳ್ು ವಯಕ್ತುನಿಷ್ುವಾಗಿದ್ುದ, 

ಅಪರಾಧಿೋ ಕಾನ ನಿನ ರ್ ಲಕ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಸಾವಯತುತ ಯ ವಿಚಾರಗಳ್ಲಿಲ ರ್ ಗುತ ರಿಸ್ಲು 

ಬರುವುದಲಲ. ನ ೈತ್ತಕತ  ರ್ತುು ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ು ಒಿಂದ್ನ  ನಿಂದ್ು ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವುದಲಲ, ಅಲಲದ ೋ ಭ ಮಿ 

ಮೋಲಿನ ಪಾಪಗಳ್ನುನ ಸ್ಕಾಮರ ಸಾಥಪ್ಪಸ್ರುವ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ ರ್ ಲಕ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ; ಈ 

ಪರಪಿಂಚದ್ಲಿಲ ಕ ೋವಲ ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ನುನ ಮಾತರ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯ. ಪಾಪ ರ್ತುು ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ನುನ ಒಿಂದ ೋ 

ಎಿಂದ್ು ಭಾವಿಸ್ರುವ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ವಯಸ್ಿ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಅನವಯವಾಗುತ್ತುದ , ಇದ ೋ 

ಕಾರಣಕ ಿ ಅದ್ನುನ ರದ್ುದಪಡಿಸ್ಬ ೋಕ್ತದ . 

81. ಸ್ಮಾಜದ್ಲಿಲ ಯಾವುದ ೋ ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಗಳಾದ್ರ  ಚುನಾಯತ ಪರತ್ತನಿಧಿಗಳ್ು ಅದ್ಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ 

ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ತ್ತದ್ುದವ ರ್ ಲಕ ಆಿಂತಹ ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಯನುನ ವಯಕ್ತುಪಡಿಸ್ಬಹುದ್ು ಎಿಂಬುದ್ು 

ರ್ಧ್ಯಸ್ುಕ ದಾರರ ಪರವಾದ್ ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ವಾದ್. ಆ ಪರಕಾರವಾಗಿ, 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ವಾಯಪ್ಪುಯಿಂದ್ 

ಕ ಲ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಹ  ರತರುವುದ್ು ಸ್ಿಂಸ್ತ್ತುನ ವಾಯಪ್ಪುಯಲಿಲ ಬರುತುದ , ಅಲಲದ ೋ, ಸಾಮಾಜಿಕ 

ನಿಲುವುಗಳ್ನುನ ಬದ್ಲ್ಫಾಯಸ್ುವ ಜವಾಬಾದರಿಯನುನ ಈ ನಾಯಯಾಲಯ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಲು ಹ  ೋಗಬಾರದ್ು 

ಎಿಂಬುದ್ು ಕ ಡಾ ಅವರ ವಾದ್. ಈ ರಿೋತ್ತಯ ವಾದ್ವನುನ ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿ ತ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ಬ ೋಕಾಗಿದ .  ವಯಕ್ತುಗಳ್ 

ಸಾವತಿಂತರಯ ರ್ತುು ಘನತ ಯ ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತ ಸ್ಕಾಮರದ್ ಹಸ್ುಕ್ ೋಪಗಳಿಿಂದ್ ದ್ ರವಿಟುು, 

‘ಗುಪುವಾದ್ ರ್ತುು ಸ್ಮಾಜದಿಂದ್ ದ್ ರವಾಗಿರುವ’ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಲು 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ುವ ಉದ ದೋಶಾದಿಂದ್ಲ್ಫ ೋ ಭಾರತ್ತೋಯ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಲಿಲ 

ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ ಅಧಾಯಯವನುನ ಸ್ೋರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ಈ ನಾಯಯಾಲಯವು ಪರಜ ಗಳ್ ರ್ ಲಭ ತ 

ಹಕುಿಗಳ್ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್, ಅಿಂತಹುದ ೋ ಒಿಂದ್ು ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತ ಸ್ರ್ುದಾಯ ಈ 
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ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಮಟ್ಟುಲ್ಫ ೋರಿದ . ಈ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ು ಚುನಾವಣ ಯ ಫಲಿತಾಿಂಶಗಳ್ನುನನ 

ಅವಲಿಂಬಿಸ್ಲಲ ರ್ತುು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ವಿಚಾರಗಳ್ಲಿಲ ಯಾವುದ್ನುನ ಕಡಾಡಯವಾಗಿ 

ಪಾಲಿಸ್ಬ ೋಕು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವುದ್ು ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತ ಸ್ಕಾಮರದ್ ಕ ಲಸ್ವಲಲ. ಭಾರತದ್ ರ್ಟ್ಟುಗ  

ಹ ೋಳ್ುವುದಾದ್ರ , ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ ಅಧಾಯಯ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕತ ಯ ವಿಶವದ್ ಧ್ುರವತಾರ ಯಿಂತ  

ಎನನಬಹುದಾಗಿದ . ಹಲವು ಅಸ್ಥರ ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತ ಸ್ಕಾಮರಗಳ್ು ಪರಜ ಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  ಸಾಮಾಜಿಕ 

ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಹ ೋರಲು ನಡ ಸ್ುವ ತಿಂತರಗಳ್ನುನ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ  ವಿಫಲಗ  ಳಿಸ್ುತುದ . 

ಹಲವು ಅಸ್ಥರವಾದ್ ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತ ಪರಭುತವಗಳ್ು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನಗಳ್ನುನ 

ಪರಜ ಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  ಹ ೋರಲು ಹ  ರಟಾಗ, ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ  ಅದ್ನುನ ತಡ ಗಟುತುದ  

82. ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14ನ ೋ ಕಲಮಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ಿಂತ  ಈ ನಾಯಯಾಲಯವು ಶಾಯರಾ ಬಾನ  ೋ v. ಭಾರತ 

ಸ್ಕಾಮರ, (2017) ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನ 101ನ ೋ ವಾಕಯದ್ಲಿಲ ತ್ತಳಿಸ್ರುವಿಂತ , ಶಾಸ್ನದ್ ಕಾನ ನ  ಿಂದ್ು 

ದ್ುರುದ ದೋಶಪ್ಪೋಡಿತ ರ್ತುು ಅತಾಕ್ತಮಕವಾಗಿದ್ದರ , ರ್ತುು/ಅರ್ವಾ ಅದ್ಕ ಿ ಸ್ ಕು ನಿಣಾಮಯಕ ಸ್ದಾಧಿಂತದ್ 

ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಲದದಾದರ , ಅಲಲದ  ಅದ್ರಲಿಲ ಅತ್ತರ ೋಕ ಹಾಗ  ಅಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ತ  ಕಿಂಡುಬಿಂದ್ರ  ಅದ್ನುನ ಸ್ಿಷ್ು 

ನಿರಿಂಕುಶತವದ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ರದ್ುದಗ  ಳಿಸ್ಬಹುದ್ು. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ರದ್ುದಪಡಿಸ್ುವುದ್ು ಸ್ಿಷ್ುವಾದ್ ನಿರಿಂಕುಶತವವನುನ ಸ್ ಚಸ್ುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನಾವು 

ರ್ನಗಿಂಡಿದದೋವ . ಆಧ್ುನಿಕ ರ್ನಃಶಾಸ್ರೋಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳ್ು, ಹಾಗ  ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ರ್ತುು ಲಿಿಂಗ 

ಪರಿವತ್ತಮತ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ರ್ನ  ೋರ  ೋಗಿಗಳ್ಲಲವಾದ್ದರಿಿಂದ್ ಅವರು ಶಿಕ್ ಗ  ಯೊೋಗಯರಲಲ ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ುಳವ ಹ  ಸ್ ಕಾಯದಗಳ್ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, ಸ್ದ್ರಿ ಪರಿಚ ೋಿದ್ವು ದ್ುರುದ ದೋಶಪ್ಪೋಡಿತ ರ್ತುು ಅತಾಕ್ತಮಕ 

ಕಾನ ನಾಗಿದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಎತ್ತುಹಿಡಿಯಬ ೋಕ್ತದ . ಅಲಲದ ೋ ಅಿಂತಹ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಜಿೋವಾವಧಿವರ ಗಿನ 

ಸ ರ ವಾಸ್ದ್ ಶಿಕ್ ಗ  ಒಳ್ಪಡಿಸ್ುವುದ್ು ಅತ್ತರ ೋಕವು ಅಸಾರ್ಿಂಜಸ್ವು ಆಗಿದ  ರ್ತುು, ಸ್ದ್ರಿ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ಅಿಂತಹ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಅನವಯಸ್ದಾಗ ಅದ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14 ರ್ತುು 21ನ ೋ ಕಲರ್ುಗಳ್ 

ಸ್ಿಷ್ು ಉಲಲಿಂಘನ ಯಾಗುತುದ . ಸ್ದ್ರಿ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಭಾರತದ್ ಪರಜ ಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  ಹ ೋರ ಹ  ರಟ್ಟರುವ 

ವಿಕ  ುೋರಿಯನ್ ನಿಯರ್ಗಳಿಗ , ಆ ಯುಗದ್ ನಿಂತರ ನಡ ದ್ ಘಟನ ಗಳಿಗ  
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ತಾಳ್ಮೋಳ್ವಿಲಲದರುವುದ್ರಿಿಂದ್, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಜ  ೋಡಿಗಳ್ು ರ್ತುು ಲಿಿಂಗ ಪರಿವತ್ತಮತರನುನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವ ಆ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಉದ ೋಶದ್ಲಿಲ ಭ ೋದ್ಭಾವ ಕಾಣಿಸ್ುತುದ . 

83. ನಾಯ. ನಾರಿರ್ನ್ ರವರು ಶ ರೋಯಾ ಸ್ಿಂಘಾಲ್ v. ಭಾರತ ಸ್ಕಾಮರ, (2015) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ 

ತ್ತಳಿಸ್ರುವಿಂತ , ಅಿಂತಹ ಕಾನ ನಿನ ಆಘಾತಕಾರಿ ಪರಿಣಾರ್ದ್ ಫಲವಾಗಿ 19(1)(ಎ) ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲನ 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕುಿ ಸ್ಹ ಉಲಲಿಂಘನ ಗ  ಳ್ುಳತುದ . ಅಿಂತಹ ಉಲಲಿಂಘನ ಯ ರ್ ಲಕ, ಯಾವುದ ೋ 

ಬಗ ಯ ನ ೈತ್ತಕತ  ಅರ್ವಾ ಸ್ಭಯತ ಯನುನ ಕಾಪಾಡುವುದ್ನುನ ಊಹಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳಲು ಆಗುವುದಲಲ (87 ರಿಿಂದ್ 

94ನ ೋ ವಾಕಯಗಳ್ನುನ ನ  ೋಡಿರಿ). 

84. ಕ ಳ್ಗ  ಚಚಮಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ ಗ  ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 

ಮಾನವಾಧಿಕಾರ ಕಾನ ನನುನ ಅನವಯಸ್ುವ ಕುರಿತಾದ್ ಯೊೋಗಾಯಕಾತಾಮ ಸ್ಧಾಧಿಂತಗಳ್ನುನ ನಾಲ್ಫಾಪ 

(ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ನಾಯ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ರವರು ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ದ್ುದ, ಭಾರತದ್ ಪರಜ ಗಳ್ ರ್ತುು ಈ 

ನಾಯಯಾಲಯಕ ಿ ಬರುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನದಿಂದ್ 

ನ  ೋಡಬ ೋಕು ಎಿಂಬ ನರ್ಮ ವಿಚಾರಕ ಿ ಪುಷ್ಟ್ು ಒದ್ಗಿಸ್ದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ಹ ನಾವು ತ್ತಳಿಸ್ಬಯಸ್ುತ ುೋವ . 

85. ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ನಾಯಯವಾದಗಳ್ ಆಯೊೋಗ ರ್ತುು ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಮಾನವಾಧಿಕಾರ ಸ ೋವ ಗಳ್ು, 

ಹಲವು ಮಾನವಾಧಿಕಾರ ಸ್ಿಂಸ ಥಗಳ್ ಒಕ ಿಟಗಳ್ ಪರವಾಗಿ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಅಸ್ಮತ ಯ ಆಧಾರದ್ಮೋಲ್ಫ  ನಡ ಯುವ ಮಾನವಾಧಿಕಾರಗಳ್ ಉಲಲಿಂಘನ ಗ  ಅನವಯವಾಗುವ 

ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ಅಭಿವೃಧಿಧಪಡಿಸ್, ಸ್ಕಾಮರದ್ ಮಾನವಾಧಿಕಾರ ಬಾಧ್ಯತ ಗಳ್ನುನ 

ಸ್ಿಷ್ು ರ್ತುು ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ಗ  ಳಿಸ್ುವ ಯೊೋಜನ ಯನುನ ಕ ೈಗ ತ್ತುಕ  ಿಂಡವು 

86. ಮಾನವಾಧಿಕಾರ ವಿಶ ೋಷ್ಜನರ ವಿಶ ೋಷ್ವಾದ್ ಗುಿಂಪೊಿಂದ್ು ಈ ಸ್ಧಾಧಿಂತಗಳ್ನುನ ಸ್ದ್ದಪಡಿಸ್, 

ಅಭಿವೃಧಿಧಪಡಿಸ್ ಚಚಮಸ್ತು. ಇಿಂಡ  ೋನ ೋಷಾಯದ್, ಯೊೋಗಾಯಕಾತಾಮದ್ಲಿಲರುವ ಗಡಾೆಮಾದಾ 

ವಿಶವವಿದಾಯಲಯದ್ಲಿಲ 6 ರಿಿಂದ್ 9 ನವ ಿಂಬರ್ 2006ರಲಿಲ, 25 ದ ೋಶಗಳ್ ವಿಭಿನನ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಿಂದ್ ಬಿಂದ್ 

ರ್ತುು ಮಾನವಾಧಿಕಾರಗಳ್ಲಿಲ ವಿದ್ವತುು ಹ  ಿಂದದ್ದ ಪರಖಾಯತ ತಜ್ಞರು ಪಾಲ್ಫ  ೆಿಂಡಿದ್ದ ಸ್ಭ ಯ ನಿಂತರ 
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ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ ಗ  ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಮಾನವಾಧಿಕಾರ ಕಾನ ನನುನ 

ಅನವಯಸ್ುವ ಕುರಿತಾದ್ ಯೊೋಗಾಯಕಾತಾಮ ಸ್ದಾದನುಗಳ್ನುನ, ಎಿಂದ್ರ  “ಪ್ಪರನಿಪಪಲ್ಪ ಆನ್ ಡಿ ಏಪ್ಪಲಕ ಶನ್ 

ಆಫ್ ಇನುನಯಮಶನಲ್ ಹ ಯಉರ್ನ ರ ೈರ್ಟಪ ಲ್ಫಾ ಇನ್ ರಿಲ್ಫಾಶನ್ ಟು ಸ ಕ್ಷುವಲ್ ಊರಿಯನಿುೋಶನ್ ಅನ್ಡ 

ಜ ನಡರ್ ಐಡ ನಿುಟ್ಟಯನುನ ಒರ್ಮತದಿಂದ್ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ಳಲ್ಫಾಯತು. 

87. ಯೊೋಗಾಯಕಾತಾಮ ಸ್ಧಾಧಿಂತಗಳ್ು ರ್ತುು ಅದ್ರ ರ್ುನುನಡಿಯ ಕ ಲವು ಸಾಲುಗಳ್ು ಈ ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ್ತವ : 

"ಪ್ಿಸಾಿವನ್ಯ 

ನಾವು, ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್  ಕಾನ ನು 

ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ರ್ತುು ಲಿಿಂಗಾಧ್ರಿತ ಆಸ್ಮತ ಯ 

ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ುೋಯ ತಜನರ ಸ್ಮಿತ್ತ, 

XX 

XX 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ವಿಭಿನನ ಲಿಿಂಗದ್ ಅರ್ವಾ ಒಿಂದ ೋ 

ಲಿಿಂಗದ್ ಅರ್ವಾ ಒಿಂದ್ಕ್ತಿಿಂತ ಹ ಚುಿ ಲಿಿಂಗದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ ಡ ಗ , 

ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯಲಿಲರುವ ದೋಘಮಕಾಲಿೋನ ದ ೈಹಿಕ, ಪರಣಯದ್ ರ್ತುು/ 

ಅರ್ವಾ ಭಾವನಾತಮಕ ಸ ಳ ತ ಅರ್ವಾ ಅವರ  ಿಂದಗಿನ ಅನ  ಯೋನಯ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ ಎಿಂದ್ು ಅಥ ೈಮಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು 

XX 

XX 
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ಇಿಂಡ  ೋನ ೋಷಾಯದ್ ಯೊಗಾಯಕಾತಾಮದ್ಲಿಲ,  6ರಿಿಂದ್  9ನ ೋ 

ನವ ಿಂಬರ್, 2006ರ ವರ ಗ  ನಡ ದ್ ತಜನರ ಸ್ಭ ಯ 

ನಿಂತರ, ಈ ನಿಯರ್ಗಳ್ನುನ ಈ ರ್ ಲಕ 

ಅಳ್ವಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳತ್ತುದ ದೋವ :  

1. ಮಾನವ ಹಕತಕಗಳ ಸಾವೋತಿಿಕ ಆನಂದದ ಹಕತಕ - ಎಲ್ಫಾಲ 

ಮಾನವರು ರ್ುಕುವಾಗಿ ರ್ತುು ಸ್ಮಾನವಾದ್ ಘನತ  

ರ್ತುು ಹಕುಿಗಳ  ಿಂದಗ  ಜನಿಸ್ುತಾುರ . ಎಲ್ಫಾಲ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ನಿಲುವು ರ್ತುು ಲಿಿಂಗಾಧ್ರಿತ ಅಸ್ಮತ ಗಳ್ ಮಾನವರು 

ಎಲ್ಫಾಲ ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ಆನಿಂದ್ಕ ಿ 

ಅಹಮರಾಗಿರುತಾುರ . 

ಸಕಾೋರಗಳ ಬ್ಧ್ಧತಯಗಳು:  

(1) ತರ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಗಳ್ಲಿಲ ಅರ್ವಾ ಇತರ 

ಸ್ ಕು ಶಾಸ್ನಗಳ್ಡಿಯಲಿಲ ಎಲ್ಫಾಲ ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ 

ಸಾವಮತ್ತರಕತ , ಪರಸ್ಿರ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್, ಪರಸ್ಿರ ಅವಲಿಂಬನ  

ರ್ತುು  ಅಖ್ಿಂಡತ ಯ ತತವಗಳ್ನುನ ಅಡಕಗ  ಳಿಸ್ುವುದ್ು 

ರ್ತುು ಎಲ್ಫಾಲ ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ ಸಾವಮತ್ತರಕ ಆನಿಂದ್ದ್ 

ಪಾರಯೊೋಗಿಕ ಈಡ ೋರಿಕ ಯನುನ ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು;  

(2) ಶಾಸ್ನವಿಂದ್ು ಎಲ್ಫಾಲ ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ ಸಾವಮತ್ತರಕ 

ಆನಿಂದ್ದ್ ಆಶಯದ  ಿಂದಗ  ತಾಳ ಯಾಗುವುದ್ನುನ 

ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ಅಪರಾಧಿೋ ಕಾನ ನು ಸ ೋರಿದ್ಿಂತ  

ಯಾವುದ ೋ ಶಾಸ್ನವನುನ ತ್ತದ್ುದಪಡಿಮಾಡುವುದ್ು; 
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(3) ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವಾ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ 

ಅಸ್ಮತ ಯಚ ಗ  ಎಲ್ಫಾಲ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು  ಎಲ್ಫಾಲ ಮಾನವ 

ಹಕುಿಗಳ್ ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ ಆನಿಂದಸ್ುವುದ್ನುನ 

ಉತ ುೋಜಿಸ್ಲು ರ್ತುು ವೃಧಿದಸ್ಲು ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ತುು ಜಾಗೃತ್ತ 

ಕಾಯಮಕರರ್ಗಳ್ನುನ ಕ ೈಗ  ಳ್ುಳವುದ್ು; 

(4) ಸ್ಕಾಮರಿೋ ಕಾಯಮನಿೋತ್ತ ಸ್ಿಂಯೊೋಜನ  ರ್ತುು 

ನಿಧಾಮರ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ವಯವಸ ಥಯೊಿಂದಗ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ನಿಲುವು ರ್ತುು ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ  ಸ ೋರಿದ್ಿಂತ  

ಮಾನವ ಗುರುತ್ತನ ಪರಸ್ಿರ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ ರ್ತುು 

ಬ ೋಪಮಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗದ್ ಸ್ವರ ಪವನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ುವ ಬಹುತವದ್ 

ಕಾಯಮವಿಧಾನವನುನ ಒಿಂದ್ುಗ ಡಿಸ್ುವುದ್ು. 

2. ಸಮಾನತಯ ಮತತಿ ತಾರತಮಾ-ವಿರಯೂವಧಿವ ಹಕತಕಗಳು.-

ಪರತ್ತಯೊಬಬರ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವಾ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ 

ಅಸ್ಮತ ಯನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ತಾರತರ್ಯವಿಲಲದ  ಎಲ್ಫಾಲ ಮಾನವ 

ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಆನಿಂದಸ್ುವ ಅಹಮತ ಯದ . 

ಪರತ್ತಯೊಬಬರಿಗ  ಕಾನ ನಿನ ದ್ುರಿನ ಸ್ಮಾನತ  ರ್ತುು 

ಕಾನ ನಿನ ಸ್ಮಾನ ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ಯಾವುದ ೋ 

ಮೋಲುಕ್ತೋಳಿಲಲದ  ಪಡ ಯುವ ಅಧಿಕಾರವಿದ , ರ್ತ್ತುಲಿಲ ಅದ್ು 

ಇತರ ರ್ನುಷ್ಯರು ತರ್ಮ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ 

ಅನುಭವಿಸ್ುವುದ್ನುನ ಪರಭಾವಿಸ್ುತುದ ಯೋ ಅರ್ವಾ ಇಲಲವ ೋ 

ಎಿಂಬುದ್ು ರ್ುಖ್ಯವಲಲ. ಕಾನ ನು ಅಿಂತಹ ಯಾವುದ ೋ 
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ತಾರತರ್ಯವನುನ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುತುದ  ರ್ತುು ಎಲ್ಫಾಲ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  

ಅಿಂತಹ ಯಾವುದ ೋ ತಾರತರ್ಯದ್ ವಿರುಧ್ಧ ಪರಿಣಾರ್ಕಾರಿ 

ರಕ್ಷಣ ಯನ  ನದ್ಗಿಸ್ುತುದ . 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವಾ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ 

ಅಸ್ಮತ ಯನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ತಾರತರ್ಯವು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು 

ಅರ್ವಾ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ ನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ಎಲ್ಫಾಲ 

ವಯತಾಯಸ್, ಹ  ರಗಿಡುವಿಕ , ನಿಬಮಿಂಧ್ ಅರ್ವಾ 

ಆದ್ಯತ ಯನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುತುದ , ಇದ್ು 

ಕಾನ ನಿನ ದ್ುರಿನ ಸ್ಮಾನತ , ಅರ್ವಾ ಕಾನ ನಿನ 

ಸ್ಮಾನ ರಕ್ಷಣ  ಅರ್ವಾ ಎಲ್ಫಾಲ ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ು ರ್ತುು 

ರ್ ಲಭ ತ ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ್ ಸ್ಮಾನ ರ್ನನಣ , ಅನುಭವ 

ಅರ್ವಾ ಚಲ್ಫಾವಣ ಯನುನ. ಟ  ಳಾಳಗಿಸ್ುವ ಅರ್ವಾ 

ದ್ುಬಮಲಗ  ಳಿಸ್ುವ ಉದ ದೋಶ ಅರ್ವಾ ಪರಿಣಾರ್ವನುನ 

ಹ  ಿಂದದ . ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವಾ ಲಿಿಂಗಾಧ್ರಿತ 

ಅಸ್ಮತ ಯನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ತಾರತರ್ಯವು ಲಿಿಂಗ, ಜನಾಿಂಗ, 

ವಯಸ್ುಪ, ಧ್ರ್ಮ, ಅಿಂಗವ ೈಕಲಯ, ಆರ  ೋಗಯ ರ್ತುು 

ಆರ್ಥಮಕ ಸ್ಥತ್ತ ಸ ೋರಿದ್ಿಂತ  ಇತರ ಆಧಾರಗಳ್ ಮೋಲಿನ 

ತಾರತರ್ಯದಿಂದ್ ವೃಧಿಧಯಾಗುತುದ . 

ಸಕಾೋರಗಳ ಬ್ಧ್ಧತಯಗಳು:  

(1) ತರ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಗಳ್ಲಿಲ ಅರ್ವಾ ಇತರ 

ಸ್ ಕು ಶಾಸ್ನಗಳ್ಲಿಲ ಸ್ಮಾನತ  ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು 
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ರ್ತುು ಲಿಿಂಗಾಧ್ರಿತ ಅಸ್ಮತ ಯನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ತಾರತರ್ಯ-

ವಿರ  ೋಧಿೋ ತತವಗಳ್ನುನ ಇನ ನ ಸ ೋರಿಸ್ದ ೋ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದ್ಲಿಲಾ, 

ತ್ತದ್ುದಪಡಿ ರ್ತುು ವಾಯಖಾಯನದ್ ರ್ ಲಕ 

ಅಡಕಗ  ಳಿಸ್ುವುದ್ು; ರ್ತುು ಈ ತತವಗಳ್ ಪರಿಣಾರ್ಕಾರಿ 

ಸಾಕ್ಾತಾಿರವನುನ ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ುವುದ್ು; 

(2) ಸ್ರ್ಮತ್ತಯ ವಯಸ್ಪನ ಮೋಲಿರುವ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಜನರಲಿಲ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯನುನ 

ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುವ ಅರ್ವಾ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುವುದ್ಕಾಿಗಿ 

ಬಳ್ಕ ಯಾಗುವ ಕ್ತರಮಿನಲ್ ರ್ತುು ಇತರ ಕಾನ ನು 

ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ನುನ ರದ್ುದಗ  ಳಿಸ್ುವುದ್ು ರ್ತುು 

ಸ್ಮಾನವಾದ್ ಒಪ್ಪಿಗ  ನಿೋಡುವ ವಯಸ್ುಪ ಸ್ಮಾನಲಿಿಂಗ 

ರ್ತುು ವಿರುಧ್ದಲಿಿಂಗದ್ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ ರಡಕ ಿ 

ಅನವಯಸ್ುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು. 

(3) ಸಾವಮಜನಿಕ ರ್ತುು ಖಾಸ್ಗಿೋ ಕ್ ೋತರಗಳ್ಲಿಲ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ನಿಲುವು ರ್ತುು ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ ಯನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ 

ತಾರತರ್ಯವನುನ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುವ ರ್ತುು ನಿರ್ ಮಲನ  

ಮಾಡುವ ಸ್ ಕುವಾದ್ ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗಿೋಯ ರ್ತುು ಇತರ 

ಕರರ್ಗಳ್ನುನ ಅಳ್ವಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು; 

(4) ವಿಭಿನನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವುಗಳ್ು ರ್ತುು ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ 

ಅಸ್ಮತ ಯ ಜನರ ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಯನುನ 

ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು, ಅಗತಯಕ ಿ ತಕಿಿಂತ , 
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ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾದ್ ಕರರ್ಗಳ್ನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು ರ್ತುು 

ಅಿಂತಹ ಸ್ರ್ ಹಗಳ್ು ಅರ್ವಾ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಮಾನವ 

ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಸ್ಮಾನವಾಗಿ ಸ್ಿಂತ  ೋಷ್ಟ್ಸ್ುತ್ತುದಾದರ  

ಅರ್ವಾ  ಚಲ್ಫಾಯಸ್ುತ್ತುದಾದರ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು. ಅಿಂತಹ ಕರರ್ಗಳ್ನುನ 

ತಾರತರ್ಯಪೂಣಮ ಎಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗುವುದಲಲ. 

(5) ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವಾ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ 

ಅಸ್ಮತ ಯನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ತಾರತರ್ಯದ್ ಎಲಲ 

ಪರತ್ತಕ್ತರಯಗಳ್ಲಿಲಯ , ಅಿಂತಹ ತಾರತರ್ಯವು ಇತರ 

ರಿೋತ್ತಯ ತಾರತರ್ಯವನುನ ಯಾವ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ 

ಸ ೋರಿಕ  ಳ್ಳಬಹುದ್ು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ುವುದ್ು; 

(6) ಯಾವುದ ೋ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವಾ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ 

ಅಸ್ಮತ ಯ ಕುರಿತು ಮೋಲಮಟು ರ್ತುು ಕ ಳ್ರ್ಟುದ್ 

ಕಲಿನ ಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಪೂವಾಮಗರಹ ಅರ್ವಾ 

ತಾರತರ್ಯದ್ ವತಮನ ಗಳ್ು ಅರ್ವಾ ನಡವಳಿಕ ಯ 

ನಿರ್ ಮಲನ ಯನುನ ಸಾಧಿಸ್ುವ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಯಿಂದ್ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ತುು 

ತರಬ ೋತ್ತ ಕಾಯಮಕರರ್ಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಂತ  ಎಲ್ಫಾಲ 

ಸ್ ಕು ಕರರ್ಗಳ್ನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳಿಳ, 

3. ಕಾನೂನ್ವನ ಗತರತತಿಸತವಿಕಯಯ ಹಕತಕ- ಕಾನ ನಿನ ದ್ುರು 

ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯಿಂತ  ರ್ನನಣ  ಪಡ ಯುವ ಹಕುಿ 

ಪರತ್ತಯೊಬಬರಿಗ  ಇದ . ವ ೈವಿಧ್ಯರ್ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು 
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ರ್ತುು ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಗುರುತುಗಳ್ುಳ್ಳ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಜಿೋವನದ್ 

ಎಲಲ ಅಿಂಶಗಳ್ಲಿಲ ಕಾನ ನು ಬ ಿಂಬಲವನುನ 

ಅನುಭವಿಸ್ಬ ೋಕು. ಪರತ್ತಯೊಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಸ್ವಯಿಂ-

ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ಲಿಟು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ರ್ತುು ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ 

ಅಸ್ಮತ ಯು ಅವರ ವಯಕ್ತುತವದ್ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಿಂಗ ರ್ತುು 

ಸ್ವಯಿಂ-ನಿಣಮಯ, ಘನತ  ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯದ್ 

ರ್ ಲಭ ತ ಅಿಂಶಗಳ್ಲಿಲ ಒಿಂದಾಗಿದ . 

ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ ಗ  ಕಾನ ನು ರ್ನನಣ  ಪಡ ಯಲು 

ಲಿಿಂಗ ಪತ್ತಮವತಮನಾ ಶಸ್ರಚಕ್ತತ ಪ, ಪುರುಷ್ತವಹರಣ 

ಅರ್ವಾ ಹಾಮೊೋಮನ್ ಚಕ್ತತ ಪಯನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಂತ , 

ಯಾವುದ ೋ ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಪರಕ್ತರಯಗಳಿಗ  ಒಳ್ಗಾಗುವಿಂತ  

ಯಾರಿಗ  ಬಲವಿಂತಮಾಡುವಿಂತ್ತಲಲ. ವಯಕ್ತುಯ 

ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ ಯ ಕಾನ ನುಬದ್ಧ 

ಗುರುತ್ತಸ್ುವಿಕ ಯನುನ ತಡ ಗಟುಲು ರ್ದ್ುವ  ಅರ್ವಾ 

ಪೊೋಷ್ಕತವದ್ಿಂತಹ ಯಾವುದ ೋ ವಿಚಾರವನುನ 

ಬಳ್ಸ್ಬಾರದ್ು. ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವಾ ಲಿಿಂಗ 

ಗುರುತನುನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುವಿಂತ , ನಿಗರಹಿಸ್ುವಿಂತ  ಅರ್ವಾ 

ನಿರಾಕರಿಸ್ುವಿಂತ  ಯಾರ  ಒತುಡ ಹಾಕುವಿಂತ್ತಲಲ. 

ಸಕಾೋರಗಳ ಬ್ಧ್ಧತಯ: 

(1) ಎಲ್ಫಾಲ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ನಾಗರಿಕ ವಿಚಾರಗಳ್ಲಿಲ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ನಿಲುವು ಅರ್ವಾ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ತಾರತರ್ಯವಿಲಲದ ೋ, 
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ಕಾನ ನು ಸ್ಹಾಯ ದ  ರ ಯಬ ೋಕು, ರ್ತುು ಒಪಿಿಂದ್ವನುನ 

ಕ  ನ ಗ  ಳಿಸ್ುವ, ರ್ತುು ಸ್ವತುನುನ ನಿೋಡುವ, ಕ  ಳ್ುಳವ, 

ಸಾವಧಿೋನಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ (ಪ್ಪತಾರಜಿಮತ ಆಸ್ುಯ ರ್ ಲಕ), 

ನಿವಮಹಿಸ್ುವ, ಆನಿಂದಸ್ುವ ರ್ತುು ವಿಲ್ಫ ೋವಾರಿ ಮಾಡುವ 

ಸ್ಮಾನ ಹಕುಿಗಳ್ನ ನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಂತ  ಆ ಸ್ಹಾಯವನುನ 

ಉಪಯೊಗಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಅವಕಾಶ ದ  ರ ಯುವುದ್ನುನ 

ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು ; 

(2) ಪರತ್ತ ವಯಕ್ತುಯ ಸ್ವಯಿಂ-ನಿಧಾಮರಿತ ಲಿಿಂಗ ಗುರುತನುನ 

ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ಲು ರ್ತುು ಕಾನ ನುಬದ್ಧವಾಗಿ 

ಗುರುತ್ತಸ್ಲು ಅಗತಯವಿರುವ ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗಿೋಯ, ಆಡಳಿತ 

ರ್ತುು ಇತರ ಕರರ್ಗಳ್ನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು;  

(3) ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಲಿಿಂಗ/ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ಸ್ ಚಸ್ುವ 

ಸ್ಕಾಮರದಿಂದ್ ವಿತರಿಸ್ಲ್ಫಾದ್ ಗುರುತ್ತನ ಪತರಗಳ್ು- ಜನನ 

ಪರಮಾಣಪತರಗಳ್ು, ಪಾಸ  ಿೋಟೆಮಳ್ು, ಚುನಾವಣಾ 

ದಾಖ್ಲ್ಫ ಗಳ್ು ರ್ತುು ಇತರ ದಾಖ್ಲ್ಫ ಗಳ್ು-ಉತಿಟವಾದ್ 

ಸ್ವಯಿಂ-ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ದ್ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ ಯನುನ 

ಬಿಿಂಬಿಸ್ುವಿಂತ  ನ  ೋಡಿಕ  ಳ್ಳಲು ಕಾಯಮವಿಧಾನಗಳ್ು 

ಅಸ್ುತವದ್ಲಿಲವ  ಎಿಂದ್ು ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ಎಲ್ಫಾಲ ಅಗತಯ 

ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗಿೋಯ, ಆಡಳಿತಾತಮಕ ರ್ತುು ಇತರ 

ಕರರ್ಗಳ್ನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು,  
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(4) ಅಿಂತಹ ಕಾಯಮವಿಧಾನಗಳ್ು ಪರಿಣಾರ್ಕಾರಿ, 

ನಾಯಯಯುತ ರ್ತುು ತಾರತರ್ಯ-ವಿರ  ೋಧಿಯಾಗಿವ  

ರ್ತುು ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಪಟು ವಯಕ್ತುಯ ಘನತ  ರ್ತುು 

ಗೌಪಯತ ಯನುನ ಗೌರವಿಸ್ುತುವ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು; 

(5) ಕಾನ ನು ಅರ್ವಾ ಕಾಯಮ ನಿೋತ್ತಗಾಗಿ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ 

ಲಿಿಂಗದ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ಗುರುತ್ತಸ್ುವ ಅರ್ವಾ ವಗಿೋಮಕರಿಸ್ುವ 

ಅಗತಯವಿರುವ ಎಲ್ಫಾಲ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ ಗುರುತ್ತನ 

ದಾಖ್ಲ್ಫ ಗಳಿಗ  ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಗಳ್ನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ಲ್ಫಾಗುವುದ್ು;  

(6) ಲಿಿಂಗ ಪರಿವತಮನ  ಅರ್ವಾ ರ್ರುವಿಿಂಗಡಣ  

ಅನುಭವಿಸ್ುವ ಎಲಲ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಬ ಿಂಬಲವನುನ 

ಒದ್ಗಿಸ್ಲು ಉದ ದೋಶಿತ ಕಾಯಮಕರರ್ಗಳ್ನುನ 

ಕ ೈಗ  ಳ್ುಳವುದ್ು. 

XXX  

4. ಬ್ದತಕ್ರನ ಹಕತಕ.-ಪರತ್ತಯೊಬಬರಿಗ  ಬದ್ುಕುವ ಹಕ್ತಿದ . 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವಾ ಲಿಿಂಗಾಅಧಾರಿತ ಗುರುತ್ತನ  

ಪರಿಗಣನ ಯನ ನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಂತ  ಯಾರ ಬದ್ುಕನ ನ 

ನಿರಿಂಕುಶವಾಗಿ ಕಸ್ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬಹುದ್ು. ಒಪ್ಪಿಗ  ಸ್ ಚಸ್ುವ 

ವಯಸ್ಪನ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ  ಅರ್ವಾ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಇಲಲವ ೋ 



 297 

ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ ಯ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಯಾವುದ ೋ 

ವಯಕ್ತುಗ  ರ್ರಣದ್ಿಂಡನ ಯನುನ ವಿಧಿಸ್ಲ್ಫಾಗುವುದಲಲ. 

ಸಕಾೋರಗಳ ಬ್ಧ್ಧತಯಗಳು:-  

(1) ಸ್ರ್ಮತ್ತಯ ವಯಸ್ಪನ ಮೋಲಿರುವ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವ  ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯನುನ 

ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುವ ಉದ ದೋಶ ಅರ್ವಾ ಪರಿಣಾರ್ವನುನ 

ಹ  ಿಂದರುವ ಎಲ್ಫಾಲ ರಿೋತ್ತಯ ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ನುನ 

ರದ್ುದಗ  ಳಿಸ್ುವುದ್ು ರ್ತುು ಅಿಂತಹ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ನುನ 

ರದ್ುದಗ  ಳಿಸ್ುವವರ ಗ , ಅವುಗಳ್ಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ ಗ  ಳ್ಗಾದ್ 

ಯಾವುದ ೋ ವಯಕ್ತುಗ  ರ್ರಣದ್ಿಂಡನ ಯನುನ ಎಿಂದಗ  

ವಿಧಿಸ್ದರುವುದ್ು;  

(2) ಸಾವಿನ ಶಿಕ್ ಯನುನ ರದ್ುದಮಾಡುವುದ್ು ರ್ತುು 

ಸ್ರ್ಮತ್ತಯ ವಯಸ್ಪನ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವಿನ ಒರ್ಮತದ್ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಅಪರಾಧ್ಗಳಿಗ  

ರ್ರಣದ್ಿಂಡನ ಯ ಸ್ಜ ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತುರುವ ಎಲಲರನುನ 

ಬಿಡುಗಡ  ಮಾಡುವುದ್ು; 

(3) ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವಾ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ ಯ 

ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಜಿೋವನದ್ಲಿಲ ಯಾವುದ ೋ  

ಸ್ಕಾಮರಿೋ-ಪಾರಯೊೋಜಿತ ಅರ್ವಾ ಸ್ಕಾಮರಿೋ-ಸ್ರ್ಮತ 

ದಾಳಿಯನುನ ನಿಲಿಲಸ್ುವುದ್ು, ರ್ತುು ಅಿಂತಹ ಹಲ್ಫ ಲಗಳಾದಾಗ 

ಸ್ಕಾಮರಿೋ ಅದ್ರ ಹಿಿಂದರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ು ಅರ್ವಾ 
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ಯಾವುದ ೋ ವಯಕ್ತು ಅರ್ವಾ ಗುಿಂಪನುನ ತ್ತೋವರ 

ತನಿಖ ಯಾಗ  ಳ್ಪಡಿಸ್ುವುದ್ು ರ್ತುು ಸ್ ಕು ಸಾಕ್ಷಯ 

ಕಿಂಡುಬಿಂದ್ಲಿಲ, ಜವಾಬಾದರರಾಗಿರುವವರ ಮೋಲ್ಫ  

ಕಾನ ನು ಕರರ್ ಕ ೈಗ  ಳ್ುಳವುದ್ು, ವಿಚಾರಣ  ನಡ ಸ್ುವುದ್ು 

ರ್ತುು ಸ್ ಕುವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವುದ್ು. 

6. ಖ್ಾಸಗಿವತನದ ಹಕತಕ- ಪರತ್ತಯೊಬಬರ , ಅವರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ನಿಲುವು ಅರ್ವಾ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ ಯನುನ 

ಲ್ಫ ಕ್ತಿಸ್ದ ಯೋ, ತರ್ಮ ಕುಟುಿಂಬ, ರ್ನ  ಅರ್ವಾ ಪತರ 

ವಯವಹಾರಗಳ್ನ  ನಳ್ಗ  ಿಂಡ ವಿಚಾರಗಳಿಗ  

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ಿಂತ  ಅನಧಿಕೃತ ಅರ್ವಾ ಕಾನ ನುಬಾಹಿರ 

ಹಸ್ುಕ್ ೋಪವಿಲಲದ್ ಖಾಸ್ಗಿೋತನವನುನ ಅನುಭವಿಸ್ಲು 

ಅಹಮರಾಗಿದಾದರ  ರ್ತುು ಅವರು ತರ್ಮ ಗೌರವ ರ್ತುು 

ಖಾಯತ್ತಗಳ್ ಮೋಲಿನ  ಕಾನ ನುಬಾಹಿರ ದಾಳಿಯಿಂದ್ 

ರಕ್ಷಣ  ಪಡ ಯಲ  ಅಹಮರು. ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕುಿ 

ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವಾ 

ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ ಯ ಮಾಹಿತ್ತ ರ್ತುು ತನನದ ೋ 

ದ ೋಹಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ತನನ ಆಯಿಗಳ್ು ಹಾಗ  

ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ರ್ತುು ಇತರ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ ಬಗ ಗಿನ 

ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಇತರರ ದ್ುರು    ಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸ್ುವ 

ಅರ್ವಾ ಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸ್ದರುವ ಆಯಿಯನ ನ 

ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುತುದ . 
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ಸಕಾೋರಗಳ ಬ್ಧ್ಧತಯಗಳು 

(1) ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ವಯಸ್ಪನುನ ದಾಟ್ಟರುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವಿನ 

ಒರ್ಮತದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಂತ  

ತರ್ಮ ಖಾಸ್ಗಿೋ ವಲಯ, ಖಾಸ್ಗಿೋ ನಿಧಾಮರಗಳ್ು, ರ್ತುು 

ಮಾನವ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ಯಾವುದ ೋ ನಿರಿಂಕುಶ 

ಹಸ್ುಕ್ ೋಪವಿಲಲದ ೋ ಆನಿಂದಸ್ುವ ಪರತ್ತ ವಯಕ್ತುಯ ಹಕಿನುನ, 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವಾ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ 

ಅಸ್ಮತ ಗಳಾಚ ಗ , ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ಲು ಅಗತಯವಿರುವ 

ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗಿೋಯ, ಆಡಳಿತಾತಮಕ ರ್ತುು ಇತರ 

ಕರರ್ಗಳ್ನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು,   

(2) ಸ್ರ್ಮತ್ತಯ ವಯಸ್ಪನ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವ  ಒರ್ಮತದ್ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯನುನ ಕಾನ ನುಬಾಹಿರಗ  ಳಿಸ್ುವ 

ಎಲ್ಫಾಲ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ರದ್ುದಪಡಿಸ್ುವುದ್ು ರ್ತುು 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ರ್ತುು ಭಿನನಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳಿಗ  ಸ್ಮಾನವಾದ್ ಸ್ರ್ಮತ್ತಯ ವಯಸ್ಪನುನ 

ಅನವಯಸ್ುವುದ್ನುನ ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು;  

(3) ಸ್ರ್ಮತ್ತಯ ವಯಸ್ಪನುನ ದಾಟ್ಟರುವ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವಿನ ಒರ್ಮತದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯನುನ 

ಕಾನ ನುಬಾಹಿರಗ  ಳಿಸ್ಲು ಸಾಮಾನಯ ಉಪಯೊೋಗದ್ 

ಕ್ತರಮಿನಲ್ ರ್ತುು ಇತರ ಕಾನ ನು ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ು 

ಅನವಯವಾಗದರುವಿಂತ  ನ  ೋಡಿಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು; 
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(4) ಉಡುಗ , ಮಾತು ಅರ್ವಾ ನಡವಳಿಕ ಯ ರ್ ಲಕ, 

ತರ್ಮ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ ಯನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವುದ್ನುನ 

ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ, ಅರ್ವಾ ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಅಸ್ಮತ ಯನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ವಿಧಾನವಾಗಿ ತರ್ಮ 

ದ ೋಹಗಳ್ನುನ ಬದ್ಲ್ಫಾಯಸ್ುವ ಅವಕಾಶವನುನ 

ನಿರಾಕರಿಸ್ುವ ಯಾವುದ ೋ ಕಾನ ನನುನ ರದ್ುದಪಡಿಸ್ುವುದ್ು;  

(5) ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಬಿಂಧ್ನವು ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ವಯಸ್ಪನ ವಯಕ್ತುಗಳ್ 

ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯನುನ 

ಆಧ್ರಿಸ್ದ್ದರ , ಅರ್ವಾ ಅವರ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ ಗ  

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ದರ , ಹಾಗ  ಸ ರ ಹಿಡಿಯಲಿಟು ಎಲಲರನ ನ 

ಬಿಡುಗಡ  ಮಾಡುವುದ್ು; 

(6) ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ರ್ತುು ಲಿಿಂಗಾಧ್ರಿತ 

ಅಸ್ಮತ ಯ ಬಗ ಗಿನ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಯಾರಿಗ  ರ್ತುು ಹ ೋಗ  

ಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸ್ಬ ೋಕು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಆಯಿಮಾಡಿಕ  ಳ್ುಳವ 

ಎಲ್ಫಾಲ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಹಕಿನುನ ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು ರ್ತುು 

ಅಿಂತಹ ಮಾಹಿತ್ತಯ ಅನಿಯಿಂತ್ತರತ ಅರ್ವಾ ಅನಗತಯ 

ಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸ್ುವಿಕ  ಅರ್ವಾ ಇತರರಿಿಂದ್ ಅಿಂತಹ 

ಮಾಹಿತ್ತಯ ಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸ್ುವಿಕ ಯ ಬ ದ್ರಿಕ ಯಿಂದ್  

ಎಲಲ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವುದ್ು, . 

XXX  
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18. ವ್ಯೈದಾಕ್ರವಯ ದತಬ್ೋಳಕಯಯಂದ ರಕ್ಷಣಯ.- ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ನಿಲುವು ಅರ್ವಾ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ ಯ ಆಧಾರದ್ 

ಮೋಲ್ಫ  ಯಾವುದ ೋ ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಅರ್ವಾ ಮಾನಸ್ಕ 

ಚಕ್ತತ ಪ, ವಿಧಾನ, ತಪಾಸ್ಣ ಗ  ಳ್ಗಾಗಲು ಅರ್ವಾ 

ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಸೌಲಭಯಕ ಿ ಬಧ್ಧರಾಗಲು ಯಾರನ ನ 

ಬಲವಿಂತಪಡಿಸ್ಬಾರದ್ು. ವಯತ್ತರಿಕುವಾದ್ ಯಾವುದ ೋ 

ವಗಿೋಮಕರಣಗಳ್ ಹ  ರತಾಗಿಯ , ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ನಿಲುವು ರ್ತುು ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಗುರುತ್ತಸ್ುವಿಕ ಗಳ್ು, 

ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಪರಿಸ್ಥತ್ತಗಳ್ಲಲ, ರ್ತುು ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಚಕ್ತತ ಪ 

ನಿೋಡುವುದ್ು, ಗುಣಪಡಿಸ್ುವುದ್ು ಅರ್ವಾ ನಿಗರಹಿವುದ್ನ ನಲ್ಫಾಲ 

ಮಾಡಬಾರದ್ು. 

ಸಕಾೋರಗಳ ಬ್ಧ್ಧತಯಗಳು: 

(1) ವಯಕ್ತುಯ ನಡತ , ದ ೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ್ು, ಅರ್ವಾ ಗರಹಿೋತ 

ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ನಿಯರ್ಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್, 

ಸ್ಿಂಪರದಾಯದಿಂದ್ ಅರ್ವಾ ಬ ೋರ  ವಿಚಾರಗಳಿಿಂದ್ 

ಹುಟ್ಟುಕ  ಿಂಡ ರ ಢಮಾದ್ರಿಗಳ್ನ ನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಂತ , 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವಾ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ 

ಅಸ್ಮತ ಯನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ಹಾನಿಕಾರಕ ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ 

ಪಧ್ದತ್ತಗಳ್ ವಿರುಧ್ಧ ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ಭದ್ರತ ಯನ  ನದ್ಗಿಸ್ಲು 

ಅಗತಯವಾದ್ ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗಿೋಯ, ಆಡಳಿತಾತಮಕ ರ್ತುು 

ಇತರ ಕರರ್ಗಳ್ನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು   
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(2)  ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ ಯೊಿಂದ್ನುನ ಹ ೋರುವ 

ಸ್ಲುವಾಗಿ, ರ್ಗುವಿನ ವಯಸ್ುಪ ರ್ತುು ಪೌರಢತ ಗ  

ತಕ ಿಿಂತ   ಅದ್ರ ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾದ್ ರ್ುಕು ರ್ತುು ಅರಿವಿನ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳದ ೋ ರ್ಕಿಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ 

ಎಲ್ಫಾಲ ಕ್ತರಯಗಳ್ಲಿಲ ರ್ಗುವಿನ ಅತುಯತುರ್ 

ಹಿತಾಸ್ಕ್ತುಯೊಿಂದ ೋ ಪಾರರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೋಕಾದ್ 

ವಿಚಾರ ಎಿಂಬ ಸ್ಧಾದಿಂತವನುನ ಪಾಲಿಸ್ುತಾು ಯಾವುದ ೋ 

ರ್ಗುವಿನ ದ ೋಹವನುನ, ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಪರಕ್ತರಯಗಳ್ ರ್ ಲಕ 

ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗದ್ಿಂತ   ಮಾಪಾಮಡುಗ  ಳಿಸ್ದರುವುದ್ನುನ 

ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಫಾಲ ಅಗತಯವಾದ್ 

ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗಿೋಯ, ಆಡಳಿತಾತಮಕ ರ್ತುು ಇತರ 

ಕರರ್ಗಳ್ನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು. 

(3) ಯಾವುದ ೋ ರ್ಗು ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ದ್ುಬಮಳ್ಕ ಗ  

ಒಳ್ಗಾಗುವುದ್ನುನ ಅರ್ವಾ   ಅಿಂತಹ ಅಪಾಯ 

ಎದ್ುರಿಸ್ುವುದ್ನುನ ತಪ್ಪಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಶಿಶುರಕ್ಷಣಾ 

ಕಾಯಮವಿಧಾನಗಳ್ನುನ ಸಾಥಪ್ಪಸ್ುವುದ್ು;  

(4) ಲಸ್ಕ ಗಳ್ು, ಚಕ್ತತ ಪಗಳ್ು ಅರ್ವಾ ಎಚ್ಐವಿ/ಏಡ್ಪ 

ಅರ್ವಾ ಇತರ ಕಾಯಲ್ಫ ಗಳಿಗ  

ಸ್ ಕ್ಷಮಜಿೋವಿನಾಶಕನಾಶಕಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ 

ವಿಷ್ಯವೂ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಂತ  ಅನ ೈತ್ತಕ ಅರ್ವಾ ಅನ ೈಚಿಕ 

ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಕಾಯಮವಿಧಾನಗಳ್ು ಅರ್ವಾ 
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ಸ್ಿಂಶ  ೋಧ್ನ ಯ ವಿರುದ್ಧ ವಿವಿಧ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ರ್ತುು 

ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ ಗಳ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ರಕ್ಷಣ ಯನುನ 

ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು.; 

(5) ಅಿಂತಹ ಶ  ೋಷ್ಣ ಯನುನ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ುವ, ಅದ್ಕ ಿ 

ಸ್ಹಾಯ ಒದ್ಗಿಸ್ುವ ಅರ್ವಾ ಅದ್ನುನ ಯಾವುದಾದ್ರ  

ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸ್ಬಲಲ  ಅಭಿವೃದಧ-ನ ರವಿನ 

ಸ್ವರ ಪದ್ ಕಾಯಮಕರರ್ಗಳ್  ಸ ೋರಿದ್ಿಂತ , ಯಾವುದ ೋ 

ಬಗ ಯ ಆರ  ೋಗಯ ನಿಧಿಯ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ು ಅರ್ವಾ 

ಕಾಯಮಕರರ್ಗಳ್ನುನ ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ ತ್ತದ್ುದಪಡಿಮಾಡುವುದ್ು, 

(6) ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಅರ್ವಾ ಮಾನಸ್ಕ 

ಚಕ್ತತ ಪ ಅರ್ವಾ ಆಪುಸ್ಲಹ ಯು ಪರತಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅರ್ವಾ 

ಪರ  ೋಕ್ಷವಾಗಿ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವಾ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ 

ಅಸ್ಮತ ಗಳ್ನುನ  ಚಕ್ತತ ಪಗ  ಳ್ಪಡಿಸ್ಬಲಲ, ಗುಣಪಡಿಸ್ಬಲಲ 

ಅರ್ವಾ ನಿಗರಹಿಸ್ಬಲಲ ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಪರಿಸ್ಥತ್ತಯ ರ ಪದ್ಲಿಲ 

ಆರ ೈಕ  ಮಾಡದರುವಿಂತ  ನ  ೋಡಿಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು. 

19. ಅಭಿಪ್ಾಿಯದ ಮತತಿ ಅಭಿವಾಕ್ರಿ ಸಾಿತಂತಿಾದ ಹಕತಕ:- 

ಪರತ್ತಯೊಬಬರಿಗ , ಅವರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವಾ 

ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ  ಏನ ೋ ಇದ್ದರ , ಅಭಿಪಾರಯ ರ್ತುು 

ಅಭಿವಯಕ್ತು ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಹಕ್ತಿದ . ಇದ್ರಲಿಲ ಭಾಷ್ಣ, 

ಗಡಿೋಪಾರು, ಉಡುಗ , ದ ೈಹಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್ು, ಹ ಸ್ರಿನ 

ಆಯಿ, ಅರ್ವಾ ಬ ೋರ  ಯಾವುದಾದ್ರ  ವಿಧಾನಗಳ್ 
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ರ್ ಲಕ ಅಸ್ಮತ  ಅರ್ವಾ ವಯಕ್ತುತವದ್ ಅಭಿವಯಕ್ತು ಅಲಲದ  

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ರ್ತುು ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ ಗಳಿಗ  

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ವಿಚಾರವನ ನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಂತ  ಮಾನವನಿಗ  

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಎಲ್ಫಾಲ ರಿೋತ್ತಯ ಮಾಹಿತ್ತ ರ್ತುು 

ಪರಿಕಲಿನ ಗಳ್ನುನ ಯಾವುದ ೋ ಮಾಧ್ಯರ್ಗಳ್ ರ್ ಲಕ 

ರ್ತುು ಎಲ್ಫ ಲಗಳ್ ಹಿಂಗಿಲಲದ ೋ ಹುಡುಕುವ, ಸ್ವೋಕರಿಸ್ುವ 

ರ್ತುು ನಿೋಡುವ ಸಾವತಿಂತರಯ ಕ ಡಾ ಸ ೋರಿದ . 

ಸಕಾೋರದ ಬ್ಧ್ಧತಯಗಳು: 

(1) ಇತರರ ಹಕುಿಗಳ್ು ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ್ನುನ 

ಗೌರವಿಸ್ುತಾು, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವಾ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ 

ಅಸ್ಮತ ಯನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್, ತಾರತರ್ಯವಿಲಲದ , ರ್ತುು 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ರ್ತುು ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ  ಅಲಲದ ೋ 

ಕಾನ ನು ಹಕುಿಗಳ್ ಪರತ್ತಪಾದ್ನ , ಮಾಹಿತ್ತಯ ಪರಕಟಣ , 

ಪರಸಾರ, ಸ್ಮಾವ ೋಶಗಳ್ ಸ್ಿಂಘಟನ  ಅರ್ವಾ  ಅವುಗಳ್ಲಿಲ 

ಪಾಲ್ಫ  ೆಳ್ುಳವಿಕ  ರ್ತುು ಸ್ುರಕ್ಷಿತ-ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಯ 

ಅರಿವನುನ ಪಡ ಯುವುದ್ು ರ್ತುು ಹರಡುವುದ್ಕ ಿ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಮಾಹಿತ್ತ ರ್ತುು ಆಲ್ಫ  ೋಚನ ಗಳ್ 

ಕ  ಡುಕ  ಳ್ುಳವಿಕ ಯನ ನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಂತ ,  ಒಪ್ಪಿಗ  ರ್ತುು 

ಅಭಿವಯಕ್ತು ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ಆನಿಂದಸ್ುವಿಕ ಯನುನ 

ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ಎಲ್ಫಾಲ ಅಗತಯ ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗಿೋಯ, 
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ಆಡಳಿತಾತಮಕ ರ್ತುು ಇತರ ಕರರ್ಗಳ್ನುನ 

ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು; 

(2) ಸ್ಕಾಮರದ್ ನಿಯಿಂತರಣದ್ಲಿಲರುವ ಮಾಧ್ಯರ್ದ್ 

ಉತಿನನಗಳ್ು ರ್ತುು ಅವುಗಳ್ ಸ್ಿಂಘಟನ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ನಿಲುವು ರ್ತುು ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ ಯ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ 

ಬಹುತವವಾದ ರ್ತುು ತಾರತರ್ಯ ವಿರ  ೋಧಿಯಾಗಿವ  

ಎಿಂಬುದ್ನುನ ರ್ತುು ಅಿಂತಹ ಸ್ಿಂಸ ಥಗಳ್ ಸ್ಬಬಿಂದ 

ನ ೋರ್ಕಾತ್ತ ರ್ತುು ಬಡಿು ನಿೋತ್ತಗಳ್ಲಿಲ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು 

ರ್ತುು ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ ಯನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ 

ತಾರತರ್ಯವಿಲಲ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು  

(3) ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಮಾತು, ಭಿಂಗಿ, ಉಡುಗ , ದ ೈಹಿಕ 

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್ು, ಹ ಸ್ರಿನ ಆಯಿ ಅರ್ವಾ ಯಾವುದ ೋ 

ಇತರ ವಿಧಾನಗಳ್ ರ್ ಲಕ ಅಸ್ಮತ ಯನುನ ಅರ್ವಾ 

ವಯಕ್ತುತವವನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ಹಕಿನುನ ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ 

ಆನಿಂದಸ್ುವುದ್ನುನ ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ಎಲ್ಫಾಲ ಅಗತಯ 

ಶಾಸ್ಸ್ಕಾಿಂಗಿೋಯ, ಆಡಳಿತಾತಮಕ ರ್ತುು ಇತರ 

ಕರರ್ಗಳ್ನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು;  

(4) ಸಾವಮಜನಿಕ ಆದ ೋಶ, ಸಾವಮಜನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ , 

ಸಾವಮಜನಿಕ ಆರ  ೋಗಯ ರ್ತುು ಸಾವಮಜನಿಕ ಸ್ುರಕ್ಷತ  

ಎಿಂಬ ಕಲಿನ ಗಳ್ನುನ,  ವಿಭಿನನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವುಗಳ್ು 

ಅರ್ವಾ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ ಗಳ್ನುನ 
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ದ್ೃಢಿೋಕರಿಸ್ುವಿಂತಹ ಅಭಿಪಾರಯ ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯದ್ 

ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ಚಲ್ಫಾವಣ ಯನುನ 

ತಾರತರ್ಯಪೂಣಮವಾಗಿ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುವ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ,  

ಬಳ್ಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದಲಲ. 

(5) ಅಭಿಪಾರಯ ರ್ತುು ಅಭಿವಯಕ್ತು ಸಾವತಿಂತರಯದ್ 

ಚಲ್ಫಾವಣ ಯು ವಿವಿಧ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ರ್ತುು 

ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ ಗಳ್ುಳ್ಳ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಹಕುಿಗಳ್ು ರ್ತುು 

ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುವುದಲಲ ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು.  

(6) ಎಲ್ಫಾಲ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ , ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವಾ 

ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ ಯಾಚ ಗ , ಮಾಹಿತ್ತ ರ್ತುು 

ಆಲ್ಫ  ೋಚನ ಗಳ್ನುನ ಸ್ಮಾನವಾಗಿ ಪಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವುದ್ನುನ, 

ರ್ತುು ಅವರು ಸಾವಮಜನಿಕ ಚಚ ಮಯಲಿಲ ಭಾಗಿೋದಾರಿಕ  

ಪಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವುದ್ನುನ ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು. "(ಒತುು 

ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ ) 

88. ಈ ಸ್ಧಾಧಿಂತಗಳ್ು 14, 15, 19 ರ್ತುು 21ನ ೋ ಕಲರ್ುಗಳ್ಲಿಲ ಇರುವ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳಿಗ  ರ್ತುಷ್ುು 

ಪುಷ್ಟ್ುನಿೋಡುತುವ . ಅಲಲದ ೋ, ಈ ಸ್ಧಾಧಿಂತಗಳ್ ನ ಲ್ಫ ಗಟ್ಟುನಿಿಂದ್ ಗರ್ನಿಸ್ದಾಗ, 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ 

ಅಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕವ ಿಂದ ೋ ಕರ ಯಬ ೋಕಾಗುತುದ . 

89. ಮೋಲಿನ ವಿಚಾರಗಳ್ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪುಮ 

ಸ್ರಿಯಾಗಿದ ಯೋ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನಾವು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಬ ೋಕ್ತದ . ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೌಶಲ್ ಪರಕರಣದ್ 

ತ್ತೋಪುಮ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯಿಂತಾಗ ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಪೂವಮ ಕಾನ ನುಗಳ್ು 
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ಸ್ಿಂವಿಧಾನಬಧ್ಢವಾಗಿವ  ಎಿಂಬ ನಿಂಬುಗ ಯೊಿಂದಗ  ಆರಿಂಭವಾಗುತುದ . ರ್ುಿಂದ  ಈ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ, 

ಯಾವುದ ೋ ತ್ತದ್ುದಪಡಿಯಲಲದ ೋ ಸ್ಿಂರ್ಪತ್ತುನಲಿಲ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಾಗಿ ಜಾರಿಯಲಿಲರುವ ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಪೂವಮ 

ಕಾನ ನುಗಳ್ು, ಸ್ಿಂಸ್ತ್ತುನ ರ್ ಲಕ ವಯಕುವಾಗಿರುವ ಭಾರತದ್ ಜನರ ಅಭಿಪಾರಯಗಳ್ನುನ 

ಪರತ್ತನಿಧಿಸ್ುತ್ತುದ್ುದ, ಅವುಗಳ್ನುನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಬಧ್ಢವ ಿಂದ ೋ ಎಣಿಸ್ಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳ್ಲ್ಫಾಗಿದ್ುದ, ನಾವು 

ಇದ್ನುನ ಒಪುಿವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳ್ಬಯಸ್ುತ ುೋವ  . 

90. ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 372ನ ೋ ಕಲರ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾಗುವುದ್ಕ ಿ ಚ ರು ರ್ುಿಂಚ  ಭಾರತದ್ ಪರಿಧಿಯಲಿಲ 

ಚಲ್ಫಾವಣ ಯಲಿಲದ್ದ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಸ್ುತುದ . ಈ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ ಭಾರತ್ತೋಯ ದ್ಿಂಡ 

ಸ್ಿಂಹಿತ ಯು ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾಗುವುದ್ಕ ಿ ಸ್ವಲಿ ರ್ುಿಂಚನಿಿಂದ್ಷ ುೋ ಭಾರತದ್ಲಿಲ ಜಾರಿಯಲಿಲತುು 

ಎಿಂಬುದ್ು ಸ್ತಯಕ ಿ ದ್ ರವಾದ್ ಮಾತಾಗಿದ . 372(2)ನ  ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ರಾಷ್ರಪತ್ತಗಳ್ು ಅಗತಯವಿದ್ದಲಿಲ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಪೂವಮ ಕಾನ ನುಗಳ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಅಶಯಗಳಿಗ  ಬಧ್ಧವಾಗಿರುವಿಂತ  ಮಾಡಲು ತ್ತದ್ುದಪಡಿ 

ಅರ್ವಾ ಹ  ಸ್ ಸ ೋಪಮಡ ಗಳ್ನುನ ಮಾಡುವ ಆದ ೋಶ ನಿೋಡಬಹುದ್ು. 372(2)ನ ೋ ಕಲಮಿನಲಿಲರುವಿಂತ , 

ಕಾನ ನ  ಿಂದ್ಕ ಿ ರಾಷ್ರಪತ್ತಗಳ್ು ಹ  ಸ್ ಸ ೋಪಮಡ  ಅರ್ವಾ ತ್ತದ್ುದಪಡಿಗಳ್ನುನ ಸ್ ಚಸ್ಲಲ ಎಿಂಬ ವಿಚಾರ 

ಇಲಿಲ ರ್ುಖ್ಯವಾಗುವುದಲಲ. ಸ್ಿಂಸ್ತುು ಕಾನ ನ  ಿಂದ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿದ  ಎಿಂದ್ು 

ಊಹಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವಾಗ, ಅದ್ಕ ಿ ತಾನು ಆಳ್ುತ್ತುರುವ ಜನರ ಅಗತಯಗಳ್ು ತ್ತಳಿದರಬ ೋಕು, ಅಲಲದ  ಅಧಿಕಾರ 

ವಿಕ ೋಿಂದರೋಕರಣದ್ ತತವದ್ ಪರಕಾರ ಕಾನ ನು ರಚಸ್ುವ ತನನ ಅಧಿಕಾರದ್ ಮಿತ್ತಗಳ್ ಅರಿವು ಸ್ಿಂಸ್ತ್ತುಗ  

ಇರಬ ೋಕು – ಸ್ಿಂಸ್ತುು ಭಾರತ್ತೋಯ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 7ನ ೋ ಅಧಿಸ್ ಚನ ಯ 2ನ ೋ ಪಟ್ಟುಯಡಿಯಲಿಲ ಬರದ್ 

ಕಾನ ನುಗಳ್ನನಷ ುೋ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ಬಹುದ್ು ರ್ತುು ಹಾಗ  ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ುವಾಗ 

ಪರಜ ಗಳ್ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ಲಿಲ ಹಸ್ುಕ್ ೋಪ ಮಾಡಬಾರದ್ು. ಹಾಗಾಗಿ, ಸ್ಿಂಸ್ತ್ತುಗ  ತನನ 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಮಿತ್ತಗಳ್ ಅರಿವಿದ  ಎಿಂದ್ು ಭಾವಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ . ಆದ್ರ , ಪರದ ೋಶದ್ ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗ ಅರ್ವಾ 

ರ್ಿಂಡಳಿಗಳ್ು ರಚಸ್ರುವ ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಪೂವಮ ಕಾನ ನುಗಳ್ಲಿಲ ಮೋಲಿನ ಮಾನದ್ಿಂಡಗಳ್ನುನ 

ಪಾಲಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವುದಲಲ. ಅದ ೋ ರಿೋತ್ತ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯಿಂತಹ ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಪೂವಮ ಶಾಸ್ನಕ ಿ ಕ ಡಾ 

ಮೋಲಿನ ಯಾವ ಮಾನದ್ಿಂಡಗಳ್  ಅನವಯವಾಗಿಲಲ ಎಿಂಬುದ್ು ಸ್ಿಷ್ುವಾಗುತುದ .  ಹಾಗ  ನ  ೋಡಿದ್ರ , 
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ನಾಯ ಬಿ.ಪ್ಪ. ಜಿೋವನ ರ ಡಿಡಯವರು ನವ ದ ಹಲಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕ  v. ಪಿಂಜಾಬ್ ರಾಜಯ ಸ್ಕಾಮರ ರ್ತುು 

ಇತರರು (1997) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ನಿೋಡಿದ್ ಬಹುರ್ತದ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ, 1911ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯ ಪಿಂಜಾಬ್ 

ರ್ುಯನಿಸ್ಪಲ್ ಕಾಯದಯು ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಪೂವಮ ಕಾನ ನಾಗಿದ್ುದ, ಅದ್ನುನ ದ ಹಲಿಗ  1950ರಲಲಷ ುೋ 

ಅನವಯಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ , ರ್ತುು ಅದ ೋ ಕಾರಣಕಾಗಿಯೋ ಅದ್ರ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಬದ್ಧತ ಯನುನ ಊಹಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ  

ಎಿಂದ್ು ನುಡಿಯುತಾುರ . ಅಹಾಮದ ಸ್.ಜ  ರವರು ತರ್ಮ ಭಿನನ ನಿಲುವಿನ ಅಭಿಪಾರಯದ್ಲಿಲ, ಸ್ಿಂವಿಧಾನ 

ಪೂವಮ ಕಾನ ನ  ಿಂದ್ನುನ ಪರಶಿನಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ  ಎಿಂದ್ರ , ಅದ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನಬಧ್ಢವಾಗಿರುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು 

ಸ್ರಿಯಾಗಿಯೋ ಹ ೋಳ್ುತಾುರ . ಆ ಹ ೋಳಿಕ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ವಾಕಯವಿಂದ್ನುನ ಕ ಳ್ಗ  ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ :- 

119. ರಾಜಯಸ್ಭ ಯ ವಾಣಿಜಯ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  ಈ 

ಕಾಯದ ಗಳ್ು ವಿಧಿಸ್ುವ ತ ರಿಗ ಗಳ್ನುನ ಉಳಿಸ್ುವುದ್ು 

ಕಾನ ನಿನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಿಕತ ಯ ಸ್ದಾಧಿಂತದ್ ಅಗತಯವ ಿಂದ್ು 

ನಾಯ. ರ ಡಿಡ ಹ ೋಳ್ುತಾುರ . ಈ ಕಾಯದ ಒಿಂದ್ು ಪೂವಮ 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಶಾಸ್ನವಾಗಿದ . ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ 

ಗಡಿಗಳ್ನುನ ಮಿೋರಬಾರದ ಿಂಬ ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗದ್ ಕಲಿಿತ 

ಉದ ದೋಶವು ಈ ಸ್ದಾಧಿಂತದ್ ಆಧಾರ. ಸ್ದ್ರಿ ಕಾನ ನನುನ 

ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ದಾಗ ಅಿಂತಹ ಯಾವುದ ೋ ಕಟುಳ ಯರಲಿಲಲ 

ರ್ತುು ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಸ್ದ್ರಿ ತಡ ಯನುನ ಕಾನ ನು 

ಜಾರಿಯಾಗಿ ಹಲವು ಸ್ರ್ಯದ್ ನಿಂತರ ರ ಪ್ಪಸ್ತು 

ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಗರ್ನದ್ಲಿಲಟುುಕ  ಿಂಡರ , ಇಿಂತಹ ಉದ ದೋಶದ್ 

ಕಲಿಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವಿಕ ಯನುನ ಮಚಿಕ  ಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಲಲ. (ಈ 

ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಿಕ  ಪ್ಪೋಠವು ಗುಲ್ಫಾಬಾಯ್ 

ವಲಲಭಾಯ ದ ೋಸಾಯ ವಿ. ಯುನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾ 

[ಎಐಆರ್ 1967 ಎಸ್ಪ 1110: (1967) 1 ಎಸ್ಪ.ಆ.ರ್ 602] 
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ಪರಕರಣ ನಿಧಾಮರದ್ಲಿಲ, ಎ.ಐ.ಆರ್ 1117 ವಾಕಯದ್ಲಿಲ ಇದ ೋ 

ರಿೋತ್ತಯ ಅನುಮಾನಗಳ್ನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ದ ). 289(2)ನ ೋ 

ಕಲಮಿನ ಅಡಿಯ ಕಾನ ನು ಅತುಯನನತ 

ದ್ಜ ಮಯದಾದಗಿರಬ ೋಕು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 

ನಿಮಾಮತೃಗಳ್ು ನಿಸ್ಪಿಂಶಯವಾಗಿ ಬಯಸ್ದ್ದರು. 289 

(2)ನ ೋ ಕಲಮಿಗ  ಅತಯಿಂತ ಅಗತಯವಾಗಿರುವ 

ಅಿಂಶವಿಂದ್ರ ಬಗ ಗ , ಅಿಂದ್ರ , ರಾಜಯ ಸ್ರಕಾರಗಳ್ 

ವಹಿವಾಟ್ಟನ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳಿಗ  ಕ ೋಿಂದ್ರ ತ ರಿಗ  

ಅನವಯವಾಗುವ ಬಗ ಗ  ಸ್ುರ್ಮನಿರುವ ಈ ಕಾನ ನುಗಳ್ು, 

ಅಿಂತಹ ಮಾನದ್ಿಂಡವನುನ ಪೂರ ೈಸ್ುವ ಸಾಧ್ಯತ ಗಳಿವ  

ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳ್ಲು ಸಾಧ್ಯವ ೋ 

91. "377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಸ್ಿಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿದ  ಎಿಂದ್ು ಉಹಿಸ್ಬಹುದ್ು ಎಿಂಬ ವಿಭಾಗಿೋಯ ಪ್ಪೋಠದ್ 

ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು ಕ  ಿಂಚ ಕಷ್ು. 

92. 172ನ ೋ ಕಾನ ನು ಆಯೊೋಗದ್ ವರದಯ  ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ತ ಗ ದ್ುಹಾಕಬ ೋಕ ಿಂದ್ು 

ಶಿಫ್ಾರಸ್ು ಮಾಡಿದ್ ಹ  ರತಾಗಿಯ , ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗ ಅದ್ಕ ಿ ತ್ತದ್ುದಪಡಿತಿಂದಲಲವ ಿಂದಾದ್ರ , ಸ್ಿಂಸ್ತ್ತುಗ  ಆ 

ಕಾನ ನನುನ ತ ಗ ದ್ುಹಾಕುವುದ್ು ಸ್ರಿಯಲಲವ ಿಂಬ ಭಾವನ ಯದ  ಎಿಂಬುದ್ು 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ 

ಅಮಾನಯಗ  ಳಿಸ್ದ ೋ ಇರಲು ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿರುವ 

ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ಕಾರಣ. ಈ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಒಿಂದ್ು ಭಾಗವನುನ ರದ್ುದಗ  ಳಿಸ್ದ್ ದ ಹಲಿ 

ಉಚಿನಾಯಯಲದ್ ಕರರ್ವನುನ ಭಾರತ ಸ್ಕಾಮರ ತಕ್ಷಣ ಪರಶಿನಸ್ಲಿಲಲ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಅರಗಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು 

ಆಗುತ್ತುಲಲ. ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಹ ೋಳಿರುವಿಂತ , 

ಸ್ಿಂಸ್ತುು ಕಾನ ನು ಆಯೊೋಗದ್ ವರದಯನುನ ಪಾಲಿಸ್ತ ೋ ಇಲಲವ ೋ ಎಿಂಬುದ್ರ ಆಧಾರದ್ಮೋಲ್ಫ  
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ನಾಯಯಾಲಯವು ಆ ಕಾನ ನಿನ ಸ್ವಭಾವ, ವಾಯಪ್ಪು ರ್ತುು ವಿಸಾುರಗಳ್ನುನ ಅಥ ೈಮಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು 

ಸ್ರಿಯಾದ್ ಕರರ್ವಲಲ. ಸ್ಿಂಸ್ತುು ವರದಯನುನ ಅನುಷಾುನಗ  ಳಿಸ್ವುದ್ು ಒಿಂದ್ು ತಟಸ್ಥ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ುದ, 

ಅದ್ನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ದ ೋ ಇದ್ದರ  ನಡ ಯುತುದ . ಪರಶಿನಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಕಾನ ನ  ಿಂದ್ು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ನಿಯರ್ಗಳ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ದ ಯೋ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್, ಹಾಗಾಗಿದ್ದಲಿಲ ಸ್ಹಜವಾದ್ ಪರಕ್ತರಯಯಿಂತ  

ಅಿಂತ ಕಾನ ನಿಗ  ಕ  ನ ಗಾಣಿಸ್ುವುದ್ಷ ುೋ ಇಲಿಲ ನಾಯಯಾಲಯ ಮಾಡಬ ೋಕ್ತರುವ ಕ ಲಸ್. 

93. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ವಿಸಾುರವನುನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯ ರ್ತುು ಆ ಕ್ತರಯ ನಡ ಯುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ 

ಮಾತರ ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ಬ ೋಕು ಎಿಂಬ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಹ ೋಳಿಕ ಯನುನ ಅನುಮೊೋದಸ್ದ್ರ  ಕಷ್ುವಾಗುತುದ . 

ಅಲಲದ ೋ, 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ  ರ್ತುು ನಿಲುವುಗಳ್ನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ದ ೋ ಕ ೋವಲ ವಯಕ್ತುಗಳ್ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡತ ಯನುನ ಮಾತರ ನಿದ ೋಮಶಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ಹ ಒಪುಿವುದ್ು ಕಷಾುವಗುತುದ . . 

94. 2013ರ ನಿಂತರ, ಎಿಂದ್ರ  375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ಕ ಿ ತ್ತದ್ುದಪಡಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ು ಗಿಂಡಸ್ರು ರ್ತುು ಹ ಿಂಗಸ್ರ 

ನಡುವಿನ ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ರ್ತುು ಇತರ ಬಗ ಯ, ಬಲ್ಫಾತಾಿರವ ಿಂದ್ು ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದರುವ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವಿಂತ  ಮಾಡಿದ್ ಬಳಿಕ, 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಅಿಂತಹ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಸ್ಿಂಭ  ೋಗಗಳ್ನುನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ದ್ರ , ಅದ್ು ಖ್ಿಂಡಿತವಾಗಿಯ  ವಿರ  ೋಧಾಭಾಸ್ದ್ ಸ್ಿಂದ್ಭಮವಾಗುತುದ . 

ಅಿಂತಹ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ಲಿಲ ತ  ಡಗುವ ಗಿಂಡಸ  ಬಬನನುನ ಬಲ್ಫಾತಾಿರದ್ ಅಪರಾಧ್ದ್ಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ದ ೋ, 

ಅವನಿಗ  377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಡಿಯಲಿಲ ಸ್ಜ  ನಿೋಡುವ ಸಾಧ್ಯತ ಯರುತುದ . ಹಾಗ ಯೋ, ಹ ಿಂಗಸ  ಬಬಳ್ನುನ 

ಯಾವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲಯ  ಬಲ್ಫಾತಾಿರದ್ ಆರ  ೋಪದ್ಡಿಯಲಿಲ ಬಿಂಧಿಸ್ಲ್ಫಾಗದದ್ದರ , ಆಕ  ರ್ತ  ುಬಬ 

ಗಿಂಡಸ್ನ  ದಗ  ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವ ೋ ಮೊದ್ಲ್ಫಾದ್ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾಗಿ ನಡ ಸ್ದ್ರ  ಆಕ ಯನುನ 

377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವ ಅವಕಾಶವಿರುತುದ . ಈ ಪರಕಾರವಾಗಿ 377 ನಿೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಅನವಯಸ್ದಾಗ ಅದ್ು ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿ ನಿರಿಂಕುಶವ ನಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳತುದ . 

ಕಾನ ನ  ಿಂದ್ರ ಒಿಂದ್ು ಭಾಗವನುನ ಶಾಸ್ಕಾಣಗವ ೋ 2013ರಲಿಲ ತ್ತದದ, ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿ ಗಿಂಡು 

ಹ ಣುಣಗಳ್ ನಡುವಿನ ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವ ೋ ಮೊದ್ಲ್ಫಾದ್ ಕ್ತರಯಗಳ್ು ಅಪರಾಧ್ವಲಲವ ಿಂದ್ು 
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ನಿಧ್ಮರಿಸ್ರುವಾಗ, ಅಿಂತಹ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ನಡ ಸ್ುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವುದ್ು 

ಅತ್ತರಿೋಕವೂ ಅಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವೂ ಆಗುತುದ . ಮೋಲ್ಫ  ಹ ೋಳ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್, 377ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಗಿಂಡ -ಹ ಣುಣ ಜ  ೋಡಿಗಳ್ ನಡುವಿನ ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ರ್ತುು ಇತರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳಿಗ  

ಅನವಯಸ್ುವುದಲಲವ ಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ದ್ರ , ಆ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳಿಗ  ಮಾತರ 

ಅನವಯವಾಗುತುದ . ಹಿೋಗಾದ್ಲಿಲ, ಸ್ದ್ರಿ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ರ್ತುು ಭಿನನಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಯಸ್ಿರ 

ನಡುವ  ಭ ೋದ್ಭಾವ ಎಸ್ಗಿ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14ನ ೋ ಕಲರ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ದ್ಿಂತಾಗುತುದ . ಅಲಲದ ೋ ಅಿಂತಹ 

ಭ ೋದ್ಭಾವಕ ಿ, ರ್ತುು ಅದ್ರಿಿಂದ್ ಸಾಧಿಸ್ಬ ೋಕ್ತರುವ ಉದ ದೋಶವಾದ್, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ರ್ತುು/ ಅರ್ವಾ 

ಭಿನನಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ ಸ್ುವ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ 

ನಿಬಮಿಂಧ್ಕ ಿ ಯಾವುದ ೋ ತಾಕ್ತಮಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ ಇರುವುದಲಲ. ಯಾವ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ನ  ೋಡಿದ್ರ , 377ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು 14ನ ೋ ಕಲಮಿಗ  ಚುಯತ್ತಯನುನಿಂಟು ಮಾಡುತುದ . 

95. ಈ ದ ೋಶದ್ ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯ ಅತ್ತ ಸ್ಣಣ ಪರಮಾಣದ್ ಜನರು ಮಾತರ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ ಪುರುಷ್ ರ್ತುು 

ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತರಾಗಿದ್ುದ, ಕಳ ದ್ 150 ವಷ್ಮಗಳ್ಲಿಲ 200ಕ ಿ ಕಡಿಮ ರ್ಿಂದಗ  377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಡಿಯ 

ಅಪರಾಧ್ಗಳಿಗ  ಶಿಕ್  ದ  ರ ತ್ತದ  ಎಿಂಬ ವಾದ್ದಿಂದ್ ಯಾವ ಉಪಯೊೋಗವೂ ಇಲಲ. ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಖಾಸ್ಗಿೋ 

ಹಿತಾಸ್ಕ್ತುಗಳ್ ವಿಚಾರ ಬಿಂದಾಗ, ರ್ತುು ಸ್ಮಾನ ಲಿಿಂಗದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಇತರರಿಗ  ಹಾನಿಯಾಗದ್ಿಂತ  

ನಡ ಸ್ುವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ ಕಾನ ನನುನ ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಸ್ಲು ಸ್ಕಾಮರದ್ ಬಳಿ 

ಯಾವುದ ೋ ಬಲವಾದ್ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದ ಈ ಇರುವಾಗ ರ್ತುು ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೋಲಿಿಂಡ) 

ಪರಕರಣದ್ ನಿಂತರ ಈ ನಾಯಯಾಲಯ ನಿೋಡಿದ್ ಇತ್ತುೋಚನ ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ನುನ ಗರ್ದ್ಲಿಲಟುುಕ  ಿಂಡು 

ನ  ೋಡಿದಾಗ, 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14, 15, 19 ರ್ತುು 21 ಕಲರ್ುಗಳ್ನುನ 

ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ರುವುದ್ು ರ್ತುು ಆ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ಎತ್ತುಹಿಡಿಯಲು ಸ್ಕಾಮರದ್ ಬಳಿ ಯಾವುದ ೋ 

ನಾಯಯಯುತ ತಾಕ್ತಮಕತ ಯಲಲದರುವುದ್ು ಸ್ಿಷ್ುವಾಗುತುದ . 
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96. ಆದ್ುದ್ರಿಿಂದ್, ಮೋಲಿನ ಎಲ್ಫಾಲ ಕಾರಣಗಳ್ ಹಿನ ನಯಲಿಲ ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೋಲಿಿಂಡ) 

ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪಮನುನ ತಳಿಳಹಾಕಬ ೋಕು ಎಿಂಬುದ್ು ನರ್ಮ ಅಭಿಪಾರಯವಾಗಿದ್ುದ, ಅದ ೋ ರಿೋತ್ತ ಆ ತ್ತೋಪಮನುನ 

ರದ್ುದಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುದ . 

97. ಕ  ನ ಯದಾಗಿ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರಾಗಿರುವ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಘನತ ಯಿಂದ್ ಬದ್ುಕುವ ಹಕ್ತಿದ , ರ್ತುು ಆ ಹಕ್ತಿನ 

ರ್ ಲಕ, ನರ್ಮ ಕ ಲ ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ಲಿಲ ಚಚಮಸ್ರುವಿಂತ  ((1) ನಿಂದನಿ ಸ್ುಿಂದ್ರ್ v. ಛತ್ತುೋಸ್ೆಡ್ ರಾಜಯ 

ಸ್ಕಾಮರ, (2011) 16, 25 ಅಿಂಡ್ 52ನ ೋ ವಾಕಯಗಳ್ು; ರ್ತುು (2) ಸ್ುಬರರ್ಣಿಯಮ್ ಸಾವಮಿ v. ಭಾರತ 

ಸ್ಕಾಮರ (2016) ಪರಕರಣಗಳ್ನುನ ನ  ೋಡಿರಿ), ಭಾರತ್ತೋಯ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ರ್ುನುನಡಿಯ ವಿಸಾುರವಾದ್ 

ನ ಲ್ಫ ಗಟ್ಟುನ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, ಭಾರತೃತವವ ಿಂಬ ಉನನತವಾದ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲಯವು  

ಸ್ುನಿಶಿಿತಗ  ಳ್ುಳತುದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನಾವು ಹ ೋಳ್ಬಯಸ್ುತ ುೋವ . ಹಾಗ ಯೋ, ಸ್ಮಾನವಾದ್ 

ಕಾನ ನುಗಳ್ ರಕ್ಷಣ  ಪಡ ಯುವುದ್ು ಅಿಂತಹ ಗುಿಂಪುಗಳ್ ಹಕಾಿಗಿದ್ುದ, ಸ್ಮಾಜವು ಅವರಿಗ  ಯಾವುದ ೋ 

ಕಳ್ಿಂಕಗಳ್ನುನ ಅಿಂಟ್ಟಸ್ದ ೋ ಅವರನುನ ರ್ನುಷ್ಯರಿಂತ ಯೋ ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ಕ ಿ ಅವರು ಅಹಮರು ಎಿಂದ್ು 

ನಾವು ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ುತ್ತದ ದೋವ . ಹಾಗ ಯೋ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ರ್ತುು ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತ ವಯಸ್ಿರು ಒಪ್ಪಿಗ ಯಿಂದ್ 

ನಡ ಸ್ುವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ಅಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕವ ಿಂದ್ು 

ನಾವು ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ುತ್ತುದದೋವ . 

98. ಸ್ಕಾಮರವು ದ್ ರದ್ಶಮನ, ರ ೋಡಿಯ , ರ್ುದ್ರಣ ರ್ತುು ಅಿಂತಜಾಮಲ ಮಾಧ್ಯರ್ ಮೊದ್ಲ್ಫಾದ್ 

ಸಾವಮಜನಿಕ ಮಾಧ್ಯರ್ಗಳ್ ರ್ ಲಕ ಈ ತ್ತೋಪ್ಪಮಗ  ಆಗಾಗ ಹ ಚಿನ ಪರಚಾರ ನಿೋಡಿ, ಅಿಂತಹ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  

ಅಿಂಟ್ಟರುವ ಕಳ್ಿಂಕವನುನ ಕರಮೋಣ ಕಡಿಮಗ  ಳಿಸ್ ನಿವಾರಿಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯವಾಗುವ ಕಾಯಮಕರರ್ಗಳ್ನುನ 

ಆರಿಂಭಿಸ್ಲು ಕರರ್ ಕ ೈಗ  ಳ್ಳಬ ೋಕ ಿಂಬುದ್ು ನರ್ಮ ಅಭಿಪಾರಯ. ಎಲಲಕ್ತಿಿಂತ ಹ ಚಾಿಗಿ, ಈ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ 

ಗರ್ನಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ವಿಚಾರಗಳ್ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, ಸ್ಕಾಮರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ು, ರ್ತುು ವಿಶ ೋಷ್ವಾಗಿ ಪೊೋಲಿಸ್ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ು ರ್ತುು ಇತರ ಕ ೋಿಂದ್ರ ರ್ತುು ರಾಜಯ ಸ್ಕಾಮರದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ  ಅಿಂತಹ ವಯಕ್ತುಗಳ್ 
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ಪರಿಸ್ಥತ್ತಗಳ್ ಬಗ ಗ  ಅರಿವನುನ ರ್ ಡಿಸ್ುವ ತರಬ ೋತ್ತಯನುನ ಕಾಲಕಾಲಕ ಿ ನಿೋಡಬ ೋಕು ಎಿಂಬುದ್ು ನರ್ಮ 

ಅಭಿಪಾರಯವಾಗಿದ . 

 

 

 

………………….. 

ನ್ಾಾ (ಆರ್. ಎಫ್. ನ್ಾರಿಮನ್) 

ನವ ದಯಹಲ್ಲ; 

ಸಯಪ್ಯಟಂಬ್ರ್  06, 2018. 
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ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಾಾಯಾಲಯದಲ್ಲ ಿ

ಕ್ರಿಮಿನಲ್/ಸಿವಿಲ್ ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಾಾಪಿ್ತ 

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರಿಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ಯಾ .76, 2016 

ನವತಯವಜ್ ಸಿಂಘ್ ಜಯೂವಹರ್ ಮತತಿ ಇತರರತ      …ಅರ್ಜೋದಾರರತ 

ಎದತರತ 

ಭಾರತ ಸಕಾೋರ 

ಕಾಯೋದರ್ಶೋ,   

ಕಾನೂನತ ಮತತಿ ನ್ಾಾಯ ಸಚಿವ್ಾಲಯದ ಮತಖ್ಯವನ    .... ಪ್ಿತಿವ್ಾದಿಗಳು 

 

ಜಯೂತಯಗಯ 

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರಿಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ಯಾ .572, 2016 

ಅಕಯಕೈ ಪ್ದಮಶ್ಾಲ್ಲ         ..... ಅರ್ಜೋದಾರರತ 

ಎದತರತ 

ಭಾರತ ಸಕಾೋರ, ಕಾಯೋದರ್ಶೋ,   

ಕಾನೂನತ ಮತತಿ ನ್ಾಾಯ ಸಚಿವ್ಾಲಯದ ಮತಖ್ಯವನ    .... ಪ್ಿತಿವ್ಾದಿ ಗಳು 

ಜಯೂತಯಗಯ 

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರಿಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ಯಾ .88,  2018 

 

ಕಯವಶವ್ ಸೂರಿ          .....ಅರ್ಜೋದಾರರತ 

    

ಎದತರತ 

ಭಾರತ ಸಕಾೋರ, ಕಾಯೋದರ್ಶೋ,   
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ಕಾನೂನತ ಮತತಿ ನ್ಾಾಯ ಸಚಿವ್ಾಲಯದ ಮತಖ್ಯವನ   .... ಪ್ಿತಿವ್ಾದಿಗಳು 

 

ಜಯೂತಯಗಯ 

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರಿಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ಯಾ .100, 2018 

ಆರಿಫ್ ಜಾಫರ್        ..... ಅರ್ಜೋದಾರರತ 

ಎದತರತ 

ಭಾರತ ಸಕಾೋರ, ಕಾಯೋದರ್ಶೋ,   

ಕಾನೂನತ ಮತತಿ ನ್ಾಾಯ ಸಚಿವ್ಾಲಯದ ಮತಖ್ಯವನ    .... ಪ್ಿತಿವ್ಾದಿಗಳು 

ಜಯೂತಯಗಯ 

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರಿಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ಯಾ .101, 2018 

ಅಶ್ಯ ವಕ್ ರಯೂವವ್ ಕವಿ ಮತತಿ ಇತರರತ      ..... ಅರ್ಜೋದಾರರತ 

ಎದತರತ 

ಭಾರತ ಸಕಾೋರ, ಕಾಯೋದರ್ಶೋ,   

ಕಾನೂನತ ಮತತಿ ನ್ಾಾಯ ಸಚಿವ್ಾಲಯದ ಮತಖ್ಯವನ    .... ಪ್ಿತಿವ್ಾದಿಗಳು 

ಮತತಿ 

ಜಯೂತಯಗಯ 

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರಿಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ಯಾ .121, 2018 

ಅನ್ಯಿವಶ್ ಪೊಕತಕಲತರಿ  ಮತತಿ ಇತರರತ     ....... ಅರ್ಜೋದಾರರತ 
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ತಿವಪ್ಪೋ 

ನ್ಾಾ. ಡಿ. ವ್ಯೈ. ಚ್ಂದಿಚ್ೂಡ್  

A. ನ್ವರಾಕರಣಯಯಂದ ಸಾಿತಂತಿಾದಯಡಯಗಯ 

ಒಲವು ಬಾಳಿಗ  ಿಂದ್ು ಅರ್ಮ ನಿೋಡುತುದ . ಪ್ಪರೋತ್ತಸ್ುವ ಅಧಿಕಾರವ ೋ ನರ್ಮನುನ 

ರ್ನುಷ್ಯರನಾನಗಿಸ್ುವುದ್ು. ಅಿಂತಹ ಭಾವನ ಯ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯನುನ 

ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವುದ್ು ಅತಯಿಂತ ಕೌರಯಮ ರ್ತುು ಅಮಾನವಿೋಯತ ಯ 

ಪರಮಾವಧಿ. ಅಿಂರ್ ಅಪರಾಧಿೋಕಾರಣಕ ಿ ಮೌನ ಸ್ರ್ಮತ್ತ ಸ್ ಚಸ್ುವುದ್ು 

ಅರ್ವಾ ಇನುನ ರ್ುಿಂದ್ುವರ ದ್ು ಅದ್ನುನ ರ್ರು-ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವುದ್ು, 

ಕನಿಕರವ ೋ ಇಲಲದರುವ ಲಕ್ಷಣ. ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ವಯವಸ ಥಯ ಪರಕಾರ, 

ಹಕುಿಗಳ್ನನ ಕ  ಟು ಕ  ನ ಯದಾಗಿ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವ ಅಧಿಕಾರ ನಾಯಯಾಿಂಗದ ದೋ 

ಆಗಿರುವಾಗ, ಪರಜ ಗಳ್ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ, ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತ 

ಸ್ಿಂಸ್ತ  ುಿಂದ್ಕ ಿ ಮಿತ್ತಮಿೋರಿದ್ ಆದ್ರ ತ  ೋರಿಸ್ುವುದ್ು, ನಾಯಯಿಂಗದ್ 

ಪುಕಿಲುತನವವನುನ ಎತ್ತುತ  ೋರಿಸ್ುತುದ .93 

1. ಕಾನ ನಿನ ಮೈಗಳ್ಳತನ ರ್ತ  ುಮಮ ಎದ್ುದಕಾಣುತ್ತುದ . 

2. ನ ರಾ ಐವತ ುಿಂಟು ವಷ್ಮಗಳ್ ಹಿಿಂದ , ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಶಾಸ್ನವಿಂದ್ು, ಸ್ಮಾನ ಲಿಿಂಗದ್ ವಯಸ್ಿರು, 

ತರ್ಮ ಒಲವನುನ ಈಡ ೋರಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ನುನ ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು ಬಗ ಯತು. ಆ ಕಾನ ನಿಿಂದ್ ಅವರುಗಳ್ು 

ತರ್ಮ ಪರಕೃತ್ತಗ  ತಕಿಿಂತ  ಬದ್ುಕುವ ಪ್ಪರೋತ್ತಸ್ುವ ರ್ತುು ಜ  ೋಡಿಯಾಗುವ ಸ್ರಳ್ 

ಮಾನವಾಧಿಕಾರಗಳಿಿಂದ್ ವಿಂಚತರಾದ್ರು. ಅವರು ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ದ ೈಹಿಕವಾಗಿ 

ತ  ೋಪಮಡಿಸ್ುವುದ್ನುನ ತಡ ಗಟ್ಟು, ಅವರ  ಳ್ಗಿನ ಮಾನವ ಸ್ಹಜವಾದ್ ಪ್ಪರೋತ್ತಸ್ುವ ಪರವೃತ್ತುಯನುನ 

ಬಿಂಧಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ ಪುರುಷ್ರನುನ ಪರತ್ತಬಿಂಧ್ಕ ಪರಭುತವದ್ 

                                                             
93 Justice Leila Seth, “A mother and a judge speaks out on Section 377”, The Times of India, 26 January, 2014 
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ಅಡಿಯಾಳ್ುಗಳ್ನಾನಗಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಕಾಯದಯೊಿಂದ್ು ಅವರ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ 

ದ ವೋಷ್ಪೂರಿತಗ  ಳಿಸ್ತು. ಅಪರಾಧಿೋ ಕಾನ ನ  ಿಂದ್ನುನ, ಉದ ದೋಶಪೂವಮಕವಾಗಿ ದ್ಬಾಬಳಿಕ ಯ 

ಸಾಧ್ವನಾನಗಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲ್ಫಾಯತು. "ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ದ್ ವಿರುದ್ಧ" "ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ" ನಡ ಸ್ದ್ರ  

ಹತುು ವಷ್ಮ ಸ ರ ರ್ನ ಯಲಿಲ ಕಳ ಯಬ ೋಕಾಗುವ ಅಪಾಯ ಬಿಂದ  ದ್ಗಿತು. ಅಿಂರ್ ಅಪರಾಧ್ ನಡ ದ್ರ , 

ಅದ್ನುನ ಸಾಬಿೋತು ಪಡಿಸ್ಲು ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಅತಯಿಂತ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಸ್ಥಳ್ಗಳ್ಲಿಲ ಇಣುಕು ಹಾಕ್ತ, ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ 

ಗುರುತುಗಳ್ನುನ ಹುಡುಕಲ್ಫಾಗುತ್ತುತುು.  ನಾಗರಿಕತ ಯು ಕ ರರವಾಗಿ ನಡ ದ್ುಕ  ಿಂಡಿರುವುದ್ು ಸ್ಿಷ್ು. 

3. ಆ ಕಾನ ನನುನ ರಚಸ್ ಎಿಂಭತ ುೋಳ್ು ವಷ್ಮಗಳಾದ್ ನಿಂತರ, ಭಾರತವು ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯಿಂದ್ 

ಸಾವತಿಂತರಯ ಪಡ ಯತು. ಆದಾಗ ಯ, ಮಕಾಲ್ಫ  ಬಿಟುು ಹ  ೋದ್ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು, 

ನಾವು ಪರಗತ್ತಪರ ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಪಡ ದ್ು ಅರವತ ುಿಂಟು ವಷ್ಮಗಳ್ ನಿಂತರವೂ ರ್ುಿಂದ್ುವರ ದ್ುಕ  ಿಂಡು 

ಬಿಂದದ . ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ ಪುರುಷ್ರು, ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತರು ರ್ತುು ಉಭಯಲಿಿಂಗಾಸ್ಕುರು, ಸಾವತಿಂತರಯ 

ಸ್ಕುಿ ಏಳ್ು ದ್ಶಕಗಳ್ ನಿಂತರವೂ ನಿಜವಾದ್ ಅರ್ಮದ್ ಸ್ಮಾನ ನಾಗರಿಕತ ಯಿಂದ್ ವಿಂಚತರಾಗುತುಲ್ಫ ೋ 

ಬರುತ್ತುದಾದರ . ಈ ಕಾನ ನು ಅವರಮೋಲ್ಫ  ಈ ಕಾಲದ  ಿಂದಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವ ೋ ಇಲಲದ್ ನ ೈತ್ತಕತ ಯೊಿಂದ್ನುನ 

ಹ ೋರಿದ . ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಆಳಿವಕ ಯರುವ ಸ್ಮಾಜವಿಂದ್ರ ಸ್ಮಾನವಾದ್ ಪಾಲುದಾರಿಕ  

ಅವರ ಹಕಾಿಗಿದ್ುದ, 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಅವರನುನ ಹಕಿನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ುತುದ . ರ್ತ ು ರ್ತ ು ರ್ರುಕಳಿಸ್ುವ 

ಗತಕಾಲದ್ ನ ರಳ್ು ಅವರ ಪರಿಪೂಣಮತ ಯ ಹುಡುಕಾಟಕ ಿ ಅಡಿಡಯನುನಿಂಟುಮಾಡುತುದ .  

4. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ದ್ಿಂಡನ ಯ ಭಯ ತ  ೋರಿಸ್ ಅವರುಗಳ್ು ಇತರರಿಂತ  ನ ಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವಿಂತ  

ಮಾಡುತುದ . ಈ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಆಧ್ರಿಸ್ುವ ನ ೈತ್ತಕ ಮೌಲಯಗಳಿಗ , ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ುವ 

ನ ೈತ್ತಕತ ಗ  ನಡುವ  ಅಜಗಜಾಿಂತರ ವಯತಾಯಸ್ವಿದ್ುದ, ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಲಿಲರುವ ಸಾವತಿಂತರಯ ರ್ತುು 

ಘನತ ಯಿಂಬ ತತವಗಳ್ು ಈ ಎರಡು ಬಗ ಯ ನ ೈತ್ತಕತ ಗಳ್ನುನ ಭಿನನವಾಗಿಸ್ವ . ನಾವುಗಳ್ು ಒಿಂದ್ು 

ಸ್ಮಾಜವಾಗಿ, ಅನಾಯಯದ್ ಬಗ  ಬಗ ಯ ಗುರುತುಗಳ್ು ರ್ತುು ರ ಪಗಳ್ನುನ ಹುಡುಕಬಲಲ 

ಪಶ ನಗಳ್ನ ನತುಬ ೋಕ್ತದ . ಹಾಗ  ಮಾಡದದ್ದರ , ನಾವು ನಾಯಯವಿಲಲದ್ ಸ್ಮಾಜವಿಂದ್ರ ವಾರಸ್ುದಾರರಷ ುೋ 

ಅಲಲದ , ಅದ್ರ ಕಾರಣವೂ ಆಗಿಬಿಡುವ ಅಪಾಯವಿದ . ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು, ತನನ ಪರಜ ಗಳ್ಲಿಲ ಅವರ 
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ಅಸ್ುತವವನುನ ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ುವ ವಿಚಾರಗಳ್ ಕುರಿತು ಭಯ ಹುಟ್ಟುಸ್, ಆ ಭಯವನ ನೋ ಅವರನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ 

ಬ ಚಿಗಿರಿಸ್ುವ ಮೋಲು ಹ  ದಕ ಯಾಗಿ ಬಳ್ಸ್ಲು ಅವಕಾಶ ಕ  ಡುತುದ ಯೋ? ನಾನು ನಿಂಬಿದ್ಿಂತ  

ಮೋಲಿನ ಪರಶ ನಗ  ಉತುರ ಇರುವುದ ೋ ನಿಜವಾದ್ರ , 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದಿಂದ್ ಉಿಂಟಾಗುವ ದ್ುಃಖ್ ರ್ತುು 

ದ್ುರಿಂತಗಳಿಗ  ಪರಿಹಾರ ಒದ್ಗಿಸ್ುವುದ ೋ ಆ ಪರಶ ನಗ  ನಿೋಡಬಹುದಾದ್ ಉತುರವಾಗಿದ .   

5. ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ರಾಜನ ೈತ್ತಕ ಅಧಿಕಾರದ್ ಹಸಾುಿಂತರ ಉಿಂಟುಮಾಡಿತು. ರ್ತುು ಎಲಲಕ್ತಿಿಂತ ಹ ಚಾಿಗಿ, 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ನಾಯಯದ್ ಆಳಿವಕ ಗ  ಒಳ್ಪಟು ಸ್ಮಾಜದ್ ಪರಿಕಲಿನ ಯನುನ ಬಿಿಂಬಿಸ್ುತುದ . ವಯಕ್ತುಗತ 

ಸಾವತಿಂತರಯ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಆತಮವಾಗಿದ . ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಾಯಯದ್ ಪರಿಕಲಿನ ಯಲಿಲ, ಸ್ಿಂಸ್ೃತ್ತ, 

ಸ್ದಾಧಿಂತ ರ್ತುು ನಿಲುವುಗಳ್ ಭಿನನತ ಗಳಿಗ ಲಲ ಸಾಥನವಿದ . ಪರಜ ಗಳ್ ನಿಂಬಿಕ , ಆಲ್ಫ  ೋಚನ , ರ್ತುು 

ಬದ್ುಕುವ ಶ ೈಲಿಗಳ್ಲಿಲನ ಭಿನನತ ಯ ವಿವಿಧ್ ರ ಪಗಳ್ನುನ ಕಾಯುವುದ್ರಲ್ಫ ಲೋ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಅಡಿಪಾಯದ್ 

ಸ್ಥರತ  ಅಡಕವಾಗಿದ . ಗಣತಿಂತರ ರ್ತುು ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಗಳ್ು ಇತರರು ಮಾಡಿದ್ದನ ನೋ 

ಮಾಡಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ಕಡಾಡಯಪಡಿಸ್ುವುದಾಗಲಿೋ ರ್ತುು ಸ್ಿಂಸ್ೃತ್ತಯನುನ ಏಕರ ಪಗ  ಳಿಸ್ುದಾಗಲಿೋ 

ಮಾಡುವುದಲಲ. ಬದ್ಲಿಗ , ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ಭಿನನರ್ತವನುನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಿಂಘಷ್ಮಗಳ್ ಸ್ುರಕ್ ಗಿರುವ 

ಕವಾಟವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ ಪೊೋಷ್ಟ್ಸ್ುತುದ . ನಾವು ನರ್ಗಿಿಂತ ಭಿನನವಾಗಿರುವವರನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ದಾಗ, 

ಅದ್ು ನರ್ಮ ವಿಕಾಸ್ವನುನ ಸ್ ಚಸ್ುತುದ . ಸ್ಹಾನುಭ ತ್ತಯ, ಮಾನವಿೋಯ ಸ್ಮಾಜವಿಂದ್ರ 

ಕುರುಹುಗಳ್ನುನ ತಯಜಿಸ್ುವುದ್ು ನರ್ಮನ ನೋ ಅಪಾಯಕ ಿ ಒಡುಡತುದ .  

377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಕಾನುನಿನ ಆಳಿವಕ ಯ ಬದ್ಲಿಗ , ಕಾನ ನಿಿಂದ್ಲ್ಫ ೋ ಆಳಿವಕ ಗ  ದಾರಿಮಾಡಿಕ  ಡುತುದ . 

ಕಾನ ನಿನ ಆಳಿವಕ ಯಲಿಲ ಕ ೋವಲ ಎಲಲ ಬಗ ಯಲಿಲ ಸ್ಮಾನತ  ಸಾವತಿಂತರಯ ರ್ತುು ಘನತ ಗಳ್ನುನ ಎತ್ತುಹಿಡಿಯುವ 

ನಿಷ್ಿಕ್ಷಪಾತ ಸ್ಮಾಜದ್ ಅಗತಯವಿರುತುದ . 

6. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಈ ದ ೋಶದ್ ನಾಗರಿೋಕರ ಸ್ರ್ ಹವಿಂದ್ನುನ ರ್ುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಅಿಂಚಗ  ತಳಿಳ 

ಅವರ ಅಸ್ಮತ ಗಳಿಗ  ಮಾರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ದ . ಕಾನ ನಿನ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ನುನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ದ್ಲಿಲ ತ  ಡಗುವ ವಯಸ್ಿರ ಮೋಲ್ಫ  ಹ ೋರುವ ರ್ ಲಕ ಈ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು, ಸ್ರಕಾರದ್ ಕ ೈಗ  
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ಸಾರ್ಜಿಕ ಸ್ದ್ಧಮಾದ್ರಿಗಳ್ನುನ ಅನುಮೊೋದಸ್ುವ ರ್ತುು ಭ ೋದ್ಭಾವವನುನ ಪೊರೋತಾಪಹಿಸ್ುವ 

ಅಧಿಕಾರವನುನ ನಿೋಡಿಬಿಟ್ಟುದ . ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ ಪುರುಷ್ರು, ಉಭಯಲಿಿಂಗಾಸ್ಕುರು ರ್ತುು ಲಿಿಂಗ 

ಪರಿವತ್ತಮತರನುನ ರ್ುಚುಿರ್ರ ಯಲಿಲ ಬದ್ುಕುವ ಸ್ಿಂಕಟಕ ಿ ತಳ್ಳಲ್ಫಾಗಿದ . ತಿಂತರಜಾನನದ್ ಯುಗದ್ಲಿಲ, 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಎಿಂಬುದ್ು ಬ ದ್ರಿಕ ಯಲಲದದ್ದರ , ಶ  ೋಷ್ಣ ಯ ಅಸ್ರವಾಗಿ ಬಳ್ಕ ಯಾಗುತ್ತುದ .  377ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ು, ಬರಿಯ ಅಪರಾಧ್ಕ ಿ ದ  ರಕುವ ಶಿಕ್ ಯಷ ುೋ ಆಗಿರದ ೋ, ಇನ ನ 

ರ್ುಿಂದ್ುವರ ದ್ು, ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಘನತ ಯಿಂದ್ ಬದ್ುಕಲು ಅತಯಗತಯವಾಗಿರುವ ಅವರ ಅಸ್ುತವಕ ಿೋ 

ಕ  ಡಲಿಯೋಟು ನಿೋಡುತ್ತುದ . 

7. ಇತ್ತಹಾಸ್ದ್ ತಪುಿಗಳ್ನುನ ಸ್ರಿಮಾಡುವುದ್ು ಕಷ್ುಸಾಧ್ಯ, ಆದ್ರ , ಭವಿಷ್ಯಕ  ಿಿಂದ್ು ದಕಿನುನ ಕಲಿಿಸ್ುವುದ್ು 

ಖ್ಿಂಡಿತವಾಗಿ ನರ್ಮ ಕ ೈಲಿದ . ಅದ್ನುನ ಮಾಡಬ ೋಕ್ತದ್ದಲಿಲ, ನಾನು ಈ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಹ ೋಳ್ಹ  ರಟ್ಟರುವಿಂತ , 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ ಪುರುಷ್ರು, ಉಭಯಲಿಿಂಗಾಸ್ಕುರು ರ್ತುು ಲಿಿಂಗ ಪರಿವತ್ತಮತರಿಗ  ತರ್ಮ ಪೌರತವ 

ರ್ತುು ಅದ್ರ ವಿವಿಧ್ ಬಗ ಯ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  ಇತರರಿಗ  ಸ್ಮಾನವಾದ್ ಅಧಿಕಾರವಿದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಎತ್ತು ಹಿಡಿಯುವುದ  ಿಂದ ೋ ದಾರಿ. ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ ರಕ್ಷಿಸ್ದ . ಹಿೋಗಾಗಿ, 

ಸ್ಮಾನ ಲಿಿಂಗದ್ ವಯಸ್ಿ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವನುನ ದ್ಿಂಡಿಸ್ುವ 377ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಸ್ಿಂವಿಧಾನಬಾಹಿರವಾಗಿದ . ಸಾವತಿಂತರಯ ರ್ತುು ಘನತ ಗಳ ಿಂಬ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ಮೌಲಯಗಳ್ು, ಮೋಲಿನದ್ಕ ಿ ಹ  ರತಾದ್ ಬ ೋರ ೋನನ ನ ಒಪುಿವುದಲಲ.   

B. "ನ್ಾಾಯಾಲಯದ ವಿವ್ಯವಚ್ನ್ಯಗಯ" - ನ್ಾಾಯಾಲಯಕಯಕ ಕಯವಂದಿ ಸಕಾೋರದ ಅರಿಕಯ 

8. ಈ ವಿಚಾರಣ  ಆರಿಂಭವಾದ್ ನಿಂತರ, ಹ ಚುಿವರಿ ಸಾಲಿಸ್ಟರ್ ಜನರಲ್ (ಎ.ಎಸ್.ಜಿ) ಒಿಂದ್ು 

ಅಫಡವಿಟುನುನ ಸ್ಲಿಲಸ್ುತಾುರ . ಅದ್ರ ಪರಕಾರ, ಕ ೋಿಂದ್ರ ಸ್ಕಾಮರವು 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಮಾನಯತ ಯ 

ನಿಧಾಮರವನುನ "ನಾಯಯಾಲಯದ್ ವಿವ ೋಚನ "ಗ  ಬಿಡುವುದಾಗಿ ಹ ೋಳ್ುತುದ .. ಅದ್ರರ್ಮ, ಸ್ರಕಾರಕ ಿ ಈ 

ವಿಷ್ಯದ್ಲಿಲ ತನನದ ೋ ಆದ್ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವಿಲಲ ರ್ತುು ಅದ್ು ನಾಯಯಾಲಯ ಏನು ನಿಧಾಮರಿಸ್ುತುದ  ೋ 

ಅದ್ನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ುಳವುದ್ರಲ್ಫ ಲೋ ತೃಪ್ಪು ಕಾಣುತುದ . ಆದಾಗ ಯ, ನಾಯಯಾಲಯದ್ ನಡಾವಳಿಗಳ್ 
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ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ ಎ.ಎಸ್.ಜಿ. ರವರು ನಾಯಯಾಲಯವು ಸತರಯವಶ್ ಕತಮಾರ್ ಕೌಶಲ್ v. ನ್ಾಜ್ ಪ್ಿತಿಷ್ಾಾನ 

(ಕೌಶಲ್) ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನ ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ತ ಯನುನ ಪರಶಿನಸ್ುವ ಅಜಿಮಗ  ಮಾತರ ಸ್ೋಮಿತಗ  ಳ್ಳಬ ೋಕ ಿಂದ್ು 

ರ್ನವಿಮಾಡಿಕ  ಿಂಡಿರುತಾುರ .  

9. ಸ್ಕಾಮರ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಮಾನಯತ  ರ್ತುು ಕೌಶಲ್ ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನ ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ತ ಯ ಬಗ ಗ  

ಧ್ೃಡವಾದ್ ನಿಲುವು ತಾಳಿ, ಅದ್ರ ಬಗ ಗ ಗಿನ ತನನ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವನುನ ಖ್ಚತವಾಗಿ ತ್ತಳಿಯಪಡಿಸ್ದ್ದರ  

ಅದ್ನುನ ನಾವು ಮಚಿಕ  ಳ್ುಳತ್ತುದ ದವು. ಸ್ಕಾಮರ ಈಗ ತಾಳಿರುವ ಇಬಬಿಂದ ನಿಲುವಿನಿಿಂದ್, ಈ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ 

ಎತುಲ್ಫಾಗಿರುವ ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ ವಿರ್ಶಿಮಸ್ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವ ಅಗತಯಕ ಿೋನ  ಕುಿಂದ್ುಿಂಟಾಗುವುದಲಲ. 377ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ರ್ನಯತ ಗ  ಒಡಿಡರುವ ಸ್ವಾಲಿಗ  ಈ ವಿಚಾರಣ ಯಲಿಲ ಸ್ ಕುವಾದ್ ಪರಿಹಾರ 

ದ  ರ ಯಬ ೋಕು ರ್ತುು ಅದ್ುವ ೋ ಈ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ನಿಜವಾದ್ ಕತಮವಯವಾಗಿದ . ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ಸ್ರ್ಸ ಯಗಳ್ನುನ ಪರಿಹರಿಸ್ುವಲಿಲ ಯಾವುದ ೋ ರಿಯಾಯತ್ತಯರಬಾರದ್ು. ಕ ೋಿಂದ್ರ ಸ್ಕಾಮರದ್ ಹ ೋಳಿಕ ಯು, 

ಶಾಸ್ನದ್ ಸ್ದ್ರಿ ಕಾಯದಯು ಅಮಾನಯವಾದ್ುದ್ು ಎಿಂಬ ಅಜಿಮದಾರ ತಕರಾರನುನ ಬಲಗ  ಳಿಸ್ುವುದಲಲ. 

ಒಿಂದ್ು ವ ೋಳ  ಈ ಪರಕರಣವನುನ ಇತಯರ್ಮ ಮಾಡದದ್ದರ  ಕಾನ ನಿನ ವಿಷ್ಯದ್ಲಿಲ 

ರಾಜಿಮಾಡಿಕ  ಿಂದ್ಿಂತಾಗುತುದ . ಸ್ಕಾಮರ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಿಂಡಿರುವ ನಿಲುವಿನಿಿಂದ್, ಈ ವಿಚಾರ ಇನ ನ 

ನಾಯಯಾಲಯದ್ "ವಿವ ೋಚನ " ಯನುನ ಅವಲಿಂಬಿಸ್ದ  ಎಿಂಬುದ್ು ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿದ . ನರ್ಮ ವಿವ ೋಚನ ಯನುನ 

ಆಶರಯಸ್ರುವ ಈ ಪರಿಯನುನ ಗರ್ನಿಸ್ದ್ರ , ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮಗಳಾದ್ ನಾವುಗಳ್ು ರ್ರ ತ್ತರುವ 

"ಹ  ಗಳಿಕ ಯು ಅಮಾಯಕರ ಪಾಲಿನ ಸ್ುಡುಗಾಡು" ಎಿಂಬ ಸ್ತಯವನುನ ನ ನಪ್ಪಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು 

ಒಳ ಳಯದ ನಿಸ್ುತುದ .  

10. ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ದಾಧಿಂತವಿಂದ್ರ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಸ್ಕಾಮರದ್ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದ ೋ ರ್ನವಿ ಇಲಲದರುವ 

ಪರಕರಣವನುನ ಹ ೋಗ  ಇತಯರ್ಮಮಾಡಬ ೋಕು ಎಿಂಬ ಪರಶ ನಗ  ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಾಯಯಾಲಯವಿಂದ್ರ 

ಬಳಿಯರುವ ಒಿಂದ ೋ ಉತುರ ವ ಿಂದ್ರ , ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಮೌಲಯ ರ್ತುು ಆದ್ಶಮಗಳ್ನುನ ಎತ್ತುಹಿಡಿಯುವಿಂರ್ 

ತ್ತೋಪಮನುನ ಪರಕಟ್ಟಸ್ುವುದ್ು.  
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11. ನಾಯಯಾಲಯವು ಈ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಉಲ್ಫ ಲೋಖ್ವಾಗಿರುವ ವಿಷ್ಯವನನಷ ುೋ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೋಕು ಎಿಂಬ 

ಎ.ಎಸ್.ಜಿ. ರವರ ರ್ನವಿಯು ನಾಯಯೊೋಚತವಾಗಿದ . ಈ ರ್ನವಿಯು ನಾಯಯಾಲಯ ಈ ಪರಕರಣವನುನ 

ವಿವ ೋಕದ್ ದಾರಿಯಲಿಲ ನಡ ಸ್ಬ ೋಕು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ ಚಸ್ುತುದ . ವಿವ ೋಕದ್ ಮಾತನುನ ಕ ೋಳ್ುವುದ ಿಂದ್ರ , 

ನಾಯಯಾಲಯ ಈ ಮೊಕದ್ದಮಯಲಿಲ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಸ್ರ್ಸ ಯಯನನಷ ುೋ ಪರಿಗಣಿಸ್ ಪರಕರಣದ್ 

ವಾಯಪ್ಪುಯಾಚ ಯ ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುನ ಕ ೈಗ ತ್ತುಕ  ಳ್ಳದರುವುದ್ು. ಎ.ಎಸ್.ಜಿ.ರವರು ಸ್ ಚಸ್ರುವ 

ಕರರ್ದ್ಲಿಲರುವ ವಿವ ೋಕವನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂಡರ , ಈ ಪರಕರಣದ್ ವಾಯಪ್ಪುಯ ಕುರಿತು ಕ ಲ ರ್ುಖ್ಯ 

ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ ಗರ್ನಿಸ್ುವುದ್ು ಅತಯಗತಯ. 

12. ಕೌಶಲ್ ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪುಮ ಸ್ರಿಯಾಗಿದ ಯೋ ಎಿಂಬ ಪರಶ ನ ಸ್ದ್ಯ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ರ್ುಿಂದದ . ಕೌಶಲ್ 

ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ (ನ್ಾಜ್ ಪ್ಿತಿಷ್ಾಾನ v. ದಯಹಲ್ಲ ಎ.ಸಿ.ಟಿ. ಸಕಾೋರ94 (ನ್ಾಜ್) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ದ ಹಲಿ 

ಉಚಿ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ತ್ತೋಪುಮ) ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ಲಿಲ (ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ 

ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ) ತ  ಡಗುವ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವನ ನ ಕಾನ ನುಬಾಹಿರಗ  ಳಿಸ್ುವ 

377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನಯತ ಯ ವಿಚಾರವನುನ ಪರಸಾುಪ್ಪಸ್ಲ್ಫಾಗಿತುು. ಈ ಕಾಯದಯ 

ಮಾನಯತ ಯನುನ ಪರಾಿಂಬರಿಸ್ುವಾಗ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಆಗರಹಪಡಿಸ್ುತ್ತುರುವ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ಅಧಿಕಾರದ್ ಸ್ವರ ಪವನುನ ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು ಅಗತಯವಾಗಿದ . 

ಅಜಿಮದಾರರ ಪರಕಾರ ತರ್ಮದ ೋ ಲಿಿಂಗದ್ ವಯಸ್ಿ ವಯಕ್ತುಯೊಿಂದಗ  ಪರಸ್ಿರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ ಬ ಳ ಸ್ುವ 

ಹಕುಿ, ಬದ್ುಕುವ ಹಕ್ತಿನಿಿಂದ್ ಉದ್ಭವಿಸ್ುತುದ  ರ್ತುು ಅದ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಡಿಯಲಿಲ ರಕ್ಷಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಮೌಲಯವಾಗಿದ . 

ಅವರುಗಳ್ು, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ತರ್ಮ ಅಸ್ಮತ ಯನ ನೋ ಈ ಹಕ್ತಿಗ  ಆಧಾರವಾಗಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳತಾುರ . 

ಅವರುಗಳ್ ಪರಕಾರ ಪರಜ ಗಳ್ ಸಾವತಿಂತರಯ ರ್ತುು ಘನತ ಯನುನ ಉಳಿಸ್ಬ ೋಕ್ತದ್ದಲಿಲ, ಅವರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿಗ  

ಕಾನ ನಿನ ಮಾನಯತ  ರ್ತುು ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ನಿೋಡಬ ೋಕಾಗುತುದ . ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ರ್ ಲಕ ತರ್ಮ 

ಅಸ್ಮತ ಯನುನ ಪರಪಿಂಚದ ದ್ುರು ತ  ೋಪಮಡಿಸ್ುವುದ್ು ಹಾಗ  ಸ್ರ್ುದಾಯ ರ್ತುು ಸ್ಕಾಮರದ  ಿಂದಗಿನ ತರ್ಮ 

ವಯವಹಾರಗಳ್ಲಿಲ ಆ ನಿಲುವನುನ ಪರಕಟಪಡಿಸ್ುವುದ್ು, ಇವ ರ ಡ , ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ರುವ ವಾಕ್ ರ್ತುು 
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ಅಭಿವಯಕ್ತು ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ್ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಿಂಗವಾಗಿವ . ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು, ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ತಾರತರ್ಯದ್ ವಿರುದ್ಧದ್ 

ಹಕ್ತಿನ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಿಂಗವ ಿಂದ್  ಹ ೋಳ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳ ಲಲ 377ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಲಿಲ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ರುವ ಕ್ತರಯಗಳ್ಡಿಯಲ್ಫ ಲೋ ಬರುವುದ್ರಿಿಂದ್, ಸ್ದ್ರಿ ಕಾಯದಯು ಅವರನುನ ಇತರರಿಗಿಿಂತ 

ಹ ಚಾಿಗಿ ಬಾಧಿಸ್ುತುದ  ರ್ತುು ಆ ರ್ ಲಕ ನಿರಿಂಕುಶತವದ್ ವಿರುಧ್ಧದ್ ರ್ ಲಭ ತ ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ಕ ಡಾ 

ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂದ್ು ಒತ್ತು ಹ ೋಳ್ಲ್ಫಾಗಿದ . 

13. ನಾಯಯಾಲಯವು, 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ತಕರಾರನುನ ಪರಿಹರಿಸ್ುವಾಗ, ಅಜಿಮದಾರರು 

ಪಡ ಯಲ್ಫ ತ್ತನಸ್ುತ್ತುರುವ ಅಧಿಕಾರದ್ ಸ್ವರ ಪವನುನ, ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ನ ಲ್ಫ ಗಟ್ಟುನಲಿಲ ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಿಂಡು 

ವಿವರಿಸ್ಬ ೋಕು. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ವಿರುದ್ಧದ್ ತಕರಾರನುನ, ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಗರಹಿಸ್ಬ ೋಕ್ತದ್ದರ , 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕಾಗುತುದ . ಅದ್ಕಾಿಗಿ, ಈ ರ್ನವಿಯ ಹಿಿಂದರುವ 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳ್ನುನ ತ್ತಳಿಯುವುದ್ು ಅಗತಯ. ಒಿಂದ್ು ಹಕಿನುನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಡಿಯಲಿಲ 

ರಕ್ಷಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುದ  ಎಿಂಬ ವಾದ್ ಬಿಂದಾಗ, ಯಾವ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಇಿಂತಹ ವಾದ್ ರ್ಿಂಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುದ  

ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನಾಯಯಾಲಯ ವಿಶ ಲೋಷ್ಟ್ಸ್ಬ ೋಕು. ಹಿೋಗಾಗಿ, ಈ ಮೊಕದ್ದಮಯನುನ ಇತಯರ್ಮ ಪಡಿಸ್ುವಾಗ, 

ನಾಯಯಾಲಯವು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಅಧಿಕಾರಗಳ್ನುನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಚೌಕಟ್ಟುನಲ್ಫ ಲೋ 

ವಿಶ ಲೋಷ್ಟ್ಸ್ಬ ೋಕು. ನಾವುಗಳ್ು ಇಲಿಲಯವರ ಗ  ಈ ವಿಚಾರವನುನ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ವಿಶ ಲೋಷ್ಣ ಯ 

ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನದಿಂದ್ ಗರ್ನಿಸ್ದ ದೋವ . ಆದ್ರ , ಈ ವಿಚಾರವನುನ ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ಸ್ರಳ್ವಾದ್ ತಕಮದ್ ರ್ ಲಕ 

ಗರಹಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಬಹುದ್ು, ರ್ತುು ನರ್ಮ ಪರಕಾರ ಆ ತಕಮಕ ಿ ಸಾಮಾನಯ ಜ್ಞಾನವಿಂದ ೋ ಆಧಾರ. ಸ್ಮಾನ 

ಲಿಿಂಗದ್ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕೃತಯಗಳ್ು, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  

ಪರಿಪೂಣಮವಾದ್ ಜಿೋವನ ನಡ ಸ್ುವ ಅಧಿಕಾರವಿದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ುತುವ . ಅರ್ಮಪೂಣಮ 

ಬದ್ುಕನುನ ಕಟ್ಟುಕ  ಳ್ಳಲು ಸ್ಹಾಯಮಾಡುವ ಪರತ್ತ ಅಿಂಶವೂ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ ಪುರುಷ್ರ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ಉಳಿಸ್ ಬ ಳ ಸ್ುತುದ . ಅಿಂತಹ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ ನಿಜವಾದ್ ಸ್ವರ ಪ ರ್ತುು ಅವರುಗಳಿಗ  

ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ನಿೋಡುವ ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಳ್ಳಲು, ಅವರನುನ ದ್ಯಾರ್ಯ ರ್ತುು ಮಾನವಿೋಯ 

ಸ್ಮಾಜವಿಂದ್ರ ಸ್ಮಾನ ಅಧಿಕಾರದ್ ಸ್ದ್ಯಸ್ಯರು ಎಿಂದ್ು ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ುಳವ ರ್ನಃಸ್ಥತ್ತಯನುನ 



 323 

ರ ಢಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕಾಗುತುದ . ಇಿಂತಹ ಸ್ರ್ಗರ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವನುನ ಪಡ ಯುವುದ್ಕಾಿಗಿ ನಾಯಯಾಲಯವು 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ಎಿಂಬ ತತವದ್ ಆಸ್ರ  ಪಡ ಯಬ ೋಕಾಗುತುದ . ಆದ್ರ , ನಾಯಯಾಲಯ ಆ ತತವಕಿಷ ುೋ 

ಸ್ೋಮಿತವಾಗಿರುವ ಅಗತಯವಿಲಲ. ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಅಸ್ಮತ ಯನುನ ರ ಪ್ಪಸ್ುತುದ  ರ್ತುು ಈ 

ಅಸ್ಮತ , ಘನತ ಯಿಂದ್ ಬದ್ುಕುವ ಹಕಿನುನ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ನಿೋಡುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಅಭಿಪಾರಯ. 

ಸ್ದ್ರಿ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕಿನುನ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವಾಗ ಇಿಂತಹ ವಿಶಾಲ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವನುನ 

ಹ  ಿಂದರಬ ೋಕಾಗುತುದ . 

C. ಫಿಂ ದಿ ಯಾಶಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಯವ (ಸಮಲ್ಯೈಂಗಿಕರ ಬ್ೂದಿಯಂದ) 

“Democracy 

It's coming through a hole in the air, 

… 

It's coming from the feel 

that this ain't exactly real, 

or it's real, but it ain't exactly there. 

From the wars against disorder, 

from the sirens night and day, 

from the fires of the homeless, 

from the ashes of the gay:  

Democracy is coming95… 

                                                             

95 ಲಿಯೊನಾಡ್ಮ ಕ  ಹ ನನ ಹಾಡು "ಡ ಮಾಕರಸ್" (1992) ನ ಸಾಹಿತಯ 
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ಪರಜಾತಿಂತರ 

ಅದ್ು ಗಾಳಿಯಲಿಲರುವ ತ ತ್ತನಿಿಂದ್ ಬರುತ್ತುದ  

...... 

ಅದ್ು ನ ೈಜವ ಿಂದ್ು ಹ ೋಳ್ಲ್ಫಾಗದ್,  

ಅರ್ವಾ ನಿಜವಿದ್ದರ  ಇಲಿಲದ  ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳ್ಲ್ಫಾಗದ್, ಭಾವವಿಂದ್ರಿಿಂದ್ ಬರುತ್ತುದ  

ಅವಯವಸ ಥಯೊಿಂದಗಿನ ಕಾಳ್ಗದಿಂದ್,   

ಹಗಲಿರುಳ್  ಮೊರ ಯುವ ಎಚಿರಿಕ ಗಿಂಟ ಯಿಂದ್ 

ಬಿೋದಗ ಬಿದ್ದವರ  ಳ್ಗಿನ ಬ ಿಂಕ್ತಯಿಂದ್ 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರ ಬ ದಯಿಂದ್  

ಪರಜಾತಿಂತರ ಬರುತ್ತುದ  

14. ಭಾರತ್ತೋಯ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ , 186೦ (ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.)ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು, "ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ 

ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ"ವನುನ ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ುತುದ . ಶಿಶನ-ಯೊೋನಿ 

ಸ್ಮಾಗರ್ವನುನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ಳದ್ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುವ ಈ ಕಾಯದಯು, ವಸಾಹತುಶಾಹಿೋ 

ಪರಭುತವವಿಂದ್ರಿಿಂದ್ ಇತ್ತಹಾಸ್ದ್ ಒಿಂದ್ು ಘಟುದ್ಲಿಲ ನಡ ದ್ ನಿಧಿಮಷ್ುವಾದ್ ನ ೈತ್ತಕ ನಿಯರ್ಗಳ್ 

ಹ ೋರಿಕ ಯನುನ ಸ್ ಚಸ್ುತುದ . ರ್ ಲತಃ ಪರದ ೋಶದ್ ಕಾನ ನಾಗಿರುವ 96  377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು, 

ವಸಾಹತ್ತಶಾಹಿ ವಿರ  ೋಧಿ ಹ  ೋರಾಟ ರ್ತುು ಪರಜ ಗಳ್ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಸ್ುನಿಶಿಿತಪಡಿಸ್ುವ 

ಭಾರತ್ತೋಯ ಪರಜಾಪರಭುತವದ್ ಸಾಥಪನ ಯ ಹ  ರತಾಗಿಯ , ಸ್ುಮಾರು 158 ವಷ್ಮಗಳ್ಷ್ುು ಕಾಲದಿಂದ್ 

                                                             

96 Same-Sex Love in India: A Literary History (Ruth Vanita and Saleem Kidwai, eds.), Penguin India (2008) ನ  ೋಡಿ 
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ಉಳಿದ್ುಬಿಂದದ . ಈ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ರ್ ಲ ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಬಗ ಗಿನ 

ನಿಂಬುಗ ಗಳ್ನುನ ವಿಶ ಲೋಷ್ಟ್ಸ್ದ್ರ , ಅದ್ರ ಸ್ರ್ಕಾಲಿೋನ ಔಚತಯವನುನ ತ್ತಳಿದ್ುಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು 

ಸ್ುಲಭವಾಗುತುದ 97. 

15. ಭಾರತ್ತೋಯ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ ನಿಮಾಮತೃವಾದ್ ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲನ ೋ ಕಾನ ನು ಆಯೊೋಗದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 

ಲ್ಫಾಡ್ಮ ಥಾರ್ಸ್ ಬಾಯಬಿಿಂಗುನ್ ಮಕಾಲ್ಫ ಯು, ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯನುನ ರ ಪ್ಪಸ್ಲು ತಾನು ಬಳ್ಸ್ದ್ 

ಎರಡು ರ್ುಖ್ಯ ಆಕರಗಳ್ನುನ ಹ ಸ್ರಿಸ್ುತಾುರ : ಅವುಗಳ ಿಂದ್ರ , ಫ್ ರಿಂಚ್ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ , 181೦ ರ್ತುು 

ಎಡವಡ್ಮ ಲಿವಿಿಂಗಪಟನನನ ಲ ಸ್ಯಾನಾ ಸ್ಿಂಹಿತ 98. ಲ್ಫಾಡ್ಮ ಮಕಾಲ್ಫ ಯು, ಇಿಂಗಿಲಷ್ ಕಾರ್ನ್ ಲ್ಫಾ ರ್ತುು 

ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಅರಸ  ತ್ತುಗ ಯ ಆಯೊೋಗದ್ 1843ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯ ಕರಡು ಸ್ಿಂಹಿತ ಗಳಿಿಂದ್ಲ 99 

ಪರಭಾವಿತರಾಗಿದಾದರ . 

ಇಿಂಗ ಲಿಂಡಿನ ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕಾನ ನಿನ ತಾಿಂತ್ತರಕತ  ರ್ತುು ಇತರ 

ಅತ್ತರ ೋಕಗಳ್ನುನ ತ ಗ ದ್ು ಹಾಕ್ತ, ಅದ್ನುನ ವಯವಸ್ಥತವಾಗಿ ಜ  ೋಡಿಸ್, ಅದ್ಕ ಿ 

ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಭಾರತಕ ಿ ಹ  ಿಂದ್ುವಿಂತ  ಕ ಲ ಮಾಪಾಮಡುಗಳ್ನುನ ಮಾಡಿದ್ರ , 

ಅದ್ು ಭಾರತ್ತೋಯ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ ರ ಪ ಪಡ ಯುತುದ 100   

                                                             
97 Law like Love: Queer Perspectives on Law (Arvind Narrain and Alok Gupta, eds.), Yoda Press (2011). 
98 K. N. Chandrasekharan Pillai and Shabistan Aquil, “Historical Introduction to the Indian Penal Code”, in 

Essays on the Indian Penal Code, New Delhi, Indian Law Institute (2005); Siyuan Chen, “Codification, Macaulay 

and the Indian Penal Code [Book Review], Singapore Journal of Legal Studies, National University of Singapore, 

Faculty of Law (2011), at pages 581-584. 
99 Douglas E. Sanders, “377 and the Unnatural Afterlife of British Colonialism in Asia”, Asian Journal of 

Comparative Law, Vol. 4 (2009), at page 11 (“Douglas”); David Skuy, “Macaulay and the Indian Penal Code of 

1862: The Myth of the Inherent Superiority and Modernity of the English Legal System Compared to India’s 

Legal System in the Nineteenth Century”, Modern Asian Studies, Vol. 32 (1998), at pages 513-557. 
100 Barry Wright, “Macaulay’s Indian Penal Code: Historical Context and Originating Principles”, Carleton 

University (2011). 
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377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋಧ್ದ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ರ್ ಲವನುನ ಅರಿಯಲು, ಜುದಾಯ-ಕ ೈಸ್ು ಧ್ಮಿೋಮಯ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ 

ಆಧ್ರಿಸ್ದ್ ರ್ತುು ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತುಯ ಉದ ದೋಶವಿಲಲದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಯನುನ ಖ್ಿಂಡಿಸ್ುವ101, ಆಧ್ುನಿಕ ಇಿಂಗಿಲಷ್ 

ಕಾನ ನಿನ ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ರ್ತುು ರ್ುಖ್ಮೈರ್ುನಗಳ್ ಕುರಿತಾದ್ ಪರಿಕಲಿನ ಗಳ್ನುನ ಗರ್ನಿಸ್ಬ ೋಕಾಗುತುದ . 

ಎಸ್ು ಕ್ತರಸ್ುನು ನ ೋರವಾಗಿ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ರ್ತುು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ102 ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ುವುದಲಲವಾದ್ರ , 

ಲ್ಫ ವಿಕುಸ್ಪನಲಿಲ ದ  ರಕುವ “ಹ  ೋಲಿನ ಸ್ ಕ  ೋಡ್”, “ಪೂಜಯತ ಯ ಸ್ಿಂಹಿತ  ”103, ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳ್ುತುದ  .  

ನಿೋವು ಹ ಣಿಣನ  ಿಂದಗ  ರ್ಲಗಿದ್ಿಂತ , ಗಿಂಡಿನ  ಿಂದಗ  ರ್ಲಗುವುದಲಲ, ಅದ್ು 

ಪಾಪವಾಗಿದ  (18:22) 

ಒಬಬ ಗಿಂಡಸ್ು ರ್ತ  ುಬಬ ಗಿಂಡಸ್ನ  ಿಂದಗ , ಹ ಣಿಣನ  ಿಂದಗ  ರ್ಲಗುವಿಂತ  

ರ್ಲಗಿದ್ರ , ಇಬಬರು ಪಾಪವನ ನಸ್ಗಿದ್ವರ ೋ ಆಗುತಾುರ ; ಅವರನುನ 

ಖ್ಿಂಡಿತವಾಗಿಯ  ಕ  ಲಲಬಹುದ್ು, ಅವರ ಸಾವಿಗ  ಅವರ ೋ ಹ  ಣ  (19:13) 

ಗಿಂಡಸ  ಬಬ, ರ್ತ  ುಬಬ ಗಿಂಡಿನ ಜ  ತ , ಹ ಣಿಣನ  ಿಂದಗ  ರ್ಲಗುವಿಂತ  

ರ್ಲಗಿದ್ರ , ಅವರಿಬಬರ  ಪಾಪ ಎಸ್ಗಿದಾದರ  ಎಿಂದ್ರ್ಮ. ಅವರನುನ 

ಕ  ಲಲಬ ೋಕು, ಅವರ ರಕುದ್ ಹ  ಣ  ಅವರದ ದೋ ಆಗಿದ  (20:13) 

ಜುದಾಯ -ಕ ೈಸ್ು ಧಾಮಿಮಕ ವಾಯಖಾಯನಗಳ್ಲಿಲ “ಸ  ೋಡ  ೋಮಿ” ಎಿಂಬ ಪದ್ದ್ ಉಲ್ಫ ಲೋಖ್ ಬರುತುದ . 

ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ ಸ್ ಚಸ್ಲು ಬಳ್ಸ್ುವ ಈ ಪದ್ವವಾದ್ ಇದ್ನುನ ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲನ ಜ ನ ಸ್ಸ್ 

(ಉಗರ್ ) 18:20 104  ರಲಿಲ  ಬರುವ ಸ  ಡ  ೋಮ್ ರ್ತುು ಗ  ಮೊೋರಾದ್ ಕಥ ಗಳ್ ವಾಯಖಾಯನದಿಂದ್ 

ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಲ್ಫಾಗಿದ . ಈ ಕಥ ಯನುನ ಸ್ಿಂಕ್ಷಿಪುವಾಗಿ ಹ ೋಳ್ುವುದಾದ್ರ , ಲ್ಫಾರ್ಟ ಎಿಂಬುವನ ರ್ನ ಯಲಿಲ ಇಬಬರು 

ದ ೋವತ ಗಳ್ು ಆಶರಯ ಪಡ ದಾಗ, ಸ  ಡ  ೋಮ್ ಶಹರದ್ ಗಿಂಡಸ್ರ ಲಲ  ಅವನ ರ್ನ ಯನುನ ಸ್ುತುುವರ ದ್ು, ಆ 

                                                             
101 Michael Kirby, “The Sodomy Offence: England's Least Lovely Law Export?” Journal of Commonwealth 

Criminal Law, Inaugural Issue (2011). 
102 Douglas, supra note 9, at page 4. 
103 Ibid at page 2.   
104 Douglas, supra note 9, at page 4.   
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ದ ೋವತ ಗಳ್ನುನ  ಅವರ ಬಳಿ ಅವರನುನ “ತ್ತಳಿದ್ುಕ  ಳ್ಳಲಿಕಾಿಗಿ ” (ಈ ವಾಯಖಾಯನದ್ ಪರಕಾರ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಉದ ದೋಶಗಳ  ಿಂದಗ ) ಕಳ್ುಹಿಸ್ಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ಆಗರಹಿಸ್ುತಾುರ . ದ ೋವತ ಗಳ್ ಬದ್ಲ್ಫಾಗಿ ಇನುನ ಕನ ಯಯರಾಗಿರುವ ತನನ 

ಹ ಣುಣ ರ್ಕಿಳ್ನುನ  ಒಪ್ಪಿಸ್ುವುದಾಗಿ ಲ್ಫಾರ್ಟ ಹ ೋಳಿದಾಗ, ಸ  ಡ  ೋಮಿನ ಪುರುಷ್ರು ಅವನಿಗ  ಬ ದ್ರಿಕ ಯೊಡುಡತಾುರ . 

ನಿಂತರ ಆ ದ ೋವತ ಗಳ್ು ಈ “ಸ  ಡ  ಮೈರ್ಟ”ಗಳ್ನುನ 105  ಕುರುಡರನಾನಗಿಸ್ುತಾುರ . ಸ  ಡ  ಮೈರ್ಟ ಎಿಂಬ 

ಪದ್ವನುನ ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ಲಿಲ ತ  ಡಗುವವರನುನ ಸ್ ಚಸ್ಲು ಬಳ್ಸ್ುವ ಪರಿಪಾಠ 13ನ ೋ ಶತಮಾದ್ಲಿಲ 

ಆರಿಂಭವಾಯತು. ಅದ್ಕ ಿ  ಎರಡು ಶತಮಾಗಳ್ ಹಿಿಂದ  ‘ಸ  ೋಡ  ೋರ್'  ಹಲಬಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ “ಪಾಪ" ಗಳ್ನು 

ಸ್ ಚಸ್ುವ ಕಾವಾಯತಮಕ ರಿೋತ್ತಯಾಗಿತುು106 .  

16. ಚಚಮನ ಪಾದರಗಳ್ ಪ್ಪತಾರ್ಹ ಎಿಂದ ೋ ಕರ ಯಲಿಡುವ  ರ್ತುು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರನುನ ನಿಿಂದಸ್ ಅವರಿಗ  

ರ್ರಣದ್ಿಂಡನ  ನಿೋಡುವುದ್ನುನ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ದ್ ಜ ಯ ಧ್ರ್ಮಶಾಸ್ರಜ್ಞ ಎಲ್ಫ ಕಾಪಿಂಡಿರಯಾದ್ ಫಲ್ಫ  ೋನ 

ದ ಸ ಯಿಂದ್ಲ  ಜುಡಾಯ್ ಕ ೈಸ್ು ಧ್ರ್ಮಗಳ್ು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ಖ್ಿಂಡಿಸ್ುತುವ 107 . ರ  ೋರ್ನ್ 

ಕಾನ ನಿನಲಿಲ ಸ್ಹ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಖ್ಿಂಡನ ಯನುನ ಗುರಿತುಸ್ಬಹುದ್ು. ಉದಾಹರಣ ಗ , ಸಾಮಾರಟ 

ಜಸ್ುನಿಯನನನ 529ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯು, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ಲಿಲ ತ  ಡಗುವವರಿಗ  

ರ್ರಣದ್ಿಂಡನ  ನಿೋಡಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ಹ ೋಳ್ುತುದ 108 . ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಖ್ಿಂಡನ  ರ  ೋಮ್ ನಿಿಂದ್ 

ಯುರ  ೋಪ್ಪನಾದ್ಯಿಂತ ಹರಡಿ ಧಾಮಿಮಕ ಕಾನ ನಿನ ರ ಪ ಪಡ ಯತು109. ಪಾರಟ ಸ ುಿಂರ್ಟ ಸ್ುಧಾರಣ ಗಳ್ 

ಕಾಲದ್ಲಿಲ, ಅದ್ು ತನನ ಧಾಮಿಮಕ ಸ್ವರ ಪ ಕಳ ದ್ುಕ  ಿಂಡು ಅಪರಾಧಿ ಕಾನ ನಿನ ರ ಪ ತಾಳಿತು, ಇದ್ು 

ಮೊಟುಮೊದ್ಲು 1532ರಲಿಲ ಜ ರ್ಮನಿಯಲಿಲ ಜಾರಿಯಾಯತು110.  

                                                             
105 Jessica Cecil, “The Destruction of Sodom and Gomorrah”, British Broadcasting Company, 11 February 2017 
106 Douglas, supra note 9, at page 4; KSN Murthy’s Criminal Law: Indian Penal Code (KVS Sarma ed), Lexis Nexis 

(2016). 
107 Philo, translated by F.H. Colson and G.H. Whitaker, 10 Volumes, (Cambridge: Harvard University Press, 

1929-1962). 
108 David F. Greenberg and Marcia H. Bystryn, “Christian Intolerance of Homosexuality”, American Journal of 

Sociology, Vol. 88 (1982), at pages 515-548. 
109 Douglas, supra note 9, at pages 5 and 8. 
110 Ibid at page 5 
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15೦೦ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯ ವ ೋಳ ಗ  ಇಿಂಗ ಲಿಂಡಿನಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ ವಿರುದ್ಧದ್ ಧಾಮಿಮಕ ಕಾನ ನುಗಳ್ು 

ಪರಚಲಿತವಾಗಿದ್ುದವಾದ್ರ 111, ರ್ನುಷ್ಯರು ರ್ತುು ಪಾರಣಿಗಳ  ಿಂದಗ  ನಡ ಸ್ುವ ಅಸ್ಹಯಕರ ರ್ತುು ಖ್ಿಂಡನಾಹಮ 

ದ್ುಷ್ೃತಯವಾದ್ ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ನಡ ಸ್ುವುದ್ನುನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವ 1553ಯ ಬಗೆರಿ ಕಾಯದ ಇಿಂಗ ಲಿಂಡಿನ ಮೊತು ಮೊದ್ಲ 

ಅಪರಾಧಿ (ಧಾಮಿಮಕವಲಲದ್) ಕಾನ ನು 112 . “ಬಗೆರಿ” ಎಿಂಬ ಪದ್ವನುನ ಫ್ ರಿಂಚ್ ಭಾಷ ಯಲಿಲ ಸ್ಿಂಪರದಾಯ 

ವಿರ  ೋಧಿಗಳಿಗ  ಬಳ್ಸ್ುತ್ತುದ್ದ “ಬ  ಗ ರ್” (bougre) ಎಿಂಬ ಹಳ ಯ ಪದ್ದಿಂದ್ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಲ್ಫಾಗಿದ್ುದ, ಅದ್ು 

ಗುದ್ದಾವರದ್ ರ್ ಲಕ ನಡ ಯುವ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ ಸ್ ಚಸ್ುತುದ 113. 

17. ರ್ ರನ ೋ ಹ ನಿರ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ದ್ ಬಗೆರಿ ಕಾಯದಯು ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ ಅಪರಾಧ್ಕ ಿ ರ್ರಣದ್ಿಂಡನ  

ವಿಧಿಸ್ುತ್ತುತುು ರ್ತುು ಹ ಚುಿಕ ಡಿಮ 3೦೦ ವಷ್ಮ ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಯತು. ರ್ುಿಂದ  ಅದ್ನುನ ತ ಗ ದ್ುಹಾಕ್ತ ಅದ್ರ 

ಬದ್ಲಿಗ  ಅಫ್ ನಪಸ್ ಆಹ ೋನ್ಡಟ ಪಸ್ಮನ್ಪ ಕಾಯದ, 1828 ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು, ಆದಾಆಗ ಯ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್ 

ಜಾರಿಯಾದ್ ಒಿಂದ್ು ವಷ್ಮದ್ ನಿಂತರವೂ ಇಿಂಗ ಲಿಂಡಿನಲಿಲ ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ರ್ರಣದ್ಿಂಡನ ಯ 

ಅಪರಾಧ್ವಾಗಿಯೋ ಉಳಿದತುು. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಹಿನ ನಲ್ಫ  ಕ ಡ, ಸ್ರ್ ಎಡವಡ್ಮ ಕ  ಕ್ 17ನ ೋ 

ಶತಮಾನದ್ ಕಡ ಯಲಿಲ ಹ  ರತಿಂದ್ ಇಿಂಗಿಲಷ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ ಸ್ಿಂಗರಹದ್ಲಿಲರುವ ಬಗೆರಿಯ ವಾಯಖಾಯನವ ೋ 

ಆಗಿದ 114 .  

“ಸ್ೃಷ್ಟ್ುಕತಮನ ಆಣತ್ತಗ  ರ್ತುು ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ದ್ ವಿರುದ್ಧ, ಗಿಂಡಸ್ು 

ಗಿಂಡಸ್ನ  ಿಂದಗ , ಅರ್ವಾ ಪಾರಣಿಯೊಿಂದಗ  ಅರ್ವಾ ಹ ಿಂಗಸ್ು 

ಪಾರಣಿಯೊಿಂದಗ  ನಡ ಸ್ುವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕೃತಯಗಳ್ು”115  

18. ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಲ್ಫಾ ಅಮಿಂಡ ಮಿಂರ್ಟ ಆಕ್ು (ಅಪಾರಾಧಿ ಕಾನ ನು ತ್ತದ್ುದಪಡಿ ಕಾಯದ ), 1885 ಕ್ತೋಳ್ಮಟುದ್ 

ಅಸ್ಭಯತ ಯನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ತು ರ್ತುು ಇದ್ನುನ ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ ಆರ  ೋಪ ಸಾಬಿೋತಾಗದ್ 

                                                             
111 Ibid at page 2 
112 The Buggery Act, 1533. 
113 Douglas, supra note 9, at page 2  . 
114 Ibid at 7. 
115 Human Rights Watch. This Alien Legacy: The Origins of “Sodomy” Laws in British Colonialism (2008). 



 329 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರನುನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಲು ಬಳ್ಸ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುತುು. 1895ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ಆಸ್ಿರ್ ವ ೈಲಡಿನುನ 

“ಗಿಂಡಸ್ರ  ಿಂದಗ  ಕ್ತೋಳ್ಮಟುದ್ ಅಸ್ಭಯ ಕೃತಯ ನಡ ಸ್ದ್” ಆರ  ೋಪದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಬಿಂಧಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು116, ವ ೈಲಡಿ 

ವಿಚಾರಣ ಯ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ ಸ್ಕಾಮರದ್ ಪರವಾದ್ ವಕ್ತೋಲರು, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪ ರೋರ್ವನುನ 

ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ುತಾು ಅವರನುನ “ತನನ ಹ ಸ್ರನುನ ಹ ೋಳ್ ಹ ದ್ರುವ” ಪ ರೋರ್ ಎಿಂದ್ರ ೋನು ? ಎಿಂದ್ು ಕ ೋಳಿದಾಗ, 

ವ ೈಲಶಿ ಪರತ್ತಕ್ತಯ ಹಿೋಗಿತುು  

“ಡ ೋವಿಡ್ ರ್ತುು ಜಾನಾರ್ನನನ ನಡುವ ಇದ್ದಿಂತಹ, ಕ್ತರಿಯ ಗಿಂಡಸ  ಬಬನ 

ಮೋಲ್ಫ  ಹಿರಿಯ ವಯಕ್ತುಯೊಬಬನಿಗಿರುವ ರ್ಹತುರವಾದ್ ಒಲವನುನ ಈ 

ಶತಮಾನದ್ಲಿಲ ತನನ ಹ ಸ್ರ ಹ ೋಳ್ ಹ ದ್ರುವ ಪ ರೋರ್ವ ಿಂದ್ು ಕರ ಯುತಾುರ . 

ಅಿಂತಹ ಪ ರೋರ್ವನ ನೋ ಪ ಲೋಟ  ೋ ತನನ ತತವಜ್ಞಾನದ್ 

ಆಧಾರಸ್ಥಿಂಭವನಾನಗಿಸ್ಕ  ಿಂಡಿದ್ದನು, ರ್ತುು ಅದ್ು ನಿರ್ಗ ೋ 

ಮೈಕ ಲ್ಫಾಿಂಜ ಲ್ಫ  ೋ ರ್ತುು ಶ ೋಕ್ತಪಿಯರರ ಕವನಗಳ್ಲಿಲಯ  ಕಾಣಸ್ಗುತುದ . 

ಅದ್ು ಪರಿಪೂಣಮವೂ ಪವಿತರವೂ ಆಗಿರುವ ಆಳ್ವಾದ್ ಆಧಾಯತ್ತಮಕ ಪ್ಪರೋತ್ತ. 

ಶ ೋಕ್ತಪಿಯರ್ ರ್ತುು ಮೈಕಲ್ಫಾಿಂಜ ಲ್ಫ  ೋರ ರ್ಹಾನ್ ಕಲ್ಫಾಕೃತ್ತಗಳ್ನುನ ಅದ್ು 

ನಿಯಿಂತ್ತರಸ್ ಆವರಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳತುದ  ರ್ತುು ಅದ್ು ನನನ ಆ ಎರಡು 

ಪತರಗಳ್ಲಿಲಯ  ಅಡಕವಾಗಿದ . ಈ ಶತಮಾನದ್ಲಿಲ ಅದ್ನುನ ಬಹಳ್ವ ೋ 

ತಪುಿತ್ತಳಿಯಲ್ಫಾಗಿದ , ಎಷ್ುರ ರ್ಟ್ಟುಗ ಿಂದ್ರ , ಅದ್ನುನ “ತನನ ಹ ಸ್ರ ಹ ೋಳ್ 

ಹ ದ್ರುವ ಪ್ಪರೋತ್ತ ಎಿಂದ್ು ಕರ ಯಲ್ಫಾಗುತುದ , ರ್ತುು ಆ ತಪುಿತ್ತಳ್ುವಳಿಕ ಯ 

ದ ಸ ಯಿಂದ್ಲ್ಫ ೋ ನಾನು ಇಲಿಲ ನಿಲುಲವಿಂತಾಗಿದ . ಅದ್ು ಸ್ುಿಂದ್ರ, ಅದ್ು ಸ್ ಕ್ಷಮ, 

ಅದ್ು ಪ್ಪರೋತ್ತಯ ಅತಯಿಂತ ಶ ರೋಷ್ಠವಾದ್ ರ ಪ . ಅದ್ು ಯಾವ ರಿೋತ್ತಯಲ ಲ 

ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕವಲಲ. ಅದ್ು ಬೌದಧಕವಾಗಿ ಮೋಲಮಟುದ್ುದ. ಹಿರಿಯ ವಯಕ್ತು 

ಬುದಧವಿಂತನಾಗಿದಾದಗ ರ್ತುು ಕ್ತರಿಯ ವಯಕ್ತುಯಲಿಲ ಬದ್ುಕ್ತನ ಸ್ಸ್ಿಂತ  ೋಷ್, 

                                                             
116 Douglas, supra note 9, at page 15. 
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ಭರವಸ  ರ್ತುು ಒನಪುಗಳಿದಾದಗ ಅವರ ನಡುವ  ಪದ ೋ ಪದ ೋ 

ಸ್ಿಂಭವಿಸ್ುವಿಂರ್ದ್ುದ. ಅದ್ು ಹಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ ಿ ಅದ್ನುನ ಈ ಜಗತುು 

ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಿಂಡಿಲಲ. ಜಗತುು ಅದ್ನುನ ಹಿೋಗಳ ಯುತುದ  ರ್ತುು ಕ ಲವಮಮ 

ಅದ್ಕಾಿಗಿ ಜನರನುನ ಶಿಲುಬ ಗ ೋರಿಸ್ುತುದ .117  

ವ ೈಲ್ಡ ರನುನ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಿಂದ್ು ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ ಎರಡು ವಷ್ಮಗಳ್ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ ಯನುನ ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ ನಿಂತರ ಅವರನುನ 

ಸ ರ ರ್ನ ಯಲಿಲಡಲ್ಫಾಯತು  

ಎರಡನ ೋ ಜಾಗತ್ತಕ ಯುದ್ಧದ್ ನಿಂತರ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ ರ ಹಿಡಿಯುವಿಕ  ರ್ತುು ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವಿಕ  ಹ ಚಾಿಯತು. ಎರಡನ ೋ 

ವಿಶವ ಯುದ್ಧದ್ಲಿಲ ನಾಝಿ ಎನಿಗಾಮ ಕ  ೋಡ್ ಭ ೋದಸ್ದ್ ಖಾಯತ ಗಣಿತಶಾಸ್ರಜ್ಞ ರ್ತುು ಗುಪುಭಾಷಾ ತಜ್ಞ ಅಲ್ಫಾನ್ 

ಟ ಯರಿಿಂಗ್ ರನುನ “ಕ್ತೋಳ್ಮಟುದ್ ಅಸ್ಭಯತ ”ಗಾಗಿ ಶಿಕ್ ಗ  ಳ್ಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು . ಸ ರ ರ್ನ ವಾಸ್ದಿಂದ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು, 

ಟ ಯರಿಿಂಗ್ ಅನಿವಾಯಮವಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪುರುಷ್ತವಹರಣಕ ಿ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕಾಯತು ರ್ತುು ಅವರಿಗ  

ಚುಚುಿರ್ದದನ ರ್ ಲಕ ಕೃತಕ ಸ್ರೋ ಹಾಮೊೋಮನುಗಳ್ನುನ ನಿೋಡಲ್ಫಾಯತು. ಹಾಮೊೋಮನ್ ಚಕ್ತತ ಪ ಆರಿಂಭಿಸ್ 

ಎರಡು ವಷ್ಮವಾಗುವುದ್ರ  ಳ್ಗ  ಟ ಯರಿಿಂಗ್ ಆತಮಹತ ಯ ಮಾಡಿಕ  ಿಂಡರು. ತ್ತದ್ುದಪಡಿ ಕಾಯದ (ಅಮಿಂಡ ಮನ್ು ಆಕ್ು) 

1967ರ ವರ ಗ  ಇಿಂಗಿಲಷ್ ಕಾನ ನಿನಲಿಲ ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಯತು. 2೦13ರಲಿಲ ಟುಯರಿಿಂಗ್ ರವರಿಗ  ರ್ರಣ  ೋತುರ 

ಕ್ಷಮಾದಾನ ನಿೋಡಲ್ಫಾಯತು ರ್ತುು 2೦13ರಲಿಲ ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಕ್ತಿಂಗಡಮ್, “ಟ ಯರಿಿಂಗ್ ಕಾನ ನು” ಎಿಂದ ೋ 

ಕರ ಯಲ್ಫಾಗುವ ಪೊೋಲಿೋಸ್ಿಂಗ್ ಅಿಂಡ್ ಕ ೈಮ್ ಬಿಲ್ ಅನುನ ಜಾರಿಮಾಡಿತು ರ್ತುು ಆ ರ್ ಲಕ 50,000 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರಿಗ  ರ್ರಣ  ೋತುರ ಕ್ಷಮಾದಾನ ನಿೋಡಲ್ಫಾಯತು ರ್ತುು ಬದ್ುಕುಳಿದ್ವರನುನ 

ಕ್ಷಮಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. 

ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಹಲವು ಪರಕರಣಗಳ್ಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಉಲ್ಫ ಲೋಖ್ ಇದ್ದದ್ದರಿಿಂದ್ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಸ್ಿಂಸ್ತುು 1954ರಲಿಲ 

“ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಪರಾಧ್ಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಕಾನ ನು ರ್ತುು ಅವುಗಳ್ ಆಚರಣ , ಜ  ತ ಗ  ಅಿಂತಹ 

ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ಲಲ ಶಿಕ್ ಗ  ಳ್ಗಾಗಿರುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಹ ೋಗ  ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ಳಲ್ಫಾಗುತ್ತುದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ಲು ” 

                                                             
117 H. Montgomery Hyde, John O'Connor, and Merlin Holland, The Trials of Oscar Wilde (2014), at page 201 
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ಜಾನ್ ವೋಲ್ಫ ಗ್ನ್ ನ ೋತೃತವದ್ಲಿಲ ವೋಲ್ಫ ಗ್ನ್ ಸ್ಮಿತ್ತಯನುನ ರಚಸ್ತು. ಅದ್ಲಲದ , ವಯಭಿಚಾರ ರ್ತುು 

ಭಿಕ್ಾಟನ ಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಕಾನ ನನುನ ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ುವುದ್ು ಈ ಸ್ಮಿತ್ತಯ ಉದ ದೋಶವಾಗಿತುು. ಇಿಂಗ ಲಿಂಡಿನ 

ಚಚಮನ ಬ ಿಂಬಲವಿದ್ದ 1957ರ ವೋಲ್ಫ ಗ್ನ್ ವರದಯು 118 , “ನ ೋರವಾಗಿ ಹ ೋಳ್ುವುದಾದ್ರ , ಖಾಸ್ಗಿೋ ನ ೈತ್ತಕತ  

ಅರ್ವಾ ಅನ ೈತ್ತಕತ ಗಳ್ು ಖಾಸ್ಗಿೋ ವಲಯದ್ಲ್ಫ ಲೋ ಉಳಿಯಬ ೋಕು ರ್ತುು ಅವುಗಳ್ಲಿಲ ಕಾನ ನು  

ರ್ ಗುತ ರಿಸ್ಬಾರದ್ು” ಎಿಂದ್ು ಪರಸಾುಪ್ಪಸ್, ಇಬಬರು ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವಿನ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಕ್ತರಯಗಳ್ು ಅಪರಾಧ್ವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಾರದ್ು ಎಿಂದ್ು ಶಿಫ್ಾರಸ್ು ಮಾಡಿತು119.  

19. ಈ ವರದಯ ಯಶಸ್ಪನ ಫಲವಾಗಿ ಇಿಂಗ ಲಿಂಡ್ ರ್ತುು ವ ೋಲ್ಪ ನಲಿಲ ಇಪಿತ  ುಿಂದ್ು ವಷ್ಮ ಮೋಲಿಟು 

ಇಬಬರು ಪುರುಷ್ರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ ಅಪರಾಧ್ರ್ುಕುಗ  ಳಿಸ್ುವ 

ಸ ಕ್ಷುವಲ್ ಅಫ್ ನಪಸ್ ಆಕ್ು (ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಪರಾಧ್ ಕಾಯದ), 1967 ಜಾರಿಯಾಯತು. ಬಿರಟನ್ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಸ್ಿಂಭ  ೋಗಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ಪರಿಚಯಸ್ ರ್ತುು ತ್ತದದ ಅವುಗಳ್ಲಿಲ ಸ್ಮಾನತ  ತರುವ 

ಪರಕ್ತರಯಯನುನ ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಸ್ತು ರ್ತುು ಅದ್ರಲಿಲ 2001ರಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅರ್ವಾ ಉಭಯಲಿಿಂಗಾಸ್ಕು 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಒಪ್ಪಿಗ  ಸ್ ಚಸ್ುವ ವಯಸ್ಪನುನ 16 ವಷ್ಮಕ ಿ ಇಳಿಸ್ದ್ ದ ಸ ೋರಿದ 120 . ಹಿಿಂದ  ತನನ 

ವಸಾಹತುಗಳಾಗಿದ್ದ ದ ೋಶಗಳ್ಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ದ್ ಯುನ ೈಟ ಡ್ 

ಕ್ತಿಂಗಡಿಂ, 2007ರ ಮೋ ತ್ತಿಂಗಳ್ಲಲ ಸ್ಿಂಯುಕು ರಾಷ್ರ ಮಾನವಾಧಿಕಾರ ಆಯೊೋಗಕ ಿ ನಿೋಡಿದ್ ಹ ೋಳಿಕ ಯಲಿಲ, 

ಜಗತ್ತುನಾದ್ಯಿಂತ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ಅಪರಾಧ್ರ್ುಕುಗ  ಳಿಸ್ುವ ಧ ಯೋಯಕ ಿ ಬದ್ಧವಾಯತು 121 . 

ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಕಾಲದ್ಲಿಲ ಹ ೋರಲ್ಫಾಗಿದ್ದ ಕಾನ ನ  ಿಂದ್ು, ಅದ್ನುನ ಮೊದ್ಲು ಜಾರಿಮಾಡಿದ್ 

ಸ್ಕಾಮರವ ೋ ಅದ್ನುನ ರದ್ುದಪಡಿಸ್ದ್ದರ , ಭಾರತದ್ಲಿಲ ಇಿಂದಗ  ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತುದ . 

                                                             
118 Ibid at 25 
119 Report of the Departmental Committee on Homosexual Offences and Prostitution (1957) (“Wolfenden 

Report”). 
120 Sexual Offences (Amendment) Act 2000, Parliament of the United Kingdom. 
121 Douglas, supra note 9, at page 29. 
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C.I. ನ್ಯೈತಿಕ ವಿಶಿದ ಕಮಾನತ ಗಯೂವಪ್ಪರ 

20. ಲ್ಫಾಡ್ಮ ಮಕಾಲ್ಫ ಯು "ಕ  ೋಡಿಫಕ ೋಶನ್" ಎಿಂಬ ಪದ್ವನುನ ಹುಟುುಹಾಕ್ತ ಸ್ದ್ಯದ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ಸ್ಿಷ್ು, 

ನಿಖ್ರ ರ್ತುು ಅರ್ಮವಾಗಬಲಲ ರ್ತುು ಯ ರ  ೋಪ್ಪನಾದ್ಯಿಂತ ಅನವಯಸ್ಬಲಲ ಕಾನ ನುಗಳ  ಿಂದಗ  

ಬದ್ಲ್ಫಾಯಸ್ಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ವಾದಸ್ದ್ದ ಆಿಂಗಲ ತತವಜ್ಞಾನಿ ರ್ತುು ನಾಯಯಶಾಸ್ರಜ್ಞ ಜ ರ ಮಿ ಬ ಿಂಥಾಮ್ ರಿಿಂದ್ 

ಬಹಳ್ವ ೋ ಪರಭಾವಿತನಾಗಿದ್ದರು 122 . ವಿಪಯಾಮಸ್ವ ಿಂದ್ರ , ಆಿಂಗಲ ಭಾಷ ಯಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ 

ಸ್ರ್ರ್ಥಮಸ್ಕ  ಿಂಡ ಆರಿಂಭಿಕ ಕೃತ್ತಗಳ್ಲಿಲ ಒಿಂದಾಗಿದ್ದ ತನನ 1785ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯ ಪರಬಿಂಧ್ದ್ಲಿಲ ಬ ಿಂಥಾಮ್ 

ರ ೋ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಅಪರಾಧ ೋಕರಣದ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾದ್ರ್ಡಿದ್ದನು. ಅದ್ರ  ಅವನ ಪರಬಿಂಧ್ ಅವನು 

ಕಾಲವಾಗಿ ೨೦೦ ವಷ್ಮಗಳ್ ನಿಂತರ ಪತ ುಯಾಯತು.123 

21. ಕಾನ ನು ಆಯೊೋಗದ್ 1837ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯ ಕರಡು ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯಲಿಲ (ಲ್ಫಾಡ್ಮ ಮಕಾಲ್ಫ  ರಚಸ್ದ್ುದ) 

ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿದ್ುದವು (361 ರ್ತುು 362ನ ೋ ಷ್ರತುುಗಳ್ು) ರ್ತುು ಅವುಗಳ ೋ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ 

ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . 

ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ ಬಗ ೆ 

361. ಯಾರಾದ್ರ  ತರ್ಮ ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಕಾರ್ನ ಗಳ್ನುನ ತ್ತೋರಿಸ್ಕ  ಳ್ುವ 

ಸ್ಲುವಾಗಿ, ಯಾವುದ ೋ ವಯಕ್ತು ರ್ತುು ಪಾರಣಿಯನುನ ರ್ುಟ್ಟುದ್ರ  ಅರ್ವಾ 

ತನನದ ೋ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಿಂದ್ ಇತರರ ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಕಾರ್ನ ಯನುನ ತ್ತೋರಿಸ್ಲು 

ರ್ುಟ್ಟುಸ್ಕ  ಿಂಡರ  ಅವರಿಗ  ಎರಡರಿಿಂದ್ ಹದನಾಲುಿ ವಷ್ಮಗಳ್ವರ ಗಿನ 

ಅವಧಿಯ ಸ ರ ವಾಸ್ ವಿಧಿಸ್ ದ್ಿಂಡವನ ನ ವಸ್ ಲು ಮಾಡಲ್ಫಾಗುತುದ . 

362. ಯಾರಾದ್ರ  ತರ್ಮ ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಕಾರ್ನ ಗಳ್ನುನ ತ್ತೋರಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು 

ಇತರರನುನ ಅವರ ರ್ುಕು ರ್ತುು ಜಾಗೃತ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ ೋ ರ್ುಟ್ಟುದ್ರ  

                                                             
122 Douglas, supra note 9, at page 9. 
123 Ibid 
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ಅವರಿಗ  ಏಳ್ು ವಷ್ಮದಿಂದ್ ಮೋಲಿಟುು ಜಿೋವಾವಧಿಯವರ ಗ  ಸ ರ ವಾಸ್ 

ವಿಧಿಸ್ ದ್ಿಂಡವನ ನ ವಸ್ ಲು ಮಾಡಲ್ಫಾಗುತುದ . 

ಮೋಲಿನ ಎರಡು ಕರಡು ಷ್ರತುುಗಳ್ಲ ಲ ಅಪಾರಾಧಿೋಕರಿಸ್ಬ ೋಕ್ತರುವ ಕೃತಯಗಳ್ ಬಗ  ೆ ಸ್ಿಷ್ುತ  ಇಲಲವಾಗಿದ . 

ಅಲಲದ , ಲ್ಫಾಡ್ಮ ಮಕಾಲ್ಫ ಯು ಸ್ದ್ರಿ ಷ್ರತುುಗಳ್ ವಿವರಣ ಯನುನ ತ ಗ ದ್ು ಹಾಕ್ತದಾದರ . 1837ರ ಕರಡಿನ  ಿಂದಗ  

ಸ್ಲಿಲಸ್ದ್ದ ಟ್ಟಪಿಣಿಯಲಿಲ ಲ್ಫಾಡ್ಮ ಮಕಾಲ್ಫ ಯು ಈ ರಿೋತ್ತಯಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ುತಾುರ . 

361 ರ್ತುು 362ನ ೋ ಷ್ರತುುಗಳ್ು ಅತಯಿಂತ ಹಿೋನಾಯವಾದ್ ಅಪರಾಧ್ಗಳಿಗ  

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ವ , ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ ೆ ಎಷ್ುು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ುು ಕಡಿಮ 

ಹ ೋಳ್ುವುದ್ು ಒಳ ಳಯದ್ು. ಈ ಅಪರಾಧ್ಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಷ್ರತುುಗಳಿಗ  

ನಾವು ಯಾವುದ ೋ ವಿವರನ ಯನ ನ ನಿೋಡುವುದಲಲವ ಿಂದ್ು ಘನತ ವ ತು 

ಸ್ಮಿತ್ತಗ  ತ್ತಳಿಸ್ುತ್ತುದ ದೋವ . ಈ ಅಸ್ಹಯಕರ ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ ಬಗ ಗ  

ಸಾವಮಜನಿಕರ ನಡುವ  ಚಚ ಮ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬಹುದಾದ್ ಯಾವುದ ೋ ರಿೋತ್ತಯ 

ವಿವರಣ ಯನುನ ಕರಡಿನಲಿಲ ಅರ್ವಾ ಟ್ಟಪಿಣಿಯಲಿಲ ಹಾಕಲು ನಾವು 

ಬಯಸ್ುವುದಲಲ. ಯಾಕ ಿಂದ್ರ  ಅಿಂತಹ ಚಚ ಮಗಳ್ು ಸ್ಮಾಜದ್ 

ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಘಾಸ್ಗ  ಳಿಸ್ುತುವ  ರ್ತುು ಆ ನಷ್ುವನುನ ಯಾವುದ ೋ 

ಬಗ ಯ ಜಾಗರ ಕತ ಯಿಂದ್ ರಚಸ್ದ್ ಕಾನ ನಿಿಂದ್ಲ  ತುಿಂಬಿಕ  ಡಲು 

ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು ನಾವ ಲಲ ಒಟಾುಗಿ ನಿಂಬುತ ುೋವ 124. 

(ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ ) 

                                                             
124 Enze Han, Joseph O'Mahoney, “British Colonialism and the Criminalization of Homosexuality: Queens, Crime 

and Empire”, Routledge (2018). 
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ಲ್ಫಾಡ್ಮ ಮಕಾಲ್ಫ  ಅಿಂತಹ ಕೃತಯಗಳ್ನುನ ಅದ ಷ್ುು ಪಾಪಕರವ ಿಂದ್ು ನಿಂಬಿದ್ದರ ಿಂದ್ರ  ಅವುಗಳ್ನುನ 

ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವುದ್ಕ ಿ ಸ್ ಕುವಾದ್ ಸ್ರ್ರ್ಮನ  ನಿೋಡುವ ಯೊೋಚನ ಯನ ನ ತ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ಅದ್ನುನ 

ಸಾವಮಜನಿಕರು ಚಚಮಸ್ುವ ಸಾಧ್ಯತ ಯೋ ಅಸ್ಹಯಕರವ ಿಂದ್ು ಬಗ ಯಲ್ಫಾಯತು. 

ಇಪಿತ ೈದ್ು ವಷ್ಮಗಳ್ ತ್ತದ್ುದಪಡಿಯ ನಿಂತರ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯನುನ 1ನ ೋ ಜನವರಿ 1862ರಿಂದ್ು, ಮಕಾಲ್ಫ  ರ್ರಣಹ  ಿಂದ 

ಎರಡು ವಷ್ಮಗಳ್ ನಿಂತರ, ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯು ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಸಾಮಾರಜಯದ್ ಮೊತು ಮೊದ್ಲ 

ಸಾಿಂಕ ೋತ್ತಕ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯಾಗಿತುು. ಈ ಕರಡು ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಹಿೋಗಿತುು 

ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ ಬಗ ಗ  

377. ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ು - ಯಾರಾದ್ರ  ಸ್ವಇಚ ಿಯಿಂದ್ 

ಯಾವುದ ೋ ಗಿಂಡು, ಹ ಣುಣ ಅರ್ವಾ ಪಾರಣಿಯೊಿಂದಗ  ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ 

ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ನಡ ಸ್ದ್ರ  ಅವರಿಗ  ಜಿೋವಾವಧಿ ಶಿಕ್  

ಅರ್ವಾ ಜಿೋವಾವಾಧಿ ಎನಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಹತುು ವಷ್ಮ ವರ ಗಿನ ಅವಧಿಯ 

ಸ ರ ರ್ನ  ವಾಸ್ದ್ ಶಿಕ್ ವಿಧಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ 125, ಜ  ತ ಗ  ದ್ಿಂಡವನ ನ ವಸ್ ಲಿ 

ಮಾಡಲ್ಫಾಗುತುದ . 

ವಿವರಣ  - ಈ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಅಪರಾಧ್ವಾದ್ ಶರಿೋರಿಕ 

ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ಎಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವುದ್ಕ ಿ, ಶಿಶನದ್ ಒಳ್ತ ರಿಸ್ುವಿಕ ಯೊಿಂದ ೋ 

ಸಾಕಾಗುತುದ .  

22. ಒಳ್ತ ರಿಸ್ುವಿಕ  ನಡ ದದ  ಎಿಂಬುದ್ಕ ಿ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಆಗತಯವಿರುವುದ್ು ಈ ವಿವರಣ ಯ  

ವಿಷ ೋಷ್ತ ಯಾಗಿತುು, ಎಕ ಿಂದ್ರ  ಬಿರಟ್ಟೋಶ್ ಕಾನ ನಿನಲಿಲ ಅದ್ರ ಅಗತಯವಿರಲಿಲಲ. 'ಸ್ಿಶಮ' ನಡ ದರುವ 

ಬಗ ಗ  ಸಾಕ್ಷಿ ಕ ೋಳ್ುತ್ತುದ್ದ ಕರಡು ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ ಎರಡು ಷ್ರತುುಗಳ್ನುನ ಕ ೈಬಿಡಲ್ಫಾಗಿತುು126. 

                                                             
125 Changed from “transportation for life” by Act 26 of 1955 
126 Douglas, supra note 9, at page 16 
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ಭಾರತವು 1947ರಲಿಲ ಸ್ವತಿಂತರವಾಗುವ ವ ೋಳ ಗಾಗಲ್ಫ ೋ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯನುನ ಹ  ೋಲುತ್ತುದ್ದ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯನುನ 

ಬಿರಟನ್ ಸ್ಕಾಮರ ತನನ ಹಿಿಂದನ ವಸಾಹತುಗಳಾದ್ ಜ ಾಿಂಜ  ೋಬಾರ್ (ತಾಿಂಜ ಾನಿಯಾ)ನಲಿಲ 1867ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ, 

1871 ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ಸ್ಿಂಗಾಪುರ, ರ್ಲ್ಫ ೋಶಿಯಾ, ರ್ತುು ಬ ರನ ೈಗಳ್ಲಿಲ, 1888ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ  ಸ್ಲ್ಫ  ೋನ್ (ಶಿರೋಲಿಂಕ) 

1886127 ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ಬಮಾಮ (ಮಾಯಾನಾಮರ್)ನಲಿಲ 1897ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ಪೂವಮ ಆಫರಕಾ ಪೊರಟ ಕ  ುೋರ ೋರ್ಟ 

(ಕ್ತೋನಾಯ) ದ್ಲಿಲ,  1889ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ಸ್ುಡಾನಿನಲಿಲ, 1902ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ಉಗಾಿಂಡಾನಲಿಲ, ರ್ತುು 1920ನ ೋ 

ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ಟಾಿಂಗಾನಿಯಕಾ (ತಾಿಂಜಾನಿಯಾ)ದ್ಲಿಲ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ತುು128. ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾಗುವುದ್ಕ ಿ ಹಿಿಂದನ 

ಕಾನ ನುಗಳ ಲಲವೂ, ಅವುಗಳ್ನುನ ತ್ತದ್ುದವ ಅರ್ವಾ ಕ ೈಬಿದ್ುವವರ ಗ  ಜಾರಿಯಲಿಲರುತುವ  ಎಿಂದ್ು ತ್ತಳಿಸ್ುವ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 372(1)ನ ೋ ಕಲಮಿನ ಕಾರಣದಿಂದ್, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. ರ್ತುು ಇತರ ಸಾವತಿಂತರಯಪೂವಮ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ 

"ಉಳಿಸ್ಕ  ಿಂಡು", ಸ್ವತಿಂತರ ಭಾರತದ್ಲಿಲ ಚಾಲನ ಯಲಿಲಡಲ್ಫಾಯತು. 

23. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳಿಗ  ಶಿಕ್  ವಿಧಿಸ್ುತುದ ಯಾದ್ರ , ಅದ್ನುನ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಲು ಬಳ್ಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ಉದಾಹರಣ ಗ  (ಮಹಾರ್ಬನ್) 

ನ್ಯೂವವಿಷವವ್ಾೋನ್ ಇರಾನ್ವ v. ಸಾಮಾಿಟ 129  ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಪೊಲಿೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬಬರು, 

ನ  ೋವಿಷೋವಾಮನ್ ಎಿಂಬ ಯುವ ಅಿಂಗಡಿವವನು, ರತನಿಪ ಎಿಂಬ ರ್ತ  ುಬಬ ಯುವಕನ  ಿಂದಗ  

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯನಡ ಸ್ದ್ದನುನ ನ  ೋವಿಷೋವಾಮನ್ ನ ರ್ನ  ಬಾಗಿಲಿನ ಕ್ತೋಲಿರಿಂಧ್ರದ್ ರ್ ಲಕ 

ಗರ್ನಿಸ್ುತಾುನ . ಸ್ಕಾಮರಿ ವಕ್ತೋಲರು ಅದ್ು ಬಲವಿಂತದ್ ಕ್ತರಯ ಎಿಂದ್ು ವಾದಸ್ದ್ರಾದ್ರ  

ಬಲ್ಫಾತಾಿರವನುನ ಸಾಬಿೋತು ಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಲಿಲಲ 130 . ಕಡ ಗ  ಸ್ಿಂಧ್ ಉಚಿ ನಾಯಯಾಲಯವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ್ 

ಕ  ರತ ಯಿಂದ್ ಶಿಕ್ ಯನುನ ತಳಿಳಹಾಕ್ತತು. ಆದಾಗ ಯ, ಇಬಬರು ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವಿನ 

                                                             
127 Nang Yin Kham, “An Introduction to the Law and Judicial System of Myanmar”, Centre for Asia Legal Studies 

Faculty of Law, National University of Singapore, Working Paper 14/02, (2014). 
128 Supra note 34. 
129 AIR 1934 Sind. 206. 
130 Arvind Narrain, “‘That Despicable Specimen of Humanity’: Policing of Homosexuality in India”, in 

Challenging the Rule(s) of Law: Colonialism, Criminology and Human Rights in India (Kalpana Kannabiran and 

Ranbir Singh eds.), Sage (2008). 
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ರ್ಲಗುವ ಕ  ನ ಯ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಕ್ತರಯಯಾಗಿರಬ ೋಕ್ತದ್ದ ವಿಚಾರವಿಂದ್ು ಸಾವಮಜನಿಕ ಪರಕರಣವಾಗಿ 

ಕಾನ ನಿನ ವಿಚಾರಣ ಗ  ಒಳ್ಪಟ್ಟುತು131.  

ಡಿ.ಪ್ತ. ಮಿನಿಲಿ v. ಸಾಮಾಿಟ 132  ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಮಿನವಲಲ ರ್ತುು ತಾಜ  ಮಹರ್ಮದ್ ಲ್ಫಾರಿಯೊಿಂದ್ರಲಿಲ ಗುದ್ 

ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ನಡ ಸ್ುವಾಗ ಸ್ಕ್ತಿಬಿದ್ದರು, ಅವರನುನ ಬಿಂಧಿಸ್ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಅಡಿಯಲಿಲ ಸ ರ ಗಟುಲ್ಫಾಯತು. 

ತಾಜ  ಮಹರ್ಮದ್ ಗ  ನಾಲುಿ ತ್ತಿಂಗಳ್ುಗಳ್ ಸ್ಶರರ್ ಸ ರ ವಾಸ್ ವಿಧಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು ರ್ತುು ಪರಚ  ೋದ್ನ ಯೊಡಿಡದ್ 

ಆರ  ೋಪ ಎದ್ುರಿಸ್ುತ್ತುದ್ದ ಮಿನವಲಲಗ  100 ರ ಪಾಯ ದ್ಿಂಡ ರ್ತುು ಪ್ಪೋಠ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವ ಅವಧಿಯವರ ಗ  ಸ ರ ವಾಸ್ 

ವಿಧಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ಮಿನವಲಲ ತಾನು ಆ ಕ್ತರಯಯಲಿಲ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಿಂದ್ ಪಾಲ್ಫ  ಾಿಂಡಿರಲಿಲಲವ ಿಂದ್ು ಮೋಲಮನವಿ ಸ್ಲಿಲಸ್ 

ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಪರಿೋಕ್ ಗ  ಒಳ್ಪಟುನು. ಆದ್ರ  ನಾಯಯಾಧಿೋಶರಿಗ  ಸ್ಮಾಧಾನವಾಗದ್ ಕಾರಣ ಮೊದ್ಲಿನ ತ್ತೋಪಮನುನ 

ಎತ್ತುಹಿಡಿಯಲ್ಫಾಯತು. ಸ್ದ್ರಿ ಕ್ತರಯಗಳ್ು ಒಪ್ಪಿಗ ಯಿಂದ್ ನಡ ದ್ವ ಿಂದ್ು ರ್ನಗಿಂಡ ನಾಯಯಾಲಯ, ಈ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು 

377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಡಿಯಲಿಲ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಿಂದ್ು ಬಗ ಯತು133. 

ರತನ್ ಮಿಯಾ v. ಆಸಾಮ್ ರಾಜ್ಾ ಸಕಾೋರ134 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ನಾಯಯಾಲಯವು ಹದನ ೈದ್ ವರ  ವಷ್ಮ ರ್ತುು 

ಇಪಿತುು ವಷ್ಮ ವಯಸ್ಪನ ಇಬಬರು ಪುರುಷ್ರಿಗ  377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್  ವಿಧಿಸ್ದ್ರು. ಇಬಬರಲಿಲ 

ಅಪರಾಧ್ಕ ಿ ಪರಚ  ೋದಸ್ದ್ವರು ರ್ತುು ಬಲಿಪಶು ಯಾರ ಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲಲವಾದ್ದರಿಿಂದ್ 

ಇಬಬರನ ನ ಸ್ಮಾನ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಿಂದ್ು ಕರ ಯಲ್ಫಾಯತು. ಮೊದ್ಲು ಇಬಬರು ಪುರುಷ್ರಿಗ  ಆರು ತ್ತಿಂಗಳ್ 

ಸ ರ ವಾಸ್ ರ್ತುು 100 ರ ಪಾಯ ದ್ಿಂಡ ವಿಧಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ರ್ ರು ತ್ತಿಂಗಳ್ು ಸ ರ ಯಲಿಲ ಕಳ ದ್ು ರ್ ರು ಬಾರಿ 

ಮೋಲಮನವಿ ಸ್ಲಿಲಸ್ದ್ ನಿಂತರ 135  ಇಬಬರು ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಸ ರ ವಾಸ್ವನುನ ಏಳ್ು ದನಗಳ್ ಸ್ಶರರ್ ಬಿಂಧ್ನಕ ಿ 

                                                             
131 Arvind Narrain, “A New Language of Morality: From the Trial of Nowshirwan to the Judgement in Naz 

Foundation”, The Indian Journal of Constitutional Law, Vol. 4 (2010). 
132 AIR 1935 Sind. 78. 
133 Supra note 40. 
134 (1988) Cr.L.J. 980. 
135 Suparna Bhaskaran, “The Politics of Penetration: Section 377 of the Indian Penal Code” in Queering India: 

Same-Sex Love and Eroticism in Indian Culture and Society (Ruth Vanita ed.), Routledge (2002). 
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ಇಳಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು, ಇದ್ಕ ಿ ರ್ುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವರಿಬಬರ  ಮೊದ್ಲ ಬಾರಿ ಅಪರಾಧ್ ಎಸ್ಗಿದ್ವರು ರ್ತುು 

ಇಪಿತ  ುಿಂದ್ು ವಷ್ಮಕ್ತಿಿಂತ ಕ್ತರಿಯರು ಎಿಂಬುದಾಗಿತುು136.  

ಖಾಸ್ಗಿೋ ಕ್ತರಯಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ಸ್ಕಾಮರವ ೋ ತಾನಾಗಿ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ುತ್ತುಲಲವಾದ್ರ , ಎಲಲ 

ಕಡ ಯಿಂದ್ಲ , ಶಿಕ್ ಗ  ಕಾಯುತ್ತುರುವ ಪಾತಕ್ತಗಳ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಡುವ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರ ಮೋಲ್ಫಾಗುವ 

ಮಾನಸ್ಕ ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ು ಅವರನುನ ಹಲಬಗ ಯಲಿಲ ಘಾಸ್ಗ  ಳಿಸ್ುತುವ : 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಬದ್ುಕ್ತನ ಮೋಲ್ಫ  377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಉಿಂಟು 

ಮಾಡುವ ಪರಿಣಾರ್ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಹ  ರಗ  ಅನುಭವವಾಗುತುದ  ರ್ತುು 

ಅದ್ನುನ ಕಾನ ನು ಮೊಕದ್ದಮಗಳ್ ರ್ ಲಕ ಅಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ. ಲಿಖಿತ 

ದಾಖ್ಲ್ಫ ಗಳ್ು ರ್ತುು ಕಥ ಗಳ್ನುನ ಓಳ್ಗ  ಿಂಡ ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳ್ 

ಪರಕಾರ, 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ನ ಪದ್ಲಿಲ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರ ಮೋಲ್ಫ  

ಪೊೋಲಿೋಸ್ ವಯವಸ ಥ, ಆರ  ೋಗಯ ಸ್ಿಂಸ ುಗಳ್ು ರ್ತುು ಸ್ಕಾಮರಗಳ್ು ಸ್ತತವಾಗಿ 

ರ್ತುು ನಿತಯವೂ ಅತಾಯಚಾರ ಎಸ್ಗುತ್ತುವ . ಇಲಿಲ ಹಿಜಾರಗಲು (ಲಿಿಂಗ 

ಪರಿವತ್ತಮತರ ವಿಶಿಷ್ುವಾದ್ ಒಿಂದ್ು ವಗಮ) ರ್ತುು ಕ  ೋತ್ತಗಳ್ು (ಹ ಣಿಣನ 

ಹಾವಭಾವದ್ ಪುರುಷ್ರು) ಭಾರತಾದ್ ರಸ ುಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  ಪರತ್ತದನ 

ಅನುಭವಿಸ್ುವ ಹಿಿಂಸ ಯ ಹಲವಾರು ಕಥ ಗಳಿಿಂದ್ ಹಿಡಿದ್ು, ಹರ ಯದ್ 

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬನಿಗ  ಸ್ತತ ರ್ ರು ವಷ್ಮಗಳ್ ಕಾಲ ವಿದ್ುಯತ್ ಶಾಕ್ ಚಕ್ತತ ಪ 

ನಿೋಡಿದ್ ಪರಕರಣವನುನ ಆಲಿಸ್ಲು ನಿರಾಕರಿಸ್ದ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಮಾನವಾಧಿಕಾರ 

ಆಯೊೋಗದ್ ಕಥ ಗಳ್ನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ಬಹುದ್ು. ಕನಾಮಟಕದ್ ಪ್ಪೋಪಲ್ಪ 

ಯ ನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಲ್ ಲಿಬಟ್ಟೋಮಸ್ ನಾ ಇತ್ತುೋಚನ ವರದಯ ಪರಕಾರ, 

ಪೊಲಿೋಸ್ರು 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ಅನಧಿಕೃತ ಸ ರ ಹಿಡಿಯುವಿಕ , ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

                                                             
136 Ibid.   
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ದೌಜಮನಯ ರ್ತುು ಕ್ತರುಕುಳ್, ಸ್ುಲಿಗ  ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರ ಬಗ ಗ  

ಅವರ ಕುಟುಿಂಬದ್ವರಿಗ  ತ್ತಳಿಸ್ುವಿಂತಹ ಕೃತಯಗಳ್ನುನ ಸ್ರ್ರ್ಥಮಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು 

ಬಳ್ಸ್ುತಾುರ 137. 

19ನ ೋ ಶತಮಾದ್ ಕ  ನ ಗ  ಳ್ುಳವುದ್ಕ ಿ ಮೊದ್ಲು, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಳ್ವಳಿಗಳ್ು ಬಹಳ್ ವಿರಳ್ವಾಗಿದ್ದವು. ಆಸ್ಿರ್ 

ವ ೈಲ್ಡ ರ ಪ್ಪರಯತರ್ ಆಲ್ಫ ಗಿಡ್ ಡಗಲಸ್ ತನನ 1890ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯ ಕವಿತ  "ಟು ಲವ್ಲಪ" ನಲಿಲ "ತನನ ಹ ಸ್ರ ಹ ೋಳ್ 

ಹ ದ್ರುವ ಪ ರೋರ್" ದ್ ಬಗ ೆ ಬರ ದಾಗ, ಅವರು ಖ್ಿಂಡಿತವಾಗಿಯ  ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಕುರಿತು ಸ್ಮಾಜದ್ಲಿಲದ್ದ 

ನ ೈತ್ತಕ ಅಸ್ಹನ ಯನುನ ಪರಸಾುಪ್ಪಸ್ದ್ದರು 138 . ಆದ್ರ  ಇಪಿತನ ೋ ಶತಮಾನದ್ಲಿಲ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ.ಕ ಯ. 

ಸ್ರ್ುದಾಯವು ಜಗತ್ತುನಾದ್ಯಿಂತ ಕತುಲಿನಿಿಂದ್ ಹ  ರಬಿಂದ್ು ಸ್ಮಾನ ನಾಗರಿೋಕ ಹಕುಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪರತ್ತಭಟ್ಟಸ್ಲು 

ಆರಿಂಭಿಸ್ತು. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ.ಕ ಯ ಸ್ರ್ುದಾಯವು ಹಲವು ವಗಮಗಳ್ನುನ ಒಟ್ಟುಗ ಡಿಸ್ುವ ಬಗ ಗ , ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರ, ಕ ಳ್ವಗಮದ್ವರ, ಬಿಳಿಯರಲಲದ್ವರ, ವಿಕಲ್ಫಾಿಂಗರ ಮೋಲಿನ ಶ  ೋಷ್ಣ ಗಳ್ು ಒಿಂದ್ಕ  ಿಿಂದ್ು 

ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಬಗ ಗ  ದ್ನಿಯತ್ತುದ . ಈ ಚಳ್ವಳಿಯು ಸ್ಮಾನ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗಾಗಿನ ಹ  ೋರಾಟದ್ಲಿಲ ಬಹಳ್ 

ರ್ುಿಂದ್ುವರ ದದ್ದರ , 21ನ ೋ ಶತಮಾನ ಆರಿಂಭವಾಗುವ ಕಾಲದ್ಲ ಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರ ಬಿಂಧ್ನದ್ ಘಟನ ಗಳ್ು 

ರ್ುಿಂದ್ುವರ ದದ್ದವು. 

ಈಡ ೋರಲ್ಫಾಗದ್ ನಾಗರಿಕ ಹಕುಿಗಳ್ ಬಗ ಗಿನ ಹ  ೋರಾಟಗಳ್ು ಡಾ. ಮಾಟ್ಟಮನ್ ಲ ತರ್ ಕ್ತಿಂಗ್ ಹ ೋಳ್ುವ "ನ ೈತ್ತಕ 

ವಿಶವದ್ ಕಮಾನು ಗ  ೋಪುರ ಬಹಳ್ ವಿಸಾುರವಾದ್ುದಾದ್ರ , ಅದ್ು ನಾಯಯದ್ ಕಡ ಗ  ಬಾಗುತುದ " ಎಿಂಬ 

ತತವದ್ಡಿಯಲಿಲ ಸಾಗುತುವ . ಈ ತತವವನುನ ಪಾಲಿಸ್ುವವರ ಲಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರು ತಾಳ ಮ ರುಢಿಸ್ಕ  ಿಂಡು, ಸ್ಮಾಜ 

ಅವರ ಬದ್ುಕ್ತನ ಶ ೈಲಿಯನುನ ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಿಂಡು ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ುಳವವರ ಗ  ಕಾಯಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ು 

ನಿಂಬಿಕ  ಿಂಡಿರುತಾುರ . ಆದ್ರ  ಈ ತತವವನುನ ನಿಂಬುವವರು ಡಾ. ಕ್ತಿಂಗ್ "ಕಾಯುವಿಕ " ಎಿಂಬ ತತವದ್ ವಿರುದ್ಧ 

ವಾದಸ್ದ್ದರು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಅರ್ಮ ಮಾಡಿಕ  ಳ್ುಳವಲಿಲ ಸ  ೋಲುತಾುರ . 

                                                             
137 Douglas, supra note 9, at page 21; “Introduction” to Because I Have a Voice: Queer Politics in India, 

(Gautam Bhan and Arvind Narrain eds), Yoda Press (2005) at pages 7, 8. 
138 Melba Cuddy-Keane, Adam Hammond and Alexandra Peat, “Q” in Modernism: Keywords, Wiley-Blackwell 

(2014 



 339 

ಈಗ ಹಲವು ವಷ್ಮಗಳ್ ವರ ಗ  ನಾನು "ಕಾಯುವಿಕ " ಎಿಂಬ ಪದ್ವನುನ 

ಕ ೋಳಿಸ್ಕ  ಿಂಡಿದ ದೋನ . ಅದ್ು ಪರತ್ತ ಕರಿಯನ ಕ್ತವಿಯಲಿಲ ಸ್ೋಳ್ುವಷ್ುು 

ಹತ್ತುರದಿಂದ್ ಅನುರಣಿಸ್ುತುದ . ಅದ್ು ರ್ಿಂಪರುಬರಿಸ್ ಭಾವನಾತಮಕ 

ಒತುಡವನುನ ಆ ಕ್ಷಣಕ ಿ ಕಡಿಮಮಾಡಿ ಹತಾಶ ಯ ಬುದಧಹಿೋನ ರ್ಗುವಿಗ  

ಜನಮನಿೋಡುವ ಥಾಲಿಡ  ೋಮೈಡ್ ನಿಂತ್ತದ . ಪರಖಾಯತ 

ನಾಯಯಶಾಸ್ರಜ್ಞರ  ಬಬರು ಇತ್ತುೋಚ ಗ  ಹ ೋಳಿದ್ "ತಡವಾದ್ ನಾಯಯವು, 

ನಿರಾಕರಿಸ್ಲ್ಫಾದ್ ನಾಯಯ" ಎಿಂಬ ಸ್ತಯವನುನ ನಾವು ರ್ನಗಾಣಬ ೋಕ್ತದ . 

ನಾವು ದ ೋವರು ರ್ತುು ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಕ  ಡಮಾಡಿದ್ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ 

ಪಡ ಯುವುದ್ಕಾಿಗಿ ರ್ುನ ನರಾ ನಲವತುು ವಷ್ಮಕ ಿ ಹ ಚುಿ ಕಾಲ 

ಕಾದದ ದೋವ . ನಿರ್ಮನುನ ಕರಿಯನ ಿಂಬ ಸ್ತಯವಿಂದ್ರ ನ ಪದ್ಲಿಲ ಹಗಲು ರಾತ್ತರ 

ಹಿಿಂಸ ಗ  ಳ್ಪಡಿಸ್, ನಿೋವು ಸ್ದಾಕಾಲ ತುದಗಾಲಿನಲಿಲ ನಿಿಂತು, 

ರ್ುಿಂದ ೋನಾಗುವುದ  ೋ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ತ್ತಳಿಯದ , ಒಳ್ಗಿನ ಭಯಗಳ್ು ರ್ತುು 

ಹ  ರಗಿನ ಆಕ  ರೋಶಗಳ್ ನ ರಳಿನಲ್ಫ ಲೋ ಬದ್ುಕುವಿಂತ  ಮಾಡಿದಾಗ; ನಿೋವು 

ಸ್ದಾಕಾಲ ನಿೋವು "ಯಾರ  ಅಲಲ"ವ ಿಂಬ ಭಾವದ್ ವಿರುದ್ಧ ಹ  ೋರಾಡುತುಲ್ಫ ೋ 

ಇರುವಾಗ, ಆಗ ಮಾತರ ಕಾಯುವುದ್ು ನರ್ಮ ಪಾಲಿಗ  ಎಷ್ುು ಕಷ್ುವ ಿಂದ್ು 

ನಿರ್ಗ  ಅರ್ಮವಾಗುತುದ . ಒಿಂದ್ಲ್ಫಾಲ ಒಿಂದ್ು ದನ ತಾಳ ಮಯ ಕ  ಡ ತುಿಂಬಿ 

ಹರಿಯುತುದ , ರ್ತುು ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ತಾವು ಕ  ರ ಯುವಿಂತಹ ಹತಾಶ ಗ  ಒಡುಡವ 

ಅನಾಯಯದ್ ಕಿಂದ್ಕದ್ಲಿಲ ಬಿೋಳ್ುವುದ್ನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ುವ ಕಾಲ ಬರುತುದ . 

ರ್ಹನಿೋಯರ ೋ, ನಿರ್ಗ  ನರ್ಮ ನಾಯಯಯುತವಾದ್ ತಡ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಲ್ಫಾರದ್ 

ಸ್ಹನ ಯ  ಅರ್ಮವಾಗುತುದ  ಎಿಂದ್ು ಆಶಿಸ್ುತ ುೋನ .  
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(ಬಮಿಮಿಂಗ್ಹಾಯಮ್ ಸ ರ ರ್ನ ಯಿಂದ್ ಬರ ದ್ ಪತರ)139 

24. ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತ ಸ್ರ್ುದಾಯಕ ಿ ಸ ೋರಿದ್ ಭಾರತ್ತೋಯ ಪರಜ ಗಳ್ು ಕಾದದಾದರ . ತರ್ಮ ಸ್ಹ 

ನಾಗಿರೋಕರು ಬಿರಟ್ಟೋಷ್ರ ರ್ ಗುದಾರದಿಂದ್ ರ್ುಕುರಾಗುತ್ತುದಾದಗ, ಪುರಾತನ ರ್ತುು ಈ ಕಾಲಕ ಿ ಸ್ಲಲದ್ 

ವಸಾಹಾತುಕಾಲದ್ ಕಾನ ನ  ಿಂದ್ು ತರ್ಮ ರ್ ಲಭ ತ ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ್ನುನ ಸ ರ ಹಿಡಿದಟುು, ತರ್ಮನುನ 

ರ್ುಚುಿರ್ರ ಯಲಿಲ, ಭಯದ್ಲಿಲ, ಎರಡನ ೋ ದ್ಜ ಮಯ ನಾಗರಿೋಕರಿಂತ  ಬದ್ುಕುವಿಂತ  ಮಾಡಿದ್ನುನ 

ನ  ೋಡುತುಲ್ಫ ೋ ಕಾದದಾದರ . 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಮಾನಯತ ಯ ಕುರಿತು ತ್ತೋಪ್ಪಮಗಾಗಿ ಸ್ಲಿಲಸ್ರುವ 

ರ್ನವಿೋಯ ರ್ ಲಕ, ಈ ಕಾನ ನಿನ ಅಡಿಯಲಿಲ ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ 

ಅಪರಾಧ್ರ್ುಕುಗ  ಳಿಸ್ಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ಈ ಪರಜ ಗಳ್ು ಆಗರಹಿಸ್ುತಾುರ . ಆದ್ರ  ಈ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, 

ವಸಾಹರುಶಾಹಿೋ ಕಾನ ನ  ನುದ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುವ ಕ ಲ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧ್ 

ರ್ುಕುಗ  ಳಿಸ್ುವುದ್ಕ್ತಿಿಂತಲ  ಮಿಗಿಲಿನ ವಿಚಾರಗಳಿವ . ಈ ಪರಕರಣವು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ 

ಅನುಭವಿಸ್ುವ ರ್ಹದಾಸ ಯ ಕುರಿತದ್ುದ. ಈ ಪರಕರಣ ಪರತ್ತ ರ್ನುಷ್ಯನು ಹ  ಿಂದರುವ ಘನತ ಯಿಂದ್ 

ಬದ್ುಕುವ ಹಕ್ತಿನ ಕುರಿತದಾದಗಿದ . ಈ ಪರಕರಣ ಈ ಪರಜ ಗಳಿಗ  ಸ್ಮಾನ ನಾಗರಿಕತ ಯ ಬ ಲ್ಫ  ತ್ತಳಿಸ್ುವ 

ಬಗ ಗಿನದಾದಗಿದ . ಇದ ಲಲಕ್ತಿಿಂತ ಮಿಗಿಲ್ಫಾಗಿ ನರ್ಮ ನಿಧಾಮರವು ಸ್ಿಂವಿಧಾನಕ್ತಿರುವ ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ  ತರುವ 

ಶಕ್ತುಯನುನ ಎತ್ತುಹಿಡಿಯುತುದ . ಏಕ ಿಂದ್ರ , ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಗಳಾದಾಗ ಮಾತರ ಸ್ಿಂವಿಧಾನ 

ಪರಜ ಗಳಿಗ  ನಾಯಯಯುತ, ಮಾನವಿೋಯ ರ್ತುು ಪರಸ್ಿರ ಸ್ಹಾನುಭ ತ್ತಯ ಬದ್ುಕನುನ ಕಟ್ಟುಕ  ಡಲು 

ಸಾಧ್ಯ. 

D. ಒಂದತ ಸಾಮಾನವ್ಾದ ಪ್ಯಿವಮ 

“Through Love's Great Power" 

ಪ್ಯಿವಮದ ಮಹಯೂವನನತ ಶಕ್ರಿಯಂದ 

Through love's great power to be made whole  

                                                             
139 Martin Luther King Jr., “Letter from a Birmingham Jail” (1963). 
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In mind and body, heart and soul –  

Through freedom to find joy, or be  

By dint of joy itself set free In love and in companionhood:  

This is the true and natural good.  

To undo justice, and to seek  

To quash the rights that guard the weak -  

To sneer at love, and wrench apart  

The bonds of body, mind and heart  

With specious reason and no rhyme:  

This is the true unnatural crime.”140 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14ನ ೋ ಕಲರ್ು ನರ್ಮ ಸ್ಮಾನತ ಯ ರ್ ಲಭ ತ ಸ್ನನದಾಗಿದ . 

"ಸ್ಕಾಮರವು, ಭಾರತದ್ ಸ್ರಹ  ದದನ  ಳ್ಗ , ಯಾವ ವಯಕ್ತುಗ  

ಕಾನ ನಿನ ದ್ುರಿನ ಸ್ಮಾನತ  ಅರ್ವಾ ಕಾನ ನಿನ ಸ್ಮಾನ ರಕ್ಷಣ ಯನುನ 

ನಿರಾಕರಿಸ್ುವಿಂತ್ತಲಲ. (ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ ) 

25. ನಾಜ್  ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ದ ಹಲಿ ಉಚಿ ನಾಯಯಾಲಯವು 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ವಗಿಮಕರಣಕ ಿ, ಅದ್ು 

ಈಡ ೋರಿಸ್ಬಯಸ್ುವ ಉದ ದೋಶಗಳಿಗ  ತಾಳ್ಮೋಳ್ವಿಲಲವ ಿಂದ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14ನ ೋ ಕಲರ್ನುನ 

ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ತು 141 . ಕೌಶಲ್ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಇದ ೋ ನಾಯಯಾಲಯವು ನಾಜ್  

ಪರಕರಣದ್ ನಿಧಾಮರವನುನ "ಸಾಮಾನಯ ಸ್ಿಂದ್ಭ್ಮಳ್ಲಿಲ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ನಡ ಸ್ುವವರು ರ್ತುು 

ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ನಡ ಸ್ುವವರು ಎಿಂಬ ಎರಡು ಬ ೋರ  ಬ ೋರ  ವಗಮಕ ಿ 

ಸ ೋರಿದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು" ಎಿಂಬ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  ರದ್ುದಪಡಿಸ್ತು 142 . ಈ ತಕಮದ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ, 377ನ ೋ 

                                                             
140 Vikram Seth  
141 Naz Foundation, at para 91. 
142 Koushal, at para 65. 
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ಪರಿಚ ಿೋದ್ ನಿರಿಂಕುಶತವ ಅರ್ವಾ ಅತಾಕ್ತಮಕ ವಗಿೋಮಕರಣದ್ ಸ್ರ್ಸ ಯಯನುನ ಹ  ಿಂದಲಲ ಎಿಂದ್ು ಕೌಶಲ್ 

ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು.  

26. ನರ್ಮ ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ ಸ್ರಣಿಯ ಪರಕಾರ - ಪರತ್ತ ತ್ತೋಪಮನ ನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ದ್ರ  ಹ ೋಳಿದ್ದನ ನೋ 

ಹ ೋಳಿದ್ಿಂತಾಗುತುದ  - ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14ನ ೋ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು ವಗಿೋಮಕರಣ ಗ  ಳ್ಳಲು 

ಎರಡು ಮಾನದ್ಿಂಡಗಳ್ು ಅಗತಯ 1) ಅರ್ಮವಾಗಬಲಲ ವತಾಯಸ್ಗಳ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ವಗಿೋಮಕರಣ ಆಗಬ ೋಕು 

ರ್ತುು 2) ಕಾನ ನಿನ ವಗಿೋಮಕರಣಕ ಿ ಅದ್ು ಪೂರ ೈಸ್ಬಯಸ್ುವ ಉದ ದೋಶಕ ಿ ತಾಕ್ತಮಕವಾದ್ 

ಹ  ಿಂದಾಣಿಕ ಯರಬ ೋಕು143. ಇದ್ನ ನೋ ಬ ೋರ  ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಹ ೋಳ್ುವುದಾದ್ರ , ವಗಿೋಮಕರಣದ್ ಕಾರಣ ರ್ತುು 

ಕಾನ ನಿಯ ಉದ ದೋಶಗಳ್ ನಡುವ  ಸ್ಕಾರಾಣ ತಾಳ್ಮೋಳ್ವಿರಬ ೋಕು. ವಗಿೋಮಕರಣಮಾಡುವ ಉದ ದೋಶ 

ಅಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವೂ, ನಾಯಯವಿಲಲದ್ುದ ರ್ತುು ಪಕ್ಷಪಾತ್ತಯಾಗಿರುವಿಂತ್ತದ್ದರ , ಆ ವಗಿೋಮಕರಣ 

ಅತಾಕ್ತಮಕವಾಗುತುದ 144. 

27. ಸ್ಮಾನತ ಯನುನ ಅಪರಾಧ್ವಿಂದ್ರ ತಾತ್ತವಕ ವಗಿೋಮಕರಣದ  ಿಂದಗ  ಸ್ಮಿೋಕರಿಸ್ದಾಗ ಕಾನ ನಿನ 

ಶಿಷಾುಚಾರ ಮರ ದ್ಿಂತಾಗುತುದ .. ಈ ವಗಿೋಮಕರಣ ಪರಿೋಕ್ ಯ ಸ್ರ್ಸ ಯಯಿಂದ್ರ , ತಾಕ್ತಮಕ ನ ಲ್ಫ ಯಲಿಲ 

ನಡ ಯಬ ೋಕಾಗಿದ್ದ ವಗಿೋಮಕರಣವು, ಕ ೋವಲ ಸ್ ತರವಾಗಿ ಉಳಿದ್ು: ಅರ್ಮವಾಗಬಲಲ ವಯತಾಯಸ್ ರ್ತುು 

ಕಾನ ನಿನ ಉದ ದೋಶದ್ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾತರ ನಡ ಯುತುದ . ಹಾಗಾದಾಗ, ವಗಿೋಮಕರಣದ್ ಪರಿೋಕ್ ಯು 

ಸ್ತವಕ್ತಿಿಂತ ಹ  ರಗಿನ ಸ್ವರ ಪಕ ಿ ಹ ಚಿನ ಬ ಲ್ಫ  ನಿೋಡಿದ್ಿಂತಾಗುತುದ . ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ 

ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವ ಮೌಲಯಗಳ್ು, ಅವ ಷ ುೋ ಹಳ ಯದಾಗಿದ್ದರ , ತಯಜಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದರುವುದ ೋ 

ಕಾನ ನಾತಮಕ ಶಿಷ್ುತ ಯಲಿಲರುವ ಅಪಾಯ. ಕಾನ ನಿನ ಶಿಷ್ುತ ಯು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಜಿೋವದಾಯಕ 

ಶಕ್ತುಯನುನ, ಬರಿಯ ಸ್ ತರ ಅಥಾವಾ ರ್ಿಂತರದ್ಡಿಯಲಿಲ ಹ ತುಹಾಕುತುದ . ಈ ಶಿಷ್ುತ ಯು 14ನ ೋ 

ಕಲಮಿನಲಿಲರುವ, ಕಾನ ನಿನ ದ್ುರು ಸ್ಮಾನತ  ರ್ತುು ಕಾನ ನಿನ ಸ್ಮಾನ ರಕ್ಷಣ  ಎಿಂಬ ಶಕ್ತುಶಾಲಿ 

ತತವಗಳ್ನುನ ನಿಲಮಕ್ಷಿಸ್ುತುದ . ಸ್ಮಾನತ ಯನುನ ಕ ೋವಲ ವಗಿೋಮಕರಿಸ್ುವ ಶಿಷಾುಚಾರದ್ ಕ್ತರಯಯ 

ಹಿಂತಕ ಿ ಇಳಿಸ್ದ್ರ , ನಿರಿಂಕುಶ ಪರಭುತವದಿಂದ್ ಪರಜ ಗಳ್ನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಅದ್ರ ರ್ ಲ ಗುಣವನುನ 
                                                             
143 State of West Bengal v. Anwar Ali Sarkar, AIR (1952) SC 75. 
144 Deepak Sibal v. Punjab University, (1989) 2 SCC 145. 
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ರ್ರ ತಿಂತಾಗುತುದ . ಒಿಂದ ಡ  ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಾಯಯಶಾಸ್ರವು ಸಾವತಿಂತಯ ರ್ತುು ಸ್ಮಾನತ ಗಳ್ ರ್ುಖ್ಯ 

ಆಶಯಗಳ್ನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ುವಷ್ುು ರ್ುಿಂದ್ುವರ ದದಾದರ , ರ್ತ  ುಿಂದ ಡ  14ನ ೋ ಕಲಮಿನ ರ್ ಲ ತತವ 

ಕ ಡ ವಗಿೋಮಕರಣದ್ ನ ರಳಿನಿಿಂದ್ ಹ  ರಬಿಂದದ . ಸ್ಿಂವಿಧಾನವ ಿಂಬ ಸೌಧ್ವನುನ, 14ನ ೋ ಕಲಮಿನ 

ಸ್ವಿಂತ ಶಕ್ತು, ಘನತ  ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ್ ಅಡಿಪಾಯದ್ಮೋಲ್ಫ  ಕಟುಲ್ಫಾಗಿದ . ಇದ್ನುನ ಸ್ರಳ್ವಾಗಿ 

ಹ ೋಳ್ುವುದಾದ್ರ , ಮೋಲ್ಫ  ತ್ತಳಿಸ್ದ್ ಅವತಾರದ್ಲಿಲ ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ರ್ನುಷ್ಯರು ಮಾಡುವ ಪರತ್ತ ಕ ಲಸ್ದ್ಲಿಲ 

ರ್ತುು ಜಿೋವನದ್ ಪರತ್ತಯೊಿಂದ್ು ಘಟುದ್ಲಿಲ ಅವರ ಹಾಗ  ಇತರ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ನಾಯಯಯುತವಾಗಿ 

ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ನುನ ಖಾತ್ತರಪಡ ಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ರ ಡ ಗ  ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕುತುದ . 

ಈ.ಪ್ತ. ರೂಯಪ್ಪ v. ತಮಿಳು ನ್ಾಡತ ರಾಜ್ಾ ಸಕಾೋರ 145  ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಸ್ಕಾಮರದ್ ಕರರ್ಗಳ್ು 

ನಿರಿಂಕುಶವಾಗಿವ ಯೋ ಇಲಲವ ೋ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು 

ಸ್ಮಾನತ  ಎಿಂಬುದ್ು ಹಲವು ಅಿಂಶಗಳ್ು ರ್ತುು ಆಯಾರ್ಗಳ್ನುನ 

ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುವ ಚಲನಶಿೋಲ ತತವವಾಗಿದ್ುದ ಅದ್ನುನ ಸಾಿಂಪಾರದಾಯಕ 

ತಾತ್ತವಕತ ಯೊಳ್ಗ  ಕಟ್ಟುಹಾಕುವುದಾಗಲಿೋ, ಬಿಂಧಿಸ್ುವುದಾಗಲಿೋ ಅರ್ವಾ 

ಅದ್ನುನ ತಡ ಹಿಡಿಯುವುದಾಗಲಿೋ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ. ನಿಜವಾದ್ ಅರ್ಮದ್ಲಿಲ 

ನ  ೋಡಿದ್ರ , ಸ್ಮಾನತ ಯು ನಿರಕುಶತವಕ ಿ ವಿರುಧ್ವಾದ್ ತತವವಾಗಿದ . 

ಹಾಗ  ನ  ೋಡಿದ್ರ , ಸ್ಮಾನತ  ರ್ತುು ನಿರರಿಂಕುಷ್ತವಗಳ್ು ಬದ್ಧವ ೈರಿಗಳ್ು; 

ಸ್ಮಾನತ ಯು ಪರಜಾತಾಿಂತ್ತರಕ ಕಾನ ನಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ುದ ರ್ತುು 

ನಿರಿಂಕುಶತವವು ಸ್ವಾಮಧಿಕಾರಿಯೊಬಬನ ಹುಚಾಿಟ ರ್ತುು ತ ವಲುಗಳ್ನುನ 

ಅವಲಿಂಬಿಸ್ುರುತುದ . ನಿರಿಂಕುಶವಾದ್ ಕರರ್ವಿಂದ್ು ರಾಜನ ೈತ್ತಕ ರ್ತುು 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ಲ್ಫ ಗಳ್ಲಿಲ ಅಸ್ಮಾನತ ಯನುನ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ುವುದ್ು 
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ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿ ಗ  ೋಚರಿಸ್ುತುದ , ಆ ರ್ ಲಕ ಅದ್ು 14 ನ ೋ ಕಲರ್ನುನ 

ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ .  

ನಾಲುಿ ದ್ಶಕಗಳ್ ನಿಂತರದ್ ಶ್ಾಯರಾ ಬ್ಾನ್ಯೂವ v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ 146  ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ವಗಿೋಮಕರಣದ್ 

ಪರಿೋಕ್ ಯನುನ ಸ್ಿಂಸ್ಿರಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. 

“ನಿರಿಂಕುಶ ಎಿಂಬ ಭಾವದ್ ಅರ್ಮ, ಅಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾದ್ ರಿೋತ್ತಯಲಿ, 

ಸ್ರಿಯಾದ್ ಸ್ದಾಧಿಂತದ್ ಆಧಾರವಿಲಲದ ೋ, ಒಬಬರ ವಿನ  ೋದ್ಕಾಿಗಿ, ಅರ್ವಾ 

ಕುಟ್ಟಲತ ಯಿಂದ್, ವಸ್ುುಗಳ್ ಸ್ವಭಾವಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಅತಾಕ್ತಮಕವಾಗಿ, 

ಸ್ರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರಮಾಡದ ೋ ಅರ್ವಾ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ದ ೋ, ಕ ೋವಲ ತರ್ಮ 

ರ್ನಸ್ಪಗ  ತ  ೋಚದ್ಿಂತ  ನಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು.  

28. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಲಿಲ ಬಳ್ಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಪದ್ಗಳ್ಲಿಲ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ರ್ತುು ಭಿನನಲಿಿಂಗಾಸ್ಕುರ ನಡುವ  

ಭ ೋದ್ ಕಾಣಿಸ್ುವುದಲಲವಾದ್ರ . ಅದ್ನುನ ನಿಖ್ರವಾಗಿ ಅಥ ೈಮಸ್ಕ  ಿಂಡಾಗ, ಅದ್ು ಭಿನನಲಿಿಂಗಾಸ್ಕುರ 

ಕ ಲವ ೋ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ದ್ರ , ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವಿನ ಎಲ್ಫಾಲ ಬಗ ಯ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅನ  ಯೋನಯತ  ರ್ತುು ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಕಾನ ನುಬಾಹಿರಗ  ಳಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ು 

ಕಿಂಡುಬರುತುದ 147. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು 14ನ ೋ ಕಲಮಿನ ನ ಲ್ಫ ಗಟ್ಟುನ ವಿರ್ಶ ಮಯಲಿಲ ತ ೋಗಮಡ ಯಾಗಲು, 

ಕೌಶಲ್ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ನಾಯಯಾಲಯವು 'ಸಾಮಾನಯ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ’ ರ್ತುು ‘ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ 

ವಿರುದ್ಧವಾದ್ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ’ದ್ ನಡುವಿನ ಭಿನನತ ಯನುನ ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ಬ ೋಕ್ತತುು. ಹಾಗ  ಮಾಡಿದಾಗ, ಸ್ದ್ರಿ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಉದ ದೋಶ ರ್ತುು ಅದ್ನುನ ಭಿನನವ ಿಂದ್ು ವಗಿೋಮಕರಣ ಮಾಡುವುದ್ರ ನಡುವಿನ ತಾತ್ತವಕ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವನುನ ಕಾನ ನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಬಿೋತು ಪಡಿಸ್ದ್ಿಂತಾಗುತ್ತುತುು. ಆದ್ರ , ಕೌಶಲ್ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ 

ನಾಯಯಾಲಯವು 14ನ ೋ ಕಲಮಿನ ವಿಚಾರ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವಾಗ, “ನಾಯಯಶಾಸ್ರೋಯ ತಾತ್ತವಕತ ಯ ಕನಿಷ್ು 
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transformative constitution”, Indian Law Review, Vol. 1 (2017), at pages 115-144. 
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ಮಾನದ್ಿಂಡಗಳ್ನುನ ಈಡ ೋರಿಸ್ಲಿಲಲ” ಎಿಂಬುದ್ು ಆ ತ್ತೋಪಮನುನ ಖ್ಿಂಡಿಸ್ಲು ಇರುವ ಕಾರಣಗಳ್ಲಿಲ 

ಒಿಂದ್ು 148 . ಕೌಶಲ್ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ 377 ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಅಡಿಯಲಿಲ ನಡ ದರುವ ವಿಚಾರಣ ಗಳ್ನುನ 

ರ್ರುಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ದ್ ನಾಯಯಾಲಯವು. “ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ 

ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ’ ಎಿಂದ್ು ವಗಿೋಮಕರಿಸ್ಲು ಏಕರ ಪವಾದ್ ಪರಿೋಕ್ ಯನುನ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲು 

ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲಲ” ಎಿಂದ್ು ನುಡಿಯತು149. ಆದಾಗ ಯ, ಕೌಶಲ್ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ನಾಯಯಾಲಯವು 377ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಅಡಿಯಲಿಲ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ವಗಿೋಮಕರಿಸ್ುವುದ್ನುನ ಸ್ರ್ರ್ಥಮಸ್ಕ  ಿಂಡಿತು, ಆದ್ರ , 

ಪರಜ ಗಳ್ನುನ ಭಿನನವಾಗಿ ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ಕ ಿ ಇರುವ ಕಾರಣವನಾನಗಲಿೋ, ಅರ್ವಾ ಅವರುಗಳ್ಲಿಲರುವ 

ಭಿನನತ ಯನಾನಗಲಿೋ ವಿವರಿಸ್ುವ ಗ  ೋಜಿಗ  ನಾಯಯಾಲಯ ಹ  ೋಗಲಿಲಲ. 

ಮೋಲಿನ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಸ್ರಿಯಾದ್ ತಕಮ ಅರ್ವಾ ವಿಶ ಲೋಷ್ಣ ಯನುನ ನಡ ಸ್ದರುವ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಕರರ್ವನುನ 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಿಂಶ  ೋಧ್ನ ಗಳ್ಲಿಲ ತರಾಟ ಗ  ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಲ್ಫಾಗಿದ . ಈ ಕ ಳ್ಗಿನ 

ಸಾಲುಗಳ್ು ನಾಯಯಾಲಯದ್ ನಿಧಾಮರದ್ ವಿರ್ಶ ಮಯನುನ ಸ್ರ್ರ್ಮವಾಗಿ ಹಿಡಿದಡುತುವ : 

"ಸಾಮಾನಯ ರಿೋತ್ತ"ಯಲಿಲ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ಲಿಲ ತ  ಡಗುವವರು ರ್ತುು 

ಹಾಗ  ಮಾಡದ್ವರು ಎಿಂಬ ಎರಡು ವಗಮಗಳಿವ  ಎಿಂದ್ು ನಾಯಯಾಲಯವು 

ಒಿಂದನಿತ  ಸಾಕ್ಷಯವಿಲಲದ ೋ ನುಡಿಯುತುದ . ಸಾಮಾನಯ ರಿೋತ್ತ 

ಎಿಂದ್ರ ೋನು? ಬಹುಷ್ಃ, ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯತ . ಅದ ೋ ಏಕ  ಸಾಮಾನಯ 

ರಿೋತ್ತಯಾಗಿದ ? ಪಾರಯಶಃ ಇದ್ಕ ಿ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರಿಗಿಿಂತ ಹ ಚುಿ 

ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯರಿದಾದರ  ಎಿಂಬುದ್ು ಕಾರಣವಿರಬಹುದ್ು, ಆದ್ರ , 

ನಾಯಯಾಲಯವು ಅದ್ಕ ಿ ಯಾವುದ ೋ ಪುರಾವ  ನಿೋಡುವುದಲಲ. ಹಾಗ  

ನ  ೋಡಿದ್ರ , ಕಿಂದ್ು ಕ ದ್ಲಿನ ಜನರಿಗಿಿಂತ ಹ ಚುಿ ಕಪುಿ ಕ ದ್ಲಿನ ಜನರು 

                                                             
148 Shubhankar Dam, “Suresh Kumar Koushal and Another v. NAZ Foundation and Others (Civil Appeal No. 

10972 of 2013)” Public Law, International Survey Section (2014). 
149 Koushal, at para 60. 
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ಭಾರತದ್ಲಿಲದಾದರ . ಕಿಂದ್ು ಕ ದ್ಲಿನ ವಯಕ್ತುಯೊಿಂದಗಿನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಕ್ತರಯನಡ ಯುವುದ್ು ಕಡಿಮ ಎಿಂದ್ ಮಾತರಕ ಿ ಅದ್ು ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ 

ವಿರುದ್ಧವ ೋ? ...  ಇಲಿಲ ತಕಮಬದ್ಧವಾದ್ ತಾಳ್ಮೋಳ್ ಎಲಿಲದ ? ಕಾನ ನುಬದ್ಧ 

ಸ್ಕಾಮರಿ ಉದ ದೋಶ ಏನು? ನಾವು ಇಲಿಲ ಅರ್ಮವಾಗಬಲಲ ವಯತಾಯಸ್ವಿದ  

ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂಡರ  ಸ್ಹ, ಯಾವ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  ನಿೋವು 

ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುತ್ತುೋರಿ - ರ್ತುು ಆ ರ್ ಲಕ ಯಾವ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ಒಿಂದ್ು 

ವಗಮದ್ಜನರಿಗ  ಕಾನ ನಿನ ಸ್ಮಾನ ರಕ್ಷಣ ಯನುನ 

ನಿರಾಕರಿಸ್ುತ್ತುೋರಿ? ನಾಯಯಾಲಯವು ಯಾವ ಉತುರವನ ನ 

ನಿೋಡುವುದಲಲ. ಪಯಾಮಯವಾಗಿ, "ಸಾಮಾನಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಯು" ಶಿಶನ-

ಯೊೋನಿ ಸ್ಮಾಗರ್ವನುನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳತುದ , ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯ 

ಪರತ್ತಯೊಿಂದ್ು ಇತರ ವಿಧ್ವೂ "ಪರಕೃತ್ತಯ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಗಮಕ ಿ 

ವಿರುದ್ಧ"ವಾಗಿದ . ಅಲಲದ ೋ, ಅಲಲದ ೋ, ನಾಯಯಾಧಿೋಶರ ಹ ೋಳಿಕ ಯೊಿಂದ್ನುನ 

ಬಿಟುರ , ಮೋಲಿನ ಹ ೋಳಿಕ ಯನುನ ಸ್ರ್ರ್ಥಮಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು 

ಯಾವುದ ೋ ಆಧಾರಗಳಿಲಲ150 

ಮೊಟುಮೊದ್ಲಿಗ , “ನಿಸ್ರಗದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ದ” ಎಿಂಬ ಪದ್ಪುಿಂಜದ್ ಬಳ್ಕ ಯು ಎಷ್ುು 

ಗ  ಿಂದ್ಲರ್ಯವ ಿಂದ್ುದ್ನುನ ನಾವು ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕ್ತದ . “ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ” ಎಿಂದ್ರ ೋನು? ‘ಅಸ ೈಸ್ಗಿಮಕ’ 

ಎಿಂದ್ರಿೋನು ರ್ತುು ಇಿಂತಹ ಗ  ಿಂದ್ಲರ್ಯ ರ್ತುು ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ಲ್ಫಾರದ್ ವಿಚಾರಗಳ್ಲಿಲ ಇಿಂತಹುದ ೋ 

ವಗಿೋಮಕರಣವಾಗಬ ೋಕ ಿಂಬುದ್ನುನ ಯಾರು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುತಾುರ ? ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವಿನ 

ಅನ  ಯೋನಯತ ಗಳ್ಲಿಲ ಯಾವುದ್ು ಉಚತ ರ್ತುು ಯಾವುದ್ು ಅನುಚತ ಎಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವ ಹಕಿನುನ ನಾವು 

ಸ್ಕಾಮರಗಳಿಗ  ನಿೋಡಬ ೋಕ ? ತರ್ಮ ದ್ುದ ೈಮವದಿಂದ್ ರ್ನುಷ್ಯರಿಗಿರುವ ತಾಕ್ತಮಕ ಸಾರ್ರ್ಯಮ (ರ್ತುು 

                                                             
150 Gautam Bhatia, “The Unbearable Wrongness of Koushal vs Naz Foundation”, Indian Constitutional Law and 

Philosophy (2013). 
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ಸಾಮಾಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಭಾವನ ಗಳ್ನುನ ‘ಪೊೋಷ್ಟ್ಸ್ುವ’ ಸಾರ್ರ್ಯಮ) ದಿಂದ್ ವಿಂಚತವಾಗಿರುವ ಹ ಚ ಿಉಕಡಿಮ 1500 

ಜಿೋವ ಪರಭ ೋದ್ಗಳ್ಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ದಾಖ್ಲಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ 151 . ಇದ್ಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಕುತ ಹಲಕಾರಿ 

ಬರ ಹವಿಂದ್ರಲಿಲಾ “ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಯನ ನೋ ನಡ ಸ್ದ್ ಪರಭ ೋದ್ಗಳಾದ್ ಸ್ೋ ಆಚಮನ್ ರ್ತುು ಏಫೋಸ್ 

ಹ  ರತುಪಡಿಸ್, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ  ಇಲಲದ ೋ ಇರುವ ಯಾವ ಜಿೋವ ಪರಭ ೋದ್ವೂ ಕಣುದಬಿಂದಲಲ” ಎಿಂದ್ು 

ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ 152. 

29. ತರ್ಮ ಪೌರಢ ಬರ ಹವಿಂದ್ರಲಿಲ ಆಿಂಬ ರಸ್ನ ರವರು 153, ಜಿೋವ ಪರಭ ೋದ್ಗಳ್ು ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತುಯ 

ಪರವೃತತ್ತುಯಿಂದ್ ಪರಚ  ೋದ್ಕ ಕಾರ್ನ ಗಳ ಡ ಗ  ಹ  ರಳ್ುವ ಕ್ತರಯಯನುನ ವಿವರಿಸ್, ಈ ಪಲಲಟವು 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಆಧ್ುನಿಕ ಪರಿಕಲಿನ ಗಳ್ನುನ ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಳ್ಳಲು ಎಷ್ುು ಸ್ಹಾಯಕ 

ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಚಚಮಸ್ುತಾುರ . ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ರ್ತುು ಭಿನನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ನಡುವಿನ ಗ ರ ಯು ಅದ ಷ್ುು 

ರ್ಸ್ುಕಾಗಿದ  ಎಿಂಬುದ್ನನ ವಿಶಿಲೋಷ್ಟ್ಸ್ುವ ಅವರು, ಇಿಂದನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ ಗಳ್ ಅಸ್ಥರ ವಿಸಾುರವನುನ 

ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಿಂಡಾಗ ಆ ಗ ರ ಯು ಅಡಗ ಲಜಿೆ ಕಾಲದ್ ಕಟುುಕತ ಯಿಂತ  ಅರ್ವಾ ತುಿಂಬಾ ಹಳ ಯ 

ಆವಿಷಾಿರದ್ಿಂತ  ಭಾಸ್ವಾಗುತುದ  ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳ್ುತಾುರ .154 

"ಭಿನನಲಿಿಂಗಾಸ್ಕುರು ರ್ತುು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರು ವಿಭಿನನವಾಗಿರಬ ೋಕ ಿಂದ್ು 

ಯಾರ  ಬಬರಿಗ  ತ್ತಳಿದಲಲ "ಎಿಂದ್ು 1984ರ ಅಧ್ಯಯನ ಬಯಲ್ಫಾಜಿಕಲ್ 

ರಿೋಸ್ಚ್ಮ ಆನ್ ಹ  ೋಮೊೋಸ ಕುಶವಾಲಿಟ್ಟಯ ಲ್ಫ ೋಖ್ಕ್ತ ವ ಿಂಡ ಲ್ ರಿಕ ರ್ಟಪ 

ಬರ ದದಾದರ . ನಾವು ಪಡ ದರುವ ಅತುಯತುರ್ ಉತುರರ ಒಿಂದ್ು 

ಕುತಕಮವಾಗಿದ : "ಬಿನನಲಿಿಂಗಾಸ್ಕುರು ರ್ತುು ಸ್ಮಾಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರನುನ 

ವಿಭಿನನವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ  ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಅವರುಗಳ್ನುನ ಎರಡು 

                                                             
151 Shamnad Basheer, Sroyon Mukherjee and Karthy Nair, “Section 377 and the ‘Order of Nature’: Nurturing 

‘Indeterminacy’ in the Law”, NUJS Law Review, Vol, 2 (2009). 
152 Bruce Bagemihl, Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity, Stonewall Inn Editions 

(2000). 
153 Brandon Ambrosino, “The Invention of Heterosexuality”, British Broadcasting Company, 26 March, 2017 
154 Ibid.   
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ಗುಿಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಿಂಗಡಿಸ್ಬಹುದ್ು ಎಿಂಬ ನಿಂಬಿಕ ಯ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ಅವರನುನ 

ಎರಡು ಗುಿಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಿಂಗಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತದ " 

ಭಿನನಲಿಿಂಗಾಸ್ಕು/ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರ ನಡುವಿನ ವಿಭಜನ ಯು ಶಾಶವತ, ರ್ತುು 

ಪರಕೃತ್ತಯ ಪರಮೊೋಚಿ ಸ್ತಯವ ಿಂದ್ು ತ  ೋರುತುದ ಯಾದ್ರ , ಅದ್ು 

ಸ್ರಳ್ವಾಗಿಲಲ. ಇದ್ು ಕ ೋವಲ ಒಿಂದ್ು ಇತ್ತುೋಚಗ  ರ್ನುಷ್ಯರು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಕ್ತರಯಯು ನರ್ಮ ಪಾಲಿಗ  ಹ  ಿಂದರುವ ಅರ್ಮವ ೋನು  ಎಿಂಬುದ್ರ ಬಗ  ೆ

ಮಾತನಾಡಲು ಕಿಂಡುಹಿಡಿದರುವ ವಾಯಕರಣವಾಗಿದ .  

"ಅವರು ಈ ಕ ಳ್ಗಿನ ಪದ್ಗಳ್ಲಿಲ 'ಸಾಮಾನಯತ ' ಯ ಉನನತ ಸ್ಥತ್ತಯನುನ ಪರಶಿನಸ್ುತಾುರ : 

 "ಸ್ಹಜ" ಎಿಂಬುದ್ು ಒಿಂದ್ು ಭಾರಿ ಪದ್ವಾಗಿದ , ರ್ತುು ಆ ಪದ್ವನುನ 

ಖ್ಿಂಡಿತವಾಗಿ ಇತ್ತಹಾಸ್ದ್ುದ್ದಕ ಿ ದ್ುಬಮಳ್ಕ  ಮಾಡಲ್ಫಾಗಿದ . 

ಗುಲ್ಫಾರ್ಗಿರಿಗ  ದಾರಿ ಮಾಡಿಕ  ಡುವ ಉತುರಾಧಿಕಾರದ್ ಆದ ೋಶವನುನ 

ಒಿಂದ್ು ಕಾಲಯದ್ಲಿಲ ಸ್ಹಜ ಎಿಂದ್ು ಸ್ವೋಕರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿತುು, ಹಾಗ ೋ ಭ ಕ ೋಿಂದರತ 

ಬರಹಾಮಿಂಡವಾದ್ವನುನ ಕ ಡಾ ಸ್ಹಜವ ಿಂದ ೋ ತ್ತಳಿಯಲ್ಫಾಗಿತುು. ಅಿಂತಹ 

ಒರ್ಮತದ್ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನಗಳ್ನುನ ಪರಶಿನಸ್ುವ ಪರವೃತ್ತುಯ ರ್ ಲಕ ಮಾತರ  

"ಸ್ಹಜ" ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ್ನುನ ಶ ರೋಷ್ಠ ಸಾಥನದಿಂದ್ ಕ ಳ್ಗಿಳಿಸ್ಲು 

ಸಾಧ್ಯವಾಯತು " 

 ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ರ್ತುು ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವ ರ್ನುಷ್ಯರ ಸಾರ್ರ್ಯಮದ್ಲಿಲ ಸ್ಹಜವಾದ್ ಕ ಲ 

ಕ  ರತ ಗಳಿವ . 

"ಅವನ ಅರ್ವಾ ಅವಳ್ ಪಾರಣಿ ಸ್ಹಜ ಸಾವಭಾವದ್ ಮೋಲ್ಫ    ಅವರ 

ನ ೈಸ್ಗಿಮಕತ  ರ್ತುು ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಏಕ  ನಿಣಮಯಸ್ಬ ೋಕು? ರ್ನುಷ್ಯರು 
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ಬ ಲ್ಫ ಕ  ಡುವ ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ರ್ತುು ಕಲ್ಫ ಯಿಂರ್ ವಿಚಾರಗಳ್ು ಕ ಡಾ 

ಬಹಳ್ವ ೋ ಅಸಾವಭಾವಿಕವಾಗಿವ . ಅದ ೋ ಸ್ರ್ಯದ್ಲಿಲ, ನಿಜಕ ಿ 

ನ ೈಸ್ಗಿಮಕವಾಗಿರುವ ರ  ೋಗಗಳ್ು ರ್ತುು ರ್ರಣದ್ಿಂತಹ, ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುನ 

ರ್ನುಷ್ಯರು ಸ್ಹಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದಲಲ. ಕ ಲ ನ ೈಸ್ಗಿಮಕವಾಗಿ ಸ್ಿಂಭವಿಸ್ುವ 

ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ್ು ಮಾತರ ನ ೈತ್ತಕ ರ್ತುು ಉಳಿದ್ವು ಅನ ೈತ್ತಕವ ಿಂದ್ು ನಾವು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ದ್ರ , ನರ್ಮ ರ್ನಸ್ುಪಗಳ್ು (ನ  ೋಡುತ್ತುರುವ ಕಣುಣಗಳ್ು) 

ಯಾವುದ್ನುನ ನ ೈಸ್ಗಿಮಕವ ಿಂದ್  ಕರ ಯಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುತ್ತುವ  ಎಿಂದ್ು 

ಅರ್ಮ (ನ  ೋಡಲ್ಫಾಗುತ್ತುರುವ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು).  ಪರಕೃತ್ತ ಎಿಂಬುದ್ು "ಅಲ್ಫ ಲಲ್ಫ  ಲೋ" 

ನಮಿಮಿಂದ್ ಸ್ವತಿಂತರವಾಗಿ ಅಸ್ುತವದ್ಲಿಲಲಲ  - ನಾವು ಯಾವಾಗಲ  ಅದ್ನುನ 

ಒಳ್ಗಿನಿಿಂದ್ ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ುತ್ತುರುತ್ತುೋವ . " 

 ಕಾಲದ ೋಶಗಳ್ ಹಲವು ಘಟುಗಳ್ಲಿಲ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ವಯವಸ ಥ, ನಿಯಿಂತರಣ ರ್ತುು ವಿಸ್ುರಣ ಗಳ್ ಬಗ ಗಿನ ನಿದಮಷ್ು 

ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ ಚರಿತ ರಯಿಂದ್ ತ ಗ ದ್ುಹಾಕ್ತರುವುದ ೋ ಭಿನನಲಿಿಂಗಾಸ್ಕ್ತುಯು “ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ”ರ್ತುು “ಸ್ವಮವಾಯಪ್ಪಯ ” 

ಆಗಿರುವುದ್ರ ಹಿಿಂದನ ಕಾರಣ ಎಿಂದ್ು ವಾದ್ ಮಾಡಲ್ಫಾಗಿದ 155 . ಹಾಗಾಗಿ, ಹಿೋಗ  “ಇತ್ತಹಾಸ್ವನುನ 

ಕತುಲಿನಲಿಲರಿಸ್ದಾಗ” “ಮೋಲುಗ ೈ ಸಾಧಿಸ್ದ್ ಭಿನನಲಿಿಂಗಾಸ್ಕು”ರು ಹುಟ್ಟುಕ  ಳ್ುಳತಾರ  – ಇದ್ು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ , ಲಿಿಂಗ 

ರ್ತುು ಕಾರ್ನ ಗಳ್ು ಹಿೋಗ ೋ ಇರಬ ೋಕ ಿಂಬುದ್ನುನ ಬಿಿಂಬಿಸ್, ತನನನುನ ತಾನು ನ ೈಸಾಿಗಿಮಕ, ಅನಿವಾಯಮ ರ್ತುು 

ಸಾವಮಕಾಲಿಕ ಎಿಂದ್ು ತ  ೋರಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಸ ೈದಾಧಿಂತ್ತಕ ಪರವೃತ್ತುಯನುನ ಸ್ ಚಸ್ುತುದ 156 . ಹಿೋಗಾದಾಗ 

ಭಿನನಲಿಿಂಗಾಸ್ಕ್ತುಯು, ಗಿಂಡಸ್ುತನವಿರುವ ಗಿಂಡಸ್ು, ಹ ಣುನವಿರುವ ಹ ಿಂಗಸ್ನುನ ಬಯಸ್ುವುದ್ನುನ ಉಳಿದ ಲ್ಫಾಲ 

ಬಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕಾರ್ನ ಗಳಿಗಿಿಂತ ಶ ರೋಷ್ಠವ ಿಂದ್ು ಭಾವಿಸ್ುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಿಡುತುದ ; ರ್ತುು ಅಿಂತಹ 

ಭಿನನಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಎಲಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಯವಸ ಥಗಳ್ಲಿಲಯ  ವಾಯಪ್ಪಸ್ಬಿಡುತುದ 157. 

                                                             
155 Zaid Al Baset, “Section 377 and the Myth of Heterosexuality”, Jindal Global Law Review, Vol. 4 (2012). 
156 Ibid   
157 Ibid. 
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“ಶಾರಿೋರಿಕ/ಕಾನಮಲ್’ ಎಿಂಬ ಪದ್ವನುನ ಹಲವು ಬಗ ಗ ಗಳ್ಲಿಲ ಅಥ ೈಮಸ್ಕ  ಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದ . ಆ ಪದ್ಕ ಿ “ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ, 

ಇಿಂದರಯಾಸ್ಕು, ಕಾರ್ ಪರಚ  ೋದ್ಕ, ಕಾರ್ುಕ, ಲಿಂಪಟ, ತ್ತೋವರ ಕಾಮಾಸ್ಕು, ಹಾದ್ರ, ಸ ವೋಚಾಿಚಾರ, ಅಸ್ಭಯ, 

ಭ  ೋಗಾಸ್ಕು, ಅಶಿಲೋಲ, ಒರಟಾದ್, ನಯವಿಲಲದ್, ಚ ಲುಲಚ ಲ್ಫಾದ್, ಉದ ರೋಕಕಾರಿ ” ಎಿಂಬ ಅನ ೋಕ ಅರ್ಮಗಳಿವ .  

ಅಷ ುೋ ಅಲಲದ ೋ, ಆ ಪದ್ವನುನ “ದ ೈಹಿಕ, ಶರಿೋರದ್, ಅಿಂಗಾಿಂಗಳಿಗ  ರ್ತುು ಮಾಿಂಸ್ಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಎಿಂದ್ು 

ಕ ಡಾ ಅಥ ೈಮಸ್ಕ  ಳ್ಳಬಹುದ್ು. ರ್ಧ್ಯಕಾಲಿೋನ ಇಿಂಗಿಲೋಷ್ ಯುಗದ್ ಕ  ನ ಯಲಿಲ ಉದ್ಭವಿಸ್ದ್ “ಕಾನಮಲ್/ 

ಶಾರಿೋರಿಕ” ಎಿಂಬ ಪದ್ದ್ ರ್ ಲವು ಕ ೈಸ್ು ಲ್ಫಾಯಟ್ಟನ್ ಭಾಷ ಯಲಿಲ ಮಾಿಂಸ್ವ ಿಂಬ ಅರ್ಮ ವಿರುವ 'ಕಾಯರ  ೋ', 

'ಕಾಯನ್ಮ' ಪದ್ಗಳಿಿಂದ್ ಹುಟ್ಟುರುವ “ಕಾನಾಮಲಿಸ್” ಎಿಂಬ ಪದ್ದ್ಲಿಲದ . ಕಾನಮಲ್/ ಶಾರಿೋರಿಕ ಪದ್ದ್ ಅರ್ಮ-

ವಿಸಾುರದ್ ಒಿಂದ್ು ಕ  ನ ಯಲಿಲ ದ ೈಹಿಕ ಭಾವನ ಗಳ್ು ರ್ತುು ದ ೋಹದ್ ಬಯಕ ಗಳ್ು ಎಿಂಬ ಅರ್ಮವಿದ . ಅದ ೋ 

ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ಕ  ನ ಯಲಿಲ “ದ ೋಹ ಅರ್ವಾ ಮಾಿಂಸ್ಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ಿಂತ  ಇರುವ ದ ೈಹಿಕ ಬಯಕ ಗಳ್ು” ಎಿಂಬ ಅರ್ಮ 

ಬರುತುದ . ನ ೋರವಾಗಿ ನ  ೋಡಿದ್ರ , ಈ ಪದ್ವು ಒರಟುತನ ಅರ್ವಾ ಅಸ್ಭಾಯತ ಯನುನ ಪರತ್ತನಿಧಿಸ್ುತುದ . 

ಸಾವತಿಂತರಯ ರ್ತುು ಸಾಮಾನತ ಯಿಂಬ ಉನನತ ಆದ್ಶಮಗಳ್ನುನ ಮೋಲ್ಫ  ಚಚಮಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವಿಂತಹ ಅಸ್ಿಷ್ು 

ಅರ್ಮವಿರುವ ಪದ್ಗಳ್ು ರ್ತುು ನಿಧಾಮರಿಸ್ಲು ಆಗದರುವ ತತವಗಳ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಬಹುದ ೋ ಎಿಂಬುದ್ು 

ನಾವು ಕ್ತೋಳಿಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕ್ತರುವ ಸ್ರಳ್ ಪರಶ ನಯಾಗಿದ . 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು, ಕಾರ್ುಕ ಬಯಕ ಗಳಿಿಂದ್ ಕ ಡಿರುವ 

ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ ತ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ಬ ೋಕು ಎಿಂಬ ನ ೈತ್ತಕ ಪರಿಕಲಿನ ಯ ಮೋಲ್ಫ  ರಚಸ್ಲಿಟ್ಟುದ . ಅದ್ರ ಪರಕಾರ 

ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ ಏಕ ೈಕ ಉದ ದೋಶ ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತುಯೊಿಂದ ೋ ಆಗಿದ . ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ದ್ರಿ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಕ ಲ 

ರ್ ಲಭ ತ ಮಾನವಿೋಯ ಕಾರ್ನ ಗಳ್ನುನ ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವ ಿಂದ್ು ಬಗ ದ್ು ಅವುಗಳ್ಮೋಲ್ಫ  

ಅಪರಾಧಿೋಕರಣದ್  ಕಾನ ನನುನ ಹ ೋರುತ್ತುದ . ಹಾಗಾಗುವುದ್ಕ ಿ ರ್ ಲ ಕಾರಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಬ ಟಾಟ್ಟಕ ಯೊಿಂದ್ನುನ ಕಾನ ನು ತನನ ಭಾಗವಾಗಿಸ್ಕ  ಿಂಡಿರುವುದ ೋ ಆಗಿದ . ಅಿಂತಹ ಕಾನ ನಿನ ಅಡಿಯಲಿಲ 

ರ್ನುಷ್ಯರು, ಯಾವುದ್ು ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ ಯಾವುದ್ು ಅಲಲ ಎಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವ ನ ೈತ್ತಕ ಪರಿಕಲಿನ ಯೊಿಂದ್ರ 

ಪರಕಾರ ದ ೈಹಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ಹ  ಿಂದ್ುವಿಂತಹ “ಸ್ವಚಿತ ಯ” ಬದ್ುಕನುನ ನಡ ಸ್ಬ ೋಕಾಗುತುದ . ಆ 

ಕಾನುನಿನಡಿಯಲಿಲ ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತುಯ ಉದ ದೋಶವಿಲಲದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಪಕಮವನುನ ಪಾಪ ಅರ್ವಾ ಶಿಕ್ಾಹಮವ ಿಂದ್ು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ ಜಿೋವನ ಪದ್ಧತ್ತಯನುನ ರ್ನುಷ್ಯರು ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕಾಗುತುದ . ಅಿಂತಹ ಕಾನ ನು ನರ್ಮ ಪರಜ ಗಳಿಗ , 
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ಪ ರೋಮಿಸ್ುವ ಅಧಿಕಾರವನುನ ನಿೋಡುತುದ ಯಾದ್ರ , ಆ ಪ ರೋರ್ವನುನ ದ ೈಹಿಕವಾಗಿ ತ  ೋಪಮಡಿಸ್ುವುದ್ನುನ 

ಪಾತಕವ ಿಂದ್ು ಕರ ಯುತುದ . ಇಲಿಲ ಸ್ಿಷ್ುವಾದ್ ನಿರಿಂಕುಶತವ ಎದ್ುದ ಕಾಣುತುದ . 

ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ರ್ತುು ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಎಿಂಬ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲ್ಫಾಗದ್ ಪದ್ಗಳ್ ನಡುವ  “ಅರ್ಮವಾಗಬಲಲ ವಯತಾಯಸ್ವನುನ” 

ಹುಡುಕುವುದ್ು ಕಷ್ುವಾಗಿರುವಾಗ, ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಎಿಂದ್ು ಕರ ಯಲಿಡುವ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ನಡ ಸ್ುವವರು ರ್ತುು ನಿಸ್ಗಮದ್ 

ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ನಡ ಸ್ುವವರನುನ  ಭಿನನವ ಿಂದ್ು ವಗಿೋಮಕರಿಸ್ುವುದ್ನುನ 

ಕಾನ ನಿನಡಿಯಲಿಲ ಮಾನಯವ ಿಂದ್  ಹ ೋಳ್ುವುದ್ು ರ್ತುಷ್ುು ಕಷ್ುದ್ ವಿಚಾರವಾಗಿದ .  

ಪದ್ಗಳ್ನುನ ವಿಸಾುರವನುನ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲು ಆಗದರುವ ಸ್ರ್ಸ ಯಯಷ ುೋ ಅಲಲದ , ಮೋಲ್ಫ  ನೋಟಕ ಿ ಸಾವಮತ್ತರಕ 

ಅರ್ಮಗಳ್ನುನ ಹ  ಿಂದರುವ “ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ” ರ್ತುು “ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಎಿಂಬ ತತವಗಳ್ನುನ ಕಾನ ನುಬದ್ಧ ಅರ್ವಾ 

ಕಾನ ನುಬಾಹಿರ ಎಿಂಬ ಪರಿಧಿಯಲಿಲ ತರುವ ಕ್ತರಯಯು ತಾಕ್ತಮಕವಾಗಿ ತಪಾಿಗಿದ . ಈ ವಿಚಾರವನುನ ಬಷ್ಟ್ೋರ್ 

ರ್ತುು ಸ್ಿಂಗಡಿಗರು ತರ್ಮ ವಿಧ್ವತ ಿಣಮ ಬರ ಹದ್ಲಿಲ158 ಸ್ರ್ರ್ಮವಾಗಿ ರ್ಿಂಡಿಸ್ುತಾುರ : 

"ನ ೈಸ್ಗಿಮಕವಾಗಿ ನಡ ಯುತ್ತುರುವುದ್ು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ 

ಅಪ ೋಕ್ಷಣಿೋಯವಾಗಿರಬ ೋಕ್ತಲಲ. ಅಿಂತ ಯೋ, ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ 'ಅಸಾವಭಾವಿಕ' 

ಎಿಂದ್ು ಗರಹಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ಕೃತಯಗಳ್ು ಕಾನ ನು ಬಾಹಿರವಾಗಿರಬ ೋಕ್ತಲಲ. 

ಸ್ದಾಕಾಲ ತನನ ಕ ೈಯ ಮೋಲ್ಫ  ನಡ ಯುವ ವಯಕ್ತುಯ ಉದಾಹರಣ ಯನ ನೋ 

ಪರಿಗಣಿಸ್, ಇದ್ು ಅಸಾವಭಾವಿಕವಾಗಿದ್ದರ  ಕ ಡಾ, ಖ್ಿಂಡಿತವಾಗಿಯ  

ಕಾನ ನಿನ ಖ್ಿಂಡನ ಗ  ಯೊೋಗಯವಾದ್ ದ್ಲಲ. 

 ...ವಾಸ್ುವವಾಗಿ, ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ವನುನ (ಉದಾಹರಣ ಗ , ಹೃದ್ಯ ಕಸ್) 

ವಿರ  ೋಧಿಸ್ುವಿಂತ  ಕಿಂಡುಬರುವ ಹಲವಾರು ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ು 

ಪರಯೊೋಜನಕಾರಿ ರ್ತುು ಅಪ ೋಕ್ಷಣಿೋಯವಾಗಿರುತುವ . ಅಸಾವಭಾವಿಕ 

ಕೃತಯವಿಂದ್ು ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನ ನಿನ ನಿಬಮಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ವಿಧಿಸ್ುವ 

                                                             
158 Supra note 61. 
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ರ್ಟ್ಟುಗ  ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದ್ದರ , ಅದ್ನುನ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುವುದ್ಕ ಿ ಅದ್ು 

ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಿಂಬ ಕಾರಣವಿರುತುದ ಯೋ ಹ  ರತು, ಅದ್ು ಅಸಾವಭಾವಿಕ 

ಎಿಂಬುದ್ಲಲ. " 

ಸ್ಿಂಖಾಯಶಾಸ್ರಯ ಸ್ಿಂಭವನಿೋಯತ ಯ ನ ಲ್ಫ ಗಟ್ಟುನಲಿಲ ವಿರಳ್ವಾಗಿ ಕಾಣಸ್ಗುವ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಅಸ್ಹಜವ ಿಂದ್ು 

ಕರ ದ್ು ಅದ್ು ನ ೈತ್ತಕವಾಗಿ ತಪುಿ ಎಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲು ಯಾವುದ ೋ ನಿಂಬತಕಿ ಆಧಾರವಿಲಲ159.  ಹಾಗ  ನ  ೋಡಿದ್ರ , 

ಸ್ರಿಯಾದ್ ಸ್ರ್ರ್ಮನ ಗಳಿಲಲದ  ತಪುಿ ಅರ್ವಾ ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಎಿಂದ್ು ಕರ ಯಲಿಡುವ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಸ್ಹ 

ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಹಾಗ  ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವುದ್ು ಶಿಕ್ಾಹಮವಾಗುತುದ . ಹಿೋಗಾಗಿ, ವಯಕ್ತುಗಳ್ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯದ ಯೋ, ಹಾಗ  ರ್ತ  ುಬಬರಿಗ  ಹಾನಿಯಾಗಿದ ಯೋ ಎಿಂಬ ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ದ , 

ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತುಯ ಉದ ದೋಶವಿಲಲದ್ ಎಲಲ ರಿೋತ್ತಯ ‘ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ’ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ 

377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಎಲಲವನುನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವ ಅಪರಾಧ್ದ್ ರ ಪ ತಾಳ್ುತುದ . 

30. ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯ ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತುಗಾಗಿ ಮಾತರ ಸ್ಿಂಭವಿಸ್ಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ು ನಿಂಬುವ ಖ್ಾನತ v. ಸಾಮಾಿಟ 

ದ್ಿಂತಹ ಪರಕರಣಗಳ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ “ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ” ಎಿಂಬ ಪದ್ವನುನ ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಿಂಡರ  ಅತ್ತರಿೋಕದ್ 

ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ುಿಂಟಾಗುತುವ . ಅಿಂತಹ ಕ ಲ ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ು ಈ ಕ ಳ್ಕಿಂಡಿಂತ್ತರುತುವ : 

ಹಾಗಾಗಿ "ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ' ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ಎಿಂಬುದ್ು ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳಿಗ  ಮಾತರ ಸ್ೋಮಿತವಾಗಿದ , ಅಲಲದ ೋ ಅಿಂತಹ 

ಕ್ತರಯಗಳಿಿಂದ್ ಗಭಮಧಾರಣ  ಆಗುವಿಂತವಾಗಿರಬ ೋಕು ಎಿಂಬುದ್ು 

ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಅಭಿಪಾರಯವಾಗಿತುು. ಪಾರಯಶಃ ಆ ಕಾಲದ್ಲಿಲ 

ಪರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಬಗ ಗಿನ ಪರಬಲ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನಕ ಿ 

ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಗಭಮನಿರ  ೋಧ್ಕವನುನ ಬಳ್ಸ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯ ನಡ ಸ್ುವುದ್ಷ ುೋ 

ಅಲಲದ ೋ, ಒಬಬರು ಅರ್ವಾ ಇಬಬರು ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಗಳ್ು ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತುಯ 

                                                             
159 Sex, Morality and the Law, (Lori Gruen and George Panichas eds.), Routledge (1996). 
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ಶಕ್ತುಯನುನ ಹ  ಿಂದರದ್ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ ಅರ್ವಾ ರ್ಹಿಳ ಯ ಋತುಚಕರದ್ 

'ಸ್ುರಕ್ಷಿತ' ಅವಧಿಯಲಿಲ ನಡ ಯುವ ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನನ 

ಕ ಡ ಅಿಂತಹ 'ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ' ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ' ಪರಿಕಲಿನ ಯಿಂದ್ 

ಹ  ರಗಿಡಲ್ಫಾಗಿತುು. ಹಾಗ , ಅಿಂತಹ ಪರಿಕಲಿನ ಯು ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯ 

ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಗಳ್ ನಡುವಿನ ರ್ುಖ್ಮೈರ್ುನ ರ್ತುು ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುತ್ತುತುು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಬ ೋರ ಯಾಗಿ 

ಹ ೋಳ್ಬಿೋಕ್ತಲಲ"160 

 “ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ರ್ತುು ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಿಂಬ ಪದ್ಗಳ್ ಅಸ್ಿಷ್ುತ  ರ್ತುು ಅನಿದಮಷ್ುತ ಯ 

ಕಾರಣದಿಂದ್ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು 14ನ ೋ ಕಲಮಿನ ಸ್ಮಾನತ ಯ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಯನುನ ಉಲಲಿಂಗಿಸ್ುವಿಂತಾಗಿ ಅದ್ರ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನಬದ್ಧತ ಯು ಡ  ೋಲ್ಫಾಯಮಾನವಾಗುತುದ . 

ಇಲಿಲ ಕಾನ ನಿನ ವಗಿೋಮಕರಣವು ಅಮಾನಯವ ಿಂದ್ು ಅರ್ಮವಾಗುತುದ . ಆದಾಗ ಯ, 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ 

ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗಿೋಯ ಇತ್ತಹಾಸ್ವನುನ ಅರಿತು, ಸ್ದ್ರಿ ವಗಿೋಮಕರಣದ್ ಅಸ್ಲಿ ಉದ ದೋಶವನುನ ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು 

ಉಪಯುಕುವಾಗುತುದ . ಈಗಿನ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಹಿಿಂದ  ಚಾಲಿುಯಲಿಲದ್ದ ಮಕಾಲ್ಫ ಯ ಮೊದ್ಲ ಕರಡಿನಲಿಲದ್ದ 

361ನ ೋ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಯಡಿಯಲಿಲ ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಕಾರ್ನ ಯನುನ ಈಡ ರಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ರ್ತ  ುಬಬರನುನ ರ್ುಟ್ಟುದ್ರ  

ತ್ತೋವರವಾದ್ ಶಿಕ್  ವಿಧಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುತುು. ಇಿಂತಹ ಘ ೋರ ಪಾತಕದ್ ಬಗ ಗ  ವಾದ್ ಅರ್ವಾ ಚಚ ಮ ಮಾಡುವುದ್ನುನ 

ಮಕಾಲ್ಫ ಯು ತ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ುತ್ತುದ್ದರು. ಭಾರತದ್ ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ವಿರ  ೋಧಿ ಕಾನ ನನುನ ಬಿರಟ್ಟಷ್ರು ಯಾವುದ ೋ 

ರಿೋತ್ತಯ ಸಾವಮಜನಿಕ ಚಚ ಮಯಲಲದ  ರಚಸ್, ಶಾಸ್ನವಾಗಿ ಜಾರಿಗ  ತಿಂದ್ರು161. ಅವರು ಸ್ರ್ರ್ಥಮಸ್ುತ್ತುದ್ದ ನ ೈತ್ತಕ 

ಕಲಿನ ಗಳ್ ಪರಕಾರ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ಅದ ಷ್ುು ಅಸ್ಹಯಕರವಾಗಿತುು ಎಿಂದ್ರ  ಅದ್ರ ಬಗ ಗಿನ ಚಚ ಮಯ ಕಲಿನ  ಕ ಡ 

ಅಸ್ಹಯಕರವ ಿಂದ್ು ಎಿಂದ್ು ಮಕಾಲ್ಫ  ನಿಂಬಿದ್ದರು. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ತರ್ಮ ಜ  ತ ಗಿನ ರ್ನುಷ್ಯರ ಕ ಲ ಖಾಸ್ಗಿೋ 

                                                             
160 Andrew Davis, “The Framing of Sex: Evaluating Judicial Discourse on the 'Unnatural Offences'”, Alternative 

Law Journal, Vol. 5 (2006). 
161 Alok Gupta, “Section 377 and the Dignity of Indian Homosexuals” The Economic and Political Weekly, Vol. 

41 (2006). 
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ಆಯಿಗಳ್ ಬಗ ಗ  ಆ ಕಾನ ನನುನ ರಚಸ್ದ್ವರಲಿಲದ್ದ ದ ವೋಷ್, ಅಸ್ಹಯಭಾವ ರ್ತುು ಅಸ್ಮಾಧಾನವನುನ ಮಾತರ 

ಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸ್ುತುದ . 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಅಡಿಯಲಿಲ ಕ ಲ ಕೃತಯಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ರುವುದ್ಕ ಿ 

ಕಾನ ನುಬದ್ದವಾದ್ ಆಧಾರವ ೋನ  ಇಲಲ, ಬದ್ಲಿಗ  "ತರ್ಮ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಆಯಿಗಳ್ ಕಾರಣದಿಂದ್ ಭಿನರಾಗಿ ಕಾಣುವ 

ಕ ಲ ಬಗ ಯ ಜನರು ಇತರ ನಾಗರಿಕರಿಗಿಿಂತ  ಕ ಳ್ಗಿನ ಸಾಥನದ್ವರು ಎಿಂಬ ನ ೈತ್ತಕ ತ್ತೋಮಾಮನಗಳ್"  

ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ಆ ಕೃತಯಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ .162 

31. ನಾಝ್ ತ್ತೋಪಮನುನ ಅದ್ು 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ವಾಯಪ್ಪುಯಿಂದ್ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಖಾಸ್ಗಿೋ 

ಕೃತಯಗಳ್ನುನ ತ ಗ ದ್ು ಹಾಕ್ತತಾದ್ರ , ಅದ್ು ಆ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ಅದ್ರಲಿಲದ್ದ "ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್" ಎಿಂಬ 

ಸ್ರ್ಸಾಯತಮಕ ಪರಿಭಾಷ ಯ ಜ  ತ ಗ  ಉಳಿಸ್ಕ  ಿಂಡಿತು ಎಿಂಬ ಕಾರಣಕ ಿ ಅದ್ನುನ ಖ್ಿಂಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ .163 

 "... ಕೃತಯಗಳ್ು ಅಪರಾಧ್ ಆಗಿರದದ್ದರ  ಸ್ಹ, ಅವುಗಳ್ನುನ ಕಾನ ನಿನಲಿಲ 

"ಅಸಾವಭಾವಿಕ" ಎಿಂದ್ು ವಗಿೋಮಕರಿಸ್ಲ್ಫಾಗುಟ್ಟುದ . ಇದ್ು ಬರಿಯ ಶಬಾದರ್ಮದ್ 

ಸ್ರ್ಸ ಯಯಲಲ. ಡಕ್ತೋಮಮ್ ರವಾ ನ ರು ವಷ್ಮಗಳ್ ಹಿಿಂದ  ಗರ್ನಿಸ್ದ್ಿಂತ , 

ಕಾನ ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ಒಿಂದ್ು 

ಸಾಧ್ನವಾಗಿ ಕ ಡಾ ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸ್ುತುದ 164 . ಆದ್ದರಿಿಂದ್, ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ 

ಬಹುವಾಗಿ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಸ್ದ್ರಿ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯು ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಘನಟ ಯ 

ನ ಲ್ಫ ಗಟ್ಟುನಲಿಲ ಸ್ರ್ಸಾಯತಮಕವಾಗಿದ " 

ಈ ಹಿಂತದ್ಲಿಲ, ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ  ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ದಾಗಿನಿಿಂದ್ ಭಾರತದ್ ಅಪರಾಧ್ ಕಾನ ನಿನಲಿಲ ನಡ ದ್ ಕ ಲವು 

ಶಾಸ್ನಬದ್ಧ ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಗಳ್ನುನ ನಾವು ಗರ್ನಿಸ್ಬ ೋಕ್ತದ . ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಲ್ಫಾ (ಅಪರಾಧ್ ಕಾನ ನು) (ತ್ತದ್ುದಪಡಿ) 

ಕಾಯದ 2013, ರಲಿಲರುವ ಅತಾಯಚಾರದ್ ವಿಸ್ೃತ ವಾಯಖಾಯನದ  ಳ್ಕ ಿ, ಪರಸ್ುುತ ಶಿಶನ-ಯೊೋನಿ 

ಸ್ಮಾಗರ್ವನ  ನಳ್ಗ  ಿಂಡ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ ಮಿೋರಿರುವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ದೌಜಮನಯ ಎಿಂಬ ಪರಿಕಲಿನ ಯ ಕ ಲ 

                                                             
162 Supra note 25.   
163 John Sebastian, “The opposite of unnatural intercourse: understanding Section 377 through Section 375, 

Indian Law Review, Vol. 1 (2018). 
164 Emile Durkheim, The Division of Labour in Society, Macmillan (1984). 
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ಅರ್ಮಗಳ್ನುನ ಆರ್ದ್ು ಮಾಡಿಕ  ಳ್ಳಲ್ಫಾಯತು.  ಈಗ 'ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ' ಎಿಂಬುದ್ು 377 ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಡಿಯಲಿಲ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಅನ ೋಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ  ಎಿಂದಾದ್ರ , ಆ ಕ್ತರಯಗಳ್ು 

'ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ' ಇರುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು ವಾದ್ಮಾಡಲ್ಫಾಗಿದ . ವಾಸ್ುವವಾಗಿ, ಆ ಕೃತಯಗಳ್ು, 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ ಬದ್ಲ್ಫಾದ್ ಅರ್ಮದ್ ಭಾಗಗಳ ೋ ಆಗಿವ . ಇದ್ರರ್ಮ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ೋಿದ್ದ್ಲಿಲರುವ ಬಹುತ ೋಕ 

ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ ನಿರುಪಯುಕುಗ  ಳಿಸ್ರುವುದ್ಷ ುೋ ಅಲಲದ ೋ, "ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ" ಎಿಂಬ ಪದ್ ಕ ಡ 2013ರ ತ್ತದ್ುದಪಡಿಗ  

ರ್ುನನ ತನನ ಮೋಲ್ಫ  ಹಿೋರಲ್ಫಾಗುತ್ತುದ್ದ ಅರ್ಮವನುನ ಕಳ ದ್ುಕ  ಿಂಡಿದ . 375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಅತಾಯಚಾರ ಎಿಂಬ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಯನುನ ವಿಸಾುರವಾದ್ ಅರ್ಮದ್ಲಿಲ ವಿವರಿಸ್, ಒಬಬ ರ್ಹಿಳ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ಿಂತ  ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯು ಎಸ್ಗುವ 

ಹಲವು ಕೃತಯಗಳ್ಲಿಲ ಯಾವುದಾದ್ರ  ಒಿಂದ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳತುದ . ಅಿಂತಹ ಕೃತಯಗಳ್ನುನ ರ್ಹಿಳ ಯ ಇಚ ಿಗ  

ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ವಾ ಆಕ ಯ ರ್ುಕುವಾದ್ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ ೋ ಎಸ್ಗಿದ್ರ  ಅತಾಯಚಾರದ್ ಅಪರಾಧ್ 

ಸಾಬಿೋತಾಗುತುದ . 375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು, ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯ ಸ್ನಿನವ ೋಶದ್ಲಿಲ, ಪುರುಷ್ ರ್ತುು ರ್ಹಿಳ ಯ ನಡುವಿನ 

ಕ ಲ ದ ೈಹಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಮಾಡುವವರು ವಯಸ್ಿರಾಗಿದ್ದರ  ಅಿಂತಹ ಕ್ತರಯಗಳ್ು ದ್ಿಂಡನ ಯಿಂದ್ 

ಹ  ರಗುಳಿಯುತುವ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿ ಸ್ ಚಸ್ುತುದ . 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ವಾಯಪ್ಪುಯೊಳ್ಗ  ಇರಬ ೋಕಾಗಿದ್ದ 

ಅನ ೋಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ು, ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯರ ನಡುವ  ನಡ ದ್ರ  ಅವುಗಳ್ು ಅಪರಾಧ್ದ್ ಪರಿಧಿಯಿಂದ್ 

ಹ  ರಗುಳಿಯುತುವ . 375ರ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ, ಅಿಂತಹ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ 'ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ' ವಿರುದ್ಧ ಎಿಂದ್ು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ುವುದ್ನುನ ಸ್ಿಂಸ್ತುು ವಿರ  ೋಧಿಸ್ ತ್ತೋಮಾಮನ ಕ ೈಗ  ಿಂಡಿದ . ಆದಾಗ ಯ ಇಬಬರು ವಯಸ್ಿ ಪುರುಷ್ರು 

ಅರ್ವಾ ರ್ಹಿಳ ಯರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಯನುನ ಅಪರಾಧ್ವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ುವುದ್ು 

ರ್ುಿಂದ್ುವರ ದದ . ಇದ್ು 14ನ ೋ ಕಲಮಿನ ಉಲಲಿಂಘನ ಯಾಗಿದ . 

'ಸ್ಹಜ' ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು ನಿಸ್ಗಮದಿಂದ್ ಉಿಂಟಾಗುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ವಿರ  ೋಧಿಸ್ುವ ನಿವ ೋದತಾ ಮನನ್, 'ಸ್ಹಜ' 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ಎಿಂಬ ಪರಿಕಲಿನ ಯು ಒಿಂದ್ು ಬಗ ಯ ಸಾಿಂಸ್ೃತ್ತಕ ರ್ತುು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನ  ಎಿಂದ್ು 

ವಾದಸ್ುತಾುರ 165 

                                                             
165 Nivedita Menon, “How Natural is Normal? Feminism and Compulsory Heterosexuality”, In Because I have a 

Voice, Queer Politics in India, (Narrain and Bhan eds.) Yoda Press (2005). 
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"ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯ ನಿಯರ್ಗಳ್ು, ಸ್ಿಂಚಾರ ನಿಯರ್ಗಳ್ಿಂತ  

ಆಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿದ ದ, ಅವು ಒಿಂದ್ು ನಿದಮಷ್ು ಕರರ್ವನುನ ಉಳಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ 

ಸ್ಲುವಾಗಿ ಮಾನವ ಸ್ಮಾಜಗಳಿಿಂದ್ ರಚಸ್ಲಿಟ್ಟುದ್ುದ ಸ್ಥಳ್ದಿಂದ್ ಸ್ಥಳ್ಕ ಿ 

ಭಿನನವಾಗಿರುತುವ  ಎಿಂಬುಕ  ಳಿಳ - ಉದಾಹರಣ ಗ , ನಿೋವು ವಾಹನಗಳ್ನುನ 

ಭಾರತದ್ಲಿಲ ರಸ ುಯ ಎಡಭಾಗದ್ಲಿಲ ರ್ತುು ರ್ತುು ಅಮೋರಿಕಾದ್ಲಿಲ ರಸ ುಯ 

ಬಲಭಾಗದ್ಲಿಲ ಚಲ್ಫಾಯಸ್ಬಹುದ್ು. ಆಲಲದ , ದ ಹಲಿಯಲಿಲನ ಸ್ಿಂಚಾರ 

ನಿಯರ್ಗಳ್ು ನಗರ ಕ ಿಂದರತ ಯೊೋಜನಾ ಮಾದ್ರಿಯ ಉತಿನನವಾಗಿದ್ ದ, 

ಅವು ಶಿರೋರ್ಿಂತರಿಗ  ಅನುಕ ಲಮಾಡಿಕ  ಟುು, ರ್ತುು ಬಡವರಿಗ  ದ್ಿಂಡ 

ವಿಧಿಸ್ುತುವ  ರ್ತುು ಈ ಕರರ್ವು ಪ ಟ  ರೋಲ್-ಸ ೋವಿಸ್ುವ ಖಾಸ್ಗಿೋ 

ವಾಹನಗಳ್ನುನ ಪೊರೋತಾಪಹಿಸ್ ಶಕ್ತುಯನುನ ಉಳಿತಾಯಮಾಡುವ ಸಾರಿಗ ಯ 

ವಿಧಾನಗಳಾದ್ ಬ ೈಸ್ಕಲ್, ಸಾವಮಜನಿಕ ಸಾರಿಗ  ರ್ತುು ಪಾದ್ಚಾರಿಗಳ್ 

ಪಾಲಿಗ  ನಿರುತ ುೋಜಕವಾಗಿವ  ಎಿಂದ್ು ನಿೋವು ನಿಂಬುತ್ತುೋರಿ ಎಿಂದ್ುಕ  ಳಿಳ. 

ಹಾಗಾದಾಗ ನಿೋವು, ಹಲವು ರ್ಿಂದ ನಗರ ನಿವಾಸ್ಗಳ್ು ಓದ್ು ರ್ತುು 

ಕ ಲಸ್ಕಾಗಿ ಪರತ್ತದನ ಬಹುದ್ ರ ಪರಯಾಣಿಸ್ುವುದ್ನುನ 

ಅನಿವಾಯಮಗ  ಳಿಸ್ರುವ ನಗರದ್ ಮಾದ್ರಿಯನುನ ಪರಶಿನಸ್ುತ್ತುೋರಿ. ನಿೋವು 

ಸ್ಿಂಚಾರ ನಿಯರ್ಗಳ್ು ರ್ತುು ನಗರ ಯೊೋಜನ ಗಳ್ ಅನುಕ ಲ, ಸ್ಮಾನತ  

ರ್ತುು ಅವುಗಳಿಿಂದಾಗುವ ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಸ್ರ್ಿನ ಮಲಗಳ್ ಉಳಿಯಾತದ್ ಬಗ ಗ  

ಚಚ ಮನಡ ಸ್ಬಹುದ್ು - ಕನಿಷ್ುಪಕ್ಷ, ಯಾವುದ ೋ ಸ್ಿಂಚಾರ ನಿಯರ್ಗಳ್ 

'ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ'ವಾದ್ವು ಎಿಂದ್ು ಯಾರ  ಗಿಂಭಿೋರವಾಗಿ ವಾದ್ಮಾಡಲ್ಫಾರರು " 

32.  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತ ಸ್ರ್ುದಾಯಕ ಿ ಸ ೋರಿದ್ ನಾಗರಿಕರ ಹ  ೋರಾಟ, ಭಾರತದ್ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಕಟುುಪಾಡುಗಳ್ ಹಲವು ಸ್ವರ ಪಗಳ್ ವಿರುದ್ಧದ್ ನಡ ದ್ ಹ  ೋರಾಟಗಳ್ ವಿಸ್ೃತ ಇತ್ತಹಾಸ್ದ್ 

ಭಾಗವಾಗಿದ . 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಲಿಲರುವ 'ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್' ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತುಯ ಉದ ದೋಶವಿಲಲದ್ 
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ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ ಬಗ ಗಷ ುೋ ಅಲಲದ ೋ, ಸ್ಮಾಜದ್ ನಿಯರ್ಗಳ್ ಪರಕಾರ "ಸ್ರ್ಸಾಯತಮಕ" ಎಿಂದ್ು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಡುವ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಅನ  ಯೋನಯತ ಗಳ್ ಬಗ ಗ  ಕ ಡಾ ಮಾತನಾಡುತುದ . ಇದ್ರಲಿಲ ಸ್ಮಾಜ 

ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ಲ್ಫ ತ್ತನಸ್ುವ ಅಿಂತಜಾಮತ್ತ ರ್ತುು ಅಿಂತರ-ಸ್ರ್ುದಾಯ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ಿಂತಹ ಹಲವು ಬಗ ಯ 

ಉಲಲಿಂಘನ ಗಳ್ು ಸ್ೋರಿಕ  ಿಂಡಿವ . ಪ್ಪರೋತ್ತಸ್ುವ ಹಕ್ತಿಗಾಗಿ ವ ೈಯಕ್ತುಕವಾಗಿ ಬಹಳ್ ಅಪಾಯಗಳ್ನುನ 

ಎದ್ುರಿಸ್ುತಾು ಸಾಮಾಜಿವಾಗಿ ಚಾಲಿುಯಲಿಲರುವ  ಕಟುಳ ಗಳ್ನುನ ಧಿಕಿರಿಸ್ುವ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಜಾತ್ತ ರ್ತುು 

ಸ್ರ್ುದಾಯಗಳ್ನುನ ಮಿೋರಿ ಪ್ಪರೋತ್ತಸ್ುವ ಜ  ೋಡಿಗಳ್ು ರ್ತುು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಒಿಂದಾಗುತಾುರ .  

ಹಿೋಗಾಗಿ, ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ ಎಿಂಬುದ್ು ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತುಯ ಉದ ದೋಶವಿರದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ 

ವಿರ  ೋಧಿಸ್ುವ ಬದ್ಲು, ಲಿಿಂಗ, ಜಾತ್ತ, ವಗಮ, ಧ್ರ್ಮ, ರ್ತುು ಸ್ರ್ುದಾಯಗಳ ಿಂಬ ವಯವಸ ಥಗಳ್ು 

ಹ ೋರುವ ಕಟುಳ ಗಳ್ನುನ ವಿರ  ೋಧಿಸ್ುವಿಂತ  ರ್ರು ಕಲಿಿಸ್ಕ  ಿಂಡರ  ಪ್ಪರೋತ್ತಯ ಹಕ್ತಿಹಾಗಿ ನಡ ಯುವ 

ಹ  ೋರಾಟವು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಮಾತರ ಸ್ೋಮಿತವಾಗದ ೋ, ಎಲಲದ್ ಹ  ೋರಾಟವಾಗಿ 

ಬದ್ಲ್ಫಾಗುತುದ . 

E. ಭೌತಿಕತಯಯನತನ ಮಿವರಿ: ಲ್ಲಂಗ, ಗತರತತತ ಮತತಿ ರೂಢಮಾದರಿಗಳು 

 "ಈ ಪರಕರಣವನುನ ಅತಯಿಂತ ತಾಿಂತ್ತರಕವಾಗಿ ಗರ್ನಿಸ್ದ್ರ  ಇಲಿಲ ಯಾರು 

ಯಾರ  ಳ್ಗ  ಎಲಿಲ ತ ರಿಸ್ಬಹುದ್ು ಎಿಂಬುದ್ರ ಬಗ ಗ  ಮಾತರ 

ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುದ . ಆದ್ರ , ಪಾರಯೊೋಗಿಕ ರ್ತುು ಸಾಿಂಕ ೋತ್ತಕವಾಗಿ 

ಗರ್ನಿಸ್ದ್ರ , ಈ ಪರಕರಣವು, ಸ್ಮಾಜದ್ ಪರರ್ಕುಖ್ ವಗಮದ್ ಸಾಥನಮಾನ, 

ನ ೈತ್ತಕ ಪೌರತವ ರ್ತುು ಸ್ವಯಿಂ-ಮೌಲಯಗಳ್ ಬಗ ಗಿನಾದಾಗಿದ . ರ್ತುು 

ಸಾಮಾನಯ ರ್ತುು ಪರಿಕಲಿನ ಯ ನ ಲ್ಫಾಯಲಿಲ ಗರ್ನಿಸ್ದ್ರ , ಈ ಪರಕರಣವು 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಆಶಯವಾಗಿರುವ, ರ್ುಕು ಪರಜಾತಾಿಂತ್ತರಕ ರ್ತುು 

ಬಹುತವವಾದಾಇ ಸ್ಮಾಜದ್ ಸ್ವರ ಪಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ುದಾಗಿದ . "166 

                                                             
166 The National Coalition for Gay and Lesbian Equality v. The Minister of Justice, 1999 (1) SA 6 (CC), Sachs J., 

concurring. 
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33. ಅಜಿಮದಾರರ ತಕರಾರಿನ ಪರಕಾರ,  (1) 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ತಾರತರ್ಯ 

ಎಸ್ಗಿ 15 ರ್ತುು 16ನ ೋ ಕಲರ್ುಗಳ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ  ರ್ತುು (2) ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ 

ನಡ ಯುವ ತಾರತರ್ಯವು ಅಸ್ಲಿಗ  ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ತಾರತರ್ಯವಾಗಿದ . ರ್ಧ್ಯಸ್ಥಕ ದಾರರು ವಾದಸ್ುವ 

ಪರಕಾರ (1) 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುತುದ , ಜನರನನಲಲ; (2) ಗುದ್ ರ್ತುು 

ರ್ುಖ್ಮೈರ್ುನದ್ ಮೋಲಿನ ನಿಷ ೋಧ್ವು ಭಿನನಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ರ್ತುು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ದ್ಿಂಪತ್ತಗಳಿಗ  ಸ್ರ್ನಾಗಿ 

ಅನವಯಸ್ುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಈ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಭ ೋದಾಭಾವ ಎಸ್ಗುವಿಂತಹುದ್ಲಲ; ರ್ತುು (3) 15ನ ೋ ಕಲರ್ು 

ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುವ ಲಿಿಂಗಾದಾರಿತ ತಾರತರ್ಯದ್ಲಿಲ 'ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು' ಕ ಡ ಸ ೋರಿದ  ಎಿಂದ್ು ವಿಸಾುರವಾಗಿ 

ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ . 

34. ಕಾನ ನ  ಿಂದ್ರ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕತ ಯನುನ ಅದ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 3ನ ೋ ಭಾಗದ್ಲಿಲ ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ 

ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂಬ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ಪರಶಿನಸ್ದಾಗ, ಸ್ದ್ರಿ ಕಾನ ನು ರ್ ಲಭ ತ 

ಹಕುಿಗಳ್ ಉಲಲಿಂಘನ  ಮಾಡಿದ ಯೋ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಅಥ ೈಮಸ್ಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕಾಗುತುದ 167. ಹಿೋಗ  ಮಾಡಿದಾಗ, 

ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಕಸ್ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು ಸ್ದ್ರಿ ಕಾಯದಯ ಉದ ದೋಶವಾಗಿರಲಿಲಲ ಎಿಂಬ ಸ್ಕಾಮರದ್ 

ಸ್ರ್ಜಾಯಷ್ಟ್ಯ ಬದ್ಲು ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಸಾವತಿಂತರಯಗಳಿಗ  ನಿಜವಾದ್ 

ಅರ್ಮಬಿಂದ್ಿಂತಾಗುತುದ . ಕಾನ ನಿನ ಹಿಿಂದನ ಉದ ದೋಶಗಳಾಗಲಿೋ, ನಾಗರಿಕರನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಲು 

ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ಕರರ್ಗಳಾಗಲಿೋ ನಾಗರಿಕರ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ದ್ುಬಮಲಗ  ಳಿಸ್ುವುದಲಲ.  ಆದ್ರ  ಅಿಂತಹ 

ಕಾನ ನುಗಳ್ು ರ್ ಲಭ ತ ಹಕ್ತಿನಮೋಲ್ಫ  ಪರಿಣಾರ್ ಬಿೋರಿದಾಗ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ರ್ಧ್ಯಪರವ ೋಶಿಸ್ 

ಉಲಲಿಂಘನ ಯಾಗಿರುವ ವಿಚಾರಗಳ್ಲಿಲ ಪರಿಹಾರ ಸ್ ಚಸ್ಬ ೋಕಾಗುತುದ . ಕಾನ ನ  ಿಂದ್ರಿಿಂದ್ 

ನ  ೋವುಿಂಟಾಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್ ವಯಕ್ತುಯು ದ್ುಃಖಿತನಾಗುತಾುನ . ಹಾಗ  ಸ್ುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ಹಕ  ಿಿಂದ್ು 

ಎಷ್ುರರ್ಟ್ಟುಗ  ಉಲಲಿಂಘನ ಯಾಗಿದ  ಎಿಂಬುದ್ರ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ವಯಕ್ತುಗಾಗಿರುವ ಹಾನಿಯನುನ 

ಅಳ ಯಲ್ಫಾಗುತುದ . ಆದ್ದರಿಿಂದ್, ಕಾನ ನ  ಿಂದ್ು ರ್ ಲಭ ತ ಹಕಿನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ ಯ ಎಿಂದ್ು 

                                                             
167 Kerala Education Bill, AIR 1958 SC 956 at para 26; Sakal Papers v Union of India, AIR 1962 SC 305 at para 42; 

R.C. Cooper v Union of India, (1970) 1 SCC 248 at paras 43, 49; Bennett Coleman v. Union of India, AIR (1972) 2 

SCC 788 at para 39; Maneka Gandhi v Union of India, (1978) 1 SCC 248 at para 19. 
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ತ್ತೋಮಾಮನಿಸ್ುವಾಗ, ಆ ಕಾನ ನನುನ ಚಲ್ಫಾಯಸ್ದಾಗ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ ಹರಣವಾಗುತ್ತುದ ಯೋ 

ಎಿಂಬುದ್ನುನ ತ್ತಳಿದ್ುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕ ೋ ಹ  ರತು, ಕಾನ ನು ರಚಸ್ುವುದ್ರ  ಉದ ದೋಶವ ೋನು ಎಿಂಬುದ್ನ್ನಲಲ. 

 ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 15 ನ ೋ ಕಲರ್ು ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳ್ುತುದ : 

 "15. (1) ಸ್ಕಾಮರವು ಯಾವುದ ೋ ಪರಜ ಯ  ವಿರುದ್ಧ ಕ ೋವಲ ಧ್ರ್ಮ, 

ಜನಾಿಂಗ, ಜಾತ್ತ, ಲಿಿಂಗ , ಹುಟ್ಟುದ್ ಸ್ಥಳ್ ಅರ್ವಾ ಇವುಗಳ್ಲಿಲ ಯಾವುಡಿೋ 

ವಿೋರಾರಾದ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ   ತಾರತರ್ಯವನುನ ಎಸ್ಗುವಿಂತ್ತಲಲ. 

              (ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ ) 

 15ನ ೋ ಕಲರ್ು ಸ್ಕಾಮರವು ಕ ೋವಲ ಲಿಿಂಗಡಾ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  ತಾರತರ್ಯ ಎಸ್ಗುವುದ್ನುನ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುತುದ . 

ನಾಯಯಾಿಂಗದ್ ಹಿಿಂದ್ಣ ತ್ತೋಮಾಮನಗಳ್ಲಿಲ 15ನ ೋ ಕಲರ್ು ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ತಾರತರ್ಯವನುನ  ಮಾತರ 

ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ ಯ  ಅರ್ವಾ ಸ್ದ್ರಿ ಕಲರ್ು ಲಿಿಂಗ ರ್ತುು ಇತರ ವಿಚಾರಗಳ್ ('ಸ ಕ್ಪ ಪಲಸ್') ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  

ನಡ ಯುವ ತಾರತರ್ಯವನುನ ಸ್ಹ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುತುದ ಯೊೋ ಎಿಂಬ ವಿಚಾರವನುನ ಪರಾಿಂಬರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . 15ನ ೋ 

ಕಲರ್ು ನಿದಮಷ್ುವಾದ್ ವಿಚಾರವಿಂದ್ರ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ನಡ ಯುವ ತಾರತರ್ಯವನುನ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ರುವ ಕಾರಣ, ಆ 

ನಿದಮಷ್ು ವಿಚಾರದ್ ಜ  ತ ಗ  ಇತರ ವಿಚಾರಗಳ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ನಡ ಯುವ ತಾರತರ್ಯವನುನ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ಲು 

ಬರುವುದಲಲ ಎಿಂಬ ವಾದ್ವನುನ ರ್ಿಂಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿತುು. ಲಿಿಂಗ ರ್ತುು ಇತರ ಅಿಂಶಗಳ್ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  ನಡ ಯುವ 

ತಾರತರ್ಯ ಸ್ರಿ ಎಿಂದಾದ್ರ , ಅದ್ು 15 ನ ೋ ಕಲಮಿನಡಿಯ ನಿಷ ೋಧ್ದ್ ವಾಯಪ್ಪುಯಲಿಲ ಬರುವುದಲಲ ಎಿಂಬ 

ಅಭಿಪಾರಯವನುನ ಹ  ಿಂದ್ಲ್ಫಾಗಿತುು. 

35. 1951ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ರ್ಶಿವ ರ್ಶಿವ ಮಹಾದಯವವ್ ರ್ಜವವ್ v. ಡಾ. ಬಿ.ಬಿ. ಸಯವನ್168 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ  ಕಲಿತಾು 

ಉಚಿನಾಯಯಾಲಯದಿಂದ್ ಹ  ರಬಿದ್ದ ತ್ತೋಪುಮ ಈ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲನ ಮೊದ್ಲ ತ್ತೋಮಾಮನವಾಗಿತುು. ಕ  ೋಡ್ 

ಆಫ್ ಸ್ವಿಲ್ ಪೊರಸ್ೋಜರ್ ನ ಆಡಮರ್ ಸ್ಿಂಖ ಯ XXV.  R. 1 ಪರಕಾರ ಭಾರತದ್ಲಿಲ ಸಾಕಷ್ುು ಚರಾಸ್ು 

ಇಲಲದರುವ ಪುರುಷ್ರು ಭಾರತದ್ ಹ  ರಗ   ವಾಸ್ವಾಗಿದ್ದರ  ಮಾತರ ಅವರು ಭದ್ರತಾ ವ ಚಿವನುನ 
                                                             
168 AIR (1951) Cal. 563.   
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ಭರಿಸ್ಬ ೋಕಾಗಿತುು. ಆದ್ರ , ಹ ಿಂಗಸ್ರು ಭಾರತದ್ಲಿಲ ವಾಸ್ಸ್ುತ್ತುರಲಿ ಇಲಲದರಲಿ ಅವರು ಭದ್ರತಾ 

ಶುಲಿವನುನ ಪಾವತ್ತಸ್ಲ್ಫ ೋಬ ೋಕ್ತತುು. ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಹ ೋಳ್ುವುದಾದ್ರ , ಈ ಕಾನ ನು  

ಭಾರತದ್ಲಿಲ ವಾಸ್ಸ್ುವ ಸಾಕಷ್ುು ಸ್ಥರಾಸ್ು ಇಲಲದರುವ ಗಿಂಡಸ್ರು ರ್ತುು ಭಾರತದ್ಲಿಲ ವಾಸ್ಸ್ುವ 

ಸಾಕಷ್ುು ಸ್ಥರಾಸ್ು ಇಲಲದರುವ ಹ ಿಂಗಸ್ರ ನಡುವ  ಭ ೋದ್ಮಾಡುತ್ತುತುು. ಸ್ದ್ರಿ ಕಾನ ನನುನ ಎತ್ತು 

ಹಿಡಿದರುವ ಕಲಿತಾು ಉಚಿ ನಾಯಯಾಲಯ ಹಿೋಗ ಿಂದತು: 

 "31. ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 15(1)ನಿೋ ಕಲರ್ು, ಇತರ ವಿಚಾರಗಳ್ ಜ  ತ ಗ - 

ಸ್ಕಾಮರವು ಯಾವುದ ೋ ಪರಜ ಗಳ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ ೋವಲ ಅವರ ಲಿಿಂಗದ್ 

ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ತಾರತರ್ಯ ರ್ಯಡಬಾರದ್ು ಎಿಂದ್ು ನುಡಿಯುತುದ . ಈ 

ಕಲಮಿನಲಿಲ 'ಕ ೋವಲ' ಎಿಂಬ ಪದ್ವು ಅತ್ತಯಾದ್ ರ್ಹತವ ರ್ತುು 

ಪಾರರ್ುಖ್ಯತ ಯನುನ ಪಡ ದ್ುಕ  ಿಂಡಿದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ರ್ರ ಯಬಾರದ್ು. 

ತ ಗ ದ್ುಹಾಕಲ್ಫಾಗಿರುವ ಕಾನ ನು ಕ ೋವಲ ಲಿಿಂಗದ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ  

ದೌಜಮನಯವನುನಿಂಟುಮಾಡುತ್ತುದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸಾಬಿೋಇತು ಪಡಿಸ್ಸ್ಬ ೋಕು.  

ಅಿಂತಹ ಭ ೋದಾಭಾವದ್ ಕಾನ ನಿನಲಿಲ ಲಿಿಂಗವನುನ ಹ  ರತುಪಡಿಸ್ ಇತರ 

ಅಿಂಶಗಳ್ು ಕ ಡಾ ಸ್ೋರಿಕ  ಿಂಡಿದ್ದರ , ನನನ ಪರಕಾರ ಅಿಂತಹ ತಾರತರ್ಯವು 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 15(1) ನಿೋ ಕಲಮಿನ ವಾಯಪ್ಪುಯೊಳ್ಗ  ಬರುವುದಲಲ. " (ಒತುು 

ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ ) 

ಈ ನಾಯಯಾಲಯವು ಮೋಲಿನ ವಾಯಖಾಯನವನುನ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ v. ನಗಯೋಶ್ ಮಿವಜಾೋ169 ("ನಗಯೋಶ್ ಮಿವಜಾೋ") 

ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಎತ್ತುಹಿಡಿಯತು. ಏರ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ನೌಕರರ ಸ ೋವಾ ನಿಯರ್ಗಳ್ನುನ ಅವುಗಳ್ಲಿಲನ 46 ರ್ತುು 47 

ನ ೋ ನಿಯರ್ಗಳ್ು ಪುರುಷ್ರ ರ್ತುು ರ್ಹಿಳಾ ಕಾಯಬಿನ್ ಕ ರಗಳ್ನುನ ವ ೋತನ ರ್ತುು ಬಡಿುಯ ಅವಕಾಶಗಳ್ 

ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ  ಅಸ್ಮಾನವಾಗಿ ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ುಳತುವ  ಎಿಂಬ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ಪರಶಿನಸ್ಲ್ಫಾಗಿತುು. 46ನ ೋ ನಿಯರ್ದ್ ಪರಕಾರ, 

                                                             
169 (1981) 4 SCC 335 
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ಪುರುಷ್ ಫ್ ಲೈರ್ಟ ಪಸ್ಮರಗಳ್ ನಿವೃತ್ತುಯ ವಯಸ್ುಪ ಐವತ ುಿಂಟಾದ್ರ , ಗಗನ ಸ್ಖಿಯರು ರ್ ವತ ೈದ್ು ವಷ್ಮವಾದ್ಗ, 

ರ್ದ್ುವ ಯ ನಿಂತರ (ಅವರು ಕ ಲಸ್ಕ ಿ ಸ ೋರಿ ನಾಲುಿ ವಷ್ಮಗಳ್ ಒಳ್ಗ  ರ್ದ್ುವ ಯಾದ್ಲಿಲ) ಅರ್ವಾ ಅವರ 

ಚ  ಚಿಲ ಗಭಮಧಾರಣ , ಈ ರ್ ರು ಸ್ಿಂಗತ್ತಗಳ್ಲಿಲ ಯಾವುದ್ು ಮೊದ್ಲು ಸ್ಿಂಭವಿಸ್ದ್ರ  ಆಗ 

ನಿವೃತುರಾಗಬ ೋಕಾಗಿತುು. ಈ ಅವಧಿಯನುನ ರ್ುಿಂದ್ ಡುವ ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ವಿವ ೋಚನ  ವಯವಸಾಥಪಕ 

ನಿದ ೋಮಶಕರದಾದಗಿತುು. ನೌಕರರ ಆ ಎರಡು ಗುಿಂಪುಗಳ್ನುನ ಅವರುಗಳ್ ಲಿಿಂಗದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  

ರಚಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ್ದರ  ಕ ಡ, ನಾಯಯಾಲಯವು ಆ ನಿಯರ್ಗಳ್ನುನ ಭಾಗಶಃ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ ಹಿೋಗ   ಅಭಿಪಾರಯಪಟ್ಟುತು:   

"68. ಇತರ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ ಸ್ಹ, 15 (1) ರ್ತುು 16 (2) ನಿೋ ಕಲರ್ುಗಳ್ು 

ಕ ೋವಲ ರ್ತುು ಕ ೋವಲ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ತಾರತರ್ಯವನುನ ಮಾಡಬಾರದ್ು 

ಎಿಂದ್ು ನುಡಿಯುತುವ . ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಈ ಕಲರ್ುಗಳ್ು ಸ್ಕಾಮರ 

ಲಿಿಂಗಾದ  ಟ್ಟುಗ  ಸ್ೋರಿಕ  ಿಂಡಿರುವ  ಇತರ ವಿಚಾರಗಳ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ 

ತಾರತರ್ಯ ಎಸ್ಗುವುದ್ನುನ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುವುದಲಲ . " (ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ ) 

36. 15ನ ೋ ಕಲಮಿನ ಈ ಔಪಚಾರಿಕ ವಾಯಖಾಯನವು, ತಾರತರ್ಯದ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಿಂವಿಧಾನ ನಿೋಡಿರುವ 

ಭದ್ರತ ಯನುನ ಅರ್ಮಹಿೋನವಾಗಿಸ್ುತುದ . ಏಕ ಿಂದ್ರ , ಈ ವಾಯಖಾಯನವು, ಸ್ಕಾಮರ ತಾನು ಎಸ್ಗಿದ್ 

ತಾರತರ್ಯವು ಲಿಿಂಗವನನಷ ುೋ ಅಲಲದ ೋ ಇನಿನತರ ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ತುು ('ಸ ಕ್ಪ ಪಲಸ್') ರ್ತುು 

ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ು 15ನ ೋ ಕಲಮಿನ ವಾಯಪ್ಪುಯ ಹ  ರಗಿನದ್ುದ ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳಿಕ  ಳ್ುಳವುದ್ಕ ಿ ಅವಕಾಶ 

ನಿೋಡುತುದ . ತಾರತರ್ಯದ್ ಕುರಿತಾದ್ ವಾದ್ದ್ಲಿಲ ಅಿಂತಹ ತಾರತರ್ಯವನುನ ಸ್ರ್ರ್ಥಮಸ್ಲು 

ಬಳ್ಸ್ಲ್ಫಾಗುವ ಗಿಂಡು ರ್ತುು ಹ ಣಿಣನ ನಡುವಿನ ವಯತಾಯಸ್ಗಳ್ ರ ಢಮಾದ್ರಿಗಳ್ು ಸ್ುಪುವಾಗಿ 

ಅಡಗಿರುತುವ . 15ನ ೋ ಕಲರ್ನುನ ಹಿೋಗ   ಸ್ಿಂಕುಚತವಾಗಿ ನ  ೋಡಿದ್ರ , ತಾರತರ್ಯದ್ ಮೋಲಿನ ನಿಷ ೋಧ್ದ್ 

ರ್ ಲ ಸ್ತವವನ ನೋ ನಾಶಪಡಿಸ್ದ್ಿಂತಾಗುತುದ . ಅಿಂತಹ ಸ್ಿಂಕುಚತ ವಾಯಖಾಯನವು, ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ 

ತಾರತರ್ಯ ಹಲವು ವಗಮಗಳ್ನುನ ಬಾಧಿಸ್ುವ ಸಾಧ್ಯತ ಯನುನ ಗಣನ ಗ  ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಲು 

ವಿಫಲವಾದ್ಿಂತಾಗುತುದ . ಏಕ ಿಂದ್ರ , ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ತಾರತರ್ಯವು ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುರುತುಗಳ್ 

ಮೋಲ್ಫ  ಕ ಡಾ, ವಿಶ ೋಷ್ವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ-ರಾಜಕ್ತೋಯ ರ್ತುು ಆರ್ಥಮಕ ಸ್ನಿನವ ೋಶಗಳ್ಲಿಲ ಸ್ಮಾನವಾದ್ 
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ಪರಿಣಾರ್ ಬಿೋರುತುದ . ಉದಾಹರಣ ಗ , ಸ ೈನಯದ್ಲಿಲ ಆರು ಅಡಿಗಳಿಗಿಿಂತ ಎತುರದ್ ಜನರನುನ 

ಬಳ್ಸ್ಕ  ಳ್ಳಲ್ಫಾಗುವುದಲಲ ಎಿಂಬ ನಿಯರ್ವನುನ ಅದ್ು ಲಿಿಂಗ ರ್ತುು ಎತುರದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  

ತಾರತರ್ಯ ಎಸ್ಗುತುದ  ಎಿಂಬ ಕಾರಣಕ ಿ ಉಳಿಸ್ಕ  ಿಂಡರ , ಅದ್ು ಸ ೋನ ಗ  ಸ್ೋರ ಬಯಸ್ುವ 

ರ್ಹಿಳ ಯರ ವಿರುದ್ಧದ್ ತಾರತರ್ಯವನುನ ತಡ ಗಟುಲು ಸ್ರ್ರ್ಮವಾಗಿರುತುದ . 15ನ ೋ ಕಲಮಿನಲಿಲರುವ 

ತಾರತರ್ಯ ನಿಷ ೋಧ್ವನುನ ಔಪಚಾರಿಕ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನದಿಂದ್ ನ  ೋಡಿದಾಗ, ಭಿನನ ಅಸ್ಮತ  ರ್ತುು 

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್ನುನ ಬಾಧಿಸ್ುವ ತಾರತರ್ಯದ್ ನಿಜವಾದ್ ಪರಿಣಾರ್ವನುನ 

ಅವಗಣನ ಮಾಡಿದ್ಿಂತಾಗುತುದ . 

37. ಅನತಜ್ ಗಗ್ೋ v. ಹಯೂವಟಯಲ್ ಅಸಯೂವಸಿಯವಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ170 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಈ ನಾಯಯಾಲಯವು 

ಭಿನನವಾದ್ ನಿಲುವನುನ ತಾಳಿತು. ಪಿಂಜಾಬ್ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯದ  1914ರ 30ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು,  

ಸಾವಮಜನಿಕರು ರ್ದ್ಯ ಅರ್ವಾ ಇತರ ಮಾದ್ಕ ದ್ರವಯಗಳ್ನುನ ಸ ೋವಿಸ್ುವ ಆವರಣದ್ಲಿಲ ರ್ಹಿಳಾ 

ಉದ  ಯೋಗಿಗಳ್ು (ರ್ತುು 25 ವಷ್ಮಕ್ತಿಿಂತ ಕ ಳ್ಗಿನ ಪುರುಷ್ರು) ಕ ಲಸ್ ಮಾಡುವುದ್ನುನ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುತ್ತುತುು 

"ರ ಢಿೋಗತ ನ ೈತ್ತಕತ  ರ್ತುು ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಜವಾಬಾದರಿಯ ಪರಿಕಲಿನ ಯಡ ಗ  ಅತ್ತಯಾದ್ 

ಸ ಳ ತ"ದಿಂದ್ ಬಳ್ಲುತ್ತುದ  ಎಿಂಬ ಕಾರಣಕ ಿ ಸ್ದ್ರಿ ಕಾನ ನನುನ ರ್ುಿಂದ್ ಡಿದ್, ನಾಯಯಾಲಯವು ಹಿೋಗ  

ನುಡಿಯತು: 

"42 ... ಇಿಂತಹ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ ಸಾಿಂಪರದಾಯಕ ಸಾಿಂಸ್ೃತ್ತಕ 

ನಿಯರ್ಗಳ್ು ರ್ತುು ಸ್ಮಾಜದ್ ಸಾಮಾನಯ ವಾತಾವರಣದ್ ಸ್ಥತ್ತಗತ್ತಗಳ್ು 

ನ ೋರವಾಗಿ ಕ ಲಸ್ಮಾಡುತುವ  ರ್ತುು ಅದ್ರ ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ನುನ 

ಕ ಲಸ್ಮಾಡಲು ಉದ ದೋಶಿಸ್ುವ ರ್ಹಿಳ ಯರು ಎದ್ುರಿಸ್ಬ ೋಕಾಗುತುದ  ಆದ್ರ  

ಪುರುಷ್ರು ಇಿಂತಹ ಪರಿಸ್ಥತ್ತಗಳಿಿಂದ್ ರ್ುಕುರಾಗಿರುತಾುರ  ... " 

                                                             
170 2008) 3 SCC 1 
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 "43 ...  ರ್ಹಿಳ ಯರು ತಾವು ಮಾಡಬಯಸ್ುವ ವೃತ್ತುಯ ಅವಶಯಕತ ಗಳಿಗ  

ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತರ್ಮ ಕತಮವಯವನುನ ರ್ುಕುವಾಗಿ ನಿಭಾಯಸ್ುವ 

ವಿಶಾವಸ್ವನುನ ಬ ಳ ಸ್ುವಿಂತಹ ಸ್ುರಕ್ಷಿತ ಸ್ನಿನವ ೋಶಗಳ್ನುನ 

ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ುವುದ್ು ಇದ್ು ಸ್ಕಾಮರದ್ ಕತಮವಯ .ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಸ್ನಿನವ ೋಶಗಳ್ನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ದ್ ಇತರ ಯಾವುದ ೋ ಕಾಯಮನಿೋತ್ತಯ 

ಹಸ್ುಕ್ ೋಪವು (ಉದಾಹರಣ ಗ  ಸ ಕ್ಷನ್ 30 ಅಡಿಯಲಿಲ ರ್ ತ್ತಮವ ತ್ತುರುವ 

ನಿೋತ್ತiಗಳ್ು) ರ್ಹಿಳ ಯರ ಮೋಲ್ಫ  ದ್ಬಾಬಳಿಕ ಯನ ನಸ್ಗುತುವ     

(ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ )  

 ಸಾಿಂಪರದಾಯಕ ಸಾಿಂಸ್ೃತ್ತಕ ನಿಯರ್ಗಳ್ು ಒಿಂದ್ು ಲಿಿಂಗಕ ಿ ಸ ೋರಿದ್ವರು ಇಿಂರ್ವ ೋ ಜವಾಬಾದರಿಗಳ್ನುನ 

ನಿವಮಹಿಸ್ಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ು ರ ಢಿಮಾಡಿಬಿಡುತುವ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ  ನಾಯಯಾಲಯ ಗುರುತ್ತಸ್ತು. ಅಿಂತಹ 

ರ ಢಮಾದ್ರಿಗ ಳ್ು ಇಿಂತಹ ಲಿಿಂಗದ್ವನು ಹಿೋಗ ೋ ನಡ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ಸಾಮಾಜ ರ ಪ್ಪಸ್ರುವ ರ್ಹಿಳ ಯರ 

ವಿರುದ್ಧ ತಾರತರ್ಯ ಎಸ್ಗುವ ನಿಯರ್ಗಳ್ನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುತುವ . ನಾಯಯಾಲಯವು "ಸ್ಕಾಮರದ್ ನಿೋತ್ತಯು 

ಮೋಲಿಿಂಡ ಸಾಿಂಸ್ೃತ್ತಕ ರ ಢಿಗಳ್ನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ದ ದೋ ಆದ್ಲಿಲ ಅದ್ು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಅಮಾನಯವಾಗಿರುತುದ ." 

ಎಿಂದ್ು ನುಡಿಯತು. ಅದ ೋ ವಿಚಾರವನುನ ಎತ್ತುಹಿಡಿಯುತಾು ಫಾಿನ್ಯಟರೂ v. ರಿಚ್ಡಾೋನ್171; ಯತನ್ಯೈಟಯಡ್ ಸಯಟವಟ್ಾ v. 

ವರ್ಜವೋನ್ವಯಾ172 ಪರಕರಣಗಳ್ ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ು ರ್ತುು ಡಯೂಥಡ್ೋ v. ರಾಲ್ಲನಾನ್173 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮ 

ಮಾಷ್ಮಲ್ ರ ಭಿನನರ್ತದ್ ತ್ತೋಪಮನುನ  ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ದ್ ನಾಯಯಾಲಯ, 15ನ ೋ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲನ ನಿಬಮಿಂಧ್ದ್ಲಿಲ 

ರ ಢಿೋಗತ ಪರಿಕಲಿನ ಗಳ್ನುನ ವಿರ  ೋಧಿಸ್ುವ ತತವ ದ್ೃಢವಾಗಿ ಬ ೋರ ರಿದ  ಎಿಂದ್ು ನುಡಿಯತು. 

ರಾಷ್ಟ್ರವಯ ಕಾನೂನತ ಸಯವವ್ಾ ಪ್ಾಿಧಿಕಾರ v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ ("ನ್ಾಲ್ಾಾ")174 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಲಿಿಂಗ 

ಪರಿವತ್ತಮತ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಕ  ಡಮಾಡಿರುವ ಹಕುಿಗಳ್ ಬಗ ೆ ಈ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಅಭಿಪಾರಯ ಹಿೋಗಿತುು: 

                                                             
171 411 U.S. 677 (1973). 
172 518 U.S. 515 (1996). 
173 433 U.S. 321 (1977). 
174 433 U.S. 321 (1977). 
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"66. ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ತಾರತರ್ಯವನುನ ಐತ್ತಹಾಸ್ಕ ಸ್ತಯವ ಿಂದ್ು ಗುರುತ್ತಸ್ದ್ 

15 ರ್ತುು 16ನ ೋ ಕಲರ್ುಗಳ್ು, ಅದ್ನುನ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ 

ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ತಾರತರ್ಯವನುನ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ಲು 

ಪರಯತ್ತನಸ್ದ್ವು. ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ನಿಮಾಮತೃಗಳ್ು, ಇಬಬಗ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಗ  

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ರ ಢಿೋಗತ ನಿಂಬುಗ ಗಳಿಗ  ಅನುಗುಣವಾಗಿಲಲದರುವ 

ಕಾರಣಕ ಿ, ಜನರನುನ ಬ ೋರ ಯಾಗಿ ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ುಳವವ ಪರತಯಕ್ಷ ಅರ್ವಾ 

ಪರ  ೋಕ್ಷ ಪರಯತನವನುನ ತಡ ಯಲು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ತಾರತರ್ಯದ್ ವಿರುದ್ಧ 

ರ್ ಲಭ ತ ಹಕ್ತಿಗ  ಒತುು ಕ  ಟುರು. ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ರ್ತುು ಜ ೈವಿಕ 

ಲಕ್ಷಣಗಳ ರಡ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ವಿಶಿಷ್ು ಅಿಂಶಗಳಾಗಿವ . ಜ ೈವಿಕ 

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್ು ಸ್ಹಜವಾಗಿ, ಜನನಾಿಂಗಗಳ್ು, ವಣಮತಿಂತುಗಳ್ು ರ್ತುು 

ಎರಡನ ೋ ದ್ಜ ಮಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುತುವ , ಆದ್ರ  

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ್ು ಒಬಬರ ಸ್ವಯಿಂಚತರಣವನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುತುವ , 

ಎಿಂದ್ರ ೋ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ  ರ್ತುು ನಡತ ಯ ಬಗ ಗಿನ ಆಳ್ವಾದ್ ಮಾನಸ್ಕ 

ಅರ್ವಾ ಭಾವನಾತಮಕವದ್ ಭಾವನ . ಆದ್ದರಿಿಂದ್ 15 ರ್ತುು 16ನ ೋ 

ಕಲರ್ುಗಳ್ಡಿಯ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ತಾರತರ್ಯಬು, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಗುರುತನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ತಾರತರ್ಯವನ ನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ  (ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ )  

 ಈ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವು ಸ್ರಿಯಾಗಿದ  ಎಿಂಬುದ್ು ನನನ ಅಭಿಪಾರಯ. 

ನ ಗ ೋಮಶ್ ಮಿಇಜ ಾಮ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಈ ನಾಯಯಾಲಯವು "ವಿಶ ೋಷ್ ಲಕ್ಷಣಗಳ್ು, ಗುಣಗಳ್ನ್ನುನ" ಹ  ಿಂದರುವ 

ನಿದಮಷ್ು ವಗಮಕ ಿ ಸ ೋರಿದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ, 'ಸಾವಮಜನಿಕ ಹಿತಾಸ್ಕ್ತು'ಯ ನ ಪದ್ಲಿಲ ಬ ೋರ  ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ನಡ ಸ್ಕ  ಿಂಡರ , 

ಅದ್ು ತಾರತರ್ಯವಲಲ ಎಿಂದ್ು ನುಡಿಯತು. ಗಗನ ಸ್ಖಿಯರ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ನ ೋರ್ಕಾತ್ತಯ ವಿಧಾನಗಳ್ು, ಬಡಿುಯ 

ಅವಕಾಶಗಳ್ು ರ್ತುು ಇತರ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ಇತರರಿಗಿಿಂತ ವಿಭಿನನವಾಗಿದ್ದರಿಿಂದ್, ಅವರು ಪುರುಷ್ ಫ್ ಲೈರ್ಟ 

ಪಸ್ಮಸ್ನಮಿಂದ್ ಭಿನನವಾದ್ ವಗಮಕ ಿ ಸ್ೋರುತಾುರ  ಎಿಂದ್ು ನಾಯಯಾಲಯ ಅಭಿಪಾರಯಪಟ್ಟುತು . ನಾಯಯಾಲಯವು, 
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"ಅಫಡವಿಟನಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ಲಿಟುಿಂಟ , ಎರಡುಉ ವಗಮದ್ವರ ಕ ಲಸ್ದ್ ಜವಾಬಾದರಿಗಳ್ು ಬ ೋರ ಬ ೋರ ಯಾಗಿದಾದರು, ಕ ಲ 

ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ ಅವು ಒಿಂದ ೋಬಗ ಯದಾದಗಿರುತುವ  ರ್ತುು ಅವರ ಕ ಲಸ್ಗಳ್ ರ್ತು ಬ ೋರ ಬ ೋರ ಯಾದ್ರ  

ಎರಡುಉ ವಗಮಗಳ್ು ಒಿಂದ ೋ ಬಗ ಯ ಕ ಲಸ್ ಮಾಡುತಾುರ " ಎಿಂದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ದ್ ಹ  ರತಾಗಿಯ  ಇಿಂತಹ 

ನಿಧಾಮರವನುನ ತ ಗ ದಕ  ಿಂಡಿತು" 

38. ಎರಡು ವಗಮಗಳ್ ನಡುವಿನ ರ್ ಲ ವಗಿೋಮಕರಣವು ಅವರ ಲಿಿಂಗವನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಅಲಿಲ  

ತಾರತರ್ಯದ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಿಂವಿಧಾನ ಕ  ಡಮಾಡಿರುವ ಭದ್ರತ ಯ ಉಲಲಿಂಘನ ಯಾಗಿದ ಯೋ ಎಿಂಬ 

ವಿಚಾರವನುನ ನಾಯಯಾಲಯ  ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಲಲ. ನೌಕರಿಯ ನಿಯರ್ಗಳ್ು ಗಗನಸ್ಖಿಯರ ಮೋಲ್ಫ  ಹ ೋರುವ 

ರ್ ರು ರ್ಹತವದ್ ನಿಬಮಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ನಿದಮಷ್ುವಾಗಿ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ದ್ ನಾಯಯಾಲಯವು "ಗಗನಸ್ಖಿಯರು 

ಒಳ್ಪಡುವ ನಿಯರ್ಗಳ್ಲಿಲ ಕ ಲ ವಿಚತರ ಷ್ರತುುಗಳ್ು ಇವ  ಎಿಂಬುದ್ರಲಿಲ ಯಾವುದ ೋ ಸ್ಿಂದ ೋಹವಿಲಲ, 

ಆದ್ರ  ಗಗನಸ್ಖಿಯರು ಭಿನನ ರ್ತುು ಪರತ ಯೋಕವಾದ್ ನಿದ್ಶಮನಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುವ ಪರತ ಯೋಕ 

ವಗಮಕ ಿ ಸ ೋರುತಾುರ  ಎಿಂದ್ು ನಾಯಯಾಲಯ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ರುವಾಗ, ಅಜಿಮದಾರರು ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ರುವ 

ಸ್ನಿನವ ೋಶಗಳ್ಲಿಲ ತಾರತರ್ಯದ್ ನಡ ದದ್ುದ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14 ನ ೋ ಕಲರ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ  ಎಿಂದ್ು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ" ಎಿಂದ್ು ಅಭಿಪಾರಯ ಪಟ್ಟುತು  

39. ಈ ವಗಿೋಮಕರಣ ಗಿಂಡಸ್ರು ಕ ೋವಲ ಪುರುಷ್ ಫ್ ಲೈರ್ಟ ಪಸ್ಮಸ್ಮ ಆಗಬಹುದ್ು ರ್ತುು ರ್ಹಿಳ ಯರು 

ಕ ೋವಲ ಗಗನಸ್ಖಿಯರಾಗಬಹುದ್ು ಎಿಂಬ ತತವವನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ದ . ಸ್ದ್ರಿ ಕ ೋಡರರಿನ ರಚನ ಯೋ ಲಿಿಂಗದ್ 

ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ನಡ ದದ . ಇದ್ರ ಅರ್ಮವ ೋನ ಿಂದ್ರ , 15ನ ೋ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ತಾರತರ್ಯವ ಿಂದ್ು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಿೋಕ್ತದ್ದರ , ಸ್ಕಾಮರವು ಕ ೋವಲ ಲಿಿಂಗದ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ಎರಡು ಪರತ ಯೋಕ ವಗಮಗಳ್ನುನ ರಚಸ್, 

ಎರಡು ಪರತ ಯೋಕ ಕ ೋಡರುಗಳ್ನುನ ರ ಪ್ಪಸ್ಬ ೋಕಾಗಿತುು. ಹಾಗ  ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ು 

ತಾರತರ್ಯವಾಗುತ್ತುರಲಿಲಲ. 

ನಾಯಯಾಲಯ ಒಿಂದ್ು ಹ ಜ ೆ ರ್ುಿಂದ ಹ  ೋಗಿ, ಕ ಳ್ಕಿಂಡಿಂತ  ಅಭಿಪಾರಯಪಟ್ಟುತು: 

"ಆದ್ದರಿಿಂದ್, ಈ ನಿಯರ್ವು ಗಗನಸ್ಖಿಯೊಬಬರು ತರ್ಮ 19 ನ ೋ ವಯಸ್ಪನಲಿಲ 

ಕ ಲಸ್ಕ ಿ ಸ ೋಪಮಡ ಗ  ಿಂಡಿದ್ದರ , ಅವರು 23ನ ೋ ವಯಸ್ಪನಲಿಲ 
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ರ್ದ್ುವ ಯಾಗಲು ಅನುರ್ತ್ತ ನಿೋಡುತುದ ದ, ಇದ್ು ಎಲ್ಫಾಲ ರಿೋತ್ತಯಲ ಲ ಬಹಳ್ 

ಒಳ ಳಯ ರ್ತುು ಗೌರವಾನಿವತ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಯಾಗಿದ . ಈ 

ನಿಬಿಂಧ್ನ ಯು ನೌಕರರ ಆರ  ೋಗಯವನುನ ಸ್ುಧಾರಿಸ್ುವುದ್ಲಲದ ೋ, ನರ್ಮ 

ಕುಟುಿಂಬ ಯೊೋಜನ  ಕಾಯಮಕರರ್ವನುನ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ಲು ರ್ತುು 

ಬಲಗ  ಳಿಸ್ಲಲು ಕುಡಾ ಸ್ಹಾಯಮಾಡುತುದ . ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, 

ರ್ಹಿಳ ಯೊಬಬಳ್ು 20 ರಿಿಂದ್ 23 ವಷ್ಮ ವಯಸ್ಪನಲಿಲ ರ್ದ್ುವ ಯಾದ್ರ , 

ಅವಳ್ು ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ಪರಬುದ್ಧಳ್ಗಿರುತಾುಳ  ರ್ತುು ಎಲ್ಫಾಲ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು 

ಸ್ಮಾನವಾಗಿದಾದಗ ಅಿಂತಹ ರ್ದ್ುವ  ಯಶಸ್ವಯಾಗುವ ಎಲಲ ಅವಕಾಶವೂ 

ಇರುತುದ . ರ್ ರನ ಯದಾಗಿ, ನಾಲುಿ ವಷ್ಮಗಳ್ ಸ ೋವವಧಿಯೊಳ್ಗ  

ರ್ದ್ುವ ಗ  ತಡ ಯೊಡುಡವುದ್ನುನ ರದ್ುದಪದಸ್ದ್ರ , ಕಾಯಮನಿರತ 

ಗಗನಸ್ಖಿಯರು ನಾಲುಿ ವಷ್ಮಗಳ್ ಅವಧಿಗ  ರ್ುನನವ ೋ ಗಭಮಧ್ರಿಸ್ದ್ರ   

ನಿಗರ್ವು ತಾತಾಿಲಿಕ ಅರ್ವಾ ಗುತ್ತುಗ  ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಹ ಚುಿವರಿ 

ಗಗನಸ್ಖಿಯರನುನ ನ ೋರ್ಕ ಮಾಡಿಕ  ಳ್ಳಲು ಭಾರಿೋ ಖ್ಚಮನುನ 

ನಿಭಾಯಸ್ಬ ೋಕಾಗುತುದ  ರ್ತುು  ಅಿಂತಹ ರ್ಹತಾವಕಾಿಂಕ್ ಯ 

ಯೊೋಜನ ಯನುನ ಕ  ನ ಗ  ಳಿಸ್ಲು ನಿಗರ್ಕ ಿ ಬಹಳ್ ಕಡಿಮ 

ಸ್ರ್ಯವುಳಿಯುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನಿಗರ್ವು ನರ್ಗ  ತ್ತಳಿಸ್ರುವುದ್ು 

ಸ್ರಿಯಾಗಿದ "               (ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ ) 

40. ಈ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ  ಒಿಂದ್ು ಬಲವಾದ್ ರ ಢಮಾದ್ರಿಯು ಕಿಂಡುಬರುತುದ . ರ್ದ್ುವ ಯ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ 

ಪುರುಷ್ರು ಒಿಂದ ೋ ಬಗ ಯ ಮಾನದ್ಿಂಡಗಳಿಗ  ಒಳ್ಪಟ್ಟುಲಲ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನಾಯಯಾಲಯ ಗುರುತ್ತಸ್ಲಿಲಲ. 

ಈ ಪರಕಾರವಾಗಿ ನಾಯಯಾಲಯವು ಆರ  ೋಗಯ ರ್ತುು ರ್ತುು ಕುಟುಿಂಬದ್ ಯೊೋಜನ ಯ 

ಜವಾಬಾದರಿಯನ ನಲಲ ರ್ಹಿಳ ಯರ ೋ ಹ  ರಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ದ್ಿಂತಾಗುತುದ . ಕುಟುಿಂಬವನುನ 

ಬ ಳ ಸ್ುವ ಜವಾಬಾದರಿ ಕ ೋವಲ ರ್ಹಿಳ ಯದ್ುದ ಎಿಂಬ ಪರಿಕಲಿನ ಯನುನ ಈ ತ್ತೋಪುಮ ಬ ಳ ಸ್ುತುದ . ಮೊದ್ಲ 
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ಬಾರಿ ಗಭಮಧ್ರಿಸ್ದಾಗ ಗಗನಸ್ಖಿಯರ ಸ ೋವ ಯನುನ ಕ  ನ ಗ  ಳಿಸ್ುವ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ನಾಯಯಾಲಯವು, 

ಮೊದ್ಲನ ೋ ಬಾರಿಯಯ ಬದ್ಲು ರ್ ರನ ೋ ಬಾರಿ ಗಭಮಧ್ರಿಸ್ದಾಗ ಸ ೋವ ಯನುನ ಕ  ನ ಗ  ಳಿದ್ರ  

"ಗಗನ ಸ್ಖಿಯರು ತರ್ಮ ಆರ  ೋಗಯ ಕಾಪಾಡಿಕ  ಳ್ಳಲು ರ್ತುು ರ್ಕಿಳ್ನುನ ಉತುರ್ವಾಗಿ ಬ ಳ ಸ್ಲು." 

ಸ್ಹಾಯವಾಗುತುದ  ಎಿಂದ್ು ನುಡಿಯತು. ಇಲಿಲ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವು ರ್ತ  ುಮಮ ಒಿಂದ್ು 

ರ ಢಮಾದ್ರಿಯನುನ ಅವಲಿಂಬಿಸ್ತುು. ಹ ಣುಣ ರ್ಕಿಳ್ ಜವಾಬಾದರಿಗಳ್ನುನ ತಾವ ೋ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವ 

ಧ  ೋರಣ ಯ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ ನಗ ೋಮಶ್ ಮಿೋಜಾಮ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲನ ತಕಮವನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು 

ಕಷ್ುವಾಗುತುದ . ಈ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವು ಖ್ಿಂಡಿತವಾಗಿಯ  ತಪುಿ ಎಿಂಬುದ್ು ನನನ ಅಭಿಪಾರಯ . 

41. ತಾರತರ್ಯ ಎಸ್ಗುವ ಕಾಯದಯೊಿಂದ್ನುನ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲಯಗಳ್ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ  

ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ್ಲ್ಫಾಗುವುದ್ು. 15(1)ನ ೋ ಕಲಮಿನಲಿಲ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ಲ್ಫಾದ್ ವಿಚಾರಗಳ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ಒಿಂದ್ು ವಗಮದ್ 

ಬಗ ಗ  ರ ಢಮಾದ್ರಿಗಳ್ನುನ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ುವ ತಾರತರ್ಯವು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ವಿರ್ಶ ಮಯಿಂದ್ 

ಪಾರಾಗುವುದ್ು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ. ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ತಾರತರ್ಯ ನ ೋರ ಅರ್ವಾ ಪರ  ೋಕ್ಷವಾಗಿ 

ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಜವಾಬಾದರಿಗಳ್ ಬಗ ಗಿನ ರ ಢಮಾದ್ರಿಯನುನ ಆಧಾರಿಸ್ದ್ದರ , ಅದ್ನುನ 15 ನ ೋ 

ಕಲಮಿನಿಿಂದ್ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ಲಿಿಂಗದ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ನಡ ಯುವ ತಾರತರ್ಯದಿಂದ್ ಪರತ ಯೋಕವಾಗಿ 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ. ಮಾತರವಲಲದ  ರ ಢಮಾದ್ರಿಗಳ್ನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ಕ ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್ನುನ 

ಒಿಂದಡಿೋ ವಗಮಕ ಿ ಆರ  ೋಪ್ಪಸ್, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ 15(1)ನ ೋ ಕಲಮಿನಲಿಲ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ವಿಚಾರಗಳ್ 

ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ತಾರತರ್ಯ ಎಸ್ಗುವುದ್ನುನ ಸ್ಹಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಲಲ. ಅಿಂತಹ ತಾರತರ್ಯವು 15(1)ನಿೋ 

ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿರುವ ತಾರತರ್ಯದ್ ವಿರುದ್ಧದ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಭದ್ರತ ಯನುನ 

ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ . ಭ ೋದ್ಭಾವ ಹ ೋಗ  ವಿವಿಧ್ ವಗಮಗಳ್ನುನ ಬಾಧಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಅಥ ೈಮಸ್ಕ  ಿಂಡಿರುವ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, ಅಿಂತಹ ತಾರತರ್ಯಗಳ್ನುನ, ಅಲಿಲ ಲಿಿಂಗ ರ್ತುು ಇತರ 

ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ  ಎಿಂಬ ನ ಪದ್ಲಿಲ ಸ್ರ್ರ್ಥಮಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ಬರುವುದಲಲ. ಇಿಂತಹ 

ನಿಲುವನುನ ತಳ ದಾಗ, 15ನ ೋ ಕಲಮಿಗ  ನ ೈಜ ಶಕ್ತುಯನುನ ತುಿಂಬಿದ್ಿಂತಾಗಿ, ಅದ್ಕ ಿ ತಾರತರ್ಯವನುನ 

ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುವುದ್ಕ ಿ ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ಅಧಿಕಾರವನುನ ನಿೋದದ್ಿಂತಾಗುತುದ .. 
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ನಾಯಯಾಲಯ ನಗ ೋಮಷ್ ಮಿೋಜಾಮ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ  ತಳ ದರುವ ನಿಲುವು ತಪಾಿಗಿದ . 

ಕ ೋವಲ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ತಾರತರ್ಯವನುನ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುವ 15ನ ೋ ಕಲಮಿನ ಆಶಯಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ  ಎಿಂಬ 

ಕಾರಣಕ ಿ ಕಾನ ನ  ಿಂದ್ನುನ ಪರಶಿನಸ್ುವಾಗ ಅಲಿಲ ಸ್ಕಾಮರ ಆ ಕಾನ ನನುನ ಯಾವ ಉದ ದೋಶದಿಂದ್ 

ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ತು ಎಿಂಬುದ್ಕ್ತಿಿಂತ, ಆ ಕಾನ ನು ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ರ್ತುು ಅವರ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  ಯಾವ 

ರಿೋತ್ತಯ ಪರಿಣಾರ್ ಬಿೋರಿದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಗರ್ನಿಸ್ಬ ೋಕಾಗುತುದ . ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ತಾರತರ್ಯವಿಂದ್ು 

ಪರತಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅರ್ವಾ ಪರ  ೋಕ್ಷವಾಗಿ, ಇಿಂತಹ ಲಿಿಂಗಕ ಿ ಸ ೋರಿದ್ವರು ಇಿಂತಹುದ ೋ ಪಾತರ ವಹಿಸ್ಬ ೋಕು ಎಿಂಬ 

ರ ಢಿೋಗತ ನಿಂಬುಗ ಗಳ್ನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ದ್ದರ , ಅದ್ನುನ 15ನ ೋ ಕಲಮಿನಲಿಲ ನಿಶಿೋಧಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ 

ತಾರತರ್ಯದಿಂದ್ ಪರತ ಯೋಕವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ. 

E.I. ಮ್ರವಲ್ಯೂನವಟದ ತಟಸಿತಯ: ಭೂತಕನನಡಿಯ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂವಡಿದಾಗ 

42. ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತುಗ  ಕಾರಣವಾಗದರುವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ು ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧ ರ್ತುು 

ಅವುಗಳ್ನುನ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ೋಿದ್ದ್ಡಿಯಲಿಲ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ಬ ೋಕು ಎಿಂಬ ನ ೈತ್ತಕ ನಿಂಬಿಕ  377ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ಲಿಲ ಅಡಕವಾಗಿದ . ರ್ಧ್ಯಸ್ಥಕ ದಾರರು 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು, ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯ ಜ  ೋಡಿಗಳ್ 

ನಡುವಿನ ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ರ್ತುು ರ್ುಖ್ಮೈರ್ುನವನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಆ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಮಿೋರಿ, 'ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ' ವಿರುದ್ಧವಾದ್ ಎಲ್ಫಾಲ ವತಮನ ಗಳಿಗ  ಸ್ರ್ನಾಗಿ 

ಅನವಯಸ್ುತುದ  ಎಿಂದ್ು ತ್ತಳಿಸ್ರುತಾುರ . ಈ ಆಗರಹವು ತಪಾಿಗಿದ . ನಾಲ್ಫಾಪ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಈ 

ನಾಯಯಾಲಯವು 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಕ ಲ ನಿದಮಷ್ು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ ಯಾದ್ರ , ಅದ್ು 

ಕ ಲ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಅಸ್ಮತ ಯನುನ ಗುರಿಮಾಡಿಕ  ಿಂಡಿದ  ಎಿಂದ್ು ಅಭಿಪಾರಯಪಟ್ಟುತು. ನಾಜ್  ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ 

ದ ಹಲಿ ನಾಯಯಾಲಯವು 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಮೋಲ್ಫ  ನೋಟಕ ಿ ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಕಿಂಡುಬಿಂದ್ರ  ಅದ್ನುನ ಕ ಲ 

ಕ್ತರಯಗಳ್ ವಿರುದ್ಧ ಅನವಯಸ್ದಾಗ ಅದ್ು ಕ ಲ ನಿದಮಷ್ು ಸ್ರ್ುದಾಯಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  ಪರಿಣಾರ್ ಬಿೋರುತುವ  

ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಪರಿಣಾರ್ಕಾರಿಯಾಗಿ ತ  ೋರಿಸ್ಕ  ಟ್ಟುತು: 
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" 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. ಮೋಲ್ಫ  ನೋಟಕ ಿ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ  ರ್ತುು ಇದ್ು 

ನಿಧಿಮಷ್ುವಾಗಿ ಯಾವುದ ೋ ಅಸ್ಮತ ಗಳ್ನುನ ಗುರಿಯಾಗಿಸ್ಕ  ಿಂಡಿಲಲ, 

ಬದ್ಲಿಗ ಗ  ಅದ್ು ತನನ ಕಾಯಾಮಚರಣ ಯಲಿಲ ಒಿಂದ್ು ನಿದಮಷ್ು 

ಸ್ರ್ುದಾಯವನುನ ಅನಾಯಯವಾಗಿ ತ  ಿಂದ್ರ ಗಿೋಡುಮಾಡುತುದ .  

ವಾಸ್ುವವಾಗಿ, ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ಲ್ಫಾದ್ ಈ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ು, ವಯಕ್ತುಗಳ್ 

ಒಿಂದ್ು ವಗಮಕ ಿ, ಎಿಂದ್ರ  ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರ ವಗಮಕ ಿ ಹ ಚಾಿಗಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ವ  

ಎಿಂಬುದ್ು ವಾಸ್ುವ. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. ಎಲ್ಫಾಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರನುನ 

ಅಪರಾಧಿಗಳ ಿಂದ್ು ನ  ೋಡುವ ಪರಿಣಾರ್ 

ಹ  ಿಂದದ . ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯೊಿಂದಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ರುವ ಎಲಲವನ ನ 

ಡ  ಿಂಕಾದ್ುದ್ು, ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ್ುದ್ು, ಅಸ್ಭಯವೂ ಎಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ದಾಗ, 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋರು ರ್ತುು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಪುರುಷ್ರ ಇಡಿೋ 

ಸ್ರ್ುದಾಯವನುನ ಪ ೈಶಾಚಕ ರ್ತುು ಅಸ್ಭಯವ ಿಂದ್ು 

ಗುರುತ್ತಸ್ದ್ಿಂತಾಗುತುದ .  

ಅವರು ಏನಾಗಿದಾದರ  ಅರ್ವಾ ಅವರನುನ ಏನ ಿಂದ್ು ಗರಹಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ  ಎಿಂಬ 

ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ಅಿಂರ್ವರು ವಾಯಪಕವಾದ್ ಪೂವಾಮಗರಹಕ ಿ ಒಳ್ಗಾಗುತಾುರ ಯೋ 

ಹ  ರತು ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತುದಾದರ  ಎಿಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ್ ಅಲಲ. ಇದ್ರ 

ಪರಿಣಾರ್ವಾಗಿ, ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯ ಗರ್ನಾಹಮ ಭಾಗವಿಂದ್ನುನ, ಅದ್ರ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅನನುಸ್ರಣ ಯ ಕಾರಣಕ ಿ, ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ , 

ಕಡ ಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ  ರ್ತುು ಒಬಬಿಂಟ್ಟಯಾಗಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ 175   (ಒತುು 

ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ )  

                                                             
175 Naz, at para 94. 
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ಈ ನಿಟ್ಟುನಲಿಲ, ನಾಯಯಾಲಯವು 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಸ್ಿಂತರಸ್ುರ ಅನುಭವಗಳ್ನುನ ದಾಖ್ಲಿಸ್ತು.  ಇದ್ಕಾಿಗಿ, 

ವಿಚಾರಣ ಯ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ ನಡ ಸ್ುವ ಅತಾಯಚಾರ ರ್ತುು ಚತರಹಿಿಂಸ , ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷಾಿರ, ಅವಮಾನ 

ರ್ತುು ಅಮಾನವಿೋಯ ನಡವಳಿಕ  ರ್ತುು ಸ ರ ವಾಸ್ದ್ ನಿದ್ಶಮನಗಳ್ ಬಗ ಗ  ಅಜಿಮದಾರರು ಸ್ಲಿಲಸ್ದ್ ವಿಸ್ೃತ 

ದಾಖ್ಲ್ಫ ಗಳ್ು ರ್ತುು ಅಫಡವಿಟಳೆ್ನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಕ ಲ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ 

ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುತುದ ಯಾದ್ರ , ಅದ್ು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ರ್ುದಾಯ ರ್ತುು ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯವಲಲದ್ ನಡವಳಿಕ  

ಹ  ಿಂದರುವವರ ಪಾಲಿಗ  ಅನಾನುಕ ಲಕರವಾಗಿ, ಪರಕ್ತೋಯವಾಗಿ ರ್ತುು ಅನಾಯಯದಿಂದ್ ನಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ 

ವಯವಸ ಥಯೊಿಂದ್ನುನ ಸ್ುರಷ್ಟ್ುಸ್ದ . 

43. ಹಲವು ದ ೋಶಗಳ್ ನಾಯಯಶಾಸ್ರವು, ಮೋಲ್ಫ  ನೋಟಕ ಿ ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಸ್ಕಾಮರಿ ಕರರ್ಗಳ್ು ನಿಧಿಮಷ್ು 

ವಗಮಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  ವಯಕ್ತುರಿಕು ಪರಿಣಾರ್ವನುನ ಬಿೋರಬಹುದ್ು ಎಿಂಬ ತತವವನುನ ಎತ್ತುಹಿಡಿಯುತುದ . 

ಯುರ  ೋಪ್ಪಯನ್ ಸ್ಿಂಸ್ತುು ರ್ತುು 5ನ ೋ ಜುಲ್ಫ ೈ 2006ರ ಸ್ಮಿತ್ತಯ 2006/54/EC ನಿದ ೋಮಶನವು 

"ನಿಯರ್, ಮಾನದ್ಿಂಡ ಅರ್ವಾ ಪಧ್ಧತ್ತಯೊಿಂದ್ು ನಾಯಯಸ್ರ್ಮತವಾದ್ ಉದ ದೋಶಹ  ಿಂದದ್ುದ ಆ 

ಉದ ದೋಶವನುನ ಸಾಧಿಸ್ುವ ವಿಧಾನವು ಸ್ ಕು ರ್ತುು ಅವಶಯಕವಾಗಿರುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ ಹ  ರತಾಗಿ, 

ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಕಿಂಡುಬರುವ ನಿಯರ್, ಮಾನದ್ಿಂಡ ಅರ್ವಾ ಕರರ್ವಿಂದ್ು ಒಿಂದ್ು ಲಿಿಂಗದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ 

ಪಾಲಿಗ  ಇತರ ಲಿಿಂಗದ್ವರಿಗ  ಹ  ೋಲಿಸ್ದ್ರ  ಅನಾನುಕ ಲತ ಗಳ್ನುನ ಉಿಂಟುಮಾಡಿದಾಗ" ಅದ್ು 

'ಪರ  ೋಕ್ಷ ತಾರತರ್ಯ'ವಾಗುತುದ  ಎಿಂದ್ು ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ತು. 

ಗಿಿಗ್ಾ v. ಡೂಾಕ್ ಪ್ವರ್ ಕಂ176, ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಅಮೋರಿಕಾದ್ ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯವು, ಪರತ ಯೋಕ ಶಾಲ್ಫ ಗಳ್ 

ದ ಸ ಯಿಂದ್ ಆಫರಕನ್ ಅಮರಿಕನನರು ಕಡಿಮ ಗುಣರ್ಟುದ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ ದ್ರು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ುತಾು, 

ಕೌಶಲಯ/ಬುದಧವಿಂತ್ತಕ ಯ ಪರಿೋಕ್  ತ ಗುದಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕಿಂಬ ನಿಯರ್ವು ಆಫರಕನ್ ಅಮರಿಕನ್ ಅಭಯರ್ಥಮಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  

ಅಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾದ್ ಪರಿಣಾರ್ ಬಿೋರಿತು ಎಿಂದ್ು ಅಭಿಪಾರಯ ಪಟ್ಟುತು. ನಾಯಯಾಲಯವು "ನಾಗರಿಕ ಹಕುಿಗಳ್ 

                                                             
176 401 U.S. 424 (1971) 
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ಕಾಯದ ಯು" ಬಹಿರಿಂಗವಾದ್ ತಾರತರ್ಯವನುನ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ತಷ ುೋ ಅಲಲದ ೋ, ನ  ೋಡುವುದ್ಕ ಿ 

ನಾಯಯಸ್ರ್ಮತವಾಗಿದ್ುದ ಜಾರಿಯಾದಾಗ ಭ ೋದ್ಭಾವ ಮಾಡುವ ಕರರ್ಗಳ್ನುನ ಕ ಡಾ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ತು. 

ಬಿಳಾಕ-ಕೌಫೌೌಸ್ ರ್ಜಎಂಬಿಹಯಚ್ v. ಕರಿನ್ ವ್ಯಬ್ರ್ ವ್ಾನ್ ಹಾಟ್ಿೋ177 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಐರ  ೋಪಯ ನಾಯಯಾಲಯವು 

ರ್ಹಿಳ ಯರು ಅರ ಕಾಲಿಕ ನೌಕರಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತ  ಹ ಚಾಿಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್, ಅರ ಕಾಲಿಕ ನೌಕರರಿಗ  ಪ್ಪಿಂಚಣಿ 

ನಿರಾಕರಿಸ್ದ್ರ , ಅದ್ು ರ್ಹಿಳ ಯರ ಮೋಲ್ಫ  ಪರಿಣಾರ್ ಬಿೋರುವ ಸಾಧ್ಯತ  ಹ ಚುಿ ಎಿಂದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ತು: 

"ಅದ್ರ ಔದ  ಯೋಗಿಕ ಪ್ಪಿಂಚಣಿ ಯೊೋಜನ ಯಿಂದ್ ಅರ ಕಾಲಿಕ ನೌಕರರನುನ 

ಹ  ರಗುಳಿಸ್ರುವ ಡಿಪಾಟ ಮಮಿಂರ್ಟ ಸ  ುೋರ್ ಕಿಂಪನಿಯು ಈ.ಈ.ಸ್. 

ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ 119ನ ೋ ಕಲರ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ದ , ಏಕ ಿಂಡರ , 

ಹ  ರಗಿಡುವಿಕ ಯು ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ತಾರತರ್ಯಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ ಪಡದ್ 

ವಸ್ುುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಸ್ರ್ರ್ಮನಿೋಯ ವಿಚಾರಗಳ್ನಾಧ್ರಿಸ್ರದದ್ದರ , ಅಿಂತಹ 

ಹ  ರಗಿಡುವಿಕ ಯು ಪುರುಷ್ರಿಗಿಿಂತ ಹ ಚಿನ ಸ್ಿಂಖ ಯಯ ರ್ಹಿಳ ಯರ ಮೋಲ್ಫ ೋ 

ಪರಿಣಾರ್ ಬಿೋರುತುದ ." (ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ ). 

ಸ್ಕಾಮರದ್ ಕರರ್ ಒಿಂದ್ು ವಗಮದ್ ಜನರಮೋಲ್ಫ  ಅಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾದ್ ಪರಿಣಾರ್ ಬಿೋರುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮವನುನ 

ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ದ್ ಕ ನಡಾದ್ ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯ ಅಸ್ಮಾನ ಪರಿಣಾರ್ದ್ ಪರಿಕಲಿನ ಯನುನ ಅನುಮೊೋದಸ್ತು. 

ಆಂಡೂಿಾಸ್ v. ಲ್ಾ ಸಯೂಸಯೈಟಿ ಆಫ್ ಬಿಿಟಿಷ್ ಕಯೂಲಂಬಿಯ178 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ನಾಯಯಾಲಯ ಹಿೋಗ  ನುಡಿಯತು: 

"ತಾರತರ್ಯವು ಉದ ದೋಶಪುವಮಕವೋ ಅಲಲವೋ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಹ  ರತುಪಡಿಸ್ 

ವಯಕ್ತುಯ ಅರ್ವಾ ಗುಿಂಪ್ಪನ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ 

ಆಧಾರದ್ಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  ಇತರರ ಮೋಲ್ಫ  ಹ ೋರದ್ಿಂತಹ ಅನನುಕ ಲಗಳ್ನುನ 

ಹ ೋರುವ ಅರ್ವಾ ಸ್ಮಾಜದ್ ಇತರ ಸ್ದ್ಸ್ಯರಿಗ  ಲಭಯವಿರುವ 

                                                             
177 1986) ECR 1607 
178 (1989) 1 SCR 143 
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ಪರಯೊೋಜನಗಳಿಿಂದ್ ವಿಂಚಸ್ುವ ಪರಿಣಾರ್ವನುನಿಂಟುಮಾಡುತುದ . 

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು ಒಿಂದ್ು ಗುಿಂಪ್ಪನ  ಿಂದಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ ಹ  ಿಂದರುವ ಮಾತರಕ ಿ 

ಅವರಿಗ  ತಳ್ುಕು ಹಾಕಲಗಿರುವ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್ನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ 

ತಾರತರ್ಯ ಎಸ್ಗಿದ್ರ  ಅದ್ು ಭ ೋದ್ಭಾವದ್ ಆರ  ೋಪವನುನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು 

ಆಗುವುದಲಲ, ಆದ್ರ  ವಯಕ್ತುಯ ಯೊೋಗಯತ  ರ್ತುು ಸಾರ್ರ್ಯಮಗಳ್ ಆಧಾರದ್ 

ಮೋಲಿನ ಭ ೋದ್ಭಾವವನುನ ತಾರತ ರ್ಯವ ಿಂದ್ು ವಗಿೋಮಕರಿಸ್ಲ್ಫಾಗುವುದಲಲ. 

      "(ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ )  

ಹಿೋಗಾಗಿ, ಒಿಂದ್ು ಕರರ್ವು "ಒಿಂದ್ು ಗುಿಂಪ್ಪನ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  ಇತರರ ಮೋಲ್ಫ  ಹ ೋರದರುವ ಹ  ರ ಗಳ್ು, 

ಕಟುುಪಾಡುಗಳ್ು, ಅರ್ವಾ ಇತರರಿಗ  ಹ  ೋಲಿಸ್ದ್ರ , ಒಿಂದ್ು ವಗಮಕ ಿ ಲಭಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳ್ು, ಲ್ಫಾಭಗಳ್ು 

ರ್ತುು ಅನುಕ ಲಗಳ್ನುನ  ತಡ ಹಿಡಿದಾಗ ಅರ್ವಾ ಸ್ೋಮಿತಗ  ಳಿಸ್ದಾಗ", ಆ ಕರರ್ವನುನ ಪರಶಿನಸ್ಬ ೋಕಾಗುತುದ 179. 

ಪ್ತಿಟಯೂವರಿಯಾ  ಸಿಟಿ ಕೌನ್ವಾಲ್ v.. ವ್ಾಕರ್180 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ದ್ಕ್ಷಿಣ ಆಫರಕಾದ್ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ನಾಯಯಾಲಯವು 

ಹಿೋಗ  ಗರ್ನಿಸ್ತು: 

" ಪರ  ೋಕ್ಷ ತಾರತರ್ಯದ್ ಪರಿಕಲಿನ ಯನುನ, ಹ  ರನ  ೋಟಕ ಿ ತಟಸ್ಥವಾಗಿ 

ಕಾಣುವ ಮಾನದ್ಿಂಡದ್ ಹಿಿಂದ  ತಾರತರ್ಯವನುನ ರ್ರ ಮಾಚುವ 

ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ು ಅರ್ವಾ ಐತ್ತಹಾಸ್ಕ ಅಧಿೋನತ ಯ ಮಾದ್ರಿಯಿಂದ್ ವಯತ್ತರಿಕು 

ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ನುನ ಈಗಾಗಲ್ಫ ೋ ಅನುಭವಿಸ್ರುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ 

ಅನಾನುಕ ಲತ ಗಳ್ನುನ, ಅವರನುನ ನ ೋರವಾಗಿi ಪೂವಾಮಗರಹಗಳಿಗ  

ಒಳ್ಪಡಿಸ್ುವ ಉದ ದೋಶವಿಲಲದ್ ಕರರ್ಗಳ್ ರ್ ಲಕ ಎತ್ತುಹಿಡಿಯಲ್ಫಾಗುವ 

ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ನುನ ನಿಭಾಯಸ್ಲು ಅಭಿವೃದಧಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ .  

                                                             
179 Ibid. 
180 (1998) 3 BCLR 257 
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 ಅನ ೋಕ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ, ವಿಶ ೋಷ್ವಾಗಿ ಪರ  ೋಕ್ಷ ತಾರತರ್ಯದ್ 

ಆಪಾದ್ನ ಯರುವಾಗ, ತಾರತರ್ಯದ್ ಬಗ ೆ ದ್ ರು ಸ್ಲಿಲಸ್ುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು 

ತಾವು ನಾಯಯೊೋಚತವಲಲದ್ ತಾರತರ್ಯವನುನ ಎದ್ುರಿಸ್ುತ್ತುದ ದೋವ  ರ್ತುು 

ಅಿಂತಹ ಅನಾಯಯದ್ ತಾರತರ್ಯವು ಉದ ದೋಶಪೂವಮಕವಾಗಿವ  ಎಿಂದ್ು 

ಸಾಬಿೋತುಪಡಿಸ್ಬ ೋಕಾಗಿ ಬಿಂದ್ರ  ರಕ್ಷಣಾತಮಕ ಉದ ದೋಶ 

ಸ  ೋತುಹ  ೋಗುತುದ . ಪರ  ೋಕ್ಷ ತಾರತರ್ಯದ್ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ ಈ 

ಸ್ರ್ಸ ಯಯು ವಿಶ ೋಷ್ ತ್ತೋಕ್ಷ್ಣತ  ಹ  ಿಂದರುತುದ , ರ್ತುು ಕರರ್ವಿಂದ್ಕ ಿ 

ತಾರತರ್ಯ ಎಸ್ಗುವುದ್ಕ್ತಿಿಂತ ಮಿಗಿಲ್ಫಾದ್ ಉದ ದೋಶವಿರುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ 

ಇನನಷ್ ು ತ್ತೋವರವಾಗಿರುತುದ .(ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ ) 

E.2. ಇಬ್ಾಗಯ ಲ್ಲಂಗಗಳ ಧ್ತಿವಿವಕರಣದ ವಿಘಟನ್ಯ              

44. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಸ್ಮಾಜದ್ ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯ ನಿರಿೋಕ್ ಗಳಿಗ  ಅನುಗುಣವಾಗಿರದ್ ವತಮನ ಯನುನ 

ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುತುದ . ಹಾಗ  ಮಾಡುವಾಗ ಆದ್ು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಿರ  ೋಧಿ ಶಾಸ್ನಗಳ್ು ರ್ತುು 

ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಜವಾಬಾದರಿಗಳ್ ಸಾಿಂಪರದಾಯಕ ಪರಿಕಲಿನ ಗಳ್ ನಡುವಿನ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವನುನ 

ಎತ್ತುಹಿಡಿಯುತುದ . 

ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಜವಾಬಾದರಿಗಳ್ ಸಾಿಂಪರದಾಯಕ ಪರಿಕಲಿನ ಯು ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ ಸ್ವರ ಪ ಒಿಂದ ೋ 

ಬಗ ಯಾದಾಗಿರುತುದ  ರ್ತುು ಅದ್ು "ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ" ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತುದ  ಎಿಂಬ ಪರಿಕಲಿನ ಯನುನ 

ಎತ್ತುಹಿಡಿದ್ು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ಹ  ರಗಿಡುತುದ . ಹಾಗ  ಮಾಡುವುದ್ರ ಪರಿಣಾರ್ವನುನ ಈ ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  

ವಿವರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ : 

ಈ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಸಾಿಂಸ್ೃತ್ತಕ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕದ ವೋಷ್ವು ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯ 

ಲಿಿಂಗಗಳ್ ಪಾತರಗಳ್ ಸ್ಥರತ ಗ  ಸ್ವಾಲ್ಫ  ಡುಡವ ಸಾಮಾಜಿಕ ವತಮನ ಯನುನ 

ನಿರುತಾಪಹಗ  ಳಿಸ್ುತುದ . ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯ ಈ 
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ಇಬಬಗ ಯ ನಿಯರ್ ರ್ತುು ಮಾನದ್ಿಂಡಗಳ್ು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ 

ರ್ತ  ುಬಬ ಪುರುಷ್ನ  ಿಂದಗ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಯಲಿಲ ತ  ಡಗಿ ಪುರುಷ್ತವದ್ 

ಲಿಿಂಗಧಾರಿತ ಪಾತರದಿಂದ್ ಹಿಿಂದ  ಸ್ರಿಯುತಾುನ  ಎಿಂಬ ಕಾರಣಕ ಿ ಅವನುನ  

ಆಸ್ಹಜವಾಗಿರುವಿಂತ  ಚತ್ತರಸ್ುತುವ 181 

ಸ್ಮಾಜ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ರ್ತುು ನಿಧಿಮಷ್ು ಲಿಿಂಗದ್ವರು ನಿವಮಹಿಸ್ಬ ೋಕಾದ್ ಪಾತರಗಳ್ ಬಗ ೆ ಬಲವಾದ್ ನಿಂಬಿಕ ಗಳ್ನುನ 

ಹ  ಿಂದದ್ದರ  - ಎಿಂದ್ರ  ಪುರುಷ್ರು (ವಿಶ ೋಷ್ವಾಗಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್ ಬಗ ಗ  ಹ ೋಳ್ಬ ೋಕ್ತದ್ದರ ) ಭಾವನ ಗಳಿಲಲದ್ವರು, 

ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬಲ್ಫಾಢಯರು, ರ್ತುು ಸ್ರೋಯರ ಡ ಗ  ಆಕಷ್ಟ್ಮತರಾಗುವವರು ರ್ತುು ಸ್ಿಂಸಾರವಾದ್ ಖ್ಚುಮಗಳ್ನುನ 

ನಡ ಸ್ುವವರು ರ್ತುು ರ್ಹಿಳ ಯರು ಭಾವಜಿೋವಿಗಳ್ು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬಲಹಿೋನರು, ಆರ ೈಕ  ಮಾಡುವವರು 

ರ್ತುು, ಪುರುಷ್ರ ಡ ಗ  ಆಕಷ್ಟ್ಮತರಾಗುವವರು - ಅಿಂತಹ ಸ್ಮಾಜ ಅರ್ವಾ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಇಬಬರು ಪುರುಷ್ರು ಅರ್ವಾ 

ಇಬಬರು ರ್ಹಿಳ ಯರು ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವನುನ ಬ ಳ ಸ್ಬಹುದ್ು ಎಿಂಬ ಕಲಿನ ಯನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು ಅನುಮಾನ. 

ಅಿಂತಹ ನಿರಾಕರಣ ಗ  377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಿಂತಹ ಕಾನ ನಿನ ಬ ಿಂಬಲವೂ ಇದ್ುದಬಿಟುರ , ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು 

'ಸಾಮಾನಯ ಜಿೋವನ ವಿಧಾನದ್" ದಿಂದ್ ಹ  ರತಾದ್ ವ ೈಕಲಯ ಎಿಂಬ ನಿಂಬಿಕ  ಬಲಗ  ಳ್ುಳತುದ . 

45. ಜಕಾರಿ ಎ. ಕಾರರ್ರ್182 ಅವರ ಉಪಯುಕು ಬರ ಹವಿಂದ್ು, ಭಿನನಲಿಿಂಗವಾದ ಸ್ಮಾಜವು ಪುರುಷ್ರು 

ರ್ತುು ರ್ಹಿಳ ಯರು ವಿರುದ್ಧ ಲಿಿಂಗದ್ವರ  ಿಂದಗ  ಮಾತರ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ ಬ ಳ್ಸ್ಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸ್ುತುದ  

ಎಿಂದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ುತುದ . ಆದ್ದರಿಿಂದ್, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ ಅಸ್ುತವವು,  ಭಿನನಲಿಿಂಗಶಾಹಿ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರಿೋಕ್ ಗಳಿಗ  ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತುದ . ಕಾರರ್ರ್ ಈ ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  ವಾದಸ್ುತಾುರ :  

"ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ru ರ್ತುು ಸ್ರೋyara ವಿರುದ್ಧda ತಾರತರ್ಯvu 

ಸಾಿಂಪರದಾಯಕ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಪಾತರಗಳ್ನುನ 

ಬಲಪಡಿಸ್ುತುದ . ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು ಸಾಿಂಪರದಾಯಕ ಲಿಿಂಗ ಪಾತರಗಳಿಿಂದ್ 

                                                             
181 Elvia R. Arriola, “Gendered Inequality: Lesbians, Gays, and Feminist Legal Theory”, Berkeley Women’s Law 

Journal, Vol. 9 (1994), at pages 103-143. 
182 Zachary A. Kramer, “The Ultimate Gender Stereotype: Equalizing Gender-Conforming and Gender-

Nonconforming Homosexuals under Title VII”, University of Illinois Law Review (2004), at page 490. 
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ದ್ ರಸ್ರಿಯುತುದ  ರ್ತುು "ನ ೈಜ" ಪುರುಷ್ರು ರ್ತುು ರ್ಹಿಳ ಯರು ತರ್ಮದ ೋ 

ಲಿಿಂಗದ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯರ ಡ ಗ  ಆಕಷ್ಟ್ಮತರಾಗಬಾರದ್ು ಎಿಂಬ ಕಲಿನ ಗಳ್ು 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರು ರ್ತುು ಸ್ರೋಯರ ಮೋಲ್ಫ  ನಡ ಯುವ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ 

ಅಪಮಾನಕ ಿ ಪಾರರ್ಮಿಕ ಬ ಿಂಬಲ ನಿೋಡುತುದ . ಈ ಚತರಣವು ಬ ನ ರ್ಟ 

ಕ ೋಪಸ್ಮ ರವರ "ದವಮಾನ ಲಿಿಂಗ ವಯವಸ ಥಯನುನ"  ಮೋಲ್ಫ  ಅವಲಿಂಬಿsiದ  

46. ಇಬಬಗ  ಲಿಿಂಗ ವಯವಸ ಥಯು "ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯತ ಯ"ನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ದ  ಎಿಂದ್ು ಬ ನ ರ್ಟ ಕ ೋಪಸ್ಮ 

ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ುತಾುರ , ಅಲಲದ ೋ ಅದ್ು "ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯ ಸಾಿಂಸ್ುಕ ವಿಜೃಿಂಭಣ " ಎಿಂದ್ು 

ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ುತಾುರ . ವಾಸ್ುವವಾಗಿ ಕ ೋಪಸ್ಮ ಈ ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  ಸ್ ಚಸ್ುತಾುರ : 

"ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ತಾರತರ್ಯವನುನ ಅನುಮೊೋದಸ್ುವುದ್ರಿಿಂದ್ 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋಪುರುಷ್ರಷ ುೋ ಅಲಲದ ೋ ರ್ಹಿಳ ಯರನ ನ ರ್ತ  ುಬಬರ 

ಅಧಿೋನದ್ಲಿಲರುವಿಂತ  ಮಾಡಲ್ಫಾಗುತುದ . 

ಲಿಿಂಗ ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯಗಳ್ ದವಮಾನ/ ಇಬಬಗ ಯ ವಯವಸ ಥಯಯನುನ 

ಅವಲಿಂಬಿಸ್ುರುವ ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯತ ಯು, ಲಿಿಂಗತಾರಾತರ್ಯವನುನ ಎರಡು 

ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಬಲಪಡಿಸ್ುತುದ . ಮೊದ್ಲನ ಯಗಾಗಿ, ದವಮಾನ/ ಇಬಬಗ  ಲಿಿಂಗ 

ವಯವಸ ಥಗ  ಅನುಗುಣವಾಗಿಲಲದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ದ್ಿಂಡಿಸ್ ರ್ತುು ಅದ್ಕ ಿ 

ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಸ್ರೋ ಪುರುಷ್ರನುನ ಸ್ನಾಮನಿಸ್ುವ ರ್ ಲಕ, 

ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯ ಅಧಿಪತಯವು ನಿಷ್ಟ್ಿಿಯ, ಪರಾವಲಿಂಬಿ ರ್ಹಿಳ ಯರನುನ 

ವ ೈಭವಿೋಕರಿಸ್ ಆ ರ್ ಲಕ ಲಿಿಂಗತಾರತ ರ್ಯಕ ಿ ಕಾರಣವಾಗುವ 

ವಯವಸ ಥಯನುನ ಶಾಶವತಗ  ಳಿಸ್ುತುದ . ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, 

ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯತ ಯು ಲಿಿಂಗತಾರತ ರ್ಯವನುನ ಬಲಪಡಿಸ್ುತುದ  ಏಕ ಿಂದ್ರ  

ಅದ್ು ಸ್ರೋಯರನುನ ತನನ ಶ ರೋಣಿೋಯ ಧ್ುರವಿೋಯತ ಯ ರ್ ಲಕ 
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ಬಗುೆಬಡಿಯುತುದ . ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯತ ಯು ಲಿಿಂಗಭ ೋದ್ಭಾವವನುನ 

ಪರತ್ತಪಾದಸ್ುತುದ ಯಾದ್ದರಿಿಂದ್, ಪರರ್ುಖ್ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ, ಹ ಸ್ರ ೋ 

ಸ್ ಚಸ್ುವಿಂತ  ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯತ  ರ್ತುು ದವಮಾನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪಧ್ಧತ್ತಯನುನ 

ವಿರ  ೋಧಿಸ್ುವ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ-ಪುರುಷ್ರಿಗ  ವಿಸ್ುರಿಸ್ುವ ರ್ ಲಕ, 

ಲಿಿಂಗಭ ೋದ್ಭಾವ ರ್ತುು ಪುರುಷಾಧಿಕಾರಕ ಿ ಸ್ವಾಲು  ಹಾಕ್ತದ್ಿಂತಾಗುತುದ 183 

 ಬ ೋರ  ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಹ ೋಳ್ುವುದಾದ್ರ , ತಾರತರ್ಯವನುನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು  ರ್ತುು ಲಿಿಂಗದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  

ಪರತ ಯೋಕ್ತಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ, ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ದ್ ತಾರತರ್ಯವು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ರ್ತುು 

ಲಿಿಂಗದಾಧಾರಿತ ನಡವಳಿಕ ಗಳ್ ಬಗ ಗಿನ ರ ಢಮಾದ್ರಿಗಳ್ ಬಗ ಗಿನ ನಿಂಬುಗ ಗಳ್ನುನ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ುತುದ . 

ಇದ್ನುನ ರ್ತುಷ್ುು ವಿವರಿಸ್ುವ ಆಿಂಡ ರಯ ಕ  ಪ ಿಲಮನ್ ಹಿೋಗ  ವಾದಸ್ುತಾುರ : 

"ಹಾಗ ಯೋ, ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಆಧಾರದ್ 

ಮೋಲ್ಫ  ತಾರತರ್ಯವನುನ ಎಸ್ಗುತುವ  - ಉದಾಹರಣ ಗ , ಸಾಿಂಪರದಾಯಕ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪಾತರಗಳ್ನುನ ವಿಧಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿi ಪುರುಷ್ರಿಗ  

ರ್ಹಿಳ ಯರ  ಿಂದಗ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ ಹ  ಿಂದ್ಲು ಅನುರ್ತ್ತಸ್ುವುದ್ು, 

ಆದ್ರ  ರ್ಹಿಳ ಯriಗ  ಅನುರ್ತ್ತi ನಿೋಡದರುವುದ್ು. ನಾಯಯಾಲಯವು ಈ 

ಉದ ದೋಶವನುನ ಇತರ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು 

ಹ ೋಳಿದ , ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಇದ್ು ರ್ಹಿಳ ಯರ ಮೋಲಿನ ದ್ಬಾಬಳಿಕ ಯನುನ 

ಶಾಶವತಗ  ಳಿಸ್ುತುದ . ಇದ ೋ ಕಾಳ್ಜಿಯು ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ ಕಾನ ನುಗಳಿಗ  

ಹ ಚಿನ ಬಲದ  ಿಂದಗ  ಅನವಯವಾಗುತುದ , ಏಕ ಿಂದ್ರ , ಹ ಣುಣ ರ್ಕಿಳ್ 

ಮೋಲಿನ ದ್ಬಾಬಳಿಕ ಯು ಯಾವುದ್ರ ಮೋಲ್ಫ  ಅವಲಿಂಬಿತಬಾಗಿದ ಯೊೋ 

                                                             
183 Bennett Capers, “Note, Sexual Orientation and Title VII”, Columbia Law Review (1991), at pages 1159, 1160, 

1163. 



 377 

ಅಿಂತಹ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಧ್ೃವಿೋಕರಣವನುನ ಉಳಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ ೋ ಅವುಗಳ್ 

ಕ ಲಸ್.184 

ಆದ್ದರಿಿಂದ್ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರ ವಿರುದ್ಧದ್ ನಿಷ ೋಧ್ವು "ಸಾಮಾಜಿಕ ಶ ರೋಣಿಯಲಿಲ ಆಳ್ುವವರು ರ್ತುು ಆಳಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವವರನುನ 

ಪರತ ಯೋಕ್ತಸ್ುವ ಗಡಿಗಳ್ನುನ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುತುದ " ಎಿಂದ್ು ಕ  ಪಿಲ್ಫಾಾನ್ ಸ್ ಚಸ್ುತಾುರ 185. ಈ ಪರಿಕಲಿನ ಯನುನ ರ್ತುಷ್ುು 

ವಿಸ್ುರಿಸ್ಲು ಅವರು ಅಿಂತಜಮನಾಿಂಗಿೋಯ ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತುಯ  ಉಪಮಯನುನ ಬಳ್ಸ್ುತಾುರ : 

"ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಕಾನ ನುಬಾಹಿರಗ  ಳಿಸ್ುವ ಶಾಸ್ನಗಳ್ು 

ಸಾಿಂಪರದಾಯಕ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪಾತರಗಳ್ನುನ 

ಹ ೋರುತುವ ಯೋ? ಮಾಯಕಾಲಫಿನ್ [ ಮಾಯಕಾಲಲಿನ್ ವಿ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ]ನ 

ಮಾತುಗಳ್ು ಈ ಪರಶ ನಗ  ಉತುರವಿಂದ್ನುನ ನಿೋಡಬಹುದ್ು : ಅಪರಾಧ್ದ್ 

ವಾಯಖಾಯನದ್ ಪರಕಾರ, ಅದ್ು ತರ್ಮ ಲಿಿಂಗದ್ ರ್ಟ್ಟುಗ  ಅನುಚತವಾದ್ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯಲಿಲ ತ  ಡಗುವುದ್ನುನ ಸ್ ಚಸ್ುತುದ . ಆದ್ರ  ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 

ಸ್ಮಾನತ ಯ ಆದ ೋಶಗಳ ಡ ಗಿನ ಈ ಕಾನ ನುಗಳ್ ಅಸ್ಹನ ಯು ಹ ಚುಿ 

ಆಳ್ವಾಗಿದ . ವಣಮಸ್ಿಂಕರಕ ಿ (ಭಿನನ ಜನಿಂಗಗಳ್ ನಡುವಿನ 

ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತು) ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಶಾಸ್ನಗಳ್ಿಂತ , ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ 

ಶಾಸ್ನಗಳ್ು ಹುಟುನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ವಯವಸ ಥಯ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ 

ಪರತ್ತಫಲಿಸ್ುತುವ  ರ್ತುು ಬಲಪಡಿಸ್ುತುವ . ಜನಾಿಂಗಗಳ್ ನಡುವಿನ 

ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತುಯ ಮೋಲಿನ ಬಿಳಿಯರ ಪಾರಬಲಯದ್ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದ 

ಜನಾಿಂಗಗಳ್ ಧ್ುರವಿೋಕರಣವನುನ ಸ್ಿಂರಕ್ಷಿಸ್ದ್ಿಂತ ಯೋ, ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ 

                                                             
184 Andrew Koppelman, “The Miscegenation Analogy: Sodomy Law as Sex Discrimination”, Yale Law Journal, 

Vol. 98 (1988), at page 147. 
185 Andrew Koppelman, “Why Discrimination against Lesbians and Gay Men is Sex Discrimination”, New York 

University Law Review, Vol. 69 (1994). 
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ಮೋಲಿನ ನಿಷ ೋಧ್ವು, ಹ ಣಣರ್ಕಿಳ್ ಗುಲ್ಫಾರ್ಗಿರಿಗ  ಆಧಾರವಾಗಿರುವ 

ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಧ್ುರವಿೋಕರಣವನುನ ಸ್ಿಂರಕ್ಷಿಸ್ುತುದ , 

377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಿಂತಹ ಶಾಸ್ನಗಳ್ು ಜನರ ಕ ೈಗ  "ಗಿಂಡಸ್ು ಹಿೋಗಿರಬಾರದ್ು" ಎಿಂದ್ು  ಹ ೋಳ್ುವ ಕಾನ ನನುನ 

ನಿೋಡಿ, "ಗಿಂಡಸ್ು ಹಿೋಗ ೋ ಇರಬ ೋಕು" ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳ್ುವ ಅಧಿಕಾರವನುನ ನಿೋಡಿಬಿಡುತುದ . ಹಿೋಗಾಗಿ, 

ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯರಲಲದ್ವರ ಮೋಲ್ಫ  ಪರಿಣಾರ್ ಬಿೋರುವ ಕಾನ ನುಗಳ್ು ಪರಚಲಿತ ರ ಢಮಾದ್ರಿಗಳ್ನುನ 

ಅವಲಿಂಬಿಸ್ವ " ಇದ್ಕ ಿ ಉದಾಹರಣ ಯಿಂದ್ರ , ರ್ಹಿಳ ಯರ  ಿಂದಗ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯ ನಡ ಸ್ುವಾಗಿನ ಕ ಲ 

ನಡವಳಿಕ ಗಳ್ು ಒಿಂದ್ು ಲಿಿಂಗದ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯರಿಗ  ಮಾತರ ಸ್ ಕುವಾಗಿದ , ಇತರ ಲಿಿಂಗದ್ವರಿಗಿಲಲ ಎಿಂಬ ಜಾಳ್ುಜಾಳಾದ್ 

ನಿಂಬುಗ  

ಹಿೋಗಾಗಿ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಹಾಗ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯ ಬಗ ಗಿನ ಸಾಮಾಜದ್ ನಿರಿೋಕ್ ಗಳಿಗ  

ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡ ದ್ುಕ  ಳ್ಳದ್ವರು ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ರ ಢಿಗತ ಪರಿಕಲಿನ ಗಳ್ನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ುತಾುರ  ಎಿಂಬುದ್ು 

ಇದ್ರಿಿಂದ್ ಅರ್ಮವಾಗುತುದ . 

ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ರ ಢಮಾದ್ರಿಗಳ್ ರಚನ ಯು ಅಿಂತ್ತರ್ವಾಗಿ ಎರಡ ವಿರುದ್ಧ 

ರ್ತುು ಪರಸ್ಿರ ಪರತ ಯೋಕವಾಗಿರುವ ಜ ೈವಿಕ ಲಿಿಂಗಳಿವ  ಎಿಂಬ ಉಹ ಯನುನ 

ಅವಲಿಂಬಿಸ್ದ . ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯತ ಯ ಕಲಿನ ಯ  ಈ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಇಬಬಗ  

ಪಧ್ಧತ್ತಯ ಕ ೋಿಂದ್ರಬಿಿಂದ್ುವಾಗಿ. ಪುರುಷ್ಪರಧಾನ ಸ್ನಿನವ ೋಷ್ದ್ಲಿಲ, ಈ 

ನಿಯರ್ಗಳ್ನುನ ಮಿೋರುವ ಕ ಲವರು ಹಿೋಗಿರುತಾುರ : ರ್ಹಿಳ ಯೊಬಬಳ್ು ತನನ 

ಪುರುಷ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯನುನ ತಯಜಿಸ್ುವುದ್ು ಆರ್ವಾ ಹುಟ್ಟುನಿಿಂದ್ 

ಹ ಣಾಣಗಿರುವ ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು ತರ್ಮ ಹ ಣುನವನುನ ತಯಜಿಸ್ುವುದ್ು, ರ್ತುು ಆ 

ರ್ ಲಕ ಪ್ಪತೃಪರಧಾನ ವಯವಸ ಥ ರ್ತುು ಪುರುಷ್ ಮೋಲಿವಚಾರಣ  ರ್ತುು 

ನಿಯಿಂತರಣದ್ ಎಲ್ಫಾಲ ವಿಧ್ಗಳ್ನುನ ತ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ುವುದ್ು ಹಾಗ  ಹುಟ್ಟುನಿಿಂದ್ 

ಗಿಂಡಾಗಿರುವ ವಯಕ್ತುಯು ಹ ಣುನವನುನ ಅಪ್ಪಿಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು ರ್ತುು ಆ ರ್ ಲಕ 
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ಕ ಳ್ರ್ಟುದ ದಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗುವ ಹ ಣಾುನಕಾಿಗಿ, ತನನ ಸೌಕಯಮಗಳ್ನುನ 

ಬಿಟುುಕ  ಡುವುದ್ು. 186  

 ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ತಾರತರ್ಯದ್ ನಿಷ ೋಧ್ದ್ ಉದ ದೋಶ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಅವರ ಲಿಿಂಗದ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ 

ಕಾನ ನಾತಮಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ರ್ತುು ಆರ್ಥಮಕವಾಗಿ ತ  ಿಂದ್ರ ಗ  ಳ್ಪಡಿಸ್ುವ ಸಾಿಂಪರದಾಯಕ 

ಅಭಾಯಸ್ಗಳ್ನುನ ಬದ್ಲಿಸ್ುವುದ ೋ ಆಗಿದ . ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರ ಹಕುಿಗಳಿಗಾಗಿನ ಹ  ೋರಾಟವು ನಿಸ್ಪಿಂದ ೋಹವಾಗಿ 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರಿಗ  ನಾಯಯ ಒದ್ಗಿಸ್ುವ ಉದ ದೋಶವನುನ ಹ  ಿಂದದ . ಆದ್ರ  ಈ ಹ  ೋರಾಟವು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರ 

ಸ್ರ್ಸ ಯಗಳ್ನುನ ಮಿೋರಿ ಬ ಳ ಯುತುದ . ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರ ಮೋಲಿನ ತಾರತರ್ಯವನುನ ಕ  ನ ಗ  ಳ್ುಳವ ಪರಯತನವು, 

ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮಾನತ ಯನುನ ಕ  ನ ಗ  ಳಿಸ್ುವ ದ  ಡಡ ಹ  ೋರಾಟದ್ ರ್ುಖಾಯ ಭಾಗ ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು. 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ (ಲ್ಫ ಸ್ಬಯನ್) ಆಗಿರುವುದ ಿಂದ್ರ , ಎಲ್ಫ ಲಯನುನ 

ಮಿೋರಿದ್ವಳಾಗಿರುವುದ್ು, ಪುರುಷ್ನ ಮೋಲಿನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ/ಆರ್ಥಮಕ 

ಅವಲಿಂಬನ ಯಿಂದ್ ದ್ುರವಾದ್ವಳ್ಗಿರುವುದ್ು, ಹ ಣಾಣಗಿ 

ಗುರುತ್ತಸ್ಲಿಡುವವಳ್ು ಎಿಂದ್ು ಗರಹಿಸ್ಲಿಡುವುದ್ಕ ಿ (ಹಣ ಪಟ್ಟು 

ಹಚಿಲಿಡುವುದ್ಕ ಿ) ಸ್ರ್. ಲ್ಫ ಸ್ಬಯನ್ ಒಬಬರನುನ ಪುರುಷ್ನಿಲಲದ  

ಬದ್ುಕಬಲಲವಳ್ು ರ್ತುು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ್ (ಅತಾರಿಕವಾಗಿ) ಪುರುಷ್ 

ವಿರುಧ್ಧವಿರುವವಳ್ು ಎಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ . ಲ್ಫ ಸ್ಬಯನ್ ಒಬಬಳ್ನುನ 

ಆಕ  ಸ್ಿಂಗತ್ತಗಳ್ ಒಪ್ಪಿತ ರ್ತುು ದ ೈನಿಂದನ ವಯವಸ ಥಯಿಂದ್ 

ಹ  ರಗಿರುವವಳ್ು ಎಿಂದ್ು ಗರಹಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ . ಅವಳ್ನುನ ತನನ ರಕ್ಷಣ ಗ  

ಯಾವುದ ೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಿಂಸ ಥಗಳಿಲಲದರುವವಳ್ಿಂತ , ಪುರುಷ್ ವಕ್ತುಗಳ್ 

                                                             
186 The Relationship between Homophobia, Transphobia, and Women’s Access to Justice for the Forthcoming 

CEDAW General Recommendation on Women’s Access to Justice. Submitted to the United Nations Committee 

for the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (2013). 
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ರಕ್ಷಣ ಯ ಸ್ವಲತುು ಇಲಲದರುವವಳ್ಿಂತ  ನ  ೋಡಲ್ಫಾಗುತುದ . ಲ್ಫ ಸ್ಬಯನ್ 

ಒಬಬಳ್ನುನ ವಿಭಕು ಕುಟುಿಂಬ,. ಪುರುಷ್ರ ಪಾರಬಲಯ ರ್ತುು ನಿಯಿಂತರಣ, ರ್ತುು 

ಲಿಿಂಗತಾರತರ್ಯದ್ ರ್ ಲಕ ಿ ಅಪಾಯವನ  ನಡುಡವವಳ ಿಂದ್ು 

ಗರಹಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ 187. 

 15ನ ೋ ಕಲಮಿನ ಸ್ತವದ  ಿಂದಗ  ಅದ್ಕ್ತಿರುವ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ದ್ ಕುರಿತು ತರುಣಾಭ್ ಖ ೈತಾನ್ ಬರ ಯುತಾುರ : 

ರಾಜನ ೈತ್ತಕವಾಗಿ ಶಕ್ತುಹಿೋನವಾಗಿರುವ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ 

ಮೋಲ್ಫ , ಕ ೋವಲ ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತರ ಪೂವಾಮಗರಹಗಳ್ನಾನಧ್ರಿಸ್ ತಾರತರ್ಯ 

ಎಸ್ಗುವ ಪರಕರಣದ್ ಪಾರರ್ುಖ್ಯ ಏಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಹಕುಿಗಳ್ ಸ್ರ್ಸ ಯಯನುನ 

ಮಿೋರಿರುವಿಂರ್ದ್ುದ. …ಭಾರತ್ತೋಯ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಪರಜಾತಿಂತರವು 

ಕಾವಲುದಾರಿಯಲಿಲದ . …ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವಿಕ  ರ್ತುು ಬಹುತವವು 15ನ ೋ ಕಲಮಿನ 

ಕ ೋಿಂದ್ರಬಿಿಂದ್ುವಾಗಿವ  ಅತುು ಸ್ದ್ರಿ ಕಲರ್ನುನ ನರ್ಮ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ಅಸ್ಮತ ಯಲಿಲ ಈ ಪರಿಕಲಿನ ಗಳ್ ಪಾರರ್ುಖ್ಯತ ಗ  ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ತರ್ಮ 

ಸಾಿಂಸ್ಥಕ ಸಾಮಿಿಕ ಅಧಿಕಾರವನ  ನದ್ಗಿಸ್ುವಿಂತ  ಮಾಡುವ ಮಾಧ್ಯರ್ವಾಗಿ 

ಬಳ್ಸ್ಬಹುದ್ು188. 

47. ಪುರುಷ್ ರ್ತುು ಸ್ರೋಯರ ನಡುವಿನ ಭಿನನತ ಯನುನ ಧಿಕಿರಿಸ್ಬಲಲ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ು ಸಾಮಾಜ ಹ ೋರುವ 

ಲಿಿಂಗ ಅಸ್ಮಾನತ ಯನುನ ಉಳಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ಅಗತಯವಾಗಿರುತುವ . ಗಿಂಡು ಹ ಣುಣಗಳ್ ನಡುವಿನ ಗ ರ ಯನುನ 

ಪರಶಿನಸ್ುವ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ಶ  ೋಷ್ಣ ಗ  ಗುರಿಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ  ರ್ತುು 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಇದ್ಕ ಿ 

ಅನುರ್ತ್ತ ನಿೋಡುತುದ . ಪರಸ್ಿರ ಆರ ೈಕ  ರ್ತುು ಪರತ್ತಸ್ಿಿಂದ್ನ ಯನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ಸ್ರ್ುದಾಯಗಳ್ನುನ 

ಕಟುುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ ಸ್ಮಾಜದ್ ನಿಧಿಮಷ್ು ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಪಾತರಗಳ್ನುನ ಪರಶಿನಸ್ುವ ಪ್ಪೋಡಿತ 

                                                             
187 Suzanne Pharr, Homophobia: A weapon of Sexism, Chardon Press (1988), at page18.   
188 Tarunabh Khaitan, “Inclusive Pluralism or Majoritarian Nationalism: Article 15, Section 377 and Who We 

Really Are”, Indian Constitutional Law and Philosophy (2018). 
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ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯರು, ವಯಕ್ತುಗತ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ು, ರ್ತುು ಅವುಗಳ್ ವಿಸ್ುರಣ ಯದ್ ಸ್ಮಾಜ 

ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸ್ಬಿೋಕ್ತದ್ದರ , ಅವುಗಳ್ನುನ ಶ ರೋಣಿೋಕೃತವಾದ್ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಪಾತರಗಳ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ 

ವಿಭಜಿಸ್ಬ ೋಕು ಎಿಂಬ ಪರಿಕಲಿನ ಗ  ಸ್ವಾಲ್ಫ ಸ ಯುತಾುರ . ಒಿಂದ್ು ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯರನುನ, ಹಗ ತನ 

ರ್ತುು ಬಹಿಷಾಿರಕ ಿ ಗುರಿಪಡಿಸ್ದಾಗ, ಅವರು ಸಾವಮಜನಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತು ರ್ತುು ದ್ೃಷ್ಟ್ುಯಿಂದ್ ರ್ರ ಯಾಗಿ 

ಅಡಗಿಕ  ಳ್ುಳವಿಂತಾಗುತುದ . ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯರು ಎದ್ುರಿಸ್ುತ್ತುರುವ ಈ ತಾರತರ್ಯದಿಂದಾಗಿ 

ಅವರ ಧ್ವನಿಗಳ್ು ಮೌನವಾಗಿ ಅದ್ರ ಪರಿಣಾರ್ವಾಗಿ ಅವರು ಅದ್ೃಶಯರಾಗುವಿಂತಾಗಿ, ಅವರ 

ಔದ  ಯೋಗಿಕ ಪಾಲ್ಫ  ೆಳ್ುಳವಿಕ ಗ  ವಯವಸ್ಥತ ರ್ತುು ಉದ ದೋಶಪೂವಮಕ ಅಡ ತಡ ಯುಿಂಟಾಗಿ ನ ೈಜ ಅರ್ಮದ್ 

ಸ್ಮಾನತ ಯನುನ ಧಿಕಿರಿಸ್ದ್ಿಂತಾಗುತುದ . ಆಿಂತರ್ಜನಾಗಿೋಯ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ ಮೋಲಿದ್ದ ನಿಬಮಿಂಧ್ಕ ಿ 

ಜನಾಿಂಗಗಳ್ನುನ ಧ್ೃವಿೋಕರಿಸ್ ಬಿಳಿಯರ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನುನ ಉಳಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಉದ ದೋಶವಿದ್ದಿಂತ ,  

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಮೋಲಿನ ನಿಷ ೋಧ್ಕ ಿ ಲಿಿಂಗ ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಗಳ್ನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ನಿಯಿಂತರಣದ್ ದ  ಡಡ ವಯವಸ ಥಯನುನ ರ ಪ್ಪಸ್ುವ ಉದ ದೋಶವಿದ . 

48. ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ನಾಯಯಶಾಸ್ರಜನರ ಆಯೊೋಗದ್ 189  ವರದಯು ಪ್ಪೋಡಿತ ಸ್ರ್ುದಾಯವ 377ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ದ ಸ ಯಿಂದ್ ಎದ್ುರಿಸ್ರುವ ಶ  ೋಷ್ಣ ಯನುನ ದಾಖ್ಲಿಸ್ದ . ಆ ವರದಯು 377ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಅಡಿಯಲಿಲ ಜನರ ಮೋಲ್ಫ  ನಡ ದರುವ ಹಲವಾರು ಶ  ೋಷ್ಣ ಗಳ್ನುನ ದಾಖ್ಲಿಸ್ದ . ನಾಯಷ್ನಲ್ 

ಕ ೈಿಂ ರ ಕಾಡ್ಮ ಬ ಯರ  ೋದ್ ಪರಕಾರ, 2104 ರಲಿಲ 1279 ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ರ್ತುು 2015 ರಲಿಲ 1491 ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ 

377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಡಿಯಲಿಲ ಬಿಂಧಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . 

377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಡಿಯಲಿಲ ಕಾನ ನು ಕಾಪಡುವ ಸ್ಿಂಸ ಥಗಳ್ು ನಡ ಸ್ುವ ಅತಾಯಕಾರದ್ ನಿದ್ಮಶಮಣಗಳ್ನುನ 

ದಾಖ್ಲಿಸ್ರುವ ಈ ವರದಯ  377 ನಿೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಅಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ ಗ  ಳ್ಪಡಿಸ್ದ್ರ  ಅದ್ಕ ಿ ಪರಿಹಾರವಿರುವುದಲಲ 

ಎಿಂಬುದ್ನುನ ವಿವರಿಸ್ುತುದ . ಬ ದ್ರಿಕ , ದೌಜಮನಯ ರ್ತುು ದ ೈಹಿಕ ಪಾತಕಗಳ್ಿಂತಹ ಕೃತಯಗಳ್ು ದ್ಿಂಡನ ಯ 

                                                             
189 International Commission of Jurists, “Unnatural Offences” Obstacles to Justice in India Based on Sexual Orientation and 

Gender Identity (2017).   
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ಕಾನ ನುಗಳ್ಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ಾಹಮವಾಗಿದ್ದರ , ಪರತ್ತಹಿಿಂಸ  ರ್ತುು ಕ್ತರುಕುಳ್ದ್ ಭಯದ್ಲಿಲ ಆ ಸ್ರ್ುದಾಯಗಳ್ು 

ಅಿಂತಹ ವಿಧಾನಗಳ್ ರ್ ಲಕ ಪರಿಹಾರವನುನ ಪಡ ಯುವ ಬಗ ೆ ಯೊೋಚಸ್ುವುದಲಲ. 

49. ಪರಸ್ುುತ ಪರಕರಣ ಸ್ರಣಿಗಳ್ಲಿಲ ಅಜಿಮದಾರರು ಭ ೋದ್ಭಾವ, ಪೂವಾಮಗರಹ ರ್ತುು ದ ವೋಷ್ಗಳ್ನುನ 

ಸ್ಹಿಸ್ಕ  ಿಂಡಿರುವುದ್ನುನ ನ ೈಜವಾಗಿ ನಿರ ಪ್ಪಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ಈ ಪರಕರಣಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ರುವ ಅನ್ಯಿವಶ್ 

ಪೊಕತಕಳೂರಿ v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ190, ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಅಜಿಮದಾರರು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ.ಕುಯ ಸ್ರ್ುದಾಯಕ ಿ 

ಸ ೋರಿದ್ವರಾಗಿರುತಾುರ , ರ್ತುು ಅವರಲಿಲ ಪರತ್ತಯೊಬಬರ  ತರ್ಮ ಕ್ ೋತರಗಳ್ಲಿಲ 

ಶ ರೋಷ್ಠರಾಗಿರುವವರಾಗಿದಾದರ . ಆದ್ರ  ಅವರು 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಜಾರಿಯಿಂದ್ ಅಪಾರವಾಗಿ 

ನ  ಿಂದದಾದರ . ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ಲಿಲ ಬ ಳ ಯುತ್ತುರುವ ಒಬಬಿಂಟ್ಟತನವನುನ ಎದ್ುರಿಸ್ಲು, "ಪರವರತ್ತು" ಎಿಂಬ 

ರಹಸ್ಯ ಒಕ ಿಟವನುನ ಸಾಥಪ್ಪಸ್ಕ  ಿಂಡಿದಾದರ . ಈ ಗುಿಂಪು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ.ಕ ಯ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ 

ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ  ರ್ತುು ಈ ಗುಿಂಪ್ಪನಲಿಲ ಈ ದ ೋಶದ್ ಯಾವುದ ೋ ಐ.ಐ.ಟ್ಟ.ಯ ಆವರಣದ್ಲಿಲ 

ಒಮಮಯಾದ್ರ  ನ ಲ್ಫ ಸ್ದ್ದ ಬ  ೋಧ್ಕ ಸ್ಬಬಿಂದ, ಹಾಲಿೋ ರ್ತುು ಹಳ ಯ ವಿದಾಯರ್ಥಮಗಳ್ು, ರ್ತುು ಇತರ 

ಸ್ದ್ಸ್ಯರಿದಾದರ . ಈ ಗುಿಂಪನುನ 2012 ರಲಿಲ ಸ್ದ್ಸ್ಯರು ತರ್ಮ ಅಸ್ಮತ ಯನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ುಳವಾಗ 

ಅನುಭವಿಸ್ುವ ಒಿಂಟ್ಟತನ ರ್ತುು ತ  ಿಂದ್ರ ಗಳ್ನುನ ಎದ್ುರಿಸ್ುವುದ್ಕ ಿ ನ ರವಾಗಲು ರ್ತುು ಹಲವು 

ವಿಚಾರಗಳ್ ಬಗ ೆ ತ್ತಳಿದ್ುಕ  ಳ್ಳಲು  ರ್ುಕು ಚಚ ಮಗಳ್ನುನ ನಡ ಸ್ುವುದ್ಕಾಗಿ ರಚಸ್ಲ್ಫಾಯತು. 

50. ಪರಸ್ುುತ ಅಜಿಮದಾರರಲಿಲ, ಹದನಾರು ರ್ಿಂದ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರು, ಇಬಬರು ಉಭಯಲಿಿಂಗಾಸ್ಕು 

ರ್ಹಿಳ ಯರು ರ್ತುು ಒಬಬ ಉಭಯಲಿಿಂಗಾಸ್ಕು ಪುರುಷ್ರಿದಾದರ . ಅಜಿಮದಾರರಲಿಲ ಒಬಬರು ಲಿಿಂಗ 

ಪರಿವತ್ತಮತ ರ್ಹಿಳ ಯದಾದರ . ರ್ ರು ಅಜಿಮದಾರರು ತಾವು  ಅಪಾರ ಮಾನಸ್ಕ ಸ್ಿಂಕಟಗಳ್ನುನ 

ಅನುಭವಿಸ್ ಆತಮಹತ ಯಗ  ಯತ್ತನಸ್ುವ ಹಿಂತಕ ಿ ಹ  ೋಗಿದ್ದರ ಬಗ ೆ ವಿವರಿಸ್ುತಾುರ . ಇಬಬರು ಅಜಿಮದಾರರು 

ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ ಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವುದ್ು ಕಷ್ುಕರವಾಗಿದ್ುದ, ಅದ್ಕ ಿ ಅವರ ಕುಟುಿಂಬದ್ವರ 

ಬ ಿಂಬಲವಿಲಲವ ಿಂದ್ , ಅವರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಬಗ ೆ ಕುಟುಿಂಬದ್ವರಿಗ  ತ್ತಳಿದಾಗ ಅವರಲಿಲನ "ರ  ೋಗ" 

ಎಿಂದ್ು ಕರ ಯಲಿಡುವ ವಿಚಾರವನುನ ಗುಣಪಡಿಸ್ುವುದ್ಕಾಿಗಿ ಅವರುಗಳ್ನುನ ರ್ನ  ೋವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಚಕ್ತತ ಪ 

                                                             
190 Writ Petition (Criminal) No. 121 of 2018. 
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ಕ  ಡಿಸ್ಲು ಕರ ದ್ುಕ  ಿಂದ್ು ಹ  ೋಗಿದಾದಗಿಯ  ವಿವರಿಸ್ುತಾುರ . ರ್ ವರು ಅಜಿಮದಾರರ ಕುಟುಿಂಬಗಳ್ು 

ಅವರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಗುರುತನುನ ನಿಲಮಕ್ಷಿಸ್ಬಿಟ್ಟುವ . ಅವರಲ್ಫ  ಲಬಬರು ಪರತ್ತ ವಷ್ಮ 4,00,000 ಕ ಿ ಹ ಚುಿ 

ಜನರು ಬರ ಯುವ ಒಿಂದ್ು ಪರಿೋಕ್ ಯನುನ ಬರ ದ್ು ಭಾರತ್ತೋಯ ಆಡಳಿತ ಸ ೋವ ಯ ಆಧಿಕಾರಿ 

ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಲು ಅಹಮರಾಗಿದಾದರ . ಆದ್ರ  ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಕಾರಣದಿಂದ್ ತಾರತರ್ಯವನುನ 

ಎದ್ುರಿಸ್ಬ ೋಕಾಗುತುದ  ಎಿಂಬ ಆತಿಂಕದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ತರ್ಮ ಆ ಕನಸ್ನುನ ಕ ೈಬಿಡಲು 

ನಿಧ್ಮರಿಸಾಬ ೋಕಾಯತು. ಇವರಲಿಲ ಕ ಲವರು ಖಿನನತ ಯನುನ ಅನುಭವಿಸ್ದಾದರ ; ಇತರರು 

ಬ ಳ ಯುತ್ತುರುವಾಗ ಓದನ ಮೋಲಿನ ಗರ್ನವನುನ ಹರಿಸ್ಲ್ಫಾಗದ್ ಸ್ರ್ಸ ಯಯನುನ ಎದ್ುರಿಸ್ದಾದರ ; 

ಅವರಲಿಲ ಒಬಬರು ವಾಸ್ಮಾಡುತ್ತುದ್ದ ಹ ಣುರ್ಕಿಳ್ ವಿದಾಯರ್ಥಮನಿಲಯದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ು ಅವರ 

ಅಸ್ಮತ ಯನುನ ಪರಶಿನಸ್ದ್ದರಿಿಂದ್, ಅವರು ಪೌರಢಶಾಲ್ಫ ಯಿಂದ್ ಬಲವಿಂತವಾಗಿ ಹ  ರಬರಬ ೋಕಾಯತು. 

ಅವರಲಿಲ ಒಬಬರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ನಿಲಮಕ್ಷಿಸ್ದ್ ಹ ತುವರು, ಅವರು ರ್ಹಿಳ ಯನುನ 

ರ್ದ್ುವ ಯಾಗಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ಸ್ ಚಸ್ದ್ರು. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಸ್ೃಷ್ಟ್ುಸ್ರುವ ವಾತಾವರಣದ್ ಹಿನ ನಯಲಿಲ 

ತರ್ಮ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಸ್ಬ ೋಕ  ಭ ೋಡವ ೋ ಎಿಂದ್ು ಕ ಡಾ ಕ ಲವರು ಆಲ್ಫ  ೋಚಸ್ದಾದರ . 

ಇವರಲಿಲ ಹಲವಾರು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ರ್ುದಾಯವನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ನಿೋತ್ತಗಳ್ನುನ ಹ  ಿಂದರುವ ಸ್ಿಂಸ ಥಗಳ್ಲಿಲ 

ಕ ಲಸ್ ಮಾಡುತಾುರ . ತರ್ಮ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಜಿೋವನದ್ಲಿಲ ಇಷ ುಲ್ಫಾಲ ನ  ೋವನುನ ಎದ್ುರಿಸ್ರುವ ಅಜಿಮದಾರರು, 

377 ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಉಪಯೊೋಗ ರ್ುಿಂದ್ುವರ ದ್ಲಿಲ ತರ್ಗಾದ್ ಅನುಭವಗಳ್ು ತಡ ಯಲಲದ ೋ 

ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಯತುವ  ಎಿಂದ್ು ಆರಿಕ  ಮಾಡಿಕ  ಳ್ುಳತಾುರ . 

51. ಈ ಮೊಕದ್ದಮಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ರುವ ನವತಯವಜ್ ಜಯೂವಹರ್ ವಿ. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ 191 , ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ 

ಅಜಿಮದಾರರು ತಾರತರ್ಯ ರ್ತುು ಬಹಿಷಾಿರದ್ ಹಲವಾರು ನಿದ್ಶಮನಗಳ್ನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ದಾದರ .  ಅಿಂತಹ 

ಒಿಂದ್ು ನಿದ್ಶಮನದ್ ವಾಸ್ುವಿಕ ಚತರಣ ಕ ಳ್ಕಿಂಡಿಂತ್ತದ : 

ಸ್ಮಾಜ, ಗ ಳ ಯರು ರ್ತುು ನನನ ಕುಟುಿಂಬ ನನನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ 

ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂಡಿದಾದರ ಯಾದ್ರ , ನನಗ  ನಿರಿಂತರವಾಗಿ ಪೊೋಲಿಸ್ರಿಿಂದ್ ಬಿಂಧ್ನ 

                                                             
191 Writ Petition (Criminal) No. 76 of 2016. 
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ರ್ತುು ಹಿಿಂಸ ಗ  ಳ್ಗಾಗುವ ಭಯವಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್ ನಾನು ನನನ ಅಸ್ಮತ  ರ್ತುು 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ ಬಗ ಗ  ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ ರ್ುಕುವಾಗಿರಲು ಆಗುವುದಲಲ . ಈ ಪರಿಚ ಿೋದ್ 

ಅಸ್ುತವದ್ಲಿಲ ಇಲಲದ ೋ ಇದದದ್ದರ , ನಾನು ಎದ್ುರಿಸ್ದ್ ಪೂವಮಗರಹ ರ್ತುು 

ಅವಾರ್ನಗಳ್ು ಬಹಳ್ಷ್ ು ಕಡಿಮಯಾಗಿರುತ್ತುತುು…ನನನಿಂತಹ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ವಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಕ ೋವಲ ಪಾತಕ್ತಗಳ ಿಂದ ೋ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ  ಎಿಂಬ ವಿಚಾರವು 

ನನನಲಿಲ ತ್ತೋವರವಾದ್ ಅಸ್ಮಾಧಾನವನುನಿಂಟು  ಮಾಡುತುದ  ರ್ತುು ನನಗ  

ದ  ರ ಯಬ ೋಕಾದ್ ಘನತ  ತುು ಗೌರವವನುನ ನನಿನಿಂದ್ ಕಸ್ದ್ುಕ  ಳ್ುಳತುದ 192. 

377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಗ  ೋಚರವಾಗುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ ಹ  ರತಾಗಿ ಅಿಂತಹ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಯನುನ 

ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಸ್ದ್ರ  ಒಿಂದ್ು ಬಗ ಯ ಸ್ಿಂಸ್ೃತ್ತಯನುನ ಬ ಳ ಸ್ದ್ಿಂತಾಗುತುದ . 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಪೊರೋತಾಪಹಿಸ್ುವ 

ರ ಢಿೋಗತ ಪರಿಕಲಿನ ಯು ಇತರ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ರ್ತುು ಸ್ಕಾಮರ ೋತರ ಸ್ಿಂಸ ಥಗಳ್ು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ರ್ುದಾಯವನುನ 

ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ರಿೋತ್ತಯ ಮೋಲ್ಫ  ಮೋಲ್ಫ  ಪರಿಣಾರ್ ಬಿೋರುತುದ . ಈ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ 

ಅನುಮೊೋದಸ್ದದ್ದರ , ಆ ಕಾನ ನು ಅಸ್ುತವದ್ಲಿಲರುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ದ ವೋಷ್ದ್ ವತಮನ ಗಳ್ನುನ 

ಪರತ್ತಪಾದಸ್, ದ್ಬಾಬಳಿಕ ಗ  ಬಲಿಯಾದ್ವರು ನಾಯಯ ಪಡ ಯುವುದ್ು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತುದ . ಹಿೋಗಾಗಿ, ಇಿಂತಹ 

ಕಾಯದಯನುನ ಉತಾಪಹದಿಂದ್ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ದಾಗ, ಅದ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾರ್ದಿಂದಾಗಿ ಮೌಖಿಕ ಕ್ತರುಕುಳ್ಕ ಿ 

ಅನುರ್ತ್ತಯತಾುಿಂತಾಗಿ, ಕೌಟುಿಂಬದ್ ಭಯ, ಸಾವಮಜನಿಕ ಸ್ಥಳ್ ಪರವ ೋಶಕ ಿ ನಿಬಮಿಂಧ್ ರ್ತುು ಸ್ುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳ್ಗಳ್ 

ಕ  ರತ ಯಿಂತಹ ಸ್ರ್ಸ ಯಗಳ್ು ಉಿಂಟಾಗುತುವ . ಇದ್ರಿಿಂದಾಗಿ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ತರ್ಮತನವನುನ ತಾವಾಗಿಯೋ 

ನಿರಾಕರಿಸ್ುವಿಂತಾಗುತುದ . ಹಾಗಾದಾಗ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ುವ ಸ್ಮಾನ ಪಾಲುದಾರಿಕ  ರ್ತುು 

ಘನತ ಯ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ದ್ಿಂತಾಗಿ, ಅಸ್ಮತ ಗಳ್ನುನ ನಾಶಮಾಡಿದ್ಿಂತಾಗುತುದ . 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಸ್ಮಾನ ಪೌರತವವನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ುತುದ . "ಅಧಿಕಾರದ್ ಸ್ವನಿಯಿಂತ್ತರತ ಚಲ್ಫಾವಣ ಯನುನ ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ುವ 

                                                             
192 Written Submission on Behalf of the Voices Against 377, in W.P. (CRL.) No. 76/2016 at page 18. 
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ಜಾಗೃತ ರ್ತುು ಶಾಶವತವಾಗಿ ಗ  ೋಚರವಾಗುತ್ತುರುವ ಸ್ುತ್ತ"ಯನುನ ತಿಂದ  ಡುಡವ  ಫ್ೌಕಾಲ್ು ನ ನಿರಿಂತರ 

ಕಣಾೆವಲಿನ ಪರಿಣಾರ್ವನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ುವ ರಯಾನ್ ಗುಡಾಾನ್193 ಹಿೋಗ  ಬರ ಯುತಾುರ : 

ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ಡಿಯಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ 

ಪುರುಷ್ರ  ಿಂದಗಿನ ಸ್ಕಾಮರದ್ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವೂ ಇಿಂತಹುದ ೋ ರಿೋತ್ತಯ, ಆದ್ರ  

ಚದ್ುರಿದ್, ಗರ್ನಿಸ್ುವಿಕ  ರ್ತುು ಕಣಾೆವಲಿನ ವಯವಸ ಥಯನುನ ರ ಪ್ಪಸ್ುತುದ . 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ ಪುರುಷ್ರು ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ತುು ಕಾನ ನಾತಮಕವಾದ್ 

ನ ಲ್ಫ ಗಳ್ಲಿಲ ದ್ುಶಿಮಿಮಗಳ ದ್ು ಗ  ೋಚವಾಗುವುದ್ರ ಕುರಿತು ಸಾವಮಜನಿಕರು 

ಸ್ ಕ್ಷಮತ ಯನುನ ಹ  ಿಂದದಾದರ . ಸ್ಕಾಮರಿೋ ಅಧಿಕಾರದ್ ಹಲವು ಹಿಂತಗಳ್ಲಿಲ 

ಪರಮಾಣಿೋಕರಿಸ್ಲ್ಫಾದ್ ಕ ಲ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಕಾನ ನಿನ ಅಧಿಕಾರದ್ 

ವಿಸ್ುರಣ ಯೊಿಂದಗ  ನ ೋರವಾದ್ ನಿಂಟು ಹ  ಿಂದರುತಾುರ  ಎಿಂಬುದ್ರಲಿಲ 

ಅನುಮಾನವಿಲಲ. ಆದ್ರ , ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ನುನ ಈ ವಿಶ ೋಷ್ ಕಾಯಮಕತಮರ  ಿಂದಗಷ ುೋ ತಳ್ುಕು ಹಾಕಲು 

ಬರುವುದಲಲ. ಬ ೋರುರ್ಟುದ್ಲಿಲ, ಖಾಸ್ಗಿೋ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಕ ಡ, ನಾಯಯದ್ 

ವಿಧಾನಗಳ್ನುನ ಅನುಕರಿಸ್ುವ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ ಪುರುಷ್ರ 

ಬದ್ುಕನುನ ಕಣಾೆವಲಿನಲಿಲರಿಸ್ುವ ರ್ತುು ನಿಯಿಂತ್ತರಸ್ುವ ಪಾತರವನುನ 

ನಿವಮಹಿಸ್ುತಾುರ 194. (ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ )        

ಹಾಗಾಗಿ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು, ಒಿಂದ್ು ಕ್ತರಯಯನನಷ ುೋ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ದ ೋ, ನಿದಮಷ್ುವಾದ್ ಕ ಲ ಗುರುತುಗಳ್ನುನ 

ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುತುದ . ಮೋಲ್ಫ  ನೋಟಕ ಿ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದ್ದರ , ಸ್ದ್ರಿ ಕಾಯದಯ ರ್ ಲಕ ನಿದಮಷ್ು ಅಸ್ಮತ ಗಳ್ನುನ 

ತ ಗ ದ್ುಹಾಕುವ ಪರಕ್ತರಯ ನಡ ಯುತುದ . ಇಿಂತಹ ಅಸ್ಮತ ಗಳ್ು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಆತಮವಾಗಿವ . 

                                                             
193 Michel Foucault, Discipline And Punish: the Birth of the Prison, Pantheon Books (1977) at page 201. 
194 Ryan Goodman, “Beyond the Enforcement Principle: Sodomy Laws, Social Norms, and Social Panoptics”, 

California Law Review, Vol. 89 (2001), at page 688. 
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52. ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ಸ್ಕಾಮರ ರ್ತುು ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವಿನ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ಷ ುೋಲಲದ , ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವಿನ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ ಸ್ವರ ಪದ್ ಪರಿವತಮನ ಯನ ನ ಕಲಿಿಸ್ಕ  ಿಂಡಿತುು: ಕಾನ ನಿನ ಆಳಿವಕ ಯರುವ 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ವಯವಸ ಥಯಲಿಲ, ಸ್ರ್ತಾವಾದ್ ರ್ತುು ತಾರತರ್ಯ ವಿರ  ೋಧಿೋ ನಿೋತ್ತಗಳ್ು ಅಿಂತಹ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ಲಿಲ ಅಡಕವಾಗಿರುತುವ . ಕಯ. ಎಸ್ ಪ್ಪಟಟಸಾಿಮಿ v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ ("ಪ್ಪಟಟಸಾಿಮಿ")195, 

ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಈ ನಾಯಯಾಲಯವು ವಯಕ್ತುಯು ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ುವ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ 

ಹ  ಿಂದರುತಾುನ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ದ್ೃಢಪಡಿಸ್ತು. ಕಾನ ನಿನ ಮಾನಯತ ಯ ಹ  ರತಾಗಿಯ , ಸಾಮಾಜಿಕ, 

ಆರ್ಥಮಕ ರ್ತುು ರಾಜಕ್ತೋಯ ಸ್ನಿನವ ೋಶಗಳ್ು ತಾರತರ್ಯವನುನ ರ್ುಿಂದ್ುವರಿಸ್ುವ  ವಾತಾವರಣವನುನ 

ಸ್ುರಷ್ಟ್ುಸ್ದಾಗ, ಅಿಂತಹ ಹಕುಿಗಳ್ು ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ದ್ಕಿತುವ  ಎಿಂಬ ಖಾತರಿಯರುವುದಲಲ. ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು 

ಪರತ್ತಯೊಬಬ ವಯಕ್ತುಗ  ಸ್ಮಾನತ  ರ್ತುು ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವಿಕ ಯ ತತವಗಳ್ನುನ ಅವಲಿಂಬಿಸ್ರುವ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ಪರಜಾಪರಭುತವವನುನ ಉಳಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಜವಾಬಾದರಿಯನುನ ನಿೋಡುತುದ . ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಘನತ  ರ್ತುು 

ಸಾವಯತುತ ಯನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಲು ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಪರಜಾಪರಭುತವದ್ಲಿಲ, ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ಮೌಲಯಗಳ್ ವಯವಸ ಥಯನುನ ಬ ಳ ಸ್ ಪರಚಲಿತಪಡಿಸ್ುವಿಂತ  ನಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು ಸ್ಕಾಮರ ರ್ತುು ಪರತ್ತ 

ವಯಕ್ತುಯ ಕತಮವಯವಾಗಿರುತುದ . 

ಇಬಬರು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒರ್ಮತದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ ರ್ ಲಕ, 

377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಅವರನುನ ಕ ೋವಲ ಶಿಕ್ ಗ  ಳ್ಪಡಿಸ್ುವುದ್ಷ ುೋ ಅಲಲದ ೋ, ಆವರ ವಿರುದ್ಧದ್ ಕ್ತರುಕುಳ್ಗಳಿಗ  

ಆಧಾರವಾಗಿದ . 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ವಯಕ್ತುಗಳ್ ದ್ನಿಯನುನ ಉಡುಗಿಸ್ ಅವರನುನ ಕಳ್ಿಂಕ್ತತರನಾನಗಿಸ್ುವ 

ಸ್ಿಂಸ್ೃತ್ತಯೊಿಂದ್ನುನ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ುತುದ . 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಕ ಲ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ 

ವಿರುದ್ಧವ ಿಂದ್ು ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುವಿಂತಹ ನ ೈತ್ತಕ ಪರಿಕಲಿನ ಗಳ್ನುನ ಎತ್ತುಹಿಡಿಯುತುದ . ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ ಕಾನ ನು 

ಒಿಂದಡಿೋ ವಗಮದ್ ಜನರಮೋಲ್ಫ  ರ ಢಮಾದ್ರಿಗಳ್ನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ುರುವ, 15(1)ನ ೋ ಕಲಮಿನಲಿಲ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ಲಿಟು 

ವಿಚಾರಗಳ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ತಾರತರ್ಯ ಎಸ್ಗುವುದ್ನುನ ಸ್ರ್ರ್ಥಮಸ್ುತುದ . ಇದ್ು ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ತಾರತರ್ಯವಷ ುೋ 

ಅಲಲದ ೋ, 15(1) ನ ೋ ಕಲರ್ು ಕ  ಡಮಾಡುವ ಶ  ೋಷ್ಣ ಯ ವಿರುಧ್ದದ್ ಭದ್ರತ ಯನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ . 

                                                             
195 (2017) 10 SCC 1 
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53. ಇತ್ತಹಾಸ್ವು  ಸಾಮಾಜದ್ ಮಾನದ್ಿಂಡಗಳಿಗ  ಬದಾಧರಾಗದ ೋ ಅವರ ಬಗ ಗಿನ ನಿರಿೋಕ್ ಗಳಿಗ  

ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡ ದ್ುಕ  ಳ್ಳದ್ವರ ಮೋಲ್ಫ  ನಡ ಯುವ ವಯವಸ್ಥತವಾದ್ ದ್ಬಾಬಳಿಕ  ರ್ತುು 

ಬಹಿಷಾಿರಗಳಿಗ  ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ . 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಆಳ್ವಾಗಿ ಬ ೋರ ರಿರುವ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ 

ರ ಢಮಾದ್ರಿಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  ಅವಲಿಂಬಿಸ್ದ .  ತರ್ಮ ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ, ಈ 

ಕಾನ ನಿನ ಜಾರಿಯಿಂದ್ ಅಪರಾಧಿೋಕರಣಕ  ಿಳ್ಗಾದ್ ಜನರು, ಈ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಅಸ್ುತವವನನಷ ುೋ  

ಅಲಲದ ೋ ಯಾವುದ್ು ಸ್ಹಜ ಎಿಂಬುದ್ರ ಬಗ ೆ ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತರು ರ ಪ್ಪಸ್ರುವ ಮಾನದ್ಿಂಡಗಳ್ನುನ 

ಅವಲಿಂಬಿಸ್ರುವ ಹಲವು ನಿಂಬಿಕ ಗಳ್ನುನ ಕ ಡಾ ಪರಶಿನಸ್ುತಾುರ .. ಈ ಅನ ವೋಷ್ಣ ಯ ಭಾಗವಾಗಿ 377ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಸ ದರುವ ಸ್ವಾಲು, ಸ್ಮಾಜಿಕ ತಾರತರ್ಯ ರ್ತುು ಅಸ್ಮತ ಯ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ 

ಜನರಿಗ   ನಿೋಡಿರುವ ಕ್ತರುಕುಳ್ದ್ ದೋಘಮ ಇತ್ತಹಾಸ್ದ್ ವಿರುದ್ಧದ್ ಹ  ೋರಾಟವೂ ಆಗಿದ . ತರ್ಮ 

ಧ್ವನಿಗಳ್ನುನ ಹತ್ತುಕುಿವ ರ್ತುು ತರ್ಮ ಬದ್ುಕನುನ ರ್ುಚಿದ್ ಬಾಗಿಲುಗಳ್ ಹಿಿಂದ  ಅದ್ೃಶಯವಾಗಿ ಕಳ ಯುವ 

ಸ್ಿಂಸ್ೃತ್ತಯಲಿಲ ಅವರನುನ ಬಿಂಧಿಸ್ಡಲ್ಫಾಗಿದ . ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಕ  ಡಮಾಡುವ ಸ್ಮಾನತ  ರ್ತುು 

ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವಿಕ ತ ಿಂಬ ಭದ್ರತ ಗಳ್ ರ್ ಲಕ, ನಿಧಿಮಷ್ು ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಪಾತರಗಳ್ ಬಗ ಗ  

ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತರಿಗಿರುವ ಭಾವನ ಗಳ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ದ್ಶಕಗಳ್ ಕಾಲ ನಡ ದ್ ತಾರತರ್ಯವನುನ 

ಅಿಂತಯಗ  ಳಿಸ್ುವ ಕಾಲ ಬರಬ ೋಕು. ಆ ಸ್ರ್ಯ ಈಗ ಬಿಂದದ . 

F. ಮತಚಿಿದ ಬ್ಾಗಿಲತಗಳನತನ ಎದತರಿಸತವಪದತ              

54. ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕುಿ ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಿಂಗ, ಮಾನವ ಘನತ  ರ್ತುು ಸಾವಯತುತ ಯ ಕ ೋಿಂದ್ರ. 

ಈ ಮೌಲಯಗಳ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 21 ನ ೋ ಕಲಮಿನಡಿಯ ಬದ್ುಕುವ ಹಕ್ತಿನ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಿಂಗ. ಸಾವತಿಂತರಯ, 

ಸಾವಭಿಮಾನದ್ ಜಿೋವನ ರ್ತುು ಬದ್ುಕುವ ಬಗ ಯನುನ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವ ಸಾರ್ರ್ಯಮವುಳ್ಳ ಜಿೋವನವ ೋ ಒಿಂದ್ು 

ಒಿಂದ್ು ಅರ್ಮಪೂಣಮವಾದ್ ಜಿೋವನ. ಪುಟುಸಾವಮಿ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಒಿಂಬತುು ನಾಯಯಾಧಿೋಶರ ಪ್ಪೋಠ ನಿೋಡಿದ್ 

ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ, ಈ ನಾಯಯಾಲಯವು ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕುಿ ನ ೈಸ್ಗಿಮಕವಾದ್ುದ್ು ರ್ತುು ವಯಕ್ತುಗಳಿಿಂದ್ 
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ಬ ೋಪಮಡಿಸ್ಲು ಆಗದರುವಿಂರ್ದ್ುದ ಎಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ದ . ನಾಲುಿ ರ್ಿಂದ ನಾಯಯಾಧಿೋಶರ ಪರವಾಗಿ 

ತ್ತೋಪುಮ ನಿೋಡಿದ  ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮಗಳ್ು ಹಿೋಗ ನುನತಾುರ : 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನವು ವಯಕ್ತುಯ ತನನ ವಯಕ್ತುತವದ್ ಮೋಲ್ಫ  ನಿಯಿಂತರಣ ಹ ೋರುವ 

ಹಕ್ತಿನ  ಿಂದಗ  ಹ  ಿಂದಕ  ಿಂಡಿರುವ ಹಕಾಿಗಿದ . ಕ ಲ ಹಕುಿಗಳ್ು ರ್ನುಷ್ಯರಲಿಲ 

ನ ೈಸ್ಗಿಮಕವಾಗಿ ಇರುತುವ  ಅರ್ವಾ ಸ್ವಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇರುತುವ  ಎಿಂಬ 

ಪರಿಕಲಿನ ಯಲಿಲ ಅದ್ರ ರ್ ಲವಿದ . ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಮಾನವ 

ವಯಕ್ತುತವದಿಂದ್ ಬ ೋಪಮಡಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲವಾದ್ದರಿಿಂದ್ ಅವು ಅವಿಭಾಜಯವಾಗಿವ . 

ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಹಕುಿಗಳ್ ಇರುವಿಕ ಯಲಲದದ್ದರ , ಬದ್ುಕ್ತನಲಿಲ ಮಾನವಿಯ 

ಅಿಂಶಗಳಿರುವುದ್ು ಅಸಾಧ್ಯ.196 

 ನಾಯ. ಬಾಬ ಡ, 'ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕ್ತಿನ' ರ ಪವನುನ ವಿವರಿಸ್ುತಾು ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳ್ುತಾುರ : 

ನಾವು ಇಲಿಲ ಚಚಮಸ್ುತ್ತುರುವ ಖಾಸ್ಗಿೋತನವು, ಒಿಂದ್ು ಅವಿಭಾಜಯವಾದ್ 

ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಹಕ್ತಿನ ಅಹಮತ ಯನುನ ಘನತ ಯಿಂದ್ ಪಡ ಯುತುದ  ರ್ತುು ಅದ್ು 

ರ್ನುಷ್ಯನ ಯಾವ ರ ಡು ಮೌಲಯಗಳ್ ರಕ್ಷಣ ಯು ಜಾಗತ್ತಕ ನ ೈತ್ತಕ 

ಒಪಿಿಂದ್ಗಳ್ ವಿಚಾರವಾಗಿದ ಯೊೋ, ಅಿಂತಹ ಸಾವಭಾವಿಕ ಘನತ  ರ್ತುು 

ಸಾವಯುತುತ ಗಳ  ಿಂದಗ  ಅನ  ಯೋನಯವಾಗಿ ಬ ಸ ದ್ುಕ  ಿಂಡಿದ 197 

ನಾಯ. ನರಿರ್ನ್ ರವರು ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕ್ತಿನ ವಯಕ್ತುಗಳಿಿಂದ್ ಬ ೋಪಮಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗದ್ ಗುಣದ್ ಬಗ ೆ ಹಿೋಗ ನುನತಾುರ : 

ರ್ತ  ುದ ಡ , ಪರಜ ಗಳ್ು ಚುನಾಯಸ್ದ್ ಸ್ಕಾಮರ ಯಾವುದ ೋ ಇದ್ದರ  ದ ೋಶದ್ 

ಪರಜ ಗಳ್ು ಅನುಭವಿಸ್ಬಹುದಾದ್ ಕ ಲ ಹಕುಿಗಳ್ು ಇರಬ ೋಕು ಎಿಂಬ ಕಾರಣಕ ಿ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಲಿಲ ರ್ ಲಭ ತಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಸ ೋರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು 

                                                             
196 Puttaswamy, at para 42   
197 Puttaswamy, at para 392. 
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ರ್ನುಷ್ರ ಿಂಬ ಕಾರಣಕ ಿ ಅವರಲಿಲ ಸ್ವಭಾವಿಕವಾಗಿರುವ, ಅವಿಭಾಜಯವಾದ್ 

ಹಕಾಿಗಿರುವ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ರ್ ಲಭ ತಹಕ್ತಿನ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಮೋಲಿನ ವಿಷ್ಯ 

ರ್ತುಷ್ುು ಸ್ ಕುವಾಗುತುದ . ಅಿಂತಹ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ರ್ ಲಭ ತಹಕುಿಗಳ್ 

ಅಧಾಯಯದ್ಲಿ ಗುರುತ್ತಸ್ರುವುದ್ು, ಬಹುಸ್ನಾಯಯತ ಸ್ಕಾಮರಗಳ ಬದ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುರುವ 

ನಿಲುವುಗಳ್ ಹ  ರತಾಗಿಯ  ಅಿಂತಹ ಹಕುಿ ಆಸ್ುತದ್ಲಿಲರುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಸ್ ಚಸ್ುತುದ 198 

ತರ್ಮ ಅಭಿಪಾರಯ ರ್ಿಂಡಿಸ್ದ್ ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮ ಸಾಪ ರ, 'ಖಾಸ್ಗಿೋತನವನುನ' ನ ೈಸ್ಗಿಮಕವಾದ್ ಹಕುಿ ಎಿಂದ್ು 

ಕರ ದ್ು ಅದ್ನುನ ಪವಿತರಗ  ಳಿಸ್ದಾದರ : 

ನಾನು ಯೊೋಚಸ್ ರ್ಿಂಡಸ್ುತ್ತುರುವ ಅಭಿಪಾರಯದ್ ಪರಕಾರ, “ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ 

ಖ್ಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕುಿ”ರ್ುಖ್ಯವಾಘಿ ಒಿಂದ್ು ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಹಕುಿ, ರ್ತುು ಅದ್ು ಎಲಲ 

ರ್ನುಷ್ಯರಲಿಲ ಹುಟ್ಟುನಿಿಂದ್ಲ್ಫ ೋ ಸಾವಭಾವಿಕವಾಗಿಯೋ ಇರುತುದ ... ಅದ್ು 

ಖ್ಿಂಡಿತವಾಗಿಯ , ಬ ೋಪಮಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗದ್ುದ ರ್ತುು ಅವಿಭಾಜಯವಾದ್ುದ್ು…ಅದ್ು 

ರ್ನುಷ್ಯರ  ಿಂದಗ ೋ ಹುಟುುತುದ 199 

ಈ ಅಭಿಪಾರಯಗಳ್ು ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕುಿ ನ ೈಸ್ಗಿಮಕವಾದ್ ಹಕುಿ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ದ್ೃಢಪಡಿಸ್ುತುವ . ಪುಟುಸಾವಮಿ 

ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ನಾಲುಿ ನಾಯಯಾಧಿೋಶರ ಪ್ಪೋಠ ನಿೋಡಿದ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನ ಪರಕಾರ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಹಕುಿ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ 

ಹಕ್ತಿನ ಸಾವಭಾವಿಕ ಭಾಗ. ಈ ಹಕ್ತಿನ ವಾಯಪ್ಪುಯನುನ ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ,  ಈ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಕ ಲ 

ಮೋಲಿಿಂಕ್ತುಯ ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ಲಿಲ ನಡ ದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಕುರಿತಾದ್ ಚಚ ಮಗಳ್ನುನ ಪರಾಿಂಬರಿಸ್ಬ ೋಕು. 

                                                             
198 Puttaswamy, at para 490.   
199 Puttaswamy at para 557.   
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55.  ನಾಲ್ಫಾಪ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ದವಸ್ದ್ಸ್ಯ ಪ್ಪೋಠದ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮ ಕ .ಎಸ್. 

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಎಿಂಬ ಪದ್ವು ಅವರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ ಗಿಿಂತ 

ವಿಭಿನನವಾದ್ುದ್ು ಎಿಂಬ ವಿಚಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಬ ಳ್ಕು ಚ ಲಿಲದ್ರು. 

 ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಎಿಂದ್ರ , ಇತರ ವಯಕ್ತುಗಳ ಡ ಗಿನ ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯಲಿಲರುವ 

ದೋಘಮಕಾಲಿೋನ ದ ೈಹಿಕ, ಪರಣಯದ್ ರ್ತುು/ ಅರ್ವಾ ಭಾವನಾತಮಕ  ಸ ಳ ತ. 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಲಿಿಂಗ ಪರಿವತ್ತಮತರು ರ್ತುು ವಿಪುಲವಾದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ನಿಲುವಿನ ವಿಭಿನನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳತುದ  ರ್ತುು ಅವರ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅವರ ಲಿಿಂಗತವ ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಯ ಸ್ರ್ಯದ್ಲಿಲ 

ಬದ್ಲ್ಫಾಗಬಹುದ್ು, ಆಗದ ಯ  ಇರಬಹುದ್ು ರ್ತುು ಅದ್ು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರು, 

ಉಭಯಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರು, ಭಿನನಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರು ರ್ತುು ಅಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರು 

ರ್ುಿಂತಾದ್ವರನುನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳತುದ . ಈಗಾಗಲ್ಫ ೋ ಹ ೋಳಿರುವಿಂತ , 

ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ  ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವುಗಳ್ು ಭಿನನವಾದ್ದ್ 

ತತವಗಳ್ು. ಪರತ್ತ ವಯಕ್ತುಯ ಸ್ವ-ವಾಯಖಾಯನಿತ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ರ್ತುು 

ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ ಗಳ್ು ಅವರ ವಯಕ್ತುತವದ್ ರ್ುಖ್ಯವಾದ್ ಅಿಂಶ ರ್ತುು ಸ್ವ-

ನಿಧಾಮರ, ಘನತ  ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ್ ಅತಯಿಂತ ರ್ ಲಭ ತ 

ತತವಗಳ್ು200 

 ಪ್ಪಟಟಸಾಿಮಿ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಕೌಶಲ್ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಈ ನಾಯಯಾಲಯ ನಡ ಸ್ದ್ದ "ಜನಪ್ಪರಯ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ 

ಪರಿೋಕ್ ಯನುನ" ತ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಸಾಿಂವಿಧಾನ ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ುವ ಸಾವತಿಂತರಯ 

ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ರ್ರ್ಥಮಸ್ಲ್ಫಾಯತು: 
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ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕುಿಗಳ್ ಖಾತರಿಯು, ಅವುಗಳ್ ಚಲ್ಫಾವಣ ಯನುನ 

ಬಹುಸ್ಿಂಕಾಯತ ಅಭಿಪಾರಯ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ುಳತುದ ಯೋ ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಅವಲಿಂಬಿಸ್ರುವುದಲಲ. ಜನಪ್ಪರಯ ಸ್ವೋಕೃತ್ತಯ ಪರಿೋಕ್ ಯು, ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ರಕ್ಷಣ ಯ ಪಾವಿತರಯತ ಯೊಿಂದಗ  ಕ  ಡಮಾಡಲ್ಫಾಗಿರುವ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ 

ಕಡ ಗಣಿಸ್ುವುದ್ಕ ಿ  ಸ್ ಕುವಾದ್ ಆಧಾರವನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ುವುದಲಲ..ಗೌಪಯ ರ್ತುು 

ಪರತ ಯೋಕ್ತಸ್ಲಿಟು ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರು, ಅವರ ಅಭಿಪಾರಯಗಳ್ು, ನಿಂಬಿಕ ಗಳ್ು 

ಅರ್ವಾ ಜಿೋವನ ಕರರ್  ರ್ುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗನುಗುಣವಾಗಿಲಲ ಎಿಂಬ ಒಿಂದ ೋ 

ಕಾರಣಕ ಿ ತಾರತರ್ಯದ್ ಗಿಂಭಿೋರ ಅಪಾಯಗಳ್ನುನ ಎದ್ುರಿಸ್ುತಾುರ . 

ಆದ್ರ  ಕಾನ ನಿನ ಆಳಿವಕ ಯನಾನಧ್ರಿಸ್ ರಚಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಪರಜಾತಾಿಂತ್ತರಕ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಲಿಲ ಅವರ ಹಕುಿಗಳ್ು ಇತರರಿಗ  ಅವರ ಸಾವತಿಂತರಯ ರ್ತುು 

ರ್ುಕುತ ಯನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಕ  ಡಮಾಡಲ್ಫಾಗಿರುವ ಹಕುಿಗಳ್ಷ ು 

ಪವಿತರವಾದ್ವು. ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಅತಯಗತಯ ಗುಣ. ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ನಿಲುವಿನ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ವಿರುಧ್ಧ ತಾರತರ್ಯ ಎಸ್ಗುವುದ್ು 

ವಯಕ್ತುಯ ಘನತ  ರ್ತುು ಸ್ವ-ಮೌಲಯಕ ಿ ಗಿಂಭಿೋರವಾದ್ ಹಾನಿಯನುನಿಂಟು 

ಮಾಡುತುದ . ಸ್ಮಾಜದ್ ಪರತ್ತ ವಯಕ್ತುಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಸ್ಮಾನವಾದ್ 

ವ ೋದಕ ಯ ಮೋಲ್ಫ  ರಕ್ಷಿಸ್ಬ ೋಕು ಎಿಂಬುದ್ು ಸ್ಮಾನತ ಯ ಅಪ ೋಕ್ . 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕುಿ ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ರಕ್ಷಣ ಯು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 

14, 15ತುು 21ನ ೋ ಕಲರ್ುಗಳ್ು ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ುವ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ 

ಕ ೋಿಂದ್ರಬಿಿಂದ್ು.201 
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ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಭರಮ ಎಿಂದ್ು ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ುವ ಪರಿಕಲಿನ ಯನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ದ್ 

ನಾಯಯಾಲಯವು, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರು ಆಗರಹಿಸ್ುತ್ತುರುವ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕುಿ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ 

ಸ್ುನಿಶಿಿತಗ  ಳಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಹಕುಿ ಎಿಂದ್ು ತ್ತೋಮಾಮನಿಸ್ತು: 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ ಪುರುಷ್ರು, ಉಭಯಲಿಿಂಗಾಸ್ಕುರು ರ್ತುು 

ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತ ಸ್ರ್ುದಾಯಗಳ್ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ “ತಥಾಕರ್ಥತ ಹಕುಿಗಳ್ು” 

ಎಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ. ತಥಾಕರ್ಥತ ಎಿಂಬ ಭಾವವು ಹಕ್ತಿನ 

ವ ೋಶದ್ಲಿಲ ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಚಲ್ಫಾವಣ ಯನುನ ಸ್ ಚಸ್ುತುದ  ರ್ತುು ಇದ  ಿಂದ್ು 

ಭರಮ. ಇದ್ು ಏಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಖಾಸ್ಗಿೋತನವಾನನಧ್ರಿಸ್ದ್ 

ಅಗರಮಹಗಳ್ ಅಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ ನಿರ ಪಣ ಯಾಗಿದ . ಅವರ ಹಕುಿಗಳ್ು 

“ತಥಾಕರ್ಥತ”ವಲಲ, ಬದ್ಲಿಗ  ಅವುಗಳ್ು ಸ್ರ್ರ್ಮ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ಸ್ಧಾಧಿಂತದ್ ಮೋಲ್ಫ  ರ ಪುಗ  ನಿಡರುವ ನ ೈಜ ಹಕುಿಗಳ್ು. ಅವು ಬದ್ುಕ್ತನ 

ಹಕ್ತಿನ ಸಾವಭಾವಿಕ ಭಾಗ. ಆವ್ಲ ಖಾಸ್ಗಿೋತನ ರ್ತುು ಘನತ ಯಲಿಲ 

ನ ಲ್ಫ ಯಾಗಿವ . ಅವು ರ್ುಕುತ  ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ್ ರ್ ಲಸ್ತವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ನಿಲುವು ಅಸ್ಮತ ಯ ತಾಯಗತಯ ಭಾಗ. ಸ್ಮಾನ ರಕ್ಷಣ ಯು, ಪರತ್ತವಯಕ್ತುಯ 

ಅಸ್ಮತ ಯನುನ ತಾರತರ್ಯವಲಾದ  ರಕ್ಷಿಸ್ಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ಅಪ ೋಕ್ಷಿಸ್ುತುದ 202 

ಗೌಪಯತ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಒಿಂದ್ು ಅಿಂಶವ ಿಂದ್ು ಗುರುತ್ತಸ್ುವುದ್ನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂಡ ಜಸ್ುಸ್ 

ಕೌಲ್ ಹಿೋಗ ನುನತಾುರ : 

ಹಿೋಗಾಗಿ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವ ಿಂಬುದ್ು ರ್ನ ಯ ನಾಲುಿಗ  ೋಡ ಯ ನಡುವ  

ಕ ಡ ಚಚ ಮಯ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದ . ನಾನು, ತರ್ಮ ತ್ತೋಪ್ಪಮನ 144ರಿಿಂದ್ 146ನ ೋ 

ವಾಕಯಗಳ್ಲಿಲ, ತ  ಿಂದ್ರ ಗ  ಳಾಗಿರುವ ಜನರು ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯ ಅತ್ತಸ್ಣಣ 
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ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರ  ಕ ಡ, ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕಿನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ುವಿಂತ್ತಲಲ 

ಎಿಂದ್ು ನುಡಿದ್ ಡಾ. ಡಿ.ವ ೈ. ಚಿಂದ್ರಚ ಡ್ ರವರ ಅಭಿಪಾರಯವನುನ 

ಒಪುಿತ ುೋನ . ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತ ತತವವು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕುಿಗಳಿಗ  

ಅನವಯವಾಗುವುದಲಲ ರ್ತುು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಲಿಲ ಚತ್ತರಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರದ್ 

ಪರಿಶಿೋಲನ  ರ್ತುು ಸ್ರ್ತ  ೋಲನದ್ ತತವಗಳ್ ಪರಕಾರ ಬಹಳ್ ಸ್ಲ 

ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ಬಹುರ್ತ ವಿರ  ೋಧಿಯಿಂದ್ು ವಗಿೋಮಕರಿಸ್ಲಿಡುವಿಂತಹ 

ನಿಲುವನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕಾಗುತುದ . ಒಬಬರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಎನುನವುದ್ರಲಿಲ ಅನುಮಾನವ ೋ ಇಲಲ203 

ಪುಟುಸಾವಮಿ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಒಿಂಬತುು ನಾಯಯಾಧಿೋಶರ ಪ್ಪೋಠ ಗರ್ನಿಸ್ರುವ ವಿಚಾರಗಳ್ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, ಕೌಶಲ್ 

ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಮಾನಯತ ಯನುನ ಎತ್ತುಹಿಡಿಯಲು  ಬಳ್ಸ್ಲ್ಫಾದ್ ವಿಚಾರಗಳ್ು ನ ಲ್ಫ  

ಕಳ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳತುವ . 

56. ನಾವಿೋಗ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರು ತರ್ಮ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕಿನುನ ಚಲ್ಫಾಯಸ್ುವುದ್ನುನ 377ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಹ ೋಗ  ಬಾಧಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಅರಿಯಬ ೋಕು. ಶಾಸ್ನವಿಂದ್ು ನಿವಾಮತದ್ಲಿಲ 

ಅಸ್ುತವದ್ಲಿಲರಲು ಆಗುವುದಲಲ. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ು ಅಗಾಧ್ವಾಗಿವ . 377ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಮೋಲ್ಫ  ನೋಟಕ ಿ ಕ ಲವು "ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ" ಮಾತರ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುತುದ ಯೋ ಹ  ರತು 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನನಲಲ ಎಿಂಬುದ್ು ನಿಜವಾದ್ರ , ಇದ್ು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ.ಕ ಯ ಸ್ದ್ಸ್ಯರನುನ ಸ್ಮಾಜ ನ  ೋಡುವ 

ರಿೋತ್ತಯನ ನೋ ಬದ್ಲ್ಫಾಯಸ್ುತುದ . ನಡವಳಿಕ  ರ್ತುು ಅಸ್ಮತ ಯನುನ ಒಿಂದ ೋ ಎಿಂದ್ು ಬಗ ಯಲ್ಫಾಗುತುದ . 

ಜನಪ್ಪರಯ ಪರಿಕಲಿನ ಗಳ್ನುನ ಧಿಕಿರಿಸ್ುವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವುದ್ರಿಿಂದ್  

ಭಿನನಲಿಿಂಗಾಸ್ಕು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ ಯ ಪರಿಧಿಯಾಚ ಗಿರುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಿಂದ್ು 

ಗರಹಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ . 
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57. ವಿಶವದಾದ್ಯಿಂತ, ಸ್ಮಾಜ ಹ ೋರಿರುವ ಭಿನನಲಿಿಂಗಾಸ್ಕು ವಯವಸ ಥಯೊಳ್ಗ  ಸ್ವೋಕೃತ್ತ ಪಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವುದ್ಕಾಿಗಿ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರು ಪರಯಾಸ್ಪಟ್ಟುದಾದರ . 'ಎಪ್ಪಸ ುಮಾಲಜಿ ಆಫ್ ದ ಕ  ಲೋಸ ರ್ಟ 204  ' ಎಿಂಬ 

ಹ ಸ್ರಿನ ತರ್ಮ ಪುಸ್ುಕದ್ಲಿಲ ಈವ್ಲ ಸ ಡಿೆಾಕ್ ರವರು "ಕ  ಲೋಸ ರ್ಟ (ಆಲಮಾರಿ/ ರ್ುಚಿದ್ ಬಾಗಿಲು) ಈ 

ಶತಮಾನದ್ಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರ ಮೋಲಿನ ದ್ಬಾಬಳಿಕ ಯನುನ ಪರತ್ತನಿಧಿಸ್ುತುದ " ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳ್ುತಾುರ . 

ಕ  ಲೋಸ ರ್ಟ/ ರ್ುಚಿದ್ ಬಾಗಿಲು ಎಿಂಬುದ್ು ಅವರುಗಳ್ು ಎದ್ುರಿಸ್ದ್ ಬಹಿಷಾಿರದ್  ಸ್ಿಂಕ ೋತವಾಗಿದ :   

ರ್ುಚಿದ್ ಬಾಗಿಲುಗಳ್ು ಅಸ್ುತವದ್ಲಿಲವ  ರ್ತುು ಅವು ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಅಡಗಿಸ್ಟ್ಟುವ . ಅವು ಕ ಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ 

ಬಹಿಷ್ಿರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಬಯಕ ಗಳ್ನುನ, ಸಾರ್ುಪರಿತ್ತಕ ಹಿನ ನಲ್ಫ  ರ್ತುು 

ಕಾನುನಿನ ರ್ ಲಕ ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ಕ ಲ 

ಹ ಸ್ರಿಸ್ಲ್ಫಾಗದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ, ತರ್ಮ ಹ ಸ್ರನುನ ಹ ೋಳ್ುವ ಧ ೈಯಮ 

ವಿಲಲದ್ ಕ ಲ ಗುರುತುಗಳ್ನುನ ರ್ತುು ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರನುನ ಕಳ್ನಿ ರ್ತುು 

ದ್ಬಬಳಿಕ ಗಳಿಗ  ಏಡುಮಾಡಬಲಲ ಕ ಲ ಬಗ ಯ ನಡವಳಿಕ ಗಳ್ನುನ 

ಅಡಗಿಸ್ಡುತುದ . ರ್ುಚಿದ್ ಬಾಗಿಲು ಬರಿಯ ಮೋಲ್ಫ  ಕಳ್ನಿ ರ್ತುು 

ದ್ಬಾಬಳಿಕ ಯ ಅಪಾಯವನನಷ ು ಅಲಲದ  ಅಪಾಯಗಳ್ನನಷ ು ಅಲಲ, ಅದ್ು ಕಳ್ನಿ 

ರ್ತುು ದ್ಬಬಳಿಕ ಗಳ್ನ ನೋ ರ್ುಚುಿ್ತುದ . ಅದ್ು ಹಲವು ದಾನಿಗಳ್ 

ಸ್ದ್ದಡಗಿಸ್ುತುದ , ರ್ತುು ಅಿಂತಹ ಮೌನವನುನ ರ್ುಚಿದ್ ಬಾಗಿಲುಗಳ್ 

ಹಿಿಂಡಿತುವ ಜಿೋವಗಳ್ನುನ ಹಿಿಂಸ  ರ್ತುು ರ್ುಚುಿರ್ರ ಯ ಓಳ್ಗ  ರ್ತುು 

ಹ  ರಗಿರುವ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಗಳಿಿಂದ್ ಉಿಂಟಾಗುವ ನ  ೋವು ರ್ತುು ಸ್ವಯಿಂಕೃತ 

ವ ೋದ್ನ  ರ್ತುು ಹಿಿಂಸ ಗಳ್ ರ್ ಲಕ ಓಟಾುರ ಯಾಗಿ ಘಾಸ್ಗ  ಳಿಸ್ 

ಸಾಧಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ . ರ್ುಚಿದ್ ಬಾಗಿಲು ಆಹಾಲದ್ವನುನ, ವಿವಿಧ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳ್ು ರ್ತುು ತರ್ಮನುನ ತುರಪ್ಪುಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ನಡ ಸ್ುವ ಗೌಪಯವಾದ್ 

                                                             
204 Eve Kosofsky Sedgwick, Epistemology of the Closet, University of California Press (1990).   
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ಭ ೋಟ್ಟಗಳ್ನುನ ರ್ುಚಿಡುತುದ . ರ್ುಚಿದ್ ಬಾಗಿಲು ಕಾಯಲ್ಫ  ರ್ತುು ಸಾವಿನ 

ಸಾಧ್ಯತ ಗಳ್ನುನ ರ್ುಚಿಡುತುದ .205 

ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯರ್ಗಳಿಗ  ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ಮಾತರ ಗುರುತ್ತಸ್ುವ ಪರಸ್ುುತ 

ಭಿನನಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಯರ್ಗಳ್ ಚೌಕಟುನುನನ ಈ ಚೌಕಟ್ಟುನಿಿಂದ್ ಹ  ರಗಿರುವ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳಿಗ  

"ಅಸ್ಹಜತ "ಯ ಕಳ್ಿಂಕ ಹಚುಿವ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಕಾನ ನುಬದ್ಧಗ  ಳಿಸ್ುತುದ . "ಅಸ್ಹಜ ಕೃತಯಗಳ್ು" ಎಿಂಬ 

ಪರಿಕಲಿನ ಯನುನ, "ನಿಶಿಿತ ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತುಗಾಗಿ ನಡ ಯುವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ ಮಾದ್ರಿಯ" ಸ್ಿಂಕುಚತ 

ನ ಲ್ಫ ಗಟ್ಟುನಲಲಷ ುೋ ಗರ್ನಿಸ್, ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳಿಗ  ಅದ್ನುನ ತಪಾಿಗಿ 

ಅನವಯಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ 206 . ವಯಸ್ಿರ ನಡುವ  ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಮೋರ ಗ  ನಡ ಯುವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ನುನ 

ರ್ನುಷ್ಯರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸಾರ್ರ್ಯಮ ರ್ತುು ಸ್ಿಂವ ೋದ್ನ ಗ ಳ್ "ಸಾವಭಾವಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತು" ಎಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೋಕು. 

ಇಿಂತಹ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ಳದದ್ದರ , ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತುಗಾಗಿ ನಡ ಯುವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ ವಾಯಪ್ಪುಯಾಚ ಗ  

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅನುಭವ ಪಡ ಯುವ ರ್ನುಷ್ಯರ ವಿಶಿಷ್ು ಸಾರ್ರ್ಯಮವನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ದ್ಿಂತಾಗುತುದ . 

58. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯರು ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಹಕಿನುನ ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ 

ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವುದ್ನುನ ತಡ ದ್ರ , ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಡಿಯಲಿಲನ ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ಪೌರತವದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಅವರಿಗಿರುವ 

ಅಧಿಕಾರವನುನ ಕಸ್ದ್ುಕ  ಿಂಡಿಂತ . ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಹಕಿನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ುವುದ್ು ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ 

ಹಕಿನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ುವುದ್ಕ ಿ ಸ್ರ್. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ದಾಗ ಪರತ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗ  

ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿರುವ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕಿನುನ ಹತ್ತುಕ್ತಿದ್ಿಂತಾಗುತುದ . ಅಿಂತಹ ಮಾನವ 

ಹಕುಿಗಳ್ ಉಲಲಿಂಘನ ಯ ವಿರುದ್ಧ ಪರಜ ಗಳಿಗ  ರಕ್ಷಣ  ಒದ್ಗಿಸ್ುವ ಕತಮವಯವನುನ ನಾಯಯಾಲಯಕ ಿ  

ವಹಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ಪುಟುಸಾವಮಿ ಪರಕರಣದ್ ತರ್ಮ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮ ಚ ಲಮೋಶವರ್, ಈ ರಿೋತ್ತ 

ನುಡಿದ್ರು: 

                                                             
205 Supra note 65, at page 102.   
206 David A. J. Richards, “Sexual Autonomy and the Constitutional Right to Privacy: A Case Study in Human Rights and the 

Unwritten Constitution”, Hastings Law Journal, Vol. 30, at page 786.   
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ಪಠಯದ್ಲಿಲ ಇಲಲದರುವುದ ಲಲ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಭಾಗವಾಗಲ್ಫಾರದ್ು ಎಿಂಬ 

ವಾದ್ವನುನ ಬ ಿಂಬಲಿಸ್ದ್ರ , ಅದ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನವನುನ ಅತಯಿಂತ ಪುರಾತನ 

ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಿಂಡಿಂತಾಗುತುದ  ಅಲಲದ  ಅದ್ು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ವಾಯಖಾಯನದ್ ಒಪ್ಪಿತ ಕಟುಳ ಗಳಿಗ  ವಿರುಧ್ಧವಾಗಿದ . ಪರಜ ಗಳ್ ಹಕುಿಗಳ್ು 

ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಅಿಂತಹ ವಿಧಾನವನುನ 

ಅನುಸ್ರಿಸ್ುವುದ್ು, ನರ್ಮ ಜನರ ಸಾರ್ ಹಿಕ ವಿವ ೋಕ ರ್ತುು ಸ್ಿಂವಿಧಾನ 

ಸ್ಭ ಯ ಜಾನನಕ ಿ ಮಾಡಿದ್ ಅವಮಾನಕ ಿ ಸ್ರ್.207 

59. ನ ೈಸ್ಗಿಮಕವಾದ್ ರ್ತುು ವಯಕ್ತುಗಳಿಿಂದ್ ಬಿೋಪಮಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗದ್ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕಿನುನ 

ಚಲ್ಫಾಯಸ್ುವುದ ಿಂದ್ರ ,  ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಗ  ಸ್ವಯಿಂ-ನಿಧಾಮರಿತ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಹಕಿನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ುವುದ್ಕ ಿ 

ಸ್ರ್. ಹಿೋಗಾಗಿ, ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕ್ತಿನ 

ವಾಯಪ್ಪುಯನುನ ವಿಸ್ುರಿಸ್ ಅದ್ರಲಿಲ 'ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಖಾಸ್ಗಿೋತನ'ದ್ ಹಕಿನುನ ಸ ೋರಿಸ್ುವುದ್ು ಅನಿವಾಯಮವಾಗಿದ . 

ವಯಕ್ತುಗಳಿಿಂದ್ ಬ ೋಪಮಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗದ್ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕ್ತಿನ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕ್ತಿಗ  

ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಹಕ್ತಿನ ಸಾಥನಮಾನ ನಿೋಡಿ, ಅದ್ನುನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಡಿಯಲಿಲ ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ರ್ ಲಭ ತ ಭಾಗ 

ರ್ತುು ಘನತ ಯ ಆತಮಸ್ಿಂಗಾತ್ತ ಎಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ ರಕ್ಷಿಸ್ಬ ೋಕು. 

60. ದ್ಬಾಬಳಿಕ ಯ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಶಾಸ್ನವಿಂದ್ರ ರ್ ಲಕ ಒಿಂದ್ು ಪರಜಾಪರಭುತವದ್ ನಾಗರಿಕರನುನ 

ತರ್ಮ ಜಿೋವನವನುನ ರ್ರ ಯಲಿಲ ಕಳ ಯಲು ಒತಾುಯಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ. ತರ್ಮ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ 

ಪೂರ ೈಸ್ುವಿಕ ಯನುನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ರ್ತುು ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ು ಅವರಿಗ  

ದ  ರಕ್ತವ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು, 'ಕ  ಲೋಸ ರ್ಟ/ಅಲಮಾರಿ ಅರ್ವಾ ರ್ುಚಿದ್ 

ಬಾಗಿಲುಗಳ್ನುನ ಎದ್ುರಿಸ್ುವುದ್ು' ಅನಿವಾಯಮ, ಆ ರ್ ಲಕ 'ಕಡಾಡಯವಾದ್ ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯತ 'ಯನುನ 

ಎದ್ುರಿಸ್ುವುದ್ು ಕ ಡ ಅಗತಯವಾಗಿದ . ಕ  ಲೋಸ ರ್ಟ ಅನುನ ಎದ್ುರಿಸ್ುವುದ್ು ಎಿಂದ್ರ  "ರ್ುಚಿದ್ ಬಾಗಿಲಿಗ  

ಸ್ವಾಲ್ಫ ಸ ಯುವ ಎಲ್ಫಾಲ ಬಗ ಯ ಆಸ , ಅಸ್ಮತ  ರ್ತುು ಕ್ತರಯಗಳ್ ಸ್ಿಂಕ ೋತಗಳ್ನುನ 

                                                             
207 Puttaswamy, at Para 350.   
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ಪುನಃಪಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು". ಅಲಲದ , ಅದ್ು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ತರ್ಮ ಮೋಲ್ಫ  

ಭಿನನಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು ಹ ೋರಿರುವ ಅದ್ೃಶಯ ಸ್ಿಂಕ  ೋಲ್ಫ ಗ ಳಿಿಂದ್ ಬಿಡುಗಡ  ಹ  ಿಂದ ಸಾವಮಜನಿಕ ಜಿೋವನದ್ಲಿಲ 

ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ ಪಾಲ್ಫ  ೆಳ್ುಳವ ಸಾವತಿಂತರಯ ಹ  ಿಂದದಾದರ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ನ ನ 

ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ . ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಆಯಿಯು ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಕ ೋಿಂದ್ರ ವಸ್ುುವಾಗಿದ . ಆದ್ಲಲದ ೋ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ನಿಲುವನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ಅಸ್ಮತ ಯನುನ ಸಾವಮಜನಿಕವಾಗಿ ಸ್ರ್ರ್ಥಮಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು ಕ ಡಾ 

ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ್ ಚಲ್ಫಾವಣ ಯ ರ್ುಖ್ಯ ಭಾಗ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ನಾಯಯಶಾಸ್ರ 

ಗುರುತ್ತಸ್ಬ ೋಕು. 

61. ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕಿನುನ ರ್ನಗಾಣುವಾಗ, 'ಸಾವಮಜನಿಕ' ರ್ತುು 'ಖಾಸ್ಗಿೋ' ಸ್ಥಳ್ಗಳ್ ಚತರಣವು 

ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ.ಕುಯ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ವರ ಬದ್ುಕ್ತನ ಮೋಲ್ಫ  ಹ ೋಗ  ಪರಿಣಾರ್ ಬಿೋರುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಪರಿಗಣಿಸ್ುವುದ್ು ರ್ುಖ್ಯವಾಗುತುದ . ಈ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯರು, ತರ್ಮ ಅಧಿಕಾರಗಳ್ನುನ 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕಿನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ ರ್ಿಂಡಿಸ್ದ್ರ  ಅಿಂತಹ ಅಧಿಕಾರವು ಖಾಸ್ಗಿೋ ಸ್ಥಳ್ದ್ ಅನುಕ ಲವಿಲಲದ್ 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಪಾಲಿಗ  ನಿರುಪಯುಕುವಾಗುತುದ  ಎಿಂದ್ು ವಾದಸ್ದಾದರ 208. ಹಾಗ  ನ  ೋಡಿದ್ರ , ಖಾಸ್ಗಿೋ ಸ್ಥಳ್ದ್ 

ಅವಕಾಶವಿರುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಕ ಡಾ 'ಖಾಸ್ಗಿೋ' ಎಿಂಬುದ್ನುನ ರ್ನ  ರ್ತುು ಕುಟುಿಂಬವ ಿಂದ್ು 

ತಪಾಿಗಿ ಅಥ ೈಮಸ್ಕ  ಳ್ಳಬಹುದ್ು. ಕುಟುಿಂಬದ  ಳ್ಗಿನ ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯತ ಯ ದ ಸ ಯಿಂದ್ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ವಯಕ್ತುಯು ರ್ರ ಯಲಿಲ ಉಳಿಯಬ ೋಕಾಗಿ ಬರುವುದ್ರಿಿಂದ್ ರ್ನ  ಎಿಂಬುದ್ು ಕ ಡ ಸಾವಮಜನಿಕ ಸ್ಥಳ್ವಾಗಿ 

ಬದ್ಲ್ಫಾಗುತುದ , ಆದ್ದರಿಿಂದ್, ಕ ಲವು ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಖಾಸ್ಗಿೋ ಜಾಗದ್ ಎಿಂಬ ಕಲಿನ  ಕ ಡಾ ದ್ ರದ್ 

ಕನಸಾಗಿರುತುದ . 

62. ಖಾಸ್ಗಿೋತನವು "ರ್ಯಾಮದ್ಸ್ು' ರ್ತುು 'ರ್ಯಾಮದ ಯಲಲದ್' ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ ವಗಮಗಳ್ನುನ ಸ್ೃಷ್ಟ್ುಸ್ 

ರ್ುಚಿದ್ ಬಾಗಿಲುಗಳ್ ಹಿಿಂದನ ಕ್ತರಯಗಳಿಗ  ಮಾತರ ರಕ್ಷಣ  ಒದ್ಗಿಸ್ುತುದ . ಹಾಗಾಗಿ ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾಗಿ 

ನಡ ಯುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳಿಗ  ಒದ್ಗಿಸ್ರುವ ಭದ್ರತ ಯು, ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ರ್ತುು 

ಬಾಹಯಲಕ್ಷಣಗಳ್ ದ ಸ ಯಿಂದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರು ಸಾವಮಜನಿಕ ಸ್ಥಳ್ಗಳ್ಲಿಲ 
                                                             
208 Danish Sheikh, “Queer Rights and the Puttaswamy Judgement”, Economic and Political Weekly, Vol. 52 (2017), at page 

51.   
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ತ  ಿಂದ್ರ ಗ  ಳ್ಗಾಗುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ ಸ್ಹ ಲಭಯವಿರಬ ೋಕು 209 . ಸಾವಮಜನಿಕ ಸ್ಥಳ್ಗಳ್ು 

ಭಿನನಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕವಾಗಿವ  ರ್ತುು ಸ್ಮಾಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ು ಭಾಗಶಃ ರ್ರ ಯಲಿಲ ನಡ ಯುತುವ , ರ್ತುು 

ಅದ್ರಿಿಂದಾಗಿ 'ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ' ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಖಾಸ್ಗಿೋ ವಲಯಕ ಿ ಸ್ೋಮಿತಗ  ಳಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂಡರ , "ಸಾವಮಜನಿಕ ಸ್ಥಳ್ಗಳ್ಲಿಲ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯತ " ಯನುನ 

ಬ ಿಂಬಲಿಸ್ದ್ಿಂತಾಗುತುದ . ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತ ಸ್ರ್ುದಾಯಗಳಿಗ  ಸ ೋರಿದ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯರು ಸಾವಮಜನಿಕ 

ಸ್ಥಳ್ಗಳ್ಲಿಲ ಆಗಾಗ ೆ  ಕ್ತರುಕುಳ್ಕ ಿ ಒಳ್ಗಾಗುತಾುರ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು. ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಹಕಿನುನ 

ಅವಲಿಂಬಿಸ್ರುವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕ್ತಿನಡಿಯಲಿಲ, ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಸಾವಮಜನಿಕ 

ಸ್ಥಳ್ಗಳ್ಲಿಲ ಸ್ಕಾಮರದ್ ಹಸ್ುಕ್ ೋಪವಿಲಲದ ೋ, ತಮಿಮಷ್ುದ್ಿಂತ  ಓಡಾಡುವ ಹಕಿನುನ ಕ ಡಾ ಗುರುತ್ತಸ್ಬ ೋಕು . 

F.I. ಲ್ಯೈಂಗಿಕ ಖ್ಾಸಗಿವತನ ಮತತಿ ಸಾಿಯತಿತಯ - ಭಿನನಲ್ಲಂಗಿವಯ ಚೌಕಟಿಟನ ವಿಘಟನ್ಯ              

63. ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಸ್ಿಂರಕ್ಷಿತ ವಲಯ ಇಲಲದರುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ, ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಸಾಮಾಜದ್ ರ ಢಿೋಗತ 

ಪರಿಕಲಿನ ಗಳಿಗ  ಒತಾುಯಪೂವಮಕವಾಗಿ ಬದ್ಧರಾಗಬ ೋಕಾಗುತುದ . ಪುಟುಸಾವಮಿ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕಿನುನ ಏಕರ ಪತ ಯನುನ ಬಲವಿಂತವಾಗಿ ಹ ೋರುವುದ್ರ ವಿರುದ್ಧದ್ ಗುರಾಣಿಯಿಂದ್ು 

ಕರ ಯಲ್ಫಾಗಿದ್ುದ ವಯಕ್ತುತವವನುನ ಬ ಳ ಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ಅವಶಯಕವಾದ್ ಅಿಂಶವ ಿಂದ್ು ಕರ ಯಲ್ಫಾಗಿದ :  

ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ವಲಯವನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ುವುದ್ು, ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರಿಗ  ತರ್ಮ ವಯಕ್ತುತವದ್ 

ಅಭಿವೃದಧಯ ಮಾಗಮವನುನ ಚತ್ತರಸ್ಕ  ಿಂಡು ಅದ್ರಲಿಲ ನಡ ಯುವ 

ಅಧಿಕಾರವಿರಬ ೋಕು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ುಳವುದ್ಕ ಿ ಸ್ರ್. ಹಿೋಗಾಗಿ 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನವ ಿಂಬುದ್ು ಮಾನವ ಘನತ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಒಿಂದ್ು ಸ್ಧ್ಧ ನಿಯರ್ವ ೋ 

ಸ್ರಿ. ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು ಸಾಜಾಕ ನಿರಿೋಕ್ ಗಳಿಿಂದ್ ರ್ುಕುವಾಗಿರಬಲಲ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ 

ವಲಯವಿಂದ್ನುನ ಪಡ ಯುವುದ್ು ವಯಕ್ತುಯ ಖಾಸ್ಗಿೋ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರುವ 

ಆಲ್ಫ  ೋಚನ ಗಳ್ು ರ್ತುು ನಡವಳಿಕ ಯ ಮಾದ್ರಿಗಳ್ ಅಧಿಕಾರ. ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಆ 

                                                             
209 Saptarshi Mandal, “‘Right To Privacy’ In Naz Foundation: A Counter-Heteronormative Critique”, NUJS Law Review, Vol. 2 

(2009), at page 533.   
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ವಲಯದ್ಲಿಲ ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ಕುರಿತು ಇತರರು ನಿಧಿಮಷ್ು ಅಭಿಪಾರಯಗಳ್ನುನ 

ಹ  ಿಂದ್ುವುದಲಲ. ಖಾಸ್ಗಿೋತನವು ವಯಕ್ತುಗ , ಮಾನವ ವಯಕ್ತುತವದ್ ರ್ ಲಕ 

ವಯಕುವಾಗುವ ನಿಣಾಮಯಕ ನಿಧಾಮರಗಳ್ನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ಶಕ್ತುನಿೋಡುತುದ . ಅದ್ು 

ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ತರ್ಮ ನಿಂಬಿಕ ಗಳ್ು, ಯೊೋಚನ ಗಳ್ು, ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳ್ು, ಆಲ್ಫ  ೋಚನ ಗಳ್ು, 

ಸ್ಧಾಧಿಂತಗಳ್ು, ಒಲವುಗಳ್ು ರ್ತುು ಸ್ಮಾಜದ್ ಏಕರ ರಪತ ಯ ಬ ೋಡಿಕ ಗಳ್ 

ವಿರುಧ್ಧದ್ ಆಯಿಗಳ್ನುನ ಸ್ಿಂರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಬಲ ನಿೋಡುತುದ  

ಈ ನಾಯಯಾಲಯವು ಸ್ಮಾಜದ್ ಬ ೋಡಿಕ ಗಳ್ ಬಿಂಧ್ನದಿಂದ್ ಬಿಡುಗಡ  ಹ  ಿಂದ್ುವ ಹಕಿನುನ ಹಾಗ  ಒಿಂದ್ು 

ಬಹುತವವಾದ ರ್ತುು ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವ ಸ್ಿಂಸ್ೃತ್ತಯನುನ ಪೊರೋತಾಪಹಿಸ್ುವ ಅಗತಯವನುನ ರ್ನಗಣಿಡದ . ಉದಾಹರಣ ಗ  

ಪುಟುಸಾವಮಿ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ನಾಲುಿ ರ್ಿಂದ ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮಗಳ್ ಪ್ಪೋಠದ್ ತ್ತೋಪುಮ ಈ ರಿೋತ್ತ ನುಡಿಯತು : 

 ಖಾಸ್ಗಿೋತನವು ಎಲಲ ಬಗ ಯ ಸಾವತರಿಂತರಯದ್ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದ , ಏಕ ಿಂದ್ರ , 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ತರ್ಮ ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ ಹ ೋಗ  ಅತುಯತುರ್ವಾಗಿ 

ಚಲ್ಫಾಯಸ್ಬಹುದ್ು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ಲ್ಫ ಲೋ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುತಾುರ . 

ವ ೈವಿಧ್ಯತ ಯಿಂಬ ದಾರವು ಬಹುತವದ್ ಸ್ಿಂಸ್ೃತ್ತಯಿಂಬ ಬಟ ುಯಮೋಲ್ಫ  

ಹ ಣ ದರುವ ಕಸ್ ತ್ತಯೊಳ್ಗ  ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಘನತ  ರ್ತುು ಖಾಸ್ಗಿೋತನಗಳ್ನುನ 

ಬಿಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗದ್ಿಂತ  ಬ ಸ ಯಲ್ಫಾಗಿದ  

64. ಸಂತಯೂವಷ್ ಸಿಂಘ್ v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ210 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಈ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ದವಸ್ದ್ಸ್ಯ ಪ್ಪೋಠವು 32ನ ೋ 

ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ನ ೈತ್ತಕ ಮೌಲಯಗಳ್ನುನ ಬ ಳ ಸ್ಲು ಶಾಲ್ಫಾ ಪಠಯಕರರ್ದ್ಲಿಲ ನಿೋತ್ತಶಾಸ್ರವನುನ ಕಡಾಡಯ 

ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಸ ೋರಿಸ್ುವಿಂತ   ಪೌರಢ ಶಿಕ್ಷಣದ್ ಕ ೋಿಂದ್ರ ರ್ಿಂಡಳಿಗ  ನಿದ ೋಮಶನ ನಿೋಡುವಿಂತ  

ಕ ೋಳಿಕ  ಿಂಡಿದ್ದ ಅಜಿಮಯೊಿಂದ್ನುನ ವಜಾಗ  ಳಿಸ್ತುು. ನರ್ಮಲಿಲ ಒಬಬ ನಾಯಯಾರ್ ತ್ತಮಗಳ್ು (ನಾಯ. 
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ಚಿಂದ್ರಚ ಡ್) ಆಲ್ಫ  ೋಚನ ಗಳ್ಲಿಲನ ಬಹುತವವನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ುಳವುದ್ರ ರ್ತುು ಕಾರಿಂತ್ತಕಾರಕವಾದ್ ಭಿನನ 

ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ನಗಳ್ನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ುಳವುದ್ರ ರ್ಹತವವನುನ ಎತ್ತುಹಿಡಿದ್ರು: 

 ನ ೈತ್ತಕತ ಯು, ಕ ಲವರಿಗ  ಅದ ಷ ುೋ ರ್ುಖ್ಯವ ಿಂದ್ು ಅನಿಸ್ದ್ರ , ಅದ್ು 

ಸ್ಮಾಜ ತಾನಾಗಿಯೋ ಪಾಲಿಸ್ುತ್ತುರುವ ಮೌಲಯಗಳ್ ರಚನ ಯಲಿಲನ ಕ ೋವಲ 

ಒಿಂದ್ು ಅಿಂಶವಷ ುೋ ಆಗಿದ . ಪರಜಾತಾಿಂತ್ತರಕ ಸ್ಮಾಜವಿಂದ್ು ತನನ 

ರ್ಕಿಳಿಗ  ನಿೋಡುವುದ್ಕ  ಿೋಸ್ಿರ ಕಲಿಯಬಯಸ್ುವ ಸ್ಮಾನ 

ಪಾರರ್ುಖ್ಯತ ಯ ಇತರ ಮೌಲಯಗಳಿವ . ಆ ಮೌಲಯಗಳ್ಲಿಲ, ಆಲ್ಫ  ೋಚನ , 

ಚತರಣ ರ್ತುು ನಿಂಬುಗ ಗಳ್ ಬಹುತವ ರ್ತುು ವ ೈವಿಧ್ಯತ ಯನುನ 

ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ುಳವುದ್  ಸ ೋರಿದ , ಅದ್ರ  ದ್ುದ ೈಮವದಿಂದ್ ಅದ್ು ಜಾಗತ್ತಕ 

ಅಪಾಯಗಳ್ನುನ ಎದ್ುರಿಸ್ುತ್ತುದ . ಆದಾಗ ಯ, ವಿಪರಿೋತ ಭಿನನವಾದ್ 

ಅಭಿಪಾರಯಗಳ್ನುನ ಹ  ಿಂದರುವವರ ಡ ಗ  ಸ್ಹಿಷ್ುಣತ , ಆರ್ಥಮಕ ರ್ತುು 

ಸಾಮಾಜಿಕ ವಯವಸ ಥಗಳಿಿಂದ್ ಅಿಂಚಗ  ದ್ ಡಲಿಟ್ಟುರುವಿಂರ್ವರ ಡ ಗ  

ಸಾವನುಭ ತ್ತ, ಪರತ್ತ ರ್ನುಷ್ಯನಲಿಲ ನ ಲ್ಫ ಯಾಗಿರುವ ಸಾವಭಾವಿಕ 

ಮಾನವಿೋಯತ ಯಡ ಗ  ಕನಿಕರ ರ್ತುು ಆ ಮಾನವಿೋಯಯ ಅರಿವನುನ 

ಪೊೋಷ್ಟ್ಸ್ುವುದ್ು ಕ ಡಾ ಅಷ ುೋ ರ್ುಖ್ಯವಾದ್ುದ್ು. ಮೌಲ್ಫಾಧ್ರಿತ ಶಿಕ್ಷಣವು 

ನರ್ಮ ಕ್ತರಿಯರಿಗ  ಜಗತ್ತುನ ಲ್ಫ ಲಡ  ಜನರು ರ್ತುು ಸ್ಮಾಜಗಳಿಗ  

ಬ ದ್ರಿಕ ಯನ  ನಡುಡತ್ತುರುವ  ಪೂವಾಮಗರಹ, ದ ವೋಷ್ ರ್ತುು ತಾರತರ್ಯಗಳ್ 

ಭಯಾನಕ ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ ತ್ತಳಿವಳಿಕ ಯರುವಿಂತ  ನ  ೋಡಿಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು  

 ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕುಿ ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಗ  ಸಾಮಾಜದ್ ನಿರಿೋಕ್ ಗಳ್ ಭುಉತಗನನಡಿಯಾಚ ಗ  ತನನ ಸಾವಯತುತ ಯನುನ 

ಚಲ್ಫಾಯಸ್ುವ ಶಕ್ತು ನಿೋಡುತುದ . ರ್ನುಷ್ಯರಿಗ  ತರ್ಮ ವಯಕ್ತುತವದ್ ಅರಿವಿರುವುದ್ು ಅವರು ಸಾವಯತ ು 

ಹ  ಿಂದರುವುದ್ನುನ ಅವಲಿಂಬಿಸ್ರುತುದ . ಒಿಂದ್ು ರ್ುಕು ಪರಜಾಪರಭುತವದ್ಲಿಲ, ವಯಕ್ತುಯನುನ ಸ್ವತಿಂತರ ರ್ನುಷ್ಯರ ಿಂದ್ು 
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ಗುರುತ್ತಸ್ದಾಗ, ವಯಕ್ತುಗಳಿಗಿರುವ ಸ್ವತಿಂತರ ಆಯಿಗಳ್ನುನ ಮಾಡುವ ಸಾರ್ರ್ಯಮವನುನ ಗೌರವಿಸ್ುವ ಸ್ಕಾಮರದ್ 

ಕರರ್ವನುನ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ದ್ಿಂತಾಗುತಾುದ . ಗೌಪಯತ ಯ ಹಕುಿ, ಕ ಲ ಕ್ತರಯಗಳ್ು ಇನುನ ರ್ುಿಂದ  

ಅನ ೈತ್ತಕವಲಲವ ಿಂದ್ುದ್ು ಹ ೋಳ್ುವುದ್ಷ ುೋ ಅಲಲದ ೋ, ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಅಿಂತಹ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಮಾಡುವ ಸ್ದ್ೃಢವಾದ್ 

ನ ೈತ್ತಕ ಹಕ್ತಿದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ ಚಸ್ುತುದ . ರಿಚಡ್ಪಮ ಗರ್ನಿಸ್ದ್ಿಂತ , ಈ ನ ೈತ್ತಕ ಹಕುಿ, ವಯಕ್ತುಗಳ್ 

ಅಧಿಕಾರವಾಗಿರುವ ಸಾವಯತುತ ಯಿಂದ್ ಹ  ರಹ  ರ್ುಮತುದ : 

ಮಾನವಾಧಿಕಾರ ಸ್ಧಾಧಿಂತದ್ ಕ ೋಿಂದ್ರದ್ಲಿಲರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿರುವ 

ಸಾವಯುತುತ  ಎಿಂಬುದ್ು, ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಒಬಬರ ಬದ್ುಕು ಮಾತು ಬದ್ುಕುವ ಬಗ ಗ  

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಯೊೋಜನ ಗಳ್ನುನ  ಅಭಿವೃದಧ ಪಡಿಸ್ುವ ರ್ತುು ಅವನುನ 

ಕಾಯಮರುಉಪಕ್ತಿಳಿಸ್ುವ ಹಲಬಗ ಯ ಸಾರ್ರ್ಯಮಳ್ನುನ ಹ  ಿಂದದಾದರ  ಎಿಂಬ 

ಕುರಿತು ಪಾರಯೊೋಗಿಕ ಕಲಿನ . ಈ ಸಾರ್ರ್ಯಮಗಳ್ ಪರಿಣರ್ದನದದಿಂದ್, 

ರ್ನುಷ್ಯರು ತರ್ಮ ಬದ್ುಕು ಹಿೋಗಿಬ ೋಮಕು ರ್ತುು ಪರತ ಯೋಕ ಜ  ೋವಿಯಾಗಿ 

ಜಿೋವಿಯಾಗಿ ವಿರ್ಶಾಮತಮಕವಾಗಿ ಆಲ್ಫ  ೋಚಸ್ುತಾು, ತನನ ಮೊದ್ಲ ದ್ಜ ಮಯ 

ಬಯಕ ಗಳ್ಲಿಲ ಯಾವುದ್ನುನ ಬ ಳ ಸ್ಕ  ಳ್ಳಬ ಕು ಯಾವುದ್ನುನ ತಯಜಿಸ್ಬ ೋಕು, 

ಯಾವ ಸಾರ್ರ್ಯಮಗಳ್ನುನ ವೃಧಿಧಸ್ಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು, ಯಾವುದ್ನುನ ಬಿಡಬ ೋಕು, 

ಯಾರ  ಿಂದಗ  ಗುರುತ್ತೋಕ  ಳ್ಳಬ ಕು ಯಾರ  ಿಂದಗ   ಸ್ಲಲದ್ು, ತನನ ಅಗತಯ 

ರ್ತುು ಆಕಾಿಂಕ್ ಗಳ ಿಂದ್ು ಯಾವುದ್ನುನ ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು ಎಿಂಬುದ್ರ 

ಕುರಿತು ಸ್ವತಿಂತರ ನಿಧಾಮರ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವಿಂತಾಗುತುದ . ಸ್ಿಂಕ್ಷಿಪುವಾಗಿ, 

ಸಾವಯುತುತ ಯು ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ತರ್ಮ ಬದ್ುಕನುನ ತರ್ಮದ ೋ ಎಿಂದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ 

ಸಾರ್ರ್ಯಮ ನಿೋಡುತುದ . ಪರತ ಯೋಕಗ  ಳ್ಳಲು ರ್ತುು ವಯಕ್ತುತವ ರ ಢಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು 

ಈ ಸಾರ್ರ್ಯಮಗಳ್ನುನ ಬ ಳ ಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು, ವಯಕ್ತುಯಾಗಿ ರ ಪುಗ  ಳ್ುಳವ 
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ಪರಕ್ತರಯಯ ಕ ೋಿಂದ್ರದ್ಲಿಲರುವ ಹುಟ್ಟುನಿಿಂದ್ಲ  ನಡ ಯುವ ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಗ  

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಕ್ತರಯ.211 

65. ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ (ಎ ರಯರ್ಜಸಟರಡ್ ಸಯೂಸಯೈಟಿ) v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ212 (" ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ") ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಈ 

ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ಪೋಠವು, ಘನತ ಯೊಿಂದಗ  ಸಾಯುವ ಹಕ ಿ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 

ಮಾನಯಮಾಡಿರುವ ಬದ್ುಕುವ ಹಕ್ತಿನ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಿಂಗ ರ್ತುು ರ್ತುು ಯೊೋಗಯವಾದ್  ಮಾನಸ್ಕ 

ಸಾರ್ರ್ಯಮ ಹ  ಿಂದರುವ ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯು ಈ ಬಗ ೆ ರ್ುಿಂಚತವಾಗಿ ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ನಿದ ೋಮಶನವನುನ ನಿೋಡಿ 

ತನನ ಸಾವಯತುತ ಯನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ಅಹಮತ  ಹ  ಿಂದದಾದನ  ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳಿತು. : 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ರಕ್ಷಣಾತಮಕ ಕವಚವು, ರ್ನುಷ್ಯನ ಜಿೋವನ ಚಕರವನುನ 

ರ್ ಲಭ ತವಾಗಿ ಪರಭಾವಿಸ್ುವ ಕ ಲ ನಿಧಾಮರಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುತುದ . 

ಅದ್ು ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಬದ್ುಕು ರ್ತುು ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಯ ಮೋಲ್ಫ  ಪರಭಾವ ಬಿೋರುವ 

ಅತಯಿಂತ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ರ್ತುು ಖ್ಸ್ಗಿೋ ನಿಧಾಮರಗಳ್ನುನ ಕಾಫ್ಾಡುತುದ . 

ಹಿೋಗಾಗಿ, ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತು, ಗಭಮನಿರ  ೋಧ್ನ  ರ್ತುು ರ್ದ್ುವ ಯೋ 

ಮೊದ್ಲ್ಫಾದ್ ವಿಚಾರಗಳ್ ಆಯಿ ರ್ತುು ನಿಧಾಮರಗಳ್ನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಬ ೋಕ ಿಂದ್ು 

ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ಸಾವು ಮಾನವ ಜಿೋವನ ಚಕರದ್ ಓಟದ್ ಅನಿವಾಯಮ 

ಕ  ನ  ಎನುನವುದ್ು ನಿಜವಾದ್ರ ,  ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಬಹುಬಾರಿ ಸಾವಿಗ  

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಆಯಿಗಳ್ು ರ್ತುು ನಿಧಾಮರಗಳ್ನುನ 

ಎದ್ುರುಗ  ಳ್ಳಬ ೋಕಾಗುತುದ . ಹುಟುು, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯ ರ್ತುು ರ್ದ್ುವ ಗ  

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ನಿಧಾಮರಗಳ್ಿಂತ , ಸಾವಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ನಿಧಾಮರಗಳ್  

ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕ್ತಿನ ದ್ಯಯಿಂದ್ ಸ್ಿಂವಿಧಾದ್ಲಿಲ ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಟ್ಟುವ .  

                                                             
211 M. Mahler, “The Psychological Birth of The Human Infant: Symbiosis And Individuation” (1975); L. Kaplan, Oneness And 

Separateness: From Infant To Individual (1978).   
212 (2018) 5 SCC 1   
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 ಸಾವಯತುತ  ರ್ತುು ಖಾಸ್ಗಿೋತನಗಳ್ ನಡುವ  ಬಿಡಿಸ್ಲ್ಫಾರದ್ ನಿಂಟ್ಟದ . ಒಿಂದ್ರ ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ಸಾಕ್ಾತಾಿರಕ ಿ 

ರ್ತ  ುಿಂದ್ರ ಅಗತಯವಿದ . ಈ ಪರಸ್ಿರ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವನುನ ಪುಟುಸಾವಮಿ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಗುರುತ್ತಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ  : 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನವು, ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರಿಗ  ಖಾಸ್ಗಿೋ ಸ್ಥಳ್ವಿಂದ್ನುನ 

ಕಾಯದರಿಸ್ಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ುತುದ  ರ್ತುುಉ ಅದ್ನುನ "ಒಬಬಿಂಟ್ಟಯಾಗಿ 

ಬಿಟುುಬಿಡಲಿಡುವ ಹಕುಿ" ಎಿಂದ್ು ಕರ ಯುತಾುರ . ಈ ತತವವುಉ ವಯಕ್ತುಯ 

ಸಾವಯುತ ುಯ ಮೋಲ್ಫ  ರ ಪುಗ  ಿಂಡಿದ . ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಪರಿಕಲಿನ ಯು 

ವಯಕ್ತುಯನುನ ತನನ ವಯಕ್ತುತವದ್ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಿಂಗವಾಗಿರುವ ತನನ ಮಾನವಿೋಯ 

ಅಿಂಶವನುನ ಸ್ರ್ರ್ಥಮಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ರ್ತುು ನಿಯಿಂತ್ತರಸ್ುವ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ 

ಬಲಪಡಿಸ್ುತುದ . ರ್ನುಷ್ಯಜಿೋವನದ್ ರ್ಟ್ಟುಗ  ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾಗಿರುವ 

ನಿಧಾಮರಗಳ್ನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ಸಾರ್ರ್ಯಮದ್ಲಿಲ ರ್ನುಶಯ ವಯಕ್ತುತವದ್ 

ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ಲ್ಫಾಗದ್ ಸಾವಭಾವ ಪರಕಟಗ  ಳ್ುಳತುದ . ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾಗಿ ಇಡಬಲಲ 

ವಿಚಾರಗಳ  ಿಂದಗ  ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ಸಾವಯುತುದ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ . ಈ 

ಸ್ಿಂಗತ್ತಗಳ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ನಾಯಯಸ್ರ್ಮತ 

ಅಪ ೋಕ್ ಯಟುುಕ  ಳ್ಳಲ್ಫಾಗುತುದ .  

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಆಯಿಗಳ್ು ಯಾವ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಸಾವಯತುತ ಯ ಪರರ್ುಖ್ ಅಿಂಶವಾಗಿದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಳ್ಳಲು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪಿಿಂದ್ದ್ ಕುರಿತ ಜಾನ್ ರಾಲ್ಪ ರವರ ಸ್ದಾಧಿಂತವನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ುವುದ್ು 

ಉತುರ್. "ಅಜ್ಞಾನವ ಿಂಬ ಅರ ಬರ  ಪರದ "ಯ ಹಿಿಂದನ ಆಯಿಯ ಪರಿಕಲಿನ ಯನುನ ವಿವರಿಸ್ಲು 'ರ್ ಲ ಸಾಥನ'ದ್ 

ಬಗ ಗಿನ ರಾಲಪ ರವರ ಕಲಿನ ಯು ಒಿಂದ್ು ಸ್ುರಜನಶಿೋಲ ಮಾದ್ರಿಯಾಗಿ ಬಳ್ಕ ಯಾಗುತುದ 213 . ಪರದ ಯ 

ಹಿಿಂದರುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಸ್ಮಾಜದ್ಲಿಲನ ತರ್ಮ ಸಾಥನದ್ ಅರಿವಿರದ್, ಪರಸ್ಿರರ ಬಗ ಗ  ಅಸ್ಪಕ್ತುಯಲಲದರುವ 

ತಕಮಬದ್ಧರಾಗಿ ಯೊೋಚಸ್ುವ ವಯಕ್ತುಗಳ ಿಂದ್ು ಭಾವಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ಇಲಿಲ ರಾಲ್ಪ ಒಬಬ ವಯಕ್ತು ಯಾವುದ್ನುನ 'ಒಳ ಳಯದ್ು' 

                                                             
213 Thomas M. Jr. Scanlon, Rawls’ Theory of Justice, University of Pennsylvania Law Review (1973) at 1022   
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ಎಿಂದ್ು ಕಲಿಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳತಾುರ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ದ ೋ, ಆ ವಯಕ್ತುಯು ಬಯಸ್ಬಹುದಾದ್ ಒಳ ಳಯವುಗಳ್ 

ಗುಿಂಪ್ಪನ ಡ ಗ  ಗರ್ನ ಕ ೋಿಂದರೋಕರಿಸ್ುವ ತಿಂತರ ಬಳ್ಸ್ುತಾುರ . ಇಿಂತಹ ಸ್ಹಜವಾಗಿ ಇಷ್ುವಾಗಬಹುದಾದ್ ಒಳ ಳಯ 

ವಸ್ುುಗಳ್ನುನ ರಾಲ್ಪ  'ಪಾರರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳ ಳಯತನಗಳ್ು' ಎಿಂದ್ು ವಿವರಿಸ್ುತಾುರ  ರ್ತುು ಅವುಗಳ್ಲಿಲ 

ಹಕುಿಗಳ್ು, ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ್ು, ಅಧಿಕಾರಗಳ್ು, ಅವಕಾಶಗಳ್ು, ಆದಾಯ, ಸ್ಿಂಪತುು ರ್ತುು ಸ್ವಯಿಂ-ಗೌರವದ್ 

ಅಿಂಶಗಳ್ನುನ ಸ ೋರಿಸ್ುತಾರ . ರಾಲ್ಪ ಸ್ವ-ಗೌರವವನುನ ಪಾರರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳ ಳಯತನ ಎಿಂದ್ು 

ಕಲಿಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ಕ ಿ, ಸಾವಯತುತ ಯ ಕಲಿನ ಗ  ನಿಕಟವಾದ್ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವಿದ . ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಸ್ವಯಿಂ-

ಗೌರವವು, ಹುಟ್ಟುನಿಿಂದ್ ಬಿಂದ್ ತನನ ಸಾರ್ರ್ಯಮಗಳ್ನುನ ಯೊೋಗಯ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಬಳ್ಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಅವರ 

ಸಾರ್ರ್ಯಮವನುನ ಅವಲಿಂಬಿಸ್ದ . 

66. ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ಪ ಟ್ಟುಗ ಗಳ್ಲಿಲ ಇರಿಸ್ದ್ಿಂತ  ನಿದಮಷ್ು ವಿಭಾಗಗಳ್ಲಿಲ ವಿಿಂಗಡಿಸ್ಲು 

ಆಗುವುದಲಲ; ಬದ್ಲಿಗ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ, ವಯಕ್ತುಗ  ತನನ ಬಯಕ ಗಳ್ು ರ್ತುು ಪರವೃತ್ತುಗಳ್ನುನ 

ತ್ತಳಿದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ ನಿೋಡುವ, ಹಲವು ದಕುಿಗಳ್ಲಿಲ ಪಸ್ರಿಸ್ಲು ಅನುವಾಗುವ  ದ್ರವ 

ಪದಾರ್ಮದ್ಿಂತ  ನ ಡಬ ೋಕು. ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ತಾವ ೋ ಧ್ೃಡಪಡಿಸ್ುವುದ್ು ಕ ಡಾ 

ಸಾವಯತುತ ಯ ಚಲ್ಫಾವಣ ಯೋ ಆಗಿದ . ವಯಕ್ತುಯ ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಯಲಿಲ ಮಾನವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು ಸ್ವತಿಂತರ 

ಶಕ್ತುಯಾಗಿ ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂಡಾಗ, ಒಬಬ ರ್ುಕು ವಯಕ್ತು ಎಿಂಬ ಪರಿಕಲಿನ ಗ  

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸಾವಯತುತ ಯು ಎಷ್ುು ರ್ುಖ್ಯ ಎಿಂಬುದ್ನನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂದ್ಿಂತಾಗುತುದ  ಸಾವಯತುತ ಯನುನ ಈ 

ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ದಾಗ ಮಾನವಾಧಿಕಾರಗಳ್ ವಾಯಪ್ಪುಯನುನ ವಿಸ್ುರಿಸ್ ಅದ್ನುನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ 

ಮೋಲಿನ ರ್ನುಷ್ಯ ಹಕ್ತಿಗ  ಅನವಯಸ್ಬಹುದ್ು.  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ  ಕಡಾಡಯವಾಗಿ ವ ೈವಾಹಿಕ ರ್ತುು 

ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತುಯ ಉದ ದೋಶವಿರುವ ಸ್ವರ ಪದ್ಲಿಲ ಮಾತರ ಸ್ಕಾಮರ 

ಕಾನ ನುಬದ್ಧಗ  ಳಿಸ್ಬಹುದಾದ್ಿಂತಹ ವಿಚಾರವ ಿಂದ್ು ಪರತ್ತಪಾದಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ. ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ತರ್ಮ ಜಿೋವನದ್ ಅರ್ಮವನುನ ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ಲು ಬಳ್ಸ್ುವ ರ್ ಲಭ ತ ಅನುಭವ ಎಿಂದ್ು 

ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ಬ ೋಕು ಮಾನವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ಇಬಬಗ ಯ ಸ್ ತರಕ ಿ ಸ್ೋಮಿತಗ  ಳಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ 

ಅಲಲದ ೋ ಅದ್ನುನ ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವ ಿಂಬ ನ ಲ್ಫ ಯಲ ಲ ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ಬಾರದ್ು. 
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ಸ್ೋಮಿತ ವಿಭಾಗಗಳಿಗ  ಅದ್ನುನ ಕಟ್ಟುಹಾಕ್ತದ್ರ , ಮಾನವಾಧಿಕಾರವು ಎಲ್ಫಾಲ ವಿಧ್ದ್ಲಿಲಯ  ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ಹಕುಿ ಎಿಂಬ ವಿಚಾರವನುನ ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸ್ದ್ಿಂತಾಗುತುದ . ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಅನುಭವಗಳ್ ಪಸ್ರಿಸ್ುವ ಗುಣವನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುತುದ . ರ್ತುು ವಿವಿಧ್ ಸ್ಿಂಸ್ೃತ್ತಗಳ್ಲಿಲ, ಬದ್ುಕ್ತನ ಹಲವಾರು 

ಬಗ ಗಳ್ಲಿಲ ಹಾಗ  ಪ ರೋರ್ ರ್ತುು ಹಾತ  ರ ಯುವಿಕ ಗಳ್ ಎಲ್ಫ ಲಯರದ್ ರ ಪಗಳ್ಲಿಲ, ತರ್ಮ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ 

ಈಡ ೋರಿಕ ಯನುನ ಕಿಂಡುಕ  ಳ್ುಳವ ಸಾವತಿಂತರಯ ನಿೋಡುತುದ . 

F.2. ಅನ್ಯೂಾವನಾತಯಯ ಹಕತಕ - ಲ್ಯೈಂಗಿಕ ಸಾಿಯತಿತಯಯ ಸಂಭಿಮಾಚ್ರಣಯ              

67. ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಡಿಯಲಿಲ ಸ್ಿಂರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಚಲ್ಫಾಯಸ್ 

ಬಯಸ್ುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಕೃತಯಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ ರ್ ಲಕ, ಸ್ಕಾಮರವು ತನನ 

ನಾಗರಿಕರ ಅನ  ಯೋನಯತ ಯ ಹಕಿನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ುತ್ತುದ . ಅನ  ಯೋನಯತ ಯ ಹಕುಿ, ತರ್ಮದ ೋ ಆದ್ 

ನಿಯರ್ಗಳ್ ಪರಕಾರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ಹ  ಿಂದ್ುವ ವಯಕ್ತುಯ ಇಚ ಿಯಿಂದ್ ಹ  ರಹ  ರ್ುಮತುದ . 

ಅದ್ು ವಯಕ್ತುಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸಾವಯತುತ ಯ ಚಲ್ಫಾವಣ ಯಾಗಿದ , ರ್ತುು ವಯಕ್ತುಯು ತನನ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯನುನ 

ಆಯಿಮಾಡುವ ಹಕಿನನಷ ುೋ ಅಲಲದ ೋ, ತಾನು ಇಟುುಕ  ಳ್ಳಬಯಸ್ುವ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ದ್ ಸ್ವರ ಪವನುನ 

ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವ ಸಾವತಿಂತರಯವನ ನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ . 

ಶಕ್ತು ವಾಹಿನಿ v. ಭಾರತ ಸ್ಕಾಮರ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಈ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ತ್ತರಸ್ದ್ಸ್ಯ ಪ್ಪೋಠವು ಖಾಪ್ ಪಿಂಚಾಯತ್ತಗಳ್ 

ಆಣತ್ತಯಿಂತ  ನಡ ಯುವ ರ್ಯಾಮದ ಗ ೋಡು ಕ  ಲ್ಫ ಗಳ್ನುನ ತಡ ಗಟುಲು ರ್ತುು ಪಿಂಚಾಯತ್ತಗಳ್ 

ಅನುಮೊೋದ್ನ ಯಲಲದೋ ರ್ದ್ುವ ಯಾಗುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ನಿದ ೋಮಶನಗಳ್ನುನ ನಿೋಡಿತು. 

ಜಿೋವನಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯನುನ ಆಯಿ ಮಾಡುವ ಹಕಿನುನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 19 ರ್ತುು 21ನ ೋ ಕಲರ್ುಗಳ್ಡಿಯ ರ್ ಲಭ ತ 

ಅಧಿಕಾರವ ಿಂದ್ು ನಾಯಯಾಲಯ ಗುರುತ್ತಸ್ತು. ಅರಿವುಳ್ಳ ರ್ುಖ್ಯ ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮಗಳ್ು ಹಿೋಗ ಿಂದ್ರು: 

ವಯಸ್ಿರಿಬಬರು ಒಪ್ಪಿಗ ಯಿಂದ್ ಪರಸ್ಿರರನುನ ಜಿೋವನ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಗಳ ಿಂದ್ು 

ಆರಿಸ್ಕ  ಿಂಡಾಗ, ಅದ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 19 ರ್ತುು 21ನ ೋ 

ಕಲರ್ುಗಳ್ಡಿಯಲಿಲಇ ಗುರುತ್ತಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಅವರ ಆಯಿಯ 
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ಪರಕಟಗ  ಳಿಸ್ುವಿಕ ಯಾಗಿರುತುದ . ಅಿಂತಹ ಹಕ್ತಿಗ  ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ಕಾನ ನಿನ ಅನುಮೊೋದ್ನ ಯದ  ರ್ತುು ಒಮಮ ಅದ್ನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ದ್ 

ನಿಂತರ, ಸ್ದ್ರಿ ಹಕಿನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಬ ೋಕಾಗುತುದ  ರ್ತುು ಅದ್ು 

ದ್ ರದ್ ರದ್ವರ ಗ  ಕಾನ ನುಬಧ್ಧತ ಯಲಲದರುವ ಯಾವುದ  ೋ 

ಪರಿಕಲಿನ ಯಿಂದ್ ಹುಟ್ಟುಕ  ಿಂಡ ವಗಮವಿಂದ್ರ ರ್ಯಾಮದ  ಅರ್ವಾ  

ಗುಿಂಪು ಆಲ್ಫ  ೋಚನ ಗಳ್ ಕಲಿನ ಗ  ಬಲಿಯಾಗಬಾರದ್ು.  

ಶಫ್ರವನ್ ಜ್ಹಾನ್ v. ಅಶ್ಯ ವಕನ್ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಇಪಿತಾನಲುಿ ವಷ್ಮ ವಯಸ್ಪನ ರ್ಹಿಳ ಯೊಬಬರು ತರ್ಮ ಆಯಿಯ 

ವಯಕ್ತುಯೊಿಂದಗ  ಮಾಡಿಕ  ಿಂಡಿದ್ದ  ರ್ದ್ುವ ಯನುನ, ಆಕ ಯ ತಿಂದ  ಸ್ಲಿಲಸ್ದ್ದ ಹ ೋಬಿಯಸ್ ಕಾಪಮಸ್ ಅಜಿಮಯ 

ಮೋರ ಗ  ರದ್ುದಗ  ಳಿಸ್ದ್ ಕ ೋರಳ್ದ್ ಹ ೈಕ  ೋರ್ಟಮ ತ್ತೋಪಮನುನ ಈ ನಾಯಯಾಲಯ ತಳಿಳಹಾಕ್ತತು. ನಾಯಯಾಲಯವು 

ಆಕ ಗಿರುವ ಜಿೋವನ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯನುನ ಆಯಿಮಾಡಿಕ  ಳ್ುಳವ ಹಕುಿ ರ್ತುು ತನನ "ಅಿಂತರಾಳ್ದ್ ವ ೈಯಕ್ತುಕ 

ನಿಧಾಮರಗಳ್" ವಲಯದ್ಲಿಲ ಆಕ ಗಿದ್ದ ಸಾವಯತುತ ಯನುನ ಎತ್ತುಹಿಡಿಯತು. ರ್ುಖ್ಯನಾಯಯಾಧಿೋಶರು ಹಿೋಗ  

ಹ ೋಳಿದ್ರು: 

ಕಾನ ನಿಗ  ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಯಿಯನುನ ಅಭಿವಯಕುಪಡಿಸ್ುವುದ್ು ವ ೈಯಕ್ತುಕ 

ಅಸ್ಮತ ಯನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ುಳವುದ್ಕ ಿ ಸ್ರ್. ಆ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ ಕಡಿತಗ  ಳಿಸ್ುವಿಕ  

ರ್ತುು ಅದ್ರಿಿಂದ್ ಹ  ರಹ  ರ್ುಮವ ಸಾಮಾಜದ ಡ ಗಿನ ನಿಷ ಠಯ ತಾತ್ತವಕ 

ರಚನಾತಮಕತ ಯನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ಕ್ತರಯಗಳ್ು ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ವ ೈಯಕ್ತುಕ 

ಅಸ್ುತವವನುನ ನಾಶಮಾಡುತುವ . ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲಯಗಳ್ು ರ್ತುು ನಿೋತ್ತಗಳಿಗ  

ತರ್ಮದ ೋ ಆದ್ ಸಾಥನವಿದ , ಆದ್ರ  ಅವುಗಳ್ು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ 

ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಸಾವತಿಂತರಯಕ್ತಿಿಂತ ಮಿಗಿಲಲಲ.   (ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ )  

ನರ್ಮಲ್ಫ  ಲಬಬರು (ನಾಯ. ಚಿಂದ್ರಚ ಡ್) ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯನುನ ಆಯಿ ಮಾಡುವ ಹಕ ಿ  ಸಾವಯತುತ ಯ ಪರರ್ುಖ್ 

ಭಾಗವ ಿಂದ್ು ಗುರುತ್ತಸ್ದಾದರ : 
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ರ್ದ್ುವ ಯ ಒಳ್ಗ  ಅರ್ವಾ ಹ  ರಗ  ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯನುನ 

ಆಯಿಮಾಡಿಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು, ಪರತ್ತ ವಯಕ್ತುಗ  ಮಿೋಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ವಲಯದ  ಳ್ಗ  

ಬರುತುದ . ರ್ದ್ುವ ಯ ಅನ  ಯೋನಯತ ಗಳ್ು, ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ಬಾರದ್ಿಂತಹ 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಕ ೋಿಂದ್ರಪರದ ೋಶಕ ಿ ಸ ೋರುತುವ . ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಗಿರುವ ತನನ 

ಜಿೋವನ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯನುನ ಆರಿಸ್ಕ  ಳ್ಳ್ುಳವ ಪರಿಪೂಣಮವಾದ್ ಹಕುಿ, 

ಯಾವುದ ೋ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ನಿಂಬಿಕ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ವಿಚಾರಗಳಿಿಂದ್ 

ಪರಭಾವಿತವಾಗುವುದಲಲ. ಖಾಸ್ಗಿೋ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ನಿಧಾಮರಗಳ್ನುನ 

ಗುರುತ್ತಸ್ುವುದ್ಕ ಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನುಮೊೋದ್ನ ಯನುನ 

ಆಧಾರವಾಗಿಟುುಕ  ಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ. (ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ )             

 ಶಫೋನ್ ಜಹಾನ್ ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪುಮ ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯು ಅತಯಿಂತ ಖಾಸ್ಗಿೋ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ನಿಧಾಮರಗಳ್ನುನ 

ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ಸಾವಯತುತ ಯನುನ ಅನುಭವಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ವಲಯವಿಂದ್ರ ಬಗ ಗ  ಮಾತನಾಡುತುದ : 

 ಹಿೋಗಾಗಿ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಶಕ್ತು ಅಡಗಿರುವುದ್ು ಅದ್ು ಪರತ್ತ ವಯಕ್ತುಗ  

ರ್ದ್ುವ ಯ ಒಳ್ಗ  ರ್ತುು ಹ  ರಗ  ಅನ  ಯೋನಯತ ಯನುನ ಹಿಂಚಕ  ಳ್ುಳವ 

ಸ್ಲುವಾಗಿ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯ ಆಯಿಯನುನ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವ ಸ್ವಲತುನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ 

ಕುರಿತು ನಿೋಡುವ ಖಾತರಿಯಲಿಲ. 

ಸಾವಭಿಮಾನವನುನ ಪಾರರ್ಮಿಕ ಒಳ ಳಯದ್ರ ವಿಚಾರವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ ರಾಲ್ಪ ಪರಣಿೋತ ಪರಿಕಲಿನ ಯನುನ 

ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಸ್ುತಾು, ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅನ  ಯೋನಯತ ಯ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  ತರ್ಮ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ 

ರ ಪ್ಪಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ಬಾರದ್ು. ಬಯಕ ಗಳ್ನುನ ಈಡ ೋರಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ರ್ನುಷ್ಯ ಸ್ಹಜ 

ಆಸ ಯನುನ ಅವಲಿಂಬಿಸ್ರುವ, ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಗೌರವದಿಂದ್ 

ನಡ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು. ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ಗೌರವಿಸ್ುವುದ್ರ ಜ  ತ ಗ , ತರ್ಮ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯಡ ಗಿನ ತರ್ಮ 

ಒಲವನುನ ಅಡಿಡಯರದ್ಿಂತ  ಅಭಿವಯಕ್ತುಪಡಿಸ್ುವ ಸಾರ್ರ್ಯಮವನುನ ಪಡ ಯುವಿಂತ  ಮಾಡಬಲಲ ಸ್ಮಾಜವಿಂದ್ನುನ 
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ಬ ಳ ಸ್ುವುದ್ು ರ್ುಖ್ಯವಾಗಿದ . ಈ "ಪ್ಪರೋತ್ತಯ ಸಾಿಂಸ್ಥಕ ಅಭಿವಯಕ್ತು"ಯನುನ  ಸಾವಭಿಮಾನದ್ ಆದ್ಶಮದ್ ಸ್ಿಂಪೂಣಮ 

ವಾಸ್ುವಿೋಕರಣದ್ ಪರರ್ುಖ್ ಅಿಂಶವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೋಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಿಂಸ ಥಗಳ್ು ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಲಿಿಂಗ ರ್ತುು 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಇಬಬಗ ೋತನದ್ ಹಾನಿಗ  ಳ್ಗಾಗದ ೋ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ಬ ಳ ಸ್ುವ ಸಾವತಿಂತರಯವಿರುವ ರ್ತುು ಅವರ 

ತರ್ಮ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ಪರಿಪೂಣಮಗ  ಳಿಸ್ುವಿಂತಹ ಸ್ ಕುವಾದ್ ಸಾಿಂಸ್ಥಕ ಮಾನಯತ  ಪಡ ಯುವ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ 

ರಚನ ಯಾಗಿರಬ ೋಕು.  ಕಾನ ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಿಂಸ ಥಗಳಿಗ  ಕಾನ ನುಬದ್ಧತ ಯನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ುತುದ . ಕಾನ ನಿನ 

ನಿಯರ್ದ್ ಆಳಿವಕ ಯರುವ ಪರಜಾತಾಿಂತ್ತರಕ ಚೌಕಟ್ಟುನಲಿಲ, ಕಾನ ನು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲಯಗಳಾದ್ ಸಾವತಿಂತರಯ, 

ಘನತ  ರ್ತುು ಸಾವಯತುತ ಗಳ  ಿಂದಗ  ತಾಳ ಯಾಗಬ ೋಕು. ಕಾನ ನು ರ್ನುಷ್ಯರ ವಯಕ್ತುತವದ್ ಪೂಣಮ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗ  

ರ್ ಗುದಾರವಾಗಲು ಬಿಡಬಾರದ್ು. ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ದ್ಿಂಡಿಸ್ುವುದ್ರ 

ರ್ ಲಕ, 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಸ್ಿಂವಿಧಾನಿಕ ವಯವಸ ಥಯ ಪರಕಾರ ಅಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾದ್ ನ ೈತ್ತಕ ಪರಿಕಲಿನ ಗಳ್ನುನ 

ಹ ೋರುತುದ . ಮೋಲ್ಫ  ನೋಟಕ ಿ 'ಕೃತಯಗಳ್'ನುನ ದ್ಿಂಡಿಸ್ುವ ಪರಕ್ತರಯಯಲಿಲ, ಸ್ದ್ರಿ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ 

ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಅಸ್ಮತ ಯ ಮೋಲ್ಫ  ಪರಿಣಾರ್ ಬಿೋರಿ, ಅವರು ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ರ್ತುು ಸ್ಮಾನ ನಾಗರಿೋಕತ ಯ ಲ್ಫಾಭ 

ಪಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವುದ್ನುನ ತಡ ಯುತುದ . 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ ಬಗ ಗಿನ ರ ಢಮಾದ್ರಿಯೊಿಂದ್ನುನ 

ಆಧ್ರಿಸ್ದ . ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವವನುನ ಕಾಪಾಡುವ ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು, ಆ ನಿಲುವಿನ ಈಡ ೋರಿಕ ಗ  ತಡ ಯೊಡುಡವ 

ಯಾವುದ ೋ ಕಾನ ನನುನ ಬಹಿಷ್ಿರಿಸ್ಬ ೋಕು 

G. 377ನ್ಯವ ಪ್ರಿಚಯಛವದ ಮತತಿ ಆರಯೂವಗಾದ ಹಕತಕ              

 ವ ೈದ್ಯಶಾಸ್ರವು ತನನ ರ್ಹ  ೋನನತ ಉದ ದೋಶವನುನ 

ಈಡ ೋರಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕ್ತದ್ದರ , ಅದ್ು ನರ್ಮ ಕಾಲಮಾನದ್ ವಿಸಾುರವಾದ್ 

ರಾಜನ ೈತ್ತಕ ರ್ತುು ಸ್ಮಾಜಿಕ ಜಿೋವನದ  ಳ್ಗ  ಪರವ ೋಶಿಸ್ಬ ೋಕು; 

ಜಿೋವನಚಕರದ್ ಸಾಮಾನಯವಾದ್ ಪೂರ ೈಸ್ುವಿಕ ಯನುನ ತಡ ಯುವ ಅಡಿಡಗಳ್ನುನ 

ತ  ೋಪಮಡಿಸ್ಬ ೋಕು ರ್ತುು ಅವುಗಳ್ನುನ ತ ಗ ದ್ುಹಾಕಬ ೋಕು  

- ವಿಚಾಮವ್ಲ ರುಡಾಲ್ಗ  
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68. 21ನ ೋ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕವಾದ್ ಬದ್ುಕ್ತನ ಹಕ್ತಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ನಾಯಯಶಾಸ್ರದ್ 

ವಿಕಸ್ನದ್ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ, ಈ ನಾಯಯಾಲಯವು ಕ ಲವು ಸ್ಹವತ್ತಮ ಹಕುಿಗಳ್ು ಜ  ತ ಗಿಲಲದದಾದರ , 

ಬದ್ುಕುವ ಹಕುಿ ಆರ್ಮಹಿೋನ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ತತವಾಗಿ ಹ ೋಳ್ುತುಲ್ಫ ೋ ಬಿಂದದ್ುದ, ಅಿಂತಹ ಹಕುಿಗಳ್ಲಿಲ 

ಆರ  ೋಗಯದ್ ಹಕುಿ ಸ ೋರಿದ . ಆರ  ೋಗಯದ್ ಹಕುಿ ಘನತ  ರ್ತುು ಯೊೋಗಕ್ ೋರ್ದ್ ಬದ್ುಕ್ತಗ  

ಅನಿವಾಯಮವ ಿಂದ್ು ಅಥ ೈಮಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ್ುದ, ರ್ತುು ಅದ್ು ಉದಾಹರಣ ಗ , ತುತುಮ ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಚಕ್ತತ ಪಯ 

ಹಕುಿ ರ್ತುು ಸಾವಮಜನಿಕ ಆರ  ೋಗಯದ್ ನಿವಮಹಣ  ರ್ತುು ಸ್ುಧಾರಣ ಯ ಹಕಿನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ . 173  

ಆರ  ೋಗಯದ್ ಹಕಿನುನ ಮಾನಯಮಾಡಲ್ಫಾಗಿರುವ ಈ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಕ ಲ ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ದ್ರ  

ಉಪಯೊೋಗವಾಗುತುದ . 

ಬ್ಂಧ್ತವ್ಾ ಮತಕ್ರಿ ಮೊವಚಾೋ v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ ಪ್ಿಕರಣದಲ್ಲಿ214, ತ್ತರಸ್ದ್ಸ್ಯ ಪ್ಪೋಠವು ಬದ್ುಕುವ ರ್ತುು ಘನತ ಯ 

ಹಕ್ತಿನ  ಳ್ಗ  ಆರ  ೋಗಯ ಹಕ ಿ ಅಡಕವಾಗಿದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ತು. ಹಾಗ  ಮಾಡುವಾಗ, ಈ 

ನಾಯಯಾಲಯವು ಸ್ಕಾಮರಿೋ ನಿೋತ್ತಯ ಮಾಗಮದ್ಶಿೋಮ ಸ್ಧಾಧಿಂತಗಳ್ತು ಗರ್ನ ಸ ಳ ಯತು: 

ಶ  ೋಷ್ಣ ಯಿಂದ್ ರ್ುಕುರಾಗಿ ಮಾನವ ಘನತ ಯೊಿಂದಗ  ಬದ್ುಕುವುದ್ು ಈ 

ದ ೋಶದ್ ಎಲ್ಫಾಲ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿ. 21ನ ೋ ಕಲಮಿನಲಿಲ 

ಅಡಕಗ  ೋಲಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಮಾನವ ಘನತ ಯೊಿಂದಗ  ಬದ್ುಕುವ ಈ ಹಕುಿ 

ಸ್ಕಾಮರದ್ ನಿೋತ್ತಗಳ್ ನಿದ ೋಮಶಕ ತತವಗಳ್ು ರ್ತುುಉ ಬಹುರ್ುಖ್ಯವಾಗಿ 

39ನ ೋ ಕಲಮಿನ (ಈ) ರ್ತುು (ಎಫ್) ಷ್ರತುುಗಳ್ು ರ್ತುು 41 ಹಾಗ  42ನ ೋ 

ಕಲರ್ುಗಳಿಿಂದ್ ಜಿೋವ ಪಡ ಯುತುದ  ರ್ತುು ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ು ಕನಿಷ್ುಪಕ್ಷ  

ಪುರುಷ್ ರ್ತುು ಸ್ರೋ ಕ ಲಸ್ಗಾರರ ಆರ  ೋಗಯ ರ್ತುು ಶಕ್ತುಯ ರಕ್ಷಣ , 

ಎಳ ರ್ಕಿಳಿಗ  ಮೋಲಿನ ದೌಜಮನಯದ್ ವಿರುಧ್ಧದ್ ರಕ್ಷಣ , ಆರ  ೋಗಯವಾಗಿ 

ಅಭಿವೃಧಿಧ ಹ  ಿಂದ್ುವ ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯ ಹಾಗ  ಘನತ ಯ ಪರಿಸ್ಥತ್ತಗಳ್ಲಿಲ 

                                                             
214 1984) 3 SCC 161   
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ಬದ್ುಕುವ ಅವಕಾಶ ರ್ತುು ಸ್ವಲತುುಗಳ್ು, ಶಿಕ್ಷಣದ್ ಸ್ವಲತುುಗಳ್ು, ಕ ಲಸ್ 

ಮಾಡಲು ನಾಯಯೊೋಚತ ರ್ತುು ಮಾನವಿೋಯ ಪರಿಸ್ಥತ್ತಗಳ್ು ರ್ತುು ಹ ರ ಗ  

ರಜ ಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ಳಬ ೋಕು. ಇವುಗಳ್ು ವಯಕ್ತುಯೊಬಬ ಮಾನವ 

ಘನತ ಯೊಿಂದಗ  ಬದ್ುಕವುದ್ನುನ ಸಾಧ್ಯಹಗ  ಳಿಸ್ುವುದ್ಕ ಿ ಇರಲ್ಫ ೋಬ ೋಕಾದ್ 

ಕನಿಷ್ು ಅಗತಯಗಳ್ು, ರ್ತುು ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯು ಈ ರ್ ಲಭ ತ ಅಗತಯಗಳ್ನುನ 

ಅನುಭವಿಸ್ುವುದ್ನುನ ತಡ ಗಟುುವಿಂತಹ ಯಾವುದ ೋ ಕರರ್ವನುನ 

ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ಹಕುಿ ಯಾವುದ ೋ ದ ೋಶದ್   ರಾಜಯ ಅರ್ವಾ ಕ ೋಿಂದ್ರ 

ಸ್ಕಾಮರಗಳಿಗಿಲಲ. (ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ )             

ಗಾಿಹಕ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಮತತಿ ಸಂಶ್ಯ ವಧ್ನ್ಾ ಕಯವಂದಿ v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ215 ಪ್ಿಕರಣದಲ್ಲಿ( "ಸ್.ಇ.ರ್.ಸ್"), ತ್ತರಸ್ದ್ಸ್ಯ 

ಪ್ಪೋಠವು ಕಲ್ಫಾನರಿನ (ಆಸ ಬಸಾುಸ್) ಕ ೈಗಾರಿಕ ಗಳ್ ಕಾಮಿಮಕರ ಆರ  ೋಗಯದ್ ಹಕ್ತಿನ ವಿಚಾರವನುನ ಪರಾಿಂಬರಿಸ್ತು.. 

ಕಾಮಿಮಕರ ಯೊೋಗಕ್ ೋರ್ಕಾಿಗಿ ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬ ೋಕಾದ್ ಕಡಾಡಯ ಮಾಗಮಸ್ ಚಗಳ್ನುನ ಪಟ್ಟುಮಾಡುತಾು, 

ನಾಯಯಾಲಯ ಹಿೋಗ ಿಂದ್ು ಹ ೋಳಿತು: 

 ಕ ಲಸ್ಗಾರರ  ಬಬರ ಪಾಲಿನ ಆರ  ೋಗಯದ್ ಹಕುಿ, ಅರ್ಮಪೂಣಮ 

ಅಸ್ುತವವನನಷ ುೋ ಅಲಲದ ೋ ಯಾವುದಲಲದ ೋ ಕ ಲಸ್ಗಾರನ  ಬಬ ಕಷ್ುದ್ 

ಬದ್ುಕನುನ ಸಾಗಿಸ್ಬ ೋಕಾಗುತುದ  ೋ ಅಿಂತಹ ಸ್ಧ್ೃಢ ಆರ  ೋಗಯ ರ್ತುು 

ಶಕ್ತುಯನುನ ಹ  ಿಂದ್ುವ ಅರ್ಮಪೂಣಮವಾದ್ ಬದ್ುಕುವ ಹಕ್ತಿನ ಆಿಂತರಿಕ 

ಭಾಗ. ಆರ  ೋಗಯದ್ ಕ  ರತ ಯು ವಯಕ್ತುಯ ಜಿೋವನವನುನ ಕಸ್ದ್ುಕ  ಳ್ುಳತುದ .  

ಹಿೋಗಾಗಿ, ಆರ  ೋಗಯದ್ ರ್ತುು ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಸ ೋವ ಯ ಹಕುಿ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 

39(ಸ್), 41 ರ್ತುು 43ನ ೋ ಕಲರ್ುಗಳ್ ಜ  ತ ಗ  ಓದ್ಲ್ಫಾಗುವ 21ನ ೋ 

ಕಲಮಿನಡಿಯ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿ ರ್ತುು ಅದ್ು ಕ ಲಸ್ಗಾರರ ಬದ್ುಕನುನ 
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ಘನತ ಯೊಿಂದಗ  ಅರ್ಮಪೂಣಮ ರ್ತುು ಸ್ದ್ುದ ದೋಶಪೂಣಮವಾಗಿಸ್ುತುದ   

ಎಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಬ ೋಕು (ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ )             

ಸಯಸ್ಕ (ಸಿ.ಈ.ಏಸ್.ಸಿ.) ಲ್ಲಮಿಟಯಡ್ v. ಸತಭಾಷ್ ಚ್ಂದಿ ಬ್ಯೂವಸ್216 ಪ್ಿಕರಣದ , ಭಿನನರ್ತದ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ ನಾಯ. ಕ . 

ರಾರ್ಸಾವಮಿ ಈ ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  ಗರ್ನಿಸ್ದ್ರು:  

ಆದ್ುದ್ರಿಿಂದ್ ಆರ  ೋಗಯವು ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ದ ೈಹಿಕ, ಮಾನಸ್ಕ ರ್ತುು 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಯೊೋಗಕ್ ೋರ್ದ್ ಸ್ಥತ್ತ ರ್ತುು ಬರ ಯ ಅನಾರ  ೋಗಯ ಅರ್ವಾ 

ವ ೈಕಲಯದ್ ಗ ೈರು ಹಾಜರಿಯಲಲ. ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ರ್ನವಾಧಿಕಾರಗಳ್ 

ಘ ೋಷ್ಣ , ಆರ್ಥಮಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ತುು ಸಾಿಂಸ್ಸ್ೃತ್ತಕ ಹಕುಿಗಳ್ 

ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಅಧಿವ ೋಶನ ರ್ತುು ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಲಿಲ 

ಸ್ುನಿಶಿಿತಗ  ಳಿಸ್ರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಮಕ ನಾಯಯಗಳ್ ನ ಲ್ಫ ಗಟ್ಟುನಲಿಲ, 

ಆರ  ೋಗಯದ್ ಹಕುಿ ಕ ಲಸ್ಗಾರರ ಪಾಲಿನ ರ್ ಲಭ ತ ಮಾನವ ಹಕುಿ. 

ಆರ  ೋಗಯವನುನ ಕಾಪಾಡಿಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು ಅತಯಿಂತ ಅನಿವಾಯಮವಾದ್ 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿನ ಗುರಿ, ರ್ತುು ಆ ಗುರಿಯನುನ ಸಾಧಿಸ್ಲು ಹಲವಾರು 

ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ತುು ಆರ್ಥಮಕ ಅಿಂಶಗಳ್ ಸ್ರ್ನವಯದ್ ಅಗತಯವಿದ .  (ಒತುು 

ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ )  

ಕ್ರಲ್ಯೂವೋಸಕರ್ ಬ್ಿದಸ್ೋ ಲ್ಲಮಿಟಯಡ್ v. ನ್ೌಕಾರರ ರಾಜ್ಾ ವಿಮಾ ನ್ವಗಮ217 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ 177 ಈ ನಾಯಯಾಲಯದ್ 

ತ್ತರಸ್ದ್ಸ್ಯ ಪ್ಪೋಠವು, ರಾಜಯ ವಿಮಾ ಕಾಯದ , 1948, ಮೋಲಮನವಿದಾರರ ಪಾರದ ೋಶಿಕ ಕಚ ೋರಿಗಳಿಗ  

ಅನವಯಸ್ುತುದ ಯೋ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ುತಾು, ಈ ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  ಗರ್ನಿಸ್ತು: 
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 ಹಿೋಗಾಗಿ ಆರ  ೋಗಯವ ಿಂಬುದ್ು ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ದ ೈಹಿಕ, ಮಾನಸ್ಕ ರ್ತುು 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಯೊೋಗಕ್ ೋರ್ದ್ ಸ್ಥತ್ತ. ಆದ್ದರಿಿಂದ್, ಆರ  ೋಗಯದ್ ಹಕುಿ 

ಕ ಲಸ್ಗಾರರ ಪಾಲಿಗ  ರ್ ಲಭ ತ ರ್ತುು ಮಾನವಿೋಯ ಹಕುಿ. 

ಆರ  ೋಗಯವನುನ ಕಾಪಾಡಿಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು ಅತಯಿಂತ ಅನಿವಾಯಮವಾದ್ 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿನ ಗುರಿ, ರ್ತುು ಆ ಗುರಿಯನುನ ಸಾಧಿಸ್ಲು ಹಲವಾರು 

ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ತುು ಆರ್ಥಮಕ ಅಿಂಶಗಳ್ ಸ್ರ್ನವಯದ್ ಅಗತಯವಿದ .  

ಪ್ಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಾ v. ರಾಮ್ ಲತಭಾಯ ಬ್ಗಾಾ218 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಈ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ತ್ತರಸ್ದ್ಸ್ಯ ಪ್ಪೋಠವು  ಪಿಂಜಾಬ್ 

ರಾಜಯದ್  ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ವ ಚಿ ನಿೋತ್ತಯಯನುನ ಪರಶಿನಸ್ದ್ ವಿಚಾರವನುನ ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ತು.  ಪ್ಪೋಠದ್ ಪರವಾಗಿ 

ಮಾತನಾಡಿದ್ ನಾಯ. ಎ.ಪ್ಪ.ಮಿಶಾರ ಅವರು ಹಿೋಗ  ನುಡಿಯುತಾುರ : 

ಆರ  ೋಗಯವು ಬದ್ುಕ್ತನ ರ್ ಲ ರ್ತುು ಸ್ತವ, ರ್ತುು ಆರ  ೋಗಯವ ೋ ಬದ್ುಕ್ತನ 

ಎಲ್ಫಾಲ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ ಕ ೋಿಂದ್ರ ರ್ತುು ಅವುಗಳ್ಲಿಲ ಉದ  ಯೋಗಿಯ ಚಟುವಟ್ಟಕ  

ರ್ತುು ಇತರ, ಎಿಂದ್ರ , ದ ೈಹಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಅಧಾಯತ್ತಮಕ ರ್ತುು 

ರ್ನುಷ್ಯರು ಕಲಿಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಬಲಲ ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ್  ಸ ೋರಿವ . 

ಇದ್ನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ದ್ರ , ಎಲಲವೂ ಕುಸ್ದ್ುಬಿೋಳ್ುತುದ  ಎಿಂದ್ು 

ಹ ೋಳ್ಲ್ಫಾಗುತುದ . 

ಈ ನಾಯಯಾಲಯವು ರ್ತ ು ರ್ತ ು ಸ್ಕಾಮರ ರ್ತುು ಇತರ ಪಾರಧಿಕಾರಗಳಿಗ  

ತನನ ಪರಜ ಯ ಆರ  ೋಗಯಕ ಿ ಗರ್ನ ರ್ತುು ಪಾರಧಾನಯ ನಿೋಡುವಿಂತ  ಒತ್ತು 

ಹ ೋಳಿವ , ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಅದ್ು ಒಬಬರ ಬದ್ುಕನುನ ಅರ್ಮಪೂಣಮವಾಗಿಸ್ುದ್ು, ಅವರ 

ಕಾಯಮಕ್ಷರ್ತ ಯನುನ ವೃಧಿಧಸ್ುವುದ್ರ ಜ  ತ ಗ  ಸ್ರ್ಪಮಕ ಫಲಿತಾಿಂಶವನ ನ 

ನಿೋಡುತುದ . 
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ರ್ಶಿವಮತಿ ಎಂ ವಿಜ್ಯ v. ಅಧ್ಾಕ್ಷರತ ಮತತಿ ವಾವಸಾಿಪ್ಕ ನ್ವ ಸಿಂಗಾರಯವನ್ವ ಕಲ್ಲದಿೆಲತ ಗಣಿಗಳು ಕಂ.ಲ್ಲ.219 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, 

ಆಿಂಧ್ರಪರದ ೋಶ ಉಚಿ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಐವರು ನಾಯಯಾಧಿೋಶರ ಪ್ಪೋಠವು ಹುಡುಗಿಯೊಬಬಳಿಗ  ಆಸ್ಿತ ರಯ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ ನಿಲಮಕ್ಷಯದಿಂದಾಗಿ ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಸ  ೋಿಂಕು ತಗುಲಿದ್ ಪರಕರಣವನುನ ಕ ೈಗ ತ್ತುಕ  ಿಂಡಿತು. 

ನಾಯಯಾಲಯ ಈ ಕ ಳ್ಗಿನ ಅಭಿಪಾರಯ ರ್ಿಂಡಿಸ್ತು: 

ಭಾರತ್ತೋಯ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 21ನ ೋ ಕಲರ್ು ಯಾವ ವಯಕ್ತುಯ , 

ಕಾನ ನಿನಿಿಂದ್ ಸಾಥಪ್ಪತವಾದ್ ಪರಕ್ತರಯಗಳ್ ಅಗತಯವಿರುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಗಳ್ನುನ 

ಹ  ರತುಪಡಿಸ್, ತನನ ಬದ್ುಕು ಅರ್ವಾ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾವತಿಂತರಯಗಳಿಿಂದ್ 

ವಿಂಚತನಾಗಬಾರದ್ು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ುತುದ . ಸ್ವೋಮಚ ಿ

ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಹಲವಾರು ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ ಕಾರಣದಿಂದ್ 21ನ ೋ ಕಲಮಿನ 

ಎಲ್ಫ ಲಗಳ್ನುನ ಪರಜ ಗಳ್ ಹಲವು ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಎಿಂದ್ರ , ಆರ  ೋಗಯದ್ ಹಕಿನುನ, 

ಗುರುತ್ತಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ವಿಸ್ುರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . (89) 

21ನ ೋ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಬದ್ುಕ್ತನ ಹಕುಿ ಬರಿಯ 

ಪಾರಣಿ ಸ್ಮಾನ ಅಸ್ುತವವಲಲ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಬಹಳ್ ಚ ನಾನಗಿ 

ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ಅದ್ು ಬದ್ುಕ್ತನ ಎಲ್ಫಾಲ ಸ್ವಲತತುುಗಳ್ನುನ ಆನಿಂದಸ್ುವ 

ಹಕಾಿಗಿದ . ಅದ್ರ ಅತಯಗತಯ ವಿಸ್ುರಣ ಯಿಂತ , ಬದ್ುಕುವ ಹಕುಿ ಆರ  ೋಗಯಕರ 

ಬದ್ುಕ್ತನ ಹಕಿನ ನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ .” (89) 

"ದಯವವಿಕಾ ಬಿಸಾಿಸ್ v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ220 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ದ ೋಶದ್ಲ್ಫ ಲಡ ಯ ಸ್ಿಂತಾನಶಕ್ತು ಹರಣ ಶಿಬಿರಗಳ್ಲಿಲನ 

ಅನಾರ  ೋಗಯಕರ ವಾತಾವರಣದ್ ದ ಸ ಯಿಂದ್ ನಡ ದದ್ದ ಹಲವಾರು ಸಾವುಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಸಾವಮಜನಿಕ 

ಹಿತಾಸ್ಕ್ತು ಅಜಿಮಯ ವಿಚಾರಣ ಯ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ, ಈ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ದವಸ್ದ್ಸ್ಯ ಪ್ಪೋಠ ಹಿೋಗ ಿಂದ್ು ಆದ ೋಶಿಸ್ತು: 
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ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 21ನ ೋ ಕಲಮಿನಡಿಯ ಬದ್ುಕ್ತನ ಹಕುಿ ಘನತ ಯ ರ್ತುು 

ಅರ್ಮಪೂಣಮವಾದ್ ಬದ್ುಕನುನ ಸಾಗಿಸ್ುವ ಹಕಿನ ನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ  ರ್ತುು 

ಆರ  ೋಗಯದ್ ಹಕುಿ ಈ ಹಕ್ತಿನ ಸಾವಭಾವಿಕ ಭಾಗವಾಗ ಎಿಂಬುದ್ು 

ಸ್ುಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿದ .  ಆರ  ೋಗಯದ್ ಆ ಹಕುಿ ಬದ್ುಕುವ ಹಕ್ತಿನ ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಭಾಗ 

ಎಿಂಬುದ್ನುನ ರ್ತ  ುಮಮ ಹ ೋಳ್ಬ ೋಕಾಗಿಲಲ.  

ಕಾರ್ನ್ ಕಾಸ್ v. ಭಾರತ ಸ್ಕಾಮರ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಒರ್ಮತದ್ ತ್ತೋಪುಮ ಪರಕಟ್ಟಸ್ದ್ ನಾಯ. ಸ್ಕ್ತರ ರವರ ಆರ  ೋಗಯದ್ 

ಹಕುಿ ರ್ತುು ಘನತ ಯ ಹಕ್ತಿನ ನಡುವಿನ ಬಿಡಿಸ್ಸ್ಲ್ಫಾರದ್ ನಿಂಟನುನ ರ್ನಗಿಂಡರು: 

"ಇದ್ಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ರ್ತುು ಕುತ ಹಲಕಾರಿಯಾದ್, ಘನತ ಯ 

ಅಿಂಶವಿಂದದ್ುದ ಅದ್ನುನ ಒತ್ತುಹ ೋಳ್ಬ ೋಕ್ತದ . ಆರ  ೋಗಯದ್ ಹಕುಿ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ೨1ನ ೋ ಕಲಮಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ . ಅದ ೋ ವ ೋಳ , ಬಡತನ 

ಇತಾಯದ ವಿಚಾರಗಳ್ ಕಾರಣದಿಂದ್ ಎಲಲರ  ಆ ಹಕಿನುನ ಆನಿಂದಸ್ಲು 

ಆಗುವುದಲಲ ಎಿಂಬುದ್ು ಕ ಡಾ ಕಠ  ೋರವಾದ್ ವಾಸ್ುವ. ಈ ಆರ  ೋಗಯದ್ 

ಹಕಿನ್ನ ವಾಸ್ುವವಾಗಿ ಮಾಪಾಮಡುಗ  ಳಿಸ್ುವ ಪರಿಸ್ಥತ್ತಯಲಿಲ ಸ್ಕಾಮರವಿಲಲ. 

ಹಾಗಾಗಿ, ಪರಜ ಗಳಿಗ  ಅವರ ಆರ  ೋಗಯದ್ ಹಕಿನ ನೋ ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ಲು 

ಸಾಧ್ಯವಾಗದರುವಾಗ, ಅವರಿಗ , ಘನತ ಯಿಂದ್ ಸಾಯುವ ಹಕಿನುನ 

ನಿರಾಕರಿಸ್ಲ್ಫಾದೋತ ?”             

ಆರ  ೋಗಯದ್ ಹಕ್ತಿಗ  ಸ್ಕ್ತಿರುವ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ರ್ನನಣ ಯ ಜ  ತ ಗ , ಭಾರತ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ರುವ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 

ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಗಳ್ು, ಕರಾರುಗಳ್ು ರ್ತುು ಒಪಿಿಂದ್ಗಳ್ಲಿಲ ಕ ಡ ಆರ  ೋಗಯದ್ ಹಕಿನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ , ಇದ್ರಲಿಲ 

ಆರ್ಥಮಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ತುು ಸಾಿಂಸ್ೃತ್ತಕ ಹಕುಿಗಳ್ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ , 1966 

("ಐ.ಸ್.ಇ.ಎಸ್.ಸ್.ಆರ್") ರ್ತುು ಸಾವಮತ್ತರಕ ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ ಘ ೋಷ್ಣ , 1948 ("ಯು.ಡಿ.ಎಚ್.ಆರ್") ಕ ಡಾ 

ಸ ೋರಿವ . ಯು.ಡಿ.ಎಚ್.ಆರ್.ನ 25ನ ೋ ಕಲರ್ು ಆರ  ೋಗಯದ್ ಹಕಿನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ುತುದ : 
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ಎಲಲ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ತರ್ಗಾಗಿ ಹಾಗ  ತರ್ಮ ಕುಟುಿಂಬಕಾಿಗಿ ಬದ್ುಕ್ತನ 

ನಿಧಿಮಷ್ು ರ್ಟುವನುನ ಸಾಧಿಸ್ುವ ಹಕ್ತಿರುತುದ  ರ್ತುು ಅದ್ರಲಿಲ ಆಹಾರ, ಬಟ ು, 

ವಸ್ತ್ತ ರ್ತುು ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಸ ೋವ  ಹಾಗ  ಅಗತಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ ೋವ ಗಳ್  

ಸ ೋರಿವ . 

69. ಆರ್ಥಮಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ತುು ಸಾಿಂಸ್ೃತ್ತಕ ಹಕುಿಗಳ್ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ 

("ಐ.ಸ್.ಈ.ಎಸ್.ಸ್.ಆರ್") 12ನ ೋ ಕಲರ್ು ಎಲ್ಫಾಲ ವಯಕ್ತುಗಲಿಗಿರುವ ದ ೈಹಿಕ ರ್ತುು ಮಾನಸ್ಕ ಆರ  ೋಗಯದ್ 

ಅತುಯನನತ ರ್ಟುವನುನ ಆನಿಂದಸ್ುವ ಹಕಿನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ುತುದ :   

"ಪರಸ್ುುತ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಗ  ಬಧ್ಧವಾಗಿರುವ ರಾಷ್ರಗಳ್ು ಅತುಯತುರ್ ಗುಣರ್ಟುದ್ 

ದ ೈಹಿಕ ರ್ತುು ಮಾನಸ್ಕ ಆರ  ೋಗಯದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಎಲಲರಿಗ  ಇರುವ ಹಕಿನುನ 

ಗುರುತ್ತಸ್ುತುವ .  

12.2 ನ ೋ ಕಲಮಿನ ಪರಕಾರ, ಸ್ಕಾಮರಗಳ್ು ತರ್ಮ ನಾಗರಿಕರ ಆರ  ೋಗಯವನುನ ಸ್ುಧಾರಿಸ್ಲು, ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ 

ಸ ೋವ ಗಳ್ು ಸ್ಮಾನವಾಗಿ ರ್ತುು ಸ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ದ  ರಕುವ ವಾತಾವರಣವನುನ ನಿಮಿಮಸ್ುವುದ್ು ಸ್ೋರಿದ್ಿಂತ , 

ನಿದಮಷ್ು ಕರರ್ಗಳ್ನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ಅಪ ೋಕ್ಷಿಸ್ುತುದ . ತನನ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಪಿಣಿ ಸ್ಿಂಖ ಯ 14 ರಲಿಲ 

ಸ್ಿಂಯುಕು ರಾಷ್ರ ಆರ್ಥಮಕ ರ್ತುು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಮಿತ್ತಯು, ಸ್ಕಾಮರಗಳ್ು ಎಲ್ಫಾಲ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಆರ  ೋಗಯವನುನ 

ಗೌರವಿಸ್ುವ, ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ರ್ತುು ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ುವ ಕರರ್ಗಳ್ನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳ್ುತುದ 221 . 

ರಾಜಯಗಳ್ು ಆರ  ೋಗಯಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಮಾಹಿತ್ತ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸೌಲಭಯಗಳ್ು, ಸ್ರಕುಗಳ್ು ರ್ತುು ಸ ೋವ ಗಳ್ು 

ತಾರತರ್ಯವಿಲಲದ , ವಿಶ ೋಷ್ವಾಗಿ ದ್ುಬಮಲ ರ್ತುು ಅಿಂಚನಲಿಲರುವ ಜನರಿಗ , ಕ ೈಗ ಟಕುವಿಂತ  ದ  ರಕುವುದ್ನುನ 

ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು ಸ್ಕಾಮರಗಳ್ ಜವಾಬಾದರಿಯಾಗಿದ .  

                                                             
221 UN Economic and Social Council (ECOSOC), Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 

14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health, UN Doc. E/C.12/2004 (2000).   
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ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಪಿಣಿ ಸ್ಿಂಖ ಯ 14ರ ಅಡಿಯಲಿಲ, ಭಾರತವು, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ.ಐ.ಕ ಯ. ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯರ  

ಸ ೋರಿದ್ಿಂತ , ಕಡ ಗಣಿಸ್ಲಿಟು ಜನರಿಗ  ದ  ರಕುವಿಂತಹ (ಸಾಕಷ್ುು ಪರಮಾಣದ್ಲಿಲ), ಕ ೈಗ ಟುಕುವಿಂತಹ (ಭೌತ್ತಕ, 

ಭೌಗ  ೋಳಿಕ, ಆರ್ಥಮಕವಾಗಿ ರ್ತುು ನಿಷ್ಿಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ), ಒಪ್ಪಿಗ ಯಾಗುವಿಂತಹ (ಸ್ಿಂಸ್ೃತ್ತ ರ್ತುು ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ 

ನಿೋತ್ತಗಳ್ನುನ ಗೌರವಿಸ್ುವ) ರ್ತುು ಗುಣರ್ಟು (ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ರ್ತುು ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯವಾಗಿ ಸ್ ಕು ರ್ತುು ಉತುರ್ 

ಗುಣರ್ಟುದ್) ಸ್ರಕುಗಳ್ು ರ್ತುು ಸ ೋವ ಗಳ್ನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ಬ ೋಕ್ತದ . 

70.  1948ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯಷ್ುು ಹಿಿಂದ ಯೋ ವಿಶವ ಆರ  ೋಗಯ ಸ್ಿಂಸ ಥಯು (ಡಬ ಲಯ.ಎಚ್.ಓ") "ಆರ  ೋಗಯಕರ" ಎಿಂಬ 

ಪದ್ವನುನ "ಕ ೋವಳ್ ಖಾಯಲ್ಫ  ರ್ತುು ವ ೈಕಲಯಗಳ್ ಗ ೈರುಹಾಜರಿಯಷ ುೋ ಅಲಲದ , ದ ೈಹಿಕ, ಮಾನಸ್ಕ 

ರ್ತುು ಸಾಮಾಜಿಕ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಯಲಿಲ ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ ಕ್ ೋರ್ವಾಗಿರುವ ಸ್ಥತ್ತ" ಎಿಂಬ ವಿಶಾಲವಾದ್ ಅರ್ಮ 

ಬರುವಿಂತ  ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ತುು.ಇಿಂದಗ  ಬಹುದ  ಡಡ ಸ್ಿಂಖ ಯಯ ಭಾರತ್ತೋಯ ನಾಗರಿಕರ ಪಾಲಿಗ  ಈ 

ರ್ಟುದ್ ಆರ  ೋಗಯ ಗಗನಕುಸ್ುರ್ವಾಗಿಯೋ ಉಳಿದದ . ಪರಸ್ುುತ ಪರಕರಣಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ಿಂತ , 

ನಾಗರಿಕರ ಒಿಂದ್ು ನಿದಮಷ್ು ವಗಮಕ ಿ ಅವರ ಅತಯಿಂತ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಆಯಿಗಳ್ ದ ಸ ಯಿಂದಾಗಿ 

ಆರ  ೋಗಯದ್ ಹಕುಿ ಎಿಂಬ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ವಲತ್ತುನ ಲ್ಫಾಭಗಳ್ನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುದ . 

71. ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ಬದ್ುಕ್ತನ ಒಿಂದ್ು ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ರ್ತುು ಅರ್ ಲಯ ಅಿಂಶವಾಗಿದ್ ದ, ನರ್ಮಲಿಲನ 

ಮಾನವಿೋಯತ ಯ ರ್ುಖ್ಯ ರ್ತುು ರ್ ಲಭ ತ ಭಾಗವಾಗಿದ 222. ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಹಕುಿಗಳ್ು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಗ  

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಅಧಿಕಾರಗಳಾಗಿದ್ುದ, ಸಾವತಿಂತರಯ, ಸ್ಮಾನತ , ಖಾಸ್ಗಿೋತನ, ಸಾವಯತುತ , ರ್ತುು ಎಲಲ 

ಜನರ ಘನತ ಯ ಹಕುಿಗಳಿಿಂದ್ ಉದ್ಭವಿಸ್ುತುವ . ಜನರು ಆರ  ೋಗಯದ್ ಅತುಯನನತ ರ್ಟುವನುನ 

ತಲುಪಬ ೋಕ್ತದ್ದಲಿಲ, ಅವರಿಗ  ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಜಿೋವನಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ಿಂತ  ತಮಿಮಷ್ುದ್ಿಂತ  ಆಯಿ 

ಮಾಡುವ ರ್ತುು ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ ಯನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವಾಗ ಸ್ುರಕ್ಷತ ಯ ಭಾವನ  ಅನುಭವಿಸ್ುವ 

ಹಕುಿ ಇರಬ ೋಕು. ಆದ್ರ , ತಾರತರ್ಯ, ಕಳ್ಿಂಕ, ಭಯ ರ್ತುು ಹಿಿಂಸ ಗಳ್ು ಕ ಲ ನಾಗರಿಕರು, 

ರ್ ಲಭ ತ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಹಕುಿಗಳ್ು ರ್ತುು ಆರ  ೋಗಯ ಪಡ ಯುವುದ್ನುನ ತಡ ಯುತುವ . 

                                                             
222 Sexual Rights, International Planned Parenthood Federation (2008).   
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72. ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ರ್ತುು ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತ ಸ್ರ್ುದಾಯಗಳಿಗ   ಸ ೋರಿದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ತಾರತರ್ಯ, 

ಕಳ್ಿಂಕ, ರ್ತುು ಕ ಲವು ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ, ಅವರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ ಯ 

ಕಾರಣದಿಂದ್ ಚಕ್ತತ ಪಯ ನಿರಾಕರಣ ಯಿಂತಹ ಭ ೋದ್ಭಾವ ಅನುಭವಿಸ್ುತಾುರ 223. ಆದಾಗ ಯ, 'ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ರ್ತುು ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತ ಸ್ರ್ುದಾಯಗಳ್ು 'ಒಿಂದ ೋ ಬಗ ಯ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಹ  ಿಂದಲಲ 

ಅಲಲದ ೋ, ಅವರುಗಳಿಗಾಗುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷಾಿರ, ಕಡ ಗಣಿಸ್ುವಿಕ , ರ್ತುು ಭ ೋದ್ಭಾವದ್ 

ಅನುಭವಗಳ್ಷ ುೋ ಅಲಲದ ೋ ಆ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಿದಮಷ್ು ಆರ  ೋಗಯದ್ ಅಗತಯಗಳ್ು ಕ ಡಾ 

ಗಣನಿೋಯವಾಗಿ ಭಿನನವಾಗಿರುತುವ 224 . ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಬಹುರ್ುಖ್ಯವಾಗಿ ಗರ್ನಿಸ್ಬ ೋಕು. ಆದಾಗ ಯ, 

ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ುವ ಬಹಿಷಾಿರ, ತಾರತರ್ಯ ರ್ತುು ಕಡ ಗಣನ ಗಳ್ು, ಭಿನನಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಯರ್ಗಳಿಗ  

ಒಳ್ಪಡದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ರ್ತುು ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ ಗಳ್ನುನ ಕಡ ಗಣಿಸ್, ಹ  ರಗಿಡುವಿಂತಹ ಭಿನನಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯರ್ಗಳ್ು, ರ್ತುು ಇಬಬಗ  ಲಿಿಂಗ ರ್ತುು ವಿರುದ್ಧ-ಲಿಿಂಗ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ ಡ ಗಿನ ಸ್ಮಾಜದ್ 

ತ್ತೋವರವಾದ್ ಪಕ್ಷಪಾತಗಳ್ಲಿಲ ಬ ೋರ ರಿದ  ಎಿಂಬ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಈ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಒಿಂದಾಗುತಾುರ . ಇದ್ು, 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಆರ  ೋಗಯಸ ೋವ  ಪಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ಪರವೃತ್ತು, ಆರ  ೋಗಯ ಸ ೋವ ಗಳ್ ದ  ರಕುವಿಕ  ರ್ತುು ಅವರು 

ಎಷ್ುರ ರ್ಟ್ಟುಗಿನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಆರ  ೋಗಯ ಹ  ಿಂದರುತಾುರ  ಎಿಂಬುದ್ುದಾರ ಮೋಲ್ಫ  ಘನವಾದ್ 

ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ನುನ ಬಿೋರುತುದ . 

73. "ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಆರ  ೋಗಯ" ಎಿಂಬ ಪದ್ವನುನ ಮೊದ್ಲ ಬಾರಿಗ  1975 ರ ವಿಶವ ಆರ  ೋಗಯ ಸ್ಿಂಸ ಥಯ ತಾಿಂತ್ತರಕ 

ವರದಗಳ್ ಸ್ರಣಿಯಲಿಲ "ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಧ್ನಾತಮಕವಾಗಿ ಸ್ರ್ೃದ್ಧಗ  ಳಿಸ್ುವ ರ್ತುು ಅವರ ವಯಕ್ತುತವ,  

ಸ್ಿಂವಹನ ರ್ತುು ಪ್ಪರೋತ್ತಯನುನ ವಧಿಮಸ್ುವ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಜಿೋವಿಯೊಬಬರಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ 

ದ ೈಹಿಕ, ಭಾವನಾತಮಕ, ಬೌದಧಕ ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಿಂಶಗಳ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಟುುಗ ಡಿಸ್ುವಿಕ 225, ಎಿಂದ್ು 

                                                             
223 Alexandra Muller, “Health for All? Sexual Orientation, Gender Identity, and the Implementation of the Right to Access 

to Health Care in South Africa”, Health and Human Rights (2016) at pages 195–208.   
224 Institute of Medicine, “The Health of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender People: Building a Foundation for 

Better Understanding”, National Academies Press (2011).   
225  World Health Organization, “Gender and human rights: Defining sexual health”, (2002).   
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ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಆರ  ೋಗಯದ್ ವಿಶವ ಆರ  ೋಗಯ ಸ್ಿಂಸ ಥಯ ಈಗಿನ ಚಾಲಿುಯಲಿಲರುವ 

ವಾಯಖಾಯನ ಕ ಳ್ಕಿಂಡಿಂತ್ತವ :  

"... ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ದ ೈಹಿಕ, ಭಾವನಾತಮಕ, ಮಾನಸ್ಕ ರ್ತುು 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಯೊಗಕ್ ೋರ್ದ್ ಸ್ಥತ್ತ. ಅದ್ು ಬರಿಯ ಖಾಯಲ್ಫ , ವ ೈಕಲಯ ರ್ತುು 

ದೌಬಮಲಯಗಳ್ಗಳ್ ಗ ೈರುಹಾಜರಿಯಲಲ. ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಆರ  ೋಗಯವು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ರ್ತುು 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ ಕುರಿತು ಸ್ಕಾತಮಕ ರ್ತುು ಗೌರವಾನಿವತ ಭಾವನ  ಹಾಗ  

ಬಲವಿಂತ, ತಾರತರ್ಯ ರ್ತುು ಹಿಿಂಸ ಯಿಂದ್ ರ್ುಕುವಾದ್ ಆಹಾಲದ್ಕರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಅನುಭವಗಳ್ನುನ ಹ  ಿಂದ್ುವ ಸಾದ್ಯತ ಯನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುತುದ . ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಆರ  ೋಗಯವನುನ ಹ  ಿಂದ್ಲು ರ್ತುು ನಿವಮಹಿಸ್ಲು ಎಲ್ಫಾಲ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಗೌರವಿಸ್ಬ ೋಕು, ರಕ್ಷಿಸ್ಬ ೋಕು, ರ್ತುು ಈಡ ೋರಿಸ್ಬ ೋಕು. 

ವಿಶವ ಆರ  ೋಗಯ ಸ್ಿಂಸ ಥ ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಯುತಾು, "ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಆರ  ೋಗಯಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಪರರ್ುಖ್ ವತಮನ ಗಳ್ು ರ್ತುು 

ಫಲಶೃತ್ತಗಳ್ಲಿಲ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ವಿಶಾಲವಾದ್ ಅರ್ಮದ್ಲಿಲ ಪರಿಗಣನ ಗ  ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳದ ದೋ, 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಆರ  ೋಗಯವನುನ ವಿವರಿಸ್ಲು,  ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಳ್ಳಲು ಅರ್ವಾ  ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ" ಎಿಂದ್ು 

ಹ ೋಳ್ುತುದ . ಆದ್ು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ಹಿೋಗ  ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ುತುದ :  

ಜಿೋವನವಿಡಿೋ ರ್ನುಷ್ಯರಾಗಿರುವುದ್ರ ಕ ೋಿಂದ್ರ ಅಿಂಶವು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯ, 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ  ರ್ತುು ಪಾತರಗಳ್ು, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು, ಕಾರ್ಪರಚ  ೋದ್ನ , 

ಆನಿಂದ್, ಅನ  ಯೋನಯತ  ರ್ತುು ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತುಯನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ . 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ಆಲ್ಫ  ೋಚನ ಗಳ್ು, ಕಲಿನ ಗಳ್ು ಬಯಕ ಗಳ್ು, 

ನಿಂಬುಗ ಗಳ್ು, ರ್ನ  ೋಭಾವ, ಮೌಲಯಗಳ್ು ನಡವಳಿಕ ಗಳ್ು, ಪಧ್ಧತ್ತಗಳ್ು, 

ಪಾತರಗಳ್ು ರ್ತುು ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ ರ್ ಲಕ ಅನುಭವಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ  ರ್ತುು 

ವಯಕುಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ . ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ಮೋಲಿನ ಎಲಲ ಆಯಾರ್ಗಳ್ನ ನ 
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ಒಳ್ಗ  ಳ್ಳಬಹುದಾದ್ರ ,   ಅವ ಲಲವನ ನ ಯಾವಾಗಲ  ಅನುಭವಿಸ್ುವುದ್ು 

ರ್ರ್ವಾ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವುದ್ು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ. ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು ಜ ೈವಿಕ, ಮಾನಸ್ಕ, 

ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಮಕ, ರಾಜನ ೈತ್ತಕ, ಸಾಿಂಸ್ೃತ್ತಕ, ಕಾನ ನಾತಮಕ, 

ಐತ್ತಹಾಸ್ಕ, ಧಾಮಿಮಕ ರ್ತುು ಆಧಾಯತ್ತಮಕ ಅಿಂಶಗಳ್ ಸ್ಿಂವಹನದಿಂದ್ 

ಪರಭಾವಿತಗ  ಳ್ುಳತುದ . 

74. ವಿಶವ ಆಗ  ೋಗಯ ಸ್ಿಂಸ ಥ 2015ರಲಿಲ ಪರಕಟ್ಟಸ್ದ್ "ಸ ಕುಶವಲ್ ಹ ಲ್ು, ಹ ಯರ್ನ್ ರ ೈರ್ಟಪ ಅಿಂಡ್ ಲ್ಫಾ" ಎಿಂಬ 

ಹ ಸ್ರಿನ ವರದಯು ಈ ಪರಿಕಲಿನ ಗಳ್ ನಡುವಿನ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವನುನ ಪರಾಿಂಬರಿಸ್ುತುದ 226. ಈ ವರದಯು 

"ಮಾನವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು, ವಿವಿಧ್ ಬಗ ಯ ವತಮನ  ರ್ತುು ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುತುದ  ರ್ತುು 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ  ರ್ತುು ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳ್ ಭಿನನತ ಯನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ದಾಗ ಜನರ ಒಟಾುರ  ಆರ  ೋಗಯ ರ್ತುು 

ಯೊೋಗಕ್ ೋರ್ ವೂರದದಯಾಗುತುದ " ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳ್ುತುದ ." ಈ ವರದ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಆರ  ೋಗಯವು ವಯಕ್ತು, ದ್ಿಂಪತ್ತ 

ರ್ತುು ಕುಟುಿಂಬಗಳ್ ದ ೈಹಿಕ ರ್ತುು ಭಾವನಾತಮಕ ಯೊೋಗಕ್ ೋರ್ಕಿಷ ುೋ ಅಲಲದ ೋ, ಸ್ರ್ುದಾಯ ರ್ತುು 

ದ ೋಶಗಳ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ತುು ಆರ್ಥಮಕ ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಗ  ರ್ ಲಭ ತವಾಗಿ ಅಗತಯವಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ 

ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಎತ್ತುಹಿಡಿಯುತುದ . ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಆರ  ೋಗಯ ರ್ತುು ಯೊೋಗಕ್ ೋರ್ದ ಡ ಗ  ಸಾಗುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ 

ಸಾರ್ರ್ಯಮವು "ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಕುರಿತಾದ್ ವಿಸ್ೃತ ಮಾಹಿತ್ತ ದ  ರಕ್ತವಿಕ , ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯ 

ಪರತ್ತಕ ಲ ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ ಅಪಾಯ ರ್ತುು ಆ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ತಾವ ಷ್ುು ದ್ುಬಮಲರ ಿಂಬ ಅರಿವು, ಒಳ ಳಯ 

ಗುಣರ್ಟುದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಆರ  ೋಗಯ ಸ ೋವ ಗಳ್ ಲಭಯತ  ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಆರ  ೋಗಯವನುನ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ುವ 

ರ್ತುು ಉತ ುೋಜಿಸ್ುವ ಪರಿಸ್ರ" ರ್ುಿಂತಾದ್ ವಿವಿಧ್ ಅಿಂಶಗಳ್ನುನ ಅವಲಿಂಬಿಸ್ರುತುದ . 

75. ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ರ್ಹಿಳ ಯರ ಆರ  ೋಗಯ ಒಕ ಿಟವು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಆರ  ೋಗಯವನುನ 'ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಹಕುಿಗಳ್' 

ಪರಿಧಿಯೊೋಳ್ಗ  ಗುರುತ್ತಸ್ , ಈ ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ದ 227: 

                                                             
226 World Health Organisation, “Sexual Health, Human Rights and the Law” (2015).   
227 International Women’s Health Coalition, “Sexual Rights are Human Rights” (2014).   
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ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಹಕುಿಗಳ್ು, ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕಾನ ನುಗಳ್ು, ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 

ಮಾನವಾಧಿಕಾರ ದ್ಸಾುವ ೋಜುಗಳ್ು ರ್ತುು ಇತರ ಒಪಿಿಂದ್ದ್ 

ದ್ಸಾುವ ೋಜುಗಳ್ಲಿಲ ಈಗಾಗಲ್ಫ ೋ ಗುರಿತ್ತಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಕ ಲ 

ಮಾನವಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಅಪ್ಪಿಕ  ಳ್ುಳತುವ . ಅವುಗಳ್ು ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  - ಬಲವಿಂತ, 

ಹಿಿಂಸ  ರ್ತುು ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ತಾರತರ್ಯದಿಂದ್ ರ್ುಕುವಾಗಿ - ಅತುಯನನತ 

ಗುಣರ್ಟುದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಆರ  ೋಗಯ ಹ  ಿಂದ್ುವ; ತೃಪ್ಪುಕರ, ಸ್ುರಕ್ಷಿತ ರ್ತುು 

ಆನಿಂದ್ದಾಯಕ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಬದ್ುಕನುನ ನಡ ಸ್ುವ; ತನನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ , 

ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತು, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು, ದ ೈಹಿಕ ಸ್ರ್ಗರತ , ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯ 

ಆಯಿ ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ವಿಚಾರಗಳ್ಲಿಲ ಇತರ 

ಹಕುಗಳ್ನುನ ಗಣನ ಗ  ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳತಾು, ನಿಯಿಂತರಣ ಸಾಧಿಸ್ುವ ರ್ತುು 

ರ್ುಕುವಾಗಿ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವ; ರ್ತುು ಹಾಗ  ಮಾಡಲು ಅಗತಯವಿರುವ, 

ಸ ೋವ ಗಳ್ು, ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ತುು ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ ನ 

ಒಳ್ಗ  ಿಂಡ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ ಪಡ ಯುವ ಹಕುಿಗಳಿವ  ಎಿಂಬ ನಿಂಬುಗ ಯನುನ 

ಅವಲಿಂಬಿಸ್ವ .  

ಆರ  ೋಗಯದ್ ಹಕ್ತಿನ ಚೌಕಟ್ಟುನ  ಳ್ಗಿನ 'ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಹಕುಿಗಳ್ (ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿಗ  

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ಿಂತ ) ಕುರಿತ ಚಚ ಮಯು ಇತ್ತುೋಚನ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದ :  

  1೯೯೩ರಲಿಲ ವಿಯನಾನದ್ಲಿಲ ನಡ ದ್ ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ ಮೋಲಿನ ಜಾಗತ್ತಕ 

ಸ್ಮೋಳ್ನ ರ್ತುು ನಿಂತರ 1೯೯೪ರಲಿಲ ಕಾಯೊೋಮದ್ಲಿಲ ನಅಡ ದ್ ಜನಸ್ಿಂಖ ಯ 

ರ್ತು ಅಭಿವೃದಧಯ ಮೋಲಿನ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಅಧಿವ ೋಶನಕ ಿ ಮೊದ್ಲು, 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ , ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಹಕುಿಗಳ್ು ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವ ೈವಿಧ್ಯತ ಗಳ್ು 

ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಆರ  ೋಗಯ ರ್ತುು ಮಾನವಾಧಿಕಾರಗಳ್ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿಲಲ. 
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ಈ ಹ  ಸ್ದಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸ್ರುವ "ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಹಕುಿ"ಗಳ್ನುನ ದ ೈಹಿಕ ಸ್ರ್ಗರತ , 

ವಯಕ್ತುತವ, ಸ್ಮಾನತ  ರ್ತುು ವ ೈವಿಧ್ಯತ ಗಳ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ರ ಪ್ಪಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . 

      (ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ )_           

76. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಚಲ್ಫಾವಣ ಯು ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರು ತರ್ಮ ಆರ  ೋಗಯದ್ ಹಕಿನುನ 

ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ುವುದ್ನುನ ತಡ ಯುತುದ ಯಲಲದ ೋ ಅವರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಹಕುಿಗಳ್ನ ನ 

ನಿರಾಕರಿಸ್ುತುದ . ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ರ್ತುು ರ್ುಖ್ಮೈರ್ುನ ನಡ ಸ್ುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಆರ  ೋಗಯ ಸ್ಲಹ  

ಪಡ ದಾಗ ಅವರಿಗ  ಶಿಕ್ ಯಾಗುವ ಅಪಾಯದ್ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, ಈ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ು ಭಯ ರ್ತುು ಅವಮಾನದ್ ಪರಿಧಿಯಲಿಲ ನಡ ಯುವಿಂತ  

ಒತಾುಯಸ್ುತುದ . ಇದ್ರಿಿಂದಾಗಿ ಅಿಂತಹವರ ರ್ತುು ವಿಶ ೋಷ್ವಾಗಿ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ರ್ತುು ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ 

ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯರ ಆರ  ೋಗಯದ್ ಗುಣರ್ಟು ಸ್ಮಾಜದ್ ಇತರರಿಗಿಿಂತ 

ಕಳ್ಪ ಯಾಗುತುದ . 

77. ಆರ  ೋಗಯದ್ ಹಕುಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗುವ ಹಕಿಷ ುೋ ಅಲಲದ , ಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರಬ ೋಕಾದ್ ಹಕುಿ ಕ ಡ. ಇದ್ು ಖಾಯಲ್ಫ  

ಅರ್ವಾ ದೌಬಮಲಯದ್ ಗ ೈರುಹಾಜರಿಯನುನ ಮಾತರವಲಲದ ೋ, "ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ಭೌತ್ತಕ, ಮಾನಸ್ಕ ರ್ತುು 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಯೊೋಗಕ್ ೋರ್ 228 " ರ್ತುು ತರ್ಮ ಆರ  ೋಗಯ ರ್ತುು ದ ೋಹವನುನ ನಿಯಿಂತ್ತರಸ್ುವ ರ್ತುು 

ಹಸ್ುಕ್ ೋಪದಿಂದ್ ರ್ುಕುವಾಗಿರುವ ಸಾವತಿಂತರಯ (ಉದಾಹರಣ ಗ , ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ್ ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಚಕ್ತತ ಪ ರ್ತುು 

ಪಾರಯೊೋಗದಿಂದ್ ರ್ುಕುರಾಗಿರುವುದ್ು), ಹಾಗ , ಎಲಲರಿಗ  ಅತುಯನನತ ರ್ಟುದ್ ಆರ  ೋಗಯವನುನ 

ಅನುಭವಿಸ್ುವ ಸ್ಮಾನವಾದ್ ಅವಕಾಶ ಒದ್ಗಿಸ್ುವ ವಯವಸ ಥಯನುನ ಪಡ ಯುವ ಹಕುಿಗಳ್ಿಂತಹ 

ಅಧಿಕಾರಗಳ್ನುನ ಕ ಡಾ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುತುದ . 

78. ಈ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ನಾಯಯಶಾಸ್ರವು, ಆರ  ೋಗಯದ್ ಹಕುಿ ರ್ತುು ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಆರ ೈಕ ಯ 

ಕ ೈಗಟಕುವಿಕ ಯನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ುವ ರ್ ಲಕ ಋಣಾತಮಕ ರ್ತುು ಸ್ಕಾರಾತಮಕ ಕಟುುಪಾಡುಗಳ್ ನಡುವಿನ 

ಪರರ್ುಖ್ ವಯತಾಯಸ್ವನುನ ಬಿಿಂಬಿಸ್ುತುದ . 21ನ ೋ ಕಲರ್ು ಸ್ಕಾಮರದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಆರ  ೋಗಯದ್ ಹಕ್ತಿನಲಿಲ 

                                                             
228 Preamble to the Constitution of the World Health Organisation.   



 422 

ರ್ ಗುತ ರಿಸ್ದ್ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ನಡ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕ ಿಂಬ ಋಣಾತಮಕ ಬದ್ಧತ ಯನನಷ ುೋ ಹಿೋರುವುದಲಲ. 

ಆರ  ೋಗಯದ್ ಹಕಿನುನ ಪರಿಣಾರ್ಕಾರಿಯಾಗಿ ಆನಿಂದಸ್ಲು ನ ರವಾಗಲು ಬ ೋಕಾದ್ಷ್ುು ಸ್ಿಂಪನ ಮಲಗಳ್ು 

ಅರ್ವಾ ಆರ ೈಕ ಯ ಸ್ವಲತುುಗಳ್ನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ಲು ಕರರ್ಗಳ್ನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬಿೋಕ ಿಂಬ ಸ್ಕಾರಾತಮಕ 

ಕಟುುಪಾಡುಗಳ್ನುನ ವಿಧಿಸ್ುವ ಅಧಿಕಾರ ಈ ನಾಯಯಾಲಯಕ್ತಿದ .229 

79. ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ರ್ತುು ಆರ  ೋಗಯದ್ ಹಕ್ತಿನ  ಿಂದಗಿನ ಅದ್ರ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ದ್ ಮೋಲ್ಫ  ದ್ಕ್ಷಿಣ ಆಫರಕಾದ್ಲಿಲ ನಡ ದ್ 

ಒಿಂದ್ು ಅಧ್ಯಯನವು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ದ್ ತಾರತರ್ಯ ರ್ತುು ಆರ  ೋಗಯದ್ ಹಕ್ತಿನ ನಡುವಿನ 

ನಕಾರಾತಮಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವನುನ ಸ್ ಚಸ್ುವ ಇತರ ಅನ ೋಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳ್ತು ಗರ್ನ ಸ ಳ ಯುತುದ :  

 ಉದಾಹರಣ ಗ  ಕ ನಡಾದ್ ಅಧ್ಯಯನವಿಂದ್ರಲಿಲ, ಬ  ರೋಟಾಮನ್ ರ್ತುು ಅವರ 

ಸ್ಹ  ೋದ  ಯೋಗಿಗಳ್ು, ಆರ  ೋಗಯ ಸ ೋವ ಯ ವಯವಸ ಥಯಲಿಲ ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ 

ಬಗ ಗ  ರ್ುಚುಿರ್ರ ಯಲಲದ್ಿಂತ್ತದ್ದರ  ಅದ್ು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ ಪುರುಷ್ರು ರ್ತುು 

ಉಭಯಲಿಿಂಗಾಸ್ಕು ಜನರು ತಾರತರ್ಯವನುನ ಅನುಭವಿಸ್ುವುದ್ಕ ಿ 

ದಾರಿಮಾಡಿಕ  ಡುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಕಿಂಡುಕ  ಿಂಡರು.  

“ಲ್ಫ ೋನ್ ರ್ತುು ಆವರ ಸ್ಹ  ೋದ  ಯೋಗಿಗಳ್ು ಸ  ವ ಟ  ೋದ್ಲಿಲರುವ ಪುರುಷ್ರ  ಿಂದಗ  

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯ ನಡ ಸ್ುವ  ಪುರುಷ್ರನುನ ಸ್ಿಂದ್ಶಿಮಸ್ದ್ರು, ರ್ತುು ಸಾವಮಜನಿಕ 

ಸ್ವಲತುಗಳ್ ಸ್ಥಳ್ಗಳ್ಲಿಲ ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಬಗ ಗ  ತ್ತಳಿಸ್ುವ ಎಲ್ಫಾಲ 

ಪುರುಷ್ರು, ಒಿಂದ್ಲ್ಫಾಲ ಒಿಂದ್ು ಬಗ ಯ ತಾರತರ್ಯ ಅನುಭವಿಸ್ರುತಾುರ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಕಿಂಡುಕ  ಿಂಡರು. ಅಿಂತಹ ತಾರತರ್ಯ (ಮೌಖಿಕ ಶ  ೋಷ್ಣ ಯಿಂದ್ ಹಿಡಿದ್ು 

ಆರ  ೋಗಯ ಸ ೋವ ಯನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ುವುದ್ರವರ ಗ ) ರ್ತುು ಅದ್ರ ನಿರಿೋಕ್ ಯು, 

ಎಚ್.ಐ.ವಿ, ಆಪು ಸ್ಲಹ  ರ್ತುು ತಪಾಸ್ಣ ಯಿಂತಹ ಸ ೋವ ಗಳ್ನುನ ಪಡ ಯುವುದ್ರಲಿಲ 

ತಡವಾಗುತುದ .  

                                                             
229 Jayna Kothari, “Social Rights and the Indian Constitution”, Law, Social Justice and Global Development Journal (2004).   
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80. ಅಿಂತಹ ತಾರತರ್ಯವನುನ ಅನುಭವಿಸ್ದ್ ಇಬಬರು ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಕಥ ಯನುನ ಅಲ್ಫ ಕಾಪಿಂಡಾರ ರ್ುಲಲರ್ 

ವಿವರಿಸ್ುತಾುರ . ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ನಾದ್ ಟ್ಟ, ತನನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ನ ವದ್ಲಿಲ ತನನ ಮೋಲ್ಫ  ಹಲ್ಫ ಲ 

ನಡ ಸ್ಲು ಬಿಂದ್ ಜನರ ಗುಿಂಪ್ಪನಿಿಂದ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವಾಗ ಅವನ ಎರಡ  ಕ ೈಗಳ್ು ರ್ುರಿದ್ವು. 

ಆಸ್ಿತ ರಯಲಿಲ, ಟ್ಟ ನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಅರಿತ ಸ್ಬಬಿಂದ, ಅವನ ದ್ುರಲ್ಫ ಲೋ ಆ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಕಟುವಾಗಿ 

ಚಚಮಸ್ದ್ರು. ರ  ೋಗಿಗಳಿಗ  ಆಧಾಯತ್ತಮಕ ಬ ಿಂಬಲವನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ಲು ಪರತ್ತದನ ಆಸ್ಿತ ಯ ಕ  ಠಡಿಗ  ಭ ೋಟ್ಟ 

ನಿೋಡುತ್ತುದ್ದ ಸ್ಥಳಿೋಯ ಪಾರರ್ಮನಾ ಗುಿಂಪೊಿಂದ್ು, ತನನ "ಪ ೈಶಾಚಕ" ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ಗುಣಪಡಿಸ್ಲು 

ತನನ ಹಾಸ್ಗ ಯ ಪಕಿದ್ಲಿಲ ಪಾರರ್ಥಮಸ್ುತ್ತುದ್ುದದ್ನುನ ಆತ ಸ್ಹಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕಾಯತು. ಅವರನುನ ಅಲಿಲಿಂದ್ 

ಹ  ರಡಟು ಹ  ೋಗುವಿಂತ  ಅರ್ವಾ ತನನನುನ ಬ ೋರ  ಕ  ಠಡಿಗ  ವಗಾಮಯಸ್ಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ಆತ 

ಕ ೋಳಿಕ  ಿಂಡಾಗ, ದಾದಯರು ಸ್ಹಾಯಮಾಡಲಿಲಲ ರ್ತುು ಆ ಪಾರರ್ಮನಾ ಗುಿಂಪು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಭ ೋಟ್ಟ 

ನಿೋಡಿ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕದ ವೋಷ್ಟ್ೋ ಪಾರರ್ಮನ ಗಳ್ನುನ ಪಠಿಸ್ುವುದ್ನುನ ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಸ್ತು. ಆರ  ೋಗಯ ಸ ೋವ ಯ 

ಲಭಯತ ಯಮೋಲ್ಫ  ಭವಿಷ್ಯದ್ಲಿಲ ಪರತ್ತಕ ಲ ಪರಿಣಾರ್ವುಿಂಟಾಗಬಹುದ ಿಂದ್ು ಹ ದ್ರಿದ್  ಟ್ಟ, ಅಧಿಕೃತ 

ದ್ ರನುನ ದಾಖ್ಲಿಸ್ಲಿಲಲ. ಆಸ್ಿತ ರಯಿಂದ್ ಹ  ರಬಿಂದ್ ಟ್ಟ, ಚಕ್ತತಾಪನಿಂತರಾದ್ ಪರಕ್ತರಯಗಳಿಗ  ಆ 

ಆಸ್ಿತ ರಗ  ರ್ರಳ್ಬಾರದ ಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ ಬ ೋರ  ಿಂದ್ು ಆಸ್ಿತ ರಯಲಿಲ ತರ್ಮ ಕ ೈಗ  ಹಾಕ್ತದ್ದ ಕಾಸ್ು ಗಳ್ನುನ 

ತ ಗ ಸ್ಕ  ಿಂಡರು. 

ತನನ ಸ್ರೋ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯೊಿಂದಗ  ರ್ ರು ವಷ್ಮಗಳ್ ಕಾಲ ವಾಸ್ವಿದ್ದ ರ್ತ  ುಬಬ ರ್ಹಿಳ , ಪ್ಪ, ಎಚ್ಐವಿ ಪರಿೋಕ್ ಗ  

ಒಳ್ಗಾಗಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ಬಯಸ್ದ್ರು. ಪ್ಪ ನ ಸ್ಿಂಭವನಿೋಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವತಮನ ಗಳ್ನುನ ತ್ತಳಿಯಲು 

ಆಸ್ಿತ ರಯಲಿಲರುವ ದಾದ ಕ ಲ ಪರಶ ನಗಳ್ನುನ ಕ ೋಳಿದ್ರು. ಆಕ  ಕಾಿಂಡ  ೋಿಂಗಳ್ನುನ ಅರ್ವಾ ಗಭಮನಿರ  ೋಧ್ಕಗಳ್ನುನ 

ಏಕ  ಬಳ್ಸ್ಲಲವ ಿಂದ್ು ಕ ೋಳಿದಾಗ, ಪ್ಪ ತನನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಕಾರಣದಿಂದ್ ತನಗ  ಅವುಗಳ್ ಅಗತಯವಿಲಲ ಎಿಂದ್ು 

ಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸ್ದ್ರು. ತಕ್ಷಣ, ಪ್ಪ ಗ  ಎಚ್.ಐ.ವಿಯ ಅಪಾಯವಿಲಲ ಎಿಂದ್ು ಉದ್ೆರಿಸ್ದ್ ದಾದ, ಆಕ ಗ  "ರ್ನ ಗ  

ಹ  ೋಗಿ ರ್ತುು ನನನ ಸ್ರ್ಯವನುನ ಹಾಳ್ುಮಾಡದರಿ" ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳಿದ್ರು. ಆನಿಂತರ ಫ ರ್ತ ುಿಂದ್  ಎಚ್.ಐ.ವಿ 

ಪರಿೋಕ್ ಗ  ಳ್ಗಾಗಲು ಪರಯತ್ತನಸ್ಲಿಲಲ. 
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ಇಿಂತಹ ಉದಾಹರಣ ಗಳ್ು, ಪರಪಿಂಚಡ ಲ್ಫ ಲಡ  ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಅವರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ಸ್ಮಾನವಾದ್ 

ಆರ  ೋಗಯಸ ೋವ ಯನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುದ  ಎಿಂಬ ವಿಸ್ೃತವಾದ್ ಸ್ರ್ಸ ಯಯನುನ ಸ್ ಚಸ್ುತುವ . ಜಗತ್ತುನಾದ್ಯಿಂತ 

ತಾರತರ್ಯದ್ ವಿಚಾರವಿಂದ್ರ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ಜನರನುನ ಹ ದ್ರಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುದ  ಅರ್ವಾ ಅವರು ಆರ  ೋಗಯ 

ಸ ೋವ ಗಳ್ನುನ ಪಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವುದ್ನುನ ತಡ ಗಟುಲ್ಫಾಗುತುದ  ಎಿಂಬ ವಿಚಾರವು, ಕ ೋವಲ ತರಗತ್ತಗಳ್ಲಿಲ ರ್ತುು 

ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ಲಿಲ ಚಚಮಸ್ಲಿಡುವ ಸ ೈದಾಧಿಂತ್ತಕ ವಿವಾದ್ವಾಗಿರಾದ ೋ, ಬಿೋರುರ್ಟುದ್ಲಿಲ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ 

ಪರತ್ತಕ ಲವಾಗಿ ಪರಭಾವಿಸ್ುವ ರ್ತುು ಆರ  ೋಗಯದ್ ಹಕಿನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಂತ  ಅವರ ಅಧಿಕಾರಗಳ್ನುನ 

ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುವ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದ . 

81. ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರ ಸ್ಮಾನತ ಯ ಹ  ೋರಾಟಗಳ್ು ಪರಭಾವಿಸ್ುವ ಪರರ್ುಖ್ 

ವಿಚಾರಗಳ್ಲಿಲ ಆರ  ೋಗಯದ್ ಹಕುಿ ಕ ಡಾ ಒಿಂದಾಗಿದ :230 

 ದ ೈಹಿಕ ರ್ತುು ಮಾನಸ್ಕ ಆರ  ೋಗಯದ್ ಹಕುಿ, ತಾರತರ್ಯಪೂಣಮ ನಿೋತ್ತಗಳ್ು 

ರ್ತುು ಪಧ್ಧತ್ತಗಳ್ು, ಕ ಲ ವ ೈದ್ಯರ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕದ ವೋಷ್, ಆರ  ೋಗಯಸ ೋವಾ 

ಸ್ಬಬಿಂದಗ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ವಿಚಾರಗಳ್ ಕುರಿತು  ಸಾಕಷ್ುು 

ತರಬ ೋತ್ತಯ ಕ  ರತ  ಅರ್ವಾ ರ  ೋಗಿಗಳ ಲಲ ಭಿನನಲಿಿಂಗಾಸ್ಕುರು ಎಿಂಬ ಸಾಮಾನಯ 

ಉಹ ಯ ಜ  ತ ಗ  ಸ್ಿಂಘಷ್ಮಕ್ತಿಳಿಯುತುದ  

ಸ್ಮಾನ ಆರ  ೋಗಯ ಸ ೋವ ಗಳ್ ಹಕಿನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ುವುದ್ು ರ್ುಖ್ಯವಾದ್ುದಾದ್ರ , ವಯಕ್ತುಯ ಸ್ರ್ಗರ 

ಯೊೋಗಕ್ ೋರ್ದ್ಲಿಲ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಆರ  ೋಗಯ ಕ ಡಾ ಅಷ್ಟ್ುೋ ರ್ಹತವದ್ ಪಾತರವಹಿಸ್ುತಾುದ . ಆರ  ೋಗಯಕಾಲ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಜಿೋವನವು ವಯಕ್ತುಯ ದ ೈಹಿಕ ರ್ತುು ಮಾನಸ್ಕ ಆರ  ೋಗಯಡಾ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಿಂಗವಾಗಿದ , ರ್ತುು ಇಲಿಲ ವಯಕ್ತುಯು 

ಯಾರ ಡ ಗ  ಆಕಷ್ಟ್ಮತರಾಗುತಾುರ  ಎಿಂಬ ವಿಚಾರ ರ್ುಖ್ಯವಾಗುವುದಲಲ. ಕ ಲವು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ 

ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್, ಆ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ರ್ುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ವಿಚಾರಗಳಿಿಂದ್ ದ್ ರವಿರಿಸ್ದ್ರ , ಖ್ಣಿದತವಾಗಿಯ  

                                                             
230 Study Guide: Sexual Orientation and Human Rights, University of Minnesota Human RIghts Library (2003).   
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ಅಸ್ುರಕ್ಷಿತ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ, ಬಲ್ಫಾತಾಿರ ರ್ತುು ಸ್ರಿಯಾದ್ ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಸ್ಲಹ  ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ್ 

ಕ  ರತ ಗಳ್ನುಹ ಸ್ರ್ಸ ಯ ತಲ್ಫ ದ್ ರುತುವ . 

82. ಹಾವಮಡ್ಮ ಸ್ ಿಲ್ ಆಫ್ ಪಬಿಲಕ್ ಹ ಲ್ಥ ನಲಿಲರುವ ಫ್ಾರಿಂಕ  ೋಯಸ್-ಗ ಪೋವಿಯರ್ ಬಾಗಾನಡ್ ಆರ  ೋಗಯ 

ರ್ತುು ಆರ  ೋಗಯ ಹಕುಿಗಳ್ ಕ ಿಂದ್ರದ್ ವರದಯೊಿಂದ್ು 'ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಆರ  ೋಗಯ' ಎಿಂಬ ಪದ್ವನುನ ಹಿೋಗ ಿಂದ್ು 

ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ುತುದ : 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ದ ೈಹಿಕ, ಭಾವನಾತಮಕ, ಮಾನಸ್ಕ ರ್ತುು 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಯೊಗಕ್ ೋರ್ದ್ ಸ್ಥತ್ತ. ಸಾಮಾನಯವಾದ್ ಆರ  ೋಗಯದ್ಿಂತ , ಅದ್ು ಬರಿಯ 

ಖಾಯಲ್ಫ ಗಳ್ ಗ ೈರುಹಾಜರಿಯಲಲ, ಬದ್ಲಿಗ  ಅದ್ು, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಸ್ಕಾರಾತಮಕ 

ಮಾತು ಸ್ಿಂಕ್ತೋಣಮ ಅನುಭವಗಳ್ು ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವ 

ಸಾವತಿಂತರಯ ಹಾಗ  ಬಲವಿಂತ, ತಾರತರ್ಯ ರ್ತುು ಹಿಿಂಸ ಯಿಂದ್ ರ್ುಕುವಾದ್ 

ಆಹಾಲದ್ಕರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅನುಭವಗಳ್ನುನ ಹ  ಿಂದ್ುವ ಸಾಧ್ಯತ ಯನುನ 

ಒಳಾಗ  ಿಂಡಿರುತುದ 231   

83. ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ ಕಾನ ನುಗಳ್ು ಆರ  ೋಗಯಸ ೋವ ಗಳ್ನುನ 

ಪಡ ದ  ಳ್ುಳವುದ್ಕ ಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಡ ಗಳ್ನುನ ಸ್ೃಷ್ಟ್ುಸ್ುತುವ  ರ್ತುು ಎಚ್.ಐ.ವಿ/ ಏಡ್ಪ.ನ ಪರಿಣಾರ್ಕಾರಿ 

ತಡ ಗಟುುವಿಕ  ರ್ತುು ಆರ ೈಕ ಗ  ತಡ ಯೊಡುಡತುವ . ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ ಕಾನ ನುಗಳ್ು ಕ ಲ ಕೃತಯಗಳ್ು 

ರ್ತುು ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಲು ಸ್ಕಾಮರಕ್ತಿರುವ ಶಕ್ತುಯ ಪರಬಲ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯಾಗಿದ್ುದ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ್ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರ ನಿದಮಷ್ು ಅಗತಯತ ಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಂತ  ಎಲ್ಫಾಲ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಪೂಣಮ 

ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು ಸ್ಕಾಮರದ್ ಕತಮವಯ. ಕಾನ ನಿನ 

ಸ್ರ್ನಾದ್ ರಕ್ಷಣ ಯು ಸ್ಕಾಮರ ಈ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಕತಮವಯವನುನ ಪೂರ ೈಸ್ುವುದ್ನುನ 

ಕಡಾಡಯಗ  ಳಿಸ್ುತುದ . ವಾಸ್ುವವಾಗಿ, ಕಾನ ನುಗಳ್ು ರ್ತುು ಕಾಯಮನಿವಾಮಹಕ ನಿಧಾಮರಗಳ್ು 

                                                             
231 Center for Health and Human Rights and Open Society Foundations. “Health and Human Rights Resource Guide (2013).   
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ಕಾನುನಿನಡಿಯ ಸ್ಮಾನತ  ರ್ತುು ಕಾನ ನಿನ ಸ್ಮಾನ ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ಹತ್ತುಕುಿತ್ತುಲಲ ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಸ್ಕಾಮರಕ ಿ ಅವುಗಳ್ನುನ ರ್ರುಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ುವ ಬದ್ಧತ ಯರುತುದ . 

ಕಾನ ನ  ಿಂದ್ು ತಾರತರ್ಯ ಮಾಡಬಾರದ್ು ಎಿಂಬುದ್ು ಸ್ಮಾನತ ಯ ಒಿಂದ್ು ಅಿಂಶವಾಗಿದ . ಆದ್ರ  

ಅಷ್ುಕ ಿೋ ರ್ುಗಿಯುವುದಲಲ. ಹಿೋಗಾಗಿ, ಪರಜ ಗಳ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಯಾವುದ ೋ ಇದ್ದರ , ಅವರ ಲಲರಿಗ  

ಕಾನ ನಿನ ಸ್ಮಾನ ರಕ್ಷಣ  ಒದ್ಗಿಸ್ಲು ಬ ೋಕಾದ್ ದ್ೃಢವಾದ್ ಕರರ್ಗಳ್ನುನ ಕಾನ ನು 

ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು. 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ರ್ತುು ಆರ  ೋಗಯಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ಿಂತ , ಇತರರಿಗ  ಹಾನಿಯುಿಂಟುಮಾಡುವ ನಡವಳಿಕ ಗಳಾದ್ 

ಅತಾಯಚಾರ ರ್ತುು ಒತಾುಯದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ರ್ತುು ಹಾನಿಯುಿಂಟುಮಾಡದ್ ನಡವಳಿಕ ಗಳಾದ್ ವಯಸ್ಿರ 

ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯ, ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ಲಿಿಂಗದ್ವರ ಉಡುಗ  ಧ್ರಿಸ್ುವಿಂತಹ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ನಡವಳಿಕ ಗಳ್ು, ಹಾಗ ಯೋ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ರ್ತುು ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತು ಕುರಿತಾದ್ ಆರ  ೋಗಯ 

ಮಾಹಿತ್ತ ರ್ತುು ಸ ೋವ ಗಳ್ನುನ ಪಡ ಯುವುದ್ು ಅರ್ವಾ ಒದ್ಗಿಸ್ುವುದ್ರ ನಡುವಿನ ವಯತಾಯಸ್ವನುನ ತ್ತಳಿಯುವುದ್ು 

ರ್ುಖ್ಯವಾಗುತುದ . ತರ್ಮ ವಾಯಪ್ಪುಯನುನ ಹಿಗಿೆಸ್ಕ  ಳ್ುಳತ್ತುರುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಗಳ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ 

ಅಪರಾಧಿೋ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ಬಳ್ಸ್ುವುದ್ು ತಾರತರ್ಯದ್ ಕರರ್ವಾಗಿದ್ುದ, ಇಿಂತಹ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ ಇತರ 

ಮಾನವಾಧಿಕಾರಗಳಾದ್ ಖಾಸ್ಗಿೋತನ, ಸ್ವಯಿಂ-ನಿಣಮಯ, ಮಾನವ ಘನತ  ರ್ತುು ಆರ  ೋಗಯದ್ ಹಕುಿಗಳ್ು ಸ್ಹ 

ಉಲಲಿಂಘನ ಯಾಗುತುವ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ರ್ತುು ಸ್ಥಳಿೋಯ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ಗರ್ನಿಸ್ವ .232. 

G.I. 377ನ್ಯವ ಪ್ರಿಚಯಛವದ ಮತತಿ ಎಚ್ಐವಿ ತಡಯಗಟತಟವ ಪ್ಿಯತನಗಳು               

84. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಎಚ್.ಐ.ವಿಗ  ಒಳ್ಗಾಗಬಹುದಾದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು, ಎಿಂದ್ರ   ಪುರುಷ್ರ  ಿಂದಗ  

ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ನಡ ಸ್ುವ ಪುರುಷ್ರ  ("ಎಿಂ.ಎಸ್.ಎಿಂ") ರ್ತುು ಲಿಿಂಗ ಪರಿವತ್ತಮತರ ಆರ  ೋಗಯದ್ ಮೋಲ್ಫ  

ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾರ್ ಬಿೋರುತುದ .  ಜಾಗತ್ತಕ ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ರ್ತುು ಕಾನ ನು  ಆಯೊೋಗವು, 

                                                             
232 Eszter Kismodi, Jane Cottingham, Sofia Gruskin & Alice M. Miller, “Advancing sexual health through human rights: The 

role of the law”, Taylor and Francis, (2015), at pages 252-267.   
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ಎಚ್.ಐ.ವಿ.ಗ  ಒಳ್ಗಾಗಿರುವ ಅರ್ವಾ ಸ್ ಿಂಕ್ತಿಂಗ  ಒಳ್ಗಾಗಬಲಲ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಆರ  ೋಗಯದ್ ಹಕ್ತಿನ ಮೋಲ್ಫ  

377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಬಿೋರುವ ಪರಭಾವವನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ದ : 

ಕಾನ ನು ರ್ತುು ಅದ್ರ ಸ್ಿಂಸ ಥಗಳ್ು ಎಚ್.ಐ.ವಿಯೊಿಂದಗ  ಬದ್ುಕುತ್ತುರುವ ಎಲಲ 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಘನತ ಯನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಬಹುದ್ು, ರ್ತುು ಆ ರ್ ಲಕ ಎಚ್.ಐ.ವಿ.ಯ 

ಅತ್ತಹ ಚುಿ ಅಪಾಯವಿರುವ – ತಥಾಕರ್ಥತ “ರ್ುಖ್ಯ ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಗಳ್ು”, ಎಿಂದ್ರ , 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕಾಯಮಕತಮರು, ಎಿಂ.ಎಸ್.ಎಿಂ, ಲಿಿಂಗ ಪರಿವತ್ತಮತ ವಕ್ತುಗಳ್ು, 

ಸ ರ ಯಾಳ್ುಗಳ್ು ರ್ತುು ವಲಸ್ಗರನುನ ಹುರಿದ್ುಿಂಬಿಸ್ಬಹುದ್ು. ಇಿಂರ್ ವಕ್ತುಗಳ್ 

ಹಕುಿಗಳ್ು ತುಳಿತಕ  ಿಳ್ಗಾದಾಗ ಕಾನ ನು ನಾಯಯದ್ ಬಾಗಿಲುಗಳ್ನುನ 

ತ ರ ಯಬಹುದ್ು…..ಆದ್ರ  ಕಾನ ನು ಎಚ್.ಐ.ವಿ.ಯೊಿಂದಗ  ಬದ್ುಕುತ್ತುರುವವರ 

ದ ೋಹ ರ್ತುು ಆತಮಗಳಿಗ  ಗಿಂಭಿೋರ ಹಾನಿಯನುನ ಮಾಡಬಹುದ್ು. ಅದ್ು 

ತಾರತರ್ಯವನುನ ಹರಡಿ ಎಚ್.ಐ.ವಿ ಅಪಾಯಕ ಿ ಅತ್ತಹ ಚುಿ ಒಳಾಗಾಗುವ 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಆ ಜಿೋವಾಣುವಿನಿಿಂದ್ ತಪ್ಪಿಸ  ಿಳ್ಳಲು ಅರ್ವಾ ಅದ್ನುನ ನಿಭಾಯಸ್ಲು 

ಅವರಿಗ  ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಬಲಲ ಕಾಯಮಕರರ್ಗಳಿಿಂದ್ ದ್ ರವಿಡಬಹುದ್ು. ಜನರನುನ 

ಅಪರಾಧಿ ರ್ತುು ಸ್ಿಂತರಸ್ು ಅರ್ವಾ ಪಾಪ್ಪ ರ್ತುು ಅಮಾಯಕ ಎಿಂದ್ು ವಿಿಂಗಡಿಸ್ುವ 

ರ್ ಲಕ ಕಾನ ನು ವಯವಸ ಥಯು ಈ ಜಾಗತ್ತಕ ಸಾಿಂಕಾರಮಿಕವನುನ ಸ  ೋಲಿಸ್ಲು 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜನ ೈತ್ತಕ ರ್ತುು ಆರ್ಥಮಕ ಒಗೆಟುನುನ 

ನಾಶಮಾಡಿಬಿಡಬಹುದ್ು.233 

85. ಅರಿವುಳ್ಳ   ಹಿರಿಯ ವಕ್ತೋಲರಾದ್ ಶಿರೋಯುತ ಆನಿಂದ್ ಗ  ರೋವರ್, ತರ್ಮ ರ್ನವಿಗಳ್ಲಿಲ ಎಿಂ.ಎಸ್.ಎಿಂ 

ರ್ತುು ಲಿಿಂಗ ಪರಿವತ್ತಮತ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ದ್ುಬಮಲತ ಯನುನ ವಿವರಿಸ್ದಾದರ . ಜಾಗತ್ತಕ ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ರ್ತುು 

ಕಾನ ನು ಆಯೊೋಗ ಪರಕಟ್ಟಸ್ದ್ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಯೊೋನದರ ಪರಕಾರ, ಇತರ ವಯಸ್ಿ ಪುರುಷ್ರಿಗ  

                                                             
233 United Nations Development Programme, “Global Commission on HIV and the Law: Risks, Rights and Health” 

(2012), at pages 11-12.   
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ಹ  ೋಲಿಸ್ದ್ರ  ಎಿಂ.ಎಸ್.ಎಿಂ.ಗಳ್ು  ಎಚ್.ಐ.ವಿ ಸ  ೋಿಂಕ್ತಗ  ಒಳ್ಗಾಗುವ ಅಪಾಯ 19 ಪಟುು 

ಹ ಚಾಿಗಿರುತುದ . 

86. ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಅಪರಾಧಿೋಕರಣ ಎಚ್.ಐ.ವಿ./ಏಡ್ಪ ಹರಡುವಿಕ ಯ ಮೋಲ್ಫ  ಬಿೋರುವ ಪರಭಾವವನುನ 

ಸ್ಿಂಯುಕು ರಾಷ್ರ ಒಕ ಿಟದ್ ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ ಸ್ಮಿತ್ತಯು ಗುರುತ್ತಸ್ದ . ಟ ಯನ ನ್ ವಿ. ಆಸ ರೋಲಿಯಾ 

ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಟಾಯಸ್ೋನಿಯಾದ್ಲಿಲ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬ, ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ ಅಪರಾಧಿೋಕರಣವು, 

ನಾಗರಿಕ ರ್ತುು ರಾಜಕ್ತೋಯ ಹಕುಿಗಳ್ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಒಪಿಿಂದ್ದ್ ("ಐ.ಸ್.ಸ್.ಪ್ಪ.ಆರ್") 17ನ ೋ 

ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ತನಗ  ಕ  ಡಮಾಡಲ್ಫಾಗಿರುವ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕ್ತಿನ ಉಲಲಿಂಘನ ಯಾಗಿದ  ಎಿಂದ್ು 

ವಾದಸ್ದ್ರು. ಸ್ದ್ರಿ ಸ್ಮಿತ್ತಯು, ಟಾಯಸ ಮನಿಯಾದ್ಲಿಲ ಎಚ್.ಐ.ವಿ./ಏಡ್ಪ ಹರಡುವುದ್ನುನ ತಡ ಗಟುಲು 

ಜಾರಿಮಾಡಲ್ಫಾಗಿರುವ ಆ ಕಾನ ನು ಸಾವಮಜನಿಕ ಆರ  ೋಗಯ ರ್ತುು ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ  

ಸ್ರ್ರ್ಮನಿೋಯ ಎಿಂಬ ಟಾಯಸ ಮನಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ ವಾದ್ವನುನ ತ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ತು. ಸ್ಮಿತ್ತಯು ಈ 

ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  ನುಡಿಯತು: 

 ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕೃತಯಗಳ್ ಅಪರಾಧಿೋಕರಣವನುನ ಏಡ್ಪ/ಎಚ್.ಐ.ವಿಯ 

ಹರಡುವಿಕ ಯನುನ ತಡ ಗಟುುವ ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ ವಿಧಾನ ಅರ್ವಾ ಸ್ರಿಯಾದ್ ಕರರ್ 

ಎಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ. 

ಹಾಗಾಗಿ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟವಟ್ಟಕ ಗಳ್ ಅಪರಾಧಿೋಕರಣವು ಎಚ್.ಐ.ವಿ/ 

ಏಡ್ಪ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ಿಂತ  ಪರಿಣಾರ್ಕಾರಿಯಾದ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯಮಕರರ್ಗಳ್ 

ಅನುಷಾಠನದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಪರತ್ತಕ ಲ ಪರಿಣಾರ್ ಬಿೋರುತುದ . ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ ಅಪರಾಧಿೋಕರಣದ್ ರ್ುಿಂದ್ುವರಿಕ ಗ  

ಎಚ್.ಐ.ವಿ/ ಏಡಪ ನ ಹರಡುವಿಕ ಯ ಪರಿಣಾರ್ಕಾರಿಯಾದ್ ನಿಯಿಂತರಣಕ ಿ 
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ಯಾವುದ ೋ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ ಕಿಂಡು ಬಿಂದಲಲವ ಿಂದ್ು ಈ ಆಯೊೋಗವು 

ಗರ್ನಿಸ್ರುತುದ .   

ಸ್ಮಿತ್ತಯ ನಿಧಾಮರದ್ ಪರಕಾರ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ ಟಾಯಸ ಮನಿಯನ್ ಕಾನ ನನುನ 

ಪರಿಹರಿಸ್ಲು ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ಕಾನ ನನುನ ಜಾರಿಗ  ತರಲ್ಫಾಯತು. 

87. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಈ "ರ್ುಖ್ಯ ಜನಸ್ಿಂಖ ಯ"ಯ ಮೋಲ್ಫ  ದೋಘಮಕಾಲಿೋನ ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ನುನ ಬಿೋರಿ, 

ಅವರನುನ ಸಾವಮಜನಿಕ ಆರ  ೋಗಯ ವಯವಸ ಥಯಿಂದ್ ಹ  ರದ್ಬಿಬದ . ಎಿಂ.ಎಸ್.ಎಿಂ ರ್ತುು ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತ 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ಲಿಲ ತ  ಡಗಿಸ್ಕ  ಿಂಡದ್ದಕ ಿ ಶಿಕ್ ಗ  ಳ್ಗಾಗುವ 

ಭಯದಿಂದ್ ಸ್ಕಾಮರದ್ ಆರ  ೋಗಯಸ ೋವಾ ಕಾಯಮಕತಮರನುನ ಸ್ಿಂಪಕ್ತಮಸ್ುವುದಲಲ. ಅಧ್ಯಯನಗಳ್ು ಈ 

ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಅಿಂಟ್ಟರುವ ಕಳ್ಿಂಕದಿಂದಾಗಿಯೋ, ಅವರಲಿಲ ಅಪಾಯಕರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ  ಹ ಚಾಿಗಿ ಅವರು 

ಎಚ್.ಐ.ವಿ ತಡ ಗಟುುವ ಸ ೋವ ಗಳ್ನುನ ಬಳ್ಸ್ುವುದ್ು ಕಡಿಮಯಾಗಿದ .234 

88. ಸಾಿಂಸ್ಥಕ ತಾರತರ್ಯದ್ ಜತ ಗ ಡಿರುವ ಮೌನ ರ್ತುು ಗ  ೋಪಯತ ಯು, ಎಚ್.ಐ.ವಿ/ಏಡ್ಪ 

ಹ ಚಾಿಗುವುದ್ನುನ ಪೊರೋತಾಪಹಿಸ್ುವ ಪರಿಸ್ಥತ್ತಗಳ್ನುನ ಉಿಂಟುಮಾಡಬಹುದ್ು. ರ್ುಖ್ಯ ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯು 

ಆರ  ೋಗಯಸ ೋವಾ ಪೂರ ೈಕ ದಾರರು, ಉದ  ಯೋಗದಾತರು ರ್ತುು ಇತರ ಸ ೋವಾದಾರರಿಿಂದ್ 

ಕಳ್ಿಂಕಕ  ಿಳ್ಗಾಗಿದ . ಇದ್ರ ಪರಿಣಾರ್ವಾಗಿ, ತಾರತರ್ಯ ರ್ತುು ಕ್ತರುಕುಳ್ಗಳ್ು ಎಚ್.ಐ.ವಿ ಹಾಗ  

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಆರ  ೋಗಯ ಸ ೋವ ಗಳ್ು ರ್ತುು ಆವನುನ ತಡ ಗಟುುವ ಕಾಯಮಕರರ್ಗಳ್ ದ  ರಕುವಿಕ ಗ  

ತಡ ಯೊಡುಡವುದ್ರಿಿಂದ್, ಎಚ್.ಐ.ವಿ.ಯ ಪರಿಣಾರ್ಕಾರಿ  ತಡ ಗಟುುವಿಕ ಗ  ಗಿಂಭಿೋರವಾದ್ ಅಡಿಡಗಳಿವ .  

89. ವಿವಿಧ್ ದ ೋಶಗಳ್ಲಿಲ ನಡ ದ್ ವಾಯಪಕ ಪಾರಯೊೋಗಿಕ ಸ್ಿಂಶ  ೋಧ್ನ ಯನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ಪರಿಣಾರ್ಕಾರಿ 

ಬರ ಹವಿಂದ್ು, "ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಅಪರಾಧ್ ಮಾಡುವ ಕಾನ ನುಗಳ್ು ರ್ತುು 

ಎಚ್.ಐ.ವಿ.-ಏಡ್ಪ ಪರಮಾಣಗಳ್ ಮೋಲಿನ ಪರತ್ತಕ ಲ ಆರ  ೋಗಯ ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ು  ಅಲಲದ ೋ ಎಿಂ.ಎಸ್.ಎಿಂ 

                                                             
234 Beena Thomas, Matthew J. Mimiaga, Senthil Kumar, Soumya Swaminathan, Steven A. Safren, and Kenneth H. Mayer, 

“HIV in Indian MSM: Reasons for a concentrated epidemic & strategies for prevention”, Indian Journal Medical Research 

(2011), at pages 920–929.   



 430 

ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಇತರ ಆರ  ೋಗಯ ಮಾನದ್ಿಂಡಗಳ್" ನಡುವ  ಸಾಬಿೋತುಪಡಿಸ್ಬಹುದಾದ್ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವಿದ  

ರ್ತುು ಇದ್ಕ ಿ ರ್ುಖ್ಯವಾದ್ ಎಚ್.ಐ.ವಿ ತಡ ಗಟುುವಿಕ ಯ ಸಾಧ್ನಗಳ್ು ರ್ತುು ಸ್ಹಾಯ 

ಕಾಯಮಕರರ್ಗಳ್ು ಸ್ರಿಯಾಗಿ ದ  ರಕದರುವುದ  ಕಾರಣ ಎಿಂದ್ು ತ್ತಳಿಸ್ತು" ಸ್ಿಂಯುಕು ರಾಷ್ರ ಒಕ ಿಟದ್ 

ಎಚ್.ಐ.ವಿ/ ಏಡ್ಪ ಜಿಂಟ್ಟ ಕಾಯಮಕರರ್ವು (ಯು.ಎನ್.ಏ.ಐ.ಡಿ.ಎಸ್) ಪರಕಟ್ಟಸ್ರುವ ವರದಯ ಪರಕಾರ, 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ು ಅಪರಾಧ್ವಾಗಿರುವ ಕ ರಿಬಿಯನ್ ದ ೋಶಗಳ್ಲಿಲ ಬಹುತ ೋಕ ನಾಲ್ಫಾವರು 

ಎಿಂ.ಎಸ್.ಎಿಂಗಳ್ಲಿಲ ಒಬಬರಿಗ  ಎಚ್.ಐ.ವಿ ಸ  ೋಿಂಕ್ತರತುದ . ಅಿಂತಹ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ 

ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳಿಲಲದರುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ  ಹದನ ೈದ್ು ರ್ಿಂದ ಎಿಂ.ಎಸ್.ಎಮ್.ಗಳ್ ಪ ೈಕ್ತ ಒಬಬರು ಮಾತರ 

ಎಚ್.ಐ.ವಿಗ  ಒಳ್ಗಾಗಿರುತಾುರ  219 

90. ನರ್ಮ ದ ೋಶದ್ಲಿಲ, ಯು.ಎನ್.ಎ.ಐ.ಡಿ.ಎಸ್. ಯೊೋಜನ ಯು ನಾಜ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನ ನಿಂತರದ್ ನಾಲುಿ 

ವಷ್ಮಗಳ್ಲಿಲ ಎಿಂ.ಎಸ್.ಎಿಂ. ಗಳಿಗ  ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಎಚ್.ಐ.ವಿ ಸ ೋವ ಗಳ್ನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ುವ 

ಆರ  ೋಗಯ ಕ ೋಿಂದ್ರಗಳ್ ಸ್ಿಂಖ ಯ 50% ಕ್ತಿಿಂತ ಹ ಚಾಿಗಿದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಕಿಂಡುಕ  ಿಂಡಿತು235. ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ು ಅಪರಾಧ್ವಾಗಿ ರ್ುಿಂದ್ುವರ ದ್ರ , ಎಿಂ.ಎಸ್.ಎಿಂ ಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಎಚ್ಐವಿ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ು ಅಸ್ರ್ಪಮಕಗಿಯೋ ಉಳಿಯುತುವ , ಎಿಂ.ಎಸ್.ಎಿಂ.ಗಳ್ ಆರ  ೋಗಯ ಸ ೋವ ಗಳ್ಲಿಲ 

ಕಡ ಗಣನ ಗ  ಳ್ಗಾಗುತುಲ್ಫ ೋ ಇರುತಾುರ  ರ್ತುು ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಹರಡುವಿಕ ಯು ಉಲಬಣಗ  ಳ್ುಳತುದ 236. 

91. ಎಚ್.ಐ.ವಿ ಸ  ೋಿಂಕುಿಂಟಾಗುವ ಅತ್ತ ಹ ಚಿನ ಅಪಾಯವನುನ ಎದ್ುರಿಸ್ುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಆರ  ೋಗಯವನುನ 

ಕಾಪಾಡಲು, ಪರಿಣಾರ್ಕಾರಿಯದ್ ಎಚ್.ಐ.ವಿಯ ತಡ ಗಟುುವಿಕ  ರ್ತುು ಚಕ್ತತಾಪ ಸ ೋವ ಗಳ್ು ಹಾಗ  

ಸ್ವಚಿ ಸ್ ಜಿಗಳ್ು, ಸ್ರಿಿಂಜೆಳ್ು, ಕಾಿಂಡ  ೋರ್ೆಳ್ು ರ್ತುು ಲ ಯಬಿರಕ ಿಂಟುಗಳ ೋ ಮೊದ್ಲ್ಫಾದ್ ವಸ್ುುಗಳ್ು 

ದ  ರಕುವಿಂತ  ಮಾಡುವುದ್ು ಅನಿವಾಯಮ. ಒಿಂದ್ು ಸ್ ಜಿ ಅರ್ವಾ ಕಾಿಂಡ  ೋಮ್ ದ್ುಬಮಲ ಗುಿಂಪುಗಳ್ು 

ಪಡ ಯಬ ೋಕಾದ್ ಸ್ವಲತುುಗಳಾಅದ್: ಘನತ , ಸಾವಯತುತ  ರ್ತುು ತರ್ಮ ಮೋಲಿನ ದ್ುನಮಡತ ಯಿಂದ್ 

ರ್ುಕ್ತುಯ ರ್ ಲಭ ತ ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ು, ಜ  ತ ಗ , ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ರ್ತುು ಕಾನ ನುಬದ್ಧತ ಯ 

                                                             
235 UNAIDS, “UNAIDS Calls on India and All Countries to Repeal Laws That Criminalize Adult Consensual Same Sex Sexual 

Conduct” (2013).   
236 UNAIDS, “Judging the Epidemic: A Judicial Handbook on HIV, Human Rights and the Law” (2013) at page 165   
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ಹಿಂಗಿಲಲದ  ಅತುಯನನತ ರ್ಟುದ್ ದ ೈಹಿಕ ರ್ತುು ಮಾನಸ್ಕ ಆರ  ೋಗಯ ಹ  ಿಂದ್ುವ ಹಕುಿಗಳ್ನನ 

ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಪಾರತ್ತನಿಸ್ುತುವ ಿಂದ್ು ಹ ೋಳ್ಬಬಹುದ್ು: 223 ಇದ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 4ನ ೋ ಭಾಗದ್ಲಿಲರುವ 

ನಿದ ೋಮಶಕ ತತವಗಳ್ು ಕಡಾಡಯಗ  ಳಿಸ್ುರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿದ . 

92. ಎಚ್.ಐ.ವಿ/ಏಡ್ಪ ಹರಡುವಿಕ ಯ ತಡ ಗಟುುವಿಕ  ರ್ತುು ನಿಯಿಂತರಣ ಹಾಗ  ಖಾಯಲ್ಫ ಗ  ಳ್ಗಾಗಿರುವ 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ ರಕ್ಷಣ ಗಾಗಿ 2017 ರಲಿಲ ಸ್ಿಂಸ್ತುು ಎಚ್.ಐ.ವಿ (ತಡ  ರ್ತುು ನಿಯಿಂತರಣ) 

ಕಾಯದ  ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ತು. ಎಿಂ.ಎಸ್.ಎಿಂ.ಗಳ್  ಸ ೋರಿದ್ಿಂತ  ದ್ುಬಮಲ ಗುಿಂಪುಗಳಿಗ  ಸ  ೋಿಂಕು 

ತಗುಲದ್ಿಂತ  ತಡ ಗಟುುವ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ ಪಾರರ್ುಖ್ಯತ ಯನುನ ಸ್ಿಂಸ್ತುು  ಗುರುತ್ತಸ್ತು. ಈ ಕಾಯದಯ 

22ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು, ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ ಕಾನ ನುಗಳಿಿಂದ್ ರ್ತುು ಎಚ್.ಐ.ವಿ.ಯ ಅಪಾಯವನುನ 

ತಡ ಯುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ಉತ ುೋಜನಾ ಕರರ್ಗಳ್ು ಅರ್ವಾ ಆಚರಣ ಗಳ್ು "ಯಾವುದ ೋ 

ಯೊೋಜನ  ಅರ್ವಾ ವಿಧಾನ ಅರ್ವಾ ತಿಂತರ ಗಳಿಿಂದ್ ಉದ್ಭವಿಸ್ಬಹುದಾದ್ ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ನಾಗರಿಕ 

ಸ್ರ್ಸ ಯಗಳಿಿಂದ್ ರಕ್ಷಣ  ಒದ್ಗಿಸ್ುತುದ . 22ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ (ಎ) ರ್ತುು (ಬಿ) ವಿಭಾಗಗಳ್ು ಈ 

ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ್ತವ : 

“(A) A ಎಿಂಬುವವರು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕಾಯಮಕತಮರಾಗಿರುವ B ಗ  ಕಾನ  ಡೋಿಂಗಳ್ನುನ 

ಪೂರ ೈಸ್ುತಾುರ  ಅರ್ವಾ, B ಯ ಗಿರಾಕ್ತಯಾಗಿರುವ C ಗ  ಅವುಗಳ್ನುನ 

ಪೂರ ೈಸ್ುತಾುರ . A, B ಅರ್ವಾ C ರನುನ ಅಿಂತಹ  ಕೃತಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ತರಮಿನಲ್ 

ಅರ್ವಾ ಸ್ವಿಲ್ ಶಿಕ್ ಗ  ಒಳ್ಪಡಿಸ್ುವನಿುಲಲ ಅರ್ವಾ ಅವರು ಅಿಂತಹ ತತರಗಳ್ನುನ 

ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ುವುದ್ನುನ ಅರ್ವಾ ಉಪಯೊೋಗಿಸ್ುವುದ್ನುನ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುವಿಂತ್ತಲಲ 

(B) M ಎಿಂಬ ವಯಕ್ತು, ಪುರುಷ್ರ  ಿಂದಗ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯ ನಡ ಸ್ುವ ಪುರುಷ್ರಿಗ  

ಎಚ್.ಐ.ವಿ ಅರ್ವಾ ಏಡ್ಪ ಅರಿವು ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಆರ  ೋಗಯ ಮಾಹಿತ್ತ, ಶಿಕ್ಷಣ, 

ರ್ತುು ಆಪುಸ್ಲಹ  ನಿೋಡುವ ಕಾಯಮಕರರ್ ನಡ ಸ್ುತಾುರ  ಹಾಗ  ಪುರುಷ್ರ  ಿಂದಗ  

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯ ನಡ ಸ್ುವ N ಗ  ಸ್ುರಕ್ಷಿತ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯ ಬಗ ಗ  ಮಾಹಿತ್ತ, 
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ಉಪಯುಕು ವಸ್ುುಗಳ್ು ರ್ತುು ಕಾನ  ಡೋಿಂಗಳ್ನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ುತಾುರ . M ಅರ್ವಾ N 

ರನುನ ಅಿಂತಹ  ಕೃತಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಅರ್ವಾ ಸ್ವಿಲ್ ಶಿಕ್ ಗ  

ಒಳ್ಪಡಿಸ್ುವಿಂತ್ತಲಲ ಅರ್ವಾ ಅವರು ಅಿಂತಹ ಕಾಯಮಕರರ್ಗಳ್ನುನ 

ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ುವುದ್ನುನ ಅರ್ವಾ ಉಪಯೊೋಗಿಸ್ುವುದ್ನುನ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುವಿಂತ್ತಲಲ 

ಗುದ್ದಾವರದ್ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ಅರ್ವಾ ರ್ುಖ್ಮೈರ್ುನದ್ಲಿಲ ತ  ಡಗುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಚಲ್ಫಾವಣ ಯ 

ದ ಸ ಯಿಂದ್ ಗರ್ನಾಹಮವಾದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಆರ  ೋಗಯದ್ ಅಪಾಯಗಳ್ನುನ ಎದ್ುರಿಸ್ುತಾುರ . ಎಚ್.ಐ.ವಿಯ 

ಹರಡುವಿಕ ಯ ಪರಮಾಣವು ವಿಶ ೋಷ್ವಾಗಿ ಪುರುಷ್ರ  ಿಂದಗ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯ ನಡ ಸ್ುವ ಪುರುಷ್ರಲಿಲ ಹ ಚಿರುತುದ  

ತಾರತರ್ಯ, ಕಳ್ಿಂಕ ರ್ತುು ಹಲವು ರ್ಿಂದ ಆರ  ೋಗಯ ಸ ೋವಾ ಪುರ ೈಕ ದಾರರಲಿಲರುವ ಅರಿವಿನ ಕ  ರತ ಯ 

ಕಾರಣದಿಂದ್ ಇಿಂತಹ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಹ ಚಿನ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ ಅಗತಯವಾದ್ ಆರ  ೋಗಯ ಕಾಳ್ಜಿಯನುನ ಪಡ ಯುವುದಲಲ 

ರ್ತುು ಪಡ ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಲಲ. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ಲಿಲ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಆರ  ೋಗಯವನುನ ಉತ ುೋಜಿಸ್ುವ ರ್ತುು 

ಎಚ್.ಐ.ವಿ.ಯ ಹರಡುವಿಕ ಯನುನ ಕಡಿಮಗ  ಳಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಸ್ರ್ುದಾಯಕ ಿ ನಿೋಡಲ್ಫಾಗುವ 

ಆರ  ೋಗಯ ಸ ೋವ ಗಳ್ ದ  ರಕುವಿಕ , ಸಾರ್ರ್ಯಮ ರ್ತುು ಗುಣರ್ಟುಗಳ್ು ಗಣನಿೋಯವಾಗಿ ಸ್ುಧಾರಣ ಯಾಗುವುದ್ು 

ಅನಿವಾಯಮವಾಗಿದ . 

ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ವಿನಾಯಸ್ದ್ ಪರಕಾರ, ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತರ ಜಿೋವನ ಕರರ್ವನ್ನು ಅನುಸ್ರಿಸ್ದರುವ ಯಾವುದ ೋ 

ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತ ಗುಿಂಪು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕುಿಗಳ್ು ಅಭಾವವನುನ ಅನುಭವಿಸ್ಬಾರದ್ು. ಭಾರತ್ತೋಯ ದ್ಿಂಡ 

ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ಚಲ್ಫಾಯಸ್ದ್ರ , ಎಿಂ.ಎಸ್.ಎಿಂ ರ್ತುು ಲಿಿಂಗ ಪರಿವತ್ತಮತ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ತರ್ಮ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ ಗ  ಅಿಂಟ್ಟರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳ್ಿಂಕದ್ ದ ಸ ಯಿಂದ್ ಆರ  ೋಗಯ ಸ ೋವ ಯ ಲಭಯತ ಯಿಂದ್ 

ಹ  ರಗುಳಿಯುತಾುರ . ಇಿಂತಹ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಎಚ್.ಐ.ವಿ.ಯ  ಅಪಾಯಕ ಿ ವಿಶ ೋಷ್ವಾಗಿ ಒಳ್ಗಾಗುವ 

ಸಾಧ್ಯತ ಯರುವುದ್ರಿಿಂದ್, ಈ ಬಗ ಯ ಕಡ ಗಣಿಸ್ುವಿಕ ಯು ಕ ರರವೂ ನಿತಾರಣಗ  ಳಿಸ್ುವಿಂತಹುದ್  ಆಗಿದ . 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರು ಅನುಭವಿಸ್ುವ ಅವಮಾನವೂ ಯಾವುದ ೋ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನಯತ ಯ 

ಸ್ವಾಲಿನಲಿಲ ಜಯಗಳಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ. 
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G.2. ಮಾನಸಿಕ ಆರಯೂವಗಾ              

93. ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ವ ೈಕಲಯವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಮಾನಸ್ಕ 

ಆರ  ೋಗಯ ರ್ತುು ಯೊೋಗಕ್ ೋರ್ದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಗಿಂಭಿೋರ ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ುಿಂಟಾಗುತುವ . "ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಬಯಕ ಯನುನ ದ್ುಬಮಲಗ  ಳಿಸ್ುವ ರ್ತುು ಮೌನವಾಗಿಸ್ುವ ಸ್ಿಂಸ್ೃತ್ತಯಲಿಲ ಬ ಳ ಯುವ" ನಾಗರಿಕರ 

ಮಾನಸ್ಕ ಆರ  ೋಗಯದ್ ಮೋಲ್ಫ  ತ್ತೋವರವಾದ್ ಪರಭಾವ ಉಿಂಟಾಗುತುದ 237. ಜಾಗತ್ತಕ ರ್ನ  ೋವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ 

ತಜ್ಞ ದನ ೋಶ್ ಭುಗಾರರವರು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯಲಿಲನ ಮೋಲಮಟುದ್ ಮಾನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತ ಯನುನ 

ಎದ್ುರಿಸ್ಲು ಕಾರಿಂತ್ತಕಾರಿೋ ಪರಿಹಾರಗಳ್ ಅಗತಯವಿದ ಯಿಂದ್ು ಒತ್ತು ಹ ೋಳಿ, "ರಾಜಕ್ತೋಯ ರ್ತುು 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ರಗಳ್ು ರ್ತುು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ವಿರುದ್ಧದ್ ಕ್ತರುಕುಳ್ದ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ು ಹ ಚಿನ 

ರ್ಟುದ್ ಖಿನನತ , ಆತಿಂಕ, ಸ್ವಯಿಂ-ಹಾನಿ, ರ್ತುು ಆತಮಹತ ಯಗಳ್ನುನ ಉಿಂಟುಮಾಡುತ್ತುರುವುದ್ರ ನಡುವ  

ಸ್ಿಷ್ುವಾದ್ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವಿದ  ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳಿದ್ರು. ಬಿರಟನಿನನಲಿಲ ಸ್ಹ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಹಲವು 

ಬಗ ಯ ಮಾನಸ್ಕ ಆರ  ೋಗಯ ಸ್ರ್ಸ ಯಗಳಿಗ  ಒಳ್ಗಾಗುವ ಅಪಾಯವನುನ ಎದ್ುರಿಸ್ುತ್ತುದ್ ದ ಅವರು 

ತರ್ಮ ಜಿೋವವನುನ ತಾವ ೋ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ಸಾಧ್ಯತ ಯದ  ಎಿಂದ್ು ನಿಂಬಲ್ಫಾಗಿದ . 

ಈವಷ್ಮ ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳ್ು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ಲಿಲ ಅಳ್ತ  ಮಿೋರಿದ್ 

ರ್ಟುದ್ ಮಾನಸ್ಕ ರ  ೋಗಗಳ್ನುನ ಎತ್ತು ತ  ರಿಸ್ವ . ಈ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ರ್ಟ್ಟುಗ  

ಪಾರಪಿಂಚದ್ ಅತ್ತದ  ಡಡ ಕಾನ ನಾತಮಕವಾಗಿ ಸ್ಮಾನವಾಗಿರುವ ದ ೋಶವಾದ್ 

ಬಿರಟನ್ ನಲಿಲ, ಕಳ ದ್ ಕ ಲ ತ್ತಿಂಗಳ್ುಗಳ್ ಸ್ಿಂಶ  ೋಧ್ನ ಯು, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಆತಮಹತ ಯಗ  ಯತ್ತನಸ್ುವ ಅರ್ವಾ ತರ್ಗ  ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕ  ಳ್ುಳವ 

ಸಾಧ್ಯತ  ಎರಡು ಪಟುು ಹ ಚ ಿಿಂದ್ು, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರು ಮಾನಸ್ಕ 

ಖಾಯಲ್ಫ  ಹ  ಿಂದ್ುವ ಸಾಧ್ಯತ  ಭಿನನಲಿಿಂಗಾಸ್ಕು ಪುರುಷ್ರಿಗ  ಹ  ೋಲಿಸ್ದ್ರ  ಎರಡು 

ಪಟ್ಟುಗಿಿಂತ ಹ ಚ ಿಿಂದ್ , ರ್ತುು 4ರಲಿಲ 5 ರ್ಿಂದ ಲಿಿಂಗ ಪರಿವತ್ತಮತ ವಕ್ತುಗಳ್ು 

                                                             
237 Ketki Ranade, “Process of Sexual Identity Development for Young People with Same Sex Desires: Experiences of 

Exclusion”, Psychological Foundations - The Journal (2008).   
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ಕಳ ದ್ ಐದ್ು ವಷ್ಮಗಳ್ಲಿಲ ಖಿನನತ ಯಿಂದ್ ಬಳ್ಲಿದಾದರ ಿಂದ್ು ವರದ ಮಾಡಿವ  (ಒತುು 

ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ ) 

ಅವರು, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳ್ ವಿರುದ್ಧದ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ು ಭ ೋದ್ಭಾವವನುನ ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಸ್ುವ ದ ೋಶಗಳ್ಲಿಲ, 

ಮಾನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತ ಗಳ್ು ಹ ಚಿನ ಪರಮಾಣದ್ಲಿಲವ  ಎಿಂದ್ು ತ್ತಳಿಯಪಡಿಸ್ುವ ಹಲವು ದ ೋಶಗಳ್ಲಿಲ ನಡ ಸ್ದ್ 

ಅಧ್ಯಯನಗಳ್ನುನ ಚಚಮಸ್ುತಾುರ . ಆದ ೋ ರಿೋತ್ತ, ಅಮರಿಕದ್ಲಿಲ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಸ್ಮಾನವಾದ್ 

ಹಕುಿಗಳಿವ  ಎಿಂಬುದ್ಕ ಿ ಸ್ಕಾಮರದ್ ನಿೋತ್ತಗಳ್ ಮಾನಯತ  ದ  ರ ತ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ ಈ ರ್ನ  ೋವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ 

ಖಾಯಲ್ಫ ಗಳ್ ಪರಮಾನಾ ಕುಸ್ದವ  ಎಿಂದ್ು ತ  ೋರಿಸ್ಕ  ಡುವ  ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳ್ು ನಡ ದವ  ಎಿಂದ್ು 

ಅವರು ಹ ೋಳಿದಾದರ . 

94.  ರ್ನ  ೋಚಕ್ತತಪಕರ  ಆಗಿರುವ ತರ್ಮ ರ್ಧ್ಯಸ್ಥಕ ದಾರರನುನ ಪರತ್ತನಿಧಿಸ್ುತ್ತುರುವ ಅರಿವುಳ್ಳ ಹಿರಿಯ 

ವಕ್ತೋಲರಾದ್  ಶಿರೋಯುತ ಚಿಂದ್ರ್ ಉದ್ಯ್ ಸ್ಿಂಘ್ ರವರು, ಮಾನಸ್ಕ ಆರ  ೋಗಯ ಕ್ ೋತರ ಕ ಡ ಹಲವು 

ಬಾರಿ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ರ  ೋಗವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪೂವಾಮಗರಹವನುನ 

ಪರತ್ತಬಿಿಂಬಿಸ್ುವ ಪರಿಯನುನ ನರ್ಮ ಗರ್ನಕ ಿ ತಿಂದದಾದರ .  

95. ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವತಮನ ಯು ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಲಲ ರ್ತುು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು 

ನ ೈಸ್ಗಿಮಕವಾದ್ುದ್ು ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಸಾಮಾನಯ ರ ಪಾಿಂತರ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯವಾಗಿ 

ರ್ತುು ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿರ ಪ್ಪಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . 2017ರ ಮಾನಸ್ಕ ಆರ  ೋಗಯ ಕಾಯದ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ುವ 

ರ್ ಲಕ ಸ್ಿಂಸ್ತುು ಈ ಜಾಗತ್ತಕ ಒರ್ಮತದ್ ವಿಚಾರಕ ಿ ಒಪ್ಪಿಗ  ಸ್ ಚಸ್ದ . ಈ ಕಾಯದಯ 3ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು  ಮಾನಸ್ಕ ಅನಾರ  ೋಗಯವನುನ ಪತ ುಹಚುಿವಾಗ 'ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ' ಅರ್ವಾ 

'ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ'ವಾಗಿ ಮಾನಯ ಮಾಡಲ್ಫಾಗಿರುವ ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಮಾನದ್ಿಂಡಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ 

ನಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವುದ್ನುನ ಕಡಾಡಯಗ  ಳಿಸ್ುತುದ . ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ಳಲ್ಫಾಗಿರುವ 

ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಮಾನದ್ಿಂಡವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ವಿಶವ ಆರ  ೋಗಯ ಸ್ಿಂಸ ಥಯ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 

ರ  ೋಗ ವಗಿೋಮಕರಣವು (ಇಿಂಟನಾಯಮಷ್ನಲ್ ಕಾಲಸ್ಫಕ ೋಷ್ನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ೋಸ್ಸ್ (ಐ.ಸ್.ಡಿ-10)) ವಯಸ್ಿರ 
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ನಡುವಿನ ಶಿಶನ-ಯೊೋನಿ ಸ್ಮಾಗರ್ವನುನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ಳದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಯನುನ ಮಾನಸ್ಕ ವ ೈಕಲಯ 

ಅರ್ವಾ ಖಾಯಲ್ಫ ಯಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವುದಲಲ. 18(2)ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ರ್ತುು 21ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ರ್ ಲಕ 

ಈ ಕಾಯದಯು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ನಡ ಯುವ ತಾರತರ್ಯದ್ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣ  ನಿೋಡುತುದ .    

ಪೂವಾಮಗರಹ, ಕಳ್ಿಂಕ ರ್ತುು ತಾರತರ್ಯದ್ ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ು 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದಿಂದ್ ಬಾಧಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ 

ಮಾನಸ್ಕ ಯೊೋಗಕ್ ೋರ್ದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಪರಿಣಾರ್ ಬಿೋರುತುಲ್ಫ ೋ ಇವ . ಮಾನಸ್ಕ ಆರ  ೋಗಯ ವೃತ್ತುಪರರು ಕಾನ ನಿನ 

ಈ ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಯನುನ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಬಗ ಗಿನ ತರ್ಮ ಸ್ವಿಂತ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನಗಳ್ನುನ ಪುನಃ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ್ುವ 

ಅವಕಾಶದ್ಿಂತ  ಬಳ್ಸ್ಕ  ಳ್ಳಬಹುದ್ು. 

96. ಆಪುಸ್ಲಹಾ ಪರಕ್ತರಯಗಳ್ು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕಕ್ಷಿೋದಾರರನುನ ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ  ಹ  ಿಂದ್ಲು ಉತ ುೋಜಿಸ್ುವ 

ಬದ್ಲು, ಅವರು  ತರ್ಮ ತನದ್ ಬಗ ೆ ನ ರ್ಮದಯನುನ ಹ  ಿಂದ ತರ್ಮ ಬದ್ುಕನುನ ರ್ುನನಡ ಸ್ಲು ಬ ಿಂಬಲ 

ನಿೋಡಬ ೋಕು. ಖಾಯಲ್ಫ  ಅರ್ವಾ ಅನಾರ  ೋಗಯವ ೋ ಅಲಲದರುವ ವಿಚಾರವಿಂದ್ನುನ ಗುಣಪಡಿಸ್ಲು 

ಪರಯತ್ತನಸ್ುವ ಬದ್ಲು ಆಪುಸ್ಲಹ ಗಾರ ಬದ್ಲ್ಫಾದ್ ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ನ ಲ್ಫ ಗಟುು ರ್ತುು ಬದ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುರುವ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲಯಗಳ್ನುನ ಪರತ್ತಬಿಿಂಬಿಸ್ುವಿಂತಹ ಹ ಚುಿ ಪರಗತ್ತಶಿೋಲವಾದ್ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವನುನ 

ಅಳ್ವಡಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು.  ಆಪುಸ್ಲಹ ಗಾರರಿಗ  ವಿಶ ೋಷ್ವಾದ್ ಕೌಶಲಯಗಳ್ ಅಗತಯವಿರುವುದಲಲ, ಆದ್ರ  

ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಬದ್ುಕ್ತನ ಬಗ ಗ  ಹ ಚಿನ ರ್ಟುದ್ ಸ್ ಕ್ಷಮತ  ರ್ತುು ತ್ತಳ್ುವಳಿಕ ಯ ಅಗತಯವಿದ . 

ಇತರ ಎಲ್ಫಾಲ ನಾಗರಿಕರಿಂತ , ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳಿಗ  ಸ್ಮಾನ ರ್ಟುದ್ ಬ ಲ್ಫ  

ನಿೋಡಿ, ಅವರನುನ ಸ್ಮಾನವಾದ್ ಗೌರವದಿಂದ್ ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ುಳವಿಂತಹ, ತಾರತರ್ಯದಿಂದ್ ರ್ುಕುವಾಗಿರುವ 

ಸ್ಮಾಜದ್ ನಿಮಾಮಣದ್ಲಿಲ ನ ರವಾಗುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ,  ವಯಕ್ತುಗಳ್ು, ಕುಟುಿಂಬಗಳ್ು, ಕ ಲಸ್ದ್ ಸ್ಥಳ್ಗಳ್ು 

ಹಾಗ  ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ರ್ತುು ಇತರ ಸ್ಿಂಸ ಥಗಳಿಗ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಳ್ಳಲು 

ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುವ ಜವಾಬಾದರಿಯನುನ ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ವಲಯವು ಹಿಂಚಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು238.  

                                                             
238 Vinay Chandran, “From judgement to practice: Section 377 and the medical sector”, Indian Journal of Medical Ethics, 

Vol. 4 (2009).   
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H. ನ್ಾಾಯಾಂಗ ವಿಮಶ್ಯೋ              

97. ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ತನನ 245 ರ್ತುು 246ನ ೋ ಕಲರ್ುಗಳ್ಡಿಯಲಿಲ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ರ ಪ್ಪಸ್ುವ ಕಾಯಮವನುನ 

ಸ್ಿಂಸ್ತುು ರ್ತುು ಸ್ಕಾಮರದ್ ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗಗಳಿಗ   ವಹಿಸ್ುತುದ . ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗದ್ ರ್ುಖ್ಯಸ್ುರು ರಚಸ್ರುವ, 

ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗದ್ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯಪ್ಪುಯಲಿಲ ಬರುವ  ಕಾನ ನಿಗ  ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ 

ಅಪರಾಧ್ವ ದ್ುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ ಅಧಿಕಾರವನುನ ಸ್ಿಂಸ್ತುು ರ್ತುು ಸ್ಕಾಮರಿ ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗಗಳ್ು,  

ಹ  ಿಂದವ .(ಈ ಪಟ್ಟಯ 93ನ ೋ ದಾಖ್ಲ್ಫ  ರ್ತುು ಏಳ್ನ ೋ ವ ೋಳಾಪಟ್ಟುಯ ಎರಡನ ೋ ಪಟ್ಟುಯ ದಾಖ್ಲ್ಫಾತ್ತ 

64 ಅನುನ ನ  ೋಡಿ). ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧ್ದ್ ಕಾನ ನು ಎಿಂಬುದ್ು ಸ್ರ್ಕಾಲಿೋನ ಪಟ್ಟುಯ ವಾಯಪ್ಪುಯಲಿಲ 

ಬರುವ ವಿಷ್ಯವನುನ ಅವಲಿಂಬಿಸ್ರುತುದ . 1ನ ೋ ಪಟ್ಟುಯ 3ನ ೋ ದಾಖ್ಲ್ಫ  ಹಿೋಗ ನುನತುದ :  

ಈ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಆರಿಂಭದ್ಲಿಲ ಭಾರತ್ತೋಯ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯಲಿಲ ಸ ೋರಿಸ್ಲ್ಫಾದ್ ಎಲಲ 

ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುವ ರ್ತುು ಪಟ್ಟು 1 ಅರ್ವಾ ಪಟ್ಟು 2 ರಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ರುವ 

ಯಾವುದ ೋ ವಿಚಾರಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ಹ  ರತುಪಡಿಸ್ುವ 

ರ್ತುು ನಾಗರಿಕ ಅಧಿಕಾರದ್ ಸ್ಹಾಯಕ ಿ ನೌಕಾಪಡ , ಸ ೋನ  ಅರ್ವಾ ವಾಯುಪಡ  

ಅರ್ವಾ ದ ೋಶದ್ ಇತರ ಯಾವುದ ೋ ಸ್ಶಸ್ರ ಪಡ ಗಳ್ ಬಳ್ಕ ಯನುನ 

ಹ  ರತುಪಡಿಸ್ದ್ಿಂತ , ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕಾನ ನು .  

ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕಾನ ನಿನ ವಾಯಪ್ಪುಯಲಿಲ ಶಾಸ್ನವನುನ ಜಾರಿಗ  ತರುವ ಅಧಿಕಾರವನುನ ಸ್ಿಂಸ್ತ್ತುಗ  ವಹಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ  

ರ್ತುು ಸ್ಕಾಮರಿ ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗಗಳಿಗ  ಅವುಗಳ್ ಅಧಿಕಾರಕ ಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಅಧಿಕಾರವನುನ ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ . 

ಸ್ಿಂಸ್ತುು ರ್ತುು ಸ್ಕಾಮರಿ ಶಾಸ್ನಸ್ಭ ಗಳ ರಡ  ತರ್ಮ ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗಿೋಯ ವಾಯಪ್ಪುಯಲಿಲ ಬರುವ ಕಾಯದಗಳಿಗ  

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಅಪರಾಧ್ಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ಜಾರಿಗ  ತರಬಹುದ್ು. ಕಾನ ನನುನ 

ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ುವ ಅಧಿಕಾರವು, ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಭದ್ರತ ಗಳ್ ಒರ ಗಲಿಲನಲಿಲನ ಪರಿೋಕ್ ಗ  ಳ್ಪಡುವ ಆ ಕಾನ ನಿನ 

ಮಾನಯತ ಯನುನ ಅವಲಿಂಬಿಸ್ರುತುದ . ಒಬಬ ನಾಗರಿಕ, ಅರ್ವಾ ಪರಸ್ುುತ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲರುವಿಂತ  ನಾಗರಿಕರ ಒಿಂದ್ು 

ಸ್ರ್ುದಾಯ, ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ ಕಾನ ನಿನ ಮಾನಯತ ಗ  ಸ್ವಾಲನುನ ಒಡಿಡದಾಗ, ಆ ಸ್ರ್ಸ ಯಯನುನ 
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ನಾಯಯಾಿಂಗಿೋಯ ರ್ರುಪರಿಶಿೋಲನ  ನಡ ಸ್ ಪರಿಹರಿಸ್ುವ ಅಧಿಕಾರವನುನ ನಾಯಯಾಿಂಗ ಶಾಖ ಗ  ವಹಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ . 

ನಾಯಯಾಿಂಗಿೋಯ ರ್ರುಪರಿಶಿೋಲನ ಯ ನಡ ಸ್ುವಾಗ, ನಾಯಯಾಲಯವು ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗವು ಶಾಸ್ನವಿಂದ್ರ 

ಅವಶಯಕತ  ಅರ್ವಾ ಸಾರ್ರ್ಯಮದ್ ಬಗ ಗ  ತ ಗ ದ್ುಕ  ಿಂಡಿರುವ ತ್ತೋಮಾಮನವನುನ ಖ್ಿಂಡಿಸ್ುವುದಲಲ. ಆದ್ರ  

ಅಪರಾಧ್ವಿಂದ್ನುನ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವ ಕಾನ ನು ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳಿಗ  ಮಾರಕವಾಗಿದ  ಎಿಂದ್ು ಕಿಂಡುಬಿಂದ್ರ , 

ಅಿಂತಹ ಕಾನ ನನುನ ಪರಶಿನಸ್ುವುದ್ಕ ಿ ಯಾವುದ ೋ ಪರತ್ತರ  ೋಧ್ವಿರುವುದಲಲ. ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗಗಳಿಗ  ವಹಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ 

ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ನುನ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರವು, ಲಿಖಿತ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ನಿಯರ್ಕ  ಿಳ್ಪಟ್ಟುರುತುದ . 

ಕಾನ ನಿನ ಸ್ಿಂಧ್ುತವವನುನ ಪರಶಿನಸ್ುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ, ನಾಯಯಾಿಂಗ ಪರಿಶಿೋಲನ ಯು, ಆ ಕಾನ ನು ರ್ ಲಭ ತ 

ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ್ನುನ ಕಸ್ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವಾಗ ಸ್ಿಷ್ುವಾದ್ ನಿರಿಂಕುಶತವವನುನ ಪರದ್ಶಿಮಸ್ುತುದ ಯೋ ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳತುದ . ಕಾನ ನ  ಿಂದ್ು, ಒಿಂದ್ು ಗುಿಂಪು ಅರ್ವಾ ನಾಗರಿಕರ ಸ್ರ್ುದಾಯ ಸ್ಿಂವಿಧಾನ 

ಕ  ಡಮಾಡಿರುವ ಹಕುಿ ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ್ಲಿಲ ಇತರ ನಾಗರಿಕರಿಂತ  ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ ರ್ತುು ಸ್ಮಾನವಾಗಿ  

ಭಾಗವಹಿಸ್ುವುದ್ನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ ತಾರತರ್ಯ ಎಸ್ಗಿದ್ರ  ಸ್ಿಂವಿಧಾನದಿಂದ್ ರ್ಿಂಜ ರು ಮಾಡಿದ್ ಹಕುಿಗಳ್ು 

ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ್ ನ ಲ್ಫ ಯಲಿಲ ಅಿಂತಹ ಕಾನ ನಿನ ಮಾನಯತ ಯನುನ ಮೌಲಯಮಾಪನಕ ಿ ಒಳ್ಪಡಿಸ್ುವುದ್ು 

ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಕತಮವಯ.  

I. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರವಯ ಕಾನೂನ್ವಗಯ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಭಾರತದ ಬ್ದಧತಯಗಳು              

98. ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ನಾಯಯಶಾಸ್ರ ರ್ತುು ಮಾನವಾಧಿಕಾರ ಒಪಿಿಂದ್ಗಳ್ು ಸ್ಕಾಮರಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  ಎಲಲ 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ ಉಲಲಿಂಘನ ಯಿಂದ್ ಕಾಪಾಡುವ ಕಟುುಪಾಡುಗಳ್ನುನ ವಿಧಿಸ್ುತುವ , ರ್ತುು 

ಇದ್ರಲಿಲ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ಮಾನವಾಧಿಕಾರ ಉಲಲಿಂಘನ ಯ  ಸ ೋರಿದ 239 . ಆದಾಗ ಯ, 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ ಕಾನ ನುಗಳ್ು 

ಎಪಿತುಕ ಿ ಹ ಚುಿ ದ ೋಶಗಳ್ ಶಾಸ್ನಗಳ್ಲಿಲ ಉಳಿದ್ುಕ  ಿಂಡಿವ . ಇವುಗಳ್ಲಿಲ ಹಲವು, "ಸ  ಡ  ಮಿ 

(ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ) ಕಾನ ನುಗಳ್ು" ಎಿಂದ್ು ಕರ ಯಲಿಡುವ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಂತ , ಕ ಲವು 

                                                             
239 Dominic McGoldrick, “The Development and Status of Sexual Orientation Discrimination under International Human 

Rights Law”, Human Rights Law Review, Vol. 16 (2016).   
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ರಿೋತ್ತಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯನುನ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುವ ಅರ್ವಾ ಒಿಂದ ೋ ಲಿಿಂಗದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವಿನ ಎಲ್ಫಾಲ 

ಬಗ ಯ ಅನ  ಯೋನಯತ  ಅರ್ವಾ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯನುನ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುವಿಂತಹ ವಸಾಹತು-ಯುಗದ್ 

ಶಾಸ್ನಗಳ್ ಪಳ ಯುಳಿಕ ಗಳ್ಗಿವ 240. ಕ ಲವು ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ, ಈ ಕಾನ ನುಗಳ್ಲಿಲ ಬಳ್ಸ್ದ್ ಭಾಷ ಯು 

ಅಸ್ಿಷ್ು ರ್ತುು ಅನಿದಮಷ್ು ಪರಿಕಲಿನ ಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುತುದ , ಉದಾಹರಣ ಗ  'ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ದ್ 

ವಿರುದ್ಧದ್ ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ು', 'ನ ೈತ್ತಕತ ', ಅರ್ವಾ 'ವಯಭಿಚಾರ241'. ಭಾರತದ್ಲಿಲನ ಇಿಂತಹ ಕಾನ ನಿನ 

ಇತ್ತಹಾಸ್ ರ್ತುು ಪಠಯದ್ಲಿಲ ಕ ಡಾ ಇಿಂತಹವ ೋ ಧ್ವನಿಗಳಿವ .  

99. ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕಾನ ನುಗಳ್ು, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾದ್ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ ಅಪರಾಧಿೋಕರಣವು ಸ್ಮಾನತ , ಗೌಪಯತ  ರ್ತುು ತಾರತರ್ಯದಿಂದ್ ಸಾವತಿಂತರಯದ್ 

ಹಕುಿಗಳಿಗ  ವಯಕ್ತುರಿಕುವಾಗಿದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸಾಬಿೋತು ಪಡಿಸ್ುವಷ್ುು ರ್ುಿಂದ್ುವರ ದವ . ಈ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ 

ಯು.ಡಿ.ಏಚ್.ಆರ್, ಈ.ಸ್.ಟ್ಟ.ಏಚ್.ಆರ್, ರ್ತುು ಐ.ಸ್.ಈ.ಎಸ್.ಸ್.ಆರ್. ಮೊದ್ಲ್ಫಾದ್ ಭಾರತವು ಬದ್ಧತ  

ವಯಕುಪಡಿಸ್ರುವ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಗಳ್ು, ಕರಾರುಗಳ್ು, ರ್ತುು  ಒಪಿಿಂದ್ಗಳ್ು 

ಗುರುತ್ತಸ್ವ 242  . ಭಾರತವು, ಅಿಂತರಾಷ್ಟ್ರೋಯವಾಗಿ ಗುರುತ್ತಸ್ಲಿಟು ಈ ನಿಯರ್ಗಳ್ು ರ್ತುು 

ತತವಗಳ್ನುನ ಗೌರವಿಸ್ುವ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಕತಮವಯವನುನ ಹ  ಿಂದದ . ಸ್ಕಾಮರದ್ ನಿದ ೋಮಶಕ ತತವಗಳ್ 

ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 51 ನ ೋ ಕಲಮಿನ ಪರಕಾರ, ಸ್ಕಾಮರಗಳ್ು "ಸ್ಿಂಘಟ್ಟತ ಜನರು ಪರಸ್ಿರ 

ವಯವಹರಿಸ್ುವಾಗ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕಾನ ನು ರ್ತುು ಒಪಿಿಂದ್ದ್ ಕಟುುಪಾಡುಗಳ ಡ ಗಿನ ಗೌರವವನುನ 

ಬ ಳ ಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು" ಪರಯತ್ತನಸ್ಬ ೋಕು.  

100. ಭಾರತ ಬಧ್ಧವಾಗಿರುವ ಮಾನವಾಧಿಕಾರದ್ ಒಪಿಿಂದ್ಗಳ್ ಪರಕಾರ, ಸ್ಕಾಮರಗಳ್ು ಜನರಿಗ  

ಕಾನ ನಿಡಿಯಲಿಲ ಸ್ಮಾನ ಹಕುಿಗಳ್ು, ಕಾನ ನಿನ ಸ್ಮಾನ ರಕ್ಷಣ  ರ್ತುು ತಾರತರ್ಯದಿಂದ್ ರ್ುಕ್ತುಯ 

                                                             
240 UN Human Rights Council, “Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their 

sexual orientation and gender identity” (2011).   
241 UN Human Rights Council, “Promotion and Protection of all Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural 

Rights, including the Right to Development” (2008).   
242 Vishaka v State of Rajasthan, (1997) 6 SCC 241.   
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ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ುವ ಅಗತಯವಿದ . ಉದಾಹರಣ ಗ , ಐ.ಸ್.ಇ.ಎಸ್.ಆರ್.ನ 2ನ ೋ ಕಲರ್ು, 

ಸ್ಕಾಮರ ಈ ಕ ಳ್ಗಿನವುಗಳ್ನುನ ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ಹ ೋಳ್ುತುದ : 

ಪರಸ್ುುತ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಜನಾಿಂಗ, ಬಣಣ, 

ಭಾಷ , ಧ್ರ್ಮ, ರಾಜನ ೈತ್ತಕ ಅರ್ವಾ ಇತರ ಅಭಿಪಾರಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಅರ್ವಾ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ ಲ, ಸ್ವತುು, ಹುಟುು ಅರ್ವಾ ಇತರ ಸಾಥನಮಾನಗಳ್ನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ದ್ 

ಯಾವುದ ೋ ರಿೋತ್ತಯ ತಾರತರ್ಯವಿಲಲದ  ಚಲ್ಫಾಯಸ್ಬ ೋಕು   

101. ಸ್ಕಾಮರಗಳ್ು ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯನುನ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ುವುದ್ರ ಮೋಲಿವಚಾರಣ  ನಡ ಸ್ಲು ಐ.ಸ್.ಇ.ಎಸ್.ಆರ್ 

ರಚಸ್ರುವ ಆರ್ಥಮಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ತುು ಸಾಿಂಸ್ೃತ್ತಕ ಹಕುಿಗಳ್ ಸ್ಮಿತ್ತಯು, ತನನ 2(2)ನ ೋ 

ಕಲಮಿನಲಿಲರುವ "ಇತರ ಸಾಥನಮಾನವು" ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಕ ಡಾ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ  ಎಿಂದ್ು ತ್ತಳಿಸ್ದ  

ರ್ತುು ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತರು, ಬದ್ಲಿೋ-ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯವರು ರ್ತುು ಬದ್ಲಿೋ-ಲಿಿಂಗದ್ವರು ಆಗಾಗ ೆ 

ಗಿಂಭಿೋರವಾದ್ ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ ಉಲಲಿಂಘನ  ಎದ್ುರಿಸ್ಬ ೋಕಾಗುತುದ ಯಾದ್ದರಿಿಂದ್ "ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ 

ಅಸ್ಮತ ಯ"ನುನ ತಾರತರ್ಯ ಮಾಡಬಾರದ್ ವಿಚಾರಗಳ್ಲ್ಫ  ಲಿಂದ ಿಂದ್ು ಗುರುತ್ತಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಪುನರುಚಿರಿಸ್ದ "243  

102. ಐ.ಸ್.ಸ್.ಪ್ಪ.ಆರ್.ನಲಿಲನ ತಾರತರ್ಯದ್ ವಿರುದ್ಧದ್ ನಿಷ ೋಧ್ವು, ಕಾನ ನಿನ ದ್ುರಿನ 

ಸ್ಮಾನತ ಯನುನ ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ುವ 26ನ ೋ ಕಲಮಿನಲಿಲ ಅಡಕವಾಗಿದ : 

ಎಲಲ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಕಾನ ನಿನ ದ್ುರು ಸ್ಮಾನರು ರ್ತುು ಯಾವುದ ೋ 

ತಾರತರ್ಯವಿಲಲದ  ಕಾನ ನಿನ ಸ್ಮಾನ ರಕ್ಷಣ  ಪಡ ಯಲು ಅಹಮರು. ಈ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್, ಕಾನ ನುಗಳ್ು ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ತಾರತರ್ಯವನನ 

ನಿಬಮಿಂಧ್ಿ ಸ್ಬ ೋಕು ರ್ತುು ಎಲಲ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಜನಾಿಂಗ, ಬಣಣ, ಭಾಷ , 

ಧ್ರ್ಮ, ರಾಜನ ೈತ್ತಕ ಅರ್ವಾ ಇತರ ಅಭಿಪಾರಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಅರ್ವಾ 

                                                             
243 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, “General Comment 20: Non-discrimination in economic, social and 

cultural rights” (2009), at para 32.   
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ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ ಲ, ಸ್ವತುು, ಹುಟುು ಅರ್ವಾ ಇತರ ಸಾಥನಮಾನಗಳ್ನುನ 

ಆಧ್ರಿಸ್ದ್ ತರರ್ಯಗಳ್ ವಿರುಧ್ಧ ಸ್ಮಾನವಾದ್ ರ್ತುು ಸ್ರ್ಪಮಕವಾದ್ 

ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ಬ ೋಕು 

ಭಾರತವು ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕಿನುನ ಕ ಡಾ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಅಗತಯವಿದ  ರ್ತುು ಇದ್ರಲಿಲ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ಲಿಲ ತ  ಡಗುವ ಹಕ ಿ ಕ ಡ ಸ ೋರಿದ  234 ಯು.ಡಿ.ಎಚ್.ಆರ್.ನ 12ನ ೋ ಕಲರ್ು ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ 

ಹಕಿನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ುತುದ :  

12ನ ೋ ಕಲರ್ು: ಯಾರನ ನ ಅವರ ಖಾಸ್ಗಿೋತನ, ಕುಟುಿಂಬ, ರ್ನ  

ಅರ್ವಾ ಸ್ಿಂವಹನಗಳ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ನಿರಿಂಕುಶ 

ಹಸ್ುಕ್ ೋಪಕ  ಿಳ್ಪಡಿಸ್ಬಾರದ್ು, ಅಲಲದ  ಅವರ ಘನತ  ರ್ತುು ಗೌರವವನುನ 

ಹಲ್ಫ ಲಗ  ಳ್ಪಡಿಸ್ಬಾರದ್ು. ಎಲಲರಿಗ , ಇಿಂತಹ ಹಸ್ುಕ್ ೋಪ ರ್ತುು ಹಲ್ಫ ಲಗಳ್ 

ವಿರುಧ್ಧ ಕಾನ ನಿನ ರಕ್ಷಣ  ಪಡ ಯುವ ಹಕ್ತಿದ . 

 ಅಿಂತ ಯೋ, 11 ಡಿಸ ಿಂಬರ್ 1977 ರಿಂದ್ು ಭಾರತವು ಅನುಮೊೋದಸ್ದ್ ಐ.ಸ್.ಸ್.ಪ್ಪ.ಆರ್ ನ 17ನ ೋ ಕಲರ್ು 

ಹಿೋಗ ನುನತುದ :  

“ಈ ಕಲಮಿನ ರ್ ಲಕ ವಿಧಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಬಧ್ಧತ ಗಳ್ು, ಸ್ಕಾಮರ ಇಿಂತಹ 

ಹಸ್ುಕ್ ೋಪಗಳ್ು ರ್ತುು ಹಲ್ಫ ಲಗಳ್ ವಿರುಧ್ಧದ್ ನಿಬಮಿಂಧ್ಗಳಿಗ  ರ್ತುು ಹಕ್ತಿನ 

ರಕ್ಷಣ ಗ  ಬಲನಿೋಡುವ, ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗಿ ೋಯ ಅರ್ವಾ ಇತರ ಕರರ್ಗಳ್ನುನ 

ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ಬಯಸ್ುತುದ ." 

 ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ ಸ್ಮಿತ್ತಯು ತನನ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಪಿಣಿ ಸ್ಿಂಖ ಯ 16ರಲಿಲ, ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ಲಿಲನ 

ರ್ ಗುತ ರಿಸ್ುವಿಕ , ಅದ್ು ಕಾನ ನಿನಡಿಯಲಿಲ ನಡ ದದ್ದರ  ಕ ಡಾ, ಅದ್ು "ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ು, 

ಗುರಿಗಳ್ು ರ್ತುು ಉದ ದೋಶಗಳಿಗ  ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರಬ ೋಕು ರ್ತುು, ಖ್ಿಂಡಿತವಾಗಿಯು, ಆಯಾ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳಿಗ  

ತಕುಿದಾಗಿರಬ ೋಕು" ಎಿಂದತು. ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ ಒಡಿಂಬಡಿಕ  ರ್ಿಂಡಳಿಗಳ್ು ತರ್ಮ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಪಿಣಿಗಳ್ು, 

ಸ್ಮಾರ  ೋಪದ್ ಅವಲ್ಫ  ೋಕನಗಳ್ು ರ್ತುು ಸ್ಿಂವಾದ್ಗಳ್ ಬಗ ಗಿನ ಅಭಿಪಾರಯಗಳ್ಲಿಲ,  ರಾಜಯಗಳ್ು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 
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ನಿಲುವು ರ್ತುು/ಅರ್ವಾ ಲಿಿಂಗಾಢಾರಿತ ಅಸ್ಮತ ಯ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  ನಡ ಯುವ ತಾರತರ್ಯದಿಂದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ 

ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಬದ್ಧತ ಗ  ಒಳ್ಗಾಗುತುವ  ಎಿಂದ್ು ದ್ೃಢಪಡಿಸ್ವ , ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಈ ಅಿಂಶಗಳ್ು ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯು ತನನ ಪಾಲಿನ 

ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ಶ ರೋಣಿಯನುನ ಅನುಭವಿಸ್ುವ ಅಹಮತ ಯನುನ ಕಡಿಮಗ  ಳಿಸ್ುವುದಲಲ. 236 

103. ನಾಲ್ಫಾಪ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಹಕುಿಗಳ್ ವಿಚಾರ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಈ 

ನಾಯಯಾಲಯವು 'ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ರ್ತುು ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ ಯ ವಿಚಾರಗಳಿಗ  ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 

ಕಾನ ನನುನ ಅನವಯಸ್ುವುದ್ಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಯೊೋಗಕಾಟಾಮ ತತವಗಳ್ನುನ' ಗುರುತ್ತಸ್ತು - ಈ 

ತತವಗಳ್ು, ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕಾನ ನಿನ ರಕ್ಷಣ ಯಡಿಯಲಿಲ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರು ಮಾನುಷ್ಯರಾಗಿ 

ಅನುಭವಿಸ್ುವ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ ಆ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಭಾರತ್ತೋಯ ಕಾನ ನಿನ ರ್ ಲಕ 

ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ಬಿೋಕ ಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ತು. 33ನ ೋ ತತವ ಹಿೋಗ ನುನತುದ : 

" ಎಲಲರಿಗ  ಅಪರಾಧಿೋಕರಣದಿಂದ್ ರ್ತುು ಆ ವಯಕ್ತುಯ ಗರಹಿೋತ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ , ಲಿಿಂಗಾಭಿವಯಕ್ತು ಅರ್ವಾ 

ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್ನುನ ಪರತಯಕ್ಷ ಅರ್ವಾ ಪರ  ೋಕ್ಷವಾಗಿ 

ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ಕಾನ ನುಗಳಿಿಂದ್ 

ರ್ುಕುವಾಗಿರುವ ಹಕ್ತಿದ . 

ಯೊಗಯಯಕಾಟಾಮ ತತವಗಳಿಗ  ಕಾನ ನಿನ ಚೌಕಟ್ಟುಲಲವಾದ್ರ , ನಾಲ್ಫಾಪ ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪುಮ, ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ 

ಅಸ್ಮತ ಯ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ನಡ ಯುವ ತಾರತರ್ಯದ್ ವಿರುದ್ಧದ್ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂಡಿರುವುದ್ನುನ ಸ್ ಚಸ್ುತುದ  

ಅಲಲದ ೋ, ಹಕುಿಗಳ್ ಉಲಲಿಂಘನ ಯನುನ ಪರಿಹರಿಸ್ುವ ಪರಕ್ತರಯಯಲಿಲ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಮಾನವಾಧಿಕಾರಗಳ್ 

ಮಾನದ್ಿಂಡಗಳ್ ಪರಸ್ುುತತ ಯನುನ ಕ ಡಾ ದ್ೃಢಪಡಿಸ್ುತುದ . 

104. ಭಾರತದ್ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಬದ್ಧತ ಗಳ್ು ರ್ತುು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ 

ಖಾಸ್ಗಿೋ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ ಭಾರತ್ತೋಯ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 377ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ನಡುವಿನಲಿಲ ವಿರ  ೋಧಾಭಾಸ್ವಿದ . ಈ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಯ ಮಾನಯತ ಯನುನ ತ್ತೋಮಾಮನಿಸ್ುವಾಗ, 
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ಭಾರತ್ತೋಯ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯು ಭಾರತ್ತೋಯ ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ರ್ತುು ಭಾರತ ಬದ್ಧತ  ವಯಕುಪಡಿಸ್ರುವ 

ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕಾನ ನಿನ ನಿಯರ್ಗಳ್ು ರ್ತುು ತತವಗಳ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವಾಿಂತ  ಮಾಡಬ ೋಕು. 

ಮೋಲಿನವ ರಡ  ಕ ಡ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ರ್ತುು ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರ ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ 

ಗುರುತ್ತಸ್ುವ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಪರರ್ುಖ್ವಾದ್ ಪಾತರ ವಹಿಸ್ವ . 

J. ಗಡಿಗಳನತನ ದಾಟತತಾಿ - ತತಲನ್ಾತಮಕ ಕಾನೂನತ              

105.ಕಳ ದ್ ಹಲವಾರು ದ್ಶಕಗಳ್ಲಿಲ, ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ರ್ತುು ಸ್ಥಳಿೋಯ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ನಿಲುವಿನ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ನಡ ಯುವ ತಾರತರ್ಯದ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವಾದ್ ನಾಯಯಶಾಸ್ರವನುನ 

ಅಭಿವೃದಧಪಡಿಸ್ವ . ಈ ವಿಭಾಗವು, ತುಲನಾತಮಕ ಕಾನ ನಿನ ನ ಲ್ಫ ಗಟ್ಟುನಲಿಲ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ 

ಕುರಿತಾದ್ ಕಾನ ನಿನ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನ ವಿಕಾಸ್ಗ  ಿಂಡ ಬಗ ಯನುನ ವಿಶ ಲೋಷ್ಟ್ಸ್ುತುದ  ರ್ತುು ಅವರ ಹಲವು 

ನಾಯಷಾಸ್ರಗಳ್ು ತರ್ಮ  ಚರಿತ ರಗನುಗುಣವಾಗಿ ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ 

ಅಥ ೈಮಸ್ಕ  ಿಂಡಿರುವ ಬಗ ಯತು ದ್ೃಷ್ಟ್ುಹಾಯಸ್ುತುದ . 

106. 1967 ರಲಿಲ, ವಯಸ್ಿ ಪುರುಷ್ರ ನಡುವ  ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾಗಿ  ನಡ ಯುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ ಇಿಂಗ ಲನ್ಡ ರ್ತುು ವ ೋಲ್ಪ ದ ೋಶಗಳ್ು ನಿರಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ದ್ವು ರ್ತುು 1980ರಲಿಲ 

ಸಾಿಟಾಲಯಿಂಡ್ ಇದ್ನ ನೋ ಅನುಸ್ರಿಸ್ತು. ಉತುರ ಐಲ್ಫ ಮಿಂಡ್ ನ ಕಾನ ನು 1982ರಲಿಲ ಈ.ಸ್.ಟ್ಟ.ಎಚ್.ಆರ್ 

ಡಡಿಿಯಾನ್ v. ಯತನ್ಯೈಟಯಡ್ ಕ್ರಂಗ್ಮ್ ("ಡಡಿಿಯಾನ್"). ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪುಮ ಹ  ರಬಿದಾದಗ 

ಬದ್ಲ್ಫಾಯತು.  ಅಜಿಮದಾರರು 1861ರ ಅಫ್ ನಪಸ್ ಎಗ ೈನ್ಪಟ ದ ಪಸ್ಮನ್ ಆಕ್ು, ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಲ್ಫಾ  

ತ್ತದ್ುದಪಡಿ ಕಾಯದ , 1885 ರ್ತುು ಪರಸ್ಿರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯನುನ ಗಣನ ಗ  ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳದ್ ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ 

ರ್ತುು "ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ಅಸ್ಭಯತ ಯನುನ" ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ 

ಕಾನ ನ  ಿಂದ್ನುನ ಪರಶಿನಸ್ದ್ರು. ಕಾನ ನು ಈ ಪದ್ಗಳ್ನುನ ನಿದಮಷ್ುವಾಗಿ ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ರಲಿಲಲವಾದ್ರ , 

ನಾಯಯಾಲಯವು "ಬಗೆರಿ" ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಪುರುಷ್ನ  ಬಬನು ರ್ತ  ುಬಬ ಪುರುಷ್ ಅರ್ವಾ ರ್ಹಿಳ ಯೊಿಂದಗ  

ನಡ ಸ್ುವ ಗುದ್ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ಎಿಂದ್ು ಅಥ ೈಮಸ್ಕ  ಿಂಡಿತು ರ್ತುು ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ಅಸ್ಭಯತ  ಎಿಂಬುದ್ು "ಪುರುಷ್ 
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ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವಿನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಭಯತ ಯನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ " ಎಿಂದ್ು ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ತು. ಈ ಕಾಯದಗಳ್ು 

ನಿಷ ೋಧಿಸ್ರುವ ಕ್ತರಯಗಳ್ ಕುರಿತು, ಈ.ಸ್.ಟ್ಟ.ಏಚ್.ಆರ್. ಹಿೋಗ  ಗರ್ನಿಸ್ತು:  

ಇಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ನ ೋರವಾಗಿ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುತ್ತುಲಲ, ಬದ್ಲಿಗ  

ಪುರುಷ್ರ ನಡುವಿನ ನಿದಮಷ್ುವಾದ್ ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ಅಸ್ಭಯತ ಯ ಕೃತಯಗಳ್ು 

ರ್ತುು ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನನಷ ುೋ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುತ್ತುರುವುದ್ರ 

ಹ  ರತಾಗಿಯ , ಅಜಿಮದಾರರ ದ್ ರಿನ ಸ್ಿಂಗತ್ತಯಾಗಿರುವ ಪುರುಷ್ರ 

ನಡುವಿನ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ು, ಪರಶಿನಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಶಾಸ್ನದ್ಡಿಯ 

ದ್ಿಂಡನಿೋಯ ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ ವಾಯಪ್ಪುಯಲ್ಫ ಲೋ ಬರುತುವ  ಎಿಂಬುದ್ು 

ನಿವಿಮವಾದ್. 

 ಈ.ಸ್.ಟ್ಟ.ಏಚ್.ಆರ್., ಡಡಿಯೆಾನ್ ರವರು ತರ್ಮ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಜಿೋವನದ ಡ ಗಿನ ಗೌರವಡಾ ಹಕ್ತಿನಲಿಲ 

ನಾಯಯಸ್ರ್ಮತವಲಲದ್ ಹಸ್ುಕ್ ೋಪವನುನ ಅನುಭವಿಸ್ದ್ುದ ಆ ಹಸ್ುಕ್ ೋಪ ರ್ುಿಂದವರ ಯುತ್ತುದ  ಎಿಂದ್ು ತ್ತೋಮಾಮನಿಟು. 

ಆದ್ದರಿಿಂದ್, ನಾಯಯಾಲಯವ ಪರಶಿನಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಕಾನ ನುಗಳ್ು, ಸ್ ಕುವಾದ್ ಒಪ್ಪಿಗ  ಸ್ ಚಸ್ುವ 

ಸಾರ್ರ್ಯಮವಿರುವ ವಯಸ್ಿ ಪುರುಷ್ರ ನಡುವಿನ ಖಾಸ್ಗಿೋಯ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ 

ರ್ ಲಕ ಐರ ಪಯ ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ ಅಧಿವಿೋಶನದ್ 8ನ ೋ ಕಲರ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುವ  ಎಿಂಬ ಕಾರಣಕ ಿ 

ಅವುಗಳ್ನುನ ರದ್ುದಪಡಿಸ್ತು, ಈ ಕಾನ ನುಗಳ್ು ತರ್ಮ ಉದ ದೋಶಿತ ಗುರಿಗ  ಅನುಗುಣವಾಗಿಲಲವ ಿಂಬುದ್ನುನ 

ನಾಯಯಾಲಯ ಹಿೋಗ  ಗರ್ನಿಸ್ತು:  

" ಪರಮಾಣಬಧ್ಧತ ಯ ವಿಚಾರಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ಿಂತ , ಕಾನ ನನುನ 

ತ್ತದ್ದದ  ಚಾಲಿುಯಲಿಲಡುವ ಬಗ ಗಿನ ಇಿಂತಹ ಸ್ರ್ರ್ಮನ ಗಳ್ು, 

ಅಜಿಮದಾರರಿಂತಹ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವುಳ್ಳ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಬದ್ುಕ್ತನ 

ಮೋಲ್ಫ  ಇಿಂತಹ ಶಾಸ್ನದ್ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ು ಉಿಂಟುಮಾದ್ಬಹುದಾದ್ 

ಕ ೋದನ ಪರಿಣಾರ್ಗಳ ದ್ುರು ಬಲಹಿೋನವಾಗುತುವ . ಇತರರು 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ನಡ ಸ್ದಾಗ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ 
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ಅನ ೈತ್ತಕವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ ಸಾವಮಜನಿಕರು ಇದ್ರಿಿಂದ್ ಆಘಾತ, 

ಕ್ತರಿಕ್ತರಿ ಅರ್ವಾ ಕದ್ಡುವಿಕ ಗ  ಒಳ್ಗಾದ್ರ , ಅದ  ಿಂದ್ರ 

ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ರ್ತುು ವಯಸ್ಿರಷ ುೋ ಶಾಮಿೋಲ್ಫಾಗಿರುವ 

ಕೃತಯಗಳಿಗ  ದ್ಿಂಡನಿೋಯ ಕಾಯದಗಳ್ನುನ ಅನವಯಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ" 

ಈ.ಸ್.ಟ್ಟ.ಏಚ್.ಆರ್. ಹಿೋಗ ಿಂದ್ು ತ್ತೋಮಾಮನಿಸ್ತು: 

ಒಟಾುರ ಯಾಗಿ ಹ ೋಳ್ುವುದಾದ್ರ , ಉತುರ ಐಲ್ಫಾಯಮನ್ಡ ಕಾನ ನಿನಡಿಯಲಿಲ 

ಶಿರೋಯುತ ಡಡಿಯೆಾನರವರ ಮೋಲ್ಫ  ಹ ೋರಲ್ಫಾಗಿದ್ದ ನಿಬಮಿಂಧ್ವು ತನನ 

ವಿಸಾುರ ರ್ತುು ನ ೈಜ ಗುಣಾಲಕ್ಷಣಗಳ್ ದ ಸ ಯಿಂದ್, ವಿಧಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ 

ಶಿಕ್ ಗಳ್ ತ್ತೋವರತ ಗಿಿಂತ ಭಿನನವಾಗಿದ  ರ್ತುು ಸಾಧಿಸ್ಹ  ರಟ್ಟರುವ 

ಗುರಿಯೊಿಂದಗ  ಹ  ಿಂದಾಣಿಕ ಯಾಗುತ್ತುಲಲ. 

ನಿಂತರ, ನಾರಿಸ್ v. ಐಲ್ಫ ಮಿಂಡ್ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಅಜಿಮದಾರರು, ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿ ಪುರುಷ್ರ ನಡುವಿನ ಕ ಲ 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ ಐಲ್ಫಾಯಮನ್ಡ, ಖಾಸ್ಗಿೋ ರ್ತುು ಕೌಟುಿಂಬಿಕ ಜಿೋವನದ ಡ ಗಿನ 

ಗೌರವದ್ ಹಕಿನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ, ಐರ  ೋಪಯ ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ ಅಧಿವಿೋಶನದ್ 8ನ ೋ ಕಲರ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತ್ತುದ  

ಎಿಂದ್ು ತಕರಾರು ಸ್ಲಿಲಸ್ದ್ರು. ಈ.ಸ್.ಟ್ಟ.ಏಚ್.ಆರ್., ಸ್ದ್ರಿ ಕಾನ ನು, ಅದ್ು ಅನುಷಾಠನಗ  ಿಂಡಿದ ಯ  

ಇಲಲವೋ ಎಿಂಬುದ್ರ ಹ  ರತಾಗಿ, 8ನ ೋ ಕಲರ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ದ  ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳಿತು:  

ನಿದಮಷ್ು ಪರಕರಣಗಳ್ ವಗಮದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಬಹುಕಾಲದ್ವರ ಗ  

ಜಾರಿಯಾಗದದ್ದರ  ಶಾಸ್ನ ಪುಸ್ುಕದ್ಲಿಲ ಉಳಿಯುವ 

ಕಾನ ನ  ಿಂದ್ನುನ, ಕಾಯಮನಿೋತ್ತಗಳ ೋನಾದ್ರ  ಬದ್ಲ್ಫಾದ್ರ , ಅಿಂತಹ 

ಪರಕರಣಗಳ್ಲಿಲ ಯಾವುದ ೋ ಸ್ರ್ಯದ್ಲ ಲ ರ್ತತ  ುಮಮ 

ಅನವಯಸ್ಬಿಡಬಹುದ್ು. ಹಿೋಗಾಗಿ ಅಜಿಮದಾರರು ಸ್ದ್ರಿ ಶಾಸ್ನದಿಂದ್ 

“ನ ೋರವಾಗಿ ಪರಭಾವಿತರಾಗುವ ಅಪಾಯವನುನ” ಎದ್ುರಿಸ್ುತಾುರ  ಎಿಂದ್ು 

ಹ ೋಳ್ಬಹುದ್ು 
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ಈ ನಿಣಮಯವನುನ , ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವತಮನ ಯನುನ ದ್ಿಂಡನ ಗ  ಒಳ್ಪಡಿಸ್ುವ ಸ ೈಪರಸ್ ನ ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯು, 

ಅಜಿಮದಾರರ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಜಿೋವನದ್ಲಿಲ ಅಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾದ್ ಹಸ್ುಕ್ ೋಪವನುನ ಮಾಡುತುದ  ಎಿಂಬ ತಕರಾರು ವಯಕುವಾದ್ 

ಮೊಡಿನ್ಯೂವಸ್ v. ಸಯೈಪ್ಿಸ್244 ಪರಕರಣ ದ್ಲಿಲ ಬ ಿಂಬಲಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು . 

107.  ಡಡಿೆಯಾನ್ ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪುಮ ಹ  ರಬಿದ್ುದ ಐದ್ು ವಷ್ಮಗಳಾದ್ ನಿಂತರ, ಬ್ಯೂವವಸ್ೋ ವಿ. ಹಾಡಿಿೋಕ್ 

("ಬ್ಯೂವವಸ್ೋ") ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಅಮೋರಿಕ ಯ ಸ್ವೋಮಚ ಿ ನಾಯಯಾಲಯವು, "ಗುದ್ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್" 

ಕಾನ ನುಗಳ್ು ಅಮರಿಕನ್ ಇತ್ತಹಾಸ್ದ್ ಪರರ್ುಖ್ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದವು ರ್ತುು ಅವು ಸ್ಿಂವಿಧಾನ 

ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು ನುಡಿಯತು. ಬ  ೋವಸ್ಮ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯ ಮಾಡಿದ್ 

ತಕಮಕ ಿ, ಡಡಿೆಯಾನ್ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಐ.ಸ್.ಸ್.ಪ್ಪ.ಆರ್ ಮಾಡಿದ್ ತಕಮಕ ಿ ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿ ಭಿನನತ ಯತುು. 

ಬ  ೋವಸ್ಮ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯವು ಸ್ರ್ಸ ಯಯು ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕ್ತಿಗ  

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ುದ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ವೋಕರಿಸ್ಲು ನಿರಾಕರಿಸ್ತು. ಬದ್ಲಿಗ , ನಾಯಯಲ್ಫಾಯವು ಪರಕರಣ 

"ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರಿಗಿರುವ ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ಲಿಲ ತ  ಡಗುವ  ರ್ ಲಭ ತ ಹಕ್ತಿಗ " ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ುದ ಆ 

ಹಕಿನುನ ಅಮೋರಿಕ ಯ ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳಿತು.  

ಹದನ ೋಳ್ು ವಷ್ಮಗಳ್ ನಿಂತರ, ಅಮೋರಿಕ ಯ ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯವು, ಲ್ಾರಯನ್ಾ v. ಟಯಕಾಾಸ್245 ("ಲ್ಾರಯನ್ಾ") 

ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನ ರ್ ಲಕ ದ ೋಶದ್ಲಿಲ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಹಕುಿಗಳಿಗ  ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕ್ತಕ  ಟ್ಟುತು. 

ಲ್ಫಾರ ನ್ಪ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಅಜಿಮದಾರರನುನ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಒಡನಾಟದ್ಲಿಲ ತ  ಡಗುವುದ್ನುನ, ಒಪ್ಪಿಗ ಯದ್ದ 

ಹ  ರತಾಗಿಯ , ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುವ ಟ ಕಾಪಸ್ ನ ಕಾನ ನಿನ ಅಡಿಯಲಿಲ ಬಿಂಧಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ಆ ಕಾನ ನಿನ 

ಮಾನಯತ ಯುನುನ ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. 

 ಡಡಿೆಯಾನ್ ಪರಕರಣವನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ದ್ ಯು.ಎಸ್ ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯವು, ಆ ಕಾನ ನು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 

ಹದನಾಲಿನ ೋ ತ್ತದ್ುದಪಡಿಯ ಡ ಯ ಪಾರಸ ಸ್ ಷ್ರತುನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತ್ತುದ  ಎಿಂಬ ಕಾರಣಕ ಿ ಅದ್ನುನ ರದ್ುದಪಡಿಸ್ತು. 

ಬ  ೋವಸ್ಮ ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪಮನುನ, ತಳಿಳಹಾಕ್ತದ್ ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮ ಕ ನಡಿಯವರು ಬಹುರ್ತದ್ ಪರವಾಗಿ 

                                                             
244 Application No. 15070/89,16 EHRR 485   
245 539 U.S. 558 (2003).   
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ಮಾತನಾಡುತಾು, ಲ್ಫಾರ ನ್ಪ ಪರಕರಣದ್ ಬಹುರ್ತದ್ ನಿಧಾಮರದ್ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ನಾಯ. ಸ್ುೋವನಪ, ಬ  ೋವಸ್ಮ 

ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ರ್ಿಂಡಿಸ್ದ್ದ  ಭಿನನ ನಿಲುವಿನ ತ್ತೋಪಮನುನ ಎತ್ತುಹಿಡಿದ್ರು :  

ನರ್ಮ ಹಿಿಂದನ ಪರಕರಣಗಳ್ು ಎರಡು ಪರಸಾುವನ ಗಳ್ನುನ ಅತಯಿಂತ 

ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ುತುವ . ಮೊದ್ಲನ ಯದಾಗಿ, ಆಳ್ುತ್ತುರುವ ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತರು 

ನಿದಮಷ್ು ಕ್ತರಯಯೊಿಂದ್ನುನ ಅನ ೈತ್ತಕವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ವ  ಎಿಂಬ 

ವಿಚಾರವವು ಆ ಕ್ತರಯಯನುನ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುವ ಕಾನುನನುನ 

ಎತ್ತುಹಿಡಿಯುವುದ್ಕ ಿ ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾದ್ ಕಾರಣವಲಲ. 

ಇತ್ತಹಾಸ್ದಿಂದಾಗಲಿೋ ಸ್ಿಂಪರದಾಯದಿಂದಾಗಲಿೋ, ವಣಮ ಸ್ಿಂಕರವನುನ 

ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುವ ಕಾನ ನನುನ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಆಕರರ್ಣದಿಂದ್ 

ಪಾರುಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ. ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ರ್ದ್ುವ ಯಾದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು 

ತರ್ಮ ದ ೈಹಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ದ್ ಅನ  ಯೋನಯತ ಗಳ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ 

ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ವಯಕ್ತುಗತ ನಿಧಾಮರಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂತಾನವನುನ ಹಡ ಯುವ 

ಉದ ದೋಶವಿಲಲದದ್ದರ , ಅವುಗಳ್ು ಹದನಾಲಿನ ೋ ತ್ತದ್ುದಪಡಿಯ ಡ ಯ 

ಪಾರಸ ಸ್ ಕಾಲಸ್ನಿಿಂದ್ ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಒಿಂದ್ು 

ಸ್ವರ ಪವಾಗಿವ . ಅಲಲದ ೋ ಈ ರಕ್ಷಣ ಯು ವಿವಾಹಿತ ರ್ತುು ಅವಿವಾಹಿತ 

ವಕ್ತುಗಳ್ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಆಯಿಗಳಿಗ  ಅನವಯಸ್ುತುದ . 

 ಈ ಪರಕರಣವು ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರ ಖಾಸ್ಗಿೋ, ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ ಕುರಿತಾದ್ುದ್ು ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಗರ್ನಿಸ್ದ್ ಅವರು, ಪರಶಿನಸ್ಲಿಟ್ಟುದ್ದ ಕಾನ ನುಗಳ್ು ಸ್ಕಾಮರದ್ ಯಾವುದ ೋ ಕಾನ ನುಬದ್ಧ  ಹಿತಾಸ್ಕ್ತುಯನುನ 

ಹ  ಿಂದಲಲ ಎಿಂದ್ು ನುಡಿದ್ರು. 

ಪರಸ್ುುತ ಪರಕರಣ ಅಪಾರಪುರನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಲಲ, ಹಾಗ ಯೋ 

ಗಾಯಗ  ಿಂಡವರು ಅರ್ವಾ ಬಲವಿಂತಕ ಿ ಒಳ್ಗಾದ್ವರು ಅರ್ವಾ 

ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸ್ುವುದ್ು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲದರುವ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ಲಿಲ 
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ಇರುವವರನ ನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಲಲ. ಈ ಪರಕರಣ ಸಾವಮಜನಿಕವಾಗಿ ನಡ ದಲಲ, 

ವಯಭಿಚಾರವನ ನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಲಲ. ಅಲಲದ ೋ ಈ ಪರಕರಣ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರು 

ಹ  ಿಂದ್ ಬಯಸ್ುವ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಕ ಿ ಸ್ಕಾಮರ ಶಿಷಾುಚಾರದ್ ಮಾನಯತ ಯನುನ 

(ಉದಾ: ರ್ದ್ುವ ಯಾಗುವ ಅರ್ವಾ ನಾಗರಿಕ ಸ್ಮಾಗರ್ ಎಿಂದ್ು 

ನ  ೋಿಂದ್ಣಿಗ  ಳಿಸ್ುವ ಹಕುಿ) ನಿೋಡಬ ೋಕ್ತರುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮವನ ನ 

ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಲಲ. ಈ ಪರಕರಣ ಖ್ಿಂಡಿತವಾಗಿ ಪರಸ್ಿರರ ಸ್ಿಂಪೂಣಮ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯಿಂದ್, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಜಿೋವನ ಶ ೈಲಿಯಲಿಲ ಸಾಮಾನಯವಾದ್ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ಲಿಲ ತ  ಡಗಿದ್ದ ಇಬಬರು ವಯಸ್ಿರನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ . 

ತರ್ಮ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಜಿೋವನದ್ ಗೌರವ ಕಾಪಾಡುವುದ್ು ಅಜಿಮದಾರ ಹಕುಿ. 

ಅವರ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಪಾತಕವ ಿಂದ್ು ಕರ ದ್ು ಅವರ 

ಅಸ್ುತವವನುನ ಅವಮಾನಿಸ್ುವ ಅರ್ವಾ ಅವರ ಭಾಗಯವನುನ ನಿಯಿಂತ್ತರಸ್ುವ 

ಕ ಲಸ್ವನುನ ಸ್ಕಾಮರ ಮಾಡಬಾರದ್ು. ಡ ಯ ಪಾರಸ ಸ್ ಕಾಲಸ್ ನ 

ಅಡಿಯಲಿಲರುವ ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಹಕುಿ ಅವರಿಗ  ಸ್ಕಾಮರದ್ ಯಾವುದ ೋ 

ಹಸ್ುಕ್ ೋಪವಿಲಲದ ೋ, ತರ್ಮ ಕ್ತರಯಗಳ್ಲಿಲ ತ  ಡಗುವ ಸ್ಿಂಪೂಣಮ 

ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ ನಿೋಡುತುದ .   ಸ್ಕಾಮರ ಪರವ ೋಶಿಸ್ುವಿಂತ್ತಲಲದ್ ವ ೈಯಕ್ತುಕ 

ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಪರಿಧಿಯೊಿಂದ್ನುನ ನಿಮಿಮಸ್ುವುದಾಗಿ ಸ್ಿಂವಿಧಾನ 

ವಚನವನಿನತ್ತುದ .  ಮೋಲಿಿಂಡ ಕಾಯಸ್ೋ ಪರಕರಣ, ಸ್ಿಂಖ ಯ 847. ನಲಿಲ ಟ ಕಪಸ್ 

ಶಾಸ್ನವು ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ರ್ತುು ಖಾಸ್ಗಿೋ ಬದ್ುಕ್ತನಲಿಲ 

ರ್ ಗುತ ರಿಸ್ುವುದ್ನುನ ಸ್ರ್ರ್ಥಮಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ 

ನ ೈತ್ತಕವಾದ್ ಸ್ಕಾಮರಿೋ ಉದ ದೋಶವನ ನ ಬ ಿಂಬಲಿಸ್ುವುದಲಲ 

108. ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ದಾಗ ಉಿಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನುನ ನಾಯ. 

ಕ ನಡಿ ಗುರುತ್ತಸ್ದ್ರು: 
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ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಸ್ಕಾಮರದ್ ಕಾನ ನಿನ ರ್ ಲಕ 

ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ಿು ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ದಾಗ, ಅಿಂತಹ ಘ ೋಷ್ಣ ಯು, 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಸಾವಮಜನಿಕ ರ್ತುು ಖಾಸ್ಗಿೋ ವಲಯಗಳ್ಲಿಲ 

ತಾರತರ್ಯಕ  ಿಳ್ಪಡಿಸ್ುವುದ್ಕ ಿ ಆಹಾವನದ್ಿಂತ  ಕ ಲಸ್ಮಾಡುತುದ .    

ಈ ಪರಕಾರವಾಗಿ ನಾಯಯಾಲಯವು "ಒಿಂದ ೋ ಲಿಿಂಗದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವಿನ ಭಿನನವಾದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ" 

ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುವ ಟ ಕಾಪಸ್ ಕಾನ ನನುನ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ (ಜ  ತ ಗ  ಅಮೋರಿಕ ರ್ತುು ಪೊೋಟ  ೋಮ ರಿಕ  ೋದ್ 13 

ರಾಜಯಗಳ್ಲಿಲನ ಇದ ೋ ರಿೋತ್ತಯ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ಕ ಡಾ) ಹಿೋಗ ಿಂದತು:  

ಬ  ೋವಸ್ಮ ರ್ತುು ಈ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಬಳ್ಕ ಯಾಗಿರುವ ಕಾನ ನುಗಳ್ು, 

ನಿದಮಷ್ು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಯನುನ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುವುದ್ನುನ ಬಿಟುು ಬ ೋರ ೋನನ ನ 

ಮಾಡದ್ ಶಾಸ್ನ ಎಿಂಬುದ್ು ಸ್ಿಷ್ುವಿದ . ಆದಾಗ ಯ, ಅವುಗಳ್ ಶಿಕ್  ರ್ತುು 

ಉದ ದೋಶಗಳ್ು ದ್ ರಗಾಮಿ ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ನುನ ಹ  ಿಂದವ  ರ್ತುು ಅತಯಿಂತ 

ಖಾಸ್ಗಿೋ ಮಾನವ ಕೃತಯ, ಎಿಂದ್ರ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ,ರ್ತುು ಅತಯತಿಂತ 

ಖಾಸ್ಗಿೋ ಸ್ಥಳ್, ಎಿಂದ್ರ  'ರ್ನ 'ಗಳ್ನುನ ಪರಭಾವಿಸ್ುತುವ .  ಶಾಸ್ನಗಳ್ು, 

ಅಪರಾಧಿಗಳ್ಿಂತ  ಶಿಕ್ ಗ  ಳ್ಗಾಗದ  ಆಯಿ ಮಾಡುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ 

ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ವಾಯಪ್ಪುಯಲ್ಫ ಲೋ ಬರುವ, ಖಾಸ್ಗಿೋ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವಿಂದ್ನುನ 

ನಿಯಿಂತ್ತರಸ್ಲು ಯತ್ತನಸ್ುತುವ , ಇಲಿಲ ಆ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ ಕಾನ ನು ಮಾನಯತ ಗ  

ಅಹಮವೋ ಅಲಲವೋ ಎಿಂಬುದ್ು ರ್ುಖ್ಯವಲಲ. (ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ ) 

109. ಟ ಯನ ನ್ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ವಿಶವಸ್ಿಂಸ ಥಯ ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ ಸ್ಮಿತ್ತಯು ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾದ್, 

ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ ಕಾನ ನುಗಳ್ು, 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕುಿ ರ್ತುು ತಾರತರ್ಯದ್ ವಿರುದ್ಧದ್ ಹಕಿನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುವ  ಎಿಂದ್ು ನುಡಿಯತು. 

ಟಾಯಸ ಮನಿಯನ್ ಗ ೋ ಲ್ಫಾ ರಿಫ್ಾಮ್ಮ ಗ ರಪ್ ನ ಸ್ದ್ಸ್ಯರಾದ್ ಶಿರೋ ಟ ನ ನ್ ಅವರು 'ಅಸ್ಹಜ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ', ರ್ತುು 'ನಿಸ್ಗಮದ್ ವಿರುದ್ಧದ್ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ' ರ್ತುು 'ಗಿಂಡು ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವಿನ ಅಸ್ಭಯ 
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ಕ್ತರಯ'ಯನುನ ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ ಟಾಯಸ ಮನಿಯನ್ ಕಾನ ನಿನ ಬಗ ೆ ಸ್ಮಿತ್ತಗ  ದ್ ರು 

ನಿೋಡಿದ್ದರು. ಈ ಕಾನ ನು ಪೊೋಲಿೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ  ತನನ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಜಿೋವನದ್ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಅಿಂಶಗಳ್ 

ಬಗ ಗ  ತನಿಖ  ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕ  ಡುತುದ  ರ್ತುು ತನನ ರ್ನ ಯ ಖಾಸ್ಗಿೋ ವಾತಾವರಣದ್ಲಿಲ 

ತನನ ಬಹುಕಾಲದ್ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯೊಿಂದಗ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ಲಿಲ ತ  ಡಗಿಸ್ಕ  ಿಂಡಿದ್ದರ ಬಗ ಗ  ಅವರಿಗ  

ಅನುಮಾನವಿದ್ದರ  ತನನನುನ ಬಿಂಧಿಸ್ಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕ  ಡುತುದ  ಎಿಂದ್ು ಅವರು ಹ ೋಳಿದ್ರು. ಶಿರೋ 

ಟ ಯನ ನ್ ಈ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ಅವು 2(1)ನ ೋ ಕಲರ್ು, 17ನ ೋ ಕಲರ್ು ರ್ತುು 26ನ ೋ ಕಲರ್ನುನ , 

ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುವ  ಎಿಂಬ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ಪರಶಿನಸ್ದ್ರು:  

ಈ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ು ಉದ  ಯೋಗದ್ಲಿಲ ತಾರತರ್ಯ, ಸ್ತತ ಛೋದ್ರಿಕ , 

ಮಾನಹಾನಿ, ದ ೈಹಿಕ ಹಿಿಂಸ ಯ ಬ ದ್ರಿಕ  ರ್ತುು ರ್ ಲಭ ತ 

ಪರಜಾತಾಿಂತ್ತರಕ ಹಕುಿಗಳ್ ಉಲಲಿಂಘನ ಯ ಪರಿಸ್ಥತ್ತಗಳ್ನುನ ನಿಮಿಮಸ್ವ  

ಅಪರಾಧಿೋಕರಣವನುನ ಸಾವಮಜನಿಕ ಆರ  ೋಗಯ ಅರ್ವಾ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ರಕ್ಷಣ  ಎಿಂಬ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ "ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್" 

ಎಿಂದ್ು ಸ್ರ್ರ್ಥಮಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ವಾದ್ವನುನ ತ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ದ್ ಸ್ಮಿತ್ತಯು, ಅಿಂತಹ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ ಕ್ತರಮಿನಲ್ 

ಕಾನ ನಿನ ಬಳ್ಕ ಯು ಅಗತಯವೂ ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವೂ ಆಗಿರುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು ತ್ತಳಿಸ್ತು:  

ಟಾಸ ೋನಿಯಾದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ ಸಾವಮಜನಿಕ ಆರ  ೋಗಯದ್ ಕುರಿತಾದ್ 

ಅಭಿಪಾರಯ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ,, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕೃತಯಗಳ್ 

ಅಪರಾಧಿೋಕರಣವನುನ ಏಡ್ಪ/ ಎಚ್.ಐ.ವಿಯ ಹರಡುವಿಕ ಯನುನ 

ತಡ ಗಟುುವ ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ ವಿಧಾನ ಅರ್ವಾ ಸ್ರಿಯಾದ್ ಕರರ್ ಎಿಂದ್ು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ಮಿತ್ತ ಗರ್ನಿಸ್ದ . 

ಸ್ದ್ರಿ ಶಾಸ್ನವು ಐ.ಸ್.ಸ್.ಪ್ಪ.ಆರ್ ನ 7ನ ೋ ಕಲರ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂದ್ು ತ್ತೋಮಾಮನಿಸ್ದ್ ನಾಯಯಾಲಯ, 

ಹಿೋಗ ಿಂದತು:  
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ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ಲಿಲ ನಡ ಯುವ ವಯಸ್ಿರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ು “ಖಾಸ್ಗಿೋತನ” ಎಿಂಬ ತತವದ್ಡಿಯಲಿಲ ಬರುತುವ  

ಎಿಂಬುದ್ು ನಿವಿಮವಾದ್ ರ್ತುು ಶಿರೋಯುತ ಟ ಯನ ನ್ ರವರು ಸ್ದ್ಯದ್ 

ಪರಿಸ್ಥತ್ತಯಲಿಲ ಟಾಸ ೋನಿಯನ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ ರ್ುಿಂದ್ುವರ ದ್ 

ಅಸ್ುತವದ್ ದ ಸ ಯಿಂದ್ ನಿಜವಾಗಿಯ  ಬಾಧಿಸ್ಲಿಟ್ಟುದಾದರ  

ಎಿಂಬುದ್ರಲಿಲ ಎರಡು ಮಾತ್ತಲಲ 

110. ಎಕ್ಾ v. ಕಯೂಲಂಬಿಯ 246  ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಸ್ಮಿತ್ತಯು ಟೂಾನ್ಯನ್ ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಿಿಂದ್ ಯಾವ 

ರಿೋತ್ತಯಲ ಲ "ಪರಪಿಂಚದ್ ದ್ಕ್ಷಿಣಬಾಗದ್ವರು ಹ  ರತುಪಡುವುದಲಲ 247 " ಎಿಂದ್ು ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ತು. 

ಅವಿವಾಹಿತ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ರ್ತುು ಭಿನನಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಜ  ೋಡಿಗಳ್ನುನ ಸ್ಮಾನವಾಗಿ ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ 

ಅಗತಯವವನುನ ಸ್ ಚಸ್ದ್ ಬಹುರ್ತದ್ ನಿಧಾಮರದ್ ಬಗ ಗ  ಭಿನಾನಭಿಪಾರಯ ವಯಕುಪಡಿಸ್ದ್ ಈಜಿಪ್ಪುನ 

ರ್ತುು ಟುಯನಿೋಶಿಯಾದ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯರು, ಟ ನ ನ್ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಪಾಲಿಸ್ಲ್ಫಾದ್ ತತವವನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂಡರು:  

"ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ತಾರತರ್ಯವು 17ನ ೋ ಕಲರ್ನುನ 

ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ರಲಿಲ ಎರಡು ಮಾತ್ತಲಲ.....ಸ್ಮಿತ್ತಯು.. 

ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾಗಿ ರ್ತುು ಪದ ೋಪದ ೋ ಹ ೋಳಿರುವಿಂತ  ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ  ಳ್ಗಿನ 

ನಿರಿಂಕುಶ ರ್ತುು ಕಾನ ನುಬಾಹಿರ ಹಸ್ುಕ್ ೋಪದ್ ವಿರುಧ್ಧದ್ ರಕ್ಷಣ ಯು, 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳಿಗಾಗಿ 

ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಕ್ತರುಕುಳ್ ರ್ತುು ಶಿಕ್  ನಿೋಡುವುದ್ನುನ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುತುದ  " 

111. ಈಕ ವಡಾರ್ ನಾ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಾಯಯರ್ಿಂಡಳಿಯು ಪರಪಿಂಚದ್ ದ್ಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ್ಲಿಲ ಗುದ್ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗಕ ಿ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ನಿರಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ದ್ ಮೊತುಮೊದ್ಲ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

                                                             
246 Communication No. 1361/2005.   
247 Robert Wintemute, “Same-Sex Love and Indian Penal Code §377: An Important Human Rights Issue for India” National 

University of Juridical Sciences Law Review, (2011).   
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ನಾಯಯಾಲಯವಾಗಿದ 248 . "ಅತಾಯಚಾರವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ "ಯನುನ 

ದ್ಿಂಡಿಸ್ುವಿಂತಹ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 516ನ ೋ ಕಲಮಿನ ಮಾನಯತ ಯನುನ ರ್ಿಂಡಳಿಯದ್ುರು 

ಪರಶಿನಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ರ್ಿಂಡಳಿಯು "ಇಿಂತಹ ಅಸ್ಹಜ ನಡವಳಿಕ ಗ  ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಚಕ್ತತ ಪ ಒದ್ಗಿಸ್ಬ ೋಕು ... 

ಸ ರ ರ್ನ ವಾಸ್ವು, ಈ ವ ೈಕಲಯದ್ ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಗ  ಸ್ ಕುವಾದ್ ವಾತಾವರಣವನುನ ಸ್ೃಷ್ಟ್ುಸ್ುತುದ " ಎಿಂಬ 

ತಕಮಮಾಡಿತು. ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ  ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಚಕ್ತತ ಪಯ ಅಗತಯವಿರುವ  'ಅಸ್ಹಾಜ 

ನಡವಳಿಕ ' ಎಿಂಬಾ ರ್ಿಂಡಳಿಯ ತಕಮದ್ಲಿಲ ಗಿಂಭಿೋರವಾದ್ ಸ್ರ್ಸ ಯಗಳಿವ . ಆ ಕಲಿನ ಯು ವಾಸ್ುವದ್ಲಿಲ 

ನ ಲ್ಫ ಯಲಲದ್ಿಂತಹುದ್ು ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯ ರ್ತುು ಘನತ ಯನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ 

ನಾಯಯಾಲಯ ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂಡಿರುವ ಈ ಸ್ದಾಧಿಂತ ತಪಾಿದ್ುದ್ು. ಹಿೋಗಿದ್ದರ  ಕ  ನ ಯಾದಾಗಿ, ರ್ಿಂಡಳಿಯು 

ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 516ನ ೋ ಕಲಮಿನ ಮೊದ್ಲ ವಾಕಯವನುನ ಈ ರಿೋತ್ತ ತ ಗ ದ್ು ಹಾಕ್ತತು: 

" ಎಲಲವನ ನ ಮಿೋರಿ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರು ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ 

ಹ  ಿಂದರುವವರು ರ್ತುು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಸ್ಿಂಪೂಣಮ 

ಸ್ಮಾನತ ಯ ಪರಿಸ್ಥತ್ತಗಳ್ಲಿಲ ಚಲ್ಫಾಯಸ್ುವ ಹಕಿನುನ ಹ  ಿಂದದಾದರ 

…  ಎಿಂದ್ರ , ಎಲಿಲಯವರ ಗ  ಅವರು ತರ್ಮ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ 

ಪರಕಟಪಡಿಸ್ುವಾಗ ಇತರರ ಹಕುಿಗಳಿಗ  ಹಾನಿಮಾಡುವುದಲಲವೋ,  

ಅಲಿಲವರ ಗ  ಅವರ ಹಕುಿಗಳ್ು ಸ್ಮಾನವಾದ್ ಕಾನ ನು 

ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ಅನಿಂದಸ್ುತುವ , ಇದ್ು ಎಲಲ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  

ಅನವಯಸ್ುತುದ . 

112. ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಯಸ್ಿರ ಜಿೋವನದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ು ಬಿೋರುವ 

ಪರತ್ತಕ ಲ ಪರಿಣಾರ್ವನುನ ದ್ಕ್ಷಿಣ ಆಫರಕಾದ್ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ನಾಯಯಾಲಯವು ಗಯವ ಮತತಿ ಲ್ಯಸಿಾಯನ್ 

ಸಮಾನತಯಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಯ ಒಕೂಕಟ v. ಕಾನೂನತ ಮಂತಿಿ ("ರಾಷ್ಟ್ರವಯ ಒಕೂಕಟ")249 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, 

                                                             
248 Case No. 111-97-TC (27 November 1997).   
249 1999 (1) SA 6 (CC).   
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ಪರಿಗಣಿಸ್ತು. ಈ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಗಿಂಡಸ್ರ ನಡುವಿನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವ ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗಕ ಿ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಸಾಮಾನಯ ಕಾನ ನು ರ್ತುು ಇತರ ಶಾಸ್ನಗಳ್ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕತ ಯನುನ 

ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ಸ್ಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಾಯಯಾಲಯವು, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಯಸ್ಿ ಪುರುಷ್ರ ನಡುವಿನ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅನ  ಯೋನಯತ ಯನುನ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುವ ಉದ ದೋಶವಿರುವ ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ು, 

ಸಾಮಾನತ ಯಡ ಗಿನ ಅವರ ಹಕಿನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ  ರ್ತುು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ 

ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ತಾರತರ್ಯ ಎಸ್ಗುತುದ  ಎಿಂದ್ು ಸ್ವಾಮನುರ್ತದಿಂದ್ ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂಡಿತು.   

ನಾರಿಸ್ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಈ.ಸ್.ಟ್ಟ.ಎಚ್.ಆರ್. ಅಭಿಪಾರಯದ  ಿಂದಗ  ದ್ನಿಗ ಡಿಸ್ದ್ ಜಸ್ುಸ್ ಅಕ ರ್ಮನ್ ಹಿೋಗ  

ಗರ್ನಿಸ್ದ್ರು: 

ಪುರುಷ್ರ ನಡುವಿನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ ಮೋಲಿನ ತಾರತರ್ಯಪೂಣಮ 

ನಿಬಮಿಂಧ್ಗಳ್ು ಈಗಾಗಲ್ಫ ೋ ಚಾಲಿುಯಲಿಲರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಪೂವಮಗರಹಗಳ್ನನ ಬಲಪಡಿಸ್ುತುವ  ರ್ತುು ಅವರ ಬದ್ುಕ್ತನ ಮೋಲ್ಫ  ಆ 

ಪೂವಾಮಗರಹಗಳ್ ದ್ುಶಿರಿಣಾರ್ಗಳ್ನುನ ತ್ತೋವರವಾಗಿ ಹ ಚಿಸ್ುತುವ  

ಜಸ್ುಸ್ ಅಕ ರ್ಮನ್ ಅವರು ಎಡಿವನ್ ಕಾಯಮರಾನ್ ರ "ಸ ಕುಪವಲ್ ಓರಿಯಿಂಟ ೋಶನ್ ಆನ್ಡ ದ ಕಾನಿಪಟಟ ಯಶನ್: ಎ 

ಟ ಸ್ು ಕ ೋಸ್ ಫ್ಾರ್ ಹ ಯರ್ನ್ ರ ೈರ್ಟಪ"250 ಅನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ದ್ರು:  

ಈ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ನುನ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ದದ್ದರ , ಅವು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ, ಲ್ಫ ೋಖ್ಕರು ಹ ೋಳಿರುವಿಂತ , “ಸ ರ ಹಿಡಿಯದ ೋ ಬಿಟು 

ಪಾತಕ್ತ"ಗಳ್ ರ್ಟುಕ ಿ ಇಳಿಸ್ಬಿಡುತುವ , ಆ ರ್ ಲಕ ಕಳ್ಿಂಕವನುನ 

ಬಲಪಡಿಸ್ುತುವ  ರ್ತುು ಉದ  ಯೋಗ, ವಿಮ ಹಾಗ  ಪಾಲನ ಯ 

ಜವಾಬಾದರಿ ಮೊದ್ಲ್ಫಾದ್ ನಿಲುವನುನ ಅವಲಿಂಬಿಸ್ರುವ  ವಿಚಾರಕ ಿ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಕಾನ ನು ನಿಧಾಮರಗಳ್ಲಿಲ ತಾರತರ್ಯವನುನ 

ಪೊರೋತಾಪಹಿಸ್ುತುವ  (ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ ) 

                                                             
250 (1993) 110 SALJ 450.   
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ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಖಾಸ್ಗಿೋತನ ರ್ತುು ಘನತ ಯ ಹಕುಿಗಳ್ ಉಲಲಿಂಘನ ಯ ಕುರಿತು ದ್ನಿಯತ್ತುದ್ ನಾಯಯಾಲಯವು ಈ 

ರಿೋತ್ತ ತ್ತೋಮಾಮನಿಸ್ತು: 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ನರ್ಮ ಸ್ಮಾಜದ್ ಅಪಾಯದ್ಲಿಲರುವ 

ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತ ಸ್ರ್ುದಾಯ. ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ು ಅವರ 

ಅತಯಿಂತ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುತುವ . ಇದ್ು 

ಅವರನುನ ಕುಗಿಸೆ್ ಕ್ತೋಳಾಗಿ ನ  ೋಡುತುದ  ರ್ತುು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗಿರುವ 

ಘನತ ಯ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕಿನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ . ಅಲಲದ , ಸ್ದ್ರಿ 

ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ು ರ್ತಾುರಿಗ  ಹಾನಿಯುಿಂಟುಮಾಡದ್ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ 

ವಯಸ್ಿ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವಿನ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಕೃತಯಗಳ್ನುನ 

ಕಾನ ನುಬಾಹಿರಗ  ಳಿಸ್ುತುವ . ರ್ನುಷ್ಯರ ಬದ್ುಕ್ತನ ಈ ಅಿಂತರಾಳಾದ್ 

ವಲಯದ್ ಮೋಲಿನ ಅತ್ತಕರರ್ಣವು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕವಾದ್ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ 

ಹಕ್ತಿಗ  ಘಾಸ್ಯನುನಿಂಟು ಮಾಡುತುದ . ತಾರತರ್ಯದ್ ರ್ ಲದ್ಲಿಲರುವ 

ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ು, ಖಾಸ್ಗಿೋತನ ರ್ತುು ಘನತ ಯ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ 

ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುವ  ಎಿಂಬ ಸ್ತಯವೂ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ವಿರುಧ್ಧದ್ 

ತಾರತರ್ಯ ನಾಯಯೊೋಚತವಲಲ ಎಿಂಬ ನಿಧಾಮರವನುನ ಬಲಪಡಿಸ್ುತುದ   

ಕ  ನ ಯಲಿಲ ನಾಯಯಾಲಯ ಎಲ್ಫಾಲ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಹ  ರಗಿನ ಹಸ್ುಕ್ ೋಪವಿಲಲದ ೋ ಮಾನವ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ಸಾಥಪ್ಪಸ್  

ಪೊೋಷ್ಟ್ಸ್ಸ್ುವುದ್ನುನ ಉತ ುೋಜಿಸ್ುವ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಅನ  ಯೋನಯತ  ರ್ತುು ಸಾವಯತುತ ಯ ವಲಯವನುನ ಹ  ಿಂದ್ುವ 

ಹಕ್ತಿದ  ಎಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ತು   

113. 2005 ರಲಿಲ, ಫಜಿ ಉಚಿ ನಾಯಯಾಲಯ, ಧಿವರಯವಂದಿ ನ್ಾಡಾನ್ ಥಾಮಸ್ ಮಾಾಕ್ ಕಯೂಸಕರ್ ವಿ. 

ಸಕಾೋರ 251  ಪ್ಿಕರಣದಲ್ಲಿ, ಪುರುಷ್ನ  ಬಬನಿಗ  ತನನ ಬಗ ಗಿನ  "ಶಾರಿೋರಿಕ ಅರಿವು" ಹ  ಿಂದ್ಲು 

                                                             
251 [2005] FJHC 500   



 454 

ಅನುರ್ತ್ತಸ್ುವ ಯಾವುದ ೋ ಗಿಂಡಸ್ನುನ ರ್ತುು ಗಿಂಡು ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವಿನ "ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ಅಸ್ಭಯತ "ಯನುನ 

ಶಿಕ್ ಗ  ಳ್ಪಡಿಸ್ುವ, ಫಜಿಯನ್ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ನುನ ತಳಿಳಹಾಕ್ತತು. ಸ್ವೋಮಚ ಿ

ನಾಯಯಾಲಯವು, ಫಜಿಯ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ  ಿಂದಗ  ತಾಳ ಯಾಗದ್ಿಂತಹ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ನುನ ರದ್ುದಪಡಿಸ್, 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ರ್ತುು ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವತಮನ ಯ ನಡುವಿನ ಸ್ಿಷ್ುವಾದ್ ವಯತಾಯಸ್ವನುನ ಈ 

ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  ಗುರುತ್ತಸ್ತು:  

ಕಾನ ನು ಭಿನನತ ಯನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ಬ ೋಕು, ಘನತ ಯನುನ 

ಸ್ುನಿಶಿಿತಪಡಿಸ್ಬ ೋಕು ರ್ತುು ಪರತ್ತ ಪರಜ ಗ  ಅವರಿರುವನ ುಯೋ 

ಸ್ಮಾನವಾದ್ ಗೌರವ ದ  ರಕ್ತಸ್ಕ  ಡಬ ೋಕು ಎಿಂಬುದ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 

ಅಪ ೋಕ್ . ಭಿನನತ ಯನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು ವ ೈವಿಧ್ಯತ ಯನುನ 

ಸ್ಿಂಭರಮಿಸ್ದ್ಿಂತ . ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಘನತ ಯನುನ ಸ್ುನಿಶಿಿತ ಪಡಿಸ್ುವುದ್ು 

ಇಡಿೋ ಸ್ಮಾಜಕ ಿ ಗೌರವ ತಿಂದ್ುಕ  ಡುತುದ . ಸ್ಮಾನತ ಯ 

ಪರತ್ತಪಾದ್ನ ಯು ಪರಕ್ತರಯಾತಮಕ ಜಿೋವಿಂತ್ತಕ ಯ ರ್ ಲವಾಗಬಹುದ್ು. 

…ಈ ರಿೋತ್ತ ಸಾಥಪನ ಯಾದ್ ರಾಷ್ರವಿಂದ್ು, ಖಾಸ್ಗಿೋ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ಲಿಲನ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯನುನ ಸ್ರಿಯಾದ್ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನದ್ಲಿಲ ನ  ೋಡುತುದ  

ರ್ತುು ಪರಜ ಗಳಿಗ  ತರ್ಮ ಉತುರ್ ನ ೈತ್ತಕ ಸ್ಿಂವ ೋದ್ನ ಗಳ್ನುನ 

ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ಬಿಟುು, ಕಾನುನನಿಗ  ತನನ ಅಗತಯ ಕತಮವಯ 

ಮಾಡಲು ಬಿಡುತುದ . 

ಇತ್ತುೋಚನ ವಷ್ಮಗಳ್ಲಿಲ, ಕ ರಿಬಿಯನ್ ರಾಜಯಗಳಾದ್ ಬ ಲಿೋಜ್ ಹಾಗ  ಟ್ಟರನಿಡಾಡ್ ರ್ತುು ಟ  ಬಾಯಗ  ೋ ವಯಸ್ಿರ 

ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧ್ ರ್ುಕುಗ  ಳಿಸ್ವ . ಕಾಾಲ್ಯಬ್ ಓರಯೂವಜಯ಼ೂಕ ವಿ. 

ಬ್ಯಲ್ಲವಜ್ ಅಟಾನ್ವೋ ಜ್ನರಲ್ ("ಕಾಾಲ್ಯಬ್ ಓರಯೂವಜಯ಼ೂಕ")252 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, "ಯಾವುದ ೋ ವಯಕ್ತುಯೊಿಂದಗ  ನಿಸ್ಗಮದ್ 

ನಿಯರ್ದ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ಹ  ಿಂದ್ುವ ಪರತ್ತ ವಯಕ್ತುಯನುನ" ದ್ಿಂಡನ ಗ  ಒಳ್ಪಡಿಸ್ುವ ಬ ಲಿೋಜ್ ದ್ಿಂಡ 
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ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ನುನ ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಎದ್ುರಿನಲಿಲ ಪರಶಿನಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ಘನತ ಯ 

ಪರಿಕಲಿನ ಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮ ಬ ಿಂಜಮಿನ್, ಕ ನಡಿಯನ್ ಸ್ವೋಮಚಿ 

ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಅವಲ್ಫ  ೋಕನಗಳ್ನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ುತಾು ಹಿೋಗ ಿಂದ್ರು253: 

"ಮಾನವ ಘನತ  ಎಿಂದ್ರ  ಒಬಬ ವಯಕ್ತು ಅರ್ವಾ ಗುಿಂಪು ಸಾವಭಿಮಾನ 

ರ್ತುು ಆ ಸಾವಭಿಮಾನವನುನ ಅನುಭವಿಸ್ುವುದ್ು. ಇದ್ು ದ ೈಹಿಕ 

ರ್ತುು ಮಾನಸ್ಕ ಸ್ರ್ಗರತ  ರ್ತುು ಸ್ಬಲಿೋಕರಣಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ . 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ್ು ಅರ್ವಾ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಅಗತಯಗಳ್ು 

ಸಾರ್ರ್ಯಮಗಳ್ು, ಅರ್ವಾ ಅಹಮತ ಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ 

ಪರಿಸ್ಥತ್ತಗಳ್ನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ಅನಾಯಯವಾದ್ ವತಮನ ಯಿಂದ್ ಮಾನವ 

ಘನತ ಗ  ಹಾನಿಯಾಗುತುದ . ಇದ್ು ವಿವಿಧ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಅಗತಯತ ಗಳ್ು, 

ಸಾರ್ರ್ಯಮಗಳ್ು ರ್ತುು ಅಹಮತ ಗಳಿಗ  ಸ್ ಕ್ಷಮವಾಗಿರುವ, ವಯಕ್ತುಗಳ್ 

ಭಿನಾನತ ಗಳ್ನುನ ಗಣನ ಗ  ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ಕಾನ ನುಗಳಿಿಂದ್ 

ಹ ಚಿಸ್ಲಿಡುತುದ . (ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ )               

ಡಡಿೆಯಾನ್, ನಾಯಶನಲ್ ಒಕ ಿಟ, ಮಕ  ಸ್ಿರ್, ಟ ನ ನ್ ರ್ತುು ಲ್ಫಾರ ನ್ಪ ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ದ್ 

ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯವು ಸ್ದ್ರಿ ಕಾಯದಯು ಅಜಿಮದಾರದ್ ಖಾಸ್ಗಿೋತನ, ಘನತ  ರ್ತುು ಸ್ಮಾನತ ಯ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂದ್ು ಅದ್ನುನ ತಳಿಳಹಾಕ್ತತು . ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮ ಬ ಿಂಜಮಿನ್ 

ಹಿೋಗ ಿಂದ್ರು: 

ಆದಾಗ ಯ, ಕಾನ ನು ಸ್ಧಾಧಿಂತದ್ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನದ್ ಪರಕಾರ, 

ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ಪರಚಲಿತ ಬಹುರ್ತದ್ ಅಭಿಪಾರಯದ್ ಪರಕಾರ 

ಅರ್ವಾ ಯಾವುದ್ನುನ ಜನರ ಲಲರ  ನ ೈತ್ತಕವ ಿಂದ್ು 
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ಪರಿಗಣಿಸ್ುತಾುರ  ೋ ಅದ್ರ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  

ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸ್ುವಿಂತ್ತಲಲ. ನಿಷ ೋಧಿಸ್ರುವ ಕೃತಯವನುನ  

ನಿಯಿಂತರಣಗಳಿಿಂದ್ ರ್ುಕುಗ  ಳಿಸ್ದ್ರ  ಅದ್ರಿಿಂದ್ ಹಾನಿ 

ಉಿಂಟಾಗುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ತ  ೋಪಮಡಿಸ್ಬ ೋಕಾಗುತುದ . 

ನ ೈಜವಾಗಿ ಅಿಂತಹ ಹಾನಿ ನಡ ಯಬಹುದ್ು ಎಿಂಬುದ್ಕ ಿ ಯಾವುದ ೋ 

ಸಾಕ್ಷಯವನ  ನದ್ಗಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿಲಲ. ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ನುನ 

ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ುವುದ್ು ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಕತಮವಯ  

114. ಜಯವಸನ್ ಜಯೂವನ್ಾ ವಿ. ಟಿಿನ್ವಡಾಡ್ ಮತತಿ ಟಯೂಬ್ಾಾಗಯೂವದ ಅಟಾನ್ವೋ ಜ್ನರಲ್ ("ಜಯೂವನ್ಾ")254 

ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಕ್ತಿಂಗಡರ್ನಲಿಲ ವಾಸ್ಸ್ುತ್ತುರುವ ವಲಸ್ಗ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಹಕುಿಗಳ್ 

ಕಾಯಮಕತಮರ  ಬಬರು 'ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ' ರ್ತುು 'ಗಿಂಭಿೋರ ಅಸ್ಭಯತ 'ಯನುನ ಅಪರಾಧ್ಗ  ಳಿಸ್ುವ 

ಟ್ಟರನಿಡಾಡ್ ರ್ತುು ಟ  ಬಾಯಗ  ೋದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ ಕಾಯದಯ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ನುನ ಟ್ಟರನಿಡಾಡ್ 

ರ್ತುು ಟ  ಬಾಯಗ  ದ್ಲಿಲ ಉಚಿ ನಾಯಯಾಲಯದ್ಲಿಲ  ಪರಶಿನಸ್ದ್ರು. ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗ  ಬರುವ ಮೊದ್ಲು 

ಅಸ್ುತವದ್ಲಿಲದ್ದ ರ್ತುು ಆನಿಂತರದ್ಲಿಲ ಅತಯಿಂತ ಕಡಿಮ ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಗ  ಿಂಡಿದ್ದ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 6ನ ೋ ಪರಿಚ ೋಿದ್ದ್ವು, ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುವ ಕಾನ ನುಗಳ್ು 

ರದ್ುದಗ  ಳ್ಳದ್ಿಂತ  ಅವನುನ "ರಕ್ಷಿಸ್ು"ತುದ ಯೋ ಎಿಂಬುದ್ು ನಾಯಯಾಲಯದ ದ್ುರು ಇದ್ದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿತುು. 

ಉಚಿ ನಾಯಯಾಲಯ ಸ್ದ್ರಿ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ನುನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಬಾಹಿರವ ಿಂದ್ು ಕರ ದ್ು ತಳಿಳಹಾಕ್ತ, ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯನುನ 

ಆಯಿ ಮಾಡಿ ಕುಟುಿಂಬವನುನ ಹ  ಿಂದ್ುವ ಹಕುಿ ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾವಯತುತ  ರ್ತುು ಘನತ ಯ 

ಅವಿಭಾಜಯ ಅಿಂಗ ಎಿಂದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ತು: 

ಈ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಪಾಲಿಗ  ಮಾನವ ಘನತ  ಎಿಂಬುದ್ು 

ಜಗತ್ತುನಾದ್ಯಿಂತ ಎಲ್ಫಾಲ ಪರಜಾತಾಿಂತ್ತರಕ ಸ್ಮಾಜಗಳ್ಲಿಲ 
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ಗುರುತ್ತಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ರ್ ಲಭ ತ ರ್ತುು ಅವಿಭಾಜಯ ಅಧಿಕಾರ. ಈ 

ಹಕ್ತಿನ  ಿಂದಗ  ಸಾವಯುತ ುಯ ತತವ ರ್ತುು  ಸ್ಕಾಮರದ್ ಯಾವುದ ೋ 

ಬಗ ಯ ಅಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ ಹಸ್ುಕ್ ೋಪವಿಲಲದ ೋ, ತನನ ನಿಧಾಮರವನುನ 

ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ವಯಕ್ತುಯ ಹಕುಿ ಕ ಡಾ ಸ ೋರಿಕ  ಿಂಡಿದ . ಇಿಂತಹ 

ಪರಕಣದ್ಲಿಲ ವಯಕ್ತುಯು ತಾನು ಯಾರನುನ ಪ್ಪರೋತ್ತಸ್ುತ ುೋನ , 

ಯಾರ  ಿಂದಗ  ಬದ್ುಕ ಬಯಸ್ುತ ೋನ  ರ್ತುು ಯಾರ  ಿಂದಗ  

ಕುಟುಿಂಬವನುನ ಹ  ಿಂದ್ಬಯಸ್ುತ ುೋನ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲು 

ಸಾಧ್ಯವಾಗಬ ೋಕು 

ಉಚಿ ನಾಯಯಾಲಯ  ಅಿಂತಹ ಕಾನ ನುಗಳ್ ಇರುವಿಕ ಯು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರ ಬದ್ುಕನುನ  ಉದ ದೋಶಪೂವಮಕವಾಗಿ 

ದ್ುಬಮಲಗ  ಳಿಸ್ುತುವ  ಎಿಂದ್ು  ಹ ೋಳಿತು:  

ಪರಜ ಯೊಬಬರು ಡಮೊೋಕ ಲಸ್ಪನ ಖ್ಡೆದ್ಿಂಚನಲಿಲ ಸ್ತವಾದ್ ಅಪಾಯದ್ 

ನ ರಳಿನಲಿಲ, ಯಾವ ಕ್ಷಣದ್ಲಿಲ ಬ ೋಕಾದ್ರ  ತನನನುನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಬಹುದ ಿಂಬ 

ಭಯದ್ಲಿಲ ಬದ್ುಕುವಿಂತಾಗಬಾರದ್ು. ಈಗ ಇರುವ ಅಪಾಯ 

ಅದ್ುವ ೋ. ಆ ಅಪಾಯವನುನ ಸ್ಕಾಮರವ ೋ ಬ ಿಂಬಲಿಸ್ುತ್ತುದ  ರ್ತುು ಆ 

ಆಪಾಯ ಬಹುರ್ುಖ್ಯವಾದ್ುದ್ು, ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಅದ್ು ಸ್ಮಾಜದ್ 

ಇತರರ ರ್ನಸ್ಪನಲಿಲ, ಅಜಿಮದಾರರಿಂತ  ಬದ್ುಕಲು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವವರ 

ಜಿೋವನಶ ೈಲಿ ರ್ತುು ಅಸ್ುತವಕ ಿ ಇತತರದ್ದಕ್ತಿಿಂತ ಕಡಿಮ 

ಬ ಲ್ಫ ಯದ ಯಿಂಬ ನಿಂಬಿಕ ಯನುನ ಬ ೋರ ರುವಿಂತ  ಮಾಡುತುದ . 

ಅಜಿಮದಾರರಿಂತಹ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಪ ರೋರ್ದ್ ಅತುಯನನತ ಅಭಿಯವಯಕ್ತುಯು 

ಶಾಸ್ನದ್ ಪರಕಾರ ಕಾನ ನುಬಾಹಿರವಾಗಿರುವ ಕ್ತರಯಗಳ್ಲಿಲ 

ಅಡಕವಾಗಿದ  ರ್ತುು ಅಿಂರ್ವರ ಜಿೋವನ ಷ ೈಲಿಯನುನ 

ಅಪರಾಧಿಇಕರಿಸ್ುವ ನಿಧಾಮರವನುನ ಸ್ಿಂಸ್ತುು 
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ಉದ ದೋಶಪೂವಮಕವಾಗಿಯೋ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಿಂಡಿದ  ರ್ತ್ತುಲಿಲ ಸ್ದ್ರಿ ಕ್ತರಯ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯದ  ದೋ ಬಲವಿಂತದ  ದೋ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುಲಲ. 

(ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ )  

ತ ಗ ದ್ು ಹಾಕಲ್ಫಾದ್ ನಿಯರ್ಗಳ್ನುನ ಜನಾಿಂಗಿೋಯ ಪರತ ಯೋಕತ , ವಣಮಭ ೋದ್ ರ್ತುು ಹ  ೋಲ ಕಾಸ್ು 

ಹತಾಯಕಾಿಂಡಕ ಿ ಹ  ೋಲಿಸ್ದ್ ಉಚಿ ನಾಯಯಾಲಯವು, ಕ ಳ್ಕಿಂಡಿಂತ  ಗರ್ನಿಸ್ತು:   

ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತ ಎಿಂದ್ು ಗರಹಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಮಾನವಿೋಯತ  

ರ್ತುು ಮಾನವಿೋಯ ಘನತ ಯ ಹಕುಿ ಗಳ್ನುನ ಈಗ ಕಸ್ದ್ುಕ  ಿಂಡರ , 

ಕ ಲವರ ನ ೈಜ ನಿಂಬಿಕ ಗಳ್ನನಷ ುೋ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ಇಿಂತಹ ಆಲ್ಫ  ೋಚನಾ 

ಶ ೈಲಿ, ಈ ರಿೋತ್ತಯ ಗರಹಿೋತ ಶ ರೋಷ್ುತ ಯನುನ 

ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಸ್ದ್ಿಂತಾಗುತುದ . 

115. ಲ್ಯಯತಂಗ್ ಟಿಸಿ ವಿಲ್ಲಯಂ ರಾಯ್ ವಿ. ಕಾನೂನತ ಕಾಯೋದರ್ಶೋ255, ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಹಾಿಂಗ್ ಕಾಿಂಗ್ ಉಚಿ 

ನಾಯಯಾಲಯವು  ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ರ್ತುು ಸಾಮಾನಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗಳಿಗ  ಒಪ್ಪಿಗ  ಸ್ ಚಸ್ುವುದ್ಕ ಿ 

ಬ ೋರ ಬ ೋರ  ವಯಸ್ಪನುನ ಶಿಫ್ಾರಸ್ು ಮಾಡುವ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನಯತ ಯನುನ 

ಪರಿಗಣಿಸ್ತು. ಈ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ು ಅಜಿಮದಾರರ ಖಾಸ್ಗಿೋತನ ರ್ತುು ಸ್ಮಾನತ ಯ  ಹಕುಿಗಳ್ನುನ 

ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುವ  ಎಿಂದ್ು ನಾಯಯಾಲಯ ತ್ತೋಮಾಮನಿಸ್ತು: 

"ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತ ವಗಮಗಳ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ತರ್ಮ ಸಾವಭಾವಿಕವಾದ್ 

ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ಅಭಿವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ಹಕುಿ 

ಮಾನಯಗ  ಿಂಡಿರುವಾಗ, ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತ ವಗಮದ್ ವಯಕ್ತುಗಳಿಿಂದ್ 

ಅವರಿಗ  ತ್ತಳಿದರುವ ಏಕ ೈಕ ಮಾಗಮದ್ಲಿಲ ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ 

ಅಭಿವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ಹಕಿನುನ ಕಸ್ದ್ುಕ  ಿಂಡರ , ಅದ್ನ ನ ಅದ ೋ 
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ರಿೋತ್ತಯಲ್ಫ ಲೋ ಎಲಲರಿಗ  ನಿರಾಕರಿಸ್ದ್ರ , ಅದ್ು 

ತಾರತರ್ಯವಾಗಿಯೋ ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಯುತುದ .  ರ್ನವಿ ಸ್ಲಿಲಕ ಯ 

ಸ್ರ್ಯದ್ಲಿಲ ಅದ್ನುನ 'ಮಾರುವ ೋಷ್ದ್ ತಾರತರ್ಯ' ಎಿಂದ್ು 

ವಣಿಮಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ಇದ  ಿಂದ್ು ಸ್ ಕುವಾದ್ ವಿವರಣ  ಎಿಂಬುದ್ು ನನನ 

ಭಾವನ .  ಈ ಮಾರುವ ೋಷ್ದ್ ತಾರತರ್ಯ ಒಿಂದ ೋ ಒಿಂದ್ು 

ವಿಚಾರವನಾನಧ್ರಿಸ್ದ , ಅದ್ುವ ೋ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು. 

ಒಪ್ಪಿಗ  ಸ್ ಚಸ್ಲು ಬ ೋರ  ಬ ೋರ  ವಯಸ್ಪನುನ ಶಿಫ್ಾರಸ್ು ಮಾಡುವುದ್ು ಅಸ್ರ್ರ್ಮನಿೋಯವ ಿಂದ್ು ತ್ತೋಮಾಮನಿಸ್ದ್ 

ನಾಯಯಾಲಯ ಹಿೋಗ ಿಂದತು: 

ಸ್ರೋ ರ್ತುು ಪುರುಷ್ರು ಪರಸ್ಿರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ಹ  ಿಂದ್ುವ ಕನಿಷ್ು 

ವಯಸ್ುಪ 16 ವಷ್ಮವಿರುವಾಗ, ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ (ಬಗೆರಿ) ಯ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ 

ಕನಿಷ್ು ವಯಸ್ುಪ 21ವಷ್ಮ ಏಕ್ತರಬ ೋಕು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ವಿವರಿಸ್ಲು 

ನಮಮದ್ುರು ಯಾವುದ ೋ ಸಾಕ್ಷಯವನುನ ಹಾಜರು ಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿಲಲ. ಇದ್ಕ ಿ 

ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಕಾರಣಗಳಿಲಲ ರ್ತುು ವಾದ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ ಡ ಅಿಂತಹ 

ಯಾವುದ ೋ ಕಾರಣಗಳ್ನುನ ಸ್ ಚಸ್ಲ್ಫಾಗಿಲಲ 

ಜಗತ್ತುನ ಲ್ಫ ಲಡ ಯ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ 

ಅಪರಾಧ್ರ್ುಕುಗ  ಳಿಸ್ುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಒಿಂದ್ು ಹ ಜ ೆ ರ್ುಿಂದ  ಹ  ೋಗಿ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗಾಗಿಗ  ವಿಸಾುರವಾದ್ 

ಹಕುಿಗಳ್ು ರ್ತುು ಭದ್ರತ ಗಳ್ ಸ್ರ್ ಹವನುನ ಅಭಿವೃದಧಪಡಿಸ್ದಾದರ . ಈ ಹಕುಿಗಳ್ು ಬರಿಯ ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾದ್ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯ ನಡ ಸ್ುವ ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ ಮಿೋರಿ, ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ಪೌರತವದ್ ಹಕುಿ, ಒಕ ಿಟಗಳ್ನುನ 

ರಚಸ್ುವ ಹಕಿನುನ ರ್ತುು ಕುಟುಿಂಬ ಜಿೋವನ ಹ  ಿಂದ್ುವ ಹಕಿನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿವ .   

116. ಉದ  ಯೋಗದ್ ವಿಚಾರಗಳ್ಲಿಲನ ತಾರತರ್ಯದ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಮೊತುಮೊದ್ಲು 

ಗುರುತ್ತಸ್ದ್ ರಾಷ್ರಗಳ್ಲಿಲ ಇಸ ರೋಲ್ ಒಿಂದಾಗಿದ . ಎಲ್-ಅಲ್ ಇಸಯಿವಲ್ ವಿಮಾನ ಸಂಸಯಗಿಳು ಲ್ಲಮಿಟಯಡ್ ವಿ. 
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ಜಯೂನ್ಾಥನ್ ದನ್ವಲ್ಲಿಟ್ಜ಼್256 ( "ಎಲ್-ಅಲ್ ಇಸಯಿವಲ್ ಏಲ್ಯೈೋನ್ಾ") ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಇಸ ರೋಲ್ ನ ಸ್ವೋಮಚಿ 

ನಾಯಯಾಲಯವು ತನನ ಉದ  ಯೋಗಿಗಳ್ು ರ್ತುು 'ಉದ  ಯೋಗಿಯ ಪತ್ತ/ಪತ್ತನ ಎಿಂದ್ು ಗುರುತ್ತಸ್ಲಿಡುವ 

ಒಡನಾಡಿ"ಗ  ರಿಯಾಯತ್ತಯ ಟ್ಟಕ ಟೆಳ್ನುನ ನಿೋಡುವ ವಿಮಾನಯಾನ ಸ್ಿಂಸ ಥಯೊಿಂದ್ರ ನಿೋತ್ತಯನುನ 

ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ತು. ಈ ಪರಯೊೋಜನವನುನ ಉದ  ಯೋಗಿಯ ಜತ  ಪತ್ತ ರ್ತುು ಹ ಿಂಡತ್ತಯಿಂತ  ಒಟ್ಟುಗ  

ವಾಸ್ಸ್ುತ್ತುದ್ದ, ಆದ್ರ  ರ್ದ್ುವ ಯಾಗಿರದದ್ದ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಗ  ನಿೋಡಲ್ಫಾಯತು. ಆದಾಗ ಯ, ವಿಮಾನಯಾನ 

ಸ್ಿಂಸ ಥಯು ಅಜಿಮದಾರ ರ್ತುು ಆತನ ಪುರುಷ್ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಗ  ರಿಯಾಯತ್ತ ಟ್ಟಕ ಟಳೆ್ನುನ ನಿೋಡಲು ಒಪಿಲಿಲಲ. 

ಇಸ ರೋಲ್ ನ ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯ ಹಿೋಗ ಿಂದತು: 

ಜನರನುನ ಪರತ ಯೋಕವಾಗಿ ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ನಿಯರ್ವಿಂದ್ನುನ ಆ 

ವಿಚಾರದ್ ಸ್ವರ ಪ ರ್ತುು ಸ್ತವದ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ಸ್ರ್ರ್ಥಮಸ್ಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು 

ಎಿಂಬುದ್ು ಸ್ಮಾನತಾ ಸ್ಧಾಧಿಂತದ್ ನಿಯರ್…ಹಾಗಾಗಿ ಪರಸ್ಿರ 

ಭಿನನರಾಗಿರುವ (ನ ೈಜ ಭಿನನತ ) ಇಬಬರು ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ, ಅವರ ನಡುವಿನ 

ನ ೈಜ ಭಿನನತ ಗಳ್ನುನ (ಅವರನುನ ಕ ಲ ಸ್ನಿನವ ೋಶಗಳ್ಲಿಲ ಬ ೋರ ಯಾಗಿ 

ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ನು ಸ್ರ್ರ್ಥಮಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ಆಗದರುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ 

ಕ ಡಾ) ಕಾನ ನು ಭಿನನವಾಗಿ ನಡ ಸ್ಕ  ಿಂಡರ  ಆ ಕಾನ ನು 

ತಾರತರ್ಯವನುನ ಉಿಂಟು ಮಾಡುತುದ ” (ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ )      

ವಿರುದ್ಧ ಲಿಿಂಗದ್ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯನುನ ಹ  ಿಂದರುವ ನೌಕರನಿಗ  ಸ್ವಾಲ್ಫ  ತ  ುಿಂದ್ನುನ ನಿೋಡಿ, ರ್ತ  ುಬಬ ನೌಕರನ 

ಸ್ಿಂಗಾತ್ತ ಸಾಮಾನಲಿಿಂಗದ್ವರು ಎಿಂಬ ಕಾರಣಕ ಿ ಅವರಿಗ  ಅದ ೋ ಸ್ವಲತುನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ುವುದ್ು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ನಿಲುವನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ತಾರತರ್ಯ ಎನಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳತುದ  ಎಿಂದ್ು ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯ ತ್ತೋಮಾಮನಿಸ್ತು. ಇದ್ು 

ಅಜಿಮದಾರರ ಸ್ಮಾನತ ಯ  ಅಧಿಕಾರವನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ ನೌಕರ ಸ್ವಲತುುಗಳ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಅಸ್ರ್ರ್ಮನಿೋಯ 

ಭ ೋದ್ಭಾವ ಸ್ೃಷ್ಟ್ುಸ್ುತ್ತುತುು. 

                                                             
256 HCJ 721/94.   
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117. ವ್ಯೈಂಡ್ v. ಆಲಾಟಾೋ 257  ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕಾಲ್ಫ ೋಜು ನೌಕರರಾಗಿದ್ದ ಅಜಿಮದಾರರನುನ 

ಕ ಲಸ್ದಿಂದ್ ತ ಗ ದ್ುಹಾಕಲ್ಫಾಗಿತುು. ತನನ ಉದ  ಯೋಗದಾತನು ತನನ ವಿರುದ್ಧ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್  

ತಾರತರ್ಯ ಎಸ್ಗಿದಾದನ ಿಂದ್ು ಆರ  ೋಪ್ಪಸ್ದ್ ಅವರು,  ಕ ನಡಾದ್ ತಾರತರ್ಯ ವಿರ  ೋಧಿ  ಶಾಸ್ನವಾದ್ - 

ಇಿಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರ ೈರ್ಟಪ ಪೊರಟ ಕ್ಷನ್ ಆಕ್ು ("ಇಪಮ") ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ತಾರತರ್ಯ ಮಾಡಬಾರದ್ 

ವಿಚಾರವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಲವಾದ್ದರಿಿಂದ್ ಆ ಕಾಯದಯಡಿಯಲಿಲ ತಾನು ದ್ ರು ದಾಖ್ಲಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲಲ 

ಎಿಂದ್ರು. ಕ ನಡಾದ್ ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ತಾರತರ್ಯದ್ ವಿರುದ್ಧ 

ರಕ್ಷಣ  ನಿೋಡದ ೋ ಇರುವುದ್ು ಕ ನಡಿಯನ್ ಚಾಟಮರ್ ಆಫ್ ರ ೈರ್ಟಪ ಅಿಂಡ್ ಫರೋಡರ್ಪ ನ ಸ್ಮಾನತ ಯ 

ಹಕ್ತಿನ ಅಸ್ರ್ರ್ಮನಿೋಯ ಉಲಲಿಂಘನ  ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳಿತು. 

118. ಐ.ಆರ್.ಪ್ಪ.ಎ ದ್ ಅಡಿಯಲಿಲ ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ವಿಚಾರಗಳ್ಲಿಲ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಇಲಲದ ೋ ಇರುವುದ್ನುನ 

ತಕಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ರ್ರ್ಥಮಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ಸ್ಕಾಮರ ವಿಫಲವಾಗಿದ  ಎಿಂದ್ು ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯ 

ನಿಧ್ಮರಿಸ್ತು. ಅಿಂತಹ ತಾರತರ್ಯಗಳ್ು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರ ಬದ್ುಕ್ತನ ಮೋಲ್ಫ  ಬಿೋರುವ ಬಗ  ಬಗ ಯ 

ಪರಿಣಾರ್ವನುನ ಕುರಿತು ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯ ಈ ರಿೋತ್ತ ಹ ೋಳಿತು:  

" ಇಿಂತಹ ಪರಿಸ್ುತ್ತಯಿಂದ್ ಉಿಂಟಾಗಬಹುದಾದ್ ಮಾನಸ್ಕ 

ಹಾನಿಯ  ಬಹುಷ್ಃ ಎಲಲದ್ಕ್ತಿಿಂತ ರ್ುಖ್ಯವಾದ್ುದ್ು. ತಾರತರ್ಯದ್ 

ಭಯ ತಾಕ್ತಮಕವಾಗಿ ನಿಜವಾದ್ ಅಸ್ಮತ ಯ ರ್ುಚಿಡುವಿಕ ಗ  

ಎಡ ಮಾಡಿಕ  ಡುತುದ  ರ್ತುು ಇದ್ು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಆತಮವಿಶಾವಸ್ ರ್ತುು 

ಸ್ವ-ಗೌರವಕ ಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುತುದ . ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ ಪುರುಷ್ರು 

ಇತರರಿಂತ  ರಕ್ಷಣ ಗ  ಅಹಮರಲಲ ಎಿಂದ್ು ಅವರನ್ ನು 

ಬ ೋರ ಯಾಗಿಡುವುದ್ರಿಿಂದ್ ರವಾನ ಯಾಗುವ ಸ್ಿಂದ ೋಶ ಈ ಹಾನಿಯ 

ಪರಭಾವವನುನ ಹ ಚುಿಮಾಡುತುದ . ಇದ್ು ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರನುನ 

ಅವಮಾನಿಸ್, ಕ ನಡಾದ್ ಸ್ಮಾಜದ್ಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ 

                                                             
257 (1998) 1 S.C.R. 493.   
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ಪುರುಷ್ರು, ಇತರ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಕ  ಡಮಾಡುವ ರಕ್ಷಣ ಗ  ಅಹಮರಲಲ 

ಎಿಂಬ ಆಲ್ಫ  ೋಚನ ಯನುನ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ುವ ಭ ೋದ್ಭಾವಕ ಿ ಇದ್ು 

ಸ್ಿಷ್ುವಾದ್ ಉದಾಹರಣ . ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ ಪುರುಷ್ರ ಘನತ  

ರ್ತುು ಯೊೋಗಯತ ಗ  ಉಿಂಟಾಗಬಹುದಾದ್ ಹಾನಿಯು, ಅತಯಿಂತ 

ಕ ರರವಾದ್ ತಾರತರ್ಯವಾಗಿದ  

ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ.ಐ ಹಕುಿಗಳ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ರ್ುಿಂದನ ರ್ುನನಡ ಯು, ನ ೋಪಾಳ್ದ್ ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯದಿಂದ್ 

ಸತನ್ವವಲ್ ಬ್ಾಬ್ತ ಪ್ಂತ್ v. ನ್ಯವಪ್ಾಳ ಸಕಾೋರ258 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ  ಕಿಂಡು ಬಿಂದತು. ಬಹಿರಿಂಗವಾಗಿ ತರ್ಮ 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ಹ ೋಳಿಕ  ಿಂಡ ಏಶಿಯಾದ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ನಾಯಕರಲಿಲ ಮೊದ್ಲಿಗರಾದ್  ಸ್ುನಿೋಲ್ ಪಿಂತ್ 

ರವರು  ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ ಪುರುಷ್ರು ರ್ತುು ರ್ ರನ ೋ ಲಿಿಂಗದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ಬ ೋಕ ಿಂಬ 

ಸಾವಮಜನಿಕ ಹಿತಾಸ್ಕ್ತು ಅಜಿಮಯನುನ ನ ೋಪಾಳ್ದ್ ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಎದ್ುರಿಟುರು. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ.ಕುಯ 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಹಕುಿ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕ್ತಿನಲ್ಫ ಲೋ ಅಡಕವಾಗಿದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ದ್ ಸ್ವೋಮಚ ಿ

ನಾಯಯಾಲಯ ಹಿೋಗ ಿಂದತು:  

ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕುಿ ಯಾವುದ ೋ ವಯಕ್ತುಯ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿ. ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಕ್ತರಯಗಳ್ ವಿಚಾರ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ವಾಯಖಾಯನದ್ಡಿಯಲ್ಫ ಲೋ ಬರುತುದ . 

ಇಬಬರು ವಯಸ್ಿರು ಯಾವ ರಿೋತ್ತಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯನಡ ಸ್ುತಾುರ  ರ್ತುು 

ಆ ಕ್ತರಯ ನ ೈಸ್ಗಿಮಕವೋ ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕವೋ ಎಿಂದ್ು ಪರಶಿಸ್ುವ ಹಕುಿ 

ಯಾರಿಗ  ಇಲಲ. 

ವಯಕ್ತುಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಏನಾಗಿದ  ಎಿಂಬುದ್ರ ಹ  ರತಾಗಿೋ ಎಲ್ಫಾಲ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಸ್ಹಜಾಗಿಯೋ ರ್ದ್ುವ ಯ 

ಹಕಿನುನ ಹ  ಿಂದರುತಾುರ  ಎಿಂದ್ು ನಾಯಯಾಲಯ ತ್ತೋಮಾಮನಿಸ್ತು: 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ರ್ದ್ುವ ಯ ವಿಚಾರವನುನ ಗರ್ನಿಸ್, ವಯಸ್ಿ 

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು ರ್ತ  ುಬಬ ವಯಸ್ಿರ  ಿಂದಗ , ಅವರ ರ್ುಕುವಾದ್ ಒಪ್ಪಿಗ  
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ರ್ತುು ಅವರ ಇಚ ಯಿಿಂತ  ವ ೈವಾಹಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ ಹ  ಿಂದ್ವುದ್ು ಅವರ 

ಆಿಂತಯಮದ್ ಹಕುಿ ಎಿಂದ್ು ನಾವು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುತ ುೋವ .   

ಕಡ ಯದಾಗಿ ನಾಯಯಾಲಯವು, ಎಲ್ಫಾಲ ಬಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ರ್ತುು ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ ಯ ಜನರಿಗ  

ಸ್ಮಾನವಾದ್ ಹಕುಿಗಳ್ು ದ  ರಕುತ್ತುವ ಯಿಂದ್ು ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಹ  ಸ್ ಶಾಸ್ನವನುನ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ 

ಅರ್ವಾ ಅಸ್ುತವದ್ಲಿಲರುವ ಶಾಸ್ನಗಳ್ನುನ ತ್ತದ್ುದಪಡಿ ಮಾಡುವಿಂತ  ನ ೋಪಾಳ್ದ್ ಸ್ರಕಾರಕ ಿ ನಿದ ೋಮಶಿಸ್ತು. 

119. 2015ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ, ಒಲ್ಲಯರಿ v. ಇಟಲ್ಲ259 ಪ್ಿಕರಣದ್ಲಿಲ ("ಒಲಿಯರಿ") ಈ.ಸ್.ಟ್ಟ.ಎಚ್.ಆರ್. ಎದ್ುರು 

ಅಭಯರ್ಥಮಗಳ್ು ಇಟಲಿಯ ಶಾಸ್ನದ್ಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ರ್ದ್ುವ  ಅರ್ವಾ ಇನಾನವುದ ೋ ನಾಗರಿಕ 

ಸ್ಮಾಗರ್ಕ ಿ ಅನುರ್ತ್ತಸ್ುವ ಕಾನ ನು ಇಲಲದ  ಇರುವುದ್ು, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ 

ತಾರತರ್ಯವಾಗಿದ್ುದ ಅದ್ು ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ ಐರ ಪಯ ಅಧಿವ ೋಶನದ್ 8, 12, ರ್ತುು 14ನ ೋ 

ಕಲರ್ುಗಳ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂದ್ು ವಾದಸ್ದ್ರು. ತನನ ಹಿಿಂದನ ಕಾನ ನಿನ ಪರಕಾರ, 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ದ್ಿಂಪತ್ತಗಳ್ "ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳಿಗ  ಕಾನ ನುನ ಮಾನಯತ  ರ್ತುು ರಕ್ಷಣ ಯ ಅಗತಯವಿದ " 

ಎಿಂದ್ು ನಾಯಯಾಲಯ ನುಡಿಯತು. ಈ.ಸ್.ಟ್ಟ.ಎಚ್.ಆರ್. ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಜ  ೋಡಿಗಳ್ು ಸ್ಥರವಾದ್ ರ್ತುು 

ಬದ್ಧತ ಯ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ಹ  ಿಂದ್ಲು ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯ ದ್ಿಂಪತ್ತಗಳ್ಷ ುೋ  ಸ್ರ್ರ್ಮವಾಗಿವ  ಎಿಂದ್ು 

ನುಡಿಯತು. 

120. ಇಟಲಯ ಸ್ಥಳಿೋಯ ಸ್ನಿನವ ೋಶವನುನ ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ದ್ ಈ.ಸ್.ಟ್ಟ.ಎಚ್.ಆರ್. ಬಹಿರಿಂಗವಾಗಿ ತರ್ಮ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ನಿಭಾಯಸ್ುವ  "ಅಜಿಮದಾರರ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾಸ್ುವ" ರ್ತುು  ರ್ತುು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಸಾಿಂಗತಯಗಳ್ನುನ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಗುರುತ್ತಸ್ಲು ವಿಫಲವಾದ್ ಕಾನ ನಿನ ನಡುವ  ಸ್ಿಷ್ುವಾದ್ 

ಕಿಂದ್ಕವಿದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ತು. ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳಿಗ  ಕಾನ ನು ಮಾನಯತ ಯನುನ 

ನಿೋಡುವುದ್ನುನ ತಡ ಗಟುುವುದ್ಕ ಿ ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ಸ್ರ್ುದಾಯಕ ಹಿತಾಸ್ಕ್ತುಯರುವ 

ಸಾಕ್ಷಯವಿಲಲದರುವ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ  ಇಟಾಲಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ು "ಮಚುಿಗ ಯ ಗಡಿಯಾಚ ಗ  ಸಾಗಿದಾದರ  

ರ್ತುು ಅಜಿಮದಾರರಿಗ , ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ನಿದಮಷ್ುವಾದ್ ಕಾನ ನಿನ 
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ಚೌಕಟುನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ುವ ಸ್ಕಾರಾತಮಕ ಜವಾಬಾದರಿಯನುನ ನಿವಮಹಿಸ್ುವಲಿಲ ವಿಫಲರಾಗಿದಾದರ  ಎಿಂದ್ು 

ನಾಯಯಾಲಯ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ತು " 

121. 2013ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯ, ಯತನ್ಯೈಟಯಡ್ ಸಯಟವಟ್ಾ v. ವಿಂಡಾರ್ ಪ್ಿಕರಣದಲ್ಲಿ 260 , ಯು.ಎಸ್. ಸ್ವೋಮಚಿ 

ನಾಯಯಾಲಯವು, ಫ್ ಡರಲ್ ಕಾನ ನಿನ ಉದ ದೋಶಕಾಿಗಿ, 'ರ್ದ್ುವ ' ರ್ತುು 'ಸ್ಿಂಗಾತ್ತ' ಎಿಂಬ ಪದ್ಗಳ್ನುನ 

ಒಬಬ ಪುರುಷ್ ರ್ತುು ಒಬಬ ರ್ಹಿಳ ಯ ನಡುವಿನ ನಾಯಯಸ್ರ್ಮತ ಸ್ಮಾಗರ್ ಎಿಂದ್ು ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ುವ 

ರ್ದ್ುವ  ರಕ್ಷಣ  ಕಾಯದಯ (ಡಿಫ್ ನ್ಪ ಆಫ್ ಮಾಯರಿೋಜ್ ಆಕ್ು "ಡಿ.ಓ.ಏಿಂ.ಎ") ಸ್ಿಂವಿಧಾನಬದ್ಧತ ಯನುನ 

ಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ತು. ತನನ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯ ಆಸ್ುಯನುನ ವಾರಸ್ುದಾರಿಕ ಯಲಿಲ ಪಡ ದದ್ದ ವಿಿಂಡಪರ್, 

ಫ್ ಡರಲ್ ಕಾನ ನಿನ ಪರಕಾರ ರ್ದ್ುವ ಯಾಗದ್ ಕಾರಣ, ಅವರಿಗ  ಬದ್ುಕುಳಿದರುವ ಪತ್ತನಯರಿಗ  

ದ  ರ ಯುವ ಫ್ ಡರಲ್ ಎಸ ುೋರ್ಟ ತ ರಿಗ  ವಿನಾಯತ್ತ ಸ್ಗದ್ಿಂತ  ತಡ ಹಿಡಿಯಲ್ಫಾಯತ261ಿು. ಬಹುರ್ತದ್ 

ಪರವಾಗಿ ತ್ತೋಪಮನಿನತು ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮ ಕ ನಡಿ, 'ರ್ದ್ುವ ' ರ್ತುು 'ಸ್ಿಂಗಾತ್ತ' ಎಿಂಬ ಪದ್ಗಳ್ ಫ್ ಡರಲ್ 

ವಾಯಖಾಯನವನುನ ಭಿನನಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಗಳಿಗಷ್ಟ್ುೋ ಅನವಯಸ್ುವಿಂತ  ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುವುದ್ು, ಐದ್ನ ೋ 

ತ್ತದ್ುದಪಡಿಯ ಡ ಯ ಪಾರಸ ಸ್ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳ್ ಪರಕಾರ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಬಾಹಿರವಾಗಿದ  ಎಿಂದ್ು ನುಡಿದ್ರು: 

ರ್ದ್ುವ ಯ ಕುರಿತಾದ್ ಸ್ಕಾಮರದ್ ವಾಯಖಾಯನಗಳ್ನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ 

ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ುಳವ ಪರಿಂಪರ ಯನುನ ಬಿಟುು ಅಸ್ಹಜವಾದ್ ಅಡಡದಾರಿ 

ಹಿಡಿದರುವ ಈ (ಡಿ.ಓ.ಏಿಂ.ಎ) ನಿಧಾಮರವು, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಜ  ೋಡಿಗಳ್ು 

ತರ್ಮ ರ್ದ್ುವ ಗ  ಸ್ಕಾಮರದ್ ರ್ುದ ರ ಬಿದಾದಗ ದ  ರಕುವ ಅನುಕ ಲಗಳ್ು 

ರ್ತುು ಜವಾಬಾದರಿಗಳ್ನುನ ಪಡ ದ್ುಕ  ಳ್ಳದ್ಿಂತ  ತಡ ಯೊಡುಡತುದ .  

ಇದ್ು ಕಾಯದಯೊಿಂದ್ು, ಸ್ಕಾಮರದ್ ಕಾನ ನುಗಳಿಿಂದ್ 

ಗುರುತ್ತಸ್ಕ  ಿಂಡ , ಕಾಪಾಡಲಿಟ್ಟುರುವ ವಗಮವಿಂದ್ರ ಬಗ ಗ  ಅಸ್ಹನ  

ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ಉದ ದೋಶ ಹ  ಿಂದರುವುದ್ಕ ಿ ಬಲವಾದ್ ಸಾಕ್ಷಯ. 

ಸ್ಕಾಮರಗಳ್ ಪರಶಾನತ್ತೋತ ಅಧಿಕಾರದ್ ರ್ ಲಕ ಕಾನುಬದ್ಧಗ  ಿಂಡಿರುವ 
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ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕ  ಿಂಡವರ ಮೋಲ್ಫ  ಒಿಂದ್ು ಬಗ ಯ 

ಅನಾನುಕ ಲ ಹ ೋರುವುದ್ು, ಅವರನುನ ಪರತ ಯೋಕ ಸಾಥನದ್ಲಿಲಡುವುದ್ು 

ರ್ತುು ಅವರಿಗ  ಕಳ್ಿಂಕ ಹಚುಿವುದ್ು ಡಿ.ಓ.ಏಿಂ.ಎ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ುವ 

ಉದ ದೋಶವಾಗಿದ ” 

 ಎರಡು ವಷ್ಮಗಳ್ ನಿಂತರ, ಒಬ್ಜಯೋಫಯಲ್ ವಿ. ಹಾಡಯಸಿ್ 262 ("ಒಬ ಜ ಮಲ್") ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ವಿವಾಹವನುನ ಇತರ ಯು.ಎಸ್. ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು ಗುರುತ್ತಸ್ದ್  ನಿದ್ಶಮನ ರ್ತುು ನಿಧಾಮರಗಳ್ನುನ 

ವಿಶ ಲೋಷ್ಟ್ಸ್ುತಾು, ನಾಯ. ಕ ನಡಿ ಕ ಳ್ಕಿಂಡಿಂತ  ಗರ್ನಿಸ್ದ್ರು: 

ರ್ದ್ುವ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಆಯಿಯು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾವಯುತುತ ಯ 

ತತವದ್ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಿಂಗ ಎಿಂಬುದ್ು ನಾಯಯಾಲಯ ಈ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ 

ತ ಗ ದ್ುಕ  ಿಂಡಿರುವ ನಿಧಾಮರಗಳ್ ಸಾರಾಿಂಶ. ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಡಿಯಲಿಲ 

ರಕ್ಷಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಗಭಮನಿರ  ೋಧ್ಕಗಳ್ು, ಕೌಟುಿಂಬಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ು, 

ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತು ರ್ತುು ರ್ಕಿಳಾಗುವಿಕ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಆಯಿಗಳ್ 

ಹಾಗ ಯೋ, ರ್ದ್ುವ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ನಿಧಾಮರಗಳ್ು ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು 

ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬಹುದಾದ್ ಅತಯಿಂತ ಖಾಸ್ಗಿೋ ನಿಧಾಮರಗಳ್ಲ್ಫ  ಲಿಂದ್ು. 

122. ಲ್ಫಾರ ನ್ಪ ಪರಕರಣದ್ ಕ್ತರಿದಾದ್ ವಾಯಪ್ಪುಯನುನ ಮಿೋರಿ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ವಿಸಾುರವಾದ್ 

ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನದಿಂದ್ ನ  ೋಡುವತು ರ್ುನನಡ ಯಬ ೋಕ್ತರುವ ಅಗತಯವನುನ ಜಸ್ುಸ್ ಕ ನ ಡಿ ಈ ರಿೋತ್ತ 

ವಯಕುಪಡಿಸ್ದ್ರು:  

" ಲ್ಫಾರ ನ್ಪ ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪುಮ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅನ  ಯೋನಯತ ಯನುನ 

ಅಪರಾಧ್ವ ನುನವ ಕಾನುಗಳ್ನುನ ಅಮಾನಯಗ  ಳಿಸ್ತು.. ಆದ್ರ , 

ಲ್ಫಾರ ನ್ಪ ತ್ತೋಪುಮ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಶಿಕ್ ಯ ಭಯವಿಲಲದ  ಅನ  ಯೋನಯ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ಲಿಲ ತ  ಡಗಲು ಅನುರ್ತ್ತಸ್ುವ ಆಯಾರ್ವಿಂದ್ನುನ  
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ದ್ೃಢಪಡಿಸ್ತಾದ್ರ , ಸಾವತಿಂತರಯ ಅಷ್ುಕ ಿೋ ಸ್ೋಮಿತಗ  ಳ್ುಳತುದ  

ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಅದ್ು ಒಪುಿವುದಲಲ.  ಕಾನ ನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದ್ದವರನುನ 

ನಿರಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ದ್ುದ ಉತುರ್ ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಯೋ ಸ್ರಿ, ಆದ್ರ  ಅದ್ು 

ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ವಾಗಾದನವನುನ ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ ಈಡ ೋರಿಸ್ುವುದಲಲ” 

      

ಡ ಯ ಪಾರಸ ಸ್ ನಿಬಿಂಧ್ನ  ರ್ತುು ಅಮೋರಿಕ ಯ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಹದನಾಲಿನ ೋ ತ್ತದ್ುದಪಡಿಯಲಿಲರುವ ಸ್ಮಾನ 

ರಕ್ಷಣ ಯ ಷ್ರತುುಗಳ್ು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ದ್ಿಂಪತ್ತಗಳಿಗ  ರ್ದ್ುವ ಯಾಗುವ ಹಕಿನುನ ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ುತುವ  ಎಿಂದ್ು 

ಯು.ಎಸ್. ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯವು 5-4 ರ ಬಹುರ್ತದ್ಲಿಲ,   ತ್ತೋಪುಮ ನಿೋಡಿತು. ರ್ದ್ುವ ಯ ಹಕ್ತಿನ ಕುರಿತು 

ಮಾತನಾಡುತಾು, ನಾಯ. ಕ ನಡಿ ಈ ರಿೋತ್ತ ಗರ್ನಿಸ್ದ್ರು: 

ರ್ದ್ುವ ಯಷ್ುು ಗಾಢವಾದ್ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ ರ್ತ  ುಿಂದಲಲ, ಏಕ ಿಂದ್ರ  

ರ್ದ್ುವ ಯು ಪ ರೋರ್, ನಿಷ ಠ, ಭಕ್ತು, ತಾಯಗ ರ್ತುು ಕುಟುಿಂಬಗಳ ಿಂಬ 

ಅತುಯನನತ ಆದ್ಶಮಗಳ್ನುನ ಮೈಗ ಡಿಸ್ಕ  ಿಂಡಿದ . ಈ ಸ್ರೋ ಪುರುಷ್ರು 

ರ್ದ್ುವ ಯಿಂಬ ಪರಿಕಲಿನ ಯನುನ ಗೌರವಿಸ್ುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ರ  ಅದ್ು 

ಅವರನುನ ತಪುಿ ತ್ತಳಿದ್ಿಂತಾಗುತುದ . ನನನ ಅರಿಕ ಯಿಂದ್ರ , ಅವರು 

ರ್ದ್ುವ ಯನುನ ಗೌರವಿಸ್ುತಾುರ , ಅದ ಷ್ುು ಉತಿಟವಾಗಿ 

ಗೌರವಿಸ್ುತಾುರ ಿಂದ್ರ , ತಾವು ಕ ಡ ಅದ್ರ ರ್ ಲಕ ಪರಿಪೂಣಮತ ಯನುನ 

ಹ  ಿಂದ್ ಬಯಸ್ುತಾುರ . ತರ್ಮನುನ ನಾಗರಿಕತ ಯ ಅತಯಿಂತ ಹಳ ಯ 

ಸ್ಿಂಸ ಥಯೊಿಂದ್ರಿಿಂದ್ ಹ  ರಗುಳಿಸ್ ತಾವು ಒಬಬಿಂಟ್ಟತನದ್ ಜಿೋವನ 

ನಡ ಸ್ುವಿಂತಾಗಬಾರದ್ು ಎಿಂಬುದ ೋ ಅವರಿಗಿರುವ ಭರವಸ ಯಾಗಿದ . 

ಅವರು ಕಾನ ನಿನ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಯಲಿಲ ಸ್ಮಾನವಾದ್ ಘನತ  ಬ ೋಕ ಿಂದ್ು 

ಕ ೋಳಿದಾದರ . ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಅವರಿಗ  ಆ ಹಕಿನುನ ನಿೋಡುತುದ  
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123.       ಇತ್ತುೋಚನ   ಮಾಸಟಸಿಪವೋಸ್ ಕಯವಕ್ ಶ್ಾಪ್ v. ಕಯೂಲ್ಯೂರಾಡಯೂವ ನ್ಾಗರಿಕ ಹಕತಕಗಳ ಸಮಿತಿ263 

ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ("ಮಾಸ್ುಪ್ಪೋಮಸ್ ಕ ೋಕ ಶಾಪ್") ತನನ ಧಾಮಿಮಕ ನಿಂಬಿಕ ಗಳ್ ನ ವದ್ಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ದ್ಿಂಪತ್ತಗಳ್ ವಿವಾಹಕ ಿ ಕ ೋಕ್ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸ್ದ್  ಕ ೈಸ್ು ಬ ೋಕರ್ ಒಬಬರು   ತಾರತರ್ಯ-ವಿರ  ೋಧಿ 

ಕಾನ ನನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ದ್ದರ ಕುರಿತಾಗಿತುು. ಕ  ಲ್ಫ  ರಾಡ  ೋ ಸ್ವಿಲ್ ರ ೈರ್ಟಪ ಕಮಿಷ್ನ್ (ಕ  ಲ್ಫ  ರಾಡ  

ನಾಗರಿಕ ಹಕುಿಗಳ್ ಸ್ಮಿತ್ತ) ("ಸ್.ಸ್.ಆರ್.ಸ್") ಬ ೋಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ತ್ತೋಪುಮ ನಿೋಡಿತು ರ್ತುು ಮೋಲಮನವಿಯ 

ಮೋರ ಗ  ಸ್ವೋಮಚಿನಾಯಯಾಲಯ 7-2 ಬಹುರ್ತದ್ಲಿಲ ಸ್.ಸ್.ಆರ್.ಸ್.ಯು  ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ 

ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ುವ ಮೊದ್ಲನಿೋ ತ್ತದ್ುದಪಡಿಯಡಿಯಲಿಲನನ ಬ ೋಕರ್ ಗ  

ಕ  ಡಮಾಡಲ್ಫಾಗಿರುವ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ದ  ಎಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ತು.  ಬಹುರ್ತದ್ ಪರವಾಗಿ 

ತ್ತೋಪಮನಿನತು, ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮ ಕ ನಡಿ, ಸ್.ಸ್.ಆರ್.ಸ್ ಬ ೋಕರ್ ನ ಧಾಮಿಮಕ ನಿಂಬಿಕ ಗಳ ಡ ಗ   

"ಹಗ ತನವನುನ" ತ  ೋರಿಸ್ದ  ಎಿಂದ್ು ಅಭಿಪಾರಯಪಟ್ಟುತು:   

ಸ್ಕಾಮರಿ ಕ ಲಸ್ಗಳ್ಲಿಲ ಕಡಾಡಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ಬ ೋಕ್ತರುವ ಧಾಮಿಮಕ 

ತಟಸ ಥಯ ತತವಕ ಿ ತಕಿಿಂತ , ಈ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಫಲಿಪ್ ನ 

ಪಾರಮಾಣಿಕವಾದ್ ಧಾಮಿಮಕ ತಕರಾರುಗಳ ದ್ುರು ಸ್ಕಾಮರದ್ 

ಹಿತಾಸ್ಕ್ತುಗಳ್ು ಮೋಲುಗ ೈ ಸಾಧಿಸ್ದ್ುವು ಎಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಬಹುದ್ು. 

ಆಯುಕುರ ಕ ಲ ಟ್ಟಪಿಣಿಗಳ್ಲಿಲ ಕಿಂಡುಬರುವ ಧ್ರ್ಮದ ಡ ಗಿನ ದ ವೋಷ್ದ್ 

ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳ್ು -  ಫರೋ ಎಕಪಸ ೈಮಸ್ ಕಾಲಸ್ (ರ್ುಕು ಚಲ್ಫಾವಣಾ 

ನಿಬಿಂಧ್ನ ) ನ ಅಗತಯದ  ಿಂದಗ  ತಾಳ ಯಾಗುವುದಲಲ—ಆ ಟ್ಟಪಿಣಿಗಳ್ನುನ 

ಆಯೊೋಗದ್ಲ್ಫಾಲಗಲಿೋ, ಸ್ಕಾಮರದ್ ರ್ ಲಕವಾಗಲಿೋ ಆದ ೋಶ 

ಅಿಂಗಿ ೋಕಾರಗ  ಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾದ್ ಮೊಕದ್ದಮಯ ಯಾವುದ ೋ 

ಹಿಂತದ್ಲಿಲ ವಿರ  ೋಧಿಸ್ಲ್ಫಾಗಲಿಲಲ. ಹ  ೋಲಿಸ್ದ್ರ , ಫಲಿಪ್ ನ 

ಪರಕರಣವನುನ ಆಯೊೋಗವು ಇತರ ಬ ೋಕಗಮಳ್ ಪರಕರಣಗಳಿಗಿಿಂತ 
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ಭಿನನವಾಗಿ  ಪರಿಗಣಿಸ್ರುವುದ್ು ಕ ಡ ಅದ್ನ ನೋ ಸ್ ಚಸ್ುತುದ . ಈ ಎಲ್ಫಾಲ 

ಕಾರಣಗಳಿಿಂದ್, ಸ್ದ್ರಿ ತ್ತೋಪಮನುನ ತಳಿಳಹಾಕಬ ೋಕ್ತದ ” 

ಬಹುಪಾಲು ನಾಯಯ ರ್ ತ್ತಮಗಳ್ು, ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ನಾಗರಿಕ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ 

ಚಲ್ಫಾಯಸ್ುವ ಅನುರ್ತ್ತ ನಿೋಡುತುದ ಯಾದ್ರ , "ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ರ್ದ್ುವ ಯ ಕುರಿತಾದ್ ಧಾಮಿಮಕ ರ್ತುು 

ತಾತ್ತವಕ ಆಕ್ ೋಪಣ ಗಳ್ು ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ಅಭಿಪಾರಯಗಳಾಗಿದ್ುದ, ಅವು ಕ ಲವು ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ 

ಸ್ಿಂರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಟು ರ ಪಗಳಾಗಿವ " ಎಿಂದ್ು ಅಭಿಪಾರಯಪಟುರು. ಮೊದ್ಲನ ೋ ತ್ತದ್ುದಪಡಿಯ ಹಕುಿಗಳ್ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ 

ಬ ೋಕರ್ ನ ಹಕುಿಗಳ್ ಸ್ರ್ಿಂಜಸಾತ ಯನುನ ರ್ನಗಿಂಡ ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯ, ಈ ಘಟನ  

ಕ  ಲ್ಫ  ರಾಡ  ೋದ್ ತಾರತರ್ಯ-ವಿರ  ೋಧಿ ಕಾನ ನು ಜಾರಿಯಾಗುವುದ್ಕ ಿ ಮೊದ್ಲು ರ್ತುು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ವಿವಾಹವನುನ ಕಾನ ನುಬದ್ಧಗ  ಳಿಸ್ದ್ ಓಬಜ ಮಫ್ ಲ್ ತ್ತೋಪುಮ ಹ  ರಬಿೋಳ್ುವುದ್ಕ ಿ ರ್ುನ ಪ 2012 ರಲಿಲ ನಡ ದ್ದ್ುದ 

ಎಿಂಬ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ ಬ ೋಕರ್ ನ ಸ್ಿಂದಗಧ ಅರ್ಮವಾಗುವಿಂತಹದಾದಗಿದ , ಎಿಂದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ತು. 

ಇತರ ಹಲವಾರು ಪರಕರಣಗಳ್ಲಿಲ, ಕ ೋಕುಗಳ್ನುನ ಅಲಿಂಕರಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಕುರಿತ 

ಅವಹ ೋಳ್ನಕಾರಿ ಸ್ಿಂದ ೋಶಗಳ್ನುನ ಬರ ಯಲು ಬ ೋಕರ್ ಗಳ್ು ಒಪಿದದ್ುದದ್ು ರ್ತುು ಸ್ಕಾಮರದ್ ನಾಗರಿಕ ಹಕುಿಗಳ್ 

ವಿಭಾಗವು, ಬ ೋಕರ್ ಗಳ್ು ಹಾಗ  ನಿರಾಕರಿಸ್ುವ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಹ  ಿಂದದಾದರ  ಎಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ದ್ದ ನಿದ್ಶಮನಗಳ್ನುನ 

ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ದ್ ನಾಯಯಾಲಯ ತನನ ನಿಲುವನುನ ಸ್ರ್ರ್ಥಮಸ್ಕ  ಿಂಡಿತು. ಅದ ೋ ರಿೋತ್ತ ಮಾಸ್ುಪ್ಪೋಮಸ್ ಕ ೋಕ್ ಶಾಪ್ 

ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಕ ೋಕ್ ಅಿಂಗಡಿಯ ಮಾಲಿೋಕನಿಗ  ಕ ೋಕನುನ ತಯಾರಿಸ್ುವುದ್ನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ುವ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದ್ುದ, ಈ 

ಪರಕರಣವನುನ ಬ ೋರ  ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ಳಬಾರದ್ು ಎಿಂಬ ಬಹುರ್ತದ್ ತ್ತೋಪಮನುನ ರ್ಿಂಡಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. 

124. ಜಸ್ುೋಸ್ ಸ  ೋಟ  ಮೋಯರ್ ರವರು ಬ ಿಂಬಲಿಸ್ದ್, ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮ ಗಿನಪಬಗನಮರವರ 

ಭಿನನನಿಲುವಿನ ತ್ತೋಪುಮ, ಇತರ ರ್ ರು ಬ ೋಕಗಮಳಿಿಂದ್ ಮಾಸ್ುಪ್ಪೋಮಸ್ ಕ ೋ ಕಶಾಪ್ ನಾ ಬ ೋಕರ್ ನನುನ 

ಪರತ ಯೋಕ್ತಸ್ತು.  ಇತರ ಬ ೋಕಗಮಳ್ು, ಎಲ್ಫಾಲ ಗಾರಹಕರಿಗ  ಕ ೋಕ್ ಅಲಿಂಕಾರ ಮಾಡುವುದ್ನುನ 

ನಿರಾಕರಿಸ್ದ್ರ , ಮಾಸ್ುಪ್ಪೋಮಸ್ ಕ ೋಕ್ ಶಾಪ್ಪನ ಮಾಲಿೋಕರಾದ್ ಫಲಿಪ್ಪ, ನಿದಮಷ್ುವಾದ್ 

ಜ  ೋಡಿಯೊಿಂದ್ರ ರ್ದ್ುವ ಯ ಕ ೋಕ್ (ಇತರ ಗಾರಹಕರಿಗ  ಅವರು ಒದ್ಗಿಸ್ುವಿಂತಹದ್ು) ತಯಾರಿಸ್ಲು 

ವಿಶ ೋಷ್ವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸ್ದ್ರು ಎಿಂದ್ು ಜಸ್ುನ್ ಗಿನಪಬಗ್ಮ ಗರ್ನಿಸ್ದ್ರು. ಅವರು ಹಿೋಗ  ವಿವರಿಸ್ುತಾುರ :  
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" ಫಲಿಪ್ಪ ತನಗ   ಆಘಾತಕರವ ನಿಸ್ದ್ ಕ ೋಕನುನ ತಯಾರಿಸ್ಲು 

ನಿರಾಕರಿಸ್ದ್ನು ರ್ತುು ಇಲಿಲ ಆಘಾತಕಾರಿತನವು ಕ ೋಕನುನ 

ತಯಾರಿಸ್ುವಿಂತ  ಕ ೋಳಿಕ  ಿಂಡ ಗಾರಹಕನ ಅಸ್ಮತ ಯ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ 

ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿತುು. ಇತರ ರ್ ವರು ಬ ೋಕಗಮಳ್ು ಕ ೋಕ್ ತಯಾರಿಸ್ಲು 

ನಿರಾಕರಿಸ್ದ್ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಅವರ ನಿರಾಕರಣ ಯು ತಾವು 

ತಾಯಾರಿಸ್ಬ ೋಕ್ತರುವ ವಸ್ುುವಿನ ಮೋಲ್ಫ  ಎಲಲರಿಗ  

ಕಾಣುವರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಬರ ಯಾಲ್ಫಾಗುವ ಅವಮಾನಕರ ಸ್ಿಂದ ೋಶದ್ 

ದ ಸ ಯಿಂದ್ ಹುಟ್ಟುಕ  ಿಂಡಿತುು (ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ )   

ಜ  ೋಡಿಯೊನುದ ತರ್ಮ ರ್ದ್ುವ ಯ ಕ ೋಕನುನ ತಯಾರಿಸ್ಲು 

ಬ ೋಕರಿಯೊನದನುನ ಸ್ರ್ಿಕ್ತಮಸ್ದಾಗ ಅವರು ಬಯಸ್ುವ ಕ ೋಕ್ ಅವರ 

ರ್ದ್ುವ ಯನುನ ಸ್ಿಂಭರಮಿಸ್ಲು ಬಳ್ಕ ಯಾಗುತುದ ಯೋ ಹ  ರತು ಅದ್ು 

ಭಿನನಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅರ್ವಾ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ರ್ದ್ುವ ಯನುನ ಸ್ಿಂಭರಮಿಸ್ುವ 

ಉದ ದೋಶಹ  ಿಂದರಿುವುದಲಲ. ಕ ರೋಗ್ ರ್ತುು ರ್ಲಿಲನ್ ರ್ ಬಯಸ್ದ್ 

ಅನುಹುದ ೋ ಉತಿನನವನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ  

ಜಸ್ುಸ್ ಗಿನಪಬಗ್ಮ, ಕ  ಲ್ಫ  ರಾಡ  ೋದ್ ತಾರತರ್ಯ  ವಿರ  ೋಧಿ ಕಾಯದಯನುನ ಸ್ ಕುವಾಗಿ 

ಅನವಯಸ್ಬ ೋಕ್ತದಾದರ , ಕ ಳ್ಸ್ಥರಗಳ್ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ನುನ ಎತ್ತುಹಿಡಿಯ ಬ ೋಕಾಗುತುದ  ಎಿಂದ್ು  

ತ್ತೋಮಾಮನಿಸ್ದ್ರು.  

125. ಮಾಸಟಪ್ತವೋಸ್ ಕಯವಕ್ ಶ್ಾಪ್ ಪರಕರಣವನುನ, ಅದ್ನ ನೋ ಹ  ೋಲುವ, ಪರಸ್ುುತ ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಕ್ತಿಂಗಡಿಂ ನ 

ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯದ್ಲಿಲ ವಿಚಾರಣ ಗ  ಳ್ಗಾಗುತ್ತುರುವ  ಲ್ಲವ ವಿ. ಆಶಸ್ೋ ಬ್ಯವಕರಿ ಕಂ ಲ್ಲಮಿಟಯಡ್264 

ಪರಕರಣದ್ ರ್ ಲಕ ಕ ಡಾ ಗುರುತ್ತಸ್ಬಹುದಾಗಿದ . ಈ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಉತುರ ಐಲ್ಫ ಮಿಂಡ್ ನ 

                                                             
264 [2015] NICty 2.   
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ಬ ೋಕರಿಯೊಿಂದ್ು ತನನ ಗಾರಹಕರಿಗ , ಕ ೋಕ್ ನ ಮೋಲ್ಫ  ಸ್ಿಂದ ೋಶಗಳ್ು, ಚತರಗಳ್ು ಅರ್ವಾ ಗಾರಫಕ್ಪ  

ಗಳ್ನುನ ಬರ ಯಸ್ುವ ಸ ೋವ ಯನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ತು. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ಿಂಘಟನ ಯೊಿಂದ್ರ ಸ್ದ್ಸ್ಯರಾದ್  ಲಿೋ 

ಎಿಂಬುವವರು, "ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ರ್ದ್ುವ ಯನು ಬ ಿಂಬಲಿಸ್" ಎಿಂಬ ಸ್ಿಂದ ೋಶವಿರುವ ಕ ೋಕನುನ 

ತಯಾರಿಸ್ಲು ಹ ೋಳಿದ್ರು. ಕ ೈಸ್ುರಾಗಿದ್ದ ಮಾಲಿೋಕರು, ಅಿಂತಹ ಕ ೋಕನುನ ತಯಾರಿಸ್ುವುದ್ು ತರ್ಮ 

ಧಾಮಿಮಕ ನಿಂಬಿಕ ಗಳ  ಿಂದಗ  ತಾಳ ಯಾಗುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳಿ ನಿರಾಕರಿಸ್ದ್ರು. ತನನ ಕ ೋಕ್ 

ತಯಾರಿಸ್ುವುದ್ನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ುವ ರ್ ಲಕ, ಬ ೋಕರಿಯವರು ತನನ ವಿರುಧ್ಧ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ನಿಲುವನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ತಾರತರ್ಯ ಎಸ್ಗಿದಾದರ  ಎಿಂದ್ು ಲಿೋ ಆರ  ೋಪ್ಪಸ್ದ್ರು. ಕೌಿಂಟ್ಟ ನಾಯಯಾಲಯ ರ್ತುು 

ಮೋಲಮನವಿಯ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ ರ ಡ  ತರ್ಮ ಧಾಮಿಮಕ ನಿಂಬಿಕ ಗಳ್ ನ ಲ್ಫ ಯಲಿಲ ಅಜಿಮದಾರರ 

ಕ  ೋರಿಕ ಯನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ುವುದ್ು, ಸ್ಮಾನತಾ ಕಾಯದ ಯ (ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು) ನಿಯರ್ಗಳ್ು (ಉತುರ 

ಐಲ್ಫ ಮನ್ಡ), 2006 ರ್ತುು ನಾಯಯೊೋಚತ ಉದ  ಯೋಗ ರ್ತುು ವತಮನ ಯ ಆದ ೋಶ, 1998ರ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಗಳಿಗ  

ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ  ಎಿಂಬ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಲಿೋರವರ ಪರವಾಗಿ ತ್ತೋಪುಮ ನಿೋಡಿದ್ವು.  

ಪರಪಿಂಚದಾದ್ಯಿಂತದ್ ತುಲನಾತಮಕ ನಾಯಯಶಾಸ್ರದ್ ವಿಶ ಲೋಷ್ಣ ಯಿಂದ್, ಕ ಳ್ಗಿನ ತತವಗಳ್ು ಹ  ರಹ  ರ್ುಮತುವ : 

ಜಗತ್ತುನ ಲ್ಫ ಲಡ ಯ ನಾಯಯನಿಣಮಯಗಳ್ನುನ ಹ  ೋಲಿಸ್ ವಿಶಿಲೋಷ್ಟ್ಸ್ದಾಗ, ಈ ಕ ಳ್ಗಿನ ತತವಗಳ್ು ಎದ್ುದ ಕಾಣುತುವ : 

1. ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಸಾವತಿಂತರಯ, ಘನತ , ಗೌಪಯತ , ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾವಯತುತ  ರ್ತುು ಸ್ಮಾನತ ಗಳ್ ಅವಿಭಾಜಯ 

ಅಿಂಶವಾಗಿದ ;  

2. ಸ್ಮಾನ ಲಿಿಂಗದ್ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಅನ  ಯೋನಯತ ಯು ಸ್ಕಾಮರದ್ ಕಾನ ನುಬದ್ಧ 

ಹಿತಾಸ್ಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಮಿೋರಿದ್ ವಿಚಾರವಾಗಿದ ; 

3. ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ನ ವದ್ಲಿಲ ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯ ಒಿಂದ್ು ಭಾಗವನುನ 

ಗುರಿಯಾಗಿಟುುಕ  ಿಂಡು ಸ್ಮಾನತ ಯನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುವ ;   

4. ಇಿಂತಹ ಕಾನ ನ  ಿಂದ್ು, ರ ಢಮಾದ್ರಿಗಳ್ನುನ ಎತ್ತುಹಿಡಿಯುತುದ , ಸಾಮಾಜಿಕ ರ ಢಿಗಳಿಗ  ಸ್ಕಾಮರದ್ 

ರ್ುದ ರಯನ  ನತುುತುದ  ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಚಲ್ಫಾವಣ ಯ ಮೋಲ್ಫ  ಪರತ್ತಕ ಲ ಪರಿಣಾರ್ ಬಿೋರುತುದ ; 
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5. ಪ್ಪರೋತ್ತಸ್ುವ ರ್ತುು ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯನುನ ಹ  ಿಂದ್ುವ ಹಕುಿ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವಿಂದ್ರಲಿಲ ಪರಿಪೂಣಮತ  

ಕಿಂಡುಕ  ಳ್ುಳವ ಹಕುಿ, ಹಕುಿಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  ರಚನ ಯಾಗಿರುವ  ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ವಯವಸ ಥಯಡಿಯಲಿಲ 

ಸಾವತಿಂತರಯದ್ಲಿಲ ನಿಂಬಿಕ ಯರಿಸ್ುವ ಸ್ಮಾಜವಿಂದ್ಕ ಿ ಅಗತಯವಾಗಿದ ; 

6. ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿೋಲುವು ಸ್ಕಾಮರದ್ ಮೋಲ್ಫ  ನಕಾರಾತಮಕ ರ್ತುು ಸ್ಕಾರಾತಮಕ ಬಧ್ಢತ ಗಳ್ನುನ ಹ ೋರುತುದ . ಆದ್ು 

ಸ್ಕಾಮರಕ ಿ ತಾರತರ್ಯ ಮಾಡಬಾರದ ಿಂದ್ು ಹ ೋಳ್ುವುದ್ರ ಜ  ತ ಗ , ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ ನ ೈಜ 

ನ ರವ ೋರಿಕ ಗ  ಅನುವಾಗುವ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ಕರ ನಿೋಡುತುದ ; ರ್ತುು 

7. ನಿರಪರಾಧಿೋಕರಣಕ ಿ ಕಾರಣವಾದ್ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ತತವಗಳ್ು, ಜಿೋವನದ್ ಪರತ್ತಯೊಿಂದ್ು ಘಟುದ್ಲಿಲ 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ ನ ೈಜವಾದ್ ಈಡ ೋರಿಕ ಯನುನ ಕಿಂಡುಕ  ಳ್ಳಲು ಅನುವಾಗುವ ಹಕುಿಗಳ್ 

ನಿರಿಂತರ ಪರತ್ತಪಾದ್ನ ಯಲಿಲ ತ  ಡಗಬ ೋಕು. ಕಾನ ನು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ ವಿರುದ್ಧ ತಾರತರ್ಯ 

ಎಸ್ಗುವಿಂತ್ತಲಲ. ಸ್ಮಾನ ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ಲು ಕಾನ ನು ಸ್ ಕುವಾದ್ ಕರರ್ಗಳ್ನುನ 

ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು.  

ಕಳ ಡ ರಡು ದ್ಶಕಗಳ್ು, ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾದ್ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ ಕಾನ ನುಬಧ್ಧತ  ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ 

ಸ್ಮಾನತ ಯನುನ ಒಪುಿವ ವಿಸಾುರವಾದ್ ಹಕುಿಗಳ ರಡನ ನ ಗುರುತ್ತಸ್ದ್  ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ರ್ತುು 

ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ ಹಲವಾರು ತ್ತೋಪುಮಗಳಿಗ  ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವ , ಅಲಲದ ೋ 1996ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ, 

ದ್ಕ್ಷಿಣ ಆಫರಕಾವು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ತಾರತರ್ಯವನುನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕವಾಗಿ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುವ 

ಮೊತುಮೊದ್ಲ ದ ೋಶವಾಯತು265. ಈ ತ್ತೋಪುಮ ಹ  ರಬಿೋಳ್ುತ್ತುರುವ ಈ ದನದ್ ರ್ಟ್ಟುಗ  ಹತುು ದ ೋಶಗಳ್ು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ನಿಲುವನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ತಾರತರ್ಯವನುನ  ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕವಾಗಿ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುತುವ . ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಕ್ತಿಂಗಡಮ್, 

ಬ  ಲಿವಿಯಾ, ಈಕ ವಡಾರ್, ಫಜಿ ರ್ತುು ಮಾಲ್ಫಾು ದ ೋಶಗಳ್ು ವಿಶ ೋಷ್ವಾಗಿ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಸ್ಮತ ಯನಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ 

ತಾರತರ್ಯವನುನ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಅರ್ವಾ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ುವ ರ್ ಲಕ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುತುವ . 

ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಲ್ಫ ಸ್ಬಯನ್, ಗ ೋ, ಬ ೈಸ ಕುಪವಲ್, ಟಾರನ್ಪ ರ್ತುು ಇಿಂಟಸ ಮಕ್ಪ ಸ್ಿಂಘದ್ ಪರಕಾರ, 2017ರ 

ರ್ಟ್ಟುಗ  74 ದ ೋಶಗಳ್ು (ಭಾರತವನ ನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಂತ ) ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ 
                                                             
265 Amy Raub, “Protections Of Equal Rights Across Sexual Orientation And Gender Identity: An Analysis Of 193 National 

Constitutions”, Yale Journal of Law and Feminism, Vol. 28 (2017).   
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ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುತುವ 266. ಈ ದ ೋಶಗಳ್ಲಿಲ ಹ ಚಿನವು ಉಪ-ಸ್ಹಾರ ರ್ತುು ರ್ಧ್ಯಪಾರಚಯ ಪರದ ೋಶದ್ಲಿಲವ . ಕ ಲ 

ರಾಷ್ರಗಳ್ು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಗ  ರ್ರಣದ್ಿಂಡನ ಯನುನ ವಿಧಿಸ್ುತುವ . 

126. ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ತುು ಐತ್ತಹಾಸ್ಕ ಸ್ನಿನವ ೋಶಗಳ್ು ಒಿಂದ್ು ವಾಯಪ್ಪುಯಿಂದ್ ವಾಯಪ್ಪುಗ  ಭಿನನವಾಗಿರುತುವ  

ಎಿಂಬುದ್ರ ಅರಿವು ನರ್ಗಿದ್ುದ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ್ ಅವುಗಳಿಗ  ತುಲನಾತಮಕ ಕಾನ ನು ರಚನ ಯ 

ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ರಿಯಾಯತ್ತಗಳ್ನುನ ನಿೋಡುವತು ಗರ್ನಹರಿಸ್ಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ು ನರ್ಗ  ತ್ತಳಿದದ . ಆದಾಗ ಯ, 

ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಅಭಿಪಾರಯದ್ ಅಗಾಧ್ ಒತುಡ ರ್ತುು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ದ್ಿಂಪತ್ತಗಳ್ ರ್ ಲಭ ತ 

ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ುವ ಪರಮಾಣವು ನಾಟಕ್ತೋಯವಾಗಿ ಹ ಚಿಳ್ವಾಗಿರುವುದ್ು, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ನಿಲುವಣಾನಧ್ರಿಸ್ದ್ ಸ್ಮಾನತ ಯಡ ಗ  ಬ ಳ ಯುತ್ತುರುವ ಒರ್ಮತವನುನ ಪರತ್ತಫಲಿಸ್ುತುದ . ಈ 

ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ಲಿಲ ಪರತ್ತಬಿಿಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಸ್ಿಂಗರಹಿಸ್ಲಿಟು ಜ್ಞಾನವನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ಳಬಿೋಕ ರ್ಬ ಭಾವನ  

ನರ್ಮದಾಗಿದ್ುದ, ಭಾರತ್ತೋಯ ಸ್ಮಿವದಾನದ್ಡಿಯ ಖಾತರಿಗಳ್ ಅರ್ವಮನುನ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವ ಬದ್ಲು, ಆ 

ಖಾಟರಿಗಳಿಗ  ನರ್ಮ ನಿಧಾಮರದ್ ರ್ ಲಕ ಧ್ೃಡವಾದ್ ರ್ತುು ಪರಶಿಂಸಾಹಮ ದ್ೃಢಿೋಕರಣ 

ಒದ್ಗಿಸ್ಬಿೋಕ ಿಂಬುದ್ು ನರ್ಮ ನಿಲುವಾಗಿದ . 

ಇಿಂತಹ ವಿಕಾಸ್ವು, ಉದಾರ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲಯಗಳಾದ್ -ಸಾವತಿಂತರಯ, ಘನತ , ಖಾಸ್ಗಿೋತನ, ಸ್ಮಾನತ  

ರ್ತುು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾವಯತುತ - ಗಳಿಿಂದ್ ಆಳ್ಲಿಡುತ್ತುರುವ ಸ್ಮಾಜಗಳ್ು, ಒರ್ಮತದ್ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ನುನ ನಿರಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವುದ್ನುನ ಮಿೋರಿ ರ್ುನನಡ ಯುವಿಂತ  

ಮಾಡಿದ . ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ ಭಿನನವಾಗಿದ್ದ ಯುಗ ರ್ತುು ಕಾಲದ್ಲಿಲ ಪರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಭ ತಗಳ್ನುನ  

ರ್ಣುಣಮಾಡುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ, ನಿರಪರಾಧಿೋಕರಣವು ಖ್ಿಂಡಿತವಾಗಿಯ  ಆಗಲ್ಫ ೋಬ ೋಕ್ತದ . ಆದ್ರ  ನಿರಪರಾಧಿೋಕರಣ 

ಮೊದ್ಲ ಹ ಜ ೆಯಷ ುೋ. ನಿರಪರಾಧಿೋಕರಣ ಅವಲಿಂಬಿಸ್ರುವ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ತತವಗಳ್ು, ಇನನಷ್ುು ವಿಶಾಲ 

ಶ ರೋಣಿಯ ಸ್ವಲತುುಗಳಿಗ  ಅನವಯಸ್ತುವ . ಭಾರತ್ತೋಯ ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು  ಅಿಂತಹ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲಯಗಳ್ 

                                                             
266 The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans And Intersex Association, “Sexual Orientation Laws of the World”, 

(2017).   
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ಮೋಲಿನ ಪಾರಮಾಣಿಕ ನಿಂಬಿಕ ಯನುನ ಅವಲಿಂಬಿಸ್ದ . ಸ್ಹಾನುಭ ತ್ತಯುಳ್ಳ ಜಾಗತ್ತಕ ವಯವಸ ಥಯಡ ಗ  ವಿಶವದ್ 

ನಾಗರಿಕತ ಗಳ್ು ಸಾಗುತ್ತುರುವಾಗ ಭಾರತ ಹಿಿಂದ್ುಳಿಯಬಾರದ್ು. 

K. ಅಪ್ರಾಧ್, ನ್ಯೈತಿಕತಯ ಮತತಿ ಸಂವಿರ್ಾನ 

127. ಕಾನ ನಿನಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ ಗ  ಗುರಿಯಾಗಬಹುದಾದ್ ಅಪರಾಧ್ ಎಿಂದ್ು ಯಾವುದ್ನುನ ಕರ ಯಬಹುದ್ು ಎಿಂಬ 

ಪರಶ ನಯು ಕಾನ ನು ಸ್ದಾಧಿಂತದ್ಲಿಲ ಪರರ್ುಖ್ ಪಾತರ ವಹಿಸ್ದ . ಅಪರಾಧ್ವಿಂದ್ನುನ ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ಲು 

ಕಾನ ನು ವಿದಾವಿಂಸ್ರು ರ್ತುು ನಾಯಯಾಧಿೋಶರು ಸ್ಮಾನವಾದ್ ಪರಯತನಗಳ್ನುನ ಮಾಡಿದಾದರ . 

ಹಾಲಾಬರಿಸ್ ಲ್ಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗಯಿಂಡ್ ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪುಮ ಅಪರಾಧ್ವನುನ "ಕಾನ ನುಬಾಹಿರ ಕೃತಯ 

ಅರ್ವಾ ಸಾವಮಜನಿಕರ ವಿರುದ್ಧದ್ ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು ಕರ ಯಲಿಡುವ ಕೃತಯ ರ್ತುು ಆ ಕೃತಯ ಅರ್ವಾ 

ತಪಿನುನ ಎಸ್ಗಿದ್ ವಯಕ್ತುಯನುನ ಕಾನ ನಾತಮಕ ಶಿಕ್ ಗ  ಅಹಮನನಾನಗಿಸ್ುವ ತಪುಿ ಕ ಲಸ್" ಎಿಂದ್ು 

ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ುತುದ 267. ಗಾಲಯನಿವಲ್ಫ ಲ ವಿಲಿಯಮ್ಪ  ಈ ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  ಗರ್ನಿಸ್ುತಾುರ : 

ಅಪರಾಧ್ ಎಿಂಬುದ್ು, ಅಪರಾಧಿ ಪರಿಣಾರ್ಗಳಿರುವ ರ್ತುು ಅಪರಾಧಿೋ 

ವಿಚಾರಣ ಗ  ಒಳ್ಗಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಕ್ತರಯ. ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕಾನ ನು 

ಎಿಂಬುದ್ು ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಕ್ತರಮಿನಲ್ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ಲಿಲ ವಿಚಾರಣ ಗಳ್ 

ರ್ ಲಕ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವಿಂತಹ ಕಾನ ನಿನ ಒಿಂದ್ು ಶಾಖ 268 

ತರ್ಮ "ದ ಎಮ್ಪ ಆಫ್ ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಲ್ಫಾ" ಎಿಂಬ ಪರಬಿಂಧ್ದ್ಲಿಲ269 ಹ ನಿರ ಹಾರ್ಟಮ,  ಕಾನ ನಿನ ಈ ಶಾಖ ಯಲಿಲ 

ವಾಯಖಾಯನ ಮಾಡುವ ಕಷ್ುದ್ ಬಗ ೆ ಟ್ಟಪಿಣಿ ಮಾಡುತಾುರ . ಒಿಂದ್ು ಅಪರಾಧ್ವನುನ ಅಪರಾಧ್ ಎಿಂದ್ು 

ಕರ ಯಲ್ಫಾಗುತುದ ಯಾದಾರಿಿಂದ್ ಅದ್ು ಅಪರಾಧ್ವಾಗಿದ :    

ಹಲವಾರು ನಾಯಯಾಶಾಸ್ರೋಯ ಅಭಿಪಾರಯಗಳ್ು ರ್ತುು ಅವುಗಳ್ಲಿಲ 

ಬಳ್ಸ್ುವ ಕ ಲವು ನ ೋರವಾದ್ ಮಾತುಗಳ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ 

                                                             
267 Halsbury’s Laws of England. 3rd edition, Vol. 3, Butterworths (1953) at page. 271   
268 Glanville Williams, ‘The Definition of Crime’, Current Legal Problems, Vol. 8 (1955).   
269 Henry M. Hart, “The Aims of the Criminal Law”, Law and Contemporary Problems, Vol. 23 (1958), at pages 401–441.   
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ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಬ ೋಕ್ತದ್ದಲಿಲ, ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು ಕರ ಯಲಿಡುವ ಯಾವುದ ೋ 

ಕ್ತರಯನುನ ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು ಕರ ಯಬಹುದ್ು ಮಾತು ಅಪರಾಧ್ದ್ ಶಿಕ್  

ಎಿಂಬುದ್ನುನ, ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು ಕರ ಯಲಿಡುವ ಕಾಯಮವನುನ 

ಮಾಡಿದ್ರ  ನಿೋಡಲ್ಫಾಗುವ ಸ್ಜ  ಎನುನವ ರ್ ಲಕ ಈ ಒಗಟನುನ 

ಬಿಡಿಸ್ಬಹುದ್ು 

ಆದಾಗ ಯ, ಅಿಂತಹ ಸ್ರಳ್ವಾದ್ ವಾಯಖಾಯನವು "ಬೌದಧಕ ದವಾಳಿತನದ್ ಗುಟುುಬಿಟುುಕ  ಟುಿಂತ " ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಹಾರ್ಟಮ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ುಳತಾುರ . ರ  ೋಸ  ಿೋ ಪೌಿಂಡ್ ಯಾವುದ್ು ಅಪರಾಧ್ವಾಗುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವುದ್ರಲಿಲರುವ ಸ್ಿಂದಗಧತ ಯನುನ ಹಿೋಗ  ವಯಕುಪಡಿಸ್ುತಾುರ :  

ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ರ ೋನು? ಎಿಂಬ ಪರಶ ನಗ  ಕ  ನ ಯ ಉತುರ ಎಿಂಬುದ್ು ಇರಲು 

ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ. ಏಕ ಿಂದ್ರ , ಕಾನ ನು ಎಿಂಬುದ್ು ಒಿಂದ್ು ಜಿೋವಿಂತ, 

ಪರಿವತಮನಾಶಿೋಲ ವಿಚಾರ, ರ್ತುು ಅದ್ು ಕ ಲವಮಮ ಏಕರ ಪದ್ಲಿಲದ್ದರ  

ರ್ತ  ುಮಮ ನಾಯಯಾಿಂಗದ್ ವಿವ ೋಚನ ಗ  ಸಾಕಷ್ುು ಅವಕಾಶ ನಿೋಡಬಹುದ್ು, 

ಅದ್ು ಕ ಲವಮಮ ಅತ್ತ ನಿಧಿಮಷ್ುವಾದ್ ನಿದ ೋಮಶನಗಳ್ನುನ ನಿೋಡಬಹುದ್ು 

ರ್ತ  ುಮಮ  ಅದ್ರ ನಿದ ೋಮಶನಗಳ್ು ಅತಯಿಂತ ಸ್ವಮತ್ತರಕವಾಗಿರಬಹುದ್ು270    

ಆರಿಂಭ ಕಾಲದ್ ತತವಜ್ಞಾನಿಗಳ್ು ಅಪರಾಧ್ವನುನ ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಅದ್ನುನ ನಾಗರಿಕ 

ತಪುಿಕ ಲಸ್ಗಳಿಿಂದ್ ಪರತ ಯೋಕ್ತಸ್ಲು ಪರಯತ್ತನಸ್ದ್ರು. ವಾಕಾಿತುಯಮದ್ ಮೋಲಿನ ತನನ ಅಧ್ಯಯನದ್ಲಿಲ, ಅರಿಸಾುಟಲ್ 

ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  ಗರ್ನಿಸ್ದ್ರು: 

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ನಾಯಯವನುನ ಎರಡು ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ 

ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ಬಹುದ್ು. ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಅದ್ನುನ ಸ್ರ್ುದಾಯಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ 

ಪಟುಿಂತ  ಅರ್ವಾ ಆ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯರು ಏನು ಮಾಡಬ ೋಕು 

                                                             
270 Roscoe Pound, Interpretation of Legal History, Harvard University Press (1946).   
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ಅರ್ವಾ ಮಾಡಬಾರದ್ು ಎಿಂಬುದ್ಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಪಟುಿಂತ  

ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ . ಅದ ೋ ಪರಕಾರವಾಗಿ, ನಾಯಯ ರ್ತುು ಅನಾಯಯದ್ 

ಕಾಯಮಗಳ್ನುನ ಎರಡು ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಮಾಡಬಹುದ್ು, ಎಿಂದ್ರ , ಅವುಗಳ್ನುನ 

ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ಿಂತ  ಅರ್ವಾ ಒಿಂದ್ು ಸ್ರ್ುದಾಯಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ 

ಪಟುಿಂತ  ಎಸ್ಗಬಹುದ್ು271 

ಕಾಿಂರ್ಟ, ತನನ "ಮಾರಲ್ಪ ಆಫ್ ಮಟಾಫಸ್ಕ್ಪ" ನಲಿಲ, ಈ ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  ಗರ್ನಿಸ್ದ್ರು: 

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು, ಸಾವಮಜನಿಕ ಕಾನ ನ  ಿಂದ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್, 

ನಾಗರಿೋಕರಾಗಿರಲು ಅನಹಮರ ನಿಸ್ಕ  ಿಂಡಾಗ, ಅದ್ನುನ ಸ್ರಳ್ವಾಗಿ 

ಅಪರಾಧ್ (ಕ್ತರಮೋನ್) ಎಿಂದ್ು ಕರ ಯುತಾುರ  ಆದ್ರ  ಆದಾನ್ ನು 

ಸಾವಮಜನಿಕ ಅಪರಾಧ್ (ಕ್ತರಮೋನ್ ಪಬಿಲಕಿಂ) ಎಿಂದ್ು ಕ ಡ 

ಕರ ಯಲ್ಫಾಗುತುದ ; ಹಿೋಗಾಗಿ ಅದ್ನುನ ಮೊದ್ಲು ಸ್ವಿಲ್ 

ನಾಯಯಾಲಯದ ದ್ುರು ತರಲ್ಫಾಗುತುದ , ನಿಂತರ ಕ್ತರಮಿನಲ್ 

ನಾಯಲಯದ ದ್ುರು ಹಾಜರು ಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ 272 

ಕೃತಯವಿಂದ್ರಿಿಂದ್ ಉಿಂಟಾದ್ ನಷ್ುವು "ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾದ್ುದಾಗಿರದ ೋ, ಸಾವಮಜನಿಕವಾದ್ ತಪುಿಗಳ್" 

ಸ್ವರ ಪದ್ಲಿಲದ ಯೋ ಎಿಂದ್ು ಅರಿಯುವುದ್ು, ಅಪರಾಧ್ವನುನ ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ುವ ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ಬಗ 273 . ಈ 

ವಯತಾಯಸ್ವನುನ ಬಾಲಯಕ  ಪಟೋನ್ ರ್ತುು ನಿಂತರದ್ಲಿಲ ಡಾಯಫ್, ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕಾನ ನಿನ ಮೋಲಿನ ತರ್ಮ ಸ್ದಾಧಿಂತಗಳ್ 

ರ್ ಲಕ ಹ  ರಗ ಡವಿದ್ರು. ಬಾಲಕ  ಪಟೋನ್ ತನನ "ಕಾಮಿಂಟರಿೋಸ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಫಾಸ್ ಆಫ್ ಇಿಂಗ ಲಿಂಡ್" ನಲಿಲ 

ಸಾವಮಜನಿಕವಾದ್ ತಪುಿ' ಎಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಡುವ ಕೃತಯಗಳ್ನುನ ಮಾತರ ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು ವಗಿೋಮಕರಿಸ್ಬ ೋಕು 

ಎಿಂಬ ಕಲಿನ ಯನುನ ರ್ಿಂಡಿಸ್ದ್ರು274. ಸಾವಮಜನಿಕ ತಪುಿಗಳ್ನುನ ಅವರು "ತನನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಿಂಘಟನ ಯ 

                                                             
271 H.C. Lawson-Tancred, The Art of Rhetoric/ Aristotle, Penguin (2004).   
272 Immanuel Kant: The Metaphysics of Morals (Mary Gregor ed.), Cambridge University Press (1996).   
273 Grant Lamond, “What is a Crime?”, Oxford Journal of Legal Studies, Vol.27 (2007).   
274 Sir William Blackstone, Commentaries on the Laws of England, Book IV, Ch. 1 & 2.   
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ಸಾರ್ರ್ಯಮದ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ಸ್ರ್ುದಾಯವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಡುವ ಒಿಂದಡಿೋ ಸ್ರ್ುದಾಯಕ ಿ ಸ ೋರಬ ೋಕಾದ್ ಹಕುಿ 

ರ್ತುು ಕತಮವಯಗಳ್ ಉಲಲಿಂಘನ  ರ್ತುು ಘಾಸ್ಗ  ಳಿಸ್ುವಿಕ " ಎಿಂದ್ು ವಿವರಿಸ್ದ್ರು. ಸಾವಮಜನಿಕ ತಪೊಿಿಂದ್ನುನ, 

ಸಾವಮಜನಿಕರಿಗ  ನಷ್ುವನುನಿಂಟುಮಾಡುವ ತಪುಿಕ ಲಸ್ವ ಿಂದ್ು ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ದ ೋ, ಸಾವಮಜನಿಕರ ಲಲರಿಗ  

ತ  ಿಂದ್ರ ಮಾಡುವ, ಎಿಂದ್ರ  ಒಿಂದಡಿೋ ರಾಜಯ ವಯವಸ ಥಗ  ಸ್ಿಂಬಧಿಸ್ದ್ ವಿಷ್ಯವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ವಾದ್ 

ಮಾಡುವ ಡಾಯಫ್ 'ಸಾವಮಜನಿಕ ತಪ್ಪಿನ' ಪರಿಕಲಿನ ಯನುನ ವಿಸ್ುರಿಸ್ುತಾುರ 275. 

ನ  ಝಿಕ್ ರ್ತುು ಬ ಕರ್ ಸ್ಹ ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ರ , ಸಾವಮಜನಿಕರಿಗ  ಹಾನಿ ಉಿಂಟುಮಾಡುವಿಂತಹ ಕೃತಯ ಎಿಂಬ 

ಸ್ದಾಧಿಂತವನುನ ಬ ಿಂಬಲಿಸ್ುತಾುರ . ನ  ಝಿಕ್ ಅವರು, ಅಪರಾಧ್ದಿಂದ್ ಉಿಂಟಾದ್ ಹಾನಿ, ಇತರ ಖಾಸ್ಗಿೋ 

ಕಾನ ನಿನ ತಪುಿಗಳ್ಿಂತಲಲದ ೋ, ಅಪರಾಧ್ದ್ ಸ್ಿಂಭಾವಯ ಬಲಿಪಶುಗಳ್ನುನ ಮಿೋರಿ ತರ್ಮನುನ ತಾವು ಆ ಅಪರಾಧ್ದ್ 

ಸ್ಿಂಭಾವಯ ಸ್ಿಂತರಸ್ುರ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ ಎಲಲರನುನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳತುದ  ಎಿಂದ್ು ವಾದಸ್ುತಾುರ 276 . ಇಿಂತಹ 

ಕ ಲಸ್ವನುನ ಬ ೋಕ ಿಂದ ೋ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದ್ು ಸಾಮಾನಯ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ಲಿಲ ಭಯವನುನ ಹರಡುತುದ  ರ್ತುು 

ಸ್ರ್ುದಾಯಕ ಿ ಈ ಹ ಚುಿವರಿಯದ್ ಹಾನಿಯನುನಿಂಟು [ಭಯ ರ್ತುು ಅಭದ್ರತ ಯನುನಿಂಟುಮಾಡುವುದ್ು] ಮಾಡಿದ್ 

ಕಾರಣ , ಇಿಂತಹ ಕೃತಯಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು ವಗಿೋಮಕರಿಸ್ ಸ್ಕಾಮರಿ ಕರರ್ ಜರುಗಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ . ಬ ಕರ್ 

ಅಪರಾಧ್ವನುನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥರತ ಗ  ಭಿಂಗ ತರುವ ರ್ತುು "ರ್ ಲಭ ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನ ಗಳಿಗ  ವಿನಾಶಕಾರಿ 

ಅಡಚಣ ಯನುನ ಉಿಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತ ಯರುವ" ವಿಚಾರವ ಿಂದ್ು ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ುವುದ್ಕ ಿ ಆಧ್ಯತ  ನಿೋಡುತಾುರ .277 

ಆದಾಗ ಯ, ಎಲ್ಫಾಲ ತಪುಿಗಳ್ು ಸ್ಮಾಜದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಒಿಂದ್ಲ್ಫಾಲ ಒಿಂದ್ು ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಪರಿಣಾರ್ ಬಿೋರುತುವ ಯಾದ್ದರಿಿಂದ್, 

ಅಪರಾಧ್ವನುನ ಕ ೋವಳ್ ಸಾವಮಜನಿಕವಾದ್ ತಪೂಯ ಎಿಂದ್ು ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ುವ ಸ್ದಾಧಿಂತವನುನ ಹಾರ್ಟಮ ಪರಶಿನಸ್ದ್ರು,  

ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕೃತಯಗಳ್ನುನ, ಅವು ಸ್ಮಾಜಕ ಿ ಹಾನಿಯನುನಿಂಟು ಮಾಡುತುವ  

ರ್ತುು ಅವನುನ ತಡ ಗಟುಲು ಸ್ಮಾಜ ಪರಯತನ ಪಡುತ್ತುರುತುದ  ಎಿಂಬ 

ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ಸ್ವಿಲ್ ಅಪರಾಧ್ಗಳಿಿಂದ್ ಭಿನನವಾಗಿ ನ  ೋಡಬಹುದ ೋ? 

                                                             
275 Antony Duff and Sandra Marshall, “Criminalization and Sharing Wrongs”, Canadian Journal of Law and Jurisprudence, 

Vol. 11, (1998) at pages 7-22.   

276 Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia, Basic Books (1974) ,at page 65.   
277 Lawrence C. Becker, “Criminal Attempts and the Theory of the Law of Crimes”, Philosophy & Public Affairs, Vol 3 (1974), 

at page 273.   
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ಸ್ಮಾಜವು ಒಪಿಿಂದ್ಗಳ್ ಈಡ ೋರಿಕ  ರ್ತುು ಸ್ಿಂಚಾರರಿ ಅಪಘಾತಗಳ್ 

ತಡ ಗಟುುವಿಕ  ರ್ತುು ಇತರ  ಸ್ವಿಲ್ ತಕರಾರುಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ 

ವಿಚಾರಗಳ್ಲಿಲ ಕ ಡ ಆಸ್ಕ್ತು ವಯಕುಪಡಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ು ಹಾಗ  

ಬ ೋಪಮಡಿಸ್ುವುದ್ನುನ ಕಷ್ುಸಾಧ್ಯಗ  ಳಿಸ್ುತುವ . 

128. ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ ಕಾನ ನಿನ ವಿಧಾನ ರ್ತುು ಈ ವಿಧಾನದ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್ ನ ಲ್ಫ ಗಟ್ಟುನಲಿಲ 

ಅಪರಾಧ್ವನುನ ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ುವುದ್ಕ ಿ ಹಾರ್ಟಮ ಆದ್ಯತ  ನಿೋಡಿದ್ರು. ಅವರು ಅಪರಾಧ್ಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್  

ಕಾನ ನು ಈ ಕ ಳ್ಗಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳ್ನುನ ಹ  ಿಂದರಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ವಿವರಿಸ್ದಾದರ : 

ಈ ವಿಧಾನವು, ಸಾಮಾನಯ ಪದ್ಳ್ಲಿಲ ರ ಪ್ಪಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ್ುದ ಜನರಿಗ  

ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬ ೋಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರದ್ು ಎಿಂಬ 

ನಿದ ೋಮಶನಗಳ್ು ರ್ತುು ಆಜ ನಗಳ್ ಸ್ರಣಿಯ ರ್ ಲಕ ಕ ಲಸ್ 

ಮಾಡುತುದ  

ಆ ನಿದ ೋಮಶನಗಳ್ನುನ ಪಾಲಿಸ್ುವ ಸ್ರ್ಯ ಬಿಂದಾಗ, ತರ್ಗ  

ತ್ತಳಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವಿಂತ  ನಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವವರ ಲಲರ  ಆ 

ನಿದ ೋಮಶನಗಳ್ನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂಡು ಅವಕ ಿ ಬಧ್ಧರಾಗಿರಬ ೋಕು, ಇಲಿಲ, ಆ 

ನಿದ ೋಮಶನಗಳ್ನುನ ಒಿಂದ್ು ಬಗ ಯ ಅಧಿಕಾರಯುಕು ಪದ್ಗಳ್ಲಿಲ 

ರ್ುಿಂಚತವಾಗಿ ರ ಪ್ಪಸ್ಲ್ಫಾಗಿತ ು ಇಲಲವ ೋ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಗಣನ ಗ  

ತ ಗ ದ್ು ಕ  ಳ್ುಳವುದಲಲ. 

ಆ ನಿದ ೋಮಶನಗಳ್ು, ಅವನುನ ಪಾಲಿಸ್ದ ೋ  ಇರುವ  ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  

ಸ್ರ್ುದಾಯವು ಹ ೋರಲು ಸ್ಧ್ಧವಿರುವ ಒಿಂದ್ು ಅರ್ವಾ ಹ ಚಿನ 

ಶಿಕ್ ಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುತುವ    
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ಕಾನ ನಿನ ಹ ೋರಿಕ ಯನುನ ಸ್ರ್ರ್ಥಮಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ರ್ತುು ಅದ್ರ ಜ  ತ ಗ  

ಸ್ಿಂಭವಿಸ್ುವ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಖ್ಿಂಡನ ಯ ನಿಧಾಮರದ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ 

ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕಾನ ನನುನ, ಸ್ವಿಲ್ ಕಾನ ನಿಿಂದ್ ಭಿನನವ ಿಂದ್ು 

ಗುರುತ್ತಸ್ಬಹುದ್ು (ಒತುು ಕ  ಡಲ್ಫಾಗಿದ )           

 ಹಾರ್ಟಮ ರವರ ಪರಕಾರ, ಮೋಲಿರುವ ಮೊದ್ಲ ರ್ ರು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್ು ಸ್ವಿಲ್ ರ್ತುು ಕ್ತರಮಿನಲ್ 

ಕಾನ ನಗಳ್ಲಿಲ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಕಿಂಡುಬರುತುವ . ಆದಾಗ ಯ, "ಸಾರ್ುದಾಯಕ ಖ್ಿಂಡನ " ಎಿಂಬುದ್ು  ಸ್ವಿಲ್ 

ರ್ತುು ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕಾನ ನಿನ ನಡುವಿನ ಪರರ್ುಖ್ವಾದ್ ವಿಭಿನನ ಅಿಂಶವ ಿಂದ್ು ಅವರು ಗರ್ನಿಸ್ದ್ರು. ಹಿೋಗಾಗಿ, 

ಅವನು ಅಪರಾಧ್ವನುನ ಈ ರಿೋತ್ತ ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ಲು ಪರಯತ್ತನಸ್ದ್ರು:   

ಕೃತಯವಿಂದ್ು ನಡ ದದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿ ತ  ೋಪಮಡಿಸ್ದ್ರ , 

ಅದ್ಕ ಿ ಸ್ರ್ುದಾಯವಾದ್ ಔಪಚಾರಿಕ ರ್ತುು ಗಿಂಭಿೋರವಾದ್ ನ ೈತ್ತಕ 

ಖ್ಿಂಡನ ಯನುನ ಘ ೋಶಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುತುು 

 ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕಾನ ನು  ಸ್ವಭಾವತಃ ವಿವಿಧ್ ಆಯಾರ್ಗಳ್ನುನ ಹ  ಿಂದರುವ ಕಾರಣ, ಅಪರಾಧ್ವನುನ ಒಿಂದ ೋ 

ಬಗ ಯಲಿಲ ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ುವುದ್ು ಬಹುಶಃ ಕಷ್ು. ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಸ್ದಾಧಿಂತಗಳ್ನುನ ರ್ತುು 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ  ಿಂದಗಿನ 

ಅವುಗಳ್ ಒಡನಾಟವನುನ ಗರ್ನಿಸ್ುವ ರ್ ಲಕ  ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ 

ಅಪರಾಧಿೋಕರಣವನುನ ಒಡ ದ್ು ನ  ೋಡುವ ನ  ೋಡುವ ಪರಕ್ತರಯಯನುನ ಸ್ುಗರ್ಗ  ಳಿಸ್ಬಹುದ್ು.  

ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನತ ಸಿದಾಧಂತಗಳು 

ಬ್ಯಂಥಮ್ ರವರ ಉಪ್ಯತಕಿತಾ ಸಿರ್ಾಧಂತ 

129. ಉಪಯುಕುತಾವಾದ್ವು (ಯುಟ್ಟಲಿಟ್ಟೋರಿಯನಿಸ್ಮ್) ಅಸ್ುತವದ್ಲಿಲರುವ ಕಾನ ನಿನ ಕ ಲವು ಶಕ್ತುಶಾಲಿ 

ವಿರ್ಶ ಮಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ . ಬ ಿಂರ್ಮ್ ರವರು, ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ಲಿಲನ ಸ್ುಧಾರಣ ಯ 

ಆರಿಂಭಿಕ ಬ ಿಂಬಲಿಗರು. ಅವರ "ಅಫ್ ನಪಸ್ ಎಗ ೋನ್ಪಟ ವನ್ಪ ಸ ಲ್ಗ"278, ಎಿಂಬ ಪರಬಿಂಧ್ದ್ಲಿಲ ಬ ಿಂರ್ಮ್    

                                                             
278 Jeremy Bentham, “Offences Against One's Self” (Louis Crompton Ed.), Columbia University   
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ರವರು ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ಜಾರಿಮಾಡುವುದ್ಕ ಿ ಸ್ಕಾಮರ ನಿೋಡಿದ್ 

ಎಲ್ಫಾಲ ಸ್ರ್ರ್ಮನ ಗಳ್ನುನ ತ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ುತಾುರ . ಬ ಿಂಥಾಮ್ ಪರಕಾರ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ, ನ ೈತ್ತಕತ  

ರ್ತುು ಧ್ರ್ಮದ್ ವಲಯಗಳ್ ಹ  ರಗಿಟುು ಗರ್ನಿಸ್ದ್ರ , ಅದ್ು ಭಾಗವಹಿಸ್ುವವರಿಗ  

ಸ್ಿಂತ  ೋಷ್ವನುನಿಂಟುಮಾಡುವ ರ್ತುು ಇನಾನರಿಗ  ನ  ೋವನುನಿಂಟುಮಾಡದ್ ತಟಸ್ಥ ವತಮನ ಯಾಗಿದ . 

ಆದ್ದರಿಿಂದ್, ಇಿಂತಹ ಕೃತಯವನುನ ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ, ರ್ತುು "ಅದ್ನುನ 

ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವುದ್ಕ ಿ ಕಾರಣಗಳ ೋ ಇಲಲ" ಎಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ದ್ರು.  

130. ಬ ಿಂರ್ಮ್ ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ಈ ರ್ ರು ಪರರ್ುಖ್ ತತವಗಳ್ನಾನಧ್ರಿಸ್ 

ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ್ದ್ರು: (ಎ) ಆ ಕ್ತರಯಗಳ್ು ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ಮೊದ್ಲ್ಫಾನ ೋ ದ್ಜ ಮಯ ಕ್ತರುಕುಳ್ವನುನಿಂಟು 

ಮಾಡುತುವ ಯೋ, ಎಿಂದ್ರ , ಇನ  ನಬಬ ವಯಕ್ತುಗ  ನ ೋರ ಹಾನಿಯನುನಿಂಟುಮಾಡುತುವ ಯೋ; (ಈ) ಅವುಗಳ್ು 

ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ಎರಡನ ೋ ದ್ಜ ಮಯ ಕ್ತರುಕುಳ್ವನುನಿಂಟುಮಾಡುತುದ ಯೋ, ಎಿಂದ್ರ , ಸ್ಮಾಜದ್ 

ಸ್ಥರತ  ರ್ತುು ಭದ್ರತ ಗ  ಹಾನಿಯುಿಂಟುಮಾಡುತುವ ಯೋ; ರ್ತುು ಅವು ಸ್ಮಾಜಕ ಿ ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ 

ಅಪಾಯವನುನ ಉಿಂಟುಮಾಡುತುವ ಯೋ. ಅವರು ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ು ಮೋಲಿನ ಯಾವುದ ೋ 

ಮಾನದ್ಿಂಡಗಳ್ನುನ ತೃಪ್ಪುಪಡಿಸ್ುವುದಲಲವ ಿಂದ್ , ಹಿೋಗಾಗಿ ಅವುಗಳ್ನುನ ತ ಗ ದ್ುಹಾಕಬ ೋಕ ಿಂದ್  

ವಾದಸ್ದ್ರು, ಮೊದ್ಲನ  ದ್ಜ ಮಯ ಕ್ತರುಕುಳ್ಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಮೊದ್ಲನ ೋ ತತುಾದ್ ಬಗ ಗ , ಬ ಿಂರ್ಮ್ 

ಹಿೋಗ ಿಂದ್ರು: 

ಮೊದ್ಲನ ೋ ದ್ಜ ಮಯ ತಪ್ಪಿನ ಬಗ  ೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದ್ರ , ಅದ್ು 

ಯಾರಿಗ  ಹಾನಿಮಾಡುವುದಲಲ ಎಿಂಬುದ್ು ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿದ . ಅದ್ರ ಬದ್ಲಿಗ  

ಅದ್ು ಆಹಾಲದ್ವನುನಿಂಟುಮಾಡುತುದ , ರ್ತುು ಇಿಂತಹ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು, 

ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಅತಯಿಂತ ಗೌರವದಿಂದ್ ಕಾಣಲ್ಫಾಗುವ ಆಹಾಲದ್ದ್ 

ಬದ್ಲಿಗ , ತರ್ಮ ವಯತ್ತರಿಕುವಾದ್ ಒಲವಿನ ದ ಸ ಯಿಂದ್ ಬ ೋರ ಯ 

ಆಹಾಲದ್ವನ ನೋ ಬಯಸ್ುತಾುರ . ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಗಳಿಬಬರ  ಇಚಿಸ್ದಾದರ . ಅವರಲಿಲ 

ಯಾರಾದ್ರ  ಬಬರಿಗ  ಇಚ ಿಯಲಲದರುವಿಂತಹ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲನ ಕೃತಯಗಳ್ು 
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ಪರಸ್ುುತ ನಮಮದ್ುರಿಗಿಲಲ, ಅದ  ಿಂದ್ು ಬ ೋರ ಯದ ೋ ಸ್ವರ ಪ ರ್ತುು 

ಪರಿಣಾರ್ಗಳಿರುವ ಅಪರಾಧ್, ಅದ್ು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಹಾನಿ, ಅದ್ು ಒಿಂದ್ು 

ಬಗ ಯ ಅತಾಯಚಾರ” 

ಹಿೋಗಾಗಿ, ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ು ಬ ೋರ ಯವರಿಗ  ಹಾನಿಮಾಡುವುದಲಲವ ಿಂದ್ು ಬ ಿಂರ್ಮ್ 

ವಾದಸ್ದ್ರು. ಬದ್ಲಿಗ , ಅವುಗಳ್ಲಿಲ ತ  ಡಗಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವ ವಯಸ್ಿರ ಪಾಲಿಗ  ಆ ಕ್ತರಯಗಳ್ು ಸ್ುಖ್ದ್ 

ರ್ ಲವಾಗಿವ . 'ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ' ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಗಳ್ು ರ್ತುು 'ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ್' ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಗಳ್ ನಡುವಿನ ವಯತಾಯಸ್ದ್ ಬಗ  ೆ

ಬ ಿಂರ್ಮ್ ಸ್ಿಷ್ು ನಿಲುವನುನ ಹ  ಿಂದದ್ದರು, ರ್ತುು ಅವರ ಪರಕಾರ, ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದರುವ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಗಳ್ ವಿಚಾರ 

ಅವರ ವಾಯಪ್ಪುಯಲಿಲ ಬರುವುದಲಲ.  

ಅಿಂತಹ ಕ್ತರಯಗಳ್ು ಎರಡನ ೋ ದ್ಜ ಮಯ ಕ್ತರುಕುಳ್ಗಳ್ನಿನೋ ಉಿಂಟುಮಾಡುವುದಲಲ ಎಿಂಬುದ್ು ಬ ಿಂರ್ಮ್ ರವರ 

ಎರಡನ ಯ ವಾದ್ವಾಗಿತುು, ಅವರು ಎರಡನ ೋ ದ್ಜ ಮಯ ಕ್ತರುಕುಳ್ವನುನ "ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ಲಿಲ ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ 

ಆತಿಂಕಾವನುನ ಉಿಂಟುಮಾದ್ುವಿಂತಹವು" ಎಿಂದ್ು ವಿವರಿಸ್ದ್ರು. ಇದ್ರ ಬಗ ೆ ಬ ಿಂರ್ಮ್ ಹಿೋಗ  ವಾದಸ್ದ್ರು: 

"“ಎರಡನ ೋ ದ್ಜ ಮಯ ತ  ಿಂದ್ರ ಯ ಬಗ ಗ  ಮಾತನಾಡುವುದಾದ್ರ , ಅದ್ು 

ಯಾವುದ ೋ ರಿೋತ್ತಯ ಹಾನಿಯ ಆತಿಂಕವನುನಿಂಟುಮಾಡುವುದಲಲ. ಹಾಗಾಗಿ, 

ಇಲಿಲ ಯಾರಾದ್ರ  ಹ ದ್ರಿಕ  ಳ್ುಳವ ವಿಚಾರವ ೋನಿದ ? ಈಗ ಕಿಂಡು 

ಬರುತ್ತುರುವಿಂತ , ಹಾಗಿರಲು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವವರು, ಹಾಗಿರುವುದ್ರಲಿಲ 

ಸ್ಿಂತ  ೋಷ್ ಪಡ ಯುವವರು ಮಾತರ ಅದ್ಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ರುತಾುರ  ರ್ತುು 

ಅವರು ಹಾಗಿರುವುದ್ರಲಿಲ ಸ್ಿಂತ  ೋಷ್ವಾಗಿರುವಿಂತ  ತ  ೋರುತುದ  

ಬ ಿಂರ್ಮ್ ರವರ ವಿವರಣ ಯ ಪರಕಾರ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕೃತಯಗಳ್ನುನ ಆಯಿ ಮಾಡುವ ವಯಸ್ಿರು ಮಾತರ 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ಲಿಲ ಪಾಲ್ಫ  ೆಳ್ುಳತಾುರ . ಸ್ಮಾಜದ್ ಇತರಲಿಲ ಆತಿಂಕವನುನಿಂಟುಮಾಡುವ ಯಾವುದ ೋ 

ಬಗ ಯ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯನುನ ಅದ್ು ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವುದಲಲ. ಆದ್ದರಿಿಂದ್, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು ದವತ್ತೋಯ ದ್ಜ ಮಯ 

ಹಾನಿಯನುನ ಕ ಡಾ ಉಿಂಟುಮಾಡುವುದಲಲ. 
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ಕ  ನ ಯದಾಗಿ, ಬ ಿಂರ್ಮ್ ರವರು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ು ಸ್ಮಾಜಕ ಿ ಅಪಾಯವನುನ 

ಉಿಂಟುಮಾಡುತುವ ಯೋ ಎಿಂಬುದ್ರ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ್ದ್ರು. 

ಇತರರನುನ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ಲಿಲ ತ  ಡಗಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ಪೊರೋತಾಪಹಿಸ್ುವ ಅಪಾಯವಿಂದ ೋ ಬ ಿಂರ್ಮ್ 

ಉಹಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಾದ್ ಏಕ ೈಕ ಅಪಾಯವಾಗಿತುು. ಹಿೋಗಾದ್ರ , ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ು ತಾವಾಗಿಯೋ 

ಯಾವುದ ೋ ಹಾನಿಯನುನಿಂಟುಮಾಡದ್ ಕಾರಣ, ಅವುಗಳ್ು ಇತರ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  ಸ್ರಣಿ ಪರಭಾವವನುನ 

ಉಿಂಟುಮಾಡಿದ್ರ  ಯಾವುದ ೋ ಅಪಾಯವಿಲಲ ಎಿಂದ್ು ಬ ಿಂತಮ್ ವಾದ್ ಮಾಡಿದ್ರು: 

ನ  ೋವನುನಿಂಟು ಮಾಡದ್ ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ಅಪಾಯದ್ ಬಗ  ೆ

ಹ ೋಳ್ುವುದಾದ್ರ , ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ಅಪಾಯವೂ, ಆದ್ನ್ ನು 

ಉಿಂಟುಮಾಡುವ ನಿದ್ಶಮನದ್ ಪರವೃತ್ತುಯಲ್ಫ ಲೋ ವಯಕುಗ  ಳ್ಳಬ ೋಕು. ಆದ್ರ , 

ಈ ನಿದ್ಶಮನದ್ ಪರವೃತ್ತುಯೋನು? ಇತರರು ಅದ ೋ ಬಗ ಯ ಅಭಾಯಸ್ಗಳ್ಲಿಲ 

ತ  ಡಗಿಕ  ಳ್ುಳವಿಂತ  ಆಗರಹಪಡಿಸ್ುವುದ್ು: ಆದ್ರ , ಈ ಅಭಾಯಸ್ವು 

ಇಲಿಲಯವರ ಗ  ಯಾರಿಗ , ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ 

ಹಾನಿಯನುನಿಂಟುಮಾಡಿಲಲ 

ಆದ್ದರಿಿಂದ್, ಬ ಿಂರ್ಮ್ ಪರಕಾರ, ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ು ಎಲ್ಫಾಲ ರ್ ರು ವಿಭಾಗಗಳ್ಲಿಲ 

ವಿಫಲಗ  ಳ್ುಳತುವ - ಅವುಗಳ್ು ಮೊದ್ಲ ದ್ಜ ಮಯ ಕ್ತರುಕುಳ್ವನಾನಗಲಿಲೋ, ಎರಡನ ೋ ದ್ಜ ಮಯ ಕ್ತರುಕುಳ್ವನಾನಗಲಿೋ 

ನಿೋಡುವುದಲಲ, ಅಲಲದ ೋ ಸ್ಮಾಜಕ ಿ ಯಾವುದ ೋ ಅಪಾಯವನುನ ಸ್ಹ ಉಿಂಟುಮಾಡುವುದಲಲ.  

ಬ ನಾಥಮ್ ರವರು ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ು ವಿಧಿಸ್ುವ ಶಿಕ್ ಯ ಉಪಯುಕುತ ಯನುನ ವಿಶ ಲೋಷ್ಟ್ಸ್ುವ ರ್ ಲಕ 

ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ವಿರ್ಶಿಮಸ್ದಾದರ . ಅವರು ಕಾನ ನಿನ ಉದ ದೋಶವನುನ ಉಪಯುಕುತ ಯ ತತವಗಳ್ 

ರ್ ಲಕ ಸ  ಗಸಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ದಾದರ - "ಎಲಲ ಕಾನ ನುಗಳ್ು ಹ  ಿಂದರುವ ಅರ್ವಾ ಹ  ಿಂದರಬಿೋಕ್ತರುವ 

ಸಾಮಾನಯವಾದ್ ವಿಚಾರವ ಿಂದ್ರ .....ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಒಟಾುರ  ಸ್ಿಂತ  ೋಷ್ವನುನ ಹ ಚಿಸ್ುವುದ್ು; ಆ 

ಸ್ಿಂತ  ೋಷ್ವನುನ ಕಡಿತಗ  ಳಿಸ್ುವ ಎಲಲವನ ನ ಕ ೈಬಿಡುವುದ್ು." ಬ ಿಂರ್ಮ್ ಪರಕಾರ," ಎಲ್ಫಾಲ ಬಾಹಯ ಶಿಕ್ ಯ  

ರ್ ಲತಃ ದ್ುಷ್ುವಾದ್ುದ್ು" 322 ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಅದ್ು ಸ್ಮಾಜದ್ಲಿಲರುವ ಸ್ಿಂತ  ೋಷ್ದ್ ರ್ಟುವನುನ ಕಡಿಮ 
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ಮಾಡುತುದ  ರ್ತುು ಅದ್ು "ಕ ಲವು ಹ ಚಿನ ದ್ುಷ್ುತನಗಳ್ನುನ ಹ  ರಗುಳಿಸ್ದ್ದರ " ಮಾತರ ಅದ್ನುನ ಶಿಫ್ಾರಸ್ು 

ಮಾಡಬ ೋಕು279. ಬ ಿಂರ್ಮ್ ಶಿಕ್  ವಿಧಿಸ್ುವುದ್ು ಉಪಯೊೋಗವಾಗದ್ಿಂತಹ ನಾಲುಿ ರಿೋತ್ತಯ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ನುನ 

ಸ್ ಚಸ್ದ್ರು: 

"“1. ಅದ್ು ಆಧಾರಹಿೋನವಾಗಿರುವಾಗ:  ಅದ್ು 

ತಡ ಯಬಹುದಾದ್ಿಂತಹ ತಪುಿ ಇಲಲದರುವಾಗ; ಕೃತಯವು 

ಒಟಾುರ ಯಾಗಿ ತಪಿಲಲದರುವಾಗ  

 2. ಅದ್ು ಅಸ್ರ್ರ್ಮವಾಗಿರುವಾಗ: ಅದ್ು ತಪೊಿಿಂದ್ನುನ ತಡ ಯಲು 

ಕರರ್  ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ೋ ಇರುವಾಗ 

3. ಅದ್ು ಲ್ಫಾಭದಾಯಕವಲಲದರುವಾಗ, ಅರ್ವಾ ತುಿಂಬಾ 

ದ್ುಬಾರಿಯಾಗಿದಾದಗ: ಅದ್ರಿಿಂದ್ ಉಿಂಟಾಗುವ ಸ್ರ್ಸ ಯಯು, ಅದ್ು 

ತಡ ಗಟ್ಟುದ್ ತಪ್ಪಿಗಿಿಂತ ದ  ಡಡರ್ಟುದ್ದಲಿಲರುವಾಗ 

4. ಅದ್ು ಅನಗತಯವಾಗಿರುವಾಗ: ತಪ ಿೋ ನಡ ಯದ್ಿಂತ  

ತಡ ಗಟುುವುದ್ು ಸಾಧ್ಯವಿರುವಾಗ, ಅರ್ವಾ ತಪುಿ ತಾನಾಗಿಯೋ, 

ಶಿಕ್ ಯ ಸ್ಹಾಯವಿಲಲದ , ಅಗೆವಾಗಿ ಸ್ರಿಯಾಗುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ 

 ಹಾನ್ವ ಸಿರ್ಾಧಂತ 

131. ಜಾನ್ ಸ್ುುವರ್ಟಮ ಮಿಲ್, ತನನ ವಿರ್ಶಾಮಪುಸ್ುಕ "ಆನ್ ಲಿಬಟ್ಟಮ"ನಲಿಲ, ಸ್ಕಾಮರಗಳ್ು ವಯಕ್ತುಯ ಜಿೋವನದ್ 

ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾದ್ ವಲಯಗಳ್ಲಿಲ ರ್ಧ್ಯಪರವ ೋಶಿಸ್ುವುದ್ನುನ ತಡ ಯುವ ಬಗ ಗ  ಪರಬಲವಾದ್ ವಾದ್ 

ರ್ುಿಂದಡುತಾುನ . "ಹಾನಿ ಸ್ಧಾಧಿಂತ" ಎಿಂದ್ು ಕರ ಯಲಿಡುವ ಮಿಲ್ ನ ಸ್ದಾಧಿಂತವು, ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರಿಿಂದ್ 

                                                             
279 Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, The Library of Economics and Liberty 

(1823).   
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ಇತರರಿಗ  ಹಾನಿ ಉಿಂಟಾದ್ರ  ಅರ್ವಾ ಅವರ ನಡವಳಿಕ ಯು "ಇತರರ ಮೋಲ್ಫ  ಪರಭಾವ" 

ಬಿೋರುವಿಂತ್ತದಾದರ  ಮಾತರ ಅವರ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಜಿೋವನದ  ಳ್ಗ  ಸ್ಕಾಮರ ರ್ ಗುತುರಿಸ್ಬಹುದ ಿಂದ್ು 

ಸ್ ಚಸ್ುತುದ 280. ಮಿಲ್ ಮಾತುಗಳ್ನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ುವುದಾದ್ರ :   

ರ್ತ  ುಬಬರಿಗ  ಹಾನಿಯಾಗುವುದ್ನುನ ತಪ್ಪಿಸ್ುವ ಉದ ದೋಶಕಾಿಗಿ ಮಾತರ 

ನಾಗರಿಕ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ಮೋಲ್ಫ , ಅವರ ಇಚ ಿಗ  

ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಅಧಿಕಾರವನುನ ಹಕ್ತಿನಿಿಂದ್ ಚಲ್ಫಾಯಸ್ಬಹುದ್ು. 

ಅಧಿಕಾರವನುನ ಚಲ್ಫಾಯಸ್ುವುದ್ಕ ಿ, ಆ ವಯಕ್ತುಯ, ದ ೈಹಿಕ ಅರ್ವಾ ನ ೈತ್ತಕ 

ಹಿತಾಸ್ಕ್ತುಯನುನ ನ ಪಮಾಡಿಕ  ಳ್ಳಲು ಬರುವುದಲಲ. ಇತರರ 

ಅಭಿಪಾರಯದ್ಲಿಲ ಅವರು ಹಾಗ  ಮಾಡುವುದ್ು ಬುದಧವಿಂತ್ತಕ  ಅರ್ವಾ ಸ್ರಿ 

ಎಿಂಬ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ವಯಕ್ತುಯು ಹಾಗ  ಮಾಡಿದ್ರ  ಅವರಿಗ  

ಒಳ ಳಯದಾಗುತುದ , ಅದ್ು ಅವರನುನ ಸ್ಿಂತ  ೋಷ್ದ್ಲಿಲಡುತುದ  ಎಿಂಬ 

ಕಾರಣಕ ಿ ಅವರು ಕ್ತರಯಯೊಿಂದ್ನುನ ಮಾಡಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ಕಾನ ನುಬದ್ಧವಾಗಿ 

ಒತಾುಯಪಡಿಸ್ುವ ಹಾಗಿಲಲ …ರ್ತ  ುಬಬರಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ಿಂತಹ ತರ್ಮ 

ನಡವಳಿಕ ಯ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಮಾತರ ಯಾವುದ ೋ ವಯಕ್ತುಯು ಸ್ಮಾಜಕ ಿ 

ಉತುರ ನಿೋಡಬ ೋಕಾಗುತುದ . ಅವರಿಗಷ ುೋ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ, 

ಅವರ ಸಾವತಿಂತರಯವೂ ನ ೈಜ ಅರ್ಮದ್ಲಿಲ ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿರುತುದ . ತನನ 

ಮೋಲ್ಫ , ತನನದ ೋ ದ ೋಹ ರ್ತುು ರ್ನಸ್ಪನ ಮೋಲ್ಫ , ವಯಕ್ತುಯು 

ಸಾವಮಭೌರ್ತವ ಹ  ಿಂದರುತಾುನ .” (ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ ) 

 

ಮಿಲ್ "ತರ್ಗ -ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್" ಕ್ತರಯಗಳ್ು (ವಯಕ್ತುಯನನಷ ುೋ ಪರಭಾವಿಸ್ುವ ರ್ತುು ಸ್ಮಾಜದ್ ಮೋಲ್ಫ  ರ್ಹತವದ್ 

ಪರಿಣಾರ್ ಬಿೋರದರುವ ಕ್ತರಯಗಳ್ು) ರ್ತುು "ಇತರರಿಗ -ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್" ಕ್ತರಯಗಳ್ (ಸ್ಮಾಜದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಪರಿಣಾರ್ 

                                                             
280 John Stuart Mill, On Liberty, (Elizabeth Rapaport ed), Hackett Publishing Co, Inc (1978)   
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ಬಿೋರುವ ಕ್ತರಯಗಳ್ು) ನಡುವ  ಒಿಂದ್ು ಬಗ ಯ ವಯತಾಯಸ್ವನುನ ಸ್ೃಷ್ಟ್ುಸ್ುತಾುನ . ಒಿಂದ್ು ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ, ವಯಕ್ತುಯೊಬಬನ 

ಎಲ್ಫಾಲ ಕ್ತರಯಗಳ್ು "ಅವನಿಗ  ಅತ್ತಯಾಗಿ ಹತ್ತುರವಿರುವವರ ಮೋಲ್ಫ  ರ್ತುು ಸ್ವಲಿ ರ್ಟ್ಟುಗ , ಸ್ಮಾಜದ್" ಮೋಲ್ಫ  

ಪರಿಣಾರ್ ಬಿೋರುತುವ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಅವನು ಅರಿತ್ತದ್ದನು. ಆದಾಗ ಯ, ಒಿಂದ್ು ಕ್ತರಯಯು ಎಲಿಲಯವರ ಗ  

"ಯಾವುದ ೋ ವಯಕ್ತು ಅರ್ವಾ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಕ  ಟ್ಟುರಬಹುದಾದ್ ವಿಶಿಷ್ುವಾದ್ ಬಾಧ್ಯತ ಯನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುವುದಲಲವೋ", 

ಆದ್ು ತನಗ -ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಕ್ತರಯಗಳ್ ವಗಮದ್ಲ್ಫ ಲೋ ಉಳಿಯುತುದ  ಎಿಂದ್ು ಅವನು ವಾದಸ್ದ್ನು. ಹಿೋಗಾಗಿ, "ಒಬಬ 

ವಯಕ್ತುಯ ಮೋಲ್ಫ  ಅರ್ವಾ ಇತರರ ಮೋಲ್ಫ  ಅವರ ರ್ುಕು, ಸ್ವಯಿಂಪ ರೋರಿತ ರ್ತುು ಮೊೋಸ್ವಿಲಲದ್ ಅನುರ್ತ್ತ ರ್ತುು 

ಪಾಲ್ಫ  ೆಳ್ುಳವಿಕ ಯ ಮೋರ ಗ  ಪರಿಣಾರ್ ಬಿೋರುವ ಅವನ ಜಿೋವನ ರ್ತುು ನಡವಳಿಕ ಯ ಎಲಲ ವಿಚಾರಗಳ್ು," 

ರಾಜಯದ್ ರ್ ಗುತ ರಿಸ್ುವಿಕ ಯಿಂದ್ ರ್ುಕುವಾಗಿರಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ು ಮಿಲ್ ಪರಸಾುಪ್ಪಸ್ದ್ರು. ಸ್ಕಾಮರ ರ್ತುು 

ಸ್ಮಾಜ ಕ ಲವು ನಡವಳಿಕ ಗಳ್ನುನ "ರ್ ಖ್ಮ, ಅಸ್ಭಯ ಅರ್ವಾ ತಪುಿ" ಎಿಂದ್ು ನಿಂಬಿದ್ ಮಾತರಕ ಿ, ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ 

"ತನಗ -ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್" ವಲಯದ್ಲಿಲ   ರ್ಧ್ಯಪರವ ೋಶಿಸ್ುವುದ್ನುನ ಸ್ರ್ರ್ಥಮಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ, ಎಿಂದ್  ಹ ೋಳಿದ್ರು 

ರ್ ಲಭ ತವಾಗಿ, ಮಿಲ್ ವಿವಿಧ್ ಬಗ ಯ ನಡವಳಿಕ ಗಳ್ನುನ ವಿಿಂಗಡಿಸ್ುವ ಕರರ್ವಿಂದ್ನುನ ರಚಸ್ದ್ನು - (ಎ) 

ತನಗ -ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಕ್ತರಯಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  ಸ್ಕಾಮರವಾಗಲಿೋ, ಸ್ಮಾಜವಾಗಲಿೋ ನಿಬಮಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ಹ ೋರಬಾರದ್ು; 

(ಬಿ) ಇತರರಿಗ  ಹಾನಿಯನುನಿಂಟುಮಾಡುವ ಆದ್ರ  ಯಾವುದ ೋ ಕಾನ ನುಬದ್ಧ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ದರುವ 

ಕೃತಯಗಳ್ನುನ ಸಾವಮಜನಿಕವಾಗಿ ಖ್ಿಂಡಿಸ್ಬಹುದ್ು, ಆದ್ರ  ಅದ್ನುನ ಸ್ಕಾಮರ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವಿಂತ್ತಲಲ; (ಸ್) ಇತರರ 

ಕಾನ ನುಬದ್ಧ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಕಸ್ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ಕ್ತರಯಯನುನ ಮಾತರ ಕಾನ ನಿನ ಶಿಕ್ ಗ  (ರ್ತುು ಸಾವಮಜನಿಕ 

ಖ್ಿಂಡನ ಗ ) ಗುರಿಪಡಿಸ್ಬ ೋಕು 281 . ಈ ಪರಕಾರವಾಗಿ, ಹಾನಿಕಾರಕವಲಲದ್ ಕ್ತರಯಯೊಿಂದ್ು ಅನ ೈತ್ತಕ ಅರ್ವಾ 

ಒಪಿತಕಿದ್ದಲಲ ಎಿಂದ್ು ಗರಹಿಸ್ಲಿಟ್ಟುದ  ಎಿಂಬ ಕಾರಣಕ ಿ ಅದ್ನುನ ಕಾನ ನಿನ ರ್ ಲಕ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುವುದ್ನುನ 

ತಡ ಯುವ ರ್ುಖ್ಯ ಉದ ದೋಶವಿರುವ ಹಾನಿ ಸ್ದಾಧಿಂತವು, ನಕಾರಾತಮಕ ಅರ್ವಾ ಸ್ಿಂಕುಚಗ  ಳಿಸ್ುವ ತತವದ್ಿಂತ  

ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸ್ತು282.   

                                                             
281 Mark Strasser, “Lawrence, Mill, and Same Sex Relationships: On Values, Valuing and the Constitution”, Southern 

California Interdisciplinary Law Journal, Vol. 15 (2006).   

282 Joseph Raz, ‘Autonomy, Toleration and the Harm Principle’, in Issues in Contemporary Legal Philosophy: The Influence 

of HLA Hart (R. Gavison ed.), Oxford University Press (1987).   
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ಮಿಲ್ ನ ಸ್ದಾಧಿಂತ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ.ಕ ಯ ಹಕುಿಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ಿಂತ  ಪರತ್ತಪಾದಸ್ಡುದ್ಲಲವಾದ್ರ , ಕ್ತರಮಿನಲ್ 

ಕಾನ ನಿನ ಕುರಿತಾದ್ ಅವನ ತ್ತಳ್ುವಳಿಕ ಯು ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ು, ಮೊದ್ಲನ ಯ ದ್ಜ ಮಯ 

ನಡವಳಿಕ ಯಾಗಿರುವ "ತನಗ -ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್" ರ್ತುು ಸ್ಕಾಮರ ಅರ್ವಾ ಸ್ಮಾಜ ನಿಬಮಿಂಧ್ನ ೋಗ  

ಒಳ್ಪಡಿಸ್ಬಾರದ್ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುತುವ  ಎಿಂದ್ು ವಾದಸ್ಳ್ು ಸ್ ಕುವಾಗಿದ . 

132. ಲ್ಫಾಡ್ಮ ಡ ವಿಲನ್ 1959 ರಲಿಲ "ದ ಎನ  ಗೋಸ ಮಮಿಂರ್ಟ ಆಫ್ ಮಾರಲ್ಪ"283 ಎಿಂಬ ಶಿೋಷ್ಟ್ಮಕ ಯ ರ್ಕಾಬಿಯನ್ 

ಉಪನಾಯಸ್ವನುನ ರ್ಿಂಡಿಸ್ದಾಗ ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕಾನ ನು ರ್ತುು ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಿರ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ದ್ ಮೋಲಿನ ನಾಯಯಶಾಸ್ರೋಯ ಚಚ ಮ ಪಾರರಿಂಭವಾಯತು. ಲ್ಫಾಡ್ಮ ಡ ವಿಲನ್ ಅವರ 

ಉಪನಾಯಸ್ವು ಇಿಂಗ ಲಿಂಡನಲಿಲ ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧ್ರ್ುಕುಗ  ಳಿಸ್ಬ ೋಕ ಿಂದ್ು 

ಶಿಫ್ಾರಸ್ು ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ು ರ್ತುು ವ ೋಶಾಯವಾಟ್ಟಕ ಯ ಬಗ ಗಿನ ವೋಲ್ಫ ಗ್ನ್ 

ಸ್ಮಿತ್ತಯ ("ವೋಲ್ಫ ಗ್ನ್ ರಿಪೊೋರ್ಟಮ") ವರದಯ ಮೋಲಿನ ಆಕರರ್ಣವಾಗಿತುು. ಯು,ಕ  ನಲಿಲ ಪುರುಷ್ರ 

ನಡುವಿನ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಬಿಂಧ್ನ ರ್ತುು ಶಿಕ್ ಗಳ್ು ಹ ಚಾಿದ್ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ರ್ತುು ವ ೋಶಾಯವೃತ್ತುಯ ಅಪರಾಧಿೋಕರಣದ್ ಬಗ ಗ  ಪರಿಶಿೋಈಲಿಸ್ಲು 1954 ರಲಿಲ 

ರಿೋಡಿಿಂಗ್ ವಿಶವವಿದಾಯನಿಲಯದ್ ಉಪಕುಲಪತ್ತಯಾದ್ ಸ್ರ್ ಜಾನ್ ವೋಲ್ಫ ಗ್ನ್ ನ ೋತೃತವದ್ಲಿಲ ವೋಲ್ಫ ಗ್ನ್ 

ಸ್ಮಿತ್ತಯನುನ ಸಾಥಪ್ಪಸ್ಲ್ಫಾಯತು. 1553ರ ಬಗೆರಿ ಕಾಯದ ರ್ತುು 1967ರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ದೌಜಮನಯ 

ಕಾಯದಯಡಿಯ 'ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ಅಸ್ಭಯತ 'ಗ   ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ಿಂತ  ಶಿಕ್ ಗ  ಳ್ಗಾದ್ವರಲಿಲ ಆಸ್ಿರ್ ವ ೈಲ್ಡ,  

ಅಲನ್ ಟ ಯರಿಿಂಗ್ ರ್ತುು ಬ ಯಲಿಯೌವಿನ ಲ್ಫಾಡ್ಮ ಮೊಿಂಟಾಗು ರ್ುಿಂತಾದ್ ಶ ರೋಷ್ಠ ವಯಕ್ತುಗಳಿದ್ದರು. 

ರ್ ರು ವಷ್ಮಗಳ್ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣ  ನಡ ಸ್, ಪಾರಯೊೋಗಿಕ ಸ್ಿಂಶ  ೋಧ್ನ  ನಡ ಸ್, ರ್ ರು ರ್ಿಂದ 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರನುನ ಸ್ಿಂದ್ಶಿಮಸ್ದ್ ನಿಂತರ ವೂಲ್ಫ ಗಿಂಡ ನ್ ಸ್ಮಿತ್ತಯು 1957ರಲಿಲ ತನನ ವರದಯನುನ 

ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಿತು. 338 ವೂಲ್ಫ ಗ್ನ್ ವರದ ಹಿೋಗ  ಶಿಫ್ಾರಸ್ು ಮಾಡಿತು:  

“ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯು ಇನುನ 

ರ್ುಿಂದ  ಅಪರಾಧ್ ಕೃತಯವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಾರದ್ು.... ಸ್ಮಾಜವು, 

                                                             
283 Graham Hughes, “Morals and the Criminal Law”, The Yale Law Journal, Vol.71 (1962).   
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ಉದ ದೋಶಪೂವಮಕವಾಗಿ, ಕಾನ ನಿನ ಸಾವಯುತುತ ಯನುನ ಬಳ್ಸ್ಕ  ಿಂಡು, 

ಅಪರಾಧ್ದ್ ಪರಿಧಿಯನುನ ಪಾಪದ್ ಪರಿಧಿಯೊಿಂದಗ  ಸ್ಮಿೋಕರಿಸ್ಲು 

ಯತ್ತನಸ್ದ್ ಹ  ರತು, ಖಾಸ್ಗಿೋ ನ ೈತ್ತಕತ  ರ್ತುು ಅನ ೈತ್ತಕತ ಗಳ್ 

ವಲಯವಿಂದ್ು ಹಾಗ  ಉಳಿದ್ುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು ರ್ತುು ಒರಟಾದ್ ಪದ್ಗಳ್ಲಿಲ 

ಹ ೋಳ್ುವುದಾದ್ರ , ಆ ವಲಯದ್ಲಿಲ ಕಾನ ನಿಗ  ಯಾವುದ ೋ 

ಕ ಲಸ್ವಿರಬಾರದ್ು” 

ವೂಲ್ಫ ಗಿಂಡ ನ್ ವರದಯು "ನಾಗರಿಕರ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಜಿೋವನದ್ಲಿಲ ರ್ಧ್ಯಪರವ ೋಶಿಸ್ುವುದ್ು ಅರ್ವಾ ಯಾವುದ  ೋ 

ನಿದಮಷ್ು ಬಗ ಯ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ಲು ಹವಣಿಸ್ುವುದ್ು. ಕಾನ ನಿನ ಉದ ದೋಶವಲಲ, " ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳಿ 

ಕಾನ ನು ರ್ತುು ಸಾವಮಜನಿಕ ಅಭಿಪಾರಯಗಳ್ ನಡುವ  ಹತ್ತುರದ್ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವಿದ ಯಿಂದ್ು ವೋಲ್ಫ ಗ್ನ್ ವರದ 

ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂಡಿತು –ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಬ ಿಂಬಲವನುನ ಪಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳಬಿೋಕ್ತದ್ದಲಿಲ,   ಕಾನ ನು,  "ಸಾವಮಜನಿಕ 

ಅಭಿಪಾರಯವನುನ ಹಿಿಂಬಾಲಿಸ್ಬ ೋಕು", ಹಾಗ ಯೋ ಕಾನ ನನು ಸಾವಮಜನಿಕ ಅಭಿಪಾರಯವನುನ ರ ಪ್ಪಸ್ ಅದ್ನುನ 

ರ್ುನನಡ ಸ್ುವ ಕ ಲಸ್ವನುನ ಮಾಡಬ ೋಕು. ಆದಾಗ ಯ, ಸ್ಮಿತ್ತಯು,  ಕ್ತರಮಿನಲ್ ಕಾನ ನಿನಿಿಂದ್ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ 

ಬ ೋಪಮಡಿಸ್ುವುದ್ನುನ ಪರಬಲವಾಗಿ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ತು- "ನ ೈತ್ತಕ ಬದ್ಧತ  ಅರ್ವಾ ಸ್ಹಜವಾದ್ ಭಾವನ ಗಳ್ು ಎಷ ುೋ 

ಬಲವಾಗಿದ್ದರ , ಅವನುನ ವಯಕ್ತುಯ ಖಾಸ್ಗಿೋತವನನುನ ಅತ್ತಕರಮಿಸ್ುವ ರ್ತುು ಈ ಬಗ ಯ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಕಾನ ನು ಅಪರಾಧ್ದ್ ವಾಯಪ್ಪುಯೊಳ್ಗ  ತರುವ ಸಾಧ್ನದ್ಿಂತ  ಬಳ್ಸ್ಬಾರದ್ು"  ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  

ಮಾನಸ್ಕ ಖಾಯಲ್ಫ ಯಲಲವ ಿಂದ್ು ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ದ್ ವೋಲ್ಫ ಗ್ನ್ ವರದಯು, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು "ಒಬಬರ ಸ್ವಿಂತ 

ಲಿಿಂಗದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ ಡ ಗಿನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಒಲವು ... ಅದ್ು ಒಿಂದ್ು ಬಗ ಯ ಅವಸ ಥ ಅರ್ವಾ ಸ್ಥತ್ತಯ, ರ್ತುು ಅದ್ು 

ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ ಕಾನ ನಿನ ಪರಿಧಿಯೊಳ್ಗ  ಬರುವುದಲಲ, ಬರುವಿಂತ  ಮಾಡುವುದ್  ಸ್ಲಲ" 

133. ವಲ್ಫ ಗ್ನ್ ವರದಯಲಿಲ ಬಳ್ಸ್ಲ್ಫಾದ್ ತಕಮದಿಂದ್ ಉಧಿವಘನಗ  ಿಂಡ ಲ್ಫಾಡ್ಮ ಡ ವಿಲನ್, ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ 

ಕಾನ ನು ರ್ತುು ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಬಗ ಗ  ಪರಶ ನಗಳ್ನುನ ರ ಪ್ಪಸ್ದ್ರು: 
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ಸ್ಮಾಜಕ ಿ, ನ ೈತ್ತಕತ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಎಲಲ ವಿಚಾರಗಳ್ಲಿಲ 

ನಿಧಾಮರ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ಹಕ್ತಿದ ಯೋ? 

ಸ್ಮಾಜಕ ಿ ನಿಧಾಮರ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ಹಕ್ತಿದ್ದರ , ಅದ್ಕ ಿ ಕಾನ ನಿನ 

ಆಸ್ರಗಳ್ನುನ ಬಳ್ಸ್ಕ  ಿಂಡು ಆ ನಿಧಾಮರವನುನ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ುವ 

ಹಕ್ತಿದ ಯೋ?284 

ಸ್ಮಾಜ ತನನ ಸ್ಥರತ  ರ್ತುು ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನಯವಾದ್ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಅವಲಿಂಬಿಸ್ದ  ಎಿಂದ್ು ಡ ವಿಲನ್ 

ನಿಂಬಿದ್ದರು. ಈ ನಿಂಬಿಕ ಯ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ, ಮೋಲಿನ ಪರಶ ನಗಳಿಗ  ಸ್ಕಾರಾತಮಕವಾಗಿ ಉತುರಿಸ್ದ್ ಡ ವಿಲನ್ – 

ಸ್ಮಾಜವು ನ ೈತ್ತಕತ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಎಲ್ಫಾಲ ವಿಷ್ಯಗಳ್ ಕುರಿತು ನಿಧಾಮರಗಳ್ನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ರ್ತುು 

ಅಿಂತಹ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ಲು ಕಾನ ನನುನ ಬಳ್ಸ್ುವ ಹಕಿನುನ ಹ  ಿಂದದ - ಎಿಂದ್ರು 285 . ಈ 

ಸಾಮಾನಯ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಪಾಲಿಸ್ದದ್ದಲಿಲ ಸ್ಮಾಜ ಒಡ ದ್ುಹ  ೋಗುತುದ  ಎಿಂದ್ು ಡ ವಿಲನ್ ವಾದಸ್ದ್ರು.  

ಆದ್ದರಿಿಂದ್, ತನನ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಉಳಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ಕರರ್ಗಳ್ನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ಸ್ಮಾಜದ್ ನಡ ಯು 

ಸ್ರ್ರ್ಮನಿೋಯ, ಆ ರ್ ಲಕ ಸ್ಮಾಜವು ಸ್ಕಾಮರವನುನ ಉಳಿಸ್ುತುದ . ಸಾಮಾನಯ ನ ೈತ್ತಕತ  ಅರ್ವಾ 

"ಸ್ಮಾಜದ್ ಸಾರ್ ಹಿಕ ನಿಧಾಮರ" ವನುನ "ವಿವ ೋಕವುಳ್ಳ ರ್ನುಷ್ಯ" ನನುನ ಪರಿಗಣನ ಗ  ತ ಗ ದ್ುಕ  ಿಂಡು 

ರ ಪ್ಪಸ್ಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ು ಡ ವಿಲನ್ ಪರಸಾುಪ್ಪಸ್ದ್ರು. ಅಲಲದ ೋ, ಈ “ವಿವ ೋಕವುಳ್ಳ ರ್ನುಷ್ಯ”, ಕೃತಯವಿಂದ್ನುನ ಅನ ೈತ್ತಕ 

ಎಿಂದ್ು ಭಾವಿಸ್ದ್ರ  ರ್ತುು ಈ ನಿಂಬಿಕ ಯನುನ ಪಾರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ರ್ತುು ನಿರುದವಘನವಾಗಿ  ವಯಕುಪಡಿಸ್ದ್ರ ,  

ಕಾನ ನಿನ ಉದ ದೋಶಕಾಿಗಿ ಅಿಂತಹ ಕೃತಯವನುನ ಅನ ೈತ್ತಕ ಎಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ು ಪರತ್ತಪಾದಸ್ದ್ರು. 

134. ಡ ವಿಲನ್ ಸ್ದಾಧಿಂತವನುನ ವಿರ  ೋಧಿಸ್ದ್ ಹಾರ್ಟಮ,  ಸ್ಮಾಜವು ಸಾಮಾನಯ ನ ೈತ್ತಕತ ಯಿಂದ್ 

ಒಿಂದ್ುಗ ಡಿಸ್ಲಿಟ್ಟುಲಲ, ಏಕ ಿಂದ್ರ , ಎಲಲವನ ನ ಮಿೋರಿ, ಸ್ಮಾಜ ಎಿಂಬುದ್ು, ಒಿಂದ ೋ ರಿೋತ್ತಯ ನಿೋತ್ತ 

ರ್ತುು ತತವಗಳಿಗ  ಒಳ್ಪಟ್ಟುರುವ, ಒಿಂದ ೋ ಬಗ ಯಲಿಲ ಯೊೋಚಸ್ುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಹ  ಿಂದಲಲ ಅರ್ವಾ ಅದ್ು 

ಏಕಶಿಲ್ಫ ಯಾಿಂತಹ ವಯವಸ ಥಯ  ಅಲಲ. ಡ ವಿಲನ್ ರ ವಾದ್ವನುನ ಹಾರ್ಟಮ  ಈ ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  ತಳಿಳಹಾಕ್ತದ್ರು: 
                                                             
284 Sir Patrick Arthur Devlin, “The Enforcement Of Morals” Oxford University Press (1959) at page 9.   
285 Animesh Sharma, “Section 377: No Jurisprudential Basis.” Economic and Political Weekly, Vol. 43 (2008) at pages 12-14.   
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“…ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಕ  ಿಂಡಿಗಳ್ು ಸ್ಡಿಲಗ  ಳ್ುಳವುದ್ು, ಒಡ ದ್ುಹ  ೋಗುವಿಕ ಯ 

ಮೊದ್ಲನ ೋ ಹಿಂತ” ಎಿಂದ್ು ತ  ೋರಿಸ್ುವ ಒಿಂದ ೋ ಒಿಂದ್ು ಅಸ್ಿಷ್ು 

ಉಲ್ಫ ಲೋಖ್ವನುನ ಬಿಟುರ , ವಯಸ್ಿರು ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ಲಿಲ ಒಪ್ಪಿತವಾದ್ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುವುದ್ು, ರಾಜದ್ರ  ೋಹದ್ 

ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ ಆಗುವಿಂತ , ಸ್ಮಾಜದ್ ಅಸ್ುತವಕ ಿ ಅಪಾಯವನ  ನಡುಡತುದ  

ಎಿಂಬುದ್ಕ ಿ ಯಾವುದ ೋ ಸಾಕ್ಷಯವಿಲಲ. ಯಾವ ಹ ಸ್ರಾಿಂತ 

ಇತ್ತಹಾಸಾಕರರ  ಸ್ಹ ಈ ಸ್ಧಾಧಿಂತವನುನ ಬ ಿಂಬಲಿಸ್ಲಲ, ಅಲಲದ ೋ, ಈ 

ಹ ೋಳಿಕ ಗ  ವಿರುದ್ಧವಾದ್ ಸಾಕ್ಷಯಗಳ ೋ ಬಹಳ್ಷ್ಟ್ುವ  …ಅದ್ರಲಿಲ ಲ್ಫಾಡ್ಮ 

ಡ ವಿಲನಿನಗಿರುವ ನಿಂಬಿಕ ಯ , [ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು ಸ್ಮಾಜಿಕ ವಿಭಜನ ಗ  

ಕಾರಣವ ಿಂಬುದ್ರಲಿಲ], ರ್ತುು ಸಾಕ್ಷಿಯ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಅವರು 

ತ  ೋರಿಸ್ುತ್ತುರುವ ಅಸ್ಡ ಡಯ , ಚಚಮಸ್ಲ್ಫಾಗದರುವ ಊಹ ಯೊಿಂದ್ರಿಿಂದ್ 

ಉದ್ಭವಿಸ್ವ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಹಲವು ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ ಅರಿಯಬಹುದ್ು. ಆ 

ಉಹ ಯ ಪರಕಾರ – ಎಲಲ ಬಗ ಯ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ  – ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ  

ರ್ತುು ಇತರರಿಗ  ಅಪಾಯಕರವಾದ್ ಕೃತಯಗಳಾದ್ ಕ  ಲ್ಫ , ಕಳ್ಳತನ ರ್ತುು 

ಅಪಾರಮಾಣಿಕತ ಗಳ್ನುನ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುವ ನ ೈತ್ತಕತ ಗಳ್ು – ಒಿಂದ್ು 

ಎಲ್ಫ ಲಯಲಲದ್ ಜಾಲವಿಂದ್ನುನ ರಚಸ್ುತುವ  ರ್ತುು ಅದ್ರಲಿಲನ ಯಾವುದ ೋ 

ವಿಚಾರವನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ದ್ರ  ಅಿಂರ್ವರು ಇಡಿೋ ಜಾಲವನ ನೋ 

ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ದ್ಿಂತಾಗುತುದ . ರ್ತ  ುಬಬರಿಗ  ಹಾನಿಯನುನಿಂಟು ಮಾಡಬಲಲ 

ಕೃತಯಗಳ್ನುನ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುವ ಕಾನುನಿನ ಕರರ್ವನುನ ಪರತ್ತಫಲಿಸ್ುವ ರ್ತುು 

ಬಲಪಡಿಸ್ುವ ನ ೈತ್ತಕತ ಯಲಲದದದ್ದರ  ಸ್ಮಾಜಕ ಿ ಉಳಿಗಾಲವಿಲಲ ಎಿಂಬುದ್ು 

ಖ್ಿಂಡಿ ತವಾಗಿಯ  ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿದ  (ಅದ್ು ರಾಜನ ೈತ್ತಕ ಸ್ಧಾಧಿಂತದ್ 

ಅತಯಿಂತ ಹಳ ಯ ಜ್ಞಾನವು ಆಗಿದ ). ಆದ್ರ , ಸಾಿಂಪರದಾಯಕ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 
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ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ದ್ವರು ಸ್ಮಾಜ ವಿರ  ೋಧಿಗಳ್ು ಎಿಂಬ 

ಸ್ಧಾಧಿಂತವನುನ ಬ ಿಂಬಲಿಸ್ುವ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾವುವೂ ದ  ರಕುವುದಲಲ, ಬದ್ಲಿಗ  

ಆ ಸ್ಧಾಧಿಂತವನುನ ತ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ುವ ಸಾಕ್ಷಯಗಳ ೋ ಬಹಳ್ಷ್ಟ್ುವ ”286 

ಡ ವಿಲನರನುನ ವಿರ  ೋಧಿಸ್ದ್ ಹ  ರತಾಗಿಯ , ಕಾನ ನು ರ್ತುು ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ನಡುವಿನ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವನುನ ಹಾರ್ಟಮ 

ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ ವಿರ  ೋಧಿಸ್ಲಿಲಲ, ಅಲಲದ ೋ ಅವರ ಡರ ನಡುವ  ಹತ್ತುರದ್ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವಿದ  ಎಿಂದ್ು ಒತ್ತು ಹ ೋಳಿದ್ರು. 

" ಪರತ್ತ ಆಧ್ುನಿಕ ಸ್ಕಾಮರದ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ು ಹತುು ಹಲವ ಡ ಗಳ್ಲಿಲ, ಒಪ್ಪಿತ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ  ರ್ತುು ವಿಸಾುರವಾದ್ ನಾಗರಿಕ ಅಲ್ಫ  ಚನ ಗಳ್ 

ಪರಭಾವಿರುವುದ್ನುನ ಕಾಣಬಹುದ್ು. ಈ ಪರಭಾವಗಳ್ು ಕಾನ ನಿನ  ಳ್ಗ , 

ಎಕಾಏಕ್ತಯಾಗಿ ಶಾಸ್ನವಿಂದ್ರ ಮೋಲಿವಚಾರಣ ಯ ರ್ ಲಕ 

ಸ ೋರಿಕ  ಳ್ುಳತುವ  ಅರ್ವಾ ಅವುಗಳ್ು ಸ್ದದಲಲದ  ಕಾನುನಿನ  ಳ್ಗ  

ಸ ೋರಿಕ  ಿಂಡು,  ನಾಯಯಾಿಂಗ ಪರಕ್ತರಯಯೊಳ್ಗ  ಹರಡಿಕ  ಳ್ುಳತುವ …ಇನ ನ 

ಹತುು ಹಲವು ಬಗ ಗಳ್ಲಿಲ ಕಾನ ನು ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ 

ಪರತ್ತಬಿಿಂಬಿಸ್ುತುದ ಯಾದ್ರ , ಅದ್ರ ಮೋಲ್ಫ  ಸಾಕಷ್ುು ಅಧ್ಯಯನ 

ಮಾಡಲ್ಫಾಗಿಲಲ: ಶಾಸ್ನಗಳ್ ಹ  ರಮೈಯಷ ುೋ ಕಾನ ನುಬಧ್ದವಾಗಿದ್ುದ, 

ಅವುಗಳ್ು ಸ್ಿಷ್ುವಾದ್ ಪದ್ಗಳ್ಲಿಲ ತರ್ಮನುನ ನ ೈತ್ತಕ ತತವಗಳ್ 

ಸ್ಹಾಯದಿಂದ್ ಸ್ರ್ೃಧ್ಢಗ  ಳಿಸ್ಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ಆದ ೋಶಿಸ್ಬಹುದ್ು; 

ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ಬಹುದಾದ್ ಒಪಿಿಂದ್ಗಳ್ ವಾಯಪ್ಪುಗ  ನ ೈತ್ತಕತ  ರ್ತುು 

ನಾಯಯೊೋಚತವಾಗಿರುವಿಕ ಯ ಪರಿಕಲಿನ ಗಳ್ು ತಡ ಯೊಡಡಬಹುದ್ು; 

ಸ್ವಿಲ್ ರ್ತುು ಕ್ತರಮಿನಲ್, ಎರಡು ಬಗ ಯ ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ ಶಿಕ್ ಯನುನ 

                                                             
286 Hart, H. L. A, “The Changing Sense of Morality” In Political Thought (Michael Rosen and Jonathan Wolff eds.), Oxford 

University Press (1999) at pages 140-141.   
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ಪಾರಚಲಿತವಾಗಿರುವ ನ ೈತ್ತಕ ಜವಾಬಾದರಿಯ ಪರಿಕಲಿನ ಗಳಿಗ  

ಹ  ಿಂದಾಣಿಕ ಯಾಗುವಿಂತ  ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವಿಂತಾಗಬಹುದ್ು287. 

 ಆದಾಗ ಯ, ಹಾರ್ಟಮ ರವರು, ಡ ವಿಲನ್ ಹ ೋಳಿದ್ಿಂತ , ಕಾನ ನು ಮಾನಯಗ  ಳ್ಳಬಿೋಕ್ತದ್ದರ , ನ ೈತ್ತಕತ ಯ 

ಅವಶಯಕತ ಯದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ಲಿಲಲ. ಹಾಗ ಯೋ "ಕಾನ ನು ನ ೈತ್ತಕವಾಗಿ ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್" ಆದ್ರ  

"ನ ೈತ್ತಕವಾಗಿ ನಿಣಾಮಯಕವಲಲ" ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳಿದ್ರು 288 . ಕಾನ ನುಗಳ್ು ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ಸಾರ್ ಹಿಕ 

ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರದದ್ದರ  ರ್ತುು ನ ೈತ್ತಕತ ಯನು ಬಲಪಡಿಸ್ಲು ಕಾನ ನನುನ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ದದ್ದರ , 

ಸ್ಮಾಜ ಒಡ ದ್ುಹ  ೋಗುತುದ  ಎಿಂಬ ಡ ವಿಲನ್ ರ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವನುನ ಹಾರ್ಟಮ ತ್ತೋವರವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸ್ದ್ರು. 

ಮೋಲಿನ ವಿಚಾರಗಳ್ ನಡುವಿನ ಎಿಂದ್ು ವಯತಾಯಸ್ವನುನ ತ್ತಳಿಸ್ಲು, ಕ ಲವು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ (ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಕೃತಯಗಳ್ನ ನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಂತ ) ರ್ುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಪಾಶಾಿತಯ ಸ್ಮಾಜವು "ಅನ ೈತ್ತಕ" ಎಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ದ , 

ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳ್ುವ ಹಾರ್ಟಮ, ಆದಾಗ ಯ, ಖಾಸ್ಗಿೋ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ು "ವ ೈಯಕ್ತುಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ" 

ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ುದ, ಸ್ಮಾಜಕ ಿ ಅದ್ರಲಿಲ  ಯಾವುದ ೋ ಪಾತರವಿಲಲ ರ್ತುು ಕಾನ ನು ಅದ್ನುನ ನಿಯಿಂತ್ತರಸ್ುವಿಂತ್ತಲಲ 

ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳ್ುತಾುರ 289.  

ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತರ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಹ ೋರುವ ಬಗ ಗಿನ ತನನ ಎಚಿರಿಕ ಯನುನ ರ್ತುಷ್ುು ವಿವರಿಸ್ುವ ಹಾರ್ಟಮ,  

"ಪರಜಾಪರಭುತವವನುನ ಗ  ಿಂದ್ಲಕ್ತಿೋಡುಮಾಡುವ ಅಪಾಯವಿರುವ" ಅಧಿಕಾರವು ಬಹುರ್ತದ್ ಕ ೈಯಲಿಲರಬ ೋಕು 

ಎಿಂಬ ಪರಜಾಪರಭುತವದ್ ತತವವನುನ, ಅದ್ಕ್ತಿಿಂತ ಬಹಳ್ ವಿಭಿನನವಾದ್ "ಅಧಿಕಾರ ಹ  ಿಂದರುವ ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತರು, 

ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ಮಿತ್ತಗಳಿಗ  ಒಳ್ಪಡಬಾರದ್ು” ಎಿಂದ್ು ತಪುಿ ತ್ತಳಿಯುವುದ್ು ಭಯಿಂಕರ ಸ್ುಲಭ” ಎಿಂದ್ು 

ಪರತ್ತಪಾದಸ್ುತಾುನ  " 

ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ುವ ಕುರಿತಾದ್ ಇತರ ವಾದ್ಗಳ ೋನ ೋ 

ಇದ್ದರ , ಜನಪ್ಪರಯ ನ ೈತ್ತಕತ ಗ  “ಭಾರಿೋ ಬಹುರ್ತದ್” ಬ ಿಂಬಲ 

                                                             
287 H.L.A. Hart, Law, Liberty And Morality (1979).   
288 William Starr, “Law and Morality in H.L.A. Hart’s Legal Philosophy”, Marquette Law Review, Vol. 67 (1984).   
289 Peter August Bittlinger, “Government enforcement of morality: a critical analysis of the Devlin-Hart controversy”, 

Doctoral Dissertations 1896-February 2014 (1975) at pages 69-70.   
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ವಯಕುವಾದಾಗ ಅರ್ವಾ ಅದ್ು ವಾಯಪಕ ಅಸ್ಹಿಷ್ುಣತ , ದ ವೋಷ್ ರ್ತುು 

ಅಸ್ಹನ ಯ ರ್ ಲಕ ವಯಕುವಾದಾಗ, ಪರಜಾಪರಭುತವದ್ ಮೋಲಣ ತನನ ನಿಷ ಠ 

ತ  ೋಪಮಡಿಸ್ಲು, ಜನಪ್ಪರಯ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರ ಮೋಲ್ಫ  

ಹ ೋರುವುದ್ನುನ ಸ್ರ್ರ್ಮನಿೋಯ ಎಿಂದ್ು ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ಯಾರು 

ಯೊೋಚಸ್ಬಾರದ್ು 

ಈ ರಿೋತ್ತಯಾಗಿ, ಕಾನ ನು ನ ೈತ್ತಕತ ಯಿಂದ್ ಗಿಂಭಿೋರವಾದ್ ತಪಾಸ್ಣ ಗ  ಳ್ಗಾಗಬ ೋಕು ಎಿಂಬ ಮೋಲ್ಫ  ನೋಟದ್ 

ಸಾಮಾನಿಯೋಕರಣವನುನ ತಳಿಳಹಾಕ್ತದ್ ಹಾರ್ಟಮ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ 

ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರ ಮೋಲ್ಫ  ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತರಲಿಲ ಪರಚಲಿತವಾಗಿರುವ ಸ್ರಿ ರ್ತುು ತಪುಿಗಳ್ ಪರಿಕಲಿನ ಯನುನ 

ಹ ೋರುವ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಿಂತಹ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ನಾಯಯಶಾಸ್ರ ರ್ತುು ಪರಜಾಪರಭುತವದ್ ನ ಲ್ಫ ಗಟ್ಟುನಲಿಲ 

ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ ಎಿಂದ್ು ನುಡಿದ್ರು.. 

ಬ ಿಂರ್ಮ್ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಬಗ ಗ  ವಿಭಿನನವಾದ್ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವನುನ ಹ  ಿಂದದ್ದರು ರ್ತುು ಅವರು ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ  

ಉಪಯುಕುತ ಯ ತತುಾಗಳ್ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ ಅಳ ದ್ುನ  ೋಡಿದ್ರು.  ಶಿಕ್  ಉಪಯುಕುವಲಲದದ್ದರ  (ಎಿಂದ್ರ , 

ತಡ ಯೊಡುಡವ ಕ ಲಸ್ ಮಾಡದದ್ದರ , ನಷ್ುಕರ ಅರ್ವಾ ಅನಗತಯವಾಗಿದಾದರ ), 'ಅನ ೈತ್ತಕ' ಕೃತಯಗಳ್ು 

ಶಿಕ್ ಗ  ಳ್ಗಾಗದ ೋ ಇರಬ ೋಕಾಗುತುದ  ಎಿಂದ್ು ಬ ಿಂರ್ಮ್ ವಾದಸ್ದ್ರು. ಶಾಸ್ಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯಿಂದ್ 

ಆತ್ತಯಾಗಿ ಪರಭಾವಿತರಾಗಬಾರದ್ು ಎಿಂದ್ು ಅವರು ಅಭಿಪಾರಯಪಟುರು:  

ಅವರು ವಿಷ್ಯವಿಂದ್ರ ಕುರಿತು ಎಷ್ುು ಧ್ೃಡವಾದ್ ಪೂವಾಮಗರಹ 

ಹ  ಿಂದದಾದರ  ಎಿಂಬುದ್ರ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ಆ ವಿಷ್ಯಕ ಿ ಎಷ್ುರ ರ್ಟ್ಟುಗಿನ 

ಸಾವತಿಂತರಯ ಕ  ಡುಬಹುದ್ು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಬ ೋಕು. ಶಾಸ್ಕರು, 

ತನಗ  ತಡ ಯೊಡುಡವ ಎಲಲವನ ನ ಕ  ಚಿಕ  ಿಂಡು ಹ  ೋಗುವಿಂತಹ ಅಲ್ಫ ಯ 

ಹ  ಡ ತದ ದ್ುರು ಶರಣಾಗಬ ೋಕಾಗುತುದ  
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ಆದ್ರ  ಶಾಸ್ಕನು ತಾನು ಆಳ್ುತ್ತುರುವವರ ಭಾರಿಂತ್ತಗಳ್ 

ಗುಲ್ಫಾರ್ನಾಗಿರಬ ೋಕ ? ಇಲಲ. ಅವಿವ ೋಕದಿಂದ್ ವಿರ  ೋಧಿಸ್ುವುದ್ು ರ್ತುು 

ಗುಲ್ಫಾರ್ರಿಂತ  ಅನುಸ್ರಿಸ್ುವುದ್ರ ರ್ಧ್ಯದ್ಲಿಲ, ಗೌರವಯುತ ರ್ತುು 

ಸ್ುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ನಡುವಿನ ದಾರಿಯೊಿಂದದ  

ಬ ೋರ  ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಹ ೋಳ್ುವುದಾದ್ರ ,  ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ರಚಸ್ುವಾಗ ಜನಗಳ್ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ 

ನಿಲಮಕ್ಷಿಸ್ಬಾರದಾದ್ರ , ಕಾನ ನಿನಲಿಲ  ಜನಗಳ್ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಪರಭಾವಕ ಿ ತಡ ಯಲಲದ್ಿಂತಾಗಬಾರದ್ು ಎಿಂದ್ು 

ಬ ಿಂತಮ್ ವಾದಸ್ದ್ಿಂತ  ತ  ೋರುತುದ . ಹಾಗ ಯೋ ಜನರಿಿಂದ್ ಉಧ್ಭವಿಸ್ದ್ ಪೂವಾಮಗರಹಪ್ಪೋಡಿತ ನ ೈತ್ತಕತ ಗಳ್ನುನ, 

ಹಿಿಂದ್ು ರ್ುಿಂದ್ು ನ  ೋಡದ  ಕಾನ ನಿನಲಿಲ ಶಾಶವತವಾಗಿ ಅಡಕಗ  ಳಿಸ್ಬಾರದ್ು, ಬದ್ಲಿಗ  ಅಿಂತಹ 

ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಪರಿಹರಿಸ್ ಅದ್ನುನ ಹತ  ೋಟ್ಟಗ  ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು. 

ಸ್ುುವರ್ಟಮ ಮಿಲ್ ಸ್ಹ ಪರಚಲಿತ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಕಾನ ನುಗಳಾಗಿ ಪರಿವತಮನ  ಮಾಡುವುದ್ರ ವಿರುದ್ಧ 

ಬಲವಾದ್ ವಾದ್ವನುನ ರ್ಿಂಡಿಸ್ದ್ರು. “ಅಸ್ಹಯ' ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಹಾನಿ ಎಿಂದ್ು ವಿಿಂಗಡಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ, ರ್ತುು, 

ತರ್ಗ  ಹಿಡಿಸ್ದ್ ಯಾವುದ ೋ ಕ್ತರಯಯೊಿಂದ್ನುನ ತರ್ಮ ಮೋಲಿನ ಅಕರರ್ಣವ ಿಂದ್ು “ ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು, 

ಇತರರ ಕ್ತರಯಗಳ್ು ತರ್ಮ ನಿಂಬಿಕ  ಅರ್ವಾ ಅಭಿಪಾರಯಗಳಿಗ  ವಿರುಧ್ದವಾಗಿವ  ಎಿಂಬ ಕಾರಣಕ ಿ, ಅವುಗಳ್ನುನ 

ನಿದ ೋಮಶಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ ಎಿಂದ್ು ಅವರು ವಾದಸ್ದ್ರು. ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ ವ ೈಯಕ್ತುಕವಾದ್ ನಡವಳಿಕ ಯಲಿಲ 

ಯಾವಾಗ ಹಸ್ುಕ್ ೋಪ ಮಾಡಬ ೋಕ ಿಂಬುದ್ನುನ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲು ಸ್ಮಾಜಕ ಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲಲ ರ್ತುು ಒಿಂದ್ು ವ ೋಳ  

ಸ್ಮಾಜ ಹಸ್ುಕ್ ೋಪ ಮಾಡಿದ್ರ , ಅಿಂತಹ ಹಸ್ುಕ್ ೋಪ ತಪಾಿಗಿರುವ ರ್ತುು  ತಪಾಿದ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ನಡ ಯುತ್ತುರುವ 

ಸಾಧ್ಯತ ಯದ  ಎಿಂದ್ು ಮಿಲ್ ನಿಂಬಿದ್ದರು. 

135. ಕ್ತರಸ  ುೋಫರ್ ಆರ್. ಲ್ಫ ಸ್ಲೋ ಅವರು ಕಾನುನಿನ  ಳ್ಗ  ನ ೈತ್ತಕತ  ಸ ೋರಿಕ  ಿಂಡರ  ಎದ್ುರಾಗುವ 

ಅಪಾಯವನುನ ಹಿೋಗ  ಸ್ ಚಸ್ುತಾುರ :  

ಈಗಿನ ತಲ್ಫ ಮಾರುಗಳ್ು ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ ತರ್ಮ 

ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಮರ ಸ್ುತಾುರ  ರ್ತುು ಆ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ತರ್ಮ 
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ರ್ಕಿಳಿಗ  ಹಸಾುಿಂತರಿಸ್ುವ ರ್ ಲಕ ತರ್ಮ ಪೂವಾಮಗರಹಗಳ್ನುನ 

ಪರಚಲಿತಗ  ಳಿಸ್ುತಾುರ . ಬಹು ಬ ೋಗ, ಶಾಸ್ನಗಳಿಗ  ತರ್ಮದ ೋ ಆದ್ ಜ ೋವ 

ಬರುತುದ  ರ್ತುು ಅವುಗಳ್ ಇರುವಿಕ ಯೋ ಅವುಗಳ್ ವಾಯಪ್ಪು ರ್ತುು 

ವಿಸಾುರಗಳಿಿಂದ್ ಆಗಬಹುದಾದ್ ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ನುನ ಸ್ರ್ರ್ಥಮಸ್ಕ  ಳ್ುಳತುದ . 

ಪುರಾತನ ಕಾನ ನುಗಳ್ ವಾಯಪ್ಪುಯ ಬಗ ಗಿನ ಚಚ ಮಗಳಾಗಲಿ, 

ವಿರ್ಶ ಮಯಾಗಲಿ ನಡ ಯುವುದಲಲ290 

"ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ು ಕ ೋವಲ ಸಾಮಾಜದ್ ಅಸ್ರ್ಮತ್ತಯನನಷ ುೋ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವುದಲಲವ ಿಂದ್ು ಹ ೋಳ್ುವ 

ಲ್ಫ ಸ್ಲ, ಅವುಗಳ್ು ಒಿಂದ್ು ಹ ಜ ೆ ರ್ುಿಂದ  ಹ  ೋಗಿ ಅಪರಾಧಿಗಳ್ ವಗಮವಿಂದ್ನುನ ರಚಸ್ುತುವ  ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳ್ುತಾುನ :  

ಸ್ಕಾಮರಗಳ್ು ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ಚುರುಕಾಗಿ 

ಜಾರಿಗಳಿಸ್ುವ ಉದ ದೋಶವಿಲಲದ್ ಹ  ರತಾಗಿಯ , ಅವುಗಳ್ನುನ, 

ಶಾಸ್ನಗಳ್ಲಿಲ ಉಳಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲ್ಫಾಗಿದ , ಏಕ ಿಂದ್ರ  ಕಾನ ನುಗಳ್ು 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ಒಪಿತಕಿದ್ದಲಲ ಎಿಂಬ ಸ್ಿಂದ ೋಶವನುನ ಸ್ಮಾಜಕ ಿ 

ರವಾನಿಸ್ವ . ಅಪರಾಧ್ಗಳಿಗ  ಶಿಕ್  ವಿಧಿಸ್ದದ್ದರ , ಕಾನ ನುಗಳ್ು 

ಅರ್ಮವನುನ ಸ್ ಚಸ್ುತ್ತುರುತುವ …  ಸ್ರಳ್ವಾಗಿ ಹ ೋಳ್ುವುದಾದ್ರ , 

ಇಿಂದನ ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ 

ಪುರುಷ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಥನಮಾನಗಳ್ನುನ ಕಡಿತಗ  ಳಿಸ್ಬ ೋಕ ಿಂಬ 

ಸ್ಕಾಮರದ್ ಸ್ಿಂದ ೋಶವನುನ ರವಾನಿಸ್ುತುವ  ಎಿಂಬುದ್ು ಅವುಗಳಿಗಿರುವ 

ರ್ಹತವ. 

136. ಅಪರಾಧ್ ಸ್ದಾಧಿಂತವನುನ ಆಳ್ವಾದ್ ವಿಶ ಲೋಷ್ಣ ಗ  ಒಳ್ಪಡಿಸ್ದಾಗ, ಅಪರಾಧ್ಶಾಸ್ರಜ ನರು ರ್ತುು 

ಕಾನ ನು ತತವಜಾನನಿಗಳ್ು, ಅಪರಾಧ್ವು ರ್ ರನ ೋ ವಯಕ್ತುಗ  ಅರ್ವಾ ಸ್ಮಾಜಕ ಿ 

                                                             
290 Christopher. R. Leslie, “Creating criminals: The Injuries Inflicted by “Unenforced” Sodomy Laws”, Harvard Civil Rights 

and Civil Liberties Law Review, Vol. 35 (2000).   
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ಹಾನಿಯುಿಂಟುಮಾಡಬ ೋಕು- ಎಿಂಬ  ಅಪರಾಧ್ದ್ ರ್ ಲಭ ತ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಿಂದ್ರ ಬಗ ಗ  ಬಹಳ್ 

ಹಿಿಂದ ಯೋ ಒಪಿಿಂದ್ಕ ಿ ಬಿಂದದಾದರ  ಎಿಂಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತ್ತೋಮಾಮನಕ ಿ ಬರಬಹುದ್ು:  

ರ್ಹತವದ್ ಸಾವಮಜನಿಕ ಹಿತಾಸ್ಕ್ತು ಎಿಂಬ ಅಿಂಶವು ಅಪರಾಧ್ದ್ ಸಾರವಾಗಿ ಹ  ರಹ  ರ್ುಮತುದ . 377 ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ ಪುರುಷ್ ಅರ್ವಾ ರ್ಹಿಳ ಯೊಿಂದಗಿನ ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ 

ಸ್ವಯಿಂಪ ರೋರಿತ 'ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ರ್ತುು ಇತರ ನಡವಳಿಕ ಗಳ್ು- ಕ ೋವಲ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರ 

ನಡುವಿನ ಕ್ತರಯಗಳಿಗ  ಮಾತರ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ . ಅಿಂತಹ ನಡವಳಿಕ ಯು ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾದ್ುದ್ು 

ಅರ್ವಾ ಮಿಲ್ ಹ ೋಳ್ುವಿಂತ  ಅದ್ು "ತನಗ -ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ರುವಿಂತಹುದ್ು" ರ್ತುು ಆ ಕೃತಯಗಳ್ು ರ್ತ  ುಬಬರಿಗ  ಹಾನಿ 

ಮಾಡುವ ಸಾರ್ರ್ಯಮ ಹ  ಿಂದಲಲ ಅಲಲದ ೋ ಸ್ಮಾಜದ್ ಸ್ಥರತ  ರ್ತುು ಭದ್ರತ ಗ  ಬ ದ್ರಿಕ ಯನ  ನಡುಡವುದಲಲ. ಒಿಂದ್ು 

ಬಾರಿ ಕೃತವಿಂದ್ಕ ಿ ಒಪ್ಪಿಗ  ಇರುವ ಅಿಂಶ ಋಜುವಾತದ್ರ , ಅಿಂತಹ ನಡವಳಿಕ ಯು ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ 

ಹಾನಿಯನುನ ಉಿಂಟುಮಾಡುವ ಪರಶ ನಯೋ ಉದ್ಭವಿಸ್ುವುದಲಲ. 

ಮೋಲ್ಫ  ನೋಟಕ ಿ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ೋಿದ್ ಕ ಲ ಕ್ತರಯಗಳ್ು ಅರ್ವಾ ನಡವಳಿಕ ಯನನಷ ುೋ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂದ್ು 

ಕಿಂಡು ಬರುತುದ ಯಾದ್ರ ,  ಅದ್ು  ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯಲಿಲ ತ  ಡಗಿರುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ 

ಒಳ್ಗ  ಿಂಡ, ಅಪರಾಧಿಗಳ್ ವಗಮವನುನ ಸ್ೃಷ್ಟ್ುಸ್ುತುದ . ಈ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ.ಕುಯ. ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಅಪರಾಧಿಗಳ್ ಪಾತರಕ ಿ ಸ್ೋಮಿತಗ  ಳಿಸ್, ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ  ಅತಾಯಚಾರ ರ್ತುು ರ್ಕಿಳ್ 

ಅತಾಯಚಾರದ್ಿಂತಹ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಪರಾಧ್ಗಳ  ಿಂದಗ  ಸ್ಮಿೋಕರಿಸ್ುತುದ . 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಾರದ್ ಕೃತಯಗಳ್ನುನ (ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯ) ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವುದ್ಷ ುೋ 

ಅಲಲದ , ಸ್ಮಾಜದ್ಲಿಲ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ.ಕುಯ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಕಳ್ಿಂಕ ರ್ತುು ಖ್ಿಂಡನ ಗ  ಳ್ಪಡಿಸ್ುತುದ . 

137. ನ ೈತ್ತಕತ ಯು ಅಪರಾಧ್ಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಕಾನ ನಿನ ನಿಯರ್ಗಳ್ನುನ ನಿದ ೋಮಶಿಸ್ಲು ಬಿಟುರ  

ಬಿಂದ  ದ್ಗುವ ಗಿಂಡಾಿಂತರಗಳ್ ಅರಿವು ನರ್ಗಿದ . ಒಿಂದ ೋ ಬಗ ಯ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಸ್ಮಾಜಕ ಿ 

ಅನವಯಸ್ದ್ರ , ಆದ್ು ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತ ಸ್ರ್ುದಾಯಗಳ್ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಮೋಲ್ಫ  ‘ತುಳಿದ್ುಹಾಕುವ’ ಅರ್ವಾ 

'ಪರಕ್ತೋಯಗ  ಳಿಸ್ುವ' ಪರಿಣಾರ್ ಬಿೋರುವುದ್ರ ಬಗ ಗ  ಅನುಮಾನವ ೋ ಇಲಲ. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ.ಕುಯ 
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ಸ್ರ್ುದಾಯವು, ಭಾರತ್ತೋಯ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ  ತಯಾರಾದ್ ರ್ತುು ಜಾರಿಗ  ಬಿಂದ್ ಸ್ರ್ಯದ್ಲಿಲ 

ಪರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದ ಪರಬಲ (ವಿಕ  ುೋರಿಯನ್) ನ ೈತ್ತಕತ ಗ  ಬಲಿಯಾಗಿದ . ಆದ್ದರಿಿಂದ್, 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ 

ಮಾನಯತ ಯನುನ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವಾಗ,  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಬಗ ಗಿನ ರ್ುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನದ್ 

ಬದ್ಲಿಗ , ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯಷ ುೋ ಪ ರೋರಕ ಅಿಂಶವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೋಕ ಿಂಬುದ್ು ನರ್ಮ 

ಭಾವನ ಯಾಗಿದ . 

L. ಸಾಂವಿರ್ಾನ್ವಕ ನ್ಯೈತಿಕತಯ              

138. 1947ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯ ಆಗಸ್ು 15 ರಿಂದ್ು ಸಾವತಿಂತರಯ ಪಡ ಯುವುದ್ರ  ಿಂದಗ , ಭಾರತ್ತೋಯರು ತರ್ಮ 

ಭಾಗಯವನುನ ತಾವ ೋ ರ ಪ್ಪಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ಕ  ನ ಗ  ಸಾವತಿಂತರರಾಗಿದ್ದರು 291 . ಭಾಗಯವನುನ ಲಿಖಿತ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ರ್ ಲಕ ರ ಪ್ಪಸ್ಬ ೋಕ್ತತುು. ಸ್ಿಂವಿಧಾನಗಳ್ನುನ, ಜನರು ತಾವು  ಬಯಸ್ುವ ಸಾರ್ ಹಿಕ 

ಭಾಗಯವನುನ ಬರ ದಟುುಕ  ಳ್ಳಲು ಬಳ್ಸ್ುವ  ಲಿಪ್ಪ ಎನನಬಹುದ್ು. ಅವರು ಯಾರು, ಅವರು  ಎನಾಗ 

ಬಯಸ್ುತಾುರ ,  ರ್ತುು ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದ್ಲಿಲ ಆ ಮಾಗಮದ್ಲಿಲ ನಡ ಯುವಿಂತ  ದಾರಿತ  ೋರಬಲಲ 

ತತವಗಳಾವುವು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಅವರು ಬರ ದಟುುಕ  ಳ್ುಳತಾುರ 292 .  ಭ ತಕಾಲದ್ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಅಸ್ಮಾನತ  ರ್ತುು ಪೂವಾಮಗರಹಗಳಿಗ  "ಪರದ  ಎಳ ಯುವ" ಸ್ವಾಲಿೋನ ಹ  ರ  ಭಾರತ್ತೋಯ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಮೋಲಿಟುು  ಭಾರತವನುನ ಸಾವತಿಂತರಯದ ಡ ಗ  ಕರ ದ  ಯದವರು, ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ  ಳ್ಗ  

ಜಿೋವಿಂತ್ತಕ ಯ ಸ್ರ್ಸ್ಮಾಜದ್ ಆದ್ಶಮ ರ್ತುು ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವನುನ ಬಿತ್ತುದ್ರು. 

ಭಾರತದ್ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ರಚನ ಯು, ಸಾವತಿಂತರಯ, ಸ್ಮಾನತ  ರ್ತುು ಭಾರತೃತವವ ಿಂಬ ಸ್ಮಾನ ಮೌಲಯಗಳ್ನುನ 

ಸಾಥಪ್ಪಸ್ುವ ರ್ತುು ಉತ ುೋಜಿಸ್ುವ ಪರಕ್ತರಯಯನುನ ಪಾರರಿಂಭಿಸ್ ಸ್ಮಾಜವನುನ ರ್ುಕುಗ  ಳಿಸ್ುವ 

ಮಾಧ್ಯರ್ವಾಗಿತುು. ಇತ್ತಹಾಸ್ದ್ುದ್ದಕ ಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ-ಸಾಿಂಸ್ೃತ್ತಕ ದ್ಿಂಗ ಗಳ್ು, ತಾರತರ್ಯ-ವಿರ  ೋಧಿ 

ನಿಲುವುಗಳ್ು, ಚಳ್ುವಳಿಗಳ್ು, ಸಾಹಿತಯ ರ್ತುು ನಾಯಕರುಗಳಿಿಂದ್, ಜನರನುನ ದ್ಬಾಬಳಿಕ ಯ ಚಿಂತನ ಯಿಂದ್ 

                                                             
291 Jawaharlal Nehru, “Tryst with Destiny”, address to the Constituent Assembly of India, delivered on 14-15 August 1947.   
292 Uday S. Mehta, “Constitutionalism”, In The Oxford Companion to Politics in India (Niraja Gopal Jayal and Pratap Bhanu 

Mehta eds.), Oxford University Press (2010), at page 15.   
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ದ್ ರವಾಗಿಸ್ ಸ್ಮಾನಾತಾವಾದ ಅಸ್ುತವದ ಡ ಗ  ಕರ ದ  ಯುಯವ ಕ ಲಸ್ಗಳಾಗಿವ . ಭಾರತ್ತೋಯ ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು 

ಇಿಂತಹ ನಿಲುವುಗಳ್ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯಾಗಿದ . ಅದ್ು ಹ  ಿಂದಾಣಿಕ ಯಲಲದ್ ಸ್ಮಾಜದ್ಲಿಲ ಪೂವಾಮಗರಹ, ತಾರತರ್ಯ, 

ರ್ತುು ಅಧಿಕಾರದ್ ದ್ಬಾಬಳಿಕ ಯನುನ ಬಿತ್ತುದ್ ಕ್ತರಯಯನುನ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ುವ ಪರಯತನವಾಗಿತುು. ಎಲ್ಫಾಲ ನಾಗರಿಕರು 

ಪರಭುತವದ್, ಅರ್ವಾ ಸ್ಮಾಜದಿಂದ್ ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾಗಿ ನಡ ಯುವ, ದ್ಬಾಬಳಿಕ  ಅರ್ವಾ ನಿಬಮಿಂಧ್ದಿಂದ್ 

ರ್ುಕುರಾಗಬ ೋಕ್ತತುು. ಸಾವತಿಂತರಯವು, ಇನುನರ್ುಿಂದ  ಬರಿೋ ಕ ಲವರ ಸ್ವಲತಾುಗಿ ಉಳಿಯುವಿಂತ್ತರಲಿಲಲ 293 . 

ಪ್ಪಟಟಸಾಿಮಿ ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪುಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ನಿಮಾಮತೃಗಳ್ ಬದ್ಧತ ಯನುನ ಈ ರಿೋಟ್ಟಯಲಿಲ ಎತ್ತುತ  ೋರಿಸ್ುತುದ : 

""ಇಲಿಲ ರ್ತುು ಇತರ ಡ ಗಳ್ಲಿಲ ದ್ಬಾಬಳಿಕ  ರ್ತುು ಘನತ ಯ 

ಉಲಲಿಂಘನ ಯನುನ ಅನುಭವಿಸ್ದ್ವರ ನ  ೋವಿನ ಇತ್ತಹಾಸ್ಗಳ್ು 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ನಿಮಾಮತೃಗಳ್ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವನುನ 

ಪುಷ್ಟ್ುೋಕರಿಸ್ದ್ುವು"  

139. ಭಾರತದ್ ಪರಿಕಲಿನ ಯನುನ, ಆ ಮೊದ್ಲು ಅದ್ರ ಸ್ರಿಯಾದ್ ಪರಿಕಲಿನ ಯೋ ಇಲಲದರುವ ಸ್ರ್ಯದ್ಲಿಲ 

ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು, ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ವಾಸ್ುವವಾದ್ ರಚನ ಯಲಿಲ ಜನರು ಯಾವುದ ೋ ಪಾತರವನುನ 

ವಹಿಸ್ದದ್ದರ , ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಪರಸಾುವನ ಯು, ಜನರ ೋ ಸ್ಿಂವಿಧಾನವನುನ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ದಾದರ  ಎಿಂದ್ು 

ಪರತ್ತಪಾದಸ್ರುವುದ್ರ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ ಅತಯಿಂತ  ರ್ಹತವದ್ ವಿಚಾರವಾಗಿದ .  ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ಇತ್ತಹಾಸ್ಕಾರ ಗರನಿವಲ್ ಆಸ್ುನ್ ಭಾರತ್ತೋಯ ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ರ್ುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಿಂದ್ು ಸಾಮಾಜಿಕ ದ್ಸಾುವ ೋಜು 

ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳಿದಾದರ . ಭಾರತ್ತೋಯ ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಆಡಳಿತದ್ ಚೌಕಟುನನಷ ುೋ ಒದ್ಗಿಸ್ುವುದಲಲ, ಬದ್ಲಿಗ  ಇದ್ು 

ಪರಿಕಲಿನ ಯೊಿಂದ್ನುನ ಮೈವ ತ್ತುದ . ಆದ್ು ಗುರಿ-ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ುದ, ದ ೋಶದ್ಲಿಲ ಒಿಂದ್ು ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಪರಿವತಮನ ಯನುನಿಂಟುಮಾಡುವುದ್ು ಅದ್ರ ಉದ ದೋಶವಾಗಿದ . ಆದ್ು ತನನ ನಿಮಾಮತೃಗಳ್ 

ಆಶ  ೋತುರಗಳ್ನುನ ಪರತ್ತನಿಧಿಸ್ುತುದ . ಭಾರತದ್ ಪರಜಾತಾಿಂತ್ತರಕ ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ಮೌಲ್ಫಾಯಧಾರಿತ 

ನಿಯರ್ಗಳ್ನುನ ಮೈವ ತ್ತುದ . 

                                                             
293 Granville Austin, The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation, Oxford University Press (1966), at page 65.   
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140. ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ರಚನ ಯ ಸ್ರ್ಯದ್ಲಿಲ, ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಕಲಿನ  ರ್ತುು ವಾಸ್ುವದ್ ನಡುವ  

ಬಹುದ  ಡಡ ಅಿಂತರವಿರುವುದ್ನುನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಸ್ಭ ಯ ಸ್ದ್ಸ್ಯರು ರ್ನಗಿಂಡರು. ಸಾಮಾನಯ ಜನರು 

ಹ  ಸ್ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ಮೌಲಯಗಳ್ನುನ ಗರಹಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ಸ್ವಲಿ ಸ್ರ್ಯ ಹಿಡಿಯುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ರ 

ಬಗ ಗ  ನಿಮಾಮತೃಗಳಿಗ  ಸ್ಿಷ್ುತ ಯತುು. ಸ್ಮಾಜವು ರಾತ  ರೋರಾತ್ತರ ಬದ್ಲ್ಫಾಗುವುದ್ು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲಲ. 

ಡಾ. ಅಿಂಬ ೋಡಿರ್ ಅವರು ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಸ್ಭ ಯಲಿಲ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದಾದರ : 

"ಭಾರತದ್ಲಿಲ ಪರಜಾತಾಿಂತ್ತರಕತ ಯು, ರ್ ಲಭ ತವಾಗಿ ಅ-

ಪರಜಾತಾಿಂತ್ತರಕವಾಗಿರುವ ಭಾರತದ್ ರ್ಣಿಣನ ಮೋಲಿದ್ರವಷ ುೋ 

ಆಗಿದ " 

141. ಸ್ಮಾಜವಿಂದ್ು, ಪರಜಾಪರಭುತವದ್ ಮೌಲಯಗಳ್ ಪರಕಾರ ಕ ಲಸ್ ಮಾಡಬ ೋಕ್ತದ್ದಲಿಲ  ಹಲವು ವಷ್ಮಗಳ್ 

ಅಭಾಯಸ್, ಪರಯತನ, ರ್ತುು ಅನುಭವಾಗದ್ ಅಗತಯವಿದ . ತಾರತರ್ಯದಿಂದ್ ರ್ುಕ್ತು, ಸ್ಮಾನತ , ಭಾರತೃತವ 

ರ್ತುು ಜಾತಯತ್ತೋತತ ಗಳ್ ಪರಿಸ್ಥತ್ತಯ  ಇದ ೋ ಆಗಿದ . ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ಕಾನ ನಿನ ದ್ ರಿನ ಸ್ಮಾನತ  

ರ್ತುು ಕಾನ ನಿನ ಸ್ಮಾನ ರಕ್ಷಣ ಗಳ್ನುನ ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ುತುದ ಯಾದ್ರ , ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕವಾದ್ ಈ 

ಪರಿಕಲಿನ ಯನುನ ಸಾಧಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ, ಆ ಪರಿಕಲಿನ ಗ  ಬದ್ಧತ  ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವುದ್ು ಕ ಡಾ 

ಅಗತಯವ ಿಂದ್ು ಭಾವಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ಈ ಬದ್ಧತ ಯನುನ ಡಾ. ಅಿಂಬ ೋಡಿರ್, ಸ್ಮಾಜದ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯರಲಿಲರುವ 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ  ಎಿಂದ್ು ಕರ ದ್ರು. ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಪರಿಕಲಿನ ಯು ಸಾವಮಜನಿಕ 

ಅರ್ವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಗಿಿಂತ ಭಿನನವಾದ್ುದಾಗಿದ . 

 ಸಾವಮಜನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಅಡಿಯಲಿಲ, ಸ್ಮಾಜದ್ ನಡವಳಿಕ ಗಳ್ನುನ ಸ್ಮಾಜದ್ಲಿಲ ಪರಚಲಿತವಾಗಿರುವ 

ಜನಪ್ಪರಯ ಗರಹಿಕ ಗಳ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ . ಕ ಲ ಚಹ ನಗಳ್ು, ಹಣ ಪಟ್ಟುಗಳ್ು, ಹ ಸ್ರುಗಳ್ು ಅರ್ವಾ 

ದ ೋಹಾಕಾರಗಳ್ು ರ್ುಿಂದ್ುವರಿಕ ಯು ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ರ್ತುು ವಸ್ುುಗಳ್ ಕಡ ಗಿನ ಜನರ ಕಲಿನ ಗಳ್ು, ಭಾವನ ಗಳ್ು ರ್ತುು 

ಮಾನಸ್ಕ ನಿಲುವುಗಳ್ನುನ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುತುದ 294. ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯು, ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ರ್ತುು ಸ್ರ್ಸ ಯಗಳ ಡ ಗಿನ 

                                                             
294 Babasaheb.R. Ambedkar, Annihilation of Caste, Navayana Publishing (2014); See also Martha C. Nussbaum, “Disgust or 

Equality? Sexual Orientation and Indian Law”, Journal of Indian Law and Society, Vol. 6 (2010).   
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ಮಾನಸ್ಕ ಧ  ೋರಣ ಯನುನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಪಠಯ ರ್ತುು ಸ್ ಿತ್ತಮಯ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುತುದ . ವಯಕ್ತುಯ 

ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಸ್ಮಾಜದ್ ಜನಪ್ಪರಯ ಅಭಿಪಾರಯಗಳ್ ರ್ ಲಕ ಪೂವಾಮಗರಹಕ  ಿಳ್ಪಡಿಸ್ಬಾರದ್ು ಎಿಂಬುದ್ು 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ನಿಲುವಾಗಿದ .  ಅದ್ು, ಪರಜ ಗಳ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ನಿಮಾಮತೃಗಳ್ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವನುನ 

ಗೌರವಿಸ್ುತಾುರ  ರ್ತುು ಆ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನವನುನ ಈಡ ೋರಿಸ್ುವ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ತರ್ಮನುನ ತಾವು ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ುಳತಾುರ ಿಂದ್ು 

ಭಾವಿಸ್ುತುದ . ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯು, ಅಸ್ುತವಕಾಿಗಿ ನಡ ಯುವ ಹ  ೋರಾಟದ್ಲಿಲ ನಾಯಯವ ಿಂಬ ಆದ್ಶಮವು, 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಿಗ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಬ ೋರ  ಯಾವುದ ೋ ಪರಿಕಲಿನ ಯನುನ ಮಿೋರಿಸ್ುವ ಪರಬಲ ಅಿಂಶವಾಗಿದ  

ಎಿಂದ್ು ಪರತ್ತಪಾದಸ್ುತುದ . ಆದ್ು ಪರಜಾಪರಭುತವದ್ ಅಡಿಪಾಯವನುನ ನಿಮಿಮಸ್ುತುದ  ರ್ತುು ಕಾಪಾಡುತುದ , ಇಿಂತ 

ರಕ್ಷಣ  ಇಲಲದ ೋ ಹ  ೋದ್ಲಿಲ, ರಾಷ್ರವಿಂದ್ು ತನನ ಅಡಿಪಾಯದ್ಲಿಲ ಉಿಂಟಾಗುವ ಬಿರುಕುಗಳಿಿಂದಾಗಿ 

ಒಡ ದ್ುಹ  ೋಗುತುದ . ಈ ಕಾರಣಕಾಿಗಿ, ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ನಾಗರಿಕರು ನಿರಿಂತರವಾಗಿ ರ್ತುು 

ಸ್ತತವಾಗಿ ಮೈಗ ಡಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು. ಡಾ. ಅಿಂಬ ೋಡಿರ್ ರವರು ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಸ್ಭ ಯದ್ುರು ಹಿಂಚಕ  ಿಂಡ 

ವಿಚಾರವನುನ ಸ್ಮಾಜ ಯಾವಾಗಲ  ರ್ನಸ್ಪನಲಿಲಟುುಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕು. 

"ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ  ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಭಾವನ  ಅಲಲ ಅದ್ನುನ 

ಬ ಳ ಸ್ಬ ೋಕ್ತದ . ನರ್ಮ ಜನರು ಅದ್ನುನ ಕಲಿಯಬ ೋಕ್ತದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ನಾವು ರ್ನಗಾಣಬ ೋಕು 

142. ದ ಹಲಿ ಎನ್.ಸ್.ಟ್ಟ.ಯ ಸ್ಕಾಮರ v. ಭಾರತ ಸ್ಕಾಮರ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲನ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ, ಈ 

ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ಪೋಠವು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ರಚಸ್ರುವ ಹಾಗ  

ಪರಜಾತಾಿಂತ್ತರಕ ವಯವಸ ಥ ರ್ತುು ಸ್ಕಾಮರದ್ ಪಾರತ್ತನಿಧಿಕ ಸ್ವರ ಪವನುನ ನಿಯಿಂತ್ತರಸ್ುವಿಂತಹ 

ಅಿಂಶಗಳ್ನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ತು. ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ "ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಸ್ಿಂಸ್ೃತ್ತಯ" ಮೋಲ್ಫ  

ಸಾಥಪ್ಪಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ್ುದ, ಅದ್ಕ ಿ "ಭಾರತ್ತೋಯ ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಸಾಧಿಸ್ಲ್ಫ ತ್ತನಸ್ುತ್ತುರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಪರಿವತಮನ ಯೊಿಂದ್ನುನ ಅರಿತುಕ  ಳ್ಳಬಲಲ ಭಾವನ  ರ್ತುು ಬಧ್ಧತ ” ಇರುವುದ್ು ಅತಯಗತಯ. ನಾಯಯಾಲಯ 

ಹಿೋಗ ಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ತು: 
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"ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ನ ೈತ್ತಕ ಮೌಲಯಗಳ್ನುನ ಪರತ್ತ ಹಿಂತದ್ಲಿಲ  

ಎತ್ತುಹಿಡಿಯದದ್ದರ , ತನನ ಪರಜಾಪರಭುತವದ್ ಮೌಲಯಗಳ್ನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಲು 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಪಠಯಗಳ್ಷ ುೋ ಸಾಕಾಗುವುದಲಲ. 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯು "ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತ ದ್ಬಾಬಳಿಕ "ಯನುನ ತಡ ಯುವ ತಡ ಗ ಡ , ರ್ತುು "ಗುಿಂಪು 

ನಿಧಾಮರಗಳ್  ವ ೋಗವನುನ ಕುಗಿೆಸ್ುವ ಹ  ಸ್ುಲಿನಿಂತ ”  ಕ ಲಸ್ ಮಾಡುತುದ  ಎಿಂದ್ು ಈ ನಾಯಯಾಲಯ 

ತ್ತೋಮಾಮನಿಸ್ತು. ಅದ್ು ಜನಪ್ಪರಯ ಸಾವಮಜನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ನುನ ಸ್ರ್ತ  ೋಲನದ್ಲಿಲರಿಸ್ುತುದ  

ಎಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. 

143. ಪರಜಾಪರಭುತವದ್ಲಿಲ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಗ   ಕ ಲ ಕನಿಷ್ು ಹಕುಿಗಳ್ ಭರವಸ ಯ ಅಗತಯವಿದ , 

ರ್ತುು ಅವು ಅದ್ು ಸ್ಮಾಜದ್ ಪರತ್ತಯೊಿಂದ್ು ಸ್ದ್ಸ್ಯರ ರ್ುಕು ಅಸ್ುತವಕ ಿ ಅವಶಯಕವಾಗಿವ . ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 

ಪರಸಾುವನ ಯು ಈ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ "ಚಿಂತನ , ಅಭಿವಯಕ್ತು, ನಿಂಬಿಕ , ಶರಧ ಧ ರ್ತುು ಆರಾಧ್ನ ಯ ಸಾವತಿಂತರಯ" 

ರ್ತುು "ಸಾಥನಮಾನ ರ್ತುು ಅವಕಾಶಗಳ್ ಸ್ಮಾನತ " ಎಿಂದ್ು ಗುರುತ್ತಸ್ುತುದ . ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ನ ೈತ್ತಕತ ಯು ಎಲ್ಫಾಲ ಬಗ ಯ ಅಸ್ಮಾನತ ಗಳ್ು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಯವಸ ಥಯಿಂದ್ ಹ  ರಹಾಕುತುದ  ರ್ತುು 

ಖಾತ್ತರಗ  ಳಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ುವ ವಿಧಾನಗಳ್ನುನ ಪರತ್ತ ವಯಕ್ತುಗ  ಒದ್ಗಿಸ್ುವ ಬಗ ೆ 

ಭರವಸ  ನಿೋಡುತುದ . ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯು,  ವಿವಿಧ್ ವಗಮ, ಜನಾಿಂಗ, ಧ್ರ್ಮ, ಸ್ಿಂಸ್ೃತ್ತ, ಜಾತ್ತ 

ರ್ತುು ವಿಭಾಗಗಳಿಗ  ಸ ೋರಿದ್ ವ ೈವಿಧ್ಯರ್ಯ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯ ಜನರ ನಡುವ  ಸ್ಹ  ೋದ್ರತವದ್ ಭಾವನ ಯನುನ 

ಉಿಂಟುಮಾಡುವ ರ್ ಲಕ ಭಾರತ್ತೋಯ ಪರಜಾಪರಭುತವವನುನ ಸ್ರ್ುರದ್ಧಗ  ಳಿಸ್ುವ ದಸ ಯಲಿಲ ಒಲವು 

ತ  ೋರುತುದ . ಆದಾಗ ಯ, ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಪರಸಾುವನ ಯು 

ಗುರುತ್ತಸ್ದ ೋಹ  ೋದ್ರ , ಅದ್ನುನ ಪೊೋಷ್ಟ್ಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ, ಪರಸಾುವನ ಯಲಿಲ ಪರತ್ತಯೊಬಬರಿಗ  

ಘನತ ಯನುನ ಕ  ಡಮಾಡಿ ಅದ್ನುನ ನಿವಮಹಿಸ್ುವ ಭಾರತೃತವದ್ ಭಾವ ಅಸ್ುತವದ್ಲಿಲದ . "ಅನಿಹ ೈಲ್ಫ ೋಷ್ನ್ 

ಆಫ್ ಕಾಯಸ್ು" (ಅದ್ನುನ ನಿಂತರ ಪುಸ್ುಕ ರ ಪದ್ಲಿಲ ಪರಕಟ್ಟಸ್ಲ್ಫಾಯತು) ಹ ಸ್ರಿನ ತರ್ಮ ಪರಸ್ದ್ಧ, ಆದ್ರ , 

ಎಲ ಲ ನಿೋಡದ್ ಭಾಷ್ಣದ್ಲಿಲ, ಡಾ. ಅಿಂಬ ೋಡಿರ್ ಅವರು "ಸ್ಹ  ೋದ್ರತವವನುನ" ಸ್ಿಂಯೊೋಜಿತವಾದ್ 

ಸ್ಿಂವಹನದ್ ಅನುಭವ ನಿೋಡುವ ಸ್ರ್ುದಾಯ ಜಿೋವನದ್ ಪಾರರ್ಮಿಕ ಅಗತಯ" ರ್ತುು "ಜ  ತ ಗಿನ 
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ವಯಕ್ತುಗಳ ಡ ಗ  ಗೌರವ ರ್ತುು ಆಸ ಥ ತ ರುವ ರ್ ಲಭ ತವಾದ್ ಒಿಂದ್ು ವತಮನ " ಎಿಂದ್ು 

ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ದ್ರು. ಅವರು ಹಿೋಗ  ಗರ್ನಿಸ್ದ್ರು: 

ಮಾದ್ರಿ ಸ್ಮಾಜವಿಂದ್ು ಚಲನಶಿೋಲವಾಗಿರಬ ೋಕು, ರ್ತುುು ಸ್ಮಾಜದ್ 

ಒಿಂದ್ು ಭಾಗದ್ಲಿಲ ನಡ ಯುತ್ತುರುವ ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಯನುನ ಇನಿನತರ 

ಪರದ ೋಶಗಳಿಗ  ತ್ತಳಿಯಪಡಿಸ್ುವ ಮಾಧ್ಯರ್ಗಳ್ು ಎಲ್ಫ ಲಡ  ಇರಬ ೋಕು. 

ಮಾದ್ರಿ ಸ್ಮಾಜವಿಂದ್ರಲಿಲ, ಹಲವಾರು ಹಿತಾಸ್ಕ್ತುಗಳ್ ಪರಜ್ಞಾಪೂವಮಕ 

ಸ್ಿಂವಹನ ರ್ತುು  ಹಿಂಚುವಿಕ  ನಡ ಯುತ್ತುರಬ ೋಕು. ಬ ೋರ  ಬ ೋರ  

ಜತ ಗಾರಿಕ ಯ ವಿಧಾನಗಳ್ನುನ ಸ್ಿಂಪಕ್ತಮಸ್ಲು ಬಗ ಬಗ ಯ ರ್ುಕುವಾದ್ 

ಅವಕಾಶಗಳಿರಬ ೋಕು. ಬ ೋರ  ಪದ್ಗಳ್ಲಿಲ ಹ ೋಳ್ುವುದಾದ್ರ , ಸಾಮಾಜದ್ಲಿಲ 

ಆಿಂತರಿಕ ಕ  ಡುಕ  ಳ್ುಳವಿಕ ಯರಬ ೋಕು. ಇದ್ುವ ೋ, ಪರಜಾಪರಭುತವದ್ 

ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ಹ ಸ್ರಾಗಿರುವ ಭಾರತೃತವ.  

ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಸ್ಭ ಯಲಿಲ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ ಕ  ನ ಯ ಭಾಷ್ಣದ್ಲಿಲ. ಸ  ೋದ್ರತವವನುನ "ಎಲ್ಫಾಲ ಭಾರತ್ತೋಯರ 

ನಡುವಿನ ಸಾಮಾನಯ ಭಾರತೃತವದ್ ಒಿಂದ್ು ಭಾವನ " ಎಿಂದ್ು ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ದ್ರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ತುು ಆರ್ಥಮಕ 

ನ ಲ್ಫ ಗಟ್ಟುನಲಿಲ, ಭಾರತ್ತೋಯ ಸ್ಮಾಜವನುನ ಶ ರೋಣಿೋಕೃತ  ಅಸ್ಮಾನತ ಯ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ 

ವಗಿೋಮಕರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿತಾುದ್ದರಿಿಂದ್, ಡಾ. ಅಿಂಬ ೋಡಿರ್ ಅವರು ಸ್ಿಷ್ುವಾದ್ ಮಾತುಗಳ್ಲಿಲ ಎಚಿರಿಸ್ದ್ದರು: 

"ಭಾರತೃತವವಿಲಲದ , ಸಾವತಿಂತರಯ ರ್ತುು ಸ್ಮಾನತ ಗಳ್ು, ಸಾವಭಾವಿಕ 

ಅಭಾಯಸ್ಗಳಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಲಲ. ಅವುಗಳ್ನುನ 

ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ಲು, ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬಬರ ಅಗತಯವಿರುತುದ  

ಸ  ೋದ್ರತವವಿಲಲದ ೋ ಸ್ಮಾನತ  ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ್ು ಗ  ೋಡ ಯ 

ಮೋಲಿನ ಬಣಣದ್ ಪದ್ರಗಳ್ಷ್ ು ಆಳ್ವಾಗಿ ಬ ೋರ ರುವುದಲಲ295  

                                                             
295 Constituent Assembly Debates (25 November 1949).   
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144. ಸಾವತಿಂತರಯ, ಸ್ಮಾನತ  ರ್ತುು ಭಾರತೃತವವನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ  ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ವಿಶಾಲ ಅರ್ಮದ್ 

ಮೌಲಯಗಳ್ನುನ  ಎಲ್ಫಾಲ ನಾಗರಿಕರು ಅರ್ಮಮಾಡಿಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ  

ಬಯಸ್ುತುದ . ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯು, ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಸ್ಮಾಜದ್ಲಿಲ ಸಾಧಿಸ್ಲು ಉದ ದೋಶಿಸ್ರುವ 

ಪರಿವತಮನ ಯನುನ ತರುವು ದಸ ಯಲಿಲ ಮಾಗಮದ್ಶಮನ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತುಯಾಗಿದ . ಇಿಂತಹ ಅರಿವು, ಒಿಂದ್ು 

ಅವಶಯಕವಾದ್ ಪರಿಣಾರ್ವನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುತುದ : ಒಿಂದ್ು ಸ್ಮಾಜವು ಪರಬುದ್ಧವಾಗುವ ರ್ತುು 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಮೈಗ ಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಪರಕ್ತರಯಯು ಕರಮೋಣವಾಗಿ 

ನಡ ಯುವಿಂತಹುದ್ು, ರ್ತುು ಬಹುಶಃ ಅದ್ಕ ಿ ಕ  ನ ಯೋ ಇಲಲದರಬಹುದ್ು. ಆದ್ದರಿಿಂದ್, ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ 

ನಾಯಯಾಲಯಗಳಿಗ  ಹ  ರಗಿನ  ಸ್ಹಾಯಕರಿಂತ  ನಡ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ರ್ತುು ಸ್ಕಾಮರಿ ಅಧಿಕಾರದ್ 

ಮಿತ್ತಮಿೋರಿದ್ ನಡವಳಿಕ  ರ್ತುು ಪರಜಾತಾಿಂತ್ತರಕ ಅಧಿಕಾರ ಕ ೋಿಂದರೋಕರಣದ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗರ ಕತ ಯು 

ರಕ್ಷಣ  ಒದ್ಗಿಸ್ುವ ಕತಮವಯವನುನ ವಹಿಸ್ಕ  ಡಲ್ಫಾಗಿದ . ಅತುಯನನತ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ನಾಯಯಸ್ಭ ಯಾಗಿರುವ, ಈ ನಾಯಯಾಲಯವು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನವ ಘನತ  ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ್ು 

ಬ ಳ ಯುವುದ್ಕ ಿ ಸ್ಹಾಯವಾಗಬಲಲ ಪರಿಸ್ಥತ್ತಗಳ್ನುನ ನಿಮಿಮಸ್ ಆ ರ್ ಲಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಸ್ಿಂರಕ್ಷಣ ಯ 

ಮೋಲಿವಚಾರಣ  ನಡ ಸ್ುವ ಜವಾಬಾದರಿಯನುನ ಹ  ಿಂದದ . ಜನಪ್ಪರಯವಾದ್ ಸಾವಮಜನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯು ಈ 

ನಾಯಯಾಲಯದ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನ ಮೋಲ್ಫ  ಪರಿಣಾರ್ ಬಿೋರಲ್ಫಾರದ್ು. ಲ್ಫಾಡ್ಮ ನ ಯಬಗಮರ್ (ಯುಕ  ಸ್ವೋಮಚಿ 

ನಾಯಯಾಲಯ) ಸ್ ಕುವಾಗಿ ಗರ್ನಿಸ್ದಾದರ : 

ಸ್ಿಂಸ್ತ್ತುಗ  ಪರಜಾತಾಿಂತ್ತರಕ ನಾಯಯಬದ್ಧತ ಯದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನಾವು 

ಯಾವಾಗಲ  ನ ನಪ್ಪನಲಿಲಡಬ ೋಕು –ಆದ್ರ  ಅದ್ಕ ಿ ಅದ್ರದ ೋ ಆದ್ 

ಅನುಕ ಲ ರ್ತುು ಅನಾನುಕ ಲತ ಗಳ ೋರ ಡ  ಇವ . ರ್ತ  ುಮಮ 

ಚುನಾಯತರಾಗ ಬ ೋಕ ಿಂಬದ ಹಿಂಬಲದ್ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, ಕ ಲಮೊಮಮ 

ಕಠಿಣವಾದ್, ಆದ್ರ  ಸ್ರಿಯಾದ್ ನಿಧಾಮರ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು 

ಕಷ್ುಸಾಧ್ಯವಾಗುತುದ . ಕ ಲವಮಮ, ಅಲಿ ಕಾಲಿೋನ ಜನಪ್ಪರಯತ ಯ ಬಗ ಗ  
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ತಲ್ಫ ಕ ಡಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕಾದ್ ಅಗತಯವಿಲಲದರುವ ಜನರ ಸ್ವತಿಂತರ 

ರ್ಿಂಡಳಿಯರುವುದ್ು ಅನುಕ ಲಕರವಾಗಬಹುದ್ು”296 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ವಯವಸ ಥಯ ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಗ  ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ ಸಾಿಂಸ್ಥಕ ನಾಯಕತವ 

ಮಾತರವಲಲದ ೋ, ನಾಗರಿಕರ ಪರತ್ತಕ್ತರಯಾತಮಕ ಭಾಗವಹಿಸ್ುವಿಕ  ಸ್ಹ ಅಗತಯ. ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯು ಈ 

ಪರತ್ತಕ್ತರಯಾತಮಕ ಭಾಗವಹಿಸ್ುವಿಕ ಯ ಹುಡುಕಾಟ 297 . ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ 

ಮೌಲಯಗಳ್ನುನ ಎತ್ತುಹಿಡಿಯುವ ಸ್ಿಂಸ ಥ ಎಿಂಬ ನಾಯಕತವವನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ುವ ಪರಿಸ್ಥತ್ತಯಲಿಲಲಲ. ಅದ್ರ 

ಅಧಿಕಾರಕ ಿ ಆಗುವ ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ನಷ್ು ಪರಜಾಪರಭುತವವನುನ ಅಪಾಯಕ್ತಿೋಡು ಮಾಡುತುದ .  

145. ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಪರಶ ನಯು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ರ್ತುು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಹಕುಿಗಳಿಗ  

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ವಿಚಾರಗಳ್ ಕ ೋಿಂದ್ರಬಿಿಂದ್ುವಾಗಿದ . ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಎದ್ುರಾಳಿಗಳ್ು - ವಿಚಾರಣ ಯ 

ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ ಟ್ಟೋಕ ಗಳ್ನುನ ಪಾರರಿಂಭಿಸ್ದ್ ರ್ಧ್ಯಸ್ಥಕ ದಾರರನ ನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಂತ  -  ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  

ಜನಪ್ಪರಯ ಸ್ಿಂಸ್ೃತ್ತಗ  ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಅದ್ು ಭಾರತ್ತೋಯ ಸ್ಮಾಜದ್ಲಿಲ ಒಪಿತಕಿದ್ದಲಲ ಎಿಂದ್ು 

ಹ ೋಳಿಕ  ಳ್ುಳತಾುರ . ನಾಝ್ ಪರತ್ತಷಾಠನ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಭಾರತ್ತೋಯ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 377ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕತ ಯನುನ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವಾಗ, ದ ಹಲಿ ಉಚಿನಾಯಯಾಲಯ ಹಿೋಗ ಿಂದತು:    

" ಹಿೋಗಾಗಿ,  ಜನಪ್ಪರಯ ನ ೈತ್ತಕತ  ಅರ್ವಾ ಕ ಲ ಕೃತಯಗಳ ಡ ಗಿನ ಸಾವಮಜನಿಕರ 

ವಿರ  ಧ್ವು, 21ನ ೋ ಕಲಮಿನಡಿಯ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುವುದ್ಕ ಿ 

ಸ್ ಕುವಾದ್ ಸ್ರ್ರ್ಮನ ಯಾಗುವುದಲಲ. ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲಯಗಳ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ 

ರ ಪ್ಪಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯಿಂದ್ ಭಿನನವಾಗಿರುವ ಜನಪ್ಪರಯ 

ನ ೈತ್ತಕತ , ತಪುಿ ರ್ತುು ಸ್ರಿಗಳ್ ಕುರಿತಾದ್, ವಯಕ್ತು ಯಿಂದ್ ವಯಕ್ತುಗ  ಭಿನನವಾಗಿರುವ 

ರ್ತುು ಬದ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುರುವ ಪರಿಕಲಿನ ಗಳ್ನುನ ಅವಲಿಂಬಿಸ್ದ . ತುತಾಮದ್ ಸ್ಕಾಮರಿ 

                                                             
296 Lord Neuberger, “UK Supreme Court decisions on private and commercial law: The role of public policy and public 

interest”, Centre for Commercial Law Studies Conference (2015).   

297 Marc Galanter, “Fifty Years on”, in BN Kirpal et al, Supreme but Not Infallible: Essays in Honour of the Supreme Court of 

India, Oxford University Press (2000), at page 57.   
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ಹಿತಾಸ್ಕ್ತುಯ ಪರಿೋಕ್ ಯಲಿಲ ಸ್ಫಲವಾಗಬಲಲ ನ ೈತ್ತಕತ  ಯಾವುದಾದ್ರ  ಇದ್ದರ , 

ಅದ್ು “ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ”ಯಾಗಿರುತುದ ಯೋ ಹ  ರತು ಸಾವಮಜನಿಕ ನ ೈಕ್

ತ್ತಕತ ಯಲಲ…  ನಾವಿರುವ ಪರಿಸ್ಥತ್ತಯಲಿಲ, ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯು, 

ಸಾವಮಜನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯೊಿಂದಗಿನ, ಅದ್ು ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತರ ಅಭಿಪಾರಯವಾಗಿದ್ದರ  

ಸ್ರಿ, ವಾಗಾವದ್ದ್ಲಿಲ ಮೋಲುಗ ೈ ಸಾಧಿಸ್ಲ್ಫ ೋ ಬ ೋಕು”  

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಪರತ್ತಪಾದ್ನ ಯನುನ  ಡಾ. ಅಿಂಬ ೋಡಿರ್ ರವರು ರ ಪ್ಪಸ್ರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಸ್ುಧಾರಣ  ರ್ತುು ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ಪರಿವತಮನ ಯ ವಿಸ್ುರಣ ಯಿಂದ್ು ರ್ನಗಾಣಬ ೋಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಪರಿವತಮನ ಯ ಪರಕ್ತರಯಯಲಿಲ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಹಕುಿಗಳ್ ಪಾರರ್ುಖ್ಯತ ಯನುನ ಎತ್ತು ತ  ೋರಿಸ್ುತಾು ಅವರು ಹಿೋಗ  

ಗರ್ನಿಸ್ುತಾುರ :  

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು, ತನನ ಸ್ವಿಂತ ಅಭಿಪಾರಯ ರ್ತುು ನಿಂಬಿಕ ಗಳ್ು ತನನ 

ಸಾವತಿಂತರಯ ರ್ತುು ಹಿತಾಸ್ಕ್ತುಯನುನ, ಗುಿಂಪ್ಪನ ಮಾನದ್ಿಂಡ, 

ಗುಿಂಪ್ಪನ ಅಧಿಕಾರ, ರ್ತುು ಗುಿಂಪ್ಪನ ಹಿತಾಸ್ಕ್ತುಗಳ್ನ ನ ಮಿೋರಿ, 

ಅವುಗಳ್ ವಿರುದ್ಧ ಹ  ೋಗಿ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ುವುದ್ು, ಎಲ್ಫಾಲ ಬಗ ಯ 

ಸ್ುಧಾರಣ ಯ ಆರಿಂಭ. ಆದ್ರ  ಸ್ುಧಾರಣ  

ರ್ುಿಂದ್ುವರಿಯುತುದ ಯೋ ಎಿಂಬುದ್ು, ಅಿಂತಹ ವ ೈಯಕ್ತುಕ 

ಸ್ರ್ರ್ಮನ ಗ  ಗುಿಂಪು ಯಾವ ರಿೋತ್ತಯ ಅವಕಾಶ ನಿೋಡುತುದ   

ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಅವಲಿಂಬಿಸ್ರುತುದ . 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನವನುನ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ದ್ ನಿಂತರ, ಪರತ್ತಯೊಿಂದ್ು ಹಕಿನುನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾದ್ ತತವಗಳ್ ರ್ ಲಕ, ಅದ್ರ  

ಪಠಯ ರ್ತುು ಸಾರಗಳ್ ದ ೋಖ್ರ ೋಖಿಯಲಿಲೋ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ಬ ೋಕ್ತದ . ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ಪರತ್ತೋ ವಯಕ್ತುಗ  ಘನತ ಯ 

ಜಿೋವನವನುನ ನಡ ಸ್ುವ ಹಕಿನುನ ನಿೋಡುತುದ . ಆದ್ು ಸ್ಮಾಜದ್ಲಿಲ ತಾರತರ್ಯವನುನ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುತುದ . ಇದ ೋ 

ಕಾರಣಕಾಿಗಿ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯು, ಈ ನಾಯಯಾಲಯವು ಘ ೋಷ್ಣ ಯೊಿಂದ್ನುನ ಮಾಡಬ ೋಕ ಿಂದ್ು 
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ಬಯಸ್ುತ್ತುದ , - ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಭಾರತದ್ ಸ್ಮಾನ ನಾಗರಿಕರು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತಾರತರ್ಯ 

ಎಸ್ಗಬಾರದ್ು ರ್ತುು ಅವರು ತರ್ಮ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಆಯಿಗಳ್ ರ್ ಲಕ ತರ್ಮನುನ ತಾವು ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ಹಕಿನುನ 

ಹ  ಿಂದದಾದರ  ಎಿಂದ್ು ನಾವು ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ುತ್ತುದ ದೋವ . ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಎತ್ತುಹಿಡಿಯುತಾ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಹಕುಿಗಳ್ ರಕ್ಷಣ ಯು  ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತ ಸ್ರ್ುದಾಯವಿಂದ್ಕ ಿ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ವಯವಸ ಥಯಲಿಲ ಸ್ಗಬ ೋಕಾದ್ 

ಸಾಥನಮಾನವನುನ ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ುವುದ್ನನಷ ುೋ ಅಲಲದ ೋ,  ನಾವು ವಾಸ್ಸ್ಬಯಸ್ುವ ದ ೋಶದ್ ಬಗ ಗಿನ ದ್ೃಷ್ಟ್ುಕ  ೋನ 

ರ್ತುು ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತರ ಪಾಲಿಗ  ಅದ್ು ಎಷ್ುು ರ್ಹತವದಾದಗಿದ  ಎಿಂಬುದ್ರ ಬಗ ೆ ಕ ಡಾ ಮಾತನಾಡುತುದ  

ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನಾವು  ದ್ೃಢಿೋಕರಿಸ್ುತ ುೋವ .  

ಪುಟುಸಾವಮಿ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಈ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಒಿಂಭತುು ರ್ಿಂದ ನಾಯಯಾಧಿೋಶರ ಪ್ಪೋಠವು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ 

ಆಧ್ರಿಸ್ ವಯಕ್ತುಯ ವಿರುದ್ಧ ತಾರತರ್ಯ ಎಸ್ಗುವುದ್ು ವಯಕ್ತುಯ ಘನತ  ರ್ತುು ಸ್ವಯಿಂ-ಮೌಲಯಗಳಿಗ  ಮೋಲ್ಫ  

ಆಳ್ವಾದ್ ಘಾಸ್ಮಾಡುತುದ  ಎಿಂದ್ು ಸ್ಿಷ್ುವಾದ್ ಪದ್ಗಳ್ಲಿಲ ನುಡಿದೋದ್ದರು. ಈ ಪ್ಪೋಠವು ಹಿೋಗ  ಹಿೋಲಿದ :  

"ಕ ಲ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಖಾತರಿೋ ಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ ಸಾಥನಕ ಿ 

ಏರಿಸ್ುವುದ್ರ ಹಿಿಂದ  ಅವುಗಳ್ ಚಲ್ಫಾವಣ ಯನುನ ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತರ, ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗಿೋಯ 

ಅರ್ವಾ ಜನಪ್ಪರಯ ಅಸ್ಡ ಡಯಿಂದ್ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಉದ ದೋಶವಿರುತುದ , ರ್ತುು 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕುಿಗಳ್ು, ತರ್ಮ ಚಲ್ಫಾವಣ ಗ  ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತ ಅಭಿಪಾರಯದ್ 

ಕೃಪಾದ್ೃಷ್ಟ್ುಯದ ಯೋ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಅವಲಿಂಬಿಸ್ರುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು ಕ ಡ 

ಗರ್ನಿಸ್ಲ್ಫಾಯತು. ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತ ಅಭಿಪಾರಯದ್ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, ಜನಪ್ಪರಯ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಪರಿೋಕ್ ಯು, ಸ್ಿಂವಿಧಾನಿಕ ರಕ್ಷಣ ಯ ಪಾವಿತರಯ ಒದ್ಗಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ 

ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಕಡ ಗಣಿಸ್ುವುದ್ಕ ಿ ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾದ್ ಆಧಾರವಗಿರಲಿಲಲ. ಗೌಪಯ ರ್ತುು 

ಪರತ ಯೋಕ್ತಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರು, ಅವರ ಅಭಿಪಾರಯಗಳ್ು, ನಿಂಬಿಕ ಗಳ್ು 

ರ್ತುು ಬದ್ುಕ್ತನ ವಿಧಾನ “ರ್ುಖ್ಯವಾಹಿನಿ”ಯೊಿಂದಗ  ಹ  ಿಂದಾಣಿಕ ಯಾಗುವುದಲಲ 

ಎಿಂಬ ಸ್ಣಣ ಕಾರಣಕ ಿ ತಾರತರ್ಯದ್ ಘ ೋರ ಅಪಾಯವನುನ ಎದ್ುರಿಸ್ುತಾುರ , ಆದ್ರ  
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ಕಾನ ನಿನ ಆಳಿವಕ ಯ ನ ಲ್ಫ ಯಲಿ ಸಾಥಪ್ಪಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಪರಜಾತಾಿಂತ್ತರಕ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಲಿಲ, ಅವರ ಹಕುಿಗಳ್ು ಇತರ ಪರಜ ಗಳಿಗ  ಕ  ಡಮಾಡಲ್ಫಾಗಿರುವ 

ಹಕುಿಗಳ್ಷ ುೋ ಪವಿತರವಾದ್ುವು. 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗಿರುವ ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ರ್ತುು ಸ್ಮಾನ ನಾಗರಿೋಕತ ಯ  

ಅಹಮತ ಯನುನ ಕಸ್ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ಯಾವುದ ೋ  ಕಾನ ನಿನ ಮೋಲ್ಫ  ಪರಿಣಾರ್ ಬಿೋರುತುದ . ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ಜಾರಿಗ  

ಬಿಂದ್ ನಿಂತರ, ಯಾವುದ ೋ ಕಾನ ನು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಗ  ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಿಂತ್ತಲಲ. ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ 

ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯನುನ ಸ್ಮಾಜ ನಿದ ೋಮಶಿಸ್ುವಿಂತ್ತಲಲ. ಅದ್ು ಖಾಸ್ಗಿೋ ವಯವಹಾರವಾಗಿದ . 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ  ಯಾವುದ ೋ ಸ್ಿಂಸ್ೃತ್ತ ಅರ್ವಾ ಸ್ಿಂಪರದಾಯವನುನ ಪಕಿಕ ಿ ಸ್ರಿಸ್ುತುದ . 

ನಾಯಯಸ್ರ್ಮತಗ  ಳಿಸ್ುವಿಕ  ರ್ತುು ಅದ್ನುನ ಮಿೋರಿದ್ ವಿಚಾರಗಳ್ಲಿಲ ಹಕುಿಗಳ್ ವಾಯಖಾಯನವನುನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 

ನಿಯರ್ಗಳ್ ನ ಲ್ಫ ಯಲಿಲ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಬ ೋಕು.   

146. ಸಾಿಂಸ್ೃತ್ತಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ಇತರರಿಗ  ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬ ೋಕ ನುನವ 

ಬ ದ್ರಿಕ ಗಳ್ ಅಡಿಯಲಿಲ ಜಿೋವಿಸ್ುತ್ತುರುವ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ರ್ ಲಭ ತ ಮಾನವ ಅಸ್ುತವವನುನ 

ನಿರಾಕರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ಅವರು ರ ಢಿಗತ ಪರಿಕಲಿನ  ರ್ತುು ಪೂವಾಮಗರಹಗಳಿಗ  ಒಳ್ಪಟ್ಟುದಾದರ . 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯು ಈ ನಾಯಯಾಲಯವು ಅವರಿಗ  ಸ್ಗಬ ೋಕಾದ್ ಸ್ಮಾನ ನಾಗರಿಕ 

ಭಾಗವಹಿಸ್ುವಿಕ  ರ್ತುು ಜಿೋವನವನುನ ಸ್ಮಾನವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ುವ ಹಕಿನುನ ನಿಲಮಕ್ಷಿಸ್ಬಾರದ್ು ಎಿಂದ್ು 

ಬಯಸ್ುತುದ . ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಪರಕಾರ ಈ ನಾಯಯಾಲಯವು, ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ 

ಕ  ಡಮಾಡಲ್ಫಾಗಿರುವ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ, ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತರ ನಿಂಬುಗ  ಏನ ೋ ಆಗಿದ್ದರು, ರಕ್ಷಿಸ್ುವ 

ಜವಾಬಾದರಿಯನುನ ಹ  ಿಂದರುವ,  ಅಪರ-ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತ ಸ್ಿಂಸ ಥಯಾಗಿ ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸ್ಬ ೋಕಾದ್ 

ಅಗತಯವಿದ , ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯು ನಾಗರಿಕರಲಿಲ ಅಭಾಯಸ್ದ್ಿಂತ  ಮೈಗ ಡಬ ೋಕು. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಘನತ ಯನುನ ಗೌರವಿಸ್ುವ ರ್ ಲಕ, ಈ ನಾಯಯಾಲಯವು ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ರ್ ಲಭ ತ 

ಭರವಸ ಯನುನ ಈಡ ೋರಿಸ್ುತ್ತುದ ಯಷ ುೋ. 
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M. ಸಾರಾಂಶ: ಪ್ರಿವತೋನ್ಾತಮಕ ಸಾಂವಿರ್ಾನ್ವಕತಯ               

147. ಈ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಸ್ಮಾನ ಲಿಿಂಗದ್ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ 

ದ್ಿಂಡಿಸ್ುವ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು  ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ಮಾನದ್ಿಂಡಗಳ್ನುನ 

ಈಡ ೋರಿಸ್ುತುದ ಯೋ ಎಿಂಬ ತ್ತೋಮಾಮನವನುನ ಅಪ ೋಕ್ಷಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ನಾವುಗಳ್ು, ಅದ್ು ಅಿಂತಹ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ದ್ಿಂಡನ ಗ  ಳ್ಪಡಿಸ್ುವ  ಶಾಸ್ನಬದ್ಧ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಯು ಸಾವತಿಂತರಯ ರ್ತುು 

ಸ್ಮಾನತ ಯ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಖಾತರಿಗಳ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂದ್ು ಅಭಿಪಾರಯಪಟುು 

ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ುತ ುೋವ . ಆದ್ು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯರ ಪರಿಪೂಣಮವಾದ್ ಜಿೋವನವನುನ 

ನಡ ಸ್ುವ  ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ಹಕಿನುನ ಕಸ್ದ್ುಕ  ಳ್ುಳತುದ . ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವತಮನ ಯಲಿಲ 

ತ  ಡಗ ವ ಒಿಂದ ೋ ಲಿಿಂಗದ್ ವಯಸ್ಿರಿಗ  ಸ್ದ್ರಿ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ಅನವಯಸ್ುವ ರ್ ಲಕ, ಬದ್ುಕುವ 

ರ್ತುು ಕಾನ ನಿನ ಸ್ಮಾನ ರಕ್ಷಣ ಯ ಹಕುಿ ಎಿಂಬ  ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಖಾತರಿಯನುನ  

ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ದ್ಿಂತಾಗುತುದ .  

148. ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯರ ಗುರುತ್ತನ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಿಂಗವಾಗಿದ . 

ಅದ್ು ಅವರ ಘನತ ಗ  ಅನಿವಾಯಮದ್, ಸಾವಯತುತ ಯಿಂದ್ ಬ ೋಪಮಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗದ್ ರ್ತುು ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ 

ಕ ೋಿಂದ್ರವಾಗಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿದ . 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ರ ಢಮಾದ್ರಿಗಳ್ನುನ 

ಆವರಿಸ್ಕ  ಿಂಡು ರ್ತುು ರ್ುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಸ್ಿಂಸ್ೃತ್ತಯ ಪರಿತಾಿದ್ನ ಯನುನ ಸ ದ ಬಡ ಯುವ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ವಯವಸ ುಗ  ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ನ ೈತ್ತಕ ತತವಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  ರ ಪುಗ  ಿಂಡಿದ . ನರ್ಮ 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನ, ಎಲಲಕ್ತಿಿಂತ ಹ ಚಾಿಗಿ, ವ ೈವಿಧ್ಯತ ಯನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ುಳವ ಬಗ ಗ ನಿನ ಒಿಂದ್ು ಪರಬಿಂಧ್ವಾಗಿದ . 

ಅದ್ು ಬಹುಬಗ ಯ ಜಿೋವನ ವಿಧಾನಗಳಿಗ  ಸಾಥನ ನಿೋಡುವ ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವಿಕ ಯ ಸ್ಮಾಜದ್ ಪರಿಕಲಿನ ಯ 

ಮೋಲ್ಫ  ರಚನ ಗ  ಿಂಡಿದ . 

149. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಪರಭಾವವು ಕ ಲವು ಕೃತಯಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವುದ್ನುನ ಮಿೋರಿ 

ಬಹುದ್ ರ ಸಾಗಿದ . ಶಾಸ್ನ ಪುಸ್ುಕದ್ಲಿಲ ಈ ನಿಬಿಂಧ್ನ ಯ ಇರುವಿಕ ಯು, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಬಗ ಗಿನ 

ರ ಢಮಾದ್ರಿಗಳ್ನುನ ಬಲಪಡಿಸ್ದ . ಇದ್ು ಸ್ಕಾಮರಕ ಿ ಅಸ್ಮತ ಗಳ್ನುನ ನಿಗರಹಿಸ್ುವ ಅಧಿಕಾರ ನಿೋಡಿದ . 
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ಕ್ತರುಕುಳ್ದ್ ಭಯ ಸ್ಮಾನ ಲಿಿಂಗದ್ವರ ನಡುವಿನ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ರ್ುಚಿಡುವಿಂತ  ಮಾಡಿದ . 

ದ್ಿಂಡನ ಯ ಕಾಯದಯೊಿಂದ್ು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸ್ಹನ ಗ  ಬಲತುಿಂಬಿದ .  

150.ಲಿಿಂಗ ರ್ತುು ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರ ಪಾಲಿಗ  ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಸ್ಮಾನ ನ ಲ್ಫ ಯಲಿಲ 

ಅರ್ಮಪೂಣಮವ ನಿಸ  ಿಳ್ಳಬ ೋಕ್ತದ್ದರ , ಅವರು  ಭಯದಿಂದ್ ಬದ್ುಕುವಿಂತಹ ಪರಿಸ್ಥತ್ತ ಇರಬಾರದ್ು. 

ಸ್ಮಾನತ  ರ್ತುು ಕಾನ ನಿನ ಸ್ಮಾನ ರಕ್ಷಣ ಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಅನ ವೋಷ್ಣ ಯಲಿಲ, ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ಅವರಿಗ  

ಸ್ಮಾನ ಪೌರತವವನುನ ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ುತುದ . ಅಿಂತಹ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ನಿರಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ 

ಪರಕ್ತರಯಯಲಿಲ, ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಮೌಲಯಗಳ್ು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ರ್ುದಾಯಕ ಿ ಭಯದಿಂದ್ ರ್ುಕುವಾದ್ 

ಜಿೋವನವನುನ ನಡ ಸ್ುವ ರ್ತುು ಖಾಸ್ಗಿೋ ಆಯಿಗಳ್ಲಿಲ ಪರಿಪೂಣಮತ ಯನುನ ಕಾಣುವ ಸಾರ್ರ್ಯಮವನುನ 

ನಿೋಡುತುದ .  

151. ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯ ಆಯಿ, ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಅನ  ಯೋನಯತ ಯ ಬಯಕ  ರ್ತುು ಮಾನವ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ಲಿಲ ಪ್ಪರೋತ್ತ ರ್ತುು 

ಪರಿಪೂಣಮತ ಯನುನ ಹುಡುಕುವ ಹಿಂಬಲಗಳ್ು ಎಲಲರನ ನ, ಕಾಲಘಟು ರ್ತುು ಸ್ರ್ಯವದ್ ಮಿತ್ತಗಳ್ನುನ 

ಮಿೋರಿ, ಸಾವಮತ್ತರಕವಾಗಿ ಸ ಳ ಯುತುದ . ಒಪ್ಪಿಿಗ ಯ ಅನ  ಯೋನಯತ ಗಳ್ನುನ ಸ್ಿಂರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಪರಕ್ತರಯಯಲಿಲ, 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ಈ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ವಿಷ್ಯಗಳ್ಲಿಲ ರ್ ಗುತ ರಿಸ್ುವುದ್ು ಸ್ಕಾಮರದ್ ಕ ಲಸ್ವಲಲ ಎಿಂಬ 

ಸ್ರಳ್ವಾದ್ ತತುಾವಿಂದ್ನುನ ಅಳ್ವಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳತುದ . ಹಾಗ ಯೋ ಸ್ಮಾಜದ್ ಭಿನನಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಪರಿಕಲಿನ ಗಳ್ು ಕ ಡಾ, ಸ್ಿಂವಿಧಾನಾತಮಕ ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ್ನುನ,  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ 

ನಿಯಿಂತ್ತರಸ್ುವ ಹಾಗಿಲಲ. 

152. ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ಪೋಠದ ದ್ುರು ರ್ಿಂಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಈ ಉಲ್ಫ ಲೋಖ್ವು ಒಿಂದ ೋ ಲಿಿಂಗದ್ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಗ   ಅನವಯವಾಗುವ   377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್    ಮಾನಯತ ಯ 

ಬಗ ಗಿನದಾಗಿದ . ಈ ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪಮನುನ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ನಾವು ಬಳ್ಸ್ರುವ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ತತವಗಳ್ು, ಬಯಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಹಕುಿಗಳ್ ರ್ ಲ ರ್ತುು ಅವುಗಳ್ ರಕ್ಷಣ ಯ ರ್ ಲದ್ ಬಗ ಗ  

ಮಾತನಾಡುತುವ . ತರ್ಮ ವಾಯಪ್ಪು ರ್ತುು ವಿಷ್ಯದ್ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, ಆ ತತವಗಳ್ು, ಸ್ದ್ರಿ ಕಾನ ನು 

ದ್ಿಂಡಿಸ್ುವ ಕ್ತರಯಗಳಿಗಿಿಂತ ದ  ಡಡ ವಾಯಪ್ಪುಯನುನ ಹ  ಿಂದರುವ ಸ್ರ್ಸ ಯಗಳ್ನುನ 
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ಪರಿಹರಿಸ್ುತುವ .  ಪರತ್ತರ  ೋಧಿಸ್ುವ ಸ್ವಭಾವ ಹ  ಿಂದರುವ ರ್ತುು ಸಾವಮತ್ತರಕವಾಗಿ ಅನವಯವಾಗುವ ಈ 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲಯಗಳ್ು ಶಾಶವತವಾದ್ ಗುರುತನುನ ಉಳಿಸ್ುವತು ಶರರ್ ವಹಿಸ್ಬ ೋಕು.  

153. ಎಲಲಕ್ತಿಿಂತ ಹ ಚಾಿಗಿ, ಈ ಪರಕರಣವು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಪರಿವತಮಕ ಶಕ್ತುಯ ಬಗ ಗಿನ ಚಚ ಮಯ ಕುರಿತು 

ಬಹಳ್ ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ ಹ ೋಳಿತು. ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಹಕುಿಗಳ್ ಬಗ ಗ  ಮಾತನಾಡುವ 

ಪರಕ್ತರಯಯಲಿಲ ಸ್ಮಾಜದ್ ಉಳಿದ್ ಭಾಗಗನುನ ಉದ ದೋಶಿಸ್ ಮಾತನಾಡಿತು. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ 

ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ುವಾಗ, ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ತನನನುನ ನ ೈಜವಾದ್ ಸ್ಮಾನತ ಯನುನ ಪರತ್ತಪಾದಸ್ುವ 

ಆಳಿವಕ ಯ ಬಗ ಗಿನ ಪಠಯದ್ ರ ಪದ್ಲಿಲ ಬಿಿಂಬಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳತುದ . ಮೋಲಿನಿಂತ  ಮಾಡಲು, ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು 

ಲಿಿಂಗ ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಗಳ್ ಪಾರಬಲಯದ್ ಬಗ ೆ ಚಾಲಿುಯಲಿಲರುವ ಕಲಿನ ಗಳ್ನುನ ಪರಶಿನಸ್ುತುದ . ತನನ 

ಪರಿವತಮಕ ಪಾತರದ್ಲಿಲ ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು, ಲಿಿಂಗ ರ್ತುು ಇಬಬಗ  ಲಿಿಂಗಗಳ್ ಧ್ುರವಿೋಯತ ಯ ಸ್ರ್ಸ ಯಯನುನ 

ಬಗ ಹರಿಸ್ುವತು ನರ್ಮ ಗರ್ನವನುನ ತ್ತರುಗಿಸ್ುತುದ . ಈ ಸ್ರ್ಸ ಯಗಳ್ನುನ ಪರಿಹರಿಸ್ಲ್ಫ ತ್ತನಸ್ುವಾಗ ನಾವು 

ನರ್ಮ ಸ್ಮಾಜವನುನ ಧ್ುರವಿೋಕರಿಸ್ುವ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ ಎದ್ುರಿಸ್ುತ ುೋವ . ರ್ುಕು ಸ್ಮಾಜವಾಗಿ 

ಉಳಿಯುವ ನರ್ಮ ಸಾರ್ರ್ಯಮವು, ನರ್ಮ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲಯಗಳ್ು ಸ್ರ್ಯದ್ ಪರಚ  ೋದ್ನ ಗಳ್ 

ಮೋಲ್ಫ  ಗ ಲುವು ಸಾಧಿಬಲಲವ ೋ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಅವಲಿಂಬಿಸ್ರುತುದ . 

154. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ರ್ುದಾಯ ಅಸ್ುತವದ್ ನಿರಾಕರಣ ಯ ಅವಮಾನವನುನ ಅನುಭವಿಸ್ರುವ 

ನ ರಾ ಐವತುು ವಷ್ಮಗಳ್ ಅವಧಿ ಅತಯಿಂತ ದೋಘಮವಾದ್ುದ್ು. ಇದ್ನುನ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ಲು ಸ್ಿಂವಿಧಾನ 

ರಚನ ಯಾದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಅರವತ ುಿಂಟು ವಷ್ಮ ಹಿಡಿದವ  ಎಿಂಬ ವಿಷ್ಯವು ರ್ುಿಂದ  ನಾವು 

ಪರಿಹರಿಸ್ಬ ೋಕ್ತರುವ ಸ್ರ್ಸ ಯಗಳ್ು ಸಾಕಷ್ಟ್ುವ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನ ನಪ್ಪಸ್ುತುದ . ಅಲಲದ , ಸ್ಿಂವಿಧಾನಕ್ತಿರುವ 

ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಯ ಶಕ್ತುಯನುನ ಬಡಿದ ಬಿಬಸ್ುವ ಕಾಲ ಕ ಡಾ ಇದಾಗಿದ .  

155. ಸ್ಮಾಜವಿಂದ್ು ತಾನು ಎಸ್ಗಿರುವ ಅನಾಯಯವನುನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ುಳವುದ್ು, ಅದ್ು ವಿಕಾಸ್ 

ಹ  ಿಂದ್ುತ್ತುರುವುದ್ನುನ ಸ್ ಚಸ್ುತುದ . ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಪರಿಹಾರ ನಿೋಡುವ ಆಳಿವಕ ಯಡಿಯಲಿಲ ತಪುಿಗಳ್ನುನ 

ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ಹ  ರಟಾಗ, ದ  ೋಷಾರ  ೋಪಣ  ಮಾಡುವ ಬದ್ಲು ಸ್ರ್ಸ ಯಯಯನುನ ಪರಿಹಾರ 

ಮಾಡಲ್ಫಾಗುತುದ , ಟ್ಟೋಕ ಯ ಬದ್ಲು ಸ್ಿಂವಾದ್ಗಳ್ು ನಡ ಯುತುವ  ರ್ತುು ಸ್ರ್ುದಾಯಗಳ್ ಮೋಲಿನ 
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ದ ವೋಷ್ ತ  ಲಗಿ ಆ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ದ್ುಃಖ್ಗಳ್ ಶರ್ನವಾಗುತುದ . ಮಾನವಿೋಯ ಸಾವತಿಂತರಯಕ ಿ 

ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪರಭುತವದ್ಲಿಲ ಶ  ೋಷ್ಣ ಗ  ಒಳ್ಗಾದ್ವರಿಗ  ನಾಯಯ ದ  ರ ತಾಗ ಅವರುಗಳ್ ಬದ್ುಕು 

ಪರಿವತಮನ ಗ  ಳ್ುಳತುದ . ಶ ಶಣ  ರ್ತುು ಅನಾಯಯವನುನ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ಲು ರ್ುಿಂದಾಗುವ ಪರತ್ತೋ ಸ್ಮಾಜವು 

ತನನನುನ ತಾನು ಬದ್ಲ್ಫಾಯಸ್ಕ  ಳ್ುಳತುದ . ನಾವು ನರ್ಮ ಕಾಲದ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಿಂಘಷ್ಮವನುನ ಹಿೋಗ  

ನಿಭಾಯಸ್ುತ ುೋವ  ಎಿಂಬುದ್ು ಆ ಸ್ಿಂಘಷ್ಮ ನಡ ಯುವ ಕ್ತರಿದಾದ್ ಬಿೋದಗಳಾಚ ಗ  ಪರತ್ತಧ್ವನಿಸ್ುತುದ  

ಎಿಂಬುದ್ನುನ ತ್ತಳಿಸ್ಕ  ಡುವುದ ೋ ಈ ಪರಕರಣದ್ ರ್ಹತವವಾಗಿದ . 

156. ನರ್ಮ ಅಭಿಪಾರಯ ರ್ತುು ತ್ತೋಪುಮ ಈ ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ್ತದ  

i. ಸ್ಮಾನ ಲಿಿಂಗದ್ ವಯಸ್ಿ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ 

ಭಾರತ್ತೋಯ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಸ್ಿಂವಿಧಾನಬಾಹಿರವಾಗಿದ . 

ii. ಇತರ ಎಲಲ ನಾಗರಿೋಕರಿಂತ , ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯರು ಕ ಡ, ಸ್ಿಂವಿಧಾನಡಿಯಲಿಲ 

ರಕ್ಷಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ್ ಜ  ತ ಗ  ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ಎಲ್ಫಾಲ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಪಡ ಯಲು ಅಹಮರು. 

iii. ತಮಿಮಚ ಿಯ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯನುನ ಆಯುದಕ  ಳ್ುಳವ ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅನ  ಯೋನಯತ ಯಲಿಲ ಸಾರ್ಮಕಯ ಕಾಣುವ ಆಯಿ 

ಅಲಲದ ೋ ಯಾವುದ ೋ ತಾರತರ್ಯಕ ಿ ಈಡಾಗದರುವ ಹಕುಿಗಳ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿಗ  ನಿೋಡಿರುವ 

ಭದ್ರತ ಯೊಳ್ಗ  ಅಡಕವಾಗಿವ .  

iv. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯರುರು ಯಾವುದ ೋ ಭ ೋದ್ಭಾವವಿಲಲದ್ ಸ್ಮಾನವಾದ್ ನಾಗರಿಕತ  ರ್ತುು 

ಕಾನ ನಿನ ಸ್ಮಾನ ರಕ್ಷಣ ಯ ಸೌಕಯಮ ಪಡ ಯಲು ಅಹಮರು  

v. ಕೌಶಲ್ ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪುಮ ರದ್ುದಗ  ಿಂಡಿದ  

.......ನಾಯ. [ಡಾ. ಧ್ನಿಂಜಯ ಚಿಂದ್ರಚ ಡ್] 
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ಕೃತಜ್ನತಯಗಳು 

ರ್ುಗಿಸ್ುವ ರ್ುನನ, ಈ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಅಜಿಮದಾರರ ರ್ತುು ರ್ಧ್ಯಸ್ಥಕ ದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾದ್ ವಕ್ತೋಲರುಗಳ್ 

ಪರಯತನಗಳ್ನುನ ನಾನು ಮಚಿಕ  ಳ್ುಳತ ುೋನ  - ಶಿರೋ ರ್ುಕುಲ್ ರ  ೋಹಾತ್ತೆ, ಶಿರೋ ಅರವಿಿಂದ್ ದಾತಾರ್, ಶಿರೋ 

ಅಶ  ೋಕ್ ದ ೋಸಾಯ, ಶಿರೋ ಆನಿಂದ್ ಗ  ರೋವರ್, ಶಿರೋ ಶಾಯಮ್ ದವಾನ್, ಶಿರೋ ಸ್.ಯು. ಸ್ಿಂಗ್ ರ್ತುು ಶಿರೋ ಕೃಷ್ಣನ್ 

ವ ೋಣುಗ  ೋಪಾಲ್, ಹಿರಿಯ ವಕ್ತೋಲರು ; ರ್ತುು ಶಿರೋ ಸೌರಭ್ ಕ್ತಪಾಮಲ್, ಡಾ. ಮೋನಕಾ ಗುರುಸಾವಮಿ ರ್ತುು ಶಿರೋ 

ಅರುಿಂಧ್ತ್ತ ಕಟುೆ, ರ್ತುು ಶಿರೋ ಜಯಾನ ಕ  ಠಾರಿ, ಅರಿವುಳ್ಳ ವಕ್ತೋಲರು. ನಾವು ತ್ತೋಪಮನುನ ಆಲ್ಫ  ೋಚಸ್ ಬರ ಯುವ 

ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ, ಅವರ ಪಾಿಂಡಿತಯವು,  ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ ಗರಹಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ನರ್ಗ  ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಶಿರೋ ತುಷಾರ್ 

ಮಹಾು, ಅರಿವುಳ್ಳ ಹ ಚುಿವರಿ ಸಾಲಿಸ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಭಾರತ ಸ್ಕಾಮರದ್ ಪರವಾಗಿ 

ಹಾಜರಾದ್ರು. ಅಜಿಮದಾರರನುನ ವಿರ  ೋಧಿಸ್ದ್ ರ್ಧ್ಯಸ್ಥಕ ದಾರರಿಗ  ವಕ್ತೋಲರು ಮಾಡಿದ್ ಸ್ಹಾಯಕ ಿ ನರ್ಮ 

ಅಭಿನಿಂದ್ನ ಗಳ್ು. 

   

................................... ... ಜಯ 

  

[ಡಾ ಧ್ನಂಜ್ಯ ವ್ಯೈ ಚ್ಂದಿಚ್ೂಡ್] 

  

 ನವ ದಯಹಲ್ಲ; 

 ಸಯಪ್ಯಟಂಬ್ರ್ 06, 2018. 
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ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಾಾಯಾಲಯದಲ್ಲ ಿ

ಕ್ರಿಮಿನಲ್/ಸಿವಿಲ್ ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಾಾಪಿ್ತ 

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರಿಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ಯಾ .76, 2016 

ನವತಯವಜ್ ಸಿಂಘ್ ಜಯೂವಹರ್ ಮತತಿ ಇತರರತ     .…ಅರ್ಜೋದಾರರತ 

ಎದತರತ 

ಭಾರತ ಸಕಾೋರ, ಕಾಯೋದರ್ಶೋ,   

ಕಾನೂನತ ಮತತಿ ನ್ಾಾಯ ಸಚಿವ್ಾಲಯದ ಮತಖ್ಯವನ    .... ಪ್ಿತಿವ್ಾದಿಗಳು 

ಜಯೂತಯಗಯ 

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರಿಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ಯಾ .572, 2016 

ಜಯೂತಯಗಯ 

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರಿಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ಯಾ .88,  2018 

ಜಯೂತಯಗಯ 

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರಿಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ಯಾ .100, 2018 

ಜಯೂತಯಗಯ 

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರಿಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ಯಾ .101, 2018 

ಜಯೂತಯಗಯ 

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರಿಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ಯಾ .121, 2018 
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ತಿವಪ್ಪೋ 

ಇಂದೂ ಮಲ್ಯೂೌವತಾಿ 

1. ಮಾನಯ ರ್ುಖ್ಯ ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮಗಳ್ು ರ್ತುು ನನನ ಸ್ಹ  ೋದ್ರ ನಾಯಯರ್ ತ್ತಮಗಳಾದ್ ಜಸ್ುೋಸ್ ನಾರಿರ್ನ್ 

ರ್ತುು ಜಸ್ುೋಸ್ ಚಿಂದ್ರಚ ಡ್ ರ ಅಭಿಪಾರಯಗಳ್ನುನ ಓದ್ುವ ಸ್ುಯೊೋಗ ನನಗ  ದ್ಗಿತು. ಈ ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ು 

ಈ ಪರಕರಣವನುನ ಪರಿಹರಿಸ್ಲು ನಾಯಯಪ್ಪೋಠ ಗರ್ನಹರಿಸ್ಬ ೋಕಾಗಿರುವ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ 

ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿವ . 

2. ಸ್ದ್ರಿ ರಿರ್ಟ ಅಜಿಮಗಳ್ ಸ್ರಣಿಯನುನ, ಒಿಂದ ೋ ಲಿಿಂಗದ್ ವಯಸ್ಿ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವ  ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾಗಿ 

ನಡ ಯುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಮಾಗರ್ವನುನ ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು ಬಗ ಯುತುವ  ಎಿಂಬ ಕಾರಣಕ ಿ 

ಭಾರತ್ತೋಯ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ (ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್) 377ನ ೋ ಪರಿಚ ೋಿದ್ದ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನಯತ ಯನುನ ಪರಶಿನಸ್ುವ 

ಸ್ಲುವಾಗಿ ಸ್ಲಿಲಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ .  

3. ಸತರಯವಶ್ ಕೌಶಲ್ ಮತಯೂಿಬ್ಾರತ v. ನ್ಾಜ್ ಪರತ್ತಷಾಠನ ರ್ತುು ಇತರರು ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪಮನುನ 

ರ್ರುಪರಿಶಿೋಲಿಸ್ುವ ಅಗತಯವಿದ ಯೋ ಎಿಂಬ ವಿಚಾರವನುನ 8ನ ೋ ಜನವರಿ 2018ರ ಆದ ೋಶದ್ನವಯ 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ಪೋಠಕ ಿ ವಗಾಮಯಸ್ಲ್ಫಾಯತು.  

4. ಅಜಿಮದಾರರು ಮಾಡಿಕ  ಿಂಡಿರುವ ಕ  ೋರಿಕ ಗಳ್ಲಿಲ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು ರ್ನುಷ್ಯನ ರ್ ಲಭ ತ ಆಸ್ುತವದ್ 

ಭಾಗವಾಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತು ರ್ತುು ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ಒಿಂದ ೋ ಲಿಿಂಗದ್ ಇಬಬರು ವಯಸ್ಿರ 

ನಡುವಿನ ಅನ  ಯೋನಯತ ಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 3ನ ೋ ಭಾಗದ್ಡಿಯಲಿಲ ರಕ್ಷಣ  ದ  ರ ಯಬ ೋಕು ಎಿಂಬುದ್  

ಸ ೋರಿಕ  ಿಂಡಿದ . ಸ್ಮಾನ ಲಿಿಂಗದ್ ಜ  ೋಡಿಗಳ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ 

377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು, ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 3ನ ೋ ಭಾಗದ್ಲಿಲರುವ 21, 19 ರ್ತುು 14ನ ೋ ಕಲರ್ುಗಳ್ು ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ುವ 

ರ್ುಲಭ ತ ಅಧಿಕಾರಗಳ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂದ್  ಬಿನನಹಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ .  

ಈ ವಿಚಾರಣ ಯ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ ಅಜಿಮದಾರು ರ್ುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ ಳ್ಕಿಂಡ ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ ಎತ್ತುದಾದರ : 
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i. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ವರು ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರಾಗಿದಾದಗ ಯ ಅವರುಗಳಿಗ  ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ು 

ಅನವಯಸ್ುತುವ . 

ii. ಎಲಲ ಬಗ ಯಿಂದ್ಲ  ಅಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿರುವ ರ್ತುು ನಿದಮಷ್ು ಗುರಿಯೋ ಇಲಲದರುವ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು 14ನ ೋ 

ಕಲರ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ . 

iii. ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರನುನ ಅವರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಪರವೃತ್ತುಗಾಗಿ ಶಿಕ್ ಗ  ಳ್ಪಡಿಸ್ುವ, 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು  15ನ ೋ 

ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ಭ ೋದ್ಭಾವ ಎಸ್ಗುತುದ . 

iv. ರ್ನುಷ್ಯರ ಅತಯಿಂತ ಖಾಸ್ಗಿೋ ನಿಧಾಮರಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್, ಘನತ ಯಿಂದ್ ಬದ್ುಕುವ ಹಕುಿ, 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕುಿ, ಸಾವಯುತ ುಯ ಹಕುಿ ರ್ತುು ಸ್ವಯಿಂ ಧ್ೃಡಿೋಕರಣದ್ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುವ 

21ನ ೋ ಕಲರ್ು ಕ  ಡಮಾಡುವ ಬದ್ುಕ್ತನ ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಹಕಿನುನ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ . 

5. ವಿಚಾರಣ ಯ ಸ್ಿಂಧ್ಭಮದ್ಲಿಲ ಭಾರತ ಸ್ಕಾಮರ 11 ಜುಲ್ಫ ೈ 2018ರಿಂದ್ು ಸ್ಲಿಲಸ್ದ್ ಅಫಡವಿಟ್ಟುನಲಿಲ, ವಯಸ್ಿರ 

ನಡುವ  ಒಪ್ಪಿಗ ಯಿಂದ್, ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾಗಿ ನಡ ಯುವ ಕ್ತರಯಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ಿಂತ , 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನಯತ ಯ ವಿಚಾರವನುನ ಘನ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ವಿವ ೋಚನ ಗ  ಬಿಡುವುದಾಗಿ 

ತ್ತಳಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿತುು.  

ಆದಾಗ ಯ, ನಾಯಯಾಲಯವು 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನಯತ ಯ ಹ  ರತಾಗಿ, ಇತರ 

ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ ಪರಾರ್ಶಿಮಸ್ುವ, ನಿಧ್ಮರಿಸ್ುವ, ಅರ್ವಾ ಲ್ಫ .ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಸ್ರ್ುದಾಯಕ ಿ ಇತರ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ 

ನಿೋಡುವಹಾಗಿದ್ದಲಿಲ, ಅಿಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ್ ದ್ ರಗಾಮಿೋ ಪರಿಣಾರ್ ರ್ತುು ವಿಸಾುರವಾದ್ ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್ 

ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, ಭಾರತ ಸ್ಕಾಮರವು ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ವಿವರವಾದ್ ಅಫಡವಿಟುನುನ ಸ್ಲಿಲಸ್ಬಯಸ್ುತುದ  ಎಿಂದ್  

ತ್ತಳಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ್ುದ, ಅಿಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ ಈ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿಲಲ.  

6. ಶ್ಾಸನ್ಾಂಗಿವಯ ಹಿನ್ಯನಲ್ಯ 
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6.1. ಕರರ್ವಾಗಿ 1290 ರ್ತುು 1300ರ ನಾಯಯ ಟ್ಟಪಿಣಿಗಳಾದ್ ಫ್ ಲುನ್ ರ್ತುು ಬಿರಟುನ್ ನಲಿಲ ಆ 

ಕಾಲದ್ ಇಿಂಗ ಲಿಂಡಿನಲಿಲ ಚಾಲಿುಯಲಿಲದ್ದ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ದಾಖ್ಲು ಮಾಡಲ್ಫಾಗಿತುು. ಈ ಟ್ಟಪಿಣಿಗಳ್ಲಿಲ ಗುದ್-

ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ ಅಪರಾಧ್ ಎಿಂದ್ು ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿತುು298.  

6.2. ಗುದ್ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗಕ ಿ ಗಲುಲ ಶಿಕ್  ವಿದಸ್ುತ್ತುದ್ದ 1533ರ ಬಗರೆಿ ಆಕುನುನ, ಒಿಂದ್ನ ೋ ಎಲಿಜಬ ತ್ 

ರಾಣಿಯ ಆಳಿವಕ ಯದ್ದ 1563ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ರ್ರುಜಾರಿ ಮಾಡಲ್ಫಾಯತು. 

1861ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗಕ್ತಿದ್ದ ಗಲುಲ ಶಿಕ್ ಯನುನ ಇಿಂಗ ಲಿಂಡ್ ರ್ತುು ವ ೋಲ್ಪ ನಲಿಲ 

ರದ್ುದಮಾಡಲ್ಫಾಯತಾದ್ರ , ಅದ್ು "ಕ ೈಸ್ುರು ಉಲ್ಫ ಲೋಖ್ ಮಾಡಬಾರದ್ಿಂರ್" ಅಪರಾಧ್ವಾಗಿ 

ರ್ುಿಂದ್ುವರ ಯತು.  

6.3. ಗ ರೋರ್ಟ ಬಿರಟನ್ ನ ವಸಾಹುತುಗಳ್ಲಿಲ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಕಾನ ನುಗಳಿಗ  ಈ 1861 ಆಕ್ು 

ಆಕರವಾಗಿ ಬಳ್ಕ ಯಾಯತು. 

6.4. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಅಡಿಟ್ಟಪಿಣಿ "ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಅಪರಾಧ್"ಗಳ್ನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖ್ 

ಮಾಡುತಾುಮಾಡುತಾು, ಈ ರಿೋತ್ತ ಹ ೋಳ್ುತುದ   

"377, ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ು. - ಯಾವುದ ೋ ಗಿಂಡು, ಹ ಣುಣ 

ರ್ತುು ಪಾರಣಿಯೊಿಂದಗ  ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ವ-

ಇಛ ಿಯಿಂದ್ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ನಡ ಸ್ುವವರಿಗ  ಜಿೋವಾವಧಿ ಶಿಕ್  

ಅರ್ವಾ ಹತುು ವಷ್ಮಗಳ್ವರ ಗಿನ ಜ ೈಲು ಶಿಕ್  ರ್ತುು ದ್ಿಂಡ 

ವಿಧಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ . 

                                                             
298 John Boswell, Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: Gay People in Western Europe from the 

Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century (University of Chicago Press, 1980), at p. 292   
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ವಿವರಣ  - ಈ ವಿಭಾಗದ್ಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ರುವ 'ಶಾರಿೋರಿಕ 

ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ'ದ್ಡಿಯಲಿಲ ಕ್ತರಯಯೊಿಂದ್ನುನ ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಒಳ್ ತ ರಿಸ್ುವಿಕ ಯಷ ುೋ ಸಾಕಾಗುತುದ "  

       (ಒತುು ಕ  ಡಲ್ಫಾಗಿದ ) 

6.5. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು "ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ"ದ್ ವಾಯಖಾಯನ 

ನಿೋಡುವುದಲಲ. ಅಜಿಮದಾರರ ಪರಕಾರ, ಸ್ದ್ರಿ ನಿಯರ್ವು ಮೋಲ್ಫ  ನೋಟಕ ಿ ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಕಿಂಡರ , 

ವಸಾಹತುಗಳ್ ಇತ್ತಹಾಸ್ದ್ಲಿಲದ್ದ ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ವಿರ  ೋಧಿೋ ಕಾನ ನುಗಳ್ು ರ್ತುು "ವಿಲಕ್ಷಣ' ರ್ತುು 

"ವಯತ್ತರಿಕು" ಎಿಂದ್ು ಗರಹಿಸ್ಲಿಡುವ ಎಲಲ ಬಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಗಳ್ನುನ ಶಿಕ್ ಗ  ಳ್ಪಡಿಸ್ುತ್ತುದ್ದ 

ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, ಈ ಕಾಯದಯ ಗುರಿ ಎಲ್.ಗಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ರ್ುದಾಯವ ೋ ಆಗಿತುು ಎಿಂದ್ು ಅಜಿಮದಾರರು 

ತ್ತಳಿಸ್ರುತಾುರ . 

7. 20ನ ೋ ಶತಮಾನದ್ ಹ  ಸ್ತರಲಿಲ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ (ಅಚಿಕನನಡದ್ಲಿಲ ತಿಂಗುತಮದ  ಲುಮ) 

ರ್ನ  ೋರ  ೋಗ ಅರ್ವಾ ಕುಿಂಠಿತ ಬ ಳ್ವಣಿಗ 299 ಎಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ುತ್ತುದ್ದ ಹಲವಾರು ರ್ನ  ೋವ ೈಜಾನನಿಕ 

ಸ್ದಾಧಿಂತಗಳಿದ್ದವು. ನಹಜವಾದ್ ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಯಿಂದ್ ರ್ಕಿಳ್ು ಅನಯಲಿಿಂಗಾಸ್ಕುರಾಗಿ (ಅಚಿಕನನಡದ್ಲಿಲ 

ರ್ರುಗುತಮದ  ಲಿಗ) ಬ ಳ ಯುತಾುರ  ಹಾಗ  ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ಕುಿಂಠಿತಗ  ಿಂಡ ಬ ಳ್ವಣಿಗ  ಎಿಂದ್ು 

ತ್ತಳಿಯಲ್ಫಾಗಿತುು300. ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ಮಾನಸ್ಕ ಖಾಯಲ್ಫ  ಅರ್ವಾ ವ ೈಕಲಯವ ಿಂದ್ು ಗರಹಿಸ್ ಅದ್ನುನ 

ಪರಕ್ತೋಯ ರ್ತುು ಅಸ್ಹಯ ಭಾವದಿಂದ್ ನ  ೋಡಲ್ಫಾಗಿತ್ತುತುು.  

8. 20ನ ೋ ಶತಮಾನದ್ ಕ  ನ ಯ ಭಾಗದ್ಲಿಲ ಈ ಅಭಿಪಾರಯ ಬದ್ಲ್ಫಾಗತ  ಡಗಿ, ಹಳ ಯ ಸ್ದಾಧಿಂತಗಳ್ 

ಜಾಗವನುನ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ಮಾನವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಭಿನನರ ಪವ ಿಂದ್ು ಬಗ ಯುವ ಹ ಚುಿ 

                                                             
299 Report of the Committee on Homosexual Offences and Prostitution, 1957, at para 30.   

300 Benjamin J. Sadock et al., Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry 

(9th ed., 2009), at pp. 2060-89   
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ಪರಭುದ್ದವಾದ್ ಗರಹಿಕ ಗಳ್ು ತುಿಂಬಿದ್ುವು. ವ ೈಜಾನನಿಕ ಅಧ್ಯಯಯನಗಳ್ು ಮಾನವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು ಸ್ಿಂಕ್ತೋಣಮ 

ರ್ತುು ಸಾವಭಾವಿಕವಾದ್ುದ್ು ಎಿಂದ್ು ತ  ೋರಿಸ್ಕ  ಟುವು. 

ಕರ್ಟಮ ಹಿಲಲರ್ ಕ  ೋಪನಾಾಯಗ ನ್ ನಲಿಲ ನಡ ದ್ ಎರಡನ ೋ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ುಧಾರಣ ಯ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಸ್ಮೋಳ್ನದ್ಲಿಲ 

ತಾವು ಮಾಡಿದ್ ಭಾಷ್ಣದ್ಲಿಲ ಹಿೋಗ ನುನತಾುರ .301 

"ಸ್ರ್ಲಿಿಂಗ ಪ ರೋರ್ವು ನಿಸ್ಗಮದ್ ಲ್ಫ ೋವಡಿಯಾಗಿರದ ೋ, ನಿಸ್ಗಮದ್ ಕ್ತರಯಯೋ ಆಗಿದ . 

'ಡ ೋಬ ರೋಕ್' ನಲಿಲ ನಿೋಷ  ಹ ೋಳ್ುವಿಂತ , ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತು ಎಿಂಬುದ್ು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಬಯಕ ಗಳ್ನುನ 

ಒಿಂದ್ು ಬಗ ಯಲಿಲ ತ್ತೋರಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವಾಗ ಪದ ೋ ಪದ ೋ ಸ್ಡ ಯುವ ಆಕಸ್ಮಕವಷ ುೋ - ಅದ್ು 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಯ ಗುರಿಯ  ಅಲಲ, ಆ ಕ್ತರಯಯಿಂದ್ ದ  ರ ಯಲ್ಫ ೋ ಬ ೋಕಾದ್ ಫಲಶೃತ್ತಯ  

ಅಲಲ. ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತುಯನುನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಗುರಿಯಿಂದ್ು ಬಗ ಯುವ ಸ್ದಾಧಿಂತವು 

ತರಾತುರಿಯಲಿಲ ಹುಟುುಹಾಕಲ್ಫಾದ್ ಹಗುರವಾದ್ ಸ್ುಳ್ುಳ ಎಿಂದ್ು ಈಗಾಗಲ್ಫ ೋ 

ರುಜುವಾತಾಗಿದ . ರ್ನುಷ್ಯ ಬುದಧ ಹುಟುುಹಾಕ್ತರುವ ನಿಯರ್ಗಳ್ಿಂತ , ನಿಸ್ಗಮದ್ 

ನಿಯರ್ಗಳ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ಲು ಬರುವುದಲಲ. ನಿಸ್ಗಮದ್ ವಿದ್ಯಮಾನವಿಂದ್ು, ಅದ್ು 

ಹ ೋಗ  ೋ ನಿಸ್ಗಮಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ುದ್ು ಎಿಂದ್ು ವಾದಸ್ುವುದ್ು ಹುಚುಿತನವಾಗುತುದ . 

ಪರಚಲಿತ ನಿಯರ್ಗಳಿಗ , ಮಾನಯತ ಗಳಿಗ  ಬದ್ಧರಾಗದ ೋ, ಭಿನನತ ಯೊಿಂದಗ , 

ಹ  ಸ್ತರ  ಿಂದಗ  ಗುರುತ್ತಸ್ಕ  ಿಂಡು  ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರಾಗಿರುವುದ್ು ಖಾಯಲ್ಫ  ಅರ್ವಾ 

ವ ೈಕಲಯದ್ ಲಕ್ಷಣಗಳ್ಲಲ" 

9. 1957 ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ಉನ ೈಟ ಡ್ ಕ್ತಿಂಗಡಿಂ ಹ  ರತಿಂದ್ ವೋಲ್ಫ ಗ್ನ್ ಆಯೊೋಗದ್ ವರದಯಲಿಲ, ಗುದ್-

ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ವಿರ  ೋಧಿೋ ಕಾನ ನುಗಳ್ು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರ (ಅಚಿಕನನಡದ್ಲಿಲ ತಿಂಗುತಮದ  ಲಿಗರು) ವಿರುದ್ಧ 

ಬ ದ್ರಿಕ  ರ್ತುು ಕ್ತರುಕುಳ್ಗಳ್ ವಾತಾವರಣ ನಿಮಾಮಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಗ ಯನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ತುು. ಆ ಸ್ಮಿತ್ತಗ  

ತ್ತಳಿದ್ುಬಿಂದ್ ಕ ಲವಿಷ್ಯಗಳ್ು ಇಿಂತ್ತವ .  

                                                             
301 Great Speeches on Gay Rights (James Daley ed.; Dover Publications, 2010), at pp. 24-30   



 517 

"ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರ ಬಗ ೆ ಪೊೋಲಿೋಸ್ರಿಗ  ತ್ತಳಿಸ್ ಅವರನುನ ಕಾನ ನು ಸ್ರ್ಸ ಯಗ  ಒಡುದವುದಾಗಿ 

ಬ ದ್ರಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುತ  ುೋ ಅರ್ವಾ ಆ ವಿಷ್ಯವನುನ ಸ್ಿಂತರಸ್ುರ ನಿಂಟರಿಷ್ುರಿಗ , 

ಉದ  ೋಗದಾತರಿಗ , ಸ ನೋಹಿತರಿಗ  ತ್ತಳಿಸ್ದ್ರ  ಆಗುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ತ  ಿಂದ್ರ ಗಳ್ ಬಗ  ೆ

ಹ ದ್ರಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುತ  ುೋ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲು ನರ್ಗ  ಕಷ್ುವಾಗುತ್ತುದ .  ಬಹುತ ೋಕವಾಗಿ 

ಎರಡನ ೋ ಬಗ ಯ ಬ ದ್ರಿಕ ಯು ಹ ಚುಿ ಪರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ್ ಬ ದ್ರಿಕ ಯಾಗಿದದರಬ ೋಕು. 

ಆದ್ರ , ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರಿಗ  ಉಿಂಟಾಗುವ ಸ್ಮಾಜಿಕ ತ  ಿಂದ್ರ ಗಳ  ಿಂದಗ , ಈಗಿನ 

ಕಾನ ನಿನ ಪರಿಣಾರ್ಗಳ್  ತಳ್ುಕು ಹಾಕ್ತಕ  ಿಂಡಿರದ ೋ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದ್ಲಿಲ ಅಿಂತಹ 

ಬ ದ್ರಿಕ ಗಳಿಗ  ಹ ಚಿನ ಬ ಲ್ಫ ಯರುತ್ತುರಲಿಲಲ" 

ಈ ವರದಯ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ ಇಿಂಗ ಲಿಂಡಿನ "ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಫಾಡ್ಪಮ" ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವ  ನಡ ಯುವ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ನಿರಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ ಕಾನ ನು 

ಪರಕ್ತರಯಗಳಿಗ  ನಾಿಂದ ಹಾಡಿತು. ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ ಕಾಯದ (ದ ಸ ಕ್ಷುವಲ್ ಅಫ್ ನಪಸ್ ಆಕ್ು), 1967 

ಜಾರಿಯಾಗುವುದ್ರ  ಿಂದಗ , 21ನ ೋ ವಯಸ್ಪನುನ ದಾಟ್ಟದ್ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವ  ನಡ ಯುವ 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ು ಅಪರಾಧ್ರ್ುಕುಗ  ಿಂಡವು. 

10. ಕಳ ದ್ ಕ ಲ ದ್ಶಕಗಳ್ಲಿಲ ಜಗತ್ತುನ ಲ್ಫ ಲಡ  ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ವಿರ  ೋಧಿೋ ಕಾನ ನುಗಳ್ ನಿರಪರಾಧಿೋಕರಣವು 

ಪರಚಲಿತಗ  ಿಂಡಿದ್ುದ, ಇಿಂತಹ ಕಾಯದಗಳ್ು ಮಾನ ಹಕುಿಗಳಿಗ  ವಿರುದ್ಧವಾದ್ುವು ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಗುರುತ್ತಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರಯ ಲ್ಫ ಸ್ಬಯನ್, ಗ ೋ, ಬ ೈಸ ಕ್ಷುವಲ್, ಟಾರಯನ್ಪ ರ್ತುು ಇಿಂಟಸ ಮಕ್ಪ (ಬದ್ಲಿೋ-

ಲಿಿಂಗದ್ವರು) ಅಸ  ೋಸ್ಯಷ್ನ್ 2017ರಲಿಲ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಿದ್ ""ವಾಷ್ಟ್ಮಕ ಸ್ಕಾಮರ ಪಾರಯೊೋಜಿತ 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ದ ವೋಷ್ದ್ ವರದ"302 (ಆನುವಲ್ ಸ ುೋರ್ಟ ಸಾಿಿಂನಪಡ್ಮ ಹ  ೋಮೊೋಫ್ೋಬಿಯಾ ರಿಪೊೋರ್ಟಮ)ಯಲಿಲ 

124 ದ ೋಶಗಳ್ಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಗ  ಶಿಕ್  ವಿಧಿಸ್ುವುದಲಲ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಗರ್ನಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ಈ ದ ೋಶಗಳ್ 

                                                             
302 Aengus Carroll And Lucas Ramón Mendos, Ilga Annual State Sponsored Homophobia Report 2017: A World 

Survey Of Sexual Orientation Laws: Criminalisation, Protection And Recognition (12th Edition, 2017), at pp. 26-

36   
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ಕಾನ ನಿನಲಿಲ ಪರಿವತಮನ  ತರಲು ಸ್ಕಾಮರಿೋ ಕಾಯದಗಳ್ ರ್ ಲಕ ಶಾಸ್ನವನುನ ಬದ್ಲಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿತುು ಇಲಲವ ೋ 

ನಾಯಯಾಲಯದ್ ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ ಮೊರ ಹ  ೋಗಲ್ಫಾಗಿತುು.  

ಒಿಂದ ೋ ಲಿಿಂಗದ್ ಜ  ೋಡಿಗಳ್ ನಡುವಿನ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳಿಗ  ಜಗತ್ತುನಾದ್ಯಿಂತ ಹಲವು ರಾಷ್ರಗಳ್ು ಹ ಚಿನ 

ಭದ್ರತ ಯನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ವ . ಮೋಲ್ಫ  ಹ ೋಳಿದ್ ವರದಯ ಪರಕಾರ, ಒಟುು 24 ದ ೋಶಗಳ್ಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರಿಗ  

ರ್ದ್ುವ ಯ ಹಕ್ತಿದ್ುದ, 28 ದ ೋಶಗಳ್ು ಒಿಂದ ೋ ಲಿಿಂಗದ್ ಜ  ೋಡಿಗಳ್ ಸಾಿಂಗತಯವನುನ ಮಾನಯಮಾಡುತುವ . 

ಹಲವು ದ ೋಶಗಳ್ಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಭ ೋದ್ಭಾವದಿಂದ್ ಕಾಪಾಡುವ ರ್ತುು ರ್ಕಿಳ್ನುನ 

ದ್ತುುಪಡ ಯಲು ನ ರವಾಗುವ ಕಾಯದಗಳ್ನುನ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ಉದಾಹರಣ ಗ , ಯುನ ೈಟ ಡ್ 

ಕ್ತಿಂಗಡಿಂನಲಿಲ ಉದ  ಯೋಗ, ವಿದ ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತ  ರ್ತುು ವಸ್ತ್ತ ಕ್ ೋತರಗಳ್ಲಿಲ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ 

ಆಧಾರದ್ ಮೋಲುಕ್ತೋಳ್ನುನ ಕಾನ ನುಬಾಹಿರವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ . ಇಿಂಗ ಲಿಂಡ್ ರ್ತುು ವ ೋಲಿಪನಲಿಲ 

ಒಿಂದ ೋ ಲಿಿಂಗದ್ವರ ನಡುವಿನ ರ್ದ್ುವ ಗ  ಮಾನಯತ ಯದ . 

ಏಪ್ಪರಲ್ 17 2018 ರಿಂದ್ು ಕಾರ್ನ ವಲ್ು ಜಿಂಟ್ಟ ಅಧಿವ ೋಶನದ್ಲಿಲ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಪರಧಾನ ರ್ಿಂತ್ತರ ತ ರ ಸಾ ಮೋರವರು, 

ಕಾರ್ನ ವಲ್ಥ ರಾಷ್ರಗಳ್ು ತರ್ಮಲಿಲರುವ ಅಡಗ ಲಜಿೆ ಕಾಲದ್ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಿರ  ೋಧಿೋ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ 

ತ ಗ ದ್ುಹಾಕಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ಆಗರಹ ಪಡಿಸ್ುತಾು, ಅಿಂತಹ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ಜಾರಿಮಾಡುವಲಿಲ ಬಿರಟನ್ ವಹಿಸ್ದ್ದ 

ಪಾತರದ್ ಕುರಿತು ವಿಷಾದ್ ವಯಕುಪಡಿಸ್ದ್ರು303. ಅವರ ಭಾಷ್ಣದ್ ಸ್ ಕುವಾದ್ ಕ ಲ ಸಾಲುಗಳ್ು ಕ ಲಕಿಂಡಿಂತ್ತವ : 

ಜಗತ್ತುನಾದ್ಯಿಂತ, ಹಲವು ವಷ್ಮಗಳ್ ಹಿಿಂದ  ಜಾರಿಯಾದ್ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ 

ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು ಬಗ ದ್ು, ರ್ಹಿಳ ಯರು ರ್ತುು ಹ ಣುಣರ್ಕಿನುನ ಕಾಪಾಡಲ್ಫಾಗದ್ 

ತಾರತರ್ಯದ್ ಕಾನ ನುಗಳ್ು ಹಲವು ಜನರ ಬದ್ುಕನುನ ಪರಭಾವಿಸ್ವ . ಹ ಚಿನ 

ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ ಅಿಂತಹ ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸ್ದ್ುದ ನನನ ದ ೋಶವ ೋ ಎಿಂಬುದ್ು 

ಕ ಡಾ ನನಗ  ಚ ನಾನಗಿ ತ್ತಳಿದದ . ಆ ಕಾನ ನುಗಳ್ು ಆಗಲ  ತಪಾಿಗಿದ್ದವು, ಈಗಲ  

                                                             
303 Theresa May’s Speech at the Commonwealth Joint Forum Plenary available at 

https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speaks-at-the-commonwealth-joint-forum-plenary-17-april-

2018   
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ತಪಾಿಗಿಯೋ ಇವ . ಪರಸ್ುುತ ಯು.ಕ ಯ ಪರಧಾನಿಯಾಗಿರುವ ನಾನು ಅಿಂರ್ 

ಕಾನ ನುಗಳ್ನುನ ಹುಟುುಹಾಕ್ತದ್ದರ ಬಗ ೆ ರ್ತುು ಅವುಗಳಿಿಂದ್ ಮೊದ್ಲುಗ  ಿಂಡ ಭ ೋದ್ಭಾವ, 

ಹಿಿಂಸ  ರ್ತುು ಸಾವನ ನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡ ಪರಿಂಪರ  ಇಿಂದಗ  ರ್ುಿಂದ್ುವರ ದರುವ ಬಗ ೆ 

ರ್ನದಾಳ್ದ್ ವಿಷಾದ್ವನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುತ ುೋನ . 

11. ಆದಾಗ ಯ, 377 ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಇಿಂದಗ  ತನನ ರ್ ಲರ ಪದ್ಲಿಲಯೋ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್ಯಲಿಲ ಉಳಿದ್ುಕ  ಿಂಡಿದ . 

12. ನಾಯಯಾಿಂಗಿೋಯ ವಾಯಖಾಯನ 

12.1. "ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ"ವು 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಅಡಿಯಲಿಲ 

ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಬ ೋಕಾದ್ ಬಹುರ್ುಖ್ಯವಾದ್ ಅಿಂಶವಾಗಿದ್ುದ ಅದ್ಕ ಿ ಆಜಿೋವನ ಕಾರಾವಾಸ್  ಅರ್ವಾ 

ಜಿೋವಾವಧಿ ಎಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವಿಂತಹ ಹತುು ವಷ್ಮಗಳ್ ವರ ಗಿನ ಸ ರ ವಾಸ್ದ್ ಶಿಕ್  ವಿಧಿಸ್ಬಹುದಾಗಿದ . ಅಲಲದ ೋ, 

377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಎಲಲ ಲಿಿಂಗ ರ್ತುು ವಯಸ್ಪನವರಿಗ  ಅನವಯಸ್ುತುದ  ಹಾಗ  ಅಿಂತಹ ಕ್ತರಯಗಳ್ಲಿಲ ಪರಸ್ಿರ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯತ ುೋ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಗಣನ ಗ  ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ಳಲ್ಫಾಗುವುದಲಲ. 

12.2. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಲಿಲ ಬಳ್ಕ ಯಾಗುವ "ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ" ಎಿಂಬ ಅಿಂಶವು, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 375 ರ್ತುು 

497ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ಗಳ್ಲಿಲ ಬಳ್ಸ್ಲ್ಫಾಗುವ "ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ" ಎಿಂಬ ಅಿಂಶದಿಂದ್ ಭಿನನವಾಗಿದ . ಅಲಲದ ೋ, 

"ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ" ಎಿಂಬ ನುಡಿಗಟುನುನ 377 ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಲ್ಫಾಲಗಲಿೋ, ಅರ್ವಾ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯಲ್ಫಾಲಗಲಿೋ 

ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿಲಲ. 

12.3. ಹಲವು ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ಲಿಲ "ಶಾರಿೋರಿಕ/ ಕಾನಮಲ್" ಎಿಂಬ ಪದ್ವು ನಾಯಯಾಿಂಗವ ೋ ವಾಯಖಾಯನ ಮಾಡುವ 

ವಿಷ್ಯವಾಗಿದ . ವ ಬಪಟಸ್ಮ ನ ಹ  ಸ್ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಸ್ರ್ಗರ ಇಿಂಗಿಲೋಷ್ ನಿಘಿಂಟುವಿನ ಪರಕಾರ, "ಕಾನಮಲ್" 

ಎಿಂದ್ರ ,  

"1. ಮಾಿಂಸ್ಕ ಿ ಅರ್ವಾ ದ ೈಹಿಕ ಬಯಕ ಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ 

2. ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ, ಇಿಂದರಯ ಸ್ುಖ್ಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ 
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3. ದ ೋಹ ಅರ್ವಾ ಮಾಿಂಸ್ಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್, ಆಧಾಯತ್ತಮಕವಲಲದ್ ಕಾರಣ ಲ್ಫೌಕ್ತಕವಾದ್"  

12.4. ಈ ಮೊದ್ಲು, ನಾಯಯಾಲಯಗಳ್ು "ಕಾನಮಲ್/ ಶಾರಿೋರಿಕ" ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಶಿಶನ-ಯೊೋನಿಗಳ್ 

ಸ್ಮಾಗರ್ಕ ಿ ಹ  ರತಾದ್, ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತುಯ ಉದ ದೋಶ ಇಲಲದರುವ ಕ್ತರಯಗಳಿಗ  ಅನವಯಸ್ುತ್ತುತುು.  

ಖಾನು v. ಸಾಮಾರಟ, ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಸ್ಿಂಧ್ ಉಚಿನಾಯಯಾಲಯವು ಆರ  ೋಪ್ಪಯು ಸ್ಣಣರ್ಗುವಿನ  ಿಂದಗ  

ರ್ುಖ್ಮೈರ್ುನ (Gomorrah coitus per os) ನಡ ಸ್ರುವ ಪರಕರಣದ್ ವಿಚಾರಣ  ನಡ ಸ್, 377 ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಡಿಯಲಿಲ 

ಸ್ಜ ಯನ ನ ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ತು. ಈ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ ನಾಯಯಾಲಯವು, ರ್ುಖ್ಮೈರ್ುನ ಕ್ತರಯಯಲಿಲ ದ ೈಹಿಕ 

ಸ್ಿಂಭ  ೋಗಕ ಿ ಇರುವ  ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಉದ ದೋಶವಾದ್ ಗಭಮಧಾರಣ ಗ  ಆಸ್ಿದ್ವಿಲಲದರುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಅಿಂತಹ "ಶಾರಿೋರಿಕ 

ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ"ವು  ನಿಚಿಳ್ವಾಗಿ ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ುದ ಎಿಂದ್ು ಅಭಿಪಾರಯ ವಯಕುಪಡಿಸ್ತುು. 

ಎತ್ತುನ ರ್ ಗಿನ ಹ  ಳ ಳಯೊಳ್ಗ  ಆರ  ೋಪ್ಪಯು ತನನ ಶಿಶನವನುನ ತ ರಿಸ್ದ್  ಖ್ಿಂಡು v. ಸಾಮಾರಟ 304 

ಪರಕರಣವನುನ  ಆಲಿಸ್ದ್ ಲ್ಫಾಹ  ೋರ್ ಉಚಿನಾಯಯಾಲಯವು, ಸ್ಿಂಧ್ ಉಚಿನಾಯಯಲಯದ್ ಖಾನು v. ಸಾಮಾರಟ, 

ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪಮನುನ ಆಧಾರವಾಗಿಟುುಕ  ಿಂಡು, ಆಯೊೋಪ್ಪಯ ಕೃತಯಗಳ್ು coitus per os  ಅನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ್ುದ, 

ಅದ್ನುನ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಬಹುದ್ು ಎಿಂದ್ು ಅಭಿಪಾರಯಪಟ್ಟುತು.   

ಲ್ಫ  ಹಾನಾ ವಸ್ಿಂತಲ್ಫಾಲ್ ದ ೋವಚಿಂದ್ ರ್ತುು ಇತರರು v. ರಾಜಯ ಸ್ಕಾಮರ 305  ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಗುಜರಾತ್ 

ಉಚಿನಾಯಯಾಲಯವು ಚಕಿ ಹುಡುಗನ  ಿಂದಗ  ಗುದ್ದಾವರದ್ ರ್ ಲಕ ದ ೈಹಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ನಡ ಸ್ದ್ ರ್ತುು 

ಅವನ ಬಾಯಯೊಳ್ಗ  ಶಿಶನವನುನ ತ ರಿಸ್ದ್ ಇಬಬರು ಆರ  ೋಪ್ಪಗಳಿಗ  ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ರ್ತುು 

511ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ಗಳ್ ಅಡಿಯಲಿಲ ಸ್ಜ  ವಿಧಿಸ್ತು. ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಪರಕಾರ 

"... ಬಳ್ಸ್ರುವ ((377 ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಲಿಲ) ಪದ್ಗಳ್ು ಸ್ರ್ಗರವಾಗಿವ  ರ್ತುು ನನನ 

ಅಭಿಪಾರಯದ್ಲಿಲ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ ಹ  ೋಲುವ ಈ ಕೃತಯವನುನ (ರ್ುಖ್ ಮೈರ್ುನ) 

                                                             
304 AIR 1934 Lah 261 : 1934 Cri LJ 1096   
305 AIR 1968 Guj 252   
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ಆರ  ೋಪ್ಪಯು ತನನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಬಯಕ ಯನುನ ತ್ತೋರಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ಬಳ್ಸ್ದ್ುದ, ಅದ್ನುನ 

ಭಾರತ್ತೋಯ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಅಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಬಹುದ್ು" 

ರ್ುಿಂದ  ಮಮ ಇದ ೋ ನಾಯಯಾಲಯವು ಫಜಲ್ ರಬ್  ಚೌಧ್ರಿ v. ಬಿಹಾರ ರಾಜಯ ಸ್ಕಾಮರ 306  ಸ್ಕಾಮರ 

ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಸ್ಣಣ ಹುಡುಗನ  ಿಂದಗ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕೃತಯವನ ನಸ್ಗಿ ಶಿಕ್  ಪಡ ದದ್ದ ಆರ  ೋಪ್ಪಯ ಸ್ಜ ಯನುನ 

ಕಡಿತಗ  ಳಿಸ್ುತಾು, ಹಿೋಗ  ನುಡಿಯತು: 

"ಈ ಕೃತಯವು ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಅಡಿಯಲಿಲನ ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ಲಿಲ ಒಿಂದಾಗಿದ್ುದ, 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಭಯತ ಯನುನ ಸ್ ಚಸ್ುತುದ . ಇಲಿಲ ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ಒತಾುಯ ನಡ ದಲಲ 

ಎಿಂದ್ು ಕಿಂಡುಬರುತುದ . ಆದಾಗ ಯ, ಇಿಂತಹ ಕೃತಯಗಳ್ನುನ ಒಪುಿವ ಸ್ಮಾಜವಾಗಲಿೋ, 

ಅರ್ವಾ ಕ ಲ ದ ೋಶಗಳ್ಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ಅಪರಾಧ್ವಾಗಿ ಉಳಿದಲಲ ಎಿಂಬ 

ವಿಷ್ಯವಾಗಲಿೋ ನರ್ಮ ಯೊೋಚನ ಗಳ್ನುನ ಪರಭಾವಿಸ್ಲಲ".   

(ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ ) 

 ವಷಾಮಿಂತರದ್ಲಿಲ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಅಡಿಯಲಿಲ ಸ್ಜ  ನಿೋಡುವುದ್ಕ ಿ ಬಳ್ಕ ಯಾಗುವ ಮಾನದ್ಿಂಡಗಳ್ು 

ಬದ್ಲ್ಫಾಗುತಾು ಬಿಂದರುವುದ್ನುನ ಗರ್ನಿಸ್ಬಹುದ್ು. ಖಾನು v. ಸಾಮಾರಟ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, ಸ್ಿಂತಾನ  ೋತಿತ್ತುಯ 

ಉದ ದೋಶವಿಲಲದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕೃತಯಗಳಿಗ  ಶಿಕ್  ದ  ರ ತರ , ಲ್ಫ  ಹಾನಾ ವಸ್ಿಂತಲ್ಫಾಲ್ ದ ೋವಚಿಂದ್ ರ್ತುು ಇತರರು v. 

ರಾಜಯ ಸ್ಕಾಮರ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯನುನ ಹ  ೋಲುವ ರ್ುಖ್ ಮೈರ್ುನಕ ಿ ಶಿಕ್  ದ  ರ ಯತು, ಹಾಗ ಯೋ, 

ಫಜಲ್ ರಬ್  ಚೌಧ್ರಿ v. ಬಿಹಾರ ರಾಜಯ ಸ್ಕಾಮರ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಭಯತ ಗಾಗಿ ಸ್ಜ  ನಿೋಡಲ್ಫಾಯತು.  

13. ಸಮಲ್ಯೈಂಗಿಕತಯ - ವ್ಯೈಕಲಾವಲಿ, ಲ್ಯೈಂಗಿಕತಯಯ ಭಿನನರೂಪ್ 

13.1. ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವುಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  ಆಗಬಹುದಾದ್  ಜ ೈವಿಕ, ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್, ಮಾನಸ್ಕ, 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗು ಸಾಿಂಸ್ೃತ್ತಕ ಪರಭಾವಗಳ್ ಬಗ ಗ  ಬಹಳ್ಷ್ುು ವ ೈಜಾನನಿಕ ಸ್ಿಂಶ  ೋಧ್ನ ಗಳ್ು 

                                                             
306 (1982) 3 SCC 9   



 522 

ನಡ ದವ ಯಾದ್ರ , ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಇಿಂತಹುದ ೋ ಅಿಂಶಗಳ  ಿಂದಗ  ತಳ್ುಕು ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲಲ. 

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು ನಿಸ್ಗಮ ರ್ತುು ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಯ ಸ್ಿಂಕ್ತೋಣಮ  ಸ್ಹಯೊೋಗದ್ ಫಲವ ಿಂದ್ು 

ಅರಿಯಲ್ಫಾಗಿದ .   

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಎಿಂಬುದ್ು ವಯಕ್ತುಯ ಅಸ್ಮತ ಯ ಆಿಂತಯಮದ್ ಭಾಗವಾಗಿದ್ುದ, ಅದ್ು ಆಯಿ 

ಮಾಡಿಕ  ಳ್ಳಬಹುದಾದ್ ವಿಷ್ಯವ ೋ ಅಲಲ. ಹರ ಯದ್ ಹ  ಸ್ತರಲಿಲ ಪರಕಟಗ  ಳ್ುಳವ ಅದ್ುವು, ಮಾನವ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯಲಿಲನ ಪಾರಕೃತ್ತಕ ಭಿನನತ ಯಾಗಿದ .  

ಲ್ಫಾರ ನ್ಪ ರ್ತ್ತುತರರು v. ಟ ಕಪಸ್ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಯು.ಎಸ್.ಎ. ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯವು 

ಆಧಾರವಾಗಿಟುುಕ  ಿಂಡ ಅಮಿಕ್ತ ಕ ಯರಿಯ307 ವಿವರಣ ಯು ಹಿೋಗ ನುನತುದ :  

ಭಿನನ ರ್ತುು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಗಳ ರ ಡ  ಮಾನವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಸ್ಹಜವಾದ್ 

ಅಿಂಶಗಳಾಗಿವ . ಇವ ರ ಡನ ನ ಹಲವು ಬಗ ಯ ಮಾನವ ಸ್ಿಂಸ್ೃತ್ತಗಳ್ು, ಚರಿತ ರಯ 

ಯುಗಗಳ್ು ರ್ತುು ಬಹಳ್ಷ್ುು ಪಾರಣಿ ಪರಬ ೋಧ್ಗಳ್ಲಿಲ ದಾಖ್ಲಿಸ್ಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರಲಿಲ 

ಆಗುವ ಭಿನನ, ಉಭಯ ರ್ತುು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವುಗಳ್ ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಯ ನಿಖ್ರ ಕಾರಣಗಳ್ 

ಬಗ ೆ ವಿಜಾನನಿಗಳ್ಲಿಲ ಒರ್ಮತವಿಲಲ. ಸ್ದ್ಯದ್ ವ ೈಜಾನನಿಕ ರ್ತುು ವೃತ್ತುಪರ ವಾಯಖಾಯನದ್ 

ಪರಕಾರ, ವಯಸ್ಿರಲಿಲನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವುಗಳಿಗ  ಆಧಾರಾವಾದ್ ರ್ ಲ ಭಾವನ  ರ್ತುು 

ಆಕಷ್ಮಣ ಗಳ್ು ನಡು ಬಾಲಯದಿಂದ್ ಹರ ಯದ್ ಮೊದ್ಲ ಹಿಂತದ್ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲಿಲ 

ಜನಮತಳ ಯುತುವ .  ಅಲಲದ ೋ, ಈ ಬಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ ಳ ತಗಳ್ು ರ್ ಡಲು 

ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಯಾವುದ ೋ ರ್ುಿಂಚತವಾದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅನುಭವಗಳ್ ಅಗತಯವಿರುವುದಲಲ. 

ಬಹುತ ೋಕ ಅರ್ವಾ ಬಹಳ್ ರ್ಿಂದ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ ಪುರುಷ್ರಿಗ  ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

                                                             
307 Brief for the Amici Curiae American Psychological Association, American Psychiatric Association, National 

Association of Social Workers, and Texas Chapter of the National Association of Social Workers in Lawrence et 

al. v. Texas 539 U.S. 558(2003), available at http://www.apa.org/about/offices/ogc/amicus/lawrence.pdf   
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ನಿಲುವನುನ ಆಯುದಕ  ಳ್ುಳಲು ಸ್ಗುವ ಅವಕಾಶಗಳ್ು ಬಹಳ್ ಕಡಿಮ ಅರ್ವಾ ಇಲಲವ ೋ ಇಲಲ 

ಎನುನವಷ್ುು ಕಡಿಮ.  

         ( ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ ) 

 13.2. ಕ .ಕ . ಗುಲಿಯ ರ್ತುು ಎಚ್.ಎನ್. ರ್ಲಿಕ್ ರವರ ಲ್ಫ ೋಖ್ನವಾದ್ "ಹ  ೋಮೊೋಸ ಕ್ಷುವಾಲಿಟ್ಟೋ: ಎ ಡಿಲ್ಫ ಮಾ 

ಇನ್ ಡಿಸ  ಿೋಸ್ಮ"308 ಹಿೋಗ ನುನತುದ : 

ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ, ಒಿಂದ್ು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಾಗಿ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯಿಂಬುದ್ು ವಯಕ್ತುಗಳ್ು 

ರ್ುಖ್ಯವಾಗಿ ತರ್ಮದ ೋ ಲಿಿಂಗದ್ವರ ಡ ಗ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕವಾದ್, ಒಲವಿನ ರ್ತುು ಪರಣಯದ್ 

ಆಕಷ್ಮಣ ಯನುನ ಅನುಭವಿಸ್ುವ ದೋಘಮಕಾಲಿೋನ ಬಗ  ಅರ್ವಾ ವಯವಸ ಥಯಾಗಿದ . ಅಲಲದ ೋ, 

ಈ ಬಗ ಯ ಆಕಷ್ಮಣ , ನಡವಳಿಕ ಗ ಳ್ು, ಅವುಗಳ್ ಅಭಿವಯಕ್ತು ರ್ತುು ಅಿಂತಹವ ೋ 

ಭಾವನ ಗಳಿರುವ ಸ್ರ್ುದಾಯದ  ಿಂದಗಿನ ಒಡನಾಟಗಳ್ ಕಾರಣದಿಂದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ಲಿಲ 

ರ್ ಡುವ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಇಲಲವ ೋ ಸಾರ್ಜಿಕ ಅಸ್ಮತ ಯ ಭಾವವನ ನ ಸ್ ಚಸ್ುತುದ . 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು ತರ್ಮದ ೋ ಲಿಿಂಗದ್ವರ ಡ ಗ  ಸ ಳ ತಕ  ಿಳ್ಗಾಗುವ ಸ್ಥತ್ತಯಾಗಿದ್ುದ, ಇಲಿಲ 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ತರ್ಮದ ೋ ಲಿಿಂಗದ್ ಇತರ ವಯಕ್ತುಗಳ  ಿಂದಗ , ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ರ್ತುು ಭಾವನಾತಮಕ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ ಹ  ಿಂದರುತಾುರ .  

20ನ ೋ ಶತಮಾನದ್ಲಿಲ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು ಪಾಶಿಿಮಾತಯ ಸ್ರ್ುದಾಯಗಳ್ಲಿಲ ಹಲವು 

ಸ್ಿಂಶ  ೋಧ್ನ ಗಳ್ು ರ್ತುು ಚಚ ಮಯನುನ ಹುಟುುಹಾಕ್ತತು. ಬಹುತ ೋಕವಾಗಿ ಇದ್ನುನ ವಿಕಲತ  

ಅರ್ವಾ ರ್ನ  ೋರ  ೋಗವಾಗಿ ನ  ಡಲ್ಫಾಯತು. ಆ ಸ್ರ್ಯದ್ಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಬಗ ೆ 

ಎರಡು ಪರರ್ುಖ್ವಾದ್ ಹ  ಸ್ಬಗ ಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳ್ು ಆಲ್ಫ ಗಿಡ್ ಚಾಲ್ಪಮ ಕ್ತನ ಪ ರ್ತುು 

ಎವ ಲಿನ್ ಹ ಕರ್ ರವರ ನ ೋತೃತವದ್ಲಿಲ ನಡ ದ್ುವು. ಅಮೋರಿಕ ಯ ವಯಸ್ಿರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

                                                             
308 KK Gulia and HN Mallick, Homosexuality: a dilemma in discourse, 54 Indian Journal of Physiology and 

Pharmacology (2010), at pp. 5, 6 and 8   



 524 

ನಡವಳಿಕ ಯ ಬಗ ಗಿನ ಈ ಅಧ್ಯಯನಗಳ್ಲಿಲ ಪಾಲ್ಫ  ೆಿಂಡಿದ್ದ ಬಹಳ್ ರ್ಿಂದ 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರ ಿಂದ್ು ತ್ತಳಿದ್ುಬಿಂದತು. ಅಧ್ಯಯನದ್ಲಿಲ ಪಾಲ್ಫ  ೆಿಂಡಿದ್ದ ಅಭಯತ್ತಮಗಳ್ನುನ 

ಅವರು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ ಹ  ಿಂದದ್ದರ ೋ ಎಿಂದ್ು ಕ ೋಳಿದಾಗ ಬಿಂದ್ ಸ್ಕಾರಾತಮಕ 

ಉತುರಗಳ್ು ಇಲಲವ ಿಂಬ ಉತುರಕ್ತಿಿಂತ ಹ ಚುಿಕಡಿಮ ದ್ುಪಟಾುಗಿದ್ದವು. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ್ 

ಫಲಿತಾಿಂಶವ ೋ ಎಲ್ಫ ಲಡ  ಪರಚಲಿತವಾಗಿರುವ ಕ್ತನ ಪೋ ಸ ಿೋಲ್ ಆಫ್ ಸ ಕ್ಷುವಾಲಿಟ್ಟ, 'ಕ್ತನ ಪೋ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತಾ ಮಾಪಕ'. ಈ ಮಾಪಕದ್ಲಿಲ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಭಿನನ 

ಬಗ ಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ, 100% ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ರ್ತುು 100% ಭಿನನಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಎಿಂದ್ು ರ ೋರ್ಟ 

ಮಾಡಲ್ಫಾಗುತುದ ...."  
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         (ಒತುು ಕ  ಡಲ್ಫಾಗಿದ ) 

13.3. ಅಮೋರಿಕ ಯ ಮಾನ  ೋವಿಜಾನನ ಸ್ಿಂಘವು, 1973ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯ ಡಿಸ ಿಂಬರಿನಲಿಲ "ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ "ಯನುನ 

ಡಿಯಾಗಾನಸ್ುಕ ಅಿಂಡ್ ಸಾುಟ್ಟಸ್ುಕಲ್ ಮಾಯನುವಲ್ ಆಫ್ ಸ ೈಕಾಲ್ಫಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸಾಡಮಸ್ಮ (ಮಾನಸ್ಕ ವ ೈಕಲಯಗಳ್ 

ರ  ೋಗಪತ ು ಹಾಗ  ಸಾಿಂಖಿಯಕ ಕ ೈಪ್ಪಡಿ)ನಿಿಂದ್ ತ ಗ ದ್ುಹಾಕ್ತ, ತರ್ಮದ ೋ ಅರ್ವಾ ಬ ೋರ ಯ ಲಿಿಂಗದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ ಡ ಗ  

ರ್ ಡುವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ ಳ ತವು ಸ್ಹಜವಾದ್ ಅವಸ ಥಯಿಂದ್ು ಅಭಿಪಾರಯಪಟ್ಟುತು309.  

13.4. ವಿಶವ ಅರ  ೋಗಯ ಸ್ಿಂಸ ಥಯು ತಾನು 1992ನ ೋ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ಹ  ರತಿಂದ್ ಐ.ಸ್.ಡಿ-10 ರಲಿಲರುವ 

ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ರ  ೋಗಗಳ್ ವಿಿಂಗಡಣ ಯಲಿಲನ (ಇಿಂಟನಾಯಮಶನಲ್ ಕಾಲಯಸ್ಫಕ ೋಷ್ನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ೋಸ್ಸ್) 

ಖಾಯಲ್ಫ ಗಳ್ ಪಟ್ಟುಯಿಂದ್ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ಕ ೈಬಿಟ್ಟುತು.310 

13.5. ಭಾರತದ್ಲಿಲ ಕ ಡ, ಭಾರತ್ತೋಯ ರ್ನ  ೋವ ೈಜಾನನಿಕ ಸ್ಿಂಸ ಥ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ರ್ನ  ೋವ ೈಕಲಯವಲಲ 

ಎಿಂದ್ು ಅಭಿಪಾರಯಪಟ್ಟುದ್ುದ311, ಕ ಳ್ಕಿಂಡಿಂತ  ನುಡಿದದ  

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಯಾವುದ ೋ ರಿೋತ್ತಯ ಚಕ್ತತ ಪಯಿಂದ್ ಬದ್ಲ್ಫಾಯಸ್ಬಹುದ್ು ಎಿಂಬುದ್ಕ ಿ 

ಯಾವುದ ೋ ವ ೈಜಾನನಿಕ ಪುರಾವ ಗಳಿಲಲ ಅಲಲದ ೋ ಅಿಂತಹ ಪರಯತನಗಳ್ು ವಯಕ್ತುಯಲಿಲ 

ಆತಮಗೌರವದ್ ಕ  ರತ ಯನುನಿಂಟುಮಾಡಿ ಅವರನುನ ಕಳ್ಿಂಕ್ತತರನನಗಿಸ್ುವ ಸ್ಿಂಭವವಿದ .  

                                                             
309 Jack Drescher, Out of DSM: Depathologizing Homosexuality, 5(4) Behavioral Sciences (2015), at p. 565   
310 The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: clinical descriptions and diagnostic guidelines, 

World Health Organization, Geneva (1992) available at 

http://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf   
311 Indian Psychiatry Society: "Position statement on Homosexuality" IPS/Statement/02/07/2018 available at 

http://www.indianpsychiatricsociety.org/upload_images/imp_download_files/1531125054_1.pdf   
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13.6. ಈ ನಿಟ್ಟುನಲಿಲ ರ್ತ  ುಿಂದ್ು ವಿಷ್ಯವನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖ್ಮಾಡುವುದ್ು ಸ್ ಕು. ಮಾನಸ್ಕ ಆರ  ೋಗಯ ಕಾಯದಯ 

3ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಪರಕಾರ, "ರ್ನ  ೋರ  ೋಗ"ವ ಿಂದ್ು ಯಾವುದ್ನುನ ಕರ ಯಬಹುದ್ು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ರ್ತುು 

ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿತವಾದ್ ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಮಾನದ್ಿಂಡಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಬ ೋಕಾಗುತುದ  ರ್ತುು ಈ 

ಮಾನದ್ಿಂಡಗಳ್ಲಿಲ, ಇಿಂಟನಾಯಮಶನಲ್ ಕಾಲಯಸ್ಫಕ ೋಷ್ನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ೋಸ್ಸ್ ಕ ಡಾ ಸ ೋರಿದ . 

14. ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರಿಗ  377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ಅನವಯಸ್ದ್ರ  ಅದ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14ನ ೋ ಕಲಮಿನ 

ಉಲಲಿಂಘನ ಯಾಗುತುದ . 

14.1. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನಯತ ಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಜಿಮದಾರರು ಎತ್ತುರುವ ಪರರ್ುಖ್ ಪರಶ ನಗಳ್ು, 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14ನ ೋ ಕಲರ್ನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುತುವ . 14ನ ೋ ಕಲರ್ು ಸ್ಮಾನತ ಯ ಸ್ದಾಧಿಂತವನುನ ರ್ ಲಭ ತವಾ 

ಹಕಾಿಗಿ ಸಾಥಪ್ಪಸ್ದ್ುದ, ಸ್ಕಾಮರವು ಭಾರತದ್ ಗಡಿಯೊಳ್ಗ  ಯಾವುದ ೋ ವಯಕ್ತುಗ  (ಅವರು ಇತರರಿಗಿಿಂತ 

ಭಿನನವಿದಾದಗ ಯ) ಕಾನ ನಿನಡಿಯಲಿಲ ಸ್ಮಾನತ  ಅರ್ವಾ ಕಾನ ನಿನ ಸ್ಮಾನ ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ುವ 

ಹಾಗಿಲಲವ ಿಂದ್ು ಕಡಾಡಯಗ  ಳಿಸ್ುತುದ . ಅಲಲದ ೋ ಈ ಕಲರ್ು ದ ೋಶದ್ ಎಲಲ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಸ್ಮಾನವಾಗಿ 

ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ುಳವಿಕ ಯ ಅಧಿಕಾರವನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ುತುದ .  

ಅಜಿಮದಾರರು, 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಒಿಂದ ೋ ಲಿಿಂಗದ್ ವಯಸ್ಿರು ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ 

ಹ  ಿಂದ್ುವುದ್ುದ್ನುನ ತಡ ದ್ು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತಾರತರ್ಯ ಎಸ್ಗುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಅದ್ು 14ನ ೋ ಕಲಮಿನ 

ಉಲಲಿಂಘನ ಯಾಗಿದ  ಎಿಂದ್ು ಪರತ್ತಭಟನ  ವಯಕುಪಡಿಸ್ದಾದರ . 

14.2. ಕಾನ ನ  ಿಂದ್ು ವಯಕ್ತು ಅರ್ವಾ ಸ್ರ್ುದಾಯವಿಂದ್ನುನ ಇತರರಿಗಿಿಂತ ಭಿನನವಾಗಿ ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ಳಬಹುದ್ು 

ಎಿಂದ್ು 14ನ ೋ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ವಿಿಂಗಡಿಸ್ಲು ನಡ ಸ್ುವ ಅವಳಿ-ಪರಿೋಕ್ ಯ ಪರಕಾರ: 

i. ವಯಕ್ತು ಅರ್ವಾ ಸ್ರ್ುದಾಯಗಳ್ ಅರ್ಮವಾಗಬಲಲ ಭಿನನತ  (ಇಿಂಟ ಲಿಜ ಬಲ್ ಡಿಫರ ಿಂಶಿಯಾ)ಯ 

ಅಧಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಕಾನ ನಿನ ತಾಕ್ತಮಕ ವಿಿಂಗಡಣ  ನಡ ಯಬ ೋಕು  
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ii. ಈ ವಿಿಂಗಡಣ ಗ , ಸ್ದ್ರಿ ಕಾನ ನಿನಿಿಂದ್ ಸಾಧಿಸ್ಬ ೋಕ್ತರುವ ಉದ ದೋಶಕ ಿ ನಡುವ  ತರಕಬದ್ಧವಾದ್ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವಿರಬ ೋಕು 

14.3. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಭಿನನವಾದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವುಗಳ್ುಳ್ಳ ಎರಡು ವಗಮದ್, ಎಿಂದ್ರ , ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ರ್ತುು ಭಿನನಲಿಿಂಗಾಸ್ಕು ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ, ಬ ೋರ ಬ ೋರ ಯಾಗಿಯೋ ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ುಳತುದ . 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು 

ಶಿಶನ-ಯೊೋನಿಗಳ್ ಸ್ಮಾಗರ್ವನುನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ಳದ್ ಎಲ್ಫಾಲ ಬಗ ಯ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನ ನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವ ಕಾರಣ, 

ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವ  ನಡ ಯುವ ಎಲ್ಫಾಲ ರಿೋತ್ತಯ ಸ್ವ-ಇಚ ಿಯ ರ್ತುು ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ 

ಒಟಾುರ ಯಾಗಿ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ .  

377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಕಾರಣದಿಂದ್ ರ್ತುು ಅದ್ರ ಫಲಶೃತ್ತಯಾಗಿ, ಒಿಂದ ಡ  ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಭಿನನಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಕ ಿ 

ಕಾನ ನಿನ ಮಾನಯತ  ದ  ರ ತರ , ರ್ತ  ುಿಂದ ಡ , ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವನುನ 

"ಇಿಂದರಯ ಸ್ುಖ್ಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ುದ್ು" ರ್ತುು ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ದವಾದ್ುದ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ . 

ಎಿಂದ್ರ , 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಕೃತಕವಾದ್ ಇಬಬಿಂದತನವನುನ ಉಿಂಟುಮಾಡುತುದ . ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನ ೈಸ್ಗಿಮಕವಾದ್ 

ಅರ್ವಾ ಅಿಂತಗಮತವಾದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅವರ ಡ ಗ  ತಾರತರ್ಯ ನಡ ಸ್ಲು ಕಾರಣವಾಗಬಾರದ್ು. ಒಿಂದ್ು 

ಕಾನ ನು ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಆಿಂತಯಮದ್ ರ್ುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಿಂದ್ರ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಭ ೋದ್ಭಾವ ಮಾಡುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ, 

ಅದ್ನುನ ಅರ್ಮವಾಗಬಲಲ ಭಿನನತ ಯ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ವಯಕ್ತು ಅರ್ವಾ ಸ್ರ್ುದಾಯವಿಂದ್ನುನ ಇತರರಿಗಿಿಂತ ಭಿನನವಾಗಿ 

ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ುಳವಿಂತ  ವಿಿಂಗಡಿಸ್ಲು ಬರುವುದಲಲ. 

14.4. ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕಾನ ನು ಸ ೋವ ಗಳ್ ಪಾರಿಧಿಕಾರ v. ಭಾರತ ಸ್ಕಾಮರ (ನಾಲ್ಫಾಪ) ರ್ತುು ಇತರರು 

ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಈ ನಾಯಯಾಲಯವು ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತತ್ತಗ  ಕಾನ ನುಗಳ್ ಸ್ಮಾನ ರಕ್ಷಣ  ನಿೋಡಿತು. ಹಾಗಾಗಿ, 

ಅದ ೋ ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಕ  ಡದ  ಇರುವುದ್ಕ ಿ ಕಾರಣವಿಲಲ. 

14.5. ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅವರ ಅಸ್ುತವದ್ ಆಿಂತರಿಕ ಅಿಂಶವಾಗಿದ್ುದ, ಅದ್ು ಅವರ ವಯಕ್ತುತವ ರ್ತುು 

ಅಸ್ಮತ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ುದ್ು. ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವ  ಅವರ ಆಿಂತಯಮದ್ ಸ್ವಭಾವದ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ತಾರತರ್ಯ 
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ಮಾಡುವ ವಗಿೋಮಕರಣವು ಅವರ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಹತ್ತುಕುಿತುದ ಯಲಲದ , ಅದ್ು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಸ್ವಾಲನುನ ಎದ್ುರಿಸ್ಲ್ಫಾರದ್ು. 

14.6. ಸ್ರ್ಕಾಲಿೋನ ನಾಗರಿಕ ನಾಯಯಶಾಸ್ರದ್ ಪರಕಾರ, ರಾಷ್ರಗಳ್ು ಹ ಚಿನ ಸ್ಿಂಖ ಯಯಲಿಲ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ುತ್ತುರುವ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, ಅಿಂತಹ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ "ಅಸ್ಭಯ" "ವಕರ" ಅರ್ವಾ 

"ಅನ ೈಸ್ಗಿಮಕ" ಎಿಂದ್ು ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ುವುದ್ು ಪರತ್ತಗಾಮಿಯಾದ್ ನಿಲುವಾಗುತುದ . 

14.7. ಅತಾಯಚಾರದ್ ಅಪರಾಧ್ವನುನ ವಿವರಿಸ್ುವ 375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವುದ್ ಪರಕಾರ ಗಿಂಡ  ಬಬ, ಹ ಣಿಣನ ಇಚ ಿಗ  

ವಿರುದ್ದವಾಗಿ, ಅವಳ್ ಒಪ್ಪಿಗ  ಪಡ ಯದ ೋ ಅರ್ವಾ ಬ ದ್ರಿಕ  ಹಾಕ್ತ ಒಪ್ಪಿಗ  ಪಡ ದ್ು ನಡ ಸ್ುವ ಶಿಶನ 

ಒಳ್ತ ರಿಸ್ುವಿಕ ಯ ಕೃತಯವು ಅತಾಯಚಾರವ ಿಂದ್ು ಕರ ಯಲಿಡುತುದ . ಒಳ್ತ ರಿಸ್ುವಿಕ ಯ ಕೃತಯಗಳ್ಲಿಲ (2೦13ರ 

ತ್ತದ್ುದಪಡಿಯ ನಿಂತರ) ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ರ್ತುು ರ್ುಖ್ಮೈರ್ುನಗಳ್  ಸ ೋರಿವ . 

ತ್ತದ್ುದಪಡಿಗ  ಿಂಡ ಈ ನಿಯರ್ದಿಂದಾಗಿ, ಹ ಣಿಣನ ಒಪ್ಪಿಗ  ಪಡ ದ್ು ನಡ ಸ್ುವ ಒಳ್ತ ರಿಸ್ುವಿಕ ಯ ಕ್ತರಯಗಳ್ು 375 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ಾಹಮವಲಲ ಎಿಂದ್ು ರ್ುಖ್ಯವಾಗಿ ತ್ತಳಿದ್ುಕ  ಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದ .  ಒಿಂದ ಡ  375ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಒಳ್ತ ರಿಸ್ುವಿಕ ಯ ಕ್ತರಯಗಳಿಗ  ಒಪ್ಪಿಗ  ಸ್ ಚಸ್ದ್ರ  (ಒಳ್ತ ರಿಸ್ುವಿಕ ಯ ವಾಯಖಾಯನವು 

ರ್ುಖ್ಯಮೈರ್ುನ ರ್ತುು ಗುದ್ಸ್ಿಂಭ  ೋಗಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ ), ರ್ತ  ುಿಂದ ಡ  377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು 

ಒಳ್ತ ರಿಸ್ುವಿಕ ಯ ಅವ ೋ ಕೃತಯಗಳ್ನುನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯದಾದಗ ಯ ಶಿಕ್ಾಹಮವಾಗಿಸ್ುತುದ . ಇದ್ು ಕಾನ ನಿನಲಿಲ 

ಇಬಬಿಂದತನಕ ಿ ಎಡ ಮಾಡಿಕ  ಡುತುದ .  

14.8. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ಡಿಯಲಿಲ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಕ ಿ ಇರುವ ನಿಬಮಿಂಧ್ಕ ಿ ಯಾವುದ ೋ ವ ೈಚಾರಿಕ 

ನ ಲ್ಫ ಗಟ್ಟುನ ಆಧಾರವಿಲಲ. ವಯಸ್ಿರ ನಡುವ  ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾಗಿ ನಡ ಯುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತು ರ್ತುು 

ಅನ  ಯೋನಯತ ಯನುನ "ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ ದ ೈಹಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ" ಎಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ.    

14.9. ಶಾಯರ ಬಾನ  ೋ v. ಭಾರತ ಸ್ಕಾಮರ ರ್ತುು ಇತರರು ಪರಕರಣದ್ ತರ್ಮ ಸ್ಹರ್ತದ್ 

ಅಭಿಪಾರಯದ್ಲಿಲ,  ಸ್ಕಾಮರ ಎಲಲರಿಗ  ಸ್ಮಾನವಾಗಿ ಕಾನ ನಿನ ರಕ್ಷಣ  ಒದ್ಗಿಸ್ುವುದ್ನುನ ಕಡಾಡಯ ಮಾಡುವ 
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14ನ ೋ ಕಲಮಿನ ಎರಡನ ೋ ಭಾಗಕ ಿ ಒತುು ನಿೋಡಿದ್ ನಾಯ. ನಾರಿರ್ನ್, 14ನ ೋ ಕಲಮಿನ ಒಿಂದ್ು ಭಾಗವ ೋ ಆದ್  

ಸ್ಿಷ್ು ನಿರಿಂಕುಶತ ಯ ಸ್ದಾಧಿಂತವನುನ ವಿವರಿಸ್ರುತಾುರ . ಹಿಿಂದನ ವಾಕಯಗಳ್ಲಿಲ ಚಚಮಸ್ದ್, ಸಾಿಂಪರದಾಯಕವಾಗಿ 

ಬಳ್ಸ್ುವ ವಗಿಮಕರಣದ್ ಅವಳಿ ಸ್ವಾಲುಗಳ್ ಹ  ರತಾಗಿ, ಒಿಂದ್ು ಕಾಯದ ಅರ್ವಾ ಕಾಯದಯ ಭಾಗವಿಂದ್ನುನ 

ಅದ್ು ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿ ನಿರಿಂಕುಷ್ವಾಗಿದ  ಎಿಂಬ ನ ಲ್ಫ ಯಲಿಲ ಕ ಡ ತ ಗ ದ್ುಹಾಕಬಹುದ್ು. 

ಶಾಯರಾ ಬಾನ  ೋ v. ಭಾರತ ಸ್ಕಾಮರ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನ ಈ ಕ ಳ್ಗಿನ ವಾಕಯ 

ಉಪಯುಕುವಾಗಿದ : 

101….. ಹಾಗಾಗಿ, ಸ್ಿಷ್ು ನಿರಿಂಕುಶತವ ಎಿಂಬುದ್ು ಶಾಸಾಕಾಿಂಗವು ಅಕಾರಣವಾಗಿ, 

ಅತಾಕ್ತಮಕವಾಗಿ ರ್ತುು ಸ್ರಿಯಾದ್ ಸ ೈದಾಧಿಂತ್ತಕ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಲದ  ಪರಿಚಯಸ್ರುವ 

ಅಿಂಶವಾಗಿದ . ಅಲಲದ , ಶಾಸ್ನವಿಂದ್ು ಅಸ್ಿಂಬದ್ಧವೂ ವಿಪರಿೋತವು ಆಗಿದ ಯಿಂದ್ರ , 

ಅದ್ನುನ ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿ ನಿರಿಂಕುಶ ಎಿಂದ್ು ಕರ ಯಬಹುದ್ು.     

 

ಹಿೋಗಾಗಿ, ವಯಕ್ತುಯ ಆಯಿಗ  “ಅವಕಾಶವ ೋ ಇಲಲದರುವ ಅರ್ವಾ ಅತಯಿಂತ ಕಡಿಮ ಅವಕಾಶ”ವಿರುವ ವಿಚಾರವಾದ್  

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಅಪರಾಧಿಕಾರಣಕ ಿ ಆಧಾರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್, ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಖಾಸ್ಗಿೋ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನ ನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಯಾವುದ ೋ ಗಟ್ಟುಯಾದ್ ವ ೈಚಾರಿಕ ಸ್ದಾಧಿಂತದ್ 

ಮೋಲ್ಫ  ರ ಪುಗ  ಿಂಡಿಲಲ.   

ಹಿೋಗಾಗಿ, 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು 14ನ ೋ ಕಲಮಿನಡಿಯ ಅವಳಿ-ಸ್ವಾಲಿನಲಿಲ ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದ್ರ ಜ  ತ ಗ , 

ಸ್ಿಷಾುವಾಗಿ ನಿರಿಂಕುಶವೂ ಆಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್, ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14ನ ೋ ಕಲಮಿಗ  ಚುಯತ್ತಯನುನಿಂಟು ಮಾಡುತುದ  

ಹಾಗ ಯೋ, 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ಲಿಲ ದ್ಿಂಡನಾ ನಿಯರ್ದ್ ನಿಣಾಮಯಕ ಸ್ದಾಧಿಂತವಾಗಿ ಬಳ್ಕ ಯಾಗಿರುವ 

"ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ" ಎಿಂಬ ನುಡಿಗಟುು, ಅತಯಿಂತ ಅಸ್ಿಷ್ು ರ್ತುು 
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ವಯಕ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ುದ, ಕಾಯದಯನುನ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಬ ೋಕಾದ್ಿಂತ  ಬಳ್ಸ್ುವುದ್ಕ ಿ 

ಎಡ  ಮಾಡಿಕ  ಡುತುದ .  

15. 377ನ್ಯವ ಪ್ರಿಚಯಛವದವಪ 15ನ್ಯವ ಕಲಮಿಗಯ ಚ್ತಾತಿಯನತನಂಟತ ಮಾಡತತಿದಯ 

15ನ ೋ ಕಲರ್ು, ಸ್ಕಾಮರ ಯಾವುದ ೋ ವಯಕ್ತುಯ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ರ್ಮ, ಜನಾಿಂಗ, ಜಾತ್ತ, ಲಿಿಂಗ ರ್ತುು ಹುಟ್ಟುದ್ ಸ್ಥಳ್ದ್ 

ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಭ ೋದ್ಭಾವ ಮಾಡುವುದ್ನುನ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುತುದ . ರಾಜನ ೈತ್ತಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅರ್ವಾ 

ಆರ್ಥಮಕವಾಗಿ ಚಾರಿತ್ತರಕ ಅನಾನುಕ ಲವನುನ ಅನುಭವಿಸ್ರುವಿಂತಹ ನಾಗರಿಕರಿಗ  ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ಖಾತ್ತರ 

ಪಡಿಸ್ುವುದ್ು ಈ ಕಾಯದಯ ಉದ ದೋಶವಾಗಿರುತುದ . 

15.1. ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕಾನ ನು ಸ ೋವ ಗಳ್ ಪಾರಧಿಕಾರ v. ಭಾರತ ಸ್ಕಾಮರ ರ್ತುು ಇತರರು (ಮೋಲಿಿಂಡ) 

ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ 15ನ ೋ ಕಲಮಿನಲಿಲರುವ "ಲಿಿಂಗ" ಎಿಂಬ ಪದ್ದ್ ವಾಯಪ್ಪುಯಲಿಲ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ ಯನುನ 

ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವಿಂತ  ಈ ನಾಯಯಾಲಯವು ವಿಸಾುರವಾಗಿ ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ತುು. ಆ ತ್ತೋಪ್ಪಮನ 66ನ ೋ ವಾಕಯ ಹ ೋಗ  

ಹ ೋಳ್ುತುದ . 

"66..ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ರ್ತುು ಜ ೈವಿಕವಾದ್ ಅಿಂಶಗಳ ರ ಡ , ಲಿಿಂಗ ಎಿಂಬುದ್ರ ವಿಶಿಷ್ು ಭಾಗಗಳ್ು. 

ಜ ೈವಿಕವಾದ್ ಅಿಂಶಗಳ್ು ಖ್ಿಂಡಿತವಾಗಿ ಜನನ ೋಿಂದರಯಗಳ್ು, ವಣಮತಿಂತುಗಳ್ು (), ರ್ತುು 

ಲಿಿಂಗಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ್ದರ , ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಿಂಶಗಳ್ು 

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರಲಿಲ ತರ್ಮ ಬಗ ೆ ಇರುವ ಪರಿಕಲಿನ , ರ್ತುು ತರ್ಮ  ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ  ರ್ತುು 

ನಡತ ಗಳ್ ಬಗ ೆ ವಯಕ್ತುಗ  ಇರುವ ಆಳ್ವಾದ್ ಮಾನಸ್ಕ ರ್ತುು ಭಾವನಾತಮಕ ಅರಿವುಗಳ್ು 

ಸ ೋರಿವ . ಹಿೋಗಾಗಿ, 15 ರ್ತುು 16ನ  ಕಲರ್ುಗಳ್ಡಿಯಲಿಲ ಬರುವ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ 

ತಾರತರ್ಯದ್ಲಿಲ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ ಯ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ನಡ ಯುವ ಮಲುಕ ೋಳ್ನುನ ಕ ಡಾ 

ಸ ೋರಿದ . 15 ರ್ತುು 16ನ  ಕಲರ್ುಗಳ್ಲಿಲ ಬಳ್ಕ ಯಾಗಿರುವ "ಲಿಿಂಗ" ಎಿಂಬ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯು, 

ಗಿಂಡು ರ್ತುು ಹ ಣನ ಿಂಬ ಜ ೈವಿಕವಾದ್ ಲಿಿಂಗ ಮಾತರವಲಲದ , ತರ್ಮನುನ ಗಿಂಡು ಅರ್ವಾ 
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ಹ ಣುಣ ಎಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಕ  ಳ್ಳದ್ ಜನರನುನ ಕ ಡ ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವ ಉದ ದೋಶ ಹ  ಿಂದದ . 

(ಒಟುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ  ರ್ತುು ಆಿಂತರಿಕ ಉಲ್ಫ ಲೋಖ್ಗಳ್ನುನ ಬ ೋಕ ಿಂದ ೋ ಕ ೈಬಿಡಲ್ಫಾಗಿದ ) 

15ನ  ಕಲಮಿನಲಿಲ ಬಳ್ಕ ಯಾಗಿರುವ "ಲಿಿಂಗ" ಎಿಂಬ ಎಿಂಬುದ್ು ವಯಕ್ತುಯ ಜ ೈವಿಕ ಅಿಂಗಗಳಿಗ  ಸ್ೋಮಿತವಾಗಿರದ , 

ಅವರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ  ರ್ತುು ನಡತ ಗಳ್ನ ನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳತುದ .  

ಜ .ಎಸ್. ವಮಾಮ ಆಯೊೋಗವು, 15ನ ೋ312 ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲರುವ ಲಿಿಂಗ ಎಿಂಬುದ್ು "ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ' ಸ್ಹ 

ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರಬ ೋಕು ಎಿಂದ್ು ಶಿಫ್ಾರಸ್ು ಮಾಡಿತುು 

“ನರ್ಮ ಸ್ಮಾಜ ಹಲ ಬಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವುಗಳ್ನುನ ಮಾನವಿೋಯ ವಾಸ್ುವ ಎಿಂದ್ು 

ಗುರುತ್ತಸ್ುವ ಅಗತಯವಿದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನಾವು ರ್ನಗಾಣಬ ೋಕು. ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ , 

ಉಭಯಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ರ್ತುು ಸ್ರೋಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಜ  ತ ಗ , ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತ 

ಸ್ರ್ುದಾಯವೂ ಇದ . ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವುಗಳ್ ಬಗ ಗಿನ ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅರಿವಿನ ಕ  ರತ ಯಿಂದ್ 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ರ್ನ  ೋರ  ೋಗವ ಿಂದ್ು ತ್ತಳಿದದ್ದ ರ್ುಿಂದ್ುವರ ದ್ ಸ್ರ್ುದಾಯಗಳ್ು 

ಕ ಡ ಅದ್ನುನ ರ್ನ  ೋವ ೈಕಲಯದ್ ಪಟ್ಟುಯಿಂದ್ ಕ ೈಬಿಡಬ ೋಕಾಯತು. ಈಗ 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು ಜಿೋವವಿಕಾಸ್, ನರವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳ್ು ರ್ತುು ಸ್ವಲಿರ್ಟ್ಟುಗ  

ವಯಕ್ತುಯ ಪರಿಸ್ಥತ್ತಗಳಿಿಂದಾಗಿ ಉಿಂಟಾಗುವ ರ್ ರ  ಆಯಾರ್ಗಳ್ ಬ ಳ್ವಣಿಗ  ಎಿಂದ್ು 

ಅರಿತುಕ  ಳ್ಳಲ್ಫಾಗಿದ . ಹಾಗ ಯೋ, ಭಾರತ್ತೋಯ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 15(ಸ್) ಕಲರ್ು, "ಲಿಿಂಗ" 

ಎಿಂಬ ಪದ್ವನುನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನ ನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಂತ  ಬಳ್ಸ್ುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ು ನರ್ಗ  

ಸ್ಿಷ್ುವಾಗಿದ ” 
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ಹಿೋಗಾಗಿ, 15ನ  ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ ಭ ೋದ್ಭಾವದ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿಧಿಸ್ರುವ ನಿಬಮಿಂಧ್ವು, ವಯಕ್ತುಗಳ್ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ್ಫ  ನಡ ಯುವ ತಾರತರ್ಯದ್ ನಿದ್ಶಮನಗಳ್ನ ನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ . 

ಈ ವಿಚಾರಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ಿಂತ , ನಿಕ  ಲಸ್ ಟ ನ ನ್ v. ಆಸ ರೋಲಿಯಾ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಸ್ಿಂಯುಕು ರಾಷ್ರಗಳ್ 

ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ ಆಯೊೋಗದ್ ನಿಲುವನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ವುದ್ು ಸ್ ಕು. ಸ್ದ್ರಿ ಆಯೊೋಗವು, ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 

ನಾಗರಿಕ ರ್ತುು ರಾಜನ ೈತ್ತಕ ಹಕುಿಗಳ್ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ 2ನ  ಕಲಮಿನ 1ನ  ವಾಕಯದ್ಲಿಲ ರ್ತುು 26ನ  ಕಲಮಿನಲಿಲ 

ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ರುವ 'ಲಿಿಂಗ' ಎಿಂಬ ಪದ್ವು 'ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನ ನ' ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳತುದ  ಎಿಂದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ತುು.  

15.2. "ರಿೋಡಿಿಂಗ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಇಿಂಟು ಆಟ್ಟಮಕಲ್ 15: ಎ ನ ಯ ಡಿೋಲ್ ಫ್ಾರ್ ಆಲ್ ಮೈನಾರಿಟ್ಟೋಸ್"313 ಎಿಂಬ 

ಲ್ಫ ೋಖ್ನದ್ಲಿಲ ತರುಣಾಭ್ ಖ ೈತಾನ್ ರವರು, 15ನ ೋ ಕಲಮಿನಲಿಲ ನಿಗದಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ನಿಯರ್ಗಳ್ು, 

ಆಿಂತಯಮದ್ಲಿಲ ರ್ ಲಭ ತ ಆಯಿ ರ್ತುು ಎಿಂದ್ು ಬದ್ಲ್ಫಾಗದರುವಿಕ  ಎಿಂಬ ಪರಿಕಲಿನ ಗಳ್ನುನ ಸ್ಮಾನವಾಗಿ 

ಆಧ್ರಿಸ್ವ  ಎಿಂದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ುತಾುರ . ಅವರು, ನಿಯರ್ಗಳ್ ನಡುವಿನ ಸ್ಮಾನತ ಗ  ಹಿನ ನಲ್ಫ  ಒದ್ಗಿಸ್ಲು ಜಾನ್ 

ಗಾಡಮನರ್ ನ ಈ ಮಾತನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ುತಾುರ  

ನರ್ಮಲಿಲನ ಬದ್ಲಿಸ್ಲ್ಫಾಗದ್ ಸ್ಥತ್ತಗಳ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ನಡ ಯುವ ಭ ೋದ್ಭಾವವು ನರ್ಮ ಪಾಲಿನ 

(ಸ್ವತಿಂತರವಾದ್) ಬದ್ುಕನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ುತುದ . ಇದ್ರ ಪರಿಣಾರ್ವಾಗಿ ನಾವು ರ್ುಿಂದ  

ಮಾಡುವ ಆಯಿಗಳ್ು ನರ್ಮ ಇಚ ಿಯಿಂದ್ಲಲದ ೋ, ಬ ೋರ ಯವರ ಆಯಿಗನುಗುಣವಾಗಿ 

ನಿಬಮಿಂಧ್ಗ  ಳ್ುಳತುವ . ನರ್ಮ ಆಯಿಗಳ್ು ನರ್ಮಲಿಲನ ಬದ್ಲ್ಫಾಗದರುವ ಅಿಂಶಗಳ್ನುನ 

ಅವಲಿಂಬಿಸ್ರುವುದ್ರಿಿಂದ್, ನಾವು ಮಾಡುವ ಆಯಿಗಳಿಿಂದ್ ಇತರರಿಗ  ಯಾವ 

ವಯತಾಯಸ್ವೂ ಆಗುವುದಲಲ…… ಹಾಗ , ವಯಕ್ತುಯ ರ್ ಲಭ ತ ಆಯಿಗಳ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ 

ನಡ ಯುವ ಭ ೋದ್ಭಾವ ಇದ ೋ ಕಾರಣಕ ಿ ತಪಾಿಗಬಹುದ್ು.  ಸ್ವತಿಂತರವಾಗಿ  ಬದ್ುಕಲು, ಆ 

ಬದ್ುಕ್ತನುದ್ದಕ ಿ ನರ್ಗ  ಸಾಕಷ್ುು ಉಪಯುಕು ಆಯಿಗಳಿರಬ ೋಕು. ಕ ಲವು ನಿದಮಷ್ು 

ಬ ಲ್ಫ ಬಾಳ್ುವ ಆಯಿಗಳ್ು, ನರ್ಮ ಇತರ ನಿಧಾಮರಗಳ್ ಹ  ರತಾಗಿಯ , ನರ್ಮಲಿಲ 

                                                             
313 Tarunabh Khaitan, Reading Swaraj into Article 15: A New Deal For All Minorities, 2 NUJS Law Review (2009), 

at p. 419   
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ಪರತ್ತಯೊಬಬರಿಗ  ದ  ರಕಬ ೋಕು. ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಇತರ ಆಯಿಗಳ್ ಹ  ರತಾಗಿಯ  ಅವರಿಗ  

ದ  ರಕಲ್ಫ ೋಬ ೋಕಾದ್ ಆಯಿಗಳ್ು ದ  ರ ತು, ಅದ್ರಲಿಲ ಒಿಂದ್ನುನ ಆಯುದಕ  ಳ್ುಳವುದ್ನ ನೋ 

ರ್ ಲಭ ತ ಆಯಿ ಎನುನವುದ್ು. ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವ  ಅವರ ರ್ ಲಭ ತ ಆಯಿಗಳ್ 

ಕಾರಣದಿಂದ್ ತಾರತರ್ಯ ನಡ ದಾಗ, ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಅವರ ಪಾಲಿಗ  ಅತಯಿಂತ ಅಗತಯವಾಗಿರುವ 

ಆಯಿಗಳ್ನುನ ಮಾಡುವುದ್ು  ಇತರರಿಗ  ಹ  ೋಲಿಸ್ದ್ರ  ದ್ುಃಖ್ಕರವೂ ತಾರಸ್ದಾಯಕವೂ 

ಆಗುತುದ .314 

(ಒತುು ಕ  ಡಲ್ಫಾಗಿದ ) 

 

ಜನಾಿಂಗ, ಜಾತ್ತ, ಲಿಿಂಗ ರ್ತುು ಹುಟ್ಟುನ ಸ್ಥಳ್ಗಳ್ು, ವಯಕ್ತುಯ ನಿಯಿಂತರಣದ್ಲಿಲ ಇಲಲದರುವ ವಿಚಾರಗಳ್ು, 

ಆದ್ುದ್ರಿಿಂದ್ ಅವು ಬದ್ಲ್ಫಾಗದ್ಿಂರ್ವು. ಅದ ೋ ವ ೋಳ , ಧ್ರ್ಮವ ಿಂಬುದ್ು ವಯಕ್ತುಯ ರ್ ಲಭ ತ ಆಯಿ.  ಈ 

ಯಾವುದ ೋ ವಿಚಾರಗಳ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ನಡ ಯುವ ಭ ೋದ್ಭಾವವೂ, ವಯಕ್ತುಯ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾವಯುತ ುಯನುನ 

ಹತ್ತುಕುಿತುದ . 

ಕ ನಡಾದ್ ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯವು, ಈಗನ್ v. ಕ ನಡಾ ರ್ತುು ವ ೈನ್ಡ v. ಆಲಬಟಾಮ ಪರಕರಣಗಳ್ಲಿಲ ಕ ನಡಾದ್ 

ಹಕುಿಪತರ (ಕ ನ ಡಿಯನ್ ಚಾಟಮರ್ ಆಫ್ ರ ೈರ್ಟಪ)ದ್ 15(1)3೦ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ದ್ುದ, ಆ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು 

ಭಾರತ್ತೋಯ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 15ನ  ಕಲರ್ನುನ ಹ  ೋಲುತುದ . 

ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 15ನ ೋ ಕಲಮಿನಿಂತ , ಕ ನ ೋಡಿಯನ್ ಚಾಟಮರ್ ಕ ಡಾ "ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು" ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ಭ ೋದ್ಭಾವ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುವುದ್ಕ ಿ ಆಧಾರವಾಗಿ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಲಲ. ಆದಾಗ ಯ, ಕ ನಡಾದ್ ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯವು 

ಮೋಲಿನ ತ್ತೋಪುಮಗಳ್ಲಿಲ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಎಿಂಬುದ್ು 15(1)ರಲಿಲ ಹ ಸ್ರಿಸ್ದ್ ಭ ೋದ್ಭಾವ ಮಾಡಬಾರದಾದ್ ಇತರ 

ವಿಷ್ಯಗಳಿಗ  ಸ್ಮಾನವಾದ್ ವಿಚಾರವಾಗಿದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ಿಷ್ು ಪಡಿಸ್ತುು. ಈ ಯಾವುದ ೋ ವಿಷ್ಯಗಳ್ 

                                                             
314 John Gardner, On the Ground of Her Sex (uality), 18(2) Oxford Journal of Legal Studies (1998), at p. 167 
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ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ನಡ ಯುವ ತಾರತರ್ಯವು ವಯಕ್ತುಗಳ್ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾವಯುತ ುಯ ಪಾಲಿಗ  ಮಾರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್, 

ಅವರ ವಯಕ್ತುತವಕ ಿ ಘಾಸ್ಯುಿಂಟುಮಾಡುತುದ . 

ಮೋಲಿನ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಬದ್ಲ್ಫಾಗದರುವಿಕ  ರ್ತುು ರ್ ಲಭ ತ ಆಯಿಗಳ್ು ರ್ುಖ್ಯ ಅಿಂಶಗಳಾಗಿರುವ 

ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, ಮೋಲಿನಿಂತಹುದ ೋ ನಿಧಾಮರವನುನ ಭಾರತದ್ ಸ್ನಿನವ ೋಶದ್ಲಿಲಯ  ಮಾಡಬಹುದ್ು. 

ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ರ್ುದಾಯವು ಅಸ್ರ್ರ್ಮನಿೋಯ ರ್ತುು ಅನಧಿಕೃತವಾದ್ ಶತುರತವ ರ್ತುು ತಾರತರ್ಯಗಳ್ನುನ 

ಅನುಭವಿಸ್ರುವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತ ಸ್ರ್ುದಾಯವಾಗಿದ್ುದ, 15ನ  ಕಲರ್ು ಕ  ಡಮಾಡುವ ರಕ್ಷಣ ಯನುನ 

ಪಡ ಯಲು ಇತರರಿಗ  ಸ್ರ್ನಾದ್ ಅಹಮತ  ಈ ಸ್ರ್ುದಾಯಕ್ತಿದ . 

16. 377ನ್ಯವ ಪ್ರಿಚಯಛವದವಪ 21ನ್ಯವ ಕಲಮತ ಖ್ಾತಿಿಪ್ಡಿಸತವ ಬ್ದತಕತವ ಮತತಿ ಸಾಿತಂತಿಾದ ಹಕಕನತನ 

ಉಲಿಂಘಿಸತತದಿಯ  

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 21ನ ೋ ಕಲಮಿನ ಪರಕಾರ, ಕಾನ ನು ಕರರ್ಗಳ್ು ಅನವಯವಾಗದ ೋ ಇರುವ ಸ್ಿಂದ್ಭಮಗಳ್ಲಿಲ , ಯಾವ 

ವಯಕ್ತುಯ  ತನನ ಬದ್ುಕು ರ್ತುು ಖಾಸ್ಗಿೋ ಸಾವತಿಂತರಗಳಿಿಂದ್ ವಿಂಚತರಾಗಬಾರದ್ು. ರ್ತುು ಅಿಂತಹ ಕಾನ ನು 

ಕರರ್ಗಳ್ು ಸ್ರ್ಯೊೋಚತವೂ, ನಾಯಯಯುತವೂ, ನಿಸ್ಿಕ್ಷಪಾತವಾಗಿರಬ ೋಕು.315  

ಬದ್ುಕುವ ರ್ತುು ಸ್ವತಿಂತರವಾಗಿರುವ ಹಕುಿ, ಭಾರತದ್ ಪರಜ  ಅರ್ವಾ ಪರಜ ಯಲಲದ್ ಪರತ್ತ ವಯಕ್ತು, ಅವರ ಅಸ್ಮತ , 

ಅವರ ನಿಲುವುಗಳ್ು ಏನ ೋ ಇದ್ದರ , ಮೋಲುಕ್ತೋಳಿಲಲದ  ರಕ್ಷಣ  ಒದ್ಗಿಸ್ುತುದ . 

16.1. ಘನತ ಯಿಂದ್ ಬದ್ುಕುವ ಹಕುಿ 

ಈ ನಾಯಯಾಲಯವು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 21ನ ೋ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ಹಲವಾರು ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ುವ 

ಉದ ದೋಶದಿಂದ್ ರ್ತುು ಆ ರ್ ಲಕ ಆ ಕಲಮಿನಡಿಯ  ಬದ್ುಕುವ ಹಕ್ತಿನ ನ ೈಜ ವಾಯಪ್ಪು ರ್ತುು ವಿಸಾುರ ಗಳ್ನುನ 

ಅಥ ೈಮಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಸ್ಲುವಾಗಿ "ಬದ್ುಕು" ರ್ತುು "ಖಾಸ್ಗಿೋ ಸಾವತಿಂತರಯ" ಎಿಂಬ ಪದ್ಗಳ್ನುನ ಸ್ವಿವರವಾಗಿ 

ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ದ . 21ನ ೋ ಕಲರ್ು, ""ಅತಯಿಂತ ಅರ್ ಲಯವಾದ್ ಮಾನವಾಧಿಕಾರ ರ್ತುು ಬ ೋರ ಲಲ ಬ ಳ್ಕುಗಳ್ 

                                                             
315 Maneka Gandhi v. Union of India & Anr., (1978) 1 SCC 248, at paragraph 48   
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ಖ್ಜಾನ " ಎಿಂದ್ು ಪರತ್ತಪಾದಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಫ್ಾರನಿಪಸ್ ಕ  ರಾಲಿೋ ರ್ಲಿಲನ್ v. ಆಡಳಿತಗಾರ, ದ ಹಲಿ ಕ ೋಿಂದಾರಡಳಿತ 

ಪರದ ೋಶ ರ್ತುು ಇತರರು., ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ  ಬದ್ುಕುವ ಹಕುಿ, ಕ ೋವಲ ಪಾರಣಿಯಿಂತ  ಬದ್ುಕ್ತರುವುದ್ಕ ಿ 

ಸ್ೋಮಿತವಾಗಬಾರದ್ು ರ್ತುು ಬರಿಯ ದ ೈಹಿಕವಾಗಿ ಬದ್ುಕುಳಿಯುವುದ್ಕ್ತಿಿಂತ ಹ ಚಿನದ್ನುನ ಹ  ಿಂದರಬ ೋಕು 

ಎನನಲ್ಫಾಗಿತುು316. ಭಗವತ್ತ ಜ . ಈ ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  ಗರ್ನಿಸ್ುತಾುರ  

ನರ್ಮ ಪರಕಾರ, ಬದ್ುಕುವ ಹಕುಿ ಎಿಂಬುದ್ು, ಮಾನವಿೋಯ ಘನತ ಯೊಿಂದಗ  ಅದ್ಕ ಿ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಬದ್ುಕ್ತನ ಕನಿಷ್ು ಅಗತಯಗಳಾದ್ ಸಾಕಷ್ುು ಆಹಾರ, ಪೊೋಷ್ಣ , ಉಡುಗ -

ತ  ಡುಗ , ವಸ್ತ್ತ, ಬರ ಯುವ, ಒದ್ುವ, ತರ್ಮನುನ ತಾವು ವಿವಿಧ್ ಬಗ ಯಲಿಲ 

ವಯಕುಪಡಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ, ರ್ುಕುವಾಗಿ ಓಡಾಡುವ ರ್ತುು ಇತರ ರ್ನುಷ್ಯರ  ಡನ  ಕಲ್ಫ ತು 

ಬ ರ ಯುವ ವಯವಸ ಥಗಳ್ ಸ್ಮೋತ ಬದ್ುಕುವುದ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ . ಯಾವುದ ೋ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ 

ನ  ೋಡಿದ್ರ , ಬದ್ುಕ್ತನ ಹಕ್ತಿನಲಿಲ ಜಿೋವನದ್ ಕನಿಷ್ು ಅಗತಯಗಳ್ ಮೋಲಿನ ಹಕುಿ, 

ಮಾತರವಲಲದ ೋ, ರ್ನುಶಯ ಅಸ್ುತವವನುನ ಸ್ವಲಿವಾದ್ರ  ವಯಕುಪಡಿಸ್ಲು ನ ರವಾಗುವ 

ಕಾಯಮಕರರ್ಗಳ್ು ರ್ತುು ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ನುನ ನಡ ಸ್ುವ ಹಕುಿ ಸ್ಹ ಸ ೋರಿರಬ ೋಕು. 

ಮಾನವರ ಘನತ ಗ  ಧ್ಕ ಿಯುಿಂಟುಮಾಡುವ ಅರ್ವಾ ಅದ್ನುನ ಘಾಸ್ಗ  ಳಿಸ್ುವ 

ಪರತ್ತಯೊಿಂದ್ು ಕೃತಯವೂ ಸ್ದ್ರಿ ಬದ್ುಕ್ತನ ಹಕ್ತಿನಿಿಂದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ತಕಿರ್ಟ್ಟುಗ  

ದ್ ರವಿಡುತುದ . ಬದ್ುಕುವ ಹಕ್ತಿನ ನಿರಾಕರಣ ಯು ಕಾನ ನಿನಡಿಯಲಿಲ ರ ಪುಗ  ಿಂಡ 

ಸ್ರ್ಯೊೋಚತ, ನಾಯಯಯುತ, ನಿಷ್ಿಕ್ಷಪಾತವಾದ್, ರ್ತುು ಇತರ ರ್ ಲಭ ತ 

ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಪುರಸ್ಿರಿಸ್ುವ ಕ್ತರಯಯ ರ್ ಲಕವ ೋ ನಡ ಯಬ ೋಕು.  

(ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ ) 

                                                             
316 (1981) 1 SCC 608 at paragraph 7   
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ಈ ವಿಚಾರವನುನ ಕ .ಎಸ್.ಪುಟುಸಾವಮಿ ರ್ತ  ುಬಬರು v. ಭಾರತ ಸ್ಕಾಮರ ರ್ತುು ಇತರರು ಹಾಗ  ಕಾರ್ನ್ 

ಕಾಸ್ (ಎ ರಿಜಿಸ್ುಡ್ಮ ಸ  ಸ ೈಟ್ಟ) v. ಭಾರತ ಸ್ಕಾಮರ ರ್ತುು ಇತರರು ಪರಕರಣಗಳ್ಲಿಲ  ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಪ್ಪೋಠ 

ಪುನರುಚಿರಿಸ್ತು.  

ಘನತ  ಎಿಂಬುದ್ು ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ ನಿರಾಕಾರ ಪರಿಕಲಿನ ಯಾಗಿದ್ದರ , ಅದ್ು ಪರತ್ತ ರ್ನಷ್ಯರ 

ಒಡಲ್ಫಾಳ್ದ್ ಮೌಲಯ. ಒಿಂದ್ು ಅರ್ಮಪೂಣಮವಾದ್ ಅಸ್ುತವಕ ಿ ಘನತ  ಅತಯಗತಯ ಎಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ  

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕಾನ ನು ಸ ೋವ ಗಳ್ ಪಾರಧಿಕಾರ v. ಭಾರತ ಸ್ಕಾಮರ ರ್ತುು ಇತರರು (ಮೋಲಿನ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಲಿಿಂಗ 

ಪರಿವತ್ತಮತ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ತರ್ಮ ಸ್ವ-ನಿಧಾಮರಿತ ಲಿಿಂಗವನುನ ನಿಣಮಯಸ್ುವ ಹಕಿನುನ ಈ ನಾಯಯಾಲಯ 

ಗುರುತ್ತಸ್ತುು. ಲಿಿಂಗಪರಿವತ್ತಮತ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಕಾನ ನು ಅಧಿಕಾರಗಳ್ ಬಗ ೆ ಈ ನಾಯಯಾಲಯವು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು 

ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ  ಎಿಂಬುದ್ು ಅವರುಗಳ್ ವಯಕ್ತುತವದ್ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಿಂಗವ ಿಂದ್ು ಹ ೋಳಿತುು.  

     ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಜ . ರವರ ಅಭಿಪಾರಯದ್ ಆಯದ ಭಾಗ ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ್ತದ  

ಪರತ್ತ ವಯಕ್ತುಯ ಸ್ವ-ವಾಯಖಾಯನಿತ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಮಾತು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ  ಅವರ 

ವಯಕ್ತುತವಡಾ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಿಂಗವಾಗಿದ್ುದ, ಅವರ ಸ್ವ-ನಿಧಾಮರ, ಘನತ  ಹಾಗು ಸಾವತಿಂತರಯದ್ 

ರ್ ಲ ಅಿಂಶಗಳ್ಲ್ಫ  ಲಿಂದಾಗಿದ .’ 

(ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ ) 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಎಿಂಬುದ್ು ರ್ನುಷ್ಯರಲಿಲನ ಸಾವಭಾವಿಕ ಸ್ಿಂಗತ್ತಯಾಗಿದ . ಅದ್ು ಜನರ ವಯಕ್ತುತವ ರ್ತುು 

ಅಸ್ಮತ ಯ ಪರರ್ುಖ್ವಾದ್ ಅಿಂಶವಾಗಿದ್ುದ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ  ರ್ತುು ಉಭಯಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಗಳ್ು ಮಾನವ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಪಾರಕೃತ್ತಕ ಭಿನನರ ಪಗಳಾಗಿವ . ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ 

ಆರಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಅವಕಾಶ ಇಲಲವ ೋ ಇಲಲ ಅರ್ವಾ ಅತಯಿಂತ ಕಡಿಮ. ಇತರ ಭಿನನಲಿಿಂಗಿೋಯ ವಯಕ್ತುಗಳ್ಿಂತ , 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳ್  ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ರ್ತುು ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ಹಿಿಂಸ ಯ ಭಯವಿಲಲದ  ಗೌರವಯುತವಾಗಿ 

ಬದ್ುಕುವ ಹಕುಿ ಪಡ ಯಲು ಅಹಮರು.  ತರ್ಮ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯನುನ ಆರಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಹಕುಿನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಂತ , ತರ್ಮ 
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ಬದ್ುಕ್ತನ ಅತಯಿಂತ ಖಾಸ್ಗಿೋ ನಿಧಾಮರಗಳ್ನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ಹಕುಿ ಕ ಡಾ ಅವರಿಗಿದ . ಅಿಂತಹ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ 

21ನ ೋ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ಕಾಪಾಡಬ ೋಕ್ತದ್ುದ, ಬದ್ುಕುವ ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಹಕುಿ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸಾವತಿಂತರಯ ರ್ತುು 

ರ್ುಕು ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ ಹಕಿನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿರುತುದ .   

ಕ  ಎಲಿೋಷ್ನ್ ಫ್ಾರ್ ಗ ೋ ಅಿಂಡ್ ಲ್ಫ ಸ್ಬಯನ್ ಈಕಾವಲಿಟ್ಟ ರ್ತ  ುಬಬರು v. ಕಾನ ನು ರ್ಿಂತ್ತರ ರ್ತುು ಇತರರು 

ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ದ್ಕ್ತಪಣ ಆಫರಕಾದ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಾಯಯಾಲಯ ನಿೋಡಿದ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನ ಈ ಆಯದ ಸಾಲುಗಳ್ು, ಈ 

ಸ್ಿಂಧ್ಭಮದ್ಲಿಲ ಉಪಯುಕುವಾದಾವು. 

ಪರತ್ತ ವಯಕ್ತುಯ ವಿಶಿಷ್ು ಮೌಲಯವನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ುವಾಗ, ಹಕಿನುನ ಹ  ಿಂದರುವವರನುನ 

ದ ೋಹವಿರದ್, ಸ್ಮಾಜದಿಂದ್ ಬ ೋಪಮಟು, ಒಬಬಿಂಟ್ಟ, ಅರ್ ತಮವಾದ್ ಆಕೃತ್ತ ಎಿಂದ್ು 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಪರಿಗಣಿಸ್ುವುದಲಲ. ಬದ್ಲ್ಫಾಗಿ, ಜನರು ತರ್ಮ ದ ೋಹದ  ಳ್ಗ , ತರ್ಮ 

ಸ್ರ್ುದಾಯಗಳ್ಲಿಲ, ತರ್ಮ ಸ್ಿಂಸ್ೃತ್ತಗಳ್ಲಿಲ, ತರ್ಮ ಸ್ಥಳ್ ರ್ತುು ಕಾಲದ್ಲಿಲ ಬದ್ುಕುತಾುರ  

ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ುಳತುದ . ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ವಯಕು ಪಡಿಸ್ಲು ನ ೈಜ 

ಅರ್ವಾ ಕಾಲಿನಿಕ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯ ಅಗತಯವಿರುತುದ . ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಗಳ್ನುನ ಆರಿಸ್ುವುದ್ು 

ಅರ್ವಾ ಆಯಿ ಮಾಡುವ ವಯವಸ ಥ ಮಾಡುವುದ್ು ಸ್ಕಾಮರದ್ ಕ ಲಸ್ವಲಲ, ಅದ್ು ವಯಕ್ತುಗಳ್ು 

ಅವರಾಗಿಯೋ ಮಾಡುಬ ೋಕ್ತರುವಿಂರ್ದ್ುದ. 

(ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ ) 
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ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ತರ್ಮ ಆಯಿಯ ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯೊಿಂದಗ  ಸ್ುರಕ್ಷಿತ ರ್ತುು ಗೌರವಯುತ 

ಪರಿಸ್ರದ್ಲಿಲ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ ಹ  ಿಂದ್ುವ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ ಕಡಿತಗ  ಳಿಸ್ುವ 377ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು, 21ನ  ಕಲಮಿಗ  ಚುಯತ್ತಯನುನಿಂಟು ಮಾಡುತುದ . ಅದ್ು ಅವರು ದೋಘಮಕಾಲಿೋನ ಫಲಪರದ್ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ  ಮಾಡಿಕ  ಳ್ುಳವುದ್ನುನ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುತುದ . ಇದ್ರ ಪರಿಣಾರ್ವಾಗಿ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು 

ಸ್ಿಂಗಾತ್ತಯಲಲದ ೋ ಒಬಬಿಂಟ್ಟಯಾಗಿ ಬದ್ುಕು ಸ್ವ ಸ್ುವ ಅರ್ವಾ "ಸ ೋರ  ಹಿಡಿಯದ ೋ ಬಿಟು ಪಾತಕ್ತ"ಗಳಾಗಿ 

ರ್ುಚುಿರ್ರ ಯ ಜಿೋವನ ನಡ ಸ್ುವ ಅನಿವಾಯಮಕ  ಿಳ್ಗಾಗುತಾುರ .317. 

ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವಿನ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಮಾಗರ್ವನುನ ದ ೈಹಿಕ, ರ್ತುು "ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ 

ವಿರುದ್ಧವಾದ್ು" ಎಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು, ಅವರುಗಳ್ ಇಡಿೋ ವಗಮವನುನ 

ಅಪರಾಧಿಗಳ್ನಾನಗಿಸ್ುತುದ . 377 ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋಧ್ವು, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾಗಿ ಅನ  ಯೋನಯವಾದ್ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ಲಿಲ ತ  ಡಗುವುದ್ನುನ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುತುದ . 

ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಅನುಭಸ್ವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷಾಿರವು, ಅವರು  ಎಲಲ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ಲಿಲ ಪರಿಪೂಣಮ 

ಪರಜ ಗಳ್ಿಂತ  ಭಾಗವಹಿಸ್ುವುದ್ನುನ ತಡ ಯುತುದ  ಆರ್ ಲಕ ಅವರು ತರ್ಮಲಿಲರುವ ಮಾನವ ಸ್ಹಜ 

ಸಾರ್ರ್ಯಮವನುನ ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ ಅರಿಯುವುದ್ನುನ ತಡ ಯುತುದ . 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಅಪರಾಧಿಕರಣದ್ ಬಗ ೆ, ಬಗ ೆ ಬ  ವಸ್ಮ v. ಹಾಡಿವಮಕ್ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಅಮೋರಿಕ ಯ ಸ್ವೋಮಚಿ 

ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಬಾಲಕಮನ್ ಜ . ರ್ಿಂಡಿಸ್ದ್ ಭಿನನ ನಿಲುವಿನ ಅಭಿಪಾರಯ ಉಪಯುಕುವಾಗಿದ . ಪಾಯರಿಸ್ ವಯಸ್ಿರ 

ಚತರರ್ಿಂದರ v. ಸ ಲೋಟನ್ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಈ ಮೊದ್ಲು ನಿೋಡಿದ್ ತ್ತೋಪಮನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ುತಾು ಬಾಲಕಮನ್ 

ಹಿೋಗ ನುನತಾುರ . 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅನ  ಯೋನಯತ  ಎಿಂಬುದ್ು ಮಾನವಿಯ ಅಸ್ುತವದ್ ಸ್ ಕ್ಷಮವಾದ್, ,ಅತ್ತರ್ುಖ್ಯ 

ಬಾಿಂಧ್ವಯ ಅಲಲದ ೋ ಕುಟುಿಂಬ ಜಿೋವನದ್, ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಒಳಿತ್ತನ ರ್ತುು ಮಾನವಿೋಯ 

                                                             
317 Edwin Cameron, Sexual Orientation and the Constitution: A Test Case for Human Rights, 110 South African 

Law Journal (1993), at p. 450   
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ವಯಕ್ತುತವದ್ ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಯ ನಡುಗಿಂಬ ಎಿಂಬ ಸ್ತಯವನುನ ರ್ರ ಮಾಚಲು 

ಉದ ದೋಶಪೂವಮಕವಾದ್ ಕುರುಡುತನದಿಂದ್ ಮಾತರ ಸಾಧ್ಯ   

(ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ ) 

ಬ  ವಸ್ಮ v. ಹಾಡಿವಮಕ್ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪಮನುನ ಲ್ಫಾರ ನ್ಪ ರ್ತ್ತುತರರು v. ಟ ಕಪಸ್ 

ಟ ಕಪಸ್(ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ತಳಿಳಹಾಕ್ತದ್ ಅಮೋರಿಕ ಯ ಸ್ವೋಮಚಿ ನಾಯಯಾಲಯವು, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರು 

ಖಾಸ್ಗಿೋ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ನಡ ಸ್ುವುದ್ನುನ ತಡ ಯುವ ಕಾಯದಯು ಅವರ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕುಿ ರ್ತುು 

ಘನತ ಯನುನ ಘಾಸ್ಗ  ಳಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂಬ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ಅದ್ನುನ ಅನ ಜಿಮತ ಎಿಂದ್ು ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ತು.  ತರ್ಮ 

ಬಹುರ್ತದ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ ಕ ನ ಡಿ ಜ . ಈ ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  ಗರ್ನಿಸ್ುತಾುರ . 

ಬ  ೋವಸ್ಮ ಪರಕರಣದ್ ವಿಷ್ಯವು ಕ ೋವಲ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕೃತಯವಿಂದ್ರಲಿಲ ತ  ಡಗುವ 

ಹಕ್ತಿನದಾದಗಿತ ುಿಂದ್ು ಹ ೋಳ್ುವುದ್ು, ಆ ವಯಕ್ತು ಮಾಡಿದ್ದ ಬಿನನಹಕ ಿ ಅಪಮಾನ 

ಎಸ್ಗಿದ್ಿಂತಾಗುತುದ ಯಲಲದ ೋ, ರ್ದ್ುವ ಯು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ನಡ ಸ್ುವ ಹಕ್ತಿಗಷ ುೋ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ುದ ಎಿಂದ್ು ಹ ೋಳಿ ರ್ದ್ುವ ಯಾದ್ ಜ  ೋಡಿಯನುನ ಅವಮಾನಿಸ್ುವುದ್ಕ ಿ ಸ್ರ್.   

ವಯಸ್ಿರು ತರ್ಮ ರ್ನ ಯೊಳ್ಗ  ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾಗಿ ಒಿಂದ್ು ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವನುನ ಬ ಳ ಸ್ಯ  

ರ್ುಕು ನಾಗರಿೋಕರಿಂತ  ತರ್ಮ ಘನತ ಯನುನ ಉಳಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಬಹುದ್ು ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ನಾವುಗಳ್ು ಒಪ್ಪಿಕ  ಿಂಡರ  ಸಾಕಾಗುತುದ . ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು ರ್ತ  ುಬಬ 

ವಯಕ್ತುಯೊಿಂದಗಿನ ಅನ  ಯೋನಯ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ದ್ ರ ಪದ್ಲಿಲ ಅತ್ತಯಾಗಿ ವಯಕುಗ  ಳ್ುಳವುದ್ು 

ವ ೈಯಕ್ತುಕವಾದ್ ದೋಘಮಕಾಲಿೋನ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವಿಂದ್ರ ಒಿಂದ್ು ಭಾಗವಷ ು. 

ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ಡಿಯಲಿಲ ಸ್ುಭದ್ರವಾಗಿರುವ ಸಾವತಿಂತರಯವು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಇಿಂತಹ 

ಆಯಿಗಳ್ನುನ ಮಾಡುವ ಹಕಿನುನ ನಿೋಡುತುದ . ಈ ಅಪರಾಧಿೋ ಕಾಯದಯಿಂದ್ ಅವರುಗಳಿಗ  

ಅಿಂಟುವ ಕಳ್ಿಂಕವು ಸ್ಮಾನಯವಾದ್ುದ್ಲಲ.  ಸ್ರಿಯಾದ್ ಅರ್ಮದ್ಲಿಲ ಸ್ದ್ರಿ ಅಪರಾಧ್ವು ಸ್ 

ದ್ಜ ಮಯ ದ್ುಷ್ೃತಯವಾಗಿದ್ುದ, ಟ ಕಪಸ್ ನಾಯಯ ವಯವಸ ಥಯ ಪರಕಾರ ಅತ್ತಸ್ಣಣ ತಪುಿ. ಆದ್ರ  
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ಇದ್ನುನ ಪಾತಕವ ಿಂದ್ು ಕರ ಯಲ್ಫಾಗಿದ್ುದ ಅದ್ು ಆರ  ೋಪ್ಪಗಳ್ ಘನತ ಯ ಮೋಲ್ಫ  ಪರಭಾವ 

ಬಿೋರಿದ . ಇದ್ರಿಿಂದಾಗಿ ಅಜಿಮದಾರರ ದಾಖ್ಲ್ಫ ಗಳ್ಲಿಲ ಪಾತಕವಿಂದ್ಕ ಿ ಶಿಕ್  

ಅನುಭುವಿಸ್ರುವುದ್ು ನರ್ ದಾಗಿರಲಿದ .  

ಪರಸ್ುುತ ಪರಕರಣ ಅಪಾರಪುರನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಲಲ, ಹಾಗ ಯೋ ಗಾಯಗ  ಿಂಡಡವರು ಅರ್ವಾ 

ಬಲವಿಂತಕ ಿ ಓಳ್ಗಾದ್ವರು ಅರ್ವಾ ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸ್ುವುದ್ು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲದರುವ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ಲಿಲ ಇರುವವರನ ನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಲಲ. ಈ ಪರಕರಣ ಸಾವಮಜನಿಕವಾಗಿ ನಡ ದಲಲ, 

ವಯಭಿಚಾರವನ ನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಲಲ. ಅಲಲದ ೋ ಈ ಪರಕರಣ ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕರು ಹ  ಿಂದ್ 

ಬಯಸ್ುವ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಕ ಿ ಸ್ಕಾಮರ ಶಿಷಾುಚಾರದ್ ಮಾನಯತ ಯನುನ ನಿೋಡಬ ೋಕ್ತರುವ 

ಸ್ಿಂದ್ಭಮವನ ನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿಲಲ. ಈ ಪರಕರಣ ಖ್ಿಂಡಿತವಾಗಿ ಪರಸ್ಿರರ ಸ್ಿಂಪೂಣಮ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯಿಂದ್, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಜಿೋವನ ಶ ೈಲಿಯಲಿಲ ಸಾಮಾನಯವಾದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ಲಿಲ 

ತ  ಡಗಿದ್ದ ಇಬಬರು ವಯಸ್ಿರನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡಿದ . ತರ್ಮ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಜಿೋವನದ್ ಗೌರವ 

ಕಾಪಾಡುವುದ್ು ಅಜಿಮದಾರ ಹಕುಿ. ಅವರ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಪಾತಕವ ಿಂದ್ು 

ಕರ ದ್ು ಅವರ ಅಸ್ುತವವನುನ ಅವಮಾನಿಸ್ುವ ಅರ್ವಾ ಅವರ ಭಾಗಯವನುನ ನಿಯಿಂತ್ತರಸ್ುವ 

ಕ ಲಸ್ವನುನ ಸ್ಕಾಮರ ಮಾಡಬಾರದ್ು. ಡ ಯ ಪಾರಸ ಸ್ ಕಾಲಸ್ ನ ಅಡಿಯಲಿಲರುವ 

ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಹಕುಿ ಅವರಿಗ  ಸ್ಕಾಮರದ್ ಯಾವುದ ೋ ಹಸ್ುಕ್ ೋಪವಿಲಲದ ೋ, ತರ್ಮ ಕ್ತರಯಗಳ್ಲಿಲ 

ತ  ಡಗುವ ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ ನಿೋಡುತುದ .   ಸ್ಕಾಮರ ಪರವ ೋಶಿಸ್ುವಿಂತ್ತಲಲದ್ 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಪರಿಧಿಯೊಿಂದ್ನುನ ನಿಮಿಮಸ್ುವುದಾಗಿ ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ವಚನವನಿನತ್ತುದ .  

ಮೋಲಿಿಂಡ ಕಾಯಸ್ೋ ಪರಕರಣ, ಸ್ಿಂಖ ಯ 847. ನಲಿಲ ಟ ಕಪಸ್ ಶಾಸ್ನವು ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ರ್ತುು ಖಾಸ್ಗಿೋ ಬದ್ುಕ್ತನಲಿಲ ರ್ ಗುತ ರಿಸ್ುವುದ್ನುನ ಸ್ರ್ರ್ಥಮಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ 

ಯಾವುದ ೋ ಬಗ ಯ ನ ೈತ್ತಕವಾದ್ ಸ್ಕಾಮರಿೋ ಉದ ದೋಶವನ ನ ಬ ಿಂಬಲಿಸ್ುವುದಲಲ ಎಿಂದ್ು 

ತ್ತಳಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ .      
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(ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ ) 

ಹಿೋಗಾಗಿ, 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳ್ು 21ನ ೋ ಕಲರ್ು ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ುವಿಂತ   ಘನತ ಯ 

ಬದ್ುಕನುನ ನಡ ಸ್ುವುದ್ಕ ಿ ತಡ ಯೊಡುಡತುದ .    

16.2. ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕುಿ 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕಿನುನ 21ನ ೋ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲರುವ ಬದ್ುಕುವ ಹಕುಿ ರ್ತುು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾವತಿಂತರಯದ್ ಹಕುಿಗಳ್ 

ಅವಿಭಾಜಯ ಅಿಂಗವ ಿಂದ್ು ಈಗ ಗುರುತ್ತಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ     

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಅಸ್ುತವದ್ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಿಂಗವಷ ುೋ ಅಲಲದ  ವಯಕ್ತುಯ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ 

ಪರರ್ುಖ್ ಲಕ್ಷಣ. ಅದ್ರ ರಕ್ಷಣ  14, 15 ರ್ತುು 21ನ  ಕಲರ್ುಗಳ್ು ಖಾತ್ತರ ಪಡಿಸ್ುವ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ಲಿಲ 

ಅಡಕವಾಗಿದ .  

ಬಹು ವಿಸಾುರವಾಗಿರುವ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕುಿ ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ವಿನಾಯಸ್ವನುನ ಆವರಿಸ್ಕ  ಿಂಡಿದ್ುದ, ನಿಧಾಮರ 

ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ಸಾವಯತುತ ಯು ಖಾಸ್ಗಿೋ/ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ನಿಧಾಮರಗಳ್ನುನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವಿಂತ  ಮಾಡಿ, ವಯಕ್ತುಯ 

ಖಾಸ್ಗಿೋ ವಲಯದ್ ಪಾವಿತರಯವನುನ ಕಾಪಾಡುತುದ .  

ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕುಿ, ಬರಿಯ "ತರ್ಮ ಪಾಡಿಗ  ತಾವಿರುವ"  ಹಕುಿ ಎಿಂಬ  ಆರಿಂಭಿಕ ಪರಿಕಲಿನ ಯಿಂದ್ ಬಹು 

ದ್ ರ ಸಾಗಿದ . ಪರಸ್ುುತ ಅದ್ರ  ಳ್ಗ , ವಯಯಕ್ತುಕ ವಲಯಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಖಾಸ್ಗಿೋತನ, ನಿಧಾಮರ 

ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವ ಖಾಸ್ಗಿೋತನ ರ್ತುು ಆಯಿ ಮಾಡುವ ಖಾಸ್ಗಿೋತನಗಳ ಿಂದ್ ಆಲ್ಫ  ೋಚನ ಗಳ್  ಸ ೋರಿಕ  ಿಂಡಿವ . 

ಈ ಹಕುಿ, ರ್ ಲಭ ತವಾದ್ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಆಯಿಗಳ್ನುನ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಕ ಿ ವಾಯಪ್ಪಸ್ದ್ುದ, ಆ ಆಯಿಗಳ್ಲಿಲ 

ಸ್ಕಾಮರದ್ ಅನಗತಯ ಹಸ್ುಕ್ ೋಪದಿಂದ್ ರ್ುಕುವಾಗಿ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನ ನ ನಡ ಸ್ುವ ಆಯಿಯು ಸ ೋರಿದ .  

377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಬದ್ುಕ್ತನ ಖಾಸ್ಗಿೋ ವಲಯವನುನ ಬಾಧಿಸ್ುತುದ . ಅದ್ು ಅವರುಗಳ್ು 

ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿಗ  ಅನುಗುಣವಾದ್ ನಿಧಾಮರ ಕ ೈಗ  ಳ್ುಳವ ರ್ತುು ಆ  ಆರ್ ಲಕ ಘನತ ಯುಳ್ಳ 

ಅರ್ಮಪೂಣಮ ಬದ್ುಕನುನ ನಡ ಸ್ುವ  ಸಾವಯುತ ುಯನುನ ಕಸ್ದ್ುಕ  ಳ್ುಳತುದ . 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ. ಟ್ಟ 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವುದ್ನುನ ರ್ತುು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ಲಿಲ ಪಾಲ್ಫ  ೆಳ್ುಳವುದ್ನುನ 
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ನಿಷ ೋಧಿಸ್ುತುದ , ಆ ರ್ ಲಕ ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು ತರ್ಮ ಬದ್ುಕ್ತನ ಅತ್ತ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ವಲಯಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ರುವ 

ನಿಧಾಮರವಿಂದ್ನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ  ಳ್ುಳವುದ್ನ ನೋ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುತುದ . 

ನಾಯಷ್ನಲ್ ಕ  ಯಲಿಷ್ನ್ ಫ್ಾರ್ ಗ  ಅಿಂಡ್ ಲ್ಫ ಸ್ಬಯನ್ ಎಕವಯಾಲಿಟ್ಟ ರ್ತ  ುಬಬರು v. ಕಾನ ನು ರ್ಿಂತ್ತರ ರ್ತುು 

ಇತರರು (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣಲಿಲ ದ್ಕ್ಷಿಣ ಆಫರಕಾದ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಟ್ಟಪಿಣಿ ಈ ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ್ತದ : 

ಹ  ರಗಿನವರ ಹಸ್ುಕ್ ೋಪವಿಲಲದ ೋ, ಮಾನವಿೋಯ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ಬ ಸ ದ್ು ಬ ಳ ಸ್ಲು 

ಅನುವಾಗುವ ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾದ್ ಅನ  ಯೋನಯತ  ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ್ ವಲಯವನುನ 

ಸ್ೃಷ್ಟ್ುಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು ನರ್ಗಿರುವ ಹಕಿನುನ ಖಾಸ್ಗಿೋತನ ಗುರುತ್ತಸ್ುತುದ . ನಾವು ನರ್ಮ 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ಹ ೋಗ  ವಯಕುಪಡಿಸ್ುತ ುೋವ  ಎಿಂಬುದ್ು ಖಾಸ್ಗಿೋ ಅನ  ಯೋನಯತ  ಎಿಂಬ 

ವಿಷ್ಯದ್ ರ್ ಲ ಅಿಂಶ. ನಾವು ನರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ ವಯಕು ಪಡಿಸ್ುವಾಗ ಅದ್ಕ ಿ 

ಪರಸ್ಿರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯದ್ುದ ಅದ್ರಿಿಂದ್ ಯಾರಿಗ  ಹಾನಿಯಾಗದರುವ ಹಾಗಿದ್ದರ , ಅದ್ಕ ಿ 

ತಡ ಯೊಡುಡವುದ್ು ನರ್ಮ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಉಲಲಿಂಘನ ಯಾಗುತುದ . 

ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಹಕ್ತಿನ ಮೋಲಿನ ಯಾವುದ ೋ ನಿಬಮಿಂಧ್ವು ಕಾನ ನುಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದ್ು, ಅದ್ಕ ಿ ಪರಭುತವದ್ 

ನಾಯಯಸ್ರ್ಮತ ಸ್ದ್ುದ ದೋಶವಿರುವುದ್ು ರ್ತುು ಅದ್ಕ  ಿಿಂದ್ು ಪರಿಮಿತ್ತಯರುವುದ್ು ಅವಶಯಕ. ರ್ನುಷ್ಯರ ಆಿಂತರಿಕ 

ಗುಣಗಳ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ವಿರುದ್ಧ ತಾರತರ್ಯ ಮಾಡುವ ರ್ತುು ಅವರನುನ 

ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ ಸಾವಮಜನಿಕ ಅರ್ವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ  ಎಿಂಬ ವಯಕ್ತುನಿಷ್ಠ ಪರಿಕಲಿನ ಯು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ನ ೈತ್ತಕತ ಗ  ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ುದ, ಅದ್ನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ಕ  ಿಂಡು ಪರಭುತವದ್ ನಾಯಯಸ್ರ್ಮತ ಸ್ದ್ುದ ದೋಶ 

ರ ಪುಗ  ಳ್ಳಲ್ಫಾರದ್ು.  

ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವಿಕ ಯ ಆಶಯವು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 3ನ ೋ ಭಾಗವನುನ ಆವರಿಸ್ಕ  ಿಂಡಿದ . 14, 15(1), 16 ನ ೋ 

ಕಲರ್ುಗಳ್ಲಿಲ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಸ್ಮಾನತ ಯ ಸ್ಿಂಹಿತ ಯಲಲದ , 17ನ  ಕಲರ್ು (ಅಸ್ಿೃಶಯತ  ನಿಷ ೋಧ್), 21ಎ 

ಕಲರ್ು (ಶಿಕ್ಷಣದ್ ಹಕುಿ), 25ನ ೋ ಕಲರ್ು (ಆತಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಾವತಿಂತರಯ ರ್ತುು ಧ್ರ್ಮವನನ ರ್ುಕುವಾಗಿ 

ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ುಳವ, ಆಚರಿಸ್ುವ ರ್ತುು ಪರಚಾರ ಪಡಿಸ್ುವ ಸಾವತಿಂತರಯ), 26ನ  ಕಲರ್ು (ಧಾಮಿಮಕ ಕಾಯಮಗಳ್ನುನ 

ನಿಭಾಯಸ್ುವ ಸಾವತಿಂತರಯ), 29ನ  ಕಲರ್ು (ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರ ಹಿತಾಸ್ಕ್ತುಯ ರಕ್ಷಣ ), 3೦ನ  ಕಲರ್ು 
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(ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರು ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಿಂಸ ಥಗಳ್ನುನ ಸಾಥಪ್ಪಸ್ ನಿವಮಹಿಸ್ುವ ಹಕುಿ)ಗಳ್ಲಿಲರುವ ಕಾಯದಗಳ್ ಗುರಿ, ವಯಕ್ತುಗಳ್ು 

ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರಾಗಿದ್ದರ , ಅವರ ಲಲರ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ುವ, ಎಲಲರನುನ ಒಳ್ಗ  ಳ್ುಳವ ಸ್ಮಾಜದ್ 

ನಿಮಾಮಣವ ೋ ಆಗಿದ . 

16.3. ಆರ  ೋಗಯದ್ ಹಕುಿ 

ಆರ  ೋಗಯದ್ ಹಕುಿ ರ್ತುು ಆರ  ೋಗಯ ಸ ೋವ ಗಳ್ು ಕ ೈಗ ಟಕುವುದ್ು, ಹಕುಿ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 21ನ ೋ ಕಲಮಿಡಿಯಲಿಲ 

ಖಾತ್ತರಯಾಗಿರುವ ಬದ್ುಕ್ತನ ಹಕ್ತಿನ ಬಹುರ್ುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳ್ು. 318 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರಾಗಿರುವ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಕಾರಣದಿಂದ್ ಸಾರ್ಜಿಕ 

ಪೂವಾಮಗರಹ, ಮೋಲುಕ್ತೋಳ್ು, ರ್ತುು ಹಿಿಂಸ ಯನುನ ಅನುಭವಿಸ್ರುತಾುರ . "ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ 

ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗವನುನ" ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದಿಂದಾಗಿ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು 

ರ್ುಚುಿರ್ರ ಯ ಜಿೋವನವನುನ ನಡ ಸ್ಬ ೋಕಾಗುತುದ . ಇದ್ರ ಪರಿಣಾರ್ವಾಗಿ, ಆರ  ೋಗಯ ಸ ೋವ ಗಳ್ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ 

ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಗಿಂಭಿೋರವಾದ್ ಅನಾನುಕ ಲ ರ್ತುು ಪೂವಾಮಗರಹಗಳ್ನುನ ಅನುಭವಿಸ್ುತಾುರ . 

ಇದ್ರಿಿಂದಾಗಿ, ಈ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯರಲಿಲ ಖಿನನತ  ರ್ತುು ಆತಮಹತಾಯ ಪರವೃತ್ತುಗಳ್  ಸ ೋರಿದ್ಿಂತ  ಅನ ೋಕ 

ಗಿಂಭಿೋರವಾದ್ ಆರ  ೋಗಯ ಸ್ರ್ಸ ಯಗಳ್ು ಕಾಣಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳತುವ 319.  

ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು, ಅದ್ರಲಿಲ ವಿಶ ೋಷ್ವಾಗಿ ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಮ್. ರ್ತುು ಲಿಿಂಗ ಪರಿವತ್ತಮತರು ಎಚ್.ಐ.ವಿ 

ಸ  ೋಿಂಕ್ತಗ  ಒಳ್ಗಾಗುವ ಅಪಾಯ ತುಿಂಬಾ ಹ ಚಾಿಗಿದ್ುದ, ಇದ್ಕ ಿ ಕಾರಣ ಅವರುಗಳಿಗ  ಸ್ುರಕ್ಷಿತವಾದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ನಡ ಸ್ಲು ಸ್ುರಕ್ಷಿತ ತಾಣಗಳಿಲಲದರುವುದ್ು. ತರ್ಮ ಬಗ  ೆಇತರರಿಗ  ತ್ತಳಿಯುವ ರ್ತುು ಅದ್ರಿಿಂದ್ 

ಶಿಕ್ ಗ  ಳ್ಗಾಗುವ ಅಪಾಯ ಅವರು ವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಪರಿೋಕ್ , ಚಕ್ತತ ಪ ರ್ತುು ಇತರ ಸ ೋವ ಗಳ್ನುನ ಪಡ ಯುವುದ್ನುನ 

                                                             
318 Common Cause (A Registered Society) v. Union of India & Anr., (2018) 5 SCC 1, at paragraph 304; C.E.S.C. 

Limited & Ors. v. Subhash Chandra Bose & Ors., (1992) 1 SCC 441, at paragraph 32; Union of India v. Mool 

Chand Khairati Ram Trust, (2018) SCC OnLine SC 675, at paragraph 66; and, Centre for Public Interest Litigation 

v. Union of India & Ors., (2013) 16 SCC 279, at paragraph 25   
319 M.V. Lee Badgett, The Economic Cost of Stigma and the Exclusion of LGBT People: A Case Study of India, 

World Bank Group (2014) available at  
http://documents.worldbank.org/curated/en/527261468035379692/The-economic-cost-of-stigma-and-the-

exclusion-of-LGBT-people-a-case-study-of-India (Last accessed on August 11, 2018)   
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ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುತುದ 320. ವಿರುದ್ಧ ಲಿಿಂಗದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ರ್ದ್ುವ ಯಾಗಿರುವ ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಮ್.ಗಳ್ಲಿಲ ಎಚ್.ಐ.ವಿ. 

ಸ  ೋಿಂಕು ಹ ಚಾಿಗಿರುವುದ್ು, ರ್ತುು ಅದ್ರ  ಿಂದಗ  ರ  ೋಗವನುನ ಪತ ು ಮಾಡಿ ಚಕ್ತತ ಪ ನಿೋಡುವುದ್ು 

ಕಷ್ುವಾಗಿರುವುದ್ರ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, ಅವರುಗಳ್ು ಈ ರ  ೋಗಕ  ಿಳ್ಗಾಗುವ ರ್ತುು ರ  ೋಗಾಣುವನುನ ಹರಡುವ 

ಸಾಧ್ಯತ  ಬಹಳ್ ಹ ಚಾಿಗಿದ . 

ಸ್ಿಂಯುಕು ರಾಷ್ರ ಒಕ ಿಟದ್ ಮಾನವ ಹಕುಿಗಳ್ ಆಯೊೋಗ ನಿಕ  ೋಲಸ್ ಟ ಯನ ನ್ v. ಆ (ಮೋಲಿಿಂಡ) 

ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಕಿಂಡುಕ  ಿಂಡ ವಿಚಾರಗಳ್ನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ುವುದ್ು ಉಪಯುಕು. 

ಟಾಸ ೋನಿಯಾದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ ಸಾವಮಜನಿಕ ಆರ  ೋಗಯಕ ಿ ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ವಾದ್ದ್ 

ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಈ ಅಯೊೋಗವು ಗರ್ನಿಸ್ುವುದ ೋನ ಿಂದ್ರ , ಏಡ್ಪ/ ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಹರಡುವುದ್ನುನ 

ತಡ ಯುವ ಗುರಿಯನುನ ಸಾಧಿಸ್ಲು, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವುದ್ು 

ಸ್ ಕುವಾದ್ ಕರರ್ವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಬರುವುದಲಲ. ಆಸ ರೋಲಿಯಾ ಸ್ಕಾಮರ ಗರ್ನಿಸ್ುವ 

ಪರಕಾರ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ನುನ ಅಪದಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ ಕಾನ ನುಗಳ್ು ಸ  ೋಿಂಕು 

ತಗುಲುವ ಅಪಾಯದ್ಲಿಲರುವ ಹಲವು ರ್ಿಂದ ಭಯದಿಂದ್ ಅವಿತುಕ  ಳ್ುಳವಿಂತ  ಮಾಡಿ 

ಸಾವಮಜನಿಕ ಆರ  ೋಗಯ ಕಾಯಮಕರರ್ಗಳಿಗ  ಅಡಿಡಯನುನಿಂಟುಮಾಡುತುವ . ಹಾಗಾಗಿ, 

ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟವಟ್ಟಕ ಗಳ್ ಅಪರಾಧಿೋಕರಣವು ಎಚ್.ಐ.ವಿ/ ಏಡ್ಪ ಗ  ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ಿಂತ  

ಪರಿಣಾರ್ಕಾರಿಯಾದ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯಮಕರರ್ಗಳ್ ಅನುಷಾಠನದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಪರತ್ತಕ ಲ ಪರಿಣಾರ್ 

ಬಿೋರುತುದ . ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ ಅಪರಾಧಿೋಕರಣದ್ 

ರ್ುಿಂದ್ುವರಿಕ ಗ  ಎಚ್.ಐ.ವಿ/ ಏಡಪನ ಹರಡುವಿಕ ಯ ಪರಿಣಾರ್ಕಾರಿಯಾದ್ 

ನಿಯಿಂತರಣಕ ಿ ಯಾವುದ ೋ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ ಕಿಂಡು ಬಿಂದಲಲವ ಿಂದ್ು ಈ ಆಯೊೋಗವು 

ಗರ್ನಿಸ್ರುತುದ .   

(ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ  ರ್ತುು ಆಿಂತರಿಕ ಅಡಿಟ್ಟಪಿಣಿಗಳ್ನುನ ಕ ೈಬಿಡಲ್ಫಾಗಿದ ) 

                                                             
320 Govindasamy Agoramoorthy and Minna J Hsu, India’s homosexual discrimination and health consequences, 

41(4) Rev Saude Publica (2007), at pp. 567-660 available at http://www.scielo.br/pdf/rsp/v41n4/6380.pdf   
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ಅಮೋರಿಕ ಯ ರ್ನಃಶಾಸ್ರೋಯ ಸ್ಿಂಘಟನ , ಅಮೋರಿಕ ಯ ರ್ನ  ೋವ ೈದ್ಯಕ್ತೋಯ ಸ್ಿಂಘಟನ , ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಸ್ಮಾಜ 

ಸ ೋವಕರ ಸ್ಿಂಘಟನ , ರ್ತುು ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಸ್ಮಾಜ ಸ ೋವಕರ ಸ್ಿಂಘಟನ ಯ ಟ ಕಾಪಸ್ ಲ್ಫಾರ ನ್ಪ ರ್ತ್ತುತರರು v. 

ಟ ಕಪಸ್ (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ನಾಯಯಾಲಯಕ ಿ ಸ್ಲಿಲಸ್ದ್ ಸ್ಲಹಾ ವರದ ಈ ಕ ಳ್ಗಿನಿಂತ  ನುಡಿಯುತುದ . 

111.....ಟ ಕಪಸ್ ದ್ಿಂಡ ಸ್ಿಂಹಿತ  ಎಸ್. 21.06 ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ ಪುರುಷ್ರ ವಿರುದ್ಧದ್ 

ಪುವಾಮಗರಹ, ತಾರತರ್ಯ ರ್ತುು ಹಿಿಂಸ ಯನುನ ಬಲಪಡಿಸ್ುತುದ . ಹಲವು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ರೋ 

ಪುರುಷ್ರು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಗ  ಅಿಂಟ್ಟರುವ ಕಳ್ಿಂಕವನುನ ಸ್ಹಿಸ್ ನಿಭಾಯಸ್ುವುದ್ನುನ 

ಕಲಿಯುತಾುರಾದ್ರ , ಈ ಬಗ ಯ ಪುವಾಮಗರಹ, ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳ್ಲಿಲ, ಅದ್ರಲ ಲ 

ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ನಿರಾಕರಿಸ್ಲು ಅರ್ವಾ ಬಚಿಡಲು ಯತ್ತನಸ್ುವವರಲಿಲ, 

ಗಿಂಭಿೋರವಾದ್ ಮಾನಸ್ಕ ಯಾತನ ಯನುನ ಉಿಂಟುಮಾಡುತುದ .  

(ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ ) 

ಈ ಸ್ಿಂದ್ಭಮದ್ಲಿಲ, ಭಾರತ್ತೋಯ ಮಾನಸ್ಕ ಆರ  ೋಗಯ ಸ ೋವಾ ಕಾಯದಯು ಜುಲ್ಫ ೈ 7, 2018 ರಿಂದ್ು ಜಾರಿಗ  

ಬಿಂದತ ಿಂಬುದ್ನುನ ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ುವುದ್ು ಅಗತಯ. ಮಾನಸ್ಕ ಆರ  ೋಗಯ ಸ ೋವಾ ಕಾಯದಯ 18(1) ರ್ತುು (2) 

ಕಲರ್ುಗಳ್ು, 21(1)(ಎ) ಕಲಮಿನ ಜತ ಗ ಡಿ, ಮಾನಸ್ಕ ಆರ  ೋಗಯ ಸ ೋವ ಯ ಲಭಯತ ಯ ಹಕಿನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ 

ದ ೈಹಿಕ ರ್ತುು ಮಾನಸ್ಕ ರ  ೋಗಗಳಿರುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ, ಮೋಲುಕ್ತೋಳಿಲಲದ ೋ, ಸ್ಮಾನವಾಗಿ ನಡ ಸ್ಕ  ಳ್ುಳವುದ್ನುನ 

ಕಡಾಡಯಗ  ಳಿಸ್, ಉಳಿದ ಲಲ ಭ ೋದ್ಭಾವಗಳ್ ಜತ ಯಲಿಲ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲಿನ 

ತಾರತರ್ಯವನ ನ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುತುವ .    

17. 377ನ್ಯವ ಪ್ರಿಚಯಛವದವಪ ಎಲ್.ರ್ಜ.ಬಿ.ಟಿ ವಾಕ್ರಿಗಳ ಅಭಿವಾಕ್ರಿ ಸಾಿತಂತಿಾದ ಹಕಕನತನ ಘಾಸಿಗಯೂಳಿಸತತಿದಯ  

17.1. 19(1)(ಎ) ಕಲರ್ು ಎಲ್ಫಾಲ ಪರಜ ಗಳಿಗ  ಅಭಿವಯಕ್ತು ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ುತುದ . ಆದಾಗ ಯ, 19(2) 

ಕಲಮಿನಲಿಲ ತ್ತಳಿಸ್ರುವ ಕಾರಣಗಳ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ, ಈ ಹಕ್ತಿನ ಚಲ್ಫಾವಣ ಯ ಮೋಲ್ಫ  ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾದ್ 

ನಿಬಮಿಂಧ್ವನುನ ಹ ೋರಬಹುದಾಗಿದ .  
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ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ವಿವಿಧ್ ರಿೋತ್ತಗಳ್ಲಿಲ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುತಾುರ . ಅವುಗಳ್ಲಿಲ, 377ನ ೋ 

ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಅಡಿಯಲಿಲ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ಲ್ಫಾದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ಲಿಲ ತ  ಡಗುವುದ್ು ಕ ಡಾ ಒಿಂದ್ು ಬಗ ಯಾಗಿದ . 

ಕಾನ ನು ಪಾಲನಾ ಸ್ಿಂಸ ಥಗಳ್ು ನಿೋಡುವ ಕ್ತರುಕುಳ್ ರ್ತುು ಶಿಕ್ ಯ ಹ ದ್ರಿಕ ಯಿಂದ್ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳ್ು 

"ರ್ುಚಿದ್ಬಾಗಿಲುಗಳ್ ಹಿಿಂದ " (ಕಾಲಸ ರ್ಟ)" ಇರಲು ಬಯಸ್ುತಾುರ . ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಸ್ಮಾಜದ್ 

ಕ್ತರುಕುಳ್ ರ್ತುು ಟ್ಟೋಕ ಯಿಂದ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು, ವ ೈಯಕ್ತುಕ ರ್ತುು ಔದ  ಯಗಿಕ ವಲಯಗಳ್ಲಿಲ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ತರ್ಮ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಅಸ್ುತವದ್ ತಾಯಬ ೋರಿನಿಂತಹ ವಿಚಾರವಾದ್ ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಬಹಿರಿಂಗ 

ಪಡಿಸ್ದರುವಿಂತ  ಒತುಡ ಹ ೋರಲ್ಫಾಗುತುದ . ಅವರುಗಳ್ು ಇತರ ಭಿನನಲಿಿಂಗಾಸ್ಕು ವಯಕ್ತುಗಳ್ಿಂತ  ರ್ುಕುವಾಗಿ 

ತೃಪ್ಪುದಾಯಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ಬ ಸ ದ್ು ಬ ಳ ಸ್ುವುದ್ಕ ಿ ತಡ ಯೊಡುಡವುದ್ರ ರ್ ಲಕ ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ವಯಕ್ತುತವ ರ್ತುು 

ಘನತ ಯ ಬದ್ುಕ್ತನ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ . ಇದ್ು ಅವರ ಮಾನಸ್ಕ ಆರ  ೋಗಯದ್ ಮೋಲ್ಫ  ಸ್ಹ 

ಪರಿಣಾರ್ ಬಿೋರುತುದ .  

17.2. ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕಾನ ನು ಸ ೋವ ಗಳ್ ಪಾರಧಿಕಾರ v. ಭಾರತ ಸ್ಕಾಮರ ರ್ತುು ಇತರರು ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ 

ನಾಯಯಾಲಯವು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ ಯು ವಯಕ್ತುಗಳ್ಲಿಲ ಅಿಂತಗಮತವಾಗಿರುವ ವಿಷ್ಯ ರ್ತುು ಅವರ ವ ೈಯಕ್ತುಕ 

ಅಸ್ಮತ ಯ ರ್ುಖ್ಯ ಅಿಂಶ ಎಿಂದ್ು ಗರ್ನಿಸ್ತು. ಅಲಲದ ೋ, ಲಿಿಂಗ ಪರಿವತ್ತಮತ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ತಾವಾಗಿಯೋ 

ಗುರುತ್ತಸ್ಕ  ಿಂಡ ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯನುನ, ಮಾತು, ವತಮನ , ನಡವಳಿಕ , ಉಡುಪುಗಳ್, ಇತಾಯದಗಳ್ ರ್ ಲಕ 

ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ಹಕಿನುನ ಹ  ಿಂದದಾರ  ಎಿಂದ್ು ನಿಧ್ಮರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿತುು.    

ನಾಯಯಾಲಯವು, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ ಯಿಂತ ಯೋ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಕ ಡಾ ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ವಯಕ್ತುತವಕ ಿ 

ಬಹುರ್ುಖ್ಯವ ಿಂದ್ , ರ್ತುು ಸ್ವ-ಧ್ೃಡಿೋಕರಣ, ಘನತ  ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ್ ರ್ ಲ ಅಿಂಶವ ಿಂದ್  ಗುರುತ್ತಸ್ತು. 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಒಬಬರ ವಯಕ್ತುತವ ರ್ತುು ಅಸ್ಮತ ಗ  ಬಹುರ್ುಖ್ಯವ ಿಂಬ ಪರಸಾುವನ ಯನುನ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ಪೋಠವು 

ಕ .ಎಸ್. ಪುಟುಸಾವಮಿ ರ್ತ  ುಬಬರು v. ಭಾರತ ಸ್ಕಾಮರ ರ್ತುು ಇತರರು ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಧ್ೃಡಿೋಕರಿಸ್ತು. 

ಈ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವಾಗಿ, ಎಸ್.  v. ಕಣಿಣಯಮಾಮಳ್ ರ್ತ  ುಬಬರು ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಈ ನಾಯಯಾಲಯ ನಿೋಡಿದ್ ತ್ತೋಪಮನುನ 

ಉಲ್ಫ ಲೋಖಿಸ್ವುದ್ು ಸ್ ಕು. ಈ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, 19(2)ನ ೋ ಕಲಮಿನಲಿಲ ಬರುವ "ಸ್ಭಯತ  ರ್ತುು ನ ೈತ್ತಕತ " ಎಿಂಬ 

ನುಡಿಗಟ್ಟುನ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ ಕ ಳ್ಕಿಂಡಿಂತ  ಗರ್ನಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿತುು: 
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ಸ್ಿಂವಿಧಾನ ಕ  ಡಮಾಡುವ ಮಾತು ರ್ತುು ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ ಸಾವತಿಂತರಯ ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಲಲ 

ರ್ತುು ಅವುಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  "ಸ್ಭಯತ  ರ್ತುು ನ ೈತ್ತಕತ " ರ್ತುು ಇತರ ವಿಚಾರಗಳ್ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ 

ನಿಬಮಿಂಧ್ ಹ ೋರಬಹುದ್ು ಎಿಂಬುದ್ು ನಿಜವಾದ್ರ , ನಾವುಗಳ್ು ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ತುು 

ಸಾಿಂಸ್ೃತ್ತಕ ವಲಯದ್ ಜನಪ್ಪರಯವಲಲದ್ ಅಭಿಪಾರಯಗಳ್ನುನ ಸ್ಹಿಸ್ಕ  ಳ್ುಳವ ಆವಶಯಕತ ಗ  

ಒತುು ನಿೋಡಬ ೋಕು. ಅಭಿಪಾರಯ ರ್ತುು ಆಲ್ಫ  ಚನ ಗಳ್ ರ್ುಕುವಾದ್ ಹರಿವು ನಾಗರಿೋಕರು 

ಕ ಡಿಬಾಳ್ುವುದ್ಕ ಿ ಅಗತಯವಾಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್, ರ್ುಕು ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ ಈ ಹಕ್ತಿನ ರಕ್ಷಣ ಯ 

ಪಾರರ್ುಖ್ಯವನುನ ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ನಿಮಾಮತೃಗಳ್ು ರ್ನಗಿಂಡಿದ್ದರು. ರಾಜನ ೈತ್ತಕ 

ನ ಲ್ಫ ಯಲಿಲ ಅರ್ಮಪೂಣಮ ಆಡಳಿತ ನಿೋಡಲು ತ್ತಳ್ುವಳಿಕಸ್ಥ ನಾಗರಿೋಕರ 

ಅಗತಯವಿದ ಯಾದ್ರ , ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಲುವುಗಳ್ ವಿಷ್ಯಕ ಿ, ರ್ುಕುವಾಗಿ ಮಾತುಕತ  

ನಡ ಸ್ುವ ಸ್ಿಂಸ್ೃತ್ತಯನುನ ಪೊೋಷ್ಟ್ಸ್ುವುದ್ು ಕ ಡ ಆವಶಯಕ. 

ಸಾಮಾಜಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ ಯ ಪರಿಕಲಿನ ಗಳ್ು ರ್ ಲತಃ ವಯಕ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಿಂರ್ವು ರ್ತುು 

ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ ಕಾನ ನನುನ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾವಯತುತ ಯ ಪರಿಧಿಯೊಳ್ಗ  ಅನಗತಯವಾಗಿ 

ರ್ ಗುತ ರಿಸ್ುವ ಸಾಧ್ನವಾಗಿ ಬಳ್ಸ್ಕ  ಳ್ಳಬಾರದ್ು. ನ ೈತ್ತಕತ  ರ್ತುು ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ು 

ಒಟ್ಟುಗ ೋ ಅನವಯವಾಗುವಿಂರ್ವಲಲ. 

(ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ ) 

ಹಾಗಾಗಿ, ಸಾವಮಜನಿಕ ಅರ್ವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ ೈತ್ತಕತ  ರ್ ಲತಃ ವಯಕ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್, ಅದ್ರ ಆಧಾರದ್ 

ಮೋಲ್ಫ , 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ 19(2)ನ ೋ ಕಲಮಿನಡಿಯ ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾದ್ ನಿಬಮಿಂಧ್ವ ಿಂದ್ು ಸ್ರ್ರ್ಥಮಸ್ಕ  ಳ್ಳಲು 

ಆಗುವುದಲಲ. 

18. ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೌಶಲ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನ ರದ್ಧತ್ತ 

ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೌಶಲ್ ರ್ತ  ುಬಬರು v. ನಾಜ್ ಪರತ್ತಷಾಥನ ರ್ತುು ಇತರರು (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಈ 

ನಾಯಯಾಲಯದ್ದ ದವ-ಸ್ದ್ಸ್ಯ ಪ್ಪೋಠವು ದ ಹಲಿ ಉಚಿನಾಯಯಾಲಯ ನಾಜ್ ಪರತ್ತಷಾಥನ v. ದ ಹಲಿ ಎನ್.ಸ್.ಟ್ಟ. 
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ಸ್ಕಾಮರ ರ್ತುು ಇತರರು321 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾದ್ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕೃತಯಗಳ್ನುನ 

ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14, 15, ರ್ತುು 21ನ ೋ ಕಲರ್ುಗಳ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ  

ಎಿಂದ್ು ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ಸ್ ನಿೋಡಿದ್ದ ತ್ತೋಪಮನುನ ತಳಿಳಹಾಕ್ತತು,  

ದವಸ್ದ್ಸ್ಯ ಪ್ಪೋಠವು ನಾಜ್ ಪರತ್ತಷಾಥನ v. ದ ಹಲಿ ಎ.ಸ್.ಟ್ಟ. ಸ್ಕಾಮರ ರ್ತುು ಇತರರು ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪಮನುನ 

ತಳಿಳಹಾಕಲು ನಿೋಡಿದ್ ಕಾರಣಗಳ್ು ಈ ಕ ಳ್ಕಿಂಡಿಂತ್ತವ .  

i. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ನಿದಮಷ್ುವಾದ್ ಜನರು, ಅಸ್ಮತ  ಅರ್ವಾ ನಿಲುವನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವುದಲಲ. ಅದ್ು 

ನಡ ಸ್ದ್ರ  ಅಪರಾಧ್ವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗುವ ಕ ಲ ಕೃತಯಗಳ್ನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ುತುದ ಯಷ ುೋ. ಅಿಂತಹ 

ನಿಬಮಿಂಧ್ವು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ  ರ್ತುು ನಿಲುವುಗಳಾಚ ಗ , ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಡತ ಯನನ ನಿಯಿಂತ್ತರಸ್ುತುದ .  

ಸಾಮಾನಯವಾದ್ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ಲಿಲ ತ  ಡಗುವವರು ರ್ತುು ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ 

ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ಲಿಲ ತ  ಡಗುವವರು ಬ ೋರ  ಬ ೋರ  ವಗಮಕ ಿ ಸ ೋರುತಾುರ . ಎರಡನ ೋ ವಗಮಕ ಿ 

ಸ ೋರುವವರು 377 ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ನಿರಿಂಕುಶತವ ರ್ತುು ಅತಾಕ್ತಮಕವಾದ್ ವಗಿೋಮಕರಣದ್ ಸ್ರ್ಸ ಯ ಹ  ಿಂದದ  ಎಿಂದ್ು 

ಸಾಧಿಸ್ಲು ಬರುವುದಲಲ. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ ಒಿಂದ್ು ಬಗ ಯ ಅಪರಾಧ್ವನುನ ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ ಅದ್ಕ ಿ  

ಸ್ ಚಸ್ುತುದ ಯಷ ುೋ. 

ii. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಈ ದ ೋಶದ್ ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯ "ಅತ್ತಸ್ಣಣ ಭಾಗ"ವಾಗಿದಾದರ  ಅಲಲದ ೋ, ಈ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ 

ಅಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ ಗಳ್ನುನ ನಿೋಡಿರುವುದ್ು ಕಡಿಮ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅದ್ರ ಆಧಾರದ್  377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ 14, 15 ರ್ತುು 

21ನ ೋ ಕಲರ್ುಗಳಿಗ  ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ  ಎಿಂದ್ು ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ.  

iii. ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ರ್ುದಾಯಕ ಿ ಸ ೋರಿದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ನುನ ಕ್ತರುಕುಳ್ ಬ ದ್ರಿಕ  

ರ್ತುು ಹಿಿಂಸ ಗ  ಒಳ್ಪಡಿಸ್ಲು ಬಳ್ಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ  ಎಿಂಬುದ್ು ಆ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಸ್ತವವನುನ ಪರಶಿನಸ್ುವುದ್ಕ ಿ 

ಸ್ರಿಯಾದ್ ಆಧಾರವಾಗಲ್ಫಾರದ್ು. 
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iv. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಕಾನ ನಿನ ವಾಯಪ್ಪುಯಲಿಲ ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾಗಿದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಗರ್ನಿಸ್ದ್ ಈ 

ನಾಯಯಾಲಯ, ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗವು 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ತ ಗ ದ್ುಹಾಕಲು ಅರ್ವಾ ಅದ್ಕ ಿ ತ್ತದ್ುದಪಡಿ 

ಮಾಡಲು ಸ್ವತಿಂತರವಾಗಿದ  ಎಿಂದ್ು ಅಭಿಪಾರಯಪಟ್ಟುತು.  

19. ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೌಶಲ್ ರ್ತ  ುಬಬರು v. ನಾಜ್ ಪರತ್ತಶಾಠನ ರ್ತುು ಇತರರು ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲನ 

ತಪುಿಗಳ್ು ಇಿಂತ್ತವ : 

i. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು "ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ"ದ್ ಅಪರಾಧ್ವನುನ 

ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ುವುದಲಲ. ಈ ವಿಚಾರ ಬಹಳ್ ವಿಸಾುರವೂ, ಅವರವರ ವಾಯಖಾನಕ ಿ ಬಿಟ್ಟುರುವಿಂತಹುದ್  ಆಗಿದ್ುದ, 

ಅದ್ು ತನನ ವಾಯಪ್ಪುಯೊಳ್ಗ  ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರು ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾಗಿ ನಡ ಸ್ುವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗಳ್ನ ನ 

ತ ಗ ದ್ುಗ  ಿಂಡು ಅವುಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುತುದ . 

ಈ ಸ್ನಿನವ ೋಶದ್ಲಿಲ, ಎ.ಕ . ರಾಯ್ v. ಭಾರತ ಸ್ಕಾಮರ322 ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ ಈ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ಪೋಠ 

ತ ಗ ದ್ುಕ  ಿಂಡ ನಿಧಾಮರದ್ ಕ ಳ್ಕಿಂಡ ಭಾಗವನುನ ಉಲ್ಫ ಲಖಿಸ್ುವುದ್ು ಸ್ ಕು: 

62. ಅಪರಾಧ್ಗಳ್ನುನ ಸ್ರ್ಿಂಜಸ್ವಾದ್ ಖ್ಚತತ ಯೊಿಂದಗ  ವಾಯಖಾಯನಿಸ್ಬ ೋಕು ಎಿಂಬ 

ನಿಯರ್ವನುನ ಅಪರಾಧ್ ನಾಯಯದ್ ರ್ ಲಭ ತ ತತವವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುದ್ುದ, 

ರ್ನ ೋಕಾ ಗಾಿಂಧಿ ಪರಕರಣದ್ ನಿಂತರ, ಅದ್ನಿನೋಗ ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನವನುನ 

ಆವರಿಸ್ಕ  ಿಂಡಿರುವ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ನ  ೋಡಬ ೋಕು. ಇದ್ರ ರ್ ಲ ಆದ್ಶಮ, ಪರತ್ತ ವಯಕ್ತುಯ , 

ಸ್ಕಾಮರ ಯಾವುದ್ನುನ ಒಪುಿತುದ  ರ್ತುು ಯಾವುದ್ನುನ ನಿಬಮಿಂಧಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ 

ತ್ತಳಿದರಲು ಅಹಮರು, ಹಾಗ  ಅಸ್ಿಷ್ುತ ಯೊಿಂದ್ರ ದ ಸ ಯಿಂದ್ ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ಬದ್ುಕು 

ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯವನುನ ಅಪಾಯಕ ಿ ಈಡುಮಾಡುವುದ್ು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ. ಆದ್ರ , ಅಪರಾಧ್ಕ ಿ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ್ ಕಾನುನಿನ ವಾಯಪ್ಪುಯಲಿಲನ ಕ ಲ ಕರರ್ಗಳ್ು ವಯಕ್ತುಗಳಿಿಂದ್ ಅವರ ಬದ್ುಕನ ನೋ 

ಕಸ್ದ್ುಕ  ಳ್ುಳತುವ  ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಅನುಮಾನಕ ಿ ಆಸ್ಿದ್ವಿಲಲದ  ಒಪ್ಪಿಕ  ಳ್ಳಬ ೋಕಾಗಿದ . 

ಕಾನ ನಿಗಾಗಲಿೋ, ಸ್ಿಂವಿಧಾನಕಾಿಗಲಿೋ ತೃಪ್ಪುಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗದ್ಿಂರ್ ಮಾನದ್ಿಂಡಗಳ್ 

                                                             
322 (1982) 1 SCC 271   
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ಅಗತಯವಿಲಲ. ಕಾನ ನಿನ ಭಾಷ ಯಲಿಲ ನಿಷ ೋಧಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ವಿಚಾರಗಳ್ಲಿಲ ತ  ಡಗುವುದ್ರ 

ಬಗ ಗ  ಎಲಲರಿಗ  ಅರ್ಮವಾಗುವಿಂತಹ ಸ್ ಕುವಾದ್ ಎಚಿರಿಕ ಗಳ್ನುನ ಸ ೋರಿಕ  ಿಂಡಿರಬ ೋಕು 

ಎಿಂದ್ು ಅಪ ೋಕ್ಷಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತುದ   

(ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ ) 

ಸ್ದ್ರಿ ತ್ತೋಪುಮ (ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕೌಶಲ್) ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರು ನಡ ಸ್ುವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗ , ರ್ತ  ುಬಬ ವಯಕ್ತುಯ 

ಇಚ ಿ ರ್ತುು ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದರುವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಕ್ತರಯಗ  ನಡುವಿನ ವಯತಾಯಸ್ವನುನ ಪರಸಾುಪ್ಪಸ್ುವುದ ೋ ಇಲಲ. 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ು ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕವಾಗಿರಲಿ ಅರ್ವಾ ಭಿನನಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕವಾಗಿರಲಿ, ವಯಸ್ಿರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯುರುವ ಖಾಸ್ಗಿೋ 

ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ವಿಶ ೋಷ್ವಾಗಿ ಗರ್ನಿಸ್ಬ ೋಕಾಗುತುದ . 

ಹಾಗ ಯೋ, ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ ಪಾರಣಿಸ್ಿಂಭ  ೋಗ, ಗುದ್-ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ರ್ತುು 

ಬಲವಿಂತದ್ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ ಜ  ತ ಯಲಿಲ ವಗಿೋಮಕರಿಸ್ಲು ಬರುವುದಲಲ. 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವು ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ಅಸ್ಮತ ಯ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಿಂಗವಾಗಿರುವುದ್ರಿಿಂದ್ ಅದ್ು ಬದ್ಲ್ಫಾಯಸ್ಲು 

ಸಾಧ್ಯವಿಲಲದರುವಿಂರ್ದ್ುದ ರ್ತುು ಬ ೋಕಾದ್ ಹಾಗ  ಬದ್ಲ್ಫಾಯಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ. ಎಲ್.ಜಿಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ತರ್ಮದ ೋ 

ಲಿಿಂಗದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಜ  ತ ಯಲಿಲ ಅನ  ಯೋನಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ ಬ ಳ ಸ್ುವುದ್ು, ಅವರ ಖಾಸ್ಗಿೋ ಆಯಿಯ 

ಚಲ್ಫಾವಣ  ರ್ತುು ಅವರ ಸಾವಯುತ ು ರ್ತುು ಸ್ವಯಿಂನಿಧಾಮರಗಳ್ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯಾಗಿದ .  

ಒಿಂದ ೋ ಲಿಿಂಗದ್ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವಿನ ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ್ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ 

ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಆಧಾರದ್ಲಿಲ ತಾರತರ್ಯ 

ಎಸ್ಗುತುದ , ಇದ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14, 19, 21 ನ ೋ ಕಲರ್ುಗಳ್ು ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ುವ ಅವರ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ 

ಉಲಲಿಂಘನ ಯಾಗಿದ . 

ii. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಈ ದ ೋಶದ್ ಜನಸ್ಿಂಖ ಯಯ "ಅತ್ತಸ್ಣಣ ಭಾಗ" ಎಿಂಬ ಒಿಂದ ೋ ಸ್ಿಂಗತ್ತಯ ಆಧಾರದ್ 

ಮೋಲ್ಫ  ಅವರುಗಳ್ನುನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 3ನ ೋ ಭಾಗ ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ುವ ಅವರ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳಿಿಂದ್ 

ವಿಂಚತಗ  ಳಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರಾಗಿದ್ದರ , ಆ 
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ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಜನರು ಈ ದ ೋಶದ್ ನಾಗರಿೋಕರು ರ್ತುು ಅವರಿಗ  ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14, 15, 19 ರ್ತುು 21ನ ೋ 

ಕಲರ್ುಗಳ್ು ಕ  ಡಮಾಡುವ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  ಅಧಿಕಾರವಿದ . 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರ  ೋ ಅಲಲವೋ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಮಿೋರಿ, ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಎಲ್ಫಾಲ ನಾಗರಿೋಕರಿಗ  

ಸ್ರ್ನಾಗಿ ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ . ಆಧ್ುನಿಕ ಪರಜಾತಿಂತರಗಳ ಲಲವೂ, ಬಹುರ್ತದ್ ಆಳಿವಕ  ರ್ತುು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 

3ನ ೋ ಬಾಗದ್ಲಿಲ ನಿಶಿಿತಗ  ಳಿಸ್ಲ್ಫಾದ್ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ ರಕ್ಷಣ  ಎಿಂಬ ಅವಳಿ ಸ್ದಾಧಿಂತಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  

ಸಾಥಪನ ಗ  ಿಂಡಿವ . ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ವಿನಾಯಸ್ದ್ ಪರಕಾರ, ಒಿಂದ ಡ  ಬಹುರ್ತವಿರುವವರಿಗ  ಆಳ್ುವ ಹಕ್ತಿದ್ದರ , 

ರ್ತ  ುಿಂದ ಡ  ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರಿಗ , ಇತರ ನಾಗರಿಕರಿಗಿರುವಿಂತ , ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 3ನ ೋ ಭಾಗದ್ಡಿಯಲಿಲ 

ಖ್ಿಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ುನಿಶಿಿತಗ  ಳಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಹಕುಿಗಳ್ು ರ್ತುು ಸಾವತಿಂತರಯಗಳ್ ಸ್ಮಾನವಾದ್ ರಕ್ಷಣ ಯದ . 

ಈ ವಿಚಾರದ್ಲಿಲ ಜ .ಎಸ್ ವಮಾಮ ಆಯೊೋಗವು ತನನ ವರದಯ 77ನ ೋ ವಾಕಯದ್ಲಿಲ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದ . 

77. ನರ್ಮ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ ನಿಮಾಮತೃಗಳ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು "ಅಸ್ಭಯವಾದ್ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ತಾರತರ್ಯದ್" ಕ ೈಗನನಡಿಯಾಗಬ ೋಕ ಿಂದ್ು ಬಯಸ್ರಲಿಲಲ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ನಾವುಗಳ್ು 

ನ ನಪ್ಪನಲಿಲಡಬ ೋಕು. ಅಲಲದ ೋ ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ಸ್ಮಾನತ ಯನುನ ಉಜವಲವಾಗಿ 

ಪರತ್ತಬಿಿಂಬಿಸ್ುವ ಕನನಡಿಯಾಗಿರುವ ವಚನವನಿನತ್ತುದ . ಹಾಗಾಗಿ, ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರು 

ರ್ತುು ಲಿಿಂಗ ಪರಿವತ್ತಮತರನುನ ಒಳ್ಗ  ಿಂಡು ಎಲ್ಫಾಲ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ ಗಳ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 

ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ರಕ್ಷಣ  ಪಡ ಯಲು ಅಹಮವಾಗಿವ . ಸ್ಿಂವಿಧಾನವು ನಿಂಬುಗ ಗಳ್ಲಿಲನ 

ಬದ್ಲ್ಫಾವಣ ಗ  ರ್ತುು ಹ ಚಿನ ತ್ತಳ್ುವಳಿಕ ಗ  ಅವಕಾಶ ನಿೋಡುವುದ್ರ ಜ  ತ ಗ , 

ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕವಾಗಿ ತ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ಲಿಟು ಅಲಿಸ್ಿಂಖಾಯತರ ಹಕುಿಗಳ್ನುನ ಭದ್ರಪಡಿಸ್ವ 

ಸಾಧ್ನವಾಗಿಯ  ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸ್ುತುದ . 

(ಒತುು ನಿೋಡಲ್ಫಾಗಿದ ) 

iii. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಮೋಲ್ಫ  ನೋಟಕ ಿ ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಕಿಂಡರ , ಅದ್ರ ದ್ುಬಮಳ್ಕ  ಮಾಡಿ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿಟ್ಟ. 

ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಮೋಲ್ಫ  ಪರತ್ತಕ ಲವಾದ್ ತಾರತರ್ಯ ಎಸ್ಗಲ್ಫಾಗಿದ್ುದ, ಆ ರ್ ಲಕ ಅವರನುನ ದ್ುಬಮಲಗ  ಳಿಸ್ 
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ಅವರು ಸ್ದಾಕಾಲ ತರ್ಮ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಕಾರಣಕ ಿ ಶಿಕ್ ಗ  ಳ್ಗಾಗುವ ಅಪಾಯದ್ ಭಯದ್ಲಿಲ 

ಬದ್ುಕುವಿಂತ  ಮಾಡಲ್ಫಾಗಿದ .  

      ಸ್ಧ್ಯದ್ ವಾಯಖಾಯನದ್ ಪರಕಾರ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳ್ ನಡುವ  ನಡ ಯುವ ಯಾವುದ ೋ ರಿೋತ್ತಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಸ್ಿಂಭ  ಗ "ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್"ಕ ಿ ವಿರುದ್ಧವ ಿಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಡುತುದ . ಆದ್ುದ್ರಿಿಂದ್, "ನಿಸ್ಗಮದ್ ನಿಯರ್ಕ ಿ 

ವಿರುದ್ದವಾದ್ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ"ದ್ ಅಪರಾಧಿೋಕರಣದಿಂದಾಗಿ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ರ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ ಒಿಂದಡಿೋ ವಗಮವನ ನೋ 

ಅಪರಾಧಿಗಳ ಿಂದ್ು ನ  ೋಡಬ ೋಕಾಗಿ ಬಿಂದದ . 

iv. ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೌಶಲ್ ರ್ತ  ುಬಬರು v. ನಾಜ್ ಪರತ್ತಷಾಠನ ರ್ತುು ಇತರರು (ಮೋಲಿಿಂಡ) ಪರಕರಣದ್ 

ತ್ತೋಪ್ಪಮನಲಿಲ ಸ್ ಚಸ್ರುವಿಂತ  ಈ ಕಾಯದಗ  ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗದ್ ರ್ ಲಕ  ತ್ತದ್ುದಪಡಿಯಾಗುವುದ್ನುನ ಕಾಯುತು 

ಕ ರುವ ಅಗತಯ ಕಿಂಡುಬರುತ್ತುಲಲ. ಒಬಬ ಪರಜ ಯ ಅರ್ವಾ ಪರಜ ಗಳ್ ಗುಿಂಪ್ಪನ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿಗಳ್ು 

ಯಾವುದ ೋ ರಿೋತ್ತಯಲಿಲ ಉಲಲಿಂಘನ ಯಾಗಿರುವುದ್ು ಒಿಂದ  ಮಮ ಈ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಗರ್ನಕ ಿ ಬಿಂದ್ಲಿಲ, 

ನಾಯಯಲಯವು ರ್ ಕಪ ರೋಕ್ಷಕನಿಂತ  ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತ ಸ್ಕಾಮರ ಅಿಂತಹ ಪರಿಸ್ಥತ್ತಯನುನ ಬದ್ಲ್ಫಾಯಸ್ಲಿ 

ಎಿಂದ್ು ಕಾಯುವುದಲಲ. 

          ಈ ನಾಯಯಾಲಯವು ಒಬಬ ಜಾಗರ ಕ ಕಾವಲುದಾರನ ಪಾತರವನುನ ನಿವಮಹಿಸ್ಬ ೋಕ್ತರುವ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, 

ವಿವಾದಾತಮಕ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವನುನ ರ್ರುಪರಿಶಿೋಲಿಸ್, ಅದ್ರಲಿಲನ ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ  ಿಂದಗ  ಹ  ಿಂದಾಣಿಕ ಯಾಗದ್ 

ಭಾಗವನುನ ತ ಗ ದ್ುಹಾಕ್ತ ಅದ್ರ ವಾಯಪ್ಪುಯನುನ ಕುಗಿೆಸ್ುವುದ್ು ಈ ನಾಯಯಾಲಯದ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಕತಮವಯ 

ಈ ಪರಕರಣದ್ಲಿಲ, 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ಅಸ್ಿಷ್ುತ ಯನುನ ಹ  ೋಗಲ್ಫಾಡಿಸ್ ಅದ್ು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 3ನ ೋ ಭಾಗದ  ಿಂದಗ  

ಹ  ಿಂದಾಣಿಕ ಯಾಗುವಿಂತ  ಮಾಡಲು, ಅದ್ರ ವಿಸಾುರವನುನ ಕುಗಿೆಸ್ ಅದ್ರ ವಾಯಪ್ಪುಯಿಂದ್  ಒಿಂದ ೋ ಲಿಿಂಗದ್ 

ಅರ್ವಾ ಇತರ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವ  ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾಗಿ ನಡ ಯುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ್ನುನ 

ಹ  ರಗಿಡುವುದ್ು ಅಗತಯವಾಗಿದ .   

20. ಈ ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು ರ್ತುು ಅವರ ಕುಟುಿಂಬದ್ವರು ಶತಮಾನಗಳಿಿಂದ್ ಅನುಭವಿಸ್ದ್ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಬಹಿಷಾಿರ ರ್ತುು ಅವಮಾನಗಳಿಗ  ಪರಿಹಾರ ಒದ್ಗಿಸ್ುವಲಿಲ ಆದ್ ವಿಳ್ಿಂಬಕಾಿಗಿ, ಚರಿತ ರಯು ಅವರ 

ಕ್ಷಮಯಾಚಸ್ಬ ೋಕು. ಸ್ರ್ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯು ವಿಸಾುರವಾದ್ ಮಾನವ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕತ ಯ ಒಿಂದ್ು ಭಾಗ ರ್ತುು 
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ಸ್ಿಂಪೂಣಮ ನ ೈಸ್ಗಿಮಕ ಸ್ಥತ್ತ ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ುವಲಿಲ ಎಡವಿದ್ ಬಹುಸ್ಿಂಖಾಯತರ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ, ಈ 

ಸ್ರ್ುದಾಯದ್ ಸ್ದ್ಸ್ಯರು ಸ್ದಾಕಾಲ ಹಿಿಂಸ  ರ್ತುು ಕ್ತರುಕುಳ್ಗಳ್ ಭಯದ್ಲಿಲ ಬದ್ುಕಬ ೋಕಾಯತು. ಈ 

ಕಾನ ನಿನ ತಪುಿ ಬಳ್ಕ ಯಿಂದಾಗಿ, ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14ನ ೋ ಕಲರ್ು ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ುವ ಸ್ಮಾನತ ಯ 

ರ್ ಲಭ ತ ಹಕ್ತಿನಿಿಂದ್ ಅವರು ವಿಂಚತರಾಗುವಿಂತಾಯತು. ಅಲಲದ  ಈ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು, 15ನ ೋ 

ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ನಿೋಡಿರುವ ಮೋಲುಕ್ತೋಳಿನ ವಿರುದ್ಧದ್ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕುಿ ರ್ತುು 21ನ ೋ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ 

ಖಾತ್ತರಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿರುವ ಘನತ  ರ್ತುು ಖಾಸ್ಗಿೋತನದ  ಿಂದಗ  ಬದ್ುಕುವ ರ್ ಲಭ ತ ಹಕಿನುನ ಕ ಡ 

ಅತ್ತಕರಮಿಸ್ುತ್ತುತುು. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು "ಸ ರ ಹಿಡಿಯದ ೋ ಬಿಟು ಪಾತಕ್ತಗಳ್ು" ಎಿಂಬ ಕರಿನ ರಳಿನಿಿಂದ್ 

ರ್ುಕುವಾದ್ ಬದ್ುಕನುನ ನಡ ಸ್ಲು ಅಹಮರು. 

21. ಸಾರಾಿಂಶ 

i. ಮೋಲಿಿಂಡ ವಿಚಾರಣ ಗಳ್ನುನ ಗರ್ನದ್ಲಿಲರಿಸ್ಕ  ಿಂಡು, ವಯಸ್ಿರ (ಎಿಂದ್ರ  18 ವಷ್ಮ ಮೋಲಿಟು, ಒಪ್ಪಿಗ  

ಸ್ ಚಸ್ಲು ಅಹಮತ ಯರುವ ವಯಕ್ತುಗಳ್ು) ನಡುವ  ಖಾಸ್ಗಿೋಯಾಗಿ ನಡ ಯುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ್ಫ ೈಿಂಗಿಕ 

ಕ್ತರಯಗಳ್ನುನ ಅಪರಾಧಿೋಕರಿಸ್ುವ 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ವು ಸ್ಿಂವಿಧಾನದ್ 14, 15, 19 ರ್ತುು 21ನ ೋ 

ಕಲರ್ುಗಳ್ನುನ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ುತುದ  ಎಿಂದ್ು ಘ ೋಷ್ಟ್ಸ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುದ  

ಆದ್ರ , ಅಿಂತಹ ಒಪ್ಪಿಗ ಯು ಸ್ಿಂಪೂಣಮವಾಗಿ ಸ್ವಇಚ ಿಯ, ಯಾವುದ ೋ ಆಮಿಷ್, ಬಲವಿಂತಗಳಿಲಲದ್, ರ್ುಕುವಾದ್ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯಾಗಿರಬ ೋಕು ಎಿಂಬುದ್ನುನ ಸ್ಿಷ್ು ಪಡಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ .  

ii. ಆದಾಗ ಯ, 377 ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ವಾಯಪ್ಪುಯನುನ ಕುಗಿೆಸ್ುವ ಈ ಘ ೋಷ್ಣ ಯಿಂದಾಗಿ, ರ್ುಗಿದರುವ 

ಪರಕರಣಗಳ್ನುನ ರ್ತ ು ಆರಿಂಭಿಸ್ಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಲಲ. ಆದ್ರ , ವಿಚಾರಣ , ಮೋಲಮನವಿ ರ್ತುು 

ಪುನಪಮರಿಶಿೋಲನ ಯ ಹಿಂತದ್ಲಿಲರುವ ಎಲಲ ಬಾಕ್ತೋ ಮೊಕದ್ದಮಗಳಿಗ  ಈ ಘ ೋಷ್ಣ  ಅನವಯಸ್ುತುದ . 

iii. 377ನ ೋ ಪರಿಚ ಿೋದ್ದ್ ನಿಯರ್ಗಳ್ು ಇನುನ ರ್ುಿಂದ  ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರದ್ ಕೃತಯಗಳ್ು, 

ಅಪಾರಪುರ  ಿಂದಗಿನ ಶಾರಿೋರಿಕ ಸ್ಿಂಭ  ೋಗ ರ್ತುು ಪಾರಣಿಸ್ಿಂಭ  ೋಗದ್ ಕೃತಯಗಳಿಗ  ಅನವಯವಾಗುತುವ . 
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iv. 19 ನ ೋ ವಾಕಯದ್ಲಿಲ ನಿೋಡಿರುವ ಕಾರಣಗಳ್ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, ಸ್ುರ ೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೌಶಲ್ ರ್ತ  ುಬಬರು v. ನಾಜ್ 

ಪರಿಷಾಠನ ರ್ತುು ಇತರರು ಪರಕರಣದ್ ತ್ತೋಪಮನುನ, ಈ ರ್ ಲಕ ರದ್ುದಗ  ಳಿಸ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುದ . 

ಸ್ದ್ರಿ ಉಲ್ಫ ಲೋಖ್ವನುನ ಈ ಪರಕಾರವಾಗಿ ಬಗ ಹರಿಸ್ಲ್ಫಾಗಿದ .  

ಈ ಮೋಲಿನ ವಿಚಾರಣ ಯ ಫಲಿತಾಿಂಶಗಳ್ ಹಿನ ನಲ್ಫ ಯಲಿಲ, ಸ್ದ್ರಿ ರಿರ್ಟ ಅಜಿಮಗಳ್ನುನ ಅನುಮೊೋದಸ್ಲ್ಫಾಗುತ್ತುದ . 

…………………… ನ್ಾಾ.(ಇಂದೂ ಮಲ್ಯೂೌವತಾಿ)  

ಹಯೂಸದಯಹಲ್ಲ  

ಸಯಪ್ಯಟಂಬ್ರ್ 6, 2018 
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