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ತಿವಪಪೋ 

ದಿವಪಕ್ ಮಿಶ್ಾರ, ಭಾರತದ್ ಮತಖ್ಾ ನ್ಾಾಯಮೂತಿೋಗಳು  

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

A. ಮತನ್ ೂನವಟ 

ಜಮಿನಿಯ ಮಹರನ್ ಚಂತಕ ಜ ೂೀಹರನ್ ವೀಲರಗ್ಯಂಗ್ ಗ ೂೀಥ ಯ "ನ್ರನು ನ್ರನ್ ೀ, ನನನನುನ 

ನ್ರನಿದದಂತ್ ಯೀ ಸ್ವೀಕರಿಸ್" ಎಂಬ ಮರತು, ಮತುು ಆರ್ಿರ್ ಷ ೂೀಪ ನ್ರಹಯರನ "ಯರರೂ ಕೂಡ 

'ತಮಮತನ'ದಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕ ೂಳಳಲರರರು" ಎಂಬ ಸರಲುಗಳು ವಿನ್ರಕರರಣ ನಿೀಡಿದ ಹ ೀಳಿಕ ಗಳರಗಿರಲಿಲಲ. ಈ 

ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, ಜರನ್ ಸ್ುುವರ್ಟಿ ಮಿಲ್ ನ ಕ ಲ ಸರಲುಗಳು ಉಪಯುಕುವರದರವು 

"ಈಗಿನ ಸ್ಮರಜವು, ವಯಕ್ತುಗತ ಅನನಯತ್ ಯನುನ ಹರ್ತುಕ್ತಿಬಿಟ್ಟುದ  ಮತುು 

ಖರಸ್ಗಿೀ ತುಡಿತ ಮತುು ಆದಯತ್ ಗಳು ಅರ್ತಯರಗಿರುವುದಕ್ತಿಂತ, 

ಅವುಗಳ ಕ ೂರತ್ ಯೀ ಮರನವ ಪಾಕೃರ್ತಗಿರುವ ಅರ್ತ ದ ೂಡಡ 

ಅಪರಯ"  

ವಯಕ್ತುಗತ ವಿಶಿಷ್ುತ್ ಗಿರುವ ಪರಾಮುಖ್ಯವು, ವಯಕ್ತುಗಳ ಬದುಕ್ತನ ಮೂಲ ಸ್ತವವರಗಿದುದ, ಸರವಭಿವಯಕ್ತುಗ  

ತಡ ಯೊಡುಡವುದು, ಸರವನುನಂಟುಮರಡುವುದಕ ಿ ಸ್ಮ. ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು ತಮಮನುನ ತ್ರವು ಗೌರವಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು, 

ಅವರಿಗ  ತಮಮ ಸ್ವಂರ್ತಕ  ಮತುು ಅಸ್ಮತ್ ಗಳ ಅರಿವಿರಬ ೀಕರದದುದ ಬಹುಮುಖ್ಯವರಗುತುದ  ಮತುು ಹರಗರದರಗ 

ಮರತಾ ಅವರು ಧ ೈಯಿವರಗಿ ಬದುಕಬಲಲರು. ಸ್ದರಿ ವಿಷ್ಯದ ಕ ೀಂದಾ ಕೂಡ ಮೀಲಿಂಡ ತತವವ ೀ ಆಗಿದುದ, 

ಹಲವು ಕ ೂೀನಗಳಿಂದ ಅದನುನ ಪರರಂಬರಿಸ್ಲರಗಿದ . 

2. ಷ ೀಕ್ತಪಿಯರನು ತನನ ನ್ರಟಕವಂದರ ಪರತಾದ ಮೂಲಕ, "ಹ ಸ್ರಿನಲ ಲೀನಿದ ? ಗುಲರಬಿಹೂವನುನ ಬ ೀರ ೂಂದು 

ಹ ಸ್ರಿನಲಿಲ ಕರ ದರೂ ಅದರ ಘಮವೂ ಅಷ ುೀ ಸ್ಹಿಯರಗಿರುತುದ " ಎಂದು ಹ ೀಳುತ್ರುನ್ .  ಈ ಸರಲು, ವಸ್ುು ಅರ್ವರ 

ವಯಕ್ತುಯ ಅಂತಃಸ್ತವ ಮತುು ಮೂಲಭೂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮುಖ್ಯವರಗುತುವ ಯೀ ಹ ೂರತು ಅವರನುನ ಯರವ 
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ಹ ಸ್ರಿನಿಂದ ಕರ ಯುತ್ ುೀವ  ಎಂಬುದಲಲ ಎಂಬುದನುನ ಸರರುತುದ . ಈ ವಿಷ್ಯದ ತುಸ್ು ಆಳಕ್ತಿಳಿದು 

ನ್ ೂೀಡುವುದರದರ ೀ, ಹ ಸ್ರು ಎಂಬುದು ವಯಕ್ತುಯನುನ ಸ್ರರಗವರಗಿ ಗುರುರ್ತಸ್ಲು ಅನುವರಗಬಹುದರದರೂ, ಅವರ 

ಅಸ್ುತವದ ಮೂಲ, ಅವರ ೂಳಗಿನ ಸ್ತವವ ೀ ಆಗಿರುತುದ . ಅಸ್ುತವವನುನ ಹ ೂರತುಪಡಿಸ್ದರ ೀ, ಹ ಸ್ರ ಂಬುದು ಬರಿಯ 

ಗುರುತುಹಿಡಿಯುವ ವಿಷ್ಯವಯರಗಿಯೀ ಉಳಿಯುತುದ . ಹರಗರಗಿ, ಅಸ್ುತವವ ಂಬುದು ಒಬಬರ ಬದುಕ್ತನ ತಳಪರಯ. 

ವಯಕ್ತುಯ ಅಸ್ುತವವು ಅವರಿಗ  ಘನತ್  ಮತುು ಬದುಕುವ ಸರವತಾಂತಾಯವನುನ ಕ ೂಡಮರಡುವುದರಿಂದ, ತಮಮ ಅಸ್ುತವವನುನ 

ತಮಮ ಬದುಕ್ತನ ಭರಗವ ೀ ಎಂಬಂತ್  ತ್ ೂೀಪಿಡಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಹಂಬಲ, ಸ್ಹಜವರಗಿಯೀ ಎಲಲರಲೂಲ ಇರುತುದ . ಈ ಬಗ  ೆ

ವಿಚರರ ಮರಡಲರಗಿ, ಇಂತಹ ಹಂಬಲವನುನ ಸ್ಂವಿಧರನದ ನ್ ಲ ಗಟ್ಟುನಲಿಲ ಗುರುರ್ತಸ್ ಈಡ ೀರಿಸ್ುವ ಸರಧ್ಯತ್  

ಇರುವುದರಿಂದ, ಸರಂವಿಧರನಿಕವರಗಿ ಗುರುರ್ತಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಅಸ್ಮತ್ ಗ  ಮಹತವ ನಿೀಡಲರಗುತುದ . 

ತಮಮತನವನುನ ಉಳಿಸ್ಕ ೂಳುಳವುದು ವಯಕ್ತುಗಳ ಬದುಕ್ತನ ಮೂಲ ಎಳ ಯರಗಿದುದ, ಅದು ಅವರಿಗ  ತಮಮ ಬದುಕನುನ 

ತ್ರವ ೀ ರೂಪ್ಪಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಮತುು ಸರವತಂತಾಯದ ನ್ ಲ ಗಳನುನ ನಿತಯವೂ ಹಿಗಿಸೆ್ಕ ೂಳುಳವ ಅವಕರಶ ನಿೀಡುತುದ . ಈ 

ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, ಅಸ್ಮತ್ ಯು ದ ೈವಿಕತ್ ಗ  ಸ್ಮನ್ರಗಿರುವುದರಗಿದ .  

3. ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸರವಯತುತ್  ಮತುು ಸರವತಂತಾಯ, ಎಲಲ ಬಗ ಯ ಶ್  ೀಷ್ಣ ಯನುನ ಮಿೀರಿದ ಸ್ಮರನತ್ , ಅಸ್ಮತ್ ಯ 

ಗೌರವಯುತ ಗುರುರ್ತಸ್ುವಿಕ  ಮತುು ಮನುಷ್ಯರ ಖರಸ್ಗಿೀತನ, ಎಂಬ ಈ ನ್ರಲುಿ ತತವಗಳ ೀ ನಮಮ 

ಘನತ್ ವ ತು ಸ್ಂವಿಧರನದ ಚೌಕಟುುಗಳರಗಿದುದ, ನಮಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳ ನ್ ಲ ಗಟುು ಕೂಡ ಇವುಗಳ ೀ 

ಆಗಿವ . ಆದರಗೂಯ ಹಕುಿಗಳು ಸ್ಮರಜದ ಕ ಲ ವಗಿದ ಜನಗಳಿಗ  ದಕಿದ ೀ ಹ ೂೀಗಿದುದ, ಅವರುಗಳು 

ಇಂದಗೂ ಕೂಡ, ತ್ರರ್ತವಕವರದ ಸ್ಮರಜಿಕ ನಿಯಮಗಳು, ಪೂವರಿಗಾಹ ಪ್ಪೀಡಿತ ಕಲಿನ್ ಗಳು, ಕಟುವರದ 

ಪರಿಕಲಿನ್ ಗಳು, ಪ್ಪತೃಪಾಧರನ ಮರನಸ್ಕತ್  ಮತುು ಮೂಲಭೂತವರದೀ ಗಾಹಿಕ ಗಳು ಸ್ರಪಳಿಗಳಲಿಲಯೀ 

ಜಿೀವನ ಸರಗಿಸ್ುರ್ತುದರದರ . ನಮಮ ನಡುವಿನ ಹಲವರು, ಸರಮರಜಿಕ ಮುಖ್ಯವರಹಿನಿಯಂದ ಹ ೂರಗುಳಿದದುದ, 

ಸ್ಮರಜಿಕ ಬಹಿಷರಿರ, ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಮುಚಿಡುವಿಕ  ಮತುು ಪಾತ್ ಯೀಕತ್ ಯೀ ಮೊದಲರದ ಸ್ಮಸ ಯಗಳನುನ 

ಎದುರಿಸ್ುರ್ತುರುವುದು ಇಂದನ ಕಟುವರಸ್ುವ. ಇಂತಹ ಪಾರ್ತಯೊಬಬ ವಯಕ್ತುಯನುನ ಸರಮರಜಿಕ ಅನಿಷ್ುಗಳ 

ಸ್ಂಕ ೂೀಲ ಯಂದ ಪರರುಮರಡಿದರಗಲಷ ುೀ, ನಮಮ ಸ್ಮರಜ ನಿಜವರದ ಅರ್ಿದಲಿಲ 

ಸ್ವತಂತಾವ ನಿಸ್ಕ ೂಳುಳತುದ . ನಿಸ್ಗಿ ನಿಮಿಿತವರದ ವಿವಿಧ್ತ್  ಮತುು ಬಹುತವವನುನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ುವ ಸ್ುದೀಘಿ 
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ಪಯಣದ ಮೊದಲನ್ ೀ ಹ ಜ ೆಯನಿನರಿಸ್ುವ ಕರಲ ಬಂದದುದ, ಪೂವರಿಗಾಹ ಮತುು ಅನ್ರಯಯವ ಂಬ 

ಶತುಾಗಳನುನ, ಇಲಿಲವರ ಗ  ನಡ ದ ತಪುಿಗಳನುನ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ುವ ಮೂಲಕ ಸ ೂೀಲಿಸ್ಬ ೀಕ್ತದ , ಮತುು ಹರಗರದರಗ 

ಮರತಾ ಸರಮರಜಿಕ ಮತುು ಆರ್ಥಿಕ ಹಕುಿಗಳು ಪಾಗರ್ತಪರವರಗಿರಲು ಮತುು ಎಲಲರನುನ ಒಳಗ ೂಳಳಲು ಸರಧ್ಯ. 

ಈ ನಿಟ್ಟುನಲಿಲ ಸರಮರಜಿಕ ಅಸ್ಮರನತ್ ಯನುನ ಎದುರಿಸ್ುರ್ತುರುವ ವಗಿಗಳಿಗ  ಸ್ಮನ್ರದ ಹಕುಿ ಮತುು 

ಅವಕರಶಗಳನುನ ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ುವುದರರ ಬಗ ೆ ಮರತನ್ರಡಲು ಮೊದಲುಮರಡಬ ೀಕ್ತದ . ಸ್ಮರಜದ ಎಲರಲ 

ಸ್ಥರದ ನ್ರಗರಿಕರನುನ ಸ್ಮರನವರಗಿ ಬಲಪಡಿಸ್, ಎಲಲ ಬಗ ಯ ಶ್  ೀಷ್ಣ  ಮತುು ಪರಕ್ತೀಯತ್ ಗಳನೂನ 

ಮಿೀರಿನಿಂತು, ಎಲಲರ ಒಳಗ ೂಳುಳವಿಕ ಗ  ನ್ರಂದ ಹರಡಬ ೀಕ್ತದದಲಿಲ, ನಮಮಲಿಲ ಆಳವರಗಿ ಬ ೀರೂರಿರುವ 

ಪೂವರಿಗಾಹ ಪ್ಪೀಡಿತ ಮತುು ರೂಢಿಗತ ಗಾಹಿಕ ಗಳಿಗ  ವಿದರಯ ಹ ೀಳುವ ಅಗತಯವಿದ . 

4. ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಅಸ್ಮತ್ ಯನುನ ಅವರ ಅಸ್ುತವದ ಅತಯಗತಯ ಭರಗವ ಂದ ೀ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೀಕು, 

ಏಕ ಂದರ , ನಿಸ್ಗಿ ಕ ೂಡಮರಡಿರುವುದ ಲಲವೂ, ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕವರದುದ ೀ ಅಗಿೆರುತುದ  ಮತುು ಅದನ್ ನೀ 

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ಪಾಕೃರ್ತ ಎಂದು ಕರ ಯಲರಗುತುದ . ಹರಗರಗಿ, ವಯಕ್ತುಯ ವಯಕ್ತುತವದ ಭರಗವಂದನುನ 

ಗೌರವಿಸ್ಬ ೀಕ ೀ ಹ ೂರತು, ಅದನುನ ಅವಮರನ ಪಡಿಸ್ುವುದರಗಲಿೀ, ಕ್ತೀಳರಗಿಕರಣುವುದನ್ರನಗಲಿ 

ಮರಡಕೂಡದು. ಸ್ದರಿ ಮೂಲ ಪಾಕೃರ್ತ ಮತುು ಅದಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಸ್ಂವ ೀದನ್ ಗಳನುನ ಕೂಡ ಒಪಿತಕಿದುದ. 

ಈ ಬಗ ಯ ಸ್ಂವ ೀದನ್ ಗಳನುನ ಸರಮರಜಿಕ ಕಟುಳ ಯ ನ್ ಪದಲಿಲ ಒಪಿದರುವುದು ಮತುು ಅಡಗೂಲಜಿೆ ಕರಲದ  

ಕಲಿನ್  ಮತುು ಸ್ದರಧಂತಗಳಿಗ  ಕಟುುಬಿದದ ಕರನೂನಿಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವುದು ವಯಕ್ತುಗಳ ಅಸ್ುತವದ ರ್ತರುಳನುನ 

ಘಾಸ್ಗ ೂಳಿಸ್ುತುದ . ಒಬಬರ ಅಸ್ಮತ್ ಯನುನ ಘಾಸ್ಗ ೂಳಿಸ್ುವುದ ಂದರ , ಅವರ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ, ಆಯಿಯ, 

ಮರರ್ತನ ಮತುು ಇತರ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳ ಸರವತಂತಾಗಳನ್ ೂನಳಗ ೂಳುಳವ ಅವರ ೂಳಗಿನ ಹಿರಿಮಯನುನ 

ಹ ೂಸ್ಕ್ತಹರಕುವುದಕ ಿ ಸ್ಮ.  ಇದನುನ ಮತ್ ೂುಂದು ಬಗ ಯಲಿಲ ನ್ ೂೀಡುವುದರದರ , ತನನ ಆಯಿಯ ಹಕಿನುನ 

ಚಲರಯಸ್ುರ್ತುರುವ ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು ತಮಮನುನ ತಮಮ ಪರಡಿಗ  ಬಿಟುಬಿಡಬ ೀಕ ಂದು ಬಯಸ್ಬಹುದ ೀ ಹ ೂರತು, 

ಯರರ ಂದರ  ಯರರು ಕೂಡ ಅವರನುನ ಅವರ ಆಯಿಯ ನ್ ಪದಲಿಲ ಬಲವಂತವರಗಿ ಹ ೂರಗಿಡುವಂರ್ತಲಲ. 
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5. ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿತರ ಅಸ್ಮತ್ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ, ನ್ಾಲ್ಾಾ (NALSA) ಪರಕರಣ ಎಂದ ೀ ಪಾಚಲಿತವರಗಿರುವ   

ರಾಷ್ಟ್ರವಯ ಕಾನೂನತ ಸ ವವ ಗಳ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ Vs. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ 1  ಪಾಕರಣದಲಿಲ ನ್ರಯಯರಲಯವು 

ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಶ್ ಾೀಷ್ತ್ ಯನುನ ನಿಚಿಳವರಗಿ ರ್ತಳಿಯಪಡಿಸ್ದ . ಈ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ ಹಲವು ಬಗ ಯ ರ್ತೀಪುಿಗಳು 

ಮತುು ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂಡಂಬಡಿಕ ಗಳ ಸ್ರಣಿಗಳನುನ ಪರರಂಬರಿಸ್ದ ರರಧರಕೃಷ್ಣನ್, ಜ . ರವರು, 

ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್ ಯು ಬದುಕ್ತನ ಅತಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳಲಿಲ ಒಂದರಗಿದುದ, ಅದು 

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ೂಳಗಿರುವ ಗಂಡು, ಹ ಣುಣ, ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿತ ಅರ್ವರ ಬದಲಿೀ-ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯವರು ಎಂಬ 

ಅರಿವನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ  ಎಂದು ಅಭಿಪರಾಯಪಟ್ಟುದದರು. ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ಲಿಂಗವು ಅವರ ಹುಟ್ಟುನಿಂದಲ ೀ 

ನಿಗದಯರಗಿರುತುದ . ಆದರಗೂಯ ಕ ಲವು ವಯಕ್ತುಗಳು ಗಂಡು ಮತುು ಹ ಣುಣ ಅಂಶಗಳುಳಳ ದ ೀಹದ ೂಂದಗ  

ಹುಟ್ಟುರುತ್ರುರ .  ವಿದರವಂಸ್ರರದ ಸ್ದರಿ ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಗಮನಿಸ್ದಂತ್ , ಕ ಲವಮಮ ಜನನ್ರಂಗಗಳ 

ರಚನ್ ಯ ಸ್ಮಸ ಯಯಂದರಗಿ ಕ ಲ ವಯಕ್ತುಗಳ ತಮಮ ಬಗ ಗಿನ ಆಂತಯಿದ ಗಾಹಿಕ ಗಳು ಅವರಿಗ  ಹುಟ್ಟುನಿಂದ 

ಲಭಿಸ್ದ ಲಿಂಗಕ ಿ ಭಿನನವರಗಿರುತುವ . ಈ ರಿೀರ್ತಯ ಅನುಭವಗಳು ಲಿಂಗಪರಿವತಿನ್ರ ಶಸ್ರಕ್ತಾಯಯ 

ಮುಂಚನ ಮತುು ನಂತರದ ಘಟುದಲಿಲರುವ ಬದಲಿೀ-ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ವಯಕ್ತುಗಳಲಿಲ ಮರತಾವಲಲದ ೀ, ಶಸ್ರಕ್ತಾಯಗ  

ಒಳಗರಗದರಲು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ದ, ಶಸ್ರಚಕ್ತತ್ ಪ ಪಡ ಯಲು ಸರಧ್ಯವರಗದ ಮತುು ಚಕ್ತತ್ ಪ ವಿಫಲಗ ೂಂಡ 

ವಯಕ್ತುಗಳ ಲಲರಿಗೂ ಆಗುತುವ . ಇದನುನ ಅವರ ೀ ಇನನಷ್ುು ವಿವರಿಸ್ುವಂತ್ ,:- 

"ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್  ಎಂದರ  ಪಾರ್ತ ವಯಕ್ತುಯೂ ಆಳವರಗಿ 

ಮತುು ಆಂತರಿಕವರಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ುವ ವಿಶ್ ೀಷ್ವರದ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಅನುಭವ, ಅಲಲದ ೀ, ಈ ಅನುಭವವು ಅವರಿಗ  

ಹುಟ್ಟುನಿಂದ ನಿಗದಯರದ ಲಿಂಗದ ೂಟ್ಟುಗ  ತ್ರಳ  

ಆಗಬಹುದು, ಆಗದ ಯೂ ಇರಬಹುದು. ತಮಮ ದ ೀಹದ 

ಬಗ ಗಿನ ಈ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯಲಿಲ, ವಯಕ್ತುಗಳು 

                                                             
1 (2014) 5 SCC 438  
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ತ್ರವರಗಿಯೀ ಮರಡಿಸ್ಕ ೂಂಡ ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ, ಶಸ್ರಚಕ್ತತಪಕ 

ಅರ್ವರ ಇನ್ರನವುದ ೀ ಬಗ ಯ ದ ೈಹಿಕ ಅಂಶಗಳ ಅರ್ವರ 

ಕ್ತಾಯಗಳ ಮರಪರಿಡುಗಳು, ಹರಗೂ ಉಡುಪು, ಮರತು 

ಮತುು ನಡವಳಿಕ ಗಳ ಮೂಲಕ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ಹಲಬಗ ಯ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಗಳು ಕೂಡ ಸ ೀರಿರುತುವ . 

ಆದುದರಿಂದ, ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್  ಎಂಬುದು ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯು 

ತಮಮನುನ ಗಂಡು, ಹ ಣುಣ, ಲಿಂಗ-ಪರಿವರ್ತಿತ ಅರ್ವರ 

ಇತರ ವಗಿಗಳ  ಂದಗ  ಗುರುರ್ತಸ್ಕ ೂಳುಳವುದನುನ 

ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ ."   

6. ಶ್  ೀಷ್ಣ ಯ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯ ಪಾಸರುಪ ಮರಡುತ್ರು ಅವರು ಹಿೀಗ  ನುಡಿಯುತ್ರುರ : - 

“ಹಿೀಗರಗಿ, 15 ಮತುು 16 ನ್ ೀ ಕಲಮುಗಳಡಿಯ 

"ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಶ್  ೀಷ್ಣ "ಯಲಿಲ, ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಅಸ್ಮತ್ ಯನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ ಶ್  ೀಷ್ಣ ಯೂ ಸ ೀರಿದ .  15 ಮತುು 

16 ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಲಿಲ ಬಳಕ ಯರಗಿರುವ "ಲಿಂಗ" ಎಂಬ 

ಭರವವು, ಕ ೀವಲ ಹುಟ್ಟುನಿಂದ ಬಂದ ಗಂಡು ಮತುು 

ಹ ಣುಣಗಳ ಂಬ ಲಿಂಗಗಳಿಗ  ಸ್ೀಮಿತವರಗಿರದ , ತಮಮನುನ 

ತ್ರವು ಗಂಡು ಅರ್ವರ ಹ ಣುಣ ಎಂದು ಗುರಿರ್ತಸ್ಕ ೂಳಳದ 

ಮಂದಯನುನ ಒಳಗ ೂಳುಳವ ಉದ ದೀಶವನುನ 

ಹ ೂಂದರುತುದ ” 

7. ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿತರ ಗುರುರ್ತನ ಬಗ ಗ  ನ್ರಯ. ರರಧರಕೃಷ್ಣನ್ ಈ ರಿೀರ್ತಯರಗಿ ರ್ತೀಪ್ಪಿತುರು. 
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-ವಯಕ್ತುಗಳು ತಮಮನುನ ತ್ರವು ಗಂಡು, ಹ ಣುಣ ಮತುು 

ಮೂರನ್ ೀ ಲಿಂಗದವರ ಂದು ಗುರುರ್ತಸ್ಕ ೂಳಳಬಹುದು. 

ಹಿಜರರಗಳನುನ ಗಂಡು ಅರ್ವರ ಹ ಣುಣ ಎಂದು 

ಗುರುರ್ತಸ್ದ ೀ, ಮೂರನ್ ೀ ಲಿಂಗವ ಂದು 

ಗುರುರ್ತಸ್ಲರಗುತುದ . ಲ ೈಂಗಿಕ ಗುರುತು ಎಂಬುದು, 

ಈಗರಗಲ ೀ ರ್ತಳಿಸ್ರುವಂತ್  ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ೂಳಗಿರುವ, 

ತ್ರವು ಗಂಡು, ಹ ಣುಣ ಅರ್ವರ ಬದಲಿ-ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯವರು 

ಎಂಬ ಅರಿವು, ಉದರಹರಣ ಗ , ಹಿಜರರಗಳಲಿಲ ಹ ಣಿಣನ 

ಜನನ್ ೀಂದಾಯಗಳಿಲಲದರುವುದರಿಂದ ಮತುು ಮಕಿಳನುನ 

ಪಡ ಯಲು ಆಗದ  ಇರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ತಮಮನುನ 

ಹ ಣುಣ ಎಂದು ಗುರುರ್ತಸ್ಕ ೂಳುಳವುದಲಲ. ಈ ವಯತ್ರಯಸ್ವು, 

ಅವರುಗಳನುನ ಗಂಡು ಮತುು ಹ ಣುಣ ಲಿಂಗಳಿಂದ 

ಬ ೀಪಿಡಿಸ್ುತುದ  ಹರಗು ಅವರುಗಳು ತಮಮನುನ ಗಂಡು 

ಅರ್ವರ ಹ ಣುಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ದ ೀ, ಮೂರನ್ ೀ 

ಲಿಂಗವ ಂದು ಗುರುರ್ತಸ್ಕ ೂಳುಳತ್ರುರ  

8. ಮೀಲಿನದಕ ಿ ಪೂರಕವರದ ಅಭಿಪರಾಯವನುನ ಮಂಡಿಸ್ದ ಸ್ಕ್ತಾ, ಜ , ರವರು, ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತರ ಹಕುಿಗಳಬಗ ಗ  

ಮರತನ್ರಡುತು, ಲ ೈಂಗಿಕವರಗಿ ಗುರುರ್ತಸ್ಕ ೂಳುಳವಿಕ  ಎಂಬುದು ಸ್ಮುದರಯವಂದು ನ್ರಗರಿಕ ಸ್ವಲತುುಗಳನುನ 

ಅನುಭವಿಸ್ಲು ಬ ೀಕ ೀಬ ೀಕರಗಿರುವ ಅಂಶವ ಂದು ನುಡಿದರು. ಹಿೀಗ  ಗುರುರ್ತಸ್ದರಗ ಮರತಾ, ಮೂರನ್ ೀ ಲಿಂಗವ ಂದು 

ಗುರುರ್ತಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಸ್ಮುದರಯಕ ಿ ಮತದರನ, ಆಸ್ು ಖ್ರಿೀದ, ಮದುವ , ಪರಸ ೂಿೀರ್ಟಿ ಮತುು ರ ೀಷ್ನ್ ಕರಡುಿಗಳ 

ಮೂಲಕ ದ ೂರ ಯುವ ಔಪಕರರಿಕ ಅಸ್ಮತ್ , ವರಹನ ಓಡಿಸ್ುವ ಪರವರನಗಿ, ಓದು, ಕ ಲಸ್, ಆರ ೂೀಗಯ 

ಮೊದಲರದವಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಹಕುಿಗಳು ಅರ್ಿಪೂಣಿವರಗಿ ದ ೂರ ಯಬಲಲವು. ಮರನವ ಹಕುಿಗಳಿಗ  ಒತುುಕ ೂಡುತು 

ಅವರು ಹ ೀಗ  ಹ ೀಳುತ್ರುರ ,  
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ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತರಿಗ  ಮೂಲಭೂತ ಮರನವ 

ಹಕುಿಗಳರದ, ಸ್ವತಂತಾವರಗಿ ಮತುು ಘನತ್ ಯಂದ 

ಬದುಕುವ ಹಕುಿ, ಖರಸ್ಗಿೀತನ ಮತುು ಸ್ವತಂತಾ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ ಹಕುಿ, ಓದು ಮತುು ಸ್ಬಲಿೀಕರಣದ ಹಕುಿ, 

ಹಿಂಸ , ಶ್  ೀಷ್ಣ  ಮತುು ಮೀಲುಕ್ತೀಳಿನ ವಿರುದಧದ 

ಹಕುಿಗಳು ಏಕ  ದ ೂರ ಯಬರರದು ಎಂಬುದಕ ಿ 

ಕರರಣಗಳಿಲಲ. ಸ್ಂವಿಧರನವು ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತರಿಗ  

ಹಕುಿಗಳನುನ ಕ ೂಡಮರಡುವ ಕ ಲಸ್ವನುನ ಈಗರಗಲ ೀ 

ಮರಡಿದುದ, ಅದನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂಡು, ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತರು 

ಘನತ್ ಯಂದ ಬರಳಲು ಸರಧ್ಯವರಗುವ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ 

ಸ್ಂವಿಧರನವನುನ ವರಯಖರಯನಿಸ್ುವ ಸ್ಮಯ ಈಗ ಬಂದದ . 

ಇದ ಲಲದರ, ನ್ ರವ ೀರಿಕ ಯ ಆರಂಭವನುನ 

ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತರನುನ ಮೂರನ್ ೀ ಲಿಂಗವ ಂದು 

ಗುರುರ್ತಸ್ುವ ಮೂಲಕ ಮರಡಬ ೀಕ್ತದ .  

ಮೀಲಿಂಡ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ ವಯಕ್ತುತವದಂದ ಬ ೀಪಿಡಿಸ್ಲರಗದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಗುರುತನುನ ಗಮನದಲಿಲರಿಸ್ಕ ೂಂಡು, ಅದನುನ 

ಮರನವ ಹಕುಿಗಳು ಮತುು ಸ್ಂವಿಧರನ ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ುವ ಘನತ್ ಯಂದ ಸ್ವತಂತಾವರಗಿ ಬದುಕುವ ಹಕ್ತಿನ್ ೂಂದಗ  

ತಳುಕು ಹರಕ್ತರುವುದು ನಿಚಿಳವರಗಿದುದ, ಈ ಕಾಮ ಸ್ರಿಯರದುದರಗಿದ . ಸ್ದರಿ ಹಕುಿಗಳನುನ ಸ್ಂವಿಧರನದ 21ನ್ ೀ 

ಕಲಮಿನ ಅವಿಚಿನನ ಭರಗವರಗಿ ಕರನೂನಿನಡಿಯಲಿಲ ಗುರುರ್ತಸ್ುವುದರ ಬಗ ೆ ಒತುು ಕ ೂಟ್ಟುರುವ ಈ ರ್ತೀಪುಿ, ನಮಮ 

ಸ್ಂವಿಧರನದ ಮೂಲ ಸ ಲ ಯರಗಿರುವ 14 ನ್ ೀ ಕಲಮನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುವ, ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಆಧರರದ ಮೀಲ  

ನಡ ಯುವ ಎಲಲ ಬಗ ಯ ತ್ರರರತಮಯವನುನ ಖ್ಂಡಿಸ್ುತುದ . 



 9 

9. ಅಸ್ುತವವ ಂಬ ಮೂಲಭೂತ ಮರನವಿೀಯ ಮೌಲಯದ ಹುಡುಕರಟವು, ತಮಮ ತಮಮ ಕ್ ೀತಾಗಳಲಿಲ ಯಶಸ್ುಪ, ಕ್ತೀರ್ತಿ, 

ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತು, ರರಜನ್ ೈರ್ತಕ ಬಲ, ಪಾಸ್ದಧ ಮತುು ಸರಮರಜಿಕ ಶ್ ಾೀಷ್ಠತ್  ಮುಂತ್ರದವನುನ ಗಳಿಸ್ರುವ ವಯಕ್ತುಗಳ 

ಮನಸ್ಪನುನ ಹಿಂದನಿಂದಲೂ ಆಳುತ್ರು ಬಂದರುವುದನುನ ನ್ ನಪ್ಪನಲಿಲಡಬ ೀಕು.  ಆದರ , ಕರನೂನಿನ ನ್ ಲ ಗಟ್ಟುನಲಿಲ 

ಕಳಂಕ ಮತುು ಹ ದರಿಕ ಗಳಿಂದ ಮುಕುವರದ ಅಸ್ುತವವನುನ ಹುಡುಕುವರಗ, ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ತಮಮತನವನುನ 

ಅಭಿವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ಸರವತಂತಾಯದ ಅಗತಯವಿರುತುದ , ಮತುು ಸರವತಂತಾವು, "ಘನತ್ ಯುಳಳ ಅಸ್ಮತ್ " ಎಂಬ 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ತತವದ ೂಂದಗ  ಗರಢವರಗಿ ಬ ಸ ದುಕ ೂಂಡಿದ . ಸ್ಂವಿಧರನದ ನ್ ಲ ಯಲಿಲ ಮರತನ್ರಡುವರಗ, ವಯಕ್ತುಯ 

ಅಸ್ಮತ್ ಯನುನ ಅವರಿಗ  ಹುಟ್ಟುನಿಂದ ಬಂದ ಅರ್ವರ ಬ ಳ ಯುತ್ರು ರೂಢಿಯರದ ಪಾವೃರ್ತುಗಷ ುೀ ಸ್ೀಮಿತಗ ೂಳಿಸ್ಲು 

ಬರುವುದಲಲ. ಇಂತಹ ಸ್ಂಕುಚತ ಗಾಹಿಕ ಯ ಹಿಂದ , ಮೀಲ ೂನೀಟಕ ಿ ನ್ರಯಯದರನವನುನ ಉತ್ ುೀಜಿಸ್ುವ 

ಉದ ದೀಶವಿರುವಂತ್  ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಆಳವರಗಿ ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ದರಗ,  ಈ ಬಗ ಯ ಗುರುರ್ತಸ್ುವಿಕ ಯು ವಯಕ್ತುಗತ 

ಆಯಿಯ ಅವಕರಶವನುನ ಮೊಟಕುಗ ೂಳಿಸ್ುತುದ  ಎಂದು ಬಹುಬ ೀಗ ರ್ತಳಿದುಬರುತುದ .  ಇಲಿಲ, ವಯಕ್ತುಗಳ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ನಿಲುವುಗಳನನಷ ುೀ ಮರನಯಮರಡಬ ೀಕ ೂೀ, ಅರ್ವರ ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು, ಮತ್ ೂುಬಬರ ಆಯಿಯನುನ ಬರಧಿಸ್ದ  ಅರ್ವರ 

ಇನ್ ೂನಬಬರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಂದ, ಘನತ್ ಯೊಂದಗ  ಮತುು 21ನ್  ಕಲಮಿನ ಅರ್ತಮುಖ್ಯ ಭರಗವರದ ಖರಸ್ಗಿೀತನಕ ಿ 

ಘಾಸ್ಮರಡದಂತ್  ಚಲರಯಸ್ುವ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಮತುು ಆಯಿಯ ಹಕುಿಗಳ ರಡನೂನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳಳಬ ೀಕ ೂೀ ಎಂಬ 

ಪಾಶ್ ನಯನುನ ಎತುಬ ೀಕ್ತದ . ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಮೂಲದಲಿಲರುವುದು, ಸ್ಂವಿಧರನದ ನಿಯಮ, ಮೌಲಯ ಮತುು ಆದಶಿಗಳಿಗ  

ಅನುಸರರವರದ, ಅರ್ವರ "ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಒಪ್ಪಿಗ " ಇರುವ, ಸ್ವಯಂನಿಧರಿರ, ಅವಕರಶಗಳ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ ತಮಮ 

ಸರಮರ್ಯಿವನುನ ಅರಿಯುವುದು ಮತುು ಬರಹಯ ಅನಿಸ್ಕ ಗಳನುನ ನಿಚಿಳವರದ ಮನಸರಪಕ್ಷಿಯೊಂದಗ  ನಿರರಕರಿಸ್ುವುದು, 

ಎಂಬ ತತವಗಳು. ವಯಕ್ತುಗಳು ಕರನೂನು ಸ್ಮಮತವರಗಿ ನಡ ದುಕ ೂಳುಳವವರ ಗ , ಅವರು ತಮಮ ಬದುಕನುನ 

ತ್ರವರಗಿಯೀ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಕ ೂಂಡು ತಮಮ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಬದುಕುವ ಹಕಿನುನ ಹ ೂಂದರುತ್ರುರ . ಈ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಸ್ಭಯತ್  ಮತುು ಸರಮರಜಿಕ ಸ್ಭಯತ್  ಅರ್ವರ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ನಡುವ ಯರುವ ವಯತ್ರಯಸ್ಕ ಿ ವಿಶ್ ೀಷ್ವರದ 

ನ್ ಲ ಗಟುು ಮತುು ಬ ೀರ ಯದ ೀ ಬಗ ಯ ಉದ ದೀಶ ಒದಗಿಬರುತುದ . ವಯಕ್ತುಗಳ ಅಸ್ಮತ್ ಯನುನ ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ 

ಗುರುರ್ತಸ್ದರುವ ಮತುು ಅವರಿಗ  ತಮಮ ಆಯಿಯನುನ ಅಭಿವಯಕುಪಡಿಸ್ಲು ಅವಕರಶ ನಿೀಡದ ದಂಡನ್ರ ಕರಯದಯರದ 

ಭರರರ್ತೀಯ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ಅನುಮೊೀದಸ್ರುವ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯದ ದವಸ್ದಸ್ಯ 
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ಪ್ಪೀಠವಂದು, ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕುಮರರ್ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ ೂುಬಬರು v. ನ್ರಜ್ ಪಾರ್ತಷರಠನ ಮತುು ಇತರರು2 ಮೊಕದದಮಯ 

ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ ನ್ರಜ್ ಪಾರ್ತಷರಠನ  v. ದ ಹಲಿ ಏನ್.ಸ್.ಟ್ಟ ಸ್ಕರಿರ3 ಮೊಕದದಮಯ ದ ಹಲಿ ಉಚನಿ್ರಯಯರಲಯರದ 

ರ್ತೀಪಿನುನ ತಳಿಳಹರಕ್ತರುವುದು ಸ್ದಯದ ವಿವರದದ ಕ ೀಂದಾ ವಿಚರರವರಗಿದ . 

B. ಉಲ್ ಿವಖ್  

10. ರಿರ್ಟ ಅಜಿಿ (ಕ್ತಾಮಿನಲ್) ಸ್ಂ. 79, 2016ನುನ - ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಹಕುಿ, ಲ ೈಂಗಿಕ ಸರವಯತುತ್ ಯ ಹಕುಿ, ಮತುು 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಗರರ್ತಯನುನ ಆರಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಹಕುಿಗಳನುನ 21ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಡಿ ಖರರ್ತಾಗ ೂಳಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಬದುಕ್ತನ ಹಕ್ತಿನ 

ಭರಗಗಳ ಂದು ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ುವ ಮತುು ಭರರರ್ತೀಯ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ (ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.) 377 ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ 

ಅಸರಂವಿಧರನಿಕವ ಂದು ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ುವ ಸ್ಲುವರಗಿ  ಸ್ಲಿಲಸ್ಲರಗಿದ . ಸ್ದರಿ ರಿರ್ಟ ಅಜಿಿಯನುನ 08.01.2018ರಲಿಲ ರ್ತಾ-

ಸ್ದಸ್ಯ ಪ್ಪೀಠವಂದರ ಎದುರು ಹರಜರುಪಡಿಸ್ದರಗ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೀಲಿಂಡ) 

ಮೊಕದದಮಯಲಿಲ ಇದ ೀ ನ್ರಯಯರಲಯದ ದವಸ್ದಸ್ಯ ಪ್ಪೀಠ ದ ಹಲಿ ಉಚಿನ್ರಯಯರಲಯ ವಿಭರಗಿೀಯ ಪ್ಪೀಠ ನ್ರಝ್ 

ಪಾರ್ತಷರಠನ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ನಿೀಡಿದದ  ರ್ತೀಪಿನುನ ವಜರಗ ೂಳಿಸ್ದದನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ತುು. ಈ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ 

ರಿರ್ಟ ಅಜಿಿದರರರ ಪರವರಗಿ ಹಿರಿಯ ವಿದರವಂಸ್ ವಕ್ತೀಲರರದ ಶಿಾೀ ಅರವಿಂದ ದರತ್ರರ್ ರವರು, ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕೌಶಲ್ 

(ಮೀಲಿಂಡ) ಮೊಕಿದಮಯ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ, ದವಸ್ದಸ್ಯ ಪ್ಪೀಠವು ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ 

ಚಚ ಿಮರಡಬ ೀಕ್ತದದ ವಿಷ್ಯದಲಿಲ, ಬಹುಸ್ಂಖರಯತರ ಗಾಹಿಕ ಗಳಿಂದ ಪ ಾೀರಿತವರದ ಸರಮರಜಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯಂದ 

ಪಾಭರವಿತಗ ೂಂಡಿರುವುದರಗಿ ಅರಿಕ  ಮರಡಿಕ ೂಂಡರು. ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೀಲಿಂಡಂತ್ ) ಮೊಕದದಮಯಲಿಲ 

ಮರಡಿರುವ ಸ್ಂವಿಧರನದ 21ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ವರಯಖರಯನವು ಅತಯಂತ ಸ್ಂಕುಚತವರಗಿದುದ, ನ್ರಯಯರಲಯವು ಮೂಲತಃ 

ಸ್ಂವಿಧರನದ 14ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಿಂದ ಪಾಭರವಗ ೂಂಡಿರುವುದರಗಿ ಆಕ್ ೀಪಣ ಯನುನ ಮುಂದಟುು, "ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್  ಮತುು 

ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ" ಮಹತವವನುನ ಸರರಿದದ ನ್ರಲರಪ ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪಿನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ಲರಯತು. ಅಲಲದ ೀ 

                                                             
2  (2014) 1 SCC 1  

3(2009) 111 DRJ 1. 
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ನ್ರಯಯರಲಯದ ಗಮನವನುನ ಕ .ಎಸ್.ಪುಟುಸರವಮಿ ಮತ್ ೂುಬಬರು v. ಭರರತ ಸ್ಕರಿರ ಮತುು ಇತರರು 4 

ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಒಂಭತುು ಸ್ದಸ್ಯರ ಪ್ಪೀಠದ ಬಹುತ್ ೀಕರು, ನ್ರಯ. ಚಂದಾಚೂಡ್ ರವರ ಮೂಲಕ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು 

ಎಂಬುದು ಸ್ಂವಿಧರನ ಕ ೂಡಮರಡುವ ಹಕುಿಗಳ ಮುಖ್ಯವರದ ಭರಗ ಮತುು ಈ ಹಕುಿಗಳು ಬಹುಜನರ ಒಪ್ಪಿಗ  

ಹರಗೂ ಉಪಕರರದ ಮೀಲ  ನಿಧರಿರವರಗುವುದಲಲ ಎಂದು ಅಭಿಪರಾಯ ಪಟುುದರ ಡ ಗ  ಸ ಳ ಯಲರಯತು.  ಇದಕ ಿ 

ಪೂರಕವರದ ಅಭಿಪರಾಯವನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ದ ನ್ರಯ. ಕೌಲ್ ರವರು, ಮರಸ ಲ v. ನೂಯಸ್ ಗೂಾಪ್ ನೂಯಸ್ ಪ ೀಪಸ್ಿ 

ಲಿ.5 ರ್ತೀಪಿನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ುತ್ರು, ಕ ಲ ಸ್ಂದಭಿಗಳನುನ ಹ ೂರತುಪಡಿಸ್, ವಯಕ್ತುಗಳು ತಮಗಿಷ್ುವರಗುವಂತ್  ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಜಿೀವನ ನಡ ಸ್ುವ ಮತುು ಖರಸ್ಗಿೀ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ಹ ೂಂದುವ ಸರವತಂತಾಯಕ್ತಿರುವ ಮಹತವವು, ಸರವಿಜನಿಕ 

ಆಸ್ಕ್ತುಗ  ವಿರುದಧವರಗಿರುತುದ  ಎಂಬ ಅಂಶಕ ಿ ಒತುುಕ ೂಟುರು.   

11. ಶಿಾೀಯುತ ದರತ್ರರ್ ರವರು ಮುಂದುವರ ಯುತ್ರು, ವಯಕ್ತುಗಳ ಖರಸ್ಗಿೀತನಕ ಿ ಅರ್ತಎತುರದ ಸರಥನವನುನ ನಿೀಡಿ, ನ್ರಲರಪ 

ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿಗ  ಪರಾಮುಖ್ಯ ಕ ೂಟ್ಟುರುವ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, ವಯಕ್ತುಗತ ಸರವಯುತುತ್  ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ 

ನಿಲುವುಗಳನುನ ನ್ರಶಪಡಿಸ್ಬಲಲ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ಸ್ಮಂಜಸ್ವರದ ನಿಬಿಂಧ್ವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು 

ಆಗುವುದಲಲವ ಂದು ಅರಿಕ  ಮರಡಿಕ ೂಂಡರು. ನಿಯಮವಂದರ ದುರುಪಯೊೀಗ ನಡ ಯಬಹುದು ಎಂದ ಮರತಾಕ ಿ, 

ಅದು ಸ್ಂವಿಧರನಬರಹಿರವರಗುವುದಲಲ, ಎಂಬುದು, ಕರಯದ ಗಳ ವರಯಖರಯನ ಮರಡುವ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ 

ಪರಲಿಸ್ಲರಗುವ ಸ್ದರಧಂತ. ಹರಗ ಯೀ, ಶ್ರಸ್ನ ಪುಸ್ುಕದಲಿಲರುವ ನಿಯಮವಂದು ಹಲವು ಬರರಿ 

ಬಳಕ ಯರಗುವುದಲಲವ ಂದ ಮರತಾಕ ಿ, ಅದು "ನಿರುಪಯೊೀಗ ಸ್ದರಧಂತ"ದ ವರಯಪ್ಪುಗ ೂಳಪಡುವುದಲಲ. ಆದರ  ಸ್ುರ ೀಶ್ 

ಕೌಶಲ್ ಪಾಕರಣವು ಈ ನಿರುಪಯೊೀಗ ಸ್ದರಧಂತದ ಪಾಭರವಕ ೂಿಳಪಟ್ಟುದ .  

12. ಮೀಲಿಂಡ ಅರಿಕ ಗಳನುನ ಮನಿನಸ್ದ ರ್ತಾಸ್ದಸ್ಯ ಪ್ಪೀಠವು, ಕ ಳಕಂಡಂತ್  ನುಡಿಯತು. 

ಇಲಿಲ ಕ ಲ ಅಂಶಗಳನುನ ಗಮನಿಸ್ಬ ೀಕರಗಿದ . ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. 

377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು "ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರದ 

ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ" ಎಂಬ ನುಡಿಗಟುನುನ ಬಳಸ್ುತುದ . 

                                                             
4  (2017) 10 SCC 1 
5  [2008] EWHC 1777 (QB)   
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ಆದರ , ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮದ ನಿಧರಿರವ ಂಬುದು 

ಅಚಲರವರದ ವಿದಯಮರನವಲಲ ಹರಗೂ ಸ್ಮರಜಿಕ 

ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯು ಕರಲಕರಲಕ ಿ ಬದಲರಗುರ್ತುರುತುದ . 

ಸರವಿಜನಿಕರು ಕಲಿಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ 

ಸ್ಂವಿಧರನ ಒಪಿದ ೀ ಇರಬಹುದು. ವಯಕ್ತುಗಳ ಸರವಯುತ್ ು 

ಹರಗೂ ನಿಲುವುಗಳನುನ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಗ  

ಒಗಿೆಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಅಗತಯವಿಲಲದರುವ ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ 

ಕಸ್ದುಕ ೂಳಳಲು ಬರುವುದಲಲ. ಒಬಬರ ಪರಲಿಗ  

ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕವರಗಿರುವರದದುದ, ಮತ್ ೂುಬಬರಿಗ  

ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕವರಗಿರಬಹುದು, ಆದರ , ಸ್ದರಿೀ ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ 

ನಿಲುವು ಮತುು ಆಯಿಗಳು ಕರನೂನಿನ ಚೌಕಟುನುನ 

ಮಿೀರಬರರದು ಹರಗೂ ಸ್ಂವಿಧರನದ 21ನ್ ೀ ಕಲಮು 

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರಿಗ  ಕ ೂಡಮರಡಿರುವ ಹಕ್ತಿನ್ ೂಂದಗ  ಚ ಲರಲಟ 

ಮರಡುವುದನ್ರನಗಲಿೀ, ಅದನುನ 

ಘಾಸ್ಗ ೂಳಿಸ್ುವುದನ್ರನಗಲಿೀ ಮರಡಬರರದು. ತಮಗ  

ಬ ೀಕರದ ಆಯಿಯನುನ ಮರಡುವ ಒಂದು ವಗಿದ ಜನರು 

ಅರ್ವರ ವಯಕ್ತುಗಳು ಯರವುದ ೀ ಕರರಣಕೂಿ ಭಯದ 

ಪರಿಸ್ಥರ್ತಯಲಿಲ ಇರಬರರದು. ನಮಮಗಳ ಈ ಹ ೀಳಿಕ ಯನುನ   

ಕರನೂನಿನ ಭಯವಿರಬರರದು ಎಂದು 

ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಳಳಬರರದು, ನ್ರಗರಿಕ ಸ್ಮರಜವನುನ 

ಕಟುಲು ಕರನೂನಿನ ಭಯದ ಅಗತಯ ಇದ ದೀ ಇರುತುದ . 

ಆದರ  ಅಂತಹ ಕರನೂನು, ಸರಂವಿಧರನಿಕ 
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ಮರನದಂಡಗಳಡಿಯಲಿಲ ಒಪಿತಕಿದರದಗಿರಬ ೀಕು, ಇದುವ ೀ 

ಕರನೂನಿನ ಸ್ತವ ಪರಿೀಕ್ . 

ಈ ವಿಚರರಣ ಯ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ ಎದದ ಪಾಶ್ ನಯೊಂದರ 

ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ ಗಮನಿಸ್ಬ ೀಕರದ ಮತ್ ೂುಂದು ಅಂಶವ ಂದರ , 

ಶಿಾೀಯುತ ದರತ್ರರ್ ರವರು ಅತಯಂತ ನ್ರಯಯೊೀಚತವರಗಿ 

ನುಡಿದಂತ್ , ಅವರುಗಳು  377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ 

ಪರಾಣಿಗಳ  ಂದಗ  ನಡ ಸ್ುವ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗಕ ಿ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟು ಭರಗವನುನ ಪಾಶಿನಸ್ುರ್ತುಲಲ ಮತುು ಅವರ 

ವರದವು ಇಬಬರು ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಕ್ತಾಯಗ  

ಮರತಾ ಸ್ೀಮಿತಗ ೂಂಡಿರುತುದ . ಮೀಲಿನ ವರಕಯದ 

ಮೊದಲ ಭರಗದ ಬಗ ಗ  ಯರವುದ ೀ ತಕರರರುಗಳಿಲಲ, 

ಆದರ , ಎರಡನ್ ೀ ಭರಗದ ಬಗ ಗ  ಚಚಿಸ್ುವ ಅಗತಯವಿದ . 

ಈ ವಿಷ್ಯದಲಿಲ, ಇಬಬರೂ ವಯಕ್ತುಗಳು ವಯಸ್ಿರರಗಿದುದ 

ಅವರ ನಡುವ  ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವುದು ಪರಾರ್ಮಿಕ ಅಗತಯ. 

ಇಲಲದದದರ  ಮಕಿಳು ಬಲಿಪಶುಗಳರಗುವ ಸರಧ್ಯತ್ ಯದುದ,  

ಎಲರಲ ಕ ಶೀತಾಗಳಲಿಲ  ಮಕಿಳ ಸ್ುರಕ್ಷತ್ ಗ  ಆದಯತ್  

ಕ ೂಡಬ ೀಕ್ತದ . ಈ ಎಲರಲ ವಿಚರರಗಳನುನ ಒಟುರ ಯರಗಿ 

ಪರಿಗಣಿಸ್ದ ನಂತರ, ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕುಮರರ್ ಕೌಶಲ್ 

(ಮೀಲಿಂಡಂತ್ ) ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪಿನುನ 

ಮರುಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ುವ ಅಗತಯವಿದ ಯಂಬುದು ನಮಮಗಳ 

ಅಭಿಪರಾಯವರಗಿದ . 
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ರ್ತಾಸ್ದಸ್ಯ ಪ್ಪೀಠವು, ಮೀಲ  ಪಾಸರುಪ್ಪಸ್ದ ಸ್ಮಸ ಯಗಳನುನ ಇನನಷ್ುು ಹಿರಿದರದ ನ್ರಯಯಪ್ಪೀಠ ಪರಿಹರಿಸ್ಬ ೀಕ ಂದು 

ಅಭಿಪರಾಯ ವಯಕುಪಡಿಸ್, ಆ ನಿಟ್ಟುನಲಿಲ ಸ್ದರಿ ಪಾಕರಣವನುನ ದ ೂಡಡ ಪ್ಪೀಠವಂದಕ ಿ ವಗರಿಯಸ್ದ . ಹರಗರಗಿ ಈ 

ವಿಷ್ಯವನುನ ನಮಮಗಳ ದುರು ಇರಿಸ್ಲರಗಿದ . 

C. ಅರ್ಜೋದಾರರ ಪರವಾದ್ ಸಲ್ಲಿಕ ಗಳು 

13. ನ್ರವುಗಳು, 2016ರ ರಿರ್ಟ ಅಜಿಿ (ಕ್ತಾಮಿನಲ್) ಸ್ಂಖ ಯ 76 ರ ಅಜಿಿದರರರನುನ ಅಹಿ ವಕ್ತೀಲರರದ ಶಿಾೀಯುತ 

ಸೌರಭ್ ಕ್ತರಪರಲ್ ರವರ ಸ್ಹರಯದ ೂಂದಗ  ಪಾರ್ತನಿಧಿಸ್ುರ್ತುರುವ, ಪಾರ್ತಭರನಿವತ ಹಿರಿಯ ವಕ್ತೀಲ ಶಿಾೀಯುತ 

ಮುಕುಲ್ ರ ೂೀಹರರ್ತೆಯವರ ವರದವನೂನ; 2016 ರ ರಿರ್ಟ ಅಜಿಿ (ಕ್ತಾಮಿನಲ್) ಸ್ಂಖ ಯ 572 ರ ಅಜಿಿದರರರನುನ 

ಪಾರ್ತನಿಧಿಿಸ್ುರ್ತುರುವ ಪಾರ್ತಭರನಿವತ ವಕ್ತೀಲ  ಶಿಾೀ ಜಯರನ ಕ ೂಠರರಿಯವರ  ವರದವನೂನ;  2018 ರ ರಿರ್ಟ ಅಜಿಿ 

(ಕ್ತಾಮಿನಲ್) ಸ್ಂಖ ಯ 88 ರ ಅಜಿಿದರರರನುನ ಪಾರ್ತನಿಧಿಿಸ್ುರ್ತುರುವ ಪಾರ್ತಭರನಿವತ ಹಿರಿಯ ವಕ್ತೀಲ ಶಿಾೀಯುತ 

ಅರವಿಂದ್ ಪ್ಪ. ದರತ್ರರ್ ರವರ ವರದವನೂನ; 2018 ರ ರಿರ್ಟ ಅಜಿಿ (ಕ್ತಾಮಿನಲ್) ಸ್ಂಖ ಯ 100 ಮತುು 101 ರ 

ಅಜಿಿದರರರನುನ ಪಾರ್ತನಿಧಿಿಸ್ುರ್ತುರುವ ಪಾರ್ತಭರನಿವತ ಹಿರಿಯ ವಕ್ತೀಲ ಶಿಾೀಯುತ ಆನಂದ್ ಗ ೂಾೀವರ್ ರವರ 

ವರದವನುನ; ಮತುು  2018 ರ ರಿರ್ಟ ಅಜಿಿ (ಕ್ತಾಮಿನಲ್) ಸ್ಂಖ ಯ 121, ರ ಅಜಿಿದರರರನುನ ಪಾರ್ತನಿಧಿಿಸ್ುರ್ತುರುವ 

ಪಾರ್ತಭರನಿವತ ವಕ್ತೀಲ  ಡರ. ಮೀನಕರ ಗುರುಸರವಮಿಯವರ ವರದವನೂನ ಆಲಿಸ್ದ ದೀವ . ಇದರ ಜ ೂತ್ ಗ , ಹಲವು ಈ 

ವಿಷ್ಯದಲಿಲ ಹಲವು ಮಂದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಕ ದರರನುನ ಪಾರ್ತನಿಧಿಸ್ುರ್ತುರುವ, ಪಾರ್ತಭರನಿವತ ಹಿರಿಯ ವಕ್ತೀಲರುಗಳರದ, 

ಶಿಾೀಯುತ ಅಶ್  ೀಕ್ ದ ೀಸರಯ, ಶಿಾೀಯುತ ಚಂದರ್ ಉದಯ್ ಸ್ಂಗ್, ಶಿಾೀಯುತ ಶ್ರಯಮ್ ದವರನ್ ಹರಗೂ 

ಶಿಾೀಯುತ ಕೃಷ್ಣನ್ ವ ೀಣುಗ ೂೀಪರಲರ ವರದಗಳನುನ ಆಲಿಸ್ಲರಗಿದ . ಅಜಿಿದರರರು ಮತುು ಮಧ್ಯಸ್ಥಕ ದರರರು 

ಬರ ದರುವ ಕ ೂೀರಿಕ ಗಳನುನ  ಸ್ಂಗಾಹಿಸ್ ನ್ರಯಯರಲಕ ಿ ಸ್ಲಿಲಸ್ಲರಗಿದ .      

14. ನ್ರವುಗಳು ಭರರತ ಸ್ಕರಿರದ ಹ ಚುಿವರಿ ಸರಲಿಸ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷರರ್ ಮಹರುರವರ ವರದವನೂನ, 2016ರ ರಿರ್ಟ 

ಅಜಿಿ (ಕ್ತಾಮಿನಲ್) ಸ್ಂಖ ಯ 76ರ 2018ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯ ಸ್ಂವರದೀ ಅಜಿಿ ಸ್ಂಖ ಯ 94284ನುನ ಪಾರ್ತನಿಧಿಸ್ುರ್ತುರುವ 

ಪಾರ್ತಭರನಿವತ ಹಿರಿಯ ವಕ್ತೀಲ ಶಿಾೀಯುತ ಕ . ರರಧರಕೃಷ್ಣನ್ ರವರ ವರದವನೂನ; 2016ರ ರಿರ್ಟ ಅಜಿಿ (ಕ್ತಾಮಿನಲ್) 

ಸ್ಂಖ ಯ 76ರ ಸ್ಂವರದೀ ಅಜಿಿ ಸ್ಂಖ ಯ 91147ನುನ ಪಾರ್ತನಿಧಿಸ್ುರ್ತುರುವ ಪಾರ್ತಭರನಿವತ ಹಿರಿಯ ವಕ್ತೀಲ ಶಿಾೀಯುತ 
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ಮಹ ೀಶ್ ಜ ೀಟಮಲರನಿರವರ ವರದವನೂನ; 2016 ರ ರಿರ್ಟ ಅಜಿಿ (ಕ್ತಾಮಿನಲ್) ಸ್ಂಖ ಯ 76ರ 2018ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯ 

ಸ್ಂವರದೀ ಅಜಿಿ ಸ್ಂಖ ಯ 94348ನುನ ಪಾರ್ತನಿಧಿಸ್ುರ್ತುರುವ ಪಾರ್ತಭರನಿವತ ಹಿರಿಯ ವಕ್ತೀಲ ಶಿಾೀಯುತ ಸೌಮಯ 

ಚಕಾಬರ್ತಿರವರ ವರದವನೂನ; ಅಪೊಸ್ುಲಿಕ್ ಚಚುಿಗಳ ಒಕೂಿಟ ಹರಗು ಉತಿಲ್ ಕ ೈಸ್ು ಸ್ಭ ಯನುನ 

ಪಾರ್ತನಿಧಿಸ್ುರ್ತುರುವ  ಪಾರ್ತಭರನಿವತ ವಕ್ತೀಲ ಮನ್ ೂೀಜ್ ವಿ. ಜರಜ್ಿ ರವರ ವರದವನೂನ; ಮತುು 2016 ರ ರಿರ್ಟ ಅಜಿಿ 

(ಕ್ತಾಮಿನಲ್) ಸ್ಂಖ ಯ 76ರ 2018ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯ ಸ್ಂವರದೀ ಅಜಿಿ ಸ್ಂಖ ಯ 93411ನುನ ಪಾರ್ತನಿಧಿಸ್ುರ್ತುರುವ ಪಾರ್ತಭರನಿವತ 

ಹಿರಿಯ ವಕ್ತೀಲ  ಡರ. ಹಷ್ಟ್ವೀಿರ್ ಪಾತ್ರಪ್ ಶಮರಿರವರ ವರದವನುನ ಕೂಡ ಆಲಿಸ್ದ ದೀವ . 

15. ಅಜಿಿದರರು ಮತುು ಮಧ್ಯಸ್ುಕ ದರರರ ಕಡ ಯಂದ ಬಂದರುವ ಬಿನನಹವ ೀನ್ ಂದರ , ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ , 

ಉಭಯಲ ೈಂಗಿಕತ್  ಮತುು ಇತರ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವುಗಳು ಸ್ಮರನವರಗಿ ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕವರಗಿದುದ, ಇಬಬರು ಸ್ಹಮರ್ತ 

ಸ್ೂಚಸ್ಲು ಅಹಿತ್ ಯರುವ ವಯಕ್ತುಗಳು ಪರಸ್ಿರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಮೀರ ಗ  ತಮಮ ಆಯಿ ಮತುು ಒಲವುಗಳನುನ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಪಡಿಸ್ುವುದನುನ ಬಿಂಬಿಸ್ುತುವ . ಅಲಲದ ೀ ಈ ನಿಲುವುಗಳು ದ ೈಹಿಕ ಅರ್ವರ ಮರನಸ್ಕ ಖರಯಲ ಗಳರಗಿರದ ೀ, 

ಅಭಿವಯಕ್ತು ಮತುು ಮುಕು ಆಲ ೂೀಚನ್ರ ಪಾಕ್ತಾಯಗಳಲಿಲರುವ ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕವರದ ಭಿನನತ್ ಗಳರಗಿವ .  ಇವುಗಳನುನ 

ಅಪರರಧ್ಗಳ ಂದು ಬಗ ಯುವುದು ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ೂಳಗಿನ ವಯಕ್ತುಗತ ಘನತ್  ಮತುು ನಿಧರಿರ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವ 

ಸರವತಂತಾಯವನುನ ಘಾಸ್ಗ ೂಳಿಸ್, ಅವರ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್ ಗ  ಅನ್ರನುಕೂಲಗಳನುನಂಟುಮರಡಿ ಸ್ಂವಿಧರನದ 21ನ್ ೀ 

ಕಲಮಿನ ಕ ೀಂದಾ ಭರಗವರಗಿರುವ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕಿನುನ ನ್ರಶಪಡಿಸ್, ಸರವತಂತಾಯವ ಂಬ ಅತಯಂತ ಮಹತವದ 

ಮೌಲಯಕ ಿ ಅಹಿತಕರವರಗಿರುತುದ ಯಲಲದ ೀ, ವಯಕ್ತುಗಳ ಅಸ್ಮತ್ ಯ ವಿವಿಧ್ ನ್ ೈಜ ರೂಪಗಳನುನ ಪಾರ್ತನಿಧಿಸ್ುವ 

ತತವವರದ ಜ ೈವಿಕ ಬಯಕ ಗಳ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗ  ಮರರಕವರಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ುತುದ . ಇದರ ಹ ೂರತ್ರಗಿ, "ನಿಸ್ಗಿದ 

ನಿಯಮ" ಎಂಬ ನುಡಿಗಟುು, ವಯವಸ್ಥತ ಸ್ಂಪಾದರಯಗಳ ನ್ ಲ ಯಲಿಲ ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗುವ 

ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತು ಕ್ತಾಯಗ  ಸ್ೀಮಿತವರಗಿದುದ, ಅದು ಹುಟ್ಟುನಿಂದ ಬರುವ ಗುಣಗಳು ಅರ್ವರ ಬ ಳವಣಿಗ ಯೊಂದಗ  

ಬಂದ ನಿಲುವುಗಳು ಮರತಾವಲಲದ ೀ, ವಯಕ್ತುಗಳು ತಮಮ ದ ೀಹದಮೀಲ  ತಮಗಿರುವ ಹಕಿನುನ ಮುಕುವರಗಿ ಮತುು 

ಬಗ ಬಗ ಯರಗಿ ಚಲರಯಸ್ುವರಗ ನಡ ಸ್ುವ ಪರಸ್ಿರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಕ್ತಾಯಗಳನೂನ ಗಣನ್ ಗ  ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವುದಲಲ. 

ಅಲಲದ ೀ, ಇದರಿಂದ ವಯಕ್ತುತವದ ಬ ಳವಣಿಗ ಗ , ಕೂಡಿಬರಳುವ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳ ಬ ಸ ಯುವಿಕ ಗ  ಮತುು ಸ್ಮರನಮನಸ್ಿರ 

ಜತ್ ಗೂಡುವಿಕ ಗ  ಅವಕರಶಗಳು ಮರಿೀಚಕ ಯಂತ್ರಗಿ, ಅತಯಗತಯವರದ ಬಯಕ ಗಳನುನ ಹರ್ತುಕ್ತಿದಂತ್ರಗಿದುದ, ಇದು 
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ಸ್ಂವಿಧರನದ 19 ((1)(ಎ) ಕಲಮನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ .  ಜ ೂತ್ ಗ , ಅಮೀರಿಕ ಯ ಮನಃಶ್ರಸ್ರೀಯ ಸ್ಂಘಟನ್ ಯು 

ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಎಂಬುದು ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಅವಸ ಥ, ಒಂದ ೀ ಲಿಂಗದವರು ಮತುು ಬ ೀರ  ಲಿಂಗದವರ ಡ ಗ  ಉಂಟರಗುವ 

ಸ ಳ ತಗಳ ರ ಡೂ ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕವರಗಿ ಸ್ಮರನವರಗಿದುದ, ಸ್ಮರನ ಲಿಂಗದವರ ಡ ಗಿನ ಸ ಳ ತ ಕಡಿಮ 

ಜನರಲಿಲರುತುದ ಯಷ ುೀ ಎಂದು ಅಭಿಪರಾಯಪಟ್ಟುರುವುದರಗಿ ವರದ ಮರಡಲರಗಿದ . 

16. ಅಜಿಿದರರರು, ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಎಂಬುದು ಪಾರ್ತೀ ವಯಕ್ತುಯ ಅಸ್ಮತ್ ಯೊಳಗಿನ ಅವಿಭರಜಯ ಅಂಗವರಗಿರುವುದರಿಂದ, 

ಭರರತದ ಜನಸ್ಂಖ ಯಯ 7 ರಿಂದ 8%ನಷ್ಟ್ುರುವ, ಸ್ಮರನಲಿಂಗರಸ್ಕು ಸ್ರೀ (ಲ ಸ್ಬಯನ್) ಪುರುಷ್ರು (ಗ ೀ), 

ಉಭಯಲಿಂಗರಸ್ಕುರು (ಬ ೈಸ ಕ್ಷುವಲ್) ಮತುು ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತರು (ಟರಾನ್ಪ ಜ ಂಡರ್), (ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ) 

ಸ್ಮುದರಯದ ವಯಕ್ತುಗಳ ಹಕುಿಗಳನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ ಸ್ಂರಕ್ಷಿಸ್ಬ ೀಕ ಂದು ಒತ್ರುಯಪಡಿಸ್ದರದರ . ಈ ಸ್ಮುದರಯದ 

ಸ್ದಸ್ಯರು "ವಯಕ್ತು" ಎಂಬ ತತವಕ ಿ ಹ ೂರತ್ರಗಿಲಲ ಮತುು ಅವರ ವಯಕ್ತುತವವನುನ ಕಳಂಕವ ಂದು ಕರ ಯಲು ಬರುವುದಲಲ. 

ವಯಕ್ತುಗಳ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವುಗಳು ಅವರ ಖರಸ್ಗಿೀ ಬದುಕನುನ ಮರತಾವಲಲದ , ಅವರ ಸರಂಸರರಿಕ, ಔದ ೂಯೀಗಿಕ ಮತುು 

ಶ್ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಬದುಕನುನ ಕೂಡ ಪಾಭರವಿಸ್ುತುವ . ಅಜಿಿದರರರ ಪಾಕರರ, ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರಿಗ  ಇತರರಿಗಿಂತ 

ಹ ಚಿನ ಭದಾತ್ ಯ ಅಗತಯವಿದುದ, ಅದರಿಂದ ಅವರು ತಮಮ ಸರಮರ್ಯಿವನುನ ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ ಉಪಯೊೀಗಿಸ್ಕ ೂಂಡು, 

ಹ ದರಿಕ , ಆತಂಕ ಮತುು ಕಳವಳಗಳಿಲಲದ  ಬದುಕಲು ಸರಧ್ಯವರಗುತುದ . ಅಲಲದ , ಉದ ೂಯೀಗ, ಸ್ಂಗರರ್ತಯ ಆಯಿ, 

ಸರಕ್ಷಿ ನುಡಿಯುವ ಹಕುಿ, ವಿಮ, ಚಕ್ತತ್ ಪ ಮತುು ಕೂಡಿಬರಳುವಿಕ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಹಕುಿಗಳ ವಿಚರರದಲಿಲ ಸ್ಮರಜ 

ಮತುು ಸ್ರಕರರದ ಕಡ ಯಂದ ನಡ ಯಬಹುದರದದ ಜರಹಿೀರರದ ಅರ್ವರ ಗುಪುವರದ ಭ ೀದಭರವದ ವಿರುದಧ ರಕ್ಷಣ  

ದ ೂರಕುತುದ . ಈ ನಿಟ್ಟುನಲಿಲ, ಇಂದರರ ಸ್ಮಿ v. v.ಕ .ವಿ  ಸ್ಮಿ6 ಮೊಕದದಮಯಲಿಲ ಹಲಬಗ ಯ ಕೂಡಿಬರಳುವ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳಿಗ  "ಗೃಹ ಹಿಂಸ ಯಂದ ಮಹಿಳ ಯರ ರಕ್ಷಣ  ಕರಯದ, 2೦೦5"ರ ಅಡಿಯಲಿಲ ದ ೂರ ತ ರಕ್ಷಣ  ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳಿಗೂ ದ ೂರ ಯಬ ೀಕು.   

17. ಅಹಿರರದ ವಕ್ತೀಲರ ವರದದ ಪಾಕರರ 377ನ್ ೀ  ಪರಿಚ ಿೀದದಂದರಗಿ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಗುಂಪ್ಪನ ವಯಕ್ತುಗಳು ತಮಮ 

ಬದುಕ್ತನುದದಕೂಿ ಮೀಲುಕ್ತೀಳು ಮತುು ನಿಂದನ್ ಯನುನ ಅನುಭವಿಸ್ುತ್ರುರ . ಸ್ದರಿ ಪರಿಚ ಿೀದವು, ವಿಕ ೂುೀರಿಯನ್ 

ಯುಗದಲಿಲ ಪಾಚಲಿತವರಗಿದದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳು ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತುಗಷ ುೀ ನಡ ಯಬ ೀಕು ಎಂಬ ಸರಮರಜಿಕ 
                                                             
6  (2013) 15 SCC 755   
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ಮೌಲಯದ ಪಾರ್ತನಿಧಿಯರಗಿದ . ಸ್ದರಿ ಸ್ಮುದರಯದವರು, ಸ್ದರಕರಲ ಹ ದರಿಕ ಯಲಿಲ ಬದುಕಬ ೀಕರಗಿದುದ, ಅದು ಅವರ 

ಬ ಳವಣಿಗ  ಪೂರಕವರದುದಲಲ. ಅವರುಗಳು ಕರನೂನಿನಡಿಯಲಿಲ ನರಳುವುದಷ ುೀ ಅಲಲದ , ಸ್ಂವಿಧರನ ಕ ೂಡಮರಡುವ 

ನ್ರಗರಿಕ ಹಕುಿಗಳಿಂದಲೂ ವಂಚತರರಗುತ್ರುರ . ಕರನೂನು ಅವರುಗಳನುನ ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಸ್ಂತಾಸ್ುರಂತ್  

ನಡ ಸ್ಕ ೂಂಡು, ಸ್ಮರಜಕ ಿ ಅವರುಗಳ ಪರಿಸ್ಥರ್ತ ಮತುು ಅವರಿಗರಗುವ ಹಿಂಸ ಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ದ  

ಇರುವುದರಿಂದ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಸ್ಮುದರಯದವರಲಿಲ ಪರಕ್ತೀಯತ್  ಮತುು ಯರರಿಗೂ ಬ ೀಡವರದ ಭರವನ್  

ಮನ್ ಮರಡಿದ . ಸರಮರಜಿಕ ಕಳಂಕ ಮತುು ಬ ದರಿಕ ಯ ಭಯದಂದ ಉಧ್ವವಿಸ್ುವ ಕಡರಡಯವರದ ಪರಕ್ತೀಯತ್ ಯು 

ಸರವತಂತಾಯವ ಂಬ ಮೂಲಭೂತ ಆದಶಿದ ಆಶಯಕ ಿ ವಿರುದಧವರಗಿದ . 

18. ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತರನುನ ಗಂಡು ಮತುು ಹ ಣಿಣಗ  ಹ ೂರತ್ರದ ಮೂರನ್ ೀ ಲಿಂಗವರಗಿ ಗುರುರ್ತಸ್ ಅವರುಗಳಿಗ  ಕ ಲವು 

ಹಕುಿಗಳನುನ ನಿೀಡಿದ ನ್ರಲರಪ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯ ನಿೀಡಿರುವ ರ್ತೀಪಿನುನ ಅಜಿಿದರರರು 

ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ರುತ್ರುರ . ಈ ರ್ತೀಪ್ಪಿನ ಹ ೂರತ್ರಗಿಯೂ, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಮುಂದುವರಿಕ ಯಂದರಗಿ, 

ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತರ ನಡುವ  ನಡ ಯುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಕ್ತಾಯಗಳು ಅಪರರಧ್ವರಗಿಯೀ ಮುಂದುವರ ಯುತುವ .  ನ್ರಲರಪ 

ಪಾಕರಣದಂದ ಪ ಾೀರಿತರರದ ಅಜಿಿದರರರು, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ 

ಅಪರರಧ್ವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವುದರಿಂದ, ಆ ಸ್ಮುದರಯದ  ವಯಕ್ತುಗಳು ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ಮುಕುವರಗಿ 

ವಯಕುಪಡಿಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವರಗದ ೀ, ಅವರು ತಮಮ ಹಕುಿಗಳನುನ ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವರಗುವುದಲಲ 

ಮತುು ಅವರು ಅಪೂಣಿ ನ್ರಗರಿಕರರಗಿ ಉಳಿಯುತ್ರುರ . ಹಿೀಗರಗಿ ಇಂತಹ ಅಪರರಧಿೀಕರಣಕ ಿ ವಿದರಯ ಹ ೀಳಿ, 

ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಸ್ಮುದರಯದ ಹಕುಿಗಳಿಗೂ, ಇತರರ ಹಕುಿಗಳಿಗ  ಸ್ಕಿಷ ುೀ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ರಕ್ಷಣ  ದ ೂರ ಯಬ ೀಕು 

ಎಂದು ಕ ೂೀರಿಕ ೂಂಡರು. ಈ ಪಾಕರರವರಗಿ ಅಜಿಿದರರರು, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್ ಯ 377ನ್ ೀ  ಪರಿಚ ೀಿದದ ವರಯಪ್ಪುಯಂದ 

ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ಮುದರಯವನುನ ಮುಕುಗ ೂಳಿಸ್, ಸ್ದರಿ ಪರಿಚ ೀಿದವನುನ ಪರಾಣಿಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಮತುು ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ 

ಕ್ತಾಯಗಳಿಗಷ ುೀ ಸ್ೀಮಿತಗ ೂಳಿಸ್ಬ ೀಕು ಎಂದು ಅಭಿಪರಾಯ ವಯಕುಪಡಿಸ್ದರು. ಅಲಲದ ೀ, ಅಪರರಧ್ ಕರಯದ 2೦13 ಹರಗು 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪರರಧ್ಗಳಿಂದ ಮಕಿಳ ರಕ್ಷಣ  (ಪೊೀಕ ೂಪೀ) ಕರಯದ, 2೦12 ರ ಜರರಿಯಂದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪರರಧ್ಗಳ 

ವರಯಪ್ಪುಯೊಳಗ , ಲಿಂಗ-ಯೊೀನಿಯೊಳಗ ೂಂಡ ಲ ೈಂಗಿಕ ಹಲ ಲಗಳು, ಮತುು ಮಕಿಳ ನಡುವ  ನಡ ಯುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರದ 
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ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಸ ೀರಿಸ್, ಭರರತದಲಿಲನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಹಿಂಸ ಯನುನ ತಡ ಗಟುುವ ಕರನೂನಿನಲಿಲದದ ಕ ೂರತ್ ಗಳನುನ 

ನಿೀಗಿಸ್ರುವ ಹಿನ್ ನಯಲಿಲ ತಮಮ ಅಹವರಲನುನ ಮನಿನಸ್ಬ ೀಕರಗಿ ಕ ೂೀರಿಕ ೂಂಡರು.       

19. ಅಜಿಿದರರರು ಬಿನನಹಮರಡಿಕ ೂಂಡಿರುವಂತ್ , 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಪರಿಚ ಿೀದವು ಸ್ಂವಿಧರನಪೂವಿ ಕರಯದ 

ಆಗಿದರದಗೂಯ ಅದನುನ ಸ್ಂವಿಧರನ ಜರರಿಯರದ ನಂತರವೂ 372ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ದ ಸ ಯಂದ ಉಳಿಸ್ಕ ೂಳಳಲರಯತು. 

ಇಲಿಲ ಗಮನಿಸ್ಬ ೀಕ್ತರುವ ವಿಷ್ಯವ ಂದರ , ಸ್ಂವಿಧರತಮಕತ್ ಯ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯ ಉದ ೀಶ, ಶ್ರಸ್ನಗಳನುನ 

ವಿರ ೂೀಧಿಸ್ುವ ಪಾಯತವವನುನ ಮೊದಲ ಹಂತದಲಿಲ ತಡ ಯುವುದಷ ುೀ ಆಗಿದುದ, ಅದರಿಂದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳಿಗ  

ಚುಯರ್ತಯುಂಟರದರಲಿಲ ಅರ್ವರ ಆ ಬಗ  ೆಸ್ಿಷ್ು ಅನುಮರನವಿದದಲಿಲ, ಅಂತಹ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯ ಅಗತಯವ ೀ ಇರುವುದಲಲ. 

ಸ್ದಯದ ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಅಜಿಿದರರರು ತಮಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳ ಹರ್ತುಕುಿವಿಕ ಯ ಸ್ಮಸ ಯ ಎದುರಿಸ್ುರ್ತುದುದ, ಈ 

ಉಲಲಂಘನ್ ಯು ಅವರ ಇರುವಿಕ ಯ ಮೂಲಕ ಿೀ ಕ ೂಡಲಿಪ ಟರುಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ುರ್ತುರುವುದು ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿ ಗ ೂೀಚರಿಸ್ುರ್ತುದ . 

ಈ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ ಅವರುಗಳು ಬಹುಜನರ ಕಡ ಯಂದ ಅನುಭವಿಸ್ದ ಮೀಲುಕ್ತೀಳು, ಅವರ ಘನತ್ ಯ ಮೀಲರದ 

ಅತ್ರಯಚರರ ಮತುು ಅವರ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕ್ತಿನ ಅರ್ತಕಾಮಣಗಳು ಸ್ಮರಜದ ಪಾರ್ತ ಮೂಲ ಯಲೂಲ 

ನಡ ಯುರ್ತುರುವುದು ನಿಚಿಳವರಗಿ ಕರಣಿಸ್ುರ್ತುದ .   

20. ಅಜಿಿದರರರು ವರದಸ್ುವಂತ್ , 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ಸ್ದಯದ ರೂಪದಲಿಲ ಉಳಿಸ್ಕ ೂಂಡರ , ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. 

ಸ್ಮುದರಯದವರಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್ , ಒಂದ ರ ಡಲಲದ , ಖರಸ್ಗಿೀತನ, ಘನತ್ , ಸ್ಮರನತ್ , ಸರವತಂತಾಯ ಮತುು 

ಮುಕು ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳ ಉಲಲಂಘನ್ ಯರಗುತುದ . ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಸ್ಹಜವರದ 

ಮುಂದುವರಿಕ ಯರದ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಸ್ಂವಿಧರನದ 21ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ರಕ್ಷಿಸ್ಲರಗಿದುದ, ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ 

ನ್ ಪದಲಿಲ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಸ್ಮುದರಯದ ಮೀಲ  ನಡ ಯುವ ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ತ್ರರತಮಯವು, ಸ್ಂವಿಧರನದ 

ಕಟುಳ ಗಳಿಗ  ವಿರುದಧವರಗಿರುತುದ , ಹರಗ ಯೀ, ಈ ಅಭಿಪರಾಯಕ ಿ ಇದ ೀ ನ್ರಯಯರಲಯವು ನ್ರಲರಪ ಪಾಕರಣದಲಿಲ 

ಸ್ಹಮತವನೂನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ದ  ಎಂದು ಅಜಿಿದರರರು ವರದಮರಡಿರುತ್ರುರ .  

21. ಅಜಿಿದರರರು, ಕ .ಎಸ್. ಪುಟುಸರವಮಿ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ವಯಕುವರದ ನಿಲುವಿನ ಆಧರರದಲಿಲ, ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು 

ಕೂಡ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಮುಖ್ಯವರದ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ವರದಸ್ುತ್ರುರ . ಹಿೀಗರಗಿ ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಮತುು 
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ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕುಿಗಳ ರ ಡನೂನ ಕರಪರಡುವುದು ಜರೂರರದ ವಿಷ್ಯವರಗಿದುದ, ಈ ಮೂಲಭುತ ಹಕುಿಗಳಿಲಲದರುವ 

ಪಕ್ಷದಲಿಲ, ವಯಕ್ತುಗಳ ಅಸ್ಮತ್ ಯು ಬ ಲ  ಕಳ ದುಕ ೂಂಡು, ಅವರ ಬದುಕ್ತನಲಿಲ ಆತಂಕದ ನ್ ರಳರವರಿಸ್, ಅವರ 

ಇರುವಿಕ ಯು ಬದುಕ್ತರುವುದಕ ಿ ಮರತಾ ಸ್ೀಮಿತವರಗಿ ಬಿಡಬಹುದು. ಮುಂದುವರ ಯುತ್ರು, ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಹರಗೂ 

ಹರಗೂ ಖರಸ್ಗಿೀತನಗಳು ಸ್ಂವಿಧರನದ 14, 19 ಮತುು 21ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ಕ ೂಡಮರಡಿರುವ ಮೂಲಭೂತ 

ಹಕುಿಗಳ ಕ ೀಂದಾದಲಿಲ ನ್ ಲ ಸ್ದುದ, ಪುಟುಸರವಮಿ (ಮೀಲಿಂಡ) ರ್ತೀಪ್ಪಿನ ನ್ ಲ ಯಲಿಲ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ತ್ ಗ ದು 

ಹರಕುವುದು ಅನಿವರಯಿವರಗಿದ  ಎಂದು ವರದ ಮರಡಲರಗಿದ . ಇದಲಲದ ೀ, ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ವರಯಪ್ಪುಯಲಿಲ, 

ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳ  ಸ ೀರಿದಂತ್  ಎಲಲ ಜನರೂ, ತ್ರವು ಮರಡುವ ಆಯಿಗಳು ಅರ್ವರ ಬದುಕುವ ರಿೀರ್ತಗ  

ಸರಮರಜದ ನಿಂದನ್  ಮತುು ಬಹಿಷರಿರಗಳಿಗ  ಒಳಗರಗುವ ಭಯವಿಲಲದ  ತಮಗ  ಸ್ರಿಯನಿಸ್ದ ನಿಧರಿರಗಳನುನ 

ಕ ೈಗ ೂಳುಳವ ಹಕಿನೂನ ಒಳಗ ೂಳಳಬ ೀಕು ಎಂದು ವರದಸ್ಲರಗಿದ .   

22. ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವ ಂಬುದು, ಅತಯಮೂಲಯ ಅಧಿಕರರವ ಂದು ಕರ ಯಲಿಡುವ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕ್ತಿನ ಮುಖ್ಯವರದ 

ಭರಗವ ಂದು ಅಜಿಿದರರರ ಪರವರಗಿ ಉಗಾವರಗಿ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ರುವ ಪಾರ್ತಭರನಿವತರರದ ವಕ್ತೀಲರು, ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಸರವಯತುತ್  ಮತುು ತಮಗಿಷ್ುವರದ ಸ್ಂಗರರ್ತಯನುನ ಆರಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಹಕುಿಗಳು, ಬದುಕ್ತನ ಹಕುಿ ಮತುು 

ಸರವಯುತ್ ುಯ ಹಕ್ತಿನ ಅವಿಭರಜಯ ಅಂಗವ ಂದು ಧ್ೃಡವರಗಿ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ರುತ್ರುರ . ತಮಮ ಅಭಿಪರಾಯವನುನ 

ಬಲಪಡಿಸ್ಲು ಅಜಿಿದರರರು, ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು ಸ್ಂಗರರ್ತಯನುನ ಆರಿಸ್ಕ ೂಳುಳವರಗ ತಮಮ ಆಯಿಯ ಹಕಿನುನ 

ಚಲರಯಸ್ುವುದು ಅವರ ಘನತ್ ಯ ಲಕ್ಷಣ, ಹರಗರಗಿ, ಆ ಆಯಿಗ  ಸ್ಂವಿಧರನದ 19 ಮತುು 21ನ್ ೀ ಕಲಮುಗಳ 

ರಕ್ ಯದ  ಎಂದು ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿ ಸರರಲರಗಿರುವ ಶಕ್ತು ವರಹಿನಿ v. ಭರರತ ಸ್ಕರಿರ7 ಮತುು ಇತರರು, ಹರಗೂ, ಶಫೀನ್ 

ಜಹರನ್ v. ಅಶ್  ೀಕನ್ ಕ .ಎಂ.8 ರ್ತೀಪುಿಗಳನುನ ಆಧರರವರಗಿಟುುಕ ೂಂಡಿದರದರ . 

23. ಅಜಿಿದರರರ ಪಾಕರರ ಅಂತಧ್ಿಮಿೀಿಯ ಮತುು ಅಂತಜರಿರ್ತೀಯ ವಿವರಹವರಗಿ ಸರಮರಜಿಕ ಕಟುುಪರಡುಗಳನುನ 

ಮುರಿಯುವವರಿಗೂ,  ತಮಮದ ೀ ಲಿಂಗದ ಸ್ಂಗರರ್ತಯನುನ ಆಯುದಕ ೂಳುಳವವರಿಗೂ ಯರವುದ ೀ ವಯತ್ರಯಸ್ವಿಲಲ. 

ಒಂದ ೂಮಮ ಸ್ಮರಜ  ಅಂತಧ್ಿಮಿೀಿಯ ಮತುು ಅಂತಜರಿರ್ತೀಯ ವಿವರಹಗಳನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳಳದದದರೂ ಈ 

                                                             
7  (2018) 7 SCC 192 
8 AIR 2018 SC 1933 : 2018 (5) SCALE 422 
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ನ್ರಯಯರಲಯ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಹಕುಿಗಳನುನ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ುತುದ . ಇದ ೀ ಪಾಕರರ, ಅಜಿಿದರರರು ಹ ೀಳುವಂತ್ , 

ಬಹುಸ್ಂಖರಯತರು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಮತುು ಆಯಿಗಳನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳಳದದದರೂ 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಹಕುಿಗಳ ವಿಚರರದಲಿಲ ಕ ೂನ್ ಯ ನಿಧರಿರದ ಅಧಿಕರರವಿರುವ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಸರಮರಜಿಕ 

ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಗಣನ್ ಗ  ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳದ ೀ, ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಎರ್ತುಹಿಡಿಯಬ ೀಕು. ಈ ಮೂಲ 

ನಿಯಮದ ವಿಚರರವನುನ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಹಲವು ಪಾಕರಣಗಳಲಿಲ ಪಾಸರುಪ್ಪಸ್ದುದ, ಅದರಲಿಲ ಮನ್ ೂೀಜ್ ನರೂಲ 

v.  ಭರರತ ಸ್ಕರಿರ 9  ಪಾಕರಣವೂ ಸ ೀರಿಕ ೂಂಡಿದ . ನ್ರಜ್ ಪಾರ್ತಷರಠನ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ದ ಹಲಿ 

ಉಚಿನ್ರಯಯರಲಯವು ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್, ವಿಶ್ ಲೀಷ್ಟ್ಸ್ ಕಡ ಯದರಗಿ 377ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ರದುದಪಡಿಸ್, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಮತುು ಭಿನನಲ ೈಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳು ನಡ ಸ್ುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಶ್ರರಿೀರಿಕ 

ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಅಪರರಧ್ವಲಲವ ಂದು ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿ ನುಡಿದತುು. 

24. ಅಜಿಿದರರರ ಪಾಕರರ, ತಮಮದ ೀ ಲಿಂಗದ ಸ್ಂಗರರ್ತಯನುನ ಆರಿಸ್ಕ ೂಂಡ ಮರತಾಕ ಿ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ.ಗಳಿಗ  ಸ್ಜ  

ನಿೀಡಲು ಬರುವುದಲಲ, ಏಕ ಂದರ  ಸ್ಂವಿಧರನ ಕ ೂಡಮರಡುವ ಸ್ಂಗರರ್ತಯ ಆಯಿಯ ಅಧಿಕರರ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. 

ವಯಕ್ತುಗಳಿಗೂ ಅನವಯಸ್ುತುದ . ಅಜಿಿದರರರೂ ಮತುು ಅವರನುನ ಬ ಂಬಲಿಸ್ುವ ಮಧ್ಯಸ್ಥಕ ದರರರನುನ 

ಪಾರ್ತನಿಧಿಸ್ುರ್ತುರುವ ಪಾರ್ತಭರನಿವತ ವಕ್ತೀಲರು ವಯಕ್ತುಗತ ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಅವಿಭರಜಯ ಅಂಗವರಗಿರುವ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ 

ಘನತ್ ಯ ಹಕ್ತಿನಡಿಯಲಿಲ ರಕ್ಷಿಸ್ಲರಗಿದ  ಎಂದು ಆರಿಕ  ಮರಡಿಕ ೂಂಡಿರುತ್ರುರ . ತಮಮ ವರದವನುನ ಪುಷ್ಟ್ುೀಕರಿಸ್ುವ 

ಸ್ಲುವರಗಿ ಅವರುಗಳು ಫ್ರಾನಿಪಸ್ ಕ ೂರರಲಿೀ ಮಲಿಲನ್ v. ಆಡಳಿತಗರರ, ದ ಹಲಿ ಕ ೀಂದರಾಡಳಿತ ಪಾದ ೀಶ ಮತುು 

ಇತರರು10 ಪಾಕರಣ ಮತುು ಕರಮನ್ ಕರಸ್ (ಏ ರಿಜಿಸ್ುಡ್ಿ ಸ ೂಸ ೈಟ್ಟ) v. ಭರರತ ಸ್ಕರಿರ ಮತ್ ೂುಬಬರು11 

ಪಾಕರಣವನುನ ಅವಲಂಬಿಸ್ುತ್ರುರ . ಈ ಪಾಕರಣಗಳಲಿಲ, 21ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ಲರಗಿರುವ ಬದುಕ್ತನ 

ಮತುು ಸರವತಂತಾಯದ ಹಕುಿಗಳು, ತಮಮ ವಲಯದಲಿಲ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಘನತ್ ಯನುನ ಒಳಗ ೂಂಡು, ಘನತ್ ಯ ಹಕುಿ, 

ತನ್ ೂನಳಗ , ಮರನವಿೀಯ ಮುಖ್ದ ಅರ್ಿಪೂಣಿ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗ  ಅನುವುಮರಡಿಕ ೂಡುವ, ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳು ಮತುು 

                                                             
9  (2014) 9 SCC 1   
10  (1981) 1 SCC 608 
11  (2018) 5 SCC 1 
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ಕರಯಿಕಾಮಗಳನುನ ನಡ ಸ್ುವ ಹಕಿನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರದದದರ  ಆ ಹಕುಿಗಳು ಅರ್ಿಕಳ ದುಕ ೂಳುಳತುವ  ಎಂದು 

ಮನಗರಣಲರಗಿತುು,    

25. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು, ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನದ ಪಾಸರುವನ್ ಯಲಿಲ ಅಡಕಗ ೂಳಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಭರಾತೃತವದ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗ  

ವಿರುದಧವರಗಿದುದ, ಭರರರ್ತೀಯ ಸ್ಂವಿಧರನವು, ನ್ರಗರಿಕರ ನಡುವ  ನ್ರವು ಸ ೂೀದರತವವನುನ 

ಉತ್ ುೀಜಿಸ್ಬ ೀಕ ಂಬುದನುನ ಕಡರಡಯಗ ೂಳಿಸ್ದ , ಏಕ ಂದರ , ಭರಾತೃತವವಿಲಲದ ೀ ಹ ೂೀದರ ೀ, ಒಳಗ ೂಳುಳವಿಕ  ದೂರದ 

ಕನಸರಗಿರುತುದ . 

26. ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮದ ವಿರುದಧ ದ ೈಹಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ ಪರಿಚ ಿೀದವರಗಲಿೀ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯರಗಲಿೀ ಅರ್ವರ ಹರಗ  

ನ್ ೂೀಡಿದರ , ಬ ೀರರವುದ ೀ ಕರನೂನ್ರಗಲಿೀ ವರಯಖರಯನಿಸ್ಲಲದರುವ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ ಅಸ್ಿಷ್ುವರಗಿರುವ 377ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದವು ಸ್ಂವಿಧರನದ 14ನ್  ಕಲಮನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ದ  ಎಂದು ಅಜಿಿದರರರು ವರದಸ್ುತ್ರುರ .  ಅಜಿಿದರರರ 

ಪಾಕರರ, ಕೃತಯವಂದು ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಮೀರ ಗ  ನಡ ದರಗ,  ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಮತುು ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ನಡುವ  

ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ಅರ್ಿವರಗಬಲಲ ಭಿನನತ್  ಅರ್ವರ ಸ್ಮಂಜಸ್ವರದ ವಗಿೀಿಕರಣವಿರುವುದಲಲ ಮತುು ಇದಕ ಿ 

ಜರರಿಯರಗುವ ಸ್ಮಯದಲಿಲ ಸ್ಮಂಜಸ್ವ ನಿಸ್ರಬಹುದರದ ವಗಿೀಿಕರಣವು, ಬದಲರಗುರ್ತುರುವ ಸ್ಮರಜಿಕ 

ನಿಲುವುಗಳ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ ಮರನಯವರಗದರಬಹುದು ಎಂಬ ಸ್ಧರದಂತವನುನ ರೂಪ್ಪಸ್ದ  ಅನುಜ್ ಗಗ್ಿ ಮತುು 

ಇತರರು v. ಹ ೂೀಟ ಲ್ ಅಸ ೂೀಸ್ಯೀಷ್ನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯರ ಮತುು ಇತರರು12 ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯದ 

ಮಂಡಿಸ್ದ ರ್ತೀಪ ೀಿ ಆಧರರವರಗಿದ . 

27. ಅಜಿಿದರರರು ವರದಸ್ರುವಂತ್ , 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ೀಿದವು,  ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿ ನಿರಂಕುಶ ಮತುು ಅರ್ತರ ೀಕದರದಗಿದ . ಈ 

ವಿಚರರವನುನ ವಿಷ್ದಪಡಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವರಗಿ, ಶ್ರಯರರ ಬರನ್ ೂೀ v. ಭರರತ ಸ್ಕರಿರ ಮತುು ಇತರರು13 ಪಾಕರಣದ 

ಸ್ಧರಢಂತಗಳಿಂದ ಅಪರರವರದ ಸ್ೂಗರ್ತಿಯನುನ ಪಡ ಯಲರಗಿದ . ಈ ಮೂಲಕ, ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ಂಬಂಧ್ವನುನ ಅದು 

ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರಗಿದ  ಎಂದು ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವುದು ಸ್ಿಷ್ುವರದ ನಿರಂಕುಶತವದಂದ  ನರಳುರ್ತುದ  

ಎಂದು ವರದಸ್ಲರಯತು. 
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28. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ೂಳಗ , ವಯಕ್ತುಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಗರರ್ತಯ ಲಿಂಗವನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ ತ್ರರತಮಯ ಅಡಕವರಗಿರುವುದರಿಂದ 

ಅದು ಸ್ಂವಿಧರನದ 15ನ್ ೀ ಕಲಮನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ  ಎಂಬುದು ಅಜಿಿದರರರ ವಿಚರರವರಗಿದ  ಏಕ ಂದರ , 

376ನ್ ೀ(ಸ್) ರಿಂದ (ಇ) ಪರಿಚ ಿೀದದಡಿಯಲಿಲ ಒಬಬ ವಯಕ್ತು ವಿರುದಧ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಗರರ್ತಯೊಂದಗ  ಆಕ ಯ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ   

ಮರಡಿದ ಕೃತಯಗಳಿಗರಗಿ ಕರನೂನು ಕಾಮಕ ೂಿಳಗರಗಬಹುದು, ಆದರ , ಅದ ೀ ಕೃತಯವನುನ ತನನದ ೀ ಲಿಂಗದ 

ಸ್ಂಗರರ್ತಯೊಂದಗ  ಒಪ್ಪಿಗ ೀ ಪಡ ದ ೀ ಮರಡಿದರ  ಅದನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ಲರಗುತುದ . ಅಜಿಿದರರರು 15ನ್ ೀ 

ಕಲಮಿನಲಿಲ ಕರಣಸ್ಗುವ "ಲ ೈಂಗಿಕ" ಎಂಬ ಪದವು,  ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಕೂಡರ ಒಳಗ ೂಂಡದ  ಎಂದು ಗಮನಿಸ್ದ 

ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಕರನೂನಿನ ರ್ತದುದಪಡಿಗಳ ಬಗ ಗಿನ ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿ ಜ ಎಸ್ ವಮರಿ ಸ್ಮಿರ್ತಯ ವರದಯತು ಈ 

ನ್ರಯಯರಲಯದ ಗಮನ ಸ ಳ ಯುತ್ರುರ . ಈ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ,  ಅಜಿಿದರರರ ಪಾಕರರ, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು  

ಸ್ಂವಿಧರನದ 15ನ್ ೀ ಕಲಮನುನ ಕೂಡರ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ.  

29. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು, ಇತರರು ಮತುು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳು ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕ ಗುರುತನುನ ಮತುು 

ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವನುನ ಮರತು, ಪಾಣಯ/ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಗರರ್ತಯ ಆಯಿ, ಪಾಣಯ/ಲ ೈಂಗಿಕ ಬಯಕ ಯ ಅಭಿವಯಕ್ತು, 

ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳ ಅಂಗಿೀಕರರ ಅರ್ವರ ಯರವುದ ೀ ಇತರ ವಿಧರನಗಳ ಮೂಲಕ ವಯಕುವರಗುವ ಮುಕು ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ 

ಮೂಲಭೂತ ಹಕಿನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಸ್ಂವಿಧರನದ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ 19ನ್ ೀ(1)(ಎ) ಕಲಮಿನ  ಮೀಲ  ಪಾರ್ತಕೂಲ 

ಪರಿಣರಮಬಿೀರುತುದ  , ಮತುು ಒಂದು ಬಗ ಯ ಅಸ್ಮಂಜಸ್ವರದ ವಿನ್ರಯರ್ತಯನುನ ರೂಪ್ಪಸ್ುವ 377ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ, ಆ ಕರರಣ ಸ್ಂವಿಧರನದ ಕಲಮು 19 (2) ರಲಿಲ ಒಳಗ ೂಳಳಳಲರಗುವುದಲಲ ಎಂದು ಧ್ೃಡವರಗಿ 

ವರದಸ್ಲರಯತು. ಈ ನಿಲುವನುನ ಬ ಂಬಲಿಸ್ಲು, ಎಸ್. ಖ್ುಷ್ೂಬ v. ಕಣಿಣಯಮರಮಳ್ ಮತುು ಇನಿನತರರು14 

ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪಿನುನ ಅವಲಂಬಿಸ್ಲರಯತು. ಈ ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಕರನೂನ್ ೂಂದನುನ ಮರತು ಮತುು ಅಭಿವಯಕ್ತು 

ಸರವತಂತಾಯದ ಮೀಲ  ಪಾರ್ತಕೂಲ ಪರಿಣರಮವ ಉಂಟುಮರಡುವ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಬಳಸ್ಬರರದು ಎಂದು 

ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲರಗಿತುು. ಹ ಚುಿವರಿಯರಗಿ, ನ್ರಲರಪ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ವಯಕುವರದ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವನುನ ಕೂಡರ ಸ್ಮರ್ಿವರಗಿ 

ಬಳಸ್ಕ ೂಂಡು, ಆ ನಿಧರಿರವು, ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿ 19(1)(ಎ) ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲರುವ ಹಕುಿ ಅವನ/ಅವಳ ತ್ರವ ೀ-
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ಗುರುರ್ತಸ್ಲಿಟು ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ಪದಗಳು, ಕ್ತಾಯ, ವತಿನ್  ಅರ್ವರ ಇತರ ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯಲಿಲ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ 

ಹಕಿನೂನ ಒಳಗ ೂಂಡಿದ  ಎಂದು ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ಲರಯತು. 

30. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು, 197(1)(ಸ್) ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲರುವ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ ಹಕುಿಗಳನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ  ಮತುು 

ಅವರು ಸ್ಂಘಟನ್ ಗಳನುನ ರೂಪ್ಪಸ್ುವ ಹಕಿನೂನ ನಿರರಕರಿಸ್ುತುದ  ಎಂದು ಅಜಿಿದರರರು ವರದಸ್ದರದರ . ಅಂತ್ ಯೀ, 

ಅಂತಹ ವಯಕ್ತುಗಳು ಕರನೂನು ಕಾಮ ಮತುು ಸರಮರಜಿಕ ಕಳಂಕದ ಭಿೀರ್ತಯಂದರಗಿ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರಿಗ  

ಲರಭಗಳನುನ ಒದಗಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವರಗಿ ಕಂಪನಿಗಳನುನ ನ್ ೂೀಂದರಯಸ್ಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ರುರ . ಇದಲಲದ , ಸ ಕ್ಷನ್ 377 ರ 

ಅಡಿಯಲಿಲ ಒಮಮ ಶಿಕ್ ಗ ೂಳಗರದರ , ಅಂತಹ ವಯಕ್ತುಗಳು ಕಂಪ ನಿಯ ನಿದ ೀಿಶಕರರಗಿ ನ್ ೀಮಕಗ ೂಳಳಲು 

ಅನಹಿರರಗುತ್ರುರ . 

31. ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ, ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಅಪರರಧ್ದ ಕಳಂಕವನುನ ಸ್ೃಷ್ಟ್ುಸ್ುವ ಮೂಲಕ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ 

ವಯಕ್ತುಗಳ ಮಯರಿದ ಯ ಹಕಿನುನ ಕಸ್ದುಕ ೂಳುಳತುದ  ಮತುು ಅದು ಈ ಮೂಲಕ ಗಮನಿಸ್ದಂತ್  

ಸ್ಂವಿಧರನದ 21 ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ಅಡಿಯಲಿಲ ನ್ರಗರಿಕನ ಜಿೀವನ ಮತುು ಸರವತಂತಾಯದ ಹಕ್ತಿನ ಭರಗವರಗಿದ  

ಎಂಬುದನುನ ಕ್ರಶ್  ವರ್ ಸಮ್ರೈಟ್ v. ಉತಿರ ಪರದ ವಶ ಸಕಾೋರ 15  ಮತುು ಉಮ್ರವಶ್ ಕತಮಾರ್ v. 

ಆಂಧರಪರದ ವಶದ್ ರಾಜಾ ಮತತಿ ಇತರರತ16 ಪಾಕರಣಗಳಲಿಲ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಗಮನಿಸ್ತು. ಅಲಲದ  ಅವ ೀ 

ಪಾಕರಣಗಳಲಿಲ, ಮಯರಿದ  ಎಂಬುದು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಭದಾತ್ ಯ ಒಂದು ಅಂಶವರಗಿದೂದ ಅದನುನ ಮತುು ಜಿೀವನ 

ಮತುು ಸರವತಂತಾಯವನುನ ಆನಂದಸ್ುವ ಹಕ್ತಿನ್ ೂಂದಗ  ಸ್ಂವಿಧರನ ರಕ್ಷಿಸ್ುತುದ  ಎಂದು ಗಮನಿಸ್ಲರಯತು. 

ಅಜಿಿದರರರ ಪಾಕರರ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳು ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ನಿಲುವಿನ ಬಗ ೆ ಬಹಿರಂಗವರಗಿ ಮರತನ್ರಡುವರಗ ಆತಂಕವನುನಂಟುಮರಡುತುದ  ಮತುು ಅವರನುನ ಸ್ುಲಿಗ , 

ಬ ದರಿಕ  ಮತುು ಅವರಿಗ  ದಕಿಬ ೀಕರದ ಇತರ ಹಕುಿಗಳನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಲು ಸ್ಕರಿರಿ ವಯವಸ ಥಗಳ ಸ್ಹರಯಗಳ 

ನಿರರಕರಣ ಯಂತಹ ಅಪರಯಗಳಿಗ  ಒಡುಡತುದ  ಮತುು ಕ ಲವು ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ, ಇತರ ಸ್ಹಕರರಿೀ ಹಕುಿಗಳು 

ಕೂಡ ಬರಧಿಸ್ಲಿಡುತುವ ಯರದದರಿಂದ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ ಮೀಲಿಂಡ ಹಕಿನುನ ಕಸ್ದುಕ ೂಳುಳತುದ . 
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32. ಅಜಿಿದರರರು ತಮಮ ವರದವನುನ ಮುಂದುವರ ಸ್ುತ್ರು,  ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು, 

ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟಗಳು  ಆಶಾಯ ಪಡ ಯುವ ತಮಮ ಸರಂವಿಧರನಿಕವರಗಿ ಖ್ಚತಗ ೂಳಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ಹಕಿನುನ 

ಅನುಭವಿಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವರಗುವುದನುನ ತಡ ಗಟುುತುದ  ಎಂದು ವರದಸ್ದರು. ಅದನುನ ವಿವರಿಸ್ಲು, ಎಲಿಬಜಿಟ್ಟ 

ವಯಕ್ತುಗಳು ಸ್ುರಕ್ಷಿತ ಮತುು ಸ್ೂಕುವರದ ಆಶಾಯವನುನ ಪಡ ಯುವ ಸ್ಲುವರಗಿ ಗ ೀ ಹೌಸ್ಂಗ್ ಅಸ್ಸ ುನ್ಪ 

ರಿೀಸ ೂೀಸ್ಿಸ್ ನಂತಹ (ಜಿ.ಹ ಚ್.ಏ.ಆರ್) ನಂತಹ ಖರಸ್ಗಿೀ ಸ್ಂಪನೂಮಲಗಳ ಸ್ಹರಯವನುನ 

ಪಡ ಯುತ್ರುರ  ಮತುು ಇದು ಈ ಸ್ಮುದರಯಕ ಿ ತಕ್ಷಣದ ಕರಳಜಿ ಮತುು ಸ್ಕರಿರದ ರಕ್ಷಣ ಯ ಅಗತಯವಿದ  

ಎಂಬುದನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ  ಎಂಬುದರ ಡ ಗ  ಅಜಿಿದರರರು ನ್ರಯಯರಲಯದ ಗಮನವನುನ ಸ ಳ ಯುತ್ರುರ . 

33. ಅಜಿಿದರರರ ಪಾಕರರ, ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೀಲಿಂಡ) ರ್ತೀಪಿನುನ ಕರನೂನನುನ ಗಣನ್ ಗ  ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಲದ ೀ 

ನಿೀಡಲರಗಿದ , ಏಕ ಂದರ   ಅದು ಪುರುಷ್ ಮತುು ಮಹಿಳ ಯ ನಡುವಿನ ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರದ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂಡಿರುವ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. 375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಲ. ಮತ್ ೂುಂದ ಡ , 

377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು, ಒಂದ ೀಲಿಂಗದವರ ನಡುವಿನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ, ಅದಕ ಿ ಅವರಲಿಲ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯದದರೂ, ಅಪರರಧ್ವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುತುದ . ಅಲಲದ , ಅಜಿಿದರರರು ಸತರ ವಶ್ ಕೌಶಲ್ ಪಾಕರಣದಲಿಲ 

ಹ ೂರಬಿದದ ನ್ರಯಯರಲಯದ ರ್ತೀಪಿನುನ ವಿರ ೂೀಧಿಸ್ುತ್ರು, ಸ್ದರಿ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ, ವಗಿೀಿಕರಣದ ಬಗ ಗಿನ 

ರ್ತೀಮರಿನವು ಪಾಭರವ ಅರ್ವರ ಪರಿಣರಮದ ಪರಿೀಕ್ ಗ  ವಿರುದಧವರಗಿದ , ಏಕ ಂದರ  ಅದರ ಪರಿಣರಮದಂದ, 

ತ್ರರತಮಯ ಉಂಟರಗುತುದ  ಎಂದು ಪಾರ್ತಪರದಸ್ದರದರ . ಹರಗರಗಿ, ಅರ್ಜೋದಾರರತ ಪಪಟಟಸಾಿಮಿ (ಮ್ರವಲಕಂಡ) 

ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಹ ೂರಬಿದದ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯದ ರ್ತೀಪ್ಪಿನ ನಂತರ, ಸತರ ವಶ್ ಕೌಶಲ್ (ಮ್ರವಲಕಂಡ) 

ಪಾಕರಣದಲಿಲನ ಅಭಿಪರಾಯವನುನ ತಳಿಳಹರಕಬ ೀಕ್ತದ  ಮತುು ನ್ಾಲ್ಾಾ (ಮ್ರವಲಕಂಡ) ಮತುು ಪಪಟಟಸಾಿಮಿ 

(ಮ್ರವಲಕಂಡ) ಮತುು ಇತರ ಪಾಕರಣಗಳಲಿಲ, ಈ ನ್ರಯಯರಲಯ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಆಯಿಯ ಮೀಲ  ಅಪರರವರದ 

ಒತುು ನಿೀಡಿ ಮಂಡಿಸ್ದ ರ್ತೀಪುಿಗಳು ಹ ೂರಬಿದದ ನಂತರ, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯನುನ ಈ ದನ 

ಸ್ಂಸ್ರ್ತುನಲಿಲ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ಬಹುದ  ಎಂಬುದನುನ ಪರರಂಬರಿಸ್ುವುದ ೀ ಸ್ರಿಯರದ ಪರಿೀಕ್  ಎಂದು  

ವರದಸ್ದರದರ .  
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34. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳು, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಉಪಸ್ಥರ್ತಯಂದ, ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕ ಹಕುಿಗಳನುನ 

ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ದರ  ಕರನೂನು ಕಾಮ ಮತುು ಶ್  ೀಷ್ಣ ಗ  ಒಳಗರಗುವ ಭಯದಂದರಗಿ ತಮಮ ಹಕುಿಗಲಿಂದ 

ವಂಚತರರಗಿದರದರ , ಮತುು ಆದ ೀ ಕರರಣದಂದ, ಈ ವಗಿದ ವಯಕ್ತುಗಳು ಈ ನ್ರಯಯರಲಯಕ ಿ ಅಜಿಿದರರರ 

ಸರಥನದಲಿಲ ನಿಂತು ಮನವಿ ಮರಡಲಿಲಲ, ಬದಲಿಗ  ಅವರು ತಮಮ ಪರವರಗಿ ಮರತನ್ರಡಲು ತಮಮ ಶಿಕ್ಷಕರು, 

ಪೊೀಷ್ಕರು, ಮರನಸ್ಕ ಆರ ೂೀಗಯ ವೃರ್ತುಪರರು ಸ್ಕರಿರ ೀತರ ಸ್ಂಸ ಥಗಳ ಮೀಲ  ಅವಲಂಬಿತರರಗಿದದರು 

ಎಂದು ಕೂಡರ ವರದಸ್ಲರಗಿದ .  ಸತರ ವಶ್ ಕೌಶಲ್ (ಮ್ರವಲಕಂಡ) ಪಾಕರಣದದ ಅಜಿಿದರರರು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ 

ವಯಕ್ತುಗಳು ಅರ್ತ ಸ್ಣಣ ಸ್ಂಖ ಯಯಲಿಲದರದರ ಂದು ಈ ನ್ರಯಯರಲಯ ಊಹಿಸ್ಕ ೂಳುಳವಂತ್  ಮರಡಿದದರು ಆದರ  

ವರಸ್ುವದಲಿಲ ಹ ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಅವರು ಜನಸ್ಂಖ ಯಯ ಕನಿಷ್ಠ 7-8% ರಷ್ಟ್ುದರದರ ಂದೂ ಮತುು ಅದೂ 

ಅಲಲದ , ಹಕುಿಗಳು ಜನಸ್ಂಖ ಯಯಲಿಲನ ಶ್ ೀಕಡರವರರು ಪಾಮರಣದ ಆಧರರದಲಿಲ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲಿಡದ ೀ, 

ಹಕುಿಗಳ ಇರುವಿಕ  ಮತುು ಅವುಗಳ ನಿರರಕರಣ ಯ ಸ್ರಿಯರದ ಪರಿಶಿೀಲನ್ ಯ ಆಧರರದಲಿಲ 

ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲರಗುತುವ  ಎಂದು ವರದಸ್ಲರಯತು. ಒಂದು ಕರಯದಯ ಸರಂವಿಧರನಿಕತ್ ಯನುನ ಉಳಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು 

ಅರ್ವರ ಆ ಕರಯದ ಸ್ಂವಿಧರನಬರಹಿರ ಎಂದು ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ಲು, ಬಹುಸ್ಂಖರಯತರ ಗಾಹಿಕ  ಅರ್ವರ 

ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವನುನ ಮರಗಿದಶಿಿ ಅಂಶವರಗಿ ಬಳಸ್ಬರರದು ಎಂಬುದು ಅಜಿಿದರರರ ನಿಲುವು. 

D. ಪರತಿವಾದಿಗಳು ಮತತಿ ಇತರ ಮಧಾಸಿಿಕ ದಾರರ ಪರವಾದ್ ಸಲಿ್ಲಕ ಗಳು 

35. ಈ ಪಾಕರಣದ ಪಾರ್ತವರದಗಳರಗಿರುವ ಭರರತ ಸ್ರಕರರವು, 11 ಜುಲ ೈ 2018 ತ್ರರಿೀಖಿನಂದು, 

ಅಫಡವಿಟ ೂುಂದರ ಮೂಲಕ, ಸ್ದರಿ ವಿಷ್ಯವನುನ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಪ್ಪೀಠವಂದರ ದುರು, ಸತರ ವಶ್ ಕೌಶಲ್ 

(ಮ್ರವಲಕಂಡ) ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪುಿ ಸ್ರಿಯರಗಿದ ೀಯೀ ಇಲಲವ ೀ ಎಂಬುದನುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವರಗಿ ಹರಜರು 

ಪಡಿಸ್ಲರಗಿದುದ, ಈ ಪ್ಪೀಠಕ ಿ ವಗರಿಯಸ್ಲರಗಿರುವ ಪಾಶ್ ನ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದಡಿಯಲಿಲನ ವಯಸ್ಿರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ 

ಖರಸ್ಗಿೀ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕೃತಯಗಳನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವುದರ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮರನಯತ್ ಯ ಬಗ ಗಿನದರಗಿದುದ 

ಮರತಾ ಎಂದು ರ್ತಳಿಯಪಡಿಸ್ದ .     
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36. ಮುಂದುವರಿಯುತ್ರು, ಕ ೀಂದಾ ಸ್ಕರಿರವು, “ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಖರಸ್ಗಿೀ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಕ್ತಾಯಗಳಿಗ  

ಅನವಯವರಗುವ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮರನಯತ್ ಯ ವಿಚರರದಲಿಲ, 

ಪಾರ್ತವರದಗಳು ನಿಧರಿರವನುನ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯದ ವಿವ ೀಚನ್ ಗ  ಬಿಡುತ್ರುರ  ಎಂದು ಆರಿಕ  

ಮರಡಿಕ ೂಳಳಲರಗಿದ . 

37. ಪಾರ್ತವರದಗಳು ರ್ತಳಿಯಪಡಿಸ್ುವಂತ್ , “ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಖರಸ್ಗಿೀ ಕೃತಯಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್  

ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ಅಸ್ಂವಿಧರನಿಕ ಎಂದು ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ಲರಗುವ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ, 

ಪ್ಪೀಠದ ದುರು ನಿಧರಿರಕರಿಗಿ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಇತರ ಪೂರಕ ಸ್ಮಸ ಯಗಳು ಅರ್ವರ ಹಕುಿಗಳನುನ 

ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ುವಂರ್ತಲಲ, ಮತುು ಹರಗ ೀನ್ರದರೂ ಮರಡುವ ಪಕ್ಷದಲಿಲ ಭರರತ ಸ್ಕರಿರವು ವಿವರವರದ 

ಅಫಡವಿಟ ೂುಂದರ ಮೂಲಕ ಉತುರಿಸ್ಬಯಸ್ುತುದ , ಏಕ ಂದರ , ಇತರ ವಿಷ್ಯಗಳು ಮತುು ಹಕುಿಗಳನುನ 

ಪರಿಗಣನ್ ಗ  ತ್ ಗ ದುಕ ೂಂಡರ , ಅದು ವಿವಿಧ್ ಇತರ ಕರನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲಿಲ ದೂರದ ಮತುು ವಿಸರುರವರದ 

ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರುತುದ  ಮತುು ಆ ವಿಚರರವನುನ ಈ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ಯೂ ಇಲಲವರದದರಿಂದ ಈ 

ಗೌರವರನಿವತ ಪ್ಪೀಠವು ಅವುಗಳನುನ ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ುವ ಅಗತಯವಿಲಲ ಎಂದು ಆರಿಕ  ಮರಡಿಕ ೂಂಡಿದ . 

38. ಭರರತ ಸ್ಕರಿರಕ ಿ ಪಾರ್ತ-ಅಫಡವಿಟುನುನ ಸ್ಲಿಲಸ್ುವ ಅವಕರಶ ನಿೀಡದ ೀ, ಇತರ ಯರವುದ ೀ ವಿಷ್ಯದ 

ಕುರಿತು (377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮರನಯತ್ ಯೊಂದನುನ ಹ ೂರತುಪಡಿಸ್), ವರದಮರಡುವ 

ಅವಕರಶ ನಿೀಡಿದರ  ಅರ್ವರ ಆ ಕುರಿತು ನಿಧರಿರ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಂಡರ , ಅದು ನ್ರಯಯರಂಗದ 

ಹಿತದಲಿಲರುವುದಲಲ ಮತುು ಅದು ಸರವಭರವಿಕ ನ್ರಯಯದ ಉಲಲಂಘನ್ ಯೂ ಆಗುತುದ  ಎಂದು ಪಾರ್ತವರದಗಳು 

ಮನವಿಮರಡಿಕ ೂಂಡಿದರದರ . 

39. ಮತ್ ೂುಂದು ಬರ ಹ ರೂಪದ ಮನವಿಗಳ ಸ್ರಣಿಯನುನ, ಹಿರಿಯ ವಕ್ತೀಲರರದ ಕ  ರರಧರಕೃಷ್ಣನ್ ರವರು 

ಮಧ್ಯಸ್ುಕ ದರರ ಎಂ.ಜಿ.ಓ., ಟಾಸ್ು ಆಫ್ ಗರಡ್ ಮಿನಿಸ್ರೀಸ್, ಪರವರಗಿ ಸ್ಲಿಲಸ್ದರದರ . ಸ್ದರಿ 

ಮಧ್ಯಸ್ುಕ ದರರರು, ಪುಟುಸರವಮಿ ಪಾಕರಣದಲಿಲನ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯದ ಟ್ಟಪಿಣಿಗಳು, ಮೀಲಿಂಡ ಎಂ.ಜಿ.ಓ, 

ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಮೀಲ  ಸ್ಂಪೂಣಿವರದ ಮತುು ತಡ ಯಲಲದ ಹಕ್ತಿಲಲ ಮತುು ಸ್ದರಿ ಹಕಿನುನ ದುರುಪಯೊೀಗ 
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ಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಲವಂರ್ತಲಲ ಎಂಬುದರ ಬಗಗ  ಸ್ಮರ್ಿವರದ ತಕರರರುಗಳನುನ ಎತುುವುದಕ ಿ ತಡ ಯೊಡುಡತುವ  

ಎಂದು ರ್ತಳಿಯಪಡಿಸ್ುತ್ರುರ . ಹರಗ ಯೀ ಮಧ್ಯಸ್ುಕ ದರರರು, ವಯಕ್ತುಗ  ತನನ ಅಂಗಗಳನುನ 

ದುರುಪರಯೊೀಗಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸರವತಂತಾಯವಿಲಲ ಮತುು 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯು 

ನಿಬಿಂಧಿಸ್ರುವ ಅಪರರಧ್ ಕೃತಯಗಳು ಆ ಅಂಗಳ ದುಬಿಳಕ  ಮರಡುತುವ  ಎಂದು ತಕರರರು ಸ್ಲಿಲಸ್ದರದರ . 

ಮಧ್ಯಸ್ುಕ ದರರರ ಪಾಕರರ ಇಂತಹ ಕೃತಯಗಳು ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗ  ಅವಮರನಕರ ಮತುು 

ಅವಹ ೀಳನಕರರಿ ಮತುು ಘನತ್ ಯ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗ  ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ಘಾಸ್ಯುಂಟರದರ , ಅದು 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ತಪುಿ ಮತುು ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಅನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಗ  ಎಡ ಮರಡಿಕ ೂಡುತುದ . 

40. ಸ್ಂವಿಧರನದ ವಿವಿಧ್ ನಿಯಮಗಳ ಬ ಳಕ್ತನಲಿಲ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿತ ಸ್ಮುದರಯದ ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್  

ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವುಗಳ ಕುರಿತ್ರದ ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ಮತುು ಇತರ ಕರನೂನುಬಧ್ಧ ಹಕುಿಗಳಿಗ  

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ವಿಷ್ಯಗಳನುನ ಸ್ಂವಿಧರನದ ವಿವಿಧ್ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ ಸರಕಷ್ುು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗಿದ , ಮತುು ಅವರಿಗ  ನ್ರಯಯರಲಯವು ನ್ಾಲ್ಾಾ (ಮ್ರವಲಕಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಸ್ೂಕುವರದ 

ಪರಿಹರರ ೂೀಪರಯಗಳನುನ ಕೂಡ ನಿೀಡಿದ , ಎಂಬುದು ಮಧ್ಯಸ್ುಕ ದರರರ ಮತ್ ೂುಂದು ವರದ. 

ಮಧ್ಯಸ್ಥಕ ದರರರ ತಕರರರಿನ ಪಾಕರರ ಅವರಗ  ಇನೂನ ಹ ಚಿನ ಪರಿಹರರಗಳನುನ ನಿೀಡಲು ಆಗುವುದಲಲ 

ಮತುು ಅವರ ಮರಡಿಕ ೂಂಡಿರುವ ಮನವಿಗಳು ಘನತ್  ಮತುು ಸರವಿಜನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗಳನುನ 

ಉಲಲಂಘಿಸ್ ಖರಸ್ಗಿೀತನ ಮತುು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸರವತಂತಾಯವನುನ ದುರುಪಯೊೀಗಪಡಿಸ್ುವ ಉದ ದೀಶವನನಷ ುೀ 

ಹ ೂಂದವ . 

41. ಮಧ್ಯಸ್ುಕ ದರರರ ಪಾಕರರ, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಆದರಡಿಯಲಿಲ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಕೃತಯಗಳನುನ 

ದಂಡನ್ರಹಿಗ ೂಳಿಸ್ರುವುದು ಸ್ೂಕುವ ೀ ಆಗಿದ , ಏಕ ಂದರ  377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ಪರಾಚೀನ ಭರರತದಲಿಲ 

ಪಾಚಲಿತವರಗಿದದ ನ್ರಯಯ ವಯವಸ ಥ ಮತುು ಸ್ಧರಧಂತಗಳನುನ ಗಣನ್ ಗ  ತ್ ಗ ದುಕ ೂಂಡ ೀ ರಚಸ್ಲರಗಿದುದ, 

ಪಾಸ್ುುತ 2018ರಲಿಲ ಸ್ದರಿ ಕರಯದ ಕರನೂನ್ರತಮಕವರಗಿ, ವ ೈದಯಕ್ತೀಯವರಗಿ, ನ್ ೈರ್ತಕವರಗಿ ಮತುು 

ಸರಂವಿಧರನಿಕವರಗಿ ಹ ಚುಿ ಸ್ಮಂಜಸ್ವರಗಿದ . 
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42. ಈ ವಿಚರರವನುನ ವಿವರಿಸ್ಲು, ಮಧ್ಯಸ್ುಕ ದರರರು ಈ ನ್ರಯಯರಲಯದ ಗಮನವನುನ ಡಬೂಲಯ. ಫಾೀಡಮನ್ 

ಅವರು 'ಲರ ಇನ್ ಎ ಚ ೀಂಜಿಗ್ ಸ ೂಸ ೈಟ್ಟ'ನಲಿಲ, ಸ್ಮರಜವಂದು ಖ್ಂಡನ್ರಹಿವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ ಒಂದು 

ಬಗ ಯ ಕೃತಯವನುನ ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ನಿಬಿಂಧ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಖ್ಂಡಿಸ್ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುವುದು, ಆ ಸ್ಮರಜವನುನ 

ನಿದ ೀಿಶಿಸ್ುವ ಮೌಲಯಗಳ ಆಳವರದ ಪಾಭರವಕ ಿ ಒಳಗರಗಿರುತುದ  ಮತುು ಹಿೀಗರಗಿ, ಅದು ಒಂದು 

ದ ೀಶದಂದ ಮತ್ ೂುಂದಕ ಿ, ಇರ್ತಹರಸ್ಕ ಿ ಒಂದು ಅವಧಿಯಂದ ಮತ್ ೂುಂದಕ ಿ ಬದಲರಗುತುದ  ಎಂದು 

ನುಡಿದರುವುದರ ಡ ಗ  ಸ ಳ ಯುತ್ರರ . 

43. ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ರಹಿಗ ೂಳಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳಲಿಲ 

ತ್ ೂಡಗುವ ವಯಕ್ತುಗಳು ಎಚ್ಐವಿ/ಏಡ್ಪ ಗ  ಒಳಗರಗುವ ಹ ಚಿನ ಸರಧ್ಯತ್ ಯದ  ಮತುು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರಲಿಲ 

ಏಡ್ಪ ಹರಡುವಿಕ ಯ ಶ್ ೀಕಡರವರರು ಪಾಮರಣವು ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯರಿಗಿಂತ ಹ ಚುಿ ಅಲಲದ ೀ, ಖರಸ್ಗಿೀತನದ 

ಹಕಿನುನ ಜನರು ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಅಪರರಧ್ಗಳಲಿಲ ಪರಲ ೂೆಂಡು, ಆ ಮೂಲಕ ಏಡಿಪಗ  ಒಳಗರಗುವ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ 

ವಿಸ್ುರಿಸ್ಲು ಬರುವುದಲಲ ಎಂದು ಮಧ್ಯಸ್ುಕ ದರರರು ತಕರರರು ಸ್ಲಿಲಸ್ರುತ್ರುರ . 

44. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ಅಸ್ಂವಿಧರನಿಕ ಎಂದು ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ದರ , ಸರಮರಜಿಕ ಸ್ಂಸ್ೃರ್ತಯ ಗುಮಮಟವರದ 

ಕುಟುಂಬ ವಯವಸ ಥಯು ನ್ರಶವರಗುತುದ , ಮದುವ  ಎಂಬ ಸ್ಂಸ ಥಯ ಮೀಲ  ವಿನ್ರಶಕರರಿ 

ಪರಿಣರಮವವುಂಟರಗುತುದ  ಮತುು ಹಣಕರಿಗಿ ಪಾಚಲಿತಗ ೂಳುಳವ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳು, ಯುವ 

ಭರರರ್ತೀಯರು ಇಂತಹ ಧ್ಂಧ ಯಲಿಲ ತ್ ೂಡಗುವಂತ್  ಪಾಚ ೂೀದಸ್ುತುವ  ಎಂಬುದು ಸ್ಹ ಮಧ್ಯಸ್ಥಕ ದರರರ 

ವರದವರಗಿದ . 

45. ಮಧ್ಯಸ್ುಕ ದರರರರದ ಶಿಾೀಯುತ ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕುಮರರ್ ಕೌಶಲ್ ಪರವರಗಿ ಕೂಡರ ಲಿಖಿತ ಮನವಿಗಳನುನ 

ಸ್ಲಿಲಸ್ಲರಗಿದುದ, ಖರಸ್ಗಿೀತನದಲಿಲ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನಲಿಲ ಜರುಗುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ವಿಶವದರದಯಂತ 

ಅನ್ ೀಕ ಕಡ ಗಳಲಿಲ ಕರನೂನುಬದಧಗ ೂಳಿಸ್ಲರಗಿದ ಯರದದರಿಂದ ಅದನುನ ಭರರತದಲೂಲ 

ನಿರಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ಲಿಡಬ ೀಕ ಂಬ ಅಜಿಿದರರರು ವರದ ಆ ರರಷ್ರಗಳ ರರಜಕ್ತೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತುು 

ಸರಂಸ್ೃರ್ತಕ ಪರಂಪರ ಗಳಿಗೂ, ಬಹುಸ್ಂಸ್ೃರ್ತಯ ಮತುು ಬಹು-ಭರಷ ಯ ರರಷ್ರವರದ ಭರರತದದಕೂಿ 
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ಬಹಳ ಭಿನನತ್ ಯದ  ಎಂಬ ನ್ ಲ ಯಲಿಲ ಭರರತಲಿಲ ಅನವಯಸ್ುವುದಲಲ ಎಂದು ಅವರು ಅರಿಕ  

ಮರಡಿಕ ೂಂಡಿರುತ್ರುರ .  

46. ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳು ಪರಿಪೂಣಿವಲಲದ ಕರರಣ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್., 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಲಿಲ ಅಸ್ಮಂಜಸ್ತ್  ಇಲಲ 

ಮತುು ಆದನುನ ನಿರಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ದರ , ಅದು ಈ ರರಷ್ರದಲಿಲ ಪರಲಿಸ್ಲರಗುವ ಎಲಲ ಧ್ಮಿಗಳ ವಿರುದಧ 

ಹ ೂೀಗುತುದ  ಮತುು ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ವರಯಪ್ಪು ಮತುು ವಿಸರುರವನುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವರಗ, 25ನ್ ೀ 

ಕಲಮನುನ ಸ್ಹ ಪರಿಗಣನ್ ಗ  ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು  ಎಂದು ಮಧ್ಯಸ್ಥಕ ದರರರು ಪಾರ್ತಪರದಸ್ದರದರ . 

47. 2018 ರಲಿಲ ಐ.ಎ. 91250 ಹ ಸ್ರಿನ ಮತ್ ೂುಂದು ಹಸ್ುಕ್ ೀಪದ ಅಜಿಿಯನುನ ಸ್ಲಿಲಸ್ಲರಯತು ಮತುು ಅದನುನ 

ಅನುಮರ್ತಸ್ಲರಯತು. ಸ್ದರಿ ಮಧ್ಯಸ್ುಕ ದರರರು ತಕರರರು ಸ್ಲಿಲಸ್ುವಂತ್ , 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ 

ತಳಿಳಹರಕ್ತದರ , ಸ್ದರಿ ಪರಿಚ ಿೀದದಲಿಲ ಒಳಗ ೂಳಳಲರಗಿರುವ ಬಲವಂತದ ಕ್ತಾಯಗಳ ವಿರುದಧ ಸ್ಂತಾಸ್ುರು ಕಾಮ 

ಕ ೂೀರುವುದಕ ಿ ಆಸ್ಿದವಿಲಲದಂತ್ರಗುತುದ ., ಏಕ ಂದರ  ಸ್ದರಿ ಪರಿಚ ಿೀದವು, ಇಬಬರು ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ 

ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕವರದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರದ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗಕಿಷ ುೀ ಅಲಲದ , 

ಬಲವಂತದ ಶಿಶನಯೊೀನಿ ಸ್ಮರಗಮವನುನ ಒಳಗ ೂಳಳದ ಕ್ತಾಯಗಳಿಗೂ ಅನವಯವರಗುತುದ  ಎಂದು 

ತಕರರರು ಸ್ಲಿಲಸ್ದರದರ . ಮಧ್ಯಸ್ುಕ ದರರರ ಪಾಕರರ, ಹರಗ  ಮರಡುವುದು ಇಕಾಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮವಾೋ ಮತತಿ 

ಇನ್ ೂನಬ್ಾರತ v. ಮಿವನ್ಾಕ್ಷಿ ಮವಾೋ ಮತತಿ ಇನ್ ೂನಬ್ಾರತ17 ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಂಡ 

ನಿಧರಿರಕ ಿ ವಿರುದಧವರಗುತುದ . 

48. ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ವರಯಪ್ಪುಯಂದ ಇಬಬರು ಒಂದ ೀ ಲಿಂಗದ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ 

ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಮುಕುಗ ೂಳಿಸ್ದರ , ವಿವರಹಿತ ಮಹಿಳ ಯೊಬಬಳು ತನನ ಉಭಯಲಿಂಗರಸ್ಕು ಗಂಡ ಮತುು ಅವನ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಪುರುಷ್ ಸ್ಂಗರರ್ತ ಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ ಗ ಳಲಿಲ ತ್ ೂಡಗುವುದರ ವಿರುದಧ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. ಅಡಿಯಲಿಲ 

ಪರಿಹರರವನುನ ಪಡ ಯುವುದು ಸ್ಧ್ಯವರಗುವುದಲಲ ಎಂದು ಅಜಿಿದರರರು ಸ್ಲಿಲಸ್ದರದರ . 

                                                             
17 (2005) 4 SCC 370 
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49. ಸ್ದರಿ ಪರಿಚ ಿೀದದ ೂಳಗ , “ಸ್ಂತಾಸ್ು ವಯಕ್ತು”ಯನುನ ವರಯಖರಯನಿಸ್ುವ ವಿವರರಣ ಯನುನ ಸ ೀರಿಸ್ ಆ 

ವರಯಖರಯನದ ೂಳಗ , ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ ಸ್ಂಗರರ್ತ ಅರ್ವರ ಸ್ಂತಾಸ್ುರರದ ವಯಕ್ತು ಅರ್ವರ ಗಂಡ ಅರ್ವರ ಹ ಂಡರ್ತ 

ಅರ್ವರ ಅವರ ಪರವರದ ಯರವುದ ೀ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ 1973ರ ಅಪರರಧ್ ಪಾಕ್ತಾಯರ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 198(1)ರ 

ನಿಯಮಗಳ ಪಾಕರರ ಸ ೀರಿಸ್ ಅಜಿಿದರರರು ಹ ೀಳಿರುವಂತಹ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ 

ದುಬಿಳಕ ಯರಗುವುದನುನ ತದ ಗಟುಬಹುದು ಎಂದು ಮಧ್ುಸ್ಥಕ ದರರರು ಸ್ೂಚಸ್ದರದರ . ಅಜಿಿದರರರ 

ಪಾಕರರ, ಹಿೀಗ  ಮರಡುವುದರಿಂದ, ಅಧಿಕರರಿಗಳು  ಆರ್ವರ ಕ್ತರುಕುಳ ನಿೀಡುವ ವಯಕ್ತುಗಳು ‘ಒಪ್ಪಿಗ ಯ 

ಕ್ತಾಯಗಳ” ಕುರಿತು ದರಖ್ಲಿಸ್ುವ ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ದುರುದ ದೀಶಪೂವಿಕವರದ ದೂರುಗಳಿಗ  ಕಡಿವರಣ 

ಬಿೀಳುತುದ . ಅದಕ್ತಿಂತ ಹ ಚರಿಗಿ, ಮೀಲಿನಂತ್  ಮರಡಿದರಗ, ಸ್ಂತಾಸರುನ್ರದ ವಯಕ್ತು ಖ್ುದರದಗಿ ದೂರು 

ದರಖ್ಲಿಸ್ದರಗ ಮರತಾ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಅಡಿಯಲಿಲ ಅಂತಹ ಅಪರರಧ್ಗಳನುನ 

ಪರಿಗಣಿಸ್ುವಂತ್ರಗುತುದ  ಎಂಬ ವಿಚರರವೂ ನ್ರಯಯರಲಯಕ ಿ ಸ್ಂತ್ ೂೀಷ್ವನುನಂಟು ಮರಡಬಹುದು ಎಂದು 

ಅಜಿಿದರರರು ರ್ತಳಿಸ್ರುತ್ರರ . ಅಜಿಿದರರರ ಪಾಕರರ, ಅಂತಹ ವಿಧರನವು, ಮೂಲಭೂತವರಗಿ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯನುನ ಗೌರವಿಸ್ುತುದ  ಮತುು ಸ್ಂವಿಧರನದ 21 ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ಅಡಿಯಲಿಲ ವಯಕ್ತುಯ ಖರಸ್ಗಿೀತನ ಮತುು 

ಘನತ್ ಯನುನ ಹಸ್ುಕ್ ೀಪದಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ುತುದ . 

50. ಅಜಿಿದರರರು ಯರವುದ ೀ ಕರನೂನಿನ ಸ್ಂವಿಧರನಬದಧತ್ ಯನುನ ಯರವರಗಲೂ ಉಹಿಸ್ಬ ೀಕರಗುತುದ  ಮತುು 

ಯರವುದ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ವರಯಖರಯನದಲಿಲ ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ಅಸ್ಿಷ್ುತ್  ಇದದಲಿಲ, ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ಆ 

ಶ್ರಸ್ನದ ಉದ ದೀಶವನುನ ಈಡ ೀರಿಸ್ುವಂತಹ ವರಯಖರಯನವನುನ ನಿೀಡಬ ೀಕು ಅಲಲದ  ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು 

ಶ್ರಸ್ನವಂದರ ಸರಂವಿಧರನಿಕತ್ ಯನುನ ಎರ್ತುಹಿಡಿಯುವ ಸ್ಲುವರಗಿ ಎಲಲ ಕಾಮಗಳನುನ ಕ ೈಗ ೂಳಳಬ ೀಕು 

ಮತುು ಹರಗ  ಮರಡುವರಗ ಆ ಶ್ರಸ್ನಕ ಿ ಹ ಚುಿವರಿ ವಿಚರರಗಳನು ಸ ೀರಿಸ್ದರೂ ಪರವರಗಿಲಲ ಎಂದು 

ನುಡಿಯುತ್ರುರ . ಅಜಿಿದರರರು ಇದಕ ಿ, ಕ . ವಿ. ಅಬ್ಾಾಸ್ v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ18 ಮತತಿ ನ್ವವೃತಿ. ರ ವ ರ ಂಡ್ 

                                                             
18 (1970) 2 SCC 780  
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ಮಾಕ್ೋ ನ್ ಟ ೂಟ v. ಕ ವರಳ ರಾಜಾ ಮತತಿ ಇತರರತ 19  ಪಾಕರಣಗಳಲಿಲ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯ ಮಂಡಿಸ್ದ 

ರ್ತೀಪುಿಗಳನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ುತುದ . 

51. ಅಜಿಿದರರರು, ತಮಮ ಅರಿವುಳಳ ವಕ್ತೀಲರರದ ಶಿಾೀಯುತ ಹವಿಿಂದರ್ ಚೌಧ್ರಿಯವರ ಮೂಲಕ, ಪಪಟಟಸಾಿಮಿ 

(ಮ್ರವಲಕಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಗುರುರ್ತಸ್ಲಿಟುಂತ್  ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕುಿ ತನನ ವರಯಪ್ಪುಯಲಿಲ ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ 

ಚಲರವಣ ಗ ೂಳಳಲು ಅನುಮರ್ತಸ್ದರ , ಅದು, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಮತುು ಭಿನನಲ ೈಂಗಿಕ ಜ ೂೀಡಿಗಳ ನಡುವಿನ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುವ ಎಲರಲ ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ ಕರನೂನು 

ಶಿಕ್ ಯರಗುವುದನುನ ತಪ್ಪಿಸ್ುತುದ  ಮತುು ಅದಕರಿಗಿ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ವರಯಪ್ಪು ಕುಗಿೆಸ್ುವ ಅರ್ವರ ಅದನುನ 

ತಳಿಳಹರಕುವ ಪಾಮೀಯ ಬರುವುದಲಲ ಮತುು ಅದನನ ಈಗಿನ ಸ್ವರೂಪದಲಿಲಯೀ ಉಳಿಸ್ಕ ೂಳಳಬಹುದು. ಎಂದು 

ವರದಸ್ುತ್ರುರ . ಈ ಕರರಣದಂದರಗಿ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಯಲಿಲ ತ್ ೂಡಗಿರುವ ವಯಕ್ತುಗಳು ಪರಸ್ಿರರ 

ವಿರುದಧ ಸರಕ್ಷಿ ನುಡಿಯುವಂತ್  ಸ್ಕರಿರ ಒತ್ರುಯಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ, ಏಕ ಂದರ  ಒಪ್ಪಿಗ ಯನನ ಪಾಶಿನಸ್ುವ 

ಸ್ಂದಭಿಗಳನುನ ಹ ೂರತುಪಡಿಸ್ದರ , ಅದು ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಉಲಲಂಘನ್ ಯನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುತುದ  ಅಲಲದ ೀ 

ಒಬಬರು ಒಂದು ಅಪರರಧ್ದಲಿಲ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಬಲಿಪಶುವರಗಲು ಆಗುವುದಲಲ. 

52. ರರಝರ ಅಕರಡ ಮಿಯ ಪರವರಗಿ, ಅರಿವುಳಳ ವಕ್ತೀಲರರದ ಆರ್.ಆರ್. ಕ್ತಶ್  ೀರ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡರ 

ಮನವಿಗಳನುನ ಸ್ಲಿಲಸ್ಲರಗಿದುದ, ಅವರು, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರದುದು ಮತುು 

377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಅದನುನ ಸ್ೂಕುವರಗಿ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುತುದ  ಎಂದು ತಕರರರು ಸ್ಲಿಲಸ್ರುತ್ರುರ . ಲ ೈಂಗಿಕವಲಲದ 

ಅಂಗಗಳ  ಳಗ  ಶಿಶನದ ತೂಸ್ುವಿರಿಕ ಗಳನ್ ೂನಳಗ ೂಂಡ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗದ ಮೀಲಿನ ನಿಬಿಂಧ್ವು 

ತ್ರರತಮಯವರಗುವುದಲಲ ಏಕ ಂದರ  ದ ೈಹಿಕ ವರಸ್ುವವನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ಕರನೂನುಗಳು ಎಂದಗೂ 

ಅಸರಂವಿಧರನಕವರಗಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ, ಪುರುಷ್ನನುನ ಪುರುಷ್ನಂತ್ , ಹ ಣಣನುನ ಹ ಣಿಣನಂತ್  ಮತುು ಲಿಂಗ 

ಪರಿವರ್ತಿತರನುನ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿತರಂತ್  ನಡ ಸ್ಕ ೂಂಡರ  ಅದನುನ ತ್ರರತಮಯವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು 

ಬರುವುದಲಲ ಎಂಬ ವರದವವನುನ ಅವರು ಮಂಡಿಸ್ರುತ್ರುರ . 

                                                             
19  (1979) 1 SCC 23     
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53. ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಕರನೂನಿನ ಉದ ದೀಶವು ನ್ರಗರಿಕರನುನ ಹರನಿಯಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ುವುದು ಎಂದರುವ ಅಜಿಿದರರರು, 

ಇಬಬರು ಗಂಡಸ್ರ ನಡುವಿನ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಆಘಾತಕರರಿ ಮತುು ಹರನಿಕರರಿಯರಗಿರುವುದರಿಂದ, 

ಅಂತಹ ವಿಕೃತ ಮನುಷ್ಯ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ಲು, ಶ್ರಸ್ನದ ಮೂಲಕ ಸ್ೂಕುವರದ ನಿಬಿಂಧ್ಗಳನುನ 

ಹರಕುವೂದು ಸ್ಕರಿರದ ವರಯಪ್ಪುಯಲ ಲೀ ಬರುತುದ . ಏಕ ಂದರ  ಅಸ್ಹಜ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಹ ೂಂದರುವ 

ಜನರು ಸ್ಮುದರಯದ ಜಿೀವನ, ಆರ ೂೀಗಯ ಮತುು ಭದಾತ್ ಯನುನ ಅಪರಯಕ್ತಿೀಡು ಮರಡುವುದನುನ 

ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುದು ರರಜಯದ ಕತಿವಯವರಗಿದ . ಅಸ್ಭಯ ಸ್ವರೂಪವಿರುವ ತಡ ಯಲಲದ ಆನಂದ, ಒಂದು ನ್ರಗರಿಕ 

ಸ್ಮರಜದ ಬ ಳವಣಿಗ ಗ  ಪೂರಕವಲಲ, ಮತುು ಅಂತಹ ಅರ್ತರಿೀಕದ ಸ್ುಖ್ಗಳನುನ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ಬ ೀಕರದ 

ಅಗತಯವಿದ  ಮತುು ಹಿೀಗರಗಿ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯು 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಡಿಯಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಶ್ರರಿೀರಿಕ 

ಸ್ಂಭ ೂೀಗದ ಮೀಲ  ನಿಷ ೀಧ್ ವಿಧಿಸ್ುವುದು ವಯಕ್ತುಗಳ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಹಕುಿಗಳನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುವುದಲಲ. 

54. 2011 ರಲಿಲ ಈ.ಆ ನಂ. 9341ಏಚ್ ಹ ಸ್ರಿನ ಮತ್ ೂುಂದು ಮಧ್ಯಸ್ುಕ ಯ ಅಜಿಿಯನುನ ಸ್ಲಿಲಸ್ಲರಯತು ಮತುು 

ಅದನುನ ಅನುಮರ್ತಸ್ಲರಯತು. ಅಜಿಿದರರರು, ತಮಮ ಲಿಖಿತ ಸ್ಲಿಲಕ ಗಳಲಿಲ, ಅನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ 

ಪರಿಕಲಿನ್ ಯನುನ ವಿವರಿಸ್ದ ನಂತರ, ಸ್ಿಷ್ುವರದ ನಿರಂಕುಶತವದ ಸ್ದರಧಂತವು ಪಾಸ್ುುತ ಪಾಕರಣದಲಿಲ 

ಯರವುದ ೀ ರಿೀರ್ತಯಲೂಲ ಅನವಯವರಗುವುದಲಲ, ಏಕ ಂದರ  ಇಲಿಲ ಕರನೂನು ಆಸ್ಿಷ್ು ಅರ್ವರ 

ನಿರಂಕುಶವರಗಿಲಲ, ಏಕ ಂದರ  377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ವಯಕ್ತುಯ ಲಿಂಗ ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಲ ಕ್ತಿಸ್ದ ಯೀ 

ಕೃತಯಗಳನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುತುದ  ಎಂದು ವಿವರಿಸ್ುತ್ರುರ . ಸ್ದರಿ ಕರಯದಯು ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ 

ಲಿಂಗರಧರರಿತ ತ್ರರತಮಯವನುನ ಒಳಗ ೂಳಳದ , ಸರವಿರ್ತಾಕವರಗಿ ಅನವಯವರಗುವುದು, ಸ್ಂವಿಧರನದ 3ನ್ ೀ 

ಭರಗದ ಆಶಯಗಳ ಪಾರ್ತೀಕವರಗಿದ  ಮತುು ಈ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಯಲಿಲ ಉದ ದೀಶಪೂವಿಕ ಅರ್ವರ ಅವಿವ ೀಕದ 

ತ್ರರತಮಯವಿಲಲವರದ ಕರರಣ ಅದು ನಿರಂಕುಶವರಗಿಲಲ. 

55. ಅಜಿಿದರರರು ಈ ನ್ರಯಯರಲಯದ ಗಮನವನುನ ಫಜಲ್ ರಬ್ ಚೌಧರಿ v. ಬಿಹಾರ ರಾಜಾ ಸಕಾೋರ20 

ಪಾಕರಣದ ಡ ಗ  ಸ ಳ ಯುತ್ರುರ . ಈ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯ, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಡಿಯಲಿಲನ 

                                                             
20  (1982) 3 SCC 9 
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ಅಪರರಧ್ವು ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಭಯತ್ ಯನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ  ಎಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ತುು. ಇದಲಲದ , ನಮಮ ದ ೀಶದಲಿಲ 

ಪರಶ್ರಿತಯ ಸ್ದರಧಂತವನುನ ಅನುಕರಿಸ್ುವಂತಹ ಕ ಲಸ್ಗಳರಗಬರರದು ಎನುನವ ಅಜಿಿದರರರು, ಅದ ೀ 

ವಿಚರರವನುನ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಜಗ ೂೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ v. ಯತ.ಪ್ತ. ರಾಜಾ ಸಕಾೋರ 21  ಪಾಕರಣದಲಿಲ 

ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂಡಿತುು ಎಂದು ವರದಸ್ುತ್ರುರ . 

56. ಗತಜರಾತ್ ಸಕಾೋರ v. ಮಿಜಾೋಪಪರ್ ಮೊತಿ ಕತರ ವರ್ಶ ಕಸಾಬ್ ಜಮಾತ್ ಮತತಿ ಇತರರತ22 ಪಾಕರಣದ 

ರ್ತೀಪಿನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ದ ನಂತರ ಅಜಿಿದರರರು, ನ್ರಗರಿಕತ್  ಅರ್ವರ ಸ್ಮರಜದ ಒಂದು ಭರಗದ ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತು 

ಅದ ಷ ುೀ ಮುಖ್ಯವರಗಿದದರೂ, ಅದು ದ ೀಶ ಅರ್ವರ ಸ್ಮುದರಯದ ಒಟರುರ ಯರದ ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತುಯ ವಿಚರರದಲಿಲ, 

ಎರಡನ್ ೀ ಸರಥನವನುನ ಪಡ ಯುತುದ  ಎಂಬುದನುನ ಒರ್ತು ಹ ೀಳುತ್ರುರ . ಅಲಲದ ೀ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳ ಮೀಲ  

ಹ ೀರಿರುವ ನಿಬಿಂಧ್ಗಳ ಸ್ಮಂಜಸ್ತ್  ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವರಗ, ಸ್ಂವಿಧರನದ 4ನ್ ೀ ಭರಗದಲಿಲ 

ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ಲರಗಿರುವ ನಿಧ ೀಿಶಕ ಸ್ಧರಧಂತಗಳನುನ ಕೂಡರ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೀಕು ಎಂದು ವರದಸ್ುತ್ರುರ . ಈ 

ಮೀಲಿನ ಮನವಿಗಳ ದೃಷ್ಟ್ುಯಂದ, ಅಜಿಿದರರರು ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳನುನ ಅರ್ತಯರಗಿ ವಿಸ್ುರಿಸ್ಲು 

ಆಗುವುದಲಲ ಮತುು ದ ೀಶದ ಆಡಳಿತಕ ಿ ಮೂಲಭೂತವರಗಿರುವ ಸ್ಕರಿರದ ನಿದ ೀಿಶಕ ತತವಗಳನುನ 

ನಿಲಿಕ್ಷಿಸ್ಬರರದು, ಏಕ ಂದರ  ಅವುಗಳು ವಯಕ್ತುಗಳ ಬದುಕ್ತನ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತಯಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮ 

ಮಹತವವನುನ ಹ ೂಂದಲಲ ಎನುನವ ಅಜಿಿದರರರು, ಕ ವಶವಾನಂದ್ ಭಾರತಿ v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ ಪರಕರಣದ್23 

ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ ಇದನ್ ನೀ ಹ ೀಳಲರಗಿದ  ಎಂದು ವರದಸ್ುತ್ರುರ . 

57. ಮಧ್ಯಸ್ುಕ ಯ ಇನ್ ೂನಂದು ಅಜಿಿ, ಐ.ಎ. ಸ್ಂಖ ಯ,76790, 2018ನುನ, ಅಪರಸ ೂುಲಿಕ್ ಅಲಯನ್ಪ ಆಫ್ 

ಚಚುಿಗಳು ಮತುು ಉತಿಲ್ ಕ್ತಾಶಿಿಯನ್ ಕೌನಿಪಲಿನಂದ ಸ್ಲಿಲಸ್ಲಿಟ್ಟುದ . ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ 

ವಿವರಿಸ್ುವ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ವಯಕ್ತುಯನುನ ಸರವಿನ ಅರ್ವರ ಹರನಿಯ ಭಯಕ ಿ ಈಡು ಮರಡಿ 

ಒಪ್ಪಿಗ  ಪಡ ದುಕ ೂಳುಳವ ಸ್ಂದಭಿಗಳ  ಇರಬಹುದು ಅರ್ವರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯನುನ ತಪುಿಗಾಹಿಕ , ಮರನಸ್ಕ 

                                                             
21  (1973) 1 SCC 20 
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23 (1973) 4 SCC 225   
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ಅಸ್ವಸ್ಥತ್ , ಮರದಕ ದಾವಯ ಸ ೀವನ್ , ಅರ್ವರ ಸ್ದರಿ ಪರಿಚ ಿೀದದಂದ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ಲಿಡುವ ಕೃತಯಗಳ 

ಪರಿಣರಮಗಳನುನ ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಳಳಲು ಅಸ್ಮರ್ಿರರಗಿರುವ ಸ್ಂದಭಿರಲಿಲ ಪಡ ಯಬಹುದ ಂಬುದನುನ 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೀಕ ಂದು ಅರಿಕ  ಮರಡಿಕ ೂಂಡರು. 

58. ಅಜಿಿದರರರು ತಮಮ ವರದವನುನ ಮುಂದುವರ ಸ್ುತು, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ತನನ ಈಗಿನ 

ರೂಪದಲಿಲ  ಸ್ಂವಿಧರನದ 14ನ್ ೀ ಕಲಮನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುವುದಲಲ, ಏಕ ಂದರ  ಆದು ಒಂದು ನಿದಿಷ್ು 

ಅಪರರಧ್ ಮತುು ಅದರ ಶಿಕ್ ಯನುನ ಮರತಾ ವರಯಖರಯನಿಸ್ುತುದ  ಮತುು ಆ ಶ್ರಸ್ನಕ ಿ ಯರವ ವಗಿ 

ಒಳಪಡಬ ೀಕು ಎಂಬುದನುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲು ಸ್ಕರಿರಕ ಿ ಅಧಿಕರರವಿದ , ಮತುು ಇದು ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. 377ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದದ ಸ್ನಿನವಿೀಶದಲಿಲ ಸ್ಮಂಜಸ್ವರದ ವಗಿೀಿಕರಣವರಗಿದ  ಎಂದು ವರದಸ್ದರು. 

59. ಅಜಿಿದರರರು ವರದಸ್ುವಂತ್ , ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು, ಸ್ಂವಿಧರನದ 15ನ್ ೀ ಕಲಮನುನ 

ಉಲಲಂಘಿಸ್ುವುದಲಲ ಏಕ ಂದರ , ಸ್ದರಿ ಕಲಮು, ಧ್ಮಿ, ಜನ್ರಂಗ, ಜರರ್ತ, ಲಿಂಗ, ಹುಟ್ಟುದ ಸ್ಥಳ ಅರ್ವರ 

ಮೀಲಿನ ಯರವುದನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ತ್ರರತಮಯವನುನ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುತುದ ಯೀ ಹ ೂರತು, ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ 

ಆಧರರದ ತ್ರರತಮಯವನುನ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುವುದಲಲ. ಅಜಿಿದರರರ ಪಾಕರರ, ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಎಂಬುದು ನಮಮ 

ಸ್ಂವಿಧರನದ ಮಟ್ಟುಗ  ಹ ೂರಗಿನ ವಿಚರರವರಗಿದುದ, ಆದನುನ ಒಂದು ಕರಯದ ಅರ್ವರ ಶ್ರಸ್ನದ 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಸ್ಂಧ್ುತವವನುನ ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ಲು ಸ್ಂವಿಧರನದ ೂಳಗ  ತಂದುಕ ೂಳಳಲು ಆಗುವುದಲಲ. 

ಅಜಿಿದರರರ ಪಾಕರರ, 'ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯ' ಎಂಬ ಪದವನುನ 'ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು’ ಎಂದು 

ಬದಲರಯಸ್ಬ ೀಕರದರ , ಅದಕ ಿ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ರ್ತದುದಪಡಿಯ ಅಗತಯವಿರುತುದ . 

60. ತಮಮ ನಿಲುವನುನ ಬಲಪಡಿಸ್ಲು ಅಜಿಿದರರರು ಬಹಳವರಗಿ ಅವಲಂಬಿಸ್ರುವ ಯೊೀಗಯಕರತ್ರಿ ತತವಗಳು 

ಸ್ೀಮಿತ ಮರನಯತ್ ಯನುನ ಹ ೂಂದವ  ಏಕ ಂದರ  ಅವುಗಳು ಸ್ಕರಿರಗಳನುನ ಪರಲಿಸ್ಲ ೀಬ ೀಕ್ತರುವ 

ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಡಂಬಡಿಕ ಗಳಲಲ ಮತುು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ ಸ್ಮಸ ಯಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಕರಿರಗಳು 

ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ಅಂತ್ರರಷ್ಟ್ುೀಯ ಒಪಿಂದ ಮರಡಿಕ ೂಂಡಿಲಲ ಅರ್ವರ ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ಮರನವ 

ಹಕುಿಗಳ ಒಡಂಬಡಿಕ ಗಳನುನ ಕೂಡರ ಮರಡಿಕ ೂಂಡಿಲಲ, ಎಂದು ಮಧ್ಯಸ್ುಕ ದರರರು ವರದಸ್ುತ್ರುರ ,  
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61. ಅಜಿಿದರರರು ಮುಂದುವರ ಯುತ್ರು, ಸತರ ವಶ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲನ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯದ 

ನಿಧರಿರವನುನ ಮರುಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ುವ ಅಗತಯವಿಲಲ ಎಂದು ವರದಸ್ದರದರ . ಈ ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಶ್ರಸ್ನಗಳು 

ಸ್ಂವಿಧರನಬದಧವರಗಿರುತುವ  ಎಂಬ ಒಂದು ನಂಬುಗ ಯದುದ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಸ್ವಯಂ-ಸ್ಂಯಮವನುನ 

ಅಳವಡಿಸ್ಕ ೂಂಡು ನ್ರಯಯರಂಗ ಶ್ರಸ್ನವನುನ ಹುಟುುಹರಕುವ ಕ ಲಸ್ದಂದ ದೂರವಿರಬ ೀಕು ಎಂದು 

ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲರಗಿತುು. ಅಜಿಿದರರರ ದೃಷ್ಟ್ುಯಲಿಲ, ಸ್ಂಸ್ರ್ತುನ ಶ್ರಸ್ನಬದಧ ಜ್ಞರನವನುನ ಗೌರವಿಸ್ಬ ೀಕು ಮತುು 

ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ರ್ತದುದಪಡಿಯನುನ ಬಯಸ್ದಲಿಲ, ಆ ವಿಚರರವನುನ ಸ್ಂಸ್ರ್ತುಗ  ಬಿಡಬ ೀಕು. 

62. ಮಧ್ಯಸ್ುಕ ದರರರು, ಈ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಅಜಿಿದರರರ ಪರಾರ್ಿನ್ ಗಳನುನ ಮನಿನಸ್ದರ , ನ್ರಯಯರಂಗವ ೀ 

ಕರನೂನುಗಳನುನ ರಚಸ್ದಂತ್ರಗುತುದ  ಏಕ ಂದರ  ನ್ರಯಯರಲಯ ಶ್ರಸ್ನದ ೂಳಗ  ಪದಗಳನುನ ಸ ೀರಿಸ್ಲು 

ಅರ್ವರ ಇರುವ ಪದಗಳನುನ ಅಳಿಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ. 'ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ' ಮತುು/ಅರ್ವರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ' ಎಂಬ 

ಪದಗಳು 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಲಿಲ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ಲಿಟ್ಟುಲಲ ಮತುು ಆದದರಿಂದ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ಅಂತಹ ಕೃತಕ 

ವಯತ್ರಯಸ್ವನುನ ಸ್ೃಷ್ಟ್ುಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ ಎಂದು ಹ ೀಳಿದರದರ . ಈ ನಿಲುವನುನ ಬಲಪಡಿಸ್ಲು, ಅಜಿಿದರರರು ಈ 

ಸಾಕ್ಷಿ v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ ಮತತಿ ಇತರರತ 24  ಪಾಕರಣದಲಿಲನ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯದ ರ್ತೀಪಿನುನ 

ಅವಲಂಬಿಸ್ದರದರ  ಈ ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಕರನೂನನುನ ವರಯಖರಯನಿಸ್ುವರಗ ನ್ರಯಯರಲಯದ ಗಮನ ಏನು 

ಹ ೀಳಲರಗಿದ  ಎಂಬುದರ ಜ ೂತ್ ಗ  ಏನನುನ ಹ ೀಳಲರಗಿಲಲ ಎಂಬುದರ ಮೀಲಿರಬ ೀಕು ಎಂದು 

ಗಮನಿಸ್ಲರಗಿತುು ಮತುು ಅಪರರಧ್ವಂದನುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವ ಅರ್ವರ ಶಿಕ್ ಯೊಂದನುನ ವಿಧಿಸ್ುರ್ತುರುವ 

ಶ್ರಸ್ನವಂದನುನ ಗಂಭಿೀರವರಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೀಕು ಎಂಬುದನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ನ್ರಯಯರಲಯ 

ಕ ಲವು ಪದಗಳನುನ ಬದಲಿಸ್ ಬ ೀರ  ಪದಳರನುನ ಪರಿಚಯಸ್ುವುದು ತಪರಿದುದು ಮತುು 

ಅಪರಯಕರರವರದುದು ಎಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲರಗಿತುು. 

63. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ ಮತತಿ ಇತರರತ v. ದ ವವಿಕವ ನಂದ್ನ್ ಆಗವಾೋಲ್ 25  ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪ್ಪಿನ್ ಡ ಗ  

ನ್ರಯಯರಯಲಯದ ಗಮನವನುನ ಸ ಳ ದರುವ ಅಜಿಿದರರರು, ಸ್ದರಿ ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಶ್ರಸ್ನ ರೂಪ್ಪಸ್ುವ 

                                                             
24 (2004) 5 SCC 518 
25 1992 Supp. (1) SCC 323 
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ಅಧಿಕರರವನುನ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳಿಗ  ನಿೀಡಲರಗಿಲಲವರದದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗ  ಹ ೂಸ್ ಶ್ರಸ್ನಗಳನುನ ರೂಪ್ಪಸ್ುವ 

ಅಧಿಕರರವಿಲಲ ಮತುು ಹರಗರಗಿ, ನ್ರಯಯಲಯಗಳು ಶ್ರಸ್ನವಂದನುನ ಪುನಃ ಬರ ಯುವಂರ್ತಲಲ ಮತುು ಹ ೂಸ್ 

ಶ್ರಸ್ನವನುನ ರೂಪ್ಪಸ್ುವಂರ್ತಲಲ, ಮತುು ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ಶ್ರಸ್ವಂದಕ ಿ ಪದಗಳನುನ ಸ ೀರಿಸ್ುವಂರ್ತಲಲ 

ಅರ್ವರ ಅದರಲಿಲ ಇಲಲದರುವ ಪದಗಳನುನ ಊಹಿಸ್ಕ ೂಳಳನಿುಲಲ ಎಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲರಗಿತುುು. ಯರವುದು  

ಕರನೂನು ಯರವುದು ಅಲಲ ಎಂಬುದನನಷ ುೀ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಬ ೀಕು. 

64. ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ನಿರಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ದರ , ಶ್ರಸ್ಕರಂಗಿೀಯ ವಗಿದ ಮೂಲಕ 

ಪರಿಹರಿಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವರಗದಂತಹ ಸರಮರಜಿಕ ಸ್ಮಸ ಯಗಳ ಪಾವರಹವನುನ ಎದುರಿಸ್ಬ ೀಕರಗುತುದ , 

ಏಕ ಂದರ  ಅಂತಹ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ, ಸ್ಮರನ-ಲ ೈಂಗಿಕ ವಿವರಹಗಳು ಅನಿರಿೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತ್ರಂಶಗಳನುನ 

ಪಡ ಯುವ ಸರಮರಜಿಕ ಪಾಯೊೀಗಗಳರಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ಬಿಡುತುವ .  

65. ಇದಲಲದ , ಅಜಿಿದರರರು, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ನಿರಪರರಧಿೀಕರಣ, ಪರಸ್ಿ ಮದುವ  ಮತುು ವಿಚ ಿೀದನ 

ಕರಯದ ಯ, 1936 ರ 32ನ್ ೀ(ಡಿ) ಪರಿಚ ಿೀದ; ಹ ಂಡರ್ತಗ  (ಈ) ತನನ ಗಂಡ ಮದುವ ಯ ವಿಧಿವಿಧರನಗಳ 

ನಂತರ, ಅತ್ರಯಚರರ, ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಅರ್ವರ ಪರಾಣಿಸ್ಂಭ ೂೀಗದಂತಹ ತಪುಿಗಳನುನ ಮರಡಿದದನ್ ಂಬ 

ಆಧರರದಲಿಲ  ಜಿಲರಲ ನ್ರಯಯರಲಯಕ ಿ ವಿಚ ಿೀದನ ನಿೀಡುವಂತ್  ಮನವಿ ಸ್ಲಿಲಸ್ುವ ಅವಕರಶ ಒದಗಿಸ್ುವ 

ವಿಶ್ ೀಷ್ ವಿವರಹ ಕರಯದ  1954 ರ 27 (7) (1ಎ)ಎ ಪರಿಚ ಿೀದ ; 1869 ರ ಭರರರ್ತೀಯ ವಿಚ ಿೀದನ ಕರಯದ ಯ 

10 (2)ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಮತುು ಹಿಂದೂ ವಿವರಹ ಕರಯದ , 1955ರ 13ನ್ ೀ(2) ಪರಿಚ ಿೀದದಂತಹ ಅಸ್ುತವದಲಿಲರುವ 

ಕರನೂನುಗಳ ಮೀಲ  ಸ್ರಣಿ ಪರಿಣರಮವನುನ ಉಂಟುಮರಡುತುದ  ಎಂದೂ ವರದಸ್ದರದರ  

E. ನ್ಾಜ್ ಪರತಿಷ್ಾಾನ ಮತತಿ ಸತರ ವಶ್ ಕೌಶಲ್  ಪರಕರಣದ್ ನ್ವರ್ಾೋರಗಳು 

66. ನ್ರಝ್ ಪಾರ್ತಷರಠನ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ದ ಹಲಿ ಉಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯ ಹ ೀಳಿದದರ ಡ ಗ  ಈಗ ನ್ರವು  ಗಮನಹರಿಸ್ 

ಅದರ ನಂತರ ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕೌಶಲ್ ಪಾಕರಣದ ನಿಧರಿರದತು ನ್ ೂೀಡ ೂೀಣ. ಸ್ಂವಿಧರನದ 15ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ 

ಪಾಕರರ ಲಿಂಗ ಸ ೀರಿದಂತ್  ಹಲವರರು ವಿಚರರಗಳ ಆಧರರದಲಿಲನ ತ್ರರತಮಯವನುನ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ಲರಗಿದ  

ಎಂದು ದ ಹಲಿ ಉಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯ ಅಭಿಪರಾಯಪಟ್ಟುದ . ’ಲಿಂಗ' ಎಂಬುದರ ವಿಸರುರವರದ ವರಯಖರಯನಕ ಿ 
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ಆದಯತ್  ನಿೀಡಿದ ಉಚಿನ್ರಯಯರಲಯ, 'ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ'ದ ಆಧರರದ ಮೀಲಿನ ತ್ರರತಮಯವನುನ 

ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುವಂತ್  ಮರಡಿತು ಮತುು ಲಿಂಗ-ತ್ರರತಮಯ ಕ ೀವಲ ಲಿಂಗಕಿಷ ುೀ ಅನವಯಸ್ುತುದ  ಎಂದು 

ಸ್ರಳವರಗಿ ರ್ತಳಿದುಕ ೂಳಳಲು ಬರುವುದಲಲ ಎಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ತುು. ಉಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯದ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನದ 

ಪಾಕರರ, ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ತ್ರರತಮಯವು ರೂಢಮರದರಿಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ 

ನಿಧರಿರಗಳು ಮತುು ಯರವ ಲಿಂಗದವರು ಹಿೀಗ  ನಡ ದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕ ಂಬುದರ ಕುರಿತ್ರದ 

ಸರಮರನಿಯೀಕರಣವನುನ ಅವಲಂಬಿಸ್ದ . 

67. ಭರರರ್ತೀಯ ಸ್ಮರಜದಲಿಲ ಆಳವರಗಿ ಬ ೀರೂರಿರುವ ಮತುು ಹಲವರರು ಶತಮರನಗಳ ಕರಲ 

ಪೊೀಷ್ಟ್ಸ್ಲರಗಿರುವ ಒಳಗ ೂಳುಳವಿಕ ಯು ಮೌಲಯವನುನ ಭರರರ್ತೀಯ ಸ್ಂವಿಧರನ ಸ್ಹ ಪಾರ್ತಬಿಂಬಿಸ್ುತುದ  

ಎಂಬ ವಿಚರರವನುನ ಉಚ ಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು ವಿವರಿಸ್ತು. ಬಹುಸ್ಂಖರಯತರಿಂದ ವಿಚತಾ ಅರ್ವರ 

ವಿಭಿನನರ ಂದು ಗಾಹಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವವರನುನ ಹ ೂರಗುಳಿಸ್ುವುದು ಅರ್ವರ ಅವರನುನ ಬಹಿಷ್ಿರಿಸ್ುವುದು ಸ್ಲಲ 

ಎಂದು ಉಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯ ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿ ಹ ೀಳಿದ . ಉಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯದ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನದಲಿಲ, ಸ್ಮರಜವು 

ಒಳಗ ೂಳುಳವಿಕ  ಮತುು ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಳುಳವಿಕ ಯನುನ ಪಾದಶಿಿಸ್ದರಗ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಘನತ್  

ಮತುು ತ್ರರತಮಯವಿಲಲದ ಜಿೀವನದ ಭರವಸ  ನಿೀಡಬಹುದು.  

68. ಶ್ರಸ್ನಬದಧವರದ ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಕರನೂನ್ ೂಂದು, ಎ.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳು ಯರರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ ಜನಪ್ಪಾಯ 

ತಪುಿಗಾಹಿಕ ಗಳಿಗ  ಒಳಗರಗುವುದನುನ ಸ್ಂವಿಧರನ ಅನುಮರ್ತಸ್ುವುದಲಲ ಎಂದು ಉಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯ 

ಅಭಿಪರಾಯಪಟ್ಟುದ , ತ್ರರತಮಯವು ಸ್ಮರನತ್ ಗ  ವಿರುದಧವರದ ತತವವರಗಿದುದ, ಮತುು ಸ್ಮರನತ್ ಯನುನ 

ಅದರ ನ್ ೈಜವರದ ಅರ್ಿದಲಿಲ  ಗುರುರ್ತಸ್ದರಗ ಅದು ಪಾರ್ತ ವಯಕ್ತುಯ ಘನತ್ ಯನುನ ಹ ಚಿಸ್ುತುದ  ಎಂಬುದನುನ 

ಮರ ಯಬರರದು ಎಂದು ನುಡಿಯತು. ಅದಲಲದ , ಸರಮರಜಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯು ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ 

ಪರಿಕಲಿನ್ ಯದುರು ಸ ೂೀಲ ೂಪ್ಪಿಕ ೂಳಳಬ ೀಕ ಂಬ ನಿಲುವನುನ ಉಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯ ತ್ರಳಿತುು.  

69. ಮೀಲ  ವಿವರಿಸ್ರುವ ಕರರಣಗಳ ಆಧರರದಲಿಲ, ಉಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಒಪ್ಪಿೀಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರು 

ಖರಸ್ಗಿೀಯರಗಿ ನಡ ಸ್ುವ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು 
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ಸ್ಂವಿಧರನದ 14, 15 ಮತುು 21ನ್ ೀ ಕಲಮುಗಳನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ  ಎಂದು ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ತು, ಆದರ  

ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ ಶಿಶನ ಮತುು ಯೊೀನಿ ಸ್ಮರಗಮವನುನ ಒಳಗ ೂಳಳದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳು ಮತುು 

ಅಪರಾಪುರ ೂಂದಗ  ನಡ ಸ್ಲರಗುವ ಶಿಶನ ಯೊೀನಿ ಸ್ಮರಗಮವಿಲಲದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳ ವಿಚರರದಲಿಲ 

ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಮರನಯವರಗಿರುತುದ  ಎಂದು ಉಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯ ರ್ತೀಪುಿ ನಿೀಡಿತುು.  

70. ಸ್ುರ ೀಶ ಕೌಶಲ್ ಪಾಕರಣದಲಿಲ (ಮೀಲಿಂಡ) ದ ಹಲಿ ಉಚ ಿ ನ್ರಯಯರಲಯದ ರ್ತೀಪಿನುನ ಪಾಶಿನಸ್ಲರಯತು 

ಮತುು ಆ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ವರಯಪ್ಪುಯ ಅಡಿಯಲ ಲೀ 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗುವ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಅಂತಹ ಕ್ತಾಯ ಮತುು ಅದು ನಡ ದ ಸ್ಂದಭಿಗಳ ಆಧರರದಲಿಲ ಮರತಾ 

ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪರಾಯಪಟ್ಟುತು. ಹರಗ  ಅಭಿಪರಾಯ ಮಂಡಿಸ್ುವರಗ ನ್ರಯಯರಲಯವು 

ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ವಯಸ್ುಪ ಮತುು ಒಪ್ಪಿಗ ಯನುನ ಮಿೀರಿ ಅನವಯವರಗುತುದ , ಮತುು 

ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಒಂದು ನಿದಿಷ್ು ಬಗ ಯ ಜನರನುನ ಅರ್ವರ ಗುರುತನುನ ಅರ್ವರ 

ನಿೀಲುವನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವುದಲಲ, ಬದಲಿಗ  ಅದು ಕ ಲ ಕೃತಯಗಳನುನ ಎಸ್ಗಿದರಗ ಅವನುನ 

ಅಪರರಧ್ವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುತುದ  ಎಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ತು. ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ 

ನ್ರಯಯರಲಯದ ತ್ರಳಿದ ನಿಲುವಿನ ಪಾಕರರ ಅಂತಹ ನಿಷ ೀಧ್ ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್  ಮತುು ಮತುು 

ನಿಲುವುಗಳರಚ ಗ  ಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ನಿಯಂರ್ತಾಸ್ುತುದ .  

71. ಸರಮರನಯವರಗಿ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗದಲಿಲ ಪರಲ ೂೆಳುಳವವರು ಮತುು ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರಗಿ 

ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗದಲಿಲ ಪರಲ ೂೆಳುಳವವರು ವಿವಿಧ್ ವಗಿಗಳಿಗ  ಸ ೀರುತ್ರುರ  ಮತುು ಎರಡನ್ ೀ ವಿಭರಗಕ ಿ 

ಸ ೀರುವ ಜನರು ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. ಯು 377 ಪರಿಚ ಿೀದ ನಿರಂಕುಶತವ ಮತುು ಅತ್ರಕ್ತಿಕ ವಗಿೀಿಕರಣದ 

ಸ್ಮಸ ಯಯಂದ ಬಳಲುರ್ತುದ  ಎಂದು ಹ ೀಳುವಂರ್ತಲಲ ಎಂದು ನ್ರಯಯರಲಯ ಗಮನಿಸ್ತು. ಭರರರ್ತೀಯ ದಂಡ 

ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 377 ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ವರಯಪ್ಪುಯನುನ ಕುಗಿೆಸ್ುವರಗ, ದ ೀಶದ ಜನಸ್ಂಖ ಯಯ ಅರ್ತ ಸ್ಣಣ ಭರಗ 

ಮರತಾ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ ಪುರುಷ್ರು, ಉಭಯಲಿಂಗಿಗಳು ಅರ್ವರ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿತರನುನ ಹ ೂಂದದುದ, 

ಕಳ ದ 150 ವಷ್ಿಗಳಲಿಲ 200 ಜನರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮ ಜನರನುನ ಭರರರ್ತೀಯ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 377ನ್ ೀ 
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ಪರಿಚ ಿೀದದಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಲರಗಿದ  ಎಂಬುದನುನ ನಿಲಿಕ್ಷಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ ಎಂದು ಗಮನಿಸ್ದ 

ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಆದದರಿಂದ ಈ ವಿಚರರವನುನ ಭರರರ್ತೀಯ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 377 ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು 

ಸ್ಂವಿಧರನದ 14, 15 ಮತುು 21ನ್ ೀ ಕಲಮುಗಳ ಆಶಯಕ ಿ ವಿರುದಧವರಗಿದ  ಎಂಬುದನುನ ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ಲು 

ಸ್ೂಕುವರದ ಆಧರರವರಗಿ ಬಳಸ್ಕ ೂಳಳಲು ಬರುವುದಲಲ ಎಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ತು.  

72. ಸ್ದರಿ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಯು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ಮುದರಯಕ ಿ ಸ ೀರಿದವರ ಮೀಲ  ದೌಜಿನಯ, ಬ ದರಿಕ  ಮತುು 

ಕ್ತರುಕುಳವನುನ ಎಸ್ಗುವ ಸರಧ್ನವರಗಿ ಮರಪಿಟ್ಟುದ  ಎಂಬ ಅಜಿಿದರರರ ಮನವಿಯನುನ, 

ನ್ರಯಯರಯರಲವು, ಸ್ದರಿ ಪರಿಚ ಿೀದದವು ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಕಡರಡಯಪಡಿಸ್ಲಲ ಅರ್ವರ ಅದಕ ಿ 

ಮನನಣ  ನಿೀಡಿಲಲ ಮತುು ಸ್ದರಿ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ಪೊೀಲಿಸ್ ಅಧಿಕರರಿಗಳು ಮತುು ಇತರರು 

ದುಬಿಳಕ ಮರಡಿಕ ೂಳುಳರ್ತುದರದರ  ಎಂಬುದು ಆ ಪರಿಚ ಿೀದದಲಿಲರುವ ತಪುಿಗಳಿಗ  ಹಿಡಿದ ಕ ೈಗನನಡಿಯಲಲ ಎಂದು 

ತಳಿಳಹರಕ್ತ, ಆದರೂ ಭರರರ್ತೀಯ ಶ್ರಸ್ಕರಂಗವು ಭರರರ್ತೀಯ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ 

ರ್ತದುದಪಡಿಯ ಸರಧ್ಕಬರಧ್ಕಗಳನುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವರಗ, ಈ ವಿಚರರವನುನ ಒಂದು ಪಾಮುಖ್ ಅಂಶವರಗಿ 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪರಾಯ ಪಟ್ಟುತು . 

F. ಐ.ಪ್ತ.ಸಿ.ಯ 377ನ್ ವ ಪರಿಚ ಛವದ್ಕ ಕ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ್ ಇತರ ನ್ಾಾಯಾಂಗ ತಿವಮಾೋನಗಳು 

73. ಈಗ ನ್ರವುಗಳು ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಮೀಲ  ಈ ನ್ರಯಯರಲಯ ಮತುು ಉಚ ಿ

ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ಮಂಡಿಸ್ದ ಕ ಲವು ರ್ತೀಪುಿಗಳು ಮತುು ತ್ ಗ ದುಕ ೂಂಡ ಕ ಲ ನಿಲುವುಗಳನುನ, ಸ್ಮಗಾ 

ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವನುನ ಪಡ ಯುವ ಉದ ದೀಶದಂದ ಗಮನಿಸ್ಬಹುದು. 

74. ಈ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಯನುನ ಅಥ ೈಿಸ್ಕ ೂಳುಳವರಗ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು, ಈ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಯು ಕ ಲವು ಕೃತಯಗಳನುನ 

ನಿಗದಪಡಿಸ್ುತುದ , ಮತುು ಅವುಗಳಲಿಲ ತ್ ೂಡಗಿಕ ೂಂಡರ  ಅದು ಅಪರರಧ್ವರಗುತುದ  ಎಂಬುದನುನ 

ನಿಧ್ಿರಿಸ್ವ . ಚಿಲ್ರನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡ ವಶನ್ ಮತ ೂಬಿ್ಾರತ ವಿ. ಅಲನ್ ಜಾನ್ ವಾಟಸ್ೋ ಮತತಿ ಇತರರತ 

ಪರಕರಣದ್ಲ್ಲ2ಿ6, ನ್ರಯಯರಲಯವು ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರದ ದ ೈಹಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗದ ವಿಷ್ಯವನುನ 

                                                             
26 (2011) 6 SCC 261   
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ಪರರಂಬರಿಸ್ುರ್ತುತುು, ಇಲಿಲ ದರಖ್ಲಿಸ್ಲರಗಿದದ ವಸ್ುುವನುನ ಆರ ೂೀಪ್ಪ ಸ್ಂಖ ಯ 2 ಮತುು 3, ಪರಾಸ್ಕೂಯಶನ್ ಸರಕ್ಷಿ  

1 ಮತುು 4 ರ ಜ ೂತ್  ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯ ಮತುು ಮುಖ್ಮೈರ್ುನ ನಡ ಸ್ದರದರ  ಎಂದು ತ್ ೂೀಪಿಡಿಸ್ುರ್ತುತುು. 

ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ವಿಚರರಗಳು ಸರಬಿೀತ್ರದವು ಎಂದು ಅಭಿಪರಾಯ ವಯಕುಪಡಿಸ್ದ 

ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಆ ಪಾಕರರವರಗಿ, 6 ವಷ್ಿಗಳ ಕಠಿಣ ಸ ರ ವರಸ್ದ ಶಿಕ್ ಯನುನ ಪುನರುಚಿರಿಸ್, ದಂಡ 

ವಿಧಿಸ್ರುವುದನುನ ದೃಢಪಡಿಸ್ತು. ಫಜಲ್ ರಬ್ ಚೌಧರಿ (ಮ್ರವಲಕಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ನ್ರಯಯರಲಯ 

ಅಪರರಧಿಯನುನ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಡಿಯ ಆರ ೂೀಪದಲಿಲ ಶಿಕ್ ಗಿೀಡುಮರಡಿದರೂ, ಘಟ್ಟಸ್ದ 

ಕ್ತಾಯಯಯಲಿಲ ಬಲವಂತವ ೀನೂ ನಡ ದರಲಿಲಲ ಎಂಬುದನುನ ಗಮನಿಸ್ತು. ಇಂತಹ ಕ್ತಾಯಗಳಿಗ  ಅನುಮರ್ತ 

ನಿೀಡುವ ಸ್ಮರಜಗಳು ಮತುು ಕ ಲವು ರರಷ್ರಗಳಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ಕರನೂನುಬದಧಗ ೂಳಿಸ್ರುವ 

ಅಂಶವನುನ ನ್ರಯಯರಲಯರ ಗಣನ್ ಗ  ತ್ ಗ ದುಕ ೂಂಡಿತು. ಅದ ೀ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, ನ್ರಯಯರಲಯವು ಅಪರರಧಿಗ  

ವಿಧಿಸ್ಲರಗಿದದ 3 ವಷ್ಿಗಳ ಶಿಕ್ ಯನುನ 6 ರ್ತಂಗಳಿಗ  ತಗಿೆಸ್ತು ಮತುು ಅಪರರಧ್ ಮತುು ಶಿಕ್ ಯ ರ್ತೀವಾತ್ ಯ 

ಮೀಲ  ಮೀಲಿನ ವಿಚರರಗಳು ಪಾಭರವ ಬಿೀರುತುವ ಯರದದರಿಂದ, ಆ ಅಂಶಗಳನುನ ಸ್ಹ 

ಗಮನದಲಿಲಟುುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು ಎಂದು ಅಭಿಪರಾಯ ವಯಕುಪಡಿಸ್ತು. 

75. ಸತರ ವಶ್ ಕೌಶಲ್ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಕೂಡರ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಖ್ಾನತ v. ಚಕರವತಿೋ 27  ಪಾಕರಣದ 

ಉದರಹರಣ ಯನುನ ಇಲಿಲ ನಿೀಡಬಹುದು. ಭರರತದ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರದ 

ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಎಂಬ ಪದಪುಂಜವನುನ ಹಿೀಗ  ಅಥ ೈಿಸ್ಕ ೂಂಡಿವ  ಎಂಬುದನುನ ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಳಳಲು 

ಖ್ಾನತ ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪ್ಪಿನ ಒಂದು ಭರಗವನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ುವುದು ಸ್ೂಕುವ ಂದು ನಮಗನಿಸ್ುತುದ . ಸ್ದರಿ 

ವರಕಯ ಹಿೀಗಿದ : - 

-ಈ ಪಾಕರಣದ ಪಾಮುಖ್ ಅಂಶವ ಂದರ : ಆರ ೂೀಪ್ಪಗಳು 

(ಅವರು ಗ ೂಮೊಮರರ ಕ ೂಯಟಸ್ ಪರ್ ಆಸ್ 

(ಮುಖ್ಮೈರ್ುನ) ಎಂಬ ಪರಪದ ಅಪರರಧ್ವನುನ 

                                                             
27 AIR 1925 Sind 286 
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ಮರಡಿರೂರ ಂಬುದು ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿದ ) ತನನ ಪರಪ ಕರಯಿದ 

ಅಮರಯಕ ಸ್ಹಚರನ್ರಗಿರುವ ಒಂದು  ಪುಟು ಮಗುವಿಗ , 

ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಅಡಿಯಲಿಲ 

ಅಪರರಧ್ ಮರಡಿದರದನ್ ಯೀ ಎಂಬುದು ನಮಮದುರಿಗಿರುವ 

ಮುಖ್ಯ ಪಾಶ್ ನ. 

377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು, ಮುಖ್ಯವರಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಜ ೂತ್  

ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರದ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ 

ನಡ ಸ್ರುವ ಕ ಲವು ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುತುದ . ಇಲಿಲ 

ನಡ ದರುವ ಕೃತಯವು ಅಂತಹ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗಗಳಲಿಲ 

ಒಂದರಗಿದ ಯೀ? ಹರಗಿದದಲಿಲ, ಆದು ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿ ನಿಸ್ಗಿದ 

ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರಗಿರುತುದ , ಏಕ ಂದರ  ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ 

ಸ್ಂಭ ೂೀಗದ ಸರವಭರವಿಕ ಉದ ದೀಶ ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನುನ 

ಗಭಿದಲಿಲ ಧ್ರಿಸ್ುವ ಸರಧ್ಯತ್  ಇರಬ ೀಕು ಎಂದು 

ಹ ೀಳುತುದ , ಆದರ  ಅದು ಮುಖ್ಮೈರ್ುನದ ವಿಚರರದಲಿಲ 

ಅಸರಧ್ಯ. ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ, ಸ್ವತಂತ ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವ  

ಪದ ೀಪದ ೀ ಸ್ಂಭವಿಸ್ುವ ಕ್ತಾಯಯಂದು 

ವರಯಖರಯನಿಸ್ಬಹುದು. ವರಣಿಜರಯತಮಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ [ಇದನುನ 

ನಂತರ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ಲರಗುತುದ ; ಪರಸ್ಿರ ವಿನಮಯಕ ಿ 

ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ ). 

ರೂಪಕದ ೂಂದಗ  ಹ ೀಳುವುದರದರ , ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಎಂಬ 

ಪದವು, ವರಣಿಜಯ ಎಂಬ ಪದದಂತ್ , ಲಿಂಗಗಳ ನಡುವಿನ 
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ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳಿಗ  ಅನವಯಸ್ುತುದ . ಈ ಸ್ಂದಭಿರಲಿಲ, ಇಲಿಲ 

ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿ ವರಯಖರಯನಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಮತುು ಸ್ೀಮಿತವರದ 

ವಸ್ುುಗಳ ಸ್ಲುವರಗಿ ಒಂದು ಸ್ಂಸ ಥಯ ಜಿೀವಿಯನುನ 

ಮತ್ ೂುಂದು ಸ್ಂಸ ಥಯ ಸ್ದಸ್ಯರು ತ್ರತ್ರಿಲಿಕವರಗಿ 

ಭ ೀಟ್ಟಯರಗಿರುತ್ರುರ . ಲ ೈಂಗಿಕ ರ್ತಕರಿಟದ ಪರಿಣರಮವರಗಿ 

ನರಗಳಲುಲಂಟರಗುವ ಸ ಳ ತದ ಮೂಲಕ ದ ೂರಕುವ 

ಆಹರಲದವನುನ ಪಡ ಯುವುದು ಸ್ದರಿ ಭ ೀಟ್ಟ ನಿೀಡುವ 

ವಯಕ್ತುಯ ಪರಾರ್ಮಿಕ ಉದ ದೀಶ. ಆದರ  ಭ ೀಟ್ಟ ನಿೀಡುವ 

ಸ್ದಸ್ಯ ತ್ರನು ಭ ೀಟ್ಟಯರಗುವ ಸ್ದಸ್ಯರನುನ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 

ಭರಗಶಃ ಆವರಿಸ್ದ ಹ ೂರತು ಅಲಿಲ ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ 

ಸ್ಂಭ ೂೀಗದ ಪಾಶ್ ನ ಉದಭವಿಸ್ುವುದಲಲ, ಏಕ ಂದರ , 

ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಎಂಬುದು ಪರಸ್ಿರ ವಿನಿಮಯವನುನ 

ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ . ಈ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಈ ಪಾಶ್ ನಯನುನ 

ನ್ ೂೀಡಿದರ , ಮುಖ್ಮೈರ್ುನದ (ಗ ೂಮೊೋರರ) ಪರಪವು, 

ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗದ (ಸ ೂಡ ೂೀಮಿಯ) ಪರಪಕ್ತಿಂತ ಕಡಿಮ 

ರ್ತೀವಾತ್ ಯ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗವಲಲ ಎಂದು 

ತ್ ೂೀರುತುದ . ... 

377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ಹ ೂರತುಪಡಿಸ್, ದಂಡ 

ಸ್ಂಹಿತ್ ಯು ಅಸ್ಹಜ ಲ ೈಂಗಿಕ ತಪುಿಗಳನುನ 

ಶಿಕ್ ಗ ೂಳಪಡಿಸ್ುವುದಲಲ ಎಂಬುದನುನ 

ನ್ ನಪ್ಪನಲಿಲಟುುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು. ಇಂಗ ಲಂಡಿನಲಿಲ ಅಸ್ಭಯ 

ಹಲ ಲಗಳು ರ್ತೀವಾವರದ ಶಿಕ್ ಗ  ಒಳಪಡುತುವ . ದಂಡ 
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ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ ಅಡಿಯಲಿಲ ಅಪರರಧಿಯನುನ ಸ್ರಳವರದ 

ಆಕಾಮಣಕರಿಗಿ ಕರನೂನು ಕಾಮಕ ೂಿಳಪಡಿಸ್ುವ ಮೂಲಕ 

ಕ ಲವು ಪಾಕರಣಗಳನುನ ಪರಿಹರಿಸ್ುವ ಸರಧ್ಯತ್ ಯರುತುದ  

ಆದರ , ಇದು ಒಂದು ಬಗ ಯ ಸ್ಂಯುಕುವರದ 

ಅಪರರಧ್ವರಗಿದುದ, ಯರವುದ ೀ ಕರರಣಕೂಿ ರ ೂೀಗಿಯನುನ 

ಯರವುದ ೀ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ. 

ಟ ೈಗರಲಿನಸ್ಪನಂರ್ವನ್ ೂಬಬ  ತನನ ಆಘಾತಕರರಿ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳನುನ ಮುಂದುವರ ಸ್ುತ್ರು, ಇಂತಹ 

ಕೃತಯಗಳಿಂದ ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ ಮುಕುರರಗಿರಬ ೀಕರದ 

ಮಕಿಳ ಹಕಿನುನ ಘಾಸ್ಗ ೂಳಿಸ್ ಕಸ್ದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕ ಂಬುದು 

ಶ್ರಸ್ಕರಂಗದ ಉದ ದೀಶವ ಂಬಂತ್  ತ್ ೂೀರುರ್ತುದ ? 

ಹರಗರಗಿ, ಮುಖ್ಮೈರ್ುನವು 377 ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ 

ಅಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ರಹಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ ಗ  ನನಗ  

ಅನುಮರನವ ೀ ಇಲಲ. 

76. ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕೌಶಲ್ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಕೂಡ, ಗುಜರರತ್ ಉಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಲ ೂೀಹರನ್ರ ವಸ್ಂತಲರಲ್ ದ ೀವಚಂದ್ 

ವಿ. ರರಜಯ ಸ್ಕರಿರ28 ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪಿನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ಲರಗಿತುು. ಈ ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಅಪರರಧಿಯು ಸ್ಂತಾಸ್ುನ 

ಬರಯೊಳಗ  ತನನ ಪುರುಷರಂಗವನುನ ಹರಕ್ತರುವ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ, ಆ ಕ್ತಾಯಯನುನ ಸ್ವ-ಇಚ ಿಯಂದ ಎಸ್ಗಿದರದರರದದರಿಂದ 

ಅದು ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಮತುು 511ನ್ ೀ ಪರಿಚ ೀಿದಗಳಡಿಯ   ಅಪರರಧ್ವರಗುತುದ ಯೀ ಎಂಬುದು 

ನ್ರಯಯರಲಯದ ಎದುರಿಗಿದದ ವಿಚರರವರಗಿತುು. ಈ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ಒಳತೂರಿಸ್ುವಿಕ  ಇರಲಿಲಲ 

ಮತುು, ಹರಗರಗಿ,ಅಲಿಲ ಯರವುದ ೀ ರಿೀರ್ತಯ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ನಡ ದಲಲ ಎಂಬ ತಕರರರು ಎತುಲರಯತು. 

                                                             
28 AIR 1968 Guj 252 



 44 

ಶಿಾೀಯುತ ಹರಯವರಲಕ್ ಎಲಿಲಸ್ ರವರ ದ ಸ ೈಕರಲಜಿ ಆಫ್ ಸ ಕ್ಪ29 ಪುಸ್ುಕದ ವರಕಯವಂದನುನ ಉಚ ಿನ್ರಯಯರಲಯ 

ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ತು. ಆ ಸರಲುಗಳು ಹಿೀಗಿವ :- 

ಚುಂಬನವನುನ, ಆಹರಲದ ಪಡ ಯುವ ಉದ ದೀಶದಂದ 

ನಡ ಸ್ಲರಗುವ ಸರಮರನಯ ಮತುು ಸ್ಹಜವರದ 

ಕರಮೂತ್ ುೀಜಕ ವಿಧರನವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಹುದರದರೂ, 

ಇತರ ಕಡಿಮ ಪರಾಮುಖ್ಯತ್ ಯ ಕ್ತಾಯಗಳು ಕೂಡ ಇವ . 

ವಿರುದಧ ಲಿಂಗದ ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವ  ರಂಧ್ಾಗಳ ಮೂಲಕ 

ನಡ ಯುವ ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ಸ್ಂಪಕಿ ಕ ಲವಮಮ 

ಚುಂಬನದಷ ು  ಪರಿಣರಮಕರರಿಯರದ ಆಹರಲದವನುನ 

ಉತ್ ುೀಜಿಸ್ುತುವ ; ಇಂತಹ ಎಲರಲ ಸ್ಂಪಕಿಗಳು, 

ಖ್ಂಡಿತವರಗಿ ಚುಂಬನದ ಗುಂಪ್ಪಗ ೀ ಸ ೀರುತುವ , ಮತುು 

ಅವುಗಳನುನ ಕನಿನಲಿಂಕುಸ್ ಎಂದು ಕರ ಯಲರಗುತುದ  

(ಹಲವು ಬರರಿ ಅದನುನ ತಪರಿಗಿ ಕನಿನಲಿಂಗಸ್ ಎಂದು 

ಕರ ಯಲರಗುತುದ ) ಮತುು ಮುಖ್ಮೈರ್ುನವನುನ 

ಅಸರವಭರವಿಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗುವುದಲಲ, ಏಕ ಂದರ  

ಇತರ ಪರಾಣಿಗಳಲಿಲ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ 

ಕರಣಬಹುದು, ಮತುು ಅಡ ೀ ಕ್ತಾಯ ವಿವಿಧ್ ನ್ರಗರಿಕವಲಲದ 

ಜನ್ರಂಗದಲಿಲ ಕರಣಸ್ಗುತುದ . ಆಹರಲದ ಪಡ ಯುಲು 

ಸ್ಹರಯ ಮರಡುವ ವಿಧರನಗಳರಗಿರುವ ಈ ಕ್ತಾಯಗಳು 

ಹಿೀಗರಗಿ ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕವರಗಿವ  ಮತುು ಕ ಲವಮಮ ಇವು 

ಎರಡೂ ಲಿಂಗದವರಿಂದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಆನಂದದ ನ್ ೈಜ 

                                                             
29 ‘Psychology of Sex’ Twelfth Impression, 1948, London 
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ಸ್ವರೂಪವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಡುತುವ , ಆದರಗೂಯ 

ಅವುಗಳನುನ ಸೌಂದಯಿಪಾಜ ನಯುಳಳವು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗುವುದಲಲ. ಅವುಗಳು ಲ ೈಂಗಿಕಕ್ತಾಯಯ 

ಬಯಕ ಯ ಜರಗವನುನ ಆಕಾಮಿಸ್ಕ ೂಂಡರಗ ಅವುಗಳು 

ಅಡಡದರರಿಗಳರಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ುತುವ  ಮತುು ಆಗ ಅವನುನ 

"ಅಸ್ಭಯತ್ ಗಳು" ಎಂದು ಕರ ಯ ಬ ೀಕರಗುತುದ  

77. ಖರನು (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಸೌರಡ್ಪ ಜುಡಿಷ್ಟ್ಯಲ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ, 3ನ್ ೀ ಆವೃರ್ತು ಮತುು ವ ಬಪಟಸ್ಿ ನೂಯ 20 

ಸ ಂಚುರಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ, ಅನಿಬಿಡ್ೆ್, 2 ನ್ ೀ ಆವೃರ್ತುಗಳ ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗದ ವರಯಖರಯನವನುನ ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ದ ಗುಜರರತ್ ಉಚ ಿ

ನ್ರಯಯರಲಯ ಹಿೀಗ  ಅಭಿಪರಾಯಪಟ್ಟುದ : - 

-ಪಾಸ್ುುತ ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಸ್ಂತಾಸರುನ ಬರಯಯ ರಂಧ್ಾದಲಿಲ 

ಪುರುಷ್ನ್ ೂಬಬನ ಶಿಶನ ಪಾವ ೀಶಿಸ್ತುು. ಇಲಿಲ ಭ ೀಟ್ಟ 

ಮರಡಲಿಟು ಜಿೀವಿಯೂ, ಭ ೀಟ್ಟ ನಿೀಡಲು ಬಂದ 

ಜಿೀವಿಯನುನ ಆವರಿಸ್ಕ ೂಂಡಿತುು. ಹರಗರಗಿ ಅಲಿಲ ಪರಸ್ಿರ 

ವಿನಿಮಯವಿದ ; ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಪರಸ್ಿರ ವಿನಿಮಯವನುನ 

ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ . ಹರಗರಗಿ, ನನನ ಮನಸ್ಪನಲಿಲ ಯರವುದ ೀ 

ಸ್ಂದ ೀಹವಿಲಲದ , ಸ್ದರಿ ಕೃತಯ ಭರರರ್ತೀಯ ದಂಡ 

ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 337ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಅಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ರಹಿ ಎಂದು 

ಹ ೀಳಬಹುದು. 

78. ಕ ೀರಳ ರರಜಯ v.ಕುಂಡಂಕರ ಗ ೂೀವಿಂದನ್ ಮತ್ ೂುಬಬರು30  ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪಿನುನ ಕೂಡ ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕೌಶಲ್ 

ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಉಲ ಲೀಖ್ ಮರಡಲರಗಿದ . ಕ ೀರಳದ ಉಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯ ಹಿೀಗ ಂದತುು: - 

                                                             
30 1969 Cri LJ 818 (Ker) 
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- 18. ಇಲಿಲ ಯೊೀನಿಯೊಳಗ  ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ 

ಒಳತೂರಿಸ್ುವಿಕ  ನಡ ದಲಲ ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ 

ತ್ ೂಡ ಯ ನಡುವ  ಮರತಾ ನಡ ಸ್ಲರಗಿದ ಯಂದು ನ್ರನು 

ಅಂದುಕ ೂಂಡರೂ ಸ್ಹ, ಪಾರ್ತವರದಗಳು ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 

377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದಡಿಯ ಶಿಕ್ ಯಂದ 

ತಪ್ಪಿಸ್ಕ ೂಳಳಬಹುದ ಂದು ನನಗನಿಸ್ುವುದಲಲ. 

ಪಾರ್ತವರದಗಳ ವಕ್ತೀಲರು (ಈ ವರದವನುನ ಸ್ಕರಿರಿ 

ವಕ್ತೀಲರು (ಪಬಿಲಕ್ ಪರಾಸ್ಕೂಯಟರ್) ಸ್ಹ ಬ ಂಬಲಿಸ್ುತ್ರುರ  

ತ್ ೂಡ ಯ ನಡುವಿನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಯು ಸ್ಂಭ ೂೀಗವಲಲ 

ಎಂದು ತಕರರರು ಸ್ಲಿಲಸ್ುತ್ರುರ . ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ನಡ ಯಲು 

ಗಂಡು ಅಂಗ ಪಾವ ೀಶಿಸ್ದ ಅಂಗ ಅದನುನ ಸ್ುತುುವರಿಯ 

ಬ ೀಕು ಮತುು ತ್ ೂಡ ಯ ನಡುವಿನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಯ 

ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ, ಅಂತಹ ಒಳತೂರಿಸ್ುವಿಕ ಯ ಯರವುದ ೀ 

ಸರಧ್ಯತ್ ಗಳಿಲಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ವರದ. 

ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಎಂಬ ಪದದಕ ಿ 'ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಪಕಿ ಎಂಬ 

ಅರ್ಿವಿದ  (ಸ್ಂಕ್ಷಿಪು ಆಕಪಫಡ್ಿ ನಿಘಂಟು). ಖರನು ವಿ 

ಸರಮರಾಟ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ’ಸ್ಂಭ ೂೀಗ” ಎಂಬ ಪದದ 

ಅರ್ಿವನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗಿದ : (ಏರ್ ಪ್ಪೀ.286.) 

ಸ್ವತಂತಾರರದ ವಯಕ್ತುಗಳು ಪರಸ್ಿರ ಪದ ೀ ಪದ ೀ ನಡ ಸ್ುವ 

ಕ್ತಾಯಯನುನ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಎಂದು ವರಯಖರಯನಿಸ್ಬಹುದು. 

ನಂತರ ವರಣಿಜಯ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ, ಸರಮರಜಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ, 

ಇತ್ರಯದ ವಿಚರರಗಳನುನ. ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗಿದ ; ವರಣಿಜಯ 
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ಎಂಬ ಪದದಂತ್  ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಎಂಬ ಪದವನುನ ಲಿಂಗಗಳ 

ನಡುವಿನ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳಿಗ  ರೂಪಕದಂತ್  

ಅನವಯಸ್ಲರಗುತುದ . ಈ ಸ್ಂದಭಿರಲಿಲ ಕೂಡರ, ಇಲಿಲ 

ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿ ವರಯಖರಯನಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಮತುು ಸ್ೀಮಿತವರದ 

ವಸ್ುುಗಳ ಸ್ಲುವರಗಿ ಒಂದು ಸ್ಂಸ ಥಯ ಜಿೀವಿಯನುನ 

ಮತ್ ೂುಂದು ಸ್ಂಸ ಥಯ ಸ್ದಸ್ಯರು ತ್ರತ್ರಿಲಿಕವರಗಿ 

ಭ ೀಟ್ಟಯರಗಿರುತ್ರುರ . ಲ ೈಂಗಿಕ ರ್ತಕರಿಟದ ಪರಿಣರಮವರಗಿ 

ನರಗಳಲುಲಂಟರಗುವ ಸ ಳ ತದ ಮೂಲಕ ದ ೂರಕುವ 

ಆಹರಲದವನುನ ಪಡ ಯುವುದು ಸ್ದರಿ ಭ ೀಟ್ಟ ನಿೀಡುವ 

ವಯಕ್ತುಯ ಪರಾರ್ಮಿಕ ಉದ ದೀಶ. ಆದರ  ಭ ೀಟ್ಟ ನಿೀಡುವ 

ಸ್ದಸ್ಯ ತ್ರನು ಭ ೀಟ್ಟಯರಗುವ ಸ್ದಸ್ಯರನುನ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 

ಭರಗಶಃ ಆವರಿಸ್ದ ಹ ೂರತು ಅಲಿಲ ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ 

ಸ್ಂಭ ೂೀಗದ ಪಾಶ್ ನ ಉದಭವಿಸ್ುವುದಲಲ, ಏಕ ಂದರ , 

ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಎಂಬುದು ಪರಸ್ಿರ ವಿನಿಮಯವನುನ 

ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ .  ಹರಗರಗಿ, ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ನಡ ದದ ಯೀ 

ಇಲಲವ ೀ ಎಂಬುದನುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲು, ಅಲಿಲ ಭ ೀಟ್ಟನಿೀಡುವ 

ಜಿೀವಿಯನುನ ಭ ೀಟ್ಟಯರಗಲಿಟು ಜಿವಿಯು ಭರಗಷ್ಃ 

ಆವರಿಸ್ಕ ೂಂಡಿದ ಯೀ ಎಂಬುದನುನ 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೀಕರಗುತುದ . 

ತ್ ೂಡ ಯ ನಡುವಿನ ಸ್ಂಭ ೂೀಗದಲಿಲ, ಭ ೀಟ್ಟಯರದ ಪುರುಷ್ 

ಅಂಗವನುನ ಭ ೀಟ್ಟ ಮರಡಲಿಟು ಜಿೀವಿಯು ಕನಿಶುಪಕ್ಷ, 
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ಭರಗಷ್ಃ ಆಆವರಿಸ್ಕ ೂಳುಳತುದ : ತ್ ೂಡ ಗಳನುನ ಒಟ್ಟುಗ  

ಮತುು ಬಿಗಿಯರಗಿ ಇರಿಸ್ಲರಗುತುದ . 

ನಂತರ ಒಳತೂರಿಸ್ುವಿಕ ಯ ಬಗ ಗ  ಕನ್ ಪೈಸ್ ಆಕಪಫಡ್ಿ 

ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲಿಲ ಪ ನ್ ಟ ಾೀರ್ಟ (ಒಳತೂರಿಸ್ು) ಎಂಬ ಪದಕ ಿ 

"ಒಳಗ  ಅರ್ವರ ಮೂಲಕ ಪಾವ ೀಶ ಪಡ  ಅರ್ವರ 

ಹರದುಹ ೂೀಗು" ಎಂಬ ಅರ್ಿವಿದ . ಗಂಡು ಅಂಗವನುನ 

ಒಟ್ಟುಗ  ಮತುು ಬಿಗಿಯರಗಿರಿಸ್ಕ ೂಂಡಿರುವ ತ್ ೂಡ ಗಳ 

ನಡುವ  ಸ ೀರಿಸ್ದರಗ ಅಲಿಲ, ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ 

ಒಳತೂರಿಸ್ುವಿಕ  ನಡ ಯುವುದಲಲವ ೀ? ”ಸ ೀರಿಸ್ು” ಎಂಬ 

ಪದಕ ಿ ಇಡು, ಹ ೂಂದಸ್ು, ತಳುಳ ಎಂಬ ಅಥರಿವಿದ '. 

ಆದದರಿಂದ, ಗಂಡು ಅಂಗವನುನ ತ್ ೂಡ ಗಳ ನಡುವ  

ಸ ೀರಿಸ್ರ  ಅರ್ವರ ತಳಿಳದರ , ಅಲಿಲ ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ 

ಅಪರರಧ್ವನುನ ಉಂಟುಮರಡುವ 'ಒಳತೂರಿಸ್ುವಿಕ ' 

ಇರುತುದ . 

ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಅಪರರಧ್ವನುನ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 377ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದದಲಿಲ ವರಯಖರಯನಿಸ್ಲರಗಿದ ; ಯರವುದ ೀ ವಯಕ್ತು, 

ಮಹಿಳ  ಅರ್ವರ ಪರಾಣಿಗಳ  ಂದಗ  ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ 

ವಿರುದಧವರಗಿ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ 

ಸ್ವಯಂಪ ಾೀರಣ ಯಂದ ನಡ ಸ್ುತ್ರುರ ೂೀ ಅವರು 

ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಅಪರರಧ್ವನುನ ಮರಡುತ್ರುರ . ತ್ ೂಡ ಯ 

ನಡುವಿನ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರದ 
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ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ. ಆದದರಿಂದ ಇನ್ ೂನಬಬರ ತ್ ೂಡ ಗಳ 

ನಡುವ  ಪುರುಷ್ ಅಂಗವನುನ ಸ ೀರಿಸ್ುವ ಮೂಲಕ 

ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಮರಡುವುದು ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಅಪರರಧ್ವರಗಿದ . 

ಈ ಸ್ಂಬಂಧ್, 376ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಲಿಲನ ಕ್ತಾಯಯನುನ 

“ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ” ಎಂದು ಕರ ಯಲರಗುತುದ  ಮತುು 

377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಡಿಯಲಿಲನ ಕ್ತಾಯಯನುನ ನಿಸ್ಗಿದ 

ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರದ ದ ೈಹಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಎಂದು 

ಪರಿಅಗಣಿಸ್ಲರಗುತುದ . 

ಈ ಪಾಶ್ ನಯ ಬಗ ೆ ಇಂಗಿಲಷ್ ಕರನೂನಿನ ಅಭಿಪರಾಯವನುನ 

ನನನ ಗಮನಕ ಿ ತರಲರಗಿದ . ಆರ್. ವಿ. ಸರಯಮುಯಯಲ್ 

ಜ ೀಕಬಪ31 ಪಾಕರಣದ ಹಳ ಯ ನಿಧರಿರವಂದು ಇಂಗಿಲಷ್ 

ಕರನೂನಿನಡಿಯಲಿಲ ಬರಯಯೊಳಗಿನ 

ಒಳತೂರಿಸ್ುವಿಕ ಯನುನ ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗದ 

ಅಪರರಧ್ವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗುವುದಲಲ ಎಂದು 

ರ್ತಳಿಸ್ುತುದ . ಆದದರಿಂದ ತ್ ೂಡ ಯ ನಡುವಿನ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 377 ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದದಡಿಯಲಿಲನ ಅಪರರಧ್ವವ ಂದು ವಕ್ತೀಲರು 

ವರದಸ್ುತ್ರುರ . ಸಿಕೋರ್ v. ಗತಲ್ಾ ಮ್ರೈತಿವನ್ ಪ್ತಳ ಳೈ ಚ ೈತತ 

ಮಹ ೂವ ಮಾತತ 32  ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಇರುವರಂಕೂರು ಉಚಿ 

ನ್ರಯಯರಲಯದ ಪೂಣಿ ಪ್ಪೀಠವು ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ 

                                                             
31 1817 Russ & Ry 331 : 168 ER 830 (CCR)   
32 (1908) 14 TLR Appendix 43 (Ker) 
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ಬರಯಯೊಂದಗ  ಸ್ಂಪಕಿವನುನ ಹ ೂಂದದುದ ದಂಡ 

ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಅಡಿಯಲಿಲನ ಅಪರರಧ್ 

ಎಂದು ರ್ತೀಮರಿನಿಸ್ತು. ಸ್ಣಣದರದ ಈ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ, 

ಅರಿವುಳಳ ನ್ರಯಯರಧಿೀಶರು, ಸ ೂಡ ೂಮಿ, ಬಗೆರಿ ಮತುು 

ಬ ಸ್ುಯರಲಿಟ್ಟೀ ಎಂಬ ಪದಗಳ ವರಯಖರಯನದ ಮೀಲ  

ಅವಲಂಬಿಸ್ುವ ಇಂಗಿಲಷ್ ಶ್ರಸರನ ಕರನೂನು ಮತುು 

ಇಂಗಿಲಷ್ ಪಠಯ ಪುಸ್ುಕಗಳನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ವುದು ಅನಗತಯ 

ಎಂದು ಹ ೀಳಿದರು; ಮತುು ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯಲಿಲ 

ಬಳಸ್ಲರಗಿರುವ ಪದಗಳು ತುಂಬರ ಸ್ರಳವರಗಿದುದ, 

ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರದ ಎಲರಲ ಕರಯಿಗಳನುನ 

ಸ ೀರಿಸ್ುವಷ್ುು ವಿಸರುರವರಗಿವ  ಎಂದು ನುಡಿಯತು. ಈ 

ವಿಚರರದಲಿಲ ನ್ರನು ಕೂಡ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಲಿಲನ 

ಪದಗಳು ಸ್ರಳವರಗಿದುದ ಮತುು ಅವುಗಳ ವರಯಪ್ಪುಯೊಳಗ  

ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರದ ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ 

ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ ಒಳಗ ೂಳುಳವಷ್ುು 

ವಿಶ್ರಲವರಗಿದ  ಎಂಬ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನ ಹ ೂಂದದದೀನ್ . 

ತ್ ೂಡ ಗಳ ನಡುವ  ನಡ ಸ್ುವ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ನಿಸ್ಗಿದ 

ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರದ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗದ 

ಮತ್ ೂುಂದು ಬಗ . 
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79. ಕರಯಲಿವನ್ ಫ್ರಾನಿಪಸ್ v. ಒರಿಸರಪ ರರಜಯ ಸ್ಕರಿರ33 ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಒರಿಸರಪ ಉಚಿನ್ರಯಯರಲಯ ಕರಪಿಸ್ ಜೂಯರಿಸ್ 

ಸ ಕಂಡಮ್, ಸ್ಮುಿಟ 81, ಪುಟ 368-70ರಲಿಲನ್ಪ ಕ ಲ ವರಕಯಗಳನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ದ . ನ್ರವು ಅದನಿನಲಿಲ ಉಲ ಲೀಖ್ 

ಮರಡಬಹುದು: - 

-ಮನುಷ್ಯರು ಅರ್ವರ ಪರಾಣಿಗಳ  ಂದಗ  ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಅಸ್ಭಯತ್ ಯ ಕರಯಿಗಳಲಿಲ ತ್ ೂಡಗುವ ಯರವುದ ೀ 

ವಯಕ್ತುಯನುನ, ಆ ಆರ ೂೀಪ ಸರಬಿೀತ್ರದರ  ಶಿಕ್  ವಿಧಿಸ್ುವ  

ಒಂದು ಶ್ರಸ್ನವನುನ, ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ 

ಒಳಗ ೂಂಡಿರುವ ನಿದಶಿನಗಳಿಗಷ ುೀ ಸ್ೀಮಿತಗ ೂಳಳಲು 

ಆಗುವುದಲಲ, ಬದಲಿಗ  ಅದು ಕನಿಷ್ು ಒಬಬ ಸ್ಂಗರರ್ತಯ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಂಗವನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುವ ಸ್ಂದಭಿಗಳಿಗೂ 

ಅನವಯಸ್ುತುದ . ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಶಿಲೀಲತ್  ಎಂಬ ಪದವು 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂತೃಪ್ಪುಯನುನ ಹ ೂಂದುವ ಉದ ದೀಶದಂದ 

ಗಂಡು ದ ೀಹವಂದು ಹ ಣಿಣನ ದ ೀಹದ ೂಂದಗ  ನಡ ಸ್ುವ 

ಎಲಲ ಬಗ ಯ ಸ್ಂಪಕಿಕ ಿ ಅನವಯಸ್ುವುದಲಲ, ಆದರ  

ಶ್ರಸ್ನದ ಖ್ಂಡನ್ ಯು ತಮಮ ಅಸ್ಹಜವನುನ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ತೃಪ್ಪುಗರಗಿ, ನಡ ಯುವ ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ವತಿನ್ ಗಷ ುೀ 

ಸ್ೀಮಿತವರಗಿದ . ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಬರಯಯೊಂದಗ  ತನನ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಂಗದ ಮೂಲಕ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ನಡ ಸ್ುವ 

ಕ್ತಾಯ ಅರ್ವರ ಅದನುನ ಮರಡುವ ವಯಕ್ತುಯನುನ 

ಅಪರರಧಿಯಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ ಶ್ರಸ್ನವು, ಅಂತಹ 

ವಯಕ್ತುಯು, ಮತ್ ೂುಬಬನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಂಗದ ಮೀಲ  ತನನ 

                                                             
33 1992 (1) OLR 316 
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ಬರಯನುನ ಇರಿಸ್ುವ ವಯಕ್ತು ಮರಡಿರುವಂರ್ದ ದೀ 

ಅಪರರಧ್ವನುನ ಎಸ್ಗುತ್ರುನ್  ಮತುು ಆ ತಪಿನುನ ವಿರುದಧ 

ಲಿಂಗಕ ಿ ಸ ೀರಿದ ಇಬಬರು ವಯಕ್ತುಗಳು ನಡ ಸ್ುತ್ರುರ  ಎಂದು 

ಹ ೀಳುತುದ  

80. ಸ್ದರಿ ರ್ತೀಪಿನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ದ ಸ್ುರ ೀಶ ಕೌಶಲ್ ಪಾಕರಣದ ದವಸ್ದಸ್ಯ ಪ್ಪೀಠ ಹಿೀಗ  ಅಭಿಪರಾಯಪಟ್ಟುದ : - 

-60. ಆದರಗೂಯ, ಈ ಪಾಕರಣಗಳಿಂದ, ಕ ಲ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ 

ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರದ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ 

ಎಂದು ವಗಿೀಿಕರಿಸ್ುವ  ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ಏಕರೂಪದ 

ಪರಿೀಕ್ ಯನುನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ. ನಮಮ 

ಅಭಿಪರಾಯದಲಿಲ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ 

ವರಯಪ್ಪುಯೊಳಗ  ಬರುವ ಕೃತಯಗಳನುನ, ಆ ಕೃತಯಗಳು ಮತುು 

ಅವು ನಡ ದ ಸ್ನಿನವ ೀಶಗಳ ಆಧರರದಲಿಲ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಬಹುದು. 

ಮೀಲ  ರ್ತಳಿಸ್ಲರದ ಎಲರಲ ಪಾಕರಣಗಳು ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ 

ಮತುು ಗಮನ್ರಹಿವರದ ಬಲರತ್ರಿರದ ಸ್ನಿನವ ೀಶಗಳನುನ 

ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ , ಮತುು ಪರಿಚ ೀಿದವನುನ ಅಥ ೈಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ 

ಬಗ ಯನುನ ವಿಶ್ ಲೀಷ್ಟ್ಸ್ುವ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ  ಸ್ಂತಾಸ್ುರಲಿಲ 

ಬಹುಪರಲು ಮಹಿಳ ಯರ ಅರ್ವರ ಮಕಿಳ ೀ ಇದುದದದರಿಂದ 

ಅವರಿಗ  ನ್ರಯಯವನುನ ದ ೂರಕ್ತಸ್ುವ ಸ್ಲುವರಗಿ 

ನ್ರಯಯರಲಯ ಹ ಚಿನ ಉತ್ರಪಹಹ ೂಂದತುು ಎಂಬ 

ವಿಚರರವನುನ ಕೂಡರ ನಿಲಿಕ್ಷಿಸ್ಲರಗುವುದಲಲ. ವಯಸ್ಿರ 

ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಸರಬಿೀತ್ರದರೂ 
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ನ್ರಯಯರಲಯವು ಇಂತಹ ನಿಧರಿರವನ್ ನೀ 

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳತುದ ಯೀ ಎಂಬುದರ ಬಗ ೆ ನಮಗ  

ಅನುಮರನಗಳಿವ  

81. ಮೀಲಿಂಡ ವಿಶ್ ಲೀಷ್ಣ ಯಂದ, ದವಸ್ದಸ್ಯ ಪ್ಪೀಠವು, ಅಪರರಧ್ವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗಿರುವ “ಕೃತಯ” ಮತುು ಆದಕ ಿ 

ಸ ೀರುವ “ವಗಿ”ದ ನಡುವ  ಭಿನನತ್ ಯನುನ ಗಮನಿಸ್ದ  ಎಂಬುದನುನ ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಳಳಬಹುದು. ಸ್ದರಿ ನಿಯಮವನುನ 

ಸ್ರಳವರಗಿ  ಓದದ ನಂತರ, ಕೃತಯ ಎಂಬುದು- ಅಪರರಧ್ ಸ್ಂಭವಿಸ್ದದರ , ಅದಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಎಲರಲ ವಗಿದ 

ಜನಗಳಿಗೂ ಅನವಯಸ್ುತುದ  ಎಂಬುದನುನ ಗಮನಿಸ್ಬಹುದು. ಆದದರಿಂದ, ಕೃತಯವಂದು ಸ್ಂವಿಧರನದ 19 (1) (ಎ) 

ಮತುು 21 ನ್ ೀ ಕಲಮುಗಳನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುವರಗ ಅದನುನ ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಅಪರರಧ್ವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಹುದ ೀ ಎಂಬುದು 

ಈ ವಿಚರರದಲಿಲ ಪರಿಗಣನ್ ಗ  ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕ್ತರುವ ಮೂಲಭೂತ ಸ್ಮಸ ಯ, ಇದ ೀ ವಿಚರರವನುನ ವಿವಿಧ್ 

ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ಮತುು ಇದ ೀ ನ್ರಯಯರಲಯ ಈ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲಯೀ ಅಥ ೈಿಸ್ಕ ೂಂಡಿದ . ಹರಗರಗಿ ಸ್ದರಿ 

ನಿಬಂಧ್ನ್ ಯನುನ ಸ್ಂವಿಧರನದ ನಿಯಮಗಳ ಕಟಕಟ ಯಲಿಲಟುು ಪರಿೀಕ್ಷಿಸ್ಬ ೀಕು. ಹ ಚುಿವರಿಯರಗಿ, ಅದನುನ 14ನ್ ೀ 

ಕಲಮು, ವಿಶ್ ೀಷ್ವರಗಿ ಅದರ ಎರಡನ್ ೀ ಭರಗವರಗಿರುವ ಸ್ಿಷ್ುವರದ ನಿರಂಕುಶತವದ ಒರ ಗಲಿಲಗ  ಒಡಿಡ 

ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ಬ ೀಕು. ಮೀಲಿಂಡ ವಿಚರರಗಳನುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವರಗಿ, ಸ್ಂವಿಧರನದಡಿೀಯಲಿಲ ಗುರುರ್ತಸ್ಲರಗಿರುವ 

ಕ ಲ ಅವಿಭರಜಯವರದ ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಹಕುಿಗಳನುನ ಅನುಭವಿಸ್ುವ ವಯಕ್ತುಯ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯೊಂದಗ  ಆಂತರಿಕ ಮತುು 

ಸ್ಮಗಾವರದ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಹ ೂಂದರುವ ಕ ಲ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗಳನು ಪರರಂಬರಿಸ್ಬ ೀಕು. ಈ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, 

ವಯಕ್ತುಯ ಪಾತ್ ಯೀಕತ್  ಮತುು ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಸ್ವೀಕರರ ಎಂಬ ತತವಗಳನುನ ಕ ೂನ್ ಯದರಗಿ ವಯಕ್ತುಯ ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ಸರಥನಮರನವನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ ಆ ಮೂಲಕ ‘ಕೃತಯ”ಗಳನುನ ಪಕಿಕ ಿ ಸ್ರಿಸ್ ವಯಕ್ತುಯ ಘನತ್  ಮತುು ಆಯಿಯನುನ 

ಗೌರವಿಸ್ುವ ಕ ಲ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗಳ ಹಿನ್ ನಲ ಯಳಲಿಲ ನ್ ೂೀಡಬ ೀಕ್ತದ . 

G. ಸಂವಿರ್ಾನ - ಪರಗತಿಪರ ಹಕತಕಗಳ ಸಾವಯವ  ಸನನದ್ತ 

82. ನಮಮ ಪಾಜರತ್ರಂರ್ತಕ ಸ್ಂವಿಧರನವು ಸರವಯವ ಮತುು ಉಸ್ರರಡುರ್ತುರುವ ದರಖ್ಲ ಯರಗಿದುದ, ಅದರ 

ಇಂದಾಯಗಳು ತನನ ಸ್ುತುಮುತುಲ ಬ ಳವಣಿಗ ಗಳಿಗ  ಜಿೀವಂತವರಗಿವ . ಏಕ ಂದರ  ಸ್ಮರಜದ ಅಗತಯತ್ ಗಳು ಮತುು 
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ಸ್ಮರಜದಲಿಲ ನಡ ಯುರ್ತುರುವ ಬ ಳವಣಿಗ ಗಳಿಗ  ಹ ೂಂದಕ ೂಳುಳವ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಅದನುನ ರಚಸ್ಲಿಟ್ಟುದ . ಈ 

ವಿಚರರವನುನ ಆಂಧ್ಾ ಪಾದ ೀಶ ಮುಖ್ಯ ನ್ರಯಯರಧಿೀಶರ ಮತುು ಇತರರು v. ಎಲ್.ವಿ.ಎ. ದಕ್ಷಿತುಲು ಮತುು 

ಇತರರು34  ಪಾಕರಣದಲಿಲ ನ್ರಯಯರಲಯ ಎರ್ತು ಹಿಡಿದದುದ; ಸ್ಂವಿಧರನವು ಒಂದು ಜಿೀವಂತವರದ, ಆತಮವನುನ 

ಹ ೂಂದರುವ ಸರರಯುಕು ಜಿೀವಿಯರಗಿದುದ, ಅದಕ ಿ ಆದ ಪಾಜ್ಞ  ಇದ  ಮತುು ಅದರ ಮೂಲಭೂತ ಚೌಕಟ್ಟುನ 

ಬ ನುನಹುರಿಯಂದ ಹ ೂರಹ ೂಮುಮವ ಅದರ ನ್ರಡಿ ಬಡಿತಗಳನುನ, ಅದರ ಕರಲುಗಳ ತುದಯನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಂತ್ , 

ಅದರ ದ ೀಹಡ ಲ ಲಡ  ಅನುಭವಿಸ್ಬಹುದು ಎಂದು ರ್ತಳಿಸ್ಲರಗಿತುು.  

83. ಸೌರಭ್ ಚೌಧ್ರಿ ಮತುು ಇತರರು v. ಭರರತ ಸ್ಕರಿರ ಮತುು ಇತರರು35 ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಇದನುನ ಈ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ 

ಗಮನಿಸ್ಲರಗಿದ : - 

"ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನವು ಜ ೈವಿಕ ಸ್ವಭರವದರದಗಿದುದ, ಒಂದು 

ಜಿೀವಂತ ಅಂಗವರಗಿದ , ಆದು ಕರಲದ ೂಂದಗ  

ಮುನನಡ ಯುರ್ತುರುತುದ , ಕರನೂನು ಬದಲರಗಬ ೀಕು. 

ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ಕರನೂನಿನ ಎಲ ಲಗಳು ವಿಸ್ುರಿಸ್ುರ್ತುವ ." 

84. ಹಿೀಗರಗಿ, ನ್ರವುಗಳು, ಸ್ಂವಿಧರನದಲಿಲ ಅಂತಗಿತಗ ೂಂಡಿರುವ, ಸ್ಂವಿಧರನದ ಅಸ್ಮತ್ ಯನುನ ಕಳ ದುಕ ೂಳಳದ , 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು, ಸ್ದರ ಬದಲರಗುರ್ತುರುವ ಸ್ನಿನವ ೀಶಗಳಿಗ  ಹ ೂಂದಕ ೂಳುಳವಂತ್  ಬ ಳ ಯಬಲಲ 

ವಿಸ್ುರಣಶಿೀಲತ್ ಯನುನ ಹ ೂರಸ್ೂಸ್ುವಂತ್  ಮರಡಬಲಲ ಅರ್ವರ ಆಗಾಪಡಿಸ್ಬಲಲ  ಚಲನಶಿೀಲ ತತವಗಳನುನ 

ಗಮನದಲಿಲರಿಸ್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕು ಎಂದು ಅಭಿಪರಾಯ ಪಡುತ್ ುೀವ . ವಯಕ್ತುಯ ಅಸ್ಮತ್  ಮತುು ಅದರ ಹಿಂದನ ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ನ್ರಯಯಸ್ಮಮತತ್ ಯ ಕಲಿನ್ ಯು ಅಪರರ ಮಹತವದರದಗಿದ . ಆದದರಿಂದ, ಈ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ, ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ನ್ರಯಯರಲಯಗಳ ಕತಿವಯ ಮಹತವ ಪಡ ದುಕ ೂಳುಳತುದ . ಈ ಜಿೀವಂತ ಸರಧ್ನದ ವಿಕರಸ್ಶಿೀಲ ಸ್ವರೂಪವನುನ 

ಅರಿತುಕ ೂಳುಳವಲಿಲ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳ ಪರತಾಕ ಿ ನ್ರವು ಒತುು ನಿೀಡುತ್ ುೀವ . ಅದರ ಚಲನಶಿೀಲ ಮತುು 

ಉದ ದೀಶಪೂಣಿ ವಿವರಣರತಮಕ ವಿಧರನದ ಮೂಲಕ, ನ್ರಯಯರಂಗವು ಸ್ಂವಿಧರನಕ ಿ ಜಿೀವತುಂಬಲು ಶಾಮಿಸ್ಬ ೀಕು 

                                                             
34 (1979) 2 SCC 34 
35 (2003) 11 SCC 146 
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ಮತುು ಸ್ದರಿ ದರಖ್ಲ ಯನುನ ಕ ೀವಲ ಸ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳ ಸ್ಂಗಾಹವರಗುಳಿಸ್ಬರರದು. ಅಶ್  ೀಕ್ ಕುಮರರ್ ಗುಪರು ಮತುು 

ಮತ್ ೂುಬಬರು v. ಯು.ಪ್ಪ ರರಜಯ ಮತುು ಇತರರು36 ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಮರಡಲರದ ಈ ಕ ಳಗಿನ ಅವಲ ೂೀಕನಗಳು, 

ನ್ರಯಯರಲಯಗಳ ಈ ಪರತಾದ ಮೀಲ  ಇನನಷ್ುು  ಬ ಳಕು ಚ ಲುಲತುವ  - 

"ಆದದರಿಂದ, ತತವಗಳನುನ ವಿಶ್ರಲವರಗಿ ಮತುು 

ಉದರರವರಗಿ ಅಥ ೈಿಸ್ಕ ೂಂಡು ಸ್ಿಧರಿತಮಕ 

ಹಕುಿಗಳನುನ ಸ್ಮತ್ ೂೀಲನಗ ೂಳಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವರಗಿ, ಈ 

ಜಿೀವಂತ ಮತುು ಸರವಯವವರದ ಸ್ಂವಿಧರನದಲಿಲರುವ 

ಇರುವ ಭರಷ  ಅರ್ವರ ಪದಗಳಿಗ  ಶಕ್ತು, ರಕು ಮತುು 

ಮರಂಸ್ವನುನ ಸ್ರಬರರಜು ಮರಡುವುದು ನ್ರಯಯರಲಯದ 

ಕತಿವಯವ ೀ ಆಗಿದ  ." 

85. ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನದಡಿಯಲಿಲ ಖರತರಿಪಡಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳು 'ಸರವತಂತಾಯ' ಮತುು 'ಸ್ಮರನತ್ 'ಯ 

ಚಲನಶಿೀಲ ಮತುು ಕಲರರ್ತೀತ ಹಕುಿಗಳು ಮತುು ಅವುಗಳ ಪರಿವತಿನ್  ಮತುು ಪರಿವತಿಕ ಮತುು ವಿಕಸ್ಶಿೀಲ 

ಸ್ವರೂಪವನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ದ  ಅವುಗಳಿಗ  ಸ್ಥರವರದ ವರಯಖರಯನವನುನ ನಿೀಡುವುದು ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನದ ತತವಗಳಿಗ  

ವಿರುದಧವರಗಿರುತುವ . ನಮಮ ವರದವು, ಈ ಹಕುಿಗಳ ಆಧರರವರಗಿರುವ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗಳು ಬದಲರಗುರ್ತುರುವ 

ಸ್ಮಯದ ೂಂದಗ  ಬದಲರಗುತುವ  ಎಂಬುದರ ಬದಲರಗಿ, ಬದಲರಗುರ್ತುರುವ ಸ್ಮಯವ ಸ್ದರಿ ಹಕುಿಗಳಲಿಲ 

ಅಡಕವರಗಿರುವ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗಳನುನ ವಿವರಿಸ್ ಮತುು ಅವುಗಳ ಮೀಲ  ಬ ಳಕು ಚ ಲುಲತುವ  ಎಂಬುದರಗಿದ . ಈ 

ವಿಷ್ಯದಲಿಲ, ವಿಡಿಯೊೀ ಎಲ ಕರರನಿಕ್ಪ ಪ ೈ. ಲಿಮಿಟ ಡ್ ಮತ್ ೂುಬಬರು v. ಪಂಜರಬ್ ರರಜಯ ಮತುು ಇನ್ ೂನಬಬರು37 

ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲನ ಅವಲ ೂೀಕನಗಳು ಸರಕಷ್ುು ಬ ೂೀಧ್ಪಾದವರಗಿವ : - 

"ಸ್ಂವಿಧರನವು ಜಿೀವಂತ ಜಿೀವಿಯರಗಿದ  ಮತುು ಅದರಲಿಲ 

ಬಳಸ್ಲರಗಿರುವ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳಲಿಲನ ಸ್ುಪು ಅರ್ಿಗಳು 

                                                             
36 (1997) 5 SCC 201 
37 (1990) 3 SCC 87 
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ನಿದಿಷ್ು ಸ್ನಿನವ ೀಶ ಉಂಟರದರಗ ಮರತಾವ ೀ 

ಪರಿಣರಮಬಿೀರಬಹುದು. ಬದಲರಗುರ್ತುರುವ 

ಸ್ಮಯದ ೂಂದಗ  ಅರ್ಿವೂ ಬದಲರಗುತುದ  ಎಂಬುದು 

ಇದರ ಅರ್ಿವಲಲ, ಆದರ  ಬದಲರಗುರ್ತುರುವ ಸ್ಮಯಗಳು 

ಇಲಿಲ ಬಳಸ್ಲರಗಿರುವ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳ ಅರ್ಿವನುನ 

ವಿವರಿಸ್ುತುವ  ಮತುು ಅವನುನ ಬ ಳಗಿಸ್ುತುವ . ಬಳಸ್ದ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳ ಅರ್ಿವು ವಿಕರಸ್ವರಗುರ್ತುರುವ ಚಲನಶಿೀಲ 

ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ ತನನ ಆಕರರ ಮತುು ಬಣಣವನುನ 

ಪಡ ದುಕ ೂಳುಳತುದ . " 

86. ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನವು ಸ್ಮರನತ್ ಯ ಚ ೈತನಯವನುನ ಪೊಾೀತ್ರಪಹಿಸ್ುತುದ  ಮತುು ಬಲಪಡಿಸ್ುತುದ  ಹರಗೂ ಪಾರ್ತಯೊಬಬ 

ವಯಕ್ತುಯು ಸ್ಮರನ ಹಕುಿಗಳನುನ ಪಡ ದುಕ ೂಳುಳವ ಮತುು ಅವನು/ ಅವಳು ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯರಗಿ ತನನ ಸರಧ್ಯತ್ ಗಳನುನ 

ಅರಿತು ಬ ಳ ಸ್ಕ ೂಳುಳವುದನುನ ಸರಧ್ಯವರಗಿಸ್ುವ ಸ್ಮರಜವನುನ ಕಲಿಿಸ್ಕ ೂಳುಳತುದ . ಪಾತ್ ಯೀಕತ್ ಯ ಗುರುರ್ತಸ್ುವಿಕ ಯ 

ಖರತರಿಯು ಈ ಚಲನಶಿೀಲ ಸ್ಂವಿಧರನದ ಉದದಗಲದಲ ಲಲರಲ ಹರದು ಹ ೂೀಗಿದ . 'ಬದಲರವಣ  ಅನಿವರಯಿ' ಎಂಬ 

ಅಂಶವನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳುಳವ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಸ್ಂವಿಧರನವನುನ ಕಲಿಿಸ್ಕ ೂಂಡು ವಿನ್ರಯಸ್ ಮರಡಲರಗಿದ . ಸ್ಮರನ ಹಕುಿಗಳ 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವನುನ ಪಾಸ್ುುತ ಬ ೀಡಿಕ ಗಳು ಮತುು ಸ್ನಿನವ ೀಶಗಳ  ಂದಗ  ಹ ೂಂದರಣಿಕ ಯರಗುವಂತ್  

ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಳುಳವುದು ಮತುು ಅದನುನ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದ  ಅಸ್ುತವದಲಿಲದದ ಸ್ಮರನತ್ ಯ ಮರನದಂಡಗಳಿಗ  

ಅನುಗುಣವರಗಿ ಓದ ವರಯಖರಯಸ್ದ ೀ ಇರುವುದು ನ್ರಯಯರಲಯಗಳ ಕತಿವಯವರಗಿದ . ನ್ರಯಯರಂಗ, ಸ್ಮರಜವು 

ನಿರಂತರವರಗಿ ವಿಕಸ್ನಗ ೂಳುಳರ್ತುದ  ಮತುು ಬದಲರಗುರ್ತುರುವ ಸ್ಮಯದ ೂಂದಗ  ಅನ್ ೀಕ ಮರಪರಿಡುಗಳು 

ಉಂಟರಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂಶವನುನ ಮರ ಯುವಂರ್ತಲಲ. ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ ಗೌರವವನುನ ಹ ಚಿಸ್, ಬಹುತವದ 

ಒಳಗ ೂಳುಳವಿಕ ಯನುನ ಪಾರ್ತಪರದಸ್, ಸರಮರಸ್ಯ, ಎಂದರ , ವ ೈವಿಧ್ಯತ್ ಯ ನಡುವಿನ ಐಕಯತ್ ಯನುನ ಸರಧಿಸ್, 

ಪರಕ್ತೀಯತ್  ಅರ್ವರ ಮಧ್ಯಕರಲಿೀನ ಸರವಭಿಮರನದ ಮೀಲ  ರೂಪ್ಪಸ್ಲರಗಿರುವ ಕ ಲವು ಸ್ವೀಕರರರಹಿವಲಲದ 

ಸರಮರಜಿಕ ಕಲಿನ್ ಗಳನುನ ಬಿಟುುಕ ೂಟುು ಹರಗೂ ವಿಮಶ್ ಿಯನುನ ತ್ರಳಿಕ ೂಳಳಬಲಲ ತ್ರಕ್ತಿಕ ಸ್ಧರಧಂತಗಳನುನ 
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ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ಸ್ಮತ್ರವರದ ಉದರರವರದದ ಪಂರ್ವನುನ ಸರಥಪ್ಪಸ್ುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ 

ಆದಶಿವರದವನುನ ವರಸ್ುವವವರಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ುವುದು ಅಗತಯ.  

87. ಅಶ್  ೀಕ್ ಕುಮರರ್ ಗುಪು (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ, ನ್ರಯಯರಲಯ ಸ್ಂಸರದೀಯ ಪಾಜರತಂತಾದಲಿಲನ 

ಬದಲರವಣ ಯ ಪಾಕ್ತಾಯಗ  ಅತಯಗತಯವರಗಿರುವ ಬದಲರವಣ  ಮತುು ಸರತತಯಗಳ ಸ್ಮರಗಮವನುನ ಉಳಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ 

ನ್ರಯಯರಲಯದ ತಡ ಯಲಲದ ಪಾಯತನದಲಿಲ ಸರಮರನಯ ಜ್ಞರನವು, ತ್ರಕ್ತಿಕ ಮರಗಿದಶಿಿಯ ಕರಯಿನಿವಿಹಿಸ್ದ  

ಎಂದು ಗಮನಿಸ್ತು. ನ್ರಯಯರಲಯವು ಸರಮರಜಿಕ ಪಾಗರ್ತಯನುನ ಹಿಮಮಟ್ಟುಸ್ುವ ಅರ್ವರ ಏಕ್ತೀಕರಣವನುನ 

ಪಾರ್ತಬಂಧಿಸ್ುವ ವರಯಖರಯನವನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳಳಲು ಬದಧವರಗಿಲಲ ಎಂದು ರ್ತೀಪುಿ ನಿೀಡಿತು. ಸ್ಂವಿಧರನದ ಪಾಸರುವನ್ ಯು 

ಸ್ಂವಿಧರನದ 3ನ್ ೀ ಮತುು ೪ನ್ ೀ ಭರಗಗಳ ಸ್ಹರಯದ ೂಂದಗ  ಹರಕ್ತಕ ೂಟ್ಟುರುವ ಆದಶಿಗಳನುನ ಸ್ಮರಜದ ಎಲರಲ 

ವಗಿಗಳ ಪರಲಿಗ ಗ  ಅರ್ಿಪೂಣಿವರದ ಮತುು ಜಿೀವಂತ ವರಸ್ುವಿಕತ್ ಯನ್ರನಗಿಸ್ುವುದನುನ ಸರಧ್ಯವರಗಿಸ್ಬಲಲ 

ವರಯಖರಯನವನುನ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ಅಳವಡಿಸ್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕು ಎಂದು ಗಮನಿಸ್ಲರಯತು.  

88. ಇಂತಹ ವಿಸ್ುರಣಶಿೀಲ ಚಲನಶಿೀಲತ್ ಯ ಆಯುಧ್ಗಳ ಮೂಲಕವ ೀ ನಮಮ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನದ 

3ನ್ ೀ ಭರಗದಲಿಲನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳಿಗ  ಎಲಲರನುನ ಒಳಗ ೂಳುಳವ ವರಯಖರಯನವನುನ ನಿೀಡಲು ಸರಧ್ಯವರಗಿದ .  

ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳ ರಕ್ಷಣ ಯನುನ, ಅವುಗಳನುನ ಅನುಭವಿಸ್ುವ ಅವಕರಶ ಕಳ ದುಕ ೂಂಡವರಿಗೂ ವಿಸ್ುರಿಸ್ುವ 

ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನಗಳನುನ ವಿಕರಸ್ಗ ೂಳಿಸ್ರುವ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳ ರ್ತೀಪುಿಗಳು ಇದಕ ಿ 

ಉದರಹರಣ ಯರಗಿವ . ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ಇಂತಹ ವಿಧರನವನುನ ಅಳವಡಿಸ್ಕ ೂಂಡಿರಡಿದದರ , ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನ 

ಮತುು ಅದರ ಪಾಗರ್ತಪರ ತತವಗಳು ಪರಿಣರಮಕರರಿಯರಗಿರುರ್ತುರಲಿಲಲ ಮತುು ಈ ಚಲನಶಿೀಲ ಸ್ನನದು ಯರವುದ ೀ 

ಉದ ದೀಶ ಅರ್ವರ ವಸ್ುುವಿಲಲದ ಬರಿಯ ಅಲಂಕರರಿಕ ದಸರುವ ೀಜಿನ ಮಟುಕ್ತಿಳಿದುಬಿಡುತುದ .  

89. ಸ್ಂವಿಧರನದ ಕಟುಕಡ ಯ ರ್ತೀಪುಿಗರರನ್ರಗಿರುವ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಸ್ವಲತುುಗಳಿಲಲದರುವವರ ಮತುು ದುಬಿಲ 

ವಗಿಗಳ ಅಗತಯಗಳನುನ ಗಮನದಲಿಲಟುುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು. ಹಕುಿಗಳನುನ ಹ ೂಂದರುವ ಸ್ಮುದರಯಗಳು, ಕ ೀವಲ ಸ್ಕರಿರ 

ಮತುು ಸ್ಮರಜದಂದಷ ುೀ ಆಲಲದ ೀ ತಮಮ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ದಸ್ಯರಿಂದಲೂ ಅವಮರನ, ತ್ರರತಮಯ, ಪರಕ್ತೀಯತ್  ಮತುು 

ಹಿಂಸ ಗ  ಒಳಗರದರಗ ನ್ರಯಯರಲಯದ ಪರತಾವು ಹ ಚಿನ ಪರಾಮುಖ್ಯತ್ ಯನುನ ಪಡ ದುಕ ೂಳುಳತುದ . ಕರನೂನಿನ 
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ಬ ಳವಣಿಗ ಯು, ಸ್ಮರಜದ ಅಂತಹ ಸ್ದಸ್ಯರ ಹಕುಿಗಳ ಪಡ ದುಕ ೂಳುಳವಿಕ  ಮತುು ಈಡ ೀರಿಕ ಯ ಹ ೂೀರರಟದಲಿಲ 

ಮೂಕ ಸರಕ್ಷಿಯರಗಿರಬರರದು.  

90. ನ್ರಲರಪ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತರ ಮೂರನ್ ೀ ಲಿಂಗದವರರಗಿರುವ ಹಕಿನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ ಆ ಮೂಲಕ 

ನಮಮಂತಹ ಪಾಜರಪಾಭುತವದಲಿಲ ಬಹುಹಿಂದ ಯೀ ನಡ ಯಬ ೀಕ್ತದದ ಕರಯಿವನುನ ಮರಡಿದುದ ಇಂತಹುದ ೀ ಒಂದು 

ನಿದಶಿನ. ಆ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯ ಹಿೀಗ ಂದು ರ್ತೀಪ್ಪಿರ್ತುತು: - 

"ಸ್ಂವಿಧರನವು ಜಿೀವಂತ ಪರತಾವರಗಿದುದ, ಅದರ 

ವರಯಖರಯನವು ಕ್ತಾಯರತಮಕವರಗಿರಬ ೀಕು ಮತುು 

ಸ್ಂಕ್ತೀಣಿವರದ ಮತುು ಆಧ್ುನಿಕ ವರಸ್ುವ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ುವ 

ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಅದನುನ ಅಥ ೈಿಸ್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕು ಎಂಬುದನುನ 

ಬಹಳ ಚ ನ್ರನಗಿ ಗುರುರ್ತಸ್ಲರಗಿದ . ನ್ರಯಯರಂಗವು 

ಸ್ಂವಿಧರನದ ರಕ್ಷಕ ಮತುು ಟ್ಟಜಿಗಳಿಗ   

ಕರನೂನುಬದಧವರಗಿ ದ ೂರಕಬ ೀಕರಗಿದದ ಹಕಿನುನ 

ನಿೀಡುವುದನುನ ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಮೂಲಕ ನ್ರವು 

ಸ್ಂವಿಧರನ ಮತುು ಪಾಜರಪಾಭುತವವನುನ ಕರಪರಡುರ್ತುದ ದೀವ , 

ಏಕ ಂದರ  ಸರಮರನಯ ನ್ ಲ ಯಲಿಲ ಪಾಜರಪಾಭುತವವನುನ, 

ನಿಧಿಿಷ್ುವರಗಿ ಮರನವ ಹಕುಿಗಳಿಗ  ನ್ರಯಯರಂಗದ 

ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ಒದಗಿಸ್ುವುದು ನಮಮ ಜಿೀವಂತ 

ಪಾಜರಪಾಭುತವದ ವಿಶಿಷ್ು ಲಕ್ಷಣವರಗಿದ . 

ಮೀಲ  ರ್ತಳಿಸ್ದಂತ್ , ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನವು ಕರನೂನಿನ 

ಆಳಿವಕ ಯಂಬ ಪಾಮುಖ್ ಮತುು ಮೂಲಭೂತವರದ 

ಸ್ುಂಬವಿರುವ ಉದರರ ಮತುು ಪರಾಮರಣಿಕವರದ 
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ಪಾಜರಪಾಭುತವವನುನ ಕರಯುದಕ ೂಳುಳತುದ . ಅದರ ಆಂತರಿಕ 

ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯು, ಎಲರಲ ಮನುಷ್ಯರ ಘನತ್  ಮತುು 

ಸ್ಮರನತ್ ಯನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ದ . ಕರನೂನಿನ ಆಳಿವಕ ಯು 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ಬಯಸ್ುತುದ . 

ಅಂತಹ ಹಕುಿಗಳನುನ ಪಾರ್ತಯೊಬಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ 

ಖರತರಿಪಡಿಸ್ಬ ೀಕು. ಈ ಟ್ಟಜಿಗಳು ಸ್ಂಖ ಯಯಲಿಲ ಅರ್ತ 

ಕಡಿಮಯದದರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರರಗಿದುದ, ಅವರು ತಮಮ 

ಮರನವ ಹಕುಿಗಳನುನ ಆನಂದಸ್ುವ ಎಲರಲ ಹಕಿನುನ 

ಹ ೂಂದದರದರ . " 

ಜಿೀವಂತ ದಸರುವ ೀಜು ಎಂಬ  ಪರಿಕಲಿನ್ ಯು ಹಲವರರು ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಾಧಿಕರರಗಳಲಿಲ ಕೂಡ ಸರಥನ 

ಪಡ ದದ . ಇತರ ನ್ರಯಯವರಯಪ್ಪುಗಳ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ಸ್ಂವಿಧರನವು ಶ್ರಶವತವರಗಿ ವಿಕರಸ್ಗ ೂಳುಳವ 

ಸರವಭರವ ಹ ೂಂದವ  ಮತುು ಪಾಗರ್ತಶಿೀಲ ವಿಧರನವನುನ ಸ್ಂವಿಧರನದಲಿಲ ಅಂತಗಿತವರಗಿರುವ ತತವಗಳು   

ಕಡರಡಯಪಡಿಸ್ುತುವ  ಎಂಬ ಅಭಿಪರಾಯವನುನ ಅನುಮೊೀದಸ್ವ  . 

91. ಕ ನಡರದ ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ತನನ ವರಯಪ್ಪುಯಲಿಲನ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಮರಗಮವನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಂತ್ , 

ಮದುವ ಯ ವಿಸರುರವರದ ಅರ್ಿವಿವರಣ  ನಿೀಡುವ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಮದುವ ಯ ಬಗ  ೆ"ರಿ: ಸ ೀಮ್ ಸ ಕ್ಪ 

ಮರಯರ ೀಜ್38" ನಲಿಲ , ಹಿೀಗ  ಗಮನಿಸ್ದ : - 

"ಹ ಪುಿಗಟ್ಟುದ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗಳು" ಎಂಬ ತ್ರಕ್ತಿಕತ್ ಯು 

ಕ ನಡರದ ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ವರಯಖರಯನದ ಬಹುತ್ ೀಕ 

ಮೂಲಭೂತ ತತವಗಳಿಗ  ವಿರುದಧವರಗಿದ : ನಮಮ 

ಸ್ಂವಿಧರನವು ಜಿೀವಂತ ಮರವರಗಿದುದ, ಅದು ಪಾಗರ್ತಶಿೀಲ 

                                                             
38 [2004] 3 S.C.R. 698 
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ವರಯಖರಯನದ ಮೂಲಕ, ಆಧ್ುನಿಕ ಜಿೀವನದ ವರಸ್ುವಗಳಿಗ  

ಜರಗ ಮರಡಿಕ ೂಡುತುದ  ಮತುು ಅವನುನ ಗಣನ್ ಗ  

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳತುದ " 

92. 1920 ರ ದಶಕದಷ್ುು ಹಿಂದ ಯೀ ಮಿಸೌರಿ ರರಜಯ v. ಹರಲ ಂಡ್39 ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಯುನ್ ೈಟ ಡ್ ಸ ುೀಟ್ಟಪನ  ಸ್ವೀಿಚ ಿ

ನ್ರಯಯರಲಯವು ವಿವರದರತಮಕ ಸರಧ್ನ ಮತುು 'ಸ್ಂವಿಧರನದ' ನಡುವ  ಹ ೂೀಲಿಕ  ಮರಡುವರಗ ಸ್ಂವಿಧರನದ 

ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ ಗ  ಈ ಕ ಳಗಿನ ವಿೀಕ್ಷಣ ಗಳನುನ ಮರಡಿತುು:- 

"ಅಮರಿಕ ಸ್ಂಯುಕು ಸ್ಂಸರಥನದ ಸ್ಂವಿಧರನದಲಿಲರುವಂತ್ , 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಕರಯದಯೂ ಆಗಿರುವ ಪದಗಳ ವಿಚರರದಲಿಲ 

ವಯವಹರಿಸ್ುವರಗ, ಆ ಪದಗಳು, ನಿಮರಿತೃಗಳು ಕೂಡ 

ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ ಉಹಿಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವರಗದಂತ 

ಬ ಳವಣಿಗ ಯನುನ ಹ ೂಂದುರ್ತುರುವ ಜಿೀವಿಯೊಂದಕ ಿ 

ಬದುಕನಿನೀಯುತುವ  ಎಂಬುದನುನ ನ್ರವು 

ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಳಳಬ ೀಕು, ಅವರ ಪರಲಿಗ  ತ್ರವು 

ಜಿೀವಿಯೊಂದನುನ ಸ್ೃಷ್ಟ್ುಸ್ದ ದೀವ  ಎಂಬ ಅರಿವು ಅರ್ವರ 

ಭರವಸ ಯಷ ುೀ ಸರಕರಗಿತುು; ಒಂದಡಿೀ ಶತಮರನ 

ಉರುಳಿ, ಅವರುಗಳ ಉತುರರಧಿಕರರಿಗಳು ಸರಕಷ್ುು 

ಬ ವರು ಮತುು ರಕುವನುನ ಖ್ಚುಿ ಮರಡಿದ ನಂತರ, ಅವರು 

ರರಷ್ರವಂದನುನ ರಚಸ್ದರದರ  ಎಂಬುದು ಸರಬಿೀತ್ರಗಿದ  " 

93. ತಮಮ ಹ ಸ್ರರಂತ ಕೃರ್ತಗಳಲಿಲ ಒಂದರಲಿಲ ಜಡ್ೆ ರಿಚಡ್ಿ ಪೊೀಸ್ನರ್ ಮರಡಿರುವ ಅವಲ ೂೀಕನಗಳನುನ ಇಲಿಲ 

ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ುವುದು ಸ್ೂಕು: - 

                                                             
39 252 U.S. 416 (1920) 
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"ಇಂತಹ ಆಕಾಮಣಕರರಿ, ದಬರಬಳಿಕ ಯ, ಬಹುಶಃ 

ಪಾಜರಪಾಭುತವವಿರ ೂೀಧಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಮತುು 

ಪಂರ್ಗಳನುನ ಸ್ೃಷ್ಟ್ುಸ್ುವ ಕರನೂನನುನ 

(ಗಭಿನಿರ ೂೀಧ್ಕಗಳನುನ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುವ ಕನ್ ಕ್ತುಕರ್ಟ 

ಕರನೂನಿನಂತ್ )  ಅಮರನಯಗ ೂಳಿಸ್ದರುವ ಸ್ಂವಿಧರನವು 

ಹಲವು ಪಾಮುಖ್ ಕ ೂರತ್ ಗಳನುನ ಹ ೂಂದರುವುದು ಎದುದ 

ಕರಣುತುದ . ಬಹುಶಃ ಅದು ನಮಮ, ಅರ್ವರ ಹರಗ  

ನ್ ೂೀಡಿದರ , ಯರವುದ ೀ ಲಿಖಿತ ಸ್ಂವಿಧರನದ 

ಸ್ವರೂಪವರಗಿರಬ ೀಕು; ಆದರೂ ಬಹುಶಃ 

ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ಕನಿಷ್ು ಪಕ್ಷ ಎದುದ ಕರಣುವ 

ಕ ೂರತ್ ಗ ಳನುನ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ುವ ಅಧಿಕರರ ಹ ೂಂದವ . 

ಯರರರದರೂ, ನಿಜವರಗಿಯೂ ತಮಮ ಹೃದಯದರಳದಂದ, 

ನಿದಿಷ್ು ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಯನುನ 

ಉಲಲಂಘಿಸ್ದರುವ ಪಾರ್ತಯೊಂದು ಕಲಿಿಸ್ಕ ೂಳಳಬಲಲ 

ಕರನೂನನುನ ಬ ಂಬಲಿಸ್ುವ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಸ್ಂವಿಧರನವನುನ 

ಅಥ ೈಿಸ್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕು ಎಂಬುದನುನ ನಂಬುತ್ರುರ ಯೀ? 

ಹಿೀಗರಗಿಬಿಟುರ  ಒಂದು ಸ್ಕರಿರವು ಪಾರ್ತಯೊಬಬರೂ 

ಮದುವ ಯರಗಬ ೀಕ ಂದೂ ಅರ್ವರ ಕನಿಷ್ಠ ರ್ತಂಗಳಿಗ ೂಮಮ 

ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ನಡ ಸ್ಬ ೀಕ ಂದು ಆಜ್ಞರಪ್ಪಸ್ಬಹುದು ಅರ್ವರ 

ಅದು ಪಾರ್ತ ದಂಪರ್ತಯ ಎರಡನ್ ಯ ಮಗುವನುನ ಅದನುನ 

ಸರಕುಮನ್ ಯಲಿಲ ಇರಿಸ್ಕ ೂಳಳಬಹುದು ಎಂಬ 

ಅರ್ಿಬಂದೀತು ....ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ನಮಮ ಮತುು 
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ಸ್ಕರಿರದ ದಬರಬಳಿಕ ಯ ನಡುವಿನಲಿಲ, ದಬರಬಳಿಕ ಯ 

ಅಂತಹ ಸ್ವರೂಪವನುನ ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನದ 

ನಿಮರಿತೃಗಳು ಮೊದಲ ೀ ಊಹಿಸ್ರಲಿಲಲ ಮತುು ಅದನುನ 

ನಿದಿಷ್ುವರಗಿ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ರಲಿಲಲ ಎಂಬುದರ 

ಹ ೂರತ್ರಗಿಯೂ ನಿಂರ್ತವ  ಎಂಬ ಆಲ ೂೀಚನ್ ಯೀ ನಮಗ  

ಸ್ಮರಧರನ ನಿೀಡುತುದ 40 

94. ಹಿೀಗರಗಿ, ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಆದಶಿವರದದ ವಿಸರುರವರದ ಬ ಳವಣಿಗ ಯು, ಪಾಗರ್ತಯ ಸ್ದರಧಂತದಲಿಲ, ಯಥರಸ್ಥರ್ತ 

ಕರಯುದಕ ೂಳುಳವ ವತಿನ್ ಯನುನ ಕ ೈಬಿಡುವುದರಲಿಲ, ಒಳಗ ೂಳುಳವಿಕ ಯ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯ ವಿಸ್ುರಣ ಯಲಿಲ  ಮತುು 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ತತವಜ್ಞರನದ ೂಂದಗ  ಬದಲರವಣ ಯ ರೂಢಿಗ  ಹ ೂಂದಕ ೂಳುಳವ ಸ್ದರಧಂತವನುನ ಸ್ದರಕರಲ 

ನ್ ನಪ್ಪಸ್ಕ ೂಳುಳವುದರಲಿಲ ಹುದುಗಿದ  ಎಂಬುದು ಎದುದ ಕರಣುವ ವಿಚರರ. 

H. ಪರಿವತೋಕ ಸಾಂವಿರ್ಾನ್ವಕತ  ಮತತಿ ಎಲ್.ರ್ಜ.ಬಿ.ಟಿ ಸಮತದಾಯದ್ ಹಕತಕಗಳು 

95. ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ಪಾಜರಪಾಭುತವವನುನ ಹ ೂಂದುವ ಅಗತಯವನುನ ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಳಳಲು ಮತುು ನ್ರವು 

ಸ್ಂವಿಧರನವನುನ ಏಕ  ಅಳವಡಿಸ್ಕ ೂಂಡಿದ ದೀವ  ಎಂಬ ಮಿಲಿಯನ್ ಡರಲರ್ ಪಾಶ್ ನಯನುನ ಪರಿಹರಿಸ್ಲು, ನ್ರವು 

ಬಹುಶಃ ಪರಿವತಿಕ ಸರಂವಿಧರನಿಕತ್ ಯ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯನುನ ಒಂದು ಮಟುದ ಸ್ಿಷ್ುತ್ ಯೊಂದಗ  

ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಳಳಬ ೀಕರಗಿದ . ನಮಮ ಈ ಅನ್ ವೀಷ್ಣ ಯಲಿಲ, ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನದ ಪಾಸರುವನ್ ಯಲಿಲ 

ಅಡಕಗ ೂಳಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಆದಶಿಗಳು ನಮಮ ದರರಿ ದೀವಿಗ ಗಳರಗಿರುತುವ . ಸ್ಂವಿಧರನವನುನ ಅಂಗಿೀಕರಿಸ್ುವ 

ಮೊದಲು ಭರರರ್ತೀಯ ಸ್ಮರಜದಲಿಲ ಅಸ್ುತವದಲಿಲದದ ತಪುಿಗಳನುನ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ುವುದು ನಮಮ ಭವಯವರದ ಸ್ಂವಿಧರನದ 

ಅಂರ್ತಮ ಗುರಿ. ಕ ೀರಳ ರರಜಯ ಮತುು ಇನ್ ೂನಬಬರು v. ಎನ್.ಎಂ. ಥರಮಸ್ ಮತುು ಇತರರು41 ಪಾಕರಣದಲಿಲ 

ನ್ರಯಯರಲಯ ಭರರರ್ತೀಯ ಸ್ಂವಿಧರನವು ಎಂದು ಮಹರನ್ ಸರಮರಜಿಕ ದಸರುವ ೀಜು ಎಂದು ಗಮನಿಸ್ 

ಮಧ್ಯಕರಲಿೀನ, ಕಾಮರನುಗತ ಸ್ಮರಜವನುನ ಒಂದು ಆಧ್ುನಿಕ, ಸ್ಮರನತ್ರವರದ ಪಾಜರಪಾಭುತವವರಗಿ 

                                                             
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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ಮರಪಿಡಿಸ್ುವ ತನನ ಗುರಿಯ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ ಬಹುಪರಲು ಕರಾಂರ್ತಕರರಿ ದರಖ್ಲ ಯರಗಿದ  ಮತುು ಅದರ 

ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳನುನ ವಿಸರುರವರದ, ಸರಮರಜ-ವಿಜ್ಞರನದ ವಿಧರನದಂದ ಮರತಾ ಅಥ ೈಿಸ್ಕ ೂಳಳಬಹುದ ೀ ಹ ೂರತು, 

ನಿಷ್ುಠರವರದ, ಸರಂಪಾದರಯಕ ನ್ರಯಯಯವರದದಂದಲಲ ಎಂದು ನುಡಿಯತು.  ದ ೀಶವನುನ ಸ್ಮೃದಧವರದ 

ಭವಿಷ್ಯದ ಡ ಗ  ಮುನನಡ ಸ್ುವುದ ೀ ಸ್ಂವಿಧರನವನುನ ಹ ೂಂದುವ ಹಿಂದರುವ ಸ್ಂಪೂಣಿವರದ ಆಲ ೂೀಚನ್ . ಆದದರಿಂದ, 

ಸ್ಮರಜವನುನ ಒಳ ಳಯದಕರಿಗಿ ಮರಪಿಡಿಸ್ುವುದ ೀ ಸ್ಂವಿಧರನವನುನ ಹ ೂಂದುವ ಉದ ದೀಶ ಮತುು ಇದ ೀ ಉದ ದೀಶವು 

ಪರಿವತಿಕ ಸರಂವಿಧರನಿಕತ್ ಯ ಮೂಲ ಕಂಬವರಗಿದ . 

96. ಪರಿವತಿನ್ ಯ ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕವರದ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯ ರ್ತರುಳಿನಲಿಲ ಭರರರ್ತೀಯ ಸ್ಮರಜವನುನ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ , 

ಆಮೂಲಕ, ಸ್ಂವಿಧರನದ ಪಾಸರುವನ್ ಯಲಿಲ ಹರಕ್ತಕ ೂಡಲರಗಿರುವ ನ್ರಯಯ, ಸರವತಂತಾಯ, ಸ್ಮರನತ್  ಮತುು 

ಭರಾತೃತವದ ಆದಶಿಗಳನನ, ಪದ ಮತುು ಸ್ೂಿರ್ತಿಯಲಿಲ, ಅಪ್ಪಿಕ ೂಳುಳವ ಪಣ, ಭರವಸ  ಮತುು ತಹತಹವಿದ . ಈಗಿನ 

ದನದ ವರಸ್ುವತ್ ಗಳನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ುವಲಿಲ ಸ್ಹರಯ ಮರಡುವ ವರಯವಹರರಿಕ ದೃಷ್ಟ್ುಯನುನ ಅನುನ ಅಳವಡಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ 

ಮೂಲಕ 'ಪರಿವತಿಕ ಸರಂವಿಧರನಿಕತ್ ಯ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯನುನ ಉತುಮವರಗಿ ಅಥ ೈಿಸ್ಕ ೂಳಳಬಹುದು. ಪರಿವತಿನ್  

ಎಂಬ ಪದವು ಚರಲನ್ ಯಲಲದ ಅರ್ವರ ಮತುು ಜಡವರಗಿರುವ ಯರವುದ ೀ ವಿಚರರಕ ಿ ಅತಯಂತ ವಿರುದಧವರಗಿದುದ, ಇದು 

ಬದಲರವಣ , ಮರಪರಿಡು ಮತುು ರೂಪರಂತರ ಹ ೂಂದುವ ಸರಮರ್ಯಿವನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ . ಹರಗರಗಿ, ಎಲರಲ 

ಸ್ಂವಿಧರನಗಳ ವಿಚರರದಲಿಲ ಸ್ತಯವರಗಿರುವ, ಮತುು ಭರರತದ ವಿಚರರದಲಿಲ ಹ ಚುಿ ಸ್ತಯವರಗಿರುವ ಪರಿವತಿಕ 

ಸರಂವಿಧರನಿಕತ್ ಯ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯು ವರಸ್ುವದಲಿಲ ಕರಲದ ಬದಲರಗುರ್ತುರುವ ಅಗತಯಗಳಿಗ  ಹ ೂಂದಕ ೂಳುಳವ ಮತುು 

ಪರಿವತಿನ್ ಗ ೂಳುಳವ ಭರರರ್ತೀಯ ಸ್ಂವಿಧರನದ ಸರಮರ್ಯಿವನುನ ಪಾರ್ತನಿಧಿಸ್ುತುದ . 

97. ಇಂತಹ ಪರಿವತಿನ್ ಯರಗಬಲಲ ಸರಮರ್ಯಿವ ೀ ಸ್ಂವಿಧರನಕ ಿ ಜಿೀವಂತ ಮತುು ಸರವಯವ ದರಖ್ಲ ಯ 

ಸ್ವರೂಪವನುನ ಕ ೂಡಮರಡುತುದ . ಒಂದು ಸ್ಂವಿಧರನ ನ್ರಗರಿಕರ ಜಿೀವನವನುನ ನಿಧಿಿಷ್ುವರಗಿ ಮತುು 

ಸ್ಮರಜಗಳನುನ ಸರವಿರ್ತಾಕವರಗಿ ರೂಪ್ಪಸ್ುತುದ . ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳಿಂದ ಅದಕ ಿ ದ ೂರಕುವ 

ಪಾರ್ತಪರದನ್  ಮತುು ಶಕ್ತುಯುತ ಬ ಂಬಲವೂ ಪಾಗರ್ತಪರ ಸ್ಮರಜಗಳ ಜಿೀವಸ್ತವವನುನ ರೂಪ್ಪಸ್ುತುದ . 

ಚಲನಶಿೀಲವರದ, ಜಿೀವಂರ್ತಕ ಯ ಮತುು ಪರಾಯೊೀಗಿಕವರದ ವರಯಖರಯನವಿಲಲದದದರ  ಸ್ಂವಿಧರನವು ಹಳ ಯ ಮತುು 
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ಜಿೀವವಿಲಲದ ದರಖ್ಲ ಯರಗಿಬಿಡುತುದ . ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳನುನ ಅವುಗಳ ನ್ ೈಜ ಉದ ದೀಶ ಮತುು 

ಅಸ್ುತವವು ಸ್ಮರಜದ ಎಲರಲ ವಿಭರಗಗಳಿಗ  ಪಸ್ರಿಸ್ುವ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಅಥ ೈಿಸ್ಕ ೂಂಡು, ಬ ಳ ಸ್ಬ ೀಕು. ಅದು 

ಸ್ಂವಿಧರನದ ಇರುವಿಕ ಯ ಅರ್ತಮುಖ್ಯ ಉದ ದೀಶ. 

98. ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯ ಮತುು ಇತರ ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ಕರಲ ಕರಲಕ ಿ ವ ೀಗವರದ 

ಸರಮರಜಿಕ ಮತುು ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲರವಣ ಗ  ಒಳಗರಗುರ್ತುರುವ ಸ್ಮರಜದಲಿಲ, ಸ್ಂವಿಧರನವನುನ ಚಲನಹಿೀನವರದ 

ನ್ರಯಯರಂಗಿೀಯ ವರಯಖರಯನಕ ಿ ಓಳಪಡಿಸ್ುವುದು ಸ್ಂವಿಧರನದ ಚ ೈತನಯವನುನ ಕುಂಠಿತಗ ೂಳಿಸ್ುತುದ  ಅಂತ್ ಯೀ, 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ಸ್ಂವಿಧರನವನುನ ಒಂದು ಪರಿವತಿಕ ದಸರುವ ೀಜ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುತ್ರು, 

ಲ ೈಂಗಿಕತ್ , ಆಯಿ ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವುಗಳನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ದ  ಎಲಲ ವಯಕ್ತುಗಳ ಹಕುಿಗಳನುನ ಕರಪರಡುವ 

ಉದ ದೀಶದಂದ ಜರಗೃತ ಕರವಲುಗರರನ್ರಗಿ ವರ್ತಿಸ್ುವ ತಮಮ ಬರಧ್ಯತ್ ಯನುನ ಉತಿಟವರಗಿ ಪೂರ ೈಸ್ವ  . 

99. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಾಕರದ ಸ್ಂವಿಧರನದ ಪರಿವತಿಕ ಪರತಾದ ವಿಚರರದಲಿಲ ಮರತನ್ರಡುತ್ರು, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಾಕರದ 

ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ನ್ರಯಯರಲಯ ಹಿೀಗ ಂದತು ಪರಿವತಿಕ ಸರಂವಿಧರನಿಕತ್ ಯ ಉದ ದೀಶವನುನ ರಸ ು ಅಪಘಾತ ನಿಧಿ 

ಮತುು ಇನ್ ೂನಬಬರು v. ಮಡಯಡ 42 ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಸ್ೂಕುವರಗಿ ವಿವರಿಸ್ಲರಗಿದ  :- 

-ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನವನುನ ಆಗರಗ ೆ ಪರಿವತಿಕ ಎಂದು 

ವಿವರಿಸ್ಲರಗಿದ . ಮೂಲಭೂತ ಸರಮರಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ 

ಹಕುಿಗಳ ಸರಕ್ರತ್ರಿರವರಗಿ, ಆ ಮೂಲಕ ತಮಮ 

ಸರಮರಜಿಕ ಮತುು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥರ್ತಗಳ ದ ಸ ಯಂದ 

ಹಿಂದುಳಿದರುವ ಜನರು ನಮಮ ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ಪಾಜರಪಾಭುತವದ ಹೃದಯದಲಿಲ ನ್ ಲ ಸ್ರುವ ಘನತ್ , 

ಸರವತಂತಾಯ ಮತುು ಸ್ಮರನತ್ ಯ ಜಿೀವನವನುನ 

                                                             
42 2008 (1) SA 535 (CC) 
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ಆನಂದಸ್ುವ ಸರಮರ್ಯಿವನುನ ಹ ೂಂದಬ ೀಕ ನುನವುದು. 

ಇಂತಹ ಪರಿವತಿನ್ ಯ ಪಾಮುಖ್ ಉದ ದೀಶ,  

100. ಬಟ ೂ ಸರುರ್ ಫಶಿಂಗ್ (ಪ್ಪಟ್ಟವ ೈ) ಲಿಮಿಟ ಡ್ v. ಪರಿಸ್ರ ವಯವಹರರಗಳು ಮತುು ಪಾವರಸ ೂೀದಯಮ ಸ್ಚವ  ಮತುು 

ಇತರರು43 ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ದಕ್ಷಿಣದ ಆಫಾಕರದ  ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ರಯಯರಲಯ ಹಿೀಗ  ಅಭಿಪರಾಯ ವಯಕುಪಡಿಸ್ತು: - 

- ಸ್ಮರನತ್ ಯ ಸರಧ್ನ್ ಯು ನ್ರವು ಸ್ಂವಿಧರನದಲಿಲ 

ನ್ರವ ೀ ರೂಪ್ಪಸ್ಕ ೂಂಡಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಗುರಿಯರಗಿದ . 

ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ವಯವಸ ಥಯು ನಮಮ 

ಸ್ಮರಜವನುನ ಅತಯಂತ ಅಸ್ಮರನತ್  ಸ್ಮರಜದಂದ 

"ಪುರುಷ್ರು ಮತುು ಮಹಿಳ ಯರು ಮತುು ಎಲರಲ ಜನ್ರಂಗದ 

ಜನರ ನಡುವ  ಸ್ಮರನತ್  ಇರುವ" ಸರಮರಜವರಗಿ 

ಪರಿವರ್ತಿಸ್ಲು ಬದಧವರಗಿದ . ಈ ಮೂಲಭೂತವರದ 

ಬಗ ಯಲಿಲ, ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನವು ಎಲಲರ 

ಸ್ಮರನರರಗಿದರದರ ಂದು ಊಹಿಸ್ುವ ಮತುು ಆ ಮೂಲಕ 

ಅಸ್ುತವದಲಿಲರುವ ಅಸ್ಮರನತ್ ಗಳನುನ 

ಉಳಿಸ್ಕ ೂಂಡುಬಿಡುವ ಇತರ ಸ್ಂವಿಧರನಗಳಿಂದ 

ಭಿನನವರಗಿದ . ವಣಿಭ ೀದ ಕರನೂನು ಕಾಮದಂದ 

ಉಂಟರದ ದಶಕಗಳ ವಯವಸ್ಥತ ಜನ್ರಂಗಿೀಯ 

ತ್ರರತಮಯವನುನ ಸ್ಕರರರತಮಕ ಕಾಮಗಳನುನ 

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳದ ೀ ತ್ ೂಡ ದುಹರಕಲು ಆಗುವುದಲಲ 

ಎಂಬುದನುನ ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನವು ಗುರುರ್ತಸ್ುತುದ . 

                                                             
43 [2004] ZACC 15   
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ಅದಕ್ತಿಂತಲೂ ಹ ಚಿನದನುನ ನ್ರವು ಮರಡಬ ೀಕರಗಿದ . 

ಅಂತಯಗ ೂಳಿಸ್ುವ ಬದಧತ್ ಯಲಲದದದರ  ತ್ರರತಮಯದ 

ಪರಿಣರಮಗಳು ಅನಿದಿಷ್ು ಅವಧಿಯವರ ಗ  

ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.  

101. ಡ ೀವಿಸ್44 ಈ ಕ ಳಗಿನಂತ್  ಪರಿವತಿನ್ ಯನುನ ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಳುಳತ್ರುನ್ : - 

"ಸ್ಂಕ್ತೀಣಿ ವಸ್ುು ಮತುು ಸ ೈಧರಧಂರ್ತಕ ಪರಿಸ್ರದ 

ಸ್ತತವರದ ಮೌಲಯಮರಪನ ಮತುು ಮರಪರಿಡುಗಳನುನ 

ಆಧರರಿಸ್ರುವ ಪರಿವತಿನ್ ಯನುನ ಬದಲರವಣ ಯ 

ವ ೈಜ್ಞರನಿಕ ಸ್ದರಧಂತದ ಮಟುಕ ಿ ಇಳಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ, 

ವಿಕರಸ್ವರದ ಅರ್ವರ ವಿಕ್ತರಣಶಿೀಲ ವಸ್ುುಗಳ ಅರ ೀ-

ಜಿೀವನದ (halflife) ಹರಗ ... ಗಂಭಿೀರ ಆಲ ೂೀಚನ್  

ಅಭಿಪರಾಯದ ವ ೈವಿಧ್ಯತ್ ಯ ವರತ್ರವರಣದಲಿಲ 

ಪರಾಯೊೀಗಿಕ ಬದಲರವಣ  ಸ್ಂಭವಿಸ್ುತುದ  ಮತುು ನನನ 

ದೃಷ್ಟ್ುಯಲಿಲ ಸ್ದರಧಂತವನುನ ಪಾಚ ೂೀದಸ್ುವ ಸ್ಲುವರಗಿ 

ಇದು ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ ಅವಶಯಕವರಗಿದ " 

102. 'ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ಪರಿವತಿನ್ ಯನುನ' ಎಜ  ವರಯನ್ ಡ ರ್ ವರಲ್ು45  ರೂಪಕರತಮಕವರಗಿ  ನತಿನಕ ಿ ಹ ೂೀಲಿಸ್ುವ 

ಮೂಲಕ, ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಪರಿವತಿನ್ ಯ ಕಲ ಯು ನಿರಂತರವರಗಿ ಪಾಗರ್ತಶಿೀಲವರಗಿದುದ, ಆದರಡಿಯಲಿಲ ಯರರು 

ಕೂಡ ಪಯರಿಯಯಗಳನುನ ಕಲಿಿಸ ೂಿಳುಳವ ಧ ೈಯಿಮರಡುವುದನುನ ನಿಲಿಲಸ್ುವುದಲಲ ಮತುು ಪಾರ್ತಯೊಬಬ 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  ಸ್ೂಕು ಮರನಯತ್  ದ ೂರ ಯುವ ಸ್ಮರಜವು ವಿಭಿನನ ಮತುು ಉತುಮ ಸ್ಥಳವರಗಿರುತುದ ೀ ಎಂದು 

ಕಲಿಿಸ್ಕ ೂಳುಳವುದನುನ ನಿಲಿಲಸ್ುವುದಲಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸ್ದರದನ್ : - 

"ಆದರಗೂಯ, ನೃತಯದ ಹ ಚುಿ ಸ್ಂಕ್ತೀಣಿವರದ ಚತಾಣದ 

ಸ್ಲುವರಗಿ ನ್ರವು ನಿಂರ್ತರುವ ಭಂಗಿಯ ಸ್ಥರ ಚತಾಣವನುನ 

ಪಾರ್ತಪರದಸ್ುವರಗ, ರ ೀಖರತಮಕ ಚಲನ್  ಅರ್ವರ 

ಪಾಗರ್ತಯರಗಿ ಪರಿವತಿನ್  ಹ ೂಂದುವುದನುನ ನ್ ೂೀಡುವ 

ಬಯಕ ಯನುನ ಹರ್ತುಕ್ತಿಕ ೂಳಳಬ ೀಕರಗುತುದ -  

ನಿರಂಕುಶ್ರಧಿಕರರದಂದ ಸ್ಮರ್ಿನ್ ಗ , ಒಂದು ನೃತಯ 

ಸ್ಂಕ ೀತದಂದ ಮತ್ ೂುಂದಕ ಿ, ಅರ್ವರ ವೀಕ ಪಿಲ (ನೃತಯದ 

ಜನಪದೀಯ ಶ್ ೈಲಿ) ನ್ರಯಯಶ್ರಸ್ರದಂದ ಟ ೂಯೊಟ ೂಯ 

(ಆಧ್ುನಿಕ ನೃತಯದ ಪರಾಕರರ) ನ್ರಯಯಶ್ರಸ್ರಕ ಿ.. ಸ್ದರಿ 

ಪರಿವತಿನ್ ಯನುನ ಚಚಿಸ್ುವರಗ ನ್ರವು ನೃತಯದಂತಹ 

ಹ ಚುಿ ಸ್ಂಕ್ತೀಣಿವರದ ರೂಪಕರತಮಕ ಸ್ಂಕ ೀತಗಳನುನ 

ಬಳಸ್ುವುದಷ ು ಅಲಲದ , ನೃತಯ ಮರಡುವುದರ 

ಸ್ಂಕ ೀತಗಳನುನ ಸ್ಹ ಒಡ ದುನ್ ೂೀಡಬ ೀಕು; ನ್ರವು ಯರವ 

ಭರಷ ಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕತ್ ಯ ಬಗ ಗ , 

ಹಕುಿಗಳ ಬಗ ಗ  ಆಲ ೂೀಚಸ್ುರ್ತುದ ದೀವ , 

ಮರತನ್ರಡುರ್ತುದ ದೀವ  ಮತುು ಚಚ ಿ ಮರಡುರ್ತುದ ದೀವ  

ಎಂಬುದನುನ ಯೊೀಚಸ್, ಭರಷ ಯು ರೂಪ್ಪಸ್ುವ ಮತುು 

ರೂಪ್ಪಸ್ುರ್ತುರುವ ಸ್ಂಕ ೀತಗಳ ಮುಕುಗ ೂಳಿಸ್ಬಲಲ ಮತುು 

ಹಿಡಿದಡಬಲಲ ಸರಮರ್ಯಿವನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ಬ ೀಕು 
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103. ಮತ್ ೂುಮಮ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಾಕರ ಗಣರರಜಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ v. ಹೂಯಗ ೂೀ46 ಪಾಕರಣದಲಿಲ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಾಕರದ ಸ್ವೀಿಚ ಿ

ನ್ರಯಯರಲಯವು ಮಧ್ಯಂತರ ಸ್ಂವಿಧರನದಲಿಲರುವ ಅನ್ರಯಯದ ತ್ರರತಮಯದ ಮೀಲಿನ ನಿಷ ೀಧ್ವು ಹಿಂದುಳಿದ 

ಗುಂಪುಗಳ ಸ್ದಸ್ಯರ ವಿರುದಧ ನಡ ಯುವ ತ್ರರತಮಯವನುನ ತಪ್ಪಿಸ್ುವುದಷ ುೀ ಅಲಲದ ,  ನ್ರಯಯಸ್ಮಮತವಲಲದ 

ತ್ರರತಮಯವನುನ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುವ ಕಾಮದ ಹಿಂದ  ನಮಮ ಹ ೂಸ್ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮತುು ಪಾಜರತ್ರಂರ್ತಾಕ ವಯವಸ ಥಯು 

ಎಲರಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ, ಅವರು ಯರವ ಗುಂಪ್ಪಗ  ಸ ೀರಿದರದರ  ಎಂಬುದನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ದ , ಸ್ಮರನ ಘನತ್  ಮತುು 

ಮಯರಿದ ಗಳನುನ ಒದಗಿಸ್ುವ ಸ್ಮರಜವನುನ ಸರಥಪ್ಪಸ್ುವ ಉದ ದೀಶ ಹ ೂಂದದ  ಎಂಬ ಗುರುರ್ತಸ್ುವಿಕ  ಅಡಗಿದ .                                        

104. ಸ್ಮರನತ್ ಯು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಘನತ್ ಯ ಗುರುರ್ತಸ್ುವಿಕ ಯನನಷ ು ಅಲಲದ , ತನನ ವಲಯದಲಿಲ ಮರನವನ ಸ್ಂಭವನಿೀಯತ್  

ಮತುು ಪಾರ್ತ ವಯಕ್ತುಯ ಸರಮರಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತುು ಕರನೂನು ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತುಗಳನುನ ಅಭಿವೃದಧಪಡಿಸ್ಲು ಸ್ಮರನವರದ 

ಅವಕರಶವನುನ ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ುವುದನುನ ಒಳಗ ೂಳುಳತುದ  ಮತುು ಪರಿವತಿನ್ ಯ ಸರಂವಿಧರನಿಕತ್ ಯ ಪಾಕ್ತಾಯಯು ಈ 

ಉದ ದೀಶಕರಿಗಿ ಕಟ್ಟಬಧ್ಧವರಗಿದ . ಇದನುನ ಆಲಬಟ್ಟಿನ್ & ಗ ೂೀಲ್ಡ ಬರಲಯರ್ಟ47 ಗಮನಿಸ್ದರದರ : - 

"ಈ ಪರಿವತಿನ್ ಯ ಯೊೀಜನ್ ಯೊಳಗಿನ 

ಸ್ಮರನತ್ ಯನುನ ಸರಧಿಸ್ುವ ಸ್ವರಲು, ಜನ್ರಂಗ, ಲಿಂಗ, 

ವಗಿ ಮತುು ಇತರ ಬಗ ಯ ಅಸ್ಮರನತ್ ಯ ವಯವಸ್ಥತ 

ಸ್ವರೂಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತುಪಡ ಯುವುದನೂನ ಒಳಗ ೂಂಡಿದ . 

ಇದು ಜನರು ತಮಮ ಸ್ಂಪೂಣಿ ಮರನವ ಸರಮರ್ಯಿವನುನ 

ಸ್ಕರರರತಮಕ ಸರಮರಜಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳಲಿಲ 

ಅರಿತುಕ ೂಳುಳವಂತ್  ಮರಡುವುದನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿದ  " 

105. ತನಿಖರ ನಿದ ೀಿಶನ್ರಲಯ: ಗಂಭಿೀರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರರಧ್ಗಳು ಮತುು ಇತರರು v. ಹುಂಡ ೈ ಮೊೀಟರರ್ 

ಡಿಸ್ರಬೂಯಟಸ್ಿ (ಪ್ಪಟ್ಟವ ೈ) ಲಿಮಿಟ ಡ್ ಮತುು ಇತರರು: ಹುಂಡ ೈ ಮೊೀಟರರು ವಿತರಕರು (ಪ್ಪಟ್ಟ) ಲಿಮಿಟ ಡ್ ಮತುು 

                                                             
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 ಮತುು ಇತರರು48 ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಾಕರದ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ರಯಯರಲಯವು 

ಹಿೀಗ  ಗಮನಿಸ್ದ : - 

"ಸ್ಂವಿಧರನವು ವಿಭಜನ್ , ಅನ್ರಯಯ ಮತುು 

ಪಾಜರತ್ರಂರ್ತಾಕ ಪಾಕ್ತಾಯಗಳಿಂದ ಹ ೂರಗಿಡುವಿಕ ಯನುನ 

ಆಧ್ರಿಸ್ದದ ಸ್ಮರಜವಂದು ಎಲರಲ ನ್ರಗರಿಕರ 

ಘನತ್ ಯನುನ ಗೌರವಿಸ್ುವ ಮತುು ಆಡಳಿತ ಪಾಕ್ತಾಯಯಲಿಲ 

ಎಲಲರನೂನ ಒಳಗ ೂಳುಳವ ಸ್ಮರಜವರಗಿ 

ಪರಿವತಿನ್ ಯರದುದನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುವ ಇರ್ತಹರಸ್ದಲಿಲ 

ನ್ ಲ ಸ್ದ . ಸ್ಂವಿಧರನವನುನ ಅಥ ೈಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ 

ಪಾಕ್ತಾಯಯು ನ್ರವು ಈಗಿರುವ ಸ್ನಿನವ ೀಶ ಮತುು 

ಪಾಜರತ್ರಂರ್ತಾಕ ಮೌಲಯಗಳು, ಸರಮರಜಿಕ ನ್ರಯಯ ಮತುು 

ಮೂಲಭೂತ ಮರನವ ಹಕುಿಗಳನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ದ 

ಸ್ಮರಜವನುನ ನಿಮಿಿಸ್ುವ ಸ್ಂವಿಧರನದ ಗುರಿಯನುನ 

ಕೂಡ ಗುರುರ್ತಸ್ಬ ೀಕು. ಬದಲರವಣ  ಮತುು 

ಪರಿವತಿನ್ ಯ ಈ ಸ್ೂಿರ್ತಿಯು ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯನುನ ಒಟರುರ ಯರಗಿ ನಿರೂಪ್ಪಸ್ುತುದ . 

... ಸ್ಂವಿಧರನವು ನ್ರಯಯರಂಗದ ಅಧಿಕರರಿಗಳು 

ಮೂಲಭೂತ ಮೌಲಯಗಳಿಗ  ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರುವ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ 

ಶ್ರಸ್ನವನುನ ಓದಬ ೀಕ ಂದು ಬಯಸ್ುತುದ . ಇದಕ ಿ 

ತಕಿಂತ್ , ಶ್ರಸ್ನದ ಸ್ಂವಿಧರನಬಧ್ಧತ್ ಯ ವಿಚರರ 

                                                             
48 2001 (1) SA 545 (CC) 
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ಬಂದರಗ, ಕ್ತಾಯಯೊಂದರ ವಸ್ುು ಮತುು ಉದ ದೀಶಗಳನುನ 

ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ ಶ್ರಸ್ನದ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳನುನ ಸರಧ್ಯವರದಷ್ುು   

ಸ್ಂವಿಧರನಕ ಿ ಅನುಗುಣವರಗಿ ಓದುವುದು ಅವರ ಕತಿವಯ" 

106. ಸ್ಮರಜ ಈಗ ಬದಲರಗಿದ , ಭರರರ್ತೀಯ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯನುನ ಜರರಿಗ  ತಂದ 1860 ಇಸ್ವಿಯ ಹ ೂೀಲಿಕ ಯಲಲಷ ುೀ 

ಅಲಲದ , ಸ್ಮರಜವು ಸ್ತತ ಪಾಗರ್ತಪರ ಬದಲರವಣ ಗೂ ಒಳಗರಗಿದ . ಅನ್ ೀಕ ಕ್ ೀತಾಗಳಲಿಲ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರನುನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಲರಗಿದ . ನ್ರಲರಪ ರ್ತೀಪ್ಪಿನ ನಂತರ ಅವರಿಗ  ಸರಥನವನುನ ನಿೀಡಲರಗಿದ , ಆದರ  

ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ರಹಿವರಗಿರುವ ಅಪರರಧ್ವು, ಸ್ಲಿಲಕ ಗಳ ಪಾಕರರ, ಪಾರ್ತಕೂಲ 

ಪರಿಣರಮವನುನ ಉಂಟುಮರಡುತುದ . ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯೊಂದಗ  ಲಗರ್ತುಸ್ಬ ೀಕರದ ಸರವತಂತಾಯವು ಈಗಲೂ ನ್ ೀಪರ್ಯದಲಿಲ 

ಉಳಿದದುದ, ಮುಂದ ಬರಲು ಅದಕ ಿ ಧ ೈಯಿ ಸರಲುರ್ತುಲಲ. ಭಯದಂದ ಉಂಟರಗುವ ನಿಶಿಲತ್ ಯು ತನನ ಸ್ವಂತ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ಬಯಕ ಯನುನ ನ್ರಶಮರಡುತುದ . ಇದರ ಪರಿಣರಮವರಗಿ ಮರಂಸ್ ಮತುು 

ಮೂಳ ಗಳುಳಳ ದ ೀಹಕ ಿ ಪಂಜರದಲಿಲರುವ ಭರವನ್ ಯುಂಟರಗುತುದ  ಮತುು ಭಯದ ಭರವವು ಕಾಮೀಣ ಜಿೀವವಿಲಲದ 

ಅಸ್ಥಪಂಜರವರಗಿ ಮರಪಿಡುತುದ . 

107. ಸ್ಂಗರರ್ತಯನುನ ಆಯಿಮರಡುವ ಸರವತಂತಾಯದ ಪಾಶ್ ನಯನುನ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯದ ಇರ್ತುೀಚನ ರ್ತೀಪ್ಪಿನ ಸ್ರಣಿಯಲಿಲ 

ಉತುರಿಸ್ಲರಗಿದ , ಉದರಹರಣ ಗ  ಶಫೀನ್ ಜಹರನ್ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ನ್ರಯಯರಲಯ ವಯಸ್ಪಗ  

ಬಂದರುವ ಮತುು ತ್ರನ್ರಗಿಯೀ ಯೊೀಚಸ್ುವ ಸರಮರ್ಯಿವಿರುವ ವಯಕ್ತುಗ  ತನನ ಜಿೀವನ ಸ್ಂಗರರ್ತಯನುನ 

ಆಯಿಮರಡಿಕ ೂಳುಳವ ಮರಡುವ ಹಕುಿ ಇರುತುದ  ಎಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ತುು. ಈ ನ್ರಯಯರಲಯ ಗಮನಿಸ್ದ ಕ ಲ 

ವಿಚರರಗಳು ಕ ಳಗಿನಂರ್ತವ :-                                        

ಇಲಿಲ, ಕರನೂನುಬಧ್ಧವರದ ಆಯಿಯ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯು 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಸ್ವೀಕರರವ ಂದು ಹ ೀಳುವುದು 

ಮುಖ್ಯವರಗುತುದ . ಆ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ ಮೊಟಕುಗ ೂಳಿಸ್ುವಿಕ  

ಮತುು ಸ್ಮರಜಿಕ ವಿಧ ೀಯತ್ ಯ ತ್ರರ್ತವಕ 
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ರಚನ್ರತಮಕತ್ ಯಂದ ಉದಭವಿಸ್ುವ ಕರಯದಯ ಕಾಮವು 

ವಯಕ್ತುಯ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಅಸ್ುತವವನುನ ನ್ರಶಗ ೂಳಿಸ್ುತುದ . 

ಸರಮರಜಿಕ ಮೌಲಯಗಳು ಮತುು ನಿೀರ್ತಗಳು ತಮಮ 

ಜರಗವನುನ ಪಡ ದವ  ಆದರ  ಅವು ಸರಂವಿಧರನಿಕವರಗಿ 

ಖರತರಿಯರಗಿರುವ ಸರವತಂತಾಯಕ್ತಿಂತ ಹ ಚಿಲಲ. 

ಸರವತಂತಾಯವು ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮತುು ಮರನವ ಹಕರಿಗಿದ . 

ನಂಬಿಕ ಯ ಆಯಿಯನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ಸರವತಂತಾಯದ 

ನಿರರಕರಣ ಯು ಒಪಿತಕಿದದಲಲ. 

108. ಇರ್ತುೀಚ ಗ , ಶಕ್ತು ವರಹಿನಿ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ನ್ರಯಯರಲಯವು ಸ್ಂಗರರ್ತಯನುನ ಆಯಿ ಮರಡುವ ಹಕುಿ 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸರವತಂತಾಯ ಎಂದು ನುಡಿದು, ಮಯರಿದ ಗ ೀಡು ಹತ್ ಯಗಳ ಹರನಿಯನುನ ಕಡಿತಗ ೂಳಿಸ್ಲು, ಅವನುನ 

ತಡ ಗಟುುವ, ಪರಿಹರಿಸ್ುವ ಮತುು ದಂಡಿಸ್ುವ ಕಾಮಗಳನುನ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ತು. ನ್ರಯಯರಲಯವು  ಈ ಕ ಳಗಿನಂತ್  

ಗಮನಿಸ್ತು: - 

-ಆಯಿ ಮರಡುವ ಸರಮರ್ಯಿವನುನ ವಗಿೀಿಯ ಗೌರವದ 

ಹ ಸ್ರಿನಲಿಲ ತುಳಿದುಹರಕ್ತದರಗ, ಮತುು ವಯಕ್ತುಯ ಭೌರ್ತಕ 

ಚೌಕಟುನುನ ಸ್ಂಪೂಣಿ ಅವಮಯರಿದ ಯಂದ 

ನಡ ಸ್ಕ ೂಂಡರಗ, ಅದರ ಪರಿಕೂಲ ಪರಿಣರಮವು, 

ಸ್ಮರಜದ ಮಿದುಳು ಮತುು ಮೂಳ ಗಳ ಮೀಲ  ಪಾಭರವ 

ಬಿೀರುತುದ . 

109. ಸ್ವೀಕರರರಹಿ ಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯಲಿಲ ತ್ ೂಡಗಿರುವ ಇಬಬರು ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಯರವುದಕ ಿ ಅನುಮರ್ತ 

ನಿೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಒಂದ ೀ ಲಿಂಗ ಇಬಬರು ವಯಕ್ತುಗಳ ವಿಚರರದಲಿಲ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀಯರಿರಲಿ ಪುರುಷ್ರಿರಲಿ, 

ಭಿನನವರಗಿರುತುದ , ಮತುು ಈ ವಯತ್ರಯಸ್ ಸರಮರಜಿಕ ಪಾಮರಣಿೀಕರಣವನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುತುದ  ಎಂಬ ವರದವನುನ 
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ಕ ಲವಮಮ ಮುಂದಡಲರಗುತುದ . ಅಂತಹ ವರದವು, ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕವರಗಿ ಸರವಭರವಿಕವರಗಿರುವ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ನಿಲುವನುನ 

ನಿಲಿಕ್ಷಿಸ್ುತುದ , ಮತುು ವಯಕ್ತುಯಂದ ಅವನ/ಅವಳ ಗುರುತು ಮತುು ಅವನ/ಅವಳ ಆಸ್ುತವದ ಅವಿಭರಜಯ 

ಅಂಗವರಗಿರುವ ಅಂತಗಿತ ಘನತ್  ಮತುು ಆಯಿಯನುನ ಕಸ್ದುಕ ೂಳುಳತುದ .  

110. ಪರಿವತಿಕ ಸರಂವಿಧರನಿಕತ್ ಯ ತತವವು ಸ್ಕರಿರದ ನ್ರಯಯರಂಗ ಶ್ರಖ ಯ ಮೀಲ  ಸ್ಂವಿಧರನದ ಪರಾಬಲಯವನುನ 

ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಮತುು ಅದನುನ ಎರ್ತುಹಿಡಿಯುವ, ಮತುು ಅದ ೀ ವ ೀಳ  ಸ್ಂವಿಧರನ ಮತುು ಅದರ ೂಂದಗ  

ಹ ೂಂದರಣಿಕ ಯರಗುವ ಕರನೂನಿನ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳನುನ ವರಯಖರಯನಿಸ್ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ುವ ಮೂಲಕ ಪರಿವತಿನ್ ಯ 

ಭರವವನುನ ಸ್ಮರಜದಲಿಲ ಸ್ತತವರಗಿ ಮತುು ಕ ೂನ್ ಯಲಲದಂತ್  ಪಾರ್ತಪರದಸ್ುವ ಕತಿವಯವನೂನ ಸ್ಹ ಹ ೂರಿಸ್ುತುದ . 

ದ ೀಶ ಮತುು ಅದರ ಸ್ಂಸ ಥಗಳನುನ, ಪಾಜರತ್ರಂರ್ತಾಕ ಸ್ಮರನತ್ರವರದ ನಿದ ೀಿಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಮೂಲಭೂತ 

ಹಕುಿಗಳು ಮತುು ಇತರ ಸರವತಂತಾಯಗಳಿಗ  ಹ ಚಿನ ಭದಾತ್ ಯರುವ ಡ ಗ  ಕರ ದ ೂಯುಯವುದು ಇದರ ಉದ ದೀಶವರಗಿದ . 

ಈ ಮೂಲಕ ಪರಿವತಿಕ ಸರಂವಿಧರನಿಕತ್ ಯು ಸರಂವಿಧರನಿಕತ್ ಯ ತತವಜರನನ ಮತುು ನಿೀರ್ತಗಳನುನ ಹಿೀರಿಕ ೂಳುಳವ 

ಹರಗೂ ಮರನವರಧಿಕರರಗಳ ಡ ಗ  ಹ ೀಚಿನ ಗೌರವವನುನ ಪೊೀಷ್ಟ್ಸ್ುವ ಆದಶಿ ಮರದರಿಯ ಸರಥನಮರನ 

ಪಡ ಯುತುದ . ಸ್ಂವಿಧರನವು ಕ ೀವಲ ಒಂದು ಕರಗದವಲಲ, ಅದು ತನನಲಿಲ ಅಡಕಗ ೂಳಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಆದಶಿಗಳು ಮತುು 

ಮೌಲಯಗಳಿಂದ ಬಲಪಡ ಯುತುದ  ಎಂಬುದನುನ ನ್ ನಪ್ಪನಲಿಲಡಬ ೀಕು;  ಆದರಗೂಯ, ನ್ರವು ಸರಂವಿಧರನಿಕತ್ ಯನುನ 

ಸ್ವೀಿಚಿ ನಂಬಿಕ  ಮತುು ಧ್ಮಿವ ಂದು ಅನುಸ್ರಿಸ್ದರಗ ಮತುು ವಯಕ್ತುಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಸ್ಂಸ್ೃರ್ತಯನುನ ಅಭಿವೃದಧಪಡಿಸ್ದರಗ ಮರತಾ ನ್ರವು ನಮಮ ಸ್ಹೃದಯೀ ಸ್ಂವಿಧರನದ 

ಮೌಲಯಗಳನುನ ಉಳಿಸ್ಲು ಮತುು ಬಲಪಡಿಸರಲು ಸರಧ್ಯ. 

I. ಸಾಂವಿರ್ಾನ್ವಕ ನ್ ೈತಿಕತ  ಮತತಿ 377ನ್ ವ ಪರಿಚ ಛವದ್ ಐ.ಪ್ತ.ಸಿ. 

111. ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯು ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕವರದ ಮೂಲ ತತವಗಳ ಆಚರಣ ಗಷ ು ಸ್ೀಮಿತವರಗಿಲಲ, 

ಏಕ ಂದರ  ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಪರಿಮರಣ ಮತುು ವರಯಪ್ಪುಯು ಸ್ಂವಿಧರನದಲಿಲರುವ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳು ಮತುು 

ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಠಯಕ ಿ ಮರತಾ ಸ್ೀಮಿತವರಗಿಲಲ, ಬದಲಿಗ  ಅದು ತನ್ ೂನಳಗ , ಬಹುತವದ ಮತುು ಒಳಗ ೂಳುಳವ 

ಸ್ಮರಜವನುನ ಅಳವಡಿಸ್ಕ ೂಳುಳವುದ ೀ ಮೊದಲರದ ವಿಸರುರ ಗರತಾದ ಸ್ದುಣೆಗಳನುನ ಹ ೂಂದದುದ, ಅದ ೀ ವ ೀಳ  
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ಸರಂವಿಧರನಿಕತ್ ಯ ಇತರ ತತವಗಳಿಗೂ ಬಧ್ಧವರಗಿದ . ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕ ೂಂಡಿರುವ 

ಪರಿಣರಮವರಗಿ ಸರಂವಿಧರನಿಕತ್ ಯ ಮೌಲಯಗಳು ಸ್ಕರಿರದ ವಯವಸ ಥಯ ಮೂಲಕ ಹಿೀರಿಕ ೂಳಳಲಿಟುು, ದ ೀಶದ 

ಪಾರ್ತಯೊಬಬ ನ್ರಗರಿಕನ ಸ್ುಧರರಣ  ದರರಿ ಮರಡಿಕ ೂಡುತುವ .  

112. ಸ್ಂವಿಧರನ ಸ್ಭ ಯ ಚಚ ಿಯೊಂದರಲಿಲ, ಡರ. ಅಂಬ ೀಡಿರ್ ಅವರು ಗಿಾೀಕ್ ಇರ್ತಹರಸ್ಕರರ ಜರಜ್ಿ ಗ ೂಾೀರ್ಟ ಅನುನ 

ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ುತು ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯನುನ ಹಿೀಗ  ವಿವರಿಸ್ದರು: - 

ಗ ೂಾೀರ್ಟ ಪಾಕರರ "ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್  ಎಂಬುದು.. 

ಸ್ಂವಿಧರನದ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಡ ಗ  ಅತುಯನನತ ಗೌರವ, 

ಅಧಿಕರರದ ಡ ಗಿನ ವಿಧ ೀಯತ್ ಯನುನ ಜರರಿಗ  ತರುವುದು 

ಮತುು ಈ ಸ್ವರೂಪಗಳಡಿಯಲಿಲ ಮತುು ಅವುಗಳಿಗ  

ಒಳಪಟುು ಕರಯಿನಿವಿಹಿಸ್ುವುದು, ಹರಗಿದೂದ ಮುಕು 

ಮರರ್ತನ ಅಭರಯಸ್ವನುನ ಬ ಳ ಸ್ಕ ೂಳುಳವುದನುನ 

ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ . ಅಲಿಲ ಕ್ತಾಯಗಳು ಕರನೂನು ನಿಯಂತಾಣಕ ಿ 

ಮರತಾ ಒಳಗರಗುತುವ , ಮತುು ಅಲಿಲ ಆದ ೀ 

ಅಧಿಕರರಿಗಳನುನ ಅವರ ಎಲರಲ ಸರವಿಜನಿಕ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ ವಿಚರರದಲಿಲ ತಡ ಯಲಲದ ಖ್ಂಡಿಸ್ುವ 

ಅವಕರಶವಿರುತುದ , ಮತುು ಪಕ್ಷಗಳ ಸ್ಿಧ ಿಯ ಕಹಿಯ 

ನಡುವ ಯೂ, ಪಾರ್ತ ಪಾಜ ಯ ಹೃದಯದಲಿಲ, ಸ್ಂವಿಧರನದ 

ಸ್ವರೂಪಗಳು ತನನ ಕಣುಣಗಳಿಗ  ಅದ ಷ್ುು ಪವಿತಾವರಗಿ 

ಕರಣುತುವ ಯೊೀ, ತನನ ಎದುರರಳಿಯ ಕಣಿಣಗೂ ಅಷ ುೀ 
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ಪವಿತಾವರಗಿ ಕರಣುತುವ  ಎಂಬ ಪರಿಪೂಣಿ 

ವಿಶ್ರವಸ್ವಿರುತುದ 49 

113. ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನವನುನ ನಮಮ ದ ೀಶದ ನ್ರಗರಿಕರಿಗ  ಬ ಳವಣಿಗ  ಮತುು ಅಭಿವೃದಧಯ ಸ್ೂಿರ್ತಿ ನಿೀಡಲು 

ಕಸ್ದುಕ ೂಳಳಲರಗದ ಹಕುಿಗಳನುನ ಸ್ುನಿಶಿಿತತಗ ೂಳಿಸ್ಲು ಮತುು ಅದ ೀ ವ ೀಳ  ಸ್ಂವಿಧರನದ ಆಧಿಪತಯದ ಅಡಿಯಲಿಲ 

ಕರಯಿನಿವಿಹಿಸ್ುರ್ತುರುವ ಮತುು ಸ್ಂವಿಧರನವ ಂಬ ಆ ಸ್ವೀಿಚಿ ದಸರುವ ೀಜಿನಿಂದ ಶಕ್ತು ಪಡ ದುಕ ೂಳುಳರ್ತುರುವ  

ಸ್ಕರಿರದ ಮೂರು ಅಂಗಗಳು ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ುರ್ತುವ  ಎಂಬುದನುನ 

ಖರತರಿಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಉದ ದೀಶದಂದ ರೂಪ್ಪಸ್ಲರಯತು. ಕರಯರಿಂಗ, ರರಜರಯಂಗ ಮತುು ನ್ರಯಯರಂಗಗಳ ಲಲವೂ 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗ  ಜಿೀವಂತವರಗಿ ಸ್ಿಂದಸ್ಬ ೀಕರಗುತುದ . 

114. ಅದ ೀ ಭರಷ್ಣದಲಿಲ 50  ಡರ. ಅಂಬ ೀಡಿರ್ ರವರು ಈ ಕ ಳಗಿನಂತ್  ಗಮನಿಸ್ ಜರಜ್ಿ ಗ ೂಾಟಾನುನ 

ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ದರದರ  : - 

"ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಪಸ್ರುವಿಕ ಯು ಯರವುದ ೀ 

ಸ್ಂವಿಧರನದ ಬಹುಜನರಲಲಷ ು ಅಲಲದ , ಎಲಲರಲೂಲ 

ಆಗಬ ೀಕ್ತರುವುದು ಮುಕು ಮತುು ಶ್ರಂರ್ತಯುತವರದ 

ಸ್ಕರಿರ ಅನಿವರಯಿ ಅಗತಯಗಳಲ ೂಲಂದು; ಯರವುದ ೀ 

ಶಕ್ತುಯುತ ಮತುು ಅರ್ತದ ೂಡಡ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತ 

ಸ್ಮುದರಯಕ ಿ ಕೂಡ, ಮೀಲುಗ ೈ ಸರಧಿಸ್ುವಷ್ುು 

ಬಲವಿಲಲದದದರ  ಮುಕು ಸ್ಂಸ ಥಯೊಂದರ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳನುನ 

ಆಪರಾಯೊೀಗಿಕಗ ೂಳಿಸ್ಬಹುದು"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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ಡರ. ಅಂಬ ೀಡಿರ್ ರವರ ಈ ಹ ೀಳಿಕ ಯು, ನಮಮ ದ ೀಶವು ವಸರಹತುಶ್ರಹಿ ಆಳಿವಕ ಯಂದ ದೀಘಿಕರಲದ 

ನಂತರ ಸರವತಂತಾಯವನುನ ಪಡ ಯತು ಎಂಬ ಸ್ರಳ ಕರರಣದಂದ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್  ನಮಮ ದ ೀಶಕ ಿ 

ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ವಯವಸ ಥಯಲಲ ಮತುು ಹರಗರಗಿ ಸ್ಂವಿಧರನ ಸ್ಭ  ರಚಸ್ಲರದ ಸ್ಮಯದಲಿಲ ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯು ಅನಯಲ ೂೀಕದ ಕಲಿನ್ ಯರಗಿತುು. ಆದರಗೂಯ, ಸ್ಮಕರಲಿೀನ ಭರರತದ ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಬಲಪಡಿಸ್ುವುದು ನ್ರಯಯರಂಗ ಸ ೀರಿದಂತ್  ಸ್ಕರಿರದ ಇತರ ಅಂಗಗಳ ಕತಿವಯವರಗಿ 

ಉಳಿದದ  ಎಂಬುದನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ . 

115. ಒಟರುರ  ಸ್ಮರಜದ ಅರ್ವರ ಸ್ಮರಜದ ಒಂದು ಸ್ಣಣ ಭರಗ ತಮಗರಗಿ ಬ ೀರ ಯೀ ವಿಷ್ಯಗಳನುನ 

ಆಶಿಸ್ಬಹುದು ಮತುು ಆದಯತ್  ನಿೀಡಬಹುದು. ಅಂತಹವರು ವಿಭಿನನವರದ ಸರವತಂತಾಯವನುನ, ಇತರ 

ವಿಚರರಗಳು, ಇತ್ರಯದಯನುನ ಹ ೂಂದಲು ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ ಅಹಿರು, ಆದರ ೀ ಅವರ ವಿಭಿನನ ಅಭಿರುಚಗಳು 

ಮತುು ಇಷ್ುಗಳು ಕರನೂನು ಚೌಕಟ್ಟುನ್ ೂಳಗ  ಉಳಿಯಬ ೀಕು ಮತುು ಯರವುದ ೀ ಕರನೂನನುನ 

ಉಲಲಂಘಿಸ್ುವಂರ್ತಲಲ ಅರ್ವರ ಯರವುದ ೀ ಇತರ ಪಾಜ ಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳನುನ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ಬರರದು. 

ನ್ರಯಯ, ಸರವತಂತಾಯ, ಸ್ಮರನತ್  ಮತುು ಭರಾತೃತವದ ಉದರತು ಉದ ದೀಶಗಳನುನ ಹ ೂಂದರುವ ನಮಮ 

ಸ್ಂವಿಧರನದ ಪರಾಸರುವಿಕ ಗುರಿಗಳನುನ ಸ್ಕರಿರದ ಅಂಗಗಳು ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ತತವಕ ಿ ಬದಧತ್  

ಮತುು ನಿಷ ಠ ತ್ ೂೀರಿದರಗ ಮರತಾ ಸರಧಿಸ್ಬಹುದು.  

116. ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯು, ಸ್ಮರಜದಲಿಲ ವ ೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಂದರವನುನ, ಸ್ೀಮಿತ ಅರ್ಿದಲಲಷ ು 

ಆಲಲದ , ಬಹುಮುಖ್ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಕೂಡ ಉಳಿಸ್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕ ಂದು ಶಾಮಿಸ್ ಸ್ಕರಿರದ ಅಂಗಗಳಿಗ  ಆ ಕುರಿತು 

ಆಗಾಹಪಡಿಸ್ುತುದ . ಜನಪ್ಪಾಯ ಭರವನ್  ಅರ್ವರ ಬಹುಸ್ಂಖರಯವರದದ ಪರವರದ ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ಒಲವು ಅರ್ವರ 

ಆದಯತ್ ಯನುನ ನಿಗಾಹಿಸ್ುವುದು ಎಲರಲ ಮೂರು ಅಂಗಗಳ ಜವರಬರದರಿಯರಗಿದ . ಒಮುಮಖ್ವರದ, ಏಕರೂಪದ, 

ಸ್ಥರವರದ ಮತುು ಅಳ ಯಲಿಟು ತತವವನುನ ಸ್ಮರಜದರದಯಂತ ಬಲವಂತವರಗಿ ಹ ೀರುವ ಯರವುದ ೀ ಪಾಯತನವು 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ತತವವನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ . ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯಡ ಗಿನ ಭಕ್ತು ಮತುು ನಿಷ ಠಯನುನ 

ಒಂದು ನಿದಿಷ್ು ಕರಲಘಟುದಲಿಲ ಪಾಚಲಿತವರಗಿರುವ ಜನಪ್ಪಾಯ ಭರವನ್ ಯೊಂದಗ  ಸ್ಮಿೀಕರಿಸ್ಬರರದು.  



 76 

117. ಸ್ಮರಜದಲಿಲ ಇರುವ ಯರವುದ ೀ ಅಸ್ಮವರದ ವತಿನ್ ಯನುನ, ಆದು ಕರನೂನು ಮತುು ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ಚೌಕಟ್ಟುನ್ ೂಳಗ  ಇರುವವರ ಗೂ, ಪೊೀಷ್ಟ್ಸ್ದದದರೂ, ಅದನುನ ಉಳಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು ಸರಧ್ಯವರಗುವ ಪರಿಸ್ರವನ್ರನದರೂ 

ಒದಗಿಸ್ಬ ೀಕು. ಅಂತಹ ವಿಧರನವನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ದರಗ ಮರತಾ ಆಯಿಯ ಸರವತಂತಾಯವನೂನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುವ 

ಅಭಿವಯಕ್ತು ಸರವತಂತಾಯಕ ಿ ಸ್ಮೃಧ್ಧವರಗುವ ಮತುು ಪಾವಧ್ಿಮರನಕ ಿ ಬರುವ ಅವಕರಶ ದ ೂರ ಯುತುದ  ಮತುು ಅದನುನ 

ಸರಧಿಸ್ದರ , ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಸ್ವೀಿತೃಷ್ುವರದ ಸ್ತವಗಳರದ ಸರವತಂತಾಯ ಮತುು ಮುಕ್ತುಗಳಿಗ  

ಉಳಿಯಲು ಅವಕರಶ ನಿೀಡಬಹುದು.  

118. ದ ಹಲ್ಲ ಎನ್.ಸಿ.ಟಿ ಸಕಾೋರ v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ ಮತತಿ ಇತರರತ52 ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ನಮಮಲ ೂಲಬಬರು (ದೀಪಕ್ 

ಮಿಶ್ರಾ, ಮುಖ್ಯ ನ್ರಯಯ ಮೂರ್ತಿಗಳು.) ಈ ಕ ಳಗಿನಂತ್  ಗಮನಿಸ್ದರು: - 

ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಸ್ರಿಯರಗಿ 

ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಂಡರಗ, ಅದು ಸರಂವಿಧರನಿಕ ರೂಢಿಗಳು 

ಮತುು ಸ್ಂವಿಧರನದ ಆತಮಸರಕ್ಷಿಯಲಿಲ 

ಅಂತಗಿತವರಗಿರುವ ಅಂಶಗಳನುನ ಹ ೂಂದರುವ 

ನ್ ೈರ್ತಕತ್  ಎಂದು ಅರ್ಿವರಗುತುದ . ಯರವುದ ೀ ಕಾಮಕ ಿ 

ಸ್ಮರ್ಿನ್ ಯನುನ ಪಡ ದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕ್ತದದಲಿಲ, ಅದು 

ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ಮಿಡಿತದ ೂಂದಗ  ಸರಮರಸ್ಯದಂದರುವ 

ಸರಮರ್ಯಿವನುನ ಹ ೂಂದರಬ ೀಕು. ನ್ರವಂದು 

ಉದರಹರಣ ಯನುನ ನಿೀಡಬಹುದು. ವಯಕ್ತುಯೊಬಬನು 

ಔದರಯಿದ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುರ್ತುರುವರಗ, 

ಅವನು ಪರಾಮರಣಿಕತ್ ಯ ಮರನದಂಡಕ ಿ ತಕಿಂತ್  

ಇಲಲದರಬಹುದು. ಅಲಿಲ ನಮಾತ್ ಯ ಅಂಶವಂದರಬಹುದು. 
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ಆದರ  ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು ಕ್ತಾಯಯಲಿಲ ಪರಾಮರಣಿಕತ್ ಯನುನ 

ತ್ ೂೀರಿಸ್ುವರಗ, ಅವರಲಿಲ ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ದರನ 

ಅರ್ವರ ಔದರಯಿದ ಭರವನ್  ಇರುವುದಲಲ. ಅದಕ ಿ 

ರೂಢಿಯೊಂದಕ್ತಿರುವ ಬ ಲ ಮರತಾ ಇರುತುದ . ಇದುವ ೀ 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ವರಯಪ್ಪುಯೊಳಗ  ಬರುವ 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಪರಾಮರಣಿಕತ್ ಯ ಪರಿೀಕ್ . ಇದು 

ಔದರಯಿದ ವಯಕ್ತುನಿಷ್ಠ ನಿರೂಪಣ ಯನೂನ ಮಿೀರಿ, 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಪರಾಮರಣಿಕತ್ ಯ ತತವವನುನ 

ಪಾರ್ತಪರದಸ್ುತುದ " 

119. ಸ್ುಸರಥಪ್ಪತ ತತವಗಳರದ ಶ್ರಸ್ಕರಂಗಿೀಯ ಸರಮರ್ಯಿ ಅರ್ವರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳ ಅರ್ವರ ಯರವುದ ೀ 

ಇತರ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳ ಉಲಲಂಘನ್ ಯ ನ್ ಲ ಗಟ್ಟುನ ಮೀಲ  ಕರನೂನಿನ ಸ್ಂಧ್ುತವವನುನ 

ರ್ತೀಮರಿನಿಸ್ುವುದು, ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳ ಕತಿವಯ. ಅದ ೀ ವ ೀಳ , ಸ್ಂವಿಧರನದ ಅಂರ್ತಮ 

ರ್ತೀಪುಿಗರರರರದ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ಸ್ಂವಿಧರನದ ಅಮೂಲಯ ತತವಗಳನುನ ಎರ್ತುಹಿಡಿಯುತುವ  ಮತುು 

ಯರವ ರಿೀರ್ತಯಂದಲೂ ಬಹುಮರ್ತೀಯ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನ ಅರ್ವರ ಜನಪ್ಪಾಯ ಗಾಹಿಕ ಯಂದ 

ಮರಗಿದಶಿನಕ ೂಿಳಗರಗುವುದಲಲ ಎಂದು ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸ್ಲರಗುತುದ . ನ್ರಯಯರಲಯವು ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಕಲಿನ್ ಯಂದ ಮರಗಿದಶಿನ ಪಡ ಯಬ ೀಕ ೀ ಹ ೂರತು ಸರಮರಜಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯಂದ ಅಲಲ.  

120. ಪಾಸ್ುುತ ವಿಚರರಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್ , ದಂಡನ್ರ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಯೊಂದನುನ ಅದು ಸ್ಮರಜದ ಒಂದು ವಗಿದ 

ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುರ್ತುದ  ಎಂಬ ಆಧರರದಲಿಲ ಪಾಶಿನಸ್ದರಗ, ಸ್ಮರಜದ ಆ ವಗಿವು 

ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತವೀ ಅರ್ವರ ಬಹುಸ್ಂಖರಯತವೀ ಎಂಬುದನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ದ , ಕರನೂನಿನ ಆಳಿವಕ ಯರುವ 

ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ಪಾಜರಪಾಭುತವದಲಿಲ, ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಎಂಬ ಗೌರವರನಿವತ ಮತುು ಪಾಶಂಸ್ನಿೀಯ 

ತತವ, ಕರನೂನು ಬಲವಿಲಲದ ಸರಮರಜಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಅಸ್ಿಷ್ುವರದ ಕಲಿನ್ ಯೊಂದರಿಂದ 
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ತುಳಿತಕ ೂಿಳಗರಗಲು ಬಿಡಬರರದು. ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯು ನ್ರಯಯರಲಯಕ ಿ, 

ನ್ರಗರಿಕರ ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ಹಕುಿಗಳ  ಂದಗ , ಒಮಮತದಲಿಲರುವ ಒಂದು ನ್ರಯಯಯುತ ರ್ತೀಮರಿನಕ ಿ 

ಬರಲು ಸ್ಹರಯಮರಡುತುದ , ಮತುು ಇಲಿಲ ಜನಸ್ಂಖ ಯಯ ಆ ಭರಗ ಎಷ್ುು ಚಕಿದರಗಿದ  ಎಂಬುದು 

ಮುಖ್ಯವರಗುವುದಲಲ. ಈ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯಲಿಲ, ಸ್ಂಖ ಯಯ ಕಲಿನ್ ಯು, ಯರವುದ ೀ ಸ್ಂಖ ಯಯ 

ಎಡಭರಗದಲಿಲರುವ ಸ ೂನ್ ನಯ ಹರಗ  ಅರ್ಿಹಿೀನವರಗಿದ ; . 

121. ಈ ನಿಟ್ಟುನಲಿಲ, ನ್ರವು ಸರಮರಜಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಎದುರಿಗಿಟುು 

ದೂರಗರಮಿಯರಗಿ ವಿಶ್ ಲೀಷ್ಟ್ಸ್ಬ ೀಕರಗಿದ . ಒಂದು ವಿಭರಗದ ಮೂಲಭೂತ ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ  ಆಗಿರುವ 

ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳ ವಲಯದ ಉಲಲಂಘನ್  ಅರ್ವರ ನಿಲಿಕ್ಷಯಕ ೂಿಳಗರಗುರ್ತುರುವ ಪರಿಸ್ಥರ್ತಯು 

ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳ ಎದುರು ಬಂದರಗಲ ಲರಲ, ಸ್ಮರಜದ ಆ ಭರಗ ಅದ ಷ ುೀ 

ಸ್ಣಣದರಗಿದದರು, ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ನ್ರಯಯರಂಗಿೀಯ ಬಧ್ಧತ್  ಮತುು ಸ್ೃಜನಶಿೀಲತ್ ಯ 

ಸ್ಹರಯದಂದ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯು ಸರಮರಜಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯದುರು ಮೀಲುಗ ೈ ಸರಧಿಸ್ುವುದನುನ 

ಖರತರಿಪಡಿಸ್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕು.  

122. ಸರಮರಜಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ವ ೀಷ್ದಲಿಲ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ಮುದರಯದ ಸ್ದಸ್ಯರನುನ ಸ್ಮರಜ 

ಕರನೂನುಬರಹಿರಗ ೂಳಿಸ್ಬರರದು ಅರ್ವರ  ದುಷ್ಿಮಿಿಗಳಂತ್  ಬಗ ದು ಮಲತ್ರಯಯಂತ್  

ನಡ ಸ್ಕ ೂಳಳಬರರದು. ಇದು ಸ್ಂಭವಿಸ್ದರ ೀ ಅರ್ವರ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ಮುದರಯದ ಡ ಗಿನ ಅಂತಹ 

ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಮುಂದುವರ ಯಲು ಬಿಟುರ , ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳನುನ ಕರಪರಡುವ ಬಧ್ಧತ್ ಯರುವ 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ತಮಮ ಕತಿವಯದ ಕರಯಿನಿವಿಹಣ ಯಲಿಲ ವಿಫಲಗ ೂಳುಳತುದ . ಹರಗ  

ಮರಡಲು ವಿಫಲವರದರ  ನ್ರಗರಿಕ ಹಕುಿಗಳನುನ ಶ ನಯದ ಮಟುಕ ಿ ಇಳಿಸ್ದಂತ್ರಗುತುದ .  

123. ಸ್ಂವಿಧರನದ ಸ್ಂಸರಥಪಕ ಪ್ಪತೃಗಳು ಎಲಲರನೂನ ಒಳಗ ೂಳುಳವ ಸ್ಂವಿಧರನವನುನ ಅಳವಡಿಸ್ಕ ೂಂಡರು 

ಮತುು ಅದರ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳು ಸ್ಮರಜದ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಿಗಳ ವಿರುದಧದ ವಯವಸ್ಥತ ತ್ರರತಮಯವನುನ 

ನಿಮೂಿಲನ್ ಗ ೂಳಿಸ್ಲು ಮತುು ಸ್ಂವಿಧರನ ಸ್ಭ ಯು ಅಸ್ುತವಕ ಿ ಬರುವ ಮೊದಲು ಬೃಹತ್ ಪಾಮರಣದಲಿಲ 
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ಪಾಚಲಿತವರಗಿದದ ಸ್ಮರಜದ ಮೀಲಿನ ವಗಿ/ವಿಭರಗಗಳು ಅಪರಯದಲಿಲರುವ ಸ್ಮುದರಯಗಳಿಗ  ಮರಡುವ 

ಅವಮರನವನುನ ನಿಮೂಿಲನ್  ಮರಡಲು ದೃಢವರದ ಕಾಮವನುನ ಕ ೈಗ ೂಳಳಲು ಸ್ಕರಿರಕ ಿ ಅನುಮರ್ತ 

ನಿೀಡುತುದ  ಮತುು ಕ ಲವಮಮ ನಿದ ೀಿಶಿಸ್ುತುವ  ಎಂಬುದನುನ ನ್ರವು ಮರ ಯಬರರದು. ಇವುಗಳು ಭರರತದ 

ಸ್ಂವಿಧರನದ ಜರರಿಯ ಮೂಲಕ ಸ್ುಧರರಿಸ್ಲು ಉದ ದೀಶಿಸ್ರುವ ಬಹುಸ್ಂಖರಯತ ಸರಮರಜಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ 

ಅಂಶಗಳು. ಹಿೀಗರಗಿ, ಸ್ಂವಿಧರನದ ಅಳವಡಿಸ್ಕ ೂಳುಳವಿಕ ಯು ಒಂದು ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ, ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಸರಧಿಸ್ಲು ಸ್ಹರಯಮರಡುವ ಸ್ಲಕರಣ  ಅರ್ವರ ಮರಧ್ಯಮ, ಮತುು ಆ ಕರಲದ ಪಾಚಲಿತ 

ಸರಮರಜಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ನಿರುತ್ರಪಹಗ ೂಳಿಸ್ುವ ಮರಗಿ. ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ 

ಅಪ್ಪಿಕ ೂಳುಳವ ಒಂದು ದ ೀಶ ಅರ್ವರ ಒಂದು ಸ್ಮರಜದ ಮೂಲದಲಿಲ ಒಳಗ ೂಳುಳವಿಕ ಯಂಬ 

ಸ್ುಸರಥಪ್ಪತವರದ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯದ .         

124. ಪಾಶಿನಸ್ಲರಗಿರುವ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಯ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮರನಯತ್ ಯನುನ ಪರಿೀಕ್ಷಿಸ್ುವರಗ, ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ 

ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಸ್ದರಿ ಪಾಶಿನಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಯು ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಆಶಯಕ ಿ 

ವಿರುದಧವರಗಿದ  ಎಂಬ ಅಭಿಪರಾಯ ವಯಕುಪಡಿಸ್ದರ , ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ಸ್ಂವಿಧರನವನುನ 

ಎರ್ತುಹಿಡಿಯಲು ಅಸ್ುತವದಲಿಲವ  ಎಂಬ ಶುದಧ ಮತುು ಸ್ರಳ ಕರರಣಕರಿಗಿ ಸ್ದರಿ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಯನುನ 

ಅಸ್ಂವಿಧರನಿಕ ಎಂದು ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ಬ ೀಕು. 

J. ಮಾನವ ಘನತ ಯ ದ್ೃಷ್ಟ್ಟಕ ೂವನ 

125. ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಹಕುಿಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ನಿಧರಿರ ಮತುು ಶ್ರಸ್ನದಲಿಲ ಮರನವ ಘನತ್ ಯ ಪರತಾವನುನ 

ಕುರಿತು ಚಚಿಸ್ುವರಗ, ಮಿಷ ಲ  ಫಂಕ್53  ಗಮನಿಸ್ುತ್ರುರ : - 

-ನಿಖ್ರವರದ ಕರನೂನ್ರತಮಕ ಅರ್ಿವಿಲಲದದದರೂ, 

ಪರಿಕಲಿನ್ ಯ ಮಟುದಲಿಲ ಬಹುವರಗಿ ಆಕಷ್ಟ್ಿಸ್ುವ ಒಂದು 

                                                             
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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ತತವವರಗಿರುವ, ಘನತ್ ಯನುನ ಹಲವರರು ಕರನೂನ್ರತಮಕ 

ಸ್ನಿನವ ೀಶಗಳಿಗ  ತಕಿಂತ್   ಸ್ುಲಭವರಗಿ ಕುಶಲತ್ ಯಂದ 

ಬದಲರಯಸ್ಕ ೂಂಡು 

ಬಿಂಬಿಸ್ಕ ೂಳಳಬಹುದು. ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ ಮತುು 

ಪುರುಷ್ರ ಹಕುಿಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟುಂತ್ , ಘನತ್ ಯು 

ನಸರಬಂ ವಿವರಿಸ್ುವ "ಅಸ್ಹಯ" ದಂದ 

"ಮರನವಿೀಯತ್ "ಯಡ ಗಿನ ಪರಿವತಿನ್   

ಸರಧ್ಯವರಗುತುದ . ಒಮಮ ಅಸ್ಹಯದಂದ ನ್ ೂೀಡಲಿಟು ಮತುು 

ಕ ಲವು ಹಕುಿಗಳನುನ ಪಡ ಯಲು ಅನಹಿರು ಎಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಟ್ಟುದದ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರ ಕುರಿತು ಅವರನುನ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಏಕ ೈಕ ನ್ ಲ ಯಲಿಲ, ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯರಿಗ  

ಲಭಯವಿರುವ ಪೌರತವದ ಮದುವ ಗ ಯರಗುವ 

ಸರಮರ್ಯಿದಂತಹ ಪಾಯೊೀಜನಗಳಿಂದ 

ವಂಚತಗ ೂಳಿಸ್ಬರರದು ಎಂಬ ಒಮಮತ 

ಹ ಚುಿರ್ತುದ . ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರನುನ ಸ್ಮರನ ಹಕುಿಗಳನುನ 

ಹ ೂಂದರುವ "ಪೂಣಿ ಮರನವರು" ಎಂದು  

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗುತುದ  ಮತುು  ಘನತ್ ಯು ಅಂತಹ 

ಸರಮರಜಿಕ-ಸರಂಸ್ೃರ್ತಕ ಬದಲರವಣ ಯನುನ ಕರನೂನು 

ಪರಿವತಿನ್ ಗ  ಅನುವರದಸ್ುವ ಶಬದಕ ೂೀಶದಂತ್  ಕರಯಿ 

ನಿವಹಿಸ್ುತುದ . 

126. ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ ಸರವಿರ್ತಾಕ ಘೂೀಷ್ಣ , (ಯು.ಡಿ.ಹ ಚ್.ಆರ್) 1948 ವಿಶವದ ಲ ಲಡ ಯ ಜನರ ಹಕುಿಗಳ 

ಸ್ನನದರಯತು. ಯು.ಡಿ.ಹ ಚ್.ಆರ್.ನ ಮೊದಲ ಕಲಮು ತನನ ಸರವಿರ್ತಾಕ ಅನವಯವರಗುವಿಕ ಯ ಬಗ ಗ  
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ರರಜಿಮರಡಿಕ ೂಳಳಲಿಲಲ: ಎಲಲ ಮರನವರು ಹುಟ್ಟುನಿಂದ ಮುಕುರು ಮತುು ಘನತ್  ಮತುು ಹಕುಿಗಳಲಿಲ 

ಸ್ಮರನರು. ಜಸ್ುಸ್ ಕ್ತಬಿಿ ಸ್ಂಕ್ಷಿಪುವರಗಿ ಗಮನಿಸ್ುತ್ರುರ : - 

-ಈ ಭರಷ ಯು ನಮಮ ಜಗರ್ತುನಲಿಲರುವ ಪಾರ್ತಯೊಬಬ 

ವಯಕ್ತುಯನೂನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ದ . ಇದು ಪಾಜ ಗಳಿಗಷ ುೀ 

ಅನವಯಸ್ಲಿಲಲ. ಇದು 'ಬಿಳಿ' ಜನರಿಗಷ ುೀ 

ಅನವಯಸ್ಲಿಲಲ. ಇದು ಒಳ ಳಯ ಜನರಿಗಷ ುೀ 

ಅನವಯಸ್ಲಿಲಲ . ಸ ರ ಯರಳುಗಳು, ಕ ೂಲ ಗರರರು ಮತುು 

ದ ೂಾೀಹಿಗಳು ಕೂಡ ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ಲಿಟು ಸರವತಂತಾಯಗಳಿಗ  

ಅಹಿರರಗಿದರದರ . ಸ್ಮರನತ್ ಯ ತತವಗಳಿಗ  ಯರವುದ ೀ 

ವಿನ್ರಯರ್ತಗಳಿರಲಿಲಲ54 

127. ಘನತ್ ಯಂಬ ಮೂಲಭೂತ ಕಲಿನ್ ಯನುನ ಮರನವ ವಯಕ್ತುತವದಂದ ಬ ೀಪಿಡಿಸ್ಲರಗದ ಭರಗವ ಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗಿದ . ಸ್ಂವಿಧರನದ 21 ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ಅಡಿಯಲಿಲ ಘನತ್ ಯನುನ ಬದುಕುವ ಹಕ್ತಿನ ಪಾಮುಖ್ 

ಅಂಶವ ಂದು ಸ್ರಿಯರಗಿ ಗುರುರ್ತಸ್ಲರಗಿದ . ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ ೀತಾದಲಿಲ, ಘನತ್ ಯೊಂದಗ  ಬದುಕುವ 

ಹಕಿನುನ ಮರನವ ಹಕ ಿಂದು ಜರಗರ್ತಕ ಮರನವರಧಿಕರರಗಳ ಘೂೀಷ್ಣ ಯ ಪರಿಚಯದ ೂಂದಗ  1948 ರಲ ಲೀ 

ಗುರುರ್ತಸ್ಲರಗಿದ . ನಮಮ ದ ೀಶದ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ಸ್ಂದಭಿ ಬಂದರಗಲ ಲರಲಾ ಪಾರ್ತೀ 

ವಯಕ್ತುಯ ಘನತ್ ಯ ಹಕಿನುನ ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ುವ ಮತುು ಸ್ಂರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಕರಯಿವನುನ ಗಂಭಿೀರವರಗಿ ನಿವಿಹಿಸ್ದ , 

ಏಕ ಂದರ  ಘನತ್ ಯೊಂದಗ  ಬದುಕುವ ಹಕ್ತಿಲಲದದದರ , ಇತರ ಎಲರಲ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳು ತಮಮ 

ಸ್ಂಪೂಣಿ ಅರ್ಿವನುನ ಪಡ ದುಕ ೂಳುಳವುದಲಲ. 

                                                             
54 Human Rights Gay Rights by Michael Kirby, Published in ‘Humane Rights’ in 2016 by Future Leaders 
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128. ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಘನತ್ ಯನುನ ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಳಳಲು, ಇನ್ ೂನಬಬರ ಘನತ್ ಯನುನ ಹ ೀಗ  ಗಾಹಿಸ್ಬ ೀಕ ಂದು 

ಅರಿತುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು. ಅಲ ಕ್ತಪಸ್ ಡಿ ಟ ೂೀಕ್ತವವಿಲ ಲ55 ನಮಗ  ಹಿೀಗ  ಹ ೀಳುತ್ರುರ  : 

-ನ್ರನು ಇನ್ ೂನಬಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜ ೂತ್ ಯಲಿಲದರದಗಲ ಲರಲ, 

ಅವರು ಯರವುದ ೀ ವಗಿದವರಿರಲಿ, ನನನಲಿಲ ಅವರ ಸ ೀವ  

ಮರಡಬರರದು ಅವರನುನ ಸ್ಂತುಷ್ುರನ್ರನಗಿಸ್ಬರರದು 

ಎಂಬಷ ು, ಅವರ ಘನತ್ ಯನುನ ಘಾಸ್ಗ ೂಳಿಸ್ಬರರದು 

ಎಂಬ ಬಲವರದ ಭರವನ್ ಯುಂಟರಗುತುದ . 

129. ಪಾರ್ತಯೊಬಬ ವಯಕ್ತುಯೂ ತನನ ನಿಣರಿಯಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಸರಥನಮರನವನುನ ರ್ತಳಿಸ್ಕ ೂಡಬಲಲ ಅನ್ ೀಕ 

ಆಸ್ುಗಳನುನ ಹ ೂಂದರುತ್ರುರ . ಅವುಗಳ ಡ ಗ  ಅವರಿಗ  ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ಗಿೀಳು ಇಲಲದದದರೂ, ತಮಿಮಂದ 

ಅವುಗಳನುನ ಕಸ್ದುಕ ೂಳುಳವುದನುನ ಅವರು ಧಿಕಿರಿಸ್ಬಹುದು ಏಕ ಂದರ  ಆ ಆಸ್ುಗಳು ಅವರ ಪರಲಿಗ  

ಪವಿತಾವರದವು ಮತುು ಅವರು ಅವುಗಳಿಂದ ದೂರವರಗಲರರದಷ್ುು ಅವಿಭರಜಯವರಗಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ರಬಹುದು. 

ಅವರು ತಮಮ ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುನ ಇತರರು ಪರಸ್ಿರ ಗೌರವವಿರಬ ೀಕು ಎಂಬ ಏಕ ೈಕ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರಗಬಲಲ 

ಷ್ರರ್ತುನ್ ೂಂದಗ  ಗೌರವಿಸ್ಲಿ ಎಂದು ಬಯಸ್ಬಹುದು. ಪರಸ್ಿರ ಗೌರವವು ಹಸ್ುಕ್ ೀಪವನುನ ಹ ೂರದಬುಬತುದ  

ಮತುು ಯರವುದ ೀ ರಿೀರ್ತಯ ನಿಬಿಂಧ್ವನುನ ರ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ುತುದ . ಅದು, ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಪಾತ್ ಯೀಕತ್ ಯು 

ಗುರುರ್ತಸ್ಲಿಟ್ಟುದ , ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಲಿಟ್ಟುದ  ಮತುು ಗೌರವಿಸ್ಲಿಟ್ಟುದ  ಎಂಬ ಗಾಹಿಕ ಯನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ದ . 

ಘನತ್ ಯಡ ಗಿನ ಕಲಿನ್ ಗ  ಅಂತಹ ಗೌರವವು ಸ್ಂವಿಧರನದ 21 ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ಅಡಿಯಲಿಲ, ಅಭಿವಯಕ್ತು 

ಸರವತಂತಾಯದ ಹಕಿನುನ ಕರ ತರುವ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕರಿಗಿಬಿಟ್ಟುದ . ಘನತ್  ಮತುು ಸರವತಂತಾಯಗಳು, 

ಅವರ ಡರ ಕುರಿತೂ ಕರಳಜಿವಹಿಸ್ುವ ಅವಳಿ-ಪರಿಕಲಿನ್ ಯಂತ್ , ಮರನವ ಸ್ಮರಜದ ಒಂದು ಮಹ ೂೀನನತ 

ಚತಾವನುನ ಬಿಡಿಸ್ುವುದರ ಜ ೂತ್ ಗ , ಸ್ಮರಜದಲಿಲ ಶ್ರಂರ್ತಯುತ ಸ್ಹಬರಳ ವಯನುನ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ುವ ಮೂಲಕ 

ವರತ್ರವರಣವನುನ ಸ್ುಗಮಗ ೂಳಿಸ್ುತುವ  ಮತುು ಆ ಮೂಲಕ ನ್ರಯಯ ವಿತರಣ ಯನುನ ಸ್ುಲಭಗ ೂಳಿಸ್ುತುವ . 
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ಅಂತಹ ಹಕುಿಗಳನುನ ಪವಿತಾವರದ ಮತುು ಉಲಲಂಘಿಸ್ಬರರದ ತತವಗಳ ಂದು ರ್ತಳಿದು ಪರಲಿಸ್ಲರಗುವ; 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಆಯಿಯು ಅಪರೂಪವರಗಿರದ ೀ, ಪಾರ್ತಯೊಬಬರಿಗೂ ತಮಮ ಸರಥನ ದ ೂರ ಯುವ ಸ್ಮರಜದಲಿಲ 

ಎಲಲರೂ ಸರಮರಜಿಕ ವಿನ್ರಯಸ್ಗ ೂಳಿಸ್ುವಿಕ ಯ ಪಾಕ್ತಾಯಯ ಭರಗವರಗುತ್ರುರ ; ಯರವುದ ೀ ಗ ೂೀಪುರವನುನ 

ನಿಮಿಿಸ್ಲರಗಿಲಲವರದರೂ, ಶ್ರಂರ್ತಯುತ ಸ್ಹಬರಳ ವಯೊಂದಗಿನ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಹಕುಿಗಳ ಗ ೂೀಪುರವು 

ಗ ೂೀಚರಿಸ್ುರ್ತುದ . 

130. ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ (ಎ ರಿರ್ಜಸಟಡ್ೋ ಸ ೂಸ ೈಟಿ) ಪರಕರಣದ್ಲ್ಲಿ (ಮೀಲಿಂಡ), ನಮಮಲ ೂಲಬಬರು, ಮರನವ ಘನತ್ ಯು 

ವರಯಖರಯನದ ಆಚ ಗಿದ ಯಂದೂ ಮತುು ಅದು ಕ ಲವಮಮ, ವರಯಖರಯನವನುನ ವಿರ ೂೀಧಿಸ್ುತುದಯಂದೂ 

ಗಮನಿಸ್ದರು. ಕ ಲವರಿಗ , ಅದು ಅಮೂತಿ ಪಾಪಂಚದಲಿಲರುವಂತ್  ಕರಣುತುದ  ಮತುು ಕ ಲವರು ಇದನುನ 

ಅಹಂಕರರ ಅರ್ವರ ಅರ್ತಯರದ ವಿಲಕ್ಷಣತ್ ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣವ ಂದು ವಿಕೃತವರಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಹುದು. ಈ 

ಭರವನ್ ಯು ಪರಿಪೂಣಿ ಸ್ನಿಕತ್ ಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರಬಹುದು, ಆದರ  ಘನತ್ ಯಲಲದ  

ಬದುಕು ಕ ೀಳಿಸ್ದ ೀ ಇರುವಂತಹ ಶಬದದಂತ್  ಎಂಬುದಷ ುೀ ಇಲಿಲ ನಿಜವರಗಿ ಮುಖ್ಯವರಗುವುದು. ಘನತ್ ಗ  

ಧ್ವನಿಯದ ಯರದದರಿಂದ, ಅದು ಸರವಭರವಿಕ ಮತುು ಮರನವಿೀಯವರಗಿದ ಯರದದರಿಂದ ಅದು 

ಮರತನ್ರಡುತುದ . ಅದು ಚಂತನ್  ಮತುು ಭರವನ್ ಯ ಸ್ಂಯೊೀಜನ್ ಯರಗಿದ . 

131. ಮನ್ ವಕಾ ಗಾಂಧಿ v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ ಮತತಿ ಇನ್ ೂನಬ್ಾರತ ಪರಕರಣದ್ಲ್ಲಿ56 ನ್ರಯ ಕೃಷ್ಣ ಅಯಯರ್ ರವರು 

ಜಿೀವನವು ವಯಕ್ತುತವದ ಗರಿಬಿಚಿಲು ಇರುವ ಐಹಿಕ ಅವಕರಶ ಮತುು 21ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ಯರವುದ ೀ ಅಂಶವನುನ 

ಮೊಟಕುಗ ೂಳಿಸ್ ಅಥ ೈಿಸ್ಕ ೂಂಡು ನ್ ೂೀಡಿದರಗ ಹಲವರರು ಇತರ ಸರವತಂತಾಯಗಳು ತ್ರನ್ ೀತ್ರನ್ರಗಿ 

ಅಳಿಸ್ಹ ೂೀಗುತುವ  ಎಂದು ಹ ೀಳಿದರು. ಎಲಲರ ಘನತ್ ಯು ಪವಿತಾವರದ ಮರನವ ಹಕುಿ ಮತುು 

ಘನತ್ ಯಲಲದದದರ  ಮರನವ ಜಿೀವನವು ತನನ ಘನವರದ ಅರ್ಿವನುನ ಕಳ ದುಕ ೂಳುಳತುದ  ಎಂಬುದನುನ 

ಮನಸ್ಪನಲಿಲಟುುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು. 
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132. ಒಬಬರಲಿಲ ಘನತ್ ಯಂಬ ಅಂಶವು ಇಲಲದದದರ  ಅವರ ಇರುವಿಕ ಯ ಸ್ಂಪೂಣಿ ಪೊೀಷ್ಣ ಯನುನ  

ಊಹಿಸ್ಕ ೂಳಳಲರಗುವುದಲಲ. ಜಿೀವನದ ರಂಗಭೂಮಿಯಲಿಲ, ಘನತ್ ಯ ಅಸ್ಮತ್ ಯಂಬ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಿಲಲದದದರ , 

ಅಂತಹ ಪರತಾವನುನ ನಡುರಂಗಕ ಿ ಪಾವ ೀಶಿಸ್ಲು ಅನುಮರ್ತಸ್ಬಹುದರದರೂ ಅದು ಬ ನುನಹುರಿಯಲಲದ 

ವಸ್ುುವಿನ ಪರತಾದಂತ್  ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಡುತುದ  ಅರ್ವರ ಹರಗ  ನ್ ೂೀಡಿದರ , ರರಜದಂಡವಿಲಲದ ಆಳುವ 

ರರಜನಂತ್  ಬಿಂಬಿಸ್ಲಿಡುತುದ . ಹಿೀಗ  ಹ ೀಳುವ ಉದ ದೀಶವ ಂದರ  ಪಾರ್ತಯೊಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಅಸ್ಮತ್ ಯು 

ಅವನು/ಅವಳಿಗ  ಘನತ್ ಯದರದಗ ಮರತಾ "ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಇರುವಿಕ "ಯ ಗುಣಮಟುವನುನ ಪಡ ಯುತುದ . 

ಘನತ್ ಯು  ಆಯಿಯನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುತುದ ಯರದರೂ ಅದು ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ಘಾಸ್ಯ ಸ್ೃಷ್ಟ್ುಯನುನ 

ವಿರ ೂೀಧಿಸ್ುತುದ . ಜ ೈವಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯು, ಅದು ನಿಲುವರಗಿರಲಿೀ, ಅರ್ವರ ಆಯಿಯ ಐಚಿಕ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಯರಗಿರಲಿೀ, ಕರನೂನಿನ ಯರವುದ ೀ ಹ ೀರುವಿಕ ಯ ಸ್ವರೂಪದ ನಿಬಿಂಧ್ವನುನ ಎದುರಿಸ್ದರಗ, 

ವಯಕ್ತುಯ ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಮತುು ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಹಕುಿ ಘಾಸ್ಗ ೂಳಗರಗುತುದ . ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥರ್ತಯು ಅಂರ್ತಮ 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ರ್ತೀಪುಿಗರರನ ಮನಸರಪಕ್ಷಿಯನುನ ಅಡಚಣ ಯಲಿಲ ಕ ಡವಲು ಮತುು ವಯಕ್ತುಗಳ ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ 

ಮತುು ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಹಕುಿಗಳ ಸ್ಂಪೂಣಿ ಅರಳುವಿಕ ಗ  ಅವಕರಶ ಮರಡಿಕ ೂಡಲು ತಡ ಯನುನ 

ತ್ ಗ ದುಹರಕಲು ಪ ಾೀರ ೀಪ್ಪಸ್ುತುದ . ಇದು ಘನತ್ ಯ ಮೂಲತತವವರಗಿದ  ಮತುು ನ್ರವು ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ 

ಮುಜುಗರವಿಲಲದ ೀ, ವಯಕ್ತುಗ  ತ್ರನು ಬಯಸ್ದಂತ್  ವರ್ತಿಸ್ಲು ಅನುಮರ್ತ ನಿೀಡುವುದು ಮತುು ತನಿನಷ್ುದಂತ್  

ತನನನುನ ತ್ರನ್ ೀ  ನಡ ಸ್ಕ ೂಳಳಲು ಬಿಡುವುದು ಮತುು ಇತರರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯೊಂದಗ  ತನನನುನ ತ್ರನ್ ೀ 

ವಯಕುಪಡಿಸ್ಲು ಅನುವು ಮರಡಿಕ ೂಡುವುದು ನಮಮ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಕತಿವಯ ಎಂದು ಹ ೀಳುತ್ ುೀವ . ಅದುವ ೀ 

ಭಯವಿಲಲದ ಯೀ ಆಯಿ ಮರಡುವ ಹಕುಿ. ಒಪ್ಪಿಗ ಯು ಯರವುದ ೀ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ದ ನ್ ೈಜವರದ ಆಸ್ರ  

ಎಂಬ ಸ್ತಯವನುನ ಮುಖರಯವರದ ಅಗತಯವ ಂದು ವಯಕ್ತುಗಳಲಿಲ ಬಿತುಬ ೀಕು.. 
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133. ಈ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ, ನ್ರವು ಕ ೂಂಚ ವಿದ ೀಶದ ಡ ಗ  ಪಾಯರಣಿಸ್ಬಹುದು. ಲ್ಾ v ಕ ನಡಾ (ಉದ ೂಾವಗ ಮತತಿ 

ವಲಸ  ಸಚಿವ) ಪರಕರಣದ್ಲ್ಲಿ 57  ಘನತ್ ಯ ಮೂಲಸ್ತವವನುನ ಸ ರ ಹಿಡಿದ, ಕ ನಡರದ ಸ್ವೀಿಚ ಿ

ನ್ರಯಯರಲಯವು ಈ ಕ ಳಗಿನಂತ್  ಗಮನಿಸ್ತು: - 

"ಮರನವ ಘನತ್  ಎಂದರ  ಒಬಬ ವಯಕ್ತು ಅರ್ವರ ಗುಂಪು 

ಸರವಭಿಮರನ ಮತುು ಆ ಸರವಭಿಮರನವನುನ 

ಅನುಭವಿಸ್ುವುದು. ಇದು ದ ೈಹಿಕ ಮತುು ಮರನಸ್ಕ 

ಸ್ಮಗಾತ್  ಮತುು ಸ್ಬಲಿೀಕರಣಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ . 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅರ್ವರ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಅಗತಯಗಳು 

ಸರಮರ್ಯಿಗಳು, ಅರ್ವರ ಅಹಿತ್ ಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ 

ಪರಿಸ್ಥರ್ತಗಳನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ ಅನ್ರಯಯವರದ ವತಿನ್ ಯಂದ 

ಮರನವ ಘನತ್ ಗ  ಹರನಿಯರಗುತುದ . ಇದು ವಿವಿಧ್ 

ವಯಕ್ತುಗಳ ಅಗತಯತ್ ಗಳು, ಸರಮರ್ಯಿಗಳು ಮತುು 

ಅಹಿತ್ ಗಳಿಗ  ಸ್ೂಕ್ಷಮವರಗಿರುವ, ವಯಕ್ತುಗಳ ಭಿನನತ್ ಗಳನುನ 

ಗಣನ್ ಗ  ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವ ಕರನೂನುಗಳಿಂದ 

ಹ ಚಿಸ್ಲಿಡುತುದ . ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತ ವಯಕ್ತುಗಳು ಮತುು 

ಗುಂಪುಗಳನುನ ಕಡ ಗಣಿಸ್ದರಗ, ನಿಲಿಕ್ಷಿಸ್ದರಗ ಅರ್ವರ 

ಅಪಮೌಲಯಗ ೂಳಿಸ್ದರಗ ಮರನವ ಘನತ್ ಗ  

ಹರನಿಯರಗುತುದ  ಮತುು ಕ ನ್ ಡಿಯನ್ ಸ್ಮರಜದ ೂಳಗ  

ಎಲರಲ ವಯಕ್ತುಗಳು ಮತುು ಗುಂಪುಗಳ ಸ್ಂಪೂಣಿ ಸರಥನವನುನ 

ಕರನೂನುಗಳು ಗುರುರ್ತಸ್ದರಗ ವಧಿಿಸ್ುತುದ . " 
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134. ಘನತ್ ಯ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕಿನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವುದು ಸ್ಕರಿರ ಮತುು ನ್ರಯಯರಂಗಗಳ ಕತಿವಯವಷ ುೀ ಅಲಲ, 

ಬದಲಿಗ  ಸ್ಮುದರಯವೂ ಪರಸ್ಿರರ ಘನತ್ ಯ ಗೌರವಿಸ್ುವ ಜವರಬರದರಿ ಹ ೂಂದದ ,  ಪರಸ್ಿರರ 

ಘನತ್ ಯನುನ ಗೌರವಿಸ್ುವುದು ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಕತಿವಯ. ಇದು ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಭರಾತೃತವದ ಅಂಶದ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಯರಗಿದ . 

135. ಪಾಸ್ುುತ ಸ್ನಿನವ ೀಶದಲಿಲ ಘನತ್ ಯ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯ ಮಹತವ ಪಡ ದುಕ ೂಳುಳತುದ , ನಮಮ ಸ್ಮರಜದ ಅತಯಂತ 

ವಂಚತ ವಗಿದ ಅವಶಯಕ ಹಕಿನುನ ಅರ್ತಕಾಮಿಸ್ುವ ಕರನೂನಿನ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಯೊಂದಕ ಿ ಸ್ವರಲು 

ಹರಕಲರಗಿದ . ತಮಮ ಖರಸ್ಗಿೀ ವಲಯದ ೂಳಗ  ಕ ಲವು ಕ್ತಾಯಗಳಲಿಲ ತ್ ೂಡಗಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ 

ಆಯಿಯನುನ  ಹಳ ಯ ಸರಮರಜಿಕ ಗಾಹಿಕ ಯ ದ ಸ ಯಂದ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ಲರಗಿದ . ವಯಕ್ತುಯ 

ಪಾತ್ ಯೀಕತ್ ಯನುನ ವರಯಖರಯನಿಸ್ುವ ಅಂತಹ ಮಹತವಪೂಣಿ ರ್ತೀಮರಿನವನುನ, ಅಪರರಧಿೀಕರಣದ ಮೂಲಕ 

ಅಂಕ ಗ ೂಳಪಡಿಸ್ದರಗ, ವಯಕ್ತುಯ ಘನತ್ ಯ ಹಕ್ತಿನ ಉಲಲಂಘನ್ ಯರಗಿ ಅದು ಆತಮವಿಲಲದ ಪದಪುಂಜವರಗಿ 

ಉಳಿಯುತುದ . 

136. ಲಿಂಗ ಬದಲರವಣ ಗ  ಒಳಗರಗುವ ಅರ್ವರ ಒಳಗರಗ ಬಯಸ್ುವ ವಯಕ್ತುಗಳ ಹಕುಿಗಳ ವಿಚರರದಲಿಲ ಪ್ತ v. ಎಸ್ 

58ಪರಕರಣದ್ಲ್ಲಿ ಯುರ ೂೀಪ್ಪಯನ್ ಕ ೂೀರ್ಟಿ ಆಫ್ ಜಸ್ುಸ್, ವಯಕ್ತುಯು ಲಿಂಗ ಪರಿವತಿನ್ ಗ  ಓಳಗರಗಿದರದರ   

ಅರ್ವರ ಒಳಗರಗಲು  ಉದ ದೀಶಿಸ್ದರದರ  ಎಂಬ ನ್ ಲ ಯಲಿಲ ನ್ೌಕರಿಯಂದ ವಜರಗ ೂಳಿಸ್ದರ , ಅವರನುನ, 

ತ್ರವು ಲಿಂಗ ಬದಲರವಣ ಗ  ಒಳಗರಗುವುದಕ ಿ ಮೊದಲು ಹ ೂಂದದದ ಲಿಂಗದ ವಯಕ್ತುಗಳ  ಂದಗ  ಹ ೂೀಲಿಸ್ 

ಅವರನುನ  ಅನುಚತವರಗಿ ನಡ ಸ್ಕ ೂಂಡಂತ್ರಗುತುದ . ಅಂತಹ ವಯಕ್ತುಗರದ ಇಂತಹ ತ್ರರತಮಯವನುನ 

ಸ್ಹಿಸ್ಕ ೂಳುಳವುದು, ಅವರಿಗ  ದ ೂರಕಬ ೀಕ್ತರುವ, ನ್ರಯಯರಲಯದ ರಕ್ಷಣ ಯರುವ, ಘನತ್  ಮತುು 

ಸರವತಂತಾಯವನುನ, ಗೌರವಿಸ್ಲು ವಿಫಲರರದಂತ್ . 

137. ಪ್ಾಿಾನ್ ್ ಪ್ ವರ ನ್ಟ ಹತಡ್ ಆಫ್ ಸೌಥವಸಟನ್ೋ ಪ್ತ.ಎ v. ಕಾಾಸಿ 59  ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಯುನ್ ೈಟ ಡ್ ಸ ುೀರ್ಟಪ ನ  

ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ವಯಕ್ತುಯು ತನನ ಜಿೀವಮರನದಲ ೂಲಮಮ ಮರಡುವ ಅತಯಂತ, ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಘನತ್  

                                                             
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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ಮತುು ಸರವಯುತುತ್ ಗ  ಮುಖ್ಯವರಗಿರುವ ಆರ್ತೋಯ ಮತುು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಆಯಿಯನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುವ 

ವಿಷ್ಯಗಳು ಹದನ್ರಲಿನ್ ೀ ರ್ತದುದಪಡಿಯಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಟು ಸರವತಂತಾಯದ ಕ ೀಂದಾವರಗಿವ  ಎಂದು ರ್ತೀಪ್ಪಿರ್ತುತು. 

138. ವಿಭಿನನ ಕ್ ೀತಾಗಳಿಗ  ಮತುು ಕ ಲವಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಮೀಲಿನ ನಿಧರಿರಗಳ ಮೂಲಕ, 

ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಒಲವು, ಇತರರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ಭರವನ್ರತಮಕ ಮತುು 

ದ ೈಹಿಕ ನಡವಳಿಕ  ಮತುು ಆಯಿಯ ಸರವತಂತಾಯದ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಮಹತವ ನಿೀಡಿವ . ಒಂದು ರ ಸರುರ ಂಟ  ೆ

ಹ ೂೀಗುವ ಅರ್ವರ ಚಲನಚತಾ ಅರ್ವರ ನ್ರಟಕವನುನ ನ್ ೂೀಡಲು ರಂಗಮಂದರಕ ಿ ಹ ೂೀಗುವುದಕ ಿ 

ಹ ೂೀಲಿಸ್ದರ , ಒಂದು ಜ ೈವಿಕ ಸ್ಮನವಯವು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಕ್ತಾಯಗ  ಒಪ್ಪಿಗ  ನಿೀಡಿರುವಂತಹ 

ಸ್ಂಗತಯವನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ದ . ಒಲವು ಎಂಬುದು ವಯಕ್ತುತವವನುನ ವರಯಖರಯನಿಸ್ ಆ ಮೂಲಕ ಘನತ್ ಯ 

ನ್ ಲ ಗಟುನುನ ನಿಮಿಿಸ್ಲು ಅನುವರಗುವ ಆಯಿಯ ಅಭಿವಯಕ್ತು. ಆಯಿಯ ಅಂತಹ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯು ಘನತ್ ಯ 

ಭರಗವಷ ುೀ ಅಲಲದ , ಸರವತಂತಾಯದ ಅವಶಯಕ ಅಂಶವೂ ಸ್ಹ ಎಂಬುದನುನ ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ಬ ೀಕು. 

ಸರವತಂತಾಯಕ ಿ, ಒಂದು ಪರಿಕಲಿನ್ ಯರಗಿರುವ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, ಘನತ್ ಯ ವಲಯದಲಿಲ ಅದರ ಸ್ರಿಯರದ 

ಸರಥನವನುನ ನಿೀಡಬ ೀಕರಗಿದ , ಏಕ ಂದರ  ಘನತ್  ಮತುು ಸರವತಂತಾಯಗಳ ರಡೂ ವಯಕ್ತುಯ ಬದುಕು ಮತುು 

ಬದುಕುವಿಕ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ವ . 

K. ಲ್ ೈಂಗಿಕ ನ್ವಲತವಪ (Sexual Orientation) 

139. ಘನತ್ ಯ ಮೌಲಯದ ಬಗ ೆ ರ್ತಳಿಸ್ದ ನಂತರ, ನ್ರವು ಪಪಟಟಸಾಿಮಿ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಇರ್ತುೀಚ ಗ  ಧ್ೃಢವರದ 

ಸ್ಿಷ್ುತ್ ಯನುನ ಪಡ ದ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಸ್ಂಭಾಮಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯನುನ ಪರರಂಬರಿಸ್ಲು 

ಮುಂದುವರಿಯುರ್ತುದ ದವು. ಆದರ , ನಮಗ  ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿಗ  ಸ್ವಲಿ ಸ್ಥಳವನುನ ವಿನಿಯೊೀಗಿಸ್ಲು ಸ್ಲಹ  

ದ ೂರ ಯತು ಮತುು ಅದಕರಿಗಿ ಆಸ ರೀಲಿಯರದ ಉಚ ಿ ನ್ರಯಯರಲಯದ ಮರಜಿ ನ್ರಯಯರಧಿೀಶ ಮೈಕ ಲ್ 

ಕ್ತಬಿಿ ಅವರ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ,ಟ್ಟೀ ಕುರಿತು ನಿೀಡಿದ ಬ ೂೀಧ್ಪಾದ ವರಯಖರಯನವನುನ ಉದರಹರಿಸ್ುರ್ತದ ದೀವ :- 
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ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ: ಒಂದ ೀ ಲಿಂಗದ ವಯಕ್ತುಗಳ ಡ ಗ , ಲ ೈಂಗಿಕ, 

ಭರವನ್ರತಮಕ ಮತುು ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳ ಸ ಳ ತವಿರುವ ಸ್ರೀ 

ಪುರುಷ್ ವಯಕ್ತುಗಳು. 

ಉಭಯಲ ೈಂಗಿಕ: ಎರಡೂ ಲಿಂಗಗಳ ಡ ಗ  

ಆಕಷ್ಟ್ಿತರರಗುವ ಮಹಿಳ ಯರು; ಎರಡೂ ಲಿಂಗಗಳ ಡ ಗ  

ಆಕಷ್ಟ್ಿತರರಗುವ ಪುರುಷ್ರು. 

ಲ ಸ್ಬಯನ್: ಮಹಿಳ ಯರ ಡ ಗ  ಆಕಷ್ಟ್ಿತರರಗುವ 

ಮಹಿಳ ಯರು. 

ಗ ೀ: ಪುರುಷ್ರ ಡ ಗ  ಆಕಷ್ಟ್ಿತರರಗಿರುವ ಪುರುಷ್ರು, 

ಆದರಗೂಯ ಈ ಪದವನುನ ಕ ಲವಮಮ ಎಲರಲ 

ಸ್ಮಲಿಂಗರಸ್ಕು ವಯಕ್ತುಗಳಿಗೂ ಬಳಸ್ಲರಗುತುದ . 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್ : ವಯಕ್ತುಯು ತಮಮನುನ ಗಂಡು ಅರ್ವರ 

ಹ ಣುಣ ಎಂದು ಗುರುರ್ತಸ್ಕ ೂಳುಳತ್ರುರ ಯೀ ಎಂಬುದಕ ಿ 

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ, ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿಗಿಂತ ಭಿನನವರಗಿರುವ 

ವಿದಯಮರನ. ವಯಕ್ತುಗಳ ಮರನಸ್ಕ ಮತುು ದ ೈಹಿಕ ಅರ್ವರ 

ಹುಟ್ಟುನ ಲಿಂಗದ ನಡುವ  ಅನುಸ್ರಣ  ಅರ್ವರ 

ಅನನುಸ್ರಣ  ಇರುವ ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ ಮತುು ವಯಕ್ತುಯು 

ಅದನುನ ಬಹುತ್ ೀಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ತ್ ೂೀರಿಕ  ಮತುು 

ನಡವಳಿಕ ಯ ಮೂಲಕ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ಬಗ ಯಲಿಲ ಕೂಡ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್  ಕರಣಿಸ್ಕ ೂಳುಳತುದ . ಭರರತ 

ಉಪಖ್ಂಡದಲಿಲ ವಯಕ್ತುಯು ಹಿಜರಾ, ಕ ೂೀರ್ತ, ಅರ್ವರ ಇತರ 
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ಹ ಸ್ರಿನಿಂದ ಗುರುರ್ತಸ್ಕ ೂಳುಳತ್ರುರ ಯೀ ಎಂಬುದಕೂಿ 

ಅನವಯಸ್ುತುದ . 

ಬದಲಿ ಲಿಂಗಿೀಯ: ಗಂಡು ಹ ಣ ಣಂಬ ಇಬಬಗ  ರ ೀಖ ಯ 

ಯರವ ಬದಗೂ ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿ ಸ ೀರದ ವಣಿತನುು 

(ಕ ೂಾೀಮೊೀಸ ೂೀಮ್) ಗಳ ವಿನ್ರಯಸ್ದ ೂಂದಗ  ಹುಟ್ಟುರುವ 

ವಯಕ್ತುಗಳು 

ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಅರ್ವರ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ.ಐ.ಕೂಯ: 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಪುರುಷ್, 

ಉಭಯಲಿಂಗರಸ್ಕು, ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತ ಮತುು ಬದಲಿ 

ಲಿಂಗಿೀಯ ಮತುು ಕ್ತವೀರ್ ಅಲಿಸ್ಂಖರತರು. ಸರವಿರ್ತಾಕ 

ನ್ ಲ ಯಲಿಲ ಯುವ ಜನರಿಂದ ಆಗರಗ ೆ ಬಳಸ್ಪಡುವ ಕ್ತವೀರ್ 

ಎಂಬ ಪದವು ಎಲಲ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರನುನ 

ಒಳಗ ೂಳುಳತುದ . ಈ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ ಅರಿವಿಲಲದವರ ನಡುವ  

ಈ ಪದವು ಆತಂಕಕರರಿಯರಗಿ ಧ್ವನಿಸ್ಬಹುದರದದರಿಂದ 

ನ್ರನು ಈ ಪದವನುನ ಬಳಸ್ುವುದಲಲ. ಆದರಗೂಯ ಈ ಪದದ 

ಬಳಕ  ಹ ಚರಿಗುರ್ತುದುದ, ಯುವ ಜನರು ಇದರ ಬಳಕ ಯನುನ 

ಆತಂಕಕರರಿೀ ಪದವಂದರ ಭಯವನುನ ತ್ ಗ ಯಲು 

ಅದನ್ ನೀ ಹ ಚರಿಗಿ ಬಳಸ್ುವ ನಿದಶಿನದಂತ್  

ಪರಿಗಣಿಸ್ುರ್ತುದರದರ . 

ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ: ಪುರುಷ್ರ ೂಂದಗ  ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯ ನಡ ಸ್ುವ 

ಪುರುಷ್ರು. ಈ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯು ಸ್ಂಯುಕು ರರಷ್ರ ಒಕೂಿಟದ 
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ವಲಯಗಳಲಿಲ ಸರಮರನಯವರದುದು. ಇದು ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ 

ಪುರುಷ್ರು ಪುರುಷ್ರ ೂಂದಗ  ನಡ ಸ್ುವ ದ ೈಹಿಕ, ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ .  ಭರರತದಂತಹ ಕ ಲ 

ದ ೀಶಗಳಲಿಲ, ಕ ಲ ಪುರುಷ್ರು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರ ಂದು 

ಗುರುರ್ತಸ್ಕ ೂಳಳದದದರೂ ಮತುು ಪುರುಷ್ರ ೂಂದಗ  

ಪಾಣಯದ ಭರವನ್  ಅರ್ವರ ಸ್ಂಬಂಧ್ವನುನ 

ಬಯಸ್ದದದರೂ ತಮಮದ ೀ ಲಿಂಗದ ವಯಕ್ತುಗಳ  ಂದಗ  

ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳಲಿಲ ತ್ ೂಡಗುವ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ ಈ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಯನುನ ಬಳಸ್ಲರಗುತುದ 60. 

140. ಈಗ ನ್ರವು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಅಂಶದ ಡ ಗ  ಗಮನಹರಿಸ ೂೀಣ. ಪಾರ್ತ ಮನುಷ್ಯ ಜಿೀವಿಗೂ ಕ ಲ 

ಮೂಲಭೂತ ಜ ೈವಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿದುದ ಅವು ಕ ಲ ಅಂಶಗಳನುನ ಕ ಲ ಸ್ನಿನವ ೀಶಗಳಲಿಲ ಪಡ ದುಕ ೂಳುಳತುವ  

ಅರ್ವರ ಬ ಳ ಸ್ಕ ೂಳುಳತುವ . ಮೀಲಿನದದರಲಿಲ ಮೊದಲನ್ ೀ ಬಗ ಯದದನುನ ಅವರ ಇರುವಿಕ ಗ  

ಸರವಭರವಿಕವರಗಿರುವ ಆಂತರಿಕ ನಿಲುವು ಎಂದು ಕರ ಯಬಹುದು. ಎರಡನ್ ಯದದನುನ ಕಮೀಣ ಅವನ/ಅವಳ 

ಅಸ್ುತವದ ಅವಿಭರಜಯ ಗುಣವರಗಿಬಿಡುವ ಅವನ/ಅವಳ ಆಯಿಯ ತ್ ೂೀಪಿಡಿಕ  ಎಂದು ಕರ ಯಬಹುದು, 

ಏಕ ಂದರ  ಅಂತಹ ಒಲವಿನ ದ ಸ ಯಂದ ವಯಕ್ತುಯು ತೃಪ್ಪು ಪಡ ಯುವ ಸ್ಲುವರಗಿ ಭಿನನವರದ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯಡ ಗ  

ಒಲವನುನ ತ್ ೂೀರಿಸ್ುತ್ರುರ . ಮೂರನ್ ೀ ಬಗ ಯದುದ ಅವನು/ಅವಳು ಹರಗ ೀ ಉಳಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಪಾವೃರ್ತು, ಇಲಿಲ 

ವಯಕ್ತುಯು ಬ ೀರ  ರಿೀರ್ತಯ ಇಚ ಿಯನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವುದಲಲ. ಮೊದಲನ್ ಯದುದ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ , ಎರಡನ್ ಯದುದ 

ಉಭಯಲ ೈಂಗಿಕತ್  ಮತುು ಮೂರನ್ ಯದುದ ಭಿನನಲ ೈಂಗಿಕತ್ . ಮೂರನ್ ಯದದನುನ ನಿಸ್ಗಿಿಕವ ಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗುತುದ  ಮತುು ಮೊದಲನ್ ಯದದನುನ, ಅದ ೀ ಮರನದಂಡದ ಪಾಕರರ ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕವ ಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗುತುದ . ಎರಡನ್ ಯ ವಗಿಕ ಿ ಸ ೀರಿದ ವಕ್ತುಯು ಅವನ/ಅವಳ ಸ್ಮಲ ೈಂ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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ಚಲರಯಸ್ ಅಂತಹ ಕ್ತಾಯಯಲಿಲ ತ್ ೂಡಗಿದರಗ, ಅದನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳಳಲರಗುವುದಲಲ. ಒಟರುರ ಯರಗಿ 

ಸರಮರಜಿಕ ಗಾಹಿಕ ಯ ಆಧರರದಲಿಲ ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧ ಅರ್ವರ ಅದಕ ಿ ಅನುಗುಣವರಗಿವ  ಎಂದು 

“ಕ್ತಾಯ” ಯನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗುತುದ . 

141. ಯೊೀಗಯಕರತ್ರಿ ತತವಗಳು "ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ”  ಹಿೀಗ  ವರಯಖರಯನಿಸ್ುತುವ : - 

 ‘ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು’ ಎಂಬುದನುನ, ಪಾರ್ತ ವಯಕ್ತುಯಲಿಲರುವ, 

ಬ ೀರ  ಲಿಂಗದ, ತಮಮದ ೀ ಲಿಂಗದ ಅರ್ವರ ಒಂದಕ್ತಿಂತ 

ಹ ಚುಿ ಲಿಂಗದ ವಯಕ್ತುಗಳ ಡ ಗಿನ ಗರಢವರದ ಭರವನ್ರತಮಕ, 

ಆರ್ತೋಯ ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕವರದ ಸ ಳ ತಕ ೂಿಳಗರಗುವ 

ಮತುು ಅವರ ೂಂದಗ  ಖರಸ್ಗಿೀ ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ 

ಬ ಳ ಸ್ುವ ಸರಮರ್ಯಿ ಎಂದು ಅರ್ಿಮಡಿಕ ೂಳಳಬಹುದು 

142. ತನನ ಅಧ್ಯಯನವಂದರಲಿಲ ಅಮೀರಿಕನ್ ಸ ೈಕಲರಜಿಕಲ್ ಅಸ ೂೀಸ್ಯೀಷ್ನ್ (ಅಮರಿಕನ್ ಮರನಸ್ಕ 

ಸ್ಂಘ) ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಈ ಕ ಳಗಿನ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ವರಯಖರಯನಿಸ್ಲು ಪಾಯರ್ತನಸ್ದ : 

ಪುರುಷ್ ಅರ್ವರ ಸ್ರೀ ಅರ್ವರ ಎರಡು ಲಿಂಗಗಳ ಡ ಗಿನ 

ಭರವನ್ರತಮಕ ಮತುು/ಅರ್ವರ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ ಳ ತದ 

ದೀಘಿಕರಲಿೀನ ಶ್ ೈಲಿಗ  ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಎಂದು 

ಕರ ಯುತ್ರುರ . ಅಂತಹ ಸ ಳ ತಗಳನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ 

ವಯಕ್ತುಯ ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಅರಿವು, ಅದಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ 

ನಡವಳಿಕ  ಮತುು ಅಂತಹವ ೀ ಸ ಳ ತ್ ಗಳಿರುವ ಇತರರ 

ಸ್ಮುದರಯವಂದರ ಸ್ದಸ್ಯತವವನುನ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು 

ಎನನಲರಗುತುದ . ದಶಕಗಳ ಕರಲ ನಡ ದ ಸ್ಂಶ್  ೀಧ್ನ್ ಗಳು 

ತ್ ೂೀಪಿಡಿಸ್ುವ ಪಾಕರರ, ಭಿನನ ಲಿಂಗಕಿಷ ುೀ 
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ಮಿೀಸ್ಲರಗಿರುವ ಸ ಳ ತದಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಮರನ 

ಲಿಂಗಕಿಷ ುೀ ಮಿೀಸ್ಲರಗಿರುವ ಸ ಳ ತದವರ ಗಿನ ನಿರಂತರ 

ಶ್ ಾೀಣಿಯುದದಕೂಿ ಹರಡಿಕ ೂಂಡಿರುತುದ 61. 

143. ಮೀಲಿನ ವಿಚರರಗಳ ಆಧರರದಲಿಲ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿೀಯತ್  ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಅರಿವನುನ ಅವಲಂಬಿಸ್ದ  ಎಂಬುದನುನ 

ಮನಗರಣಬ ೀಕ್ತದ . ಅದು ಉದ ವೀಗದ ಭರವನ್  ಮತುು ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್ ಯನುನ ಹ ೂಂದುವ ಕರತರತ್ ಯ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ ಪಾರ್ತಬಿಂಬ. ಅದು ಭಿನನಲಿಂಗರಸ್ಕ್ತುಯಂತ್ ಯೀ ಆಳವರದ, ಆಂತರಿಕವರದ ಮತುು ಸ್ಹಜವರದ 

ವಿಚರರ. ಒಂದು ಪರಿಕಲಿನ್ ಯರಗಿ, ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು, ಮೂಲಭೂತವರಗಿ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ ಳ ತದ 

ಶ್ ೈಲಿಯೊಂದನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ . ಇದು ಇತರ ಜಿೀವವಿಜರನನದ ವಿದಯಮರನಗಳಷ ುೀ ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ವಿದಯಮರನ. 

ವಯಕ್ತುಗ  ತನನದ ೀ ಲಿಂಗದ ಡ ಗ  ಸ ಳ ತವನುನ ಅನುಭವಿಸ್ುವ ಪಾವೃರ್ತುಯನುನ ಹ ೂಂದರುತ್ರುನ್ , ಏಕ ಂದರ  ಆ 

ರ್ತೀಮರಿನವು, ನರವ ೈಜ್ಞರನಿಕ ಮತುು ಜಿೀವವಿಜರನನದ ಅಂಶಗಳ ನಿಯಂತಾಣದಲಿಲದ  ಎಂಬುದನುನ 

ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ವಿಜರನನ ನಮಗ  ರ್ತಳಿಯಪಡಿಸ್ುತುದ . ಹಿೀಗರಗಿಯೀ, ಅವನ/ಅವಳ ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ನಿಲುವು 

ಅವನ/ಅವಳ ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಮೂಲವರಗಿದ . ಅದಲಲದ , ಕ ಲ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ, ಪರಸ್ಿರ ಭರವೀದ ಾೀಕದ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ ದ ಸ ಯಂದ, ಇಬಬರು ವಯಸ್ಿರು ತಮಮನುನ ತ್ರವು, ಎರಡು ಲಿಂಗಗಳನುನ 

ಒಳಗ ೂಳಳಬಹುದರದ, ವಿಭಿನನ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯ ಮೂಲಕ ವಯಕುಪಡಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು ಒಪಿಬಹುದು. ಇದನುನ, 

ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ದ, ಬದಲಿಗ  ಹ ೂಂದರಣಿಕ ಗ  ಅವಕರಶಮರಡಿಕ ೂಡುವಂತಹ, 

ಉಭಯಳ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಎನನಬಹುದು. 

144. ಜ ೈವಿಕ ಮತುು ಮರನಸ್ಕ ವಿಜ್ಞರನ ಕ ಶೀತಾಗಳ ರಡರಲೂಲ ನಡ ಸ್ಲರಗಿರುವ ಹಲವರರು ಸ್ಂಶ್  ೀಧ್ನ್ ಗಳು 

ಪದ ೀ ಪದ ೀ ಸರಬಿೀತುಪಡಿಸ್ ಪುನೂರುಚಿರಿಸ್ರುವ ಸ್ಧರದಂತದ ಡ ಗ  ಸ್ಮರಜವು ಅಜರನನದಂದರಬರರದು. 

ನಿದಿಷ್ು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಹ ೂಂದರುವ ವಯಕ್ತುಯನುನ ಮತ್ ೂುಂದು ನಿಲುವಿಗ  ಬದಲರವಣ  ಹ ೂಂದುವಂತ್  

ಒತ್ರುಯಪಡಿಸ್ುವುದು, ದ ೀಹದ ಆವಯವವಂದಕ ಿ, ಅದನುನ ವಿನ್ರಯಸ್ಗ ೂಳಿಸ್ಲರಗಿರುವ 

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

Orientation & Homosexuality," 2008 
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ಕರಯಿವಂದನುನ ಬಿಟುು ಬ ೀರ ೂಂದು ಕರಯಿ ಮರಡುವಂತ್  ಹ ೀಳುವುದಕ ಿ ಸ್ಮ.  ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ 

ಮದುಳು ಮತುು ಜನನ್ ೀಂದಾಯಗಳು, ನಿದಿಷ್ು ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಕರಯಿನಿವಿಹಿಸ್ುವುದು ಮತುು 

ಪಾರ್ತಕ್ತಾಯಸ್ುವುದು ಶುಧ್ಧವರದ ವಿಜ್ಞರನ. ಒಬಬರ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಅನುವಂಶಿಕ, ಹರಮೊೀಿನುಗಳಿಗ  

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ, ಬ ಳವಣಿಗ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ, ಸರಮರಜಿಕ ಮತುು/ಅರ್ವರ ಸರಂಸ್ೃರ್ತಕ ಪಾಭರವಗಳು 

(ಅರ್ವರ ಅವುಗಳ ಒಟುುಗೂಡುವಿಕ )  ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುತುವ ಯೀ ಎಂಬುದರ ಹ ೂರತ್ರಗಿ, ಬಹುಪರಲು ವಕ್ತುಗಳು 

ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ವಿಚರರದಲಿಲ ಅನುಭವಿಸ್ುವ ಆಯಿಯ ಭರವನ್  ಬಹಳ ಕಡಿಮ ಅರ್ವರ ಇಲಲವ ೀ 

ಇಲಲ.62                                                               

145. ಅಮೀರಿಕನ್ ಮನ್ ೂೀವ ೈಜ್ಞರನಿಕ ಸ್ಂಸ ಥಯು ಜುಲ ೈ 1994ರಲಿಲ ಬಿಡುಗಡ ಮರಡಿದ ಹ ೀಳಿಕ ಯಲೂಲ, ಈ 

ಅಭಿಪರಾಯವನುನ ಈ ಕ ಳಗಿನ ವಿಚರರಗಳ ಮೂಲಕ ಪುನರುಚಿರಿಸ್ತು: 

" ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಮೀಲಿನ ಸ್ಂಶ್  ೀಧ್ನ್ ಯು ಅತಯಂತ 

ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿದ . ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್  ಮನ್ ೂೀರ ೂೀಗವೂ ಅಲಲ, 

ನ್ ೈರ್ತಕ ಅಪರಾಮರಣಿಕತ್ ಯೂ ಅಲಲ. ಅದು ಕ ೀವಲ ನಮಮ 

ಜನಸ್ಂಖ ಯಯೊಳಗಿನ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ಪಾೀರ್ತ 

ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ಬಗ . 

ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಒಂದರ ಹಿಂದ  ಮತ್ ೂುಂದರಂತ್  

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ ಪುರುಷ್ರ ಮರನಸ್ಕ ಆರ ೂೀಗಯವನುನ 

ದರಖ್ಲಿಸ್ವ . ನಿಧರಿರ, ಸ್ಥರತ್ , ವಿಶ್ರವಸರಹಿತ್  ಮತುು 

ಸರಮರಜಿಕ ಹರಗೂ ಔದ ೂಯೀಗಿಕ ಹ ೂಂದಕ ೂಳುಳವಿಕ ಯ 

ಬಗ ಗಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ 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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ಭಿನನಲಿಂಗರಸ್ಕುಷ ುೀ ಚ ನ್ ನೈ ಕರಯಿನಿವಿಹಿಸ್ುತ್ರುರ  ಎಂದು 

ತ್ ೂೀರಿಸ್ಕ ೂಟ್ಟುವ . ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್  ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಆಯಿಯ 

ವಿಚರರವೂ ಅಲಲ. ಸ್ಂಶ್  ೀಧ್ನ್ ಗಳು, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು 

ಜಿೀವ ಚಕಾದ ಬಹು ಹಿಂದನ ಘಟುದಲಿಲಯೀ, ಬಹುಶಃ 

ಹುಟ್ಟುನ ಮುಂಚ ಯೀ ರೂಪುಗ ೂಳುಳತುದ  ಎಂದು 

ಸ್ೂಚಸ್ುತುವ .  

ಅದು ಜನಸ್ಂಖ ಯಯ ಸ್ುಮರರು ಹತುು ಶ್ ೀಕಡರ ಜನರಲಿಲ 

ಕಂಡು ಬರುತುದ  ಮತುು ಈ ಪಾಮರಣವು 

ಆಶಿಯಿಕರವರಗಿ, ಭಿನನ ನ್ ೈರ್ತಕ ಮೌಲಯಗಳು ಮತುು 

ನಿಧಿಿಷ್ು ಸರಂಸ್ೃರ್ತಕ ಮರನದಂಡಗಳಿರುವ ಎಲರಲ 

ಸ್ಂಸ್ೃರ್ತಗಳಲಿಲ ಸರಮರನಯವರಗಿದ . ಕ ಲವರು ಅರ್ಿ 

ಮರಡಿಕ ೂಂಡಿರುವುದಕ ಿ ವಿಪರಿೀತವರಗಿ, 

ಜನಸ್ಂಖ ಯಯಲಿಲನ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು, ಹ ೂಸ್ ನ್ ೈರ್ತಕ 

ಸ್ಂಕ ೀತಗಳು ಮತುು ಸರಮರಜಿಕ ಸ್ಂವ ೀದನ್ ಗಳ 

ಆಗಮನದ ೂಂದಗ  ಬದಲರಗುವಂತ್  ಕಂಡು ಬರುವುದಲಲ. 

ಸ್ಂಶ್  ೀಧ್ನ್ರ ಫಲಿತ್ರಂಶಗಳು, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರನುನ 

ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ುವ ಪಾಯತನಗಳು  ಮನಃಶ್ರಸ್ರದ ಮರರುವ ೀಷ್ 

ಧ್ರಿಸ್ರುವ ಸರಮರಜಿಕ ಪೂವರಿಗಾಹಗಳಲಲದ ೀ ಬ ೀರ ೀನಲಲ 

ಎಂಬುನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುತುವ    (ಒತುು ನಮಮದು) 

146. ಈ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ, ಲಿಯೊನ್ರಡ್ಿ ಸರಯಕ್ಪ ರವರು ಮರಡಿದ ಈ ಕ ಳಗಿನ ಅವಲ ೂೀಕನಗಳು ಸ್ೂಕುವರಗಿವ :  
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 -ವ ೈಜ್ಞರನಿಕವರಗಿ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಮತುು ಭಿನನಲಿಂಗರಸ್ಕು 

ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ವಯತ್ರಯಸ್ವು ಎಡಗ ೈಯನುನ ಬಳಸ್ುವ 

ವಯಕ್ತು ಮತುು ಬಲಗ ೈಯನುನ ಬಳಸ್ುವ ವಯಕ್ತುಯ ನಡುವಿನ 

ವಯತ್ರಯಸ್ವನುನ ಹ ೂೀಲುತುದ . ಎಡಚರರಗಿರುವುದು ಕ ೀವಲ 

ಒಂದು ಹಂತವಲಲ. ಒಬಬ ಎಡಚ ವಯಕ್ತುಯು ಒಂದು ದನ 

ಮರಯರಮಂತಾದಂದ ಬಲಗ ೈ ಬಳಸ್ುವ ವಯಕ್ತುಯರಗಿ 

ಮರಪಿಡರಗುವುದಲಲ .... ಕ ಲ ಮಕಿಳು ಹುಟ್ಟುನಿಂದಲ ೀ, 

ಎಡಚರರಗುವ ಭರಗಯ ಹ ೂಂದರುತ್ರುರ , ಮತುು ಕ ಲವು 

ಹುಡುಗರು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರರಗಿ ಹುಟ್ಟು ಬ ಳ ಯುತ್ರುರ . 

147. ಜ ವಮ್ಾ ಈಗನ್ ಮತತಿ ಜಾನ್ ನ್ಾರಿರಸ್ ನ್ ಸಿಾಟ್ v. ಕ ನಡಾದ್ ಹಕ್ರಕನ ಘನತ ವ ತಿ ಮಹಾರಾಣಿ63 ಪಾಕರಣದಲಿಲ 

ಕ ನಡರದ ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು 15(1)ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಡಿಯಲಿಲ ಪಾಯೊೀಜನವನುನ 

ಪಡ ದುಕ ೂಳುಳವ ಆಧರರಗಳಲ ೂಲಂದು, ಏಕ ಂದರ  ಅದು 15(1)ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಲಿಲ ನಿೀಡಲರಗಿರುವ ಪಟ್ಟುಯಲಿಲ 

ನಿೀಡಲರಗಿರುವ ಆಧರರಗಳನುನ ಹ ೂೀಲುತುದ  ಸ್ದರಿ ಪಟ್ಟುಗ  ಪರಿಮಿರ್ತಯಲಲ ಮತುು ಅದು ಸ್ಮಗಾವರಗಿರುವ 

ಕರರಣ ಅದನುನ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಜನರಿಗ  ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ದ ಐರ್ತಹರಸ್ಕ, ಸರಮರಜಿಕ, ರರಜಕ್ತೀಯ 

ಮತುು ಆರ್ಥಿಕ ಅನನುಕೂಲತ್ ಯ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ ವಿಸ್ುರಿಸ್ಬಹುದು, ಎಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ತು. 

"ಲ ೈಂಗಿಕ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವು,  ಆಳವರದ ಖರಸ್ಗಿೀ 

ಗುಣಲಕ್ಷಣವರಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಬದಲರಗಬ ೀಕ್ತದದರ , 

ಅರ್ವರ ಬದಲರಗಬರರದ ಂದರ  ಅದಕ ಿ ಒಪಿಲರರದ 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಬ ಲ  ತ್ ರಬ ೀಕರಗುತುದ , ಮತುು ಹರಗರಗಿ ಅದು 

15ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ರಕ್ಷಣ ಯ ವಲಯಕ ಿ, ಅದು 

                                                             
63 1995] 2 SCR 513 
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ಪಟ್ಟುಮರಡಲರಗಿರುವ ಆಧರರಗಳನುನ ಹ ೂೀಲುತುದ  ಎಂಬ 

ಕರರಣಕ ಿ ಸ ೀರುತುದ " 

148. ವ ೈಜ್ಞರನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ರ್ತೀವಾ ವಿಷ ಲೀಶಣ ಯ ಮೂಲಕ, ವಯಕ್ತುಯ ಅಂತಗಿತ ನಿಲುವಿನ ಬಗ ಗ  

ರ್ತೀಮರಿನಕ ಿ ಬಂದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸ್ಬ ೀಕರದ ವಿಚರರ. ನಿಲುವನುನ ಹ ೂರತುಪಡಿಸ್, ಈ ಮೊದಲ ೀ 

ಹ ೀಳಿದಂತ್ , ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಭರವನ್ರತಮಕ ನಡವಳಿಕ ಯ ಮೀಲ  ಒಂದ ೀ ಲಿಂಗದವರಲಿಲ ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್ ಯನುನ 

ಬಯಸ್ುವ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಪಾಭರವ ಬಿೀರಿ, ಇಬಬರು ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ಜ ೈವಿಕವರಗಿ ಹರ್ತುರ ತರಬಲಲ ಸ್ಂದಭಿಗಳು 

ಇರಬಹುದು. ಇದನುನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯಂತ್  ಮತುು ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಆಯಿಯನುನ 

ಪಾರ್ತಬಿಂಬಿಸ್ುವಂತ್ ಯೀ ನಡ ಸ್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕು. 

L. ಖ್ಾಸಗಿವತನ ಮತತಿ ಅದ್ರ ಸಹಕಾರಿವ ಅಂಶಗಳು 

149. ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377 ಪರಿಚ ಿೀದದ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಸ್ಂಧ್ುತವವನುನ ಪರಿೀಕ್ಷಿಸ್ುವರಗ, ಪಪಟಟಸಾಿಮಿ (ಮ್ರವಲಕಂಡ) 

ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಇರ್ತುೀಚ ಗ  ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ಲಿಟುಂತ್ , ಮಹ ೂೀನನತವರದ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕ್ತಿಗ  ಸ್ೂಕುವರದ 

ಪರಾಮುಖ್ಯ ನಿೀಡಬ ೀಕು. ಪಪಟಟಸಾಿಮಿ (ಮ್ರವಲಕಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕಿನುನ ಬಹುವರಗಿ 

ವಿವರಿಸ್ಲರಗಿದ ಯರದದರಿಂದ ನ್ರವು ಆ ತತವದ ಕುರಿತು ವಿವರವರದ ಚಚ ಿ ಮರಡುವುದಲಲ. ಈಗಿನ 

ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ, ನಮಮ ಗಮನ, ಗೌಪಯತ್ ಯ ಹಕಿನುನ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಎದುರಿಟುು 

ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ುವುದು ಮತುು ಆಯಿಯ ಹಕಿನುನ ಅಭಿವಯಕ್ತು ಸರವತಂತಾಯ ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಭರಗದಂತ್  

ಪರರಂಬರಿಸ್ುವುದ ೀ ಮೊದಲರದ ವಿಚರರಗಳಿಗ  ಸ್ೀಮಿತವರಗಿರಬ ೀಕು. ಅದರ ಹ ೂರತ್ರಗಿ, ಗೌಪಯತ್ ಯ 

ಕ್ ೀತಾದಲಿಲ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸರವಯತುತ್ ಗ  ಗಮನ್ರಹಿ ಸರಥನವಿದ . ಸರವಯತುತ್  ವಯಕ್ತುವರದಯರಗಿದ . ಇದು ಸ್ವ-

ನಿಧರಿರದದ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯರಗಿದೂದ ಅಂತಹ ಸ್ವಯಂ-ನಿಧರಿರವು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಗುರುರ್ತನ ಘೂೀಷ್ಣ ಯನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿದ . ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಸರವಯತುತ್ ಯನುನ ಬಿಂಬಿಸ್ುವ ಅಂತಹ ನಿಲುವು 

ಅರ್ವರ ಆಯಿಯು ಅವನ/ಅವಳಲಿಲ ಸ್ಹಜವರಗಿ ಇರುತುದ . ಇದು ಅವನ/ಅವಳ ಗುರುರ್ತನ ಅವಿಭರಜಯ 

ಅಂಗವರಗಿದ . ಸರಂವಿಧರನಿಕ ವಿನ್ರಯಸ್ದಡಿಯಲಿಲ ಅಂತಹ ಅಸ್ಮತ್ ಯು ಅದರ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯು ಸ್ಭಯತ್  ಅರ್ವರ 
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ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ವಿರುದಧವರಗಿಲಲದರುವವರ ಗೂ ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ಹಸ್ುಕ್ ೀಪವನುನ ಸ್ಹಿಸ್ುವುದಲಲ. ಮತುು 

ಸ್ಂವಿಧರನದ ಅಡಿಯಲಿಲ ಹುಟ್ಟುಕ ೂಂಡ ಈ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯು ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯರಗಿದ . ಸರವಯತುತ್ ಯ 

ತತವದ ಅಡಿಯಲಿಲ, ವಯಕ್ತುಯು ಅವನ/ಅವಳ ದ ೀಹದ ಮೀಲ  ಸರವಿಭೌಮತವವನುನ ಹ ೂಂದದರದನ್ . 

ಅವನು/ಅವಳು ಮತ್ ೂುಬಬರಿಗ  ಅವನ/ಅವಳ ಸರವಯತುತ್ ಯನುನ ಮನಃಪೂವಿಕವರಗಿ ಸ್ಮಪ್ಪಿಸ್ಬಹುದು 

ಮತುು ಅವರ ಖರಸ್ಗಿೀಯರದ ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್ ಯು ಅವರ ಆಯಿಯ ವಿಚರರವರಗಿದ . ಅಂತಹ ಗುರುರ್ತನ 

ಪರಿಕಲಿನ್ ಯು ಕ ೀವಲ ಪವಿತಾವಷ ುೀ ಅಲಲದ ೀ ಅದು ವಯಕ್ತುಯ ಸ್ವಭರವದಲಿಲನ ಮರನವಿೀಯತ್ ಯ 

ಸ್ವೀಿತೃಷ್ುವರದ ಭರಗವನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ುತುದ . ಸರವಯತುತ್ ಯು ಗುರುತನುನ ಸರಥಪ್ಪಸ್ುತುದ  ಮತುು ಆ 

ಗುರುತು, ಅಂರ್ತಮವರಗಿ, ವಯಕ್ತುಯ ಘನತ್ ಯ ಭರಗವ ೀ ಆಗುತುದ . ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಕರರ 

ಅವನ/ಅವಳ ಜಿೀವನವನುನ ಆನಂದಸ್ುವ ಹಕಿನುನ ಹ ೂಂದರುವ ಪುರುಷ್/ಮಹಿಳ ಯ ಪರಲಿಗ  ಈ ಘನತ್  

ವಿಶ್ ೀಷ್ವರದುದು ಮತುು ಅದನುನ ನ್ರಯಕ ೂಡ ಯಂತ್  ನ್ರಶವರಗಲು ಬಿಡಬರರದು. ಇದು ಪರಿಕಲಿನ್ರತಮಕ 

ಸ್ೂಥಲರೂಪದಂದ, ಗಾಹಿಸ್ಬಲಲ ಸ್ೂಕ್ಷಮರೂಪದ ದಕ್ತಿನ್ ಡ ಗಿನ ಪಲಲಟ. ಅಂತಹ ಸ್ಂಸ್ೃರ್ತ ಬ ಳ ಯುವರಗ, 

ಹ ಚುಿ ಒಳಗ ೂಳುಳವಿಕ ಯ ಮತುು ಸ್ಮರನತ್ರವರದ ಸ್ಮರಜದ ಡ ಗ  ಒಂದು ದೃಢವರದ 

ಹ ಜ ೆಯಡಲರಗುತುದ . ಅದನುನ ಒಪಿದರುವುದು ಜನರಿಗ  ಮರನವ ಹಕುಿಗಳನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ುವುದಕ ಿ 

ಸ್ಮರನ ಮತುು ನ್ ಲಪನ್ ಮಂಡ ೀಲರ ಹ ೀಳಿದ - “ಜನರಿಗ  ಅವರ ಮರನವ ಹಕುಿಗಳನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ುವುದು 

ಅವರ ಮರನವಿೀಯತ್ ಗ  ಸ್ವರಲು ಹರಕ್ತದಂತ್ ” ಎಂಬ ಮರತನುನ ಅಲಕ್ಷಯ ಮರಡುವಂರ್ತಲಲ.  

150. ಯುನಿವಸ್ಿಲ್ ಡಿಕಲರ ೀಷ್ನ್ ಆಫ್ ಹೂಯಮನ್ ರ ೈರ್ಟಪ (ಮರನವರಧಿಕರರದ ಜರಗರ್ತಕ ಘೂೀಷ್ಣ ) (1948)ನ 

12ನ್ ೀ ಕಲಮು, ಖರಸ್ಗಿೀತನವನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ುತ್ರು ಹಿೀಗ ಂದತು:- 

"ಯರವುದ ೀ ವಯಕ್ತುಯನುನ ಅವರ ಖರಸ್ಗಿೀತನ, ಕುಟುಂಬ, 

ಮನ್  ಅರ್ವರ ಪತಾ ವಯವಹರರಗಳ ವಿಚರರದಲಿಲ ನಿರಂಕುಶ 

ಹಸ್ುಕ್ ೀಪಕ ಿ ಒಳಪಡಿಸ್ಬರರದು ಅರ್ವರ ಅವರ ಗೌರವ 

ಮತುು ಖರಯರ್ತಯನುನ ದರಳಿಗಿೀಡು ಮರಡಬರರದು. ಅಂತಹ 
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ಹಸ್ುಕ್ ೀಪ ಅರ್ವರ ದರಳಿಯ ವಿರುದಧ ಪಾರ್ತಯೊಬಬರಿಗೂ 

ಕರನೂನಿನ ರಕ್ಷಣ ಯ ಹಕ್ತಿದ ." 

151. ಅಂತ್ ಯೀ, ಭರರತವು ಬಧ್ಧವರಗಿದದ ನ್ರಗರಿಕ ಮತುು ರರಜಕ್ತೀಯ ಹಕುಿಗಳ ಅಂತರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪಿಂದದ 

17ನ್ ೀ ಕಲಮು, ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಬಗ ಗ  ಹಿೀಗ  ಮರತ್ರಡುತುದ : - 

"ತಮಮ ಖರಸ್ಗಿೀತನ, ಕುಟುಂಬ, ಮನ್  ಮತುು ಪತಾ 

ವಯವಹರರದ ವಿಚರರದಲಿ ಯರರೂ  ಅನಿಯಂರ್ತಾತ 

ಅರ್ವರ ಕರನೂನು ಬರಹಿರ ಹಸ್ುಕ್ ೀಪಕ ಿ ಒಳಗರಗಬರದು, 

ಅರ್ವರ ಅವರ ಗೌರವ ಮತುು ಖರಯರ್ತಯನುನ 

ಕರನೂನುಬರಹಿರ ದರಳಿಗಿೀಡರಗಿಸ್ಬರರದು" 

152. ಅಂತ್ ಯೀ, ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ ಕುರಿತ್ರದ ಐರ ೂೀಪಯ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯು ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕಿನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಲು 

ಪಾಯರ್ತನಸ್ುತುದ : - 

1. ಪಾರ್ತಯೊಬಬರಿಗೂ ತಮಮ ಖರಸ್ಗಿೀ ಮತುು ಕೌಟುಂಬಿಕ 

ಜಿೀವನ, ತಮಮ ಮನ್  ಮತುು ತಮಮ ಪತಾವಯವಹರರಗಳ 

ವಿಚರರದಲಿಲ ಗೌರವದ ಹಕ್ತಿದ . 

2. ಕರನೂನಿನ ಅಗತಯಗಳಿಗ  ಅನುಗುಣವರಗಿರುವ ಮತುು 

ಪಾಜರಪಾಭುತವದ ಸ್ಮರಜಕ ಿ ಅಗತಯವರಗಿರುವ ರರಷ್ಟ್ರೀಯ 

ಭದಾತ್ , ಸರವಿಜನಿಕ ಸ್ುರಕ್ಷತ್  ಅರ್ವರ ದ ೀಶದ ಆರ್ಥಿಕ 

ಯೊೀಗಕ್ ೀಮ, ಆರ ೂೀಗಯ ಅರ್ವರ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ರಕ್ಷಣ , 

ಇತರರ ಹಕುಿಗಳು ಮತುು ಸರವತಂತಾಯಗಳ ರಕ್ಷಣ ಗ  

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಸ್ಂದಭಿಗಳನುನ ಹ ೂರತುಪಡಿಸ್, 
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ಸರವಿಜನಿಕ ಪರಾಧಿಕರರದ ಕಡ ಯಂದ ಯರವುದ ೀ 

ಬಗ ಯ ಮಧ್ಯಪಾವ ೀಶವಿರಬರರದು.  "  

153. ಡಡಿಿಯಾನ್ v. ಯತನ್ ೈಟ ಡ್ ಕ್ರಂಗ್ಮ್ 64  ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಖರಸ್ಗಿೀತನವನುನ ಕ ಳಕಂಡಂತ್  

ವರಯಖರಯನಿಸ್ಲರಗಿದ :- 

"ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಅತುಯತುಮ ಮತುು ಅತಯಂತ ಸ್ಂಕ್ಷಿಪು 

ಕರನೂನ್ರತಮವ ವರಯಖರಯನವನುನ ವರರ ನ್ ಮತುು 

ಬರಾಂಡಿಸ್ ನಿೀಡಿದರದರ  - ಅದು "ಒಂಟ್ಟಯರಗಿರುವ ಹಕುಿ" 

154. ಆರ್ ರಾಜಗ ೂವಪ್ಾಲ್ v. ತಮಿಳುನ್ಾಡತ ರಾಜಾ ಮತತಿ ಇತರರತ65 ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕ್ತಿನ 

ಪರಿಕಲಿನ್ ಯನುನ ಚಚಿಸ್ುವರಗ, ಈ ದ ೀಶದ ನ್ರಗರಿಕರಿಗ  21ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ಲರಗಿರುವ 

ಬದುಕ್ತನ ಮತುು ಘನತ್ ಯ ಹಕ್ತಿನಲಿಲ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕುಿ ಸ್ಹಜವರಗಿ ಅಡಕವರಗಿದ  ಮತುು ಅದು 

ಒಬಬಂಟ್ಟಯರಗಿ ಬಿಡಲಿಡುವ ಹಕುಿ, ಏಕ ಂದರ  ಪಾಜ ಯೊಬಬನಿಗ , ಇತರ ವಿಚರರಗಳ ಜತ್ ಗ , ಅವನ/ಅವಳ, 

ಅವನ/ಅವಳ ಕುಟುಂಬ, ಮದುವ , ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತು, ತ್ರಯುನ, ಮಗುವರಗುವಿಕ  ಮತುು ಶಿಕ್ಷಣದ 

ಖರಸ್ಗಿೀತನವನುನ ಕರಪರಡುವ ಹಕ್ತಿರುತುದ  ಎಂದು ಗಮನಿಸ್ಲರಗಿದ . 

155. ಮೀಲಿನ ಅಧಿಕೃತ ನಿಧರಿರಗಳು ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕ್ತಿನ ಸರರವನುನ ಸ ರ ಹಿಡಿಯುತುವ . ಸ್ಂವಿಧರನದ 21ನ್ ೀ 

ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯು ಸ್ಹ ಸ್ಮರಗಮದ ಹಕಿನುನ ಹ ೂಂದದರದನ್  ಎಂಬುದರಲಿಲ ಸ್ಂದ ೀಹವಿಲಲ. 

ನ್ರವು ಸ್ಮರಗಮವ ಂದು ಹ ೀಳಿದರಗ, ವಿವರಹವ ಂಬುದು ಸ್ಮರಗಮವ ೀ ಆಗಿದದರೂ, ಅದಕ ಿ 

ಮದುವ ಯಂದೂ ಅರ್ಿವಲಲ. ಒಂದು ಪರಿಕಲಿನ್ ಯರಗಿ, ಸ್ಮರಗಮ ಎಂಬ ಪದವು, ಎಲಲ ರಿೀರ್ತಯಲೂಲ, 

ಒಡನ್ರಟ ಎಂಬ ಅರ್ಿವನುನ ನಿೀಡುತುದ , ಆದು ದ ೈಹಿಕ, ಮರನಸ್ಕ, ಲ ೈಂಗಿಕ ಅರ್ವರ ಭರವನ್ರತಮಕ 

ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯದರದಗಿರಬಹುದು. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ಮುದರಯವು, ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಮತುು ಮೊೀಸ್, ಬಲವಂತ, 

                                                             
64 [1981] 4 EHRR 149 
65 (1994) 6 SCC 632 
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ದಬರಬಳಿಕ ಗಳ ಂಬ ದುಗುಿಣಗಳಿಂದ ಮುಕುವರದ ಹರಗೂ ಇತರರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳ ಉಲಲಂಘನ್ ಗ  

ಕರರಣವರಗದ ಸರಂಗತಯದ ತನನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕಿನುನ ಕಂಡುಕ ೂಳಳಲು ಪಾಯರ್ತನಸ್ುರ್ತುದ , . 

156. ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿ ಬರಲಯಕಮನ್, ಬ್ ೂವವಸ್ೋ, ಜಾರ್ಜೋಯಾಡಾ ಅಟಾನ್ವೋ ಜನರಲ್ v. ಹಾಡಿಿೋಕ್ ಮತಿತಿರರತ66, 

ಪಾಕರಣದ ತನನ ಹುರುಪ್ಪನ ಭಿನನನಿಲುವಿನ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ ಒಬಬಂಟ್ಟಯರಗಿ ಬಿಡಲಿಡುವ ಹಕ್ತಿನ ವಿಚರರದಲಿಲ 

ಪ್ಾಾರಿಸ್ ಅಡಲ್ಟ ಥಯವಟರ್ v. ಸ ಿವಟನ್67 ಪಾಕರಣವನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ದರು. ಈ ಸ್ಂಧ್ಭಿದಲಿಲ ಅವರು, 

ಅತಯಂತ ಉದ ದೀಶಪೂವಿಕ ಕುರುಡು ಮರತಾ,  ಲ ೈಂಗಿಕ ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್ ಯು ಕುಟುಂಬ ಜಿೀವನ, 

ಸ್ಮುದರಯದ ಕ್ ೀಮ ಮತುು ಮರನವ ಅಸ್ುತವದ ಬ ಳವಣಿಗ ಯ ಕ ೀಂದಾವರಗಿರುವ, ಮರನವ ಅಸ್ುತವದ 

ಸ್ೂಕ್ಷಮವರದ, ಪಾಮುಖ್ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಎಂಬ ಸ್ತಯವನುನ ಮರ ಮರಚಲು ಸರಧ್ಯ ಎಂದು ಗಮರನಿಸ್ದರು. 

ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿ ಬರಲಯಕಮನ್ ಮುಂದುವರ ಯುತ್ರು ಈ ಕ ಳಗಿನಂತ್  

ಗಮನಿಸ್ದರು:                                                                  

ವಯಕ್ತುಗಳು ತಮಮ ಖರಸ್ಗಿೀ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳ 

ಮೂಲಕ ತಮಮನುನ ಗಮನ್ರಹಿ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ 

ವರಯಖರಯನಿಸ್ಕ ೂಳುಳತ್ರುರ  ಎಂಬ ಅಂಶವು, ನಮಮ 

ದ ೀಶದಷ್ುು ವಿಭಿನನವರಗಿರುವ ರರಷ್ರದಲಿಲ, ಆ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ನಡ ಸ್ುವ ಹಲವು "ಸ್ರಿಯರದ" 

ವಿಧರನಗಳು ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ , 

ಮತುು ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳ ಬಹುಪರಲು ಶಿಾೀಮಂರ್ತಕ ಯು, ಆ 

ರ್ತೀವಾವರದ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಬ ಸ್ುಗ ಗಳ ರೂಪ ಮತುು 

ಸ್ವಭರವವನುನ ಆರಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು ವಯಕ್ತುಗಿರುವ 

ಸರವತಂತಾಯದಂದ ಬರುತುದ …... ವಿಭಿನನ ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ, 

                                                             
66 Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986) 
67 413 U.S. 49 (1973) 
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ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ತಮಮ ಜಿೀವನವನುನ ಹ ೀಗ  ನಡ ಸ್ಬ ೀಕು 

ಎಂಬುದನುನ ಆಯಿ ಮರಡಲು ಬ ೀಕರದ ಹಕಿನುನ 

ನಿೀಡುವುದು, ಸ್ಹಜವರಗಿ, ವಿವಿಧ್ ವಯಕ್ತುಗಳು ವಿಭಿನನ 

ಆಯಿಗಳನುನ ಮರಡುತ್ರುರ  ಎಂಬ ಸ್ತಯವನುನ 

ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳುಳವುದಕ ಿ ಸ್ಮ ಎಂಬುದನುನ ನ್ರವು 

ಗುರುರ್ತಸ್ದ ದೀವ . 

157. ಎ.ಆರ್ ಕ ೂರಿವಎಲ್ ಮತತಿ ಎಂ.ಎ.ಆರ್ ಔರಿಕ್ v. ನ್ ದ್ಲ್ ೋಂಡ್ಾ68 ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ 

ಸ್ಮಿರ್ತಯು ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಕಲಿನ್ ಯು, ತನನ ಅಸ್ಮತ್ ಯನುನ, ಇತರರ ೂಂದಗ  ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ಬ ಳ ಸ್ುವ 

ಮೂಲಕ ಅರ್ವರ ಒಬಬರ ೀ, ಮುಕುವರಗಿ ವಯಕುಪಡಿಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವರಗುವ ವಯಕ್ತುಯ ಬದುಕ್ತನ ವಲಯಕ ಿ 

ಸ್ಂಬಧಿಸ್ದುದ ಎಂಬುದನುನ ಮನಗಂಡಿತು. ವಯಕ್ತುಯ ಮನ್ ಹ ಸ್ರು ಅವರ ಗುರುರ್ತನ ಒಂದು ಪಾಮುಖ್ 

ಅಂಗವರಗಿದ  ಮತುು ವಯಕ್ತುಯ ಖರಸ್ಗಿೀತನದಲಿಲ ನಿರಂಕುಶ ಅರ್ವರ ಕರನೂನುಬರಹಿರ ಹಸ್ುಕ್ ೀಪದ ವಿರುದಧದ 

ರಕ್ಷಣ ಯು ವಯಕ್ತುಯ ತನನ ಹ ಸ್ರನುನ ಆಯಿಮರಡುವ ಮತುು ಬದಲಿಸ್ುವ ಹಕ್ತಿನಲಿಲ ನಿರಂಕುಶ ಅರ್ವರ 

ಕರನೂನುಬರಹಿರ ಹಸ್ುಕ್ ೀಪದ ವಿರುದಧದ ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿದ  ಎಂದು ಸ್ಮಿರ್ತಯು 

ಅಭಿಪರಾಯಪಟ್ಟುತು. 

158. ಟೂಾನ್ ನ್ v. ಆಸ ರವಲ್ಲಯಾ69 ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ ಸ್ಮಿರ್ತ ವರಯತಪಡಿಸ್ದ ಅಭಿಪರಾಯಗಳನುನ 

ನ್ರವಿಲಿಲ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ಬಹುದು. ಸ್ದರಿ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ನಿರಂಕುಶತವ ಎಂಬ ತತವವನುನ ಪರಿಚಯಸ್ುವುದರ 

ಹಿಂದ , ಕರನೂನ್ರತಮಕವರದ ಪಾರ್ತಯೊಂದು ಹಸ್ುಕ್ ೀಪವು ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳು, ಗುರಿಗಳು ಮತುು 

ಉದ ದೀಶಗಳಿಗ  ಅನುಗುಣವರಗಿದ  ಮತುು ಯರವುದ ೀ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ, ಆ ಸ್ನಿನವ ೀಶಕ ಿ ಸ್ೂಕುವರಗಿದ  

ಎಂಬುದನುನ ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಉದ ದೀಶವಿದ  ಎಂದು ಸ್ಮಿರ್ತ ನುಡಿಯತು. ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ೂಳಗಿನ 

                                                             
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 ಅದು ಸರಧಿಸ್ಬಯಸ್ುವ ಧ ಯೀಯದ ೂಂದಗ  ತ್ರಳಮೀಳ ಹ ೂಂದರಬ ೀಕು ಎಂಬುದನುನ ಸ್ೂಕುತ್  

ಅಪ ೀಕ್ಷಿಸ್ುತುದ . 

159. ನ್ಾಾಷನಲ್ ಕ ೂಯಲ್ಲಶನ್ ಫಾರ್ ಗ ವ ಅನ್ ್ಲ್ ಸಿಾಯನ್ ಎಕಾಿಲ್ಲಟಿ ಮತೂಿಬ್ಾರತ v. ನ್ಾಾಯ ಮಂತಿರ ಮತತಿ 

ಇತರರತ70 ಪಾಕರಣದಲಿಲ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಾಕರದ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ನಿಧರಿರ ಮತುು ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳ 

ವಿಚರರಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಳುಳವ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯಲಿಲನ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಸ್ಧರಧಂತವಂದನುನ ರೂಪ್ಪಸ್ತು. ಅದರ 

ಪಾಕರರ, ಖರಸ್ಗಿೀತನವು, ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಹ ೂರಗಿನ ಸ್ಮರಜದ ಮೂಗುತೂರಿಸ್ುವಿಕ ಯಲಲದ ೀ, ಮನುಷ್ಯ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ಹ ೂಂದಲು ಮತುು ಪೊೀಷ್ಟ್ಸ್ಲು ಅನುಮರ್ತಸ್ುವ ಖರಸ್ಗಿೀ ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್  ಮತುು ಸ್ವತತ್ ುಯ 

ವಲಯಂಡನುನ ಹ ೂಂದುವ ಹಕುಿ ಎಲಲರಿಗೂ ಇದ  ಎಂಬುದನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ುತುದ . ನ್ರವು ಯರವ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ 

ನಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುತ್ ುೀವ  ಎಂಬುದು ಈ ಖರಸ್ಗಿೀ ಕ್ ೀತಾ ಕ ೀಂದಾದಲಿಲರುವ ವಿಚರರ. ನಮಮ 

ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ವಯಕಪಡಿಸ್ುವ ಪಾಕ್ತಾಯಯಲಿಲ ನ್ರವು ಪರಸ್ಿರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಂದ, ಪರಸ್ಿರರಿಗ  

ಹನಿಯರಗದಂತ್  ನಡ ದುಕ ೂಂಡರ , ಅಂತಹ ವಲಯವನುನ ಅರ್ತಕಾಮಿಸ್ುವುದು ನಮಮ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ 

ಉಲಲಂಘನ್ ಯರಗುತುದ . ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಾಕ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯನುನ ಹತ್ ೂೀಟ್ಟಯಲಿಲಡಲು ಪಾಯರ್ತನಸ್ುವಂತಹ 

ಕಳಪ  ದರಖ್ಲ  ಹ ೂಂದದ  ಎಂಬುದನುನ ನ್ರಯಯರಲಯ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂಡಿತು. ಸ್ದರಿ ಪಾಕರಣದಲಿಲರುವಂತ್ , ಕ ಲ 

ಪಾಕರಣಗಳಲಿಲ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಯ ಕರರಣವ ೀ ತ್ರರತಮಯಪೂಣಿವರಗಿರುತುದ , ಎಂದು ಗಮನಿಸ್ದ 

ನ್ರಯಯರಲಯ, ಅದಕ ಿ ವಿಭಿನನ ಜನಂಗದ ಜನರ ನಡುವಿನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ಕರನೂನುಬರಹಿರ 

ಗ ೂಳಿಸ್ುವ ಕರನೂನನುನ ಉದರಹರಿಸ್ತು. ಆದರ , ಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯ ರೂಪಗಳನುನ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುವ 

ಕರನೂನು ತರತಮಯ ಪೂಣಿವರಗಿದ  ಎಂಬ ವಿಚರಅರವು, ಅದು 14ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಡಿಯಲಿಲ ಸ್ಂವಿಧರನದ 

ರಕ್ಷಣ ೀಯೊದಗಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಮರನವ ಜಿೀವನವಡ ಖರಸ್ಗಿೀ ವಲಯವನುನ ಅರ್ತಕಾಮಿಸ್ುವುದನುನ 

ತಡ ಗಟುುವುದಲಲ. ಹ ೂಸ್ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ವಯವಸ ಥಯಲಿಲ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕ್ತಿಗಿರುವ ಮಹತವವನುನ, 

ಸ್ಮರನತ್ ಯ ಪರಾಮುಖ್ಯತ್ ಯನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳುಳವರಗಲೂ ನಿರರಕರಿಸ್ಬರರದು ಎಂಬುದನುನ ನ್ರಯಯರಲಯ 

ಒರ್ತುಹ ೀಳಿತು. ಹರಗ  ನ್ ೂೀಡಿದರ , ಸ್ದರಿ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಇವ ರ ಡು ಹಕುಿಗಳ ಉಲಲಂಘನ್ ಗ  ಒತುು 
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ನಿೀಡಿರುವುದನುನ ಗಮನಿಸ್ದರ , ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳ ಸ್ಂವಿಧರನಿಕ ಹಕುಿಗಳ ಅರ್ತಕಾಮಣ ಅದ ಷ್ುು 

ಅರ್ತರ ೀಕಪೂಣಿವರಗಿದ  ಎಂಬುದನುನ ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿ ರ್ತಳಿಯುತುದ . ಈ ಪಾಕರಣದಲಿಲನ ತ್ರರತಮಯದ 

ಕ ೀಂದಾದಲಿಲರುವ ಅಪರರಧ್ವು, ಅದ ೀ ಸ್ಮಯದಲಿಲ ಮತುು ಸ್ವತಂತಾವರಗಿ ಖರಸ್ಗಿೀತನ ಮತುು ಘನತ್ ಯ 

ಹಕುಿಗಳನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ  ಎಂಬ ವಿಚರರವೂ ಅನುಮರನವ ೀ ಇಲಲದ ಹರಗ , ಸ್ದರಿ ತ್ರರತಮಯವು 

ನ್ರಯಯೊೀಚತವಲಲ ಎಂಬ ರ್ತೀಮರಿನವನುನ ಬಲಪಡಿಸ್ುತುದ . 

160. ನಮಮ ಸ್ವದ ೀಶದಲಿಲ, ಪುಟುಸರವಮಿ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯದ ಒಂಭತುು ಮಂದ 

ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪ್ಪೀಠ ಖರಸ್ಗಿೀ ತ್ರಣದ ಹಕಿನುನ ಸ್ಂವಿಧರನದ 21ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಡಿಯ ಮೂಲಭೂತ 

ಹಕ್ತಿನ ಎತುರಕ ಿ ಏರಿಸ್ದರಗ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕ್ತಿನ ಬಗ ಗಿನ ಅಭಿಪರಾಯವೂ ಕಂಡುಕ ೀಳರಿಯದಷ್ುು 

ಬದಲರಯತು. ನಮಮಲ ೂಲಬಬರರದ ನ್ರಯ. ಚಂದಾಚೂಡ್, ಬಹುಮತದ ಪರವರಗಿ ಮರತನ್ರಡುತ್ರು, ಸತರ ವಶ್ 

ಕೌಶಲ್ ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪಿನುನ ಅಪಶೃರ್ತಯ ದರನಿಯಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ದರು ಮತುು ಅದರಲಿಲ ನಿೀಡಲರಗಿರುವ 

ಕರರಣಗಳನುನ ಸ್ಂವಿಧರನದ 21ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಡಿಯ ಖರಸ್ಗಿೀತನವನುನ ಅಧ್ರಿಸ್ದ ಹಕಿನುನ ರ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ಲು 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಆಧರರಗಳ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ ಎಂದು ಅಭಿಪರಾಯ ಪಟುರು. ಅಲಲದ , ಸ್ುರ ೀಶ್ 

ಕೌಶಲ್ ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ ಬಳಸ್ಲರಗಿರುವ - “ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ ಪುರುಷ್ರು, ಉಭಯಲಿಂಗರಸ್ಕುರು 

ಮತುು ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತರು ಈ ದ ೀಶದ ಜನಸ್ಂಖ ಯಯ ಅರ್ತಸ್ಣಣ ಭರಗ ಮರತಾ” ಎಂಬ ತಕಿವೂ 

ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕಿನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ುವುದಕ ಿ ಸ್ಮರ್ಿನಿೀಯ ಆಧರರವಲಲ ಎಂಬುದನೂನ ಅವರು 

ಗಮನಿಸ್ದರು. 

161. ಕ ಲ ಹಕುಿಗಳನುನ ಖರತರಿೀ ಪಡಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಮೂಲಭೂತಹಕುಿಗಳ ಸರಥನಕ ಿ ಏರಿಸ್ುವುದರ ಹಿಂದ  

ಅವುಗಳ ಚಲರವಣ ಯನುನ ಬಹುಸ್ಂಖರಯತರ, ಶ್ರಸ್ಕರಂಗಿೀಯ ಅರ್ವರ ಜನಪ್ಪಾಯ ಅಸ್ಡ ಡಯಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ 

ಉದ ದೀಶವಿರುತುದ , ಮತುು ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಹಕುಿಗಳು, ತಮಮ ಚಲರವಣ ಗ  ಬಹುಸ್ಂಖರಯತ ಅಭಿಪರಾಯದ 

ಕೃಪರದೃಷ್ಟ್ುಯದ ಯೀ ಎಂಬುದನುನ ಅವಲಂಬಿಸ್ರುವುದಲಲ ಎಂದು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ಲರಯತು.  
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162. ಬಹುಸ್ಂಖರಯತ ಅಭಿಪರಾಯದ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, ಜನಪ್ಪಾಯ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಪರಿೀಕ್ ಯು, ಸ್ಂವಿಧರನಿಕ ರಕ್ಷಣ ಯ 

ಪರವಿತಾಯ ಒದಗಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಹಕುಿಗಳನುನ ಕಡ ಗಣಿಸ್ುವುದಕ ಿ ಸ್ಮಂಜಸ್ವರದ ಆಧರರವರಗಿರಲಿಲಲ. ಗೌಪಯ 

ಮತುು ಪಾತ್ ಯೀಕ್ತಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರು, ಅವರ ಅಭಿಪರಾಯಗಳು, ನಂಬಿಕ ಗಳು ಮತುು ಬದುಕ್ತನ 

ವಿಧರನ “ಮುಖ್ಯವರಹಿನಿ”ಯೊಂದಗ  ಹ ೂಂದರಣಿಕ ಯರಗುವುದಲಲ ಎಂಬ ಸ್ಣಣ ಕರರಣರಕ ಿ ತ್ರರತಮಯದ 

ಘೂೀರ ಅಪರಯವನುನ ಎದುರಿಸ್ುತ್ರುರ , ಆದರ  ಕರನೂನಿನ ಆಳಿವಕ ಯ ನ್ ಲ ಯಲಿ ಸರಥಪ್ಪಸ್ಲರಗಿರುವ 

ಪಾಜರತ್ರಂರ್ತಾಕ ಸ್ಂವಿಧರನದಲಿಲ, ಅವರ ಹಕುಿಗಳು ಇತರ ಪಾಜ ಗಳಿಗ  ಕ ೂಡಮರಡಲರಗಿರುವ 

ಹಕುಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮ ಪವಿತಾವರದುವು ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಿವಲಲ ಎಂಬುದನುನ ನ್ರಯಯರಲಯ 

ಮನಗಂಡಿತು. 

163. ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಅಂಶಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಪಟುಂತ್  ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಅದು ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಪಾಮುಖ್ ಅಂಶ 

ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಆಧರರದಲಿಲ ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ವಿರುಧ್ಧ ತ್ರರತಮಯ ಎಸ್ಗುವುದು ಆ ವಯಕ್ತುಯ ಘನತ್  

ಮತುು ಸ್ವ-ಮೌಲಯದ ಪರಲಿಗ  ಅತಯಂತ ವ ೀದನ್ರದರಯಕ ಎಂದು ನ್ರಯಯರಲಯ ಅಭಿಪರಾಯಪಟ್ಟುತು. 

ಸ್ಮರನತ್ ಯು, ಸ್ಮರಜದ ಪಾರ್ತಯೊಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಸ್ಮರನವರದ ವ ೀದಕ ಯೊಂದರಲಿಲ 

ರಕ್ಷಿಸ್ಬ ೀಕು ಎಂಬುದನುನ ಅಪ ೀಕ್ಷಿಸ್ುತುದ , ಏಕ ಂದರ  ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕುಿ ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ರಕ್ಷಣ  

ಸ್ಂವಿಧರನದ 14, 15 ಮತುು 21ನ್ ೀ ಕಲಮುಗಳಡಿಯಲಿಲ ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳ 

ಕ ೀಂದಾದಲಿಲರುವ ವಿಚರರಗಳು ಎಂಬುದು ನ್ರಯಯರಲಯದ ಅಭಿಪರಾಯವರಗಿತುು. 

164. ನ್ಾಜ್ ಪರತಿಷ್ಾಾನ ಪಾಕರಣದ ತನನ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ ದ ಹಲಿ ಉಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ 

“ತಥರಕರ್ಥತ” ಹಕುಿಗಳನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ತವಕದಲಿಲ, ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೂವಿನಿದಶಿಗಳನುನ ತಪರಿಗಿ 

ನ್ ಚಿಕ ೂಂಡಿತು ಎಂಬ ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕೌಶಲ್ ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪ್ಪಿನ ಕುರಿತು, ಒಂಭತುು ಮಂದ ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿಗಳ 

ಪ್ಪೀಠವು ಸತರ ವಶ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೀಲಿಂಡ) ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಲರದ ನಿಲುವು ಸ್ಮರ್ಿನಿೀಯ ಎಂದು 

ಅಭಿಪರಾಯ ವಯಕುಪಡಿಸ್ತು. ಪಪಟಟಸಾಿಮಿ (ಮ್ರವಲಕಂಡ) ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಮರಿನದ ಪಾಕರರ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ 

ಪುರುಷ್ರು, ಉಭಯಲಿಂಗರಸ್ಕುರು ಮತುು ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತ ಜನಸ್ಂಖ ಯಯ ಹಕುಿಗಳನುನ “ತಥರಕರ್ಥತ” 
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ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ, ಏಕ ಂದರ  “ತಥರಕರ್ಥತ” ಎಂಬ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯು, ಹಕ್ತಿನ ಹ ಸ್ರಿನಲಿಲ 

ಸರವತಂತಾಯದ ಚಲರವಣ ಯನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ , ಆದರ  ಅದ ೂಂದು ಭಾಮಯರಗಿದ . 

165. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ ಹಕುಿಗಳು “ತಥರಕರ್ಥತ” ಅಲಲವ ೀ ಅಲಲ, ಬದಲಿಗ , ಅವು ಸ್ಮರ್ಿ ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ಸ್ಧರಧಂತದ ಆಧರರದಲಿಲ ರೂಪ್ಪಸ್ಲರಗಿರುವ ನ್ ೈಜ ಹಕುಿಗಳರಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸತರ ವಶ್ ಕೌಶಲ್ 

ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಅವರ ಹಕುಿಗಳನುನ “ತಥರಕರ್ಥತ”ವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ರುವುದು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಜನಸ್ಂಖ ಯಯ 

ಖರಸ್ಗಿೀತನವನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದದ ಹಕುಿಗಳ ಪರಲಿಗ  ಅಸರಮಂಜಸ್ವರದುದು ಎಂದು ನ್ರಯಯರಲಯ 

ನಿಧ್ಿರಿಸ್ತು. ನ್ರಯಯರಲಯ ಮುಂದುವರ ದು, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಸ್ಮುದರಯದ ಹಕುಿಗಳು ಬದುಕ್ತನ ಹಕ್ತಿಗ  

ಸ್ವಭರವಿಕವರಗಿವ , ಖರಸ್ಗಿೀತನ ಮತುು ಘನತ್ ಯಲಿಲ ಅಡಕವರಗಿವ  ಮತುು ಅವುಗಳು ಮುಕ್ತು ಮತುು 

ಸರವತಂತಾಯದ ಮೂಲಸ್ತವವರಗಿವ  ಎಂದು ಗಮನಿಸ್ತು. ಹರಗ ಯೀ, ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅಸ್ಮತ್ ಯ 

ಮುಖ್ಯವರದ ಭರಗವರಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ಮರನತ್ ಯು, ಪಾರ್ತ ವಯಕ್ತುಯ ಅಸ್ಮತ್ ಗ  ಯರವುದ ೀ 

ತ್ರರತಮಯವಿಲಲದ ಸ್ಮರನ ರಕ್ಷಣ  ಒದಗಿಸ್ುವ ಬ ೀಡಿಕ ಯನಿನಡುತುದ  ಎಂಬದನುನ ನ್ರಯಯರಲಯ 

ಗಮನಿಸ್ತು. 

166. ನ್ರಯ. ಚಂದಾಚೂಡ್ ರವರ ಅಭಿಪರಾಯವನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂಡು, ಅದ ೀ ಬಗ ಯ ಒಲವು ಮತುು ದನಿಯೊಂದಗ  

ಮರತನ್ರಡಿದ ನ್ರಯ. ಕೌಲ್, ತ್ ೂಂದರ ಗ ೂಳಗರಗಿರುವುದು ಜನಸ್ಂಖ ಯಯ ಅರ್ತಸ್ಣಣ ಭರಗವರಗಿದದರೂ, 

ಅವರ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕಿನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ ಎಂದು ಗಮನಿಸ್ದರು. ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ಹಕುಿಗಳಿಗ  ಬಹುಸ್ಂಖರಯತ ತತವ ಅನವಯವರಗುವುದಲಲ ಮತುು ಬಹುಸ್ಂಖರಯತವಲಲದ ಅಭಿಪರಾಯ ಎಂದು 

ಕರ ಯಬಹುದರದ ನಿಲುವನುನ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವಂತ್  ನ್ರಯಯರಲಯಗಳಿಗ  ಆಗರಗ ೆ ಅಗಾಹಿಸ್ಲರಗುತುದ  ಎಂಬುಡ 

ಅವರ ಅಭಿಪರಾಯವರಗಿತುು. 

167. ನ್ರಯ ಕೌಲ್, ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ನಿಸ್ಪಂಶಯವರಗಿ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಎಂದು 

ಅಭಿಪರಾಯ ಪಟುರು, ಮತುು ತಮಮ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವನುನ ಬ ಂಬಲಿಸ್ಕ ೂಳಲು, ಮೊಸಿಿ (ಮ್ರವಲಕಂಡ) 

ಪರಕರರಣದಲಿಲ ಮರಡಲರದ ಅವಲ ೂೀಕನಗಳನುನ ಹಿೀಗ  ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ದರು:  
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"130 ... ಇದು ಕ ೀವಲ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಮತುು 

ಸರವಿಜನಿಕ ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತುಯ ಜಿದರದಜಿದದಯ ವಿಷ್ಯವಲಲ. 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಖರಸ್ಗಿೀತನವನುನ ಗೌರವಿಸ್ುವುದರಲಿಲ 

ಸರವಿಜನಿಕ ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತುಯದ  ಎಂಬುದು ಆಧ್ುನಿಕ ಗಾಹಿಕ . 

ಹಿೀಗರಗಿ, ಇದು ವಿರ ೂೀಧರಭರಸ್ದ ಸರವಿಜನಿಕ ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತು 

ಪರಿಗಣನ್ ಗಳನುನ ಲ ಕಿಕ ಿ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಂಡು ಮತುು 

ಅವುಗಳನುನ ಹ ಚುಿ ಉತುಮವರಗಿ ಗುರುರ್ತಸ್ಲಿಟು 

ಮರನದಂಡದ ಪಾಕರರ ಮೌಲಯಮರಪನ ಮರಡುವ 

ವಿಚರರ. 

ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ 8ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ಹಕುಿಗಳ ಉಲಲಂಘನ್ ಯನುನ 

ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ಗುರುರ್ತಸ್ದರಗ, ಮತುು ನಿದಿಷ್ುವರಗಿ 

ತಮಗ  ತ್ ೂೀಚದಂತ್  ಲ ೈಂಗಿಕ ಜಿೀವನ ಮತುು ವ ೈಯಕ್ತುಕ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ನಡ ಸ್ುವ ತನನ ಸರವತಂತಾಯ 

ಉಲಲಂಘನ್ ಯರದ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ, ಪರಿಹರರ ಪಡ ದು 

ಮತುು ಆ ಹಕಿನುನ ಸ್ಮರ್ಥಿಸ್ಕ ೂಳುಳವುದ ೀ ಸ್ರಿ. 

ಪಾಬಲವರದ ಸರವಿಜನಿಕ ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತು ಇದುದ, ಅದು ಆ 

ನಿದಿಷ್ು ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ ಆ ಹಕಿನುನ ಮಿೀರಿಸ್ುವಂರ್ತರುವ 

ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ ಮರತಾ ಇದಕ ಿ ವಿನ್ರಯರ್ತ ನಿೀಡಬಹುದು; 

ಏಕ ಂದರ   ಸರಥಪ್ಪತವರದ "ಸ್ೀಮಿತಗ ೂಳಿಸ್ುವ ತತವಗಳಲಿಲ" 

ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ತತವ ಅಲಿಲ ಕ ಲಸ್ಮರಡುತುದ . ಅಕಾಮ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯನುನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ುವ ಅರ್ವರ 

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು ಇಲಿಲಯವರ ಗೂ ಮರಡಿದ ಸರವಿಜನಿಕರಿಗ  
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ಹಕುಿ ಮಂಡನ್ ಯಂದ ಸರವಿಜನಿಕವರಗಿ ಬಹುವರಗಿ 

ದರರಿತಪುಿವುದನುನ ತಡ ಗಟುುವ (ಉದರಹರಣ ಗ , 

ನವೀಮಿ ಕರಯಂಪ ಬಲ್ ಮರದಕದಾವಯ ಸ ೀವನ್ ಮರಡಿದದನುನ 

ಸರವಿಜನಿಕವರಗಿ ನಿರರಕರಿಸ್ದಂತ್ ) ನಿದಶಿನಗಳಿಗರಗಿ 

ಹಕುಿಗಳನುನ ಅರ್ತಕಾಮಿಸ್ುವುದು ಅಗತಯವೂ ಸ್ೂಕುವೂ 

ಆಗಿತ್ ುೀ? ಅರ್ವರ ವರನ್ ಹರಯನ್ ೂೀವನಿಲಿಲರುವ 

ಸರರಸ್ಬಗ್ಿ ನ್ರಯಯರಲಯ (60) ಮತುು (76) ರಲಿಲ ಆಡಿದ  

ಮರತುಗಳಂತ್  ಸ್ದರಿ ಮರಹಿರ್ತ "ಸರಮರನಯ ಆಸ್ಕ್ತುಯ 

ಚಚ ಿ" ಗ  ಕ ೂಡುಗ  ನಿೀಡುರ್ತುತುು ಎಂಬಕರರಣಕ ಿ ಅದು 

ಮುಖ್ಯವರಗಿತ್ ು? ಇದು ನಿಜಕೂಿ ಬಹಳ ದ ೂಡಡಮಟುದ 

ಪರಿೀಕ್ , ಮತುು ಸರವಿಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲಿಲ ಛರಯರಗಾಹಣಕ ಿ 

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ವಿಚರರದಲಿಲ, ಈ ವರಯಪ್ಪುಯ 

ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ಆ ಸ್ಧರಧಂತವನುನ  ಎಷ್ುರ ಮಟ್ಟುಗ  

ಉಪಯೊೀಗಿಸ್ುತುವ  ಎಂಬುದನುನ ಇನೂನ 

ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಬ ೀಕ್ತದ . ಅಕ್ಷರಶಃ ಪರಿಗಣಿಸ್ದರ , ಒಪ್ಪಿಗ  

ನಿೀಡಲರದ ವಿಚರರದಲಿಲ ಅದು ಬಹಳ ಮಹತವದ 

ಬದಲರವಣ ಯನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ . ಇದು ನ್ರವು ಇರ್ತುೀಚನ 

ವಷ್ಿಗಳಲಿಲ ಒಗಿೆಕ ೂಂಡಿರುವ ಟರಯಬರಲಯ್ಡ ಮತುು ಸ ಲ ಬಿಾಟ್ಟ 

ಸ್ಂಸ್ೃರ್ತಯ ಮೀಲ  ಆಳವರದ ಪರಿಣರಮವನುನ 

ಬಿೀರುತುದ . 

168. ಪಪಟಟಸಾಿಮಿ ಪರಕರಣದ್ (ಮೀಲಿಂಡ) ಒಂಬತುು ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿಗಳ ರ್ತೀಪ್ಪಿನ ನಂತರ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದದ ಸ್ತವಕ ಿ ಎಸ ಯಲರಗಿರುವ ಸ್ವರಲು ಎಂದಗಿಂತಲೂ ಬಲವರಗಿದ . ಮೀಲಿನ ರ್ತೀಮರಿನದಲಿಲ, 
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ಒಂಬತುು-ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪ್ಪೀಠ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಒಂದು ಭರಗವರಗಿದ  

ಮತುು ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕೂಿ ಭರರತದ ಸ್ಂವಿಧರನದಡಿಯಲಿಲನ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿ ಎಂದು 

ಹ ೀಳಿತು ಎಂಬುದನುನ ಒರ್ತುಹ ೀಳಬ ೀಕರಗಿದ  . 

169. ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರು, ಸ್ರೀಯರು, ಉಭಯಲಿಂಗರಸ್ಕುರು ಮತುು ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿತರ ಜನಸ್ಂಖ ಯಯ 

ಅತಯಂತ ಕ್ತರಿದರದ ಭರಗ ಎಂಬ ಸತರ ವಶ್ ಕೌಶಲ್ (ಮ್ರವಲಕಂಡ) ಪಾಕರಣದ ಅವಲ ೂೀಕನ ವಯಕ್ತುರಿಕುವರಗಿದ  

ಏಕ ಂದರ  ಅಂತಹ ವಿಧರನ ಸ್ಂವಿಧರನದ 14 ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ಅಡಕಗ ೂೀಳಿಸ್ಲರಗಿರುವ 

ಸ್ಮರನತ್ ಯ ತತವವನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ . ಈಗಿನ ರೂಪದ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಇರುವಿಕ ಯಂದ 

ಖರಸ್ಗಿೀತನದ  ಮೂಲಭೂತ ಹಕಿನುನ ಕುಗಿೆಸ್ಕ ೂಳುಳರ್ತುರುವ ಜನಸ್ಂಖ ಯಯ ಶ್ ೀಕಡರವರರು ಪಾಮರಣ 

ಕಡಿಮಯದ  ಎಂಬರ ಒಂದ ೀ ವಿಚರರವು, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಂದ ಹರಗ  ಬರಧ ಗ ೂಳಗರಗಿರುವವರ 

ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವಲಿಲ ನ್ರಯಯರಲಯಕ ಿ ತಡ ಯೊಡಡಲರರದು. 

170. ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳ ರಕ್ಷಣ ಯು ಬಹುಸ್ಂಖರಯತ ಜನಸ್ಂಖ ಯಗ  ಮರತಾ ದ ೂರ ಯಬ ೀಕು ಎಂಬುದನುನ 

ಎಂದಗೂ ಸ್ಂವಿಧರನದ ನಿಮರಿತೃಗಳ ಉದ ದೀಶವರಗಿರಲಿಲಲ. ಅವರ ಉದ ದೀಶ ಅದ ೀ ಆಗಿದದದದರ , 

ಸ್ಂವಿಧರನದ 3ನ್ ೀ ಭರಗದಲಿಲರುವ ಎಲರಲ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳು 'ಬಹುಸ್ಂಖರಯತ ವಯಕ್ತುಗಳು' ಅರ್ವರ 

'ಬಹುಸ್ಂಖರಯತ ನ್ರಗರಿೀಕರು' ಎಂಬ ಅಹಿಗ ೂಳಿಸ್ುವ ಪದಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುರ್ತುದದವು. ಅದರ ಬದಲಿಗ , 

ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳು 'ಯರವುದ ೀ ವಯಕ್ತು' ಮತುು 'ಯರರ ೀ ನ್ರಗರಿಕ' ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ ಬಳಸ್ಕ ೂಂಡಿದುದ, 

ಸ್ಂವಿಧರನಿಕ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ಪಾರ್ತಯೊಬಬ ನ್ರಗರಿೀಕನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳನುನ, ಬಹುಪರಲು 

ನ್ರಗರಿಕರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳು ಉಲಲಂಘನ್ ಯರಗುವ ದುರಂತ ಪರಿಸ್ಥರ್ತಗ  ಕರಯದ  ರಕ್ಷಿಸ್ಲು 

ಬಧ್ಧವರಗಿವ ಯೀ ಎಂಬುದನುನ ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ಲರಗಿದ . 

171. ಅಂತಹ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವು ಎರಡು ವಿಚರರಗಳ ಆಧರರದಲಿಲ ಸ್ುಭದಾವರಗಿದ , ಅವುಗಳ ಂದರ , ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ತಮಮ ವಿಧರನಗಳಲಿಲ ದೂರದಶಿಕ ನ್ ೂೀಟವನುನ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕ ೂಂಡು, ಆ ಮೂಲಕ 

ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳು ಉಲಲಂಘಿಲಿಟು ನ್ರಗರಿಕರ ಸ್ಂಖ ಯ ಅರ್ತ ಹ ಚರಿಗುವುದನುನ ಕರಯದ , ಭವಿಷ್ಯದ 
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ಬಗ ಗ  ಯೊೀಚಸ್ುವ ಸರಮರ್ಯಿವನುನ ಬ ಳ ಸ್ಬ ೀಕು. ಈಗಿರುವ ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರು, 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀಯರು, ಉಭಯಲಿಂಗರಸ್ಕುರು ಮತುು ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿತರ ಶ್ ೀಕಡರವರರು ಪಾಮರಣ 

ಏನ್ ೀ ಇದದರೂ, ಈ ನ್ರಯಯರಲಯಕ ಿ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ಮುದರಯಕ ಿ ಸ ೀರಿದ ವಯಕ್ತುಗಳ ಸ್ಂಖ ಯಯ 

ಪರಿವ ಯಲಲ. ಈ ಸ್ಮುದರಯವು ಕ ಲವು ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳಿಗ  ಅಹಿವರಗಿದುದ ಶ್ರಸ್ನ ಪುಸ್ುಕದಲಿಲರುವ 

ಕರನೂನ್ ೂಂದರಿಂದ ಅಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳು ಉಲಲಂಘನ್ ಯರಗಿರ್ತುದ ಯೀ ಎಂಬುದಷ ುೀ ಮುಖ್ಯ 

ವಿಚರರವರಗಿದ . ಈ ಎರಡೂ ಪಾಶ್ ನಗಳಿಗ  ಉತುರ ಹೌದು ಎಂದರದರ , ಆಗ ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ 

ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ಒಂದನಿತೂ ಅನುಮರನವನುನ ತ್ ೂೀಪಿಡಿಸ್ಬರರದು ಮತುು ಕ ಲವು ನ್ರಗರಿಕರನುನ, 

ಅವರ ಶ್ ೀಕಡರ ಪಾಮರಣ ಅದ ಷ ುೀ ಕಡಿಮಯದದರೂ, ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುವ ಕರನೂನಿನ 

ಅಂತಹ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಯನುನ ತ್ ಗ ದುಹರಕಲು ಹಿಂಜರಿಯಬರರದು, 

172. ಸತರ ವಶ್ ಕೌಶಲ್  ಪರಕರಣದ್ (ಮೀಲಿಂಡ) ರ್ತೀಪ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವು ಅತಯಂತ ಆಸ್ಮರ್ಿನಿೀಯವರಗುವ 

ಎರಡನ್ ಯ ಸ್ಂದಭಿವ ಂದರ , ಸ್ಂವಿಧರನದ 32 ಮತುು 226 ನ್ ೀ ಕಲಮುಗಳ ರ ಡರ ಭರಷ ಯೂ ಇಂತಹ 

ಉದ ದೀಶವನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುವುದಲಲ. ಎರಡು ಕಲಮುಗಳನುನ ಸ್ೂಥಲವರಗಿ ಓದದರಗ, 32 ಮತುು 226ನ್ ೀ 

ಕಲಮುಗಳಡಿಯಲಿಲ ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯ ಮತುು ಉಚಿನ್ರಯಯರಲಯಗಳ ಮೊರ ಹ ೂೀಗುವ ಹಕುಿ 

ಹಲವು ಜನರ ಮೂಲಭೂತಹಕುಿಗಳು ಉಲಲಂಘನ್ ಯರದ ಸ್ಂದಭಿಕ ಿ ಮರತ ಸ್ೀಮಿತವರಗಿಲಲ ಎಂಬುದು 

ರ್ತಳಿದುಬರುತುದ .  

173. ಇಂತಹ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವನುನ ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯದ ಹಲರವರರು ಮೈಲುಗಲಿಲನಂತಹ ರ್ತೀಪುಿಗಳಲಿಲ 

ಪುನರುಚಿರಿಸ್ಲರಗಿದುದ, ಇದಕ ಿ ಡಿ.ಕ . ಬ್ಸತ v. ಪರ್ಶಿಮ ಬ್ಂಗಾಳ ರಾಜಾ ಸಕಾೋರ 71 ಪಾಕರಣ ಒಂದು 

ಉದರಹರಣ . ಈ ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಸ ರ ಮನ್ ಗ  ತಳಳಲಿಟುವರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳಲಿಲ 

ಆಸ್ಕ್ತು ಹ ೂಂದತುು ಮತುು ಅಂತಹ ವಯಕ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಇಡಿೀ ಜನಸ್ಂಖ ಯಯ ಅರ್ತಸ್ಣಣ ಭರಗಕ ಿ 

ಸ ೀರಿದವರರಗಿದದರು. ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ (ಎ ರಿರ್ಜಸಟಡ್ೋ ಸ ೂಸ ೈಟಿ) (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದವು, ಸ್ವೀಿಚ ಿ

                                                             
71 (1997) 1 SCC 416 
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ನ್ರಯಯರಲಯ, ತನನ ಕತಿವಯ ನಿವಿಹಿಸ್ುವರಗ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಲು ಹಿಂದುಮುಂದು 

ನ್ ೂೀಡದರುವ ಇರ್ತುೀಚನ ಪಾಕರಣ. ಈ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಶ್ರಶವತ ಚಲನಹಿೀನ 

ಸ್ಥರ್ತಗ  ತಲುಪ್ಪರಬಹುದರದ ವಯಕ್ತುಗಳ ಮೂಲಭೂತಹಕುಿಗಳನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಲು ಮಧ್ಯಪಾವ ೀಶಿಸ್ತು, ಮತುು ಅವರು 

ಕೂಡ ಸ್ಮರಜದ ಅರ್ತಸ್ಣಣ ಭರಗವ ೀ ಆಗಿದರದರ . 

174. ಇಂತಹ ವಿಧರನವು, “ಅನ್ರಯಯ ಎಲಿಲಯೀ ನಡ ದರೂ, ಅದು ಎಲ ಲಡ ಯ ನ್ರಯಯಕ ಿ ಬ ದರಿಕ ಯೊಡುಡತುದ ” 

ಎಂಬ ಮರಟ್ಟಿನ್ ಲೂರ್ರ್ ಕ್ತಂಗ್, ಜೂಯನಿಯರ್ ರವರ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯನ್ ನೀ ಬಿಂಬಿಸ್ುತುದ . ಅವರ 

ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವನುನ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ುವರಗ, ನಮಗ  ಸ್ಮಂಜಸ್ ವಗಿೀಿಕರಣದ ತತವ ಮತುು ವಗಿೀಿಕರಣವು 

ಮೂಲ ಮರತು ಕರಯಿರೂಪಗಳ ರ ಡರಲೂಲ ಸ್ಮಂಜಸ್ವರಗಬ ೀಕ ಂದು ನುಡಿದ ಚಿರಂರ್ಜತ್ ಲ್ಾಲ್ ಚೂಧತರಿ 

v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ72 ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ರುವಂತ್ , ಏಕವಯಕ್ತು ಶ್ರಸ್ನ ಕೂಡ ಮರನಯತ್  

ಹ ೂಂದದ  ಎಂಬ ವಿಚರಗಳ ಸ್ಂಪೂಣಿ ಅರಿವಿದ .  

175. ನಿಧಿಿಷ್ು ಗುಂಪು ಅರ್ವರ ವಗಿಕಿಷ ುೀ ಅನವಯವರಗಬಲಲ ಕರನೂನುಗಳನುನ ಜರರಿಗ  ತರಲು ಶ್ರಸ್ಕರಂಗ 

ಸ್ಮರ್ಿವರಗಿದ  ಎಂಬ ಅರಿವು ನಮಗಿದ . ಆದರ  ಅಂತಹ ವಗಿೀಿಕರಣ ಮರನ್ರಯವರಗಬ ೀಕ್ತದದಲಿಲ, ಅದು 

ಅರ್ಿವರಗಬಲಲ ವಯತ್ರಯಸ್ಗಳನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರಬ ೀಕು ಮತುು ಆ ವಯತ್ರಯಸ್ವು ಕರನೂನಿನ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಯೊಂದರ 

ಮೂಲಕ ಈಡ ೀರಿಸ್ ಹ ೂರಟ್ಟರುವ ಉದ ದೀಶದ ೂಂದಗ  ತ್ರಕ್ತಿಕವರಗಿ ಹ ೂಂದರಣಿಕ ಯರಗಬ ೀಕು. 

176. ಇದಲಲದ ೀ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.. 377 ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ತನನ ಪಾಸ್ುುತ ಸ್ವರೂಪದಲಿಲ, ಸ್ಂವಿಧರನದ 21ನ್ ೀ ಕಲಮು 

ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕಿನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ  ಎಂದು ಆರ ೂೀಪ್ಪಸ್ಲರಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಕ ೀವಲ 

21ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ಸ್ವರಲಿನಲಿಲ ಜಯಗಳಿಸ್ಬ ೀಕ್ತರುವುದಷ ು ಅಲಲದ , ಅದು 19ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ಪರಿೀಕ್ ಯಲೂಲ 

ಉರ್ತುೀಣಿಗ ೂಳಳಬ ೀಕು ಎಂದರ , ಅದು ವಿಧಿಸ್ುವ ನಿಷ ೀಧ್ ಸ್ಮಂಜಸ್ವರಗಿರಬ ೀಕು, ಅಲಲದ  ಅದು 14ನ್ ೀ 

ಕಲಮಿನ ಸ್ವರಲಿನಲೂಲ ಗ ಲಲಬ ೀಕು, ಎಂದರ  377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ನಿರಂಕುಶವೂ ಆಗಿರಬರರದು. 
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177. ಮನ್ ವಕಾ ಗಾಂಧಿ (ಮ್ರವಲಕಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ರುವಂತ್ , 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ 14, 19 ಮತುು 21ನ್ ೀ 

ಕಲಮುಗಳ ಪರಿೀಕ್ರ-ತಾಯಗಳಲಿಲ ಜಯಗಳಿಸ್ುತುದ ಯೀ ಎಂಬುದನುನ ಈ ರ್ತೀಪ್ಪಿನ ಅನಂತರದ ಘಟುದಲಿಲ, 

ನ್ರವು ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ವರಯಖ್ಯನ್ರತಮಕ ಪರಿಶಿೀಲನ್ ಯಲಿಲ ತ್ ೂಡಗಿದರಗ 

ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲರಗುತುದ . 

M. ಹಕತಕಗಳ ಪರಗತಿಪರ ಸಾಕ್ಷಾತಾಕರದ್ ಸಿದಾಧಂತ 

178. ಸ್ಂವಿಧರನದಡಿಯಲಿಲ ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಹಕುಿಗಳು ಮತುು ಆ ಹಕುಿಗಳ ರಕ್ಷಣ ಯ ಬಗ ಗ  ನ್ರವು 

ಮರತನ್ರಡುವರಗ, ಅಂತಹ ಹಕುಿಗಳ ಸ್ಿಷ್ುವರದ ಅಭುಯದಯ ಮತುು ಅವುಗಳ ಗ ಲುವಿನ ನಡಿಗ ಯನುನ 

ಗಾಹಿಸ್ುತ್ ುೀವ , ಇದು ಮುಂದ  ಸ್ಂವಿಧರನದಡಿಯಲಿಲ ಹಕುಿಗಳ ಪಾಗರ್ತಶಿೀಲ ಸರಕರಶತ್ರಿರದ ಸ್ಧರಧಂತಕ ಿ 

ದರರಿ ಮಡಿಕ ೂಡುತುದ . ಈ ಸ್ಧರಧಂತ ನಮಗ  ಸ್ಂವಿಧರನದ ಜಿೀವಂತ ಮತುು ಚಲನಶಿೀಲ ಸ್ವಭರವದ ಬಗ ಗ  

ತಪಿದ  ನ್ ನಪ್ಪಸ್ುತುದ . ಸ್ಂವಿಧರನದ ಪಾಗರ್ತಶಿೀಲ ಮತುು ಸ್ತತ ಬ ಳವಣಿಗ ಯ ಸ್ವಭರವವನುನ ವಿವರಿಸ್ದ 

ಎಡಮಂಡ್ ಬಕ್ಿ, ಸ್ಂವಿಧರನವು, ರರಷ್ರವಂದರ ಚ ೈತನಯವನುನ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕ ೂಂಡಿರುತುದ ಯರದದರಿಂದ 

ಅದು ಸ್ದರಕರಲ ಬ ಳ ಯುರ್ತುರುತುದ  ಮತುು ಅದು ಶ್ರಶವತ ನಿರಂತರತ್  ಹ ೂಂದರುತುದ  ಎಂದು ಹ ೀಳಿದದರು. 

ಭೂತಕರಲದ ಅನುಭವಗಳು ಮತುು ಪಾಭರವಗಳು ಅದನುನ ಶಿಾೀಮಂತಗ ೂಳಿಸ್ುತುವ  ಮತುು ಆ ಮೂಲಕ 

ಭವಿಷ್ಯತುು ವತಿಮರನಕ್ತಿಂತ ಸ್ಮೃಧ್ಧವರಗುತುದ . 

179. ಎಂ.ಎಂ ಥಾಮಸ್ (ಮ್ರವಲಕಂಡ) ಪಾಕರಣದ, ತಮಮ ಸ್ಹಮರ್ತಯ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ, ನ್ರಯ. ಕೃಷ್ಣ ಅಯಯರ್ 

ಕ ಳಕಂಡಂತ್  ಗಮನಿಸ್ದರು:- 

" ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಕರನುನನೂನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುವ 

ಕರನೂನು, ಇನ್ ನಂದಗೂ ಒಬಬಂಟ್ಟಯರಗಿ 

ಮುಂದುವರಿಯಲರರದು, ಬದಲಿಗ , ಸ್ಮರಜಶ್ರಸ್ರ ಮತುು 

ಜರನನಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕ್ ೀತಾಗಳ ಮೂಲಕ ಆ 

ಕರನೂನನುನ ವರಯಖರಯನ್ರತಮಕ ಪಾಕ್ತಾಯಗ ೂಳಪಡಿಸ್ 
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ಅದನುನ ಬ ಳಗಿಸ್ಬ ೀಕು. ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಕರನೂನು ಎಂಬ 

ಪದಪುಂಜವು, ಖ್ಂಡಿತವರಗಿಯೂ ಕರನೂನು ಮತುು 

ರರಜಕ್ತೀಯದ ಅಡಡಹರಯುವಿಕ ಯನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ , 

ಎಂದರ , ಅಲಿಲ ಕರನೂನಿನ ಪರಂಪರ ಯ ತರಬ ೀರ್ತ ಪಡ ದ, 

ನ್ರಯಯರಂಗದ ಸ್ಂಸ ಥಗಳಲಿಲ ಕ ಲಸ್ಮರಡುರ್ತುರುವ, 

ಕರನೂನಿನ ಪಾಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಪರಲಿಸ್ುರ್ತುರುವ, ವಕ್ತೀಲರು 

ಯೊೀಚಸ್ುವಂತ್ ಯೀ ಯೊೀಚಸ್ುವ ವಯಕ್ತುಗಳು  

ರರಜನ್ ೈರ್ತಕ ಅಧಿಕರರದ ವಿಚರರಗಳನುನ 

ನಿಭರಯಸ್ುತ್ರುರ .  ಹಿೀಗರಗಿ, ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಕರನೂನಿನ 

ಸ್ಮಸ ಯಗಳನುನ ಪರಿಹರಿಸ್ಲು ವಿಸರುರವರದ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನದ 

ಅಗತಯವಿದ . 

ಮತ್ ೂುಮಮ: - 

―ರ್ತೀಮರಿನಿಸ್ಲರದ ಪಾಕರಣಗಳನುನ 

ಅವಲ ೂೀಕ್ತಸ್ದರಗ, “ಸ್ಮರನತ್ ಯ ಷ್ರತುು”ಗಳ 

ಚಲನಶಿೀಲ ತ್ರತಿಯಿವನುನ ಮರು-ವರಯಖರಯನಿಸ್ುವ, 

ಸರವಯವವರಗಿರುವ ಮತುು ನಮಮ ದ ೀಶದ 

ಬ ಳ ಯುರ್ತುರುವ ಜಿೀವಂರ್ತಕ ಯನುನ ನಿಯಂರ್ತಾಸ್ುವ 

ಸ್ವಿಶ್ ಾೀಷ್ಠ ಕರನೂನು, ತನನ ಹರಹಿನಲಿಲ ನಿೀರ್ತತತವಗಳು, 

ಅರ್ಿಶ್ರಸ್ರ, ರರಜಕ್ತೀಯ ಮತುು ಸ್ಮರಜಶ್ರಸ್ರವನೂನ 

ಒಳಳಗ ೂಳಳಬ ೀಕ ಂಬುದಕ ಿ, ತ್ರಕ್ತಿಕ ಅನುಮರನಗಳನುನ 

ಮಿೀರಿ, ಒತುು ನಿೀಡುವ ಅಗತಯ ಸ್ಿಷ್ಠವರಗುತುದ .  
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ಅರಿವುಳಳ ನ್ರಯಯರಧಿೀಶರು, ತಮಮ ಕರಳಜಿಯ ಎಲ ಲಗ ಳನುನ ವಿಸ್ುರಿಸ್ುತ್ರು, ಫಾೀಡಮನನ ನ ವಿಷರದವನುನ 

ಮತ್ ೂುಮಮ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ದರು:-  

ಕರನೂನು, ಸ್ಮರಜದಲಿಲನ, ವಿಕರಸರತಮಕ ಮತುು 

ಕರಾಂರ್ತಕರರಕ ಬದಲರವಣ ಗಳ ಕ ೂನ್ ಯಲಲದ ಸ್ವರಲಿಗ  

ಪಾರ್ತಕ್ತಾಯಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲದಷ್ುು ಮರಗಟ್ಟುಹ ೂೀದರ , 

ಅದ ೂಂದು ದುರಂತ” 

ಫಾೀಡಮನ್ ಮರಡಿಕ ೂಂಡ ಊಹ ಗಳು ಹಿೀಗಿದದವು 

ಮೊದಲನ್ ಯದರಗಿ ಕರನೂನು, ಹ ೂೀಂಸ್ನ ಸರಲುಗಳ 

ಪಾಕರರ, ಆಗಸ್ದಲಿಲರುವ ಆತಂಕಕರರಿೀ ಸ್ವಿಶಕುತ್ ಯಲಲ, 

ಬದಲಿಗ  ಅದು, ತ್ರನು ನಿಯಂರ್ತಾಸ್ಲು ಉದ ದೀಶಿಸ್ುವ 

ಸ್ಮರಜದ ರರಜನ್ ೈರ್ತಕ ಮೂಲಯಗಳನ್ ನೀ ಅವಲಂಬಿಸ್ರುವ 

ಸರಮರಜಿಕ ವಯವಸ ಥ….” 

ಸ್ಮರನತ್ ಯ ಖರತರಿಯು, ಬದಲರಗುರ್ತುರುವ 

ಮೌಲಯಗಳು ಒಡುಡವ ಯರವ ಸ್ವರಲುಗಳಿಗ  

ಪಾರ್ತಕ್ತಾಯಸ್ಬ ೀಕು ಮತುು ಹ ೀಗ , ಎಂಬ ವಿಚರರಣ  

ಸ್ಹಜವರಗಿಯೀ ಉಧ್ಭವಿಸ್ುತುದ .  

180. ಹರಗ ಯೀ, ನ್ರಯ. ಕೃಷ್ಣ ಐಯಯರ್, ಮಾಕಲ್ ೂಿವ v. ಮ್ರವರಿಲ್ಾಾಂಡ್73 ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಮುಖ್ಯ ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿ 

ಮರಷ್ಿಲ್ ನಿೀಡಿದ, ಮತುು ನಂತರ ಕಾಾಜ ನ್ಾಾಕ್ v. ಮಾಗೋನ್74 ಪಾಕರಣದಲಿಲ ನ್ರಯ. ಬ ಾನನನ್ ಕೂಡ 

ಪುನರುಚಿರಿಸ್ದ ಹ ೀಳಿಕ ಯನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ದರು. ಸ್ದರಿ ಅವಲ ೂೀಕನ ಹಿೀಗಿತುು:-  

                                                             
73 (1816) 17 US 316 
74 (1966) 384 US 641 
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"ಗುರಿ ನ್ರಯಯಸ್ಮಮತವರಗಿರಲಿ, ಅದು ಸ್ಂವಿಧರನದ 

ವರಯಪ್ಪುಯೊಳಗಿರಲಿ, ಮತುು ಎಲಲ ಸ್ಮಂಜಸ್ವರದ 

ವಿಧರನಗಳ ವರಯಪ್ಪುಯೊಳಗಿರಲಿ, ಆ ವಿಧರನಗಳು ಆ 

ಗುರಿಯ ಈಡ ೀರಿಕ ಗರಗಿಯೀ ಅನುಸ್ರಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರಲಿ, 

ಅವುಗಳು ನಿಷ ೀಧಿತವಲಲದರಲಿ, ಬದಲಿಗ , ಅವುಗಳು 

ಅಕ್ಷರಶಃವರಗಿ ಮತುು ಸ್ತವರೂಪದಲಿಲ, ನ್ ಲ ಗಳಲಿಲ 

ಸರಂವಿಧರನಿಕವರಗಿರಲಿ" 

181. ಮನ್ ೂೀಜ್ ನರೂಲ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕಣದಲಿಲ ಸ್ವೀಿಚ ಿ ನ್ರಯಯರಲಯ ಭರರರ್ತೀಯ ಸ್ಂವಿಧರನದ 

ಚಲನಶಿೀಲ ಸ್ವಭರವವನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ತು ಮತುು ಅದು ಅಪರರ ಚಲನಶಿೀಲತ್ ಯ ಸರಮರ್ಯಿವಿರುವ ಜಿೀವಂತ 

ದಸರುವ ೀಜು ಎಂಬುದನುನ ಗಮನಿಸ್ತು. ಅದು ಪಾಗರ್ತಶಿೀಲ ಸ್ಮರಜಕರಿಗಿ ರಚಸ್ಲಿಟು ಸ್ಂವಿಧರನವರಗಿದುದ, 

ಅಂತಹ ಸ್ಂವಿಧರನದ ಕರಯಿಕ್ಷಮತ್ ಯು ಪಾಚಲಿತ ವರತ್ರವರಣ ಮತುು ಪರಿಸ್ಥರ್ತಗಳನುನ 

ಅವಲಂಬಿಸ್ುತುದ . 

182. ನವ ದ ಹಲ್ಲ ಎನ್.ಸಿ.ಟಿ ಸಕಾೋರ ಪರಕರಣದ್ಲ್ಲಿ (ಮ್ರವಲಕಂಡ), ಸ್ಂವಿಧರನವನುನ ಜಿೀವಂತ ಮತುು ಚಲನಶಿೀಲ 

ದಸರುವ ೀಜನ್ರಗಿಸ್ುವ ಸ್ಂಗರ್ತ ಯರವುದು ಎಂಬುದನುನ ಆಲ ೂೀಚಸ್ುವರಗ, ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ಪಧ್ಧರ್ತಗಳ 

ಗುಂಪರಗಿರುವ, “ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಸ್ಂಸ್ೃರ್ತ”ಯ ತತವವ ೀ ಎಂದು ಗಮನಿಸ್ದ  ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಅದು ಈ 

ಮಹ ೂೀನನತ ದಸರುವ ೀಜಿನ ಪದಗಳಿಗ  ಜಿೀವತುಂಬುತುದ  ಮತುು, ನಿರಂತರವರಗಿ ಆ ಪದಗಳು ಸ್ಮರಜದಲಿಲ 

ನಡ ಯುವ ಬಿರುಸ್ನ ಮತುು ರ್ತೀವಾವರದ ಬದಲರವಣ ಗಳಿಗ  ಸ್ರಿಸರಟ್ಟಗಿರುವಂತ್  ಮರಡುತುದ  ಮತುು 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಸ್ಂಸ್ೃರ್ತಯನುನ ಪೊೀಷ್ಟ್ಸ್ುವ ಜವರಬರದರಿಯೂ ಸ್ಕರಿರದ ಹ ಗಲಿನ ಮೀಲಿರುತುದ  ಎಂದು 

ಗಮನಿಸ್ತು. ಅನಂತರ, ನ್ರಯಯರಲಯ ಹಿೀಗ ಂದು ಗಮನಿಸ್ತು:- 

-ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು, ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ 

ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳನುನ ಅಥ ೈಿಸ್ಕ ೂಳುಳವರಗ, 
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ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ಸ್ಂಸ್ೃರ್ತಯನುನ ಗಣನ್ ಗ  

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು, ಅದರ ಮನಸ್ಪನಲಿಲ ಅದರ 

ಹ ೂಂದಕ ೂಳುಳವ ಮತುು ವಿಕರಸ್ದ ಸ್ವಭರವವನುನ 

ಹ ೂಂದಬ ೀಕು, ಇದರಿಂದರಗಿ ಸ್ಂವಿಧರನದ ವಸ್ುು ಮತುು 

ಉದ ದೀಶವನುನ ಪಾರ್ತಬಿಂಬಿಸ್ುವ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳ ಅರ್ಿವನುನ 

ನಿೀಡಲರಗುತುದ . 

ಮತ್ ೂುಮಮ, ನ್ರಯ. ಬ ಾನನನ್ ರವರ ವಿವ ೀಕಪೂಣಿ ಮರತುಗಳನುನ ಪುನರುಚಿರಿಸ್ಲರಯತು 

ಪಾಸ್ುುತ ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿಗಳರಗಿರುವ ನ್ರವುಗಳು 

ಸ್ಂವಿಧರನವನುನ ನಮಿಮಂದ ಸರಧ್ಯವರದ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ – 

ಇಪಿತುನ್ ೀ ಶತಮರನದ ಅಮೀರಿಕನನರಂತ್  - ಓದುತ್ ುೀವ . 

ನ್ರವು ಸ್ಂವಿಧರನ ರಚನ್ ಗ ೂಂಡ ಕರಲದ ಇರ್ತಹರಸ್ವನುನ 

ಪರಿಗಣಿಸ್ುತ್ ುವ  ಮತುು ನಡುವಿನಲಿಲ ಮರಡಲರದ 

ವರಯಖರಯನದ ಇರ್ತಹರಸ್ವನುನ ಗಮನಿಸ್ುತ್ ುೀವ . ಆದರ  ಈ 

ದಸರುವ ೀಜಿನ ಪದಗಳು ನಮಮ ಕರಲದಲಿಲ ಯರವ ಅರ್ಿ 

ಪಡ ದವ ? ಎಂಬುದು ನಮಮ ಕಟುಕಡ ಯ 

ಪಾಶ್ ನಯರಗಿರಬ ೀಕು. ಏಕ ಂದರ  ಸ್ಂವಿಧರನದ 

ವಿದವರ್ತುರುವುದು ಅದು ಕಳ ದು ಹ ೂೀದ ಜಗರ್ತುನಲಿಲ 

ಹ ೂಂದರಬಹುದರದ ಸರಥವರ ಅರ್್ಿದಲಲಲಲ, ಬದಲಿಗ  ಅದರ 

ಮಹರನ್ ಸ್ಧರಧಂತಗಳಿಗಿರುವ ಪಾಸ್ುುತ ಸ್ಮಸ ಯ ಮತುು 

ಅಗತಯಗಳನುನ ನಿಭರಯಸ್ುವ ಸರಮರ್ಯಿದಲಿಲ ಅದರ 

ವಿದವರ್ತುದ . ಹಿಂದನ ಕರಲದ ಪಾಜ್ಞ ಯೂ ಸ್ಂವಿಧರನದ 
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ಮೂಲತತವಗಳಿಗ  ನಿೀಡಿದ ಅರ್ಿವೂ, ನಮಮ ಕರಲದ 

ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನದ ಅಳತ್ ಗ ೂೀಲರಗಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ. ಅದ ೀ 

ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ, ಆ ನ್ರವು ಆ ಮೂಲತತವಗಳನುನ ಹ ೀಗ  

ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಂಡಿದ ದೀವ  ಎಂಬುದು ಹಿಂದನ ಕರಲದ 

ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವನುನ ಅಳ ಯಲು ಆಗುವುದಲಲ" 

183. ನ್ರವುಗಳು ಸ್ಂವಿಧರನದಡಿಯ ಹಕುಿಗಳು ಚಲನಶಿೀಲ ಮತುು ಪಾಗರ್ತಶಿೀಲವರದುವು, ಏಕ ಂದರ  ಅವು 

ಸ್ಮರಜವಂದರ ವಿಕರಸ್ ಮತುು ಉರುಳುವ ಕರಲದ ೂಂದಗ  ವಿಕಸ್ನಗ ೂಳುಳತುವ  ಎಂಬುದನುನ 

ಎರ್ತುಹಿಡಿಯುವ ಸ್ಲುವರಗಿ ಸ್ಂವಿಧರನದ ಚಲನಶಿೀಲ ಮತುು ಪಾಗರ್ತಶಿೀಲ ಸ್ವಭರವವನುನ  ಸ್ಂಕ್ಷಿಪುವರಗಿ 

ಚಚಿಸ್ದ ವು. ಯರವ ಸ್ಂವಿಧರನದಡಿಯಲಿಲ ಪಾಜ ಗಳಿಗ  ಹಕುಿಗಳನುನ ಕ ೂಡಮರಡಲರಗಿದ ಯೊೀ, ಆ 

ಸ್ಂವಿಧರನದ ಚಲನಶಿೀಲ ಮತುು ಬ ಳ ಯುವ ಸ್ವಭರವವ ೀ ಹಕುಿಗಳ ಪಾಗರ್ತಶಿೀಲ ಸರಕರಶತ್ರಿರದ 

ಸ್ಧರಧಂತದ ಹಿಂದರುವ ತಕಿ. 

184. ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಹಕುಿಗಳನುನ ಚಲನಶಿೀಲ, ಜಿೀವಂತ ಮತುು ವರಯವಹರರಿಕ ವರಯಖರಯನಕ ೂಿಳಪಡಿಸ್ದದದರ , 

ಅವುಗಳು ಸ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳರಗುಳಿಯುತುವ  ಎಂಬುದನುನ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ಮನಗರಣಬ ೀಕು. 

ಹರಗರಗಿ, ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ತಮಮ ನ್ರಯಯರಂಗಿೀಯ ವರಯಖರಯನಗಳು ಮತುು 

ನಿಧರಿರಗಳಲಿಲ, ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ ಭರವ ಮತುು ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಅರಿವನುನ ನ್ ಲ ಗ ೂಳಿಸ್ುವ 

ಅಗತಯವಿದ . ಹಿೀಗ  ಮರಡಿದರಗ, ಅವುಗಳು, ನ್ರಯಯರಂಗಿೀಯ ಕ್ತಾಯರಶಿೀಲತ್ ಯ ಸ್ಹರಯದ ೂಂದಗ , ನಮಮ 

ದ ೀಶದ ನ್ರಗರಿಕರಿಗ  ಸ್ಂವಿಧರನ ದಯಪರಲಿಸ್ರುವ ಹಕುಿಗಳನುನ ಕರಪರಡುವ ತಮಮ ಮೊಟುಮೊದಲ 

ಜವರಬರದರಿಯನುನ ಈಡ ೀರಿಸ್ಬಹುದು. 

185. ಇಲಿಲ, ಲರಡ್ಿ ರರಸ್ಿಲ್ ಲಂಡನಿನನ ಯೂನಿವಸ್ಿಟ್ಟೀ ಕರಲ ೀಜಿನ ಬ ಂರ್ಮ್ ಸ್ಂಘಕ ಿ “ಕರನೂನು ಒಡ ಯರು, 

ಪಾರ್ತಗರಮಿಗಳ   ಅರ್ವರ ಸ್ುಧರರಕರ ೂೀ?” (ಲರ ಲರಡ್ಪಿ, ರಿಯರಕಶನಿಸ್ು್ ಆರ್ ರಿಫ್ರಮಿಸ್ಿ75)  ಎಂಬ 

                                                             
75 Lord Roskill, “Law Lords, Reactionaries or Reformers”, Current Legal Problems (1984)   
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ವಿಷ್ಯದ ಮೀಲ  29 ಫ್ ಬಾವರಿ 1984ರಂದು ನಿೀಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿೀಯ ಭರಷ್ಣವನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ುವುದು ಸ್ೂಕು. ಆ 

ಭರಷ್ಣ ಹಿೀಗಿತುು:- 

ಕರನೂನು ಕರಯಿನಿೀರ್ತ ಈಗ ಪಟುಕ ಿೀರಿದ  ಮತುು ಅದು 

ಸರಮರನಯ ಕರನೂನನುನ ನಿಯಂರ್ತಾಸ್ಲು ಹೌಸ್ ಆಫ್ 

ಲರಡ್ಪಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ ಮೊಟುಮೊದಲ 

ವಿಚರರವರಗುಳಿಯಲಿ ಎಂದು ನ್ರನು ಆಶಿಸ್ುತ್ ುೀನ್ . ಈ 

ಬ ಳವಣಿಗ  ಈಗ ಯರವ ದಕ್ತಿನಲಿಲ ಸರಗಬ ೀಕು? ನ್ರವು 

ನಮಮನ್ ನೀ ಈ ಕ ಳಗಿನಂತ್  ಕ ೀಳಿಕ ೂಂಡ ಹಲವರರು 

ಸ್ನಿನವ ೀಶಗಳನುನ ನ್ರನು ನ್ ನಪ್ಪಸ್ಕ ೂಳಳಬಲ ಲ:- 

“ಈ ಪಾಕರಣಕ ಿ ಕರಯಿನ್ ೈರ್ತಕ ನಿಧರಿರದ ಅಗತಯವಿದ , 

ಸ್ರಿಯರದ ಕರಯಿನ್ ೈರ್ತಕ ನಿಧರಿರ ಯರವುದು? 

ಸ್ಮರಜದ ಪಾಸ್ುುತ ಅಗತಯಗಳಿಗ  ಅತಯಂತ 

ಹರ್ತುರವರಗಿರುವ, ವಿವ ೀಚನ್ರಪೂಣಿವ ಂದು ಕರ ಯಲಿಡುವ 

ಮತುು ಮುಂದನ ದನಗಳಲಿಲ ಬಳಸ್ಲು ವರಯವಹರಿಕವರಗಿ 

ಸ್ುಲಭವರಗಿರುವ ದರರಿಯನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ುವುದು ಈ 

ಪಾಶ್ ನಗ  ಉತುರ ಮತುು ಇನೂನ ಮುಂದ  ಕೂಡರ ಇದುವ ೀ 

ಉತುರವರಗಿರುತುದ  ಎಂದು ನ್ರನು ಆಶಿಸ್ುತ್ ುೀನ್ . ಲರ 

ಲರಡ್ಿಗಳು (ಕರನೂನು ಒಡ ಯರು) ಅಪೂಣಿ 

ವರಯವಹರರಿಕತ್ ಯ ಬದಲಿಗ  ಬೌಧಿಧಕ ಪರಿಪೂಣಿತ್ ಯನುನ 

ಬಯಸ್ುವ, ಬುಧಿಧವಂತ ವಕ್ತೀಲರ ವಿಮಶ್ ಿಗ  

ಗುರಿಯರಗುತುಲ ೀ ಇರುತ್ರುರ  ಎಂಬುದರಲಿಲ 
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ಅನುಮರನವಿಲಲ. ಆದರ , ನಮಗ  ಅದ ಷ ುೀ 

ಹ ೀಸ್ಗ ಯನಿಸ್ದರೂ, ಬಹುಪರಲು ಕರನೂನುಗಳು ಮತುು 

ವರಸ್ುವದಲಿಲ ಎಲಲ ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಕರನೂನುಗಳು, ಮನುಷ್ಯರಿಗ  

ಇಷ್ುವಿದದರೂ, ಇಲಲದದದರೂ ಅವರನುನ ನಿಯಂರ್ತಾಸ್ಲು 

ಬಳಕ ಯರಗುವ, ಮತುು ಅವುಗಳ ಪಾಕರರವ ೀ 

ಮನುಷ್ಯರನುನ ಬದುಕಲು ಬಧ್ಧವರಗಿಸ್ುವ ಮೊಂಡು 

ಹತ್ರರುಗಳು ಎಂಬುದನುನ, ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳಳಲ ೀಬ ೀಕು. ಮತುು 

ಮೊನಚರದ ಹತ್ರರುಗಳು ಬೌದಹಕವರಗಿ ಅರ್ವರ 

ಇನ್ರನವುದ ೀ ರಿೀರ್ತಯಲೂಲ ಪರಿಪೂಣಿವರಗಿರುವುದು 

ಅಪರೂಪ. ಅವುಗಳ ವಿವರಣ ಯೀ ಸ್ೂಚಸ್ುವಂತ್ , ಅವು 

ಮೊಂಡು/ ಒರಟರಗಿ ಕರಯಿ ನಿವಿಹಿಸ್ುತುವ ಯೀ 

ಹ ೂರತು, ಚುರುಕರಗಿಯಲಲ. (ಒತುು ಒದಗಿಸ್ಲರಗಿದ ) 

186. ಲರಡ್ಿ ರರಸ್ಿನನರ ಮರತುಗಳಲಿಲ ಈ ಸ್ಂವಿಧರನದ ಚಲನಶಿೀಲ ಸ್ವಭರವದಂದರಗಿ, 

ವಯವಹರರಿಕವರಗಿರಬ ೀಕ್ತರುವುದು ಸ್ಂವಿಧರನದ ವರಯಖರಯನವಷ ು ಅಲಲ, ಬದಲಿಗ  ನಿಧಿಿಷ್ು ತತವವಂದರ 

ಕರನೂನು ನಿೀರ್ತಗಳು ಕೂಡರ ಸ್ಮರಜದ ಪಾಸ್ುುತ ಮತುು ತುರ್ತಿನ ಅಗತಯಗಳಿಗ  ಅನುಗುಣವರಗಿರಬ ೀಕು, 

ಅಲಲದ  ಈಗಿನ ಕರಲದ ಮಟ್ಟುಗ  ವಿವ ೀಚನ್ರಯುಕುವರಗಿಯೂ, ಸ್ುಲಭವರಗಿ ಅನವಯವರಗುವಂತ್ ಯೂ 

ಇರಬ ೀಕು ಎಂಬುದನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುತುವ .  

187. ಇದು ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ಹಕುಿಗಳನುನ ಪರಿಣರಮಕರರಿಯರಗಿ ಜರರಿಗ  ತರುವ ಸ್ಕರಿರದ ಒಂದು ಪಾಮುಖ್ 

ಪರತಾಕ ಿ ಜನಮ ನಿೀಡುತುದ . ಮತುು ಸ್ಹಜವರಗಿ, ಅದು ಸ್ಕರಿರದ ಮೂರು ಅಂಗಗಳರದ, ಶ್ರಸ್ಕರಂಗ, 

ಕರಯರಿಂಗ, ಹರಗೂ ನ್ರಯಯರಂಗಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುತುದ . ದಟುವರದ ಕಾಮಗಳಿಗ  ಕರರಣವರಗುವ 
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ನಿಷ ಠಯ ಬದಧತ್ ಯನುನ ಸ್ಕರಿರ ತ್ ೂೀರಿಸ್ಬ ೀಕರಗಿದ . ಆರ್ಥಿಕ, ಸರಮರಜಿಕ ಮತುು ಸರಂಸ್ೃರ್ತಕ ಹಕುಿಗಳ 

ಪಾಗರ್ತಶಿೀಲ ಸರಕ್ರತ್ರಿರಕ ಿ ಸ್ೂಕು ಕಾಮಗಳನುನ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವ ಹ ೂಣ ಗರರಿಕ  ಸ್ಕರಿರದ ಮೀಲಿದ .  

188. ಹಕುಿಗಳ ಪಾಗರ್ತಶಿೀಲ ಸರಕ್ರತ್ರಿರದ ಸ್ದರಧಂತವು ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಪಾಕ್ತಾಯಯಂತ್ , ಹಿಮಮಟುುವಿಕ -ವಿರ ೂೀಧಿೀ 

ಸ್ದರಧಂತಕ ಿ ಜನಮ ನಿೀಡುತುದ . ಈ ಸ್ದರಧಂತದ ಪಾಕರರ, ಹಕುಿಗಳ ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ಹಿಂಪಡ ಯುವಿಕ  

ಆಗಬರರದು. ಒಂದು ಪಾಗರ್ತಶಿೀಲ ಮತುು ನಿರಂತರ ಸ್ುಧರರಣ  ಹ ೂಂದುವಲಿಲ ಹಿಮಮಟುುವಿಕ ಗ  ಯರವುದ ೀ 

ಅವಕರಶವಿಲಲ. ಸ್ಮರಜವು ಮುಂದಕ ಿ ಸರಗಲ ಬ ೀಕು. 

189. ಸ್ಂವಿಧರನದ ಅಡಿಯಲಿಲನ ಅರ್ವರ ಇತರ ಹಕುಿಗಳ ಪಾಯೊೀಜನಗಳ ಉದ ದೀಶಪೂವಿಕ ಹಿಂಪಡ ಯುವಿಕ  

ಕರರಣವರಗುವ ಕಾಮಗಳನುನ ಸ್ಕರಿರ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಬರರದು ಎಂಬುದು ಹಿಮಮಟುುವಿಕ -ವಿರ ೂೀಧಿ ಸ್ದರಧಂತದ  

ಅಪ ೀಕ್ .  

190. ಮೀಲಿನ ಎರಡು ಸ್ದರಧಂತಗಳು, ನ್ರವು ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕೌಶಲ್ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ಲರದ ಕರನೂನನುನ 

ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂಡರ , ಅದು ಖ್ಂಡಿತವರಗಿಯೂ, ಸ್ಂವಿಧರನದ ಪಾಗರ್ತಶಿೀಲ ವರಯಖರಯನದ ದಸ ಯಲಿಲ ಹ ಜ ೆಯನುನ 

ಹಿಂದದಟುಂತ್ರಗಿ ಹಕುಿಗಳ ಪಾಗರ್ತಪರ ಸರಕ್ರತ್ರಿರವನುನ ರ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ದಂತ್ರಗುತುದ , ಎಂಬ ಅಲಲಗಳ ಯಲರಗದ 

ರ್ತೀಮರಿನಕ ಿ ಬರುವಂತ್  ಮರಡುತುವ . ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕೌಶಲ್ ಪರಕರಣದ ಅಭಿಪರಾಯವೂ ಜನಸ್ಂಖ ಯಯ ಅರ್ತಸ್ಣಣ-

ಭರಗವ ಂಬ ಅಂಶವನುನ ತಪರಿಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ುತುದ  ಮತುು ಸರಮರಜಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಭರವನ್ ಯ 

ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, ಅಪರರಧಿಕತ್ ಯನುನ ತನನ ಆಧರರವ ಂದೂ ಊಹಿಸ್ಕ ೂಳುಳತುದ . ಆದು ಭಯವಲಲದ ೀ ಮತ್ ುೀನು 

ಅಲಲದ ಆರ ೂೀಗಯದ ಬಗ ೆ ಚಚಿಸ್ುತುದ  ಮತುು ಗೌಪಯತ್ , ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಆಯಿ ಮತುು ನಿಲುವನುನ 

ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ ಕಡ ಗಣಿಸ್ ಜನಪ್ಪಾಯ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಪಾಕರರ ನಡ ದುಕ ೂಳುಳತುದ . ಮತ್ ೂುಂದು 

ಲಿಂಗದವರನುನ ನ್ ೂೀಡುವರಗ, ಒಂದು ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ, ನರ-ಸ್ಂವ ೀದನ್ ಯ ಮೂಲಕ ನಿಲುವು  ವಯಕುವರಗುತುದ . 

ಅದಲಲದ ೀ, ಮರಹಿರ್ತಯ ಹರವಿಗ  ಸ್ಕಿ, ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕೌಶಲ್ ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪುಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳನುನ 

ಉಳಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು ಬಹುಮತದ ಅನುಮೊೀದನ್ ಯ ಅಗತಯವಿಲಲ ಎಂಬುದನುನ ಅರಿಯುವುದರಲಿಲ ಸ ೂೀಲುತುದ . 

ಈ ಪಾಕರರವರಗಿ ಈ ರ್ತೀಪುಿ ಸ್ೂಕ್ಷಮವರದ ಪಾಭರವಗಳಿಗ ೂಳಗರಗುತುದ . 
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N. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರವಯ ದ್ೃಷ್ಟ್ಟಕ ೂವನ  

I. ಯತನ್ ೈಟ ಡ್ ಸ ಟವಟ್ಾ 

191.  ಒಬ್ ಜ ೋಫ ಲ್, ಮತತಿ ಸಂಗಡಿಗರತ v. ಹ ೂಡಿಸ್, ಒಹಾಯೊ ಆರ ೂವಗಾ ಇಲ್ಾಖ್  ಮತತಿ ಇತರರತ 76 

ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರ ಅವಸ ಥಗ  ಒತುುನಿೀಡಿದ ಅಮೀರಿಕ ಯ ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು, 20ನ್ ೀ 

ಶತಮರನದ ನಡುವಿನವರ ಗ  ಬಹುಪರಲು ಪರಶಿಿಮರತಯ ರರಷ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್ ಯು 

ಬಹುಕರಲದವರ ಗ  ಅನ್ ೈರ್ತಕವ ಂದು ಸ್ಕರಿರದಂದಲ ೀ ಹಲವು ಖ್ಂಡಿಸ್ಲಿಟ್ಟುತುು ಮತುು ಕ್ತಾಮಿನಲ್ 

ಕರನೂನುಗಳಲಿಲ ಈ ಬಗ ಯ ನಂಬಿಕ ಯನುನ ಬಿತುಲರಗಿತುು ಮತುು ಇದ ೀ ಕರರಣದಂದ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರಿಗ , 

ತಮಮ ವಿಶಿಷ್ುವರದ ಗುರುರ್ತನ ಮೂಲಕ ತಮಮದ ೀ ಆದ ಘನತ್  ಹ ೂಂದಲು ಅವಕರಶವಿರಲಿಲಲ ಎಂದು 

ಗಮನಿಸ್ತು. ತಮಮ ಮನಸ್ುಪಗಳಲಿಲರುವ ನಿಜವರದ ವಿಚರರಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ದಂಪರ್ತಗಳು 

ಮೌನವರಗಿರಬ ೀಕರಗಿತುು, ಮತುು 2ನ್ ೀ ವಿಶವ ಯುಧ್ಧದ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲಿಲ ಮರನವಿಯತ್  ಮತುು 

ಪರಾಮರಣಿಕತ್ ಯ ಕುರಿತು ಮಹತುರವರದ ಅರಿವು ಬಂದತ್ರದರೂ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರು ಮತುು 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀಯರು ಘನತ್ ಯ ಮೀಲ  ನ್ರಯಯಸ್ಮಮತವರದ ಹಕಿನುನ ಹ ೂಂದದರದರ  ಎಂಬ ವರದದ 

ಬಗ ಗ  ಕರನೂನು ಮತುು ಪಾಚಲಿತ ಸರಮರಜಿಕ ಸ್ಂಪಾದರಯಗಳ ರ ಡರಲೂಲ ತಕರರರುಗಳಿದುದವು 

ಎಂಬುದನುನ ನ್ರಯಯರಲಯ ಗಮನಿಸ್ತು. ಅನ್ ೀಕ ರರಜಯಗಳಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್ ಯು ಇನೂನ 

ಅಪರರಧ್ವರಗುಳಿದದ  ಎಂಬುದನುನ ಗಮನಿಸ್ದ ನ್ರಯಯರಲಯ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರನುನ ಬಹುತ್ ೀಕ ಸ್ರಕರರಿ 

ಉದ ೂಯೀಗಗಳಲಿಲೀ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ಲರಗಿದ , ಮಿಲಿಟರಿ ಸ ೀವ ಯಂದ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ಲರಗಿದ , ವಲಸ  ಕರನೂನುಗಳ 

ಅಡಿಯಲಿಲ ಹ ೂರಗುಳಿಸ್ಲರಗಿದ , ಅವರು ಪೊಲಿೀಸ್ರ ಕ್ತರುಕುಳಕ ಿ ಗುರಿಯರಗುರ್ತುರುತ್ರುರ  ಮತುು ಅವರ 

ಸ್ಂಘಟನ್ ಯ ಹಕುಿಗಳಿಗೂ ತಡ ಯೊಡಡಲರಗಿದ  ಎಂಬುದನೂನ ಗಮನಿಸ್ತು. 

192. ಸ್ದರಿ ಕರನೂನುಗಳು ಖರಸ್ಗಿೀ ಸ್ಂಬಂಧ್ವಂದನುನ ನಿಯಂರ್ತಾಸ್ ಯರ್ತನಸ್ುರ್ತುವ  ಮತುು ಅವು  ಕರನೂನಿನ 

ಔಪಚರರಿಕ ಮರನಯತ್ ಗ  ಅಹಿ ಅಲಲವೀ ಎಂಬುದರ ಹ ೂರತ್ರಗಿ, ಅದು ಪರತಕ್ತಗಳ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಡದ  ಆಯಿ 

                                                             
76 576 US (2015) 
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ಮರಡುವ ವಯಕ್ತುಗಳ ಸರವತಂತಾಯದ ವರಯಪ್ಪುಯಲ ಲೀ ಬರುತುದ  ಎಂದು ನ್ರಯಯರಲಯ ಅಭಿಪರಾಯ ಪಟ್ಟುತು. ಹರಗ ಯೀ, 

ವಯಸ್ಿರು ತಮಮ ಮನ್ ಗಳ ಏಕರಂತದಲಿಲ ಮತುು ತಮಮದ ೀ ಆದ ಖರಸ್ಗಿೀ ಬದುಕುಗಳಲಿಲ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ 

ಬ ಳ ಸ್ುವ ನಿಧರಿರ ಮರಡಿಯೂ ಮುಕು ವಯಕ್ತುಗಳರಗಿ ತಮಮ ಘನತ್ ಯನುನ ಉಳಿಸ್ಕ ೂಳಳಬಹುದು ಎಂಬುದನುನ 

ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂಡ ನ್ರಯಯರಲಯ ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು ಮತ್ ೂುಬಬ ವಯಕ್ತುಯೊಂದಗಿನ ಖರಸ್ಗಿೀ ನಡವಳಿಕ ಯಲಿಲ 

ಬಹಿರಂಗವರಗಿ ವಯಕುಗ ೂಂಡರಗ, ಆ ವತಿನ್ ಯು ಶ್ರಶವತವರದ ಖರಸ್ಗಿೀ ನಂಟ ೂಂದರ ಹಲವು 

ಅಂಶಗಳಲ ೂಲಂದರಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂಡಿತು. ಸ್ಂವಿಧರನದಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಟು ಅಂತಹ ಸರವತಂತಾಯವು 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಇಂತಹ ಆಯಿ ಮರಡುವ ಹಕಿನುನ ನಿೀಡುತುದ  ಎಂದು ನ್ರಯಯರಲಯವು ರ್ತೀಮರಿನಿಸ್ತು. 

193. ಪ ೈಸ್ ವರಟರ್ ಹೌಸ್ v. ಹರಪ್ಪಿನ್ಪ77 ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಯುನ್ ೈಟ ಡ್ ಸ ುೀಟ್ಟಪನ ಸ್ವಾೀಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯ, ಲಿಂಗಕ ಿ 

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ರೂಢಮರದರಿಗಳನುನ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ುವುದರ ಕರನೂನು ಪಾಸ್ುುತತ್ ಯ ಮೌಲಯಮರಪನ ಮರಡುವರಗ, 

ಹಿೀಗ  ಗಮನಿಸ್ತು:- 

"... ಉದ ೂಯೀಗದರತರು ತಮಮ ನ್ೌಕರರು ಅವರವರ 

ಗುಂಪ್ಪನ ಜ ೂತ್ ಗ  ತಳುಕು ಹರಕಲರದ ರೂಢಮರದರಿಗ  

ಸ್ರಿಹ ೂಂದುತ್ರುರ  ಎಂದು ಊಹಿಸ್ಕ ೂಂಡು ಅರ್ವರ 

ಒತ್ರುಯಪಡಿಸ್ುವ ಮೂಲಕ ನ್ೌಕರರ ಮೌಲಯಮರಪನ 

ಮರಡುವ ದನಗಳನುನ ನ್ರವು ಹಿಂದಕ್ತಿದ ದೀವ . 

ಉದ ೂಯೀಗದರತರು, ಲಿಂಗದ ಆಧರರದಲಿಲ ವಯಕ್ತುಗಳ ವಿರುದಧ 

ತ್ರರತಮಯ ಮರಡುವುದನುನ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುವುದರ ಹಿಂದ , 

ಪರಲಿಕ ಯು ಲಿಂಗರಧರರಿತ ರೂಢಮರದರಿಗಳಿಂದ 

ಉಧ್ಭವಿಸ್ುವ ಸ್ರೀ ಪುರುಷ್ರ ೂಂದಗಿನ ಸರಮರನವಲಲದ  

                                                             
77 490 U.S. 228 (1989) 
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ನಡವಳಿಕ ಯ ಇಡಿೀ ಶ್ ಾೀಣಿಗ  ಕ ೂಡಲಿಯೀಟು ಹರಕುವ 

ಉದ ದೀಶ ಹ ೂಂದದ " 

194. ಕ್ರಂಬ್ಲ್ಲೋ ಹಿವ ಲ್ಲ v. ಇಂಡಿಯಾನ್ಾದ್  ಐವಿ ಟ ಕ್ ಕಮತಾನ್ವಟಿ ಕಾಲ್ ವಜ್78 ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಅವರವರ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ನಿಲುವನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ ಉದ ೂಯೀಗಿಗಳ ನಡುವ  ಭ ೀದಭರವ ಮರಡುವುದು ಲಿಂಗರಧರರಿತ ತ್ರರತಮಯವ ಂದು 

ರ್ತೀಮರಿನಿಸ್ದ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಈ ಕ ಳಕಂಡಂತ್  ಗಮನಿಸ್ತು:- 

"ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಸರವಭರವಿಕವರಗಿ 'ಲಿಂಗರಧರರಿತ 

ಪರಿಗಣನ್ 'ಯರಗಿದ  ಮತುು ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ 

ನಿಲುವನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ ತ್ರರತಮಯದ ಆರ ೂೀಪವು 

ಮುಖ್ಯವರಗಿ ಶಿೀಷ್ಟ್ಿಕ  7ರ ಅಡಿಯಲಿಲನ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ತ್ರರತಮಯದ ಆರ ೂೀಪವ ಎಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ದ 

ಈ.ಈ.ಓ.ಸ್.ಯ ಇರ್ತುೀಚನ ರ್ತೀಮರಿನವನುನ ಗಣನ್ ಗ  

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳದದರರ  ಅದು ನಮಮ 

ಅಜರಗರೂಕತ್ ಯಗುತುದ  . "ಬ್ಾಲ್ಲ್ಿನ್ v. ಫಾಕ್ಾ, ಇಇಒಸ್ 

ಅಪ್ಪೀಲ್ ಸ್ಂಖ ಯ 0120133080, 2015 ವ್ಲಲ 4397641 *5, 

*10 (ಜುಲ ೈ 16, 2015) ರಲಿಲ. ಶಿೀಷ್ಟ್ಿಕ  7ನುನ 

ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ುವ ಅಧಿಕರರವಿರುವ ಈ.ಈ.ಓ.ಸ್.ಯು 

ಮೂರು ಪರಾರ್ಮಿಕ ಕರರಣಗಳಿಂದರಗಿ ಈ ರ್ತೀಮರಿನಕ ಿ 

ಬಂದತು. ಮೊದಲನ್ ಯದರಗಿ, ಅದು "ಲ ೈಂಗಿಕ 

ನಿಲುವನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ ತ್ರರತಮಯ ಲಿಂಗರಧರರಿತ 

ತ್ರರತಮಯವರಗಿದ , ಏಕ ಂದರ  ಅದು ಮುಖ್ಯವರಗಿ 

                                                             
78 830 F.3d 698 (7th Cir. 2016) 
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ನ್ೌಕರರ ಲಿಂಗದ ದ ಸ ಯಂದ ಅವರಿಗ  ಕಡಿಮ 

ಅದಯತ್ ನಿೀಡಿ ನಡ ಸ್ಕ ೂಳುಳವುದನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುತುದ " 

ಎಂದು ನ್ರಯಯರಲಯ ರ್ತೀಮರಿನಿಸ್ತು . *5 ನಲಿಲ. (ತನನ 

ಮೀಜಿನ ಮೀಲ  ತನನ ಸ್ರೀ-ಸ್ಂಗರರ್ತಯ 

ಛರಯರಚತಾವನುನ ಇರಿಸ್ದದಕರಿಗಿ ಅಮರನತುಗ ೂಂಡ 

ಮಹಿಳ ಯ, ಮತುು ಪುರುಷ್ನ್ ೂಬಬ ಅಂರ್ದ ೀ ಕೃತಯವನುನ 

ಮರಡಿದರ  ಯರವುದ ೀ ಪರಿಣರಮಗಳನುನ ಎದುರಿಸ್ುವುದಲಲ 

ಎಂಬ ಉದರಹರಣ  ನಿೀಡುತ್ರು). ಎರಡನ್ ಯದರಗಿ, 

"ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ ತ್ರರತಮಯವು 

ಲಿಂಗರಧರರಿತ ತ್ರರತಮಯ ಕೂಡರ ಆಗಿದ " ಏಕ ಂದರ  

ಅದು ಲಿಂಗವನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ ಸ್ಂಘಟನ್ರತಮಕ ತ್ರರತಮಯ” 

ಎಂದು ನ್ರಯಯರಲಯ ವಿವರಿಸ್ದ , ಇದು ತಮಮ 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಪುರುಷ್, ಅರ್ವರ 

ಉಭಯಲಿಂಗರಸ್ಕು ಉದ ೂಯೀಗಿಗಳು ಯರರನನ 

ಪ್ಪಾೀರ್ತಸ್ುತ್ರುರ  ಅರ್ವರ ಯರರಣುಣ ಮದುವ ಯರಗುತ್ರುರ  

ಎಂಬುದನನ ಆಧರರಿಸ್ ಅವರ ವಿರುದಧ ಉದ ೂಯೀಗದರತರು 

ತ್ರರತಮಯ ಮರಡುವುದಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ . ಐಡಿ. *6-

7ನಲಿಲ. ಕಡಯದರಗಿ, ಇ.ಇ.ಒ.ಸ್ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ನಿಲುವನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ ತ್ರರತಮಯವನುನ ಲಿಂಗರಧರರಿತ 

ರೂಢಮರದರಿಗಳನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ ತ್ರರತಮಯದ ರೂಪವ ಂದು 

ವಿವರಿಸ್ದ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಇದರಡಿಯಲಿಲ ಸ್ೂಕುವರದ 

ಗಂಡು ಮತುು ಹ ಣುಣ ನಡವಳಿಕ ಗಳು, ಹರವಭರವಗಳು 
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ಮತುು ಹ ೂರನ್ ೂೀಟಗಳ ಬಗ ಗಿನ ಸರಮರಜಿಕ 

ನಿಯಮಗಳಿಗ  ತಕಿಂತ್  ನಡ ದುಕ ೂಳಳಲು ವಿಫಲರರಗುವ 

ಉದ ೂಯೀಗಿಗಳಿಗ  ಕ್ತರುಕುಳ ನಿೀಡಲರಗುತುದ . ಐಡಿ. ತನನ 

ರ್ತೀಮರಿನಗಳನುನ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವರಗ, ಇ.ಇ.ಒ.ಸ್.ಯು 

ವಿಮಶ್ರಿತಮಕವರಗಿ ಗಮನಿಸ್ದಂತ್  "ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು, 

ಸ್ರಹದುದಗಳು [ಲಿಂಗ ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ 

ತ್ರರತಮಯಗಳ ಎರಡು ವಗಿಗಳ ನಡುವ ] ಆಸ್ಿಷ್ುವರಗಿವ ” 

ಎಂದು ಗುರುರ್ತಸ್ರುವ ಹ ೂರಗಿತ್ರಯೂ, ಲ ೈಂಗಿಕ 

ನಿಲುವನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ ತ್ರತರಮಯವನುನ ಲಿಂಗರಧರರಿತ 

ತ್ರರತಮಯದಂದ ಬ ೀಪಿಡಿಸ್ಲು ಪಾಯರ್ತನಸ್ವ . ಐಡಿ. 

*8ನಲಿಲ (ಸ್ಮೊಂಟನ್ ರನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ುತು, 232 ಎಫ್ .3 

ಡಿ 35 ನಲಿಲ). [ಅಡಿರ ೀಖ  ನಮಮದು] 

195. ಲ್ಾರ ನ್ಾ v. ಟ ಕಾಾಸ್ 79  ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕಗರ ನಡುವಿನ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯ 

ನಿರಪರರಧಿೀಕರಣದದ ವಿಚರರವನುನ ಪರರಂಬರಿಸ್ುವರಗ , ಯು.ಎಸ್. ನ ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು, 

ಸ್ದರಿ ಸ್ಮಸ ಯಯ ಅಪರಾಪು ವಯಸ್ಿರು ಅರ್ವರ ಗರಯಗ ೂಳಗರದವರು ಅರ್ವರ ಬಲವಂತಕ ೂಿಳಗರಗುವ 

ವಯಕ್ತುಗಳು ಅರ್ವರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯನುನ ಸ್ುಲಭವರಗಿ ರ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ುವುದು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳಲಿಲರುವವರನುನ 

ಒಳರಗ ೂಂಡಿಲಲ ಯರರು ಎಂದು ಗಮನಿಸ್ದರದರ . ಸ್ಮಮರ್ತಯನುನ ಸ್ುಲಭವರಗಿ ರ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ಲರಗದು ಅರ್ವರ 

ಸರವಿಜನಿಕ ನಡವಳಿಕ  ಅರ್ವರ ವ ೀಶ್ರಯವೃರ್ತುಯನೂನ ಒಳಗ ೂಂಡಿಲಲ ಅರ್ವರ ಇಲಿಲ ಸ್ರಕರರವು 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರು ಬ ಳ ಸ್ ಬಯಸ್ುವ ಯರವುದ ೀ ಸ್ಂಬಂಧ್ಕ ಿ ಔಪಚರರಿಕ ಮರನಯತ್  ನಿೀಡಬ ೀಕ  ಎಂಬ 

ಪಾಶ್ ನಯೀ ಇಲಲ ಎಂಬುದನುನ ಗಮನಿಸ್ತು. ಪೂಣಿ ಮತುು ಪರಸ್ಿರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯೊಂದಗ  ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳಲಿಲ 

ತ್ ೂಡಗುವ ಇಬಬರು ವಯಸ್ಿರಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ರುವ ವಿಚರರವು, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಜಿೀವನಶ್ ೈಲಿಯಲಿಲ 

                                                             
79 539 U.S. 558 (2003) 
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ಸರಮರನಯವರದುದು ಎಂದು ಅಜಿಿದರರರು ತಮಮ ಖರಸ್ಗಿೀ ಬದುಕ್ತನ್ ಡ ಗಿನ ಗೌರವಕ ಿ ಅಹಿರರಗಿದರದರ  

ಮತುು ಸ್ಕರಿರ ಅವರ ಖರಸ್ಗಿೀ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ ಮೂಲಕ  ಅವರ 

ಅಸ್ುತವವನುನ ಅವಮರನಿಸ್ುವಂರ್ತಲಲ ಅರ್ವರ ಅವರ ಹಣ ಬರಹವನುನ ನಿಯಂರ್ತಾಸ್ಲರಗುವುದಲಲ, ಏಕ ಂದರ , 

ಡೂಯ ಪರಾಸ ಸ್ ಕರಲಸ್ನ ಅಡಿಯಲಿಲನ ಸರವತಂತಾಯದ ಹಕುಿ ಅವರಿಗ  ಸ್ಕರಿರದ ಹಸ್ುಕ್ ೀಪವಿಲಲದ  ತಮಮ 

ಕ್ತಾಯಗಳಲಿಲ ತ್ ೂಡಗಿಕ ೂಳುಳವ ಹಕಿನುನ ನಿೀಡುತುದ  ಎಂದು ನ್ರಯಯರಲಯವು ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ತು. 

196. ರಾಬ್ಟ್ಾೋ v. ಯತನ್ ೈಟ ಡ್ ಸ ಟವಟ್ಾ ಜ ವಸಿವಸ್80 ಪಾಕರಣದಲಿಲ , ಯುನ್ ೈಟ ಡ್ ಸ ುೀರ್ಟಪ ನ 

ಸ್ವಾೀಚ ಿನ್ರಯಯರಲಯ ಹಿೀಗ ಂದು ಗಮನಿಸ್ತು:- 

"ನಮಮ ನಿಧರಿರಗಳು ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕವರಗಿ 

ಸ್ಂರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಟು" “ಸ್ಂಘತನ್ ಯ ಸರವತಂತಾಯವನುನ” ಎರಡು 

ವಿಭಿನನ ಅರ್ಿಗಳಲಿಲ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ವ . ನಿಧರಿರದ ಒಂದು 

ಸರಲಿನಲಿಲ ಸರಲಿನಲಿಲ, ಕ ಲವು ನಿಕಟವರದ ಮರನವ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳು  ನಮಮ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ವಿನ್ರಯಸ್ದ 

ಕ ೀಂದಾವರಗಿರುವ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸರವತಂತಾಯವನುನ 

ರಕ್ಷಿಸ್ುವುದರಲಿಲ ವಹಿಸ್ುವ ಪರತಾದ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, 

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬ ಅಂತಹ ನಿಕಟವರದ ಮರನವ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ಬ ಳ ಸ್ಲು ಮತುು ನಿವಿಹಿಸ್ಲು 

ಹ ೂಂದರುವ ಆಯಿಗಳನುನ, ಸ್ಕರಿರವು ಸ್ೂಕುವಲಲದ 

ಹಸ್ುಕ್ ೀಪದಂದ ಕರಪರಡಬ ೀಕು, ಎಂದು ನ್ರಯಯರಲಯ 

ರ್ತೀಮರಿನಿಸ್ದ . ಈ ವಿಷ್ಯದಲಿಲ, ಸ್ಂಘಟನ್ ಯ 

ಸರವತಂತಾಯವು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸರವತಂತಾಯದ ಒಂದು 

                                                             
80 468 U.S. 609 (1984) 



 126 

ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶದ ರೂಪದಲಿಲ ರಕ್ಷಣ  ಪಡ ಯುತುದ . 

ಮತ್ ೂುಂದು ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಮೊದಲನ್ ೀ 

ರ್ತದುದಪಡಿಯಡಿಯಲಿಲ ರಕ್ಷಿಸ್ಲರಗಿರುವ- ಭರಷ್ಣ, 

ಸ್ಭ ಸ ೀರುವಿಕ , ಕುಂದು ಕ ೂರತ್ ಗಳ ಪರಿಹರರಕರಿಗಿ 

ಅಜಿಿಸ್ಲಿಲಸ್ುವುದು ಮತುು ಧ್ಮಿದ ಪರಲನ್ ಗಳನುನ 

ಒಳಗ ೂಂಡಿರುವ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳಲಿಲ ತ್ ೂಡಗಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ 

ಸ್ಲುವರಗಿ ಸ್ಂಘಟ್ಟತರರಗುವ ಹಕಿನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ದ . 

ಸ್ಂವಿಧರನವು ಈ ರಿೀರ್ತಯ ಸ್ಂಘಟನ್ ಯ 

ಸರವತಂತಾಯವನುನ ಇತರ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸರವತಂತಾಯಗಳನುನ 

ಸ್ಂರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಅನಿವರಯಿ ವಿಧರನವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ 

ಖರತರಿಪಡಿಸ್ುತುದ . ಸರಂವಿಧರನಿಕವರಗಿ ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ 

ಸ್ಂಘಟ ನ್ ಯ ಸರವಭರವಿಕ ಮತುು ಚಲನಶಿೀಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಸ್ಹಜವರಗಿಯೀ ಒಂದ ೀ ಬಗ ಯವರಗಿರುತುವ " [ಒತುು 

ನಿೀಡಲರಗಿದ ] 

II. ಕ ನಡಾ 

197. ಕ ನಡರದ ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯ, ಡ ಲ್ಲಿನ್ ವ ೈಂಡ್ ಮತತಿ ಇತರರತ ವಿ. ಆಲಾಟಾೋಡಾ ಹಕ್ರಕನ ರಾಣಿ ಮತತಿ 

ಇತರರತ 81  ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಕ ನ್ ಡದ ಹಕುಿ ಮತುು ಸರವತಂತಾಯಗಳ ಸ್ನನದನ, 15(1)ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ 

ಉಲಲಂಘನ್ ಯನುನ ವರಯಖರಯನಿಸ್ುತ್ರು ಲಿಂಗವು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿದ  ಎಂಬ ನಿಧರಿರವನುನ 

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಂಡಿತು. ಸ್ನನದನ 15 (1)ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಹಿೀಗಿದ : - 

                                                             
81 [1998] 1 SCR 493 
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"ಪಾರ್ತ ವಯಕ್ತುಯು ಕರನೂನಿನ ಎದುರು ಮತುು ಕರನೂನಿನ 

ಅಡಿಯಲಿಲ ಸ್ಮರನವರಗಿರುತ್ರುರ  ಮತುು ಸ್ಮರನ ರಕ್ಷಣ  

ಮತುು ಕರನೂನಿನ ಸ್ಮರನ ಲರಭದ ಹಕಿನುನ 

ತ್ರರತಮಯವಿಲಲದ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಮತುು ಪಾಮುಖ್ವರಗಿ, 

ಜನ್ರಂಗ, ರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ವರ ಜನ್ರಂಗಿೀಯ ಮೂಲ, 

ಬಣಣ, ಧ್ಮಿ, ಲಿಂಗ, ವಯಸ್ುಪ ಅರ್ವರ 

ವಯಸ್ಪನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ ಭ ೀದಭರವವಿಲಲದ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ 

ಹ ೂಂದರುತ್ರುರ " 

198. ಡ ಲ್ಲಿನ್ ವ ೈಂಡ್ ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಕ ನಡರದ ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು ತ್ರನು ಈಗನ್ v. ಕ ನಡಾ 

(ಮ್ರವಲಕಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಅಳವಡಿಸ್ಕ ೂಂಡಿದದ ತಕಿವನುನ ಅವಲಂಬಿಸ್ುತ್ರು, ಪಠಯ ರೂಪದಲಿಲ 

ವಿವರಿಸ್ಲರಗಿರುವಂತಹುದ ೀ ಆಧರರಗಳ ಪರಿೀಕ್ ಯನುನ ಅನವಯಸ್ತು. ಈಗನ್ ಪರಿೀಕ್  ಹಿೀಗಿದ :- 

ಈಗನ್ ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಕರನೂನು ಹುಟುುಹರಕ್ತರುವ 

ವಯತ್ರಯಸ್ಗಳು ತ್ರರತಮಯ ಎಸ್ಗುತುವ ಯೀ ಎಂಬುದನುನ 

ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲು ಎರಡು ಸ್ೂಕು ಅಂಶಗಳಿವ . 

ಮೊದಲನ್ ಯದು, 15ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಡಿಯಲಿಲ 

ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಅರ್ವರ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ಲರಗಿರುವುದನುನ 

ಹ ೂೀಲುವ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧರರದಲಿಲ 

ಸ್ಮರನತ್ ಯ ಹಕಿನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ಲರಗುರ್ತುದ ಯೀ" 

ಎಂಬುದು. ಎರಡನ್ ಯದು, “ಆ ವಯತ್ರಯಸ್ವು ಅಜಿಿದರರರ 

ಮೀಲ , ಇತರರ ಮೀಲ  ಹ ೂರಿಸ್ದಂತಹ ಹ ೂರ , ಬಧ್ಧತ್  

ಅರ್ವರ ಅನ್ರನುಕೂಲವನುನ ಹ ೂರಿಸ್ುವ ಅರ್ವರ 
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ಇತರರಿಗ  ಲಭಯವಿರುವ ಲರಭಗಳು ಮತುು ಅನುಕುಲಗಳ 

ದ ೂರಕುವಿಕ ಯನುನ ಸ್ೀಮಿತಗ ೂಳಿಸ್ುವಂತಹ” 

ಪರಿಣರಮವನುನ ಹ ೂಂದದ ಯೀ ಎಂಬುದು. (131ನ್ ೀ 

ವರಕಯದಲಿಲ).  

ತ್ರರತಮಯಪೂಣಿ ವಯತ್ರಯಸ್ವನುನ “ಈ ವಯತ್ರಯಸ್ದಂದ 

ಪರಿಕೂಲ ಪರಿಣರಮಕ ಿ ಒಳಗರಗಿರುವ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ 

ಮನುಷ್ಯರ ಂದು, ಅರ್ವರ ಸ್ಮರನವರದ ಕರಲಜಿ ಗೌರವ 

ಮತುು ಪರಿಗಣನ್ ಯನುನ ಪಡ ಯಬ ೀಕ್ತರುವ ಕ ನಡರದ 

ಸ್ಮರಜದ ಸ್ದಸ್ಯರ ಂದು ಗುರುರ್ತಸ್ಲಿಡಲು ಕಡಿಮ 

ಅಹಿರು ಅರ್ವರ ಹರಗ  ಗುರುರ್ತಸ್ಲಿಡುವಷ್ುು ಮೌಲಯ 

ಅವರಿಗಿಲಲ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವನುನ ಪೊಾೀತ್ರಪಹಿಸ್ುವ 

ಅರ್ವರ ಹರಡುವ ಸರಮರ್ಯಿವಿರುವ” ವಯತ್ರಯಸ್ ಎಂದು 

ಕೂಡ ವಿವರಿಸ್ಲರಗಿದ . (ಈಗನ್, ವರಕಯದಲಿಲ, ನ್ರಯ 

ಎಲ್’ಹೂಯರ ಕ್ಪ - ಡೂಯಬ  ಪಾಕರರ). ಅಸ್ಮರನ 

ನಡ ಸ್ಕ ೂಳುಳವಿಕ ಯು “ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು ಸ ೀರಿದದರ  ಎಂದು 

ಕಲಿಿಸ್ಕ ೂಳಳಲಿಟ್ಟುರುವ ಗುಂಪು ಅರ್ವರ ಆವಗಿರಬಹುದರದ 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಗುಣರಲಕ್ಷಣಗಳ ರೂಢಮರದರಿಯ 

ಅನವಯಸ್ುವಿಕ ” ಯನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ದ ಯೀ ಎಂಬುದನುನ 

ಪರಿಗಣಿಸ್ುವುದು ಕೂಡರ ಸ್ೂಕುವರಗಬಹುದು (ಮಿರನ್, 

128ನ್ ೀ ವರಕಯದಲಿಲ ನ್ರಯ. ಮಕರಲಕ್ತಳನ್ ಪಾಕರರ).  
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ಈಗನ್, ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರು ಅನುಭವಿಸ್ದ 

"ಐರ್ತಹರಸ್ಕ ಸರಮರಜಿಕ, ರರಜಕ್ತೀಯ ಮತುು ಆರ್ಥಿಕ 

ಅನನುಕೂಲ" ಮತುು ಶ್ರಸ್ಕರಂಗಗಳಲಿಲ ಮೂಡುರ್ತುರುವ 

ಒಮಮತ (176ನ್ ೀ ವರಕಯದಲಿಲ), ಜ ೂತ್ ಗ  ನ್ರಯಯರಂಗದ 

ಹಿಂದನ ನಿಣಿಯಗಳನುನ (177ನ್ ೀ ವರಕಯದಲಿಲ) ಆಧ್ರಿಸ್  

ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು  15(1)ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಲಿಲ  

ಪಟ್ಟುಮರಡಿರುವ ಆಧರರಗಳನುನ ಹ ೂೀಲುತುದ  ಎಂದು 

ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲರಯತು. ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು "ಒಪಿಲರರದ 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಬ ಲ ಯನುನ ತ್ ತ್ರುಗ ಬದಲರಗಬಲಲ  ಅರ್ವರ 

ಬದಲರಯಸ್ಳು ಸರಧ್ಯವರಗದ ಗರಢವರದ ವ ೈಯಕ್ತುಕ 

ಗುಣಲಕ್ಷಣವರಗಿದ " (5ನ್ ೀ ವರಕಯ). ಆದು 15(1)ನ್ ೀ 

ಕಲಮಿನಲಿಲ ನಮೂದಸ್ಲರಗಿರುವ ಇತರ ವ ೈಯಕ್ತುಕ 

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುನ ಹ ೂೀಲುತುದ ; ಆದದರಿಂದ ಪರಿೀಕ್ ಯ ಈ 

ಹಂತವನುನ ತೃಪ್ಪುಗ ೂಳಿಸ್ಲರಗಿದ " 

199. ತರುವರಯ, ಡ ಲ್ವಿನ್ ವ ರನ್ ್ (ಮ್ರವಲಕಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ನ್ರಯಯರಲಯವು ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥರ್ತಗಳು 

ಉಂಟುಮರಡಬಹುಹರದ ಅರ್ತದ ೂದ ೂಡಡ ಪರಿಣರಮವ ಂದರ , ಬಹುಶಃ ಅದು ಮರನಸ್ಕ ಹರನಿಯೊಂದ ೀ, 

ಏಕ ಂದರ , ತ್ರರತಮಯದ ಭಯ, ಅವರನುನ (ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ) ತ್ರಕ್ತಿವರಗಿ ತನನ ನಿಜವರದ ಗುರುತನುನ 

ಮುಚಿಡುವಂತ್  ಮರಡುತುದ  ಮತುು ಇದು ಅವರ ಖರಸ್ಗಿೀ ಆತಮವಿಶ್ರವಸ್ ಮತುು ಸ್ವ-ಗೌರವಕ ಿ ಹರನಿಕರ 

ಎಂದು ಗಮನಿಸ್ತು. ಇದು ವಯಕ್ತುಯನುನ ಕುಗಿೆಸ್ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರು ಮತುು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀಯರು 

ರಕ್ಷಣ  ಪಡ ಯಲು ಕಡಿಮ ಅಹಿತ್ ಯರುವ ವಯಕ್ತುಗಳು ಎಂಬ ಅಭಿಪರಾಯವನುನ ಕ ನಡರದ ಸ್ಮರಜದಲಿಲ 

ಹರಡುವಂತಹ ವಯತ್ರಯಸ್ದ ಸ್ಿಷ್ು ಉದರಹರಣ  ಎಂದು ಕಂಡುಕ ೂಂಡ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ 
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ಪುರುಷ್ರ ಘನತ್  ಮತುು ಗಾಹಿೀತ ಮೌಲಯಕ ಿ ಆಗಬರಹುದರದ ಹರನುಯು, ಅತಯಂತ ಕೂಾರವರದ 

ತ್ರರತಮಯವರಗಿದ . 

III. ದ್ಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕಾ 

200.ಗ ೀ ಮತುು ಲ ಸ್ಬಯನ್ ಸ್ಮರನತ್ ಗರಗಿ ರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕೂಿಟ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಾಕರದ ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ನ್ರಯಯರಲಯವು (ಮೀಲಿಂಡ) ಈ ಕ ಳಗಿನ ಸ್ೂಕು ಅವಲ ೂೀಕನಗಳನುನ ಮರಡಿತು: - 

" ನಮಮ ಕರನೂನು ವಯವಸ ಥಯ ದೃಷ್ಟ್ುಯಲಿಲ 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರ ಲಲರೂ ಅಪರರಧಿಗಳು ಎಂದು ಹ ೀಳುವುದು 

ಇದರ ಸರಂಕ ೀರ್ತಕ ಪರಿಣರಮ. ಆದುದರಿಂದ ನಮಮ 

ಜನಸ್ಂಖ ಯಯ ಗಣನಿೀಯ ಪಾಮರಣದ ಜನರ ಮೀಲ  

ಹ ೀರಿರುವ ಕಳಂಕ ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿ ಕರಣುರ್ತುದ , ಆದರ  

ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಕರನೂನ್ ೂಂದು ಉಂಟುಮರಡುವ ಹರನಿ 

ಸ್ಂಕ ೀತಕ್ತಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲರದುದು. ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಅಪರರಧ್ದ 

ದ ಸ ಯಂದ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರು ತಮಮ ಮರನವ  

ಅನುಭವದ ಭರಗವರಗಿರುವ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯಲಿಲ 

ತ್ ೂಡಗಲು ಯರ್ತನಸ್ದ ಮರತಾಕ ಿ, ಬಂಧ್ನ, ವಿಚರರಣ  

ಮತುು ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗದದ ಅಪರರಧ್ಕ ಿ ಶಿಕ್ ಯನುಹ 

ಅಪರಯಕ ಿ ಒಳಗರಗುತ್ರುರ . ವಣಿಭ ೀದ ನಿೀರ್ತಯು ವಿವಿಧ್ 

ಜನ್ರಂಗಿೀಯ ಗುಂಪುಗಳ ದಂಪರ್ತಗಳು ನಿರಂತರವರದ 

ಅಪರಯದಲಿಲರುವಂತ್  ಮರಡಿದಹರಗ , ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗದ 

ಅಪರರಧ್ವು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರ ದ ೈನಂದನ 

ಬದುಕ್ತನಲಿಲ ಅಭದಾತ್  ಮತುು ದುಬಿಲತ್ ಯನುನ 
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ಬ ಳ ಸ್ುತುದ . ಇಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ ರೂಪವಂದನುನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವ ಕರನೂನಿನ 

ಇರುವಿಕ ಯು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರನುನ ನಮಮ ವಿಶ್ರಲ 

ಸ್ಮರಜದಲಿಲ ಕ್ತೀಳರಗಿಸ್ುತುದ  ಮತುು 

ದುಬಿಲಗ ೂಳಿಸ್ುತುದ  ಎಂಬುದರಲಿಲ ಎರಡು ಮರರ್ತಲಲ. 

ಅದು ಅವರ ಘನತ್ ಯ ಸ್ಿಷ್ು ಅರ್ತಕಾಮಣ ಮತುು 

ಸ್ಂವಿಧರನದ 10ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಉಲಲಂಘನ್ " 

IV. ಯತನ್ ೈಟ ಡ್ ಕ್ರಂಗ್ಮ್ 

201. ಇಯಾನ್ ಸದ್ಲ್ ೋಂಡ್ v. ಯತನ್ ೈಟ ಡ್ ಕ್ರಂಗ್ಮ್82  ಪಾಕಾಣದಲಿಲ ಐರ ೂೀಪಯ ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ ಆಯೊೀಗದ 

ಮುಂದ  ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರು ಮತುು ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯರು, ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳಲಿಲ ತ್ ೂಡಗುವ 

ವಯೊೀಮಿರ್ತಯಲಿಲದದ ವಯತ್ರಯಸ್ವು - ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯರಿಗ  16 ವಷ್ಿಗಳು ಹರಗೂ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರಿಗ  18 

ವಷ್ಿಗಳು - ಸ್ಮರ್ಿನಿೀಯವ ೀ ಎಂಬಡ ಸ್ಮಸ ಯ ವಿಚರರಣ ಗ  ಬಂದತುು. ಸ್ದರಿ ವಿಚರರವನುನ 

ಪರರಂಬರಿಸ್ುವರಗ, ಸ್ಮಿರ್ತಯು, ಪುರುಷ್ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕಗರಿಗ , ಭಿನನಲಿಂಗರಸ್ಕುರಿಗಿಂತ ಹ ಚಿನ ಕನಿಷ್ು 

ವಯೊೀಮಿರ್ತಯನುನ ವಿಧಿಸ್ರುವುದಕ ಿ ಯರವುದ ೀ ವಸ್ುುನಿಷ್ಠ ಮತುು ಸ್ಮಂಜಸ್ವರದ ಸ್ಮರ್ಿನ್  ಇಲಲ ಎಂದು 

ಗಮನಿಸ್ತು ಮತುು ಆ ವಯತ್ರಯಸ್ವು ಅಧಿವ ೀಶನದ 8 ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ಅಜಿಿದರರರಿಗ  ನಿೀಡಲರಗಿರುವ 

ತಮಮ ಖರಸ್ಗಿೀ ಬದುಕ್ತಗ  ಗೌರವ ಪಡ ಯುವ ಹಕಿನುನ ಚಲರಯಸ್ುವ ವಿಚರರದಲಿಲ ಭ ೀದಭರವದ 

ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ತ್ ೂೀಪಿಡಿಸ್ುತುದ  ಎಂದು ನುಡಿಯತು. ಸ್ಮಿರ್ತಯು ಮುಂದುವರ ಯುತ್ರು, 

ಸ್ಮರಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು, ಸರಮರನಯವರಗಿ ಬರಲಕ ಮತುು ಬರಲಕ್ತಯರಲಿಲ ಪೌಾಢರವಸ ಥಯ ವಯಸ್ಪಗ  

ಮೊದಲ ೀ ರೂಪುಗ ೂಳುಳತುದ  ಮತುು ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ವಯಸ್ಪನುನ ಕಡಿಮ ಮರಡುವುದು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯಲಿಲ ತ್ ೂಡಗುವ ಎಲಲ ಅರ್ವರ ನಿದಿಷ್ು ವಯಸ್ಪನ ಬಹುಪರಲು ಪುರುಷ್ರನುನ ಪಾಭರವಿಸ್ುವ 

                                                             
82 2001 ECHR 234 



 132 

ಸರಧ್ಯತ್ ಯಲಲ ಎಂದು ಗಮನಿಸ್ತು. ಕೌನಿಪಲ್ ಆಫ್ ಬಿಾಟ್ಟಷ್ ಮಡಿಕಲ್ ಅಸ ೂೀಸ್ಯೀಷ್ನ್ (ಬಿಎಂಎ) ತನನ 

ವರದಯಲಿಲ, ಆ ವ ೀಳ ಯಲಿಲ ಅಸ್ುತವದಲಿಲರುವ ಕರನೂನು ಯುವ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಮತುು ಉಭಯಲಿಂಗರಸ್ಕು 

ಪುರುಷ್ರ ಲ ೈಂಗಿಕ ಆರ ೂೀಗಯವನುನ ವೃಧಿಧಸ್ುವ ಪಾಯತನಗಳಿಗ  ತಡ ಯೊಡಡಬಹುದರದದರಿಂದ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ವಯಕ್ತುಗಳ ಒಪ್ಪಿಗ  ಸ್ೂಚಸ್ುವ ವಯಸ್ುಪ ಕನಿಷ್ು ಪಕ್ಷ 16 ವಷ್ಿವಿರಬ ೀಕು ಎಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ತು. ರರಯಲ್ 

ಕರಲ ೀಜ್ ಆಫ್ ಸ ೈಕ್ತಯರಟ್ಟಾಸ್ು್, ಹ ಲ್ು ಎಜುಕ ೀಶನ್ ಅಥರರಿಟ್ಟ ಮತುು ನ್ರಯಷ್ನಲ್ ಅಸ ೂೀಸ್ಯೀಷ್ನ್ 

ಆಫ್ ಪೊಾಬ ೀಷ್ನ್ ಆಫೀಸ್ಸ್ಿ ಹರಗೂ ಆರ ೂೀಗಯ ಮತುು ಸರಮರಜಿಕ ಕಲರಯಣಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಇತರ 

ಮಂಡಳಿಗಳು ಮತುು ಸ್ಂಸ ಥಗಳು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗ  ಸ್ೂಚಸ್ುವ ಸ್ಮರನ ವಯಸ್ಪನುನ  ಬ ಂಬಲಿಸ್ದುವು. ಅದು 

ಮುಂದುವರ ಯುತ್ರು, ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ವಯಸ್ಪನ ವಿಚರರದಲಿಲ ಸ್ಮರನವರದ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಐರ ೂೀಪಯ 

ಸ್ಮಿರ್ತಯ ದ ೂಡಡ ಬಹುಮತದ ಸ್ದಸ್ಯ ರರಷ್ರಗಳು ಗುರುರ್ತಸ್ವ  ಎಂಬುದನೂನ ಗುರುರ್ತಸ್ಲರಯತು. 

V. ಇತರ ನ್ಾಾಯಾಲಯಗಳು/ ನ್ಾಾಯವಾಾಪ್ತಗಿಳು 

202. ಆಂಗ್ ಲಡಿಡ್ ಎಲ್.ರ್ಜ.ಬಿ.ಟಿ ಪ್ಾಟಿೋ v. ಚತನ್ಾವಣ ಗಳ ಆಯೊವಗ83 ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಫಲಿಪ ೈನ್ಪ ಗಣರರಜಯದ 

ಸ್ವಾೀಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯ ಕ ಳಕಂಡಂತ್  ಗಮನಿಸ್ದ : - 

"ಅಭಿವಯಕ್ತು ಸರವತಂತಾಯವು ಪಾಜರತ್ರಂರ್ತಾಕ ಸ್ಮರಜದ 

ಅರ್ತಮುಖ್ಯ ಅಡಿಪರಯಗಳಲಿಲ ಒಂದರಗಿದ , ಮತುು ಈ 

ಸರವತಂತಾಯವು ಇಷ್ುಪಟುು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಲಿಟುವರಿಗ  

ಮರತಾವಲಲದ , ಕ ೂೀಪಗ ೂಳಿಸ್ುವ, 

ಆಘಾತಉಂಟುಮರದುವ ಅರ್ವರ ಕದಡುವವರಿಗೂ 

ಅನವಯಸ್ುತುದ . ಈ ವಲಯದ ೂಳಗ  ಹ ೀರುವ ಯರವುದ ೀ 

ನಿಬಿಂಧ್ವು, ಸರಧಿಸ್ಬ ೀಕ್ತರುವ ಕರನೂನುಬದಧ ಗುರಿಗ  

ಅನುಗುಣವರಗಿರಬ ೀಕು. ಯರವುದ ೀ ಬಲವರದ ಸ್ಕರಿರಿ 

                                                             
83 G. R. No.190582, Supreme Court of Philippines (2010) 
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ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತು ಇಲಲದರುವರಗ, ಸ್.ಓ.ಎಮ್.ಈ.ಎಲ್.ಈ.ಸ್ 

ಅರ್ವರ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯ ತನನ ಅಭಿಪರಾಯಗಳನುನ 

ಜನರ ಮೀಲ  ಹ ೀರುವಂರ್ತಲಲ. 

ಮತುಷ್ುು ವಿವರಿಸ್ುತು, ನ್ರಯಯರಲಯವು ಹಿೀಗ ಂದು ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ತು: - 

-ಒಬಬರ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಮತುು 

ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ಬ ಂಬಲಿಸ್ುವ ರರಜನ್ ೈರ್ತಕ 

ಸ್ಂಘಟನ್ ಯನುನ ರೂಪ್ಪಸ್ುವ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳ  ಕೂಡ 

ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಟ್ಟುವ  ಎಂಬುದು ಸ್ಿಷ್ುವರಗುತುದ . 

ಐರ ೂಪಯ ಮತುು ಸ್ಂಯುಕು ರರಷ್ರಗಳ ನ್ರಯಯರಂಗಗಳತು ಮುಖ್ಮರಡಿದ ನ್ರಯಯರಲಯ ಹಿೀಗ ಂದು 

ನಿಧ್ಿರಿಸ್ತು:- 

-ಉದರಹರಣ ಗ , ಪಾಜ ಯ ಸರವತಂತಾಯದ ವಿಚರರದಲಿಲ, 

ಯುನ್ ೈಟ ಡ್ ಸ ುೀಟ್ಟಪನ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ಅಸ್ುತವದಲಿಲರುವ 

ವರಕರಪಾತಂತಾಯದ ಸ್ದರಧಂತಗಳು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರು 

ಮತುು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಾೀಯರ  ಅಭಿವಯಕ್ತುಪಡಿಸ್ುವ 

ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುತುವ  ಎಂದು ರ್ತೀಪ್ಪಿರ್ತುವ . ಒಂದು 

ನಿದಿಷ್ು ಅಭಿಪರಾಯವನುನ ಅಭಿವಯಕ್ತುಪಡಿಸ್ುವ 

ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುವುದನುನ ಸ್ಮರ್ಥಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವರಗಿ, 

ಸರವಿಜನಿಕ ಸ್ಂಸ ಥಗಳು ತಮಮ ಕರಯಿಗಳು 

"ಜನಪ್ಪಾಯವಲಲದ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನದ ಜತ್ ಗ  ಯರವರಗಲೂ 

ಇರುವ ಅನ್ರನುಕೂಲ ಮತುು ಅಸ್ಂತ್ ೂೀಷ್ಗಳನುನ 
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ತಪ್ಪಿಸ್ುವ ಬಯಕ ಗಿಂತ  ಹ ಚಿನವು" ಎಂಬುದನುನ 

ನಿರೂಪ್ಪಸ್ಬ ೀಕು. 

203.  ಹರಗ ಯೀ, ಟೂಯನ್ ನ್ ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ ಸ್ಮಿರ್ತಯು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಅವಲ ೂೀಕನಗಳನುನ 

ಮರಡಿತು: - 

"ಜನ್ರಂಗ, ಬಣಣ ಮತುು ಲಿಂಗ" ಎಂಬ ವಿಚರರಗಳಲಿಲ, 

ಅವುಗಳು ಜ ೈವಿಕ ಮತುು ಅನುವಂಶಿಕವರದುವು ಎಂಬುದು 

ಅವುಗಳಲಿಲನ ಸರಮರನಯ ಅಂಶ ಎಂಬ ಅಭಿಪರಾಯವನುನ 

ನ್ರನು ಒಪುಿತ್ ುೀನ್ . ಹಿೀಗಿರುವರಗ, ಟರಯಸ ೋನಿಯನ್ 

ಅಪರರಧ್ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 122(ಎ), (ಸ್ೀ) ಮತುು 123ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದಗಳಡಿಯಲಿಲ ಒಂದು ಬಗ ಯ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ 

ಅಪರಧಿೀಕರಿಸ್ುವುದು ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ 26ನ್ ೀ 

ಕಲಮಿನ್ ೂಂದಗ  ಹ ೂಂದರಣಿಕ ಯರಗುವುದಲಲ ಎಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೀಕು 

ಮೊದಲನ್ ಯದರಗಿ, ಟರಯಸ ಮನಿಯರದ ಅಪರರಧ್ 

ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳು ಪುರುಷ್ರ ನಡುವಿನ ಮತುು 

ಮಹಿಳ ಯರ ನಡುವಿನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ 

ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುತುವ , ಮತುು ಆ ಮೂಲಕ ಭಿನನಲಿಂಗರಸ್ಕುರು 

ಮತುು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರ ನಡುವ  ವಯತ್ರಯಸ್ ಮರಡುತುವ . 

ಎರಡನ್ ಯದರಗಿ, ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ಪುರುಷ್ರ ನಡುವಿನ 

ಇತರ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಪಕಿವನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ ಈ 

ಕರನೂನುಗಳು, ಅದ ೀ ವ ೀಳ  ಮಹಿಳ ಯರ ನಡುವಿನ 
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ಅಂತಹ ಸ್ಂಪಕಿಗಳನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವುದಲಲ. 

ಹಿೀಗರಗಿ, ಈ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳು ಕರನೂನ್ ದುರಿನಲಿಲ, 

ಸ್ಮರನತ್ ಯ ತತವವನುನ ಪಕಿಕ್ತಿಡುತುವ .ಇಲಿಲ, ವಯಕ್ತುಗಳು 

ತಮಮ ವಿರುಧ್ದ ಮರಡಲರಗಿದ  ಎಂದು ಹ ೀಳಿಕ ೂಳುಳವ 

ತ್ರರತಮಯವನುನ ಇಂತಹ ಅಪರರಧಿೀಕರಣ ಎಸ್ಗುತುದ  

ಎಂಬುದಕ ಿ ಒತುುನಿೀಡಬ ೀಕ್ತದ , ಹಿೀಗರಗಿ ಅದು 26ನ್ ೀ 

ಕಲಮನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ , ಇಲಿಲ ಕರನೂನನುನ 

ಬಹುಕರಲದಂದ ಚಲರಯಸ್ಲಲ ಎಂಬುದು ಸ್ತಯವರದರೂ, 

ಅದಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟು ನಡವಳಿಕ  ಶಿಕ್ರಹಿ 

ಅಪರರಧ್ವರಗಿಯೀ ಉಳಿಯುತುದ " 

204. ಡುಡಿೆಯರನ್ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ ಐರ ೂೀಪಯ ನ್ರಯಯರಲಯವು, 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್  ಈ ಕ ಳಗಿನ ಅವಲ ೂೀಕನಗಳನುನ ನಡ ಸ್ದ :  

-ಈ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ, ಇಂತಹ ಕೃತಯಗಳನುನ ಕ್ತಾಮಿನಲ್ 

ಅಪರರಧ್ಗಳನ್ರನಗಿಸ್ಲು "ತುತ್ರಿದ ಸರಮರಜಿಕ 

ಅಗತಯ"ವಿದ  ಎಂದು ಹ ೀಳಲು ಬರುವುದಲಲ, ಅದಕ ಿ 

ಸ್ರಿಯರದ ಸ್ಮರ್ಿನ್ ಗಳಿಲಲ ಮತುು ಭದಾತ್ ಯ 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸ್ಮರಜದ ದುಬಿಲ ವಗಿದವರಿಗ  

ಹರನಿಯರಗುವ ಅಪರಯವಿದ , ಅಲಲದ  ಅದು 

ಸರವಿಜನಿಕರ ಮೀಲ  ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರುತುದ . 

ಪಾಮರಣಬಧ್ಧತ್ ಯ ವಿಚರರದಲಿಲ, ಸ್ದರಿ ಕರನುನನುನ 

ರ್ತದುದಪಡಿಗ ೂಳಿಸ್ದ  ಜರರಿಯಲಿಲಡುವ ಕುರಿತು ಇರುವ 
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ಸ್ಮರ್ಿನ್ ಗಳು, ಸ್ದರಿ ಶ್ರಸ್ಂದ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳಿಂದ 

ಅಜಿಿದರರದಂತಹ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ವಯಕ್ತುಗಳ 

ಮೀಲ  ಉಂಟರಗಬಹುದರದ ಅಪರಯಕರರಿ 

ಪರಿಣಮಗಳ ದುರು ಗೌಣವರಗುತುವ  ಎಂಬುದು 

ನ್ರಯಯರಲಯದ ಅಭಿಪರಾಯ. ಇತರರು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ನಡ ಸ್ದರಗ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ 

ಅನ್ ೈರ್ತಕವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ ಸರವಿಜನಿಕರು ಇದರಿಂದ 

ಆಘಾತ, ಕ್ತರಿಕ್ತರಿ ಅರ್ವರ ಕದಡುವಿಕ ಗ  ಒಳಗರದರೂ, 

ಅದ ೂಂದರ ಆಧರರದಲಿಲ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ಮತುು 

ವಯಸ್ಿರಷ ುೀ ಶ್ರಮಿೀಲರಗಿರುವ ಕೃತಯಗಳಿಗ  ದಂಡನಿೀಯ 

ಕರಯದಗಳನುನ ಅನವಯಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ" [ಒತುು 

ನಿೀಡಲರಗಿದ ] 

O. ಐ.ಪ್ತ.ಸಿ.ಯ 375ನ್ ವ ಪರಿಚ ಛವದ್ ಮತತಿ 377 ನ್ ವ ಪರಿಚ ಛವದ್ಗಳ ತತಲನ್ಾತಮಕ ವಿಶ್ ಿವಷಣ  

205. ಸ್ದರಿ ಪಾಕರಣದ ಹಿನ್ ನಲ ಯನುನ ಅರಿತುಕ ೂಳುಳವ ಸ್ಲುವರಗಿ ನ್ರವಿೀಗ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 375 ಮತುು 37 ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದಗಳಲಿಲಾ ವಿವರಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಅತ್ರಯಚರರದ ಅಪರರಧ್ ಮತುು ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಅಪರರಧ್ಗಳ 

ತುಲನ್ರತಮಕ ವಿಶ್ ಲೀಷ್ಣ  ನಡ ಸ ೂೀಣ. ಅತ್ರಯಚರರದ ಅಪರರಧ್ವನುನ ವಣಿಿಸ್ುವ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. ಈ ಕ ಳಗಿನಂತ್  

ನುಡಿಯುತುದ : - 

375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ. ಅತ್ರಯಚರರ - ಒಬಬ ಪುರುಷ್ನು 

“ಅತ್ರಯಚರರ” ಎಸ್ಗಿದರದನ್  ಎಂದು ಹ ೀಳಲು - 

(1) ತನನ ಶಿಶನವನುನ, ಯರವುದ ೀ ಮಟುಕ ಿ, ಹ ಣಿಣನ ಯೊೀನಿ, 

ಬರಯ, ಮೂತಾದರವರ ಅರ್ವರ ಗುದದರವರದ ೂಳಗ  
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ತೂರಿಸ್ದರ  ಅರ್ವರ ಆತನ್ ೂಂದಗ  ಅರ್ವರ ಇತರ 

ವಯಕ್ತುಯೊಂದಗ  ಹರಗ  ಮರಡುವಂತ್  ಉತ್ ುೀಜಿಸ್ದರ ; 

ಅರ್ವರ 

 (2) ಶಿಶನವನುನ ಹ ೂರತು ಪಡಿಸ್, ಯರವುದ ೀ ವಸ್ುು ಅರ್ವರ 

ದ ೀಹದ ಅಂಗವನುನ ಹ ಣಿಣನ ಯೊೀನಿ, ಬರಯ, 

ಮೂತಾದರವರ ಅರ್ವರ ಗುದದರವರದ ೂಳಗ  ತೂರಿಸ್ದರ  

ಅರ್ವರ ಆತನ್ ೂಂದಗ  ಇಲಲವ ೀ ಇತರ ವಯಕ್ತುಯೊಂದಗ  

ಹರಗ  ಮರಡುವಂತ್  ಹ ಣಣನುನ ಉತ್ ುೀಜಿಸ್ದರ ; ಅರ್ವರ 

(3) ಹ ಣಿಣನ ದ ೀಹದ ಯರವುದ ೀ ಭರಗವನುನ ಆ ಯೊೀನಿ, 

ಬರಯ, ಮೂತಾದರವರ ಅರ್ವರ ಗುದದರವರದ ೂಳಗ  

ತೂರಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವರಗಿ ಬಳಸ್ಕ ೂಂಡರ  ಅರ್ವರ 

ಆತನ್ ೂಂದಗ  ಇಲಲವ ೀ ಇತರ ವಯಕ್ತುಯೊಂದಗ  ಹರಗ  

ಮರಡುವಂತ್  ಹ ಣಣನುನ ಉತ್ ುೀಜಿದರ ; ಅರ್ವರ 

(4) ತನನ ಬರಯನುನ ಹ ಣಿಣನ ಯೊೀನಿ, ಬರಯ, 

ಮೂತಾದರವರ ಅರ್ವರ ಗುದದರವರಕ ಿ ಹರಕ್ತದರ , ಅರ್ವರ 

ಆತನ್ ೂಂದಗ  ಇಲಲವ ೀ ಇತರ ವಯಕ್ತುಯೊಂದಗ  ಹರಗ  

ಮರಡುವಂತ್ , ಈ ಕ ಳಗಿನ ಏಳುಬಗ ಯ ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ 

ಉತ್ ುೀಜಿಸ್ದರ :-  

ಮೊದಲನ್ ಯದರಗಿ - ಆಕ ಗ  ಇಚ ಿಯಲಲದರುವರಗ 

ಎರಡನ್ ಯದರಗಿ - ಆಕ ಗ  ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದರುವರಗ 
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ಮೂರನ್ ಯದರಗಿ - ಅಕ ಿಗ  ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವರಗ, ಎಂದರ  

ಆಕ ಗ  ಅರ್ವರ ಆಕ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ರುವ ಯರವುದ ೀ ವಯಕ್ತುಗ  

ಸರವು ಅರ್ವರ ನ್ ೂೀವಿನ ಬ ದರಿಕ ಯೊಡಿಡ ಆಕ ಯ ಒಪ್ಪಿಗ  

ಪಡ ದುಕ ೂಂಡರಗ 

ನ್ರಲಿನ್ ಯದರಗಿ - ಆಕ ಗ  ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವರಗ, ಎಂದರ  

ಪುರುಷ್ನಿಗ  ತ್ರನು ಆಕ ಯ ಗಂಡನಲಲನ್ ಂಬುದು 

ರ್ತಳಿದದೂದ, ಆಕ  ಇವನನುನ ತ್ರನು ಮದುವ ಯರಗಿರುವ 

ಅರ್ವರ ಮದುವ ಯರಗಿರುವುದರಗಿ ನಂಬಿರುವ ಮತ್ ೂುಬಬ 

ವಯಕ್ತುಯಂದು ನಂಬಿ ಒಪ್ಪಿಗ  ನಿೀಡಿರುವರಗ, 

ಐದನ್ ಯದರಗಿ - ಆಕ ಗ   ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವರಗ, ಎಂದರ , 

ಅಂತಹ ಒಪ್ಪಿಗ  ಸ್ೂಚಸ್ುವ ಸ್ಮಯದಲಿಲ ಆಕ ಗ  

ಮರನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತ್ ಯದರದಗ, ಆಕ  ಮಧ್ಯದ 

ಅಮಲಿನಲಿಲದರದಗ ಅರ್ವರ ಆತ ಖ್ುದರದಗಿ ಅರ್ವರ 

ಬ ೀರ ಯವರ ಮೂಲಕ ಆಕ ಗ  ಮತುು ತರಿಸ್ುವ ಅರ್ವರ 

ಅಸ್ವಸ್ಥಗ ೂಳಿಸ್ುವ ಮದದನುನ ನಿೀಡಿರುವ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ, ಆಕ  

ತ್ರನು ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂಡಿರುವ ವಿಚರರದ ಸ್ವರೂಪ ಮತುು 

ಪರಿಣರಮಗಳನುನ ಅರಿಯಲು ಸರಧ್ಯವರಗದರುವ 

ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ. 

ಆರನ್ ಯದರಗಿ - ಆಕ  ಹದನ್ ಂಟು ವಷ್ಿಕ್ತಿಂತ 

ಸ್ಣಣವಳರಗಿರುವ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ, ಆಕ ಯ ಒಪ್ಪಿಗ ಯದದರೂ 

ಅರ್ವರ ಇಲಲದದದರೂ. 
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ಏಳನ್ ಯದರಗಿ - ಆಕ ಗ  ಒಪ್ಪಿಗ ಯನುನ ಸ್ೂಚಸ್ಲು 

ಸರಧ್ಯವರಗದರುವ ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ 

ವಿವಾಣ  1 - ಈ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಅಗತಯಗಳ ಸ್ಲುವರಗಿ, 

“ಯೊೀನಿ” ಎಂಬುದು ಯೊೀನಿಯ ಹ ೂರತುಟ್ಟಗಳನುನ ಸ್ಹ 

ಒಳಗ ೂಳುಳತುದ . 

ವಿವರಣ  2 - ಒಪ್ಪಿಗ  ಎಂದರ , ಹ ಂಗಸ ೂಬಬಳು, ಪದಗಳು, 

ಸ್ನ್ ನಗಳು, ಅರ್ವರ ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ಮೌಕ್ತಕ ಅರ್ವರ 

ಮೌಕ್ತಕವಲಲದ ಸ್ಂವಹನದ ಮೂಲಕ ನಿಧಿಿಷ್ು ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಕ್ತಾಯಯಲಿಲ ಪರಲ ೂೆಳುಳವ ಇಚ ಿಯನುನ ರ್ತಳಿಯಪಡಿಸ್ದರಗ 

ನಡ ಯುವ ನಿಸ್ಪಂಶಯವರದ ಸ್ವ-ಇಚ ಿಯ ಒಪಿಂದ 

ಹ ಣ ೂಣಬಬಳು ಒಳತೂರಿಸ್ುವಿಕ ಯ ಕ್ತಾಯಯನುನ 

ದ ೈಹಿಕವರಗಿ ತಡ ಯಲಿಲಲ ಎಂದ ಮರತಾಕ ಿ, ಅದು ಆಕ  

ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗ  ಸ್ೂಚಸ್ರುವ ಒಪ್ಪಿಗ  ಎಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಕರರಣವಿಲಲ.  

ವಿನ್ರಯರ್ತ 1- ವ ೈಧ್ಯಕ್ತೀಯ ಪಾಕ್ತಾಯ ಅರ್ವರ 

ಸ್ಹರಯವನುನ ಅತ್ರಯಚರರವ ಂದು ಕರ ಯಲರಗುವುದಲಲ. 

ವಿನ್ರಯರ್ತ 2- ಪುರುಷ್ನ್ ೂಬಬ ತನನ ಹ ಂಡರ್ತಯೊಂದಗ  

ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಅರ್ವರ ಲ ೈಂಗಿಕ  ಕ್ತಾಯಗಳನುನ 

ನಡ ಸ್ದರಗ, ಮತುು ಆಕ ಯು ಹದನ್ ೈದು ವಷ್ಿಕ್ತಿಂತ 

ಸ್ಣಣವಳರಗಿಲಲದದದರ , ಅದು ಅತ್ರಯಚರರವಲಲ.    
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206. 375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯನುನ ಮೀಲಮಟುದಲಿಲ ಒಡಿಕ ೂಂಡರಗ, 375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಹ ಣುಣಮಕಿಳನುನ 

ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಉಧ ಧೀಶವಿರುವ  ಲಿಂಗವಂದಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕರಯದ, ಏಕ ಂದರ  ಪುರುಷ್ನ್ ೂಬಬ ಮರತಾ 

ಅತ್ರಯಚರರ ಎಸ್ಗಲು ಸರಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಸ್ಿಷ್ುವರಗುತುದ . ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ಎರಡು ಭರಗಗಳರಗಿ 

ವಿಂಗಡಿಸ್ಲರಗಿದ . ಎ) ಮತುು ಡಿ) ಷ್ರತುುಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುವ ಮೊದಲನ್ ಯ ಭರಗವು ಪುರುಷ್ನ್ ೂಬಬ 

ಹ ಣಿಣನ್ ೂಂದಗ  ನಡ ಸ್ುವ ಯರವ ಕೃತಯವನು ಅತ್ರಯಚರರವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗಿತುದ  ಎಂಬುದನುನ 

ವಿವರಿಸ್ುತುದ ಯಷ ುೀ, ಆದರ  ಅಂತಹ ಕೃತಯಗಳನುನ ಈ ಪರಿಚ ಿೀದದ ನಂತರದ ಭರಗದಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ಲರಗಿರುವ 

ಏಳು ಬಗ ಯ ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ ಎಸ್ಗಲರಗಿರಬ ೀಕು. 

207. ಈ ಪಾಕರರವರಗಿ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ನಂತರದ ಭರಗವು, ಪುರುಷ್ನ್ ೂಬಬ ಮಹಿಳ ಯೊಂದಗ  

ನಡ ಸ್ುವ ಕ್ತಾಯಯು ಅತ್ರಯಚರರದ ವರಯಪ್ಪುಯೊಳಗ  ಬರಬ ೀಕ್ತದದರ  ಇರಕದ ಸ್ನಿನವ ೀಶಗಳನುನ 

ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ುವುದರಿಂದ, ಅದು ಮಹತವ ಪಡ ದುಕ ೂಳುಳತುದ . ಮತ್ ೂುಂದು ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಹ ೀಳುವುದರದರ , 

ಅತಯಚರರದ ಅಪರರಧ್ವನುನ ಪರಿಪೂಣಿವರಗಿ ಗುರಿರ್ತಸ್ಬ ೀಕ್ತದದರ , 375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ನಂತರದ ಭರಗದಲಿಲ 

ವಿವರಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಸ್ನಿನವ ೀಶಗಳು ಇರಬ ೀಕು. ಈಗ ನ್ರವು, ಕ್ತಾಯಯೊಂದನುನ ಬಲರತ್ರಿರವ ಂದು 

ಕರ ಯಬ ೀಕ್ತದದಲಿಲ, ಅಲಿಲ ಸ್ವ-ಇಚ ಿಯ ಮತುು ಅರಿವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ  ಇರಬರರದು ಎಂದು ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ುವ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 

375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಲಿಲನ ಏಳು ವಿವರಣ ಗಳನುನ ಸ್ೂಕ್ಷಮವರಗಿ ಅಭಯಸ್ಸ ೂೀಣ.  

208. ಮೊದಲನ್ ಯ ವಿವರಣ ಯ ಪಾಕರರ, 375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ನಂತರದ ಭರಗದಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಯರವುದ ೀ 

ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಹ ಣ ೂಣಬಬಳ ಇಚ ಗಿ  ವಿರುಧ್ಧವರಗಿ ನಡ ಸ್ದರ  ಅವು ಬಲರತ್ರಿರವ ನಿಸ್ಕ ೂಳುಳತುವ . ಎರಡನ್ ಯ 

ವಿವರಣ ಯು ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ುವ, 375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ನಂತರದ ಭರಗದಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ 

ಹ ಣ ೂಣಬಬಳ ಇಚ ಿಗ  ವಿರುಧ್ಧವರಗಿ ನಡ ಸ್ದರ  ಅವು ಬಲರತ್ರಿರವ ನಿಸ್ಕ ೂಳುಳತುವ . ಮೂರನ್ ಯ ವಿವರಣ ಯ 

ಅಭಿಪರಾಯದಲಿಲ, ವಿವರಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಕ್ತಾಯಗಳಿಗ , ಹ ಣುಣ ಒಪ್ಪಿಗ  ನಿೀಡಿದದರೂ, ಆ ಒಪ್ಪಿಗ ಯನುನ ಆಕ ಗ  

ಅರ್ವರ ಆಕ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ವಯಕ್ತುಗ  ಸರವು ಅರ್ವರ ನ್ ೂೀವಿನ ಬ ದರಿಕ  ಒಡಿಡ ಪಡ ಯಲರಗಿದರದರ , ಅದು 

ಬಲರತ್ರಿರವರಗುತುದ . ನ್ರಲಿನ್ ೀ ವಿವರಣ ಯ ಪಾಕರರ, ಪರಿಚ ಿೀದದ ನಂತರದ ಭರಗದಲಿಲ 
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ವಿವರಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಕ್ತಾಯಗಳಿಗ  ಹ ಣ ೂಣಬಬಳು ಆ ಕ್ತಾಯಯನುನ ಎಸ್ಗುರ್ತುರುವ ವಯಕ್ತುಯನುನ ತ್ರನು ಕರನೂನು 

ಪಾಕರರ ಮದುವ ಯರಗಿರುವ ಅರ್ವರ ಮದುವ ಯರಗಿದ ಯಂದು ನಂಬಿರುವ ಪುರುಷ್ ಎಂದುಕ ೂಂಡು ಒಪ್ಪಿಗ  

ನಿೀಡಿದದರ  ಅದು ಅತ್ರಯಚರರವರಗುತುದ . ಐದನ್ ೀ ವಿವರಣ ಯ ಪಾಕರರ, ನಂತರದ ಭರಗಗಳಲಿಲ 

ವಿವರಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಕ್ತಾಯಗಳಿಗ  ಹ ಣ ೂಣಬಬಳು ಒಪ್ಪಿಗ  ನ್ ೀಡಿದರದಗೂಯ, ಹರಗ  ಒಪ್ಪಿಗ  ಸ್ೂಚಸ್ುವ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ 

ಆಕ  ಮರನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತ್ , ಅರ್ವರ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ನಡ ಸ್ುವ ವಯಕ್ತು ಅರ್ವರ ಇತರ ಮೂರನ್ ೀ ವಯಕ್ತು ನಿೀಡಿದ 

ಮತುುಬರಿಸ್ುವ ಅರ್ವರ ಅಸ್ವಸ್ಥಗ ೂಳಿಸ್ುವ ಮದದನ ದ ಸ ಯಂದ ತ್ರನು ಸ್ಮಮರ್ತಸ್ರುವ ಕ್ತಾಯಗಳ ಸ್ವರೂಪ 

ಅರ್ವರ ಪರಿಣರಮಗಳನುನ ಅರಿಯಲು ಸರಧ್ಯವರಗದದರದಗ ಅದು ಅತ್ರಯಚರರವರಗುತುದ . ಆರನ್ ೀ ವಿವರಣ  

ಬಹಳ ಸ್ರಳ ಮತುು ನ್ ೀರವರಗಿದುದ, ಆದಾ ಪಾಕರರ ಪರಿಚ ಿೀದದ ನಂತರದ ಭರಗದಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ಲರಗಿರುವ 

ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ನಡ ಸ್ುವ ಸ್ಮಯದಲಿಲ ಆ ಮಹಿಳ  ಹದನ್ ಂಟು ವಷ್ಿಕ್ತಿಂತ ಕ್ತರಿಯಳರಗಿದದರ , ಆಕ  ಆ ಕ್ತಾಯಗ  

ಒಪ್ಪಿದದರೂ, ಒಪಿದ  ಇದದದದರೂ ಅದು ಅತ್ರಯಚರವ ಂದ ೀ ಕರ ಯಲಿಡುತುದ . ಏಳನ್ ೀ ಮತುು ಕ ೂನ್ ಯ 

ವಿವರಣ ಯ ಬಗ ಗ  ಹ ೀಳುವುದರದರ , ಅದರ ಪಾಕರರ, ಪರಿಚ ಿೀದದ ನಂತರದ ಭರಗದಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ಲರಗಿರುವ 

ಕ್ತಾಯಗಳಿಗ  ಮಹಿಳ ಯು ತನನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯನುನ ಸ್ೂಚಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವರಗದರುವ ಸ್ನಿನವ ೀಶದಲಿಲ ಅದು 

ಅತ್ರಯಚರರವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಡುತುದ . 

209. ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ವಿವರಣ  2, 375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಅಗತಯಗಳಿಗರಗಿ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ 

ವರಯಖರಯನನಿೀಡುತುದ  ಮತುು ಅದರ ಪಾಕರರ, ಒಪ್ಪಿಗ  ಎಂದರ , ಹ ಣ ೂಣಬಬಳು ಪದಗಳು, ಹರವಭರವಗಳು 

ಅರ್ವರ ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ವರಚಯ ಅರ್ವರ ವರಚಯವಲಲದ ಸ್ಂವಹನದ ಮೂಲಕ 375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ 

ನಂತರದ ಭರಗದಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳಲಿಲ ಪರಲ ೂೆಳುಳವ ಇಚ ಿಯನುನ ರ್ತಳಿಸ್ುವ 

ನಿಸ್ಪಂಶಯವರದ ಮತುು ಸ್ವ-ಇಚ ಿಯ ಒಪಿಂದ.  

210. ನ್ರವು 375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ನಂತರ ಭರಗದಲಿಲರುವ ಏಳು ವಿವರಣ ಗಳ ರಚನ್ ಯನುನ ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ದ ದೀವ  

ಮತುು ಆ ಮೂಲಕ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದಲಿಲರುವ ವಿವರಣ ಗಳಲಿಲ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದರುವಿಕ  ಎಂಬ 

ಅಂಶವು ಧ್ೃಡವರಗಿ ಬ ೀರೂರಿದ , ಮತುು ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ನಂತರದ ಭರಗದಲಿಲ 
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ವಿವರಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಅತ್ರಯಚರರವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಸ್ವ-ಇಚ ಿಯ ಮತುು ಅರಿವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ 

ಗ ೈರುಹರಜರಿಯೀ ಮುಖ್ಯವರದ ಅಂಶವರಗಿದ  ಎಂಬುದನುನ ಒರ್ತುಹ ೀಳಿದ ದೀವ . 

211. ಪಾಸ್ುುತ ನ್ರವು, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ನ್ ೈಜ ಸ್ವರೂಪ ಮತುು ಸ್ತವವನುನ ಅರಿಯಲು, ಆದರ 

ರಚನ್ ಯನುನ ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ ಆದರ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳ ಮೀಲ  ಕ್ಷ-ಕ್ತರಣಗಳನುನ ಬಿೀರಲು ಹ ೂೀರಡುರ್ತುದ ದೀವ . 

ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಅಪರರಧ್ಗಳ ಬಗ ಗ  

377. ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಅಪರರಧ್ಗಳು - ಯರರರದರೂ ಸ್ವ-

ಇಚ ಿಯಂದ ಯರವುದ ೀ ಗಂಡು, ಹ ಣುಣ ಅರ್ವರ 

ಪರಾಣಿಯೊಂದಗ  ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರಗಿ 

ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ನಡ ಸ್ದರ  ಅವರಿಗ  ಜಿೀವರವಧಿ ಶಿಕ್  

ಅರ್ವರ ಜಿೀವರವರಧಿ ಎನಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಹತುು ವಷ್ಿ ವರ ಗಿನ 

ಅವಧಿಯ ಸ ರ ಮನ್ ವರಸ್ದ ಶಿಕ್ ವಿಧಿಸ್ಲರಗುತುದ , 

ಜ ೂತ್ ಗ  ದಂಡವನೂನ ವಸ್ೂಲಿ ಮರಡಲರಗುತುದ . 

ವಿವರಣ  - ಈ ಪರಿಚ ಿೀದದಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ಲರಗಿರುವ 

ಅಪರರಧ್ವರದ ಶರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಎಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ುವುದಕ ಿ, ಶಿಶನದ ಒಳತೂರಿಸ್ುವಿಕ ಯೊಂದ ೀ 

ಸರಕರಗುತುದ . 

212. ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು, 375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದಕ್ತಿಂತ ಭಿನನವರಗಿ, “ಯರರರದರೂ” ಎಂಬ ಪದವನುನ 

ಬಳಸ್ುವುದರಿಂದ, ಅದ ೂಂದು ಲಿಂಗ-ತಟಸ್ಥ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಯರಗಿದ . ಬರಲಯಕ್ ಕರನೂನು ನಿಘಂಟ್ಟನಲಿಲ 84 , 

“ಶ್ರರಿೀರಿಕ (ಕರನಿಲ್)” ಎಂಬ ಪದವು ದ ೀಹ, ದ ೀಹಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ, ಮರಂಸ್ಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಅರ್ವರ 

                                                             
84 Black’s Law Dictionary, 2nd edn. 
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ಲ ೈಂಗಿಕ ಎಂದು ವರಯಖರಯನಿಸ್ಲಿಟ್ಟುೀದ . ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಎಂಬುದು ಬರಲಯಕ್ ಕರನೂನು ನಿಘಂಟ್ಟನಲಿಲ 

ಗಂಡು ಮತುು ಹ ಣಿಣನ ಅಂಗಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಂಪಕಿ ಎಂದು ವರಯಖರಯನಿಸ್ಲಿಟ್ಟುದ .  

213. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಲಿಲ “ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುಧ್ಧ” ಎಂಬ ಮತ್ ೂುಂದು ಭರವವನುನ ಬಳಸ್ಲರಗಿದ . ನಿಸ್ಗಿದ 

ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುಧ್ಧ ಎಂಬ ಪದಪುಂಜವನುನ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದಲರಲಗಲಿೀ, ಅರ್ವರ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 

ಇನ್ರನವುದ ೀ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳಲರಲಗಲಿೀ ವಿವರಿಸ್ಲರಗಿಲಲ. ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು, ಅಂತಹ ಶ್ರರಿೀರಿಕ 

ಸ್ಂಭ ೂೀಗಗಳನುನ, ಅವು ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುಧ್ಧವರಗಿದ  ಎಂಬ ತಳಪರಯದ ಮೀಲ  

ಕರನೂನುಬರಹಿರಗ ೂಳಿಸ್ುತುದ . ಹಿೀಗಿರುವರಗ, “ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮದ ವಿರುಧ್ಧವರಗಿರುವುದು ಯರವುದು? ಎಂಬ 

ಪಾಶ್ ನ ನಮಮದುರು ಮೂಡುತುದ  

214. ಖರನು (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ನ್ರಯಯರಯಲದ ದುರು, ಮುಖ್ಮೈರ್ುನ (ಪುರುಷ್ರ ಜನನ್ ೀಂದಾಯಗಳ  ಂದಗ  

ಬರಯಯ ಸ್ಂಪಕಿ) ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುಧ್ಧವರದ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಡುತುದ ಯೀ 

ಎಂಬ ಪಾಶ್ ನಯದರದಗ, ನ್ರಯಯರಲಯ ಒಪ್ಪಿಗ  ಸ್ೂಚಸ್ುತ್ರು, ಮನುಷ್ಯರನುನ ಗಭಿದಲಿಲ ಧ್ರಿಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವರಗಬ ೀಕು 

ಎಂಬುದು ಸ್ಂಭ ೂೀಗದ ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಉದ ದೀಶವ ಂದು ರ್ತೀಪ್ಪಿತುು, ಮುಖ್ ಮೈರ್ುನದ ವಿಚರರದಲಿಲ ಆ ಉದ ದೀಶ 

ಈಡ ೀರಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲವ ಂದು ಗಮನಿಸ್ತು. ಹಿೀಗರಗಿ, ಸರಂಪಾದರಯಕವರಘಿ, ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತುಯೊಂದ ೀ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಕ್ತಾಯಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ ದೀಶ ಎಂಬ ವರದವನುನ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ವಿರ ೂೀಧಿಸ್ಲು ಮತುು ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ 

ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವುದನುನ ಬ ಂಬಲಿಸ್ಲು ಬಳಸ್ಕ ೂಳಳಲರಗುತುದ . 

215. ಸ್ಮಯ ಕಳ ದಂತ್  ಮತುು ಸ್ಮರಜ ಮುಂದುವರ ದಂತ್ , ವಯಕ್ತುಗಳು ಜತ್ ಯರಗಿ, ಕೂಡಿಬರಳುವ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ 

ಹ ೂಂದುವರು, ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಯನುನ ನಡ ಸ್ಲು, ಅರ್ವರ ಮದುವ ಯರನ್ ನೀ ಆಗಲು, ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತುಯೊಂದ ೀ 

ಕರರಣವರಗಿ ಉಳಿದಲಲ. ಅವರು ಅಂತಹ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಮರಡಲು, ಭರವನ್ರತಮಕ ಒಡನ್ರಟವೂ ಸ ೀರಿದಂತ್ , 

ಹಲವರರು ಕರರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಹ ೂೀಮರ್ ಕರಲಕ್ಿ ಬರ ಯುತ್ರುರ :- 

- ಆದರ , ಈದನ, ಮದುವ ಯೂ ಮತ್ರುವುದ ೀ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳಲಿಲ ದ ೂರ ಯದಂತಹ ಭರವನ್ರತಮಕ 
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ಸ್ಂತೃಪ್ಪುಯನುನ ಒದಗಿಸ್ುತುದ  ಎಂಬುದು ಮದುವ ಯ 

ಪಾಮುಖ್ವರದ ಕರಯಿವರಗಿದ . ಬಹು ಜನರಿಗ , 

ಮದುವ ಯಂಬುದು ತಮಮನುನ ಸ್ಮಕರಲಿೀನ ಅಸ್ುತವದ 

ತಣಣಗಿನ ನಿಭರಿವುಕತ್  ಮತುು ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳ ೀ ಇಲಲದ 

ಸ್ಥರ್ತಯಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಆಶಾಯತ್ರಣ. 

216. ಮದುವ ಯನುನ ಕೂಡ ಸ್ಂತ್ರತಿರ್ತುಯೊಂದಗ  ರ್ಳುಕು ಹರಕದರುವ ಈಗಿನ ಕರಲದ ಜಗರ್ತುನಲಿಲ ಎಂಬುದರ 

ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್  ಮತುು ವಿರುಧ್ಧ ಲಿಂಗದ ವಯಸ್ಿ ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಶ್ರರಿೀರಿಕ 

ಸ್ಂಭ ೂೀಗಕ ಿ “ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುಧ್ಹ” ಎಂಬ ಹಣ ಪಟ್ಟು ಅಂಟ್ಟಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವ ೀ ಎಂಬ ಪಾಶ್ ನಯೀಳುತುದ . 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತು ಅರ್ವರ ಇಟಾ ಉದ ದೀಶಗಳಿಗ  ನಡ ಸ್ುವುದು ಇಬಬರು ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ 

ವಯಸ್ಿರ ಮುಕು ಆಯಿಯ ವಿಚರರ ಮತುು ಸ್ನ್ರುನ್ ೂೀತಿರ್ತು ಅವರ ಆಯಿ ಆಗಿರದದದರ  ಅದನುನ ನಿಸ್ಗಿದ 

ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುಧ್ಧ ಎನನಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ. ಹಿೀಗರಗಿ, ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಯನುನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರ ಆಯಿಯ 

ಪಾಕರರ ವಿಭಿನನವರಗಿ ನಡ ಸ್ದರ , ಅದು ವರಸ್ುವಿಕವರಗಿ ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರಗುವುದಲಲ 

217. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರಷ ುೀ ಅಲಲದ , ಭಿನನಲಿಂಗರಸ್ಕುರ ನಡುವಿನ ಸ್ವ-ಇಚ ಿಯ ಶ್ರರಿೀರಿಕ 

ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನೂನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುತುದ . ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ನಂತರದ ಭರಗದಲಿಲ ವಿವರವರಗಿ 

ನಿೀಡಿರುವ ಏಳು ವಣಿನ್ ಗಳಲಿಲ ಅಡಕವರಗಿರುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದರುವಿಕ ಯ ಅಂಶವ ೀ,  377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಮತುು 

375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದಗಳಲಿಲ ಬಳಸ್ಲರಗಿರುವ ಭರಷ ಯ ನಡುವಿನ ಪಾಮುಖ್ ವಯತ್ರಯಸ್. 375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಡಿಯ ಏಳು 

ವಿವರಣ ಗಳಲಿಲ ಸ ೀರಿಕ ೂಂಡಿರುವ ಸ್ವ-ಇಚ ಿಯ ಮತುು ರ್ತಳುವಳಿಕ ಯ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಅನುಪಸ್ಥರ್ಥಯೀ ಅತ್ರಯಚರರವನುನ 

ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಅಪರರಧ್ವರಗಿಸ್ುತುದ .  

218.  ಮತ್ ೂುಂದ ಡ , ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಸ್ವ-ಇಚ  ಿ ಮತುು ಅರಿವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಗ ೈರುಹರಜರಿಯನುನ 

ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕ ೂಂಡಿರುವ ಯರವುದ ೀ ವಿವರಣ  ಅರ್ವರ ವಿನ್ರಯರ್ತಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿಲಲ ಮತುು ಅದು 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರು ಮತುು ಭಿನನಲಿಂಗರಸ್ಕುರ ನಡುವಿನ ಸ್ವ-ಇಚ ಿಯ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗಗಳನೂನ 
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ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುತುದ . ಹಿೀಗ  ನುಡಿಯುವರಗ, ನ್ರವುಗಳು, ಶ್ರಸ್ಕರಂಗವು ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಕರನೂನು (ರ್ತದುದಪಡಿ) ಕರಯದ, 

2013ರ ನಂತರ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ಅದರ ರ್ತದುದಪಡಿಗ ೂಂಡ ರೂಪದಲಿಲ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ುವರಗ, 

ವಿವ ೀಕವನುನ ಉಪಯೊೀಗಿಸ್ “ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ ಇತರ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳಿಗ ೂಳಪಟುಂತ್ ” ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ ಬಳಸ್ಕ ೂಂಡಿಲಲ 

ಎಂಬ ವಿಚರರದಂದ ಶಕ್ತು ಮತುು ಬ ಂಬಲ ಪಡ ಯುತ್ ುೀವ . ಈ ಪದಗಳ ಅನುಪಸ್ುರ್ತಯು, ಭಿನನಲಿಂಗರಸ್ಕುರ ನಡುವಿನ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ದ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ 

ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗ  ಒಳಪಡುವುದಲಲ ಎಂಬುದನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ . 

219. 375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಪುರುಷ್ ಮತುು ಮಹಿಳ ಯ ನಡುವ , ಮಹಿಳ ಯ ಸ್ವ-ಇಚ ಿಯ ಮತುು ಅರಿವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯೊಂದಗ  

ನಡ ಯುವ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಅತ್ರಯಚರರವಲಲ ಮತುು ಅದು ಶಿಕ್ರಹಿವಲಲ ಎಂದು ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ುವುದರಿಂದ, 

ಭಿನನಲಿಂಗರಸ್ಕುರ ನಡುವಿನ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ೀಿದವು ತನನ ಈಗಿನ 

ಸ್ವರೂಪದಲಿಲ ಕರನೂನಿನ ಪಾಕರರ ಮುಂದುವರ ಯಲು ಆಗುವುದಲಲ,  

220. ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಕರನೂನು (ರ್ತದುದಪಡಿ) ಕರಯದ, 2013 ಜರರಿಯರಗಿ, ಆ ಮೂಲಕ 375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದಕ ಿ ರ್ತದುದಪಡಿ ಮರಡಿ, 

375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಲಿಲದದ “ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ” ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ ಬದಲರಯಸ್  ಅತ್ರಯಚರರದ ಅಪರರಧ್ವನುನ 

ವಿಸರುರವರಗಿ ವಿವರಿಸ್ುವ (ಎ) ಮತುು (ಡಿ) ನಡುವಿನ ನ್ರಲುಿ ಷ್ರತುುಗಳನುನ ಸ ೀರಿಸ್ದ ಹ ೂರತ್ರಗಿಯೂ, 

ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ತನನ ಹಳ ಯ ಸ್ವರೂಪದಲ ಲೀ ಶ್ರಸ್ನಪುಸ್ುಕದಲಿಲ ಮುಂದುವರ ದದ . ಇಂತಹ 

ವ ೈಪರಿೀತಯವನುನ ಮುಂದುವರ ಯಲು ಬಿಟುರ , ಸ್ವ-ಇಚ ಿ ಮತುು ಅರಿವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗವು 

ಅತ್ರಯಚರರವಲಲ ಎನುನವ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಡಿಯ ವರಯಖರಯನದ ಹ ೂರತ್ರಗಿಯೂ, ಪರಸ್ಿರರ ಸ್ವ-ಇಚ  ಿ

ಮತುು ಅರಿವಿನ್ ೂಂದಗ  ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗದಲಿಲ ತ್ ೂಡಗುವ ಭಿನನಲಿಂಗರಸ್ಕು ಜ ೂೀಡಿಯನುನ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದಡಿಯಲಿಲ ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಯ ಅಪರರಧ್ಕರಿಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಬ ೀಕರಗುವ ಸ್ನಿನವ ೀಶವನುನ 

ಉಂಟುಮರಡಬಹುದು.  

221. ಮೀಲಿನದಕ ಿ ಅನುಗುಣವರಗಿ, ಭಿನನಲಿಂಗರಸ್ಕು ಜ ೂೀಡಿಯ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ 

ಅತ್ರಯಚರರವಲಲದದದರ , ಅದನುನ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಡಿಯಲಿಲ ಖ್ಂಡಿತವರಗಿಯೂ ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ 
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ಅಪರರಧ್ವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬರರದು. ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಕರನೂನು (ರ್ತದುದಪಡಿ) ಕರಯದ, 2013ರ ಕರರಣದಂದ, 

ಬಿನನಲಿಂಗರಸ್ಕು ಜನರಿಗ  ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗದ ಡ ಗ  ಒಲವನುನ ತ್ ೂೀಪಿಡಿಸ್ಲು ಅನುಮರ್ತ ದ ೂರಕ್ತದ  

ಎಂದರದರ , ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಂತ್  ಇಬಬರು ವಯಕ್ತುಗಳು, ಒಪ್ಪಿಗ ಯಂದ ತಮಮ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಮತುು 

ಖರಸ್ಗಿೀ ಸ್ಥಳಗಳಲಿಲ ಅಂತಹ ಒಲವನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವುದನುನ ಅಸ್ಮರ್ಿನಿೀಯವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ. 

222. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಡಿಯಲಿಲ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವುದು ಪಾಚಲಿತವರಗಿರುವ ಕ್ತಾಮಿನಲ್ 

ಕರನುನಿನಡಿಯಲಿಲ ಯರವುದರದರೂ ಉಪಯುಕು ಉದ ದೀಶ ಸರಧಿಸ್ುತುದ ಯೀ ಎಂಬುದು ಚಚಿಸ್ಬ ೀಕ್ತರುವ 

ಮತ್ ೂುಂದು ಅಂಶ. ಈ ವಿಚರರವನುನ ವಿವರಿಸ್ುತ್ರು, ಐರ ೂೀಪಯ ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ ಆಯೊೀಗವು ಡಡಿೆಯರನ್ 

(ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಈ ಕ ಳಗಿನ ಅಭಿಪರಾಯ ಮಂಡಿಸ್ತು: - 

ಸ್ಂಸ್ರ್ತುನಲಿಲ ಖರಸ್ಗಿೀ ಸ್ದಸ್ಯರ ಮಸ್ೂದ ಯರಗಿ 

ಪರಿಚಯಸ್ಲರಗಿದದ 1967ರ ಕರಯದಯನುನ, ಸ್ರ್ ಜರನ್ 

ವುಲ ಗ್ನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ ಯಲಿಲ ಸರಥಪ್ಪಸ್ಲರಗಿದದ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ಅಪರರಧ್ಗಳು ಮತುು ವ ೀಶ್ರಯವೃರ್ತುಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ 

ವಿಭರಗಿೀಯ ಆಯೊೀಗ 1957ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯ ತನನ 

ವರದಯಲಿಲ ಮರಡಿದದ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ 

ಶಿಫ್ರರಸ್ುಗಳನುನ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವರಗಿ 

ಮಂಡಿಸ್ಲರಗಿತುು (ವೂಲ ಗ್ನ್ ಸ್ಮಿರ್ತ ಮತುು ವೂಲ ಗ್ನ್ 

ವರದ). ವೂಲ ಗ್ನ್ ಸ್ಮಿರ್ತಯು ಈ ಕ್ ೀತಾದಲಿಲ ಕ್ತಾಮಿನಲ್ 

ಕರನೂನಿನ ಕರಯಿದ ಬಗ ಗ  ಹಿೀಗ ಂದು ಹ ೀಳಿತು 

ಸರವಿಜನಿಕ ಸ್ುವಯವಸ ಥ ಮತುು ಸ್ಭಯತ್ ಯನುನ 

ಉಳಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು, ಪಾಜ ಯನುನ ಅಪರಯಕರ ಮತುು 

ನ್ ೂೀವರಗುವಂತಹ ವಿಚರರಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ಲು, ಮತುು 
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ಇತರರ ಶ್  ೀಷ್ಣ  ಮತುು ಭಾಷರುಚರರ ವಿರುಧ್ಧ, 

ಮುಖ್ಯವರಗಿ ತ್ರವು ಸ್ಣಣ ವಯಸ್ಪನವರರಗಿರುವ, 

ದ ೈಹಿಕವರಗಿ ಅರ್ವರ ಬೌಧಿದಕವರಗಿ ದುಬಿಲರರಗಿರುವ, 

ಅನನುಭವಿಗಳರಗಿರುವ, ಅರ್ವರ ವಿಶ್ ೀಷ್ವರದ ದ ೈಹಿಕ, 

ಔಪಚರರಿಕ ಅರ್ವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರರವಲಂಬನ್ ಯ 

ಸ್ುರ್ತಯಲಿಲರುವ ಕರರಣಕ ಿ ವಿಶ್ ೀಷ್ವರಗಿ ಅಪರಯದಲಿಲರುವ 

ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಸರಕಷ್ುು ಭದಾತ್ ಯನ್ ೂನದಗಿಸ್ಲು, 

ಆದರ  ಕರನೂನು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಉದ ದೀಶಗಳಿಗ  

ಬಳಕ ಯರಗಬರರದು 

ನ್ರವು ರ್ತಳಿಸ್ರುವ ಉದ ದೀಶಗಳನುನ ಏಡ ೀರಿಸ್ಲು 

ಅಗತಯವಿರುವುದಕ್ತಿಂತ ಹ ಚರಿಗಿ, ಪಾಜ ಗಳ ಖರಸ್ಗಿೀ 

ಬದುಕ್ತನಲಿಲ ಮೂಗುತೂರಿಸ್ಲು, ಅರ್Vಅ ಒಂದು ನಿಧಿಿಷ್ು 

ಬಗ ಯ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಹ ೀರುವ ಪಾಯತನ ಮರಡಲು, 

ವುಲ ಗ್ನ್ ಸ್ಮಿರ್ತಯು, ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ 

ಖರಸ್ಗಿೀಯರದ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯು “ಚುಟುಕರಗಿ 

ಮತುು ಒರಟರಗಿ ಹ ೀಳುವುದರದರ , ಸ್ಕರಿರಕ ಿ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಡದ, ಖರಸ್ಗಿೀ ನ್ ೈರ್ತಕತ್  ಅರ್ವರ 

ಅನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ವಲಯ”ದ ಭರಗ ಮತುು ಅದು 

ಅಪರರಧ್ವರಗುಳಿಯಬರರದು ಎಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ತು 

(ಅಡಿಗ ರ  ನಮಮದು) 
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223. ಏನಿಲಲವ ಂದರೂ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರು, ಭಿನನಲಿಂಗರಸ್ಕುರು, ಉಭಯಲಿಂಗರಸ್ಕುರು ಅರ್ವರ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿತರ 

ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ ಅಪರರಧಿಕರಿಸ್ುವುದು, ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ಕರನೂನುಬಧ್ಧ 

ಸರವಿಜನಿಕ ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತುಯ ಉದ ದೀಶ ಅರ್ವರ ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತುಯನುನ ಸರಧಿಸ್ುವುದಲಲ ಎಂದು ಹ ೀಳಬಹುದು. 

ಇದರ ಬದಲು, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ೀಿದವು ಶ್ರಸ್ನಪುಸ್ುಕದಲಿಲ ತನನ ಈಗಿನ ಸ್ವರೂಪದಲಿಲ ಉಳಿದುಕ ೂಂಡರ , ಅದು 

ಏಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳ ಮೀಲಿನ ಕ್ತರುಕುಳ ಮತುು ಶ್  ೀಷ್ಣ ಗಳು ಮುಂದುವರ ಯುವಂತ್ರಗುತ್ರದ  ಎಂದು 

ನ್ರವು ನಂಬ ಬಯಸ್ುತ್ ುೀವ . ಆಯಿಯ ಸರವತಂತಾಯವನುನ, ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ದಂಡನ್ ಯ ಬ ದರಿಕ ಯನ್ ೂನಡಿಡ ಕದಡಿ 

ಅರ್ವರ ಕಡಿತಗ ೂಳಿಸ್, ಆ ಮೂಲಕ ಅದನುನ,  ಬಹುಸ್ಂಖರಯತರ ಬದಲರಗಬಲಲ ಗಾಹಿಕ ಯ ಮೀಲ  

ಪರರವಲಂಬಿಯರಗುವಂತ್  ಮರಡಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ ಎಂಬುದನು ನ್ರವು ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ಬಯಸ್ುತ್ ುೀವ . 

P. ಐ.ಪ್ತ.ಸಿ. 377ನ್ ವ ಪರಿಚ ಛವದ್ದ್ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ  ಲ್ಲಟಮಸ್ ಪರಿವಕ್ಷ  

224. ಹಲವರರು ಸ್ಧರಧಂತಗಳನುನ ಮತುು ತತವಗಳನುನ ಚಚಿಸ್ದ ನಂತರ ಮತುು ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ನ್ರಯಯರಲಯಗಳಿಗ  ಮರಗಿದಶಿನ ಮರಡುವ ಮುಲಭೂತಹಕುಿಗಳ ಪರವಿತಾಯತ್ ಯನುನ 

ಗಮನಸ್ಲಿಲರಿಸ್ಕ ೂಂಡು, ನ್ರವಿೀಗ 14, 19, ಮತುು 21ನ್ ೀ ಕಲಮುಗಳಲಿಲ ವಣಿಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಸ್ಧರಧಂತಗಳ 

ಅಡಿಪರಯದ ಮೀಲ  ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಸ್ಂವಿಧರನಬಧ್ಧತ್ ಯನುನ ಪರರಂಬರಿಸ್ಲು 

ಹ ೂೀರರಡುರ್ತುದ ದೀವ . 

225. 21ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಲಿಲರುವ “ಬದುಕು ಅರ್ವರ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸರವತಂತಾಯ” ಎಂಬ ಭರವವು ತನ್ ೂನಳಗ  ಹಲವರರು 

ಹಕುಿಗಳನುನ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕ ೂಂಡಿದ  ಎಂಬುದನುನ, ಮನ್ ೀಕರ ಗರಂಧಿ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ನ್ರಯ. 

ಭರಗವರ್ತಯವರು (ಆಗ ಆ ಹುದ ದಯಲಿಲದದವರು) ಈ ಕ ಳಗಿನಂತ್  ಗಮನಿಸ್ದರದರ :- 

21ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಲಿಲರುವ “ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸರವತಂತಾಯ” ಎಂಬ 

ಭರವವು, ವಿಸರುರವರದ ಧ್ವನಿಯನುನ ಹ ೂಂದದ  ಮತುು 

ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸರವತಂತಾಯವನುನ ವಿವರಿಸ್ುವ 

ಹಲವರರು ಹಕುಿಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿದ , ಅಲಲದ  ಅವುಗಳಲಿಲ 
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ಕ ಲವನುನ ನಿಧಿಿಷ್ು ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳ 

ಸರಥನಮರನಕ ಿೀರಿಸ್ ಅವಕ ಿ 19ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಡಿ ಹ ಚುಿವರಿ 

ಭದಾತ್ ಯನ್ ೂನದಗಿಸ್ಲರಗಿದ  

226. ಅನತಜ್ ಗಗ್ೋ (ಮ್ರವಲಕಂಡ), ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಇಪಿತ್ ೈದಕ್ತಿಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸ್ಪನ ಪುರುಷ್ ಅರ್ವರ ಯರವುದ ೀ 

ಮಹಿಳ  ಉದ ೂಯೀಗ ಮರಡುವುದನುನ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುರ್ತುದದ ಪಂಜರಬ್ ಅಬಕರರಿ ಕರಯದ, 1914ರ ಸ್ಂವಿಧರನಿಕ 

ಮರನಯತ್ ಯನುನ ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ುರ್ತುದದ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಸ್ದರಿ ಕರಯದಯ ಸ್ಂವಿದರನದ ಆಶಯಕ ಿ 

ವಿರುದಧವರದುದು ಎನುನತ್ರು, ಈ ರಿೀರ್ತ ರ್ತೀಪ್ಪಿರ್ತುತು.:- 

31…. ಇದು ಅವರ ಬದುಕು, ಸ್ಂವಿಧರನ, ಶ್ರಸ್ನ ಮತುು 

ಸರಮರಜಿಕ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳಿಗ ೂಳಪಟುಂತ್  - ಭರರತದ 

ಪಾಜ ಯೊಬಬರಿಗ  ತಮಮ ಬದುಕನುನ ತಮಿಮಷ್ುದಂತ್  

ಬದುಕುವ ಅವಕರಶವಿರಬ ೀಕು” 

ಹರಗೂ ಮತ್ ೂುಮಮ,  

ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕುಿಗಳು, ವೃರ್ತುಯನುನ ಆರಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ 

ಸರವಯುತುತ್ ಯನುನ ವಿಧಿಸ್ದರ , ಭದಾತ್  ಎಂಬುದು, ಆ 

ಆಶ್ರವಸ್ನ್ ಯನುನ ಈಡ ೀರಿಸ್ುವ ವರಸ್ುವಿಕ ವಿಧರನಕ ಿ 

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ . ಆದರಗೂಯ, ಅಂತಹ ಸರವತಂತಾಯದ 

ಖರತರಿಗಳನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಕಾಮಗಳು, ಆ ಖರತರಿಯ 

ಸ್ತವವ ೀ ಕಳ ದುಹ ೂೀಗುವಷ್ುು ಬಲಶ್ರಲಿಯರಗಿರಬರರದು 

ಎಂಬುದು ಸ್ಮಂಜಸ್ವರದ ಪಾಸರುವನ್   
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227. ಕಾಮನ ಕಾಸ್ (ಎ ರಿರ್ಜಸಟಡ್ೋ ಸ ೂಸ ೈಟಿ) (ಮ್ರವಲಕಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಘನತ್ ಯ ಹಕ್ತಿನ ವಿಚರರದಲಿಲ ಈ 

ಕ ಳಗಿನಂತ್  ಗಮನಿಸ್ತು:- 

21ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ಮನಗರಣಲರಗಿರುವ ಬದುಕ್ತನ 

ಮತುು ಸರವತಂತಾಯದ ಹಕುಿಗಳು ತಮಮ ವಲಯದ ೂಳಗ  

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಘನತ್ ಯನುನ ಒಳಗ ೂಳಳದದದರ , ಅವಕ ಿ 

ಅರ್ಿವಿರುವುದಲಲ ಮತುು ಘನತ್ ಯ ಹಕುಿ ತನ್ ೂನಳಗ , 

ವಯಕ್ತುಯು ತನನ ಮನುಷ್ಯತವದ ಅರ್ಿಪೂಣಿ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗ  

ಅನುವರಗುವ ಕರಯಿ ಮತುು ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳಲಿಲ 

ತ್ ೂಡಗಿಸ್ಕ ೂಳುಳವುದನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿದ . 

228. ಪಪಟಟಸಾಿಮಿ (ಮ್ರವಲಕಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಈ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಖರಸ್ಗಿೀತನವನುನ ಸ್ಂವಿಧರನದ 21ನ್ ೀ 

ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ರಕ್ಷಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಬದುಕು ಮತುು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸರವತಂತಾಯಗಳ ಭರಗವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್, 

ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕಿನುನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ ಿಂದು ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ತು.   

229. ಮೀಲಿಂಡ ಅಧಿಕೃತ ರ್ತೀಪುಿಗಳ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ತನನ ಈಗಿನ 

ಸ್ವರೂಪದಲಿಲ, ಮರನವ ಘನತ್  ಮತುು ನ್ರಗರಿಕರ ಖರಸ್ಗಿೀತನ ಮತುು ಆಯಿಯ ಮೂಲಭೂತ 

ಹಕುಿಗಳನುನ ಕಡಿತಗ ೂಳಿಸ್ುತುದ , ಮರ್ತುಲಿಲ ಅಂತಹ ಪಾಜ ಗಳ ಸ್ಂಖ ಯ ಎಷ್ುು ಚಕಿದು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲಲ. 

ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಎಂಬುದು ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಮುಖ್ಯವರದ ಮತುು ಸರವಭರವಿಕವರದ ಭರಗವರಗಿದುದ, 

ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕುಿ ತನನ ತ್ ಕ ಿಯೊಳಗ , ಏಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಂತ್  ಪಾರ್ತ ವಯಕ್ತುಗಿರುವ, 

ತನನ ಆಯಿಯನುನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಒಲವಿನ ಮೂಲಕ, ಕ್ತರುಕುಳ ಅರ್ವರ ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ದಂಡನ್ ಗಳ ಭಯವಿಲಲದ  

ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ಹಕಿನೂನ ಸ ಳ ದುಕ ೂಳುಳತುದ .  

230. ತನನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಗರರ್ತಯನುನ ಆರಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸರವತಂತಾಯವು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸರವತಂತಾಯದ 

ಮುಖ್ಯವರದ ಕಂಬ ಮತುು ಬ ೀಪಿಡಿಸ್ಲರಗದ ಭರಗ. ಒಬ ಬೀ ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಸರವತಂತಾಯವನುನ, ನಿಸ್ಗಿದ 
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ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವ ಂಬ ಯರವುದ ೂೀ ಅಸ್ಿಷ್ು ಮತುು ಪುರರತನ ನಿಯಮದಡಿಯಲಿಲ ಅರ್ವರ ಅಂತಹ ವಯಕ್ತು 

ತನನ ಸರವತಂತಾಯವನುನ, ಅದು ಆತನ/ಆಕ ಯ ಖರಸ್ಗಿೀ ವಲಯದ ೂಳಗ  ಚಲರವಣ ಯರದ 

ಹ ೂರತ್ರಗಿಯೂ, ಚಲರಯಸ್ುವುದರಿಂದ ಬಹುಸ್ಂಖರಯತರಿಗ  ಇರುಸ್ುಮುರಿಸರಗುತುದ  ಎಂಬ ಕರರಣಕ ಿ 

ಹರ್ತುಕ್ತಿದರ , ಬದುಕ್ತನ ಗುರುತ್ ೀ ಕರಗಿಹ ೂೀಗಿ, ಬದುಕ್ತರುವುದು ಬರಿದರದ 

ಉಳಿದುಕ ೂಳುಳವಿಕ ಯಂತ್ರಗುತುದ  ಮತುು ಅದರ ಪರಿಣರಮವರಗಿ ಅಂತಹ ವಯಕ್ತುಯ ಸರವತಂತಾಯದ 

ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿ ಕಡಿತಗ ೂಳುಳತುದ .  

231. ಹರಗ  ಹ ೀಳುವ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ, 21ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಲಿಲ ಸ್ೂಚಸ್ಲರಗಿರುವ ಷ್ರತುುಗಳನುನ ಮತುು ಮನ್ ವಕಾ 

ಗಾಂಧಿ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ ಕರನುನಿನ ಮೂಲಕ ಸರಥಪ್ಪಸ್ಲರಗಿರುವ ಪಾಕ್ತಾಯಗಳನುನ 

ಈಡ ೀರಿಸ್ದರ , ವಯಕ್ತುಗಳು ತಮಮ ಬದುಕ್ತನ ಮತುು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸರವತಂತಾಯದ ಹಕುಿಗಳಿಂದ 

ವಂಚತರರಗುತ್ರುರ  ಎಂಬುದರ ಸ್ಂಪೂಣಿ ಅರಿವು ನಮಗಿದ . 21ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ಪಾಕರರ, ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರನುನ, 

ಅವರ ಬದುಕುವ ಮತುು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸರವತಂತಾಯದ ಹಕುಿಗಳಿಂದ ವಂಚತರನ್ರನಗಿಸ್ಬ ೀಕ್ತದದರ , ಅದಕ ೂಿಂದು 

ಕರನುನೂನಿರಬ ೀಕು ಮತುು ಸ್ದರಿ ಕರನೂನು ನ್ರಯಯಸ್ಮಮತವರದ ವಿಧರನವನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬ ೀಕು. 

377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ಘನತ್ , ಆಯಿಯ ಅಭಿವಯಕ್ತು ಮತುು ಬದುಕ್ತನ ಪರಮೊೀಚಿ ತತವಗಳನುನ 

ತಡ ದುಕ ೂಳಳಬಲಲದ  ಮತುು ಅದು ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರಿಗ  ತಮಮ ಬದುಕನುನ ತಮಮ ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ನಿಲುವಿಗ  ತಕಿಂತ್  

ನಡ ಸ್ಲು ಅನುಮರ್ತ ನಿಡುತುದ ಯೀ ಎಂಬುದು ನಿಣರಿಯಕ ವಿಚರರ. ಅದಲಲದ , ಬಹುಮುಖ್ಯವರಗಿ, ಕರಲ 

ಸ್ರಿದಂತ್ , ಇಂತಹ ಲಿಂಗ-ತಟಸ್ಥ ಅಪರರಧ್ವನುನ, ಅದರಲಿಲಯೂ, ಕ್ತಾಯಯೊಂದಕ ಿ ಒಪ್ಪಿಗ ಯದುದ,  ಆ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯೂ ದ ೈಹಿಕ ಸರವಯತುತ್ ಯನುನ ಎರ್ತುಹಿಡಿದರುವರಗ  ಶ್ರಸ್ನ ಪುಸ್ುಕದಲಿಲ ಉಳಿಯಲು ಬಿಡಬ ೀಕ ೀ 

ಎಂಬುದು ನಮಮದುರಿಗಿರುವ ಪಾಶ್ ನ. ಹಿೀಗರಗಿ ಈ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಯನುನ ಸ್ಂವಿಧರನದ 14, 19 ಮತುು 21ನ್ ೀ 

ಕಲಮುಗಳಡಿಯಲಿಲ ವಿಕಸ್ನಗ ೂಂಡಿರುವ ಸ್ಧರಧಂತಗಳ ನ್ ಲ ಯಲಿಲ ಪರಿೀಕ್ಷಿಸ್ಬ ೀಕು. 
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232. ಸತನ್ವಲ್ ಬ್ತರ  v. ದ ಹಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮತತಿ ಇತರರತ 85 ಪಾಕರಣದಲಿಲ ನ್ರಯ, ಕೃಷ್ಣ ಐಯಯರ್ ರವರು, 

ದಂಡನ್ ಯೊಂದು ಖ್ಂಡನಿೀಯವರಗಿದುದ, ಅಪಮರನಕರರಿಯರಗಿ ಅಸ್ಹಜ ಅರ್ವರ ಕೂಾರವರಗಿದುದ, 

ಪುನವಿಸ್ರ್ತಯ ಉದ ದೀಶವನ್ ನೀ ನ್ರಶಪಡಿಸ್ುವಂರ್ತದದರ , ಅದು ಖ್ಂಡಿತವರಗಿಯೂ ಅಸ್ಮಂಜಸ್ ಮತುು 

ನಿರಂಕುಶ ಹರಗೂ ಅದು 14 ಮತುು 19ನ್ ೀ ಕಲಮುಗಳಿಂದ ತಳಿಳಹರಕಲಿಡುತುದ , ಅಲಲದ  ಅದರ 

ಕರಯಿವಿಧರನವು ಅಪರಾಮರಣಿಕತ್ ಯಂದ ಬರಧಿಸ್ಲಿಡುರ್ತುದರದರ  ಅದು 21ನ್ ೀ ಕಲಮಿಗ  ವಿರುಧ್ಧವರಗುತುದ . 

233. ನ್ರವು ಮೊದಲಿಗ , ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಸ್ಂಧ್ುತವವನುನ ಸ್ಂವಿಧರನದ 14ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ 

ಕಟಕಟ ಯಲಿಲ   ಪರಿೀಕ್ಷಿಸ್ಬ ೀಕು. 14ನ್ ೀ ಕಲಮು “ಎಲಲ ಸ್ಮರನರನುನ ಸ್ಮರನವರಗಿ ನಡ ಸ್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕು” 

ಎಂಬುದನುನ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ುತುದ . ಬ ೀರ  ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಹ ೀಳುವುದರದರ , ಇದು ಎಲರಲ ಸ್ಮರಣರರದ 

ವಯಕ್ತುಗಳ  ಂದಗ  ಸ್ಮನ್ರದ ನಡವಳಿಕ  ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ . ಶ್ರಸ್ಕರಂಗವು ಒಂದು ನಿದಿಷ್ು ವಗಿಕ ಿ 

ಅನವಯಸ್ುವ ಕರನೂನುಗಳನುನ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ುವ ಅಧಿಕರರವನುನ ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ ಹ ೂಂದದದರೂ 

ಸ್ಹಮರ್ತಯ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗದಲಿಲ ತ್ ೂಡಗುವ ಪಾಜ ಗಳಿಗ  377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಅನವಯವರಗುವ 

ಪಾಸ್ುುತ ಪಾಕಣದಲಿಲರುವಂತ್ , ಆ ವಗಿೀಿಕರಣವು, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಡಿಯಲಿಲ ಮರಡಿರುವ 

ವಗಿಿಕಣಿವನೂನ ಸ ೀರಿದಂತ್ , ಅರ್ಿವರಗಬಲಲ ವಯತ್ರಯಸ್ದ ಆಧರರದಲಿಲ ರಚನ್ ಯರಗಿರಬ ೀಕು ಮತುು ಅದು 

ಸ್ದರಿ ನಿಬಂಧ್ನ್ , ಎಂದರ  ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ, ಸರಧಿಸ್ ಹ ೂರಟ್ಟರುವ ಉದ ದೀಶದ ೂಂದಗ  

ಸ್ಮಂಜಸ್ವರದ ತ್ರಳಮೀಳ ಹ ೂಂದರಬ ೀಕು ಎಂಬ ಅವಳಿ ಷ್ರತುುಗಳನುನ ಪೂರ್ತಿಮರಡಬ ೀಕು. 

234. ಎಂ ನ್ಾಗರಾಜ್ ಮತತಿ ಇತರರತ v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ ಮತತಿ ಇತರರತ 86  ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಹಿೀಗ  

ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲರಗಿದ : 

-ಸ್ಮರನವರದ ನಡವಳಿಕ ಯೀ 14ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ 

ಬಹುಮುಖ್ಯ ಜವರಬರದರಿ. 14ನ್ ೀ ಕಲಮು, ಸ್ಂಪೂಣಿ 

ನಿಷ ೀಧ್ವನುನ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ುವ ಮೂಲಕ 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 . ನ್ರಯಯರಂಗ ನಿಧರಿರಗಳ 

ಪಾಕರರ, ವಗಿೀಿಕರಣದ ಸ್ದರಧಂತವನುನ 14ನ್ ೀ ಕಲಮಿಗ  

ಅನವಯಸ್ಲರಗುತುದ . ಕಲಮು 14ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲನ 

ನಡ ಸ್ಕ ೂಳುಳವಿಕ ಯ ಸ್ಮರನತ್ ಯು ವಸ್ುುನಿಷ್ಠ 

ಪರಿೀಕ್ ಯರಗಿದ . ಆದು ಉದ ದೀಶದ ಪರಿೀಕ್  ಅಲಲ. 

ಆದದರಿಂದ, ಒಂದ ೀ ರಿೀರ್ತಯ ಸ್ನಿನವ ೀಶಗಳಲಿಲ, ಕರನೂನು 

ಎಲಲ ವಯಕ್ತುಗಳ ಮೀಲೂ ಸ್ಮರನವರಗಿ 

ಚಲರವಣ ಯರಗಬ ೀಕು ಎಂಬುದು 14 ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ 

ಮೂಲಭೂತ ತತುಾ. 

235. ಈಪ್ತ ರ ೂವಯಪಪ v. ತಮಿಳುನ್ಾಡತ ಸಕಾೋರ ಮತತಿ ಇನ್ ೂನಬ್ಾರತ 87  , ಪಾಕರಣದ ಲಿಲ ಈ 

ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಸ್ಮರನತ್ ಯು ಅನ್ ೀಕ ಅಂಶಗಳು ಮತುು ಆಯರಮಗಳನುನ ಹ ೂಂದರುವ ಕ್ತಾಯರತಮಕ 

ಪರಿಕಲಿನ್  ಆದನುನ ಸರಂಪಾದರಯಕ ಮತುು ತ್ರರ್ತವಕವರದ ಗಡಿಗಳ  ಳಗ  ಮುಚಿಹರಕಲು, ಕೂಡಿಹರಕಲು 

ಮತುು ಸ್ೀಮಿತಗ ೂಳಿಸ್ಲು" ಸರಧ್ಯವಿಲಲ ಎಂಬುದನುನ  ಗಮನಿಸ್ತು. ಹರಗ ಯೀ, ಸ್ಮರನತ್ ಯು 

ನಿರಂಕುಶತ್ ಗ  ವಿರುಧ್ಧವರಗಿದ  ಏಕ ಂದರ , ಸ್ಮರನತ್  ಮತುು ನಿರಂಕುಶತವಗಳ ರಡೂ ಬಧ್ಧ ವ ೈರಿಗಳು ಮತುು 

ಅವುಗಳಲಿಲ ಒಂದು ಗಣರರಜಯವಂದರಲಿಲನ ಕೂನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳಿಗ  ಸ ೀರಿರುವಂರ್ಹುದು ಮತ್ ೂು 

ಇನ್ ೂನಂದು ಅಂಶವು ಪರಿಪೂಣಿ ಸರಮರಾಟನ್ ೂಬಬನ ಭಾಮ ಮತುು ತ್ ವಲುಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ .  

236. ಬ್ತರ್ಾನ್ ಚೌಧರಿ ವಿ ಬಿಹಾರ ರಾಜಾ ಸಕಾೋರ 88  ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಸ್ಮಂಜಸ್ವರದ ವಗಿೀಿಕರಣದ 

ಕಲಿನ್ ಯನುನ ವಣಿಿಸ್ುತು ನ್ರಯಯರಲಯ ಹಿೀಗ  ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುತುದ :-. 

14ನ್ ೀ ಕಲಮು ವಗಿ ಶ್ರಸ್ನವನುನ 

ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುತುದ ಯರದರೂ ಅದು ಶ್ರಸ್ನದ ಉದ ದೀಶಕರಿಗಿ 

                                                             
87 AIR 1974 SC 555 : (1974) 4 SCC 3 
88 AIR 1955 SC 191 
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ಸ್ಮಂಜಸ್ವರದ ವಗಿೀಿಕರಣ ಮರಡುವುದನುನ 

ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುವುದಲಲ ಎಂಬುದು ಈಗ ಚ ನ್ರನಗಿ ರ್ತಳಿದದ . 

ಆದರ , ಅನುಮರ್ತಸ್ಬಲಲ ವಗಿೀಿಕರಣವದ ಪರಿೀಕ್ ಯಲಿಲ 

ಉರ್ತುಟೀಣಿಗ ೂಳಳಬ ೀಕು, ಎರಡು ಷ್ರತುುಗಳನುನ 

ಪೂರ ೈಸ್ಬ ೀಕಗುತುದ , ಎಂದರ  (1) ವಗಿೀಿಕರಣವು, 

ಒಟರುಗಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ವಯಕ್ತುಗಳು ಅರ್ವರ ವಸ್ುುಗಳನುನ 

ಹ ೂರಬಿಡಲರಗಿರುವ ವಯಕ್ತು ಅರ್ವರ ವಸ್ುುಗಳಿಂದ 

ಪಾತ್ ಯೀಕ್ತಸ್ುವಂತಹ “ಅರ್ಿವರಗಬಲಲ ವಯತ್ರಯಸ್ವನುನ 

ಆಧ್ರಿಸ್ಬ ೀಕು. (2) ವಯತ್ರಯಸ್ವು, ಸ್ದರಿ ಶ್ರಸ್ನ 

ಸರಧಿಸ್ಹ ೂರಟ್ಟರುವ ಉದ ದೀಶದ ೂಂದಗ  ತ್ರಕ್ತಿಕವರದ 

ತ್ರಳಮೀಳ ಹ ೂಂದರಬ ೀಕು. ವಗಿೀಿಕರಣವು ಯರವುದ ೀ 

ವಿಚರರಗಳನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರಬಹುದು, ಉದರಹರಣ ಗ , 

ಭೌಗ ೂೀಳಿಕ ಅರ್ವರ ಉಗ ೂಯೀಗಗಳ ಪಾಕರರ, ಇತ್ರಯದ. 

ಇಲಿಲ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗುರ್ತುರುವ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಯ ಉದ ದೀಶ 

ಮತುು ವಗಿಿಕರಣದ ಆಧರರದ ನಡುವ  

ಹ ೂಂದರಣಿಕ ಯರಬ ೀಕ್ತರುವುದು ಬಹುದ ೂಡಡ ಅಗತಯ. 

14ನ್ ೀ ಕಲಮು ಭ ೀದಭರವವನುನ ತ್ರರ್ತವಕ ಕರನೂನಿನ 

ಮೂಲಕ ಮರತಾವಲಲದ  ಪರಾಯೊೀಗಿಕತ್ ಯ ಕರನೂನುನಿನ 

ಮೂಲಕವೂ ಖ್ಂಡಿಸ್ುತುದ  ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಈ 

ನ್ರಯಯರಲಯದ ರ್ತೀಪುಿಗಳಿಂದ ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿದ . 

237. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯನುನ ಪರರಂಬರಿಸ್ದರಗ, ಅದು ಮಹಿಳ ಯರು ಮಕಿಳು ಶ್ರರಿೀರಿಕ 

ಸ್ಂಭ ೂೀಗಕ ೂಿಳಗರಗುವುದನುನ ತಪ್ಪಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವರಗಿ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗದಲಿಲ ತ್ ೂಡಗುವ ವಯಕ್ತುಗಳಲೂಲ 
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ವಗಿೀಿಕರಿಸ್ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುತುದ . ಹಿೀಗಿರುವರಗ, ಸ್ದರಿ ವಗಿಿಕರಣಕೂಿ ಸ್ದರಿ ಪರಿಚ ಿೀದ ಸರಧಿಸ್ಹ ೂರಟ್ಟರುವ 

ಉದ ದೀಶಕೂಿ ತ್ರಕ್ತಿಕವರದ ತ್ರಳಮೀಳವಿದ ಯೀ ಎಂಬುದನುನ ಧ್ೃಡಪಡಿಸ್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕ್ತದ . ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. 377ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದದ ದ ಸ ಯಂದ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ ಕೃತಯಗಳನುನ, 375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ 

ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. ಮತುು ಪೊೀಕ ೂಪೀ ಕರಯದಯಡಿಯಲಿಲ ದಂಡನ್ರಹಿ ಅಪರರಧ್ಗಳ ಂದು ಈಗರಗಲ ೀ 

ಗುರುರ್ತಸ್ಲರಗಿದ ಯರದದರಿಂದ ಮೀಲಿನ ಪಾಶ್ ನಯ ಉತುರ ನಕರರರತಮಕವರಗಿದ . ಅಲಲದ , ಸ್ದರಿ ಪರಿಚ ಿೀದವು 

ತನನ ಈಗಿನ ರೂಪದಲಿಲ ಚರಲಿುಯಲಿಲರುವುದರಿಂದ, ಅಸ್ಹಯಕರ ಮತುು ಆಕ್ ೀಪರಹಿ ಪಾರ್ತಕೂಲ 

ಪರಿಣರಮಗಳು ಉಂಟರಗಿದುದ, ಆ ಮೂಲಕ, ಮಕಿಳಿಗರಗಲಿೀ ಮಹಿಳ ಯರಿಗರಗಲಿೀ ಹರನಿಕರರಕವಲಲದ, 

ಒಂದು ವಗಿಕ ಿ ಸ ೀರಿದ ವಯಕ್ತುಗಳು (ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ) ತಮಮ ಅಸ್ಮತ್  ಮತುು ವಯಕ್ತುತವದಂದ 

ವರಯಖರಯನಿಸ್ಲಿಡುವ ಕ ಲ ಸರವಭರವಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಕರರಣದಂದ ನಡ ಸ್ುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ 

ಕೂಡ ತಪರಿಗಿ ಗುರಿಪಡಿಸ್ಲರಗಿದ . ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ಮುದರಯದವರನುನ ಈ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಬ ೀರ ಯದ ೀ 

ವಗಿವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ ಅವರ ಮೀಲ  ಎಸ್ಗಲರಗುವ ತ್ರರತಮಯ ಮತುು ಅಸ್ಮರನ ನಡ ಸ್ಕ ೂಳುಳವಿಕ ಗಳು 

ಸ್ಂವಿಧರನದ 14ನ್ ೀ ಕಲಮನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುವ ಯರದದರಿಂದ ಅದು ಸ್ಂವಿಧರನ ಬರಹಿರವರಗಿದ .  

238. ಶ್ಾಯರಾ ಬ್ಾನ್ ೂವ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಕರನೂನಿನ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಯೊಂದರ ಸ್ಿಷ್ು 

ನಿರಂಕುಶತವವನುನ, ಸ್ದರಿ ಕರನೂನು ಅಸರಂವಿಧರನಿಕವರಗಿದ  ಎಂದು ಘೂಷ್ಟ್ಸ್ಲು ಆಧರರವರಗಿ 

ಬಳಸ್ಕ ೂಳಳಬಹುದು ಎಂದು ಗಮನಿಸ್ುತ್ರು ಹಿೀಗ  ನುಡಿಯತು:- 

ಆದದರಿಂದ, ಮೀಲಿಂಡ ರ್ತೀಪುಿಗಳಲಿಲ ಹ ೀಳಲರಗಿರುವಂತ್ , 

ಸ್ಿಷ್ುವರದ ನಿರಂಕುಶತವದ ಪರಿೀಕ್ ಯು,  14 ನ್ ೀ 

ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲನ ಶ್ರಸ್ನ ಮತುು ಅಧಿೀನ ಶ್ರಸ್ನಗಳನುನ 

ಅಮರನಯಗ ೂಳಿಸ್ುವ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಅನವಯಸ್ುತುದ . 

ಆದದರಿಂದ, ಸ್ಿಷ್ುವರದ ನಿರಂಕುಶತ್ ಯನುನ ಶ್ರಸ್ಕರಂಗವ ೀ 

ದುರುದ ದೀಶದಂದ, ವಿವ ೀಚನ್ ಯಲಲದ  ಮತುು/ಅರ್ವರ 
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ಸ್ಮಪಿಕವರಗಿ ನಿಣಿಯಸ್ುವ ತತವಗಳ ಆಧರರವಿಲಲದ ೀ 

ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ರಬ ೀಕು. ಅಲಲದ , ಒಂದ ೂಮಮ 

ಶ್ರಸ್ನವಂದು ಅರ್ತರ ೀಕ ಮತುು 

ಅಸ್ಮಂಜಸ್ವರಗಿರುವುದನುನ ಮರಡಿದರ , ಅಂತಹ 

ಶ್ರಸ್ನವು ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿ ನಿರಂಕುಶವರಗಿರುತುದ . ಆದದರಿಂದ 

ನ್ರವು ಮೀಲ ೀ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ದ ಸ್ಿಷ್ುವರದ ನಿರಂಕುಶತವದ 

ಅರ್ಿನಿೀಡುವ ನಿರಂಕುಶತ್ ಯು 14 ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಡಿಯ  

ಶ್ರಸ್ನವನುನ ಅಮರನಯಗಳಿಸ್ುವುದಕೂಿ ಅನವಯಸ್ುತುದ  

ಎಂಬುದು ನಮಮ ಅಭಿಪರಾಯ. 

239. ಶ್ಾಯರಾ ಬ್ಾನ್ ೂ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ರಚಸ್ಲರಗಿರುವ ಕರನೂನಿನ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ ಮತುು 377ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುತುದ  ಎಂಬುದ 

ಕರರಣಕ ಿ, ಅದು ಅಹಿ ವಯಸ್ಿರನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಮತುು ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ ಲ ೈಂಗಿನ ಕ್ತಾಯಗಳ ನಡುವಿನ 

ವಯತ್ರಯಸ್ವನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ುವಲಿಲ ಸ ೂೀಲುತದ . ಹರಗ ಯೀ, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯೂ, ಒಪ್ಪಿಗ ಯ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳು ಸ್ಮರಜಕ ಿ ಹರನಿಕರವರಗಲಿ, ಸರಂಕರಾಮಿಕವರಗಲಿೀ ಅಲಲ ಎಂಬುದನುನ ಗಣನ್ ಗ  

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವುದಲಲ. ಬದಲಿಗ  377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಏಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಸ್ಮುದರಯಕ ಿ ಸ ೀರಿದ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ 

ಸರಮರಜಿಕ ಬಹಿಷರಿರ ಮತುು ಅವಗಣನ್ ಗ  ಈಡುಮರಡಿ ಅವರ ಸರವತುಂತಾಯದ ವಿಚರರದಲಿಲ ಅಪಚರರ 

ಎಸ್ಗುತುದ . ಅಲಲದ  ಸ್ದರಿ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಅಹಿ ವಯಕ್ತುಗಳ ಖರಅಗಿಯರದ ಒಪ್ಪಿಗ ೀ ಕ್ತಾಯಗಳಲೂಲ ಹಸ್ುಕ್ ೀಪ 

ನಡ ಸ್ುತುದ  ಎಂಬುದನುನ ಬ ೀರ ಯರಗಿ ಹ ೀಳಬ ೀಕ್ತಲಲ. ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ, ಸರಮರಜಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್  ಅರ್ವರ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳು ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತುಯ ಉದ ದೀಶಕಿಷ ುೀ ನಡ ಯುತುವ  ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ 

ಸರಂಪಾದರಯಕ ಗಾಹಿಕ ಯ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನದನ ನ್ ೂೀಡಲು ಆಗುವುದಲಲ. ಹಿೀಗಿರುವರಗ, ಯರವುದ ೀ ಸ್ವರೂಪದ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯೂ ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿ 

ನಿರಂಕುಶವರಗಿದ .  



 157 

240. ಏಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಸ್ಮುದರಯವು, ಇತರ ಪಾಜ ಗಳಿಗಿರುವಂರ್ ಮರನವಿೀಯ, ಮೂಲಭೂತ ಮತುು 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಹಕುಿಗಳನುನ ಹ ೂಂದದ , ಏಕ ಂದರ  ಈ ಹಕುಿಗಳು ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಮತುು ಮರನವ 

ಹಕುಿಗಳಷ ು ಸ್ಹಜವರಗಿ ದ ೂರಕುತುವ .  ತ್ರರತಮಯ ವಿರ ೂೀಧಿ ನ್ರಯಯಶ್ರಸ್ರವು ಸ್ಮರನತ್ ಯ 

ತಳಪರಯದ ಮೀಲ  ನಿಂರ್ತದ  ಎಂಬುದನುನ ನ್ರವು ಮರ ಯಬರರದು. ವಯಕ್ತುಗತ ಆಯಿಯನುನ 

ಗೌರವಿಸ್ುವುದು ಕರನೂನುಬಧ್ಧ ಸರವತಂತಾಯದ ಮೂಲಸ್ತವವರಗಿದುದ, ಹರಗರಗಿ, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ 

ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯಡಿಯಲಿಲ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವುದು ಅತ್ರಕ್ತಿಕವೂ, 

ಅಸ್ಮರ್ಿನಿೀಯವೂ, ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿ ನಿರಂಕುಶವೂ ಆಗಿದ . ಉದರರವರದ ಸ್ಂವಿಧರನದಡಿಯಲಿಲ ಆಯಿಯ 

ಸ್ಧರಧಂತವು ಎಂದಗೂ ಸ್ಂಪೂಣಿವಲಲ ಮತುು ಕರನೂನು ಮತ್ ೂುಬಬರಿಗ  ಹರನಿ ಅರ್ವರ ನ್ ೂೀವರಗುವುದನುನ 

ತಪ್ಪಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವರಗಿ ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ಆಯಿಯನುನ ನಿಬಂಧಿಸ್ುತುದ  ಎಂಬುದು ಸ್ತಯ. ಆದರಗೂಯ, ಖರಸ್ಗಿೀ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ಹ ೂಂದುವುದು, ವಿಶ್ ೀಷ್ವರಗಿ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳು, 

ಸ್ಂಪೂಣಿ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಆಯಿಯ ವಿಚರರ. ಇದು ಖರಸ್ಗಿೀ ರಕ್ಷಣರತಮಕ ವಲಯದ ಹರಗೂ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಆಯಿ 

ಮತುು ಸರವಯುತುತ್ ಯ ಪರಿಧಿಯೊಳಗ  ಸ ೀರಿರುವ ಪಾಮುಖ್ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಹಕುಿ. ಸರಂವಿಧರನಿಕ ರಚನ್ ಯಲಿಲ 

ಅಂತಹ ಪಾಗರ್ತಶಿೀಲ ಒಲವಿನ ಬ ೀರುಗಳಿವ  ಮತುು ಅದು ಮರನವ ಸ್ವಭರವದ ಅವಿಭರಜಯ ಅಂಗ.                                                                                      

241. ಪಾಸ್ುುತ ಸ್ನಿನವ ೀಶದಲಿಲ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ತನನ ಈಗಿನ ಸ್ವರೂಪದಲಿಲ, ಸ್ಂವಿಧರನದ 19ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ 

ಪರಿೀಕ್ ಯನುನ ತಡ ದುಕ ೂಳುಳತುದ ಯೀ, ಎಂದರ  ಅದು ಅತ್ರಕ್ತಿಕವರಗಿದ ಯೀ ಮತುು ಆ ಮೂಲಕ 19ನ್ ೀ 

ಕಲಮನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ ಯೀ ಎಂಬುದನುನ ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ಬ ೀಕ್ತದ . ಚಿಂತಾಮನ್ ರಾವ್ v. ಮಧಾಪರದ ವಶ 

ರಾಜಾ89 ಸ್ಕರಿರ ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಈ ನ್ರಯಯರಲಯವು, 19ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲನ ಸ್ಮಂಜಸ್ ನಿಬಿಂಧ್ಗಳ 

ವಿಚರರದಲಿಲ ಹಿೀಗ ಂದು ಅಭಿಪರಾಯಪಟ್ಟುತು:- 

ಸ್ಮರಂಜಸ್ ನಿಬಿಂಧ್ ಎಂಬ ಪದಪುಂಜವು, 

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು ತಮಮ ಹಕಿನುನ ಅನುಭವಿಸ್ುವುದಕ ಿ ಒಡುಡವ 
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ತಡ ಯೂ, ಸರವಿಜನಿಕರ ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತುಗ  ಎಷ್ುು ಅಗತಯವೀ 

ಅದನುನ ಮಿೀರಿ ನಿರಂಕುಶ ಅರ್ವರ ಅರ್ತರ ೀಕ 

ಸ್ವರೂಪದರದಗಿರಬರರದು ಎಂಬುದನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ ..  

ಸ್ಮಂಜಸ್ ಎಂಬ ಪದವು ಬುಧಿಧಶ್ರಲಿ ಕರಳಜಿ ಮತುು 

ವಿವ ೀಚನ್ , ಎಂದರ ೀ ತತವಗಳ ಮರಗಿದಶಿನದಲಿಲ 

ಕಂಡುಕ ೂಂಡ ದರರಿಯನುನ ಆಯಿಮರಡಿಕ ೂಳುಳವುದು 

ಎಂಬ ಅರ್ಿ ನಿೀಡುತುದ . ಆ ಹಕಿನುನ ನಿರಂಕುಶವರಗಿ 

ಅರ್ವರ ಅರ್ತಯರಗಿ ಅರ್ತಕಾಮಿಸ್ುವ ಶ್ರಸ್ನವು 

ಸ್ಮಂಜಸ್ತ್ ೀಯ ಗುಣವನುನ ಹ ೂಂದದ  ಎಂದು ಹ ೀಳಲು 

ಸರಧ್ಯವಿಲಲ ಮತುು ಸ್ದರಿ ಶ್ರಸ್ನವು 19(1)ನ್ ೀ(ಜಿ) 

ಕಲಮಿನಲಿಲ ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಸರವತಂತಾಯ ಮತುು 

19ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ (6) ನ್ ೀ ಷ್ರತುು ಅನುಮರ್ತಸ್ುವ 

ಸರಮರಜಿಕ ನಿಯಂತಾಣಗಳನುನ ಸ್ರಿತೂಗಿಸ್ದ ಹ ೂರತು, 

ಅದು ಆ ಗುಣವನುನ ಹ ೂಂದಲಲವ ಂದ ೀ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೀಕು. 

242. ಎಸ್ ರಂಗರಾಜನ್ v. ಪ್ತ. ಜಗರ್ಜವನರಾಮ್ ಮಟಿಟ ಇತರರತ90 ಪಾಕರಣದಲಿಲ ನ್ರಯಯರಯಲವು, ಬ ೀರ ೂಂದು 

ಸ್ನಿನವ ೀಶದಲಿಲ ಹಿೀಗ ಂದು ಗಮನಿಸ್ತು. 

ಸರವತಂತಾಯವನುನ ನಿೀಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟರಗುವ 

ಸ್ನಿನವ ೀಶ ಆತಂಕಕರರಿಯರಗಿದುದ ಅದರಿಂದ 

ಸ್ಮುದರಯದ ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತುಗ  ಕುತುುಬರದ ಹ ೂರತು, 

ಅಭಿವಯಕ್ತು ಸರವತಂತಾಯವನುನ ಹರ್ತುಕಿಬರರದು ಎಂಬುದು 
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ಅಭಿವಯಕ್ತು ಸರವತಂತಾಯವನುನ ಕ ೂಡಮರಡುವ ನಮಮ 

ವರಗರದನದ ಅಪ ೀಕ್ . ಹರಗ  ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ 

ಅಪರಯವೂ ಕ ೈಗ ಟುಕದಂತ್ ಯೂ, ಅಸ್ಿಷ್ುವೂ, 

ಅಸರಧ್ಯವೂ ಆಗಿರಬರರದು. ಅದು ತನನ 

ಆಭಿವಯಕ್ತುಯೊಂದಗ  ಹರ್ತುರದ ಮತುು ನ್ ೀರವರದ ಸ್ಂಬಂಧ್ 

ಹ ೂಂದರಬ ೀಕು   

243. ಎಸ್. ಖ್ತಶ ಾ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಯರವುದರ ಆಧರರದ ಮೀಲ  19ನ್ ೀ 

ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ಲಿೆರುವ ಹಕುಿಗಳ ಮೀಲ  ಸ್ಮಂಜಸ್ ನಿಬಿಂಧ್ಗಳನುನ ಹ ೀರಬಹುದ ೂೀ, 

ಅಂತಹ ನ್ ೈರ್ತಕತ್  ಮತುು ಸ್ಭಯತ್ ಗಳನುನ ಒಂದು ತ್ರರ್ತವಕ ಮತುು ತ್ರಕ್ತಿಕ ಮಿರ್ತಯರಚ ಗ  

ವ ೈಭವಿೀಕರಿಸ್ಬರರದು ಎಂದು ಅಭಿಪರಾಯ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುತ್ರು, ಸರಂವಿಧರನಿಕವರದ ಮರತು ಮತುು 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳ ಸರವತಂತಾಯಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಪೂಣಿವರಗಿಲಲ ಮತುು ಅವುಗಳನುನ, ಇತರ ವಿಚರರಗಳ ಜ ೂತ್ ಗ , 

ನ್ ೈರ್ತಕತ್  ಮತುು ಸ್ಭಯತ್ ಗಳ ಆಧರರದಲಿಲ ಸ್ಮಂಜಸ್ ನಿಬಿಂಧ್ಕ ಿ ಒಳಪಡಿಸ್ಬಹುದು, ಆದರೂ 

ಸರಮರಜಿಕ-ಸರಂಸ್ೃರ್ತಕ ವಲಯದಲಿಲ ಜನಪ್ಪಾಯವಲಲದ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವನುನ ಸ್ಹಿಸ್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕು ಎಂದು 

ರ್ತೀಪ್ಪಿರ್ತುತು. 

244. ಶ್ ರವಯಾ ಸಿಂಘಾಲ್ v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ91 ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಮರಹಿರ್ತ ತಂತಾಜರನನ 

ಕರಯದ, 2000ನುನ ರದುದಗ ೂಳಿಸ್ುತ್ರು, ರಕ್ಷಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಮರತು ಮತುು ಅಮರಯಕವರದ ಮರತನುನ 

ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ ಕರರಣಕ ಿ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಯೊಂದು ಅಸ್ಿಷ್ು ಮತುು ಅರ್ತರ ೀಕ ಸ್ವರೂಪದೂದ ಆಗಿರುವರಗ ಅದು 

ಪಾರ್ತಕೂಲ ಪರಿಣರಮಗಳನುನ ಉಂಟುಮರಡುತುದ  ಮದುದ ಅದನುನ ರದುದಗ ೂಳಿಸ್ಬ ೀಕರಗುತುದ  ಎಂದು 

ಗಮನಿಸ್ತುು. ನ್ರಯಯರಲಯದ ಅಭಿಪರಾಯ ಹಿೀಗಿತುು, 
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ಹಿೀಗರಗಿ ನ್ರವುಗಳು, ಈ ಪರಿಚ ಿೀದ ತನನ ತ್ ಕ ಿಯೊಳಗ  

ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಟ್ಟೀರುವ ಮರತು ಮತುು ಅಮರಯಕ ಸ್ವರೂಪದ 

ಮರತನುನ ಸ ಳ ದುಕ ೂಳುಳತುದ  ಮತುು ವರಕರಪಾತಂತಾಯದ 

ಮೀಲ  ಪರಿಕೂಲ ಪರಿಣರಮವನುನ ಹ ೂಂದುವ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲೀ 

ಬಳಕ ಯರಗುತುದ  ಎಂಬ ಕರರಣಕ ಿ ಸ್ದರಿ ಪರಿಚ ಿೀದ 

ಅಸರಂವಿಧರನಿಕವರಗಿದ  ಮತುು ಹಿೀಗರಗಿ ಅರ್ತರ ೀಕದ 

ನಡವಳಿಕ ಯ ಆಧರರದಲಿಲ ಅದನುನ ರದುದಪಡಿಸ್ಬ ೀಕು 

ಎಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ದ ದೀವ . 

245. ಈ ಸ್ನಿನವ ೀಶವನುನ ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಳುಳವ ಸ್ಲುವರಗಿ, ಅಯಿಯನೂನ ಒಳಗ ೂಂಡಂತ್  ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ 

ಮೂಲಭೂತ ಹಕಿನುನ ಕಡಿತಗ ೂಳಿಸ್ಲು ಆಧರರವರಗಿ ಬಳಕ ಯರಗುವ ಸರವಜಿನಿಕ ಸ್ುವಯವಸ ಥ, ಸ್ಭಯತ್  

ಮತುು ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಗಳನುನ,  ಸ್ಮಂಜಸ್ವರದ ನಿಬಿಂಧ್ಗಳ ಂದು ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳಳಬಹುದ ೀ ಎಂಬುದನುನ 

ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ಬ ೀಕು. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ತನನ ತ್ ಕ ಿಯೊಳಗ  ಏಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಸ್ಮುದರಯವು ಸ ೀರಿದಂತ್ , 

ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಕ್ತಾಯಗಳನನಷ ು ಅಲಲದ , ಸರವಿಜನಿಕ ಸ್ುವಯವಸ ಥಯನುನ ಕದಡದ ಮತುು 

ಸರವಿಜನಿಕ ಸ್ಭಯತ್  ಅರ್ವರ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಗ  ಹರನಿಯನುನಂಟುಮರಡದ ಅಮರಯಕವರದ ಕೃತಯಗಳನುನ 

ಸ ಳ ದುಕ ೂಳುಳತುದ  ಎಂಬ ಪಾಜರನಪೂವಿಕ ಅಭಿಪರಾಯ ನಮಮದರಗಿದ . ಕರನುನಿನ ಪಾಕರರ - ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ 

ಮನ್ ಯೀ ಅವನ ಭದಾಕ ೂೀಟ . ಸ್ರ್ ಎಡವಡ್ಿ ಕೂಕ್92 ಹ ೀಳುತ್ರುರ . 

ಪಾರ್ತಯೊಬಬರ ಮನ್ ಯೂ ಅವರವರ ಪರಲಿಗ  ಅವರ 

ಅರಮನ್  ಅರ್ವರ ಭದಾಕ ೂೀಟ ಯದದಂತ್ , ಅಲಲದ  ಅದು 

ತಮಗ  ಹರನಿ ಮತುು ಹಿಂಸ ಯ ವಿರುಧ್ದ ರಕ್ಷಣ  ನಿೀಡುತುದ  

ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ರುರ  

                                                             
92 Semayne’s Case, 77 Eng. Rep. 194, 195; 5 Co. Rep. 91, 195 (K.B. 1604) 
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246. ಅದಲಲದ , ಏಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಸ್ಮುದರಯದ ಸ್ದಸ್ಯರು ತಮಮ ಸ್ಂಗರರ್ತಗಳ ಮೀಲ  ಒಲವನುನ 

ತ್ ೂೀಪಿಡಿಸ್ುವುದು ಅಸ್ಭಯವರಗಿರದದದರ  ಅರ್ವರ ಅದರಿಂದ ಸರವಿಜನಿಕ ಸ್ುವಯವಸ ಥ ಕದಡುವ 

ಸರಧ್ಯತ್ ಯಲಲದದದದರ , ಅದನುನ ಬಹುಸ್ಂಖರಯತರ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನದ ಮೂಲಕ ತಡ ಯೊಡುಡವ ಹರಗಿಲಲ. 377ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯು ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವರಯಸ್ಿರ ನಡುವ  ಅವರ ಭದಾಕ ೂೀಟ ಯೊಳಗ  ನಡ ಯುವ 

ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಅಪರರಧ್ವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವುದರಿಂದ ಅದು ಅಸ್ಮಂಜಸ್ 

ನಿಬಿಂಧ್ವನ್ ೂನಡುಡತುದ  ಮತುು ಇಂತಹ ಅಪರರಧಿೀಕರಣವು ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿ ಮಿರ್ತಮಿೀರಿರುವುದು ಮತುು 

ಆಸ್ಿಷ್ುವರಗಿರುವುದಷ ುೀ ಅಲಲದ , ಅದು ವಯಕ್ತುಯ ಆಯಿಯ ಸರವತಂತಾಯದ ಮೀಲ  ಕಂಗ ಡಿಸ್ುವ 

ಪರಿಣರಮವನುನ ಬಿೀರುತುದ . 

247. ಮೀಲಿಂಡ ರ್ತೀಪುಿಗಳು ವಿಧಿಸ್ರುವ ಸ್ವರಲಿನ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು 

ಸ್ಮಂಜಸ್ತ್ ೀಯ ಮರನದಂಡಗಳಿಗ  ಅನುಗುಣವರಗಿಲಲ ಮತುು, ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಗರರ್ತಯನುನ ಆರಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ 

ಹಕುಿ ಸ ೀರಿದಂತ್  ಮುಕು ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕಿನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ .  ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದವು, ಬಹುಸ್ಂಖರಯತರ ಕ ೈಗ  ಸ್ಕ್ತಿ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ಮುದರಯವನುನ ಬಹಿಷ್ಿರಿಸ್ುವ, 

ಶ್  ೀಷ್ಣ ಗ ೂಳಪಡಿಸ್ುವ ಮತುು ಕ್ತರುಕುಳಕ ೂಿಳಪಡಿಸ್ುವ ಅಸ್ರವರಗಿ ಬಳಕ ಯರಗುವುದರಿಂದ ಸ್ಹ ಅದು 

ಅಸ್ಮಂಜಸ್ತ್ ೀಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುನ ಪಡ ದುಕ ೂಳುಳತುದ . ಅದು ಏಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಸ್ಮುದರಯದ ಸ್ದಸ್ಯರ 

ಜ  ೀವನವದ ಮೀಲ  ಅಪರರಧ್ದ ಪರದ ಯನ್ ನಳ ಯುತುದ  ಮತುು ನಿರಂತರವರದ ಭಯವೂ ಅವರ ಬದುಕ್ತನ 

ಸ್ಂತ್ ೂೀಷ್ವನುನ ಹರಳುಗ ಡವುತುದ . ಅವರುಗಳು ಸ್ತತವರಗಿ ಸರಮರಜಿಕ ಪೂವರಿಗಾಹ, 

ಅವಮಯರಿದ ಗಳನುನ ಎದುರಿಸ್ುತ್ರುರ  ಮತುು ತಮಮ ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕವರದ ವಯಕ್ತುತವದ ದ ಸ ಯಂದ 

ಅವಮರನಕ ೂಿಳಗರಗುತ್ರುರ . ಹಿೀಗರಗಿ, ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮೌಲಯಗಳ  ಂದಗ  ಹ ೂಂದರಣಿಕ ಯರಗದ 

ಪುರರತನವರದ ಕರನುನ್ ೂಂದನುನ ಉಳಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು ಒಪ್ಪಿಗ ನಿೀಡಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ. 

248. ದ ವೀಷ್ ಮತುು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕವಿರ ೂೀಧಿೀ ನಡವಳಿಕ ಗಳು ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿತರ ಘನತ್ , ವಯಕ್ತುತವ ಮತುು 

ಎಲಲಕ್ತಿಂತ ಮಿಗಿಲರದ ಮರನವ ಹಕುಿಗಳನುನ ಕಸ್ದುಕ ೂಂಡು ಅವರನುನ ಹಿಂಸ ಗ ೂಳಪಡಿಸ್ುತುವ .  ಅಸ್ಮತ್  
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ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವುಗಳನುನ ದಬರಬಳಿಕ ಯ ಮೂಲಕ ಹರ್ತುಕಿಲು ಆಗುವುದಲಲ ಎಂಬುದನುನ ಅರಿಯುವುದು 

ಅತಯಗತಯ. ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮೌಲಯಗಳ ತ್ರಯಬ ೀರರಗಿರುವ ಸರವತಂತಾಯವು ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ತಮಮ ಅಸ್ಮತ್ ಯನುನ 

ವರಯಖಿನಿಸ್ುವ ಮತುು ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ಸರಮರ್ಯಿ ನಿೀಡುತುದ  ಹರಗೂ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಅಸ್ಮತ್ ಯನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂಡು 

ಗೌರವಿಸ್ಬ ೀಕ್ತದ .  

249. ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತರನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ ಇರುವಿಕ  ಈಗರಗಲ ೀ ದಬರಬಳಿಕ  

ಮತುು ತರತಮಯಕ ೂಿಳಗರಗಿರುವ ಜನಗಳ ವಗಿದ ಮೀಲ  ಕಳಂಕದ ಕರಿನ್ ರಳು ಬಿೀರುತುದ . ಇಂತಹ 

ಕಳಂಕ, ದಬರಬಳಿಕ  ಮತುು ಪೂವರಿಗಾಹಗಳನುನ ನಿಮೂಿಲನ್  ಮರಡಬ ೀಕು ಮತುು ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿತರು 

ಒಬಬಂಟ್ಟತನ ಮತುು ಭಯಗಳ  ಂದಗ  ಅವಿತು ಬದುಕುವ ತಮಮ ಇಕಿಟರುದ ಉಸ್ರುಗಟ್ಟುಸ್ುವ 

ವರತ್ರವರಣದಂದ, ಕತುಲಿನಿಂದ ಮುಕುವರದ ಬರಳ ವಯ ಸ್ಮೃಧಿಧಯನುನ ಅನಂದಸ್ುವುದತು ಮತುು ಬದುಕ್ತನ 

ಎಲಲ ರಂಗಗಳಲಿಲಯೂ ಸ್ಮರನವರದ ಅವಕರಶಗಳನುನ ಪಡ ಯುವತು ಮುನನಡ ಯಬ ೀಕು. ಪಾರ್ತಯೊಬಬ 

ವಯಕ್ತುಯನುನ ಸ್ಮರಜದ ಮುಖ್ಯವರಹಿನಿಯಲಿಲ ಪರಲ ೂೆಳುಳವಂತ್  ಬಲಪಡಿಸ್ದರಗ ಮತುು ಎಲಲ ರಂಗಗಳಲಿಲ 

ಸ್ಮರನತ್ , ಬದುಕ್ತನ ಎಲಲ ಕ್ ೀತಾಗಳಲಿಲ ಸ್ಮರನವರದ ಅವಕರಶಗಳು, ಸ್ಮನ್ರದ ಸರವತಂತಾಯಗಳು ಮತುು 

ಹಕುಿಗಳು, ಹರಗೂ ಎಲಲದಕ್ತಿಂತ ಹ ಚರಿಗಿ ಸ್ಮತ್ರವರದ ನ್ರಯಯವನುನ ಸರಧಿಸ್ುವ ಡ ಗಿನ ಪಾಯರಣದದಲಿಲ 

ಪಾರ್ತಯೊಬಬರೂ ಭರಗವಹಿಸ್ುವುದು ಸರಧ್ಯವರದರಗ  ಮರತಾ ನಮಮ ಸ್ಹೃದಯ ಸ್ಂವಿಧರನದಲಿಲ 

ಅಡಕವರಗಿರುವ ಆದಶಿ ಮತುು ಉದ ದಶಗಳನುನ ಏಡ ೀರಿಸ್ಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವರಹಿನಿಯೊಳಗ  ಎಲಲರನೂನ 

ಒಳಗ ೂಂಡು ಯರರೂ ಹ ೂರಗುಳಿಯದಂತ್ರದರಗ ಮೀಲಿನದನುನ ಸರಧಿಸ್ಬಹುದು. 

250. ವಿಭಿನನ ಬಣಣಗಳು ಮತುು ಛರಯಗಳು ಒಟರುದರಗ ಮರತಾ ಮರನವಿೀಯತ್ ಯ ವಣಿಚತಾ 

ಸ್ುಂದರವರಗುತುದ  ಎಂಬುದನನ ನ್ರವು ಅರಿತುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು ಮತುು ಈ ಸೌಂದಯಿವ ೀ ಮರನವಿೀಯತ್ ಯ 

ಮೂಲತತವವರಗಿದ . ಪರಸ್ಿರರ ಹಕುಿಗಳ ಬಗ ಗ  ಸ್ಹಿಷ್ುನತ್  ಮತುು ಗೌರವನು ಪೊೀಷ್ಟ್ಸ್ುವ ಮೂಲಕ ಮುಕು 

ನ್ರಗರಿಕರ ಒಗೆಟ್ಟುನ ಘಟಕದ ರೂಪದಲಿಲರುವ ನಮಮ ಐಕಯತ್ ಯನುನ ಉಳಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಸ್ಲುವರಗಿ ನ್ರವು 

ನಮಮ ವ ೈವಿಧ್ಯತ್ ಯ ಶಕ್ತುಯನುನ ಗೌರವಿಸ್ಬ ೀಕು ಮತುು ಆ ಮೂಲಕ ಮರನವಿೀಯತ್ ಯ ಸ್ವೀಿಚ ಿ
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ಸ್ಂಬಂಧ್ ಬ ಸ ದು ಸರಮರಸ್ಯ ಮತುು ಶ್ರಂರ್ತಪೂಣಿ ಸ್ಹಬರಳ ವ ನಡ ಸ್ುವತು ಮನನಡ ಯಬ ೀಕ್ತದ . ವಯಕ್ತುಗಳ 

ವಿಭಿನನ ಅಸ್ಮತ್ ಯನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳುಳವುದು ಮತುು ಅವರನುನ ಅವರ ೀನಲಲವೀ ಅದರಂತ್ರಗಲು  ಒತ್ರುಯ 

ಪಡಿಸ್ದ , ಅವರಿದದಂತ್ ಯೀ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ುವುದು ಸರಧ್ಯವರಗ ಬ ೀಕ್ತದದರ  ಮನ್ ೂೀಧ್ಮಿ ಮತುು ಮನಸ್ಕತ್ ಗಳು 

ಬದಲರಗಬ ೀಕು. ಎಲಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ, ಒಂದು ಗುಂಪ್ಪನ ಜನರ ತ್ರರ್ತವಕ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗಳಿಗ ನುಗುಣವರಗಿ 

ಬದಲರಗದ  ಅರ್ವರ ತಮಮನುನ ಒಗಿೆಸ್ಕ ೂಳಳದ , ತ್ರವು ತ್ರವರಗಿಯೀ ಇರಲು ಸ್ಮರನವರದ ಹಕ್ತಿದ . 

ಸರಮರಜಿಕ ಪಕ್ಷಪರತವನುನ ಬದಲರಯಸ್ುವ ಮತುು ಕಲ ಯನುನ ತ್ ಗ ದುಹರಕುವ ಸ್ಲುವರಗಿ, ನಮಮ ಕಣಿಣಗ  

ಬಿೀಳುವ ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತೀಿರರ ಮೀಲಿನ ಅರ್ತಸ್ಣಣ ತ್ರರತಮಯದ ವಿರುಧ್ಧವೂ “ಎದುದನಿಂತು ಮರತನ್ರಡುವುದು” 

ನಮಮಲಲರ ಆದಯ ಕತಿವಯ . ನ್ರವಿನುನ ಕತುಲಿನಿಂದ ಬ ಳಕ್ತನ್ ಡ ಗ , ದ ವೀಷ್ದಂದ ತ್ರಳ ಮಯಡ ಗ , ಮತುು ಬರಿಯ 

ಇರುವಿಕ ಯ ಶರದೃತುವಿನಿಂದ, ಬದುಕ್ತನ ವಸ್ಂತಕರಲದ ಡ ಗ  - ಹ ೂಸ್ ಭರರತದ ಓಲ ಕರರರಗಿ - 

ಎಲಲರನೂನ ಒಳಗ ೂಳುಳವ ಸ್ಮರಜದ ಡ ಗ  ಸರಗ ೂೀಣ. 

251. ಇಂತಹ ಗಂಭಿೀರ ನಿರರಶ್ , ನಿರರಕರಣ , ಪಾರ್ತಕೂಲತ್ , ದುಃಖ್, ಅನ್ರಯಯ ಮತುು ಹತ್ರಶ್ ಯ ಸ್ಮಯದಲಿಲ 

ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿತರು ತಮಮ ಅಸರಧರರಣ ಚ ೈತನಯ, ಸ್ೂಗರ್ತಿ, ಬದಧತ್ , ಬಲವರದ ನಿಣಿಯ ಮತುು ಅನಂತ 

ಭರವಸ  ಮತುು ನಂಬಿಕ ಯೊಂದಗ  ಧ್ೃಡವರಗಿ ನಿಂರ್ತದರದರ . ಅವರು ಪಾರ್ತ ಮೊೀಡದಲೂಲ ಮಳ ಬಿಲಲನುನ 

ನ್ ೂೀಡುವಂತ್ರಗಿ ಅದು ಅವರನುನ ಪದಗಳಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ಲರಗದ ಬಂಧ್ನದಂದ ಮುಕ್ತು ಮತುು 

ವಿಮೊೀಚನ್ ಯನುನ ಹ ೂತುು ತರುವ  ಭವಿಷ್ಯದ ಹರದಯತು ಮುನನಡ ಸ್ದ - ಎಲಲರ ಘನತ್  ಮತುು 

ಮರನವಿೀಯತ್ ಯ ಮೂಲಭೂತ ಗುರುರ್ತಸ್ುವಿಕ ಯಡ ಗ  ಮತುು ತ್ ೂೀರಿಕ ಯಲಲದ, ಇಬಬಂದತನ ಮತುು 

ಅಸ್ಥರತ್ ಯಲಲದ ೀ ಸರಗಿಸ್ುವ ಬದುಕ್ತನ್ ಡ ಗ . ಇದು ಅವರುಗಳ “ಸರವತಂತಾಯದ ಡ ಗಿನ ನಡಿಗ ” ಮತುು 

ಸ್ಂವಿಧರನಿಕ ನಿೀರ್ತಗಳರದ ಘನತ್ , ಸ್ಮರನತ್  ಮತುು ಸರವತಂತಾಯದ ಡ ಗಿನ ಪಾಯರಣ ಮತುು ಈ 

ಸರವತಂತಾಯವು ನ್ ೈಜ ಅರ್ಿದಲಿಲ ಈಡ ೀರಬ ೀಕ್ತದದಲಿಲ, ನಮಮಲಿಲ ಪಾರ್ತಯೊಬಬರೂ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ 

ಸ್ಮುದರಯವು, ಹಕುಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ನನದರಗಿರುವ ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನದಡಿಯಲಿಲ ಈ ದ ೀಶದ ಇತರರ 

ನ್ರಗರಿೀಕರಸ್ಃಟ ೀ ಸ್ಮರನವರದ ಹಕುಿಗಳನುನ ಹ ೂಂದದರದರ  ಎಂಬುದನುನ ಅರಿಯಬ ೀಕ್ತದ  



 164 

252. ಹಿೀಗ  ವಿಶ್ ಲೀಷ್ಟ್ಸ್ದರಗ, ಇಬಬರು ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯನುನ, ಆದನ್ನು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರು (ಪುರುಷ್ ಮತ್ ೂುಬಬ ಪುರುಷ್ನ್ ೂಂದಗ ), 

ಭಿನನಲಿಂಗರಸ್ಕುರು (ಪುರುಷ್ ಮತ್ ೂುಬಬ ಮಹಿಳ ಯೊಂದಗ ) ಮತುು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀಯರು (ಮಹಿಳ  ಮತುು 

ಮಹಿಳ ), ಯರರ ೀ ಮರಡಿದದರೂ,  ದಂಡಿಸ್ುವ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ, ಸರಂವಿಧರನಿಕವ ಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ. ಹಿೀಗರದರೂ, ಯರರ ೀ ಪುರುಷ್ ಮತುು ಮಹಿಳ ಯು ಒಂದು ಪರಾಣಿಯೊಂದಗ  

ಯರವುದ ೀ ರಿೀರ್ತಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ  ತ್ ೂಡಗುವ ವಿಚರರದಲಿಲ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಆ 

ಭರಗವು ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕವರಗುಳಿಯುತುದ  ಮತುು ಸ್ದರಿ ಕೃತಯವು ದಂಡನಿೀಯ ಅಪರರಧ್ವರಗಿ 

ಉಳಿಯುತುದ . ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಡಿಯಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ವಯಕ್ತಗಳ ನಡುವಿನ ಯರವುದ ೀ 

ಬಗ ಯ ಕೃತಯದಲಿಲ ಯರರ ೀ ಒಬಬರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದದರದರ , ಅಂತಹ ಕೃತಯಕ ಿ ಸ್ದರಿ ಪರಿಚ ಿೀದದಡಿಯಲಿಲ 

ದಂಡನ್  ನಿೀಡಲರಗುತುದ . 

Q. ತಿವಮಾೋನಗಳು 

253. ಮೀಲಿಂಡ ವಿಶ್ ಲೀಷ್ಣ ಯ ದೃಷ್ಟ್ುಯಂದ, ನ್ರವು ನಮಮ ರ್ತೀಮರಿನಗಳನುನ ಈ ಕ ಳಗಿನ ಸ್ರಣಿಯಲಿಲ 

ದರಖ್ಲಿಸ್ುತ್ ುೀವ :  

i. ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಮಹತವವನುನ ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿ ರ್ತಳಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ನ್ಾಲ್ಾಾ ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ, ಮರನವ 

ಹಕುಿಗಳನುನ ಸ್ಂವಿಧರನ ಖರತರಿಪಡಿಸ್ುವ ಬದುಕ್ತನ ಹಕುಿ ಮತುು ಘನತ್ ಯ ಸರವತಂತಾಯದ 

ಹಕುಿಗಳ  ಂದಗ  ಬಹಳ ಸ್ೂಕುವರಗಿ ಜ ೂೀಡಿಸ್ಲರಯತು. ಅದ ೀ ಸ್ೂಿರ್ತಿಯಂದ, ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ಕ ೂಡುಗ ಯರಗಿರುವ ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯನುನ ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ಒಬಬರ ನಿಲುವಿಗಷ ುೀ ಸ್ೀಮಿತಗಳಿಸ್ಲು  

ಸರಧ್ಯವಿಲಲ, ಏಕ ಂದರ  ಅದು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಆಯಿಯನುನ ದೂರವಿರಿಸ್ುತುದ  ಎಂಬುದನುನ ನ್ರವು 

ಗುರುರ್ತಸ್ಬ ೀಕು. ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯ ಮೂಲದಲಿಲ ಅಡವರಗಿರುವುದು ಸ್ವಯಂ-ನಿಣಿಯ, ಅವಕರಶಗಳ 

ಕಲಿಿಸ್ಕ ೂಳುಳವಿಕ ಯ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ ತಮಮ ಸ್ವಂತ ಸರಮರ್ಯಿದ ಅರಿವು ಮತುು ಹ ೂರಗಿನ 

ಅಭಿಪರಾಯಗಳನುನ, ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮರನದಂಡಗಳು ಮತುು ಮೌಲಯಗಳು ಅರ್ವರ 
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ತತವಗಳಿಗನುಗುಣವರಗಿರುವ, ಎಂದರ  ಒಂದ ೀ ಮರರ್ತನಲಿಲ, “ಸರಂವಿಧರನಿಕವರಗಿ ಒಪ್ಪಿತವರಗಿರುವ” 

ಸ್ಿಷ್ುವರದ ಆತಮಸರಕ್ಷಿಯೊಂದಗ  ರ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ುವುದು. 

ii. ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೀಲಿನ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಈ ನ್ರಯಯರಲಯವು ನ್ರಜ್  ಫ್ೌಂಡ ೀಶನ್ (ಮೀಲಿನ) 

ಪಾಕರಣದಲಿಲ ದ ಹಲಿ ಉಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯ ನಿೀಡಿದ ರ್ತೀಪಿನುನ ಅನೂಜಿಿತಗ ೂಳಿಸ್ತು ಮತುು ಆ ಮೂಲಕ 

ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಸರಂವಿಧರನಿಕತ್ ಯನುನ ಎರ್ತುಹಿಡಿಯತು ಮತುು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ 

ಸ್ಮುದರಯವು ಒಟುು ಜನಸ್ಂಖ ಯಯ ಕ ೀವಲ ಅರ್ತ ಸ್ಣಣ ಪಾಮರಣದ ಭರಗವನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿದ , ಅಲಲದ  

ಮತುು ಸ್ದರಿ ವಿಭರಗವನುನ ದುಬಿಳಕ ಯರಗುತುದ  ಎಂಬ ಅಂಶವು ಸ್ದರಿ ಪರಿಚ ಿೀದದ ತಪುಿಗಳ 

ಪಾರ್ತಫಲನವಲಲ ಎಂದು ಹ ೀಳಿತು. ಇಂತಹ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವು ಸರಂವಿಧರನಿಕವರಗಿ ಒಪ್ಪಿತವರದುದಲಲ. 

iii. ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನವು, ಸ್ಮರಜದ ಬದಲರಗುರ್ತುರುವ ಅಗತಯಗಳು ಮತುು ಬ ೀಡಿಕ ಗಳಿಗ  ತಕಿಂತ್  

ವಿಸ್ುರಣ ಗ ೂಳುಳವ ಸರಮರ್ಯಿವಿರುವ ಒಂದು ಜಿೀವಂತ ಮತುು ಸರವಯವ ದರಖ್ಲ ಯರಗಿದ . 

ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ತಮಮ ಅತುಯನನತ ನಿಷ ಠಯು  ಸ್ಂವಿಧರನ ಮತುು ಅದರ ಸ್ುವಣಿ ತತವಗಳ ಡ ಗ  

ಇರಬ ೀಕು ಎಂಬುದನುನ ನ್ ನಪ್ಪನಲಿಲಟುುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು ಮತುು ಸ್ಮರಜದ ೂಳಗ  ನುಸ್ುಳಲು ಪಾಯರ್ತನಸ್ುವ 

ಅಸ್ಮರನತ್  ಮತುು ಅನ್ರಯಯವ ಂಬ ಪ್ಪಶ್ರಚಗಳನುನ ಎದುರಿಸ್ಲು ಪಾಗರ್ತಪರ ಮತುು ಪರಾಯೊೀಗಿಕ 

ವರಯಖರಯನದ ಶಸರರಸ್ರಗಳನುನ ಅವರು ಧ್ರಿಸ್ಬ ೀಕು. ಪಾಭರವಿಸ್ಲಿಡುವ ಹಕುಿಗಳು ಕರಲರಂತರದಂದ ತಮಮ 

ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳನು ಕಳ ದುಕ ೂಂಡಿರುವ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರ ಗುಂಪ್ಪಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದರದಗ 

ನ್ರಯಯರಲಯಗಳ ಪರತಾ ಹ ಚಿನ ಪರಾಮುಖ್ಯತ್ ಯನುನ ಪಡ ಯುತುದ . 

iv. ಸ್ಮರಜವನುನ ಕಾಮೀಣವರಗಿ ಮತುು ಎಲಲರನೂನ ಒಳಗ ೂಳುಳವಂತ್  ಪರಿವರ್ತಿಸ್ುವುದು  ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ಪಾಜರಪಾಭುತವವನುನ ಹ ೂಂದುವ ಪರಾರ್ಮಿಕ ಉದ ದೀಶ. ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನದ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳ ವರಯಖರಯನವು 

ಬರಿಯ ಅದರಲಿಲನ ಪದಗಳ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅರ್ಿಕ ಿ ಸ್ೀಮಿತವರಗಿರಬರರದು; ಬದಲಿಗ  ಬದಲರಗುರ್ತುರುವ 

ಸ್ಮಯದ ೂಂದಗ  ತ್ರಳ ಯರಗುವಂತಹ ಅವುಗಳ ಉದ ದೀಶ ಮತುು ಗುರಿಯನುನ ಪಾರ್ತಬಿಂಬಿಸ್ುವ 

ಅರ್ಿಪೂಣಿವರದ ವರಯಖರಯನ ನಿೀಡಬ ೀಕರಗಿರುತುದ , ಎಂಬ ಅರ್ಿದಲಿಲ, ಅದನುನ ಪರಿವತಿಕವ ಂದು 
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ಗಾಹಿಸ್ಲರಗಿದ . ಪರಿವತಿಕ ಸರಂವಿಧರನಿಕತ್ ಯು ತನನ ವಿಶ್ರಲ ವರಯಪ್ಪುಯೊಳಗ  ಕ ೀವಲ ಹಕುಿಗಳ 

ಗುರುರ್ತಸ್ುವಿಕ  ಮತುು ವಯಕ್ತುಗಳ ಘನತ್ ಯನನಷ ುೀ ಒಳಗ ೂಂಡಿರದ ೀ, ಪಾರ್ತ ವಯಕ್ತುಗ  ಸರಮರಜಿಕವರಗಿ, 

ಆರ್ಥಿಕವರಗಿ ಮತುು ರರಜಕ್ತೀಯವರಗಿ ಅಭಿವೃದಧಗ ೂಳಳಲು ಸ್ೂಕುವರದ ಅವಕರಶಗಳನುನ  ಒದಗಿಸ್ಕ ೂಡುವ 

ವರತ್ರವರಣವನುನ ಅಭಿವೃದಧಪಡಿಸ್ ಅದನುನ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ುತುದ . ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ತ್ರರತಮಯ ಯರವುದ ೀ 

ಪಾಜರತ್ರಂರ್ತಾಕ ಸ್ಮರಜದ ಮೂಲಕ ಿ ಕ ೂಡಲಿಪ ಟುು ನಿೀಡುತುದ . ಪರಿವತಿಕ ಸ್ಂವಿಧರನಿಕತ್ ಯಲಿಲ 

ಮರಗಿದಶಿನದಲಿಲ ಸ್ಮರಜವು ಯರವುದ ೀ ರಿೀರ್ತಯ ತ್ರರತಮಯದಲಿಲ ತ್ ೂಡಗುವುದಕ ಿ ತಡ ಬಿೀಳುತುದ , 

ಇದರಿಂದರಗಿ ರರಷ್ರವು ಸ್ಮೃಧ್ಧವರದ ಭವಿಷ್ಯದ ಡ ಗ  ಮುನನಡ ಸ್ಲಿಡುತುದ . 

v. ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯು ತನನ ವರಯಪ್ಪುಯೊೀಳಗ  ಅನ್ ೀಕ ಗುಣಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಳುಳತುದ , ಅವುಗಳಲಿಲ 

ಬಹುತವದ ಮತುು ಎಲಲರನೂನ ಒಳಗ ೂಳುಳವ ಸ್ಮರಜದ ಪಾರ್ತಪರದನ್  ಬಹುಮುಖ್ಯವರದುದು. ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯು ನ್ರಯಯರಂಗವೂ ಸ ೀರಿದಂತ್  ಸ್ಕರಿರದ ಅಂಗಗಳಿಗ , ಸ್ಮರಜದ 

ವ ೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸ್ವಭರವವನುನ ಕರಪರಡಿಕ ೂಂಡು ಮತುು ಜನಸ್ಂಖ ಯಯ ಸ್ಣಣ ಅರ್ವರ ಅರ್ತಸ್ಣಣ ವಿಭರಗಳ 

ಹಕುಿಗಳನುನ ಕಸ್ದುಕ ೂಳುಳವ ಬಹುಸ್ಂಖರಯತರ ಪಾಯತನವನುನ ತಡ ಯುವಂತ್  ಆಗಾಹ ಪಡಿಸ್ುತುದ . 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಸ್ಮರಜಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಬಲಿಪ್ಪೀಠದಲಿಲ ಹುತ್ರತಮಗ ೂಳಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ 

ಮತುು ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯೊಂದಕಿಷ ುೀ ಕರನೂನಿನ ಆಳಿವಕ ಯೊಳಗ  ಪಸ್ರಿಸ್ುವ ಅವಕರಶವಿರುವುದು.  

ಇದು ಕ ೀವಲ ರೂಢಿಗತ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯರಗಿದುದ,. ಸ್ಮರಜಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಮುಸ್ುಕನುನ ಒಬಬನ್ ೀ ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ 

ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ಲು ಬಳಸ್ಬರರದು, ಏಕ ಂದರ , ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ 

ಅಡಿಪರಯವು ಸ್ಮರಜದಲಿಲ ಪಸ್ರಿಸ್ರುವ ವ ೈವಿಧ್ಯತ್ ಯು ಗುರುರ್ತಸ್ುವಿಕ ಯ ಮೀಲ  ನಿಂರ್ತದ . 

vi. ಘನತ್ ಯೊಂದಗ  ಬದುಕುವ ಹಕಿನುನ ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ವಲಯದಲಿಲ ಮತುು ಈ ನ್ರಯಯರಲಯದ ಹಿಂದನ 

ನಿಧರಿರಗಳಲಿಲ, ಮರನವರಧಿಕರರವ ಂದು ಗುರುರ್ತಸ್ಲರಗಿದ  ಮತುು ಆದದರಿಂದ, ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು,  ಪಾರ್ತ ವಯಕ್ತುಯ ಘನತ್ ಯನುನ ಕರಪಡಲು ಶಾಮಿಸ್ಬ ೀಕು, ಏಕ ಂದರ , ಘನತ್ ಯ 

ಹಕ್ತಿಲಲದ , ಇತರ ಯರವುದ ೀ ಹಕುಿ ಅರ್ಿಹಿೀನವರಗಿಬಿಡುತುದ . ಘನತ್  ಎನುನವುದು, ಅವನು/ಅವಳು, ತಮಮ 
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ವಯಕ್ತುತವದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ ಪಾರ್ತಯೊಂದು ವಿಚರರದಲೂಲ - ಅದು ಒಂದು 

ನಿಲುವರಗಿರಬಹುದು ಅರ್ವರ ಆಯಿಯ ಐಚಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯರಗಿರಬಹುದು- ಮತ್ ೂುಬಬರಿಂದ ಗೌರವವನುನ 

ಮರಳಿ ಬಯಸ್ುವ ಪಾರ್ತಯೊಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಅವಿಭರಜಯ ಅಂಶವರಗಿದ . ಸ್ಂವಿಧರನವು ಪಾರ್ತಯೊಬಬ ವಯಕ್ತುಯ 

ಹಕಿನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ ಮತುು ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ುವ ಬಹೂ ಮುಖ್ಯವರದ ಜವರಬರದರಿಯನುನ ನ್ರಯಯರಂಗದ ಮೀಲ  

ಹ ೂರಿಸ್ದ , ಅದು ರಕ್ಷಿಸ್ಬ ೀಕರದ ಹಕುಿಗಳಲಿಲ, ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು ಘನತ್ ಯಂದ ಬದುಕಲು ತಮಮ ಮೂಲಭೂತ 

ಹಕಿನುನ ಪೂರ್ತಿಯರಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ಲು ಅನುವು ಮರಡಿಕ ೂಡುವ ಸ್ಲುವರಗಿ, ಯರವುದ ೀ ಅಡ ತಡ ಗಳಿಲಲದ  

ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ಮತುು ಆಯಿಮರಡುವ ಹಕಿನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿವ . 

vii. ಲ ೈಂಗಿಕ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವು, ವಯಕ್ತುಯೊಳಗ  ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕವರಗಿ ಅಂತಗಿತವರಗಿರುವ ಅನ್ ೀಕ ಜ ೈವಿಕ 

ವಿದಯಮರನಗಳಲಿಲ ಒಂದರಗಿದ  ಮತುು  ಆದ ನರವ ೈಜ್ಞರನಿಕ ಮತುು ಜ ೈವಿಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ 

ನಿಯಂರ್ತಾಸ್ಲಿಡುತುದ . ಅವನು/ಅವಳು ಯರರ ಡ ಗ  ಆಕಷ್ಟ್ಿತರರಗುತ್ರುರ  ಎಂಬುದರ ಮೀಲ  

ವಯಕ್ತುಗಳಿಗಿರುವ ನಿಯಂತಾಣವನುನ ಬಹಳ ಕಡಿಮ ಅರ್ವರ ನಿಯಂತಾಣವ ೀ ಇರುವುದಲಲ ಎಂಬರ 

ಸ್ದರಧಂತವನುನ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ವಿಜ್ಞರನ ಮಂಡಿಸ್ುತುದ . ಒಬಬರ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ ಯರವುದ ೀ 

ಬಗ ಯ ತ್ರರತಮಯವು ಅಭಿವಯಕ್ತು ಸರವತಂತಾಯದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕಿನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ . 

viii. ಪಪಟಟಸಾಿಮಿ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ರ್ತೀಪ್ಪಿನ ನಂತರ, ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕಿನುನ 

ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳ ಮಟುಕ ಿ ಏರಿಸ್ಲರಯತು. ಸತರ ವಶ್ ಕೌಶಲ್ ಪರಕರಣದ್ಲ್ಲಿ (ಮೀಲಿಂಡ) 

ಬಳಸ್ಲರಗಿರುವ ತ್ರಕ್ತಿಕ ಪಾಕ್ತಾಯ, ಒಟುು ಜನಸ್ಂಖ ಯಯ ಅರ್ತಸ್ಣಣ ಭರಗ ಮರತಾ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ 

ಸ್ಮುದರಯವನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿದ  ಮತುು ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಅಸ್ುತವವು  ಒಟುು ಜನಸ್ಂಖ ಯಯ 

ಅರಿಸ್ಣಣ ಶ್ ೀಕಡರವರರು ಭರಗದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳನುನ ಕಡಿತಗ ೂಳಿಸ್ುತುದ , ಇದು ಸ್ಮಸರಯತಮಕ 

ಟ್ಟಪಿಣಿಯರಗಿದ . ನಮಮ ಅಭಿಪರಾಯದಲಿಲ ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕೌಶಲ್ ಪಾಕರಣದಲಿಲನ (ಮೀಲಿಂಡ) ತ್ರಕ್ತಿಕತ್ ಯು 

ವಿವ ೀಚನ್  ಇಲರಲದರದಗಿದ , ಏಕ ಂದರ , ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನದ ನಿಮರಿತತೃಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳು, 

ಬಹುಸ್ಂಖರಯತರ ಪಾಯೊೀಜನಕರಿಗಿ ಮರತಾ ಉಪಯೊೀಗವರಗಬ ೀಕು ಮತುು ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ಒಟುು 
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ಜನಸ್ಂಖ ಯಯ ಹ ಚಿನ ಶ್ ೀಕಡರ ಜನರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳಿಗ  ತ್ ೂಂದರ ಯರದರ  ಮರತಾ 

ಮಧ್ಯಪಾವ ೀಶಿಸ್ಬ ೀಕು ಎಂದು ಉದ ದೀಶ ಹ ೂಂದರಲಿಲಲ. ವರಸ್ುವವರಗಿ, ಮೀಲಿಂಡ ಅಭಿಪರಾಯವು 

ಸ್ಂವಿಧರನದ ನಿೀರ್ತಗಳಿಗ  ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ ವಿರುಧ್ಧವರಗಿದ , ಏಕ ಂದರ , ಸ್ಂವಿಧರನದ 3ನ್ ೀ ಭರಗದಲಿಲ 

ಬಳಸ್ಲರಗಿರುವ ಭರಷ  ಮತುು ಸರಂವಿಧರನದ ನಿಮರಿತೃಗಳ ಉದ ದೀಶಗಳು ಕಡರಡಯಗ ೂಳಿಸ್ುವ ಪಾಕರರ, 

ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳು ಉಲಲಂಘನ್ ಯರದರಗಲ ಲರಲ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಮಧ್ಯಪಾವ ೀಶಿಸ್ಬ ೀಕು, 

ಉಲಲಂಘನ್ ಯರದ ಹಕುಿಗಳು ಒಬಬನ್ ೀ ವಯಕ್ತುಗ  ಸ್ಂಬಂಧ್ ಪಟ್ಟುದದರೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಪಾವ ೀಶಿಸ್ಬ ೀಕು. 

ix. ಸ್ಂವಿಧರನದ ಅಡಿಯಲಿಲ ಹಕುಿಗಳ ನಿಚಿಳವರಗಿ ಏರುಗರ್ತಯಲ ಲೀ ಸರಗುತುವ  ಮತುು ಇದು ಹಕುಿಗಳ 

ಪಾಗರ್ತಪರ ಸರಕ್ರತ್ರಿರದ ಸ್ದರಧಂತಕ ಿ ದರರಿಮರಡಿಕ ೂಡುತುದ , ಎಂದರ , ಸ್ಮರಜದ ವಿಕರಸ್ವರದಂತ್  

ಇಂತಹ ಹಕುಿಗಳ  ಕೂಡರ ವಿಕಸ್ನ ಹ ೂಂದುತುವ . ಈ ಸ್ದರಧಂತದ ಸ್ಹಜ ಫಲಶೃರ್ತಯಂದ, 

ಹಿಮಮಟುದರುವಿಕ ಯ ಸ್ದರಧಂತ ಜನಮ ತ್ರಳುತುದ , ಅದರ ಪಾಕರರ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಹಕುಿಗಳು 

ಕಡಿತಗ ೂಳಳಬರರದು. ಈ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, ಸತರ ವಶ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ವಯಕುವರದ 

ಅಭಿಪರಾಯವನುನ ನ್ರವು ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳಳಬ ೀಕರದರ , ಸ್ಂವಿಧರನದ ಪಾಗರ್ತಪರ ವರಯಖರಯನದ ಡ ಗಿನ ಪಾಯರಣದಲಿಲ 

ಹಿಂದಡಿಯಟುನ್ರುಗಿ, ಹಕುಿಗಳ ಪಾಗರ್ತಪರ ಸರಕ್ರತ್ರಿರವನುನ ರ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ದಂತ್ರಗುತುದ . 

x. ಸರವಯತುತ್ ಯು ವಯಕ್ತುತವವರದಯರಗಿದ . ಸರವಯತುತ್  ಸ್ಧರಧಂತದ ಅಡಿಯಲಿಲ, ವಯಕ್ತುಯು ಅವನ/ಅವಳ 

ದ ೀಹದ ಮೀಲ  ಸರವಿಭೌಮತವವನುನ ಹ ೂಂದರುತ್ರುರ . ಅವನು/ಅವಳು ಮತ್ ೂುಬಬರಿಗ  ಅವನ/ಅವಳ 

ಸರವಯತುತ್ ಯನುನ ಮನಃಪೂವಿಕವರಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಹುದು ಮತುು  ಅವರ ಖರಸ್ಗಿೀಯರದ ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್  

ಅವರ ಆಯಿಯ ವಿಷ್ಯವರಗಿದ . ಅಂತಹ ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯು ಪವಿತಾವಷ ುೀ ಅಲಲದ ೀ, ಅದು  

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ಸ್ವಭರವದಲಿಲನ ಮರನವಿೀಯತ್ ಯ ಸ್ವೀಿತೃಷ್ುವರದ ಭರಗದ ಗುರುರ್ತಸ್ುವಿಕ  ಕೂಡರ 

ಆಗಿದ . ಸರವಯತುತ್  ಗುರುತನುನ ಸರಥಪ್ಪಸ್ುತುದ  ಮತುು ಆ ಗುರುತು, ಕರಲರಂತರದಲಿಲ, ವಯಕ್ತುಯ ಘನತ್ ಯ 

ಭರಗವರಗುತುದ . 
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xi. ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 375 ಮತುು 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದಗಳನುನ ಮೀಲಮಟುದಲಿಲ ಓದದರಗ, 375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು 

ಕೃತಯವಂದನುನ ಅತ್ರಯಚರರ ಎಂದು ಕರ ಯಬ ೀಕ್ತದದರ  ಅಲಿಲ ಉದ ದೀಶಪೂವಿಕ ಮತುು ರ್ತಳುವಳಿಕ ಯ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಕ ೂರತ್ ಯರಬ ೀಕು ಎಂದು ಗುರುರ್ತಸ್ುತುದ ಯರದರೂ, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದವು ಶ್ರರಿೀರಿಕ 

ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ ಕರನೂನುಬರಹಿರಗ ೂಳಿಸ್ಲು 'ಉದ ದೀಶಪೂವಿಕ ಮತುು ರ್ತಳುವಳಿಕ ಯ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ 

ಅನುಪಸ್ಥರ್ತಯಂತಹ ಯರವುದ ೀ ಮರನದಂಡವನುನ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕ ೂಂಡಿಲಲವರದದರಿಂದ ಅದರಿಂದರಗಿ, 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರು, ಭಿನನಲಿಂಗರಸ್ಕುರು, ಉಭಯಲಿಂಗರಸ್ಕುರು ಮತುು ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿತರ ನಡುವಿನ 

ಸ್ವಯಂಪ ಾೀರಿತ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ಲಿಡುತುದ . ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಕರನೂನು (ರ್ತದುದಪಡಿ) 

ಕರಯದ , 2013 ಜರರಿಗ  ಬಂದ ನಂತರ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. 375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ ಇತರ ಯರವುದ ೀ 

ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗ  ಒಳಪಟು' ಪದಗಳನುನ ಬಳಸ್ಲಿಲಲ. ಇದು ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 

377ನ್ ೀ  ಪರಿಚ ಿೀದದ ವರಯಪ್ಪುಗ  ಒಳಪಟ್ಟುಲಲ ಎಂಬುದನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ .  

xii. ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮದ ವಿರುಧ್ಢ ಎಂಬ ಪದಪುಂಜವನುನ,  ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಲರಲಗಲಿೀ, ಅರ್ವರ 

ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. ಯ ಯರವುದ ೀ ಇತರ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳಡಿಯಲರಲಗಲಿೀ ವರಯಖರಯನಿಸ್ಲರಗಿಲಲ. ವಿವಿಧ್ ರ್ತೀಪುಿಗಳು ಆ 

ಪದಪುಂಜಕ ಿ ನಿೀಡಿರುವ ಅರ್ಿದಲಿಲ, ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತುಯ ಉದ ದೀಶವಿಲಲದ ಎಲರಲ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳ  

ಸ ೀರಿಕ ೂಂಡಿವ . ಆದದರಿಂದ, ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಯನುನ ಕ ೀವಲ ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತುಗಷ ುೀ ನಡ ಸ್ದ ಮರತಾಕ ಿ, 

ಅದು "ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುಧ್ಧ'ವರಗುವುದಲಲ.  

xiii. ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377 ನಿೀ ಪರಿಚ ಿೀದ, ತನನ ಈಗಿನ ರೂಪದಲಿಲ, ಘನತ್  ಮತುು ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕಿನುನ 

ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ ಯರದದರಿಂದ, ಅದನುನ, ಮನ್ ವಕಾ ಗಾಂಧಿ (ಮೀಲಿಂಡ) ಮತುು ನಂತರದ ಇತರ 

ಪಾಕರಣಗಳ ರ್ತೀಪುಿಗಳಲಿಲ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಕರನೂನಿನ ಪಾಕರರ ಸ್ಂವಿಧರನದ 14 ಮತುು 19ನ್ ೀ 

ಕಲಮುಗಳ ಕಟಕಟ ಯಲಿಲ ಪರಿೀಕ್ಷಿಸ್ಬ ೀಕರಗುತುದ .  

xiv. ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಮತುು ಪೊೀಸ ೂಿೀ ಕರಯದ ಗಳು ಈಗರಗಲ ೀ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ ಶ್ರರಿೀರಿಕ 

ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುರ್ತುರುವ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ಸ್ಂವಿಧರನದ 14ನ್ ೀ 
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ಕಲಮಿನ ಕಟಕಟಕಟ ಯಲಿಲಟುು ಪರಿೀಕ್ಷಿಸ್ದರಗ, ಸ್ದರಿ ಪರಿಚ ೀಿದದಡಿಯಲಿಲ ಅಳವಡಿಸ್ಕ ೂಂಡ ವಗಿೀಿಕರಣಕ ಿ 

ತನನ ಉದ ದೀಶದ ೂಂದಗ  ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ತ್ರಕ್ತಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ವಿಲಲ ಎಂಬುದು ಕಂಡು ಬರುತುದ . ಆಲಲದ ೀ, 

ತನನ  ಈಗಿನ ರೂಪದಲಿಲ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಅನಗತಯ ಪಾರ್ತಕೂಲ ಪರಿಣರಮಗಳನುನ 

ಉಂಟುಮರಡಿ ಆ ಮೂಲಕ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ, ಮಕಿಳು ಅರ್ವರ ಮಹಿಳ ಯರಿಗ  

ಯರವುದ ೀ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಹರನಿಯುಂಟುಮರಡದ “ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕೃತಯಗಳ”ನುನ ಕೂಡ, ಹಿಂಸರತಮಕವರಗಿ 

ಗುರಿಪಡಿಸ್ಲರಗಿದುದ, ಆ ಮೂಲಕ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ಮುದರಯದ ಡ ಗ  ತ್ರರತಮಯ ಮತುು ಅಸ್ಮರನತ್ ಯ 

ವತಿನ್ ಯನುನ ಉಂಟುಮರಡುತುದ  ಮತುು ಹಿೀಗರಗಿ ಸ್ಂವಿಧರನದ 14ನ್ ೀ ಕಲಮನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ . 

xv. ಸ್ಮರ್ಿ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಕೂಡ  ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 

377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು, ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳು ಮತುು ಸ್ಮರ್ಿರರದ ವಯಸ್ಿರು ಖರಸ್ಗಿೀ 

ಜರಗದಲಿಲ ಸ್ಮರಜಕ ಿ ಹರನಿಕರರಕ ಅರ್ವರ ಸರಂಕರಾಮಿಕವರಗದ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ನಡ ಸ್ುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಕ್ತಾಯಗಳ ನಡುವಿನ ವಯತ್ರಯಸ್ವನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ಲು ವಿಫಲವರಗಿದ . ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ೀಿದ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ 

ಸ್ಮುದರಯವನುನ ಸರಮರಜಿಕ ಬಹಿಷರಿರ ಮತುು ನಿಲಿಕ್ಷಕ ಿ ಒಳಪಡಿಸ್ುತುದ , ಆದದರಿಂದ, ಅದು ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿ 

ನಿರಂಕುಶವರಗಿದ , ಏಕ ಂದರ  ಆದು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ಮುದರಯವನುನ ತ್ರರತಮಯ ಮತುು ಅಸ್ಮರನ 

ನಡವಳಿಕ ಗ  ಒಳಪಡಿಸ್ುವ ಮೂಲಕ, ಅವರಿಗ  ಕ್ತರುಕುಳ ನಿೀಡುವ ಒಂದು ದ ವೀಷ್ದ ಸರಧ್ನವರಗಿ 

ಮರಪಿಟ್ಟುದ . ಆದದರಿಂದ, ಶ್ಾಯರಾ ಬ್ಾನ್ ೂ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಮಂಡಿಸ್ದ ಕರನೂನಿನ 

ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ,  ಸ್ಂವಿಧರನದ 14ಕಲಮನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ರುವುದರಿಂದ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ 

ವರಯಪ್ಪುಯನುನ ಭರಗಶಃ ಕುಗಿೆಸ್ುವುದು ಸ್ೂಕು. 

xvi. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ 19 (1) (ಎ) ಕಲಮಿನ ಕಟಕಟ ಯಲಿಲಟುು ಪರಿೀಕ್ಷಿಸ್ದರಗ, ಅಸ್ಮಂಜಸ್ ನಿಬಿಂಧ್ಕ ಿ 

ಕರರಣವರಗುತುದ  ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗವರಗುತುದ , ಏಕ ಂದರ  ಸರವಿಜನಿಕ ಸ್ಭಯತ್  ಮತುು ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ 

ತಕಿಬದಧ ಅರ್ವರ ತ್ರಕ್ತಿಕ ಮಿರ್ತಯರಚ ಗ  ವೃಧಿಧಸ್ಲು ಬರುವುದಲಲ ಮತುು ಅವುಗಳನುನ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ 

ಸ್ಮುದರಯದ ಅಭಿವಯಕ್ತು ಸರವತಂತಾಯ ಮತುು ಆಯ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳನುನ ಕಸ್ಯುವುದಕ ಿ 
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ಸ್ೂಕುವರದ ಆಧರರವರಗಿ ಬಳಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ. ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಅರ್ವರ ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯ ವಯಸ್ಿರ 

ನಡುವಿನ ಇದು ಖರಸ್ಗಿೀ ಸ್ಥಳದಲಿಲನಡ ಯುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ, ಮತುು ಅದು ಯರವುದ ೀ 

ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಸರವಿಜನಿಕ ಸ್ಭಯತ್  ಅರ್ವರ ನ್ ೈರ್ತಕತ್  ಹರನಿಯುಂಟುಮರಡುವುದಲಲ. ಆದದರಿಂದ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.  

377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಈಗಿನ ರೂಪದಲಿಲ ಸ್ಂವಿಧರನದ 19ನ್ ೀ (1)(ಎ) ಕಲಮನುನ  ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ . 

xvii. ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು, ಇಬಬರು ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ವನುನ- ಅದು ಯರರ ೀ ಆಗಿದದರು, ಅದು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರಿರಬಹುದು (ಗಂಡು, ಗಂಡಿನ್ ೂಂದಗ ), 

ಭಿನನಲಿಂಗರಸ್ಕುರಿರಬಹುದು (ಗಂಡು ಹ ಣಿಣನ್ ೂಂದಗ ) ಅರ್ವರ ಸ್ರೀ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರಿರ ಬಹುದು (ಹ ಣುಣ 

ಹ ಣಿಣನ್ ೂಂದಗ )- ದಂಡಿಸ್ುವುದರಿಂದ, ಅದನುನ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ. 

ಹಿೀಗರದರೂ, ಗಂಡಸ್ು ಅರ್ವರ ಹ ಂಗಸ್ು, ಪರಾಣಿಯೊಂದರ ೂಂದಗ  ಯರವುದ ೀ ರಿೀರ್ತಯ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯಲಿಲ ತ್ ೂಡಗಿದರಗ, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಸರಂವಿಧರನಿಕವರಗುತುದ  ಮತುು ಆ ಕೃತಯವು 

ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಅಡಿಯಲಿಲ ಅಪರರಧ್ವರಗಿಯೀ ಉಳಿಯುತುದ . ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. 377 ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದದಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ರುವ ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ಕ್ತಾಯಗಳು ಇಬಬರರ ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವ  ಒಬಬರ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ  ನಡ ದರ , ಅದು ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್ೀ. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಅಡಿಯಲಿಲ ದಂಡನ್ ಯನುನ ಆಹರವನಿಸ್ುತುದ . 

xviii. ಸತರ ವಶ್ ಕೌಶಲ್  ಪರಕರಣದ್ ತಿವಪಪೋ (ಮೀಲಿಂಡ), ನ್ರವು ಮೀಲ  ಹ ೀಳಿರುವ ವಿಚರರದ ೂಂದಗ  

ತ್ರಳ ಯರಗುವುದಲಲವರದದರಿಂದ, ಆ ರ್ತೀಪಿನುನ ತಳಿಳಹರಕಲರಗಿದ . 

254. ರಿರ್ಟ ಅಜಿಿಗಳನುನ ಈ ಪಾಕರರವರಗಿ ಪರಿಹರಿಸ್ಲರಗಿದ . ಖ್ಚಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್ , ಯರವುದ ೀ 

ಆದ ೀಶವಿರುವುದಲಲ. 

...................................ಮತ.ನ್ಾಾ.  (ದಿವಪಕ್ ಮಿಶ್ಾರ) 

 ................................….......ನ್ಾಾ. ( ಎ. ಎಮ್ ಖ್ಾನ್ವಿಲಕರ್) 

 ನವದ ಹಲ್ಲ  

ಸ ಪ್ ಟಂಬ್ರ್ 6, 2018 
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ಭಾರತದ್ ಸರ್ವೋಚಛ ನ್ಾಾಯಾಲಯದ್ಲ್ಲ ಿ

ಕ್ರರಮಿನಲ್/ಸಿವಿಲ್ ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರ ವಾಾಪಿ್ತ 

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರರಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ ಾ .76, 2016 

ನವತ ವಜ್ ಸಿಂಘ್ ಜ ೂವಹರ್ ಮತತಿ ಇತರರತ      …ಅರ್ಜೋದಾರರತ 

ಎದ್ತರತ 

ಭಾರತ ಸಕಾೋರ 

ಕಾಯೋದ್ರ್ಶೋ,   

ಕಾನೂನತ ಮತತಿ ನ್ಾಾಯ ಸಚಿವಾಲಯದ್ ಮತಖ್ ವನ    .... ಪರತಿವಾದಿಗಳು 

ಜ ೂತ ಗ  

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರರಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ ಾ .572, 2016 

ಜ ೂತ ಗ  

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರರಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ ಾ .88,  2018 

ಜ ೂತ ಗ  

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರರಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ ಾ .100, 2018 

ಜ ೂತ ಗ  

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರರಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ ಾ .101, 2018 

ಜ ೂತ ಗ  

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರರಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ ಾ .121, 2018 
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ತಿವಪಪೋ 

ನ್ಾಾ. ಆರ್. ಎಫ್. ನ್ಾರಿಮನ್    

1. "ತನನ ಹ ಸ್ರನುನ ಹ ೀಳ ಹ ದರುವ ಪ್ಪಾೀರ್ತ" ಇದು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ದಂಪರ್ತಗಳ ನಡುವಿನ ಒಲವನುನ 

1894 ರ ವಿಕ ೂುೀರಿಯನ್ ಇಂಗ ಲಂಡಿನಲಿಲ ಪಾಕಟವರದ ತನನ "ಟೂ ಲವ್ಲ" ಕವಿತ್ ಯಲಿಲ ಆಸ್ಿರ್ 

ವ ೈಲ್ಡ ನ ಪ್ಪಾಯತಮ ಲರಡ್ಿ ಆಲ ಗಿಡ್ ಡಗರಲಸ್ ವಣಿಿಸ್ದ ಬಗ . 

2. "ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ" ಅರ್ವರ ಇಂಗಿಲೀಷ್ ಭರಷ ಯ "ಹ ೂೀಮೊೀಸ ಕುಶವಲ್" ಎಂಬ ಪದದ ಮೂಲ 

"ಮನುಷ್ಯ" ಎಂಬ ಅರ್ಿ ಬರುವ "ಹ ೂೀಮೊ" ಆಗಿರದ ೀ, "ಸ್ಮರನ" ಎಂಬ ಅರ್ಿ ಕ ೂಡುವ 

"ಹ ೂೀಮೊೀ" ಪದವರಗಿದ . "ಲ ಸ್ಬಯನ್" ಎಂಬ ಪದವನುನ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ಲ ೈಂಗಿಕತ್  ದಂಪರ್ತಗಳು ಜ ೂೀಡಿಗಳು ಇದದರೂ ಎನನಲರಗುವ, ಗಿಾೀಕ್ ದವೀಪವರದ "ಲ ಸ ೂಬೀಸ್" 

ನ ಹ ಸ್ರಿನಿಂದ ರಚಸ್ಲರಗಿದ . ಇಂದು ನಮಮ ಮುಂದ  1860ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ (150 

ವಷ್ಿಗಳ ಹಿಂದ ) ಜರರಿಯರದ, ವಯಸ್ಿ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಜ ೂೀಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಯನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ ಭರರರ್ತೀಯ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ 

ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ಮರನಯತ್ ಯನುನ ಮರುಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ುವ ವಿಚರರ ಬಂದದ . 

3. ಈ ಪಾಕರಣಗಳಿಗ  ಏಳುಬಿೀಳಿನ ಇರ್ತಹರಸ್ವಿದ . ವಯಸ್ಿ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಜ ೂೀಡಿಗಳು ತಮಮ 

ಮನ್ ಯೊಳಗ  ಅರ್ವರ ಇತರ ಖರಸ್ಗಿೀ ಸ್ಥಳಗಳಲಿಲ ನಡ ಸ್ುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಯನುನ 

ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ೀಿದದ ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ಮರನಯತ್ ಯನುನ 

ಪಾಶಿನಸ್ ದ ಹಲಿ ಉಚಿನ್ರಯಯರಲಯಕ ಿ ರಿರ್ಟ ಅಜಿಿಗಳನುನ ಸ್ಲಿಲಸ್ಲರಯತು. ನ್ರಜ್ ಪಾರ್ತಷರಠನ v. 

ದ ಹಲಿಯ ಎನ್.ಸ್.ಟ್ಟ ಸ್ಕರಿರ ("ನ್ರಜ್ ಪಾರ್ತಷರಠನ") 111 ಡಿಆಜ ಿ 1 (2009) 

ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಸ್ುದೀಘಿ ವರದಗಳನುನ ಆಲಿಸ್ದ ದ ಹಲಿ ಉಚಿನ್ರಯಯರಲಯದ 

ವಿಭರಗಿೀಯ ಪ್ಪೀಠವು, ಕ ೂನ್ ಯದರಗಿ ಅಜಿಿದರರರ ಮನವಿಯನುನ ಕ ಳಕಂಡಂತ್  ಎರ್ತುಹಿಡಿಯತು: 
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132. ನ್ರವುಗಳು, ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ು ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.  

377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು,  ಸ್ಂವಿಧರನದ 21, 14 

ಮತುು 15 ನ್ ೀ ಕಲಮುಗಳನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ  

ಎಂದು ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ುತ್ ುೀವ .   ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. 377ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದದ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳು  ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ ಶಿಶನ-

ಮತುು-ಯೊೀನಿಯಲಲದ ಭರಗಗಳನ್ ೂನಳಗ ೂಂಡ, 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳು ಮತುು ಅಪರಾಪುರ ೂಂದಗಿನ ಶಿಶನ 

ಮತುು ಯೊೀನಿಯಲಲದ ಭರಗಗಳನ್ ೂನಳಗ ೂಂಡ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಕ್ತಾಯಗಳ ವಿಚರರದಲಿಲ ಮುಂದುವರಿಯುತುವ . ಇಲಿಲ 

'ವಯಸ್ಿರು' ಎಂಬ ಪದವು 18 ವಷ್ಿ 

ಮೀಲಿಟುವರು ಎಂಬುದನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ . 18 

ವಷ್ಿಕ್ತಿಂತ ಕ್ತರಿಯ ವಯಕ್ತುಯು ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗ  ಒಪ್ಪಿಗ  

ಸ್ೂಚಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ ಎಂದು ಭರವಿಸ್ಲರಗುತುದ . ಈ 

ವಿವರಣ ಯು ಸ್ಂಸ್ತುು ಕರನೂನನುನ ರ್ತದದ, ಭರರತದ 

ಕರನೂನು ಆಯೊೀಗದ 172ನ್ ೀ ವರದಯ  

ಶಿಫ್ರರಸ್ುಗಳನುನ ಜರರಿಮರಡಲು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವವರ ಗೂ 

ಅನವಯಸ್ುತುದ . ಈ ವಿವರಣ ಯಂದ ಹಲವರರು 

ಗ ೂಂದಲಗಳು ಪರಿಹರರವರಗುತುವ  ಎಂದು 

ಭರವಿಸ್ುತ್ ುೀವ . ಎರಡನ್ ಯದರಗಿ, ನಮಮ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಿಂದ 

377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಈಗರಗಲ ೀ 

ಮುಕರುಯಗ ೂಂಡಿರುವ ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಮೊಕದದಮಗಳು 
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ಪುನರರರಂಭಗ ೂಳುಳವುದಲಲ ಎಂಬುದನುನ 

ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ುತ್ ುೀವ . 

ಮೀಲಿನ ನಿಯಮಗಳ  ಪಾಕರರ, ಸ್ದರಿ ರಿರ್ಟ 

ಅಜಿಿಯನುನ ನ್ರವು ಅನುಮೊೀದಸ್ುತ್ ುೀವ " 

4. ಭರರತ ಸ್ಕರಿರ ಯರವುದ ೀ ಮೀಲಮನವಿಯನುನ ಸ್ಲಿಲಸ್ದದದರೂ, ಖರಸ್ಗಿೀ ವಯಕ್ತುಗಳು ಮತುು 

ಗುಂಪುಗಳು ಸ್ಲಿಲಸ್ದ ಮನವಿಗಳ ಆಧರರದ ಮೀಲ , ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕುಮರರ್ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ ೂುಬಬರು 

v. ನ್ರಜ್ ಪಾರ್ತಷರಠನ ಮತುು ಇತರರು ("ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕುಮರರ್ ಕೌಶಲ್"), ಪಾಕರಣದಲಿಲ 

ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ದ ಹಲಿ ಉಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯದ ರ್ತೀಪಿನುನ ಹಿಂಪಡ ಯತು. 

ಮೀಲಿನ ರ್ತೀಪ್ಪಿನ ವಿರುದಧ  ಸ್ಲಿಲಸ್ಲರಗಿದದ, ಭರರತ ಸ್ಕರಿರದ ಮನವಿಯನೂನ ಒಳಗ ೂಂಡಿದದ 

ಇತರ ಮರುಪರಿಶಿೀಲನ್ರ ಅಜಿಿಗಳನುನ ಇದ ೀ ನ್ರಯಯರಲಯ ವಜರ ಮರಡಿತುು. 

5. ಏತನಮಧ ಯ, ರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರನೂನು ಸ ೀವ ಗಳ ಪರಾಧಿಕರರ v. ಭರರತ ಸ್ಕರಿರ ("ನ್ರಲರಪ"), (2014), 

ಫಾಕರಣದಲಿಲ ಅರ್ತಮುಖ್ಯವರದ ರ್ತೀಪಿನುನ ನಿೀಡಿದ ಸ್ವಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಭರರತ ಸ್ಂವಿಧರನದ 

15 ಮತುು 21ನ್ ೀ ಕಲಮುಗಳು ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್  ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವುಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿದುದ, 

ಪುರುಷ್ರು ಮತುು ಮಹಿಳ ಯರ ಹರಗ , ಲಿಂಗ-ಪರಿವರ್ತಿತರು ಸ್ಹ ಭರರತದ ಇತರ ನ್ರಗರಿಕರಿಗ  

ಲಭಯವಿರುವ ಎಲರಲ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳನುನ ಆನಂದಸ್ಬಹುದು ಎಂದು ರ್ತೀಪ್ಪಿರ್ತುತು. ಆನಂತರ, 

ನಿವೃತು ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿ ಕ .ಎಸ್. ಪುಟುಸರವಮಿ ಮತ್ ೂುಬಬರು v. ಭರರತ ಸ್ಕರಿರ ಮತುು ಇತರರು 

("ಪುಟುಸರವಮಿ"), (2017) 10 SCC 1, ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯದ ಒಂಬತುು ನ್ರಯಯರಧಿೀಶರ 

ಪ್ಪೀಠವು, ಖರಸ್ಗಿೀತನವ ಂಬುದು ಎಲಲ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗೂ ಅನವಯಸ್ುವಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿ ಎಂದು 

ಸ್ವರಿನುಮತದಂದ ರ್ತೀಪ್ಪಿರ್ತುತು. ಈ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಿಂದ, ವಯಕ್ತುಯ ಜಿೀವನವಿಧರನಕ ಿ ಮೂಲಭೂತವರಗಿ 

ಅಗತಯವರಗಿರುವ ಆಯಿಗಳನುನ ಮರಡುವ ಹಕ್ತಿನಲಿಲ, ಬಲವರದ ಕರರಣ ಮತುು ಇತರರಿಗ  
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ಹರನಿಯರಗುವ ಸ್ಂದಭಿಗಳು ಇಲಲದರುವರಗ ಸ್ಕರಿರ ಮೂಗು ತೂರಿಸ್ಬರರದು ಎಂಬ ಅಭಿಪರಾಯ 

ವಯಕುವರಯತು. 

6. ಈ ನಿಧರಿರದ ಪರಿಣರಮವರಗಿ,  ಪುಟುಸರವಮಿ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣ ಮತುು ಶಿಾೀ ದತ್ರರ್ ರವರ 

ವರದವನುನ ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ದ ರ್ತಾಸ್ದಸ್ಯ ಪ್ಪೀಠವು, 08.08.18 ರಂದು ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕುಮರರ್ ಕೌಶಲ್ ಪಾಕರಣದ 

(ಮೀಲಿಂಡ) ಸರಮಂಜಸ್ಯದ ವಿಚರರಣ ಯನುನ ದ ೂಡಡ ಪ್ಪೀಠಕ ಿ ವಗರಿಯಸ್ುವ ನಿಧರಿರ ಕ ೈಗ ೂಂಡಿತು. 

ಈ ಪಾಕರರವರಗಿ ಸ್ದರಿ ವಿಷ್ಯವು ನಮಮದುರು ಬಂದದ . 

377ನ್ ವ ಪರಿಚ ಛವದ್ದ್ ಇತಿಹಾಸ 

7. ಪರಶಿಿಮರತಯ ಪಾಪಂಚದಲಿಲ, ಜುಡರಯಸ್ಂ ಮತುು ಕ ೈಸ್ು ಧ್ಮಿಗಳು ಒಂದ ೀ ಲಿಂಗದ ಜ ೂೀಡಿಗಳ 

ನಡುವಿನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ ಕರನೂನುಬರಹಿರಗ ೂಳಿಸ್ದದ ಕರರಣದಂದ, ಅಂತಹ ಅಪರರಧ್ಗಳ 

ವಿಚರರಣ ಯನುನ ಚಚಿನ ನ್ರಯಯಪ್ಪೀಠಗಳ ೀ ನಡ ಸ್ುರ್ತುದುದವು. ಇಂಗಲಂಡಿನ ರ ೂೀಮನ್ ಕರಯಥ ೂೀಲಿಕ್ 

ಚಚಿನಿಂದ ಹ ೂರಬಿದದ  8ನ್ ೀ ಹ ನಿಾಯ ಶ್ರಸ್ನಕರಲದ ಕರನೂನ್ರದ  1533 ರ ಬಗೆರಿ ಆಕ್ು" ಮನುಷ್ಯರು 

ಅರ್ವರ ಪರಾಣಿಯೊಂದಗ  ನಡ ಸ್ುವ "ಹ ೀಸ್ಗ  ಹುಟ್ಟುಸ್ುವ ಮತುು ಅನ್ ೈರ್ತಕ ಅಪರರಧ್" ವನುನ 

ನಿಷ ೀಧಿಸ್ತು. 

8. ನಂಬಲಹಿ ಅಂಕ್ತಸ್ಂಖ ಯಗಳ ಆರಂಭಕರಲವರದ 1806 ರಿಂದ 1900ರ ನಡುವ  ಇಂಗ ಲಂಡ್ ಮತುು 

ವ ೀಲಪನಲಿಲ 8,921 ಪುರುಷ್ರ ಮೀಲ  ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗ, ಅಸ್ಭಯತ್  ಮತುು ಇತರ "ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ದುನಿಡತ್ " 

ಗಳ ದ ೂೀಷರರ ೂೀಪಣ  ಹ ೂರಿಸ್ಲರಯತು ಈ ಅವಧಿಯಲಿಲ. ವಷ್ಿವಂದಕ ಿ ಸ್ರರಸ್ರಿ ತ್ ೂಂಬತುು 

ಪುರುಷ್ರ ಮಲ , ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪರರಧ್ಗಳ ದ ೂೀಷರರ ೂೀಪಣ  ಹ ೂರಿಸ್ಲರಯತು. ಇವರಲಿಲ 

ಸ್ುಮರರು ಮೂರನ್ ೀ ಒಂದು ಭರಗ ಆರ ೂೀಪ್ಪತರನುನ ಬಂಧಿಸ್ ಮತುು ಅವರ ಪಾಕರಣವನುನ 

ನ್ರಯಯರಧಿೀಶರಿಗ  ಒಪ್ಪಿಸ್ಲರಯತು. ಅಪರರಧ್ ಸರಬಿೀತ್ರದ ಬಂಧಿಸ್ಲರಯತು. ಆದರ  1806 ಮತುು 

1861ರ ನಡುವ  ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗಕ್ತಿದದ ಸರವಿನ ಶಿಕ್  ಕ ೂನ್ ಗೂ ರದುದಗ ೂಳಿಸ್ುವಷ್ುರಲಿಲ, 404 ಜನರಿಗ  

ಮರಣದಂಡನ್  ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ಲರಗಿತುು. ಇವರಲಿಲ ಐವತ್ರುರು ಮಂದಗ  ಮರಣದಂಡನ್  ನಿೀಡಿ, ಮತುು 
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ಉಳಿದವರನುನ ಜಿೀವರವಧಿ ಶಿಕ್ ಗರಗಿ ಆಸ ರೀಲಿಯರಕ ಿ  ಸರಗಿಸ್ಲರಗಿತುು. 27 ನವ ಂಬರ್, 1835ರಂದು 

ಮರಣದಂಡನ್ ಗ ೂಳಗರದ ಜ ೀಮ್ಪ ಪರಾಯರ್ಟ ಮತುು ಜರನ್ ಸ್ಮತ್, ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗಕರಗಿ ಬಿಾಟನ್ ನಲಿಲ 

ಮರಣದಂಡನ್  ಪಡ ದವರಲಿಲ ಕ ೂನ್ ಯವರರಗಿದದರು.  

9. ಈಸ್ು ಇಂಡಿಯರ ಕಂಪನಿಯ ಭರರತದಲಿಲ ಆಳಿವಕ  ನಡ ಸ್ುರ್ತುದದ ಕರಲದಲಿಲ, ಸ್ಂಸ್ತುು, 1833ರಲಿಲ 

ಭರರರ್ತೀಯ ಕರನೂನು ಆಯೊೀಗವನುನ ರಚಸ್, ಥರಮಸ್ ಬರಬಿಂಗುನ್ ಮಕರಲ ಯನುನ ಆಯೊೀಗದ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ರನಗಿ ನ್ ೀಮಿಸ್ತು. ಮಕರಲ  ನ್ ೀತೃತವದ ಭರರರ್ತೀಯ ಕರನೂನು ಆಯೊೀಗವು 14.10.1837 

ರಂದು ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ ಕರ ಭರರತ ಸ್ಕರಿರಕ ಿ ಸ್ಲಿಲಸ್ತು. ಈ ಕರಡು 488 ವಿಧಿಗಳನುನ 

ಒಳಗ ೂಂಡಿತುು. 23.07.1846 ರಂದು ಮೊದಲ ವರದ ಸ್ಲಿಲಸ್ದ ನಂತರ, 24.06.1847 ರಂದು ಸ್.ಎಚ್. 

ಕರಯಮರರನ್ ಮತುು ಡಿ. ಎಲಿಯರ್ಟ ರವರು ಸ್ದರಿ ಕರನೂನನುನ ಪರಿಷ್ಿರಿಸ್ ಮತುು ಗಟ್ಟುಗ ೂಳಿಸ್ುವುದಕ ಿ 

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್ , ಘನತ್ ವ ತು ಮಹರರರಣಿಯ ಆಯುಕುರ ಎರಡನ್ ೀ ವರದಯನುನ  ಸ್ಲಿಲಸ್ದರು. 

10. ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯು ಬಹುತ್ ೀಕ ಪೂಣಿಗ ೂಂಡಿದುದ, ಕ ಲ ಮರಪರಿಡುಗಳ  ಂದಗ , ಕರಯಿರೂಪಕ ಿ 

ಬರಲು ಸ್ದಧವರಗಿವ  ಎಂದು ಈ ಕಮಿಷ್ನಗಿಳು ರ್ತೀಮರಿನಿಸ್ದರು. ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ ಪರಿಷ್ೃತ 

ಆವೃರ್ತುಯನುನ 30.05.1851 ರಂದು ಕಲಿತ್ರು ಸ್ವೀಿಚ ಿ ನ್ರಯಯರಲಯ ಮತುು ಅಲಿಲಯ ಸ್ಡಡರ್ 

ನ್ರಯಯರಲಯದ ನ್ರಯಯರಧಿೀಶರಿಗ  ಕಳುಹಿಸ್ಲರಯತು. 

11. ಭರರರ್ತೀಯ ಶ್ರಸ್ನ ಸ್ಭ ಯ ಶ್ರಸ್ಕ ಸ್ದಸ್ಯರರದ ಶಿಾೀಯುತ ಬ ರ್ೂನ್ ರವರು, ಕಲಿತ್ರುದಲಿಲದದ 

ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿ ಮತುು ಶಿಾೀಯುತ ಜಸ್ುಸ್ ಬುಲಲರಾ ಮತುು ಜಸ್ುಸ್ 

ಕ ೂಲಿವಲ ರ ಅಭಿಪರಾಯದ ೂಂದಗ  ತಯರರಿಸ್ದ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ ಪರಿಷ್ೃತ ಆವೃರ್ತುಯನುನ ಲಂಡನಿನನ 

ಕಂಪನಿಗ  ಕಳುಹಿಸ್ಲರಯತು. ಲಂಡನ್ ನ್ರಯಯರಲಯದ ನಿದ ೀಿಶಕರು ಈ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯು 

ಸರಧ್ಯವರದಷ್ುು ಬ ೀಗ ಜರರಿಯರಗುವುದರ ಬಗ ಗ . ಅದಕರಿಗಿ ಅವರು ಸ್ಭ ಯೊಂದನುನ ರಚಸ್ ಅದಕ ಿ 

ಸ್ರ್ ಬನ್ಪಿ ಪ್ಪೀಕರಕ್ ರವರನುನ ನ್ರಲಿನ್ ೀ ಸ್ದಸ್ಯರರಗಿ ನ್ ೀಮಿಸ್ದರು. 
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12. ಈ ಸ್ಮಿರ್ತಯು ಪರಿಷ್ೃತ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯನುನ ತಯರರಿಸ್ 1857ರಲಿಲ ಅದನುನ ಸ ಲ ಕ್ು ಸ್ಮಿರ್ತಗ  

ವಗರಿಯಸ್ತು. 1857ರ ಭರರರ್ತೀಯ ದಂಗ ಯ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, ಈ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯನುನ 1860ರ ಅಕ ೂುೀಬರ್ 

ನಲಿಲ  ಶಿೀಘಾವರಗಿ ಮಂಡಿಸ್ 01.01.1862 ರಂದು ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ಲರಯತು. ಸ್ರ್ ಜ ೀಮ್ಪ ಫಟ ೆಜೀಮ್ಪ 

ಸ್ುೀಫನ್ ಹಿೀಗ ಂದು ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ದರು: 

"ಭರರರ್ತೀಯ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್  ಮತುು ಇಂಗಿಲಷ್ 

ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಕರನೂನಿನ ನಡುವ  ಇರುವ ಸ್ಂಬಂಧ್ವು, 

ತಯರರಿಸ್ಲರದ ವಸ್ುುವಿಗೂ, ಅದನುನ ತಯರರಿಸ್ಲು 

ಬಳಸ್ುವ ಪರಿಕರಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಸ್ಂಬಂಧ್ದ ಹರಗ ೀ 

ಇದ . ಅಲಲದ ೀ ಭರರರ್ತೀಯ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ , ಫ್ ಾಂಚ್ 

ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್  ಮತುು 1871 ರ ಉತುರ ಜಮಿನಿಯ 

ಸ್ಂಹಿತ್ ಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಕೂಡರ, ಒಂದು 

ಮುಗಿದ ಚತಾಕುಿ, ಅದರ ಸ್ೂಥಲ ನಕ್ ಗೂ ಇರುವ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ವನುನ ಹ ೂೀಲುತುದ  ಎಂದು ಹ ೀಳಬಹುದು. 

ಲೂಯಸ್ಯರನದ ಲಿವಿಂಗಪಟನ್ ಸ್ಂಹಿತ್ ಗ  

ಹ ೂೀಲಿಸ್ದರ  ಈ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯು ಬಹಳವ ೀ 

ಸ್ರಳವರಗಿದುದ ಇದಕ ಿ ಉತುಮವರದ ಸ್ಿಷ್ುತ್ ಯದ , 

ಅಲಲದ  ಈ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯು ಪರಿಪೂಣಿವರದ ಪರಾಯೊೀಗಿಕ 

ಯಶಸ್ಪನುನ ಕಂಡಿದ . 

13. ಅವರು ದಂಡ ಸ್ಹಿತ್ ಯನುನ ಮತುಷ್ುು ವಿವರಿಸ್ುತ್ರುರ : - 

ಇಂಗ ಲಂಡಿನ ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಕರನೂನಿನಿಂದ ಅರ್ತಯರದ 

ತ್ರಂರ್ತಾಕತ್  ಮತುು ಅನಗತಯ ವಿವರಗಳನುನ 
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ತ್ ಗ ದುಹರಕ್ತ, ಅದನುನ ವಯವಸ್ಥತವರಗಿ ಮರುಜ ೂೀಡಿಸ್, 

ಅದರಲಿಲನ ಕ ಲ ವಿಚರರಗಳನುನ (ಅಂರ್ವು 

ಅಚಿರಿಹುಟ್ಟುಸ್ುವಷ್ುು ಕಡಿಮಯವ ) ಬಿಾಟ್ಟಷ್ ಭರರತಕ ಿ 

ಹ ೂಂದುವಂತ್  ಬದಲರಯಸ್ದರ , ಅದು ಭರರರ್ತೀಯ 

ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ ರೂಪ ಪಡ ಯುತುದ .   

14. ಲರಡ್ಿ ಮಕರಲಯ ಪಾಕರರ, ಒಳ ಳಯ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯೊಂದು ನಿಖ್ರತ್  ಮತುು ಸ್ಮಗಾತ್  ಎಂಬ 

ಗುಣಗಳನುನ ಹ ೂಂದರಬ ೀಕು. ಅವರು, ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ ರಚನ್ ಗ  ನ್ ೀಮಿಸ್ದದ ಸ್ಮಿರ್ತಯಲಿಲದದ 

ಭರರತದ ಗವನಿರ್ ಜನರಲ್ ಲರಡ್ಿ ಆಕ ಲಂಡ ೆ ಕರಡು ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ ಜ ೂತ್ ಯಲಿಲ 

ಕಳುಹಿಸ್ದ ಪತಾದಲಿಲ, ಹಿೀಗ  ಹ ೀಳುತ್ರುರ : 

"ಶ್ರಸ್ಕನ್ ೂಬಬ ಕರನೂನುಗಳನುನ ರಚಸ್ುವರಗ ಸ್ದರ 

ಗಮನದಲಿಲಡಬ ೀಕರದ ಎರಡು ವಿಷ್ಯಗಳಿವ : 

ಮೊದಲನ್ ಯದರಗಿ ಆ ಕರನೂನುಗಳು ಸರಧ್ಯವರದಷ್ೂು 

ನಿಖ್ರವರಗಿರಬ ೀಕು; ಮತುು  ಎರಡನ್ ಯದರಗಿ 

ಅವುಗಳು ಇತರರಿಗ  ಸ್ುಲಭವರಗಿ ಅರ್ಿವರಗಬ ೀಕು. 

ಕರನೂನನುನ, ಅದರಲೂಲ ವಿಶ್ ೀಷ್ವರಗಿ ದಂಡನ್ ಯ 

ಕರನೂನನುನ ಅವುಗಳನುನ ಪರಲಿಸ್ುವವರಿಗ  

ಅರ್ಿವರಗದಂತ್  ರಚಸ್ುವುದು ಸ್ರಿಯಲಲ. 

ಮತ್ ೂುಂದ ಡ , ಬಿಗಿಯರದ ಪದಗಳಳಿಳ  ಮರತನ್ರಡುವ 

ಕರನೂನು, ಕರನೂನ್ ೀ ಅಲಲ, ಅಲಲದ ೀ, 

ಶ್ರಸ್ಕರಂಗವಂದು ಎಷ್ುರ ಮಟ್ಟುಗ  ಕರನೂನನುನ 

ಅಸ್ಿಷ್ುವರಗಿ  ವಯಕುಪಡಿಸ್ುತುದ ೂೀ, ಅದು ಅಷ್ುರ 
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ಮಟ್ಟುಗ  ತನನ ಕರಯಿಗಳನುನ ತಯಜಿಸ್, ಕರನೂನನುನ 

ರಚಸ್ುವ ಅಧಿಕರರವನುನ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳಿಗ  

ಬಿಟುುಕ ೂಡುತುದ  " 

15. ಸ್ಂಹಿತ್ ಯನುನ ಹ ೂರತರುವಲಿಲ ಆದ ವಿಳಂಬವನುನ ಟ್ಟೀಕ್ತಸ್ದರಗ, ಬಹುಬ ೀಗ ನ್ ೂಂದುಕ ೂಂಡ 

ಅವರು, ಲರಡ್ಿ ಆಕ ಲಂಡ ೆ ನಿೀಡಿದ ಟ್ಟಪಿಣಿಯೊಂದರಲಿಲ ಈ ರಿೀರ್ತ ನುಡಿದರು: 

ನನನ ಸ್ವದ ೀಶದಲಿಲನ ಕರನೂನು-ಸ್ುಧರರಣ ಯ ನಿಧರನ 

ಗರ್ತಯನುನ ನ್ ನ್ ದು, ಈ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯು, ಇಂಗ ಲಂಡಿನಲಿಲ ಹಲ 

ಬಗ ಯ ವಿವರದಗಳನೂನ, ಪಾಚಂಡ ಚಚ ಿಗಳನೂನ 

ಹುಟುುಹರಕಬಲಲ ನೂರರರು ವಿಚರರಗಳನುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುತುದ  

ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ದರಗ, ನನಗ  ಸ್ಂಹಿತ್  ಹ ೂರತರಲು 

ಆಗುರ್ತುರುವ ವಿಳಂಬಕ್ತಿಂತ ಅದರಿಂದ ಆಗಬಹುದರದ ಕ ಟು 

ಪರಿಣರಮಗಳ ಬಗ ಗ  ಅಪರರಧ್ ಪಾಜ ನಯದ  ಎಂಬುದನುನ 

ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳಳಬಯಸ್ುತ್ ುೀನ್  . 

16. ಇದಕ ಿ ಮುನನ, ತಮಮ ಸ್ಮಿರ್ತಗ  04.06.1835 ರಂದು ನಿೀಡಿದ ಟ್ಟಪಿಣಿಯಲಿಲ, ತಮಮ 

ಯೊೀಜನ್ ಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ ದೀಶವನುನ ವಿವರಿಸ್ದದರು, ಅದನುನ ಈ ಕ ಳಗಿನಂತ್  

ಬರ ಯಬಹುದರಗಿದ . 

ಅದು ಈಗಿರುವ ಕರನೂನುಗಳ ಬರಿಯ ಸ್ಂಗಾಹವಷ ುೀ 

ಆಗಿರದ ೀ, ಎಲಲ ಬಗ ಯ ನಿದಶಿನಗಳನೂನ 

ಒಳಗ ೂಂಡಿರಬ ೀಕು ಮತುು “ಸ್ಂಹಿತ್ ಯಲಿಲ ಇರದರುಡುವ 

ಯರವ ವಿಚರರವೂ ಕರನೂನ್ರಗುವಂರ್ತರಬರರದು".  
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ಅದು ಪರತಕವನುನ ಸರಧ್ಯವರದಷ್ೂು ಕಡಿಮ ಹರನಿ/ 

ನ್ ೂೀವರಗದಂತ್  ಹತ್ ೂೀಟ್ಟಯಲಿಲಡಬ ೀಕು ಮತುು ಆದಷ್ೂು 

ಕಡಿಮ ಸ್ಮಯ ಮತುು ಖ್ಚಿನಲಿಲ ಸ್ತಯವನುನ ಅರಿಯಲು 

ಸ್ಹರಯಮರಡಬ ೀಕು. 

ಅದರ ಭರಷ ಯು ಸ್ಿಷ್ು, ನಿಷ್ಿಕ್ಷಪರತ ಮತುು 

ಚುಟುಕರಗಿರಬ ೀಕು. ಪಾರ್ತ ಪರತಕ ಕೃತಯವನೂನ ಬಿಡಿಯರಗಿ 

ವರಯಖರಯನಿಸ್ಬ ೀಕು, ಆರ ೂೀಪವನುನ ಕರನೂನಿನ 

ಭರಷ ಯಲ ಲೀ ನಿಖ್ರವರಗಿ ವಿವರಿಸ್ಬ ೀಕು ಮತುು ಪರತಕ 

ಕೃತಯವು ಕರನೂನಿನ ವರಯಖರಯನಕ ಿ 

ಅನುಗುಣವರಗಿರಬ ೀಕು. 

ಏಕರೂಪತ್  ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ ದೀಶವರಗಿರಬ ೀಕು, ಅಲಲದ ೀ 

ಇತರ ಜನ್ರಂಗ ಅರ್ವರ ಪಂಗಡಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ 

ವರಯಖರಯನಗಳು, ಕಾಮಗಳು ಅರ್ವರ ಇತರ ವಿಚರರಗಳನುನ 

ಹ ೂಂದರಬರರದು, ಮತುು ಅವನುನ ಹ ೂಂದರಬ ೀಕ್ತದದರ  

ಅದಕ ಿ ಬಲವರದ ಕರರಣಗಳಿರಬ ೀಕು 

17. ಇಲಿಲ ಆಸ್ಕ್ತುಕರವ ಂದರ , 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ರೂಪದಲಿಲ ಜರರಿಯರದ ಕರನೂನಿಗೂ, ಮಕರಲ ಯ 

ಕರಡಿಗೂ ಬಹಳಷ್ುು ವಯತ್ರಯಸ್ಗಳಿದದವು. ಮಕರಲ ಯ ಮೂಲ ಕರಡು ಹಿೀಗ  ಹ ೀಳುತುದ :- 

361. ಯರರರದರೂ ತಮಮ ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಕರಮನ್ ಗಳನುನ 

ರ್ತೀರಿಸ್ಕ ೂಳುವ ಸ್ಲುವರಗಿ, ಯರವುದ ೀ ವಯಕ್ತು ಮತುು 

ಪರಾಣಿಯನುನ ಮುಟ್ಟುದರ  ಅರ್ವರ ತನನದ ೀ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಂದ 

ಇತರರ ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಕರಮನ್ ಯನುನ ರ್ತೀರಿಸ್ಲು 
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ಮುಟ್ಟುಸ್ಕ ೂಂಡರ  ಅವರಿಗ  ಎರಡರಿಂದ ಹದನ್ರಲುಿ 

ವಷ್ಿಗಳವರ ಗಿನ ಅವಧಿಯ ಸ ರ ವರಸ್ ವಿಧಿಸ್ 

ದಂಡವನೂನ ವಸ್ೂಲು ಮರಡಲರಗುತುದ . 

362. ಯರರರದರೂ ತಮಮ ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಕರಮನ್ ಗಳನುನ 

ರ್ತೀರಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು ಇತರರನುನ ಅವರ ಮುಕು ಮತುು ಜರಗೃತ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ ೀ ಮುಟ್ಟುದರ  ಅವರಿಗ  ಏಳು ವಷ್ಿದಂದ 

ಮೀಲಿಟುು ಜಿೀವರವಧಿಯವರ ಗ  ಸ ರ ವರಸ್ ವಿಧಿಸ್ 

ದಂಡವನೂನ ವಸ್ೂಲು ಮರಡಲರಗುತುದ . 

18. ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಕರಮನ್ ಯನುನ ಈಡ ೀರಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು ಮತ್ ೂುಬಬ ವಯಕ್ತುಯನುನ ಅವರ ಮುಕು ಮತುು ಜರಗೃತ 

ಅನುಮರ್ತಯಲಲದ  ಮುಟ್ಟುದರ  ಅದಕ ಿ ಜಿೀವರವಧಿವರ ಗೂ ವಿಸ್ುರಿಸ್ಬಲಲ ಸ ರ ವರಸ್ (ಏಳು ವಷ್ಿ 

ಮೀಲಿಟುು) ಮತುು ಅದ ೀ ತಪಿನುನ ಮತ್ ೂುಬಬರ ಆನುಮರ್ತಯದೂದ ಮರಡಿದರ  ಅದಕ ಿ ಅರ್ತ  ಹ ಚುಿ, 

ಎಂದರ , ಹದನ್ರಲುಿ ವಷ್ಿಗಳ ಸ ರ ವರಸ್ (ಎರಡು ವಷ್ಿ ಮೀಲಿಟುು) ವಿಧಿಸ್ುರ್ತುದದರು ಎಂಬುದು 

ಮಕರಲ  ಬದುಕ್ತದದ ಕರಲದ ಮಟ್ಟುಗ  ಅತಯಂತ ವಿಶ್ ೀಷ್ವರದ ಸ್ಂಗರ್ತ. ಲರಡ್ಿ ಮಕರಲ  ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ 

ಕರಮದ ಪರತಕಕ ಿ ಮತ್ ೂುಬಬರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯದದರ  ಕಡಿಮ ಶಿಕ್  ವಿಧಿಸ್ದುದ, ಇಂಗಿಲೀಷ್ ಇರ್ತಹರಸ್ದ ಆ 

ಕರಲದ ಮಟ್ಟುಗ  ಬಹಳ ಪಾಬುದಧ ನಿಲುವರಗಿತುು. ಅವರು ಬದುಕ್ತದದ ಯುಗಧ್ಮಿಕ ಿ ತಕಿಂತ್  ಈ ವಿಷರದ 

ಮೀಲ  ಚಚ ಿ ನಡ ಯುವುದನುನ ತಪ್ಪಿಸ್ಲು ಈ ಕ ಳಗಿನಂತ್  ನುಡಿಯುತ್ರುರ  . 

361 ಮತುು 362ನ್ ೀ ಷ್ರತುುಗಳು ಅತಯಂತ ಹಿೀನ್ರಯವರದ 

ಅಪರರಧ್ಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ವ , ಹರಗರಗಿ ಅದರ ಬಗ ೆ ಎಷ್ುು 

ಸರಧ್ಯವೀ ಅಷ್ುು ಕಡಿಮ ಹ ೀಳುವುದು ಒಳ ಳಯದು. ಈ 

ಅಪರರಧ್ಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಷ್ರತುುಗಳಿಗ  ನ್ರವು 

ಯರವುದ ೀ ವಿವರನ್ ಯನೂನ ನಿೀಡುವುದಲಲವ ಂದು 



 183 

ಘನತ್ ವ ತು ಸ್ಮಿರ್ತಗ  ರ್ತಳಿಸ್ುರ್ತುದ ದೀವ . ಈ ಅಸ್ಹಯಕರ 

ಅಪರರಧ್ಗಳ ಬಗ ಗ  ಸರವಿಜನಿಕರ ನಡುವ  ಚಚ ಿ 

ಹುಟ್ಟುಹರಕಬಹುದರದ ಯರವುದ ೀ ರಿೀರ್ತಯ ವಿವರಣ ಯನುನ 

ಕರಡಿನಲಿಲ ಅರ್ವರ ಟ್ಟಪಿಣಿಯಲಿಲ ಹರಕಲು ನ್ರವು 

ಬಯಸ್ುವುದಲಲ. ಯರಕ ಂದರ  ಅಂತಹ ಚಚ ಿಗಳು 

ಸ್ಮರಜದ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಘಾಸ್ಗ ೂಳಿಸ್ುತುವ  ಮತುು ಆ 

ನಷ್ುವನುನ ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ಜರಗರೂಕತ್ ಯಂದ 

ರಚಸ್ದ ಕರನೂನಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಕ ೂಡಲು 

ಸರಧ್ಯವರಗುವುದಲಲ ಎಂದು ನ್ರವ ಲಲ ಒಟರುಗಿ ನಂಬುತ್ ುೀವ . 

(ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ ) 

19. 1837ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯ ನಂತರದ ಕರನೂನು ರಚನ್ ಯ ಯರವ ಹಂತದಲಿಲ ಮತುು ಯರವ ವಯಕ್ತು ಮತುು 

ಸ್ಮಿರ್ತಗಳ ದ ೀಖ್ರ ೀಖಿಯಲಿಲ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ತನನ ಅಂರ್ತಮ ರೂಪ ಪಡ ಯತು ಎಂಬುದು ಸ್ಿಷ್ುವಿಲಲ. 

ಆದರಗೂಯ ಸ್ರ್ ಬರನ್ ೀಿಸ್ ಪ್ಪೀಕರಕ್ ಸ್ಮಿರ್ತ ಈಗ ಜರರಿಯಲಿಲರುವ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದವನುನ 

ಹ ೂೀಲುವ ಕರಡನುನ ಕಡ ಯದರಗಿ ಕಳುಹಿಸ್ಕ ೂಟ್ಟುತು ಎಂಬುದು ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿದ .  

20. ಭರರರ್ತೀಯ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 150 ವಷ್ಿಕೂಿ ಹ ಚಿನ ಆಯಸ್ಪಗ  ಹ ೂೀಲಿಸ್ದರ  ಅದಕ ಿ ಮರಡಿದ 

ರ್ತದುದಪಡಿಗಳು ಅಚಿರಿಯರಗುವಷ್ುು ಕಡಿಮಯವ . ಈ ದ ೀಶದ ಇರ್ತಹರಸ್ದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲಿಲ 

ಹ ೂರಬಂದ 42ನ್ ೀ ಕರನೂನು ಆಯೊೀಗದ ವರದಯೂ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ರದದರ್ತ ಅರ್ವರ 

ರ್ತದುದಪಡಿಯನುನ ಶಿಫ್ರರಸ್ು ಮರಡಲಿಲಲ. 2000ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ (172ನ್ ೀ ವರದ) ಹ ೂರಬಂದ 

ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಪ್ಪ. ಜಿೀವನ ರ ಡಿಡರವರ ಕರನೂನು ಆಯೊೀಗದ ವರದಯೂ, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ 

ಹಿಂದರುವ ಪರಿಚ ಿೀದಗಳನುನ ಬದಲರಯಸ್ ನಂತರ 377 ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ರದುದಗ ೂಳಿಸ್ುವಂತ್  ಶಿಫ್ರರಸ್ು 
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ಮರಡಿತು ಮತುು ಆ ಮೂಲಕ, ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರ (ಸ್ಮರನ ಲಿಂಗ ಅರ್ವರ ಇತರ ) ನಡುವಿನ 

ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲವ ಂಬುದನುನ ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ಲರಯತು 

ಯತನ್ ೈಟ ಡ್ ಕ್ರಂಗ್ಮ್ ಕಾನೂನತ 

21. ಈ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ ಈಗರಗಲ ೀ ರ್ತಳಿಸ್ರುವಂತ್ , ಸ್ಮರನ ಲಿಂಗದವರ ನಡುವಿನ ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ 

ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುವ ಮೊತು ಮೊದಲ ಕರನೂನನುನ 1533ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ 8ನ್ ೀ ಹ ನಿಾಯ ಆಳಿವಕ ಯ ಕರಲದಲಿಲ 

ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ಲರಯತು. ಈ “ಪರಪ”ದಲಿಲ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಂದ ತ್ ೂಡಗುವ ವಯಸ್ಿ ವಯಕ್ತುಗ  ಕೂಡರ 

ಮರಣದಂಡನ್  ವಿಧಿಸ್ಲರಗಿತುು. ಆಸ್ಿರ್ ವ ೈಲ್ಡ ರವರಂತಹ ವಯಕ್ತುಗಳ ವಿಚರರಣ ಗಳು, ಅವರಿಗ  ಶಿಕ್  

ವಿಧಿಸ್ದ 60 ವಷ್ಿಗಳ ನಂತರ, ಯು.ಕ .ನಲಿಲ ಕರನೂನು ಸ್ುಧರರಣ ಗ  ದರರಿಮರಡಿಕ ೂಟುವು. 

22. ಕ್ತವೀನ್ ಪಬೀರಿಯ ಮರಕ ವಿಸ್ಪಳಿಗ  ತನನ ಮಗ ಆಲ ಗಿಡ್ ಡಗರಲಸ್ ಗ , ಆಸ್ಿರ್ ವ ೈಲಡರ ೂಂದಗ  

ಸ್ಂಬಂಧ್ವಿರುವುದು ರ್ತಳಿದುಬರುತುದ . ಮರಕ ವಿಸ್ಪಳು ಆಸ್ಿರ್ ವ ೈಲಡರ ಕಲಬಿಬನಲಿಲ ಅವರನುನ 

“ಸ ೂೀಡ ೂೀಮೈರ್ಟ/ ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗಿ” ಎಂದು ಆಪರದಸ್ುವ ಪತಾವಂದನುನ ಇಡುತ್ರುಳ  ಮತುು ಆ 

ಪತಾವ ೀ ಇಂಗ ಲಂಡಿನ ಪಾಖರಯತ ಮರನಹರನಿ ವಿಚರರಣ ಗ  ದರರಿಮರಡಿಕ ೂಡುತುದ . ಈ ವಿಚರರಣ ಯ 

ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ ಸ್ರ್ ಎಡವಡ್ಿ ಕರಸ್ಿನ್ ತನನ ಖರಯತ ಸರಕ್ಷಿಯೊಬಬರ ಕ ೈಲಿ ಕ ಲ ಯುವಕರು 

ಸರಮರನಯರೂ ಮತುು ಕುರೂಪ್ಪಗಳ  ಆಗಿರುತ್ರರ  ಎಂದು ಹ ೀಳಿಸ್ದದರ ಪರಿಣರಮವರಗಿ ಆಸ್ಿರ್ ವ ೈಲ್ಡ 

ಮೀಲಿನ ಅಪವರದ ಸರಬಿೀತ್ರಗುವಂತ್ರಯತು. ವಿಚರರಣ ಗ  ಒಳಗರಗುವ ಬದಲು ಆಸ್ಿರ್ ವ ೈಲ್ಡ ತ್ರವು 

ಹೂಡಿದದ ಮರನಹರನಿ ದರವ ಯನುನ ಲಗುಬಗ ಯಂದ ಹಿಂಪಡ ಯುತ್ರುರ , ಆದರ  ಎಲಲವೂ ಅಲಿಲಗಿೀ 

ಮುಗಿಯಲಿಲಲ. ಅಪರರಧಿೀ ಕರನೂನು ರ್ತದುದಪಡಿ ಕರಯದ 1885ರ ಅಡಿಯಲಿಲ ವಿಚರರಣ ಯನುನ 

ಮುಂದುವರಿಸ್ಲರಯತು ಮತುು ಆಸ್ಿರ್ ವ ೈಲಡರಿಗ  ಶಿಕ್ ಯರಗಿ ಅವರಿಗ  ಎರಡು ವಷ್ಿಗಳ ಕರಲ 

ಸ ರ ವರಸ್ ವಿಧಿಸ್ಲರಯತು. ತಮಮ ಸ ರ ವರಸ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ ುಂದೂ ಚ ೀತರಿಸ್ಕ ೂಳಳಲಿೀ 

ಇಲಲ ಮತುು 46ರ ಸ್ಣಣ ವಯಸ್ಪನಲಿಲೀ ಪರಯರಿಸ್ನಲಿಲ ಬಡತನ ಮತುು ಹತ್ರಶ್ ಯಲ ಲೀ 

ಕ ೂನ್ ಯುಸ್ರ ಳ ಯುತ್ರುರ  
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23. ಬಿಾಟ್ಟಷ್ ದವೀಪಗಳಲಿಲ ಬದಲರವಣ ಯ ಗರಳಿ ನಿಧರನವರಗಿ ಬಿೀಸ್ತು ಮತುು ಎರಡನ್ ೀ ವಿಶವಯುದಧದ 

ನಂತರ ಇತರ ವಿಚರರಗಳ ಹ ೂರತ್ರಗಿ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪರರಧ್ಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕರನೂನನುನ 

ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ ಅಂತಹ ಅಪರರಧ್ಗಳಿಗ  ನ್ರಯಯರಲಯದ ಶಿಕ್  ಪಡ ದ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ಹಿೀಗ  

ನಡ ಸ್ಕ ೂಳಳಲರಗುತುದ  ಎಂಬುದನುನ ರ್ತಳಿಯಲು 24.08.1940ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ವೀಲ ಗ್ನ್ 

ಸ್ಮಿರ್ತಯನುನ ರಚಸ್ಲರಯತು. ಆ ಸ್ಮಿರ್ತಯ ವರದ 1957ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯ ಸ ಪ ುಂಬರಿನಷ್ುು 

ಹಳತ್ರದರೂ, ಓದಲು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕರರಿಯರಗಿದ . ಆ ವರದಯ 31 ಮತುು 32ನ್ ೀ ವರಕಯಗಳಲಿಲ 

ಹಿೀಗ  ಹ ೀಳಲರಗಿದ :- 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್  ಒಂದು ಖರಯಲ  ಎಂಬುದನುನ ಸರಬಿೀತು 

ಪಡಿಸ್ದರೂ ಕೂಡ, ಬಹಳ ಮಂಡಿ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರಲಿಲ 

(ಅವರು ಹಿೀಗರದರೂ ಆ ಸ್ಥರ್ತಗ  ತಲುಪ್ಪರಲಿ, ಅವರಲಿಲ 

ಸರಮರಜಿಕ ಸ್ಮಸ ಯಗಳು ಕರಣುತುವ ಯೀ ಹ ೂರತು 

ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಸ್ಮಸ ಯಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಲಲ ಹರಗರಗಿ ಈ 

ಸ್ಮಸ ಯಯನುನ ಸರಮರಜಿಕ ಮತುು ಅಪರರಧ್ಶ್ರಸ್ರದ 

ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸ್ಬ ೀಕು. ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್  ಒಂದು 

ಖರಯಲ  ಮತುು ಅದನುನ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ುವುದು ವ ೈದಯಲ ೂೀಕದ 

ಜವರಬರದರಿಯಂದು ನಂಬುವ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ, ಮೀಲಿನ 

ನಿಲುವನುನ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವುದು ಅಗತಯವರಗುತುದ . 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್  ಖರಯಲ ಯೊೀ? ಎಂಬ ಸ ೈದರಧಂರ್ತಕ  

ಪಾಶ್ ನಗಿಂತ, ಅದಕ ಿ ಚಕ್ತತ್ ಪಯನುನ ಒಬಬ ವ ೈದಯ ನಿೀಡಬ ೀಕ ? 

ಎಂಬ ಪರಾಯೊೀಗಿಕ ಪಾಶ್ ನಯೀ ಮುಖ್ಯವರಗುತುದ . 

ಮನ್ ೂೀಚಕ್ತತಪಕರು ಖರಯಲ ಯಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು 

ಸರಧ್ಯವರಗದ ವಯಕ್ತುತವಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಸ್ಮಸ ಯಗಳನುನ 



 186 

ದನನಿತಯ ನ್ ೂೀಡುರ್ತುರುತ್ರುರ  ಮತುು ಕ ಲ ಮರನಸ್ಕ 

ಸ್ಮಸ ಯಗಳಿಗ  ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಚಕ್ತತ್ ಪಗಿಂತ ವರತ್ರವರಣದ 

ಬದರಲವಣ  ಅರ್ವರ ಇತರ ವ ೈದಯಕ್ತೀಯವಲಲದ 

ಪರಿಹರರಗಳ ೀ ಸರಕರಗುತುವ .  ಇದಕ ಿ, ಮನ್ ಯಲ ಲೀ 

ನಿವಿಹಿಸ್ಬಹುದರದ ಇಳಿವಯಸ್ಪನ ಮರ ವು ಅರ್ವರ 

ದೀಘಿಕರಲಿೀನ ಸ್ಿಜ ೂಫಾೀನಿಯರದಂತಹ ಸ್ಮಸ ಯಗಳನುನ 

ಉದರಹರಣ ಯರಗಿ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಬಹುದು. ಹರಗ  

ನ್ ೂೀಡಿದರ  ನಡವಳಿಕ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ವ ೈಕಲಯಗಳಿಗ  

ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಸ್ಹರಯ ಪಡ ದರೂ, ಅವುಗಳ ಚಕ್ತತ್ ಪಯು 

ಮನ್ ೂೀಚಕ್ತತ್ ಪ ಅರ್ವರ ಇತರ ಕಟುುನಿಟ್ಟುನ ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ 

ಚಕ್ತತ್ ಪಗ  ಸ್ೀಮಿತವರಗಿರುವುದಲಲ. ಇದರ ಅರ್ಿ ಹಲವು 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ತಜ್ಞರ ಚಕ್ತತ್ ಪಯ ಅಗತಯವಿಲಲ 

ಎಂಬುದಲಲ. ಆದರ , ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪರರಧಿಗಳ 

ಚಕ್ತತ್ ಪಯ ವಿಚರರದಲಿಲ ನ್ರವು ಇನೂನ ಹಿೀಸ್ನ 

ವಿಚರರಗಳನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೀಕರಗುತುದ    

32. ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ಖರಯಲ  ಎಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ದರ , ಅವರಿಗ  ಅದರ ಮೀಲ  

ಹತ್ ೂೀಟ್ಟಯಲಲದರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಮರಡುವ 

ಕೃತಯಗಳಿಗ  ಅವರು ಸ್ಂಪೂಣಿ ಜವರಬರದರರಲಲ ಎಂದು 

ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂಡಂತ್ರಗುತುದ . ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ಖರಯಲ  

ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂಡರೂ, ಮೀಲ  ರ್ತಳಿಸ್ದ ತಕಿವನುನ 

ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳಳಲು ಬರುವುದಲಲ. ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರಿಗ  ತಮಮದ ೀ 
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ಲಿಂಗದ ವಯಕ್ತುಗಳ ಮೀಲ  ಸ ಳ ತವಿದದ ಮರತಾಕ ಿ ಅವರು 

ಅದನುನ ಹತ್ ೂೀಟ್ಟಯಲಿಲ ಇಡಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ, ಅರ್ವರ ಅದು 

ಭಿನನ ಲಿಂಗದವರ ನಡುವಿನ ಸ ಳ ತಕ್ತಿಂತ ಭಿನ್ರನವರದುದು 

ಎಂಬುದಕ ಿ ಯರವುದ ೀ ನಿಖ್ರವರದ ಸರಕ್ಷಿಗಳಿಲಲ.  

ಮರನಸ್ಕ ಆಸ್ಿತ್ ಾಗಳಲಿಲರುವ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ರ ೂೀಗಿಗಳು, 

ಕ ಲವರನುನ ಹ ೂರತುಪಡಿಸ್, ಹ ಚಿನ ಜವರಬರದರಿ ಮತುು 

ಸ್ವನಿಯಂತಾಣ  ತ್ ೂೀಪಿಡಿಸ್ ಬಲಲರು ಎಂಬುದು ನಮಗ  

 ರ್ತಳಿದುಬಂದದ , ಉದರಹರಣ ಗ  ಅರ್ತ ಕಡಿಮ 

 ಜನರನುನ ಮುಚಿದ ಕ ೂೀಣ ಯಲಿಲ 

ಕೂಡಿಹರಕಲರಗುತುದ . ಸ್ವನಿಯಂತಾಣವ ಂಬುದು ವಯಕ್ತುಗಳಲಿಲ 

ಸ್ದರಕರಲ ಅಡಗಿರುವ ವಿಚರರ, ಇದಕ ಿ ಕ ಮಮನುನ 

ಹತ್ ೂೀಟ್ಟಯಲಿಲಡುವುದನುನ ಉದರಹರಣ ಯರಗಿ 

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಬಹುದು.  ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು ಎಷ್ುರ ಮಟ್ಟುಗ  

ತಮಮನುನ ತ್ರವು ನಿಯಂತಾಣದಲಿಲಟುುಕ ೂಳಳಬಹುದು ಎಂಬುಡ 

ಅವರ ವಯಕ್ತುತವ ಮತುು ತ್ರತ್ರಿಲಿಕ ದ ೈಹಿಕ ಮತುು 

ಭರವನ್ರತಮಕ ವಿಚರರಗಳನುನ ಅವಲಂಬಿಸ್ರುತುದ . 

ಈ.ವಯಕ್ತುಗಳು ತಮಮ ಕೃತಯಗಳ ಜವರಬರದರಿ ಹ ೂರಲು 

ಸರಧ್ಯವರಗದರುವ ಸ್ಥರ್ತಯಲಿಲದರದರ ಯೀ ಎಂಬುದು 

ನಮಮದುರಿಗಿರುವ ಮುಖ್ಯವರದ ಪಾಶ್ ನ. ಈ ಪಾಶ್ ನಯು, 

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬ ಈಗ ತ್ರನಿರುವ ಸ್ುರ್ತಗ  ತ್ರನ್ ೀ 

ಜರವರಬರದರನ್ ೀ ಎಂಬ ಪಾಶ್ ನಗಿಂತ ಭಿನನವರದುದು. ಈ 

ವಿಚರರ ಅತಯಂತ ಕುತೂಹಲಕರವರದುದು ಮತುು ಇತರ  
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ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ ಸ್ಮಂಜಸ್ವರಗಿರಬಹುದು. ಆದರ  ಸ್ಧ್ಯದ 

ಪರಿಸ್ಥರ್ತಯಲಿಲ ನ್ರವು ಯೊೀಚಸ್ಬ ೀಕ್ತರುವುದು ವಯಕ್ತುಗಳ 

ಈಗಿನ ಸ್ುರ್ತಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಅವರ ನಡವಳಿಕ ಗ  ಅವರು 

ಎಷ್ುರಮಟ್ಟುಗ  ಜವರಬರದರರು ಎಂಬುದನುನ, ಮತುು ಆ 

ಸ್ಥರ್ತಗ  ಏನು ಕರರಣ ಎಂಬುದು ಇಲಿಲ ಮುಖ್ಯವರಗುವುದಲಲ. 

ಶಿಕ್ ಗ ೂಳಗರಗಿರುವ ವಯಕ್ತುಯನುನ ಹಿೀಗ  

ನಡ ಸ್ಕ ೂಳಳಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಚರರದಲಿಲ ತಜ್ಞರ 

ಅಭಿಪರಾಯಗಳು ಸ್ಹರಯಕ ಿ ಬರುವ ಹರಗ , ತನನ 

ಕೃತಯಗಳ ಮೀಲ  ಅವನಿಗಿರುವ ಜವರಬರದರಿಯನುನ ಯರವ 

ಅಂಶಗಳು ಪಾಭರವಿಸ್ವ  ಎಂಬನುನ ರ್ತಳಿದುಕ ೂಳಳಲು 

ಕೂಡರ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪರಾಯದ ಅಗತಯವಿದ . 

 

24. ಈ ವರದಯ 36ನ್ ೀ ವರಕಯದಲಿಲ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು ಸ್ಮರಜದ ಎಲಲ ಸ್ಥರಗಳಲಿಲಯೂ ಇದ  ಮತುು 

ಎಲರಲ ಬಗ ಯ ವೃರ್ತು ಮತುು ವರಯಪರರಗಳಲಿಲ ಕರಣಸ್ಗುತುದ  ಎಂಬುದಕ ಿ ಸರಕಶಯಗಳಿರುವುದ ೀ 

ಎಂಬುದನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ಲರಗಿದ . ವರಕಯದಲಿಲ ಪಾಸ್ುುತ ಕರನೂನನುನ ಉಳಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಬಗ ಗಿನ 

ಮುಖ್ಯವರದ ವರದಗಳನುನ ಮಂಡಿಸ್ಲರಗಿದ . ಸ್ಮರಜದ ಆರ ೂೀಗಯದ ವಿಚರರದಲಿಲನ ವರದಗಳನುನ 

ಸರಕ್ಷಿಗಳ ಕ ೂರತ್ ಯ ಕರರಣದಂದ ತಳಿಳಹರಕ್ತದ ಸ್ಮಿರ್ತಯು, ಹಿೀಗ  ನುಡಿಯತು:- 

“54. ಇಂತಹ ಕೃತಯಗಳು ನ್ರಗರಿಕತ್ ಗಳಲಿಲ ಅನ್ ೈರ್ತಕತ್  

ಮತುು ಅದಃಪತನಕ ಿ ಎಡ ಮರಡಿಕ ೂಡುತುವ , ಮತುು, 

ನಮಮ ರರಷ್ರ ಅದಃಪತನಕ ೂಿಳಗರಗಿ ಹರಳರಗುವುದನುನ 

ತಪ್ಪಿಸ್ಬ ೀಕ್ತದದರ , ಅಂತಹ ಕೃತಯಗಳನುನ ಎಲರಲ 

ರಿೀರ್ತಯಂದಲೂ ತಡ ಯಬ ೀಕು ಎಂಬುದು ಮೊದಲ ಈ 
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ವರದಗಳಲಿಲ ಮೊದಲನ್ ಯದು. ಈ ಅಭಿಪರಾಯವನುನ 

ಪುಷ್ಟ್ುೀಕರಿಸ್ುವ ಯರವ ಸರಕ್ಷಿಯೂ ನಮಗ  ದ ೂರ ರ್ತಲಲ 

ಮತುು ಈ ಕರಲದಲಿಲ ನಮಮ ದ ೀಶವನುನ ಆಳುವುದಕ ಿ, 

ಇರ್ತಹರಸ್ದಲಿಲನ ಭಿನನ ಕರಲ ಮತುು ಸ್ನಿನವ ೀಶಗಳಲಿಲ 

ಬದುಕ್ತದದ ವಯಕ್ತುಗಳ ಕರಲಿನಿಕ ವಿವರಣ ಗಳ ಆಧರರದ 

ಮೀಲ  ಕರನೂನುಗಳನುನ ರಚಸ್ುವುದು ಉಚತವಲಲ.  

ತ್ರವು ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ, ಪರಪಕರ ಮತುು ಅಸ್ಹಯಕರ ಎಂದು 

ನಂಬಿರುವ ವಿಚರರಗಳ ಬಗ ಗಿನ ಅಸ್ಹನ್ ಯೊಂದ ೀ ಈ 

ವರದದ ಆಧರರವ ಂಬುದನುನ ಗಮನಿಸ್ಬ ೀಕು ಮತುು 

ಹಲವರು ಒಂದಲಲ ಒಂದು ಕರರಣಕ ಿ ಇಂತಹ 

ಅಸ್ಹನ್ ಯನುನ ಅನುಭವಿಸ್ುತ್ರುರ . 

ಆದರ  ನ್ ೈರ್ತಕ ಬದಧತ್  ಅರ್ವರ ಭರವನ್ ಗಳ ಆಧರರದಲಿಲ , 

ವಯಕ್ತುಗಳ ಖರಸ್ಗಿೀತನವನನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುವುದಕ ಿ ಅರ್ವರ 

ಅವರ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಗಳನುನ 

ಕರನೂನಿನಡಿಯಲಿಲ ಅಪರರಧ್ವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು 

ಸರಧ್ಯವಿಲಲ.  

ಅಂತಹ ಗಂಡಸ್ರನುನ ಕ ಲ ವೃರ್ತುಗಳು ಅರ್ವರ 

ಸರವಿಜನಿಕ ಸ ೀವ ಯ ವಿಭರಗಗಳಿಗ  ನ್ ೀಮಿಸ್ದರಗ 

ಅವರ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಅಭರಯಸ್ಗಳ ದ ಸ ಯಂದ ಅವರು 

ಬ ದರಿಕ  ಅರ್ವರ ಇತರ ಒತುಡಗಳಿಗ  ಒಳಗರಗಿ ಅವರು 

“ಕ ಟುದರದ ಭದಾತ್ರ ಸ್ವರಲರಗಿ’ ಪರಿಣಮಿಸ್ುವ ಸರಧ್ಯತ್  
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ಇರುತುದ  ಎಂಬುದು ಮತ್ ೂುಂದು ವರದ. ಇದು 

ನಿಜವರಗಿದದಲಿಲ, ಇತರ ಬಗ ಯ ಜನರು, ಎಂದರ  

ಕುಡುಕರು, ಜೂಜುಕೂರರು ಮತುು ಭಿನನಲ ೈಂಗಿಕವರದ 

ಸ್ಮಸ ಯಗಳಲಿಲ ಸ್ಲುಕುವಂತಹ ಜನರ ವಿಚರರದಲೂಲ ಈ 

ವರದ ಅನವಯಸ್ಬ ೀಕು. ಈ ಕರರಣಗಳ ಆಧರರದಲಿಲ 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ಕ ಲ ಬಗ ಯ ವೃರ್ತುಗಳಿಂದ 

ಹ ೂರಗಿಡಬ ೀಕು ಎಂಬುದನುನ ಒಪಿಬಹುದರದರೂ, ಅವರ 

ಖರಸ್ಗಿೀ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಗಳನುನ 

ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವುದಕ ಿ ಈ ಕರರಣ ಸರಕರಗುವುದಲಲ 

ಎಂಬುದು ನಮಮ ಅಭಿಪರಾಯ 

 

(ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ ) 

25. ಕುಟುಂಬ ಜಿೀವನಕ ಿ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯಂದ ಆಗುವ ಹರನಿಯ ಬಗ ಗಿನ ವರದವನುನ ಹಿೀಗ  

ತಳಿಳಹರಕಲರಯತು:- 

 

“55. ಗಂಡಸ್ರ ನಡುವಿನ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಗಳು 

ಕುಟುಂಬ ಜಿೀವನವನುನ ಘಾಸ್ಗ ೂಳಿಸ್ುತುವ  ಎಂಬುದು 

ನಿಜವಿರಬಹುದು. ಇದನುನ ಪುಷ್ಟ್ುೀಕರಿಸ್ಲು, ಗಂಡನ 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯ ದ ಸ ಯಂದ ವ ೈವರಹಿಕ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳು ಮುರಿದುಬಿದದರುವ ಹಲವು ನಿದಶಿನಗಳು 

ನಮಮ ಮುಂದವ  ಮತುು ಇಂತಹ ಸರಕ್ಷಯಗಳು ಸರಕಷ್ಟ್ುವ . 
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ಅಲಲದ ೀ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಅಂಶಗಳು ದುಬರಿಲವರಗಿರುವ 

ಗಂಡಸ್ು ತನನ ಕರಮನ್ ಗಳನುನ ಈಡ ೀರಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ 

ಸ್ಲುವರಗಿ ಮದುವ ಯರಗದ ೀ ಉಳಿದು ಒಂದು ಸ್ಫಲ 

ಮತುು ಸ್ಂತ್ ೂೀಷ್ಕರ ಸ್ಂಬಂಧ್ದಂದ 

ವಂಚತನ್ರಗಬಹುದು. ನ್ರವು ಸ್ಮರಜದ ಮೂಲ 

ಘಟಕ ವ ಂದು ನಂಬಿರುವ ಕುಟುಂಬ ವಯಸ ುಗ  ಇಂತಹ 

ನಷ್ುವರಗುವುದನುನ ನ್ರವು ಖ್ಂಡಿಸ್ುತ್ ುೀವ . ಆದರ  

ಹ ಂಡರ್ತಯ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯಂದ ವಿವರಹ 

ಮುರಿದು ಬಿೀಳುವುದು ಮತುು ಕ ಲ ಹ ಂಗಸ್ರು 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳಲ ಲೀ ತೃಪ್ಪು ಕಂಡು ವಿವರಹವನುನ 

ತಪ್ಪಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಘಟನ್ ಗಳು ಕೂಡ ಆಗರಗ ೆ 

ವರದಯರಗುತುಲ ೀ ಇರುತುವ . ಹಿೀಗರಗಿ ಹ ಂಗಸ್ರ 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ , ವಿವರಹ ಬರಹಿರ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಮತುು 

ವಯಭಿಚರರಗಳಿಗ  ಹ ೂೀಲಿಸ್ದರ , ಗಂಡಸ್ರ ನಡುವಿನ 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಗಳು, ಕುಟುಂಬ ವಯವಸ ಥಯ 

ಮೀಲ   ಹ ಚಿನ ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರುತುವ   ಎಂಬುದನುನ 

ನಂಬಲು ನಮಮಲಿಲ ಕರರಣಗಳಿಲಲ. ಮೀಲಿನ ಎಲರಲ 

ಕೃತಯಗಳಿಂದ ಕುಟುಂಬ ವಯವಸ ಥಗ  ಆಗುವ ನಷ್ು 

ಬಹುದ ೂಡಡದ ೀ ಆದರೂ, ಆ ಕರರಣಕ ಿ ಕ್ತೀಲ ಗಂಡಸ್ರ 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಅಪರರಧ್ವ ಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ುವುದು ಸ್ರಿಯರಗುವುದಲಲ. ಈ ವರದದ ಅರ್ಿ 

ಸ್ಮರಜ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂಡು 
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ಪೊಾೀತ್ರಪಹಿಸ್ಬ ೀಕು ಎಂದಲಲ. ಆದರ  ವಿವರಹ ೀತರ 

ಸ್ಂಬಂಧ್, ಸ್ರೀ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್  ಮತುು ವಯಭಿಚರರಗಳನುನ 

ಅಪರರಧ್ವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ದ ೀ ಇರುವ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ 

ಕುಟುಂಬ ವಯವಸ ುಗ  ಘಾಸ್ಯರಗುತುದ  ಎಂಬ ನ್ ವದಲಿಲ 

ಗಂಡಸ್ರ ನಡುವಿನ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಗಳನುನ 

ಅಪರರಧ್ವ ಂದು ಕರ ಯಲು ಬರುವುದಲಲ. ಅಲಲದ , ಒಬಬ 

ಸ್ಂಗರರ್ತಯಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಅಂಶಗಳಿದದರ , ಅವರ 

ವ ೈವರಹಿಕ ಜಿೀವನ ಅತೃಪ್ಪುಕರವರಗುತುದ  ಎಂಬುದನುನ 

ನ್ರವಿಲಿಲ ಗಮನಿಸ್ಬ ೀಕು. ಹಿೀಗರಗಿ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರ ೂಬಬರು  

ಸ್ಮರಜ ಒಪುಿವ ವಯವಸ ುಯನುನ ಪರಲಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವರಗಿ 

ಮತುು ತಮಮ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್  ಗುಣವರಗಬಹುದು ಎಂಬ 

ಆಸ ಯಲಿಲ ಮದುವ ಯರದರ  ಅದು ದುರಂತಗಳಿಗ  

ದರರಿಮರಡಿಕ ೂಡುತುದ . 

26. ಮತುು, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳಲಿಲ ತ್ ೂಡಗುವ್ಲ ವಯಕ್ತುಗಳು ಮುಂದ  ಬರಲಕರ ಮೀಲ  ಆಕಷ್ಟ್ಿತರರಗ 

ಬಹುದು ಎಂಬ ಆರೂಪವನುನ ತಳಿಳ ಹರಕುತ್ರು ಸ್ಮಿರ್ತಯು ಹಿೀಗ  ಹ ೀಳಿತು. 

 

“56. ಒಬಬ ಗಂಡಸ್ನುನ ತನನ ಸ್ಂಗರರ್ತಯರಗಿ ಆಯಿ 

ಮರಡಿಕ ೂಂಡಿರುವ ಪುರುಷ್ನು ಆ ಸ್ಂಬಂಧ್ವನುನ ಬಿಟುು 

ಮುಂದ  ಚಕಿ ಬರಲಕ ಅರ್ವರ ಬರಲಕರ ಡ ಗ  

ಆಕಷ್ಟ್ಿತರರಗಬಹುದು ಎಂಬ ಮೂರನ್ ೀ ಆರ ೂೀಪವನುನ 

ನ್ರವು ಗಂಭಿೀರವರಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ದ ದೀವ . ಅಪರಾಪುರ ಮೀಲಿನ 

ಅಪರರಧ್ಗಳನುನ ಹ ಚುಿಮರಡಬಹುದರದ ಯರವ 
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ವಿಚರರವನುನ ನ್ರವು ಖ್ಂಡಿತವರಗಿಯೂ ಅಸ್ಡ ಡ 

ಮರಡಬರರದು. ಕರನೂನಿಗ  ನ್ರವು ಮರಡುವ 

ರ್ತದುದಪಡಿಯು ಅಪರಾಪು ವಯಸ್ಿರಿಗ  ಅಪರಯ 

ಉಂಟುಮರಡಬಹುದರದರ  ಅಂತಹ ಯರವ 

ಮರಪರಿಡನುನ ಮರಡಬರರದು ಎಂಬುದನುನ ನ್ರವು 

ಯೊೀಚಸ್ದ ದೀವ .  ಆದರ  ಈ ವಿಚರರದಲಿಲ ನ್ರವು ನಮಮ 

ತಜ್ಞ ಸರಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಬಹಳವ ೀ ಪಾಭರವಿತಗ ೂಂಡಿದದೀವ . 

ಅವರ ಪಾಕರರ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಗ  ಕರರಣ ಏನ್ ೀ ಇದದರೂ, 

ವಯಸ್ಿ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರಲಿಲ ಎರಡು ನಿಚಿಳವರಗಿ 

ಗುರುರ್ತಸ್ಬಲಲ ವಿಧ್ವಿದ . ಅವರುಗಳಲಿಲ ಕ ಲವರು ಇತರ 

ವಯಸ್ಿ ಪುರುಷ್ರನುನ ಸ್ಂಗರರ್ತಗಳರಗಿ ಆಯುದಕ ೂಂಡರ , 

ಮತ್ ು ಕ ಲವರು ಶಿಶುಕರಮಿಗಳರಗಿರುತ್ರುರ , ಎಂದರ  

ಇನೂನ ಹರ ಯಕ ಿ ಕರಲಿಡದ ಹುಡುಗರನುನ ಸ್ಂಗರರ್ತಯರಗಿ 

ಬಯಸ್ುವವರು. ವಯಸ್ಿ ಗಂಡಸ್ನ ಜ ೂತ್  ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ ಹ ೂಂದರುವ ಗಂಡಸ್ು ಬರಲಕರ ಡ ಗ  

ಆಕಷ್ಟ್ಿತರರಗುವುದು ಬಹು ಅಪರೂಪ ಮತುು 

ಬರಲಕರ ಡ ಗ  ಆಕಷ್ಟ್ಿತರರಗುವವರು ವಯಸ್ಿರನುನ 

ಬಯಸ್ಲರರರು ಎಂಬುದನುನ ನಮಗ  ಅಧಿಕೃತವರಗಿ 

ರ್ತಳಿಸ್ಲರಗಿದ . ಆದರಗೂಯ, ಪೊೀಲಿೀಸ್ ವರದ ಮತುು 

ಇತರ ಸರಕ್ಷಿಗಳ ಆಧರರದ ಮೀಲ , ಅಂತಹ ಪಾಕರಣಗಳ  

ನಡ ಯುತುವ  ಎಂಬುದನುನ ಮನಗರಣಲರಗಿದ . 

27. ಕಡ ಯದರಗಿ ಸ್ಮಿರ್ತಯು ಹಿೀಗ  ನುಡಿಯತು 
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“60. ಹಲವು ವಷ್ಿ ಜರರಿಯಲಿಲದದ ಕರನೂನ್ ೂಂದನುನ 

ಬದಲರಯಸ್ ಹಿಂದ  ಅಪರರಧ್ವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗುರ್ತುದದ 

ಕೃತಯಗಳನುನ ಕರನುನಿನಡಿಯಲಿಲ ಮರನಯ ಮರಡುವ 

ಪಾಸರುವನ್ ಯು ಟ್ಟೀಕ ಗಳಿಗ  ತುತ್ರುಗುತುದ  ಎಂಬುದರ 

ಅರಿವು ನಮಗಿದ . ಅಲಲದ  ಹ ೂಸ್ ಕರನೂನುಗಳನುನ 

ರದುದಗ ೂಳಿಸ್ ಕ ಲ ವಿಚರರಗಳನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ದರ  

ಅಂತಹದ ೀ ಪಾರ್ತಭಟನ್  ವಯಕುವರಗುವುದಲಲ ಎಂಬುದನುನ 

ನ್ರವು ಮನಗಂಡಿದ ದೀವ . ದೀಘಿಕರಲಿೀನ 

ಪದಧರ್ತಯೊಂದನುನ ತಲ ಕ ಳಗು ಮರಡುವುದು ಗಂಭಿೀರ 

ವಿಚರರವರಗಿದುದ ಅದನುನ ಹಗುರವರಗಿ ತ್ ಗ ದು 

ಕ ೂಳಳಬರರದು. ಆದರ  ಒಂದು ನಿಷ್ಿಕ್ಷಪರತ ಮತುು 

ಸ್ಮರನತ್ ಯನುನ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ುವ ಕರನೂನು ಹ ೀಗಿರಬ ೀಕು 

ಎಂಬುದರ ಬಗ ಗ  ನಮಮ ಅನಿಸ್ಕ ಗಳನುನ ರ್ತಳಿಸ್ವುದಷ ುೀ 

ನಮಗ ೂಪ್ಪಿಸ್ದದ ಕ ಲಸ್ವರಗಿತುು. ಹರಗರಗಿ, ಒಳ ಳಯ 

ಕರನೂನಿನ ಬಗ ಗಿನ ನಮಮ ಅಭಿಪರಾಯವನುನ, ಪಾಸ್ುುತ 

ಜರರಿಯಲಿಲರುವ ಅಸ್ಿಷ್ುವರದ ನಂಬಿಕ ಗಳ ಆಧರರದ 

ಮೀಲ  ರಚನ್ ಯರದ ಕರನೂನಿನ ವಿಚರರ 

ಪಾಭರವಿಸ್ಬರರದು ಎಂಬುದು ನಮಮ ಅನಿಸ್ಕ ಯರಗಿದ .  

ಹರಗ ಯೀ, ನ್ರವು ಈ ವಿಚರರವನುನ ಹ ೀಳುವುದೂ ನಮಮ 

ಕತಿವಯ. ನ್ರವು ಪಾಸರುಪ್ಪಸ್ರುವ ಕರನೂನಿನ 

ಬದಲರವಣ ಯ ವಿರುದಧ ಮಂಡಿಸ್ಲರಗಿರುವ ವರದಗಳ 

ಮಹತವ ನಮಗ   ರ್ತಳಿದದ  ಮತುು ವರದಗಳಿಗ  ನ್ರವು 
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ಸ್ರಿಯರದ ಪಾರ್ತವರದಗಳನೂನ ಮಂಡಿಸ್ದ ದೀವ  ಎಂದು 

ನ್ರವು ನಂಬುತ್ ುೀವ . ಕಡ ಯದರಗಿ ಮತ್ ೂುಂದು 

ನಿಣರಿಯಕ ಪಾರ್ತವರದವನುನ ನ್ರವು ಇಡಲು 

ಬಯಸ್ುತ್ ುೀವ . ವಯಕ್ತುಗಳು ತಮಮ ಖರಸ್ಗಿೀ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ 

ವಲಯದಲಿಲ ಮುಕುವರಗಿ ಆಯಿ ಮರಡುವ ಮತುು 

ತಮಗಿಷ್ುದ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ನಡ ಸ್ುವ ಸ್ವತಂತಾಯ 

ಹ ೂಂದರಬ ೀಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ ೆ ಸ್ಮರಜ ಮತುು 

ಕರನೂನುಗಳು ಗಮನ ಕ ೂಡಬ ೀಕು. ಸ್ಮರಜವಂದು 

ಕರನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಅಪರರಧ್ವನುನ ಬಿೀಕ ಂದ ೀ 

ಪರಪವ ಂದು ಬಿಂಬಿಸ್ುವ ಸ್ಂದಭಿವನುನ ಹ ೂರತುಪಡಿಸ್, 

ಇನ್ ನಲಲ ಸ್ಮಯದಲಿಲ ವಯಕ್ತುಗಳ ಖರಸ್ಗಿೀ ನ್ ೈರ್ತಕತ್  ಮತುು 

ಅನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಗಳು ಅವರ ಖರಸ್ಗಿೀ ವಲಯದಲ ಲೀ 

ಉಳಿಯಬ ೀಕು ಮತುು ಅದರಲಿಲ ಕರನೂನು ಮೂಗು 

ತೂರಿಸ್ಬರರದು.  

 ಹಿೀಗ ಂದಮರತಾಕ ಿ ಖರಸ್ಗಿೀ ಅನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ 

ಬ ಂಬಲಿಸ್ ಅದಕ ಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ದಂತ್  ಆಗುವುದಲಲ. ಅದರ 

ಬದಲಿಗ  ವಯಕ್ತುಯ ಕ್ತಾಯ ಅವನದ ೀ ಖರಸ್ಗಿೀ ಮತುು 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಜವರಬರದರಿ ಎಂದು ರ್ತಳಿಸ್, ಪಾಬುದಧ ವಯಕ್ತುಯು 

ಅಂತಹ ಹ ೂಣ ಗರರಿಕ ಯನುನ ಕರನೂನು ಕಾಮದ 

ಭಯವಿಲಲದದರದಗಲೂ ಈಡ ೀರಿಸ್ುತ್ರುನ್  ಎಂದು ಸರರಿದಂತ್  

ಆಗುತುದ .  
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ಮೀಲಿನ ವರದಗ  ಅನುಗುಣವರಗಿ, ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ 

ವಯಸ್ಿರ ನಡುವ  ಖರಸ್ಗಿೀಯರಗಿ ನಡ ಯುವ 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಇನೂನ ಮುಂದ  

ಅಪರರಧ್ವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬರರದ ಂದು ನ್ರವು ಶಿಫ್ರರಸ್ು 

ಮರಡುತ್ ುೀವ . 

28. ಬದಲರವಣ ಯ ಸ್ಮಯ ನಿಧರನವರಗಿ ಬಂದತು. ಬಿಾಟ್ಟೀಷ್ ಸ್ಂಸ್ತುು ಬಹುಸ್ಮಯದ ನಂತರ, ಎಂದರ , 

1967ರಲಿಲ ವೀಲ ಗ್ನ್ ವರದಯನುನ ಅನುಷರಠನಗ ೂಳಿಸ್, ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪರರಧ್ ಕರಯದ 1967ರ (ಸ ಕ್ಷುವಲ್ 

ಅಫ್ ನಪಸ್ ಆಕ್ು) ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳಿಗ  ವಿಧಿಸ್ುರ್ತುದದ 

ಶಿಕ್ ಗಳನೂನ ರದುದಗ ೂಳಿಸ್ತು  

29. 2017ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ಯುನ್ ೈಟ ಡ್ ಕ್ತಂಗ್ಡಮ್ ನಲಿಲ ಪೊೀಲಿಸ್ಂಗ್ ಅನ್ಡ ಕ ೈಮ್ಪ ಆಕು ಅನುನ 

ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ ಅದರಡಿಯಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ಅಪರರಧ್ವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುರ್ತುದದ 

ಕರನೂನುಗಳಡಿಯಲಿಲಾ ಶಿಕ್ ಗ ೂಳಗರಗಿದದ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಮರನವಿೀಯ ನ್ ಲ ಯಲಿಲ ಕ್ಷಮರದರನ 

ನಿೀಡಲರಯತು.  

ಯತನ್ ೈಟ ಡ್  ಸ ಟವಟ್ಾ ನಲಿ್ಲ ಕಾನೂನತ 

30. 1776ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ಯುನ್ ೈಟ ಡ್ ಸ್ುೀರ್ಟಪ ಆಫ್ ಅಮೀರಿಕ ಸ್ವತಂತಾವರಗುವ ವ ೀಳ ಗ  ಆ ದ ೀಶದ ಎಲಲ 

ರರಜಯಗಳಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪರರಧ್ಗಳಿಗ  ಇಂಗಿಲೀಷ್ ಕರನೂನ್ ೀ ಅನವಯವರಗುರ್ತುತುು. ಕಳ ದ 

ಶತಮರನದಲಿಲ ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ ಕರನೂನುಗಳನುನ ಪಾಶಿನಸ್ುವವರ ಗೂ ಈ 

ಪರಿಸ್ಥರ್ತಯೀ ಮುಂದುವರ ದತುು. ಬ ೂೀವಸ್ಿ v. ಹರಡಿವಿಕ್ (1986) ಪಾಕರಣ ಅಂತಹ ಮೊಕದದಮಗಳಲಿಲ 

ಒಂದರಗಿದ . ಬ ೂೀವಸ್ಿ v. ಹರಡಿವಿಕ್ (ಬ ೂೀವಸ್ಿ) ಎಂಬ ಪಾಕರಣವಂದು 1986ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ 

ಯುನ್ ೈಟ ಡ್ ಸ ುೀರ್ಟಪ ನ ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯದ ಮಟ್ಟುಲ ೀರಿತು. ಈ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಅಮೀರಿಕ ಯ 

ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು 5:4ರ ಅಂತರದಲಿಲ ಗುದ ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ ಅಪರರಧ್ವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ 
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ಜರಜಿಿಯರ ಶ್ರಸ್ನವನುನ ಎರ್ತುಹಿಡಿಯತು ಮತುು ಆ ಶ್ರಸ್ನವು ವಯಸ್ಿ ಗಂಡಸ್ು ಮತ್ ೂುಬಬ 

ಗಂಡಸ್ನ್ ೂಂದಗ  ಅವನ ಮನ್ ಯ ಮಲುಗುವ ಕ ೂಠಡಿಯಲಿಲ ನಡ ಸ್ುವ ಕ್ತಾಯಗೂ ಅನವಯವರಗುವುದನುನ 

ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂಡಿತುು. ನ್ರಯಯರಲಯದ ಬಹುತ್ ೀಕ ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪರವರಗಿ ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿ ವ ೀರ್ಟ 

ನಿೀಡಿದ ಆ ರ್ತೀಪ್ಪಿಗ  ಹಲವು ಕರರಣಗಳಿದದವು. 

31. ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕುಿ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರ ನಡುವಿನ ಗೂದಸ್ಂನಭ ೂೀಗವನುನ ಒಳಗ ೂಳುಳವುದಲಲ ಎಂಬುದು 

ಅವರು ನಿೀಡಿದ ಮೊಟುಮೊದಲ ಕರರಣ. ಸ್ಮರಳ ೈಂಗಿಯಕ ುೀಯೂ ಕುಟುMಬ, ಮದುವ  ಮತುು 

ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತುಗಳಿಗ  ಹ ೂರತ್ರಗಿರುವುದು ಎಂಬುದನುನ ಅದರಗಲ ೀ ನ್ರಯಯರಲಯದಲಿಲ ಸರಬಿೀತು 

ಮರಡಲರಗಿತುು. ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಕೃತಯಗಳ ಮೀಲಿನ ನಿಷ ೀಧ್ಕ ಿ ಪುರರತನ ಇರ್ತಹರಸ್ವಿದ  ಎಂಬುದು ಆ 

ಕರನೂನನುನ ಎರ್ತುಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸ್ದ ಮುಂದನ ಕರರಣವರಗಿತುು. ಸರುಯನಿಲ v. ಜರಜಿಿಯ 

(“ಸರುಯನಿಲ”),(1969), ಪಾಕರಣದಲಿಲ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಮನ್ ಯಲಿಲ ಅಸ್ಭಯ ಪುಸ್ುಕಗಳನುನ ಸ್ಂಗಾಹಿಸ್ುವುದು 

ಮತುು ಅದನುನ ಖರಸ್ಗಿೀಯರಗಿ ಓದುವುದಕ ಿ ಶಿಕ್  ವಿಧಿಸ್ುವುದನುನ ಮೊದಲನ್ ೀ ರ್ತದುದಪಡಿ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುತುದ  

ಎಂದು ಹ ೀಳಿತುು. ಆದರ  ಈ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಆ ವರದವನುನ ತಳಿಳಹರಕ್ತದ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಮನ್ ಯಲಿಲ 

ಮರದಕ ವಸ್ುು, ಮದುದಗುಂಡುಗಳು ಮತುು ಕದದ ವಸ್ುುಗಳನುನ ಸ್ಂಗಾಹಿಸ್ದವರಿಗ  ರಕ್ಷಣ  

ನಿೀಡಲರಗುವುದಲಲ ಎಂದು ಸರುಯನಿಲ ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಹ ೀಳರಗಿದ  ಎಂದು,  ಹರಗರಗಿ ಅವಕ ಿ ಸ್ಮರನವರದ 

ಕೃತಯಗಳರದ ವಿವರಹ ಬರಹಿರ ಸ್ಂಬಂಧ್, ಒಡಹುಟ್ಟುದವರ ೂಂದಗಿನ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಮೊದಲರದ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಅಪರರಧ್ಗಳನುನ ಮನ್ ಯಲ ಲೀ ಮರಡಿದದರೂ ಅವಕ ಿ ಶಿಕ್  ವಿಧಿಸ್ುವರಗ ಅಲಿಲ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಮೂಲಭೂತ 

ಹಕಿನುನ ಅನವಯಸ್ುವ ಪಾಶ್ ನಯೀ ಉದಭವಿಸ್ುವುದಲಲ ಎಂದು ನುಡಿಯತು. ಜರಜಿಿಯರ ಕರನೂನು 

ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯ ಆಧರರದಲಿಲ ರೂಪುಗ ೂಂಡಿದುದ ಆ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ದ ೀಶದ ಶ್ರಸ್ಕರಂಗವು 

ಕರನೂನಿನಡಿಯಲಿಲ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ಬಹುದು ಎಂಬುದು ನ್ರಯಯರಲಯದ ಮತ್ ೂುಂದು ತಕಿವರಗಿತುು. ಈ 

ನಿಧರಿರಕ ಿ ಸ್ಹಮರ್ತ ವಯಕುಪಡಿಸ್ದ ಮುಖ್ಯ ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿ ಬಗಿರ್ ರವರು, ಕರನೂನಿನ ಪುರರತನ 

ಮೂಲವನುನ ಬಹುವರಗಿ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ುತ್ರು ಪರಶಿಿಮರತಯ ನ್ರಗರಿಕತ್ ಯುದದಕೂಿ ಜುಡರಯ-ಕ ೈಸ್ು 

ಸ್ಂಪಾದರಯದಡಿಯಲಿಲ ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ಲರಗಿತುು, ಮತುು ಜರಜಿಿಯರ ಕರನೂನು 
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ಕೂಡರ ಅದ ೀ ದರರಿ ತುಳಿದದ  ಎಂಬುದನುನ ಒರ್ತುಹ ೀಳಿದರು. ಬಹುಮತದ ೂಂದಗ  ದನಿಗೂಡಿಸ್ದ 

ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿ ಪರಯವ ಲ್, ವಯಕ್ತುಯು ತಮಮ ಮನ್ ಯ  ಖರಸ್ಗಿೀತನದಲಿಲ ಒಂದ ೀ ಬರರಿ ನಡ ಸ್ದ 

ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗಕ ಿ 20 ವಷ್ಿಗಳ ಶಿಕ್  ವಿಧಿಸ್ುವುದು ಎಂಟನ್ ೀ ರ್ತದುದಪಡಿಯ ಪಾಕರರ ಕೂಾರ ಮತುು 

ಅಸ್ಹಜವರಗಿತುರುತುದ  ಎಂದು ಗಮನಿಸ್ದರು.  ಆದರ  ಈ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಮೀಲಿನ ವಿಷ್ಯಗಳ 

ಪಾಸರುಪವಿರಲಿಲಲ, ಮತುು ಪಾರ್ತವರದಗಳು ಎಂಟನ್ ೀ ರ್ತದುದಪಡಿಯ ವಿಚರರವನ್ ನೀ ಎತುಲಿಲಲವರದದರಿಂದ, 

ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿ ಪರಯವ ಲ್ ಬಹುಮತದ ೂಂದಗ  ದನಿಗೂಡಿಸ್ದರು.  

32. ನ್ರಲುಿ ಮಂದ ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಭಿನನಮತದ ಅಭಿಪರಾಯ ಬಹು ಕುತೂಹಲಕರವರಗಿವ .  ಈ ನ್ರಲುಿ 

ಮಂದ ಭಿನನಮರ್ತೀಯರ ಪರವರಗಿ ಮರತ್ರಡಿದ ಜರಸ್ುೀಸ್ ಬರಲಯಕಮನ್, “ತಮಮ ಪರಡಿಗ  ಬಿಟುುಬಿಡುವ 

ಹಕುಿ” ಎಂದು ಕರ ಯಲರಗುರ್ತುದದ ಹಳ ಯ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕ್ತಿನ ವರಯಖರಯನದ ೂಂದಗ  ತಮಮ 

ಮರತುಗಳನುನ ಆರಂಭಿಸ್ದರು. ಈ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿ ಹೂಮ್ಪ ರ ದ ಪರಥ್ ಆಫ್ ಲರ 

(ನ್ರಯಯದ ದರರಿ) ಎಂಬ ಲ ೀಖ್ನವನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ದರು:- 

“ಕರನೂನ್ ೂಂದನುನ ಮುಂದುವರಿಸ್ುವುದಕ ಿ, ನ್ರಲಿನ್ ೀ 

ಹ ನಿಾಯ ಕರಲದಲಿಲದುದದಕ್ತಿಂತ ಭಿನನ ಕರರಣಗಳಿಲಲ 

ಎಂಬುದು ಖ ೀದದ ವಿಚರರವರಗಿದ . ಕರನೂನನುನ ಯರವ 

ವಿಚರರಗಳ ಆಧರರದ ಮೀಲ  ರೂಪ್ಪಸ್ಲರಗಿತ್ ೂುೀ, ಆ 

ವಿಚರರಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದ ಯೀ ಇಲಲವರಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ 

ಕರನೂನು ಕ ೀವಲ ಹಿಂದನ ಕರನೂನುಗಳ 

ಅನುಕರಣ ಯರಗಿ ಉಳಿದದ  ಎಂಬುದು ಮತುಷ್ುು ಖ ೀದದ 

ವಿಚರರ.” 

33. ಇರ್ತಹರಸ್ ಮತುು ಅದರ ಪುರರತನ ಬಿೀರುಗಳ ಬಣಡವರಳ ಇದರಿಂದಲ ೀ ರ್ತಳಿಯುತುದ . ಜಸ್ುೀಸ್ 

ಬರಲಕಮನನರು ತಮಮ ಭಿನನಮತವನುನ ಮುಂದುವರಿಸ್ುತ್ರು ಬರಲಯಕಮನ್ ಪಾಖರಯತವರದ ವಿಸಾಕನ್ವಾನ್ v. 
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ಯೊವಡರ್, (1972) ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪಿನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ುತ್ರುರ . ಈ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಆಮಿಶ್ ಜನ್ರಂಗದ 

ಜನರಿಗ  ತಮಮ ಮಕಿಳನುನ ಶ್ರಲ ಗ  ಕಳುಹಿಸ್ದ ೀ ಇರುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ತಿದ  ಎಂದು ಸರರಿದ 

ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಕ ಲವರ ಜಿೀವನ ಶ್ ೈಲಿಯು ವಿಚತಾ ಅರ್ವರ ತಪುಿ ಎನಿಸ್ದರೂ, ಅದರಿಂದ 

ಮತ್ ೂುಬಬರ ಹಕುಿ ಮತುು ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತುಗ  ಚುಯರ್ತಯರಗದ ೀ ಇರುವ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ ಅವರು ಬದುಕುವ ರಿೀರ್ತ 

ಭಿನನವರಗಿದ  ಎಂಬ ಒಂದ ೀ ಕರರಣಕ ಿ ಖ್ಂಡಿಸ್ುವಂರ್ತಲಲ ಎಂದು ನುಡಿಯತು. ಜ ುಡರಯ-ಕ ೈಸ್ು 

ಮೌಲಯಗಳನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ದ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಕ ಲ ಧರಮಿಿಕ ಗುಂಪುಗಳು ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ 

ಖ್ಂಡಿಸ್ುತುವ  ಎಂದ ಮರತಾಕ ಿ, ಆ ಗುಂಪುಗಳ ನ್ ೈರ್ತಕ ನಿಧರಿರಗಳನುನ ಅಮೀರಿಕರದ ಎಲರಲ 

ನ್ರಗರಿಕರ ಮೀಲ  ಹ ೀರುವ ಅಧಿಕರರ ಸ್ಕರಿರಕ ಿ ಇಲಲ ಎಂದು ಹ ೀಳಿ, ತಮಮ ಭಿನನನಿಲುವನುನ ಕ ಳಕಂಡ 

ಜರನ್ ಸ್ುುವರ್ಟಿ ಮಿಲ್ ಶ್ ೈಲಿಯ ವಿಶ್ ಲೀಷ್ಣ ಯೊಂದಗ  ಮಂಡಿಸ್ುತ್ರರ :- 

“44. ಡ ೈಮಂಡ್ v. ಚಾಲಾೋ, (1986), ಈ ಪಾಕರಣದಲಿಲ 

ಒಬಬರು ಮತ್ ೂುಬಬರ ಹಕುಿಗಳಲಿಲ ಮೂಗುತೂರಿಸ್ುವ 

ಮರತ್ ೀ ಉಧ್ಬವಿಸ್ುವುದಲಲ, ಏಕ ಂದರ , ಒಬಬರ 

ಮೌಲಯಗಳನುನ ಮತ್ ೂುಬಬರು ಪರಲಿಸ್ುವುದಲಲ ಎಂಬುದು 

ಕರನೂನು ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತುಯ ವಿಚರರವಲಲ. ಮತುು ಅದನ್ ನೀ 

ನ್ ಪವರಗಿಟುುಕ ೂಂಡು  ತಮಮ ಬದುಕನುನ ಭಿನನವರಗಿ 

ಸರಗಿಸ್ುವವರ ಮನ್ , ಹೃದಯ ಮತುು ಮನಸ್ುಪಗಳನುನ 

ಅರ್ತಕಾಮಿಸ್ುವುದನುನ ಸ್ಮರ್ಥಿಸ ೂಿಳುಳವುದು ಬಹುದೂರದ 

ಮರತು.” 

34. ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿ ಸ್ುೀವ ನ್ಪ ಕೂಡರ ತಮಮ ಭಿನನಮತವನುನ ರ್ತೀಕ್ಷ್ಣವರದ ಪದಗಳಲಿಲ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುತ್ರು, 

ವಿವರಹಿತ ಮತುು ಅವಿವರಹಿತ ವಯಕ್ತುಗಳ ಖರಸ್ಗಿೀ ನಿಧರಿರಗಳು ಸ್ಹ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ರಕ್ಷಣ ಯ 

ವರಯಪ್ಪುಯಲಿಲ ಬರುತುವ ಂದು ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿ ರ್ತಳಿಸ್ದರು.   
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35. ಕರನೂನಿನ ಹಳ ಯ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವನುನ ಬದಗಿರಿಸ್, ಬ ೂೀವಸ್ಿ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದ ಭಿನನಮತದ 

ರ್ತೀಪುಿಗಳನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳಳಲು ಅಮೀರಿಕ ಗ  17 ವಷ್ಿ ಹಿಡಿಯತು. 

36. ಲರರ ನ್ಪ v. ಟ ಕರಪಸ್, (2003) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಬಹುಮತದ ಪರವರಗಿ ಮರತನ್ರಡಿದ ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿ 

ಆಂರ್ನಿ ಕ ನ್ ಡಿ ರವರು, ಬ ೂೀವಸ್ಿ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪಿನುನ ರದುದಪಡಿಸ್ುತ್ರು, ಆ 

ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಹ ೂರಬಿದದದದ ಭಿನನಮತದ ರ್ತೀಪುಿಗಳು ಸ್ರಿಯರಗಿವ  ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂಡರು. ಬ ೂೀವಸ್ಿ 

(ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದ ಐರ್ತಹರಸ್ಕ ವಿಶ್ ಲೀಷ್ಣ ಯನುನ ಬುಡಮೀಲು ಮರಡಿದ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಹಿಂದನ 

ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕರನೂನುಗಳು, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರನುನ ಗುರಿಯರಗಿಸ್ಕ ೂಂಡಿರಲಿಲಲ, 

ಬದಲಿಗ  ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತುಯ ಉದ ದೀಶವಿಲಲದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುವ ಉದ ದೀಶ 

ಹ ೂಂದದದವು, ಮತುು ಆ ಕರನೂನುಗಳನುನ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಕ್ತಾಯಗಳಿಗ  

ಅನವಯಸ್ುರ್ತುರಲಿಲಲ ಎಂದು ಗಮನಿಸ್ತು. ಪರಲಯನ್ಡ ಪ ೀರ ಂಟುಹಡ್ ಆಫ್ ಸೌರ್ಥೀಸ್ುನ್ಿ ಪ .ಎ. v. ಕರಯಸ್ 

(“ಕರಯಸ್”),(1992) ಪಾಕರಣವನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ದ ಬಹುಮತದ ನಿಧರಿರವು – “ನಮಮ ಬರಧ್ಯತ್  ಎಲಲರ 

ಸರವತಂತಾಯವನುನ ಖರರ್ತಾ ಪಡಿಸ್ುವುದ ೀ ಹ ೂರತು, ನಮಗ  ತ್ ೂೀಚದ ನ್ ೈರ್ತಕ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯನುನ 

ಜರರಿಮರಡುವುದಲಲ” ನಂತರ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಅಮೀರಿಕನ್ ಕರನೂನು ಸ್ಂಸ ಥ 1955ರಲಿಲ 

ಹ ೂರತಂದದದ ಮರದರಿ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ುತ್ರು, ಅದರಲಿಲ ಖರಸ್ಗಿೀಯರಗಿ ನಡ ಸ್ುವ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳಿಗ  ಶಿಕ್  ವಿಧಿಸ್ಲರಗಿಲಲ ಎಂಬುದನುನ ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ತು. ನಂತರ 

ಯುನ್ ೈಟ ಡ್ ಕ್ತಂಗಡಂ ನ ವೀಲ ಗ್ನ್ ಸ್ಮಿರ್ತಯ ವರದ ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪರರಧ್ ಕರಯದ, 1967 ಗಳನುನ  

ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ದ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಡಡಿಯೆರನ್ v. ಯುನ್ ೈಟ ಡ್ ಕ್ತಂಗಡಂ (1981) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಆಂಗಲ 

ನ್ರಯಯರಲಯ ನಿೀಡಿದ ರ್ತೀಪಿನುನ ಪಾಸರುಪ್ಪಸ್ತು. ನ್ರಯಯರಲಯವು ಆನಂತರದಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರನುನ 

ಸ್ಕರಿರದ ತ್ರರತಮಯ ವಿರ ೂೀಧಿೀ ಕರನೂನುಗಳಿಂದ ವನಿಿತಗ ೂಳಿಸ್, ಸ್ಮರನ ರಕ್ಷನ್ ಯ ನಿಯಮವನುನ 

ಉಲಲಂಘಿಸ್ುರ್ತುದದ ಸರಮರಜಿಕ ವಗರಿಧರರಿತ ಕರಯದಯೊಂದರ ರದದರ್ತಗ  ಕರರಣವರದ ರೂಮರ್ v. 

ಈವರನ್ಪ (“ರೂಮರ್”),, ಪಾಕರಣವನುನ ಈ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ಲರಯತು. ತದನಂತರ, 

ನ್ರಯಯರಲಯ ಕರಯಸ್ (ಮೀಲಿಂಡ) ಮತುು  ರೂಮರ್ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಂಡ 
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ನಿಧರಿರಗಳಿಂದರಗಿ, 1986ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯ ಬ ೂೀವಸ್ಿ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪುಿ “ಗಂಭಿೀರವರದ 

ಸ್ವ ತಕ ಿ ಒಳಗರಗಿದುದ”, ಆ ನಿಧರಿರವನುನ ಮರುಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ಬ ೀಕು ಎಂದು ಬಹುಮತದ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ 

ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ಲರಯತು. ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿ ಓ’ಕ ೂಣೂಣರ್ ರವರು ಮೀಲಿನ ರ್ತೀಪಿನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂಡರರದರೂ, 

ಬ ೂೀವಸ್ಿ (ಮೀಲಿಂಡ) ರ್ತೀಪಿನುನ ರದುದಮರಡುವ ಬದಲು ಅದನುನ ಬದಗ  ಸ್ರಿಸ್ದರು. 

ನ್ರಯಯರಲಯವು ಹಿಂದನ ಕರನೂನುಗಳಿಗ  ಬದಧರರಗಿರಬ ೀಕ್ತರುವುದರಿಂದ, ಬವಸ್ಿ  (ಮೀಲಿಂಡ) 

ರ್ತೀಪಿನುನ ಹಿಂಪಡ ಯಲು ಆಗುವುದಲಲ ಎಂಬ ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿ ಸ್ಿೀಲಿಯರರ ಅಭಿಪರಾಯವನುನ ಮುಖ್ಯ 

ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿ ಮತುು ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿ ಥರಮಸ್ ಬ ಂಬಲಿಸ್ದರು. ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿ ಸ್ಿೀಲಿಯರರವರ 

ರ್ತೀಪ್ಪಿನ ಆಸ್ಕ್ತುಕರ ವರಕಯವಂದು ಹಿೀಗಿದ :- 

“ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರು ಅರ್ವರ ಇತರ ಗುಂಪ್ಪನವರು 

ಪಾಜರಪಾಭುತವದ ಸರಮರನಯ ಮರಗಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಮಮ 

ಉದ ದೀಶಗಳನುನ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ುವುದಕ ಿ ನನನ 

ವಿರ ೂೀಧ್ವಿಲಲವ ಂದು ನ್ರನು ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ುರ್ತುದ ದೀನ್ . ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಅರ್ವರ ಇತರ ಬಗ ಯ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಗಳ ಬಗ ಗಿನ ಸ್ಮರಜದ 

ಪರಿಕಲಿನ್ ಗಳು ಕರಲಕಾಮೀಣ ಬದಲರಗುತುವ , ಮತುು 

ಅಂತಹ ವಿಚರರಗಳಲಿಲ ತಮಮ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವನುನ 

ಅನುಮೊೀದಸ್ುವಂತ್  ಇತರರನುನ ಆಗಾಹಿಸ್ುವ ಹಕುಿ 

ಪಾರ್ತೀ ಸ್ಮುದರಯಕ್ತಿದ . ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರು ತಮಮ 

ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತುಯನುನ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ುವುದರಲಿಲ 

ಯಶಸ್ವಯರಗಿದರದರ  ಎನುನವುದಕ ಿ, ಟ ಕರಪಸ್ ರರಜಯವು, 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವ ಕ ಲವ ೀ 

ರರಜಯಗಳಲ ೂಲಂದರಗಿ ಉಳಿದದ  ಎಂಬುದ ೀ ಸರಕ್ಷಿ. ಆದರ , 

ತಮಮ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವನುನ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ುವುದಕೂಿ, 
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ಪಾಜರತ್ರಂರ್ತಾಕ ಬಹುಮತ ಇಲಲದರುವ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ 

ತಮಮ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವನುನ ಇತರ ನ್ರಗರಿಕರ ಮೀಲ  

ಹ ೀರುವುದಕೂಿ ವಯತ್ರಯಸ್ವಿದ . ಇಂತಹ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ 

ನ್ರನು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ, ಅರ್ವರ ಇತರ ನ್ ೈರ್ತಕವರಗಿ 

ವಿರ ೂೀಧರಭರಸ್ದ, ಕ್ತಾಯಗಳ ಅಪರರಧಿೀಕರಣವನುನ 

ವಿರ ೂೀಧಿಸ್ದಷ ುೀ ರ್ತೀವಾವರಗಿ, ಆದನ್ನು ಅಪರರಧ್ 

ಮುಕುಗ ೂಳಿಸ್ುವುದನೂನ ವಿರ ೂೀಧಿಸ್ುತ್ ುೀನ್ . ಟ ಕರಪಸ್ 

ರರಜಯ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಂಡಿರುವ ನಿಧರಿರವು ಸರಂಪಾದರಯಕ 

ಪಾಜರತ್ರಂರ್ತಾಕ ಪಾಕ್ತಾಯಗಳ ವರಯಪ್ಪುಯಲ ಲೀ ಬರುತುದ  

ಮತುು, ಪಾಜರತಂತಾವನುನ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ಲು 

ಕರತುರವರಗಿರುವ ನ್ರಯಯರಲಯವಂದು ಆವಿಷ್ಿರಿಸ್ರುವ 

‘ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ’ ಎಂಬ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯ ಮೂಲಕ 

ಆ ಸರಂಪಾದರಯಕ ಪಾಕ್ತಾಯಯನುನ  ತಡ ಯುವುದು 

ಸರಮರಂಜಸ್ವಲಲ.   

ಒಂದು ಕರಲದಲಿಲ ಅಗತಯ ಮತುು ಸ್ಮಂಜಸ್ 

ಎಂದುಕ ೂಂಡಿದದ ಕರನೂನುಗಳು ಪಾಸ್ುುತ ಸ್ನಿನವ ೀಶದಲಿಲ 

ಕ ೀವಲ ಶ್  ೀಷ್ಣ  ಮರಡುರ್ತುವ  ಎಂಬುದನುನ ಮುಂದನ 

ಪ್ಪೀಳಿಗ ಯವರು ಮನಗರಣಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಅರಿವು 

ನಮಗಿದ . ಹರಗರದರಗ ಅಂತಹ ಕರನೂನನುನ ಮುಂದನ 

ಪ್ಪೀಳಿಗ ಯವರು ರದುದಪಡಿಸ್ಕ ೂಳಳಬಹುದು. ಆದರ  ಅಂತಹ 

ನಿಧರಿರಗಳನುನ ಪಾಜ ಗಳು ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕ ೀ ಹ ೂರತು, 
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ಅವರನುನ ಆಳುವವರು ತಮಗ  ತ್ ೂೀಚದಂತ್  

ಮರಡಬರರದು ಎಂಬುದು ನಮಮ ವಯವಸ ಥಯ ನಿಯಮ” 

37. ನಮಮ ರ್ತೀಪಿನುನ ರ್ತಳಿಸ್ುವುದಕ ಿ ಮುನನ, ಜಗರ್ತುನ ಇತರ ಪಾಜರತ್ರಂರ್ತಾಕ ದ ೀಶಗಳ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳ 

ಕ ಲ ರ್ತೀಪುಿಗಳನುನ ಅವಲ ೂೀಕ್ತಸ ೂೀಣ. ಐರೂಪಯ ಸ್ಮುದರಯದಲಿಲ ಡಡಿಯೆರನ್  v.  ಯುನ್ ೈಟ ಡ್  

ಕ್ತಂಗಡಂ  (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದಂದ ಮೊದಲುಗ ೂಂಡು, ನ್ರರಿಸ್ v. ಐಲರಯಿಂಡ್, ಮತುು ಮೊೀದನೂಸ್ 

v. ಸ್ಪಾಸ್,, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ೀಿದವನುನ ಹ ೂೀಲುವ ಕರಯದಗಳು, ಎಲಲ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಖರಸ್ಗಿೀ ಹರಗೂ 

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜಿೀವನ ನಡ ಸ್ುವ, ತಮಗ  ಬ ೀಕರದಲಿಲ ಮನ್  ಮರಡುವ ಮತುು ಬ ೀಕರದವರ ೂಂದಗ  

ಸ್ಂಪಕಿ ಇಟುುಕ ೂಳುಳವ ಹಕ್ತಿದುದ, ಆ ಹಕುಿಗಳಲಿಲ ಯರರೂ ಮೂಗು ತೂರಿಸ್ಬರರದು, ಮತುು ಮೂಗು 

ತೂರಿಸ್ಲ ೀ ಬ ೀಕ್ತದದಲಿಲ ಅದಕ ಿ ಪಾಜರತ್ರಂರ್ತಾಕ ಸ್ಮರಜವಂದರಲಿಲ ಪರತಕ ಮತುು ಅವಯವಸ ಥಗಳನುನ 

ತಡ ಯುವ, ಸ್ಮರಜದ ಸರವಸ್ಥಯ ಮತುು ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಕರಪರಡುವ ಮತುು ಇತರರ ಹಕುಿ ಮತುು 

ಸರವತಂತಾಯಗಳನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಉದ ದೀಶವಿರಬ ೀಕು ಎಂಬು ಸರರುವ ಐರೂಪಯ ಮರನವರಧಿಕರರ 

ಅಧಿವ ೀಶನ, 1948ರ 8ನ್ ೀ ಕಲಮನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುವ  ಎಂಬ ಅಭಿಪರಾಯಕ ಿ ಬರಲರಗಿದ . ಸ್ದರಿ 

ಕಲಮಿನಲಿಲ  ಪಾರ್ತಪರದಸ್ಲರಗಿದ . 

38. ಎಲ್-ಅಲ್ ಇಸ ಾಿಲ್ ಏಲ ೈಿನ್ಪ ಲಿ. v. ಜರನರ್ನ್ ಡಿೀನಿಯಲಿವರ್ಟೆ, ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಇಸ ಾೀಲಿನ ಸ್ವೀಿಚ ಿ

ನ್ರಯಯರಲಯದ ಪರವರಗಿ ಮರತನ್ರಡಿದ ನ್ರಯ. ಬರರಕ್, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ಗುರುರ್ತಸ್, 

ಇಬಬರು ಪುರುಷ್ರನುನ ಸ್ಂಗರರ್ತಗಳ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ ಅವರಿಗ  ಉಚತವರಗಿ ಅರ್ವರ ರಿಯರಯರ್ತ 

ದರದಲಿಲ ವಿಮರನದ ಟ್ಟೀಕ ೀಟುಗಳನುನ ನಿೀಡಬಹುದು ಎಂದು ನುಡಿಯತು.  ನ್ರಯಯರಲಯದ ರ್ತೀಮರಿನ 

ಹಿೀಗಿತುು:- 

 

 “14.…ಸ್ಮಸ ಯಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತುು ಸ್ತವಕ ಿ ಅನುಗುಣವರಗಿ 

ಅಗತಯವಿದರದಗ ಮರತಾ ಕರನೂನು ಕ ಲ ಜನರನುನ ಇತರರಿಗಿಂತ 
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ಪಾತ್ ಯೀಕವರಗಿ ನಡ ಸ್ಕ ೂಳುಳವುದನುನ ಸ್ಮರ್ಥಿಸ್ಕ ೂಳಳಬಹುದು ಎಂಬುದು 

ಸ್ಮರನತ್ ಯ ಸ್ದರಧಂತದ ಮರನದಂಡಗಳಲ ೂಲಂದು. ಈ ಪಾಕರರವರಗಿ ಕ ಲ 

ಜನರನುನ ಪಾತ್ ಯೀಕವ ಂದು (ಪರಕ್ತೀಯತ್ ,ಅಸ್ಮರನತ್ ) ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು 

ವಸ್ುುನಿಷ್ುವರದ ಕರರಣವಿದ  ಎಂಬ ನಂಬಿಕ  ಸ್ಮರನತ್ ಯ ಸ್ದರಧಂತಕ ಿ 

ಇರುತುದ . ಹಿೀಗರಗಿ, ಮುಕು ಮತುು ಪಾಜರತ್ರಂರ್ತಾಕ ಸ್ಮರಜದಲಿಲ 

ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನನವರಗಿರುವ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಪಾತ್ ಯೀಕ ಕರನೂನು 

ಅನವಯವರಗುರ್ತುದುದ ಅವರನುನ ಹರಗ  ಪಾತ್ ಯೀಕವರಗಿ ನಡ ಸ್ಕ ೂಳಳಲು 

ಸ್ರಿಯರದ ಸ್ಮರ್ಿನ್ ಗಳು ಇಲಲದ  ಹೂಡರಗ, ಅಂತಹ ಸ್ಮರಜದಲಿಲ 

ಸ್ಮರನತ್ ಗ  ವಿರುದಧವರದ - ಭ ೀದರಭರವ ಎದುದ ಕರಣುತುದ . 

ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿ ಆರ್ ಹ ೀಳಿದಂತ್ , ಭ ೀದರಭರವ ಎಂದರ , “ವಸ್ುುನಿಷ್ು 

ಸ್ಮರ್ಿನ್ ಗಳಿಲಲದ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ ಪಾತ್ ಯೀಕವರಗಿ ನಡ ಸ್ಕ ೂಳುಳವುದು”. ಈ 

ವಿಚರರವನುನ ಚಚಿಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಗಾನ್ರರ್ಟ ಕ ಳಕಂಡಂತ್  ಗಮನಿಸ್ುತ್ರುರ : 

ತ್ರರತಮಯಕ ಿ ನ್ ೀರವರಗಿ  ವಿರುದಧವರಗಿರುವ ಮತುು ನ್ರಯಯ 

ಹರಗು ಕರನೂನುಬಧ್ಧತ್ ಯ ಕರರಣಗಳಿಗರಗಿ, ಪಾರ್ತ 

ಪಾಜರತ್ರಂರ್ತಾಕ ದ ೀಶದ ಕರನೂನು ಸರಧಿಸ್ಲು ಬಯಸ್ುವ 

ಸ್ಮರನತ್ ಯ ತತವವು, ಉದ ದೀಶವಂದಕ ಿ 

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್  ಜನಗಳ ನಡುವ  ನ್ ೈಜವರದ 

ವಯತ್ರಯಸ್ಗಳು ಇಲಲದದರದಗ ಜನರನುನ ಆ ನಿದಿಷ್ು 

ಉದ ದೀಶಕರಿಗಿ ಸ್ಮರನವರಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೀಕು ಎಂಬ 

ಅರ್ಿನಿೀಡುತುದ . ಅವರನುನ ಸ್ಮರನವರಗಿ 

ನಡ ಸ್ಕ ೂಳಳದದದರ , ನಮಮದುರು ತ್ರರತಮಯದ 

ನಿದಶಿವನವಂದು ಪಾಕಟವರಗುತುದ  ಆದರಗೂಯ, ವಿವಿಧ್ 
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ಜನರ ನಡುವಿನ ವಯತ್ರಯಸ್ ಅರ್ವರ ವಯತ್ರಯಸ್ಗಳು 

ಚಚಿಸ್ಲರಗುರ್ತುರುವ ಉದ ದೀಶದ ಮಟ್ಟುಗ  ಸ್ೂಕುವರಗಿದದರ , 

ಅದು ಆ ಉದ ದೀಶಕರಿಗಿ ಅವರನುನ ವಿಭಿನನವರಗಿ 

ನಡ ಸ್ಕ ೂಳಳಲು ಅನುಮರ್ತಸ್ಬಹುದರದ ವಯತ್ರಯಸ್ವರಗಿದ , 

ಆದರ  ವಯತ್ರಯಸ್ಗಳು ಇದನುನ ಸ್ಮರ್ಥಿಸ್ುವಂರ್ತರಬ ೀಕು. 

ಈ ಸ್ನಿನವ ೀಶದಲಿಲ, "ಸ್ಮರನತ್ " ಎಂಬ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯು 

"ಸ್ೂಕು ಸ್ಮರನತ್ " ಎಂಬ ಅರ್ಿ ನಿೀಡುತುದ , ಮತುು ಅದು 

ಚಚಿಸ್ಲರಗುರ್ತುರುವ ಉದ ದೀಶದ ಮಟ್ಟುಗ  ಈ ಸ್ಥರ್ತಯಲಿಲರುವ 

ವಯಕ್ತುಗಳನುನ "ಸ್ಮರನವರಗಿ ನಡ ಸ್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕು" ಎಂದು 

ಅಪ ೀಕ್ಷಿಸ್ುತುದ . ಇದಕ ಿ ತದವರುದಧವರಗಿ, ವಿಭಿನನ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ 

ವಿಭಿನನವರಗಿ ನಡ ಸ್ಕ ೂಳುಳವುದು, ಆ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ಹರಗ  

ನಡ ಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಉದ ದೀಶದಂದಲ ೀ ಸ್ಮಂಜಸ್ 

ಅಸ್ಮರನತ್ ಯಲಿಲ ಇಡಲರಗಿದ  ಎಂಬ ವಿಚರರವನುನ 

ಆಧ್ರಿಸ್ದದರ  ಅದು ಒಪಿತಕಿಂತಹ ವಯತ್ರಯಸ್ವರಗಿರುತುದ . 

ಅದ ೀ ವ ೀಳ  ಆ ಭಿನನವರದ ನಡವಳಿಕ ಗಳು, ವಯಕ್ತುಗಳು 

ಅಸ್ಮರನತ್ ಯ ಪರಿಸ್ಥರ್ತಯಲಿಲ ಇರುವುದು, ಅವರನುನ ಹರಗ  

ನಡ ಸ್ಕ ೂಳುಳವುದರ ಹಿಂದನ ಉದ ದೀಶದ ಮಟ್ಟುಗ  

ಸ್ೂಕುವರಗಿಲಲದ ಸ್ಂದಭಿವನುನ ಅವಲಂಬಿಸ್ದದರ  ಅದು 

ತ್ರರತಮಯಕ ಿ ಸ್ಮ.  

ಆದದರಿಂದ, ಇಬಬರು ಪರಸ್ಿರ ಭಿನನವರಗಿರುವ ವಯಕ್ತುಗಳ 

ನಡುವಿನ ವರಸ್ುವಿಕ ವಯತ್ರಯಸ್ವು ಸ್ದರಿ ಪರಿಸ್ಥರ್ತಗಳಲಿಲ 

ಅವರಿಬಬರನುನ ಬ ೀರ ಬ ೀರ ಯರಗಿ ನಡ ಸ್ಕ ೂಳುಳವುದನುನ 
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ಸ್ಮರ್ಥಿಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವರಗದರುವರಗಲೂ ಅವರನುನ 

ಕರನೂನ್ ೂಂದು ಭಿನನವರಗಿ ನಡ ಸ್ಕ ೂಂಡರಗ ಆ ನಿದಿಷ್ು 

ಕರನೂನಿನಿಂದ ತ್ರರತಮಯವನುನ ಉಂಟುಮರಡುತುದ . 

ಆದದರಿಂದ ತ್ರರತಮಯವು, ನಿರಂಕುಶತವ, ಅನ್ರಯಯ ಮತುು 

ಅತ್ರಕ್ತಿಕತ್ ಯ ಅಂಶಗಳನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ದ . 

XXX 

17. ಆದದರಿಂದ, ಒಬಬ (ಶ್ರಶವತ) ಉದ ೂಯಗಿಯ ವಿರುಧ್ದ 

ಲಿಂಗದ ಸ್ಂಗರರ್ತ ಅರ್ವರ ಮರನಯಗ ೂಳಿಸ್ಲಿಟು 

ಒಡನ್ರಡಿಗ  ಸ್ವಲತ್ ೂುಂದನುನ ನಿೀಡಿ, ಅದ ೀ ಸ್ವಲತುನುನ 

ಮತ್ ೂುಬಬ ಉದ ೂಯೀಗಿಯ ಸ್ಮರನ ಲಿಂಗದ ಒಡನ್ರಡಿಗ  

ನಿೀಡಿದದದರ  ಅದು  ಸ್ಮರನತ್ ಯನುನ ಉಲಲಂಘನ್  

ಎಂಬುದನುನ ನ್ರವು ನ್ ೂೀಡಿದ ದೀವ . ಈ ತ್ರರತಮಯದ 

ಸ್ವರೂಪವ ೀನು? ಖ್ಂಡಿತವರಗಿಯೂ, ಎಲರಲ 

ತ್ರರತಮಯವನುನ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ಲರಗಿದ , ಆದರ  ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  

ಬ ೀರ  ತ್ರರತಮಯಗಳಲಿಲ, ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  ಹಂತಗಳಿವ . 

ತ್ರರತಮಯದ ರ್ತೀವಾತ್ ಯನುನ ಸ್ಮರನತ್ ಯ ತತವದ 

ಉಲಲಂಘನ್ ಯ ರ್ತೀವಾತ್ ಯಂದ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲರಗುತುದ . 

ಹಿೀಗರಗಿ, ಉದರಹರಣ ಗ , ನ್ರವು ಜನ್ರಂಗ, ಧ್ಮಿ, 

ರರಷ್ಟ್ರೀಯತ್ , ಭರಷ , ಜನ್ರಂಗಿೀಯ ಗುಂಪು ಮತುು 

ವಯಸ್ಪನ ಆಧರರದ ಮೀಲ  ತ್ರರತಮಯವನುನ ವಿಶ್ ೀಷ್ವರಗಿ 

ಗಂಭಿೀರವರದುವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುತ್ ುೀವ . ಈ ಚೌಕಟ್ಟುನಲಿಲ, 

ಇಸ ಾೀಲಿನ ಕರನೂನು ವಯವಸ ಥಯು ಲಿಂಗಗಳ ನಡುವಿನ 
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ಸ್ಮರನತ್ ಯನುನ ಖರತರಿಪಡಿಸ್ುವ ಅಗತಯತ್ ಗ  ಮತುು 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಆಧರರದ ಮೀಲಿನ ತ್ರರತಮಯವನುನ ತಡ ಗಟುುವ 

ಅವಶಯಕತ್ ಗ  ಮಹತುರವರದ ಪರಾಮುಖ್ಯತ್ ಯನುನ ನಿಡುತುದ  

(ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ ) 

39. ಟ್ಟಾನಿಡರಡ್ ಮತುು ಟ ೂಬರಯಗ ೂೀದಲಿಲ ರ್ಜವಸನ್ ಜೂನ್ಾ v. ಟಿರನ್ವಡಾಡ್ ಮತತಿ ಟ ೂವಬ್ಾಾಗೂದ್ ಅಟಾನ್ವವೋ 

ಜನರಲ್ ಕ ಿವಮ್ 2017 ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಇರ್ತುೀಇಸ ಗ  ನಿೀಡಲರದ ರ್ತೀಪೊಿಂದು  ಪಪಟಟಸಾಿಮಿ (ಮ್ರವಲಕಂಡ) 

ಪಾಕರಣದಲಿಲನ ನಮಮ ರ್ತೀಪ್ಪಿನ್ ನೀ ಅನುಸ್ರಿಸ್, ಸ್ಕರಿರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ಸ್ಮರನ ಲಿಂಗದ ವಯಸ್ಿರ 

ನಡುವಿನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ ಹರಗಿಲಲ ಎಂಬ ಕರರಣ ನಿೀಡಿ ಸ ಕ್ಷುವಲ್ ಅಫ್ ನಪಸ್ 

ಆಕ್ು (ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪರರಧ್ ಕರಯದ), 1986ರ 13ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ರದುದಪಡಿಸ್ತು. ನ್ರಯಯರಲಯದ 

ನಿಧರಿರ ಹಿೀಗಿತುು:- 

168. ಎಲರಲ ಪಕ್ಷಗಳು ನ್ರಯಯರಲದ ದುರು ಹರಜರುಪಡಿಸ್ದ 

ಸರಕ್ಷಯ ಮತುು ಸ್ಲಿಲಕ ಗ ಳನುನ ಗಮನಿಸ್ದನಂತರ, ಶ್ರಸ್ನದ 

ಉದ ದೀಶವು ಅಜಿಿದರರರ ಹಕುಿಗಳನುನ 

ಕಡಿತಗ ೂಳಿಸ್ುವಷ್ುು ಮುಖ್ಯವಲಲ ಎಂಬುದು 

ಕಂಡುಬರುತುದ  ಮೀಲಿನ. ಶಿಾೀಯುತ ಹುಸ ೀನ್ ಈ ಕ ಳಗಿನ 

ಉದ ದೀಶಗಳನುನ ರ್ತಳಿಸ್ದರು.  

168.1. ಸ್ಮರಜವನುನ ಪಾರ್ತನಿಧಿಸ್ುವ ಸರಂಪಾದರಯಕ 

ಕುಟುಂಬ ಮತುು ಮೌಲಯಗಳನುನ ನಿವಹಿಸ್ುವುದು 

168.2 ಶ್ರಸ್ನವನುನ ಇದದಂತ್ ಯೀ ಉಲಿಸ್ಕ ೂಳುಳವುದು 

ಮತುು ಕರನುನನುನ ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ುವುದು.  
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168.3 16ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಡಿಯ ಅಪರರಧ್ವನುನ 

ಮಹಿಳ ಯರಿಗೂ ವಿಸ್ುರಿಸ್ುವುದು ಮತುು ಅದನುನ ಗಂಭಿೀರ 

ಅಸ್ಭಯತ್ ಯಂದ ಸ್ಂಪೂಣಿ ಅಸ್ಭಯತ್ ಗ  ಇಳಿಸ್ುವುದು. 

ಮೀಲಿನ ಉದ ದೀಶಗಳು, ಅಜಿಿದರರರು 

ಸರಕ್ಷಿನಿೀಡಿರುವಂತ್ , ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳ 

ಕಡಿತಗ ೂಳಿಸ್ುವಿಕ ಯನುನ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ುವುದಲಲ. 

ಬದಲಿಗ  ನ್ರಯಯರಲಯವು ಪಾಸ್ುುತ ಕರನೂನು ಅವರ 

ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳನುನ ಕಡಿತಗ ೂಳಿಸ್ುವಷ್ುು 

ಮುಖ್ಯವಲಲ ಮತುು ಅವರು ಅದನುನ ಸ್ಂಭವನಿೀಯತ್ ಯ 

ಸ್ಮತ್ ೂೀಲನದ ಆಧರರದಲಿಲ ಸರಬಿೀತು ಪಡಿಸ್ದರದರ  

ಎಂಬ ಅಜಿಿದರರ ವರದವನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳುಳತುದ .   

40. ಇಂತಹುದ ೀ ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರಬಲಲ ರ್ತೀಪೊಿಂದನುನ ಫಜಿಯ ಉಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಧಿೀರ ೀಂದಾ ನ್ರದನ್ 

v. ಸ್ಕರಿರ, 2005, ಪಾಕರಣದಲಿಲ ನಿೀಡಿತು ಈ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ಹ ೂೀಲುವ 

ಪರಿಚ ಿೀದವಂದು ಸ್ಂವಿಧರನಿಕವರದ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕ್ತಿನ್ ೂಂದಗ  ತ್ರಳ ಯರಗುವುದಲಲ ಮತುು ಅದು 

ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ “ನಿಸ್ಗಿದ ಕ್ತಾಯಗ  ವಿರುದಧವರದ” ಖರಸ್ಗಿೀ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ 

ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವುದರಿಂದ ಅದು ಅಮರನಯವರಗಿದ  ಎಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲರಯತು.  

41. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಾಕರದ ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯ, 1999ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ನ್ರಯಷ್ನಲ್ ಕ ೂಯಲಿಶನ್ ಫ್ರರ್ 

ಗ ೀ ಅನ್ಡ ಲ ಸ್ಬಯನ್ ಈಕರವಲಿಟ್ಟ v. ಆಂತರಿಕ ವಯವರಹರಗಳ ಸ್ಚವ, ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಇತರ 

ನ್ರಯಯರಲಯಗಳ ಹಲವು ರ್ತೀಪುಿಗಳನುನ ಪರರಂಬರಿಸ್ದ ನಂತರ, ಇಂತಹುದ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವಂದು ಆ 

ದ ೀಶದ ಸ್ಂವಿಧರನ ಕ ೂಡಮರಡಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳ  ಂದಗ  ತ್ರಳ ಯರಗುವುದಲಲ ಎಂದು 

ಗಮನಿಸ್ತು.. 
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42. ಸ್ಂಯುಕು ರರಷ್ರ ಒಕೂಿಟದ ಮರನವರಧಿಕರರ ಸ್ಮಿರ್ತಯು ಟೂಯನ್ ನ್ v. ಆಸ ರೀಲಿಯರ 

ಕಮೂಯನಿಕ ೀಶನ್ (1994), ಪಾಕರಣದಲಿಲ ನಿೀಈಡಿದ ರ್ತೀಪುಿ ಇಂತಹುದೀ ಮತ್ ೂುಂದು ನಿದಶಿನ. 

ಟರಸ್ೋನಿಯರ ರರಜಯದ ನಿವರಸ್ ಶಿಾೀಯುತ ನಿಕ ೂೀಲರಸ್ ಟೂಯನ್ ನ್ ರವರ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ೂಳಕ ಿ 

ನಿರಂಕುಶ ಹಸ್ುಕ್ ೀಪ ನಡ ದತ್ ುೀ  ಮತುು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರರಗಿದದ ಅವರ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಆಧರರದಲಿಲ 

ಅವರ ಮೀಲ  ತ್ರರತಮಯ ಎಸ್ಗಲರಗಿತ್ ುೀ ಎಂಬುದನುನ ಪರಿಶಿೀಈಲಿಸ್ಲು ಸ್ಮಿರ್ತಯೊಂದನುನ 

ರಚಸ್ಲರಯತು. ಆ ಸ್ಮಿರ್ತಯು ಕ ಳಗಿನ ವಿಚರರಗಳನುನ ಮನಗಂಡಿತು:- 

8.2 17 ಕಲಮಿನ  ವಿಚರರದಲಿಲ, ಖರಸ್ಗಿೀಯರಗಿ ನಡ ಯುವ 

ವಯಸ್ಿರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯು 

"ಖರಸ್ಗಿೀತನ" ಎಂಬ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯಡಿಲಿಲ ಬರುವುದಲಲ 

ಮತುು ಟರಸ ೋನಿಯನ್ ಕರನೂನಿನ ಮುಂದುವರಿದ 

ಅಸ್ುತವದಂದರಗಿ ಶಿಾೀ ಟೂಯನ್ ನ್ ನಿಜವರಗಿ 

ಪಾಭರವಿತನ್ರಗಿರುತ್ರುರ  ಎಂದು ನಿಣಿಯಸ್ಲರಗುತುದ . ಈ 

ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳನುನ ಒಂದು ದಶಕದಂದ 

ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ದದದರೂ ಸ್ಹ, ಲ ೀಖ್ಕರು ಟರಯಸ ಮನಿಯನ್ 

ಅಪರರಧ್ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 122 (a), (c) ಮತುು 123ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದಗಳು "ಲ ೀಖ್ಕರ ಖರಸ್ಗಿೀತನ" ದಲಿಲ 

"ಮಧ್ಯಪಾವ ೀಶಿಸ್ವ " ಎಂದು ಸ್ಮಿರ್ತಯು ಪರಿಗಣಿಸ್ುತುದ . 

ಈ ಸ್ನಿನವ ೀಶದಲಿಲ, ಸರವಿಜನಿಕ ವಿಚರರಣರ ಇಲರಖ ಯು 

ಖರಸ್ಗಿೀ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್  

ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಮೊಕದದಮಗಳನುನ ಪರಾರಂಭಿಸ್ಬರರದು ಎಂಬ 

ನಿೀರ್ತಯು ಭವಿಷ್ಯದಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರ ವಿರುದಧ ಯರವುದ ೀ 

ಕಾಮಗಳನುನ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಲರಗುವುದಲಲ ಎಂಬುದನುನ 
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ಖರತರಿ ಪಡಿಸ್ುವುದಲಲ ಎಂದು ಅದು ಗಮನಿಸ್ುತುದ , 

ವಿಶ್ ೀಷ್ವರಗಿ 1988ರಲಿಲ ಟರಯಸ ಮನಿಯರ ಸರವಿಜನಿಕ 

ವಿಚರರಣರ ನಿದ ೀಿಶಕ ಮತುು ಟರಸ ೋನಿಯರದ ಸ್ಂಸ್ರ್ತುನ 

ಸ್ದಸ್ಯರು ನಿೀಡಿದ ಹ ೀಳಿಕ ಗಳ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ ಇದು ಇನೂನ 

ಮುಖ್ಯವರಗುತುದ . ಪಾಶಿನಸ್ಲರಗಿರುವ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳ 

ಮುಂದುವರಿದ ಇರುವಿಕ ಯು ನಿರಂತರವರಗಿ ಮತುು 

ನ್ ೀರವರಗಿ ಲ ೀಖ್ಕರ ಖರಸ್ಗಿೀತನದಲಿಲ "ಹಸ್ುಕ್ ೀಪ 

ಮರಡುತುದ " 

8.3 ಖರಸ್ಗಿೀ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್  ನಡವಳಿಕ ಯ ವಿರುದಧ 

ನಿಷ ೀಧ್ವನುನ ಕರನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸ್ಲರಗಿದ , 

ಅವುಗಳ ಂದರ  ಟರಯಸ ಮನಿಯನ್ ಅಪರರಧ್ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 122 

ಮತುು 123ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದಗಳು.  ಇವುಗಳನುನ 

ಅನಿಯಂರ್ತಾತವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಡಬಹುದ ೀ ಎಂಬ 

ವಿಚರರದಲಿಲ ಎಂದು ಸ್ಮಿರ್ತಯು 17ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ಮೀಲಿನ 

ತನನ ಸರಮರನಯ ಟ್ಟಪಿಣಿ 16ಕ ಿ ಪಾರ್ತಕ್ತಾಯಯರಗಿ 

"ನಿರಂಕುಶತ್ ಯ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯ ಪರಿಚಯದ ಹಿಂದ  

ಕರನೂನಿನ ಬ ಂಬಲವಿರುವ ಹಸ್ುಕ್ ೀಪ ಸ್ಹ ಒಪಿಂದದ 

ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳು, ಗುರಿಗಳು ಮತುು ಉದ ದೀಶಗಳಿಗ  

ಅನುಗುಣವರಗಿರಬ ೀಕು ಮತುು ಅದು ಯರವುದ ೀ 

ಸ್ನಿನವ ೀಶದಲೂಲ ಸ್ಮಂಜಸ್ವರಗಿರಬ ೀಕು. ಎಂಬುದನುನ 

ಖರತರಿಪಡಿಸ್ುವ ಉದ ದೀಶವಿದ "(4)  

ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ೂಳಗಿನ ಯರವುದ ೀ ಹಸ್ುಕ್ ೀಪವು ಸರಧಿಸ್ 
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ಹ ೂರಟ್ಟರುವ ಉದ ದೀಶದ ೂಂದಗ  ತ್ರಳ ಯರಗಬ ೀಕು ಮತುು 

ಯರವುದ ೀ ನಿದಿಷ್ು ಪಾಕರಣದ ಸ್ನಿನವ ೀಶಕ ಿ 

ಅಗತಯವರಗಿರಬ ೀಕು ಎಂದು ಸ್ಮಿರ್ತಯು ಸ್ಮಂಜಸ್ತ್ ಯ 

ಅಗತಯತ್ ಯನುನ ಅಥ ೈಿಸ್ುತುದ . 

8.5 ಟರಸ ೋನಿಯರದ ಅಧಿಕರರಿಗಳ ಸರವಿಜನಿಕ 

ಆರ ೂೀಗಯವನುನ ಕುರಿತ್ರದ ವರದಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್ , 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಪದಧರ್ತಗಳ ಅಪರರಧಿೀಕರಣವನುನ ಏಡ್ಪ/ 

ಎಚ್ಐವಿ ಹರಡುವಿಕ ಯನುನ ತಡ ಗಟುುವ ಗುರಿಯನುನ 

ಸರಧಿಸ್ುವ ಸ್ಮಂಜಸ್ವರದ ವಿಧರನ ಅರ್ವರ ಸ್ೂಕುವರದ 

ಆಧರರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ ಎಂದು 

ಸ್ಮಿರ್ತಯು ಹ ೀಳುತುದ . ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯನುನ 

ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ ಮರಡುವ ಕರನೂನುಗಳು 

ಸರವಿಜನಿಕ ಆರ ೂೀಗಯ ಕರಯಿಕಾಮಗಳಿಗ , "ಸ ೂೀಂಕ್ತನ 

ಅಪರಯವಿರುವ ಹಲವರರು ಜನರನುನ ಅಡಗಿ 

ಕುಳಿತುಕ ೂಳುಳವಂತ್  ಮರಡುವ ಮೂಲಕ" ತಡ ಯೊಡುಡತುವ  

ಎಂದು ಆಸ ರೀಲಿಯರದ ಸ್ಕರಿರವು ಗಮನಿಸ್ುತುದ . 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯ ಅಪರರಧಿೀಕರಣವು 

ಏಡ್ಪ/ಎಚ್ಐವಿ ತಡ ಗಟುುವಿಕ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ 

ಪರಿಣರಮಕರರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರಯಿಕಾಮಗಳ ಅನುಷರಠನಕ ಿ 

ಅಡಿಡಪಡಿಸ್ುತುದ . ಎರಡನ್ ಯದರಗಿ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯ ಅಪರರಧಿೀಕರಣ ಮುಂದುವರಿಕ  ಮತುು 

ಎಚ್ಐವಿ/ಏಡ್ಪ ಜಿೀವರಣುವಿನ ಹರಡುವಿಕ ಯ 
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ಪರಿಣರಮಕರರಿ ನಿಯಂತಾಣದ ನಡುವ  ಯರವುದ ೀ 

ಕ ೂಂಡಿಯನುನ ತ್ ೂೀರಿಸ್ಲರಗಿಲಲ ಎಂದು ಸ್ಮಿರ್ತಯು 

ಹ ೀಳುತುದ . 

8.7 ಸ್ಕರಿರಿೀ ಪಕ್ಷವು 26 ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ಉದ ದೀಶಗಳಿಗರಗಿ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ "ಇತರ ಸರಥನಮರನ" ಎಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಹುದ ೀ ಎಂಬುದರ ಬಗ ಗ  ಸ್ಮಿರ್ತಯ 

ಮರಗಿದಶಿನವನುನ ಕ ೂೀರಿದ . ಒಪಿಂದದ 2ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ 

1ನ್ ೀ ವರಕಯದಡಿಯಲಿಲ ಅಡಿಯಲೂಲ ಅದ ೀ ಸ್ಮಸ ಯ 

ಉಂಟರಗಬಹುದು. ಆದರಗೂಯ, ತನನ ದೃಷ್ಟ್ುಯಲಿಲ 2ನ್ ೀ 

ಕಲಮಿನ, 1, ಮತುು 26ನ್ ೀ ವರಕಯಗಳಲಿಲನು "ಲ ೈಂಗಿಕ  

ಎಂಬ ಉಲ ಲೀಖ್ವನುನ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನೂನ 

ಒಳಗ ೂಳುಳವಂತ್  ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೀಕು ಎಂದು ಸ್ಮಿರ್ತಯು 

ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ . 

ಒಪಿಂದದ 2 (3) (ಎ) ಕಲಮಿನ ಅಡಿಯಲಿಲ, ಒಪಿಂದದ 

17ನ್ ೀ ಕಲಮು, 1ನ್ ೀ ವರಕಯ 1, ಜಂಕ ೂುೀ 2, 1ನ್ ೀ ವರಕಯದ, 

ಉಲಲಂಘನ್ ಯ ಬಲಿಪಶುವರಗಿರುವ ಲ ೀಖ್ಕನಿಗ    

ಪರಿಹರರ ಪಡ ಯುವ ಅಹಿತ್  ಇದ . ಸ್ಮಿರ್ತಯ 

ಅಭಿಪರಾಯದಲಿಲ, ಟರಯಸ ಮನಿಯನ್ ಅಪರರಧ್ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 

122 (ಎ) (ಸ್) ಮತುು  123ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ  

ರದುದಗ ೂಳಿಸ್ುವಿಕ  ಒಂದು ಪರಿಣರಮಕರರಿ 

ಪರಿಹರರವರಗಿದ . "  
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43. ಕಂಡುಕ ೂಳಳಲರದ ವಿಚರರಗಳ, ಆಸ ರೀಲಿಯರ ಸ್ಂಸ್ತುು 1994ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯ ಡಿಸ ಂಬರಿಮಲಿಲ 

ಮರನವಧಿಕರರ (ಲ ೈಂಗಿಕ ನಡತ್ ) ಕರಯದ, 1994ನುನ ಮಂಡಿಸ್ತು, ಆ ಕರಯದಯ 4ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಹಿೀಗ  

ನುಡಿಯುತುದ :- 

“4.  ಖ್ಾಸಗಿವತನದ ೂಂದಿಗ  ನ್ವರಂಕತಶ ಹಸಿಕ್ಷ ವಪ 

ವಯಸ್ಿರ ನಡುವ  ಖರಸ್ಗಿೀಯರಗಿ ನಡ ಯುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ 

ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುವ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯು 

ಅಂತರರಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ರಗರಿಕ ಮತುು ರರಜಕ್ತೀಯ ಹಕುಿಗಳ 

ಮೀಲಿನ ಒಪಿಂದದ 17ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ಅರ್ಿವರಯಪ್ಪುಯೊಳಗ , 

ಕರಮನ್ ವಲ್ು, ಯರವುದ ೀ ಸ್ಕರಿರ ಅರ್ವರ ಪರಾಂತಯದ 

ಯರವುದ ೀ ಕರನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಖರಸ್ಗಿೀತನದಲಿಲನ 

ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ನಿರಂಕುಶ ಹಸ್ುಕ್ ೀಪಕ ಿ 

ಒಳಗರಗಬರರದು. 

ಈ ಪರಿಚ ಿೀದಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್ , 18 ವಷ್ಿ ಮತುು 

ಅದಕ್ತಿಂತ ಹ ಚಿನ ವಯಸ್ಪನವರನುನ ವಯಸ್ಿ 

ವಯಕ್ತುಗಳ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗಿದ  

ಈ ನ್ಾಾಯಾಲಯದ್ ಇತಿಿವಚಿನ ತಿವಪಪೋಗಳು 

44. ಅನುಜ್ ಗಗ್ಿ ಮತುು ಇತರರು. v. ಹ ೂೀಟ ಲ್ ಅಸ ೂೀಸ್ಯೀಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯರ ಮತುು ಇತರರು 

(2008), ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಮುಖ್ಯವರದ ರ್ತೀಪಿನನುನ ನಿೀಡಿತು. ಈ ಪಾಕರಣದಲಿಲ 

ಸರವಿಜನಿಕರು ಮದಯ ಸ ೀವಿಸ್ುವ ಯರವುದ ೀ ಸ್ಥಳದಲಿಲ ಹ ಣುಣಮಕಿಳು ನ್ೌಕರಿ ಮರಡುವುದನುನ 

ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುರ್ತುದದ ಮತ್ ೂುಂದು ಸ್ಂವಿಧರನ ಪೂವಿದ ಕರನೂನ್ರದ ಪಂಜರಬ್ ಅಬಕರರಿ ಕರಯದ, 1914ನ್ರ 
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30ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮರನಯತ್ ಯನುನ ಪರಿಶಿೀಲಿಸರಯತು. ನ್ರಯ  ಸ್ನ್ರಹ, ರವರು, ಮೂಲ 

ಕರಯದಯು ಜರರಿಯರದರಗ, ಲಿಂಗ ಸ್ಮರನತ್ ಯ ಪರಿಕಲಿನ್  ಇರಲಿಲಲ ಎಂಬ ವಿಚರರದ ಡ ಗ  ಗಮನ 

ಹರಿಸ್ುತ್ರುರ . ಸ್ಂವಿಧರನವು 14 ಮತುು 15ನ್ ೀ ಕಲಮುಗಳು ಜರರಿಯರದ ನಂತರ ಅಂತಹುದ ಲಲ 

ಬದಲರಯತು. ವಯಕ್ತುಗಳ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವ  ತ್ರರತಮಯ ಮರಡುವರಗ, ಅವರನುನ ಭಿನನವ ಂದು 

ಗುರುರ್ತಸ್ಲು ಸ್ದಯದ ಸರಮರಜಿಕ ಪರಿಸ್ುರ್ತಗಳ  ಂದಗ  ತ್ರಳ ಯರಗುವಂತಹ ತ್ರರ್ತವಕ 

ಅಧರರಗಳಿರಬ ೀಕು ಮತುು ಇಪಿತುನ್ ೀ ಶತಮರನಕೂಿ ಹಿಂದನ ವಿಚರರಗಳ ಆಧರರದ ಮೀಲ  ಆ 

ತ್ರರತಮಯ ನಡ ಯಬರರದು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವರದ ವಿಚರರ. ಈ ವಿಚರರವನುನ ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿಗಳು 

ಕ ಲಕಂಡಂತ್  ವಿವರಿಸ್ುತ್ರುರ  :- 

7. ಈ ಕರಯದಯು ಪೂವಿ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಶ್ರಸ್ನವರಗಿದ . 

ಸ್ಂವಿಧರನದ 372ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ಪರಿಭರಷ ಯಲಿಲ ಇದನುನ 

ಉಳಿಸ್ಕ ೂಳಳಲರಗಿದ ಯರದರೂ, ಭರರರ್ತೀಯ 

ಸ್ಂವಿಧರನದ 14, 15 ಮತುು 19ನ್ ೀ ಲ ೀಖ್ನಗಳ 

ಆಧರರದಲಿಲ ಅದರ ಸ್ಂಧ್ುತವವನುನ ಪಾಶಿನಸ್ುವುದಕ ಿ 

ಕರನೂನಿನ ಅನುಮರ್ತ ನಿೀಡಲರಗಿದ . ಎರ್ತುರುವ ಪಾಶ್ ನಗಳ 

ಪರಿಶಿೀಲನ್ ಯನುನ ಪರಾರಂಭಿಸ್ುವ ಸ್ಮಯದಲಿಲ, ಆ 

ಕರಲದ ಸರಮರಜಿಕ ಸ್ಥರ್ತಯನುನ ಗಮನದಲಿಲಟುುಕ ೂಂಡು 

ಕರಯದಯೊಂದನುನ  ಕರನೂನುಬದಧವರದ ಶ್ರಸ್ನ ಎಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ರಬಹುದರದರೂ, ಆದರ  ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ 

ಮತುು ರರಷ್ಟ್ರೀಯ ರಂಗಗಳಲಿಲ ಬದಲರವಣ ಗಳು 

ಸ್ಂಭವಿಸ್ುರ್ತುರುವ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, ಇಂತಹ ಕರನೂನನುನ 

ಅಮರನಯ ಎಂದು ಕೂಡರ ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ಬಹುದು. 
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ಜಾನ್ ವಲಿಮಾಟಟಂ ವಿ. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ, 

(2003) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯವು, 

ಭರರರ್ತೀಯ ಉತುರರಧಿಕರರ ಕರಯದ ಯ 118ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ಹ ೂೀಲುರ್ತುದದ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಯೊಂದಕ ಿ 

ಯುಕ ಯಲಿಲ ಮರಡಲರದ  ರ್ತದುದಪಡಿಯನುನ 

ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ುವರಗ ಈ ಕ ಳಗಿನಂತ್  ಗಮನಿಸ್ತು: 

"28 ... ಒಂದು ನಿಬಂಧ್ನ್ ಯ ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕತ್ ಯನುನ, 

ಸ್ಮಯ ಕಳ ದುದರಿಂದ ಪಾಭರವಿತವರಗಿರುವ ಶ್ರಸ್ನಗಳ 

ವರಯಖರಯನ್ರತಮಕ ಬದಲರವಣ ಗಳ ದೃಷ್ಟ್ುಯಂದ 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೀಕು." 

ಬದಲರಗುರ್ತುರುವ ಕರನೂನು ಸ್ನಿನವ ೀಶವನುನ 

ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ುತ್ರು ಮತುು ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ ವಿಶವ 

ಸ್ಮೋಳನದಲಿಲ ಅಳವಡಿಸ್ಕ ೂಳಳಲರಗಿರುವ ಅಭಿವೃದಧಯ 

ಹಕ್ತಿನ ಘೂೀಷ್ಣ ಯನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ುತ್ರು, 1966ರ  ನ್ರಗರಿಕ 

ಮತುು ರರಜಕ್ತೀಯ ಹಕುಿಗಳ ಸ್ಂಯುಕು ರರಷ್ರಗಳ    

ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ 18ನ್ ೀ ಕಲಮನುನ ಗಣನ್ ಗ  

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳತ್ರು ಹಿೀಗ ಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲರಯತು (ಜರನ್ 

ವಲಲಮರಟುಮ್ ಪಾಕರಣ) 

"33. ಸ್ಂವಿಧರನದ 13 (1)ನ್ ೀ ಕಲಮಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್ , 

26-01-1950ರಲಿಲ ಅಸ್ುತವದಲಿಲದದ ಕರನೂನಿನ ಆಧರರದ 

ಮೀಲ  ಪಾಶಿನಸ್ಲರಗಿರುವ ಶ್ರಸ್ನದ 
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ಸ್ಂವಿಧರನಬಧ್ಧತ್ ಯನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೀಕರಗುತುದ , ಆದರ  

ಹರಗ  ಮರಡುವರಗ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಅದರ ನಂತರ 

ನಡ ದ ಘಟನ್ ಗಳನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ುವುದನುನ ಇದನುನ 

ತಡ ಗಟುುವುದಲಲ. ಕರನೂನ್ ೂಂದು ಜರರಿಯರದರಗ 

ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕವರಗಿದದರೂ ಸ್ಮಯದ 

ಬದಲರವಣ ಯೊಂದಗ , ಬದಲರದ ಪರಿಸ್ುರ್ತಗಳ 

ದೃಷ್ಟ್ುಯಂದ ಅದನುನ ಅಸ್ಂವಿಧರನಿಕವ ಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಹುದು. 

• 26. ವಗಿೀಿಕರಣದ ಆಧರರದ ಮೀಲ  

ತ್ರರತಮಯವನುನ ಮರಡಲು ಪಾಯರ್ತನಸ್ದರಗ, 

ತಕಿಬದಧ ಮರನದಂಡದ ಮೀಲ  ಇಂತಹ 

ವಗಿೀಿಕರಣವನುನ ಸರಥಪ್ಪಸ್ಬ ೀಕು. ಯರವುದ ೀ 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಯ ಅನುಪಸ್ಥರ್ತಯಲಿಲ 

ಮತುು ಈ ಮರನದಂಡವು 20ನ್ ೀ ಶತಮರನದ 

ಆರಂಭದ ಸರಮರಜಿಕ ಸ್ಥರ್ತಗರ್ತಗಳು 21 ನ್ ೀ 

ಶತಮರನದಲಿಲ ತಕಿಬದಧ 

ಮರನದಂಡವರಗಲರರವು ಎಂಬುದನುನ 

ಸ್ಕರಿರಕ ಿ ಮತ್ ು ಮತ್ ು ರ್ತಳಿಸ್ುತುದ . 20 ನ್ ೀ 

ಶತಮರನದ ಆರಂಭದಲಿಲ, ಆರ್ತರ್ಯದ ಕ್ ೀತಾವು 

ಸರಮರನಯವರಗಿ ಮಹಿಳ ಯರಿಗ  ತ್ ರ ದರಲಿಲಲ. 

ಕಳ ದ 60 ವಷ್ಿಗಳಲಿಲ, ಭರರತದಲಿಲ 

ಮಹಿಳ ಯರು ಸರವಿಜನಿಕ ಜಿೀವನದ ಎಲಲ 
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ಕ್ ೀತಾಗಳನುನ ಪಾವ ೀಶಿಸ್ದರದರ . ಅವರು ಬ ೀರು 

ಮಟುದ ಪಾಜರತಂತಾದಲಿಲ ಜನರನುನ 

ಪಾರ್ತನಿಧಿಸ್ುರ್ತುದರದರ . ಅವರು ಈಗ ಭರರಿ ಸರರಿಗ  

ವರಹನಗಳ ಚರಲಕರು, ಸ ೀವ  ಗರಡಿಗಳ 

ನಿವರಹಕರು, ಪ ೈಲಟೆಳು, ಇತ್ರಯದ ಕ ಲಸ್ಗಳನುನ 

ನಿವಿಹಿಸ್ುರ್ತುದರದರ . ಬಹುರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪ ನಿಯ 

4ನ್ ೀ ವಗಿದ ಹುದ ದಯಂದ ಹಿಡಿದು ಮುಖ್ಯ 

ಕರಯಿನಿವರಿಹಕ ಅಧಿಕರರಿಯ ವರ ಗಿನ 

ಹುದ ದಗಳನುನ ಪಡ ದುಕ ೂಳುಳರ್ತುರುವ 

ಮಹಿಳ ಯರನುನ ಕರಣಬಹುದರಗಿದ . ಅವರನುನ 

ಪೊೀಲಿಸ್ ಹರಗೂ  ಸ ೀನ್ರ ಸ ೀವ ಗಳಲಿಲಯೂ 

ಬಹುವರಗಿ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳಳಲರಗುರ್ತುದ . " 

45. ನ್ರಯಯರಲಯ ಮುಂದುವರ ಯುತ್ರು, “ಪರಿಮರಣ” ಎಂಬ ಮರನದಂಡವು ಆಧ್ುನಿಕ ಪಾಜರತ್ರಂರ್ತಾಕ 

ಸ್ಮರಜವಂದಕ ಿ ತಕಿಂರ್ತರಬ ೀಕು  ಎಂದು ಅಭಿಪರಾಯ ಪಟ್ಟುತು. 

ರ್ತೀಪ್ಪಿನ ಮುಖ್ಯವರದ ವರಕಯದಲಿಲ ಅರಿವುಳಳ ನ್ರಯಯರಧಿೀಶರು ಹಿೀಗ  ಹ ೀಳುತ್ರುರ :- 

ಬರರುಗಳಲಿಲ ಮಹಿಳ ಯರು ಉದ ೂಯೀಗ 

ಮರಡುವುದನುನ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುವ ಬದಲು, ಲಿಂಗ 

ವಿಭಿನನತ್ ಯ ಅಸ್ಮರನ ಪರಿಣರಮಗಳನುನ 

ನಿವರರಿಸ್ುವ ವಿಧರನಗಳ ಡ ಗ  ಸ್ಕರಿರ 

ಗಮನಹರಿಸ್ಬ ೀಕು. ಮಹಿಳ ಯರಲಿಲ ತ್ರವು 

ಮರಡಲು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವ ವೃರ್ತುಯ  



 218 

ಅವಶಯಕತ್ ಗಳಿಗ  ಅನುಗುಣವರಗಿ ಕತಿವಯವನುನ 

ಸ್ವತಂತಾವರಗಿ ನಿವಿಹಿಸ್ುವ ವಿಶ್ರವಸ್ವನುನ 

ಪ ಾೀರ ೀಪ್ಪಸ್ುವ ಸ್ುರಕ್ಷತ್ ಯ ಸ್ನಿನವ ೀಶಗಳನುನ 

ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ುವುದು ಸ್ಕರಿರದ ಕತಿವಯವರಗಿದ , 

ಇದು. ಸ್ಮರಜದ ಪರಿಸ್ಥರ್ತಗಳ ಮೂಲಕ 

ನಡ ಯುವ ಯರವುದ ೀ ಕರಯಿನಿೀರ್ತಯ 

ಹಸ್ುಕ್ ೀಪವು (ಸ ಕ್ಷನ್ 30ರ ಅಡಿಯಲಿಲ 

ಅಡಕವರಗಿರುವಂರ್ದುದ) ಮಹಿಳ ಯರ ಮೀಲಿನ 

ದಬರಬಳಿಕ ಯನಿಸ್ಕ ೂಳುಳತುದ  ಮತುು ಗೌಪಯತ್ ಯ 

ಹಕುಿಗಳಿಗ  ವಿರುದಧವರಗಿರುತುದ . " 

46. ಅರಿವುಳಳ ನ್ರಯಯರಧಿೀಶರು ಮುಂದುವರ ಸ್ುತ್ರು, ತ್ರರತಮಯದ ಮೀಲ  ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರುವ 

ಶ್ರಸ್ನಗಳನುನ ಕರನೂನಿನಡಿಯಲಿಲ ವಿಮಶ್ ಿಗ ೂಳಪಡಿಸ್ಲು, ಕ ಳಕಂಡ ಮರನದಂಡಗಳನುನ 

ಬಳಸ್ಬ ೀಕ ಂದು ಅಭಿಪರಾಯ ಪಡುತ್ರುರ :- 

46. ಈ ರಿೀರ್ತಯ "ರಕ್ಷಣರತಮಕ ತ್ರರತಮಯದ" ಗುರಿಗಳನುನ 

ಹ ೂಂದರುವ ಶ್ರಸ್ನಗಳು ಎರಡಲಗಿನ ಕರ್ತುಗಳಂತ್  

ಬಳಸ್ಲಿಡುತುವ  ಎಂಬುದನುನ ಮನಸ್ಪನಲಿಲಟುುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು. 

ಈ ವಿಧ್ವರದ ಶ್ರಸ್ನಗಳ ಪರಿಣರಮಗಳನುನ 

ನಿಣಿಯಸ್ುವರಗ ಕಟುುನಿಟರುದ ಪರಿಶಿೀಲನ್ರ 

ಪರಿೀಕ್ ಯನುನ ಬಳಸ್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕು. ಶ್ರಸ್ನವನುನ ಅದರ 

ಪಾಸರುವಿತ ಗುರಿಗಳ ಮೀಲಷ ುೀ ಅಂದರಜಿಸ್ಬರರದು, 

ಬದಲಿಗ  ಅದರ ಪರಿಣರಮಗಳು ಮತುು ಪಾಭರವಗಳ 
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ಆಧರರದಲಿಲ ಮರತಾ ಪರಿೀಕ್ಷಿಸ್ಬ ೀಕು. ಪಾಶಿನಸ್ಲರಗಿರುವ 

ಶ್ರಸ್ನವು ರೂಢಮರದರಿಯ  ನ್ ೈರ್ತಕತ್  ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಪರತಾದ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯ ಮೀಲಿನ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ಲರಗದ 

ಮೊೀಹದಂದ ಬಳಲುರ್ತುದ . ಹಿೀಗ  ಪಡ ದ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನದ 

ಸ್ತವ ಹಳಸ್ಲು ಮತುು ಅದರ ವಿಧರನ 

ಉಸ್ರುಗಟ್ಟುಸ್ುವಂರ್ತದ   

47. ಯರವುದ ೀ ಕರನೂನಿನ  ಕ ೂಟುಕ ೂನ್ ಯ 

ಪರಿಣರಮದಂದರಗಿ ಮಹಿಳ ಯರ ಮೀಲಿನ 

ದಬರಬಳಿಕ ಯನುನ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ದಂತ್ರಗಬರರದು. 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸರವತಂತಾಯವು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ 

ತತುಾವರಗಿದುದ, ಅದನುನ, ಬಲವರದ ಸ್ಕರಿರಿೀ 

ಉದ ದೀಶವಿರುವ ಸ್ಂದಭಿವನುನ ಹ ೂರತುಪಡಿಸ್, 

ಆವಶಯಕತ್ ಯ ಹ ಸ್ರಿನಲಿಲ ರರಜಿ ಮರಡಿಕ ೂಳಳಬರರದು 

ಮತುು ಇಂತಹ ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ ಹ ಚಿನ ಮಟುದ 

ವಿಮಶ್ ಿಯೀ ನ್ರಯಯರಂಗ ಪರಿಶಿೀಲನ್ ಯ ಸರಮರನಯ 

ಆಧರರ. 

47. ಕ ೂನ್ ಯದರಗಿ ನ್ರಯಯರಲಯ ಹಿೀಗ ಂದತು 

50.ಇಂತಹ ರಕ್ಷಣರತಮಕ ತ್ರರತಮಯದ ಶ್ರಸ್ನವನುನ 

ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ುವ ಪರಿೀಕ್ ಯು ಎರಡು-ಬಗ ಯ ವಿಮಷ ಿಗ  

ಒಳಗರಗುತುದ : 
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(ಎ) ಶ್ರಸ್ಕರಂಗಿೀಯ ಹಸ್ುಕ್ ೀಪವನುನ (ಪಾಸ್ುುತ 

ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಲ ೈಂಗಿಕ ತ್ರರತಮಯದ ಶ್ರಸ್ನದ ಮೂಲಕ 

ಪ ಾೀರ ೀಪ್ಪಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ) ತ್ರರ್ತವಕವರಗಿ 

ಸ್ಮರ್ಥಿಸ್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕು, 

(ಬಿ) ಅದು ಅಳತ್ ಯಲಿಲ ಪಾಮರಣಕ ಿ 

ಅನುಗುಣವರಗಿರಬ ೀಕು. 

51. ಮಹಿಳ ಯರ ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತುಗಳನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ 

ನ್ರಯಯಸ್ಮಮತ ಗುರಿಯನುನ ಬ ಂಬಲಿಸ್ಲು 

ಶ್ರಸ್ಕರಂಗಿೀಯ ನಿದ ೀಿಶನದ ರೂಪದಲಿಲ ಸ್ಕರಿರ 

ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ದ ಕಾಮಗಳು ಸರವಯತುತ್ , ಅವಕರಶದ 

ಸ್ಮರನತ್ , ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕುಿ, ಮತುು ಇತ್ರಯದ. ಇತರ 

ಸ್ುಸರಥಪ್ಪತ ಲಿಂಗರಧರರಿತ 

ನಿಯಮಗಳಿಗನುಗುಣವರಗಿದ ಯೀ ಎಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವುದು 

ನ್ರಯಯರಲಯದ ಕ ಲಸ್. ಲಿಂಗ, ಜನ್ರಂಗ, ಜರರ್ತ ಅರ್ವರ 

ಇತರ ಯರವುದ ೀ ಆಧರರದ ಮೀಲಿನ ತ್ರರತಮಯವಿಲಲದ ೀ, 

ವಿಭಿನನ ಅವಕರಶಗಳು ಮತುು ಆಯಿಗಳನುನ 

ಉಪಯೊೀಗಿಸ್ುವ ಸರವತಂತಾಯವನುನ ಖರರ್ತಾಗ ೂಳಿಸ್ುವ 

ಆಧ್ುನಿಕ ಪಾಜರತ್ರಂರ್ತಾಕ ಸ್ಮರಜದ ಕರಯಿನಿವಿಹಣ  

ಈ ವಿಚರರದ ಮೂಲ ತತವ. ಉತುಮ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ, ಬಳಸ್ದ 

ವಿಧರನ ಮತುು ಬಯಸ್ದ ಗುರಿಯ  ನಡುವ  

ಪಾಮರಣಬಧ್ಧವರದ ಸ್ಮಂಜಸ್ವರದ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಇರಬ ೀಕು.  
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48. ಉಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು ನಿರಂಕುಶ ಮತುು ಅಸ್ಮಂಜಸ್ವ ಂದು ಬಗ ದು ರದುದಗ ೂಳಿಸ್ದದ 

ಕರನೂನ್ ೂಂದನುನ ಇದ ೀ ನ್ರಯಯರಲಯ ಸ್ಹ ನಿರಂಕುಶ ಮತುು ಅಸ್ಮಂಜಸ್ವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ತು. 

49. ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕುಮರರ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯ ರ್ತೀಪುಿ ನಿೀಡಿದ ಬ ನನಲ ಲೀ 

ನ್ರಲರಪ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪುಿ ಹ ೂರಬಿದದತು. ಈ ಪಾಕಣದಲಿಲ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಲಿಂಗ 

ಪರಿವರ್ತಿತ ಸ್ಮುದರಯದ ಸ್ದಸ್ಯರ ನ್ ೂೀವು, ದುಃಖ್ ಮತುು ವ ೀದನ್ ಗಳನುನ ನಿಭರಯಸ್ಬ ೀಕರಯತು. 

ನ್ರಯಯರಲಯವು 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ಕ ಳಕಂಡಂತ್  ಪಾಸರುಪ್ಪಸ್ತು: 

19. ಗುದ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಮತುು ಮುಖ್ಮೈರ್ುನವೂ 

ಸ ೀರಿದಂತ್  ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಎಲರಲ ಶಿಶನಯೊೀನಿ 

ಸ್ಮರಗಮವನುನ ಒಳಗ ೂಳಳದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ 

ಅಪರರಧಿಕರಿಸ್ುವ ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಟ ೈಬ್ಪ ಕರಯದ ಜರರಿಗ  

ಬರುವ ಮೊದಲ ೀ, ನಿಬಿಂಧಿಸ್ಲರಗಿದದ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಕ್ತಾಯಗಳ  ಂದಗ  ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತರನೂನ ತಳುಕು 

ಹರಕಲರಗುರ್ತುದದ ಕರಲದಲಿಲ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ , 1860 ರಲಿಲ 

ಸರಥನ ಪಡ ಯತು. ರಾಣಿ ಸಾಮಾರಜ್ಞಿ ವಿ. ಖ್ ೈರತಿ, 

ಐಎಲ್ಆರ್ (1884) ಎಲರಲ 204 ಪಾಕರಣದಲಿಲ 

ಅಲಹರಬರದ್ ಉಚಿನ್ರಯಯರಲಯ ಮಂಡಿಸ್ದ 

ರ್ತೀಪಿನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ಬಹುದು. ಈ ಪಾಕರಣದಲಿಲ 

ಇದರಲಿಲ ಒಬಬರು ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತ ವಯಕ್ತುಯನುನ 

ಅವರು "ರೂಢಿಯ ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗಿ" ಎಂಬ ಸ್ಂಶಯದ 

ಮೀಲ  377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಡಿಯಲಿಲ ಬಂಧಿಸ್ಲರಯತು 

ಮತುು  ನಂತರ ಮೀಲಮನವಿಯ ಮೀರ ಗ  ಅವರನುನ 
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ಖ್ುಲರಸ ಗ ೂಳಿಸ್ಲರಯತು.  ಅವರನುನ 

ಖ್ುಲರಸ ಗ ೂಳಿಸ್ುವ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ, ನ್ರಯಯರಧಿೀಶರು 

ಹಿೀಗ  ಹ ೀಳಿದರದರ : (ILR ಪುಟಗಳು 204-05) "...  

'ಈ ಪಾಕರಣವು ಖ ೈರರರ್ತ ಎಂಬ ವಯಕ್ತುಯೊಂದಗ  

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ  ಮತುು ಅವರ ಮೀಲ  ಅವರು 

ನಪುಂಸ್ಕರರಗಿರುವ ಕರರಣಕ ಿ ಪೊೀಲಿೀಸ್ರು ಒಂದು 

ಬಗ ಯ ಕಣರೆವಲಿಟ್ಟುದದಂತ್  ಕಂಡುಬರುತುದ , ಅದನುನ 

ಅವರು ನಿಯಮಿತವರಗಿ ಮರಡಿದರ ೂೀ ಇಲಲವೀ ಇಲಿಲ 

ಮುಖ್ಯವಲಲ.  ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅರ್ಿದಲಿಲ ಒಬಬ 

ನಪುಂಸ್ಕನಲಲ, ಆದರ  ಅವರ ಗರಾಮಕ ಿ ಭ ೀಟ್ಟ ನಿೀಡಿದ 

ಪೊೀಲಿಸ್ ಅವರನುನ ಕರ ಸ್ಕ ೂಂಡರಗ, ಅವರು 

ಕುಟುಂಬವಂದರ ಮಹಿಳ ಯರ ನಡುವ  ಹ ಣಿಣನಂತ್  

ಉಡುಪು ತ್ ೂಟುು ಹರಡುರ್ತುರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದತು.  

ಸ್ವಿಲ್ ಸ್ಜಿನ್ (ಮತ್ ೂುಮಮ ಒಬಬ ಅಧಿೀನ 

ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಮನುಷ್ಯ) ಮೂಲಕ ಅವರನುನ ಪರಿೀಕ್ ಗ  

ಒಳಪಡಿಸ್ದ ನಂತರ, ಅವರಿಗ  ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗದ 

ರೂಢಿಯದ  ಎಂಬುದಕ ಿ ಅವರಲಿಲ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ು 

ಲಕ್ಷಣವನುನ ಕಂಡುಕ ೂಳಳಲರಯತು -ಅವರ ಗುದದ 

ರಂಧ್ಾವು ಒಂದು ತುತೂುರಿ ಆಕರರದಲಿಲ   

ವಿರೂಪಗ ೂಂಡಿತುು- ಮತುು ಅವರು ಕ ಲವು 

ರ್ತಂಗಳುಗಳಲಿಲ ಅಸರವಭರವಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ 
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ನಡ ಸ್ರುವುದನುನ ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ುವಂತ್  ಅದ ೀ ಭರಗ  

ಸ್ಫಲಿಸ್ ಸ ೂೀಂಕ್ತಗ  ಒಳಗರಗಿತುು." 

ಅವರನುನ ಮೀಲಮನವಿಯ ಮೀರ ಗ  

ಖ್ುಲರಸ ಗ ೂಳಿಸ್ಲರಯತ್ರದರೂ, 377 ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ 

ಕ ಲ ನಿಧಿಿಷ್ು ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳಿಗ  

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದುದರದರೂ ಅದು, ಹಿಜರಾಗಳನೂನ 

ಒಳಗ ೂಂಡಂತ್  ನಿದಿಷ್ುವರದ ಅಸ್ಮತ್ ಗಳನುನ 

ಹ ಚರಿಗಿ ಗುರಿಯಲಿಲಟ್ಟುಕ ೂಳುಳತುದ  ಮತುು ಅದು ಲಿಂಗ 

ಪರಿವರ್ತಿತ ವಯಕ್ತುಗಳ ವಿರುದಧದ ಕ್ತರುಕುಳ ಮತುು 

ದ ೈಹಿಕ ದುರುಪಯೊೀಗದ ಸರಧ್ನವರಗಿ 

ಬಳಕ ಯರಗುತುದ  ಎಂಬುದನುನ ಈ ಪಾಕರಣ 

ತ್ ೂೀಪಿಡಿಸ್ುತುದ . " 

50. ನ್ರಯಯರಲಯವು ಲ ೈಂಗಿಕ ಆಸ್ಮತ್  ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗಳನು ವಿವರಿಸ್ುತ್ರು, ಲ ೈಂಗಿಕ 

ನಿಲುವು ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್ ಗಳ ವಿಚರರದಲಿಲ ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಮರನವರಧಿಕರರದ ಕರನೂನಿನ 

ಅನವಯಸ್ುವಿಕ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಯೊೀಗರಯಕರತ್ರಿ ಸ್ಧರಧಂತಗಳನುನ (ಯೊೀಗರಯಕರತ್ರಿ ಪ್ಪಾನಿಪಪಲ್ಪ 

ಆನ್ ದ ಅಪ್ಪಲಕ ಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟನ್ರಯಿಷ್ನಲ್ ಹೂಯಮನ್ ರ ೈರ್ಟಪ ಇನ್ ರಿಲಿೀಶನ್ ಟು ಸ ಕ್ಷುವಲ್ 

ಓರಿಯನಿುೀಶನ್ ಆನ್ಡ ಜ ನಡರ್ ಐಡ ನಿುಟ್ಟ) ಆಧರರವರಗಿ ಇಟುುಕ ೂಂಡಿತು.  ನ್ರಯಯರಲಯವು 

ಮುಂದುವರ ಯುತ್ರು, ಹಿೀಗ  ಅಭಿಪರಾಯ ಪಟ್ಟುತು: 

"60. ಭರರರ್ತೀಯ ಸ್ಂವಿಧರನದಡಿಯಲಿಲ 

ಖರತರಿಪಡಿಸ್ಲರಗಿರುವ ವಿವಿಧ್ ಮೂಲಭೂತ 

ಹಕುಿಗಳ ವಿಚರರದಲಿಲ ಅಸ್ಮಂಜಸ್ವರಗಿಲಲವ ಂದು 
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ನ್ರವು ಕಂಡುಕ ೂಂಡ ಯೊೀಗರಯಕರತ್ರಿ ಸ್ಧರದಂತ 

ಸ ೀರಿದಂತ್  ಟ್ಟಜಿಗಳ (ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿತರು) ಬಗ ಗಿನ 

ಸ್ಧರಧಂತಗಳು ಮತುು ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ 

ಒಡಂಬಡಿಕ ಗಳನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ಬ ೀಕು ಮತುು 

ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬ ೀಕು, ಅವಕ ಿ ನಮಮ ದ ೀಶದಲಿಲ ಸರಕಷ್ುು 

ಕರನೂನ್ರತಮಕ ಮತುು ಐರ್ತಹರಸ್ಕ ಸ್ಮರ್ಿನ್ ಯದ " 

51. ಸ್ಂವಿಧರನದ 15 ಮತುು 16ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ವಿಚರರದಲಿಲ ನ್ರಯಯರಲಯ ಹಿೀಗ ಂದತು: 

"66. ಲಿಂಗರಧರರಿತ ತ್ರರತಮಯವನುನ ಐರ್ತಹರಸ್ಕ 

ಸ್ತಯವ ಂದು ಮನಗಂಡ ಮತುು ಅದನುನ 

ಪರಿಹರಿಸ್ಬ ೀಕರದ ಅಗತಯವನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ದ 15 

ಮತುು 16 ನ್ ೀ ಕಲಮುಗಳು ಆ ತ್ರರತಮಯವನುನ 

ನಿಷ ೀಧಿಸ್ಲು ಪಾಯರ್ತನಸ್ದವು ನಮಗ  

ರ್ತಳಿದುಬರುವಂತ್ , ಸ್ಂವಿಧರನದ ನಿಮರಿತೃಗಳು, 

ಲಿಂಗರಧರರಿತ ತ್ರರತಮಯದ ವಿರುದಧದ ಮೂಲಭೂತ 

ಹಕ್ತಿಗ  ಒತುು ನಿೀಡಿರುವುದರ ಹಿಂದ , ಅದರಿಂದರಗಿ 

ಇಬಬಗ ಯ ಲಿಂಗಗಳ ರೂಢಿೀಗತ ಪರಿಗಣನ್ ಗಳಿಗ  

ಅನುಗುಣವರಗಿಲಲದರುವ ಕರರಣಕರಿಗಿ ಕ ಲ ಜನರನುನ 

ವಿಭಿನನವರಗಿ ನಡ ಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಪಾತಯಕ್ಷ ಅರ್ವರ 

ಪರ ೂೀಕ್ಷ ವತಿನ್  ತಡ ಗಟುುವ ಉದ ದೀಶವಿದ . ಲಿಂಗ 

ಮತುು ಜ ೈವಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ ರಡೂ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ವಿಶಿಷ್ು 

ಅಂಶಗಳರಗಿವ . ಜ ೈವಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, 
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ಖ್ಂಡಿತವರಗಿ, ಜನನ್ರಂಗಗಳು, ವಣಿತಂತುಗಳು 

ಮತುು ದವರ್ತೀಯ ದಜ ಿಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಒಳಗ ೂಂಡಿವ , ಆದರ  ಲ ೈಂಗಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಬಬರ 

ಸ್ವಯಂ-ಚತಾಣವನುನ, ಲ ೈಂಗಿಕ ಗುರುತು ಮತುು 

ನಡತ್ ಯ ಆಳವರದ ಮರನಸ್ಕ ಅರ್ವರ 

ಭರವನ್ರತಮಕ ಅರಿವನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುತುವ . 15 

ಮತುು 16 ನ್ ೀ ಕಲಮುಗಳಡಿಯಲಿಲರುವ "ಲಿಂಗ"ವನುನ 

ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ತ್ರರತಮಯವು, ಲಿಂಗರಧರರಿತ 

ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಆಧರರದ ಮೀಲಿನ ತ್ರರತಮಯವನೂನ 

ಒಳಗ ೂಂಡಿದ . 15 ಮತುು 16ನ್ ೀ ಕಲಮುಗಳಲಿಲ 

ಬಳಸ್ಲರದ "ಲ ೈಂಗಿಕ" ಎಂಬ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯು ಪುರುಷ್ 

ಅರ್ವರ ಸ್ರೀಯರ ಜ ೈವಿಕ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಗ  ಮರತಾ 

ಸ್ೀಮಿತವರಗಿಲಲ, ಬದಲಿಗ  ಅದಕ ಿ ತಮಮನುನ ಗಂಡು 

ಅರ್ವರ ಹ ಣ ಣಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ದ ಜನರನೂನ 

ಒಳಗ ೂಳುಳವ ಉದ ದೀಶವಿದ . " 

52. ಸ್ಂವಿಧರನದ 19(1)(ಆ) ಕಲಮು ಮತುು ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿತರ ವಿಚರರದಲಿಲ ನ್ರಯಯರಲಯ ಹಿೀಗ ಂದತು: 

72. ಆದದರಿಂದ ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್ ಯು ಒಬಬರ 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಗುರುತು, ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಭಿವಯಕ್ತು ಮತುು 

ತ್ ೂೀಪಿಡಿಕ ಯ ಮೂಲದಲಿಲ ನ್ ಲ ಸ್ದ  ಮತುು 

ಆದದರಿಂದ ಭರರತದ ಸ್ಂವಿಧರನದ 19(1)(ಎ) 

ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ಅದನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಬ ೀಕು. 
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ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತರ ೂಬಬರರು ತಮಮ ವಯಕ್ತುತವವನುನ 

ನಡವಳಿಕ  ಮತುು ಪಾಸ್ುುರ್ತಯ ಮೂಲಕ  

ವಯಕುಪಡಿಸ್ಬಹುದು. ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತರ ಅಂತಗಿತ 

ವಯಕ್ತುತವವನುನ ಪಾರ್ತಬಿಂಬಿಸ್ುವ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯನುನ 

ನಿಷ ೀಧಿಸ್ಲು, ನಿಬಿಂಧಿಸ್ಲು ಅರ್ವರ ಅದರಲಿಲ 

ಹಸ್ುಕ್ ೀಪ ಮರಡಲು ಸ್ಕರಿರಕ ಿ ಅಧಿಕರರವಿಲಲ, ಇದು 

. ಆಗರಗ ೆ ಸ್ಕರಿರ ಮತುು ಅದರ ಅಧಿಕರರಿಗಳು 

ಅಜ್ಞರನದಂದರಗಿ ಅರ್ವರ ಇತರ ಕರರಣಗಳಿಂದರಗಿ 

ಅಂತಹ ವಯಕ್ತುಗಳ ಸ್ಹಜ ಗುಣ ಮತುು ಗುರುತನುನ 

ಜಿೀಣಿಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು ವಿಫಲರರಗುತ್ರುರ . ಆದದರಿಂದ, 

ನ್ರವುಗಳು ಖರಸ್ಗಿೀತನ, ಸ್ವಯಂ-ಗುರುರ್ತಸ್ುವಿಕ , 

ಸರವಯತುತ್  ಮತುು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸ್ಮಗಾತ್ ಗಳ 

ಮೌಲಯಗಳು, ಭರರತದ ಸ್ಂವಿಧರನದ 19(1)(ಎ) 

ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿತ ಸ್ಮುದರಯದ 

ಸ್ದಸ್ಯರಿಗ  ಖರತರಿಪಡಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಮೂಲಭೂತ 

ಹಕುಿಗಳು ಮತುು ಸ್ಕರಿರಗಳು  ಆ ಹಕುಿಗಳನುನ 

ಗುರುರ್ತಸ್ಲು ರಕ್ಷಿಸ್ಲು ಬಧ್ಧವರಗಿವ  ಎಂದು 

ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುರ್ತುದ ದೀವ  " 

53. ವಯಕ್ತುಯ ಖರಸ್ಗಿೀ ಸರವತಂತಾಯಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಮುಖ್ಯವರದ ವರಕಯದಲಿಲ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯ ಹಿೀಗ ಂದತು: 

"75. ಈಗರಗಲ ೀ ಸ್ೂಚಸ್ರುವಂತ್ , 21 ನ್ ೀ ಕಲಮು , 

ವಯಕ್ತುಯ "ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸರವಯತುತ್ " ಯ ರಕ್ಷಣ ಯನುನ 
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ಖರತರಿಪಡಿಸ್ುತುದ . ಅನುಜ್ ಗರಗ್ಿ v. ಭರರರ್ತೀಯ 

ಹ ೂೀಟ ಲ್ ಸ್ಂಘ  (2008) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಈ 

ನ್ರಯಯರಲಯವು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸರವಯತುತ್ ಯು 

ಇತರರಿಂದ ಹಸ್ುಕ್ ೀಪಕ ಿ ಒಳಗರಗದರುವ ಋಣರತಮಕ 

ಹಕುಿ ಮತುು ವಯಕ್ತುಗಳು ತಮಮ ಜಿೀವನದ 

ನಿಧರಿರಗಳನುನ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವ, ತಮಮನುನ 

ವಯಕುಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಮತುು ಯರವ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳಲಿಲ 

ಪರಲ ೂೆಳಳಬ ೀಕ ಂದು ಆಯಿಮರಡುವ ಧ್ನ್ರತಮಕ 

ಹಕಿನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿದ  ಎಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ತು. 

ಲಿಂಗವನುನ ಸ್ವಯಂ-ನಿಣಿಯಸ್ುವುದು ವ ೈಯಕ್ತುಕ 

ಸರವಯತುತ್  ಮತುು ಸ್ವಯಂ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ ಒಂದು 

ಅವಿಭರಜಯ ಅಂಗವರಗಿದ  ಮತುು ಅದು ಭರರರ್ತೀಯ 

ಸ್ಂವಿಧರನದ 21ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ಅಡಿಯಲಿಲ 

ಖರತರಿಪಡಿಸ್ಲರಗಿರುವ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸರವತಂತಾಯದ 

ಕ್ ೀತಾದಲಿಲ ಬರುತುದ . " 

54. ಕ ೂನ್ ಯ ನಿಧರಿರ ಹಿೀಗಿತುು:- 

"83. ಆದದರಿಂದ, ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವರ ಲಿಂಗರಧರರಿತ 

ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಆಧರರದ ಮೀಲಿನ ತ್ರರತಮಯವು ಕರನೂನಿನ  

ಸ್ಮರನತ್ ಯನುನ ಅರ್ವರ ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನದ ಅಡಿಯಲಿಲ 

ಖರತರಿಪಡಿಸ್ಲರದ ಕರನೂನುಗಳಿಗ  ಸ್ಮನ್ರದ 

ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ಅನೂಜಿಿತಗ ೂಳಿಸ್ುವ ಅರ್ವರ  
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ಪರಿವರ್ತಿಸ್ುವಂತಹ ಪರಿಣರಮವನುನಂಟುಮರಡುವ 

ಯರವುದ ೀ ತ್ರರತಮಯ, ಹ ೂರಗಿಡುವಿಕ , ನಿಬಿಂಧ್ 

ಅರ್ವರ ಆದಯತ್ ಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುತುದ  ಎಂದು 

ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುರ್ತುದ ದೀವ , ಮತುು ಹರಗರಗಿ ನ್ರವು ಟ್ಟಜಿ 

ಸ್ಮುದರಯದ ಸ್ದಸ್ಯರ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಹಕುಿಗಳನುನ 

ಕರಪರಡಲು ವಿವಿಧ್ ನಿದ ೀಿಶನಗಳನುನ ನಿೀಡುವ ಒಲವನುನ 

ತ್ ೂೀರುತ್ ುೀವ . " 

55. ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿ ಡರ. ಎ.ಕ . ಸ್ಕ್ತಾ, ತಮಮ ಪಾರ್ತಯೀಕವರದ ಸ್ಹಮರ್ತಯ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ ಪಾರ್ತ ವಯಕ್ತುಗ  

ಮೂಲಭೂತವರಗಿ ಮತುು ಸರವಿರ್ತಾಕವರಗಿ ನಿೀಡಲರಗುವ ಆಯಿ ಮರಡುವ ಹಕಿನುನ ಪಾಸರುಪ್ಪಸ್ುತ್ರು 

ಅದು ಮರನವರಧಿಕರರಗಳ ಅವಿಭರಜಯ ಅಂಗವ ಂದು ಹ ೀಳಿದರು. ಅವರು ಹಿೀಗ ಂದು ಅಭಿಪರಾಯ 

ಪಟುರು:- 

 

"116.1. ಭರರತದಲಿಲ ಹಿಂದ  ಟ್ಟಜಿಗಳಿಗ  ಹ ಚಿನ 

ಗೌರವವನುನ ನಿೀಡಲರಗಿದದರೂ, ಪಾಸ್ುುತ ಆ 

ಸ್ನಿನವ ೀಶದಲಿಲ ಉಳಿದಲಲ. 1871 ರ ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಟ ೈಬ್ಪ 

ಆಕ್ು, ಮಂಡನ್ ಯರಗುವುದರ ೂಂದಗ  ಅವರ 

ಸರಥನಮರನದ ಕುಗುೆವಿಕ  ಆರಂಭವರಯತು, ಇದು 

ಹಿಜರಾ ವಯಕ್ತುಗಳ ಇಡಿೀ ಸ್ಮುದರಯವನುನ  

ಸರವಭರವಿಕವರದ  "ಅಪರರಧಿಗಳು" ಮತುು 

"ಜರಮಿೀನು ರಹಿತ ಅಪರರಧ್ಗಳನುನ ವಯವಸ್ಥತವರಗಿ  

ಎಸ್ಗುವ ಅಭರಯಸ್ವುಳಳವರು" ಎಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ುವುದಕ ಿ ಕರರಣವರಯತು. 
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ಮುಂಚನ ಊಹ ಯನ್ರನಧ್ರಿಸ್ ಭರರರ್ತೀಯ ಜನರನುನ 

ಇಂತಹ ಉಪದ ೀಶ ಮತುು ಸ್ದರಧಂತಕ ಿ ಒಳಪಡಿಸ್ದುದ 

ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ ವಿಚತಾವೂ ಮತುು ಅಪರಯಕರವೂ 

ಆಗಿದ . ಬಿಾಟ್ಟಷ್ ಆಳಿವಕ ಯ ಸ್ಮಯದಲಿಲ ಕ ಟು ಮತುು 

ಘೂೀರ ಮನಸ್ಥರ್ತಯೊಂದಗ  ಜರರಿಯರದ ಮೀಲಿಂಡ 

ಕೂಾರ ಶ್ರಸ್ದಂದ ಈ ಸ್ಮುದರಯಕ ಿ ಹಿಂದ ಂದೂ 

ಆಗದಷ್ುು ಹರನಿಯರಗಿರುವುದರಲಿಲ ಅನುಮರನವಿಲಲ. 

ಇಂತಹ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ಲರಗದ ಗರಯಕ ಿ 

ಅವಮರನವನೂನ ಸ ೀರಿಸ್ುವಂತ್ , ಬಿಾಟ್ಟಷ್ 

ಆಳಿವಕ ಯಲಿಲದದಂತಹ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿತರನುನ ಬರಿಯ 

ಸ್ಂಶಯದ ಆಧರರದಲಿಲ ಬಂಧಿಸ್ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವ ಪಾವೃರ್ತುಯ 

ದ ಸ ಯಂದ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 377 ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ದುರುಪಯೊೀಗ ಮತುು 

ದೌಜಿನಯಕ ೂಿಳಪಡಿಸ್ಲರಯತು. ಭರರತದ  

ಟ್ಟಜಿಗಳಿಗ  ಉಂಟರದ ಈ ಗಂಭಿೀರ ಐರ್ತಹರಸ್ಕ 

ಹರನಿಗಳನುನ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ಲು, ನಿರಂತರವರದ 

ಜಿೀವಂರ್ತಕ ಯ ಪಾಯತನಗಳ ಅಗತಯವಿದ . " 

56. ಹರಗ ಯೀ, 125 ಮತುು 129ನ್ ೀ ವರಕಯಗಳಲಿಲ ಅವರು ನ್ರಯಯರಲಯ ವಹಿಸ್ಬ ೀಕರದ ಪರತಾವನುನ ಈ 

ರಿೀರ್ತ ವಿವರಿಸ್ದರು:- 

"125. ಸ್ಮರಜದ ಕಲರಯಣಕರಿಗಿ ಸ್ಂವಿಧರನದ ಮೂಲ 

ಉದ ದೀಶ ಮತುು ಆಶಯವನುನ 
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ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಳುಳವುದು ನ್ರಯಯರಲಯದ ಪರತಾ. 

ಸ್ಮರಜದ ಕರನೂನಿನ ಹರಗ  ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನವು 

ಜಿೀವಂತ ಜಿೀವಿಯರಗಿದ . ಇದು ನಿರಂತರವರಗಿ 

ಬದಲರಗುರ್ತುರುವ ವರಸ್ುವಿಕ ಮತುು ಸರಮರಜಿಕ 

ಸ್ತಯವನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ದ . ಕ ಲವಮಮ ಕರನೂನಿನ 

ಬದಲರವಣ ಯು ಸರಮರಜಿಕ ಬದಲರವಣ ಗಳಿಗ  

ಮುಂಚ ಯೀ ನಡ ಯುತುದ  ಮತುು ಅದಕ ಿ ಸರಮರಜಿಕ 

ಬದಲರವಣ ಯನುನ ಉತ್ ುೀಜಿಸ್ುವ ಉದ ದೀಶವಿರುತುದ . 

ಕ ಲವಮಮ, ಕರನೂನಿನಲಿಲನ ಬದಲರವಣ ಯು 

ಸರಮರಜಿಕ ವರಸ್ುವಿಕತ್ ಯ ಫಲಿತ್ರಂಶವರಗಿರುತುದ . 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಸ್ನಿನವ ೀಶದಲಿಲ ನ್ರವು ಟ್ಟಜಿಗಳ 

ಹಕುಿಗಳ ಬಗ ೆ ಚಚಿಸ್ುವರಗ, ಸ್ಂಪೂಣಿ 

ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನದಲಿಲ ಬದಲರವಣ ಯನುನ ತರುವ 

ಸ್ಲುವರಗಿ ನ್ರವು ಕರನೂನು ಹ ಚುಿ ಪಾಮುಖ್ 

ಪರತಾವನುನ ವಹಿಸ್ಬ ೀಕರಗಿದ  ಎಂದು 

ಕಂಡುಕ ೂಂಡಿದ ದೀವ . ಭರರತದಲಿಲ ಟ್ಟಜಿಗಳು, ಗಂಡು 

ಅರ್ವರ ಹ ಣುಣ ಅಲಲ, ಅವರನುನ ಅವ ರ ಡರಲಿಲ ಒಂದು 

ವಗಿಕ ಿ ಸ ೀರಿದವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ದರ , ಅದು 

ಅವರ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಹಕುಿಗಳ ನಿರರಕರಣ ಗ  ಸ್ಮ. 

ಇದು ಸರಮರಜಿಕ ನ್ರಯಯದ ನಿರರಕರಣ ಯರಗಿದುದ, 

ರರಜಕ್ತೀಯ ಮತುು ಆರ್ಥಿಕ ನ್ರಯಯವನುನ 

ನಿರರಕರಿಸ್ುವ ಪರಿಣರಮವನುನ ಹ ೂಂದದ . 
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129. ನ್ರವು ಮೀಲ  ಸ್ೂಚಸ್ರುವಂತ್  ನಮಮ 

ಸ್ಂವಿಧರನವು ಉದರರ ಮತುು ಸ್ತವಯುತವರದ 

ಪಾಜರಪಾಭುತವವನುನ ಕರಯುದಕ ೂಳುಳತುದ  ಮತುು 

ಕರನೂನಿನ ಆಳಿವಕ ಯು ಅದರ ಪಾಮುಖ್ ಮತುು 

ಮೂಲಭೂತ ಕಂಬವರಗಿದ . ಎಲರಲ ಮರನವರ ಘನತ್  

ಮತುು ಸ್ಮರನತ್ ಯ ಆಧರರದ ಮೀಲ  ಅದು ಸ್ವಂತ 

ಆಂತರಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಪಡ ದುಕ ೂಳುಳತುದ . 

ಕರನೂನಿನ ನಿಯಮವು ವಯಕ್ತುಗತ ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ 

ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ಅಪ ೀಕ್ಷಿಸ್ುತುದ . ಅಂತಹ ಹಕುಿಗಳನುನ 

ಪಾರ್ತಯೊಬಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಖರತರಿಪಡಿಸ್ಬ ೀಕು. ಈ 

ಟ್ಟಜಿಗಳು, ಸ್ಂಖ ಯಯಲಿಲ ಅತಯಲಿವರದರೂ ಕುಡರ 

ಮರನವರ ೀ ಮತುು ಅವರಿಗ  ಮರನವ ಹಕುಿಗಳನುನ 

ಆನಂದಸ್ುವ ಎಲರಲ ಬಗ ಯ ಹಕೂಿ ಇದ . 

57. ವಿಶ್ ೀಷ್ವರದ ಕ ೂನ್ ಯ ಘೂೀಷ್ಣ ಯಲಿಲ , ನ್ರಯಯರಲಯ ಹಿೀಗ ಂದತು 

135. ಆದದರಿಂದ, ನ್ರವು ಈ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ುತ್ ುೀವ : 

135.1. ಉಭಯ ಲಿಂಗಗಳನುನ ಹ ೂರತುಪಡಿಸ್, 

ಹಿಜರಾಗಳು, ನಪುಂಸ್ಕರ ಹಕುಿಗಳನುನ ನಮಮ 

ಸ್ಂವಿಧರನದ 3ನ್ ೀ ಭರಗ ಹರಗೂ ಸ್ಂಸ್ತುು ಮತುು 

ಸ್ಕರಿರದ ಶ್ರಸ್ಕರಂಗ ರಚಸ್ದ ಕರನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲಿಲ 

ಕರಪರಡುವ ಉದ ದೀಶಕರಿಗಿ ಅವರನುನ  "ಮೂರನ್ ೀ ಲಿಂಗ" 

ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗುತುದ . 
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135.2. ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತರಿಗಿರುವ ತಮಮ ಸ್ವಯಂ-

ಗುರುರ್ತಸ್ಲಿಟು ಲಿಂಗವನುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವ ಹಕಿನುನ ಕೂಡರ 

ಎರ್ತುಹಿಡಿಯಲರಗುರ್ತುದ   ಮತುು ಕ ೀಂದಾ ಮತುು ರರಜಯ 

ಸ್ಕರಿರಗಳು ಅವರ ಗಂಡು, ಹ ಣುಣ ಅರ್ವರ ಮೂರನ್ ಯ 

ಲಿಂಗದವರ ಂಬ ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಗುರುತನುನ 

ಕರನೂನುಬದಧವರಗಿ ಗುರುರ್ತಸ್ಲು ನಿದ ೀಿಶನ 

ನಿೀಡಲರಗುರ್ತುದ . 

135.3. ಕ ೀಂದಾ ಮತುು ರರಜಯ ಸ್ರಕರರಗಳು ಅವರನುನ 

ಸ್ಮರಜಿಕ ಮತುು ಶ್ ೈಕ್ಷಣಿಕವರಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ 

ವಗಿಗಳ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಕಾಮಗಳನುನ 

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವಂತ್  ಮತುು ಶ್ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಂಸ ಥಗಳ 

ದರಖ್ಲರರ್ತ ಮತುು ಸರವಿಜನಿಕ ನ್ ೀಮಕರರ್ತಗಳ 

ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ ಎಲರಲ ರಿೀರ್ತಯ ಮಿೀಸ್ಲರರ್ತಗಳನುನ 

ನಿೀಡುವಂತ್  ನಿದ ೀಿಶಿಸ್ುರ್ತುದ ದೀವ . 

135.4. ಹಿಜರಾಗಳು/ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತರು ಹಲವು ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಆರ ೂೀಗಯ ಸ್ಮಸ ಯಗಳನುನ ಎದುರಿಸ್ುರ್ತುರುವ ಕರರಣ 

ಕ ೀಂದಾ ಮತುು ರರಜಯ ಸ್ಕರಿರಗಳು ಪಾತ್ ಯೀಕ ಎಚ್ಐವಿ 

ವಿಚಕ್ಷಣರ ಕ ೀಂದಾಗಳನುನ ನಡ ಸ್ಲು ನಿದ ೀಿಶಿಸ್ಲಿಟ್ಟುವ . 

135.5.ಹಿಜರಾಗಳು/ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತಗಳು ಎದುರಿಸ್ುರ್ತುರುವ 

ಭಯ, ಅವಮರನ, ಲಿಂಗ ಅಸ್ವಸ್ಥತ್ , ಸರಮರಜಿಕ ಒತುಡ, 

ಖಿನನತ್ , ಆತಮಹತ್ ಯ ಪಾವೃರ್ತುಗಳು, ಸರಮರಜಿಕ ಕಳಂಕ, 
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ಮುಂತ್ರದ ಸ್ಮಸ ಯಗಳನುನ ಕ ೀಂದಾ ಮತುು ರರಜಯ 

ಸ್ಕರಿರಗಳು ಗಂಭಿೀರವರಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೀಕು ಮತುು 

ಒಬಬರ ಲಿಂಗವನುನ ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ಲು ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್.ಗರಗಿ 

ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ಒತ್ರುಯಮರಡುವುದು ಅನ್ ೈರ್ತಕ 

ಮತುು ಅಕಾಮ ಎಂದು ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ುರ್ತುದ ದೀವ . 

135.6. ಕ ೀಂದಾ ಮತುು ರರಜಯ ಸ್ಕರಿರಗಳು ಆಸ್ಿತ್ ಾಗಳಲಿಲ 

ಟ್ಟಜಿಗಳಿಗ  ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಆರ ೈಕ ಯನುನ ಒದಗಿಸ್ಲು 

ಸ್ರಿಯರದ ಕಾಮಗಳನುನ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು ಮತುು 

ಅವರಿಗ  ಪಾತ್ ಯೀಕ ಸರವಿಜನಿಕ ಶ್ೌಚರಲಯಗಳು ಮತುು 

ಇತರ ಸೌಲಭಯಗಳನುನ ಒದಗಿಸ್ಬ ೀಕು. 

135.7.ಅವರುಗಳ ಕಲರಯಣಕರಿಗಿ ವಿವಿಧ್ ಸರಮರಜಿಕ 

ಕಲರಯಣ ಯೊೀಜನ್ ಗಳನುನ ರಚಸ್ುವ ಸ್ಲುವರಗಿ ಕ ೀಂದಾ 

ಮತುು ರರಜಯ ಸ್ಕರಿರಗಳು ಕಾಮಗಳನುನ 

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು. 

135.8. ಕ ೀಂದಾ ಮತುು ರರಜಯ ಸ್ಕರಿರಗಳು, ಟ್ಟಜಿಗಳು 

ತ್ರವು ಸರಮರಜಿಕ ಜಿೀವನದ ಬ ೀಪಿಡಿಸ್ಲರಗದ ಭರಗ 

ಎಂದು ಭರವಿಸ್ುವ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಮತುು ಅವರನುನ 

ಅಸ್ಿೃಶಯರ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬರರದು ಎಂಬ ಕುರಿತು  

ಸರವಿಜನಿಕ ಜರಗೃರ್ತ ಮೂಡಿಸ್ುವ ಕಾಮಗಳನುನ 

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು. 
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135.9. ನಮಮ ಸರಂಸ್ೃರ್ತಕ ಮತುು ಸರಮರಜಿಕ 

ಜಿೀವನದಲಿಲ ಅವರು ಹಿಂದ ೂಮಮ ಆನಂದಸ್ದದ 

ಸ್ಮರಜದಲಿಲನ ಗೌರವ ಮತುು ಸರಥನಮರನವನುನ ಮರಳಿ 

ಪಡ ಯುವಂತ್  ಕ ೀಂದಾ ಮತುು ರರಜಯ ಸ್ಕರಿರಗಳು 

ಕಾಮಗಳನುನ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು. " 

58. ಸ್ಮರನ ಲಿಂಗದ ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಯನುನ ಪಾಸರುಪ್ಪಸ್ದ ಪುಟುಸರವಮಿ 

(ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪುಿ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಶವಪ ಟ್ಟುಗ ಗ  ಹ ೂಡ ದ ಮತ್ ೂುಂದು ಮುಖರಯವದ 

ಮೊಳ ಯರಗಿತುು. ಈ ರ್ತೀಪ್ಪಿನ 96ನ್ ೀ ವರಕಯದಲಿಲ ನ್ರಯ. ಚಂದಾಚೂಡ್ ರವರು ನ್ಾಲ್ಾಾ (ಮೀಲಿಂಡ) 

ರ್ತೀಪಿನುನ ಅನುಮೊೀದಸ್ುತ್ರು ಖರಸ್ಗಿೀತನವು ಸರವತಂತಾಯ ಮತುು ಮುಕುತ್ ಗಳ ಅವಿಭರಜಯ ಅಂಗವ ಂದು 

ಅಭಿಪರಾಯಪಟುರು. ಸತರ ವಶ್ ಕತಮಾರ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೀಲಿಂಡ) ರ್ತೀಪಿನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ದ, ನ್ರಯ. 

ಚಂದಾಚೂಡ್ ಆ ರ್ತೀಪಿನುನ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕ್ತಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ರಯಯಶ್ರಸ್ರದ 

ವಿಕರಸ್ವರದ ಮೀಲ  ನ್ ೀರ ಪರಿಣರಮಬಿೀರುವ “ಮತ್ ೂುಂದು ಹ ೂಂದರಣಿಕ ಯರಗದ ಅಭಿಪರಾಯ”  

ಎಂದು ಕರ ದರು. ಸತರ ವಶ್ ಕತಮಾರ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪ್ಪಿನ ಖ್ಂಡನ್ ಯನುನ 

ಮುಂದುವರ ಸ್ದ ನ್ರಯ. ಚಂದಾಚೂಡ್ ಕ ಳಕಂಡ ಅಭಿಪರಾಯ ವಯಕುಪಡಿಸ್ದರು:- 

"144. ಸ್ಂವಿಧರನದ 21 ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಡಿಯ 

ಖರಸ್ಗಿೀತನವನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ಹಕ ೂಿಂದನುನ 

ನಿರರಕರಿಸ್ಲು ಈ ಮೀಲಿನ ಕರರಣಗಳನುನ ಒಪಿತಕಿ 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಆಧರರವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು 

ಆಗುವುದಲಲ. "ದ ೀಶದ ಜನಸ್ಂಖ ಯಯ ಅರ್ತಸ್ಣಣ ಭರಗ 

ಮರತಾ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ ಪುರುಷ್ರು, 

ಉಭಯಲಿಂಗರಸ್ಕುರು ಅರ್ವರ ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತರನುನ 
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ಒಳಗ ೂಂಡಿರುತುದ " (ಈ ನ್ರಯಯರಲಯದ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ 

ಗಮನಿಸ್ದಂತ್ ) ಎಂಬುದು ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕಿನುನ 

ನಿರರಕರಿಸ್ಲು ಸ್ಮರ್ಿನಿೀಯವರದ ಆಧರರವಲಲ. 

ಖರತರಿಪಡಿಸ್ಲರದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳ ಮಟುಕ ಿ 

ಕ ಲವು ಹಕುಿಗಳನುನ ಉನನರ್ತೀಕರಿಸ್ುವುದರ ಹಿಂದ  ಆ 

ಹಕುಿಗಳ ಚಲರವಣ ಯನುನ ಶ್ರಸ್ಕರಂಗಿೀಯ ಅರ್ವರ 

ಜನಪ್ಪಾಯ ಬಹುಸ್ಂಖರಯತರ ಅಸ್ಮರಧರನದಂದ 

ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಉದ ದೀಶವಿದ . ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ಹಕುಿಗಳ 

ಖರತರಿಯು ತಮಮ ಚಲರವಣ ಯನುನ ಬಹುಮತದ 

ಅಭಿಪರಾಯವು ಸ್ಕರರರತಮಕವರಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ುತುದ ಯೀ 

ಎಂಬುದನುನ ಅವಲಂಬಿಸ್ಲಲ. ಸರಂವಿಧರನಿಕ ರಕ್ಷಣ ಯ 

ಪವಿತಾತ್ ಯೊಂದಗ  ಕ ೂಡಮರಡಲರಗಿರುವ 

ಹಕುಿಗಳನುನ ನಿಲಿಕ್ಷಿಸ್ಲು ಜನಪ್ಪಾಯ ಸ್ವೀಕೃರ್ತಯ 

ಪರಿೀಕ್ ಯು ಒಪಿತಕಿ ಆಧರರವನುನ ಒದಗಿಸ್ುವುದಲಲ. 

ತಮಮ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನಗಳು, ನಂಬಿಕ ಗಳು ಅರ್ವರ 

ಜಿೀವನ ವಿಧರನವು "ಮುಖ್ಯವರಹಿನಿಯ" ಜ ೂತ್  

ಹ ೂಂದಕ ಯರಗುವುದಲಲ ಎಂಬ ಸ್ರಳ ಕರರಣಕರಿಗಿ 

ಗೌಪಯ ಮತುು ಪಾತ್ ಯೀಕ್ತಸ್ಲಿಟು ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರು 

ತ್ರರತಮಯದ ಗಂಭಿೀರ ಅಪರಯಗಳನುನ 

ಎದುರಿಸ್ುತ್ರುರ . ಇನೂನ ಕರನೂನಿನ 

ನಿಯಮದಡಿಯಲಿಲ ಸರಥಪ್ಪಸ್ಲರದ ಪಾಜರಪಾಭುತವ 

ಸ್ಂವಿಧರನದಲಿಲ, ಅವರ ಹಕುಿಗಳು ಸರವತಂತಾಯವನುನ 
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ರಕ್ಷಿಸ್ಲು ಇತರ ನ್ರಗರಿಕರಿಗ  ನಿೀಡಲರದಂತಹ 

ಪವಿತಾವರದವು. ಲ ೈಂಗಿಕ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವು ಗೌಪಯತ್ ಯ 

ಅತಯಗತಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣವರಗಿದ . ವಯಕ್ತುಯ ವಿರುದಧ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನದ ಆಧರರದ ಮೀಲ  

ತ್ರರತಮಯವು ವಯಕ್ತುಯ ಘನತ್  ಮತುು ಸರವಭಿಮರನಕ ಿ 

ಆಳವರಗಿ ಆಕಾಮಣಕರರಿಯರಗಿದ . ಸ್ಮರಜದಲಿಲ ಪಾರ್ತ 

ವಯಕ್ತುಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವು ಸ್ಹ ವ ೀದಕ ಯ 

ಮೀಲ  ರಕ್ಷಿಸ್ಬ ೀಕ ಂದು ಸ್ಮರನತ್  ಕ ೂೀರುತುದ . 

ಖರಸ್ಗಿೀತನ ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ರಕ್ಷಣ ಯ 

ಹಕುಿಗಳು ಸ್ಂವಿಧರನದ 14, 15 ಮತುು 21 ನ್ ೀ 

ಕಲಮುಗಳು ಖರತರಿಪಡಿಸ್ುವ ಮೂಲಭೂತ 

ಹಕುಿಗಳ ಕ ೀಂದಾದಲಿಲವ .  

145. ಉಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು "ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ 

ತಥರಕರ್ಥತ ಹಕುಿಗಳನುನ ಕರಪರಡುವ ತನನ 

ತರರತುರಿಯಲಿಲ ಅಂತರರಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿದಶಿನಗಳನುನ 

ಅವಲಂಬಿಸ್ದುದ ತಪರಿಗಿತುು ಎಂಬ ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕುಮರರ್ 

ಕೌಶಲ್ ವಿ. ನ್ರಜ್ ಪಾರ್ತಷರಠನ, (2014) ಪಾಕರಣದ 

ರ್ತೀಪ್ಪಿನ ಅಭಿಪರಾಯವು, ನಮಮ ದೃಷ್ಟ್ುಯಲಿಲ, 

ಸ್ಮರ್ಿನಿೀಯವಲಲ. ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ, 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಪುರುಷ್, ಉಭಯಲಿಂಗರಸ್ಕುರು ಮತುು 

ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತ ಜನಸ್ಂಖ ಯಯ ಹಕುಿಗಳನುನ 

ತಥರಕರ್ಥತ ಹಕುಿಗಳು” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು 
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ಆಗುವುದಲಲ. ತಥರಕರ್ಥತ ಎಂಬ ಭರವವು ಹಕ್ತಿನ 

ವ ೀಷ್ದಲಿಲ ಸರವತಂತಾಯದ ಚಲರವಣ ಯನುನ 

ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ  ಮತುು ಇದ ೂಂದು ಭಾಮ. ಇದು 

ಏಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಸ್ಮುದರಯದ 

ಖರಸ್ಗಿೀತನವನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ ಅಗಾಹಗಳ ಅಸ್ಮಂಜಸ್ 

ನಿರೂಪಣ ಯರಗಿದ . ಅವರ ಹಕುಿಗಳು 

“ತಥರಕರ್ಥತ”ವಲಲ, ಬದಲಿಗ  ಅವುಗಳು ಸ್ಮರ್ಿ 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಸ್ಧರಧಂತದ ಮೀಲ  ರೂಪುಗ ೂಂಡಿರುವ 

ನ್ ೈಜ ಹಕುಿಗಳು. ಅವು ಬದುಕ್ತನ ಹಕ್ತಿನ ಸರವಭರವಿಕ 

ಭರಗ. ಅವು ಖರಸ್ಗಿೀತನ ಮತುು ಘನತ್ ಯಲಿಲ 

ನ್ ಲ ಯರಗಿವ . ಅವು ಮುಕುತ್  ಮತುು ಸರವತಂತಾಯಗಳ 

ಮೂಲಸ್ತವ. ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಅತಯಗತಯ 

ಭರಗ. ಸ್ಮರನ ರಕ್ಷಣ ಯು, ಪಾರ್ತವಯಕ್ತುಯ 

ಅಸ್ಮತ್ ಯನುನ ತ್ರರತಮಯವಿಲಲದ  ರಕ್ಷಿಸ್ಬ ೀಕ ಂದು 

ಅಪ ೀಕ್ಷಿಸ್ುತುದ . 

146. ಕೌಶಲ್ ಪರಕರಣದ್ ನಿಧರಿರವು 377ನ್ ೀ 

ಕಲಮನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ದದಕರಿಗಿ ಕ ೀವಲ ಎರಡು ನೂರು 

ಪಾಕರಣಗಳಲಿಲ ಶಿಕ್  ನಿೀಡಲರಗಿದ  ಎಂದು 

ಪಾರ್ತಪರದಸ್ುವರಗ ಅರ್ತಕಡಿಮ ತ್ರಕ್ತಿಕತ್ ಯನುನ 

ಪಾಯೊೀಗಿಸ್ುತುದ . ಈ ಅರ್ತಕಡಿಮ ತ್ರಕ್ತಿಕತ್ ಯ 

ಸ್ಧರಧಂತವು ತಪರಿದುದರಗಿದ , ಏಕ ಂದರ  ಹ ಚಿನ 

ಸ್ಂಖ ಯಯ ಜನರ ಬದಲು, ಕ ಲ ಜನರನುನ ಬ ೀರ  
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ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ನಡ ಸ್ಕ ೂಂಡರಗ ನಡ ಯುವ ಮೂಲಭೂತ 

ಹಕುಿಗಳ ಮೀಲಿನ ಅರ್ತಕಾಮಣವನುನ 

ಸ್ಹಿಸ್ಕ ೂಳಳತಕಿದದಲಲ. ಆಕಾಮಣಕರರಿೀ ತ್ರರತಮಯದ 

ಇಂತಹ ಕೃತಯಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳ 

ಚಲರವಣ ಯ ಮೀಲ  ಬಿೀರುವ ಬ ಚಿಬಿೀಳಿಸ್ುವ 

ಪರಿಣರಮಗಳ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ ಅವು 

ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕವರಗಿ ಒಪಿತಕಿವಲಲ. 

ಉದರಹರಣ ಗ , ಸ ನ್ರಪಶಿಿಪ್ ಮುಂತ್ರದ ಪೂವಿ-

ಪಾಕಟಣ ಯ ನಿಗಾಹಗಳು ದುಬಿಲವರಗಿವ , ಏಕ ಂದರ  

ಅವು, ಅಂತಹ ನಿಬಿಂಧ್ಗಳು ಜರರಿಯರಗುವ 

ಭಯದಂದ ಜನರು ತಮಮ ವರಕರಪಾತಂತಾಯ ಹಕಿನುನ 

ಚಲರಯಸ್ದಂತ್  ನಿರುತ್ರಪಹಗ ೂಳಿಸ್ುತುವ . ಹಕುಿಗಳ 

ಚಲರವಣ ಯ ಮೀಲಿನ ಪಾರ್ತಕೂಲ ಪರಿಣರಮವು 

ಒಬಬರ ಖರಸ್ಗಿೀತನ ಮತುು ಘನತ್ ಯ ಒಂದು 

ಅಂಶವರದ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಅಡಿಡಯಲಲದ 

ನ್ ರವ ೀರಿಕ ಗ   ಭರರಿೀ ಅಪರಯವನುನ 

ಉಂಟುಮರಡುತುದ .  ಅಪರರಧ್ವಂದಕ ಿ 

ಮನುಷ್ಯನ್ ೂಬಬನು ಎಸ್ಗಿದ ಅಪರರಧ್ವನುನ 

ಸ್ಮರಜದ ಅಸ್ಹನ್  ಮತುು ನಿರರದರಗಳು 

ವಯಕುವರಗುವಂತಹ ಶಿಕ್ ಗ  ಒಳಪಡಿಸ್ಳಪಡಿಸ್ಬಹುದು 

ಎಂಬ ಅಪರಯದ ಕರರಣದಂದ ಪಾರ್ತಕೂಲ ಪರಿಣರಮ 

ಉಂಟರಗುತುದ , ಆದದರಿಂದ ಕೌಶಲ್ ಪಾಕರಣದ 
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ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ ಬಳಸ್ಲರಗಿರುವ ಕ ಲವ ೀ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ 

ದಂಡಿಸ್ರುವುದು ಉಲಲಂಘನ್ ಯನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುವುದಲಲ 

ಎಂಬ ತಕಿವು ತಪರಿಗಿದ  . ಇದರ ಪರಿಣರಮವರಗಿ, 

ಕೌಶಲ್ ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪುಿ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ 

ಖರಸ್ಗಿೀತನ-ಘನತ್ ಯರನಧ್ರಿಸ್ದ ಬ ೀಡಿಕ ಗಳ 

ವಿಚರರದಲಿಲ ವಯವಹರಿಸ್ರುವ ರಿೀರ್ತಯನುನ ನ್ರವು 

ಒಪುಿವುದಲಲ.  

147. ಈ ನ್ರಯಯರಲಯದ ಹಿರಿಯ ಪ್ಪೀಠದದ ದುರು 

377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ಪಾಶಿನಸ್ರುವ ಪಾಕರಣ ಬರಕ್ತ 

ಉಳಿದರುವುದರಿಂದ, ನ್ರವು ಅದರ ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ 

ಮರನಯತ್ ಯ ವಿಚರರವು ಸ್ೂಕುವರದ ಮೊಕದದಮಯಲಿಲ 

ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲರಗಲಿ ಎಂದು ರ್ತೀಮರಿನಿಸ್ದ ದೀವ " 

59. ಬಹುಮುಖ್ಯವರದ ವರಕಯದಲಿಲ ಅರಿವುಳಳ ನ್ರಯಯರಧಿೀಶರು ಕ ೂನ್ ಗ  ಹಿೀಗ  ನುಡಿದರು: 

• "323. ಖರಸ್ಗಿೀತನವು ತನನ ಮೂಲದಲಿಲ 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್ ಗಳ ಸ್ಂರಕ್ಷಣ , ಕುಟುಂಬ 

ಜಿೀವನದ ಪವಿತಾತ್ , ಮದುವ , ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತು, 

ಮನ್  ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಸ್ಂರಕ್ಷಣ ಯನುನ 

ಒಳಗ ೂಂಡಿದ . ಖರಸ್ಗಿೀತನ ಏಕರಂಗಿಯರಗಿ 

ಉಳಿಯುವ ಹಕಿನುನ ಕೂಡರ ನಿೀಡುತುದ . 

ಖರಸ್ಗಿೀತನ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸರವಯತುತ್ ಯನುನ 

ಕರಪರಡುತುದ  ಮತುು ತನನ ಜಿೀವನದ ಪಾಮುಖ್ 
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ಅಂಶಗಳನುನ ನಿಯಂರ್ತಾಸ್ುವ ವಯಕ್ತುಯ 

ಸರಮರ್ಯಿವನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ುತುದ . ಜಿೀವನ 

ವಿಧರನವನುನ ನಿವಿಹಿಸ್ುವ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಆಯಿಗಳು 

ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಸರವಭರವಿಕ ಭರಗವರಗಿರುತುದ . 

ಖರಸ್ಗಿೀತನ ವ ೈವಿಧ್ಯತ್ ಯನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುತುದ  ಮತುು 

ನಮಮ ಸ್ಂಸ್ೃರ್ತಯ ಬಹುತವ ಮತುು 

ವ ೈವಿಧ್ಯತ್ ಯನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ುತುದ . 

ಖರಸ್ಗಿೀತನವನುನ ಕುರಿತ್ರದ ಕರನೂನುಬದಧ 

ನಿರಿೀಕ್ ಗಳು ನಿಕಟ ವಲಯದಂದ ಖರಸ್ಗಿೀ 

ವಲಯಕ ಿ ಮತುು ಖರಸ್ಗಿೀ ವಲಯದಂದ 

ಸರವಿಜನಿಕ ವಲಯಕ ಿ 

ಬ ೀರ ಬ ೀರ ಯರಗಿರಬಹುದು, ವಯಕ್ತುಯು 

ಸರವಿಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲಿಲದದ ಮರತಾಕ ಿ 

ಖರಸ್ಗಿೀತನವು ಕಳ ದುಹ ೂೀಗುವುದಲಲ ಅರ್ವರ 

ಶರಣರಗುವುದಲಲ  ಎಂದು ಒರ್ತುಹ ೀಳುವದು 

ಮುಖ್ಯವರಗಿದ . ಖರಸ್ಗಿೀತನವು ವಯಕ್ತುಗ  

ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಡುತುದ  ಏಕ ಂದರ  ಅದು ಮನುಷ್ಯನ 

ಘನತ್ ಗ  ಅಗತಯವರದ ಅಂಶವರಗಿದ . " 

60. ಉಳಿದ ಮೂವರು ಅರಿವುಳಳ ನ್ರಯಯರಧಿೀಶರು ದನಿಗೂಡಿಸ್ದದ ತಮಮ ರ್ತೀಪಿನುನ ನ್ರಯ. ನ್ರರಿಮನ್, 

ಮೂಲಭೂತ ಖರಸ್ಗಿೀ ಆಯಿಗಳನುನ ಮರಡಲು ವಯಕ್ತುಗಿರುವ ಸರವತಂತಾಯವನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ “ಆಯಿಯ 

ಖರಸ್ಗಿೀತನ” ವನುನ ಕ ಳಕಂಡಂತ್  ಗುರುರ್ತಸ್ದರು:- 
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ಭರರರ್ತೀಯ ಸ್ನಿನವ ೀಶದಲಿಲ, ಖರಸ್ಗಿೀತನದ 

ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನುನ 

ಒಳಗ ೂಂಡಿರುತುದ : 

ವಯಕ್ತುಯನುನ ಒಳಗ ೂಳುಳವ ಖರಸ್ಗಿೀತನ ಅಂದರ , 

ಸ್ವತಂತಾವರಗಿ ಚಲಿಸ್ುವ ಹಕ್ತಿನಂತಹ ಭೌರ್ತಕ ದ ೀಹಕ ಿ 

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ವಯಕ್ತುಯ ಹಕುಿಗಳಲಿಲ, ಸ್ಕರಿರ ಮಧ್ಯಪಾವ ೀಶ 

ಮರಡಿದರಗ; ವಯಕ್ತುಯ ದ ೀಹದ ಬದಲಿಗ  ಅವರ ಮನಸ್ಪಗ  

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ, ವಯಕ್ತುಯು ತ್ರನು ತನಗ  ವ ೈಯಕ್ತುಕವರದ 

ವಸ್ುುಗಳ ಪಾಸರರವನುನ ನಿಯಂರ್ತಾಸ್ಬಹುದು ಎಂದು 

ಗುರುರ್ತಸ್ುವ ಮರಹಿರ್ತ ರೂಪದ ಖರಸ್ಗಿೀತನ. ಆದದರಿಂದ 

ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಇಂತಹ ಮರಹಿರ್ತಯ ಅನಧಿಕೃತ ಬಳಕ ಯು 

ಈ ಹಕ್ತಿನ ಉಲಲಂಘನ್ ಗ  ಕರರಣವರಗಬಹುದು; ಮತುು 

ಆಯಿಯ ಖರಸ್ಗಿೀತನ, ಇದು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಆಯಿಗಳ 

ಮೀಲಿೀನ ವಯಕ್ತುಯ ಸರವಯತುತ್ ಯನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುತುದ . 

ಉದರಹರಣ ಗ , ದ ೈಹಿಕ ಖರಸ್ಗಿೀತನ ಅರ್ವರ 

ದ ೀಹಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಖರಸ್ಗಿೀತನವನುನ ನ್ರವು 19 

(1) (ಡಿ) ಮತುು (ಇ) ಕಲಮುಗಳಲಿಲ ನ್ ಲ ಗ ೂಳಿಸ್ 21ನ್ ೀ 

ಕಲಮಿನ್ ೂಂದಗ  ಓದಬಹುದು; 21ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಮರಹಿರ್ತಯ ಖರಸ್ಗಿೀತವನುನ 

ನ್ ಲ ಯರಗಿರಿಸ್ಬಹುದು; ಮತುು 19 (1) (ಎ) ನಿಂದ (ಸ್) 

, 20 (3), 21 ಮತುು 25 ಕಲಮುಗಳಲಿಲ ಆಯಿಗಳ 
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ಖರಸ್ಗಿೀತನವನುನ ನ್ ಲ ಯರಗಿಸ್ಬಹುದು. 

"ಖರಸ್ಗಿೀತನ"ವನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ದ ವರದವು ಅಸ್ಿಷ್ು 

ಮತುು ನವಿರರದ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯರಗಿದುದ, ಆದದರಿಂದ, 

ನ್ರವು ಅದರ ಮೀಲ  ಹ ಚುಿ ಸ್ಮಯ ಕಳ ಯಬರರದು  

61. ಪಾತ್ ಯೀಕ ರ್ತೀಪಿನುನ ಮಂಡಿಸ್ದ ನ್ರಯ. ಕೌಲ್, ಸತರ ವಶ್ ಕತಮಾರ್ ಕೌಶಲ್ ರ್ತೀಪಿನುನ ಖ್ಂಡಿಸ್ುವಲಿಲ 

ನ್ರಯ. ಚಂದಾಚೂಡ್ ರ ೂಂದಗ  ಸ ೀರಿಕ ೂಂಡು ಹಿೀಗ  ನುಡಿದರು:- 

647. ನ್ರಯ. ಡರ ಡಿ.ವ ೈ. ಚಂದಾಚೂಡ್ ರವರ, 

ಅಭಿಪರಾಯದಲಿಲ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿದುದ. ಇದರಲಿಲ 

ಒಂದು ನ್ರಯ. ರ ೂೀಹಿಂಟನ್ ಎಫ್. ನರಿಮನ್ ರವರ  

ಅಭಿಪರಾಯವನುನ ಹ ೂಲುತುದ  ಮತುು ಅದನುನ 

ನಿದಿಷ್ುವರಗಿ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ುವ ಅಗತಯವಿದ . 

ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕ್ತಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ನ್ರಯಯಶ್ರಸ್ರದ ವಿಕರಸ್ವನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ುವರಗ 

ಅವರು ಸತರ ವಶ್ ಕತಮಾರ್ ಕೌಶಲ್ ವಿ. ನ್ಾಜ್ 

ಪರತಿಷ್ಾಾನ ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪಿನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ದರದರ . 

ದ ಹಲಿ ಉಚಿನ್ರಯಯರಲಯದ ದುರು ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 

377 ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದಕ ಿ ಹರಕಲರದ ಸ್ವರಲಿನಲಿಲ, ಈ 

ನಿಬಂಧ್ನ್ ಯು ಘನತ್  ಮತುು ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕ್ತಿನ 

ಉಲಲಂಘನ್ ಗ  ಕರರಣವರಗಿದ  ಎಂಬುದು ಸ್ವರಲು 

ಹರಕುವುದಕ ಿ ಇದದ ಆಧರರಗಳಲಿಲ ಒಂದರಗಿತುು. ದ ಹಲಿ 

ಉಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಇತರ ವಿಚರರಗಳ ಜ ೂತ್ ಗ , 
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[ನ್ರಜ್ ಪಾರ್ತಷರಠನ ವಿ ಸ್ಕರಿರ. (ದ ಹಲಿಯ 

ಎನ್.ಸ್.ಟ್ಟ), 2009] ಘನತ್ ಯಂದ ಬದುಕುವ ಹಕುಿ 

ಮತುು ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕಿನುನ ಭರರರ್ತೀಯ 

ಸ್ಂವಿಧರನದ 21 ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ಆಯರಮಗಳ ಂದು 

ಗುರುರ್ತಸ್ಲರಗಿದ  ಎಂದು ಗಮನಿಸ್ತು. 

ಉಚಿನ್ರಯಯರಯದ ಈ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನಕ ಿ ಸ್ವೀಿಚ ಿ

ನ್ರಯಯರಲಯದಂದ ಯರವುದ ೀ ರಿೀರ್ತಯ ಬ ಂಬಲ 

ದ ೂರ ಯಲಿಲಲ ಮತುು ದ ೀಶದ ಜನಸ್ಂಖ ಯಯ ಅರ್ತಸ್ಣಣ 

ಭರಗ ಮರತಾ  ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀಪುರುಷ್ರು, 

ಉಭಯಲಿಂಗರಸ್ಕುರು ಅರ್ವರ ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತರನುನ 

ಒಳಗ ೂಂಡಿರುತುದ  ಮತುು ಆದದರಿಂದ ಸ್ದರಿ 

ಪರಿಚ ಿೀದವು ಸ್ಂವಿಧರನದ 14, 15 ಮತುು 21 ನ್ ೀ 

ಕಲಮುಗಳ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳಿಗ  ವಿರುಧ್ಧವರಗಿದ  ಎಂದು 

ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ಲು ಯರವುದ ೀ ಕರರಣಗಳಿಲಲವ ಂದು 

ಗಮನಿಸ್ಲರಯುತು ವಿಚರರ ಅಲಿಲಗ ೀ ನಿಲಲಲಿಲಲ 

ಏಕ ಂದರ  ಅಲಿಲ ಉಚಿನ್ರಯಯರಲಯ ಚಚಿಸ್ದಂತಹ 

ಖರಸ್ಗಿೀತನ ಮತುು  ಘನತ್ ಯ ವಿಷ್ಯಗಳನೂನ 

ಅವಲ ೂೀಕ್ತಸ್ಲರಯತು. ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವ ಂಬುದು 

ಮನ್ ಯ ನ್ರಲುಿ ಗ ೂೀಡ ಯ ನಡುವ  ಕೂಡ ಚಚ ಿಯ 

ವಿಷ್ಯವರಗಿದ . ನ್ರನು, ತಮಮ ರ್ತೀಪ್ಪಿನ 144ರಿಂದ 

146ನ್ ೀ ವರಕಯಗಳಲಿಲ, ತ್ ೂಂದರ ಗ ೂಳಗರಗಿರುವ 

ಜನರು ಜನಸ್ಂಖ ಯಯ ಅರ್ತಸ್ಣಣ ಭರಗವರಗಿದದರೂ 
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ಕೂಡ, ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕಿನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ುವಂರ್ತಲಲ 

ಎಂದು ನುಡಿದ ಡರ. ಡಿ.ವ ೈ. ಚಂದಾಚೂಡ್ ರವರ 

ಅಭಿಪರಾಯವನುನ ಒಪುಿತ್ ುೀನ್ . ಬಹುಸ್ಂಖರಯತ ತತವವು 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಹಕುಿಗಳಿಗ  ಅನವಯವರಗುವುದಲಲ 

ಮತುು ಸ್ಂವಿಧರನದಲಿಲ ಚರ್ತಾಸ್ಲರಗಿರುವ ಅಧಿಕರರದ 

ಪರಿಶಿೀಲನ್  ಮತುು ಸ್ಮತ್ ೂೀಲನದ ತತವಗಳ ಪಾಕರರ 

ಬಹಳ ಸ್ಲ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ಬಹುಮತ 

ವಿರ ೂೀಧಿೀಯಂದು ವಗಿೀಿಕರಿಸ್ಲಿಡುವಂತಹ 

ನಿಲುವನುನ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕರಗುತುದ . ಒಬಬರ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಗುಣಲಕ್ಷಣರ 

ಎನುನವುದರಲಿಲ ಅನುಮರನವ ೀ ಇಲಲ. ಮೊಸಿಿ v. ನೂಾಸ್ 

ಗೂರಪ್ ಪ್ ವಪಸ್ೋ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್ ಪಾಕರಣದಲಿಲ 

ಮರಡಲರಗಿರುವ ಅವಲ ೂೀಕನಗಳನುನ. ವಿಶ್ರಲವರದ 

ಸ್ನಿನವ ೀಶದಲಿಲ ಪಾಯೊೀಜನಕರರಿಯರಗಿ 

ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ಬಹುದು: 

130 ... ಇದು ಕ ೀವಲ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಮತುು 

ಸರವಿಜನಿಕ ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತುಯ ಜಿದರದಜಿದದಯ ವಿಷ್ಯವಲಲ. 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಖರಸ್ಗಿೀತನವನುನ ಗೌರವಿಸ್ುವುದರಲಿಲ 

ಸರವಿಜನಿಕ ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತುಯದ  ಎಂಬುದು ಆಧ್ುನಿಕ ಗಾಹಿಕ . 

ಹಿೀಗರಗಿ, ಇದು ವಿರ ೂೀಧರಭರಸ್ದ ಸರವಿಜನಿಕ ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತು 

ಪರಿಗಣನ್ ಗಳನುನ ಲ ಕಿಕ ಿ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಂಡು ಮತುು 
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ಅವುಗಳನುನ ಹ ಚುಿ ಉತುಮವರಗಿ ಗುರುರ್ತಸ್ಲಿಟು 

ಮರನದಂಡ ಪಾಕರರ ಮೌಲಯಮರಪನ ಮರಡುವ ವಿಚರರ. 

131. ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ 8ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ಹಕುಿಗಳ 

ಉಲಲಂಘನ್ ಯನುನ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ಗುರುರ್ತಸ್ದರಗ, 

ಮತುು ನಿದಿಷ್ುವರಗಿ ತಮಗ  ತ್ ೂೀಚದಂತ್  ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಜಿೀವನ ಮತುು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ನಡ ಸ್ುವ ತನನ 

ಸರವತಂತಾಯ ಉಲಲಂಘನ್ ಯರದ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ ಪರಿಹರರ 

ಪಡ ದು ಆ ಹಕಿನುನ ಸ್ಮರ್ಥಿಸ್ಕ ೂಳುಳವುದ ೀ ಸ್ರಿ. 

ಪಾಬಲವರದ ಸರವಿಜನಿಕ ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತು ಇದುದ, ಅದು ಆ 

ನಿದಿಷ್ು ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ ಆ ಹಕಿನುನ ಮಿೀರಿಸ್ುವಂರ್ತರುವ 

ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ ಮರತಾ ಇದಕ ಿ ವಿನ್ರಯರ್ತ ನಿೀಡಬಹುದು; 

ಏಕ ಂದರ   ಸರಥಪ್ಪತವರದ "ಸ್ೀಮಿತಗ ೂಳಿಸ್ುವ ತತವಗಳಲಿಲ" 

ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ತತವ ಅಲಿಲ ಕ ಲಸ್ಮರಡುತುದ . ಅಕಾಮ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯನುನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ುವ ಅರ್ವರ 

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು ಇಲಿಲಯವರ ಗೂ ಮರಡಿದ ಸರವಿಜನಿಕರಿಗ  

ಹಕುಿಮಂಡನ್ ಯಂದ ಸರವಿಜನಿಕವರಗಿ ಬಹುವರಗಿ 

ದರರಿತಪುಿವುದನುನ ತಡ ಗಟುುವ (ಉದರಹರಣ ಗ , 

ನವೀಮಿ ಕರಯಂಪ ಬಲ್ ಮರದಕ ದಾವಯ ಸ ೀವನ್ ಮರಡಿದದನುನ 

ಸರವಿಜನಿಕವರಗಿ ನಿರರಕರಿಸ್ದಂತ್ ) ನಿದಶಿನಗಳಿಗರಗಿ 

ಹಕುಿಗಳನುನ ಅರ್ತಕಾಮಿಸ್ುವು ಅಗತಯವೂ ಸ್ೂಕುವೂ 

ಆಗಿತ್ ುೀ? ಅರ್ವರ ವರನ್ ಹರಯನ್ ೂೀವನಿಲಿಲರುವ 

ಸರರಸ್ಬಗ್ಿ ನ್ರಯಯರಲಯ (60) ಮತುು (76) ರಲಿಲ ಆಡಿದ  
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ಮರತುಗಳಂತ್  ಸ್ದರಿ ಮರಹಿರ್ತಯ "ಸರಮರನಯ ಆಸ್ಕ್ತುಯ 

ಚಚ ಿ"ಗ  ಕ ೂಡುಗ  ನಿೀಡುರ್ತುತುು ಎಂಬ ಕರರಣಕ ಿ ಅದು 

ಮುಖ್ಯವರಗಿತ್ ು? ಇದು ನಿಜಕೂಿ ಬಹಳ ದ ೂಡಡಮಟುದ 

ಪರಿೀಕ್ , ಮತುು ಸರವಿಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲಿಲ ಛರಯರಗಾಹಣಕ ಿ 

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ವಿಚರರದಲಿಲ, ಈ ವರಯಪ್ಪುಯ 

ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ಆ ಸ್ಧರಧಂತವನುನ  ಎಷ್ುರ ಮಟ್ಟುಗ  

ಉಪಯೊೀಗಿಸ್ುತುವ  ಎಂಬುದನುನ ಇನೂನ 

ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಬ ೀಕ್ತದ . ಅಕ್ಷರಶಃ ಪರಿಗಣಿಸ್ದರ , ಒಪ್ಪಿಗ  

ನಿೀಡಲರದ ವಿಚರರದಲಿಲ ಅದು ಬಹಳ ಮಹತವದ 

ಬದಲರವಣ ಯನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ . ಇದು ನ್ರವು ಇರ್ತುೀಚನ 

ವಷ್ಿಗಳಲಿಲ ಒಗಿೆಕ ೂಂಡಿರುವ ಟರಯಬರಲಯ್ಡ ಮತುು ಸ ಲ ಬಿಾಟ್ಟ 

ಸ್ಂಸ್ೃರ್ತಯ ಮೀಲ  ಆಳವರದ ಪರಿಣರಮವನುನ 

ಬಿೀರುತುದ .  

62. ಮೀಲಿನ ಮೂರು ರ್ತೀಪುಿಗಳು ಹ ೂರಬಿದದ ಬ ನನಲ ಲೀ ಇನೂನ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ನಿಧರಿರಗಳು ಹ ೂರಬಿದದವು. 

ದಯರ ಮರಣಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ v. ಭಾರತಸಕಾೋರ, 2018, ಪಾಕರಣದಲಿಲ ದೀಪಕ್ 

ಮಿಶ್ರಾ ಕ ಳಗಿನಂತ್  ನುಡಿಯುತ್ರುರ :- 

166. ಹಿೀಗ  ಹ ೀಳುವುದರ ಹಿಂದ  ಕರನೂನು 

ಬದಲರಗುರ್ತುರುವ ಸ್ಮರಜವನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೀಕು 

ಮತುು ಅಭಿವೃದಧಯರಗುರ್ತುರುವ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗಳಿಗ  

ಅನುಗುಣವರಗಿ ನಡ ದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು ಎಂದು 

ಸ್ೂಚಸ್ುವ ಉದ ದೀಶವಿದ . ಕರನೂನನುನ 
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ವರಯಖರಯನಿಸ್ುವ ಪಾಕ್ತಾಯಲಿಲ ಪಾಸ್ುುತ ಅಗತಯಗಳನೂನ 

ಈಡ ೀರಿಸ್ಬ ೀಕು. ಆದರಗೂಯ, ಬದಲರಗುರ್ತುರುವ 

ಸ್ದರಧಂತವನುನ ಪೂಣಿಗ ೂಳಿಸ್ಲು ಮತುು ಅದನುನ 

ವರಸ್ತವರಗಿ ಮರಪಿಡಿಸ್ಲು ಸ್ಂವಿಧರನದಂದ 

ಎಷ್ುರ ಮಟ್ಟುಗಿನ ಶಕ್ತು ಮತುು ಮಂಜೂರರರ್ತಯನುನ 

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಬಹುದು ಎಂಬುದನುನ ನ್ ೂೀಡಬ ೀಕು 

ಪಾಸ್ುುತ ಅಗತಯಗಳು ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಚೌಕಟ್ಟುನಿಂದ 

ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ ಹ ೂರ  ಹ ೂೀಗುವ  ಅರ್ವರ 

ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ವರಯಖರಯನವು ಅಂತಹ 

ಚಲನಶಿೀಲತ್ ಯನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ಲು ವಿಫಲವರಗುವ 

ಸ್ಂದಭಿಗಳನುನ ಹ ೂರತುಪಡಿಸ್, ನ್ರಯಯರಲಯವು  

ತಕ್ಷಣದ ಅಗತಯತ್ ಗಳನುನ ವರಯಖರಯನದ ಪಾಕ್ತಾಯಯ 

ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸ್ಬ ೀಕು. ಜಿಯರನ್ ಕೌರ್ 

ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಸ್ಂವಿಧರನದ ಪ್ಪೀಠವು (ಜಿಯರನ್ ಕೌರ್ 

ವಿ. ಪಂಜರಬ್ ರರಜಯ, (1996), ಮೊದಲ ೀ ಹ ೀಳಿದಂತ್  

ಆರಂಭವರಗಿರುವ ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಸರವಿನ ಪಾಕ್ತಾಯಗ  

ವ ೀಗನಿೀಡುವುದನುನ ಆತಮಹತ್ ಯ ಮತುು ಆತಮಹತ್ ಯಯ 

ಪಾಯತನದಂದ ಪಾತ್ ಯೀಕ್ತಸ್ುತುದ . ಇತರ 

ನ್ರಯಯವರಯಪ್ಪುಗಳಿಂದ ನ್ರವು ಗಮನಹರಿಸ್ರುವಂತ್ , 

ರ್ತೀಪುಿಗಳು, ಮರರಣರಂರ್ತಕ ಚುಚುಿಮದುದ ಅರ್ವರ 

ಕ ಲವು ಔಷ್ಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ನ್ ೂೀವುರಹಿತ 

ಸರವನುನಂಟುಮರಡುವುದು ಮತುು ಮರಣದ ಪಾಕ್ತಾಯ 
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ಪರಾರಂಭವರದ ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ ಜಿೀವವನುನ 

ಉಳಿಸ್ಕ ೂಳಳಬಲಲ ನಿದಿಷ್ು ಚಕ್ತತ್ ಪಯನುನ 

ನಿೀಡದರುವುದು ಅರ್ವರ, ಅದು  ಜಿೀವನವನುನ 

ಉಳಿಸ್ುವ ಸರಧ್ಯತ್ ಯ ಸ್ಂಪೂಣಿ ಅನುಪಸ್ಥರ್ತಯ 

ಕರರಣದಂದ ರ ೂೀಗಿಗ  ನಿೀಡಲರದ ಚಕ್ತತ್ ಪಯ 

ಹಿಂತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವ ಸ್ಂದಭಿಗಳ ನಡುವಿನ 

ವಯತ್ರಯಸ್ಗಳನುನ ಗಮನಿಸ್ದವು. ಎಂದರ , ಮೊದಲ 

ಭರಗವು ಒಂದು ಬಹಿರಂಗ ಕರಯಿಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ , 

ಆದರ  ಎರಡನ್ ಯದು ರ್ತಳುವಳಿಕ ಯ ಸ್ಮಮರ್ತ ಮತುು 

ಅಧಿಕೃತ ಲ ೂೀಪದ ವಲಯದ ೂಳಗ  ಬರುತುದ . 

ಅಂತಹ ಲ ೂೀಪವು ಅಂತಹ ಕ್ತಾಯಯನುನ ಕ ಲವು 

ಸ್ುರಕ್ಷತ್ ಗಳ ಮರಗಿದಶಿನದಲಿಲ ಮರಡಿದರ  

ಯರವುದ ೀ ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಹ ೂಣ ಗರರಿಕ ಯನುನ 

ಹ ೂಂದರುವುದಲಲ. ಈ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯು ಜಿೀವನದ 

ದೀಘಾಿವಧಿಯ ಮೀಲ  ಅವಲಂಬಿತವರಗಿದ , ಅಲಿಲ 

ರ ೂೀಗಿಯು ಪರಿಸ್ಥರ್ತಗ  ಯರವುದ ೀ ಚಕ್ತತ್ ಪಯಲಲದ 

ಮತುು ಯರವುದ ೀ ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ, ಇಂತಹ 

ಅವಮರನಕರ ಸ್ಥರ್ತಯನುನ ಹ ೂಂದಲು ಅವರು 

ಇಷ್ುಪಡದ ಸ್ನಿನವ ೀಶವಿರುತುದ . ಇದು ಚಕ್ತತಪಕ 

ವ ೈದಯರು ಮತುು ಕುಟುಂಬದ ಸ್ದಸ್ಯರಿಗ  ಚಕ್ತತ್ ಪಯು 

ವಯಕ್ತುಯ ಉಸ್ರರಟದ ನಿರಂತರತ್ ಯನುನ 

ಹಿಗಿೆಸ್ುತುದ ಯಷ ುೀ ಎಂಬುದು  ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ 



 249 

ಚ ನ್ರನಗಿ ರ್ತಳಿದರುವ ಸ್ಥರ್ತ  ಮತುು ರ ೂೀಗಿಯು ಅವರು 

ಉಸ್ರರಡುರ್ತುರುವ ಕುರಿತು ಸ್ಹ ರ್ತಳಿದರುವುದಲಲ. 

ಕೃತಕ ಹೃದಯ ಬಡಿತದಂದ ಜಿೀವನವನುನ 

ಅಳ ಯಲರಗುತುದ  ಮತುು ರ ೂೀಗಿಯು ತನ ಮೀಲ  

ಹ ೀರಲಿಟ್ಟುರುವ ಈ ಅಗೌರವದ ಸ್ಥರ್ತಯನೂನ 

ಅನುಭವಿಸ್ಬ ೀಕು. ಬದುಕ್ತನ ಘನತ್ ಯು ಅವನಿಗ  

ನಿರರಕರಿಸ್ಲರಗುತುದ , ಏಕ ಂದರ  

ತಪ್ಪಿಸ್ಕ ೂಳಳಬಹುದರದ ದೀಘಿಕರಲದ ಚಕ್ತತ್ ಪಯನುನ 

ಅನುಭವಿಸ್ದ ಹ ೂರತು ಬ ೀರ  ಆಯಿಯರುವುದಲಲ 

ಮತುು ಇದರಿಂದರಗಿ ವಯಯಕ್ತುಕ ಸರವಯತ್ ು ಮತುು 

ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕ್ತಿನ ಸ್ಂರಕ್ಷಿತ ತತವವರಗಿರುವ 

ಘನತ್ ಯೊಂದಗ  ಬದುಕುವ ಮತುು ಸರವನುನ 

ಘನತ್ ಯಂದ ಎದುರುಗ ೂಳುಳವ ಅವರ ಹಕ್ತಿನ ಮೀಲ  

ಕರಮೊೀಿಡವಂದನುನ ಕವಿಸ್, ಆ ಹಕಿನುನ 

ಘಾಸ್ಗ ೂಳಿಸ್ಲರಗುತುದ , ಅಂತಹ  ಸ್ಥರ್ತಯಲಿಲ ಅವರಿಗ  

ಹಳ ಯ ನ್ ನಪುಗಳು ಅರ್ವರ ಭವಿಷ್ಯದ 

ಭರವಸ ಗಳಿರುವುದಲಲ, ಆದರ  ಅವರು ಯರರೂ 

ಅನುಭವಿಸ್ಲು ಬಯಸ್ದ ದುಃಖ್ ಸ್ಥರ್ತಯಲಿಲರುತ್ರುರ . 

ಜಿೀವನದ ಅನಿವರಯಿ ಸ್ಂಗರ್ತಯರಗಿರುವ 

ಮರಣವನುನ ಆಹರವನಿಸ್ಲರಗುವುದಲಲ ಎಂದು ಕ ಲವರು 

ಮೌನವರಗಿ ಯೊೀಚಸ್ಬಹುದು. ಅಂತಹ 

ಸ್ನಿನವ ೀಶಗಳನುನ ಎದುರಿಸ್ಲು ನ್ರಯಯರಲಯಕ ಿ 
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21ನ್ ೀ ಕಲಮನುನ ಮತುಷ್ುು ಕ್ತಾಯರತಮಕ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ 

ಅಥ ೈಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಕತಿವಯವಿದ  ಮತುು 

ಘನತ್ ಯೊಂದಗ  ಬದುಕುವ ಹಕುಿ, ವಯಕ್ತು ನಿಷ್ಟ್ಿಿಯ 

ಸ್ಥರ್ತಯಲಿಲದರದಗ ಅರ್ವರ ಅನಿವರಯಿ ಮತುು ಘನತ್ ಯ 

ಪಾಕ್ತಾಯಯರದ ಸರವನುನ ನಿಧರನಗ ೂಳಿಸ್ುವ ಬದುಕ್ತನ 

ಅವಧಿಯನುನ ವೃಧಿಧಸ್ುವಂತಹ ಕೃತಕ ಚಕ್ತತ್ ಪಯ 

ನ್ ರವಿನಿಂದಷ ುೀ ಜಿೀವಿಸ್ುರ್ತುರುವರಗ ಸರಯುವ 

ಪಾಕ್ತಾಯಯನುನ ಮೃದುಗ ೂಳಿಸ್ುವುದು ಸ್ಹ ಸ ೀರಿದ  

ಎಂಬುದನುನ ಅನುಮರನವಿಲಲದ ೀ ಹ ೀಳಬ ೀಕರಗುತುದ . 

ಇಲಿಲ, ಆಯಿಯ ವಿಷ್ಯವೂ ಬರುತುದ . ಹಿೀಗ  

ವಿಶ್ ಲೀಷ್ಟ್ಸ್ದಂತ್ , ಸ್ಂವಿಧರನದ 21ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ 

ವರಯಪ್ಪುಯೊಳಗ  ಅಂತಹ ಹಕುಿ ಬರುತುದ  ಎಂದು 

ನ್ರವು ಯೊೀಚಸ್ಬ ೀಕರಗುತುದ .  

12) ಸ್ವಯಂ ನಿಣಿಯ ಮತುು ವ ೈಯಕ್ತುಕ 

ಸರವಯತುತ್ ಯ ಹಕುಿ 

167. ಸ್ಂವಿಧರನದ 21ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ಭರಗವರಗಿ 

ಆಧ್ುನಿಕ ನವಿೀನ ತಂತಾಜ್ಞರನದ ಸ್ಹರಯದಂದ 

ತಡ ಹಿಡಿಯಲಿಟು ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಮರಣದ ಪಾಕ್ತಾಯಯ 

ವ ೀಗವನುನ ವೃಧಿದಸ್ುವ ಹಕಿನುನ ನಿಭರಯಸ್ದ ನಂತರ, 

ಸ್ವಯಂ-ನಿಣಿಯ ಮತುು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸರವಯತುತ್ ಯ 
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ಹಕುಿಗಳ ಸ್ಮಸ ಯಗಳನುನ ಬಗ ಹರಿಸ್ುವುದು 

ಅಗತಯವರಗಿದ  . 

ಸರವತಂತಾಯದ ಉದರರ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯು ಆಯಿಯ 

ಮೀಲ  ಕ ೀಂದಾೀಕರಿಸ್ುತುದ  ಮತುು ಅದ ೀ ರಿೀರ್ತಯರಗಿ, 

[ರರಲ್ಪ, ಜರನ್, ಪೊಲಿಟ್ಟಕಲ್ ಲಿಬರಲಿಸ್ಮ್, 32, 33 

(ನೂಯ ಯರಕ್ಿ: ಕ ೂಲಂಬಿಯರ ಯುನಿವಸ್ಿಟ್ಟ ಪ ಾಸ್, 

1993)] ಆಯಿ ಮರಡುವ ಪಾಕ್ತಾಯಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವ-

ನಿಣಿಯವನುನ ಅಥ ೈಿಸ್ಕ ೂಳಳಲರಗಿದ  ಎಂದು ಜರನ್ 

ರರಲ್ಪ ಹ ೀಳುತ್ರುರ . ಒಬಬ ಮರನವನ ಗೌರವ ಮತುು 

ನಿದಿಷ್ುವರಗಿ ಅವನು ತನನ ಸ್ವಂತ ಜಿೀವನವನುನ 

ಹ ೀಗ  ಜಿೀವಿಸ್ಬ ೀಕು ಎಂಬುದನುನ ಆಯಿ ಮರಡುವ 

ಹಕ ಿೀ ವಯಕ್ತುಗತ ಸರವಯತುತ್  ಅರ್ವರ ಸ್ವಯಂ 

ನಿಣಿಯದ ಹಕುಿ. ಇದು ಇತರರ ಹಸ್ುಕ್ ೀಪದ 

ವಿರುಧ್ಧದ ಹಕರಿಗಿದುದ, ಅದು ಪರಾಪುವಯಸ್ಿನ್ರಗಿರುವ 

ಅಹಿ ವಯಕ್ತುಯೊಬಬನಿಗ  ಯರವುದ ೀ ನಿಯಂತಾಣ 

ಅರ್ವರ ಹಸ್ುಕ್ ೀಪವಿಲಲದ ಯೀ ತನನ ಸ್ವಂತ ಜಿೀವನ 

ಮತುು ದ ೀಹಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ನಿಧರಿರಗಳನುನ 

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವ ಹಕಿನುನ ನಿೀಡುತುದ . ಲರಡ್ಿ 

ಹಾಫಮನ್, ರಿವವ್ಾ v. ಮ್ರಟ ೂರಪೊಲ್ಲಸ್ ಪೊಲ್ಲವಸ್ 

ಆಯುಕುರು ಪಾಕರಣದಲಿಲ. 
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ಸರವಯತುತ್  ಎಂದರ , ಪಾರ್ತಯೊಬಬ ವಯಕ್ತುಯೂ ತನನ 

ಮೀಲ  ಸರವಿಭೌಮತವವನುನ ಹ ೂಂದದರದನ್  ಮತುು 

ಅವನಿಗಿರುವ ಕ ಲವು ರಿೀರ್ತಯ ನಡವಳಿಕ ಯ ಹಕಿನುನ 

ನಿರರಕರಿಸ್ಲರಗುವುದಲಲ. 

202.8. ಸರಮರನಯ ಕರನೂನಿನ ಅಧಿಕರರ 

ವರಯಪ್ಪುಯನುನ ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ದರಗ, ಒಪ್ಪಿಗ  ನಿೀಡುವ 

ಸರಮರ್ಯಿವಿರುವ ಎಲರಲ ವಯಸ್ಿರಿಗ  ಸ್ವಯಂ-

ನಿಣಿಯ ಮತುು ಸರವಯತುತ್ ಗ  ಹಕ್ತಿದ  ಎಂದು 

ರ್ತಳಿಯುತುದ . ಸರವಿರ್ತಾಕ ಮರನಯತ್  ಪಡ ದ 

ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಚಕ್ತತ್ ಪಯನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ುವ ಹಕಿನುನ ಈ 

ಹಕುಿಗಳು ಸ್ುಗಮಗ ೂಳಿಸ್ುತುವ . ವಯಸ್ಪಗ  ಬಂದ 

ಒಬಬ ಸ್ಮರ್ಿ ವಯಕ್ತುಯು ನಿದಿಷ್ು ಚಕ್ತತ್ ಪ ಎಲರಲ 

ಚಕ್ತತ್ ಪಯನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ುವ ಅರ್ವರ ಪಯರಿಯ 

ಚಕ್ತತ್ ಪಯನುನ ಆಯುದಕ ೂಳುಳವ ಹಕಿನುನ ಹ ೂಂದದರದನ್ , 

ಮರ್ತುಲಿಲ ಅಂತಹ ನಿಧರಿರವು ಸರವಿನ ಅಪರಯವನುನ 

ಉಂಟುಮರಡುತುದ  ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವರಗುವುದಲಲ. 

"ತುತುಿ ಸ್ಧರಧಂತ" ಅರ್ವರ "ಅವಶಯಕತ್ ಯ 

ಸ್ಧರಧಂತ"ಕ ಿ ಚಕ್ತತ್ ಪಗ  ರ ೂೀಗಿಯ ಸ್ಮಮರ್ತಯನುನ 

ಪಡ ಯುವುದು ಪರಾಯೊೀಗಿಕವರಗಿಲಲದದರದಗ ಮತುು 

ಅವನ/ಅವಳ ಜಿೀವನ ಅಪರಯದಲಿಲದರದಗ ಮರತಾ 

ಬಲವನುನ ನಿೀಡಬ ೀಕು. ಆದರ  ರ ೂೀಗಿಯು ಈಗರಗಲ ೀ 

ಸ್ೂಕುವರದ ಸ್ಂದ ೀಹದಂದ ಮುಕುವರದ 
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ಮುಂಚತವರದ ನಿದ ೀಿಶನಗಳನುನ ನಿೀಡಿ 

ಅವನು/ಅವಳನುನ ಚಕ್ತತ್ ಪ ಪಡ ಯಲು ಬಯಸ್ುವುದಲಲ 

ಎಂದು ಸ್ೂಚಸ್ರುವ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ ಅಂತಹ 

ನಿದ ೀಿಶನಕ ಿ ಬ ಲ  ನಿೀಡಬ ೀಕು." 

63. ಅದ ೀ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ನ್ರಯ . ಚಂದಾಚೂಡ್ ಹಿೀಗ ಂದರು 

437. ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನದ ಅಡಿಯಲಿಲ, ಅಸ್ುತವದ 

ಘನತ್ ಯು ಜಿೀವನವನುನ ಪವಿತಾಗ ೂಳಿಸ್ುವ 

ಅಂತಗಿತ ಮೌಲಯವರಗಿದ. ಮರನವನ ಘನತ್ ಯನುನ 

ಗುರುರ್ತಸ್ುವುದು ಜಿೀವನದ ಪವಿತಾತ್ ಯನುನ 

ಕರಪರಡಿಕ ೂಳುಳವುದರ ಸರವಭರವಿಕವರಗದ ಭರಗ. 

ಘನತ್ ಯಂದ ಬದುಕ್ತದರದಗ ಜಿೀವನವು ನಿಜವರಗಿಯೂ 

ಪರಿಶುದಧವರಗಿರುತುದ . ಘನತ್  ಮತುು ಜಿೀವನದ 

ಗುಣಮಟುದ ನಡುವ  ಹರ್ತುರದ ಸ್ಂಬಂಧ್ವಿದ . 

ಏಕ ಂದರ , ಮರನವನ ಅಸ್ುತವದ ಘನತ್ ಯ 

ಸ್ಂಪೂಣಿ ಅನುಭವವರಗುವುದು, ಜಿೀವನವನುನ 

ನಿಜವರದ ಅರ್ಿದ ಗುಣಮಟುದ ೂಂದಗ  ಬದುಕ್ತದರಗ 

ಮರತಾ. ಆದದರಿಂದ, ಮರನವ ಜಿೀವನದ ಪವಿತಾತ್  

ಮತುು ಜಿೀವನದ ಘನತ್  ಮತುು ಗುಣಮಟುಗಳ ನಡುವ  

ಯರವುದ ೀ ವಿರ ೂೀಧರಭರಸ್ ಇರಬರರದು. ಜಿೀವನದ 

ಗುಣಮಟುವು ಜಿೀವನದ ಘನತ್ ಯನುನ 
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ಖರರ್ತಾಗ ೂಳಿಸ್ುತುದ  ಮತುು  ಘನತ್ ಯು ಜಿೀವನದ 

ಪವಿತಾತ್ ಯನುನ ಅರಿತುಕ ೂಳುಳವ ಪಾಕ್ತಾಯಯರಗಿದ . 

438. ಮರನವ ಘನತ್  ಅರ್ಿಪೂಣಿ ಅಸ್ುತವದ 

ಅತಯಗತಯ ಅಂಶವರಗಿದ . ಜಿೀವನದ ಅಂತಯಕ ಿ 

ಕರರಣವರಗುವ ಕ ೂನ್ ಯ ಹಂತದನೂನ 

ಒಳಗ ೂಂಡಂತ್  ಎಲರಲ ಘಟುಗಳಲಿಲ ಘನತ್  

ಅರ್ಿಪಡ ದುಕ ೂಳುಳತುದ . ಸರವತಂತಾಯ ಮತುು 

ಸರವಯತುತ್ ಯು ಒಂದು ಸ್ತವಯುತ ಜಿೀವನದ ಅಗತಯ 

ಲಕ್ಷಣಗಳರಗಿವ . ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಿಪೂಣಿವರದ 

ಅಸ್ುತವಕ ಿ ಕ ೀಂದಾವರಗಿರುವ ವಿಷ್ಯಗಳನುನ 

ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲು ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯನುನ ಶಕುಗ ೂಳಿಸ್ುವ 

ಸರವತಂತಾಯ. ಜಿೀವನದ ಕ ೂನ್ ಯ ಹಂತದಲಿಲ ವಯಕ್ತುಯು 

ಅವನ ಅರ್ವರ ಅವಳ ಘನತ್ ಯಂದ 

ವಂಚತರರಗಿರಬರರದು ಎಂಬ ಬಯಕ ಯು 

ಮರ ಯರಗುರ್ತುರುವ ಜಿೀವನದ ಪಾಮುಖ್ವರದ 

ನಿರಿೀಕ್ ಗ  ಅಭಿವಯಕ್ತು ನಿೀಡುತುದ : ನ್ ೂೀವು ಮತುು 

ದುಃಖ್ದ ಮೀಲಿನ ನಿಯಂತಾಣ ಮತುು ವಯಕ್ತುಗ  

ದ ೂರಕಬ ೀಕರದ ಚಕ್ತತ್ ಪಯನುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವ 

ಸರಮರ್ಯಿ. ಸರಯುವ ಪಾಕ್ತಾಯಯಲಿಲ ಅವಮರನಕರ 

ಚಕ್ತತ್ ಪಗ  ಒಳಗರಗುವುದನುನ ತಡ ಯುವುದರಗಿ 

ಸ್ಮರಜವು ಪಾರ್ತಯೊಬಬರಿಗೂ ಭರವಸ  ನಿೀಡಿದರಗ, 

ಅದು ಮೂಲ ಮರನವ ಘನತ್ ಗ  ಭರವಸ  ನಿೀಡುತುದ . 
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ಘನತ್ ಯು ಜಿೀವನದ ಪವಿತಾತ್ ಯನುನ 

ಖರರ್ತಾಗ ೂಳಿಸ್ುತುದ . ಜಿೀವನದ ಅಂತಯದ 

ರ್ತೀಮರಿನಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ ವಯಕ್ತುಯ 

ಸರವಯತುತ್ ಗ  ನಿೀಡುವ ಮರನಯತ್  ಬದುಕು 

ಕ್ಷಿೀಣಿಸ್ುರ್ತುರುವರಗ ಅದನುನ ಘನತ್ ಯಂದ 

ವಂಚಸ್ುವುದಲಲ ಎಂದು ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ುವ ಡ ಗಿನ ಒಂದು 

ಹ ಜ ೆಯರಗಿದ .  

441. ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ರಕ್ಷಣರತಮಕ ನಿಲುವು ಮರನವನ 

ಜಿೀವನ ಚಕಾವನುನ ಮೂಲಭೂತವರಗಿ ಪಾಭರವಿಸ್ುವ 

ನಿದಿಷ್ು ನಿಧರಿರಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುತುದ . 

[ರಿಚಡ್ಿ ಡ ಲರೆಡ ೂೀ, "ಯುರ್ನ್ ೀಶಿಯರ 

ರಿೀಕನಿಪಡಡ್ಿ-ದ ಚರಯ್ಪ ಆಫ್ ಡ ತ್ ಯರಸ್ ಎನ್ 

ಆಸ ಿಕ್ು ಆಫ್ ರ ೈರ್ಟ ಟು ಪ ೈವ ಸ್", ಅರಿಜ ೂೀನ್ರ ಲರ 

ರಿವೂಯ (1975), ಸ್ಂಪುಟ. 17, ಪು. 474.] ಇದು 

ವಯಕ್ತುಗಳ ಜಿೀವನ ಮತುು ಬ ಳವಣಿಗ ಯ ಮೀಲ  

ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರುವ ಅತಯಂತ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಮತುು 

ಖರಸ್ಗಿೀ ನಿಧರಿರಗಳನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುತುದ . ಹಿೀಗರಗಿ, 

ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತು, ಗಭಿನಿರ ೂೀಧ್ನ್  ಮತುು 

ಮದುವ ಯಂತಹ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗ ಗಿನ ಆಯಿ ಮತುು 

ನಿಧರಿರಗಳನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಲರಗಿದ . ಸರವು ಮರನವರ 

ಜಿೀವನ ಚಕಾದ ಪರ್ದಲಿಲ ಒಂದು ಅನಿವರಯಿವರದ 

ಅಂತಯವರಗಿದದರೂ, ಸರವಿನ ಬಗ ಗಿನ ಆಯಿಗಳು 
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ಮತುು ನಿಧರಿರಗಳನುನ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವ ಸ್ಂದಭಿ 

ಆಗರಗ ೆ ಎದುರರಗುತುದ . ಮರಣಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ 

ನಿಧರಿರಗಳು ಜನಮ, ಲಿಂಗ ಮತುು ವಿವರಹಗಳ 

ನಿಧರಿರಗಳ ಹರಗ , ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕ್ತಿನಡಿಯಲಿಲ 

ಸ್ಂವಿಧರನದಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಟ್ಟುದ . ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕುಿ 

ಸರವತಂತಾಯದ ಹಕುಿ ಮತುು ಸರವಯತುತ್ ಯ 

ಗೌರವದಲಿಲ ಅಡಕವರಗಿದ . [ಟ್ಟ.ಎಲ್. ಬೂಯಚರಂಪ್, 

"ದ ರ ೈರ್ಟ ಟು ಪ ೈವಸ್ ಮತುು ದ ರ ೈರ್ಟ ಟು ಡ ೈ", 

ಸ ೂೀಷ್ಟ್ಯಲ್ ಫಲರಸ್ಫ ಅಂಡ್ ಪರಲಿಸ್ (2000), 

ಸ್ಂಪುಟ. 17, ಪು. 276.] ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕುಿ 

ಸರವಿನ ಮತುು ದ ೈಹಿಕ ಸ್ಮಗಾತ್ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ 

ನಿಧರಿರಗಳನುನ ಮರಡುವ ಸರವಯತುತ್ ಯನುನ 

ರಕ್ಷಿಸ್ುತುದ . ಸರವಿನ ಬಗ ೆ ನಿಧರಿರಗಳನುನ 

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವರಗ ಕ ಲವ ೀ ಕ್ಷಣಗಳು ನಿಕಟ ಮತುು 

ಖರಸ್ಗಿೀ ನಿಧರಿರಗಳಷ ುೀ ಮಹತವದರದಗಿರುತುವ . 

ರ ೂೀಗಿಯ ಇಚ ಿಗ  ವಿರುದಧವರದ ಚಕ್ತತ್ ಪಯನುನ 

ಮುಂದುವರ ಸ್ುವುದು ವಿವ ೀಚನ್ ಯ ಸ್ಮಮರ್ತಯ 

ತತವವನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುವುದಕ ಿ ಸ್ಮ, ಮರತಾವಲಲ, ಈ 

ನ್ರಯಯರಲಯವು ಗೌಪಯತ್ ಯ ಒಂದು ಭರಗವ ಂದು 

ಗುರುರ್ತಸ್ರುವ ದ ೈಹಿಕ ಗೌಪಯತ್  ಮತುು ದ ೈಹಿಕ 

ಸ್ಮಗಾತ್ ಯ ಉಲಲಂಘನ್ ಯೂ ಆಗಿದ . " 
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64. ಇದ ೀ ಪಾಕರರವರಗಿ ಶಫೀನ್ ಜಹರನ್ v. ಅಶ್  ೀಕನ್ ಕ .ಎಂ., 2018, ಪಾಕರಣದಲಿಲ ನ್ರಯಯರಲಯವು 

ವಯಸ್ಿ ಹ ಣುಣಮಗಳ  ಬಬಳು ತನನ ವ ೈವರಹಿಕ ನಿಧರಿರ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವ ಹಕ್ತಿನ ಕುರಿತು 

ಆಲ ೂೀಚಸ್ತು. ಅರಿವುಳಳ ಮುಖ್ಯ ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಸ್ಂವಿಧರನದ 19 ಮತುು 21ನ್ ೀ ಕಲಮು ಗಳನುನ 

ಕ ಳಕಂಡಂತ್  ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ುತ್ರುರ :- 

"28. ಹಿೀಗರಗಿ, ಸ್ದರಿ ರಿಟನ ಪಾಮುಖ್ ಉದ ದೀಶ 

ಕರನೂನಿನ ಅನುಮರ್ತಯಲಲದ  ಅವನ/ಅವಳ 

ಸರವತಂತಾಯವನುನ ಯರರೂ ಕಳ ದುಕ ೂಳಳದಂತ್  

ನ್ ೂೀಡಿಕ ೂಳಳಬ ೀಕು ಎಂಬುದು. ಸ್ದರಿ ಹಕಿನುನ 

ಯರವುದ ೀ ರಿೀರ್ತಯಲೂಲ ದುಬಿಳಕ  ಮರಡುವಂರ್ತಲಲ 

ಮತುು ಅದರ ಪವಿತಾತ್ ಯು ಯರವುದ ೀ ವಿಧ್ದ 

ಕುತಂತಾದಂದ ಪಾಭರವಿತವರಗಿಲಲ ಎಂದು 

ನ್ ೂೀಡಿಕ ೂಳುಳವುದು ಸ್ಕರಿರದ ಪರಾರ್ಮಿಕ 

ಕತಿವಯವರಗಿದ . ಬಂಧಿತನು ತನ್ ನದುರು 

ಹರಜರರಗುವಂತ್  ನ್ ೂೀಡಿಕ ೂಳುಳವುದು, ಅವನ/ಅವಳ 

ಸ್ವತಂತಾ ಆಯಿಯ ಬಗ ೆ ಕಂಡುಕ ೂಳುಳವುದು ಮತುು 

ವಯಕ್ತುಯು ಕರನೂನುಬರಹಿರ ನಿಬಿಂಧ್ದಂದ 

ಬಿಡುಗಡ ಯರಗುವಂತ್  ನ್ ೂೀಡಿಕ ೂಳುಳವುದು 

ನ್ರಯಯರಲಯದ ಪರತಾ. ಆದರ  ಬಂಧ್ನವು 

ಅಕಾಮವರಗಿಲಲದರುವರಗ ಸ್ಮಸ ಯಯು 

ವಿಭಿನನವರಗಿರುತುದ . ಸರವತಂತಾಯದ ಹರಡನುನ 

ಪರಾಮರಣಿಕತ್ ಯಂದ ಹರಡುವುದು ಮತುು ವಯಕ್ತುಯ 

ಆಯಿಯು ಸ್ೂಕುವರಗಿ ಗೌರವಿಸ್ಲಿಟ್ಟುದ  ಮತುು ಅದಕ ಿ 
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ಸರಂವಿಧರನ ಖರತರಿಪಡಿಸ್ುವ ಅದರ ಗೌರವರನಿವತ 

ಸರಥನಮರನವನುನ ನಿೀಡಲರಗಿದ  ಎಂದು 

ನ್ ನಪ್ಪಟುುಕ ೂಳುಳವುದು  ಮೂಲಭೂತವರದದುದ. 

ಯರವುದ ೀ ಆಯಿಯು ಯರವುದ ೀ ಮರನಯ ಕರನೂನು 

ಚೌಕಟುನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ದದದರ  ಆಯಿ ಮರಡುವ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಯು ಸ್ಂವಿಧರನದ 19 ಮತುು 21 ನ್ ೀ 

ಕಲಮಿನ  ಅಡಿಯಲಿಲನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕರಿಗಿದ . ಆ 

ಅಂಶವು ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿದದರ , ವಿಚರರಣ  ಮತುು 

ನಿಣಿಯವು ಕ ೂನ್ ಗ ೂಳಳಬ ೀಕು. 

54. ಕರನೂನಿನ ಪಾಕರರ ಆಯಿ ಮರಡುವ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಯು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಗುರುರ್ತನ ಒಪ್ಪಿಗ ಗ  ಸ್ಮ 

ಎಂದು ಇಲಿಲ ಹ ೀಳುವುದು ಕಡರಡಯವರಗಿದ . ಆ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ ಮೊಟಕುಗ ೂಳಿಸ್ುವಿಕ  ಮತುು 

ಸ್ಮರಜದ ಡ ಗ  ವಿಧ ೀಯವರಗಿರಬ ೀಕ ಂದು ನಂಬುವ 

ಪರಿಕಲಿನ್ರ ರಚನ್ರತಮಕತ್ ಯಂದ ಉಂಟರಗುವ 

ಅಂರ್ತಮ ಪರಿಣರಮವು ವಯಕ್ತುಯ ವ ೈಯಕ್ತುಕ 

ಅಸ್ುತವವನುನ ನ್ರಶಗ ೂಳಿಸ್ುತುದ . ಸರಮರಜಿಕ 

ಮೌಲಯಗಳು ಮತುು ನಿೀರ್ತಗಳು ತಮಮ ಜರಗವನುನ 

ಹ ೂಂದವ  ಆದರ  ಅವು ಸರಂವಿಧರನಿಕವರಗಿ 

ಖರತರಿಯರದ ಸರವತಂತಾಯಕ್ತಿಂತ ಹ ಚಿಲಲ. 

ಸರವತಂತಾಯವು ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮತುು ಮರನವಿೀಯ 

ಹಕರಿಗಿದ . ನಂಬಿಕ ಯ ಮನವಿಯನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ಆ 
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ಸರವತಂತಾಯವನುನ ಕಸ್ದುಕ ೂಳುಳವುದನುನ ಒಪಿಲರಗದು. 

ವಯಕ್ತುಯ ನಂಬಿಕ  ಅವನ/ಅವಳ ಅರ್ಿಪೂಣಿ 

ಅಸ್ುತವಕ ಿ ಸರವಭರವಿಕವರಗಿದ . ನಂಬಿಕ ಯ 

ಸರವತಂತಾಯವನುನ ಹ ೂಂದರುವುದು ಅವನ/ ಅವಳ 

ಸರವಯತುತ್ ಗ  ಅತಯಗತಯ; ಮತುು ಇದು ಸ್ಂವಿಧರನದ 

ಮೂಲ ರೂಢಿಗಳನುನ ಬಲಪಡಿಸ್ುತುದ . ಒಂದು 

ನಂಬಿಕ ಯನುನ ಆರಿಸ್ುವುದು ಪಾತ್ ಯೀಕತ್ ಯ 

ಮೂಲರಧರರವರಗಿದ  ಮತುು ಅದಲಲದ ೀ, ಆಯಿಯ 

ಹಕುಿ ನ್ ರಳಿನಂತ್ರಗುತುದ . ಹಕಿನುನ ನಿೀಡುವುದಕ್ತಿಂತ 

ಹಕಿನುನ ಅನುಭವಿಸ್ುವುದು ಹ ಚುಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು 

ನ್ ನಪ್ಪನಲಿಲಟುುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು. ಅಂತಹ ವರಸ್ುವಿೀಕರಣವು 

ಯರವುದ ೀ ರಿೀರ್ತಯ ಸರಮರಜಿಕ ಕುಖರಯರ್ತಯನುನ 

ಬಹಿಷ್ಿರಿಸ್ುತುದ  ಮತುು ಪ್ಪತೃಪರಾಧರನಯದ 

ಪರಾಬಲಯವನುನ ದೂರವಿಡುತುದ . ಏಕ ಂದರ , ವಯಕ್ತುಗತ 

ನಂಬಿಕ  ಮತುು  ಆಯಿಯ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳು ಹಕ್ತಿನ 

ಫಲವಂರ್ತಕ ಗ  ಮೂಲಭೂತವರಗಿವ . ಹಿೀಗರಗಿ, ನ್ರವು 

ಅದನುನ ಅನಿವರಯಿವರದ ಪೂವಿಭರವಿ ಸ್ಥರ್ತಯಂದು 

ಕರ ಯ ಬಯಸ್ುತ್ ುೀವ . " 

65. ಮಯರಿದ ಗ ೀಡು ಹತ್ ಯಗಳ ಕುರಿತ ಶಕ್ರಿ ವಾಹಿನ್ವ v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ, 2018 ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪಿನುನ 

ಇರ್ತುೀಚ ಗ  ನಿೀಡಿದ ರ್ತಾಸ್ದಸ್ಯ ಪ್ಪೀಠವಂದು ಕ ಳಗಿನ ಅಭಿಪರಾಯವನುನ ಮಂಡಿಸ್ತು:- 
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"44. ಮಯರಿದ ಗ ೀಡು ಹತ್ ಯಯು ವಯಕ್ತುಗತ ಸರವತಂತಾಯ, 

ಆಯಿಯ ಸರವತಂತಾಯ ಮತುು ಆಯಿಯ ಬಗ ಗಿನ ಸ್ವಂತ 

ಗಾಹಿಕ ಯನುನ ನ್ ೀಣಿಗ ೀರಿಸ್ುತುದ . ಇಬಬರು ವಯಸ್ಿರು 

ಪರಸ್ಿರನುನ ಜಿೀವನ ಸ್ಂಗರರ್ತಗಳರಗಿ ಆಯಿ 

ಮರಡಿಕ ೂಂಡರಗ, ಅದು ಅವರ ಆಯಿಯ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಯರಗಿದುದ ಅದು ಸ್ಂವಿಧರನದ 19 ಮತುು 21 ನ್ ೀ 

ಕಲಮುಗಳಡಿಯಲಿಲ ಗುರುರ್ತಸ್ಲಿಟ್ಟುದ  ಎಂಬುದನುನ 

ನ್ ನಪ್ಪನಲಿಲಟುುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು.  ಇಂತಹ ಹಕ್ತಿಗ  ಸ್ಂವಿಧರನದ 

ಕರನೂನಿನ ಅನುಮೊೀದನ್  ಇದ  ಮತುು ಒಮಮ ಅದು 

ಗುರುರ್ತಸ್ಲಿಟುರ , ಆ ಹಕಿನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಬ ೀಕು ಮತುು ಅವು 

ಯರವ ರಿೀತಯಂದಲೂ ನ್ರಯಯ ಸ್ಮಮತವಲಲದ 

ಪರಿಕಲಿನ್ ಯೊಂದರಿಂದ ಹ ೂರಹ ೂಮಿಮರುವ 

ವಗಿವಂದರ ಮಯರಿದ  ಅರ್ವರ ಗುಂಪೊಂದರ 

ಆಲ ೂೀಚನ್ ಯ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗ  ಬಲಿಯರಗಬರರದು.  

45. ಸರವತಂತಾಯದ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯನುನ ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ಸ್ಂವ ೀದನ್ , ರಕ್ಷಣ  ಮತುು ಅದು ಪಾರ್ತನಿಧಿಸ್ುವ ಮೌಲಯಗಳ 

ಒರ ಗಲಿಲನ ಮೀಲ  ಪರಿೀಕ್ಷಿಸ್ಬ ೀಕು ಮತುು 

ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ಬ ೀಕು. ವಯಕ್ತುಯ ಸರವತಂತಾಯದ ಹಕುಿ 

ಸರವತಂತಾಯದ ೂಂದಗ  ಬ ೀಪಿಡಿಸ್ಲರಗದ ಸ್ಂಬಂಧ್ವನುನ 

ಹ ೂಂದರುವ ಕರರಣ, ವಯಕ್ತುಯ ಸರವತಂತಾಯದ ಹಕಿನುನ 

ಕರಪರಡಿಕ ೂಳಳಲು ಉತ್ರಪಹದಂದ ಶಾಮಿಸ್ುವುದು 

ಜರಗರೂಕವರದ  ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳ 
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ಬರಧ್ಯತ್ ಯರಗಿದ . ಕರನೂನಿನ ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ಮರನಯ 

ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳಿಗ  ಅನುಗುಣವರದ ಸರವತಂತಾಯವಿಲಲದದದರ , 

ವಯಕ್ತುಯ ಜಿೀವನವು ಪಾರ್ತಭಟನ್ ಯಲಲದ  ಕೂಾರತ್  ಮತುು 

ಚತಾಹಿಂಸ ಗಳನುನ ತ್ರಳಿಕ ೂಳುಳವ ಮತುು ಅಸ್ಮಮರ್ತ 

ವಯಕ್ತುಪಡಿಸ್ಲು ಅರ್ವರ ಭಿನ್ರನಭಿಪರಾಯವನುನ ದರಖ್ಲಿಸ್ಲು 

ಧ್ವನಿಯಲಲದ ೀ ಆಲ ೂೀಚನ್ ಗಳು ಮತುು ವಿಚರರಗಳ 

ಹ ೀರುವಿಕ ಯನುನ ತಡ ದುಕ ೂಳುಳವ ಬದುಕ್ತದೂದ ಸ್ತುವರಿಗ  

ಸ್ಮವರಗುತುದ . ಘನತ್ ಯುಳಳ ಅಸ್ುತವದ ಮೂಲಭೂತ 

ವ ೈಶಿಷ್ುಯವ ಂದರ  ದ ೈವತವದ ಹ ೂಳಪ್ಪರುವ ಘನತ್ ಯರಗಿ 

ಆಗಾಹಿಸ್ುವುದು ಮತುು ಯರವುದ ೀ ದಬರಬಳಿಕ ಯಲಲದ ಯೀ 

ಕರನೂನಿನ ಮರನದಂಡಗಳ  ಳಗ  ಆಯಿಯ 

ಸರಕ್ರತ್ರಿರಕರಿಗಿ ಆಗಾಹಪಡಿಸ್ುವುದು. ಸರವತಂತಾಯದ 

ಚೌಕಟ್ಟುನ್ ೂಳಗ  ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಘನತ್  ಮತುು ಆಯಿಯ 

ಪರಿಕಲಿನ್ ಗಳಿಗ  ಒತುು ನಿೀಡುವುದು ಅತುಯತೃಷ್ು 

ಪರಾಮುಖ್ಯತ್ ಯನುನ ಹ ೂಂದದ . ಘನತ್  ಮತುು 

ಆಯಿಯಲಲದ ಜಿೀವನ ಮತುು ಸರವತಂತಾಯಗಳು ವಯಕ್ತುಯ 

ವಯಕ್ತುತವಕ ಿ ದ ೂರ ರ್ತರುವ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮರನಯತ್ ಯೊಳಗ  

ಟ ೂಳುಳತನವನುನ ಸ ೀರಿಕ ೂಳಳಲು ಬಿಡುವ  ವಿದಯಮರನ 

ಎಂದು ನ್ರವು ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿ ಮತುು ದೃಢವರಗಿ ಹ ೀಳಬಹುದು. 

46. ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಆಯಿಯು ಘನತ್ ಯ ಒಂದು 

ಅವಿಭರಜಯ ಭರಗವರಗಿದ , ಏಕ ಂದರ  ಆಯಿಯ 

ಸ್ವಕಳಿಯರುವಲಿಲ ಘನತ್ ಯನುನ ಕಲಿಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು 
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ಆಗುವುದಲಲ. ನಿಜವ ಂದರ , ಆಯಿಯು ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ 

ಮಿರ್ತಯ ತತವದಂದ ಬಧ್ಧವರಗಿರುತುದ  ಆದರ  ಅಂತಹ 

ಮಿರ್ತಯಲಲದರುವರಗ, ಯರರ ಂದರ  ಯರರೂ ಸ್ದರಿ 

ಆಯಿಯು ಸರಫಲಯದಲಿಲ ಹಸ್ುಕ್ ೀಪ ಮರಡಲು ಯರರಿಗೂ 

ಅನುಮರ್ತಯರುವುದಲಲ. ಒಬಬರ ಸ್ವಂತ ಆಯಿ 

ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ತಡ ಯೊಡಿಡದರ , ಘನತ್ ಯನುನ ಅದರ 

ಪವಿತಾವರದ ಸ್ಂಪೂಣಿತ್ ಯ ರೂಪದಲಿಲ 

ಕಲಿಿಸ್ಕ ೂಳುಳವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ು. ಇಬಬರು ವಯಸ್ಿರು 

ತಮಮ ಇಚ ಿಯಂದ ಮದುವ ಯರದರಗ, ಅವರು ತಮಮ 

ಮರಗಿವನುನ ಆರಿಸ್ಕ ೂಳುಳತ್ರುರ ; ಅವರು ತಮಮ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ವನುನ ಪರಿಪೂಣಿಗ ೂಳಿಸ್ುತ್ರುರ ; ಅವರು ಅದು 

ತಮಮ ಗುರಿ ಎಂದು ಭರವಿಸ್ುತ್ರುರ  ಮತುು ಅವರು ಹರಗ  

ಮರಡುವ ಹಕಿನುನ ಹ ೂಂದದರದರ . ಮತುು ಅವರಿಗ  ಆ 

ಹಕ್ತಿದ  ಮತುು ಹಕಿನುನ ಕಸ್ದುಕ ೂಳುಳವುದು ಸ್ಂವಿಧರನದ 

ಉಲಲಂಘನ್ ಗ  ಸ್ಮರನ ಎಂದು  ನಿಸ್ಪಂದಗಧವರಗಿ 

ಹ ೀಳಬಹುದು. ವಗಿ ಅರ್ವರ ಉನನತ ಶ್ ಾೀಣಿಯ ಕುಲದ 

ಹ ಸ್ರಿನಲಿಲ ಬಹುಸ್ಂಖರಯತರು ತಮಮನುನ ತ್ರವು ತಮಿಮಚ ಯಿ 

ಯರವುದ ೀ ನಿಧರಿರವನುನ ಹ ೀರುವ ಮತುು ಅದರ  

ಜರರಿಯರಗುವಿಕ ಯನುನ ನಿಣಿಯಸ್ುವ ಶಕ್ತು, ಅಧಿಕರರ 

ಮತುು ನಿಣರಿಯಕತ್ ಯನುನ ಹ ೂಂದರುವ  ಯರವುದ ೂೀ 

ವಣಿಿಸ್ಲರಗದ ಯುಗದ ಸರಮರಾಟರ ಂದು ರ್ತಳಿದುಕ ೂಂಡು  

ಅಂತಹ ಮದುವ ಯ ಸ್ಮಯದಲಿಲ ತಮಮ ಉಪಸ್ಥರ್ತಯನುನ 
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ಅಪ ೀಕ್ಷಿಸ್ುವುದು ಅರ್ವರ ಒತ್ರುಯದಂದ 

ಉಪಸ್ಥತರರಗುವುದು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ. ಅಂರ್ವರು  ತಮಮನುನ 

ತ್ರವ ೀ ಕರನೂನು ಎಂದು ಭರವಿಸ್ುವ ಇಲಲವ ೀ ತ್ರವು 

ಸ್ೀಸ್ನಿ ಪೂವಿಜರು ಅರ್ವರ, 14ನ್ ೀ ಲೂಯ ಎಂಬ 

ಕಲಿನ್ ಯನುನ ಪೊೀಷ್ಟ್ಸ್ಕ ೂಂಡಿರುತ್ರುರ . ಈ ದ ೀಶದ 

ಸ್ಂವಿಧರನ ಮತುು ಕರನೂನುಗಳು ಅಂತಹ ಕರಯಿವನುನ 

ಅನುಮೊೀದಸ್ುವುದಲಲ ಮತುು ವರಸ್ುವವರಗಿ, ಅಂತಹ 

ಇಡಿಯ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯು ಕರನೂನುಬರಹಿರ ಮತುು 

ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಕರನೂನಿನ ಅಡಿಯಲಿಲ ಅಪರರಧ್ವರಗಿದುದ, 

ಶಿಕ್ರಹಿವರಗಿದ . "  

ಮಾನಸಿಕ ಆರ ೂವಗಾ ಕಾಯೆ, 2017 

66. ಸ್ಂಸ್ತುು ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ವಿಚರರ ಮತುು ಒಟರುಗಿ ಬದುಕುವ ಸ್ಮರನ-ಲಿಂಗದ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ಇತರರಿಗ  

ಸ್ರಿಸರಟ್ಟಯರಗಿ ನಡ ಸ್ಕ ೂಳುಳವುದು ಅವರ ಹಕುಿ ಎಂಬ ವಿಚರರಗಳಿಗ  ಸ್ಿಂದಸ್ಬ ೀಕರಗುತುದ   

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ  

67. ಮರನಸ್ಕ ಆರ ೂೀಗಯ ಕರಯದ, 2017 ಹ ಸ್ರಿನ ಇರ್ತುೀಚನ ಶ್ರಸ್ನವು, ಸ್ಂಸ್ತುು ಇರ್ತುೀಇಚ ಗ  ಈ 

ನ್ರಯಯರಲಯದ ರ್ತೀಪುಿಗಳಲಿಲ ವಯಕುವರಗಿರುವ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮೌಲಯಗಳನುನ ಅರಿತು ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂದರುವ 

ವಿಚರರದ ಮೀಲ  ಬ ಳಕು ಸ ಲುಲತುದ . ಈ ಕರಯದಯ ಪರಿಚ ಿೀದ 2(ಎಸ್) ಮರನಸ್ಕ ರ ೂೀಗವನುನ ಈ 

ಕ ಳಗಿನಂತ್  ವರಯಖರಯನಿಸ್ುತುದ : 

"2 (ಎಸ್)" ಮರನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತ್  "ಅಂದರ   ನಿಧರಿರಗಳು, 

ನಡವಳಿಕ , ವರಸ್ುವತ್ ಯನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ುವ ಸರಮರ್ಯಿ 

ಅರ್ವರ ಜಿೀವನದ ಸರಮರನಯ ಬ ೀಡಿಕ ಗಳನುನ ಪೂರ ೈಸ್ುವ 
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ಸರಮರ್ಯಿ, ಮದಯ ಹರಗೂ ಮರದಕ ದಾವಯಗಳ 

ದುಬಿಳಕ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಮರನಸ್ಕ ಪರಿಸ್ಥರ್ತಗಳನುನ 

ರ್ತೀವಾವರಗಿ ಬರಧಿಸ್ುವ ವಿಚರರ, ಮನ್ ೂೀಭರವ, ಗಾಹಿಕ , 

ನಿಲುವು ಅರ್ವರ ಸ್ಮರಣ  ಮುಂತ್ರದ ವಿಚರರಗಳಲಿಲನ 

ಗಣನಿೀಯ ವ ೈಕಲಯ ಎಂದರ್ಿ, ಆದರ  ಇದು ವಯಕ್ತುಯ 

ಮನಸ್ಪನ ತಡ ಹಿಡಿಯಲಿಟ್ಟುರುವ ಅರ್ವರ ಅಪೂಣಿವರದ 

ಬ ಳವಣಿಗ ಯ ಸ್ಥರ್ತಯಯರಗಿರುವ, ವಿಶ್ ೀಷ್ವರಗಿ 

ಸರಮರನಯಕ್ತಿಂತ ಕಡಿಮ ಬುದಧವಂರ್ತಕ ಯ ಲಕ್ಷಣವಿರುವ.  

ಮರನಸ್ಕ ವಿಕಲತ್ ಯನುನನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುವುದಲಲ, " 

68. ಈ ವರಯಖರಯನವು ಮರನಸ್ಕ ರ ೂೀಗಗಳ ಕುರಿತು ಹಿಂದ  ಇದದ ತಪುಿ ಕಲಿನ್ ಗಳನುನ ಗರಳಿಗ  ತೂರುತುದ  

ಮತುು ಈ ತಪುಿ ಕಲಿನ್ ಗಳಲಿಲ ಗೂಡ ಸ್ಂಭ ೂೀಗದಲಿಲ ತ್ ೂಡಗುವ ಸ್ಮರನ ಲಿಂಗದ ಜ ೂೀಡಿಗಳು 

ಮನ್ ೂೀರ ೂೀಗಿಗಳು ಎಂಬ ನಂಬಿಕ ಯೂ ಸ ೀರಿದ . ವಿಕ ೂುೀರಿಯನ್ ಇಂಗ ಲಡ್ ಮತುು ಬಹು ಹಿಂದನ 

ಅಮೀರಿಕ ಗಳಲಿಲ ಒಂದು ಕರಲದಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ಮರನಸ್ಕ ರ ೂೀಗವ ಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೀಕ ಂದು ಯೊೀಚಸ್ಲರಗುರ್ತುತುು. ಅಮೀರಿಕನ್ ಮನ್ ೂೀವ ೈಜರನನಿಕ ಸ್ಂಸ ಥ (ಅಮೀರಿಕನ್ 

ಸ ೈಕ್ತಯರಟ್ಟಾಕ್ ಅಸ್ೂಸ್ಯೀಷ್ನ್) ಲ್ಾರ ನ್ಾ ವಿವ, ಟ ಕಾಾಸ್ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ನ್ರಯಯರಲಯಕ ಿ 

ಸ್ಲಿಲಸ್ದ ತಜ್ಞ ವರದಯೂ ಅಂತಹ ನಂಬಿಕ ಗಳಿಗ  ಕ ೂನ್ ಹರಡಿತು. ಕ ಲಕಂಡ ಟ್ಟಪಿಣಿಯು 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ವಿಚರರದಲಿಲ ನಡ ದರುವ ಸ್ಂಶ್  ೀಧ್ನ್ ಯ ವಿವರಗಳನುನ ಒದಗಿಸ್ುತುದ : 

 

"ಡಿ. ಸಮಲ್ ೈಂಗಿಕತ  ಒಂದ್ತ "ಮಾನಸಿಕ 

ಅಸಿಸತಿ "ಯಲಿ ಎಂದ್ತ ಗತರತತಿಸತವಿಕ  
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ಅಮರಿಕನ್ ಮರನಸ್ಕ ಆರ ೂೀಗಯ ವೃರ್ತುಗಳು ಕರಲು 

ಶತಮರನದ ಹಿಂದ  ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು ಮರನಸ್ಕ 

ಅಸ್ವಸ್ಥತ್ ಯಲಲ ಎಂದು ರ್ತೀಮರಿನಿಸ್ದವು. ಸ್ವತಂತಾ 

ಸ್ಂಶ್  ೀಧ್ಕರ ದಶಕಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಮತುು 

ಮರನಸ್ಕ-ಆರ ೂೀಗಯ ವೃರ್ತುಗಳಲಿಲರುವ ಚಕ್ತತಪಕರು, 

ವಯಕ್ತುಗಳ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನಲಿಲ ಬದಲರವಣ ಯನುನ 

ಉಂಟುಮರಡಲು ನಡ ಸ್ದ ಹಲವರರು ಪಾಯತನಗಳ 

ನಂತರ ಆ ನಿಣಿಯವನುನ ತಲುಪಲರಯತು. 20 

ನ್ ಯ ಶತಮರನದ ಮೊದಲರಧ್ಿದಲಿಲ, ಅನ್ ೀಕ 

ಮರನಸ್ಕ ಆರ ೂೀಗಯ ವೃರ್ತುಪರರು 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ರ ೂೀಗದ ಸ್ಥರ್ತಯಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ದದರು, ಆದರ  ಆ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವು 

ಚಕ್ತತ್ ಪಯನುನ ಪಡ ಯಲು ಬಂದ ರ ೂೀಗಿಗಳ 

ನಿಭರಿವುಕ ಅನಿಸ್ಕ ಗಳು ಮತುು ಅವರನುನ ಅಪರರಧ್ 

ನ್ರಯಯ ವಯವಸ ಥಯೊಳಗ  ಕರ ತಂದ ವಯಕ್ತುಗಳ 

ವತಿನ್ ಯ ಬ ಂಬಲವಿದದ ಪರಿೀಕ್ ಗ  ಒಳಪಡದ 

ಪರಿಕಲಿನ್ ಯನುನ ಪಾರ್ತಫಲಿಸ್ುತುದ . ನ್ ೂೀಡಿ. ಆ 

ಊಹ ಗಳನುನ ಕಳ ದ ಶತಮರನದ 

ಅಧ್ಿಭರಗದವರ ಗ , ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರ ಭರವನ್ ಗಳನುನ 

ಗಣನ್ ಗ  ತ್ ಗ ದುಕ ೂಂಡ ಮತುು ಉದ ದೀಶಪೂವಿಕ 

ಮರಪರಿಡುಗಳಿಗ  ಒಳಗರಗದ ಮರದರಿಗಳನುನ 

ಬಳಸ್ ವ ೈಜ್ಞರನಿಕ ಪರಿಶಿೀಲನ್ ಗ  ಒಳಪಡಿಸ್ಲರಗಲಿಲಲ. 
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ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು ಮರನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತ್ ಗ  

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ  ಎಂಬ ಕಲಿನ್ ಯನುನ ಪರಾಯೊೀಗಿಕವರಗಿ 

ಪರಿೀಕ್ಷಿಸ್ದರಗ, ಆ ಕಲಿನ್ ಯು ಅಸ್ಮರ್ಿ ಊಹ ಗಳು 

ಮತುು ಮೌಲಯಧರರಿತ ರ್ತೀಪುಿಗಳನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ತುು 

ಎಂಬುದು ಸರಬಿೀತ್ರಯತು. 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಮರನಸ್ಕ ಆರ ೂೀಗಯ ಸ್ಥರ್ತಗರ್ತಯ 

ಪರಿೀಕ್ ಗಳಲಿಲ ಒಂದರಲಿಲ ಡರ. ಎವ ಲಿನ್ ಹುಕರ್ 

ಒಂದ ೀ ವಯಸ್ಪನ, ಸ್ಮರನ ಐಕೂಯ ಮತುು ಶಿಕ್ಷಣವಿದದ 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಮತುು ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯ ಪುರುಷ್ರಿಗ  

ಪಾಮರಣಿತ ಮರನಸ್ಕ ಪರಿೀಕ್ ಗಳನುನ ನಿೀಡಿದರು. 

(ಎವ ಲಿನ್ ಹೂಕರ್, ದ ಅಡೆಸ ುಮಂರ್ಟ ಆಫ್ ದ ಮೀಲ್ 

ಓವಿರ್ಟಿ ಹ ೂೀಮೊೀಸ ಕ್ಷುವಲ್, 21 ಜ . ಪರಾಜ ಕ್ತುವ್ಲ 

ಟ ಕ್ತನಕ್ಪ 17-31 (1957) ನ್ ೂೀಡಿ). ಅಧ್ಯಯನದ 

ಸ್ಮಯದಲಿಲ ಯರರ ೂಬಬರೂ ಚಕ್ತತ್ ಪ 

ಪಡ ಯುರ್ತುರಲಿಲಲ. ಆ ಪುರುಷ್ರ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ 

ಅರಿವಿರದ ಪರಿಣಿತ ರ್ತೀಪುಿಗರರು ಅಂಕಗಳ ಆಧರರದ 

ಮೀಲ , ಮರನಸ್ಕ ಪರಿೀಕ್ ಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ಮತುು ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯ ಪುರುಷ್ರನುನ ಪಾತ್ ಯೀಕವರಗಿ 

ಗುರುರ್ತಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವರಗುವುದಲಲ ಎಂದು 

ನಿಧ್ಿರಿಸ್ದರು ಮತುು ಇದ ೀ ರಿೀರ್ತಯ ಎರಡು 

ಗುಂಪುಗಳಲಿಲನ ಸ್ಮರನ ಸ್ಂಖ ಯಯ ವಯಕ್ತುಗಳು 

ಮನ್ ೂೀರ ೂೀಗಗಳಿಂದ ಮುಕುರರಗಿದದಂತ್  
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ಕಂಡುಬಂದರು ಎಂದು ಗಮನಿಸ್ದರು. 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು ಮನ್ ೂೀರ ೂೀಗದ ೂಂದಗ  

ಅಂತಗಿತವರಗಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ಲಲ ಮತುು " 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ವಿಚರರದ 

ರೂಪದಲಿಲ ಅಸ್ುತವದಲಿಲಲಲ" ಎಂದು ತನನ 

ದತ್ರುಂಶಗಳಿಂದ ಆಕ  ರ್ತೀಮರಿನಿಸ್ದರು. ಹೂಕರ್ 

ರವರ ಸ್ಂಶ್  ೀಧ್ನ್ ಯ ನಂತರದ ಎರಡು 

ದಶಕಗಳಲಿಲ ಸ್ಂಶ್  ೀಧ್ನ್ರ ತಂತಾಗಳನುನ ಬಳಸ್ 

ಹಲವರರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡ ದವು, ಮತುು 

ಅವ ಲಲವೂ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು ಮನ್ ೂೀರ ೂೀಗ 

ಅರ್ವರ ಸರಮರಜಿಕ ದುಷ್ಿರಿಣರಮಕ ಿ 

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ಲಲವ ಂದು ರ್ತೀಮರಿನಿಸ್ದುವು.  

1973 ರಲಿಲ, ವ ೈಜ್ಞರನಿಕ ಮರಹಿರ್ತಯು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ನಿಲುವು ಮನ್ ೂೀರ ೂೀಗದ ೂಂದಗ  ಅಂತಗಿತವರದ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ ಹ ೂಂದಲಲವ ಂದು ಗುರುರ್ತಸ್ದ, ಅಮೀರಿಕನ್ 

ಮನ್ ೂೀವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಸ್ಂಘದ ಟಾಸ್ುಗಳ ಮಂಡಳಿಯು, 

ಮನ್ ೂೀವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಸ್ಂಘದ ಡಯರಗ ೂನೀಸ್ುಕ್ 

ಮತುು ಸರುಯಟ್ಟಸ್ುಕಲ್ ಮರಯನುಯವಲ್ ಆಫ್ ಮಂಟಲ್ 

ಡಿಸರಡಿಸ್ನಿಂದ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ 

ತ್ ಗ ದುಹರಕುವಂತ್  ಮತ ಚಲರಯಸ್ದರು. ಆ 

ರ್ತೀಮರಿನವು "ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು ನಿಧರಿರ, 

ಸ್ಥರತ್ , ವಿಶ್ರವಸರಹಿತ್  ಅರ್ವರ ಸರಮರನಯ 
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ಸರಮರಜಿಕ ಅರ್ವರ ವೃರ್ತುಪರ ಸರಮರ್ಯಿಗಳಲಿಲನ 

ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ದುಬಿಲತ್ ಯನುನ 

ಸ್ೂಚಸ್ುವುದಲಲ" ಎಂದು ಹ ೀಳಿತು. ಮುಂದನ ವಷ್ಿ 

ಮನ್ ೂೀವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಸ್ಂಘವು ಸ್ದಸ್ಯರ ಮತದಂದ 

ಆ ನಿಣಿಯವನುನ ಎರ್ತುಹಿಡಿಯಲರಯತು. ವ ೈಜ್ಞರನಿಕ 

ಸರಕ್ಷಯಗಳ ಸ್ಂಪೂಣಿ ಪರಿಶಿೀಲನ್ ಯ ನಂತರ, 

ಅಮರಿಕನ್ ಮನ್ ೂೀವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಸ್ಂಘವು 1975 ರಲಿಲ 

ಅದ ೀ ಅಭಿಪರಾಯವನುನ ಉಳಿಸ್ಕ ೂಂಡಿತು ಮತುು ಹಲ 

ಸ್ಮಯದಂದ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯೊಂದಗ  ತಳುಕು 

ಹರಕ್ತಕ ೂಂಡಿದದ ಮರನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತ್ ಯ ಕಳಂಕವನುನ 

ತ್ ೂಡ ದುಹರಕುವಂತ್  ಸ್ಹರಯ ಮರಡುವಂತ್  ಎಲರಲ 

ಮರನಸ್ಕ ಆರ ೂೀಗಯ ವೃರ್ತುಪರರನುನ ಒತ್ರುಯಸ್ತು. 

ಅಮಿಕಸ್ ನ್ರಯಷ್ನಲ್ ಅಸ ೂೀಸ್ಯೀಷ್ನ್ ಆಫ್ 

ಸ ೂೀಷ್ಟ್ಯಲ್ ವಕಿಸ್ಿ (NASW) ಇದ ೀ ರಿೀರ್ತಯ 

ನಿೀರ್ತಯನುನ ಅಳವಡಿಸ್ಕ ೂಂಡಿದ . 

ಖ್ಂಡಿತವರಗಿಯೂ, ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯರಂತ್  ಕ ಲವು 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರು ಮರನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತ್ ಗಳು, 

ಮರನಸ್ಕ ತ್ ೂಂದರ ಗಳು ಅರ್ವರ ಕಳಪ  

ಸರಮರಜಿಕ ಹ ೂಂದರಣಿಕ ಯನುನ ಹ ೂಂದರುತ್ರುರ . 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರ ಪುರುಷ್ರು ಮತುು ಸ್ರೀಯರು ಮತುು 

ಉಭಯಲಿಂಗಿೀಯರು ಸರಮರಜಿಕ ಕಳಂಕ ಮತುು 

ಪೂವರಿಗಾಹದ ಅನುಭವಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ 
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ಒತುಡಗಳಿಂದರಗಿ ಕ ಲವು ವಿಧ್ದ ಮರನಸ್ಕ 

ಸ್ಮಸ ಯಗಳಿಗ  ಒಳಗರಗುವ ಹ ಚಿನ 

ಅಪರಯದಲಿಲರಬಹುದು. ಆದರ  ನ್ರಲುಿ ದಶಕಗಳ 

ಕರಲ ನಡ ಸ್ದ ಸ್ಂಶ್  ೀಧ್ನ್ ಯು "ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಗ  

ಮರನಸ್ಕ ಹ ೂಂದರಣಿಕ ಯೊಂದಗ  ಯರವುದ ೀ ಅಗತಯ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ವಿಲಲ" ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸ್ದ . ಹಿಂದನ 

ಪ್ಪೀಳಿಗ ಯಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ 

"ಗುಣಪಡಿಸ್ುವ"ಯ ಪಾಯತನಗಳನುನ-ಸ್ಂಮೊೀಹನ, 

ಹರಮೊೀಿನುಗಳನುನ ನಿೀಡುವುದು, ವಿದುಯತ್-

ಆಘಾತದಂದ ಅಸ್ಹಯ ಮೂಡಿಸ್ುವುದು ಅರ್ವರ 

ವರಕರಿಕ  ಬರಿಸ್ುವ ಔಷ್ಧಿಗಳು, ಲ ೂೀಬ ೂಟಮಿ, 

ಎಲ ಕ ೂರೀಶ್ರಕ್ ಮತುು ಪುರುಷ್ತವಹರಣ 

ಮುಂತ್ರದವು- ಈಗ ಮರನಸ್ಕ-ಆರ ೂೀಗಯ ವೃರ್ತುಗಳು 

ವಿಷರದನಿೀಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ವ "  

69. ಅದು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ರುವ ಪೂವರಿಗೃಹ, ತ್ರರತಮಯ ಮತುು ಹಿಂಸ ಗಳನುನ ಈ 

ಕ ಳಗಿನಂತ್  ವಿವರಿಸ್ತು : 

“ಸಮಲ್ ೈಂಗಿಕ ವಾಕ್ರಿಗಳು ಎದ್ತರಿಸತವ ಪೂವಾೋಗೃಹ, 

ತಾರತಮಾ ಮತತಿ ಹಿಂಸ  

ಯುನ್ ೈಟ ಡ್ ಸ ುೀಟಪನಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀಪುರುಷ್ರು 

ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನದ ದ ಸ ಯಂದ ವರಯಪಕ 

ಪೂವರಿಗಾಹ, ತ್ರರತಮಯ ಮತುು ಹಿಂಸ ಯನುನ 
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ಎದುರಿಸ್ುತ್ರುರ . ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರು ಮತುು 

ಸ್ರೀಯರ ವಿರುದಧದ ರ್ತೀವಾವರದ ಪೂವರಿಗಾಹ 20 ನ್ ೀ 

ಶತಮರನದ ಉದದಕೂಿ ವರಯಪಕವರಗಿ ಹರಡಿತು; 

ಸರವಿಜನಿಕ ಅಭಿಪರಾಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನಗಳು 

ನಿಯಮಿತವರಗಿ, ಸರವಿಜನಿಕರಲಿಲ ಹಲವರು, 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರ ಡ ಗ  ಬಲವರದ ದ ವೀಷ್ದ 

ಹ ೂಂದದದರ ಂದು ತ್ ೂೀರಿಸ್ದುವು. ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್  

ಬಗ ಗಿನ ಸರವಿಜನಿಕ ಅಭಿಪರಾಯದಲಿಲ 1990ರ 

ದಶಕದಲಿಲ ಬದಲರವಣ ಯರದರೂ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ಪುರುಷ್ರು ಮತುು ಸ್ರೀಯರ ವಿರುದಧದ ದ ವೀಷ್ವು 

ಸ್ಮಕರಲಿೀನ ಅಮರಿಕನ್ ಸ್ಮರಜದಲಿಲ 

ಸರಮರನಯವರಗಿದ . ಉಭಯಲಿಂಗಿಗಳ ವಿರುದಧದ 

ಪೂವರಿಗಾಹವು ಸ್ಮರನ ಮಟುದಲಿಲ ಕಂಡುಬರುತುದ . 

ಉದ ೂಯೀಗ ಮತುು ವಸ್ರ್ತಯಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರ 

ವಿರುದಧದ ತ್ರರತಮಯವು ವರಯಪಕವರಗಿಯೀ 

ಉಳಿದುಕ ೂಂಡಿರುವಂತ್  ಕಂಡುಬರುರ್ತುದ .  

ಈ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ-ವಿರ ೂೀಧಿ  ಪೂವರಿಗಾಹದ 

ರ್ತೀವಾತ್ ಯು ಅಮೀರಿಕದ ಸ್ಮರಜದಲಿಲ 

ನಿರಂತರವರಗಿ ಹ ಚಿನ ಪಾಮರಣದಲಿಲ ನಡ ಯುವ 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ-ವಿರ ೂೀಧಿ ಕ್ತರುಕುಳ ಮತುು 

ಹಿಂಸರಚರರದಲಿಲ ಪಾರ್ತಫಲಿಸ್ುತುದ . ಮೌಖಿಕ ಕ್ತರುಕುಳ 

ಮತುು ದುಬಿಳಕ ಗಳು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರ ಹ ಚೂಿಕಡಿಮ 
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ಸರವಿರ್ತಾಕ ಅನುಭವಗಳರಗಿವ  ಎಂದು ಹಲವರರು 

ಸ್ಮಿೀಕ್ ಗಳು ಸ್ೂಚಸ್ುತುವ . ದ ೈಹಿಕ ಹಿಂಸ  

ಕಡಿಮಯರಗಿದದರೂ, ಗಣನಿೀಯ ಸ್ಂಖ ಯಯ 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರು ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನಿಂದರಗಿ 

ತಮಮ ವಯಕ್ತು ಅರ್ವರ ಆಸ್ುಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್  

ಅನುಭವಿಸ್ದ ಅಪರರಧ್ಗಳನುನ  ವರದ ಮರಡುತ್ರುರ . 

2001ರ, ಇರ್ತುೀಚನ ಎಫ್.ಬಿ.ಐ ಅಂಕ್ತಅಂಶಗಳ 

ಪಾಕರರ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರು, ಸ್ರೀಯರು ಮತುು 

ಉಭಯಲಿಂಗಿೀಯರ ವಿರುದಧ 1,375 ಪಕ್ಷಪರತ 

ಪ ಾೀರ ೀಪ್ಪತ ಘಟನ್ ಗಳು ನಡ ದವ . ಆ ಅಂಕ್ತಸ್ಂಖ ಯಯು 

ಅಂತಹ ಅಪರರಧ್ಗಳ ಒಂದು ಭರಗವನುನ ಮರತಾ 

ಪಾರ್ತನಿಧಿಸ್ುತುವ , ಏಕ ಂದರ  ಕರನೂನು ಜರರಿ 

ಸ್ಂಸ ಥಗಳು ಮರಡುವ ದ ವೀಷ್ದ ಅಪರರಧ್ಗಳ ವರದ 

ಸ್ವಯಂಪ ಾೀರಿತವರಗಿರುತುದ , ಪೊೀಲಿಸ್ 

ಸ್ಂಖರಯಶ್ರಸ್ರದ ಸ್ಂಪೂಣಿತ್ ಯು ನ್ರಯಯವರಯಪ್ಪುಗಳ 

ನಡುವ  ಬಹುವರಗಿ  ಭಿನನವರಗಿರುತುದ , ಮತುು ಅನ್ ೀಕ 

ಸ್ಂತಾಸ್ುರು ತಮಮ ಅನುಭವಗಳನುನ ಪೊೀಲಿಸ್ರಿಗ  

ವರದ ಮರಡುರ್ತುಲಲ ಏಕ ಂದರ  ಅವರು ಮತುಷ್ುು 

ಕ್ತರುಕುಳಕ ಿ ಗುರಿಯರಗುವ ಭಯದಲಿಲರುತ್ರುರ  ಅರ್ವರ 

ಅವರಿಗ  ಆಕಾಮಣಕರರರನುನ ಸ ರ ಹಿಡಿಯಲರಗುವುದು 

ಎಂಬ ವಿಶ್ರವಸ್ವಿರುವುದಲಲ.  
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ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು ಮರನಸ್ಕ 

ಅಸ್ವಸ್ಥತ್ ಯಲಲವರದರೂ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರು 

ಮತುು ಸ್ರೀಯರ ವಿರುದಧದ ಈ ಸರಮರಜಿಕ 

ಪೂವರಿಗಾಹವು ಅವರ ನ್ ೈಜ ಮತುು ಗಣನಿೀಯ 

ಮರನಸ್ಕ ಹರನಿಗ  ಕರರಣವರಗಬಹುದು. 

ಅನುಭವಿಸ್ುವ ನಿರರಕರಣ , ತ್ರರತಮಯ ಮತುು 

ಹಿಂಸ ಗಳು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರು ಮತುು 

ಮಹಿಳ ಯರಲಿಲ ಹ ಚರಿದ ಮರನಸ್ಕ 

ಯರತನ್ ಯೊಂದಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ  ಎಂದು 

ಸ್ಂಶ್  ೀಧ್ನ್ ಗಳು ಸ್ೂಚಸ್ುತುವ . ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ವಿರ ೂೀಧಿ ಕಳಂಕದಂದರಗಿ, ಸರಮರಜಿಕ ಬ ಂಬಲ 

ಮತುು ಒತುಡವನುನ ಸ್ಹಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು 

ಭಿನನಲಿಂಗರಸ್ಕುರಿಗ  ನ್ ರವರಗುವ ಇತರ 

ಸ್ಂಪನೂಮಲಗಳು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರು ಮತುು 

ಸ್ರೀಯರಿಗ    ಕಡಿಮ ದ ೂರ ಯುತುವ ಯರದದರಿಂದ ಈ 

ಸ್ಮಸ ಯಗಳು ಉಲಬಣಗ ೂಳುಳತುವ . ಅನ್ ೀಕ 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರು ಮತುು ಸ್ರೀಯರುರು 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಮೀಲಿನ ಸರಮರಜಿಕ 

ಕಳಂಕವನುನ ನಿಭರಯಸ್ಲು ಕಲಿತರೂ ಸ್ಹ, ಲ ೈಂಗಿಕ 

ನಿಲುವನುನ ರಹಸ್ಯವರಗಿಡುವ ಪಾಯತನಗಳ ಮೂಲಕ 

ಸರಮರಜಿಕ ಕಳಂಕವನುನ ತಪ್ಪಿಸ್ುವ ಯತನಗಳನುನ 

ಮರಡುವುದು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರ ಮರನಸ್ಕ 
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ಯೊೀಗಕ್ ೀಮಕ ಿ ಹರನಿಮರಡಬಹುದು. ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ಸ್ರೀಯರು ಮತುು ಪುರುಷ್ರು ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ನಿಲುವನುನ ಸ್ಕರರರತಮಕವರಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ುವ ಮಟ್ಟುಗ  

ಉತುಮ ಮರನಸ್ಕ ಆರ ೂೀಗಯವನುನ 

ಕಂಡುಕ ೂಂಡಿದರದರ  ಮತುು "ಹ ೂರಬರುವ" ಮೂಲಕ 

ಮತುು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಮುದರಯದಲಿಲ ಭರಗವಹಿಸ್ುವ 

ಮೂಲಕ ತಮಮ ಜಿೀವನದಲಿಲ ಅದನುನ 

ಅಡಕಗ ೂಳಿಸ್ದರದರ . ಒಬಬರ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ 

ಇತರರಿಗ  ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ುವ ಸರಮರ್ಯಿವು 

ಮರನಸ್ಕ ಆರ ೂೀಗಯಕ ಿ ಅತಯಗತಯವರದ ಸರಮರಜಿಕ 

ಬ ಂಬಲದ ದ ೂರಕುವಿಕ ಯನುನ ಹ ಚಿಸ್ುತುದ . " 

70. ಅಮೀರಿಕನ್ ಮನ್ ೂೀವ ೈಜರನನಿಕ ಸ್ಂಸ ಥಯ ನಿಲುವನುನ ಅನುಮೊೀದಸ್ರುವ ಭರರರ್ತೀಯ 

ಮನ್ ೂೀವ ೈಜರನನಿಕ ಸ್ಂಸ ಥವು (ಇಂಡಿಯನ್ ಸ ೈಕ್ತಯರಟ್ಟಾಕ್ ಸ ೂಸ ೈಟ್ಟ, ಐ.ಪ್ಪ.ಎಸ್) 02.07.2018 ರಂದು 

ನಿೀಡಿದ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಕುರಿತ್ರದ ಹ ೀಳಿಕ  ಈ ರಿೀರ್ತಯದ  :- 

ಭರರರ್ತೀಯ ಸ ೈಕ್ತಯರಟ್ಟಾಕ್ ಸ ೂಸ ೈಟ್ಟಯ  

(ಭರರರ್ತೀಯ ಮನಃಶ್ರಸ್ರೀಯ ಸ್ಂಸ ಥ (ಐಪ್ಪಎಸ್) 

ಅಭಿಪರಾಯದಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು ಮರನಸ್ಕ 

ಅಸ್ವಸ್ಥತ್ ಯಲಲ. 

ಇದು ಮರನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತ್ ಗಳ ಪಟ್ಟುಯಂದ  

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ಕಾಮವರಗಿ 1973 ಮತುು 1992 

ರಲಿಲ ತ್ ಗ ದುಹರಕ್ತದ ಅಮೀರಿಕನ್ ಸ ೈಕ್ತಯರಟ್ಟಾಕ್ 
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ಅಸ ೂೀಸ್ಯೀಷ್ನ್ (ಅಮೀರಿಕನ್ ಮನಃಶ್ರಸ್ರೀಯ 

ಸ್ಂಘಟನ್ ) ಮತುು ವಿಶವ ಆರ ೂೀಗಯ ಸ್ಂಸ ಥಯ 

ರ ೂೀಗಗಳ ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ವಗಿೀಿಕರಣದ 

ನಿಲುವಿಗ  ಅನುಗುಣವರಗಿರುತುದ ,. 

ಐ.ಪ್ಪ.ಎಸ್ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ಮರನವ 

ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಸರಮರನಯ ರೂಪರಂತರವ ಂದೂ 

ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯತ್  ಮತುು ಉಭಯ 

ಲಿಂಗಿೀಯತ್ ಯಂತ್ ಯೀ ಎಂದು ಗುರುರ್ತಸ್ುತುದ . 

ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಯರವುದ ೀ ಚಕ್ತತ್ ಪಯಂದ 

ಬದಲರಯಸ್ಬಹುದು ಎಂಬುದಕ ಿ ವ ೈಜ್ಞರನಿಕ 

ಪುರರವ ಗಳಿಲಲ  ಮತುು ಅಂತಹ ಯರವುದ ೀ 

ಪಾಯತನಗಳು ವಯಕ್ತುಯ ಸರವಭಿಮರನವನುನ 

ಕುಗಿೆಸ್ಬಹುದು ಮತುು ಕಳಂಕವನುನ 

ಉಂಟುಮರಡಬಹುದು. ಹರಗ ಯೀ ಇಂಡಿಯನ್ 

ಸ ೈಕ್ತಯರಟ್ಟಾಕ್ ಸ ೂಸ ೈಟ್ಟ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಗ  

ನಿೀರಪರರಧಿೀಕರಣವನುನ ಬ ಂಬಲಿಸ್ುತುದ . " 

71. ಒಬಜ ಿಫ್ ಲ್ ಮತುು ಸ್ಂಗಡಿಗರು. v. ಹ ೂೀಡೆಸ್, ನಿದ ೀಿಶಕರು, ಒಹರಯೊೀ ಆರ ೂೀಗಯ ಇಲರಖ  ಮತುು 

ಸ್ಂಗಡಿಗರು (2015) ಪಾಕರಣದ ತನನ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ ಅಮೀರಿಕ ಯ ಸ್ವೀಿಚಿನ್ರಯಯರಲಯ ಸ್ಹ 

ಬ ೂೀವಸ್ಿ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣ ಮತುು ಲರರ ನ್ಪ v. ಟ ಕರಪಸ್ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣಗಳ ನಡುವಿನ 

ಅವಧಿಯಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ದ ಅಗರಧ್ ವ ೀದನ್ ಗಳನುನ ಕ ಳಗಿನ ಮರತುಗಳಲಿಲ ಎರ್ತು 

ತ್ ೂೀರಿಸ್ತು:- 
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"ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ಲು ಮತುು 

ರಕ್ಷಿಸ್ಲು ನ್ರಯಯರಧಿೀಶರು ಎಚಿರಿಕ ಯ ವಿಧರನವನುನ 

ಅಳವಡಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು ಹ ೀಳಿರುವುದು ಇದ ೀ ಮೊದಲ 

ಬರರಿಯಲಲ. ಬ ೂೀವಸ್ಿ ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಸ್ಕರರರತಮಕ 

ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್ ಯನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ 

ಕರನೂನ್ ೂಂದನುನ ಸ್ಿಷ್ು ಬಹುಮತದಲಿಲ 

ಎರ್ತುಹಿಡಿಯಲರಯತು. ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ ಮತುು 

ಪುರುಷ್ರ ಹಕುಿಗಳನುನ ಆಗಿನೂನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು 

ಪರಾರಂಭಿಸ್ದದ ಪಾಜರಸ್ತ್ರುತಮಕ ಪಾಕ್ತಾಯಗ  ವಯಕುವರದ 

ಎಚಿರಿಕ ಯ ಬ ಂಬಲ ಎಂದು ಈ ವಿಧರನವನುನ 

ನ್ ೂೀಡಲಿಟ್ಟುರಬಹುದು. ಆದರೂ, ಅಧಿಕೃತವರಗಿ, 

ಬ ೂೀವಸ್ಿ ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪುಿ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ಪುರುಷ್ರು ಮತುು ಸ್ರೀಯರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕಿನುನ 

ನಿರರಕರಿಸ್ದ ರರಜಯದ ಕಾಮವನುನ 

ಸ್ಮರ್ಥಿಸ್ಕ ೂಂಡಿತು ಮತುು ಅವರಿಗ  ನ್ ೂೀವು ಮತುು 

ಅವಮರನವನುನ ಉಂಟುಮರಡಿತು. ಆ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ 

ಭಿನನಮತದ ರ್ತೀಪುಿಗಳು ಸರಬಿೀತುಪಡಿಸ್ದಂತ್ , 

ಸ್ರಿಯರದ ವಿಚರರಣ ಗ  ಅಗತಯವರದ ಸ್ತಯಗಳು 

ಮತುು ತತವಗಳನುನ ಬ ೂೀವಸ್ಿ ನ್ರಯಯರಲಯಕ ಿ 

ರ್ತಳಿದತುು. ಅದಕರಿಗಿಯೀ ಲರರ ನ್ಪ ಪಾಕರಣದಲಿಲ 

ಬ ೂೀವಸ್ಿ ರ್ತೀಪಿನುನ "ಇದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ದರಗ 

ಸ್ರಿಯರಗಿರಲಿಲಲ" ಎಂದು ಹ ೀಳಲರಗಿತುು. 539 
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ಯುಎಸ್, 578 ರಲಿಲ. ಬ ೂೀವಸ್ಿ ರ್ತೀಪಿನುನ 

ಅಂರ್ತಮವರಗಿ ಲರರ ನ್ಪ ಪಾಕರಣದಲಿಲ 

ನಿರರಕರಿಸ್ಲರಯತ್ರದರೂ, ಮಧ್ಯಂತರದಲಿಲ 

ಪುರುಷ್ರು ಮತುು ಮಹಿಳ ಯರು ಹರನಿಗ ೂಳಗರದರು, 

ಮತುು ಈ ಹರನಿಯ ಗಣನಿೀಯ ಪರಿಣರಮಗಳು 

ಬ ೂೀವಸ್ಿ ಮುಂದೂಡಲಿಟು ನಂತರ ಬಹುಕರಲದ 

ನಂತರವೂ ಉಳಿದದುದವು. ಘನತ್ ಗ  ಆದ 

ಗರಯಗಳನುನ ಲ ೀಖ್ನಿಯ ಒಂದು ಚಲನ್ ಯಂದ 

ಎಂದಗೂ ಗುಣಪಡಿಸ್ಲರಗುವುದಲಲ. " 

72. 2017ರ ಸ್ಂಸ್ರ್ತುನ ಶ್ರಸ್ನದಲಿಲರುವ ಮರನಸ್ಕ ರ ೂೀಗದ ವರಯಖರಯನದಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ 

ಮನ್ ೂೀರ ೂೀಗವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗುವುದಲಲ ಎಂಬುದನುನ ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ಲರಗಿದ . ಇದು ನಮಮ 

ಕರನೂನಿನ ಬಹು ಮುಖ್ಯವರದ ಮುನನಡ ಯರಗಿದುದ ಅದಕ ಿ ಸ್ಂಸ್ರ್ತುನ ಅನುಮೊೀದನ್ ಯು ದ ೂರ ರ್ತದ . ಈ 

ವಿಚರರವನುನ ಸ್ದರಿ ಕರಯದಯ 3ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಕೂಡ ಕ ಳಗಿನಂತ್  ಬಲಪಡಿಸ್ುತುದ :- 

"3. ಮರನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತ್ ಯ ನಿಧರಿರ. (1) ಕ ೀಂದಾ 

ಸ್ಕರಿರದ ಮೂಲಕ ರ್ತಳಿಸ್ಲಿಟು ರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ವರ 

ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟುದಲಿಲ ಅಂಗಿೀಕರಿಸ್ಲಿಟು 

ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಮರನದಂಡಗಳಿಗ  ತಕಿಂತ್  ಮರನಸ್ಕ 

ರ ೂೀಗಗಳನುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಬಹುದು (ವಿಶವ ಆರ ೂೀಗಯ 

ಸ್ಂಸ ಥಯ ರ ೂೀಗಗಳ ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ವಗಿೀಿಕರಣದ 

ಇರ್ತುೀಚನ ಆವೃರ್ತುಯನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಂತ್ ) 
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(2) ಯರವುದ ೀ  ವಯಕ್ತು ಅರ್ವರ ಅಧಿಕರರಿಯು ಒಬಬ 

ವಯಕ್ತುಯನುನ ಮರನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನ್ ಂದು, ಮರನಸ್ಕ 

ಅನ್ರರ ೂೀಗಯದ ಚಕ್ತತ್ ಪಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್  ಅರ್ವರ ಈ 

ಕರಯದ ಯಲಿಲ ಅರ್ವರ ಇತರ ಕರನೂನಿನಡಿಯಲಿಲ ಬರುವ 

ಇತರ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗ  ನ್ ೀರವರಗಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ 

ಉದ ದೀಶಕರಿಗಿ ಹ ೂರತುಪಡಿಸ್, ವಗಿೀಿಕರಿಸ್ಬರರದು,. 

(3) ವಯಕ್ತುಯ ಮರನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತ್ ಯನನ ಈ ಕ ಳಗಿನ 

ವಿಚರರಗಳ ಆಧರರದ ಮೀಲ  ನಿಣಿಯಸ್ಬರರದು - 

(4) ರರಜಕ್ತೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಅರ್ವರ ಸರಮರಜಿಕ 

ಸರಥನಮರನ ಅರ್ವರ ಸರಂಸ್ೃರ್ತಕ, ಜನ್ರಂಗಿೀಯ ಅರ್ವರ 

ಧರಮಿಿಕ ಗುಂಪ್ಪನ ಸ್ದಸ್ಯತವ ಅರ್ವರ ವಯಕ್ತುಯ ಮರನಸ್ಕ 

ಆರ ೂೀಗಯ ಸ್ಥರ್ತಗ  ನ್ ೀರವರಗಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದರುವ 

ಯರವುದ ೀ ಕರರಣಕರಿಗಿ; 

(5) ವಯಕ್ತುಯ ಸ್ಮುದರಯದ ನ್ ೈರ್ತಕ, ಸರಮರಜಿಕ, 

ಸರಂಸ್ೃರ್ತಕ, ಕ ಲಸ್ ಅರ್ವರ ರರಜಕ್ತೀಯ ಮೌಲಯಗಳು 

ಅರ್ವರ ಧರಮಿಿಕ ನಂಬಿಕ ಗಳನುನ  ಅನುಸ್ರಿಸ್ದದದಲಿಲ. 

(6) ಹಿಂದ  ಮರನಸ್ಕ ಆರ ೂೀಗಯ ಸ್ಂಸ ಥಯಲಿಲ ಚಕ್ತತ್ ಪ 

ಪಡ ದರುವುದು ಅರ್ವರ ದರಖ್ಲರಗಿರುವುದು, ವಯಕ್ತುಯ 

ಮರನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತ್ ಯ ಕುರಿತ ಯರವುದ ೀ ಪಾಸ್ುುತ 

ಅರ್ವರ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿಧರಿರಗಳಿಗ  

ಸ್ಮರ್ಿನ್ ಯರಗಬರರದು. 
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(5) ಸ್ೂಕು ನ್ರಯಯರಲಯದಂದ ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ಲಿಡದದದರ , ಒಬಬ 

ವಯಕ್ತುಗ  ಮರನಸ್ಕ ಅನ್ರರ ೂೀಗಯವಿದ  ಎಂಬ ನಿಣಿಯದ 

ಆಧರರದಲಿಲ ಅವನು ಮರನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಎಂದು 

ಅಥ ೈಿಸ್ಕ ೂಳಳಬರರದು " 

73. ನಮಮ ಶ್ರಸ್ನಗಳಲಿಲರುವ ಮರನಸ್ಕ ರ ೂೀಗಗಳ ವರಯಖರಯನವು ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯವರಗಿ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯರಗಿರುವ ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಮರನದಂಡಗಳ  ಂದಗ  ತ್ರಳ ಯರಗಬ ೀಕು ಮತುು ಈ 

ಮರನದಂಡಗಳಲಿಲ ವಿಶವ ಆರ ೂೀಗಯ ಸ್ಂಸ ಥ ಇರ್ತುೀಚ ಗ  ಹ ೂರತಂದರುವ  ರ ೂೀಗಗಳ ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ 

ವಗಿೀಿಕರಣವೂ ಸ ೀರಿದ  ಎಂಬುದನುನ ಕರಯದಯ 3(1)ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ುತುದ . 3(3)ನಿೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದದ ಪಾಕರರ, ಸರಮರಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥರ್ತ ಅರ್ವರ ಸರಂಸ್ೃರ್ತಕ ಗುಂಪುಗಳ ಸ್ದಸ್ಯತವ ಅರ್ವರ 

ವಯಕ್ತುಯ ಮರನಸ್ಕ ಆರ ೂೀಗಯಕ ಿ ನ್ ೀರವರಗಿ ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಡದ ವಿಚರರಗಳ ಆಧರರದಮೀಲ  ಮರನಸ್ಕ 

ಖರಯಲ ಯನುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಬರರದು ಎಂಬುದನುನ ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ಲರಗಿದ .  ಬಹುಮುಖ್ಯವರಗಿ, ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು 

ತಮಮ ಸ್ಮುದರಯದಲಿಲ ಪಾಚಲಿತವರಗಿರುವ ನ್ ೈರ್ತಕ, ಸರಮರಜಿಕ, ಸರಂಸ್ೃರ್ತಕ, ಔದ ೂಯೀಗಿಕ ಮತುು 

ರರಜನ್ ೈರ್ತಕ ಮೌಲಯಗಳು ಅರ್ವರ ಧರಮಿಿಕ ನಂಬುಗ ಗಳಿಗ  ಬದಧರರಗಿಲಲ ಎಂಬ ಆಧರರದಮೀಲ  

ಅವರನುನ ಮರನಸ್ಕ ರ ೂೀಗಿಗಳ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗುವುದಲಲ. ಆದುದರಿಂದ, ಸ್ಮರನ ಲಿಂಗದ 

ಜ ೂೀಡಿಗಳಿಗ  ಈ ಹಿಂದ  ಅಂಟ್ಟಕ ೂಂಡಿದದ ಮರನಸ್ಕ ರ ೂೀಗಿಗಳ ಂಬ ಕಳಂಕವು ಕ ೂನ್ ಗೂ ಹ ೂೀಗಿದ  

ಎಂಬುದನುನ ಸ್ಂಸ್ತುು ಅನುಮರನಕ ಿ ಎಡ ಯರದಂತ್  ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂಡಿರುವುದು ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿದ . ಇದು 

ಶ್ರಸ್ಕರಂಗವ ೀ ಮುಂದರಿಸ್ರುವ ಮತ್ ೂುಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವರದ ಹ ಜ ೆಯರಗಿದುದ, ಇದು ಸತರ ವಶ್ 

ಕತಮಾರ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪ್ಪಿನ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳಲ ೂಲಂದನುನ 

ಅಮರನಯಗ ೂಳಿಸ್ುತುದ . 21(1)(ಎ) ಪರಿಚ ಿೀದವು ಬಹುಮುಖ್ಯವರಗಿದ , ಅದನುನ ಕ ಳಕಂಡಂತ್  

ವಿವರಿಸ್ಲರಗಿದ : 
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"21. ಸ್ಮರನತ್  ಮತುು ತ್ರರತಮಯದ ವಿರುದಧದ ಹಕುಿ. (1) 

ಆರ ೂೀಗಯ ಸ ೀವ  ನಿೀಡುವರಗ ಮರನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತ್ ಯರುವ 

ಪಾರ್ತಯೊಬಬ ವಯಕ್ತುಯನುನ ದ ೈಹಿಕ ಅನ್ರರ ೂೀಗಯ 

ಹ ೂಂದರುವ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಸ್ಮನ್ರಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೀಕು, 

ಅದು ಈ ಕ ಳಗಿನವುಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುತುದ : - 

(1) ಲ ೈಂಗಿಕತ್ , ಲಿಂಗ, ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು, ಧ್ಮಿ, 

ಸ್ಂಸ್ೃರ್ತ, ಜರರ್ತ, ಸರಮರಜಿಕ ಅರ್ವರ ರರಜಕ್ತೀಯ 

ನಂಬಿಕ ಗಳು, ವಗಿ ಅರ್ವರ ಅಂಗವ ೈಕಲಯ ಸ ೀರಿದಂತ್  

ಯರವುದ ೀ ಆಧರರದ ಮೀಲ  ಯರವುದ ೀ ತ್ರರತಮಯ 

ಇಲಲದರುವಿಕ ; 

74. ಈ ಪರಿಚ ಿೀದವು, ಇತರ ವಯಕ್ತುಗಳ ಜ ೂತ್ ಗ  ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ವಯಕ್ತಗಳು ಕೂಡರ ಮರನಸ್ಕ ಖರಯಲ ಗಳ 

ಪಾಭರವಕ ಿ ಒಳಗರಗಬಹುದು ಮರತು ಅವರನುನ ಅಂತಹ ಖರಯಲ ಗಳಿರುವ ಇತರ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  

ಸ್ರಿಸರಟ್ಟಯರಗಿ ನಡ ಸ್ಕ ೂಂಡು, ಅವರ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಆಧರರದಲಿಲ ಯರವುದ ೀ ತ್ರರತಮಯ 

ಮರಡಬರರದು ಎಂಬುದಕ ಿ ಸ್ಂಸ್ರ್ತುನ ಮರನಯತ್  ದ ೂರ ರ್ತರುವುದನುನ ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ುತುದ . 30ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದ ಅತಯಂತ ಮುಖ್ಯವರಗಿದ , ಕ ಳಗಿನಂತ್  ವಿವರಿಸ್ುತುದ : 

"30. ಮರನಸ್ಕ ಆರ ೂೀಗಯ ಮತುು ಅನ್ರರ ೂೀಗಯದ ಬಗ  ೆ

ಜರಗೃರ್ತ ಮೂಡಿಸ್ುವುದು ಮತುು ಮರನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತ್ ಗ  

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕಳಂಕವನುನ ಕಡಿಮ ಮರಡುವುದು. 

ಸ್ೂಕು ಸ್ಕರಿರವು ಈ ಕ ಳಗಿನವುಗಳಲಿಲ 

ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು ಎಲರಲ ಕಾಮಗಳನುನ 

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು, - 
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(1) ಈ ಕರಯದಯ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳಿಗ  ಸರವಿಜನಿಕ 

ಮರಧ್ಯಮಗಲರದ ದೂರದಶಿನ, ರ ೀಡಿಯೊೀ, ಮುದಾಣ 

ಮತುು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮರಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿತವರದ 

ವರಯಪಕ ಪಾಚರರ ನಿೀಡುವುದು; 

(2) ಮರನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತ್ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕಳಂಕವನುನ 

ಕಡಿಮ ಮರಡುವ ಕರಯಿಕಾಮಗಳನುನ ಯೊೀಜಿಸ್ುವುದು, 

ವಿನ್ರಯಸ್ಮರಡುವುದು, ನಿಧಿ ಹ ೂಂದಸ್ುವುದು ಮತುು 

ಅವನುನ ಪರಿಣರಮಕರರಿ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಜರರಿಗ  ತರುವುದು; 

(3) ಪೊಲಿೀಸ್ ಅಧಿಕರರಿಗಳು ಮತುು ಸ್ೂಕು ಸ್ಕರಿರದ 

ಇತರ ಅಧಿಕರರಿಗಳು ಸ ೀರಿದಂತ್  ಸ್ೂಕು ಸ್ಕರಿರಿ 

ಅಧಿಕರರಿಗಳಿಗ  ಈ ಕರಯದಯ ಅಡಿಯಲಿಲ ಸ್ಮಸ ಯಗಳ 

ಬಗ ಗ  ಆಗರಗ ೆ ಸ್ೂಕ್ಷಮತ್  ಮತುು ಅರಿವು ಹ ಚಿಸ್ುವ 

ತರಬ ೀರ್ತಯನುನ ನಿೀಡುವುದು. " 

75. 115ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಭರರರ್ತೀಯ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ ಮತ್ ೂುಂದು ಪರಿಚ ಿೀದವರದ 309ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ಬಹುಮಟ್ಟುಗ  ರದುದಗ ೂಳಿಸ್ುತುದ . ಈ (115) ಪರಿಚ ಿೀದವು ಈ ಕ ಳಗಿನಂತ್  ನುಡಿಯುತುದ .. 

115. ಆತಮಹತ್ ಯ ಮರಡಿಕ ೂಳುಳವ ಪಾಯತನದ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ 

ರ್ತೀವಾ ಒತುಡದ ಕಲಿನ್ . (1) ಭರರರ್ತೀಯ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 

309ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುವ ಎಲಲ ವಿಚರರಗಳನುನ 

ಹ ೂರತುಪಡಿಸ್, ಆತಮಹತ್ ಯಗ  ಪಾಯರ್ತನಸ್ುವ ಯರವುದ ೀ 

ವಯಕ್ತು, ಹರಗಲಲವ ಂದು ಸರಬಿೀತುಪಡಿಸ್ದರುವ 

ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ, ರ್ತೀವಾವರದ ಒತುಡವನುನ 
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ಎದುರಿಸ್ದರದರ ಂದು ಭರವಿಸ್ಲರಗುತುದ  ಮತುು ಸ್ದರಿ 

ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ ಅಡಿಯಲಿಲ ಅವರನುನ  

ವಿಚರರಣ ಗ ೂಳಪಡಿಸ್ಬರರದು ಮತುು ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಬರರದು. 

(2) ಆತಮಹತ್ ಯಗ  ಮತ್ ು ಪಾಯರ್ತನಸ್ುವ ಅಪರಯವನುನ 

ತಗಿೆಸ್ಲು, ರ್ತೀವಾ ಒತುಡವಿರುವ ಮತುು ಆತಮಹತ್ ಯಗ  

ಪಾಯರ್ತನಸ್ದ ವಯಕ್ತುಯೊಬಬನಿಗ  ಆರ ೈಕ , ಚಕ್ತತ್ ಪ ಮತುು 

ಪುನವಿಸ್ರ್ತ ಒದಗಿಸ್ಲು ಸ್ಕರಿರವು ಸ್ೂಕು ಕತಿವಯವನುನ 

ಹ ೂಂದರಬ ೀಕು. " 

76. ಶ್ರಸ್ನ ಪುಸ್ುಕದಲಿಲ 150ಕೂಿ ಹ ಚುಿ ವಷ್ಿಗಳ ಕರಲ ಉಳಿದುಕ ೂಂಡಿದದ ಅಮರನವಿೀಯವರದ 309ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದದ ಜರಗದಲಿಲ ಬಂದರುವ, 115ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು 309ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ಬಹುಪರಲು 

ಅಸ್ಮರ್ಿಗ ೂಳಿಸ್ುತುದ , ಮತುು 309ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದಕ ಿ ವಿರುಧ್ದವರಗಿ, ಆತಮಹತ್ ಯಗ  ಯರ್ತನಸ್ುವವರು 

ಅಪರರಧ್ ಮರಡಿದರದರ  ಎಂದು ಬಗ ಯುವ ಬದಲು, ಅಂತಹವರು ಅರ್ತಯರದ ಒತುಡದಲಿಲದದರು ಎಂದು 

ನಂಬಿಕ ೂಂಡು ಅವರನುನ ಭರರರ್ತೀಯ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 309ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದಡಿಯಲಿಲ  

ವಿಚರರಣ ಗ ೂಳಪಡಿಸ್ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವ ಪಾಕ್ತಾಯ ನಡ ಸ್ಲರಗುವುದಲಲ. ಬಹು ಮುಖ್ಯವರಗಿ, ಅಂರ್ವರಿಗ  ಆರ ೈಕ , 

ಚಕ್ತತ್ ಪ ಮತುು ಪುನವಿರ್ತ ಒದಗಿಸ್ ಅವರು ಮತ್ ು ಆತಮಹತ್ ಯಗ  ಯರ್ತನಸ್ುವ ಅಪರಯವನುನ ತಪ್ಪಿಸ್ುವ 

ಗುರುತರ ಜವರಬರದರಿ ಸ್ಕರಿರದ ಮೀಲಿರುತುದ . 115ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಡಯಲಿಲನ ಸ್ಂಸ್ರ್ತುನ ಘೂೀಷ್ಣ ಯನುನ 

ಪಾಸ್ುುತ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮೌಲಯಗಳನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ ಮರಡಲರಗಿದ  ಮತುು ಸ್ದರಿ ಪರಿಚ ಿೀದವು, 

ಆತಮಹತ್ ಯಗ  ಯರ್ತನಸ್ುವ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವ ಬದಲಿಗ  ಸ್ಕರಿರ ಅವರ ವಿಚರರದಲಿಲ ಮರನವಿೀಯ 

ನಿಧರಿರಗಳನುನ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕ ಂಬುದನುನ ಸ್ದರಿ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ುತುದ .  

77. ಕ ೂನ್ ಯದರಗಿ ಸ್ದರಿ ಕರಯದಯ 120ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಕ ಳಕಂಡಂತ್  ಹ ೀಳುತುದ :- 
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"120. ಕಾಯೆಯತ ಅತಿಕರಮಿವಸತವ ಪರಿಣಾಮವನತನ 

ಹ ೂಂಡಿರತತದಿ : ಈ ಕರಯದಯ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳು 

ಪಾಸ್ುುತ ಜರರಿಯಲಿಲರುವ ಇತರ ಯರವುದ ೀ 

ಕರನೂನಿನಲಿಲ ಅರ್ವರ ಈ ಕರನೂನಿನಿಂದ ಹ ೂರತ್ರದ 

ಯರವುದ ೀ ಕರನೂನಿನ ದ ಸ ಯಂದ 

ಪಾಭರವಹ ೂಂದರುವ ಯರವುದ ೀ ಉಪಕರಣದಲಿಲ 

ಒಳಗ ೂಂಡಿರುವ ಅಸ್ಮಂಜಸ್ ವಿಚರರಗಳ ಮೀಲ  

ಅರ್ತಕಾಮಿಸ್ುವ ಪರಿಣರಮವನುನ ಹ ೂಂದವ . " 

78. ಕರನೂನಿನ ಹಿಂದನ ತ್ರಕ್ತಿಕತ್  ಇಲಲವರದರಗ, ಆ ಕರನೂನ್ ೀ ಇಲಲವರಗುತುದ  ಎಂಬ ಅರ್ಿ ಕ ೂಡುವ 

ಲರಯಟ್ಟನ್ ಭರಷ ಯರ ನ್ರಣುಣಡಿಯರ ಧ ಯೀಯವನುನ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಕರನೂನು ರಚನ್ ಯ 

ನಿಯಮವ ಂದು ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂಡಿರುವುದನುನ  ಶಿಾೀ ಅಮರ ಮಠದ ರ್ಶರವ ರ್ಶರವ ರ್ಶರವ ಸಾಿಮಿವರ್ಜ v. 

ಆಯತಕಿರತ, ಹಿಂದ್ೂ ರ್ಾಮಿೋಕ ಮತತಿ ದ್ತಿಿ ಇಲ್ಾಖ್ , 1979 ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪ್ಪಿನ 29ನ್ ೀ ವರಕಯದಲಿಲ ಮತುು 

ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜಾ ಸಕಾೋರ v. ದಿವಾನ್ಾ ಮಾಡನ್ೋ ಬ್ ರವರಿವಸ್ ಲ್ಲ, (2004) ಪಾಕರಣದ 35ನ್ ೀ ವರಕಯದಲಿಲ 

ನ್ ೂೀಡಬಹುದು. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ವಿಕ ೂುೀರಿಯನ್ ಯುಗದ ಉತಿರ್ತುಯರಗಿದುದ, ಆ ಕರಲದ ನ್ ೈರ್ತಕ 

ಮೌಲಯಗಳನ್ ನೀ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ುತುದ  ಎಂಬುದನುನ ನ್ರವು ಮರ ಯಬರರದು. ನಮಮ ಹಲವು ರ್ತೀಪುಿಗಳಲಿಲ 

ಮನಗರಣಲರಗಿರುವಂತ್ , ವಿಕ ೂುೀರಿಯನ್ ಯುಗದ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯು ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಗ  ದರರಿ 

ಮರಡಿಕ ೂಡಬ ೀಕ್ತರುವುದು ಅಗತಯವರಗಿದ . ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯೂ ಸ್ಂವಿಧರನದ ಆತಮವ ೀ 

ಆಗಿದ  ಎಂಬ ವಿಚರರವನುನ ಸ್ಂವಿಧರನದ ತತ್ರವದಶಿಗಳನುನ ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ುವ ಸ್ಂವಿಧರನದ 

ಪಾಸರುವನ್ ಯಲಿಲ ಕರಣಬಹುದರಗಿದ . ಅಲಲದ  ಈ ಅಂಶವು ವಯಕ್ತುಗಳ ಘನತ್ ಯನುನ ನಿಶಿಿತಪಡಿಸ್ುವ 

ಸ್ಂವಿಧರನದ 3ನ್ ೀ ಭರಗದ ಕರಯದಗಳಲಿಲ ಅಡಕವರಗಿರುವುದನುನ ಗಮನಿಸ್ಬಹುದು. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ 

ಹಿಂದರುವ ತ್ರರ್ತವಕತ್ ಯರದ ವಿಕ ೂುೀರಿಯನ್ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯೂ ಬಹು ಹಿಂದ ಯೀ ಇಲಲವರಗಿದುದ, ಆ 

ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ಮುಂದುವರಿಸ್ುವ ಅಗತಯ ಕಂಡುಬರುರ್ತುಲಲ. ಈ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ ಈ ಮೊದಲು 
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ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಜಸ್ುೀಸ್ ಹೂಮೀಸ್ಾವರ “ಕರನೂನಿನ ಹಿಂದನ ತ್ರಕ್ತಿಕತ್ ಯು ಇಲಲವರಗಿರುವರಗ, 

ಆ ಕರನೂನು ಕ ೀವಲ ಹಿಂದನ ಕರನೂನ್ ಂಬ ಕರರಣಕ ಿ ಮುಂದುವರ ಯಬರರದು” ಎಂಬ ಹ ೀಳಿಕ ಯನುನ 

ಇಲಿಲ ಅನವಯಸ್ಬಹುದು. 

79. ಪಪಟಟಸಾಿಮಿ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಸ್ಂವಿಧರನದ 14, 19 ಮತುು 21ನ್ ೀ ಕಲಮುಗಳಡಿಯಲಿಲ ಪಾರ್ತ 

ಭರರರ್ತೀಯ ಪಾಜ ಗ  ನಿೀಡಲರಗಿರುವ ತಮಿಮಷ್ುದಂತ್  ಘನತ್ ಯಲಿಲ ಬದುಕುವ ಹಕುಿ ಮತುು ಖರಸ್ಗಿೀ 

ನಿಧರಿರಗಳನುನ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಲು ಸ್ಹರಯವರಗುವ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕ್ತಿಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್  

ನ್ರವುಗಳು ನಿೀಡಿರುವ ರ್ತೀಪ್ಪಿನ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ಸ್ಮರನ ಲಿಂಗದ 

ವಯಸ್ಿ ವಯಕ್ತಗಳಿಗ  ಅನವಯಸ್ುತುದ , ಮತುು ಅವರ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಅರ್ಿ ಮರಡಿಕ ೂಂಡೂ 

ಶತಮರನಗಳಿಂದ ಅವರಿಗಂಟ್ಟಕ ೂಂಡಿರುವ ಕಳಂಕವನುನ ಅಳಿಸ್ುವ ಬದಲಿಗ  ಅವರನುನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ 

ಅಪಮರನಿಸ್ುತುದ  ಎಂದು ಹ ೀಳಬಹುದರಗಿದ . 

80. ಗ ೂೀಡ  ಮೀಲಿನ ಬರ ಹದಷ ುೀ ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿರುವ ಈ ವಿಚರರವನುನ ಅರಿತುಕ ೂಂಡಿರುವ ಭರರತ 

ಸ್ಕರಿರವು, ತ್ರನು ಸ್ಲಿಲಸ್ರುವ ಅಫಡವಿಟ್ಟುನಲಿಲ ಅಜಿಿದರರರನುನ ವಿರ ೂೀಧಿಸ್ದ ೀ, ಈ ವಿಚರರವನುನ 

ನ್ರಯಯರಲಯದ ವಿವ ೀಚನ್ ಗ  ಬಿಟ್ಟುದ . ಕ ಲ ಮಧ್ಯಸ್ುಕ ದರರರು, ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರಿಗ  

ಅನವಯಸ್ುವ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರನುನ ನ್ ೀರವರಗಿ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುವುದಲಲವರದದರಿಂದ ಸ್ದರಿ 

ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ಈಗಿನ ಸ್ವರೂಪದದಲ ಲೀ ಉಳಿಸ್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕು ಎಂದು ವರದಮರಡಿರುತ್ರುರ . ಪರಿಚ ಿೀದದಲಿಲ 

ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ಲರಗಿರುವಂತ್  ಶಿಶನದ ಒಳತೂರಿಸ್ುವಿಕ  ನಡ ಯದ ೀ ಇದದರ , ಅಪರರಧ್ ನಡ ದಂತ್  ಆಗುವುದಲಲ. ಸ್ದರಿ ಪರಿಚ ಿೀದವು 

ಸ್ಮರಜದ ದ ೂಡಡ ವಗಿಗಳಲಿಲ ಪಾಚಲಿತವರಗಿರುವ ಸರಮರಜಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಸ್ಂಸ್ದೀಯ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯರಗಿರುವುದರಿಂದ 

ಅದನುನ ಉಳಿಸ್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕು ಎಂದು ಕೂಡ ಅವರು ಮನವಿ ಮರಡಿಕ ೂಂಡಿರುತ್ರುರ . ಅವರ ಪಾಕರರ, ಸರವಿಜನಿಕ ಜಿೀವನದಲಿಲ 

ಅಸ್ಮ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ುವ ಸ್ಕರಿರದ ರ್ತೀವಾವರದ ಮತುು ಅಸ್ಮಂಜಸ್ವಲಲದ ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತುಯನುನ ಈ ಪರಿಚ ಿೀದ 

ಬ ಂಬಲಿಸ್ುತುದ .. ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ರಯಯಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಪಟುಂತ್  ಈ ನ್ರಯಯರಲಯದಲಿಲ ನಡ ದ ಕ ಲ 

ವಿದಯಮರನಗಳು ಮತುು ಅಂತಹ ವಯಕ್ತುಗಳ ಪರಿಸ್ಥರ್ತಗ  ಮರನಸ್ಕ ಆರ ೂೀಗಯ ಕರಯದ, 2017ರ ಕ ಲ 
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ನಿಯಮಗಳಲಿಲ ಸ್ಕ್ತಿರುವ ಸ್ಂಸ್ದೀಯ ಮನನಣ ಯನುನ ಗಮನಿಸ್ದರ , ನ್ರವು ಮೀಲ  ಹ ೀಳಿರುವಂತ್  

ಸರಮರಜಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಜರಗದಲಿಲ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಸರಥಪ್ಪಸ್ುವುದು ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ನ್ರಯಯರಲಯದ ವರಯಪ್ಪುಯಲಿಲ ಉಳಿಯದ ೀ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಮಮ ಕರಳಜಿ. ಎಸ್. ಖ್ತಷೂಾ v. 

ಕಣಿಿಯಮಾಮಳ್ ಮತ ೂಿಬ್ಾರತ., (2010), ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪ್ಪಿನ 46 ಮತುು 50ನ್ ೀ ವರಕಯಗಳಲಿಲ ಈ 

ನ್ರಯಯರಲಯ ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ರುವಂತ್ , ಸರಮರಜಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗಳು ವಯಕ್ತುನಿಷ್ುವರಗಿದುದ, 

ಅಪರರಧಿೀ ಕರನೂನಿನ ಮೂಲಕ ವಯಕ್ತುಗಳ ಖರಸ್ಗಿೀ ಸರವಯತುತ್ ಯ ವಿಚರರಗಳಲಿಲ ಮೂಗುತೂರಿಸ್ಲು 

ಬರುವುದಲಲ. ನ್ ೈರ್ತಕತ್  ಮತುು ಅಪರರಧ್ಗಳು ಒಂದನ್ ೂನಂದು ಒಳಗ ೂಳುಳವುದಲಲ, ಅಲಲದ ೀ ಭೂಮಿ 

ಮೀಲಿನ ಪರಪಗಳನುನ ಸ್ಕರಿರ ಸರಥಪ್ಪಸ್ರುವ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ; ಈ 

ಪಾಪಂಚದಲಿಲ ಕ ೀವಲ ಅಪರರಧ್ಗಳನುನ ಮರತಾ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಲು ಸರಧ್ಯ. ಪರಪ ಮತುು ಅಪರರಧ್ಗಳನುನ ಒಂದ ೀ 

ಎಂದು ಭರವಿಸ್ರುವ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ವಯಸ್ಿ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಅನವಯವರಗುರ್ತುದ , ಇದ ೀ 

ಕರರಣಕ ಿ ಅದನುನ ರದುದಪಡಿಸ್ಬ ೀಕ್ತದ . 

81. ಸ್ಮರಜದಲಿಲ ಯರವುದ ೀ ಬದಲರವಣ ಗಳರದರ  ಚುನ್ರಯತ ಪಾರ್ತನಿಧಿಗಳು ಅದಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ 

ಕರನೂನುಗಳನುನ ರ್ತದುದವ ಮೂಲಕ ಆಂತಹ ಬದಲರವಣ ಯನುನ ವಯಕ್ತುಪಡಿಸ್ಬಹುದು ಎಂಬುದು 

ಮಧ್ಯಸ್ುಕ ದರರರ ಪರವರದ ಮತ್ ೂುಂದು ವರದ. ಆ ಪಾಕರರವರಗಿ, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ವರಯಪ್ಪುಯಂದ 

ಕ ಲ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ಹ ೂರತರುವುದು ಸ್ಂಸ್ರ್ತುನ ವರಯಪ್ಪುಯಲಿಲ ಬರುತುದ , ಅಲಲದ ೀ, ಸರಮರಜಿಕ 

ನಿಲುವುಗಳನುನ ಬದಲರಯಸ್ುವ ಜವರಬರದರಿಯನುನ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಲು ಹ ೂೀಗಬರರದು 

ಎಂಬುದು ಕೂಡರ ಅವರ ವರದ. ಈ ರಿೀರ್ತಯ ವರದವನುನ ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿ ರ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ಬ ೀಕರಗಿದ .  ವಯಕ್ತುಗಳ 

ಸರವತಂತಾಯ ಮತುು ಘನತ್ ಯ ವಿಚರರಗಳನುನ ಬಹುಸ್ಂಖರಯತ ಸ್ಕರಿರದ ಹಸ್ುಕ್ ೀಪಗಳಿಂದ ದೂರವಿಟುು, 

‘ಗುಪುವರದ ಮತುು ಸ್ಮರಜದಂದ ದೂರವರಗಿರುವ’ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರ ಹಕುಿಗಳನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಲು 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ುವ ಉದ ದೀಶ್ರದಂದಲ ೀ ಭರರರ್ತೀಯ ಸ್ಂವಿಧರನದಲಿಲ 

ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳ ಅಧರಯಯವನುನ ಸ್ೀರಿಸ್ಲರಗಿದ . ಈ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಪಾಜ ಗಳ ಮೂಲಭೂತ 

ಹಕುಿಗಳ ರಕ್ಷಕನ್ರಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಂತಹುದ ೀ ಒಂದು ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತ ಸ್ಮುದರಯ ಈ 
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ನ್ರಯಯರಲಯದ ಮಟ್ಟುಲ ೀರಿದ . ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳು ಚುನ್ರವಣ ಯ ಫಲಿತ್ರಂಶಗಳನುನನ 

ಅವಲಂಬಿಸ್ಲಲ ಮತುು ಸರಮರಜಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ವಿಚರರಗಳಲಿಲ ಯರವುದನುನ ಕಡರಡಯವರಗಿ 

ಪರಲಿಸ್ಬ ೀಕು ಎಂಬುದನುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವುದು ಬಹುಸ್ಂಖರಯತ ಸ್ಕರಿರದ ಕ ಲಸ್ವಲಲ. ಭರರತದ ಮಟ್ಟುಗ  

ಹ ೀಳುವುದರದರ , ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳ ಅಧರಯಯ ಸರಂವಿಧರನಿಕತ್ ಯ ವಿಶವದ ಧ್ುಾವತ್ರರ ಯಂತ್  

ಎನನಬಹುದರಗಿದ . ಹಲವು ಅಸ್ಥರ ಬಹುಸ್ಂಖರಯತ ಸ್ಕರಿರಗಳು ಪಾಜ ಗಳ ಮೀಲ  ಸರಮರಜಿಕ 

ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಹ ೀರಲು ನಡ ಸ್ುವ ತಂತಾಗಳನುನ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್  ವಿಫಲಗ ೂಳಿಸ್ುತುದ . 

ಹಲವು ಅಸ್ಥರವರದ ಬಹುಸ್ಂಖರಯತ ಪಾಭುತವಗಳು ಸರಮರಜಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನಗಳನುನ 

ಪಾಜ ಗಳ ಮೀಲ  ಹ ೀರಲು ಹ ೂರಟರಗ, ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯೂ ಅದನುನ ತಡ ಗಟುತುದ  

82. ಸ್ಂವಿಧರನದ 14ನ್ ೀ ಕಲಮಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್  ಈ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಶ್ರಯರರ ಬರನ್ ೂೀ v. ಭರರತ 

ಸ್ಕರಿರ, (2017) ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪ್ಪಿನ 101ನ್ ೀ ವರಕಯದಲಿಲ ರ್ತಳಿಸ್ರುವಂತ್ , ಶ್ರಸ್ನದ ಕರನೂನ್ ೂಂದು 

ದುರುದ ದೀಶಪ್ಪೀಡಿತ ಮತುು ಅತ್ರಕ್ತಿಕವರಗಿದದರ , ಮತುು/ಅರ್ವರ ಅದಕ ಿ ಸ್ೂಕು ನಿಣರಿಯಕ ಸ್ದರಧಂತದ 

ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಲದದರದರ , ಅಲಲದ  ಅದರಲಿಲ ಅರ್ತರ ೀಕ ಹರಗೂ ಅಸ್ಮಂಜಸ್ತ್  ಕಂಡುಬಂದರ  ಅದನುನ ಸ್ಿಷ್ು 

ನಿರಂಕುಶತವದ ಆಧರರದಲಿಲ ರದುದಗ ೂಳಿಸ್ಬಹುದು. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ರದುದಪಡಿಸ್ುವುದು ಸ್ಿಷ್ುವರದ ನಿರಂಕುಶತವವನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ  ಎಂಬುದನುನ ನ್ರವು 

ಮನಗಂಡಿದದೀವ . ಆಧ್ುನಿಕ ಮನಃಶ್ರಸ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಹರಗೂ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಮತುು ಲಿಂಗ 

ಪರಿವರ್ತಿತ ವಯಕ್ತುಗಳು ಮನ್ ೂೀರ ೂೀಗಿಗಳಲಲವರದದರಿಂದ ಅವರು ಶಿಕ್ ಗ  ಯೊೀಗಯರಲಲ ಎಂಬುದನುನ 

ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳುಳವ ಹ ೂಸ್ ಕರಯದಗಳ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, ಸ್ದರಿ ಪರಿಚ ೀಿದವು ದುರುದ ದೀಶಪ್ಪೀಡಿತ ಮತುು ಅತ್ರಕ್ತಿಕ 

ಕರನೂನ್ರಗಿದ  ಎಂಬುದನುನ ಎರ್ತುಹಿಡಿಯಬ ೀಕ್ತದ . ಅಲಲದ ೀ ಅಂತಹ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ಜಿೀವರವಧಿವರ ಗಿನ 

ಸ ರ ವರಸ್ದ ಶಿಕ್ ಗ  ಒಳಪಡಿಸ್ುವುದು ಅರ್ತರ ೀಕವು ಅಸರಮಂಜಸ್ವು ಆಗಿದ  ಮತುು, ಸ್ದರಿ 

ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ಅಂತಹ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಅನವಯಸ್ದರಗ ಅದು ಸ್ಂವಿಧರನದ 14 ಮತುು 21ನ್ ೀ ಕಲಮುಗಳ 

ಸ್ಿಷ್ು ಉಲಲಂಘನ್ ಯರಗುತುದ . ಸ್ದರಿ ಪರಿಚ ಿೀದ ಭರರತದ ಪಾಜ ಗಳ ಮೀಲ  ಹ ೀರ ಹ ೂರಟ್ಟರುವ 

ವಿಕ ೂುೀರಿಯನ್ ನಿಯಮಗಳಿಗೂ, ಆ ಯುಗದ ನಂತರ ನಡ ದ ಘಟನ್ ಗಳಿಗೂ 
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ತ್ರಳಮೀಳವಿಲಲದರುವುದರಿಂದ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಜ ೂೀಡಿಗಳು ಮತುು ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿತರನುನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವ ಆ 

ಪರಿಚ ಿೀದದ ಉದ ೀಶದಲಿಲ ಭ ೀದಭರವ ಕರಣಿಸ್ುತುದ . 

83. ನ್ರಯ. ನ್ರರಿಮನ್ ರವರು ಶ್ ಾೀಯರ ಸ್ಂಘಾಲ್ v. ಭರರತ ಸ್ಕರಿರ, (2015) ಪಾಕರಣದಲಿಲ 

ರ್ತಳಿಸ್ರುವಂತ್ , ಅಂತಹ ಕರನೂನಿನ ಆಘಾತಕರರಿ ಪರಿಣರಮದ ಫಲವರಗಿ 19(1)(ಎ) ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲನ 

ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕುಿ ಸ್ಹ ಉಲಲಂಘನ್ ಗ ೂಳುಳತುದ . ಅಂತಹ ಉಲಲಂಘನ್ ಯ ಮೂಲಕ, ಯರವುದ ೀ 

ಬಗ ಯ ನ್ ೈರ್ತಕತ್  ಅರ್ವರ ಸ್ಭಯತ್ ಯನುನ ಕರಪರಡುವುದನುನ ಊಹಿಸ್ಕ ೂಳುಳಲು ಆಗುವುದಲಲ (87 ರಿಂದ 

94ನ್ ೀ ವರಕಯಗಳನುನ ನ್ ೂೀಡಿರಿ). 

84. ಕ ಳಗ  ಚಚಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್ ಗ  ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ 

ಮರನವರಧಿಕರರ ಕರನೂನನುನ ಅನವಯಸ್ುವ ಕುರಿತ್ರದ ಯೊೀಗರಯಕರತ್ರಿ ಸ್ಧರಧಂತಗಳನುನ ನ್ರಲರಪ 

(ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ನ್ರಯ. ರರಧರಕೃಷ್ಣನ್ ರವರು ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ದುದ, ಭರರತದ ಪಾಜ ಗಳ ಮತುು ಈ 

ನ್ರಯಯರಲಯಕ ಿ ಬರುವ ವಯಕ್ತುಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳನುನ ಸ್ಂವಿಧರನದ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನದಂದ 

ನ್ ೂೀಡಬ ೀಕು ಎಂಬ ನಮಮ ವಿಚರರಕ ಿ ಪುಷ್ಟ್ು ಒದಗಿಸ್ದ  ಎಂಬುದನುನ ಸ್ಹ ನ್ರವು ರ್ತಳಿಸ್ಬಯಸ್ುತ್ ುೀವ . 

85. ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ರಯಯವರದಗಳ ಆಯೊೀಗ ಮತುು ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಮರನವರಧಿಕರರ ಸ ೀವ ಗಳು, 

ಹಲವು ಮರನವರಧಿಕರರ ಸ್ಂಸ ಥಗಳ ಒಕೂಿಟಗಳ ಪರವರಗಿ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಆಧರರದಮೀಲ  ನಡ ಯುವ ಮರನವರಧಿಕರರಗಳ ಉಲಲಂಘನ್ ಗ  ಅನವಯವರಗುವ 

ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರನೂನುಗಳನುನ ಅಭಿವೃಧಿಧಪಡಿಸ್, ಸ್ಕರಿರದ ಮರನವರಧಿಕರರ ಬರಧ್ಯತ್ ಗಳನುನ 

ಸ್ಿಷ್ು ಮತುು ಸ್ಮಂಜಸ್ಗ ೂಳಿಸ್ುವ ಯೊೀಜನ್ ಯನುನ ಕ ೈಗ ರ್ತುಕ ೂಂಡವು 

86. ಮರನವರಧಿಕರರ ವಿಶ್ ೀಷ್ಜನರ ವಿಶ್ ೀಷ್ವರದ ಗುಂಪೊಂದು ಈ ಸ್ಧರಧಂತಗಳನುನ ಸ್ದದಪಡಿಸ್, 

ಅಭಿವೃಧಿಧಪಡಿಸ್ ಚಚಿಸ್ತು. ಇಂಡ ೂೀನ್ ೀಷರಯದ, ಯೊೀಗರಯಕರತ್ರಿದಲಿಲರುವ ಗಡರೆಮರದರ 

ವಿಶವವಿದರಯಲಯದಲಿಲ 6 ರಿಂದ 9 ನವ ಂಬರ್ 2006ರಲಿಲ, 25 ದ ೀಶಗಳ ವಿಭಿನನ ಹಿನ್ ನಲ ಯಂದ ಬಂದ 

ಮತುು ಮರನವರಧಿಕರರಗಳಲಿಲ ವಿದವತುು ಹ ೂಂದದದ ಪಾಖರಯತ ತಜ್ಞರು ಪರಲ ೂೆಂಡಿದದ ಸ್ಭ ಯ ನಂತರ 
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ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್ ಗ  ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಮರನವರಧಿಕರರ ಕರನೂನನುನ 

ಅನವಯಸ್ುವ ಕುರಿತ್ರದ ಯೊೀಗರಯಕರತ್ರಿ ಸ್ದರದನುಗಳನುನ, ಎಂದರ  “ಪ್ಪಾನಿಪಪಲ್ಪ ಆನ್ ಡಿ ಏಪ್ಪಲಕ ಶನ್ 

ಆಫ್ ಇನುನಯಿಶನಲ್ ಹೂಯಉಮನ ರ ೈರ್ಟಪ ಲರ ಇನ್ ರಿಲರಶನ್ ಟು ಸ ಕ್ಷುವಲ್ ಊರಿಯನಿುೀಶನ್ ಅನ್ಡ 

ಜ ನಡರ್ ಐಡ ನಿುಟ್ಟಯನುನ ಒಮಮತದಂದ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳಳಲರಯತು. 

87. ಯೊೀಗರಯಕರತ್ರಿ ಸ್ಧರಧಂತಗಳು ಮತುು ಅದರ ಮುನುನಡಿಯ ಕ ಲವು ಸರಲುಗಳು ಈ ಕ ಳಗಿನಂರ್ತವ : 

"ಪರಸಾಿವನ್  

ನ್ರವು, ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ  ಕರನೂನು 

ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಮತುು ಲಿಂಗರಧ್ರಿತ ಆಸ್ಮತ್ ಯ 

ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ುೀಯ ತಜನರ ಸ್ಮಿರ್ತ, 

XX 

XX 

ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ವಿಭಿನನ ಲಿಂಗದ ಅರ್ವರ ಒಂದ ೀ 

ಲಿಂಗದ ಅರ್ವರ ಒಂದಕ್ತಿಂತ ಹ ಚುಿ ಲಿಂಗದ ವಯಕ್ತುಗಳ ಡ ಗ , 

ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯಲಿಲರುವ ದೀಘಿಕರಲಿೀನ ದ ೈಹಿಕ, ಪಾಣಯದ ಮತುು/ 

ಅರ್ವರ ಭರವನ್ರತಮಕ ಸ ಳ ತ ಅರ್ವರ ಅವರ ೂಂದಗಿನ ಅನ್ ೂಯೀನಯ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಎಂದು ಅಥ ೈಿಸ್ಕ ೂಳುಳವುದು 

XX 

XX 
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ಇಂಡ ೂೀನ್ ೀಷರಯದ ಯೊಗರಯಕರತ್ರಿದಲಿಲ,  6ರಿಂದ  9ನ್ ೀ 

ನವ ಂಬರ್, 2006ರ ವರ ಗ  ನಡ ದ ತಜನರ ಸ್ಭ ಯ 

ನಂತರ, ಈ ನಿಯಮಗಳನುನ ಈ ಮೂಲಕ 

ಅಳವಡಿಸ್ಕ ೂಳುಳರ್ತುದ ದೀವ :  

1. ಮಾನವ ಹಕತಕಗಳ ಸಾವೋತಿರಕ ಆನಂದ್ದ್ ಹಕತಕ - ಎಲರಲ 

ಮರನವರು ಮುಕುವರಗಿ ಮತುು ಸ್ಮರನವರದ ಘನತ್  

ಮತುು ಹಕುಿಗಳ  ಂದಗ  ಜನಿಸ್ುತ್ರುರ . ಎಲರಲ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ನಿಲುವು ಮತುು ಲಿಂಗರಧ್ರಿತ ಅಸ್ಮತ್ ಗಳ ಮರನವರು 

ಎಲರಲ ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ ಸ್ಂಪೂಣಿ ಆನಂದಕ ಿ 

ಅಹಿರರಗಿರುತ್ರುರ . 

ಸಕಾೋರಗಳ ಬ್ಧಧತ ಗಳು:  

(1) ತಮಮ ರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಂವಿಧರನಗಳಲಿಲ ಅರ್ವರ ಇತರ 

ಸ್ೂಕು ಶ್ರಸ್ನಗಳಡಿಯಲಿಲ ಎಲರಲ ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ 

ಸರವಿರ್ತಾಕತ್ , ಪರಸ್ಿರ ಸ್ಂಬಂಧ್, ಪರಸ್ಿರ ಅವಲಂಬನ್  

ಮತುು  ಅಖ್ಂಡತ್ ಯ ತತವಗಳನುನ ಅಡಕಗ ೂಳಿಸ್ುವುದು 

ಮತುು ಎಲರಲ ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ ಸರವಿರ್ತಾಕ ಆನಂದದ 

ಪರಾಯೊೀಗಿಕ ಈಡ ೀರಿಕ ಯನುನ ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಳವುದು;  

(2) ಶ್ರಸ್ನವಂದು ಎಲರಲ ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ ಸರವಿರ್ತಾಕ 

ಆನಂದದ ಆಶಯದ ೂಂದಗ  ತ್ರಳ ಯರಗುವುದನುನ 

ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು ಅಪರರಧಿೀ ಕರನೂನು ಸ ೀರಿದಂತ್  

ಯರವುದ ೀ ಶ್ರಸ್ನವನುನ ರ್ತದುದಪಡಿಮರಡುವುದು; 
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(3) ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವರ ಲಿಂಗರಧರರಿತ 

ಅಸ್ಮತ್ ಯಚ ಗ  ಎಲರಲ ವಯಕ್ತುಗಳು  ಎಲರಲ ಮರನವ 

ಹಕುಿಗಳ ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ ಆನಂದಸ್ುವುದನುನ 

ಉತ್ ುೀಜಿಸ್ಲು ಮತುು ವೃಧಿದಸ್ಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುು ಜರಗೃರ್ತ 

ಕರಯಿಕಾಮಗಳನುನ ಕ ೈಗ ೂಳುಳವುದು; 

(4) ಸ್ಕರಿರಿೀ ಕರಯಿನಿೀರ್ತ ಸ್ಂಯೊೀಜನ್  ಮತುು 

ನಿಧರಿರ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವ ವಯವಸ ಥಯೊಂದಗ  ಲ ೈಂಗಿಕ 

ನಿಲುವು ಮತುು ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್  ಸ ೀರಿದಂತ್  

ಮರನವ ಗುರುರ್ತನ ಪರಸ್ಿರ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಮತುು 

ಬ ೀಪಿಡಿಸ್ಲರಗದ ಸ್ವರೂಪವನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ುವ ಬಹುತವದ 

ಕರಯಿವಿಧರನವನುನ ಒಂದುಗೂಡಿಸ್ುವುದು. 

2. ಸಮಾನತ  ಮತತಿ ತಾರತಮಾ-ವಿರ ೂವಧಿವ ಹಕತಕಗಳು.-

ಪಾರ್ತಯೊಬಬರೂ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವರ ಲಿಂಗರಧರರಿತ 

ಅಸ್ಮತ್ ಯನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ ತ್ರರತಮಯವಿಲಲದ  ಎಲರಲ ಮರನವ 

ಹಕುಿಗಳನುನ ಆನಂದಸ್ುವ ಅಹಿತ್ ಯದ . 

ಪಾರ್ತಯೊಬಬರಿಗೂ ಕರನೂನಿನ್ ದುರಿನ ಸ್ಮರನತ್  ಮತುು 

ಕರನೂನಿನ ಸ್ಮರನ ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ಯರವುದ ೀ 

ಮೀಲುಕ್ತೀಳಿಲಲದ  ಪಡ ಯುವ ಅಧಿಕರರವಿದ , ಮರ್ತುಲಿಲ ಅದು 

ಇತರ ಮನುಷ್ಯರು ತಮಮ ಹಕುಿಗಳನುನ 

ಅನುಭವಿಸ್ುವುದನುನ ಪಾಭರವಿಸ್ುತುದ ಯೀ ಅರ್ವರ ಇಲಲವ ೀ 

ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲಲ. ಕರನೂನು ಅಂತಹ ಯರವುದ ೀ 
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ತ್ರರತಮಯವನುನ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುತುದ  ಮತುು ಎಲರಲ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  

ಅಂತಹ ಯರವುದ ೀ ತ್ರರತಮಯದ ವಿರುಧ್ಧ ಪರಿಣರಮಕರರಿ 

ರಕ್ಷಣ ಯನ್ ೂನದಗಿಸ್ುತುದ . 

ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವರ ಲಿಂಗರಧರರಿತ 

ಅಸ್ಮತ್ ಯನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ ತ್ರರತಮಯವು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು 

ಅರ್ವರ ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್ ನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ ಎಲರಲ 

ವಯತ್ರಯಸ್, ಹ ೂರಗಿಡುವಿಕ , ನಿಬಿಂಧ್ ಅರ್ವರ 

ಆದಯತ್ ಯನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುತುದ , ಇದು 

ಕರನೂನಿನ್ ದುರಿನ ಸ್ಮರನತ್ , ಅರ್ವರ ಕರನೂನಿನ 

ಸ್ಮರನ ರಕ್ಷಣ  ಅರ್ವರ ಎಲರಲ ಮರನವ ಹಕುಿಗಳು ಮತುು 

ಮೂಲಭೂತ ಸರವತಂತಾಯಗಳ ಸ್ಮರನ ಮನನಣ , ಅನುಭವ 

ಅರ್ವರ ಚಲರವಣ ಯನುನ. ಟ ೂಳರಳಗಿಸ್ುವ ಅರ್ವರ 

ದುಬಿಲಗ ೂಳಿಸ್ುವ ಉದ ದೀಶ ಅರ್ವರ ಪರಿಣರಮವನುನ 

ಹ ೂಂದದ . ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವರ ಲಿಂಗರಧ್ರಿತ 

ಅಸ್ಮತ್ ಯನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ ತ್ರರತಮಯವು ಲಿಂಗ, ಜನ್ರಂಗ, 

ವಯಸ್ುಪ, ಧ್ಮಿ, ಅಂಗವ ೈಕಲಯ, ಆರ ೂೀಗಯ ಮತುು 

ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥರ್ತ ಸ ೀರಿದಂತ್  ಇತರ ಆಧರರಗಳ ಮೀಲಿನ 

ತ್ರರತಮಯದಂದ ವೃಧಿಧಯರಗುತುದ . 

ಸಕಾೋರಗಳ ಬ್ಧಧತ ಗಳು:  

(1) ತಮಮ ರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಂವಿಧರನಗಳಲಿಲ ಅರ್ವರ ಇತರ 

ಸ್ೂಕು ಶ್ರಸ್ನಗಳಲಿಲ ಸ್ಮರನತ್  ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು 
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ಮತುು ಲಿಂಗರಧ್ರಿತ ಅಸ್ಮತ್ ಯನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ ತ್ರರತಮಯ-

ವಿರ ೂೀಧಿೀ ತತವಗಳನುನ ಇನೂನ ಸ ೀರಿಸ್ದ ೀ ಇದದ ಪಕ್ಷದಲಿಲಾ, 

ರ್ತದುದಪಡಿ ಮತುು ವರಯಖರಯನದ ಮೂಲಕ 

ಅಡಕಗ ೂಳಿಸ್ುವುದು; ಮತುು ಈ ತತವಗಳ ಪರಿಣರಮಕರರಿ 

ಸರಕ್ರತ್ರಿರವನುನ ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ುವುದು; 

(2) ಸ್ಮಮರ್ತಯ ವಯಸ್ಪನ ಮೀಲಿರುವ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ಜನರಲಿಲ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯನುನ 

ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುವ ಅರ್ವರ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುವುದಕರಿಗಿ 

ಬಳಕ ಯರಗುವ ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಮತುು ಇತರ ಕರನೂನು 

ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳನುನ ರದುದಗ ೂಳಿಸ್ುವುದು ಮತುು 

ಸ್ಮರನವರದ ಒಪ್ಪಿಗ  ನಿೀಡುವ ವಯಸ್ುಪ ಸ್ಮರನಲಿಂಗ 

ಮತುು ವಿರುಧ್ದಲಿಂಗದ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ ರಡಕೂಿ 

ಅನವಯಸ್ುತುದ  ಎಂಬುದನುನ ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಳವುದು. 

(3) ಸರವಿಜನಿಕ ಮತುು ಖರಸ್ಗಿೀ ಕ್ ೀತಾಗಳಲಿಲ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ನಿಲುವು ಮತುು ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್ ಯನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ 

ತ್ರರತಮಯವನುನ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುವ ಮತುು ನಿಮೂಿಲನ್  

ಮರಡುವ ಸ್ೂಕುವರದ ಶ್ರಸ್ಕರಂಗಿೀಯ ಮತುು ಇತರ 

ಕಾಮಗಳನುನ ಅಳವಡಿಸ್ಕ ೂಳುಳವುದು; 

(4) ವಿಭಿನನ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವುಗಳು ಮತುು ಲಿಂಗರಧರರಿತ 

ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಜನರ ಬ ಳವಣಿಗ ಯನುನ 

ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು, ಅಗತಯಕ ಿ ತಕಿಂತ್ , 
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ಸ್ಮಂಜಸ್ವರದ ಕಾಮಗಳನುನ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವುದು ಮತುು 

ಅಂತಹ ಸ್ಮೂಹಗಳು ಅರ್ವರ ವಯಕ್ತುಗಳು ಮರನವ 

ಹಕುಿಗಳನುನ ಸ್ಮರನವರಗಿ ಸ್ಂತ್ ೂೀಷ್ಟ್ಸ್ುರ್ತುದರದರ  

ಅರ್ವರ  ಚಲರಯಸ್ುರ್ತುದರದರ  ಎಂಬುದನುನ 

ಖರತರಿಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಳವುದು. ಅಂತಹ ಕಾಮಗಳನುನ 

ತ್ರರತಮಯಪೂಣಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗುವುದಲಲ. 

(5) ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವರ ಲಿಂಗರಧರರಿತ 

ಅಸ್ಮತ್ ಯನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ ತ್ರರತಮಯದ ಎಲಲ 

ಪಾರ್ತಕ್ತಾಯಗಳಲಿಲಯೂ, ಅಂತಹ ತ್ರರತಮಯವು ಇತರ 

ರಿೀರ್ತಯ ತ್ರರತಮಯವನುನ ಯರವ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ 

ಸ ೀರಿಕ ೂಳಳಬಹುದು ಎಂಬುದನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ುವುದು; 

(6) ಯರವುದ ೀ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವರ ಲಿಂಗರಧರರಿತ 

ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಕುರಿತು ಮೀಲಮಟು ಮತುು ಕ ಳಮಟುದ 

ಕಲಿನ್ ಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಪೂವರಿಗಾಹ ಅರ್ವರ 

ತ್ರರತಮಯದ ವತಿನ್ ಗಳು ಅರ್ವರ ನಡವಳಿಕ ಯ 

ನಿಮೂಿಲನ್ ಯನುನ ಸರಧಿಸ್ುವ ದೃಷ್ಟ್ುಯಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುು 

ತರಬ ೀರ್ತ ಕರಯಿಕಾಮಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಂತ್  ಎಲರಲ 

ಸ್ೂಕು ಕಾಮಗಳನುನ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಿಳ, 

3. ಕಾನೂನ್ವನ ಗತರತತಿಸತವಿಕ ಯ ಹಕತಕ- ಕರನೂನಿನ್ ದುರು 

ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯಂತ್  ಮನನಣ  ಪಡ ಯುವ ಹಕುಿ 

ಪಾರ್ತಯೊಬಬರಿಗೂ ಇದ . ವ ೈವಿಧ್ಯಮಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು 



 293 

ಮತುು ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಗುರುತುಗಳುಳಳ ವಯಕ್ತುಗಳು ಜಿೀವನದ 

ಎಲಲ ಅಂಶಗಳಲಿಲ ಕರನೂನು ಬ ಂಬಲವನುನ 

ಅನುಭವಿಸ್ಬ ೀಕು. ಪಾರ್ತಯೊಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಸ್ವಯಂ-

ವರಯಖರಯನಿಸ್ಲಿಟು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಮತುು ಲಿಂಗರಧರರಿತ 

ಅಸ್ಮತ್ ಯು ಅವರ ವಯಕ್ತುತವದ ಅವಿಭರಜಯ ಅಂಗ ಮತುು 

ಸ್ವಯಂ-ನಿಣಿಯ, ಘನತ್  ಮತುು ಸರವತಂತಾಯದ 

ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳಲಿಲ ಒಂದರಗಿದ . 

ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್ ಗ  ಕರನೂನು ಮನನಣ  ಪಡ ಯಲು 

ಲಿಂಗ ಪರ್ತಿವತಿನ್ರ ಶಸ್ರಚಕ್ತತ್ ಪ, ಪುರುಷ್ತವಹರಣ 

ಅರ್ವರ ಹರಮೊೀಿನ್ ಚಕ್ತತ್ ಪಯನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಂತ್ , 

ಯರವುದ ೀ ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಪಾಕ್ತಾಯಗಳಿಗ  ಒಳಗರಗುವಂತ್  

ಯರರಿಗೂ ಬಲವಂತಮರಡುವಂರ್ತಲಲ. ವಯಕ್ತುಯ 

ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಕರನೂನುಬದಧ 

ಗುರುರ್ತಸ್ುವಿಕ ಯನುನ ತಡ ಗಟುಲು ಮದುವ  ಅರ್ವರ 

ಪೊೀಷ್ಕತವದಂತಹ ಯರವುದ ೀ ವಿಚರರವನುನ 

ಬಳಸ್ಬರರದು. ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವರ ಲಿಂಗ 

ಗುರುತನುನ ರಹಸ್ಯವರಗಿಡುವಂತ್ , ನಿಗಾಹಿಸ್ುವಂತ್  ಅರ್ವರ 

ನಿರರಕರಿಸ್ುವಂತ್  ಯರರೂ ಒತುಡ ಹರಕುವಂರ್ತಲಲ. 

ಸಕಾೋರಗಳ ಬ್ಧಧತ : 

(1) ಎಲರಲ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ನ್ರಗರಿಕ ವಿಚರರಗಳಲಿಲ, ಲ ೈಂಗಿಕ 

ನಿಲುವು ಅರ್ವರ ಲಿಂಗರಧರರಿತ ತ್ರರತಮಯವಿಲಲದ ೀ, 
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ಕರನೂನು ಸ್ಹರಯ ದ ೂರ ಯಬ ೀಕು, ಮತುು ಒಪಿಂದವನುನ 

ಕ ೂನ್ ಗ ೂಳಿಸ್ುವ, ಮತುು ಸ್ವತುನುನ ನಿೀಡುವ, ಕ ೂಳುಳವ, 

ಸರವಧಿೀನಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ (ಪ್ಪತ್ರಾಜಿಿತ ಆಸ್ುಯ ಮೂಲಕ), 

ನಿವಿಹಿಸ್ುವ, ಆನಂದಸ್ುವ ಮತುು ವಿಲ ೀವರರಿ ಮರಡುವ 

ಸ್ಮರನ ಹಕುಿಗಳನೂನ ಒಳಗ ೂಂಡಂತ್  ಆ ಸ್ಹರಯವನುನ 

ಉಪಯೊಗಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಅವಕರಶ ದ ೂರ ಯುವುದನುನ 

ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕು ; 

(2) ಪಾರ್ತ ವಯಕ್ತುಯ ಸ್ವಯಂ-ನಿಧರಿರಿತ ಲಿಂಗ ಗುರುತನುನ 

ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ ಗೌರವಿಸ್ಲು ಮತುು ಕರನೂನುಬದಧವರಗಿ 

ಗುರುರ್ತಸ್ಲು ಅಗತಯವಿರುವ ಶ್ರಸ್ಕರಂಗಿೀಯ, ಆಡಳಿತ 

ಮತುು ಇತರ ಕಾಮಗಳನುನ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವುದು;  

(3) ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಲಿಂಗ/ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುವ 

ಸ್ಕರಿರದಂದ ವಿತರಿಸ್ಲರದ ಗುರುರ್ತನ ಪತಾಗಳು- ಜನನ 

ಪಾಮರಣಪತಾಗಳು, ಪರಸ ೂಿೀಟೆಿಳು, ಚುನ್ರವಣರ 

ದರಖ್ಲ ಗಳು ಮತುು ಇತರ ದರಖ್ಲ ಗಳು-ಉತಿಟವರದ 

ಸ್ವಯಂ-ವರಯಖರಯನಿಸ್ದ ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್ ಯನುನ 

ಬಿಂಬಿಸ್ುವಂತ್  ನ್ ೂೀಡಿಕ ೂಳಳಲು ಕರಯಿವಿಧರನಗಳು 

ಅಸ್ುತವದಲಿಲವ  ಎಂದು ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು ಎಲರಲ ಅಗತಯ 

ಶ್ರಸ್ಕರಂಗಿೀಯ, ಆಡಳಿತ್ರತಮಕ ಮತುು ಇತರ 

ಕಾಮಗಳನುನ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವುದು,  
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(4) ಅಂತಹ ಕರಯಿವಿಧರನಗಳು ಪರಿಣರಮಕರರಿ, 

ನ್ರಯಯಯುತ ಮತುು ತ್ರರತಮಯ-ವಿರ ೂೀಧಿಯರಗಿವ  

ಮತುು ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟು ವಯಕ್ತುಯ ಘನತ್  ಮತುು 

ಗೌಪಯತ್ ಯನುನ ಗೌರವಿಸ್ುತುವ  ಎಂಬುದನುನ 

ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಳವುದು; 

(5) ಕರನೂನು ಅರ್ವರ ಕರಯಿ ನಿೀರ್ತಗರಗಿ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ 

ಲಿಂಗದ ಆಧರರದಲಿಲ ಗುರುರ್ತಸ್ುವ ಅರ್ವರ ವಗಿೀಿಕರಿಸ್ುವ 

ಅಗತಯವಿರುವ ಎಲರಲ ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ ಗುರುರ್ತನ 

ದರಖ್ಲ ಗಳಿಗ  ಬದಲರವಣ ಗಳನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ಲರಗುವುದು;  

(6) ಲಿಂಗ ಪರಿವತಿನ್  ಅರ್ವರ ಮರುವಿಂಗಡಣ  

ಅನುಭವಿಸ್ುವ ಎಲಲ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಸರಮರಜಿಕ ಬ ಂಬಲವನುನ 

ಒದಗಿಸ್ಲು ಉದ ದೀಶಿತ ಕರಯಿಕಾಮಗಳನುನ 

ಕ ೈಗ ೂಳುಳವುದು. 

XXX  

4. ಬ್ದ್ತಕ್ರನ ಹಕತಕ.-ಪಾರ್ತಯೊಬಬರಿಗೂ ಬದುಕುವ ಹಕ್ತಿದ . 

ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವರ ಲಿಂಗರಅಧರರಿತ ಗುರುರ್ತನ  

ಪರಿಗಣನ್ ಯನೂನ ಒಳಗ ೂಂಡಂತ್  ಯರರ ಬದುಕನೂನ 

ನಿರಂಕುಶವರಗಿ ಕಸ್ದುಕ ೂಳಳಬಹುದು. ಒಪ್ಪಿಗ  ಸ್ೂಚಸ್ುವ 

ವಯಸ್ಪನ ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ  ಅರ್ವರ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಇಲಲವ ೀ 



 296 

ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಆಧರರದ ಮೀಲ  ಯರವುದ ೀ 

ವಯಕ್ತುಗ  ಮರಣದಂಡನ್ ಯನುನ ವಿಧಿಸ್ಲರಗುವುದಲಲ. 

ಸಕಾೋರಗಳ ಬ್ಧಧತ ಗಳು:-  

(1) ಸ್ಮಮರ್ತಯ ವಯಸ್ಪನ ಮೀಲಿರುವ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವ  ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯನುನ 

ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುವ ಉದ ದೀಶ ಅರ್ವರ ಪರಿಣರಮವನುನ 

ಹ ೂಂದರುವ ಎಲರಲ ರಿೀರ್ತಯ ಅಪರರಧ್ಗಳನುನ 

ರದುದಗ ೂಳಿಸ್ುವುದು ಮತುು ಅಂತಹ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳನುನ 

ರದುದಗ ೂಳಿಸ್ುವವರ ಗ , ಅವುಗಳಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ ಗ ೂಳಗರದ 

ಯರವುದ ೀ ವಯಕ್ತುಗ  ಮರಣದಂಡನ್ ಯನುನ ಎಂದಗೂ 

ವಿಧಿಸ್ದರುವುದು;  

(2) ಸರವಿನ ಶಿಕ್ ಯನುನ ರದುದಮರಡುವುದು ಮತುು 

ಸ್ಮಮರ್ತಯ ವಯಸ್ಪನ ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಒಮಮತದ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಅಪರರಧ್ಗಳಿಗ  

ಮರಣದಂಡನ್ ಯ ಸ್ಜ ಗರಗಿ ಕರಯುರ್ತುರುವ ಎಲಲರನುನ 

ಬಿಡುಗಡ  ಮರಡುವುದು; 

(3) ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವರ ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್ ಯ 

ಆಧರರದ ಮೀಲ  ವಯಕ್ತುಗಳ ಜಿೀವನದಲಿಲ ಯರವುದ ೀ  

ಸ್ಕರಿರಿೀ-ಪರಾಯೊೀಜಿತ ಅರ್ವರ ಸ್ಕರಿರಿೀ-ಸ್ಮಮತ 

ದರಳಿಯನುನ ನಿಲಿಲಸ್ುವುದು, ಮತುು ಅಂತಹ ಹಲ ಲಗಳರದರಗ 

ಸ್ಕರಿರಿೀ ಅದರ ಹಿಂದರುವ ಅಧಿಕರರಿಗಳು ಅರ್ವರ 
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ಯರವುದ ೀ ವಯಕ್ತು ಅರ್ವರ ಗುಂಪನುನ ರ್ತೀವಾ 

ತನಿಖ ಯರಗ ೂಳಪಡಿಸ್ುವುದು ಮತುು ಸ್ೂಕು ಸರಕ್ಷಯ 

ಕಂಡುಬಂದಲಿಲ, ಜವರಬರದರರರಗಿರುವವರ ಮೀಲ  

ಕರನೂನು ಕಾಮ ಕ ೈಗ ೂಳುಳವುದು, ವಿಚರರಣ  ನಡ ಸ್ುವುದು 

ಮತುು ಸ್ೂಕುವರಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವುದು. 

6. ಖ್ಾಸಗಿವತನದ್ ಹಕತಕ- ಪಾರ್ತಯೊಬಬರೂ, ಅವರ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ನಿಲುವು ಅರ್ವರ ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್ ಯನುನ 

ಲ ಕ್ತಿಸ್ದ ಯೀ, ತಮಮ ಕುಟುಂಬ, ಮನ್  ಅರ್ವರ ಪತಾ 

ವಯವಹರರಗಳನ್ ೂನಳಗ ೂಂಡ ವಿಚರರಗಳಿಗ  

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್  ಅನಧಿಕೃತ ಅರ್ವರ ಕರನೂನುಬರಹಿರ 

ಹಸ್ುಕ್ ೀಪವಿಲಲದ ಖರಸ್ಗಿೀತನವನುನ ಅನುಭವಿಸ್ಲು 

ಅಹಿರರಗಿದರದರ  ಮತುು ಅವರು ತಮಮ ಗೌರವ ಮತುು 

ಖರಯರ್ತಗಳ ಮೀಲಿನ  ಕರನೂನುಬರಹಿರ ದರಳಿಯಂದ 

ರಕ್ಷಣ  ಪಡ ಯಲೂ ಅಹಿರು. ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕುಿ 

ಸರಮರನಯವರಗಿ ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವರ 

ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಮರಹಿರ್ತ ಮತುು ತನನದ ೀ 

ದ ೀಹಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ತನನ ಆಯಿಗಳು ಹರಗೂ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಮತುು ಇತರ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳ ಬಗ ಗಿನ 

ಮರಹಿರ್ತಯನುನ ಇತರರ ದುರು    ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ುವ 

ಅರ್ವರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ದರುವ ಆಯಿಯನೂನ 

ಒಳಗ ೂಂಡಿರುತುದ . 
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ಸಕಾೋರಗಳ ಬ್ಧಧತ ಗಳು 

(1) ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ವಯಸ್ಪನುನ ದರಟ್ಟರುವ ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ 

ಒಮಮತದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಂತ್  

ತಮಮ ಖರಸ್ಗಿೀ ವಲಯ, ಖರಸ್ಗಿೀ ನಿಧರಿರಗಳು, ಮತುು 

ಮರನವ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ಯರವುದ ೀ ನಿರಂಕುಶ 

ಹಸ್ುಕ್ ೀಪವಿಲಲದ ೀ ಆನಂದಸ್ುವ ಪಾರ್ತ ವಯಕ್ತುಯ ಹಕಿನುನ, 

ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವರ ಲಿಂಗರಧರರಿತ 

ಅಸ್ಮತ್ ಗಳರಚ ಗ , ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ಲು ಅಗತಯವಿರುವ 

ಶ್ರಸ್ಕರಂಗಿೀಯ, ಆಡಳಿತ್ರತಮಕ ಮತುು ಇತರ 

ಕಾಮಗಳನುನ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವುದು,   

(2) ಸ್ಮಮರ್ತಯ ವಯಸ್ಪನ ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವ  ಒಮಮತದ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯನುನ ಕರನೂನುಬರಹಿರಗ ೂಳಿಸ್ುವ 

ಎಲರಲ ಕರನೂನುಗಳನುನ ರದುದಪಡಿಸ್ುವುದು ಮತುು 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಮತುು ಭಿನನಲ ೈಂಗಿಕ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳಿಗ  ಸ್ಮರನವರದ ಸ್ಮಮರ್ತಯ ವಯಸ್ಪನುನ 

ಅನವಯಸ್ುವುದನುನ ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಳವುದು;  

(3) ಸ್ಮಮರ್ತಯ ವಯಸ್ಪನುನ ದರಟ್ಟರುವ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಒಮಮತದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯನುನ 

ಕರನೂನುಬರಹಿರಗ ೂಳಿಸ್ಲು ಸರಮರನಯ ಉಪಯೊೀಗದ 

ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಮತುು ಇತರ ಕರನೂನು ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳು 

ಅನವಯವರಗದರುವಂತ್  ನ್ ೂೀಡಿಕ ೂಳುಳವುದು; 
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(4) ಉಡುಗ , ಮರತು ಅರ್ವರ ನಡವಳಿಕ ಯ ಮೂಲಕ, 

ತಮಮ ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್ ಯನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವುದನುನ 

ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ, ಅರ್ವರ ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಅಸ್ಮತ್ ಯನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ವಿಧರನವರಗಿ ತಮಮ 

ದ ೀಹಗಳನುನ ಬದಲರಯಸ್ುವ ಅವಕರಶವನುನ 

ನಿರರಕರಿಸ್ುವ ಯರವುದ ೀ ಕರನೂನನುನ ರದುದಪಡಿಸ್ುವುದು;  

(5) ವಯಕ್ತುಗಳ ಬಂಧ್ನವು ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ವಯಸ್ಪನ ವಯಕ್ತುಗಳ 

ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯನುನ 

ಆಧ್ರಿಸ್ದದರ , ಅರ್ವರ ಅವರ ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್ ಗ  

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದದರ , ಹರಗ  ಸ ರ ಹಿಡಿಯಲಿಟು ಎಲಲರನೂನ 

ಬಿಡುಗಡ  ಮರಡುವುದು; 

(6) ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಮತುು ಲಿಂಗರಧ್ರಿತ 

ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಬಗ ಗಿನ ಮರಹಿರ್ತಯನುನ ಯರರಿಗ  ಮತುು ಹ ೀಗ  

ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ಬ ೀಕು ಎಂಬುದನುನ ಆಯಿಮರಡಿಕ ೂಳುಳವ 

ಎಲರಲ ವಯಕ್ತುಗಳ ಹಕಿನುನ ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಳವುದು ಮತುು 

ಅಂತಹ ಮರಹಿರ್ತಯ ಅನಿಯಂರ್ತಾತ ಅರ್ವರ ಅನಗತಯ 

ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ುವಿಕ  ಅರ್ವರ ಇತರರಿಂದ ಅಂತಹ 

ಮರಹಿರ್ತಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ುವಿಕ ಯ ಬ ದರಿಕ ಯಂದ  

ಎಲಲ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವುದು, . 

XXX  
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18. ವ ೈದ್ಾಕ್ರವಯ ದ್ತಬ್ೋಳಕ ಯಂದ್ ರಕ್ಷಣ .- ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ನಿಲುವು ಅರ್ವರ ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಆಧರರದ 

ಮೀಲ  ಯರವುದ ೀ ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಅರ್ವರ ಮರನಸ್ಕ 

ಚಕ್ತತ್ ಪ, ವಿಧರನ, ತಪರಸ್ಣ ಗ ೂಳಗರಗಲು ಅರ್ವರ 

ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಸೌಲಭಯಕ ಿ ಬಧ್ಧರರಗಲು ಯರರನೂನ 

ಬಲವಂತಪಡಿಸ್ಬರರದು. ವಯರ್ತರಿಕುವರದ ಯರವುದ ೀ 

ವಗಿೀಿಕರಣಗಳ ಹ ೂರತ್ರಗಿಯೂ, ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ನಿಲುವು ಮತುು ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಗುರುರ್ತಸ್ುವಿಕ ಗಳು, 

ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಪರಿಸ್ಥರ್ತಗಳಲಲ, ಮತುು ಅವುಗಳಿಗರಗಿ ಚಕ್ತತ್ ಪ 

ನಿೀಡುವುದು, ಗುಣಪಡಿಸ್ುವುದು ಅರ್ವರ ನಿಗಾಹಿವುದನ್ ನಲರಲ 

ಮರಡಬರರದು. 

ಸಕಾೋರಗಳ ಬ್ಧಧತ ಗಳು: 

(1) ವಯಕ್ತುಯ ನಡತ್ , ದ ೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅರ್ವರ ಗಾಹಿೀತ 

ಲಿಂಗರಧರರಿತ ನಿಯಮಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ, 

ಸ್ಂಪಾದರಯದಂದ ಅರ್ವರ ಬ ೀರ  ವಿಚರರಗಳಿಂದ 

ಹುಟ್ಟುಕ ೂಂಡ ರೂಢಮರದರಿಗಳನೂನ ಒಳಗ ೂಂಡಂತ್ , 

ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವರ ಲಿಂಗರಧರರಿತ 

ಅಸ್ಮತ್ ಯನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ ಹರನಿಕರರಕ ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ 

ಪಧ್ದರ್ತಗಳ ವಿರುಧ್ಧ ಸ್ಂಪೂಣಿ ಭದಾತ್ ಯನ್ ೂನದಗಿಸ್ಲು 

ಅಗತಯವರದ ಶ್ರಸ್ಕರಂಗಿೀಯ, ಆಡಳಿತ್ರತಮಕ ಮತುು 

ಇತರ ಕಾಮಗಳನುನ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವುದು   
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(2)  ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್ ಯೊಂದನುನ ಹ ೀರುವ 

ಸ್ಲುವರಗಿ, ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ುಪ ಮತುು ಪೌಾಢತ್ ಗ  

ತಕ ಿಂತ್   ಅದರ ಸ್ಂಪೂಣಿವರದ ಮುಕು ಮತುು ಅರಿವಿನ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯನುನ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳದ ೀ ಮಕಿಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ 

ಎಲರಲ ಕ್ತಾಯಗಳಲಿಲ ಮಗುವಿನ ಅತುಯತುಮ 

ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತುಯೊಂದ ೀ ಪರಾರ್ಮಿಕವರಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೀಕರದ 

ವಿಚರರ ಎಂಬ ಸ್ಧರದಂತವನುನ ಪರಲಿಸ್ುತ್ರು ಯರವುದ ೀ 

ಮಗುವಿನ ದ ೀಹವನುನ, ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಪಾಕ್ತಾಯಗಳ ಮೂಲಕ 

ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ಲರಗದಂತ್   ಮರಪರಿಡುಗ ೂಳಿಸ್ದರುವುದನುನ 

ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಸ್ಲುವರಗಿ ಎಲರಲ ಅಗತಯವರದ 

ಶ್ರಸ್ಕರಂಗಿೀಯ, ಆಡಳಿತ್ರತಮಕ ಮತುು ಇತರ 

ಕಾಮಗಳನುನ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವುದು. 

(3) ಯರವುದ ೀ ಮಗು ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ದುಬಿಳಕ ಗ  

ಒಳಗರಗುವುದನುನ ಅರ್ವರ   ಅಂತಹ ಅಪರಯ 

ಎದುರಿಸ್ುವುದನುನ ತಪ್ಪಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವರಗಿ ಶಿಶುರಕ್ಷಣರ 

ಕರಯಿವಿಧರನಗಳನುನ ಸರಥಪ್ಪಸ್ುವುದು;  

(4) ಲಸ್ಕ ಗಳು, ಚಕ್ತತ್ ಪಗಳು ಅರ್ವರ ಎಚ್ಐವಿ/ಏಡ್ಪ 

ಅರ್ವರ ಇತರ ಕರಯಲ ಗಳಿಗ  

ಸ್ೂಕ್ಷಮಜಿೀವಿನ್ರಶಕನ್ರಶಕಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ 

ವಿಷ್ಯವೂ ಒಳಗ ೂಂಡಂತ್  ಅನ್ ೈರ್ತಕ ಅರ್ವರ ಅನ್ ೈಚಿಕ 

ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಕರಯಿವಿಧರನಗಳು ಅರ್ವರ 
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ಸ್ಂಶ್  ೀಧ್ನ್ ಯ ವಿರುದಧ ವಿವಿಧ್ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಮತುು 

ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್ ಗಳ ವಯಕ್ತುಗಳ ರಕ್ಷಣ ಯನುನ 

ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಳವುದು.; 

(5) ಅಂತಹ ಶ್  ೀಷ್ಣ ಯನುನ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ುವ, ಅದಕ ಿ 

ಸ್ಹರಯ ಒದಗಿಸ್ುವ ಅರ್ವರ ಅದನುನ ಯರವುದರದರೂ 

ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಸರಧ್ಯವರಗಿಸ್ಬಲಲ  ಅಭಿವೃದಧ-ನ್ ರವಿನ 

ಸ್ವರೂಪದ ಕರಯಿಕಾಮಗಳ  ಸ ೀರಿದಂತ್ , ಯರವುದ ೀ 

ಬಗ ಯ ಆರ ೂೀಗಯ ನಿಧಿಯ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳು ಅರ್ವರ 

ಕರಯಿಕಾಮಗಳನುನ ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ ರ್ತದುದಪಡಿಮರಡುವುದು, 

(6) ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಅರ್ವರ ಮರನಸ್ಕ 

ಚಕ್ತತ್ ಪ ಅರ್ವರ ಆಪುಸ್ಲಹ ಯು ಪಾತಯಕ್ಷವರಗಿ ಅರ್ವರ 

ಪರ ೂೀಕ್ಷವರಗಿ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವರ ಲಿಂಗರಧರರಿತ 

ಅಸ್ಮತ್ ಗಳನುನ  ಚಕ್ತತ್ ಪಗ ೂಳಪಡಿಸ್ಬಲಲ, ಗುಣಪಡಿಸ್ಬಲಲ 

ಅರ್ವರ ನಿಗಾಹಿಸ್ಬಲಲ ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಪರಿಸ್ಥರ್ತಯ ರೂಪದಲಿಲ 

ಆರ ೈಕ  ಮರಡದರುವಂತ್  ನ್ ೂೀಡಿಕ ೂಳುಳವುದು. 

19. ಅಭಿಪ್ಾರಯದ್ ಮತತಿ ಅಭಿವಾಕ್ರಿ ಸಾಿತಂತರಾದ್ ಹಕತಕ:- 

ಪಾರ್ತಯೊಬಬರಿಗೂ, ಅವರ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವರ 

ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್  ಏನ್ ೀ ಇದದರೂ, ಅಭಿಪರಾಯ ಮತುು 

ಅಭಿವಯಕ್ತು ಸರವತಂತಾಯದ ಹಕ್ತಿದ . ಇದರಲಿಲ ಭರಷ್ಣ, 

ಗಡಿೀಪರರು, ಉಡುಗ , ದ ೈಹಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಹ ಸ್ರಿನ 

ಆಯಿ, ಅರ್ವರ ಬ ೀರ  ಯರವುದರದರೂ ವಿಧರನಗಳ 
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ಮೂಲಕ ಅಸ್ಮತ್  ಅರ್ವರ ವಯಕ್ತುತವದ ಅಭಿವಯಕ್ತು ಅಲಲದ  

ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಮತುು ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್ ಗಳಿಗ  

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ವಿಚರರವನೂನ ಒಳಗ ೂಂಡಂತ್  ಮರನವನಿಗ  

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಎಲರಲ ರಿೀರ್ತಯ ಮರಹಿರ್ತ ಮತುು 

ಪರಿಕಲಿನ್ ಗಳನುನ ಯರವುದ ೀ ಮರಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ 

ಮತುು ಎಲ ಲಗಳ ಹಂಗಿಲಲದ ೀ ಹುಡುಕುವ, ಸ್ವೀಕರಿಸ್ುವ 

ಮತುು ನಿೀಡುವ ಸರವತಂತಾಯ ಕೂಡರ ಸ ೀರಿದ . 

ಸಕಾೋರದ್ ಬ್ಧಧತ ಗಳು: 

(1) ಇತರರ ಹಕುಿಗಳು ಮತುು ಸರವತಂತಾಯಗಳನುನ 

ಗೌರವಿಸ್ುತ್ರು, ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವರ ಲಿಂಗರಧರರಿತ 

ಅಸ್ಮತ್ ಯನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ, ತ್ರರತಮಯವಿಲಲದ , ಮತುು 

ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಮತುು ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್  ಅಲಲದ ೀ 

ಕರನೂನು ಹಕುಿಗಳ ಪಾರ್ತಪರದನ್ , ಮರಹಿರ್ತಯ ಪಾಕಟಣ , 

ಪಾಸರರ, ಸ್ಮರವ ೀಶಗಳ ಸ್ಂಘಟನ್  ಅರ್ವರ  ಅವುಗಳಲಿಲ 

ಪರಲ ೂೆಳುಳವಿಕ  ಮತುು ಸ್ುರಕ್ಷಿತ-ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಯ 

ಅರಿವನುನ ಪಡ ಯುವುದು ಮತುು ಹರಡುವುದಕ ಿ 

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಮರಹಿರ್ತ ಮತುು ಆಲ ೂೀಚನ್ ಗಳ 

ಕ ೂಡುಕ ೂಳುಳವಿಕ ಯನೂನ ಒಳಗ ೂಂಡಂತ್ ,  ಒಪ್ಪಿಗ  ಮತುು 

ಅಭಿವಯಕ್ತು ಸರವತಂತಾಯದ ಸ್ಂಪೂಣಿ ಆನಂದಸ್ುವಿಕ ಯನುನ 

ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು ಎಲರಲ ಅಗತಯ ಶ್ರಸ್ಕರಂಗಿೀಯ, 
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ಆಡಳಿತ್ರತಮಕ ಮತುು ಇತರ ಕಾಮಗಳನುನ 

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವುದು; 

(2) ಸ್ಕರಿರದ ನಿಯಂತಾಣದಲಿಲರುವ ಮರಧ್ಯಮದ 

ಉತಿನನಗಳು ಮತುು ಅವುಗಳ ಸ್ಂಘಟನ್  ಲ ೈಂಗಿಕ 

ನಿಲುವು ಮತುು ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್ ಯ ವಿಚರರದಲಿಲ 

ಬಹುತವವರದ ಮತುು ತ್ರರತಮಯ ವಿರ ೂೀಧಿಯರಗಿವ  

ಎಂಬುದನುನ ಮತುು ಅಂತಹ ಸ್ಂಸ ಥಗಳ ಸ್ಬಬಂದ 

ನ್ ೀಮಕರರ್ತ ಮತುು ಬಡಿು ನಿೀರ್ತಗಳಲಿಲ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು 

ಮತುು ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್ ಯನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ 

ತ್ರರತಮಯವಿಲಲ ಎಂಬುದನುನ ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಳವುದು  

(3) ವಯಕ್ತುಗಳು ಮರತು, ಭಂಗಿ, ಉಡುಗ , ದ ೈಹಿಕ 

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಹ ಸ್ರಿನ ಆಯಿ ಅರ್ವರ ಯರವುದ ೀ 

ಇತರ ವಿಧರನಗಳ ಮೂಲಕ ಅಸ್ಮತ್ ಯನುನ ಅರ್ವರ 

ವಯಕ್ತುತವವನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ಹಕಿನುನ ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ 

ಆನಂದಸ್ುವುದನುನ ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು ಎಲರಲ ಅಗತಯ 

ಶ್ರಸ್ಸ್ಕರಂಗಿೀಯ, ಆಡಳಿತ್ರತಮಕ ಮತುು ಇತರ 

ಕಾಮಗಳನುನ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವುದು;  

(4) ಸರವಿಜನಿಕ ಆದ ೀಶ, ಸರವಿಜನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ , 

ಸರವಿಜನಿಕ ಆರ ೂೀಗಯ ಮತುು ಸರವಿಜನಿಕ ಸ್ುರಕ್ಷತ್  

ಎಂಬ ಕಲಿನ್ ಗಳನುನ,  ವಿಭಿನನ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವುಗಳು 

ಅರ್ವರ ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್ ಗಳನುನ 
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ದೃಢಿೀಕರಿಸ್ುವಂತಹ ಅಭಿಪರಾಯ ಮತುು ಸರವತಂತಾಯದ 

ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ಚಲರವಣ ಯನುನ 

ತ್ರರತಮಯಪೂಣಿವರಗಿ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುವ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ,  

ಬಳಸ್ಕ ೂಳುಳವುದಲಲ. 

(5) ಅಭಿಪರಾಯ ಮತುು ಅಭಿವಯಕ್ತು ಸರವತಂತಾಯದ 

ಚಲರವಣ ಯು ವಿವಿಧ್ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಮತುು 

ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್ ಗಳುಳಳ ವಯಕ್ತುಗಳ ಹಕುಿಗಳು ಮತುು 

ಸರವತಂತಾಯಗಳನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುವುದಲಲ ಎಂಬುದನುನ 

ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಳವುದು.  

(6) ಎಲರಲ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ , ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅರ್ವರ 

ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್ ಯರಚ ಗ , ಮರಹಿರ್ತ ಮತುು 

ಆಲ ೂೀಚನ್ ಗಳನುನ ಸ್ಮರನವರಗಿ ಪಡ ದುಕ ೂಳುಳವುದನುನ, 

ಮತುು ಅವರು ಸರವಿಜನಿಕ ಚಚ ಿಯಲಿಲ ಭರಗಿೀದರರಿಕ  

ಪಡ ದುಕ ೂಳುಳವುದನುನ ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಳವುದು. "(ಒತುು 

ನಿೀಡಲರಗಿದ ) 

88. ಈ ಸ್ಧರಧಂತಗಳು 14, 15, 19 ಮತುು 21ನ್ ೀ ಕಲಮುಗಳಲಿಲ ಇರುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳಿಗ  ಮತುಷ್ುು 

ಪುಷ್ಟ್ುನಿೀಡುತುವ . ಅಲಲದ ೀ, ಈ ಸ್ಧರಧಂತಗಳ ನ್ ಲ ಗಟ್ಟುನಿಂದ ಗಮನಿಸ್ದರಗ, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ 

ಅಸರಂವಿಧರನಿಕವ ಂದ ೀ ಕರ ಯಬ ೀಕರಗುತುದ . 

89. ಮೀಲಿನ ವಿಚರರಗಳ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕುಮರರ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪುಿ 

ಸ್ರಿಯರಗಿದ ಯೀ ಎಂಬುದನುನ ನ್ರವು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಬ ೀಕ್ತದ . ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕುಮರರ್ ಕೌಶಲ್ ಪಾಕರಣದ 

ರ್ತೀಪುಿ (ಮೀಲಿಂಡ) ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯಂತ್ರಗ ಸ್ಂವಿಧರನ ಪೂವಿ ಕರನೂನುಗಳು 
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ಸ್ಂವಿಧರನಬಧ್ಢವರಗಿವ  ಎಂಬ ನಂಬುಗ ಯೊಂದಗ  ಆರಂಭವರಗುತುದ . ಮುಂದ  ಈ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ, 

ಯರವುದ ೀ ರ್ತದುದಪಡಿಯಲಲದ ೀ ಸ್ಂಮಪರ್ತುನಲಿಲ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರಗಿ ಜರರಿಯಲಿಲರುವ ಸ್ಂವಿಧರನ ಪೂವಿ 

ಕರನೂನುಗಳು, ಸ್ಂಸ್ರ್ತುನ ಮೂಲಕ ವಯಕುವರಗಿರುವ ಭರರತದ ಜನರ ಅಭಿಪರಾಯಗಳನುನ 

ಪಾರ್ತನಿಧಿಸ್ುರ್ತುದುದ, ಅವುಗಳನುನ ಸ್ಂವಿಧರನ ಬಧ್ಢವ ಂದ ೀ ಎಣಿಸ್ಬ ೀಕು ಎಂದು ಹ ೀಳಲರಗಿದುದ, ನ್ರವು 

ಇದನುನ ಒಪುಿವುದಲಲ ಎಂದು ಹ ೀಳಬಯಸ್ುತ್ ುೀವ  . 

90. ಸ್ಂವಿಧರನದ 372ನ್ ೀ ಕಲಮು ಸ್ಂವಿಧರನ ಜರರಿಯರಗುವುದಕ ಿ ಚೂರು ಮುಂಚ  ಭರರತದ ಪರಿಧಿಯಲಿಲ 

ಚಲರವಣ ಯಲಿಲದದ ಕರನೂನುಗಳನುನ ಮುಂದುವರ ಸ್ುತುದ . ಈ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ ಭರರರ್ತೀಯ ದಂಡ 

ಸ್ಂಹಿತ್ ಯು ಸ್ಂವಿಧರನ ಜರರಿಯರಗುವುದಕ ಿ ಸ್ವಲಿ ಮುಂಚನಿಂದಷ ುೀ ಭರರತದಲಿಲ ಜರರಿಯಲಿಲತುು 

ಎಂಬುದು ಸ್ತಯಕ ಿ ದೂರವರದ ಮರತ್ರಗಿದ . 372(2)ನ್  ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ರರಷ್ರಪರ್ತಗಳು ಅಗತಯವಿದದಲಿಲ 

ಸ್ಂವಿಧರನ ಪೂವಿ ಕರನೂನುಗಳು ಸ್ಂವಿಧರನದ ಅಶಯಗಳಿಗ  ಬಧ್ಧವರಗಿರುವಂತ್  ಮರಡಲು ರ್ತದುದಪಡಿ 

ಅರ್ವರ ಹ ೂಸ್ ಸ ೀಪಿಡ ಗಳನುನ ಮರಡುವ ಆದ ೀಶ ನಿೀಡಬಹುದು. 372(2)ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಲಿಲರುವಂತ್ , 

ಕರನೂನ್ ೂಂದಕ ಿ ರರಷ್ರಪರ್ತಗಳು ಹ ೂಸ್ ಸ ೀಪಿಡ  ಅರ್ವರ ರ್ತದುದಪಡಿಗಳನುನ ಸ್ೂಚಸ್ಲಲ ಎಂಬ ವಿಚರರ 

ಇಲಿಲ ಮುಖ್ಯವರಗುವುದಲಲ. ಸ್ಂಸ್ತುು ಕರನೂನ್ ೂಂದು ಸ್ಂವಿಧರನಬದಧವರಗಿದ  ಎಂದು 

ಊಹಿಸ್ಕ ೂಳುಳವರಗ, ಅದಕ ಿ ತ್ರನು ಆಳುರ್ತುರುವ ಜನರ ಅಗತಯಗಳು ರ್ತಳಿದರಬ ೀಕು, ಅಲಲದ  ಅಧಿಕರರ 

ವಿಕ ೀಂದಾೀಕರಣದ ತತವದ ಪಾಕರರ ಕರನೂನು ರಚಸ್ುವ ತನನ ಅಧಿಕರರದ ಮಿರ್ತಗಳ ಅರಿವು ಸ್ಂಸ್ರ್ತುಗ  

ಇರಬ ೀಕು – ಸ್ಂಸ್ತುು ಭರರರ್ತೀಯ ಸ್ಂವಿಧರನದ 7ನ್ ೀ ಅಧಿಸ್ೂಚನ್ ಯ 2ನ್ ೀ ಪಟ್ಟುಯಡಿಯಲಿಲ ಬರದ 

ಕರನೂನುಗಳನನಷ ುೀ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ಬಹುದು ಮತುು ಹರಗ  ಕರನೂನುಗಳನುನ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ುವರಗ 

ಪಾಜ ಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳಲಿಲ ಹಸ್ುಕ್ ೀಪ ಮರಡಬರರದು. ಹರಗರಗಿ, ಸ್ಂಸ್ರ್ತುಗ  ತನನ 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮಿರ್ತಗಳ ಅರಿವಿದ  ಎಂದು ಭರವಿಸ್ಲರಗುತುದ . ಆದರ , ಪರದ ೀಶದ ಶ್ರಸ್ಕರಂಗ ಅರ್ವರ 

ಮಂಡಳಿಗಳು ರಚಸ್ರುವ ಸ್ಂವಿಧರನ ಪೂವಿ ಕರನೂನುಗಳಲಿಲ ಮೀಲಿನ ಮರನದಂಡಗಳನುನ 

ಪರಲಿಸ್ಲರಗಿರುವುದಲಲ. ಅದ ೀ ರಿೀರ್ತ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯಂತಹ ಸ್ಂವಿಧರನ ಪೂವಿ ಶ್ರಸ್ನಕ ಿ ಕೂಡರ 

ಮೀಲಿನ ಯರವ ಮರನದಂಡಗಳ  ಅನವಯವರಗಿಲಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಿಷ್ುವರಗುತುದ .  ಹರಗ  ನ್ ೂೀಡಿದರ , 
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ನ್ರಯ ಬಿ.ಪ್ಪ. ಜಿೀವನ ರ ಡಿಡಯವರು ನವ ದ ಹಲಿ ನಗರ ಪರಲಿಕ  v. ಪಂಜರಬ್ ರರಜಯ ಸ್ಕರಿರ ಮತುು 

ಇತರರು (1997) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ನಿೀಡಿದ ಬಹುಮತದ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ, 1911ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯ ಪಂಜರಬ್ 

ಮುಯನಿಸ್ಪಲ್ ಕರಯದಯು ಸ್ಂವಿಧರನ ಪೂವಿ ಕರನೂನ್ರಗಿದುದ, ಅದನುನ ದ ಹಲಿಗ  1950ರಲಲಷ ುೀ 

ಅನವಯಸ್ಲರಗಿದ , ಮತುು ಅದ ೀ ಕರರಣಕರಗಿಯೀ ಅದರ ಸ್ಂವಿಧರನಬದಧತ್ ಯನುನ ಊಹಿಸ್ಲರಗಿದ  

ಎಂದು ನುಡಿಯುತ್ರುರ . ಅಹರಮದ ಸ್.ಜ  ರವರು ತಮಮ ಭಿನನ ನಿಲುವಿನ ಅಭಿಪರಾಯದಲಿಲ, ಸ್ಂವಿಧರನ 

ಪೂವಿ ಕರನೂನ್ ೂಂದನುನ ಪಾಶಿನಸ್ಲರಗಿದ  ಎಂದರ , ಅದು ಸ್ಂವಿಧರನಬಧ್ಢವರಗಿರುವುದಲಲ ಎಂದು 

ಸ್ರಿಯರಗಿಯೀ ಹ ೀಳುತ್ರುರ . ಆ ಹ ೀಳಿಕ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ವರಕಯವಂದನುನ ಕ ಳಗ  ನಿೀಡಲರಗಿದ :- 

119. ರರಜಯಸ್ಭ ಯ ವರಣಿಜಯ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ ಮೀಲ  ಈ 

ಕರಯದ ಗಳು ವಿಧಿಸ್ುವ ತ್ ರಿಗ ಗಳನುನ ಉಳಿಸ್ುವುದು 

ಕರನೂನಿನ ಸ್ಂವಿಧರನಿಕತ್ ಯ ಸ್ದರಧಂತದ ಅಗತಯವ ಂದು 

ನ್ರಯ. ರ ಡಿಡ ಹ ೀಳುತ್ರುರ . ಈ ಕರಯದ ಒಂದು ಪೂವಿ 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಶ್ರಸ್ನವರಗಿದ . ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ 

ಗಡಿಗಳನುನ ಮಿೀರಬರರದ ಂಬ ಶ್ರಸ್ಕರಂಗದ ಕಲಿಿತ 

ಉದ ದೀಶವು ಈ ಸ್ದರಧಂತದ ಆಧರರ. ಸ್ದರಿ ಕರನೂನನುನ 

ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ದರಗ ಅಂತಹ ಯರವುದ ೀ ಕಟುಳ ಯರಲಿಲಲ 

ಮತುು ಸ್ಂವಿಧರನ ಸ್ದರಿ ತಡ ಯನುನ ಕರನೂನು 

ಜರರಿಯರಗಿ ಹಲವು ಸ್ಮಯದ ನಂತರ ರೂಪ್ಪಸ್ತು 

ಎಂಬುದನುನ ಗಮನದಲಿಲಟುುಕ ೂಂಡರ , ಇಂತಹ ಉದ ದೀಶದ 

ಕಲಿಿಸ್ಕ ೂಳುಳವಿಕ ಯನುನ ಮಚಿಕ ೂಳಳಲು ಆಗುವುದಲಲ. (ಈ 

ನ್ರಯಯರಲಯದ ಸ್ಂವಿಧರನಿಕ  ಪ್ಪೀಠವು ಗುಲರಬರಯ್ 

ವಲಲಭರಯ ದ ೀಸರಯ ವಿ. ಯುನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯರ 

[ಎಐಆರ್ 1967 ಎಸ್ಪ 1110: (1967) 1 ಎಸ್ಪ.ಆ.ರ್ 602] 
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ಪಾಕರಣ ನಿಧರಿರದಲಿಲ, ಎ.ಐ.ಆರ್ 1117 ವರಕಯದಲಿಲ ಇದ ೀ 

ರಿೀರ್ತಯ ಅನುಮರನಗಳನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ದ ). 289(2)ನ್ ೀ 

ಕಲಮಿನ ಅಡಿಯ ಕರನೂನು ಅತುಯನನತ 

ದಜ ಿಯದರದಗಿರಬ ೀಕು ಎಂಬುದನುನ ಸ್ಂವಿಧರನದ 

ನಿಮರಿತೃಗಳು ನಿಸ್ಪಂಶಯವರಗಿ ಬಯಸ್ದದರು. 289 

(2)ನ್ ೀ ಕಲಮಿಗ  ಅತಯಂತ ಅಗತಯವರಗಿರುವ 

ಅಂಶವಂದರ ಬಗ ಗ , ಅಂದರ , ರರಜಯ ಸ್ರಕರರಗಳ 

ವಹಿವರಟ್ಟನ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳಿಗ  ಕ ೀಂದಾ ತ್ ರಿಗ  

ಅನವಯವರಗುವ ಬಗ ಗ  ಸ್ುಮಮನಿರುವ ಈ ಕರನೂನುಗಳು, 

ಅಂತಹ ಮರನದಂಡವನುನ ಪೂರ ೈಸ್ುವ ಸರಧ್ಯತ್ ಗಳಿವ  

ಎಂದು ಹ ೀಳಲು ಸರಧ್ಯವ ೀ 

91. "377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಸ್ಂವಿಧರನಬದಧವರಗಿದ  ಎಂದು ಉಹಿಸ್ಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಭರಗಿೀಯ ಪ್ಪೀಠದ 

ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳುಳವುದು ಕ ೂಂಚ ಕಷ್ು. 

92. 172ನ್ ೀ ಕರನೂನು ಆಯೊೀಗದ ವರದಯೂ ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ತ್ ಗ ದುಹರಕಬ ೀಕ ಂದು 

ಶಿಫ್ರರಸ್ು ಮರಡಿದ ಹ ೂರತ್ರಗಿಯೂ, ಶ್ರಸ್ಕರಂಗ ಅದಕ ಿ ರ್ತದುದಪಡಿತಂದಲಲವ ಂದರದರ , ಸ್ಂಸ್ರ್ತುಗ  ಆ 

ಕರನೂನನುನ ತ್ ಗ ದುಹರಕುವುದು ಸ್ರಿಯಲಲವ ಂಬ ಭರವನ್ ಯದ  ಎಂಬುದು 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ 

ಅಮರನಯಗ ೂಳಿಸ್ದ ೀ ಇರಲು ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕುಮರರ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ನಿೀಡಲರಗಿರುವ 

ಮತ್ ೂುಂದು ಕರರಣ. ಈ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಒಂದು ಭರಗವನುನ ರದುದಗ ೂಳಿಸ್ದ ದ ಹಲಿ 

ಉಚಿನ್ರಯಯಲದ ಕಾಮವನುನ ಭರರತ ಸ್ಕರಿರ ತಕ್ಷಣ ಪಾಶಿನಸ್ಲಿಲಲ ಎಂಬುದನುನ ಅರಗಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು 

ಆಗುರ್ತುಲಲ. ಎರಡನ್ ಯದರಗಿ, ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕುಮರರ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಹ ೀಳಿರುವಂತ್ , 

ಸ್ಂಸ್ತುು ಕರನೂನು ಆಯೊೀಗದ ವರದಯನುನ ಪರಲಿಸ್ತ್ ೀ ಇಲಲವ ೀ ಎಂಬುದರ ಆಧರರದಮೀಲ  
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ನ್ರಯಯರಲಯವು ಆ ಕರನೂನಿನ ಸ್ವಭರವ, ವರಯಪ್ಪು ಮತುು ವಿಸರುರಗಳನುನ ಅಥ ೈಿಸ್ಕ ೂಳುಳವುದು 

ಸ್ರಿಯರದ ಕಾಮವಲಲ. ಸ್ಂಸ್ತುು ವರದಯನುನ ಅನುಷರುನಗ ೂಳಿಸ್ವುದು ಒಂದು ತಟಸ್ಥ ವಿಚರರವರಗಿದುದ, 

ಅದನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ದ ೀ ಇದದರೂ ನಡ ಯುತುದ . ಪಾಶಿನಸ್ಲರಗಿರುವ ಕರನೂನ್ ೂಂದು ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ನಿಯಮಗಳನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ದ ಯೀ ಎಂಬುದನುನ ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್, ಹರಗರಗಿದದಲಿಲ ಸ್ಹಜವರದ ಪಾಕ್ತಾಯಯಂತ್  

ಅಂತ ಕರನೂನಿಗ  ಕ ೂನ್ ಗರಣಿಸ್ುವುದಷ ುೀ ಇಲಿಲ ನ್ರಯಯರಲಯ ಮರಡಬ ೀಕ್ತರುವ ಕ ಲಸ್. 

93. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ವಿಸರುರವನುನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯ ಮತುು ಆ ಕ್ತಾಯ ನಡ ಯುವ ಸ್ಂದಭಿದ ಆಧರರದಲಿಲ 

ಮರತಾ ವರಯಖರಯನಿಸ್ಬ ೀಕು ಎಂಬ ನ್ರಯಯರಲಯದ ಹ ೀಳಿಕ ಯನುನ ಅನುಮೊೀದಸ್ದರೂ ಕಷ್ುವರಗುತುದ . 

ಅಲಲದ ೀ, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್  ಮತುು ನಿಲುವುಗಳನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ದ ೀ ಕ ೀವಲ ವಯಕ್ತುಗಳ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ನಡತ್ ಯನುನ ಮರತಾ ನಿದ ೀಿಶಿಸ್ುತುದ  ಎಂಬುದನುನ ಸ್ಹ ಒಪುಿವುದು ಕಷರುವಗುತುದ . . 

94. 2013ರ ನಂತರ, ಎಂದರ  375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದಕ ಿ ರ್ತದುದಪಡಿ ಮರಡಿ ಅದು ಗಂಡಸ್ರು ಮತುು ಹ ಂಗಸ್ರ 

ನಡುವಿನ ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಮತುು ಇತರ ಬಗ ಯ, ಬಲರತ್ರಿರವ ಂದು ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವರಗದರುವ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಳುಳವಂತ್  ಮರಡಿದ ಬಳಿಕ, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಅಂತಹ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಸ್ಂಭ ೂೀಗಗಳನುನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ದರ , ಅದು ಖ್ಂಡಿತವರಗಿಯೂ ವಿರ ೂೀಧರಭರಸ್ದ ಸ್ಂದಭಿವರಗುತುದ . 

ಅಂತಹ ಸ್ಂಭ ೂೀಗದಲಿಲ ತ್ ೂಡಗುವ ಗಂಡಸ ೂಬಬನನುನ ಬಲರತ್ರಿರದ ಅಪರರಧ್ದಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ದ ೀ, 

ಅವನಿಗ  377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಡಿಯಲಿಲ ಸ್ಜ  ನಿೀಡುವ ಸರಧ್ಯತ್ ಯರುತುದ . ಹರಗ ಯೀ, ಹ ಂಗಸ ೂಬಬಳನುನ 

ಯರವ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲಯೂ ಬಲರತ್ರಿರದ ಆರ ೂೀಪದಡಿಯಲಿಲ ಬಂಧಿಸ್ಲರಗದದದರೂ, ಆಕ  ಮತ್ ೂುಬಬ 

ಗಂಡಸ್ನ್ ೂದಗ  ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗವ ೀ ಮೊದಲರದ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಖರಸ್ಗಿೀಯರಗಿ ನಡ ಸ್ದರ  ಆಕ ಯನುನ 

377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವ ಅವಕರಶವಿರುತುದ . ಈ ಪಾಕರರವರಗಿ 377 ನಿೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಅನವಯಸ್ದರಗ ಅದು ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿ ನಿರಂಕುಶವ ನಿಸ್ಕ ೂಳುಳತುದ . 

ಕರನೂನ್ ೂಂದರ ಒಂದು ಭರಗವನುನ ಶ್ರಸ್ಕರಣಗವ ೀ 2013ರಲಿಲ ರ್ತದದ, ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿ ಗಂಡು 

ಹ ಣುಣಗಳ ನಡುವಿನ ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗವ ೀ ಮೊದಲರದ ಕ್ತಾಯಗಳು ಅಪರರಧ್ವಲಲವ ಂದು 
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ನಿಧ್ಿರಿಸ್ರುವರಗ, ಅಂತಹ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ನಡ ಸ್ುವ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವುದು 

ಅರ್ತರಿೀಕವೂ ಅಸ್ಮಂಜಸ್ವೂ ಆಗುತುದ . ಮೀಲ  ಹ ೀಳಲರಗಿರುವ ವಿಚರರಗಳನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್, 377ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದವು ಗಂಡೂ-ಹ ಣುಣ ಜ ೂೀಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಮತುು ಇತರ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳಿಗ  

ಅನವಯಸ್ುವುದಲಲವ ಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ದರ , ಆ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳಿಗ  ಮರತಾ 

ಅನವಯವರಗುತುದ . ಹಿೀಗರದಲಿಲ, ಸ್ದರಿ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಮತುು ಭಿನನಲ ೈಂಗಿಕ ವಯಸ್ಿರ 

ನಡುವ  ಭ ೀದಭರವ ಎಸ್ಗಿ ಸ್ಂವಿಧರನದ 14ನ್ ೀ ಕಲಮನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ದಂತ್ರಗುತುದ . ಅಲಲದ ೀ ಅಂತಹ 

ಭ ೀದಭರವಕೂಿ, ಮತುು ಅದರಿಂದ ಸರಧಿಸ್ಬ ೀಕ್ತರುವ ಉದ ದೀಶವರದ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಮತುು/ ಅರ್ವರ 

ಭಿನನಲ ೈಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳು ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರಗಿ ನಡ ಸ್ುವ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗದ 

ನಿಬಿಂಧ್ಕೂಿ ಯರವುದ ೀ ತ್ರಕ್ತಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಇರುವುದಲಲ. ಯರವ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ನ್ ೂೀಡಿದರೂ, 377ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದವು 14ನ್ ೀ ಕಲಮಿಗ  ಚುಯರ್ತಯನುನಂಟು ಮರಡುತುದ . 

95. ಈ ದ ೀಶದ ಜನಸ್ಂಖ ಯಯ ಅರ್ತ ಸ್ಣಣ ಪಾಮರಣದ ಜನರು ಮರತಾ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ ಪುರುಷ್ ಮತುು 

ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತರರಗಿದುದ, ಕಳ ದ 150 ವಷ್ಿಗಳಲಿಲ 200ಕೂಿ ಕಡಿಮ ಮಂದಗ  377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಡಿಯ 

ಅಪರರಧ್ಗಳಿಗ  ಶಿಕ್  ದ ೂರ ರ್ತದ  ಎಂಬ ವರದದಂದ ಯರವ ಉಪಯೊೀಗವೂ ಇಲಲ. ವಯಕ್ತುಗಳ ಖರಸ್ಗಿೀ 

ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತುಗಳ ವಿಚರರ ಬಂದರಗ, ಮತುು ಸ್ಮರನ ಲಿಂಗದ ವಯಕ್ತುಗಳು ಇತರರಿಗ  ಹರನಿಯರಗದಂತ್  

ನಡ ಸ್ುವ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ ಕರನೂನನುನ ಮುಂದುವರ ಸ್ಲು ಸ್ಕರಿರದ ಬಳಿ 

ಯರವುದ ೀ ಬಲವರದ ಕರರಣಗಳಿದದ ಈ ಇರುವರಗ ಮತುು ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕುಮರರ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೀಲಿಂಡ) 

ಪಾಕರಣದ ನಂತರ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯ ನಿೀಡಿದ ಇರ್ತುೀಚನ ರ್ತೀಪುಿಗಳನುನ ಗಮದಲಿಲಟುುಕ ೂಂಡು 

ನ್ ೂೀಡಿದರಗ, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಸ್ಂವಿಧರನದ 14, 15, 19 ಮತುು 21 ಕಲಮುಗಳನುನ 

ಉಲಲಂಘಿಸ್ರುವುದು ಮತುು ಆ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ಎರ್ತುಹಿಡಿಯಲು ಸ್ಕರಿರದ ಬಳಿ ಯರವುದ ೀ 

ನ್ರಯಯಯುತ ತ್ರಕ್ತಿಕತ್ ಯಲಲದರುವುದು ಸ್ಿಷ್ುವರಗುತುದ . 
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96. ಆದುದರಿಂದ, ಮೀಲಿನ ಎಲರಲ ಕರರಣಗಳ ಹಿನ್ ನಯಲಿಲ ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕುಮರರ್ ಕೌಶಲ್ (ಮೀಲಿಂಡ) 

ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪಿನುನ ತಳಿಳಹರಕಬ ೀಕು ಎಂಬುದು ನಮಮ ಅಭಿಪರಾಯವರಗಿದುದ, ಅದ ೀ ರಿೀರ್ತ ಆ ರ್ತೀಪಿನುನ 

ರದುದಪಡಿಸ್ಲರಗುರ್ತುದ . 

97. ಕ ೂನ್ ಯದರಗಿ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರರಗಿರುವ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಘನತ್ ಯಂದ ಬದುಕುವ ಹಕ್ತಿದ , ಮತುು ಆ ಹಕ್ತಿನ 

ಮೂಲಕ, ನಮಮ ಕ ಲ ರ್ತೀಪುಿಗಳಲಿಲ ಚಚಿಸ್ರುವಂತ್  ((1) ನಂದನಿ ಸ್ುಂದರ್ v. ಛರ್ತುೀಸ್ೆಡ್ ರರಜಯ 

ಸ್ಕರಿರ, (2011) 16, 25 ಅಂಡ್ 52ನ್ ೀ ವರಕಯಗಳು; ಮತುು (2) ಸ್ುಬಾಮಣಿಯಮ್ ಸರವಮಿ v. ಭರರತ 

ಸ್ಕರಿರ (2016) ಪಾಕರಣಗಳನುನ ನ್ ೂೀಡಿರಿ), ಭರರರ್ತೀಯ ಸ್ಂವಿಧರನದ ಮುನುನಡಿಯ ವಿಸರುರವರದ 

ನ್ ಲ ಗಟ್ಟುನ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, ಭರಾತೃತವವ ಂಬ ಉನನತವರದ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮೌಲಯವು  

ಸ್ುನಿಶಿಿತಗ ೂಳುಳತುದ  ಎಂಬುದನುನ ನ್ರವು ಹ ೀಳಬಯಸ್ುತ್ ುೀವ . ಹರಗ ಯೀ, ಸ್ಮರನವರದ 

ಕರನೂನುಗಳ ರಕ್ಷಣ  ಪಡ ಯುವುದು ಅಂತಹ ಗುಂಪುಗಳ ಹಕರಿಗಿದುದ, ಸ್ಮರಜವು ಅವರಿಗ  ಯರವುದ ೀ 

ಕಳಂಕಗಳನುನ ಅಂಟ್ಟಸ್ದ ೀ ಅವರನುನ ಮನುಷ್ಯರಂತ್ ಯೀ ನಡ ಸ್ಕ ೂಳುಳವುದಕ ಿ ಅವರು ಅಹಿರು ಎಂದು 

ನ್ರವು ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ುರ್ತದ ದೀವ . ಹರಗ ಯೀ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಮತುು ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತ ವಯಸ್ಿರು ಒಪ್ಪಿಗ ಯಂದ 

ನಡ ಸ್ುವ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ಅಸರಂವಿಧರನಿಕವ ಂದು 

ನ್ರವು ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ುರ್ತುದದೀವ . 

98. ಸ್ಕರಿರವು ದೂರದಶಿನ, ರ ೀಡಿಯೂ, ಮುದಾಣ ಮತುು ಅಂತಜರಿಲ ಮರಧ್ಯಮ ಮೊದಲರದ 

ಸರವಿಜನಿಕ ಮರಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ರ್ತೀಪ್ಪಿಗ  ಆಗರಗ ಹ ಚಿನ ಪಾಚರರ ನಿೀಡಿ, ಅಂತಹ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  

ಅಂಟ್ಟರುವ ಕಳಂಕವನುನ ಕಾಮೀಣ ಕಡಿಮಗ ೂಳಿಸ್ ನಿವರರಿಸ್ಲು ಸ್ಹರಯವರಗುವ ಕರಯಿಕಾಮಗಳನುನ 

ಆರಂಭಿಸ್ಲು ಕಾಮ ಕ ೈಗ ೂಳಳಬ ೀಕ ಂಬುದು ನಮಮ ಅಭಿಪರಾಯ. ಎಲಲಕ್ತಿಂತ ಹ ಚರಿಗಿ, ಈ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ 

ಗಮನಿಸ್ಲರಗಿರುವ ವಿಚರರಗಳ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, ಸ್ಕರಿರಿ ಅಧಿಕರರಿಗಳು, ಮತುು ವಿಶ್ ೀಷ್ವರಗಿ ಪೊೀಲಿಸ್ 

ಅಧಿಕರರಿಗಳು ಮತುು ಇತರ ಕ ೀಂದಾ ಮತುು ರರಜಯ ಸ್ಕರಿರದ ಅಧಿಕರರಿಗಳಿಗ  ಅಂತಹ ವಯಕ್ತುಗಳ 
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ಪರಿಸ್ಥರ್ತಗಳ ಬಗ ಗ  ಅರಿವನುನ ಮೂಡಿಸ್ುವ ತರಬ ೀರ್ತಯನುನ ಕರಲಕರಲಕ ಿ ನಿೀಡಬ ೀಕು ಎಂಬುದು ನಮಮ 

ಅಭಿಪರಾಯವರಗಿದ . 

 

 

 

………………….. 

ನ್ಾಾ (ಆರ್. ಎಫ್. ನ್ಾರಿಮನ್) 

ನವ ದ ಹಲ್ಲ; 

ಸ ಪ್ ಟಂಬ್ರ್  06, 2018. 
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ಭಾರತದ್ ಸರ್ವೋಚಛ ನ್ಾಾಯಾಲಯದ್ಲ್ಲ ಿ

ಕ್ರರಮಿನಲ್/ಸಿವಿಲ್ ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರ ವಾಾಪಿ್ತ 

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರರಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ ಾ .76, 2016 

ನವತ ವಜ್ ಸಿಂಘ್ ಜ ೂವಹರ್ ಮತತಿ ಇತರರತ      …ಅರ್ಜೋದಾರರತ 

ಎದ್ತರತ 

ಭಾರತ ಸಕಾೋರ 

ಕಾಯೋದ್ರ್ಶೋ,   

ಕಾನೂನತ ಮತತಿ ನ್ಾಾಯ ಸಚಿವಾಲಯದ್ ಮತಖ್ ವನ    .... ಪರತಿವಾದಿಗಳು 

 

ಜ ೂತ ಗ  

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರರಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ ಾ .572, 2016 

ಅಕ ಕೈ ಪದ್ಮಶ್ಾಲ್ಲ         ..... ಅರ್ಜೋದಾರರತ 

ಎದ್ತರತ 

ಭಾರತ ಸಕಾೋರ, ಕಾಯೋದ್ರ್ಶೋ,   

ಕಾನೂನತ ಮತತಿ ನ್ಾಾಯ ಸಚಿವಾಲಯದ್ ಮತಖ್ ವನ    .... ಪರತಿವಾದಿ ಗಳು 

ಜ ೂತ ಗ  

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರರಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ ಾ .88,  2018 

 

ಕ ವಶವ್ ಸೂರಿ          .....ಅರ್ಜೋದಾರರತ 

    

ಎದ್ತರತ 

ಭಾರತ ಸಕಾೋರ, ಕಾಯೋದ್ರ್ಶೋ,   
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ಕಾನೂನತ ಮತತಿ ನ್ಾಾಯ ಸಚಿವಾಲಯದ್ ಮತಖ್ ವನ   .... ಪರತಿವಾದಿಗಳು 

 

ಜ ೂತ ಗ  

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರರಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ ಾ .100, 2018 

ಆರಿಫ್ ಜಾಫರ್        ..... ಅರ್ಜೋದಾರರತ 

ಎದ್ತರತ 

ಭಾರತ ಸಕಾೋರ, ಕಾಯೋದ್ರ್ಶೋ,   

ಕಾನೂನತ ಮತತಿ ನ್ಾಾಯ ಸಚಿವಾಲಯದ್ ಮತಖ್ ವನ    .... ಪರತಿವಾದಿಗಳು 

ಜ ೂತ ಗ  

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರರಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ ಾ .101, 2018 

ಅಶ್  ವಕ್ ರ ೂವವ್ ಕವಿ ಮತತಿ ಇತರರತ      ..... ಅರ್ಜೋದಾರರತ 

ಎದ್ತರತ 

ಭಾರತ ಸಕಾೋರ, ಕಾಯೋದ್ರ್ಶೋ,   

ಕಾನೂನತ ಮತತಿ ನ್ಾಾಯ ಸಚಿವಾಲಯದ್ ಮತಖ್ ವನ    .... ಪರತಿವಾದಿಗಳು 

ಮತತಿ 

ಜ ೂತ ಗ  

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರರಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ ಾ .121, 2018 

ಅನ್ ಿವಶ್ ಪೊಕತಕಲತರಿ  ಮತತಿ ಇತರರತ     ....... ಅರ್ಜೋದಾರರತ 
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ತಿವಪಪೋ 

ನ್ಾಾ. ಡಾ ಧನಂಜಯ ವ ೈ ಚಂದ್ರಚೂಡ್  

A. ನ್ವರಾಕರಣ ಯಂದ್ ಸಾಿತಂತರಾದ ಡ ಗ  

ಒಲವು ಬರಳಿಗ ೂಂದು ಅರ್ಿ ನಿೀಡುತುದ . ಪ್ಪಾೀರ್ತಸ್ುವ ಅಧಿಕರರವ ೀ ನಮಮನುನ 

ಮನುಷ್ಯರನ್ರನಗಿಸ್ುವುದು. ಅಂತಹ ಭರವನ್ ಯ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯನುನ 

ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವುದು ಅತಯಂತ ಕೌಾಯಿ ಮತುು ಅಮರನವಿೀಯತ್ ಯ 

ಪರಮರವಧಿ. ಅಂರ್ ಅಪರರಧಿೀಕರರಣಕ ಿ ಮೌನ ಸ್ಮಮರ್ತ ಸ್ೂಚಸ್ುವುದು 

ಅರ್ವರ ಇನುನ ಮುಂದುವರ ದು ಅದನುನ ಮರು-ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವುದು, 

ಕನಿಕರವ ೀ ಇಲಲದರುವ ಲಕ್ಷಣ. ಸರಂವಿಧರನಿಕ ವಯವಸ ಥಯ ಪಾಕರರ, 

ಹಕುಿಗಳನನ ಕ ೂಟು ಕ ೂನ್ ಯದರಗಿ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವ ಅಧಿಕರರ ನ್ರಯಯರಂಗದ ದೀ 

ಆಗಿರುವರಗ, ಪಾಜ ಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳ ವಿಚರರದಲಿಲ, ಬಹುಸ್ಂಖರಯತ 

ಸ್ಂಸ್ತ್ ೂುಂದಕ ಿ ಮಿರ್ತಮಿೀರಿದ ಆದರ ತ್ ೂೀರಿಸ್ುವುದು, ನ್ರಯಯಂಗದ 

ಪುಕಿಲುತನವವನುನ ಎರ್ತುತ್ ೂೀರಿಸ್ುತುದ .93 

1. ಕರನೂನಿನ ಮೈಗಳಳತನ ಮತ್ ೂುಮಮ ಎದುದಕರಣುರ್ತುದ . 

2. ನೂರರ ಐವತ್ ುಂಟು ವಷ್ಿಗಳ ಹಿಂದ , ವಸರಹತುಶ್ರಹಿ ಶ್ರಸ್ನವಂದು, ಸ್ಮರನ ಲಿಂಗದ ವಯಸ್ಿರು, 

ತಮಮ ಒಲವನುನ ಈಡ ೀರಿಸ್ಕ ೂಳುಳವುದನುನ ಅಪರರಧ್ವ ಂದು ಬಗ ಯತು. ಆ ಕರನೂನಿಂದ ಅವರುಗಳು 

ತಮಮ ಪಾಕೃರ್ತಗ  ತಕಿಂತ್  ಬದುಕುವ ಪ್ಪಾೀರ್ತಸ್ುವ ಮತುು ಜ ೂೀಡಿಯರಗುವ ಸ್ರಳ 

ಮರನವರಧಿಕರರಗಳಿಂದ ವಂಚತರರದರು. ಅವರು ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ದ ೈಹಿಕವರಗಿ 

ತ್ ೂೀಪಿಡಿಸ್ುವುದನುನ ತಡ ಗಟ್ಟು, ಅವರ ೂಳಗಿನ ಮರನವ ಸ್ಹಜವರದ ಪ್ಪಾೀರ್ತಸ್ುವ ಪಾವೃರ್ತುಯನುನ 

ಬಂಧಿಸ್ಲರಯತು. ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ ಪುರುಷ್ರನುನ ಪಾರ್ತಬಂಧ್ಕ ಪಾಭುತವದ 

                                                             
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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ಅಡಿಯರಳುಗಳನ್ರನಗಿಸ್ಲರಯತು. ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಕರಯದಯೊಂದು ಅವರ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ 

ದ ವೀಷ್ಪೂರಿತಗ ೂಳಿಸ್ತು. ಅಪರರಧಿೀ ಕರನೂನ್ ೂಂದನುನ, ಉದ ದೀಶಪೂವಿಕವರಗಿ ದಬರಬಳಿಕ ಯ 

ಸರಧ್ವನ್ರನಗಿಸ್ಕ ೂಳಳಲರಯತು. "ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮದ ವಿರುದಧ" "ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ" ನಡ ಸ್ದರ  

ಹತುು ವಷ್ಿ ಸ ರ ಮನ್ ಯಲಿಲ ಕಳ ಯಬ ೀಕರಗುವ ಅಪರಯ ಬಂದ ೂದಗಿತು. ಅಂರ್ ಅಪರರಧ್ ನಡ ದರ , 

ಅದನುನ ಸರಬಿೀತು ಪಡಿಸ್ಲು ವಯಕ್ತುಗಳ ಅತಯಂತ ಖರಸ್ಗಿೀ ಸ್ಥಳಗಳಲಿಲ ಇಣುಕು ಹರಕ್ತ, ಸ್ಂಭ ೂೀಗದ 

ಗುರುತುಗಳನುನ ಹುಡುಕಲರಗುರ್ತುತುು.  ನ್ರಗರಿಕತ್ ಯು ಕೂಾರವರಗಿ ನಡ ದುಕ ೂಂಡಿರುವುದು ಸ್ಿಷ್ು. 

3. ಆ ಕರನೂನನುನ ರಚಸ್ ಎಂಭತ್ ುೀಳು ವಷ್ಿಗಳರದ ನಂತರ, ಭರರತವು ವಸರಹತುಶ್ರಹಿಯಂದ 

ಸರವತಂತಾಯ ಪಡ ಯತು. ಆದರಗೂಯ, ಮಕರಲ  ಬಿಟುು ಹ ೂೀದ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು, 

ನ್ರವು ಪಾಗರ್ತಪರ ಸ್ಂವಿಧರನ ಪಡ ದು ಅರವತ್ ುಂಟು ವಷ್ಿಗಳ ನಂತರವೂ ಮುಂದುವರ ದುಕ ೂಂಡು 

ಬಂದದ . ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ ಪುರುಷ್ರು, ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತರು ಮತುು ಉಭಯಲಿಂಗರಸ್ಕುರು, ಸರವತಂತಾಯ 

ಸ್ಕುಿ ಏಳು ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ ನಿಜವರದ ಅರ್ಿದ ಸ್ಮರನ ನ್ರಗರಿಕತ್ ಯಂದ ವಂಚತರರಗುತುಲ ೀ 

ಬರುರ್ತುದರದರ . ಈ ಕರನೂನು ಅವರಮೀಲ  ಈ ಕರಲದ ೂಂದಗ  ಸ್ಂಬಂಧ್ವ ೀ ಇಲಲದ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯೊಂದನುನ 

ಹ ೀರಿದ . ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಆಳಿವಕ ಯರುವ ಸ್ಮರಜವಂದರ ಸ್ಮರನವರದ ಪರಲುದರರಿಕ  

ಅವರ ಹಕರಿಗಿದುದ, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಅವರನುನ ಹಕಿನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ುತುದ . ಮತ್ ು ಮತ್ ು ಮರುಕಳಿಸ್ುವ 

ಗತಕರಲದ ನ್ ರಳು ಅವರ ಪರಿಪೂಣಿತ್ ಯ ಹುಡುಕರಟಕ ಿ ಅಡಿಡಯನುನಂಟುಮರಡುತುದ .  

4. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ದಂಡನ್ ಯ ಭಯ ತ್ ೂೀರಿಸ್ ಅವರುಗಳು ಇತರರಂತ್  ನ್ ಡ ದುಕ ೂಳುಳವಂತ್  

ಮರಡುತುದ . ಈ ಪರಿಚ ಿೀದ ಆಧ್ರಿಸ್ುವ ನ್ ೈರ್ತಕ ಮೌಲಯಗಳಿಗೂ, ಸ್ಂವಿಧರನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ುವ 

ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಗೂ ನಡುವ  ಅಜಗಜರಂತರ ವಯತ್ರಯಸ್ವಿದುದ, ಸ್ಂವಿಧರನದಲಿಲರುವ ಸರವತಂತಾಯ ಮತುು 

ಘನತ್ ಯಂಬ ತತವಗಳು ಈ ಎರಡು ಬಗ ಯ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಗಳನುನ ಭಿನನವರಗಿಸ್ವ . ನ್ರವುಗಳು ಒಂದು 

ಸ್ಮರಜವರಗಿ, ಅನ್ರಯಯದ ಬಗ  ಬಗ ಯ ಗುರುತುಗಳು ಮತುು ರೂಪಗಳನುನ ಹುಡುಕಬಲಲ 

ಪಶ್ ನಗಳನ್ ನತುಬ ೀಕ್ತದ . ಹರಗ  ಮರಡದದದರ , ನ್ರವು ನ್ರಯಯವಿಲಲದ ಸ್ಮರಜವಂದರ ವರರಸ್ುದರರರಷ ುೀ 

ಅಲಲದ , ಅದರ ಕರರಣವೂ ಆಗಿಬಿಡುವ ಅಪರಯವಿದ . ಸ್ಂವಿಧರನವು, ತನನ ಪಾಜ ಗಳಲಿಲ ಅವರ 
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ಅಸ್ುತವವನುನ ವರಯಖರಯನಿಸ್ುವ ವಿಚರರಗಳ ಕುರಿತು ಭಯ ಹುಟ್ಟುಸ್, ಆ ಭಯವನ್ ನೀ ಅವರನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ 

ಬ ಚಿಗಿರಿಸ್ುವ ಮೀಲು ಹ ೂದಕ ಯರಗಿ ಬಳಸ್ಲು ಅವಕರಶ ಕ ೂಡುತುದ ಯೀ? ನ್ರನು ನಂಬಿದಂತ್  

ಮೀಲಿನ ಪಾಶ್ ನಗ  ಉತುರ ಇರುವುದ ೀ ನಿಜವರದರ , 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಂದ ಉಂಟರಗುವ ದುಃಖ್ ಮತುು 

ದುರಂತಗಳಿಗ  ಪರಿಹರರ ಒದಗಿಸ್ುವುದ ೀ ಆ ಪಾಶ್ ನಗ  ನಿೀಡಬಹುದರದ ಉತುರವರಗಿದ .   

5. ಸ್ಂವಿಧರನ ರರಜನ್ ೈರ್ತಕ ಅಧಿಕರರದ ಹಸರುಂತರ ಉಂಟುಮರಡಿತು. ಮತುು ಎಲಲಕ್ತಿಂತ ಹ ಚರಿಗಿ, 

ಸ್ಂವಿಧರನವು ನ್ರಯಯದ ಆಳಿವಕ ಗ  ಒಳಪಟು ಸ್ಮರಜದ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯನುನ ಬಿಂಬಿಸ್ುತುದ . ವಯಕ್ತುಗತ 

ಸರವತಂತಾಯ ಸ್ಂವಿಧರನದ ಆತಮವರಗಿದ . ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ರಯಯದ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯಲಿಲ, ಸ್ಂಸ್ೃರ್ತ, 

ಸ್ದರಧಂತ ಮತುು ನಿಲುವುಗಳ ಭಿನನತ್ ಗಳಿಗ ಲಲ ಸರಥನವಿದ . ಪಾಜ ಗಳ ನಂಬಿಕ , ಆಲ ೂೀಚನ್ , ಮತುು 

ಬದುಕುವ ಶ್ ೈಲಿಗಳಲಿಲನ ಭಿನನತ್ ಯ ವಿವಿಧ್ ರೂಪಗಳನುನ ಕರಯುವುದರಲ ಲೀ ಸ್ಂವಿಧರನದ ಅಡಿಪರಯದ 

ಸ್ಥರತ್  ಅಡಕವರಗಿದ . ಗಣತಂತಾ ಮತುು ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನಗಳು ಇತರರು ಮರಡಿದದನ್ ನೀ 

ಮರಡಬ ೀಕ ಂದು ಕಡರಡಯಪಡಿಸ್ುವುದರಗಲಿೀ ಮತುು ಸ್ಂಸ್ೃರ್ತಯನುನ ಏಕರೂಪಗ ೂಳಿಸ್ುದರಗಲಿೀ 

ಮರಡುವುದಲಲ. ಬದಲಿಗ , ಸ್ಂವಿಧರನವು ಭಿನನಮತವನುನ ಸರಮರಜಿಕ ಸ್ಂಘಷ್ಿಗಳ ಸ್ುರಕ್ ಗಿರುವ 

ಕವರಟವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ ಪೊೀಷ್ಟ್ಸ್ುತುದ . ನ್ರವು ನಮಗಿಂತ ಭಿನನವರಗಿರುವವರನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ದರಗ, 

ಅದು ನಮಮ ವಿಕರಸ್ವನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ . ಸ್ಹರನುಭೂರ್ತಯ, ಮರನವಿೀಯ ಸ್ಮರಜವಂದರ 

ಕುರುಹುಗಳನುನ ತಯಜಿಸ್ುವುದು ನಮಮನ್ ನೀ ಅಪರಯಕ ಿ ಒಡುಡತುದ .  

377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಕರನುನಿನ ಆಳಿವಕ ಯ ಬದಲಿಗ , ಕರನೂನಿಂದಲ ೀ ಆಳಿವಕ ಗ  ದರರಿಮರಡಿಕ ೂಡುತುದ . 

ಕರನೂನಿನ ಆಳಿವಕ ಯಲಿಲ ಕ ೀವಲ ಎಲಲ ಬಗ ಯಲಿಲ ಸ್ಮರನತ್  ಸರವತಂತಾಯ ಮತುು ಘನತ್ ಗಳನುನ ಎರ್ತುಹಿಡಿಯುವ 

ನಿಷ್ಿಕ್ಷಪರತ ಸ್ಮರಜದ ಅಗತಯವಿರುತುದ . 

6. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಈ ದ ೀಶದ ನ್ರಗರಿೀಕರ ಸ್ಮೂಹವಂದನುನ ಮುಖ್ಯವರಹಿನಿಯ ಅಂಚಗ  ತಳಿಳ 

ಅವರ ಅಸ್ಮತ್ ಗಳಿಗ  ಮರರಕವರಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ದ . ಕರನೂನಿನ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳನುನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ದಲಿಲ ತ್ ೂಡಗುವ ವಯಸ್ಿರ ಮೀಲ  ಹ ೀರುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪರಿಚ ಿೀದವು, ಸ್ರಕರರದ ಕ ೈಗ  
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ಸರಮಜಿಕ ಸ್ದಧಮರದರಿಗಳನುನ ಅನುಮೊೀದಸ್ುವ ಮತುು ಭ ೀದಭರವವನುನ ಪೊಾೀತ್ರಪಹಿಸ್ುವ 

ಅಧಿಕರರವನುನ ನಿೀಡಿಬಿಟ್ಟುದ . ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ ಪುರುಷ್ರು, ಉಭಯಲಿಂಗರಸ್ಕುರು ಮತುು ಲಿಂಗ 

ಪರಿವರ್ತಿತರನುನ ಮುಚುಿಮರ ಯಲಿಲ ಬದುಕುವ ಸ್ಂಕಟಕ ಿ ತಳಳಲರಗಿದ . ತಂತಾಜರನನದ ಯುಗದಲಿಲ, 

ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಎಂಬುದು ಬ ದರಿಕ ಯಲಲದದದರೂ, ಶ್  ೀಷ್ಣ ಯ ಅಸ್ರವರಗಿ ಬಳಕ ಯರಗುರ್ತುದ .  377ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದದ ಪರಿಣರಮಗಳು, ಬರಿಯ ಅಪರರಧ್ಕ ಿ ದ ೂರಕುವ ಶಿಕ್ ಯಷ ುೀ ಆಗಿರದ ೀ, ಇನೂನ 

ಮುಂದುವರ ದು, ವಯಕ್ತುಗಳು ಘನತ್ ಯಂದ ಬದುಕಲು ಅತಯಗತಯವರಗಿರುವ ಅವರ ಅಸ್ುತವಕ ಿೀ 

ಕ ೂಡಲಿಯೀಟು ನಿೀಡುರ್ತುದ . 

7. ಇರ್ತಹರಸ್ದ ತಪುಿಗಳನುನ ಸ್ರಿಮರಡುವುದು ಕಷ್ುಸರಧ್ಯ, ಆದರ , ಭವಿಷ್ಯಕ ೂಿಂದು ದಕಿನುನ ಕಲಿಿಸ್ುವುದು 

ಖ್ಂಡಿತವರಗಿ ನಮಮ ಕ ೈಲಿದ . ಅದನುನ ಮರಡಬ ೀಕ್ತದದಲಿಲ, ನ್ರನು ಈ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಹ ೀಳಹ ೂರಟ್ಟರುವಂತ್ , 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ ಪುರುಷ್ರು, ಉಭಯಲಿಂಗರಸ್ಕುರು ಮತುು ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿತರಿಗ  ತಮಮ ಪೌರತವ 

ಮತುು ಅದರ ವಿವಿಧ್ ಬಗ ಯ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳ ಮೀಲ  ಇತರರಿಗ  ಸ್ಮರನವರದ ಅಧಿಕರರವಿದ  ಎಂಬುದನುನ 

ಎರ್ತು ಹಿಡಿಯುವುದ ೂಂದ ೀ ದರರಿ. ಸ್ಂವಿಧರನ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ ರಕ್ಷಿಸ್ದ . ಹಿೀಗರಗಿ, 

ಸ್ಮರನ ಲಿಂಗದ ವಯಸ್ಿ ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ಂಬಂಧ್ವನುನ ದಂಡಿಸ್ುವ 377ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದವು ಸ್ಂವಿಧರನಬರಹಿರವರಗಿದ . ಸರವತಂತಾಯ ಮತುು ಘನತ್ ಗಳ ಂಬ ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ಮೌಲಯಗಳು, ಮೀಲಿನದಕ ಿ ಹ ೂರತ್ರದ ಬ ೀರ ೀನನೂನ ಒಪುಿವುದಲಲ.   

B. "ನ್ಾಾಯಾಲಯದ್ ವಿವ ವಚನ್ ಗ " - ನ್ಾಾಯಾಲಯಕ ಕ ಕ ವಂದ್ರ ಸಕಾೋರದ್ ಅರಿಕ  

8. ಈ ವಿಚರರಣ  ಆರಂಭವರದ ನಂತರ, ಹ ಚುಿವರಿ ಸರಲಿಸ್ಟರ್ ಜನರಲ್ (ಎ.ಎಸ್.ಜಿ) ಒಂದು 

ಅಫಡವಿಟುನುನ ಸ್ಲಿಲಸ್ುತ್ರುರ . ಅದರ ಪಾಕರರ, ಕ ೀಂದಾ ಸ್ಕರಿರವು 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಮರನಯತ್ ಯ 

ನಿಧರಿರವನುನ "ನ್ರಯಯರಲಯದ ವಿವ ೀಚನ್ "ಗ  ಬಿಡುವುದರಗಿ ಹ ೀಳುತುದ .. ಅದರರ್ಿ, ಸ್ರಕರರಕ ಿ ಈ 

ವಿಷ್ಯದಲಿಲ ತನನದ ೀ ಆದ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವಿಲಲ ಮತುು ಅದು ನ್ರಯಯರಲಯ ಏನು ನಿಧರಿರಿಸ್ುತುದ ೂೀ 

ಅದನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳುಳವುದರಲ ಲೀ ತೃಪ್ಪು ಕರಣುತುದ . ಆದರಗೂಯ, ನ್ರಯಯರಲಯದ ನಡರವಳಿಗಳ 
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ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ ಎ.ಎಸ್.ಜಿ. ರವರು ನ್ರಯಯರಲಯವು ಸತರ ವಶ್ ಕತಮಾರ್ ಕೌಶಲ್ v. ನ್ಾಜ್ ಪರತಿಷ್ಾಾನ 

(ಕೌಶಲ್) ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪ್ಪಿನ ಸ್ಮಂಜಸ್ತ್ ಯನುನ ಪಾಶಿನಸ್ುವ ಅಜಿಿಗ  ಮರತಾ ಸ್ೀಮಿತಗ ೂಳಳಬ ೀಕ ಂದು 

ಮನವಿಮರಡಿಕ ೂಂಡಿರುತ್ರುರ .  

9. ಸ್ಕರಿರ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಮರನಯತ್  ಮತುು ಕೌಶಲ್ ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪ್ಪಿನ ಸ್ಮಂಜಸ್ತ್ ಯ ಬಗ ಗ  

ಧ್ೃಡವರದ ನಿಲುವು ತ್ರಳಿ, ಅದರ ಬಗ ಗ ಗಿನ ತನನ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವನುನ ಖ್ಚತವರಗಿ ರ್ತಳಿಯಪಡಿಸ್ದದರ  

ಅದನುನ ನ್ರವು ಮಚಿಕ ೂಳುಳರ್ತುದ ದವು. ಸ್ಕರಿರ ಈಗ ತ್ರಳಿರುವ ಇಬಬಂದ ನಿಲುವಿನಿಂದ, ಈ ಪಾಕರಣದಲಿಲ 

ಎತುಲರಗಿರುವ ವಿಚರರಗಳನುನ ವಿಮಶಿಿಸ್ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವ ಅಗತಯಕ ಿೀನೂ ಕುಂದುಂಟರಗುವುದಲಲ. 377ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದದ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮನಯತ್ ಗ  ಒಡಿಡರುವ ಸ್ವರಲಿಗ  ಈ ವಿಚರರಣ ಯಲಿಲ ಸ್ೂಕುವರದ ಪರಿಹರರ 

ದ ೂರ ಯಬ ೀಕು ಮತುು ಅದುವ ೀ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯದ ನಿಜವರದ ಕತಿವಯವರಗಿದ . ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ಸ್ಮಸ ಯಗಳನುನ ಪರಿಹರಿಸ್ುವಲಿಲ ಯರವುದ ೀ ರಿಯರಯರ್ತಯರಬರರದು. ಕ ೀಂದಾ ಸ್ಕರಿರದ ಹ ೀಳಿಕ ಯು, 

ಶ್ರಸ್ನದ ಸ್ದರಿ ಕರಯದಯು ಅಮರನಯವರದುದು ಎಂಬ ಅಜಿಿದರರ ತಕರರರನುನ ಬಲಗ ೂಳಿಸ್ುವುದಲಲ. 

ಒಂದು ವ ೀಳ  ಈ ಪಾಕರಣವನುನ ಇತಯರ್ಿ ಮರಡದದದರ  ಕರನೂನಿನ ವಿಷ್ಯದಲಿಲ 

ರರಜಿಮರಡಿಕ ೂಂದಂತ್ರಗುತುದ . ಸ್ಕರಿರ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಂಡಿರುವ ನಿಲುವಿನಿಂದ, ಈ ವಿಚರರ ಇನೂನ 

ನ್ರಯಯರಲಯದ "ವಿವ ೀಚನ್ " ಯನುನ ಅವಲಂಬಿಸ್ದ  ಎಂಬುದು ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿದ . ನಮಮ ವಿವ ೀಚನ್ ಯನುನ 

ಆಶಾಯಸ್ರುವ ಈ ಪರಿಯನುನ ಗಮನಿಸ್ದರ , ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿಗಳರದ ನ್ರವುಗಳು ಮರ ರ್ತರುವ 

"ಹ ೂಗಳಿಕ ಯು ಅಮರಯಕರ ಪರಲಿನ ಸ್ುಡುಗರಡು" ಎಂಬ ಸ್ತಯವನುನ ನ್ ನಪ್ಪಸ್ಕ ೂಳುಳವುದು 

ಒಳ ಳಯದ ನಿಸ್ುತುದ .  

10. ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಸ್ದರಧಂತವಂದರ ವಿಚರರದಲಿಲ ಸ್ಕರಿರದ ಪರವರಗಿ ಯರವುದ ೀ ಮನವಿ ಇಲಲದರುವ 

ಪಾಕರಣವನುನ ಹ ೀಗ  ಇತಯರ್ಿಮರಡಬ ೀಕು ಎಂಬ ಪಾಶ್ ನಗ  ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ರಯಯರಲಯವಂದರ 

ಬಳಿಯರುವ ಒಂದ ೀ ಉತುರ ವ ಂದರ , ಸ್ಂವಿಧರನದ ಮೌಲಯ ಮತುು ಆದಶಿಗಳನುನ ಎರ್ತುಹಿಡಿಯುವಂರ್ 

ರ್ತೀಪಿನುನ ಪಾಕಟ್ಟಸ್ುವುದು.  
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11. ನ್ರಯಯರಲಯವು ಈ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಉಲ ಲೀಖ್ವರಗಿರುವ ವಿಷ್ಯವನನಷ ುೀ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೀಕು ಎಂಬ 

ಎ.ಎಸ್.ಜಿ. ರವರ ಮನವಿಯು ನ್ರಯಯೊೀಚತವರಗಿದ . ಈ ಮನವಿಯು ನ್ರಯಯರಲಯ ಈ ಪಾಕರಣವನುನ 

ವಿವ ೀಕದ ದರರಿಯಲಿಲ ನಡ ಸ್ಬ ೀಕು ಎಂಬುದನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ . ವಿವ ೀಕದ ಮರತನುನ ಕ ೀಳುವುದ ಂದರ , 

ನ್ರಯಯರಲಯ ಈ ಮೊಕದದಮಯಲಿಲ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಸ್ಮಸ ಯಯನನಷ ುೀ ಪರಿಗಣಿಸ್ ಪಾಕರಣದ 

ವರಯಪ್ಪುಯರಚ ಯ ವಿಷ್ಯಗಳನುನ ಕ ೈಗ ರ್ತುಕ ೂಳಳದರುವುದು. ಎ.ಎಸ್.ಜಿ.ರವರು ಸ್ೂಚಸ್ರುವ 

ಕಾಮದಲಿಲರುವ ವಿವ ೀಕವನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂಡರೂ, ಈ ಪಾಕರಣದ ವರಯಪ್ಪುಯ ಕುರಿತು ಕ ಲ ಮುಖ್ಯ 

ವಿಚರರಗಳನುನ ಗಮನಿಸ್ುವುದು ಅತಯಗತಯ. 

12. ಕೌಶಲ್ ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪುಿ ಸ್ರಿಯರಗಿದ ಯೀ ಎಂಬ ಪಾಶ್ ನ ಸ್ದಯ ನ್ರಯಯರಲಯದ ಮುಂದದ . ಕೌಶಲ್ 

ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ (ನ್ಾಜ್ ಪರತಿಷ್ಾಾನ v. ದ ಹಲ್ಲ ಎ.ಸಿ.ಟಿ. ಸಕಾೋರ94 (ನ್ಾಜ್) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ದ ಹಲಿ 

ಉಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯದ ರ್ತೀಪುಿ) ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳಲಿಲ (ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರದ 

ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ) ತ್ ೂಡಗುವ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಸ್ಂಬಂಧ್ವನೂನ ಕರನೂನುಬರಹಿರಗ ೂಳಿಸ್ುವ 

377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮರನಯತ್ ಯ ವಿಚರರವನುನ ಪಾಸರುಪ್ಪಸ್ಲರಗಿತುು. ಈ ಕರಯದಯ 

ಮರನಯತ್ ಯನುನ ಪರರಂಬರಿಸ್ುವರಗ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳು ಆಗಾಹಪಡಿಸ್ುರ್ತುರುವ ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ಅಧಿಕರರದ ಸ್ವರೂಪವನುನ ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಳುಳವುದು ಅಗತಯವರಗಿದ . 

ಅಜಿಿದರರರ ಪಾಕರರ ತಮಮದ ೀ ಲಿಂಗದ ವಯಸ್ಿ ವಯಕ್ತುಯೊಂದಗ  ಪರಸ್ಿರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಬ ಳ ಸ್ುವ 

ಹಕುಿ, ಬದುಕುವ ಹಕ್ತಿನಿಂದ ಉದಭವಿಸ್ುತುದ  ಮತುು ಅದು ಸ್ಂವಿಧರನದಡಿಯಲಿಲ ರಕ್ಷಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಮೌಲಯವರಗಿದ . 

ಅವರುಗಳು, ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ ತಮಮ ಅಸ್ಮತ್ ಯನ್ ನೀ ಈ ಹಕ್ತಿಗ  ಆಧರರವರಗಿಸ್ಕ ೂಳುಳತ್ರುರ . 

ಅವರುಗಳ ಪಾಕರರ ಪಾಜ ಗಳ ಸರವತಂತಾಯ ಮತುು ಘನತ್ ಯನುನ ಉಳಿಸ್ಬ ೀಕ್ತದದಲಿಲ, ಅವರ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿಗ  

ಕರನೂನಿನ ಮರನಯತ್  ಮತುು ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ನಿೀಡಬ ೀಕರಗುತುದ . ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಮೂಲಕ ತಮಮ 

ಅಸ್ಮತ್ ಯನುನ ಪಾಪಂಚದ ದುರು ತ್ ೂೀಪಿಡಿಸ್ುವುದು ಹರಗೂ ಸ್ಮುದರಯ ಮತುು ಸ್ಕರಿರದ ೂಂದಗಿನ ತಮಮ 

ವಯವಹರರಗಳಲಿಲ ಆ ನಿಲುವನುನ ಪಾಕಟಪಡಿಸ್ುವುದು, ಇವ ರ ಡೂ, ಸ್ಂವಿಧರನ ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ರುವ ವರಕ್ ಮತುು 
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ಅಭಿವಯಕ್ತು ಸರವತಂತಾಯಗಳ ಅವಿಭರಜಯ ಅಂಗವರಗಿವ . ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು, ಲಿಂಗರಧರರಿತ ತ್ರರತಮಯದ ವಿರುದಧದ 

ಹಕ್ತಿನ ಅವಿಭರಜಯ ಅಂಗವ ಂದೂ ಹ ೀಳಲರಗಿದ . ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳ ಲಲ 377ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದದಲಿಲ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ರುವ ಕ್ತಾಯಗಳಡಿಯಲ ಲೀ ಬರುವುದರಿಂದ, ಸ್ದರಿ ಕರಯದಯು ಅವರನುನ ಇತರರಿಗಿಂತ 

ಹ ಚರಿಗಿ ಬರಧಿಸ್ುತುದ  ಮತುು ಆ ಮೂಲಕ ನಿರಂಕುಶತವದ ವಿರುಧ್ಧದ ಮೂಲಭೂತ ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ಕೂಡರ 

ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ  ಎಂದು ಒರ್ತು ಹ ೀಳಲರಗಿದ . 

13. ನ್ರಯಯರಲಯವು, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ತಕರರರನುನ ಪರಿಹರಿಸ್ುವರಗ, ಅಜಿಿದರರರು 

ಪಡ ಯಲ ರ್ತನಸ್ುರ್ತುರುವ ಅಧಿಕರರದ ಸ್ವರೂಪವನುನ, ಸ್ಂವಿಧರನದ ನ್ ಲ ಗಟ್ಟುನಲಿಲ ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಂಡು 

ವಿವರಿಸ್ಬ ೀಕು. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ವಿರುದಧದ ತಕರರರನುನ, ಸ್ರಿಯರಗಿ ಗಾಹಿಸ್ಬ ೀಕ್ತದದರ , 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಹಕುಿಗಳನುನ ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಳಳಬ ೀಕರಗುತುದ . ಅದಕರಿಗಿ, ಈ ಮನವಿಯ ಹಿಂದರುವ 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಕರರಣಗಳನುನ ರ್ತಳಿಯುವುದು ಅಗತಯ. ಒಂದು ಹಕಿನುನ ಸ್ಂವಿಧರನದಡಿಯಲಿಲ 

ರಕ್ಷಿಸ್ಲರಗುರ್ತುದ  ಎಂಬ ವರದ ಬಂದರಗ, ಯರವ ಆಧರರದ ಮೀಲ  ಇಂತಹ ವರದ ಮಂಡಿಸ್ಲರಗುರ್ತುದ  

ಎಂಬುದನುನ ನ್ರಯಯರಲಯ ವಿಶ್ ಲೀಷ್ಟ್ಸ್ಬ ೀಕು. ಹಿೀಗರಗಿ, ಈ ಮೊಕದದಮಯನುನ ಇತಯರ್ಿ ಪಡಿಸ್ುವರಗ, 

ನ್ರಯಯರಲಯವು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಸ್ಮುದರಯದ ಅಧಿಕರರಗಳನುನ ಸ್ಂವಿಧರನದ ಚೌಕಟ್ಟುನಲ ಲೀ 

ವಿಶ್ ಲೀಷ್ಟ್ಸ್ಬ ೀಕು. ನ್ರವುಗಳು ಇಲಿಲಯವರ ಗ  ಈ ವಿಚರರವನುನ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ವಿಶ್ ಲೀಷ್ಣ ಯ 

ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನದಂದ ಗಮನಿಸ್ದ ದೀವ . ಆದರ , ಈ ವಿಚರರವನುನ ಮತ್ ೂುಂದು ಸ್ರಳವರದ ತಕಿದ ಮೂಲಕ 

ಗಾಹಿಸ್ಕ ೂಳಳಬಹುದು, ಮತುು ನಮಮ ಪಾಕರರ ಆ ತಕಿಕ ಿ ಸರಮರನಯ ಜ್ಞರನವಂದ ೀ ಆಧರರ. ಸ್ಮರನ 

ಲಿಂಗದ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕೃತಯಗಳು, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  

ಪರಿಪೂಣಿವರದ ಜಿೀವನ ನಡ ಸ್ುವ ಅಧಿಕರರವಿದ  ಎಂಬುದನುನ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ುತುವ . ಅರ್ಿಪೂಣಿ 

ಬದುಕನುನ ಕಟ್ಟುಕ ೂಳಳಲು ಸ್ಹರಯಮರಡುವ ಪಾರ್ತ ಅಂಶವೂ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ ಪುರುಷ್ರ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ಉಳಿಸ್ ಬ ಳ ಸ್ುತುದ . ಅಂತಹ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳ ನಿಜವರದ ಸ್ವರೂಪ ಮತುು ಅವರುಗಳಿಗ  

ಸ್ಂವಿಧರನ ನಿೀಡುವ ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಳಳಲು, ಅವರನುನ ದಯರಮಯ ಮತುು ಮರನವಿೀಯ 

ಸ್ಮರಜವಂದರ ಸ್ಮರನ ಅಧಿಕರರದ ಸ್ದಯಸ್ಯರು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳುಳವ ಮನಃಸ್ಥರ್ತಯನುನ 
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ರೂಢಿಸ್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕರಗುತುದ . ಇಂತಹ ಸ್ಮಗಾ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವನುನ ಪಡ ಯುವುದಕರಿಗಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು 

ಲ ೈಂಗಿಕತ್  ಎಂಬ ತತವದ ಆಸ್ರ  ಪಡ ಯಬ ೀಕರಗುತುದ . ಆದರ , ನ್ರಯಯರಲಯ ಆ ತತವಕಿಷ ುೀ 

ಸ್ೀಮಿತವರಗಿರುವ ಅಗತಯವಿಲಲ. ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ವಯಕ್ತುಗಳ ಅಸ್ಮತ್ ಯನುನ ರೂಪ್ಪಸ್ುತುದ  ಮತುು ಈ 

ಅಸ್ಮತ್ , ಘನತ್ ಯಂದ ಬದುಕುವ ಹಕಿನುನ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ನಿೀಡುತುದ  ಎಂಬುದು ಸ್ಂವಿಧರನದ ಅಭಿಪರಾಯ. 

ಸ್ದರಿ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಹಕಿನುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವರಗ ಇಂತಹ ವಿಶ್ರಲ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವನುನ 

ಹ ೂಂದರಬ ೀಕರಗುತುದ . 

C. ಫರಂ ದಿ ಯಾಶಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ ವ (ಸಮಲ್ ೈಂಗಿಕರ ಬ್ೂದಿಯಂದ್) 

“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 ಲಿಯೊನ್ರಡ್ಿ ಕ ೂಹ ನನ ಹರಡು "ಡ ಮರಕಾಸ್" (1992) ನ ಸರಹಿತಯ 



 323 

ಪಾಜರತಂತಾ 

ಅದು ಗರಳಿಯಲಿಲರುವ ತೂರ್ತನಿಂದ ಬರುರ್ತುದ  

...... 

ಅದು ನ್ ೈಜವ ಂದು ಹ ೀಳಲರಗದ,  

ಅರ್ವರ ನಿಜವಿದದರೂ ಇಲಿಲದ  ಎಂದು ಹ ೀಳಲರಗದ, ಭರವವಂದರಿಂದ ಬರುರ್ತುದ  

ಅವಯವಸ ಥಯೊಂದಗಿನ ಕರಳಗದಂದ,   

ಹಗಲಿರುಳ  ಮೊರ ಯುವ ಎಚಿರಿಕ ಗಂಟ ಯಂದ 

ಬಿೀದಗ ಬಿದದವರ ೂಳಗಿನ ಬ ಂಕ್ತಯಂದ 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರ ಬೂದಯಂದ  

ಪಾಜರತಂತಾ ಬರುರ್ತುದ  

14. ಭರರರ್ತೀಯ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ , 186೦ (ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.)ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು, "ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ 

ವಿರುದಧವರಗಿರುವ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ"ವನುನ ಅಪರರಧ್ವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುತುದ . ಶಿಶನ-ಯೊೀನಿ 

ಸ್ಮರಗಮವನುನ ಒಳಗ ೂಳಳದ ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುವ ಈ ಕರಯದಯು, ವಸರಹತುಶ್ರಹಿೀ 

ಪಾಭುತವವಂದರಿಂದ ಇರ್ತಹರಸ್ದ ಒಂದು ಘಟುದಲಿಲ ನಡ ದ ನಿಧಿಿಷ್ುವರದ ನ್ ೈರ್ತಕ ನಿಯಮಗಳ 

ಹ ೀರಿಕ ಯನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ . ಮೂಲತಃ ಪರದ ೀಶದ ಕರನೂನ್ರಗಿರುವ 96  377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು, 

ವಸರಹರ್ತಶ್ರಹಿ ವಿರ ೂೀಧಿ ಹ ೂೀರರಟ ಮತುು ಪಾಜ ಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳನುನ ಸ್ುನಿಶಿಿತಪಡಿಸ್ುವ 

ಭರರರ್ತೀಯ ಪಾಜರಪಾಭುತವದ ಸರಥಪನ್ ಯ ಹ ೂರತ್ರಗಿಯೂ, ಸ್ುಮರರು 158 ವಷ್ಿಗಳಷ್ುು ಕರಲದಂದ 

                                                             

96 Same-Sex Love in India: A Literary History (Ruth Vanita and Saleem Kidwai, eds.), Penguin India (2008) ನ್ ೂೀಡಿ 
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ಉಳಿದುಬಂದದ . ಈ ಪರಿಚ ಿೀದದ ವಸರಹತುಶ್ರಹಿ ಮೂಲ ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಬಗ ಗಿನ 

ನಂಬುಗ ಗಳನುನ ವಿಶ್ ಲೀಷ್ಟ್ಸ್ದರ , ಅದರ ಸ್ಮಕರಲಿೀನ ಔಚತಯವನುನ ರ್ತಳಿದುಕ ೂಳುಳವುದು 

ಸ್ುಲಭವರಗುತುದ 97. 

15. ಭರರರ್ತೀಯ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ ನಿಮರಿತೃವರದ ಭರರತದ ಮೊದಲನ್ ೀ ಕರನೂನು ಆಯೊೀಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 

ಲರಡ್ಿ ಥರಮಸ್ ಬರಯಬಿಂಗುನ್ ಮಕರಲ ಯು, ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯನುನ ರೂಪ್ಪಸ್ಲು ತ್ರನು ಬಳಸ್ದ 

ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಆಕರಗಳನುನ ಹ ಸ್ರಿಸ್ುತ್ರುರ : ಅವುಗಳ ಂದರ , ಫ್ ಾಂಚ್ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ , 181೦ ಮತುು 

ಎಡವಡ್ಿ ಲಿವಿಂಗಪಟನನನ ಲೂಸ್ಯರನ್ರ ಸ್ಂಹಿತ್ 98. ಲರಡ್ಿ ಮಕರಲ ಯು, ಇಂಗಿಲಷ್ ಕರಮನ್ ಲರ ಮತುು 

ಬಿಾಟ್ಟಷ್ ಅರಸ ೂರ್ತುಗ ಯ ಆಯೊೀಗದ 1843ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯ ಕರಡು ಸ್ಂಹಿತ್ ಗಳಿಂದಲೂ 99 

ಪಾಭರವಿತರರಗಿದರದರ . 

ಇಂಗ ಲಂಡಿನ ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಕರನೂನಿನ ತ್ರಂರ್ತಾಕತ್  ಮತುು ಇತರ 

ಅರ್ತರ ೀಕಗಳನುನ ತ್ ಗ ದು ಹರಕ್ತ, ಅದನುನ ವಯವಸ್ಥತವರಗಿ ಜ ೂೀಡಿಸ್, ಅದಕ ಿ 

ಬಿಾಟ್ಟಷ್ ಭರರತಕ ಿ ಹ ೂಂದುವಂತ್  ಕ ಲ ಮರಪರಿಡುಗಳನುನ ಮರಡಿದರ , 

ಅದು ಭರರರ್ತೀಯ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ ರೂಪ 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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377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀಧ್ದ ವಸರಹತುಶ್ರಹಿ ಮೂಲವನುನ ಅರಿಯಲು, ಜುದರಯ-ಕ ೈಸ್ು ಧ್ಮಿೀಿಯ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ 

ಆಧ್ರಿಸ್ದ ಮತುು ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತುಯ ಉದ ದೀಶವಿಲಲದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಯನುನ ಖ್ಂಡಿಸ್ುವ101, ಆಧ್ುನಿಕ ಇಂಗಿಲಷ್ 

ಕರನೂನಿನ ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಮತುು ಮುಖ್ಮೈರ್ುನಗಳ ಕುರಿತ್ರದ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗಳನುನ ಗಮನಿಸ್ಬ ೀಕರಗುತುದ . 

ಎಸ್ು ಕ್ತಾಸ್ುನು ನ್ ೀರವರಗಿ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್  ಮತುು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ102 ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ುವುದಲಲವರದರೂ, 

ಲ ವಿಕುಸ್ಪನಲಿಲ ದ ೂರಕುವ “ಹ ೂೀಲಿನ್ ಸ್ ಕ ೂೀಡ್”, “ಪೂಜಯತ್ ಯ ಸ್ಂಹಿತ್  ”103, ಹಿೀಗ  ಹ ೀಳುತುದ  .  

ನಿೀವು ಹ ಣಿಣನ್ ೂಂದಗ  ಮಲಗಿದಂತ್ , ಗಂಡಿನ್ ೂಂದಗ  ಮಲಗುವುದಲಲ, ಅದು 

ಪರಪವರಗಿದ  (18:22) 

ಒಬಬ ಗಂಡಸ್ು ಮತ್ ೂುಬಬ ಗಂಡಸ್ನ್ ೂಂದಗ , ಹ ಣಿಣನ್ ೂಂದಗ  ಮಲಗುವಂತ್  

ಮಲಗಿದರ , ಇಬಬರು ಪರಪವನ್ ನಸ್ಗಿದವರ ೀ ಆಗುತ್ರುರ ; ಅವರನುನ 

ಖ್ಂಡಿತವರಗಿಯೂ ಕ ೂಲಲಬಹುದು, ಅವರ ಸರವಿಗ  ಅವರ ೀ ಹ ೂಣ  (19:13) 

ಗಂಡಸ ೂಬಬ, ಮತ್ ೂುಬಬ ಗಂಡಿನ ಜ ೂತ್ , ಹ ಣಿಣನ್ ೂಂದಗ  ಮಲಗುವಂತ್  

ಮಲಗಿದರ , ಅವರಿಬಬರೂ ಪರಪ ಎಸ್ಗಿದರದರ  ಎಂದರ್ಿ. ಅವರನುನ 

ಕ ೂಲಲಬ ೀಕು, ಅವರ ರಕುದ ಹ ೂಣ  ಅವರದ ದೀ ಆಗಿದ  (20:13) 

ಜುದರಯ -ಕ ೈಸ್ು ಧರಮಿಿಕ ವರಯಖರಯನಗಳಲಿಲ “ಸ ೂೀಡ ೂೀಮಿ” ಎಂಬ ಪದದ ಉಲ ಲೀಖ್ ಬರುತುದ . 

ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ ಸ್ೂಚಸ್ಲು ಬಳಸ್ುವ ಈ ಪದವವರದ ಇದನುನ ಹಳ ಯ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲನ ಜ ನ್ ಸ್ಸ್ 

(ಉಗಮ ) 18:20 104  ರಲಿಲ  ಬರುವ ಸ ೂಡ ೂೀಮ್ ಮತುು ಗ ೂಮೊೋರರದ ಕಥ ಗಳ ವರಯಖರಯನದಂದ 

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಲರಗಿದ . ಈ ಕಥ ಯನುನ ಸ್ಂಕ್ಷಿಪುವರಗಿ ಹ ೀಳುವುದರದರ , ಲರರ್ಟ ಎಂಬುವನ ಮನ್ ಯಲಿಲ ಇಬಬರು 

ದ ೀವತ್ ಗಳು ಆಶಾಯ ಪಡ ದರಗ, ಸ ೂಡ ೂೀಮ್ ಶಹರದ ಗಂಡಸ್ರ ಲಲ  ಅವನ ಮನ್ ಯನುನ ಸ್ುತುುವರ ದು, 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 ೀವತ್ ಗಳನುನ  ಅವರ ಬಳಿ ಅವರನುನ “ರ್ತಳಿದುಕ ೂಳಳಲಿಕರಿಗಿ ” (ಈ ವರಯಖರಯನದ ಪಾಕರರ, ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಉದ ದೀಶಗಳ  ಂದಗ ) ಕಳುಹಿಸ್ಬ ೀಕ ಂದು ಆಗಾಹಿಸ್ುತ್ರುರ . ದ ೀವತ್ ಗಳ ಬದಲರಗಿ ಇನುನ ಕನ್ ಯಯರರಗಿರುವ ತನನ 

ಹ ಣುಣ ಮಕಿಳನುನ  ಒಪ್ಪಿಸ್ುವುದರಗಿ ಲರರ್ಟ ಹ ೀಳಿದರಗ, ಸ ೂಡ ೂೀಮಿನ ಪುರುಷ್ರು ಅವನಿಗ  ಬ ದರಿಕ ಯೊಡುಡತ್ರುರ . 

ನಂತರ ಆ ದ ೀವತ್ ಗಳು ಈ “ಸ ೂಡ ೂಮೈರ್ಟ”ಗಳನುನ 105  ಕುರುಡರನ್ರನಗಿಸ್ುತ್ರುರ . ಸ ೂಡ ೂಮೈರ್ಟ ಎಂಬ 

ಪದವನುನ ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗದಲಿಲ ತ್ ೂಡಗುವವರನುನ ಸ್ೂಚಸ್ಲು ಬಳಸ್ುವ ಪರಿಪರಠ 13ನ್ ೀ ಶತಮರದಲಿಲ 

ಆರಂಭವರಯತು. ಅದಕ ಿ  ಎರಡು ಶತಮರಗಳ ಹಿಂದ  ‘ಸ ೂೀಡ ೂೀಮ'  ಹಲಬಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ “ಪರಪ" ಗಳನು 

ಸ್ೂಚಸ್ುವ ಕರವರಯತಮಕ ರಿೀರ್ತಯರಗಿತುು106 .  

16. ಚಚಿನ ಪರದಾಗಳ ಪ್ಪತ್ರಮಹ ಎಂದ ೀ ಕರ ಯಲಿಡುವ  ಮತುು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರನುನ ನಿಂದಸ್ ಅವರಿಗ  

ಮರಣದಂಡನ್  ನಿೀಡುವುದನುನ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ದ ಜೂಯ ಧ್ಮಿಶ್ರಸ್ರಜ್ಞ ಎಲ ಕರಪಂಡಿಾಯರದ ಫಲ ೂೀನ 

ದ ಸ ಯಂದಲೂ ಜುಡರಯ್ ಕ ೈಸ್ು ಧ್ಮಿಗಳು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ಖ್ಂಡಿಸ್ುತುವ 107 . ರ ೂೀಮನ್ 

ಕರನೂನಿನಲಿಲ ಸ್ಹ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಖ್ಂಡನ್ ಯನುನ ಗುರಿತುಸ್ಬಹುದು. ಉದರಹರಣ ಗ , ಸರಮರಾಟ 

ಜಸ್ುನಿಯನನನ 529ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯು, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗದಲಿಲ ತ್ ೂಡಗುವವರಿಗ  

ಮರಣದಂಡನ್  ನಿೀಡಬ ೀಕ ಂದು ಹ ೀಳುತುದ 108 . ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಖ್ಂಡನ್  ರ ೂೀಮ್ ನಿಂದ 

ಯುರ ೂೀಪ್ಪನ್ರದಯಂತ ಹರಡಿ ಧರಮಿಿಕ ಕರನೂನಿನ ರೂಪ ಪಡ ಯತು109. ಪರಾಟ ಸ ುಂರ್ಟ ಸ್ುಧರರಣ ಗಳ 

ಕರಲದಲಿಲ, ಅದು ತನನ ಧರಮಿಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಕಳ ದುಕ ೂಂಡು ಅಪರರಧಿ ಕರನೂನಿನ ರೂಪ ತ್ರಳಿತು, ಇದು 

ಮೊಟುಮೊದಲು 1532ರಲಿಲ ಜ ಮಿನಿಯಲಿಲ ಜರರಿಯರಯತು110.  

                                                             
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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15೦೦ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯ ವ ೀಳ ಗ  ಇಂಗ ಲಂಡಿನಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗದ ವಿರುದಧದ ಧರಮಿಿಕ ಕರನೂನುಗಳು 

ಪಾಚಲಿತವರಗಿದುದವರದರೂ111, ಮನುಷ್ಯರು ಮತುು ಪರಾಣಿಗಳ  ಂದಗ  ನಡ ಸ್ುವ ಅಸ್ಹಯಕರ ಮತುು ಖ್ಂಡನ್ರಹಿ 

ದುಷ್ೃತಯವರದ ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗ ನಡ ಸ್ುವುದನುನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವ 1553ಯ ಬಗೆರಿ ಕರಯದ ಇಂಗ ಲಂಡಿನ ಮೊತು ಮೊದಲ 

ಅಪರರಧಿ (ಧರಮಿಿಕವಲಲದ) ಕರನೂನು 112 . “ಬಗೆರಿ” ಎಂಬ ಪದವನುನ ಫ್ ಾಂಚ್ ಭರಷ ಯಲಿಲ ಸ್ಂಪಾದರಯ 

ವಿರ ೂೀಧಿಗಳಿಗ  ಬಳಸ್ುರ್ತುದದ “ಬ ೂಗ ರ್” (bougre) ಎಂಬ ಹಳ ಯ ಪದದಂದ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಲರಗಿದುದ, ಅದು 

ಗುದದರವರದ ಮೂಲಕ ನಡ ಯುವ ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ 113. 

17. ಮೂರನ್ ೀ ಹ ನಿಾ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ದ ಬಗೆರಿ ಕರಯದಯು ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗದ ಅಪರರಧ್ಕ ಿ ಮರಣದಂಡನ್  

ವಿಧಿಸ್ುರ್ತುತುು ಮತುು ಹ ಚುಿಕ ಡಿಮ 3೦೦ ವಷ್ಿ ಮುಂದುವರ ಯತು. ಮುಂದ  ಅದನುನ ತ್ ಗ ದುಹರಕ್ತ ಅದರ 

ಬದಲಿಗ  ಅಫ್ ನಪಸ್ ಆಹ ೀನ್ಡಟ ಪಸ್ಿನ್ಪ ಕರಯದ, 1828 ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ಲರಯತು, ಆದರಆಗೂಯ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್ 

ಜರರಿಯರದ ಒಂದು ವಷ್ಿದ ನಂತರವೂ ಇಂಗ ಲಂಡಿನಲಿಲ ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಮರಣದಂಡನ್ ಯ 

ಅಪರರಧ್ವರಗಿಯೀ ಉಳಿದತುು. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಹಿನ್ ನಲ  ಕೂಡ, ಸ್ರ್ ಎಡವಡ್ಿ ಕ ೂಕ್ 17ನ್ ೀ 

ಶತಮರನದ ಕಡ ಯಲಿಲ ಹ ೂರತಂದ ಇಂಗಿಲಷ್ ಕರನೂನುಗಳ ಸ್ಂಗಾಹದಲಿಲರುವ ಬಗೆರಿಯ ವರಯಖರಯನವ ೀ 

ಆಗಿದ 114 .  

“ಸ್ೃಷ್ಟ್ುಕತಿನ ಆಣರ್ತಗ  ಮತುು ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮದ ವಿರುದಧ, ಗಂಡಸ್ು 

ಗಂಡಸ್ನ್ ೂಂದಗ , ಅರ್ವರ ಪರಾಣಿಯೊಂದಗ  ಅರ್ವರ ಹ ಂಗಸ್ು 

ಪರಾಣಿಯೊಂದಗ  ನಡ ಸ್ುವ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕೃತಯಗಳು”115  

18. ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಲರ ಅಮಂಡ ಮಂರ್ಟ ಆಕ್ು (ಅಪರರರಧಿ ಕರನೂನು ರ್ತದುದಪಡಿ ಕರಯದ ), 1885 ಕ್ತೀಳಮಟುದ 

ಅಸ್ಭಯತ್ ಯನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ತು ಮತುು ಇದನುನ ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗದ ಆರ ೂೀಪ ಸರಬಿೀತ್ರಗದ 

                                                             
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). 
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ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರನುನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಲು ಬಳಸ್ಲರಗುರ್ತುತುು. 1895ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ಆಸ್ಿರ್ ವ ೈಲಡಿನುನ 

“ಗಂಡಸ್ರ ೂಂದಗ  ಕ್ತೀಳಮಟುದ ಅಸ್ಭಯ ಕೃತಯ ನಡ ಸ್ದ” ಆರ ೂೀಪದ ಮೀಲ  ಬಂಧಿಸ್ಲರಯತು116, ವ ೈಲಡಿ 

ವಿಚರರಣ ಯ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ ಸ್ಕರಿರದ ಪರವರದ ವಕ್ತೀಲರು, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಪ ಾೀಮವನುನ 

ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ುತ್ರು ಅವರನುನ “ತನನ ಹ ಸ್ರನುನ ಹ ೀಳ ಹ ದರುವ” ಪ ಾೀಮ ಎಂದರ ೀನು ? ಎಂದು ಕ ೀಳಿದರಗ, 

ವ ೈಲಶಿ ಪಾರ್ತಕ್ತಯ ಹಿೀಗಿತುು  

“ಡ ೀವಿಡ್ ಮತುು ಜರನ್ರರ್ನನನ ನಡುವ ಇದದಂತಹ, ಕ್ತರಿಯ ಗಂಡಸ ೂಬಬನ 

ಮೀಲ  ಹಿರಿಯ ವಯಕ್ತುಯೊಬಬನಿಗಿರುವ ಮಹತುರವರದ ಒಲವನುನ ಈ 

ಶತಮರನದಲಿಲ ತನನ ಹ ಸ್ರ ಹ ೀಳ ಹ ದರುವ ಪ ಾೀಮವ ಂದು ಕರ ಯುತ್ರುರ . 

ಅಂತಹ ಪ ಾೀಮವನ್ ನೀ ಪ ಲೀಟ ೂೀ ತನನ ತತವಜ್ಞರನದ 

ಆಧರರಸ್ಥಂಭವನ್ರನಗಿಸ್ಕ ೂಂಡಿದದನು, ಮತುು ಅದು ನಿಮಗ ೀ 

ಮೈಕ ಲರಂಜ ಲ ೂೀ ಮತುು ಶ್ ೀಕ್ತಪಿಯರರ ಕವನಗಳಲಿಲಯೂ ಕರಣಸ್ಗುತುದ . 

ಅದು ಪರಿಪೂಣಿವೂ ಪವಿತಾವೂ ಆಗಿರುವ ಆಳವರದ ಆಧರಯರ್ತಮಕ ಪ್ಪಾೀರ್ತ. 

ಶ್ ೀಕ್ತಪಿಯರ್ ಮತುು ಮೈಕಲರಂಜ ಲ ೂೀರ ಮಹರನ್ ಕಲರಕೃರ್ತಗಳನುನ ಅದು 

ನಿಯಂರ್ತಾಸ್ ಆವರಿಸ್ಕ ೂಳುಳತುದ  ಮತುು ಅದು ನನನ ಆ ಎರಡು 

ಪತಾಗಳಲಿಲಯೂ ಅಡಕವರಗಿದ . ಈ ಶತಮರನದಲಿಲ ಅದನುನ ಬಹಳವ ೀ 

ತಪುಿರ್ತಳಿಯಲರಗಿದ , ಎಷ್ುರ ಮಟ್ಟುಗ ಂದರ , ಅದನುನ “ತನನ ಹ ಸ್ರ ಹ ೀಳ 

ಹ ದರುವ ಪ್ಪಾೀರ್ತ ಎಂದು ಕರ ಯಲರಗುತುದ , ಮತುು ಆ ತಪುಿರ್ತಳುವಳಿಕ ಯ 

ದ ಸ ಯಂದಲ ೀ ನ್ರನು ಇಲಿಲ ನಿಲುಲವಂತ್ರಗಿದ . ಅದು ಸ್ುಂದರ, ಅದು ಸ್ೂಕ್ಷಮ, 

ಅದು ಪ್ಪಾೀರ್ತಯ ಅತಯಂತ ಶ್ ಾೀಷ್ಠವರದ ರೂಪ . ಅದು ಯರವ ರಿೀರ್ತಯಲೂಲ 

ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕವಲಲ. ಅದು ಬೌದಧಕವರಗಿ ಮೀಲಮಟುದುದ. ಹಿರಿಯ ವಯಕ್ತು 

ಬುದಧವಂತನ್ರಗಿದರದಗ ಮತುು ಕ್ತರಿಯ ವಯಕ್ತುಯಲಿಲ ಬದುಕ್ತನ ಸ್ಸ್ಂತ್ ೂೀಷ್, 

                                                             
116 Douglas, supra note 9, at page 15. 
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ಭರವಸ  ಮತುು ಒನಪುಗಳಿದರದಗ ಅವರ ನಡುವ  ಪದ ೀ ಪದ ೀ 

ಸ್ಂಭವಿಸ್ುವಂರ್ದುದ. ಅದು ಹರಗಿರುವ ಕರರಣಕ ಿ ಅದನುನ ಈ ಜಗತುು 

ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಂಡಿಲಲ. ಜಗತುು ಅದನುನ ಹಿೀಗಳ ಯುತುದ  ಮತುು ಕ ಲವಮಮ 

ಅದಕರಿಗಿ ಜನರನುನ ಶಿಲುಬ ಗ ೀರಿಸ್ುತುದ .117  

ವ ೈಲ್ಡ ರನುನ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಂದು ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ ಎರಡು ವಷ್ಿಗಳ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ ಯನುನ ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ ನಂತರ ಅವರನುನ 

ಸ ರ ಮನ್ ಯಲಿಲಡಲರಯತು  

ಎರಡನ್ ೀ ಜರಗರ್ತಕ ಯುದಧದ ನಂತರ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ ರ ಹಿಡಿಯುವಿಕ  ಮತುು ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವಿಕ  ಹ ಚರಿಯತು. ಎರಡನ್ ೀ 

ವಿಶವ ಯುದಧದಲಿಲ ನ್ರಝಿ ಎನಿಗರಮ ಕ ೂೀಡ್ ಭ ೀದಸ್ದ ಖರಯತ ಗಣಿತಶ್ರಸ್ರಜ್ಞ ಮತುು ಗುಪುಭರಷರ ತಜ್ಞ ಅಲರನ್ 

ಟೂಯರಿಂಗ್ ರನುನ “ಕ್ತೀಳಮಟುದ ಅಸ್ಭಯತ್ ”ಗರಗಿ ಶಿಕ್ ಗ ೂಳಪಡಿಸ್ಲರಯತು . ಸ ರ ಮನ್ ವರಸ್ದಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು, 

ಟೂಯರಿಂಗ್ ಅನಿವರಯಿವರಗಿ ರರಸರಯನಿಕ ಪುರುಷ್ತವಹರಣಕ ಿ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳಳಬ ೀಕರಯತು ಮತುು ಅವರಿಗ  

ಚುಚುಿಮದದನ ಮೂಲಕ ಕೃತಕ ಸ್ರೀ ಹರಮೊೀಿನುಗಳನುನ ನಿೀಡಲರಯತು. ಹರಮೊೀಿನ್ ಚಕ್ತತ್ ಪ ಆರಂಭಿಸ್ 

ಎರಡು ವಷ್ಿವರಗುವುದರ ೂಳಗ  ಟೂಯರಿಂಗ್ ಆತಮಹತ್ ಯ ಮರಡಿಕ ೂಂಡರು. ರ್ತದುದಪಡಿ ಕರಯದ (ಅಮಂಡ ಮನ್ು ಆಕ್ು) 

1967ರ ವರ ಗ  ಇಂಗಿಲಷ್ ಕರನೂನಿನಲಿಲ ಮುಂದುವರ ಯತು. 2೦13ರಲಿಲ ಟುಯರಿಂಗ್ ರವರಿಗ  ಮರಣ ೂೀತುರ 

ಕ್ಷಮರದರನ ನಿೀಡಲರಯತು ಮತುು 2೦13ರಲಿಲ ಯುನ್ ೈಟ ಡ್ ಕ್ತಂಗಡಮ್, “ಟೂಯರಿಂಗ್ ಕರನೂನು” ಎಂದ ೀ 

ಕರ ಯಲರಗುವ ಪೊೀಲಿೀಸ್ಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ ೈಮ್ ಬಿಲ್ ಅನುನ ಜರರಿಮರಡಿತು ಮತುು ಆ ಮೂಲಕ 50,000 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರಿಗ  ಮರಣ ೂೀತುರ ಕ್ಷಮರದರನ ನಿೀಡಲರಯತು ಮತುು ಬದುಕುಳಿದವರನುನ 

ಕ್ಷಮಿಸ್ಲರಯತು. 

ನ್ರಯಯರಲಯದ ಹಲವು ಪಾಕರಣಗಳಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಉಲ ಲೀಖ್ ಇದದದದರಿಂದ ಬಿಾಟ್ಟಷ್ ಸ್ಂಸ್ತುು 1954ರಲಿಲ 

“ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪರರಧ್ಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕರನೂನು ಮತುು ಅವುಗಳ ಆಚರಣ , ಜ ೂತ್ ಗ  ಅಂತಹ 

ಅಪರರಧ್ಗಳಲಲ ಶಿಕ್ ಗ ೂಳಗರಗಿರುವ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ಹ ೀಗ  ನಡ ಸ್ಕ ೂಳಳಲರಗುರ್ತುದ  ಎಂಬುದನುನ ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ಲು ” 

                                                             
117 H. Montgomery Hyde, John O'Connor, and Merlin Holland, The Trials of Oscar Wilde (2014), at page 201 
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ಜರನ್ ವೀಲ ಗ್ನ್ ನ್ ೀತೃತವದಲಿಲ ವೀಲ ಗ್ನ್ ಸ್ಮಿರ್ತಯನುನ ರಚಸ್ತು. ಅದಲಲದ , ವಯಭಿಚರರ ಮತುು 

ಭಿಕ್ರಟನ್ ಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕರನೂನನುನ ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ುವುದು ಈ ಸ್ಮಿರ್ತಯ ಉದ ದೀಶವರಗಿತುು. ಇಂಗ ಲಂಡಿನ 

ಚಚಿನ ಬ ಂಬಲವಿದದ 1957ರ ವೀಲ ಗ್ನ್ ವರದಯು 118 , “ನ್ ೀರವರಗಿ ಹ ೀಳುವುದರದರ , ಖರಸ್ಗಿೀ ನ್ ೈರ್ತಕತ್  

ಅರ್ವರ ಅನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಗಳು ಖರಸ್ಗಿೀ ವಲಯದಲ ಲೀ ಉಳಿಯಬ ೀಕು ಮತುು ಅವುಗಳಲಿಲ ಕರನೂನು  

ಮೂಗುತೂರಿಸ್ಬರರದು” ಎಂದು ಪಾಸರುಪ್ಪಸ್, ಇಬಬರು ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿ ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ಕ್ತಾಯಗಳು ಅಪರರಧ್ವರಗಿ ಉಳಿಯಬರರದು ಎಂದು ಶಿಫ್ರರಸ್ು ಮರಡಿತು119.  

19. ಈ ವರದಯ ಯಶಸ್ಪನ ಫಲವರಗಿ ಇಂಗ ಲಂಡ್ ಮತುು ವ ೀಲ್ಪ ನಲಿಲ ಇಪಿತ್ ೂುಂದು ವಷ್ಿ ಮೀಲಿಟು 

ಇಬಬರು ಪುರುಷ್ರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ ಅಪರರಧ್ಮುಕುಗ ೂಳಿಸ್ುವ 

ಸ ಕ್ಷುವಲ್ ಅಫ್ ನಪಸ್ ಆಕ್ು (ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪರರಧ್ ಕರಯದ), 1967 ಜರರಿಯರಯತು. ಬಿಾಟನ್ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ಸ್ಂಭ ೂೀಗಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕರನೂನುಗಳನುನ ಪರಿಚಯಸ್ ಮತುು ರ್ತದದ ಅವುಗಳಲಿಲ ಸ್ಮರನತ್  ತರುವ 

ಪಾಕ್ತಾಯಯನುನ ಮುಂದುವರ ಸ್ತು ಮತುು ಅದರಲಿಲ 2001ರಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಅರ್ವರ ಉಭಯಲಿಂಗರಸ್ಕು 

ವಯಕ್ತುಗಳು ಒಪ್ಪಿಗ  ಸ್ೂಚಸ್ುವ ವಯಸ್ಪನುನ 16 ವಷ್ಿಕ ಿ ಇಳಿಸ್ದೂದ ಸ ೀರಿದ 120 . ಹಿಂದ  ತನನ 

ವಸರಹತುಗಳರಗಿದದ ದ ೀಶಗಳಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ದ ಯುನ್ ೈಟ ಡ್ 

ಕ್ತಂಗಡಂ, 2007ರ ಮೀ ರ್ತಂಗಳಲಲ ಸ್ಂಯುಕು ರರಷ್ರ ಮರನವರಧಿಕರರ ಆಯೊೀಗಕ ಿ ನಿೀಡಿದ ಹ ೀಳಿಕ ಯಲಿಲ, 

ಜಗರ್ತುನ್ರದಯಂತ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ಅಪರರಧ್ಮುಕುಗ ೂಳಿಸ್ುವ ಧ ಯೀಯಕ ಿ ಬದಧವರಯತು 121 . 

ವಸರಹತುಶ್ರಹಿ ಕರಲದಲಿಲ ಹ ೀರಲರಗಿದದ ಕರನೂನ್ ೂಂದು, ಅದನುನ ಮೊದಲು ಜರರಿಮರಡಿದ 

ಸ್ಕರಿರವ ೀ ಅದನುನ ರದುದಪಡಿಸ್ದದರೂ, ಭರರತದಲಿಲ ಇಂದಗೂ ಜರರಿಯರಗುರ್ತುದ . 

                                                             
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. ನ್ ೈತಿಕ ವಿಶಿದ್ ಕಮಾನತ ಗ ೂವಪಪರ 

20. ಲರಡ್ಿ ಮಕರಲ ಯು "ಕ ೂೀಡಿಫಕ ೀಶನ್" ಎಂಬ ಪದವನುನ ಹುಟುುಹರಕ್ತ ಸ್ದಯದ ಕರನೂನುಗಳನುನ ಸ್ಿಷ್ು, 

ನಿಖ್ರ ಮತುು ಅರ್ಿವರಗಬಲಲ ಮತುು ಯೂರ ೂೀಪ್ಪನ್ರದಯಂತ ಅನವಯಸ್ಬಲಲ ಕರನೂನುಗಳ  ಂದಗ  

ಬದಲರಯಸ್ಬ ೀಕ ಂದು ವರದಸ್ದದ ಆಂಗಲ ತತವಜ್ಞರನಿ ಮತುು ನ್ರಯಯಶ್ರಸ್ರಜ್ಞ ಜ ರ ಮಿ ಬ ಂಥರಮ್ ರಿಂದ 

ಬಹಳವ ೀ ಪಾಭರವಿತನ್ರಗಿದದರು 122 . ವಿಪಯರಿಸ್ವ ಂದರ , ಆಂಗಲ ಭರಷ ಯಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ 

ಸ್ಮರ್ಥಿಸ್ಕ ೂಂಡ ಆರಂಭಿಕ ಕೃರ್ತಗಳಲಿಲ ಒಂದರಗಿದದ ತನನ 1785ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯ ಪಾಬಂಧ್ದಲಿಲ ಬ ಂಥರಮ್ 

ರ ೀ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಅಪರರಧ ೀಕರಣದ ವಿರುದಧ ವರದಮಡಿದದನು. ಅದರ  ಅವನ ಪಾಬಂಧ್ ಅವನು 

ಕರಲವರಗಿ ೨೦೦ ವಷ್ಿಗಳ ನಂತರ ಪತ್ ುಯರಯತು.123 

21. ಕರನೂನು ಆಯೊೀಗದ 1837ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯ ಕರಡು ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯಲಿಲ (ಲರಡ್ಿ ಮಕರಲ  ರಚಸ್ದುದ) 

ಎರಡು ಭರಗಗಳಿದುದವು (361 ಮತುು 362ನ್ ೀ ಷ್ರತುುಗಳು) ಮತುು ಅವುಗಳ ೀ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ 

ಹಿನ್ ನಲ ಯಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗಿದ . 

ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಅಪರರಧ್ಗಳ ಬಗ ೆ 

361. ಯರರರದರೂ ತಮಮ ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಕರಮನ್ ಗಳನುನ ರ್ತೀರಿಸ್ಕ ೂಳುವ 

ಸ್ಲುವರಗಿ, ಯರವುದ ೀ ವಯಕ್ತು ಮತುು ಪರಾಣಿಯನುನ ಮುಟ್ಟುದರ  ಅರ್ವರ 

ತನನದ ೀ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಂದ ಇತರರ ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಕರಮನ್ ಯನುನ ರ್ತೀರಿಸ್ಲು 

ಮುಟ್ಟುಸ್ಕ ೂಂಡರ  ಅವರಿಗ  ಎರಡರಿಂದ ಹದನ್ರಲುಿ ವಷ್ಿಗಳವರ ಗಿನ 

ಅವಧಿಯ ಸ ರ ವರಸ್ ವಿಧಿಸ್ ದಂಡವನೂನ ವಸ್ೂಲು ಮರಡಲರಗುತುದ . 

362. ಯರರರದರೂ ತಮಮ ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಕರಮನ್ ಗಳನುನ ರ್ತೀರಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು 

ಇತರರನುನ ಅವರ ಮುಕು ಮತುು ಜರಗೃತ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ ೀ ಮುಟ್ಟುದರ  

                                                             
122 Douglas, supra note 9, at page 9. 
123 Ibid 
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ಅವರಿಗ  ಏಳು ವಷ್ಿದಂದ ಮೀಲಿಟುು ಜಿೀವರವಧಿಯವರ ಗ  ಸ ರ ವರಸ್ 

ವಿಧಿಸ್ ದಂಡವನೂನ ವಸ್ೂಲು ಮರಡಲರಗುತುದ . 

ಮೀಲಿನ ಎರಡು ಕರಡು ಷ್ರತುುಗಳಲೂಲ ಅಪರರರಧಿೀಕರಿಸ್ಬ ೀಕ್ತರುವ ಕೃತಯಗಳ ಬಗ  ೆ ಸ್ಿಷ್ುತ್  ಇಲಲವರಗಿದ . 

ಅಲಲದ , ಲರಡ್ಿ ಮಕರಲ ಯು ಸ್ದರಿ ಷ್ರತುುಗಳ ವಿವರಣ ಯನುನ ತ್ ಗ ದು ಹರಕ್ತದರದರ . 1837ರ ಕರಡಿನ್ ೂಂದಗ  

ಸ್ಲಿಲಸ್ದದ ಟ್ಟಪಿಣಿಯಲಿಲ ಲರಡ್ಿ ಮಕರಲ ಯು ಈ ರಿೀರ್ತಯರಗಿ ವಿವರಿಸ್ುತ್ರುರ . 

361 ಮತುು 362ನ್ ೀ ಷ್ರತುುಗಳು ಅತಯಂತ ಹಿೀನ್ರಯವರದ ಅಪರರಧ್ಗಳಿಗ  

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ವ , ಹರಗರಗಿ ಅದರ ಬಗ ೆ ಎಷ್ುು ಸರಧ್ಯವೀ ಅಷ್ುು ಕಡಿಮ 

ಹ ೀಳುವುದು ಒಳ ಳಯದು. ಈ ಅಪರರಧ್ಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಷ್ರತುುಗಳಿಗ  

ನ್ರವು ಯರವುದ ೀ ವಿವರನ್ ಯನೂನ ನಿೀಡುವುದಲಲವ ಂದು ಘನತ್ ವ ತು 

ಸ್ಮಿರ್ತಗ  ರ್ತಳಿಸ್ುರ್ತುದ ದೀವ . ಈ ಅಸ್ಹಯಕರ ಅಪರರಧ್ಗಳ ಬಗ ಗ  

ಸರವಿಜನಿಕರ ನಡುವ  ಚಚ ಿ ಹುಟ್ಟುಹರಕಬಹುದರದ ಯರವುದ ೀ ರಿೀರ್ತಯ 

ವಿವರಣ ಯನುನ ಕರಡಿನಲಿಲ ಅರ್ವರ ಟ್ಟಪಿಣಿಯಲಿಲ ಹರಕಲು ನ್ರವು 

ಬಯಸ್ುವುದಲಲ. ಯರಕ ಂದರ  ಅಂತಹ ಚಚ ಿಗಳು ಸ್ಮರಜದ 

ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಘಾಸ್ಗ ೂಳಿಸ್ುತುವ  ಮತುು ಆ ನಷ್ುವನುನ ಯರವುದ ೀ 

ಬಗ ಯ ಜರಗರೂಕತ್ ಯಂದ ರಚಸ್ದ ಕರನೂನಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಕ ೂಡಲು 

ಸರಧ್ಯವರಗುವುದಲಲ ಎಂದು ನ್ರವ ಲಲ ಒಟರುಗಿ ನಂಬುತ್ ುೀವ 124. 

(ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ ) 

                                                             
124 Enze Han, Joseph O'Mahoney, “British Colonialism and the Criminalization of Homosexuality: Queens, Crime 

and Empire”, Routledge (2018). 
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ಲರಡ್ಿ ಮಕರಲ  ಅಂತಹ ಕೃತಯಗಳನುನ ಅದ ಷ್ುು ಪರಪಕರವ ಂದು ನಂಬಿದದರ ಂದರ  ಅವುಗಳನುನ 

ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವುದಕ ಿ ಸ್ೂಕುವರದ ಸ್ಮರ್ಿನ್  ನಿೀಡುವ ಯೊೀಚನ್ ಯನೂನ ರ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ಲರಯತು. ಅದನುನ 

ಸರವಿಜನಿಕರು ಚಚಿಸ್ುವ ಸರಧ್ಯತ್ ಯೀ ಅಸ್ಹಯಕರವ ಂದು ಬಗ ಯಲರಯತು. 

ಇಪಿತ್ ೈದು ವಷ್ಿಗಳ ರ್ತದುದಪಡಿಯ ನಂತರ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯನುನ 1ನ್ ೀ ಜನವರಿ 1862ರಂದು, ಮಕರಲ  ಮರಣಹ ೂಂದ 

ಎರಡು ವಷ್ಿಗಳ ನಂತರ, ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ಲರಯತು. ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯು ಬಿಾಟ್ಟಷ್ ಸರಮರಾಜಯದ ಮೊತು ಮೊದಲ 

ಸರಂಕ ೀರ್ತಕ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯರಗಿತುು. ಈ ಕರಡು ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಹಿೀಗಿತುು 

ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಅಪರರಧ್ಗಳ ಬಗ ಗ  

377. ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಅಪರರಧ್ಗಳು - ಯರರರದರೂ ಸ್ವಇಚ ಿಯಂದ 

ಯರವುದ ೀ ಗಂಡು, ಹ ಣುಣ ಅರ್ವರ ಪರಾಣಿಯೊಂದಗ  ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ 

ವಿರುದಧವರಗಿ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ನಡ ಸ್ದರ  ಅವರಿಗ  ಜಿೀವರವಧಿ ಶಿಕ್  

ಅರ್ವರ ಜಿೀವರವರಧಿ ಎನಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಹತುು ವಷ್ಿ ವರ ಗಿನ ಅವಧಿಯ 

ಸ ರ ಮನ್  ವರಸ್ದ ಶಿಕ್ ವಿಧಿಸ್ಲರಗುತುದ 125, ಜ ೂತ್ ಗ  ದಂಡವನೂನ ವಸ್ೂಲಿ 

ಮರಡಲರಗುತುದ . 

ವಿವರಣ  - ಈ ಪರಿಚ ಿೀದದಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಅಪರರಧ್ವರದ ಶರಿೀರಿಕ 

ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವುದಕ ಿ, ಶಿಶನದ ಒಳತೂರಿಸ್ುವಿಕ ಯೊಂದ ೀ 

ಸರಕರಗುತುದ .  

22. ಒಳತೂರಿಸ್ುವಿಕ  ನಡ ದದ  ಎಂಬುದಕ ಿ ಸರಕ್ಷಿಯ ಆಗತಯವಿರುವುದು ಈ ವಿವರಣ ಯ  

ವಿಷ ೀಷ್ತ್ ಯರಗಿತುು, ಎಕ ಂದರ  ಬಿಾಟ್ಟೀಶ್ ಕರನೂನಿನಲಿಲ ಅದರ ಅಗತಯವಿರಲಿಲಲ. 'ಸ್ಿಶಿ' ನಡ ದರುವ 

ಬಗ ಗ  ಸರಕ್ಷಿ ಕ ೀಳುರ್ತುದದ ಕರಡು ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ ಎರಡು ಷ್ರತುುಗಳನುನ ಕ ೈಬಿಡಲರಗಿತುು126. 

                                                             
125 Changed from “transportation for life” by Act 26 of 1955 
126 Douglas, supra note 9, at page 16 
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ಭರರತವು 1947ರಲಿಲ ಸ್ವತಂತಾವರಗುವ ವ ೀಳ ಗರಗಲ ೀ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯನುನ ಹ ೂೀಲುರ್ತುದದ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯನುನ 

ಬಿಾಟನ್ ಸ್ಕರಿರ ತನನ ಹಿಂದನ ವಸರಹತುಗಳರದ ಜ ರಂಜ  ೀಬರರ್ (ತ್ರಂಜ ರನಿಯರ)ನಲಿಲ 1867ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ, 

1871 ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ಸ್ಂಗರಪುರ, ಮಲ ೀಶಿಯರ, ಮತುು ಬೂಾನ್ ೈಗಳಲಿಲ, 1888ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ  ಸ್ಲ ೂೀನ್ (ಶಿಾೀಲಂಕ) 

1886127 ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ಬಮರಿ (ಮರಯರನ್ರಮರ್)ನಲಿಲ 1897ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ಪೂವಿ ಆಫಾಕರ ಪೊಾಟ ಕ ೂುೀರ ೀರ್ಟ 

(ಕ್ತೀನ್ರಯ) ದಲಿಲ,  1889ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ಸ್ುಡರನಿನಲಿಲ, 1902ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ಉಗರಂಡರನಲಿಲ, ಮತುು 1920ನ್ ೀ 

ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ಟರಂಗರನಿಯಕರ (ತ್ರಂಜರನಿಯರ)ದಲಿಲ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ತುು128. ಸ್ಂವಿಧರನ ಜರರಿಯರಗುವುದಕ ಿ ಹಿಂದನ 

ಕರನೂನುಗಳ ಲಲವೂ, ಅವುಗಳನುನ ರ್ತದುದವ ಅರ್ವರ ಕ ೈಬಿದುವವರ ಗೂ ಜರರಿಯಲಿಲರುತುವ  ಎಂದು ರ್ತಳಿಸ್ುವ 

ಸ್ಂವಿಧರನದ 372(1)ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ಕರರಣದಂದ, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. ಮತುು ಇತರ ಸರವತಂತಾಯಪೂವಿ ಕರನೂನುಗಳನುನ 

"ಉಳಿಸ್ಕ ೂಂಡು", ಸ್ವತಂತಾ ಭರರತದಲಿಲ ಚರಲನ್ ಯಲಿಲಡಲರಯತು. 

23. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳಿಗ  ಶಿಕ್  ವಿಧಿಸ್ುತುದ ಯರದರೂ, ಅದನುನ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಲು ಬಳಸ್ಲರಗಿದ . ಉದರಹರಣ ಗ  (ಮಹರರ್ಬನ್) 

ನ್ ೂವವಿಷವವಾೋನ್ ಇರಾನ್ವ v. ಸಾಮಾರಟ 129  ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಪೊಲಿೀಸ್ ಅಧಿಕರರಿಯೊಬಬರು, 

ನ್ ೂೀವಿಷೀವರಿನ್ ಎಂಬ ಯುವ ಅಂಗಡಿವವನು, ರತನಿಪ ಎಂಬ ಮತ್ ೂುಬಬ ಯುವಕನ್ ೂಂದಗ  

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯನಡ ಸ್ದದನುನ ನ್ ೂೀವಿಷೀವರಿನ್ ನ ಮನ್  ಬರಗಿಲಿನ ಕ್ತೀಲಿರಂಧ್ಾದ ಮೂಲಕ 

ಗಮನಿಸ್ುತ್ರುನ್ . ಸ್ಕರಿರಿ ವಕ್ತೀಲರು ಅದು ಬಲವಂತದ ಕ್ತಾಯ ಎಂದು ವರದಸ್ದರರದರೂ 

ಬಲರತ್ರಿರವನುನ ಸರಬಿೀತು ಪಡಿಸ್ಲರಗಲಿಲಲ 130 . ಕಡ ಗ  ಸ್ಂಧ್ ಉಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಸರಕ್ಷಿಗಳ 

ಕ ೂರತ್ ಯಂದ ಶಿಕ್ ಯನುನ ತಳಿಳಹರಕ್ತತು. ಆದರಗೂಯ, ಇಬಬರು ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಕ್ತುಗಳ 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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ಮಲಗುವ ಕ ೂನ್ ಯ ಖರಸ್ಗಿೀ ಕ್ತಾಯಯರಗಿರಬ ೀಕ್ತದದ ವಿಚರರವಂದು ಸರವಿಜನಿಕ ಪಾಕರಣವರಗಿ 

ಕರನೂನಿನ ವಿಚರರಣ ಗ  ಒಳಪಟ್ಟುತು131.  

ಡಿ.ಪ್ತ. ಮಿನಿಲಿ v. ಸಾಮಾರಟ 132  ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಮಿನವಲಲ ಮತುು ತ್ರಜ ೂಮಹಮಮದ್ ಲರರಿಯೊಂದರಲಿಲ ಗುದ 

ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ನಡ ಸ್ುವರಗ ಸ್ಕ್ತಿಬಿದದರು, ಅವರನುನ ಬಂಧಿಸ್ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಅಡಿಯಲಿಲ ಸ ರ ಗಟುಲರಯತು. 

ತ್ರಜ ೂಮಹಮಮದ್ ಗ  ನ್ರಲುಿ ರ್ತಂಗಳುಗಳ ಸ್ಶಾಮ ಸ ರ ವರಸ್ ವಿಧಿಸ್ಲರಯತು ಮತುು ಪಾಚ ೂೀದನ್ ಯೊಡಿಡದ 

ಆರ ೂೀಪ ಎದುರಿಸ್ುರ್ತುದದ ಮಿನವಲಲಗ  100 ರೂಪರಯ ದಂಡ ಮತುು ಪ್ಪೀಠ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವ ಅವಧಿಯವರ ಗ  ಸ ರ ವರಸ್ 

ವಿಧಿಸ್ಲರಯತು. ಮಿನವಲಲ ತ್ರನು ಆ ಕ್ತಾಯಯಲಿಲ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಂದ ಪರಲ ೂಹಂಡಿರಲಿಲಲವ ಂದು ಮೀಲಮನವಿ ಸ್ಲಿಲಸ್ 

ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಪರಿೀಕ್ ಗ  ಒಳಪಟುನು. ಆದರ  ನ್ರಯಯರಧಿೀಶರಿಗ  ಸ್ಮರಧರನವರಗದ ಕರರಣ ಮೊದಲಿನ ರ್ತೀಪಿನುನ 

ಎರ್ತುಹಿಡಿಯಲರಯತು. ಸ್ದರಿ ಕ್ತಾಯಗಳು ಒಪ್ಪಿಗ ಯಂದ ನಡ ದವ ಂದು ಮನಗಂಡ ನ್ರಯಯರಲಯ, ಈ ವಯಕ್ತುಗಳು 

377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಡಿಯಲಿಲ ಅಪರರಧಿಗಳ ಂದು ಬಗ ಯತು133. 

ರತನ್ ಮಿಯಾ v. ಆಸಾಮ್ ರಾಜಾ ಸಕಾೋರ134 ಪಾಕರಣದಲಿಲ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಹದನ್ ೈದೂವರ  ವಷ್ಿ ಮತುು 

ಇಪಿತುು ವಷ್ಿ ವಯಸ್ಪನ ಇಬಬರು ಪುರುಷ್ರಿಗ  377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್  ವಿಧಿಸ್ದರು. ಇಬಬರಲಿಲ 

ಅಪರರಧ್ಕ ಿ ಪಾಚ ೂೀದಸ್ದವರು ಮತುು ಬಲಿಪಶು ಯರರ ಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವರಗಲಿಲಲವರದದರಿಂದ 

ಇಬಬರನೂನ ಸ್ಮರನ ಅಪರರಧಿಗಳ ಂದು ಕರ ಯಲರಯತು. ಮೊದಲು ಇಬಬರು ಪುರುಷ್ರಿಗ  ಆರು ರ್ತಂಗಳ 

ಸ ರ ವರಸ್ ಮತುು 100 ರೂಪರಯ ದಂಡ ವಿಧಿಸ್ಲರಯತು. ಮೂರು ರ್ತಂಗಳು ಸ ರ ಯಲಿಲ ಕಳ ದು ಮೂರು ಬರರಿ 

ಮೀಲಮನವಿ ಸ್ಲಿಲಸ್ದ ನಂತರ 135  ಇಬಬರು ವಯಕ್ತುಗಳ ಸ ರ ವರಸ್ವನುನ ಏಳು ದನಗಳ ಸ್ಶಾಮ ಬಂಧ್ನಕ ಿ 

                                                             
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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ಇಳಿಸ್ಲರಯತು, ಇದಕ ಿ ಮುಖ್ಯ ಕರರಣ ಅವರಿಬಬರೂ ಮೊದಲ ಬರರಿ ಅಪರರಧ್ ಎಸ್ಗಿದವರು ಮತುು 

ಇಪಿತ್ ೂುಂದು ವಷ್ಿಕ್ತಿಂತ ಕ್ತರಿಯರು ಎಂಬುದರಗಿತುು136.  

ಖರಸ್ಗಿೀ ಕ್ತಾಯಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕರನೂನುಗಳನುನ ಸ್ಕರಿರವ ೀ ತ್ರನ್ರಗಿ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ುರ್ತುಲಲವರದರೂ, ಎಲಲ 

ಕಡ ಯಂದಲೂ, ಶಿಕ್ ಗ  ಕರಯುರ್ತುರುವ ಪರತಕ್ತಗಳ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಡುವ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರ ಮೀಲರಗುವ 

ಮರನಸ್ಕ ಪರಿಣರಮಗಳು ಅವರನುನ ಹಲಬಗ ಯಲಿಲ ಘಾಸ್ಗ ೂಳಿಸ್ುತುವ : 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳ ಬದುಕ್ತನ ಮೀಲ  377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಉಂಟು 

ಮರಡುವ ಪರಿಣರಮ ನ್ರಯಯರಲಯದ ಹ ೂರಗ  ಅನುಭವವರಗುತುದ  ಮತುು 

ಅದನುನ ಕರನೂನು ಮೊಕದದಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅಳಿಯಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ. ಲಿಖಿತ 

ದರಖ್ಲ ಗಳು ಮತುು ಕಥ ಗಳನುನ ಓಳಗ ೂಂಡ ಹಲವರರು ಅಧ್ಯಯನಗಳ 

ಪಾಕರರ, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ನ್ ಪದಲಿಲ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರ ಮೀಲ  

ಪೊೀಲಿೀಸ್ ವಯವಸ ಥ, ಆರ ೂೀಗಯ ಸ್ಂಸ ುಗಳು ಮತುು ಸ್ಕರಿರಗಳು ಸ್ತತವರಗಿ 

ಮತುು ನಿತಯವೂ ಅತ್ರಯಚರರ ಎಸ್ಗುರ್ತುವ . ಇಲಿಲ ಹಿಜರಾಗಲು (ಲಿಂಗ 

ಪರಿವರ್ತಿತರ ವಿಶಿಷ್ುವರದ ಒಂದು ವಗಿ) ಮತುು ಕ ೂೀರ್ತಗಳು (ಹ ಣಿಣನ 

ಹರವಭರವದ ಪುರುಷ್ರು) ಭರರತ್ರದ ರಸ ುಗಳ ಮೀಲ  ಪಾರ್ತದನ 

ಅನುಭವಿಸ್ುವ ಹಿಂಸ ಯ ಹಲವರರು ಕಥ ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಹರ ಯದ 

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬನಿಗ  ಸ್ತತ ಮೂರು ವಷ್ಿಗಳ ಕರಲ ವಿದುಯತ್ ಶ್ರಕ್ ಚಕ್ತತ್ ಪ 

ನಿೀಡಿದ ಪಾಕರಣವನುನ ಆಲಿಸ್ಲು ನಿರರಕರಿಸ್ದ ರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಮರನವರಧಿಕರರ 

ಆಯೊೀಗದ ಕಥ ಗಳನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ಬಹುದು. ಕನ್ರಿಟಕದ ಪ್ಪೀಪಲ್ಪ 

ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಲ್ ಲಿಬಟ್ಟೀಿಸ್ ನ್ರ ಇರ್ತುೀಚನ ವರದಯ ಪಾಕರರ, 

ಪೊಲಿೀಸ್ರು 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ಅನಧಿಕೃತ ಸ ರ ಹಿಡಿಯುವಿಕ , ಲ ೈಂಗಿಕ 

                                                             
136 Ibid.   
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ದೌಜಿನಯ ಮತುು ಕ್ತರುಕುಳ, ಸ್ುಲಿಗ  ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರ ಬಗ ಗ  

ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗ  ರ್ತಳಿಸ್ುವಂತಹ ಕೃತಯಗಳನುನ ಸ್ಮರ್ಥಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು 

ಬಳಸ್ುತ್ರುರ 137. 

19ನ್ ೀ ಶತಮರದ ಕ ೂನ್ ಗ ೂಳುಳವುದಕ ಿ ಮೊದಲು, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಚಳವಳಿಗಳು ಬಹಳ ವಿರಳವರಗಿದದವು. ಆಸ್ಿರ್ 

ವ ೈಲ್ಡ ರ ಪ್ಪಾಯತಮ ಆಲ ಗಿಡ್ ಡಗಲಸ್ ತನನ 1890ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯ ಕವಿತ್  "ಟು ಲವ್ಲಪ" ನಲಿಲ "ತನನ ಹ ಸ್ರ ಹ ೀಳ 

ಹ ದರುವ ಪ ಾೀಮ" ದ ಬಗ ೆ ಬರ ದರಗ, ಅವರು ಖ್ಂಡಿತವರಗಿಯೂ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಕುರಿತು ಸ್ಮರಜದಲಿಲದದ 

ನ್ ೈರ್ತಕ ಅಸ್ಹನ್ ಯನುನ ಪಾಸರುಪ್ಪಸ್ದದರು 138 . ಆದರ  ಇಪಿತನ್ ೀ ಶತಮರನದಲಿಲ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ.ಕೂಯ. 

ಸ್ಮುದರಯವು ಜಗರ್ತುನ್ರದಯಂತ ಕತುಲಿನಿಂದ ಹ ೂರಬಂದು ಸ್ಮರನ ನ್ರಗರಿೀಕ ಹಕುಿಗಳಿಗರಗಿ ಪಾರ್ತಭಟ್ಟಸ್ಲು 

ಆರಂಭಿಸ್ತು. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ.ಕೂಯ ಸ್ಮುದರಯವು ಹಲವು ವಗಿಗಳನುನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ುವ ಬಗ ಗ , ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರ, ಕ ಳವಗಿದವರ, ಬಿಳಿಯರಲಲದವರ, ವಿಕಲರಂಗರ ಮೀಲಿನ ಶ್  ೀಷ್ಣ ಗಳು ಒಂದಕ ೂಿಂದು 

ಪೂರಕವರಗಿರುವ ಬಗ ಗ  ದನಿಯರ್ತುದ . ಈ ಚಳವಳಿಯು ಸ್ಮರನ ಅಧಿಕರರಗಳಿಗರಗಿನ ಹ ೂೀರರಟದಲಿಲ ಬಹಳ 

ಮುಂದುವರ ದದದರೂ, 21ನ್ ೀ ಶತಮರನ ಆರಂಭವರಗುವ ಕರಲದಲೂಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರ ಬಂಧ್ನದ ಘಟನ್ ಗಳು 

ಮುಂದುವರ ದದದವು. 

ಈಡ ೀರಲರಗದ ನ್ರಗರಿಕ ಹಕುಿಗಳ ಬಗ ಗಿನ ಹ ೂೀರರಟಗಳು ಡರ. ಮರಟ್ಟಿನ್ ಲೂತರ್ ಕ್ತಂಗ್ ಹ ೀಳುವ "ನ್ ೈರ್ತಕ 

ವಿಶವದ ಕಮರನು ಗ ೂೀಪುರ ಬಹಳ ವಿಸರುರವರದುದರದರೂ, ಅದು ನ್ರಯಯದ ಕಡ ಗ  ಬರಗುತುದ " ಎಂಬ 

ತತವದಡಿಯಲಿಲ ಸರಗುತುವ . ಈ ತತವವನುನ ಪರಲಿಸ್ುವವರ ಲಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರು ತ್ರಳ ಮ ರುಢಿಸ್ಕ ೂಂಡು, ಸ್ಮರಜ 

ಅವರ ಬದುಕ್ತನ ಶ್ ೈಲಿಯನುನ ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಂಡು ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳುಳವವರ ಗ  ಕರಯಬ ೀಕು ಎಂದು 

ನಂಬಿಕ ೂಂಡಿರುತ್ರುರ . ಆದರ  ಈ ತತವವನುನ ನಂಬುವವರು ಡರ. ಕ್ತಂಗ್ "ಕರಯುವಿಕ " ಎಂಬ ತತವದ ವಿರುದಧ 

ವರದಸ್ದದರು ಎಂಬುದನುನ ಅರ್ಿ ಮರಡಿಕ ೂಳುಳವಲಿಲ ಸ ೂೀಲುತ್ರುರ . 

                                                             
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 
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ಈಗ ಹಲವು ವಷ್ಿಗಳ ವರ ಗ  ನ್ರನು "ಕರಯುವಿಕ " ಎಂಬ ಪದವನುನ 

ಕ ೀಳಿಸ್ಕ ೂಂಡಿದ ದೀನ್ . ಅದು ಪಾರ್ತ ಕರಿಯನ ಕ್ತವಿಯಲಿಲ ಸ್ೀಳುವಷ್ುು 

ಹರ್ತುರದಂದ ಅನುರಣಿಸ್ುತುದ . ಅದು ಮಂಪರುಬರಿಸ್ ಭರವನ್ರತಮಕ 

ಒತುಡವನುನ ಆ ಕ್ಷಣಕ ಿ ಕಡಿಮಮರಡಿ ಹತ್ರಶ್ ಯ ಬುದಧಹಿೀನ ಮಗುವಿಗ  

ಜನಮನಿೀಡುವ ಥರಲಿಡ ೂೀಮೈಡ್ ನಂರ್ತದ . ಪಾಖರಯತ 

ನ್ರಯಯಶ್ರಸ್ರಜ್ಞರ ೂಬಬರು ಇರ್ತುೀಚ ಗ  ಹ ೀಳಿದ "ತಡವರದ ನ್ರಯಯವು, 

ನಿರರಕರಿಸ್ಲರದ ನ್ರಯಯ" ಎಂಬ ಸ್ತಯವನುನ ನ್ರವು ಮನಗರಣಬ ೀಕ್ತದ . 

ನ್ರವು ದ ೀವರು ಮತುು ಸ್ಂವಿಧರನ ಕ ೂಡಮರಡಿದ ಹಕುಿಗಳನುನ 

ಪಡ ಯುವುದಕರಿಗಿ ಮುನೂನರರ ನಲವತುು ವಷ್ಿಕೂಿ ಹ ಚುಿ ಕರಲ 

ಕರದದ ದೀವ . ನಿಮಮನುನ ಕರಿಯನ್ ಂಬ ಸ್ತಯವಂದರ ನ್ ಪದಲಿಲ ಹಗಲು ರರರ್ತಾ 

ಹಿಂಸ ಗ ೂಳಪಡಿಸ್, ನಿೀವು ಸ್ದರಕರಲ ತುದಗರಲಿನಲಿಲ ನಿಂತು, 

ಮುಂದ ೀನ್ರಗುವುದ ೂೀ ಎಂಬುದನುನ ರ್ತಳಿಯದ , ಒಳಗಿನ ಭಯಗಳು ಮತುು 

ಹ ೂರಗಿನ ಆಕ ೂಾೀಶಗಳ ನ್ ರಳಿನಲ ಲೀ ಬದುಕುವಂತ್  ಮರಡಿದರಗ; ನಿೀವು 

ಸ್ದರಕರಲ ನಿೀವು "ಯರರೂ ಅಲಲ"ವ ಂಬ ಭರವದ ವಿರುದಧ ಹ ೂೀರರಡುತುಲ ೀ 

ಇರುವರಗ, ಆಗ ಮರತಾ ಕರಯುವುದು ನಮಮ ಪರಲಿಗ  ಎಷ್ುು ಕಷ್ುವ ಂದು 

ನಿಮಗ  ಅರ್ಿವರಗುತುದ . ಒಂದಲರಲ ಒಂದು ದನ ತ್ರಳ ಮಯ ಕ ೂಡ ತುಂಬಿ 

ಹರಿಯುತುದ , ಮತುು ವಯಕ್ತುಗಳು ತ್ರವು ಕ ೂರ ಯುವಂತಹ ಹತ್ರಶ್ ಗ  ಒಡುಡವ 

ಅನ್ರಯಯದ ಕಂದಕದಲಿಲ ಬಿೀಳುವುದನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ುವ ಕರಲ ಬರುತುದ . 

ಮಹನಿೀಯರ ೀ, ನಿಮಗ  ನಮಮ ನ್ರಯಯಯುತವರದ ತಡ ದುಕ ೂಳಳಲರರದ 

ಸ್ಹನ್ ಯೂ ಅರ್ಿವರಗುತುದ  ಎಂದು ಆಶಿಸ್ುತ್ ುೀನ್ .  
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(ಬಮಿಿಂಗ್ಹರಯಮ್ ಸ ರ ಮನ್ ಯಂದ ಬರ ದ ಪತಾ)139 

24. ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತ ಸ್ಮುದರಯಕ ಿ ಸ ೀರಿದ ಭರರರ್ತೀಯ ಪಾಜ ಗಳು ಕರದದರದರ . ತಮಮ ಸ್ಹ 

ನ್ರಗಿಾೀಕರು ಬಿಾಟ್ಟೀಷ್ರ ಮೂಗುದರರದಂದ ಮುಕುರರಗುರ್ತುದರದಗ, ಪುರರತನ ಮತುು ಈ ಕರಲಕ ಿ ಸ್ಲಲದ 

ವಸರಹರತುಕರಲದ ಕರನೂನ್ ೂಂದು ತಮಮ ಮೂಲಭೂತ ಸರವತಂತಾಯಗಳನುನ ಸ ರ ಹಿಡಿದಟುು, ತಮಮನುನ 

ಮುಚುಿಮರ ಯಲಿಲ, ಭಯದಲಿಲ, ಎರಡನ್ ೀ ದಜ ಿಯ ನ್ರಗರಿೀಕರಂತ್  ಬದುಕುವಂತ್  ಮರಡಿದನುನ 

ನ್ ೂೀಡುತುಲ ೀ ಕರದದರದರ . 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಮರನಯತ್ ಯ ಕುರಿತು ರ್ತೀಪ್ಪಿಗರಗಿ ಸ್ಲಿಲಸ್ರುವ 

ಮನವಿೀಯ ಮೂಲಕ, ಈ ಕರನೂನಿನ ಅಡಿಯಲಿಲ ಅಪರರಧ್ವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ 

ಅಪರರಧ್ಮುಕುಗ ೂಳಿಸ್ಬ ೀಕ ಂದು ಈ ಪಾಜ ಗಳು ಆಗಾಹಿಸ್ುತ್ರುರ . ಆದರ  ಈ ಪಾಕರಣದಲಿಲ, 

ವಸರಹರುಶ್ರಹಿೀ ಕರನೂನ್ ೂನುದ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುವ ಕ ಲ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಅಪರರಧ್ 

ಮುಕುಗ ೂಳಿಸ್ುವುದಕ್ತಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಿನ ವಿಚರರಗಳಿವ . ಈ ಪಾಕರಣವು ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಹಕುಿಗಳನುನ 

ಅನುಭವಿಸ್ುವ ಮಹದರಸ ಯ ಕುರಿತದುದ. ಈ ಪಾಕರಣ ಪಾರ್ತ ಮನುಷ್ಯನು ಹ ೂಂದರುವ ಘನತ್ ಯಂದ 

ಬದುಕುವ ಹಕ್ತಿನ ಕುರಿತದರದಗಿದ . ಈ ಪಾಕರಣ ಈ ಪಾಜ ಗಳಿಗ  ಸ್ಮರನ ನ್ರಗರಿಕತ್ ಯ ಬ ಲ  ರ್ತಳಿಸ್ುವ 

ಬಗ ಗಿನದರದಗಿದ . ಇದ ಲಲಕ್ತಿಂತ ಮಿಗಿಲರಗಿ ನಮಮ ನಿಧರಿರವು ಸ್ಂವಿಧರನಕ್ತಿರುವ ಬದಲರವಣ  ತರುವ 

ಶಕ್ತುಯನುನ ಎರ್ತುಹಿಡಿಯುತುದ . ಏಕ ಂದರ , ಸರಮರಜಿಕ ಬದಲರವಣ ಗಳರದರಗ ಮರತಾ ಸ್ಂವಿಧರನ 

ಪಾಜ ಗಳಿಗ  ನ್ರಯಯಯುತ, ಮರನವಿೀಯ ಮತುು ಪರಸ್ಿರ ಸ್ಹರನುಭೂರ್ತಯ ಬದುಕನುನ ಕಟ್ಟುಕ ೂಡಲು 

ಸರಧ್ಯ. 

D. ಒಂದ್ತ ಸಾಮಾನವಾದ್ ಪ್ ರವಮ 

“Through Love's Great Power" 

ಪ್ ರವಮದ್ ಮಹ ೂವನನತ ಶಕ್ರಿಯಂದ್ 

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 

ಸ್ಂವಿಧರನದ 14ನ್ ೀ ಕಲಮು ನಮಮ ಸ್ಮರನತ್ ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸ್ನನದರಗಿದ . 

"ಸ್ಕರಿರವು, ಭರರತದ ಸ್ರಹ ೂದದನ್ ೂಳಗ , ಯರವ ವಯಕ್ತುಗೂ 

ಕರನೂನಿನ್ ದುರಿನ ಸ್ಮರನತ್  ಅರ್ವರ ಕರನೂನಿನ ಸ್ಮರನ ರಕ್ಷಣ ಯನುನ 

ನಿರರಕರಿಸ್ುವಂರ್ತಲಲ. (ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ ) 

25. ನ್ರಜ್  ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ದ ಹಲಿ ಉಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ವಗಿಿಕರಣಕೂಿ, ಅದು 

ಈಡ ೀರಿಸ್ಬಯಸ್ುವ ಉದ ದೀಶಗಳಿಗೂ ತ್ರಳಮೀಳವಿಲಲವ ಂದು ಸ್ಂವಿಧರನದ 14ನ್ ೀ ಕಲಮನುನ 

ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ  ಎಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ತು 141 . ಕೌಶಲ್ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಇದ ೀ ನ್ರಯಯರಲಯವು ನ್ರಜ್  

ಪಾಕರಣದ ನಿಧರಿರವನುನ "ಸರಮರನಯ ಸ್ಂದಭ್ಿಳಲಿಲ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ನಡ ಸ್ುವವರು ಮತುು 

ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ನಡ ಸ್ುವವರು ಎಂಬ ಎರಡು ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  ವಗಿಕ ಿ 

ಸ ೀರಿದ ವಯಕ್ತುಗಳು" ಎಂಬ ಆಧರರದ ಮೀಲ  ರದುದಪಡಿಸ್ತು 142 . ಈ ತಕಿದ ಆಧರರದಲಿಲ, 377ನ್ ೀ 

                                                             
140 Vikram Seth  
141 Naz Foundation, at para 91. 
142 Koushal, at para 65. 
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ಪರಿಚ ಿೀದ ನಿರಂಕುಶತವ ಅರ್ವರ ಅತ್ರಕ್ತಿಕ ವಗಿೀಿಕರಣದ ಸ್ಮಸ ಯಯನುನ ಹ ೂಂದಲಲ ಎಂದು ಕೌಶಲ್ 

ಪಾಕರಣದಲಿಲ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲರಯತು.  

26. ನಮಮ ರ್ತೀಪುಿಗಳ ಸ್ರಣಿಯ ಪಾಕರರ - ಪಾರ್ತ ರ್ತೀಪಿನೂನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ದರ  ಹ ೀಳಿದದನ್ ನೀ 

ಹ ೀಳಿದಂತ್ರಗುತುದ  - ಸ್ಂವಿಧರನದ 14ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ಅಪರರಧ್ವ ಂದು ವಗಿೀಿಕರಣ ಗ ೂಳಳಲು 

ಎರಡು ಮರನದಂಡಗಳು ಅಗತಯ 1) ಅರ್ಿವರಗಬಲಲ ವತ್ರಯಸ್ಗಳ ಆಧರರದಲಿಲ ವಗಿೀಿಕರಣ ಆಗಬ ೀಕು 

ಮತುು 2) ಕರನೂನಿನ ವಗಿೀಿಕರಣಕೂಿ ಅದು ಪೂರ ೈಸ್ಬಯಸ್ುವ ಉದ ದೀಶಕೂಿ ತ್ರಕ್ತಿಕವರದ 

ಹ ೂಂದರಣಿಕ ಯರಬ ೀಕು143. ಇದನ್ ನೀ ಬ ೀರ  ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಹ ೀಳುವುದರದರ , ವಗಿೀಿಕರಣದ ಕರರಣ ಮತುು 

ಕರನೂನಿಯ ಉದ ದೀಶಗಳ ನಡುವ  ಸ್ಕರರರಣ ತ್ರಳಮೀಳವಿರಬ ೀಕು. ವಗಿೀಿಕರಣಮರಡುವ ಉದ ದೀಶ 

ಅಸ್ಮಂಜಸ್ವೂ, ನ್ರಯಯವಿಲಲದುದ ಮತುು ಪಕ್ಷಪರರ್ತಯರಗಿರುವಂರ್ತದದರ , ಆ ವಗಿೀಿಕರಣ 

ಅತ್ರಕ್ತಿಕವರಗುತುದ 144. 

27. ಸ್ಮರನತ್ ಯನುನ ಅಪರರಧ್ವಂದರ ತ್ರರ್ತವಕ ವಗಿೀಿಕರಣದ ೂಂದಗ  ಸ್ಮಿೀಕರಿಸ್ದರಗ ಕರನೂನಿನ 

ಶಿಷರುಚರರ ಮರ ದಂತ್ರಗುತುದ .. ಈ ವಗಿೀಿಕರಣ ಪರಿೀಕ್ ಯ ಸ್ಮಸ ಯಯಂದರ , ತ್ರಕ್ತಿಕ ನ್ ಲ ಯಲಿಲ 

ನಡ ಯಬ ೀಕರಗಿದದ ವಗಿೀಿಕರಣವು, ಕ ೀವಲ ಸ್ೂತಾವರಗಿ ಉಳಿದು: ಅರ್ಿವರಗಬಲಲ ವಯತ್ರಯಸ್ ಮತುು 

ಕರನೂನಿನ ಉದ ದೀಶದ ಹುಡುಕರಟ ಮರತಾ ನಡ ಯುತುದ . ಹರಗರದರಗ, ವಗಿೀಿಕರಣದ ಪರಿೀಕ್ ಯು 

ಸ್ತವಕ್ತಿಂತ ಹ ೂರಗಿನ ಸ್ವರೂಪಕ ಿ ಹ ಚಿನ ಬ ಲ  ನಿೀಡಿದಂತ್ರಗುತುದ . ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಹಕುಿಗಳನುನ 

ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವ ಮೌಲಯಗಳು, ಅವ ಷ ುೀ ಹಳ ಯದರಗಿದದರೂ, ತಯಜಿಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವರಗದರುವುದ ೀ 

ಕರನೂನ್ರತಮಕ ಶಿಷ್ುತ್ ಯಲಿಲರುವ ಅಪರಯ. ಕರನೂನಿನ ಶಿಷ್ುತ್ ಯು ಸ್ಂವಿಧರನದ ಜಿೀವದರಯಕ 

ಶಕ್ತುಯನುನ, ಬರಿಯ ಸ್ೂತಾ ಅಥರವರ ಮಂತಾದಡಿಯಲಿಲ ಹೂತುಹರಕುತುದ . ಈ ಶಿಷ್ುತ್ ಯು 14ನ್ ೀ 

ಕಲಮಿನಲಿಲರುವ, ಕರನೂನಿನ್ ದುರು ಸ್ಮರನತ್  ಮತುು ಕರನೂನಿನ ಸ್ಮರನ ರಕ್ಷಣ  ಎಂಬ ಶಕ್ತುಶ್ರಲಿ 

ತತವಗಳನುನ ನಿಲಿಕ್ಷಿಸ್ುತುದ . ಸ್ಮರನತ್ ಯನುನ ಕ ೀವಲ ವಗಿೀಿಕರಿಸ್ುವ ಶಿಷರುಚರರದ ಕ್ತಾಯಯ 

ಹಂತಕ ಿ ಇಳಿಸ್ದರ , ನಿರಂಕುಶ ಪಾಭುತವದಂದ ಪಾಜ ಗಳನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಅದರ ಮೂಲ 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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ಮರ ತಂತ್ರಗುತುದ . ಒಂದ ಡ  ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ರಯಯಶ್ರಸ್ರವು ಸರವತಂತಯ ಮತುು ಸ್ಮರನತ್ ಗಳ ಮುಖ್ಯ 

ಆಶಯಗಳನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ುವಷ್ುು ಮುಂದುವರ ದದರದರ , ಮತ್ ೂುಂದ ಡ  14ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ಮೂಲ ತತವ 

ಕೂಡ ವಗಿೀಿಕರಣದ ನ್ ರಳಿನಿಂದ ಹ ೂರಬಂದದ . ಸ್ಂವಿಧರನವ ಂಬ ಸೌಧ್ವನುನ, 14ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ 

ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತು, ಘನತ್  ಮತುು ಸರವತಂತಾಯಗಳ ಅಡಿಪರಯದಮೀಲ  ಕಟುಲರಗಿದ . ಇದನುನ ಸ್ರಳವರಗಿ 

ಹ ೀಳುವುದರದರ , ಮೀಲ  ರ್ತಳಿಸ್ದ ಅವತ್ರರದಲಿಲ ಸ್ಂವಿಧರನವು ಮನುಷ್ಯರು ಮರಡುವ ಪಾರ್ತ ಕ ಲಸ್ದಲಿಲ 

ಮತುು ಜಿೀವನದ ಪಾರ್ತಯೊಂದು ಘಟುದಲಿಲ ಅವರ ಹರಗೂ ಇತರ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ನ್ರಯಯಯುತವರಗಿ 

ನಡ ಸ್ಕ ೂಳುಳವುದನುನ ಖರರ್ತಾಪಡ ಸ್ಕ ೂಳುಳವುದರ ಡ ಗ  ದರಪುಗರಲು ಹರಕುತುದ . 

ಈ.ಪ್ತ. ರೂಯಪಪ v. ತಮಿಳು ನ್ಾಡತ ರಾಜಾ ಸಕಾೋರ 145  ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಸ್ಕರಿರದ ಕಾಮಗಳು 

ನಿರಂಕುಶವರಗಿವ ಯೀ ಇಲಲವ ೀ ಎಂಬುದನುನ ಪರಿೀಕ್ಷಿಸ್ಲರಯತು 

ಸ್ಮರನತ್  ಎಂಬುದು ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಮತುು ಆಯರಮಗಳನುನ 

ಒಳಗ ೂಂಡಿರುವ ಚಲನಶಿೀಲ ತತವವರಗಿದುದ ಅದನುನ ಸರಂಪರಾದರಯಕ 

ತ್ರರ್ತವಕತ್ ಯೊಳಗ  ಕಟ್ಟುಹರಕುವುದರಗಲಿೀ, ಬಂಧಿಸ್ುವುದರಗಲಿೀ ಅರ್ವರ 

ಅದನುನ ತಡ ಹಿಡಿಯುವುದರಗಲಿೀ ಸರಧ್ಯವಿಲಲ. ನಿಜವರದ ಅರ್ಿದಲಿಲ 

ನ್ ೂೀಡಿದರ , ಸ್ಮರನತ್ ಯು ನಿರಕುಶತವಕ ಿ ವಿರುಧ್ವರದ ತತವವರಗಿದ . 

ಹರಗ  ನ್ ೂೀಡಿದರ , ಸ್ಮರನತ್  ಮತುು ನಿರಾಂಕುಷ್ತವಗಳು ಬದಧವ ೈರಿಗಳು; 

ಸ್ಮರನತ್ ಯು ಪಾಜರತ್ರಂರ್ತಾಕ ಕರನೂನಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದುದ ಮತುು 

ನಿರಂಕುಶತವವು ಸ್ವರಿಧಿಕರರಿಯೊಬಬನ ಹುಚರಿಟ ಮತುು ತ್ ವಲುಗಳನುನ 

ಅವಲಂಬಿಸ್ುರುತುದ . ನಿರಂಕುಶವರದ ಕಾಮವಂದು ರರಜನ್ ೈರ್ತಕ ಮತುು 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ಲ ಗಳಲಿಲ ಅಸ್ಮರನತ್ ಯನುನ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ುವುದು 
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ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿ ಗ ೂೀಚರಿಸ್ುತುದ , ಆ ಮೂಲಕ ಅದು 14 ನ್ ೀ ಕಲಮನುನ 

ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ .  

ನ್ರಲುಿ ದಶಕಗಳ ನಂತರದ ಶ್ಾಯರಾ ಬ್ಾನ್ ೂವ v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ 146  ಪಾಕರಣದಲಿಲ ವಗಿೀಿಕರಣದ 

ಪರಿೀಕ್ ಯನುನ ಸ್ಂಸ್ಿರಿಸ್ಲರಯತು. 

“ನಿರಂಕುಶ ಎಂಬ ಭರವದ ಅರ್ಿ, ಅಸ್ಮಂಜಸ್ವರದ ರಿೀರ್ತಯಲಿ, 

ಸ್ರಿಯರದ ಸ್ದರಧಂತದ ಆಧರರವಿಲಲದ ೀ, ಒಬಬರ ವಿನ್ ೂೀದಕರಿಗಿ, ಅರ್ವರ 

ಕುಟ್ಟಲತ್ ಯಂದ, ವಸ್ುುಗಳ ಸ್ವಭರವಕ ಿ ವಿರುದಧವರಗಿ, ಅತ್ರಕ್ತಿಕವರಗಿ, 

ಸ್ರಿಯರಗಿ ವಿಚರರಮರಡದ ೀ ಅರ್ವರ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ದ ೀ, ಕ ೀವಲ ತಮಮ 

ಮನಸ್ಪಗ  ತ್ ೂೀಚದಂತ್  ನಡ ದುಕ ೂಳುಳವುದು.  

28. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಲಿಲ ಬಳಸ್ಲರಗಿರುವ ಪದಗಳಲಿಲ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಮತುು ಭಿನನಲಿಂಗರಸ್ಕುರ ನಡುವ  

ಭ ೀದ ಕರಣಿಸ್ುವುದಲಲವರದರೂ. ಅದನುನ ನಿಖ್ರವರಗಿ ಅಥ ೈಿಸ್ಕ ೂಂಡರಗ, ಅದು ಭಿನನಲಿಂಗರಸ್ಕುರ 

ಕ ಲವ ೀ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳನುನ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ದರ , ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಎಲರಲ ಬಗ ಯ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್  ಮತುು ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳನುನ ಕರನೂನುಬರಹಿರಗ ೂಳಿಸ್ುತುದ  ಎಂಬುದು 

ಕಂಡುಬರುತುದ 147. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು 14ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ನ್ ಲ ಗಟ್ಟುನ ವಿಮಶ್ ಿಯಲಿಲ ತ್ ೀಗಿಡ ಯರಗಲು, 

ಕೌಶಲ್ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ನ್ರಯಯರಲಯವು 'ಸರಮರನಯ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ’ ಮತುು ‘ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ 

ವಿರುದಧವರದ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ’ದ ನಡುವಿನ ಭಿನನತ್ ಯನುನ ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ಬ ೀಕ್ತತುು. ಹರಗ  ಮರಡಿದರಗ, ಸ್ದರಿ 

ಪರಿಚ ಿೀದದ ಉದ ದೀಶ ಮತುು ಅದನುನ ಭಿನನವ ಂದು ವಗಿೀಿಕರಣ ಮರಡುವುದರ ನಡುವಿನ ತ್ರರ್ತವಕ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ವನುನ ಕರನೂನು ಬದಧವರಗಿ ಸರಬಿೀತು ಪಡಿಸ್ದಂತ್ರಗುರ್ತುತುು. ಆದರ , ಕೌಶಲ್ ಪಾಕರಣದಲಿಲ 

ನ್ರಯಯರಲಯವು 14ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ವಿಚರರ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವರಗ, “ನ್ರಯಯಶ್ರಸ್ರೀಯ ತ್ರರ್ತವಕತ್ ಯ ಕನಿಷ್ು 
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transformative constitution”, Indian Law Review, Vol. 1 (2017), at pages 115-144. 
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ಮರನದಂಡಗಳನುನ ಈಡ ೀರಿಸ್ಲಿಲಲ” ಎಂಬುದು ಆ ರ್ತೀಪಿನುನ ಖ್ಂಡಿಸ್ಲು ಇರುವ ಕರರಣಗಳಲಿಲ 

ಒಂದು 148 . ಕೌಶಲ್ ಪಾಕರಣದಲಿಲ 377 ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಅಡಿಯಲಿಲ ನಡ ದರುವ ವಿಚರರಣ ಗಳನುನ 

ಮರುಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ದ ನ್ರಯಯರಲಯವು. “ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರದ 

ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ’ ಎಂದು ವಗಿೀಿಕರಿಸ್ಲು ಏಕರೂಪವರದ ಪರಿೀಕ್ ಯನುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲು 

ಸರಧ್ಯವರಗಲಿಲಲ” ಎಂದು ನುಡಿಯತು149. ಆದರಗೂಯ, ಕೌಶಲ್ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ನ್ರಯಯರಲಯವು 377ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದದ ಅಡಿಯಲಿಲ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ವಗಿೀಿಕರಿಸ್ುವುದನುನ ಸ್ಮರ್ಥಿಸ್ಕ ೂಂಡಿತು, ಆದರ , 

ಪಾಜ ಗಳನುನ ಭಿನನವರಗಿ ನಡ ಸ್ಕ ೂಳುಳವುದಕ ಿ ಇರುವ ಕರರಣವನ್ರನಗಲಿೀ, ಅರ್ವರ ಅವರುಗಳಲಿಲರುವ 

ಭಿನನತ್ ಯನ್ರನಗಲಿೀ ವಿವರಿಸ್ುವ ಗ ೂೀಜಿಗ  ನ್ರಯಯರಲಯ ಹ ೂೀಗಲಿಲಲ. 

ಮೀಲಿನ ವಿಚರರದಲಿಲ ಸ್ರಿಯರದ ತಕಿ ಅರ್ವರ ವಿಶ್ ಲೀಷ್ಣ ಯನುನ ನಡ ಸ್ದರುವ ನ್ರಯಯರಲಯದ ಕಾಮವನುನ 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಶ್ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಂಶ್  ೀಧ್ನ್ ಗಳಲಿಲ ತರರಟ ಗ  ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಲರಗಿದ . ಈ ಕ ಳಗಿನ 

ಸರಲುಗಳು ನ್ರಯಯರಲಯದ ನಿಧರಿರದ ವಿಮಶ್ ಿಯನುನ ಸ್ಮರ್ಿವರಗಿ ಹಿಡಿದಡುತುವ : 

"ಸರಮರನಯ ರಿೀರ್ತ"ಯಲಿಲ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗದಲಿಲ ತ್ ೂಡಗುವವರು ಮತುು 

ಹರಗ  ಮರಡದವರು ಎಂಬ ಎರಡು ವಗಿಗಳಿವ  ಎಂದು ನ್ರಯಯರಲಯವು 

ಒಂದನಿತೂ ಸರಕ್ಷಯವಿಲಲದ ೀ ನುಡಿಯುತುದ . ಸರಮರನಯ ರಿೀರ್ತ 

ಎಂದರ ೀನು? ಬಹುಷ್ಃ, ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯತ್ . ಅದ ೀ ಏಕ  ಸರಮರನಯ 

ರಿೀರ್ತಯರಗಿದ ? ಪರಾಯಶಃ ಇದಕ ಿ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರಿಗಿಂತ ಹ ಚುಿ 

ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯರಿದರದರ  ಎಂಬುದು ಕರರಣವಿರಬಹುದು, ಆದರ , 

ನ್ರಯಯರಲಯವು ಅದಕ ಿ ಯರವುದ ೀ ಪುರರವ  ನಿೀಡುವುದಲಲ. ಹರಗ  

ನ್ ೂೀಡಿದರ , ಕಂದು ಕೂದಲಿನ ಜನರಿಗಿಂತ ಹ ಚುಿ ಕಪುಿ ಕೂದಲಿನ ಜನರು 
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ಭರರತದಲಿಲದರದರ . ಕಂದು ಕೂದಲಿನ ವಯಕ್ತುಯೊಂದಗಿನ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಕ್ತಾಯನಡ ಯುವುದು ಕಡಿಮ ಎಂದ ಮರತಾಕ ಿ ಅದು ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ 

ವಿರುದಧವ ೀ? ...  ಇಲಿಲ ತಕಿಬದಧವರದ ತ್ರಳಮೀಳ ಎಲಿಲದ ? ಕರನೂನುಬದಧ 

ಸ್ಕರಿರಿ ಉದ ದೀಶ ಏನು? ನ್ರವು ಇಲಿಲ ಅರ್ಿವರಗಬಲಲ ವಯತ್ರಯಸ್ವಿದ  

ಎಂಬುದನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂಡರೂ ಸ್ಹ, ಯರವ ಆಧರರದ ಮೀಲ  ನಿೀವು 

ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುರ್ತುೀರಿ - ಮತುು ಆ ಮೂಲಕ ಯರವ ಆಧರರದಲಿಲ ಒಂದು 

ವಗಿದಜನರಿಗ  ಕರನೂನಿನ ಸ್ಮರನ ರಕ್ಷಣ ಯನುನ 

ನಿರರಕರಿಸ್ುರ್ತುೀರಿ? ನ್ರಯಯರಲಯವು ಯರವ ಉತುರವನೂನ 

ನಿೀಡುವುದಲಲ. ಪಯರಿಯವರಗಿ, "ಸರಮರನಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಯು" ಶಿಶನ-

ಯೊೀನಿ ಸ್ಮರಗಮವನುನ ಒಳಗ ೂಳುಳತುದ , ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯ 

ಪಾರ್ತಯೊಂದು ಇತರ ವಿಧ್ವೂ "ಪಾಕೃರ್ತಯ ಸರಮರನಯ ಮರಗಿಕ ಿ 

ವಿರುದಧ"ವರಗಿದ . ಅಲಲದ ೀ, ಅಲಲದ ೀ, ನ್ರಯಯರಧಿೀಶರ ಹ ೀಳಿಕ ಯೊಂದನುನ 

ಬಿಟುರ , ಮೀಲಿನ ಹ ೀಳಿಕ ಯನುನ ಸ್ಮರ್ಥಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು 

ಯರವುದ ೀ ಆಧರರಗಳಿಲಲ150 

ಮೊಟುಮೊದಲಿಗ , “ನಿಸ್ಾಗದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದದ” ಎಂಬ ಪದಪುಂಜದ ಬಳಕ ಯು ಎಷ್ುು 

ಗ ೂಂದಲಮಯವ ಂದುದನುನ ನ್ರವು ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಳಳಬ ೀಕ್ತದ . “ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ” ಎಂದರ ೀನು? ‘ಅಸ ೈಸ್ಗಿಿಕ’ 

ಎಂದರಿೀನು ಮತುು ಇಂತಹ ಗ ೂಂದಲಮಯ ಮತುು ವರಯಖರಯನಿಸ್ಲರರದ ವಿಚರರಗಳಲಿಲ ಇಂತಹುದ ೀ 

ವಗಿೀಿಕರಣವರಗಬ ೀಕ ಂಬುದನುನ ಯರರು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುತ್ರುರ ? ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿ ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ 

ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್ ಗಳಲಿಲ ಯರವುದು ಉಚತ ಮತುು ಯರವುದು ಅನುಚತ ಎಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವ ಹಕಿನುನ ನ್ರವು 

ಸ್ಕರಿರಗಳಿಗ  ನಿೀಡಬ ೀಕ ? ತಮಮ ದುದ ೈಿವದಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿರುವ ತ್ರಕ್ತಿಕ ಸರಮರ್ಯಿ (ಮತುು 
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ಸರಮರಲ ೈಂಗಿಕ ಭರವನ್ ಗಳನುನ ‘ಪೊೀಷ್ಟ್ಸ್ುವ’ ಸರಮರ್ಯಿ) ದಂದ ವಂಚತವರಗಿರುವ ಹ ಚೂಿಉಕಡಿಮ 1500 

ಜಿೀವ ಪಾಭ ೀದಗಳಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ದರಖ್ಲಿಸ್ಲರಗಿದ 151 . ಇದಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕುತೂಹಲಕರರಿ 

ಬರ ಹವಂದರಲಿಲಾ “ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಯನ್ ನೀ ನಡ ಸ್ದ ಪಾಭ ೀದಗಳರದ ಸ್ೀ ಆಚಿನ್ ಮತುು ಏಫೀಸ್ 

ಹ ೂರತುಪಡಿಸ್, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ  ಇಲಲದ ೀ ಇರುವ ಯರವ ಜಿೀವ ಪಾಭ ೀದವೂ ಕಣುದಬಂದಲಲ” ಎಂದು 

ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ಲರಗಿದ 152. 

29. ತಮಮ ಪೌಾಢ ಬರ ಹವಂದರಲಿಲ ಆಂಬೂಾಸ್ನೂರವರು 153, ಜಿೀವ ಪಾಭ ೀದಗಳು ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತುಯ 

ಪಾವೃತರ್ತುಯಂದ ಪಾಚ ೂೀದಕ ಕರಮನ್ ಗಳ ಡ ಗ  ಹ ೂರಳುವ ಕ್ತಾಯಯನುನ ವಿವರಿಸ್, ಈ ಪಲಲಟವು 

ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಆಧ್ುನಿಕ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗಳನುನ ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಳಳಲು ಎಷ್ುು ಸ್ಹರಯಕ 

ಎಂಬುದನುನ ಚಚಿಸ್ುತ್ರುರ . ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್  ಮತುು ಭಿನನ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ನಡುವಿನ ಗ ರ ಯು ಅದ ಷ್ುು 

ಮಸ್ುಕರಗಿದ  ಎಂಬುದನನ ವಿಶಿಲೀಷ್ಟ್ಸ್ುವ ಅವರು, ಇಂದನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್ ಗಳ ಅಸ್ಥರ ವಿಸರುರವನುನ 

ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಂಡರಗ ಆ ಗ ರ ಯು ಅಡಗೂಲಜಿೆ ಕರಲದ ಕಟುುಕತ್ ಯಂತ್  ಅರ್ವರ ತುಂಬರ ಹಳ ಯ 

ಆವಿಷರಿರದಂತ್  ಭರಸ್ವರಗುತುದ  ಎಂದು ಹ ೀಳುತ್ರುರ .154 

"ಭಿನನಲಿಂಗರಸ್ಕುರು ಮತುು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರು ವಿಭಿನನವರಗಿರಬ ೀಕ ಂದು 

ಯರರ ೂಬಬರಿಗೂ ರ್ತಳಿದಲಲ "ಎಂದು 1984ರ ಅಧ್ಯಯನ ಬಯಲರಜಿಕಲ್ 

ರಿೀಸ್ಚ್ಿ ಆನ್ ಹ ೂೀಮೊೀಸ ಕುಶವರಲಿಟ್ಟಯ ಲ ೀಖ್ಕ್ತ ವ ಂಡ ಲ್ ರಿಕ ರ್ಟಪ 

ಬರ ದದರದರ . ನ್ರವು ಪಡ ದರುವ ಅತುಯತುಮ ಉತುರರ ಒಂದು 

ಕುತಕಿವರಗಿದ : "ಬಿನನಲಿಂಗರಸ್ಕುರು ಮತುು ಸ್ಮರಲ ೈಂಗಿಕರನುನ 

ವಿಭಿನನವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗುತುದ  ಏಕ ಂದರ  ಅವರುಗಳನುನ 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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ಗುಂಪುಗಳರಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕ ಯ ಆಧರರದಲಿಲ ಅವರನುನ 

ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳರಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಲರಗುರ್ತದ " 

ಭಿನನಲಿಂಗರಸ್ಕು/ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರ ನಡುವಿನ ವಿಭಜನ್ ಯು ಶ್ರಶವತ, ಮತುು 

ಪಾಕೃರ್ತಯ ಪರಮೊೀಚಿ ಸ್ತಯವ ಂದು ತ್ ೂೀರುತುದ ಯರದರೂ, ಅದು 

ಸ್ರಳವರಗಿಲಲ. ಇದು ಕ ೀವಲ ಒಂದು ಇರ್ತುೀಚಗ  ಮನುಷ್ಯರು ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಕ್ತಾಯಯು ನಮಮ ಪರಲಿಗ  ಹ ೂಂದರುವ ಅರ್ಿವ ೀನು  ಎಂಬುದರ ಬಗ  ೆ

ಮರತನ್ರಡಲು ಕಂಡುಹಿಡಿದರುವ ವರಯಕರಣವರಗಿದ .  

"ಅವರು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಪದಗಳಲಿಲ 'ಸರಮರನಯತ್ ' ಯ ಉನನತ ಸ್ಥರ್ತಯನುನ ಪಾಶಿನಸ್ುತ್ರುರ : 

 "ಸ್ಹಜ" ಎಂಬುದು ಒಂದು ಭರರಿ ಪದವರಗಿದ , ಮತುು ಆ ಪದವನುನ 

ಖ್ಂಡಿತವರಗಿ ಇರ್ತಹರಸ್ದುದದಕೂಿ ದುಬಿಳಕ  ಮರಡಲರಗಿದ . 

ಗುಲರಮಗಿರಿಗ  ದರರಿ ಮರಡಿಕ ೂಡುವ ಉತುರರಧಿಕರರದ ಆದ ೀಶವನುನ 

ಒಂದು ಕರಲಯದಲಿಲ ಸ್ಹಜ ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಲರಗಿತುು, ಹರಗ ೀ ಭೂಕ ೀಂದಾತ 

ಬಾಹರಮಂಡವರದವನುನ ಕೂಡರ ಸ್ಹಜವ ಂದ ೀ ರ್ತಳಿಯಲರಗಿತುು. ಅಂತಹ 

ಒಮಮತದ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನಗಳನುನ ಪಾಶಿನಸ್ುವ ಪಾವೃರ್ತುಯ ಮೂಲಕ ಮರತಾ  

"ಸ್ಹಜ" ವಿದಯಮರನಗಳನುನ ಶ್ ಾೀಷ್ಠ ಸರಥನದಂದ ಕ ಳಗಿಳಿಸ್ಲು 

ಸರಧ್ಯವರಯತು " 

 ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಮತುು ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ವಿಚರರಗಳನುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವ ಮನುಷ್ಯರ ಸರಮರ್ಯಿದಲಿಲ ಸ್ಹಜವರದ ಕ ಲ 

ಕ ೂರತ್ ಗಳಿವ . 

"ಅವನ ಅರ್ವರ ಅವಳ ಪರಾಣಿ ಸ್ಹಜ ಸರವಭರವದ ಮೀಲ    ಅವರ 

ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕತ್  ಮತುು ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಏಕ  ನಿಣಿಯಸ್ಬ ೀಕು? ಮನುಷ್ಯರು 
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ಬ ಲ ಕ ೂಡುವ ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಮತುು ಕಲ ಯಂರ್ ವಿಚರರಗಳು ಕೂಡರ 

ಬಹಳವ ೀ ಅಸರವಭರವಿಕವರಗಿವ . ಅದ ೀ ಸ್ಮಯದಲಿಲ, ನಿಜಕೂಿ 

ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕವರಗಿರುವ ರ ೂೀಗಗಳು ಮತುು ಮರಣದಂತಹ, ವಿಷ್ಯಗಳನುನ 

ಮನುಷ್ಯರು ಸ್ಹಿಸ್ಕ ೂಳುಳವುದಲಲ. ಕ ಲ ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕವರಗಿ ಸ್ಂಭವಿಸ್ುವ 

ವಿದಯಮರನಗಳು ಮರತಾ ನ್ ೈರ್ತಕ ಮತುು ಉಳಿದವು ಅನ್ ೈರ್ತಕವ ಂದು ನ್ರವು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ದರ , ನಮಮ ಮನಸ್ುಪಗಳು (ನ್ ೂೀಡುರ್ತುರುವ ಕಣುಣಗಳು) 

ಯರವುದನುನ ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕವ ಂದೂ ಕರ ಯಬ ೀಕ ಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುರ್ತುವ  ಎಂದು 

ಅರ್ಿ (ನ್ ೂೀಡಲರಗುರ್ತುರುವ ವಿಷ್ಯಗಳು).  ಪಾಕೃರ್ತ ಎಂಬುದು "ಅಲ ಲಲ ೂಲೀ" 

ನಮಿಮಂದ ಸ್ವತಂತಾವರಗಿ ಅಸ್ುತವದಲಿಲಲಲ  - ನ್ರವು ಯರವರಗಲೂ ಅದನುನ 

ಒಳಗಿನಿಂದ ವರಯಖರಯನಿಸ್ುರ್ತುರುರ್ತುೀವ . " 

 ಕರಲದ ೀಶಗಳ ಹಲವು ಘಟುಗಳಲಿಲ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ವಯವಸ ಥ, ನಿಯಂತಾಣ ಮತುು ವಿಸ್ುರಣ ಗಳ ಬಗ ಗಿನ ನಿದಿಷ್ು 

ವಿಚರರಗಳನುನ ಚರಿತ್ ಾಯಂದ ತ್ ಗ ದುಹರಕ್ತರುವುದ ೀ ಭಿನನಲಿಂಗರಸ್ಕ್ತುಯು “ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ”ಮತುು “ಸ್ವಿವರಯಪ್ಪಯೂ” 

ಆಗಿರುವುದರ ಹಿಂದನ ಕರರಣ ಎಂದು ವರದ ಮರಡಲರಗಿದ 155 . ಹರಗರಗಿ, ಹಿೀಗ  “ಇರ್ತಹರಸ್ವನುನ 

ಕತುಲಿನಲಿಲರಿಸ್ದರಗ” “ಮೀಲುಗ ೈ ಸರಧಿಸ್ದ ಭಿನನಲಿಂಗರಸ್ಕು”ರು ಹುಟ್ಟುಕ ೂಳುಳತ್ರರ  – ಇದು ಲ ೈಂಗಿಕತ್ , ಲಿಂಗ 

ಮತುು ಕರಮನ್ ಗಳು ಹಿೀಗ ೀ ಇರಬ ೀಕ ಂಬುದನುನ ಬಿಂಬಿಸ್, ತನನನುನ ತ್ರನು ನ್ ೈಸರಿಗಿಿಕ, ಅನಿವರಯಿ ಮತುು 

ಸರವಿಕರಲಿಕ ಎಂದು ತ್ ೂೀರಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಸ ೈದರಧಂರ್ತಕ ಪಾವೃರ್ತುಯನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ 156 . ಹಿೀಗರದರಗ 

ಭಿನನಲಿಂಗರಸ್ಕ್ತುಯು, ಗಂಡಸ್ುತನವಿರುವ ಗಂಡಸ್ು, ಹ ಣುನವಿರುವ ಹ ಂಗಸ್ನುನ ಬಯಸ್ುವುದನುನ ಉಳಿದ ಲರಲ 

ಬಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕರಮನ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ ಾೀಷ್ಠವ ಂದು ಭರವಿಸ್ುವ ವಿಚರರವರಗಿ ಬಿಡುತುದ ; ಮತುು ಅಂತಹ 

ಭಿನನಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಎಲಲ ಸರಮರಜಿಕ ವಯವಸ ಥಗಳಲಿಲಯೂ ವರಯಪ್ಪಸ್ಬಿಡುತುದ 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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“ಶ್ರರಿೀರಿಕ/ಕರನಿಲ್’ ಎಂಬ ಪದವನುನ ಹಲವು ಬಗ ಗ ಗಳಲಿಲ ಅಥ ೈಿಸ್ಕ ೂಳಳಬಹುದರಗಿದ . ಆ ಪದಕ ಿ “ಲ ೈಂಗಿಕ, 

ಇಂದಾಯರಸ್ಕು, ಕರಮ ಪಾಚ ೂೀದಕ, ಕರಮುಕ, ಲಂಪಟ, ರ್ತೀವಾ ಕರಮರಸ್ಕು, ಹರದರ, ಸ ವೀಚರಿಚರರ, ಅಸ್ಭಯ, 

ಭ ೂೀಗರಸ್ಕು, ಅಶಿಲೀಲ, ಒರಟರದ, ನಯವಿಲಲದ, ಚ ಲುಲಚ ಲರದ, ಉದ ಾೀಕಕರರಿ ” ಎಂಬ ಅನ್ ೀಕ ಅರ್ಿಗಳಿವ .  

ಅಷ ುೀ ಅಲಲದ ೀ, ಆ ಪದವನುನ “ದ ೈಹಿಕ, ಶರಿೀರದ, ಅಂಗರಂಗಳಿಗ  ಮತುು ಮರಂಸ್ಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಎಂದು 

ಕೂಡರ ಅಥ ೈಿಸ್ಕ ೂಳಳಬಹುದು. ಮಧ್ಯಕರಲಿೀನ ಇಂಗಿಲೀಷ್ ಯುಗದ ಕ ೂನ್ ಯಲಿಲ ಉದಭವಿಸ್ದ “ಕರನಿಲ್/ 

ಶ್ರರಿೀರಿಕ” ಎಂಬ ಪದದ ಮೂಲವು ಕ ೈಸ್ು ಲರಯಟ್ಟನ್ ಭರಷ ಯಲಿಲ ಮರಂಸ್ವ ಂಬ ಅರ್ಿ ವಿರುವ 'ಕರಯರ ೂೀ', 

'ಕರಯನ್ಿ' ಪದಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುರುವ “ಕರನ್ರಿಲಿಸ್” ಎಂಬ ಪದದಲಿಲದ . ಕರನಿಲ್/ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಪದದ ಅರ್ಿ-

ವಿಸರುರದ ಒಂದು ಕ ೂನ್ ಯಲಿಲ ದ ೈಹಿಕ ಭರವನ್ ಗಳು ಮತುು ದ ೀಹದ ಬಯಕ ಗಳು ಎಂಬ ಅರ್ಿವಿದ . ಅದ ೀ 

ಮತ್ ೂುಂದು ಕ ೂನ್ ಯಲಿಲ “ದ ೀಹ ಅರ್ವರ ಮರಂಸ್ಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್  ಇರುವ ದ ೈಹಿಕ ಬಯಕ ಗಳು” ಎಂಬ ಅರ್ಿ 

ಬರುತುದ . ನ್ ೀರವರಗಿ ನ್ ೂೀಡಿದರ , ಈ ಪದವು ಒರಟುತನ ಅರ್ವರ ಅಸ್ಭರಯತ್ ಯನುನ ಪಾರ್ತನಿಧಿಸ್ುತುದ . 

ಸರವತಂತಾಯ ಮತುು ಸರಮರನತ್ ಯಂಬ ಉನನತ ಆದಶಿಗಳನುನ ಮೀಲ  ಚಚಿಸ್ಲರಗಿರುವಂತಹ ಅಸ್ಿಷ್ು 

ಅರ್ಿವಿರುವ ಪದಗಳು ಮತುು ನಿಧರಿರಿಸ್ಲು ಆಗದರುವ ತತವಗಳ ಆಧರರದಲಿಲ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಬಹುದ ೀ ಎಂಬುದು 

ನ್ರವು ಕ್ತೀಳಿಕ ೂಳಳಬ ೀಕ್ತರುವ ಸ್ರಳ ಪಾಶ್ ನಯರಗಿದ . 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು, ಕರಮುಕ ಬಯಕ ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ 

ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ ರ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ಬ ೀಕು ಎಂಬ ನ್ ೈರ್ತಕ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯ ಮೀಲ  ರಚಸ್ಲಿಟ್ಟುದ . ಅದರ ಪಾಕರರ 

ಸ್ಂಭ ೂೀಗದ ಏಕ ೈಕ ಉದ ದೀಶ ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತುಯೊಂದ ೀ ಆಗಿದ . ಹರಗರಗಿ ಸ್ದರಿ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಕ ಲ 

ಮೂಲಭೂತ ಮರನವಿೀಯ ಕರಮನ್ ಗಳನುನ ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವ ಂದು ಬಗ ದು ಅವುಗಳಮೀಲ  

ಅಪರರಧಿೀಕರಣದ  ಕರನೂನನುನ ಹ ೀರುರ್ತುದ . ಹರಗರಗುವುದಕ ಿ ಮೂಲ ಕರರಣ, ಸರಮರಜಿಕ 

ಬೂಟರಟ್ಟಕ ಯೊಂದನುನ ಕರನೂನು ತನನ ಭರಗವರಗಿಸ್ಕ ೂಂಡಿರುವುದ ೀ ಆಗಿದ . ಅಂತಹ ಕರನೂನಿನ ಅಡಿಯಲಿಲ 

ಮನುಷ್ಯರು, ಯರವುದು ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮ ಯರವುದು ಅಲಲ ಎಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವ ನ್ ೈರ್ತಕ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯೊಂದರ 

ಪಾಕರರ ದ ೈಹಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ಹ ೂಂದುವಂತಹ “ಸ್ವಚಿತ್ ಯ” ಬದುಕನುನ ನಡ ಸ್ಬ ೀಕರಗುತುದ . ಆ 

ಕರನುನಿನಡಿಯಲಿಲ ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತುಯ ಉದ ದೀಶವಿಲಲದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಪಕಿವನುನ ಪರಪ ಅರ್ವರ ಶಿಕ್ರಹಿವ ಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ ಜಿೀವನ ಪದಧರ್ತಯನುನ ಮನುಷ್ಯರು ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳಳಬ ೀಕರಗುತುದ . ಅಂತಹ ಕರನೂನು ನಮಮ ಪಾಜ ಗಳಿಗ , 
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ಪ ಾೀಮಿಸ್ುವ ಅಧಿಕರರವನುನ ನಿೀಡುತುದ ಯರದರೂ, ಆ ಪ ಾೀಮವನುನ ದ ೈಹಿಕವರಗಿ ತ್ ೂೀಪಿಡಿಸ್ುವುದನುನ 

ಪರತಕವ ಂದು ಕರ ಯುತುದ . ಇಲಿಲ ಸ್ಿಷ್ುವರದ ನಿರಂಕುಶತವ ಎದುದ ಕರಣುತುದ . 

ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಮತುು ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಎಂಬ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲರಗದ ಪದಗಳ ನಡುವ  “ಅರ್ಿವರಗಬಲಲ ವಯತ್ರಯಸ್ವನುನ” 

ಹುಡುಕುವುದು ಕಷ್ುವರಗಿರುವರಗ, ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಎಂದು ಕರ ಯಲಿಡುವ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ನಡ ಸ್ುವವರು ಮತುು ನಿಸ್ಗಿದ 

ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರಗಿ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ನಡ ಸ್ುವವರನುನ  ಭಿನನವ ಂದು ವಗಿೀಿಕರಿಸ್ುವುದನುನ 

ಕರನೂನಿನಡಿಯಲಿಲ ಮರನಯವ ಂದೂ ಹ ೀಳುವುದು ಮತುಷ್ುು ಕಷ್ುದ ವಿಚರರವರಗಿದ .  

ಪದಗಳನುನ ವಿಸರುರವನುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲು ಆಗದರುವ ಸ್ಮಸ ಯಯಷ ುೀ ಅಲಲದ , ಮೀಲ ೂನೀಟಕ ಿ ಸರವಿರ್ತಾಕ 

ಅರ್ಿಗಳನುನ ಹ ೂಂದರುವ “ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ” ಮತುು “ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಎಂಬ ತತವಗಳನುನ ಕರನೂನುಬದಧ ಅರ್ವರ 

ಕರನೂನುಬರಹಿರ ಎಂಬ ಪರಿಧಿಯಲಿಲ ತರುವ ಕ್ತಾಯಯು ತ್ರಕ್ತಿಕವರಗಿ ತಪರಿಗಿದ . ಈ ವಿಚರರವನುನ ಬಷ್ಟ್ೀರ್ 

ಮತುು ಸ್ಂಗಡಿಗರು ತಮಮ ವಿಧ್ವತೂಿಣಿ ಬರ ಹದಲಿಲ158 ಸ್ಮರ್ಿವರಗಿ ಮಂಡಿಸ್ುತ್ರುರ : 

"ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕವರಗಿ ನಡ ಯುರ್ತುರುವುದು ಸರಮರಜಿಕವರಗಿ 

ಅಪ ೀಕ್ಷಣಿೀಯವರಗಿರಬ ೀಕ್ತಲಲ. ಅಂತ್ ಯೀ, ಸರಮರನಯವರಗಿ 'ಅಸರವಭರವಿಕ' 

ಎಂದು ಗಾಹಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ಕೃತಯಗಳು ಕರನೂನು ಬರಹಿರವರಗಿರಬ ೀಕ್ತಲಲ. 

ಸ್ದರಕರಲ ತನನ ಕ ೈಯ ಮೀಲ  ನಡ ಯುವ ವಯಕ್ತುಯ ಉದರಹರಣ ಯನ್ ನೀ 

ಪರಿಗಣಿಸ್, ಇದು ಅಸರವಭರವಿಕವರಗಿದದರೂ ಕೂಡರ, ಖ್ಂಡಿತವರಗಿಯೂ 

ಕರನೂನಿನ ಖ್ಂಡನ್ ಗ  ಯೊೀಗಯವರದೂದಲಲ. 

 ...ವರಸ್ುವವರಗಿ, ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮವನುನ (ಉದರಹರಣ ಗ , ಹೃದಯ ಕಸ್) 

ವಿರ ೂೀಧಿಸ್ುವಂತ್  ಕಂಡುಬರುವ ಹಲವರರು ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳು 

ಪಾಯೊೀಜನಕರರಿ ಮತುು ಅಪ ೀಕ್ಷಣಿೀಯವರಗಿರುತುವ . ಅಸರವಭರವಿಕ 

ಕೃತಯವಂದು ಅದರ ವಿರುದಧ ಕರನೂನಿನ ನಿಬಿಂಧ್ಗಳನುನ ವಿಧಿಸ್ುವ 

                                                             
158 Supra note 61. 
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ಮಟ್ಟುಗ  ಹರನಿಕರರಕವರಗಿದದರೂ, ಅದನುನ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುವುದಕ ಿ ಅದು 

ಹರನಿಕರರಕ ಎಂಬ ಕರರಣವಿರುತುದ ಯೀ ಹ ೂರತು, ಅದು ಅಸರವಭರವಿಕ 

ಎಂಬುದಲಲ. " 

ಸ್ಂಖರಯಶ್ರಸ್ರಯ ಸ್ಂಭವನಿೀಯತ್ ಯ ನ್ ಲ ಗಟ್ಟುನಲಿಲ ವಿರಳವರಗಿ ಕರಣಸ್ಗುವ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಅಸ್ಹಜವ ಂದು 

ಕರ ದು ಅದು ನ್ ೈರ್ತಕವರಗಿ ತಪುಿ ಎಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲು ಯರವುದ ೀ ನಂಬತಕಿ ಆಧರರವಿಲಲ159.  ಹರಗ  ನ್ ೂೀಡಿದರ , 

ಸ್ರಿಯರದ ಸ್ಮರ್ಿನ್ ಗಳಿಲಲದ  ತಪುಿ ಅರ್ವರ ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಎಂದು ಕರ ಯಲಿಡುವ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಸ್ಹ 

ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ ಏಕ ಂದರ  ಹರಗ  ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವುದು ಶಿಕ್ರಹಿವರಗುತುದ . ಹಿೀಗರಗಿ, ವಯಕ್ತುಗಳ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯದ ಯೀ, ಹರಗೂ ಮತ್ ೂುಬಬರಿಗ  ಹರನಿಯರಗಿದ ಯೀ ಎಂಬ ವಿಚರರಗಳನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ದ , 

ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತುಯ ಉದ ದೀಶವಿಲಲದ ಎಲಲ ರಿೀರ್ತಯ ‘ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ’ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ 

377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಎಲಲವನುನ ಒಳಗ ೂಳುಳವ ಅಪರರಧ್ದ ರೂಪ ತ್ರಳುತುದ . 

30. ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯ ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತುಗರಗಿ ಮರತಾ ಸ್ಂಭವಿಸ್ಬ ೀಕು ಎಂದು ನಂಬುವ ಖ್ಾನತ v. ಸಾಮಾರಟ 

ದಂತಹ ಪಾಕರಣಗಳ ಆಧರರದಲಿಲ “ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ” ಎಂಬ ಪದವನುನ ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಂಡರ  ಅರ್ತರಿೀಕದ 

ಪರಿಣರಮಗಳುಂಟರಗುತುವ . ಅಂತಹ ಕ ಲ ಪರಿಣರಮಗಳು ಈ ಕ ಳಕಂಡಂರ್ತರುತುವ : 

ಹರಗರಗಿ "ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ' ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಎಂಬುದು ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳಿಗ  ಮರತಾ ಸ್ೀಮಿತವರಗಿದ , ಅಲಲದ ೀ ಅಂತಹ 

ಕ್ತಾಯಗಳಿಂದ ಗಭಿಧರರಣ  ಆಗುವಂತವರಗಿರಬ ೀಕು ಎಂಬುದು 

ನ್ರಯಯರಲಯದ ಅಭಿಪರಾಯವರಗಿತುು. ಪರಾಯಶಃ ಆ ಕರಲದಲಿಲ 

ಪಾಚಲಿತವರಗಿದದ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಬಗ ಗಿನ ಪಾಬಲ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನಕ ಿ 

ವಿರುದಧವರಗಿದದ ಗಭಿನಿರ ೂೀಧ್ಕವನುನ ಬಳಸ್ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯ ನಡ ಸ್ುವುದಷ ುೀ 

ಅಲಲದ ೀ, ಒಬಬರು ಅರ್ವರ ಇಬಬರು ಸ್ಂಗರರ್ತಗಳು ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತುಯ 

                                                             
159 Sex, Morality and the Law, (Lori Gruen and George Panichas eds.), Routledge (1996). 
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ಶಕ್ತುಯನುನ ಹ ೂಂದರದ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ ಅರ್ವರ ಮಹಿಳ ಯ ಋತುಚಕಾದ 

'ಸ್ುರಕ್ಷಿತ' ಅವಧಿಯಲಿಲ ನಡ ಯುವ ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನನ 

ಕೂಡ ಅಂತಹ 'ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ' ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ' ಪರಿಕಲಿನ್ ಯಂದ 

ಹ ೂರಗಿಡಲರಗಿತುು. ಹರಗ , ಅಂತಹ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯು ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯ 

ಸ್ಂಗರರ್ತಗಳ ನಡುವಿನ ಮುಖ್ಮೈರ್ುನ ಮತುು ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುರ್ತುತುು ಎಂಬುದನುನ ಬ ೀರ ಯರಗಿ 

ಹ ೀಳಬಿೀಕ್ತಲಲ"160 

 “ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಮತುು ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧ ಎಂಬ ಪದಗಳ ಅಸ್ಿಷ್ುತ್  ಮತುು ಅನಿದಿಷ್ುತ್ ಯ 

ಕರರಣದಂದ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು 14ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ಸ್ಮರನತ್ ಯ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಯನುನ ಉಲಲಂಗಿಸ್ುವಂತ್ರಗಿ ಅದರ 

ಸ್ಂವಿಧರನಬದಧತ್ ಯು ಡ ೂೀಲರಯಮರನವರಗುತುದ . 

ಇಲಿಲ ಕರನೂನಿನ ವಗಿೀಿಕರಣವು ಅಮರನಯವ ಂದು ಅರ್ಿವರಗುತುದ . ಆದರಗೂಯ, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ 

ಶ್ರಸ್ಕರಂಗಿೀಯ ಇರ್ತಹರಸ್ವನುನ ಅರಿತು, ಸ್ದರಿ ವಗಿೀಿಕರಣದ ಅಸ್ಲಿ ಉದ ದೀಶವನುನ ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಳುಳವುದು 

ಉಪಯುಕುವರಗುತುದ . ಈಗಿನ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಹಿಂದ  ಚರಲಿುಯಲಿಲದದ ಮಕರಲ ಯ ಮೊದಲ ಕರಡಿನಲಿಲದದ 

361ನ್ ೀ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಯಡಿಯಲಿಲ ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಕರಮನ್ ಯನುನ ಈಡ ರಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು ಮತ್ ೂುಬಬರನುನ ಮುಟ್ಟುದರ  

ರ್ತೀವಾವರದ ಶಿಕ್  ವಿಧಿಸ್ಲರಗುರ್ತುತುು. ಇಂತಹ ಘೂೀರ ಪರತಕದ ಬಗ ಗ  ವರದ ಅರ್ವರ ಚಚ ಿ ಮರಡುವುದನುನ 

ಮಕರಲ ಯು ರ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ುರ್ತುದದರು. ಭರರತದ ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗ ವಿರ ೂೀಧಿ ಕರನೂನನುನ ಬಿಾಟ್ಟಷ್ರು ಯರವುದ ೀ 

ರಿೀರ್ತಯ ಸರವಿಜನಿಕ ಚಚ ಿಯಲಲದ  ರಚಸ್, ಶ್ರಸ್ನವರಗಿ ಜರರಿಗ  ತಂದರು161. ಅವರು ಸ್ಮರ್ಥಿಸ್ುರ್ತುದದ ನ್ ೈರ್ತಕ 

ಕಲಿನ್ ಗಳ ಪಾಕರರ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್  ಅದ ಷ್ುು ಅಸ್ಹಯಕರವರಗಿತುು ಎಂದರ  ಅದರ ಬಗ ಗಿನ ಚಚ ಿಯ ಕಲಿನ್  ಕೂಡ 

ಅಸ್ಹಯಕರವ ಂದು ಎಂದು ಮಕರಲ  ನಂಬಿದದರು. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ತಮಮ ಜ ೂತ್ ಗಿನ ಮನುಷ್ಯರ ಕ ಲ ಖರಸ್ಗಿೀ 

                                                             
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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ಆಯಿಗಳ ಬಗ ಗ  ಆ ಕರನೂನನುನ ರಚಸ್ದವರಲಿಲದದ ದ ವೀಷ್, ಅಸ್ಹಯಭರವ ಮತುು ಅಸ್ಮರಧರನವನುನ ಮರತಾ 

ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ುತುದ . 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಅಡಿಯಲಿಲ ಕ ಲ ಕೃತಯಗಳನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ರುವುದಕ ಿ 

ಕರನೂನುಬದದವರದ ಆಧರರವ ೀನೂ ಇಲಲ, ಬದಲಿಗ  "ತಮಮ ಖರಸ್ಗಿೀ ಆಯಿಗಳ ಕರರಣದಂದ ಭಿನರರಗಿ ಕರಣುವ 

ಕ ಲ ಬಗ ಯ ಜನರು ಇತರ ನ್ರಗರಿಕರಿಗಿಂತ  ಕ ಳಗಿನ ಸರಥನದವರು ಎಂಬ ನ್ ೈರ್ತಕ ರ್ತೀಮರಿನಗಳ"  

ಆಧರರದಲಿಲ ಆ ಕೃತಯಗಳನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ಲರಗಿದ .162 

31. ನ್ರಝ್ ರ್ತೀಪಿನುನ ಅದು 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ವರಯಪ್ಪುಯಂದ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಖರಸ್ಗಿೀ 

ಕೃತಯಗಳನುನ ತ್ ಗ ದು ಹರಕ್ತತ್ರದರೂ, ಅದು ಆ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ಅದರಲಿಲದದ "ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮ" ಎಂಬ 

ಸ್ಮಸರಯತಮಕ ಪರಿಭರಷ ಯ ಜ ೂತ್ ಗ  ಉಳಿಸ್ಕ ೂಂಡಿತು ಎಂಬ ಕರರಣಕ ಿ ಅದನುನ ಖ್ಂಡಿಸ್ಲರಗಿದ .163 

 "... ಕೃತಯಗಳು ಅಪರರಧ್ ಆಗಿರದದದರೂ ಸ್ಹ, ಅವುಗಳನುನ ಕರನೂನಿನಲಿಲ 

"ಅಸರವಭರವಿಕ" ಎಂದು ವಗಿೀಿಕರಿಸ್ಲರಗುಟ್ಟುದ . ಇದು ಬರಿಯ ಶಬರದರ್ಿದ 

ಸ್ಮಸ ಯಯಲಲ. ಡಕ್ತೀಿಮ್ ರವರ ನೂರು ವಷ್ಿಗಳ ಹಿಂದ  ಗಮನಿಸ್ದಂತ್ , 

ಕರನೂನು ಸರಮರಜಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ಒಂದು 

ಸರಧ್ನವರಗಿ ಕೂಡರ ಕರಯಿನಿವಿಹಿಸ್ುತುದ 164 . ಆದದರಿಂದ, ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ 

ಬಹುವರಗಿ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಸ್ದರಿ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯು ವಯಕ್ತುಗಳ ಘನಟ ಯ 

ನ್ ಲ ಗಟ್ಟುನಲಿಲ ಸ್ಮಸರಯತಮಕವರಗಿದ " 

ಈ ಹಂತದಲಿಲ, ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್  ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ದರಗಿನಿಂದ ಭರರತದ ಅಪರರಧ್ ಕರನೂನಿನಲಿಲ ನಡ ದ ಕ ಲವು 

ಶ್ರಸ್ನಬದಧ ಬದಲರವಣ ಗಳನುನ ನ್ರವು ಗಮನಿಸ್ಬ ೀಕ್ತದ . ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಲರ (ಅಪರರಧ್ ಕರನೂನು) (ರ್ತದುದಪಡಿ) 

ಕರಯದ 2013, ರಲಿಲರುವ ಅತ್ರಯಚರರದ ವಿಸ್ೃತ ವರಯಖರಯನದ ೂಳಕ ಿ, ಪಾಸ್ುುತ ಶಿಶನ-ಯೊೀನಿ 

ಸ್ಮರಗಮವನ್ ೂನಳಗ ೂಂಡ ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ ಮಿೀರಿರುವ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌಜಿನಯ ಎಂಬ ಪರಿಕಲಿನ್ 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). 



 354 

ಅರ್ಿಗಳನುನ ಆಮದು ಮರಡಿಕ ೂಳಳಲರಯತು.  ಈಗ 'ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ' ಎಂಬುದು 377 ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದದಡಿಯಲಿಲ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಅನ್ ೀಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿದ  ಎಂದರದರ , ಆ ಕ್ತಾಯಗಳು 

'ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರಗಿ' ಇರುವುದಲಲ ಎಂದು ವರದಮರಡಲರಗಿದ . ವರಸ್ುವವರಗಿ, ಆ ಕೃತಯಗಳು, 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗದ ಬದಲರದ ಅರ್ಿದ ಭರಗಗಳ ೀ ಆಗಿವ . ಇದರರ್ಿ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ೀಿದದಲಿಲರುವ ಬಹುತ್ ೀಕ 

ವಿಚರರಗಳನುನ ನಿರುಪಯುಕುಗ ೂಳಿಸ್ರುವುದಷ ುೀ ಅಲಲದ ೀ, "ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ" ಎಂಬ ಪದ ಕೂಡ 2013ರ ರ್ತದುದಪಡಿಗ  

ಮುನನ ತನನ ಮೀಲ  ಹಿೀರಲರಗುರ್ತುದದ ಅರ್ಿವನುನ ಕಳ ದುಕ ೂಂಡಿದ . 375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಅತ್ರಯಚರರ ಎಂಬ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಯನುನ ವಿಸರುರವರದ ಅರ್ಿದಲಿಲ ವಿವರಿಸ್, ಒಬಬ ಮಹಿಳ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್  ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯು ಎಸ್ಗುವ 

ಹಲವು ಕೃತಯಗಳಲಿಲ ಯರವುದರದರೂ ಒಂದನುನ ಒಳಗ ೂಳುಳತುದ . ಅಂತಹ ಕೃತಯಗಳನುನ ಮಹಿಳ ಯ ಇಚ ಿಗ  

ವಿರುದಧವರಗಿ ಅರ್ವರ ಆಕ ಯ ಮುಕುವರದ ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ ೀ ಎಸ್ಗಿದರ  ಅತ್ರಯಚರರದ ಅಪರರಧ್ 

ಸರಬಿೀತ್ರಗುತುದ . 375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು, ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯ ಸ್ನಿನವ ೀಶದಲಿಲ, ಪುರುಷ್ ಮತುು ಮಹಿಳ ಯ ನಡುವಿನ 

ಕ ಲ ದ ೈಹಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಮರಡುವವರು ವಯಸ್ಿರರಗಿದದರ  ಅಂತಹ ಕ್ತಾಯಗಳು ದಂಡನ್ ಯಂದ 

ಹ ೂರಗುಳಿಯುತುವ  ಎಂಬುದನುನ ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿ ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ . 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ವರಯಪ್ಪುಯೊಳಗ  ಇರಬ ೀಕರಗಿದದ 

ಅನ್ ೀಕ ಕ್ತಾಯಗಳು, ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯರ ನಡುವ  ನಡ ದರ  ಅವುಗಳು ಅಪರರಧ್ದ ಪರಿಧಿಯಂದ 

ಹ ೂರಗುಳಿಯುತುವ . 375ರ ವಿಚರರದಲಿಲ, ಅಂತಹ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ 'ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ' ವಿರುದಧ ಎಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ುವುದನುನ ಸ್ಂಸ್ತುು ವಿರ ೂೀಧಿಸ್ ರ್ತೀಮರಿನ ಕ ೈಗ ೂಂಡಿದ . ಆದರಗೂಯ ಇಬಬರು ವಯಸ್ಿ ಪುರುಷ್ರು 

ಅರ್ವರ ಮಹಿಳ ಯರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಯನುನ ಅಪರರಧ್ವರಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ುವುದು 

ಮುಂದುವರ ದದ . ಇದು 14ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ಉಲಲಂಘನ್ ಯರಗಿದ . 

'ಸ್ಹಜ' ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು ನಿಸ್ಗಿದಂದ ಉಂಟರಗುತುದ  ಎಂಬುದನುನ ವಿರ ೂೀಧಿಸ್ುವ ನಿವ ೀದತ್ರ ಮನನ್, 'ಸ್ಹಜ' 

ಲ ೈಂಗಿಕತ್  ಎಂಬ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯು ಒಂದು ಬಗ ಯ ಸರಂಸ್ೃರ್ತಕ ಮತುು ಸರಮರಜಿಕ ರಚನ್  ಎಂದು 

ವರದಸ್ುತ್ರುರ 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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"ಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯ ನಿಯಮಗಳು, ಸ್ಂಚರರ ನಿಯಮಗಳಂತ್  

ಆಸ್ಿಷ್ುವರಗಿದ ದ, ಅವು ಒಂದು ನಿದಿಷ್ು ಕಾಮವನುನ ಉಳಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ 

ಸ್ಲುವರಗಿ ಮರನವ ಸ್ಮರಜಗಳಿಂದ ರಚಸ್ಲಿಟ್ಟುದುದ ಸ್ಥಳದಂದ ಸ್ಥಳಕ ಿ 

ಭಿನನವರಗಿರುತುವ  ಎಂಬುಕ ೂಳಿಳ - ಉದರಹರಣ ಗ , ನಿೀವು ವರಹನಗಳನುನ 

ಭರರತದಲಿಲ ರಸ ುಯ ಎಡಭರಗದಲಿಲ ಮತುು ಮತುು ಅಮೀರಿಕರದಲಿಲ ರಸ ುಯ 

ಬಲಭರಗದಲಿಲ ಚಲರಯಸ್ಬಹುದು. ಆಲಲದ , ದ ಹಲಿಯಲಿಲನ ಸ್ಂಚರರ 

ನಿಯಮಗಳು ನಗರ ಕ ಂದಾತ ಯೊೀಜನ್ರ ಮರದರಿಯ ಉತಿನನವರಗಿದೂದ, 

ಅವು ಶಿಾೀಮಂತರಿಗ  ಅನುಕೂಲಮರಡಿಕ ೂಟುು, ಮತುು ಬಡವರಿಗ  ದಂಡ 

ವಿಧಿಸ್ುತುವ  ಮತುು ಈ ಕಾಮವು ಪ ಟ ೂಾೀಲ್-ಸ ೀವಿಸ್ುವ ಖರಸ್ಗಿೀ 

ವರಹನಗಳನುನ ಪೊಾೀತ್ರಪಹಿಸ್ ಶಕ್ತುಯನುನ ಉಳಿತ್ರಯಮರಡುವ ಸರರಿಗ ಯ 

ವಿಧರನಗಳರದ ಬ ೈಸ್ಕಲ್, ಸರವಿಜನಿಕ ಸರರಿಗ  ಮತುು ಪರದಚರರಿಗಳ 

ಪರಲಿಗ  ನಿರುತ್ ುೀಜಕವರಗಿವ  ಎಂದು ನಿೀವು ನಂಬುರ್ತುೀರಿ ಎಂದುಕ ೂಳಿಳ. 

ಹರಗರದರಗ ನಿೀವು, ಹಲವು ಮಂದ ನಗರ ನಿವರಸ್ಗಳು ಓದು ಮತುು 

ಕ ಲಸ್ಕರಗಿ ಪಾರ್ತದನ ಬಹುದೂರ ಪಾಯರಣಿಸ್ುವುದನುನ 

ಅನಿವರಯಿಗ ೂಳಿಸ್ರುವ ನಗರದ ಮರದರಿಯನುನ ಪಾಶಿನಸ್ುರ್ತುೀರಿ. ನಿೀವು 

ಸ್ಂಚರರ ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ನಗರ ಯೊೀಜನ್ ಗಳ ಅನುಕೂಲ, ಸ್ಮರನತ್  

ಮತುು ಅವುಗಳಿಂದರಗುವ ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಸ್ಮಿನೂಮಲಗಳ ಉಳಿಯರತದ ಬಗ ಗ  

ಚಚ ಿನಡ ಸ್ಬಹುದು - ಕನಿಷ್ುಪಕ್ಷ, ಯರವುದ ೀ ಸ್ಂಚರರ ನಿಯಮಗಳ 

'ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ'ವರದವು ಎಂದು ಯರರೂ ಗಂಭಿೀರವರಗಿ ವರದಮರಡಲರರರು " 

32.  ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತ ಸ್ಮುದರಯಕ ಿ ಸ ೀರಿದ ನ್ರಗರಿಕರ ಹ ೂೀರರಟ, ಭರರತದ ಸರಮರಜಿಕ 

ಕಟುುಪರಡುಗಳ ಹಲವು ಸ್ವರೂಪಗಳ ವಿರುದಧದ ನಡ ದ ಹ ೂೀರರಟಗಳ ವಿಸ್ೃತ ಇರ್ತಹರಸ್ದ 

ಭರಗವರಗಿದ . 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಲಿಲರುವ 'ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮ' ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತುಯ ಉದ ದೀಶವಿಲಲದ 
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ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳ ಬಗ ಗಷ ುೀ ಅಲಲದ ೀ, ಸ್ಮರಜದ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಕರರ "ಸ್ಮಸರಯತಮಕ" ಎಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಡುವ ಖರಸ್ಗಿೀ ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್ ಗಳ ಬಗ ಗ  ಕೂಡರ ಮರತನ್ರಡುತುದ . ಇದರಲಿಲ ಸ್ಮರಜ 

ನಿಬಿಂಧಿಸ್ಲ ರ್ತನಸ್ುವ ಅಂತಜರಿರ್ತ ಮತುು ಅಂತರ-ಸ್ಮುದರಯ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳಂತಹ ಹಲವು ಬಗ ಯ 

ಉಲಲಂಘನ್ ಗಳು ಸ್ೀರಿಕ ೂಂಡಿವ . ಪ್ಪಾೀರ್ತಸ್ುವ ಹಕ್ತಿಗರಗಿ ವ ೈಯಕ್ತುಕವರಗಿ ಬಹಳ ಅಪರಯಗಳನುನ 

ಎದುರಿಸ್ುತ್ರು ಸರಮರಜಿವರಗಿ ಚರಲಿುಯಲಿಲರುವ  ಕಟುಳ ಗಳನುನ ಧಿಕಿರಿಸ್ುವ ವಿಚರರದಲಿಲ ಜರರ್ತ ಮತುು 

ಸ್ಮುದರಯಗಳನುನ ಮಿೀರಿ ಪ್ಪಾೀರ್ತಸ್ುವ ಜ ೂೀಡಿಗಳು ಮತುು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳು ಒಂದರಗುತ್ರುರ .  

ಹಿೀಗರಗಿ, ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮ ಎಂಬುದು ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತುಯ ಉದ ದೀಶವಿರದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ 

ವಿರ ೂೀಧಿಸ್ುವ ಬದಲು, ಲಿಂಗ, ಜರರ್ತ, ವಗಿ, ಧ್ಮಿ, ಮತುು ಸ್ಮುದರಯಗಳ ಂಬ ವಯವಸ ಥಗಳು 

ಹ ೀರುವ ಕಟುಳ ಗಳನುನ ವಿರ ೂೀಧಿಸ್ುವಂತ್  ಮರು ಕಲಿಿಸ್ಕ ೂಂಡರ  ಪ್ಪಾೀರ್ತಯ ಹಕ್ತಿಹರಗಿ ನಡ ಯುವ 

ಹ ೂೀರರಟವು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಮರತಾ ಸ್ೀಮಿತವರಗದ ೀ, ಎಲಲದ ಹ ೂೀರರಟವರಗಿ 

ಬದಲರಗುತುದ . 

E. ಭೌತಿಕತ ಯನತನ ಮಿವರಿ: ಲ್ಲಂಗ, ಗತರತತತ ಮತತಿ ರೂಢಮಾದ್ರಿಗಳು 

 "ಈ ಪಾಕರಣವನುನ ಅತಯಂತ ತ್ರಂರ್ತಾಕವರಗಿ ಗಮನಿಸ್ದರ  ಇಲಿಲ ಯರರು 

ಯರರ ೂಳಗ  ಎಲಿಲ ತೂರಿಸ್ಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ ಗ  ಮರತಾ 

ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲರಗುರ್ತುದ . ಆದರ , ಪರಾಯೊೀಗಿಕ ಮತುು ಸರಂಕ ೀರ್ತಕವರಗಿ 

ಗಮನಿಸ್ದರ , ಈ ಪಾಕರಣವು, ಸ್ಮರಜದ ಪಾಮಕುಖ್ ವಗಿದ ಸರಥನಮರನ, 

ನ್ ೈರ್ತಕ ಪೌರತವ ಮತುು ಸ್ವಯಂ-ಮೌಲಯಗಳ ಬಗ ಗಿನ್ರದರಗಿದ . ಮತುು 

ಸರಮರನಯ ಮತುು ಪರಿಕಲಿನ್ ಯ ನ್ ಲರಯಲಿಲ ಗಮನಿಸ್ದರ , ಈ ಪಾಕರಣವು 

ಸ್ಂವಿಧರನದ ಆಶಯವರಗಿರುವ, ಮುಕು ಪಾಜರತ್ರಂರ್ತಾಕ ಮತುು 

ಬಹುತವವರದರಇ ಸ್ಮರಜದ ಸ್ವರೂಪಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದುದರಗಿದ . "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. ಅಜಿಿದರರರ ತಕರರರಿನ ಪಾಕರರ,  (1) 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಆಧರರದಲಿಲ ತ್ರರತಮಯ 

ಎಸ್ಗಿ 15 ಮತುು 16ನ್ ೀ ಕಲಮುಗಳನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ  ಮತುು (2) ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಆಧರರದಲಿಲ 

ನಡ ಯುವ ತ್ರರತಮಯವು ಅಸ್ಲಿಗ  ಲಿಂಗರಧರರಿತ ತ್ರರತಮಯವರಗಿದ . ಮಧ್ಯಸ್ಥಕ ದರರರು ವರದಸ್ುವ 

ಪಾಕರರ (1) 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುತುದ , ಜನರನನಲಲ; (2) ಗುದ ಮತುು 

ಮುಖ್ಮೈರ್ುನದ ಮೀಲಿನ ನಿಷ ೀಧ್ವು ಭಿನನಲ ೈಂಗಿಕ ಮತುು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ದಂಪರ್ತಗಳಿಗ  ಸ್ಮನ್ರಗಿ 

ಅನವಯಸ್ುವುದರಿಂದ ಈ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಭ ೀದರಭರವ ಎಸ್ಗುವಂತಹುದಲಲ; ಮತುು (3) 15ನ್ ೀ ಕಲಮು 

ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುವ ಲಿಂಗರದರರಿತ ತ್ರರತಮಯದಲಿಲ 'ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು' ಕೂಡ ಸ ೀರಿದ  ಎಂದು ವಿಸರುರವರಗಿ 

ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಳಳಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ . 

34. ಕರನೂನ್ ೂಂದರ ಸರಂವಿಧರನಿಕತ್ ಯನುನ ಅದು ಸ್ಂವಿಧರನದ 3ನ್ ೀ ಭರಗದಲಿಲ ಖರತರಿಪಡಿಸ್ಲರಗಿರುವ 

ವಿಚರರಗಳನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ  ಎಂಬ ಆಧರರದಲಿಲ ಪಾಶಿನಸ್ದರಗ, ಸ್ದರಿ ಕರನೂನು ಮೂಲಭೂತ 

ಹಕುಿಗಳ ಉಲಲಂಘನ್  ಮರಡಿದ ಯೀ ಎಂಬುದನುನ ಅಥ ೈಿಸ್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕರಗುತುದ 167. ಹಿೀಗ  ಮರಡಿದರಗ, 

ಹಕುಿಗಳನುನ ಕಸ್ದುಕ ೂಳುಳವುದು ಸ್ದರಿ ಕರಯದಯ ಉದ ದೀಶವರಗಿರಲಿಲಲ ಎಂಬ ಸ್ಕರಿರದ 

ಸ್ಮಜರಯಷ್ಟ್ಯ ಬದಲು ಖರತರಿಪಡಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಸರವತಂತಾಯಗಳಿಗ  ನಿಜವರದ 

ಅರ್ಿಬಂದಂತ್ರಗುತುದ . ಕರನೂನಿನ ಹಿಂದನ ಉದ ದೀಶಗಳರಗಲಿೀ, ನ್ರಗರಿಕರನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಲು 

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವ ಕಾಮಗಳರಗಲಿೀ ನ್ರಗರಿಕರ ಹಕುಿಗಳನುನ ದುಬಿಲಗ ೂಳಿಸ್ುವುದಲಲ.  ಆದರ  ಅಂತಹ 

ಕರನೂನುಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ತಿನಮೀಲ  ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರಿದರಗ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ಮಧ್ಯಪಾವ ೀಶಿಸ್ 

ಉಲಲಂಘನ್ ಯರಗಿರುವ ವಿಚರರಗಳಲಿಲ ಪರಿಹರರ ಸ್ೂಚಸ್ಬ ೀಕರಗುತುದ . ಕರನೂನ್ ೂಂದರಿಂದ 

ನ್ ೂೀವುಂಟರಗಿರುವುದರಿಂದ ವಯಕ್ತುಯು ದುಃಖಿತನ್ರಗುತ್ರುನ್ . ಹರಗೂ ಸ್ುರಕ್ಷಿತವರಗಿರುವ ಹಕ ೂಿಂದು 

ಎಷ್ುರಮಟ್ಟುಗ  ಉಲಲಂಘನ್ ಯರಗಿದ  ಎಂಬುದರ ಆಧರರದಲಿಲ ವಯಕ್ತುಗರಗಿರುವ ಹರನಿಯನುನ 

ಅಳ ಯಲರಗುತುದ . ಆದದರಿಂದ, ಕರನೂನ್ ೂಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕಿನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ ಯ ಎಂದು 

                                                             
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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ರ್ತೀಮರಿನಿಸ್ುವರಗ, ಆ ಕರನೂನನುನ ಚಲರಯಸ್ದರಗ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳ ಹರಣವರಗುರ್ತುದ ಯೀ 

ಎಂಬುದನುನ ರ್ತಳಿದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕ ೀ ಹ ೂರತು, ಕರನೂನು ರಚಸ್ುವುದರ  ಉದ ದೀಶವ ೀನು ಎಂಬುದನ್ನಲಲ. 

 ಸ್ಂವಿಧರನದ 15 ನ್ ೀ ಕಲಮು ಹಿೀಗ  ಹ ೀಳುತುದ : 

 "15. (1) ಸ್ಕರಿರವು ಯರವುದ ೀ ಪಾಜ ಯ  ವಿರುದಧ ಕ ೀವಲ ಧ್ಮಿ, 

ಜನ್ರಂಗ, ಜರರ್ತ, ಲಿಂಗ , ಹುಟ್ಟುದ ಸ್ಥಳ ಅರ್ವರ ಇವುಗಳಲಿಲ ಯರವುಡಿೀ 

ವಿೀರರರರದ ಆಧರರದಲಿಲ   ತ್ರರತಮಯವನುನ ಎಸ್ಗುವಂರ್ತಲಲ. 

              (ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ ) 

 15ನ್ ೀ ಕಲಮು ಸ್ಕರಿರವು ಕ ೀವಲ ಲಿಂಗಡರ ಆಧರರದ ಮೀಲ  ತ್ರರತಮಯ ಎಸ್ಗುವುದನುನ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುತುದ . 

ನ್ರಯಯರಂಗದ ಹಿಂದಣ ರ್ತೀಮರಿನಗಳಲಿಲ 15ನ್ ೀ ಕಲಮು ಲಿಂಗರಧರರಿತ ತ್ರರತಮಯವನುನ  ಮರತಾ 

ಒಳಗ ೂಂಡಿದ ಯೂ ಅರ್ವರ ಸ್ದರಿ ಕಲಮು ಲಿಂಗ ಮತುು ಇತರ ವಿಚರರಗಳ ('ಸ ಕ್ಪ ಪಲಸ್') ಆಧರರದ ಮೀಲ  

ನಡ ಯುವ ತ್ರರತಮಯವನುನ ಸ್ಹ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುತುದ ಯೊೀ ಎಂಬ ವಿಚರರವನುನ ಪರರಂಬರಿಸ್ಲರಗಿದ . 15ನ್ ೀ 

ಕಲಮು ನಿದಿಷ್ುವರದ ವಿಚರರವಂದರ ಆಧರರದಲಿಲ ನಡ ಯುವ ತ್ರರತಮಯವನುನ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ರುವ ಕರರಣ, ಆ 

ನಿದಿಷ್ು ವಿಚರರದ ಜ ೂತ್ ಗ  ಇತರ ವಿಚರರಗಳ ಆಧರರದಲಿಲ ನಡ ಯುವ ತ್ರರತಮಯವನುನ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ಲು 

ಬರುವುದಲಲ ಎಂಬ ವರದವನುನ ಮಂಡಿಸ್ಲರಗಿತುು. ಲಿಂಗ ಮತುು ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಆಧರರದ ಮೀಲ  ನಡ ಯುವ 

ತ್ರರತಮಯ ಸ್ರಿ ಎಂದರದರ , ಅದು 15 ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಡಿಯ ನಿಷ ೀಧ್ದ ವರಯಪ್ಪುಯಲಿಲ ಬರುವುದಲಲ ಎಂಬ 

ಅಭಿಪರಾಯವನುನ ಹ ೂಂದಲರಗಿತುು. 

35. 1951ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ರ್ಶರವ ರ್ಶರವ ಮಹಾದ ವವ್ ರ್ಜವವ್ v. ಡಾ. ಬಿ.ಬಿ. ಸ ವನ್168 ಪಾಕರಣದಲಿಲ  ಕಲಿತ್ರು 

ಉಚಿನ್ರಯಯರಲಯದಂದ ಹ ೂರಬಿದದ ರ್ತೀಪುಿ ಈ ವಿಚರರದಲಿಲನ ಮೊದಲ ರ್ತೀಮರಿನವರಗಿತುು. ಕ ೂೀಡ್ 

ಆಫ್ ಸ್ವಿಲ್ ಪೊಾಸ್ೀಜರ್ ನ ಆಡಿರ್ ಸ್ಂಖ ಯ XXV.  R. 1 ಪಾಕರರ ಭರರತದಲಿಲ ಸರಕಷ್ುು ಚರರಸ್ು 

ಇಲಲದರುವ ಪುರುಷ್ರು ಭರರತದ ಹ ೂರಗ   ವರಸ್ವರಗಿದದರ  ಮರತಾ ಅವರು ಭದಾತ್ರ ವ ಚಿವನುನ 
                                                             
168 AIR (1951) Cal. 563.   
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ಭರಿಸ್ಬ ೀಕರಗಿತುು. ಆದರ , ಹ ಂಗಸ್ರು ಭರರತದಲಿಲ ವರಸ್ಸ್ುರ್ತುರಲಿ ಇಲಲದರಲಿ ಅವರು ಭದಾತ್ರ 

ಶುಲಿವನುನ ಪರವರ್ತಸ್ಲ ೀಬ ೀಕ್ತತುು. ಮತ್ ೂುಂದು ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಹ ೀಳುವುದರದರ , ಈ ಕರನೂನು  

ಭರರತದಲಿಲ ವರಸ್ಸ್ುವ ಸರಕಷ್ುು ಸ್ಥರರಸ್ು ಇಲಲದರುವ ಗಂಡಸ್ರು ಮತುು ಭರರತದಲಿಲ ವರಸ್ಸ್ುವ 

ಸರಕಷ್ುು ಸ್ಥರರಸ್ು ಇಲಲದರುವ ಹ ಂಗಸ್ರ ನಡುವ  ಭ ೀದಮರಡುರ್ತುತುು. ಸ್ದರಿ ಕರನೂನನುನ ಎರ್ತು 

ಹಿಡಿದರುವ ಕಲಿತ್ರು ಉಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯ ಹಿೀಗ ಂದತು: 

 "31. ಸ್ಂವಿಧರನದ 15(1)ನಿೀ ಕಲಮು, ಇತರ ವಿಚರರಗಳ ಜ ೂತ್ ಗ - 

ಸ್ಕರಿರವು ಯರವುದ ೀ ಪಾಜ ಗಳ ವಿರುದಧ ಕ ೀವಲ ಅವರ ಲಿಂಗದ 

ಆಧರರದಲಿಲ ತ್ರರತಮಯ ಮಯಡಬರರದು ಎಂದು ನುಡಿಯುತುದ . ಈ 

ಕಲಮಿನಲಿಲ 'ಕ ೀವಲ' ಎಂಬ ಪದವು ಅರ್ತಯರದ ಮಹತವ ಮತುು 

ಪರಾಮುಖ್ಯತ್ ಯನುನ ಪಡ ದುಕ ೂಂಡಿದ  ಎಂಬುದನುನ ಮರ ಯಬರರದು. 

ತ್ ಗ ದುಹರಕಲರಗಿರುವ ಕರನೂನು ಕ ೀವಲ ಲಿಂಗದ ಆಧರರದಲಿಲ  

ದೌಜಿನಯವನುನಂಟುಮರಡುರ್ತುದ  ಎಂಬುದನುನ ಸರಬಿೀಇತು ಪಡಿಸ್ಸ್ಬ ೀಕು.  

ಅಂತಹ ಭ ೀದರಭರವದ ಕರನೂನಿನಲಿಲ ಲಿಂಗವನುನ ಹ ೂರತುಪಡಿಸ್ ಇತರ 

ಅಂಶಗಳು ಕೂಡರ ಸ್ೀರಿಕ ೂಂಡಿದದರ , ನನನ ಪಾಕರರ ಅಂತಹ ತ್ರರತಮಯವು 

ಸ್ಂವಿಧರನದ 15(1) ನಿೀ ಕಲಮಿನ ವರಯಪ್ಪುಯೊಳಗ  ಬರುವುದಲಲ. " (ಒತುು 

ನಿೀಡಲರಗಿದ ) 

ಈ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಮೀಲಿನ ವರಯಖರಯನವನುನ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ v. ನಗ ೋಶ್ ಮಿವಜಾೋ169 ("ನಗ ೋಶ್ ಮಿವಜಾೋ") 

ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಎರ್ತುಹಿಡಿಯತು. ಏರ್ ಇಂಡಿಯರ ನ್ೌಕರರ ಸ ೀವರ ನಿಯಮಗಳನುನ ಅವುಗಳಲಿಲನ 46 ಮತುು 47 

ನ್ ೀ ನಿಯಮಗಳು ಪುರುಷ್ರ ಮತುು ಮಹಿಳರ ಕರಯಬಿನ್ ಕೂಾಗಳನುನ ವ ೀತನ ಮತುು ಬಡಿುಯ ಅವಕರಶಗಳ 

ವಿಚರರದಲಿಲ  ಅಸ್ಮರನವರಗಿ ನಡ ಸ್ಕ ೂಳುಳತುವ  ಎಂಬ ಆಧರರದಲಿಲ ಪಾಶಿನಸ್ಲರಗಿತುು. 46ನ್ ೀ ನಿಯಮದ ಪಾಕರರ, 

                                                             
169 (1981) 4 SCC 335 
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ಪುರುಷ್ ಫ್ ಲೈರ್ಟ ಪಸ್ಿರಗಳ ನಿವೃರ್ತುಯ ವಯಸ್ುಪ ಐವತ್ ುಂಟರದರ , ಗಗನ ಸ್ಖಿಯರು ಮೂವತ್ ೈದು ವಷ್ಿವರದಗ, 

ಮದುವ ಯ ನಂತರ (ಅವರು ಕ ಲಸ್ಕ ಿ ಸ ೀರಿ ನ್ರಲುಿ ವಷ್ಿಗಳ ಒಳಗ  ಮದುವ ಯರದಲಿಲ) ಅರ್ವರ ಅವರ 

ಚ ೂಚಿಲ ಗಭಿಧರರಣ , ಈ ಮೂರು ಸ್ಂಗರ್ತಗಳಲಿಲ ಯರವುದು ಮೊದಲು ಸ್ಂಭವಿಸ್ದರೂ ಆಗ 

ನಿವೃತುರರಗಬ ೀಕರಗಿತುು. ಈ ಅವಧಿಯನುನ ಮುಂದೂಡುವ ಸ್ಂಪೂಣಿ ವಿವ ೀಚನ್  ವಯವಸರಥಪಕ 

ನಿದ ೀಿಶಕರದರದಗಿತುು. ನ್ೌಕರರ ಆ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳನುನ ಅವರುಗಳ ಲಿಂಗದ ಆಧರರದ ಮೀಲ  

ರಚಸ್ಲರಗಿದದರೂ ಕೂಡ, ನ್ರಯಯರಲಯವು ಆ ನಿಯಮಗಳನುನ ಭರಗಶಃ ಅಂಗಿೀಕರಿಸ್ ಹಿೀಗ   ಅಭಿಪರಾಯಪಟ್ಟುತು:   

"68. ಇತರ ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ ಸ್ಹ, 15 (1) ಮತುು 16 (2) ನಿೀ ಕಲಮುಗಳು 

ಕ ೀವಲ ಮತುು ಕ ೀವಲ ಲಿಂಗರಧರರಿತ ತ್ರರತಮಯವನುನ ಮರಡಬರರದು 

ಎಂದು ನುಡಿಯುತುವ . ಸ್ಂವಿಧರನದ ಈ ಕಲಮುಗಳು ಸ್ಕರಿರ 

ಲಿಂಗರದ ೂಟ್ಟುಗ  ಸ್ೀರಿಕ ೂಂಡಿರುವ  ಇತರ ವಿಚರರಗಳ ಆಧರರದಲಿಲ 

ತ್ರರತಮಯ ಎಸ್ಗುವುದನುನ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುವುದಲಲ . " (ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ ) 

36. 15ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ಈ ಔಪಚರರಿಕ ವರಯಖರಯನವು, ತ್ರರತಮಯದ ವಿರುದಧ ಸರಂವಿಧರನ ನಿೀಡಿರುವ 

ಭದಾತ್ ಯನುನ ಅರ್ಿಹಿೀನವರಗಿಸ್ುತುದ . ಏಕ ಂದರ , ಈ ವರಯಖರಯನವು, ಸ್ಕರಿರ ತ್ರನು ಎಸ್ಗಿದ 

ತ್ರರತಮಯವು ಲಿಂಗವನನಷ ುೀ ಅಲಲದ ೀ ಇನಿನತರ ವಿಷ್ಯಗಳನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ತುು ('ಸ ಕ್ಪ ಪಲಸ್') ಮತುು 

ಹರಗರಗಿ ಅದು 15ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ವರಯಪ್ಪುಯ ಹ ೂರಗಿನದುದ ಎಂದು ಹ ೀಳಿಕ ೂಳುಳವುದಕ ಿ ಅವಕರಶ 

ನಿೀಡುತುದ . ತ್ರರತಮಯದ ಕುರಿತ್ರದ ವರದದಲಿಲ ಅಂತಹ ತ್ರರತಮಯವನುನ ಸ್ಮರ್ಥಿಸ್ಲು 

ಬಳಸ್ಲರಗುವ ಗಂಡು ಮತುು ಹ ಣಿಣನ ನಡುವಿನ ವಯತ್ರಯಸ್ಗಳ ರೂಢಮರದರಿಗಳು ಸ್ುಪುವರಗಿ 

ಅಡಗಿರುತುವ . 15ನ್ ೀ ಕಲಮನುನ ಹಿೀಗ   ಸ್ಂಕುಚತವರಗಿ ನ್ ೂೀಡಿದರ , ತ್ರರತಮಯದ ಮೀಲಿನ ನಿಷ ೀಧ್ದ 

ಮೂಲ ಸ್ತವವನ್ ನೀ ನ್ರಶಪಡಿಸ್ದಂತ್ರಗುತುದ . ಅಂತಹ ಸ್ಂಕುಚತ ವರಯಖರಯನವು, ಲಿಂಗರಧರರಿತ 

ತ್ರರತಮಯ ಹಲವು ವಗಿಗಳನುನ ಬರಧಿಸ್ುವ ಸರಧ್ಯತ್ ಯನುನ ಗಣನ್ ಗ  ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಲು 

ವಿಫಲವರದಂತ್ರಗುತುದ . ಏಕ ಂದರ , ಲಿಂಗರಧರರಿತ ತ್ರರತಮಯವು ಇತರ ಸರಮರಜಿಕ ಗುರುತುಗಳ 

ಮೀಲ  ಕೂಡರ, ವಿಶ್ ೀಷ್ವರಗಿ ಸರಮರಜಿಕ-ರರಜಕ್ತೀಯ ಮತುು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ನಿನವ ೀಶಗಳಲಿಲ ಸ್ಮರನವರದ 
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ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರುತುದ . ಉದರಹರಣ ಗ , ಸ ೈನಯದಲಿಲ ಆರು ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಎತುರದ ಜನರನುನ 

ಬಳಸ್ಕ ೂಳಳಲರಗುವುದಲಲ ಎಂಬ ನಿಯಮವನುನ ಅದು ಲಿಂಗ ಮತುು ಎತುರದ ಆಧರರದ ಮೀಲ  

ತ್ರರತಮಯ ಎಸ್ಗುತುದ  ಎಂಬ ಕರರಣಕ ಿ ಉಳಿಸ್ಕ ೂಂಡರ , ಅದು ಸ ೀನ್ ಗ  ಸ್ೀರ ಬಯಸ್ುವ 

ಮಹಿಳ ಯರ ವಿರುದಧದ ತ್ರರತಮಯವನುನ ತಡ ಗಟುಲು ಸ್ಮರ್ಿವರಗಿರುತುದ . 15ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಲಿಲರುವ 

ತ್ರರತಮಯ ನಿಷ ೀಧ್ವನುನ ಔಪಚರರಿಕ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನದಂದ ನ್ ೂೀಡಿದರಗ, ಭಿನನ ಅಸ್ಮತ್  ಮತುು 

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುನ ಬರಧಿಸ್ುವ ತ್ರರತಮಯದ ನಿಜವರದ ಪರಿಣರಮವನುನ 

ಅವಗಣನ್ ಮರಡಿದಂತ್ರಗುತುದ . 

37. ಅನತಜ್ ಗಗ್ೋ v. ಹ ೂವಟ ಲ್ ಅಸ ೂವಸಿಯವಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ170 ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯವು 

ಭಿನನವರದ ನಿಲುವನುನ ತ್ರಳಿತು. ಪಂಜರಬ್ ಅಬಕರರಿ ಕರಯದ  1914ರ 30ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು,  

ಸರವಿಜನಿಕರು ಮದಯ ಅರ್ವರ ಇತರ ಮರದಕ ದಾವಯಗಳನುನ ಸ ೀವಿಸ್ುವ ಆವರಣದಲಿಲ ಮಹಿಳರ 

ಉದ ೂಯೀಗಿಗಳು (ಮತುು 25 ವಷ್ಿಕ್ತಿಂತ ಕ ಳಗಿನ ಪುರುಷ್ರು) ಕ ಲಸ್ ಮರಡುವುದನುನ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುರ್ತುತುು 

"ರೂಢಿೀಗತ ನ್ ೈರ್ತಕತ್  ಮತುು ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಜವರಬರದರಿಯ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯಡ ಗ  ಅರ್ತಯರದ 

ಸ ಳ ತ"ದಂದ ಬಳಲುರ್ತುದ  ಎಂಬ ಕರರಣಕ ಿ ಸ್ದರಿ ಕರನೂನನುನ ಮುಂದೂಡಿದ, ನ್ರಯಯರಲಯವು ಹಿೀಗ  

ನುಡಿಯತು: 

"42 ... ಇಂತಹ ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ ಸರಂಪಾದರಯಕ ಸರಂಸ್ೃರ್ತಕ 

ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ಸ್ಮರಜದ ಸರಮರನಯ ವರತ್ರವರಣದ ಸ್ಥರ್ತಗರ್ತಗಳು 

ನ್ ೀರವರಗಿ ಕ ಲಸ್ಮರಡುತುವ  ಮತುು ಅದರ ಪರಿಣರಮಗಳನುನ 

ಕ ಲಸ್ಮರಡಲು ಉದ ದೀಶಿಸ್ುವ ಮಹಿಳ ಯರು ಎದುರಿಸ್ಬ ೀಕರಗುತುದ  ಆದರ  

ಪುರುಷ್ರು ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥರ್ತಗಳಿಂದ ಮುಕುರರಗಿರುತ್ರುರ  ... " 

                                                             
170 2008) 3 SCC 1 



 362 

 "43 ...  ಮಹಿಳ ಯರು ತ್ರವು ಮರಡಬಯಸ್ುವ ವೃರ್ತುಯ ಅವಶಯಕತ್ ಗಳಿಗ  

ಅನುಗುಣವರಗಿ ತಮಮ ಕತಿವಯವನುನ ಮುಕುವರಗಿ ನಿಭರಯಸ್ುವ 

ವಿಶ್ರವಸ್ವನುನ ಬ ಳ ಸ್ುವಂತಹ ಸ್ುರಕ್ಷಿತ ಸ್ನಿನವ ೀಶಗಳನುನ 

ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ುವುದು ಇದು ಸ್ಕರಿರದ ಕತಿವಯ .ಸರಮರಜಿಕ 

ಸ್ನಿನವ ೀಶಗಳನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ದ ಇತರ ಯರವುದ ೀ ಕರಯಿನಿೀರ್ತಯ 

ಹಸ್ುಕ್ ೀಪವು (ಉದರಹರಣ ಗ  ಸ ಕ್ಷನ್ 30 ಅಡಿಯಲಿಲ ಮೂರ್ತಿವ ರ್ತುರುವ 

ನಿೀರ್ತiಗಳು) ಮಹಿಳ ಯರ ಮೀಲ  ದಬರಬಳಿಕ ಯನ್ ನಸ್ಗುತುವ     

(ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ )  

 ಸರಂಪಾದರಯಕ ಸರಂಸ್ೃರ್ತಕ ನಿಯಮಗಳು ಒಂದು ಲಿಂಗಕ ಿ ಸ ೀರಿದವರು ಇಂರ್ವ ೀ ಜವರಬರದರಿಗಳನುನ 

ನಿವಿಹಿಸ್ಬ ೀಕು ಎಂದು ರೂಢಿಮರಡಿಬಿಡುತುವ  ಎಂಬುದನುನ  ನ್ರಯಯರಲಯ ಗುರುರ್ತಸ್ತು. ಅಂತಹ 

ರೂಢಮರದರಿಗ ಳು ಇಂತಹ ಲಿಂಗದವನು ಹಿೀಗ ೀ ನಡ ದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕ ಂದು ಸರಮರಜ ರೂಪ್ಪಸ್ರುವ ಮಹಿಳ ಯರ 

ವಿರುದಧ ತ್ರರತಮಯ ಎಸ್ಗುವ ನಿಯಮಗಳನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುತುವ . ನ್ರಯಯರಲಯವು "ಸ್ಕರಿರದ ನಿೀರ್ತಯು 

ಮೀಲಿಂಡ ಸರಂಸ್ೃರ್ತಕ ರೂಢಿಗಳನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ದ ದೀ ಆದಲಿಲ ಅದು ಸರಂವಿಧರನಿಕವರಗಿ ಅಮರನಯವರಗಿರುತುದ ." 

ಎಂದು ನುಡಿಯತು. ಅದ ೀ ವಿಚರರವನುನ ಎರ್ತುಹಿಡಿಯುತ್ರು ಫಾರನ್ ಟರೂ v. ರಿಚಡಾೋನ್171; ಯತನ್ ೈಟ ಡ್ ಸ ಟವಟ್ಾ v. 

ವರ್ಜವೋನ್ವಯಾ172 ಪಾಕರಣಗಳ ರ್ತೀಪುಿಗಳು ಮತುು ಡ ೂಥಡ್ೋ v. ರಾಲ್ಲನಾನ್173 ಪಾಕರಣದಲಿಲ ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿ 

ಮರಷ್ಿಲ್ ರ ಭಿನನಮತದ ರ್ತೀಪಿನುನ  ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ದ ನ್ರಯಯರಲಯ, 15ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲನ ನಿಬಿಂಧ್ದಲಿಲ 

ರೂಢಿೀಗತ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗಳನುನ ವಿರ ೂೀಧಿಸ್ುವ ತತವ ದೃಢವರಗಿ ಬ ೀರೂರಿದ  ಎಂದು ನುಡಿಯತು. 

ರಾಷ್ಟ್ರವಯ ಕಾನೂನತ ಸ ವವಾ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ ("ನ್ಾಲ್ಾಾ")174 ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಸ್ಂವಿಧರನ ಲಿಂಗ 

ಪರಿವರ್ತಿತ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಕ ೂಡಮರಡಿರುವ ಹಕುಿಗಳ ಬಗ ೆ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯದ ಅಭಿಪರಾಯ ಹಿೀಗಿತುು: 

                                                             
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. ಲಿಂಗರಧರರಿತ ತ್ರರತಮಯವನುನ ಐರ್ತಹರಸ್ಕ ಸ್ತಯವ ಂದು ಗುರುರ್ತಸ್ದ 

15 ಮತುು 16ನ್ ೀ ಕಲಮುಗಳು, ಅದನುನ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವರಗಿ 

ಲಿಂಗರಧರರಿತ ತ್ರರತಮಯವನುನ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ಲು 

ಪಾಯರ್ತನಸ್ದವು. ಸ್ಂವಿಧರನದ ನಿಮರಿತೃಗಳು, ಇಬಬಗ  ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಗ  

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ರೂಢಿೀಗತ ನಂಬುಗ ಗಳಿಗ  ಅನುಗುಣವರಗಿಲಲದರುವ 

ಕರರಣಕ ಿ, ಜನರನುನ ಬ ೀರ ಯರಗಿ ನಡ ಸ್ಕ ೂಳುಳವವ ಪಾತಯಕ್ಷ ಅರ್ವರ 

ಪರ ೂೀಕ್ಷ ಪಾಯತನವನುನ ತಡ ಯಲು ಲ ೈಂಗಿಕ ತ್ರರತಮಯದ ವಿರುದಧ 

ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ತಿಗ  ಒತುು ಕ ೂಟುರು. ಲ ೈಂಗಿಕ ಮತುು ಜ ೈವಿಕ 

ಲಕ್ಷಣಗಳ ರಡೂ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ವಿಶಿಷ್ು ಅಂಶಗಳರಗಿವ . ಜ ೈವಿಕ 

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಹಜವರಗಿ, ಜನನ್ರಂಗಗಳು, ವಣಿತಂತುಗಳು ಮತುು 

ಎರಡನ್ ೀ ದಜ ಿಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುತುವ , ಆದರ  

ಲ ೈಂಗಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಬಬರ ಸ್ವಯಂಚತಾಣವನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುತುವ , 

ಎಂದರ ೀ, ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್  ಮತುು ನಡತ್ ಯ ಬಗ ಗಿನ ಆಳವರದ ಮರನಸ್ಕ 

ಅರ್ವರ ಭರವನ್ರತಮಕವದ ಭರವನ್ . ಆದದರಿಂದ 15 ಮತುು 16ನ್ ೀ 

ಕಲಮುಗಳಡಿಯ ಲಿಂಗರಧರರಿತ ತ್ರರತಮಯಬು, ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಗುರುತನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ ತ್ರರತಮಯವನೂನ ಒಳಗ ೂಂಡಿದ  (ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ )  

 ಈ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವು ಸ್ರಿಯರಗಿದ  ಎಂಬುದು ನನನ ಅಭಿಪರಾಯ. 

ನ್ ಗ ೀಿಶ್ ಮಿಇಜ ರಿ ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಈ ನ್ರಯಯರಲಯವು "ವಿಶ್ ೀಷ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಗುಣಗಳನ್ನುನ" ಹ ೂಂದರುವ 

ನಿದಿಷ್ು ವಗಿಕ ಿ ಸ ೀರಿದ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ, 'ಸರವಿಜನಿಕ ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತು'ಯ ನ್ ಪದಲಿಲ ಬ ೀರ  ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ನಡ ಸ್ಕ ೂಂಡರ , 

ಅದು ತ್ರರತಮಯವಲಲ ಎಂದು ನುಡಿಯತು. ಗಗನ ಸ್ಖಿಯರ ವಿಚರರದಲಿಲ ನ್ ೀಮಕರರ್ತಯ ವಿಧರನಗಳು, ಬಡಿುಯ 

ಅವಕರಶಗಳು ಮತುು ಇತರ ವಿಷ್ಯಗಳು ಇತರರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನನವರಗಿದದರಿಂದ, ಅವರು ಪುರುಷ್ ಫ್ ಲೈರ್ಟ 

ಪಸ್ಿಸ್ನಿಂದ ಭಿನನವರದ ವಗಿಕ ಿ ಸ್ೀರುತ್ರುರ  ಎಂದು ನ್ರಯಯರಲಯ ಅಭಿಪರಾಯಪಟ್ಟುತು . ನ್ರಯಯರಲಯವು, 
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"ಅಫಡವಿಟನಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ಲಿಟುಂಟ , ಎರಡುಉ ವಗಿದವರ ಕ ಲಸ್ದ ಜವರಬರದರಿಗಳು ಬ ೀರ ಬ ೀರ ಯರಗಿದರದರು, ಕ ಲ 

ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ ಅವು ಒಂದ ೀಬಗ ಯದರದಗಿರುತುವ  ಮತುು ಅವರ ಕ ಲಸ್ಗಳ ಮತು ಬ ೀರ ಬ ೀರ ಯರದರೂ 

ಎರಡುಉ ವಗಿಗಳು ಒಂದ ೀ ಬಗ ಯ ಕ ಲಸ್ ಮರಡುತ್ರುರ " ಎಂದು ಗಮನಿಸ್ದ ಹ ೂರತ್ರಗಿಯೂ ಇಂತಹ 

ನಿಧರಿರವನುನ ತ್ ಗ ದಕ ೂಂಡಿತು" 

38. ಎರಡು ವಗಿಗಳ ನಡುವಿನ ಮೂಲ ವಗಿೀಿಕರಣವು ಅವರ ಲಿಂಗವನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವುದರಿಂದ ಅಲಿಲ  

ತ್ರರತಮಯದ ವಿರುದಧ ಸರಂವಿಧರನ ಕ ೂಡಮರಡಿರುವ ಭದಾತ್ ಯ ಉಲಲಂಘನ್ ಯರಗಿದ ಯೀ ಎಂಬ 

ವಿಚರರವನುನ ನ್ರಯಯರಲಯ  ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಲಲ. ನ್ೌಕರಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಗಗನಸ್ಖಿಯರ ಮೀಲ  ಹ ೀರುವ 

ಮೂರು ಮಹತವದ ನಿಬಿಂಧ್ಗಳನುನ ನಿದಿಷ್ುವರಗಿ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ದ ನ್ರಯಯರಲಯವು "ಗಗನಸ್ಖಿಯರು 

ಒಳಪಡುವ ನಿಯಮಗಳಲಿಲ ಕ ಲ ವಿಚತಾ ಷ್ರತುುಗಳು ಇವ  ಎಂಬುದರಲಿಲ ಯರವುದ ೀ ಸ್ಂದ ೀಹವಿಲಲ, 

ಆದರ  ಗಗನಸ್ಖಿಯರು ಭಿನನ ಮತುು ಪಾತ್ ಯೀಕವರದ ನಿದಶಿನಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುವ ಪಾತ್ ಯೀಕ 

ವಗಿಕ ಿ ಸ ೀರುತ್ರುರ  ಎಂದು ನ್ರಯಯರಲಯ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ರುವರಗ, ಅಜಿಿದರರರು ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ರುವ 

ಸ್ನಿನವ ೀಶಗಳಲಿಲ ತ್ರರತಮಯದ ನಡ ದದುದ ಸ್ಂವಿಧರನದ 14 ನ್ ೀ ಕಲಮನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ಲರಗಿದ  ಎಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ" ಎಂದು ಅಭಿಪರಾಯ ಪಟ್ಟುತು  

39. ಈ ವಗಿೀಿಕರಣ ಗಂಡಸ್ರು ಕ ೀವಲ ಪುರುಷ್ ಫ್ ಲೈರ್ಟ ಪಸ್ಿಸ್ಿ ಆಗಬಹುದು ಮತುು ಮಹಿಳ ಯರು 

ಕ ೀವಲ ಗಗನಸ್ಖಿಯರರಗಬಹುದು ಎಂಬ ತತವವನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ದ . ಸ್ದರಿ ಕ ೀಡರರಿನ ರಚನ್ ಯೀ ಲಿಂಗದ 

ಆಧರರದಲಿಲ ನಡ ದದ . ಇದರ ಅರ್ಿವ ೀನ್ ಂದರ , 15ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ತ್ರರತಮಯವ ಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಿೀಕ್ತದದರ , ಸ್ಕರಿರವು ಕ ೀವಲ ಲಿಂಗದ ಆಧರರದಲಿಲ ಎರಡು ಪಾತ್ ಯೀಕ ವಗಿಗಳನುನ ರಚಸ್, 

ಎರಡು ಪಾತ್ ಯೀಕ ಕ ೀಡರುಗಳನುನ ರೂಪ್ಪಸ್ಬ ೀಕರಗಿತುು. ಹರಗ  ಮರಡಿದರಗ ಅದು 

ತ್ರರತಮಯವರಗುರ್ತುರಲಿಲಲ. 

ನ್ರಯಯರಲಯ ಒಂದು ಹ ಜ ೆ ಮುಂದ ಹ ೂೀಗಿ, ಕ ಳಕಂಡಂತ್  ಅಭಿಪರಾಯಪಟ್ಟುತು: 

"ಆದದರಿಂದ, ಈ ನಿಯಮವು ಗಗನಸ್ಖಿಯೊಬಬರು ತಮಮ 19 ನ್ ೀ ವಯಸ್ಪನಲಿಲ 

ಕ ಲಸ್ಕ ಿ ಸ ೀಪಿಡ ಗ ೂಂಡಿದದರ , ಅವರು 23ನ್ ೀ ವಯಸ್ಪನಲಿಲ 
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ಮದುವ ಯರಗಲು ಅನುಮರ್ತ ನಿೀಡುತುದ ದ, ಇದು ಎಲರಲ ರಿೀರ್ತಯಲೂಲ ಬಹಳ 

ಒಳ ಳಯ ಮತುು ಗೌರವರನಿವತ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಯರಗಿದ . ಈ 

ನಿಬಂಧ್ನ್ ಯು ನ್ೌಕರರ ಆರ ೂೀಗಯವನುನ ಸ್ುಧರರಿಸ್ುವುದಲಲದ ೀ, ನಮಮ 

ಕುಟುಂಬ ಯೊೀಜನ್  ಕರಯಿಕಾಮವನುನ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ಲು ಮತುು 

ಬಲಗ ೂಳಿಸ್ಲಲು ಕುಡರ ಸ್ಹರಯಮರಡುತುದ . ಎರಡನ್ ಯದರಗಿ, 

ಮಹಿಳ ಯೊಬಬಳು 20 ರಿಂದ 23 ವಷ್ಿ ವಯಸ್ಪನಲಿಲ ಮದುವ ಯರದರ , 

ಅವಳು ಸ್ಂಪೂಣಿ ಪಾಬುದಧಳಗಿರುತ್ರುಳ  ಮತುು ಎಲರಲ ವಿಷ್ಯಗಳು 

ಸ್ಮರನವರಗಿದರದಗ ಅಂತಹ ಮದುವ  ಯಶಸ್ವಯರಗುವ ಎಲಲ ಅವಕರಶವೂ 

ಇರುತುದ . ಮೂರನ್ ಯದರಗಿ, ನ್ರಲುಿ ವಷ್ಿಗಳ ಸ ೀವವಧಿಯೊಳಗ  

ಮದುವ ಗ  ತಡ ಯೊಡುಡವುದನುನ ರದುದಪದಸ್ದರ , ಕರಯಿನಿರತ 

ಗಗನಸ್ಖಿಯರು ನ್ರಲುಿ ವಷ್ಿಗಳ ಅವಧಿಗ  ಮುನನವ ೀ ಗಭಿಧ್ರಿಸ್ದರ   

ನಿಗಮವು ತ್ರತ್ರಿಲಿಕ ಅರ್ವರ ಗುರ್ತುಗ  ಆಧರರದ ಮೀಲ  ಹ ಚುಿವರಿ 

ಗಗನಸ್ಖಿಯರನುನ ನ್ ೀಮಕ ಮರಡಿಕ ೂಳಳಲು ಭರರಿೀ ಖ್ಚಿನುನ 

ನಿಭರಯಸ್ಬ ೀಕರಗುತುದ  ಮತುು  ಅಂತಹ ಮಹತ್ರವಕರಂಕ್ ಯ 

ಯೊೀಜನ್ ಯನುನ ಕ ೂನ್ ಗ ೂಳಿಸ್ಲು ನಿಗಮಕ ಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮ 

ಸ್ಮಯವುಳಿಯುತುದ  ಎಂಬುದನುನ ನಿಗಮವು ನಮಗ  ರ್ತಳಿಸ್ರುವುದು 

ಸ್ರಿಯರಗಿದ "               (ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ ) 

40. ಈ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ  ಒಂದು ಬಲವರದ ರೂಢಮರದರಿಯು ಕಂಡುಬರುತುದ . ಮದುವ ಯ ವಿಚರರದಲಿಲ 

ಪುರುಷ್ರು ಒಂದ ೀ ಬಗ ಯ ಮರನದಂಡಗಳಿಗ  ಒಳಪಟ್ಟುಲಲ ಎಂಬುದನುನ ನ್ರಯಯರಲಯ ಗುರುರ್ತಸ್ಲಿಲಲ. 

ಈ ಪಾಕರರವರಗಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಆರ ೂೀಗಯ ಮತುು ಮತುು ಕುಟುಂಬದ ಯೊೀಜನ್ ಯ 

ಜವರಬರದರಿಯನ್ ನಲಲ ಮಹಿಳ ಯರ ೀ ಹ ೂರಬ ೀಕು ಎಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ದಂತ್ರಗುತುದ . ಕುಟುಂಬವನುನ 

ಬ ಳ ಸ್ುವ ಜವರಬರದರಿ ಕ ೀವಲ ಮಹಿಳ ಯದುದ ಎಂಬ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯನುನ ಈ ರ್ತೀಪುಿ ಬ ಳ ಸ್ುತುದ . ಮೊದಲ 
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ಬರರಿ ಗಭಿಧ್ರಿಸ್ದರಗ ಗಗನಸ್ಖಿಯರ ಸ ೀವ ಯನುನ ಕ ೂನ್ ಗ ೂಳಿಸ್ುವ ವಿಚರರದಲಿಲ ನ್ರಯಯರಲಯವು, 

ಮೊದಲನ್ ೀ ಬರರಿಯಯ ಬದಲು ಮೂರನ್ ೀ ಬರರಿ ಗಭಿಧ್ರಿಸ್ದರಗ ಸ ೀವ ಯನುನ ಕ ೂನ್ ಗ ೂಳಿದರ  

"ಗಗನ ಸ್ಖಿಯರು ತಮಮ ಆರ ೂೀಗಯ ಕರಪರಡಿಕ ೂಳಳಲು ಮತುು ಮಕಿಳನುನ ಉತುಮವರಗಿ ಬ ಳ ಸ್ಲು." 

ಸ್ಹರಯವರಗುತುದ  ಎಂದು ನುಡಿಯತು. ಇಲಿಲ ನ್ರಯಯರಲಯದ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವು ಮತ್ ೂುಮಮ ಒಂದು 

ರೂಢಮರದರಿಯನುನ ಅವಲಂಬಿಸ್ತುು. ಹ ಣುಣ ಮಕಿಳ ಜವರಬರದರಿಗಳನುನ ತ್ರವ ೀ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವ 

ಧ ೂೀರಣ ಯ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ ನಗ ೀಿಶ್ ಮಿೀಜರಿ ಪಾಕರಣದಲಿಲನ ತಕಿವನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳುಳವುದು 

ಕಷ್ುವರಗುತುದ . ಈ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವು ಖ್ಂಡಿತವರಗಿಯೂ ತಪುಿ ಎಂಬುದು ನನನ ಅಭಿಪರಾಯ . 

41. ತ್ರರತಮಯ ಎಸ್ಗುವ ಕರಯದಯೊಂದನುನ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮೌಲಯಗಳ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ  

ಪರಿೀಕ್ಷಿಸ್ಲರಗುವುದು. 15(1)ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಲಿಲ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ಲರದ ವಿಚರರಗಳ ಆಧರರದಲಿಲ ಒಂದು ವಗಿದ 

ಬಗ ಗ  ರೂಢಮರದರಿಗಳನುನ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ುವ ತ್ರರತಮಯವು ಸರಂವಿಧರನಿಕ ವಿಮಶ್ ಿಯಂದ 

ಪರರರಗುವುದು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ. ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ತ್ರರತಮಯ ನ್ ೀರ ಅರ್ವರ ಪರ ೂೀಕ್ಷವರಗಿ 

ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಜವರಬರದರಿಗಳ ಬಗ ಗಿನ ರೂಢಮರದರಿಯನುನ ಆಧರರಿಸ್ದದರ , ಅದನುನ 15 ನ್ ೀ 

ಕಲಮಿನಿಂದ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ಲಿಂಗದ ಆಧರರದಲಿಲ ನಡ ಯುವ ತ್ರರತಮಯದಂದ ಪಾತ್ ಯೀಕವರಗಿ 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ. ಮರತಾವಲಲದ  ರೂಢಮರದರಿಗಳನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ಕ ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುನ 

ಒಂದಡಿೀ ವಗಿಕ ಿ ಆರ ೂೀಪ್ಪಸ್, ಅವರ ವಿರುದಧ 15(1)ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಲಿಲ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ಲರಗಿರುವ ವಿಚರರಗಳ 

ಆಧರರದಲಿಲ ತ್ರರತಮಯ ಎಸ್ಗುವುದನುನ ಸ್ಹಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು ಆಗುವುದಲಲ. ಅಂತಹ ತ್ರರತಮಯವು 15(1)ನಿೀ 

ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ನಿೀಡಲರಗಿರುವ ತ್ರರತಮಯದ ವಿರುದಧದ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಭದಾತ್ ಯನುನ 

ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ . ಭ ೀದಭರವ ಹ ೀಗ  ವಿವಿಧ್ ವಗಿಗಳನುನ ಬರಧಿಸ್ುತುದ  ಎಂಬುದನುನ 

ಅಥ ೈಿಸ್ಕ ೂಂಡಿರುವ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, ಅಂತಹ ತ್ರರತಮಯಗಳನುನ, ಅಲಿಲ ಲಿಂಗ ಮತುು ಇತರ 

ವಿಚರರಗಳನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗಿದ  ಎಂಬ ನ್ ಪದಲಿಲ ಸ್ಮರ್ಥಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು ಬರುವುದಲಲ. ಇಂತಹ 

ನಿಲುವನುನ ತಳ ದರಗ, 15ನ್ ೀ ಕಲಮಿಗ  ನ್ ೈಜ ಶಕ್ತುಯನುನ ತುಂಬಿದಂತ್ರಗಿ, ಅದಕ ಿ ತ್ರರತಮಯವನುನ 

ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುವುದಕ ಿ ಸ್ಂಪೂಣಿ ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ಅಧಿಕರರವನುನ ನಿೀದದಂತ್ರಗುತುದ .. 
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ನ್ರಯಯರಲಯ ನಗ ೀಿಷ್ ಮಿೀಜರಿ ಪಾಕರಣದಲಿಲ  ತಳ ದರುವ ನಿಲುವು ತಪರಿಗಿದ . 

ಕ ೀವಲ ಲಿಂಗರಧರರಿತ ತ್ರರತಮಯವನುನ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುವ 15ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ಆಶಯಕ ಿ ವಿರುದಧವರಗಿದ  ಎಂಬ 

ಕರರಣಕ ಿ ಕರನೂನ್ ೂಂದನುನ ಪಾಶಿನಸ್ುವರಗ ಅಲಿಲ ಸ್ಕರಿರ ಆ ಕರನೂನನುನ ಯರವ ಉದ ದೀಶದಂದ 

ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ತು ಎಂಬುದಕ್ತಿಂತ, ಆ ಕರನೂನು ವಯಕ್ತುಗಳು ಮತುು ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳ ಮೀಲ  ಯರವ 

ರಿೀರ್ತಯ ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರಿದ  ಎಂಬುದನುನ ಗಮನಿಸ್ಬ ೀಕರಗುತುದ . ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ತ್ರರತಮಯವಂದು 

ಪಾತಯಕ್ಷವರಗಿ ಅರ್ವರ ಪರ ೂೀಕ್ಷವರಗಿ, ಇಂತಹ ಲಿಂಗಕ ಿ ಸ ೀರಿದವರು ಇಂತಹುದ ೀ ಪರತಾ ವಹಿಸ್ಬ ೀಕು ಎಂಬ 

ರೂಢಿೀಗತ ನಂಬುಗ ಗಳನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ದದರ , ಅದನುನ 15ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಲಿಲ ನಿಶಿೀಧಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಲಿಂಗರಧರರಿತ 

ತ್ರರತಮಯದಂದ ಪಾತ್ ಯೀಕವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ. 

E.I. ಮ್ರವಲ್ ೂನವಟದ್ ತಟಸಿತ : ಭೂತಕನನಡಿಯ ಮೂಲಕ ನ್ ೂವಡಿದಾಗ 

42. ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತುಗ  ಕರರಣವರಗದರುವ ಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳು ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧ ಮತುು 

ಅವುಗಳನುನ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ೀಿದದಡಿಯಲಿಲ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ಬ ೀಕು ಎಂಬ ನ್ ೈರ್ತಕ ನಂಬಿಕ  377ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದಲಿಲ ಅಡಕವರಗಿದ . ಮಧ್ಯಸ್ಥಕ ದರರರು 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು, ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯ ಜ ೂೀಡಿಗಳ 

ನಡುವಿನ ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಮತುು ಮುಖ್ಮೈರ್ುನವನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವುದರಿಂದ ಆ ಪರಿಚ ಿೀದವು 

ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಮಿೀರಿ, 'ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ' ವಿರುದಧವರದ ಎಲರಲ ವತಿನ್ ಗಳಿಗ  ಸ್ಮನ್ರಗಿ 

ಅನವಯಸ್ುತುದ  ಎಂದು ರ್ತಳಿಸ್ರುತ್ರುರ . ಈ ಆಗಾಹವು ತಪರಿಗಿದ . ನ್ರಲರಪ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಈ 

ನ್ರಯಯರಲಯವು 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಕ ಲ ನಿದಿಷ್ು ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಯರದರೂ, ಅದು 

ಕ ಲ ವಯಕ್ತುಗಳ ಅಸ್ಮತ್ ಯನುನ ಗುರಿಮರಡಿಕ ೂಂಡಿದ  ಎಂದು ಅಭಿಪರಾಯಪಟ್ಟುತು. ನ್ರಜ್  ಪಾಕರಣದಲಿಲ 

ದ ಹಲಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಮೀಲ ೂನೀಟಕ ಿ ತಟಸ್ಥವರಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಅದನುನ ಕ ಲ 

ಕ್ತಾಯಗಳ ವಿರುದಧ ಅನವಯಸ್ದರಗ ಅದು ಕ ಲ ನಿದಿಷ್ು ಸ್ಮುದರಯಗಳ ಮೀಲ  ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರುತುವ  

ಎಂಬುದನುನ ಪರಿಣರಮಕರರಿಯರಗಿ ತ್ ೂೀರಿಸ್ಕ ೂಟ್ಟುತು: 
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" 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. ಮೀಲ ೂನೀಟಕ ಿ ತಟಸ್ಥವರಗಿದ  ಮತುು ಇದು 

ನಿಧಿಿಷ್ುವರಗಿ ಯರವುದ ೀ ಅಸ್ಮತ್ ಗಳನುನ ಗುರಿಯರಗಿಸ್ಕ ೂಂಡಿಲಲ, 

ಬದಲಿಗ ಗ  ಅದು ತನನ ಕರಯರಿಚರಣ ಯಲಿಲ ಒಂದು ನಿದಿಷ್ು 

ಸ್ಮುದರಯವನುನ ಅನ್ರಯಯವರಗಿ ತ್ ೂಂದರ ಗಿೀಡುಮರಡುತುದ .  

ವರಸ್ುವವರಗಿ, ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ಲರದ ಈ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳು, ವಯಕ್ತುಗಳ 

ಒಂದು ವಗಿಕ ಿ, ಎಂದರ  ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರ ವಗಿಕ ಿ ಹ ಚರಿಗಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ವ  

ಎಂಬುದು ವರಸ್ುವ. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್. ಎಲರಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರನುನ 

ಅಪರರಧಿಗಳ ಂದು ನ್ ೂೀಡುವ ಪರಿಣರಮ 

ಹ ೂಂದದ . ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯೊಂದಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ರುವ ಎಲಲವನೂನ 

ಡ ೂಂಕರದುದು, ವಿಲಕ್ಷಣವರದುದು, ಅಸ್ಭಯವೂ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ದರಗ, 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀರು ಮತುು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ ಪುರುಷ್ರ ಇಡಿೀ 

ಸ್ಮುದರಯವನುನ ಪ ೈಶ್ರಚಕ ಮತುು ಅಸ್ಭಯವ ಂದು 

ಗುರುರ್ತಸ್ದಂತ್ರಗುತುದ .  

ಅವರು ಏನ್ರಗಿದರದರ  ಅರ್ವರ ಅವರನುನ ಏನ್ ಂದು ಗಾಹಿಸ್ಲರಗಿದ  ಎಂಬ 

ಆಧರರದಲಿಲ ಅಂರ್ವರು ವರಯಪಕವರದ ಪೂವರಿಗಾಹಕ ಿ ಒಳಗರಗುತ್ರುರ ಯೀ 

ಹ ೂರತು ಅವರು ಏನು ಮರಡುರ್ತುದರದರ  ಎಂಬ ಕರರಣದಂದ ಅಲಲ. ಇದರ 

ಪರಿಣರಮವರಗಿ, ಜನಸ್ಂಖ ಯಯ ಗಮನ್ರಹಿ ಭರಗವಂದನುನ, ಅದರ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಅನನುಸ್ರಣ ಯ ಕರರಣಕ ಿ, ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಲರಗುತುದ , 

ಕಡ ಗಣಿಸ್ಲರಗುತುದ  ಮತುು ಒಬಬಂಟ್ಟಯರಗಿಸ್ಲರಗುತುದ 175   (ಒತುು 

ನಿೀಡಲರಗಿದ )  

                                                             
175 Naz, at para 94. 
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ಈ ನಿಟ್ಟುನಲಿಲ, ನ್ರಯಯರಲಯವು 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಸ್ಂತಾಸ್ುರ ಅನುಭವಗಳನುನ ದರಖ್ಲಿಸ್ತು.  ಇದಕರಿಗಿ, 

ವಿಚರರಣ ಯ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ ನಡ ಸ್ುವ ಅತ್ರಯಚರರ ಮತುು ಚತಾಹಿಂಸ , ಸರಮರಜಿಕ ಬಹಿಷರಿರ, ಅವಮರನ 

ಮತುು ಅಮರನವಿೀಯ ನಡವಳಿಕ  ಮತುು ಸ ರ ವರಸ್ದ ನಿದಶಿನಗಳ ಬಗ ಗ  ಅಜಿಿದರರರು ಸ್ಲಿಲಸ್ದ ವಿಸ್ೃತ 

ದರಖ್ಲ ಗಳು ಮತುು ಅಫಡವಿಟಳೆನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ಲರಯತು. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಕ ಲ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ 

ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುತುದ ಯರದರೂ, ಅದು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ಮುದರಯ ಮತುು ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯವಲಲದ ನಡವಳಿಕ  

ಹ ೂಂದರುವವರ ಪರಲಿಗ  ಅನ್ರನುಕೂಲಕರವರಗಿ, ಪರಕ್ತೀಯವರಗಿ ಮತುು ಅನ್ರಯಯದಂದ ನಡ ದುಕ ೂಳುಳವ 

ವಯವಸ ಥಯೊಂದನುನ ಸ್ುಾಷ್ಟ್ುಸ್ದ . 

43. ಹಲವು ದ ೀಶಗಳ ನ್ರಯಯಶ್ರಸ್ರವು, ಮೀಲ ೂನೀಟಕ ಿ ತಟಸ್ಥವರಗಿ ಕರಣುವ ಸ್ಕರಿರಿ ಕಾಮಗಳು ನಿಧಿಿಷ್ು 

ವಗಿಗಳ ಮೀಲ  ವಯಕ್ತುರಿಕು ಪರಿಣರಮವನುನ ಬಿೀರಬಹುದು ಎಂಬ ತತವವನುನ ಎರ್ತುಹಿಡಿಯುತುದ . 

ಯುರ ೂೀಪ್ಪಯನ್ ಸ್ಂಸ್ತುು ಮತುು 5ನ್ ೀ ಜುಲ ೈ 2006ರ ಸ್ಮಿರ್ತಯ 2006/54/EC ನಿದ ೀಿಶನವು 

"ನಿಯಮ, ಮರನದಂಡ ಅರ್ವರ ಪಧ್ಧರ್ತಯೊಂದು ನ್ರಯಯಸ್ಮಮತವರದ ಉದ ದೀಶಹ ೂಂದದುದ ಆ 

ಉದ ದೀಶವನುನ ಸರಧಿಸ್ುವ ವಿಧರನವು ಸ್ೂಕು ಮತುು ಅವಶಯಕವರಗಿರುವ ಸ್ಂದಭಿಗಳ ಹ ೂರತ್ರಗಿ, 

ತಟಸ್ಥವರಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ನಿಯಮ, ಮರನದಂಡ ಅರ್ವರ ಕಾಮವಂದು ಒಂದು ಲಿಂಗದ ವಯಕ್ತುಗಳ 

ಪರಲಿಗ  ಇತರ ಲಿಂಗದವರಿಗ  ಹ ೂೀಲಿಸ್ದರ  ಅನ್ರನುಕೂಲತ್ ಗಳನುನ ಉಂಟುಮರಡಿದರಗ" ಅದು 

'ಪರ ೂೀಕ್ಷ ತ್ರರತಮಯ'ವರಗುತುದ  ಎಂದು ವರಯಖರಯನಿಸ್ತು. 

ಗಿರಗ್ಾ v. ಡೂಾಕ್ ಪವರ್ ಕಂ176, ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಅಮೀರಿಕರದ ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಪಾತ್ ಯೀಕ ಶ್ರಲ ಗಳ 

ದ ಸ ಯಂದ ಆಫಾಕನ್ ಅಮರಿಕನನರು ಕಡಿಮ ಗುಣಮಟುದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ ದರು ಎಂಬುದನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ುತ್ರು, 

ಕೌಶಲಯ/ಬುದಧವಂರ್ತಕ ಯ ಪರಿೀಕ್  ತ್ ಗುದಕ ೂಳಳಬ ೀಕಂಬ ನಿಯಮವು ಆಫಾಕನ್ ಅಮರಿಕನ್ ಅಭಯರ್ಥಿಗಳ ಮೀಲ  

ಅಸ್ಮಂಜಸ್ವರದ ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರಿತು ಎಂದು ಅಭಿಪರಾಯ ಪಟ್ಟುತು. ನ್ರಯಯರಲಯವು "ನ್ರಗರಿಕ ಹಕುಿಗಳ 
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ಕರಯದ ಯು" ಬಹಿರಂಗವರದ ತ್ರರತಮಯವನುನ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ತಷ ುೀ ಅಲಲದ ೀ, ನ್ ೂೀಡುವುದಕ ಿ 

ನ್ರಯಯಸ್ಮಮತವರಗಿದುದ ಜರರಿಯರದರಗ ಭ ೀದಭರವ ಮರಡುವ ಕಾಮಗಳನುನ ಕೂಡರ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ತು. 

ಬಿಳಾಕ-ಕೌಫೌೌಸ್ ರ್ಜಎಂಬಿಹ ಚ್ v. ಕರಿನ್ ವ ಬ್ರ್ ವಾನ್ ಹಾಟ್ಿೋ177 ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಐರ ೂೀಪಯ ನ್ರಯಯರಲಯವು 

ಮಹಿಳ ಯರು ಅರ ಕರಲಿಕ ನ್ೌಕರಿ ಮರಡುವ ಸರಧ್ಯತ್  ಹ ಚರಿಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅರ ಕರಲಿಕ ನ್ೌಕರರಿಗ  ಪ್ಪಂಚಣಿ 

ನಿರರಕರಿಸ್ದರ , ಅದು ಮಹಿಳ ಯರ ಮೀಲ  ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರುವ ಸರಧ್ಯತ್  ಹ ಚುಿ ಎಂದು ಗಮನಿಸ್ತು: 

"ಅದರ ಔದ ೂಯೀಗಿಕ ಪ್ಪಂಚಣಿ ಯೊೀಜನ್ ಯಂದ ಅರ ಕರಲಿಕ ನ್ೌಕರರನುನ 

ಹ ೂರಗುಳಿಸ್ರುವ ಡಿಪರಟ ಮಿಂರ್ಟ ಸ ೂುೀರ್ ಕಂಪನಿಯು ಈ.ಈ.ಸ್. 

ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ 119ನ್ ೀ ಕಲಮನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ದ , ಏಕ ಂಡರ , 

ಹ ೂರಗಿಡುವಿಕ ಯು ಲಿಂಗರಧರರಿತ ತ್ರರತಮಯಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಪಡದ 

ವಸ್ುುನಿಷ್ಠವರಗಿ ಸ್ಮರ್ಿನಿೀಯ ವಿಚರರಗಳನ್ರಧ್ರಿಸ್ರದದದರ , ಅಂತಹ 

ಹ ೂರಗಿಡುವಿಕ ಯು ಪುರುಷ್ರಿಗಿಂತ ಹ ಚಿನ ಸ್ಂಖ ಯಯ ಮಹಿಳ ಯರ ಮೀಲ ೀ 

ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರುತುದ ." (ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ ). 

ಸ್ಕರಿರದ ಕಾಮ ಒಂದು ವಗಿದ ಜನರಮೀಲ  ಅಸ್ಮಂಜಸ್ವರದ ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರುವ ಸ್ಂದಭಿವನುನ 

ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ದ ಕ ನಡರದ ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯ ಅಸ್ಮರನ ಪರಿಣರಮದ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯನುನ ಅನುಮೊೀದಸ್ತು. 

ಆಂಡೂರಾಸ್ v. ಲ್ಾ ಸ ೂಸ ೈಟಿ ಆಫ್ ಬಿರಟಿಷ್ ಕ ೂಲಂಬಿಯ178 ಪಾಕರಣದಲಿಲ ನ್ರಯಯರಲಯ ಹಿೀಗ  ನುಡಿಯತು: 

"ತ್ರರತಮಯವು ಉದ ದೀಶಪುವಿಕವೀ ಅಲಲವೀ ಎಂಬುದನುನ ಹ ೂರತುಪಡಿಸ್ 

ವಯಕ್ತುಯ ಅರ್ವರ ಗುಂಪ್ಪನ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ 

ಆಧರರದಗಳ ಮೀಲ  ಇತರರ ಮೀಲ  ಹ ೀರದಂತಹ ಅನನುಕೂಲಗಳನುನ 

ಹ ೀರುವ ಅರ್ವರ ಸ್ಮರಜದ ಇತರ ಸ್ದಸ್ಯರಿಗ  ಲಭಯವಿರುವ 
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ಪಾಯೊೀಜನಗಳಿಂದ ವಂಚಸ್ುವ ಪರಿಣರಮವನುನಂಟುಮರಡುತುದ . 

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು ಒಂದು ಗುಂಪ್ಪನ್ ೂಂದಗ  ಸ್ಂಬಂಧ್ ಹ ೂಂದರುವ ಮರತಾಕ ಿ 

ಅವರಿಗ  ತಳುಕು ಹರಕಲಗಿರುವ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ 

ತ್ರರತಮಯ ಎಸ್ಗಿದರ  ಅದು ಭ ೀದಭರವದ ಆರ ೂೀಪವನುನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು 

ಆಗುವುದಲಲ, ಆದರ  ವಯಕ್ತುಯ ಯೊೀಗಯತ್  ಮತುು ಸರಮರ್ಯಿಗಳ ಆಧರರದ 

ಮೀಲಿನ ಭ ೀದಭರವವನುನ ತ್ರರತ್ ಮಯವ ಂದು ವಗಿೀಿಕರಿಸ್ಲರಗುವುದಲಲ. 

      "(ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ )  

ಹಿೀಗರಗಿ, ಒಂದು ಕಾಮವು "ಒಂದು ಗುಂಪ್ಪನ ವಯಕ್ತುಗಳ ಮೀಲ  ಇತರರ ಮೀಲ  ಹ ೀರದರುವ ಹ ೂರ ಗಳು, 

ಕಟುುಪರಡುಗಳು, ಅರ್ವರ ಇತರರಿಗ  ಹ ೂೀಲಿಸ್ದರ , ಒಂದು ವಗಿಕ ಿ ಲಭಯವಿರುವ ಅವಕರಶಗಳು, ಲರಭಗಳು 

ಮತುು ಅನುಕೂಲಗಳನುನ  ತಡ ಹಿಡಿದರಗ ಅರ್ವರ ಸ್ೀಮಿತಗ ೂಳಿಸ್ದರಗ", ಆ ಕಾಮವನುನ ಪಾಶಿನಸ್ಬ ೀಕರಗುತುದ 179. 

ಪ್ತರಟ ೂವರಿಯಾ  ಸಿಟಿ ಕೌನ್ವಾಲ್ v.. ವಾಕರ್180 ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಾಕರದ ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ನ್ರಯಯರಲಯವು 

ಹಿೀಗ  ಗಮನಿಸ್ತು: 

" ಪರ ೂೀಕ್ಷ ತ್ರರತಮಯದ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯನುನ, ಹ ೂರನ್ ೂೀಟಕ ಿ ತಟಸ್ಥವರಗಿ 

ಕರಣುವ ಮರನದಂಡದ ಹಿಂದ  ತ್ರರತಮಯವನುನ ಮರ ಮರಚುವ 

ಸ್ಂದಭಿಗಳು ಅರ್ವರ ಐರ್ತಹರಸ್ಕ ಅಧಿೀನತ್ ಯ ಮರದರಿಯಂದ ವಯರ್ತರಿಕು 

ಪರಿಣರಮಗಳನುನ ಈಗರಗಲ ೀ ಅನುಭವಿಸ್ರುವ ವಯಕ್ತುಗಳ 

ಅನ್ರನುಕೂಲತ್ ಗಳನುನ, ಅವರನುನ ನ್ ೀರವರಗಿi ಪೂವರಿಗಾಹಗಳಿಗ  

ಒಳಪಡಿಸ್ುವ ಉದ ದೀಶವಿಲಲದ ಕಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಎರ್ತುಹಿಡಿಯಲರಗುವ 

ಸ್ಂದಭಿಗಳನುನ ನಿಭರಯಸ್ಲು ಅಭಿವೃದಧಪಡಿಸ್ಲರಗಿದ .  

                                                             
179 Ibid. 
180 (1998) 3 BCLR 257 
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 ಅನ್ ೀಕ ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ, ವಿಶ್ ೀಷ್ವರಗಿ ಪರ ೂೀಕ್ಷ ತ್ರರತಮಯದ 

ಆಪರದನ್ ಯರುವರಗ, ತ್ರರತಮಯದ ಬಗ ೆ ದೂರು ಸ್ಲಿಲಸ್ುವ ವಯಕ್ತುಗಳು 

ತ್ರವು ನ್ರಯಯೊೀಚತವಲಲದ ತ್ರರತಮಯವನುನ ಎದುರಿಸ್ುರ್ತುದ ದೀವ  ಮತುು 

ಅಂತಹ ಅನ್ರಯಯದ ತ್ರರತಮಯವು ಉದ ದೀಶಪೂವಿಕವರಗಿವ  ಎಂದು 

ಸರಬಿೀತುಪಡಿಸ್ಬ ೀಕರಗಿ ಬಂದರ  ರಕ್ಷಣರತಮಕ ಉದ ದೀಶ 

ಸ ೂೀತುಹ ೂೀಗುತುದ . ಪರ ೂೀಕ್ಷ ತ್ರರತಮಯದ ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ ಈ 

ಸ್ಮಸ ಯಯು ವಿಶ್ ೀಷ್ ರ್ತೀಕ್ಷ್ಣತ್  ಹ ೂಂದರುತುದ , ಮತುು ಕಾಮವಂದಕ ಿ 

ತ್ರರತಮಯ ಎಸ್ಗುವುದಕ್ತಿಂತ ಮಿಗಿಲರದ ಉದ ದೀಶವಿರುವ ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ 

ಇನನಷ್ೂು ರ್ತೀವಾವರಗಿರುತುದ .(ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ ) 

E.2. ಇಬ್ಾಗ  ಲ್ಲಂಗಗಳ ಧತರವಿವಕರಣದ್ ವಿಘಟನ್               

44. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಸ್ಮರಜದ ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯ ನಿರಿೀಕ್ ಗಳಿಗ  ಅನುಗುಣವರಗಿರದ ವತಿನ್ ಯನುನ 

ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುತುದ . ಹರಗ  ಮರಡುವರಗ ಆದು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ವಿರ ೂೀಧಿ ಶ್ರಸ್ನಗಳು ಮತುು 

ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಜವರಬರದರಿಗಳ ಸರಂಪಾದರಯಕ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಂಬಂಧ್ವನುನ 

ಎರ್ತುಹಿಡಿಯುತುದ . 

ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಜವರಬರದರಿಗಳ ಸರಂಪಾದರಯಕ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯು ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಒಂದ ೀ 

ಬಗ ಯರದರಗಿರುತುದ  ಮತುು ಅದು "ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ" ಅನುಗುಣವರಗಿರುತುದ  ಎಂಬ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯನುನ 

ಎರ್ತುಹಿಡಿದು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ಹ ೂರಗಿಡುತುದ . ಹರಗ  ಮರಡುವುದರ ಪರಿಣರಮವನುನ ಈ ಕ ಳಗಿನಂತ್  

ವಿವರಿಸ್ಲರಗಿದ : 

ಈ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಸರಂಸ್ೃರ್ತಕ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕದ ವೀಷ್ವು ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯ 

ಲಿಂಗಗಳ ಪರತಾಗಳ ಸ್ಥರತ್ ಗ  ಸ್ವರಲ ೂಡುಡವ ಸರಮರಜಿಕ ವತಿನ್ ಯನುನ 

ನಿರುತ್ರಪಹಗ ೂಳಿಸ್ುತುದ . ಸರಮರಜಿಕ ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯ ಈ 
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ಇಬಬಗ ಯ ನಿಯಮ ಮತುು ಮರನದಂಡಗಳು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ 

ಮತ್ ೂುಬಬ ಪುರುಷ್ನ್ ೂಂದಗ  ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಯಲಿಲ ತ್ ೂಡಗಿ ಪುರುಷ್ತವದ 

ಲಿಂಗಧರರಿತ ಪರತಾದಂದ ಹಿಂದ  ಸ್ರಿಯುತ್ರುನ್  ಎಂಬ ಕರರಣಕ ಿ ಅವನುನ  

ಆಸ್ಹಜವರಗಿರುವಂತ್  ಚರ್ತಾಸ್ುತುವ 181 

ಸ್ಮರಜ ವಯಕ್ತುಗಳು ಮತುು ನಿಧಿಿಷ್ು ಲಿಂಗದವರು ನಿವಿಹಿಸ್ಬ ೀಕರದ ಪರತಾಗಳ ಬಗ ೆ ಬಲವರದ ನಂಬಿಕ ಗಳನುನ 

ಹ ೂಂದದದರ  - ಎಂದರ  ಪುರುಷ್ರು (ವಿಶ್ ೀಷ್ವರಗಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ ಗ  ಹ ೀಳಬ ೀಕ್ತದದರ ) ಭರವನ್ ಗಳಿಲಲದವರು, 

ಸರಮರಜಿಕವರಗಿ ಬಲರಢಯರು, ಮತುು ಸ್ರೀಯರ ಡ ಗ  ಆಕಷ್ಟ್ಿತರರಗುವವರು ಮತುು ಸ್ಂಸರರವರದ ಖ್ಚುಿಗಳನುನ 

ನಡ ಸ್ುವವರು ಮತುು ಮಹಿಳ ಯರು ಭರವಜಿೀವಿಗಳು, ಸರಮರಜಿಕವರಗಿ ಬಲಹಿೀನರು, ಆರ ೈಕ  ಮರಡುವವರು 

ಮತುು, ಪುರುಷ್ರ ಡ ಗ  ಆಕಷ್ಟ್ಿತರರಗುವವರು - ಅಂತಹ ಸ್ಮರಜ ಅರ್ವರ ವಯಕ್ತುಗಳು ಇಬಬರು ಪುರುಷ್ರು ಅರ್ವರ 

ಇಬಬರು ಮಹಿಳ ಯರು ಸ್ಂಬಂಧ್ವನುನ ಬ ಳ ಸ್ಬಹುದು ಎಂಬ ಕಲಿನ್ ಯನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳುಳವುದು ಅನುಮರನ. 

ಅಂತಹ ನಿರರಕರಣ ಗ  377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಂತಹ ಕರನೂನಿನ ಬ ಂಬಲವೂ ಇದುದಬಿಟುರ , ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು 

'ಸರಮರನಯ ಜಿೀವನ ವಿಧರನದ" ದಂದ ಹ ೂರತ್ರದ ವ ೈಕಲಯ ಎಂಬ ನಂಬಿಕ  ಬಲಗ ೂಳುಳತುದ . 

45. ಜಕರರಿ ಎ. ಕರಾಮರ್182 ಅವರ ಉಪಯುಕು ಬರ ಹವಂದು, ಭಿನನಲಿಂಗವರದ ಸ್ಮರಜವು ಪುರುಷ್ರು 

ಮತುು ಮಹಿಳ ಯರು ವಿರುದಧ ಲಿಂಗದವರ ೂಂದಗ  ಮರತಾ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಬ ಳಸ್ಬ ೀಕು ಎಂದು ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸ್ುತುದ  

ಎಂದು ಗಮನಿಸ್ುತುದ . ಆದದರಿಂದ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳ ಅಸ್ುತವವು,  ಭಿನನಲಿಂಗಶ್ರಹಿ 

ಸರಮರಜಿಕ ನಿರಿೀಕ್ ಗಳಿಗ  ವಿರುದಧವರಗಿರುತುದ . ಕರಾಮರ್ ಈ ಕ ಳಗಿನಂತ್  ವರದಸ್ುತ್ರುರ :  

"ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ru ಮತುು ಸ್ರೀyara ವಿರುದಧda ತ್ರರತಮಯvu 

ಸರಂಪಾದರಯಕ ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಪರತಾಗಳನುನ 

ಬಲಪಡಿಸ್ುತುದ . ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು ಸರಂಪಾದರಯಕ ಲಿಂಗ ಪರತಾಗಳಿಂದ 

                                                             
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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ದೂರಸ್ರಿಯುತುದ  ಮತುು "ನ್ ೈಜ" ಪುರುಷ್ರು ಮತುು ಮಹಿಳ ಯರು ತಮಮದ ೀ 

ಲಿಂಗದ ಸ್ದಸ್ಯರ ಡ ಗ  ಆಕಷ್ಟ್ಿತರರಗಬರರದು ಎಂಬ ಕಲಿನ್ ಗಳು 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರು ಮತುು ಸ್ರೀಯರ ಮೀಲ  ನಡ ಯುವ ಲಿಂಗರಧರರಿತ 

ಅಪಮರನಕ ಿ ಪರಾರ್ಮಿಕ ಬ ಂಬಲ ನಿೀಡುತುದ . ಈ ಚತಾಣವು ಬ ನ್ ರ್ಟ 

ಕ ೀಪಸ್ಿ ರವರ "ದವಮರನ ಲಿಂಗ ವಯವಸ ಥಯನುನ"  ಮೀಲ  ಅವಲಂಬಿsiದ  

46. ಇಬಬಗ  ಲಿಂಗ ವಯವಸ ಥಯು "ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯತ್ ಯ"ನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ದ  ಎಂದು ಬ ನ್ ರ್ಟ ಕ ೀಪಸ್ಿ 

ವರಯಖರಯನಿಸ್ುತ್ರುರ , ಅಲಲದ ೀ ಅದು "ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯ ಸರಂಸ್ುಕ ವಿಜೃಂಭಣ " ಎಂದು 

ವರಯಖರಯನಿಸ್ುತ್ರುರ . ವರಸ್ುವವರಗಿ ಕ ೀಪಸ್ಿ ಈ ಕ ಳಗಿನಂತ್  ಸ್ೂಚಸ್ುತ್ರುರ : 

"ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ ತ್ರರತಮಯವನುನ ಅನುಮೊೀದಸ್ುವುದರಿಂದ 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀಪುರುಷ್ರಷ ುೀ ಅಲಲದ ೀ ಮಹಿಳ ಯರನೂನ ಮತ್ ೂುಬಬರ 

ಅಧಿೀನದಲಿಲರುವಂತ್  ಮರಡಲರಗುತುದ . 

ಲಿಂಗ ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯಗಳ ದವಮರನ/ ಇಬಬಗ ಯ ವಯವಸ ಥಯಯನುನ 

ಅವಲಂಬಿಸ್ುರುವ ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯತ್ ಯು, ಲಿಂಗತ್ರರರತಮಯವನುನ ಎರಡು 

ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಬಲಪಡಿಸ್ುತುದ . ಮೊದಲನ್ ಯಗರಗಿ, ದವಮರನ/ ಇಬಬಗ  ಲಿಂಗ 

ವಯವಸ ಥಗ  ಅನುಗುಣವರಗಿಲಲದ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ದಂಡಿಸ್ ಮತುು ಅದಕ ಿ 

ಅನುಗುಣವರಗಿರುವ ಸ್ರೀ ಪುರುಷ್ರನುನ ಸ್ನ್ರಮನಿಸ್ುವ ಮೂಲಕ, 

ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯ ಅಧಿಪತಯವು ನಿಷ್ಟ್ಿಿಯ, ಪರರವಲಂಬಿ ಮಹಿಳ ಯರನುನ 

ವ ೈಭವಿೀಕರಿಸ್ ಆ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗತ್ರರತ್ ಮಯಕ ಿ ಕರರಣವರಗುವ 

ವಯವಸ ಥಯನುನ ಶ್ರಶವತಗ ೂಳಿಸ್ುತುದ . ಎರಡನ್ ಯದರಗಿ, 

ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯತ್ ಯು ಲಿಂಗತ್ರರತ್ ಮಯವನುನ ಬಲಪಡಿಸ್ುತುದ  ಏಕ ಂದರ  

ಅದು ಸ್ರೀಯರನುನ ತನನ ಶ್ ಾೀಣಿೀಯ ಧ್ುಾವಿೀಯತ್ ಯ ಮೂಲಕ 
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ಬಗುೆಬಡಿಯುತುದ . ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯತ್ ಯು ಲಿಂಗಭ ೀದಭರವವನುನ 

ಪಾರ್ತಪರದಸ್ುತುದ ಯರದದರಿಂದ, ಪಾಮುಖ್ ಹಕುಿಗಳನುನ, ಹ ಸ್ರ ೀ 

ಸ್ೂಚಸ್ುವಂತ್  ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯತ್  ಮತುು ದವಮರನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಪಧ್ಧರ್ತಯನುನ 

ವಿರ ೂೀಧಿಸ್ುವ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ-ಪುರುಷ್ರಿಗ  ವಿಸ್ುರಿಸ್ುವ ಮೂಲಕ, 

ಲಿಂಗಭ ೀದಭರವ ಮತುು ಪುರುಷರಧಿಕರರಕ ಿ ಸ್ವರಲು  ಹರಕ್ತದಂತ್ರಗುತುದ 183 

 ಬ ೀರ  ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಹ ೀಳುವುದರದರ , ತ್ರರತಮಯವನುನ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು  ಮತುು ಲಿಂಗದ ಆಧರರದ ಮೀಲ  

ಪಾತ್ ಯೀಕ್ತಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ, ಏಕ ಂದರ  ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ದ ತ್ರರತಮಯವು ಲ ೈಂಗಿಕತ್  ಮತುು 

ಲಿಂಗದರಧರರಿತ ನಡವಳಿಕ ಗಳ ಬಗ ಗಿನ ರೂಢಮರದರಿಗಳ ಬಗ ಗಿನ ನಂಬುಗ ಗಳನುನ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ುತುದ . 

ಇದನುನ ಮತುಷ್ುು ವಿವರಿಸ್ುವ ಆಂಡೂಾಯ ಕ ೂಪ ಿಲಮನ್ ಹಿೀಗ  ವರದಸ್ುತ್ರುರ : 

"ಹರಗ ಯೀ, ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗದ ಕರನೂನುಗಳು ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಆಧರರದ 

ಮೀಲ  ತ್ರರತಮಯವನುನ ಎಸ್ಗುತುವ  - ಉದರಹರಣ ಗ , ಸರಂಪಾದರಯಕ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಪರತಾಗಳನುನ ವಿಧಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವರಗಿi ಪುರುಷ್ರಿಗ  

ಮಹಿಳ ಯರ ೂಂದಗ  ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಹ ೂಂದಲು ಅನುಮರ್ತಸ್ುವುದು, 

ಆದರ  ಮಹಿಳ ಯriಗ  ಅನುಮರ್ತi ನಿೀಡದರುವುದು. ನ್ರಯಯರಲಯವು ಈ 

ಉದ ದೀಶವನುನ ಇತರ ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳಳಲು ಆಗುವುದಲಲ ಎಂದು 

ಹ ೀಳಿದ , ಏಕ ಂದರ  ಇದು ಮಹಿಳ ಯರ ಮೀಲಿನ ದಬರಬಳಿಕ ಯನುನ 

ಶ್ರಶವತಗ ೂಳಿಸ್ುತುದ . ಇದ ೀ ಕರಳಜಿಯು ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗದ ಕರನೂನುಗಳಿಗ  

ಹ ಚಿನ ಬಲದ ೂಂದಗ  ಅನವಯವರಗುತುದ , ಏಕ ಂದರ , ಹ ಣುಣ ಮಕಿಳ 

ಮೀಲಿನ ದಬರಬಳಿಕ ಯು ಯರವುದರ ಮೀಲ  ಅವಲಂಬಿತಬರಗಿದ ಯೊೀ 

                                                             
183 Bennett Capers, “Note, Sexual Orientation and Title VII”, Columbia Law Review (1991), at pages 1159, 1160, 

1163. 
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ಅಂತಹ ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಧ್ೃವಿೀಕರಣವನುನ ಉಳಿಸ್ಕ ೂಳುಳವುದ ೀ ಅವುಗಳ 

ಕ ಲಸ್.184 

ಆದದರಿಂದ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರ ವಿರುದಧದ ನಿಷ ೀಧ್ವು "ಸರಮರಜಿಕ ಶ್ ಾೀಣಿಯಲಿಲ ಆಳುವವರು ಮತುು ಆಳಿಸ್ಕ ೂಳುಳವವರನುನ 

ಪಾತ್ ಯೀಕ್ತಸ್ುವ ಗಡಿಗಳನುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುತುದ " ಎಂದು ಕ ೂಪಿಲರಾನ್ ಸ್ೂಚಸ್ುತ್ರುರ 185. ಈ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯನುನ ಮತುಷ್ುು 

ವಿಸ್ುರಿಸ್ಲು ಅವರು ಅಂತಜಿನ್ರಂಗಿೀಯ ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತುಯ  ಉಪಮಯನುನ ಬಳಸ್ುತ್ರುರ : 

"ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಕರನೂನುಬರಹಿರಗ ೂಳಿಸ್ುವ ಶ್ರಸ್ನಗಳು 

ಸರಂಪಾದರಯಕ ಲ ೈಂಗಿಕ ಪರತಾಗಳನುನ 

ಹ ೀರುತುವ ಯೀ? ಮರಯಕರಲಫಿನ್ [ ಮರಯಕರಲಲಿನ್ ವಿ ಫ್ಲೀರಿಡರ ]ನ 

ಮರತುಗಳು ಈ ಪಾಶ್ ನಗ  ಉತುರವಂದನುನ ನಿೀಡಬಹುದು : ಅಪರರಧ್ದ 

ವರಯಖರಯನದ ಪಾಕರರ, ಅದು ತಮಮ ಲಿಂಗದ ಮಟ್ಟುಗ  ಅನುಚತವರದ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯಲಿಲ ತ್ ೂಡಗುವುದನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ . ಆದರ  ಸ್ಂವಿಧರನದ 

ಸ್ಮರನತ್ ಯ ಆದ ೀಶಗಳ ಡ ಗಿನ ಈ ಕರನೂನುಗಳ ಅಸ್ಹನ್ ಯು ಹ ಚುಿ 

ಆಳವರಗಿದ . ವಣಿಸ್ಂಕರಕ ಿ (ಭಿನನ ಜನಂಗಗಳ ನಡುವಿನ 

ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತು) ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಶ್ರಸ್ನಗಳಂತ್ , ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗದ 

ಶ್ರಸ್ನಗಳು ಹುಟುನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ವಯವಸ ಥಯ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ 

ಪಾರ್ತಫಲಿಸ್ುತುವ  ಮತುು ಬಲಪಡಿಸ್ುತುವ . ಜನ್ರಂಗಗಳ ನಡುವಿನ 

ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತುಯ ಮೀಲಿನ ಬಿಳಿಯರ ಪರಾಬಲಯದ ಆಧರರವರಗಿದದ 

ಜನ್ರಂಗಗಳ ಧ್ುಾವಿೀಕರಣವನುನ ಸ್ಂರಕ್ಷಿಸ್ದಂತ್ ಯೀ, ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗದ 

                                                             
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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ಮೀಲಿನ ನಿಷ ೀಧ್ವು, ಹ ಣಣಮಕಿಳ ಗುಲರಮಗಿರಿಗ  ಆಧರರವರಗಿರುವ 

ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಧ್ುಾವಿೀಕರಣವನುನ ಸ್ಂರಕ್ಷಿಸ್ುತುದ , 

377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಂತಹ ಶ್ರಸ್ನಗಳು ಜನರ ಕ ೈಗ  "ಗಂಡಸ್ು ಹಿೀಗಿರಬರರದು" ಎಂದು  ಹ ೀಳುವ ಕರನೂನನುನ 

ನಿೀಡಿ, "ಗಂಡಸ್ು ಹಿೀಗ ೀ ಇರಬ ೀಕು" ಎಂದು ಹ ೀಳುವ ಅಧಿಕರರವನುನ ನಿೀಡಿಬಿಡುತುದ . ಹಿೀಗರಗಿ, 

ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯರಲಲದವರ ಮೀಲ  ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರುವ ಕರನೂನುಗಳು ಪಾಚಲಿತ ರೂಢಮರದರಿಗಳನುನ 

ಅವಲಂಬಿಸ್ವ " ಇದಕ ಿ ಉದರಹರಣ ಯಂದರ , ಮಹಿಳ ಯರ ೂಂದಗ  ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯ ನಡ ಸ್ುವರಗಿನ ಕ ಲ 

ನಡವಳಿಕ ಗಳು ಒಂದು ಲಿಂಗದ ಸ್ದಸ್ಯರಿಗ  ಮರತಾ ಸ್ೂಕುವರಗಿದ , ಇತರ ಲಿಂಗದವರಿಗಿಲಲ ಎಂಬ ಜರಳುಜರಳರದ 

ನಂಬುಗ  

ಹಿೀಗರಗಿ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳು ಹರಗೂ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯ ಬಗ ಗಿನ ಸರಮರಜದ ನಿರಿೀಕ್ ಗಳಿಗ  

ಅನುಗುಣವರಗಿ ನಡ ದುಕ ೂಳಳದವರು ಲಿಂಗರಧರರಿತ ರೂಢಿಗತ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗಳನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ುತ್ರುರ  ಎಂಬುದು 

ಇದರಿಂದ ಅರ್ಿವರಗುತುದ . 

ಲಿಂಗರಧರರಿತ ರೂಢಮರದರಿಗಳ ರಚನ್ ಯು ಅಂರ್ತಮವರಗಿ ಎರಡ ವಿರುದಧ 

ಮತುು ಪರಸ್ಿರ ಪಾತ್ ಯೀಕವರಗಿರುವ ಜ ೈವಿಕ ಲಿಂಗಳಿವ  ಎಂಬ ಉಹ ಯನುನ 

ಅವಲಂಬಿಸ್ದ . ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯತ್ ಯ ಕಲಿನ್ ಯೂ ಈ ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಇಬಬಗ  

ಪಧ್ಧರ್ತಯ ಕ ೀಂದಾಬಿಂದುವರಗಿ. ಪುರುಷ್ಪಾಧರನ ಸ್ನಿನವ ೀಷ್ದಲಿಲ, ಈ 

ನಿಯಮಗಳನುನ ಮಿೀರುವ ಕ ಲವರು ಹಿೀಗಿರುತ್ರುರ : ಮಹಿಳ ಯೊಬಬಳು ತನನ 

ಪುರುಷ್ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಗರರ್ತಯನುನ ತಯಜಿಸ್ುವುದು ಆರ್ವರ ಹುಟ್ಟುನಿಂದ 

ಹ ಣರಣಗಿರುವ ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು ತಮಮ ಹ ಣುನವನುನ ತಯಜಿಸ್ುವುದು, ಮತುು ಆ 

ಮೂಲಕ ಪ್ಪತೃಪಾಧರನ ವಯವಸ ಥ ಮತುು ಪುರುಷ್ ಮೀಲಿವಚರರಣ  ಮತುು 

ನಿಯಂತಾಣದ ಎಲರಲ ವಿಧ್ಗಳನುನ ರ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ುವುದು ಹರಗೂ ಹುಟ್ಟುನಿಂದ 

ಗಂಡರಗಿರುವ ವಯಕ್ತುಯು ಹ ಣುನವನುನ ಅಪ್ಪಿಕ ೂಳುಳವುದು ಮತುು ಆ ಮೂಲಕ 
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ಕ ಳಮಟುದ ದಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗುವ ಹ ಣರುನಕರಿಗಿ, ತನನ ಸೌಕಯಿಗಳನುನ 

ಬಿಟುುಕ ೂಡುವುದು. 186  

 ಲಿಂಗರಧರರಿತ ತ್ರರತಮಯದ ನಿಷ ೀಧ್ದ ಉದ ದೀಶ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ಅವರ ಲಿಂಗದ ಆಧರರದಲಿಲ 

ಕರನೂನ್ರತಮಕವರಗಿ, ಸರಮರಜಿಕವರಗಿ ಮತುು ಆರ್ಥಿಕವರಗಿ ತ್ ೂಂದರ ಗ ೂಳಪಡಿಸ್ುವ ಸರಂಪಾದರಯಕ 

ಅಭರಯಸ್ಗಳನುನ ಬದಲಿಸ್ುವುದ ೀ ಆಗಿದ . ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರ ಹಕುಿಗಳಿಗರಗಿನ ಹ ೂೀರರಟವು ನಿಸ್ಪಂದ ೀಹವರಗಿ 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರಿಗ  ನ್ರಯಯ ಒದಗಿಸ್ುವ ಉದ ದೀಶವನುನ ಹ ೂಂದದ . ಆದರ  ಈ ಹ ೂೀರರಟವು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರ 

ಸ್ಮಸ ಯಗಳನುನ ಮಿೀರಿ ಬ ಳ ಯುತುದ . ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರ ಮೀಲಿನ ತ್ರರತಮಯವನುನ ಕ ೂನ್ ಗ ೂಳುಳವ ಪಾಯತನವು, 

ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮರನತ್ ಯನುನ ಕ ೂನ್ ಗ ೂಳಿಸ್ುವ ದ ೂಡಡ ಹ ೂೀರರಟದ ಮುಖರಯ ಭರಗ ಎಂಬುದನುನ 

ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಳಳಬ ೀಕು. 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ (ಲ ಸ್ಬಯನ್) ಆಗಿರುವುದ ಂದರ , ಎಲ ಲಯನುನ 

ಮಿೀರಿದವಳರಗಿರುವುದು, ಪುರುಷ್ನ ಮೀಲಿನ ಲ ೈಂಗಿಕ/ಆರ್ಥಿಕ 

ಅವಲಂಬನ್ ಯಂದ ದುರವರದವಳಗಿರುವುದು, ಹ ಣರಣಗಿ 

ಗುರುರ್ತಸ್ಲಿಡುವವಳು ಎಂದು ಗಾಹಿಸ್ಲಿಡುವುದಕ ಿ (ಹಣ ಪಟ್ಟು 

ಹಚಿಲಿಡುವುದಕ ಿ) ಸ್ಮ. ಲ ಸ್ಬಯನ್ ಒಬಬರನುನ ಪುರುಷ್ನಿಲಲದ  

ಬದುಕಬಲಲವಳು ಮತುು ಆ ಕರರಣದಂದ (ಅತ್ರರಿಕವರಗಿ) ಪುರುಷ್ 

ವಿರುಧ್ಧವಿರುವವಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗುತುದ . ಲ ಸ್ಬಯನ್ ಒಬಬಳನುನ 

ಆಕ  ಸ್ಂಗರ್ತಗಳ ಒಪ್ಪಿತ ಮತುು ದ ೈನಂದನ ವಯವಸ ಥಯಂದ 

ಹ ೂರಗಿರುವವಳು ಎಂದು ಗಾಹಿಸ್ಲರಗುತುದ . ಅವಳನುನ ತನನ ರಕ್ಷಣ ಗ  

ಯರವುದ ೀ ಸರಮರಜಿಕ ಸ್ಂಸ ಥಗಳಿಲಲದರುವವಳಂತ್ , ಪುರುಷ್ ವಕ್ತುಗಳ 

                                                             
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 ಇಲಲದರುವವಳಂತ್  ನ್ ೂೀಡಲರಗುತುದ . ಲ ಸ್ಬಯನ್ 

ಒಬಬಳನುನ ವಿಭಕು ಕುಟುಂಬ,. ಪುರುಷ್ರ ಪರಾಬಲಯ ಮತುು ನಿಯಂತಾಣ, ಮತುು 

ಲಿಂಗತ್ರರತಮಯದ ಮೂಲಕ ಿ ಅಪರಯವನ್ ೂನಡುಡವವಳ ಂದು 

ಗಾಹಿಸ್ಲರಗುತುದ 187. 

 15ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ಸ್ತವದ ೂಂದಗ  ಅದಕ್ತಿರುವ ಸ್ಂಬಂಧ್ದ ಕುರಿತು ತರುಣರಭ್ ಖ ೈತ್ರನ್ ಬರ ಯುತ್ರುರ : 

ರರಜನ್ ೈರ್ತಕವರಗಿ ಶಕ್ತುಹಿೀನವರಗಿರುವ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರ ಸ್ಮುದರಯದ 

ಮೀಲ , ಕ ೀವಲ ಬಹುಸ್ಂಖರಯತರ ಪೂವರಿಗಾಹಗಳನ್ರನಧ್ರಿಸ್ ತ್ರರತಮಯ 

ಎಸ್ಗುವ ಪಾಕರಣದ ಪರಾಮುಖ್ಯ ಏಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಹಕುಿಗಳ ಸ್ಮಸ ಯಯನುನ 

ಮಿೀರಿರುವಂರ್ದುದ. …ಭರರರ್ತೀಯ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಪಾಜರತಂತಾವು 

ಕರವಲುದರರಿಯಲಿಲದ . …ಒಳಗ ೂಳುಳವಿಕ  ಮತುು ಬಹುತವವು 15ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ 

ಕ ೀಂದಾಬಿಂದುವರಗಿವ  ಅತುು ಸ್ದರಿ ಕಲಮನುನ ನಮಮ ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ಅಸ್ಮತ್ ಯಲಿಲ ಈ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗಳ ಪರಾಮುಖ್ಯತ್ ಗ  ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ತಮಮ 

ಸರಂಸ್ಥಕ ಸರಮಿಿಕ ಅಧಿಕರರವನ್ ೂನದಗಿಸ್ುವಂತ್  ಮರಡುವ ಮರಧ್ಯಮವರಗಿ 

ಬಳಸ್ಬಹುದು188. 

47. ಪುರುಷ್ ಮತುು ಸ್ರೀಯರ ನಡುವಿನ ಭಿನನತ್ ಯನುನ ಧಿಕಿರಿಸ್ಬಲಲ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳು ಸರಮರಜ ಹ ೀರುವ 

ಲಿಂಗ ಅಸ್ಮರನತ್ ಯನುನ ಉಳಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು ಅಗತಯವರಗಿರುತುವ . ಗಂಡು ಹ ಣುಣಗಳ ನಡುವಿನ ಗ ರ ಯನುನ 

ಪಾಶಿನಸ್ುವ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ಶ್  ೀಷ್ಣ ಗ  ಗುರಿಪಡಿಸ್ಲರಗುತುದ  ಮತುು 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಇದಕ ಿ 

ಅನುಮರ್ತ ನಿೀಡುತುದ . ಪರಸ್ಿರ ಆರ ೈಕ  ಮತುು ಪಾರ್ತಸ್ಿಂದನ್ ಯನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ಸ್ಮುದರಯಗಳನುನ 

ಕಟುುವ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ ಸ್ಮರಜದ ನಿಧಿಿಷ್ು ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಪರತಾಗಳನುನ ಪಾಶಿನಸ್ುವ ಪ್ಪೀಡಿತ 

                                                             
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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ಸ್ಮುದರಯದ ಸ್ದಸ್ಯರು, ವಯಕ್ತುಗತ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳು, ಮತುು ಅವುಗಳ ವಿಸ್ುರಣ ಯದ ಸ್ಮರಜ 

ಕರಯಿನಿವಿಹಿಸ್ಬಿೀಕ್ತದದರ , ಅವುಗಳನುನ ಶ್ ಾೀಣಿೀಕೃತವರದ ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಪರತಾಗಳ ಆಧರರದಲಿಲ 

ವಿಭಜಿಸ್ಬ ೀಕು ಎಂಬ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗ  ಸ್ವರಲ ಸ ಯುತ್ರುರ . ಒಂದು ಸ್ಮುದರಯದ ಸ್ದಸ್ಯರನುನ, ಹಗ ತನ 

ಮತುು ಬಹಿಷರಿರಕ ಿ ಗುರಿಪಡಿಸ್ದರಗ, ಅವರು ಸರವಿಜನಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತು ಮತುು ದೃಷ್ಟ್ುಯಂದ ಮರ ಯರಗಿ 

ಅಡಗಿಕ ೂಳುಳವಂತ್ರಗುತುದ . ಸ್ಮುದರಯದ ಸ್ದಸ್ಯರು ಎದುರಿಸ್ುರ್ತುರುವ ಈ ತ್ರರತಮಯದಂದರಗಿ 

ಅವರ ಧ್ವನಿಗಳು ಮೌನವರಗಿ ಅದರ ಪರಿಣರಮವರಗಿ ಅವರು ಅದೃಶಯರರಗುವಂತ್ರಗಿ, ಅವರ 

ಔದ ೂಯೀಗಿಕ ಪರಲ ೂೆಳುಳವಿಕ ಗ  ವಯವಸ್ಥತ ಮತುು ಉದ ದೀಶಪೂವಿಕ ಅಡ ತಡ ಯುಂಟರಗಿ ನ್ ೈಜ ಅರ್ಿದ 

ಸ್ಮರನತ್ ಯನುನ ಧಿಕಿರಿಸ್ದಂತ್ರಗುತುದ . ಆಂತರ್ಜನ್ರಗಿೀಯ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳ ಮೀಲಿದದ ನಿಬಿಂಧ್ಕ ಿ 

ಜನ್ರಂಗಗಳನುನ ಧ್ೃವಿೀಕರಿಸ್ ಬಿಳಿಯರ ಪರಮರಧಿಕರರವನುನ ಉಳಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಉದ ದೀಶವಿದದಂತ್ ,  

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಮೀಲಿನ ನಿಷ ೀಧ್ಕ ಿ ಲಿಂಗ ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಗಳನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ಸರಮರಜಿಕ 

ನಿಯಂತಾಣದ ದ ೂಡಡ ವಯವಸ ಥಯನುನ ರೂಪ್ಪಸ್ುವ ಉದ ದೀಶವಿದ . 

48. ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ರಯಯಶ್ರಸ್ರಜನರ ಆಯೊೀಗದ 189  ವರದಯು ಪ್ಪೀಡಿತ ಸ್ಮುದರಯವ 377ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದದ ದ ಸ ಯಂದ ಎದುರಿಸ್ರುವ ಶ್  ೀಷ್ಣ ಯನುನ ದರಖ್ಲಿಸ್ದ . ಆ ವರದಯು 377ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದದ ಅಡಿಯಲಿಲ ಜನರ ಮೀಲ  ನಡ ದರುವ ಹಲವರರು ಶ್  ೀಷ್ಣ ಗಳನುನ ದರಖ್ಲಿಸ್ದ . ನ್ರಯಷ್ನಲ್ 

ಕ ೈಂ ರ ಕರಡ್ಿ ಬೂಯರ ೂೀದ ಪಾಕರರ, 2104 ರಲಿಲ 1279 ವಯಕ್ತುಗಳು ಮತುು 2015 ರಲಿಲ 1491 ವಯಕ್ತುಗಳನುನ 

377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಡಿಯಲಿಲ ಬಂಧಿಸ್ಲರಗಿದ . 

377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಡಿಯಲಿಲ ಕರನೂನು ಕರಪಡುವ ಸ್ಂಸ ಥಗಳು ನಡ ಸ್ುವ ಅತ್ರಯಕರರದ ನಿದಿಶಿಣಗಳನುನ 

ದರಖ್ಲಿಸ್ರುವ ಈ ವರದಯೂ 377 ನಿೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಅಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ ಗ ೂಳಪಡಿಸ್ದರ  ಅದಕ ಿ ಪರಿಹರರವಿರುವುದಲಲ 

ಎಂಬುದನುನ ವಿವರಿಸ್ುತುದ . ಬ ದರಿಕ , ದೌಜಿನಯ ಮತುು ದ ೈಹಿಕ ಪರತಕಗಳಂತಹ ಕೃತಯಗಳು ದಂಡನ್ 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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ಕರನೂನುಗಳಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ರಹಿವರಗಿದದರೂ, ಪಾರ್ತಹಿಂಸ  ಮತುು ಕ್ತರುಕುಳದ ಭಯದಲಿಲ ಆ ಸ್ಮುದರಯಗಳು 

ಅಂತಹ ವಿಧರನಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರರವನುನ ಪಡ ಯುವ ಬಗ ೆ ಯೊೀಚಸ್ುವುದಲಲ. 

49. ಪಾಸ್ುುತ ಪಾಕರಣ ಸ್ರಣಿಗಳಲಿಲ ಅಜಿಿದರರರು ಭ ೀದಭರವ, ಪೂವರಿಗಾಹ ಮತುು ದ ವೀಷ್ಗಳನುನ 

ಸ್ಹಿಸ್ಕ ೂಂಡಿರುವುದನುನ ನ್ ೈಜವರಗಿ ನಿರೂಪ್ಪಸ್ಲರಗಿದ . ಈ ಪಾಕರಣಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ರುವ ಅನ್ ಿವಶ್ 

ಪೊಕತಕಳೂರಿ v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ190, ಪಾಕಾಣದಲಿಲ, ಅಜಿಿದರರರು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ.ಕುಯ ಸ್ಮುದರಯಕ ಿ 

ಸ ೀರಿದವರರಗಿರುತ್ರುರ , ಮತುು ಅವರಲಿಲ ಪಾರ್ತಯೊಬಬರೂ ತಮಮ ಕ್ ೀತಾಗಳಲಿಲ 

ಶ್ ಾೀಷ್ಠರರಗಿರುವವರರಗಿದರದರ . ಆದರ  ಅವರು 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಜರರಿಯಂದ ಅಪರರವರಗಿ 

ನ್ ೂಂದದರದರ . ಸ್ಮುದರಯದಲಿಲ ಬ ಳ ಯುರ್ತುರುವ ಒಬಬಂಟ್ಟತನವನುನ ಎದುರಿಸ್ಲು, "ಪಾವಾರ್ತು" ಎಂಬ 

ರಹಸ್ಯ ಒಕೂಿಟವನುನ ಸರಥಪ್ಪಸ್ಕ ೂಂಡಿದರದರ . ಈ ಗುಂಪು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ.ಕೂಯ ಸ್ಮುದರಯದ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ 

ಒಳಗ ೂಂಡಿದ  ಮತುು ಈ ಗುಂಪ್ಪನಲಿಲ ಈ ದ ೀಶದ ಯರವುದ ೀ ಐ.ಐ.ಟ್ಟ.ಯ ಆವರಣದಲಿಲ 

ಒಮಮಯರದರೂ ನ್ ಲ ಸ್ದದ ಬ ೂೀಧ್ಕ ಸ್ಬಬಂದ, ಹರಲಿೀ ಮತುು ಹಳ ಯ ವಿದರಯರ್ಥಿಗಳು, ಮತುು ಇತರ 

ಸ್ದಸ್ಯರಿದರದರ . ಈ ಗುಂಪನುನ 2012 ರಲಿಲ ಸ್ದಸ್ಯರು ತಮಮ ಅಸ್ಮತ್ ಯನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳುಳವರಗ 

ಅನುಭವಿಸ್ುವ ಒಂಟ್ಟತನ ಮತುು ತ್ ೂಂದರ ಗಳನುನ ಎದುರಿಸ್ುವುದಕ ಿ ನ್ ರವರಗಲು ಮತುು ಹಲವು 

ವಿಚರರಗಳ ಬಗ ೆ ರ್ತಳಿದುಕ ೂಳಳಲು  ಮುಕು ಚಚ ಿಗಳನುನ ನಡ ಸ್ುವುದಕರಗಿ ರಚಸ್ಲರಯತು. 

50. ಪಾಸ್ುುತ ಅಜಿಿದರರರಲಿಲ, ಹದನ್ರರು ಮಂದ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರು, ಇಬಬರು ಉಭಯಲಿಂಗರಸ್ಕು 

ಮಹಿಳ ಯರು ಮತುು ಒಬಬ ಉಭಯಲಿಂಗರಸ್ಕು ಪುರುಷ್ರಿದರದರ . ಅಜಿಿದರರರಲಿಲ ಒಬಬರು ಲಿಂಗ 

ಪರಿವರ್ತಿತ ಮಹಿಳ ಯದರದರ . ಮೂರು ಅಜಿಿದರರರು ತ್ರವು  ಅಪರರ ಮರನಸ್ಕ ಸ್ಂಕಟಗಳನುನ 

ಅನುಭವಿಸ್ ಆತಮಹತ್ ಯಗ  ಯರ್ತನಸ್ುವ ಹಂತಕ ಿ ಹ ೂೀಗಿದದರ ಬಗ ೆ ವಿವರಿಸ್ುತ್ರುರ . ಇಬಬರು ಅಜಿಿದರರರು 

ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಕುರಿತು ಮರತನ್ರಡುವುದು ಕಷ್ುಕರವರಗಿದುದ, ಅದಕ ಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರ 

ಬ ಂಬಲವಿಲಲವ ಂದೂ, ಅವರ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಬಗ ೆ ಕುಟುಂಬದವರಿಗ  ರ್ತಳಿದರಗ ಅವರಲಿಲನ "ರ ೂೀಗ" 

ಎಂದು ಕರ ಯಲಿಡುವ ವಿಚರರವನುನ ಗುಣಪಡಿಸ್ುವುದಕರಿಗಿ ಅವರುಗಳನುನ ಮನ್ ೂೀವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಚಕ್ತತ್ ಪ 

                                                             
190 Writ Petition (Criminal) No. 121 of 2018. 
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ಕ ೂಡಿಸ್ಲು ಕರ ದುಕ ೂಂದು ಹ ೂೀಗಿದರದಗಿಯೂ ವಿವರಿಸ್ುತ್ರುರ . ಮೂವರು ಅಜಿಿದರರರ ಕುಟುಂಬಗಳು 

ಅವರ ಲ ೈಂಗಿಕ ಗುರುತನುನ ನಿಲಿಕ್ಷಿಸ್ಬಿಟ್ಟುವ . ಅವರಲ ೂಲಬಬರು ಪಾರ್ತ ವಷ್ಿ 4,00,000 ಕೂಿ ಹ ಚುಿ 

ಜನರು ಬರ ಯುವ ಒಂದು ಪರಿೀಕ್ ಯನುನ ಬರ ದು ಭರರರ್ತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸ ೀವ ಯ ಆಧಿಕರರಿ 

ಅಧಿಕರರಿಯರಗಲು ಅಹಿರರಗಿದರದರ . ಆದರ  ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಕರರಣದಂದ ತ್ರರತಮಯವನುನ 

ಎದುರಿಸ್ಬ ೀಕರಗುತುದ  ಎಂಬ ಆತಂಕದಂದರಗಿ ಅವರ ತಮಮ ಆ ಕನಸ್ನುನ ಕ ೈಬಿಡಲು 

ನಿಧ್ಿರಿಸರಬ ೀಕರಯತು. ಇವರಲಿಲ ಕ ಲವರು ಖಿನನತ್ ಯನುನ ಅನುಭವಿಸ್ದರದರ ; ಇತರರು 

ಬ ಳ ಯುರ್ತುರುವರಗ ಓದನ ಮೀಲಿನ ಗಮನವನುನ ಹರಿಸ್ಲರಗದ ಸ್ಮಸ ಯಯನುನ ಎದುರಿಸ್ದರದರ ; 

ಅವರಲಿಲ ಒಬಬರು ವರಸ್ಮರಡುರ್ತುದದ ಹ ಣುಮಕಿಳ ವಿದರಯರ್ಥಿನಿಲಯದ ಅಧಿಕರರಿಗಳು ಅವರ 

ಅಸ್ಮತ್ ಯನುನ ಪಾಶಿನಸ್ದದರಿಂದ, ಅವರು ಪೌಾಢಶ್ರಲ ಯಂದ ಬಲವಂತವರಗಿ ಹ ೂರಬರಬ ೀಕರಯತು. 

ಅವರಲಿಲ ಒಬಬರ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ನಿಲಿಕ್ಷಿಸ್ದ ಹ ತುವರು, ಅವರು ಮಹಿಳ ಯನುನ 

ಮದುವ ಯರಗಬ ೀಕ ಂದು ಸ್ೂಚಸ್ದರು. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಸ್ೃಷ್ಟ್ುಸ್ರುವ ವರತ್ರವರಣದ ಹಿನ್ ನಯಲಿಲ 

ತಮಮ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ಮುಂದುವರ ಸ್ಬ ೀಕ  ಭ ೀಡವ ೀ ಎಂದು ಕೂಡರ ಕ ಲವರು ಆಲ ೂೀಚಸ್ದರದರ . 

ಇವರಲಿಲ ಹಲವರರು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ಮುದರಯವನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ನಿೀರ್ತಗಳನುನ ಹ ೂಂದರುವ ಸ್ಂಸ ಥಗಳಲಿಲ 

ಕ ಲಸ್ ಮರಡುತ್ರುರ . ತಮಮ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಜಿೀವನದಲಿಲ ಇಷ ುಲರಲ ನ್ ೂೀವನುನ ಎದುರಿಸ್ರುವ ಅಜಿಿದರರರು, 

377 ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಉಪಯೊೀಗ ಮುಂದುವರ ದಲಿಲ ತಮಗರದ ಅನುಭವಗಳು ತಡ ಯಲಲದ ೀ 

ಮುಂದುವರ ಯತುವ  ಎಂದು ಆರಿಕ  ಮರಡಿಕ ೂಳುಳತ್ರುರ . 

51. ಈ ಮೊಕದದಮಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ರುವ ನವತ ವಜ್ ಜ ೂವಹರ್ ವಿ. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ 191 , ಪಾಕರಣದಲಿಲ 

ಅಜಿಿದರರರು ತ್ರರತಮಯ ಮತುು ಬಹಿಷರಿರದ ಹಲವರರು ನಿದಶಿನಗಳನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ದರದರ .  ಅಂತಹ 

ಒಂದು ನಿದಶಿನದ ವರಸ್ುವಿಕ ಚತಾಣ ಕ ಳಕಂಡಂರ್ತದ : 

ಸ್ಮರಜ, ಗ ಳ ಯರು ಮತುು ನನನ ಕುಟುಂಬ ನನನ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ 

ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂಡಿದರದರ ಯರದರೂ, ನನಗ  ನಿರಂತರವರಗಿ ಪೊೀಲಿಸ್ರಿಂದ ಬಂಧ್ನ 

                                                             
191 Writ Petition (Criminal) No. 76 of 2016. 
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ಮತುು ಹಿಂಸ ಗ ೂಳಗರಗುವ ಭಯವಿರುವುದರಿಂದ ನ್ರನು ನನನ ಅಸ್ಮತ್  ಮತುು 

ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳ ಬಗ ಗ  ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ ಮುಕುವರಗಿರಲು ಆಗುವುದಲಲ . ಈ ಪರಿಚ ಿೀದ 

ಅಸ್ುತವದಲಿಲ ಇಲಲದ ೀ ಇದದದದರ , ನ್ರನು ಎದುರಿಸ್ದ ಪೂವಿಗಾಹ ಮತುು 

ಅವರಮನಗಳು ಬಹಳಷ್ೂು ಕಡಿಮಯರಗಿರುರ್ತುತುು…ನನನಂತಹ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ವಕ್ತುಗಳನುನ ಕ ೀವಲ ಪರತಕ್ತಗಳ ಂದ ೀ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗುತುದ  ಎಂಬ ವಿಚರರವು 

ನನನಲಿಲ ರ್ತೀವಾವರದ ಅಸ್ಮರಧರನವನುನಂಟು  ಮರಡುತುದ  ಮತುು ನನಗ  

ದ ೂರ ಯಬ ೀಕರದ ಘನತ್  ತುು ಗೌರವವನುನ ನನಿನಂದ ಕಸ್ದುಕ ೂಳುಳತುದ 192. 

377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಗ ೂೀಚರವರಗುವ ಸರಮರಜಿಕ ಪರಿಣರಮಗಳ ಹ ೂರತ್ರಗಿ ಅಂತಹ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಯನುನ 

ಮುಂದುವರ ಸ್ದರ  ಒಂದು ಬಗ ಯ ಸ್ಂಸ್ೃರ್ತಯನುನ ಬ ಳ ಸ್ದಂತ್ರಗುತುದ . 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಪೊಾೀತ್ರಪಹಿಸ್ುವ 

ರೂಢಿೀಗತ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯು ಇತರ ವಯಕ್ತುಗಳು ಮತುು ಸ್ಕರಿರ ೀತರ ಸ್ಂಸ ಥಗಳು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ಮುದರಯವನುನ 

ನಡ ಸ್ಕ ೂಳುಳವ ರಿೀರ್ತಯ ಮೀಲ  ಮೀಲ  ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರುತುದ . ಈ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ 

ಅನುಮೊೀದಸ್ದದದರೂ, ಆ ಕರನೂನು ಅಸ್ುತವದಲಿಲರುವುದರಿಂದ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ದ ವೀಷ್ದ ವತಿನ್ ಗಳನುನ 

ಪಾರ್ತಪರದಸ್, ದಬರಬಳಿಕ ಗ  ಬಲಿಯರದವರು ನ್ರಯಯ ಪಡ ಯುವುದು ಅಸರಧ್ಯವರಗುತುದ . ಹಿೀಗರಗಿ, ಇಂತಹ 

ಕರಯದಯನುನ ಉತ್ರಪಹದಂದ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ದರಗ, ಅದರ ಸರಮರಜಿಕ ಪರಿಣರಮದಂದರಗಿ ಮೌಖಿಕ ಕ್ತರುಕುಳಕ ಿ 

ಅನುಮರ್ತಯತ್ರುಂತ್ರಗಿ, ಕೌಟುಂಬದ ಭಯ, ಸರವಿಜನಿಕ ಸ್ಥಳ ಪಾವ ೀಶಕ ಿ ನಿಬಿಂಧ್ ಮತುು ಸ್ುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳ 

ಕ ೂರತ್ ಯಂತಹ ಸ್ಮಸ ಯಗಳು ಉಂಟರಗುತುವ . ಇದರಿಂದರಗಿ ವಯಕ್ತುಗಳು ತಮಮತನವನುನ ತ್ರವರಗಿಯೀ 

ನಿರರಕರಿಸ್ುವಂತ್ರಗುತುದ . ಹರಗರದರಗ ಸ್ಂವಿಧರನದ ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ುವ ಸ್ಮರನ ಪರಲುದರರಿಕ  ಮತುು 

ಘನತ್ ಯ ಹಕುಿಗಳನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ದಂತ್ರಗಿ, ಅಸ್ಮತ್ ಗಳನುನ ನ್ರಶಮರಡಿದಂತ್ರಗುತುದ . 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು 

ವಯಕ್ತುಗಳ ಸ್ಮರನ ಪೌರತವವನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ುತುದ . "ಅಧಿಕರರದ ಸ್ವನಿಯಂರ್ತಾತ ಚಲರವಣ ಯನುನ ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ುವ 

                                                             
192 Written Submission on Behalf of the Voices Against 377, in W.P. (CRL.) No. 76/2016 at page 18. 
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ಜರಗೃತ ಮತುು ಶ್ರಶವತವರಗಿ ಗ ೂೀಚರವರಗುರ್ತುರುವ ಸ್ುರ್ತ"ಯನುನ ತಂದ ೂಡುಡವ  ಫ್ೌಕರಲ್ು ನ ನಿರಂತರ 

ಕಣರೆವಲಿನ ಪರಿಣರಮವನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ುವ ರಯರನ್ ಗುಡರಾನ್193 ಹಿೀಗ  ಬರ ಯುತ್ರುರ : 

ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗದ ಕರನೂನುಗಳಡಿಯಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ 

ಪುರುಷ್ರ ೂಂದಗಿನ ಸ್ಕರಿರದ ಸ್ಂಬಂಧ್ವೂ ಇಂತಹುದ ೀ ರಿೀರ್ತಯ, ಆದರ  

ಚದುರಿದ, ಗಮನಿಸ್ುವಿಕ  ಮತುು ಕಣರೆವಲಿನ ವಯವಸ ಥಯನುನ ರೂಪ್ಪಸ್ುತುದ . 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ ಪುರುಷ್ರು ಸರಮರಜಿಕ ಮತುು ಕರನೂನ್ರತಮಕವರದ 

ನ್ ಲ ಗಳಲಿಲ ದುಶಿಮಿಿಗಳ ದು ಗ ೂೀಚವರಗುವುದರ ಕುರಿತು ಸರವಿಜನಿಕರು 

ಸ್ೂಕ್ಷಮತ್ ಯನುನ ಹ ೂಂದದರದರ . ಸ್ಕರಿರಿೀ ಅಧಿಕರರದ ಹಲವು ಹಂತಗಳಲಿಲ 

ಪಾಮರಣಿೀಕರಿಸ್ಲರದ ಕ ಲ ವಯಕ್ತುಗಳು ಕರನೂನಿನ ಅಧಿಕರರದ 

ವಿಸ್ುರಣ ಯೊಂದಗ  ನ್ ೀರವರದ ನಂಟು ಹ ೂಂದರುತ್ರುರ  ಎಂಬುದರಲಿಲ 

ಅನುಮರನವಿಲಲ. ಆದರ , ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗದ ಕರನೂನುಗಳ ಸರಮರಜಿಕ 

ಪರಿಣರಮಗಳನುನ ಈ ವಿಶ್ ೀಷ್ ಕರಯಿಕತಿರ ೂಂದಗಷ ುೀ ತಳುಕು ಹರಕಲು 

ಬರುವುದಲಲ. ಬ ೀರುಮಟುದಲಿಲ, ಖರಸ್ಗಿೀ ವಯಕ್ತುಗಳು ಕೂಡ, ನ್ರಯಯದ 

ವಿಧರನಗಳನುನ ಅನುಕರಿಸ್ುವ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ ಪುರುಷ್ರ 

ಬದುಕನುನ ಕಣರೆವಲಿನಲಿಲರಿಸ್ುವ ಮತುು ನಿಯಂರ್ತಾಸ್ುವ ಪರತಾವನುನ 

ನಿವಿಹಿಸ್ುತ್ರುರ 194. (ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ )        

ಹರಗರಗಿ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು, ಒಂದು ಕ್ತಾಯಯನನಷ ುೀ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ದ ೀ, ನಿದಿಷ್ುವರದ ಕ ಲ ಗುರುತುಗಳನುನ 

ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುತುದ . ಮೀಲ ೂನೀಟಕ ಿ ತಟಸ್ಥವರಗಿದದರೂ, ಸ್ದರಿ ಕರಯದಯ ಮೂಲಕ ನಿದಿಷ್ು ಅಸ್ಮತ್ ಗಳನುನ 

ತ್ ಗ ದುಹರಕುವ ಪಾಕ್ತಾಯ ನಡ ಯುತುದ . ಇಂತಹ ಅಸ್ಮತ್ ಗಳು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ಮುದರಯದ ಆತಮವರಗಿವ . 

                                                             
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. ಸ್ಂವಿಧರನವು ಸ್ಕರಿರ ಮತುು ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳಷ ುೀಲಲದ , ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳ ಸ್ವರೂಪದ ಪರಿವತಿನ್ ಯನೂನ ಕಲಿಿಸ್ಕ ೂಂಡಿತುು: ಕರನೂನಿನ ಆಳಿವಕ ಯರುವ 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ವಯವಸ ಥಯಲಿಲ, ಸ್ಮತ್ರವರದ ಮತುು ತ್ರರತಮಯ ವಿರ ೂೀಧಿೀ ನಿೀರ್ತಗಳು ಅಂತಹ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳಲಿಲ ಅಡಕವರಗಿರುತುವ . ಕ . ಎಸ್ ಪಪಟಟಸಾಿಮಿ v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ ("ಪಪಟಟಸಾಿಮಿ")195, 

ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯವು ವಯಕ್ತುಯು ಸ್ಂವಿಧರನ ಖರತರಿಪಡಿಸ್ುವ ಹಕುಿಗಳನುನ 

ಹ ೂಂದರುತ್ರುನ್  ಎಂಬುದನುನ ದೃಢಪಡಿಸ್ತು. ಕರನೂನಿನ ಮರನಯತ್ ಯ ಹ ೂರತ್ರಗಿಯೂ, ಸರಮರಜಿಕ, 

ಆರ್ಥಿಕ ಮತುು ರರಜಕ್ತೀಯ ಸ್ನಿನವ ೀಶಗಳು ತ್ರರತಮಯವನುನ ಮುಂದುವರಿಸ್ುವ  ವರತ್ರವರಣವನುನ 

ಸ್ುಾಷ್ಟ್ುಸ್ದರಗ, ಅಂತಹ ಹಕುಿಗಳು ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ದಕಿತುವ  ಎಂಬ ಖರತರಿಯರುವುದಲಲ. ಸ್ಂವಿಧರನವು 

ಪಾರ್ತಯೊಬಬ ವಯಕ್ತುಗ  ಸ್ಮರನತ್  ಮತುು ಒಳಗ ೂಳುಳವಿಕ ಯ ತತವಗಳನುನ ಅವಲಂಬಿಸ್ರುವ ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ಪಾಜರಪಾಭುತವವನುನ ಉಳಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಜವರಬರದರಿಯನುನ ನಿೀಡುತುದ . ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಘನತ್  ಮತುು 

ಸರವಯತುತ್ ಯನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಲು ಬದಧವರಗಿರುವ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಪಾಜರಪಾಭುತವದಲಿಲ, ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ಮೌಲಯಗಳ ವಯವಸ ಥಯನುನ ಬ ಳ ಸ್ ಪಾಚಲಿತಪಡಿಸ್ುವಂತ್  ನಡ ದುಕ ೂಳುಳವುದು ಸ್ಕರಿರ ಮತುು ಪಾರ್ತ 

ವಯಕ್ತುಯ ಕತಿವಯವರಗಿರುತುದ . 

ಇಬಬರು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಮಮತದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ ಮೂಲಕ, 

377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಅವರನುನ ಕ ೀವಲ ಶಿಕ್ ಗ ೂಳಪಡಿಸ್ುವುದಷ ುೀ ಅಲಲದ ೀ, ಆವರ ವಿರುದಧದ ಕ್ತರುಕುಳಗಳಿಗೂ 

ಆಧರರವರಗಿದ . 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ವಯಕ್ತುಗಳ ದನಿಯನುನ ಉಡುಗಿಸ್ ಅವರನುನ ಕಳಂಕ್ತತರನ್ರನಗಿಸ್ುವ 

ಸ್ಂಸ್ೃರ್ತಯೊಂದನುನ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ುತುದ . 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಕ ಲ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ 

ವಿರುದಧವ ಂದು ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುವಂತಹ ನ್ ೈರ್ತಕ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗಳನುನ ಎರ್ತುಹಿಡಿಯುತುದ . ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ ಕರನೂನು 

ಒಂದಡಿೀ ವಗಿದ ಜನರಮೀಲ  ರೂಢಮರದರಿಗಳನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ುರುವ, 15(1)ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಲಿಲ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ಲಿಟು 

ವಿಚರರಗಳ ಆಧರರದಲಿಲ ತ್ರರತಮಯ ಎಸ್ಗುವುದನುನ ಸ್ಮರ್ಥಿಸ್ುತುದ . ಇದು ಲಿಂಗರಧರರಿತ ತ್ರರತಮಯವಷ ುೀ 

ಅಲಲದ ೀ, 15(1) ನ್ ೀ ಕಲಮು ಕ ೂಡಮರಡುವ ಶ್  ೀಷ್ಣ ಯ ವಿರುಧ್ದದ ಭದಾತ್ ಯನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ . 

                                                             
195 (2017) 10 SCC 1 
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53. ಇರ್ತಹರಸ್ವು  ಸರಮರಜದ ಮರನದಂಡಗಳಿಗ  ಬದರಧರರಗದ ೀ ಅವರ ಬಗ ಗಿನ ನಿರಿೀಕ್ ಗಳಿಗ  

ಅನುಗುಣವರಗಿ ನಡ ದುಕ ೂಳಳದವರ ಮೀಲ  ನಡ ಯುವ ವಯವಸ್ಥತವರದ ದಬರಬಳಿಕ  ಮತುು 

ಬಹಿಷರಿರಗಳಿಗ  ಸರಕ್ಷಿಯರಗಿದ . 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಆಳವರಗಿ ಬ ೀರೂರಿರುವ ಲಿಂಗರಧರರಿತ 

ರೂಢಮರದರಿಗಳ ಮೀಲ  ಅವಲಂಬಿಸ್ದ .  ತಮಮ ಸರವತಂತಾಯವನುನ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ುವ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ, ಈ 

ಕರನೂನಿನ ಜರರಿಯಂದ ಅಪರರಧಿೀಕರಣಕ ೂಿಳಗರದ ಜನರು, ಈ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಅಸ್ುತವವನನಷ ುೀ  

ಅಲಲದ ೀ ಯರವುದು ಸ್ಹಜ ಎಂಬುದರ ಬಗ ೆ ಬಹುಸ್ಂಖರಯತರು ರೂಪ್ಪಸ್ರುವ ಮರನದಂಡಗಳನುನ 

ಅವಲಂಬಿಸ್ರುವ ಹಲವು ನಂಬಿಕ ಗಳನುನ ಕೂಡರ ಪಾಶಿನಸ್ುತ್ರುರ .. ಈ ಅನ್ ವೀಷ್ಣ ಯ ಭರಗವರಗಿ 377ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದದ ವಿರುದಧ ಎಸ ದರುವ ಸ್ವರಲು, ಸ್ಮರಜಿಕ ತ್ರರತಮಯ ಮತುು ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಆಧರರದಲಿಲ 

ಜನರಿಗ   ನಿೀಡಿರುವ ಕ್ತರುಕುಳದ ದೀಘಿ ಇರ್ತಹರಸ್ದ ವಿರುದಧದ ಹ ೂೀರರಟವೂ ಆಗಿದ . ತಮಮ 

ಧ್ವನಿಗಳನುನ ಹರ್ತುಕುಿವ ಮತುು ತಮಮ ಬದುಕನುನ ಮುಚಿದ ಬರಗಿಲುಗಳ ಹಿಂದ  ಅದೃಶಯವರಗಿ ಕಳ ಯುವ 

ಸ್ಂಸ್ೃರ್ತಯಲಿಲ ಅವರನುನ ಬಂಧಿಸ್ಡಲರಗಿದ . ಸ್ಂವಿಧರನ ಕ ೂಡಮರಡುವ ಸ್ಮರನತ್  ಮತುು 

ಒಳಗ ೂಳುಳವಿಕ ತ್ ಂಬ ಭದಾತ್ ಗಳ ಮೂಲಕ, ನಿಧಿಿಷ್ು ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಪರತಾಗಳ ಬಗ ಗ  

ಬಹುಸ್ಂಖರಯತರಿಗಿರುವ ಭರವನ್ ಗಳ ಆಧರರದಲಿಲ ದಶಕಗಳ ಕರಲ ನಡ ದ ತ್ರರತಮಯವನುನ 

ಅಂತಯಗ ೂಳಿಸ್ುವ ಕರಲ ಬರಬ ೀಕು. ಆ ಸ್ಮಯ ಈಗ ಬಂದದ . 

F. ಮತಚಿಿದ್ ಬ್ಾಗಿಲತಗಳನತನ ಎದ್ತರಿಸತವಪದ್ತ              

54. ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕುಿ ಸರವತಂತಾಯದ ಅವಿಭರಜಯ ಅಂಗ, ಮರನವ ಘನತ್  ಮತುು ಸರವಯತುತ್ ಯ ಕ ೀಂದಾ. 

ಈ ಮೌಲಯಗಳು ಸ್ಂವಿಧರನದ 21 ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಡಿಯ ಬದುಕುವ ಹಕ್ತಿನ ಅವಿಭರಜಯ ಅಂಗ. ಸರವತಂತಾಯ, 

ಸರವಭಿಮರನದ ಜಿೀವನ ಮತುು ಬದುಕುವ ಬಗ ಯನುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವ ಸರಮರ್ಯಿವುಳಳ ಜಿೀವನವ ೀ ಒಂದು 

ಒಂದು ಅರ್ಿಪೂಣಿವರದ ಜಿೀವನ. ಪುಟುಸರವಮಿ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಒಂಬತುು ನ್ರಯಯರಧಿೀಶರ ಪ್ಪೀಠ ನಿೀಡಿದ 

ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ, ಈ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕುಿ ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕವರದುದು ಮತುು ವಯಕ್ತುಗಳಿಂದ 



 387 

ಬ ೀಪಿಡಿಸ್ಲು ಆಗದರುವಂರ್ದುದ ಎಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ದ . ನ್ರಲುಿ ಮಂದ ನ್ರಯಯರಧಿೀಶರ ಪರವರಗಿ 

ರ್ತೀಪುಿ ನಿೀಡಿದ  ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಹಿೀಗ ನುನತ್ರುರ : 

ಖರಸ್ಗಿೀತನವು ವಯಕ್ತುಯ ತನನ ವಯಕ್ತುತವದ ಮೀಲ  ನಿಯಂತಾಣ ಹ ೀರುವ 

ಹಕ್ತಿನ್ ೂಂದಗ  ಹ ೂಂದಕ ೂಂಡಿರುವ ಹಕರಿಗಿದ . ಕ ಲ ಹಕುಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರಲಿಲ 

ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕವರಗಿ ಇರುತುವ  ಅರ್ವರ ಸ್ವಭರವಿಕವರಗಿ ಇರುತುವ  ಎಂಬ 

ಪರಿಕಲಿನ್ ಯಲಿಲ ಅದರ ಮೂಲವಿದ . ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಹಕುಿಗಳನುನ ಮರನವ 

ವಯಕ್ತುತವದಂದ ಬ ೀಪಿಡಿಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲವರದದರಿಂದ ಅವು ಅವಿಭರಜಯವರಗಿವ . 

ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಹಕುಿಗಳ ಇರುವಿಕ ಯಲಲದದದರ , ಬದುಕ್ತನಲಿಲ ಮರನವಿಯ 

ಅಂಶಗಳಿರುವುದು ಅಸರಧ್ಯ.196 

 ನ್ರಯ. ಬರಬ ಡ, 'ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕ್ತಿನ' ರೂಪವನುನ ವಿವರಿಸ್ುತ್ರು ಹಿೀಗ  ಹ ೀಳುತ್ರುರ : 

ನ್ರವು ಇಲಿಲ ಚಚಿಸ್ುರ್ತುರುವ ಖರಸ್ಗಿೀತನವು, ಒಂದು ಅವಿಭರಜಯವರದ 

ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಹಕ್ತಿನ ಅಹಿತ್ ಯನುನ ಘನತ್ ಯಂದ ಪಡ ಯುತುದ  ಮತುು ಅದು 

ಮನುಷ್ಯನ ಯರವ ರ ಡು ಮೌಲಯಗಳ ರಕ್ಷಣ ಯು ಜರಗರ್ತಕ ನ್ ೈರ್ತಕ 

ಒಪಿಂದಗಳ ವಿಚರರವರಗಿದ ಯೊೀ, ಅಂತಹ ಸರವಭರವಿಕ ಘನತ್  ಮತುು 

ಸರವಯುತುತ್ ಗಳ  ಂದಗ  ಅನ್ ೂಯೀನಯವರಗಿ ಬ ಸ ದುಕ ೂಂಡಿದ 197 

ನ್ರಯ. ನರಿಮನ್ ರವರು ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕ್ತಿನ ವಯಕ್ತುಗಳಿಂದ ಬ ೀಪಿಡಿಸ್ಲರಗದ ಗುಣದ ಬಗ ೆ ಹಿೀಗ ನುನತ್ರುರ : 

ಮತ್ ೂುದ ಡ , ಪಾಜ ಗಳು ಚುನ್ರಯಸ್ದ ಸ್ಕರಿರ ಯರವುದ ೀ ಇದದರೂ ದ ೀಶದ 

ಪಾಜ ಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ಬಹುದರದ ಕ ಲ ಹಕುಿಗಳು ಇರಬ ೀಕು ಎಂಬ ಕರರಣಕ ಿ 

ಸ್ಂವಿಧರನದಲಿಲ ಮೂಲಭೂತಹಕುಿಗಳನುನ ಸ ೀರಿಸ್ಲರಗಿದ . ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು 

                                                             
196 Puttaswamy, at para 42   
197 Puttaswamy, at para 392. 
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ಮನುಷ್ರ ಂಬ ಕರರಣಕ ಿ ಅವಾಲಿಲ ಸ್ವಭರವಿಕವರಗಿರುವ, ಅವಿಭರಜಯವರದ 

ಹಕರಿಗಿರುವ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಮೂಲಭೂತಹಕ್ತಿನ ವಿಚರರದಲಿಲ ಮೀಲಿನ ವಿಷ್ಯ 

ಮತುಷ್ುು ಸ್ೂಕುವರಗುತುದ . ಅಂತಹ ಹಕುಿಗಳನುನ ಮೂಲಭೂತಹಕುಿಗಳ 

ಅಧರಯಯದಲಿ ಗುರುರ್ತಸ್ರುವುದು, ಬಹುಸ್ನ್ರಯಯತ ಸ್ಕರಿರಗಳ ಬದಲರಗುರ್ತುರುವ 

ನಿಲುವುಗಳ ಹ ೂರತ್ರಗಿಯೂ ಅಂತಹ ಹಕುಿ ಆಸ್ುತದಲಿಲರುತುದ  ಎಂಬುದನುನ 

ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ 198 

ತಮಮ ಅಭಿಪರಾಯ ಮಂಡಿಸ್ದ ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿ ಸರಪ ಾ, 'ಖರಸ್ಗಿೀತನವನುನ' ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕವರದ ಹಕುಿ ಎಂದು 

ಕರ ದು ಅದನುನ ಪವಿತಾಗ ೂಳಿಸ್ದರದರ : 

ನ್ರನು ಯೊೀಚಸ್ ಮಂಡಸ್ುರ್ತುರುವ ಅಭಿಪರಾಯದ ಪಾಕರರ, “ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ 

ಖ್ಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕುಿ”ಮುಖ್ಯವರಘಿ ಒಂದು ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಹಕುಿ, ಮತುು ಅದು ಎಲಲ 

ಮನುಷ್ಯರಲಿಲ ಹುಟ್ಟುನಿಂದಲ ೀ ಸರವಭರವಿಕವರಗಿಯೀ ಇರುತುದ ... ಅದು 

ಖ್ಂಡಿತವರಗಿಯೂ, ಬ ೀಪಿಡಿಸ್ಲರಗದುದ ಮತುು ಅವಿಭರಜಯವರದುದು…ಅದು 

ಮನುಷ್ಯರ ೂಂದಗ ೀ ಹುಟುುತುದ 199 

ಈ ಅಭಿಪರಾಯಗಳು ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕುಿ ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕವರದ ಹಕುಿ ಎಂಬುದನುನ ದೃಢಪಡಿಸ್ುತುವ . ಪುಟುಸರವಮಿ 

ಪಾಕರಣದಲಿಲ ನ್ರಲುಿ ನ್ರಯಯರಧಿೀಶರ ಪ್ಪೀಠ ನಿೀಡಿದ ರ್ತೀಪ್ಪಿನ ಪಾಕರರ, ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಹಕುಿ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ 

ಹಕ್ತಿನ ಸರವಭರವಿಕ ಭರಗ. ಈ ಹಕ್ತಿನ ವರಯಪ್ಪುಯನುನ ವರಯಖರಯನಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವರಗಿ,  ಈ ನ್ರಯಯರಲಯದ ಕ ಲ 

ಮೀಲಿಂಕ್ತುಯ ರ್ತೀಪುಿಗಳಲಿಲ ನಡ ದ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಕುರಿತ್ರದ ಚಚ ಿಗಳನುನ ಪರರಂಬರಿಸ್ಬ ೀಕು. 

                                                             
198 Puttaswamy, at para 490.   
199 Puttaswamy at para 557.   
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55.  ನ್ರಲರಪ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ದವಸ್ದಸ್ಯ ಪ್ಪೀಠದ ಪರವರಗಿ ಮರತನ್ರಡಿದ ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿ ಕ .ಎಸ್. 

ರರಧರಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ವಯಕ್ತುಗಳ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಎಂಬ ಪದವು ಅವರ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್ ಗಿಂತ 

ವಿಭಿನನವರದುದು ಎಂಬ ವಿಚರರದ ಮೀಲ  ಬ ಳಕು ಚ ಲಿಲದರು. 

 ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಎಂದರ , ಇತರ ವಯಕ್ತುಗಳ ಡ ಗಿನ ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯಲಿಲರುವ 

ದೀಘಿಕರಲಿೀನ ದ ೈಹಿಕ, ಪಾಣಯದ ಮತುು/ ಅರ್ವರ ಭರವನ್ರತಮಕ  ಸ ಳ ತ. 

ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿತರು ಮತುು ವಿಪುಲವರದ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ನಿಲುವಿನ ವಿಭಿನನ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಳುಳತುದ  ಮತುು ಅವರ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅವರ ಲಿಂಗತವ ಬ ಳವಣಿಗ ಯ ಸ್ಮಯದಲಿಲ 

ಬದಲರಗಬಹುದು, ಆಗದ ಯೂ ಇರಬಹುದು ಮತುು ಅದು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರು, 

ಉಭಯಲ ೈಂಗಿಕರು, ಭಿನನಲ ೈಂಗಿಕರು ಮತುು ಅಲ ೈಂಗಿಕರು 

ಮುಂತ್ರದವರನುನ ಒಳಗ ೂಳುಳತುದ . ಈಗರಗಲ ೀ ಹ ೀಳಿರುವಂತ್ , 

ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್  ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವುಗಳು ಭಿನನವರದದ 

ತತವಗಳು. ಪಾರ್ತ ವಯಕ್ತುಯ ಸ್ವ-ವರಯಖರಯನಿತ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಮತುು 

ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್ ಗಳು ಅವರ ವಯಕ್ತುತವದ ಮುಖ್ಯವರದ ಅಂಶ ಮತುು ಸ್ವ-

ನಿಧರಿರ, ಘನತ್  ಮತುು ಸರವತಂತಾಯಗಳ ಅತಯಂತ ಮೂಲಭೂತ 

ತತವಗಳು200 

 ಪಪಟಟಸಾಿಮಿ ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಕೌಶಲ್ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯ ನಡ ಸ್ದದ "ಜನಪ್ಪಾಯ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ 

ಪರಿೀಕ್ ಯನುನ" ರ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ಲರಯತು ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಸರಂವಿಧರನ ಖರತರಿಪಡಿಸ್ುವ ಸರವತಂತಾಯ 

ಎಂಬುದನುನ ಸ್ಮರ್ಥಿಸ್ಲರಯತು: 

                                                             
200 NALSA, at para 22.   
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ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಹಕುಿಗಳ ಖರತರಿಯು, ಅವುಗಳ ಚಲರವಣ ಯನುನ 

ಬಹುಸ್ಂಕರಯತ ಅಭಿಪರಾಯ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳುಳತುದ ಯೀ ಎಂಬುದನುನ 

ಅವಲಂಬಿಸ್ರುವುದಲಲ. ಜನಪ್ಪಾಯ ಸ್ವೀಕೃರ್ತಯ ಪರಿೀಕ್ ಯು, ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ರಕ್ಷಣ ಯ ಪರವಿತಾಯತ್ ಯೊಂದಗ  ಕ ೂಡಮರಡಲರಗಿರುವ ಹಕುಿಗಳನುನ 

ಕಡ ಗಣಿಸ್ುವುದಕ ಿ  ಸ್ೂಕುವರದ ಆಧರರವನುನ ಒದಗಿಸ್ುವುದಲಲ..ಗೌಪಯ ಮತುು 

ಪಾತ್ ಯೀಕ್ತಸ್ಲಿಟು ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರು, ಅವರ ಅಭಿಪರಾಯಗಳು, ನಂಬಿಕ ಗಳು 

ಅರ್ವರ ಜಿೀವನ ಕಾಮ  ಮುಖ್ಯವರಹಿನಿಗನುಗುಣವರಗಿಲಲ ಎಂಬ ಒಂದ ೀ 

ಕರರಣಕ ಿ ತ್ರರತಮಯದ ಗಂಭಿೀರ ಅಪರಯಗಳನುನ ಎದುರಿಸ್ುತ್ರುರ . 

ಆದರೂ ಕರನೂನಿನ ಆಳಿವಕ ಯನ್ರನಧ್ರಿಸ್ ರಚಸ್ಲರಗಿರುವ ಪಾಜರತ್ರಂರ್ತಾಕ 

ಸ್ಂವಿಧರನದಲಿಲ ಅವರ ಹಕುಿಗಳು ಇತರರಿಗ  ಅವರ ಸರವತಂತಾಯ ಮತುು 

ಮುಕುತ್ ಯನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವರಗಿ ಕ ೂಡಮರಡಲರಗಿರುವ ಹಕುಿಗಳಷ ು 

ಪವಿತಾವರದವು. ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಅತಯಗತಯ ಗುಣ. ಲ ೈಂಗಿಕ 

ನಿಲುವಿನ ಆಧರರದಲಿಲ ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ವಿರುಧ್ಧ ತ್ರರತಮಯ ಎಸ್ಗುವುದು 

ವಯಕ್ತುಯ ಘನತ್  ಮತುು ಸ್ವ-ಮೌಲಯಕ ಿ ಗಂಭಿೀರವರದ ಹರನಿಯನುನಂಟು 

ಮರಡುತುದ . ಸ್ಮರಜದ ಪಾರ್ತ ವಯಕ್ತುಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಸ್ಮರನವರದ 

ವ ೀದಕ ಯ ಮೀಲ  ರಕ್ಷಿಸ್ಬ ೀಕು ಎಂಬುದು ಸ್ಮರನತ್ ಯ ಅಪ ೀಕ್ . 

ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕುಿ ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ರಕ್ಷಣ ಯು ಸ್ಂವಿಧರನದ 

14, 15ತುು 21ನ್ ೀ ಕಲಮುಗಳು ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳ 

ಕ ೀಂದಾಬಿಂದು.201 
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ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ಮುದರಯದ ಹಕುಿಗಳನುನ ಭಾಮ ಎಂದು ವರಯಖರಯನಿಸ್ುವ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ದ 

ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರು ಆಗಾಹಿಸ್ುರ್ತುರುವ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕುಿ ಸರಂವಿಧರನಿಕವರಗಿ 

ಸ್ುನಿಶಿಿತಗ ೂಳಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಹಕುಿ ಎಂದು ರ್ತೀಮರಿನಿಸ್ತು: 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ ಪುರುಷ್ರು, ಉಭಯಲಿಂಗರಸ್ಕುರು ಮತುು 

ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತ ಸ್ಮುದರಯಗಳ ಹಕುಿಗಳನುನ “ತಥರಕರ್ಥತ ಹಕುಿಗಳು” 

ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ. ತಥರಕರ್ಥತ ಎಂಬ ಭರವವು ಹಕ್ತಿನ 

ವ ೀಶದಲಿಲ ಸರವತಂತಾಯದ ಚಲರವಣ ಯನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ  ಮತುು ಇದ ೂಂದು 

ಭಾಮ. ಇದು ಏಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಸ್ಮುದರಯದ ಖರಸ್ಗಿೀತನವರನನಧ್ರಿಸ್ದ 

ಅಗಾಿಹಗಳ ಅಸ್ಮಂಜಸ್ ನಿರೂಪಣ ಯರಗಿದ . ಅವರ ಹಕುಿಗಳು 

“ತಥರಕರ್ಥತ”ವಲಲ, ಬದಲಿಗ  ಅವುಗಳು ಸ್ಮರ್ಿ ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ಸ್ಧರಧಂತದ ಮೀಲ  ರೂಪುಗ ೂನಿಡರುವ ನ್ ೈಜ ಹಕುಿಗಳು. ಅವು ಬದುಕ್ತನ 

ಹಕ್ತಿನ ಸರವಭರವಿಕ ಭರಗ. ಆವ್ಲ ಖರಸ್ಗಿೀತನ ಮತುು ಘನತ್ ಯಲಿಲ 

ನ್ ಲ ಯರಗಿವ . ಅವು ಮುಕುತ್  ಮತುು ಸರವತಂತಾಯಗಳ ಮೂಲಸ್ತವ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ನಿಲುವು ಅಸ್ಮತ್ ಯ ತ್ರಯಗತಯ ಭರಗ. ಸ್ಮರನ ರಕ್ಷಣ ಯು, ಪಾರ್ತವಯಕ್ತುಯ 

ಅಸ್ಮತ್ ಯನುನ ತ್ರರತಮಯವಲಾದ  ರಕ್ಷಿಸ್ಬ ೀಕ ಂದು ಅಪ ೀಕ್ಷಿಸ್ುತುದ 202 

ಗೌಪಯತ್ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಒಂದು ಅಂಶವ ಂದು ಗುರುರ್ತಸ್ುವುದನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂಡ ಜಸ್ುಸ್ 

ಕೌಲ್ ಹಿೀಗ ನುನತ್ರುರ : 

ಹಿೀಗರಗಿ, ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವ ಂಬುದು ಮನ್ ಯ ನ್ರಲುಿಗ ೂೀಡ ಯ ನಡುವ  

ಕೂಡ ಚಚ ಿಯ ವಿಷ್ಯವರಗಿದ . ನ್ರನು, ತಮಮ ರ್ತೀಪ್ಪಿನ 144ರಿಂದ 146ನ್ ೀ 

ವರಕಯಗಳಲಿಲ, ತ್ ೂಂದರ ಗ ೂಳರಗಿರುವ ಜನರು ಜನಸ್ಂಖ ಯಯ ಅರ್ತಸ್ಣಣ 
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ಭರಗವರಗಿದದರೂ ಕೂಡ, ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕಿನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ುವಂರ್ತಲಲ 

ಎಂದು ನುಡಿದ ಡರ. ಡಿ.ವ ೈ. ಚಂದಾಚೂಡ್ ರವರ ಅಭಿಪರಾಯವನುನ 

ಒಪುಿತ್ ುೀನ್ . ಬಹುಸ್ಂಖರಯತ ತತವವು ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಹಕುಿಗಳಿಗ  

ಅನವಯವರಗುವುದಲಲ ಮತುು ಸ್ಂವಿಧರನದಲಿಲ ಚರ್ತಾಸ್ಲರಗಿರುವ ಅಧಿಕರರದ 

ಪರಿಶಿೀಲನ್  ಮತುು ಸ್ಮತ್ ೂೀಲನದ ತತವಗಳ ಪಾಕರರ ಬಹಳ ಸ್ಲ 

ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ಬಹುಮತ ವಿರ ೂೀಧಿಯಂದು ವಗಿೀಿಕರಿಸ್ಲಿಡುವಂತಹ 

ನಿಲುವನುನ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕರಗುತುದ . ಒಬಬರ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು 

ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಎನುನವುದರಲಿಲ ಅನುಮರನವ ೀ ಇಲಲ203 

ಪುಟುಸರವಮಿ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಒಂಬತುು ನ್ರಯಯರಧಿೀಶರ ಪ್ಪೀಠ ಗಮನಿಸ್ರುವ ವಿಚರರಗಳ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, ಕೌಶಲ್ 

ಪಾಕರಣದಲಿಲ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಮರನಯತ್ ಯನುನ ಎರ್ತುಹಿಡಿಯಲು  ಬಳಸ್ಲರದ ವಿಚರರಗಳು ನ್ ಲ  

ಕಳ ದುಕ ೂಳುಳತುವ . 

56. ನ್ರವಿೀಗ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರು ತಮಮ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕಿನುನ ಚಲರಯಸ್ುವುದನುನ 377ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದ ಹ ೀಗ  ಬರಧಿಸ್ುತುದ  ಎಂಬುದನುನ ಅರಿಯಬ ೀಕು. ಶ್ರಸ್ನವಂದು ನಿವರಿತದಲಿಲ 

ಅಸ್ುತವದಲಿಲರಲು ಆಗುವುದಲಲ. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಸರಮರಜಿಕ ಪರಿಣರಮಗಳು ಅಗರಧ್ವರಗಿವ . 377ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದವು ಮೀಲ ೂನೀಟಕ ಿ ಕ ಲವು "ಕ್ತಾಯಗಳನುನ" ಮರತಾ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುತುದ ಯೀ ಹ ೂರತು 

ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನನಲಲ ಎಂಬುದು ನಿಜವರದರೂ, ಇದು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ.ಕೂಯ ಸ್ದಸ್ಯರನುನ ಸ್ಮರಜ ನ್ ೂೀಡುವ 

ರಿೀರ್ತಯನ್ ನೀ ಬದಲರಯಸ್ುತುದ . ನಡವಳಿಕ  ಮತುು ಅಸ್ಮತ್ ಯನುನ ಒಂದ ೀ ಎಂದು ಬಗ ಯಲರಗುತುದ . 

ಜನಪ್ಪಾಯ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗಳನುನ ಧಿಕಿರಿಸ್ುವ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವುದರಿಂದ  

ಭಿನನಲಿಂಗರಸ್ಕು ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಪರಿಧಿಯರಚ ಗಿರುವ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ಅಪರರಧಿಗಳ ಂದು 

ಗಾಹಿಸ್ಲರಗುತುದ . 
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57. ವಿಶವದರದಯಂತ, ಸ್ಮರಜ ಹ ೀರಿರುವ ಭಿನನಲಿಂಗರಸ್ಕು ವಯವಸ ಥಯೊಳಗ  ಸ್ವೀಕೃರ್ತ ಪಡ ದುಕ ೂಳುಳವುದಕರಿಗಿ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರು ಪಾಯರಸ್ಪಟ್ಟುದರದರ . 'ಎಪ್ಪಸ ುಮರಲಜಿ ಆಫ್ ದ ಕ ೂಲೀಸ ರ್ಟ 204  ' ಎಂಬ 

ಹ ಸ್ರಿನ ತಮಮ ಪುಸ್ುಕದಲಿಲ ಈವ್ಲ ಸ ಡಿೆಾಕ್ ರವರು "ಕ ೂಲೀಸ ರ್ಟ (ಆಲಮರರಿ/ ಮುಚಿದ ಬರಗಿಲು) ಈ 

ಶತಮರನದಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರ ಮೀಲಿನ ದಬರಬಳಿಕ ಯನುನ ಪಾರ್ತನಿಧಿಸ್ುತುದ " ಎಂದು ಹ ೀಳುತ್ರುರ . 

ಕ ೂಲೀಸ ರ್ಟ/ ಮುಚಿದ ಬರಗಿಲು ಎಂಬುದು ಅವರುಗಳು ಎದುರಿಸ್ದ ಬಹಿಷರಿರದ  ಸ್ಂಕ ೀತವರಗಿದ :   

ಮುಚಿದ ಬರಗಿಲುಗಳು ಅಸ್ುತವದಲಿಲವ  ಮತುು ಅವು ಸರಮರಜಿಕ 

ಮರಹಿರ್ತಯನುನ ಅಡಗಿಸ್ಟ್ಟುವ . ಅವು ಕ ಲ ಸರಮರಜಿಕವರಗಿ 

ಬಹಿಷ್ಿರಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಬಯಕ ಗಳನುನ, ಸರಮುಪರಿರ್ತಕ ಹಿನ್ ನಲ  ಮತುು 

ಕರನುನಿನ ಮೂಲಕ ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ಕ ಲ 

ಹ ಸ್ರಿಸ್ಲರಗದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ, ತಮಮ ಹ ಸ್ರನುನ ಹ ೀಳುವ ಧ ೈಯಿ 

ವಿಲಲದ ಕ ಲ ಗುರುತುಗಳನುನ ಮತುು ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರನುನ ಕಳನಿ ಮತುು 

ದಬಬಳಿಕ ಗಳಿಗ  ಏಡುಮರಡಬಲಲ ಕ ಲ ಬಗ ಯ ನಡವಳಿಕ ಗಳನುನ 

ಅಡಗಿಸ್ಡುತುದ . ಮುಚಿದ ಬರಗಿಲು ಬರಿಯ ಮೀಲ  ಕಳನಿ ಮತುು 

ದಬರಬಳಿಕ ಯ ಅಪರಯವನನಷ ು ಅಲಲದ  ಅಪರಯಗಳನನಷ ು ಅಲಲ, ಅದು ಕಳನಿ 

ಮತುು ದಬಬಳಿಕ ಗಳನ್ ನೀ ಮುಚುಿ್ತುದ . ಅದು ಹಲವು ದರನಿಗಳ 

ಸ್ದದಡಗಿಸ್ುತುದ , ಮತುು ಅಂತಹ ಮೌನವನುನ ಮುಚಿದ್ ಬರಗಿಲುಗಳ 

ಹಿಂಡಿತುವ ಜಿೀವಗಳನುನ ಹಿಂಸ  ಮತುು ಮುಚುಿಮರ ಯ ಓಳಗ  ಮತುು 

ಹ ೂರಗಿರುವ ಸ್ಂಗರರ್ತಗಳಿಂದ ಉಂಟರಗುವ ನ್ ೂೀವು ಮತುು ಸ್ವಯಂಕೃತ 

ವ ೀದನ್  ಮತುು ಹಿಂಸ ಗಳ ಮೂಲಕ ಓಟರುರ ಯರಗಿ ಘಾಸ್ಗ ೂಳಿಸ್ 

ಸರಧಿಸ್ಲರಗುತುದ . ಮುಚಿದ ಬರಗಿಲು ಆಹರಲದವನುನ, ವಿವಿಧ್ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳು ಮತುು ತಮಮನುನ ತುಾಪ್ಪುಪಡಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು ನಡ ಸ್ುವ ಗೌಪಯವರದ 

                                                             
204 Eve Kosofsky Sedgwick, Epistemology of the Closet, University of California Press (1990).   
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ಭ ೀಟ್ಟಗಳನುನ ಮುಚಿಡುತುದ . ಮುಚಿದ ಬರಗಿಲು ಕರಯಲ  ಮತುು ಸರವಿನ 

ಸರಧ್ಯತ್ ಗಳನುನ ಮುಚಿಡುತುದ .205 

ಸರಮರಜಿಕ ನಿಯಮಗಳಿಗ  ಬದಧವರಗಿರುವ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ಮರತಾ ಗುರುರ್ತಸ್ುವ ಪಾಸ್ುುತ 

ಭಿನನಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಚೌಕಟುನುನನ ಈ ಚೌಕಟ್ಟುನಿಂದ ಹ ೂರಗಿರುವ  ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳಿಗ  

"ಅಸ್ಹಜತ್ "ಯ ಕಳಂಕ ಹಚುಿವ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಕರನೂನುಬದಧಗ ೂಳಿಸ್ುತುದ . "ಅಸ್ಹಜ ಕೃತಯಗಳು" ಎಂಬ 

ಪರಿಕಲಿನ್ ಯನುನ, "ನಿಶಿಿತ ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತುಗರಗಿ ನಡ ಯುವ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳ ಮರದರಿಯ" ಸ್ಂಕುಚತ 

ನ್ ಲ ಗಟ್ಟುನಲಲಷ ುೀ ಗಮನಿಸ್, ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳಿಗ  ಅದನುನ ತಪರಿಗಿ 

ಅನವಯಸ್ಲರಗುತುದ 206 . ವಯಸ್ಿರ ನಡುವ  ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಮೀರ ಗ  ನಡ ಯುವ ಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳನುನ 

ಮನುಷ್ಯರ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸರಮರ್ಯಿ ಮತುು ಸ್ಂವ ೀದನ್ ಗ ಳ "ಸರವಭರವಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತು" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೀಕು. 

ಇಂತಹ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳಳದದದರ , ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತುಗರಗಿ ನಡ ಯುವ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳ ವರಯಪ್ಪುಯರಚ ಗ  

ಲ ೈಂಗಿಕ ಅನುಭವ ಪಡ ಯುವ ಮನುಷ್ಯರ ವಿಶಿಷ್ು ಸರಮರ್ಯಿವನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ದಂತ್ರಗುತುದ . 

58. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ಮುದರಯದ ಸ್ದಸ್ಯರು ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಹಕಿನುನ ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ 

ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವುದನುನ ತಡ ದರ , ಸ್ಂವಿಧರನದಡಿಯಲಿಲನ ಸ್ಂಪೂಣಿ ಪೌರತವದ ಮೀಲ  ಅವರಿಗಿರುವ 

ಅಧಿಕರರವನುನ ಕಸ್ದುಕ ೂಂಡಂತ್ . ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಹಕಿನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ುವುದು ಖರಸ್ಗಿೀತನದ 

ಹಕಿನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ುವುದಕ ಿ ಸ್ಮ. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ದರಗ ಪಾರ್ತ ನ್ರಗರಿಕರಿಗ  

ನಿೀಡಲರಗಿರುವ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕಿನುನ ಹರ್ತುಕ್ತಿದಂತ್ರಗುತುದ . ಅಂತಹ ಮರನವ 

ಹಕುಿಗಳ ಉಲಲಂಘನ್ ಯ ವಿರುದಧ ಪಾಜ ಗಳಿಗ  ರಕ್ಷಣ  ಒದಗಿಸ್ುವ ಕತಿವಯವನುನ ನ್ರಯಯರಲಯಕ ಿ  

ವಹಿಸ್ಲರಗಿದ . ಪುಟುಸರವಮಿ ಪಾಕರಣದ ತಮಮ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿ ಚ ಲಮೀಶವರ್, ಈ ರಿೀರ್ತ 

ನುಡಿದರು: 

                                                             
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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ಪಠಯದಲಿಲ ಇಲಲದರುವುದ ಲಲ ಸ್ಂವಿಧರನದ ಭರಗವರಗಲರರದು ಎಂಬ 

ವರದವನುನ ಬ ಂಬಲಿಸ್ದರ , ಅದು ಸ್ಂವಿಧರನವನುನ ಅತಯಂತ ಪುರರತನ 

ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಂಡಂತ್ರಗುತುದ  ಅಲಲದ  ಅದು ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ವರಯಖರಯನದ ಒಪ್ಪಿತ ಕಟುಳ ಗಳಿಗ  ವಿರುಧ್ಧವರಗಿದ . ಪಾಜ ಗಳ ಹಕುಿಗಳು 

ಮತುು ಸರವತಂತಾಯಗಳ ವಿಚರರದಲಿಲ ಅಂತಹ ವಿಧರನವನುನ 

ಅನುಸ್ರಿಸ್ುವುದು, ನಮಮ ಜನರ ಸರಮೂಹಿಕ ವಿವ ೀಕ ಮತುು ಸ್ಂವಿಧರನ 

ಸ್ಭ ಯ ಜರನನಕ ಿ ಮರಡಿದ ಅವಮರನಕ ಿ ಸ್ಮ.207 

59. ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕವರದ ಮತುು ವಯಕ್ತುಗಳಿಂದ ಬಿೀಪಿಡಿಸ್ಲರಗದ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕಿನುನ 

ಚಲರಯಸ್ುವುದ ಂದರ ,  ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಗ  ಸ್ವಯಂ-ನಿಧರಿರಿತ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಹಕಿನುನ ಒದಗಿಸ್ುವುದಕ ಿ 

ಸ್ಮ. ಹಿೀಗರಗಿ, ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರ ಹಕುಿಗಳನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವರಗಿ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕ್ತಿನ 

ವರಯಪ್ಪುಯನುನ ವಿಸ್ುರಿಸ್ ಅದರಲಿಲ 'ಲ ೈಂಗಿಕ ಖರಸ್ಗಿೀತನ'ದ ಹಕಿನುನ ಸ ೀರಿಸ್ುವುದು ಅನಿವರಯಿವರಗಿದ . 

ವಯಕ್ತುಗಳಿಂದ ಬ ೀಪಿಡಿಸ್ಲರಗದ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕ್ತಿನ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ ಲ ೈಂಗಿಕ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕ್ತಿಗ  

ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಹಕ್ತಿನ ಸರಥನಮರನ ನಿೀಡಿ, ಅದನುನ ಸ್ಂವಿಧರನದಡಿಯಲಿಲ ಸರವತಂತಾಯದ ಮೂಲಭೂತ ಭರಗ 

ಮತುು ಘನತ್ ಯ ಆತಮಸ್ಂಗರರ್ತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ ರಕ್ಷಿಸ್ಬ ೀಕು. 

60. ದಬರಬಳಿಕ ಯ ವಸರಹತುಶ್ರಹಿ ಶ್ರಸ್ನವಂದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪಾಜರಪಾಭುತವದ ನ್ರಗರಿಕರನುನ 

ತಮಮ ಜಿೀವನವನುನ ಮರ ಯಲಿಲ ಕಳ ಯಲು ಒತ್ರುಯಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ. ತಮಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳ 

ಪೂರ ೈಸ್ುವಿಕ ಯನುನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಮತುು ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳು ಅವರಿಗ  

ದ ೂರಕ್ತವ  ಎಂಬುದನುನ ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು, 'ಕ ೂಲೀಸ ರ್ಟ/ಅಲಮರರಿ ಅರ್ವರ ಮುಚಿದ 

ಬರಗಿಲುಗಳನುನ ಎದುರಿಸ್ುವುದು' ಅನಿವರಯಿ, ಆ ಮೂಲಕ 'ಕಡರಡಯವರದ ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯತ್ 'ಯನುನ 

ಎದುರಿಸ್ುವುದು ಕೂಡ ಅಗತಯವರಗಿದ . ಕ ೂಲೀಸ ರ್ಟ ಅನುನ ಎದುರಿಸ್ುವುದು ಎಂದರ  "ಮುಚಿದ ಬರಗಿಲಿಗ  

ಸ್ವರಲ ಸ ಯುವ ಎಲರಲ ಬಗ ಯ ಆಸ , ಅಸ್ಮತ್  ಮತುು ಕ್ತಾಯಗಳ ಸ್ಂಕ ೀತಗಳನುನ 

                                                             
207 Puttaswamy, at Para 350.   
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ಪುನಃಪಡ ದುಕ ೂಳುಳವುದು". ಅಲಲದ , ಅದು ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತ ವಯಕ್ತುಗಳು ತಮಮ ಮೀಲ  

ಭಿನನಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು ಹ ೀರಿರುವ ಅದೃಶಯ ಸ್ಂಕ ೂೀಲ ಗ ಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡ  ಹ ೂಂದ ಸರವಿಜನಿಕ ಜಿೀವನದಲಿಲ 

ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ ಪರಲ ೂೆಳುಳವ ಸರವತಂತಾಯ ಹ ೂಂದದರದರ  ಎಂಬುದನುನ ಖರತರಿಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಳವುದನೂನ 

ಒಳಗ ೂಂಡಿದ . ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಆಯಿಯು ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಕ ೀಂದಾ ವಸ್ುುವರಗಿದ . ಆದಲಲದ ೀ, ಲ ೈಂಗಿಕ 

ನಿಲುವನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ಅಸ್ಮತ್ ಯನುನ ಸರವಿಜನಿಕವರಗಿ ಸ್ಮರ್ಥಿಸ್ಕ ೂಳುಳವುದು ಕೂಡರ 

ಸರವತಂತಾಯಗಳ ಚಲರವಣ ಯ ಮುಖ್ಯ ಭರಗ ಎಂಬುದನುನ ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ನ್ರಯಯಶ್ರಸ್ರ 

ಗುರುರ್ತಸ್ಬ ೀಕು. 

61. ಲ ೈಂಗಿಕ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕಿನುನ ಮನಗರಣುವರಗ, 'ಸರವಿಜನಿಕ' ಮತುು 'ಖರಸ್ಗಿೀ' ಸ್ಥಳಗಳ ಚತಾಣವು 

ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ.ಕುಯ ಸ್ಮುದರಯದವರ ಬದುಕ್ತನ ಮೀಲ  ಹ ೀಗ  ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರುತುದ  ಎಂಬುದನುನ 

ಪರಿಗಣಿಸ್ುವುದು ಮುಖ್ಯವರಗುತುದ . ಈ ಸ್ಮುದರಯದ ಸ್ದಸ್ಯರು, ತಮಮ ಅಧಿಕರರಗಳನುನ 

ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕಿನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ ಮಂಡಿಸ್ದರ  ಅಂತಹ ಅಧಿಕರರವು ಖರಸ್ಗಿೀ ಸ್ಥಳದ ಅನುಕೂಲವಿಲಲದ 

ವಯಕ್ತುಗಳ ಪರಲಿಗ  ನಿರುಪಯುಕುವರಗುತುದ  ಎಂದು ವರದಸ್ದರದರ 208. ಹರಗ  ನ್ ೂೀಡಿದರ , ಖರಸ್ಗಿೀ ಸ್ಥಳದ 

ಅವಕರಶವಿರುವ ವಯಕ್ತುಗಳ ವಿಚರರದಲಿಲ ಕೂಡರ 'ಖರಸ್ಗಿೀ' ಎಂಬುದನುನ ಮನ್  ಮತುು ಕುಟುಂಬವ ಂದು 

ತಪರಿಗಿ ಅಥ ೈಿಸ್ಕ ೂಳಳಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ೂಳಗಿನ ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯತ್ ಯ ದ ಸ ಯಂದ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ವಯಕ್ತುಯು ಮರ ಯಲಿಲ ಉಳಿಯಬ ೀಕರಗಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಮನ್  ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಸರವಿಜನಿಕ ಸ್ಥಳವರಗಿ 

ಬದಲರಗುತುದ , ಆದದರಿಂದ, ಕ ಲವು ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಖರಸ್ಗಿೀ ಜರಗದ ಎಂಬ ಕಲಿನ್  ಕೂಡರ ದೂರದ 

ಕನಸರಗಿರುತುದ . 

62. ಖರಸ್ಗಿೀತನವು "ಮಯರಿದಸ್ು' ಮತುು 'ಮಯರಿದ ಯಲಲದ' ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳ ವಗಿಗಳನುನ ಸ್ೃಷ್ಟ್ುಸ್ 

ಮುಚಿದ ಬರಗಿಲುಗಳ ಹಿಂದನ ಕ್ತಾಯಗಳಿಗ  ಮರತಾ ರಕ್ಷಣ  ಒದಗಿಸ್ುತುದ . ಹರಗರಗಿ ಖರಸ್ಗಿೀಯರಗಿ 

ನಡ ಯುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳಿಗ  ಒದಗಿಸ್ರುವ ಭದಾತ್ ಯು, ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕತ್  ಮತುು 

ಬರಹಯಲಕ್ಷಣಗಳ ದ ಸ ಯಂದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರು ಸರವಿಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲಿಲ 
                                                             
208 Danish Sheikh, “Queer Rights and the Puttaswamy Judgement”, Economic and Political Weekly, Vol. 52 (2017), at page 

51.   
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ತ್ ೂಂದರ ಗ ೂಳಗರಗುವ ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ ಸ್ಹ ಲಭಯವಿರಬ ೀಕು 209 . ಸರವಿಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು 

ಭಿನನಲ ೈಂಗಿಕವರಗಿವ  ಮತುು ಸ್ಮರಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳು ಭರಗಶಃ ಮರ ಯಲಿಲ ನಡ ಯುತುವ , ಮತುು 

ಅದರಿಂದರಗಿ 'ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ' ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಖರಸ್ಗಿೀ ವಲಯಕ ಿ ಸ್ೀಮಿತಗ ೂಳಿಸ್ಲರಗಿದ  ಎಂಬುದನುನ 

ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂಡರ , "ಸರವಿಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲಿಲ ಅಡಕವರಗಿರುವ ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯತ್ " ಯನುನ 

ಬ ಂಬಲಿಸ್ದಂತ್ರಗುತುದ . ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತ ಸ್ಮುದರಯಗಳಿಗ  ಸ ೀರಿದ ಸ್ದಸ್ಯರು ಸರವಿಜನಿಕ 

ಸ್ಥಳಗಳಲಿಲ ಆಗರಗ ೆ  ಕ್ತರುಕುಳಕ ಿ ಒಳಗರಗುತ್ರುರ  ಎಂಬುದನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳಳಬ ೀಕು. ಸರವತಂತಾಯದ ಹಕಿನುನ 

ಅವಲಂಬಿಸ್ರುವ ಲ ೈಂಗಿಕ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕ್ತಿನಡಿಯಲಿಲ, ಸ್ಮುದರಯದ ವಯಕ್ತುಗಳು ಸರವಿಜನಿಕ 

ಸ್ಥಳಗಳಲಿಲ ಸ್ಕರಿರದ ಹಸ್ುಕ್ ೀಪವಿಲಲದ ೀ, ತಮಿಮಷ್ುದಂತ್  ಓಡರಡುವ ಹಕಿನುನ ಕೂಡರ ಗುರುರ್ತಸ್ಬ ೀಕು . 

F.I. ಲ್ ೈಂಗಿಕ ಖ್ಾಸಗಿವತನ ಮತತಿ ಸಾಿಯತಿತ  - ಭಿನನಲ್ಲಂಗಿವಯ ಚೌಕಟಿಟನ ವಿಘಟನ್               

63. ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಸ್ಂರಕ್ಷಿತ ವಲಯ ಇಲಲದರುವ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ, ವಯಕ್ತುಗಳು ಸರಮರಜದ ರೂಢಿೀಗತ 

ಪರಿಕಲಿನ್ ಗಳಿಗ  ಒತ್ರುಯಪೂವಿಕವರಗಿ ಬದಧರರಗಬ ೀಕರಗುತುದ . ಪುಟುಸರವಮಿ ಪಾಕರಣದಲಿಲ 

ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕಿನುನ ಏಕರೂಪತ್ ಯನುನ ಬಲವಂತವರಗಿ ಹ ೀರುವುದರ ವಿರುದಧದ ಗುರರಣಿಯಂದು 

ಕರ ಯಲರಗಿದುದ ವಯಕ್ತುತವವನುನ ಬ ಳ ಸ್ಕ ೂಳಳಲು ಅವಶಯಕವರದ ಅಂಶವ ಂದು ಕರ ಯಲರಗಿದ :  

ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ವಲಯವನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ುವುದು, ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರಿಗ  ತಮಮ ವಯಕ್ತುತವದ 

ಅಭಿವೃದಧಯ ಮರಗಿವನುನ ಚರ್ತಾಸ್ಕ ೂಂಡು ಅದರಲಿಲ ನಡ ಯುವ 

ಅಧಿಕರರವಿರಬ ೀಕು ಎಂಬುದನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳುಳವುದಕ ಿ ಸ್ಮ. ಹಿೀಗರಗಿ 

ಖರಸ್ಗಿೀತನವ ಂಬುದು ಮರನವ ಘನತ್ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಒಂದು ಸ್ಧ್ಧ ನಿಯಮವ ೀ 

ಸ್ರಿ. ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು ಸರಜರಕ ನಿರಿೀಕ್ ಗಳಿಂದ ಮುಕುವರಗಿರಬಲಲ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ 

ವಲಯವಂದನುನ ಪಡ ಯುವುದು ವಯಕ್ತುಯ ಖರಸ್ಗಿೀ ವಿಚರರಗಳರಗಿರುವ 

ಆಲ ೂೀಚನ್ ಗಳು ಮತುು ನಡವಳಿಕ ಯ ಮರದರಿಗಳ ಅಧಿಕರರ. ಖರಸ್ಗಿೀತನದ 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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ವಲಯದಲಿಲ ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ಕುರಿತು ಇತರರು ನಿಧಿಿಷ್ು ಅಭಿಪರಾಯಗಳನುನ 

ಹ ೂಂದುವುದಲಲ. ಖರಸ್ಗಿೀತನವು ವಯಕ್ತುಗ , ಮರನವ ವಯಕ್ತುತವದ ಮೂಲಕ 

ವಯಕುವರಗುವ ನಿಣರಿಯಕ ನಿಧರಿರಗಳನುನ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವ ಶಕ್ತುನಿೀಡುತುದ . ಅದು 

ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ತಮಮ ನಂಬಿಕ ಗಳು, ಯೊೀಚನ್ ಗಳು, ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳು, ಆಲ ೂೀಚನ್ ಗಳು, 

ಸ್ಧರಧಂತಗಳು, ಒಲವುಗಳು ಮತುು ಸ್ಮರಜದ ಏಕರೂಾಪತ್ ಯ ಬ ೀಡಿಕ ಗಳ 

ವಿರುಧ್ಧದ ಆಯಿಗಳನುನ ಸ್ಂರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಬಲ ನಿೀಡುತುದ  

ಈ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಸ್ಮರಜದ ಬ ೀಡಿಕ ಗಳ ಬಂಧ್ನದಂದ ಬಿಡುಗಡ  ಹ ೂಂದುವ ಹಕಿನುನ ಹರಗೂ ಒಂದು 

ಬಹುತವವರದ ಮತುು ಒಳಗ ೂಳುಳವ ಸ್ಂಸ್ೃರ್ತಯನುನ ಪೊಾೀತ್ರಪಹಿಸ್ುವ ಅಗತಯವನುನ ಮನಗಣಿಡದ . ಉದರಹರಣ ಗ  

ಪುಟುಸರವಮಿ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ನ್ರಲುಿ ಮಂದ ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪ್ಪೀಠದ ರ್ತೀಪುಿ ಈ ರಿೀರ್ತ ನುಡಿಯತು : 

 ಖರಸ್ಗಿೀತನವು ಎಲಲ ಬಗ ಯ ಸರವತಾಂತಾಯದ ಅಡಿಪರಯವರಗಿದ , ಏಕ ಂದರ , 

ವಯಕ್ತುಗಳು ತಮಮ ಸರವತಂತಾಯವನುನ ಹ ೀಗ  ಅತುಯತುಮವರಗಿ 

ಚಲರಯಸ್ಬಹುದು ಎಂಬುದನುನ ಖರಸ್ಗಿೀತನದಲ ಲೀ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುತ್ರುರ . 

ವ ೈವಿಧ್ಯತ್ ಯಂಬ ದರರವು ಬಹುತವದ ಸ್ಂಸ್ೃರ್ತಯಂಬ ಬಟ ುಯಮೀಲ  

ಹ ಣ ದರುವ ಕಸ್ೂರ್ತಯೊಳಗ  ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಘನತ್  ಮತುು ಖರಸ್ಗಿೀತನಗಳನುನ 

ಬಿಡಿಸ್ಲರಗದಂತ್  ಬ ಸ ಯಲರಗಿದ  

64. ಸಂತ ೂವಷ್ ಸಿಂಘ್ v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ210 ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಈ ನ್ರಯಯರಲಯದ ದವಸ್ದಸ್ಯ ಪ್ಪೀಠವು 32ನ್ ೀ 

ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ನ್ ೈರ್ತಕ ಮೌಲಯಗಳನುನ ಬ ಳ ಸ್ಲು ಶ್ರಲರ ಪಠಯಕಾಮದಲಿಲ ನಿೀರ್ತಶ್ರಸ್ರವನುನ ಕಡರಡಯ 

ವಿಷ್ಯವರಗಿ ಸ ೀರಿಸ್ುವಂತ್   ಪೌಾಢ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ ೀಂದಾ ಮಂಡಳಿಗ  ನಿದ ೀಿಶನ ನಿೀಡುವಂತ್  

ಕ ೀಳಿಕ ೂಂಡಿದದ ಅಜಿಿಯೊಂದನುನ ವಜರಗ ೂಳಿಸ್ತುು. ನಮಮಲಿಲ ಒಬಬ ನ್ರಯಯರಮೂರ್ತಿಗಳು (ನ್ರಯ. 

                                                             
210 (2016) 8 SCC 253   
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ಚಂದಾಚೂಡ್) ಆಲ ೂೀಚನ್ ಗಳಲಿಲನ ಬಹುತವವನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳುಳವುದರ ಮತುು ಕರಾಂರ್ತಕರರಕವರದ ಭಿನನ 

ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂನಗಳನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳುಳವುದರ ಮಹತವವನುನ ಎರ್ತುಹಿಡಿದರು: 

 ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯು, ಕ ಲವರಿಗ  ಅದ ಷ ುೀ ಮುಖ್ಯವ ಂದು ಅನಿಸ್ದರೂ, ಅದು 

ಸ್ಮರಜ ತ್ರನ್ರಗಿಯೀ ಪರಲಿಸ್ುರ್ತುರುವ ಮೌಲಯಗಳ ರಚನ್ ಯಲಿಲನ ಕ ೀವಲ 

ಒಂದು ಅಂಶವಷ ುೀ ಆಗಿದ . ಪಾಜರತ್ರಂರ್ತಾಕ ಸ್ಮರಜವಂದು ತನನ 

ಮಕಿಳಿಗ  ನಿೀಡುವುದಕ ೂಿೀಸ್ಿರ ಕಲಿಯಬಯಸ್ುವ ಸ್ಮರನ 

ಪರಾಮುಖ್ಯತ್ ಯ ಇತರ ಮೌಲಯಗಳಿವ . ಆ ಮೌಲಯಗಳಲಿಲ, ಆಲ ೂೀಚನ್ , 

ಚತಾಣ ಮತುು ನಂಬುಗ ಗಳ ಬಹುತವ ಮತುು ವ ೈವಿಧ್ಯತ್ ಯನುನ 

ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳುಳವುದೂ ಸ ೀರಿದ , ಅದರ  ದುದ ೈಿವದಂದ ಅದು ಜರಗರ್ತಕ 

ಅಪರಯಗಳನುನ ಎದುರಿಸ್ುರ್ತುದ . ಆದರಗೂಯ, ವಿಪರಿೀತ ಭಿನನವರದ 

ಅಭಿಪರಾಯಗಳನುನ ಹ ೂಂದರುವವರ ಡ ಗ  ಸ್ಹಿಷ್ುಣತ್ , ಆರ್ಥಿಕ ಮತುು 

ಸರಮರಜಿಕ ವಯವಸ ಥಗಳಿಂದ ಅಂಚಗ  ದೂಡಲಿಟ್ಟುರುವಂರ್ವರ ಡ ಗ  

ಸರವನುಭೂರ್ತ, ಪಾರ್ತ ಮನುಷ್ಯನಲಿಲ ನ್ ಲ ಯರಗಿರುವ ಸರವಭರವಿಕ 

ಮರನವಿೀಯತ್ ಯಡ ಗ  ಕನಿಕರ ಮತುು ಆ ಮರನವಿೀಯಯ ಅರಿವನುನ 

ಪೊೀಷ್ಟ್ಸ್ುವುದು ಕೂಡರ ಅಷ ುೀ ಮುಖ್ಯವರದುದು. ಮೌಲರಧ್ರಿತ ಶಿಕ್ಷಣವು 

ನಮಮ ಕ್ತರಿಯರಿಗ  ಜಗರ್ತುನ್ ಲ ಲಡ  ಜನರು ಮತುು ಸ್ಮರಜಗಳಿಗ  

ಬ ದರಿಕ ಯನ್ ೂನಡುಡರ್ತುರುವ  ಪೂವರಿಗಾಹ, ದ ವೀಷ್ ಮತುು ತ್ರರತಮಯಗಳ 

ಭಯರನಕ ಪರಿಣರಮಗಳ ರ್ತಳಿವಳಿಕ ಯರುವಂತ್  ನ್ ೂೀಡಿಕ ೂಳಳಬ ೀಕು  

 ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕುಿ ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಗ  ಸರಮರಜದ ನಿರಿೀಕ್ ಗಳ ಭುಉತಗನನಡಿಯರಚ ಗ  ತನನ ಸರವಯತುತ್ ಯನುನ 

ಚಲರಯಸ್ುವ ಶಕ್ತು ನಿೀಡುತುದ . ಮನುಷ್ಯರಿಗ  ತಮಮ ವಯಕ್ತುತವದ ಅರಿವಿರುವುದು ಅವರು ಸರವಯತ್ ು 

ಹ ೂಂದರುವುದನುನ ಅವಲಂಬಿಸ್ರುತುದ . ಒಂದು ಮುಕು ಪಾಜರಪಾಭುತವದಲಿಲ, ವಯಕ್ತುಯನುನ ಸ್ವತಂತಾ ಮನುಷ್ಯರ ಂದು 
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ಗುರುರ್ತಸ್ದರಗ, ವಯಕ್ತುಗಳಿಗಿರುವ ಸ್ವತಂತಾ ಆಯಿಗಳನುನ ಮರಡುವ ಸರಮರ್ಯಿವನುನ ಗೌರವಿಸ್ುವ ಸ್ಕರಿರದ 

ಕಾಮವನುನ ಅಂಗಿೀಕರಿಸ್ದಂತ್ರಗುತ್ರುದ . ಗೌಪಯತ್ ಯ ಹಕುಿ, ಕ ಲ ಕ್ತಾಯಗಳು ಇನುನ ಮುಂದ  

ಅನ್ ೈರ್ತಕವಲಲವ ಂದುದು ಹ ೀಳುವುದಷ ುೀ ಅಲಲದ ೀ, ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಅಂತಹ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಮರಡುವ ಸ್ದೃಢವರದ 

ನ್ ೈರ್ತಕ ಹಕ್ತಿದ  ಎಂಬುದನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ . ರಿಚಡ್ಪಿ ಗಮನಿಸ್ದಂತ್ , ಈ ನ್ ೈರ್ತಕ ಹಕುಿ, ವಯಕ್ತುಗಳ 

ಅಧಿಕರರವರಗಿರುವ ಸರವಯತುತ್ ಯಂದ ಹ ೂರಹ ೂಮುಮತುದ : 

ಮರನವರಧಿಕರರ ಸ್ಧರಧಂತದ ಕ ೀಂದಾದಲಿಲರುವ ವಿಚರರವರಗಿರುವ 

ಸರವಯುತುತ್  ಎಂಬುದು, ವಯಕ್ತುಗಳು ಒಬಬರ ಬದುಕು ಮರತು ಬದುಕುವ ಬಗ ಗ  

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಯೊೀಜನ್ ಗಳನುನ  ಅಭಿವೃದಧ ಪಡಿಸ್ುವ ಮತುು ಅವನುನ 

ಕರಯಿರುಉಪಕ್ತಿಳಿಸ್ುವ ಹಲಬಗ ಯ ಸರಮರ್ಯಿಳನುನ ಹ ೂಂದದರದರ  ಎಂಬ 

ಕುರಿತು ಪರಾಯೊೀಗಿಕ ಕಲಿನ್ . ಈ ಸರಮರ್ಯಿಗಳ ಪರಿಣಮದನದದಂದ, 

ಮನುಷ್ಯರು ತಮಮ ಬದುಕು ಹಿೀಗಿಬ ೀಿಕು ಮತುು ಪಾತ್ ಯೀಕ ಜ  ೀವಿಯರಗಿ 

ಜಿೀವಿಯರಗಿ ವಿಮಶ್ರಿತಮಕವರಗಿ ಆಲ ೂೀಚಸ್ುತ್ರು, ತನನ ಮೊದಲ ದಜ ಿಯ 

ಬಯಕ ಗಳಲಿಲ ಯರವುದನುನ ಬ ಳ ಸ್ಕ ೂಳಳಬ ಕು ಯರವುದನುನ ತಯಜಿಸ್ಬ ೀಕು, 

ಯರವ ಸರಮರ್ಯಿಗಳನುನ ವೃಧಿಧಸ್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕು, ಯರವುದನುನ ಬಿಡಬ ೀಕು, 

ಯರರ ೂಂದಗ  ಗುರುರ್ತೀಕ ೂಳಳಬ ಕು ಯರರ ೂಂದಗ   ಸ್ಲಲದು, ತನನ ಅಗತಯ 

ಮತುು ಆಕರಂಕ್ ಗಳ ಂದು ಯರವುದನುನ ವರಯಖರಯನಿಸ್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕು ಎಂಬುದರ 

ಕುರಿತು ಸ್ವತಂತಾ ನಿಧರಿರ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವಂತ್ರಗುತುದ . ಸ್ಂಕ್ಷಿಪುವರಗಿ, 

ಸರವಯುತುತ್ ಯು ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ತಮಮ ಬದುಕನುನ ತಮಮದ ೀ ಎಂದುಕ ೂಳುಳವ 

ಸರಮರ್ಯಿ ನಿೀಡುತುದ . ಪಾತ್ ಯೀಕಗ ೂಳಳಲು ಮತುು ವಯಕ್ತುತವ ರೂಢಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು 

ಈ ಸರಮರ್ಯಿಗಳನುನ ಬ ಳ ಸ್ಕ ೂಳುಳವುದು, ವಯಕ್ತುಯರಗಿ ರೂಪುಗ ೂಳುಳವ 
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ಪಾಕ್ತಾಯಯ ಕ ೀಂದಾದಲಿಲರುವ ಹುಟ್ಟುನಿಂದಲೂ ನಡ ಯುವ ಬ ಳವಣಿಗ ಗ  

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕ್ತಾಯ.211 

65. ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ (ಎ ರ ರ್ಜಸಟರಡ್ ಸ ೂಸ ೈಟಿ) v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ212 (" ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ") ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಈ 

ನ್ರಯಯರಲಯದ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಪ್ಪೀಠವು, ಘನತ್ ಯೊಂದಗ  ಸರಯುವ ಹಕೂಿ ಸ್ಂವಿಧರನದ 

ಮರನಯಮರಡಿರುವ ಬದುಕುವ ಹಕ್ತಿನ ಅವಿಭರಜಯ ಅಂಗ ಮತುು ಮತುು ಯೊೀಗಯವರದ  ಮರನಸ್ಕ 

ಸರಮರ್ಯಿ ಹ ೂಂದರುವ ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯು ಈ ಬಗ ೆ ಮುಂಚತವರಗಿ ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ನಿದ ೀಿಶನವನುನ ನಿೀಡಿ 

ತನನ ಸರವಯತುತ್ ಯನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ಅಹಿತ್  ಹ ೂಂದದರದನ್  ಎಂದು ಹ ೀಳಿತು. : 

ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ರಕ್ಷಣರತಮಕ ಕವಚವು, ಮನುಷ್ಯನ ಜಿೀವನ ಚಕಾವನುನ 

ಮೂಲಭೂತವರಗಿ ಪಾಭರವಿಸ್ುವ ಕ ಲ ನಿಧರಿರಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುತುದ . 

ಅದು ವಯಕ್ತುಗಳ ಬದುಕು ಮತುು ಬ ಳವಣಿಗ ಯ ಮೀಲ  ಪಾಭರವ ಬಿೀರುವ 

ಅತಯಂತ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಮತುು ಖ್ಸ್ಗಿೀ ನಿಧರಿರಗಳನುನ ಕರಫ್ರಡುತುದ . 

ಹಿೀಗರಗಿ, ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತು, ಗಭಿನಿರ ೂೀಧ್ನ್  ಮತುು ಮದುವ ಯೀ 

ಮೊದಲರದ ವಿಚರರಗಳ ಆಯಿ ಮತುು ನಿಧರಿರಗಳನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಬ ೀಕ ಂದು 

ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲರಗಿದ . ಸರವು ಮರನವ ಜಿೀವನ ಚಕಾದ ಓಟದ ಅನಿವರಯಿ 

ಕ ೂನ್  ಎನುನವುದು ನಿಜವರದರೂ,  ವಯಕ್ತುಗಳು ಬಹುಬರರಿ ಸರವಿಗ  

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಆಯಿಗಳು ಮತುು ನಿಧರಿರಗಳನುನ 

ಎದುರುಗ ೂಳಳಬ ೀಕರಗುತುದ . ಹುಟುು, ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯ ಮತುು ಮದುವ ಗ  

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ನಿಧರಿರಗಳಂತ್ , ಸರವಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ನಿಧರಿರಗಳ  

ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕ್ತಿನ ದಯಯಂದ ಸ್ಂವಿಧರದಲಿಲ 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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 ಸರವಯತುತ್  ಮತುು ಖರಸ್ಗಿೀತನಗಳ ನಡುವ  ಬಿಡಿಸ್ಲರರದ ನಂಟ್ಟದ . ಒಂದರ ಸ್ಂಪೂಣಿ ಸರಕ್ರತ್ರಿರಕ ಿ 

ಮತ್ ೂುಂದರ ಅಗತಯವಿದ . ಈ ಪರಸ್ಿರ ಸ್ಂಬಂಧ್ವನುನ ಪುಟುಸರವಮಿ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಗುರುರ್ತಸ್ಲರಗಿದ  : 

ಖರಸ್ಗಿೀತನವು, ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರಿಗ  ಖರಸ್ಗಿೀ ಸ್ಥಳವಂದನುನ 

ಕರಯದರಿಸ್ಬ ೀಕ ಂದು ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ುತುದ  ಮತುುಉ ಅದನುನ "ಒಬಬಂಟ್ಟಯರಗಿ 

ಬಿಟುುಬಿಡಲಿಡುವ ಹಕುಿ" ಎಂದು ಕರ ಯುತ್ರುರ . ಈ ತತವವುಉ ವಯಕ್ತುಯ 

ಸರವಯುತ್ ುಯ ಮೀಲ  ರೂಪುಗ ೂಂಡಿದ . ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯು 

ವಯಕ್ತುಯನುನ ತನನ ವಯಕ್ತುತವದ ಅವಿಭರಜಯ ಅಂಗವರಗಿರುವ ತನನ ಮರನವಿೀಯ 

ಅಂಶವನುನ ಸ್ಮರ್ಥಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಮತುು ನಿಯಂರ್ತಾಸ್ುವ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ 

ಬಲಪಡಿಸ್ುತುದ . ಮನುಷ್ಯಜಿೀವನದ ಮಟ್ಟುಗ  ಖರಸ್ಗಿೀಯರಗಿರುವ 

ನಿಧರಿರಗಳನುನ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವ ಸರಮರ್ಯಿದಲಿಲ ಮನುಶಯ ವಯಕ್ತುತವದ 

ಉಲಲಂಘಿಸ್ಲರಗದ ಸರವಭರವ ಪಾಕಟಗ ೂಳುಳತುದ . ಖರಸ್ಗಿೀಯರಗಿ ಇಡಬಲಲ 

ವಿಚರರಗಳ  ಂದಗ  ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ಸರವಯುತುದ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ . ಈ 

ಸ್ಂಗರ್ತಗಳ ವಿಚರರದಲಿಲ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ನ್ರಯಯಸ್ಮಮತ 

ಅಪ ೀಕ್ ಯಟುುಕ ೂಳಳಲರಗುತುದ .  

ಲ ೈಂಗಿಕ ಆಯಿಗಳು ಯರವ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಸರವಯತುತ್ ಯ ಪಾಮುಖ್ ಅಂಶವರಗಿದ  ಎಂಬುದನುನ 

ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಳಳಲು, ಸರಮರಜಿಕ ಒಪಿಂದದ ಕುರಿತ ಜರನ್ ರರಲ್ಪ ರವರ ಸ್ದರಧಂತವನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ುವುದು 

ಉತುಮ. "ಅಜ್ಞರನವ ಂಬ ಅರ ಬರ  ಪರದ "ಯ ಹಿಂದನ ಆಯಿಯ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯನುನ ವಿವರಿಸ್ಲು 'ಮೂಲ ಸರಥನ'ದ 

ಬಗ ಗಿನ ರರಲಪ ರವರ ಕಲಿನ್ ಯು ಒಂದು ಸ್ುಾಜನಶಿೀಲ ಮರದರಿಯರಗಿ ಬಳಕ ಯರಗುತುದ 213 . ಪರದ ಯ 

ಹಿಂದರುವ ವಯಕ್ತುಗಳು ಸ್ಮರಜದಲಿಲನ ತಮಮ ಸರಥನದ ಅರಿವಿರದ, ಪರಸ್ಿರರ ಬಗ ಗ  ಅಸ್ಪಕ್ತುಯಲಲದರುವ 

ತಕಿಬದಧರರಗಿ ಯೊೀಚಸ್ುವ ವಯಕ್ತುಗಳ ಂದು ಭರವಿಸ್ಲರಗಿದ . ಇಲಿಲ ರರಲ್ಪ ಒಬಬ ವಯಕ್ತು ಯರವುದನುನ 'ಒಳ ಳಯದು' 

                                                             
213 Thomas M. Jr. Scanlon, Rawls’ Theory of Justice, University of Pennsylvania Law Review (1973) at 1022   



 403 

ಎಂದು ಕಲಿಿಸ್ಕ ೂಳುಳತ್ರುರ  ಎಂಬುದನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ದ ೀ, ಆ ವಯಕ್ತುಯು ಬಯಸ್ಬಹುದರದ ಒಳ ಳಯವುಗಳ 

ಗುಂಪ್ಪನ್ ಡ ಗ  ಗಮನ ಕ ೀಂದಾೀಕರಿಸ್ುವ ತಂತಾ ಬಳಸ್ುತ್ರುರ . ಇಂತಹ ಸ್ಹಜವರಗಿ ಇಷ್ುವರಗಬಹುದರದ ಒಳ ಳಯ 

ವಸ್ುುಗಳನುನ ರರಲ್ಪ  'ಪರಾರ್ಮಿಕ ಸರಮರಜಿಕ ಒಳ ಳಯತನಗಳು' ಎಂದು ವಿವರಿಸ್ುತ್ರುರ  ಮತುು ಅವುಗಳಲಿಲ 

ಹಕುಿಗಳು, ಸರವತಂತಾಯಗಳು, ಅಧಿಕರರಗಳು, ಅವಕರಶಗಳು, ಆದರಯ, ಸ್ಂಪತುು ಮತುು ಸ್ವಯಂ-ಗೌರವದ 

ಅಂಶಗಳನುನ ಸ ೀರಿಸ್ುತ್ರರ . ರರಲ್ಪ ಸ್ವ-ಗೌರವವನುನ ಪರಾರ್ಮಿಕ ಸರಮರಜಿಕ ಒಳ ಳಯತನ ಎಂದು 

ಕಲಿಿಸ್ಕ ೂಳುಳವುದಕೂಿ, ಸರವಯತುತ್ ಯ ಕಲಿನ್ ಗೂ ನಿಕಟವರದ ಸ್ಂಬಂಧ್ವಿದ . ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಸ್ವಯಂ-

ಗೌರವವು, ಹುಟ್ಟುನಿಂದ ಬಂದ ತನನ ಸರಮರ್ಯಿಗಳನುನ ಯೊೀಗಯ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಬಳಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಅವರ 

ಸರಮರ್ಯಿವನುನ ಅವಲಂಬಿಸ್ದ . 

66. ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ಪ ಟ್ಟುಗ ಗಳಲಿಲ ಇರಿಸ್ದಂತ್  ನಿದಿಷ್ು ವಿಭರಗಗಳಲಿಲ ವಿಂಗಡಿಸ್ಲು 

ಆಗುವುದಲಲ; ಬದಲಿಗ  ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ, ವಯಕ್ತುಗ  ತನನ ಬಯಕ ಗಳು ಮತುು ಪಾವೃರ್ತುಗಳನುನ 

ರ್ತಳಿದುಕ ೂಳುಳವ ಸರವತಂತಾಯವನುನ ನಿೀಡುವ, ಹಲವು ದಕುಿಗಳಲಿಲ ಪಸ್ರಿಸ್ಲು ಅನುವರಗುವ  ದಾವ 

ಪದರರ್ಿದಂತ್  ನೂಡಬ ೀಕು. ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ತ್ರವ ೀ ಧ್ೃಡಪಡಿಸ್ುವುದು ಕೂಡರ 

ಸರವಯತುತ್ ಯ ಚಲರವಣ ಯೀ ಆಗಿದ . ವಯಕ್ತುಯ ಬ ಳವಣಿಗ ಯಲಿಲ ಮರನವ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು ಸ್ವತಂತಾ 

ಶಕ್ತುಯರಗಿ ಕರಯಿನಿವಿಹಿಸ್ುತುದ  ಎಂಬುದನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂಡರಗ, ಒಬಬ ಮುಕು ವಯಕ್ತು ಎಂಬ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗ  

ಲ ೈಂಗಿಕ ಸರವಯತುತ್ ಯು ಎಷ್ುು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂದಂತ್ರಗುತುದ  ಸರವಯತುತ್ ಯನುನ ಈ 

ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ವರಯಖರಯನಿಸ್ದರಗ ಮರನವರಧಿಕರರಗಳ ವರಯಪ್ಪುಯನುನ ವಿಸ್ುರಿಸ್ ಅದನುನ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ 

ಮೀಲಿನ ಮನುಷ್ಯ ಹಕ್ತಿಗೂ ಅನವಯಸ್ಬಹುದು.  ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ  ಕಡರಡಯವರಗಿ ವ ೈವರಹಿಕ ಮತುು 

ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತುಯ ಉದ ದೀಶವಿರುವ ಸ್ವರೂಪದಲಿಲ ಮರತಾ ಸ್ಕರಿರ 

ಕರನೂನುಬದಧಗ ೂಳಿಸ್ಬಹುದರದಂತಹ ವಿಚರರವ ಂದು ಪಾರ್ತಪರದಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ. ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ 

ವಯಕ್ತುಗಳು ತಮಮ ಜಿೀವನದ ಅರ್ಿವನುನ ವರಯಖರಯನಿಸ್ಲು ಬಳಸ್ುವ ಮೂಲಭೂತ ಅನುಭವ ಎಂದು 

ವರಯಖರಯನಿಸ್ಬ ೀಕು ಮರನವ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ಇಬಬಗ ಯ ಸ್ೂತಾಕ ಿ ಸ್ೀಮಿತಗ ೂಳಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ 

ಅಲಲದ ೀ ಅದನುನ ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತು ಮರಡುವ ವಿಧರನವ ಂಬ ನ್ ಲ ಯಲೂಲ ವರಯಖರಯನಿಸ್ಬರರದು. 
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ಸ್ೀಮಿತ ವಿಭರಗಗಳಿಗ  ಅದನುನ ಕಟ್ಟುಹರಕ್ತದರ , ಮರನವರಧಿಕರರವು ಎಲರಲ ವಿಧ್ದಲಿಲಯೂ ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ಹಕುಿ ಎಂಬ ವಿಚರರವನುನ ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ ನಿರರಕರಿಸ್ದಂತ್ರಗುತುದ . ಸ್ಂವಿಧರನವು ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಅನುಭವಗಳ ಪಸ್ರಿಸ್ುವ ಗುಣವನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುತುದ . ಮತುು ವಿವಿಧ್ ಸ್ಂಸ್ೃರ್ತಗಳಲಿಲ, ಬದುಕ್ತನ ಹಲವರರು 

ಬಗ ಗಳಲಿಲ ಹರಗೂ ಪ ಾೀಮ ಮತುು ಹರತ್ ೂರ ಯುವಿಕ ಗಳ ಎಲ ಲಯರದ ರೂಪಗಳಲಿಲ, ತಮಮ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳ 

ಈಡ ೀರಿಕ ಯನುನ ಕಂಡುಕ ೂಳುಳವ ಸರವತಂತಾಯ ನಿೀಡುತುದ . 

F.2. ಅನ್ ೂಾವನಾತ ಯ ಹಕತಕ - ಲ್ ೈಂಗಿಕ ಸಾಿಯತಿತ ಯ ಸಂಭರಮಾಚರಣ               

67. ಸ್ಂವಿಧರನದಡಿಯಲಿಲ ಸ್ಂರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಹಕುಿಗಳನುನ ಚಲರಯಸ್ 

ಬಯಸ್ುವ ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಕೃತಯಗಳನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ ಮೂಲಕ, ಸ್ಕರಿರವು ತನನ 

ನ್ರಗರಿಕರ ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್ ಯ ಹಕಿನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ುರ್ತುದ . ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್ ಯ ಹಕುಿ, ತಮಮದ ೀ ಆದ 

ನಿಯಮಗಳ ಪಾಕರರ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ಹ ೂಂದುವ ವಯಕ್ತುಯ ಇಚ ಿಯಂದ ಹ ೂರಹ ೂಮುಮತುದ . 

ಅದು ವಯಕ್ತುಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸರವಯತುತ್ ಯ ಚಲರವಣ ಯರಗಿದ , ಮತುು ವಯಕ್ತುಯು ತನನ ಸ್ಂಗರರ್ತಯನುನ 

ಆಯಿಮರಡುವ ಹಕಿನನಷ ುೀ ಅಲಲದ ೀ, ತ್ರನು ಇಟುುಕ ೂಳಳಬಯಸ್ುವ ಸ್ಂಬಂಧ್ದ ಸ್ವರೂಪವನುನ 

ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವ ಸರವತಂತಾಯವನೂನ ಒಳಗ ೂಂಡಿದ . 

ಶಕ್ತು ವರಹಿನಿ v. ಭರರತ ಸ್ಕರಿರ ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಈ ನ್ರಯಯರಲಯದ ರ್ತಾಸ್ದಸ್ಯ ಪ್ಪೀಠವು ಖರಪ್ ಪಂಚರಯರ್ತಗಳ 

ಆಣರ್ತಯಂತ್  ನಡ ಯುವ ಮಯರಿದ ಗ ೀಡು ಕ ೂಲ ಗಳನುನ ತಡ ಗಟುಲು ಮತುು ಪಂಚರಯರ್ತಗಳ 

ಅನುಮೊೀದನ್ ಯಲಲದೀ ಮದುವ ಯರಗುವ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವರಗಿ ನಿದ ೀಿಶನಗಳನುನ ನಿೀಡಿತು. 

ಜಿೀವನಸ್ಂಗರರ್ತಯನುನ ಆಯಿ ಮರಡುವ ಹಕಿನುನ ಸ್ಂವಿಧರನದ 19 ಮತುು 21ನ್ ೀ ಕಲಮುಗಳಡಿಯ ಮೂಲಭೂತ 

ಅಧಿಕರರವ ಂದು ನ್ರಯಯರಲಯ ಗುರುರ್ತಸ್ತು. ಅರಿವುಳಳ ಮುಖ್ಯ ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಹಿೀಗ ಂದರು: 

ವಯಸ್ಿರಿಬಬರು ಒಪ್ಪಿಗ ಯಂದ ಪರಸ್ಿರರನುನ ಜಿೀವನ ಸ್ಂಗರರ್ತಗಳ ಂದು 

ಆರಿಸ್ಕ ೂಂಡರಗ, ಅದು ಸ್ಂವಿಧರನದ 19 ಮತುು 21ನ್ ೀ 

ಕಲಮುಗಳಡಿಯಲಿಲಇ ಗುರುರ್ತಸ್ಲರಗಿರುವ ಅವರ ಆಯಿಯ 
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ಪಾಕಟಗ ೂಳಿಸ್ುವಿಕ ಯರಗಿರುತುದ . ಅಂತಹ ಹಕ್ತಿಗ  ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ಕರನೂನಿನ ಅನುಮೊೀದನ್ ಯದ  ಮತುು ಒಮಮ ಅದನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ದ 

ನಂತರ, ಸ್ದರಿ ಹಕಿನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಬ ೀಕರಗುತುದ  ಮತುು ಅದು 

ದೂರದೂರದವರ ಗೂ ಕರನೂನುಬಧ್ಧತ್ ಯಲಲದರುವ ಯರವುದ ೂೀ 

ಪರಿಕಲಿನ್ ಯಂದ ಹುಟ್ಟುಕ ೂಂಡ ವಗಿವಂದರ ಮಯರಿದ  ಅರ್ವರ  

ಗುಂಪು ಆಲ ೂೀಚನ್ ಗಳ ಕಲಿನ್ ಗ  ಬಲಿಯರಗಬರರದು.  

ಶಫ್ರವನ್ ಜಹಾನ್ v. ಅಶ್  ವಕನ್ ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಇಪಿತ್ರನಲುಿ ವಷ್ಿ ವಯಸ್ಪನ ಮಹಿಳ ಯೊಬಬರು ತಮಮ ಆಯಿಯ 

ವಯಕ್ತುಯೊಂದಗ  ಮರಡಿಕ ೂಂಡಿದದ  ಮದುವ ಯನುನ, ಆಕ ಯ ತಂದ  ಸ್ಲಿಲಸ್ದದ ಹ ೀಬಿಯಸ್ ಕರಪಿಸ್ ಅಜಿಿಯ 

ಮೀರ ಗ  ರದುದಗ ೂಳಿಸ್ದ ಕ ೀರಳದ ಹ ೈಕ ೂೀರ್ಟಿ ರ್ತೀಪಿನುನ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯ ತಳಿಳಹರಕ್ತತು. ನ್ರಯಯರಲಯವು 

ಆಕ ಗಿರುವ ಜಿೀವನ ಸ್ಂಗರರ್ತಯನುನ ಆಯಿಮರಡಿಕ ೂಳುಳವ ಹಕುಿ ಮತುು ತನನ "ಅಂತರರಳದ ವ ೈಯಕ್ತುಕ 

ನಿಧರಿರಗಳ" ವಲಯದಲಿಲ ಆಕ ಗಿದದ ಸರವಯತುತ್ ಯನುನ ಎರ್ತುಹಿಡಿಯತು. ಮುಖ್ಯನ್ರಯಯರಧಿೀಶರು ಹಿೀಗ  

ಹ ೀಳಿದರು: 

ಕರನೂನಿಗ  ಅನುಗುಣವರಗಿ ಆಯಿಯನುನ ಅಭಿವಯಕುಪಡಿಸ್ುವುದು ವ ೈಯಕ್ತುಕ 

ಅಸ್ಮತ್ ಯನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳುಳವುದಕ ಿ ಸ್ಮ. ಆ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ ಕಡಿತಗ ೂಳಿಸ್ುವಿಕ  

ಮತುು ಅದರಿಂದ ಹ ೂರಹ ೂಮುಮವ ಸರಮರಜದ ಡ ಗಿನ ನಿಷ ಠಯ ತ್ರರ್ತವಕ 

ರಚನ್ರತಮಕತ್ ಯನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ ಕ್ತಾಯಗಳು ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ವ ೈಯಕ್ತುಕ 

ಅಸ್ುತವವನುನ ನ್ರಶಮರಡುತುವ . ಸರಮರಜಿಕ ಮೌಲಯಗಳು ಮತುು ನಿೀರ್ತಗಳಿಗ  

ತಮಮದ ೀ ಆದ ಸರಥನವಿದ , ಆದರ  ಅವುಗಳು ಸರಂವಿಧರನಿಕವರಗಿ 

ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಸರವತಂತಾಯಕ್ತಿಂತ ಮಿಗಿಲಲಲ.   (ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ )  

ನಮಮಲ ೂಲಬಬರು (ನ್ರಯ. ಚಂದಾಚೂಡ್) ಸ್ಂಗರರ್ತಯನುನ ಆಯಿ ಮರಡುವ ಹಕೂಿ  ಸರವಯತುತ್ ಯ ಪಾಮುಖ್ 

ಭರಗವ ಂದು ಗುರುರ್ತಸ್ದರದರ : 
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ಮದುವ ಯ ಒಳಗ  ಅರ್ವರ ಹ ೂರಗ  ಸ್ಂಗರರ್ತಯನುನ 

ಆಯಿಮರಡಿಕ ೂಳುಳವುದು, ಪಾರ್ತ ವಯಕ್ತುಗ  ಮಿೀಸ್ಲರಗಿರುವ ವಲಯದ ೂಳಗ  

ಬರುತುದ . ಮದುವ ಯ ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್ ಗಳು, ಉಲಲಂಘಿಸ್ಬರರದಂತಹ 

ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಕ ೀಂದಾಪಾದ ೀಶಕ ಿ ಸ ೀರುತುವ . ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಗಿರುವ ತನನ 

ಜಿೀವನ ಸ್ಂಗರರ್ತಯನುನ ಆರಿಸ್ಕ ೂಳಳುಳವ ಪರಿಪೂಣಿವರದ ಹಕುಿ, 

ಯರವುದ ೀ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ನಂಬಿಕ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ವಿಚರರಗಳಿಂದ 

ಪಾಭರವಿತವರಗುವುದಲಲ. ಖರಸ್ಗಿೀ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ನಿಧರಿರಗಳನುನ 

ಗುರುರ್ತಸ್ುವುದಕ ಿ ಸರಮರಜಿಕ ಅನುಮೊೀದನ್ ಯನುನ 

ಆಧರರವರಗಿಟುುಕ ೂಳಳಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ. (ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ )             

 ಶಫೀನ್ ಜಹರನ್ ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪುಿ ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯು ಅತಯಂತ ಖರಸ್ಗಿೀ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ನಿಧರಿರಗಳನುನ 

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವ ಸರವಯತುತ್ ಯನುನ ಅನುಭವಿಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವರಗುವ ವಲಯವಂದರ ಬಗ ಗ  ಮರತನ್ರಡುತುದ : 

 ಹಿೀಗರಗಿ ಸ್ಂವಿಧರನದ ಶಕ್ತು ಅಡಗಿರುವುದು ಅದು ಪಾರ್ತ ವಯಕ್ತುಗೂ 

ಮದುವ ಯ ಒಳಗ  ಮತುು ಹ ೂರಗ  ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್ ಯನುನ ಹಂಚಕ ೂಳುಳವ 

ಸ್ಲುವರಗಿ ಸ್ಂಗರರ್ತಯ ಆಯಿಯನುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವ ಸ್ವಲತುನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ 

ಕುರಿತು ನಿೀಡುವ ಖರತರಿಯಲಿಲ. 

ಸರವಭಿಮರನವನುನ ಪರಾರ್ಮಿಕ ಒಳ ಳಯದರ ವಿಚರರವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ ರರಲ್ಪ ಪಾಣಿೀತ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯನುನ 

ಮುಂದುವರ ಸ್ುತ್ರು, ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಲ ೈಂಗಿಕ ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್ ಯ ಆಧರರದ ಮೀಲ  ತಮಮ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ 

ರೂಪ್ಪಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಸರವತಂತಾಯವನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ಬರರದು. ಬಯಕ ಗಳನುನ ಈಡ ೀರಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ಹಜ 

ಆಸ ಯನುನ ಅವಲಂಬಿಸ್ರುವ, ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳ ವಿಚರರದಲಿಲ ಗೌರವದಂದ 

ನಡ ದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು. ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ಗೌರವಿಸ್ುವುದರ ಜ ೂತ್ ಗ , ತಮಮ ಸ್ಂಗರರ್ತಯಡ ಗಿನ ತಮಮ 

ಒಲವನುನ ಅಡಿಡಯರದಂತ್  ಅಭಿವಯಕ್ತುಪಡಿಸ್ುವ ಸರಮರ್ಯಿವನುನ ಪಡ ಯುವಂತ್  ಮರಡಬಲಲ ಸ್ಮರಜವಂದನುನ 
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ಬ ಳ ಸ್ುವುದು ಮುಖ್ಯವರಗಿದ . ಈ "ಪ್ಪಾೀರ್ತಯ ಸರಂಸ್ಥಕ ಅಭಿವಯಕ್ತು"ಯನುನ  ಸರವಭಿಮರನದ ಆದಶಿದ ಸ್ಂಪೂಣಿ 

ವರಸ್ುವಿೀಕರಣದ ಪಾಮುಖ್ ಅಂಶವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೀಕು. ಸರಮರಜಿಕ ಸ್ಂಸ ಥಗಳು ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಲಿಂಗ ಮತುು 

ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಇಬಬಗ ೀತನದ ಹರನಿಗ ೂಳಗರಗದ ೀ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ಬ ಳ ಸ್ುವ ಸರವತಂತಾಯವಿರುವ ಮತುು ಅವರ 

ತಮಮ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ಪರಿಪೂಣಿಗ ೂಳಿಸ್ುವಂತಹ ಸ್ೂಕುವರದ ಸರಂಸ್ಥಕ ಮರನಯತ್  ಪಡ ಯುವ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ 

ರಚನ್ ಯರಗಿರಬ ೀಕು.  ಕರನೂನು ಸರಮರಜಿಕ ಸ್ಂಸ ಥಗಳಿಗ  ಕರನೂನುಬದಧತ್ ಯನುನ ಒದಗಿಸ್ುತುದ . ಕರನೂನಿನ 

ನಿಯಮದ ಆಳಿವಕ ಯರುವ ಪಾಜರತ್ರಂರ್ತಾಕ ಚೌಕಟ್ಟುನಲಿಲ, ಕರನೂನು ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮೌಲಯಗಳರದ ಸರವತಂತಾಯ, 

ಘನತ್  ಮತುು ಸರವಯತುತ್ ಗಳ  ಂದಗ  ತ್ರಳ ಯರಗಬ ೀಕು. ಕರನೂನು ಮನುಷ್ಯರ ವಯಕ್ತುತವದ ಪೂಣಿ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗ  

ಮೂಗುದರರವರಗಲು ಬಿಡಬರರದು. ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ದಂಡಿಸ್ುವುದರ 

ಮೂಲಕ, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಸ್ಂವಿಧರನಿಕ ವಯವಸ ಥಯ ಪಾಕರರ ಅಸ್ಮಂಜಸ್ವರದ ನ್ ೈರ್ತಕ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗಳನುನ 

ಹ ೀರುತುದ . ಮೀಲ ೂನೀಟಕ ಿ 'ಕೃತಯಗಳ'ನುನ ದಂಡಿಸ್ುವ ಪಾಕ್ತಾಯಯಲಿಲ, ಸ್ದರಿ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ 

ಸ್ಮುದರಯದ ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಮೀಲ  ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರಿ, ಅವರು ಸ್ಂಪೂಣಿ ಮತುು ಸ್ಮರನ ನ್ರಗರಿೀಕತ್ ಯ ಲರಭ 

ಪಡ ದುಕ ೂಳುಳವುದನುನ ತಡ ಯುತುದ . 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳ ಬಗ ಗಿನ ರೂಢಮರದರಿಯೊಂದನುನ 

ಆಧ್ರಿಸ್ದ . ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವವನುನ ಕರಪರಡುವ ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನವು, ಆ ನಿಲುವಿನ ಈಡ ೀರಿಕ ಗ  ತಡ ಯೊಡುಡವ 

ಯರವುದ ೀ ಕರನೂನನುನ ಬಹಿಷ್ಿರಿಸ್ಬ ೀಕು 

G. 377ನ್ ವ ಪರಿಚ ಛವದ್ ಮತತಿ ಆರ ೂವಗಾದ್ ಹಕತಕ              

 ವ ೈದಯಶ್ರಸ್ರವು ತನನ ಮಹ ೂೀನನತ ಉದ ದೀಶವನುನ 

ಈಡ ೀರಿಸ್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕ್ತದದರ , ಅದು ನಮಮ ಕರಲಮರನದ ವಿಸರುರವರದ 

ರರಜನ್ ೈರ್ತಕ ಮತುು ಸ್ಮರಜಿಕ ಜಿೀವನದ ೂಳಗ  ಪಾವ ೀಶಿಸ್ಬ ೀಕು; 

ಜಿೀವನಚಕಾದ ಸರಮರನಯವರದ ಪೂರ ೈಸ್ುವಿಕ ಯನುನ ತಡ ಯುವ ಅಡಿಡಗಳನುನ 

ತ್ ೂೀಪಿಡಿಸ್ಬ ೀಕು ಮತುು ಅವುಗಳನುನ ತ್ ಗ ದುಹರಕಬ ೀಕು  

- ವಿಚರಿವ್ಲ ರುಡರಲ್ಗ  
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68. 21ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲನ ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕವರದ ಬದುಕ್ತನ ಹಕ್ತಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ನ್ರಯಯಶ್ರಸ್ರದ 

ವಿಕಸ್ನದ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ, ಈ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಕ ಲವು ಸ್ಹವರ್ತಿ ಹಕುಿಗಳು ಜ ೂತ್ ಗಿಲಲದದರದರ , 

ಬದುಕುವ ಹಕುಿ ಆರ್ಿಹಿೀನ ಎಂಬುದನುನ ಸ್ತತವರಗಿ ಹ ೀಳುತುಲ ೀ ಬಂದದುದ, ಅಂತಹ ಹಕುಿಗಳಲಿಲ 

ಆರ ೂೀಗಯದ ಹಕುಿ ಸ ೀರಿದ . ಆರ ೂೀಗಯದ ಹಕುಿ ಘನತ್  ಮತುು ಯೊೀಗಕ್ ೀಮದ ಬದುಕ್ತಗ  

ಅನಿವರಯಿವ ಂದು ಅಥ ೈಿಸ್ಲರಗಿದುದ, ಮತುು ಅದು ಉದರಹರಣ ಗ , ತುತುಿ ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಚಕ್ತತ್ ಪಯ 

ಹಕುಿ ಮತುು ಸರವಿಜನಿಕ ಆರ ೂೀಗಯದ ನಿವಿಹಣ  ಮತುು ಸ್ುಧರರಣ ಯ ಹಕಿನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿದ . 173  

ಆರ ೂೀಗಯದ ಹಕಿನುನ ಮರನಯಮರಡಲರಗಿರುವ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯದ ಕ ಲ ರ್ತೀಪುಿಗಳನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ದರ  

ಉಪಯೊೀಗವರಗುತುದ . 

ಬ್ಂಧತವಾ ಮತಕ್ರಿ ಮೊವಚಾೋ v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ ಪರಕರಣದ್ಲ್ಲಿ214, ರ್ತಾಸ್ದಸ್ಯ ಪ್ಪೀಠವು ಬದುಕುವ ಮತುು ಘನತ್ ಯ 

ಹಕ್ತಿನ್ ೂಳಗ  ಆರ ೂೀಗಯ ಹಕೂಿ ಅಡಕವರಗಿದ  ಎಂಬುದನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ತು. ಹರಗ  ಮರಡುವರಗ, ಈ 

ನ್ರಯಯರಲಯವು ಸ್ಕರಿರಿೀ ನಿೀರ್ತಯ ಮರಗಿದಶಿೀಿ ಸ್ಧರಧಂತಗಳತು ಗಮನ ಸ ಳ ಯತು: 

ಶ್  ೀಷ್ಣ ಯಂದ ಮುಕುರರಗಿ ಮರನವ ಘನತ್ ಯೊಂದಗ  ಬದುಕುವುದು ಈ 

ದ ೀಶದ ಎಲರಲ ವಯಕ್ತುಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿ. 21ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಲಿಲ 

ಅಡಕಗ ೂೀಲಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಮರನವ ಘನತ್ ಯೊಂದಗ  ಬದುಕುವ ಈ ಹಕುಿ 

ಸ್ಕರಿರದ ನಿೀರ್ತಗಳ ನಿದ ೀಿಶಕ ತತವಗಳು ಮತುುಉ ಬಹುಮುಖ್ಯವರಗಿ 

39ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ (ಈ) ಮತುು (ಎಫ್) ಷ್ರತುುಗಳು ಮತುು 41 ಹರಗೂ 42ನ್ ೀ 

ಕಲಮುಗಳಿಂದ ಜಿೀವ ಪಡ ಯುತುದ  ಮತುು ಹರಗರಗಿ ಅದು ಕನಿಷ್ುಪಕ್ಷ  

ಪುರುಷ್ ಮತುು ಸ್ರೀ ಕ ಲಸ್ಗರರರ ಆರ ೂೀಗಯ ಮತುು ಶಕ್ತುಯ ರಕ್ಷಣ , 

ಎಳ ಮಕಿಳಿಗ  ಮೀಲಿನ ದೌಜಿನಯದ ವಿರುಧ್ಧದ ರಕ್ಷಣ , ಆರ ೂೀಗಯವರಗಿ 

ಅಭಿವೃಧಿಧ ಹ ೂಂದುವ ಮತುು ಸರವತಂತಾಯ ಹರಗೂ ಘನತ್ ಯ ಪರಿಸ್ಥರ್ತಗಳಲಿಲ 
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ಬದುಕುವ ಅವಕರಶ ಮತುು ಸ್ವಲತುುಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಸ್ವಲತುುಗಳು, ಕ ಲಸ್ 

ಮರಡಲು ನ್ರಯಯೊೀಚತ ಮತುು ಮರನವಿೀಯ ಪರಿಸ್ಥರ್ತಗಳು ಮತುು ಹ ರ ಗ  

ರಜ ಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಳಳಬ ೀಕು. ಇವುಗಳು ವಯಕ್ತುಯೊಬಬ ಮರನವ 

ಘನತ್ ಯೊಂದಗ  ಬದುಕವುದನುನ ಸರಧ್ಯಹಗ ೂಳಿಸ್ುವುದಕ ಿ ಇರಲ ೀಬ ೀಕರದ 

ಕನಿಷ್ು ಅಗತಯಗಳು, ಮತುು ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯು ಈ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತಯಗಳನುನ 

ಅನುಭವಿಸ್ುವುದನುನ ತಡ ಗಟುುವಂತಹ ಯರವುದ ೀ ಕಾಮವನುನ 

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವ ಹಕುಿ ಯರವುದ ೀ ದ ೀಶದ   ರರಜಯ ಅರ್ವರ ಕ ೀಂದಾ 

ಸ್ಕರಿರಗಳಿಗಿಲಲ. (ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ )             

ಗಾರಹಕ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಮತತಿ ಸಂಶ್  ವಧನ್ಾ ಕ ವಂದ್ರ v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ215 ಪರಕರಣದ್ಲ್ಲಿ( "ಸ್.ಇ.ರ್.ಸ್"), ರ್ತಾಸ್ದಸ್ಯ 

ಪ್ಪೀಠವು ಕಲರನರಿನ (ಆಸ ಬಸರುಸ್) ಕ ೈಗರರಿಕ ಗಳ ಕರಮಿಿಕರ ಆರ ೂೀಗಯದ ಹಕ್ತಿನ ವಿಚರರವನುನ ಪರರಂಬರಿಸ್ತು.. 

ಕರಮಿಿಕರ ಯೊೀಗಕ್ ೀಮಕರಿಗಿ ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬ ೀಕರದ ಕಡರಡಯ ಮರಗಿಸ್ೂಚಗಳನುನ ಪಟ್ಟುಮರಡುತ್ರು, 

ನ್ರಯಯರಲಯ ಹಿೀಗ ಂದು ಹ ೀಳಿತು: 

 ಕ ಲಸ್ಗರರರ ೂಬಬರ ಪರಲಿನ ಆರ ೂೀಗಯದ ಹಕುಿ, ಅರ್ಿಪೂಣಿ 

ಅಸ್ುತವವನನಷ ುೀ ಅಲಲದ ೀ ಯರವುದಲಲದ ೀ ಕ ಲಸ್ಗರರನ್ ೂಬಬ ಕಷ್ುದ 

ಬದುಕನುನ ಸರಗಿಸ್ಬ ೀಕರಗುತುದ ೂೀ ಅಂತಹ ಸ್ಧ್ೃಢ ಆರ ೂೀಗಯ ಮತುು 

ಶಕ್ತುಯನುನ ಹ ೂಂದುವ ಅರ್ಿಪೂಣಿವರದ ಬದುಕುವ ಹಕ್ತಿನ ಆಂತರಿಕ 

ಭರಗ. ಆರ ೂೀಗಯದ ಕ ೂರತ್ ಯು ವಯಕ್ತುಯ ಜಿೀವನವನುನ ಕಸ್ದುಕ ೂಳುಳತುದ .  

ಹಿೀಗರಗಿ, ಆರ ೂೀಗಯದ ಮತುು ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಸ ೀವ ಯ ಹಕುಿ ಸ್ಂವಿಧರನದ 

39(ಸ್), 41 ಮತುು 43ನ್ ೀ ಕಲಮುಗಳ ಜ ೂತ್ ಗ  ಓದಲರಗುವ 21ನ್ ೀ 

ಕಲಮಿನಡಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿ ಮತುು ಅದು ಕ ಲಸ್ಗರರರ ಬದುಕನುನ 
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ಘನತ್ ಯೊಂದಗ  ಅರ್ಿಪೂಣಿ ಮತುು ಸ್ದುದ ದೀಶಪೂಣಿವರಗಿಸ್ುತುದ   

ಎಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಬ ೀಕು (ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ )             

ಸ ಸ್ಕ (ಸಿ.ಈ.ಏಸ್.ಸಿ.) ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್ v. ಸತಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬ್ ೂವಸ್216 ಪರಕರಣದ್ , ಭಿನನಮತದ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ ನ್ರಯ. ಕ . 

ರರಮಸರವಮಿ ಈ ಕ ಳಗಿನಂತ್  ಗಮನಿಸ್ದರು:  

ಆದುದರಿಂದ ಆರ ೂೀಗಯವು ಸ್ಂಪೂಣಿ ದ ೈಹಿಕ, ಮರನಸ್ಕ ಮತುು 

ಸರಮರಜಿಕ ಯೊೀಗಕ್ ೀಮದ ಸ್ಥರ್ತ ಮತುು ಬರ ಯ ಅನ್ರರ ೂೀಗಯ ಅರ್ವರ 

ವ ೈಕಲಯದ ಗ ೈರು ಹರಜರಿಯಲಲ. ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನವರಧಿಕರರಗಳ 

ಘೂೀಷ್ಣ , ಆರ್ಥಿಕ, ಸರಮರಜಿಕ ಮತುು ಸರಂಸ್ಸ್ೃರ್ತಕ ಹಕುಿಗಳ 

ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧಿವ ೀಶನ ಮತುು ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನದಲಿಲ 

ಸ್ುನಿಶಿಿತಗ ೂಳಿಸ್ರುವ ಸರಮರಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ನ್ರಯಯಗಳ ನ್ ಲ ಗಟ್ಟುನಲಿಲ, 

ಆರ ೂೀಗಯದ ಹಕುಿ ಕ ಲಸ್ಗರರರ ಪರಲಿನ ಮೂಲಭೂತ ಮರನವ ಹಕುಿ. 

ಆರ ೂೀಗಯವನುನ ಕರಪರಡಿಕ ೂಳುಳವುದು ಅತಯಂತ ಅನಿವರಯಿವರದ 

ಸರಂವಿಧರನಿನ ಗುರಿ, ಮತುು ಆ ಗುರಿಯನುನ ಸರಧಿಸ್ಲು ಹಲವರರು 

ಸರಮರಜಿಕ ಮತುು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳ ಸ್ಮನವಯದ ಅಗತಯವಿದ .  (ಒತುು 

ನಿೀಡಲರಗಿದ )  

ಕ್ರಲ್ ೂವೋಸಕರ್ ಬ್ರದ್ಸ್ೋ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್ v. ನ್ೌಕಾರರ ರಾಜಾ ವಿಮಾ ನ್ವಗಮ217 ಪಾಕರಣದಲಿಲ 177 ಈ ನ್ರಯಯರಲಯದ 

ರ್ತಾಸ್ದಸ್ಯ ಪ್ಪೀಠವು, ರರಜಯ ವಿಮರ ಕರಯದ , 1948, ಮೀಲಮನವಿದರರರ ಪರಾದ ೀಶಿಕ ಕಚ ೀರಿಗಳಿಗ  

ಅನವಯಸ್ುತುದ ಯೀ  ಎಂಬುದನುನ ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ುತ್ರು, ಈ ಕ ಳಗಿನಂತ್  ಗಮನಿಸ್ತು: 
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 ಹಿೀಗರಗಿ ಆರ ೂೀಗಯವ ಂಬುದು ಸ್ಂಪೂಣಿ ದ ೈಹಿಕ, ಮರನಸ್ಕ ಮತುು 

ಸರಮರಜಿಕ ಯೊೀಗಕ್ ೀಮದ ಸ್ಥರ್ತ. ಆದದರಿಂದ, ಆರ ೂೀಗಯದ ಹಕುಿ 

ಕ ಲಸ್ಗರರರ ಪರಲಿಗ  ಮೂಲಭೂತ ಮತುು ಮರನವಿೀಯ ಹಕುಿ. 

ಆರ ೂೀಗಯವನುನ ಕರಪರಡಿಕ ೂಳುಳವುದು ಅತಯಂತ ಅನಿವರಯಿವರದ 

ಸರಂವಿಧರನಿನ ಗುರಿ, ಮತುು ಆ ಗುರಿಯನುನ ಸರಧಿಸ್ಲು ಹಲವರರು 

ಸರಮರಜಿಕ ಮತುು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳ ಸ್ಮನವಯದ ಅಗತಯವಿದ .  

ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜಾ v. ರಾಮ್ ಲತಭಾಯ ಬ್ಗಾಾ218 ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಈ ನ್ರಯಯರಲಯದ ರ್ತಾಸ್ದಸ್ಯ ಪ್ಪೀಠವು  ಪಂಜರಬ್ 

ರರಜಯದ  ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ವ ಚಿ ನಿೀರ್ತಯಯನುನ ಪಾಶಿನಸ್ದ ವಿಚರರವನುನ ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ತು.  ಪ್ಪೀಠದ ಪರವರಗಿ 

ಮರತನ್ರಡಿದ ನ್ರಯ. ಎ.ಪ್ಪ.ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಹಿೀಗ  ನುಡಿಯುತ್ರುರ : 

ಆರ ೂೀಗಯವು ಬದುಕ್ತನ ಮೂಲ ಮತುು ಸ್ತವ, ಮತುು ಆರ ೂೀಗಯವ ೀ ಬದುಕ್ತನ 

ಎಲರಲ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ ಕ ೀಂದಾ ಮತುು ಅವುಗಳಲಿಲ ಉದ ೂಯೀಗಿಯ ಚಟುವಟ್ಟಕ  

ಮತುು ಇತರ, ಎಂದರ , ದ ೈಹಿಕ, ಸರಮರಜಿಕ, ಅಧರಯರ್ತಮಕ ಮತುು 

ಮನುಷ್ಯರು ಕಲಿಿಸ್ಕ ೂಳಳಬಲಲ ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ  ಸ ೀರಿವ . 

ಇದನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ದರ , ಎಲಲವೂ ಕುಸ್ದುಬಿೀಳುತುದ  ಎಂದು 

ಹ ೀಳಲರಗುತುದ . 

ಈ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಮತ್ ು ಮತ್ ು ಸ್ಕರಿರ ಮತುು ಇತರ ಪರಾಧಿಕರರಗಳಿಗ  

ತನನ ಪಾಜ ಯ ಆರ ೂೀಗಯಕ ಿ ಗಮನ ಮತುು ಪರಾಧರನಯ ನಿೀಡುವಂತ್  ಒರ್ತು 

ಹ ೀಳಿವ , ಏಕ ಂದರ  ಅದು ಒಬಬರ ಬದುಕನುನ ಅರ್ಿಪೂಣಿವರಗಿಸ್ುದು, ಅವರ 

ಕರಯಿಕ್ಷಮತ್ ಯನುನ ವೃಧಿಧಸ್ುವುದರ ಜ ೂತ್ ಗ  ಸ್ಮಪಿಕ ಫಲಿತ್ರಂಶವನೂನ 

ನಿೀಡುತುದ . 
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ರ್ಶರವಮತಿ ಎಂ ವಿಜಯ v. ಅಧಾಕ್ಷರತ ಮತತಿ ವಾವಸಾಿಪಕ ನ್ವ ಸಿಂಗಾರ ವನ್ವ ಕಲ್ಲದಿ್ೆಲತ ಗಣಿಗಳು ಕಂ.ಲ್ಲ.219 ಪಾಕರಣದಲಿಲ, 

ಆಂಧ್ಾಪಾದ ೀಶ ಉಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯದ ಐವರು ನ್ರಯಯರಧಿೀಶರ ಪ್ಪೀಠವು ಹುಡುಗಿಯೊಬಬಳಿಗ  ಆಸ್ಿತ್ ಾಯ 

ಅಧಿಕರರಿಗಳ ನಿಲಿಕ್ಷಯದಂದರಗಿ ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಸ ೂೀಂಕು ತಗುಲಿದ ಪಾಕರಣವನುನ ಕ ೈಗ ರ್ತುಕ ೂಂಡಿತು. 

ನ್ರಯಯರಲಯ ಈ ಕ ಳಗಿನ ಅಭಿಪರಾಯ ಮಂಡಿಸ್ತು: 

ಭರರರ್ತೀಯ ಸ್ಂವಿಧರನದ 21ನ್ ೀ ಕಲಮು ಯರವ ವಯಕ್ತುಯೂ, 

ಕರನೂನಿನಿಂದ ಸರಥಪ್ಪತವರದ ಪಾಕ್ತಾಯಗಳ ಅಗತಯವಿರುವ ಸ್ಂದಭಗಳನುನ 

ಹ ೂರತುಪಡಿಸ್, ತನನ ಬದುಕು ಅರ್ವರ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸರವತಂತಾಯಗಳಿಂದ 

ವಂಚತನ್ರಗಬರರದು ಎಂಬುದನುನ ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ುತುದ . ಸ್ವೀಿಚ ಿ

ನ್ರಯಯರಲಯದ ಹಲವರರು ರ್ತೀಪುಿಗಳ ಕರರಣದಂದ 21ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ 

ಎಲ ಲಗಳನುನ ಪಾಜ ಗಳ ಹಲವು ಹಕುಿಗಳನುನ ಎಂದರ , ಆರ ೂೀಗಯದ ಹಕಿನುನ, 

ಗುರುರ್ತಸ್ುವ ಸ್ಲುವರಗಿ ವಿಸ್ುರಿಸ್ಲರಗಿದ . (89) 

21ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಬದುಕ್ತನ ಹಕುಿ ಬರಿಯ 

ಪರಾಣಿ ಸ್ಮರನ ಅಸ್ುತವವಲಲ ಎಂಬುದನುನ ಬಹಳ ಚ ನ್ರನಗಿ 

ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ಲರಗಿದ . ಅದು ಬದುಕ್ತನ ಎಲರಲ ಸ್ವಲತತುುಗಳನುನ ಆನಂದಸ್ುವ 

ಹಕರಿಗಿದ . ಅದರ ಅತಯಗತಯ ವಿಸ್ುರಣ ಯಂತ್ , ಬದುಕುವ ಹಕುಿ ಆರ ೂೀಗಯಕರ 

ಬದುಕ್ತನ ಹಕಿನೂನ ಒಳಗ ೂಂಡಿದ .” (89) 

"ದ ವವಿಕಾ ಬಿಸಾಿಸ್ v. ಭಾರತ ಸಕಾೋರ220 ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ದ ೀಶದಲ ಲಡ ಯ ಸ್ಂತ್ರನಶಕ್ತು ಹರಣ ಶಿಬಿರಗಳಲಿಲನ 

ಅನ್ರರ ೂೀಗಯಕರ ವರತ್ರವರಣದ ದ ಸ ಯಂದ ನಡ ದದದ ಹಲವರರು ಸರವುಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಸರವಿಜನಿಕ 

ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತು ಅಜಿಿಯ ವಿಚರರಣ ಯ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ, ಈ ನ್ರಯಯರಲಯದ ದವಸ್ದಸ್ಯ ಪ್ಪೀಠ ಹಿೀಗ ಂದು ಆದ ೀಶಿಸ್ತು: 

                                                             
219 (2001) 5 ALD 522   
220 (2016) 10 SCC 726   
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ಸ್ಂವಿಧರನದ 21ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಡಿಯ ಬದುಕ್ತನ ಹಕುಿ ಘನತ್ ಯ ಮತುು 

ಅರ್ಿಪೂಣಿವರದ ಬದುಕನುನ ಸರಗಿಸ್ುವ ಹಕಿನೂನ ಒಳಗ ೂಂಡಿದ  ಮತುು 

ಆರ ೂೀಗಯದ ಹಕುಿ ಈ ಹಕ್ತಿನ ಸರವಭರವಿಕ ಭರಗವರಗ ಎಂಬುದು 

ಸ್ುಸ್ಿಷ್ುವರಗಿದ .  ಆರ ೂೀಗಯದ ಆ ಹಕುಿ ಬದುಕುವ ಹಕ್ತಿನ ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಭರಗ 

ಎಂಬುದನುನ ಮತ್ ೂುಮಮ ಹ ೀಳಬ ೀಕರಗಿಲಲ.  

ಕರಮನ್ ಕರಸ್ v. ಭರರತ ಸ್ಕರಿರ ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಒಮಮತದ ರ್ತೀಪುಿ ಪಾಕಟ್ಟಸ್ದ ನ್ರಯ. ಸ್ಕ್ತಾ ರವರ ಆರ ೂೀಗಯದ 

ಹಕುಿ ಮತುು ಘನತ್ ಯ ಹಕ್ತಿನ ನಡುವಿನ ಬಿಡಿಸ್ಸ್ಲರರದ ನಂಟನುನ ಮನಗಂಡರು: 

"ಇದಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಮತುು ಕುತೂಹಲಕರರಿಯರದ, ಘನತ್ ಯ 

ಅಂಶವಂದದುದ ಅದನುನ ಒರ್ತುಹ ೀಳಬ ೀಕ್ತದ . ಆರ ೂೀಗಯದ ಹಕುಿ 

ಸ್ಂವಿಧರನದ ೨1ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ಭರಗವರಗಿದ . ಅದ ೀ ವ ೀಳ , ಬಡತನ 

ಇತ್ರಯದ ವಿಚರರಗಳ ಕರರಣದಂದ ಎಲಲರೂ ಆ ಹಕಿನುನ ಆನಂದಸ್ಲು 

ಆಗುವುದಲಲ ಎಂಬುದು ಕೂಡರ ಕಠ ೂೀರವರದ ವರಸ್ುವ. ಈ ಆರ ೂೀಗಯದ 

ಹಕಿನ್ನ ವರಸ್ುವವರಗಿ ಮರಪರಿಡುಗ ೂಳಿಸ್ುವ ಪರಿಸ್ಥರ್ತಯಲಿಲ ಸ್ಕರಿರವಿಲಲ. 

ಹರಗರಗಿ, ಪಾಜ ಗಳಿಗ  ಅವರ ಆರ ೂೀಗಯದ ಹಕಿನ್ ನೀ ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ಲು 

ಸರಧ್ಯವರಗದರುವರಗ, ಅವರಿಗ , ಘನತ್ ಯಂದ ಸರಯುವ ಹಕಿನುನ 

ನಿರರಕರಿಸ್ಲರದೀತ್ ?”             

ಆರ ೂೀಗಯದ ಹಕ್ತಿಗ  ಸ್ಕ್ತಿರುವ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮನನಣ ಯ ಜ ೂತ್ ಗ , ಭರರತ ಅಂಗಿೀಕರಿಸ್ರುವ ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ 

ಒಡಂಬಡಿಕ ಗಳು, ಕರರರುಗಳು ಮತುು ಒಪಿಂದಗಳಲಿಲ ಕೂಡ ಆರ ೂೀಗಯದ ಹಕಿನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ಲರಗಿದ , ಇದರಲಿಲ 

ಆರ್ಥಿಕ, ಸರಮರಜಿಕ ಮತುು ಸರಂಸ್ೃರ್ತಕ ಹಕುಿಗಳ ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಡಂಬಡಿಕ , 1966 

("ಐ.ಸ್.ಇ.ಎಸ್.ಸ್.ಆರ್") ಮತುು ಸರವಿರ್ತಾಕ ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ ಘೂೀಷ್ಣ , 1948 ("ಯು.ಡಿ.ಎಚ್.ಆರ್") ಕೂಡರ 

ಸ ೀರಿವ . ಯು.ಡಿ.ಎಚ್.ಆರ್.ನ 25ನ್ ೀ ಕಲಮು ಆರ ೂೀಗಯದ ಹಕಿನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ುತುದ : 
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ಎಲಲ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗೂ ತಮಗರಗಿ ಹರಗೂ ತಮಮ ಕುಟುಂಬಕರಿಗಿ ಬದುಕ್ತನ 

ನಿಧಿಿಷ್ು ಮಟುವನುನ ಸರಧಿಸ್ುವ ಹಕ್ತಿರುತುದ  ಮತುು ಅದರಲಿಲ ಆಹರರ, ಬಟ ು, 

ವಸ್ರ್ತ ಮತುು ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಸ ೀವ  ಹರಗೂ ಅಗತಯ ಸರಮರಜಿಕ ಸ ೀವ ಗಳ  

ಸ ೀರಿವ . 

69. ಆರ್ಥಿಕ, ಸರಮರಜಿಕ ಮತುು ಸರಂಸ್ೃರ್ತಕ ಹಕುಿಗಳ ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ 

("ಐ.ಸ್.ಈ.ಎಸ್.ಸ್.ಆರ್") 12ನ್ ೀ ಕಲಮು ಎಲರಲ ವಯಕ್ತುಗಲಿಗಿರುವ ದ ೈಹಿಕ ಮತುು ಮರನಸ್ಕ ಆರ ೂೀಗಯದ 

ಅತುಯನನತ ಮಟುವನುನ ಆನಂದಸ್ುವ ಹಕಿನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ುತುದ :   

"ಪಾಸ್ುುತ ಒಡಂಬಡಿಕ ಗ  ಬಧ್ಧವರಗಿರುವ ರರಷ್ರಗಳು ಅತುಯತುಮ ಗುಣಮಟುದ 

ದ ೈಹಿಕ ಮತುು ಮರನಸ್ಕ ಆರ ೂೀಗಯದ ಮೀಲ  ಎಲಲರಿಗೂ ಇರುವ ಹಕಿನುನ 

ಗುರುರ್ತಸ್ುತುವ .  

12.2 ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ಪಾಕರರ, ಸ್ಕರಿರಗಳು ತಮಮ ನ್ರಗರಿಕರ ಆರ ೂೀಗಯವನುನ ಸ್ುಧರರಿಸ್ಲು, ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ 

ಸ ೀವ ಗಳು ಸ್ಮರನವರಗಿ ಮತುು ಸ್ಕರಲಿಕವರಗಿ ದ ೂರಕುವ ವರತ್ರವರಣವನುನ ನಿಮಿಿಸ್ುವುದು ಸ್ೀರಿದಂತ್ , 

ನಿದಿಷ್ು ಕಾಮಗಳನುನ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕ ಂದು ಅಪ ೀಕ್ಷಿಸ್ುತುದ . ತನನ ಸರಮರನಯ ಟ್ಟಪಿಣಿ ಸ್ಂಖ ಯ 14 ರಲಿಲ 

ಸ್ಂಯುಕು ರರಷ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತುು ಸರಮರಜಿಕ ಸ್ಮಿರ್ತಯು, ಸ್ಕರಿರಗಳು ಎಲರಲ ವಯಕ್ತುಗಳ ಆರ ೂೀಗಯವನುನ 

ಗೌರವಿಸ್ುವ, ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಮತುು ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ುವ ಕಾಮಗಳನುನ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು ಎಂದು ಹ ೀಳುತುದ 221 . 

ರರಜಯಗಳು ಆರ ೂೀಗಯಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಮರಹಿರ್ತ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸೌಲಭಯಗಳು, ಸ್ರಕುಗಳು ಮತುು ಸ ೀವ ಗಳು 

ತ್ರರತಮಯವಿಲಲದ , ವಿಶ್ ೀಷ್ವರಗಿ ದುಬಿಲ ಮತುು ಅಂಚನಲಿಲರುವ ಜನರಿಗ , ಕ ೈಗ ಟಕುವಂತ್  ದ ೂರಕುವುದನುನ 

ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಳವುದು ಸ್ಕರಿರಗಳ ಜವರಬರದರಿಯರಗಿದ .  

                                                             
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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ಸರಮರನಯ ಟ್ಟಪಿಣಿ ಸ್ಂಖ ಯ 14ರ ಅಡಿಯಲಿಲ, ಭರರತವು, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ.ಐ.ಕೂಯ. ಸ್ಮುದರಯದ ಸ್ದಸ್ಯರೂ 

ಸ ೀರಿದಂತ್ , ಕಡ ಗಣಿಸ್ಲಿಟು ಜನರಿಗ  ದ ೂರಕುವಂತಹ (ಸರಕಷ್ುು ಪಾಮರಣದಲಿಲ), ಕ ೈಗ ಟುಕುವಂತಹ (ಭೌರ್ತಕ, 

ಭೌಗ ೂೀಳಿಕ, ಆರ್ಥಿಕವರಗಿ ಮತುು ನಿಷ್ಿಕ್ಷಪರತವರಗಿ), ಒಪ್ಪಿಗ ಯರಗುವಂತಹ (ಸ್ಂಸ್ೃರ್ತ ಮತುು ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ 

ನಿೀರ್ತಗಳನುನ ಗೌರವಿಸ್ುವ) ಮತುು ಗುಣಮಟು (ವ ೈಜ್ಞರನಿಕವರಗಿ ಮತುು ವ ೈದಯಕ್ತೀಯವರಗಿ ಸ್ೂಕು ಮತುು ಉತುಮ 

ಗುಣಮಟುದ) ಸ್ರಕುಗಳು ಮತುು ಸ ೀವ ಗಳನುನ ಒದಗಿಸ್ಬ ೀಕ್ತದ . 

70.  1948ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯಷ್ುು ಹಿಂದ ಯೀ ವಿಶವ ಆರ ೂೀಗಯ ಸ್ಂಸ ಥಯು (ಡಬೂಲಯ.ಎಚ್.ಓ") "ಆರ ೂೀಗಯಕರ" ಎಂಬ 

ಪದವನುನ "ಕ ೀವಳ ಖರಯಲ  ಮತುು ವ ೈಕಲಯಗಳ ಗ ೈರುಹರಜರಿಯಷ ುೀ ಅಲಲದ , ದ ೈಹಿಕ, ಮರನಸ್ಕ 

ಮತುು ಸರಮರಜಿಕ ದೃಷ್ಟ್ುಯಲಿಲ ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ ಕ್ ೀಮವರಗಿರುವ ಸ್ಥರ್ತ" ಎಂಬ ವಿಶ್ರಲವರದ ಅರ್ಿ 

ಬರುವಂತ್  ವರಯಖರಯನಿಸ್ತುು.ಇಂದಗೂ ಬಹುದ ೂಡಡ ಸ್ಂಖ ಯಯ ಭರರರ್ತೀಯ ನ್ರಗರಿಕರ ಪರಲಿಗ  ಈ 

ಮಟುದ ಆರ ೂೀಗಯ ಗಗನಕುಸ್ುಮವರಗಿಯೀ ಉಳಿದದ . ಪಾಸ್ುುತ ಪಾಕರಣಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್ , 

ನ್ರಗರಿಕರ ಒಂದು ನಿದಿಷ್ು ವಗಿಕ ಿ ಅವರ ಅತಯಂತ ಖರಸ್ಗಿೀ ಲ ೈಂಗಿಕ ಆಯಿಗಳ ದ ಸ ಯಂದರಗಿ 

ಆರ ೂೀಗಯದ ಹಕುಿ ಎಂಬ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಸ್ವಲರ್ತುನ ಲರಭಗಳನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ಲರಗುರ್ತುದ . 

71. ಲ ೈಂಗಿಕತ್  ಬದುಕ್ತನ ಒಂದು ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಮತುು ಅಮೂಲಯ ಅಂಶವರಗಿದೂದ, ನಮಮಲಿಲನ 

ಮರನವಿೀಯತ್ ಯ ಮುಖ್ಯ ಮತುು ಮೂಲಭೂತ ಭರಗವರಗಿದ 222. ಲ ೈಂಗಿಕ ಹಕುಿಗಳು ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಗ  

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಅಧಿಕರರಗಳರಗಿದುದ, ಸರವತಂತಾಯ, ಸ್ಮರನತ್ , ಖರಸ್ಗಿೀತನ, ಸರವಯತುತ್ , ಮತುು ಎಲಲ 

ಜನರ ಘನತ್ ಯ ಹಕುಿಗಳಿಂದ ಉದಭವಿಸ್ುತುವ . ಜನರು ಆರ ೂೀಗಯದ ಅತುಯನನತ ಮಟುವನುನ 

ತಲುಪಬ ೀಕ್ತದದಲಿಲ, ಅವರಿಗ  ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕ ಜಿೀವನಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್  ತಮಿಮಷ್ುದಂತ್  ಆಯಿ 

ಮರಡುವ ಮತುು ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್ ಯನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವರಗ ಸ್ುರಕ್ಷತ್ ಯ ಭರವನ್  ಅನುಭವಿಸ್ುವ 

ಹಕುಿ ಇರಬ ೀಕು. ಆದರ , ತ್ರರತಮಯ, ಕಳಂಕ, ಭಯ ಮತುು ಹಿಂಸ ಗಳು ಕ ಲ ನ್ರಗರಿಕರು, 

ಮೂಲಭೂತ ಲ ೈಂಗಿಕ ಹಕುಿಗಳು ಮತುು ಆರ ೂೀಗಯ ಪಡ ಯುವುದನುನ ತಡ ಯುತುವ . 

                                                             
222 Sexual Rights, International Planned Parenthood Federation (2008).   
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72. ಲ ೈಂಗಿಕತ್  ಮತುು ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತ ಸ್ಮುದರಯಗಳಿಗ   ಸ ೀರಿದ ವಯಕ್ತುಗಳು ತ್ರರತಮಯ, 

ಕಳಂಕ, ಮತುು ಕ ಲವು ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ, ಅವರ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್ ಯ 

ಕರರಣದಂದ ಚಕ್ತತ್ ಪಯ ನಿರರಕರಣ ಯಂತಹ ಭ ೀದಭರವ ಅನುಭವಿಸ್ುತ್ರುರ 223. ಆದರಗೂಯ, 'ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಮತುು ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತ ಸ್ಮುದರಯಗಳು 'ಒಂದ ೀ ಬಗ ಯ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ಹ ೂಂದಲಲ 

ಅಲಲದ ೀ, ಅವರುಗಳಿಗರಗುವ ಸರಮರಜಿಕ ಬಹಿಷರಿರ, ಕಡ ಗಣಿಸ್ುವಿಕ , ಮತುು ಭ ೀದಭರವದ 

ಅನುಭವಗಳಷ ುೀ ಅಲಲದ ೀ ಆ ಸ್ಮುದರಯದ ವಯಕ್ತುಗಳ ನಿದಿಷ್ು ಆರ ೂೀಗಯದ ಅಗತಯಗಳು ಕೂಡರ 

ಗಣನಿೀಯವರಗಿ ಭಿನನವರಗಿರುತುವ 224 . ಎಂಬುದನುನ ಬಹುಮುಖ್ಯವರಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬ ೀಕು. ಆದರಗೂಯ, 

ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ುವ ಬಹಿಷರಿರ, ತ್ರರತಮಯ ಮತುು ಕಡ ಗಣನ್ ಗಳು, ಭಿನನಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಯಮಗಳಿಗ  

ಒಳಪಡದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಮತುು ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್ ಗಳನುನ ಕಡ ಗಣಿಸ್, ಹ ೂರಗಿಡುವಂತಹ ಭಿನನಲ ೈಂಗಿಕ 

ಸರಮರಜಿಕ ನಿಯಮಗಳು, ಮತುು ಇಬಬಗ  ಲಿಂಗ ಮತುು ವಿರುದಧ-ಲಿಂಗ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳ ಡ ಗಿನ ಸ್ಮರಜದ 

ರ್ತೀವಾವರದ ಪಕ್ಷಪರತಗಳಲಿಲ ಬ ೀರೂರಿದ  ಎಂಬ ವಿಚರರದಲಿಲ ಈ ವಯಕ್ತುಗಳು ಒಂದರಗುತ್ರುರ . ಇದು, 

ವಯಕ್ತುಗಳ ಆರ ೂೀಗಯಸ ೀವ  ಪಡ ದುಕ ೂಳುಳವ ಪಾವೃರ್ತು, ಆರ ೂೀಗಯ ಸ ೀವ ಗಳ ದ ೂರಕುವಿಕ  ಮತುು ಅವರು 

ಎಷ್ುರ ಮಟ್ಟುಗಿನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಆರ ೂೀಗಯ ಹ ೂಂದರುತ್ರುರ  ಎಂಬುದುದರರ ಮೀಲ  ಘನವರದ 

ಪರಿಣರಮಗಳನುನ ಬಿೀರುತುದ . 

73. "ಲ ೈಂಗಿಕ ಆರ ೂೀಗಯ" ಎಂಬ ಪದವನುನ ಮೊದಲ ಬರರಿಗ  1975 ರ ವಿಶವ ಆರ ೂೀಗಯ ಸ್ಂಸ ಥಯ ತ್ರಂರ್ತಾಕ 

ವರದಗಳ ಸ್ರಣಿಯಲಿಲ "ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ಧ್ನ್ರತಮಕವರಗಿ ಸ್ಮೃದಧಗ ೂಳಿಸ್ುವ ಮತುು ಅವರ ವಯಕ್ತುತವ,  

ಸ್ಂವಹನ ಮತುು ಪ್ಪಾೀರ್ತಯನುನ ವಧಿಿಸ್ುವ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ, ಲ ೈಂಗಿಕ ಜಿೀವಿಯೊಬಬರಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ 

ದ ೈಹಿಕ, ಭರವನ್ರತಮಕ, ಬೌದಧಕ ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಂಶಗಳ ಸರಮರಜಿಕ ಒಟುುಗೂಡಿಸ್ುವಿಕ 225, ಎಂದು 

                                                             
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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ವರಯಖರಯನಿಸ್ಲರಯತು. ಲ ೈಂಗಿಕ ಆರ ೂೀಗಯದ ವಿಶವ ಆರ ೂೀಗಯ ಸ್ಂಸ ಥಯ ಈಗಿನ ಚರಲಿುಯಲಿಲರುವ 

ವರಯಖರಯನ ಕ ಳಕಂಡಂರ್ತವ :  

"... ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ದ ೈಹಿಕ, ಭರವನ್ರತಮಕ, ಮರನಸ್ಕ ಮತುು 

ಸರಮರಜಿಕ ಯೊಗಕ್ ೀಮದ ಸ್ಥರ್ತ. ಅದು ಬರಿಯ ಖರಯಲ , ವ ೈಕಲಯ ಮತುು 

ದೌಬಿಲಯಗಳಗಳ ಗ ೈರುಹರಜರಿಯಲಲ. ಲ ೈಂಗಿಕ ಆರ ೂೀಗಯವು ಲ ೈಂಗಿಕತ್  ಮತುು 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಕರತಮಕ ಮತುು ಗೌರವರನಿವತ ಭರವನ್  ಹರಗೂ 

ಬಲವಂತ, ತ್ರರತಮಯ ಮತುು ಹಿಂಸ ಯಂದ ಮುಕುವರದ ಆಹರಲದಕರ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಅನುಭವಗಳನುನ ಹ ೂಂದುವ ಸರದಯತ್ ಯನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುತುದ . ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಆರ ೂೀಗಯವನುನ ಹ ೂಂದಲು ಮತುು ನಿವಿಹಿಸ್ಲು ಎಲರಲ ವಯಕ್ತುಗಳ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಹಕುಿಗಳನುನ ಗೌರವಿಸ್ಬ ೀಕು, ರಕ್ಷಿಸ್ಬ ೀಕು, ಮತುು ಈಡ ೀರಿಸ್ಬ ೀಕು. 

ವಿಶವ ಆರ ೂೀಗಯ ಸ್ಂಸ ಥ ಮುಂದುವರ ಯುತ್ರು, "ಲ ೈಂಗಿಕ ಆರ ೂೀಗಯಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಪಾಮುಖ್ ವತಿನ್ ಗಳು ಮತುು 

ಫಲಶೃರ್ತಗಳಲಿಲ ಅಡಕವರಗಿರುವ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ವಿಶ್ರಲವರದ ಅರ್ಿದಲಿಲ ಪರಿಗಣನ್ ಗ  ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳದ ದೀ, 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಆರ ೂೀಗಯವನುನ ವಿವರಿಸ್ಲು,  ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಳಳಲು ಅರ್ವರ  ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ" ಎಂದು 

ಹ ೀಳುತುದ . ಆದು ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ಹಿೀಗ  ವರಯಖರಯನಿಸ್ುತುದ :  

ಜಿೀವನವಿಡಿೀ ಮನುಷ್ಯರರಗಿರುವುದರ ಕ ೀಂದಾ ಅಂಶವು ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯ, 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್  ಮತುು ಪರತಾಗಳು, ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು, ಕರಮಪಾಚ ೂೀದನ್ , 

ಆನಂದ, ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್  ಮತುು ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತುಯನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿದ . 

ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ಆಲ ೂೀಚನ್ ಗಳು, ಕಲಿನ್ ಗಳು ಬಯಕ ಗಳು, 

ನಂಬುಗ ಗಳು, ಮನ್ ೂೀಭರವ, ಮೌಲಯಗಳು ನಡವಳಿಕ ಗಳು, ಪಧ್ಧರ್ತಗಳು, 

ಪರತಾಗಳು ಮತುು ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅನುಭವಿಸ್ಲರಗುತುದ  ಮತುು 

ವಯಕುಪಡಿಸ್ಲರಗುತುದ . ಲ ೈಂಗಿಕತ್  ಮೀಲಿನ ಎಲಲ ಆಯರಮಗಳನೂನ 
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ಒಳಗ ೂಳಳಬಹುದರದರೂ,   ಅವ ಲಲವನೂನ ಯರವರಗಲೂ ಅನುಭವಿಸ್ುವುದು 

ಮರ್ವರ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವುದು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ. ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು ಜ ೈವಿಕ, ಮರನಸ್ಕ, 

ಸರಮರಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ರರಜನ್ ೈರ್ತಕ, ಸರಂಸ್ೃರ್ತಕ, ಕರನೂನ್ರತಮಕ, 

ಐರ್ತಹರಸ್ಕ, ಧರಮಿಿಕ ಮತುು ಆಧರಯರ್ತಮಕ ಅಂಶಗಳ ಸ್ಂವಹನದಂದ 

ಪಾಭರವಿತಗ ೂಳುಳತುದ . 

74. ವಿಶವ ಆಗ ೂೀಗಯ ಸ್ಂಸ ಥ 2015ರಲಿಲ ಪಾಕಟ್ಟಸ್ದ "ಸ ಕುಶವಲ್ ಹ ಲ್ು, ಹೂಯಮನ್ ರ ೈರ್ಟಪ ಅಂಡ್ ಲರ" ಎಂಬ 

ಹ ಸ್ರಿನ ವರದಯು ಈ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಂಬಂಧ್ವನುನ ಪರರಂಬರಿಸ್ುತುದ 226. ಈ ವರದಯು 

"ಮರನವ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು, ವಿವಿಧ್ ಬಗ ಯ ವತಿನ್  ಮತುು ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುತುದ  ಮತುು 

ಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ  ಮತುು ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳ ಭಿನನತ್ ಯನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ದರಗ ಜನರ ಒಟರುರ  ಆರ ೂೀಗಯ ಮತುು 

ಯೊೀಗಕ್ ೀಮ ವೂಾದದಯರಗುತುದ " ಎಂದು ಹ ೀಳುತುದ ." ಈ ವರದ, ಲ ೈಂಗಿಕ ಆರ ೂೀಗಯವು ವಯಕ್ತು, ದಂಪರ್ತ 

ಮತುು ಕುಟುಂಬಗಳ ದ ೈಹಿಕ ಮತುು ಭರವನ್ರತಮಕ ಯೊೀಗಕ್ ೀಮಕಿಷ ುೀ ಅಲಲದ ೀ, ಸ್ಮುದರಯ ಮತುು 

ದ ೀಶಗಳ ಸರಮರಜಿಕ ಮತುು ಆರ್ಥಿಕ ಬ ಳವಣಿಗ ಗ  ಮೂಲಭೂತವರಗಿ ಅಗತಯವರಗಿರುವ ವಿಚರರ 

ಎಂಬುದನುನ ಎರ್ತುಹಿಡಿಯುತುದ . ಲ ೈಂಗಿಕ ಆರ ೂೀಗಯ ಮತುು ಯೊೀಗಕ್ ೀಮದ ಡ ಗ  ಸರಗುವ ವಯಕ್ತುಗಳ 

ಸರಮರ್ಯಿವು "ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಕುರಿತ್ರದ ವಿಸ್ೃತ ಮರಹಿರ್ತ ದ ೂರಕ್ತವಿಕ , ಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯ 

ಪಾರ್ತಕೂಲ ಪರಿಣರಮಗಳ ಅಪರಯ ಮತುು ಆ ವಿಚರರದಲಿಲ ತ್ರವ ಷ್ುು ದುಬಿಲರ ಂಬ ಅರಿವು, ಒಳ ಳಯ 

ಗುಣಮಟುದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಆರ ೂೀಗಯ ಸ ೀವ ಗಳ ಲಭಯತ್  ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ಆರ ೂೀಗಯವನುನ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ುವ 

ಮತುು ಉತ್ ುೀಜಿಸ್ುವ ಪರಿಸ್ರ" ಮುಂತ್ರದ ವಿವಿಧ್ ಅಂಶಗಳನುನ ಅವಲಂಬಿಸ್ರುತುದ . 

75. ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳ ಯರ ಆರ ೂೀಗಯ ಒಕೂಿಟವು ಲ ೈಂಗಿಕ ಆರ ೂೀಗಯವನುನ 'ಲ ೈಂಗಿಕ ಹಕುಿಗಳ' 

ಪರಿಧಿಯೊೀಳಗ  ಗುರುರ್ತಸ್ , ಈ ಕ ಳಗಿನಂತ್  ವರಯಖರಯನಿಸ್ದ 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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ಲ ೈಂಗಿಕ ಹಕುಿಗಳು, ರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರನೂನುಗಳು, ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ 

ಮರನವರಧಿಕರರ ದಸರುವ ೀಜುಗಳು ಮತುು ಇತರ ಒಪಿಂದದ 

ದಸರುವ ೀಜುಗಳಲಿಲ ಈಗರಗಲ ೀ ಗುರಿರ್ತಸ್ಲರಗಿರುವ ಕ ಲ 

ಮರನವಹಕುಿಗಳನುನ ಅಪ್ಪಿಕ ೂಳುಳತುವ . ಅವುಗಳು ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  - ಬಲವಂತ, 

ಹಿಂಸ  ಮತುು ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ತ್ರರತಮಯದಂದ ಮುಕುವರಗಿ - ಅತುಯನನತ 

ಗುಣಮಟುದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಆರ ೂೀಗಯ ಹ ೂಂದುವ; ತೃಪ್ಪುಕರ, ಸ್ುರಕ್ಷಿತ ಮತುು 

ಆನಂದದರಯಕ ಲ ೈಂಗಿಕ ಬದುಕನುನ ನಡ ಸ್ುವ; ತನನ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ , 

ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತು, ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು, ದ ೈಹಿಕ ಸ್ಮಗಾತ್ , ಸ್ಂಗರರ್ತಯ 

ಆಯಿ ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ವಿಚರರಗಳಲಿಲ ಇತರ 

ಹಕುಗಳನುನ ಗಣನ್ ಗ  ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳತ್ರು, ನಿಯಂತಾಣ ಸರಧಿಸ್ುವ ಮತುು 

ಮುಕುವರಗಿ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವ; ಮತುು ಹರಗ  ಮರಡಲು ಅಗತಯವಿರುವ, 

ಸ ೀವ ಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುು ಸ್ಂಪೂಣಿ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನೂನ 

ಒಳಗ ೂಂಡ ಮರಹಿರ್ತಯನುನ ಪಡ ಯುವ ಹಕುಿಗಳಿವ  ಎಂಬ ನಂಬುಗ ಯನುನ 

ಅವಲಂಬಿಸ್ವ .  

ಆರ ೂೀಗಯದ ಹಕ್ತಿನ ಚೌಕಟ್ಟುನ್ ೂಳಗಿನ 'ಲ ೈಂಗಿಕ ಹಕುಿಗಳ (ಲ ೈಂಗಿಕತ್  ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿಗ  

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್ ) ಕುರಿತ ಚಚ ಿಯು ಇರ್ತುೀಚನ ವಿದಯಮರನವರಗಿದ :  

  1೯೯೩ರಲಿಲ ವಿಯನ್ರನದಲಿಲ ನಡ ದ ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ ಮೀಲಿನ ಜರಗರ್ತಕ 

ಸ್ಮೋಳನ ಮತುು ನಂತರ 1೯೯೪ರಲಿಲ ಕರಯೊೀಿದಲಿಲ ನಅಡ ದ ಜನಸ್ಂಖ ಯ 

ಮತು ಅಭಿವೃದಧಯ ಮೀಲಿನ ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧಿವ ೀಶನಕ ಿ ಮೊದಲು, 

ಲ ೈಂಗಿಕತ್ , ಲ ೈಂಗಿಕ ಹಕುಿಗಳು ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ವ ೈವಿಧ್ಯತ್ ಗಳು 

ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ ೂೀಗಯ ಮತುು ಮರನವರಧಿಕರರಗಳ ಭರಗವರಗಿರಲಿಲಲ. 
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ಈ ಹ ೂಸ್ದರಗಿ ಉದಭವಿಸ್ರುವ "ಲ ೈಂಗಿಕ ಹಕುಿ"ಗಳನುನ ದ ೈಹಿಕ ಸ್ಮಗಾತ್ , 

ವಯಕ್ತುತವ, ಸ್ಮರನತ್  ಮತುು ವ ೈವಿಧ್ಯತ್ ಗಳ ಆಧರರದಲಿಲ ರೂಪ್ಪಸ್ಲರಗಿದ . 

      (ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ )_           

76. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಚಲರವಣ ಯು ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರು ತಮಮ ಆರ ೂೀಗಯದ ಹಕಿನುನ 

ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ುವುದನುನ ತಡ ಯುತುದ ಯಲಲದ ೀ ಅವರ ಲ ೈಂಗಿಕ ಹಕುಿಗಳನೂನ 

ನಿರರಕರಿಸ್ುತುದ . ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಮತುು ಮುಖ್ಮೈರ್ುನ ನಡ ಸ್ುವ ವಯಕ್ತುಗಳು ಆರ ೂೀಗಯ ಸ್ಲಹ  

ಪಡ ದರಗ ಅವರಿಗ  ಶಿಕ್ ಯರಗುವ ಅಪರಯದ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, ಈ ಪರಿಚ ಿೀದವು ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳು ಭಯ ಮತುು ಅವಮರನದ ಪರಿಧಿಯಲಿಲ ನಡ ಯುವಂತ್  

ಒತ್ರುಯಸ್ುತುದ . ಇದರಿಂದರಗಿ ಅಂತಹವರ ಮತುು ವಿಶ್ ೀಷ್ವರಗಿ ಲ ೈಂಗಿಕ ಮತುು ಲಿಂಗರಧರರಿತ 

ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತ ಸ್ಮುದರಯದ ಸ್ದಸ್ಯರ ಆರ ೂೀಗಯದ ಗುಣಮಟು ಸ್ಮರಜದ ಇತರರಿಗಿಂತ 

ಕಳಪ ಯರಗುತುದ . 

77. ಆರ ೂೀಗಯದ ಹಕುಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರರಗುವ ಹಕಿಷ ುೀ ಅಲಲದ , ಸ್ವಸ್ಥರರಗಿರಬ ೀಕರದ ಹಕುಿ ಕೂಡ. ಇದು ಖರಯಲ  

ಅರ್ವರ ದೌಬಿಲಯದ ಗ ೈರುಹರಜರಿಯನುನ ಮರತಾವಲಲದ ೀ, "ಸ್ಂಪೂಣಿ ಭೌರ್ತಕ, ಮರನಸ್ಕ ಮತುು 

ಸರಮರಜಿಕ ಯೊೀಗಕ್ ೀಮ 228 " ಮತುು ತಮಮ ಆರ ೂೀಗಯ ಮತುು ದ ೀಹವನುನ ನಿಯಂರ್ತಾಸ್ುವ ಮತುು 

ಹಸ್ುಕ್ ೀಪದಂದ ಮುಕುವರಗಿರುವ ಸರವತಂತಾಯ (ಉದರಹರಣ ಗ , ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಚಕ್ತತ್ ಪ ಮತುು 

ಪರಾಯೊೀಗದಂದ ಮುಕುರರಗಿರುವುದು), ಹರಗೂ, ಎಲಲರಿಗೂ ಅತುಯನನತ ಮಟುದ ಆರ ೂೀಗಯವನುನ 

ಅನುಭವಿಸ್ುವ ಸ್ಮರನವರದ ಅವಕರಶ ಒದಗಿಸ್ುವ ವಯವಸ ಥಯನುನ ಪಡ ಯುವ ಹಕುಿಗಳಂತಹ 

ಅಧಿಕರರಗಳನುನ ಕೂಡರ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುತುದ . 

78. ಈ ನ್ರಯಯರಲಯದ ನ್ರಯಯಶ್ರಸ್ರವು, ಆರ ೂೀಗಯದ ಹಕುಿ ಮತುು ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಆರ ೈಕ ಯ 

ಕ ೈಗಟಕುವಿಕ ಯನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ುವ ಮೂಲಕ ಋಣರತಮಕ ಮತುು ಸ್ಕರರರತಮಕ ಕಟುುಪರಡುಗಳ ನಡುವಿನ 

ಪಾಮುಖ್ ವಯತ್ರಯಸ್ವನುನ ಬಿಂಬಿಸ್ುತುದ . 21ನ್ ೀ ಕಲಮು ಸ್ಕರಿರದ ಮೀಲ  ಆರ ೂೀಗಯದ ಹಕ್ತಿನಲಿಲ 

                                                             
228 Preamble to the Constitution of the World Health Organisation.   
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ಮೂಗುತೂರಿಸ್ದ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ನಡ ದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕ ಂಬ ಋಣರತಮಕ ಬದಧತ್ ಯನನಷ ುೀ ಹಿೀರುವುದಲಲ. 

ಆರ ೂೀಗಯದ ಹಕಿನುನ ಪರಿಣರಮಕರರಿಯರಗಿ ಆನಂದಸ್ಲು ನ್ ರವರಗಲು ಬ ೀಕರದಷ್ುು ಸ್ಂಪನೂಮಲಗಳು 

ಅರ್ವರ ಆರ ೈಕ ಯ ಸ್ವಲತುುಗಳನುನ ಒದಗಿಸ್ಲು ಕಾಮಗಳನುನ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಬಿೀಕ ಂಬ ಸ್ಕರರರತಮಕ 

ಕಟುುಪರಡುಗಳನುನ ವಿಧಿಸ್ುವ ಅಧಿಕರರ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯಕ್ತಿದ .229 

79. ಲ ೈಂಗಿಕತ್  ಮತುು ಆರ ೂೀಗಯದ ಹಕ್ತಿನ್ ೂಂದಗಿನ ಅದರ ಸ್ಂಬಂಧ್ದ ಮೀಲ  ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಾಕರದಲಿಲ ನಡ ದ 

ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ದ ತ್ರರತಮಯ ಮತುು ಆರ ೂೀಗಯದ ಹಕ್ತಿನ ನಡುವಿನ 

ನಕರರರತಮಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ವನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುವ ಇತರ ಅನ್ ೀಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳತು ಗಮನ ಸ ಳ ಯುತುದ :  

 ಉದರಹರಣ ಗ  ಕ ನಡರದ ಅಧ್ಯಯನವಂದರಲಿಲ, ಬ ೂಾೀಟರಮನ್ ಮತುು ಅವರ 

ಸ್ಹ ೂೀದ ೂಯೀಗಿಗಳು, ಆರ ೂೀಗಯ ಸ ೀವ ಯ ವಯವಸ ಥಯಲಿಲ ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ 

ಬಗ ಗ  ಮುಚುಿಮರ ಯಲಲದಂರ್ತದದರ  ಅದು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ ಪುರುಷ್ರು ಮತುು 

ಉಭಯಲಿಂಗರಸ್ಕು ಜನರು ತ್ರರತಮಯವನುನ ಅನುಭವಿಸ್ುವುದಕ ಿ 

ದರರಿಮರಡಿಕ ೂಡುತುದ  ಎಂಬುದನುನ ಕಂಡುಕ ೂಂಡರು.  

“ಲ ೀನ್ ಮತುು ಆವರ ಸ್ಹ ೂೀದ ೂಯೀಗಿಗಳು ಸ ೂವ ಟ ೂೀದಲಿಲರುವ ಪುರುಷ್ರ ೂಂದಗ  

ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯ ನಡ ಸ್ುವ  ಪುರುಷ್ರನುನ ಸ್ಂದಶಿಿಸ್ದರು, ಮತುು ಸರವಿಜನಿಕ 

ಸ್ವಲತುಗಳ ಸ್ಥಳಗಳಲಿಲ ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಬಗ ಗ  ರ್ತಳಿಸ್ುವ ಎಲರಲ 

ಪುರುಷ್ರು, ಒಂದಲರಲ ಒಂದು ಬಗ ಯ ತ್ರರತಮಯ ಅನುಭವಿಸ್ರುತ್ರುರ  ಎಂಬುದನುನ 

ಕಂಡುಕ ೂಂಡರು. ಅಂತಹ ತ್ರರತಮಯ (ಮೌಖಿಕ ಶ್  ೀಷ್ಣ ಯಂದ ಹಿಡಿದು 

ಆರ ೂೀಗಯ ಸ ೀವ ಯನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ುವುದರವರ ಗ ) ಮತುು ಅದರ ನಿರಿೀಕ್ ಯು, 

ಎಚ್.ಐ.ವಿ, ಆಪು ಸ್ಲಹ  ಮತುು ತಪರಸ್ಣ ಯಂತಹ ಸ ೀವ ಗಳನುನ ಪಡ ಯುವುದರಲಿಲ 

ತಡವರಗುತುದ .  

                                                             
229 Jayna Kothari, “Social Rights and the Indian Constitution”, Law, Social Justice and Global Development Journal (2004).   
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80. ಅಂತಹ ತ್ರರತಮಯವನುನ ಅನುಭವಿಸ್ದ ಇಬಬರು ವಯಕ್ತುಗಳ ಕಥ ಯನುನ ಅಲ ಕರಪಂಡರಾ ಮುಲಲರ್ 

ವಿವರಿಸ್ುತ್ರುರ . ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ನ್ರದ ಟ್ಟ, ತನನ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ನ್ ವದಲಿಲ ತನನ ಮೀಲ  ಹಲ ಲ 

ನಡ ಸ್ಲು ಬಂದ ಜನರ ಗುಂಪ್ಪನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕ ೂಳುಳವರಗ ಅವನ ಎರಡೂ ಕ ೈಗಳು ಮುರಿದವು. 

ಆಸ್ಿತ್ ಾಯಲಿಲ, ಟ್ಟ ನ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಅರಿತ ಸ್ಬಬಂದ, ಅವನ್ ದುರಲ ಲೀ ಆ ವಿಚರರದಲಿಲ ಕಟುವರಗಿ 

ಚಚಿಸ್ದರು. ರ ೂೀಗಿಗಳಿಗ  ಆಧರಯರ್ತಮಕ ಬ ಂಬಲವನುನ ಒದಗಿಸ್ಲು ಪಾರ್ತದನ ಆಸ್ಿತ್ ಯ ಕ ೂಠಡಿಗ  ಭ ೀಟ್ಟ 

ನಿೀಡುರ್ತುದದ ಸ್ಥಳಿೀಯ ಪರಾರ್ಿನ್ರ ಗುಂಪೊಂದು, ತನನ "ಪ ೈಶ್ರಚಕ" ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ಗುಣಪಡಿಸ್ಲು 

ತನನ ಹರಸ್ಗ ಯ ಪಕಿದಲಿಲ ಪರಾರ್ಥಿಸ್ುರ್ತುದುದದನುನ ಆತ ಸ್ಹಿಸ್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕರಯತು. ಅವರನುನ ಅಲಿಲಂದ 

ಹ ೂರಡಟು ಹ ೂೀಗುವಂತ್  ಅರ್ವರ ತನನನುನ ಬ ೀರ  ಕ ೂಠಡಿಗ  ವಗರಿಯಸ್ಬ ೀಕ ಂದು ಆತ 

ಕ ೀಳಿಕ ೂಂಡರಗ, ದರದಯರು ಸ್ಹರಯಮರಡಲಿಲಲ ಮತುು ಆ ಪರಾರ್ಿನ್ರ ಗುಂಪು ನಿಯಮಿತವರಗಿ ಭ ೀಟ್ಟ 

ನಿೀಡಿ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕದ ವೀಷ್ಟ್ೀ ಪರಾರ್ಿನ್ ಗಳನುನ ಪಠಿಸ್ುವುದನುನ ಮುಂದುವರ ಸ್ತು. ಆರ ೂೀಗಯ ಸ ೀವ ಯ 

ಲಭಯತ್ ಯಮೀಲ  ಭವಿಷ್ಯದಲಿಲ ಪಾರ್ತಕೂಲ ಪರಿಣರಮವುಂಟರಗಬಹುದ ಂದು ಹ ದರಿದ  ಟ್ಟ, ಅಧಿಕೃತ 

ದೂರನುನ ದರಖ್ಲಿಸ್ಲಿಲಲ. ಆಸ್ಿತ್ ಾಯಂದ ಹ ೂರಬಂದ ಟ್ಟ, ಚಕ್ತತ್ರಪನಂತರರದ ಪಾಕ್ತಾಯಗಳಿಗ  ಆ 

ಆಸ್ಿತ್ ಾಗ  ಮರಳಬರರದ ಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ ಬ ೀರ ೂಂದು ಆಸ್ಿತ್ ಾಯಲಿಲ ತಮಮ ಕ ೈಗ  ಹರಕ್ತದದ ಕರಸ್ು ಗಳನುನ 

ತ್ ಗ ಸ್ಕ ೂಂಡರು. 

ತನನ ಸ್ರೀ ಸ್ಂಗರರ್ತಯೊಂದಗ  ಮೂರು ವಷ್ಿಗಳ ಕರಲ ವರಸ್ವಿದದ ಮತ್ ೂುಬಬ ಮಹಿಳ , ಪ್ಪ, ಎಚ್ಐವಿ ಪರಿೀಕ್ ಗ  

ಒಳಗರಗಬ ೀಕ ಂದು ಬಯಸ್ದರು. ಪ್ಪ ನ ಸ್ಂಭವನಿೀಯ ಅಪರಯಕರರಿ ವತಿನ್ ಗಳನುನ ರ್ತಳಿಯಲು 

ಆಸ್ಿತ್ ಾಯಲಿಲರುವ ದರದ ಕ ಲ ಪಾಶ್ ನಗಳನುನ ಕ ೀಳಿದರು. ಆಕ  ಕರಂಡ ೂೀಂಗಳನುನ ಅರ್ವರ ಗಭಿನಿರ ೂೀಧ್ಕಗಳನುನ 

ಏಕ  ಬಳಸ್ಲಲವ ಂದು ಕ ೀಳಿದರಗ, ಪ್ಪ ತನನ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಕರರಣದಂದ ತನಗ  ಅವುಗಳ ಅಗತಯವಿಲಲ ಎಂದು 

ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ದರು. ತಕ್ಷಣ, ಪ್ಪ ಗ  ಎಚ್.ಐ.ವಿಯ ಅಪರಯವಿಲಲ ಎಂದು ಉದೆರಿಸ್ದ ದರದ, ಆಕ ಗ  "ಮನ್ ಗ  

ಹ ೂೀಗಿ ಮತುು ನನನ ಸ್ಮಯವನುನ ಹರಳುಮರಡದರಿ" ಎಂದು ಹ ೀಳಿದರು. ಆನಂತರ ಫ ಮತ್ ುಂದೂ ಎಚ್.ಐ.ವಿ 

ಪರಿೀಕ್ ಗ ೂಳಗರಗಲು ಪಾಯರ್ತನಸ್ಲಿಲಲ. 
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ಇಂತಹ ಉದರಹರಣ ಗಳು, ಪಾಪಂಚಡ ಲ ಲಡ  ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಅವರ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಆಧರರದಲಿಲ ಸ್ಮರನವರದ 

ಆರ ೂೀಗಯಸ ೀವ ಯನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ಲರಗುರ್ತುದ  ಎಂಬ ವಿಸ್ೃತವರದ ಸ್ಮಸ ಯಯನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುತುವ . ಜಗರ್ತುನ್ರದಯಂತ 

ತ್ರರತಮಯದ ವಿಚರರವಂದರ ಆಧರರದಲಿಲ ಜನರನುನ ಹ ದರಿಸ್ಲರಗುರ್ತುದ  ಅರ್ವರ ಅವರು ಆರ ೂೀಗಯ 

ಸ ೀವ ಗಳನುನ ಪಡ ದುಕ ೂಳುಳವುದನುನ ತಡ ಗಟುಲರಗುತುದ  ಎಂಬ ವಿಚರರವು, ಕ ೀವಲ ತರಗರ್ತಗಳಲಿಲ ಮತುು 

ನ್ರಯಯರಲಯಗಳಲಿಲ ಚಚಿಸ್ಲಿಡುವ ಸ ೈದರಧಂರ್ತಕ ವಿವರದವರಗಿರರದ ೀ, ಬಿೀರುಮಟುದಲಿಲ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ 

ಪಾರ್ತಕೂಲವರಗಿ ಪಾಭರವಿಸ್ುವ ಮತುು ಆರ ೂೀಗಯದ ಹಕಿನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಂತ್  ಅವರ ಅಧಿಕರರಗಳನುನ 

ಉಲಲಂಘಿಸ್ುವ ವಿಷ್ಯವರಗಿದ . 

81. ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರ ಸ್ಮರನತ್ ಯ ಹ ೂೀರರಟಗಳು ಪಾಭರವಿಸ್ುವ ಪಾಮುಖ್ 

ವಿಚರರಗಳಲಿಲ ಆರ ೂೀಗಯದ ಹಕುಿ ಕೂಡರ ಒಂದರಗಿದ :230 

 ದ ೈಹಿಕ ಮತುು ಮರನಸ್ಕ ಆರ ೂೀಗಯದ ಹಕುಿ, ತ್ರರತಮಯಪೂಣಿ ನಿೀರ್ತಗಳು 

ಮತುು ಪಧ್ಧರ್ತಗಳು, ಕ ಲ ವ ೈದಯರ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕದ ವೀಷ್, ಆರ ೂೀಗಯಸ ೀವರ 

ಸ್ಬಬಂದಗ  ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ವಿಚರರಗಳ ಕುರಿತು  ಸರಕಷ್ುು 

ತರಬ ೀರ್ತಯ ಕ ೂರತ್  ಅರ್ವರ ರ ೂೀಗಿಗಳ ಲಲ ಭಿನನಲಿಂಗರಸ್ಕುರು ಎಂಬ ಸರಮರನಯ 

ಉಹ ಯ ಜ ೂತ್ ಗ  ಸ್ಂಘಷ್ಿಕ್ತಿಳಿಯುತುದ  

ಸ್ಮರನ ಆರ ೂೀಗಯ ಸ ೀವ ಗಳ ಹಕಿನುನ ಒದಗಿಸ್ುವುದು ಮುಖ್ಯವರದುದರದರೂ, ವಯಕ್ತುಯ ಸ್ಮಗಾ 

ಯೊೀಗಕ್ ೀಮದಲಿಲ ಲ ೈಂಗಿಕ ಆರ ೂೀಗಯ ಕೂಡರ ಅಷ್ಟ್ುೀ ಮಹತವದ ಪರತಾವಹಿಸ್ುತ್ರುದ . ಆರ ೂೀಗಯಕರಲ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಜಿೀವನವು ವಯಕ್ತುಯ ದ ೈಹಿಕ ಮತುು ಮರನಸ್ಕ ಆರ ೂೀಗಯಡರ ಅವಿಭರಜಯ ಅಂಗವರಗಿದ , ಮತುು ಇಲಿಲ ವಯಕ್ತುಯು 

ಯರರ ಡ ಗ  ಆಕಷ್ಟ್ಿತರರಗುತ್ರುರ  ಎಂಬ ವಿಚರರ ಮುಖ್ಯವರಗುವುದಲಲ. ಕ ಲವು ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ 

ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್, ಆ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ಮುಖ್ಯವರಹಿನಿಯ ವಿಚರರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿಸ್ದರ , ಖ್ಣಿದತವರಗಿಯೂ 

                                                             
230 Study Guide: Sexual Orientation and Human Rights, University of Minnesota Human RIghts Library (2003).   
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ಅಸ್ುರಕ್ಷಿತ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ, ಬಲರತ್ರಿರ ಮತುು ಸ್ರಿಯರದ ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಸ್ಲಹ  ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ 

ಕ ೂರತ್ ಗಳನುಹ ಸ್ಮಸ ಯ ತಲ ದೂರುತುವ . 

82. ಹರವಿಡ್ಿ ಸ್ೂಿಲ್ ಆಫ್ ಪಬಿಲಕ್ ಹ ಲ್ಥ ನಲಿಲರುವ ಫ್ರಾಂಕ ೂೀಯಸ್-ಗ ಪೀವಿಯರ್ ಬರಗರನಡ್ ಆರ ೂೀಗಯ 

ಮತುು ಆರ ೂೀಗಯ ಹಕುಿಗಳ ಕ ಂದಾದ ವರದಯೊಂದು 'ಲ ೈಂಗಿಕ ಆರ ೂೀಗಯ' ಎಂಬ ಪದವನುನ ಹಿೀಗ ಂದು 

ವರಯಖರಯನಿಸ್ುತುದ : 

ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ದ ೈಹಿಕ, ಭರವನ್ರತಮಕ, ಮರನಸ್ಕ ಮತುು 

ಸರಮರಜಿಕ ಯೊಗಕ್ ೀಮದ ಸ್ಥರ್ತ. ಸರಮರನಯವರದ ಆರ ೂೀಗಯದಂತ್ , ಅದು ಬರಿಯ 

ಖರಯಲ ಗಳ ಗ ೈರುಹರಜರಿಯಲಲ, ಬದಲಿಗ  ಅದು, ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಸ್ಕರರರತಮಕ 

ಮರತು ಸ್ಂಕ್ತೀಣಿ ಅನುಭವಗಳು ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವ 

ಸರವತಂತಾಯ ಹರಗೂ ಬಲವಂತ, ತ್ರರತಮಯ ಮತುು ಹಿಂಸ ಯಂದ ಮುಕುವರದ 

ಆಹರಲದಕರ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅನುಭವಗಳನುನ ಹ ೂಂದುವ ಸರಧ್ಯತ್ ಯನುನ 

ಒಳರಗ ೂಂಡಿರುತುದ 231   

83. ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ ಕರನೂನುಗಳು ಆರ ೂೀಗಯಸ ೀವ ಗಳನುನ 

ಪಡ ದ ೂಳುಳವುದಕ ಿ ಸರಮರಜಿಕ ತಡ ಗಳನುನ ಸ್ೃಷ್ಟ್ುಸ್ುತುವ  ಮತುು ಎಚ್.ಐ.ವಿ/ ಏಡ್ಪ.ನ ಪರಿಣರಮಕರರಿ 

ತಡ ಗಟುುವಿಕ  ಮತುು ಆರ ೈಕ ಗ  ತಡ ಯೊಡುಡತುವ . ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ ಕರನೂನುಗಳು ಕ ಲ ಕೃತಯಗಳು 

ಮತುು ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಲು ಸ್ಕರಿರಕ್ತಿರುವ ಶಕ್ತುಯ ಪಾಬಲ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯರಗಿದುದ, ಈ ಕರರಣದಂದ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರ ನಿದಿಷ್ು ಅಗತಯತ್ ಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಂತ್  ಎಲರಲ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಪೂಣಿ 

ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ಒದಗಿಸ್ಲರಗಿದ  ಎಂಬುದನುನ ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಳವುದು ಸ್ಕರಿರದ ಕತಿವಯ. ಕರನೂನಿನ 

ಸ್ಮನ್ರದ ರಕ್ಷಣ ಯು ಸ್ಕರಿರ ಈ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಕತಿವಯವನುನ ಪೂರ ೈಸ್ುವುದನುನ 

ಕಡರಡಯಗ ೂಳಿಸ್ುತುದ . ವರಸ್ುವವರಗಿ, ಕರನೂನುಗಳು ಮತುು ಕರಯಿನಿವರಿಹಕ ನಿಧರಿರಗಳು 

                                                             
231 Center for Health and Human Rights and Open Society Foundations. “Health and Human Rights Resource Guide (2013).   
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ಕರನುನಿನಡಿಯ ಸ್ಮರನತ್  ಮತುು ಕರನೂನಿನ ಸ್ಮರನ ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ಹರ್ತುಕುಿರ್ತುಲಲ ಎಂಬುದನುನ 

ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಸ್ಲುವರಗಿ ಸ್ಕರಿರಕ ಿ ಅವುಗಳನುನ ಮರುಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ುವ ಬದಧತ್ ಯರುತುದ . 

ಕರನೂನ್ ೂಂದು ತ್ರರತಮಯ ಮರಡಬರರದು ಎಂಬುದು ಸ್ಮರನತ್ ಯ ಒಂದು ಅಂಶವರಗಿದ . ಆದರ  

ಅಷ್ುಕ ಿೀ ಮುಗಿಯುವುದಲಲ. ಹಿೀಗರಗಿ, ಪಾಜ ಗಳ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಯರವುದ ೀ ಇದದರೂ, ಅವರ ಲಲರಿಗೂ 

ಕರನೂನಿನ ಸ್ಮರನ ರಕ್ಷಣ  ಒದಗಿಸ್ಲು ಬ ೀಕರದ ದೃಢವರದ ಕಾಮಗಳನುನ ಕರನೂನು 

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು. 

ಲ ೈಂಗಿಕತ್  ಮತುು ಆರ ೂೀಗಯಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್ , ಇತರರಿಗ  ಹರನಿಯುಂಟುಮರಡುವ ನಡವಳಿಕ ಗಳರದ 

ಅತ್ರಯಚರರ ಮತುು ಒತ್ರುಯದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಮತುು ಹರನಿಯುಂಟುಮರಡದ ನಡವಳಿಕ ಗಳರದ ವಯಸ್ಿರ 

ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯ, ಮತ್ ೂುಂದು ಲಿಂಗದವರ ಉಡುಗ  ಧ್ರಿಸ್ುವಂತಹ ಲಿಂಗರಧರರಿತ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ನಡವಳಿಕ ಗಳು, ಹರಗ ಯೀ ಲ ೈಂಗಿಕತ್  ಮತುು ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತು ಕುರಿತ್ರದ ಆರ ೂೀಗಯ 

ಮರಹಿರ್ತ ಮತುು ಸ ೀವ ಗಳನುನ ಪಡ ಯುವುದು ಅರ್ವರ ಒದಗಿಸ್ುವುದರ ನಡುವಿನ ವಯತ್ರಯಸ್ವನುನ ರ್ತಳಿಯುವುದು 

ಮುಖ್ಯವರಗುತುದ . ತಮಮ ವರಯಪ್ಪುಯನುನ ಹಿಗಿೆಸ್ಕ ೂಳುಳರ್ತುರುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಗಳ ವಿಚರರದಲಿಲ 

ಅಪರರಧಿೀ ಕರನೂನುಗಳನುನ ಬಳಸ್ುವುದು ತ್ರರತಮಯದ ಕಾಮವರಗಿದುದ, ಇಂತಹ ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ ಇತರ 

ಮರನವರಧಿಕರರಗಳರದ ಖರಸ್ಗಿೀತನ, ಸ್ವಯಂ-ನಿಣಿಯ, ಮರನವ ಘನತ್  ಮತುು ಆರ ೂೀಗಯದ ಹಕುಿಗಳು ಸ್ಹ 

ಉಲಲಂಘನ್ ಯರಗುತುವ  ಎಂಬುದನುನ ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತುು ಸ್ಥಳಿೀಯ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ಗಮನಿಸ್ವ .232. 

G.I. 377ನ್ ವ ಪರಿಚ ಛವದ್ ಮತತಿ ಎಚ್ಐವಿ ತಡ ಗಟತಟವ ಪರಯತನಗಳು               

84. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಎಚ್.ಐ.ವಿಗ  ಒಳಗರಗಬಹುದರದ ವಯಕ್ತುಗಳು, ಎಂದರ   ಪುರುಷ್ರ ೂಂದಗ  

ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ನಡ ಸ್ುವ ಪುರುಷ್ರೂ ("ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ") ಮತುು ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿತರ ಆರ ೂೀಗಯದ ಮೀಲ  

ಹರನಿಕರರಕ ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರುತುದ .  ಜರಗರ್ತಕ ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಮತುು ಕರನೂನು  ಆಯೊೀಗವು, 

                                                             
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  ಒಳಗರಗಿರುವ ಅರ್ವರ ಸ್ೂಂಕ್ತಂಗ  ಒಳಗರಗಬಲಲ ವಯಕ್ತುಗಳ ಆರ ೂೀಗಯದ ಹಕ್ತಿನ ಮೀಲ  

377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಬಿೀರುವ ಪಾಭರವವನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ದ : 

ಕರನೂನು ಮತುು ಅದರ ಸ್ಂಸ ಥಗಳು ಎಚ್.ಐ.ವಿಯೊಂದಗ  ಬದುಕುರ್ತುರುವ ಎಲಲ 

ವಯಕ್ತುಗಳ ಘನತ್ ಯನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಬಹುದು, ಮತುು ಆ ಮೂಲಕ ಎಚ್.ಐ.ವಿ.ಯ 

ಅರ್ತಹ ಚುಿ ಅಪರಯವಿರುವ – ತಥರಕರ್ಥತ “ಮುಖ್ಯ ಜನಸ್ಂಖ ಯಗಳು”, ಎಂದರ , 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಕರಯಿಕತಿರು, ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ, ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿತ ವಕ್ತುಗಳು, 

ಸ ರ ಯರಳುಗಳು ಮತುು ವಲಸ್ಗರನುನ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ಬಹುದು. ಇಂರ್ ವಕ್ತುಗಳ 

ಹಕುಿಗಳು ತುಳಿತಕ ೂಿಳಗರದರಗ ಕರನೂನು ನ್ರಯಯದ ಬರಗಿಲುಗಳನುನ 

ತ್ ರ ಯಬಹುದು…..ಆದರ  ಕರನೂನು ಎಚ್.ಐ.ವಿ.ಯೊಂದಗ  ಬದುಕುರ್ತುರುವವರ 

ದ ೀಹ ಮತುು ಆತಮಗಳಿಗ  ಗಂಭಿೀರ ಹರನಿಯನುನ ಮರಡಬಹುದು. ಅದು 

ತ್ರರತಮಯವನುನ ಹರಡಿ ಎಚ್.ಐ.ವಿ ಅಪರಯಕ ಿ ಅರ್ತಹ ಚುಿ ಒಳರಗರಗುವ 

ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ಆ ಜಿೀವರಣುವಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ ೂಿಳಳಲು ಅರ್ವರ ಅದನುನ ನಿಭರಯಸ್ಲು 

ಅವರಿಗ  ಸ್ಹರಯ ಮರಡಬಲಲ ಕರಯಿಕಾಮಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಬಹುದು. ಜನರನುನ 

ಅಪರರಧಿ ಮತುು ಸ್ಂತಾಸ್ು ಅರ್ವರ ಪರಪ್ಪ ಮತುು ಅಮರಯಕ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸ್ುವ 

ಮೂಲಕ ಕರನೂನು ವಯವಸ ಥಯು ಈ ಜರಗರ್ತಕ ಸರಂಕರಾಮಿಕವನುನ ಸ ೂೀಲಿಸ್ಲು 

ಅಗತಯವಿರುವ ಸರಮರಜಿಕ, ರರಜನ್ ೈರ್ತಕ ಮತುು ಆರ್ಥಿಕ ಒಗೆಟುನುನ 

ನ್ರಶಮರಡಿಬಿಡಬಹುದು.233 

85. ಅರಿವುಳಳ   ಹಿರಿಯ ವಕ್ತೀಲರರದ ಶಿಾೀಯುತ ಆನಂದ್ ಗ ೂಾೀವರ್, ತಮಮ ಮನವಿಗಳಲಿಲ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ 

ಮತುು ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿತ ವಯಕ್ತುಗಳ ದುಬಿಲತ್ ಯನುನ ವಿವರಿಸ್ದರದರ . ಜರಗರ್ತಕ ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಮತುು 

ಕರನೂನು ಆಯೊೀಗ ಪಾಕಟ್ಟಸ್ದ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಯೊೀನದರ ಪಾಕರರ, 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 ೂೀಲಿಸ್ದರ  ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಗಳು  ಎಚ್.ಐ.ವಿ ಸ ೂೀಂಕ್ತಗ  ಒಳಗರಗುವ ಅಪರಯ 19 ಪಟುು 

ಹ ಚರಿಗಿರುತುದ . 

86. ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಅಪರರಧಿೀಕರಣ ಎಚ್.ಐ.ವಿ./ಏಡ್ಪ ಹರಡುವಿಕ ಯ ಮೀಲ  ಬಿೀರುವ ಪಾಭರವವನುನ 

ಸ್ಂಯುಕು ರರಷ್ರ ಒಕೂಿಟದ ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ ಸ್ಮಿರ್ತಯು ಗುರುರ್ತಸ್ದ . ಟೂಯನ್ ನ್ ವಿ. ಆಸ ರೀಲಿಯರ 

ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಟರಯಸ್ೋನಿಯರದಲಿಲ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬ, ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ ಅಪರರಧಿೀಕರಣವು, 

ನ್ರಗರಿಕ ಮತುು ರರಜಕ್ತೀಯ ಹಕುಿಗಳ ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪಿಂದದ ("ಐ.ಸ್.ಸ್.ಪ್ಪ.ಆರ್") 17ನ್ ೀ 

ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ತನಗ  ಕ ೂಡಮರಡಲರಗಿರುವ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕ್ತಿನ ಉಲಲಂಘನ್ ಯರಗಿದ  ಎಂದು 

ವರದಸ್ದರು. ಸ್ದರಿ ಸ್ಮಿರ್ತಯು, ಟರಯಸ ಮನಿಯರದಲಿಲ ಎಚ್.ಐ.ವಿ./ಏಡ್ಪ ಹರಡುವುದನುನ ತಡ ಗಟುಲು 

ಜರರಿಮರಡಲರಗಿರುವ ಆ ಕರನೂನು ಸರವಿಜನಿಕ ಆರ ೂೀಗಯ ಮತುು ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ  

ಸ್ಮರ್ಿನಿೀಯ ಎಂಬ ಟರಯಸ ಮನಿಯನ್ ಅಧಿಕರರಿಗಳ ವರದವನುನ ರ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ತು. ಸ್ಮಿರ್ತಯು ಈ 

ಕ ಳಗಿನಂತ್  ನುಡಿಯತು: 

 ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಕೃತಯಗಳ ಅಪರರಧಿೀಕರಣವನುನ ಏಡ್ಪ/ಎಚ್.ಐ.ವಿಯ 

ಹರಡುವಿಕ ಯನುನ ತಡ ಗಟುುವ ಸ್ಮಂಜಸ್ ವಿಧರನ ಅರ್ವರ ಸ್ರಿಯರದ ಕಾಮ 

ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ. 

ಹರಗರಗಿ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟವಟ್ಟಕ ಗಳ ಅಪರರಧಿೀಕರಣವು ಎಚ್.ಐ.ವಿ/ 

ಏಡ್ಪ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್  ಪರಿಣರಮಕರರಿಯರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರಯಿಕಾಮಗಳ 

ಅನುಷರಠನದ ಮೀಲ  ಪಾರ್ತಕೂಲ ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರುತುದ . ಎರಡನ್ ಯದರಗಿ, 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ ಅಪರರಧಿೀಕರಣದ ಮುಂದುವರಿಕ ಗೂ 

ಎಚ್.ಐ.ವಿ/ ಏಡಪ ನ ಹರಡುವಿಕ ಯ ಪರಿಣರಮಕರರಿಯರದ ನಿಯಂತಾಣಕೂಿ 
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ಯರವುದ ೀ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಕಂಡು ಬಂದಲಲವ ಂದು ಈ ಆಯೊೀಗವು 

ಗಮನಿಸ್ರುತುದ .   

ಸ್ಮಿರ್ತಯ ನಿಧರಿರದ ಪಾಕರರ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ ಟರಯಸ ಮನಿಯನ್ ಕರನೂನನುನ 

ಪರಿಹರಿಸ್ಲು ಮತ್ ೂುಂದು ಕರನೂನನುನ ಜರರಿಗ  ತರಲರಯತು. 

87. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಈ "ಮುಖ್ಯ ಜನಸ್ಂಖ ಯ"ಯ ಮೀಲ  ದೀಘಿಕರಲಿೀನ ಪರಿಣರಮಗಳನುನ ಬಿೀರಿ, 

ಅವರನುನ ಸರವಿಜನಿಕ ಆರ ೂೀಗಯ ವಯವಸ ಥಯಂದ ಹ ೂರದಬಿಬದ . ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ ಮತುು ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತ 

ವಯಕ್ತುಗಳು ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಸ್ಂಭ ೂೀಗದಲಿಲ ತ್ ೂಡಗಿಸ್ಕ ೂಂಡದದಕ ಿ ಶಿಕ್ ಗ ೂಳಗರಗುವ 

ಭಯದಂದ ಸ್ಕರಿರದ ಆರ ೂೀಗಯಸ ೀವರ ಕರಯಿಕತಿರನುನ ಸ್ಂಪಕ್ತಿಸ್ುವುದಲಲ. ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಈ 

ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಅಂಟ್ಟರುವ ಕಳಂಕದಂದರಗಿಯೀ, ಅವರಲಿಲ ಅಪರಯಕರ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ  ಹ ಚರಿಗಿ ಅವರು 

ಎಚ್.ಐ.ವಿ ತಡ ಗಟುುವ ಸ ೀವ ಗಳನುನ ಬಳಸ್ುವುದು ಕಡಿಮಯರಗಿದ .234 

88. ಸರಂಸ್ಥಕ ತ್ರರತಮಯದ ಜತ್ ಗೂಡಿರುವ ಮೌನ ಮತುು ಗ ೂೀಪಯತ್ ಯು, ಎಚ್.ಐ.ವಿ/ಏಡ್ಪ 

ಹ ಚರಿಗುವುದನುನ ಪೊಾೀತ್ರಪಹಿಸ್ುವ ಪರಿಸ್ಥರ್ತಗಳನುನ ಉಂಟುಮರಡಬಹುದು. ಮುಖ್ಯ ಜನಸ್ಂಖ ಯಯು 

ಆರ ೂೀಗಯಸ ೀವರ ಪೂರ ೈಕ ದರರರು, ಉದ ೂಯೀಗದರತರು ಮತುು ಇತರ ಸ ೀವರದರರರಿಂದ 

ಕಳಂಕಕ ೂಿಳಗರಗಿದ . ಇದರ ಪರಿಣರಮವರಗಿ, ತ್ರರತಮಯ ಮತುು ಕ್ತರುಕುಳಗಳು ಎಚ್.ಐ.ವಿ ಹರಗೂ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಆರ ೂೀಗಯ ಸ ೀವ ಗಳು ಮತುು ಆವನುನ ತಡ ಗಟುುವ ಕರಯಿಕಾಮಗಳ ದ ೂರಕುವಿಕ ಗ  

ತಡ ಯೊಡುಡವುದರಿಂದ, ಎಚ್.ಐ.ವಿ.ಯ ಪರಿಣರಮಕರರಿ  ತಡ ಗಟುುವಿಕ ಗ  ಗಂಭಿೀರವರದ ಅಡಿಡಗಳಿವ .  

89. ವಿವಿಧ್ ದ ೀಶಗಳಲಿಲ ನಡ ದ ವರಯಪಕ ಪರಾಯೊೀಗಿಕ ಸ್ಂಶ್  ೀಧ್ನ್ ಯನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ಪರಿಣರಮಕರರಿ 

ಬರ ಹವಂದು, "ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಅಪರರಧ್ ಮರಡುವ ಕರನೂನುಗಳು ಮತುು 

ಎಚ್.ಐ.ವಿ.-ಏಡ್ಪ ಪಾಮರಣಗಳ ಮೀಲಿನ ಪಾರ್ತಕೂಲ ಆರ ೂೀಗಯ ಪರಿಣರಮಗಳು  ಅಲಲದ ೀ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ 

                                                             
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.   
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ಸ್ಮುದರಯದ ಇತರ ಆರ ೂೀಗಯ ಮರನದಂಡಗಳ" ನಡುವ  ಸರಬಿೀತುಪಡಿಸ್ಬಹುದರದ ಸ್ಂಬಂಧ್ವಿದ  

ಮತುು ಇದಕ ಿ ಮುಖ್ಯವರದ ಎಚ್.ಐ.ವಿ ತಡ ಗಟುುವಿಕ ಯ ಸರಧ್ನಗಳು ಮತುು ಸ್ಹರಯ 

ಕರಯಿಕಾಮಗಳು ಸ್ರಿಯರಗಿ ದ ೂರಕದರುವುದ  ಕರರಣ ಎಂದು ರ್ತಳಿಸ್ತು" ಸ್ಂಯುಕು ರರಷ್ರ ಒಕೂಿಟದ 

ಎಚ್.ಐ.ವಿ/ ಏಡ್ಪ ಜಂಟ್ಟ ಕರಯಿಕಾಮವು (ಯು.ಎನ್.ಏ.ಐ.ಡಿ.ಎಸ್) ಪಾಕಟ್ಟಸ್ರುವ ವರದಯ ಪಾಕರರ, 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳು ಅಪರರಧ್ವರಗಿರುವ ಕ ರಿಬಿಯನ್ ದ ೀಶಗಳಲಿಲ ಬಹುತ್ ೀಕ ನ್ರಲರವರು 

ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂಗಳಲಿಲ ಒಬಬರಿಗ  ಎಚ್.ಐ.ವಿ ಸ ೂೀಂಕ್ತರತುದ . ಅಂತಹ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ 

ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳಿಲಲದರುವ ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ  ಹದನ್ ೈದು ಮಂದ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಮ್.ಗಳ ಪ ೈಕ್ತ ಒಬಬರು ಮರತಾ 

ಎಚ್.ಐ.ವಿಗ  ಒಳಗರಗಿರುತ್ರುರ  219 

90. ನಮಮ ದ ೀಶದಲಿಲ, ಯು.ಎನ್.ಎ.ಐ.ಡಿ.ಎಸ್. ಯೊೀಜನ್ ಯು ನ್ರಜ್ ರ್ತೀಪ್ಪಿನ ನಂತರದ ನ್ರಲುಿ 

ವಷ್ಿಗಳಲಿಲ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ. ಗಳಿಗ  ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಎಚ್.ಐ.ವಿ ಸ ೀವ ಗಳನುನ ಒದಗಿಸ್ುವ 

ಆರ ೂೀಗಯ ಕ ೀಂದಾಗಳ ಸ್ಂಖ ಯ 50% ಕ್ತಿಂತ ಹ ಚರಿಗಿದ  ಎಂಬುದನುನ ಕಂಡುಕ ೂಂಡಿತು235. ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳು ಅಪರರಧ್ವರಗಿ ಮುಂದುವರ ದರ , ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ ಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಎಚ್ಐವಿ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳು ಅಸ್ಮಪಿಕಗಿಯೀ ಉಳಿಯುತುವ , ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಗಳ ಆರ ೂೀಗಯ ಸ ೀವ ಗಳಲಿಲ 

ಕಡ ಗಣನ್ ಗ ೂಳಗರಗುತುಲ ೀ ಇರುತ್ರುರ  ಮತುು ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಹರಡುವಿಕ ಯು ಉಲಬಣಗ ೂಳುಳತುದ 236. 

91. ಎಚ್.ಐ.ವಿ ಸ ೂೀಂಕುಂಟರಗುವ ಅರ್ತ ಹ ಚಿನ ಅಪರಯವನುನ ಎದುರಿಸ್ುವ ವಯಕ್ತುಗಳ ಆರ ೂೀಗಯವನುನ 

ಕರಪರಡಲು, ಪರಿಣರಮಕರರಿಯದ ಎಚ್.ಐ.ವಿಯ ತಡ ಗಟುುವಿಕ  ಮತುು ಚಕ್ತತ್ರಪ ಸ ೀವ ಗಳು ಹರಗೂ 

ಸ್ವಚಿ ಸ್ೂಜಿಗಳು, ಸ್ರಿಂಜೆಳು, ಕರಂಡ ೂೀಮೆಳು ಮತುು ಲೂಯಬಿಾಕ ಂಟುಗಳ ೀ ಮೊದಲರದ ವಸ್ುುಗಳು 

ದ ೂರಕುವಂತ್  ಮರಡುವುದು ಅನಿವರಯಿ. ಒಂದು ಸ್ೂಜಿ ಅರ್ವರ ಕರಂಡ ೂೀಮ್ ದುಬಿಲ ಗುಂಪುಗಳು 

ಪಡ ಯಬ ೀಕರದ ಸ್ವಲತುುಗಳರಅದ: ಘನತ್ , ಸರವಯತುತ್  ಮತುು ತಮಮ ಮೀಲಿನ ದುನಿಡತ್ ಯಂದ 

ಮುಕ್ತುಯ ಮೂಲಭೂತ ಮರನವ ಹಕುಿಗಳು, ಜ ೂತ್ ಗ , ಲ ೈಂಗಿಕತ್  ಮತುು ಕರನೂನುಬದಧತ್ 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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ಹಂಗಿಲಲದ  ಅತುಯನನತ ಮಟುದ ದ ೈಹಿಕ ಮತುು ಮರನಸ್ಕ ಆರ ೂೀಗಯ ಹ ೂಂದುವ ಹಕುಿಗಳನನ 

ವರಸ್ತವಿಕವರಗಿ ಪರಾರ್ತನಿಸ್ುತುವ ಂದು ಹ ೀಳಬಬಹುದು: 223 ಇದು ಸ್ಂವಿಧರನದ 4ನ್ ೀ ಭರಗದಲಿಲರುವ 

ನಿದ ೀಿಶಕ ತತವಗಳು ಕಡರಡಯಗ ೂಳಿಸ್ುರುವ ವಿಚರರವರಗಿದ . 

92. ಎಚ್.ಐ.ವಿ/ಏಡ್ಪ ಹರಡುವಿಕ ಯ ತಡ ಗಟುುವಿಕ  ಮತುು ನಿಯಂತಾಣ ಹರಗೂ ಖರಯಲ ಗ ೂಳಗರಗಿರುವ 

ವಯಕ್ತುಗಳ ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ ರಕ್ಷಣ ಗರಗಿ 2017 ರಲಿಲ ಸ್ಂಸ್ತುು ಎಚ್.ಐ.ವಿ (ತಡ  ಮತುು ನಿಯಂತಾಣ) 

ಕರಯದ  ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ತು. ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಗಳ  ಸ ೀರಿದಂತ್  ದುಬಿಲ ಗುಂಪುಗಳಿಗ  ಸ ೂೀಂಕು 

ತಗುಲದಂತ್  ತಡ ಗಟುುವ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ ಪರಾಮುಖ್ಯತ್ ಯನುನ ಸ್ಂಸ್ತುು  ಗುರುರ್ತಸ್ತು. ಈ ಕರಯದಯ 

22ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು, ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ ಕರನೂನುಗಳಿಂದ ಮತುು ಎಚ್.ಐ.ವಿ.ಯ ಅಪರಯವನುನ 

ತಡ ಯುವ ಸ್ಲುವರಗಿ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವ ಉತ್ ುೀಜನ್ರ ಕಾಮಗಳು ಅರ್ವರ ಆಚರಣ ಗಳು "ಯರವುದ ೀ 

ಯೊೀಜನ್  ಅರ್ವರ ವಿಧರನ ಅರ್ವರ ತಂತಾ ಗಳಿಂದ ಉದಭವಿಸ್ಬಹುದರದ ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ನ್ರಗರಿಕ 

ಸ್ಮಸ ಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣ  ಒದಗಿಸ್ುತುದ . 22ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ (ಎ) ಮತುು (ಬಿ) ವಿಭರಗಗಳು ಈ 

ಕ ಳಗಿನಂರ್ತವ : 

“(A) A ಎಂಬುವವರು ಲ ೈಂಗಿಕ ಕರಯಿಕತಿರರಗಿರುವ B ಗ  ಕರನ್ ೂಡೀಂಗಳನುನ 

ಪೂರ ೈಸ್ುತ್ರುರ  ಅರ್ವರ, B ಯ ಗಿರರಕ್ತಯರಗಿರುವ C ಗ  ಅವುಗಳನುನ 

ಪೂರ ೈಸ್ುತ್ರುರ . A, B ಅರ್ವರ C ರನುನ ಅಂತಹ  ಕೃತಯಗಳಿಗರಗಿ ಕ್ತಾಮಿನಲ್ 

ಅರ್ವರ ಸ್ವಿಲ್ ಶಿಕ್ ಗ  ಒಳಪಡಿಸ್ುವನಿುಲಲ ಅರ್ವರ ಅವರು ಅಂತಹ ತತಾಗಳನುನ 

ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ುವುದನುನ ಅರ್ವರ ಉಪಯೊೀಗಿಸ್ುವುದನುನ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುವಂರ್ತಲಲ 

(B) M ಎಂಬ ವಯಕ್ತು, ಪುರುಷ್ರ ೂಂದಗ  ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯ ನಡ ಸ್ುವ ಪುರುಷ್ರಿಗ  

ಎಚ್.ಐ.ವಿ ಅರ್ವರ ಏಡ್ಪ ಅರಿವು ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ಆರ ೂೀಗಯ ಮರಹಿರ್ತ, ಶಿಕ್ಷಣ, 

ಮತುು ಆಪುಸ್ಲಹ  ನಿೀಡುವ ಕರಯಿಕಾಮ ನಡ ಸ್ುತ್ರುರ  ಹರಗೂ ಪುರುಷ್ರ ೂಂದಗ  

ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯ ನಡ ಸ್ುವ N ಗ  ಸ್ುರಕ್ಷಿತ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯ ಬಗ ಗ  ಮರಹಿರ್ತ, 
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ಉಪಯುಕು ವಸ್ುುಗಳು ಮತುು ಕರನ್ ೂಡೀಂಗಳನುನ ಒದಗಿಸ್ುತ್ರುರ . M ಅರ್ವರ N 

ರನುನ ಅಂತಹ  ಕೃತಯಗಳಿಗರಗಿ ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಅರ್ವರ ಸ್ವಿಲ್ ಶಿಕ್ ಗ  

ಒಳಪಡಿಸ್ುವಂರ್ತಲಲ ಅರ್ವರ ಅವರು ಅಂತಹ ಕರಯಿಕಾಮಗಳನುನ 

ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ುವುದನುನ ಅರ್ವರ ಉಪಯೊೀಗಿಸ್ುವುದನುನ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುವಂರ್ತಲಲ 

ಗುದದರವರದ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಅರ್ವರ ಮುಖ್ಮೈರ್ುನದಲಿಲ ತ್ ೂಡಗುವ ವಯಕ್ತುಗಳು 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಚಲರವಣ ಯ 

ದ ಸ ಯಂದ ಗಮನ್ರಹಿವರದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಆರ ೂೀಗಯದ ಅಪರಯಗಳನುನ ಎದುರಿಸ್ುತ್ರುರ . ಎಚ್.ಐ.ವಿಯ 

ಹರಡುವಿಕ ಯ ಪಾಮರಣವು ವಿಶ್ ೀಷ್ವರಗಿ ಪುರುಷ್ರ ೂಂದಗ  ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯ ನಡ ಸ್ುವ ಪುರುಷ್ರಲಿಲ ಹ ಚಿರುತುದ  

ತ್ರರತಮಯ, ಕಳಂಕ ಮತುು ಹಲವು ಮಂದ ಆರ ೂೀಗಯ ಸ ೀವರ ಪುರ ೈಕ ದರರರಲಿಲರುವ ಅರಿವಿನ ಕ ೂರತ್ ಯ 

ಕರರಣದಂದ ಇಂತಹ ವಯಕ್ತುಗಳು ಹ ಚಿನ ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ ಅಗತಯವರದ ಆರ ೂೀಗಯ ಕರಳಜಿಯನುನ ಪಡ ಯುವುದಲಲ 

ಮತುು ಪಡ ಯಲು ಸರಧ್ಯವರಗುವುದಲಲ. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳಲಿಲ ಲ ೈಂಗಿಕ ಆರ ೂೀಗಯವನುನ ಉತ್ ುೀಜಿಸ್ುವ ಮತುು 

ಎಚ್.ಐ.ವಿ.ಯ ಹರಡುವಿಕ ಯನುನ ಕಡಿಮಗ ೂಳಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವರಗಿ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಸ್ಮುದರಯಕ ಿ ನಿೀಡಲರಗುವ 

ಆರ ೂೀಗಯ ಸ ೀವ ಗಳ ದ ೂರಕುವಿಕ , ಸರಮರ್ಯಿ ಮತುು ಗುಣಮಟುಗಳು ಗಣನಿೀಯವರಗಿ ಸ್ುಧರರಣ ಯರಗುವುದು 

ಅನಿವರಯಿವರಗಿದ . 

ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನದ ವಿನ್ರಯಸ್ದ ಪಾಕರರ, ಬಹುಸ್ಂಖರಯತರ ಜಿೀವನ ಕಾಮವನ್ನು ಅನುಸ್ರಿಸ್ದರುವ ಯರವುದ ೀ 

ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತ ಗುಂಪು ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಹಕುಿಗಳು ಅಭರವವನುನ ಅನುಭವಿಸ್ಬರರದು. ಭರರರ್ತೀಯ ದಂಡ 

ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ಚಲರಯಸ್ದರ , ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ ಮತುು ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿತ ವಯಕ್ತುಗಳು ತಮಮ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್ ಗ  ಅಂಟ್ಟರುವ ಸರಮರಜಿಕ ಕಳಂಕದ ದ ಸ ಯಂದ ಆರ ೂೀಗಯ ಸ ೀವ ಯ ಲಭಯತ್ ಯಂದ 

ಹ ೂರಗುಳಿಯುತ್ರುರ . ಇಂತಹ ವಯಕ್ತುಗಳು ಎಚ್.ಐ.ವಿ.ಯ  ಅಪರಯಕ ಿ ವಿಶ್ ೀಷ್ವರಗಿ ಒಳಗರಗುವ 

ಸರಧ್ಯತ್ ಯರುವುದರಿಂದ, ಈ ಬಗ ಯ ಕಡ ಗಣಿಸ್ುವಿಕ ಯು ಕೂಾರವೂ ನಿತ್ರಾಣಗ ೂಳಿಸ್ುವಂತಹುದೂ ಆಗಿದ . 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರು ಅನುಭವಿಸ್ುವ ಅವಮರನವೂ ಯರವುದ ೀ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮರನಯತ್ ಯ 

ಸ್ವರಲಿನಲಿಲ ಜಯಗಳಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ. 
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G.2. ಮಾನಸಿಕ ಆರ ೂವಗಾ              

93. ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ವ ೈಕಲಯವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವುದರಿಂದ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ ಮರನಸ್ಕ 

ಆರ ೂೀಗಯ ಮತುು ಯೊೀಗಕ್ ೀಮದ ಮೀಲ  ಗಂಭಿೀರ ಪರಿಣರಮಗಳುಂಟರಗುತುವ . "ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ಬಯಕ ಯನುನ ದುಬಿಲಗ ೂಳಿಸ್ುವ ಮತುು ಮೌನವರಗಿಸ್ುವ ಸ್ಂಸ್ೃರ್ತಯಲಿಲ ಬ ಳ ಯುವ" ನ್ರಗರಿಕರ 

ಮರನಸ್ಕ ಆರ ೂೀಗಯದ ಮೀಲ  ರ್ತೀವಾವರದ ಪಾಭರವ ಉಂಟರಗುತುದ 237. ಜರಗರ್ತಕ ಮನ್ ೂೀವ ೈದಯಕ್ತೀಯ 

ತಜ್ಞ ದನ್ ೀಶ್ ಭುಗರಾರವರು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಜನಸ್ಂಖ ಯಯಲಿಲನ ಮೀಲಮಟುದ ಮರನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತ್ ಯನುನ 

ಎದುರಿಸ್ಲು ಕರಾಂರ್ತಕರರಿೀ ಪರಿಹರರಗಳ ಅಗತಯವಿದ ಯಂದು ಒರ್ತು ಹ ೀಳಿ, "ರರಜಕ್ತೀಯ ಮತುು 

ಸರಮರಜಿಕ ಪರಿಸ್ರಗಳು ಮತುು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ ವಿರುದಧದ ಕ್ತರುಕುಳದ ಕರನೂನುಗಳು ಹ ಚಿನ 

ಮಟುದ ಖಿನನತ್ , ಆತಂಕ, ಸ್ವಯಂ-ಹರನಿ, ಮತುು ಆತಮಹತ್ ಯಗಳನುನ ಉಂಟುಮರಡುರ್ತುರುವುದರ ನಡುವ  

ಸ್ಿಷ್ುವರದ ಸ್ಂಬಂಧ್ವಿದ  ಎಂದು ಹ ೀಳಿದರು. ಬಿಾಟನಿನನಲಿಲ ಸ್ಹ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳು ಹಲವು 

ಬಗ ಯ ಮರನಸ್ಕ ಆರ ೂೀಗಯ ಸ್ಮಸ ಯಗಳಿಗ  ಒಳಗರಗುವ ಅಪರಯವನುನ ಎದುರಿಸ್ುರ್ತುದೂದ ಅವರು 

ತಮಮ ಜಿೀವವನುನ ತ್ರವ ೀ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವ ಸರಧ್ಯತ್ ಯದ  ಎಂದು ನಂಬಲರಗಿದ . 

ಈವಷ್ಿ ಹಲವರರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳಲಿಲ ಅಳತ್  ಮಿೀರಿದ 

ಮಟುದ ಮರನಸ್ಕ ರ ೂೀಗಗಳನುನ ಎರ್ತು ತ್ ೂರಿಸ್ವ . ಈ ಸ್ಮುದರಯದ ಮಟ್ಟುಗ  

ಪರಾಪಂಚದ ಅರ್ತದ ೂಡಡ ಕರನೂನ್ರತಮಕವರಗಿ ಸ್ಮರನವರಗಿರುವ ದ ೀಶವರದ 

ಬಿಾಟನ್ ನಲಿಲ, ಕಳ ದ ಕ ಲ ರ್ತಂಗಳುಗಳ ಸ್ಂಶ್  ೀಧ್ನ್ ಯು, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ 

ವಯಕ್ತುಗಳು ಆತಮಹತ್ ಯಗ  ಯರ್ತನಸ್ುವ ಅರ್ವರ ತಮಗ  ಹರನಿ ಮರಡಿಕ ೂಳುಳವ 

ಸರಧ್ಯತ್  ಎರಡು ಪಟುು ಹ ಚ ಿಂದು, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಪುರುಷ್ರು ಮರನಸ್ಕ 

ಖರಯಲ  ಹ ೂಂದುವ ಸರಧ್ಯತ್  ಭಿನನಲಿಂಗರಸ್ಕು ಪುರುಷ್ರಿಗ  ಹ ೂೀಲಿಸ್ದರ  ಎರಡು 

ಪಟ್ಟುಗಿಂತ ಹ ಚ ಿಂದೂ, ಮತುು 4ರಲಿಲ 5 ಮಂದ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿತ ವಕ್ತುಗಳು 

                                                             
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 ದ ಐದು ವಷ್ಿಗಳಲಿಲ ಖಿನನತ್ ಯಂದ ಬಳಲಿದರದರ ಂದು ವರದ ಮರಡಿವ  (ಒತುು 

ನಿೀಡಲರಗಿದ ) 

ಅವರು, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳ ವಿರುದಧದ ಕರನೂನುಗಳು ಭ ೀದಭರವವನುನ ಮುಂದುವರ ಸ್ುವ ದ ೀಶಗಳಲಿಲ, 

ಮರನಸ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತ್ ಗಳು ಹ ಚಿನ ಪಾಮರಣದಲಿಲವ  ಎಂದು ರ್ತಳಿಯಪಡಿಸ್ುವ ಹಲವು ದ ೀಶಗಳಲಿಲ ನಡ ಸ್ದ 

ಅಧ್ಯಯನಗಳನುನ ಚಚಿಸ್ುತ್ರುರ . ಆದ ೀ ರಿೀರ್ತ, ಅಮರಿಕದಲಿಲ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಸ್ಮರನವರದ 

ಹಕುಿಗಳಿವ  ಎಂಬುದಕ ಿ ಸ್ಕರಿರದ ನಿೀರ್ತಗಳ ಮರನಯತ್  ದ ೂರ ತ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ ಈ ಮನ್ ೂೀವ ೈದಯಕ್ತೀಯ 

ಖರಯಲ ಗಳ ಪಾಮರನ್ರ ಕುಸ್ದವ  ಎಂದು ತ್ ೂೀರಿಸ್ಕ ೂಡುವ  ಹಲವರರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡ ದವ  ಎಂದು 

ಅವರು ಹ ೀಳಿದರದರ . 

94.  ಮನ್ ೂೀಚಕ್ತತಪಕರೂ ಆಗಿರುವ ತಮಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥಕ ದರರರನುನ ಪಾರ್ತನಿಧಿಸ್ುರ್ತುರುವ ಅರಿವುಳಳ ಹಿರಿಯ 

ವಕ್ತೀಲರರದ  ಶಿಾೀಯುತ ಚಂದರ್ ಉದಯ್ ಸ್ಂಘ್ ರವರು, ಮರನಸ್ಕ ಆರ ೂೀಗಯ ಕ್ ೀತಾ ಕೂಡ ಹಲವು 

ಬರರಿ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ರ ೂೀಗವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ ಸರಮರಜಿಕ ಪೂವರಿಗಾಹವನುನ 

ಪಾರ್ತಬಿಂಬಿಸ್ುವ ಪರಿಯನುನ ನಮಮ ಗಮನಕ ಿ ತಂದದರದರ .  

95. ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ವತಿನ್ ಯು ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರಗಿಲಲ ಮತುು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು 

ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕವರದುದು ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಸರಮರನಯ ರೂಪರಂತರ ಎಂಬುದನುನ ವ ೈದಯಕ್ತೀಯವರಗಿ 

ಮತುು ವ ೈಜ್ಞರನಿಕವರಗಿ ನಿರೂಪ್ಪಸ್ಲರಗಿದ . 2017ರ ಮರನಸ್ಕ ಆರ ೂೀಗಯ ಕರಯದ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ುವ 

ಮೂಲಕ ಸ್ಂಸ್ತುು ಈ ಜರಗರ್ತಕ ಒಮಮತದ ವಿಚರರಕ ಿ ಒಪ್ಪಿಗ  ಸ್ೂಚಸ್ದ . ಈ ಕರಯದಯ 3ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದವು  ಮರನಸ್ಕ ಅನ್ರರ ೂೀಗಯವನುನ ಪತ್ ುಹಚುಿವರಗ 'ರರಷ್ಟ್ರೀಯ' ಅರ್ವರ 

'ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ'ವರಗಿ ಮರನಯ ಮರಡಲರಗಿರುವ ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಮರನದಂಡಗಳಿಗನುಗುಣವರಗಿ 

ನಡ ದುಕ ೂಳುಳವುದನುನ ಕಡರಡಯಗ ೂಳಿಸ್ುತುದ . ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯವರಗಿ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳಳಲರಗಿರುವ 

ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಮರನದಂಡವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ವಿಶವ ಆರ ೂೀಗಯ ಸ್ಂಸ ಥಯ ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ 

ರ ೂೀಗ ವಗಿೀಿಕರಣವು (ಇಂಟನ್ರಯಿಷ್ನಲ್ ಕರಲಸ್ಫಕ ೀಷ್ನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ೀಸ್ಸ್ (ಐ.ಸ್.ಡಿ-10)) ವಯಸ್ಿರ 
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ನಡುವಿನ ಶಿಶನ-ಯೊೀನಿ ಸ್ಮರಗಮವನುನ ಒಳಗ ೂಳಳದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಯನುನ ಮರನಸ್ಕ ವ ೈಕಲಯ 

ಅರ್ವರ ಖರಯಲ ಯಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವುದಲಲ. 18(2)ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಮತುು 21ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಮೂಲಕ 

ಈ ಕರಯದಯು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಆಧರರದಲಿಲ ನಡ ಯುವ ತ್ರರತಮಯದ ವಿರುದಧ ರಕ್ಷಣ  ನಿೀಡುತುದ .    

ಪೂವರಿಗಾಹ, ಕಳಂಕ ಮತುು ತ್ರರತಮಯದ ಪರಿಣರಮಗಳು 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದಂದ ಬರಧಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ವಯಕ್ತುಗಳ 

ಮರನಸ್ಕ ಯೊೀಗಕ್ ೀಮದ ಮೀಲ  ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರುತುಲ ೀ ಇವ . ಮರನಸ್ಕ ಆರ ೂೀಗಯ ವೃರ್ತುಪರರು ಕರನೂನಿನ 

ಈ ಬದಲರವಣ ಯನುನ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಬಗ ಗಿನ ತಮಮ ಸ್ವಂತ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನಗಳನುನ ಪುನಃ ಪರಿೀಕ್ಷಿಸ್ುವ 

ಅವಕರಶದಂತ್  ಬಳಸ್ಕ ೂಳಳಬಹುದು. 

96. ಆಪುಸ್ಲಹರ ಪಾಕ್ತಾಯಗಳು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಕಕ್ಷಿೀದರರರನುನ ಬದಲರವಣ  ಹ ೂಂದಲು ಉತ್ ುೀಜಿಸ್ುವ 

ಬದಲು, ಅವರು  ತಮಮ ತನದ ಬಗ ೆ ನ್ ಮಮದಯನುನ ಹ ೂಂದ ತಮಮ ಬದುಕನುನ ಮುನನಡ ಸ್ಲು ಬ ಂಬಲ 

ನಿೀಡಬ ೀಕು. ಖರಯಲ  ಅರ್ವರ ಅನ್ರರ ೂೀಗಯವ ೀ ಅಲಲದರುವ ವಿಚರರವಂದನುನ ಗುಣಪಡಿಸ್ಲು 

ಪಾಯರ್ತನಸ್ುವ ಬದಲು ಆಪುಸ್ಲಹ ಗರರ ಬದಲರದ ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ನ್ ಲ ಗಟುು ಮತುು ಬದಲರಗುರ್ತುರುವ 

ಸರಮರಜಿಕ ಮೌಲಯಗಳನುನ ಪಾರ್ತಬಿಂಬಿಸ್ುವಂತಹ ಹ ಚುಿ ಪಾಗರ್ತಶಿೀಲವರದ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವನುನ 

ಅಳವಡಿಸ್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕು.  ಆಪುಸ್ಲಹ ಗರರರಿಗ  ವಿಶ್ ೀಷ್ವರದ ಕೌಶಲಯಗಳ ಅಗತಯವಿರುವುದಲಲ, ಆದರ  

ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳ ಬದುಕ್ತನ ಬಗ ಗ  ಹ ಚಿನ ಮಟುದ ಸ್ೂಕ್ಷಮತ್  ಮತುು ರ್ತಳುವಳಿಕ ಯ ಅಗತಯವಿದ . 

ಇತರ ಎಲರಲ ನ್ರಗರಿಕರಂತ್ , ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ ಮರನವ ಹಕುಿಗಳಿಗೂ ಸ್ಮರನ ಮಟುದ ಬ ಲ  

ನಿೀಡಿ, ಅವರನುನ ಸ್ಮರನವರದ ಗೌರವದಂದ ನಡ ಸ್ಕ ೂಳುಳವಂತಹ, ತ್ರರತಮಯದಂದ ಮುಕುವರಗಿರುವ 

ಸ್ಮರಜದ ನಿಮರಿಣದಲಿಲ ನ್ ರವರಗುವ ಸ್ಲುವರಗಿ,  ವಯಕ್ತುಗಳು, ಕುಟುಂಬಗಳು, ಕ ಲಸ್ದ ಸ್ಥಳಗಳು 

ಹರಗೂ ಶ್ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತುು ಇತರ ಸ್ಂಸ ಥಗಳಿಗ  ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಳಳಲು 

ಸ್ಹರಯ ಮರಡುವ ಜವರಬರದರಿಯನುನ ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ವಲಯವು ಹಂಚಕ ೂಳಳಬ ೀ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 ವಿಮಶ್ ೋ              

97. ಸ್ಂವಿಧರನ ತನನ 245 ಮತುು 246ನ್ ೀ ಕಲಮುಗಳಡಿಯಲಿಲ ಕರನೂನುಗಳನುನ ರೂಪ್ಪಸ್ುವ ಕರಯಿವನುನ 

ಸ್ಂಸ್ತುು ಮತುು ಸ್ಕರಿರದ ಶ್ರಸ್ಕರಂಗಗಳಿಗ   ವಹಿಸ್ುತುದ . ಶ್ರಸ್ಕರಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ುರು ರಚಸ್ರುವ, 

ಶ್ರಸ್ಕರಂಗದ ಅಧಿಕರರ ವರಯಪ್ಪುಯಲಿಲ ಬರುವ  ಕರನೂನಿಗ  ವಿರುದಧವರಗಿರುವ ವಿಚರರಗಳನುನ 

ಅಪರರಧ್ವ ದುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ ಅಧಿಕರರವನುನ ಸ್ಂಸ್ತುು ಮತುು ಸ್ಕರಿರಿ ಶ್ರಸ್ಕರಂಗಗಳು,  

ಹ ೂಂದವ .(ಈ ಪಟ್ಟಯ 93ನ್ ೀ ದರಖ್ಲ  ಮತುು ಏಳನ್ ೀ ವ ೀಳರಪಟ್ಟುಯ ಎರಡನ್ ೀ ಪಟ್ಟುಯ ದರಖ್ಲರರ್ತ 

64 ಅನುನ ನ್ ೂೀಡಿ). ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಅಪರರಧ್ದ ಕರನೂನು ಎಂಬುದು ಸ್ಮಕರಲಿೀನ ಪಟ್ಟುಯ ವರಯಪ್ಪುಯಲಿಲ 

ಬರುವ ವಿಷ್ಯವನುನ ಅವಲಂಬಿಸ್ರುತುದ . 1ನ್ ೀ ಪಟ್ಟುಯ 3ನ್ ೀ ದರಖ್ಲ  ಹಿೀಗ ನುನತುದ :  

ಈ ಸ್ಂವಿಧರನದ ಆರಂಭದಲಿಲ ಭರರರ್ತೀಯ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯಲಿಲ ಸ ೀರಿಸ್ಲರದ ಎಲಲ 

ವಿಚರರಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುವ ಮತುು ಪಟ್ಟು 1 ಅರ್ವರ ಪಟ್ಟು 2 ರಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ರುವ 

ಯರವುದ ೀ ವಿಚರರಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕರನೂನುಗಳನುನ ಹ ೂರತುಪಡಿಸ್ುವ 

ಮತುು ನ್ರಗರಿಕ ಅಧಿಕರರದ ಸ್ಹರಯಕ ಿ ನ್ೌಕರಪಡ , ಸ ೀನ್  ಅರ್ವರ ವರಯುಪಡ  

ಅರ್ವರ ದ ೀಶದ ಇತರ ಯರವುದ ೀ ಸ್ಶಸ್ರ ಪಡ ಗಳ ಬಳಕ ಯನುನ 

ಹ ೂರತುಪಡಿಸ್ದಂತ್ , ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಕರನೂನು .  

ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಕರನೂನಿನ ವರಯಪ್ಪುಯಲಿಲ ಶ್ರಸ್ನವನುನ ಜರರಿಗ  ತರುವ ಅಧಿಕರರವನುನ ಸ್ಂಸ್ರ್ತುಗ  ವಹಿಸ್ಲರಗಿದ  

ಮತುು ಸ್ಕರಿರಿ ಶ್ರಸ್ಕರಂಗಗಳಿಗೂ ಅವುಗಳ ಅಧಿಕರರಕ ಿ ಅನುಗುಣವರಗಿ ಈ ಅಧಿಕರರವನುನ ನಿೀಡಲರಗಿದ . 

ಸ್ಂಸ್ತುು ಮತುು ಸ್ಕರಿರಿ ಶ್ರಸ್ನಸ್ಭ ಗಳ ರಡೂ ತಮಮ ಶ್ರಸ್ಕರಂಗಿೀಯ ವರಯಪ್ಪುಯಲಿಲ ಬರುವ ಕರಯದಗಳಿಗ  

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಅಪರರಧ್ಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕರನೂನುಗಳನುನ ಜರರಿಗ  ತರಬಹುದು. ಕರನೂನನುನ 

ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ುವ ಅಧಿಕರರವು, ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಭದಾತ್ ಗಳ ಒರ ಗಲಿಲನಲಿಲನ ಪರಿೀಕ್ ಗ ೂಳಪಡುವ ಆ ಕರನೂನಿನ 

ಮರನಯತ್ ಯನುನ ಅವಲಂಬಿಸ್ರುತುದ . ಒಬಬ ನ್ರಗರಿಕ, ಅರ್ವರ ಪಾಸ್ುುತ ಪಾಕರಣದಲಿಲರುವಂತ್  ನ್ರಗರಿಕರ ಒಂದು 

ಸ್ಮುದರಯ, ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ ಕರನೂನಿನ ಮರನಯತ್ ಗ  ಸ್ವರಲನುನ ಒಡಿಡದರಗ, ಆ ಸ್ಮಸ ಯಯನುನ 
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ನ್ರಯಯರಂಗಿೀಯ ಮರುಪರಿಶಿೀಲನ್  ನಡ ಸ್ ಪರಿಹರಿಸ್ುವ ಅಧಿಕರರವನುನ ನ್ರಯಯರಂಗ ಶ್ರಖ ಗ  ವಹಿಸ್ಲರಗುತುದ . 

ನ್ರಯಯರಂಗಿೀಯ ಮರುಪರಿಶಿೀಲನ್ ಯ ನಡ ಸ್ುವರಗ, ನ್ರಯಯರಲಯವು ಶ್ರಸ್ಕರಂಗವು ಶ್ರಸ್ನವಂದರ 

ಅವಶಯಕತ್  ಅರ್ವರ ಸರಮರ್ಯಿದ ಬಗ ಗ  ತ್ ಗ ದುಕ ೂಂಡಿರುವ ರ್ತೀಮರಿನವನುನ ಖ್ಂಡಿಸ್ುವುದಲಲ. ಆದರ  

ಅಪರರಧ್ವಂದನುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವ ಕರನೂನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳಿಗ  ಮರರಕವರಗಿದ  ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರ , 

ಅಂತಹ ಕರನೂನನುನ ಪಾಶಿನಸ್ುವುದಕ ಿ ಯರವುದ ೀ ಪಾರ್ತರ ೂೀಧ್ವಿರುವುದಲಲ. ಶ್ರಸ್ಕರಂಗಗಳಿಗ  ವಹಿಸ್ಲರಗಿರುವ 

ಅಪರರಧ್ಗಳನುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಅಧಿಕರರವು, ಲಿಖಿತ ಸ್ಂವಿಧರನದ ನಿಯಮಕ ೂಿಳಪಟ್ಟುರುತುದ . 

ಕರನೂನಿನ ಸ್ಂಧ್ುತವವನುನ ಪಾಶಿನಸ್ುವ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ, ನ್ರಯಯರಂಗ ಪರಿಶಿೀಲನ್ ಯು, ಆ ಕರನೂನು ಮೂಲಭೂತ 

ಸರವತಂತಾಯಗಳನುನ ಕಸ್ದುಕ ೂಳುಳವರಗ ಸ್ಿಷ್ುವರದ ನಿರಂಕುಶತವವನುನ ಪಾದಶಿಿಸ್ುತುದ ಯೀ ಎಂಬುದನುನ 

ಒಳಗ ೂಳುಳತುದ . ಕರನೂನ್ ೂಂದು, ಒಂದು ಗುಂಪು ಅರ್ವರ ನ್ರಗರಿಕರ ಸ್ಮುದರಯ ಸ್ಂವಿಧರನ 

ಕ ೂಡಮರಡಿರುವ ಹಕುಿ ಮತುು ಸರವತಂತಾಯಗಳಲಿಲ ಇತರ ನ್ರಗರಿಕರಂತ್  ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ ಮತುು ಸ್ಮರನವರಗಿ  

ಭರಗವಹಿಸ್ುವುದನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ ತ್ರರತಮಯ ಎಸ್ಗಿದರ  ಸ್ಂವಿಧರನದಂದ ಮಂಜೂರು ಮರಡಿದ ಹಕುಿಗಳು 

ಮತುು ಸರವತಂತಾಯಗಳ ನ್ ಲ ಯಲಿಲ ಅಂತಹ ಕರನೂನಿನ ಮರನಯತ್ ಯನುನ ಮೌಲಯಮರಪನಕ ಿ ಒಳಪಡಿಸ್ುವುದು 

ನ್ರಯಯರಲಯದ ಕತಿವಯ.  

I. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರವಯ ಕಾನೂನ್ವಗ  ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ್ ಭಾರತದ್ ಬ್ದ್ಧತ ಗಳು              

98. ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ರಯಯಶ್ರಸ್ರ ಮತುು ಮರನವರಧಿಕರರ ಒಪಿಂದಗಳು ಸ್ಕರಿರಗಳ ಮೀಲ  ಎಲಲ 

ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ ಉಲಲಂಘನ್ ಯಂದ ಕರಪರಡುವ ಕಟುುಪರಡುಗಳನುನ ವಿಧಿಸ್ುತುವ , ಮತುು 

ಇದರಲಿಲ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ ಮರನವರಧಿಕರರ ಉಲಲಂಘನ್ ಯೂ ಸ ೀರಿದ 239 . ಆದರಗೂಯ, 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ವನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ ಕರನೂನುಗಳು 

ಎಪಿತುಕೂಿ ಹ ಚುಿ ದ ೀಶಗಳ ಶ್ರಸ್ನಗಳಲಿಲ ಉಳಿದುಕ ೂಂಡಿವ . ಇವುಗಳಲಿಲ ಹಲವು, "ಸ ೂಡ ೂಮಿ 

(ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗ) ಕರನೂನುಗಳು" ಎಂದು ಕರ ಯಲಿಡುವ ಕರನೂನುಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಂತ್ , 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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ರಿೀರ್ತಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯನುನ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುವ ಅರ್ವರ ಒಂದ ೀ ಲಿಂಗದ ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಎಲರಲ 

ಬಗ ಯ ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್  ಅರ್ವರ ಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯನುನ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುವಂತಹ ವಸರಹತು-ಯುಗದ 

ಶ್ರಸ್ನಗಳ ಪಳ ಯುಳಿಕ ಗಳಗಿವ 240. ಕ ಲವು ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ, ಈ ಕರನೂನುಗಳಲಿಲ ಬಳಸ್ದ ಭರಷ ಯು 

ಅಸ್ಿಷ್ು ಮತುು ಅನಿದಿಷ್ು ಪರಿಕಲಿನ್ ಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುತುದ , ಉದರಹರಣ ಗ  'ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮದ 

ವಿರುದಧದ ಅಪರರಧ್ಗಳು', 'ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ', ಅರ್ವರ 'ವಯಭಿಚರರ241'. ಭರರತದಲಿಲನ ಇಂತಹ ಕರನೂನಿನ 

ಇರ್ತಹರಸ್ ಮತುು ಪಠಯದಲಿಲ ಕೂಡರ ಇಂತಹವ ೀ ಧ್ವನಿಗಳಿವ .  

99. ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರನೂನುಗಳು, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಖರಸ್ಗಿೀಯರದ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳ ಅಪರರಧಿೀಕರಣವು ಸ್ಮರನತ್ , ಗೌಪಯತ್  ಮತುು ತ್ರರತಮಯದಂದ ಸರವತಂತಾಯದ 

ಹಕುಿಗಳಿಗ  ವಯಕ್ತುರಿಕುವರಗಿದ  ಎಂಬುದನುನ ಸರಬಿೀತು ಪಡಿಸ್ುವಷ್ುು ಮುಂದುವರ ದವ . ಈ ಹಕುಿಗಳನುನ 

ಯು.ಡಿ.ಏಚ್.ಆರ್, ಈ.ಸ್.ಟ್ಟ.ಏಚ್.ಆರ್, ಮತುು ಐ.ಸ್.ಈ.ಎಸ್.ಸ್.ಆರ್. ಮೊದಲರದ ಭರರತವು ಬದಧತ್  

ವಯಕುಪಡಿಸ್ರುವ ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಡಂಬಡಿಕ ಗಳು, ಕರರರುಗಳು, ಮತುು  ಒಪಿಂದಗಳು 

ಗುರುರ್ತಸ್ವ 242  . ಭರರತವು, ಅಂತರರಷ್ಟ್ರೀಯವರಗಿ ಗುರುರ್ತಸ್ಲಿಟು ಈ ನಿಯಮಗಳು ಮತುು 

ತತವಗಳನುನ ಗೌರವಿಸ್ುವ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಕತಿವಯವನುನ ಹ ೂಂದದ . ಸ್ಕರಿರದ ನಿದ ೀಿಶಕ ತತವಗಳ 

ಭರಗವರಗಿರುವ ಸ್ಂವಿಧರನದ 51 ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ಪಾಕರರ, ಸ್ಕರಿರಗಳು "ಸ್ಂಘಟ್ಟತ ಜನರು ಪರಸ್ಿರ 

ವಯವಹರಿಸ್ುವರಗ ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರನೂನು ಮತುು ಒಪಿಂದದ ಕಟುುಪರಡುಗಳ ಡ ಗಿನ ಗೌರವವನುನ 

ಬ ಳ ಸ್ಕ ೂಳಳಲು" ಪಾಯರ್ತನಸ್ಬ ೀಕು.  

100. ಭರರತ ಬಧ್ಧವರಗಿರುವ ಮರನವರಧಿಕರರದ ಒಪಿಂದಗಳ ಪಾಕರರ, ಸ್ಕರಿರಗಳು ಜನರಿಗ  

ಕರನೂನಿಡಿಯಲಿಲ ಸ್ಮರನ ಹಕುಿಗಳು, ಕರನೂನಿನ ಸ್ಮರನ ರಕ್ಷಣ  ಮತುು ತ್ರರತಮಯದಂದ ಮುಕ್ತುಯ 

                                                             
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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ಹಕುಿಗಳನುನ ಖರತರಿಪಡಿಸ್ುವ ಅಗತಯವಿದ . ಉದರಹರಣ ಗ , ಐ.ಸ್.ಇ.ಎಸ್.ಆರ್.ನ 2ನ್ ೀ ಕಲಮು, 

ಸ್ಕರಿರ ಈ ಕ ಳಗಿನವುಗಳನುನ ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಬ ೀಕ ಂದು ಹ ೀಳುತುದ : 

ಪಾಸ್ುುತ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಹಕುಿಗಳನುನ ಜನ್ರಂಗ, ಬಣಣ, 

ಭರಷ , ಧ್ಮಿ, ರರಜನ್ ೈರ್ತಕ ಅರ್ವರ ಇತರ ಅಭಿಪರಾಯ, ರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ವರ 

ಸರಮರಜಿಕ ಮೂಲ, ಸ್ವತುು, ಹುಟುು ಅರ್ವರ ಇತರ ಸರಥನಮರನಗಳನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ದ 

ಯರವುದ ೀ ರಿೀರ್ತಯ ತ್ರರತಮಯವಿಲಲದ  ಚಲರಯಸ್ಬ ೀಕು   

101. ಸ್ಕರಿರಗಳು ಒಡಂಬಡಿಕ ಯನುನ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ುವುದರ ಮೀಲಿವಚರರಣ  ನಡ ಸ್ಲು ಐ.ಸ್.ಇ.ಎಸ್.ಆರ್ 

ರಚಸ್ರುವ ಆರ್ಥಿಕ, ಸರಮರಜಿಕ ಮತುು ಸರಂಸ್ೃರ್ತಕ ಹಕುಿಗಳ ಸ್ಮಿರ್ತಯು, ತನನ 2(2)ನ್ ೀ 

ಕಲಮಿನಲಿಲರುವ "ಇತರ ಸರಥನಮರನವು" ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಕೂಡರ ಒಳಗ ೂಂಡಿದ  ಎಂದು ರ್ತಳಿಸ್ದ  

ಮತುು ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತರು, ಬದಲಿೀ-ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯವರು ಮತುು ಬದಲಿೀ-ಲಿಂಗದವರು ಆಗರಗ ೆ 

ಗಂಭಿೀರವರದ ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ ಉಲಲಂಘನ್  ಎದುರಿಸ್ಬ ೀಕರಗುತುದ ಯರದದರಿಂದ "ಲಿಂಗರಧರರಿತ 

ಅಸ್ಮತ್ ಯ"ನುನ ತ್ರರತಮಯ ಮರಡಬರರದ ವಿಚರರಗಳಲ ೂಲಂದ ಂದು ಗುರುರ್ತಸ್ಲರಗಿದ  ಎಂಬುದನುನ 

ಪುನರುಚಿರಿಸ್ದ "243  

102. ಐ.ಸ್.ಸ್.ಪ್ಪ.ಆರ್.ನಲಿಲನ ತ್ರರತಮಯದ ವಿರುದಧದ ನಿಷ ೀಧ್ವು, ಕರನೂನಿನ್ ದುರಿನ 

ಸ್ಮರನತ್ ಯನುನ ಖರತರಿಪಡಿಸ್ುವ 26ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಲಿಲ ಅಡಕವರಗಿದ : 

ಎಲಲ ವಯಕ್ತುಗಳು ಕರನೂನಿನ್ ದುರು ಸ್ಮರನರು ಮತುು ಯರವುದ ೀ 

ತ್ರರತಮಯವಿಲಲದ  ಕರನೂನಿನ ಸ್ಮರನ ರಕ್ಷಣ  ಪಡ ಯಲು ಅಹಿರು. ಈ 

ಸ್ಂಬಂಧ್, ಕರನೂನುಗಳು ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ತ್ರರತಮಯವನನ 

ನಿಬಿಂಧ್ಿ ಸ್ಬ ೀಕು ಮತುು ಎಲಲ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಜನ್ರಂಗ, ಬಣಣ, ಭರಷ , 

ಧ್ಮಿ, ರರಜನ್ ೈರ್ತಕ ಅರ್ವರ ಇತರ ಅಭಿಪರಾಯ, ರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ವರ 

                                                             
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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ಸರಮರಜಿಕ ಮೂಲ, ಸ್ವತುು, ಹುಟುು ಅರ್ವರ ಇತರ ಸರಥನಮರನಗಳನುನ 

ಆಧ್ರಿಸ್ದ ತರಮಯಗಳ ವಿರುಧ್ಧ ಸ್ಮರನವರದ ಮತುು ಸ್ಮಪಿಕವರದ 

ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ಬ ೀಕು 

ಭರರತವು ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕಿನುನ ಕೂಡರ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಅಗತಯವಿದ  ಮತುು ಇದರಲಿಲ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳಲಿಲ ತ್ ೂಡಗುವ ಹಕೂಿ ಕೂಡ ಸ ೀರಿದ  234 ಯು.ಡಿ.ಎಚ್.ಆರ್.ನ 12ನ್ ೀ ಕಲಮು ಖರಸ್ಗಿೀತನದ 

ಹಕಿನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ುತುದ :  

12ನ್ ೀ ಕಲಮು: ಯರರನೂನ ಅವರ ಖರಸ್ಗಿೀತನ, ಕುಟುಂಬ, ಮನ್  

ಅರ್ವರ ಸ್ಂವಹನಗಳ ವಿಚರರದಲಿಲ ನಿರಂಕುಶ 

ಹಸ್ುಕ್ ೀಪಕ ೂಿಳಪಡಿಸ್ಬರರದು, ಅಲಲದ  ಅವರ ಘನತ್  ಮತುು ಗೌರವವನುನ 

ಹಲ ಲಗ ೂಳಪಡಿಸ್ಬರರದು. ಎಲಲರಿಗೂ, ಇಂತಹ ಹಸ್ುಕ್ ೀಪ ಮತುು ಹಲ ಲಗಳ 

ವಿರುಧ್ಧ ಕರನೂನಿನ ರಕ್ಷಣ  ಪಡ ಯುವ ಹಕ್ತಿದ . 

 ಅಂತ್ ಯೀ, 11 ಡಿಸ ಂಬರ್ 1977 ರಂದು ಭರರತವು ಅನುಮೊೀದಸ್ದ ಐ.ಸ್.ಸ್.ಪ್ಪ.ಆರ್ ನ 17ನ್ ೀ ಕಲಮು 

ಹಿೀಗ ನುನತುದ :  

“ಈ ಕಲಮಿನ ಮೂಲಕ ವಿಧಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಬಧ್ಧತ್ ಗಳು, ಸ್ಕರಿರ ಇಂತಹ 

ಹಸ್ುಕ್ ೀಪಗಳು ಮತುು ಹಲ ಲಗಳ ವಿರುಧ್ಧದ ನಿಬಿಂಧ್ಗಳಿಗ  ಮತುು ಹಕ್ತಿನ 

ರಕ್ಷಣ ಗ  ಬಲನಿೀಡುವ, ಶ್ರಸ್ಕರಂಗಿ ೀಯ ಅರ್ವರ ಇತರ ಕಾಮಗಳನುನ 

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕ ಂದು ಬಯಸ್ುತುದ ." 

 ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ ಸ್ಮಿರ್ತಯು ತನನ ಸರಮರನಯ ಟ್ಟಪಿಣಿ ಸ್ಂಖ ಯ 16ರಲಿಲ, ಖರಸ್ಗಿೀತನದಲಿಲನ 

ಮೂಗುತೂರಿಸ್ುವಿಕ , ಅದು ಕರನೂನಿನಡಿಯಲಿಲ ನಡ ದದದರೂ ಕೂಡರ, ಅದು "ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳು, 

ಗುರಿಗಳು ಮತುು ಉದ ದೀಶಗಳಿಗ  ಅನುಗುಣವರಗಿ ಇರಬ ೀಕು ಮತುು, ಖ್ಂಡಿತವರಗಿಯು, ಆಯರ ಸ್ಂದಭಿಗಳಿಗ  

ತಕುಿದರಗಿರಬ ೀಕು" ಎಂದತು. ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ ಒಡಂಬಡಿಕ  ಮಂಡಳಿಗಳು ತಮಮ ಸರಮರನಯ ಟ್ಟಪಿಣಿಗಳು, 

ಸ್ಮರರ ೂೀಪದ ಅವಲ ೂೀಕನಗಳು ಮತುು ಸ್ಂವರದಗಳ ಬಗ ಗಿನ ಅಭಿಪರಾಯಗಳಲಿಲ,  ರರಜಯಗಳು ಲ ೈಂಗಿಕ 
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ನಿಲುವು ಮತುು/ಅರ್ವರ ಲಿಂಗರಢರರಿತ ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಆಧರರದ ಮೀಲ  ನಡ ಯುವ ತ್ರರತಮಯದಂದ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ 

ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಬದಧತ್ ಗ  ಒಳಗರಗುತುವ  ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸ್ವ , ಏಕ ಂದರ  ಈ ಅಂಶಗಳು ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯು ತನನ ಪರಲಿನ 

ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ ಸ್ಂಪೂಣಿ ಶ್ ಾೀಣಿಯನುನ ಅನುಭವಿಸ್ುವ ಅಹಿತ್ ಯನುನ ಕಡಿಮಗ ೂಳಿಸ್ುವುದಲಲ. 236 

103. ನ್ರಲರಪ ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತ ವಯಕ್ತುಗಳ ಹಕುಿಗಳ ವಿಚರರ ಮರತನ್ರಡುವರಗ, ಈ 

ನ್ರಯಯರಲಯವು 'ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಮತುು ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್ ಯ ವಿಚರರಗಳಿಗ  ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ 

ಕರನೂನನುನ ಅನವಯಸ್ುವುದಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಯೊೀಗಕರಟರಿ ತತವಗಳನುನ' ಗುರುರ್ತಸ್ತು - ಈ 

ತತವಗಳು, ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರನೂನಿನ ರಕ್ಷಣ ಯಡಿಯಲಿಲ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರು ಮರನುಷ್ಯರರಗಿ 

ಅನುಭವಿಸ್ುವ ಹಕುಿಗಳನುನ ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ ಆ ಹಕುಿಗಳನುನ ಭರರರ್ತೀಯ ಕರನೂನಿನ ಮೂಲಕ 

ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ಬಿೀಕ ಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ತು. 33ನ್ ೀ ತತವ ಹಿೀಗ ನುನತುದ : 

" ಎಲಲರಿಗೂ ಅಪರರಧಿೀಕರಣದಂದ ಮತುು ಆ ವಯಕ್ತುಯ ಗಾಹಿೀತ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು, ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್ , ಲಿಂಗರಭಿವಯಕ್ತು ಅರ್ವರ 

ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುನ ಪಾತಯಕ್ಷ ಅರ್ವರ ಪರ ೂೀಕ್ಷವರಗಿ 

ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ಕರನೂನುಗಳಿಂದ 

ಮುಕುವರಗಿರುವ ಹಕ್ತಿದ . 

ಯೊಗಯಯಕರಟರಿ ತತವಗಳಿಗ  ಕರನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟುಲಲವರದರೂ, ನ್ರಲರಪ ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪುಿ, ಲಿಂಗರಧರರಿತ 

ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಆಧರರದಲಿಲ ನಡ ಯುವ ತ್ರರತಮಯದ ವಿರುದಧದ ಹಕುಿಗಳನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂಡಿರುವುದನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ  

ಅಲಲದ ೀ, ಹಕುಿಗಳ ಉಲಲಂಘನ್ ಯನುನ ಪರಿಹರಿಸ್ುವ ಪಾಕ್ತಾಯಯಲಿಲ ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಮರನವರಧಿಕರರಗಳ 

ಮರನದಂಡಗಳ ಪಾಸ್ುುತತ್ ಯನುನ ಕೂಡರ ದೃಢಪಡಿಸ್ುತುದ . 

104. ಭರರತದ ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಬದಧತ್ ಗಳು ಮತುು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ 

ಖರಸ್ಗಿೀ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ ಭರರರ್ತೀಯ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 377ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದದ ನಡುವಿನಲಿಲ ವಿರ ೂೀಧರಭರಸ್ವಿದ . ಈ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಯ ಮರನಯತ್ ಯನುನ ರ್ತೀಮರಿನಿಸ್ುವರಗ, 



 441 

ಭರರರ್ತೀಯ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯು ಭರರರ್ತೀಯ ಸ್ಂವಿಧರನ ಮತುು ಭರರತ ಬದಧತ್  ವಯಕುಪಡಿಸ್ರುವ 

ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ತತವಗಳ ಅನುಗುಣವರಗಿರುವರಂತ್  ಮರಡಬ ೀಕು. 

ಮೀಲಿನವ ರಡೂ ಕೂಡ ಲ ೈಂಗಿಕ ಮತುು ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರ ಮರನವ ಹಕುಿಗಳನುನ 

ಗುರುರ್ತಸ್ುವ ವಿಚರರದಲಿಲ ಪಾಮುಖ್ವರದ ಪರತಾ ವಹಿಸ್ವ . 

J. ಗಡಿಗಳನತನ ದಾಟತತಾಿ - ತತಲನ್ಾತಮಕ ಕಾನೂನತ              

105.ಕಳ ದ ಹಲವರರು ದಶಕಗಳಲಿಲ, ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತುು ಸ್ಥಳಿೀಯ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ಲ ೈಂಗಿಕ 

ನಿಲುವಿನ ಆಧರರದಲಿಲ ನಡ ಯುವ ತ್ರರತಮಯದ ವಿರುದಧ ಬಲವರದ ನ್ರಯಯಶ್ರಸ್ರವನುನ 

ಅಭಿವೃದಧಪಡಿಸ್ವ . ಈ ವಿಭರಗವು, ತುಲನ್ರತಮಕ ಕರನೂನಿನ ನ್ ಲ ಗಟ್ಟುನಲಿಲ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ 

ಕುರಿತ್ರದ ಕರನೂನಿನ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನ ವಿಕರಸ್ಗ ೂಂಡ ಬಗ ಯನುನ ವಿಶ್ ಲೀಷ್ಟ್ಸ್ುತುದ  ಮತುು ಅವರ ಹಲವು 

ನ್ರಯಷರಸ್ರಗಳು ತಮಮ  ಚರಿತ್ ಾಗನುಗುಣವರಗಿ ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕರನೂನುಗಳನುನ 

ಅಥ ೈಿಸ್ಕ ೂಂಡಿರುವ ಬಗ ಯತು ದೃಷ್ಟ್ುಹರಯಸ್ುತುದ . 

106. 1967 ರಲಿಲ, ವಯಸ್ಿ ಪುರುಷ್ರ ನಡುವ  ಖರಸ್ಗಿೀಯರಗಿ  ನಡ ಯುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ ಇಂಗ ಲನ್ಡ ಮತುು ವ ೀಲ್ಪ ದ ೀಶಗಳು ನಿರಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ದವು ಮತುು 1980ರಲಿಲ 

ಸರಿಟರಲಯಂಡ್ ಇದನ್ ನೀ ಅನುಸ್ರಿಸ್ತು. ಉತುರ ಐಲ ಿಂಡ್ ನ ಕರನೂನು 1982ರಲಿಲ ಈ.ಸ್.ಟ್ಟ.ಎಚ್.ಆರ್ 

ಡಡಿಿಯಾನ್ v. ಯತನ್ ೈಟ ಡ್ ಕ್ರಂಗ್ಮ್ ("ಡಡಿಿಯಾನ್"). ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪುಿ ಹ ೂರಬಿದರದಗ 

ಬದಲರಯತು.  ಅಜಿಿದರರರು 1861ರ ಅಫ್ ನಪಸ್ ಎಗ ೈನ್ಪಟ ದ ಪಸ್ಿನ್ ಆಕ್ು, ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಲರ  

ರ್ತದುದಪಡಿ ಕರಯದ , 1885 ಮತುು ಪರಸ್ಿರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯನುನ ಗಣನ್ ಗ  ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳದ ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗ 

ಮತುು "ಸ್ಂಪೂಣಿ ಅಸ್ಭಯತ್ ಯನುನ" ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ 

ಕರನೂನ್ ೂಂದನುನ ಪಾಶಿನಸ್ದರು. ಕರನೂನು ಈ ಪದಗಳನುನ ನಿದಿಷ್ುವರಗಿ ವರಯಖರಯನಿಸ್ರಲಿಲಲವರದರೂ, 

ನ್ರಯಯರಲಯವು "ಬಗೆರಿ" ಎಂಬುದನುನ ಪುರುಷ್ನ್ ೂಬಬನು ಮತ್ ೂುಬಬ ಪುರುಷ್ ಅರ್ವರ ಮಹಿಳ ಯೊಂದಗ  

ನಡ ಸ್ುವ ಗುದ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಎಂದು ಅಥ ೈಿಸ್ಕ ೂಂಡಿತು ಮತುು ಸ್ಂಪೂಣಿ ಅಸ್ಭಯತ್  ಎಂಬುದು "ಪುರುಷ್ 
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ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಭಯತ್ ಯನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿದ " ಎಂದು ವರಯಖರಯನಿಸ್ತು. ಈ ಕರಯದಗಳು 

ನಿಷ ೀಧಿಸ್ರುವ ಕ್ತಾಯಗಳ ಕುರಿತು, ಈ.ಸ್.ಟ್ಟ.ಏಚ್.ಆರ್. ಹಿೀಗ  ಗಮನಿಸ್ತು:  

ಇಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ನ್ ೀರವರಗಿ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುರ್ತುಲಲ, ಬದಲಿಗ  

ಪುರುಷ್ರ ನಡುವಿನ ನಿದಿಷ್ುವರದ ಸ್ಂಪೂಣಿ ಅಸ್ಭಯತ್ ಯ ಕೃತಯಗಳು 

ಮತುು ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗವನನಷ ುೀ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುರ್ತುರುವುದರ 

ಹ ೂರತ್ರಗಿಯೂ, ಅಜಿಿದರರರ ದೂರಿನ ಸ್ಂಗರ್ತಯರಗಿರುವ ಪುರುಷ್ರ 

ನಡುವಿನ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳು, ಪಾಶಿನಸ್ಲರಗಿರುವ ಶ್ರಸ್ನದಡಿಯ 

ದಂಡನಿೀಯ ಅಪರರಧ್ಗಳ ವರಯಪ್ಪುಯಲ ಲೀ ಬರುತುವ  ಎಂಬುದು 

ನಿವಿಿವರದ. 

 ಈ.ಸ್.ಟ್ಟ.ಏಚ್.ಆರ್., ಡಡಿಯೆರನ್ ರವರು ತಮಮ ಖರಸ್ಗಿೀ ಜಿೀವನದ ಡ ಗಿನ ಗೌರವಡರ ಹಕ್ತಿನಲಿಲ 

ನ್ರಯಯಸ್ಮಮತವಲಲದ ಹಸ್ುಕ್ ೀಪವನುನ ಅನುಭವಿಸ್ದುದ ಆ ಹಸ್ುಕ್ ೀಪ ಮುಂದವರ ಯುರ್ತುದ  ಎಂದು ರ್ತೀಮರಿನಿಟು. 

ಆದದರಿಂದ, ನ್ರಯಯರಲಯವ ಪಾಶಿನಸ್ಲರಗಿರುವ ಕರನೂನುಗಳು, ಸ್ೂಕುವರದ ಒಪ್ಪಿಗ  ಸ್ೂಚಸ್ುವ 

ಸರಮರ್ಯಿವಿರುವ ವಯಸ್ಿ ಪುರುಷ್ರ ನಡುವಿನ ಖರಸ್ಗಿೀಯ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ 

ಮೂಲಕ ಐರೂಪಯ ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ ಅಧಿವಿೀಶನದ 8ನ್ ೀ ಕಲಮನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುವ  ಎಂಬ ಕರರಣಕ ಿ 

ಅವುಗಳನುನ ರದುದಪಡಿಸ್ತು, ಈ ಕರನೂನುಗಳು ತಮಮ ಉದ ದೀಶಿತ ಗುರಿಗ  ಅನುಗುಣವರಗಿಲಲವ ಂಬುದನುನ 

ನ್ರಯಯರಲಯ ಹಿೀಗ  ಗಮನಿಸ್ತು:  

" ಪಾಮರಣಬಧ್ಧತ್ ಯ ವಿಚರರಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್ , ಕರನೂನನುನ 

ರ್ತದದದ  ಚರಲಿುಯಲಿಲಡುವ ಬಗ ಗಿನ ಇಂತಹ ಸ್ಮರ್ಿನ್ ಗಳು, 

ಅಜಿಿದರರರಂತಹ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವುಳಳ ವಯಕ್ತುಗಳ ಬದುಕ್ತನ 

ಮೀಲ  ಇಂತಹ ಶ್ರಸ್ನದ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳು ಉಂಟುಮರದಬಹುದರದ 

ಕ ೀದನ ಪರಿಣರಮಗಳ ದುರು ಬಲಹಿೀನವರಗುತುವ . ಇತರರು 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ನಡ ಸ್ದರಗ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ 
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ಅನ್ ೈರ್ತಕವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ ಸರವಿಜನಿಕರು ಇದರಿಂದ ಆಘಾತ, 

ಕ್ತರಿಕ್ತರಿ ಅರ್ವರ ಕದಡುವಿಕ ಗ  ಒಳಗರದರೂ, ಅದ ೂಂದರ 

ಆಧರರದಲಿಲ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ಮತುು ವಯಸ್ಿರಷ ುೀ ಶ್ರಮಿೀಲರಗಿರುವ 

ಕೃತಯಗಳಿಗ  ದಂಡನಿೀಯ ಕರಯದಗಳನುನ ಅನವಯಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ" 

ಈ.ಸ್.ಟ್ಟ.ಏಚ್.ಆರ್. ಹಿೀಗ ಂದು ರ್ತೀಮರಿನಿಸ್ತು: 

ಒಟರುರ ಯರಗಿ ಹ ೀಳುವುದರದರ , ಉತುರ ಐಲರಯಿನ್ಡ ಕರನೂನಿನಡಿಯಲಿಲ 

ಶಿಾೀಯುತ ಡಡಿಯೆರನಾವರ ಮೀಲ  ಹ ೀರಲರಗಿದದ ನಿಬಿಂಧ್ವು ತನನ 

ವಿಸರುರ ಮತುು ನ್ ೈಜ ಗುಣರಲಕ್ಷಣಗಳ ದ ಸ ಯಂದ, ವಿಧಿಸ್ಲರಗಿರುವ 

ಶಿಕ್ ಗಳ ರ್ತೀವಾತ್ ಗಿಂತ ಭಿನನವರಗಿದ  ಮತುು ಸರಧಿಸ್ಹ ೂರಟ್ಟರುವ 

ಗುರಿಯೊಂದಗ  ಹ ೂಂದರಣಿಕ ಯರಗುರ್ತುಲಲ. 

ನಂತರ, ನ್ರರಿಸ್ v. ಐಲ ಿಂಡ್ ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಅಜಿಿದರರರು, ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿ ಪುರುಷ್ರ ನಡುವಿನ ಕ ಲ 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ ಐಲರಯಿನ್ಡ, ಖರಸ್ಗಿೀ ಮತುು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜಿೀವನದ ಡ ಗಿನ 

ಗೌರವದ ಹಕಿನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ, ಐರ ೂೀಪಯ ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ ಅಧಿವಿೀಶನದ 8ನ್ ೀ ಕಲಮನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುರ್ತುದ  

ಎಂದು ತಕರರರು ಸ್ಲಿಲಸ್ದರು. ಈ.ಸ್.ಟ್ಟ.ಏಚ್.ಆರ್., ಸ್ದರಿ ಕರನೂನು, ಅದು ಅನುಷರಠನಗ ೂಂಡಿದ ಯೂ 

ಇಲಲವೀ ಎಂಬುದರ ಹ ೂರತ್ರಗಿ, 8ನ್ ೀ ಕಲಮನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ದ  ಎಂದು ಹ ೀಳಿತು:  

ನಿದಿಷ್ು ಪಾಕರಣಗಳ ವಗಿದ ಮೀಲ  ಬಹುಕರಲದವರ ಗ  

ಜರರಿಯರಗದದದರೂ ಶ್ರಸ್ನ ಪುಸ್ುಕದಲಿಲ ಉಳಿಯುವ 

ಕರನೂನ್ ೂಂದನುನ, ಕರಯಿನಿೀರ್ತಗಳ ೀನ್ರದರೂ ಬದಲರದರ , ಅಂತಹ 

ಪಾಕರಣಗಳಲಿಲ ಯರವುದ ೀ ಸ್ಮಯದಲೂಲ ಮತತ್ ೂುಮಮ 

ಅನವಯಸ್ಬಿಡಬಹುದು. ಹಿೀಗರಗಿ ಅಜಿಿದರರರು ಸ್ದರಿ ಶ್ರಸ್ನದಂದ 

“ನ್ ೀರವರಗಿ ಪಾಭರವಿತರರಗುವ ಅಪರಯವನುನ” ಎದುರಿಸ್ುತ್ರುರ  ಎಂದು 

ಹ ೀಳಬಹುದು 
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ಈ ನಿಣಿಯವನುನ , ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ವತಿನ್ ಯನುನ ದಂಡನ್ ಗ  ಒಳಪಡಿಸ್ುವ ಸ ೈಪಾಸ್ ನ ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯು, 

ಅಜಿಿದರರರ ಖರಸ್ಗಿೀ ಜಿೀವನದಲಿಲ ಅಸ್ಮಂಜಸ್ವರದ ಹಸ್ುಕ್ ೀಪವನುನ ಮರಡುತುದ  ಎಂಬ ತಕರರರು ವಯಕುವರದ 

ಮೊಡಿನ್ ೂವಸ್ v. ಸ ೈಪರಸ್244 ಪಾಕರಣ ದಲಿಲ ಬ ಂಬಲಿಸ್ಲರಯತು . 

107.  ಡಡಿೆಯರನ್ ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪುಿ ಹ ೂರಬಿದುದ ಐದು ವಷ್ಿಗಳರದ ನಂತರ, ಬ್ ೂವವಸ್ೋ ವಿ. ಹಾಡಿಿೋಕ್ 

("ಬ್ ೂವವಸ್ೋ") ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಅಮೀರಿಕ ಯ ಸ್ವೀಿಚ ಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು, "ಗುದ ಸ್ಂಭ ೂೀಗದ" 

ಕರನೂನುಗಳು ಅಮರಿಕನ್ ಇರ್ತಹರಸ್ದ ಪಾಮುಖ್ ಭರಗವರಗಿದದವು ಮತುು ಅವು ಸ್ಂವಿಧರನ 

ಉಲಲಂಘಿಸ್ುವುದಲಲ ಎಂದು ನುಡಿಯತು. ಬ ೂೀವಸ್ಿ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯ ಮರಡಿದ 

ತಕಿಕೂಿ, ಡಡಿೆಯರನ್ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಐ.ಸ್.ಸ್.ಪ್ಪ.ಆರ್ ಮರಡಿದ ತಕಿಕೂಿ ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿ ಭಿನನತ್ ಯತುು. 

ಬ ೂೀವಸ್ಿ ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಸ್ಮಸ ಯಯು ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕ್ತಿಗ  

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದುದ ಎಂಬುದನುನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಲು ನಿರರಕರಿಸ್ತು. ಬದಲಿಗ , ನ್ರಯಯಲರಯವು ಪಾಕರಣ 

"ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರಿಗಿರುವ ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗದಲಿಲ ತ್ ೂಡಗುವ  ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ತಿಗ " ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದುದ ಆ 

ಹಕಿನುನ ಅಮೀರಿಕ ಯ ಸ್ಂವಿಧರನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವುದಲಲ ಎಂದು ಹ ೀಳಿತು.  

ಹದನ್ ೀಳು ವಷ್ಿಗಳ ನಂತರ, ಅಮೀರಿಕ ಯ ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಲ್ಾರ ನ್ಾ v. ಟ ಕಾಾಸ್245 ("ಲ್ಾರ ನ್ಾ") 

ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ದ ೀಶದಲಿಲ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಹಕುಿಗಳಿಗ  ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಅಡಿಪರಯ ಹರಕ್ತಕ ೂಟ್ಟುತು. 

ಲರರ ನ್ಪ ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಅಜಿಿದರರರನುನ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಒಡನ್ರಟದಲಿಲ ತ್ ೂಡಗುವುದನುನ, ಒಪ್ಪಿಗ ಯದದ 

ಹ ೂರತ್ರಗಿಯೂ, ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುವ ಟ ಕರಪಸ್ ನ ಕರನೂನಿನ ಅಡಿಯಲಿಲ ಬಂಧಿಸ್ಲರಯತು. ಆ ಕರನೂನಿನ 

ಮರನಯತ್ ಯುನುನ ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ಲರಯತು. 

 ಡಡಿೆಯರನ್ ಪಾಕರಣವನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ದ ಯು.ಎಸ್ ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಆ ಕರನೂನು ಸ್ಂವಿಧರನದ 

ಹದನ್ರಲಿನ್ ೀ ರ್ತದುದಪಡಿಯ ಡೂಯ ಪರಾಸ ಸ್ ಷ್ರತುನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುರ್ತುದ  ಎಂಬ ಕರರಣಕ ಿ ಅದನುನ ರದುದಪಡಿಸ್ತು. 

ಬ ೂೀವಸ್ಿ ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪಿನುನ, ತಳಿಳಹರಕ್ತದ ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿ ಕ ನಡಿಯವರು ಬಹುಮತದ ಪರವರಗಿ 

                                                             
244 Application No. 15070/89,16 EHRR 485   
245 539 U.S. 558 (2003).   
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ಮರತನ್ರಡುತ್ರು, ಲರರ ನ್ಪ ಪಾಕರಣದ ಬಹುಮತದ ನಿಧರಿರದ ಭರಗವರಗಿದದ ನ್ರಯ. ಸ್ುೀವನಪ, ಬ ೂೀವಸ್ಿ 

ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಮಂಡಿಸ್ದದ  ಭಿನನ ನಿಲುವಿನ ರ್ತೀಪಿನುನ ಎರ್ತುಹಿಡಿದರು :  

ನಮಮ ಹಿಂದನ ಪಾಕರಣಗಳು ಎರಡು ಪಾಸರುವನ್ ಗಳನುನ ಅತಯಂತ 

ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ುತುವ . ಮೊದಲನ್ ಯದರಗಿ, ಆಳುರ್ತುರುವ ಬಹುಸ್ಂಖರಯತರು 

ನಿದಿಷ್ು ಕ್ತಾಯಯೊಂದನುನ ಅನ್ ೈರ್ತಕವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ವ  ಎಂಬ 

ವಿಚರರವವು ಆ ಕ್ತಾಯಯನುನ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುವ ಕರನುನನುನ 

ಎರ್ತುಹಿಡಿಯುವುದಕ ಿ ಸ್ಮಂಜಸ್ವರದ ಕರರಣವಲಲ. 

ಇರ್ತಹರಸ್ದಂದರಗಲಿೀ ಸ್ಂಪಾದರಯದಂದರಗಲಿೀ, ವಣಿ ಸ್ಂಕರವನುನ 

ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುವ ಕರನೂನನುನ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಆಕಾಮಣದಂದ 

ಪರರುಮರಡಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ. ಎರಡನ್ ಯದರಗಿ, ಮದುವ ಯರದ ವಯಕ್ತುಗಳು 

ತಮಮ ದ ೈಹಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ದ ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್ ಗಳ ವಿಚರರದಲಿಲ 

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವ ವಯಕ್ತುಗತ ನಿಧರಿರಗಳಿಗ  ಸ್ಂತ್ರನವನುನ ಹಡ ಯುವ 

ಉದ ದೀಶವಿಲಲದದದರೂ, ಅವುಗಳು ಹದನ್ರಲಿನ್ ೀ ರ್ತದುದಪಡಿಯ ಡೂಯ 

ಪರಾಸ ಸ್ ಕರಲಸ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ಸರವತಂತಾಯದ ಒಂದು 

ಸ್ವರೂಪವರಗಿವ . ಅಲಲದ ೀ ಈ ರಕ್ಷಣ ಯು ವಿವರಹಿತ ಮತುು ಅವಿವರಹಿತ 

ವಕ್ತುಗಳ ಖರಸ್ಗಿೀ ಆಯಿಗಳಿಗ  ಅನವಯಸ್ುತುದ . 

 ಈ ಪಾಕರಣವು ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರ ಖರಸ್ಗಿೀ, ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳ ಕುರಿತ್ರದುದು ಎಂಬುದನುನ 

ಗಮನಿಸ್ದ ಅವರು, ಪಾಶಿನಸ್ಲಿಟ್ಟುದದ ಕರನೂನುಗಳು ಸ್ಕರಿರದ ಯರವುದ ೀ ಕರನೂನುಬದಧ  ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತುಯನುನ 

ಹ ೂಂದಲಲ ಎಂದು ನುಡಿದರು. 

ಪಾಸ್ುುತ ಪಾಕರಣ ಅಪರಾಪುರನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿಲಲ, ಹರಗ ಯೀ 

ಗರಯಗ ೂಂಡವರು ಅರ್ವರ ಬಲವಂತಕ ಿ ಒಳಗರದವರು ಅರ್ವರ 

ಸ್ುಲಭವರಗಿ ನಿರರಕರಿಸ್ುವುದು ಸರಧ್ಯವಿಲಲದರುವ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳಲಿಲ 
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ಇರುವವರನೂನ ಒಳಗ ೂಂಡಿಲಲ. ಈ ಪಾಕರಣ ಸರವಿಜನಿಕವರಗಿ ನಡ ದಲಲ, 

ವಯಭಿಚರರವನೂನ ಒಳಗ ೂಂಡಿಲಲ. ಅಲಲದ ೀ ಈ ಪಾಕರಣ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರು 

ಹ ೂಂದ ಬಯಸ್ುವ ಸ್ಂಬಂಧ್ಕ ಿ ಸ್ಕರಿರ ಶಿಷರುಚರರದ ಮರನಯತ್ ಯನುನ 

(ಉದರ: ಮದುವ ಯರಗುವ ಅರ್ವರ ನ್ರಗರಿಕ ಸ್ಮರಗಮ ಎಂದು 

ನ್ ೂೀಂದಣಿಗ ೂಳಿಸ್ುವ ಹಕುಿ) ನಿೀಡಬ ೀಕ್ತರುವ ಸ್ಂದಭಿವನೂನ 

ಒಳಗ ೂಂಡಿಲಲ. ಈ ಪಾಕರಣ ಖ್ಂಡಿತವರಗಿ ಪರಸ್ಿರರ ಸ್ಂಪೂಣಿ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯಂದ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಜಿೀವನ ಶ್ ೈಲಿಯಲಿಲ ಸರಮರನಯವರದ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳಲಿಲ ತ್ ೂಡಗಿದದ ಇಬಬರು ವಯಸ್ಿರನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿದ . 

ತಮಮ ಖರಸ್ಗಿೀ ಜಿೀವನದ ಗೌರವ ಕರಪರಡುವುದು ಅಜಿಿದರರ ಹಕುಿ. 

ಅವರ ಖರಸ್ಗಿೀ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಪರತಕವ ಂದು ಕರ ದು ಅವರ 

ಅಸ್ುತವವನುನ ಅವಮರನಿಸ್ುವ ಅರ್ವರ ಅವರ ಭರಗಯವನುನ ನಿಯಂರ್ತಾಸ್ುವ 

ಕ ಲಸ್ವನುನ ಸ್ಕರಿರ ಮರಡಬರರದು. ಡೂಯ ಪರಾಸ ಸ್ ಕರಲಸ್ ನ 

ಅಡಿಯಲಿಲರುವ ಸರವತಂತಾಯದ ಹಕುಿ ಅವರಿಗ  ಸ್ಕರಿರದ ಯರವುದ ೀ 

ಹಸ್ುಕ್ ೀಪವಿಲಲದ ೀ, ತಮಮ ಕ್ತಾಯಗಳಲಿಲ ತ್ ೂಡಗುವ ಸ್ಂಪೂಣಿ 

ಸರವತಂತಾಯವನುನ ನಿೀಡುತುದ .   ಸ್ಕರಿರ ಪಾವ ೀಶಿಸ್ುವಂರ್ತಲಲದ ವ ೈಯಕ್ತುಕ 

ಸರವತಂತಾಯದ ಪರಿಧಿಯೊಂದನುನ ನಿಮಿಿಸ್ುವುದರಗಿ ಸ್ಂವಿಧರನ 

ವಚನವನಿನರ್ತುದ .  ಮೀಲಿಂಡ ಕರಯಸ್ೀ ಪಾಕರಣ, ಸ್ಂಖ ಯ 847. ನಲಿಲ ಟ ಕಪಸ್ 

ಶ್ರಸ್ನವು ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಮತುು ಖರಸ್ಗಿೀ ಬದುಕ್ತನಲಿಲ 

ಮೂಗುತೂರಿಸ್ುವುದನುನ ಸ್ಮರ್ಥಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ 

ನ್ ೈರ್ತಕವರದ ಸ್ಕರಿರಿೀ ಉದ ದೀಶವನೂನ ಬ ಂಬಲಿಸ್ುವುದಲಲ 

108. ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ ಕರನೂನುಗಳನುನ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ದರಗ ಉಂಟರಗುವ ಹರನಿಯನುನ ನ್ರಯ. 

ಕ ನಡಿ ಗುರುರ್ತಸ್ದರು: 
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ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಸ್ಕರಿರದ ಕರನೂನಿನ ಮೂಲಕ 

ಅಪರರಧ್ವ ಂದಿು ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ದರಗ, ಅಂತಹ ಘೂೀಷ್ಣ ಯು, 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ಸರವಿಜನಿಕ ಮತುು ಖರಸ್ಗಿೀ ವಲಯಗಳಲಿಲ 

ತ್ರರತಮಯಕ ೂಿಳಪಡಿಸ್ುವುದಕ ಿ ಆಹರವನದಂತ್  ಕ ಲಸ್ಮರಡುತುದ .    

ಈ ಪಾಕರರವರಗಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು "ಒಂದ ೀ ಲಿಂಗದ ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಭಿನನವರದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ" 

ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುವ ಟ ಕರಪಸ್ ಕರನೂನನುನ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ (ಜ ೂತ್ ಗ  ಅಮೀರಿಕ ಮತುು ಪೊೀಟ ೂೀಿ ರಿಕ ೂೀದ 13 

ರರಜಯಗಳಲಿಲನ ಇದ ೀ ರಿೀರ್ತಯ ಕರನೂನುಗಳನುನ ಕೂಡರ) ಹಿೀಗ ಂದತು:  

ಬ ೂೀವಸ್ಿ ಮತುು ಈ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಬಳಕ ಯರಗಿರುವ ಕರನೂನುಗಳು, 

ನಿದಿಷ್ು ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಯನುನ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುವುದನುನ ಬಿಟುು ಬ ೀರ ೀನನೂನ 

ಮರಡದ ಶ್ರಸ್ನ ಎಂಬುದು ಸ್ಿಷ್ುವಿದ . ಆದರಗೂಯ, ಅವುಗಳ ಶಿಕ್  ಮತುು 

ಉದ ದೀಶಗಳು ದೂರಗರಮಿ ಪರಿಣರಮಗಳನುನ ಹ ೂಂದವ  ಮತುು ಅತಯಂತ 

ಖರಸ್ಗಿೀ ಮರನವ ಕೃತಯ, ಎಂದರ  ಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ,ಮತುು ಅತಯತಂತ 

ಖರಸ್ಗಿೀ ಸ್ಥಳ, ಎಂದರ  'ಮನ್ 'ಗಳನುನ ಪಾಭರವಿಸ್ುತುವ .  ಶ್ರಸ್ನಗಳು, 

ಅಪರರಧಿಗಳಂತ್  ಶಿಕ್ ಗ ೂಳಗರಗದ  ಆಯಿ ಮರಡುವ ವಯಕ್ತುಗಳ 

ಸರವತಂತಾಯದ ವರಯಪ್ಪುಯಲ ಲೀ ಬರುವ, ಖರಸ್ಗಿೀ ಸ್ಂಬಂಧ್ವಂದನುನ 

ನಿಯಂರ್ತಾಸ್ಲು ಯರ್ತನಸ್ುತುವ , ಇಲಿಲ ಆ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಕರನೂನು ಮರನಯತ್ ಗ  

ಅಹಿವೀ ಅಲಲವೀ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲಲ. (ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ ) 

109. ಟೂಯನ್ ನ್ ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ವಿಶವಸ್ಂಸ ಥಯ ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ ಸ್ಮಿರ್ತಯು ಖರಸ್ಗಿೀಯರದ, 

ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ ಕರನೂನುಗಳು, 

ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕುಿ ಮತುು ತ್ರರತಮಯದ ವಿರುದಧದ ಹಕಿನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುವ  ಎಂದು ನುಡಿಯತು. 

ಟರಯಸ ಮನಿಯನ್ ಗ ೀ ಲರ ರಿಫ್ರಮ್ಿ ಗೂಾಪ್ ನ ಸ್ದಸ್ಯರರದ ಶಿಾೀ ಟೂನ್ ನ್ ಅವರು 'ಅಸ್ಹಜ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಸ್ಂಭ ೂೀಗ', ಮತುು 'ನಿಸ್ಗಿದ ವಿರುದಧದ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ' ಮತುು 'ಗಂಡು ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಸ್ಭಯ 
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ಕ್ತಾಯ'ಯನುನ ಅಪರರಧ್ವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ ಟರಯಸ ಮನಿಯನ್ ಕರನೂನಿನ ಬಗ ೆ ಸ್ಮಿರ್ತಗ  ದೂರು 

ನಿೀಡಿದದರು. ಈ ಕರನೂನು ಪೊೀಲಿೀಸ್ ಅಧಿಕರರಿಗಳಿಗ  ತನನ ಖರಸ್ಗಿೀ ಜಿೀವನದ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಅಂಶಗಳ 

ಬಗ ಗ  ತನಿಖ  ಮರಡಲು ಅವಕರಶ ಮರಡಿಕ ೂಡುತುದ  ಮತುು ತನನ ಮನ್ ಯ ಖರಸ್ಗಿೀ ವರತ್ರವರಣದಲಿಲ 

ತನನ ಬಹುಕರಲದ ಸ್ಂಗರರ್ತಯೊಂದಗ  ಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳಲಿಲ ತ್ ೂಡಗಿಸ್ಕ ೂಂಡಿದದರ ಬಗ ಗ  ಅವರಿಗ  

ಅನುಮರನವಿದದರ  ತನನನುನ ಬಂಧಿಸ್ಲು ಅವಕರಶ ಮರಡಿಕ ೂಡುತುದ  ಎಂದು ಅವರು ಹ ೀಳಿದರು. ಶಿಾೀ 

ಟೂಯನ್ ನ್ ಈ ಕರನೂನುಗಳನುನ ಅವು 2(1)ನ್ ೀ ಕಲಮು, 17ನ್ ೀ ಕಲಮು ಮತುು 26ನ್ ೀ ಕಲಮನುನ , 

ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುವ  ಎಂಬ ಆಧರರದಲಿಲ ಪಾಶಿನಸ್ದರು:  

ಈ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳು ಉದ ೂಯೀಗದಲಿಲ ತ್ರರತಮಯ, ಸ್ತತ ಛೀದರಿಕ , 

ಮರನಹರನಿ, ದ ೈಹಿಕ ಹಿಂಸ ಯ ಬ ದರಿಕ  ಮತುು ಮೂಲಭೂತ 

ಪಾಜರತ್ರಂರ್ತಾಕ ಹಕುಿಗಳ ಉಲಲಂಘನ್ ಯ ಪರಿಸ್ಥರ್ತಗಳನುನ ನಿಮಿಿಸ್ವ  

ಅಪರರಧಿೀಕರಣವನುನ ಸರವಿಜನಿಕ ಆರ ೂೀಗಯ ಅರ್ವರ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ರಕ್ಷಣ  ಎಂಬ ಆಧರರದಲಿಲ "ಸ್ಮಂಜಸ್" 

ಎಂದು ಸ್ಮರ್ಥಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ವರದವನುನ ರ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ದ ಸ್ಮಿರ್ತಯು, ಅಂತಹ ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ ಕ್ತಾಮಿನಲ್ 

ಕರನೂನಿನ ಬಳಕ ಯು ಅಗತಯವೂ ಸ್ಮಂಜಸ್ವೂ ಆಗಿರುವುದಲಲ ಎಂದು ರ್ತಳಿಸ್ತು:  

ಟರಸ ೋನಿಯರದ ಅಧಿಕರರಿಗಳ ಸರವಿಜನಿಕ ಆರ ೂೀಗಯದ ಕುರಿತ್ರದ 

ಅಭಿಪರಾಯ ವಿಚರರದಲಿಲ,, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಕೃತಯಗಳ 

ಅಪರರಧಿೀಕರಣವನುನ ಏಡ್ಪ/ ಎಚ್.ಐ.ವಿಯ ಹರಡುವಿಕ ಯನುನ 

ತಡ ಗಟುುವ ಸ್ಮಂಜಸ್ ವಿಧರನ ಅರ್ವರ ಸ್ರಿಯರದ ಕಾಮ ಎಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ ಎಂಬುದನುನ ಸ್ಮಿರ್ತ ಗಮನಿಸ್ದ . 

ಸ್ದರಿ ಶ್ರಸ್ನವು ಐ.ಸ್.ಸ್.ಪ್ಪ.ಆರ್ ನ 7ನ್ ೀ ಕಲಮನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ  ಎಂದು ರ್ತೀಮರಿನಿಸ್ದ ನ್ರಯಯರಲಯ, 

ಹಿೀಗ ಂದತು:  
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ಖರಸ್ಗಿೀತನದಲಿಲ ನಡ ಯುವ ವಯಸ್ಿರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳು “ಖರಸ್ಗಿೀತನ” ಎಂಬ ತತವದಡಿಯಲಿಲ ಬರುತುವ  

ಎಂಬುದು ನಿವಿಿವರದ ಮತುು ಶಿಾೀಯುತ ಟೂಯನ್ ನ್ ರವರು ಸ್ದಯದ 

ಪರಿಸ್ಥರ್ತಯಲಿಲ ಟರಸ ೋನಿಯನ್ ಕರನೂನುಗಳ ಮುಂದುವರ ದ 

ಅಸ್ುತವದ ದ ಸ ಯಂದ ನಿಜವರಗಿಯೂ ಬರಧಿಸ್ಲಿಟ್ಟುದರದರ  

ಎಂಬುದರಲಿಲ ಎರಡು ಮರರ್ತಲಲ 

110. ಎಕ್ಾ v. ಕ ೂಲಂಬಿಯ 246  ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಸ್ಮಿರ್ತಯು ಟೂಾನ್ ನ್ ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಿಂದ ಯರವ 

ರಿೀರ್ತಯಲೂಲ "ಪಾಪಂಚದ ದಕ್ಷಿಣಬರಗದವರು ಹ ೂರತುಪಡುವುದಲಲ 247 " ಎಂದು ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ತು. 

ಅವಿವರಹಿತ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಮತುು ಭಿನನಲ ೈಂಗಿಕ ಜ ೂೀಡಿಗಳನುನ ಸ್ಮರನವರಗಿ ನಡ ಸ್ಕ ೂಳುಳವ 

ಅಗತಯವವನುನ ಸ್ೂಚಸ್ದ ಬಹುಮತದ ನಿಧರಿರದ ಬಗ ಗ  ಭಿನ್ರನಭಿಪರಾಯ ವಯಕುಪಡಿಸ್ದ ಈಜಿಪ್ಪುನ 

ಮತುು ಟುಯನಿೀಶಿಯರದ ಸ್ದಸ್ಯರು, ಟೂನ್ ನ್ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಪರಲಿಸ್ಲರದ ತತವವನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂಡರು:  

"ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ ತ್ರರತಮಯವು 17ನ್ ೀ ಕಲಮನುನ 

ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ  ಎಂಬುದರಲಿಲ ಎರಡು ಮರರ್ತಲಲ.....ಸ್ಮಿರ್ತಯು.. 

ಸ್ಮಂಜಸ್ವರಗಿ ಮತುು ಪದ ೀಪದ ೀ ಹ ೀಳಿರುವಂತ್  ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ೂಳಗಿನ 

ನಿರಂಕುಶ ಮತುು ಕರನೂನುಬರಹಿರ ಹಸ್ುಕ್ ೀಪದ ವಿರುಧ್ಧದ ರಕ್ಷಣ ಯು, 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳಿಗರಗಿ 

ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಕ್ತರುಕುಳ ಮತುು ಶಿಕ್  ನಿೀಡುವುದನುನ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುತುದ  " 

111. ಈಕ ವಡರರ್ ನ್ರ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ರಯಯಮಂಡಳಿಯು ಪಾಪಂಚದ ದಕ್ಷಿಣ ಭರಗದಲಿಲ ಗುದ ಸ್ಂಭ ೂೀಗಕ ಿ 

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕರನೂನುಗಳನುನ ನಿರಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ದ ಮೊತುಮೊದಲ ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

                                                             
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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ನ್ರಯಯರಲಯವರಗಿದ 248 . "ಅತ್ರಯಚರರವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವರಗದ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ "ಯನುನ 

ದಂಡಿಸ್ುವಂತಹ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 516ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ಮರನಯತ್ ಯನುನ ಮಂಡಳಿಯದುರು 

ಪಾಶಿನಸ್ಲರಯತು. ಮಂಡಳಿಯು "ಇಂತಹ ಅಸ್ಹಜ ನಡವಳಿಕ ಗ  ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಚಕ್ತತ್ ಪ ಒದಗಿಸ್ಬ ೀಕು ... 

ಸ ರ ಮನ್ ವರಸ್ವು, ಈ ವ ೈಕಲಯದ ಬ ಳವಣಿಗ ಗ  ಸ್ೂಕುವರದ ವರತ್ರವರಣವನುನ ಸ್ೃಷ್ಟ್ುಸ್ುತುದ " ಎಂಬ 

ತಕಿಮರಡಿತು. ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ  ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಚಕ್ತತ್ ಪಯ ಅಗತಯವಿರುವ  'ಅಸ್ಹರಜ 

ನಡವಳಿಕ ' ಎಂಬರ ಮಂಡಳಿಯ ತಕಿದಲಿಲ ಗಂಭಿೀರವರದ ಸ್ಮಸ ಯಗಳಿವ . ಆ ಕಲಿನ್ ಯು ವರಸ್ುವದಲಿಲ 

ನ್ ಲ ಯಲಲದಂತಹುದು ಮತುು ಸರವತಂತಾಯ ಮತುು ಘನತ್ ಯನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ 

ನ್ರಯಯರಲಯ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂಡಿರುವ ಈ ಸ್ದರಧಂತ ತಪರಿದುದು. ಹಿೀಗಿದದರೂ ಕ ೂನ್ ಯರದರಗಿ, ಮಂಡಳಿಯು 

ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 516ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ಮೊದಲ ವರಕಯವನುನ ಈ ರಿೀರ್ತ ತ್ ಗ ದು ಹರಕ್ತತು: 

" ಎಲಲವನೂನ ಮಿೀರಿ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರು ಮರನವ ಹಕುಿಗಳನುನ 

ಹ ೂಂದರುವವರು ಮತುು ಹರಗರಗಿ ಆ ಹಕುಿಗಳನುನ ಸ್ಂಪೂಣಿ 

ಸ್ಮರನತ್ ಯ ಪರಿಸ್ಥರ್ತಗಳಲಿಲ ಚಲರಯಸ್ುವ ಹಕಿನುನ ಹ ೂಂದದರದರ 

…  ಎಂದರ , ಎಲಿಲಯವರ ಗೂ ಅವರು ತಮಮ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ 

ಪಾಕಟಪಡಿಸ್ುವರಗ ಇತರರ ಹಕುಿಗಳಿಗ  ಹರನಿಮರಡುವುದಲಲವೀ,  

ಅಲಿಲವರ ಗ  ಅವರ ಹಕುಿಗಳು ಸ್ಮರನವರದ ಕರನೂನು 

ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ಅನಂದಸ್ುತುವ , ಇದು ಎಲಲ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  

ಅನವಯಸ್ುತುದ . 

112. ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ವಯಸ್ಿರ ಜಿೀವನದ ಮೀಲ  ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕರನೂನುಗಳು ಬಿೀರುವ 

ಪಾರ್ತಕೂಲ ಪರಿಣರಮವನುನ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಾಕರದ ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಗ ವ ಮತತಿ ಲ್ ಸಿಾಯನ್ 

ಸಮಾನತ ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಯ ಒಕೂಕಟ v. ಕಾನೂನತ ಮಂತಿರ ("ರಾಷ್ಟ್ರವಯ ಒಕೂಕಟ")249 ಪಾಕರಣದಲಿಲ, 

                                                             
248 Case No. 111-97-TC (27 November 1997).   
249 1999 (1) SA 6 (CC).   
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ಪರಿಗಣಿಸ್ತು. ಈ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಗಂಡಸ್ರ ನಡುವಿನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವ ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗಕ ಿ 

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಸರಮರನಯ ಕರನೂನು ಮತುು ಇತರ ಶ್ರಸ್ನಗಳ ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕತ್ ಯನುನ 

ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ಲರಯತು. ಸ್ಂವಿಧರನಿಕ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ವಯಸ್ಿ ಪುರುಷ್ರ ನಡುವಿನ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್ ಯನುನ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುವ ಉದ ದೀಶವಿರುವ ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗದ ಕರನೂನುಗಳು, 

ಸರಮರನತ್ ಯಡ ಗಿನ ಅವರ ಹಕಿನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ  ಮತುು ಅವರ ವಿರುದಧ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ 

ಆಧರರದಲಿಲ ತ್ರರತಮಯ ಎಸ್ಗುತುದ  ಎಂದು ಸ್ವರಿನುಮತದಂದ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂಡಿತು.   

ನ್ರರಿಸ್ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಈ.ಸ್.ಟ್ಟ.ಎಚ್.ಆರ್. ಅಭಿಪರಾಯದ ೂಂದಗ  ದನಿಗೂಡಿಸ್ದ ಜಸ್ುಸ್ ಅಕ ಮಿನ್ ಹಿೀಗ  

ಗಮನಿಸ್ದರು: 

ಪುರುಷ್ರ ನಡುವಿನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳ ಮೀಲಿನ ತ್ರರತಮಯಪೂಣಿ 

ನಿಬಿಂಧ್ಗಳು ಈಗರಗಲ ೀ ಚರಲಿುಯಲಿಲರುವ ಸರಮರಜಿಕ 

ಪೂವಿಗಾಹಗಳನನ ಬಲಪಡಿಸ್ುತುವ  ಮತುು ಅವರ ಬದುಕ್ತನ ಮೀಲ  ಆ 

ಪೂವರಿಗಾಹಗಳ ದುಶಿರಿಣರಮಗಳನುನ ರ್ತೀವಾವರಗಿ ಹ ಚಿಸ್ುತುವ  

ಜಸ್ುಸ್ ಅಕ ಮಿನ್ ಅವರು ಎಡಿವನ್ ಕರಯಮರರನ್ ರ "ಸ ಕುಪವಲ್ ಓರಿಯಂಟ ೀಶನ್ ಆನ್ಡ ದ ಕರನಿಪಟಟೂಯಶನ್: ಎ 

ಟ ಸ್ು ಕ ೀಸ್ ಫ್ರರ್ ಹೂಯಮನ್ ರ ೈರ್ಟಪ"250 ಅನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ದರು:  

ಈ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳನುನ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ದದದರೂ, ಅವು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ವಯಕ್ತುಗಳನುನ, ಲ ೀಖ್ಕರು ಹ ೀಳಿರುವಂತ್ , “ಸ ರ ಹಿಡಿಯದ ೀ ಬಿಟು 

ಪರತಕ್ತ"ಗಳ ಮಟುಕ ಿ ಇಳಿಸ್ಬಿಡುತುವ , ಆ ಮೂಲಕ ಕಳಂಕವನುನ 

ಬಲಪಡಿಸ್ುತುವ  ಮತುು ಉದ ೂಯೀಗ, ವಿಮ ಹರಗೂ ಪರಲನ್ ಯ 

ಜವರಬರದರಿ ಮೊದಲರದ ನಿಲುವನುನ ಅವಲಂಬಿಸ್ರುವ  ವಿಚರರಕ ಿ 

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕರನೂನು ನಿಧರಿರಗಳಲಿಲ ತ್ರರತಮಯವನುನ 

ಪೊಾೀತ್ರಪಹಿಸ್ುತುವ  (ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ ) 

                                                             
250 (1993) 110 SALJ 450.   
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ವಯಕ್ತುಗಳ ಖರಸ್ಗಿೀತನ ಮತುು ಘನತ್ ಯ ಹಕುಿಗಳ ಉಲಲಂಘನ್ ಯ ಕುರಿತು ದನಿಯರ್ತುದ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಈ 

ರಿೀರ್ತ ರ್ತೀಮರಿನಿಸ್ತು: 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳು ನಮಮ ಸ್ಮರಜದ ಅಪರಯದಲಿಲರುವ 

ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತ ಸ್ಮುದರಯ. ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗದ ಕರನೂನುಗಳು ಅವರ 

ಅತಯಂತ ಖರಸ್ಗಿೀ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುತುವ . ಇದು 

ಅವರನುನ ಕುಗಿಸೆ್ ಕ್ತೀಳರಗಿ ನ್ ೂೀಡುತುದ  ಮತುು ಹರಗರಗಿ ಅವರಿಗಿರುವ 

ಘನತ್ ಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕಿನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ . ಅಲಲದ , ಸ್ದರಿ 

ಅಪರರಧ್ಗಳು ಮತ್ರುರಿಗೂ ಹರನಿಯುಂಟುಮರಡದ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ 

ವಯಸ್ಿ ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಖರಸ್ಗಿೀ ಕೃತಯಗಳನುನ 

ಕರನೂನುಬರಹಿರಗ ೂಳಿಸ್ುತುವ . ಮನುಷ್ಯರ ಬದುಕ್ತನ ಈ ಅಂತರರಳರದ 

ವಲಯದ ಮೀಲಿನ ಅರ್ತಕಾಮಣವು ಸರಂವಿಧರನಿಕವರದ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ 

ಹಕ್ತಿಗ  ಘಾಸ್ಯನುನಂಟು ಮರಡುತುದ . ತ್ರರತಮಯದ ಮೂಲದಲಿಲರುವ 

ಅಪರರಧ್ಗಳು, ಖರಸ್ಗಿೀತನ ಮತುು ಘನತ್ ಯ ಹಕುಿಗಳನುನ 

ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುವ  ಎಂಬ ಸ್ತಯವೂ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳ ವಿರುಧ್ಧದ 

ತ್ರರತಮಯ ನ್ರಯಯೊೀಚತವಲಲ ಎಂಬ ನಿಧರಿರವನುನ ಬಲಪಡಿಸ್ುತುದ   

ಕ ೂನ್ ಯಲಿಲ ನ್ರಯಯರಲಯ ಎಲರಲ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗೂ ಹ ೂರಗಿನ ಹಸ್ುಕ್ ೀಪವಿಲಲದ ೀ ಮರನವ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ಸರಥಪ್ಪಸ್  

ಪೊೀಷ್ಟ್ಸ್ಸ್ುವುದನುನ ಉತ್ ುೀಜಿಸ್ುವ ಖರಸ್ಗಿೀ ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್  ಮತುು ಸರವಯತುತ್ ಯ ವಲಯವನುನ ಹ ೂಂದುವ 

ಹಕ್ತಿದ  ಎಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ತು   

113. 2005 ರಲಿಲ, ಫಜಿ ಉಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯ, ಧಿವರ ವಂದ್ರ ನ್ಾಡಾನ್ ಥಾಮಸ್ ಮಾಾಕ್ ಕ ೂಸಕರ್ ವಿ. 

ಸಕಾೋರ 251  ಪರಕರಣದ್ಲ್ಲಿ, ಪುರುಷ್ನ್ ೂಬಬನಿಗ  ತನನ ಬಗ ಗಿನ  "ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಅರಿವು" ಹ ೂಂದಲು 
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ಅನುಮರ್ತಸ್ುವ ಯರವುದ ೀ ಗಂಡಸ್ನುನ ಮತುು ಗಂಡು ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ "ಸ್ಂಪೂಣಿ ಅಸ್ಭಯತ್ "ಯನುನ 

ಶಿಕ್ ಗ ೂಳಪಡಿಸ್ುವ, ಫಜಿಯನ್ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳನುನ ತಳಿಳಹರಕ್ತತು. ಸ್ವೀಿಚ ಿ

ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಫಜಿಯ ಸ್ಂವಿಧರನದ ೂಂದಗ  ತ್ರಳ ಯರಗದಂತಹ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳನುನ ರದುದಪಡಿಸ್, 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಮತುು ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ ಲ ೈಂಗಿಕ ವತಿನ್ ಯ ನಡುವಿನ ಸ್ಿಷ್ುವರದ ವಯತ್ರಯಸ್ವನುನ ಈ 

ಕ ಳಗಿನಂತ್  ಗುರುರ್ತಸ್ತು:  

ಕರನೂನು ಭಿನನತ್ ಯನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ಬ ೀಕು, ಘನತ್ ಯನುನ 

ಸ್ುನಿಶಿಿತಪಡಿಸ್ಬ ೀಕು ಮತುು ಪಾರ್ತ ಪಾಜ ಗೂ ಅವರಿರುವನ್ ುಯೀ 

ಸ್ಮರನವರದ ಗೌರವ ದ ೂರಕ್ತಸ್ಕ ೂಡಬ ೀಕು ಎಂಬುದು ಸ್ಂವಿಧರನದ 

ಅಪ ೀಕ್ . ಭಿನನತ್ ಯನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳುಳವುದು ವ ೈವಿಧ್ಯತ್ ಯನುನ 

ಸ್ಂಭಾಮಿಸ್ದಂತ್ . ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಘನತ್ ಯನುನ ಸ್ುನಿಶಿಿತ ಪಡಿಸ್ುವುದು 

ಇಡಿೀ ಸ್ಮರಜಕ ಿ ಗೌರವ ತಂದುಕ ೂಡುತುದ . ಸ್ಮರನತ್ ಯ 

ಪಾರ್ತಪರದನ್ ಯು ಪಾಕ್ತಾಯರತಮಕ ಜಿೀವಂರ್ತಕ ಯ ಮೂಲವರಗಬಹುದು. 

…ಈ ರಿೀರ್ತ ಸರಥಪನ್ ಯರದ ರರಷ್ರವಂದು, ಖರಸ್ಗಿೀ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳಲಿಲನ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯನುನ ಸ್ರಿಯರದ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನದಲಿಲ ನ್ ೂೀಡುತುದ  

ಮತುು ಪಾಜ ಗಳಿಗ  ತಮಮ ಉತುಮ ನ್ ೈರ್ತಕ ಸ್ಂವ ೀದನ್ ಗಳನುನ 

ವರಯಖರಯನಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು ಬಿಟುು, ಕರನುನನಿಗ  ತನನ ಅಗತಯ ಕತಿವಯ 

ಮರಡಲು ಬಿಡುತುದ . 

ಇರ್ತುೀಚನ ವಷ್ಿಗಳಲಿಲ, ಕ ರಿಬಿಯನ್ ರರಜಯಗಳರದ ಬ ಲಿೀಜ್ ಹರಗೂ ಟ್ಟಾನಿಡರಡ್ ಮತುು ಟ ೂಬರಯಗ ೂೀ ವಯಸ್ಿರ 

ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಖರಸ್ಗಿೀ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಅಪರರಧ್ ಮುಕುಗ ೂಳಿಸ್ವ . ಕಾಾಲ್ ಬ್ ಓರ ೂವಜ ಼ೂಕ ವಿ. 

ಬ್ ಲ್ಲವಜ್ ಅಟಾನ್ವೋ ಜನರಲ್ ("ಕಾಾಲ್ ಬ್ ಓರ ೂವಜ ಼ೂಕ")252 ಪಾಕರಣದಲಿಲ, "ಯರವುದ ೀ ವಯಕ್ತುಯೊಂದಗ  ನಿಸ್ಗಿದ 

ನಿಯಮದ ವಿರುದಧ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಹ ೂಂದುವ ಪಾರ್ತ ವಯಕ್ತುಯನುನ" ದಂಡನ್ ಗ  ಒಳಪಡಿಸ್ುವ ಬ ಲಿೀಜ್ ದಂಡ 

                                                             
252 Claim No. 668 of 2010.   
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ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳನುನ ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯದ ಎದುರಿನಲಿಲ ಪಾಶಿನಸ್ಲರಯತು. ಘನತ್ ಯ 

ಪರಿಕಲಿನ್ ಯ ಕುರಿತು ಮರತನ್ರಡುವರಗ, ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿ ಬ ಂಜಮಿನ್, ಕ ನಡಿಯನ್ ಸ್ವೀಿಚಿ 

ನ್ರಯಯರಲಯದ ಅವಲ ೂೀಕನಗಳನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ುತ್ರು ಹಿೀಗ ಂದರು253: 

"ಮರನವ ಘನತ್  ಎಂದರ  ಒಬಬ ವಯಕ್ತು ಅರ್ವರ ಗುಂಪು ಸರವಭಿಮರನ 

ಮತುು ಆ ಸರವಭಿಮರನವನುನ ಅನುಭವಿಸ್ುವುದು. ಇದು ದ ೈಹಿಕ 

ಮತುು ಮರನಸ್ಕ ಸ್ಮಗಾತ್  ಮತುು ಸ್ಬಲಿೀಕರಣಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ . 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅರ್ವರ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಅಗತಯಗಳು 

ಸರಮರ್ಯಿಗಳು, ಅರ್ವರ ಅಹಿತ್ ಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ 

ಪರಿಸ್ಥರ್ತಗಳನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ ಅನ್ರಯಯವರದ ವತಿನ್ ಯಂದ ಮರನವ 

ಘನತ್ ಗ  ಹರನಿಯರಗುತುದ . ಇದು ವಿವಿಧ್ ವಯಕ್ತುಗಳ ಅಗತಯತ್ ಗಳು, 

ಸರಮರ್ಯಿಗಳು ಮತುು ಅಹಿತ್ ಗಳಿಗ  ಸ್ೂಕ್ಷಮವರಗಿರುವ, ವಯಕ್ತುಗಳ 

ಭಿನ್ರನತ್ ಗಳನುನ ಗಣನ್ ಗ  ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವ ಕರನೂನುಗಳಿಂದ 

ಹ ಚಿಸ್ಲಿಡುತುದ . (ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ )               

ಡಡಿೆಯರನ್, ನ್ರಯಶನಲ್ ಒಕೂಿಟ, ಮಕ ೂಸ್ಿರ್, ಟೂನ್ ನ್ ಮತುು ಲರರ ನ್ಪ ರ್ತೀಪುಿಗಳನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ದ 

ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಸ್ದರಿ ಕರಯದಯು ಅಜಿಿದರರದ ಖರಸ್ಗಿೀತನ, ಘನತ್  ಮತುು ಸ್ಮರನತ್ ಯ 

ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ಹಕುಿಗಳನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ  ಎಂದು ಅದನುನ ತಳಿಳಹರಕ್ತತು . ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿ ಬ ಂಜಮಿನ್ 

ಹಿೀಗ ಂದರು: 

ಆದರಗೂಯ, ಕರನೂನು ಸ್ಧರಧಂತದ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನದ ಪಾಕರರ, 

ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ಪಾಚಲಿತ ಬಹುಮತದ ಅಭಿಪರಾಯದ ಪಾಕರರ 

ಅರ್ವರ ಯರವುದನುನ ಜನರ ಲಲರೂ ನ್ ೈರ್ತಕವ ಂದು 

                                                             
253 Law v Canada (Minister of Employment and Immigration) [1999] 1 S.C.R. 497.   
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ಪರಿಗಣಿಸ್ುತ್ರುರ ೂೀ ಅದರ ಆಧರರದ ಮೀಲ  

ಕರಯಿನಿವಿಹಿಸ್ುವಂರ್ತಲಲ. ನಿಷ ೀಧಿಸ್ರುವ ಕೃತಯವನುನ  

ನಿಯಂತಾಣಗಳಿಂದ ಮುಕುಗ ೂಳಿಸ್ದರ  ಅದರಿಂದ ಹರನಿ 

ಉಂಟರಗುತುದ  ಎಂಬುದನುನ ತ್ ೂೀಪಿಡಿಸ್ಬ ೀಕರಗುತುದ . 

ನ್ ೈಜವರಗಿ ಅಂತಹ ಹರನಿ ನಡ ಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ ಿ ಯರವುದ ೀ 

ಸರಕ್ಷಯವನ್ ೂನದಗಿಸ್ಲರಗಿಲಲ. ಸ್ಂವಿಧರನದ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳನುನ 

ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ುವುದು ನ್ರಯಯರಲಯದ ಕತಿವಯ  

114. ಜ ವಸನ್ ಜ ೂವನ್ಾ ವಿ. ಟಿರನ್ವಡಾಡ್ ಮತತಿ ಟ ೂಬ್ಾಾಗ ೂವದ್ ಅಟಾನ್ವೋ ಜನರಲ್ ("ಜ ೂವನ್ಾ")254 

ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಯುನ್ ೈಟ ಡ್ ಕ್ತಂಗಡಮನಲಿಲ ವರಸ್ಸ್ುರ್ತುರುವ ವಲಸ್ಗ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಹಕುಿಗಳ 

ಕರಯಿಕತಿರ ೂಬಬರು 'ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗ' ಮತುು 'ಗಂಭಿೀರ ಅಸ್ಭಯತ್ 'ಯನುನ ಅಪರರಧ್ಗ ೂಳಿಸ್ುವ 

ಟ್ಟಾನಿಡರಡ್ ಮತುು ಟ ೂಬರಯಗ ೂೀದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪರರಧ್ಗಳ ಕರಯದಯ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳನುನ ಟ್ಟಾನಿಡರಡ್ 

ಮತುು ಟ ೂಬರಯಗ ೂದಲಿಲ ಉಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯದಲಿಲ  ಪಾಶಿನಸ್ದರು. ಸ್ಂವಿಧರನ ಜರರಿಗ  ಬರುವ ಮೊದಲು 

ಅಸ್ುತವದಲಿಲದದ ಮತುು ಆನಂತರದಲಿಲ ಅತಯಂತ ಕಡಿಮ ಬದಲರವಣ ಗ ೂಂಡಿದದ ಕರನೂನುಗಳನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ 

ಸ್ಂವಿಧರನದ 6ನ್ ೀ ಪರಿಚ ೀಿದದವು, ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುವ ಕರನೂನುಗಳು 

ರದುದಗ ೂಳಳದಂತ್  ಅವನುನ "ರಕ್ಷಿಸ್ು"ತುದ ಯೀ ಎಂಬುದು ನ್ರಯಯರಲಯದ ದುರು ಇದದ ವಿಷ್ಯವರಗಿತುು. 

ಉಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯ ಸ್ದರಿ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳನುನ ಸ್ಂವಿಧರನಬರಹಿರವ ಂದು ಕರ ದು ತಳಿಳಹರಕ್ತ, ಸ್ಂಗರರ್ತಯನುನ 

ಆಯಿ ಮರಡಿ ಕುಟುಂಬವನುನ ಹ ೂಂದುವ ಹಕುಿ ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸರವಯತುತ್  ಮತುು ಘನತ್ ಯ 

ಅವಿಭರಜಯ ಅಂಗ ಎಂದು ಗಮನಿಸ್ತು: 

ಈ ನ್ರಯಯರಲಯದ ಪರಲಿಗ  ಮರನವ ಘನತ್  ಎಂಬುದು 

ಜಗರ್ತುನ್ರದಯಂತ ಎಲರಲ ಪಾಜರತ್ರಂರ್ತಾಕ ಸ್ಮರಜಗಳಲಿಲ 
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ಗುರುರ್ತಸ್ಲರಗಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಮತುು ಅವಿಭರಜಯ ಅಧಿಕರರ. ಈ 

ಹಕ್ತಿನ್ ೂಂದಗ  ಸರವಯುತ್ ುಯ ತತವ ಮತುು  ಸ್ಕರಿರದ ಯರವುದ ೀ 

ಬಗ ಯ ಅಸ್ಮಂಜಸ್ ಹಸ್ುಕ್ ೀಪವಿಲಲದ ೀ, ತನನ ನಿಧರಿರವನುನ 

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವ ವಯಕ್ತುಯ ಹಕುಿ ಕೂಡರ ಸ ೀರಿಕ ೂಂಡಿದ . ಇಂತಹ 

ಪಾಕಣದಲಿಲ ವಯಕ್ತುಯು ತ್ರನು ಯರರನುನ ಪ್ಪಾೀರ್ತಸ್ುತ್ ುೀನ್ , 

ಯರರ ೂಂದಗ  ಬದುಕ ಬಯಸ್ುತ್ ೀನ್  ಮತುು ಯರರ ೂಂದಗ  

ಕುಟುಂಬವನುನ ಹ ೂಂದಬಯಸ್ುತ್ ುೀನ್  ಎಂಬುದನುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲು 

ಸರಧ್ಯವರಗಬ ೀಕು 

ಉಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯ  ಅಂತಹ ಕರನೂನುಗಳ ಇರುವಿಕ ಯು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರ ಬದುಕನುನ  ಉದ ದೀಶಪೂವಿಕವರಗಿ 

ದುಬಿಲಗ ೂಳಿಸ್ುತುವ  ಎಂದು  ಹ ೀಳಿತು:  

ಪಾಜ ಯೊಬಬರು ಡಮೊೀಕ ಲಸ್ಪನ ಖ್ಡೆದಂಚನಲಿಲ ಸ್ತವರದ ಅಪರಯದ 

ನ್ ರಳಿನಲಿಲ, ಯರವ ಕ್ಷಣದಲಿಲ ಬ ೀಕರದರೂ ತನನನುನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಬಹುದ ಂಬ 

ಭಯದಲಿಲ ಬದುಕುವಂತ್ರಗಬರರದು. ಈಗ ಇರುವ ಅಪರಯ 

ಅದುವ ೀ. ಆ ಅಪರಯವನುನ ಸ್ಕರಿರವ ೀ ಬ ಂಬಲಿಸ್ುರ್ತುದ  ಮತುು ಆ 

ಆಪರಯ ಬಹುಮುಖ್ಯವರದುದು, ಏಕ ಂದರ  ಅದು ಸ್ಮರಜದ 

ಇತರರ ಮನಸ್ಪನಲಿಲ, ಅಜಿಿದರರರಂತ್  ಬದುಕಲು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವವರ 

ಜಿೀವನಶ್ ೈಲಿ ಮತುು ಅಸ್ುತವಕ ಿ ಇತತರದದಕ್ತಿಂತ ಕಡಿಮ 

ಬ ಲ ಯದ ಯಂಬ ನಂಬಿಕ ಯನುನ ಬ ೀರೂರುವಂತ್  ಮರಡುತುದ . 

ಅಜಿಿದರರರಂತಹ ವಯಕ್ತುಗಳ ಪ ಾೀಮದ ಅತುಯನನತ ಅಭಿಯವಯಕ್ತುಯು 

ಶ್ರಸ್ನದ ಪಾಕರರ ಕರನೂನುಬರಹಿರವರಗಿರುವ ಕ್ತಾಯಗಳಲಿಲ 

ಅಡಕವರಗಿದ  ಮತುು ಅಂರ್ವರ ಜಿೀವನ ಷ ೈಲಿಯನುನ 

ಅಪರರಧಿಇಕರಿಸ್ುವ ನಿಧರಿರವನುನ ಸ್ಂಸ್ತುು 
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ಉದ ದೀಶಪೂವಿಕವರಗಿಯೀ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಂಡಿದ  ಮರ್ತುಲಿಲ ಸ್ದರಿ ಕ್ತಾಯ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯದ ೂದೀ ಬಲವಂತದ ೂದೀ ಎಂಬುದನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗುರ್ತುಲಲ. 

(ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ )  

ತ್ ಗ ದು ಹರಕಲರದ ನಿಯಮಗಳನುನ ಜನ್ರಂಗಿೀಯ ಪಾತ್ ಯೀಕತ್ , ವಣಿಭ ೀದ ಮತುು ಹ ೂೀಲೂಕರಸ್ು 

ಹತ್ರಯಕರಂಡಕ ಿ ಹ ೂೀಲಿಸ್ದ ಉಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಕ ಳಕಂಡಂತ್  ಗಮನಿಸ್ತು:   

ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತ ಎಂದು ಗಾಹಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಸ್ಮುದರಯದ ಮರನವಿೀಯತ್  

ಮತುು ಮರನವಿೀಯ ಘನತ್ ಯ ಹಕುಿ ಗಳನುನ ಈಗ ಕಸ್ದುಕ ೂಂಡರ , 

ಕ ಲವರ ನ್ ೈಜ ನಂಬಿಕ ಗಳನನಷ ುೀ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ಇಂತಹ ಆಲ ೂೀಚನ್ರ 

ಶ್ ೈಲಿ, ಈ ರಿೀರ್ತಯ ಗಾಹಿೀತ ಶ್ ಾೀಷ್ುತ್ ಯನುನ 

ಮುಂದುವರ ಸ್ದಂತ್ರಗುತುದ . 

115. ಲ್ ಯತಂಗ್ ಟಿಸಿ ವಿಲ್ಲಯಂ ರಾಯ್ ವಿ. ಕಾನೂನತ ಕಾಯೋದ್ರ್ಶೋ255, ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಹರಂಗ್ ಕರಂಗ್ ಉಚಿ 

ನ್ರಯಯರಲಯವು  ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಮತುು ಸರಮರನಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗಳಿಗ  ಒಪ್ಪಿಗ  ಸ್ೂಚಸ್ುವುದಕ ಿ 

ಬ ೀರ ಬ ೀರ  ವಯಸ್ಪನುನ ಶಿಫ್ರರಸ್ು ಮರಡುವ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮರನಯತ್ ಯನುನ 

ಪರಿಗಣಿಸ್ತು. ಈ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳು ಅಜಿಿದರರರ ಖರಸ್ಗಿೀತನ ಮತುು ಸ್ಮರನತ್ ಯ  ಹಕುಿಗಳನುನ 

ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುವ  ಎಂದು ನ್ರಯಯರಲಯ ರ್ತೀಮರಿನಿಸ್ತು: 

"ಬಹುಸ್ಂಖರಯತ ವಗಿಗಳ ವಯಕ್ತುಗಳು ತಮಮ ಸರವಭರವಿಕವರದ 

ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ಅಭಿವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ಹಕುಿ 

ಮರನಯಗ ೂಂಡಿರುವರಗ, ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತ ವಗಿದ ವಯಕ್ತುಗಳಿಂದ 

ಅವರಿಗ  ರ್ತಳಿದರುವ ಏಕ ೈಕ ಮರಗಿದಲಿಲ ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ 

ಅಭಿವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ಹಕಿನುನ ಕಸ್ದುಕ ೂಂಡರ , ಅದನೂನ ಅದ ೀ 

                                                             
255 Civil Appeal No. 317 of 2005.   
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ರಿೀರ್ತಯಲ ಲೀ ಎಲಲರಿಗೂ ನಿರರಕರಿಸ್ದರೂ, ಅದು 

ತ್ರರತಮಯವರಗಿಯೀ ಮುಂದುವರ ಯುತುದ .  ಮನವಿ ಸ್ಲಿಲಕ ಯ 

ಸ್ಮಯದಲಿಲ ಅದನುನ 'ಮರರುವ ೀಷ್ದ ತ್ರರತಮಯ' ಎಂದು 

ವಣಿಿಸ್ಲರಗಿದ . ಇದ ೂಂದು ಸ್ೂಕುವರದ ವಿವರಣ  ಎಂಬುದು ನನನ 

ಭರವನ್ .  ಈ ಮರರುವ ೀಷ್ದ ತ್ರರತಮಯ ಒಂದ ೀ ಒಂದು 

ವಿಚರರವನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ , ಅದುವ ೀ, ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು. 

ಒಪ್ಪಿಗ  ಸ್ೂಚಸ್ಲು ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  ವಯಸ್ಪನುನ ಶಿಫ್ರರಸ್ು ಮರಡುವುದು ಅಸ್ಮರ್ಿನಿೀಯವ ಂದು ರ್ತೀಮರಿನಿಸ್ದ 

ನ್ರಯಯರಲಯ ಹಿೀಗ ಂದತು: 

ಸ್ರೀ ಮತುು ಪುರುಷ್ರು ಪರಸ್ಿರ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಹ ೂಂದುವ ಕನಿಷ್ು 

ವಯಸ್ುಪ 16 ವಷ್ಿವಿರುವರಗ, ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗ (ಬಗೆರಿ) ಯ ವಿಚರರದಲಿಲ 

ಕನಿಷ್ು ವಯಸ್ುಪ 21ವಷ್ಿ ಏಕ್ತರಬ ೀಕು ಎಂಬುದನುನ ವಿವರಿಸ್ಲು 

ನಮಮದುರು ಯರವುದ ೀ ಸರಕ್ಷಯವನುನ ಹರಜರು ಪಡಿಸ್ಲರಗಿಲಲ. ಇದಕ ಿ 

ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಕರರಣಗಳಿಲಲ ಮತುು ವರದ ಮರಡುವರಗ ಕೂಡ ಅಂತಹ 

ಯರವುದ ೀ ಕರರಣಗಳನುನ ಸ್ೂಚಸ್ಲರಗಿಲಲ 

ಜಗರ್ತುನ್ ಲ ಲಡ ಯ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕರನೂನುಗಳನುನ 

ಅಪರರಧ್ಮುಕುಗ ೂಳಿಸ್ುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಹ ಜ ೆ ಮುಂದ  ಹ ೂೀಗಿ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗರಗಿಗ  ವಿಸರುರವರದ 

ಹಕುಿಗಳು ಮತುು ಭದಾತ್ ಗಳ ಸ್ಮೂಹವನುನ ಅಭಿವೃದಧಪಡಿಸ್ದರದರ . ಈ ಹಕುಿಗಳು ಬರಿಯ ಖರಸ್ಗಿೀಯರದ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯ ನಡ ಸ್ುವ ಸರವತಂತಾಯವನುನ ಮಿೀರಿ, ಸ್ಂಪೂಣಿ ಪೌರತವದ ಹಕುಿ, ಒಕೂಿಟಗಳನುನ 

ರಚಸ್ುವ ಹಕಿನುನ ಮತುು ಕುಟುಂಬ ಜಿೀವನ ಹ ೂಂದುವ ಹಕಿನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿವ .   

116. ಉದ ೂಯೀಗದ ವಿಚರರಗಳಲಿಲನ ತ್ರರತಮಯದ ವಿರುದಧ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರ ಹಕುಿಗಳನುನ ಮೊತುಮೊದಲು 

ಗುರುರ್ತಸ್ದ ರರಷ್ರಗಳಲಿಲ ಇಸ ಾೀಲ್ ಒಂದರಗಿದ . ಎಲ್-ಅಲ್ ಇಸ ರವಲ್ ವಿಮಾನ ಸಂಸ ಗಿಳು ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್ ವಿ. 
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ಜ ೂನ್ಾಥನ್ ದ್ನ್ವಲ್ಲಿಟ್ಜ಼್256 ( "ಎಲ್-ಅಲ್ ಇಸ ರವಲ್ ಏಲ್ ೈೋನ್ಾ") ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಇಸ ಾೀಲ್ ನ ಸ್ವೀಿಚಿ 

ನ್ರಯಯರಲಯವು ತನನ ಉದ ೂಯೀಗಿಗಳು ಮತುು 'ಉದ ೂಯೀಗಿಯ ಪರ್ತ/ಪರ್ತನ ಎಂದು ಗುರುರ್ತಸ್ಲಿಡುವ 

ಒಡನ್ರಡಿ"ಗ  ರಿಯರಯರ್ತಯ ಟ್ಟಕ ಟೆಳನುನ ನಿೀಡುವ ವಿಮರನಯರನ ಸ್ಂಸ ಥಯೊಂದರ ನಿೀರ್ತಯನುನ 

ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ತು. ಈ ಪಾಯೊೀಜನವನುನ ಉದ ೂಯೀಗಿಯ ಜತ್  ಪರ್ತ ಮತುು ಹ ಂಡರ್ತಯಂತ್  ಒಟ್ಟುಗ  

ವರಸ್ಸ್ುರ್ತುದದ, ಆದರ  ಮದುವ ಯರಗಿರದದದ ಸ್ಂಗರರ್ತಗೂ ನಿೀಡಲರಯತು. ಆದರಗೂಯ, ವಿಮರನಯರನ 

ಸ್ಂಸ ಥಯು ಅಜಿಿದರರ ಮತುು ಆತನ ಪುರುಷ್ ಸ್ಂಗರರ್ತಗ  ರಿಯರಯರ್ತ ಟ್ಟಕ ಟಳೆನುನ ನಿೀಡಲು ಒಪಿಲಿಲಲ. 

ಇಸ ಾೀಲ್ ನ ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯ ಹಿೀಗ ಂದತು: 

ಜನರನುನ ಪಾತ್ ಯೀಕವರಗಿ ನಡ ಸ್ಕ ೂಳುಳವ ನಿಯಮವಂದನುನ ಆ 

ವಿಚರರದ ಸ್ವರೂಪ ಮತುು ಸ್ತವದ ಆಧರರದಲಿಲ ಸ್ಮರ್ಥಿಸ್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕು 

ಎಂಬುದು ಸ್ಮರನತ್ರ ಸ್ಧರಧಂತದ ನಿಯಮ…ಹರಗರಗಿ ಪರಸ್ಿರ 

ಭಿನನರರಗಿರುವ (ನ್ ೈಜ ಭಿನನತ್ ) ಇಬಬರು ವಯಕ್ತುಗಳನುನ, ಅವರ ನಡುವಿನ 

ನ್ ೈಜ ಭಿನನತ್ ಗಳನುನ (ಅವರನುನ ಕ ಲ ಸ್ನಿನವ ೀಶಗಳಲಿಲ ಬ ೀರ ಯರಗಿ 

ನಡ ಸ್ಕ ೂಳುಳವುದನು ಸ್ಮರ್ಥಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು ಆಗದರುವ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ 

ಕೂಡರ) ಕರನೂನು ಭಿನನವರಗಿ ನಡ ಸ್ಕ ೂಂಡರ  ಆ ಕರನೂನು 

ತ್ರರತಮಯವನುನ ಉಂಟು ಮರಡುತುದ ” (ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ )      

ವಿರುದಧ ಲಿಂಗದ ಸ್ಂಗರರ್ತಯನುನ ಹ ೂಂದರುವ ನ್ೌಕರನಿಗ  ಸ್ವರಲ ೂತ್ ೂುಂದನುನ ನಿೀಡಿ, ಮತ್ ೂುಬಬ ನ್ೌಕರನ 

ಸ್ಂಗರರ್ತ ಸರಮರನಲಿಂಗದವರು ಎಂಬ ಕರರಣಕ ಿ ಅವರಿಗ  ಅದ ೀ ಸ್ವಲತುನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ುವುದು ಲ ೈಂಗಿಕ 

ನಿಲುವನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ ತ್ರರತಮಯ ಎನಿಸ್ಕ ೂಳುಳತುದ  ಎಂದು ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯ ರ್ತೀಮರಿನಿಸ್ತು. ಇದು 

ಅಜಿಿದರರರ ಸ್ಮರನತ್ ಯ  ಅಧಿಕರರವನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ ನ್ೌಕರ ಸ್ವಲತುುಗಳ ವಿಚರರದಲಿಲ ಅಸ್ಮರ್ಿನಿೀಯ 

ಭ ೀದಭರವ ಸ್ೃಷ್ಟ್ುಸ್ುರ್ತುತುು. 

                                                             
256 HCJ 721/94.   
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117. ವ ೈಂಡ್ v. ಆಲಾಟಾೋ 257  ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಕರಲ ೀಜು ನ್ೌಕರರರಗಿದದ ಅಜಿಿದರರರನುನ 

ಕ ಲಸ್ದಂದ ತ್ ಗ ದುಹರಕಲರಗಿತುು. ತನನ ಉದ ೂಯೀಗದರತನು ತನನ ವಿರುದಧ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ  

ತ್ರರತಮಯ ಎಸ್ಗಿದರದನ್ ಂದು ಆರ ೂೀಪ್ಪಸ್ದ ಅವರು,  ಕ ನಡರದ ತ್ರರತಮಯ ವಿರ ೂೀಧಿ  ಶ್ರಸ್ನವರದ - 

ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರ ೈರ್ಟಪ ಪೊಾಟ ಕ್ಷನ್ ಆಕ್ು ("ಇಪಿ") ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ತ್ರರತಮಯ ಮರಡಬರರದ 

ವಿಚರರವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಲವರದದರಿಂದ ಆ ಕರಯದಯಡಿಯಲಿಲ ತ್ರನು ದೂರು ದರಖ್ಲಿಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವರಗಿಲಲ 

ಎಂದರು. ಕ ನಡರದ ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ ತ್ರರತಮಯದ ವಿರುದಧ 

ರಕ್ಷಣ  ನಿೀಡದ ೀ ಇರುವುದು ಕ ನಡಿಯನ್ ಚರಟಿರ್ ಆಫ್ ರ ೈರ್ಟಪ ಅಂಡ್ ಫಾೀಡಮಪ ನ ಸ್ಮರನತ್ ಯ 

ಹಕ್ತಿನ ಅಸ್ಮರ್ಿನಿೀಯ ಉಲಲಂಘನ್  ಎಂದು ಹ ೀಳಿತು. 

118. ಐ.ಆರ್.ಪ್ಪ.ಎ ದ ಅಡಿಯಲಿಲ ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ವಿಚರರಗಳಲಿಲ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಇಲಲದ ೀ ಇರುವುದನುನ 

ತಕಿಬದಧವರಗಿ ಸ್ಮರ್ಥಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು ಸ್ಕರಿರ ವಿಫಲವರಗಿದ  ಎಂದು ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯ 

ನಿಧ್ಿರಿಸ್ತು. ಅಂತಹ ತ್ರರತಮಯಗಳು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರ ಬದುಕ್ತನ ಮೀಲ  ಬಿೀರುವ ಬಗ  ಬಗ ಯ 

ಪರಿಣರಮವನುನ ಕುರಿತು ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯ ಈ ರಿೀರ್ತ ಹ ೀಳಿತು:  

" ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ುರ್ತಯಂದ ಉಂಟರಗಬಹುದರದ ಮರನಸ್ಕ 

ಹರನಿಯೂ ಬಹುಷ್ಃ ಎಲಲದಕ್ತಿಂತ ಮುಖ್ಯವರದುದು. ತ್ರರತಮಯದ 

ಭಯ ತ್ರಕ್ತಿಕವರಗಿ ನಿಜವರದ ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಮುಚಿಡುವಿಕ ಗ  

ಎಡ ಮರಡಿಕ ೂಡುತುದ  ಮತುು ಇದು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಆತಮವಿಶ್ರವಸ್ ಮತುು 

ಸ್ವ-ಗೌರವಕ ಿ ಹರನಿ ಮರಡುತುದ . ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ ಪುರುಷ್ರು 

ಇತರರಂತ್  ರಕ್ಷಣ ಗ  ಅಹಿರಲಲ ಎಂದು ಅವರನ್ ನು 

ಬ ೀರ ಯರಗಿಡುವುದರಿಂದ ರವರನ್ ಯರಗುವ ಸ್ಂದ ೀಶ ಈ ಹರನಿಯ 

ಪಾಭರವವನುನ ಹ ಚುಿಮರಡುತುದ . ಇದು ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರನುನ 

ಅವಮರನಿಸ್, ಕ ನಡರದ ಸ್ಮರಜದಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ 
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ಪುರುಷ್ರು, ಇತರ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಕ ೂಡಮರಡುವ ರಕ್ಷಣ ಗ  ಅಹಿರಲಲ 

ಎಂಬ ಆಲ ೂೀಚನ್ ಯನುನ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ುವ ಭ ೀದಭರವಕ ಿ ಇದು 

ಸ್ಿಷ್ುವರದ ಉದರಹರಣ . ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ ಪುರುಷ್ರ ಘನತ್  

ಮತುು ಯೊೀಗಯತ್ ಗ  ಉಂಟರಗಬಹುದರದ ಹರನಿಯು, ಅತಯಂತ 

ಕೂಾರವರದ ತ್ರರತಮಯವರಗಿದ  

ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ.ಐ ಹಕುಿಗಳ ವಿಚರರದಲಿಲ ಮುಂದನ ಮುನನಡ ಯು, ನ್ ೀಪರಳದ ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯದಂದ 

ಸತನ್ವವಲ್ ಬ್ಾಬ್ತ ಪಂತ್ v. ನ್ ವಪ್ಾಳ ಸಕಾೋರ258 ಪಾಕರಣದಲಿಲ  ಕಂಡು ಬಂದತು. ಬಹಿರಂಗವರಗಿ ತಮಮ 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ಹ ೀಳಿಕ ೂಂಡ ಏಶಿಯರದ ರರಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ರಯಕರಲಿಲ ಮೊದಲಿಗರರದ  ಸ್ುನಿೀಲ್ ಪಂತ್ 

ರವರು  ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ ಪುರುಷ್ರು ಮತುು ಮೂರನ್ ೀ ಲಿಂಗದ ವಯಕ್ತುಗಳ ಹಕುಿಗಳನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ಬ ೀಕ ಂಬ 

ಸರವಿಜನಿಕ ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತು ಅಜಿಿಯನುನ ನ್ ೀಪರಳದ ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯದ ಎದುರಿಟುರು. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ.ಕುಯ 

ವಯಕ್ತುಗಳ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಹಕುಿ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕ್ತಿನಲ ಲೀ ಅಡಕವರಗಿದ  ಎಂಬುದನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ದ ಸ್ವೀಿಚ ಿ

ನ್ರಯಯರಲಯ ಹಿೀಗ ಂದತು:  

ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕುಿ ಯರವುದ ೀ ವಯಕ್ತುಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿ. ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಕ್ತಾಯಗಳ ವಿಚರರ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ವರಯಖರಯನದಡಿಯಲ ಲೀ ಬರುತುದ . 

ಇಬಬರು ವಯಸ್ಿರು ಯರವ ರಿೀರ್ತಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯನಡ ಸ್ುತ್ರುರ  ಮತುು 

ಆ ಕ್ತಾಯ ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕವೀ ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕವೀ ಎಂದು ಪಾಶಿಸ್ುವ ಹಕುಿ 

ಯರರಿಗೂ ಇಲಲ. 

ವಯಕ್ತುಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಏನ್ರಗಿದ  ಎಂಬುದರ ಹ ೂರತ್ರಗಿೀ ಎಲರಲ ವಯಕ್ತುಗಳು ಸ್ಹಜರಗಿಯೀ ಮದುವ ಯ 

ಹಕಿನುನ ಹ ೂಂದರುತ್ರುರ  ಎಂದು ನ್ರಯಯರಲಯ ರ್ತೀಮರಿನಿಸ್ತು: 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಮದುವ ಯ ವಿಚರರವನುನ ಗಮನಿಸ್, ವಯಸ್ಿ 

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು ಮತ್ ೂುಬಬ ವಯಸ್ಿರ ೂಂದಗ , ಅವರ ಮುಕುವರದ ಒಪ್ಪಿಗ  
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ಮತುು ಅವರ ಇಚ ಯಿಂತ್  ವ ೈವರಹಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಹ ೂಂದವುದು ಅವರ 

ಆಂತಯಿದ ಹಕುಿ ಎಂದು ನ್ರವು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುತ್ ುೀವ .   

ಕಡ ಯದರಗಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಎಲರಲ ಬಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಮತುು ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಜನರಿಗ  

ಸ್ಮರನವರದ ಹಕುಿಗಳು ದ ೂರಕುರ್ತುವ ಯಂದು ಖ್ಚತಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಹ ೂಸ್ ಶ್ರಸ್ನವನುನ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ 

ಅರ್ವರ ಅಸ್ುತವದಲಿಲರುವ ಶ್ರಸ್ನಗಳನುನ ರ್ತದುದಪಡಿ ಮರಡುವಂತ್  ನ್ ೀಪರಳದ ಸ್ರಕರರಕ ಿ ನಿದ ೀಿಶಿಸ್ತು. 

119. 2015ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ, ಒಲ್ಲಯರಿ v. ಇಟಲ್ಲ259 ಪರಕರಣದಲಿಲ ("ಒಲಿಯರಿ") ಈ.ಸ್.ಟ್ಟ.ಎಚ್.ಆರ್. ಎದುರು 

ಅಭಯರ್ಥಿಗಳು ಇಟಲಿಯ ಶ್ರಸ್ನದಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಮದುವ  ಅರ್ವರ ಇನ್ರನವುದ ೀ ನ್ರಗರಿಕ 

ಸ್ಮರಗಮಕ ಿ ಅನುಮರ್ತಸ್ುವ ಕರನೂನು ಇಲಲದ  ಇರುವುದು, ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ 

ತ್ರರತಮಯವರಗಿದುದ ಅದು ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ ಐರೂಪಯ ಅಧಿವ ೀಶನದ 8, 12, ಮತುು 14ನ್ ೀ 

ಕಲಮುಗಳನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ  ಎಂದು ವರದಸ್ದರು. ತನನ ಹಿಂದನ ಕರನೂನಿನ ಪಾಕರರ, 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ದಂಪರ್ತಗಳ "ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳಿಗ  ಕರನೂನುನ ಮರನಯತ್  ಮತುು ರಕ್ಷಣ ಯ ಅಗತಯವಿದ " 

ಎಂದು ನ್ರಯಯರಲಯ ನುಡಿಯತು. ಈ.ಸ್.ಟ್ಟ.ಎಚ್.ಆರ್. ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಜ ೂೀಡಿಗಳು ಸ್ಥರವರದ ಮತುು 

ಬದಧತ್ ಯ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ಹ ೂಂದಲು ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯ ದಂಪರ್ತಗಳಷ ುೀ  ಸ್ಮರ್ಿವರಗಿವ  ಎಂದು 

ನುಡಿಯತು. 

120. ಇಟಲಯ ಸ್ಥಳಿೀಯ ಸ್ನಿನವ ೀಶವನುನ ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ದ ಈ.ಸ್.ಟ್ಟ.ಎಚ್.ಆರ್. ಬಹಿರಂಗವರಗಿ ತಮಮ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ನಿಭರಯಸ್ುವ  "ಅಜಿಿದರರರ ಸರಮರಜಿಕ ವರಸ್ುವ" ಮತುು  ಮತುು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ಸರಂಗತಯಗಳನುನ ಔಪಚರರಿಕವರಗಿ ಗುರುರ್ತಸ್ಲು ವಿಫಲವರದ ಕರನೂನಿನ ನಡುವ  ಸ್ಿಷ್ುವರದ 

ಕಂದಕವಿದ  ಎಂಬುದನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ತು. ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳಿಗ  ಕರನೂನು ಮರನಯತ್ ಯನುನ 

ನಿೀಡುವುದನುನ ತಡ ಗಟುುವುದಕ ಿ ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ಸ್ಮುದರಯಕ ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತುಯರುವ 

ಸರಕ್ಷಯವಿಲಲದರುವ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ  ಇಟರಲಿಯನ್ ಅಧಿಕರರಿಗಳು "ಮಚುಿಗ ಯ ಗಡಿಯರಚ ಗ  ಸರಗಿದರದರ  

ಮತುು ಅಜಿಿದರರರಿಗ , ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ನಿದಿಷ್ುವರದ ಕರನೂನಿನ 
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ಚೌಕಟುನುನ ಒದಗಿಸ್ುವ ಸ್ಕರರರತಮಕ ಜವರಬರದರಿಯನುನ ನಿವಿಹಿಸ್ುವಲಿಲ ವಿಫಲರರಗಿದರದರ  ಎಂದು 

ನ್ರಯಯರಲಯ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ತು " 

121. 2013ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯ, ಯತನ್ ೈಟ ಡ್ ಸ ಟವಟ್ಾ v. ವಿಂಡಾರ್ ಪರಕರಣದ್ಲ್ಲಿ 260 , ಯು.ಎಸ್. ಸ್ವೀಿಚಿ 

ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಫ್ ಡರಲ್ ಕರನೂನಿನ ಉದ ದೀಶಕರಿಗಿ, 'ಮದುವ ' ಮತುು 'ಸ್ಂಗರರ್ತ' ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ 

ಒಬಬ ಪುರುಷ್ ಮತುು ಒಬಬ ಮಹಿಳ ಯ ನಡುವಿನ ನ್ರಯಯಸ್ಮಮತ ಸ್ಮರಗಮ ಎಂದು ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ುವ 

ಮದುವ  ರಕ್ಷಣ  ಕರಯದಯ (ಡಿಫ್ ನ್ಪ ಆಫ್ ಮರಯರಿೀಜ್ ಆಕ್ು "ಡಿ.ಓ.ಏಂ.ಎ") ಸ್ಂವಿಧರನಬದಧತ್ ಯನುನ 

ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ತು. ತನನ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಗರರ್ತಯ ಆಸ್ುಯನುನ ವರರಸ್ುದರರಿಕ ಯಲಿಲ ಪಡ ದದದ ವಿಂಡಪರ್, 

ಫ್ ಡರಲ್ ಕರನೂನಿನ ಪಾಕರರ ಮದುವ ಯರಗದ ಕರರಣ, ಅವರಿಗ  ಬದುಕುಳಿದರುವ ಪರ್ತನಯರಿಗ  

ದ ೂರ ಯುವ ಫ್ ಡರಲ್ ಎಸ ುೀರ್ಟ ತ್ ರಿಗ  ವಿನ್ರಯರ್ತ ಸ್ಗದಂತ್  ತಡ ಹಿಡಿಯಲರಯತ261ಿು. ಬಹುಮತದ 

ಪರವರಗಿ ರ್ತೀಪಿನಿನತು ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿ ಕ ನಡಿ, 'ಮದುವ ' ಮತುು 'ಸ್ಂಗರರ್ತ' ಎಂಬ ಪದಗಳ ಫ್ ಡರಲ್ 

ವರಯಖರಯನವನುನ ಭಿನನಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಗರರ್ತಗಳಿಗಷ್ಟ್ುೀ ಅನವಯಸ್ುವಂತ್  ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುವುದು, ಐದನ್ ೀ 

ರ್ತದುದಪಡಿಯ ಡೂಯ ಪರಾಸ ಸ್ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳ ಪಾಕರರ ಸ್ಂವಿಧರನಬರಹಿರವರಗಿದ  ಎಂದು ನುಡಿದರು: 

ಮದುವ ಯ ಕುರಿತ್ರದ ಸ್ಕರಿರದ ವರಯಖರಯನಗಳನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ 

ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳುಳವ ಪರಂಪರ ಯನುನ ಬಿಟುು ಅಸ್ಹಜವರದ ಅಡಡದರರಿ 

ಹಿಡಿದರುವ ಈ (ಡಿ.ಓ.ಏಂ.ಎ) ನಿಧರಿರವು, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಜ ೂೀಡಿಗಳು 

ತಮಮ ಮದುವ ಗ  ಸ್ಕರಿರದ ಮುದ ಾ ಬಿದರದಗ ದ ೂರಕುವ ಅನುಕೂಲಗಳು 

ಮತುು ಜವರಬರದರಿಗಳನುನ ಪಡ ದುಕ ೂಳಳದಂತ್  ತಡ ಯೊಡುಡತುದ .  

ಇದು ಕರಯದಯೊಂದು, ಸ್ಕರಿರದ ಕರನೂನುಗಳಿಂದ 

ಗುರುರ್ತಸ್ಕ ೂಂಡೂ, ಕರಪರಡಲಿಟ್ಟುರುವ ವಗಿವಂದರ ಬಗ ಗ  ಅಸ್ಹನ್  

ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ಉದ ದೀಶ ಹ ೂಂದರುವುದಕ ಿ ಬಲವರದ ಸರಕ್ಷಯ. 

ಸ್ಕರಿರಗಳ ಪಾಶ್ರನರ್ತೀತ ಅಧಿಕರರದ ಮೂಲಕ ಕರನುಬದಧಗ ೂಂಡಿರುವ 
                                                             
260 570 U.S. 744 (2013) 
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ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ವಿವರಹ ಮರಡಿಕ ೂಂಡವರ ಮೀಲ  ಒಂದು ಬಗ ಯ 

ಅನ್ರನುಕೂಲ ಹ ೀರುವುದು, ಅವರನುನ ಪಾತ್ ಯೀಕ ಸರಥನದಲಿಲಡುವುದು 

ಮತುು ಅವರಿಗ  ಕಳಂಕ ಹಚುಿವುದು ಡಿ.ಓ.ಏಂ.ಎ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ುವ 

ಉದ ದೀಶವರಗಿದ ” 

 ಎರಡು ವಷ್ಿಗಳ ನಂತರ, ಒಬ್ಜ ೋಫ ಲ್ ವಿ. ಹಾಡ ಸಿ್ 262 ("ಒಬ ಜ ಿಲ್") ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ವಿವರಹವನುನ ಇತರ ಯು.ಎಸ್. ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು ಗುರುರ್ತಸ್ದ  ನಿದಶಿನ ಮತುು ನಿಧರಿರಗಳನುನ 

ವಿಶ್ ಲೀಷ್ಟ್ಸ್ುತ್ರು, ನ್ರಯ. ಕ ನಡಿ ಕ ಳಕಂಡಂತ್  ಗಮನಿಸ್ದರು: 

ಮದುವ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಖರಸ್ಗಿೀ ಆಯಿಯು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸರವಯುತುತ್ ಯ 

ತತವದ ಅವಿಭರಜಯ ಅಂಗ ಎಂಬುದು ನ್ರಯಯರಲಯ ಈ ವಿಚರರದಲಿಲ 

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಂಡಿರುವ ನಿಧರಿರಗಳ ಸರರರಂಶ. ಸ್ಂವಿಧರನದಡಿಯಲಿಲ 

ರಕ್ಷಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಗಭಿನಿರ ೂೀಧ್ಕಗಳು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳು, 

ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತು ಮತುು ಮಕಿಳರಗುವಿಕ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಆಯಿಗಳ 

ಹರಗ ಯೀ, ಮದುವ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ನಿಧರಿರಗಳು ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು 

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಬಹುದರದ ಅತಯಂತ ಖರಸ್ಗಿೀ ನಿಧರಿರಗಳಲ ೂಲಂದು. 

122. ಲರರ ನ್ಪ ಪಾಕರಣದ ಕ್ತರಿದರದ ವರಯಪ್ಪುಯನುನ ಮಿೀರಿ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರ ಹಕುಿಗಳನುನ ವಿಸರುರವರದ 

ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನದಂದ ನ್ ೂೀಡುವತು ಮುನನಡ ಯಬ ೀಕ್ತರುವ ಅಗತಯವನುನ ಜಸ್ುಸ್ ಕ ನ್ ಡಿ ಈ ರಿೀರ್ತ 

ವಯಕುಪಡಿಸ್ದರು:  

" ಲರರ ನ್ಪ ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪುಿ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್ ಯನುನ 

ಅಪರರಧ್ವ ನುನವ ಕರನುಗಳನುನ ಅಮರನಯಗ ೂಳಿಸ್ತು.. ಆದರ , 

ಲರರ ನ್ಪ ರ್ತೀಪುಿ ವಯಕ್ತುಗಳು ಶಿಕ್ ಯ ಭಯವಿಲಲದ  ಅನ್ ೂಯೀನಯ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳಲಿಲ ತ್ ೂಡಗಲು ಅನುಮರ್ತಸ್ುವ ಆಯರಮವಂದನುನ  
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ದೃಢಪಡಿಸ್ತ್ರದರೂ, ಸರವತಂತಾಯ ಅಷ್ುಕ ಿೀ ಸ್ೀಮಿತಗ ೂಳುಳತುದ  

ಎಂಬುದನುನ ಅದು ಒಪುಿವುದಲಲ.  ಕರನೂನು ಬರಹಿರವರಗಿದದವರನುನ 

ನಿರಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ದುದ ಉತುಮ ಬ ಳವಣಿಗ ಯೀ ಸ್ರಿ, ಆದರ  ಅದು 

ಸರವತಂತಾಯದ ವರಗರದನವನುನ ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ ಈಡ ೀರಿಸ್ುವುದಲಲ” 

      

ಡೂಯ ಪರಾಸ ಸ್ ನಿಬಂಧ್ನ್  ಮತುು ಅಮೀರಿಕ ಯ ಸ್ಂವಿಧರನದ ಹದನ್ರಲಿನ್ ೀ ರ್ತದುದಪಡಿಯಲಿಲರುವ ಸ್ಮರನ 

ರಕ್ಷಣ ಯ ಷ್ರತುುಗಳು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ದಂಪರ್ತಗಳಿಗ  ಮದುವ ಯರಗುವ ಹಕಿನುನ ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ುತುವ  ಎಂದು 

ಯು.ಎಸ್. ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು 5-4 ರ ಬಹುಮತದಲಿಲ,   ರ್ತೀಪುಿ ನಿೀಡಿತು. ಮದುವ ಯ ಹಕ್ತಿನ ಕುರಿತು 

ಮರತನ್ರಡುತ್ರು, ನ್ರಯ. ಕ ನಡಿ ಈ ರಿೀರ್ತ ಗಮನಿಸ್ದರು: 

ಮದುವ ಯಷ್ುು ಗರಢವರದ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಮತ್ ೂುಂದಲಲ, ಏಕ ಂದರ  

ಮದುವ ಯು ಪ ಾೀಮ, ನಿಷ ಠ, ಭಕ್ತು, ತ್ರಯಗ ಮತುು ಕುಟುಂಬಗಳ ಂಬ 

ಅತುಯನನತ ಆದಶಿಗಳನುನ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕ ೂಂಡಿದ . ಈ ಸ್ರೀ ಪುರುಷ್ರು 

ಮದುವ ಯಂಬ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯನುನ ಗೌರವಿಸ್ುವುದಲಲ ಎಂದರ  ಅದು 

ಅವರನುನ ತಪುಿ ರ್ತಳಿದಂತ್ರಗುತುದ . ನನನ ಅರಿಕ ಯಂದರ , ಅವರು 

ಮದುವ ಯನುನ ಗೌರವಿಸ್ುತ್ರುರ , ಅದ ಷ್ುು ಉತಿಟವರಗಿ 

ಗೌರವಿಸ್ುತ್ರುರ ಂದರ , ತ್ರವು ಕೂಡ ಅದರ ಮೂಲಕ ಪರಿಪೂಣಿತ್ ಯನುನ 

ಹ ೂಂದ ಬಯಸ್ುತ್ರುರ . ತಮಮನುನ ನ್ರಗರಿಕತ್ ಯ ಅತಯಂತ ಹಳ ಯ 

ಸ್ಂಸ ಥಯೊಂದರಿಂದ ಹ ೂರಗುಳಿಸ್ ತ್ರವು ಒಬಬಂಟ್ಟತನದ ಜಿೀವನ 

ನಡ ಸ್ುವಂತ್ರಗಬರರದು ಎಂಬುದ ೀ ಅವರಿಗಿರುವ ಭರವಸ ಯರಗಿದ . 

ಅವರು ಕರನೂನಿನ ದೃಷ್ಟ್ುಯಲಿಲ ಸ್ಮರನವರದ ಘನತ್  ಬ ೀಕ ಂದು 

ಕ ೀಳಿದರದರ . ಸ್ಂವಿಧರನ ಅವರಿಗ  ಆ ಹಕಿನುನ ನಿೀಡುತುದ  



 466 

123.       ಇರ್ತುೀಚನ   ಮಾಸಟಸಿಪವೋಸ್ ಕ ವಕ್ ಶ್ಾಪ್ v. ಕ ೂಲ್ ೂರಾಡ ೂವ ನ್ಾಗರಿಕ ಹಕತಕಗಳ ಸಮಿತಿ263 

ಪಾಕರಣದಲಿಲ ("ಮರಸ್ುಪ್ಪೀಿಸ್ ಕ ೀಕ ಶ್ರಪ್") ತನನ ಧರಮಿಿಕ ನಂಬಿಕ ಗಳ ನ್ ವದಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ದಂಪರ್ತಗಳ ವಿವರಹಕ ಿ ಕ ೀಕ್ ಮರಡಲು ನಿರರಕರಿಸ್ದ  ಕ ೈಸ್ು ಬ ೀಕರ್ ಒಬಬರು   ತ್ರರತಮಯ-ವಿರ ೂೀಧಿ 

ಕರನೂನನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ದದರ ಕುರಿತ್ರಗಿತುು. ಕ ೂಲ ೂರರಡ ೂೀ ಸ್ವಿಲ್ ರ ೈರ್ಟಪ ಕಮಿಷ್ನ್ (ಕ ೂಲ ೂರರಡೂ 

ನ್ರಗರಿಕ ಹಕುಿಗಳ ಸ್ಮಿರ್ತ) ("ಸ್.ಸ್.ಆರ್.ಸ್") ಬ ೀಕರ್ ವಿರುದಧ ರ್ತೀಪುಿ ನಿೀಡಿತು ಮತುು ಮೀಲಮನವಿಯ 

ಮೀರ ಗ  ಸ್ವೀಿಚಿನ್ರಯಯರಲಯ 7-2 ಬಹುಮತದಲಿಲ ಸ್.ಸ್.ಆರ್.ಸ್.ಯು  ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ 

ಸರವತಂತಾಯವನುನ ಖರತರಿಪಡಿಸ್ುವ ಮೊದಲನಿೀ ರ್ತದುದಪಡಿಯಡಿಯಲಿಲನನ ಬ ೀಕರ್ ಗ  

ಕ ೂಡಮರಡಲರಗಿರುವ ಹಕುಿಗಳನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ದ  ಎಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ತು.  ಬಹುಮತದ ಪರವರಗಿ 

ರ್ತೀಪಿನಿನತು, ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿ ಕ ನಡಿ, ಸ್.ಸ್.ಆರ್.ಸ್ ಬ ೀಕರ್ ನ ಧರಮಿಿಕ ನಂಬಿಕ ಗಳ ಡ ಗ   

"ಹಗ ತನವನುನ" ತ್ ೂೀರಿಸ್ದ  ಎಂದು ಅಭಿಪರಾಯಪಟ್ಟುತು:   

ಸ್ಕರಿರಿ ಕ ಲಸ್ಗಳಲಿಲ ಕಡರಡಯವರಗಿ ಪರಲಿಸ್ಬ ೀಕ್ತರುವ ಧರಮಿಿಕ 

ತಟಸ ಥಯ ತತವಕ ಿ ತಕಿಂತ್ , ಈ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಫಲಿಪ್ ನ 

ಪರಾಮರಣಿಕವರದ ಧರಮಿಿಕ ತಕರರರುಗಳ ದುರು ಸ್ಕರಿರದ 

ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತುಗಳು ಮೀಲುಗ ೈ ಸರಧಿಸ್ದುವು ಎಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಬಹುದು. 

ಆಯುಕುರ ಕ ಲ ಟ್ಟಪಿಣಿಗಳಲಿಲ ಕಂಡುಬರುವ ಧ್ಮಿದ ಡ ಗಿನ ದ ವೀಷ್ದ 

ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳು -  ಫಾೀ ಎಕಪಸ ೈಿಸ್ ಕರಲಸ್ (ಮುಕು ಚಲರವಣರ 

ನಿಬಂಧ್ನ್ ) ನ ಅಗತಯದ ೂಂದಗ  ತ್ರಳ ಯರಗುವುದಲಲ—ಆ ಟ್ಟಪಿಣಿಗಳನುನ 

ಆಯೊೀಗದಲರಲಗಲಿೀ, ಸ್ಕರಿರದ ಮೂಲಕವರಗಲಿೀ ಆದ ೀಶ 

ಅಂಗಿ ೀಕರರಗ ೂಳಳಲು ಕರರಣವರದ ಮೊಕದದಮಯ ಯರವುದ ೀ 

ಹಂತದಲಿಲ ವಿರ ೂೀಧಿಸ್ಲರಗಲಿಲಲ. ಹ ೂೀಲಿಸ್ದರ , ಫಲಿಪ್ ನ 

ಪಾಕರಣವನುನ ಆಯೊೀಗವು ಇತರ ಬ ೀಕಗಿಳ ಪಾಕರಣಗಳಿಗಿಂತ 
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ಭಿನನವರಗಿ  ಪರಿಗಣಿಸ್ರುವುದು ಕೂಡ ಅದನ್ ನೀ ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ . ಈ ಎಲರಲ 

ಕರರಣಗಳಿಂದ, ಸ್ದರಿ ರ್ತೀಪಿನುನ ತಳಿಳಹರಕಬ ೀಕ್ತದ ” 

ಬಹುಪರಲು ನ್ರಯಯ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಸ್ಂವಿಧರನವು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ನ್ರಗರಿಕ ಹಕುಿಗಳನುನ 

ಚಲರಯಸ್ುವ ಅನುಮರ್ತ ನಿೀಡುತುದ ಯರದರೂ, "ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಮದುವ ಯ ಕುರಿತ್ರದ ಧರಮಿಿಕ ಮತುು 

ತ್ರರ್ತವಕ ಆಕ್ ೀಪಣ ಗಳು ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ಅಭಿಪರಾಯಗಳರಗಿದುದ, ಅವು ಕ ಲವು ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ 

ಸ್ಂರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಟು ರೂಪಗಳರಗಿವ " ಎಂದು ಅಭಿಪರಾಯಪಟುರು. ಮೊದಲನ್ ೀ ರ್ತದುದಪಡಿಯ ಹಕುಿಗಳ್ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ 

ಬ ೀಕರ್ ನ ಹಕುಿಗಳ ಸ್ಮಂಜಸರತ್ ಯನುನ ಮನಗಂಡ ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯ, ಈ ಘಟನ್  

ಕ ೂಲ ೂರರಡ ೂೀದ ತ್ರರತಮಯ-ವಿರ ೂೀಧಿ ಕರನೂನು ಜರರಿಯರಗುವುದಕೂಿ ಮೊದಲು ಮತುು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ವಿವರಹವನುನ ಕರನೂನುಬದಧಗ ೂಳಿಸ್ದ ಓಬಜ ಿಫ್ ಲ್ ರ್ತೀಪುಿ ಹ ೂರಬಿೀಳುವುದಕೂಿ ಮುನ್ ಪ 2012 ರಲಿಲ ನಡ ದದುದ 

ಎಂಬ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ ಬ ೀಕರ್ ನ ಸ್ಂದಗಧ ಅರ್ಿವರಗುವಂತಹದರದಗಿದ , ಎಂದು ಗಮನಿಸ್ತು. 

ಇತರ ಹಲವರರು ಪಾಕರಣಗಳಲಿಲ, ಕ ೀಕುಗಳನುನ ಅಲಂಕರಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವರಗಿ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳ ಕುರಿತ 

ಅವಹ ೀಳನಕರರಿ ಸ್ಂದ ೀಶಗಳನುನ ಬರ ಯಲು ಬ ೀಕರ್ ಗಳು ಒಪಿದದುದದು ಮತುು ಸ್ಕರಿರದ ನ್ರಗರಿಕ ಹಕುಿಗಳ 

ವಿಭರಗವು, ಬ ೀಕರ್ ಗಳು ಹರಗ  ನಿರರಕರಿಸ್ುವ ಹಕುಿಗಳನುನ ಹ ೂಂದದರದರ  ಎಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ದದ ನಿದಶಿನಗಳನುನ 

ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ದ ನ್ರಯಯರಲಯ ತನನ ನಿಲುವನುನ ಸ್ಮರ್ಥಿಸ್ಕ ೂಂಡಿತು. ಅದ ೀ ರಿೀರ್ತ ಮರಸ್ುಪ್ಪೀಿಸ್ ಕ ೀಕ್ ಶ್ರಪ್ 

ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಕ ೀಕ್ ಅಂಗಡಿಯ ಮರಲಿೀಕನಿಗ  ಕ ೀಕನುನ ತಯರರಿಸ್ುವುದನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ುವ ಅಧಿಕರರವಿದದುದ, ಈ 

ಪಾಕರಣವನುನ ಬ ೀರ  ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ನಡ ಸ್ಕ ೂಳಳಬರರದು ಎಂಬ ಬಹುಮತದ ರ್ತೀಪಿನುನ ಮಂಡಿಸ್ಲರಯತು. 

124. ಜಸ್ುೀಸ್ ಸ ೂೀಟ ೂಮೀಯರ್ ರವರು ಬ ಂಬಲಿಸ್ದ, ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿ ಗಿನಪಬಗನಿರವರ 

ಭಿನನನಿಲುವಿನ ರ್ತೀಪುಿ, ಇತರ ಮೂರು ಬ ೀಕಗಿಳಿಂದ ಮರಸ್ುಪ್ಪೀಿಸ್ ಕ ೀ ಕಶ್ರಪ್ ನ್ರ ಬ ೀಕರ್ ನನುನ 

ಪಾತ್ ಯೀಕ್ತಸ್ತು.  ಇತರ ಬ ೀಕಗಿಳು, ಎಲರಲ ಗರಾಹಕರಿಗ  ಕ ೀಕ್ ಅಲಂಕರರ ಮರಡುವುದನುನ 

ನಿರರಕರಿಸ್ದರ , ಮರಸ್ುಪ್ಪೀಿಸ್ ಕ ೀಕ್ ಶ್ರಪ್ಪನ ಮರಲಿೀಕರರದ ಫಲಿಪ್ಪ, ನಿದಿಷ್ುವರದ 

ಜ ೂೀಡಿಯೊಂದರ ಮದುವ ಯ ಕ ೀಕ್ (ಇತರ ಗರಾಹಕರಿಗ  ಅವರು ಒದಗಿಸ್ುವಂತಹದು) ತಯರರಿಸ್ಲು 

ವಿಶ್ ೀಷ್ವರಗಿ ನಿರರಕರಿಸ್ದರು ಎಂದು ಜಸ್ುನ್ ಗಿನಪಬಗ್ಿ ಗಮನಿಸ್ದರು. ಅವರು ಹಿೀಗ  ವಿವರಿಸ್ುತ್ರುರ :  
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" ಫಲಿಪ್ಪ ತನಗ   ಆಘಾತಕರವ ನಿಸ್ದ ಕ ೀಕನುನ ತಯರರಿಸ್ಲು 

ನಿರರಕರಿಸ್ದನು ಮತುು ಇಲಿಲ ಆಘಾತಕರರಿತನವು ಕ ೀಕನುನ 

ತಯರರಿಸ್ುವಂತ್  ಕ ೀಳಿಕ ೂಂಡ ಗರಾಹಕನ ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಆಧರರದಲಿಲ 

ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲರಗಿತುು. ಇತರ ಮೂವರು ಬ ೀಕಗಿಳು ಕ ೀಕ್ ತಯರರಿಸ್ಲು 

ನಿರರಕರಿಸ್ದ ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಅವರ ನಿರರಕರಣ ಯು ತ್ರವು 

ತ್ರಯರರಿಸ್ಬ ೀಕ್ತರುವ ವಸ್ುುವಿನ ಮೀಲ  ಎಲಲರಿಗೂ 

ಕರಣುವರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಬರ ಯರಲರಗುವ ಅವಮರನಕರ ಸ್ಂದ ೀಶದ 

ದ ಸ ಯಂದ ಹುಟ್ಟುಕ ೂಂಡಿತುು (ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ )   

ಜ ೂೀಡಿಯೊನುದ ತಮಮ ಮದುವ ಯ ಕ ೀಕನುನ ತಯರರಿಸ್ಲು 

ಬ ೀಕರಿಯೊನದನುನ ಸ್ಮಿಕ್ತಿಸ್ದರಗ ಅವರು ಬಯಸ್ುವ ಕ ೀಕ್ ಅವಾ 

ಮದುವ ಯನುನ ಸ್ಂಭಾಮಿಸ್ಲು ಬಳಕ ಯರಗುತುದ ಯೀ ಹ ೂರತು ಅದು 

ಭಿನನಲ ೈಂಗಿಕ ಅರ್ವರ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಮದುವ ಯನುನ ಸ್ಂಭಾಮಿಸ್ುವ 

ಉದ ದೀಶಹ ೂಂದರಿುವುದಲಲ. ಕ ಾೀಗ್ ಮತುು ಮಲಿಲನ್ ರ್ ಬಯಸ್ದ 

ಅನುಹುದ ೀ ಉತಿನನವನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ಲರಗಿದ  

ಜಸ್ುಸ್ ಗಿನಪಬಗ್ಿ, ಕ ೂಲ ೂರರಡ ೂೀದ ತ್ರರತಮಯ  ವಿರ ೂೀಧಿ ಕರಯದಯನುನ ಸ್ೂಕುವರಗಿ 

ಅನವಯಸ್ಬ ೀಕ್ತದರದರ , ಕ ಳಸ್ಥರಗಳ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳ ರ್ತೀಪುಿಗಳನುನ ಎರ್ತುಹಿಡಿಯ ಬ ೀಕರಗುತುದ  ಎಂದು  

ರ್ತೀಮರಿನಿಸ್ದರು.  

125. ಮಾಸಟಪ್ತವೋಸ್ ಕ ವಕ್ ಶ್ಾಪ್ ಪಾಕರಣವನುನ, ಅದನ್ ನೀ ಹ ೂೀಲುವ, ಪಾಸ್ುುತ ಯುನ್ ೈಟ ಡ್ ಕ್ತಂಗಡಂ ನ 

ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯದಲಿಲ ವಿಚರರಣ ಗ ೂಳಗರಗುರ್ತುರುವ  ಲ್ಲವ ವಿ. ಆಶಸ್ೋ ಬ್ ವಕರಿ ಕಂ ಲ್ಲಮಿಟ ಡ್264 

ಪಾಕರಣದ ಮೂಲಕ ಕೂಡರ ಗುರುರ್ತಸ್ಬಹುದರಗಿದ . ಈ ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಉತುರ ಐಲ ಿಂಡ್ ನ 

                                                             
264 [2015] NICty 2.   
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ಬ ೀಕರಿಯೊಂದು ತನನ ಗರಾಹಕರಿಗ , ಕ ೀಕ್ ನ ಮೀಲ  ಸ್ಂದ ೀಶಗಳು, ಚತಾಗಳು ಅರ್ವರ ಗರಾಫಕ್ಪ  

ಗಳನುನ ಬರ ಯಸ್ುವ ಸ ೀವ ಯನುನ ಒದಗಿಸ್ತು. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ಂಘಟನ್ ಯೊಂದರ ಸ್ದಸ್ಯರರದ  ಲಿೀ 

ಎಂಬುವವರು, "ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಮದುವ ಯನು ಬ ಂಬಲಿಸ್" ಎಂಬ ಸ್ಂದ ೀಶವಿರುವ ಕ ೀಕನುನ 

ತಯರರಿಸ್ಲು ಹ ೀಳಿದರು. ಕ ೈಸ್ುರರಗಿದದ ಮರಲಿೀಕರು, ಅಂತಹ ಕ ೀಕನುನ ತಯರರಿಸ್ುವುದು ತಮಮ 

ಧರಮಿಿಕ ನಂಬಿಕ ಗಳ  ಂದಗ  ತ್ರಳ ಯರಗುವುದಲಲ ಎಂದು ಹ ೀಳಿ ನಿರರಕರಿಸ್ದರು. ತನನ ಕ ೀಕ್ 

ತಯರರಿಸ್ುವುದನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ುವ ಮೂಲಕ, ಬ ೀಕರಿಯವರು ತನನ ವಿರುಧ್ಧ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ನಿಲುವನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ ತ್ರರತಮಯ ಎಸ್ಗಿದರದರ  ಎಂದು ಲಿೀ ಆರ ೂೀಪ್ಪಸ್ದರು. ಕೌಂಟ್ಟ ನ್ರಯಯರಲಯ ಮತುು 

ಮೀಲಮನವಿಯ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳ ರ ಡೂ ತಮಮ ಧರಮಿಿಕ ನಂಬಿಕ ಗಳ ನ್ ಲ ಯಲಿಲ ಅಜಿಿದರರರ 

ಕ ೂೀರಿಕ ಯನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ುವುದು, ಸ್ಮರನತ್ರ ಕರಯದ ಯ (ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು) ನಿಯಮಗಳು (ಉತುರ 

ಐಲ ಿನ್ಡ), 2006 ಮತುು ನ್ರಯಯೊೀಚತ ಉದ ೂಯೀಗ ಮತುು ವತಿನ್ ಯ ಆದ ೀಶ, 1998ರ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಗಳಿಗ  

ವಿರುದಧವರಗಿದ  ಎಂಬ ಆಧರರದ ಮೀಲ  ಲಿೀರವರ ಪರವರಗಿ ರ್ತೀಪುಿ ನಿೀಡಿದವು.  

ಪಾಪಂಚದರದಯಂತದ ತುಲನ್ರತಮಕ ನ್ರಯಯಶ್ರಸ್ರದ ವಿಶ್ ಲೀಷ್ಣ ಯಂದ, ಕ ಳಗಿನ ತತವಗಳು ಹ ೂರಹ ೂಮುಮತುವ : 

ಜಗರ್ತುನ್ ಲ ಲಡ ಯ ನ್ರಯಯನಿಣಿಯಗಳನುನ ಹ ೂೀಲಿಸ್ ವಿಶಿಲೀಷ್ಟ್ಸ್ದರಗ, ಈ ಕ ಳಗಿನ ತತವಗಳು ಎದುದ ಕರಣುತುವ : 

1. ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಸರವತಂತಾಯ, ಘನತ್ , ಗೌಪಯತ್ , ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸರವಯತುತ್  ಮತುು ಸ್ಮರನತ್ ಗಳ ಅವಿಭರಜಯ 

ಅಂಶವರಗಿದ ;  

2. ಸ್ಮರನ ಲಿಂಗದ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್ ಯು ಸ್ಕರಿರದ ಕರನೂನುಬದಧ 

ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತುಗಳನುನ ಮಿೀರಿದ ವಿಚರರವರಗಿದ ; 

3. ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗದ ಕರನೂನುಗಳು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ನ್ ವದಲಿಲ ಜನಸ್ಂಖ ಯಯ ಒಂದು ಭರಗವನುನ 

ಗುರಿಯರಗಿಟುುಕ ೂಂಡು ಸ್ಮರನತ್ ಯನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುವ ;   

4. ಇಂತಹ ಕರನೂನ್ ೂಂದು, ರೂಢಮರದರಿಗಳನುನ ಎರ್ತುಹಿಡಿಯುತುದ , ಸರಮರಜಿಕ ರೂಢಿಗಳಿಗ  ಸ್ಕರಿರದ 

ಮುದ ಾಯನ್ ೂನತುುತುದ  ಮತುು ಸರವತಂತಾಯದ ಚಲರವಣ ಯ ಮೀಲ  ಪಾರ್ತಕೂಲ ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರುತುದ ; 
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5. ಪ್ಪಾೀರ್ತಸ್ುವ ಮತುು ಸ್ಂಗರರ್ತಯನುನ ಹ ೂಂದುವ ಹಕುಿ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ವಂದರಲಿಲ ಪರಿಪೂಣಿತ್  

ಕಂಡುಕ ೂಳುಳವ ಹಕುಿ, ಹಕುಿಗಳ ಮೀಲ  ರಚನ್ ಯರಗಿರುವ  ಸರಂವಿಧರನಿಕ ವಯವಸ ಥಯಡಿಯಲಿಲ 

ಸರವತಂತಾಯದಲಿಲ ನಂಬಿಕ ಯರಿಸ್ುವ ಸ್ಮರಜವಂದಕ ಿ ಅಗತಯವರಗಿದ ; 

6. ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿೀಲುವು ಸ್ಕರಿರದ ಮೀಲ  ನಕರರರತಮಕ ಮತುು ಸ್ಕರರರತಮಕ ಬಧ್ಢತ್ ಗಳನುನ ಹ ೀರುತುದ . ಆದು 

ಸ್ಕರಿರಕ ಿ ತ್ರರತಮಯ ಮರಡಬರರದ ಂದು ಹ ೀಳುವುದರ ಜ ೂತ್ ಗ , ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳ ನ್ ೈಜ 

ನ್ ರವ ೀರಿಕ ಗ  ಅನುವರಗುವ ಹಕುಿಗಳನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ಬ ೀಕ ಂದು ಕರ ನಿೀಡುತುದ ; ಮತುು 

7. ನಿರಪರರಧಿೀಕರಣಕ ಿ ಕರರಣವರದ ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ತತವಗಳು, ಜಿೀವನದ ಪಾರ್ತಯೊಂದು ಘಟುದಲಿಲ 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳ ನ್ ೈಜವರದ ಈಡ ೀರಿಕ ಯನುನ ಕಂಡುಕ ೂಳಳಲು ಅನುವರಗುವ ಹಕುಿಗಳ 

ನಿರಂತರ ಪಾರ್ತಪರದನ್ ಯಲಿಲ ತ್ ೂಡಗಬ ೀಕು. ಕರನೂನು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳ ವಿರುದಧ ತ್ರರತಮಯ 

ಎಸ್ಗುವಂರ್ತಲಲ. ಸ್ಮರನ ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ಒದಗಿಸ್ಲು ಕರನೂನು ಸ್ೂಕುವರದ ಕಾಮಗಳನುನ 

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು.  

ಕಳ ಡ ರಡು ದಶಕಗಳು, ಖರಸ್ಗಿೀಯರದ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳ ಕರನೂನುಬಧ್ಧತ್  ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ 

ಸ್ಮರನತ್ ಯನುನ ಒಪುಿವ ವಿಸರುರವರದ ಹಕುಿಗಳ ರಡನೂನ ಗುರುರ್ತಸ್ದ  ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮತುು 

ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳ ಹಲವರರು ರ್ತೀಪುಿಗಳಿಗ  ಸರಕ್ಷಿಯರಗಿವ , ಅಲಲದ ೀ 1996ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ, 

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಾಕರವು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ ತ್ರರತಮಯವನುನ ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕವರಗಿ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುವ 

ಮೊತುಮೊದಲ ದ ೀಶವರಯತು265. ಈ ರ್ತೀಪುಿ ಹ ೂರಬಿೀಳುರ್ತುರುವ ಈ ದನದ ಮಟ್ಟುಗ  ಹತುು ದ ೀಶಗಳು ಲ ೈಂಗಿಕ 

ನಿಲುವನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ ತ್ರರತಮಯವನುನ  ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕವರಗಿ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುತುವ . ಯುನ್ ೈಟ ಡ್ ಕ್ತಂಗಡಮ್, 

ಬ ೂಲಿವಿಯರ, ಈಕ ವಡರರ್, ಫಜಿ ಮತುು ಮರಲರು ದ ೀಶಗಳು ವಿಶ್ ೀಷ್ವರಗಿ ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಸ್ಮತ್ ಯನ್ರನಧ್ರಿಸ್ದ 

ತ್ರರತಮಯವನುನ ಸರಂವಿಧರನಿಕವರಗಿ ಅರ್ವರ ಕರನೂನುಗಳನುನ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ುವ ಮೂಲಕ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುತುವ . 

ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಲ ಸ್ಬಯನ್, ಗ ೀ, ಬ ೈಸ ಕುಪವಲ್, ಟರಾನ್ಪ ಮತುು ಇಂಟಸ ಿಕ್ಪ ಸ್ಂಘದ ಪಾಕರರ, 2017ರ 

ಮಟ್ಟುಗ  74 ದ ೀಶಗಳು (ಭರರತವನೂನ ಒಳಗ ೂಂಡಂತ್ ) ಸ್ಮಲ ೈಂ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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ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುತುವ 266. ಈ ದ ೀಶಗಳಲಿಲ ಹ ಚಿನವು ಉಪ-ಸ್ಹರರ ಮತುು ಮಧ್ಯಪರಾಚಯ ಪಾದ ೀಶದಲಿಲವ . ಕ ಲ 

ರರಷ್ರಗಳು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಗ  ಮರಣದಂಡನ್ ಯನುನ ವಿಧಿಸ್ುತುವ . 

126. ಸರಮರಜಿಕ ಮತುು ಐರ್ತಹರಸ್ಕ ಸ್ನಿನವ ೀಶಗಳು ಒಂದು ವರಯಪ್ಪುಯಂದ ವರಯಪ್ಪುಗ  ಭಿನನವರಗಿರುತುವ  

ಎಂಬುದರ ಅರಿವು ನಮಗಿದುದ, ಈ ಕರರಣದಂದ ಅವುಗಳಿಗ  ತುಲನ್ರತಮಕ ಕರನೂನು ರಚನ್ ಯ 

ಆಧರರದಲಿಲ ರಿಯರಯರ್ತಗಳನುನ ನಿೀಡುವತು ಗಮನಹರಿಸ್ಬ ೀಕು ಎಂದು ನಮಗ  ರ್ತಳಿದದ . ಆದರಗೂಯ, 

ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿಪರಾಯದ ಅಗರಧ್ ಒತುಡ ಮತುು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ದಂಪರ್ತಗಳ ಮೂಲಭೂತ 

ಹಕುಿಗಳನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ುವ ಪಾಮರಣವು ನ್ರಟಕ್ತೀಯವರಗಿ ಹ ಚಿಳವರಗಿರುವುದು, ಲ ೈಂಗಿಕ 

ನಿಲುವಣರನಧ್ರಿಸ್ದ ಸ್ಮರನತ್ ಯಡ ಗ  ಬ ಳ ಯುರ್ತುರುವ ಒಮಮತವನುನ ಪಾರ್ತಫಲಿಸ್ುತುದ . ಈ 

ರ್ತೀಪುಿಗಳಲಿಲ ಪಾರ್ತಬಿಂಬಿತವರಗಿರುವ ಸ್ಂಗಾಹಿಸ್ಲಿಟು ಜ್ಞರನವನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳಳಬಿೀಕ ಮಬ ಭರವನ್  

ನಮಮದರಗಿದುದ, ಭರರರ್ತೀಯ ಸ್ಮಿವದರನದಡಿಯ ಖರತರಿಗಳ ಅರ್ವಿನುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವ ಬದಲು, ಆ 

ಖರಟರಿಗಳಿಗ  ನಮಮ ನಿಧರಿರದ ಮೂಲಕ ಧ್ೃಡವರದ ಮತುು ಪಾಶಂಸರಹಿ ದೃಢಿೀಕರಣ 

ಒದಗಿಸ್ಬಿೀಕ ಂಬುದು ನಮಮ ನಿಲುವರಗಿದ . 

ಇಂತಹ ವಿಕರಸ್ವು, ಉದರರ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮೌಲಯಗಳರದ -ಸರವತಂತಾಯ, ಘನತ್ , ಖರಸ್ಗಿೀತನ, ಸ್ಮರನತ್  

ಮತುು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸರವಯತುತ್ - ಗಳಿಂದ ಆಳಲಿಡುರ್ತುರುವ ಸ್ಮರಜಗಳು, ಒಮಮತದ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಅಪರರಧ್ಗಳನುನ ನಿರಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವುದನುನ ಮಿೀರಿ ಮುನನಡ ಯುವಂತ್  

ಮರಡಿದ . ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ ಭಿನನವರಗಿದದ ಯುಗ ಮತುು ಕರಲದಲಿಲ ಪಾಚಲಿತವರಗಿದದ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಭೂತಗಳನುನ  

ಮಣುಣಮರಡುವ ಸ್ಲುವರಗಿ, ನಿರಪರರಧಿೀಕರಣವು ಖ್ಂಡಿತವರಗಿಯೂ ಆಗಲ ೀಬ ೀಕ್ತದ . ಆದರ  ನಿರಪರರಧಿೀಕರಣ 

ಮೊದಲ ಹ ಜ ೆಯಷ ುೀ. ನಿರಪರರಧಿೀಕರಣ ಅವಲಂಬಿಸ್ರುವ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ತತವಗಳು, ಇನನಷ್ುು ವಿಶ್ರಲ 

ಶ್ ಾೀಣಿಯ ಸ್ವಲತುುಗಳಿಗ  ಅನವಯಸ್ತುವ . ಭರರರ್ತೀಯ ಸ್ಂವಿಧರನವು  ಅಂತಹ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮೌಲಯಗಳ 

                                                             
266 The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans And Intersex Association, “Sexual Orientation Laws of the World”, 

(2017).   
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ಮೀಲಿನ ಪರಾಮರಣಿಕ ನಂಬಿಕ ಯನುನ ಅವಲಂಬಿಸ್ದ . ಸ್ಹರನುಭೂರ್ತಯುಳಳ ಜರಗರ್ತಕ ವಯವಸ ಥಯಡ ಗ  ವಿಶವದ 

ನ್ರಗರಿಕತ್ ಗಳು ಸರಗುರ್ತುರುವರಗ ಭರರತ ಹಿಂದುಳಿಯಬರರದು. 

K. ಅಪರಾಧ, ನ್ ೈತಿಕತ  ಮತತಿ ಸಂವಿರ್ಾನ 

127. ಕರನೂನಿನಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ ಗ  ಗುರಿಯರಗಬಹುದರದ ಅಪರರಧ್ ಎಂದು ಯರವುದನುನ ಕರ ಯಬಹುದು ಎಂಬ 

ಪಾಶ್ ನಯು ಕರನೂನು ಸ್ದರಧಂತದಲಿಲ ಪಾಮುಖ್ ಪರತಾ ವಹಿಸ್ದ . ಅಪರರಧ್ವಂದನುನ ವರಯಖರಯನಿಸ್ಲು 

ಕರನೂನು ವಿದರವಂಸ್ರು ಮತುು ನ್ರಯಯರಧಿೀಶರು ಸ್ಮರನವರದ ಪಾಯತನಗಳನುನ ಮರಡಿದರದರ . 

ಹಾಲಾಬರಿಸ್ ಲ್ಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ ಿಂಡ್ ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪುಿ ಅಪರರಧ್ವನುನ "ಕರನೂನುಬರಹಿರ ಕೃತಯ 

ಅರ್ವರ ಸರವಿಜನಿಕರ ವಿರುದಧದ ಅಪರರಧ್ವ ಂದು ಕರ ಯಲಿಡುವ ಕೃತಯ ಮತುು ಆ ಕೃತಯ ಅರ್ವರ 

ತಪಿನುನ ಎಸ್ಗಿದ ವಯಕ್ತುಯನುನ ಕರನೂನ್ರತಮಕ ಶಿಕ್ ಗ  ಅಹಿನನ್ರನಗಿಸ್ುವ ತಪುಿ ಕ ಲಸ್" ಎಂದು 

ವರಯಖರಯನಿಸ್ುತುದ 267. ಗರಲಯನಿವಲ ಲ ವಿಲಿಯಮ್ಪ  ಈ ಕ ಳಗಿನಂತ್  ಗಮನಿಸ್ುತ್ರುರ : 

ಅಪರರಧ್ ಎಂಬುದು, ಅಪರರಧಿ ಪರಿಣರಮಗಳಿರುವ ಮತುು ಅಪರರಧಿೀ 

ವಿಚರರಣ ಗ  ಒಳಗರಗಲು ಸರಧ್ಯವರಗುವ ಕ್ತಾಯ. ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಕರನೂನು 

ಎಂಬುದು ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳಲಿಲ ವಿಚರರಣ ಗಳ 

ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವಂತಹ ಕರನೂನಿನ ಒಂದು ಶ್ರಖ 268 

ತಮಮ "ದ ಎಮ್ಪ ಆಫ್ ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಲರ" ಎಂಬ ಪಾಬಂಧ್ದಲಿಲ269 ಹ ನಿಾ ಹರರ್ಟಿ,  ಕರನೂನಿನ ಈ ಶ್ರಖ ಯಲಿಲ 

ವರಯಖರಯನ ಮರಡುವ ಕಷ್ುದ ಬಗ ೆ ಟ್ಟಪಿಣಿ ಮರಡುತ್ರುರ . ಒಂದು ಅಪರರಧ್ವನುನ ಅಪರರಧ್ ಎಂದು 

ಕರ ಯಲರಗುತುದ ಯರದರರಿಂದ ಅದು ಅಪರರಧ್ವರಗಿದ :    

ಹಲವರರು ನ್ರಯಯರಶ್ರಸ್ರೀಯ ಅಭಿಪರಾಯಗಳು ಮತುು ಅವುಗಳಲಿಲ 

ಬಳಸ್ುವ ಕ ಲವು ನ್ ೀರವರದ ಮರತುಗಳ ಆಧರರದಲಿಲ 

                                                             
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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ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಬ ೀಕ್ತದದಲಿಲ, ಅಪರರಧ್ವ ಂದು ಕರ ಯಲಿಡುವ ಯರವುದ ೀ 

ಕ್ತಾಯನುನ ಅಪರರಧ್ವ ಂದು ಕರ ಯಬಹುದು ಮರತು ಅಪರರಧ್ದ ಶಿಕ್  

ಎಂಬುದನುನ, ಅಪರರಧ್ವ ಂದು ಕರ ಯಲಿಡುವ ಕರಯಿವನುನ 

ಮರಡಿದರ  ನಿೀಡಲರಗುವ ಸ್ಜ  ಎನುನವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಗಟನುನ 

ಬಿಡಿಸ್ಬಹುದು 

ಆದರಗೂಯ, ಅಂತಹ ಸ್ರಳವರದ ವರಯಖರಯನವು "ಬೌದಧಕ ದವರಳಿತನದ ಗುಟುುಬಿಟುುಕ ೂಟುಂತ್ " ಎಂಬುದನುನ 

ಹರರ್ಟಿ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳುಳತ್ರುರ . ರ ೂೀಸ ೂಿೀ ಪೌಂಡ್ ಯರವುದು ಅಪರರಧ್ವರಗುತುದ  ಎಂಬುದನುನ 

ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವುದರಲಿಲರುವ ಸ್ಂದಗಧತ್ ಯನುನ ಹಿೀಗ  ವಯಕುಪಡಿಸ್ುತ್ರುರ :  

ಅಪರರಧ್ವ ಂದರ ೀನು? ಎಂಬ ಪಾಶ್ ನಗ  ಕ ೂನ್ ಯ ಉತುರ ಎಂಬುದು ಇರಲು 

ಸರಧ್ಯವಿಲಲ. ಏಕ ಂದರ , ಕರನೂನು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಜಿೀವಂತ, 

ಪರಿವತಿನ್ರಶಿೀಲ ವಿಚರರ, ಮತುು ಅದು ಕ ಲವಮಮ ಏಕರೂಪದಲಿಲದದರ  

ಮತ್ ೂುಮಮ ನ್ರಯಯರಂಗದ ವಿವ ೀಚನ್ ಗ  ಸರಕಷ್ುು ಅವಕರಶ ನಿೀಡಬಹುದು, 

ಅದು ಕ ಲವಮಮ ಅರ್ತ ನಿಧಿಿಷ್ುವರದ ನಿದ ೀಿಶನಗಳನುನ ನಿೀಡಬಹುದು 

ಮತ್ ೂುಮಮ  ಅದರ ನಿದ ೀಿಶನಗಳು ಅತಯಂತ ಸ್ವಿರ್ತಾಕವರಗಿರಬಹುದು270    

ಆರಂಭ ಕರಲದ ತತವಜ್ಞರನಿಗಳು ಅಪರರಧ್ವನುನ ವರಯಖರಯನಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವರಗಿ ಅದನುನ ನ್ರಗರಿಕ 

ತಪುಿಕ ಲಸ್ಗಳಿಂದ ಪಾತ್ ಯೀಕ್ತಸ್ಲು ಪಾಯರ್ತನಸ್ದರು. ವರಕರಿತುಯಿದ ಮೀಲಿನ ತನನ ಅಧ್ಯಯನದಲಿಲ, ಅರಿಸರುಟಲ್ 

ಕ ಳಗಿನಂತ್  ಗಮನಿಸ್ದರು: 

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ನ್ರಯಯವನುನ ಎರಡು ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ 

ವರಯಖರಯನಿಸ್ಬಹುದು. ಏಕ ಂದರ  ಅದನುನ ಸ್ಮುದರಯಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧ್ 

ಪಟುಂತ್  ಅರ್ವರ ಆ ಸ್ಮುದರಯದ ಸ್ದಸ್ಯರು ಏನು ಮರಡಬ ೀಕು 

                                                             
270 Roscoe Pound, Interpretation of Legal History, Harvard University Press (1946).   
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ಅರ್ವರ ಮರಡಬರರದು ಎಂಬುದಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧ್ಪಟುಂತ್  

ವರಯಖರಯನಿಸ್ಲರಗುತುದ . ಅದ ೀ ಪಾಕರರವರಗಿ, ನ್ರಯಯ ಮತುು ಅನ್ರಯಯದ 

ಕರಯಿಗಳನುನ ಎರಡು ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಮರಡಬಹುದು, ಎಂದರ , ಅವುಗಳನುನ 

ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್  ಅರ್ವರ ಒಂದು ಸ್ಮುದರಯಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧ್ 

ಪಟುಂತ್  ಎಸ್ಗಬಹುದು271 

ಕರಂರ್ಟ, ತನನ "ಮರರಲ್ಪ ಆಫ್ ಮಟರಫಸ್ಕ್ಪ" ನಲಿಲ, ಈ ಕ ಳಗಿನಂತ್  ಗಮನಿಸ್ದರು: 

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು, ಸರವಿಜನಿಕ ಕರನೂನ್ ೂಂದನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್, 

ನ್ರಗರಿೀಕರರಗಿರಲು ಅನಹಿರ ನಿಸ್ಕ ೂಂಡರಗ, ಅದನುನ ಸ್ರಳವರಗಿ 

ಅಪರರಧ್ (ಕ್ತಾಮೀನ್) ಎಂದು ಕರ ಯುತ್ರುರ  ಆದರ  ಆದರನ್ ನು 

ಸರವಿಜನಿಕ ಅಪರರಧ್ (ಕ್ತಾಮೀನ್ ಪಬಿಲಕಂ) ಎಂದು ಕೂಡ 

ಕರ ಯಲರಗುತುದ ; ಹಿೀಗರಗಿ ಅದನುನ ಮೊದಲು ಸ್ವಿಲ್ 

ನ್ರಯಯರಲಯದ ದುರು ತರಲರಗುತುದ , ನಂತರ ಕ್ತಾಮಿನಲ್ 

ನ್ರಯಲಯದ ದುರು ಹರಜರು ಪಡಿಸ್ಲರಗುತುದ 272 

ಕೃತಯವಂದರಿಂದ ಉಂಟರದ ನಷ್ುವು "ಖರಸ್ಗಿೀಯರದುದರಗಿರದ ೀ, ಸರವಿಜನಿಕವರದ ತಪುಿಗಳ" 

ಸ್ವರೂಪದಲಿಲದ ಯೀ ಎಂದು ಅರಿಯುವುದು, ಅಪರರಧ್ವನುನ ವರಯಖರಯನಿಸ್ುವ ಮತ್ ೂುಂದು ಬಗ 273 . ಈ 

ವಯತ್ರಯಸ್ವನುನ ಬರಲಯಕ ೂಪಟೀನ್ ಮತುು ನಂತರದಲಿಲ ಡರಯಫ್, ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಕರನೂನಿನ ಮೀಲಿನ ತಮಮ ಸ್ದರಧಂತಗಳ 

ಮೂಲಕ ಹ ೂರಗ ಡವಿದರು. ಬರಲಕ ೂಪಟೀನ್ ತನನ "ಕರಮಂಟರಿೀಸ್ ಆನ್ ದ ಲರಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ ಲಂಡ್" ನಲಿಲ 

ಸರವಿಜನಿಕವರದ ತಪುಿ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಡುವ ಕೃತಯಗಳನುನ ಮರತಾ ಅಪರರಧ್ವ ಂದು ವಗಿೀಿಕರಿಸ್ಬ ೀಕು 

ಎಂಬ ಕಲಿನ್ ಯನುನ ಮಂಡಿಸ್ದರು274. ಸರವಿಜನಿಕ ತಪುಿಗಳನುನ ಅವರು "ತನನ ಸರಮರಜಿಕ ಸ್ಂಘಟನ್ 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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ಸರಮರ್ಯಿದ ಆಧರರದಲಿಲ ಸ್ಮುದರಯವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಡುವ ಒಂದಡಿೀ ಸ್ಮುದರಯಕ ಿ ಸ ೀರಬ ೀಕರದ ಹಕುಿ 

ಮತುು ಕತಿವಯಗಳ ಉಲಲಂಘನ್  ಮತುು ಘಾಸ್ಗ ೂಳಿಸ್ುವಿಕ " ಎಂದು ವಿವರಿಸ್ದರು. ಸರವಿಜನಿಕ ತಪೊಿಂದನುನ, 

ಸರವಿಜನಿಕರಿಗ  ನಷ್ುವನುನಂಟುಮರಡುವ ತಪುಿಕ ಲಸ್ವ ಂದು ವರಯಖರಯನಿಸ್ದ ೀ, ಸರವಿಜನಿಕರ ಲಲರಿಗ  

ತ್ ೂಂದರ ಮರಡುವ, ಎಂದರ  ಒಂದಡಿೀ ರರಜಯ ವಯವಸ ಥಗ  ಸ್ಂಬಧಿಸ್ದ ವಿಷ್ಯವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೀಕ ಂದು ವರದ 

ಮರಡುವ ಡರಯಫ್ 'ಸರವಿಜನಿಕ ತಪ್ಪಿನ' ಪರಿಕಲಿನ್ ಯನುನ ವಿಸ್ುರಿಸ್ುತ್ರುರ 275. 

ನ್ ೂಝಿಕ್ ಮತುು ಬ ಕರ್ ಸ್ಹ ಅಪರರಧ್ವ ಂದರ , ಸರವಿಜನಿಕರಿಗ  ಹರನಿ ಉಂಟುಮರಡುವಂತಹ ಕೃತಯ ಎಂಬ 

ಸ್ದರಧಂತವನುನ ಬ ಂಬಲಿಸ್ುತ್ರುರ . ನ್ ೂಝಿಕ್ ಅವರು, ಅಪರರಧ್ದಂದ ಉಂಟರದ ಹರನಿ, ಇತರ ಖರಸ್ಗಿೀ 

ಕರನೂನಿನ ತಪುಿಗಳಂತಲಲದ ೀ, ಅಪರರಧ್ದ ಸ್ಂಭರವಯ ಬಲಿಪಶುಗಳನುನ ಮಿೀರಿ ತಮಮನುನ ತ್ರವು ಆ ಅಪರರಧ್ದ 

ಸ್ಂಭರವಯ ಸ್ಂತಾಸ್ುರ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ ಎಲಲರನುನ ಒಳಗ ೂಳುಳತುದ  ಎಂದು ವರದಸ್ುತ್ರುರ 276 . ಇಂತಹ 

ಕ ಲಸ್ವನುನ ಬ ೀಕ ಂದ ೀ ಮರಡಿದರಗ, ಅದು ಸರಮರನಯ ಸ್ಮುದರಯದಲಿಲ ಭಯವನುನ ಹರಡುತುದ  ಮತುು 

ಸ್ಮುದರಯಕ ಿ ಈ ಹ ಚುಿವರಿಯದ ಹರನಿಯನುನಂಟು [ಭಯ ಮತುು ಅಭದಾತ್ ಯನುನಂಟುಮರಡುವುದು] ಮರಡಿದ 

ಕರರಣ , ಇಂತಹ ಕೃತಯಗಳನುನ ಅಪರರಧ್ವ ಂದು ವಗಿೀಿಕರಿಸ್ ಸ್ಕರಿರಿ ಕಾಮ ಜರುಗಿಸ್ಲರಗುತುದ . ಬ ಕರ್ 

ಅಪರರಧ್ವನುನ ಸರಮರಜಿಕ ಸ್ಥರತ್ ಗ  ಭಂಗ ತರುವ ಮತುು "ಮೂಲಭೂತ ಸರಮರಜಿಕ ರಚನ್ ಗಳಿಗ  ವಿನ್ರಶಕರರಿ 

ಅಡಚಣ ಯನುನ ಉಂಟುಮರಡುವ ಸರಧ್ಯತ್ ಯರುವ" ವಿಚರರವ ಂದು ವರಯಖರಯನಿಸ್ುವುದಕ ಿ ಆಧ್ಯತ್  ನಿೀಡುತ್ರುರ .277 

ಆದರಗೂಯ, ಎಲರಲ ತಪುಿಗಳು ಸ್ಮರಜದ ಮೀಲ  ಒಂದಲರಲ ಒಂದು ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರುತುವ ಯರದದರಿಂದ, 

ಅಪರರಧ್ವನುನ ಕ ೀವಳ ಸರವಿಜನಿಕವರದ ತಪೂಯ ಎಂದು ವರಯಖರಯನಿಸ್ುವ ಸ್ದರಧಂತವನುನ ಹರರ್ಟಿ ಪಾಶಿನಸ್ದರು,  

ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಕೃತಯಗಳನುನ, ಅವು ಸ್ಮರಜಕ ಿ ಹರನಿಯನುನಂಟು ಮರಡುತುವ  

ಮತುು ಅವನುನ ತಡ ಗಟುಲು ಸ್ಮರಜ ಪಾಯತನ ಪಡುರ್ತುರುತುದ  ಎಂಬ 

ಆಧರರದಲಿಲ ಸ್ವಿಲ್ ಅಪರರಧ್ಗಳಿಂದ ಭಿನನವರಗಿ ನ್ ೂೀ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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ಸ್ಮರಜವು ಒಪಿಂದಗಳ ಈಡ ೀರಿಕ  ಮತುು ಸ್ಂಚರರರಿ ಅಪಘಾತಗಳ 

ತಡ ಗಟುುವಿಕ  ಮತುು ಇತರ  ಸ್ವಿಲ್ ತಕರರರುಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ 

ವಿಚರರಗಳಲಿಲ ಕೂಡ ಆಸ್ಕ್ತು ವಯಕುಪಡಿಸ್ುತುದ  ಎಂಬುದು ಹರಗ  

ಬ ೀಪಿಡಿಸ್ುವುದನುನ ಕಷ್ುಸರಧ್ಯಗ ೂಳಿಸ್ುತುವ . 

128. ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ ಕರನೂನಿನ ವಿಧರನ ಮತುು ಈ ವಿಧರನದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ನ್ ಲ ಗಟ್ಟುನಲಿಲ 

ಅಪರರಧ್ವನುನ ವರಯಖರಯನಿಸ್ುವುದಕ ಿ ಹರರ್ಟಿ ಆದಯತ್  ನಿೀಡಿದರು. ಅವರು ಅಪರರಧ್ಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ  

ಕರನೂನು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನುನ ಹ ೂಂದರಬ ೀಕ ಂದು ವಿವರಿಸ್ದರದರ : 

ಈ ವಿಧರನವು, ಸರಮರನಯ ಪದಳಲಿಲ ರೂಪ್ಪಸ್ಲರಗಿದುದ ಜನರಿಗ  

ಅವರು ಏನು ಮರಡಬ ೀಕು, ಏನು ಮರಡಬರರದು ಎಂಬ 

ನಿದ ೀಿಶನಗಳು ಮತುು ಆಜ ನಗಳ ಸ್ರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಕ ಲಸ್ 

ಮರಡುತುದ  

ಆ ನಿದ ೀಿಶನಗಳನುನ ಪರಲಿಸ್ುವ ಸ್ಮಯ ಬಂದರಗ, ತಮಗ  

ರ್ತಳಿಸ್ಲರಗಿರುವಂತ್  ನಡ ದುಕ ೂಳುಳವವರ ಲಲರೂ ಆ 

ನಿದ ೀಿಶನಗಳನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂಡು ಅವಕ ಿ ಬಧ್ಧರರಗಿರಬ ೀಕು, ಇಲಿಲ, ಆ 

ನಿದ ೀಿಶನಗಳನುನ ಒಂದು ಬಗ ಯ ಅಧಿಕರರಯುಕು ಪದಗಳಲಿಲ 

ಮುಂಚತವರಗಿ ರೂಪ್ಪಸ್ಲರಗಿತ್ ು ಇಲಲವ ೀ ಎಂಬುದನುನ ಗಣನ್ ಗ  

ತ್ ಗ ದು ಕ ೂಳುಳವುದಲಲ. 

ಆ ನಿದ ೀಿಶನಗಳು, ಅವನುನ ಪರಲಿಸ್ದ ೀ  ಇರುವ  ವಯಕ್ತುಗಳ ಮೀಲ  

ಸ್ಮುದರಯವು ಹ ೀರಲು ಸ್ಧ್ಧವಿರುವ ಒಂದು ಅರ್ವರ ಹ ಚಿನ 

ಶಿಕ್ ಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುತುವ    
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ಕರನೂನಿನ ಹ ೀರಿಕ ಯನುನ ಸ್ಮರ್ಥಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಮತುು ಅದರ ಜ ೂತ್ ಗ  

ಸ್ಂಭವಿಸ್ುವ ಸ್ಮುದರಯದ ಖ್ಂಡನ್ ಯ ನಿಧರಿರದ ಆಧರರದಲಿಲ 

ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಕರನೂನನುನ, ಸ್ವಿಲ್ ಕರನೂನಿಂದ ಭಿನನವ ಂದು 

ಗುರುರ್ತಸ್ಬಹುದು (ಒತುು ಕ ೂಡಲರಗಿದ )           

 ಹರರ್ಟಿ ರವರ ಪಾಕರರ, ಮೀಲಿರುವ ಮೊದಲ ಮೂರು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ವಿಲ್ ಮತುು ಕ್ತಾಮಿನಲ್ 

ಕರನೂನಗಳಲಿಲ ಸರಮರನಯವರಗಿ ಕಂಡುಬರುತುವ . ಆದರಗೂಯ, "ಸರಮುದರಯಕ ಖ್ಂಡನ್ " ಎಂಬುದು  ಸ್ವಿಲ್ 

ಮತುು ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಕರನೂನಿನ ನಡುವಿನ ಪಾಮುಖ್ವರದ ವಿಭಿನನ ಅಂಶವ ಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸ್ದರು. ಹಿೀಗರಗಿ, 

ಅವನು ಅಪರರಧ್ವನುನ ಈ ರಿೀರ್ತ ವರಯಖರಯನಿಸ್ಲು ಪಾಯರ್ತನಸ್ದರು:   

ಕೃತಯವಂದು ನಡ ದದ  ಎಂಬುದನುನ ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿ ತ್ ೂೀಪಿಡಿಸ್ದರ , 

ಅದಕ ಿ ಸ್ಮುದರಯವರದ ಔಪಚರರಿಕ ಮತುು ಗಂಭಿೀರವರದ ನ್ ೈರ್ತಕ 

ಖ್ಂಡನ್ ಯನುನ ಘೂೀಶಿಸ್ಲರಗುರ್ತುತುು 

 ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಕರನೂನು  ಸ್ವಭರವತಃ ವಿವಿಧ್ ಆಯರಮಗಳನುನ ಹ ೂಂದರುವ ಕರರಣ, ಅಪರರಧ್ವನುನ ಒಂದ ೀ 

ಬಗ ಯಲಿಲ ವರಯಖರಯನಿಸ್ುವುದು ಬಹುಶಃ ಕಷ್ು. ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಸ್ದರಧಂತಗಳನುನ ಮತುು 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ೂಂದಗಿನ 

ಅವುಗಳ ಒಡನ್ರಟವನುನ ಗಮನಿಸ್ುವ ಮೂಲಕ  ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳ 

ಅಪರರಧಿೀಕರಣವನುನ ಒಡ ದು ನ್ ೂೀಡುವ ನ್ ೂೀಡುವ ಪಾಕ್ತಾಯಯನುನ ಸ್ುಗಮಗ ೂಳಿಸ್ಬಹುದು.  

ಕ್ರರಮಿನಲ್ ಕಾನೂನತ ಸಿದಾಧಂತಗಳು 

ಬ್ ಂಥಮ್ ರವರ ಉಪಯತಕಿತಾ ಸಿರ್ಾಧಂತ 

129. ಉಪಯುಕುತ್ರವರದವು (ಯುಟ್ಟಲಿಟ್ಟೀರಿಯನಿಸ್ಮ್) ಅಸ್ುತವದಲಿಲರುವ ಕರನೂನಿನ ಕ ಲವು ಶಕ್ತುಶ್ರಲಿ 

ವಿಮಶ್ ಿಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿದ . ಬ ಂರ್ಮ್ ರವರು, ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗದ ಕರನೂನುಗಳಲಿಲನ ಸ್ುಧರರಣ ಯ 

ಆರಂಭಿಕ ಬ ಂಬಲಿಗರು. ಅವರ "ಅಫ್ ನಪಸ್ ಎಗ ೀನ್ಪಟ ವನ್ಪ ಸ ಲ್ಗ"278, ಎಂಬ ಪಾಬಂಧ್ದಲಿಲ ಬ ಂರ್ಮ್    

                                                             
278 Jeremy Bentham, “Offences Against One's Self” (Louis Crompton Ed.), Columbia University   
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ರವರು ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕರನೂನುಗಳನುನ ಜರರಿಮರಡುವುದಕ ಿ ಸ್ಕರಿರ ನಿೀಡಿದ 

ಎಲರಲ ಸ್ಮರ್ಿನ್ ಗಳನುನ ರ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ುತ್ರುರ . ಬ ಂಥರಮ್ ಪಾಕರರ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ, ನ್ ೈರ್ತಕತ್  

ಮತುು ಧ್ಮಿದ ವಲಯಗಳ ಹ ೂರಗಿಟುು ಗಮನಿಸ್ದರ , ಅದು ಭರಗವಹಿಸ್ುವವರಿಗ  

ಸ್ಂತ್ ೂೀಷ್ವನುನಂಟುಮರಡುವ ಮತುು ಇನ್ರನರಿಗೂ ನ್ ೂೀವನುನಂಟುಮರಡದ ತಟಸ್ಥ ವತಿನ್ ಯರಗಿದ . 

ಆದದರಿಂದ, ಇಂತಹ ಕೃತಯವನುನ ಅಪರರಧ್ವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ, ಮತುು "ಅದನುನ 

ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವುದಕ ಿ ಕರರಣಗಳ ೀ ಇಲಲ" ಎಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ದರು.  

130. ಬ ಂರ್ಮ್ ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗದ ಕರನೂನುಗಳನುನ ಈ ಮೂರು ಪಾಮುಖ್ ತತವಗಳನ್ರನಧ್ರಿಸ್ 

ಪರಿೀಕ್ಷಿಸ್ದರು: (ಎ) ಆ ಕ್ತಾಯಗಳು ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ಮೊದಲರನ್ ೀ ದಜ ಿಯ ಕ್ತರುಕುಳವನುನಂಟು 

ಮರಡುತುವ ಯೀ, ಎಂದರ , ಇನ್ ೂನಬಬ ವಯಕ್ತುಗ  ನ್ ೀರ ಹರನಿಯನುನಂಟುಮರಡುತುವ ಯೀ; (ಈ) ಅವುಗಳು 

ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ಎರಡನ್ ೀ ದಜ ಿಯ ಕ್ತರುಕುಳವನುನಂಟುಮರಡುತುದ ಯೀ, ಎಂದರ , ಸ್ಮರಜದ 

ಸ್ಥರತ್  ಮತುು ಭದಾತ್ ಗ  ಹರನಿಯುಂಟುಮರಡುತುವ ಯೀ; ಮತುು ಅವು ಸ್ಮರಜಕ ಿ ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ 

ಅಪರಯವನುನ ಉಂಟುಮರಡುತುವ ಯೀ. ಅವರು ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗದ ಕರನೂನುಗಳು ಮೀಲಿನ ಯರವುದ ೀ 

ಮರನದಂಡಗಳನುನ ತೃಪ್ಪುಪಡಿಸ್ುವುದಲಲವ ಂದೂ, ಹಿೀಗರಗಿ ಅವುಗಳನುನ ತ್ ಗ ದುಹರಕಬ ೀಕ ಂದೂ 

ವರದಸ್ದರು, ಮೊದಲನ್  ದಜ ಿಯ ಕ್ತರುಕುಳಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಮೊದಲನ್ ೀ ತತುಾದ ಬಗ ಗ , ಬ ಂರ್ಮ್ 

ಹಿೀಗ ಂದರು: 

ಮೊದಲನ್ ೀ ದಜ ಿಯ ತಪ್ಪಿನ ಬಗ  ೆ ಮರತನ್ರಡುವುದರದರ , ಅದು 

ಯರರಿಗೂ ಹರನಿಮರಡುವುದಲಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿದ . ಅದರ ಬದಲಿಗ  

ಅದು ಆಹರಲದವನುನಂಟುಮರಡುತುದ , ಮತುು ಇಂತಹ ವಯಕ್ತುಗಳು, 

ಸರಮರನಯವರಗಿ ಅತಯಂತ ಗೌರವದಂದ ಕರಣಲರಗುವ ಆಹರಲದದ 

ಬದಲಿಗ , ತಮಮ ವಯರ್ತರಿಕುವರದ ಒಲವಿನ ದ ಸ ಯಂದ ಬ ೀರ ಯ 

ಆಹರಲದವನ್ ನೀ ಬಯಸ್ುತ್ರುರ . ಸ್ಂಗರರ್ತಗಳಿಬಬರೂ ಇಚಿಸ್ದರದರ . ಅವರಲಿಲ 

ಯರರರದರ ೂಬಬರಿಗ  ಇಚ ಿಯಲಲದರುವಂತಹ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲನ ಕೃತಯಗಳು 
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ಪಾಸ್ುುತ ನಮಮದುರಿಗಿಲಲ, ಅದ ೂಂದು ಬ ೀರ ಯದ ೀ ಸ್ವರೂಪ ಮತುು 

ಪರಿಣರಮಗಳಿರುವ ಅಪರರಧ್, ಅದು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಹರನಿ, ಅದು ಒಂದು 

ಬಗ ಯ ಅತ್ರಯಚರರ” 

ಹಿೀಗರಗಿ, ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳು ಬ ೀರ ಯವರಿಗ  ಹರನಿಮರಡುವುದಲಲವ ಂದು ಬ ಂರ್ಮ್ 

ವರದಸ್ದರು. ಬದಲಿಗ , ಅವುಗಳಲಿಲ ತ್ ೂಡಗಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವ ವಯಸ್ಿರ ಪರಲಿಗ  ಆ ಕ್ತಾಯಗಳು ಸ್ುಖ್ದ 

ಮೂಲವರಗಿವ . 'ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ' ಸ್ಂಗರರ್ತಗಳು ಮತುು 'ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದ' ಸ್ಂಗರರ್ತಗಳ ನಡುವಿನ ವಯತ್ರಯಸ್ದ ಬಗ  ೆ

ಬ ಂರ್ಮ್ ಸ್ಿಷ್ು ನಿಲುವನುನ ಹ ೂಂದದದರು, ಮತುು ಅವರ ಪಾಕರರ, ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದರುವ ಸ್ಂಗರರ್ತಗಳ ವಿಚರರ 

ಅವರ ವರಯಪ್ಪುಯಲಿಲ ಬರುವುದಲಲ.  

ಅಂತಹ ಕ್ತಾಯಗಳು ಎರಡನ್ ೀ ದಜ ಿಯ ಕ್ತರುಕುಳಗಳನಿನೀ ಉಂಟುಮರಡುವುದಲಲ ಎಂಬುದು ಬ ಂರ್ಮ್ ರವರ 

ಎರಡನ್ ಯ ವರದವರಗಿತುು, ಅವರು ಎರಡನ್ ೀ ದಜ ಿಯ ಕ್ತರುಕುಳವನುನ "ಸ್ಮುದರಯದಲಿಲ ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ 

ಆತಂಕರವನುನ ಉಂಟುಮರದುವಂತಹವು" ಎಂದು ವಿವರಿಸ್ದರು. ಇದರ ಬಗ ೆ ಬ ಂರ್ಮ್ ಹಿೀಗ  ವರದಸ್ದರು: 

"“ಎರಡನ್ ೀ ದಜ ಿಯ ತ್ ೂಂದರ ಯ ಬಗ ಗ  ಮರತನ್ರಡುವುದರದರ , ಅದು 

ಯರವುದ ೀ ರಿೀರ್ತಯ ಹರನಿಯ ಆತಂಕವನುನಂಟುಮರಡುವುದಲಲ. ಹರಗರಗಿ, 

ಇಲಿಲ ಯರರರದರೂ ಹ ದರಿಕ ೂಳುಳವ ವಿಚರರವ ೀನಿದ ? ಈಗ ಕಂಡು 

ಬರುರ್ತುರುವಂತ್ , ಹರಗಿರಲು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವವರು, ಹರಗಿರುವುದರಲಿಲ 

ಸ್ಂತ್ ೂೀಷ್ ಪಡ ಯುವವರು ಮರತಾ ಅದಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ರುತ್ರುರ  ಮತುು 

ಅವರು ಹರಗಿರುವುದರಲಿಲ ಸ್ಂತ್ ೂೀಷ್ವರಗಿರುವಂತ್  ತ್ ೂೀರುತುದ  

ಬ ಂರ್ಮ್ ರವರ ವಿವರಣ ಯ ಪಾಕರರ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಕೃತಯಗಳನುನ ಆಯಿ ಮರಡುವ ವಯಸ್ಿರು ಮರತಾ 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳಲಿಲ ಪರಲ ೂೆಳುಳತ್ರುರ . ಸ್ಮರಜದ ಇತರಲಿಲ ಆತಂಕವನುನಂಟುಮರಡುವ ಯರವುದ ೀ 

ಬಗ ಯ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯನುನ ಅದು ಒಳಗ ೂಳುಳವುದಲಲ. ಆದದರಿಂದ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು ದವರ್ತೀಯ ದಜ ಿಯ 

ಹರನಿಯನುನ ಕೂಡರ ಉಂಟುಮರಡುವುದಲಲ. 
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ಕ ೂನ್ ಯದರಗಿ, ಬ ಂರ್ಮ್ ರವರು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳು ಸ್ಮರಜಕ ಿ ಅಪರಯವನುನ 

ಉಂಟುಮರಡುತುವ ಯೀ ಎಂಬುದರ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗದ ಕರನೂನುಗಳನುನ ಪರಿೀಕ್ಷಿಸ್ದರು. 

ಇತರರನುನ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳಲಿಲ ತ್ ೂಡಗಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು ಪೊಾೀತ್ರಪಹಿಸ್ುವ ಅಪರಯವಂದ ೀ ಬ ಂರ್ಮ್ 

ಉಹಿಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವರದ ಏಕ ೈಕ ಅಪರಯವರಗಿತುು. ಹಿೀಗರದರೂ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳು ತ್ರವರಗಿಯೀ 

ಯರವುದ ೀ ಹರನಿಯನುನಂಟುಮರಡದ ಕರರಣ, ಅವುಗಳು ಇತರ ವಯಕ್ತುಗಳ ಮೀಲ  ಸ್ರಣಿ ಪಾಭರವವನುನ 

ಉಂಟುಮರಡಿದರೂ ಯರವುದ ೀ ಅಪರಯವಿಲಲ ಎಂದು ಬ ಂತಮ್ ವರದ ಮರಡಿದರು: 

ನ್ ೂೀವನುನಂಟು ಮರಡದ ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ಅಪರಯದ ಬಗ ೆ 

ಹ ೀಳುವುದರದರ , ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ಅಪರಯವೂ, ಆದನ್ ನು 

ಉಂಟುಮರಡುವ ನಿದಶಿನದ ಪಾವೃರ್ತುಯಲ ಲೀ ವಯಕುಗ ೂಳಳಬ ೀಕು. ಆದರ , 

ಈ ನಿದಶಿನದ ಪಾವೃರ್ತುಯೀನು? ಇತರರು ಅದ ೀ ಬಗ ಯ ಅಭರಯಸ್ಗಳಲಿಲ 

ತ್ ೂಡಗಿಕ ೂಳುಳವಂತ್  ಆಗಾಹಪಡಿಸ್ುವುದು: ಆದರ , ಈ ಅಭರಯಸ್ವು 

ಇಲಿಲಯವರ ಗೂ ಯರರಿಗೂ, ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ 

ಹರನಿಯನುನಂಟುಮರಡಿಲಲ 

ಆದದರಿಂದ, ಬ ಂರ್ಮ್ ಪಾಕರರ, ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗದ ಕರನೂನುಗಳು ಎಲರಲ ಮೂರು ವಿಭರಗಗಳಲಿಲ 

ವಿಫಲಗ ೂಳುಳತುವ - ಅವುಗಳು ಮೊದಲ ದಜ ಿಯ ಕ್ತರುಕುಳವನ್ರನಗಲಿಲೀ, ಎರಡನ್ ೀ ದಜ ಿಯ ಕ್ತರುಕುಳವನ್ರನಗಲಿೀ 

ನಿೀಡುವುದಲಲ, ಅಲಲದ ೀ ಸ್ಮರಜಕ ಿ ಯರವುದ ೀ ಅಪರಯವನುನ ಸ್ಹ ಉಂಟುಮರಡುವುದಲಲ.  

ಬ ನ್ರಥಮ್ ರವರು ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಕರನೂನುಗಳು ವಿಧಿಸ್ುವ ಶಿಕ್ ಯ ಉಪಯುಕುತ್ ಯನುನ ವಿಶ್ ಲೀಷ್ಟ್ಸ್ುವ ಮೂಲಕ 

ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಕರನೂನುಗಳನುನ ವಿಮಶಿಿಸ್ದರದರ . ಅವರು ಕರನೂನಿನ ಉದ ದೀಶವನುನ ಉಪಯುಕುತ್ ಯ ತತವಗಳ 

ಮೂಲಕ ಸ ೂಗಸರಗಿ ವಿವರಿಸ್ದರದರ - "ಎಲಲ ಕರನೂನುಗಳು ಹ ೂಂದರುವ ಅರ್ವರ ಹ ೂಂದರಬಿೀಕ್ತರುವ 

ಸರಮರನಯವರದ ವಿಚರರವ ಂದರ .....ಸ್ಮುದರಯದ ಒಟರುರ  ಸ್ಂತ್ ೂೀಷ್ವನುನ ಹ ಚಿಸ್ುವುದು; ಆ 

ಸ್ಂತ್ ೂೀಷ್ವನುನ ಕಡಿತಗ ೂಳಿಸ್ುವ ಎಲಲವನೂನ ಕ ೈಬಿಡುವುದು." ಬ ಂರ್ಮ್ ಪಾಕರರ," ಎಲರಲ ಬರಹಯ ಶಿಕ್ ಯೂ 

ಮೂಲತಃ ದುಷ್ುವರದುದು" 322 ಏಕ ಂದರ  ಅದು ಸ್ಮರಜದಲಿಲರುವ ಸ್ಂತ್ ೂೀಷ್ದ ಮಟುವನುನ ಕಡಿಮ 
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ಮರಡುತುದ  ಮತುು ಅದು "ಕ ಲವು ಹ ಚಿನ ದುಷ್ುತನಗಳನುನ ಹ ೂರಗುಳಿಸ್ದದರ " ಮರತಾ ಅದನುನ ಶಿಫ್ರರಸ್ು 

ಮರಡಬ ೀಕು279. ಬ ಂರ್ಮ್ ಶಿಕ್  ವಿಧಿಸ್ುವುದು ಉಪಯೊೀಗವರಗದಂತಹ ನ್ರಲುಿ ರಿೀರ್ತಯ ಸ್ಂದಭಿಗಳನುನ 

ಸ್ೂಚಸ್ದರು: 

"“1. ಅದು ಆಧರರಹಿೀನವರಗಿರುವರಗ:  ಅದು 

ತಡ ಯಬಹುದರದಂತಹ ತಪುಿ ಇಲಲದರುವರಗ; ಕೃತಯವು 

ಒಟರುರ ಯರಗಿ ತಪಿಲಲದರುವರಗ  

 2. ಅದು ಅಸ್ಮರ್ಿವರಗಿರುವರಗ: ಅದು ತಪೊಿಂದನುನ ತಡ ಯಲು 

ಕಾಮ  ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಲು ಸರಧ್ಯವರಗದ ೀ ಇರುವರಗ 

3. ಅದು ಲರಭದರಯಕವಲಲದರುವರಗ, ಅರ್ವರ ತುಂಬರ 

ದುಬರರಿಯರಗಿದರದಗ: ಅದರಿಂದ ಉಂಟರಗುವ ಸ್ಮಸ ಯಯು, ಅದು 

ತಡ ಗಟ್ಟುದ ತಪ್ಪಿಗಿಂತ ದ ೂಡಡಮಟುದದಲಿಲರುವರಗ 

4. ಅದು ಅನಗತಯವರಗಿರುವರಗ: ತಪ ಿೀ ನಡ ಯದಂತ್  

ತಡ ಗಟುುವುದು ಸರಧ್ಯವಿರುವರಗ, ಅರ್ವರ ತಪುಿ ತ್ರನ್ರಗಿಯೀ, 

ಶಿಕ್ ಯ ಸ್ಹರಯವಿಲಲದ , ಅಗೆವರಗಿ ಸ್ರಿಯರಗುವ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ 

 ಹಾನ್ವ ಸಿರ್ಾಧಂತ 

131. ಜರನ್ ಸ್ುುವರ್ಟಿ ಮಿಲ್, ತನನ ವಿಮಶ್ರಿಪುಸ್ುಕ "ಆನ್ ಲಿಬಟ್ಟಿ"ನಲಿಲ, ಸ್ಕರಿರಗಳು ವಯಕ್ತುಯ ಜಿೀವನದ 

ಖರಸ್ಗಿೀಯರದ ವಲಯಗಳಲಿಲ ಮಧ್ಯಪಾವ ೀಶಿಸ್ುವುದನುನ ತಡ ಯುವ ಬಗ ಗ  ಪಾಬಲವರದ ವರದ 

ಮುಂದಡುತ್ರುನ್ . "ಹರನಿ ಸ್ಧರಧಂತ" ಎಂದು ಕರ ಯಲಿಡುವ ಮಿಲ್ ನ ಸ್ದರಧಂತವು, ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರಿಂದ 

                                                             
279 Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, The Library of Economics and Liberty 

(1823).   
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ಇತರರಿಗ  ಹರನಿ ಉಂಟರದರ  ಅರ್ವರ ಅವರ ನಡವಳಿಕ ಯು "ಇತರರ ಮೀಲ  ಪಾಭರವ" 

ಬಿೀರುವಂರ್ತದರದರ  ಮರತಾ ಅವರ ಖರಸ್ಗಿೀ ಜಿೀವನದ ೂಳಗ  ಸ್ಕರಿರ ಮೂಗುತುರಿಸ್ಬಹುದ ಂದು 

ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ 280. ಮಿಲ್ ಮರತುಗಳನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ುವುದರದರ :   

ಮತ್ ೂುಬಬರಿಗ  ಹರನಿಯರಗುವುದನುನ ತಪ್ಪಿಸ್ುವ ಉದ ದೀಶಕರಿಗಿ ಮರತಾ 

ನ್ರಗರಿಕ ಸ್ಮುದರಯದ ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ಮೀಲ , ಅವರ ಇಚ ಿಗ  

ವಿರುದಧವರಗಿ, ಅಧಿಕರರವನುನ ಹಕ್ತಿನಿಂದ ಚಲರಯಸ್ಬಹುದು. 

ಅಧಿಕರರವನುನ ಚಲರಯಸ್ುವುದಕ ಿ, ಆ ವಯಕ್ತುಯ, ದ ೈಹಿಕ ಅರ್ವರ ನ್ ೈರ್ತಕ 

ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತುಯನುನ ನ್ ಪಮರಡಿಕ ೂಳಳಲು ಬರುವುದಲಲ. ಇತರರ 

ಅಭಿಪರಾಯದಲಿಲ ಅವರು ಹರಗ  ಮರಡುವುದು ಬುದಧವಂರ್ತಕ  ಅರ್ವರ ಸ್ರಿ 

ಎಂಬ ಆಧರರದಲಿಲ ವಯಕ್ತುಯು ಹರಗ  ಮರಡಿದರ  ಅವರಿಗ  

ಒಳ ಳಯದರಗುತುದ , ಅದು ಅವರನುನ ಸ್ಂತ್ ೂೀಷ್ದಲಿಲಡುತುದ  ಎಂಬ 

ಕರರಣಕ ಿ ಅವರು ಕ್ತಾಯಯೊಂದನುನ ಮರಡಬ ೀಕ ಂದು ಕರನೂನುಬದಧವರಗಿ 

ಒತ್ರುಯಪಡಿಸ್ುವ ಹರಗಿಲಲ …ಮತ್ ೂುಬಬರಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದಂತಹ ತಮಮ 

ನಡವಳಿಕ ಯ ವಿಚರರದಲಿಲ ಮರತಾ ಯರವುದ ೀ ವಯಕ್ತುಯು ಸ್ಮರಜಕ ಿ 

ಉತುರ ನಿೀಡಬ ೀಕರಗುತುದ . ಅವರಿಗಷ ುೀ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ವಿಚರರದಲಿಲ, 

ಅವರ ಸರವತಂತಾಯವೂ ನ್ ೈಜ ಅರ್ಿದಲಿಲ ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿರುತುದ . ತನನ 

ಮೀಲ , ತನನದ ೀ ದ ೀಹ ಮತುು ಮನಸ್ಪನ ಮೀಲ , ವಯಕ್ತುಯು 

ಸರವಿಭೌಮತವ ಹ ೂಂದರುತ್ರುನ್ .” (ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ ) 

 

ಮಿಲ್ "ತಮಗ -ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ" ಕ್ತಾಯಗಳು (ವಯಕ್ತುಯನನಷ ುೀ ಪಾಭರವಿಸ್ುವ ಮತುು ಸ್ಮರಜದ ಮೀಲ  ಮಹತವದ 

ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರದರುವ ಕ್ತಾಯಗಳು) ಮತುು "ಇತರರಿಗ -ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ" ಕ್ತಾಯಗಳ (ಸ್ಮರಜದ ಮೀಲ  ಪರಿಣರಮ 

                                                             
280 John Stuart Mill, On Liberty, (Elizabeth Rapaport ed), Hackett Publishing Co, Inc (1978)   



 483 

ಬಿೀರುವ ಕ್ತಾಯಗಳು) ನಡುವ  ಒಂದು ಬಗ ಯ ವಯತ್ರಯಸ್ವನುನ ಸ್ೃಷ್ಟ್ುಸ್ುತ್ರುನ್ . ಒಂದು ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ, ವಯಕ್ತುಯೊಬಬನ 

ಎಲರಲ ಕ್ತಾಯಗಳು "ಅವನಿಗ  ಅರ್ತಯರಗಿ ಹರ್ತುರವಿರುವವರ ಮೀಲ  ಮತುು ಸ್ವಲಿ ಮಟ್ಟುಗ , ಸ್ಮರಜದ" ಮೀಲ  

ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರುತುವ  ಎಂಬುದನುನ ಅವನು ಅರಿರ್ತದದನು. ಆದರಗೂಯ, ಒಂದು ಕ್ತಾಯಯು ಎಲಿಲಯವರ ಗ  

"ಯರವುದ ೀ ವಯಕ್ತು ಅರ್ವರ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಕ ೂಟ್ಟುರಬಹುದರದ ವಿಶಿಷ್ುವರದ ಬರಧ್ಯತ್ ಯನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುವುದಲಲವೀ", 

ಆದು ತನಗ -ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕ್ತಾಯಗಳ ವಗಿದಲ ಲೀ ಉಳಿಯುತುದ  ಎಂದು ಅವನು ವರದಸ್ದನು. ಹಿೀಗರಗಿ, "ಒಬಬ 

ವಯಕ್ತುಯ ಮೀಲ  ಅರ್ವರ ಇತರರ ಮೀಲ  ಅವರ ಮುಕು, ಸ್ವಯಂಪ ಾೀರಿತ ಮತುು ಮೊೀಸ್ವಿಲಲದ ಅನುಮರ್ತ ಮತುು 

ಪರಲ ೂೆಳುಳವಿಕ ಯ ಮೀರ ಗ  ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರುವ ಅವನ ಜಿೀವನ ಮತುು ನಡವಳಿಕ ಯ ಎಲಲ ವಿಚರರಗಳು," 

ರರಜಯದ ಮೂಗುತೂರಿಸ್ುವಿಕ ಯಂದ ಮುಕುವರಗಿರಬ ೀಕು ಎಂದು ಮಿಲ್ ಪಾಸರುಪ್ಪಸ್ದರು. ಸ್ಕರಿರ ಮತುು 

ಸ್ಮರಜ ಕ ಲವು ನಡವಳಿಕ ಗಳನುನ "ಮೂಖ್ಿ, ಅಸ್ಭಯ ಅರ್ವರ ತಪುಿ" ಎಂದು ನಂಬಿದ ಮರತಾಕ ಿ, ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ 

"ತನಗ -ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ" ವಲಯದಲಿಲ   ಮಧ್ಯಪಾವ ೀಶಿಸ್ುವುದನುನ ಸ್ಮರ್ಥಿಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ, ಎಂದೂ ಹ ೀಳಿದರು 

ಮೂಲಭೂತವರಗಿ, ಮಿಲ್ ವಿವಿಧ್ ಬಗ ಯ ನಡವಳಿಕ ಗಳನುನ ವಿಂಗಡಿಸ್ುವ ಕಾಮವಂದನುನ ರಚಸ್ದನು - (ಎ) 

ತನಗ -ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕ್ತಾಯಗಳ ಮೀಲ  ಸ್ಕರಿರವರಗಲಿೀ, ಸ್ಮರಜವರಗಲಿೀ ನಿಬಿಂಧ್ಗಳನುನ ಹ ೀರಬರರದು; 

(ಬಿ) ಇತರರಿಗ  ಹರನಿಯನುನಂಟುಮರಡುವ ಆದರ  ಯರವುದ ೀ ಕರನೂನುಬದಧ ಹಕುಿಗಳನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ದರುವ 

ಕೃತಯಗಳನುನ ಸರವಿಜನಿಕವರಗಿ ಖ್ಂಡಿಸ್ಬಹುದು, ಆದರ  ಅದನುನ ಸ್ಕರಿರ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವಂರ್ತಲಲ; (ಸ್) ಇತರರ 

ಕರನೂನುಬದಧ ಹಕುಿಗಳನುನ ಕಸ್ದುಕ ೂಳುಳವ ಕ್ತಾಯಯನುನ ಮರತಾ ಕರನೂನಿನ ಶಿಕ್ ಗ  (ಮತುು ಸರವಿಜನಿಕ 

ಖ್ಂಡನ್ ಗ ) ಗುರಿಪಡಿಸ್ಬ ೀಕು 281 . ಈ ಪಾಕರರವರಗಿ, ಹರನಿಕರರಕವಲಲದ ಕ್ತಾಯಯೊಂದು ಅನ್ ೈರ್ತಕ ಅರ್ವರ 

ಒಪಿತಕಿದದಲಲ ಎಂದು ಗಾಹಿಸ್ಲಿಟ್ಟುದ  ಎಂಬ ಕರರಣಕ ಿ ಅದನುನ ಕರನೂನಿನ ಮೂಲಕ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುವುದನುನ 

ತಡ ಯುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ ದೀಶವಿರುವ ಹರನಿ ಸ್ದರಧಂತವು, ನಕರರರತಮಕ ಅರ್ವರ ಸ್ಂಕುಚಗ ೂಳಿಸ್ುವ ತತವದಂತ್  

ಕರಯಿನಿವಿಹಿಸ್ತು282.   

                                                             
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 ಸ್ದರಧಂತ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ.ಕೂಯ ಹಕುಿಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್  ಪಾರ್ತಪರದಸ್ಡುದಲಲವರದರೂ, ಕ್ತಾಮಿನಲ್ 

ಕರನೂನಿನ ಕುರಿತ್ರದ ಅವನ ರ್ತಳುವಳಿಕ ಯು ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗದ ಕರನೂನುಗಳು, ಮೊದಲನ್ ಯ ದಜ ಿಯ 

ನಡವಳಿಕ ಯರಗಿರುವ "ತನಗ -ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ" ಮತುು ಸ್ಕರಿರ ಅರ್ವರ ಸ್ಮರಜ ನಿಬಿಂಧ್ನ್ ೀಗ  

ಒಳಪಡಿಸ್ಬರರದ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುತುವ  ಎಂದು ವರದಸ್ಳು ಸ್ೂಕುವರಗಿದ . 

132. ಲರಡ್ಿ ಡ ವಿಲನ್ 1959 ರಲಿಲ "ದ ಎನ್ ೂಗೀಸ ಮಿಂರ್ಟ ಆಫ್ ಮರರಲ್ಪ"283 ಎಂಬ ಶಿೀಷ್ಟ್ಿಕ ಯ ಮಕರಬಿಯನ್ 

ಉಪನ್ರಯಸ್ವನುನ ಮಂಡಿಸ್ದರಗ ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಕರನೂನು ಮತುು ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಿರ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ದ ಮೀಲಿನ ನ್ರಯಯಶ್ರಸ್ರೀಯ ಚಚ ಿ ಪರಾರಂಭವರಯತು. ಲರಡ್ಿ ಡ ವಿಲನ್ ಅವರ 

ಉಪನ್ರಯಸ್ವು ಇಂಗ ಲಂಡನಲಿಲ ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗದ ಕರನೂನುಗಳನುನ ಅಪರರಧ್ಮುಕುಗ ೂಳಿಸ್ಬ ೀಕ ಂದು 

ಶಿಫ್ರರಸ್ು ಮರಡಿದದ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪರರಧ್ಗಳು ಮತುು ವ ೀಶ್ರಯವರಟ್ಟಕ ಯ ಬಗ ಗಿನ ವೀಲ ಗ್ನ್ 

ಸ್ಮಿರ್ತಯ ("ವೀಲ ಗ್ನ್ ರಿಪೊೀರ್ಟಿ") ವರದಯ ಮೀಲಿನ ಆಕಾಮಣವರಗಿತುು. ಯು,ಕ  ನಲಿಲ ಪುರುಷ್ರ 

ನಡುವಿನ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಬಂಧ್ನ ಮತುು ಶಿಕ್ ಗಳು ಹ ಚರಿದ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್  ಮತುು ವ ೀಶ್ರಯವೃರ್ತುಯ ಅಪರರಧಿೀಕರಣದ ಬಗ ಗ  ಪರಿಶಿೀಈಲಿಸ್ಲು 1954 ರಲಿಲ 

ರಿೀಡಿಂಗ್ ವಿಶವವಿದರಯನಿಲಯದ ಉಪಕುಲಪರ್ತಯರದ ಸ್ರ್ ಜರನ್ ವೀಲ ಗ್ನ್ ನ್ ೀತೃತವದಲಿಲ ವೀಲ ಗ್ನ್ 

ಸ್ಮಿರ್ತಯನುನ ಸರಥಪ್ಪಸ್ಲರಯತು. 1553ರ ಬಗೆರಿ ಕರಯದ ಮತುು 1967ರ ಲ ೈಂಗಿಕ ದೌಜಿನಯ 

ಕರಯದಯಡಿಯ 'ಸ್ಂಪೂಣಿ ಅಸ್ಭಯತ್ 'ಗ   ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್  ಶಿಕ್ ಗ ೂಳಗರದವರಲಿಲ ಆಸ್ಿರ್ ವ ೈಲ್ಡ,  

ಅಲನ್ ಟೂಯರಿಂಗ್ ಮತುು ಬೂಯಲಿಯೌವಿನ ಲರಡ್ಿ ಮೊಂಟರಗು ಮುಂತ್ರದ ಶ್ ಾೀಷ್ಠ ವಯಕ್ತುಗಳಿದದರು. 

ಮೂರು ವಷ್ಿಗಳ ಕರಲ ವಿಚರರಣ  ನಡ ಸ್, ಪರಾಯೊೀಗಿಕ ಸ್ಂಶ್  ೀಧ್ನ್  ನಡ ಸ್, ಮೂರು ಮಂದ 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರನುನ ಸ್ಂದಶಿಿಸ್ದ ನಂತರ ವೂಲ ಗಂಡ ನ್ ಸ್ಮಿರ್ತಯು 1957ರಲಿಲ ತನನ ವರದಯನುನ 

ಬಿಡುಗಡ ಮರಡಿತು. 338 ವೂಲ ಗ್ನ್ ವರದ ಹಿೀಗ  ಶಿಫ್ರರಸ್ು ಮರಡಿತು:  

“ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯು ಇನುನ 

ಮುಂದ  ಅಪರರಧ್ ಕೃತಯವರಗಿ ಉಳಿಯಬರರದು.... ಸ್ಮರಜವು, 

                                                             
283 Graham Hughes, “Morals and the Criminal Law”, The Yale Law Journal, Vol.71 (1962).   
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ಉದ ದೀಶಪೂವಿಕವರಗಿ, ಕರನೂನಿನ ಸರವಯುತುತ್ ಯನುನ ಬಳಸ್ಕ ೂಂಡು, 

ಅಪರರಧ್ದ ಪರಿಧಿಯನುನ ಪರಪದ ಪರಿಧಿಯೊಂದಗ  ಸ್ಮಿೀಕರಿಸ್ಲು 

ಯರ್ತನಸ್ದ ಹ ೂರತು, ಖರಸ್ಗಿೀ ನ್ ೈರ್ತಕತ್  ಮತುು ಅನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಗಳ 

ವಲಯವಂದು ಹರಗ  ಉಳಿದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು ಮತುು ಒರಟರದ ಪದಗಳಲಿಲ 

ಹ ೀಳುವುದರದರ , ಆ ವಲಯದಲಿಲ ಕರನೂನಿಗ  ಯರವುದ ೀ 

ಕ ಲಸ್ವಿರಬರರದು” 

ವೂಲ ಗಂಡ ನ್ ವರದಯು "ನ್ರಗರಿಕರ ಖರಸ್ಗಿೀ ಜಿೀವನದಲಿಲ ಮಧ್ಯಪಾವ ೀಶಿಸ್ುವುದು ಅರ್ವರ ಯರವುದ ೂೀ 

ನಿದಿಷ್ು ಬಗ ಯ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ಲು ಹವಣಿಸ್ುವುದು. ಕರನೂನಿನ ಉದ ದೀಶವಲಲ, " ಎಂದು ಹ ೀಳಿ 

ಕರನೂನು ಮತುು ಸರವಿಜನಿಕ ಅಭಿಪರಾಯಗಳ ನಡುವ  ಹರ್ತುರದ ಸ್ಂಬಂಧ್ವಿದ ಯಂದು ವೀಲ ಗ್ನ್ ವರದ 

ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂಡಿತು –ಸ್ಮುದರಯದ ಬ ಂಬಲವನುನ ಪಡ ದುಕ ೂಳುಳಬಿೀಕ್ತದದಲಿಲ,   ಕರನೂನು,  "ಸರವಿಜನಿಕ 

ಅಭಿಪರಾಯವನುನ ಹಿಂಬರಲಿಸ್ಬ ೀಕು", ಹರಗ ಯೀ ಕರನೂನನು ಸರವಿಜನಿಕ ಅಭಿಪರಾಯವನುನ ರೂಪ್ಪಸ್ ಅದನುನ 

ಮುನನಡ ಸ್ುವ ಕ ಲಸ್ವನುನ ಮರಡಬ ೀಕು. ಆದರಗೂಯ, ಸ್ಮಿರ್ತಯು,  ಕ್ತಾಮಿನಲ್ ಕರನೂನಿನಿಂದ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ 

ಬ ೀಪಿಡಿಸ್ುವುದನುನ ಪಾಬಲವರಗಿ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ತು- "ನ್ ೈರ್ತಕ ಬದಧತ್  ಅರ್ವರ ಸ್ಹಜವರದ ಭರವನ್ ಗಳು ಎಷ ುೀ 

ಬಲವರಗಿದದರೂ, ಅವನುನ ವಯಕ್ತುಯ ಖರಸ್ಗಿೀತವನನುನ ಅರ್ತಕಾಮಿಸ್ುವ ಮತುು ಈ ಬಗ ಯ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ಕರನೂನು ಅಪರರಧ್ದ ವರಯಪ್ಪುಯೊಳಗ  ತರುವ ಸರಧ್ನದಂತ್  ಬಳಸ್ಬರರದು"  ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್  

ಮರನಸ್ಕ ಖರಯಲ ಯಲಲವ ಂದು ಸ್ಿಷ್ುಪಡಿಸ್ದ ವೀಲ ಗ್ನ್ ವರದಯು, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು "ಒಬಬರ ಸ್ವಂತ 

ಲಿಂಗದ ವಯಕ್ತುಗಳ ಡ ಗಿನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಒಲವು ... ಅದು ಒಂದು ಬಗ ಯ ಅವಸ ಥ ಅರ್ವರ ಸ್ಥರ್ತಯ, ಮತುು ಅದು 

ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ ಕರನೂನಿನ ಪರಿಧಿಯೊಳಗ  ಬರುವುದಲಲ, ಬರುವಂತ್  ಮರಡುವುದೂ ಸ್ಲಲ" 

133. ವಲ ಗ್ನ್ ವರದಯಲಿಲ ಬಳಸ್ಲರದ ತಕಿದಂದ ಉಧಿವಘನಗ ೂಂಡ ಲರಡ್ಿ ಡ ವಿಲನ್, ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ 

ಕರನೂನು ಮತುು ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಬಗ ಗ  ಪಾಶ್ ನಗಳನುನ ರೂಪ್ಪಸ್ದರು: 
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ಸ್ಮರಜಕ ಿ, ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಎಲಲ ವಿಚರರಗಳಲಿಲ 

ನಿಧರಿರ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವ ಹಕ್ತಿದ ಯೀ? 

ಸ್ಮರಜಕ ಿ ನಿಧರಿರ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವ ಹಕ್ತಿದದರ , ಅದಕ ಿ ಕರನೂನಿನ 

ಆಸ್ರಗಳನುನ ಬಳಸ್ಕ ೂಂಡು ಆ ನಿಧರಿರವನುನ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ುವ 

ಹಕ್ತಿದ ಯೀ?284 

ಸ್ಮರಜ ತನನ ಸ್ಥರತ್  ಮತುು ಉಳಿವಿಗರಗಿ ಸರಮರನಯವರದ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಅವಲಂಬಿಸ್ದ  ಎಂದು ಡ ವಿಲನ್ 

ನಂಬಿದದರು. ಈ ನಂಬಿಕ ಯ ಆಧರರದಲಿಲ, ಮೀಲಿನ ಪಾಶ್ ನಗಳಿಗ  ಸ್ಕರರರತಮಕವರಗಿ ಉತುರಿಸ್ದ ಡ ವಿಲನ್ – 

ಸ್ಮರಜವು ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಎಲರಲ ವಿಷ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ನಿಧರಿರಗಳನುನ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವ ಮತುು 

ಅಂತಹ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ಲು ಕರನೂನನುನ ಬಳಸ್ುವ ಹಕಿನುನ ಹ ೂಂದದ - ಎಂದರು 285 . ಈ 

ಸರಮರನಯ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಪರಲಿಸ್ದದದಲಿಲ ಸ್ಮರಜ ಒಡ ದುಹ ೂೀಗುತುದ  ಎಂದು ಡ ವಿಲನ್ ವರದಸ್ದರು.  

ಆದದರಿಂದ, ತನನ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಉಳಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು ಕಾಮಗಳನುನ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವ ಸ್ಮರಜದ ನಡ ಯು 

ಸ್ಮರ್ಿನಿೀಯ, ಆ ಮೂಲಕ ಸ್ಮರಜವು ಸ್ಕರಿರವನುನ ಉಳಿಸ್ುತುದ . ಸರಮರನಯ ನ್ ೈರ್ತಕತ್  ಅರ್ವರ 

"ಸ್ಮರಜದ ಸರಮೂಹಿಕ ನಿಧರಿರ" ವನುನ "ವಿವ ೀಕವುಳಳ ಮನುಷ್ಯ" ನನುನ ಪರಿಗಣನ್ ಗ  ತ್ ಗ ದುಕ ೂಂಡು 

ರೂಪ್ಪಸ್ಬ ೀಕು ಎಂದು ಡ ವಿಲನ್ ಪಾಸರುಪ್ಪಸ್ದರು. ಅಲಲದ ೀ, ಈ “ವಿವ ೀಕವುಳಳ ಮನುಷ್ಯ”, ಕೃತಯವಂದನುನ ಅನ್ ೈರ್ತಕ 

ಎಂದು ಭರವಿಸ್ದರ  ಮತುು ಈ ನಂಬಿಕ ಯನುನ ಪರಾಮರಣಿಕವರಗಿ ಮತುು ನಿರುದವಘನವರಗಿ  ವಯಕುಪಡಿಸ್ದರ ,  

ಕರನೂನಿನ ಉದ ದೀಶಕರಿಗಿ ಅಂತಹ ಕೃತಯವನುನ ಅನ್ ೈರ್ತಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೀಕು ಎಂದು ಪಾರ್ತಪರದಸ್ದರು. 

134. ಡ ವಿಲನ್ ಸ್ದರಧಂತವನುನ ವಿರ ೂೀಧಿಸ್ದ ಹರರ್ಟಿ,  ಸ್ಮರಜವು ಸರಮರನಯ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯಂದ 

ಒಂದುಗೂಡಿಸ್ಲಿಟ್ಟುಲಲ, ಏಕ ಂದರ , ಎಲಲವನೂನ ಮಿೀರಿ, ಸ್ಮರಜ ಎಂಬುದು, ಒಂದ ೀ ರಿೀರ್ತಯ ನಿೀರ್ತ 

ಮತುು ತತವಗಳಿಗ  ಒಳಪಟ್ಟುರುವ, ಒಂದ ೀ ಬಗ ಯಲಿಲ ಯೊೀಚಸ್ುವ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ಹ ೂಂದಲಲ ಅರ್ವರ ಅದು 

ಏಕಶಿಲ ಯರಂತಹ ವಯವಸ ಥಯೂ ಅಲಲ. ಡ ವಿಲನ್ ರ ವರದವನುನ ಹರರ್ಟಿ  ಈ ಕ ಳಗಿನಂತ್  ತಳಿಳಹರಕ್ತದರು: 
                                                             
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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“…ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಕ ೂಂಡಿಗಳು ಸ್ಡಿಲಗ ೂಳುಳವುದು, ಒಡ ದುಹ ೂೀಗುವಿಕ ಯ 

ಮೊದಲನ್ ೀ ಹಂತ” ಎಂದು ತ್ ೂೀರಿಸ್ುವ ಒಂದ ೀ ಒಂದು ಅಸ್ಿಷ್ು 

ಉಲ ಲೀಖ್ವನುನ ಬಿಟುರ , ವಯಸ್ಿರು ಖರಸ್ಗಿೀತನದಲಿಲ ಒಪ್ಪಿತವರದ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುವುದು, ರರಜದ್ರ ೂೀಹದ 

ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ ಆಗುವಂತ್ , ಸ್ಮರಜದ ಅಸ್ುತವಕ ಿ ಅಪರಯವನ್ ೂನಡುಡತುದ  

ಎಂಬುದಕ ಿ ಯರವುದ ೀ ಸರಕ್ಷಯವಿಲಲ. ಯರವ ಹ ಸ್ರರಂತ 

ಇರ್ತಹರಸರಕರರೂ ಸ್ಹ ಈ ಸ್ಧರಧಂತವನುನ ಬ ಂಬಲಿಸ್ಲಲ, ಅಲಲದ ೀ, ಈ 

ಹ ೀಳಿಕ ಗ  ವಿರುದಧವರದ ಸರಕ್ಷಯಗಳ ೀ ಬಹಳಷ್ಟ್ುವ  …ಅದರಲಿಲ ಲರಡ್ಿ 

ಡ ವಿಲನಿನಗಿರುವ ನಂಬಿಕ ಯೂ, [ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು ಸ್ಮರಜಿಕ ವಿಭಜನ್ ಗ  

ಕರರಣವ ಂಬುದರಲಿಲ], ಮತುು ಸರಕ್ಷಿಯ ವಿಚರರದಲಿಲ ಅವರು 

ತ್ ೂೀರಿಸ್ುರ್ತುರುವ ಅಸ್ಡ ಡಯೂ, ಚಚಿಸ್ಲರಗದರುವ ಊಹ ಯೊಂದರಿಂದ 

ಉದಭವಿಸ್ವ  ಎಂಬುದನುನ ಹಲವು ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ ಅರಿಯಬಹುದು. ಆ 

ಉಹ ಯ ಪಾಕರರ – ಎಲಲ ಬಗ ಯ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯೂ – ಲ ೈಂಗಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್  

ಮತುು ಇತರರಿಗ  ಅಪರಯಕರವರದ ಕೃತಯಗಳರದ ಕ ೂಲ , ಕಳಳತನ ಮತುು 

ಅಪರಾಮರಣಿಕತ್ ಗಳನುನ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುವ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಗಳು – ಒಂದು 

ಎಲ ಲಯಲಲದ ಜರಲವಂದನುನ ರಚಸ್ುತುವ  ಮತುು ಅದರಲಿಲನ ಯರವುದ ೀ 

ವಿಚರರವನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ದರೂ ಅಂರ್ವರು ಇಡಿೀ ಜರಲವನ್ ನೀ 

ಉಲಲಂಘಿಸ್ದಂತ್ರಗುತುದ . ಮತ್ ೂುಬಬರಿಗ  ಹರನಿಯನುನಂಟು ಮರಡಬಲಲ 

ಕೃತಯಗಳನುನ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುವ ಕರನುನಿನ ಕಾಮವನುನ ಪಾರ್ತಫಲಿಸ್ುವ ಮತುು 

ಬಲಪಡಿಸ್ುವ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯಲಲದದದದರ  ಸ್ಮರಜಕ ಿ ಉಳಿಗರಲವಿಲಲ ಎಂಬುದು 

ಖ್ಂಡಿ ತವರಗಿಯೂ ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿದ  (ಅದು ರರಜನ್ ೈರ್ತಕ ಸ್ಧರಧಂತದ 

ಅತಯಂತ ಹಳ ಯ ಜ್ಞರನವು ಆಗಿದ ). ಆದರ , ಸರಂಪಾದರಯಕ ಲ ೈಂಗಿಕ 
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ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ದವರು ಸ್ಮರಜ ವಿರ ೂೀಧಿಗಳು ಎಂಬ 

ಸ್ಧರಧಂತವನುನ ಬ ಂಬಲಿಸ್ುವ ಸರಕ್ಷಿಗಳರವುವೂ ದ ೂರಕುವುದಲಲ, ಬದಲಿಗ  

ಆ ಸ್ಧರಧಂತವನುನ ರ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ುವ ಸರಕ್ಷಯಗಳ ೀ ಬಹಳಷ್ಟ್ುವ ”286 

ಡ ವಿಲನಾನುನ ವಿರ ೂೀಧಿಸ್ದ ಹ ೂರತ್ರಗಿಯೂ, ಕರನೂನು ಮತುು ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ನಡುವಿನ ಸ್ಂಬಂಧ್ವನುನ ಹರರ್ಟಿ 

ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ ವಿರ ೂೀಧಿಸ್ಲಿಲಲ, ಅಲಲದ ೀ ಅವರ ಡರ ನಡುವ  ಹರ್ತುರದ ಸ್ಂಬಂಧ್ವಿದ  ಎಂದು ಒರ್ತು ಹ ೀಳಿದರು. 

" ಪಾರ್ತ ಆಧ್ುನಿಕ ಸ್ಕರಿರದ ಕರನೂನುಗಳು ಹತುು ಹಲವ ಡ ಗಳಲಿಲ, ಒಪ್ಪಿತ 

ಸರಮರಜಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್  ಮತುು ವಿಸರುರವರದ ನ್ರಗರಿಕ ಅಲ ೂಚನ್ ಗಳ 

ಪಾಭರವಿರುವುದನುನ ಕರಣಬಹುದು. ಈ ಪಾಭರವಗಳು ಕರನೂನಿನ್ ೂಳಗ , 

ಎಕರಏಕ್ತಯರಗಿ ಶ್ರಸ್ನವಂದರ ಮೀಲಿವಚರರಣ ಯ ಮೂಲಕ 

ಸ ೀರಿಕ ೂಳುಳತುವ  ಅರ್ವರ ಅವುಗಳು ಸ್ದದಲಲದ  ಕರನುನಿನ್ ೂಳಗ  

ಸ ೀರಿಕ ೂಂಡು,  ನ್ರಯಯರಂಗ ಪಾಕ್ತಾಯಯೊಳಗ  ಹರಡಿಕ ೂಳುಳತುವ …ಇನೂನ 

ಹತುು ಹಲವು ಬಗ ಗಳಲಿಲ ಕರನೂನು ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ 

ಪಾರ್ತಬಿಂಬಿಸ್ುತುದ ಯರದರೂ, ಅದರ ಮೀಲ  ಸರಕಷ್ುು ಅಧ್ಯಯನ 

ಮರಡಲರಗಿಲಲ: ಶ್ರಸ್ನಗಳ ಹ ೂರಮೈಯಷ ುೀ ಕರನೂನುಬಧ್ದವರಗಿದುದ, 

ಅವುಗಳು ಸ್ಿಷ್ುವರದ ಪದಗಳಲಿಲ ತಮಮನುನ ನ್ ೈರ್ತಕ ತತವಗಳ 

ಸ್ಹರಯದಂದ ಸ್ಮೃಧ್ಢಗ ೂಳಿಸ್ಬ ೀಕ ಂದು ಆದ ೀಶಿಸ್ಬಹುದು; 

ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ಬಹುದರದ ಒಪಿಂದಗಳ ವರಯಪ್ಪುಗ  ನ್ ೈರ್ತಕತ್  ಮತುು 

ನ್ರಯಯೊೀಚತವರಗಿರುವಿಕ ಯ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗಳು ತಡ ಯೊಡಡಬಹುದು; 

ಸ್ವಿಲ್ ಮತುು ಕ್ತಾಮಿನಲ್, ಎರಡು ಬಗ ಯ ಅಪರರಧ್ಗಳ 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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ಪರಾಚಲಿತವರಗಿರುವ ನ್ ೈರ್ತಕ ಜವರಬರದರಿಯ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗಳಿಗ  

ಹ ೂಂದರಣಿಕ ಯರಗುವಂತ್  ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವಂತ್ರಗಬಹುದು287. 

 ಆದರಗೂಯ, ಹರರ್ಟಿ ರವರು, ಡ ವಿಲನ್ ಹ ೀಳಿದಂತ್ , ಕರನೂನು ಮರನಯಗ ೂಳಳಬಿೀಕ್ತದದರ , ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ 

ಅವಶಯಕತ್ ಯದ  ಎಂಬುದನುನ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ಲಿಲಲ. ಹರಗ ಯೀ "ಕರನೂನು ನ್ ೈರ್ತಕವರಗಿ ಸ್ಮಂಜಸ್" ಆದರ  

"ನ್ ೈರ್ತಕವರಗಿ ನಿಣರಿಯಕವಲಲ" ಎಂದು ಹ ೀಳಿದರು 288 . ಕರನೂನುಗಳು ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ಸರಮೂಹಿಕ 

ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರದದದರ  ಮತುು ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನು ಬಲಪಡಿಸ್ಲು ಕರನೂನನುನ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ದದದರ , 

ಸ್ಮರಜ ಒಡ ದುಹ ೂೀಗುತುದ  ಎಂಬ ಡ ವಿಲನ್ ರ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವನುನ ಹರರ್ಟಿ ರ್ತೀವಾವರಗಿ ನಿರರಕರಿಸ್ದರು. 

ಮೀಲಿನ ವಿಚರರಗಳ ನಡುವಿನ ಎಂದು ವಯತ್ರಯಸ್ವನುನ ರ್ತಳಿಸ್ಲು, ಕ ಲವು ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ (ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ಕೃತಯಗಳನೂನ ಒಳಗ ೂಂಡಂತ್ ) ಮುಖ್ಯವರಹಿನಿಯ ಪರಶ್ರಿತಯ ಸ್ಮರಜವು "ಅನ್ ೈರ್ತಕ" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ದ , 

ಎಂದು ಹ ೀಳುವ ಹರರ್ಟಿ, ಆದರಗೂಯ, ಖರಸ್ಗಿೀ ಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳು "ವ ೈಯಕ್ತುಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ" 

ವಿಚರರವರಗಿದುದ, ಸ್ಮರಜಕ ಿ ಅದರಲಿಲ  ಯರವುದ ೀ ಪರತಾವಿಲಲ ಮತುು ಕರನೂನು ಅದನುನ ನಿಯಂರ್ತಾಸ್ುವಂರ್ತಲಲ 

ಎಂದು ಹ ೀಳುತ್ರುರ 289.  

ಬಹುಸ್ಂಖರಯತರ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಹ ೀರುವ ಬಗ ಗಿನ ತನನ ಎಚಿರಿಕ ಯನುನ ಮತುಷ್ುು ವಿವರಿಸ್ುವ ಹರರ್ಟಿ,  

"ಪಾಜರಪಾಭುತವವನುನ ಗ ೂಂದಲಕ್ತಿೀಡುಮರಡುವ ಅಪರಯವಿರುವ" ಅಧಿಕರರವು ಬಹುಮತದ ಕ ೈಯಲಿಲರಬ ೀಕು 

ಎಂಬ ಪಾಜರಪಾಭುತವದ ತತವವನುನ, ಅದಕ್ತಿಂತ ಬಹಳ ವಿಭಿನನವರದ "ಅಧಿಕರರ ಹ ೂಂದರುವ ಬಹುಸ್ಂಖರಯತರು, 

ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ಮಿರ್ತಗಳಿಗ  ಒಳಪಡಬರರದು” ಎಂದು ತಪುಿ ರ್ತಳಿಯುವುದು ಭಯಂಕರ ಸ್ುಲಭ” ಎಂದು 

ಪಾರ್ತಪರದಸ್ುತ್ರುನ್  " 

ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ುವ ಕುರಿತ್ರದ ಇತರ ವರದಗಳ ೀನ್ ೀ 

ಇದದರೂ, ಜನಪ್ಪಾಯ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಗ  “ಭರರಿೀ ಬಹುಮತದ” 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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ವಯಕುವರದರಗ ಅರ್ವರ ಅದು ವರಯಪಕ ಅಸ್ಹಿಷ್ುಣತ್ , ದ ವೀಷ್ ಮತುು 

ಅಸ್ಹನ್ ಯ ಮೂಲಕ ವಯಕುವರದರಗ, ಪಾಜರಪಾಭುತವದ ಮೀಲಣ ತನನ ನಿಷ ಠ 

ತ್ ೂೀಪಿಡಿಸ್ಲು, ಜನಪ್ಪಾಯ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರ ಮೀಲ  

ಹ ೀರುವುದನುನ ಸ್ಮರ್ಿನಿೀಯ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳಳಬ ೀಕ ಂದು ಯರರು 

ಯೊೀಚಸ್ಬರರದು 

ಈ ರಿೀರ್ತಯರಗಿ, ಕರನೂನು ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯಂದ ಗಂಭಿೀರವರದ ತಪರಸ್ಣ ಗ ೂಳಗರಗಬ ೀಕು ಎಂಬ ಮೀಲ ೂನೀಟದ 

ಸರಮರನಿಯೀಕರಣವನುನ ತಳಿಳಹರಕ್ತದ ಹರರ್ಟಿ, ಸರಮರಜಿಕ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವರಗಿ 

ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರ ಮೀಲ  ಬಹುಸ್ಂಖರಯತರಲಿಲ ಪಾಚಲಿತವರಗಿರುವ ಸ್ರಿ ಮತುು ತಪುಿಗಳ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯನುನ 

ಹ ೀರುವ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಂತಹ ಕರನೂನುಗಳನುನ ನ್ರಯಯಶ್ರಸ್ರ ಮತುು ಪಾಜರಪಾಭುತವದ ನ್ ಲ ಗಟ್ಟುನಲಿಲ 

ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳಳಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ ಎಂದು ನುಡಿದರು.. 

ಬ ಂರ್ಮ್ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಬಗ ಗ  ವಿಭಿನನವರದ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವನುನ ಹ ೂಂದದದರು ಮತುು ಅವರು ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ  

ಉಪಯುಕುತ್ ಯ ತತುಾಗಳ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ ಅಳ ದುನ್ ೂೀಡಿದರು.  ಶಿಕ್  ಉಪಯುಕುವಲಲದದದರ  (ಎಂದರ , 

ತಡ ಯೊಡುಡವ ಕ ಲಸ್ ಮರಡದದದರ , ನಷ್ುಕರ ಅರ್ವರ ಅನಗತಯವರಗಿದರದರ ), 'ಅನ್ ೈರ್ತಕ' ಕೃತಯಗಳು 

ಶಿಕ್ ಗ ೂಳಗರಗದ ೀ ಇರಬ ೀಕರಗುತುದ  ಎಂದು ಬ ಂರ್ಮ್ ವರದಸ್ದರು. ಶ್ರಸ್ಕರು ಸರಮರಜಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯಂದ 

ಆರ್ತಯರಗಿ ಪಾಭರವಿತರರಗಬರರದು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪರಾಯಪಟುರು:  

ಅವರು ವಿಷ್ಯವಂದರ ಕುರಿತು ಎಷ್ುು ಧ್ೃಡವರದ ಪೂವರಿಗಾಹ 

ಹ ೂಂದದರದರ  ಎಂಬುದರ ಆಧರರದಲಿಲ ಆ ವಿಷ್ಯಕ ಿ ಎಷ್ುರ ಮಟ್ಟುಗಿನ 

ಸರವತಂತಾಯ ಕ ೂಡುಬಹುದು ಎಂಬುದನುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಬ ೀಕು. ಶ್ರಸ್ಕರು, 

ತನಗ  ತಡ ಯೊಡುಡವ ಎಲಲವನೂನ ಕ ೂಚಿಕ ೂಂಡು ಹ ೂೀಗುವಂತಹ ಅಲ ಯ 

ಹ ೂಡ ತದ ದುರು ಶರಣರಗಬ ೀಕರಗುತುದ  
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ಆದರ  ಶ್ರಸ್ಕನು ತ್ರನು ಆಳುರ್ತುರುವವರ ಭರಾಂರ್ತಗಳ 

ಗುಲರಮನ್ರಗಿರಬ ೀಕ ? ಇಲಲ. ಅವಿವ ೀಕದಂದ ವಿರ ೂೀಧಿಸ್ುವುದು ಮತುು 

ಗುಲರಮರಂತ್  ಅನುಸ್ರಿಸ್ುವುದರ ಮಧ್ಯದಲಿಲ, ಗೌರವಯುತ ಮತುು 

ಸ್ುರಕ್ಷಿತವರಗಿರುವ ನಡುವಿನ ದರರಿಯೊಂದದ  

ಬ ೀರ  ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಹ ೀಳುವುದರದರ ,  ಕರನೂನುಗಳನುನ ರಚಸ್ುವರಗ ಜನಗಳ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ 

ನಿಲಿಕ್ಷಿಸ್ಬರರದರದರೂ, ಕರನೂನಿನಲಿಲ  ಜನಗಳ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಪಾಭರವಕ ಿ ತಡ ಯಲಲದಂತ್ರಗಬರರದು ಎಂದು 

ಬ ಂತಮ್ ವರದಸ್ದಂತ್  ತ್ ೂೀರುತುದ . ಹರಗ ಯೀ ಜನರಿಂದ ಉಧ್ಭವಿಸ್ದ ಪೂವರಿಗಾಹಪ್ಪೀಡಿತ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಗಳನುನ, 

ಹಿಂದು ಮುಂದು ನ್ ೂೀಡದ  ಕರನೂನಿನಲಿಲ ಶ್ರಶವತವರಗಿ ಅಡಕಗ ೂಳಿಸ್ಬರರದು, ಬದಲಿಗ  ಅಂತಹ 

ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಪರಿಹರಿಸ್ ಅದನುನ ಹತ್ ೂೀಟ್ಟಗ  ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು. 

ಸ್ುುವರ್ಟಿ ಮಿಲ್ ಸ್ಹ ಪಾಚಲಿತ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಕರನೂನುಗಳರಗಿ ಪರಿವತಿನ್  ಮರಡುವುದರ ವಿರುದಧ 

ಬಲವರದ ವರದವನುನ ಮಂಡಿಸ್ದರು. “ಅಸ್ಹಯ' ಎಂಬುದನುನ ಹರನಿ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ, ಮತುು, 

ತಮಗ  ಹಿಡಿಸ್ದ ಯರವುದ ೀ ಕ್ತಾಯಯೊಂದನುನ ತಮಮ ಮೀಲಿನ ಅಕಾಮಣವ ಂದು “ ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ ವಯಕ್ತುಗಳು, 

ಇತರರ ಕ್ತಾಯಗಳು ತಮಮ ನಂಬಿಕ  ಅರ್ವರ ಅಭಿಪರಾಯಗಳಿಗ  ವಿರುಧ್ದವರಗಿವ  ಎಂಬ ಕರರಣಕ ಿ, ಅವುಗಳನುನ 

ನಿದ ೀಿಶಿಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ ಎಂದು ಅವರು ವರದಸ್ದರು. ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ ವ ೈಯಕ್ತುಕವರದ ನಡವಳಿಕ ಯಲಿಲ 

ಯರವರಗ ಹಸ್ುಕ್ ೀಪ ಮರಡಬ ೀಕ ಂಬುದನುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲು ಸ್ಮರಜಕ ಿ ಅಧಿಕರರವಿಲಲ ಮತುು ಒಂದು ವ ೀಳ  

ಸ್ಮರಜ ಹಸ್ುಕ್ ೀಪ ಮರಡಿದರ , ಅಂತಹ ಹಸ್ುಕ್ ೀಪ ತಪರಿಗಿರುವ ಮತುು  ತಪರಿದ ವಿಚರರದಲಿಲ ನಡ ಯುರ್ತುರುವ 

ಸರಧ್ಯತ್ ಯದ  ಎಂದು ಮಿಲ್ ನಂಬಿದದರು. 

135. ಕ್ತಾಸ ೂುೀಫರ್ ಆರ್. ಲ ಸ್ಲೀ ಅವರು ಕರನುನಿನ್ ೂಳಗ  ನ್ ೈರ್ತಕತ್  ಸ ೀರಿಕ ೂಂಡರ  ಎದುರರಗುವ 

ಅಪರಯವನುನ ಹಿೀಗ  ಸ್ೂಚಸ್ುತ್ರುರ :  

ಈಗಿನ ತಲ ಮರರುಗಳು ಕರನೂನುಗಳನುನ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ ತಮಮ 

ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಮರ ಸ್ುತ್ರುರ  ಮತುು ಆ ಕರನೂನುಗಳನುನ ತಮಮ 
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ಮಕಿಳಿಗ  ಹಸರುಂತರಿಸ್ುವ ಮೂಲಕ ತಮಮ ಪೂವರಿಗಾಹಗಳನುನ 

ಪಾಚಲಿತಗ ೂಳಿಸ್ುತ್ರುರ . ಬಹು ಬ ೀಗ, ಶ್ರಸ್ನಗಳಿಗ  ತಮಮದ ೀ ಆದ ಜ ೀವ 

ಬರುತುದ  ಮತುು ಅವುಗಳ ಇರುವಿಕ ಯೀ ಅವುಗಳ ವರಯಪ್ಪು ಮತುು 

ವಿಸರುರಗಳಿಂದ ಆಗಬಹುದರದ ಪರಿಣರಮಗಳನುನ ಸ್ಮರ್ಥಿಸ್ಕ ೂಳುಳತುದ . 

ಪುರರತನ ಕರನೂನುಗಳ ವರಯಪ್ಪುಯ ಬಗ ಗಿನ ಚಚ ಿಗಳರಗಲಿ, 

ವಿಮಶ್ ಿಯರಗಲಿ ನಡ ಯುವುದಲಲ290 

"ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗದ ಕರನೂನುಗಳು ಕ ೀವಲ ಸರಮರಜದ ಅಸ್ಮಮರ್ತಯನನಷ ುೀ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವುದಲಲವ ಂದು ಹ ೀಳುವ 

ಲ ಸ್ಲ, ಅವುಗಳು ಒಂದು ಹ ಜ ೆ ಮುಂದ  ಹ ೂೀಗಿ ಅಪರರಧಿಗಳ ವಗಿವಂದನುನ ರಚಸ್ುತುವ  ಎಂದು ಹ ೀಳುತ್ರುನ್ :  

ಸ್ಕರಿರಗಳು ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗದ ಕರನೂನುಗಳನುನ ಚುರುಕರಗಿ 

ಜರರಿಗಳಿಸ್ುವ ಉದ ದೀಶವಿಲಲದ ಹ ೂರತ್ರಗಿಯೂ, ಅವುಗಳನುನ, 

ಶ್ರಸ್ನಗಳಲಿಲ ಉಳಿಸ್ಕ ೂಳಳಲರಗಿದ , ಏಕ ಂದರ  ಕರನೂನುಗಳು 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್  ಒಪಿತಕಿದದಲಲ ಎಂಬ ಸ್ಂದ ೀಶವನುನ ಸ್ಮರಜಕ ಿ 

ರವರನಿಸ್ವ . ಅಪರರಧ್ಗಳಿಗ  ಶಿಕ್  ವಿಧಿಸ್ದದದರೂ, ಕರನೂನುಗಳು 

ಅರ್ಿವನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುರ್ತುರುತುವ …  ಸ್ರಳವರಗಿ ಹ ೀಳುವುದರದರ , 

ಇಂದನ ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗದ ಕರನೂನುಗಳು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ 

ಪುರುಷ್ರ ಸರಮರಜಿಕ ಸರಥನಮರನಗಳನುನ ಕಡಿತಗ ೂಳಿಸ್ಬ ೀಕ ಂಬ 

ಸ್ಕರಿರದ ಸ್ಂದ ೀಶವನುನ ರವರನಿಸ್ುತುವ  ಎಂಬುದು ಅವುಗಳಿಗಿರುವ 

ಮಹತವ. 

136. ಅಪರರಧ್ ಸ್ದರಧಂತವನುನ ಆಳವರದ ವಿಶ್ ಲೀಷ್ಣ ಗ  ಒಳಪಡಿಸ್ದರಗ, ಅಪರರಧ್ಶ್ರಸ್ರಜ ನರು ಮತುು 

ಕರನೂನು ತತವಜರನನಿಗಳು, ಅಪರರಧ್ವು ಮೂರನ್ ೀ ವಯಕ್ತುಗ  ಅರ್ವರ ಸ್ಮರಜಕ ಿ 

                                                             
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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ಹರನಿಯುಂಟುಮರಡಬ ೀಕು- ಎಂಬ  ಅಪರರಧ್ದ ಮೂಲಭೂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಂದರ ಬಗ ಗ  ಬಹಳ 

ಹಿಂದ ಯೀ ಒಪಿಂದಕ ಿ ಬಂದದರದರ  ಎಂಬರ ಸರಮರನಯ ರ್ತೀಮರಿನಕ ಿ ಬರಬಹುದು:  

ಮಹತವದ ಸರವಿಜನಿಕ ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತು ಎಂಬ ಅಂಶವು ಅಪರರಧ್ದ ಸರರವರಗಿ ಹ ೂರಹ ೂಮುಮತುದ . 377 ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದವು ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ ಪುರುಷ್ ಅರ್ವರ ಮಹಿಳ ಯೊಂದಗಿನ ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರದ 

ಸ್ವಯಂಪ ಾೀರಿತ 'ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಮತುು ಇತರ ನಡವಳಿಕ ಗಳು- ಕ ೀವಲ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರ 

ನಡುವಿನ ಕ್ತಾಯಗಳಿಗ  ಮರತಾ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ . ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕ ಯು ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ ಖರಸ್ಗಿೀಯರದುದು 

ಅರ್ವರ ಮಿಲ್ ಹ ೀಳುವಂತ್  ಅದು "ತನಗ -ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ರುವಂತಹುದು" ಮತುು ಆ ಕೃತಯಗಳು ಮತ್ ೂುಬಬರಿಗ  ಹರನಿ 

ಮರಡುವ ಸರಮರ್ಯಿ ಹ ೂಂದಲಲ ಅಲಲದ ೀ ಸ್ಮರಜದ ಸ್ಥರತ್  ಮತುು ಭದಾತ್ ಗ  ಬ ದರಿಕ ಯನ್ ೂನಡುಡವುದಲಲ. ಒಂದು 

ಬರರಿ ಕೃತವಂದಕ ಿ ಒಪ್ಪಿಗ  ಇರುವ ಅಂಶ ಋಜುವರತದರ , ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕ ಯು ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ 

ಹರನಿಯನುನ ಉಂಟುಮರಡುವ ಪಾಶ್ ನಯೀ ಉದಭವಿಸ್ುವುದಲಲ. 

ಮೀಲ ೂನೀಟಕ ಿ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ೀಿದ ಕ ಲ ಕ್ತಾಯಗಳು ಅರ್ವರ ನಡವಳಿಕ ಯನನಷ ುೀ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುತುದ  ಎಂದು 

ಕಂಡು ಬರುತುದ ಯರದರೂ,  ಅದು  ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಯಲಿಲ ತ್ ೂಡಗಿರುವ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ 

ಒಳಗ ೂಂಡ, ಅಪರರಧಿಗಳ ವಗಿವನುನ ಸ್ೃಷ್ಟ್ುಸ್ುತುದ . ಈ ಪರಿಚ ಿೀದವು, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ.ಕುಯ. ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಅಪರರಧಿಗಳ ಪರತಾಕ ಿ ಸ್ೀಮಿತಗ ೂಳಿಸ್, ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ  ಅತ್ರಯಚರರ ಮತುು ಮಕಿಳ 

ಅತ್ರಯಚರರದಂತಹ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪರರಧ್ಗಳ  ಂದಗ  ಸ್ಮಿೀಕರಿಸ್ುತುದ . 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಅಪರರಧ್ವ ಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಬರರದ ಕೃತಯಗಳನುನ (ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯ) ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವುದಷ ುೀ 

ಅಲಲದ , ಸ್ಮರಜದಲಿಲ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ.ಕುಯ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ಕಳಂಕ ಮತುು ಖ್ಂಡನ್ ಗ ೂಳಪಡಿಸ್ುತುದ . 

137. ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯು ಅಪರರಧ್ಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕರನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳನುನ ನಿದ ೀಿಶಿಸ್ಲು ಬಿಟುರ  

ಬಂದ ೂದಗುವ ಗಂಡರಂತರಗಳ ಅರಿವು ನಮಗಿದ . ಒಂದ ೀ ಬಗ ಯ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಸ್ಮರಜಕ ಿ 

ಅನವಯಸ್ದರ , ಆದು ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತ ಸ್ಮುದರಯಗಳ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಮೀಲ  ‘ತುಳಿದುಹರಕುವ’ ಅರ್ವರ 

'ಪರಕ್ತೀಯಗ ೂಳಿಸ್ುವ' ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರುವುದರ ಬಗ ಗ  ಅನುಮರನವ ೀ ಇಲಲ. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ.ಕುಯ 
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ಸ್ಮುದರಯವು, ಭರರರ್ತೀಯ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್  ತಯರರರದ ಮತುು ಜರರಿಗ  ಬಂದ ಸ್ಮಯದಲಿಲ 

ಪಾಚಲಿತವರಗಿದದ ಪಾಬಲ (ವಿಕ ೂುೀರಿಯನ್) ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಗ  ಬಲಿಯರಗಿದ . ಆದದರಿಂದ, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ 

ಮರನಯತ್ ಯನುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವರಗ,  ಲ ೈಂಗಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಬಗ ಗಿನ ಮುಖ್ಯವರಹಿನಿಯ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನದ 

ಬದಲಿಗ , ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯಷ ುೀ ಪ ಾೀರಕ ಅಂಶವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬ ೀಕ ಂಬುದು ನಮಮ 

ಭರವನ್ ಯರಗಿದ . 

L. ಸಾಂವಿರ್ಾನ್ವಕ ನ್ ೈತಿಕತ               

138. 1947ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯ ಆಗಸ್ು 15 ರಂದು ಸರವತಂತಾಯ ಪಡ ಯುವುದರ ೂಂದಗ , ಭರರರ್ತೀಯರು ತಮಮ 

ಭರಗಯವನುನ ತ್ರವ ೀ ರೂಪ್ಪಸ್ಕ ೂಳಳಲು ಕ ೂನ್ ಗೂ ಸರವತಂತಾರರಗಿದದರು 291 . ಭರಗಯವನುನ ಲಿಖಿತ 

ಸ್ಂವಿಧರನದ ಮೂಲಕ ರೂಪ್ಪಸ್ಬ ೀಕ್ತತುು. ಸ್ಂವಿಧರನಗಳನುನ, ಜನರು ತ್ರವು  ಬಯಸ್ುವ ಸರಮೂಹಿಕ 

ಭರಗಯವನುನ ಬರ ದಟುುಕ ೂಳಳಲು ಬಳಸ್ುವ  ಲಿಪ್ಪ ಎನನಬಹುದು. ಅವರು ಯರರು, ಅವರು  ಎನ್ರಗ 

ಬಯಸ್ುತ್ರುರ ,  ಮತುು ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲಿಲ ಆ ಮರಗಿದಲಿಲ ನಡ ಯುವಂತ್  ದರರಿತ್ ೂೀರಬಲಲ 

ತತವಗಳರವುವು ಎಂಬುದನುನ ಅವರು ಬರ ದಟುುಕ ೂಳುಳತ್ರುರ 292 .  ಭೂತಕರಲದ ಸರಮರಜಿಕ 

ಅಸ್ಮರನತ್  ಮತುು ಪೂವರಿಗಾಹಗಳಿಗ  "ಪರದ  ಎಳ ಯುವ" ಸ್ವರಲಿೀನ ಹ ೂರ  ಭರರರ್ತೀಯ 

ಸ್ಂವಿಧರನದ ಮೀಲಿಟುು  ಭರರತವನುನ ಸರವತಂತಾಯದ ಡ ಗ  ಕರ ದ ೂಯದವರು, ಸ್ಂವಿಧರನದ ೂಳಗ  

ಜಿೀವಂರ್ತಕ ಯ ಸ್ಮಸ್ಮರಜದ ಆದಶಿ ಮತುು ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವನುನ ಬಿರ್ತುದರು. 

ಭರರತದ ಸ್ಂವಿಧರನದ ರಚನ್ ಯು, ಸರವತಂತಾಯ, ಸ್ಮರನತ್  ಮತುು ಭರಾತೃತವವ ಂಬ ಸ್ಮರನ ಮೌಲಯಗಳನುನ 

ಸರಥಪ್ಪಸ್ುವ ಮತುು ಉತ್ ುೀಜಿಸ್ುವ ಪಾಕ್ತಾಯಯನುನ ಪರಾರಂಭಿಸ್ ಸ್ಮರಜವನುನ ಮುಕುಗ ೂಳಿಸ್ುವ 

ಮರಧ್ಯಮವರಗಿತುು. ಇರ್ತಹರಸ್ದುದದಕೂಿ, ಸರಮರಜಿಕ-ಸರಂಸ್ೃರ್ತಕ ದಂಗ ಗಳು, ತ್ರರತಮಯ-ವಿರ ೂೀಧಿ 

ನಿಲುವುಗಳು, ಚಳುವಳಿಗಳು, ಸರಹಿತಯ ಮತುು ನ್ರಯಕರುಗಳಿಂದ, ಜನರನುನ ದಬರಬಳಿಕ ಯ ಚಂತನ್ ಯಂದ 

                                                             
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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ದೂರವರಗಿಸ್ ಸ್ಮರನ್ರತ್ರವರದ ಅಸ್ುತವದ ಡ ಗ  ಕರ ದ ೂಯುಯವ ಕ ಲಸ್ಗಳರಗಿವ . ಭರರರ್ತೀಯ ಸ್ಂವಿಧರನವು 

ಇಂತಹ ನಿಲುವುಗಳ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯರಗಿದ . ಅದು ಹ ೂಂದರಣಿಕ ಯಲಲದ ಸ್ಮರಜದಲಿಲ ಪೂವರಿಗಾಹ, ತ್ರರತಮಯ, 

ಮತುು ಅಧಿಕರರದ ದಬರಬಳಿಕ ಯನುನ ಬಿರ್ತುದ ಕ್ತಾಯಯನುನ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ುವ ಪಾಯತನವರಗಿತುು. ಎಲರಲ ನ್ರಗರಿಕರು 

ಪಾಭುತವದ, ಅರ್ವರ ಸ್ಮರಜದಂದ ಖರಸ್ಗಿೀಯರಗಿ ನಡ ಯುವ, ದಬರಬಳಿಕ  ಅರ್ವರ ನಿಬಿಂಧ್ದಂದ 

ಮುಕುರರಗಬ ೀಕ್ತತುು. ಸರವತಂತಾಯವು, ಇನುನಮುಂದ  ಬರಿೀ ಕ ಲವರ ಸ್ವಲತ್ರುಗಿ ಉಳಿಯುವಂರ್ತರಲಿಲಲ 293 . 

ಪಪಟಟಸಾಿಮಿ ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪುಿ ಸ್ಂವಿಧರನದ ನಿಮರಿತೃಗಳ ಬದಧತ್ ಯನುನ ಈ ರಿೀಟ್ಟಯಲಿಲ ಎರ್ತುತ್ ೂೀರಿಸ್ುತುದ : 

""ಇಲಿಲ ಮತುು ಇತರ ಡ ಗಳಲಿಲ ದಬರಬಳಿಕ  ಮತುು ಘನತ್ ಯ 

ಉಲಲಂಘನ್ ಯನುನ ಅನುಭವಿಸ್ದವರ ನ್ ೂೀವಿನ ಇರ್ತಹರಸ್ಗಳು 

ಸ್ಂವಿಧರನದ ನಿಮರಿತೃಗಳ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವನುನ 

ಪುಷ್ಟ್ುೀಕರಿಸ್ದುವು"  

139. ಭರರತದ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯನುನ, ಆ ಮೊದಲು ಅದರ ಸ್ರಿಯರದ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯೀ ಇಲಲದರುವ ಸ್ಮಯದಲಿಲ 

ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಳುಳವುದು, ಸ್ಂವಿಧರನದ ವರಸ್ುವವರದ ರಚನ್ ಯಲಿಲ ಜನರು ಯರವುದ ೀ ಪರತಾವನುನ 

ವಹಿಸ್ದದದರೂ, ಸ್ಂವಿಧರನದ ಪಾಸರುವನ್ ಯು, ಜನರ ೀ ಸ್ಂವಿಧರನವನುನ ಅಂಗಿೀಕರಿಸ್ದರದರ  ಎಂದು 

ಪಾರ್ತಪರದಸ್ರುವುದರ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ ಅತಯಂತ  ಮಹತವದ ವಿಚರರವರಗಿದ .  ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ಇರ್ತಹರಸ್ಕರರ ಗಾನಿವಲ್ ಆಸ್ುನ್ ಭರರರ್ತೀಯ ಸ್ಂವಿಧರನ ಮುಖ್ಯವರಗಿ ಒಂದು ಸರಮರಜಿಕ ದಸರುವ ೀಜು 

ಎಂದು ಹ ೀಳಿದರದರ . ಭರರರ್ತೀಯ ಸ್ಂವಿಧರನ ಆಡಳಿತದ ಚೌಕಟುನನಷ ುೀ ಒದಗಿಸ್ುವುದಲಲ, ಬದಲಿಗ  ಇದು 

ಪರಿಕಲಿನ್ ಯೊಂದನುನ ಮೈವ ರ್ತುದ . ಆದು ಗುರಿ-ಆಧರರಿತವರಗಿದುದ, ದ ೀಶದಲಿಲ ಒಂದು ಸರಮರಜಿಕ 

ಪರಿವತಿನ್ ಯನುನಂಟುಮರಡುವುದು ಅದರ ಉದ ದೀಶವರಗಿದ . ಆದು ತನನ ನಿಮರಿತೃಗಳ 

ಆಶ್  ೀತುರಗಳನುನ ಪಾರ್ತನಿಧಿಸ್ುತುದ . ಭರರತದ ಪಾಜರತ್ರಂರ್ತಾಕ ಸ್ಂವಿಧರನವು ಮೌಲರಯಧರರಿತ 

ನಿಯಮಗಳನುನ ಮೈವ ರ್ತುದ . 

                                                             
293 Granville Austin, The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation, Oxford University Press (1966), at page 65.   
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140. ಸ್ಂವಿಧರನದ ರಚನ್ ಯ ಸ್ಮಯದಲಿಲ, ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಕಲಿನ್  ಮತುು ವರಸ್ುವದ ನಡುವ  

ಬಹುದ ೂಡಡ ಅಂತರವಿರುವುದನುನ ಸ್ಂವಿಧರನ ಸ್ಭ ಯ ಸ್ದಸ್ಯರು ಮನಗಂಡರು. ಸರಮರನಯ ಜನರು 

ಹ ೂಸ್ ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ಮೌಲಯಗಳನುನ ಗಾಹಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು ಸ್ವಲಿ ಸ್ಮಯ ಹಿಡಿಯುತುದ  ಎಂಬುದರ 

ಬಗ ಗ  ನಿಮರಿತೃಗಳಿಗ  ಸ್ಿಷ್ುತ್ ಯತುು. ಸ್ಮರಜವು ರರತ್ ೂಾೀರರರ್ತಾ ಬದಲರಗುವುದು ಸರಧ್ಯವಿರಲಿಲಲ. 

ಡರ. ಅಂಬ ೀಡಿರ್ ಅವರು ಸ್ಂವಿಧರನ ಸ್ಭ ಯಲಿಲ ಹಿೀಗ  ಹ ೀಳಿದರದರ : 

"ಭರರತದಲಿಲ ಪಾಜರತ್ರಂರ್ತಾಕತ್ ಯು, ಮೂಲಭೂತವರಗಿ ಅ-

ಪಾಜರತ್ರಂರ್ತಾಕವರಗಿರುವ ಭರರತದ ಮಣಿಣನ ಮೀಲಿದರವಷ ುೀ 

ಆಗಿದ " 

141. ಸ್ಮರಜವಂದು, ಪಾಜರಪಾಭುತವದ ಮೌಲಯಗಳ ಪಾಕರರ ಕ ಲಸ್ ಮರಡಬ ೀಕ್ತದದಲಿಲ  ಹಲವು ವಷ್ಿಗಳ 

ಅಭರಯಸ್, ಪಾಯತನ, ಮತುು ಅನುಭವರಗದ ಅಗತಯವಿದ . ತ್ರರತಮಯದಂದ ಮುಕ್ತು, ಸ್ಮರನತ್ , ಭರಾತೃತವ 

ಮತುು ಜರತಯರ್ತೀತತ್ ಗಳ ಪರಿಸ್ಥರ್ತಯೂ ಇದ ೀ ಆಗಿದ . ಸ್ಂವಿಧರನವು ಕರನೂನಿನ್ ದೂರಿನ ಸ್ಮರನತ್  

ಮತುು ಕರನೂನಿನ ಸ್ಮರನ ರಕ್ಷಣ ಗಳನುನ ಖರತರಿಪಡಿಸ್ುತುದ ಯರದರೂ, ಸರಂವಿಧರನಿಕವರದ ಈ 

ಪರಿಕಲಿನ್ ಯನುನ ಸರಧಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವರಗಿ, ಆ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗ  ಬದಧತ್  ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವುದು ಕೂಡರ 

ಅಗತಯವ ಂದು ಭರವಿಸ್ಲರಯತು. ಈ ಬದಧತ್ ಯನುನ ಡರ. ಅಂಬ ೀಡಿರ್, ಸ್ಮರಜದ ಸ್ದಸ್ಯರಲಿಲರುವ 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್  ಎಂದು ಕರ ದರು. ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯು ಸರವಿಜನಿಕ 

ಅರ್ವರ ಸರಮರಜಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಗಿಂತ ಭಿನನವರದುದರಗಿದ . 

 ಸರವಿಜನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಅಡಿಯಲಿಲ, ಸ್ಮರಜದ ನಡವಳಿಕ ಗಳನುನ ಸ್ಮರಜದಲಿಲ ಪಾಚಲಿತವರಗಿರುವ 

ಜನಪ್ಪಾಯ ಗಾಹಿಕ ಗಳ ಆಧರರದಲಿಲ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲರಗುತುದ . ಕ ಲ ಚಹ ನಗಳು, ಹಣ ಪಟ್ಟುಗಳು, ಹ ಸ್ರುಗಳು ಅರ್ವರ 

ದ ೀಹರಕರರಗಳು ಮುಂದುವರಿಕ ಯು ವಯಕ್ತುಗಳು ಮತುು ವಸ್ುುಗಳ ಕಡ ಗಿನ ಜನರ ಕಲಿನ್ ಗಳು, ಭರವನ್ ಗಳು ಮತುು 

ಮರನಸ್ಕ ನಿಲುವುಗಳನುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುತುದ 294. ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯು, ವಯಕ್ತುಗಳು ಮತುು ಸ್ಮಸ 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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ಮರನಸ್ಕ ಧ ೂೀರಣ ಯನುನ ಸ್ಂವಿಧರನದ ಪಠಯ ಮತುು ಸ್ೂಿರ್ತಿಯ ಆಧರರದಲಿಲ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುತುದ . ವಯಕ್ತುಯ 

ಹಕುಿಗಳನುನ ಸ್ಮರಜದ ಜನಪ್ಪಾಯ ಅಭಿಪರಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂವರಿಗಾಹಕ ೂಿಳಪಡಿಸ್ಬರರದು ಎಂಬುದು 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ನಿಲುವರಗಿದ .  ಅದು, ಪಾಜ ಗಳು ಸ್ಂವಿಧರನದ ನಿಮರಿತೃಗಳ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವನುನ 

ಗೌರವಿಸ್ುತ್ರುರ  ಮತುು ಆ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನವನುನ ಈಡ ೀರಿಸ್ುವ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ತಮಮನುನ ತ್ರವು ನಡ ಸ್ಕ ೂಳುಳತ್ರುರ ಂದು 

ಭರವಿಸ್ುತುದ . ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯು, ಅಸ್ುತವಕರಿಗಿ ನಡ ಯುವ ಹ ೂೀರರಟದಲಿಲ ನ್ರಯಯವ ಂಬ ಆದಶಿವು, 

ಸರಮರಜಿಕ ಒಪ್ಪಿಗ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಬ ೀರ  ಯರವುದ ೀ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯನುನ ಮಿೀರಿಸ್ುವ ಪಾಬಲ ಅಂಶವರಗಿದ  

ಎಂದು ಪಾರ್ತಪರದಸ್ುತುದ . ಆದು ಪಾಜರಪಾಭುತವದ ಅಡಿಪರಯವನುನ ನಿಮಿಿಸ್ುತುದ  ಮತುು ಕರಪರಡುತುದ , ಇಂತ 

ರಕ್ಷಣ  ಇಲಲದ ೀ ಹ ೂೀದಲಿಲ, ರರಷ್ರವಂದು ತನನ ಅಡಿಪರಯದಲಿಲ ಉಂಟರಗುವ ಬಿರುಕುಗಳಿಂದರಗಿ 

ಒಡ ದುಹ ೂೀಗುತುದ . ಈ ಕರರಣಕರಿಗಿ, ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ನ್ರಗರಿಕರು ನಿರಂತರವರಗಿ ಮತುು 

ಸ್ತತವರಗಿ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕು. ಡರ. ಅಂಬ ೀಡಿರ್ ರವರು ಸ್ಂವಿಧರನ ಸ್ಭ ಯದುರು ಹಂಚಕ ೂಂಡ 

ವಿಚರರವನುನ ಸ್ಮರಜ ಯರವರಗಲೂ ಮನಸ್ಪನಲಿಲಟುುಕ ೂಳಳಬ ೀಕು. 

"ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್  ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಭರವನ್  ಅಲಲ ಅದನುನ 

ಬ ಳ ಸ್ಬ ೀಕ್ತದ . ನಮಮ ಜನರು ಅದನುನ ಕಲಿಯಬ ೀಕ್ತದ  ಎಂಬುದನುನ 

ನ್ರವು ಮನಗರಣಬ ೀಕು 

142. ದ ಹಲಿ ಎನ್.ಸ್.ಟ್ಟ.ಯ ಸ್ಕರಿರ v. ಭರರತ ಸ್ಕರಿರ ಪಾಕರಣದಲಿಲನ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ, ಈ 

ನ್ರಯಯರಲಯದ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಪ್ಪೀಠವು ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ರಚಸ್ರುವ ಹರಗೂ 

ಪಾಜರತ್ರಂರ್ತಾಕ ವಯವಸ ಥ ಮತುು ಸ್ಕರಿರದ ಪರಾರ್ತನಿಧಿಕ ಸ್ವರೂಪವನುನ ನಿಯಂರ್ತಾಸ್ುವಂತಹ 

ಅಂಶಗಳನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ತು. ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ "ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಸ್ಂಸ್ೃರ್ತಯ" ಮೀಲ  

ಸರಥಪ್ಪಸ್ಲರಗಿದುದ, ಅದಕ ಿ "ಭರರರ್ತೀಯ ಸ್ಂವಿಧರನ ಸರಧಿಸ್ಲ ರ್ತನಸ್ುರ್ತುರುವ ಸರಮರಜಿಕ 

ಪರಿವತಿನ್ ಯೊಂದನುನ ಅರಿತುಕ ೂಳಳಬಲಲ ಭರವನ್  ಮತುು ಬಧ್ಧತ್ ” ಇರುವುದು ಅತಯಗತಯ. ನ್ರಯಯರಲಯ 

ಹಿೀಗ ಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ತು: 
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"ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನದ ನ್ ೈರ್ತಕ ಮೌಲಯಗಳನುನ ಪಾರ್ತ ಹಂತದಲಿಲ  

ಎರ್ತುಹಿಡಿಯದದದರ , ತನನ ಪಾಜರಪಾಭುತವದ ಮೌಲಯಗಳನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಲು 

ಸ್ಂವಿಧರನದ ಪಠಯಗಳಷ ುೀ ಸರಕರಗುವುದಲಲ. 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯು "ಬಹುಸ್ಂಖರಯತ ದಬರಬಳಿಕ "ಯನುನ ತಡ ಯುವ ತಡ ಗೂಡ , ಮತುು "ಗುಂಪು 

ನಿಧರಿರಗಳ  ವ ೀಗವನುನ ಕುಗಿೆಸ್ುವ ಹ ೂಸ್ುಲಿನಂತ್ ”  ಕ ಲಸ್ ಮರಡುತುದ  ಎಂದು ಈ ನ್ರಯಯರಲಯ 

ರ್ತೀಮರಿನಿಸ್ತು. ಅದು ಜನಪ್ಪಾಯ ಸರವಿಜನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಪರಿಣರಮಗಳನುನ ಸ್ಮತ್ ೂೀಲನದಲಿಲರಿಸ್ುತುದ  

ಎಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲರಯತು. 

143. ಪಾಜರಪಾಭುತವದಲಿಲ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಗ   ಕ ಲ ಕನಿಷ್ು ಹಕುಿಗಳ ಭರವಸ ಯ ಅಗತಯವಿದ , 

ಮತುು ಅವು ಅದು ಸ್ಮರಜದ ಪಾರ್ತಯೊಂದು ಸ್ದಸ್ಯರ ಮುಕು ಅಸ್ುತವಕ ಿ ಅವಶಯಕವರಗಿವ . ಸ್ಂವಿಧರನದ 

ಪಾಸರುವನ್ ಯು ಈ ಹಕುಿಗಳನುನ "ಚಂತನ್ , ಅಭಿವಯಕ್ತು, ನಂಬಿಕ , ಶಾಧ ಧ ಮತುು ಆರರಧ್ನ್ ಯ ಸರವತಂತಾಯ" 

ಮತುು "ಸರಥನಮರನ ಮತುು ಅವಕರಶಗಳ ಸ್ಮರನತ್ " ಎಂದು ಗುರುರ್ತಸ್ುತುದ . ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯು ಎಲರಲ ಬಗ ಯ ಅಸ್ಮರನತ್ ಗಳು ಸರಮರಜಿಕ ವಯವಸ ಥಯಂದ ಹ ೂರಹರಕುತುದ  ಮತುು 

ಖರರ್ತಾಗ ೂಳಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಹಕುಿಗಳನುನ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ುವ ವಿಧರನಗಳನುನ ಪಾರ್ತ ವಯಕ್ತುಗೂ ಒದಗಿಸ್ುವ ಬಗ ೆ 

ಭರವಸ  ನಿೀಡುತುದ . ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯು,  ವಿವಿಧ್ ವಗಿ, ಜನ್ರಂಗ, ಧ್ಮಿ, ಸ್ಂಸ್ೃರ್ತ, ಜರರ್ತ 

ಮತುು ವಿಭರಗಗಳಿಗ  ಸ ೀರಿದ ವ ೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಿನ್ ನಲ ಯ ಜನರ ನಡುವ  ಸ್ಹ ೂೀದರತವದ ಭರವನ್ ಯನುನ 

ಉಂಟುಮರಡುವ ಮೂಲಕ ಭರರರ್ತೀಯ ಪಾಜರಪಾಭುತವವನುನ ಸ್ಮುಾದಧಗ ೂಳಿಸ್ುವ ದಸ ಯಲಿಲ ಒಲವು 

ತ್ ೂೀರುತುದ . ಆದರಗೂಯ, ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಸ್ಂವಿಧರನದ ಪಾಸರುವನ್ ಯು 

ಗುರುರ್ತಸ್ದ ೀಹ ೂೀದರ , ಅದನುನ ಪೊೀಷ್ಟ್ಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ, ಪಾಸರುವನ್ ಯಲಿಲ ಪಾರ್ತಯೊಬಬರಿಗ  

ಘನತ್ ಯನುನ ಕ ೂಡಮರಡಿ ಅದನುನ ನಿವಿಹಿಸ್ುವ ಭರಾತೃತವದ ಭರವ ಅಸ್ುತವದಲಿಲದ . "ಅನಿಹ ೈಲ ೀಷ್ನ್ 

ಆಫ್ ಕರಯಸ್ು" (ಅದನುನ ನಂತರ ಪುಸ್ುಕ ರೂಪದಲಿಲ ಪಾಕಟ್ಟಸ್ಲರಯತು) ಹ ಸ್ರಿನ ತಮಮ ಪಾಸ್ದಧ, ಆದರ , 

ಎಲೂಲ ನಿೀಡದ ಭರಷ್ಣದಲಿಲ, ಡರ. ಅಂಬ ೀಡಿರ್ ಅವರು "ಸ್ಹ ೂೀದರತವವನುನ" ಸ್ಂಯೊೀಜಿತವರದ 

ಸ್ಂವಹನದ ಅನುಭವ ನಿೀಡುವ ಸ್ಮುದರಯ ಜಿೀವನದ ಪರಾರ್ಮಿಕ ಅಗತಯ" ಮತುು "ಜ ೂತ್ ಗಿನ 
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ವಯಕ್ತುಗಳ ಡ ಗ  ಗೌರವ ಮತುು ಆಸ ಥ ತೂರುವ ಮೂಲಭೂತವರದ ಒಂದು ವತಿನ್ " ಎಂದು 

ವರಯಖರಯನಿಸ್ದರು. ಅವರು ಹಿೀಗ  ಗಮನಿಸ್ದರು: 

ಮರದರಿ ಸ್ಮರಜವಂದು ಚಲನಶಿೀಲವರಗಿರಬ ೀಕು, ಮತುುು ಸ್ಮರಜದ 

ಒಂದು ಭರಗದಲಿಲ ನಡ ಯುರ್ತುರುವ ಬದಲರವಣ ಯನುನ ಇನಿನತರ 

ಪಾದ ೀಶಗಳಿಗ  ರ್ತಳಿಯಪಡಿಸ್ುವ ಮರಧ್ಯಮಗಳು ಎಲ ಲಡ  ಇರಬ ೀಕು. 

ಮರದರಿ ಸ್ಮರಜವಂದರಲಿಲ, ಹಲವರರು ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತುಗಳ ಪಾಜ್ಞರಪೂವಿಕ 

ಸ್ಂವಹನ ಮತುು  ಹಂಚುವಿಕ  ನಡ ಯುರ್ತುರಬ ೀಕು. ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  

ಜತ್ ಗರರಿಕ ಯ ವಿಧರನಗಳನುನ ಸ್ಂಪಕ್ತಿಸ್ಲು ಬಗ ಬಗ ಯ ಮುಕುವರದ 

ಅವಕರಶಗಳಿರಬ ೀಕು. ಬ ೀರ  ಪದಗಳಲಿಲ ಹ ೀಳುವುದರದರ , ಸರಮರಜದಲಿಲ 

ಆಂತರಿಕ ಕ ೂಡುಕ ೂಳುಳವಿಕ ಯರಬ ೀಕು. ಇದುವ ೀ, ಪಾಜರಪಾಭುತವದ 

ಮತ್ ೂುಂದು ಹ ಸ್ರರಗಿರುವ ಭರಾತೃತವ.  

ಸ್ಂವಿಧರನ ಸ್ಭ ಯಲಿಲ ಅವರು ಮರಡಿದ ಕ ೂನ್ ಯ ಭರಷ್ಣದಲಿಲ. ಸ ೂೀದರತವವನುನ "ಎಲರಲ ಭರರರ್ತೀಯರ 

ನಡುವಿನ ಸರಮರನಯ ಭರಾತೃತವದ ಒಂದು ಭರವನ್ " ಎಂದು ವರಯಖರಯನಿಸ್ದರು. ಸರಮರಜಿಕ ಮತುು ಆರ್ಥಿಕ 

ನ್ ಲ ಗಟ್ಟುನಲಿಲ, ಭರರರ್ತೀಯ ಸ್ಮರಜವನುನ ಶ್ ಾೀಣಿೀಕೃತ  ಅಸ್ಮರನತ್ ಯ ಆಧರರದಲಿಲ 

ವಗಿೀಿಕರಿಸ್ಲರಗಿತ್ರುದದರಿಂದ, ಡರ. ಅಂಬ ೀಡಿರ್ ಅವರು ಸ್ಿಷ್ುವರದ ಮರತುಗಳಲಿಲ ಎಚಿರಿಸ್ದದರು: 

"ಭರಾತೃತವವಿಲಲದ , ಸರವತಂತಾಯ ಮತುು ಸ್ಮರನತ್ ಗಳು, ಸರವಭರವಿಕ 

ಅಭರಯಸ್ಗಳರಗಲು ಸರಧ್ಯವರಗುವುದಲಲ. ಅವುಗಳನುನ 

ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ಲು, ಅಧಿಕರರಿಯೊಬಬರ ಅಗತಯವಿರುತುದ  

ಸ ೂೀದರತವವಿಲಲದ ೀ ಸ್ಮರನತ್  ಮತುು ಸರವತಂತಾಯಗಳು ಗ ೂೀಡ ಯ 

ಮೀಲಿನ ಬಣಣದ ಪದರಗಳಷ್ೂು ಆಳವರಗಿ ಬ ೀರೂರುವುದಲಲ295  

                                                             
295 Constituent Assembly Debates (25 November 1949).   
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144. ಸರವತಂತಾಯ, ಸ್ಮರನತ್  ಮತುು ಭರಾತೃತವವನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ  ಸ್ಂವಿಧರನದ ವಿಶ್ರಲ ಅರ್ಿದ 

ಮೌಲಯಗಳನುನ  ಎಲರಲ ನ್ರಗರಿಕರು ಅರ್ಿಮರಡಿಕ ೂಳಳಬ ೀಕ ಂದು ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್  

ಬಯಸ್ುತುದ . ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯು, ಸ್ಂವಿಧರನ ಸ್ಮರಜದಲಿಲ ಸರಧಿಸ್ಲು ಉದ ದೀಶಿಸ್ರುವ 

ಪರಿವತಿನ್ ಯನುನ ತರುವು ದಸ ಯಲಿಲ ಮರಗಿದಶಿನ ಮರಡುವ ಶಕ್ತುಯರಗಿದ . ಇಂತಹ ಅರಿವು, ಒಂದು 

ಅವಶಯಕವರದ ಪರಿಣರಮವನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುತುದ : ಒಂದು ಸ್ಮರಜವು ಪಾಬುದಧವರಗುವ ಮತುು 

ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಪಾಕ್ತಾಯಯು ಕಾಮೀಣವರಗಿ 

ನಡ ಯುವಂತಹುದು, ಮತುು ಬಹುಶಃ ಅದಕ ಿ ಕ ೂನ್ ಯೀ ಇಲಲದರಬಹುದು. ಆದದರಿಂದ, ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ 

ನ್ರಯಯರಲಯಗಳಿಗ  ಹ ೂರಗಿನ  ಸ್ಹರಯಕರಂತ್  ನಡ ದುಕ ೂಳುಳವ ಮತುು ಸ್ಕರಿರಿ ಅಧಿಕರರದ 

ಮಿರ್ತಮಿೀರಿದ ನಡವಳಿಕ  ಮತುು ಪಾಜರತ್ರಂರ್ತಾಕ ಅಧಿಕರರ ಕ ೀಂದಾೀಕರಣದ ವಿರುದಧ ಜರಗರೂಕತ್ ಯು 

ರಕ್ಷಣ  ಒದಗಿಸ್ುವ ಕತಿವಯವನುನ ವಹಿಸ್ಕ ೂಡಲರಗಿದ . ಅತುಯನನತ ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ನ್ರಯಯಸ್ಭ ಯರಗಿರುವ, ಈ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮರನವ ಘನತ್  ಮತುು ಸರವತಂತಾಯಗಳು 

ಬ ಳ ಯುವುದಕ ಿ ಸ್ಹರಯವರಗಬಲಲ ಪರಿಸ್ಥರ್ತಗಳನುನ ನಿಮಿಿಸ್ ಆ ಮೂಲಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಸ್ಂರಕ್ಷಣ ಯ 

ಮೀಲಿವಚರರಣ  ನಡ ಸ್ುವ ಜವರಬರದರಿಯನುನ ಹ ೂಂದದ . ಜನಪ್ಪಾಯವರದ ಸರವಿಜನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯು ಈ 

ನ್ರಯಯರಲಯದ ರ್ತೀಪ್ಪಿನ ಮೀಲ  ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರಲರರದು. ಲರಡ್ಿ ನೂಯಬಗಿರ್ (ಯುಕ  ಸ್ವೀಿಚಿ 

ನ್ರಯಯರಲಯ) ಸ್ೂಕುವರಗಿ ಗಮನಿಸ್ದರದರ : 

ಸ್ಂಸ್ರ್ತುಗ  ಪಾಜರತ್ರಂರ್ತಾಕ ನ್ರಯಯಬದಧತ್ ಯದ  ಎಂಬುದನುನ ನ್ರವು 

ಯರವರಗಲೂ ನ್ ನಪ್ಪನಲಿಲಡಬ ೀಕು –ಆದರ  ಅದಕ ಿ ಅದರದ ೀ ಆದ 

ಅನುಕೂಲ ಮತುು ಅನ್ರನುಕೂಲತ್ ಗಳ ೀರ ಡೂ ಇವ . ಮತ್ ೂುಮಮ 

ಚುನ್ರಯತರರಗ ಬ ೀಕ ಂಬದ ಹಂಬಲದ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, ಕ ಲಮೊಮಮ 

ಕಠಿಣವರದ, ಆದರ  ಸ್ರಿಯರದ ನಿಧರಿರ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವುದು 

ಕಷ್ುಸರಧ್ಯವರಗುತುದ . ಕ ಲವಮಮ, ಅಲಿ ಕರಲಿೀನ ಜನಪ್ಪಾಯತ್ ಯ ಬಗ ಗ  
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ತಲ ಕ ಡಿಸ್ಕ ೂಳಳಬ ೀಕರದ ಅಗತಯವಿಲಲದರುವ ಜನರ ಸ್ವತಂತಾ 

ಮಂಡಳಿಯರುವುದು ಅನುಕೂಲಕರವರಗಬಹುದು”296 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ವಯವಸ ಥಯ ಬ ಳವಣಿಗ ಗ  ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ನ್ರಯಯರಲಯಗಳ ಸರಂಸ್ಥಕ ನ್ರಯಕತವ 

ಮರತಾವಲಲದ ೀ, ನ್ರಗರಿಕರ ಪಾರ್ತಕ್ತಾಯರತಮಕ ಭರಗವಹಿಸ್ುವಿಕ  ಸ್ಹ ಅಗತಯ. ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯು ಈ 

ಪಾರ್ತಕ್ತಾಯರತಮಕ ಭರಗವಹಿಸ್ುವಿಕ ಯ ಹುಡುಕರಟ 297 . ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯ ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ 

ಮೌಲಯಗಳನುನ ಎರ್ತುಹಿಡಿಯುವ ಸ್ಂಸ ಥ ಎಂಬ ನ್ರಯಕತವವನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ುವ ಪರಿಸ್ಥರ್ತಯಲಿಲಲಲ. ಅದರ 

ಅಧಿಕರರಕ ಿ ಆಗುವ ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ನಷ್ು ಪಾಜರಪಾಭುತವವನುನ ಅಪರಯಕ್ತಿೀಡು ಮರಡುತುದ .  

145. ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಪಾಶ್ ನಯು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್  ಮತುು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ ಹಕುಿಗಳಿಗ  

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ವಿಚರರಗಳ ಕ ೀಂದಾಬಿಂದುವರಗಿದ . ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಎದುರರಳಿಗಳು - ವಿಚರರಣ ಯ 

ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ ಟ್ಟೀಕ ಗಳನುನ ಪರಾರಂಭಿಸ್ದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಕ ದರರರನೂನ ಒಳಗ ೂಂಡಂತ್  -  ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್  

ಜನಪ್ಪಾಯ ಸ್ಂಸ್ೃರ್ತಗ  ವಿರುದಧವರಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಭರರರ್ತೀಯ ಸ್ಮರಜದಲಿಲ ಒಪಿತಕಿದದಲಲ ಎಂದು 

ಹ ೀಳಿಕ ೂಳುಳತ್ರುರ . ನ್ರಝ್ ಪಾರ್ತಷರಠನ ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಭರರರ್ತೀಯ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 377ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದದ ಸರಂವಿಧರನಿಕತ್ ಯನುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವರಗ, ದ ಹಲಿ ಉಚಿನ್ರಯಯರಲಯ ಹಿೀಗ ಂದತು:    

" ಹಿೀಗರಗಿ,  ಜನಪ್ಪಾಯ ನ್ ೈರ್ತಕತ್  ಅರ್ವರ ಕ ಲ ಕೃತಯಗಳ ಡ ಗಿನ ಸರವಿಜನಿಕರ 

ವಿರ ೂಧ್ವು, 21ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಡಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳನುನ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುವುದಕ ಿ 

ಸ್ೂಕುವರದ ಸ್ಮರ್ಿನ್ ಯರಗುವುದಲಲ. ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮೌಲಯಗಳ ಆಧರರದಲಿಲ 

ರೂಪ್ಪಸ್ಲರಗಿರುವ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯಂದ ಭಿನನವರಗಿರುವ ಜನಪ್ಪಾಯ 

ನ್ ೈರ್ತಕತ್ , ತಪುಿ ಮತುು ಸ್ರಿಗಳ ಕುರಿತ್ರದ, ವಯಕ್ತು ಯಂದ ವಯಕ್ತುಗ  ಭಿನನವರಗಿರುವ 

ಮತುು ಬದಲರಗುರ್ತುರುವ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗಳನುನ ಅವಲಂಬಿಸ್ದ . ತುತ್ರಿದ ಸ್ಕರಿರಿ 

                                                             
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.   



 502 

ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತುಯ ಪರಿೀಕ್ ಯಲಿಲ ಸ್ಫಲವರಗಬಲಲ ನ್ ೈರ್ತಕತ್  ಯರವುದರದರೂ ಇದದರ , 

ಅದು “ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ”ಯರಗಿರುತುದ ಯೀ ಹ ೂರತು ಸರವಿಜನಿಕ ನ್ ೈಕ್

ರ್ತಕತ್ ಯಲಲ…  ನ್ರವಿರುವ ಪರಿಸ್ಥರ್ತಯಲಿಲ, ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯು, 

ಸರವಿಜನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯೊಂದಗಿನ, ಅದು ಬಹುಸ್ಂಖರಯತರ ಅಭಿಪರಾಯವರಗಿದದರೂ 

ಸ್ರಿ, ವರಗರವದದಲಿಲ ಮೀಲುಗ ೈ ಸರಧಿಸ್ಲ ೀ ಬ ೀಕು”  

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಪಾರ್ತಪರದನ್ ಯನುನ  ಡರ. ಅಂಬ ೀಡಿರ್ ರವರು ರೂಪ್ಪಸ್ರುವ ಸರಮರಜಿಕ 

ಸ್ುಧರರಣ  ಮತುು ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ಪರಿವತಿನ್ ಯ ವಿಸ್ುರಣ ಯಂದು ಮನಗರಣಬ ೀಕು. ಸರಮರಜಿಕ 

ಪರಿವತಿನ್ ಯ ಪಾಕ್ತಾಯಯಲಿಲ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಹಕುಿಗಳ ಪರಾಮುಖ್ಯತ್ ಯನುನ ಎರ್ತು ತ್ ೂೀರಿಸ್ುತ್ರು ಅವರು ಹಿೀಗ  

ಗಮನಿಸ್ುತ್ರುರ :  

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು, ತನನ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪರಾಯ ಮತುು ನಂಬಿಕ ಗಳು ತನನ 

ಸರವತಂತಾಯ ಮತುು ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತುಯನುನ, ಗುಂಪ್ಪನ ಮರನದಂಡ, 

ಗುಂಪ್ಪನ ಅಧಿಕರರ, ಮತುು ಗುಂಪ್ಪನ ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತುಗಳನೂನ ಮಿೀರಿ, 

ಅವುಗಳ ವಿರುದಧ ಹ ೂೀಗಿ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ುವುದು, ಎಲರಲ ಬಗ ಯ 

ಸ್ುಧರರಣ ಯ ಆರಂಭ. ಆದರ  ಸ್ುಧರರಣ  

ಮುಂದುವರಿಯುತುದ ಯೀ ಎಂಬುದು, ಅಂತಹ ವ ೈಯಕ್ತುಕ 

ಸ್ಮರ್ಿನ್ ಗ  ಗುಂಪು ಯರವ ರಿೀರ್ತಯ ಅವಕರಶ ನಿೀಡುತುದ   

ಎಂಬುದನುನ ಅವಲಂಬಿಸ್ರುತುದ . 

ಸ್ಂವಿಧರನವನುನ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ದ ನಂತರ, ಪಾರ್ತಯೊಂದು ಹಕಿನುನ ಸ್ಂವಿಧರನ್ರದ ತತವಗಳ ಮೂಲಕ, ಅದರ  

ಪಠಯ ಮತುು ಸರರಗಳ ದ ೀಖ್ರ ೀಖಿಯಲಿಲೀ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ಬ ೀಕ್ತದ . ಸ್ಂವಿಧರನವು ಪಾರ್ತೀ ವಯಕ್ತುಗ  ಘನತ್ ಯ 

ಜಿೀವನವನುನ ನಡ ಸ್ುವ ಹಕಿನುನ ನಿೀಡುತುದ . ಆದು ಸ್ಮರಜದಲಿಲ ತ್ರರತಮಯವನುನ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುತುದ . ಇದ ೀ 

ಕರರಣಕರಿಗಿ ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯು, ಈ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಘೂೀಷ್ಣ ಯೊಂದನುನ ಮರಡಬ ೀಕ ಂದು 
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ಬಯಸ್ುರ್ತುದ , - ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳು ಭರರತದ ಸ್ಮರನ ನ್ರಗರಿಕರು, ಅವರ ವಿರುದಧ ತ್ರರತಮಯ 

ಎಸ್ಗಬರರದು ಮತುು ಅವರು ತಮಮ ಖರಸ್ಗಿೀ ಆಯಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಮಮನುನ ತ್ರವು ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ಹಕಿನುನ 

ಹ ೂಂದದರದರ  ಎಂದು ನ್ರವು ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ುರ್ತುದ ದೀವ . ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಎರ್ತುಹಿಡಿಯುತ್ರ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ 

ವಯಕ್ತುಗಳ ಹಕುಿಗಳ ರಕ್ಷಣ ಯು  ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತ ಸ್ಮುದರಯವಂದಕ ಿ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ವಯವಸ ಥಯಲಿಲ ಸ್ಗಬ ೀಕರದ 

ಸರಥನಮರನವನುನ ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ುವುದನನಷ ುೀ ಅಲಲದ ೀ,  ನ್ರವು ವರಸ್ಸ್ಬಯಸ್ುವ ದ ೀಶದ ಬಗ ಗಿನ ದೃಷ್ಟ್ುಕ ೂೀನ 

ಮತುು ಬಹುಸ್ಂಖರಯತರ ಪರಲಿಗ  ಅದು ಎಷ್ುು ಮಹತವದರದಗಿದ  ಎಂಬುದರ ಬಗ ೆ ಕೂಡರ ಮರತನ್ರಡುತುದ  

ಎಂಬುದನುನ ನ್ರವು  ದೃಢಿೀಕರಿಸ್ುತ್ ುೀವ .  

ಪುಟುಸರವಮಿ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯದ ಒಂಭತುು ಮಂದ ನ್ರಯಯರಧಿೀಶರ ಪ್ಪೀಠವು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ 

ಆಧ್ರಿಸ್ ವಯಕ್ತುಯ ವಿರುದಧ ತ್ರರತಮಯ ಎಸ್ಗುವುದು ವಯಕ್ತುಯ ಘನತ್  ಮತುು ಸ್ವಯಂ-ಮೌಲಯಗಳಿಗ  ಮೀಲ  

ಆಳವರದ ಘಾಸ್ಮರಡುತುದ  ಎಂದು ಸ್ಿಷ್ುವರದ ಪದಗಳಲಿಲ ನುಡಿದೀದದರು. ಈ ಪ್ಪೀಠವು ಹಿೀಗ  ಹಿೀಲಿದ :  

"ಕ ಲ ಹಕುಿಗಳನುನ ಖರತರಿೀ ಪಡಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳ ಸರಥನಕ ಿ 

ಏರಿಸ್ುವುದರ ಹಿಂದ  ಅವುಗಳ ಚಲರವಣ ಯನುನ ಬಹುಸ್ಂಖರಯತರ, ಶ್ರಸ್ಕರಂಗಿೀಯ 

ಅರ್ವರ ಜನಪ್ಪಾಯ ಅಸ್ಡ ಡಯಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಉದ ದೀಶವಿರುತುದ , ಮತುು 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಹಕುಿಗಳು, ತಮಮ ಚಲರವಣ ಗ  ಬಹುಸ್ಂಖರಯತ ಅಭಿಪರಾಯದ 

ಕೃಪರದೃಷ್ಟ್ುಯದ ಯೀ ಎಂಬುದನುನ ಅವಲಂಬಿಸ್ರುವುದಲಲ ಎಂದು ಕೂಡ 

ಗಮನಿಸ್ಲರಯತು. ಬಹುಸ್ಂಖರಯತ ಅಭಿಪರಾಯದ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, ಜನಪ್ಪಾಯ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಪರಿೀಕ್ ಯು, ಸ್ಂವಿಧರನಿಕ ರಕ್ಷಣ ಯ ಪರವಿತಾಯ ಒದಗಿಸ್ಲರಗಿರುವ 

ಹಕುಿಗಳನುನ ಕಡ ಗಣಿಸ್ುವುದಕ ಿ ಸ್ಮಂಜಸ್ವರದ ಆಧರರವಗಿರಲಿಲಲ. ಗೌಪಯ ಮತುು 

ಪಾತ್ ಯೀಕ್ತಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರು, ಅವರ ಅಭಿಪರಾಯಗಳು, ನಂಬಿಕ ಗಳು 

ಮತುು ಬದುಕ್ತನ ವಿಧರನ “ಮುಖ್ಯವರಹಿನಿ”ಯೊಂದಗ  ಹ ೂಂದರಣಿಕ ಯರಗುವುದಲಲ 

ಎಂಬ ಸ್ಣಣ ಕರರಣಕ ಿ ತ್ರರತಮಯದ ಘೂೀರ ಅಪರಯವನುನ ಎದುರಿಸ್ುತ್ರುರ , ಆದರ  
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ಕರನೂನಿನ ಆಳಿವಕ ಯ ನ್ ಲ ಯಲಿ ಸರಥಪ್ಪಸ್ಲರಗಿರುವ ಪಾಜರತ್ರಂರ್ತಾಕ 

ಸ್ಂವಿಧರನದಲಿಲ, ಅವರ ಹಕುಿಗಳು ಇತರ ಪಾಜ ಗಳಿಗ  ಕ ೂಡಮರಡಲರಗಿರುವ 

ಹಕುಿಗಳಷ ುೀ ಪವಿತಾವರದುವು. 

ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗಿರುವ ಸ್ಂಪೂಣಿ ಮತುು ಸ್ಮರನ ನ್ರಗರಿೀಕತ್ ಯ  

ಅಹಿತ್ ಯನುನ ಕಸ್ದುಕ ೂಳುಳವ ಯರವುದ ೀ  ಕರನೂನಿನ ಮೀಲ  ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರುತುದ . ಸ್ಂವಿಧರನವು ಜರರಿಗ  

ಬಂದ ನಂತರ, ಯರವುದ ೀ ಕರನೂನು ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಗ  ವಿರುದಧವರಗಿರುವಂರ್ತಲಲ. ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ 

ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯನುನ ಸ್ಮರಜ ನಿದ ೀಿಶಿಸ್ುವಂರ್ತಲಲ. ಅದು ಖರಸ್ಗಿೀ ವಯವಹರರವರಗಿದ . 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್  ಯರವುದ ೀ ಸ್ಂಸ್ೃರ್ತ ಅರ್ವರ ಸ್ಂಪಾದರಯವನುನ ಪಕಿಕ ಿ ಸ್ರಿಸ್ುತುದ . 

ನ್ರಯಯಸ್ಮಮತಗ ೂಳಿಸ್ುವಿಕ  ಮತುು ಅದನುನ ಮಿೀರಿದ ವಿಚರರಗಳಲಿಲ ಹಕುಿಗಳ ವರಯಖರಯನವನುನ ಸ್ಂವಿಧರನದ 

ನಿಯಮಗಳ ನ್ ಲ ಯಲಿಲ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಬ ೀಕು.   

146. ಸರಂಸ್ೃರ್ತಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುವ ಇತರರಿಗ  ಅನುಗುಣವರಗಿರಬ ೀಕ ನುನವ 

ಬ ದರಿಕ ಗಳ ಅಡಿಯಲಿಲ ಜಿೀವಿಸ್ುರ್ತುರುವ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಮರನವ ಅಸ್ುತವವನುನ 

ನಿರರಕರಿಸ್ಲರಗಿದ . ಅವರು ರೂಢಿಗತ ಪರಿಕಲಿನ್  ಮತುು ಪೂವರಿಗಾಹಗಳಿಗ  ಒಳಪಟ್ಟುದರದರ . 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯು ಈ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಅವರಿಗ  ಸ್ಗಬ ೀಕರದ ಸ್ಮರನ ನ್ರಗರಿಕ 

ಭರಗವಹಿಸ್ುವಿಕ  ಮತುು ಜಿೀವನವನುನ ಸ್ಮರನವರಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ುವ ಹಕಿನುನ ನಿಲಿಕ್ಷಿಸ್ಬರರದು ಎಂದು 

ಬಯಸ್ುತುದ . ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಪಾಕರರ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಸರಂವಿಧರನಿಕವರಗಿ 

ಕ ೂಡಮರಡಲರಗಿರುವ ಹಕುಿಗಳನುನ, ಬಹುಸ್ಂಖರಯತರ ನಂಬುಗ  ಏನ್ ೀ ಆಗಿದದರು, ರಕ್ಷಿಸ್ುವ 

ಜವರಬರದರಿಯನುನ ಹ ೂಂದರುವ,  ಅಪರ-ಬಹುಸ್ಂಖರಯತ ಸ್ಂಸ ಥಯರಗಿ ಕರಯಿನಿವಿಹಿಸ್ಬ ೀಕರದ 

ಅಗತಯವಿದ , ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯು ನ್ರಗರಿಕರಲಿಲ ಅಭರಯಸ್ದಂತ್  ಮೈಗೂಡಬ ೀಕು. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ 

ವಯಕ್ತುಗಳ ಘನತ್ ಯನುನ ಗೌರವಿಸ್ುವ ಮೂಲಕ, ಈ ನ್ರಯಯರಲಯವು ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನದ ಮೂಲಭೂತ 

ಭರವಸ ಯನುನ ಈಡ ೀರಿಸ್ುರ್ತುದ ಯಷ ುೀ. 
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M. ಸಾರಾಂಶ: ಪರಿವತೋನ್ಾತಮಕ ಸಾಂವಿರ್ಾನ್ವಕತ                

147. ಈ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಸ್ಮರನ ಲಿಂಗದ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ 

ದಂಡಿಸ್ುವ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು  ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ಮರನದಂಡಗಳನುನ 

ಈಡ ೀರಿಸ್ುತುದ ಯೀ ಎಂಬ ರ್ತೀಮರಿನವನುನ ಅಪ ೀಕ್ಷಿಸ್ಲರಗಿದ . ನ್ರವುಗಳು, ಅದು ಅಂತಹ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ದಂಡನ್ ಗ ೂಳಪಡಿಸ್ುವ  ಶ್ರಸ್ನಬದಧ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಯು ಸರವತಂತಾಯ ಮತುು 

ಸ್ಮರನತ್ ಯ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಖರತರಿಗಳನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ  ಎಂದು ಅಭಿಪರಾಯಪಟುು 

ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ುತ್ ುೀವ . ಆದು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ಮುದರಯದ ಸ್ದಸ್ಯರ ಪರಿಪೂಣಿವರದ ಜಿೀವನವನುನ 

ನಡ ಸ್ುವ  ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ಹಕಿನುನ ಕಸ್ದುಕ ೂಳುಳತುದ . ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ವತಿನ್ ಯಲಿಲ 

ತ್ ೂಡಗೂವ ಒಂದ ೀ ಲಿಂಗದ ವಯಸ್ಿರಿಗ  ಸ್ದರಿ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ಅನವಯಸ್ುವ ಮೂಲಕ, ಬದುಕುವ 

ಮತುು ಕರನೂನಿನ ಸ್ಮರನ ರಕ್ಷಣ ಯ ಹಕುಿ ಎಂಬ  ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಖರತರಿಯನುನ  

ಉಲಲಂಘಿಸ್ದಂತ್ರಗುತುದ .  

148. ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ಮುದರಯದ ಸ್ದಸ್ಯರ ಗುರುರ್ತನ ಅವಿಭರಜಯ ಅಂಗವರಗಿದ . 

ಅದು ಅವರ ಘನತ್ ಗ  ಅನಿವರಯಿದ, ಸರವಯತುತ್ ಯಂದ ಬ ೀಪಿಡಿಸ್ಲರಗದ ಮತುು ಖರಸ್ಗಿೀತನದ 

ಕ ೀಂದಾವರಗಿರುವ ವಿಚರರವರಗಿದ . 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಸರವತಂತಾಯದ ರೂಢಮರದರಿಗಳನುನ 

ಆವರಿಸ್ಕ ೂಂಡು ಮತುು ಮುಖ್ಯವರಹಿನಿಯ ಸ್ಂಸ್ೃರ್ತಯ ಪರಿತ್ರಿದನ್ ಯನುನ ಸ ದ ಬಡ ಯುವ 

ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ವಯವಸ ುಗ  ವಿರುದಧವರಗಿರುವ ನ್ ೈರ್ತಕ ತತವಗಳ ಮೀಲ  ರೂಪುಗ ೂಂಡಿದ . ನಮಮ 

ಸ್ಂವಿಧರನ, ಎಲಲಕ್ತಿಂತ ಹ ಚರಿಗಿ, ವ ೈವಿಧ್ಯತ್ ಯನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳುಳವ ಬಗ ಗ ನಿನ ಒಂದು ಪಾಬಂಧ್ವರಗಿದ . 

ಅದು ಬಹುಬಗ ಯ ಜಿೀವನ ವಿಧರನಗಳಿಗ  ಸರಥನ ನಿೀಡುವ ಒಳಗ ೂಳುಳವಿಕ ಯ ಸ್ಮರಜದ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯ 

ಮೀಲ  ರಚನ್ ಗ ೂಂಡಿದ . 

149. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಪಾಭರವವು ಕ ಲವು ಕೃತಯಗಳನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವುದನುನ ಮಿೀರಿ 

ಬಹುದೂರ ಸರಗಿದ . ಶ್ರಸ್ನ ಪುಸ್ುಕದಲಿಲ ಈ ನಿಬಂಧ್ನ್ ಯ ಇರುವಿಕ ಯು, ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಬಗ ಗಿನ 

ರೂಢಮರದರಿಗಳನುನ ಬಲಪಡಿಸ್ದ . ಇದು ಸ್ಕರಿರಕ ಿ ಅಸ್ಮತ್ ಗಳನುನ ನಿಗಾಹಿಸ್ುವ ಅಧಿಕರರ ನಿೀಡಿದ . 
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ಕ್ತರುಕುಳದ ಭಯ ಸ್ಮರನ ಲಿಂಗದವರ ನಡುವಿನ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ಮುಚಿಡುವಂತ್  ಮರಡಿದ . 

ದಂಡನ್ ಯ ಕರಯದಯೊಂದು ಸರಮರಜಿಕ ಅಸ್ಹನ್ ಗ  ಬಲತುಂಬಿದ .  

150.ಲಿಂಗ ಮತುು ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರ ಪರಲಿಗ  ಸ್ಂವಿಧರನ ಸ್ಮರನ ನ್ ಲ ಯಲಿಲ 

ಅರ್ಿಪೂಣಿವ ನಿಸ ೂಿಳಳಬ ೀಕ್ತದದರ , ಅವರು  ಭಯದಂದ ಬದುಕುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥರ್ತ ಇರಬರರದು. 

ಸ್ಮರನತ್  ಮತುು ಕರನೂನಿನ ಸ್ಮರನ ರಕ್ಷಣ ಗರಗಿ ಅದರ ಅನ್ ವೀಷ್ಣ ಯಲಿಲ, ಸ್ಂವಿಧರನವು ಅವರಿಗ  

ಸ್ಮರನ ಪೌರತವವನುನ ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ುತುದ . ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕ ಯನುನ ನಿರಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ 

ಪಾಕ್ತಾಯಯಲಿಲ, ಸ್ಂವಿಧರನದ ಮೌಲಯಗಳು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ಮುದರಯಕ ಿ ಭಯದಂದ ಮುಕುವರದ 

ಜಿೀವನವನುನ ನಡ ಸ್ುವ ಮತುು ಖರಸ್ಗಿೀ ಆಯಿಗಳಲಿಲ ಪರಿಪೂಣಿತ್ ಯನುನ ಕರಣುವ ಸರಮರ್ಯಿವನುನ 

ನಿೀಡುತುದ .  

151. ಸ್ಂಗರರ್ತಯ ಆಯಿ, ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್ ಯ ಬಯಕ  ಮತುು ಮರನವ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳಲಿಲ ಪ್ಪಾೀರ್ತ ಮತುು 

ಪರಿಪೂಣಿತ್ ಯನುನ ಹುಡುಕುವ ಹಂಬಲಗಳು ಎಲಲರನೂನ, ಕರಲಘಟು ಮತುು ಸ್ಮಯವದ ಮಿರ್ತಗಳನುನ 

ಮಿೀರಿ, ಸರವಿರ್ತಾಕವರಗಿ ಸ ಳ ಯುತುದ . ಒಪ್ಪಿಿಗ ಯ ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್ ಗಳನುನ ಸ್ಂರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಪಾಕ್ತಾಯಯಲಿಲ, 

ಸ್ಂವಿಧರನವು ಈ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಲ ಮೂಗುತೂರಿಸ್ುವುದು ಸ್ಕರಿರದ ಕ ಲಸ್ವಲಲ ಎಂಬ 

ಸ್ರಳವರದ ತತುಾವಂದನುನ ಅಳವಡಿಸ್ಕ ೂಳುಳತುದ . ಹರಗ ಯೀ ಸ್ಮರಜದ ಭಿನನಲ ೈಂಗಿಕ 

ಪರಿಕಲಿನ್ ಗಳು ಕೂಡರ, ಸ್ಂವಿಧರನ್ರತಮಕ ಸರವತಂತಾಯಗಳನುನ,  ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಆಧರರದಲಿಲ 

ನಿಯಂರ್ತಾಸ್ುವ ಹರಗಿಲಲ. 

152. ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಪ್ಪೀಠದ ದುರು ಮಂಡಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಈ ಉಲ ಲೀಖ್ವು ಒಂದ ೀ ಲಿಂಗದ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಗ   ಅನವಯವರಗುವ   377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ    ಮರನಯತ್ ಯ 

ಬಗ ಗಿನದರಗಿದ . ಈ ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪಿನುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವ ಸ್ಲುವರಗಿ ನ್ರವು ಬಳಸ್ರುವ ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ತತವಗಳು, ಬಯಸ್ಲರಗಿರುವ ಹಕುಿಗಳ ಮೂಲ ಮತುು ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣ ಯ ಮೂಲದ ಬಗ ಗ  

ಮರತನ್ರಡುತುವ . ತಮಮ ವರಯಪ್ಪು ಮತುು ವಿಷ್ಯದ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, ಆ ತತವಗಳು, ಸ್ದರಿ ಕರನೂನು 

ದಂಡಿಸ್ುವ ಕ್ತಾಯಗಳಿಗಿಂತ ದ ೂಡಡ ವರಯಪ್ಪುಯನುನ ಹ ೂಂದರುವ ಸ್ಮಸ ಯಗಳನುನ 
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ಪರಿಹರಿಸ್ುತುವ .  ಪಾರ್ತರ ೂೀಧಿಸ್ುವ ಸ್ವಭರವ ಹ ೂಂದರುವ ಮತುು ಸರವಿರ್ತಾಕವರಗಿ ಅನವಯವರಗುವ ಈ 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮೌಲಯಗಳು ಶ್ರಶವತವರದ ಗುರುತನುನ ಉಳಿಸ್ುವತು ಶಾಮ ವಹಿಸ್ಬ ೀಕು.  

153. ಎಲಲಕ್ತಿಂತ ಹ ಚರಿಗಿ, ಈ ಪಾಕರಣವು ಸ್ಂವಿಧರನದ ಪರಿವತಿಕ ಶಕ್ತುಯ ಬಗ ಗಿನ ಚಚ ಿಯ ಕುರಿತು 

ಬಹಳ ವಿಚರರಗಳನುನ ಹ ೀಳಿತು. ಸ್ಂವಿಧರನವು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಹಕುಿಗಳ ಬಗ ಗ  ಮರತನ್ರಡುವ 

ಪಾಕ್ತಾಯಯಲಿಲ ಸ್ಮರಜದ ಉಳಿದ ಭರಗಗನುನ ಉದ ದೀಶಿಸ್ ಮರತನ್ರಡಿತು. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ಮುದರಯದ 

ಹಕುಿಗಳನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ುವರಗ, ಸ್ಂವಿಧರನವು ತನನನುನ ನ್ ೈಜವರದ ಸ್ಮರನತ್ ಯನುನ ಪಾರ್ತಪರದಸ್ುವ 

ಆಳಿವಕ ಯ ಬಗ ಗಿನ ಪಠಯದ ರೂಪದಲಿಲ ಬಿಂಬಿಸ್ಕ ೂಳುಳತುದ . ಮೀಲಿನಂತ್  ಮರಡಲು, ಸ್ಂವಿಧರನವು 

ಲಿಂಗ ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಗಳ ಪರಾಬಲಯದ ಬಗ ೆ ಚರಲಿುಯಲಿಲರುವ ಕಲಿನ್ ಗಳನುನ ಪಾಶಿನಸ್ುತುದ . ತನನ 

ಪರಿವತಿಕ ಪರತಾದಲಿಲ ಸ್ಂವಿಧರನವು, ಲಿಂಗ ಮತುು ಇಬಬಗ  ಲಿಂಗಗಳ ಧ್ುಾವಿೀಯತ್ ಯ ಸ್ಮಸ ಯಯನುನ 

ಬಗ ಹರಿಸ್ುವತು ನಮಮ ಗಮನವನುನ ರ್ತರುಗಿಸ್ುತುದ . ಈ ಸ್ಮಸ ಯಗಳನುನ ಪರಿಹರಿಸ್ಲ ರ್ತನಸ್ುವರಗ ನ್ರವು 

ನಮಮ ಸ್ಮರಜವನುನ ಧ್ುಾವಿೀಕರಿಸ್ುವ ಹಲವು ವಿಚರರಗಳನುನ ಎದುರಿಸ್ುತ್ ುೀವ . ಮುಕು ಸ್ಮರಜವರಗಿ 

ಉಳಿಯುವ ನಮಮ ಸರಮರ್ಯಿವು, ನಮಮ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮೌಲಯಗಳು ಸ್ಮಯದ ಪಾಚ ೂೀದನ್ ಗಳ 

ಮೀಲ  ಗ ಲುವು ಸರಧಿಬಲಲವ ೀ ಎಂಬುದನುನ ಅವಲಂಬಿಸ್ರುತುದ . 

154. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ಮುದರಯ ಅಸ್ುತವದ ನಿರರಕರಣ ಯ ಅವಮರನವನುನ ಅನುಭವಿಸ್ರುವ 

ನೂರರ ಐವತುು ವಷ್ಿಗಳ ಅವಧಿ ಅತಯಂತ ದೀಘಿವರದುದು. ಇದನುನ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ಲು ಸ್ಂವಿಧರನ 

ರಚನ್ ಯರದ ಮೀಲ  ಅರವತ್ ುಂಟು ವಷ್ಿ ಹಿಡಿದವ  ಎಂಬ ವಿಷ್ಯವು ಮುಂದ  ನ್ರವು 

ಪರಿಹರಿಸ್ಬ ೀಕ್ತರುವ ಸ್ಮಸ ಯಗಳು ಸರಕಷ್ಟ್ುವ  ಎಂಬುದನುನ ನ್ ನಪ್ಪಸ್ುತುದ . ಅಲಲದ , ಸ್ಂವಿಧರನಕ್ತಿರುವ 

ಬದಲರವಣ ಯ ಶಕ್ತುಯನುನ ಬಡಿದ ಬಿಬಸ್ುವ ಕರಲ ಕೂಡರ ಇದರಗಿದ .  

155. ಸ್ಮರಜವಂದು ತ್ರನು ಎಸ್ಗಿರುವ ಅನ್ರಯಯವನುನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳುಳವುದು, ಅದು ವಿಕರಸ್ 

ಹ ೂಂದುರ್ತುರುವುದನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ . ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಪರಿಹರರ ನಿೀಡುವ ಆಳಿವಕ ಯಡಿಯಲಿಲ ತಪುಿಗಳನುನ 

ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ಹ ೂರಟರಗ, ದ ೂೀಷರರ ೂೀಪಣ  ಮರಡುವ ಬದಲು ಸ್ಮಸ ಯಯಯನುನ ಪರಿಹರರ 

ಮರಡಲರಗುತುದ , ಟ್ಟೀಕ ಯ ಬದಲು ಸ್ಂವರದಗಳು ನಡ ಯುತುವ  ಮತುು ಸ್ಮುದರಯಗಳ ಮೀಲಿನ 
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ದ ವೀಷ್ ತ್ ೂಲಗಿ ಆ ಸ್ಮುದರಯದ ದುಃಖ್ಗಳ ಶಮನವರಗುತುದ . ಮರನವಿೀಯ ಸರವತಂತಾಯಕ ಿ 

ಬದಧವರಗಿರುವ ಪಾಭುತವದಲಿಲ ಶ್  ೀಷ್ಣ ಗ  ಒಳಗರದವರಿಗ  ನ್ರಯಯ ದ ೂರ ತ್ರಗ ಅವರುಗಳ ಬದುಕು 

ಪರಿವತಿನ್ ಗ ೂಳುಳತುದ . ಶ ಶಣ  ಮತುು ಅನ್ರಯಯವನುನ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ಲು ಮುಂದರಗುವ ಪಾರ್ತೀ ಸ್ಮರಜವು 

ತನನನುನ ತ್ರನು ಬದಲರಯಸ್ಕ ೂಳುಳತುದ . ನ್ರವು ನಮಮ ಕರಲದ ಸರಮರಜಿಕ ಸ್ಂಘಷ್ಿವನುನ ಹಿೀಗ  

ನಿಭರಯಸ್ುತ್ ುೀವ  ಎಂಬುದು ಆ ಸ್ಂಘಷ್ಿ ನಡ ಯುವ ಕ್ತರಿದರದ ಬಿೀದಗಳರಚ ಗೂ ಪಾರ್ತಧ್ವನಿಸ್ುತುದ  

ಎಂಬುದನುನ ರ್ತಳಿಸ್ಕ ೂಡುವುದ ೀ ಈ ಪಾಕರಣದ ಮಹತವವರಗಿದ . 

156. ನಮಮ ಅಭಿಪರಾಯ ಮತುು ರ್ತೀಪುಿ ಈ ಕ ಳಗಿನಂರ್ತದ  

i. ಸ್ಮರನ ಲಿಂಗದ ವಯಸ್ಿ ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ 

ಭರರರ್ತೀಯ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಸ್ಂವಿಧರನಬರಹಿರವರಗಿದ . 

ii. ಇತರ ಎಲಲ ನ್ರಗರಿೀಕರಂತ್ , ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ಮುದರಯದ ಸ್ದಸ್ಯರು ಕೂಡ, ಸ್ಂವಿಧರನಡಿಯಲಿಲ 

ರಕ್ಷಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಸರವತಂತಾಯಗಳ ಜ ೂತ್ ಗ  ಸ್ಂವಿಧರನದ ಎಲರಲ ಹಕುಿಗಳನುನ ಪಡ ಯಲು ಅಹಿರು. 

iii. ತಮಿಮಚ ಿಯ ಸ್ಂಗರರ್ತಯನುನ ಆಯುದಕ ೂಳುಳವ ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್ ಯಲಿಲ ಸರರ್ಿಕಯ ಕರಣುವ ಆಯಿ 

ಅಲಲದ ೀ ಯರವುದ ೀ ತ್ರರತಮಯಕ ಿ ಈಡರಗದರುವ ಹಕುಿಗಳು ಸ್ಂವಿಧರನ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿಗ  ನಿೀಡಿರುವ 

ಭದಾತ್ ಯೊಳಗ  ಅಡಕವರಗಿವ .  

iv. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ಮುದರಯದ ಸ್ದಸ್ಯರುರು ಯರವುದ ೀ ಭ ೀದಭರವವಿಲಲದ ಸ್ಮರನವರದ ನ್ರಗರಿಕತ್  ಮತುು 

ಕರನೂನಿನ ಸ್ಮರನ ರಕ್ಷಣ ಯ ಸೌಕಯಿ ಪಡ ಯಲು ಅಹಿರು  

v. ಕೌಶಲ್ ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪುಿ ರದುದಗ ೂಂಡಿದ  

.......ನ್ರಯ. [ಡರ. ಧ್ನಂಜಯ ಚಂದಾಚೂಡ್] 
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ಕೃತಜನತ ಗಳು 

ಮುಗಿಸ್ುವ ಮುನನ, ಈ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಅಜಿಿದರರರ ಮತುು ಮಧ್ಯಸ್ಥಕ ದರರರ ಪರವರಗಿ ಹರಜರರದ ವಕ್ತೀಲರುಗಳ 

ಪಾಯತನಗಳನುನ ನ್ರನು ಮಚಿಕ ೂಳುಳತ್ ುೀನ್  - ಶಿಾೀ ಮುಕುಲ್ ರ ೂೀಹರರ್ತೆ, ಶಿಾೀ ಅರವಿಂದ್ ದರತ್ರರ್, ಶಿಾೀ 

ಅಶ್  ೀಕ್ ದ ೀಸರಯ, ಶಿಾೀ ಆನಂದ್ ಗ ೂಾೀವರ್, ಶಿಾೀ ಶ್ರಯಮ್ ದವರನ್, ಶಿಾೀ ಸ್.ಯು. ಸ್ಂಗ್ ಮತುು ಶಿಾೀ ಕೃಷ್ಣನ್ 

ವ ೀಣುಗ ೂೀಪರಲ್, ಹಿರಿಯ ವಕ್ತೀಲರು ; ಮತುು ಶಿಾೀ ಸೌರಭ್ ಕ್ತಪರಿಲ್, ಡರ. ಮೀನಕರ ಗುರುಸರವಮಿ ಮತುು ಶಿಾೀ 

ಅರುಂಧ್ರ್ತ ಕಟುೆ, ಮತುು ಶಿಾೀ ಜಯರನ ಕ ೂಠರರಿ, ಅರಿವುಳಳ ವಕ್ತೀಲರು. ನ್ರವು ರ್ತೀಪಿನುನ ಆಲ ೂೀಚಸ್ ಬರ ಯುವ 

ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ, ಅವರ ಪರಂಡಿತಯವು,  ವಿಚರರಗಳನುನ ಗಾಹಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು ನಮಗ  ಸ್ಹರಯ ಮರಡಿತು. ಶಿಾೀ ತುಷರರ್ 

ಮಹರು, ಅರಿವುಳಳ ಹ ಚುಿವರಿ ಸರಲಿಸ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಭರರತ ಸ್ಕರಿರದ ಪರವರಗಿ 

ಹರಜರರದರು. ಅಜಿಿದರರರನುನ ವಿರ ೂೀಧಿಸ್ದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಕ ದರರರಿಗ  ವಕ್ತೀಲರು ಮರಡಿದ ಸ್ಹರಯಕ ಿ ನಮಮ 

ಅಭಿನಂದನ್ ಗಳು. 

   

................ ನ್ಾಾ. [ಡಾ ಧನಂಜಯ ವ ೈ ಚಂದ್ರಚೂಡ್] 

 ನವ ದ ಹಲ್ಲ; 

 ಸ ಪ್ ಟಂಬ್ರ್ 06, 2018. 
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ಭಾರತದ್ ಸರ್ವೋಚಛ ನ್ಾಾಯಾಲಯದ್ಲ್ಲ ಿ

ಕ್ರರಮಿನಲ್/ಸಿವಿಲ್ ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರ ವಾಾಪಿ್ತ 

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರರಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ ಾ .76, 2016 

ನವತ ವಜ್ ಸಿಂಘ್ ಜ ೂವಹರ್ ಮತತಿ ಇತರರತ     .…ಅರ್ಜೋದಾರರತ 

ಎದ್ತರತ 

ಭಾರತ ಸಕಾೋರ, ಕಾಯೋದ್ರ್ಶೋ,   

ಕಾನೂನತ ಮತತಿ ನ್ಾಾಯ ಸಚಿವಾಲಯದ್ ಮತಖ್ ವನ    .... ಪರತಿವಾದಿಗಳು 

ಜ ೂತ ಗ  

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರರಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ ಾ .572, 2016 

ಜ ೂತ ಗ  

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರರಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ ಾ .88,  2018 

ಜ ೂತ ಗ  

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರರಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ ಾ .100, 2018 

ಜ ೂತ ಗ  

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರರಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ ಾ .101, 2018 

ಜ ೂತ ಗ  

ರಿಟ್ ಅರ್ಜೋ (ಕ್ರರಮಿನಲ್) ಸಂಖ್ ಾ .121, 2018 
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ತಿವಪಪೋ 

ನ್ಾಾ. ಇಂದ್ೂ ಮಲ್ ೂೌವತಾರ 

1. ಮರನಯ ಮುಖ್ಯ ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಮತುು ನನನ ಸ್ಹ ೂೀದರ ನ್ರಯಯಮೂರ್ತಿಗಳರದ ಜಸ್ುೀಸ್ ನ್ರರಿಮನ್ 

ಮತುು ಜಸ್ುೀಸ್ ಚಂದಾಚೂಡ್ ರ ಅಭಿಪರಾಯಗಳನುನ ಓದುವ ಸ್ುಯೊೀಗ ನನಗ ೂದಗಿತು. ಈ ರ್ತೀಪುಿಗಳು 

ಈ ಪಾಕರಣವನುನ ಪರಿಹರಿಸ್ಲು ನ್ರಯಯಪ್ಪೀಠ ಗಮನಹರಿಸ್ಬ ೀಕರಗಿರುವ ಹಲವು ವಿಚರರಗಳನುನ 

ಒಳಗ ೂಂಡಿವ . 

2. ಸ್ದರಿ ರಿರ್ಟ ಅಜಿಿಗಳ ಸ್ರಣಿಯನುನ, ಒಂದ ೀ ಲಿಂಗದ ವಯಸ್ಿ ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವ  ಖರಸ್ಗಿೀಯರಗಿ 

ನಡ ಯುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಮರಗಮವನುನ ಅಪರರಧ್ವ ಂದು ಬಗ ಯುತುವ  ಎಂಬ ಕರರಣಕ ಿ 

ಭರರರ್ತೀಯ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ (ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್) 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ೀಿದದ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮರನಯತ್ ಯನುನ ಪಾಶಿನಸ್ುವ 

ಸ್ಲುವರಗಿ ಸ್ಲಿಲಸ್ಲರಗಿದ .  

3. ಸತರ ವಶ್ ಕೌಶಲ್ ಮತ ೂಿಬ್ಾರತ v. ನ್ಾಜ್ ಪಾರ್ತಷರಠನ ಮತುು ಇತರರು ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪಿನುನ 

ಮರುಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ುವ ಅಗತಯವಿದ ಯೀ ಎಂಬ ವಿಚರರವನುನ 8ನ್ ೀ ಜನವರಿ 2018ರ ಆದ ೀಶದನವಯ 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಪ್ಪೀಠಕ ಿ ವಗರಿಯಸ್ಲರಯತು.  

4. ಅಜಿಿದರರರು ಮರಡಿಕ ೂಂಡಿರುವ ಕ ೂೀರಿಕ ಗಳಲಿಲ, ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಭೂತ ಆಸ್ುತವದ 

ಭರಗವರಗಿರುವುದರಿಂದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತು ಮತುು ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ಒಂದ ೀ ಲಿಂಗದ ಇಬಬರು ವಯಸ್ಿರ 

ನಡುವಿನ ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್ ಗಳಿಗ  ಸ್ಂವಿಧರನದ 3ನ್ ೀ ಭರಗದಡಿಯಲಿಲ ರಕ್ಷಣ  ದ ೂರ ಯಬ ೀಕು ಎಂಬುದೂ 

ಸ ೀರಿಕ ೂಂಡಿದ . ಸ್ಮರನ ಲಿಂಗದ ಜ ೂೀಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ 

377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು, ಸ್ಂವಿಧರನದ 3ನ್ ೀ ಭರಗದಲಿಲರುವ 21, 19 ಮತುು 14ನ್ ೀ ಕಲಮುಗಳು ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ುವ 

ಮುಲಭೂತ ಅಧಿಕರರಗಳನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ  ಎಂದೂ ಬಿನನಹಿಸ್ಲರಗಿದ .  

ಈ ವಿಚರರಣ ಯ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ ಅಜಿಿದರರು ಮುಖ್ಯವರಗಿ ಕ ಳಕಂಡ ವಿಚರರಗಳನುನ ಎರ್ತುದರದರ : 
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i. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ಮುದರಯದವರು ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರರಗಿದರದಗೂಯ ಅವರುಗಳಿಗ  ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳು 

ಅನವಯಸ್ುತುವ . 

ii. ಎಲಲ ಬಗ ಯಂದಲೂ ಅಸ್ಿಷ್ುವರಗಿರುವ ಮತುು ನಿದಿಷ್ು ಗುರಿಯೀ ಇಲಲದರುವ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು 14ನ್ ೀ 

ಕಲಮನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ . 

iii. ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರನುನ ಅವರ ಲ ೈಂಗಿಕ ಪಾವೃರ್ತುಗರಗಿ ಶಿಕ್ ಗ ೂಳಪಡಿಸ್ುವ, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು  15ನ್ ೀ 

ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ಭ ೀದಭರವ ಎಸ್ಗುತುದ . 

iv. ಮನುಷ್ಯರ ಅತಯಂತ ಖರಸ್ಗಿೀ ನಿಧರಿರಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ, ಘನತ್ ಯಂದ ಬದುಕುವ ಹಕುಿ, 

ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕುಿ, ಸರವಯುತ್ ುಯ ಹಕುಿ ಮತುು ಸ್ವಯಂ ಧ್ೃಡಿೀಕರಣದ ಹಕುಿಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುವ 

21ನ್ ೀ ಕಲಮು ಕ ೂಡಮರಡುವ ಬದುಕ್ತನ ಮತುು ಸರವತಂತಾಯದ ಹಕಿನುನ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ . 

5. ವಿಚರರಣ ಯ ಸ್ಂಧ್ಭಿದಲಿಲ ಭರರತ ಸ್ಕರಿರ 11 ಜುಲ ೈ 2018ರಂದು ಸ್ಲಿಲಸ್ದ ಅಫಡವಿಟ್ಟುನಲಿಲ, ವಯಸ್ಿರ 

ನಡುವ  ಒಪ್ಪಿಗ ಯಂದ, ಖರಸ್ಗಿೀಯರಗಿ ನಡ ಯುವ ಕ್ತಾಯಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್ , 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ 

ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮರನಯತ್ ಯ ವಿಚರರವನುನ ಘನ ನ್ರಯಯರಲಯದ ವಿವ ೀಚನ್ ಗ  ಬಿಡುವುದರಗಿ 

ರ್ತಳಿಸ್ಲರಗಿತುು.  

ಆದರಗೂಯ, ನ್ರಯಯರಲಯವು 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮರನಯತ್ ಯ ಹ ೂರತ್ರಗಿ, ಇತರ 

ವಿಚರರಗಳನುನ ಪರರಮಶಿಿಸ್ುವ, ನಿಧ್ಿರಿಸ್ುವ, ಅರ್ವರ ಲ .ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಸ್ಮುದರಯಕ ಿ ಇತರ ಹಕುಿಗಳನುನ 

ನಿೀಡುವಹರಗಿದದಲಿಲ, ಅಂತಹ ವಿಚರರಗಳ ದೂರಗರಮಿೀ ಪರಿಣರಮ ಮತುು ವಿಸರುರವರದ ಪರಿಣರಮಗಳ 

ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, ಭರರತ ಸ್ಕರಿರವು ಮತ್ ೂುಂದು ವಿವರವರದ ಅಫಡವಿಟುನುನ ಸ್ಲಿಲಸ್ಬಯಸ್ುತುದ  ಎಂದೂ 

ರ್ತಳಿಸ್ಲರಗಿದುದ, ಅಂತಹ ವಿಚರರಗಳನುನ ಈ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗಿಲಲ.  

6. ಶ್ಾಸನ್ಾಂಗಿವಯ ಹಿನ್ ನಲ್  
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6.1. ಕಾಮವರಗಿ 1290 ಮತುು 1300ರ ನ್ರಯಯ ಟ್ಟಪಿಣಿಗಳರದ ಫ್ ಲುನ್ ಮತುು ಬಿಾಟುನ್ ನಲಿಲ ಆ 

ಕರಲದ ಇಂಗ ಲಂಡಿನಲಿಲ ಚರಲಿುಯಲಿಲದದ ಕರನೂನುಗಳನುನ ದರಖ್ಲು ಮರಡಲರಗಿತುು. ಈ ಟ್ಟಪಿಣಿಗಳಲಿಲ ಗುದ-

ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ ಅಪರರಧ್ ಎಂದು ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ಲರಗಿತುು298.  

6.2. ಗುದ ಸ್ಂಭ ೂೀಗಕ ಿ ಗಲುಲ ಶಿಕ್  ವಿದಸ್ುರ್ತುದದ 1533ರ ಬಗರೆಿ ಆಕುನುನ, ಒಂದನ್ ೀ ಎಲಿಜಬ ತ್ 

ರರಣಿಯ ಆಳಿವಕ ಯದದ 1563ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ಮರುಜರರಿ ಮರಡಲರಯತು. 

1861ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗಕ್ತಿದದ ಗಲುಲ ಶಿಕ್ ಯನುನ ಇಂಗ ಲಂಡ್ ಮತುು ವ ೀಲ್ಪ ನಲಿಲ 

ರದುದಮರಡಲರಯತ್ರದರೂ, ಅದು "ಕ ೈಸ್ುರು ಉಲ ಲೀಖ್ ಮರಡಬರರದಂರ್" ಅಪರರಧ್ವರಗಿ 

ಮುಂದುವರ ಯತು.  

6.3. ಗ ಾೀರ್ಟ ಬಿಾಟನ್ ನ ವಸರಹುತುಗಳಲಿಲ ಜರರಿಯರಗುವ ಕರನೂನುಗಳಿಗ  ಈ 1861 ಆಕ್ು 

ಆಕರವರಗಿ ಬಳಕ ಯರಯತು. 

6.4. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಅಡಿಟ್ಟಪಿಣಿ "ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಅಪರರಧ್"ಗಳನುನ ಉಲ ಲೀಖ್ 

ಮರಡುತ್ರುಮರಡುತ್ರು, ಈ ರಿೀರ್ತ ಹ ೀಳುತುದ   

"377, ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಅಪರರಧ್ಗಳು. - ಯರವುದ ೀ ಗಂಡು, ಹ ಣುಣ 

ಮತುು ಪರಾಣಿಯೊಂದಗ  ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರಗಿ ಸ್ವ-

ಇಛ ಿಯಂದ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ನಡ ಸ್ುವವರಿಗ  ಜಿೀವರವಧಿ ಶಿಕ್  

ಅರ್ವರ ಹತುು ವಷ್ಿಗಳವರ ಗಿನ ಜ ೈಲು ಶಿಕ್  ಮತುು ದಂಡ 

ವಿಧಿಸ್ಲರಗುತುದ . 

                                                             
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 ವಿಭರಗದಲಿಲ ವಿವರಿಸ್ರುವ 'ಶ್ರರಿೀರಿಕ 

ಸ್ಂಭ ೂೀಗ'ದಡಿಯಲಿಲ ಕ್ತಾಯಯೊಂದನುನ ಅಪರರಧ್ವ ಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಒಳ ತೂರಿಸ್ುವಿಕ ಯಷ ುೀ ಸರಕರಗುತುದ "  

       (ಒತುು ಕ ೂಡಲರಗಿದ ) 

6.5. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು "ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರದ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ"ದ ವರಯಖರಯನ 

ನಿೀಡುವುದಲಲ. ಅಜಿಿದರರರ ಪಾಕರರ, ಸ್ದರಿ ನಿಯಮವು ಮೀಲ ೂನೀಟಕ ಿ ತಟಸ್ಥವರಗಿ ಕಂಡರೂ, 

ವಸರಹತುಗಳ ಇರ್ತಹರಸ್ದಲಿಲದದ ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗ ವಿರ ೂೀಧಿೀ ಕರನೂನುಗಳು ಮತುು "ವಿಲಕ್ಷಣ' ಮತುು 

"ವಯರ್ತರಿಕು" ಎಂದು ಗಾಹಿಸ್ಲಿಡುವ ಎಲಲ ಬಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಗಳನುನ ಶಿಕ್ ಗ ೂಳಪಡಿಸ್ುರ್ತುದದ 

ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, ಈ ಕರಯದಯ ಗುರಿ ಎಲ್.ಗಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ಮುದರಯವ ೀ ಆಗಿತುು ಎಂದು ಅಜಿಿದರರರು 

ರ್ತಳಿಸ್ರುತ್ರುರ . 

7. 20ನ್ ೀ ಶತಮರನದ ಹ ೂಸ್ತರಲಿಲ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ (ಅಚಿಕನನಡದಲಿಲ ತಂಗುತಿದ ೂಲುಮ) 

ಮನ್ ೂೀರ ೂೀಗ ಅರ್ವರ ಕುಂಠಿತ ಬ ಳವಣಿಗ 299 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುರ್ತುದದ ಹಲವರರು ಮನ್ ೂೀವ ೈಜರನನಿಕ 

ಸ್ದರಧಂತಗಳಿದದವು. ನಹಜವರದ ಬ ಳವಣಿಗ ಯಂದ ಮಕಿಳು ಅನಯಲಿಂಗರಸ್ಕುರರಗಿ (ಅಚಿಕನನಡದಲಿಲ 

ಮರುಗುತಿದ ೂಲಿಗ) ಬ ಳ ಯುತ್ರುರ  ಹರಗೂ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್  ಕುಂಠಿತಗ ೂಂಡ ಬ ಳವಣಿಗ  ಎಂದು 

ರ್ತಳಿಯಲರಗಿತುು300. ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ಮರನಸ್ಕ ಖರಯಲ  ಅರ್ವರ ವ ೈಕಲಯವ ಂದು ಗಾಹಿಸ್ ಅದನುನ 

ಪರಕ್ತೀಯ ಮತುು ಅಸ್ಹಯ ಭರವದಂದ ನ್ ೂೀಡಲರಗಿರ್ತುತುು.  

8. 20ನ್ ೀ ಶತಮರನದ ಕ ೂನ್ ಯ ಭರಗದಲಿಲ ಈ ಅಭಿಪರಾಯ ಬದಲರಗತ್ ೂಡಗಿ, ಹಳ ಯ ಸ್ದರಧಂತಗಳ 

ಜರಗವನುನ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ಮರನವ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಭಿನನರೂಪವ ಂದು 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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ಪಾಭುದದವರದ ಗಾಹಿಕ ಗಳು ತುಂಬಿದುವು. ವ ೈಜರನನಿಕ ಅಧ್ಯಯಯನಗಳು ಮರನವ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು ಸ್ಂಕ್ತೀಣಿ 

ಮತುು ಸರವಭರವಿಕವರದುದು ಎಂದು ತ್ ೂೀರಿಸ್ಕ ೂಟುವು. 

ಕರ್ಟಿ ಹಿಲಲರ್ ಕ ೂೀಪನ್ರಹಯಗ ನ್ ನಲಿಲ ನಡ ದ ಎರಡನ್ ೀ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ುಧರರಣ ಯ ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮೋಳನದಲಿಲ 

ತ್ರವು ಮರಡಿದ ಭರಷ್ಣದಲಿಲ ಹಿೀಗ ನುನತ್ರುರ .301 

"ಸ್ಮಲಿಂಗ ಪ ಾೀಮವು ನಿಸ್ಗಿದ ಲ ೀವಡಿಯರಗಿರದ ೀ, ನಿಸ್ಗಿದ ಕ್ತಾಯಯೀ ಆಗಿದ . 

'ಡ ೀಬ ಾೀಕ್' ನಲಿಲ ನಿೀಷ  ಹ ೀಳುವಂತ್ , ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತು ಎಂಬುದು ಲ ೈಂಗಿಕ ಬಯಕ ಗಳನುನ 

ಒಂದು ಬಗ ಯಲಿಲ ರ್ತೀರಿಸ್ಕ ೂಳುಳವರಗ ಪದ ೀ ಪದ ೀ ಸ್ಡ ಯುವ ಆಕಸ್ಮಕವಷ ುೀ - ಅದು 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಯ ಗುರಿಯೂ ಅಲಲ, ಆ ಕ್ತಾಯಯಂದ ದ ೂರ ಯಲ ೀ ಬ ೀಕರದ ಫಲಶೃರ್ತಯೂ 

ಅಲಲ. ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತುಯನುನ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಗುರಿಯಂದು ಬಗ ಯುವ ಸ್ದರಧಂತವು 

ತರರತುರಿಯಲಿಲ ಹುಟುುಹರಕಲರದ ಹಗುರವರದ ಸ್ುಳುಳ ಎಂದು ಈಗರಗಲ ೀ 

ರುಜುವರತ್ರಗಿದ . ಮನುಷ್ಯ ಬುದಧ ಹುಟುುಹರಕ್ತರುವ ನಿಯಮಗಳಂತ್ , ನಿಸ್ಗಿದ 

ನಿಯಮಗಳನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ಲು ಬರುವುದಲಲ. ನಿಸ್ಗಿದ ವಿದಯಮರನವಂದು, ಅದು 

ಹ ೀಗ ೂೀ ನಿಸ್ಗಿಕ ಿ ವಿರುದಧವರದುದು ಎಂದು ವರದಸ್ುವುದು ಹುಚುಿತನವರಗುತುದ . 

ಪಾಚಲಿತ ನಿಯಮಗಳಿಗ , ಮರನಯತ್ ಗಳಿಗ  ಬದಧರರಗದ ೀ, ಭಿನನತ್ ಯೊಂದಗ , 

ಹ ೂಸ್ತರ ೂಂದಗ  ಗುರುರ್ತಸ್ಕ ೂಂಡು  ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರರಗಿರುವುದು ಖರಯಲ  ಅರ್ವರ 

ವ ೈಕಲಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳಲಲ" 

9. 1957 ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ಉನ್ ೈಟ ಡ್ ಕ್ತಂಗಡಂ ಹ ೂರತಂದ ವೀಲ ಗ್ನ್ ಆಯೊೀಗದ ವರದಯಲಿಲ, ಗುದ-

ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ವಿರ ೂೀಧಿೀ ಕರನೂನುಗಳು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರ (ಅಚಿಕನನಡದಲಿಲ ತಂಗುತಿದ ೂಲಿಗರು) ವಿರುದಧ 

ಬ ದರಿಕ  ಮತುು ಕ್ತರುಕುಳಗಳ ವರತ್ರವರಣ ನಿಮರಿಣ ಮರಡಿದದ ಬಗ ಯನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ತುು. ಆ ಸ್ಮಿರ್ತಗ  

ರ್ತಳಿದುಬಂದ ಕ ಲವಿಷ್ಯಗಳು ಇಂರ್ತವ .  

                                                             
301 Great Speeches on Gay Rights (James Daley ed.; Dover Publications, 2010), at pp. 24-30   
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"ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರ ಬಗ ೆ ಪೊೀಲಿೀಸ್ರಿಗ  ರ್ತಳಿಸ್ ಅವರನುನ ಕರನೂನು ಸ್ಮಸ ಯಗ  ಒಡುದವುದರಗಿ 

ಬ ದರಿಸ್ಲರಗುರ್ತುತ್ ೂುೀ ಅರ್ವರ ಆ ವಿಷ್ಯವನುನ ಸ್ಂತಾಸ್ುರ ನಂಟರಿಷ್ುರಿಗ , 

ಉದ ೂೀಗದರತರಿಗ , ಸ ನೀಹಿತರಿಗ  ರ್ತಳಿಸ್ದರ  ಆಗುವ ಸರಮರಜಿಕ ತ್ ೂಂದರ ಗಳ ಬಗ  ೆ

ಹ ದರಿಸ್ಲರಗುರ್ತುತ್ ೂುೀ ಎಂಬುದನುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲು ನಮಗ  ಕಷ್ುವರಗುರ್ತುದ .  ಬಹುತ್ ೀಕವರಗಿ 

ಎರಡನ್ ೀ ಬಗ ಯ ಬ ದರಿಕ ಯು ಹ ಚುಿ ಪಾಭರವಶ್ರಲಿಯರದ ಬ ದರಿಕ ಯರಗಿದದರಬ ೀಕು. 

ಆದರ , ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರಿಗ  ಉಂಟರಗುವ ಸ್ಮರಜಿಕ ತ್ ೂಂದರ ಗಳ  ಂದಗ , ಈಗಿನ 

ಕರನೂನಿನ ಪರಿಣರಮಗಳ  ತಳುಕು ಹರಕ್ತಕ ೂಂಡಿರದ ೀ ಇದದ ಪಕ್ಷದಲಿಲ ಅಂತಹ 

ಬ ದರಿಕ ಗಳಿಗ  ಹ ಚಿನ ಬ ಲ ಯರುರ್ತುರಲಿಲಲ" 

ಈ ವರದಯ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ ಇಂಗ ಲಂಡಿನ "ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲರಡ್ಪಿ" ಖರಸ್ಗಿೀಯರಗಿ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ 

ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವ  ನಡ ಯುವ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ನಿರಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ ಕರನೂನು 

ಪಾಕ್ತಾಯಗಳಿಗ  ನ್ರಂದ ಹರಡಿತು. ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಪರರಧ್ಗಳ ಕರಯದ (ದ ಸ ಕ್ಷುವಲ್ ಅಫ್ ನಪಸ್ ಆಕ್ು), 1967 

ಜರರಿಯರಗುವುದರ ೂಂದಗ , 21ನ್ ೀ ವಯಸ್ಪನುನ ದರಟ್ಟದ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವ  ನಡ ಯುವ 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳು ಅಪರರಧ್ಮುಕುಗ ೂಂಡವು. 

10. ಕಳ ದ ಕ ಲ ದಶಕಗಳಲಿಲ ಜಗರ್ತುನ್ ಲ ಲಡ  ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗ ವಿರ ೂೀಧಿೀ ಕರನೂನುಗಳ ನಿರಪರರಧಿೀಕರಣವು 

ಪಾಚಲಿತಗ ೂಂಡಿದುದ, ಇಂತಹ ಕರಯದಗಳು ಮರನ ಹಕುಿಗಳಿಗ  ವಿರುದಧವರದುವು ಎಂಬುದನುನ 

ಗುರುರ್ತಸ್ಲರಗಿದ . ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರಯ ಲ ಸ್ಬಯನ್, ಗ ೀ, ಬ ೈಸ ಕ್ಷುವಲ್, ಟರಾಯನ್ಪ ಮತುು ಇಂಟಸ ಿಕ್ಪ (ಬದಲಿೀ-

ಲಿಂಗದವರು) ಅಸ ೂೀಸ್ಯಷ್ನ್ 2017ರಲಿಲ ಬಿಡುಗಡ ಮರಡಿದ ""ವರಷ್ಟ್ಿಕ ಸ್ಕರಿರ ಪರಾಯೊೀಜಿತ 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ದ ವೀಷ್ದ ವರದ"302 (ಆನುವಲ್ ಸ ುೀರ್ಟ ಸರಿಂನಪಡ್ಿ ಹ ೂೀಮೊೀಫ್ೀಬಿಯರ ರಿಪೊೀರ್ಟಿ)ಯಲಿಲ 

124 ದ ೀಶಗಳಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಗ  ಶಿಕ್  ವಿಧಿಸ್ುವುದಲಲ ಎಂಬುದನುನ ಗಮನಿಸ್ಲರಗಿದ . ಈ ದ ೀಶಗಳ 

                                                             
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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ಕರನೂನಿನಲಿಲ ಪರಿವತಿನ್  ತರಲು ಸ್ಕರಿರಿೀ ಕರಯದಗಳ ಮೂಲಕ ಶ್ರಸ್ನವನುನ ಬದಲಿಸ್ಲರಗಿತುು ಇಲಲವ ೀ 

ನ್ರಯಯರಲಯದ ರ್ತೀಪುಿಗಳ ಮೊರ ಹ ೂೀಗಲರಗಿತುು.  

ಒಂದ ೀ ಲಿಂಗದ ಜ ೂೀಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳಿಗ  ಜಗರ್ತುನ್ರದಯಂತ ಹಲವು ರರಷ್ರಗಳು ಹ ಚಿನ 

ಭದಾತ್ ಯನುನ ಒದಗಿಸ್ವ . ಮೀಲ  ಹ ೀಳಿದ ವರದಯ ಪಾಕರರ, ಒಟುು 24 ದ ೀಶಗಳಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರಿಗ  

ಮದುವ ಯ ಹಕ್ತಿದುದ, 28 ದ ೀಶಗಳು ಒಂದ ೀ ಲಿಂಗದ ಜ ೂೀಡಿಗಳ ಸರಂಗತಯವನುನ ಮರನಯಮರಡುತುವ . 

ಹಲವು ದ ೀಶಗಳಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ಭ ೀದಭರವದಂದ ಕರಪರಡುವ ಮತುು ಮಕಿಳನುನ 

ದತುುಪಡ ಯಲು ನ್ ರವರಗುವ ಕರಯದಗಳನುನ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ಲರಗಿದ . ಉದರಹರಣ ಗ , ಯುನ್ ೈಟ ಡ್ 

ಕ್ತಂಗಡಂನಲಿಲ ಉದ ೂಯೀಗ, ವಿದ ಯ, ಸರಮರಜಿಕ ಭದಾತ್  ಮತುು ವಸ್ರ್ತ ಕ್ ೀತಾಗಳಲಿಲ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ 

ಆಧರರದ ಮೀಲುಕ್ತೀಳನುನ ಕರನೂನುಬರಹಿರವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗುತುದ . ಇಂಗ ಲಂಡ್ ಮತುು ವ ೀಲಿಪನಲಿಲ 

ಒಂದ ೀ ಲಿಂಗದವರ ನಡುವಿನ ಮದುವ ಗ  ಮರನಯತ್ ಯದ . 

ಏಪ್ಪಾಲ್ 17 2018 ರಂದು ಕರಮನ್ ವಲ್ು ಜಂಟ್ಟ ಅಧಿವ ೀಶನದಲಿಲ ಬಿಾಟ್ಟಷ್ ಪಾಧರನ ಮಂರ್ತಾ ತ್ ರ ಸರ ಮೀರವರು, 

ಕರಮನ್ ವಲ್ಥ ರರಷ್ರಗಳು ತಮಮಲಿಲರುವ ಅಡಗೂಲಜಿೆ ಕರಲದ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ವಿರ ೂೀಧಿೀ ಕರನೂನುಗಳನುನ 

ತ್ ಗ ದುಹರಕಬ ೀಕ ಂದು ಆಗಾಹ ಪಡಿಸ್ುತ್ರು, ಅಂತಹ ಕರನೂನುಗಳನುನ ಜರರಿಮರಡುವಲಿಲ ಬಿಾಟನ್ ವಹಿಸ್ದದ 

ಪರತಾದ ಕುರಿತು ವಿಷರದ ವಯಕುಪಡಿಸ್ದರು303. ಅವರ ಭರಷ್ಣದ ಸ್ೂಕುವರದ ಕ ಲ ಸರಲುಗಳು ಕ ಲಕಂಡಂರ್ತವ : 

ಜಗರ್ತುನ್ರದಯಂತ, ಹಲವು ವಷ್ಿಗಳ ಹಿಂದ  ಜರರಿಯರದ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ 

ಅಪರರಧ್ವ ಂದು ಬಗ ದು, ಮಹಿಳ ಯರು ಮತುು ಹ ಣುಣಮಕಿನುನ ಕರಪರಡಲರಗದ 

ತ್ರರತಮಯದ ಕರನೂನುಗಳು ಹಲವು ಜನರ ಬದುಕನುನ ಪಾಭರವಿಸ್ವ . ಹ ಚಿನ 

ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ ಅಂತಹ ಕರನೂನುಗಳನುನ ಜರರಿಗ ೂಳಿಸ್ದುದ ನನನ ದ ೀಶವ ೀ ಎಂಬುದು 

ಕೂಡರ ನನಗ  ಚ ನ್ರನಗಿ ರ್ತಳಿದದ . ಆ ಕರನೂನುಗಳು ಆಗಲೂ ತಪರಿಗಿದದವು, ಈಗಲೂ 

                                                             
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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ತಪರಿಗಿಯೀ ಇವ . ಪಾಸ್ುುತ ಯು.ಕ ಯ ಪಾಧರನಿಯರಗಿರುವ ನ್ರನು ಅಂರ್ 

ಕರನೂನುಗಳನುನ ಹುಟುುಹರಕ್ತದದರ ಬಗ ೆ ಮತುು ಅವುಗಳಿಂದ ಮೊದಲುಗ ೂಂಡ ಭ ೀದಭರವ, 

ಹಿಂಸ  ಮತುು ಸರವನೂನ ಒಳಗ ೂಂಡ ಪರಂಪರ  ಇಂದಗೂ ಮುಂದುವರ ದರುವ ಬಗ ೆ 

ಮನದರಳದ ವಿಷರದವನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುತ್ ುೀನ್ . 

11. ಆದರಗೂಯ, 377 ಪರಿಚ ಿೀದ ಇಂದಗೂ ತನನ ಮೂಲರೂಪದಲಿಲಯೀ ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್ಯಲಿಲ ಉಳಿದುಕ ೂಂಡಿದ . 

12. ನ್ರಯಯರಂಗಿೀಯ ವರಯಖರಯನ 

12.1. "ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರದ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ"ವು 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಅಡಿಯಲಿಲ 

ಅಪರರಧ್ವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಬ ೀಕರದ ಬಹುಮುಖ್ಯವರದ ಅಂಶವರಗಿದುದ ಅದಕ ಿ ಆಜಿೀವನ ಕರರರವರಸ್  ಅರ್ವರ 

ಜಿೀವರವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವಂತಹ ಹತುು ವಷ್ಿಗಳ ವರ ಗಿನ ಸ ರ ವರಸ್ದ ಶಿಕ್  ವಿಧಿಸ್ಬಹುದರಗಿದ . ಅಲಲದ ೀ, 

377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಎಲಲ ಲಿಂಗ ಮತುು ವಯಸ್ಪನವರಿಗೂ ಅನವಯಸ್ುತುದ  ಹರಗೂ ಅಂತಹ ಕ್ತಾಯಗಳಲಿಲ ಪರಸ್ಿರ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯತ್ ುೀ ಎಂಬುದನುನ ಗಣನ್ ಗ  ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳಳಲರಗುವುದಲಲ. 

12.2. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಲಿಲ ಬಳಕ ಯರಗುವ "ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ" ಎಂಬ ಅಂಶವು, ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 375 ಮತುು 

497ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದಗಳಲಿಲ ಬಳಸ್ಲರಗುವ "ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ" ಎಂಬ ಅಂಶದಂದ ಭಿನನವರಗಿದ . ಅಲಲದ ೀ, 

"ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ" ಎಂಬ ನುಡಿಗಟುನುನ 377 ಪರಿಚ ಿೀದದಲರಲಗಲಿೀ, ಅರ್ವರ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯಲರಲಗಲಿೀ 

ವರಯಖರಯನಿಸ್ಲರಗಿಲಲ. 

12.3. ಹಲವು ರ್ತೀಪುಿಗಳಲಿಲ "ಶ್ರರಿೀರಿಕ/ ಕರನಿಲ್" ಎಂಬ ಪದವು ನ್ರಯಯರಂಗವ ೀ ವರಯಖರಯನ ಮರಡುವ 

ವಿಷ್ಯವರಗಿದ . ವ ಬಪಟಸ್ಿ ನ ಹ ೂಸ್ ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮಗಾ ಇಂಗಿಲೀಷ್ ನಿಘಂಟುವಿನ ಪಾಕರರ, "ಕರನಿಲ್" 

ಎಂದರ ,  

"1. ಮರಂಸ್ಕ ಿ ಅರ್ವರ ದ ೈಹಿಕ ಬಯಕ ಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ 

2. ಲ ೈಂಗಿಕ, ಇಂದಾಯ ಸ್ುಖ್ಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ 



 519 

3. ದ ೀಹ ಅರ್ವರ ಮರಂಸ್ಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ, ಆಧರಯರ್ತಮಕವಲಲದ ಕರರಣ ಲೌಕ್ತಕವರದ"  

12.4. ಈ ಮೊದಲು, ನ್ರಯಯರಲಯಗಳು "ಕರನಿಲ್/ ಶ್ರರಿೀರಿಕ" ಎಂಬುದನುನ ಶಿಶನ-ಯೊೀನಿಗಳ 

ಸ್ಮರಗಮಕ ಿ ಹ ೂರತ್ರದ, ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತುಯ ಉದ ದೀಶ ಇಲಲದರುವ ಕ್ತಾಯಗಳಿಗ  ಅನವಯಸ್ುರ್ತುತುು.  

ಖರನು v. ಸರಮರಾಟ, ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಸ್ಂಧ್ ಉಚಿನ್ರಯಯರಲಯವು ಆರ ೂೀಪ್ಪಯು ಸ್ಣಣಮಗುವಿನ್ ೂಂದಗ  

ಮುಖ್ಮೈರ್ುನ (Gomorrah coitus per os) ನಡ ಸ್ರುವ ಪಾಕರಣದ ವಿಚರರಣ  ನಡ ಸ್, 377 ಪರಿಚ ಿೀದದಡಿಯಲಿಲ 

ಸ್ಜ ಯನೂನ ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ತು. ಈ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಮುಖ್ಮೈರ್ುನ ಕ್ತಾಯಯಲಿಲ ದ ೈಹಿಕ 

ಸ್ಂಭ ೂೀಗಕ ಿ ಇರುವ  ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಉದ ದೀಶವರದ ಗಭಿಧರರಣ ಗ  ಆಸ್ಿದವಿಲಲದರುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ "ಶ್ರರಿೀರಿಕ 

ಸ್ಂಭ ೂೀಗ"ವು  ನಿಚಿಳವರಗಿ ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರಗಿದುದ ಎಂದು ಅಭಿಪರಾಯ ವಯಕುಪಡಿಸ್ತುು. 

ಎರ್ತುನ ಮೂಗಿನ ಹ ೂಳ ಳಯೊಳಗ  ಆರ ೂೀಪ್ಪಯು ತನನ ಶಿಶನವನುನ ತೂರಿಸ್ದ  ಖ್ಂಡು v. ಸರಮರಾಟ 304 

ಪಾಕರಣವನುನ  ಆಲಿಸ್ದ ಲರಹ ೂೀರ್ ಉಚಿನ್ರಯಯರಲಯವು, ಸ್ಂಧ್ ಉಚಿನ್ರಯಯಲಯದ ಖರನು v. ಸರಮರಾಟ, 

ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪಿನುನ ಆಧರರವರಗಿಟುುಕ ೂಂಡು, ಆಯೊೀಪ್ಪಯ ಕೃತಯಗಳು coitus per os  ಅನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿದುದ, 

ಅದನುನ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪರಾಯಪಟ್ಟುತು.   

ಲ ೂಹರನ್ರ ವಸ್ಂತಲರಲ್ ದ ೀವಚಂದ್ ಮತುು ಇತರರು v. ರರಜಯ ಸ್ಕರಿರ 305  ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಗುಜರರತ್ 

ಉಚಿನ್ರಯಯರಲಯವು ಚಕಿ ಹುಡುಗನ್ ೂಂದಗ  ಗುದದರವರದ ಮೂಲಕ ದ ೈಹಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ನಡ ಸ್ದ ಮತುು 

ಅವನ ಬರಯಯೊಳಗ  ಶಿಶನವನುನ ತೂರಿಸ್ದ ಇಬಬರು ಆರ ೂೀಪ್ಪಗಳಿಗ  ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಮತುು 

511ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದಗಳ ಅಡಿಯಲಿಲ ಸ್ಜ  ವಿಧಿಸ್ತು. ನ್ರಯಯರಲಯದ ಪಾಕರರ 

"... ಬಳಸ್ರುವ ((377 ಪರಿಚ ಿೀದದಲಿಲ) ಪದಗಳು ಸ್ಮಗಾವರಗಿವ  ಮತುು ನನನ 

ಅಭಿಪರಾಯದಲಿಲ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ ಹ ೂೀಲುವ ಈ ಕೃತಯವನುನ (ಮುಖ್ ಮೈರ್ುನ) 

                                                             
304 AIR 1934 Lah 261 : 1934 Cri LJ 1096   
305 AIR 1968 Guj 252   
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ಆರ ೂೀಪ್ಪಯು ತನನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಬಯಕ ಯನುನ ರ್ತೀರಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು ಬಳಸ್ದುದ, ಅದನುನ 

ಭರರರ್ತೀಯ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಅಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಬಹುದು" 

ಮುಂದ ೂಮಮ ಇದ ೀ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಫಜಲ್ ರಬ್  ಚೌಧ್ರಿ v. ಬಿಹರರ ರರಜಯ ಸ್ಕರಿರ 306  ಸ್ಕರಿರ 

ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಸ್ಣಣ ಹುಡುಗನ್ ೂಂದಗ  ಲ ೈಂಗಿಕ ಕೃತಯವನ್ ನಸ್ಗಿ ಶಿಕ್  ಪಡ ದದದ ಆರ ೂೀಪ್ಪಯ ಸ್ಜ ಯನುನ 

ಕಡಿತಗ ೂಳಿಸ್ುತ್ರು, ಹಿೀಗ  ನುಡಿಯತು: 

"ಈ ಕೃತಯವು ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಅಡಿಯಲಿಲನ ಅಪರರಧ್ಗಳಲಿಲ ಒಂದರಗಿದುದ, 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಭಯತ್ ಯನುನ ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ . ಇಲಿಲ ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ಒತ್ರುಯ ನಡ ದಲಲ 

ಎಂದು ಕಂಡುಬರುತುದ . ಆದರಗೂಯ, ಇಂತಹ ಕೃತಯಗಳನುನ ಒಪುಿವ ಸ್ಮರಜವರಗಲಿೀ, 

ಅರ್ವರ ಕ ಲ ದ ೀಶಗಳಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್  ಅಪರರಧ್ವರಗಿ ಉಳಿದಲಲ ಎಂಬ 

ವಿಷ್ಯವರಗಲಿೀ ನಮಮ ಯೊೀಚನ್ ಗಳನುನ ಪಾಭರವಿಸ್ಲಲ".   

(ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ ) 

 ವಷರಿಂತರದಲಿಲ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಅಡಿಯಲಿಲ ಸ್ಜ  ನಿೀಡುವುದಕ ಿ ಬಳಕ ಯರಗುವ ಮರನದಂಡಗಳು 

ಬದಲರಗುತ್ರು ಬಂದರುವುದನುನ ಗಮನಿಸ್ಬಹುದು. ಖರನು v. ಸರಮರಾಟ ಪಾಕರಣದಲಿಲ, ಸ್ಂತ್ರನ್ ೂೀತಿರ್ತುಯ 

ಉದ ದೀಶವಿಲಲದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕೃತಯಗಳಿಗ  ಶಿಕ್  ದ ೂರ ತರ , ಲ ೂಹರನ್ರ ವಸ್ಂತಲರಲ್ ದ ೀವಚಂದ್ ಮತುು ಇತರರು v. 

ರರಜಯ ಸ್ಕರಿರ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯನುನ ಹ ೂೀಲುವ ಮುಖ್ ಮೈರ್ುನಕ ಿ ಶಿಕ್  ದ ೂರ ಯತು, ಹರಗ ಯೀ, 

ಫಜಲ್ ರಬ್  ಚೌಧ್ರಿ v. ಬಿಹರರ ರರಜಯ ಸ್ಕರಿರ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಭಯತ್ ಗರಗಿ ಸ್ಜ  ನಿೀಡಲರಯತು.  

13. ಸಮಲ್ ೈಂಗಿಕತ  - ವ ೈಕಲಾವಲಿ, ಲ್ ೈಂಗಿಕತ ಯ ಭಿನನರೂಪ 

13.1. ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವುಗಳ ಮೀಲ  ಆಗಬಹುದರದ  ಜ ೈವಿಕ, ಬ ಳವಣಿಗ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ, ಮರನಸ್ಕ, 

ಸರಮರಜಿಕ ಹರಗು ಸರಂಸ್ೃರ್ತಕ ಪಾಭರವಗಳ ಬಗ ಗ  ಬಹಳಷ್ುು ವ ೈಜರನನಿಕ ಸ್ಂಶ್  ೀಧ್ನ್ ಗಳು 

                                                             
306 (1982) 3 SCC 9   
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ನಡ ದವ ಯರದರೂ, ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಇಂತಹುದ ೀ ಅಂಶಗಳ  ಂದಗ  ತಳುಕು ಹರಕಲು ಸರಧ್ಯವರಗಿಲಲ. 

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು ನಿಸ್ಗಿ ಮತುು ಬ ಳವಣಿಗ ಯ ಸ್ಂಕ್ತೀಣಿ  ಸ್ಹಯೊೀಗದ ಫಲವ ಂದು 

ಅರಿಯಲರಗಿದ .   

ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಎಂಬುದು ವಯಕ್ತುಯ ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಆಂತಯಿದ ಭರಗವರಗಿದುದ, ಅದು ಆಯಿ 

ಮರಡಿಕ ೂಳಳಬಹುದರದ ವಿಷ್ಯವ ೀ ಅಲಲ. ಹರ ಯದ ಹ ೂಸ್ತರಲಿಲ ಪಾಕಟಗ ೂಳುಳವ ಅದುವು, ಮರನವ 

ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯಲಿಲನ ಪರಾಕೃರ್ತಕ ಭಿನನತ್ ಯರಗಿದ .  

ಲರರ ನ್ಪ ಮರ್ತುತರರು v. ಟ ಕಪಸ್ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಯು.ಎಸ್.ಎ. ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು 

ಆಧರರವರಗಿಟುುಕ ೂಂಡ ಅಮಿಕ್ತ ಕೂಯರಿಯ307 ವಿವರಣ ಯು ಹಿೀಗ ನುನತುದ :  

ಭಿನನ ಮತುು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕ ಗಳ ರ ಡೂ ಮರನವ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಸ್ಹಜವರದ 

ಅಂಶಗಳರಗಿವ . ಇವ ರ ಡನೂನ ಹಲವು ಬಗ ಯ ಮರನವ ಸ್ಂಸ್ೃರ್ತಗಳು, ಚರಿತ್ ಾಯ 

ಯುಗಗಳು ಮತುು ಬಹಳಷ್ುು ಪರಾಣಿ ಪಾಬ ೀಧ್ಗಳಲಿಲ ದರಖ್ಲಿಸ್ಸ್ಲರಗಿದ . ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರಲಿಲ 

ಆಗುವ ಭಿನನ, ಉಭಯ ಮತುು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವುಗಳ ಬ ಳವಣಿಗ ಯ ನಿಖ್ರ ಕರರಣಗಳ 

ಬಗ ೆ ವಿಜರನನಿಗಳಲಿಲ ಒಮಮತವಿಲಲ. ಸ್ದಯದ ವ ೈಜರನನಿಕ ಮತುು ವೃರ್ತುಪರ ವರಯಖರಯನದ 

ಪಾಕರರ, ವಯಸ್ಿರಲಿಲನ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವುಗಳಿಗ  ಆಧರರರವರದ ಮೂಲ ಭರವನ್  ಮತುು 

ಆಕಷ್ಿಣ ಗಳು ನಡು ಬರಲಯದಂದ ಹರ ಯದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲಿಲ 

ಜನಮತಳ ಯುತುವ .  ಅಲಲದ ೀ, ಈ ಬಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ ಳ ತಗಳು ಮೂಡಲು 

ಸರಮರನಯವರಗಿ ಯರವುದ ೀ ಮುಂಚತವರದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅನುಭವಗಳ ಅಗತಯವಿರುವುದಲಲ. 

ಬಹುತ್ ೀಕ ಅರ್ವರ ಬಹಳ ಮಂದ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ ಪುರುಷ್ರಿಗ  ತಮಮ ಲ ೈಂ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 ೂಳುಳಲು ಸ್ಗುವ ಅವಕರಶಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮ ಅರ್ವರ ಇಲಲವ ೀ ಇಲಲ 

ಎನುನವಷ್ುು ಕಡಿಮ.  

         ( ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ ) 

 13.2. ಕ .ಕ . ಗುಲಿಯ ಮತುು ಎಚ್.ಎನ್. ಮಲಿಕ್ ರವರ ಲ ೀಖ್ನವರದ "ಹ ೂೀಮೊೀಸ ಕ್ಷುವರಲಿಟ್ಟೀ: ಎ ಡಿಲ ಮರ 

ಇನ್ ಡಿಸ ೂಿೀಸ್ಿ"308 ಹಿೀಗ ನುನತುದ : 

ಸರಮರನಯವರಗಿ, ಒಂದು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವರಗಿ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯಂಬುದು ವಯಕ್ತುಗಳು 

ಮುಖ್ಯವರಗಿ ತಮಮದ ೀ ಲಿಂಗದವರ ಡ ಗ  ಲ ೈಂಗಿಕವರದ, ಒಲವಿನ ಮತುು ಪಾಣಯದ 

ಆಕಷ್ಿಣ ಯನುನ ಅನುಭವಿಸ್ುವ ದೀಘಿಕರಲಿೀನ ಬಗ  ಅರ್ವರ ವಯವಸ ಥಯರಗಿದ . ಅಲಲದ ೀ, 

ಈ ಬಗ ಯ ಆಕಷ್ಿಣ , ನಡವಳಿಕ ಗ ಳು, ಅವುಗಳ ಅಭಿವಯಕ್ತು ಮತುು ಅಂತಹವ ೀ 

ಭರವನ್ ಗಳಿರುವ ಸ್ಮುದರಯದ ೂಂದಗಿನ ಒಡನ್ರಟಗಳ ಕರರಣದಂದ ವಯಕ್ತುಗಳಲಿಲ 

ಮೂಡುವ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಇಲಲವ ೀ ಸರಮಜಿಕ ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಭರವವನೂನ ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ . 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು ತಮಮದ ೀ ಲಿಂಗದವರ ಡ ಗ  ಸ ಳ ತಕ ೂಿಳಗರಗುವ ಸ್ಥರ್ತಯರಗಿದುದ, ಇಲಿಲ 

ವಯಕ್ತುಗಳು ತಮಮದ ೀ ಲಿಂಗದ ಇತರ ವಯಕ್ತುಗಳ  ಂದಗ , ಲ ೈಂಗಿಕ ಮತುು ಭರವನ್ರತಮಕ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ ಹ ೂಂದರುತ್ರುರ .  

20ನ್ ೀ ಶತಮರನದಲಿಲ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು ಪರಶಿಿಮರತಯ ಸ್ಮುದರಯಗಳಲಿಲ ಹಲವು 

ಸ್ಂಶ್  ೀಧ್ನ್ ಗಳು ಮತುು ಚಚ ಿಯನುನ ಹುಟುುಹರಕ್ತತು. ಬಹುತ್ ೀಕವರಗಿ ಇದನುನ ವಿಕಲತ್  

ಅರ್ವರ ಮನ್ ೂೀರ ೂೀಗವರಗಿ ನ್ ೂಡಲರಯತು. ಆ ಸ್ಮಯದಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಬಗ ೆ 

ಎರಡು ಪಾಮುಖ್ವರದ ಹ ೂಸ್ಬಗ ಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಆಲ ಗಿಡ್ ಚರಲ್ಪಿ ಕ್ತನ್ ಪ ಮತುು 

ಎವ ಲಿನ್ ಹೂಕರ್ ರವರ ನ್ ೀತೃತವದಲಿಲ ನಡ ದುವು. ಅಮೀರಿಕ ಯ ವಯಸ್ಿರ ಲ ೈಂ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   
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ನಡವಳಿಕ ಯ ಬಗ ಗಿನ ಈ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲಿಲ ಪರಲ ೂೆಂಡಿದದ ಬಹಳ ಮಂದ 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರ ಂದು ರ್ತಳಿದುಬಂದತು. ಅಧ್ಯಯನದಲಿಲ ಪರಲ ೂೆಂಡಿದದ ಅಭಯರ್ತಿಗಳನುನ 

ಅವರು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಹ ೂಂದದದರ ೀ ಎಂದು ಕ ೀಳಿದರಗ ಬಂದ ಸ್ಕರರರತಮಕ 

ಉತುರಗಳು ಇಲಲವ ಂಬ ಉತುರಕ್ತಿಂತ ಹ ಚುಿಕಡಿಮ ದುಪಟರುಗಿದದವು. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ 

ಫಲಿತ್ರಂಶವ ೀ ಎಲ ಲಡ  ಪಾಚಲಿತವರಗಿರುವ ಕ್ತನ್ ಪೀ ಸ ಿೀಲ್ ಆಫ್ ಸ ಕ್ಷುವರಲಿಟ್ಟ, 'ಕ್ತನ್ ಪೀ 

ಲ ೈಂಗಿಕತ್ರ ಮರಪಕ'. ಈ ಮರಪಕದಲಿಲ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಭಿನನ 

ಬಗ ಗಳಿಗನುಸರರವರಗಿ, 100% ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಮತುು 100% ಭಿನನಲ ೈಂಗಿಕ ಎಂದು ರ ೀರ್ಟ 

ಮರಡಲರಗುತುದ ...."  
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         (ಒತುು ಕ ೂಡಲರಗಿದ ) 

13.3. ಅಮೀರಿಕ ಯ ಮರನ್ ೂೀವಿಜರನನ ಸ್ಂಘವು, 1973ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯ ಡಿಸ ಂಬರಿನಲಿಲ "ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ "ಯನುನ 

ಡಿಯರಗರನಸ್ುಕ ಅಂಡ್ ಸರುಟ್ಟಸ್ುಕಲ್ ಮರಯನುವಲ್ ಆಫ್ ಸ ೈಕರಲರಜಿಕಲ್ ಡಿಸರಡಿಸ್ಿ (ಮರನಸ್ಕ ವ ೈಕಲಯಗಳ 

ರ ೂೀಗಪತ್ ು ಹರಗೂ ಸರಂಖಿಯಕ ಕ ೈಪ್ಪಡಿ)ನಿಂದ ತ್ ಗ ದುಹರಕ್ತ, ತಮಮದ ೀ ಅರ್ವರ ಬ ೀರ ಯ ಲಿಂಗದ ವಯಕ್ತುಗಳ ಡ ಗ  

ಮೂಡುವ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ ಳ ತವು ಸ್ಹಜವರದ ಅವಸ ಥಯಂದು ಅಭಿಪರಾಯಪಟ್ಟುತು309.  

13.4. ವಿಶವ ಅರ ೂೀಗಯ ಸ್ಂಸ ಥಯು ತ್ರನು 1992ನ್ ೀ ಇಸ್ವಿಯಲಿಲ ಹ ೂರತಂದ ಐ.ಸ್.ಡಿ-10 ರಲಿಲರುವ 

ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ ರ ೂೀಗಗಳ ವಿಂಗಡಣ ಯಲಿಲನ (ಇಂಟನ್ರಯಿಶನಲ್ ಕರಲಯಸ್ಫಕ ೀಷ್ನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ೀಸ್ಸ್) 

ಖರಯಲ ಗಳ ಪಟ್ಟುಯಂದ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ಕ ೈಬಿಟ್ಟುತು.310 

13.5. ಭರರತದಲಿಲ ಕೂಡ, ಭರರರ್ತೀಯ ಮನ್ ೂೀವ ೈಜರನನಿಕ ಸ್ಂಸ ಥ, ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಮನ್ ೂೀವ ೈಕಲಯವಲಲ 

ಎಂದು ಅಭಿಪರಾಯಪಟ್ಟುದುದ311, ಕ ಳಕಂಡಂತ್  ನುಡಿದದ  

ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಯರವುದ ೀ ರಿೀರ್ತಯ ಚಕ್ತತ್ ಪಯಂದ ಬದಲರಯಸ್ಬಹುದು ಎಂಬುದಕ ಿ 

ಯರವುದ ೀ ವ ೈಜರನನಿಕ ಪುರರವ ಗಳಿಲಲ ಅಲಲದ ೀ ಅಂತಹ ಪಾಯತನಗಳು ವಯಕ್ತುಯಲಿಲ 

ಆತಮಗೌರವದ ಕ ೂರತ್ ಯನುನಂಟುಮರಡಿ ಅವರನುನ ಕಳಂಕ್ತತರನನಗಿಸ್ುವ ಸ್ಂಭವವಿದ .  

                                                             
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 ಮತ್ ೂುಂದು ವಿಷ್ಯವನುನ ಉಲ ಲೀಖ್ಮರಡುವುದು ಸ್ೂಕು. ಮರನಸ್ಕ ಆರ ೂೀಗಯ ಕರಯದಯ 

3ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಪಾಕರರ, "ಮನ್ ೂೀರ ೂೀಗ"ವ ಂದು ಯರವುದನುನ ಕರ ಯಬಹುದು ಎಂಬುದನುನ ರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತುು 

ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯವರಗಿ ಒಪ್ಪಿತವರದ ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಮರನದಂಡಗಳ ಮೀಲ  ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಬ ೀಕರಗುತುದ  ಮತುು ಈ 

ಮರನದಂಡಗಳಲಿಲ, ಇಂಟನ್ರಯಿಶನಲ್ ಕರಲಯಸ್ಫಕ ೀಷ್ನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ೀಸ್ಸ್ ಕೂಡರ ಸ ೀರಿದ . 

14. ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರಿಗ  377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ಅನವಯಸ್ದರ  ಅದು ಸ್ಂವಿಧರನದ 14ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ 

ಉಲಲಂಘನ್ ಯರಗುತುದ . 

14.1. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಮರನಯತ್ ಯ ವಿರುದಧ ಅಜಿಿದರರರು ಎರ್ತುರುವ ಪಾಮುಖ್ ಪಾಶ್ ನಗಳು, 

ಸ್ಂವಿಧರನದ 14ನ್ ೀ ಕಲಮನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ರುತುವ . 14ನ್ ೀ ಕಲಮು ಸ್ಮರನತ್ ಯ ಸ್ದರಧಂತವನುನ ಮೂಲಭೂತವರ 

ಹಕರಿಗಿ ಸರಥಪ್ಪಸ್ದುದ, ಸ್ಕರಿರವು ಭರರತದ ಗಡಿಯೊಳಗ  ಯರವುದ ೀ ವಯಕ್ತುಗ  (ಅವರು ಇತರರಿಗಿಂತ 

ಭಿನನವಿದರದಗೂಯ) ಕರನೂನಿನಡಿಯಲಿಲ ಸ್ಮರನತ್  ಅರ್ವರ ಕರನೂನಿನ ಸ್ಮರನ ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ುವ 

ಹರಗಿಲಲವ ಂದು ಕಡರಡಯಗ ೂಳಿಸ್ುತುದ . ಅಲಲದ ೀ ಈ ಕಲಮು ದ ೀಶದ ಎಲಲ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ಸ್ಮರನವರಗಿ 

ನಡ ಸ್ಕ ೂಳುಳವಿಕ ಯ ಅಧಿಕರರವನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ುತುದ .  

ಅಜಿಿದರರರು, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಒಂದ ೀ ಲಿಂಗದ ವಯಸ್ಿರು ಖರಸ್ಗಿೀಯರಗಿ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ 

ಹ ೂಂದುವುದುದನುನ ತಡ ದು ಅವರ ವಿರುದಧ ತ್ರರತಮಯ ಎಸ್ಗುವುದರಿಂದ ಅದು 14ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ 

ಉಲಲಂಘನ್ ಯರಗಿದ  ಎಂದು ಪಾರ್ತಭಟನ್  ವಯಕುಪಡಿಸ್ದರದರ . 

14.2. ಕರನೂನ್ ೂಂದು ವಯಕ್ತು ಅರ್ವರ ಸ್ಮುದರಯವಂದನುನ ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನನವರಗಿ ನಡ ಸ್ಕ ೂಳಳಬಹುದು 

ಎಂದು 14ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ವಿಂಗಡಿಸ್ಲು ನಡ ಸ್ುವ ಅವಳಿ-ಪರಿೀಕ್ ಯ ಪಾಕರರ: 

i. ವಯಕ್ತು ಅರ್ವರ ಸ್ಮುದರಯಗಳ ಅರ್ಿವರಗಬಲಲ ಭಿನನತ್  (ಇಂಟ ಲಿಜ ಬಲ್ ಡಿಫರ ಂಶಿಯರ)ಯ 

ಅಧರರದ ಮೀಲ  ಕರನೂನಿನ ತ್ರಕ್ತಿಕ ವಿಂಗಡಣ  ನಡ ಯಬ ೀಕು  
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ii. ಈ ವಿಂಗಡಣ ಗೂ, ಸ್ದರಿ ಕರನೂನಿನಿಂದ ಸರಧಿಸ್ಬ ೀಕ್ತರುವ ಉದ ದೀಶಕೂಿ ನಡುವ  ತರಕಬದಧವರದ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ವಿರಬ ೀಕು 

14.3. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಭಿನನವರದ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವುಗಳುಳಳ ಎರಡು ವಗಿದ, ಎಂದರ , ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. 

ವಯಕ್ತುಗಳು ಮತುು ಭಿನನಲಿಂಗರಸ್ಕು ವಯಕ್ತುಗಳನುನ, ಬ ೀರ ಬ ೀರ ಯರಗಿಯೀ ನಡ ಸ್ಕ ೂಳುಳತುದ . 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು 

ಶಿಶನ-ಯೊೀನಿಗಳ ಸ್ಮರಗಮವನುನ ಒಳಗ ೂಳಳದ ಎಲರಲ ಬಗ ಯ ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನೂನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ುವ ಕರರಣ, 

ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವ  ನಡ ಯುವ ಎಲರಲ ರಿೀರ್ತಯ ಸ್ವ-ಇಚ ಿಯ ಮತುು ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ 

ಒಟರುರ ಯರಗಿ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ಲರಗುತುದ .  

377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಕರರಣದಂದ ಮತುು ಅದರ ಫಲಶೃರ್ತಯರಗಿ, ಒಂದ ಡ  ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಭಿನನಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಕ ಿ 

ಕರನೂನಿನ ಮರನಯತ್  ದ ೂರ ತರ , ಮತ್ ೂುಂದ ಡ , ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ಂಬಂಧ್ವನುನ 

"ಇಂದಾಯ ಸ್ುಖ್ಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದುದು" ಮತುು ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದದವರದುದ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗುತುದ . 

ಎಂದರ , 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಕೃತಕವರದ ಇಬಬಂದತನವನುನ ಉಂಟುಮರಡುತುದ . ವಯಕ್ತುಗಳ ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕವರದ 

ಅರ್ವರ ಅಂತಗಿತವರದ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅವರ ಡ ಗ  ತ್ರರತಮಯ ನಡ ಸ್ಲು ಕರರಣವರಗಬರರದು. ಒಂದು 

ಕರನೂನು ವಯಕ್ತುಗಳ ಆಂತಯಿದ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಂದರ ಆಧರರದ ಮೀಲ  ಭ ೀದಭರವ ಮರಡುವ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ, 

ಅದನುನ ಅರ್ಿವರಗಬಲಲ ಭಿನನತ್ ಯ ಆಧರರದಲಿಲ ವಯಕ್ತು ಅರ್ವರ ಸ್ಮುದರಯವಂದನುನ ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನನವರಗಿ 

ನಡ ಸ್ಕ ೂಳುಳವಂತ್  ವಿಂಗಡಿಸ್ಲು ಬರುವುದಲಲ. 

14.4. ರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರನೂನು ಸ ೀವ ಗಳ ಪರಾಿಧಿಕರರ v. ಭರರತ ಸ್ಕರಿರ (ನ್ರಲರಪ) ಮತುು ಇತರರು 

ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತರ್ತಗ  ಕರನೂನುಗಳ ಸ್ಮರನ ರಕ್ಷಣ  ನಿೀಡಿತು. ಹರಗರಗಿ, 

ಅದ ೀ ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಕ ೂಡದ  ಇರುವುದಕ ಿ ಕರರಣವಿಲಲ. 

14.5. ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಅವರ ಅಸ್ುತವದ ಆಂತರಿಕ ಅಂಶವರಗಿದುದ, ಅದು ಅವರ ವಯಕ್ತುತವ ಮತುು 

ಅಸ್ಮತ್ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದುದು. ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವ  ಅವರ ಆಂತಯಿದ ಸ್ವಭರವದ ಆಧರರದಲಿಲ ತ್ರರತಮಯ 
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ಮರಡುವ ವಗಿೀಿಕರಣವು ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳನುನ ಹರ್ತುಕುಿತುದ ಯಲಲದ , ಅದು ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಸ್ವರಲನುನ ಎದುರಿಸ್ಲರರದು. 

14.6. ಸ್ಮಕರಲಿೀನ ನ್ರಗರಿಕ ನ್ರಯಯಶ್ರಸ್ರದ ಪಾಕರರ, ರರಷ್ರಗಳು ಹ ಚಿನ ಸ್ಂಖ ಯಯಲಿಲ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ುರ್ತುರುವ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, ಅಂತಹ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ "ಅಸ್ಭಯ" "ವಕಾ" ಅರ್ವರ 

"ಅನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ" ಎಂದು ವರಯಖರಯನಿಸ್ುವುದು ಪಾರ್ತಗರಮಿಯರದ ನಿಲುವರಗುತುದ . 

14.7. ಅತ್ರಯಚರರದ ಅಪರರಧ್ವನುನ ವಿವರಿಸ್ುವ 375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವುದ ಪಾಕರರ ಗಂಡ ೂಬಬ, ಹ ಣಿಣನ ಇಚ ಿಗ  

ವಿರುದದವರಗಿ, ಅವಳ ಒಪ್ಪಿಗ  ಪಡ ಯದ ೀ ಅರ್ವರ ಬ ದರಿಕ  ಹರಕ್ತ ಒಪ್ಪಿಗ  ಪಡ ದು ನಡ ಸ್ುವ ಶಿಶನ 

ಒಳತೂರಿಸ್ುವಿಕ ಯ ಕೃತಯವು ಅತ್ರಯಚರರವ ಂದು ಕರ ಯಲಿಡುತುದ . ಒಳತೂರಿಸ್ುವಿಕ ಯ ಕೃತಯಗಳಲಿಲ (2೦13ರ 

ರ್ತದುದಪಡಿಯ ನಂತರ) ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಮತುು ಮುಖ್ಮೈರ್ುನಗಳ  ಸ ೀರಿವ . 

ರ್ತದುದಪಡಿಗ ೂಂಡ ಈ ನಿಯಮದಂದರಗಿ, ಹ ಣಿಣನ ಒಪ್ಪಿಗ  ಪಡ ದು ನಡ ಸ್ುವ ಒಳತೂರಿಸ್ುವಿಕ ಯ ಕ್ತಾಯಗಳು 375 

ಪರಿಚ ಿೀದಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ರಹಿವಲಲ ಎಂದು ಮುಖ್ಯವರಗಿ ರ್ತಳಿದುಕ ೂಳಳಬಹುದರಗಿದ .  ಒಂದ ಡ  375ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಒಳತೂರಿಸ್ುವಿಕ ಯ ಕ್ತಾಯಗಳಿಗ  ಒಪ್ಪಿಗ  ಸ್ೂಚಸ್ದರ  (ಒಳತೂರಿಸ್ುವಿಕ ಯ ವರಯಖರಯನವು 

ಮುಖ್ಯಮೈರ್ುನ ಮತುು ಗುದಸ್ಂಭ ೂೀಗಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿದ ), ಮತ್ ೂುಂದ ಡ  377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು 

ಒಳತೂರಿಸ್ುವಿಕ ಯ ಅವ ೀ ಕೃತಯಗಳನುನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯದರದಗೂಯ ಶಿಕ್ರಹಿವರಗಿಸ್ುತುದ . ಇದು ಕರನೂನಿನಲಿಲ 

ಇಬಬಂದತನಕ ಿ ಎಡ ಮರಡಿಕ ೂಡುತುದ .  

14.8. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದಡಿಯಲಿಲ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಕ ಿ ಇರುವ ನಿಬಿಂಧ್ಕ ಿ ಯರವುದ ೀ ವ ೈಚರರಿಕ 

ನ್ ಲ ಗಟ್ಟುನ ಆಧರರವಿಲಲ. ವಯಸ್ಿರ ನಡುವ  ಖರಸ್ಗಿೀಯರಗಿ ನಡ ಯುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಭಿವಯಕ್ತು ಮತುು 

ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್ ಯನುನ "ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರದ ದ ೈಹಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ.    

14.9. ಶ್ರಯರ ಬರನ್ ೂೀ v. ಭರರತ ಸ್ಕರಿರ ಮತುು ಇತರರು ಪಾಕರಣದ ತಮಮ ಸ್ಹಮತದ 

ಅಭಿಪರಾಯದಲಿಲ,  ಸ್ಕರಿರ ಎಲಲರಿಗೂ ಸ್ಮರನವರಗಿ ಕರನೂನಿನ ರಕ್ಷಣ  ಒದಗಿಸ್ುವುದನುನ ಕಡರಡಯ ಮರಡುವ 
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14ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ಎರಡನ್ ೀ ಭರಗಕ ಿ ಒತುು ನಿೀಡಿದ ನ್ರಯ. ನ್ರರಿಮನ್, 14ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ಒಂದು ಭರಗವ ೀ ಆದ  

ಸ್ಿಷ್ು ನಿರಂಕುಶತ್ ಯ ಸ್ದರಧಂತವನುನ ವಿವರಿಸ್ರುತ್ರುರ . ಹಿಂದನ ವರಕಯಗಳಲಿಲ ಚಚಿಸ್ದ, ಸರಂಪಾದರಯಕವರಗಿ 

ಬಳಸ್ುವ ವಗಿಿಕರಣದ ಅವಳಿ ಸ್ವರಲುಗಳ ಹ ೂರತ್ರಗಿ, ಒಂದು ಕರಯದ ಅರ್ವರ ಕರಯದಯ ಭರಗವಂದನುನ 

ಅದು ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿ ನಿರಂಕುಷ್ವರಗಿದ  ಎಂಬ ನ್ ಲ ಯಲಿಲ ಕೂಡ ತ್ ಗ ದುಹರಕಬಹುದು. 

ಶ್ರಯರರ ಬರನ್ ೂೀ v. ಭರರತ ಸ್ಕರಿರ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪ್ಪಿನ ಈ ಕ ಳಗಿನ ವರಕಯ 

ಉಪಯುಕುವರಗಿದ : 

101….. ಹರಗರಗಿ, ಸ್ಿಷ್ು ನಿರಂಕುಶತವ ಎಂಬುದು ಶ್ರಸರಕರಂಗವು ಅಕರರಣವರಗಿ, 

ಅತ್ರಕ್ತಿಕವರಗಿ ಮತುು ಸ್ರಿಯರದ ಸ ೈದರಧಂರ್ತಕ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಲದ  ಪರಿಚಯಸ್ರುವ 

ಅಂಶವರಗಿದ . ಅಲಲದ , ಶ್ರಸ್ನವಂದು ಅಸ್ಂಬದಧವೂ ವಿಪರಿೀತವು ಆಗಿದ ಯಂದರ , 

ಅದನುನ ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿ ನಿರಂಕುಶ ಎಂದು ಕರ ಯಬಹುದು.     

 

ಹಿೀಗರಗಿ, ವಯಕ್ತುಯ ಆಯಿಗ  “ಅವಕರಶವ ೀ ಇಲಲದರುವ ಅರ್ವರ ಅತಯಂತ ಕಡಿಮ ಅವಕರಶ”ವಿರುವ ವಿಚರರವರದ  

ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಅಪರರಧಿಕರರಣಕ ಿ ಆಧರರವರಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್, ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಖರಸ್ಗಿೀ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನೂನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಯರವುದ ೀ ಗಟ್ಟುಯರದ ವ ೈಚರರಿಕ ಸ್ದರಧಂತದ 

ಮೀಲ  ರೂಪುಗ ೂಂಡಿಲಲ.   

ಹಿೀಗರಗಿ, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು 14ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಡಿಯ ಅವಳಿ-ಸ್ವರಲಿನಲಿಲ ವಿಫಲವರಗಿರುವುದರ ಜ ೂತ್ ಗ , 

ಸ್ಿಷರುವರಗಿ ನಿರಂಕುಶವೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ಂವಿಧರನದ 14ನ್ ೀ ಕಲಮಿಗ  ಚುಯರ್ತಯನುನಂಟು ಮರಡುತುದ  

ಹರಗ ಯೀ, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಲಿಲ ದಂಡನ್ರ ನಿಯಮದ ನಿಣರಿಯಕ ಸ್ದರಧಂತವರಗಿ ಬಳಕ ಯರಗಿರುವ 

"ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರದ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ" ಎಂಬ ನುಡಿಗಟುು, ಅತಯಂತ ಅಸ್ಿಷ್ು ಮತುು 
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ವಯಕ್ತುನಿಷ್ಠವರಗಿದುದ, ಕರಯದಯನುನ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ಸ್ಮುದರಯದ ಸ್ದಸ್ಯರ ವಿರುದಧ ಬ ೀಕರದಂತ್  ಬಳಸ್ುವುದಕ ಿ 

ಎಡ  ಮರಡಿಕ ೂಡುತುದ .  

15. 377ನ್ ವ ಪರಿಚ ಛವದ್ವಪ 15ನ್ ವ ಕಲಮಿಗ  ಚತಾತಿಯನತನಂಟತ ಮಾಡತತಿದ  

15ನ್ ೀ ಕಲಮು, ಸ್ಕರಿರ ಯರವುದ ೀ ವಯಕ್ತುಯ ವಿರುದಧ ಧ್ಮಿ, ಜನ್ರಂಗ, ಜರರ್ತ, ಲಿಂಗ ಮತುು ಹುಟ್ಟುದ ಸ್ಥಳದ 

ಆಧರರದ ಮೀಲ  ಭ ೀದಭರವ ಮರಡುವುದನುನ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುತುದ . ರರಜನ್ ೈರ್ತಕವರಗಿ, ಸರಮರಜಿಕವರಗಿ ಅರ್ವರ 

ಆರ್ಥಿಕವರಗಿ ಚರರಿರ್ತಾಕ ಅನ್ರನುಕೂಲವನುನ ಅನುಭವಿಸ್ರುವಂತಹ ನ್ರಗರಿಕರಿಗ  ರಕ್ಷಣ ಯನುನ ಖರರ್ತಾ 

ಪಡಿಸ್ುವುದು ಈ ಕರಯದಯ ಉದ ದೀಶವರಗಿರುತುದ . 

15.1. ರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರನೂನು ಸ ೀವ ಗಳ ಪರಾಧಿಕರರ v. ಭರರತ ಸ್ಕರಿರ ಮತುು ಇತರರು (ಮೀಲಿಂಡ) 

ಪಾಕರಣದಲಿಲ 15ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಲಿಲರುವ "ಲಿಂಗ" ಎಂಬ ಪದದ ವರಯಪ್ಪುಯಲಿಲ, ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್ ಯನುನ 

ಒಳಗ ೂಳುಳವಂತ್  ಈ ನ್ರಯಯರಲಯವು ವಿಸರುರವರಗಿ ವರಯಖರಯನಿಸ್ತುು. ಆ ರ್ತೀಪ್ಪಿನ 66ನ್ ೀ ವರಕಯ ಹ ೀಗ  

ಹ ೀಳುತುದ . 

"66..ಲ ೈಂಗಿಕ ಮತುು ಜ ೈವಿಕವರದ ಅಂಶಗಳ ರ ಡೂ, ಲಿಂಗ ಎಂಬುದರ ವಿಶಿಷ್ು ಭರಗಗಳು. 

ಜ ೈವಿಕವರದ ಅಂಶಗಳು ಖ್ಂಡಿತವರಗಿ ಜನನ್ ೀಂದಾಯಗಳು, ವಣಿತಂತುಗಳು (), ಮತುು 

ಲಿಂಗಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿದದರ , ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಂಶಗಳು 

ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರಲಿಲ ತಮಮ ಬಗ ೆ ಇರುವ ಪರಿಕಲಿನ್ , ಮತುು ತಮಮ  ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್  ಮತುು 

ನಡತ್ ಗಳ ಬಗ ೆ ವಯಕ್ತುಗ  ಇರುವ ಆಳವರದ ಮರನಸ್ಕ ಮತುು ಭರವನ್ರತಮಕ ಅರಿವುಗಳು 

ಸ ೀರಿವ . ಹಿೀಗರಗಿ, 15 ಮತುು 16ನ್  ಕಲಮುಗಳಡಿಯಲಿಲ ಬರುವ ಲಿಂಗರಧರರಿತ 

ತ್ರರತಮಯದಲಿಲ, ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಆಧರರದಲಿಲ ನಡ ಯುವ ಮಲುಕ ೀಳನುನ ಕೂಡರ 

ಸ ೀರಿದ . 15 ಮತುು 16ನ್  ಕಲಮುಗಳಲಿಲ ಬಳಕ ಯರಗಿರುವ "ಲಿಂಗ" ಎಂಬ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯು, 

ಗಂಡು ಮತುು ಹ ಣನ್ ಂಬ ಜ ೈವಿಕವರದ ಲಿಂಗ ಮರತಾವಲಲದ , ತಮಮನುನ ಗಂಡು ಅರ್ವರ 
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ಹ ಣುಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಕ ೂಳಳದ ಜನರನುನ ಕೂಡ ಒಳಗ ೂಳುಳವ ಉದ ದೀಶ ಹ ೂಂದದ . 

(ಒಟುು ನಿೀಡಲರಗಿದ  ಮತುು ಆಂತರಿಕ ಉಲ ಲೀಖ್ಗಳನುನ ಬ ೀಕ ಂದ ೀ ಕ ೈಬಿಡಲರಗಿದ ) 

15ನ್  ಕಲಮಿನಲಿಲ ಬಳಕ ಯರಗಿರುವ "ಲಿಂಗ" ಎಂಬ ಎಂಬುದು ವಯಕ್ತುಯ ಜ ೈವಿಕ ಅಂಗಗಳಿಗ  ಸ್ೀಮಿತವರಗಿರದ , 

ಅವರ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್  ಮತುು ನಡತ್ ಗಳನೂನ ಒಳಗ ೂಳುಳತುದ .  

ಜ .ಎಸ್. ವಮರಿ ಆಯೊೀಗವು, 15ನ್ ೀ312 ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲರುವ ಲಿಂಗ ಎಂಬುದು "ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ' ಸ್ಹ 

ಒಳಗ ೂಂಡಿರಬ ೀಕು ಎಂದು ಶಿಫ್ರರಸ್ು ಮರಡಿತುು 

“ನಮಮ ಸ್ಮರಜ ಹಲ ಬಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವುಗಳನುನ ಮರನವಿೀಯ ವರಸ್ುವ ಎಂದು 

ಗುರುರ್ತಸ್ುವ ಅಗತಯವಿದ  ಎಂಬುದನುನ ನ್ರವು ಮನಗರಣಬ ೀಕು. ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ , 

ಉಭಯಲ ೈಂಗಿಕತ್  ಮತುು ಸ್ರೀಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಜ ೂತ್ ಗ , ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತ 

ಸ್ಮುದರಯವೂ ಇದ . ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವುಗಳ ಬಗ ಗಿನ ವ ೈಜ್ಞರನಿಕ ಅರಿವಿನ ಕ ೂರತ್ ಯಂದ 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ಮನ್ ೂೀರ ೂೀಗವ ಂದು ರ್ತಳಿದದದ ಮುಂದುವರ ದ ಸ್ಮುದರಯಗಳು 

ಕೂಡ ಅದನುನ ಮನ್ ೂೀವ ೈಕಲಯದ ಪಟ್ಟುಯಂದ ಕ ೈಬಿಡಬ ೀಕರಯತು. ಈಗ 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು ಜಿೀವವಿಕರಸ್, ನರವ ೈಜ್ಞರನಿಕ ಕರರಣಗಳು ಮತುು ಸ್ವಲಿಮಟ್ಟುಗ  

ವಯಕ್ತುಯ ಪರಿಸ್ಥರ್ತಗಳಿಂದರಗಿ ಉಂಟರಗುವ ಮೂರೂ ಆಯರಮಗಳ ಬ ಳವಣಿಗ  ಎಂದು 

ಅರಿತುಕ ೂಳಳಲರಗಿದ . ಹರಗ ಯೀ, ಭರರರ್ತೀಯ ಸ್ಂವಿಧರನದ 15(ಸ್) ಕಲಮು, "ಲಿಂಗ" 

ಎಂಬ ಪದವನುನ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನೂನ ಒಳಗ ೂಂಡಂತ್  ಬಳಸ್ುತುದ  ಎಂಬುದು ನಮಗ  

ಸ್ಿಷ್ುವರಗಿದ ” 

                                                             
312 Report of the Committee on Amendments to Criminal Law (2013)   
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ಹಿೀಗರಗಿ, 15ನ್  ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ಲಿಂಗರಧರರಿತ ಭ ೀದಭರವದ ವಿರುದಧ ವಿಧಿಸ್ರುವ ನಿಬಿಂಧ್ವು, ವಯಕ್ತುಗಳ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಆಧರರದ ಮೀಲ  ನಡ ಯುವ ತ್ರರತಮಯದ ನಿದಶಿನಗಳನೂನ ಒಳಗ ೂಂಡಿದ . 

ಈ ವಿಚರರಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್ , ನಿಕ ೂಲಸ್ ಟೂನ್ ನ್ v. ಆಸ ರೀಲಿಯರ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಸ್ಂಯುಕು ರರಷ್ರಗಳ 

ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ ಆಯೊೀಗದ ನಿಲುವನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ವುದು ಸ್ೂಕು. ಸ್ದರಿ ಆಯೊೀಗವು, ಅಂತ್ರರರಷ್ಟ್ರೀಯ 

ನ್ರಗರಿಕ ಮತುು ರರಜನ್ ೈರ್ತಕ ಹಕುಿಗಳ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ 2ನ್  ಕಲಮಿನ 1ನ್  ವರಕಯದಲಿಲ ಮತುು 26ನ್  ಕಲಮಿನಲಿಲ 

ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ರುವ 'ಲಿಂಗ' ಎಂಬ ಪದವು 'ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನೂನ' ಒಳಗ ೂಳುಳತುದ  ಎಂದು ಗಮನಿಸ್ತುು.  

15.2. "ರಿೀಡಿಂಗ್ ಸ್ವರರಜ್ ಇಂಟು ಆಟ್ಟಿಕಲ್ 15: ಎ ನೂಯ ಡಿೀಲ್ ಫ್ರರ್ ಆಲ್ ಮೈನ್ರರಿಟ್ಟೀಸ್"313 ಎಂಬ 

ಲ ೀಖ್ನದಲಿಲ ತರುಣರಭ್ ಖ ೈತ್ರನ್ ರವರು, 15ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಲಿಲ ನಿಗದಪಡಿಸ್ಲರಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳು, 

ಆಂತಯಿದಲಿಲ ಮೂಲಭೂತ ಆಯಿ ಮತುು ಎಂದು ಬದಲರಗದರುವಿಕ  ಎಂಬ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗಳನುನ ಸ್ಮರನವರಗಿ 

ಆಧ್ರಿಸ್ವ  ಎಂದು ಗಮನಿಸ್ುತ್ರುರ . ಅವರು, ನಿಯಮಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಮರನತ್ ಗ  ಹಿನ್ ನಲ  ಒದಗಿಸ್ಲು ಜರನ್ 

ಗರಡಿನರ್ ನ ಈ ಮರತನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ುತ್ರುರ  

ನಮಮಲಿಲನ ಬದಲಿಸ್ಲರಗದ ಸ್ಥರ್ತಗಳ ಆಧರರದಲಿಲ ನಡ ಯುವ ಭ ೀದಭರವವು ನಮಮ ಪರಲಿನ 

(ಸ್ವತಂತಾವರದ) ಬದುಕನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ುತುದ . ಇದರ ಪರಿಣರಮವರಗಿ ನ್ರವು ಮುಂದ  

ಮರಡುವ ಆಯಿಗಳು ನಮಮ ಇಚ ಿಯಂದಲಲದ ೀ, ಬ ೀರ ಯವರ ಆಯಿಗನುಗುಣವರಗಿ 

ನಿಬಿಂಧ್ಗ ೂಳುಳತುವ . ನಮಮ ಆಯಿಗಳು ನಮಮಲಿಲನ ಬದಲರಗದರುವ ಅಂಶಗಳನುನ 

ಅವಲಂಬಿಸ್ರುವುದರಿಂದ, ನ್ರವು ಮರಡುವ ಆಯಿಗಳಿಂದ ಇತರರಿಗ  ಯರವ 

ವಯತ್ರಯಸ್ವೂ ಆಗುವುದಲಲ…… ಹರಗೂ, ವಯಕ್ತುಯ ಮೂಲಭೂತ ಆಯಿಗಳ ಆಧರರದಲಿಲ 

ನಡ ಯುವ ಭ ೀದಭರವ ಇದ ೀ ಕರರಣಕ ಿ ತಪರಿಗಬಹುದು.  ಸ್ವತಂತಾವರಗಿ  ಬದುಕಲು, ಆ 

ಬದುಕ್ತನುದದಕೂಿ ನಮಗ  ಸರಕಷ್ುು ಉಪಯುಕು ಆಯಿಗಳಿರಬ ೀಕು. ಕ ಲವು ನಿದಿಷ್ು 

ಬ ಲ ಬರಳುವ ಆಯಿಗಳು, ನಮಮ ಇತರ ನಿಧರಿರಗಳ ಹ ೂರತ್ರಗಿಯೂ, ನಮಮಲಿಲ 

                                                             
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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ಪಾರ್ತಯೊಬಬರಿಗೂ ದ ೂರಕಬ ೀಕು. ವಯಕ್ತುಗಳ ಇತರ ಆಯಿಗಳ ಹ ೂರತ್ರಗಿಯೂ ಅವರಿಗ  

ದ ೂರಕಲ ೀಬ ೀಕರದ ಆಯಿಗಳು ದ ೂರ ತು, ಅದರಲಿಲ ಒಂದನುನ ಆಯುದಕ ೂಳುಳವುದನ್ ನೀ 

ಮೂಲಭೂತ ಆಯಿ ಎನುನವುದು. ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವ  ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಆಯಿಗಳ 

ಕರರಣದಂದ ತ್ರರತಮಯ ನಡ ದರಗ, ವಯಕ್ತುಗಳು ಅವರ ಪರಲಿಗ  ಅತಯಂತ ಅಗತಯವರಗಿರುವ 

ಆಯಿಗಳನುನ ಮರಡುವುದು  ಇತರರಿಗ  ಹ ೂೀಲಿಸ್ದರ  ದುಃಖ್ಕರವೂ ತ್ರಾಸ್ದರಯಕವೂ 

ಆಗುತುದ .314 

(ಒತುು ಕ ೂಡಲರಗಿದ ) 

 

ಜನ್ರಂಗ, ಜರರ್ತ, ಲಿಂಗ ಮತುು ಹುಟ್ಟುನ ಸ್ಥಳಗಳು, ವಯಕ್ತುಯ ನಿಯಂತಾಣದಲಿಲ ಇಲಲದರುವ ವಿಚರರಗಳು, 

ಆದುದರಿಂದ ಅವು ಬದಲರಗದಂರ್ವು. ಅದ ೀ ವ ೀಳ , ಧ್ಮಿವ ಂಬುದು ವಯಕ್ತುಯ ಮೂಲಭೂತ ಆಯಿ.  ಈ 

ಯರವುದ ೀ ವಿಚರರಗಳ ಆಧರರದಲಿಲ ನಡ ಯುವ ಭ ೀದಭರವವೂ, ವಯಕ್ತುಯ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸರವಯುತ್ ುಯನುನ 

ಹರ್ತುಕುಿತುದ . 

ಕ ನಡರದ ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಈಗನ್ v. ಕ ನಡರ ಮತುು ವ ೈನ್ಡ v. ಆಲಬಟರಿ ಪಾಕರಣಗಳಲಿಲ ಕ ನಡರದ 

ಹಕುಿಪತಾ (ಕ ನ್ ಡಿಯನ್ ಚರಟಿರ್ ಆಫ್ ರ ೈರ್ಟಪ)ದ 15(1)3೦ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ವರಯಖರಯನಿಸ್ದುದ, ಆ ಪರಿಚ ಿೀದವು 

ಭರರರ್ತೀಯ ಸ್ಂವಿಧರನದ 15ನ್  ಕಲಮನುನ ಹ ೂೀಲುತುದ . 

ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನದ 15ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಂತ್ , ಕ ನ್ ೀಡಿಯನ್ ಚರಟಿರ್ ಕೂಡರ "ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು" ಎಂಬುದನುನ 

ಭ ೀದಭರವ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುವುದಕ ಿ ಆಧರರವರಗಿ ಒಳಗ ೂಂಡಿಲಲ. ಆದರಗೂಯ, ಕ ನಡರದ ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು 

ಮೀಲಿನ ರ್ತೀಪುಿಗಳಲಿಲ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಎಂಬುದು 15(1)ರಲಿಲ ಹ ಸ್ರಿಸ್ದ ಭ ೀದಭರವ ಮರಡಬರರದರದ ಇತರ 

ವಿಷ್ಯಗಳಿಗ  ಸ್ಮರನವರದ ವಿಚರರವರಗಿದ  ಎಂಬುದನುನ ಸ್ಿಷ್ು ಪಡಿಸ್ತುು. ಈ ಯರವುದ ೀ ವಿಷ್ಯಗಳ 

                                                             
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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ಆಧರರದಲಿಲ ನಡ ಯುವ ತ್ರರತಮಯವು ವಯಕ್ತುಗಳ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸರವಯುತ್ ುಯ ಪರಲಿಗ  ಮರರಕವರಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್, 

ಅವರ ವಯಕ್ತುತವಕ ಿ ಘಾಸ್ಯುಂಟುಮರಡುತುದ . 

ಮೀಲಿನ ವಿಚರರದಲಿಲ ಬದಲರಗದರುವಿಕ  ಮತುು ಮೂಲಭೂತ ಆಯಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳರಗಿರುವ 

ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, ಮೀಲಿನಂತಹುದ ೀ ನಿಧರಿರವನುನ ಭರರತದ ಸ್ನಿನವ ೀಶದಲಿಲಯೂ ಮರಡಬಹುದು. 

ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ಮುದರಯವು ಅಸ್ಮರ್ಿನಿೀಯ ಮತುು ಅನಧಿಕೃತವರದ ಶತುಾತವ ಮತುು ತ್ರರತಮಯಗಳನುನ 

ಅನುಭವಿಸ್ರುವ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತ ಸ್ಮುದರಯವರಗಿದುದ, 15ನ್  ಕಲಮು ಕ ೂಡಮರಡುವ ರಕ್ಷಣ ಯನುನ 

ಪಡ ಯಲು ಇತರರಿಗ  ಸ್ಮನ್ರದ ಅಹಿತ್  ಈ ಸ್ಮುದರಯಕ್ತಿದ . 

16. 377ನ್ ವ ಪರಿಚ ಛವದ್ವಪ 21ನ್ ವ ಕಲಮತ ಖ್ಾತಿರಪಡಿಸತವ ಬ್ದ್ತಕತವ ಮತತಿ ಸಾಿತಂತರಾದ್ ಹಕಕನತನ 

ಉಲಿಂಘಿಸತತದಿ   

ಸ್ಂವಿಧರನದ 21ನ್ ೀ ಕಲಮಿನ ಪಾಕರರ, ಕರನೂನು ಕಾಮಗಳು ಅನವಯವರಗದ ೀ ಇರುವ ಸ್ಂದಭಿಗಳಲಿಲ , ಯರವ 

ವಯಕ್ತುಯೂ ತನನ ಬದುಕು ಮತುು ಖರಸ್ಗಿೀ ಸರವತಂತಾಗಳಿಂದ ವಂಚತರರಗಬರರದು. ಮತುು ಅಂತಹ ಕರನೂನು 

ಕಾಮಗಳು ಸ್ಮಯೊೀಚತವೂ, ನ್ರಯಯಯುತವೂ, ನಿಸ್ಿಕ್ಷಪರತವರಗಿರಬ ೀಕು.315  

ಬದುಕುವ ಮತುು ಸ್ವತಂತಾವರಗಿರುವ ಹಕುಿ, ಭರರತದ ಪಾಜ  ಅರ್ವರ ಪಾಜ ಯಲಲದ ಪಾರ್ತ ವಯಕ್ತು, ಅವರ ಅಸ್ಮತ್ , 

ಅವರ ನಿಲುವುಗಳು ಏನ್ ೀ ಇದದರೂ, ಮೀಲುಕ್ತೀಳಿಲಲದ  ರಕ್ಷಣ  ಒದಗಿಸ್ುತುದ . 

16.1. ಘನತ್ ಯಂದ ಬದುಕುವ ಹಕುಿ 

ಈ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಸ್ಂವಿಧರನದ 21ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ಹಲವರರು ಹಕುಿಗಳನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ುವ 

ಉದ ದೀಶದಂದ ಮತುು ಆ ಮೂಲಕ ಆ ಕಲಮಿನಡಿಯ  ಬದುಕುವ ಹಕ್ತಿನ ನ್ ೈಜ ವರಯಪ್ಪು ಮತುು ವಿಸರುರ ಗಳನುನ 

ಅಥ ೈಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಸ್ಲುವರಗಿ "ಬದುಕು" ಮತುು "ಖರಸ್ಗಿೀ ಸರವತಂತಾಯ" ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ ಸ್ವಿವರವರಗಿ 

ವರಯಖರಯನಿಸ್ದ . 21ನ್ ೀ ಕಲಮು, ""ಅತಯಂತ ಅಮೂಲಯವರದ ಮರನವರಧಿಕರರ ಮತುು ಬ ೀರ ಲಲ ಬ ಳಕುಗಳ 

                                                             
315 Maneka Gandhi v. Union of India & Anr., (1978) 1 SCC 248, at paragraph 48   
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ಖ್ಜರನ್ " ಎಂದು ಪಾರ್ತಪರದಸ್ಲರಗಿರುವ ಫ್ರಾನಿಪಸ್ ಕ ೂರರಲಿೀ ಮಲಿಲನ್ v. ಆಡಳಿತಗರರ, ದ ಹಲಿ ಕ ೀಂದರಾಡಳಿತ 

ಪಾದ ೀಶ ಮತುು ಇತರರು., ಪಾಕರಣದಲಿಲ  ಬದುಕುವ ಹಕುಿ, ಕ ೀವಲ ಪರಾಣಿಯಂತ್  ಬದುಕ್ತರುವುದಕ ಿ 

ಸ್ೀಮಿತವರಗಬರರದು ಮತುು ಬರಿಯ ದ ೈಹಿಕವರಗಿ ಬದುಕುಳಿಯುವುದಕ್ತಿಂತ ಹ ಚಿನದನುನ ಹ ೂಂದರಬ ೀಕು 

ಎನನಲರಗಿತುು316. ಭಗವರ್ತ ಜ . ಈ ಕ ಳಗಿನಂತ್  ಗಮನಿಸ್ುತ್ರುರ  

ನಮಮ ಪಾಕರರ, ಬದುಕುವ ಹಕುಿ ಎಂಬುದು, ಮರನವಿೀಯ ಘನತ್ ಯೊಂದಗ  ಅದಕ ಿ 

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಬದುಕ್ತನ ಕನಿಷ್ು ಅಗತಯಗಳರದ ಸರಕಷ್ುು ಆಹರರ, ಪೊೀಷ್ಣ , ಉಡುಗ -

ತ್ ೂಡುಗ , ವಸ್ರ್ತ, ಬರ ಯುವ, ಒದುವ, ತಮಮನುನ ತ್ರವು ವಿವಿಧ್ ಬಗ ಯಲಿಲ 

ವಯಕುಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ, ಮುಕುವರಗಿ ಓಡರಡುವ ಮತುು ಇತರ ಮನುಷ್ಯರ ೂಡನ್  ಕಲ ತು 

ಬ ರ ಯುವ ವಯವಸ ಥಗಳ ಸ್ಮೀತ ಬದುಕುವುದನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿದ . ಯರವುದ ೀ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ 

ನ್ ೂೀಡಿದರೂ, ಬದುಕ್ತನ ಹಕ್ತಿನಲಿಲ ಜಿೀವನದ ಕನಿಷ್ು ಅಗತಯಗಳ ಮೀಲಿನ ಹಕುಿ, 

ಮರತಾವಲಲದ ೀ, ಮನುಶಯ ಅಸ್ುತವವನುನ ಸ್ವಲಿವರದರೂ ವಯಕುಪಡಿಸ್ಲು ನ್ ರವರಗುವ 

ಕರಯಿಕಾಮಗಳು ಮತುು ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳನುನ ನಡ ಸ್ುವ ಹಕುಿ ಸ್ಹ ಸ ೀರಿರಬ ೀಕು. 

ಮರನವರ ಘನತ್ ಗ  ಧ್ಕ ಿಯುಂಟುಮರಡುವ ಅರ್ವರ ಅದನುನ ಘಾಸ್ಗ ೂಳಿಸ್ುವ 

ಪಾರ್ತಯೊಂದು ಕೃತಯವೂ ಸ್ದರಿ ಬದುಕ್ತನ ಹಕ್ತಿನಿಂದ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ತಕಿಮಟ್ಟುಗ  

ದೂರವಿಡುತುದ . ಬದುಕುವ ಹಕ್ತಿನ ನಿರರಕರಣ ಯು ಕರನೂನಿನಡಿಯಲಿಲ ರೂಪುಗ ೂಂಡ 

ಸ್ಮಯೊೀಚತ, ನ್ರಯಯಯುತ, ನಿಷ್ಿಕ್ಷಪರತವರದ, ಮತುು ಇತರ ಮೂಲಭೂತ 

ಹಕುಿಗಳನುನ ಪುರಸ್ಿರಿಸ್ುವ ಕ್ತಾಯಯ ಮೂಲಕವ ೀ ನಡ ಯಬ ೀಕು.  

(ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ ) 

                                                             
316 (1981) 1 SCC 608 at paragraph 7   
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ಈ ವಿಚರರವನುನ ಕ .ಎಸ್.ಪುಟುಸರವಮಿ ಮತ್ ೂುಬಬರು v. ಭರರತ ಸ್ಕರಿರ ಮತುು ಇತರರು ಹರಗೂ ಕರಮನ್ 

ಕರಸ್ (ಎ ರಿಜಿಸ್ುಡ್ಿ ಸ ೂಸ ೈಟ್ಟ) v. ಭರರತ ಸ್ಕರಿರ ಮತುು ಇತರರು ಪಾಕರಣಗಳಲಿಲ  ಸ್ಂವಿಧರನ ಪ್ಪೀಠ 

ಪುನರುಚಿರಿಸ್ತು.  

ಘನತ್  ಎಂಬುದು ವರಯಖರಯನಿಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವರಗದ ನಿರರಕರರ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯರಗಿದದರೂ, ಅದು ಪಾರ್ತ ಮನಷ್ಯರ 

ಒಡಲರಳದ ಮೌಲಯ. ಒಂದು ಅರ್ಿಪೂಣಿವರದ ಅಸ್ುತವಕ ಿ ಘನತ್  ಅತಯಗತಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗುತುದ  

ರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರನೂನು ಸ ೀವ ಗಳ ಪರಾಧಿಕರರ v. ಭರರತ ಸ್ಕರಿರ ಮತುು ಇತರರು (ಮೀಲಿನ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಲಿಂಗ 

ಪರಿವರ್ತಿತ ವಯಕ್ತುಗಳು ತಮಮ ಸ್ವ-ನಿಧರಿರಿತ ಲಿಂಗವನುನ ನಿಣಿಯಸ್ುವ ಹಕಿನುನ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯ 

ಗುರುರ್ತಸ್ತುು. ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತ ವಯಕ್ತುಗಳ ಕರನೂನು ಅಧಿಕರರಗಳ ಬಗ ೆ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು 

ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್  ಎಂಬುದು ಅವರುಗಳ ವಯಕ್ತುತವದ ಅವಿಭರಜಯ ಅಂಗವ ಂದು ಹ ೀಳಿತುು.  

     ರರಧರಕೃಷ್ಣನ್ ಜ . ರವರ ಅಭಿಪರಾಯದ ಆಯದ ಭರಗ ಕ ಳಗಿನಂರ್ತದ  

ಪಾರ್ತ ವಯಕ್ತುಯ ಸ್ವ-ವರಯಖರಯನಿತ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಮರತು ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್  ಅವರ 

ವಯಕ್ತುತವಡರ ಅವಿಭರಜಯ ಅಂಗವರಗಿದುದ, ಅವರ ಸ್ವ-ನಿಧರಿರ, ಘನತ್  ಹರಗು ಸರವತಂತಾಯದ 

ಮೂಲ ಅಂಶಗಳಲ ೂಲಂದರಗಿದ .’ 

(ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ ) 

ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಎಂಬುದು ಮನುಷ್ಯರಲಿಲನ ಸರವಭರವಿಕ ಸ್ಂಗರ್ತಯರಗಿದ . ಅದು ಜನರ ವಯಕ್ತುತವ ಮತುು 

ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಪಾಮುಖ್ವರದ ಅಂಶವರಗಿದುದ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್  ಮತುು ಉಭಯಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಗಳು ಮರನವ 

ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಪರಾಕೃರ್ತಕ ಭಿನನರೂಪಗಳರಗಿವ . ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ 

ಆರಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಅವಕರಶ ಇಲಲವ ೀ ಇಲಲ ಅರ್ವರ ಅತಯಂತ ಕಡಿಮ. ಇತರ ಭಿನನಲಿಂಗಿೀಯ ವಯಕ್ತುಗಳಂತ್ , 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳ  ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಮತುು ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ಹಿಂಸ ಯ ಭಯವಿಲಲದ  ಗೌರವಯುತವರಗಿ 

ಬದುಕುವ ಹಕುಿ ಪಡ ಯಲು ಅಹಿರು.  ತಮಮ ಸ್ಂಗರರ್ತಯನುನ ಆರಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಹಕುಿನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಂತ್ , ತಮಮ 
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ಬದುಕ್ತನ ಅತಯಂತ ಖರಸ್ಗಿೀ ನಿಧರಿರಗಳನುನ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವ ಹಕುಿ ಕೂಡರ ಅವರಿಗಿದ . ಅಂತಹ ಹಕುಿಗಳನುನ 

21ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ಕರಪರಡಬ ೀಕ್ತದುದ, ಬದುಕುವ ಮತುು ಸರವತಂತಾಯದ ಹಕುಿ, ಲ ೈಂಗಿಕ ಸರವತಂತಾಯ ಮತುು 

ಮುಕು ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ ಹಕಿನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿರುತುದ .   

ಕ ೂಎಲಿೀಷ್ನ್ ಫ್ರರ್ ಗ ೀ ಅಂಡ್ ಲ ಸ್ಬಯನ್ ಈಕರವಲಿಟ್ಟ ಮತ್ ೂುಬಬರು v. ಕರನೂನು ಮಂರ್ತಾ ಮತುು ಇತರರು 

ಪಾಕರಣದಲಿಲ ದಕ್ತಪಣ ಆಫಾಕರದ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ರಯಯರಲಯ ನಿೀಡಿದ ರ್ತೀಪ್ಪಿನ ಈ ಆಯದ ಸರಲುಗಳು, ಈ 

ಸ್ಂಧ್ಭಿದಲಿಲ ಉಪಯುಕುವರದರವು. 

ಪಾರ್ತ ವಯಕ್ತುಯ ವಿಶಿಷ್ು ಮೌಲಯವನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ುವರಗ, ಹಕಿನುನ ಹ ೂಂದರುವವರನುನ 

ದ ೀಹವಿರದ, ಸ್ಮರಜದಂದ ಬ ೀಪಿಟು, ಒಬಬಂಟ್ಟ, ಅಮೂತಿವರದ ಆಕೃರ್ತ ಎಂದು 

ಸ್ಂವಿಧರನ ಪರಿಗಣಿಸ್ುವುದಲಲ. ಬದಲರಗಿ, ಜನರು ತಮಮ ದ ೀಹದ ೂಳಗ , ತಮಮ 

ಸ್ಮುದರಯಗಳಲಿಲ, ತಮಮ ಸ್ಂಸ್ೃರ್ತಗಳಲಿಲ, ತಮಮ ಸ್ಥಳ ಮತುು ಕರಲದಲಿಲ ಬದುಕುತ್ರುರ  

ಎಂಬುದನುನ ಸ್ಂವಿಧರನ ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳುಳತುದ . ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ವಯಕು ಪಡಿಸ್ಲು ನ್ ೈಜ 

ಅರ್ವರ ಕರಲಿನಿಕ ಸ್ಂಗರರ್ತಯ ಅಗತಯವಿರುತುದ . ವಯಕ್ತುಗಳ ಸ್ಂಗರರ್ತಗಳನುನ ಆರಿಸ್ುವುದು 

ಅರ್ವರ ಆಯಿ ಮರಡುವ ವಯವಸ ಥ ಮರಡುವುದು ಸ್ಕರಿರದ ಕ ಲಸ್ವಲಲ, ಅದು ವಯಕ್ತುಗಳು 

ಅವರರಗಿಯೀ ಮರಡುಬ ೀಕ್ತರುವಂರ್ದುದ. 

(ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ ) 
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ಹರಗರಗಿ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳು ತಮಮ ಆಯಿಯ ಸ್ಂಗರರ್ತಯೊಂದಗ  ಸ್ುರಕ್ಷಿತ ಮತುು ಗೌರವಯುತ 

ಪರಿಸ್ರದಲಿಲ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಹ ೂಂದುವ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸರವತಂತಾಯವನುನ ಕಡಿತಗ ೂಳಿಸ್ುವ 377ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದವು, 21ನ್  ಕಲಮಿಗ  ಚುಯರ್ತಯನುನಂಟು ಮರಡುತುದ . ಅದು ಅವರು ದೀಘಿಕರಲಿೀನ ಫಲಪಾದ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ  ಮರಡಿಕ ೂಳುಳವುದನುನ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುತುದ . ಇದರ ಪರಿಣರಮವರಗಿ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳು 

ಸ್ಂಗರರ್ತಯಲಲದ ೀ ಒಬಬಂಟ್ಟಯರಗಿ ಬದುಕು ಸ್ವ ಸ್ುವ ಅರ್ವರ "ಸ ೀರ  ಹಿಡಿಯದ ೀ ಬಿಟು ಪರತಕ್ತ"ಗಳರಗಿ 

ಮುಚುಿಮರ ಯ ಜಿೀವನ ನಡ ಸ್ುವ ಅನಿವರಯಿಕ ೂಿಳಗರಗುತ್ರುರ .317. 

ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಮರಗಮವನುನ ದ ೈಹಿಕ, ಮತುು "ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ 

ವಿರುದಧವರದು" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು, ಅವರುಗಳ ಇಡಿೀ ವಗಿವನುನ 

ಅಪರರಧಿಗಳನ್ರನಗಿಸ್ುತುದ . 377 ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀಧ್ವು, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳು ಖರಸ್ಗಿೀಯರಗಿ ಅನ್ ೂಯೀನಯವರದ 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳಲಿಲ ತ್ ೂಡಗುವುದನುನ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುತುದ . 

ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳು ಅನುಭಸ್ವ ಸರಮರಜಿಕ ಬಹಿಷರಿರವು, ಅವರು  ಎಲಲ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳಲಿಲ ಪರಿಪೂಣಿ 

ಪಾಜ ಗಳಂತ್  ಭರಗವಹಿಸ್ುವುದನುನ ತಡ ಯುತುದ  ಆಮೂಲಕ ಅವರು ತಮಮಲಿಲರುವ ಮರನವ ಸ್ಹಜ 

ಸರಮರ್ಯಿವನುನ ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ ಅರಿಯುವುದನುನ ತಡ ಯುತುದ . 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಅಪರರಧಿಕರಣದ ಬಗ ೆ, ಬಗ ೆ ಬ ೂವಸ್ಿ v. ಹರಡಿವಿಕ್ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಅಮೀರಿಕ ಯ ಸ್ವೀಿಚಿ 

ನ್ರಯಯರಲಯದ ಬರಲಕಮನ್ ಜ . ಮಂಡಿಸ್ದ ಭಿನನ ನಿಲುವಿನ ಅಭಿಪರಾಯ ಉಪಯುಕುವರಗಿದ . ಪರಯರಿಸ್ ವಯಸ್ಿರ 

ಚತಾಮಂದರ v. ಸ ಲೀಟನ್ ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಈ ಮೊದಲು ನಿೀಡಿದ ರ್ತೀಪಿನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ುತ್ರು ಬರಲಕಮನ್ 

ಹಿೀಗ ನುನತ್ರುರ . 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್  ಎಂಬುದು ಮರನವಿಯ ಅಸ್ುತವದ ಸ್ೂಕ್ಷಮವರದ, ,ಅರ್ತಮುಖ್ಯ 

ಬರಂಧ್ವಯ ಅಲಲದ ೀ ಕುಟುಂಬ ಜಿೀವನದ, ಸ್ಮುದರಯದ ಒಳಿರ್ತನ ಮತುು ಮರನವಿೀಯ 

                                                             
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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ವಯಕ್ತುತವದ ಬ ಳವಣಿಗ ಯ ನಡುಗಂಬ ಎಂಬ ಸ್ತಯವನುನ ಮರ ಮರಚಲು 

ಉದ ದೀಶಪೂವಿಕವರದ ಕುರುಡುತನದಂದ ಮರತಾ ಸರಧ್ಯ   

(ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ ) 

ಬ ೂವಸ್ಿ v. ಹರಡಿವಿಕ್ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪಿನುನ ಲರರ ನ್ಪ ಮರ್ತುತರರು v. ಟ ಕಪಸ್ 

ಟ ಕಪಸ್(ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ತಳಿಳಹರಕ್ತದ ಅಮೀರಿಕ ಯ ಸ್ವೀಿಚಿ ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರು 

ಖರಸ್ಗಿೀ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ನಡ ಸ್ುವುದನುನ ತಡ ಯುವ ಕರಯದಯು ಅವರ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕುಿ ಮತುು 

ಘನತ್ ಯನುನ ಘಾಸ್ಗ ೂಳಿಸ್ುತುದ  ಎಂಬ ಆಧರರದಲಿಲ ಅದನುನ ಅನೂಜಿಿತ ಎಂದು ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ತು.  ತಮಮ 

ಬಹುಮತದ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ ಕ ನ್ ಡಿ ಜ . ಈ ಕ ಳಗಿನಂತ್  ಗಮನಿಸ್ುತ್ರುರ . 

ಬ ೂೀವಸ್ಿ ಪಾಕರಣದ ವಿಷ್ಯವು ಕ ೀವಲ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕೃತಯವಂದರಲಿಲ ತ್ ೂಡಗುವ 

ಹಕ್ತಿನದರದಗಿತ್ ುಂದು ಹ ೀಳುವುದು, ಆ ವಯಕ್ತು ಮರಡಿದದ ಬಿನನಹಕ ಿ ಅಪಮರನ 

ಎಸ್ಗಿದಂತ್ರಗುತುದ ಯಲಲದ ೀ, ಮದುವ ಯು ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ನಡ ಸ್ುವ ಹಕ್ತಿಗಷ ುೀ 

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದುದ ಎಂದು ಹ ೀಳಿ ಮದುವ ಯರದ ಜ ೂೀಡಿಯನುನ ಅವಮರನಿಸ್ುವುದಕ ಿ ಸ್ಮ.   

ವಯಸ್ಿರು ತಮಮ ಮನ್ ಯೊಳಗ  ಖರಸ್ಗಿೀಯರಗಿ ಒಂದು ಸ್ಂಬಂಧ್ವನುನ ಬ ಳ ಸ್ಯೂ 

ಮುಕು ನ್ರಗರಿೀಕರಂತ್  ತಮಮ ಘನತ್ ಯನುನ ಉಳಿಸ್ಕ ೂಳಳಬಹುದು ಎಂಬುದನುನ 

ನ್ರವುಗಳು ಒಪ್ಪಿಕ ೂಂಡರ  ಸರಕರಗುತುದ . ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು ಮತ್ ೂುಬಬ 

ವಯಕ್ತುಯೊಂದಗಿನ ಅನ್ ೂಯೀನಯ ಸ್ಂಬಂಧ್ದ ರೂಪದಲಿಲ ಅರ್ತಯರಗಿ ವಯಕುಗ ೂಳುಳವುದು 

ವ ೈಯಕ್ತುಕವರದ ದೀಘಿಕರಲಿೀನ ಸ್ಂಬಂಧ್ವಂದರ ಒಂದು ಭರಗವಷ ು. 

ಸ್ಂವಿಧರನದಡಿಯಲಿಲ ಸ್ುಭದಾವರಗಿರುವ ಸರವತಂತಾಯವು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗ  ಇಂತಹ 

ಆಯಿಗಳನುನ ಮರಡುವ ಹಕಿನುನ ನಿೀಡುತುದ . ಈ ಅಪರರಧಿೀ ಕರಯದಯಂದ ಅವರುಗಳಿಗ  

ಅಂಟುವ ಕಳಂಕವು ಸ್ಮರನಯವರದುದಲಲ.  ಸ್ರಿಯರದ ಅರ್ಿದಲಿಲ ಸ್ದರಿ ಅಪರರಧ್ವು ಸ್ 

ದಜ ಿಯ ದುಷ್ೃತಯವರಗಿದುದ, ಟ ಕಪಸ್ ನ್ರಯಯ ವಯವಸ ಥಯ ಪಾಕರರ ಅರ್ತಸ್ಣಣ ತಪುಿ. ಆದರೂ 
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ಇದನುನ ಪರತಕವ ಂದು ಕರ ಯಲರಗಿದುದ ಅದು ಆರ ೂೀಪ್ಪಗಳ ಘನತ್ ಯ ಮೀಲ  ಪಾಭರವ 

ಬಿೀರಿದ . ಇದರಿಂದರಗಿ ಅಜಿಿದರರರ ದರಖ್ಲ ಗಳಲಿಲ ಪರತಕವಂದಕ ಿ ಶಿಕ್  

ಅನುಭುವಿಸ್ರುವುದು ನಮೂದರಗಿರಲಿದ .  

ಪಾಸ್ುುತ ಪಾಕರಣ ಅಪರಾಪುರನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿಲಲ, ಹರಗ ಯೀ ಗರಯಗ ೂಂಡಡವರು ಅರ್ವರ 

ಬಲವಂತಕ ಿ ಓಳಗರದವರು ಅರ್ವರ ಸ್ುಲಭವರಗಿ ನಿರರಕರಿಸ್ುವುದು ಸರಧ್ಯವಿಲಲದರುವ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳಲಿಲ ಇರುವವರನೂನ ಒಳಗ ೂಂಡಿಲಲ. ಈ ಪಾಕರಣ ಸರವಿಜನಿಕವರಗಿ ನಡ ದಲಲ, 

ವಯಭಿಚರರವನೂನ ಒಳಗ ೂಂಡಿಲಲ. ಅಲಲದ ೀ ಈ ಪಾಕರಣ ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕರು ಹ ೂಂದ 

ಬಯಸ್ುವ ಸ್ಂಬಂಧ್ಕ ಿ ಸ್ಕರಿರ ಶಿಷರುಚರರದ ಮರನಯತ್ ಯನುನ ನಿೀಡಬ ೀಕ್ತರುವ 

ಸ್ಂದಭಿವನೂನ ಒಳಗ ೂಂಡಿಲಲ. ಈ ಪಾಕರಣ ಖ್ಂಡಿತವರಗಿ ಪರಸ್ಿರರ ಸ್ಂಪೂಣಿ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯಂದ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಜಿೀವನ ಶ್ ೈಲಿಯಲಿಲ ಸರಮರನಯವರದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳಲಿಲ 

ತ್ ೂಡಗಿದದ ಇಬಬರು ವಯಸ್ಿರನುನ ಒಳಗ ೂಂಡಿದ . ತಮಮ ಖರಸ್ಗಿೀ ಜಿೀವನದ ಗೌರವ 

ಕರಪರಡುವುದು ಅಜಿಿದರರ ಹಕುಿ. ಅವರ ಖರಸ್ಗಿೀ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಪರತಕವ ಂದು 

ಕರ ದು ಅವರ ಅಸ್ುತವವನುನ ಅವಮರನಿಸ್ುವ ಅರ್ವರ ಅವರ ಭರಗಯವನುನ ನಿಯಂರ್ತಾಸ್ುವ 

ಕ ಲಸ್ವನುನ ಸ್ಕರಿರ ಮರಡಬರರದು. ಡೂಯ ಪರಾಸ ಸ್ ಕರಲಸ್ ನ ಅಡಿಯಲಿಲರುವ 

ಸರವತಂತಾಯದ ಹಕುಿ ಅವರಿಗ  ಸ್ಕರಿರದ ಯರವುದ ೀ ಹಸ್ುಕ್ ೀಪವಿಲಲದ ೀ, ತಮಮ ಕ್ತಾಯಗಳಲಿಲ 

ತ್ ೂಡಗುವ ಸ್ಂಪೂಣಿ ಸರವತಂತಾಯವನುನ ನಿೀಡುತುದ .   ಸ್ಕರಿರ ಪಾವ ೀಶಿಸ್ುವಂರ್ತಲಲದ 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸರವತಂತಾಯದ ಪರಿಧಿಯೊಂದನುನ ನಿಮಿಿಸ್ುವುದರಗಿ ಸ್ಂವಿಧರನ ವಚನವನಿನರ್ತುದ .  

ಮೀಲಿಂಡ ಕರಯಸ್ೀ ಪಾಕರಣ, ಸ್ಂಖ ಯ 847. ನಲಿಲ ಟ ಕಪಸ್ ಶ್ರಸ್ನವು ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ 

ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಮತುು ಖರಸ್ಗಿೀ ಬದುಕ್ತನಲಿಲ ಮೂಗುತೂರಿಸ್ುವುದನುನ ಸ್ಮರ್ಥಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ 

ಯರವುದ ೀ ಬಗ ಯ ನ್ ೈರ್ತಕವರದ ಸ್ಕರಿರಿೀ ಉದ ದೀಶವನೂನ ಬ ಂಬಲಿಸ್ುವುದಲಲ ಎಂದು 

ರ್ತಳಿಸ್ಲರಗಿದ .      
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(ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ ) 

ಹಿೀಗರಗಿ, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳು 21ನ್ ೀ ಕಲಮು ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ುವಂತ್   ಘನತ್ ಯ 

ಬದುಕನುನ ನಡ ಸ್ುವುದಕ ಿ ತಡ ಯೊಡುಡತುದ .    

16.2. ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕುಿ 

ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕಿನುನ 21ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲರುವ ಬದುಕುವ ಹಕುಿ ಮತುು ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸರವತಂತಾಯದ ಹಕುಿಗಳ 

ಅವಿಭರಜಯ ಅಂಗವ ಂದು ಈಗ ಗುರುರ್ತಸ್ಲರಗಿದ     

ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ ಅಸ್ುತವದ ಅವಿಭರಜಯ ಅಂಗವಷ ುೀ ಅಲಲದ  ವಯಕ್ತುಯ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ 

ಪಾಮುಖ್ ಲಕ್ಷಣ. ಅದರ ರಕ್ಷಣ  14, 15 ಮತುು 21ನ್  ಕಲಮುಗಳು ಖರರ್ತಾ ಪಡಿಸ್ುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳಲಿಲ 

ಅಡಕವರಗಿದ .  

ಬಹು ವಿಸರುರವರಗಿರುವ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕುಿ ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನದ ವಿನ್ರಯಸ್ವನುನ ಆವರಿಸ್ಕ ೂಂಡಿದುದ, ನಿಧರಿರ 

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವ ಸರವಯತುತ್ ಯು ಖರಸ್ಗಿೀ/ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ನಿಧರಿರಗಳನುನ ಒಳಗ ೂಳುಳವಂತ್  ಮರಡಿ, ವಯಕ್ತುಯ 

ಖರಸ್ಗಿೀ ವಲಯದ ಪರವಿತಾಯವನುನ ಕರಪರಡುತುದ .  

ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕುಿ, ಬರಿಯ "ತಮಮ ಪರಡಿಗ  ತ್ರವಿರುವ"  ಹಕುಿ ಎಂಬ  ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯಂದ ಬಹು 

ದೂರ ಸರಗಿದ . ಪಾಸ್ುುತ ಅದರ ೂಳಗ , ವಯಯಕ್ತುಕ ವಲಯಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಖರಸ್ಗಿೀತನ, ನಿಧರಿರ 

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವ ಖರಸ್ಗಿೀತನ ಮತುು ಆಯಿ ಮರಡುವ ಖರಸ್ಗಿೀತನಗಳ ಂದ ಆಲ ೂೀಚನ್ ಗಳ  ಸ ೀರಿಕ ೂಂಡಿವ . 

ಈ ಹಕುಿ, ಮೂಲಭೂತವರದ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಆಯಿಗಳನುನ ಮರಡುವ ಅಧಿಕರರಕೂಿ ವರಯಪ್ಪಸ್ದುದ, ಆ ಆಯಿಗಳಲಿಲ 

ಸ್ಕರಿರದ ಅನಗತಯ ಹಸ್ುಕ್ ೀಪದಂದ ಮುಕುವರಗಿ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನೂನ ನಡ ಸ್ುವ ಆಯಿಯು ಸ ೀರಿದ .  

377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ ಬದುಕ್ತನ ಖರಸ್ಗಿೀ ವಲಯವನುನ ಬರಧಿಸ್ುತುದ . ಅದು ಅವರುಗಳು 

ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿಗ  ಅನುಗುಣವರದ ನಿಧರಿರ ಕ ೈಗ ೂಳುಳವ ಮತುು ಆ  ಆಮೂಲಕ ಘನತ್ ಯುಳಳ 

ಅರ್ಿಪೂಣಿ ಬದುಕನುನ ನಡ ಸ್ುವ  ಸರವಯುತ್ ುಯನುನ ಕಸ್ದುಕ ೂಳುಳತುದ . 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ. ಟ್ಟ 

ವಯಕ್ತುಗಳು ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವುದನುನ ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳಲಿಲ ಪರಲ ೂೆಳುಳವುದನುನ 
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ನಿಷ ೀಧಿಸ್ುತುದ , ಆ ಮೂಲಕ ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರು ತಮಮ ಬದುಕ್ತನ ಅರ್ತ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ವಲಯಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ರುವ 

ನಿಧರಿರವಂದನುನ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಳವುದನ್ ನೀ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುತುದ . 

ನ್ರಯಷ್ನಲ್ ಕ ೂಯಲಿಷ್ನ್ ಫ್ರರ್ ಗ  ಅಂಡ್ ಲ ಸ್ಬಯನ್ ಎಕವಯರಲಿಟ್ಟ ಮತ್ ೂುಬಬರು v. ಕರನೂನು ಮಂರ್ತಾ ಮತುು 

ಇತರರು (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣಲಿಲ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಾಕರದ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ನ್ರಯಯರಲಯದ ಟ್ಟಪಿಣಿ ಈ ಕ ಳಗಿನಂರ್ತದ : 

ಹ ೂರಗಿನವರ ಹಸ್ುಕ್ ೀಪವಿಲಲದ ೀ, ಮರನವಿೀಯ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ಬ ಸ ದು ಬ ಳ ಸ್ಲು 

ಅನುವರಗುವ ಖರಸ್ಗಿೀಯರದ ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್  ಮತುು ಸರವತಂತಾಯಗಳ ವಲಯವನುನ 

ಸ್ೃಷ್ಟ್ುಸ್ಕ ೂಳಳಲು ನಮಗಿರುವ ಹಕಿನುನ ಖರಸ್ಗಿೀತನ ಗುರುರ್ತಸ್ುತುದ . ನ್ರವು ನಮಮ 

ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ಹ ೀಗ  ವಯಕುಪಡಿಸ್ುತ್ ುೀವ  ಎಂಬುದು ಖರಸ್ಗಿೀ ಅನ್ ೂಯೀನಯತ್  ಎಂಬ 

ವಿಷ್ಯದ ಮೂಲ ಅಂಶ. ನ್ರವು ನಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ ವಯಕು ಪಡಿಸ್ುವರಗ ಅದಕ ಿ 

ಪರಸ್ಿರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯದುದ ಅದರಿಂದ ಯರರಿಗೂ ಹರನಿಯರಗದರುವ ಹರಗಿದದರ , ಅದಕ ಿ 

ತಡ ಯೊಡುಡವುದು ನಮಮ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಉಲಲಂಘನ್ ಯರಗುತುದ . 

ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಹಕ್ತಿನ ಮೀಲಿನ ಯರವುದ ೀ ನಿಬಿಂಧ್ವು ಕರನೂನುಬದಧವರಗಿರುವುದು, ಅದಕ ಿ ಪಾಭುತವದ 

ನ್ರಯಯಸ್ಮಮತ ಸ್ದುದ ದೀಶವಿರುವುದು ಮತುು ಅದಕ ೂಿಂದು ಪರಿಮಿರ್ತಯರುವುದು ಅವಶಯಕ. ಮನುಷ್ಯರ ಆಂತರಿಕ 

ಗುಣಗಳ ಆಧರರದಲಿಲ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ ವಿರುದಧ ತ್ರರತಮಯ ಮರಡುವ ಮತುು ಅವರನುನ 

ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ ಸರವಿಜನಿಕ ಅರ್ವರ ಸರಮರಜಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್  ಎಂಬ ವಯಕ್ತುನಿಷ್ಠ ಪರಿಕಲಿನ್ ಯು ಸರಂವಿಧರನಿಕ 

ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಗ  ವಿರುದಧವರಗಿದುದ, ಅದನುನ ಆಧ್ರಿಸ್ಕ ೂಂಡು ಪಾಭುತವದ ನ್ರಯಯಸ್ಮಮತ ಸ್ದುದ ದೀಶ 

ರೂಪುಗ ೂಳಳಲರರದು.  

ಒಳಗ ೂಳುಳವಿಕ ಯ ಆಶಯವು ಸ್ಂವಿಧರನದ 3ನ್ ೀ ಭರಗವನುನ ಆವರಿಸ್ಕ ೂಂಡಿದ . 14, 15(1), 16 ನ್ ೀ 

ಕಲಮುಗಳಲಿಲ ಅಡಕವರಗಿರುವ ಸ್ಮರನತ್ ಯ ಸ್ಂಹಿತ್ ಯಲಲದ , 17ನ್  ಕಲಮು (ಅಸ್ಿೃಶಯತ್  ನಿಷ ೀಧ್), 21ಎ 

ಕಲಮು (ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕುಿ), 25ನ್ ೀ ಕಲಮು (ಆತಮಸರಕ್ಷಿಯ ಸರವತಂತಾಯ ಮತುು ಧ್ಮಿವನನ ಮುಕುವರಗಿ 

ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳುಳವ, ಆಚರಿಸ್ುವ ಮತುು ಪಾಚರರ ಪಡಿಸ್ುವ ಸರವತಂತಾಯ), 26ನ್  ಕಲಮು (ಧರಮಿಿಕ ಕರಯಿಗಳನುನ 

ನಿಭರಯಸ್ುವ ಸರವತಂತಾಯ), 29ನ್  ಕಲಮು (ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರ ಹಿತ್ರಸ್ಕ್ತುಯ ರಕ್ಷಣ ), 3೦ನ್  ಕಲಮು 
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(ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರು ಶ್ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಂಸ ಥಗಳನುನ ಸರಥಪ್ಪಸ್ ನಿವಿಹಿಸ್ುವ ಹಕುಿ)ಗಳಲಿಲರುವ ಕರಯದಗಳ ಗುರಿ, ವಯಕ್ತುಗಳು 

ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರರಗಿದದರೂ, ಅವರ ಲಲರ ಹಕುಿಗಳನುನ ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ುವ, ಎಲಲರನುನ ಒಳಗ ೂಳುಳವ ಸ್ಮರಜದ 

ನಿಮರಿಣವ ೀ ಆಗಿದ . 

16.3. ಆರ ೂೀಗಯದ ಹಕುಿ 

ಆರ ೂೀಗಯದ ಹಕುಿ ಮತುು ಆರ ೂೀಗಯ ಸ ೀವ ಗಳು ಕ ೈಗ ಟಕುವುದು, ಹಕುಿ ಸ್ಂವಿಧರನದ 21ನ್ ೀ ಕಲಮಿಡಿಯಲಿಲ 

ಖರರ್ತಾಯರಗಿರುವ ಬದುಕ್ತನ ಹಕ್ತಿನ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಭರಗಗಳು. 318 

ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರರಗಿರುವ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳು ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಕರರಣದಂದ ಸರಮಜಿಕ 

ಪೂವರಿಗಾಹ, ಮೀಲುಕ್ತೀಳು, ಮತುು ಹಿಂಸ ಯನುನ ಅನುಭವಿಸ್ರುತ್ರುರ . "ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರದ 

ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗವನುನ" ಅಪರರಧ್ವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದಂದರಗಿ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳು 

ಮುಚುಿಮರ ಯ ಜಿೀವನವನುನ ನಡ ಸ್ಬ ೀಕರಗುತುದ . ಇದರ ಪರಿಣರಮವರಗಿ, ಆರ ೂೀಗಯ ಸ ೀವ ಗಳ ವಿಚರರದಲಿಲ 

ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳು ಗಂಭಿೀರವರದ ಅನ್ರನುಕೂಲ ಮತುು ಪೂವರಿಗಾಹಗಳನುನ ಅನುಭವಿಸ್ುತ್ರುರ . 

ಇದರಿಂದರಗಿ, ಈ ಸ್ಮುದರಯದ ಸ್ದಸ್ಯರಲಿಲ ಖಿನನತ್  ಮತುು ಆತಮಹತ್ರಯ ಪಾವೃರ್ತುಗಳ  ಸ ೀರಿದಂತ್  ಅನ್ ೀಕ 

ಗಂಭಿೀರವರದ ಆರ ೂೀಗಯ ಸ್ಮಸ ಯಗಳು ಕರಣಿಸ್ಕ ೂಳುಳತುವ 319.  

ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳು, ಅದರಲಿಲ ವಿಶ್ ೀಷ್ವರಗಿ ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಮ್. ಮತುು ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿತರು ಎಚ್.ಐ.ವಿ 

ಸ ೂೀಂಕ್ತಗ  ಒಳಗರಗುವ ಅಪರಯ ತುಂಬರ ಹ ಚರಿಗಿದುದ, ಇದಕ ಿ ಕರರಣ ಅವರುಗಳಿಗ  ಸ್ುರಕ್ಷಿತವರದ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ನಡ ಸ್ಲು ಸ್ುರಕ್ಷಿತ ತ್ರಣಗಳಿಲಲದರುವುದು. ತಮಮ ಬಗ  ೆಇತರರಿಗ  ರ್ತಳಿಯುವ ಮತುು ಅದರಿಂದ 

ಶಿಕ್ ಗ ೂಳಗರಗುವ ಅಪರಯ ಅವರು ವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಪರಿೀಕ್ , ಚಕ್ತತ್ ಪ ಮತುು ಇತರ ಸ ೀವ ಗಳನುನ ಪಡ ಯುವುದನುನ 

                                                             
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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ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುತುದ 320. ವಿರುದಧ ಲಿಂಗದ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ಮದುವ ಯರಗಿರುವ ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಮ್.ಗಳಲಿಲ ಎಚ್.ಐ.ವಿ. 

ಸ ೂೀಂಕು ಹ ಚರಿಗಿರುವುದು, ಮತುು ಅದರ ೂಂದಗ  ರ ೂೀಗವನುನ ಪತ್ ು ಮರಡಿ ಚಕ್ತತ್ ಪ ನಿೀಡುವುದು 

ಕಷ್ುವರಗಿರುವುದರ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, ಅವರುಗಳು ಈ ರ ೂೀಗಕ ೂಿಳಗರಗುವ ಮತುು ರ ೂೀಗರಣುವನುನ ಹರಡುವ 

ಸರಧ್ಯತ್  ಬಹಳ ಹ ಚರಿಗಿದ . 

ಸ್ಂಯುಕು ರರಷ್ರ ಒಕೂಿಟದ ಮರನವ ಹಕುಿಗಳ ಆಯೊೀಗ ನಿಕ ೂೀಲಸ್ ಟೂಯನ್ ನ್ v. ಆ (ಮೀಲಿಂಡ) 

ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಕಂಡುಕ ೂಂಡ ವಿಚರರಗಳನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ುವುದು ಉಪಯುಕು. 

ಟರಸ ೋನಿಯರದ ಅಧಿಕರರಿಗಳ ಸರವಿಜನಿಕ ಆರ ೂೀಗಯಕ ಿ ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ವರದದ 

ವಿಚರರದಲಿಲ ಈ ಅಯೊೀಗವು ಗಮನಿಸ್ುವುದ ೀನ್ ಂದರ , ಏಡ್ಪ/ ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಹರಡುವುದನುನ 

ತಡ ಯುವ ಗುರಿಯನುನ ಸರಧಿಸ್ಲು, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವುದು 

ಸ್ೂಕುವರದ ಕಾಮವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲು ಬರುವುದಲಲ. ಆಸ ರೀಲಿಯರ ಸ್ಕರಿರ ಗಮನಿಸ್ುವ 

ಪಾಕರರ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳನುನ ಅಪದರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ ಕರನೂನುಗಳು ಸ ೂೀಂಕು 

ತಗುಲುವ ಅಪರಯದಲಿಲರುವ ಹಲವು ಮಂದ ಭಯದಂದ ಅವಿತುಕ ೂಳುಳವಂತ್  ಮರಡಿ 

ಸರವಿಜನಿಕ ಆರ ೂೀಗಯ ಕರಯಿಕಾಮಗಳಿಗ  ಅಡಿಡಯನುನಂಟುಮರಡುತುವ . ಹರಗರಗಿ, 

ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟವಟ್ಟಕ ಗಳ ಅಪರರಧಿೀಕರಣವು ಎಚ್.ಐ.ವಿ/ ಏಡ್ಪ ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್  

ಪರಿಣರಮಕರರಿಯರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರಯಿಕಾಮಗಳ ಅನುಷರಠನದ ಮೀಲ  ಪಾರ್ತಕೂಲ ಪರಿಣರಮ 

ಬಿೀರುತುದ . ಎರಡನ್ ಯದರಗಿ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ ಗಳ ಅಪರರಧಿೀಕರಣದ 

ಮುಂದುವರಿಕ ಗೂ ಎಚ್.ಐ.ವಿ/ ಏಡಪನ ಹರಡುವಿಕ ಯ ಪರಿಣರಮಕರರಿಯರದ 

ನಿಯಂತಾಣಕೂಿ ಯರವುದ ೀ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಕಂಡು ಬಂದಲಲವ ಂದು ಈ ಆಯೊೀಗವು 

ಗಮನಿಸ್ರುತುದ .   

(ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ  ಮತುು ಆಂತರಿಕ ಅಡಿಟ್ಟಪಿಣಿಗಳನುನ ಕ ೈಬಿಡಲರಗಿದ ) 

                                                             
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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ಅಮೀರಿಕ ಯ ಮನಃಶ್ರಸ್ರೀಯ ಸ್ಂಘಟನ್ , ಅಮೀರಿಕ ಯ ಮನ್ ೂೀವ ೈದಯಕ್ತೀಯ ಸ್ಂಘಟನ್ , ರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮರಜ 

ಸ ೀವಕರ ಸ್ಂಘಟನ್ , ಮತುು ರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮರಜ ಸ ೀವಕರ ಸ್ಂಘಟನ್ ಯ ಟ ಕರಪಸ್ ಲರರ ನ್ಪ ಮರ್ತುತರರು v. 

ಟ ಕಪಸ್ (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ನ್ರಯಯರಲಯಕ ಿ ಸ್ಲಿಲಸ್ದ ಸ್ಲಹರ ವರದ ಈ ಕ ಳಗಿನಂತ್  ನುಡಿಯುತುದ . 

111.....ಟ ಕಪಸ್ ದಂಡ ಸ್ಂಹಿತ್  ಎಸ್. 21.06 ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ ಪುರುಷ್ರ ವಿರುದಧದ 

ಪುವರಿಗಾಹ, ತ್ರರತಮಯ ಮತುು ಹಿಂಸ ಯನುನ ಬಲಪಡಿಸ್ುತುದ . ಹಲವು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ರೀ 

ಪುರುಷ್ರು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಗ  ಅಂಟ್ಟರುವ ಕಳಂಕವನುನ ಸ್ಹಿಸ್ ನಿಭರಯಸ್ುವುದನುನ 

ಕಲಿಯುತ್ರುರರದರೂ, ಈ ಬಗ ಯ ಪುವರಿಗಾಹ, ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕ ವಯಕ್ತುಗಳಲಿಲ, ಅದರಲೂಲ 

ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ನಿರರಕರಿಸ್ಲು ಅರ್ವರ ಬಚಿಡಲು ಯರ್ತನಸ್ುವವರಲಿಲ, 

ಗಂಭಿೀರವರದ ಮರನಸ್ಕ ಯರತನ್ ಯನುನ ಉಂಟುಮರಡುತುದ .  

(ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ ) 

ಈ ಸ್ಂದಭಿದಲಿಲ, ಭರರರ್ತೀಯ ಮರನಸ್ಕ ಆರ ೂೀಗಯ ಸ ೀವರ ಕರಯದಯು ಜುಲ ೈ 7, 2018 ರಂದು ಜರರಿಗ  

ಬಂದತ್ ಂಬುದನುನ ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ುವುದು ಅಗತಯ. ಮರನಸ್ಕ ಆರ ೂೀಗಯ ಸ ೀವರ ಕರಯದಯ 18(1) ಮತುು (2) 

ಕಲಮುಗಳು, 21(1)(ಎ) ಕಲಮಿನ ಜತ್ ಗೂಡಿ, ಮರನಸ್ಕ ಆರ ೂೀಗಯ ಸ ೀವ ಯ ಲಭಯತ್ ಯ ಹಕಿನುನ ಒದಗಿಸ್ 

ದ ೈಹಿಕ ಮತುು ಮರನಸ್ಕ ರ ೂೀಗಗಳಿರುವ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ, ಮೀಲುಕ್ತೀಳಿಲಲದ ೀ, ಸ್ಮರನವರಗಿ ನಡ ಸ್ಕ ೂಳುಳವುದನುನ 

ಕಡರಡಯಗ ೂಳಿಸ್, ಉಳಿದ ಲಲ ಭ ೀದಭರವಗಳ ಜತ್ ಯಲಿಲ, ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಆಧರರದ ಮೀಲಿನ 

ತ್ರರತಮಯವನೂನ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುತುವ .    

17. 377ನ್ ವ ಪರಿಚ ಛವದ್ವಪ ಎಲ್.ರ್ಜ.ಬಿ.ಟಿ ವಾಕ್ರಿಗಳ ಅಭಿವಾಕ್ರಿ ಸಾಿತಂತರಾದ್ ಹಕಕನತನ ಘಾಸಿಗ ೂಳಿಸತತಿದ   

17.1. 19(1)(ಎ) ಕಲಮು ಎಲರಲ ಪಾಜ ಗಳಿಗ  ಅಭಿವಯಕ್ತು ಸರವತಂತಾಯವನುನ ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ುತುದ . ಆದರಗೂಯ, 19(2) 

ಕಲಮಿನಲಿಲ ರ್ತಳಿಸ್ರುವ ಕರರಣಗಳ ಆಧರರದಲಿಲ, ಈ ಹಕ್ತಿನ ಚಲರವಣ ಯ ಮೀಲ  ಸ್ಮಂಜಸ್ವರದ 

ನಿಬಿಂಧ್ವನುನ ಹ ೀರಬಹುದರಗಿದ .  
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ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳು ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ವಿವಿಧ್ ರಿೀರ್ತಗಳಲಿಲ ವಯಕುಪಡಿಸ್ುತ್ರುರ . ಅವುಗಳಲಿಲ, 377ನ್ ೀ 

ಪರಿಚ ಿೀದದ ಅಡಿಯಲಿಲ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ಲರದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳಲಿಲ ತ್ ೂಡಗುವುದು ಕೂಡರ ಒಂದು ಬಗ ಯರಗಿದ . 

ಕರನೂನು ಪರಲನ್ರ ಸ್ಂಸ ಥಗಳು ನಿೀಡುವ ಕ್ತರುಕುಳ ಮತುು ಶಿಕ್ ಯ ಹ ದರಿಕ ಯಂದ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳು 

"ಮುಚಿದಬರಗಿಲುಗಳ ಹಿಂದ " (ಕರಲಸ ರ್ಟ)" ಇರಲು ಬಯಸ್ುತ್ರುರ . ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ವಿಚರರದಲಿಲ ಸ್ಮರಜದ 

ಕ್ತರುಕುಳ ಮತುು ಟ್ಟೀಕ ಯಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು, ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಮತುು ಔದ ೂಯಗಿಕ ವಲಯಗಳಲಿಲ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. 

ವಯಕ್ತುಗಳು ತಮಮ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಅಸ್ುತವದ ತ್ರಯಬ ೀರಿನಂತಹ ವಿಚರರವರದ ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವನುನ ಬಹಿರಂಗ 

ಪಡಿಸ್ದರುವಂತ್  ಒತುಡ ಹ ೀರಲರಗುತುದ . ಅವರುಗಳು ಇತರ ಭಿನನಲಿಂಗರಸ್ಕು ವಯಕ್ತುಗಳಂತ್  ಮುಕುವರಗಿ 

ತೃಪ್ಪುದರಯಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ಬ ಸ ದು ಬ ಳ ಸ್ುವುದಕ ಿ ತಡ ಯೊಡುಡವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ಂಪೂಣಿ ವಯಕ್ತುತವ ಮತುು 

ಘನತ್ ಯ ಬದುಕ್ತನ ಹಕುಿಗಳನುನ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ಲರಗುತುದ . ಇದು ಅವರ ಮರನಸ್ಕ ಆರ ೂೀಗಯದ ಮೀಲ  ಸ್ಹ 

ಪರಿಣರಮ ಬಿೀರುತುದ .  

17.2. ರರಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರನೂನು ಸ ೀವ ಗಳ ಪರಾಧಿಕರರ v. ಭರರತ ಸ್ಕರಿರ ಮತುು ಇತರರು ಪಾಕರಣದಲಿಲ 

ನ್ರಯಯರಲಯವು ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್ ಯು ವಯಕ್ತುಗಳಲಿಲ ಅಂತಗಿತವರಗಿರುವ ವಿಷ್ಯ ಮತುು ಅವರ ವ ೈಯಕ್ತುಕ 

ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಎಂದು ಗಮನಿಸ್ತು. ಅಲಲದ ೀ, ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿತ ವಯಕ್ತುಗಳು ತ್ರವರಗಿಯೀ 

ಗುರುರ್ತಸ್ಕ ೂಂಡ ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯನುನ, ಮರತು, ವತಿನ್ , ನಡವಳಿಕ , ಉಡುಪುಗಳ, ಇತ್ರಯದಗಳ ಮೂಲಕ 

ವಯಕುಪಡಿಸ್ುವ ಹಕಿನುನ ಹ ೂಂದದರರ  ಎಂದು ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಲರಗಿತುು.    

ನ್ರಯಯರಲಯವು, ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್ ಯಂತ್ ಯೀ, ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಕೂಡರ ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ವಯಕ್ತುತವಕ ಿ 

ಬಹುಮುಖ್ಯವ ಂದೂ, ಮತುು ಸ್ವ-ಧ್ೃಡಿೀಕರಣ, ಘನತ್  ಮತುು ಸರವತಂತಾಯಗಳ ಮೂಲ ಅಂಶವ ಂದೂ ಗುರುರ್ತಸ್ತು. 

ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ಒಬಬರ ವಯಕ್ತುತವ ಮತುು ಅಸ್ಮತ್ ಗ  ಬಹುಮುಖ್ಯವ ಂಬ ಪಾಸರುವನ್ ಯನುನ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಪ್ಪೀಠವು 

ಕ .ಎಸ್. ಪುಟುಸರವಮಿ ಮತ್ ೂುಬಬರು v. ಭರರತ ಸ್ಕರಿರ ಮತುು ಇತರರು ಪರಕರಣದಲಿಲ ಧ್ೃಡಿೀಕರಿಸ್ತು. 

ಈ ಸ್ಂಬಂಧ್ವರಗಿ, ಎಸ್.  v. ಕಣಿಣಯಮರಮಳ್ ಮತ್ ೂುಬಬರು ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯ ನಿೀಡಿದ ರ್ತೀಪಿನುನ 

ಉಲ ಲೀಖಿಸ್ವುದು ಸ್ೂಕು. ಈ ಪಾಕರಣದಲಿಲ, 19(2)ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಲಿಲ ಬರುವ "ಸ್ಭಯತ್  ಮತುು ನ್ ೈರ್ತಕತ್ " ಎಂಬ 

ನುಡಿಗಟ್ಟುನ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ ಕ ಳಕಂಡಂತ್  ಗಮನಿಸ್ಲರಗಿತುು: 
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ಸ್ಂವಿಧರನ ಕ ೂಡಮರಡುವ ಮರತು ಮತುು ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ ಸರವತಂತಾಯ ಸ್ಂಪೂಣಿವಲಲ 

ಮತುು ಅವುಗಳ ಮೀಲ  "ಸ್ಭಯತ್  ಮತುು ನ್ ೈರ್ತಕತ್ " ಮತುು ಇತರ ವಿಚರರಗಳ ಆಧರರದಲಿಲ 

ನಿಬಿಂಧ್ ಹ ೀರಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಜವರದರೂ, ನ್ರವುಗಳು ಸರಮರಜಿಕ ಮತುು 

ಸರಂಸ್ೃರ್ತಕ ವಲಯದ ಜನಪ್ಪಾಯವಲಲದ ಅಭಿಪರಾಯಗಳನುನ ಸ್ಹಿಸ್ಕ ೂಳುಳವ ಆವಶಯಕತ್ ಗ  

ಒತುು ನಿೀಡಬ ೀಕು. ಅಭಿಪರಾಯ ಮತುು ಆಲ ೂಚನ್ ಗಳ ಮುಕುವರದ ಹರಿವು ನ್ರಗರಿೀಕರು 

ಕೂಡಿಬರಳುವುದಕ ಿ ಅಗತಯವರಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಕು ಅಭಿವಯಕ್ತುಯ ಈ ಹಕ್ತಿನ ರಕ್ಷಣ ಯ 

ಪರಾಮುಖ್ಯವನುನ ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನದ ನಿಮರಿತೃಗಳು ಮನಗಂಡಿದದರು. ರರಜನ್ ೈರ್ತಕ 

ನ್ ಲ ಯಲಿಲ ಅರ್ಿಪೂಣಿ ಆಡಳಿತ ನಿೀಡಲು ರ್ತಳುವಳಿಕಸ್ಥ ನ್ರಗರಿೀಕರ 

ಅಗತಯವಿದ ಯರದರೂ, ಸರಮರಜಿಕ ನಿಲುವುಗಳ ವಿಷ್ಯಕ ಿ, ಮುಕುವರಗಿ ಮರತುಕತ್  

ನಡ ಸ್ುವ ಸ್ಂಸ್ೃರ್ತಯನುನ ಪೊೀಷ್ಟ್ಸ್ುವುದು ಕೂಡ ಆವಶಯಕ. 

ಸರಮರಜಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್ ಯ ಪರಿಕಲಿನ್ ಗಳು ಮೂಲತಃ ವಯಕ್ತುನಿಷ್ಠವರಗಿರುವಂರ್ವು ಮತುು 

ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ ಕರನೂನನುನ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸರವಯತುತ್ ಯ ಪರಿಧಿಯೊಳಗ  ಅನಗತಯವರಗಿ 

ಮೂಗುತೂರಿಸ್ುವ ಸರಧ್ನವರಗಿ ಬಳಸ್ಕ ೂಳಳಬರರದು. ನ್ ೈರ್ತಕತ್  ಮತುು ಅಪರರಧ್ಗಳು 

ಒಟ್ಟುಗ ೀ ಅನವಯವರಗುವಂರ್ವಲಲ. 

(ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ ) 

ಹರಗರಗಿ, ಸರವಿಜನಿಕ ಅರ್ವರ ಸರಮರಜಿಕ ನ್ ೈರ್ತಕತ್  ಮೂಲತಃ ವಯಕ್ತುನಿಷ್ಠವರಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಆಧರರದ 

ಮೀಲ , 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ 19(2)ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಡಿಯ ಸ್ಮಂಜಸ್ವರದ ನಿಬಿಂಧ್ವ ಂದು ಸ್ಮರ್ಥಿಸ್ಕ ೂಳಳಲು 

ಆಗುವುದಲಲ. 

18. ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕುಮರರ್ ಕೌಶಲ್ ರ್ತೀಪ್ಪಿನ ರದಧರ್ತ 

ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕುಮರರ್ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ ೂುಬಬರು v. ನ್ರಜ್ ಪಾರ್ತಷರಥನ ಮತುು ಇತರರು (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಈ 

ನ್ರಯಯರಲಯದದ ದವ-ಸ್ದಸ್ಯ ಪ್ಪೀಠವು ದ ಹಲಿ ಉಚಿನ್ರಯಯರಲಯ ನ್ರಜ್ ಪಾರ್ತಷರಥನ v. ದ ಹಲಿ ಎನ್.ಸ್.ಟ್ಟ. 
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ಸ್ಕರಿರ ಮತುು ಇತರರು321 ಪಾಕರಣದಲಿಲ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಖರಸ್ಗಿೀಯರದ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕೃತಯಗಳನುನ 

ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಸ್ಂವಿಧರನದ 14, 15, ಮತುು 21ನ್ ೀ ಕಲಮುಗಳನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ  

ಎಂದು ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ಸ್ ನಿೀಡಿದದ ರ್ತೀಪಿನುನ ತಳಿಳಹರಕ್ತತು,  

ದವಸ್ದಸ್ಯ ಪ್ಪೀಠವು ನ್ರಜ್ ಪಾರ್ತಷರಥನ v. ದ ಹಲಿ ಎ.ಸ್.ಟ್ಟ. ಸ್ಕರಿರ ಮತುು ಇತರರು ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪಿನುನ 

ತಳಿಳಹರಕಲು ನಿೀಡಿದ ಕರರಣಗಳು ಈ ಕ ಳಕಂಡಂರ್ತವ .  

i. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ನಿದಿಷ್ುವರದ ಜನರು, ಅಸ್ಮತ್  ಅರ್ವರ ನಿಲುವನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವುದಲಲ. ಅದು 

ನಡ ಸ್ದರ  ಅಪರರಧ್ವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗುವ ಕ ಲ ಕೃತಯಗಳನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ುತುದ ಯಷ ುೀ. ಅಂತಹ 

ನಿಬಿಂಧ್ವು ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್  ಮತುು ನಿಲುವುಗಳರಚ ಗ , ಲ ೈಂಗಿಕ ನಡತ್ ಯನನ ನಿಯಂರ್ತಾಸ್ುತುದ .  

ಸರಮರನಯವರದ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗದಲಿಲ ತ್ ೂಡಗುವವರು ಮತುು ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ 

ವಿರುದಧವರಗಿ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗದಲಿಲ ತ್ ೂಡಗುವವರು ಬ ೀರ  ಬ ೀರ  ವಗಿಕ ಿ ಸ ೀರುತ್ರುರ . ಎರಡನ್ ೀ ವಗಿಕ ಿ 

ಸ ೀರುವವರು 377 ಪರಿಚ ಿೀದವು ನಿರಂಕುಶತವ ಮತುು ಅತ್ರಕ್ತಿಕವರದ ವಗಿೀಿಕರಣದ ಸ್ಮಸ ಯ ಹ ೂಂದದ  ಎಂದು 

ಸರಧಿಸ್ಲು ಬರುವುದಲಲ. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ ಒಂದು ಬಗ ಯ ಅಪರರಧ್ವನುನ ವರಯಖರಯನಿಸ್ ಅದಕ ಿ  

ಸ್ೂಚಸ್ುತುದ ಯಷ ುೀ. 

ii. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳು ಈ ದ ೀಶದ ಜನಸ್ಂಖ ಯಯ "ಅರ್ತಸ್ಣಣ ಭರಗ"ವರಗಿದರದರ  ಅಲಲದ ೀ, ಈ ಪರಿಚ ಿೀದದ 

ಅಡಿಯಲಿಲ ಶಿಕ್ ಗಳನುನ ನಿೀಡಿರುವುದು ಕಡಿಮ. ಹರಗರಗಿ, ಅದರ ಆಧರರದ  377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದ 14, 15 ಮತುು 

21ನ್ ೀ ಕಲಮುಗಳಿಗ  ವಿರುದಧವರಗಿದ  ಎಂದು ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ.  

iii. ಐ.ಪ್ಪ.ಸ್.ಯ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ಸ್ಮುದರಯಕ ಿ ಸ ೀರಿದ ವಯಕ್ತುಗಳನುನ ಕ್ತರುಕುಳ ಬ ದರಿಕ  

ಮತುು ಹಿಂಸ ಗ  ಒಳಪಡಿಸ್ಲು ಬಳಸ್ಲರಗಿದ  ಎಂಬುದು ಆ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಸ್ತವವನುನ ಪಾಶಿನಸ್ುವುದಕ ಿ 

ಸ್ರಿಯರದ ಆಧರರವರಗಲರರದು. 

                                                             
321 (2009) 111 DRJ 1 (DB)   
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iv. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಕರನೂನಿನ ವರಯಪ್ಪುಯಲಿಲ ಸ್ಮಂಜಸ್ವರಗಿದ  ಎಂಬುದನುನ ಗಮನಿಸ್ದ ಈ 

ನ್ರಯಯರಲಯ, ಶ್ರಸ್ಕರಂಗವು 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ತ್ ಗ ದುಹರಕಲು ಅರ್ವರ ಅದಕ ಿ ರ್ತದುದಪಡಿ 

ಮರಡಲು ಸ್ವತಂತಾವರಗಿದ  ಎಂದು ಅಭಿಪರಾಯಪಟ್ಟುತು.  

19. ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕುಮರರ್ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ ೂುಬಬರು v. ನ್ರಜ್ ಪಾರ್ತಶ್ರಠನ ಮತುು ಇತರರು ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲನ 

ತಪುಿಗಳು ಇಂರ್ತವ : 

i. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು "ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ ವಿರುದಧವರದ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ"ದ ಅಪರರಧ್ವನುನ 

ವರಯಖರಯನಿಸ್ುವುದಲಲ. ಈ ವಿಚರರ ಬಹಳ ವಿಸರುರವೂ, ಅವರವರ ವರಯಖರನಕ ಿ ಬಿಟ್ಟುರುವಂತಹುದೂ ಆಗಿದುದ, 

ಅದು ತನನ ವರಯಪ್ಪುಯೊಳಗ  ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರು ಖರಸ್ಗಿೀಯರಗಿ ನಡ ಸ್ುವ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗಳನೂನ 

ತ್ ಗ ದುಗ ೂಂಡು ಅವುಗಳನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುತುದ . 

ಈ ಸ್ನಿನವ ೀಶದಲಿಲ, ಎ.ಕ . ರರಯ್ v. ಭರರತ ಸ್ಕರಿರ322 ಪಾಕರಣದಲಿಲ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯದ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಪ್ಪೀಠ 

ತ್ ಗ ದುಕ ೂಂಡ ನಿಧರಿರದ ಕ ಳಕಂಡ ಭರಗವನುನ ಉಲ ಲಖಿಸ್ುವುದು ಸ್ೂಕು: 

62. ಅಪರರಧ್ಗಳನುನ ಸ್ಮಂಜಸ್ವರದ ಖ್ಚತತ್ ಯೊಂದಗ  ವರಯಖರಯನಿಸ್ಬ ೀಕು ಎಂಬ 

ನಿಯಮವನುನ ಅಪರರಧ್ ನ್ರಯಯದ ಮೂಲಭೂತ ತತವವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲರಗುರ್ತುದುದ, 

ಮನ್ ೀಕರ ಗರಂಧಿ ಪಾಕರಣದ ನಂತರ, ಅದನಿನೀಗ ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನವನುನ 

ಆವರಿಸ್ಕ ೂಂಡಿರುವ ವಿಷ್ಯವರಗಿ ನ್ ೂೀಡಬ ೀಕು. ಇದರ ಮೂಲ ಆದಶಿ, ಪಾರ್ತ ವಯಕ್ತುಯೂ, 

ಸ್ಕರಿರ ಯರವುದನುನ ಒಪುಿತುದ  ಮತುು ಯರವುದನುನ ನಿಬಿಂಧಿಸ್ುತುದ  ಎಂಬುದನುನ 

ರ್ತಳಿದರಲು ಅಹಿರು, ಹರಗೂ ಅಸ್ಿಷ್ುತ್ ಯೊಂದರ ದ ಸ ಯಂದ ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ಬದುಕು 

ಮತುು ಸರವತಂತಾಯವನುನ ಅಪರಯಕ ಿ ಈಡುಮರಡುವುದು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ. ಆದರ , ಅಪರರಧ್ಕ ಿ 

ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ದ ಕರನುನಿನ ವರಯಪ್ಪುಯಲಿಲನ ಕ ಲ ಕಾಮಗಳು ವಯಕ್ತುಗಳಿಂದ ಅವರ ಬದುಕನ್ ನೀ 

ಕಸ್ದುಕ ೂಳುಳತುವ  ಎಂಬುದನುನ ಅನುಮರನಕ ಿ ಆಸ್ಿದವಿಲಲದ  ಒಪ್ಪಿಕ ೂಳಳಬ ೀಕರಗಿದ . 

ಕರನೂನಿಗರಗಲಿೀ, ಸ್ಂವಿಧರನಕರಿಗಲಿೀ ತೃಪ್ಪುಪಡಿಸ್ಲರಗದಂರ್ ಮರನದಂಡಗಳ 

                                                             
322 (1982) 1 SCC 271   
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ಅಗತಯವಿಲಲ. ಕರನೂನಿನ ಭರಷ ಯಲಿಲ ನಿಷ ೀಧಿಸ್ಲಿಟ್ಟುರುವ ವಿಚರರಗಳಲಿಲ ತ್ ೂಡಗುವುದರ 

ಬಗ ಗ  ಎಲಲರಿಗೂ ಅರ್ಿವರಗುವಂತಹ ಸ್ೂಕುವರದ ಎಚಿರಿಕ ಗಳನುನ ಸ ೀರಿಕ ೂಂಡಿರಬ ೀಕು 

ಎಂದು ಅಪ ೀಕ್ಷಿಸ್ಲರಗುತುದ   

(ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ ) 

ಸ್ದರಿ ರ್ತೀಪುಿ (ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕೌಶಲ್) ಒಪ್ಪಿಗ ಯರುವ ವಯಸ್ಿರು ನಡ ಸ್ುವ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗೂ, ಮತ್ ೂುಬಬ ವಯಕ್ತುಯ 

ಇಚ ಿ ಮತುು ಒಪ್ಪಿಗ ಯಲಲದರುವ ಲ ೈಂಗಿಕ ಕ್ತಾಯಗೂ ನಡುವಿನ ವಯತ್ರಯಸ್ವನುನ ಪಾಸರುಪ್ಪಸ್ುವುದ ೀ ಇಲಲ. 

ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳು ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕವರಗಿರಲಿ ಅರ್ವರ ಭಿನನಲ ೈಂಗಿಕವರಗಿರಲಿ, ವಯಸ್ಿರ ಒಪ್ಪಿಗ ಯುರುವ ಖರಸ್ಗಿೀ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ವಿಶ್ ೀಷ್ವರಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬ ೀಕರಗುತುದ . 

ಹರಗ ಯೀ, ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ ಪರಾಣಿಸ್ಂಭ ೂೀಗ, ಗುದ-ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಮತುು 

ಬಲವಂತದ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳ ಜ ೂತ್ ಯಲಿಲ ವಗಿೀಿಕರಿಸ್ಲು ಬರುವುದಲಲ. 

ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವು ವಯಕ್ತುಯೊಬಬರ ಅಸ್ಮತ್ ಯ ಅವಿಭರಜಯ ಅಂಗವರಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಬದಲರಯಸ್ಲು 

ಸರಧ್ಯವಿಲಲದರುವಂರ್ದುದ ಮತುು ಬ ೀಕರದ ಹರಗ  ಬದಲರಯಸ್ಲು ಆಗುವುದಲಲ. ಎಲ್.ಜಿಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳು ತಮಮದ ೀ 

ಲಿಂಗದ ವಯಕ್ತುಗಳ ಜ ೂತ್ ಯಲಿಲ ಅನ್ ೂಯೀನಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಬ ಳ ಸ್ುವುದು, ಅವರ ಖರಸ್ಗಿೀ ಆಯಿಯ 

ಚಲರವಣ  ಮತುು ಅವರ ಸರವಯುತ್ ು ಮತುು ಸ್ವಯಂನಿಧರಿರಗಳ ಅಭಿವಯಕ್ತುಯರಗಿದ .  

ಒಂದ ೀ ಲಿಂಗದ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ 

ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಅವರ ವಿರುದಧ ಅವರ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಆಧರರದಲಿಲ ತ್ರರತಮಯ 

ಎಸ್ಗುತುದ , ಇದು ಸ್ಂವಿಧರನದ 14, 19, 21 ನ್ ೀ ಕಲಮುಗಳು ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ುವ ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳ 

ಉಲಲಂಘನ್ ಯರಗಿದ . 

ii. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳು ಈ ದ ೀಶದ ಜನಸ್ಂಖ ಯಯ "ಅರ್ತಸ್ಣಣ ಭರಗ" ಎಂಬ ಒಂದ ೀ ಸ್ಂಗರ್ತಯ ಆಧರರದ 

ಮೀಲ  ಅವರುಗಳನುನ ಸ್ಂವಿಧರನದ 3ನ್ ೀ ಭರಗ ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ುವ ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳಿಂದ 

ವಂಚತಗ ೂಳಿಸ್ಲು ಸರಧ್ಯವಿಲಲ. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳು ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರರಗಿದದರೂ, ಆ 
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ಸ್ಮುದರಯದ ಜನರು ಈ ದ ೀಶದ ನ್ರಗರಿೀಕರು ಮತುು ಅವರಿಗ  ಸ್ಂವಿಧರನದ 14, 15, 19 ಮತುು 21ನ್ ೀ 

ಕಲಮುಗಳು ಕ ೂಡಮರಡುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳ ಮೀಲ  ಅಧಿಕರರವಿದ . 

ವಯಕ್ತುಗಳು ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರ ೂೀ ಅಲಲವೀ ಎಂಬುದನುನ ಮಿೀರಿ, ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳನುನ ಎಲರಲ ನ್ರಗರಿೀಕರಿಗೂ 

ಸ್ಮನ್ರಗಿ ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ಲರಗಿದ . ಆಧ್ುನಿಕ ಪಾಜರತಂತಾಗಳ ಲಲವೂ, ಬಹುಮತದ ಆಳಿವಕ  ಮತುು ಸ್ಂವಿಧರನದ 

3ನ್ ೀ ಬರಗದಲಿಲ ನಿಶಿಿತಗ ೂಳಿಸ್ಲರದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳ ರಕ್ಷಣ  ಎಂಬ ಅವಳಿ ಸ್ದರಧಂತಗಳ ಮೀಲ  

ಸರಥಪನ್ ಗ ೂಂಡಿವ . ಸ್ಂವಿಧರನದ ವಿನ್ರಯಸ್ದ ಪಾಕರರ, ಒಂದ ಡ  ಬಹುಮತವಿರುವವರಿಗ  ಆಳುವ ಹಕ್ತಿದದರ , 

ಮತ್ ೂುಂದ ಡ  ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರಿಗ , ಇತರ ನ್ರಗರಿಕರಿಗಿರುವಂತ್ , ಸ್ಂವಿಧರನದ 3ನ್ ೀ ಭರಗದಡಿಯಲಿಲ 

ಖ್ಂಡಿತವರಗಿ ಸ್ುನಿಶಿಿತಗ ೂಳಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಹಕುಿಗಳು ಮತುು ಸರವತಂತಾಯಗಳ ಸ್ಮರನವರದ ರಕ್ಷಣ ಯದ . 

ಈ ವಿಚರರದಲಿಲ ಜ .ಎಸ್ ವಮರಿ ಆಯೊೀಗವು ತನನ ವರದಯ 77ನ್ ೀ ವರಕಯದಲಿಲ ಹಿೀಗ  ಹ ೀಳಿದ . 

77. ನಮಮ ಸ್ಂವಿಧರನದ ನಿಮರಿತೃಗಳು ಸ್ಂವಿಧರನವು "ಅಸ್ಭಯವರದ ಸರಮರಜಿಕ 

ತ್ರರತಮಯದ" ಕ ೈಗನನಡಿಯರಗಬ ೀಕ ಂದು ಬಯಸ್ರಲಿಲಲ ಎಂಬುದನುನ ನ್ರವುಗಳು 

ನ್ ನಪ್ಪನಲಿಲಡಬ ೀಕು. ಅಲಲದ ೀ ಸ್ಂವಿಧರನವು ಸ್ಮರನತ್ ಯನುನ ಉಜವಲವರಗಿ 

ಪಾರ್ತಬಿಂಬಿಸ್ುವ ಕನನಡಿಯರಗಿರುವ ವಚನವನಿನರ್ತುದ . ಹರಗರಗಿ, ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರು 

ಮತುು ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತಿತರನುನ ಒಳಗ ೂಂಡು ಎಲರಲ ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಸ್ಮತ್ ಗಳು ಸ್ಂವಿಧರನದ 

ಸ್ಂಪೂಣಿ ರಕ್ಷಣ  ಪಡ ಯಲು ಅಹಿವರಗಿವ . ಸ್ಂವಿಧರನವು ನಂಬುಗ ಗಳಲಿಲನ 

ಬದಲರವಣ ಗ  ಮತುು ಹ ಚಿನ ರ್ತಳುವಳಿಕ ಗ  ಅವಕರಶ ನಿೀಡುವುದರ ಜ ೂತ್ ಗ , 

ಲ ೈಂಗಿಕವರಗಿ ರ್ತರಸ್ಿರಿಸ್ಲಿಟು ಅಲಿಸ್ಂಖರಯತರ ಹಕುಿಗಳನುನ ಭದಾಪಡಿಸ್ವ 

ಸರಧ್ನವರಗಿಯೂ ಕರಯಿನಿವಿಹಿಸ್ುತುದ . 

(ಒತುು ನಿೀಡಲರಗಿದ ) 

iii. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಮೀಲ ೂನೀಟಕ ಿ ತಟಸ್ಥವರಗಿ ಕಂಡರೂ, ಅದರ ದುಬಿಳಕ  ಮರಡಿ ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿಟ್ಟ. 

ವಯಕ್ತುಗಳ ಮೀಲ  ಪಾರ್ತಕೂಲವರದ ತ್ರರತಮಯ ಎಸ್ಗಲರಗಿದುದ, ಆ ಮೂಲಕ ಅವರನುನ ದುಬಿಲಗ ೂಳಿಸ್ 



 551 

ಅವರು ಸ್ದರಕರಲ ತಮಮ ಲ ೈಂಗಿಕ ನಿಲುವಿನ ಕರರಣಕ ಿ ಶಿಕ್ ಗ ೂಳಗರಗುವ ಅಪರಯದ ಭಯದಲಿಲ 

ಬದುಕುವಂತ್  ಮರಡಲರಗಿದ .  

      ಸ್ಧ್ಯದ ವರಯಖರಯನದ ಪಾಕರರ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಯಕ್ತುಗಳ ನಡುವ  ನಡ ಯುವ ಯರವುದ ೀ ರಿೀರ್ತಯ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಸ್ಂಭ ೂಗ "ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮ"ಕ ಿ ವಿರುದಧವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಡುತುದ . ಆದುದರಿಂದ, "ನಿಸ್ಗಿದ ನಿಯಮಕ ಿ 

ವಿರುದದವರದ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ"ದ ಅಪರರಧಿೀಕರಣದಂದರಗಿ, ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ರ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳ ಒಂದಡಿೀ ವಗಿವನ್ ನೀ 

ಅಪರರಧಿಗಳ ಂದು ನ್ ೂೀಡಬ ೀಕರಗಿ ಬಂದದ . 

iv. ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕುಮರರ್ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ ೂುಬಬರು v. ನ್ರಜ್ ಪಾರ್ತಷರಠನ ಮತುು ಇತರರು (ಮೀಲಿಂಡ) ಪಾಕರಣದ 

ರ್ತೀಪ್ಪಿನಲಿಲ ಸ್ೂಚಸ್ರುವಂತ್  ಈ ಕರಯದಗ  ಶ್ರಸ್ಕರಂಗದ ಮೂಲಕ  ರ್ತದುದಪಡಿಯರಗುವುದನುನ ಕರಯುತು 

ಕೂರುವ ಅಗತಯ ಕಂಡುಬರುರ್ತುಲಲ. ಒಬಬ ಪಾಜ ಯ ಅರ್ವರ ಪಾಜ ಗಳ ಗುಂಪ್ಪನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿಗಳು 

ಯರವುದ ೀ ರಿೀರ್ತಯಲಿಲ ಉಲಲಂಘನ್ ಯರಗಿರುವುದು ಒಂದ ೂಮಮ ಈ ನ್ರಯಯರಲಯದ ಗಮನಕ ಿ ಬಂದಲಿಲ, 

ನ್ರಯಯಲಯವು ಮೂಕಪ ಾೀಕ್ಷಕನಂತ್  ಬಹುಸ್ಂಖರಯತ ಸ್ಕರಿರ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥರ್ತಯನುನ ಬದಲರಯಸ್ಲಿ 

ಎಂದು ಕರಯುವುದಲಲ. 

          ಈ ನ್ರಯಯರಲಯವು ಒಬಬ ಜರಗರೂಕ ಕರವಲುದರರನ ಪರತಾವನುನ ನಿವಿಹಿಸ್ಬ ೀಕ್ತರುವ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, 

ವಿವರದರತಮಕ ಪರಿಚ ಿೀದವನುನ ಮರುಪರಿಶಿೀಲಿಸ್, ಅದರಲಿಲನ ಸ್ಂವಿಧರನದ ೂಂದಗ  ಹ ೂಂದರಣಿಕ ಯರಗದ 

ಭರಗವನುನ ತ್ ಗ ದುಹರಕ್ತ ಅದರ ವರಯಪ್ಪುಯನುನ ಕುಗಿೆಸ್ುವುದು ಈ ನ್ರಯಯರಲಯದ ಸರಂವಿಧರನಿಕ ಕತಿವಯ 

ಈ ಪಾಕರಣದಲಿಲ, 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ಅಸ್ಿಷ್ುತ್ ಯನುನ ಹ ೂೀಗಲರಡಿಸ್ ಅದು ಸ್ಂವಿಧರನದ 3ನ್ ೀ ಭರಗದ ೂಂದಗ  

ಹ ೂಂದರಣಿಕ ಯರಗುವಂತ್  ಮರಡಲು, ಅದರ ವಿಸರುರವನುನ ಕುಗಿೆಸ್ ಅದರ ವರಯಪ್ಪುಯಂದ  ಒಂದ ೀ ಲಿಂಗದ 

ಅರ್ವರ ಇತರ ವಯಸ್ಿರ ನಡುವ  ಖರಸ್ಗಿೀಯರಗಿ ನಡ ಯುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧ್ಗಳನುನ 

ಹ ೂರಗಿಡುವುದು ಅಗತಯವರಗಿದ .   

20. ಈ ಸ್ಮುದರಯದ ವಯಕ್ತುಗಳು ಮತುು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಶತಮರನಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ದ ಸರಮರಜಿಕ 

ಬಹಿಷರಿರ ಮತುು ಅವಮರನಗಳಿಗ  ಪರಿಹರರ ಒದಗಿಸ್ುವಲಿಲ ಆದ ವಿಳಂಬಕರಿಗಿ, ಚರಿತ್ ಾಯು ಅವರ 

ಕ್ಷಮಯರಚಸ್ಬ ೀಕು. ಸ್ಮಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯು ವಿಸರುರವರದ ಮರನವ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಒಂದು ಭರಗ ಮತುು 
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ಸ್ಂಪೂಣಿ ನ್ ೈಸ್ಗಿಿಕ ಸ್ಥರ್ತ ಎಂಬುದನುನ ಗುರುರ್ತಸ್ುವಲಿಲ ಎಡವಿದ ಬಹುಸ್ಂಖರಯತರ ಅಜ್ಞರನದಂದರಗಿ, ಈ 

ಸ್ಮುದರಯದ ಸ್ದಸ್ಯರು ಸ್ದರಕರಲ ಹಿಂಸ  ಮತುು ಕ್ತರುಕುಳಗಳ ಭಯದಲಿಲ ಬದುಕಬ ೀಕರಯತು. ಈ 

ಕರನೂನಿನ ತಪುಿ ಬಳಕ ಯಂದರಗಿ, ಸ್ಂವಿಧರನದ 14ನ್ ೀ ಕಲಮು ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ುವ ಸ್ಮರನತ್ ಯ 

ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ತಿನಿಂದ ಅವರು ವಂಚತರರಗುವಂತ್ರಯತು. ಅಲಲದ  ಈ ಪರಿಚ ಿೀದವು, 15ನ್ ೀ 

ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ ನಿೀಡಿರುವ ಮೀಲುಕ್ತೀಳಿನ ವಿರುದಧದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಿ ಮತುು 21ನ್ ೀ ಕಲಮಿನಡಿಯಲಿಲ 

ಖರರ್ತಾಪಡಿಸ್ಲರಗಿರುವ ಘನತ್  ಮತುು ಖರಸ್ಗಿೀತನದ ೂಂದಗ  ಬದುಕುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕಿನುನ ಕೂಡ 

ಅರ್ತಕಾಮಿಸ್ುರ್ತುತುು. ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ ವಯಕ್ತುಗಳು "ಸ ರ ಹಿಡಿಯದ ೀ ಬಿಟು ಪರತಕ್ತಗಳು" ಎಂಬ ಕರಿನ್ ರಳಿನಿಂದ 

ಮುಕುವರದ ಬದುಕನುನ ನಡ ಸ್ಲು ಅಹಿರು. 

21. ಸರರರಂಶ 

i. ಮೀಲಿಂಡ ವಿಚರರಣ ಗಳನುನ ಗಮನದಲಿಲರಿಸ್ಕ ೂಂಡು, ವಯಸ್ಿರ (ಎಂದರ  18 ವಷ್ಿ ಮೀಲಿಟು, ಒಪ್ಪಿಗ  

ಸ್ೂಚಸ್ಲು ಅಹಿತ್ ಯರುವ ವಯಕ್ತುಗಳು) ನಡುವ  ಖರಸ್ಗಿೀಯರಗಿ ನಡ ಯುವ ಒಪ್ಪಿಗ ಯ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಕ್ತಾಯಗಳನುನ ಅಪರರಧಿೀಕರಿಸ್ುವ 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದವು ಸ್ಂವಿಧರನದ 14, 15, 19 ಮತುು 21ನ್ ೀ 

ಕಲಮುಗಳನುನ ಉಲಲಂಘಿಸ್ುತುದ  ಎಂದು ಘೂೀಷ್ಟ್ಸ್ಲರಗುರ್ತುದ  

ಆದರ , ಅಂತಹ ಒಪ್ಪಿಗ ಯು ಸ್ಂಪೂಣಿವರಗಿ ಸ್ವಇಚ ಿಯ, ಯರವುದ ೀ ಆಮಿಷ್, ಬಲವಂತಗಳಿಲಲದ, ಮುಕುವರದ 

ಒಪ್ಪಿಗ ಯರಗಿರಬ ೀಕು ಎಂಬುದನುನ ಸ್ಿಷ್ು ಪಡಿಸ್ಲರಗಿದ .  

ii. ಆದರಗೂಯ, 377 ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ವರಯಪ್ಪುಯನುನ ಕುಗಿೆಸ್ುವ ಈ ಘೂೀಷ್ಣ ಯಂದರಗಿ, ಮುಗಿದರುವ 

ಪಾಕರಣಗಳನುನ ಮತ್ ು ಆರಂಭಿಸ್ಲು ಅವಕರಶವಿರುವುದಲಲ. ಆದರ , ವಿಚರರಣ , ಮೀಲಮನವಿ ಮತುು 

ಪುನಪಿರಿಶಿೀಲನ್ ಯ ಹಂತದಲಿಲರುವ ಎಲಲ ಬರಕ್ತೀ ಮೊಕದದಮಗಳಿಗ  ಈ ಘೂೀಷ್ಣ  ಅನವಯಸ್ುತುದ . 

iii. 377ನ್ ೀ ಪರಿಚ ಿೀದದ ನಿಯಮಗಳು ಇನುನ ಮುಂದ  ವಯಸ್ಿರ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಿಗ ಯರದ ಕೃತಯಗಳು, 

ಅಪರಾಪುರ ೂಂದಗಿನ ಶ್ರರಿೀರಿಕ ಸ್ಂಭ ೂೀಗ ಮತುು ಪರಾಣಿಸ್ಂಭ ೂೀಗದ ಕೃತಯಗಳಿಗ  ಅನವಯವರಗುತುವ . 
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iv. 19 ನ್ ೀ ವರಕಯದಲಿಲ ನಿೀಡಿರುವ ಕರರಣಗಳ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, ಸ್ುರ ೀಶ್ ಕುಮರರ್ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ ೂುಬಬರು v. ನ್ರಜ್ 

ಪರಿಷರಠನ ಮತುು ಇತರರು ಪಾಕರಣದ ರ್ತೀಪಿನುನ, ಈ ಮೂಲಕ ರದುದಗ ೂಳಿಸ್ಲರಗುರ್ತುದ . 

ಸ್ದರಿ ಉಲ ಲೀಖ್ವನುನ ಈ ಪಾಕರರವರಗಿ ಬಗ ಹರಿಸ್ಲರಗಿದ .  

ಈ ಮೀಲಿನ ವಿಚರರಣ ಯ ಫಲಿತ್ರಂಶಗಳ ಹಿನ್ ನಲ ಯಲಿಲ, ಸ್ದರಿ ರಿರ್ಟ ಅಜಿಿಗಳನುನ ಅನುಮೊೀದಸ್ಲರಗುರ್ತುದ . 

…………………… ನ್ಾಾ.(ಇಂದ್ೂ ಮಲ್ ೂೌವತಾರ)  

ಹ ೂಸದ ಹಲ್ಲ  

ಸ ಪ್ ಟಂಬ್ರ್ 6, 2018 
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