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இலங்கை: தன்பாலீர்ப்பாளரை்ள், இருபாலீர்ப்பாளரை்ள் மற்றும் 

திருநரை்ளுை்கு சமத்துவத்கதயும் பாரபட்சமின்கமகையும் உறுதி 

சசை்தல் 

 
மதுரி தமிழ்மாறன், ததசிய சட்ட ஆத ாசகர ் – இ ங்கக, சரவ்ததச சட்டவ ்லுனர ்

ஆகைக்குழு 

 
2021ம் ஆை்டு மாரச் ்மாதம் 1ம் திகதி, ஜனாதிபதி தகாட்டாபய ராஜபக்ச ஒரு டுவிட்டர ்

பதிவின் மூ ம் கைிசமான பபாது கவனத்கதப் பபற்றுக்பகாை்டார.் 

பாரபட்சமின்கம நாளுக்கான தனது டுவிட்டர ்பதிவி ் "வயது, பால்நிகல, பாலிைல்பு, 

இனம், உடற் ததாற்றம் மற்றும் நம்பிக்கக தபான்ற காரைிககைக் கருதாது 

அகனவரும் சுை சைௌரவத்துடன் வாழ்வதற்ைான உரிகமகை நிக  

நாட்டுவதற்கான" தனது விருப்பத்கத பதரிவித்தார.்1 
 

அறிக்கககைின் படி, பதற்காசிய நாட்டுத்தக வர ்ஒருவரினா ், பாலிய ்பு மற்றும் 

பா ்நிக  காரைமாக யாரும் பாரபட்சமாக நடத்தப்படக்கூடாது என 

பவைிப்பகடயாக ஒப்புக்பகாை்ைப்பட்டது இதுதவ முத ் முகறயாகும் இதன் மூ ம் 

பாலிைல் ஈர்ப்பு, பால்நிகல அகடைாளம் அல்லது சவளிப்பாடு சார்ந்த 

பாரபட்சமின்றி அகனவரும் சைௌரவமாை வாழும் உரிகமகை இந்த பதிவு 

ஏற்கிறது. ஜனாதிபதி ஒரு புதிய அரசிய கமப்பிகன வகரயும் ஏற்பாடுககை 

ஆரம்பித்திருக்கும் தருைத்தி ் மற்றும் அதன் முத ் வகரபு விகரவி ் பவைியாகவுை்ை 

நிக யி ் இந்த பதிவு தமற்பகாை்ைப்பட்டுை்ைது. இந்த பதிவானது இ ங்ககயி ் 

மிகவும் அவசியமாக காைப்படும் பாலிய ் ஈரப்்பு, பா ்நிக  அகடயாைம் மற்றும் 

பவைிப்பாடு குறித்த க ந்துகரயாடலுக்கான வாய்ப்கப திறந்து பகாடுத்துை்ைது. 

முக்கியமாக தன்பா ் ஈரப்்புகடய பபை்கை், தன்பா ் ஈரப்்புகடய ஆை்கை். இரு 

பாலீரப்்பாைரக்ை் மற்றும் திருநரக்ை் சட்டத்தின் அடிப்பகடயி ் பாரபட்சமாக 

நடத்தப்படாது இருப்பகத உறுதி பசய்வதற்கான, அரசாங்கத்தின் கடப்பாட்டிகன 

குறித்த க ந்துகரயாடக  இது ஏற்படுத்தியுை்ைது. 

 

இ ங்ககயின் அரசிய கமப்புச ் சட்டம் அகனவரும் சட்டத்தின் முன் சமமாக 

நடத்தப்படுவதற்கும் அகனவருக்கும் சட்டத்தின் அடிப்பகடயி ் சமமான 

பாதுகாப்கபயும் உத்தரவாதம் பசய்கிறது (12ம் உறுப்புகர). அது இனம், மதம், பமாழி, 

சாதி, பா ், அரசிய ் கருத்து மற்றும் பிறப்பிடம் தபான்றவற்கற 

அடிப்பகடயாகக்பகாை்ட பாகுபாட்டிகன தகட பசய்கிறது. குறிப்பாக பாரக்்ககயி ், 

அரசிய கமப்புசச்ட்டம் பாலிய ் ஈரப்்பு, பா ்நிக  அகடயாைம் மற்றும்/ அ ் து 

பவைிப்பாடு பதாடரப்ான பாரபட்சத்கத தகட பசய்யவி ்க .  

 

இ ங்ககயின் தை்டகனச ் சட்டக்தகாகவயின் (1883) பிரிவு 365 மற்றும் 365A 

முகறயாக, "இயற்கக விதிக்கு மாறான பாலிய ் புைரவ்ு" மற்றும் "பாரதூரமான இழி 

பசயக யும்" குற்றமாக வகரயகற பசய்கிறது. இந்த இரை்டு பிரிவுகளுதம தன்பா ் 

ஈரப்்புகடய நபரக்ளுக்கிகடயி ான் சம்மதத்துடனான பாலிய ் உறகவ குற்றப்படுத்த 

பயன்படுத்தப்பட்டு வந்துை்ைன. ஆயினும் தை்டகனசச்ட்டக்தகாகவ இந்த பிரிவுகைி ் 

பாவிக்கப்பட்டிருக்கும் பசாற்களுக்கான விைக்கம் எதகனயும் வழங்கவி ்க . இந்த 

குற்றத்தி ் ககது பசய்யப்படுதவாருக்கு 10 ஆை்டுகை் வகர சிகற தை்டகன 

அைிக்கப்படக்கூடும்.   

 

 
1 https://twitter.com/GotabayaR/status/1366258501886955526   

https://twitter.com/GotabayaR/status/1366258501886955526
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தை்டகனச ்சட்டக்தகாகவயின் பிரிவு 399 "பா ்நிக  ஆை்மாறாட்டத்கத" குற்றமாக 

வகரயறுக்கிறது, அத்துடன் அது அதிகமாக திருநரக்ளுக்கு எதிராக அவரக்ை் "பபாது 

மக்கைிகடதய தவறான எை்ைத்கத ததாற்றுவிக்கின்றாரக்ை்” எனக்கூறி, அவரக்கை 

குற்றப்படுத்த, பாவிக்கப்பட்டு வந்துை்ைது. தமலும் அக ந்து திரிதவார ் கட்டகைச ்

சட்டமும் (1842), பா ்நிக  பநறிமுகறககை பின்பற்றாத நபரக்கை, விசாரிக்க, 

அசச்ுறுத்த, தடுத்து கவக்க மற்றும் பு ன் விசாரகை பசய்ய பயன்படுத்தப்பட்டு 

வந்துை்ைது. 

 

அத்துடன், அரசிய கமப்பு சட்டத்தின் 16ம் உறுப்புகர 'ஏற்கனதவ காைப்படும் 

எழுதப்பட்ட மற்றும் எழுதப்படாத சட்டங்கை் அடிப்பகட உரிகமகை் அத்தியாயத்துடன் 

ஒவ்வாததானதாக இருந்தாலும் பதாடரந்்தும் பச ்லுபடியானகவயாகவும், 

பசயற்பாட்டி ் உை்ைகவயாகவும் இருக்கும்’ எனக் குறிப்பிடுகின்றது. இதன் ப னாக 

ஏற்கனதவ காைப்பட்ட தை்டகனச ் சட்டக்தகாகவ மற்றும் அக ந்து திரிதவார ்

கட்டகை சட்டம் தபான்றவற்றின் நீதிமன்ற மீைாய்வு தடுக்கப்பட்டுை்ைது. இது அதிகார 

துஸ்பிரதயாகத்துக்கு இடம்பகாடுப்பததாடு ப ்வகக பாலிய ் ஈரப்்பு மற்றும் பா ்நிக  

அகடயாைம் மற்றும் பவைிப்பாடு உை்ை நபரக்ளுக்கு எதிராக பபாலிஸார ்அதிகமான 

மனித உரிகம மீற ்ககை தமற்பகாை்ை வழிவகுத்துை்ைது. 

 

கடந்த வருடம் ஒரு உை்நாட்டு பத்திரிக்ககயினா ் நடத்தப்பட்ட விதசட ஆய்பவான்றி ், 

தன்பா ் ஈரப்்புை்ை பாலிய ் நடத்கத குறித்த ஆதாரங்ககை தசகரிக்க மனித 

தநயமற்ற முகறகைான சாட்கடயா ் அடித்த ் மற்றும் குத/தயானி பரிதசாதகனகை் 

தபான்ற சித்திரவகத அ ் து தவறான நடத்கதயாக கைிக்கப்படுபகவ, தன்பா ் 

ஈரப்்புை்ை நபரக்ை் மற்றும் திருநருக்கு எதிராக இ ங்கக அதிகாரிகைினா ் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது என கை்டறியப்பட்டது. நீதிமன்ற கட்டகையினா ் எச.்ஐ.வி 

பரிதசாதகன பசய்யப்பட்டு அது பபாதுவான நீதிமன்ற அரங்கி ் அறிவிக்கப்பட்ட 

சந்தரப்்பங்களும் காைப்படுகின்றன. இது சம்மந்தப்பட்டவரக்ைின் 

அந்தரங்கத்துக்கான உரிகமகய மீறும் பசயற்பாடாகும். இவ்விடயங்கை் 

பவைியானகதயடுத்து, நீதியகமசச்ர ் பகௌரவ அலி சப்ரி அவரக்ை், பபாறுப்பான 

அதிகாரிகளுக்கு இவ்வாறான பாதிப்கப ஏற்படுத்தும் நகடமுகறககை நிறுத்துமாறு 

உத்திதயாகபூரவ் அறிக்ககபயான்றி ் அறிவுறுத்த ் வழங்கினார,் அத்துடன் 

பா ்நிக , பாலிய ் பதரிவுகை் மற்றும் அகடயாைம் சாரந்்து பாரபட்சமாக 

நடத்தப்படாதிருத்த ் குறித்த தன் எை்ைப்பாட்கடயும் வலியுறுத்தினார.் தமலும் 

கடந்த மாதம் கூட திருநரக்கை துன்புறுத்த தவை்டாபமனவும் அவரக்கை பகௌரவமாக 

நடத்துமாறும் நீதிபதிகை் பபாலிஸாகர எசச்ரித்தனர ்எனச ்பசய்திகை் பவைிவந்தன. 

 

2014ம் ஆை்டி ், அப்தபாதிருந்த இ ங்கக அரசாங்கத்தின் பிரதிநிதிகை், ஐக்கிய 

நாடுகைின் மனித உரிகமகை் குழுவுக்கு, இ ங்கக அரசிய கமப்பு சட்டத்தின் 12ம் 

உறுப்புகர, பாலிய ் ஈரப்்பு மற்றும் பா ்நிக  அகடயாைம் சாரந்்த 

பாகுபாடின்கமகயயும் உை்ைடக்கியது என அறிவித்தனர.் ஆனாலும் நாம் தமத  

பாரத்்தவாறு சட்டத்தின் பவைிப்பகட பிரிவுகை் மற்றும் அதன் நகடமுகறப்படுத்த ் 

இந்த வாதத்கத மறுக்கிறது. தமலும் 2017ம் ஆை்டி ், மனித உரிகம தபரகவயின் 

சரவ்ததச தவகை வாரியான மீைாய்வி ், இ ங்கக பாலிய ் ஈரப்்பு மற்றும் பா ்நிக  

அகடயாைம் சார ் பாரபட்சத்திகன முடிவுக்கு பகாை்டு வர நடவடிக்கககை் 

எடுப்பதாக வாக்குறுதி வழங்கியது. எவ்வாறிருப்பினும் அன்று முத ், பாலிய ் ஈரப்்பு, 

பா ்நிக  அகடயாைம் மற்றும் பவைிப்பாட்கட மனித உரிகம பசயற் திட்டத்தி ் 

இகைக்க எடுத்த அகனத்து முயற்சிகளும் அகமசச்ரகவயி ் காைப்பட்ட 

எதிரப்்பினா ் ககவிடப்பட்டன. 
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பதற்காசியாவி ் இ ங்ககயின் அய ் நாடுகை் முற்தபாக்கான முன்தனற்றங்ககை 

அகடந்துை்ைன. இந்தியா மற்றும் பூட்டான் சம்மதத்துடனான தன்பா ் ஈரப்்புை்ை 

பாலிய ் நடத்கதகய குற்றமற்றதாக அறிவித்துை்ைன. 2004ம் ஆை்டி ் தான் 

பூட்டானின் தை்டகன சட்டக்தகாகவ 'இயற்கக நியதிக்கு மாறான பாலிய ் 

நடத்கதகய' குற்றமாக்கியது, எனினும், தன்பா ் உறவி ் உை்ை நபரக்ை் தாமாக 

எச.்ஐ.விக்கான சிகிசக்ச பபறுவகத இது தடுக்கும் என்று 

ஏற்றுக்பகாை்ைப்பட்டதனாலும், பரிந்துகர பசயற்பாடுகைின் விகைவாகவும் இது 

குற்றமற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது. 2018ம் ஆை்டு இந்திய உசச் நீதிமன்றம், இந்திய 

தை்டகனக் தகாகவச ் சட்டத்தி ் சம்மதத்துடனான தன்பா ் ஈரப்்புகடய பாலிய ் 

உறகவ குற்றப்படுத்த பயன்பட்ட, பிரிவு 377ஐ மீைாய்வு பசய்து அது தன்பா ் 

ஈரப்்புகடய நபரக்ை், ஈரப்்பாலீரப்்பாைரக்ை் மற்றும் திருநர ்மத்தியி ் காைப்படக்கூடிய 

சம்மதத்துடனான பாலிய ் உறகவ குற்றப்படுத்த பாவிப்பது அரசிய கமப்பிற்கு 

எதிரானபதனவும், சமத்துவத்திற்கான உரிகம உட்பட, குறிப்பிட்ட அடிப்பகட 

உரிகமககை மீறுத ாகும் என அறிவித்தது. 2018ம் ஆை்டு பாகிஸ்தான், தான் 

விரும்பும் பா ்நிக  அகடயாைத்துக்கான சட்ட ரீதியான அங்கீகாரம் உட்பட 

திருநரக்ைின் மனித உரிகமககை அங்கீகரித்து ஒரு புதிய சட்டத்கத ஏற்படுத்தியது. 

தவறு காரைங்கதைாடு, இவ்வாறான பாரபட்சமான சட்டங்கை், பிரித்தானிய 

கா னித்துவக் கா  சட்டங்கைின் மீதமாக இருந்தன மற்றும் அதன் தாக்கத்தி ் இருந்து 

பவைிவர தவை்டும் என்ற புரிந்துைரவ்ும் இவ்வாறான முன்தனற்றங்களுக்கு 

வழிவகுத்தன. 

 

இ ங்ககயி ், தன்பா ் உறவுகை் குறித்து சமூகத்தி ் காைப்படும் பயம் ஒரு 

அடிப்பகட க ாசார பிரசச்கனயாக தநாக்கப்படுகிறது. எனினும் கா ம் மாறி 

வருகிறது என்பதற்கான அறிகுறிகை் காைப்படுகின்றன. தற்தபாது ஊடகங்கைி ் 

தன்பா ் ஈரப்்புை்ை நபரக்ை், இரு பாலீரப்்பாைரக்ை் மற்றும் திருநரக்கை உை்ைடக்கிய 

மற்றும் அவரக்ைின் மனித உரிகமகை் குறித்த க ந்துகரயாட ்களுக்கு அதிக இடம் 

வழங்கப்படுகிறது. பிகரட் பகாை்டாட்டங்கை் என அகழக்கப்படும் ப ்வகக பாலிய ் 

ஈரப்்பு மற்றும் பா ்நிக  அகடயாைம் மற்றும் பவைிப்பாடுககை பகாை்டாடும் 

நிகழ்வுகளும் ஊடகங்கைினா ் பதிவு பசய்யப்படுகின்றன. இதததவகையி ் 2016ம் 

ஆை்டு, வயது வந்தவரக்ைிகடதய இடம்பபறும் சம்மதத்துடனான பாலிய ் 

உறவுகைி ் அரசு தக யீதடா கட்டுப்பாடுகதைா பசய்யக்கூடாபதனவும் அது குற்றமாக 

கருத்தப்படக்கூடாபதனவும் உயரநீ்திமன்ற தீரப்்பபான்று பதரிவித்தது. பூட்டானினா ் 

2004ம் ஆை்டி ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பாரபட்சமான சட்டத்கத இரத்து பசய்ய 

முடியுமானா ், நிசச்யமாக இ ங்ககயும் அதன் அய ் நாடுகைின் வழிகய பின்பற்றி, 

கா னித்துவ கா த்து வி ங்குகைி ் இருந்து விடுதக  பபற்று, தன்பா ் ஈப்புகடய 

நபரக்ை், இரு பாலீரப்்பாைரக்ை் மற்றும் திருநரக்ை் சமத்துவமாக நடத்தப்படுவகத 

உறுதி பசய்ய முடியும்.   

 

தன்பா ் ஈரப்்புை்ை நபரக்ை், இரு பாலீரப்்பாைரக்ை் மற்றும் திருநர ்உட்பட அகனத்து 

மக்ககையும் சமமாக நடத்த இ ங்கக சரவ்ததச அைவி ் வழங்கியுை்ை மனித உரிகம 

வாக்குறுதிககை நிகறதவற்றுவதற்கான தநரம் இது. இது ஜனாதிபதி தன் டுவிட்டர ்

பதிவு மற்றும் இதற்கு முன் அரசாங்கம் பசய்துை்ை வாக்குறுதிகைின் மீதுை்ை 

எதிரப்ாரப்்பின் பவைிப்பாடு. கடந்த ஆை்டு ஜனாதிபதி புதிய அரசிய கமப்பு 

சட்டத்கத வகரய 'நிபுைர ் குழுவிகன' நியமித்தார.் பாலிய ் ஈரப்்பு, பா ்நிக  

அகடயாைம் மற்றும் பவைிப்பாடு சாரந்்த பாரபட்சமின்கமகய புதிய 

அரசிய கமப்பின் அடிப்பகட உரிகமகைின் பாதுகாப்பி ் உை்ைடக்குவது, இ ங்கக 

அரசின் சரவ்ததச சட்ட கடப்பாடுககை நிகறதவற்றுவதுடன் அது தன்பா ் ஈரப்்புை்ை 
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நபரக்ை், இருபாலீரப்்பாைரக்ை் மற்றும் திருநருடனான அரசின் உறகவ மீைக் 

கட்டிபயழுப்புவதற்கான முத ் படியுமாகும்.  

 


