
 
 
க ோவிட்-19 பெருந்ப ோற்றில் மனி  உரிமம ளும் அரசின் ப ோள்ம யும் 
 
டி.சுந்தரராமன் 
ஜூன் 7, 2021 

 

க ாவிட்-19இன் இரண்டாம் அலை இந்தியா முழுவதும் 
கேரலையாய் வசீ, துயரங் ளும் கவதலை ளும் 
பேருகு ின்றை. மருத்துவமலை ளில் 
ேடுக்ல  ளுக் ா க் குடும்ேங் ள் கோராடு ின்றை. 
மருத்துவமலை ளில் ஆக்சிஜன் இருப்பு கவ மா த் 
தீர்ந்துவரு ிறது. அத்தியாவசிய மருத்துவப் 
போருள் ளுக் ாை  ள்ளச்சந்லத ள் பேரு ிவரு ின்றை. 
ேிணங் லள எரிக்கும் இடங் ளில் கூட்டம் அதி ரிப்ேது 
குறித்தும்  ங்ல யில் சடைங் ள் மிதப்ேது குறித்தும் 
ஊட ங் ளில் பசய்தி ள் வரு ின்றை. மரண 
எண்ணிக்ல  மி வும் குலறவா கவ ேதிவா ிறது 

என்ேதும் கசர்ந்து கதசத்தின் ேிரக்லைலய உலுக்கு ிறது. பேருந்பதாற்றின் 
தாக் ங் லள முன்கூட்டிகய அனுமாைிப்ேதிலும் பதாற்லறச் சமாளிக் ப் கோதிய 
அளவு பசயைாற்றுவதிலும் மத்திய மாநிை அரசு ள் தவறிவிட்டை என்று 
குற்றம்சாட்டும் மனுக் லளப் ேல்கவறு உயர் நீதிமன்றங் ள் விசாரலணக்கு 
எடுத்துக்ப ாண்டுள்ளை.  
 
இந்த பநருக் டியின் விலளவா , தலைலம நீதிேதி கோப்கடயின் தலைலமயில் 
அலமந்த உச்ச நீதிமன்ற அமர்வு பசயைில் இறங்  முடிவுபசய்தது. ஆக்சிஜன், 
அத்தியாவசிய மருந்து ள், தடுப்பூசி ள் ஆ ியவற்லற விைிகயா ிப்ேது பதாடர்ோ  
“ஒகர சீராை உத்தரவு லள”ப் ேிறப்ேிப்ேதற் ா  உயர் நீதிமன்றங் ளிடமிருந்து இந்த 
வழக்கு லளத் தைக்கு மாற்றிக்ப ாள்வது குறித்துப் ேரிசீைிப்ேதா வும் கூறியது. 
சட்டத் துலறயிைிருந்து இந்த உத்தரவுக்குக்  டும் விமர்சைம் எழுந்தது. அரசு ளின் 
கதால்வி லள மூடி மலறக் கவ இந்த நடவடிக்ல  என்று மூத்த வழக் றிைரும் 
உச்ச நீதிமன்ற வழக் றிைர் ள் சங் த்தின் முன்ைாள் தலைவருமாை துஷ்யந்த் தகவ 
குறிப்ேிட்டார். “குடிமக் லளப் ேற்றி உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு அக் லற இருந்திருந்தால், 
மருத்துவமலை ள், தடுப்பூசி ள், மருந்து ள், ஆக்சிஜன் ஆ ியலவ க ாவிட் 
கநாயாளி ளுக்குப் கோதிய அளவில்  ிலடப்ேலத உறுதிபசய்வதற் ா  அது 
முன்ைதா கவ இந்த வழக்ல த் தாைா கவ எடுத்துக்ப ாண்டிருக்  கவண்டும். இந்தக் 
 ாை ட்டத்தில் அரசு தூங் ிக்ப ாண்டிருக் ிறது. ப டுவாய்ப்ோ , உச்ச நீதிமன்றமும் 
தூங் ிக்ப ாண்டிருக் ிறது” என்றார் அவர். 

ஏப்ரல் 23 அன்று நீதிேதி கோப்கட ஓய்வுபேற்றார். புதிய அமர்வுக்குத் தலைவரா  
டி.ஒய். சந்திரசூட் போறுப்கேற்றார். அமர்வில் எல். நாக ஸ்வர ராவ், எஸ். ரவநீ்திர 
ேட் ஆ ிகயாரும் அந்த அமர்வில் இடம்பேற்றிருக் ிறார் ள். உயர் நீதிமன்றத்தில் 
உள்ள மனுக் லள எடுத்துக்ப ாள்ளும் கநாக் ம் எதுவும் தைக்கு இல்லை எை இந்த 
அமர்வு பதளிவுேடுத்தியது. ஆைால், இந்த விவ ாரத்தில் தலையிடும்  டலம உச்ச 
நீதிமன்றத்திற்கு இருக் ிறது என்று அது பசால்ைியிருக் ிறது. “பேருந்பதாற்றின் 
விலளவா த் தற்கோது கதசம் எதிர்ப ாண்டிருக்கும் பநருக் டிலயப் கோன்ற கதசிய 
பநருக் டி ளின்கோது உச்ச நீதிமன்றம் மவுைப் ோர்லவயாளரா  இருக்  முடியாது. 
அரசியல் சட்டத்தின் மூன்றாம் ேகுதியில் குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ள அடிப்ேலட 
உரிலம லளப் ோது ாக்  கவண்டிய  டலம நீதிமன்றத்துக்கு இருக் ிறது” என்று அது 
கூறியது. 
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ஆக்சிஜன் விைிகயா ம், அத்தியாவசிய மருந்து ள், மருத்துவ உள் ட்டலமப்பு, 
ேணியாளர் ளின் எண்ணிக்ல , தடுப்பு மருந்து ள் எைப் ேல்கவறு ேிரச்சிலை லள 
நீதிமன்றம் எழுப்ேியது. இலவ குறித்த நடவடிக்ல  லள ஏப்ரல் 29க்குள் தைக்குத் 
பதரிவிக்குமாறு ஒன்றிய அரலசயும் மாநிை அரசு லளயும் க ட்டுக்ப ாண்டது. 
குறிப்ோ , ஏப்ரல் 30 முதல் அமைா விருந்த தடுப்பூசிக் ப ாள்ல  ேற்றிப் ேை 
க ள்வி லள அது எழுப்ேியிருந்தது. ஏப்ரல் 30 அன்று நீதிமன்றம் கூடியகோது 
ஒன்றிய அரசும் ேல்கவறு மாநிை அரசு ளும் தத்தமது அறிக்ல  லளத் தாக் ல் 
பசய்திருந்தை. குடிலமச் சமூ  அலமப்பு ளும் போது அறிவுஜீவி ளும் 20க்கும் 
கமற்ேட்ட இலடயடீ்டு மனுக் லளத் தாக் ல் பசய்திருந்தார் ள். 
 
மாநிை எல்லை லளக்  டந்து ஒட்டுபமாத்த கதசத்லதயும் ோதிக்கும் க ாவிட்-19 
ேிரச்சிலை ளில் தலையிடும் அதி ாரத்லதத் தான் எடுத்துக்ப ாள்வதா வும் இது 
மாநிை அரசு ள் ஆற்றிவரும் ேங்குக்குத் துலணயா  அலமயும் என்றும் நீதிமன்றம் 
ஏப்ரல் 30 அன்று அளித்த தீர்ப்ேில் மீண்டும் வைியுறுத்தியது. சட்டமன்றங் ளும் 
நிர்வா மும் கமற்ப ாள்ள கவண்டிய ேங் ிலைத் தான் எடுத்துக்ப ாண்டுவிடக் 
கூடாது என்ேலத அங் ீ ரித்த நீதிமன்றம், தன்னுலடய இலடயீடு ள் 
 டலமயின்ோற்ேட்ட தலையடீு என்று விளக் ியது. ேிரிவு 21இன்  ீழ் உயிர் 
வாழ்வதற் ாை உரிலம, ேிரிவு 14இன்  ீழ் சமத்துவத்திற் ாை உரிலம ஆ ியவற்லற 
உள்ளடக் ிய மைித உரிலம ளுக் ாை சட்ட த்திற்கு உட்ேட்டதா வும் அதற்கு 
நியாயம் பசய்வதா வும் அரசின் ப ாள்ல  இருக்  கவண்டும் என்று அது கூறியது.  

கதசியப் கேரிடர் கமைாண்லமச் சட்டத்தின்  ீழ் மத்திய மாநிை அரசு ளுக்கு 
இருக்கும் கூட்டுப் போறுப்லே இந்த உத்தரவு நிலைநாட்டியது. உரிய மருத்துவ 
சி ிச்லசலயப் பேறுவதற்கு குடிமக் ள் ேைர் எதிர்ப ாள்ள கவண்டியிருக்கும் 
சிரமங் லள நீக் வும் மாநிை அரசு ளும் உள்ளாட்சி அலமப்பு ளும் எடுத்துவரும் 
நடவடிக்ல  ளால் மருத்துவ சி ிச்லச பேறுவதில் ஏற்ேட்டுள்ள தலட லள நீக் வும் 
போறுப்கேற்றுக்ப ாள்ள கவண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் மத்திய அரலசக் 
க ட்டுக்ப ாண்டது. ஆக்சிஜன் விைிகயா ம், அதற் ாை உள் ட்டலமப்லே 
உருவாக்குதல் ஆ ியவற்றுக்கு மத்திய அரசு மாநிை அரசு லளப் போறுப்ோக் ியது. 
தில்ைிக்கு ஆக்சிஜன் வழங்குவது என்னும் உடைடிப் ேிரச்சிலை குறித்து குறித்து 
மாநிைங் ளின் ேதிலைப் பேறுவதற்குக்  ாத்திருந்த நீதிமன்றம் மாநிைங் ளின் 
நிலைப்ோட்லட ஆதரித்தது. மாநிைங் ளின் கதலவக்க ற்ே ஆக்சிஜன் 
விைிகயா த்லத அதி ரிக்  கவண்டும் என்றும் கூறியது.  

தடுப்பூசிக் ப ாள்ல  விஷயத்தில் அது மி வும்  டுலம  ாட்டியது. சு ாதாரம், 
சமத்துவம் ஆ ியவற்றுக் ாை உரிலம லள அடிபயாற்றியதா  இருக்கும் வல யில் 
தற்கோலதய தடுப்பூசிக் ப ாள்ல லய மாற்றியலமப்ேது குறித்து மத்திய அரசு 
ேரிசீைிக்  கவண்டும் என்று அது கூறியது. ேிப்ரவரி 28 முதல் நடப்ேிைிருக்கும் தடுப்பு 
மருந்துக் ப ாள்ல யின்ேடி லமயப்ேடுத்தப்ேட்ட விதத்தில் தடுப்பூசி ள் ப ாள்முதல் 
பசய்யப்ேட்டு மாநிைங் ளுக்கு ஒதுக் ப்ேடும். மாநிைங் ள், போது நிர்வா த் 
திட்டத்தின் மூைம் அரசு, தைியார் அலமப்பு ள் மூைம் மக் ளுக்கு அலவ கோய்ச் 
கசருவதற் ாை ஏற்ோட்லடச் பசய்ய கவண்டும். போது அலமப்பு ளில் தடுப்பூசி ள் 
இைவசமா ப் கோடப்ேடும். தைியார் அலமப்பு ளில் ஒரு கடாஸுக்கு ரூ. 250 
 ட்டணம் வசூைிக் ப்ேடும். சு ாதாரப் ேணி ஊழியர் ளும் சு ாதாரப் ேணியில் 
ஈடுேடும் இதர சிை வல யிைரும் தடுப்பூசி பேறத் தக் வர் ள் எை 
வலரயறுக் ப்ேட்டார் ள். ஏப்ரல் 1 அன்று 45 வயதுக்கு கமற்ேட்ட அலவவரும் அதில் 
கசர்க் ப்ேட்டார் ள். 18-44 வயதிைரும் ேிறகு இலணக் ப்ேடுவார் ள் என்று 
பசால்ைப்ேட்டது.  

கம 1 முதல் நலடமுலறக்கு வந்த மாற்றியலமக் ப்ேட்ட ப ாள்ல  மத்திய அரசு 
பமாத்த தடுப்பூசி உற்ேத்தியில் 50 விழுக் ாட்டிலை மட்டுகம ப ாள்முதல் பசய்யும் 
என்று வலரயறுத்தது. மீதியுள்ள 50 விழுக் ாட்லடப் பேற மாநிை அரசு ளும் தைியார் 
நிறுவைங் ளும் கோட்டியிடைாம். விலை, தடுப்பூசி ள் வந்து கசர கவண்டிய  ாைம் 
ஆ ியலவ குறித்து உற்ேத்தியாளர் ளிடம் கேசிக்ப ாள்ளைாம். 45 வயதிற்கு 
உட்ேட்டவர் ள் உற்ேத்தியாளர் ளும் தைியார் மருத்துவமலை ளும் நிர்ணயித்த 
விலையில் தடுப்பூசிலயப் பேற்றுக்ப ாள்ளைாம். 45 வயதிற்கு கமற்ேட்டவர் ளும் 



அகத முலறயில் தைியாரிடம் பேற்றுக்ப ாள்ளைாம்.  

முதலீட்டின் மீதாை ைாேம் அதி ரிப்ேது உற்ேத்திலய அதி ரிக் ச் பசய்யும். 
சந்லதயில் மாநிை அரசு ளுக்கும் தைியார் மருத்துவமலை ளுக்கும் இலடகய 
கோட்டிலய உருவாக்கும். இதைால் தடுப்பூசி  ிலடப்ேது கமலும் அதி ரிக்கும், 
விலையும் குலறயும் என்று இந்தக் ப ாள்ல க்குக்  ாரணம் பசால்ைப்ேட்டது. 
இந்தியாவின் மாபேரும் தடுப்பூசி உற்ேத்தி நிறுவைமாை சீரம் இன்ஸ்டிட்யூட்டின் 
தலைலம நிர்வா  அதி ரி, முந்லதய ப ாள்ல யின்ேடியும் தங் ளுக்கு ைாேம் 
 ிலடத்தது என்று பவளிப்ேலடயா கவ பசான்ைார் என்ேது இங்க  குறிப்ேிடத்தக் து. 
கமலும் அதி  ைாேத்லத அந்நிறுவைம் எதிர்ோர்த்தது.  

அலைவருக்கும் உரிய கநரத்தில் தடுப்பூசி  ிலடக் ச் பசய்தல், தடுப்பூசிலயப் 
பேறுவதில் சமத்துவம் ஆ ியவற்றின் அடிேப்லடயில் தடுப்பூசிக் ப ாள்ல யின் 
தன்லம குறித்து நீதிமன்றம் க ள்வி எழுப்ேியது. தடுப்பூசிலய உருவாக்குவதில் அரசு 
 ணிசமா  முதலீடு பசய்திருக்கும் நிலையில் தற்கோலதய உற்ேத்தியாளர் ளிடம் 
அது ஏன் கேரம் கேசக் கூடாது என்று க ட்டது.  ட்டாய உரிமம் கோன்ற 
வழிமுலற லளப் ேயன்ேடுத்தி, தற்கோதுள்ள இரண்டு உற்ேத்தியாளர் லளத் 
தாண்டியும் தடுப்பூசி உற்ேத்திலய கமற்ப ாள்வதற் ாை நடவடிக்ல  லள 
எடுக்குமாறும் அது கூறியது. அத்தியாவசியப் போருள் ளின்  ள்ளச் சந்லத, சு ாதாரப் 
ேணியாளர் ளின் உரிலம ளும் ோது ாப்பும், பேருந்பதாற்லறப் ேதிவு பசய்வதில் 
ஊட ங் ளுக் ாை சுதந்திரம் முதைாை ேிரச்சிலை லளப் ேற்றியும் நீதிமன்றம் 
குறிப்ேிட்டது. 

நீதிமன்றம் சுட்டிக் ாட்டிய கோதாலம லளக்  லளய எடுக் ப்ேட்ட நடவடிக்ல  லள 
விளக்குவதா கவ மத்திய அரசின் ேதில் பேரும்ோலும் அலமந்தது. தடுப்பூசிக் 
ப ாள்ல யில் சந்லதலய அடிப்ேலடயா க் ப ாண்ட அணுகுமுலறக்குத் திடீபரன்று 
மாறியதற் ாை  ாரணம் எலதயும் மத்திய அரசு கூறவில்லை. குடிமக் ளுக்குத் 
தடுப்பூசி லள இைவசமா  வழங்குவதா  மாநிை அரசு ள் உறுதியளித்திருப்ேதால் 
ப ாள்முதல், ஒதுக் ீடு, விலைக் ப ாள்ல  ஆ ியலவ சாமாைிய மக் லளப் 
ோதிக் ாது என்றும் அது நீதிமன்றத்திற்கு உறுதியளித்தது. மத்திய அரசுக்கும் மாநிை 
அரசு ளுக்கும் ஒகர விலையில் வழங்குவதா  உற்ேத்தியாளர் ள் அறிவித்திருப்ேது 
முதைாைவற்லறயும் சுட்டிக் ாட்டி, சமத்துவம் குறித்த  வலை ள்  லளயப்ேடும் 
என்று மத்திய அரசு உறுதியளித்தது. ஆைால், இலவ மத்திய அரசின் வாக்குறுதி ள் 
அல்ை. இதர ேயனுரிலமயாளர் ள் பசய்திருப்ேலவ அல்ைது பசய்வதா  
உறுதியளித்திருப்ேலவ குறித்த எதிர்ோர்ப்பு ள்தான். ப ாள்ல  வகுப்பு என்ேது அரசின் 
அதி ாரத்திற்கு உட்ேட்டது என்றும், நிபுணர் ளின்அறிவுலர ள், 
ேயனுரிலமயாளர் ளின் ஆகைாசலை ள் ஆ ியவற்றின் அடிப்ேடியில்தான் ப ாள்ல  
உருவாக் ப்ேட்டது என்றும் கூறிய மத்திய அரசு, நீதித்துலற அதில் தலையிட்டுக் 
க ள்வி எழுப்ே முடியாது என்றும் கூறியது.  

ப டுவாய்ப்ோ , அடுத்த விசாரலணக்கு ஒரு நாள் முன்ைதா  அமர்வின் தலைவர் 
க ாவிட்-19 பதாற்றால் ோதிக் ப்ேட்டதால் விசாரலண ஒத்திப்கோடப்ேட்டது. ஜூன் 1 
அன்று மீண்டும் விசாரலணலயத் பதாடங் ிய அமர்வு, ப ாள்ல  வகுப்ேதில் அரசின் 
விகவ த்லதக் க ள்விக்குட்ேடுத்த முடியாது என்ேலத ஒப்புக்ப ாண்டது.  ஆைால், 
“கதர்ந்பதடுக் ப்ேட்ட ப ாள்ல  நியாயத்தின் அளவுக ால் ளுக்கு உட்ேட்டு 
இருக் ிறதா, தன்ைிச்லசயாை பசயல்ோடு ளுக்கு எதிரா  அது கோராடு ிறதா, 
அலைத்து மக் ளின் உயிர் வாழும் உரிலமலய அது ோது ாக் ிறதா என்ேலதத் 
தீர்மாைிக்  கவண்டிய”  டலம தைக்கு இருப்ேதா  அது வைியுறுத்தியது.  

சு ாதாரப் ேராமரிப்பு என்ேலத மக் ளின் உரிலம என்று உச்ச நீதிமன்றம் இதற்கு 
முன்பும் கூறியிருக் ிறது. ஆைால், தன்  டலமலயச் பசய்வதற் ாை போறுப்லே 
அரசு ஏற் ச் பசய்வதற்கு நீதித்துலற நலடமுலறலயப் ேயன்ேடுத்தியதன் மூைம் 
இந்த வழக்கு புதிய ோலதலயத் திறந்து விட்டிருக் ிறது. தடுப்பூசி ள், தடுப்பூசி 
பசலுத்துதல் — அல்ைது க ாவிட்-19 பதாடர்ோை சு ாதாரப் ேராமரிப்பு — 

ஆ ியவற்லறச் சந்லதப்ேடுத்தக்கூடிய ேண்டங் ளா க் க ாட்ோட்டு ரீதியில் 
புரிந்துப ாள்வதன் அடிப்ேலடயில் அரசின் ப ாள்ல  வகுக் ப்ேட்டிருக் ிறது. இந்தப் 



புரிதைின்ேடி சந்லதயில் நிைவும் கோட்டியும் தைியாரின் ைாேமுகம இலதச் சிறப்ோ  
நடத்திச் பசல்ைக்கூடியலவ. நீதிமன்றம் அளித்த அழுத்தத்தின்  ாரணமா  அரசு 
சமர்ப்ேித்த அறிக்ல , உயிர் வாழ்வதற் ாை உரிலம, சமத்துவம் ஆ ியவற்றுக்கு 
ஏற்ேக் ப ாள்ல  அலமந்திருப்ேலதக்  ாட்டக்கூடிய சிை ோது ாப்பு ஏற்ோடு லளயும் 
உறுதிபமாழி லளயும் அறிவித்தது. ஆைால், சந்லதலய லமயமா க் ப ாண்ட 
தடுப்பூசிக் ப ாள்ல லயத் தக்  லவத்துக்ப ாள்ள அரசு முயல் ிறது.  

தற்கோலதய ப ாள்ல லயயும் அதன் விலளவு லளயும் ேற்றி நீதிமன்றம் 
பதாடர்ந்து கமற்ப ாள்ளும் விசாரலணயால், சந்லதலய லமயமா க் ப ாண்ட 
அணுகுமுலற சு ாதாரம், மைித உரிலம ள் ஆ ியலவ குறித்த அரசியல் சட்டத் 
கதலவ ளுக்கு உட்ேட்டதா  இல்லை என்ேது அம்ேைமா ிவரு ிறது. தடுப்பு 
மருந்து லளயும் தடுப்பு மருந்து லள மக் ளுக்குத் தருவலதயும் போது 
மக் ளுக் ாை கசலவ ள் என்னும் புரிதைின் அடிப்ேலடயிைாை ப ாலள மட்டுகம 
இத்தல ய நீதித்துலற விசாரலணலயத் திருப்திப்ேடுத்தக்கூடியதா  இருக்கும். 
சந்லத-லமய அணுகுமுலறயிகைகய அரசு பதாடர்ந்து நீடிக்குமா அல்ைது உரிலம ள் 
சார்ந்த  ண்கணாட்டகம சு ாதாரக் ப ாள்ல க்கு அத்தியாவசியம் என்ேலத 
நலடமுலறப்ேடுத்தலவக்  நீதிமன்றத்தால் முடியுமா? இதன் விலளவு அண்லம 
வருங் ாைத்தில் சு ாதார உரிலமயும் சு ாதாரப் ேராமரிப்பும்  ிலடக் ச்பசய்வதில் 
 ணிசமாை தாக் த்லத ஏற்ேடுத்தும். 

டி.சுந்தரராமன் கதசிய சு ாதார அலமப்பு ள் ஆய்வு லமயத்தின் முன்ைாள் நிர்வா  
இயக்குநர். தற்கோது மக் ள் சு ாதார இயக் த்தின் உை ளாவிய 
ஒருங் ிலணப்ோளரா ப் ேணியாற்று ிறார். க ாவிட்-19ஐ அரசு ல யாளும் விதம் 
குறித்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் இலடயீட்டு மனுக் லளத் தாக் ல் பசய்தவர் ளில் 
ஒருவர். 

 


