
பிரிவினை அடிப்பனையில் பிரதிநித்துவம்: இந்தியக் குற்றவியல் நீதி அனைப்பில் 
குறிப்பிட்ை குழுக்களுக்காை ஏற்பாடுகள்  
 

பாதிக்கப்படக்கூடிய நிலையில் இருக்கும் குழுக்களின் 
நைன்கலளயும் உள்ளடக்கும் விதத்தில் பிரதிநிதித்துவம் 
என்பலத வடிவலைப்பது எப்படி? பை ஆண்டுகளாகச் சமூக 
அறிவியல் இந்தக் ககள்விலய ஆய்ந்துவருகிறது. இந்த 
ஆய்வின் பபரும்பகுதி குறிப்பிட்ட வடிவிைான 
இடஒதுக்கீடுகலளகய குவிலையைாகக் பகாண்டிருக்கின்றன. 
ஆனால் அரசியல், கல்வி, அல்ைது தனியார் துலற சார்ந்த 
கட்டாய இடஒதுக்கீடுகள் பிரதிநிதித்துவத்தின் ஒரு வலகலய 
ைட்டுகை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றன. சிறுபான்லைக் 
குழுக்கள் நிறுவனங்களுக்குள் இடம்பபறுவதற்கும் அதன் 
உச்சைாக, விளிம்பு நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டவர்களின் நைன் 
பதளிவாக வலரயறுக்கப்பட்டதும் கணிசைானதுைான 
பிரதிநிதித்துவத்தின் மூைம் லையநீகராட்டத்திற்குள் 

உள்வாங்கப்படுவதற்கும் அனுைதிக்கும் வழிகளில் ஒன்றாக இந்த ஒதுக்கீடுகள் இருக்கின்றன.     
 
ககாட்பாட்டு ரீதியாக அதிகம் விளக்கம் பபறாத இதர பிரதிநிதித்துவ வடிவங்களும் 
இருக்கின்றன. உள்ளடக்குதல் என்பதில் அல்ைாைல் பிரித்தல் என்பலத அடிப்பலடயாகக் 
பகாண்ட வழிகளும் இதில் அடக்கம். இத்தலகய வழிமுலறகளில் விளிம்பு நிலையில் 
உள்ளவர்கள் குழுக்களாக ைட்டுகை உள்ளடக்கப்படும் விதத்தில் குழுக்கலள அடிப்பலடயாகக் 
பகாண்ட இயங்குமுலறகலள அரசு நிறுவியிருக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, எடுத்துக்காட்டாக, 
கதர்தல் அரசியைில் தனித்பதாகுதி என்னும் குறிப்பிட்ட குழுக்கலள லையைாகக் பகாண்ட 
ஏற்பாடுகள் இருக்கின்றன. இந்தத் பதாகுதிகளில் குறிப்பிட்ட சமூகப் பிரிவினர் ைட்டுகை 
கபாட்டியிட இயலும் அல்ைது சிறுபான்லையினர் ைட்டுகை வாக்களிக்க முடியும். இந்தியாவில் 
1909இல் இஸ்ைாைிய சமுதாயத்திற்காக இத்தலகய ஏற்பாடு பதாடங்கப்பட்டது. பல்கவறு 
சாதியினருக்கு அதிகாரம் அளிப்பதற்கும் சமூக வளர்ச்சிக்குைான வழிமுலறயாகச் சிறுபான்லைக் 
குழுக்களின் தலைவர்களால் பின்னர் முன்பனடுக்கப்பட்டது.  
 
இன்று தனித்த அல்ைது குழு சார்ந்த பிரதிநிதித்துவம் கதர்தல் களத்தில் கிட்டத்தட்ட இல்ைாைல் 
ஆகிவிட்டது. எனினும், இந்தக் கருத்து குற்றவியல் நீதி என்னும் களத்தில் பரவைாக ஏற்லபப் 
பபற்றுள்ளது. இதன் விலளவாக, இந்த ைாற்றுத் திட்டத்தின் நல்ைதும் கைாசைானதுைான 
விலளவுகலளக் ககாட்பாட்டு ரீதியாக விளங்கிக்பகாள்வதற்கான நவனீ எடுத்துக்காட்டுக்கள் 
நம்ைிலடகய உள்ளன. இருபதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் உைகின் பதன் பகுதியில் உள்ள 
பிகரசில், இந்தியா முதைான சிை நாடுகள் குற்றவியல் நீதித் துலறயில் பபண்கலள ைட்டுகை 
பகாண்ட நிறுவனங்கலள உருவாக்குவதன் மூைம், அதிகாரைளிப்பதற்காகப் பிரித்து அணுகுதல் 
என்னும் இந்த வழிமுலறக்குப் புத்துயிரூட்டியுள்ளன. இலவ அலனத்து ைகளிர் காவல் 
நிலையம் கபான்ற குறிப்பிட்ட குழுவினர் ைட்டுகை இடம்பபறும் நிறுவனங்களாககவா அல்ைது 
குறிப்பிட்ட குழுக்கள் ைட்டுகை பைன்பபறக்கூடிய நிறுவனங்களாககவா உள்ளன. பபண்கள் 
ைட்டுகை பணிபுரியும் காவல் நிலையங்கள் உைகிகைகய இந்தியாவில்தான் அதிகம் உள்ளன. 
ைகளிர் நீதிைன்றம், பட்டியைினத்தவர் / பழங்குடியினருக்கான காவல் நிலையங்கள் முதைான 
குழுசார் அலைப்புகளும் இந்தியாவில் உள்ளன. இட ஒதுக்கீடுகளும் அலனவலரயும் 
உள்ளடக்கும் பிரதிநிதித்துவ வழிமுலறகளும் அைைில் இருந்தாலும் சிறுபான்லைக் குழுக்கலளப் 
பபரும்பான்லையினர் கட்டுப்படுத்தக்கூடும் என்பகத இத்தலகய பிரித்து அணுகுதல் என்னும் 
வழிமுலறக்குப் பின் உள்ள உணர்வு. ஆககவ, குழுக்கள் தங்களின் பசாந்த நிறுவனங்கள் 
அல்ைது “இடங்”களில் சட்ட ரீதியாககவா அலைப்பு சார்ந்கதா குழுக்கலளப் பிரித்து அணுகுவது 
என்பது கசலவ வழங்குவதற்கு ஏதுவாக இருப்பதுடன் பாகுபாட்டிைிருந்தும் பக்கச் 
சார்பிைிருந்தும் அகற்றப்பட்ட பவளிகலளயும் உருவாக்குகின்றன. 
 

பிரித்து அணுகுவதன் மூைம் பிரதிநிதித்துவம் என்பகதாடு பதாடர்புபகாண்ட  இயங்குமுலறகள் 
பற்றி என்னுலடய ஆய்வுக் கட்டுலரகளின் மூைம் நான் புைனாய்வு பசய்துவருகிகறன். வட 
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இந்தியாவில் உள்ள அலனத்து ைகளிர் காவல் நிலையங்களின் வாயிைாக நான் இந்த ஆய்லவ 
கைற்பகாள்கிகறன். என்னுலடய முதல் ஆய்வில் இத்தலகய பிரதிநிதித்துவத் திட்டத்தினுள் 
சிறுபான்லையினலரப் பாகுபடுத்தல் எவ்வாறு உள்ளது என்பலத நான் எடுத்துக்காட்டுகிகறன். 
இந்தப் பாகுபடுத்தல் சிறுபான்லையினர், பபண்கள் சார்ந்த பிரச்சிலனகளில் உத்கதசிக்காத 
விலளவுகலள ஏற்படுத்தக்கூடும். குறிப்பாக ைரபார்ந்த சமூக பநறிமுலறகள் விஷயத்தில். 
பபாதுக் காவல் நிலையங்கள் கபான்ற அலைப்புகள் பபண்கள் குறித்துத் தங்களுக்கு வரும் 
புகார்கலள அலனத்து ைகளிர் காவல் நிலையம் கபான்ற அலைப்புகளுக்கு அனுப்பக்கூடிய நிலை 
உருவாகிவிடக்கூடும் என்பலத நுண் தளத்திைான குற்றப் புள்ளிவிவரங்கலளயும் இதர 
தரவுகலளயும் பயன்படுத்தி நான் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிகறன். இந்தப் கபாக்கு பபண்கள் சார்ந்த 
அக்கலறகலள காவல் துலறயின் “லைய நீகராட்ட”த்திைிருந்து விைக்கி விளிம்பு நிலைக்குத் 
தள்ளுவதாககவ அலையும். அது ைட்டுைின்றி, அலனத்து ைகளிர் காவல் நிலையங்களில் 
பணிபுரியும் பபண்கள், பபண்களின் பிரச்சிலனகலள ைட்டுகை லகயாள்வதால் பகாலை, கடத்தல் 
கபான்றலவ குறித்த புைனாய்வில் அவர்களுலடய திறலை வளர முடியாைல்கபாகைாம். ைகளிர் 
ைட்டும் பணிபுரியும் அலைப்புகள் ஆண்லையச் சூழலுக்கு எதிராக உருவாக்கப்படுகின்றன. 
ஆனால், இத்தலகய அலைப்புககள ஆண்லையச் சூழலை ைறு உறுதி பசய்வதன் மூைம் குழுசார் 
ஏற்றத்தாழ்வுகலள அதிகரிக்கக்கூடும் என்று நான் கருதுகிகறன். 
 

என்னுலடய இரண்டாம் ஆய்வில் வட இந்திய ைாநிைங்களின் சிை காவல் நிலையங்களில் 
இடம்சார்ந்த பாகுபாடுகள் (தனிக் குடியிருப்புகலள உருவாக்குதல்), பணிசார் பாகுபாடுகள் (பபண் 
அதிகாரிகளுக்குப் பபண்கள் சார்ந்த பணிகலள ைட்டுகை ஒதுக்குதல்) ஆகியவற்றின் 
விலளவுகலள கைலும் ஆராய்வதற்கு இனவியல் ஆராய்ச்சிலய கைற்பகாள்கிகறன். அலனத்து 
ைகளிர் காவல் நிலையங்கள் புகாரளிக்க வருகிறவர்கள் ைனம்திறந்து கபசுவதற்கான பவளிலய 
அளிக்கின்றன என்பதற்கான ஆதாரங்கள் எனக்குக் கிலடத்துள்ளன என்றாலும் பாைின 
அடிப்பலடயிைான வன்முலறக்குள்ளானவர்கள் வன்முலறலய நிகழ்த்தியவர்களுடன் 
சைாதானம் பசய்துபகாள்ள “ஆகைாசலன” வழங்கும் முலறசாரா நீதி அளிக்கும் 
அலைப்புகளாகவும் அலவ பசயல்படுகின்றன. அதாவது, “நீதி கிலடக்கப் பபறுவது” என்பதற்கு 
அவரவருக்கான வலரயலறலயச் சட்டத்லத அைைாக்கம் பசய்யும் அதிகாரிகள் 
ஏற்படுத்திக்பகாள்ள முடியும்; கைலும்  அலடயாள அடிப்பலடயில் நிர்வாகிகலளப் பிரிப்பது 
முலறசார் குற்றவியல் நீதி அலைப்பில் விலளவுகளில் குறிப்பிடத்தக்க ைாற்றங்கலள 
விலளவிக்காைல் கபாகைாம்.   
 

மூன்றாவது ஆய்வில் என்னுலடய இலண ஆசிரியர் ஷாரன் பார்ன்ஹர்ட்டும் நானும் (பணிசார்) 
பாகுபாடு சட்டம் அைைாக்க அதிகாரிகள் ைீதான நம்பிக்லகலயப் பாதிக்கிறதா என்பலதப் 
பரிகசாதித்கதாம். பபண்ககள பாைினம்சார் பிரச்சிலனகலளத் தீர்ப்பவர்களாக இருக்கும்கபாது 
பபண்களுக்கு அவர்கள் ைீது அதிக நம்பிக்லக வரும் என்னும் அனுைானத்தின் 
பின்னணியிகைகய பிரித்தலை அடிப்பலடயாகக் பகாண்ட பிரிதிநிதித்துவம் 
பசயல்படுத்தப்படுகிறது. இந்தியாவின் பசய்திக் கழகைான புது தில்ைி பதாலைக்காட்சியுடன் 
பதாடர்புலடய ஆவணப் பதிவர்கள் சிைரின் உதவியுடன் பபண்கள் பிரச்சிலனகள் பதாடர்பான 
புகார்களுக்குப் பபண் காவைர்களிடைிருந்து தீர்வு கிலடப்பதற்கான வாய்ப்பு குலறவு என்று 
குறிப்பாக ைற்ற பபண்கள் கருதுகிறார்கள் என்பலத நாங்கள் எடுத்துக்காட்டிகனாம். குறிப்பாக, 
பிரதிநித்துவ ஆய்வு ைாதிரியாகத் கதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட ைகராஷ்டிரத்லதச் கசர்ந்த 1,000 
பபண்களுக்கு விசாரலண அதிகாரியின் பாைினத்லதயும் வழக்கின் வலகலைலயயும் ைாற்றி, 
அலவ குறித்த திரிக்கப்பட்ட பசய்தித் பதாகுப்புகலளக் காட்டிகனாம். இந்த ஆய்வில் பதிைளித்த 
பபண்கள், ஆண் காவைலரவிடப் பபண் காவைலர வரதட்சலண விசாரிக்க உகந்தவர் என்று 
கதர்ந்பதடுப்பது ைிகக் குலறவாககவ இருந்தது. ஒகர அலடயாளம் ைற்றும் குறிப்பிட்ட 
குழுக்களுக்கான அலைப்புகளின் அலடயாளத்தின் அடிப்பலடயில் நிர்வாகிகளுக்குப் பணிகலள 
நியைிப்பது அரசு அதிகாரிகள் ைீதான நம்பிக்லகலய இயல்பாககவ அதிகரித்துவிடும் என்று 
பசால்வதற்கில்லை என்று இந்த ஆய்வு முடிவுகள் கூறுகின்றன. 
  

ககாட்பாட்டுரீதியான பங்களிப்புகலளத் தாண்டிப் பின்வரும் பகாள்லக விலளவுகளும் உள்ளன. 
நிைவும் பண்பாட்டு விதிமுலறகளுடனும் அரசு அதிகாரக் கட்டலைப்புகளுடனும் பகாள்லக 
வடிவலைப்பு எதிர்பாராத வலககளில் ஊடாடக்கூடும்; பகாள்லகலய அைல்படுத்தும்கபாது அந்த 



விதிமுலறகளும் கட்டலைப்புகளும் கவனத்தில் பகாள்ளப்பட கவண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, 
குறிப்பிட்ட குழுவுக்கான அலைப்புகள் ைாற்று ஏற்பாடாக வடிவலைக்கப்பட்டாலும் புகார்கலள 
அவற்றுக்கு ைலடைாற்ற முடியும் என்றால் அத்தகு வடிவம் தீர்வு பபறுவதற்கான ஏற்பாடுகலள 
விரிவலடயச் பசய்கிறதா அல்ைது குறுக்குகிறதா என்பது பதளிவாக இல்லை. அரசு 
வலுவற்றிருக்கும் சூழ்நிலைகளில் சட்ட அைைாக்க அதிகாரிகளுக்குப் பணிச் சுலை அதிகரிக்கும்; 
பணியாளர்கள் பற்றாக்குலற நிைவும். பாைினம் சார்ந்ததும் சாராததுைான பிரச்சிலனகலளக் 
லகயாளப் பபண்கள் ைட்டுகை பகாண்ட அலைப்புகலள உருவாக்குவதுடன் பபாதுவான காவல் 
நிலையங்களில் கபாதிய அளவில் பபண்கலளப் பணியில் அைர்த்துவது இந்தப் பிரச்சிலனகலள 
எதிர்பகாள்ள உதவும். இதுகபான்ற பிரச்சிலனகளுக்குத் தீர்வு காண்பதன் மூைம் காவல்துலற 
அதிகாரிகள் பாைியல் வன்முலற வழக்குகலள இன்னும் தவீிரைாகக் லகயாள்வலத 
உறுதிப்படுத்த முடியும். காவல் துலறக்குள் சிறு குழுவாககவா அல்ைது பபரிய அலைப்புக்கு 
உட்பட்ட பகுதியாககவா பசயல்படும்கபாது ஒரு சிை பிரச்சிலனகள் ைட்டும் கூடுதல் 
முன்னுரிலை பபறும் என்பதால் சிறுபான்லைக் குழுவின் நிர்வாகிகள் பக்கச் சார்புடன் 
பசயல்படுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. பாைினப் பிரச்சிலனகள் குறித்த நுண்ணுணர்லவ 
வளர்த்தல், இதர விதைான பயிற்சிகலள அளித்தல் ஆகியவற்றின் மூைம் ைனநிலைகலளயும் 
விதிமுலறகலளயும் ைாற்ற முடியும். 

 

இறுதியாக, பிரித்தல் அடிப்பலடயிைான பிரதிநிதித்துவத்லதப் பின்பற்றுவபதன்றால் அது 
உள்ளடக்கும் தன்லை பகாண்ட இட ஒதுக்கீடு கபான்ற வடிவங்கலளப் பாதிக்காைல் இருக்க 
கவண்டும். கபாதுைான பபண் ஊழியர்கள் இல்ைாைல் அவர்களுக்கான தனிப்பிரிவுகலள 
உருவாக்குதல் பபரும்பான்லையினரின் ஆதிக்கம் நிைவும் நிறுவனங்களின் கடைில் தனித் 
தீவுகலள ஏற்படுத்துவதாக அலைந்துவிடும். அகதாடு ஆண்-பபண் நிர்வாகிகள் 
ஒருவருக்பகாருவர் பதாடர்புபகாண்டு உலரயாடுவலதயும் அது குலறத்துவிடும். குறிப்பிட்ட 
குழுக்களுக்கான அலைப்புகள் (பாைினம் சார்ந்த, பாைினம் சாராத) அலனத்துப் பணிகலளயும் 
லகயாளக்கூடியலவயாக ஆக்கப்பட கவண்டும். அகதாடு, இருக்கும் காவல் நிலையங்களில் 
கபாதுைான அளவு பபண் ஊழியர்கலள பணியைர்த்த கவண்டும். இலவ இடம் சார்ந்த, 
பணிசார்ந்த பாகுபடுத்தலை எதிர்பகாள்வதற்கான வைிலைலய அளிக்கும்.  

 

* 
நிர்விகார் ஜஸ்ஸல், ஸ்டான்ட்ஃகபார்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் உைக கைம்பாடுக்கான கிங் 
லையத்தில் கபாஸ்ட் டாக்கடாரல் ஃபபகைா.  
 


