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Anti Land-Grabbing Action Committee 
ಭೂಕಬಳಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ 

No. 759, 5th Main, 8th Cross, R.T.Nagar, II Block, Bangalore 560032                                   Ph: 094481 20305 

   Website :  http://savekarnataka.in                                                mail: karnatakasave@gmail.com 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                        

                                                                                                          26 July 2016 

ಗೆ, 

ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿ ಶ್ರ ೋ ಟಿ. ಎಸ್. ಠಾಕೂರ್   

ಭಾರತದ ಮುಖ್ಾ  ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳು, 

ಭಾರತದ ಸರ್ೋಿಚ್ಚ  ನ್ಯಾ ಯಾಲಯ, 

ತಿಲಕ್ ಮಾರ್ಗಿ, ನವದೆಹಲಿ- 110001 

 

ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಮುಖ್ಾ  ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳೇ, 

       

      ವಿಷಯ: ಕನ್ಯಿಟಕದ ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಮುಖ್ಾ  ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳಾದ ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಕೆ. 

ಮುಖ್ರ್ಜಿಯವರು ತಮ್ಮ  ಪೋಠದ ಮುುಂದಿರುವ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ  

ಒುಂದು ಪರ ಕರಣದಲಿಿ  ತಮ್ಗೆ ಲಂಚ್ ನ್ವೋಡಲು ಪರ ಸ್ತಾ ವನೆ ಮಾಡಿದ 

ವಿಷಯವನ್ನು  ಮುಕಾ  ನ್ಯಾ ಯಾಲಯದಲಿಿ  ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ 

ಯಾವುದೇ ಕರ ಮ್ ತೆಗೆದುಕುಂಡಿರದ ಬಗೆೆ  ಸಿಬಿಐ ತನ್ವಖೆಗೆ 

ಆದೇಶ್ಸಬೇಕೆುಂದು ಭಾರತದ ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಮುಖ್ಾ  

ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳಲಿಿ  ಬೇಡಿಕೆ.    

 

ನ್ಯನ್ನ ಕನ್ಯಿಟಕದ ಮಾರ್ಜ ಶಾಸಕನ್ಯಗಿದುು , ಭೂಕಬಳಿಕೆ  ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ 

ಸಂಚಾಲಕನ್ಯಗಿದೆು ೋನೆ. ನ್ಯನ್ನ 2006 ರಲಿಿ  ಬುಂಗಳೂರು ನಗರ ರ್ಜಲಿ್ಲ ಯ ಭೂಮಿ ಒತ್ತಾ ವರಿ ಮೇಲ್ಲ 

ವರದಿಯನ್ನು  ನ್ವೋಡಲು ರಚಿಸಿದ ಜಂಟಿ ಶಾಸಕುಂಗ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಾ ಕ್ಷನ್ಯಗಿದೆು ನ್ನ.  ನನು  

ಅಧಾ ಕ್ಷತೆಯಲಿಿ  ಸಮಿತಿಯು ಸಮಾಜದಲಿಿ  ಬಲಾಢ್ಾ ರು ಮ್ತ್ತಾ  ಪರ ಭಾವಶಾಲಿಗಳು ಸ್ತವಿರಾರು 

ಎಕರೆ ಸಕಿರಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸುಳುು  ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳನ್ನು  ಸೃಷ್ಟಟ ಸಿ ಭೂಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದರ ಬಗೆೆ  

2007ರಲಿಿ  ವರದಿ ನ್ವೋಡಿತ್ತಾ . ಅತಾ ುಂತ ಜುಗುಪೆ್ಸ  ತರಿಸುವ ವಿಷವೇನೆುಂದರೆ, ಆ ವರದಿಯಲಿಿ  

ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಕನ್ಯಿಟಕ ಉಚ್ಚ  ನ್ಯಾ ಯಾಲಯ ಮ್ತ್ತಾ  ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಭಾರತದ ಸರ್ೋಿಚ್ಚ  

ನ್ಯಾ ಯಾಲಯದ ಅನೇಕ ನ್ಯಾ ಯ ಮೂತಿಿಗಳ ( ನ್ವವೃತಾ ರೂ  ಸೇರಿದಂತೆ) ಹೆಸರುಗಳು 

ಪರ ಸ್ತಾ ಪಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳು http://savekarnataka.in ನಲಿಿ  ಲಭ್ಾ ವಿದೆ. 

 

 ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳಿಗೆ ಲಂಚ್ ನ್ವೋಡುವ ಪರ ಸ್ತಾ ವನೆಯ ಇತಿಾ ೋಚಿನ ಆಘಾತಕರಿ 

ಘಟನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಎರಡು ಪತಿರ ಕ ವರದಿಗಳನ್ನು  ಕೆಳಗೆ ನ್ವೋಡುತಿಾ ದೆು ೋನೆ. 
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ದೇಶದಾದಾ ುಂತ ಅನೇಕ ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕ ನ್ಯಾ ಯಾಧಿೋಶರುಗಳು ನ್ಯಗರಿೋಕರು ನ್ಯಾ ಯಾುಂಗ 

ವಾ ವಸಥ ಯ ಮೇಲ್ಲ ಇಟಿಟ ರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು  ಉಳಿಸಿಕಳು ಲು ಪರ ಯತು ಗಳನ್ನು  

ಮಾಡುತಿಾ ದು ರೆ, ಕೆಲವು ನ್ಯಾ ಯಾಧಿೋಶರ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು  ಬುಡಮೇಲು 

ಮಾಡುವ ರಿೋತಿಯಲಿಿವೆ. ಕನ್ಯಿಟಕದ ಮಾರ್ಜ  ಮುಖ್ಾ  ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿ ಶ್ರ ೋ . ಪ. ಡಿ.  ದಿನಕರನ್ 

ರವರು ಭ್ರ ಷ್ಟಾಟ ಚಾರ ಮ್ತ್ತಾ  ನ್ಯಾ ಯಾುಂಗ ದುನಿಡತೆಯ ಆರೋಪಗಳಿಗಾಗಿ 

ಪದಚ್ಯಾ ತಿಗೊಳುು ವ ಮೊದಲು  ರಾರ್ಜೋನ್ಯಮೆ ನ್ವೋಡುವಂತಾಯಿತ್ತ.  ಕನ್ಯಿಟಕದ ಮಾರ್ಜ 

ಮುಖ್ಾ  ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿುಂದಿನ ಕನ್ಯಿಟಕ ಲೋಕಯುಕಾ ರೂ ಆಗಿದು  

ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿ ಡಾ. ವೈ. ಭಾಸಕ ರ್ ರಾವ್ ರವರು ಲೋಕಯುಕಾ ರ ಸ್ತಥ ನಕೆಕ  ರಾರ್ಜೋನ್ಯಮೆ 

ನ್ವೋಡಿರುವುದಲಿದೆ, ಭ್ರ ಷ್ಟಾಟ ಚಾರ ನ್ವಗರ ಹಿಸಲು ಇರುವ ಸಂಸ್ಥಥ ಯಲಿ್ಲೋ  ಭ್ರ ಷ್ಟಾಟ ಚಾರಕೆಕ   ಕುಮ್ಮ ಕುಕ  

ನ್ವೋಡಿರುವ ಆರೋಪದಡಿ ಕ್ರರ ಮಿನಲ್ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸುತಿಾ ದಾು ರೆ. ಕನ್ಯಿಟಕ ರಾಜಾ ದ  

ಹಿುಂದಿನ ಮುಖ್ಾ  ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳ  ಘಟನೆಗಳ  ಜೊತೆಗೆ, ಹಾಲಿ ಕನ್ಯಿಟಕದ ಮುಖ್ಾ  

ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಒುಂದು ಪರ ಕರಣದಲಿಿ  ಮಾಡಿರುವ  ಲಂಚ್ 

ಪರ ಸ್ತಾ ವನೆಯ  ಗಂಭೋರ ಘಟನೆಯು  ನ್ಯಾ ಯಾುಂಗ ವಾ ವಸ್ಥಥ ಯ  ಸಮ್ಗರ ತೆಯ  ಬಗೆೆ ಯೇ 

ನ್ಯಗರಿೋಕರಲಿಿ  ಬಹಳ ಕಳವಳ ಉುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಕನ್ಯಿಟಕದ ಬಹುತೇಕ  

ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳು ನ್ಯಾ ಯಾುಂಗ ನೌಕರರಿಗಾಗಿ ರಚಿಸಿಕುಂಡ ಗೃಹ ನ್ವಮಾಿಣ ಸಹಕರ 

ಸಂಘದ  ಅಕರ ಮ್ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳು ಎುಂಬ  ವಾಸಾ ವಾುಂಶವು, ಕನ್ಯಿಟಕದಲಿಿ  ಭೂ 

ಮಾಫಿಯಾದವರು ಅನ್ನಕೂಲಕರ ತಿೋರ್ಪಿ ನ್ವೋಡಲು ನ್ಯಾ ಯಾಧಿೋಶರ ಮೇಲ್ಲ  ಪರ ಭಾವ ಬಿೋರಲು 

ಬಳಸುತಿಾ ರುವಂತೆ ತೋರುತಾ ದೆ. ನನು  ಅಧಾ ಕ್ಷತೆಯಲಿಿ  2007 ರಲಿಿ  ಸಲಿಿ ಸಿರುವ ಕನ್ಯಿಟಕ 

ಸಕಿರದ ಉಭ್ಯ ಸದನಗಳಲಿಿ  ಮಂಡಿಸಿರುವ ಭೂಕಬಳಿಕೆ ವರದಿಯ ಒುಂದು ಭಾಗವನ್ನು  

ಇಲಿಿ  ಪರ ಸ್ತಾ ಪಸುವುದು ಸೂಕಾ ವೆನ್ವಸುತಾ ದೆ: 
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Of the long list of erring HBCs, the most notorious is the Judicial 
Employees Cooperative HBCS. Instead of being a model for 
other HBCSs, this Society has created an all-India record for 
being Mother of Illegalities, unleashing tsunami of 
scandals. Judges of High Court and Supreme Court who, 
according to the Judgment of the Hon’ble High court itself, 
cannot by any stretch of imagination agree to be members of 
HBCS, have become members and have secured sites, flouting 
all norms. The HBCS has taken possession of agriculture land 
violating the provisions of the Land Reforms Act. The Society’s 
Secretary and Manager has distributed a large number of sites 
to his close relation. Its Layout was not approved by the BDA as 
required under the Law. It has not left 50% of the area for civic 
amenities, parks, and roads as required under the Rules. Thus, 
the Judicial Employees Cooperative HBCS, which should have 
been a model and example for other HBCSs to emulate, has 
become a cesspool of corruption and lawlessness. 
 

2012 ರಲಿಿಯೇ ಕನ್ಯಿಟಕದ   ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಮುಖ್ಾ  ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳಾಗಿದು  ಶ್ರ ೋ ಜೆ. ಎಸ್  . 

ಖೇಹರ್ ರವರು (ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಸರ್ೋಿಚ್ಚ  ನ್ಯಾ ಯಾಲಯದ ಹಾಲಿ ನ್ಯಾ ಯಾಧಿೋಶರು)  

ವಾಸಾ ವವಾಗಿ ಕನ್ಯಿಟಕ ರಾಜಾ ವು ದೇಶದಲಿ್ಲೋ ಅತಾ ುಂತ ಭ್ರ ಷಟ  ರಾಜಾ  ಎುಂದು ತಮ್ಗೆ  

ಮ್ನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ  ಎುಂದು  ತೆರೆದ ನ್ಯಾ ಯಾಲಯದಲಿಿ   ಹೇಳಿದಾು ರೆ  ಎುಂದು  ತಿಳಿಸುವುದು  

ಇಲಿಿ  ಸೂಕಾ ವೆನ್ವಸುತಾ ದೆ. ಇತಿಾ ೋಚೆಗೆ ವಿಶಿ ದಲಿಿ  ವಿವಿಧ ಭಾರತಿೋಯ ರಾಜಾ ಗಳನ್ನು  ಹೇಗೆ 

ಗುರುತಿಸುಲಾಗುತಿಾ ದೆ ಎುಂಬ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚಿ ನಲಿಿ  ಹರಬರುವ ಒುಂದು ನಕೆೆಯು ಕನ್ಯಿಟಕ 

ರಾಜಾ ವನ್ನು  ಅತಾ ುಂತ ಭ್ರ ಷಟ  ರಾಜಾ  ಎುಂದು ಜನರು  ಗರ ಹಿಸುತಾಾ ರೆ ಎುಂಬುದನ್ನು  ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ 

ತೋರಿಸುತಾ ದೆ. ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿ ಶ್ರ ೋ ಖೇಹರ್ ರವರ ಹೇಳಿಕೆ ಮ್ತ್ತಾ  ಗೂಗಲ್ ನಲಿಿ  

ಬರುವ ನಕೆೆಯನ್ನು  ಕೆಳಗೆ ಕಡಲಾಗಿದೆ: 
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ದೇಶದಲಿಿ  ನ್ಯಾ ಯಾುಂಗದ ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಮುಖ್ಾ ಸಥ ರಾಗಿರುವ ತಾವು ಕನ್ಯಿಟಕದ ಈ 

ಅಪಮಾನವನ್ನು  ಮ್ತ್ತಾ  ಭ್ರ ಷ್ಟಾಟ ಚಾರವನ್ನು  ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನ್ಯಾ ಯಾುಂಗವನ್ನು  

ಶುದಿಧ ೋಕರಿಸುವ ಸೂಕಾ    ಕರ ಮ್ಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕಳುು ತಿಾ ೋರೆುಂಬ ಭ್ರವಸ್ಥಯುಂದಿಗೆ ಈ ಪತರ  

ಬರೆಯತಿಾ ದೆು ೋನೆ. 
     

6 ಜೂನ್ 2016 ರಂದು, ಕೇರಳ ಉಚ್ಚ  ನ್ಯಾ ಯಾಲಯದ ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ನ್ಯಾ ಯಾದಿೋಶರಾದ  ಶ್ರ ೋ 

ಕೆ.ಟಿ. ಸಂಕರನ್ ರವರು, ಅವರಿಗೆ ಒುಂದು ಪರ ಕರಣದಲಿಿ  ಲಂಚ್ ನ್ವೋಡಲು ಪರ ಸ್ತಾ ವನೆಯಾದ 

ಘಟನೆಯನ್ನು  ಮುಕಾ  ನ್ಯಾ ಯಾಲಯದಲಿಿ  ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ, ತಕ್ಷಣ ಆ ಪರ ಕರಣದ   

ವಿಚಾರಣೆಯಿುಂದ ಹಿುಂದೆ ಸರಿದಿದು ರು. ಇದಾದ ಒುಂದು ತಿುಂಗಳ ನಂತರ 6 ನೇ ಜುಲೈ 2016 

ರಂದು, ಕನ್ಯಿಟಕದ ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಮುಖ್ಾ  ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳಾದ ಶ್ರ ೋ.  ಎಸ್. ಕೆ.  

ಮುಖ್ರ್ಜಿರವರು ತಮ್ಮ  ಪೋಠ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತಿಾ ರುವ  ಭೂಮಿಗೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  ಒುಂದು 

ಪರ ಕರಣದಲಿಿ , ತಮ್ಮ  ನ್ವವಾಸದಲಿಿ  ತಮ್ಗೆ ಲಂಚ್ ನ್ವೋಡಲು ಪರ ಸ್ತಾ ವನೆಯಾದ ವಿಷಯವನ್ನು  

ತೆರೆದ ನ್ಯಾ ಯಾಲಯದಲಿಿ  ಬಹಿರಂಗ  ಮಾಡಿ, ಆ ಪರ ಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯಿುಂದ ಹಿುಂದೆ 

ಸರಿದಿದಾು ರೆ. ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಮುಖ್ಾ  ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿ ಶ್ರ ೋ ಎಸ್. ಕೆ. ಮುಖ್ರ್ಜಿ ರವರಿಗೆ ಕೇರಳ 

ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾ ಯಾಲಯದ ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿ ಲಂಚ್ದ ಪರ ಕರಣದಲಿಿ , ಲಂಚ್ದ ಪರ ಸ್ತಾ ವನೆಯಿತಾ  

ವಾ ಕ್ರಾ ಯ ವಿರುದಧ  ತೆಗೆದುಕುಂಡ ಕರ ಮ್ಗಳ ಬಗೆೆ  ಅರಿವಿದು ರೂ ಸಹ,   ಅದೇ ರಿೋತಿಯ ಪರ ಕರಣ 

ಕನ್ಯಿಟಕದಲಿಿ  ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳ 

ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು  ಗಮ್ನ್ವಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆ ರಿೋತಿಯ ಯಾವುದೇ ಕರ ಮ್ ಬೇಕ್ರರಲಿಲಿವೆುಂಬುದು 

ಸಪ ಷಟ ವಾಗುತಾ ದೆ. ವಿವಿಧ ವಾ ಕ್ರಾ ಗಳು ಮ್ತ್ತಾ  ಕನ್ಯಿಟಕದ ವಕ್ರೋಲರ ಸಂಘವು ಗೌರವಾನಿ್ವ ತರಾದ 

ತಮ್ಗೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಧಿಕರಸಥ ರಿಗೆ ಪತರ  ಬರೆದು ಕನ್ಯಿಟಕದ ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಮುಖ್ಾ  

ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳು ಕ್ರರ ಮಿನಲ್ ಪರ ಕರಣವನ್ನು  ನ್ವಲಿಕೆ್ರ ಸಿರುವ ಬಗೆೆ  ತಿೋವರ  ಗಮ್ನ 

ಹರಿಸಬೇಕೆುಂದು ಕೋರಿರುತಾಾ ರೆ. ಒಬಬ  ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ  ನ್ಯಾ ಯಾಧಿೋಶರು ಭ್ರ ಷಟ ರಾದರೆ, ಅದು  

ಅವರ  ಮುುಂದೆ ಬರುವ ಪರ ಕರಣಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಮಾತರ   ಪರಿಣಾಮ್ ಬಿೋರುತಾ ದೆ, ಆದರೆ  ಒಬಬ    

ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಮುಖ್ಾ  ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳು ಈ ರಿೋತಿ  ತಮ್ಗೆ  ಲಂಚ್ ನ್ವೋಡಿಲು ಪರ ಸ್ತಾ ಪಸಿದ  

ವಾ ಕ್ರಾ ಯ  ವಿರುದಧ  ಯಾವುದೇ ಕರ ಮ್ ಕೈಗೊಳು ದಿರುವುದು  ರಾಜಾ ದಲಿಿ  ಇಡಿೋ ನ್ಯಾ ಯಾುಂಗ 

ವಾ ವಸ್ಥಥ ಯ ಮೇಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ್ ಬಿೋರುತಾ ದೆ. ಸಿ ತಃ ಸಕಿರವೇ ಲೋಕಯುಕಾ  ಸಂಸ್ಥಥ ಯನ್ನು  

ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕುಂಡಿರುವ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಿ  ಇದು ಇನ್ನು  ಹೆಚ್ಯಚ  

ಪರ ಮುಖ್ವಾಗುತಾ ದೆ. ವಿಷಯವು ವಾಾ ಪಕವಾಗಿ ಚ್ಚೆಿಯಾಗುತಿಾ ರುವುದರಿುಂದ, ಇುಂತಹ 

ಘಟನೆಗಳಿುಂದ ಇಡಿೋ ನ್ಯಾ ಯಾುಂಗದ ಸಮ್ಗರ ತೆಯ ಮೇಲ್ಲ ಆಗುವ ಗಂಭೋರ ಪರಿಣಾಮ್ಗಳನ್ನು  

ಗಮ್ನದಲಿಿಟುಟ ಕುಂಡು, ಗೌರವಾನಿ್ವ ತರಾದ ತಾವು ಸಿ ಯಂ ಪ್ಸರ ೋರಿತರಾಗಿ ಈ ಪರ ಕರಣವನ್ನು  

ಕೈಗೆತಿಾ ಕುಂಡು ಸೂಕಾ  ಕರ ಮ್ ತೆಗೆದುಕಳುು ತಿಾ ೋರೆುಂದು ನ್ವರಿೋಕೆ್ರ ಸುತಿಾ ದೆು ೋವೆ.  ಸ್ತವಿಜನ್ವಕರು 

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನ್ಯಾ ಯಾಲಯಗಳಿುಂದ ಅುಂತಿಮ್ವಾಗಿ ನ್ಯಾ ಯ ಸಿಗುತಾ ದೆ ಎುಂದು 

ನಂಬಿದಾು ರೆ. ಕನ್ಯಿಟಕದ ಇತರೇ ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕರ ಮ್ 

ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದಿರಲಿ, ಕನ್ವಷಠ  ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಮುಖ್ಾ  ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  

ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ   ವಿರೋಧಿಸಲೂ ಮುುಂದೆಬಂದಿರದ ಈ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಿ , ನ್ಯಾ ಯಾುಂಗದ ಮೇಲ್ಲ 

ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು  ಉಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದು ರಿ ಈಗ ದೇಶದ ಸರ್ೋಿಚ್ಚ ನ್ಯಾ ಯಾಲಯದ 

ಮೇಲಿದೆ.  2009 ರಲಿಿ , ಕನ್ಯಿಟಕದ   ಅುಂದಿನ ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಮುಖ್ಾ  ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿ ಶ್ರ ೋ.  ಪ. 

ಡಿ. ದಿನಕರನ್ ವಿರುದಧ  ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದನಂತರ, ಅುಂದಿನ ಹಾಲಿ 

ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳಲಿಿ  ಒಬಬ ರಾದ ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿ ಶ್ರ ೋ ಡಿ. ಶೈಲುಂದರ  ಕುಮಾರ್ 

ರವರು ಅುಂತರ್ಜಿಲದ ತಮ್ಮ  ಬಿ್ದ ರ್ಗ ನಲಿಿ  ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಮುಖ್ಾ  ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳ 

ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು  ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಬಬ ರೇ  ವಿರೋದಿಸಿದು ನ್ನು  ಹೇಳುವುದು ಸೂಕಾ ವಾಗುತಾ ದೆ. 

ಅುಂದು ಅವರು ಈ ರಿೋತಿ ಉಲಿ್ಲ ೋಖಿಸಿದು ರು :  

   
Extraordinary situations call for extraordinary measures: 
….Well grace, propriety and good conduct are definitely not the 
strong points of our chief justice. Well, I will work out a way. But 
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the point here is, that the people of the state and the country 
should be aware of such developments and also react to the 
same. It is for this purpose, I am posting this communication on 
the net. 
 

ಭ್ರ ಷ್ಟಾಟ ಚಾರ ದೋಷ್ಟಾರೋಪಣೆ ಎದುರಿಸಿ ನ್ಯಾ ಯಾುಂಗ ಪದಚ್ಯಾ ತಿ ಎದುರಿಸುತಿಾ ದು    

ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿ ಶ್ರ ೋ.  ಪ. ಡಿ. ದಿನಕರನ್ ರವರು  ಅುಂತಿಮ್ವಾಗಿ ರಾರ್ಜನ್ಯಮೆ 

ನ್ವೋಡಬೇಕಯಿತ್ತ.  

 

ಗೌರವಾನಿ್ವ ತರಾದ ತಾವು ಸ್ತವಿಜನ್ವಕವಾಗಿ ಮಾನಾ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗಳ ಉಪಸಿಥ ತಿಯಲಿಿ  

ನ್ಯಾ ಯಾುಂಗ ವಾ ವಸ್ಥಥ ಯ ಮೇಲಿನ ಅತಿ ಹೆಚಿಚ ರುವ ಹರೆಯಿುಂದಾಗಿ ಸಕಲದಲಿಿ  ನ್ಯಾ ಯ 

ನ್ವೋಡಲು ಅಸಮ್ರ್ಿವಾಗಿರುವುದನ್ನು  ವಿಷ್ಟಾದದಿುಂದ ವಾ ಕಾ ಪಡಿಸಿರುತಿಾ ೋರಿ. ಆದರೆ ಮೇಲ್ಲ 

ತಿಳಿಸಿರುವ ಘಟನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಕರ ಮ್ ಆಗದಿದು ರೆ, ನ್ಯಾ ಯಾುಂಗದ ಮೇಲಿನ 

ಹರೆಯಿುಂದಾಗುತಿಾ ರುವ ಹಾನ್ವಗಳಿಗಿುಂತ ಇನ್ನು  ಕೆಟಟ  ಪರಿಣಾಮ್ಗಳಾಗುವುದು ಖ್ಚಿತ  

ಎುಂಬುದು ಗೌರವಾನಿ್ವ ತರಾದ ತಮ್ಗೂ ಚೆನ್ಯು ಗಿ ತಿಳಿದಿರುತಾ ದೆ. ಪರ ರ್ಜಪರ ಭುತಿ ದಲಿಿ  

ಜನಸ್ತಮಾನಾ ರು ನ್ಯಾ ಯಕಕ ಗಿ ನಂಬಿರುವ ಕಟಟ  ಕಡೆಯ ನ್ಯಾ ಯಾುಂಗ ವಾ ವಸ್ಥಥ ಗೆ ಈಗಾಗಲ 

ಹಾನ್ವಯಾಗಿರುವುದರಿುಂದ , ಇನ್ನು   ಹೆಚಿಚ ನ ಹಾನ್ವಯಾಗುವುದನ್ನು  ತಡೆಯುವ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿುಂದ 

ನ್ಯನ್ನ ಗೌರವಾನಿ್ವ ತರಾದ ತಮ್ಗೆ ಈ ಸುದಿೋಘಿ ಪತರ ವನ್ನು  ಬರೆಯುವುದು 

ಅನ್ವವಾಯಿವಾಗಿದೆ.   

 

ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರ ಕರಣಗಳಲಿಿ  ಭೂ ಮಾಫಿಯಾಗಳು  ಸಕಿರವನ್ನು  ಮಾತರ ವಲಿದೆ, 

ಕನ್ಯಿಟಕ ಲೋಕಯುಕಾ  ಸಂಸ್ಥಥ ಯೂ  ಸೇರಿದಂತೆ  ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳನ್ನು  

ಭ್ರ ಷಟ ಗೊಳಿಸಿರುವುದಲಿದೆ,  ಇತಿಾ ೋಚಿನ ಲಜೆೆ ಗೆಟಟ  ಘಟನೆಗಳನ್ನು   ಗಮ್ನ್ವಸಿದರೆ, ಅದು 

ನ್ಯಾ ಯಾುಂಗವನ್ನು  ಸಹ  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿಲಿ   ಎುಂದು ಅನ್ವಸುತಾ ದೆ.  ವಾಸಾ ವವಾಗಿ, ಸತತ 

ಸಕಿರಗಳು 2007ರಲಿಿ  ನನು  ಅಧಾ ಕ್ಷತೆಯಲಿಿ  ನ್ವೋಡಿದ ವರದಿಯಂತೆ  ಕರ ಮ್ ತೆಗೆದುಕಳು ಲು 

ವಿಫಲವಾದ  ನಂತರ, ನ್ಯವು ಇನ್ವು ತರ ಹೋರಾಟಗಾರರ  ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಸಿ್ತ ತಂತರ ಾ  

ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಡಾ. ಎರ್ಚ. ಎಸ್. ದರೆಸಿ್ತ ಮಿ(೯೮ ವಷಿಗಳು )ಯವರ  ನೇತೃತಿ ದಲಿಿ  

ಒುಂದು  ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಿಕುಂಡು ಸಕಿರಿ  ಭೂಮಿಗೆ  ಸುಳುು   ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳನ್ನು  

ಸೃಷ್ಟಟ ಸಿಕುಂಡ  ಅತಾ ುಂತ ಪರ ಭಾವಶಾಲಿಗಳ  ವಿರುದಧ   ಕರ ಮ್ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಸಕಿರವನ್ನು  

ಒತಾಾ ಯಿಸುತಿಾ ದೆು ೋವೆ. ವಿವರಗಳು   http://savekarnataka.in ನಲಿಿ  ಲಭ್ಾ ವಿದೆ. 

ನ್ಯಾ ಯಾಲಯಗಳ ಆದೇಶದಂತೆ ಕೆಲವು ಭೂಮಿಯನ್ನು  ವಶ ಪಡಿಸಿಕುಂಡಿರುವುದನ್ನು  

ಬಿಟಟ ರೆ, ಸಕಿರಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸುಳುು  ದಾಖ್ಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಟ ಸಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಕಬಳಿಸಿದವರ  

ಮೇಲಾಗಲಿ, ಅವರುಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಅಧಿಕರಿಗಳ ಮೇಲಾಗಲಿ  ಯಾವುದೇ ರಿೋತಿಯ 

ಕ್ರರ ಮಿನಲ್ ಕರ ಮ್ಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕುಂಡಿರುವುದಿಲಿ .    

 

ಈಗ ಭೂಗಳು ರಿುಂದ ಹಿುಂಪಡೆದ ಭೂಮಿಯ ಹರಾರ್ಜಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಹಳ ದಡಡ  

ಹಗರಣ ತಲ್ಲ ಎತ್ತಾ ತಿಾ ದುು , ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಮುಖ್ಾ  ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳು ಒಳಗೊುಂಡಂತೆ 

ಘಟನೆಯಲಿಿ  ಸಿ ತಃ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಅಧಿಕರವಿರುವವರೇ ಮೂಕವಾಗಿರಲು ನ್ವದಿರಿಸಿದು ನ್ನು  

ನೋಡಿದರೆ, ಭೂಗಳು ರು ಅತಾ ುಂತ ಬಲಾಢ್ಾ ರು ಎನ್ನು ವುದು ಖ್ಚಿತವಾಗುತಾ ದೆ. ವಾಸಾ ವವಾಗಿ 

ಕನ್ಯಿಟಕದಲಿಿ  ಭೂ ಮಾಫಿಯಾ ಎಷ್ಟಟ  ಶಕ್ರಾ ಯುತವಾಗಿದೆ ಎುಂದರೆ  ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿ ಡಾ ವೈ 

ಭಾಸಕ ರ್ ರಾವ್ ಹಿುಂದಿನ ಕನ್ಯಿಟಕ  ಲೋಕಯುಕಾ ರು( ಕನ್ಯಿಟಕದ ಮಾರ್ಜ ಮುಖ್ಾ  

ನ್ಯಾ ಯಾಧಿೋಶರು ), ಈಗ ತಮ್ಮ    ಲೋಪದೋಷಗಳಿಗೆ ಮ್ತ್ತಾ  ಕ್ರರ ಮಿನಲ್   ಕೃತಾ ಗಳಿಗೆ  

ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸುತಿಾ ರುವುದು ಇದನ್ನು  ದೃಢೋಕರಿಸುತಾ ದೆ. ನಮ್ಮ  ಸಮಿತಿಯು  

ಸಕಿರದಲಿಿರುವ  ಅತಾ ುಂತ ಬಲಾಢ್ಾ ರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಪರ ಕರಣಗಳ  ಭೂಕಬಳಿಕೆಯ ಬಗೆೆ  

ಕರ ಮ್ ಕೈಗೊಳು ಲು ನ್ವೋಡಿದ ಮ್ನವಿಯನ್ಯು ಧರಿಸಿ ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿ ಡಾ ವೈ ಭಾಸಕ ರ್ ರಾವ್ 

ರವರು  ಸಿ ಯಂಪ್ಸರ ೋರಿತರಾಗಿ ದೂರು ದಾಖ್ಲಿಸಿಕಳುು ವುದಾಗಿ  ಪರ ಕಟಣೆ ಮಾಡಿದುು ದು  

ಕನ್ಯಿಟಕ ಲೋಕಯುಕಾ  ಸಂಸ್ಥಥ ಯ ಅಧಃಪತನವನ್ನು  ಎಷ್ಟಟ  ತಿೋವರ ಗೊಳಿಸಿತೋ ನಮ್ಗೆ 

ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ.      

http://savekarnataka.in/
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ನ್ಯವು ಗೌರವಾನಿ್ವ ತರಾದ ತಮ್ಮ  ಗಮ್ನಕೆಕ  ತರಲು ಬಯಸುವ ಇನು ುಂದು ವಿಷಯವೇನೆುಂದರೆ, 

ಇತಿಾ ೋಚೆಗೆ, ಕನ್ಯಿಟಕದ ಉಚ್ಚ  ನ್ಯಾ ಯಾಲಯದ ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಒಬಬ  ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳು 

ತಮ್ಮ  ಬಳಿ ಭೂ ಅವಾ ವಹಾರಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 100 ಕೋಟಿ ಭ್ರ ಷ್ಟಾಟ ಚಾರ ಹಗರಣದ 

CDಯುಂದು ತಮ್ಮ  ಬಳಿ ಇದುು , ಅದನ್ನು  ತಮ್ಮ  ನ್ವವೃತಿಾ ಯ ನಂತರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಾಗಿ 

ತೆರೆದ ನ್ಯಾ ಯಾಲಯದಲಿಿ  ಹೇಳಿದ ಪರ ಕರಣದಲಿಿ  ಮ್ಧಾ ಪರ ವೇಶ್ಸಿ ಕರ ಮ್ ಕೈಗೊಳು ಬೇಕೆುಂದು 

ನಮ್ಮ  ಸಮಿತಿಯು ಕನ್ಯಿಟಕದ ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಾ  ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳನ್ನು  ವಿನಂತಿಸಿತ್ತಾ . ಆ 

ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ನ್ಯಾ ಯಾದಿೋಶರ ನ್ವವೃತಿಾ ಗೆ ಇನ್ನು  ಬಹಳ ಸಮ್ಯವಿರುವಾಗಲ ಬರೆದ, 

ಡಿಸ್ಥುಂಬರ್ 19, 2015ರ ನಮ್ಮ  ಸಮಿತಿಯ  ಪತರ ವು    

http://savekarnataka.in/OCT15/ATR%20CJ%20CD.pdf ರಲಿಿ  ಲಭ್ಾ ವಿದೆ. ನಮ್ಮ  ಸಮಿತಿಯು 

ಕನ್ಯಿಟಕದ ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಮುಖ್ಾ  ನ್ಯಾ ಯಾಮೂತಿಿಗಳಿಗೆ ಪತರ  ಬರೆದು, ಅುಂದಿನ  ಹೈಕೋರ್ಟಿ 

ನ್ಯಾ ಯಾಧಿೋಶರಾಗಿದು   ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿ ಶ್ರ ೋ ರಾಮ್ ಮೊೋಹನ್ ರೆಡಿಡ ಯವರ 

ವಶದಲಿಿರುವ 100 ಕೋಟಿ ಭ್ರ ಷ್ಟಾಟ ಚಾರ ಹಗರಣದ CD  ವಿಷಯದಲಿಿ  ಸೂಕಾ  ಕರ ಮ್ 

ತೆಗೆದುಕಳು ಲು ಮ್ನವಿ ಮಾಡಿದೆು ವು. ಆ ವಿಷಯದಲಿಿ  ಕನ್ಯಿಟಕದ ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಮುಖ್ಾ  

ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳು ಮೌನ ವಹಿಸಿದುು  ಮ್ತ್ತಾ  ಈಗ ಈ ಸಂದಭ್ಿದಲಿೂ  ಕರ ಮ್ ಕೈಗೊಳು ಲು 

ನ್ವಷ್ಟಕ ರ ಯರಾಗಿರುವುದನ್ನು  ಗಮ್ನ್ವಸಿ,  ರಾಜಾ ದ  ಹಿತಾಸಕ್ರಾ ಯಲಿಿ  ಗೌರವಾನಿ್ವ ತರಾದ ತಮ್ಗೆ 

ನ್ಯನ್ನ ಈ ರಿೋತಿಯ ಪತರ  ಬರೆಯಲ ಬೇಕಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಘಟನೆಗಳು ಭೂ ಅವಾ ವಹಾರಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  ವಿಷಯವೆುಂಬುದು ಪರ ಮುಖ್ವಾಗುತಾ ದೆ . 
 

ಸಿಬಿಐಯಿುಂದ ತನ್ವಖೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಏಕೆ ಅತಾ ುಂತ ಮುಖ್ಾ ವೆುಂಬುದನ್ನು  ವಿವರಿಸಲು 

ಬಯಸುತೆಾ ೋವೆ. ಈ ನ್ವಟಿಟ ನಲಿಿ , ನ್ಯವು   ಕನ್ಯಿಟಕದ ಮುಖ್ಾ  ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳು ಮುಕಾ  

ನ್ಯಾ ಯಾಲಯದಲಿಿ  ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದನಂತರ ವಹಿಸಿದ  ಮೌನದ  

ಪರಿಣಾಮ್ಗಳನ್ನು   ಮ್ತ್ತಾ  ಇುಂತಹದೇ  ಪರಿಸಿಥ ತಿಯನ್ನು  ಮ್ತಾ ುಂದು ದೇಶದಲಿಿ  ಹೇಗೆ  

ಜವಾಬ್ದು ರಿಯುತವಾಗಿ ನ್ವವಿಹಿಸಲಾಯಿತ್ತ ಎುಂದು ಒುಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ 

ಹೇಳಲು  ಬಯಸುತೆಾ ೋನೆ.   
 

 ಕನ್ಯಿಟಕದ ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಮುಖ್ಾ  ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳು ತಮ್ಮ  ಅಧಿಕೃತ ನ್ವವಾಸದಲಿಿ  ಲಂಚ್ 

ನ್ವೋಡಲು ಮುುಂದೆ ಬಂದ ವಾ ಕ್ರಾ ಯ ಮೇಲ್ಲ ಕರ ಮ್ ತೆಗೆದುಕಳು ಲು ನ್ವರಾಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ 

(ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿ ಡಾ ವೈ.  ಭಾಸಕ ರ್ ರಾವ್ ರವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭ್ರ ಷಟ  ವಾ ವಹಾರವೂ ಸಹ 

ಲೋಕಯುಕಾ  ಅಧಿಕೃತ ನ್ವವಾಸದಲಿಿ  ನಡೆಯಿತ್ತ ಎುಂಬುದು ಗಮ್ನ್ಯಹಿ) ಕೇವಲ ವಿವಿಧ 

ಭ್ರ ಷ್ಟಾಟ ಚಾರ ಸಂಬಂಧಿ ಕನ್ನನ್ನಗಳನು ಷ್ಟ ೋ ಉಲಿುಂಘನೆ ಮಾಡಿರದೆ, ನಮ್ಮ  ದೇಶವು   

ಭ್ರ ಷ್ಟಾಟ ಚಾರದ ವಿರುದಧ  ನ್ವದಾಿಕೆ್ರ ಣಾ  ಕರ ಮ್ ತೆಗೆದುಕಳು ಲು ಒಪಪ , UN Convention against 

Corruption ಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿ, ಅನ್ನಮೊೋದಿಸಿರುವ  zero-tolerance policy to corruptionನ್ನು  

ಉಲಿುಂಘಿಸಿದಾು ರೆ. ಕನ್ಯಿಟಕದ ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಮುಖ್ಾ  ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳು ತಾವು 

ತೆಗೆದುಕುಂಡಿರುವ  ಪರ ಮಾಣ ವಚ್ನವನ್ನು  ಸಹ  ಉಲಿುಂಘಿಸಿ, ತಮ್ಗೆ  ಲಂಚ್ ನ್ವೋಡಲು 

ಮುುಂದೆ ಬಂದ ವಾ ಕ್ರಾ ಯನ್ನು  ಯಾವುದ ಕರಣಕಕ ಗಿ ರಕೆ್ರ ಸುತಿಾ ದಾು ರೆ  ಅರ್ವಾ ಅವರ ವಿರುದಧ  

ಕರ ಮ್ ತೆಗೆದುಕಳು ಲು ಹೆದರುತಿಾ ದಾು ರೆ  ಎುಂಬುದು   ಸಪ ಷಟ ವಾಗುತಾ ದೆ. ದೇಶದಲಿಿ  ಭ್ರ ಷಟ  

ಲಾಬಿಯು ಸಕಿರದ ಮೇಲ್ಲ ಮಾಡುತಿಾ ರುವ ನ್ವರಂತರ ಒತಾ ಡದಿುಂದ ಭ್ರ ಷ್ಟಾಟ ಚಾರ ವಿರೋಧಿ 

ಕನ್ನನ್ನಗಳು ದುಬಿಲಗೊಳುು ತಿಾ ರುವ ಮ್ತ್ತಾ whistle-blowers ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನ್ವೋಡುವ Whistle-

blowers Protection Act ರ್ಜರಿಗೆ ಬಂದು ಎರಡು ವಷಿಗಳವಾದರೂ, ಇಡಿೋ ದೇಶದಲಿಿ  

ಅನ್ನಷ್ಟಾಠ ನ ಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗುತಿಾ ರುವ ಹಿನೆು ಲ್ಲಯಲಿಿ ಈ ಪರ ಕರಣ ಹೆಚ್ಯಚ  ಪ್ರರ ಮುಖ್ಾ ತೆ 

ಪಡೆಯುತಾ ದೆ.  Whistle-blowers ಗೆ ಯಾವುದೇ  ರಕ್ಷಣೆ ಇಲಿದಿರುವ ವಿಷಯಕೆಕ   ಸಂಬಂದಿಸಿದ 

PIL  ಸರ್ೋಿಚ್ಚ  ನ್ಯಾ ಯಾಲಯದ ಮುುಂದಿರುವುದರಿುಂದ,  ನ್ಯನ್ನ ಅದನ್ನು  ವಿಸ್ತಾ ರವಾಗಿ 

ಹೇಳುವುದಿಲಿ .     

 

ಒಬಬ   ಉಚ್ಚ  ನ್ಯಾ ಯಾಲಯದ  ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಾ ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳು whistle-blowing  ಮಾಡಿದ 

ನಂತರ ಮುುಂದೆ ಬರಲು ಹೆದರುತಿಾ ದಾು ರೆ ಎುಂದರೆ (ತೆರೆದ ನ್ಯಾ ಯಾಲಯದಲಿಿ  ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ 
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ಹೇಳಿರುವುದು ಒುಂದು  whistle-blowing ಕೃತಾ ವೇ ಸರಿ ),  ಇನ್ನು  whistle-blowing ಮಾಡುವ 

ಸ್ತಮಾನಾ  ನ್ಯಗರಿೋಕರು ಮ್ತ್ತಾ  ಸಕಿರಿ  ನೌಕರರ  ಅವಸ್ಥಥ ಯನ್ನು   ಅರ್ಿಮಾಡಿಕಳು ಲು 

ಗೌರವಾನಿ್ವ ತರಾದ ತಮ್ಗೆ ಕಷಟ ವಾಗುವುದಿಲಿ . ಬಡ ಮ್ತ್ತಾ  ಅನಕ್ಷರಸಥ  ವಾ ಕ್ರಾ  ತನಗೆ ಕನ್ನನ್ವನ  

ರ್ಜಾ ನವಿಲಿವೆುಂಬ ವಾದದ ವಿಷಯದಲಿಿ  ನ್ಯಾ ಯಾಲಯಗಳು ದಯೆಯಿಲಿದೆ, ನ್ವದಾಿಕೆ್ರ ಣಾ ವಾಗಿ 

ನೆಡೆದುಕಳುು ವ ಹಿನೆು ಲ್ಲಯಲಿಿ  ಇವೆಲಿಾ  ಹೆಚ್ಯಚ  ಪರ ಮುಖ್ವಾಗಿವೆ.       

 

ಕನ್ಯಿಟಕದ ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಮುಖ್ಾ ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳು ಲಂಚ್ ಪರ ಸ್ತಾ ಪವನ್ನು  

ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ವಹಿಸಿರುವ ಮೌನ, ನ್ಯಾ ಯಾುಂಗ ನಡವಳಿಕೆಯ ಅತಾ ುಂತ 

ಅನಪೇಕೆ್ರತ ಕ್ರೋಳು ಮ್ಟಟ ದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  ಬಿುಂಬಿಸಿರುವುದಲಿದೆ, ಒುಂದು ತಿುಂಗಳ 

ಅುಂತರದಲಿಿ  ಎರಡು ರಾಜಾ ಗಳಲಿಿ  ಸಂಭ್ವಿಸಿರುವುದರಿುಂದ ಸ್ತಮಾನಾ  ನ್ಯಗರಿೋಕರು 

ನ್ಯಾ ಯಕಕ ಗಿ  ನ್ಯಾ ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನು  ಎರಡೆರಡು  ಬ್ದರಿ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ 

ಮಾಡಿದೆ.  ಈ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು ಬಳಕ್ರಗೆ ಬಂದಿದುು  ಮ್ತ್ತಾ  ಕರ ಮ್ ತೆಗೆದುಕಳು ಲು 

ಆಗರ ಹವಾಗುತಿಾ ದೆಯಾದರೂ, ಭ್ರ ಷ್ಟಾಟ ಚಾರ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸುವವರಿಗೆ  ನ್ವರಂತವಾಗಿ ಕ್ರರುಕುಳ 

ನ್ವೋಡುವ ಭ್ರ ಷಟ  ಸಕಿರದ ವಾ ವಸ್ಥಥ ಯ  ಪರೋಕ್ಷ ಸಮ್ಮ ತಿಯಿುಂದ  'ಕನ್ನನ್ನಬದಧ ವಾಗಿ ' 

ಸ್ತವಿಜನ್ವಕರ ಹಣ ಲೂಟಿಯಾಗುವ  ಇುಂರ್ ಅನೇಕ ಪರ ಕರಣಗಳು ಇರಬಹುದೆುಂಬ ಅನ್ವಸಿಕೆ 

ಸ್ತವಿಜನ್ವಕರ ಮ್ನಸೆಿ ನಲಿಿ   ಸೃಷ್ಟಟ ಯಾಗಿರುತಾ ದೆ. ಅತಾ ುಂತ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆುಂದರೆ, ಈ 

ಪರ ಕರಣವು ಸಕಿರ ಮ್ತ್ತಾ  ನ್ಯಾ ಯಾುಂಗವನ್ನು  ಒಳಗೊುಂಡಿದುು , ಕೆಲವರ ದುರಾಸ್ಥಗಾಗಿ 

ನ್ಯಾ ಯವನೆು ೋ ತಿರುಚಿ ಸಮಾಜವನೆು ೋ ಬಲಿ ಕಡುವ ಕ್ರರ ಮಿನಲ್ ಪತೂರಿಯಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಲ  

ಹೇಳಿರುವ ಅುಂಶಗಳ ಬಳಕ್ರನಲಿಿ , ದೇಶದಲಿಿ  ಕೆಲವು ಪರ ತಿಷ್ಟಠ ತ ವಕ್ರೋಲರು ಅತಿಯಾದ ಶುಲಕ  

ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದು, ಅದರಲಿಿ  ಎಷ್ಟಟ  ಭಾಗ ಲಂಚ್ದ ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತಾ ದೆ 

ಎುಂಬ ಅುಂಶವು, ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚ್ನೆ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ  ನ್ಯಗರಿೋಕನ್ನ ವಿಚಾರ 

ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತಾ ದೆ. ಇದರ ಕರಣದಿುಂದ ಕೆಲವು  ವಕ್ರೋಲರ ಮುಖ್ ಬಲ್ಲಯನ್ನು  ಅವರಿಗೆ 

ಇರುವ  ಕನ್ನನ್ವನ ಪರಿಣತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬೇಕೋ ಅರ್ವಾ ತಮ್ಮ  ಕಕೆ್ರದಾರರಿಗೆ ಹಣ  ಬಳಸಿ  

ನ್ಯಾ ಯ ಕುಂಡುಕಡುವ  ಸ್ತಮ್ರ್ಾ ಿಕೆಕ  ಹೋಲಿಸಬೇಕೋ ಎುಂಬ ಶಂಖೆ ಮೂಡುತಾ ದೆ. 

ಕನ್ಯಿಟಕದ ನ್ಯಾ ಯಾುಂಗಕೆಕ  ಕಮೊೋಿಡ ಕವಿದಿರುವ ಈ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಿ , ಬಳಿು  

ರೇಖೆಯಂತಿರುವ ಒುಂದೇ ಸಮಾಧಾನಕರ ಸಂಗತಿಯೆುಂದರೆ, ಕನ್ಯಿಟಕ ಬ್ದರ್ ಕೌನೆ್ವ ಲ್ ರವರು 

ಕನ್ಯಿಟಕದ ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಮುಖ್ಾ  ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳ ವಿರುದಧ  ಕರ ಮ್ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ  ಬೇಡಿಕೆ 

ಇಟಿಟ ರುವುದು. ಇುಂತಹ ಪರಿಸಿಥ ತಿಯಲಿಿ  ಕನ್ಯಿಟಕದ ನ್ಯಾ ಯಾುಂಗ ವಾ ವಸ್ಥಥ ಯ ಅತ್ತಾ ನು ತ 

ಸ್ತಥ ನದಲಿಿರುವವರು ಯಾವುದೇ ಕರ ಮ್ ತೆಗೆದುಕಳು ಲು ನ್ವರಾಕರಿಸಿರುವುದುಕ್ರರ ಮಿನಲ್ ಕೃತಾ ಕೆಕ  

ಪರ ಚೋದನೆ ನ್ವೋಡಿ, ಇತರರುಂದಿಗೆ ಕ್ರರ ಮಿನಲ್ ಪತೂರಿ ನಡೆಸಿ ಭ್ರ ಷ್ಟಾಟ ಚಾರವನ್ನು  

ಹೆಚಿಚ ಸಿದಂತಾಗುತಾ ದೆ.       

 
 

ಪರ ಸುಾ ತ ಪರ ಕರಣದಲಿಿ ,ಲಂಚ್ ಕಡಲು ಮುುಂದೆ ಬಂದ ವಾ ಕ್ರಾ ಯ  ಶ್ಕೆೆ ಗೆ  ಅಗತಾ ವಿರುವ ಎಲಿಾ  

ಅುಂಶಗಳನ್ನು  ಸಿ ಲಪ ವೂ ಅನ್ನಮಾನವಿಲಿದ ರಿೋತಿಯಲಿಿ  ಸ್ತಬಿೋತ್ತಪಡಿಸಬಹುದಿತ್ತಾ , ಕರಣ, 

ಕೃತಾ  ನಡೆದ ಸಥ ಳದ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ಯಿಟಕದ ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಮುಖ್ಾ  ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳ  

ಸ್ತಕೆ್ರಯು  ನೇರವಾಗಿ ಲಭ್ಾ ವಿರುವ  ಹಾಗೂ ಸ್ತುಂದಭಿಕ ಸ್ತಕೆ್ರ ಗಳನ್ನು  ಬಲಪಡಿಸುತಿತ್ತಾ . 

ದೂರು ನ್ವೋಡಿದು ರೆ ಕನ್ಯಿಟಕದ ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಮುಖ್ಾ  ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳ ವಿಶಿಾ ಸ್ತಹಿತೆಯು 

ಪರ ಶಾು ತಿೋತವಾಗುತಿತ್ತಾ . ನ್ವಸೆ ುಂಶಯವಾಗಿ, ನೇರ ಸ್ತಕ್ಷಾ ವನ್ನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಕೃತಾ ವನ್ನು  

ದೃಢೋಕರಿಸುವ ಅನೇಕ ಸ್ತಕೆ ಾ ಧಾರಗಳು  ಲಭ್ಾ ವಾಗುವ ಸ್ತಧಾ ತೆ ಇತ್ತಾ  ( ಲೋಕಯುಕಾ ರಾಗಿ  

ರಾರ್ಜೋನ್ಯಮೆ  ನ್ವೋಡಿರುವ  ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿ ಡಾ. ವೈ. ಭಾಸಕ ರ್ ರಾವ್ ರವರ ಪರ ಕರಣದಲಿಿ , 

ಅವರ ಮ್ನೆಯಲಿಿ  ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತಿಾ ದು ವರ ಸ್ತಕ್ಷಾ ವನ್ನು  ಅವರ ವಿರುದಧ  ಬಳಸಲಾಗುತಿಾ ದೆ 

ಎುಂಬುದು ಆ ಪರ ಕರಣವನ್ನು  ಗಮ್ನ್ವಸುತಿಾ ರುವ ಎಲಿರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ). ಕನ್ಯಿಟಕದ 

ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಮುಖ್ಾ ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳು ಲಂಚ್  ನ್ವೋಡಲು ಬಂದ ವಾ ಕ್ರಾ ಯನ್ನು  ಸುಲಭ್ವಾಗಿ 

ಹಿಡಿದುಕಟುಟ , ಲಂಚ್ ನ್ವೋಡುವವರನ್ನು  ದಂಡಿಸುವ ವಿಧಾನದಲಿಿ  ಒುಂದು 

ಮಾದರಿಯಾಗಬಹುದಿತ್ತಾ . ಕೆಳಗೆ ಉಲಿ್ಲೋಖಿಸಿರುವ ತಮ್ಮ  ನ್ವಕಟಪೂವಿ ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ 

ಮುಖ್ಾ ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳ ಒುಂದು  ತಿೋಪಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಭಾಗದಿುಂದ ಇದು ಪ್ರರ ಮುಖ್ಾ ತೆ 

ಪಡೆಯುತಾ ದೆ.: 
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The proof of demand of illegal gratification, thus, is the gravamen of 
the offence under Sections 7 and 13(1) (d)(i)&(ii) of the Act and in 
absence thereof, unmistakably the charge therefore, would fail. 
Mere acceptance of any amount allegedly by way of illegal 
gratification or recovery thereof ... would thus not be sufficient to 
bring home the charge under these two sections of the Act 
Mere possession and recovery of currency notes from an accused 
without proof of demand would not establish the offence. It has 
been propounded that in the absence of any proof of demand for 
illegal gratification, the use of corrupt or illegal means or abuse of 
position as a public servant to obtain any valuable thing or 
pecuniary advantage cannot be held to be proved,"  
 

ಲಂಚ್ ಪಡೆಯುವುದು  ದೇಶದಲಿಿ  ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾ ಯಾಧಿೋಶರ/ಅಧಿಕರಸಥ ರ   ಕತಿವಾ ದ 

ಭಾಗವಾಗಿರದೆ, ಬದಲಾಗಿ ಒುಂದು  ಶ್ಕೆ ಹಿ ಕೃತಾ ವಾಗಿರುವುದರಿುಂದ,  ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ 

ಮುಖ್ಾ ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿ ಶ್ರ ೋ  ಮುಖ್ರ್ಜಿಯವರು ಲಂಚ್ ನ್ವೋಡಲು ಮುುಂದೆ ಬಂದ ವಾ ಕ್ರಾ ಯ  

ವಿರುದಧ  ಕರ ಮ್ ಕೈಗೊಳು  ದಿರುವುದು ಕ್ರರ ಮಿನಲ್  ಅಪರಾಧಕೆಕ   ಕುಮ್ಮ ಕುಕ  ನ್ವೋಡಿದಂತೆಯೇ ಆಗಿದೆ. 

ನ್ಯಾ ಯಾಲಯದಲಿಿ  ಅತಾ ುಂತ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರ ೋ ಮುಖ್ರ್ಜಿಯವರು 

ಪರ ಕರಣದಲಿಿ  ಮುುಂದಿನ ಕರ ಮ್ಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕುಂಡು ತಾಕ್ರಿಕ ಅುಂತಾ ಕೆಕ  ಮುಟಿಟ ಸುವುದಕೆಕ  

ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನ್ವರಾಕರಿಸಿರುವುದರಿುಂದ, ಕನ್ಯಿಟಕ ಉಚ್ಚ  ನ್ಯಾ ಯಾಲಯದ ಇನ್ವು ತರ 

ನ್ಯಾ ಯಾಮೂತಿಿಗಳು ಈ ವಿಷಯದಲಿಿ  ಕರ ಮ್ ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದನ್ನು  ಮುುಂಚೆಯೇ 

ತಪಪ ಸಿರುತಾಾ ರೆ. ದುರದೃಷಟ ವಶಾತ್, ಕನ್ಯಿಟಕದ ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಮುಖ್ಾ  ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳ 

ಮೌನವು ಈ ಪರ ಕರಣವು ಒುಂದು 'ಬಿ್ದ ಾ ಕ್ ಮೇಲ್’ ಪರ ಕರಣವಿರಬಹುದೆುಂಬ ಬಲವಾದ 

ಅನ್ನಮಾನಕೆಕ  ಎಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅತಾ ುಂತ ಗಂಭೋರ ವಿಷಯವನ್ನು  ಗೌರವಾನಿ್ವ ತರಾದ ತಾವು 

ಕೈಗೆತಿಾ ಕುಂಡು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕದ ಪರಿಸಿಥ ತಿ ಇರುವುದರಿುಂದ, ನ್ಯನ್ನ ಅನ್ವವಾಯಿವಾಗಿ ಈ 

ರಿೋತಿಯಲಿಿ  ಗೌರವಾನಿ್ವ ತರಾದ ತಮ್ಗೆ ಪತರ  ಬರೆಯಬೇಕಗಿದೆ.  ನ್ಯಾ ಯಾುಂಗದಲಿಿರುವ ಇನ್ನು  

ಹೆಚಿಚ ನ ಭ್ರ ಷ್ಟಾಟ ಚಾರ ಬಯಲಾಗುವ 'ಪಂಡೋರಾಸ್ ಬ್ದಕೆ್’ ತೆರೆದುಕಳುು ವುದು ಎುಂಬ 

ಭ್ಯವು ಈ ಪರ ಕರಣದಲಿಿ  CBI ತನ್ವಖೆಗೆ ಆದೇಶ್ಸಲು ಹಿುಂಜರಿಕೆ ಆಗಬ್ದರದು, ಏಕೆುಂದರೆ 

ಪರ ರ್ಜಪರ ಭುತಿ ದಲಿಿ   ಕನ್ನನ್ನ ನ್ವಯಮ್ಗಳ ಪ್ರಲನೆಯಾಗಬೇಕು ಮ್ತ್ತಾ  ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ 

ಪ್ರಲನೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು  ನ್ಯಾ ಯಾುಂಗದಿುಂದ ಮಾತರ  ಸ್ತಧಾ ವಾಗುತಾ ದೆ    

 

ಒುಂದೆಡೆ,   'ಅಫಿಷ್ಟಯಲೆ್  ಸಿೋಕೆರ ರ್ಟ ಕಯೆು ' ಯನ್ನು ( ಭಾರತವನ್ನು   ಬಿರ ಟಿಷರು  ಆಳುತಿಾ ದಾು ಗ  

ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕ  ಸಕಿರಿ ಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ನ್ಯಗರಿಕರನ್ನು   ಶ್ಕೆ್ರ ಸಲು ರ್ಜರಿಗೆ ತಂದ ಕಯೆು  !  )  

ಇುಂದೂ  ಕೂಡ ತಮ್ಮ  ಮೇಲಧಿಕರಿಗಳ ಅಕರ ಮ್ ಬಯಲು ಮಾಡುವ ' whistle-blowers' ಗಳ 

ಧಿ ನ್ವ  ಅಡಗಿಸಲು   ಬಳಸಲಾಗುತಿಾ ದು ರೆ, ಇನು ುಂದೆಡೆ,   ನ್ಯಾ ಯಾಲಗಳಲಿಿನ   ಭ್ರ ಷ್ಟಾಟ ಚಾರ 

ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದರೆ  ನ್ಯಾ ಯಾುಂಗ ನ್ವುಂದನೆಯ ಅಸಾ ರ ವು ಆ ಪ್ರತರ ವಹಿಸುತಿಾ ದೆ. CBI 

ತನ್ವಖೆಯಿುಂದ ಹರಬರುವ ಸತಾ ಗಳು ಎಷ್ಟ ೋ ಅಹಿತಕರವಾಗಿದು ರೂ, ನ್ಯಾ ಯಾಲಯಗಳ  

ಸಮ್ಗರ ತೆಗೆ ಅದು ಅವಶಾ ವಾಗಿದುು  ನ್ಯಾ ಯಾಲಯಗಳ ಘನತೆಗೆ ಧಕೆಕ  ಆಗದಂತೆ 

ನೋಡಿಕಳು ಬೇಕು. ‘ನ್ಯಾ ಯಾುಂಗ ಉತಾ ರದಾಯಿತಿ  ಬಿಲ್’ ಇುಂತಹ ಸಮ್ಸ್ಥಾ ಗಳನ್ನು  

ನ್ವವಾರಿಸಬಹುದೆುಂದು ಭಾವಿಸುತೆಾ ೋನೆ. 

 

ಕೆಲವು ರಾಷಟ ರ ಗಳು ಲಂಚ್ ಬೇಡಿಕೆ ಪರ ಕರಣಗಳಲಿಿ , ಯಾವುದೇ ಕನ್ನನ್ನ ಪರ ಕ್ರರ ಯೆ 

ಶುರುವಾಗುವ ಮೊದಲ ಲಂಚ್ ನ್ವೋಡಿದವನ್ನ ಸಿ ಯಂ ವರದಿ ಮಾಡಿದರೆ, ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಶ್ಕೆೆ  

ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕನ್ನನ್ನಗಳನ್ನು  ಹುಂದಿವೆ. ಪರ ಸುಾ ತ ಪರ ಕರಣದಲಿಿ , ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಮುಖ್ಾ  

ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳು ಕತಿವಾ ಬದಧ ರಾಗಿದು ರೆ, ತಾವೇ ಸಿ ತಃ ಲಂಚ್ದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟಿಟ ಲಿದಿು ದು ರೆ, 

ಲಂಚ್ ಕಡಲು ಮುುಂದೆ ಬಂದ ವಾ ಕ್ರಾ ಯ ವಿರುದಧ  ಕರ ಮ್ ಜರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾ ಯಾುಂಗದ 
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ನ್ವಲವನ್ನು  ಉನು ತಿೋಕರಿಸಬಹುದಿತ್ತಾ . ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚ್ನೆ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ವಾ ಕ್ರಾ  ಈ 

ಪರ ಶ್ನು ಯನ್ನು  ಕೇಳುತಾಾ ನೆ, ಮುಖ್ಾ ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳಿಗೆ, ಅವರ ನ್ವವಾಸದಲಿಿಯೇ 

ಲಂಚ್ಕಡುವಷ್ಟಟ  ಧೈಯಿ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತಾ ದೆ?  'ನ್ಯಾ ಯ ಕುರುಡು' ಎುಂಬ ನ್ನಡಿಯು ತಮ್ಮ  

ಅಧಿಕೃತ ನ್ವವಾಸಗಳಲಿ್ಲೋ ಭ್ರ ಷ್ಟಾಟ ಚಾರದ ಪರ ಕರಣಗಳ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ 'ನ್ಯಾ ಯಾಧಿೋಶರೂ 

ಕುರುಡು’ ಎುಂಬ ಅಭಪ್ರರ ಯಕೆಕ  ಬರುವಂತೆ ವಿಸ್ತಾ ರವಾಗಬ್ದರದು.   
 

ಇದೇ ಪರಿಸಿಥ ತಿ ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿ L. Lackey ರವರು, ಇತರೆ  

ಕಷಟ ಗಳನ್ನು  ಎದುರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ  ಆರೋಗಾ ವನ್ನು  ಲ್ಲಕ್ರಕ ಸದೆ ನಡೆದುಕುಂಡ 

ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲೋ ಕನ್ಯಿಟಕದ ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಮುಖ್ಾ ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳೂ ಪರ ತಿಕ್ರರ ಯಿಸಿದು ರೆ, 

ನ್ಯನ್ನ  ಈ ಪತರ ವನ್ನು  ಬರೆಯುತಿಾ ರಲಿಲಿ . 

   

James R. Crockett ರವರು 2014 ರಲಿಿ  ಬರೆದಿರುವ  ರ್ಪಸಾ ಕ   Power Greed Hubris – Judicial 

Bribery in Mississippi ದಿುಂದ ತೆಗೆದುಕುಂಡಿರುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ತಲುಗಳು ಒಬಬ  

ನ್ಯಾ ಯಾಧಿೋಶರು ಹಾಕ್ರಕಟಿಟ ರುವ ಅತ್ತಾ ನು ತ  ಮೇಲಪ ುಂಕ್ರಾ ಯನ್ನು  ಎತಿಾ  ಹಿಡಿಯುತಾ ದೆ: 
 

…Judge Lackey was 73 years old when Tim Baldacci, a friend and fellow attorney 
attempted to bribe him to rule for the defendents in the law suit Jones v. 
Scrugges . That 2000 incident changed Judge Lackey’s life forever…Judge 
Lackey’s comment about being approached by Tim Balducci in the Scrugges 
affair is revealing: “ My first thought was what kind of character flaw has he 
discovered in me that would lead him to think that I would do something like this? 
I was furious. I mean that this strikes at the heart of our judicial system.” Lackey 
said the bribe proposal was a “shock that I cannot put into words.” 
 
Lackey soon went to the authorities and agreed to work with the FBI in a sting 
operation which eventually brought to justice those who tried to bribe him… 
 
…Judge Lackey had health issues that were heightened by his part in the 
investigation and its aftermath. When Balducci left one session with Lackey that 
the judge had taped for the FBI, Lackey’s pacemaker went off and he landed in 
the hospital. Had the federal authorities known the seriousness of his health 
problems, Lackey would not have been asked to participate in the sting. While 
he did not face threats from those he implicated in criminal behaviour, it is no 
stretch to say that he took his life in his hands.  
 
 From day one Judge Lackey has modestly maintained that he is no hero. In a 
March 2010 interview he said that praising him for what he has done was like 
praising the Sheriff for not stealing… 
 

ಕನ್ಯಿಟಕದ ಮುಖ್ಾ ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳು Judge Lackey ಯಂತೆ ಪರ ತಿಕ್ರರ ಯಿಸಿದು ರೆ, ಅುಂತಹ 

ನ್ಯಾ ಯಾಮೂತಿಿಗಳನ್ನು  ಹುಂದಲು ಕನ್ಯಿಟಕಕೆಕ  ಹೆಮೆಮ  ಪಡುವ ಸಂಗಾತಿಯಾಗುತಿಾ ತ್ತಾ . 

ಮೇಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿರುವ ಅುಂಶಗಳ ಬಳಕ್ರನಲಿಿ , ಗೌರವಾನಿ್ವ ತರಾದ ತಾವು ಈ ಗಂಭೋರ ಪರ ಕರಣವನ್ನು  

ಸಿ ಯಂಪ್ಸರ ೋರಿತವಾಗಿ ಕೈಗೊತಿಾ ಕುಂಡು CBI ತನ್ವಖೆಗೆ ಆದೇಶ್ಸಬೇಕೆುಂದು   ನಮ್ಮ  ಸಮಿತಿಯು 

ಕೋರುತಾ ದೆ.   

 

Judge James Clarkeರವರು 2002 ರಲಿಿ  ಪರ ಕಟಿಸಿದ How to bribe a Judge: Poems from the 

Bench ಎುಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿುಂದ ಆರಿಸಿಕುಂಡ A Judge’s Progress ಎುಂಬ ಒುಂದು 

ಕವಿತೆಯನ್ನು  ಕೆಳಗೆ ಉಲಿ್ಲ ೋಖಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನನು  ಪತರ ವನ್ನು  ಮುಕಾ ಯಗೊಳಿಸಲು 
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ಇಚಿಿ ಸುತೆಾ ೋನೆ: 

At the beginning he wrote judgments 
To follow the Law 
And please the Court of Appeal.  
 
Then when the Court of Appeal disagreed 
He knew 
he was doing something wrong 
 
At the end he wrote judgments 
To please himself 
And follow the Court of Conscience 
 
Now when the Court of Appeal disagreed, 
he knew 
he was doing something right. 
 

ವಂದನೆಗಳುಂದಿಗೆ, 

                                                                                                                   ತಮ್ಮ  ವಿಶಿಾ ಸಿ, 

                                                                                                 
                                                                                                      (ಎ. ಟಿ. ರಾಮ್ಸಿ್ತ ಮಿ)       

                                                                                                                      ಸಂಚಾಲಕರು  
 

ಇವರಿಗೆ ಪರ ತಿ: 

1. ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಶ್ರ ೋ ರವಿಶಂಕರ್ ಪರ ಸ್ತದ್, ಕನ್ನನ್ನ ಮ್ತ್ತಾ  ನ್ಯಾ ಯ ಹಾಗೂ 

ಎಲ್ಲಕಟ ರ ನ್ವಕೆ್  ಮ್ತ್ತಾ  ಮಾಹಿತಿ ತಂತರ ರ್ಜಾ ನ ಸಚಿವರು, 4 ನೇ ಮ್ಹಡಿ , ಎ ವಿುಂರ್ಗ , ಶಾಸಿಾ ರ  

ಭ್ವನ , ರಾಜುಂದರ  ಪರ ಸ್ತದ್ ರಸ್ಥಾ , ನವದೆಹಲಿ  - 110001 -  ಈ ರಿೋತಿಯ ಸಂದಭ್ಿಗಳಲಿಿ  

ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳನ್ನು   ಜವಾಬ್ದು ರರನ್ಯು ಗಿ  ಮಾಡಲು ಸೂಕಾ  ಕರ ಮ್ 

ತೆಗೆದುಕಳುು ವಂತೆ ವಿನಂತಿಯುಂದಿಗೆ. 

 

2. ಸ್ಥಕೆರ ಟರಿ ಜನರಲ್, ಭಾರತದ ಸರ್ೋಿಚ್ಚ  ನ್ಯಾ ಯಾಲಯ, ತಿಲಕ್ ಮಾರ್ಗಿ, ನವದೆಹಲಿ- 

110001 - ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮ್ತ್ತಾ  ಭಾರತದ ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಮುಖ್ಾ  ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿಗಳ 

ಗಮ್ನಕೆಕ  ಈ ಪತರ ವನ್ನು  ತರಲು ವಿನಂತಿಯುಂದಿಗೆ. 

 

3. ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿ  ಶ್ರ ೋ ಸುಭಾಶ್ ಬಿ ಆದಿ , ಉಪ ಲೋಕಯುಕಾ ರು , ಕನ್ಯಿಟಕ - ಅತಾ ುಂತ 

ಹಿರಿಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಶಾಮಿೋಲಾಗಿರುವ ಸಂದೇಹ  ತಳಿು ಹಾಕಲು 

ಸ್ತಧಾ ವಿಲಿದಿರುವುದರಿುಂದ (ನ್ವವೃತಾ ರೂ  ಸೇರಿದಂತೆ) , ಯಾವುದೇ ಕರ ಮ್ ಕೈಗೊಳು ದ  

Anti-Corruption Bureau  ಮುಖ್ಾ ಸಥ ರು  ಮ್ತ್ತಾ  ಕನ್ಯಿಟಕದ  ಮುಖ್ಾ  ಕಯಿದಶ್ಿಗಳ  

ವಿರುದಧ  ಕರ ಮ್ ತೆಗೆದುಕಳು ಲು ವಿನಂತಿಯುಂದಿಗೆ. 

    

4. ರಿರ್ಜಸ್ತಟ ರ ರ್ ಜನರಲ್ , ಹೈಕೋರ್ಟಿ , ಕನ್ಯಿಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟಿ ಕಟಟ ಡಗಳು, 

ಡಾ.ಅುಂಬೇಡಕ ರ್ ರಸ್ಥಾ , ಬುಂಗಳೂರು 560 001 - ಕನ್ಯಿಟಕ ಗೌರವಾನಿ್ವ ತ ಮುಖ್ಾ  

ನ್ಯಾ ಯಮೂತಿಿ ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಕೆ. ಮುಖ್ರ್ಜಿ ಯವರ ಗಮ್ನಕೆಕ  ಈ ಪತರ ವನ್ನು  ತರಲು 

ವಿನಂತಿಯುಂದಿಗೆ.  

 


