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तस्करी विधेयकािर सिवसमािेशक दृष्िीकोनातून संयुक्त प्रयत्न  

व्यक्ततंचत तस्करी ( प्रततबधं, संरिण आणण पनुिवसन) विधेयक २०१८ िर टिप्पणत  
___________________________________________________________________________ 

लेखक- खालील कायवकत,े िकील आणण तज्ांच्या सहभागामुळेच ही टिप्पणत आणण विश्लेषण करणं शक्य झालं 
आहे.    

- आरतत पै, िकील, संग्राम, बंगळूरू  

- राकेश शुक्ला, िकील, सिोच्च न्यायालय.  

- अरविदं नारायण, मानि अधधकार िकील, बंगळूरू   

- स्िराज पॉल बरुआ, सेंिर फॉर इंिरनेि अँड सोसायिी, बंगळूरू   

- दशवना ममत्र, िकील, अल्िरनेि लॉ फोरम, बंगळूरू   

- मतना सेषु, सामाजजक कायवकत्याव, संग्राम, सांगली  

- मधु भूषण, SIEDS, बंगळूरू   

- राजेश श्रततनिास, सामाजजक कायवकत,े संगमा, बंगळूरू   

 

1. संविधानाला आव्हान   

व्यक्ततंचत तस्करी विधेयक आणण्या मागचा विधधमंडळाचा हेतू ओळखण्याचा प्रयत्न केल्यास, भारततय दंड 
विधानाततल कलम ३७० आणण अनैततक मानित तस्करी (प्रततबंध)कायदा १९५६ यासंबधत असलेले आिेप आणण 
तकव  यांचा पररपे्रक्ष्यातून पाहािे लागेल. सध्या अजस्तत्िात असलेल्या तस्करीसंबंधत कायदयांना पूरक तरतुदी 
करण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे असे टदसत.े परंतु सध्या अजस्तत्िात असलेल्या कायदयाला पूरक म्हणून हा 
कायदा आणला तरी संविधानाततल मुलभूत हक्काच्या प्रकरणाच्या संदभावत या कायदयाकड ेपाहािे लागेल. भारततय 
संविधानांततल मुलभूत हक्काच्या प्रकरणाचत खालीलप्रमाणे ढोबळ विभागणत करता येईल.   

• समतचेा  अधधकार (कलम १४,१५,१६,१७,१८) 

• स्िातंत्र्याचा अधधकार (कलम १९,२०,२१,२१- अ ,२२) 
• अत्याचारा विरुदध अधधकार (कलम २३.२४) 

• धमव स्िातंत्र्याचा अधधकार ( कलम २५,२६,२७,२८)  

• सांस्कृततक आणण शैिणणक अधधकार (कलम २९ ,३०, ३१)  

• संविधानात्मक उपायांच ेअधधकार (कलम ३२,३३, ३४, ३५)  

या कायदयासाठी संविधानाच्या पररपे्रक्ष्यातून पाटहले तर व्यक्ततंच ेअत्याचारापासून संरिण देण्यासाठी हा कायदा 
केला असण्याचत सिावत जास्त शक्यता आहे. कलम २३ हे त्यासाठी समपवक आहे त ेअसे:  

मभकारी ककंिा जबदस्ततने करिले जाणारे कोणत्याही श्रमासाठी होणारी व्यक्ततचत तस्करीला मनाई असून या 
तरतुदीच ेउल्लंघन करण्याच्या गुन्हयासाठी कायदयानुसार मशिा होईल.  

व्यक्ततंच ेसक्ततच्या रोजगारापासून संरिण करण्याच ेकलम २३ च ेउदात्त ध्येय पूणव करण्यासाठी हे विधेयक आणले 
असले तरी त्यासाठी संविधानाच्या अधधकाराच ेउल्लंघन करता येणार नाही. या विधेयकाबाबत समस्या ही आहे 
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की कलम २३ ने टदलेले अधधकार पूणव करण्याचा प्रयत्न करत असताना कलम २१ आणण १९ ने टदलेले मुलभूत 
हक्क संरिणाच ेत ेउल्लंघन करत आहे.  कलम २१ हे भारततय संविधानाचा आत्मा समजला जातो. काय आहे या 
कलमामध्ये:   

काही कायदेतनहाय प्रकियेत असलेल्या व्यक्तत सोडल्यास इतर कोणाही व्यक्ततचा जगण्याचा अधधकार आणण 
स्िातंत्र्य टहरािून घेतले जाऊ नये.  

जतिनाचत संकल्पना आणण िैयजक्तक स्िातंत्र्य याविषयत सिोच्च न्यायालयाने विस्ततृपणे अन्ियार्व लािला आहे. 
जतिनाचा अर्व हा केिळ एखादया प्राण्याच े अजस्तत्ि एव्हढंच नसून त्यात सन्मानाने जगण्याच्या हक्काचाही 
समािेश आहे आणण जतिन आणण िैयजक्तक स्िातंत्र्य यामध्ये गोपतनयतेचा अधधकारही अमभपे्रत आहे.   

कलम २१ मध्ये सन्मान आणण स्िायत्तता यांना विशेष महत्ि आहे आणण तस्करी विधेयकात भा द ित कलम  
३७० िरून तस्करीचत व्याख्या करण्यात आली आहे त्यानुसार तस्करीला बळत पडलेली व्यक्तत संमतत देऊ शकत 
नाहीत असे म्हंिले आहे म्हणजे तर्ाकधर्त बळतचत स्िायत्तता नाकारली जात आहे.    

जयांचत तस्करी झाली आहे त्यांनाही आपल्या जतिनाविषयत तनणवय घेण्याचा अधधकार आहे. तस्करी झालेल्या 
व्यजक्तला त्यांच्या संमततमशिाय संस्रे्च्या ताब्यात ठेिण्याच ेअधधकार अधधकाऱयांना देऊन हे विधेयक भारततय 
संविधानाने व्यक्ततला तनणवय स्िातंत्र्य आणण स्िायत्ततेचा टदलेला अधधकार टहरािून घेत आहे. 

तर्ाकधर्त तस्करीच्या बळतंचत अशत स्िायत्तता काढून घेऊन आणण त्यांना तनणवय घेण्याच ेस्िातंत्र्य नाकारून त्यांचा 
सन्मान टहरािून घेतला जात आहे. आपल्या जतिनाबददल तनणवय अधधकार सिव व्यक्ततंना आहे हा अधधकार 
म्हणजेच  व्यक्ततंचा सन्मान करणे यामध्ये तस्करीला बळत पडलेल्या व्यक्ततंचाही समािेश आहे.   

अत्यंत कठीण पररजस्र्ततत असलेल्या व्यक्ततलाही स्िायत्तता आणण सन्मानाचा इतरांप्रमाणे अधधकार आहे.   

एका सज्ान व्यक्ततला कलम १९(१)(ग)नुसार ममळालेला अधधकार काढून केलेल्या अन्यायामुळे समानतेच्या 
मुल्यालाही बाधा येत.े केिळ सेक्स िकव  करणाऱया व्यक्ततंच्या बाबततत या व्यिसायात असलेल्या सज्ान  व्यक्ततंना 
संरिण देण्याचत आिश्यक्यता आहे असे शासन सांगत.े कारण सेक्स िकव  आणण नैततकतेशत खूप जिळचा संबंध 
आहे.   

बहुसंख्य लोकांच्या नैततकतेचत अंमलबजािणत करणं हे सरकारसाठी महत्िाचं नाही. संविधानाच्या पररघात आपली 
धोरणं आखणे हे खरं तर सरकारचं काम आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना संविधानात्मक नैततकता म्हणजे 
संविधानाने टदलेल्या अधधकारिर अततिमण न करणारी नैततकता अमभपे्रत होतत. शेििी सिावत महत्िाचं म्हणजे 
या विधेयकाने सेक्स िकव सवला त्यांचा व्यिसाय तनिडण्याचं स्िातंत्र्य नाकारल ंजात आहे. हा अधधकार टहरािून 
त्याच्या जगण्याच्या हक्कािरच गदा आणली जातेय. सिाांसाठी समान संधत तनमावण करण्यात सरकार अपयशत 
ठरले आहे आणण आता आधतच अतनजश्चत आयुष्य जगणाऱया व्यक्ततंचं जतिन अधधक कठीण आणण अव्यिहायव 
केलं जात आहे. असं करून सरकार भारततय समाजातला विरोधाभास आणण श्रतमंत आणण गरीब यांच्यात असलेली 
दरी िाढित आहेत.    

2. गुन्हेगारीकरण पण कल्याण नाही? 
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या विधेयकात संस्र्ा आणण यंत्रणा यांनत छापे घालणे आणण पुनिवसनासाठी ताब्यात घेणे आणण जाममनासाठी  
असलेल्या जाचक तरतुदी यामुळे गुन्हेगारीकरणाचा हेतू अधधक स्पष्ि होतो. कलम ५२ नुसार सिव आरोपतंना  
अिकपूिव जामतन नाकारला जाईल आणण त्यांना दोन िषावहून अधधक मशिा भोगाित लागेल. कलम ४३८ नुसार 
न्यायालयाकड े अिकपूिव जामतन मागण्याचा हक्क नाकारतो. हे कलम अततशय हातनकारक असून खोट्या 
खिल्यांमध्ये बळतंना कैद करण्यासाठी याचा गैरिापर होण्याचत दाि शक्यता आहे. इिपा कायदयांतगवत सेक्स िकव  
करणाऱया मटहलांिर मालकीण ककंिा दलाल म्हणून खिले केले जातात हा अनुभि आहे. अिक झालेल्या व्यक्ततंना 
अिकपूिव जामतन नाकारून या विधेयकाने गैरिापरला प्रततबंध ही तरतूदच काढून िाकली आहे.  बँक खातत आणण 
मालमत्ता गोठिणे, तस्करीसाठी िापरल्या गेलेल्या जागा सतलबंद करणे यासारख्या तरतुदी जगण्यासाठी अतनजश्चत 
व्यिसाय करणाऱया व्यक्ततंकडे गुन्हेगारी कायदयाच्या दृष्िकोनातून पहात आहेत असं टदसतं. भतक मागण्यासाठी 
केलेली तस्करी ही गंभतर तस्करी समजली जाणार यािरूनही हा गुन्हेगारी दृष्िीकोन अधधक स्पष्ि होतो. या 
खिल्याततल बळतंना आधारगहृात पाठिण्यात येणार आहे यािरून या विधेयाकामागे सरकारचत विश्िासघातत 
मानमसकताच टदसून येत.े        

 

गुन्हेगार ठरिणारी तरतूद याबरोबर लैंधगक पररपक्िता येण्यासाठी िापरली जाणारे रासायतनक पदार्व आणण 
हामोन्सचा िापर हेही गुन्हे ठरिल्याने पररणामत ततृतयपंधर्यांचा व्यिसाय आणण त्यांच ेपे्रमसंबंध हा गुन्हा ठरेल.  
हामोन्सचा िापर गुन्हा ठरिल्याने हे विधेयक व्यक्ततंच ेअपहरण करून आणण हामोन्सचा िापर करून ततृतयपंर्त 
त्यांचत लैंधगक ओळख बदलतात हा गैरसमज दृढ करतात. जबरदस्ततने केलेले कोणतहेी कृत्य मशिेस पात्र ठराि े
परंतु या तरतुदीमुळे सहमततने होणाऱया हामोन्सच्या िापराविरुदध या तरतुदीचा िापर केला जाईल आणण 
ततृतयपंधर्यानंा लैंधगक ओळख आणण लैंधगक अमभव्यक्ततचा अधधकार नाकारला जाईल.  

 

3. छापा, सुिका आणण पुनिवसन  

 

प्रस्तावित विधेयकात तस्करीतून सुिका केलेल्या बळतंसाठी पनुिवसन सुचिले आहे.   

छापा/सुिका                    न्यायाधतशापुढे हजर करणे (सज्ान व्यक्तत)-→   बळतंना ठरविक काळ आधारगहृात ठेिण्यात येईल        संरिण गहृाचे प्रभारी यांनत बनिलेल्या                                                                         

तस्कारीविरोधत पोलीस अधधकारी --→ बाल कल्याण सममतत --→          सज्ान व्यक्ततंचे मुक्त करण्याचा अजव फेिाळला जाऊ शकतो--→   पुनिवसन आराखड्यानुसार दीघव पल्ल्याचे.             

                                                                      पुनिवसन तनयोजन केले जाईल. 
                                                                                                                    देशाच्या सतमेपलीकडे प्रत्यापवण  

                                                                                                                    मूळ राजयात प्रत्यापवण    

 

 

 

कलम १६ नुसार तस्करी विरोधत पोलीस अधधकारी आणण तस्कारीविरोधत कि यांना “जतिाला आणण अत्यंत धोका’ 
असलेल्या व्यक्ततला कोणत्याही टठकाणाहून, इमारतततून बाहेर काढून न्यायाधतशांसमोर ककंिा बाल कल्याण 
सममततसमोर हजर करण्याच ेअधधकार टदले आहेत.                     

धचत्र १ – प्रस्तावित विधेयकात सुिका करण्याचत पदधत कायम ठेिली आहे.  
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सज्ान व्यक्ततचत तस्करीविरोधत किाने सुिका केल्यानंतर न्यायाधतश कलम १७ नुसार त्या व्यक्ततला संरिण 
गहृात पाठिण्याच ेआदेश देऊ शकतात. सज्ान व्यक्ततने मुक्ततसेाठी अजव केला तरी ही मागणत त्यांनत स्िेच्छेने  
केलेली नाही असे िािल्यास न्यायाधतश हा अजव फेिाळू शकतात.   

 

तस्करीला बळत पडलेल्या सज्ान व्यक्ततंच्या इच्छेला कमत लेखले आहे  

सज्ान व्यक्ततंकडून त्यांचं जतिन, तनिास आणण भविष्यािर पररणाम करणाऱया प्रकियांमध्ये सहभागत होण्यासाठी 
संमततचा अभाि हे त्या व्यक्ततच्या तनिड आणण संचार स्िातंत्र्याच ेजतन आणण संिधवन करण्याच्या सरकारच्या 
जबाबदारीिर घाला घालणारे आहे.    

i. कलम १७ चत तरतूद   

असे सांगत,े बळत ककंिा सुिका केलेली कोणततही व्यक्तत जर बालक नसेल आणण त्याने स्ित:हून  न्यायाधतशांना 
आपल्याला मुक्त करािे असा अजव प्रततज्ापत्रासह सादर केला आणण हा अजव त्याने स्िेच्छेने  केला नाही असं 
न्यायाधतशांचं मत झालं तर मलणखत कारणं देऊन न्यायाधतश हा अजव नाकारू शकतात.    

प्रत्येक नागररकाला त्याच्या जतिनाविषयत तनणवय घेण्याचा तनिडतचा अधधकार संविधानाने टदला आहे. समोर हजर 
असलेल्या व्यक्ततचत सुिका, पुनिवसन आणण खिला चालिण्यासाठी इच्छा आणण संमतत कायदयाने विचारात घेतली 
पाटहजे. व्यिसायात प्रिेश करतिेेळत व्यक्ततचत तस्करी झालेली असली तरी ितवमानात त्या व्यक्ततंचत संमतत आणण 
इच्छा तनजश्चत करून घेतली पाटहजे.    

 

प्रस्तावित विधेयकाच्या मसुदयात ‘बळत’ ठरिलेल्या व्यक्ततंचत मजी नाकारली गेली आहे आणण प्रततबंध, सुिका 
ककंिा पुनिवसन संदभावत त्यांचत इच्छा समजून घेण्याचत तरतूद केलेली नाही.  सिुका झालेल्या व्यक्ततंना उपलब्ध 
पयावयांपैकी तनिड करण्याचत संधत टदलेली नाही.  

  

अनैततक मानित तस्करी प्रततबंध कायदयाततल कलम १७नुसार सुिका केलेल्या व्यक्ततंचा दरम्यानच्या काळाततल 
ताबा याविषयत आहे.  संरंिणगहृात पाठिले जात असलेलेया व्यक्ततंच ेम्हणणे ऐकून घेण्याचत संधत टदली जाित  
असे म्हंिले आहे. तसेच कलम १६ (१) नुसार त्या व्यक्ततला कंुिणखान्यामध्ये िेश्याव्यिसाय करण्यास भाग पाडले 
ही ममळालेली माटहतत खरी आहे की नाही याचत न्यायाधतशांनत चौकशत केलीच पाटहजे परंतु प्रस्तावित विधेयकाततल 
कलम १७ न्यायाधतशांनत असं करण्याचत गरज आहे असं सांगत नाही. इिपाच्या कलम १७ ने मटहलांना अतनजश्चत 
काळापयांत संरिणगहृात ठेिण्याचा आदेश देण्याचा न्यायाधतशांना आणण पोमलसांना अततररक्त अधधकार टदल्याबददल 
खूप िीका करण्यात आली.  तरीही या विधेयकाततल कलम १७ न्यायाधतशांना त्याहून जास्त अधधकार टदले आहेत. 
संरिणगहृात पाठिण्याअगोदर बळत पडलेल्या व्यक्ततचं म्हणणं ऐकून घेण्याचं न्यायाधतशांिर बंधन नाही. याउलि 
प्रस्तावित विधेयकात बळत पडलेल्या सज्ान व्यक्ततने त्यांना मुक्त करण्याचा अजव केला तरी तो स्ित:हून केलेला 
नाही या कारणाने त ेनाकारू शकतात. न्यायाधतशांनत संरिण गहृात पाठिणत केल्याविरुदध बळतंना अपतल करण्याचत 
तरतूद या विधेयकात नाही.   

सुिका आणण पुनिवसन यंत्रणेने मटहलांना असहाय करणाऱया पररजस्र्ततचा विचार करािा अशत सूचना केलेली आहे. 
मटहलांच ेस्र्लांतर सुरक्षित होईल अशत पररजस्र्तत आणण कायदे  तयार करण्यािर भर देण्याऐिजत ही धोरणं 
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मटहलांच्या मुक्त संचाराच्या हक्कापासून पराितृ्त करण्यािर भर देत आहेत. हा कायदा फौजदारी गुन्हा न केलेल्या 
सज्ान व्यक्ततंचत इच्छा नाकारण्याचा न्याययंत्रणेला अधधकार देऊन त्या व्यक्ततंच ेभविष्य तनयंत्रण करण्याचा आणण 
ठरिण्याचा अततररक्त अधधकार न्याययंत्रणेला देत आहे. मानित स्िातंत्र्य आणण व्यक्ततचत मजी या गाभ्यालाच 
यामुळे धक्का पोहोचला आहे.  अशा जाचक तनणवयाला आव्हान देऊन अपतल करण्याचतही  या विधेयकात तरतूद 
नाही. . 

सक्ततच्या पुनिवसनाच्या नािाने केलेले कायदे आणण धोरणं याचा आंधळ्या अंमलबजािणतच े पररणाम असहाय  
समुदायांना सोसािे लागतात हा नेहमतचा अनुभि आहे. संग्राम आणण व्हँप यांनत नुकताच ‘रेड झाली हो’ हा अभ्यास 
केला त्यात महाराष्रात पोमलसांनत धरलेल्या २४३ मटहलांपैकी १९३ या स्िेच्छेने सेक्स िकव  करणाऱया १८ िषावहून 
जास्त ियाच्या मटहला होत्या. त्यांना त्यांच्या इच्छेविरुदध आधारगहृात डांबण्यात आलं होतं.     त्यापैकी २८ 
मटहलांना मुक्त करण्यापूिी  ६ मटहने त े३ िषां आधारगहृात डांबून ठेिण्यात आलं होतं. प्रस्तावित कायदयात ही 
प्रकिया सेक्स िकव सवसाठी आणखत िूर आणण कडक होणार आहे. गररबत ककंिा असुरक्षित काम करून उपजतविका ( 
सरोगेि मटहला, घरकामगार, सेक्स िकव सव, ततृतयपंर्त) करण्याऱया असहाय समाजही याच्या कचाट्यात येणार आहे.      

कोणत्याही व्यक्ततला विशेष/संरिण/ पुनिवसन गहृात पाठिण्यापूिी ततचत संमतत महत्िाचत असाित अशत आमचत 
सूचना आहे. सुिका केलेली व्यक्ततला आधारगहृात असताना ततचत इच्छा असेल तवे्हा संरिणगहृातून बाहेर पडता 
आलं पाटहजे. सुिका केलेल्या व्यक्ततला उपलब्ध कायविम आणण योजनांपैकी जे हिं त्याचत तनिड करण्याचं स्िातंत्र्य 
ममळालं पाटहजे.   

तस्करीला बळत पडलेल्या व्यक्ततंना मयावटदत स्िातंत्र्य  

या विधेयकाततल कलम १७ न्यायाधतशांना बळतंना आधारगहृात पाठिण्याच ेअधधकार देत.े उपकलम ४ नुसार बळत 
ककंिा त्याच्या िततने कोणत व्यक्तत प्रततज्ापत्र सोबत जोडून त्यांना मुक्त करण्यासाठी न्यायाधतशांना अजव करू 
शकत.े परंतु त्याच तरतुदीमध्ये न्यायाधतशांना हा अजव स्िेच्छेने केला आहे असं िािल ंनाही तर त ेहा अजव नाकारू 
शकतात.  लिात घेण्यासारखत बाब ही आहे की या कलमामध्ये व्यक्ततला आधारगहृात पाठिण्यापूिी न्यायमूतींसाठी 
काहीही तनकष ठरिलेले नाहीत. तनष्पि तनकषांच्या अभाित कोणाला आधारगहृात पाठिायच ेहे पूणवपणे न्यायाधतशांचा 
तनणवय असेल. संस्र्ांमध्ये भरतत करा असे म्हणणारे इतर कायदे उदा: बाल न्याय कायदाही संस्रे्मध्ये व्यक्ततला 
ठेिणे हा शेििचा उपाय मानतात. कुिंुब आणण पररचयाचा पररसर याच ेमहत्ि  जे जे कायदयाने िारंिार विषद 
केले आहे. परंतु या विधेयकात तस्करी झालेल्या व्यक्ततला कुिंुबतय अस ूशकतात असा साधा उल्लेखही करत 
नाही. तसेच बळतंिर आधर्वक आणण इतर जबाबदाऱया असू शकतात याबददलही काही उल्लेख करत नाही. उदा : 
छापे घालून सुिका केलेल्या मटहलांना त्यांच्या कुिंुबतयांपासून अगदी अल्पियतन मुलांपासून मटहनोंमटहने िेगळं 
केलं जातं असा आमचा अनुभि आहे. आपल्या कुिंुबतयासोबत राहण्याचा बळतंचा हक्क याबददल विधेयकात काहीच 
उल्लेख नाही.  

हे कलम पुनिवसन करण्याकरता मटहलांना संस्रे्त राहण्याचत सक्तत करू नये या बुदधदेि कामावस्कर विरुदध कें द्र  
सरकार या खिल्यात सिोच्च न्यायालयाने टदलेल्या आदेशाविरुदध आहे.   

ii. पुनिवसन  
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गररबत, युदध, नागरी अशांतता, नैसधगवक आपत्तत, दषु्काळ, स्िस्त मजुरांचत मागणत, कजव आदी तस्करीचत मुख्य 
कारणं आहेत परंतु सध्याच्या विधेयकाचा दृष्िीकोन याच्या विपरीत आहे.  

िेठबबगार कायदयामध्ये िेठबबगारांना खालील विस्ततृ संरिण टदलेले आहे. 

प्रत्येक मजूर हा मुक्त असून बबगारी करण्याच्या कोणत्याही बंधनापासून त्याचत सुिका करण्यात आली आहे.   

- त्याला कजावचत परतफेड करण्याच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आलं आहे. त्याच्यािर कजावचत परतफेड 
करण्यासाठी खिला चालिता येणार नाही. िेठ्बबगाराकडून जबरदस्ततने टहसकािून घेतलेली त्याचत मालमत्ता परत 
केली जाईल.   

- िेठ्बबगाराचत मालमत्ता गहाणिि,शुल्क आकारणत, कराचा बोजा  ककंिा मालकीच्या दाव्यापासून मुक्त असेल.  

- मुक्त केलेल्या िेठ्बबगाराला तो िेठबबगार म्हणून राहत असलेल्या त्याच्या घरातून बाहेर काढले जाणार नाही.    

 

या विधेयकाततल कलम ३१ (१) मध्ये िेठबबगारीसाठी तस्करीचत व्याख्या केली आहे. कोणत्या संस्रे्च्या ताब्यात 
देण्यापूिी बळतंना न्यायाधतशांसमोर हजार केलं जाईल. २०१८ च्या ितवमान विधेयकात िेठबबगारांना ताब्यात घेण्याचा 
दृष्िीकोन आहे, याउलि िेठबबगार कायदा कोठडतत डांबणारा नाही तर त्यांच्या अधधकाराचं संरिण करणारा आहे. 
१९७६ साली िेठ्बबगाराचत मजी आणण अधधकार कें द्रस्र्ानत असलेला पुनिवसनाचा दृजष्िकोनािर २०१८ सालचा 
कोठडतत डांबण्याचा दृजष्िकोन विशेषाधधकाराने लागू होणार.  यािरून सध्याच ेनि उदारमतिादी सरकार गररबत 
आणण असुरक्षित मजुरी करणाऱया व्यक्ततंना कशाप्रकारे हाताळणार हे या विधेयाकातून स्पष्ि होत आहे.  

 

सध्याच ेप्रस्तावित विधेयक बळतंचत सुिका करून त्यांना आधारगहृात ठेिणे आणण त्यांच ेमूळ राजयात ककंिा देशात 
प्रत्यापवण करणे याबददल स्पष्ि विधान करत.े  व्यक्ततच्या तस्करीला कारणतभूत ठरणारे घिक म्हणजे कजवबाजारी 
होणे, जास्त व्याजदराने कजव घेणे, द:ुखामुळे स्र्लांतर करणे यािर मागव काढण्याच ेप्रयत्न केले जात नाहीत. 
तस्करीला बळत पडलेल्या व्यक्ततंचत हतबलता िाढिणारा महत्िाचा घिक म्हणजे कजव त ेममििण्याविषयत प्रस्तावित 
विधेयकात काहीही म्हंिलेले नाही.    

सिव तस्करी केलेल्या व्यक्ततंसाठी एकच रामबाण उपाय लागू पडले तो म्हणजे छापा, सुिका आणण पुनिवसन यािर 
सरकारचा जोर कायम आहे त्याकडचे विधेयकही लि िेधते. बळत व्यक्ततचत मजी लिात न घेता कायदेशतर 
प्रकियेच्या मदततमशिाय सेक्स िकव सवला सक्ततने डांबून ठेिण्यासाठी ही पदधत िापरली जात ेयाचा आमच्याकडे 
भरभक्कम पुरािा आहे.    

सेक्स िकव सवने आम्ही सज्ान आहोत आणण स्िेच्छेने हा व्यिसाय करत आहोत असे सांधगतले तरी त्यांना 
जबरदस्ततने पकडले जात ेआणण त्यांच्या कुिंुबबयांना त्या पुन्हा सेक्स िकव  करणार नाहीत असे मलहून देण्याचत 
सक्तत केली जात.े अनेक प्रकरणात न्यायालयाने एच आय व्ही सह जगणाऱया सेक्स िकव सवला कुिंुबतय त्यांचत 
देखभाल करण्यास सिम नाहीत असे सांगून त्यांना मुक्त करण्यास नकार टदला आहे. या रणनतततमुळे सेक्स 
िकव सव भूममगत होतात आणण टहसंा आणण अत्याचाराच्या पररजस्र्ततत सुरिेमशिाय काम करतात.   

तस्करी विधेयक असमान प्रगतत, विकासाततल भेदभाि, असमानता याच्याशत संबंधधत प्रश्नांकड ेदलुवि करत ेआणण 
मटहलांच्या संचारला गनु्हा ठरिून चांगल्या उपजतविकेच्या शोधात स्र्लांतर करण्याच्या मटहलांच्या आकांिेला खतळ 
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घालत.े राजकीय, सामजजक आणण आधर्वक संकिात असलेल्या आणण आपत्ततग्रस्त मटहला चांगल्या उपजतविकेसाठी 
स्र्लांतर करतात. गरीबतमुळेही अनेक मटहला मोठ्या प्रमाणात स्र्लांतर करतात.  असमानतचेा मुकाबला 
करण्यासाठी गुन्हेगारीकरण, कैद, पुनिवसन हेच सिोत्तम पयावय आहेत का?  

उदाहरणार्व मानित मैलािाहक बंदी आणण त्यांच े पुनिवसन कायदा २०१३ च्या कलम १३ मध्ये व्यिस्रे्ततल 
असमानतचेा संिेदनशतलतनेे विचार करून सिांकष पुनिवसन यंत्रणा घालून टदली आहे.     

बुदधदेि कामावस्कर विरुदध कें द्र सरकार या खिल्यामध्ये बळतंच्या इच्छेविरुदध आधारगहृात डांबून ठेिणे तनष्फळ 
आहे हे िारंिार सांधगतले आहे. याच खिल्यात सिोच्च टदलेला सेक्स िकव  पॅनेल सातव्या अहिालामध्ये  सेक्स 
िकव रच्या मुलांसाठी टदिस आणण रात्रत पाळणाघर सुरु कराि ेअसे म्हंिले आहे परंतु अशत काही तरतूद या विधेयकात 
केलेली नाही 

संयुक्त राष्र संघाच्या व्यक्ततंचत तस्करी अहिालात घरबांधणत, तर मानित मैलािाहक कायदयात घर बांधणतसाठी 
जममनतचत तरतूद केली आहे. कनाविक सरकारने नुकतेच सेक्स िकव र मटहलांसाठी घरबांधणतचा प्रस्ताि सुचिला 
आहे. केिळ व्यक्ततंना तस्करी केलेल्या जागेिरून हलिल्याने त्यांचं पुनिवसन होण्यास मदत होणार नाही हे या 
मशफारशतमुळे स्पष्ि होतं. घरबांधणतच्या तरतुदीमुळे केिळ तनिारा ममळतो असं नाही तर पुनिवसन प्रकिया कायम 
चालू राहत.े  

मटहलांचत तस्करी होण्यास कारणतभूत ठरणाऱया सामजजक घिकांचा विचारात घेऊन पुनिवसनाच ेउपाय तयार केले 
जािेत. मानित मैलािाहक कायदयांतगवत पुनिवसन प्रकियेत या प्ररे्ला बळत पडलेल्या व्यक्ततंच्या उत्पन्नात खंड 
पडू शकतो याचा विचार केला गेला आहे तसेच या कुिंुबाना त्याचं्यािर होणाऱया अत्याचारातून काही तरी आधार 
ममळत असेल हे मान्य केले आहे ही समज या विधेयकात अजजबात टदसत नाही.  

iii. िैदयकीय तपासणत   

कलम १६ (१) जजरे् एक पोलीस अधधकारी ककंिा तस्करी विरोधत कि यांना विश्िास ठेिण्यास कारण असेल ....त े
त्या व्यक्ततला त्या कोणत्याही जागेिरून अर्िा इमारतततून बाहेर काढून न्यायाधतशांसमोर हजार करू शकतात.... 
आणण त्यांच े िय ठरिणे, या प्रसंगामुळे त्यांना बसलेला मानमसक धक्का,इजा आणण आजार याच े मोजमाप 
करण्यासाठी िैदयकीय तपासणत कारिाई यासाठी आिश्यक पािलं उचलाितत.    

या तरतुदीमध्ये कुठेही सज्ान व्यक्ततचत संमतत घ्याित असे नमूद केलेले नाही. संविधानाच्या २१ व्या कलमामध्ये 
शारीररक स्िायत्ततचेा अधधकारात कोणत्याही प्रकारच ेिैदयकीय उपचार घेताना सज्ान व्यक्ततचत समतत विचारात 
घ्याित हा अधधकार गहृीत धरला आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये सेक्स िकव सवचत संमतत न घेता िैदयकीय तपासण्या 
करून त्याचत माटहतत न्यायालयाला पुरिली जात.े एच आय व्ही/ एड्स चाचणतच्या अहिालािरून या मटहला स्ित:चत 
काळजत घेण्यास अिम आहेत या कारणाने त्यांना आधारगहृातून मुक्त करण्यास नकार टदला जातो.  

4. जजल्हा तस्करीविरोधत सममततचे अधधकार  

प्रस्तावित विधेयकात , प्रत्येक जजल््यात जजल्हा तस्करी विरोधत सममतत स्र्ापन केली जाईल अनेक सराकारी  
विभाग, कायदा अंमलबजािणत, न्याययंत्रणा आणण सामजजक संस्रे्च ेप्रतततनधत त्याच ेसदस्य असततल. ही सममतत 
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तस्करी झालेल्या व्यक्ततसाठी आधारगहृात िैयजक्तक देखभाल आराखडा तयार करेल आणण तसे तनदेश आधारगहृाला 
देईल. िेठबबगारांच ेआंतरराजयतय प्रत्यापवण आणण सुिकेचत प्रकिया आणण सुिका केलेल्या व्यक्ततंना आधारगहृात 
पाठिण्यास मदत करततल.   

 

तस्करीला बळत पडलेल्या व्यक्ततंना ओळखणे,त्यांचत सुिका, संरिण, मदत, पुनिवसन आणण प्रत्यापवण बाबत  
सममततला तनरंकुश अधधकार टदले आहेत. जजल्हा सममतत सदस्यांना कोणताही गुन्हा न केलेल्या व्यक्ततंबददल 
तनणवय घेण्याच ेहे अधधकार टदले आहेत. बळतसोबत चचाव न करणे , त्यांना तनणवयप्रकियेच्या केद्रस्र्ानत न ठेिणे, 
त्यांच ेतनणवय घेण्यासाठी त्यांच्या इच्छेचा मान न ठेिणे हे सशंयास्पद आहे. सज्ान व्यक्ततचत सहमततिर हा हल्ला 
असून संविधानाने टदलेल्या स्िातंत्र्यािर असे बंधन घालणे धोकादायक आहे.  

 

या कायदयाततल कलम १४ नुसार बळतंचत देखभाल, संरिण, उपचार, विकास आणण पुनिवसन याबाबत तनणवय 
घेण्याचा अंततम अधधकार जजल्हा सममततला टदला आहे.  

जजल्हा सममततचा तनणवय अंततम असेल आणण  त्याला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. कोणाही बळत 
पडलेल्या व्यक्ततला जजल्हा सममततने त्याचत देखभाल, संरिण ककिा प्रत्यापवण याबाबत घेतलेला तनणवयाला आव्हान 
दयायच ेअसेल तर न्याययंत्रणेत त्याला िाि नाही. त्याहूनही विशेष न्यायालयाला या सममततच्या मशफारशतं मान्य 
करणं बंधनकारक असणं हे जास्त आिेपाहव आहे.    

२४. (३) बळी व्यक्ती अथवा तयाांच्यासारख्या व्यक्तीच्या पुनववसनाचा अांततम तनर्वय घेण्यापूवी न्यायाधीशाांनी जिल्हा 
सममतीबरोबर चचाव करावी   

इिपा कायदयाततल तरतुदीनुसार न्यायाधतशांना बळतच्या पुनिवसनाबददल तनणवय घेण्यास मदत करण्यासाठी एक 
सममतत नेमण्याच े अधधकार टदले आहेत. आताच्या विधेयकामध्ये न्यायालयाच े अधधकार जजल्हा सममततच्या   
मशफारशत मान्य करण्याच्या सक्ततमुळे आिसले आहेत. सध्याच्या या यंत्रणेमुळे जजल्हास्तरािर ही सममतत 
न्यायालायाहून बलशाली होईल अशत भततत आहे आणण बळतला दाद मागण्याचत संधत नाही. इतर तरतुदींच्या सोबत 
हे कलम पाहता पारदशवकता, अपतल आणण उत्तरदातयत्ि याचा अभाि असलेले अिाजित अधधकार अतनष्ि आहेत.   

पुढील कलमात नमूद केल्याप्रमाणे जजल्हा सममततला देशांतगवत आणण देशाबाहेर प्रत्यापवण करण्याचहेी अधधकार 
टदले आहेत.  

5. प्रत्यापवण आणण अधधकार  

कलम २३ (१) जजल्हा तस्करी विरोधत सममतत ककंिा बाल कल्याण सममतत यांच्यािर , प्रत्यापवण प्रकरण असेल 
त्यानुसार, बळतंच्या प्रत्यापवणासाठी इतर जजल््याततल समकि साममत्यांबरोबर समन्िय करण्याचत जबाबदारी असेल.   

(३) राजय नोडल अधधकाऱयाने प्रत्यापवणासाठी बळतकडून माटहतत देऊन संमतत घ्याित. बळत राजय नोडल अधधकाऱयाला 
अशत संमतत देऊ शकण्याच्या जस्र्ततत नसेल तर त्याने बळतच े प्रमशक्षित मनो सामजजक व्यािसातयकाकडे 
समुपदेशनासाठी पाठिण्याचत व्यिस्र्ा कराित.   
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(४) बळतंचत सुिका झाल्यानंतर जजल्हा तस्करी विरोधत सममतत,ककंिा बाल कल्याण सममतत ककंिा राजय पोलीस 
नोडल अधधकारी यांनत जया प्रमाणे प्रकरण असेल त्याप्रमाणे ततन मटहन्याच्या आत देशांतगवत आणण सहा मटहन्यात 
देशाबाहेरील प्रत्यापवण पूणव करािे.  

चांगल्या उपजतविकेच्या शोधार्व देशाततल कोणत्याही प्रदेशात सुरक्षित संचार करण्याच ेस्िातंत्र्य भारततय नागररकाला 
असताना प्रस्तावित कायदा बळतंच ेदेशांतगवत प्रत्यापवण करायच ेसुचित आहे. त ेअडचणतच ेठरू शकत.े    

समुपदेशन केल्यानंतर बळतला त्याच्या मूळ राजयात परत पाठिािे असं प्रस्तावित तस्करी विधेयकात म्हंिलं आहे. 
व्यक्ततला काय समुपदेशन टदले जािे याबददल स्पष्िता नाही. मूळ राजयात प्रत्यापवण केल्यानंतर रोजगार देण्याच्या 
हमतबददल काही चचाव केलेली नाही. तसेच प्रत्यापवणाच्या आदेशाविरुदध अपतल करता येईल ककंिा विधत सल्ला 
ममळेल का? प्रत्यापवणाला नकार देणाऱयाच्या केसेस अधधकारी कसे हाताळणार आहेत, आधारगहृातून व्यक्ततंना 
कधत आणण कसे मुक्त केले जाणार आहे? याबददल स्पष्ि उल्लेख नाही.  

 संविधानाततल कलम १९ (१) (ड) देशाततल सिव नागररकांना देशातल्या कोणत्याही प्रदेशात मुक्त संचार करण्याचा 
अधधकार देत.े कलम १९ (१) (ई) देशाततल सिव नागररकानंा देशात कोणत्याही प्रदेशात राहणे आणण कायमचे 
िास्तव्य करण्याचा अधधकार देत.े  विधेयकाततल कलम ३९ नुसार राजय पोलीस नोडल अधधकारी बळतच ेप्रत्यापवण 
मूळ राजयात करणार आहे. संबंधधत व्यक्ततला इतर कोणत्या राजयाचत िास्तव्यासाठी तनिड करता येऊ शकत े हे 
फक्त त्या व्यक्ततला तनिड स्िातंत्र्य टदलं तरच होऊ शकेल. या कलमानुसार राजय नोडल अधधकाऱयाला पूणव 
माटहतत देऊन संमतत घ्यायचत आहे. पण बळत व्यक्ततला पुन्हा मूळ राजयात जाण्यचत इच्छा नसेल तर त्यांना 
समुपदेशन दयािे या व्यततररक्त काहीही प्रकिया सुचिलेली नाही. अशा व्यक्ततला आधारगहृात पाठिले जाणार का 
याबददल स्पष्ि काही म्हंिले नाही.  

 

 संबंधधत व्यक्ततचत संमतत ककंिा तनिडतच ेस्िातंत्र्य न देता परत पाठिण्याच ेआदेश काढणे हे त्या व्यक्ततच्या 
मुलभूत अधधकारचं उल्लंघन आहे, असंविधातनक आहे आणण कायदयाच्या दृष्िीने चुकीचं आणण अनुधचत आहे.    

  

     प्रत्येक भारततय नागररकाला देशातल्या कोणत्याही प्रदेशात मुक्त संचार करण्याच ेस्िातंत्र्य आहे. कोणालाही त्यांच्या 
मूळ जागत परत पाठिण्याचत प्रकिया पूणवपणे स्िेच्छेने आणण उपलब्ध पयावयाचत माटहतत ममळाल्यानंतर तनिड करून 
झाली पाटहजे. सुिका केलेल्या व्यक्ततला समुपदेशन टदले जािे आणण उपलब्ध पयावयचत माटहतत आणण मूळ टठकाणत 
परत जाण्याच ेपररणामही समजािून सांधगतले गेले पाटहजेत.   

 

 तस्करी झालेल्या व्यक्ततला सममततच्या अशा आदेशाविरुदध अपतल करण्याचा अधधकार ममळाला पाटहजे योग्य 
विधत सल्ला आणण  विधत मदत ममळाली पाटहजे. तसेच त्यांना त्यांच्या अधधकाराबददल समुपदेशन ममळाल ंपाटहजे.  

प्रत्यापवण विरुदध पुनभेि  

प्रत्यापवण म्हणजे मटहलांना त्यांच्या कुिंुबबयांबरोबर पुन्हा भेि घडिणे नाही तर त्यांना त्यांच्या मूळ टठकाणत परत 
पाठिणे असं सुचिलं आहे.  सध्यातरी मटहलांना एका राजयाततल आधारगहृातून दसुयाव राजयातल्या आधारगहृात 
हलिले जाईल असं टदसतंय.  प्रत्यापवण झाल्यानंतर प्रत्यि कुिंुबतयांबरोबर पुन्हा भेि होण्यासाठी मटहलांना दीघव 
आणण कठीण प्रकियेतून जािं लागेल. ज े जे कायदयामध्ये प्रत्यापवण आणण पुनभेि यात फरक केला आहे. 
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पुनभेिीमध्ये मुलाला पुन्हा त्याच्या कुिंुबतयांबरोबर जोडणे अमभपे्रत आहे. प्रत्यापवण म्हणजे पुन्हा त्याच सामाजजक, 
आधर्वक आणण सांस्कृततक जस्र्ततमध्ये परतणे. तसेही तस्करीच ेबळत असलेल्या व्यक्ततंच्या संदभावत केिळ प्रत्यापवण 
पुरेसे नाही. केिळ एका भौगोमलक िेत्रापासून बळतला िेगळे केले म्हणजे तस्करीचा प्रश्न सुिला इतके त ेसोपे 
नाही.  

6. अत्याचार – बाहेर काढणे   

३४ (l)  तस्करीसाठी िापरल्या गेलेल्या इमारततच ेव्यिस्र्ापन करणारे ककंिा तशत कृतत ककंिा त्याला मदत करणारी 
कोणाही व्यक्ततला पाच िषे सश्रम कारािास आणण १ लाख रुपयांपयांत दंड आकारला जाऊ शकतो. असा गुन्हा 
दसुऱया िेळेला ककंिा त्याहून अधधक िेळा केलातर सश्रम कारािासाचत मशिा सात िषावपेिा कमत नसेल आणण दोन 
लाख रुपयांपयांत दंड भरािा लागेल.   

(२) जो कोणत — 

(i) भाडेकरू, रटहिासत, ककंिा त्या इमारततच ेप्रभारी असेल, तत िापरत असेल ककंिा जाणतपूिवक इतर कुणाला तत 
इमारत अर्िा ततचा काही भाग व्यक्ततंच्या तस्करीसाठी िापरू देत असेल ककंिा  

(ii) मालक, भाडकेरू, ककंिा मालकासाठी एजंिच ेकाम करणाऱया व्यक्ततने तत इमारत अर्िा त्यातला काही भाग 
तस्करीच ेबळत असलेल्या व्यक्ततंिर अत्याचार करण्यासाठी ककंिा स्िेच्छेने तत इमारत अर्िा ततचा काही भाग 
व्यक्ततंचत तस्करी करण्यासाठी िापरला असेल  

त्यांना पटहला गुन्हा शाबबत झाल्यािर ततन िषाांचा कारािास आणण एक लाख रुपयापयांत दंड आणण दसुऱया अर्िा 
त्यानंतरच्या गुन््याला पाच िषे सश्रम कारािास आणण दोन लाख रुपयांपयांत दंड आकारला जाईल.  

खुलासा — उपकलम (२) च्या उददेशाने कलम (l) ककंिा (ii)मध्ये उल्लेख केलेली व्यक्ततने हे कृत्य केले नाही असे 
उलि मसदध होत नाही तोिर त्या व्यक्ततनेच तस्करी केलेल्या व्यक्ततिर अत्याचार करण्यासाठी इमारततचा िापर 
करू टदला अर्िा त्यासाठी इमारत ककंिा काही भाग भाड्याने टदला  ककिा जसे प्रकरण असेल तसे तत इमारत 
अर्िा काही भाग बळतंिर अत्याचार करण्यासाठी िापरला गेल्याचत त्यांना माटहतत होतत असं मानलं जाईल.    

संपूणव कलम ३४ मध्ये तस्करीसाठी िापरलेली जागा आणण अत्याचारासाठी िापरलेली जागा या संज्ा अदलाबदल 
करून िापरल्या आहेत. अत्याचार केलेली जागा कशत तनजश्चत केली जाईल? तस्करीसाठी केलेल्या तरतुदी सोबतच 
तत िाचली जाईल की तत एक स्ितंत्र तरतूद आहे, याचा अर्व न्यायाधतशांनत लािायचा आहे. इिपा आणण कलम 
३७० याचा तस्करी रोखण्यापेिा तनिडक िेळत हेतुपूिवक िेगिेगळा िापर केला जातो असा सेक्स िकव सव मटहलांचा 
अनुभि आहे. न्यायाधतश आणण तस्करी विरोधत काम करणाऱया सामजजक संस्र्ा अत्याचारचा सोयतस्कर अर्व लािून 
सज्ान सेक्स िकव सवना कैद करणे, त्यांना सुरक्षित काम करता यािं म्हणून  घरं देणाऱया मटहलांना अिक 
करण्यासाठी िापर करतात.    

दसुरं म्हणजे प्रस्तावित विधेयकात तत जागा प्रत्यि अत्याचार करण्यासाठी िापरली गेली नसेल पण तशत शक्यता 
असली तरी गुन्हेगार आणण रटहिासत यांना बाहेर काढाि ेअसे म्हंिले आहे. या तरतुदीचा अर्व फार व्यापक आहे 
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आणण त्याचा गैरिापर होण्याचत दाि शक्यता आहे कारण जया इमारततचा अत्याचारासाठी िापर होण्याचत शक्यता 
आहे त्या इमारततमधूनही लोकांना बाहेर काढणे आणण सतल ठोकण्याच ेअधधकार टदले जाणार आहेत.     

ही तरतूद अत्याचार होण्याचत शक्यता असलेली टठकाणं म्हणून कारखाने, खाणत, दिाखाने, रुग्णालय, आणण 
खाजगत घरांसाठी पण लागू होणार आहे का हे पहािं लागेल.  

कलम ३५ (l) सध्या कायदा अजस्तत्िात असूनसुदधा पोलीस अर्िा इतर सूत्रांकडून एखादी इमारत ककंिा त्याचा 
काही भाग व्यक्ततंच्या तस्करीसाठी िापरली जातो अशत माटहतत न्यायाधतशांना ममळाली तर ही इमारत सात 
टदिसात का सतल केली जाऊ नये यासाठी नोिीस जारी करू शकततल ...तसा आदेश जारी करततल   

(i) त्या इमारततततल कोणतही व्यक्तत ककंिा राटहिासत यांना आदेश टदल्यानंतर सात टदिसाच्या आत बाहेर काढण्याचे 
तनदेश; 

(ii) मालक, ककंिा मालकाचा प्रतततनधत यांनत इमारत अर्िा त्याचा काही भाग भाड्याने देण्यापूिी..सुिका ककंिा 
शोध घेत असताना तस्करीसाठी िापरली जात असेल तर न्यायाधतशांकडून पूिव परिानगत घ्याित लागेल असा 
तनदेश...   

अत्याचारासाठी िापरली गेलेली कोणत्याही जागेचत व्यिस्र्ा बघणे हा प्रस्तावित कायदयानुसार गुन्हा आहे.  अशा 
जागेचत व्यिस्र्ा पाहणाऱया व्यक्ततला मशिा तनजश्चत केली आहे. परंतु तत जागा ‘अत्याचारा’साठी िापरली गेली 
असल्यास गुन्हेगार आणण रटहिासत यांना इमारतततून बाहेर काढले जाईल. कलम ३५ (१) (i) नुसार तस्करी आणण 
लैंधगक अत्याचारासाठी िापरलेल्या इमारतततून रटहिाशांना सात टदिसात बाहेर काढण्याच ेआदेश देण्याच ेअधधकार 
न्यायाधतशांना टदले आहेत. ही तरतूद फारच अडचणतचत आहे.    

िेठबबगार कायदयाच्या कलम ८ च्या पूणवपणे विपरीत अशत ही तरतूद आहे, या कलमात िेठबबगारीतून मुक्त 
केलेल्या व्यक्ततला आणण त्याचा कुिंुबबयांना  राहत्या टठकाणाहून बाहेर काढण्यास मजजाि केला आहे. कंुिण खाने 
ही बेकायदेशतर जागा असल्याने इिपा कायदयांतगवत सतल केलेले कंुिणखाण्यातून तत तस्करी केलेली जागा असल्याने  
सेक्सिकव सव आणण त्याच्या कुिंुबतयांना बाहेर काढले जात.े त्याविरुदध अपतल करण्यासाठी तरतूद नसल्याने त्या 
रस्त्यािर येतात असा अनुभि आहे.   

या तरतुदींमुळे दोन समस्या तनमावण होतात.  

- िेठबबगारांच्या बाबततत या जागा म्हणजे काम करण्याचा जागा असतात उदा: कापड कारखाने, िति भट्ट्या, 
कारखाने. तर व्यािसातयक सरोगसत करणाऱया मटहलांसाठी अत्याचार होणाऱया जागा म्हणजे दिाखाने आणण 
रुग्णालये असू शकतात. प्रस्तावित विधेयकात ही टठकाणे बंद करण्याचा विचार आहे का? ही टठकाणे अत्याचारासाठी 
िापरली गेली असततल तर येर्तल सिव कमवचाऱयांना बाहेर काढणार का?    

 

- इिपा कायदयाततल तरतुदींच्या अंमलबजािणतच्या इततहासािरून हे स्पष्ि आहे की या तरतुदीचा उपयोग  
कंुिणखान्याना  लक्ष्य करून सेक्स ् िकव सवना त्यांच्या राहत्या घरातून बाहेर काढण्यासाठी केला जाईल. सेक्स 
िकव सवला गुन्हेगार म्हणून नाही तर रटहिासत म्हणून बाहेर काढलं जाईल. इिपाच्या कलम १८ िरून तनघालेल्या 
या तरतुदीचा िापर इततहासात अनेकदा कंुिणखाने सतल करून सेक्स िकव सव आणण त्यांच्या मुलांना घराबाहेर काढल ं



सकं्षिप्त टिपण 

12 | P a g e  

तस्करी विधेयकािर सिवसमािेशक दृष्िीकोनातून संयुक्त प्रयत्न  

गेलं आहे.  नुकतेच मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर इरे् काही टठकाणत सात टदिसांचत नोिीस देऊन तर काही 
टठकाणत नोिीस न देता कंुिणखाने बंद करण्यात आले आहेत. सज्ान सेक्स िकव सव मटहला त्यांचत मुले आणण 
कुिंुबबयांसह राहत असततल तत टठकाणं बंद करण्यासाठी या तरतुदीचा िापर केला जाणार नाही हे स्पष्ि व्हायला 
हिं.  
 

७. अमभव्यक्तत स्िातंत्र्य  

कलम ३६. (l) एक व्यक्तत मानित तस्करी करण्यास, स्ितकारण्यास,उते्तजन देत ेजर तत व्यक्तत ...   

(ii) व्यक्ततचत तस्करी करण्याला अर्िा तस्करी केलेलेया व्यक्ततिर अत्त्याचार करायला उते्तजन देणारी जाटहरात, 
प्रमसदधत, छापणे, प्रसाररत करणे ककिा कोणत्याही प्रकारे जाटहरात, प्रमसदधत, छापणे, प्रसाररत करणे यासाठी 
कारणतभूत ठरत असेल ककिा माटहतत तंत्रज्ानाचा िापर करून कोणतेही पुजस्तका, पत्रक, ककंिा इतर प्रसारसाटहत्य 
काढत असेल तर ककंिा  

या कलमामध्ये अमभव्यक्तत स्िातंत्र्याचं तनयमन करण्याचत भरपूर शक्यता आहे. “तस्करीला ककंिा अत्याचाराला 
उते्तजन’ ही खूप व्यापक संज्ा असून अनेक कृततचा या कलमांतगवत समािेश होऊ शकतो. प्रत्यि आणण िास्तिात 
होणाऱया तस्करी विरोधात  कडक धोरण घेण्याऐिजत कमजोर बाजूिर जास्त कठोर कारिाई केली जात आहे. ही 
तरतूद खूप संटदग्ध असून प्रौढांसाठी असलेल्या िेबसाईिच्या प्रकाशनाविरुदध कारिाई करण्यासाठी याचा गैरिापर 
होऊ शकतो. प्रौढांसाठी मलखाण करणारे लेखक, जव्हडडयोग्राफर, मसनेतनमावत ेआणण इंिरनेि साईट्स यांच्यािर तस्करी 
करण्यास ककंिा अत्याचार करण्यास उते्तजन देण्याचा आरोप केला जाईल.      

कलम ३९ : व्यक्ततला खरेदी करणे आणण विकणे  

(2) जो कोणत इलेक्रोतनक माध्यमातून प्रमसदधत करेल ककंिा अश्लील फोिो/जव्हडडयो काढेल अर्िा वितरीत करेल 
ककंिा पयविकांना ररझिण्यासाठी, मागवदशवन करण्यासाठी काही साटहत्य प्रसाररत करेल ककंिा त्यासाठी एजंिचा िापर 
करेल ककंिा इतर काही मागावने व्यक्ततचत तस्करी करण्यास कारणतभूत ठरेल अशा व्यक्ततला ककमान पाच  िषाांचा 
सश्रम कारािास जो १० िषावपयांत िाढू शकेल आणण ककमान ५० हजार दंड आकारला जाईल जो १ लाख रुपयापयांत 
िाढिला जाऊ शकतो.     . 

कलम ३९ (२) ततल व्याकरणाच्या कोलांिउड्या सोडल्या तर सोलीमसटिगं विरोधत तरतूद अत्यंत अडचणतचत आहे. 
अत्यंत संटदग्ध व्याख्या असलेल्या कृततसाठी जया कृततचा प्रत्यि व्यक्ततच्या तस्करीशत सबंंध असण्याचत शक्यता 
नाही त्याला कारिास तनजश्चत केला आहे. दसुऱया शब्दात सागंायच ेतर तस्करीशत संबधधत हेतू ककंिा तनष्पत्तत 
नसलेली कृतत केिळ तनष्पत्ततशत संबध असण्याचत शक्यता असलेल्या कृततसाठी कारािास मात्र तनजश्चत आहे.    

 

प्रत्यि ककंिा अप्रत्यि कायवकारणभािाकडेही दलुवि करून गुन्हा करण्याचा हेतू आणण पुरािा लागतो या फौजदारी 
कायदयाच्या ककमान तनकषांना आव्हान देणारी ही एक हुक्की आहे. एका िाईि मसुदयाला अततररक्त व्यापक िाि 
देऊन गैरिापर होण्यासाठी पूणव शक्यता ठेिली आहे. उदा : या तरतुदीमध्ये सध्या पुढील अर्वही सामािले जाऊ 
शकतात जो कोणत इलेक्रोतनक माध्यमाचा िापर करून कोणत्याही प्रकारच े साटहत्य, जे व्यक्ततचत तस्करी 
करण्यासाठी कारणतभूत असेल त्या व्यक्ततला मशिा झालीच पाटहजे...’  इलेक्रोतनक माध्यमातून तस्कारीविषयत 
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केलेले शैिणणक संशोधनही या तरतुदीत बसू शकेल. तस्करीच ेप्रमाण दशविणारा अभ्यासही व्यक्ततचत तस्करी 
करण्यास कारणतभूत ठरण्याचत शक्यता आहे असं म्हणता येईल. खूप मोठ्या प्रमाणात होणाऱया तस्करीच ेलाजजरिाणे 
आकड ेदाखिणारा शैक्षिणणक अभ्यासालाही या तरतुदीचा धोका आहे याचत कल्पना करता येत.े तसेच आपल्याकडे 
मोठ्या संख्येने असलेल्या स्ियंघोवषत नैततक रिणकत ेत्यांना न आिडलेली ककंिा अश्लील िािलेल्या कोणत्याही 
कलाकृततला हे कलम लाि ूशकततल. कोणत्याही पुराव्यामशिाय सहजपणे काहीही व्यक्ततंचत  तस्करी होण्याच्या 
‘शक्यतशेत’ नेऊन जोडता येऊ शकत.े याच ेमुक्त अमभव्यक्ततिर विशेषत: तस्करीच्या मुददयािर महत्िपूणव िक्तव्य 
करण्यािर ततव्र गंभतर पररणाम होऊ शकतात हे सांगायचत गरज नाही.   

 

कलम ४१ – माध्यमांशत संबंधधत गुन्हे  

४१. (l) केिळ छापतल नव्हे तर इंिरनेि, डतजतिल, ककंिा इलेक्रोतनक माध्यमाचत मदत घेऊन जो कोणत व्यक्ततचत 
तस्करी करेल त्याला ककमान सात िषावचत सश्रम कारािासाचत मशिा भोगाित लागेल तत १० िषां इतकी िाढू शकते 
आणण ककमान १ लाख रुपये दंड भरिा लागेल.. 

(2) जो कोणत कोणत्याही छापतल अर्िा इलेक्रोतनक प्रकारचा िापर करून लैंधगक अत्याचार, लैंधगक हल्ला, ककंिा 
बलात्कार याचा अत्याचार करण्यासाठी ककंिा तस्करीला बळत पडलेली व्यक्तत ककंिा ततच े कुिंुबतय यांच्यािर  
जबरदस्तत करण्यासाठी ककंिा बेकायदेशतर फायदयाकरता िापरत असेल तर त्याला मशिा झालीच पाटहजे.    ततन 
िषां सश्रम कारािासाचत मशिा पुढे सात िषावपयांत िाढू शकत ेआणण ककमान १ लाख रुपये दंड भरािा लागेल.   

या विधेयकाचा मसुदा तयार करणारे इलेक्रोतनक आणण डडजजिल जग हे प्रत्यि जगापेिा िेगळें आहे. त्यात  
माटहतत हाताळण्यासाठी, अनेक कृततंसाठी, प्रसारण, साठा आणण प्रदशवन करण्यासाठी ततसऱया मध्यस्ताचत गरज 
लागत ेहे विसरले असािेत.  या मध्यस्तांना आदान प्रदान होणाऱया प्रत्येक माटहततचत कायदेशतर पडताळणत करणे 
शक्य नाही, उधचत नाही आणण प्रत्यिात आणणे शक्य नाही. मध्यस्तांसाठी कायदयाने ‘सुरक्षित टठकाण’ घोवषत 
केली असून त्यांच्यातफे प्रसाररत झालेल्या माटहततच्या जबाबदारीपासून त्यांना संरिण देण्यात आले आहे.   त्यामुळे 
रचनात्मक आिश्यक कृतत करणारे आणण मध्यस्र् यांना तनजश्चंतपणे सहज काम करण्याचत ग्िाही ममळत.े   

 

मध्यस्र्ांना संरंिण टदले नाही आणण त्यांना जयािर देखरेख करणं अशक्य आहे एव्हड्या मोठ्या प्रमाणाततल 
माटहततिर देखरेख करायला सांगण्याच्या धोकादायक जस्र्ततत ठेिलं तर नेहमतच िाळता न येण्याऱया चुकीसाठी 
त्यांना कायदेशतर कारिाईला तोंड दयािं लागेल. याउपर ऑनलाईन अमभव्यक्ततमध्ये अनेक पातळतिर अनेक 
पहारेकरी आणण त्यांच्याशत संबधधत अमभव्यक्तत स्िातंत्र्य आणण गोपनतयतचे ेमुददे असतात. या तरतुदीचा हेतू 
सहानुभूततने िाचला तर त्यात काम करण्याच ेअभय आणण त्रयस्र् मध्यस्र्ांचा विचार झालेला टदसत नाही तसेच  
या विधेयकाचा मसुदा मलटहणाऱयांच्या माटहतत अपलोड करणारे आणण ऑनलाईन माटहततचा प्रसार करणारे हे आणण 
प्रत्यि माटहतत प्रसारीत करणारे लोक एक नसतात ही साधत बाब लिात आलेली नाही हे समजतं.   

ऑनलाईन माटहततचं वितरण, वििी, आणण साठा यासाठी मध्यस्र्ांच्या माफव त माटहतत प्रसाररत कराित लागत े
तसेच मध्यस्तांकड ेतात्पुरतत माटहतत साठिाित लागत.े भारतात माटहततचा प्रसार करणारे आणण तात्पुरतत माटहतत 
साठिणारे यांना कायदयाने संरिण टदले आहे. माटहतत तंत्रज्ान कायदा २००० ( आय िी कायदा) ततल ७९व्या 
कलमाने हे संरिण त्यांना ममळाले आहे. त्यामुळे जोिर त े 
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(i) केिळ िाहक आहेत आणण प्रसारण सुरु करत नाहीत, प्रसाराकाचत तनिड करतात,ककंिा केिळ प्रसाररत 
होणाऱया माटहततचत तनिड करतात ककंिा त्यात बदल करतात   

(ii) कायदयांतगवत त्यांचत कतवव्यं बजािताना आिश्यक काळजत घेतात आणण कें द्र सरकारच्या इतर  मागवदशवक 
तत्िांचं पालन करतात.   

 

माटहतत तंत्रज्ान ( मध््स्र्ांसाठी मागवदशवक तत्िं) तनयम २०११ मध्ये आयिी कायदयाततल ७९ कलमानुसार सुि 
ममळिायचत असेल तर कारिाई लागणारी अिींच्या पूतवतचेत यादी टदली आहे.  मध्यस्र्ांनत बेकायदेशतर कृत्य 
करण्यास पे्रररत केलं ककंिा कि, मदत, अपराध केला तर त्यांना कायदयाचं अभय ममळणार नाही ककंिा खरी 
माटहतत ममळाल्यानंतर त्यांनत तत माटहतत काढून िाकली नाही ककंिा ततच्यापयांत पोहोचणे र्ांबिले नाही ककंिा 
सरकारकडून नोिीस ममळाल्यानंतरही प्रसाररत केलेली अर्िा साठिलेली माटहतत मध्यस्र्ांनत बेकायदेशतर 
कारणासाठी िापरली.  

 

म्हणजे हे लिात येईल की आय िी कायदयाने मध्यस्र्ांचत जबाबदारी अत्यंत खोलात जाऊन टदली आहे आणण  
विना अडर्ळा काम करण्यासाठी ७९ ि ेकलम टदले असून सध्या इतर कोणत्याही कायदा अजस्तत्िात असेल 
तरीसुदधा लागू होईल आणण कलम ८१ नुसात आय िी कायदयाचा पररणाम त्याउपर असेल असे पुन्हा ठळक 
केलेलं आहे. सध्या अजस्तिात असलेल्या इतर कोणत्याही कायदयात काही विसंगत असेल ( अपिाद स्िाममत्ि 
हक्क आणण पेिंि कायदा) तरीसुदधा आय िी कायदयाच्या तरतुदी लागू होततल. या मुददयासाठी ही कायदयाचत 
चौकि योग्य आहे. असं असलं तरी तस्कारीविरोधत विधेयकाचा मसुदा करणाऱयांनत या पैलूचा अजजबात विचार 
केलेला नाही. त्यामुळे या विधेयकाच्या संदभावत त्यांनत आय िी कायदयाचा उल्लेख केलेला नाही आणण विधेयकात 
स्ित:च ेिेगळे विना अडर्ळा ५९ कलम समाविष्ि केले आहे: 

या कायदयाततल तरतुदी इतर अजस्तत्िात असलेल्या कायदयाहून अधधक ककंिा त्या कायदयाला कमत लेखणारी 
नाही. अशत काही विसंगतत आढळल्यास या कायदयाततल तरतुदी या प्रभाित राहततल 

याचा अर्व आय िी कायदयानुसार मध्यस्र्ांना ममळालेले कायदयाच ेसंरिण हे तस्करी विरोधत कायदयाला मान्य 
नाही आणण दोन्ही कायदयात इतर विसंगत कायदयाहून हा कायदा प्रभाित आहे असं म्हंिल आहे.  सिवसाधारण 
कायदयापेिा विशेष कायदाच प्रचमलत मानला जाईल या तत्िाने हा कायदयाचा गोंधळ ममििता येईल. हे दोन्ही 
कायदे तांबत्रकदृष्ट्या विशेष कायदे असल्याने हे आणखत अिघड होणार आहे.  तस्करीविरोधत कायदयाच ेलक्ष्य 
तस्करी आहे तर आय िी कायदयाच ेलक्ष्य हा तंत्रज्ान आणण कायदा आहे.  तस्करी विरोधत विधेयकाततल कलम 
४१ (२) साठी आय िी हा विशेष कायदा ठरेल म्हणून आय िी कायदयाच्या ७९ कलमानुसार तस्करी विरोधत 
विधेयकाततल कलम ४१ (२) हे अनािश्यक ठरिािे. या विश्लेषणािरून विधेयकाततल कलम ४१ (२) मधतल  
अनािश्यक आणण वििाटदत तरतुदी काढून िाकून विधेयकात सुधारणा कराित.    

 

7. असहाय समुदायांच ेगुन्हेगारीकरण आणण लांच्छन लािणे   

 

i. भतक मागणारे   

भतक मागणारे ततृतयपंर्त आणण मभकारी या कायदयाच्या किेत येततल. तस्करी मसदध कराित लागेल परंतु सेक्स 
िकव सवप्रमाणे भतक मागणाऱया ततृतयपंर्तयांना तस्करीच ेबळत म्हणून पुनिवसन करण्यासाठी पकडलं जाईल.  
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ii. सेक्स िकव    

 

सुिका, पुनिवसन, प्रत्यापवण संदभावततल विधेयकाततल तरतुदीमधून स्िेच्छेने सेक्स िकव  करणाऱया मटहलांना 
विधेयाकातून पूणवपणे िगळले नाहीतर त्यांच्याविरुदध िापरल्या जाततल. इिपा कायदयाततल कंुिणखाना चालिणे, 
सेक्स िकव  करून केलेल्या कमाईिर जगणे, सािवजतनक टठकाण ही कलमं जोिर रदद केली जात नाहीत तोिर 
सेक्स िकव सव आणण त्यांना मदत करणाऱया व्यक्ततिर या कलमांतगवत कारिाई होत राहील. कायदयाच्या हेतू समजून 
न घेता कायदयाततल तरतुदी स्ितंत्रपणे िापरल्या जातात असा सेक्स िकव सवचा अनुभि आहे.  सध्याच्या इिपा 
च्या तरतुदीनुसार सेक्स िकव सव   

- एकमेकींच्या आधाराने एकत्र राहत असततल तर त्यांच्यािर कंुिणखाना चालिण्याचा आरोप केला जातो. 
त्यांना बराच काळ जामतनही नाकारला जातो.   

- सुरक्षित सेक्स िकव  करण्यासाठी मदत करणाऱया इतर त्रयस्र् व्यक्ततंना अिक केलं जातं, कैद केलं जातं.  

- सज्ान सेक्स िकव सवने त्या स्िचे्छेने धंदा करतात त्यांचत तस्करी झालेली नाही अस ंसांधगतलं तरी त्याचत 
आधारगहृातून मुक्तता केली जात नाही.  १५ व्या अंतररम अहिालात सिोच्च न्यायालयाने एकत्र राहणाऱया 
आणण एकमेकींच्या टहतासाठी एकत्र काम करणाऱया सेक्स िकव र मटहलांना कायदयाच्या  किातून बाहेर 
ठेिािे असं सांधगतलं आहे. अस ंअसतानाही सेक्स िकव सवचत जबरदस्ततने सुिका केली जात ेआणण सुनािणत 
न करता त्यांना आधारगहृात डांबल जातं.   

- उदाहराणार्व व्हॅम्प, संग्राम यांनत केलेल्या एका अभ्यासात २४३ मटहलांचत तस्करी विरोधत सामाजजक संस्र्ांनत 
जबरदस्ततने सुिका केली होतत त्यापैकी १९३ मटहलानत सांधगतलं की त्या सज्ान होत्या आणण स्िेच्छेने सेक्स िकव  
करत होत्या. असं असतानाही त्यांना अपतल करण्याचत संधत न देता त्यांना आधारगहृात डांबल ंकाहीना तर ततन 
िषाांपयांत ततरे्च ठेिलं जातं.  

i. स्िेच्छेने सेक्स िकव  करणाऱया सज्ान व्यक्तत आणण त्यांच ेग्राहक यांना प्रस्तावित विधेयकाच्या किेतून 
बाहेर ठेिािे. प्रस्तावित बबलाच्या उददेश आणण कारणे विषद करताना असा स्पष्ि उल्लेख करािा 

ii. प्रस्तावित विधेयकात प्रततबंध, सुिका आणण पुनिवसनशत संबंधधत व्याख्या करताना स्िेच्छेने सेक्स िकव  
करणाऱया व्यक्ततंना या तरतुदीच्या किेतून िगळले जािे.  

iii. स्िेच्छेने सेक्स िकव  करणाऱया सज्ान व्यक्ततंना आरोपत म्हणून पकडले जाऊ नये ककंिा ‘सुधारण्यासाठी’ 
त्यांचत सुिका केली जाऊ नये.  

सेक्स िकव सवना विरोध नोंदिता न येणं  

प्रस्तावित विधेयकात जजल्हा त े कें द्र स्तरापयांत साममत्यांसामोर आपलं म्हणणं मांडण्याचत मुभा नाही. सेक्स 
िकव सवच्या अधधकारासाठी काम करण्याचा अनुभि असलेल्या संस्र्ा आणण सेक्स िकव सवच्या संस्र्ा यांचा  जजल्हा 
राजय तस्करी विरोधत सममततत अिश्य सहभाग असािा. सेक्स िकव सव मटहलांसोबत काम करण्याचा अनुभि असलेले 
िकील, िंधचत आणण टहसंाग्रस्त मटहलांचाही या सममततत समािेश केला जािा. राजय एड्स तनयंत्रण संस्रे्चा 
प्रतततनधतही या सममततत असािा. राष्रीय तस्करी विरोधत बोडव मध्ये सेक्स िकव सव नेििकव / संस्र्ा आणण मटहला 
हक्कांसाठी त्यात सेक्स िकव सवच्या हक्कासाठी काम करण्याचा अनुभि असलेल्या कायवकत्याांचा समािेश केला जािा. 
कायदयाने घालून टदलेल्या प्रकिया ठरिताना सेक्स िकव सवबरोबर विचार विमषव केला नाही की त्यांना प्रतततनधधत्ि 
ममळाले नाही तसेच त्यांच्याकडून समुपदेशन आणण पाटठबा देण्याचत संधत टदलेली नाही.  
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खिला चालिणे आणण न्याय यंत्रणेच ेरेंड – तस्करी झालेल्या व्यक्ततंिर अत्याचार   

सध्या सेक्स िकव सवच्या ग्राहकांिर खिला चालिण्याचा रेंड आहे असं टदसतंय. इिपा अंतगवत आरोप रदद केल्यानंतर 
भा. द. वि कलम ३७० नुसार तस्करी केलेल्या व्यक्ततिर अत्याचाराच ेखिला चालिािा असे न्यायालयाने सांधगतलं 
आहे.  खिला चालिण्याच ेआणण न्याय यंत्रणेच ेहे रेंड सेक्स िकव सवच्या अनुभिातून पुढे आले आहेत.  भा द वि 
३७० अ नुसार तस्करी झालेल्या अल्पियतन आणण सज्ान व्यक्ततिर अत्याचार हा  गुन्हा आहे.  याचा अर्व सेक्स 
िकव रच्या ग्राहकाला ततचत तस्करी झाली आहे याचत माटहतत आहे असं गहृीत धरलं जाणार आणण त्याला अशत 
माटहतत नसल्याच ेमसदध करािे लागेल. कलम ३७० अ चा आधतच सज्ान सेक्स िकव सवच्या ग्राहकांना ‘तस्करीचे 
बळत’ आणण ‘सेक्स िकव मधतल सज्ान मटहला’ असा फरक करण्याच ेकष्ि न घेता   अिक करण्यासाठी उपयोग 
करण्यात आला आहे.  खरं तर, २०१६ मध्ये काही खिल्यात स्ित: पुढाकार घेऊन उच्च न्यायालयाने पोमलसांना 
सेक्स िकव सवच्या ग्राहकांना ३७० अ कलमांतगवत अिक कण्याच ेआदेश टदले आहेत 

विधानमंडळाने सध्या चालू असलेले प्रघात विचारात घेतले पाटहजेत. विशेषत: कलम भा द वि३७० अ नुसार तस्करी 
केलेल्या व्यक्ततिर अत्याचार संदभावत तयार केलेला गुन्हे. 

 

iii. गभव िाढिणे   

[नैसधगवक अर्िा प्रजनन तंत्रज्ानाच्या मदततने गभव िाढिण्यासाठी तस्करीचा गुन्हा करणारा कुणतही] कलम ३१  
(ii).  

प्रस्तावित सरोगसत विधेयकामुळे सरोगेि होण्यासाठी सज्ान मटहलेने संमतत देणे याला स्र्ानच नाही. या विधेयकात 
सरोगेि/सरोगसत या संज्ा िापरली गेलेली नाही. सरोगसत विधेयक २०१६ ला कें द्र सरकारचत मंजुरी ममळाली आहे. 
त्याचाच िेम्प्लेि म्हणून िापरले आहे. परंतु सरोगसत विधेयक अजून संसदेत सादर झालेले नाही आणण व्यािसातयक 
सरोगसतिर बंदी आणण्याच ेसािजवतनक चचाव आणण िाद अजून शमले नाही. सरोगसत विधेयक आणून व्यािसातयक 
सरोगसतिर जया पदधततने बंदी आणण्याचा प्रयत्न यािर व्यापक स्तरािर प्रश्न विचारले गेले पाटहजे.   

याउपर, सिव प्रकारचत सरोगसत हा अत्याचार आणण तस्करी समान समजली गेली आहे. तसेच विधेयकात उल्लेख 
असलेल्या इतर श्रमाच्या पयावय टदले आहेत त्यात कोणत्याही पररजस्र्ततत मटहला सरोगेि होण्यासाठी कधतही 
संमतत देऊ शकत नाही असे म्हंिले आहे हे जममनत िास्तिाच्या विपरीत आहे.  

iv. एच आय व्ही/ एड्स सह जगणाऱया लोकांना लांच्छन लािणे.  

[व्यक्ततंचत तस्करी करण्याचा गुन्हा करणारा कुणतही आणण तस्करीचा पररणाम म्हणून बळतला एच आय व्ही/एड्स 
ककिा इतर जतिघेण्या आजाराचत लागण होण्याचत शक्यता] कलम ३१ (viii) 

या कलमामध्ये सिव व्यािसातयक धोके समजािून सांधगतले पाटहजेत विशेषत्िाने केिळ एच आय व्हीचा उल्लेख 
करण्याचत गरज नाही त्यामुळे कलंक िाढतो. ए आर िी औषधाच्या उपलब्धतमेुळे एच आय व्ही हा आता जतिघेणा 
आजार न राहता दीघव पल्ल्याचा आजार झाला आहे.   
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एच आय व्ही/एडस बाबत ततन महत्िाचत तत्िं आहेत संमतत (माटहततपूणव), समुपदेशन आणण गोपनतयता याचा 
विधेयकात उल्लेख केला पाटहजे. तस्करी केलेल्या व्यक्ततंचत कोणत्याही लागणतसाठी आजारासाठी चाचणत केली 
जात ेविशेषत: मलगं सांसधगवक आजार ककंि एच आय व्ही / एड्स चत चाचणत होणार असेल तर त्या व्यक्ततला  
चाचणतपूिव आणण चाचणतनंतर समुपदेशन टदले जािे आणण माटहततपूणव संमतत घेणे आिश्यक आहे. एखादया 
व्यक्ततला चाचणत करायचत नसेल तर ततच्या हक्काचं रिण केलं पाटहजे. ततच्या चाचणतचे तनकाल गोपनतय ठेिले 
जािेत त ेसािवजतनक केले जाऊ नयेत.   

जामतन ममळण्याच्या अधधकाराच ेउल्लंघन  

कलम ५२ (2) फौजदारी प्रकिया संटहता १९७३ मध्ये जे आहे तरीसुदधा — 

(a) या कायदयांतगवत गुन्हा केलेल्या कोणत्याही व्यक्ततला अिक करण्यासाठी संटहतमेधतल कलम ४३८ लािले 
जािे आणण दोन िषावहून जास्त कारिास व्हािा.  

(b) या कायदयांतगवत गुन्हा केलेल्या व्यक्ततला जाममनािर ककंिा त्याने स्ित: केलेल्या करारािर सोडलं जाऊ नये 
अपिाद — 

(i) अशा सुिकेच्या अजाविर विशेष सरकारी िककलांना विरोध करण्याचत संधत टदली गेली असेल  

(ii) जजरे् या अजावला विशेष सरकारी िकीलाने विरोध केल्यानंतर न्यायालाल्याला आरोपत दोषत नाही असे 
साधार पिले आणण जाममनािर असताना तत व्यक्तत पुन्हा हा गुन्हा करणार नाही अशत खात्रत पिल्यास;    

गुन््यासाठी दोषत ठरेपयांत स्िातंत्र्याचा अधधकार सतममत करण्याचा प्रयत्न करणारी ही दोन कलमं आहेत. 
प्रस्तावित विधेयकात पटहल्या कलमात गुन््याच्या आरोपतंना दोन िषावहून जास्त कारािास सांधगतला 
आहे आणण अिकपूिव जामतन पूणवपणे नाकारला आहे.  कोणतही व्यक्तत दोषत मसदध झाल्यामशिाय ततला 
कैद होऊ नये हाच अिकपूिव जामतन देण्याचा मुख्य उददेश आहे. या अगोदर सांधगतल्याप्रमाणे ही तरतूद 
हातनकारक आहे आणण  बळतच्याविरुदध केल्या जाणाऱया खोट्या खिल्यांमध्ये याचा गैरिापर होण्याचत 
शक्यता आहे.  

 

आणण साध्या जाममनािर घातलेल्या अिींचत दसुरी तरतूद कलम ५२ (२) (ब) ही  तवे्हढीच अडचणतचत आहे. 
न्यायालय कैद नव्हे जामतन हा मुलभूत तनयम पाळतात. आरोपत तनष्पाप आहे हे गटृहतका फौजदारी  न्याय तत्िाचा 
आदशव आहे. गुन्हा शाबबत होण्यसाठी खिला चाल ूअसताना जेल मध्ये कैदेत ठेिणे हे जगण्याचा, स्िातंत्र्याचा 
हक्क आणण तनष्पाप असण्याच्या गहृीताला बाधा आणतात. जत व्यक्तत पळून जाईल ककंिा साितदारांना धमकािेल 
ककंिा इतर गुन्हे करेल अशत पररजस्र्तत असेल तर जामतन नाकारला पाटहजे. जामतनाच्या सिवसाधारण कायदयाप्रमाणे 
जन्मठेप ककंिा फाशतच ेमशिा होण्यायोग्य गुन््यांच्या बाबततत सरकारी िककलाला नोिीस पाठिाित . जाममनािर 
सोडण्यासारख्या महत्िपूणव मुददयािर तनणवय घेण्यापूिी त्यांचत बाजू ऐकाित लागता. सध्याच ेउप कलम ५२ (२) 

(ब) (ii) नुसार जामतन देण्यापूिी आरोपत असा गुन्हा करण्याचा दोषत नसेल यािर विश्िास ठेिण्यासाठी िाजित तथ्य 
आढळलं पाटहजे. म्हणजे सुनािणत न होता आणण व्यक्तत विरुदध गुन्हा शाबबत होण्यापूिी कैद आणण स्िातंत्र्यािर 
मयावदा आणणे आणण जामतन नाकारण्या सारखं आहे.  

 

अंमली आणण मादक पदार्व कायदा १९८७ मध्येही कलम ३७ (१) ही समान तरतूद आहे. आरोपत दोषत नाही अशत 
न्यायालायचत खात्रत पिल्यामशिाय त्याला जामतन टदला जाणार नाही. या तरतुदीनुसार जाममन नाकारला जातो 
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आणण िषावनुिषव कैदेत राहािं लागतं असा या कायदयाशत संबधधत काम करणाऱयांचा अनुभि आहे. अशतच िूर  
तरतूद दहशतिाद प्रततबंध कायदा (पोिा) आणण दहशतिादी आणण विध्िंसक कृत्य (प्रततबंध) या कायदयातही अशत 
तरतूद आहे त्यामुळे खिला न चालता िषावनुिषव व्यक्तत कैदेत असतात त्यािर मानित अधधकार चळिळतने कडक 
िीका केली आहे.    

इिपानुसार कंुिणखाण्याचत मालकी असल्याच्या आरोपाखाली अिक केलेल्या सेक्स िकव सवना दीघव काळ तुरंुगात 
कैदेत ठेिलं जातं आणण साधा जामतन नाकारला जातो हा सेक्स िकव सवचा अनुभि आहे. जामतन ममळिण्यासाठी 
सेक्स िकव सव संघिनेचा पाठींबा असेल तरी या मटहलांना ४-५ मटहने कैदेत राहािं लागतं. जया मटहलांना असा 
पाठींबा उपलब्ध नसतो त्या अनंतकाळ तुरंुगात णखतपत पडतात त्यांच्यािर तस्करी करणे, मटहलांना जबरदस्ततने 
सेक्स िकव  करायला लािणे ककंिा त्यांच्या कमाईिर जगण्याचे आणखत आरोप लािले जातात. या तरतुदीचा गैरिापर 
होण्याचत शक्यता खूप जास्त आहे.    

 

8. चांगल्या हेतूने केलेल्या कृततला संरिण (कलम. ५३) 

 

सध्याचत तरतूद कें द्र आणण राजय सरकार आणण सरकारच्या तनदेशािरून काम करणाऱया व्यक्ततंना संरिण देत.े 
अनेक छापे, सुिका आणण सक्ततच्या पुनिवसन प्रकिया हे सामजजक संस्र्ांनत केलेल्या उपायामुळे अनेक सुिका 
केलेल्या व्यक्ततंच्या हक्कांच उल्लंघन होतं. या छापे आणण सुिका प्रकियेत कोणततही पारदशवकता नाही की कोणाचं 
उत्तरदातयत्ि नसत.े प्रत्यिात अनेक सामजजक संस्र्ा व्यक्ततंना तस्करीच ेबळत दाखिून त्यांच्या संमततविना दीघव 
काळासाठी डांबून ठेितात आणण तनधत ममळितात. मुक्त होऊ पाहणाऱया सेक्स िकव सवना टहसंा आणण अमानित 
ितवणूक ममळाल्याच ेअनुभि आहेत.   

प्रस्तावित विधेयकाच्या सध्याच्या योजनेत जजल्हा तस्करी विरोधत सममततला बळतच े पुनिवसन ठरिणे आणण 
पुनिवसनाबददल न्यायालयाला मशफारस देणे आणण पुनिवसन आराखडा तयार करणे असे अनेक अततररक्त अधधकार 
टदले आहेत.  परंतु प्रस्तावित विधेयकात त्यांना जबाबदार ठरिण्याचत कोणततच यंत्रणा स्र्ापन केलेली नाही. जया 
व्यक्ततंना जजल्हा तस्करी विरोधत सममततने सुचिलेल्या पुनविसन प्रकियेतून बाहेर पडायच े आहे त्यांना दाद 
मागण्याच्या प्रकियेचा काही उल्लेख नाही. सुिका, पुनिवसनाच ेकाम करणाऱया संस्र्ांना हक्कांच्या उल्लंघनासाठी 
जबाबदार धरले पाटहजे आणण नागरी आणण फौजदारी कायदयांतगवत त्यांच्यािर कारिाई झाली पाटहजे.  

 

9. विशेष गहृ आणण संरिण गहृांसाठी परिाने  

 

विशेष गहृ आणण संरिण गहृ याच्या कामधगरीच ेतनयममत कालािधत नंतर मुल्यांकन झाले पाटहजे. सुिका केलेल्या 
व्यक्ततंनत अत्यातार, त्रास,ककंिा सक्ततने कैद केल्याचत तिार केल्यास अशा आधारगहृांचत परिाना आणण नोंदणत 
रदद केली जाित असा प्रस्तावित विधेयकात स्पष्ि उल्लेख असािा. अत्याचाराच्या तिारी नोंदिल्या आहेत अशा 
आधारगहृ चालकांविरुदध फौजदारी कारिाई केली पाटहजे.   

 

10. अनेक स्तरीय यंत्रणा   

या कायदयात अनेक स्तरीय यंत्रणेच ेसुतोिाच केले आहे परंतु प्रत्यिात या पदधततमुळे खालील प्रश्न उदभि ू
शकतात.: 
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a. सध्या अजस्तत्िात असलेल्या पोलीस यंत्रणेचा सहभाग आणण भूममका याबददल स्पष्िता नाही.  

b. त्याच अधधकाऱयांिर अनेक कामे सोपिली जाततल त्यामुळे टह व्यिस्र्ा अनुत्पादक होण्याचत शक्यता आहे.   

c. यंत्रणेततल प्रत्येक घिकासाठी तनधत कुठून येणार हे तनजश्चत केलेले नाही.  

d. िर उल्लेख केलेल्या अधधकाऱयांचत नेमणूक कधतपयांत केली जाईल याचा कालािधत तनजश्चत केलेला नाही.  

e. सोशल िकव सवच्या तनिडतच ेतनकष, आणण या यंत्रणेत सहभागत होणाऱया कल्याणकारी संस्र्ा कोणत्या असततल हे 
तनजश्चत केलेले नाही त्यामुळे टहतसंबंधत, नैततक रिणकत,े आिमक लोकांना मोकळे रान ममळेल. 


