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ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਾਂਚਾ ਸੁੰਘੀ ਹ।ੈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਾਂ ਹੱਦਾਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਮੀਲਾਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਅਤੇ 
ਦੱਖਣ ਪ੍ਾਾਂਤਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜ ੇਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਨਾਈ ਨੂੰ ਮਵਹਸਸੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘਾਵਿਆਾਂ ਨੇ, ਸੁੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਵਹਲੇ 
15 ਸਾਲਾਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੁੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਫਰ ਵਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਸੁੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਾਾਂਤ ਵਹੁੰਦੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਅਣਵਭੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕੱਟਿ ਵਿਰੋਧੀ ਿੀ ਹਨ। 
ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਿੱਧ ਵਪਆਰ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਦੱਖਣ ਿਾਵਲਆਾਂ 
ਨੇ, 1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਸੁੰਪਰਕ/ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 
ਉਹਨਾਾਂ ਅੱਗ ੇਝ ਕੀ ਅਤੇ ਵਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ੇਪਾ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ। ਅੱਗ ੇਪੈਂਵਦਆਾਂ-ਪੈਂਵਦਆਾਂ ਅੱਧੀ ਸਦੀ 
ਹੋਰ ਬੀਤ ਗਈ ਹ।ੈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਥਾਾਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ 
ਵਕੁੰਨੀਆਾਂ ਸਦੀਆਾਂ ਤੱਕ ਇੁੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ। 

ਸ ਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹ ੁੰਦਾ ਕੁੰਮ-ਕਾਜ  
 ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਿਖੱ-ਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਦੀ ਵਭੁੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਆਨ ਵਿਚ ਰਖੱਦੇ ਹਏੋ, ਸ ਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਅਦਾਲਤੀ ਕੁੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ ਸੁੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੀ (ਆਰਟੀਕਲ 348 ਰਾਹੀਂ) ਕਰ ਵਦੱਤੀ 
ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਿਸਥਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਈ ਦਲੀਲਾਾਂ ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਕ ਝ ਦਲੀਲਾਾਂ ਇਹ ਹਨ।ਸ ਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਾਂ 
ਦੀ  ਵਨਯ ਕਤੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਵਖੱਤ ੇਨੂੰ ਪ੍ਤੀਵਨਧਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਧਆਨ ਰੱਵਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ ਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਰ 
ਜੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ 22 ਦੀਆਾਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਦਾ ਵਗਆਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਵਜਹੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਹ ੈਜੋ ਸਾਰੇ ਵਖਵਤਆਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਿਾਨ ਹੈ, ਵਜਸ ਬਾਰ ੇਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਾਂ ਧਾਰਵਮਕ ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦ ਿੀ ਨਹੀਂ ਹ।ੈਭਾਰਤ ਵਿਚ 
ਲਾਗ ੂਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤ ੇਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਾਂ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਿਲ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਵਜਹੇ ਕਾਰਨਾਾਂ ਕਾਰਨ ਜੱਜਾਾਂ ਨੂੰ 
ਆਪਣਾ ਕੁੰਮ ਹਰ ਵਖੱਤ ੇਦੀ ਸਾਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵਨਪਟਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਤਰਕਾਾਂ ਵਿਚ ਿਜ਼ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, 
ਹਾਲ ਦੀ ਘਿੀ ਸ ਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਕਧਰੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਵਿਆ। ਇਸੇ 
ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ ਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ ਪ੍ਚੱਵਲਤ ਹੈ।  

 ਉਂਝ ਿੀ ਸ ਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਣੋ ਿਾਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਵਿਆ ਨਾਲ ਮ ਕੱਦਮੇ ਦੀਆਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਦਾ ਵਸੱਧਾ ਸਬੁੰਧ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰਦਾ। 
ਬਵਹਸਾਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਵਰਤ ਹ ੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦੀਆਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਿੀ ਬਾਹਰ ਹ ੁੰਦੀਆਾਂ 
ਹਨ। ਸਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਿਕੀਲਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੌਿਾ ਸੱਚ ਇਹ ਿੀ ਹੈ ਵਕ ਸ ਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ .0000001 ਪ੍ਤੀਸ਼ਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪੀਿਤ ਵਧਰ ਸ ਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਿਾਜ਼ਾ 
ਨਹੀਂ ਖਿਕਾ ਸਕਦੀ। ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਾਂ ਮਾਿੀਆਾਂ ਵਧਰਾਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟੋਂ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਵਦਆਾਂ ਹੀ ਭਾਣਾ ਮੁੰਨ ਲੈਂਦੀਆਾਂ ਹਨ।  



2 | ਪੰ ਨਾ  

 

ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਾਂ ਵਿਚ ਹ ੁੰਦਾ ਕੁੰਮ-ਕਾਜ 
 ਸ ਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਝਗਵਿਆਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਿਾਵਜ਼ਓਂ ਵਨਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਾਾਂਤ ਦਾ ਆਪਣਾ 
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਪੁੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਵਰਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਰਗੀ ਵਕਸੇ ਵਕਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਪ੍ਾਾਂਤਾਾਂ ਦਾ ਕੁੰਮ ਿੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ। ਵਧਰਾਾਂ ਿੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਿਾਲੇ ਕੁੰਮ ਨੂੰ, ਖੇਤਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ ਿੀ ਸੁੰਵਿਧਾਨ ਨੇ 
ਹੀ ਕਰ ਵਦੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਕੁੰਮਾਾਂ (ਫ਼ੈਸਲੇ, ਹ ਕਮ ਆਵਦ) ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ  ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਰੱਵਖਆ 
ਵਗਆ ਸੀ। (ਆਰਟੀਕਲ 348) । 

 ਸੁੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਨਰਧਾਰਤ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਿੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ 
ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾ ਵਮਲੀ ਤਾਾਂ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 
‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963' ਬਣਾਉਣਾ ਵਪਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣ ੇਿੱਲੋਂ ਕੀਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਕੁੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ, 
ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਹੁੰਦੀ ਜਾਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਖ ੱਲ੍ ਵਦੱਤੀ (ਧਾਰਾ 7)। ਨਾਲ ਦ ੋਸ਼ਰਤਾਾਂ ਰੱਖੀਆਾਂ। ਪਵਹਲੀ 
ਇਹ ਵਕ ਇਸ ਵਿਿਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਪ੍ਾਾਂਤ ਦੇ ਗਿਰਨਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਿੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਇਹ 
ਵਕ ਜੇ ਜੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਹੁੰਦੀ ਜਾਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਲਖਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਿਾਵਨਤ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨ ਿਾਦ ਿੀ ਹੋਿੇਗਾ। 

 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਾਂ ਵਿਚ ਵਹੁੰਦੀ ਜਾਾਂ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੁੰਮ-ਕਾਜ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਈ ਦਲੀਲਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 
ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਸੁੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਵਹਰ ਸ੍ੀ ਐਚ.ਐਮ. ਸੀਰਿਾਈ ਨੇ ਇਸ ਵਿਿਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਤਰਕ ਵਦੱਤ ੇਹਨ: ‘ਜੇ 
ਵਨਆਾਂ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨ, ਜੱਜਾਾਂ ਅਤੇ ਿਕੀਲਾਾਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉੱਚ ਵਨਆਵਲਆਾਂ ਵਿਚ ਖਤੇਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਯੋਗ ਦੀ 
ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹ ਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕੱਤ ੇਵਿਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਿਕੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕੋਨੇ 
ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਿਕਾਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਾਂ ਵਿਚ ਿੱਖ-ਿਖੱ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੀ ਖ ੱਲ੍ ਹੋ ਗਈ ਤਾਾਂ 
ਿਕੀਲਾਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਿਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਇੱਕ ਵਮਰਗਵਤਿਸ਼ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਵਹ ਜਾਿੇਗਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੁੰਵਦਸ਼ 
ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਦੂਜ ੇਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਜਾਣਗ।ੇ ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ' ਦਸੂਰੇ ਕੋਰਟ ਿੱਲੋਂ ਸ ਣਾਏ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਵਲਆਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ ਵਿਧਾ ਤੋਂ ਿਾਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਿੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਵਜਹੀ(ਯੂਨੀਫਾਰਮ) 
ਵਿਆਵਖਆ. ਜੋ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਵਨਆਾਂ-ਪ੍ਬੁੰਧ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਮ ਸ਼ਵਕਲ ਹੋ ਜਾਿੇਗੀ। ਇਸ ੇਤਰ੍ਾਾਂ ਸ ਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ 
ਇਕ ਸ ਰਤਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ ਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਾਂ ਦੀ ਵਨਯ ਕਤੀ ਸਮੇਂ ਿੱਡੀ ਸਮਵੱਸਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ। ਸ ਪਰੀਮ 
ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇਿਲ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ।  ਿੱਖ-ਿਖੱ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਾਂ ਦੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਵਿਚ ਕੁੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਜੱਜ ਇਕ-
ਦਮ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੁੰਮ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗ?ੇ ਵਨਆਾਂ-ਪ੍ਬੁੰਧ ਨੂੰ ਇੱਕਸ ਰਤਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ ਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਥਾ ਜੇ 
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਖਤਮ ਨਾ ਿੀ ਹੋਈ ਤਾਾਂ ਬ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਿਗੇੀ। ਜੱਜਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਵਲਆਾਂ ਦੀ ਗ ਣਿੱਤਾ ਿੀ ਘਟੇਗੀ। 
HM Seervai's Constitutional Law of India, 1996 Ed, Vol. III, page 2585. 

 ਦੂਜ ੇਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਵਿਚ ਕੁੰਮ-ਕਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਮਸਲਾ 
ਮ ਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੁੰਧਤ ਵਧਰਾਾਂ ਦੀ ਸਮੱਵਸਆ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵਜੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਕ ਿਕੀਲਾਾਂ ਦੀ ਸਮੱਵਸਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 
‘ਤੇ। ਇਸ ਤਰਕ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿੀ ਕਰ ਚ ੱਕੀ ਹੈ। 

 ‘ਿਕਾਲਤ ਦਾ ਵਕੱਤਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਿਾਲਾ ਵਕੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਇੱਕ ਸੁੰਸਥਾ ਹ.ੈ.. ਿਕੀਲਾਾਂ ਦੇ ਵਨੱਜੀ ਵਹੱਤਾਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਾਂ ਵਧਰਾਾਂ ਦਾ ਵਹੱਤ ਿੱਧ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹ ੈਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ 
ਅਦਾਲਤਾਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਸਮੱਵਸਆ ਨੂੰ ਵਧਰਾਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਵਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਕ ਿਕੀਲਾਾਂ 
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ਦ ੇਮਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ।‘ (‘ਐਮ. ਰਣਕਾ ਬਨਾਮ ਸਟਟੇ ਆਫ਼ ਤਵਮਲਨਾਡੂ’, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਮਤੀ 21 
ਅਪੈ੍ਲ 1994 ਦਾ ਪੈਰਾ ਨੁੰ :29,30,31) 

 ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉੱਿਦੀ ਆਿਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਿਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਏੋ, ਸੁੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਿਸਥਾ ਦਾ ਲਾਭ 
ਉਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਤਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘਟੱ ਚਾਰ ਵਹੁੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਿੱਡੇ ਪ੍ਾਾਂਤਾਾਂ (ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਦੇਸ਼, ਵਬਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਦੇਸ਼) ਨੇ 
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿੱਲੋਂ ਸ ਣਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਫ਼ਸੈਵਲਆਾਂ, ਹ ਕਮਾਾਂ ਅਤੇ ਵਡਕਰੀਆਾਂ ਆਵਦ ਲਈ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਹੁੰਦੀ ਵਿਚ ਵਲਖੇ 
ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਵਦੱਤਾ ਹ।ੈ ਪਵਹਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਜੂਨ 1949 ਵਿਚ, 
ਇੱਕ ਅਵਧਆਦੇਸ਼ (ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ) ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਅਵਧਆਦਸ਼ੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 47 ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾ ਵਲਆ ਵਗਆ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1951 ਵਿਚ ਵਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ 
ਦਰਜਾ ਵਦੱਤਾ। ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਸ ੱਘਿ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ, ਵਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਪਿਾਿਾਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗ ੂਕੀਤਾ ਵਗਆ। 1961 ਵਿਚ 
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮ ਕੱਦਵਮਆਾਂ ਦੀ, 1966 ਵਿਚ ਦੀਿਾਨੀ ਮ ਕੱਦਵਮਆਾਂ ਦੀ ਬਵਹਸ ਨੂੰ ਵਹੁੰਦੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ 
ਵਿਿਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1969 ਵਿਚ ਵਧਰਾਾਂ ਿੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਵਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਾਬ ਦਾਅਿ,ੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਵਬਆਨ, 
ਵਬਆਨ, ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਆਵਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਹੁੰਦੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਅਖੀਰ 1970 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿੱਲੋਂ ਸ ਣਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ 
ਹ ਕਮਾਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿੀ ਵਹੁੰਦੀ ਕਰ ਵਦੱਤੀ ਗਈ। ਸੁੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963 ਦੀਆਾਂ ਵਿਿਸਥਾਿਾਾਂ ਨੂੰ ਵਧਆਨ ਵਿਚ 
ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਹੁੰਦੀ ਵਿਚ ਵਲਖੇ ਫ਼ਸੈਵਲਆਾਂ ਦਾ ਪ੍ਮਾਵਣਤ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨ ਿਾਦ ਿੀ ਵਮਸਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਬੁੰਧ ਕਰ ਵਦੱਤਾ 
ਵਗਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1970 ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹ ੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੁੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਵਹੁੰਦੀ ਵਿਚ 
ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵਿਿਸਥਾ ਕਰ ਵਦੱਤੀ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ 
('ਪ੍ਬੁੰਧਕ ਸਵਮਤੀ ਬਨਾਮ ਵਜ਼ਲ੍ਾ ਵਿਵਦਆਵਲਆ ਵਨਰੀਕਸ਼ਕ', ਫ਼ਸੈਲੇ ਦੀ ਵਮਤੀ 28 ਸਤੁੰਬਰ 1976) ਰਾਹੀਂ, ਇਹਨਾਾਂ 
ਵਿਿਸਥਾਿਾਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਵਦੱਤੀ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ ਉੱਤਰ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੁੰਮ-ਕਾਜ ਰਾਜ 
ਭਾਸ਼ਾ ਵਹੁੰਦੀ ਵਿਚ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਵਥਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਵਬਹਾਰ ਅਤ ੇਮੱਧ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। 

ਪੁੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਵਰਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹ ੁੰਦੇ ਕੁੰਮ ਦੀ ਸਵਥਤੀ 
 ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੁੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਤਾਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਨ ਕਤੇ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਵਚਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਜਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹ ੁੰਦਾ 
ਹਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੁੰਮ-ਕਾਜ ਕੇਿਲ ਅੁੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ। 

 

  


