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�ಷಯ: ಕ�ಾ�ಟಕದ�� �ೈಬರ್ �ಾನೂನು ಅವ�ವ�ೆ�
�ಾನ� ಮುಖ�ಮಂ��ಗ�ಾದ ��ೕ �ದ��ಾಮಯ� ನವ��ೆ,
�ಾನ��ೆ,
ಈ �ನಗಳ�� �ೈಬರ್ ಅಪ�ಾಧಗಳ �ೆಚ�ಳ �ಾಗು ಅವ�ಗಳ ದುಷ���ಾಮಗಳ ಬ�ೆ� ನ�ೆಯುವ ಚ�ೆ�ಗಳ� ತಮ� ಗಮನಕೂ� ಬಂ�ರಬಹು�ೆಂದು
�ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾಜ�ದ ಮುಖ�ಮಂ��ಗ�ಾ�, ಈ ಪ��ೇಶದ �ೈಬರ್ ಸುವ�ವ�ೆ�ಯ ಜ�ಾ�ಾ�� ತಮ� �ೕ�ೆ ಇರುವ�ದು �ಾ��ಾ�ಕ. �ಾ�ೇ, ಈ
��ಾರದ��ರುವ ಕುಂದು �ೊರ�ೆಗಳನು� �ೊಸ�ಾ� ಜ�ಾ�ಾ�� ವ���ೊಂ�ರುವ ತಮ� ಗಮನ�ೆ� ತರುವ�ದು ಪ��ೆಗ�ಾ� ನಮ� ಕತ�ವ� ಕೂಡ
ಎಂದು �ಾನು �ಾ�� ಈ ಪತ�ವನು� ಬ�ೆಯು���ೆ�ೕ�ೆ. �ಾನೂ�ನ ಪ����ರುವ �ಾವ� ಇದರ��ರುವ ��ಾರದ ಗಹನ�ೆಯನು� ಗಮನ�ೆ�
ತಂದು�ೊಂಡು ಸೂಕ� ಕ�ಮ �ೈ�ೊಳ����ೆಂದು �ಾ���ೆ�ೕ�ೆ.
�ಟ��ದ��ೆ ಈ�ರುವ ಪ����ಯ��, ಇ�ೕ �ೇಶದ�ೆ�ೕ ಕ�ಾ�ಟಕವನು� “�ೈಬರ್ ಅಪ�ಾಧಗಳ ಸ�ಗ�” ಎಂದು ಕ�ೆಯಬಹುದು ಎಂದ�ೆ ತಮ�ೆ
ಆಶ�ಯ� �ಾಗಬಹುದು. ಈ �ೕ� ���ಾನ್ �� ಎಂದು �ಾ�� �ೊಂ�ದ� ಪ��ೇಶ �ೈಬರ್ ಅಪ�ಾಧಗಳ ಸ�ಗ� �ಾಗುವ�ದ�ೆ� ಮುಖ� �ಾರಣ
ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರ�ೆಂದ�ೆ ತಮ�ೆ ಆಶ�ಯ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ �ೋವ� ಆಗಬಹು�ೆಂದು �ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.
ಇದ�ೆ� ಮೂಲ �ಾರಣ, ೨೭, ��ೆಂಬರ್, ೨೦೧೧ ಮತು� ೧೭ ಜನವ� ೨೦೧೨ ರಂದು ಅಂ�ನ �ಾ�� ತಂತ��ಾನ ��ಾಗದ ಮುಖ�ಸ��ಾ�ದ� ��ೕ
ಎಮ್. ಎನ್. ��ಾ�ಶಂಕರ್ ರವರು �ಾ�� ತಂತ��ಾನ �ಾ��ೆ ೨೦೦೦ (�ಾತಂ�ಾ ೨೦೦೦) ಅ�ಯ�� ಅಡು���ೇ�ಂಗ್ ಅ��ಾ��ಾ� �ೕ�ದ
�ೕಪ��ಗಳ�. (Ref: Gujarat petrosynthese Ltd Vs Axis Bank Adjudication Complaint 17/2011 and Rajendra Prasad Yadav Vs ICICI Bank
Adjudication Complaint 15/2011).
ಈ �ೕ��ನಂ�ೆ �ಾತಂ�ಾ ೨೦೦೦ ದ ಪ��ಾರ �ಾವ��ೇ ಕಂಪ�ಯನು� �ೆಕಷ್ನ್ ೪೩ ರ�� ಅಪ�ಾ��ಾ� ಪ�ಗ�ಸುವಂ�ಲ�. �ಾಗೂ �ಾವ��ೇ
ಕಂಪ� ಈ �ೆಕಷ್ನ್ ನ �ೆಳ�ೆ ಅಪ�ಾಧವನು� �ಾಖ�ಸುವಂ�ಲ�. �ಾತಂ�ಾ ೨೦೦೦ ದ �ೆಕಷ್ನ್ ೬೬ ಮತು� ಇತರ �ೆಕಷ್ನ್ ಗಳ ಪ��ಾರ, �ಾವ� �ೈಬರ್
ಅಪ�ಾಧಗಳ� ಎಂದು ಕ�ೆಯುವ �ೇಖಡ ೮೦ �ಂದ ೯೦ ರಷು� ಅಪ�ಾಧಗಳ� ಈ �ೕ���ಂದ ಅಪ�ಾಧವಲ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ ಎಂಬುದು ಈ
�ೕ��ನ ಫ��ಾಂಶ.
ಈ �ೕಪ�� ತಪ�� ಎಂದು ಅ��ಾ�ಯ ಗಮನ�ೆ� ತಂ�ದ�ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ� �ೕಪ�ನು� ����ೊಳ��ೆ ಮ�ೆ� ಅ�ೇ �ೕ�ಯ ತಪ�� �ೕಪ�ನು�
ಮುಂ�ನ ದೂರುಗಳಲೂ� �ೕ�ದು� ಆ ಅ��ಾ�ಯ ಜನ ��ೋ� �ೕ�ಯನು� ಎ�� �ೋ���ೆ. ಇದ�ಂದ ಕ�ಾ�ಟಕದ�� �ೈಬರ್ ಅ�ಾ�ಾಧಗ�ಂದ
�ೊಂದವ��ೆ �ಾನೂ�ನ ರಕಷ್�ೆ ಇಲ�ದಂ�ಾ�ದು� ಕ�ಾ�ಟಕ “�ೈಬರ್ ಅಪ�ಾಧಗಳ ಸ�ಗ�” ಎಂಬ �ಾ�ಾಂ�ತ�ೆ� ಅನ�ಥ��ಾ��ೆ.

ಈ ತಪ�� �ೕ��ನ �ೊ�ೆ ಈಗ ತಮ� �ೕಲೂ �ಾಗೂ ಈ�ನ ಅ��ಾ�ಗಳ �ೕಲೂ ����ೆ. ಅದನು� �ೕವ� �ೇ�ೆ ��ಾ�ಸು��ೕರ ಎಂಬುದರ �ೕ�ೆ
��ೕ �ದ��ಾಮಯ� ನವರ ಸ�ಾ�ರ “�ೈಬರ್ ಅಪ�ಾ�ಗಳ ಪರ�ೕ” ಅಥ�ಾ “�ೈಬರ್ ಅಪ�ಾಧಗ�ಂದ �ೊಂ�ರುವ ಪ��ೆಗಳ ಪರ�ೕ” ಎಂಬುದು
��ಾ�ರ�ಾಗುತ��ೆ.
ಈ ೨೭/೧೨/೨೦೧೧ ರ �ೕ��ನ ಮುಖ� ಫ�ಾನುಭ� ಆ��ಸ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆ�ದು�, ಅದು ಈ �ೕ���ಂದ ಸು�ಾರು ರೂ ೫೦ ಲಕಷ್ ರೂಗಳ ನಷ�
ಪ��ಾರ�ಂದ �ಮುಕ��ಾ��ೆ ಎಂಬುದು ಗಮ�ಸ�ೇ�ಾದ ಅಂಶ. ಅಲ��ೆ ಆ��ಸ್ �ಾ�ಂಕ್, ಕ�ಾ�ಟಕ ಇ-ಆಡ�ತ ��ಾಗದ ಕಂ�ಾ�ಕ�ರ್ ಆ�ದು�,
�ಾ�� ತಂತ��ಾನ ��ಾಗದ �ೊ�ೆ ಸಂಪಕ� �ೊಂ�ದ� ಪ�ಯುಕ�, ಈ ಸಂಧಭ�ದ�� �ಾ�� ತಂತ��ಾನ ಇ�ಾ�ೆಯ ಅ��ಾ�ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ��ಾವ
�ೕ�ರುವ �ಾಧ��ೆಯನು� ತ�� �ಾಕುವಂ�ಲ�.
ಈ �ೕ��ನ ತದನಂತರದ �ನಗಳ�� ಸ�ಾ�ರದ �ಾನೂನು ��ಾಗ ಈ �ೕಪ�� ತಪ�� ಎಂದು ಸಲ�ೆ �ೕ�ದು�, ಅದನು� �ಾ��ೊ�ಸಲು ��ಾಗ
�ೇ�ಾದ ಆತುರವನು� �ೋ�ಸ�ರುವ�ದು, ಈಗಲೂ ಅದು ಆ��ಸ್ �ಾ�ಂ�ನ ��ತದ��ರುವ��ೆಂದು �ೋ�ಸು���ೆ.
ಈ ಎ�ಾ� ��ಾರಗಳನು� ಗಮನ���ಟು��ೊಂಡು �ಾನು ತಮ�ೆ �ಾಡುವ ಮನ� ಏ�ೆಂದ�ೆ,
೧. ಈ �ೕಪ�� ಬಂ�ಾಗ ��ಾಗದ�� ಇದ� ಅ��ಾ�ಗ�ೆಲ�ರ �ೕ�ೆ ಅ��ಾರ ದುರುಪ�ೕಗದ ��ಾರ�ೆ ನ�ೆ� ಸ�ಾ�ಸತ��ೆಯನು�
ಬಯ��ೆ�ೆಯುವ�ದು.
೨. ಈ �ೕ��ನ�� �ಾನೂ�ನ �ೊಡ��ೆ ���ರುವ ��ಾರಗಳನು� ಕ�ಾ�ಟಕ ಉಚ��ಾ��ಾಲಯದ ಅ��ಾ�ಯ�ೆ� ಕ��, �ಾನೂನು
��ಾಗದ ಅ��ಾ�ಯ ಸ��ೕ ಇಲ��ೕ ಎಂಬುದನು� �ೇಳ�ವ�ದು.
ಈ ��ಾರದ�� �ೇ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾ�� �ೇ�ದ�ರೂ, �ಾನು ಅದನು� ಒದ�ಸಲು �ದ�.
ಕ�ೆದ ಹ�ಾ�ರು ವಷ�ಗ�ಂದ �ೈಬರ್ �ಾನೂ�ನ �ೇತ�ದ�� ಜನ �ತ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ�� �ಾಗವ���ೊಂ�ರುವ, �ೆಚ್.�ೆ.�ಾ�ೕಲ್ ರವರು �ಾನೂನು
ಮಂ���ಾ�ದ� �ಾಲ�ಂದಲೂ ಕ�ಾ�ಟಕ �ೈಬರ್ �ಾನೂನು ಪ��ಾ�ಂ�ೋಳನ �ಾಯ�ಕ�ಮವನು� ಹ���ೊಂಡು ಕ�ಾ�ಟಕ ಜನ�ೆ�ೆ �ೈ�ಾದ �ೇ�ೆ
ಸ��ಸು��ರುವ ನನ�ೆ ಈ�ನ ಕ�ಾ�ಟಕ �ೈಬರ್ �ಾನೂ�ನ �ೆ�ೕಚ�ೕಯ ���ಯನು� ಕಂಡು ಅ�ೕವ �ೋ�ಾ��ೆ. ಈ ��ಾರವನು� ೨೦೧೧ �ಂದ
ಮುಂ�ದ� ಎ�ಾ� ಮುಖ�ಮಂ��ಗಳ ಗಮನ�ೆ� ತಂ�ದ�ರೂ ಕೂಡ ಅವ�ಾರೂ ಇದರ ಬ�ೆ� ಗಮನ ಹ�ಸ�ಲ�. �ಾ�ಾದರೂ ಇದರ ಬ�ೆ� ಗಮನ
ಹ�ಸು��ೆಂದು �ಾ���ೆ�ೕ�ೆ.
ತಮ� ��ೕಘ� ಉತ�ರವನು� ಎದುರು�ೋಡು��ರುವ
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