तत्काल प्रकाशनका लागि

नेपाल: सङ्क्रमणकालीन न्याय विधेयकलाई सं शोधन िर
नयााँ विधेयक पीगितका अगधकारहरू सं रक्षण िनन िाचा िररएका सुधारहरू भन्दा गनकै तल्लो स्तरको छ।
(जेनभा, लण्िन, न्युयोकन, ९ श्रािण २०७९) - सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विद्यमान कानुन सं शोधनका लागि नेपाल
सरकारले ल्याएको विधेयकमा जिाफदे वहता स्थावपत िने सिालमा केही सुधारका सङ्केतहरू दे खिएपगन अवहलेकै
अिस्थाको विधे यकले पीगितलाई पूणन रूपमा न्याय प्रदान निने र अन्तरानविय कानुनअन्तिनत नेपालको दावयत्ि पगन पूरा
नहुने एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कगमसन अफ जुररस््स्, ह्युमन राइ्स् िाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले आज
बताए। नेपालको सरकार र सं सदले अन्तरानविय कानुनी मापदण्िअनुरूप हुनेिरी विधेयकलाई सं शोधन िनुप
न दनछ।
“आफ्ना मािहरू पूरा हुने आशमा व्यग्रतापूिक
न कानुन सं शोधनको पिानइमा रहे का पीगित र गतनका पररिारहरू गनराश
भएका छन्,” आइगसजेकी बररष्ट अन्तरानविय कानुनी सल्लाहकार मखन्दरा शमानले भगनन्। “कानुनमा सुधार िने िाचाका
बाबजुद् यदद यस विधे यकलाई अवहलेकै अिस्थामा कायानन्ियन िने हो भने यसले धेरै पीिकहरूलाई न्यावयक दायरामा
ल्याउनबाट जोिाउनेछ।”
सन् २०१५ मा नेपालको सिोच्च अदालतले हालको कानुनले सङ्क्रमणकालीन न्यायका दुई आयोिलाई अन्तरानविय
कानुनअन्तिनतका िम्भीर उल्लङ्घनका पीिकहरूलाई आममाफी ददने अगधकार प्रदान िरे लिायतका विगभन्न आधारमा
नेपालको आन्तररक र अन्तरानविय कानुनी दावयत्ि पूरा िनन नसक्ने फैसला िरे देखि पगछल्ला सरकारहरूले
सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रवरयालाई अिरुद्ध पारी रािेका छन्। नयााँ विधेयकले पवहले रहे का केही आममाफीका
प्रािधानहरू हटाएको भएपगन युद्ध अपराध र मानिता विरुद्धको अपराधलाई अगभयोजन िने कुरा अझै असम्भि रहेको यी
सं स्थाहरूले जनाएका छन्।
पुनरािेदनको अगधकारमागथको बन्दे जलिायत नयााँ विधेयकका धेरै प्रािधानहरूले अन्तरानविय कानुनी मापदण्िअनुरूप
जिाफदे वहता स्थावपत िननमा पगन रोक लिाउनेछ। अन्तरानविय कानुनविपररत हुने विधेयकका मूख्य दफाहरूमा :
-

दफा २ (५) ले िम्भीर मानिअगधकार उल्लङ्घन, मानिताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधका पीिकहरूलाई
आममाफी ददन गमल्ने िरी उल्लङ्घनहरूको िगिनकरण िरे को छ;

-

ु ाइको अन्तरानविय प्रत्याभूगत विपररत हुनेिरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी
दफा २९ (५) ले गनष्पक्ष सुनि
मुद्दाहरूको न्यावयक गनरूपण िने विशेष अदातलको फैसलाउपर सिोच्च अदालतमा पुनरािेदन नलाग्ने
व्यिस्था िरे को छ;

विधेयकमा गनकै महत्त्िपूणन त्रुटीहरू पगन रहे का छन् :

-

विधेयकमा प्रमाण सङ्कलन िने खजम्मेिारी पाएको सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोि िा अगभयोजकको कायानलयमा
विशेष अनुसन्धान इकाईको व्यिस्था िररएको छै न। मानिअगधकार उल्लङ्घनमा विशेषज्ञता हााँगसल िरे का
अनुसन्धान इकाईहरूको व्यिस्थाले अनुसन्धानहरू अन्तरानविय मानिअगधकार कानुन र मापदण्िबमोखजम शीघ्र,
पूणन र प्रभािकारी हुने र पीगितहरूले प्रभािकारी उपचारमा पहुाँच प्राप्त िने कुराको सुगनखित िनेछ।

-

विधेयकले अन्तरानविय कानूनअनुरूप फौजदारी कानुनको पिातदशी प्रभाि हुन नहुने गसद्धान्तलाई स्पष्ट पारे को
छै न। यो त्रुटीले विधेयकमा उल्लेि भएअनुसार द्वन्द्वकालीन अपराधहरूको अगभयोजन िननका लागि कसरी
ु ी अपराध सं वहतालाई प्रयोि िनन सवकन्छ भन्ने कुरा अस्पष्ट हुनक
ु ा साथै बलात्कारजन्य अपराधमा
मुलक
हदम्यादको व्यिस्था लािू हुने भएको छ।

“न्यायका लागि सं घषन िदान िषौंदे खि अपार पीिा भोिेका पीगितहरूको न्याय र प्रभािकारी उपचारमा पहुाँचको अगधकार
सुगनखित िननका लागि एउटा विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रवरयाको आिश्यकता रहेको छ,” ह्युमन राइ्स्
िाचकी दखक्षण एगसया गनदे शक गमनाक्षी िाङ्गुलीले भगनन्। “यस विधेयकमा विस्तृत सं शोधन निररकन यसले
सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रवरयालाई बारम्बार अिरोध पुयानइरािेका कानुनी समस्याहरूको सम्बोधन िदै न।”
पीगित समूह र नािररक समाज सं िठनहरूले विज्ञगप्त जारी िदै कानुन, न्याय तथा सं सदीय मागमला मन्त्रालय र सङ्घीय
सं सदलाई अन्तरानविय कानुन र हालसालै सरकारले आयोजना िरे को छोटा परामशनहरूमा पीगितहरूले व्यक्त िरे का
आकाङ्क्क्षाहरूको सम्मान भएको सुगनखित हुनेिरी विधेयकलाई सं शोधन िनन आह्वान िरे का गथए।
“सन् २००६ को विस्तृत शाखन्त सम्झौतामा िाचा िररएको सत्य र न्यायका लागि द्वन्द्व पीगित र िास्तिमा सबै
नेपालीहरूको अनन्त पिानइ एउटा ितरनाक विन्दुमा पुगिसकेको छ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दखक्षण एगसया
उपगनदे शक ददनुखशका ददसानायकेले भगनन्। “यस विधेयकमा भएका िम्भीर कमजोरीहरूलाई सम्बोधन िनन यसलाई
तुरुन्तै पररमाजनन िररनुपछन वकनभने जुन रूपमा अवहले यो विधेयक रहेको छ यसले विश्वसनीय र न्यायोखचत
सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रवरयाका लागि नेपालको लामो पिानइलाई सम्बोधन िनन सक्दै न।”
पवहले अन्तररम राहत नपाएका पीगितका लागि अन्तररम राहत र पररपूरणको अगधकारलिायत केही सकारात्मक
प्रािधानहरू विधेयकमा रहे को यी अगधकार सं स्थाहरूले जनाएका छन्। यसले गनखित ििनका उल्लङ्घनहरूमा आममाफी
ु ाइको लागि विशेष
ददन नगमल्ने व्यिस्था िरे को छ र सङ्क्रमणकालीन आयोिहरूले गसफाररस िरे का मुद्दाहरूको सुनि
अदालतको व्यिस्था िरे को छ। यो विधेयकले "बेपत्ता पाररएका" व्यखक्तका पररिारहरूको आफन्तहरूको नाममा रहे को
सम्पखत्तको अगधकारलाई पगन सुगनखित िरे को छ। विधे यकले सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोिहरूलाई द्वन्द्वले पारे को
प्रभािका साथै द्वन्द्वका जि कारणहरूका बारे मा अध्ययन िने र सं स्थाित सुधारका लागि गसफाररस िने कायानदेश ददएको
छ।
नेपालमा सन् २०१५ मा हालको सङ्क्रमणकालीन न्याय ऐनअन्तिनत िठन िररएका सत्य गनरुपण तथा मेलगमलाप
आयोि (सत्य आयोि) र बेपत्ता पाररएका व्यखक्तको छानगबन आयोि (बेपत्ता आयोि) िरी दुईिटा सङ्क्रमणकालीन
न्याय आयोिहरू रहे का छन्। मानिअगधकारको िम्भीर उल्लङ्घनमा आममाफी ददने कुरालाई बखजनत िदै र कुनै पगन
स्िरूपको मेलगमलापमा पीगितहरूको स्ितन्त्र सहमगत अगनिायन हुनपु ने गनदे श िदै नेपालको सिोच्च अदालतले उक्त
कानुनका केही त्रुवटपूणन प्रािधानहरूलाई िारे ज िरे को गथयो। दुिै आयोिले पीगितहरूबाट ६०,००० भन्दा बढी उजुरी
प्राप्त िरे का छन् तर एउटा पगन उजुरी समाधान िनन सफल भएका छै नन्।

१५ िषनभन्दा बढी समयदे खि सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रदान िनन नसक्दा द्वन्द्वपीगितहरूलाई िवहरो पीिा र कदठनाइ
भएको छ र यसले नेपालमा मानिअगधकार र विगधको शासनलाई कमजोर बनाउाँ दै लिेको छ। सम्बखन्धत सबै खजम्मेिार
अगधकारीहरूले विधेयकलाई सं शोधन िरी पीगितको सत्य, न्याय र पररपूरणको अगधकारलाई थप विलम्ब निररकन
सुगनखित िननका लागि रचनात्मक भूगमका िेल्नुपने यी सं स्थाहरूले बताए।
हालको विधेयकले नेपालमा भएका िम्भीर अन्तरानविय अपराधमा खजम्मेिार भगनएकाहरूलाई अगभयोजन िननबाट रोकेपगन
विश्वव्यापी क्षेत्रागधकारको गसद्धान्तअन्तिनत अन्य दे शका न्यावयक अगधकारीहरूले आफ्नो घरे ल ु कानुनअनुसार अनुसन्धान
िनन सक्ने यी सं स्थाहरूले बताए।
“सिोच्च अदालतले बारम्बार उल्लेि िरे अनुरूप नेपालको आफ्नै कानुनी मापदण्ि र अन्तरानविय कानुनी दावयत्िहरू
अनुरूप हुनेिरी सं सदले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई सं शोधन िनुन आिश्यक छ,” ट्रायल इन्टरनेसनलकी
नेपाल कायनरम प्रमूि वरखस्टना काररएलोले भगनन्।

“पीिकहरूका लागि दण्िहीनताको अन्त्य िनन तथा नेपालमा फेरी

मानिअगधकारको िम्भीर उल्लङ्घन, मानिताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधहरू हुने जोखिमलाई न्यूगनकरण िननका लागि
एउटा बगलयो सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयाको आिश्यकता पदनछ।"
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