तत्काल प्रकाशनका लागि
नेपाल: सर्वोच्च अदालतको गनर्णयले सङ्क्रमर्कालीन न्यायसम्बन्धी कानुन सं शोधनको आर्वश्यकतालाई पुनःसावर्वत
िरे को छ
(लन्डन/जेनेभा/न्युयोकण, १९ र्वैशाख २०७७): सर्वोच्च अदालतले २०७१ फाल्िुनमा द्वन्द्वकालीन िम्भीर

अपराधहरूमा मावफ ददन नगमल्ने भनी िरे को फैसला पुनरार्वलोकनका लागि नेपाल सरकारले ददएको गनर्वेदनलाई
सर्वोच्च अदालद्वारा िररएको खारे जी नेपालको दशक लामो द्वन्द्वका हजारौँ पीगडतहरूका लागि सत्य, न्याय र
पररपूरर् प्राप्त िने सर्वालमा एउटा महत्त्र्वपूर्ण कदमको रूपमा रहेको छ, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ट्रायल इन्टरनेसनल,
इन्टरनेसनल कगमसन अफ जुररस््स् (आइगसजे) र ह्युमन राइ्स् र्वाचले आज भने । माओर्वादी र सरकारी
बलहरूबीचको सशस्त्र द्वन्द्व सन् २००६ मा अन्त्य भएको गियो, तर दुर्वै पक्षका ज्यादतीबाट पीगडत भएकाहरू भने
अझै न्याय, जर्वाफदे वहता र पररपूरर्को पखाणइमा रहे का छन् । द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका पीगडतहरूका लागि न्यायमा
पहुुँच सुगनश्चित िनणका लागि यी चार सं स्िाहरूले सरकारलाई वर्व.सं . २०७१ र्वैशाखमा जारी िररएको

सङ्क्रमर्कालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई सं शोधन िनण तिा सं शोगधत ऐन सर्वोच्च अदातलको फैसलाबमोश्चजम
कायाणन्र्वयन भएको सुगनश्चित िनण आह्वान िरे का छन् ।
वर्व.सं . २०७१ साल र्वैशाखमा सं सदले पाररत िरे को नेपालको सङ्क्रमर्कालीन न्यायसम्बन्धी कानुनले सत्य गनरूपर्
तिा मेलगमलाप आयोि र बलपूर्वक
ण बेपत्ता पाररएका व्यश्चिहरूको छानगबन आयोि स्िापना िरे को छ । तिावप,
उि कानुनमा बलात्कार र अन्य यौनजन्य वहं सा तिा दुव्यणर्वहारलिायत यातना र बलपूर्वक
ण बेपत्ता पाने कायण जस्ता
अपराधहरूमा समेत क्षमादान ददन सक्ने प्रार्वधानहरू रहे को छ । २०७१ फाल्िुन १४ मा सर्वोच्च अदालतले

ऐनका क्षमादानसम्बन्धी प्रार्वधानहरूलाई खारे ज िदै सरकारलाई उि ऐन सं शोधन िनण आदे श िरे को गियो ।
तिावप सरकारले उि फैसला उल्यानका लागि सर्वोच्च अदालतमा तुरून्तै गनर्वेदन ददएको गियो । उि
गनर्वेदनलाई सर्वोच्चले २०७७ र्वैशाख १४ मा खारे ज िररददएको छ ।
“सर्वोच्च अदालतको यो गनर्णयपगछ अब सकारका लागि सत्य, न्याय, पररपूरर् र द्वन्द्वकालीन ज्यादतीहरूलाई

पुनःनदोहोयाणउने प्रत्याभूगत सुगनश्चित िने ददशामा अश्चि बढ्ने कायणबाट पगछ ह्ने कुनै बहानाबाजी रहे को छै न ।
सरकारले तत्कालै बेपत्ता पाररएका व्यश्चिको छानगबन, सत्य गनरूपर् तिा मेलगमलाप आयोि ऐन, २०७१ लाई

सर्वोच्च अदालतको आदे श र आफ्नो अन्तराणविय दावयत्र्वअनुकूल हुनेिरी सं शोधन िनुप
ण दणछ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका
दश्चक्षर् एगसया गनदे शक गबराज पटनायकले भने ।

आफ्नो पगछल्लो फैसलासुँिै सर्वोच्च अदालतले मानर्वअगधकार उल्लङ्घन र अन्तराणविय कानुनअन्तिणतका अपराधहरूमा
फौजदारी श्चजम्मेर्वारी र्वहन िनण सक्ने सश्चन्दग्धहरूका लागि कुनै क्षमादान ददन नसवकने गसद्धान्तलाई स्िावपत िरे को
छ । २०६३ साल मंगसरको वर्वस्तृत शाश्चन्त सम्झौतामा पीगडतलाई न्यायको र्वाचा िररएको भएपगन कुनै पगन
द्वन्द्वकालीन अपराधमा अवहलेसम्म कसैलाई जर्वाफदे ही बनाइएको छै न ।
“सर्वोच्च अदालतको गनर्णय पुनरार्वलोकनका लागि नेपाल सरकारले गनर्वदे न ददनु नै खासमा आम मानर्वअगधकार
उल्लङ्घनहरूमा जर्वाफदे हीता स्िावपत िने र्वास्तवर्वक मुद्दाबाट पन्छनका लागि िररएको अको प्रयास गियो । सर्वोच्च
अदालतले आफ्नो गनर्णयमा अगडि रहेर न्यायपूर्ण र सक्षम सङ्क्रमर्कालीन सं यन्रहरूको महत्त्र्वलाई पुनः सावर्वत
िरे कोमा हामी खुशी छौँ,” ट्रायल इन्टरनेसनलका नेपाल कायणरम प्रमुख वरश्चस्टयाना काररयलोले भगनन् ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ट्रायल इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कगमसन अफ जुररस््स् र ह्युमन राइ्स् र्वाचले नेपालको
धमणराउुँ दो सङ्क्रमर्कालीन न्याय प्रकृयाका बारे मा पटक पटक चासो व्यि िरे का छन् । न्यायको आधारभूत

गसद्धान्तहरूलाई स्िावपत िनणका लागि कानुन सं शोधन िने कायणमा असफलताका अलार्वा नेपालका सङ्क्रमर्कालीन
न्याय आयोिहरूको गनयुिीहरूमा बारम्बार राजनीगतक हस्तक्षेप र लामो विलाइ भएको गियो ।
“ित एक दशकमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले दश्चक्षर् एगसयामै सबैभन्दा बिी मानर्वअगधकारसम्मत वर्वगधशास्त्रको
प्रगतपादन िरे को छ । सरकारले ददएको यो पुनरार्वलोकन गनर्वेदनमा गनराशलाग्दो तर्वरमा सर्वोच्च अदालतलाई
आफ्नै फैसला कमजोर बनाउन माि िररएको गियो । द्वन्द्वकालीन मानर्वअगधकार उल्लङ्घनहरूमा जर्वाफदे वहता
स्िावपत िने आफ्नो श्चजम्मेर्वारीबाट पन्छनैका लागि सरकारले यसो िरे को गियो,” आइगसजेका एगसया प्यागसवफक
गनदे शक फ्रेडररक रर्वास्कीले भने । “अदालतले स्िापना िरे को वर्वगधशास्त्र र नेपालको अन्तराणविय कानुनी

दावयत्र्वअनुरुप हुनेिरी सङ्क्रमर्कालीन न्याय कानुनमा तत्कालै सं शोधन निनणका लागि अब सरकासुँि कुनै बहाना
बाुँकी रहेको छै न ।”

एउटा प्रभार्वकारी सङ्क्रमर्कालीन न्याय प्रर्ालीका लागि अन्तराणविय कानुन र मापदण्डबमोश्चजमको बगलयो कानुनी
जि र द्वन्द्वपीगडतहरूको मािलाई सं बोधन िनण सक्ने राजनीगतक इच्छशश्चिको आर्वश्यकता पदणछ, यी सं स्िाहरूले
भने ।
ु राि सङ्घीय मानर्वअगधकार पररषद्को गनर्वाणचनमा नेपालले उम्मेदर्वारी ददने बेलामा सरकारले आफ्ना
“सं यि
मानर्वअगधकारसम्बन्धी दावयत्र्वहरू पालना िने र्वाचा िरे को गियो । तर आज तीन र्वषण पगछ नेपालले पररषद्मा
पुनगनणर्वाणश्चचत हुने प्रयत्न िरररहुँदा दण्डहीनता र सङ्क्रमर्कालीन न्यायमा छलकपट गसर्वाय केही भएको छै न,” ह्युमन
राइ्स् र्वाचकी दश्चक्षर् एगसया गनदे शक गमनाक्षी िाङ्गुलीले भगनन् । “द्वन्द्वकालीन अपराधहरू अन्तराणविय

कानुनअन्तिणतका अपराधहरू हुन ् जुन वर्वश्वव्यापी क्षेरागधकारमा पनण सक्दछन् र यदद दे शगभर न्यायको िोका बन्द
िररयो भने पीगडतले आफ्ना मुद्दाहरू वर्वदे शमा लान सक्नेछन् ।”
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