
Centre for Policy Alternatives (Guarantee) Limited | 6/5, Layards Road, Colombo 5, Sri Lanka Tel: +94112081384, 
+94112081385, +94112081386 | Fax: +9411 2081388 | Email: info@cpalanka.org | Web: www.cpalanka.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

மரண தண்டனைனை மீள அமுல்படுத்துவது ததொடர்பில் மொற்றுக் 

தைொள்னைைளுக்ைொை நினைைத்தின் அறிக்னை 

 

ஜூன் 27, 2019, தைொழும்பு, இைங்னை: ப ோதைப் ப ோருள் பைோடர்பில் 

ைண்டதை விதிக்கப் ட்ட தகதிகள் நோல்வருக்கு மரண ைண்டதை 

நிதைபவற்றும் ஆவணங்களில் தகச்சோத்திட்டுள்ளதம, அரசியலதமப்பின் 

19ஆவது திருத்ைத்தை இரத்துச் பசய்ைல், உயிர்த்ை ஞோயிறு திைக் குண்டு 

பவடிப்புகள் பைோடர்பில் ஆரோயும் நோடோளுமன்ை பைரிவுக் குழுதவக் 

கடுதமயோகச் சோடியதம மற்றும் அரச சோர் ற்ை ஸ்ைோ ைங்கதள 

விமர்சித்ைதம ப ோன்ை ஏதைய வியடங்கள் பைோடர் ோக ஜூன் 26, 2019 

அன்று ஜைோதி தி தமத்திரி ோல சிறிபசை அவர்களோல் 

பமற்பகோள்ளப் ட்ட கருத்துகளோல் மோற்றுக் பகோள்தககளுக்கோை நிதலயம் 

(மோ.பகோ.நி) ஆழ்ந்ை விசைம் அதடகிைது. ஜைநோயகம், ஆட்சி மற்றும் 

இலங்தகயில்  ோதுகோப்பு என் தவ மீது இவற்றின் ைோக்கத்தைக் கவைத்தில் 

பகோண்டு இக்கருத்துக்கள் அதைத்தின் மீதும் அவசரமோை கவையீர்ப்பு 

பைதவப் டுத்துகின்ைை என் துடன் மோற்றுக் பகோள்தககளுக்கோை 

நிதலயம் ஒவ்பவோரு விடயம் பைோடர் ோகவும் குறிப் ோை கருத்துக்தகதள 

எதிர்வரும் கோலத்தில்  திவு பசய்யவுள்ளது. ஆயினும், ைற்ப ோதைய 

ைருணத்தில், மிகவும் முக்கியமோைதும் அவசரமோைதுமோை - 

நிதைபவற்ைப் டவுள்ளைோக அறிவிக்கப் ட்டுள்ள – மரணைண்டதையின் 

மீள அமுல் டுத்துைல் பைோடர்பில் அது ைன் கவைத்தைச் பசலுத்துகின்ைது.   

 

மரண ைண்டதைதய மீளவும் அமுல் டுத்துைல் என் து இலங்தகயின் 

ைசோப்ைகோல உள்நோட்டு மற்றும் சர்வபைச பகோள்தக நதடமுதைகளுக்கு 

எதிரோைது என் தை ஆரம் த்திபலபய மோற்றுக் பகோள்தககளுக்கோை 

நிதலயம் குறிப்பிட விரும்புகின்ைது. 1976 இலிருந்து இலங்தக பமய்யோை 

நடப்பின்  டி, மரண ைண்டதை பைோடர்பில் ஒரு சட்ட ரீதியோை 

இதடநிறுத்ைதலத் பைோடர்ந்து ப ணி வருகிைது. யோருக்கு மரண ைண்டதை 

நிதைபவற்ைப் டும், அவர்கள் புரிந்ைைோக கோணப் ட்ட குற்ைங்கள் எதவ 

மற்றும் மரண ைண்டதை நிதைபவற்ைப் டவுள்ள திகதி என் தவ 

குறித்ைோை எந்ைத் ைகவல்களும்  கிரங்கமோக பவளியிடப் டோதம எை இந்ை 

நடவடிக்தக பமற்பகோள்ளப் ட்டு வரும் இரகசியமோை முதையும் மிகவும் 

கரிசைத்திற்குரியைோக உள்ளது.  

 

மரண ைண்டதைதய மீளமுல் டுத்துைல், மரண ைண்டதைதய 

இல்லோபைோழிப் ைற்கோை ஒரு துரிைப் டுத்ைப் ட்ட உலக நதடமுதைக்கு 

எதிரோைைோகச் பசல்கிைது. இலங்தகயில் இறுதியோக மரண ைண்டதை 

பமற்பகோள்ளப் ட்ட 1976இலிருந்து, 87 நோடுகள் மரண ைண்டதைதய 
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முழுவதிலுமோக இல்லோபைோழித்துள்ளை என் துடன், இன்று உலக 

நோடுகளின் மூன்றிலிரண்டுக்கும் அதிகமோை நோடுகள் மரண ைண்டதைதய 

சட்டம் அல்லது நதடமுதையிலிருந்து இல்லோபைோழித்துள்ளை. பமலும், 

ப ோதை பைோடர் ோை சமூகப் பிரச்சிதைகளில் கவைம் பசலுத்துவதில் 

கடுதமயோை, ைண்டிக்கும் ரீதியிலோை நடவடிக்தககள்  யனுறுதியற்ைதவ 

எைவும்,  திலுக்கு புைர்வோழ்வளித்ைல் மற்றும் குற்ைமயப் டுத்ைோதம 

என் வற்தைக் கதடப்பிடித்ைலுக்கு இட்டுச் பசல்லுவைற்கு, 

அதிகரித்ைளவிவோை சர்வபைச அங்கீகோரம் உள்ளது. அைைோல், ப ோதைப் 

ப ோருள் பைோடர்பிலோை குற்ைங்களுக்கு மரண ைண்டதைதய மீளவும் 

அமுல் டுத்துவைோைது  லமோை சர்வபைச இணக்கங்கள் மத்தியில் 

இலங்தகதய ஒரு அந்நியப் டுத்துவைோக அதமயும்.  

 

மரண ைண்டதைதய பமற்பகோள்வதிலிருந்து விலகியிருப் ைற்கு சர்வபைசச் 

சட்டத்தின் கீழ் இலங்தக கடப் ோடு பகோண்டுள்ளபைன் தையும் மோற்றுக் 

பகோள்தககளுக்கோை நிதலயம் கவைத்தில் பகோள்கிைது. உயிர் 

வோழ்வைற்கோை உரிதமதய வலியுறுத்துகின்ைதும் மற்றும் மிகவும் 

விதிவிலக்கோை சந்ைர்ப் ங்களில் மிகவும் தீவிரமோை குற்ைங்களுக்கு 

மட்டுபம மரணைண்டதைதய விதிப் தைக் குறிப்பிடும் இரண்டு சர்வபைச 

மனிை உரிதமகள் பிரகடைம் (UDHR) மற்றும் சிவில் மற்றும் அரசியல் 

உரிதமகளுக்கோை சர்வபைச சமவோயம் (ICCPR) என் வற்றுக்கு இலங்தக 

ஒரு தகபயோப் ைோரியோக உள்ளது. சிவில் மற்றும் அரசியல் 

உரிதமகளுக்கோை சர்வபைச சமவோயத்தை ப ோருள் பகோடல் பசய்யும், ஐ.நோ. 

மனிை உரிதமகள் சத , ப ோதைப் ப ோருள் குற்ைம் “மிகத் தீவிரமோை 

குற்ைங்கள்” என்ை ஒரு ைகுதிநிதலதயத் திருப்தி பசய்யமோட்டோது எை 

மீண்டும், மீண்டும் நிதலநோட்டியுள்ளது. பமலும், மரண ைண்டதைதய 

உ பயோகித்ைல் பைோடர்பிலோை சட்டப் டியோை இதடநிறுத்துைலிற்கு 

இலங்தக 2007, 2008, 2010, 2016 மற்றும் 2018இல் ஐ.நோ. ப ோதுச் சத த் 

தீர்மோைங்களுக்கோக வோக்களித்துள்ளது.  

 

பநர்தமயோகக் கருதின், ஒரு நோடு பகோண்டிருப் ைற்கு விரும்பும் ஒரு 

சமுைோயத்தின் வதக  ற்றி மரண ைண்டதை ப சுகிைது. இலங்தகயில் 

கதடப்பிடிக்கப் டும் அதைத்துப் பிரைோை மைங்களுபம வன்முதையின்தம 

எனும் பகோட் ோட்டில் அதமந்ைதவயோகக் கோணப் ட்டுள்ளை. மரண 

ைண்டதையின் மீளமுல் டுத்துைபலன் து இக்பகோட் ோடுகளின் ஒரு 

பைளிவோை மீறுைலோகும். குற்ைங்கதளப் புரிந்து மற்றும் அைற்குத் ைண்டதை 

விதிக்கப் ட்டவர்கள் கண்டிக்கப் ட பவண்டியதை மோற்றுக் 

பகோள்தககளுக்கோை நிதலயம் ஏற்றுக்பகோள்ளும் பவதளயில், ஒரு 

பூரணமோை சட்ட முதைதமயில் கூட ைவறுகள் பசய்யப் ட 

முடியுபமன் தையும் அது வலியுறுத்துகிைது. ஒரு குற்ைவியல் 

ைண்டதையோக மரண ைண்டதையின் ைனித்துவமோை முக்கியத்துவம் அது 

மோற்பைோணத் ைன்தமயோைது என் ைோகும். மரண ைண்டதை 

விதிக்கப் ட்டு, நிதைபவற்ைப் ட்டவர்கள் பின்தைய சந்ைர்ப் ங்களில், 

அவர்கள் சோட்டப் ட்ட குற்ைங்களில் குற்ைமற்ைவர்களோகக் கோணப் ட்ட 

எண்ணற்ை உைோரணங்கள் உலபகங்கிலும் இருந்ைோக உள்ளது. அப் ோவி 

ந ர்களுக்கு மரணங்கதள ஏற் டுத்தும் சோத்தியம் ஒரு நோட்டின் 

மைச்சோட்சிக்கு ஒரு ப ரும் சுதமயோக அதமயும்.   

 

மரண ைண்டதை பமற்பகோள்ளும் திட்டத்தை உடைடியோக நிறுத்துவைற்கு 

மோற்றுக் பகோள்தககளுக்கோை நிதலயம் ஜைோதி தி சிறிபசைோ அவர்களிடம் 
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பகட்டுக் பகோள்கிைது. சட்டத்தின் ஆட்சி என் ைன் அடிப் தடயிலோை ஒரு 

அரசியலதமப்பு ஜைநோயகத்தில் ைனிபயோரு ந ர் அதிகோரத்தைக் 

பகோண்டிருத்ைலோகோது என் ைோல், மரண ைண்டதைதய இரத்துச் 

பசய்வைற்கோை அவசரமோை சீர்திருத்ைங்கதள முன்பைடுப் ைற்கு 

இலங்தகப் நோடோளுமன்ைத்தையும் நோம் பகட்டுக் பகோள்கிபைோம். 

இறுதியோக, மரண ைண்டதை அமுல் டுத்துைதல  கிரங்கமோகக் 

கண்டிப் ைற்கும் மற்றும் அவசரமோை சீர்திருத்ைங்களின் பைதவ பைோடர் ோக 

கிளர்ந்து பசயற் டுவைற்கும் சக பிரதஜகள் என்ை ரீதியில் 

மற்தையவர்கதளயும் நோம் அதைக்கிபைோம்.  

 

 


