මරණීය දණ්ඩනය නැවත ලබාදීමට තීරණය කිරීම පිළිබඳ විකල්ප ප්රතිපප්තතිප
කේන්ද්රකේ  ප්රකායය
2019 ජුනි මස 26 වන දින ජනාධිපතිප මමත්රීපාල රිසේකසන විරින් ම්තද්රවය සම්බන්ධ අපරාධවලට වැරදිකරුවන් වූ පුද්ගලයන්
රිව්කදකනකුකේ මරණීය දණ්ඩනය අ්තසන් කිරීමට කරනු ලැබූ ප්රකායයද ; ආණ්ඩුක්රම වයවසථාාකව් දනනව වන වයවසථාා
සංකයෝධනය අවලංගු කිරීම කවනුකවන් කාා කිරීමද; පාසථකු ඉසේදා ප්රනාරය විම්ශයණය කරනු ලබන පා්ශිමකම්න්ු
ක්තරීම් කාරක සභාවට කදොසථ පැවරීමද; සන රාජය කනොවන සංවිධාන සඳනා කදොසථ නැගීමද සම්බන්ධව කර ප්රකායයන්
කනුකකොටකගන විකල්ප ප්රතිපප්තතිප කේන්ද්රය බලව්ත කම්පනයට ප්තව ඇත. කමම රියලු අදනසථ විමන් ශ්රී ලංකාකව්
ප්රජාතන්්රවාදය, පාලනය සන ආරේෂාව කකකරහි දේවන බලපෑම පිළිබඳ ඉේමන් අවධානය කයොමු කිරීම
අවයය වන අතර, නුදුරු කාලකේ  දී විකල්ප ප්රතිපප්තතිප කේන්ද්රය

සෑම ප්රකායයේ සමබන්ධවම නියථිතත අදනසථ

දැේවීමේ රිදු කරනු ඇත. නමු්ත වා්ශතා වන පසේදි මරණීය දණ්ඩනය ක්රියාකව් කයදවීම ඉතා ආසන්න වන බැවින්
විකල්ප ප්රතිපප්තතිප කේන්ද්රය

සදනා අවදානය කයොමු කරනු ලබි.

ආරම්භකේ දීම විකල්ප ප්රතිපප්තතිප කේන්ද්රය ප්රකාය කරනු ලබන්කන් මරණීය දණ්ඩනය නැවත ක්රියාකව් කයදවීම දයක
ගණනාවේ තිපසථකස ශ්රී ලංකාව විරින් පව්තවාගනු ලැබූ කද්ය ය සන ජාතයන්තර භාවිතාවන්ට පටනැනිවන බවි. 1976
ව්ශෂකේ  රිට ශ්රී ලංකාව මරණීය දණ්ඩනය ක්රියාකව් කයදවීම සම්බන්ධව තාවකාිමක තනනමේ පව්තවාකගන යනු
ලැකේ. එකබවින්ම නැවත මරණීය දණ්ඩනය ක්රියාවට නැකගන්න් තිපකබන ආකාරකයහි වූ රනරිගත සථවභාවය ද
කබකනවින් කණසථසල්ල දනවන සුළු වන්කන් මරණීය දණ්ඩනයට ලේ වන පුද්ගලයන්කේ කිරිඳු කතොරුරේව්ත,
ඔවුන් විරින් කරන ලද නියථිතත අපරාධ ව්ත, ඔවුන් මරණීය දණ්ඩනයට නියම වන දවස ව්ත අනාවරණය කනොවී ඇතිප
නිසාය.
මරණීය දණ්ඩනය නැවත ආරම්භ කිරීම යනු එය තනනම් කිරීම සඳනා වූ කගෝලීය ප්රවණතාවට එකරහි වීමේ කලස
සැළකිය නැකි ය. 1976 ව්ශෂකේ  ශ්රී ලංකාකව් අවසාන මරණ දණ්ඩනය නියම කරන ලද අවසථාාව රිට අද වනවිට
රටවල් 87 ේ මරණීය දණ්ඩනය ලබා දීම මුළුමනින්ම අකනෝරි කර ඇතිප අතර, ව්ශතමානය වනවිට කලෝකකේ  රටවල්
අුසේන් ුකනන් කදකකට වඩා වැඩි ප්රමාණයේ එය නීතිපකයන් කනෝ භාවිතකයන් අකනෝරි කර ඇත. මීට අමතරව,
ම්තද්රවය ආශ්රිත සමාජ ගැටළු විසඳීම සඳනා දැඩි දඬුවම් ලබා දීම නිර්ශාක උ්තසානයේ බවට ජාතයන්තර පිළිගැනීමේ
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ව්ශධනය වන අතර,

කවනුවට පුනරු්තාාපන නා සාපරාධී බවින් කතොර ක්රියාමා්ශග ගැනීම සඳනා ජාතයන්තරය

කයොමු වී ඇත. ම්තද්රවය ආශ්රිත අපරාධ සඳනා මරණීය දණ්ඩනය නැවත ආරම්භ කිරීම යනු ශ්රී ලංකාව යේතිපම්ත
ජාතයන්තර සම්මුතීන් වලට පටනැනිව යාමේ කලස සැකිය නැකිය.
මරණීය දණ්ඩනය ක්රියා්තමක කිරීකමන් වැළ ස රිම ම සඳනා ජාතයන්තර නීතිපය යටක්ත ශ්රී ලංකාවට
යුුකමේ ඇතිප බවද විකල්ප ප්රතිපප්තතිප කේන්ද්රය ප්රකාය කරි. ශ්රී ලංකාව මානව හින්කම් පිළිබඳ වියථව
ප්රකායනයට (UDHR) සන රිවිල් නා කද්යපාලන අිතිපවාරිකම් පිළිබඳ ජාතයන්තර සම්මුතිපයටද (ICCPR)
අ්තසන් තබා ඇතිප අතර එම යාන්්ර විමන් ජීව්ත වීකම් අිතිපය අවධාරණය කරන අතර මරණීය දණ්ඩනය
පැනවීම

සඳනා රාජයයන්

නට

බල කරනු

ලබන්කන්

වඩා්තම බරපතල අපරාධයන්

වලට

සුවිකයෂී අවසථාාවන්හි දී පමණි. රිවිල් නා කද්යපාලන අිතිපවාරිකම් පිළිබඳ ජාතයන්තර සම්මුතිපයට
(ICCPR) අ්ශා නිරූපණය කරන එේස්ත ජාතීන්කේ මානව හින්කම් කන්ටුව නැවත නැවත්ත කියා
රිටිනුකේ  ම්තද්රවය සම්බන්ධ වැරදි “බරපතල අපරාධ” රිමාව ුළට කනොපැන්කණන බවි. තවද 2007,
2008, 2010, 2016 සන 2018 ව්ශෂවලදී ශ්රී ලංකාව මරණීය දණ්ඩනය භාවිත කිරීම පිළිබඳ විලම්බන කාලය
සඳනා සනය පළකරන්න් එේස්ත ජාතීන්කේ මනා මණ්ඩලකේ  කයෝජනා සඳනා ඡන්දය භාවිත කර ඇත.
සදාචාරා්තමකව, මරණීය දණ්ඩනකේ  භාවිතකයන් රටක සමාජ සථවරූපය පිළිබිඹු කරනු ඇත. ශ්රී ලංකාව ුළ
අදනනු ලබන රියලුම ප්රධාන ආගම් පදනම් වී ඇ්තක්ත අවිහිංසාවාදී මූලධ්ශමම මතය. මරණීය දණ්ඩනය නැවත
ක්රියා්තමක කිරීම යනු කමම මූලධ්ශම පැනැදිමවම උල්ලංඝණය කරනු ලැබීමකි. අපරාධ යුේතිපය පරිඳලීකම්
වරදට වැරදිකරුවන් වූ පුද්ගලයන් කදෝෂාකරෝපණයට ලේකළ යුු බව විකල්ප ප්රතිපප්තතිප කේන්ද්රය පිළිගන්නා
නමු්ත පසේපූ්ශණ නීතිප පද්ධතිපයක පවා වැරදි රිදුවිය නැකි බව එය අවධාරණය කරි. සාපරාධී දඬුවමේ කලස
මරණීය දණ්ඩනකයහි ඇතිප සුවිකයෂී අ්ශාය වනුකේ  එහි පව්තනා කවනසථ කළ කනොනැකි සථවභාවයි. එකමන්ම
මරණ දඬුවම නියම වූ පුද්ගලයන්ට එකරහිව කචෝදනා එල්ල වී ඇතිප අපරාධවලට ඔවුන් නියමාකාරකයන්ම
වැරදිකරුවන් කනොවූ අවසථාා සඳනා කලොව පුරා උදානරණ ගණනාවේ තිපකේ. මරණීය දණ්ඩනය කනුකවන්
අහිංසක පුද්ගලින්කේ මරණය රිදුවීමට කනු වීම රටකට රිය නෘද සාේෂිය කවත කරන්නා වූ හිසේනැරයකි.
මරණීය දණ්ඩනය ක්රියා්තමක කිරීකම් සැළසුම් වනාම නතර කරන කලස විකල්ප ප්රතිපප්තතිප කේන්ද්රය ජනාධිපතිප
මමත්රීපාල රිසේකසනකගන් ඉල්ලා රිම . එකමන්ම මරණීය දණ්ඩනය අවලංගු කිරීමට කඩිනන්න් ප්රතිපසංසථකරණ
ආරම්භ කරන කලස එය ශ්රී ලංකා පා්ශිමකම්න්ුකවන් ඉල්ලා රිටින අතර එම බලය නීතිපකේ  ආධිපතය පදනම්
කරග්ත වයවසථාාමය ප්රජාතන්්රවාදය ුළ යම් එේ පුද්ගලකයේ සුව තිපබිය යුු නැතිප බලයේ බවටද ප්රකාය
කරි. අවසාන වයකයන්, මරණීය දණ්ඩනය පැනවීම ප්රසථද්ධිකේ  කනළා දකින කලස්ත කඩිනම්
ප්රතිපසංසථකරණවල අවයයතාවය ගැන උද්කඝෝෂණය කරන කලස්ත අප කසසු පුරවැරියන්කගන් සන කවන්ත
පුද්ගලයන්කගන් ඉල්ලා රිටිමු.
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