30 மே 2016
AI குறியீடு: ASA 37/4146/2016

இலங்கை: உண்கேக்ைான உாிகே; நீதிக்ைான, இழப்புைகைச் சாிசசய்வதற்ைான
ேற்றும் ேீண்டும் நிைழாேல் பார்த்துக்சைாள்வதற்ைான உாிகே
ஐ.நா ேனித உாிகேக் ைழைத்தின் 32வது வழக்ைோன அேர்வுக்கு அைிக்ைப்பட்ட எழுத்துப்பூர்வோன
அறிக்கை (13 ஜூன் – 1 ஜூகல 2016)1

அக்மடாபர் 2015-ல்2 இலங்கையில் நல்லிணக்ைம், சபாறுப்புகடகே ேற்றும் ேனித உாிகே ஆைியவற்கற
ஊக்குவிக்கும் ஐ.நா ேனித உாிகேைள் ைழைத்தின் 30/1 தீர்ோனத்கத இலங்கை அரசும் மசர்ந்து சைாண்டு வந்த
மபாது அது ேனித உாிகே ேீறல்ைைாலும், சர்வமதச சட்டத்தின் ைீழ்வரும் பிற குற்றங்ைைாலும்
பாதிக்ைப்பட்டவர்ைளுக்கு உண்கேகயயும், நீதிகயயும், இழப்புைகைச் சாிசசய்து சைாடுப்பகதயும், பாதிப்புைள்
ேீண்டும் ஏற்படாது என்ற உத்திரவாதத்கதயும் அைிக்கும் ஒரு லட்சிய சசயல்திட்டத்கத உருவாக்ைியது.3 இந்தத்
தீர்ோனத்தில் மேற்சைாள்ைப்பட்ட வாக்குறுதிைைில் ‘பலவந்தோை ைாணாேல் மபாைச் சசய்தல்’ என்ற
உள்நாட்டுப்மபாாின் ஒரு முக்ைிய அம்சத்திற்கு தீர்வு ைாணும் முயற்சிைள் உள்ைடங்ைியிருந்தன. இந்தச் சசயகல
ஒரு குற்றோை அறிவித்து, பலவந்தோைக் ைாணாேல் மபாைச் சசய்யும் நடவடிக்கையில் இருந்து அகனத்து
நபர்ைளுக்கும் பாதுைாப்பு அைிக்கும் ஐ.நாவின் உடன்படிக்கைகய ஏற்புறுதி சசய்து, ைாணாேல் மபான
தங்ைளுகடய உறவினர்ைளுக்கு என்ன நடந்தது என்பது குறித்த உண்கேகய குடும்பங்ைள் அறிந்து சைாள்ை
உதவும் புதிய அகேப்புைகையும், சசயல்முகறைகையும் உருவாக்குவதன் மூலமும், நடந்திருக்கும் குற்றங்ைளுக்கு
நீதி ைிகடப்பகத உறுதி சசய்வதன் மூலமும், பாதிப்பகடந்த வாழ்க்கைைகையும், வாழ்வாதாரங்ைகையும் ேீண்டும்
ைட்டி எழுப்புவதில் உதவுவதன் முலமும் இதற்ைான முயற்சிைள் மேற்சைாள்ைப்படுைின்றன. பலவந்தோை ைாணாேல்
மபாைச் சசய்யும் நகடமுகறகய ஒழிக்ை முயற்சிைள் மேற்சைாள்ளுதல் ேற்றும் பாதிக்ைப்பட்டவர்ைளுக்கும்,
அவர்ைளுகடய
குடும்பங்ைளுக்கும்
நிவாரணங்ைகை
வழங்குதல்
மபான்றகவ
இலங்கை
ேக்ைைின்
முன்மனற்றத்திற்கு ேிைவும் முக்ைியோனகவ ஆகும்.
2009 ஆம் ஆண்டு முடிவுக்கு வந்த, இலங்கை அரசாங்ைப் பகடைளுக்கும், தேிழ் ஈழ விடுதகலப் புலிைளுக்கும்
(LTTE)
இகடமயயான நீடித்த ஆயுதத் தாக்குதலின் விகைவாை நிைழ்ந்திருக்ைக்கூடிய மோசோன
வன்சைாடுகேைைால்
பாதிக்ைப்பட்டவர்ைள்
உண்கேகய
அறியவும்,
நீதிகயப்
சபறவும்
ைாத்துக்சைாண்டிருக்ைின்றனர். மேலும் அவர்ைள் தங்ைளுக்கு இகழக்ைப்பட்ட தீங்குைளுக்ைான இழப்பீடுைகையும்,

குறிப்பு இந்த ஆவணத்தில், வார்த்கத-எண்ணிக்கை வரம்பு ைாரணோை ேனித உாிகேக் ைழைத்திடம் சேர்ப்பித்த பதிப்பில் இல்லாத
அடிக்குறிப்புைள் மபான்ற கூடுதல் உகரப்பகுதிைள் இருக்ைின்றன..
2
இலங்கையில் நல்லிணக்ைம், சபாறுப்புகடகே ேற்றும் ேனித உாிகேைள் ஆைியவற்கற ஊக்குவித்தல், A/HRC/RES/30/1, 14 அக்மடாபர்
2015, பத்தி. 4.
3
இலங்கை(OISL) ேீதான OHCHR விசாரகண அறிக்கையில் விவாிக்ைப்பட்டவாறு, பாிந்துகர 20, பக்ைம் 251, 16 சசப்டம்பர் 2015
A/HRC/30/CRP.2. பின்வரும் இகணயதைத்தில் ைிகடக்ைப்சபறுைிறது: http://un.lk/news/zeid-urges-creation-of-hybrid-special-court-in-sri-lankaas-un-report-confirms-patterns-of-grave-violations/
1

இகவ ேீண்டும் நிைழாது என்ற திறன்வாய்ந்த உத்திரவாதத்கதயும் எதிர்மநாக்ைிக் ைாத்துக்சைாண்டிருக்ைின்றனர்.
இலங்கையில் ஆயுதத் தாக்குதலுக்கு முன்பும், ஆயுதத்தாக்குதலின் மபாதும் ேற்றும் ஆயுதத்தாக்குதலுக்குப் பின்பும்
நிைழ்த்தப்பட்ட சபரும்பாலான வன்சைாடுகேைள் திறம்பட விசாாிக்ைப்படவில்கல . குற்றவாைிைைின் ேீது வழக்கு
சதாடரப்படவில்கல ேற்றும் மபாலீஸ் ைாவலில் தண்டகனயின்றி சித்திரவகத சதாடர்ந்து நீடிக்ைிறது.4
எதிர்ைாலத்தில் அரசாங்ைத்தின் அதிைாரங்ைள் தவறாைப் பயன்படுத்தப்படுவகதத் தடுக்கும் வகையில்
அரசியகலகேப்புச் சட்டத்தில் சீர்திருத்தங்ைள் சைாண்டுவருவதற்கு சிறீமசனா அரசாங்ைம் முன்னுாிகே
அைித்துள்ைது ேற்றும் இந்தப்பிரச்சிகன சதாடர்பாை அரசாங்ைம்
சபாதுேக்ைைிடம் ஆமலாசகனைகைக்
மைட்டறிந்தது. மேலும் இந்த ஆமலாசகனைைில் பங்மைற்ற சபாதுேக்ைள் இகதப் புைழ்ந்துகரத்துள்ைனர். ஆனால்
அரசாங்ைத்தின் இந்த விாிவான சீர்திருத்தச் சசயல்திட்டம் சதைிவின்றி இருப்பதாைவும், தங்ைளுகடய உறவினர்ைள்
ைாணாேல் மபாவதற்கு முன்பு இராணுவத்தின் ைாவலில் இருந்ததாை பரணைாோ ஆகணயத்திடம்5 சாட்சியைித்த
குடும்பங்ைைின் புைார்ைளுக்கு இது தீர்வு அைிக்ைவில்கல எனவும் ைாணாேல் மபானவர்ைைின் குடும்பங்ைளும், சமூை
ஆர்வலர்ைளும் ேற்றும் பிற சாதாரண இலங்கை ேக்ைளும் கூறுைின்றனர். இடம்சபயர்தலால் பாதிக்ைப்பட்டு
அதிலிருந்து ேீண்டுவர முயற்சிக்கும் ேக்ைளுக்ைான உதவிைள் ைிகடக்ைப்சபறாேல் இருப்பது ேற்றும்
இராணுவத்தால் ஆக்ைிரேிக்ைப்பட்ட இடங்ைகை திரும்ப அைிப்பது மபான்ற பிரச்சிகனைளுக்கும் இது தீர்வு
அைிக்ைவில்கல. ஆம்சனஸ்டி இண்டர்மநஷ்னலின் சேீபத்திய இலங்கை வருகையின்மபாது, அது வடக்கு
வள்ைிக்ைாேம், யாழ்ப்பாணம் ோவட்டத்திற்கு பயணம் மேற்சைாண்டது, அங்கு இடம் சபயர்ந்த குடும்பங்ைள்
இப்மபாதும் தற்ைாலிைோன குடிகசைைிமலமய வாழ்ந்து வருைின்றனர், மேலும் தங்ைளுக்கு எந்தவித உதவிைளும்
ைிகடக்ைப்சபறவில்கல எனவும் அம்ேக்ைள் சதாிவித்தனர்.
தங்ைளுகடய ேனித உாிகேைள் சதாடர்பான மைாாிக்கைைளுக்கு தீர்வு ைிகடக்கும் என பல ஆண்டுைைாை
ைாத்திருக்கும் இலங்கை ேக்ைைின் நல்சலண்ணத்கத அரசாங்ைம் ைகலத்துவிடக்கூடாது. அரசாங்ைம் சீர்திருத்த
முயற்சிைைின் மவைத்கதயும், சவைிப்பகடயான தன்கேகயயும், புலப்படும் தன்கேகயயும் அதிைாித்து இகவ
அகனத்து சமூைத்கதச் சார்ந்த ேக்ைைின் நியாயோன ஒத்துகழப்புடன் மேற்சைாள்ைப்படுைிறது என்பகத உறுதி
சசய்ய மவண்டும்.
அரசாங்ைம் தனது வாக்குறுதிைகை முழுகேயாை நிகறமவற்ற அதிைக் ைாலம் ஆகும் என்பகத ஆம்சனஸ்டி
இண்டர்மநஷ்னல் புாிந்துசைாள்ைிறது. எனினும், சபாதுேக்ைைின் நம்பிக்கைகயப் சபறுவதற்கு அரசாங்ைம்
முன்மனற்றத்கத உருவாக்ை மவண்டும், இது அரசாங்ைத்தின் சீர்திருத்த முயற்சிைைிமலமய ேிைவும் முக்ைியத்துவம்
வாய்ந்தது ஆகும்.

இலங்கை அரசாங்ைம் பின்வருோறு சதாடங்ை மவண்டும்:


உாிய மநரத்தில் மபாதுோன நிதி ேற்றும் இடம் சபயர்வு சதாடர்பான ஆதரகவ அைித்தல், இகடக்ைால
நீதி வழங்கும் அகேப்புைகை வடிவகேப்பது சதாடர்பாை சபாதுேக்ைள் ஆமலாசகனைள் அைிப்பதற்கு
வசதி சசய்து சைாடுத்தல் ேற்றும் அது குறித்து விைம்பரப்படுத்துதல் ேற்றும் இந்தச் சசயல்முகறயானது
திறன்வாய்ந்த சாட்சிப்பாதுைாப்கப அைிக்ைிறது என்பகத உறுதி சசய்தல்

சித்திரவகத ேற்றும் ேற்ற வகையில் சைாடுகேயாைவும், ேனிதாபிோனம் இல்லாேலும், இழிவாைவும் நடத்தப்படுதல் அல்லது தண்டிக்ைப்படுதல்
குறித்த சிறப்பு விசாரகண அலுவலாின் முதற்ைட்ட கூர்மநாக்குப் பார்கவைள் ேற்றும் பாிந்துகரைள், திரு. ஜூவன் ஈ. சேண்டஸ், சைாழும்பு, 7
மே 2016, பக்ைம்.3
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முகறப்படியாை இது “பலவந்தோை ைடத்தப்படுதல் ேற்றும் ைாணாேல் மபாைச் சசய்தல் சதாடர்பான புைார்ைள் ேீதான அதிபாின் விசாரகண
ஆகணயம்” ஆகும் , இது அதிபர் ேைிந்தா ராஜபக்மச அவர்ைைால் உருவாக்ைப்பட்டு அதிபர் சிறீமசனாவால் நீட்டிக்ைப்பட்டது. 1991 முதல்
ைாணாேல் மபானவர்ைள், ைடத்தப்பட்டவர்ைள் ேற்றும் பலவந்தோை ைாணாேல் மபாைச் சசய்யப்பட்டவர்ைள் என நம்பப்படுைிறவர்ைள் ேீதான
அறிக்கைைகை ஆய்வு சசய்யும் பிரத்மயைோன ஆகண சைாண்ட விசாரகண ஆகணயங்ைைின் நீண்ட வாிகசயில் இது ேிைவும் சேீபத்தியது
ஆகும். தங்ைளுகடய உறவினர்ைள் குறித்த தைவல்ைகை நாடும் ஆயிரக்ைணக்ைான குடும்ப உறுப்பினர்ைைின் குகறைகைக் மைட்டறிந்த
ைற்றுக்சைாண்ட பாடங்ைள் ேற்றும் நல்லிணக்ை ஆகணயத்கதப் (LLRC) மபான்று விாிவான விசாரகணைகை இது மேற்சைாள்ைவில்கல.
4

ஜூன் 2016-ன் படி, நல்லிணக்ை முயற்சிைளுக்ைான ஆமலாசகனக் குழுவினர் முன்சோழியப்பட்டுள்ை இகடக்ைால
நீதி வழங்கும் அகேப்புைள் ேீதான பிராந்திய ைலந்தாமலாசகனைகை இதுவகரத் சதாடங்ைவில்கல. ோர்ச்
ோதத்தில் சிங்ைைம், தேிழ் ேற்றும் ஆங்ைில சோழிைைில் இதற்ைான வகலத்தைம் சதாடங்ைப்பட்டது, ஆனால்
இகணயத்கத அணுகும் வசதி இல்லாதவர்ைைால் இகத அணுை இயலவில்கல. ஏப்ரல் 5 ஆம் மததி உண்கேகய
அறிவதற்கும், நீதிகயப் சபறுவதற்கும், ேனித உாிகே ேீறல்ைள் சதாடர்பான சபாறுப்புகடகேகய உறுதி
சசய்வதற்கும், குகறதீர்க்கும் நடவடிக்கைைகை மேற்சைாள்வதற்கும் உாிய அகேப்புைள், சசயல்பாடுைள் ேற்றும்
நடவடிக்கைைள் ஆைியவற்றின் வடிவகேப்பு குறித்த எழுத்துப்பூர்வோன அறிக்கைைகைச் சேர்ப்பிக்குோறு
ஆமலாசகனக் குழு அகழப்பு விடுத்தது.6 சபாதுேக்ைைின் நம்பிக்கைகயயும், உாிகேகயயும் உறுதிப்படுத்தும்
சபாருட்டு இலங்கையில் உள்ை அகனத்து ேக்ைளும் அணுைக்கூடிய வகையில் விாிவான ைலந்தாமலாசகனைகை
நடத்துவதற்கு சிறப்புப் பணிப்பிாிவுக்கு மபாதுோன வழிவகைைளும், மநரமும் இல்கல என்ற ேக்ைைின்
ைவகலைளுக்கு தீர்வு ைாணப்பட மவண்டும். குறிப்பாைப் பாதிக்ைப்பட்டவர்ைளுக்கும், சாட்சி அைிப்பவர்ைளுக்கும்
சசயல்திறன் ேிக்ை, சுதந்திரோன பாதுைாப்புச் சசயல்பாட்டு முகறைள் உடனடியாை அேல்படுத்தப்பட மவண்டும்,
இதன் மூலம் அவர்ைள் இந்தச்சசயல்முகறயில் பாதுைாப்பாைத் தங்ைகை ஈடுபடுத்திக்சைாள்வார்ைள்.


ஒரு சசயல்திறன் ேிக்ை ேனித உாிகேைள் சதாடர்பான கூர்ந்தாய்வுத் திட்டத்கத உருவாக்குதல்

மோசோன ேனித உாிகே ேீறல்ைள் நடந்துள்ைதாை ஆதாரம் இருக்கும் பட்சத்தில் சட்ட அேலாக்ை ஊழியர்ைள்
அல்லது இராணுவ ஊழியர்ைள் பணியிலிருந்து நீக்ைப்பட மவண்டும் அல்லது பணி சசய்ய தகட விதிக்ைப்பட
மவண்டும்.


பலவந்தோைக் ைாணாேல் மபாைச் சசய்யும் நடவடிக்கையில் இருந்து அகனத்து நபர்ைளுக்கும் பாதுைாப்பு
அைிக்கும் சர்வமதச உடன்படிக்கைகய நகடமுகறப்படுத்துதல்

இந்த
உடன்படிக்கையில்
கைசயாப்பம்
இட்டு
ஏற்புறுதி
சசய்துள்ைதால்,
நிலுகவயில்
உள்ை
பல்லாயிரக்ைணக்ைான புைார்ைளுக்கு தீர்வு ைாண்பதற்ைான ஒரு முக்ைியப் படியாை இந்த நகடமுகறப்படுத்தும்
சசயல்முகறகய அரசாங்ைம் பூர்த்தி சசய்து இது மபான்ற நகடமுகறைள் ஒழிக்ைப்படுவகத உறுதி சசய்ய
மவண்டும்.7


ைாணாேல் மபான நபர்ைளுக்ைான
அகேக்ைப்படுவகத உறுதிசசய்தல்8

ஒரு

சசயல்திறன்

ேிக்ை

சவைிப்பகடயான

அலுவலைம்

‘ைாணாேல் மபானவர்ைளுக்ைான ஓர் அலுவலைம்’ அகேப்பதற்ைான திட்டங்ைளுக்கும், ைாணாேல் மபான
குடும்பங்ைளுக்கு இறப்புச் சான்றிதழ்ைள் வழங்குவதற்குப் பதிலாை ைாணாேல் மபானவர்ைளுக்ைான சான்றிதழ்
வழங்கும் முன்சோழிவுக்கும் அகேச்சரகவ அனுேதி அைித்துள்ைது. எனினும் இந்த இரண்டு முயற்சிைளும்
இன்னமும் நகடமுகறக்கு சைாண்டுவரப்படவில்கல. திட்டேிடுதல் சசயல்முகறயின் மபாது ைலந்தாமலாசகன
மேற்சைாள்ைப்படவில்கல என பாதிக்ைப்பட்ட குடும்பங்ைள் ைவகல சதாிவித்துள்ைன ேற்றும் விசாரகணைைின்
மபாது மசைாிக்ைப்படும் தைவல்ைள் பிற குற்றவியல் விசாரகணைைின் மபாதும், உண்கேகய அறிந்து சைாள்ளும்
சசயல்பாட்டு முகறைைின் மபாதும் ேற்றும் இழப்பீடு சபறும் சசயல்பாட்டு முகறைைின் மபாதும்
சைாடுக்ைப்படாேல் நிறுத்தி கவக்ைப்பட்டுள்ைன எனவும் அவர்ைள் சதாிவிக்ைின்றனர். உண்கே, நீதி, இழப்பீடு
ேற்றும் ேீண்டும் நிைழாகே ஆைிய நான்கு தூண்ைளுக்கும் சவைிப்பகடயான தன்கேயும், அகனத்து சசயல்பாட்டு
நல்லிணக்ை சசயல்பாட்டு முகறைகை ஒருங்ைிகணக்கும் தகலகேச் சசயலைம், http://www.scrm.gov.lk/#!consultations/cjg9. இச்சசயலைம்
மைாாிக்கைைகை சேர்ப்பிக்ை ஒரு ோதத்திற்கும் குகறவான ஒரு குறுைிய ைால அவைாசத்கத முதலில் வழங்ைியது, ஆனால் இது பின்னர் 25 ஜூன்
வகர நீட்டிக்ைப்பட்டது.
7
பலவந்தோை அைற்றப்பட்ட ேற்றும் ைாணாேல் மபாைச் சசய்யப்பட்ட சில நபர்ைள் சதாடர்பான விசாரகணகய மேற்சைாண்ட அகனத்துத் தீவு
விசாரகண ஆகணயத்தால் அனுப்பப்பட்ட 318 சந்மதைிக்ைப்படும் குற்றவாைிைைின் இரைசியப் பட்டியல் OSIL-ஆல் சபறப்பட்டது. இந்த
ஆகணயம் 10,136 புைார்ைகை ஆய்வு சசய்து அதன் இறுதி அறிக்கைகய 2001 ஆம் ஆண்டு சேர்ப்பித்தது.
8
இலங்ைகையில் ைாணாேல் மபானவர்ைள் பலவந்தோை ைாணாேல் மபாைச் சசய்யப்பட்டார்ைள் என்பகத ஒப்புக்சைாள்ளும் விதத்தில்
அலுவலைத்தின் சபயகர ோற்ற மவண்டும் என சமூை ஆர்வலர்ைளும், பாதிக்ைப்பட்மடாாின் குடும்பங்ைளும் மைட்டுக்சைாண்டுள்ைனர்.
(‘முன்சோழியப்பட்டுள்ை ைாணாேல் மபானவர்ைளுக்ைான அலுவலைம் சதாடர்பாை அதிபர் சிறீமசனாவிற்கு ஒரு சவைிப்பகடயான ைடிதம்’
என்பகதப் பார்க்ைவும்; இலங்கைச் சுருக்ைம். 09 மே 2016, http://srilankabrief.org/2016/05/open-letter-to-president-sirisena-on-proposed-missingpersons-office/, 24 மே 2016 அன்று அணுைப்பட்டது)
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முகறைளுக்கும் இகடமயயான சசயல்திறன் வாய்ந்த தைவல் பைிர்வும் ேிைவும் முக்ைியோனகவ ஆகும். “ைாணேல்
மபானவர்ைள்” குறித்த ஒரு ேத்திய தரவுத்தைத்கத உருவாக்குவதற்ைான திட்டங்ைகை அகேச்சரகவ அறிவித்தது.9


தீவிரவாதத் தடுப்புச் சட்டத்கத நீக்குதல் (PTA)

ேிைவும் ைடுகேயான PTA-கவ ோற்றியகேக்ை வாக்குறுதி அைிக்ைப்பட்ட நிகலயில், அச்சட்டம் சர்வமதச
தரங்ைகைப் பூர்த்தி சசய்யவில்கல என்பகத ஒப்புக்சைாண்டு, இலங்கை அரசாங்ைம் தாேதேின்றி இச்சட்டத்கத
நீக்ை மவண்டும் ேற்றும் குற்றவாைிைள் என சந்மதைப்படும் நபர்ைகைக் கைது சசய்யவும், ைாவலில் கவக்ைவும்
இச்சட்டத்கதப் பயன்படுத்துவகத இலங்கை அரசாங்ைள் நிறுத்த மவண்டும். இச்சட்டத்தில் உள்ை விாிவான
அதிைாரங்ைள் நியாயேற்ற பரவலான கைதுைள் ேற்றும் நீண்ட ைாலம் ைாவலில் கவத்தல், சித்திரவகத சசய்தல்
ேற்றும் பலவந்தோை ைாணாேல் மபாைச் சசய்தல் ஆைியவற்றுக்குப் பங்ைைித்தன. இது ைருத்துச் சுதந்திரம்,
கூட்டகேப்புச் சுதந்திரம் ேற்றும் நடோடும் சுதந்திரம் ஆைியவற்கறக் ைட்டுப்படுத்தவும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைது.
ஏப்ரல் 2016-ல் ேட்டும் 20-க்கும் மேற்பட்ட PTA கைதுைள் மேற்சைாள்ைப்பட்டுள்ைதாை சதாிய வருைிறது,
இந்நிைழ்வுைைில் கைது சசய்யும் அதிைாாிைள் சாதாரணோன உகடயணிந்து சைாண்டு தங்ைகை
அகடயாைப்படுத்தி சைாள்ை ேறுத்துவிட்டதாை சம்பந்தப்பட்ட குடும்பத்தினர் புைார் கூறுைின்றனர்.


கைது சசய்யப்பட்டவர்ைளுக்கு விசாரகணயின் மபாது வன்சைாடுகேயில் இருந்து பாதுைாப்பு அைித்தல்
உட்பட ஒரு வழக்ைறிஞகர உடனடியாை அணுகுவதற்ைான வசதியும் அைிக்ைப்படுவகத உறுதி சசய்தல்

குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் வன்சைாடுகேக்கு உள்ைாக்ைப்படுவகதத் தடுக்ை மபாலிஸ் ஓர் ஆரம்பநிகல
அறிக்கைகயப் பதிவு சசய்த பின்பு மேற்சைாண்டு எந்த நடவடிக்கைகயயும் எடுக்ைாேல் அவருக்கு ஒரு
வழக்ைறிஞகர அணுகும் வசதி அைிப்பகத உறுதிப்படுத்தும் வகையில் குற்றவியல் நகடமுகறச் சட்டத்தில் ஒரு
திருத்தம் சைாண்டுவருவதற்ைான ஒரு முன்சோழிவு.


அகடயாைோை விைங்கும் ேனித உாிகேைள் சதாடர்பான வழக்குைைில் முன்மனற்றத்கதக் ைாண்பித்தல்

வாக்குறுதிைள் ேீண்டும் ேீண்டும் அைிக்ைப்பட்ட மபாதிலும், ஜனவாி 2006-ல் திாிமைாணேகலயில் சட்டத்திற்குப்
புறம்பாை பாதுைாப்பு பகடவீரர்ைைால் 5 ோணவர்ைள் சைால்லப்பட்டதற்மைா அல்லது பட்டினிக்கு எதிரான
நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்த 17 உதவிப் பணியாைர்ைள் ஆைஸ்ட் 2006-ல் சைால்லப்பட்டதற்மைா இதுவகர
யாரும் சபாறுப்பு ஏற்ைவில்கல. தடுப்புக்ைாவலில் இருந்து சவைிவந்த சில ேணி மநரத்திற்குள் ைாணோல் மபான
ேனித உாிகேைைின் பாதுைாவலரான ஸ்டீபன் சுந்தரராஜ் விவைாரத்திற்கும் இன்னமும் தீர்வு ைாணப்படவில்கல.
இமத மபான்று வடக்குப்பகுதியில் சபாதுேக்ைகை இராணுவம் வன்சைாடுகேக்கு உள்ைாக்குவகத எதிர்த்து
மபாராட்டம் நடத்த ைாணாேல் மபானவர்ைைின் குடும்பங்ைளுக்கு உதவியதன் ைாரணோை 2011 ஆம் ஆண்டு லலித்
வீரராஜ் ேற்றும் குைன் முருைானந்தன் என்ற அரசியல் ஆர்வலர்ைள் பலவந்தோை ைாணாேல் மபாைச் சசய்யும்
நடவடிக்கையால் பாதிக்ைப்பட்டனர். அரசாங்ைத்துடன் ைருத்து மவறுபாடுைகைக் சைாண்ட ைார்ட்டூனிஸ்ட் பிரைீத்
எக்நலிமைாடா 2010-ல் ைாணாேல் மபானார். அதற்ைான ைாரணத்கத அறிய அவருகடய ேகனவி சந்தியா
எக்நலிமைாடா இன்னமும் ைாத்துக்சைாண்டிருக்ைிறார். அவகர இராணுவத்தினர் தடுப்புக்ைாவலில் கவத்திருந்ததாை
மேபியஸ் ைார்ப்பஸ் சசயல்முகறைைின் மபாது முன்கவக்ைப்பட்ட ஆதாரம் எடுத்துகரக்ைிறது. இது சம்பந்தோை
ஒன்பது இராணுவ உைவுத்துகற அலுவலர்ைள் விசாரகணயின் ைீழ் உள்ைனர், ஆனால் இந்த வழக்ைின்
முன்மனற்றத்திற்கு இகடயூறு ஏற்படுத்த ேீண்டும் ேீண்டும் அரசியல் ாீதியான முயற்சிைள் மேற்சைாள்ைப்பட்டு
வரும் நிகலயில் இந்த வழக்கு சேதுவாை நடத்தப்பட்டு வருைிறது.


உடனடியாை உதவி மதகவப்படும் பாதிக்ைப்பட்மடாருக்கு இகடக்ைால இழப்பீட்கட
திட்டத்கத உருவாக்குதல்

அைிக்ை ஒரு

நாடு முழுவதும் பாதிக்ைப்பட்மடாருக்கு ஏற்பட்டுள்ை தீங்குைகை முழுகேயாை அைவிட்டு, பாதிக்ைப்பட்மடாருடன்
முழுகேயாைக் ைலந்தாமலாசித்து ஓர் இழப்பீடு அைிக்கும் திட்டத்கத உருவாக்ை அதிை ைாலம் ஆகும் என்பகத
“24-05-2016 அன்று நகடசபற்ற அகேச்சரகவக் கூட்டத்தில் அகேச்சரகவயால் எடுக்ைப்பட்ட முடிவுைள்,” முடிவு 15,
http://www.news.lk/cabinet-decusions/item/13413-decisions-taken-by-the-cabinet-of-ministers-at-its-meeting-held-on-24-05-2016 (26 மே 2016 அன்று
அணுைப்பட்டது)
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ைண்டுணர்ந்த ைாரணத்தினால், மதசிய அைவிலான இழப்பீடு அைிக்கும் திட்டம் உருவாக்ைப்படும் வகர
உடனடியாை ஆதரவு மதகவப்படுபவர்ைளுக்கு உதவிட இகடக்ைால நடவடிக்கைைள் சைாண்ட ஒரு திட்டத்கத
உருவாக்குவது முக்ைியோனதாகும். இதில் ேறுவாழ்வு, இழப்பீடு ேற்றும் முரண்பாட்டின் மபாது இராணுவத்தால்
பறிக்ைப்பட்ட சசாத்துக்ைகையும், நிலங்ைகையும் ேீண்டும் அைித்தல் ஆைியகவ உள்ைடங்ை மவண்டும்.


நீதிபதிைள் ேற்றும் வழக்ைறிஞர்ைளுக்ைான சுதந்திரம் ேற்றும் சித்திரவகத சதாடர்பாை ஐ.நாவால்
நியேிக்ைப்பட்ட சிறப்பு விசாரகண அலுவலர்ைைின் பாிந்துகரைகை நகடமுகறப்படுத்துதல்

மதசிய நீதி அகேப்கப வலுப்படுத்தவும், மதசிய நீதிேன்றங்ைள் தண்டகனயில் இருந்து விலக்கு அைிப்பகத
சசயல்திறனுடன் கையாளுவகத உறுதி சசய்யவும் இந்தப் பாிந்துகரைகை நகடமுகறப்படுத்துவது
இன்றியகேயாததாகும்.

உயிர்நாடியாை விைங்கும் இந்தச் சசயல்முகறக்கு ஐக்ைிய நாடுைள் அகேப்பும், உறுப்பு
நாடுைளும் பின்வருோறு ஆதரவு அைிக்ை மவண்டும்:


அக்மடாபர் 2015, ேனித உாிகேக் ைழை தீர்ோனத்தில்
வகுக்ைப்பட்ட நடவடிக்கைைகை
நகடமுகறப்படுத்த
இலங்கை
அதிைாாிைகை
ஊக்குவித்து
அதன்
முன்மனற்றத்கதயும்,
நகடமுகறப்படுத்துதகலயும் ைண்ைாணித்தல்;



சட்டாீதியான
சீர்திருத்தத்திற்கும்,
ேீண்டும்
நிைழாேல்
இருப்பகத
உறுதிப்படுத்துவதற்ைாை
மேற்சைாள்ைப்படும் எந்தப் பிற நடவடிக்கைக்கும், சர்வமதச தரங்ைகைப் பூர்த்தி சசய்யும் நீதி, உண்கே
ேற்றும் இழப்புைகைச் சாிசசய்யும் சசயல்பாட்டு முகறைளுக்கும் சதாழிநுட்ப ாீதியான உதவிகயயும், நிதி
ஆதரகவயும் அைித்தல்;



இது
மபான்ற
உதவிைள்
அகனத்தும்
திறன்வாய்ந்த
நிவாரணங்ைகைப்
சபறுவதற்ைான
பாதிக்ைப்பட்மடாாின் உாிகேைகை வலியுறுத்துைிறது. அகவ குறிப்பாை நீதி, உண்கே ேற்றும்
இழப்புைகைச் சாிசசய்தல் ஆைியவற்கற சபண்ைள் அணுகும் வசதி ேற்றும் ேீண்டும் நிைழாது என்பதற்ைான
உத்திரவாதம் ஆைியவற்கறக் குறிக்ைின்றன. இகவ பாலினாீதியான ேற்றும் பிற பாகுபாடுைளுக்ைான
அடிப்பகட ைாரணங்ைளுக்கு தீர்வு அைிக்ைின்றன;



நீதி, உண்கே, இழப்புைகைச் சாிசசய்தல் ேற்றும் ேீண்டும் நிைழாது என்பதற்ைான உத்திரவாதம் ஆைியகவ
திறம்பட அைிக்ைப்படுைின்றன என்பகத உறுதி சசய்ய ஆழ்ந்து சிந்திக்கும் சசயல்பாட்டு முகறைள்
ஒருங்ைிகணந்து தைவல்ைகைப் பைிர்ந்துசைாள்ை மவண்டும் என்பகத வலியுறுத்துதல்;



பாதிக்ைப்பட்மடாாின் ேற்றும் சாட்சிைைின் பாதுைாப்புக்ைாை சர்வமதச தரங்ைைின் படி ஒரு சுதந்திரோன
ேற்றும் சசயல்திறன் வாய்ந்த அகேப்கப உருவாக்ை இலங்கை அதிைாாிைளுக்கு உதவுதல்;



நீதி, உண்கே ேற்றும் இழப்புைகைச் சாிசசய்யும் சசயல்பாட்டு முகறைளுடன் சதாடர்பு சைாண்டிருக்கும்
ைாரணத்தினால் மோசோன ஆபத்துைகை எதிர்மநாக்ைியிருக்கும் பாதிக்ைப்பட்மடாகரயும், சாட்சிைகையும்
ேீண்டும் குடியேர்த்த இலங்கையுடன் ஒப்பந்தம் சசய்து சைாள்தல்;



உள்நாட்டு மநாக்ைங்ைளுக்ைாை, சட்ட அேலாக்ை முைகேைளுக்கும், இராணுவத்தினருக்கும் ேனித
உாிகேைள் சதாடர்பான ஒரு கூர்ந்தாய்வு திட்டத்கத உருவாக்ை இலங்கைக்கு உதவி சசய்தல் ேற்றும்
அகனத்து இலங்கைப் பணியாைர்ைளும் ஐநாவின் அகேதி ைாக்கும் நடவடிக்கைைைிலும், பயிற்சி அல்லது
பாிோற்றத் திட்டங்ைைிலும் பங்ைைிக்ை மவண்டும் என வலியுறுத்துதல்;



வழக்ைில் நியாயோன பாதுைாப்புைள் ேற்றும் தூக்குத் தண்டகனகய தவிர்த்தல் உட்பட சர்வமதச
சட்டத்தின் ைீழ் அல்லது பிற மோசோன ேனித உாிகே ேீறல்ைைின் ைீழ் குற்றவாைிைைாை சந்மதைிக்ைப்படும்
நபர்ைள் ேீது வழக்கு சதாடுக்ை விரும்பும் இலங்கை நீதிேன்றங்ைள் அல்லது ைலப்பு நீதிேன்றங்ைளுக்கு
ஒத்துகழப்கபயும், பரஸ்பர சட்டாீதியான உதவிகயயும் அைித்தல்;



இலங்கையில் OHCHR அலுவலைத்கத உருவாக்ை ஆதரவு அைித்தல்.

