“වෛරයට පෙළඹවීම” පිළිබඳ වූ පිටුෛක-පේඛනය
නීතිමය රාමුෛ:
සිවිල් හා දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්යවන්තත්ය මම්ුතතිය (ICCPR) හි 20 වන වගන්තතිදේ 2 වන දේදදයහි
“දවනම් දකොට මැලකීම, මතුරුකම දහෝ ප්ර චණ්ඩත්වවය මඳහා දපඹවීමමකට තුඩු දදන්තනා වූ ජාතික, වාර්ගික දහෝ
ආගමික වව ය දවනුදවන්ත දපනී සිටීම නීතිදයන්ත ත්යහනම් ක නු ලැදේ” යනුදවන්ත මඳහන්ත වන්තදන්තය.
නිර්ෛචනයන්:
 ‘වෛරය’ මහ ‘සතුරුකම’ යන දයදුම් ඉලක්කගත්ය ක්ඩතායමක් දකද හි දක්වන්තනා වූ ප්ර තිවිද ෝතත්යා,
මතුරුකම් හා පිළිකුල් මහගත්ය තීව්රෙ හා අත්යාර්ිකක හැීමම් යන්තන අඟවයි;
‘පෙනී සිටීම’ යන දයදුම ඉලක්කගත්ය ක්ඩතායමක් දකද හි ප්ර සිේියදේ වව ය ප්ර වර්තනය ිකීමදම් අිපප්ර ාය

දලම ද්වරුම් ගත්ය යුතු දේ; හා
‘පෙළඹවීම’ යන්තදනන්ත ජාතික, වාර්ගික දහෝ ආගමික ක්ඩතායම් පිළිබඳ ප්ර කාශයන්ත අදහම් වන අත්ය ඒ හ හා

එම ක්ඩතායම්වලට අය්ව පුේගලයින්ත හට දවනම් දලම මැලකීම, මතුරුකම දහෝ ප්ර චණ්ඩත්වවය තතිීමදම්
අවදානමක් නිර්මාණය දේ..
සීමා පීමක්ෂණණය:
අදහම් ප්ර කාශ ිකීමදම් නිදහම සීමා ිකීමම වවතිදර්කයක් විය යුතු අත්ය එබැවින්ත ICCPR හි 20 වන වගන්තතිය හට ඉහඹ
සීමාවක් අත්යවාවශව දේ. බා්ව ක්රි යාකාීම මැලැම්ම (A/HRC/22/17/එකතුව.4, උපග්රයන්තයය) යම් ප්ර කාශයක් මාප ාී
ව දක් දලමට නම් ිකීමම මඳහා පහත්ය මඳහන්ත සීමා පීමක්ෂණණයහි අංගයන්ත හදයන්ත මෑම අංගයක්ම මම්පූර්ණ කඹ යුතු
බවට දයෝජනා ක යි:
(1)
සන්දර්භය: නිශ්චිත්ය ප්ර කාශයන්ත හ හා ඉලක්කගත්ය ක්ඩතායමට එද හිව දවනම්කම් ිකීමම්, මතුරුකම් දහෝ
ප්ර චණ්ඩත්වවය තති කඹ හැිකද යන්තන ත්යක්දමරු ිකීමදම්දී මන්තදර්ාය ඉත්යාම්ව වැදග්ව වන අත්ය එය අිපප්ර ාය හා/දහෝ
දහතුව යන දදක හා මෘජුවම මම්බන්තත විය හැක. එදමන්තම මන්තදර්ාමය විශ්දල්ෂණයන්ත හිදී කයන පනත්ය යම්
කයාවක් සිදු දකද න හා පරිවපනය වන අවම්යාදවහි පවතින්තනා වූ මමාජ හා දේශපාලන මන්තදර්ාය තතුඹත්ය ත්යැබිය
යුතුය;
(2)
කථිකයා: කථිකයා හට මමාජදයහි තිදබන්තනා වූ ත්යැන දහෝ ත්ය්ව්වවය, විදශෂදයන්ත කයාව දයොුත දකද න
ලද දප්ර ක්ෂණකයාදේ මන්තදර්ාය තුඹ පුේගලයාදේ දහෝ මංවිතානදේ ම්යාව ය, මැලකීමට ාාජනය කල යුතුය;
(3)
අභිප්රාාය: ICCPR හි 20 වන වගන්තතිය අිපප්ර ාය යන දෑ අදේක්ෂණා ක න අත්ය ICCPR හි 20 වන වගන්තතිය යටද්ව
යම් ක්රි යාවක් ව දක් දලම නම් ිකීමමට නම් දනොමැලිකල්ල හා දනොමැලිකලිම්වකම පමණක් ප්ර මාණව්ව දනොදේ,
දමම වගන්තතිය හුදදක් ද්රදවවමය දබදා හැීමම දහෝ මංම ණය ට එහා ගිය “දපනී සිටීම” හා “දපඹවීමමක්” මඳහන්ත ක යි. දම්
මම්බන්තතදයන්ත, කයන පනදත්යහි වම්තුව හා විෂය අත්ය දමන්තම දප්ර ක්ෂකයා අත්ය ද ත්රිීදකෝණාකා මම්බන්තතත්යාවයක් මරීීය
ිකීමම අවශව දේ;
(4)
අන්තර්ගතය හා ස්ෛරූෙය: කයාවක අන්තත්යර්ගත්යය අියක ණ විශ්දල්ෂණයන්තහිදී ප්ර තාන අංගයක් දලම
මැලදකන වන අත්ය එය දපඹවීමමකදී ද තී ණා්වමක අංගයික, අන්තත්යර්ගත්ය විශ්දල්ෂණයක කයාවක ප්ර දකෝපකාීම හා
මෘජු බව හි මට්ටම දමන්තම එම කයාදවහි දයොදන ලද ත්යර්කවල ම්වරූපය, වශලිය, ම්වාාවය දහෝ ත්යර්ක අත්ය තති
මමබ ත්යාවද තතුඹ්ව විය හැිකය;
(5)
කථන ෙනපතහි ෙරිමාණය: කයන පනදත්යහි පැතිීමම, එහි දපොදු ම්වාාවය, එහි විශාල්වවය මහ දප්ර ක්ෂක
ප්ර මාණය වැනි අංග පරිමාණයට තතුඹ්ව දේ. එදමන්තම මලකා බැලිය යුතු අදනකු්ව අංගයන්ත අත්ය කයාව දපොදු ද,
වවාේත්ය ිකීමදම් මාතවයන්ත තතුඹ්වද, නිදුළනක් දලම ත්යනි පත්රිීකාවක් මගින්ත දහෝ ප්ර තාන තා ාදේ මාතවවල දහෝ
අන්තත්යර්ජාලය හ හා විකාශනය ිකීමම, මන්තනිදේදනදයහි මංඛ්වාත්යය, ප්ර මාණය මහ පරිමාණය, අදාඹ දපඹවීමම මත්ය
ක්රි යා ිකීමමට දප්ර ක්ෂකයන්ත හට හැිකයාවක් තිදේද, අදාඹ ප්ර කාශය (දහෝ ක්රි යාව) සීමිත්ය පරිම යක මංම ණය ීම තිදේද,
නැත්යදහෝව මාමානව ජනත්යාව හට පුු ල් දලම ඒ දවත්ය ප්ර දේශ විය හැිකද; හා
(6)
සමීෙස්ථය ඇතුළුෛ සම්භාවිතාෛ: නිර්චණවනයානුකූලව දපඹවීමම අමම්පූර්ණ අප ාතයික. ඒ අනුව දපඹවීමදම්
කයාවක් මගින්ත යම් ක්රි යාවක් ප්ර වර්තනය ක න විට එය අප ාතයක් දලම නම් ිකීමමට එම ක්රි යාව නියත්ය වශදයන්ත
සිදුීමම අත්යවාවශව දනොදේ. දකදම වුවද එමගින්ත ත්ය මක හානියක් ීමදම් අවදානම හඳුනාගත්ය යුතුය. එයින්ත ගමව
වන්තදන්ත ඉලක්කගත්ය ක්ඩතායමට එද හිව මත්යව ක්රි යාමාර්ගයක් ගැනීමට එම කයාව මම්ව වනු තති බවට මාතා ණ
මම්ාාවිත්යාවක් තති බව අියක ණය විසින්ත තී ණය කඹ යුතු අත්ය , එවැනි දහතු මෘජු විය යුතු බවද පිළිගැනීමයි.
ICCPR හි 20 වන වගන්තතිදේ සීමාවන්ත ක ා ඹඟා වන සිදුීමම්වල අප ාතකරුවන්ත පිළිබඳව නඩු පැවීමමක් දහෝ දඩුවම්
ිකීමමක් දනොදකද න බවට බා්ව මැලැම්ම මටහන්ත ක යි. ඒ අත්ය දනොපැහැදිලි දේශීය නීති මම්පාදනය, නීති විදවාව හා
ප්ර තිප්වති අනිසි දලම ාාවිත්යා ිකීමම තුළින්ත ුළු  ජාතීන්ත මැබවින්තම පීතා විඳිති. ත්යවද දේශපාලන හා ආගමික නායකයින්ත
වව යට ිකසියම් දපඹවීමමක් ක න්තනා වූ දෑ ිකීමදමන්ත වැඹකී සිටිය යුතුය, වවීම ප්ර කාශයන්තට එද හිව ත්යදින්ත හා
ක්ෂණණිකව පිළිතිරු දීදම්දී ඔවුන්තට තී ණා්වමක කාර්යාා යක් පැවීම තති අත්ය වව ය දපඹවීමමට එද හි
ප්ර තිචණා යක් දලම ප්ර චණ්ඩත්වවය හට ිකසි විදටක්ව අවම දනොමැති බවද පැහැදිලි කඹ යුතුය. (ත්යවදු ට්ව
“අයිතිවාසිකම් මඳහා ශ්රුේතාව” පිළිබඳ බැඳීම් 18 ද බලන්තන).

