
 

  

ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකාමිෂන් 
සභාව   

2007 අංක 56 දරණ සිවිල් හා කේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ  

ජාත්යන්ත්ර සම්ුතිකෙහි 3 වන වගන්තිකෙහි අන්ත්ර්ගත්ෙ 

පිළිබඳව නීතිමෙ විශ්කල්ෂණෙ සහ ඒ හා සමගාමික නිර්කේශෙන්  
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 ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකාමිෂන් සභාව   

2007 අංක 56 දරණ සිවිල් හා කේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්යන්ත්ර සම්ුතිකෙහි 3 වන 

වගන්තිකෙහි අන්ත්ර්ගත්ෙ පිළිබඳව නීතිමෙ විශ්කල්ෂණෙ සහ ඒ හා සමගාමික නිර්කේශෙන් 

 

ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකාමිෂන් සභාව 2007 අංක 56 දරණ සිවිල් හා කේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 

ජාත්යන්ත්ර සම්ුතිකෙහි ( ICCPR පනත්) 3 වන වගන්තිෙ වවරී අපරාධ මැඬ පැවැත්වීම සඳහා කොදා 

ගත් යුතු වැදගත්ව නීති රාුවක් කලස සලකයි. 3 වන වගන්තිකෙහි අන්ත්ර්ගත්ෙ පිළිබඳව ශ්රී ලංකාකේ නීති 

පේධතිෙ තුල නිශචිත් අවකබෝධෙක් කනාමැති බැවින් එම වගන්තිකෙහි අන්ත්ර්ගත්ෙ සහ භාවිත්ෙ පිළිබඳව 

පැහැදිලි කර ගැනීම සදහා කකාමිෂන් සභාව විසින් සිවිල් හා කේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 

ජාත්යන්ත්ර සම්ුතිකෙහි (ICCPR සම්ුතිෙ) 20 වන වගන්තිෙ (එනම් ICCPR පනකත්හි 3 වන වගන්තිෙ 

මඟින් ශ්රී ලංකාකේ බලාත්වමක කරන ුල් වගන්තිෙ) ආශ්රිත් කතිකාවත් අදාළ කරකගන ඇත්.  

කකාමිෂන් සභාකේ නිරීක්ෂණ පහත් පරිදිෙ: 

 

1. 20 වන වගන්තිෙට අදාළ අන්ත්ර්ජාතික නීති රාුව 

ICCPR සම්ුතිකෙහි 20 වන වගන්තිෙ පහත් පරිදි කේ: 

1. යුේධෙ සඳහා කකකරන සෑම ප්රචාරෙක්ම නීතිකෙන් ත්හනම් කළ යුතු කේ. 

 

2. කවනසචකමට, වවරෙට කහෝ සාහසික ක්රිොවලට කපළඹවන ජාතික, වාර්ික කහෝ ආගමික 

ේකේශෙ පැතිරීම නීතිකෙන් ත්හනම් කළ යුතු කේ. 

 

1.1 අදහස් ප්රකාශ කිරීකම් නිදහකසහි අදාළත්වෙ  

ICCPR සම්ුතිකෙහි 20 වන වගන්තිෙ සහ අදහසච ප්රකාශ කිරීකම් නිදහස පිළිකගන ඇති එහි 19 වන 
වගන්තිෙ එකට කිෙවිෙ යුතු බව එක්සත්ව ජාතීන්කේ මානව හිමිකම් කමිටුව (කමිටුව), එනම් සම්ුතිෙ 
ක්රිොවට නැංීම පිළිබඳව කසාො බලන සචවාධීන විකශචෂඥ කමිටුව, විසින් හඳුනාකගන ඇත්. උදාහරණෙක් 
කලස එම කමිටුකේ අංක 11 දරණ කපාදු විවරණෙ1 අනුව 20 වන වගන්තිෙ ෙටකත්ව අවශය වන ත්හනම් 
කිරීමක් 19 වන වගන්තිෙ මඟින් සහතික කරනු ලබන අදහසච ප්රකාශ කිරීකම් නිදහස හා අනුකුල විෙ යුතුෙ.  
එකමන්ම කරාසච එ. කැනඩාව2 හීදීද කමිටුව විසින් 20 වන වගන්තිෙ ෙටකත්ව පනවන ත්හනමක් 19 වන 
වගන්තිෙ ෙටකත්වද පැවරිෙ හැකි විෙ යුතු බව නිරීක්ෂණෙ කර ඇත්. 

 

1.2 20 වන වගන්තිෙ ෙටකත් වරකදහි මූලිකාංග 

 
 

1 General Comment 11, United Nations Human Rights Committee, 29 July 1983. 
2 Communication No. 736/1997, U.N. Doc. CCPR/C/70/D/736/1997 (2000). 
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ICCPR සම්ුතිකෙහි 20 (2) වන වගන්තිෙ සැලකිෙ යුතු අංග කදකකින් සමන්විත් වන බව කකාමිෂන් සභාව 

නිරීක්ෂණෙ කරයි: 

1. ජාතික, වාර්ික කහෝ ආගමික ේකේශෙ පැතිරීම සහ  

2. කවනසචකමට, වවරෙට කහෝ සාහසික ක්රිොවලට කපළඹීම 

20 වන වගන්තිෙ ෙටකත්ව ඇති වරද පළුකවන්ම ජාතික, වාර්ික කහෝ ආගමික ේකේශෙ පැතිරීමක් විෙ යුතුෙ. 

එවන් පැතිරීමක් කවනසචකමට, වවරෙට කහෝ සාහසික ක්රිොවලට කපළඹීමකින්ද සංයුක්ත් විෙ යුතුෙ. එම වරදට 

හසු කර ගැනීම සඳහා ඉහත් එක් කකාටසක් පමණක් ඔප්පු කිරීම ප්රමාණවත්ව කනාකේ. 

 

1.2.1 ‘පැතිරවීම’ සහ ‘කපළඹවීම’ ඔප්පු කිරීම 

1.2.1.1 ICCPR සම්ුතිෙ ‘පැතිරවීම’ ෙන්නට අර්ථකත්නෙක් ලබා දී කනාමැත්. 

ICCPR සම්ුතිකෙහි 20 වන වගන්තිෙ ෙටකත්ව පැවකරන රාජය වගකීම පැහැදිලි කරගැනීම සඳහා එක්සත්ව 

ජාතීන්කේ මානව හිමිකම් පිලිබඳ මහ කකාමසාරිසච කාර්ොලෙ විසින් දිෙත්ව කරන ලද ‘කවනසචකමට, වවරෙට 
කහෝ සාහසික ක්රිොවලට කපළඹීමටත්ව සිදුවන ජාතික, වාර්ික කහෝ ආගමික ේකේශෙ පැතිරීම ත්හනම් 

කිරීම' සඳහා වූ විකශචෂඥ වැඩුළු මාලාවකට සහභාගී වූවන් විසින් 20 වන වගන්තිකෙහි අන්ත්ර්ගත් ආකාරකේ 

වවරී පැතිරවීම් හඳුනා ගැනීම සඳහා අංග 6 කින් සමන්විත් පරීක්ෂණෙක් (threshold test) සම්පාදනෙ කරන ලදී. 

කමම පරීක්ෂණෙ එම ක්රිොවලිකේ අවසන් ප්රථිඵලෙක් වන රබාත්ව ක්රිො සැලැසචකමහි3 (Rabat Plan of Action)අඩංගු 

කේ. 

එම පරීක්ෂණෙ පහත් පරිදි කේ: 

a. සන්දර්භෙ -  පැතිරීම සිදු වන අවසචථාකේ පවතින කේශපාලන සහ සමාජීෙ වාත්ාවරණෙ (උදාහරණෙක් 

වශකෙන් වර්ත්මානකෙහි ගැටුම්කාරී වාත්ාවරණෙක් පවතීද ෙන්න, ගැටුම්කාරී ඉතිහාසෙක් තිකේද ෙන්න, 

එකසචත්ව නැත්වනම් කවනසච කලස සැලකීකම් දීර්ඝ කාලීන ප්රවණත්ාවෙක් තිබීම. 

 

b. Speaker - වවරෙ පතුරවන ුේගලොට ත්ම අසන්නන් කකකරහි කිසිෙම් බලපෑමක් ඇති කිරීමට බලෙක් 

තිකේද ෙන්න (එම ුේගලොකේ මහජන ප්රතිරූපෙ, ඔහු කහෝ ඇෙ රාජය නිලධාරිෙකු ීම කහෝ ඊට සමාන 

ත්ත්වවෙක සිටීම (උදා: ආගමික නාෙකෙන්)) කහෝ අසන්නන් කකකරහි බලපෑමක් එල්ල කිරීකම් 

හැකිොවක් තිකේද ෙන්න.  

ත්මන් කහාබවන ෙම් ත්නතුරක් ප්රකාරව ලැකබන බලෙක් කහෝ කිසිෙම් සමාජ ත්ත්වවෙක් එම 

ුේගලොට තිබිෙ යුතුමෙ ෙන්න කමයින් අදහසච කනාකේ. ෙම් ුේගලෙකුට ත්ම අසන්නන් 

ත්මා කවත් නතු කර ගැනීමට ඇති හැකිොව, ෙම් ුේගලෙකුට ත්ම ආකල්ප ඒත්වතු ගැන්ීමට 

ඇති හැකිොව සහ අසන්නන්කේ මත්ෙ කවනසච කිරීමට ඇති හැකිොව, ත්ම අසන්නන් 

කවනසචකමට, වවරෙට කහෝ සාහසික ක්රිොවලට කපළඹීමට ත්රම් ෙම් ුේගලෙකුට ඇති 

හැකිොව කමයින් අදහසච කේ. එවන් ුේගලෙකුකේ සමාජ ත්ත්වවෙ ඔහුකේ කහෝ ඇෙකේ 

 
3 United Nations, General Assembly, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the 
expert workshops on the prohibition of incitement to national, racial or religious hatred, A/HRC/22/17/Add.4 (11 
January 2013), available from undocs.org. 
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බලපෑම ත්හවුරු කර ගැනීම සඳහා උපකාරී විෙ හැකි වුවද, ප්රබල සමාජ ත්ත්වවෙක් තිබීම 

පමණක් ඒ සඳහා ප්රමාණවත්ව කනාකේ. 

 

c. කේත්නාව - කිසිෙම් ුේගලෙකු ත්ම ක්රිොවන්කේ ප්රතිවිපාකෙන් දැනදැනම සචකේච්චාකවන් වවරී අදහසච 

පතුරුවන්කන්නම් සහ එවන් ප්රතිවිපාකෙන් වහාම සිදු කේ ෙැයි දැනුම ඇත්වකත්වනම් එවන් ුේගලෙකුට 

කමම වරදට අවශය කච්ත්නාව තිකේ. 

20 වන වගන්තිෙ ෙටකත්ව ජාතික, වාර්ික කහෝ ආගමික ේකේශෙ පැතිරීම වරදක් වන්කන් 

එෙ කවනසචකමට, වවරෙට කහෝ සාහසික ක්රිොවලට කපළඹීමකින්ද සංයුක්ත් වන්කන්නම් 

පමණි.  

නුත්ව සිෙලුම ආකාරකේ කවනසචකමට, වවරෙට කහෝ සාහසික ක්රිොවලට කපළඹීම් කමම 

වගන්තිෙ ෙටත්ට ගැකනන්කන් නැත්.  

"රාබත්ව" ක්රිො සැලැසචමට අනුව එවන් කපළඹීමක තීරණාත්වමක ලක්ෂණෙක් වන්කන් ඒ 

සඳහා ඇති කේත්නාවයි. 

ARTICLE 19 නම් වූ මානව හිමිකම් සංවිධානෙ නිරීක්ෂණෙ කරන පරිදි, කවනසචකමට, 

වවරෙට කහෝ සාහසික ක්රිොවලට කපළඹවන ත්ැනැත්වත්කුකේ තීරණාත්වමක ලක්ෂණෙක් 

වන්කන්, ඔවුන් ත්ම අදහසච, විශචවාසෙන් අකනකා සමඟ කබදා ගන්නවා පමණක් කනාව, 

එවන් අදහසච සහ විශචවාසෙන් මත් පදනම්ව ෙම් ෙම් ක්රිොවන්වල නිරත් ීමටද අකනක් 

ුේගලයින් කපළඹවීමයි.4 

2002 ජූලි 1 වන දින සිට බලාත්වමක වන අන්ත්ර්ජාතික අපරාධ අධිකරණෙ පිලිබඳ කරෝම 

ප්රඥප්පතිකෙහි සඳහන් පරිදි කච්ත්නාකවහි අන්ත්ර්ගත්ෙ පහත් පරිදි කේ: 

කරෝම ප්රඥප්පතිකෙහි 30 (2) වන වගන්තිෙ: 

අ.) ෙම් කිසි ක්රිොවකට අදාලව, ුේගලෙකු එවන් ක්රිොවක නිරත් ීමට අදහසච කල 

බව  

ආ.) කිසිෙම් ප්රතිවිපාකෙකට අදාලව, ුේගලෙකු එවන් ප්රතිවිපාකෙක් ඇති කිරීමට 

අදහසච කල බව කහෝ, එවන් ප්රතිවිපාකෙක් සාමානය සිදුීම් මාලාවක කකාටසක් 

කලස සිදු කේ ෙැයි  දැනුවත්ව බව. 

කච්ත්නාවට වඩා අඩු මානසික අංගෙක් (එනම් කනාසැලකිලිමත්ව බව ආදිෙ) 20 (2) වගන්තිෙ 

ෙටකත්ව වරදක් සඳහා ප්රමාණවත්ව කනාකේ. 

 

d. ප්රකාශනකේ අන්ත්ර්ගත්ෙ සහ සවභාවෙ - ප්රකාශනකේ ප්රකකෝපකාරී සචවභාවෙ, එහි ඉදිරිපත්ව කර ඇති 

ත්ර්කෙන්, භාවිත් කර ඇති ප්රකාශන මාධය, ප්රකාශනකේ සචවරෙ ආදීන්.  

 
4 ARTICLE 19, ‘Prohibiting Incitement to Discrimination, Hostility or Violence’, December 2012 available at 
https://www.article19.org/data/files/medialibrary/3548/ARTICLE-19-policy-on-prohibition-to-incitement.pdf 
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e. ප්රකාශනකෙහි පරිමාණෙ - ප්රකාශනෙ කපාදු සචථානෙක සිදු කේද, අසන්නන්කේ ප්රමාණෙ ආදීන්. 

 

f. ආසන්න කලස සිදුවිෙ හැකි හානිෙ - කපළඹීමක් කහචතුකවන් ආසන්නත්කේම හානිෙක් සිදුකේෙයි 

සාධාරණ කලස අනුමාන කළ හැකි විෙ යුතුෙ. 

 

ARTICLE 19 සංවිධානෙ නිරීක්ෂණෙ කරන පරිදි අදහසච ප්රකාශ කරන්නාකේ වගකීම ත්හවුරු කිරීම සඳහා 

ඔහු/ඇෙ විසින් කපාළඹවන ලද ක්රිොවන් අනිවාර්කෙන් සිදු ීම අවශය කනාකේ: 

“නුත්ව කපාළඹවන ලද හානිෙ සිදු ීකම් ෙම් අවදානමක් පවතින බව හඳුනාගනීමට හැකි 

විෙ යුතු කේ. ප්රකාශනකේ ඍජු ප්රතිඵලෙක් කලස එහි අසන්නන් වින්දිත් කණ්ඩාෙමකට 

එකරහිව කවනසචකමට, වවරෙට කහෝ සාහසික ක්රිොවලට කපළඹීකම් සාධාරණ 

සම්භාවිත්ාවෙක් පවතින බව අධිකරණෙක් විසින් තීරණෙ කල යුතු කේ.” 

 

1.2.1.2 20 වන වගන්තිෙ ෙටත්ට ගැකනන කපලඹවීම්වලට උදාහරණ 

ඉහත් 1.2.1 කකාටසට අනුව ජාතික, වාර්ික කහෝ ආගමික ේකේශෙ පැතිරවීම 20 වන වගන්තිෙ ෙටත්ට හසු 

වන්කන් එවන් ප්රකාශන කවනස්කමට, වවරෙට කහෝ සාහසික ක්රිොවලට කපළඹවීමකට කහ්තු වනවානම් 

පමණක් වන අත්ර, එවන් කපළඹවීමක්ද කේත්ාන්විත්ව සිදු කනාකකකර්නම් 20වන වගන්තිෙ ෙටත්ට හසු 

කනාකේ.  

පහත් දක්වා ඇත්කත් ජාත්යන්ත්ර මානව හිමිකම් පර්ෂද විසින් ලද පැමිණිලි මත් පදනම්ව හඳුනාගත් 

කපළඹවීම් වලට උදාහරණෙන් කේ: 

1. ජාතිෙ, වර්ගෙ, සහ ආගම මත් පදනම් වූ ඍණාත්වමක ප්රතිරූපෙක් නිර්මාණෙ කිරීම (උදාහරණෙක් 

කලස X ආගම අදහන සිෙලුම ුේගලයින් ත්රසචත්වාදීන් ෙයි මහජනත්ාව අත්ර මත්ෙක් ප්රචාරෙ කිරීම).  

2. ආරක්ෂිත් කණ්ඩාෙමකට එනම් කිසිෙම් ජාතිෙක්, වර්ගෙක්, කහෝ ආගමකට අදාළ ුේගලෙකුට පහර 

කදන කලස ජනත්ාව දිරි ගැන්ීම, කොු කිරීම කහෝ උපකදසච දීම. 

3. ආරක්ෂිත් කණ්ඩාෙමකට අෙත්ව ආගමික සචථාන, කේපල, කහෝ ජීවකනෝපාෙන්ට හානි කරන කලස 

ජනත්ාව දිරි ගැන්ීම.  

4. ප්රකාශන මාධය (ුද්රිත් මාධය, සමාජ මාධය ආදී…) අපකෙෝජනෙ හරහා ආරක්ෂිත් කණ්ඩාෙමකට 

එකරහිව වවරී අදහසච ප්රචාරෙ කිරීම. 

5. කවනස් කලස සැලකීම සඳහා මහජනත්ාව කපළඹවීම (උදාහරණෙක් කලස ප්රකකෝපකාරී කත්ාරතුරු 

ප්රචාරෙ කිරීම මින් ආරක්ෂිත් කණ්ඩාෙමකට අෙත් ුේගලෙකු සමග වයාපාර ගනුකදනු කිරීම 

වැලැක්වීම). 
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2. ICCPR පනකත්හි 3 වන වගන්තිෙ පිළිබඳව ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් කකාමිෂන් සභාකේ 

නිරීක්ෂණ 

 

2.1   ICCPR පනකත්හි පූර්විකාව මඟින් ICCPR සම්ුතිකෙහි සඳහන් ෙම් අයිතීන් ශ්රී ලංකාව තුළ බලාත්වමක 

කරන බව දක්වා ඇති බව කකාමිෂන් සභාව නිරීක්ෂණෙ කරයි. ඒ අනුව පනකත්හි 3 වන වගන්තිෙ 

සම්ුතිකෙහි 20 වන වගන්තිෙ ශ්රී ලංකාව තුළ බලාත්වමක කර ඇති බව නිරීක්ෂණෙ කකකර්. 

 

2.1.1. 3 වන වගන්තිෙ ෙටකත් හඳුනා ගත් අපරාධ - 

    3(1) වගන්තිෙ -"කිසිම ත්ැත්ැත්ත්කු විසින් යුේධෙ පැතිරවීම කහෝ කවනස් කලස සැලකීමට        

එදිරිවාදිකම්වලට කහෝ ප්රචණ්ඩක්රිොවලට කපළඹවීම සඳහා ජාතික, වාර්ික කහෝ ආගමික වවරෙ සඳහා 

පැතිරවීම සිදු කනාකළ යුතුෙ." 

 

  3(2) වගන්තිෙ - (1) වන උපවගන්තිකෙහි සඳහන් අපරාධ - 

 

(a) සිදු කිරීමට ත්ැත්කරන; 

(b) සිදු කිරීමට ආධාර අනුබල කදන; කහෝ  

(c) සිදු කරන බවට ත්ර්ජනෙ කරන,  

             සෑම ත්ැනැත්කත්ක්ම කමම පනත් ෙටකත් අපරාධෙකට වරදකරු වන්කන්ෙ. 

 

2.1.1.2. 3 වන වගන්තිෙ ෙටකත් ක්රිො පටිපාටික අවශයත්ාවෙන් 

3 (3) වගන්තිෙ - කම් වගන්තිකේ (1)වන උපවගන්තිෙ කහෝ (2) වන උපවගන්තිෙ ෙටකත් වරදක් සිදු කර 

ඇති බවට තීරණෙ කරනු ලබන ත්ැනැත්කත්කු මහාධිකරණෙ විසින් වරදකරු කරනු ලැබීකම්දී, බරපත්ල 

වැඩ ඇතිව අවුරුදු 10කට වැඩි කනාවන කාලෙක් සඳහා බන්ධනාගාරගත් කරනු ලැකේ. 

3 (4) වගන්තිෙ - කම් වගන්තිෙ ෙටකත් වූ වරදක් සංකෙෙ සහ ඇප දිෙ කනාහැකි වරදක් වන අත්ර 

එවැනි වරදක් සිදු කර ඇති බවට සැක කරනු ලබන කහෝ කචෝදනා ලැබ සිටින කිසිම ත්ැනැත්කත්කු, 

විකශ්ෂ අවස්ථානුගත් කරුණුවලදී මහාධිකරණෙ විසින් හැර, ඇප මත් ුදා හරිනු කනාලැබිෙ යුතුෙ. 

 

2.2  ICCPR පනකත්හි 3 වන වගන්තිෙ ICCPR සම්ුතිකෙහි 20 වන වගන්තිකෙහි (1) සහ (2)වන අනු 

වගන්තීන් ඒකාබේධ කිරීමක් බව කකාමිෂන් සභාව නිරීක්ෂණෙ කරයි.  

 

2.3 ICCPR පනකත්හි 3 වන වගන්තිකෙහි (2) වන උපවගන්තිෙ ෙටකත්ව එහි (1) වන උපවගන්තිෙ ෙටකත්ව 

ඇති වැරදි සිදු කිරීම සඳහා ත්ැත්වකරන; සිදු කිරීමට ආධාර අනුබල කදන; කහෝ සිදු කරන බවට 
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ත්ර්ජනෙ කිරීමද ආවරණෙ වන පරිදි සම්ුතිකෙහි 20 වන වගන්තිෙ ුළුල් කර ඇති බව නිරීක්ෂණෙ 

කකකර්. 

 

3. ICCPR පනකත්හි 3 වන වගන්තිකේ විෂෙ පථෙ පිළිබඳව කකාමිෂන් සභාකේ නිර්කේශෙන් 

ඉහත් දක්වන ලද කරුණු වලට අනුකුලව කකාමිෂන් සභාකේ නිර්කේශෙන් පහත් පරිදි කේ: 

3.1     ඉහත් 2 වන කකාටකසහි නිරීක්ෂණෙන්ට අනුව  පනකත්හි 3 වන වගන්තිෙ සම්ුතිකෙහි 20 වන 

වගන්තිෙට අදාළ අන්ත්ර්ජාතික  නීති රාුවට අනුකූලව අර්ථකථනෙ කල යුතු බව කකාමිෂන් සභාව නිර්කේශ 

කරනු ලැකේ.  

3.1.1  3 වන වගන්තිකෙහි අන්ත්ර්ගත්ෙ තීරණෙ කිරීම සඳහා රබාත්ව ක්රිො සැලසුකමහි ඇතුලත්ව, 

ඉහත් 1.2.1 කකාටස ෙටකත්ව සාකච්ඡා කරන ලද, අංග 6 කින් සමන්විත් පරීක්ෂණෙ (threshold 

test) උපකෙෝගී කර ගත් යුතු බව.  

3.1.2 වවරෙ පැතිරීම, කවනසච කලස සැලකීම, එදිරිවාදීකම්, සහ ප්රචණ්ඩක්රිො වලට 

කපළඹීමක් කනාකේනම් එවන් ප්රකාශන 3 වන වගන්තිෙ ෙටකත්ව ත්හනම් කිරීමකට ලක් කනාවිෙ 

යුතු බව.   

3.2     අදහස් ප්රකාශ කිරීකම් අයිතිෙ සහ පනකත් 3 වන වගන්තිෙ තුලිත්ව ක්රිොවට නැංවිෙ යුතුෙ: 

3.2.1 ICCPR පනකත්ව 3 වන වගන්තිෙ සචවාධීන වගන්තිෙක් කලස හඳුනා ගත් කනායුතුෙ. එෙ ශ්රී 

ලංකා ආණ්ඩුක්රම වයවසචථාව මින් ත්හවුරු කර ඇති අදහස් ප්රකාශ කිරීකම් නිදහස සමඟ 

එකට කිෙවිෙ යුතු කේ. ICCPR පනකත්ව 3 වන වගන්තිෙ අදහස් ප්රකාශ කිරීකම් නිදහසට 

පනවන සීමාවක් වන බැවින් 3 වන වගන්තිෙ ෙටකත්ව පනවා ඇති අදහස් ප්රකාශ කිරීකම් 

නිදහසට සිදු කරන ත්හංි, අදහස් ප්රකාශ කිරීකම් නිදහස ෙටකත්ව පැනවිෙ හැකි සීමාවන්ට 

අනුගත් විෙ යුතුෙ.  

3.2.2 ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුක්රම වයවසචථාකේ 14 (1) (අ) වගන්තිකෙහි ආරක්ෂාව ලබන ප්රකාශන 

ICCPR පනකත්හි 3 වන වගන්තිෙ ෙටකත්ව ත්හනම් කල කනාහැක. උදාහරණෙක් කලස 

කිසිෙම් ජාතිෙක, වාර්ික කහෝ ආගමකට අෙත්ව ුේගලෙකුට කම්පනෙක් ඇති කරවන, 

අවමානෙට පත්ව කරන කහෝ කැළඹීමකට කහචතු වන  ආකාරකේ ප්රකාශණෙක් එම කරුණ 

මත් පමණක්ම පදනම්ව 3 වන වගන්තිෙ ෙටකත්ව ත්හනම් කල කනාහැක.   

3.2.3 ඒ අනුව 3 වන වගන්තිෙ ෙටකත්ව රජෙ විසින් පනවන ලද සීමාවක් නීත්යානුකුල ීමට නම් එම 

සීමාව නීත්යානුකුල බව, සමානුපාතික බව සහ අවශයත්ාවෙ ෙන පරීක්ෂණ  තුනම සැපිරිෙ 

යුතුෙ.  කකාටසච තුනකින් සමන්විත් කමම පරීක්ෂණෙ ශ්රී ලංකාකේ නඩු තීන්දු නීති රාුව තුල 

කම් වනවිටත්ව ක්රිොත්වමකෙ (සුනිලා අකේකසචකර එ. ආරිෙ රූබසිංහ, නිසි බලධරො)5. 
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3.3    3 වන වගන්තිෙ ක්රිොත්මක කල හැක්කක් ුේගලෙන් කිහිපකදකනක් එකට එකතු වී ක්රිො කරන 

අවස්ථාවක පමණක් කනාකේ. එක් ුේගලෙකු වුවද, ත්ම ක්රිොවන් වල ප්රතිඵලෙක් කලස කවනස් කලස 

සැලකීම, එදිරිවාදීකම්, සහ ප්රචණ්ඩක්රිො සිදු කේ ෙයි ෙන දැනුකමන් යුතුව එවන් ක්රිොවන් සඳහා අකනක් 

ුේගලෙන් කපාළඹවන්කන්නම්, 3 වන වගන්තිෙ ෙටකත් වූ වරදට හසු කර ගත් හැක. 

3.4    3 (3) සහ (4) වගන්තිවලට අනුව ෙම් ුේගලෙකු 3 වන වගන්තිෙ ෙටකත් වරදක නිරත් වන බවට සාම 

නිලධාරිෙකු තුල සාධාරණ සැකෙක් පවතීනම් එවන් ුේගලෙකු වකරන්තුවක් කනාමැතිව අත් අඩංගුවට 

ගැනීකම් හැකිොව එම නිලධාරිො සතුෙ. එකස් අත් අඩංගුවට ගත් ුේගලෙකු කපාලිස් ඇප කහෝ අකප්පක්ෂිත්  

ඇප මත් නිදහස් කිරීකම් හැකිොවක් කනාමැත්. ඇප ලබා දිෙ හැක්කක්, සුවිකශ්ෂී අවස්ථාවලදී, 

මහාධිකරණෙක් විසින් පමණි. 

3.5    3 වන වගන්තිෙ ෙටකත් වරදකට හසු වන ුේගලෙකු කවනත් වරදක් හුවා දක්වා නිදහස් කනාකළ 

යුතුෙ. උදාහරණෙක් කලස ප්රචණ්ඩකාරී ක්රිොවකට කපළඹවීමක් සිදු කරන ුේගලෙකු සාමෙට බාධා කිරීම 

ෙන වරද ෙටකත් නිදහස් කනාකළ යුතුෙ. 

3.6    පනත් ෙටකත් වන රාජය වගකීම සහ 3 වන වගන්තිකෙහි අර්ථකථනෙ: 

3.6.1 ුේගලයින්කේ අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීමට සහ නීතිකේ සම රැකවරණෙ ලබා දීම සඳහා 

කත්වන පාර්ශවෙක් විසින් කවනසච කලස සැලකීම, එදිරිවාදීකම්, සහ ප්රචණ්ඩක්රිො වලට 

කපළඹීකමන් ුේගලෙන් ආරක්ෂා කිරීකම් වගකීම රාජය සතු වන අත්ර, එවන් කපළඹීම් සිදු 

කිරීකමන්ද වැළකී සිටිෙ යුතුෙ.  

3.6.2  ෙම් ුේගලෙකු 3 වන වගන්තිෙ ෙටකත්ව වරදක නිරත් වන බවට සාධාරණ සැකෙක් 

පවතින විට ඒ පිළිබඳව කටයුතු කළ හැකි නිලධාරිෙකු ICCPR පනත් ෙටකත්ව වන නීතිමෙ 

ප්රතිපාදන ක්රිොවට නැංීමට අකපාකහාසත්ව වන්කන්නම් කහෝ මැළි වන්කන් නම්  එෙ වවරී 

ප්රකාශෙන්ට රජෙ විසින් ලබා කදන වයංග අනුබල දීමක් වන අත්ර, ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුක්රම 

වයවසචථාකේ 12 වන වගන්තිෙ ෙටකත්ව මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනෙ කිරීමකට කහචතු වන 

රාජය වගකීම් පැහැර හැරීමක්ද කේ. 
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