Bas i c Pr i nci pl es on t he Us e of Res t or at i ve J us t i ce Pr ogr ammes i n Cr i mi nal Mat t er s को
Nepal I ns t i t ut e of J us t i ce ले तयार पारेको नेपाली अनुवाद ।

ECOSOC Res ol ut i on 2002/12
फौजदार4 मािमलामा पुन7था9पनामुखी ;याय काय9<मको =योगका स@ब;धमा सामा;य िसCा;तहE

आिथ9क तथा सामाGजक पHरषJ,

मKय7थता‡ र पुन7था9पनामुखी ;यायका LेMमा संयO
ु राPसQघको मापदSड तयार गनU उCे Wयले
छलफलका लािग अपराध िनय;Mण र फौजदार4 ;याय आयोगसमL अनुरोध गरे को जुलाई २८,
१९९९ को “फौजदार4 ;यायमा मKय7थता र पुन7था9पनामुखी ;यायको उपायको _वकास र
काया9;वयन” नामक =ित`ापM १९९९/२६ लाई पुन: 7मरण गदb ,
फौजदार4 मािमलामा पुन7था9पनामुखी ;याय काय9<मको =योगका लािग सामा;य िसCा;तको
7थापना गनU आवWयकता र माKयम साथसाथै द7तावेजको _वकास गनU सुझावमा सद7य राPहE,
स@बe अ;तररा_Pय र गैरसरकार4 सं7थाहEका साथसाथै संयO
ु राPसQघको अपराध िनय;Mण र
फौजदार4 ;याय काय9<म स;जालको सं7थाबाट gटपोट गन9का लािग महासिचव समL अनुरोध
गHरएको “फौजदार4 मिमलामा पुन7था9पनामुखी ;याय काय9<मको =योगको िसCा;त” नामक २१
जुलाई २००० को =ित`ापM २०००/१४ को पुन: 7मरण गदb ,
पीgडतसँग स@बG;धत =चिलत अ;तररा_Pय =ितबeता र _वशेषगर4 “अपराध र श_O-दn
ु पयोगका
पीgडतलाई ;याय gदने स@ब;धमा आधारभुत िसCा;तको घोषणापत्र”लाई Kयानमा राpदै ,1

अपराध िनय;Mण र पीgडतको उपचारस@ब;धी संयO
ु राPसQघीय दशq स@मेलन ताका “अपराधी
र पीgडत: ;याय =g<यामा जवाफदे ह4ता र 7वrछता” नामक शीष9कअ;तग9त पुन7था9पनामुखी
;यायबारे भएको छलफलको gटपोट गदb ,2

‡

अQsेजीमा medi at i on भिनएको छ, जसलाई हामीले यहाँ ÔमKय7थताÕ भनी उtथा गरे का छq । नेपालीमा
medi at i on लाई ÔमेलिमलापÕ भ;ने गHरएको भएता पिन सो अनुवादले medi at i on को मम9 बोuदै न ।

1

Medi at i on को शाGvदक अथ9 पिन “बीचमा रहनु” हुन जा;छ, “मेलिमलाप गराउनु वा िमलाउनु” होइन ।
साधारण सभाको =ित`ापM ४०/३४, अनुसच
ु ी।

1

“अपराध र ;याय स@ब;धमा िभयना घोषणाको काया9;वयनको लािग बनेको काय9योजना:
एuकाइसq शताvद4को चुनौितको सामना” नामक ३१ जनवर4, २००२ को साधारण सभाको
=ित`ापM ५६/२६१, र _वशेषगर4 पुन7था9पनामुखी ;यायको स@ब;धमा vयO िभयना घोषणाको
अनुrछे द २८ को =ितबCतालाई gटपोट गदb ,3

२९ अuटोबर ताHरख दे Gख १ नोभे@बर २००१ ताHरखस@म स@प;न पुन7था9पनामुखी ;यायका
_वशेष`को सामुgहक बैठकको काय9लाई सराहनीयतापुवक
9 gटपोट गदb ,
पुन7था9पनामुखी ;यायका

स@ब;धमा महासिचवको =ितवेदन4
5

तथा

पुन7था9पनामुखी

;यायका

_व`समूहको =ितवेदनलाई pयाल गदb ,

१- =7तुत =ित`ापMमा समा_व7ट फौजदार4 मािमलामा पुन7था9पनामुखी ;याय काय9<मको
=योगमा आधारभुत िसCा;तहEको gटपोट गनU,
२- सद7य राPलाई पुन7था9पनामुखी ;याय काय9<मको _वकास र स|चालनको िनिम} फौजदार4

मािमलामा पुन7था9पनामुखी ;याय काय9<मको =योगको आधारभुत िसCा;तहE=ित आक_ष9त रहन
=ो~साहन गनU,
३- सद7य राP, सयुंO राPसQघको अपराध िनय;Mण र फौजदार4 ;याय काय9<म स|जाल र
अ;य अ;तररा_Pय, LMीय र गैरसरकार4 सं7थाबीच फौजदार4 मािमलामा पुन7था9पनामुखी
;यायको =योगको आधारभुत िसCा;तहEको •यापक =सार गनU कुराको =~याभुत गन9 महासिचव
समL अनुरोध गनU,
४- पुन7था9पनामुखी ;यायको अ€यासलाई G7वकार गरे का सद7य राPलाई अनुरोध गHरएमा अ;य
राPमा उपलvध ~य7ता अ€यासको बारे मा जानकार4 gदन आ•ान गनU,
५- सद7य राPलाई _वकास र अनुस;धानको काया9;वयनमा, तािलम र अ;य काय9<म साथसाथै
छलफललाई अगाgड बढाउने र पुन7था9पनामुखी ;यायमा अनुभव साटासाट गनU काय9मा एक
अका9लाई सहयोग गन9 आ•ान गनU,
2

अपराध िनय;Mण र पीgडतको उपचारस@ब;धी संयO
ु राPसQघीय दशq स@मेलन १०-१७ अ_=ल २०००, िभयनाको
सिचवालय„ारा तयार गHरएको =ितवेदन (सयुंO राPसQघको =काशन, Sal es No. E.00.I V.8), chap. V, s et .
E.)

3
4
5

साधारण सभा =ित`ापM, ५५/५९, अनुसच
ु ी।
E/CN.15/2002/5/ and Cor r .1.
E/CN.15/2002/5/Add.1.
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६- यgद अनुरोध गHरएमा, 7वेGrछक योगदानको उपलvधताको आधारमा, _वकासो;मुख राP र
अथ9-•यव7था सQ<मणमा रहे का राPलाई पुन7था9पनामुखी ;याय काय9<मको _वकासमा सघाउ
पुरय
् ाउनको िनिम} =ा_विधक सहयोग उपलvध गराउन सद7य राPसमL थप आ•ान गनU।

अनुसच
ू ी
आपरािधक मुCामा पुन7था9पनामुखी ;याय काय9<मको =योगका स@ब;धमा आधारभूत िसCा;तहE

=7तावना

पुन7था9पनामुखी ;यायका पहलहEको _व†•यापी nपमा भएको मह‡वपूण9 _वकासलाई पुन: 7मरण
गदb ;
ती पहलहE पार@पHरक र मा◌ैिलक ;याय =णालीमा आधाHरत हु;छन ् जसले अपराध मािनसका
लािग हािनकारक मा;दछन ् भ;ने कुरा मनन गदb ;

पुन7था9पनामुखी ;याय एक _वकिसत 7वnप हो जसले =~येक •य_Oको =ित‰ा र समानताको
कदर गद9 छ, एकापस=ितको बुझाई _वकास गद9 छ तथा पीgडत, अपराधी र समुदायको मtहमपŠट4
लगाउदै सामाGजक स‹ावको =ो~साहन गद9 छ भ;ने कुरालाई जोड gददŒ ;
यस पुन7था9पनामुखी ;यायको •_Žकोणले अपराधबाट =भा_वत •य_Oलाई आ•ना भावना र
अनुभव खुला nपमा साŠन सLम बनाउने र उनीहEका आवWयकतालाई स@बोधन गनU उCे Wय
राpदछ भ;ने कुरामा जोड gददै ;
यस •G•टकोणले पीgडतलाई पHरपुरणको अवसर =दान गनुक
9 ा साथै उनीहEलाई सुरGLत अनुभव
=ा‘ गनU अवसर =दान गनU, अपराधीलाई आ•नो •यवहारको कारण र =भावको `ान =ा‘ गन9 र
अथ9पण
ू 9 तHरकाले Gज@मेवार4 बहन गन9 अवसर gदने, समुदायमा शाG;त 7थापना गनU तथा
अपराध रोकथाम गनU अवसर gदने कुरा=ित Kयान gददै ;
पुन7था9पनामुखी ;याय अ;तग9त _विभ;न कदमहE समा_वŽ हुन सuछन ् जसलाई =चिलत

फौजदार4 ;याय =णालीमा कानुनी, सामाGजक तथा सां7कृ ितक पHरG7थित अनुnप लचकतापुवक
9
तथा पूरक हुने गर4 समावेश गन9 सgकने कुरालाई अवगत गदb ;

3

पुन7था9पनामुखी ;यायको =योगले अिभयु ्Oलाई अिभयोग लगाउन सuने रा“यको अिधकारलाई
=भाव नपानU कुराको pयाल गदb ;
शvदहEको =योग

१ “पुन7था9पनामुखी ;याय काय9<म” भ;नाले पुन7था9पनामुखी =g<याको =योग गनU तथा
पुन7था9पनामुखी पHरणाम हािसल गन9 खो“ने जुनसुकै काय9<मलाई जनाउँ दछ ।
२ “पुन7था9पनामुखी =g<या” भ;नाले पीgडत र अपराधी, साथै

उपयुO भएमा अपराधबाट

=भा_वत अ;य •य_O तथा समुदायका सद7यहE, सg<यतापुवक
9
एकसाथ सहभागी भैकन,
अपराधबाट उ‡प;न भएका मुCाहE साधारणतया सहजकता9को सहयोग„ारा समाधान गHरने
जुनसुकै =g<यालाई बुझाउछ। पुन7था9पनामुखी =g<या अ;तग9त मKय7थता (medi at i on),
सहमित (conci l i at i on), स@मेलन (conf er enci ng) र सजाय भेला (s ent enci ng ci r cl e)
समावेश हुन सuदछन ् ।
३

“पुन7था9पनामुखी पHरणाम” भ;नाले पुन7था9पनामुखी =g<याको पHरणाम वापत हुन पुगेको

एक स@झौता हो।

पुन7था9पनामुखी पHरणाम अ;तग9त ् =ितकृ या र काय9<महE ज7तै : पHरपूरण

(Repar at i on), प्रत्यायन (Res t i t ut i on) र सामुदाियक सेवा पछ9 न ् जसको उCे Wय पLहEको
•य_Oगत तथा सामुgहक आवWयकता र Gज@मेवार4 पुरा गनU तथा पीgडत र अपराधीको
पुन7था9पना गराउन सफल हुने हो ।
४ “पL” भ;नाले पुन7था9पनामुखी =g<यामा संल”न हुन सuने पीgडत, अपराधी तथा अपराधबाट
=भा_वत अ;य •य_OहE र समुदायका सद7यहEलाई जनाउँ दछ ।
५

“सहजकता9”

भ;नाले

पुन7था9पनामुखी

=g<यामा

सहभागी

पLहEलाई

7वrछता

र

िन7पLतापुवक
9 सु_वधा gदने भूिमकामा रहे को •य_Oलाई बुGझ;छ।
पुन7था9पनामुखी ;याय काय9<मको =योग

६

पुन7था9पनामुखी ;याय काय9<मको =योग रा_Pय कानूनको अधीनमा रह4 फौजदार4 ;याय

=णालीको जुनसुकै चरणमा गन9 सgक;छ ।
७

पीgडत र अपराधीको 7वत;M र 7वेGrछक सहमितमा र अपराधीलाई अिभयोग लगाउन पया9‘

=माण पुगेको अव7थामामा माM पुन7था9पनामुखी =g<याको =योग गनुप
9 द9 छ। य7तो सहमितलाई
=g<याको जुनसुकै बेलामा अलग गन9 पीgडत र अपराधी सLम हुनप
ु छ9 ।
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८ सामा;यतया, पुन7था9पनामुखी =g<यामा सहभागीताको आधारका nपमा पीgडत र अपराधी
मुCाको मूल त•यमा सहमत हुनप
ु द9 छ। अपराधीको उO सहभागीतालाई पिछ आउने कानुनी
=g<यामा अपराध 7वीकारको =माणको nपमा =योग गनुह
9 ु दैन।

९ पुन7था9पनामुखी =g<या स|चालन गदा9 र यस =g<यामा मुCा =ेषण गदा9बखत श_O
अस;तुलनका कारक ज7तै : असमानता, साथसाथै पLहEबीचको सां7कृ ितक िभ;नतालाई
Kयानमा रा–ुपद9 छ।
१० पुन7था9पनामुखी =g<या स|चालन गदा9 र यस =g<यामा मुCा पेश गदा9 पLहEको सुरLामा
Kयान gदनुपद9 छ।
११ पुन7था9पनामुखी =g<या उपयुO र स@भव नभएमा, मुCा फौजदार4 ;यायका अिधकार4समL
पेश गनुप
9 छ9 र _वनाgढलाइ कसर4 अगाgड ब—ने भ;ने gहसाबले फैसला गनुप
9 द9 छ। य7तो मुCामा
फौजदार4 ;यायका अिधकार4हEले अपराधीलाई पीgडत र =भा_वत समुदाय=ित Gज@मेवार4 बहन
गन9 =ो~साहन गनU =यास गनुप
9 द9 छ साथै पीgडत र अपराधीको समुदायमा पुन7था9पनाका लािग
सहयोग गनुप
9 द9 छ।
पुन7था9पनामुखी ;याय काय9<मको स;चालन

१२ सद7य राPहEले आवWयकता अनुसार _वधाियक˜ अGpतयार4 माफ9त ्, पुन7था9पनामुखी ;याय
काय9<म =योगको स|चालन गन9 िनदU िशका र मापदSड िनमा9ण गनUतफ9 _वचार गनुप
9 द9 छ ।
~य7तो िनदU िशका र मापदSडले यस =7तुत द7तावेजमा उtलेGखत आधारभुत िसCा;तको स@मान
गनुप
9 छ9 र, अ;यका अलावा, िन@निलGखत कुराहEको स@बोधन गनुप
9 द9 छ :
क- पुन7था9पनामुखी ;याय काय9<ममा पेश गHरने मुCाका शत9हE ;
ख- पुन7था9पनामुखी ;याय =g<या अनुnप मुCाको चलन ;
ग- सहजकता9को यो”यता, =िशLण र उनीहEको मुtयाQकन ;
घ- पुन7था9पनामुखी ;याय काय9<मको g<या;वयन;
ङ- पुन7था9पनामुखी ;याय काय9<म पHरचलानाथ9 Lमताको मापदSड र आचरणको िनयम।
१३ अपराधी र पीgडतलाई 7वrछता =~याभुित गराउने मूलभुत काय9_विधज;य सुरLाका सवाललाई
पुन7था9पनामुखी ;याय काय9<ममा र _वशेषगर4 पुन7था9पनामुखी =g<यामा =योग गनुप
9 द9 छ :
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क- रा_Pय कानुनको अिधनमा रह4, पीgडत र अपराधीले पुन7था9पनामुखी =g<याको _वषयमा र
आवWयकता अनुसार अनुवाद र •याpयामा कानुनी परामश9 िलन पाउने अिधकार

साथै

ु द9 छ ।
नाबािलगको हकमा अिभभावक वा संरLकको सहायताको अिधकार हुनप
ख पुन7था9पनामुखी =g<यामा सहभागी हुनप
ु व
ू 9 पLहEलाई उनीहEको अिधकार, =g<याको =कृ ित

र फैसलाबाट हुन सuने स@भा_वत पHरणामको बारे मा पूण9 जानकार4 गराउनुपद9 छ ।

ग- अपराधी वा पीgडत कसैलाई पिन पुन7था9पनामुखी =g<यामा सहभागी हुन वा पुन7था9पनामुखी
पHरणाम 7वीकार गन9 बाKय गराउनु वा अनुिचत माKयमबाट फकाउनु हुदैन।

१४ पLहEको सहमित_वना वा रा_Pय कानुन अनुसार आवWयक भएकोमा बाहे क, साव9जिनक
nपमा स|चालन नगHरएका पुन7था9पनामुखी =g<याका छलफलहEलाई गोšय रा–ुपछ9 र भ_व•यमा
पिन खुलासा गराउनुहुदैन।
१५ पुन7था9पनामुखी ;याय काय9<मबाट भएको सहमितका पHरणामउपर उपयुO भएस@म

;याियक िनर4Lण गराउनुपछ9 वा ;याियक िनण9य वा फैसलामा समावेश गराउनुपछ9 । य7तो
भएमा पHरणामको है िसयत अ;य ;याियक िनण9य वा फैसलासरह मािननुपद9 छ र सोह4
त•यअ;तग9त अ;य अिभयोजन गिरनुहुँदैन ।
१६ पLहEबीच सहमित नभएमा मुCालाई फेHर =चिलत फौजदार4 ;याय =g<यामा gफता9
गHरनुपद9 छ र _वनाgढलाइ कसर4 अगाgड ब—ने भ;ने िनण9य िलनुपछ9 । सहमितमा पु”न असफल
भएको कुरालाई माMै पिछ फौजदार4 ;याय =g<यामा =योग गHरनु हुँदैन।
१७ पुन7था9पनामुखी =g<या दौरानमा भएका सहमित काया9;वयन हुन असफल भएमा पुन:

पुन7था9पनामुखी काय9<ममा पठाउनुपछ9 , वा आवWयकता अनुसार रा_Pय कानुनको अिधनमा रह4
=चिलत फौजदार4 ;याय =g<यामा =ेषण गनुप
9 छ9 र gढलाइ नगर4 कसर4 अगाgड ब—ने भ;ने
िनण9य िलनुपछ9 । ;याियक िनण9य र फैसलाबाहे क सहमितको काया9;वयनको असफलतालाई पिछ
फौजदार4 ;याय =g<याको ग@भीर सजायको लािग सफाइको nपमा =योग गनुह
9 ु दैन ।
१८ सहजकता9ले पLहEको =ित‰ालाई स@मान गदb िन•पL ढं गबाट आ•नो Gज@मेवार4 बहन
गनुप
9 द9 छ। यसो गदा9 सहजकता9ले पLहE एक अका9लाई स@मान गनU कुरा सुिनG›त गनुप
9 छ9 र
उनीहEबीच नै उिचत समाधान खो“न सLम बनाउनुपद9 छ ।
१९ सहजकता9लाई 7थानीय सं7कृ ित र समुदायको राœो जानकार4 हुनप
ु द9 छ र उपयुO भएमा

सहजकता9को Gज@मेवार4 िलनुपव
ू 9 =ारG@भक तािलमहE िलनुपद9 छ ।
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पुन7था9पनामुखी ;याय काय9<मको _वकासको िनर;तरता

२० पुन7था9पनामुखी ;यायको _वकासको िनिम} सद7य राPले रा_Pय रणनीित तथा नीितहE
तजुम
9 ा

गनU

तथा

कानुनी,

;याियक

र

सामाGजक

अिधकार4हE

साथै

समुदाय

समL

पुन7था9पनामुखी ;याय =योग गन9 अनुकुल वातावरणको =ो~साहन गनुप
9 द9 छ ।
२१ पुन7था9पनामुखी =g<या र पHरणामबारे

साधारण बुझाइको _वकास गन9 तथा यसको

=भावकाHरता बढाउन, पुन7था9पनामुखी काय9<मको =योगको दायरा बढाउन साथै फौजदार4
;यायको अ€यासमा पुन7था9पनामुखी •G•टकोणको समावेश गन9 सgकने तHरका खो“नको िनिम}
फौजदार4 ;यायका अिधकार4 र पुन7था9पनामुखी ;याय काय9<मका समथ9कबीच िनयिमत परामश9
हुनप
ु द9 छ ।
२२ उपयुO भएको खSडमा, सद7य राPले नागHरक समाजसँगको सहकार4तामा पुन7था9पनामुखी
पHरणामको मुtयाQकन गन9, फौजदार4 ;याय =g<यामा पूरक वा वैकGtपकको nपमा सेवा गन9 र
स@पूण9 पLलाई सकारा~मक पHरणाम gदन पुन7था9पनामुखी काय9<ममा अनुस;धान तथा यसको
मुtयाQकनलाई =ो~साहन गनुप
9 छ9 । समयसँगै पुन7था9पनामुखी ;याय =g<या पHरवत9न र पHर•कृ त
हुन आवWयक हु;छ । तसथ9, सद7य राPले ~य7ता काय9<मको िनयिमत मुtयाQकन र पHरमाज9न
गनुप
9 द9 छ । अनुस;धान र मुtयाQकनको पHरणामले आगामी नीित तथा काय9<मको _वकासमा
िनदU श गनुप
9 द9 छ।
बचाउ

२३ यी आधारभुत िसCा;तले रा_Pय कानुन वा =चिलत अ;तररा_Pय कानुनमा 7था_पत अपराधी
र पीgडतको अिधकारलाई =ितकुल =भाव पनU छै नन ् ।
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