ராஜீவ் காந்தி ககாலை வழக்கில் நளினி, முருகன், பேரறிவாளன், சாந்தன்
ஆகிப ாருக்கு மரண தண்டலை விதிக்கப்ேட்டு அவர்களுக்காை தூக்குக்
கயிறுகள் த ாராகிவிட்ட நிலையில், மரண தண்டலை என்ேபத ஒரு
நாகரிக
சமுதா த்தில்
பதலவதாைா
என்ற
விவாதம்
கூர்லம ாகியிருக்கிறது.
இந்தக்
குறிப்பிட்ட
வழக்கில்
உள்ள
சிை
சட்டச்
சிக்கல்களின்
அடிப்ேலடயில் ோர்த்தால், மரண தண்டலை என்ேது மிலக ாைது. தடா
சட்டத்தின் கீழ்தான் இதில் வழக்கு ேதிவு கசய் ப்ேட்டு விசாரலண
நடந்தது. தடா சட்டம் இதற்குப் கோருந்தாது என்று மூன்று உச்ச நீதிமன்ற
நீதிேதிகள் தீர்ப்ேளித்து, குற்றம் சாட்டப்ேட்டவர்கள் அலைவலரயும் தடா
சட்டக் குற்றங்களிலிருந்து விடுவித்திருக்கிறார்கள், நீதிேதிகள் தண்டலை
அளித்த
ஏழு
பேரும்,
இந்தி ன்
பீைல்
பகாடின்
கீழ்தான்
தண்டிக்கப்ேட்டிருக்கிறார்கள்.
ஆைால் அதற்காை அடிப்ேலட ாை சாட்சி ங்கள் எல்ைாம் தடா
சட்டத்தின் கீழ் ேதிவு கசய் ப்ேட்ட சாட்சி ங்களாகும். குறிப்ோக, குற்றம்
சாட்டப்ேட்டவர்கள் போலீஸ் காவலில் இருந்தபோது, ககாடுத்த ஒப்புதல்
வாக்குமூைங்கள், தடா சட்டத்தின் கீழ் கசல்லுேடி ாகக்கூடி லவ. ஆைால்,
இந்தி ன் பீைல் பகாடு, இந்தி
சாட்சி
சட்டங்களின் கீழ் இத்தலக
வாக்குமூைங்கள்
அப்ேடிப
ஏற்றுக் ககாள்ள முடி ாதலவ. அதிலும் இந்த வாக்கு மூைங்கள், துன்புறுத்திக்
கட்டா மாகப் கேறப்ேட்டலவ என்று நடுவர் முன்பு குற்றம் சாட்டப்ேட்டவர்கள் கதரிவித்தால்,
அலவ பமலும் மரி ாலத இழந்துவிடுகின்றை. தடா சட்டம் கோருந்தாது என்று தீர்ப்ேளித்த
பிறகும், தடாவின் கீழ்

கேறப்ேட்ட வாக்கு மூைங்கலள மட்டும் உச்ச நீதிமன்றம் எப்ேடி

ஏற்றுக்ககாள்ள முடியும்? அவற்றின் அடிப்ேலடயில் எப்ேடி மரண தண்டலை விதிக்க முடியும்
என்ற சட்டச் சிக்கல் ேல்பவறு வழக்கறிஞர்களால் எழுப்ேப்ேட்டிருக்கிறது தவிர ஒபர சதிக்
குற்றம் புரிந்த ஏழு பேரில், மூவருக்கு மட்டும் மரண தண்டலை ஆயுள் தண்டலை ாகக்
குலறக்கப்ேட்டிருக்கிறது. அந்தக் குற்றச்சாட்லடத்தவிர பவறு கேரி
குற்றச்சாட்டு ஏதுமற்ற
நான்கு பேருக்கு மட்டும் மரண தண்டலை தரப்ேட்டுள்ளது.
மரணதண்டலைல
நிலறபவற்றிவிட்ட பிறகு, எதிர்காைத்தில் இந்தத் தீர்ப்பு சட்டக்
பகாளாறுகள் உலட து என்று முடிவாகுமாைால், தீர்ப்ோல் உயிர் இழந்தவர்களுக்கு ஏது நீதி?
ராஜீவ் காந்தி போன்ற அரசி ல் முக்கி த்துவம் வாய்ந்த ஒரு தலைவலரக் ககான்றவர்கலளத்
தூக்கில் போடாமல் விடக்கூடாது. ஏழு பேலரயுபம தூக்கில் போட பவண்டும் என்று உணர்ச்சி
அடிப்ேலடயில் ஒரு எதிர்வாதம் லவக்கப்ேடுகிறது.

ககால்ைப்ேட்டது ராஜீவா, ராமசாமி ா என்ேது முக்கி பம அல்ை. எந்தக் குற்றமாைாலும்,
குற்றம் கசய்தவர்களுக்கு அதிகேட்சத் தண்டலை ாக ஆயுள் தண்டலை மட்டும்தான் இருக்க
முடியும். ஒரு உயிலரப் ேறிக்கும் உரிலம எப்ேடி குற்றவாளிக்கு இல்லை என்கிபறாபமா,
அபத உரிலம அரசுக்கும் நீதிமன்றத்துக்கும்கூட இருக்க முடி ாது என்ேலத ஐக்கி நாடுகள்
சலே கதாடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது.
எந்த பிரிட்டிஷ் சட்டமுலறகலள இந்தி ா பின்ேற்றுகிறபதா, அங்பகப
மரண தண்டலை
ஒழிக்கப்ேட்டுவிட்டது. அது மட்டுமல்ை; அண்லமக் காைத்தில் அங்பக மவுண்ட்பேட்டன் பிரபு
(இந்தி ாவில் லவஸ்ராய், கவர்ைர் கெைரைாக இருந்த அபத மவுண்ட்பேட்டன்தான்)
ககாடூரமாை முலறயில் ககாலை

கசய் ப்ேட்டார், அவலரக் ககான்றவர்கலளத் தூக்கிலிட

பவண்டுகமன்று ாரும் அங்பக உணர்ச்சி வசப்ேட்டு குரல் எழுப்ேவில்லை, பிரிட்டனில் மரண
தண்டலை
ஒழிக்கப்ேட்டுவிட்டதால்,
இந்த
வழக்கிலும்
குற்றவாளிகளுக்கு
ஆயுள்
தண்டலைப கிலடத்தது.
இதுவலரயிலும் உைகில் இங்கிைாந்து, ஆஸ்திபரலி ா, கதன் ஆப்பிரிக்கா உள்ளிட்ட 67
நாடுகள் மரண தண்டலைல
ஒழித்துவிட்டை. பமலும், 26 நாடுகள் சட்டத்தில்
லவத்திருந்தாலும் நலடமுலறயில் மரண தண்டலைல ப் ே ன்ேடுத்துவதில்லை. அலவ
கடந்த ேத்து ஆண்டுகளாக மரண தண்டலைல
நிலறபவற்றுவதில்லை, பமலும் 17
நாடுகளில் போர்க் குற்றங்கள், ராணுவச் சட்டத்தின்கீழ் தவிர, பவறு எந்தக் குற்றத்துக்கும்
மரண தண்டலை கிலட ாது என்று மாற்றிவிட்டை.
ஐக்கி நாடுகள் சலேயின் மனித உரிலம ஆலண ம் ஆறு மாதங்களுக்கு முன்ைால் உைகம்
முழுதும் மரண தண்டலை ஒழிக்கப்ேட பவண்டும் என்ேதற்கு ஆதரவாகத் தீர்மாைம்
நிலறபவற்றியுள்ளது. ஐ.நாவின் மனித உரிலமப் பிரகடைத்தின் கோன்விழா சம த்தில் 1998ல் அதன் கச ைாளர் உைக நாடுகளில் இன்னும் மரண தண்டலைல ஒழிக்காத நாடுகள்
எல்ைாம்
இப்போதாவது
ஒழித்துவிட
பவண்டும்
என்று
பவண்டிக்
ககாண்டார்.
யுபகாஸ்பைவி ாவிலும் ருவாண்டாவிலும் நடந்த போர், இை கவறி ககாலைகள் ேற்றி
விசாரிக்க ஐ.நா அலமத்த டிரிப்யூைல்கள்
ாருக்கும் மரண தண்டலை விதிக்கக்கூடாது
என்பற அறிவுறுத்தப்ேட்டுள்ளை.
கதன் ஆப்பிரிக்காவில் மண்படைா அரசு கோறுப்பேற்றவுடன் அங்பக மரண தண்டலைல
ஒழித்தது. ‘ஏலழக் குற்றவாளிகள் தான் நிலற பவ தூக்கிலிடப்ேடுகிறார்கள். ேணக்காரக்
குற்றவாளிகள் சட்டத்தின் நுட்ேங்கலளப் ே ன்ேடுத்தித் தங்கலளத் தூக்கி லிருந்து
காப்ோற்றும் அறிவு ேலடத்த வழக்கறிஞர்கலளப் கேரும் கசைவில் அமர்த்திக்ககாள்ள
முடிகிறது’ என்று கதன் ஆப்பிரிக்க உச்ச நீதிமன்றத் தலைலம நீதிேதி கால்சன்
கதரிவித்திருக்கிறார்.
இந்தி ாவில் காந்தியிலிருந்து கலைஞர் கருணாநிதி வலர ேைரும் மரண தண்டலைல
ஆதரிக்கவில்லை. “சிலறத் தண்டலைல த் திரும்ேப் கேறமுடியும். உடலுக்கு ஊறு கசய்யும்

தண்டலைல ப் கேற்றவருக்குக்கூட ஏபதா ஒரு இழப்பீடு கசய்
முடியும். ஆைால்,
ஒருவலரச் சாகடித்துவிட்டால், அந்தத் தண்டலைல த் திரும்ேப் கேறவும் முடி ாது.
இழப்பீடும் கசய் முடி ாது. கடவுள் தந்த உயிலரப் ேறிக்க மனிதனுக்கும் உரிலம இல்லை,
அரசுக்கும் அந்த உரிலம இல்லை..” என்றார் காந்தி.
தத்துவ அறிஞர் என்று உைக அளவில் புகழப்ேட்ட டாக்டர் எஸ். ராதாகிருஷ்ணன்
ெைாதிேதி ாக இருந்தபோது, தன் ேதவிக் காைத்தில் எந்த மரண தண்டலைக்கும் தான்
சம்மதம் தந்துவிடக்கூடாது என்ேதில் கவைமாக இருந்தார். நீதிேதிகள் வி.ஆர், கிருஷ்ணய் ர்,
பி.என். ேகவதி இருவரும் கதாடர்ந்து மரண தண்டலை ஒழிப்புக்குப் பிரசாரம் கசய்து
வருகிறார்கள். மனித உரிலமகளுக்காகக் குரல் ககாடுக்கும் எழுத்தாளர் மபேஸ்வதபதவி
தைக்கு ஞாைபீடப் ேரிசு அளிக்க வந்த ெைாதிேதியிடம் முலறயிட்டு, ஆந்திராவில் ேஸ்
எரிப்பு, ககாலைக் குற்றத்துக்காகத் தூக்குத் தண்டலை கேறவிருந்த இரு இலளஞர்களின்
உயிலரக் காப்ோற்றிைார்!
மரண தண்டலை பதலவ என்று கசால்ேவர்கள் அதற்காக முன்லவக்கும் முக்கி மாை வாதம்,
மறுேடியும் பவறு
ாரும் அத்தலக
குற்றத்தில் ஈடுேடாமல் தடுக்க இது ே ன்ேடும்
என்ேதுதான், மகாத்மா காந்தில க் ககான்றவர்கலளத் தூக்கிலிட்படாம். இந்திரா காந்தி
ககால்ைப்ேடுவலத அது தடுக்கவில்லை. இந்திராவின் ககாலை ாளிகலளத் தூக்கிலிட்படாம்.
ஆைாலும் ராஜீவ் காந்தி ககால்ைப்ேட்டார். ககாலைகள் நடக்காமல் தடுப்ேதற்கு மரண
தண்டலை எந்த விதத்திலும் உதவவில்லை என்ேது உைகம் முழுவதும் நிரூேணமாகிவிட்டது.
அபதபோல், மரண தண்டலை இல்ைாவிட்டால் ககாலைகள் அதிகரித்துவிடும் என்ற துலண
வாதமும் நிரூபிக்கப்ேடவில்லை. இங்கிைாந்தில் மறுேடியும் மரண தண்டலை ககாண்டுவரப்ேட
பவண்டும் என்று மார்க்ககரட் தாட்சர் மு ற்சித்தார். அலதக ாட்டி, ஐபராப்ோ முழுவதும்
கசன்று மரண தண்டலை நீக்கப்ேட்ட நாடுகளில், வன்முலற, ககாலைக் குற்றங்கள் அதிகமாகி
விட்டைவா என்று ஆரா
ரா ல்
கமிஷன்கள் அனுப்ேப்ேட்டை. மரண தண்டலை ால்
குற்றங்கள் நீங்கவும் குலற வும் இல்லை. அது இல்ைாததால், அலவ பக.ஆர். நாரா ணன்
அதிகரிக்கவும் இல்லை என்ற முடிபவ கிலடத்தது.
மரண தண்டலைல நீக்க முடி ாது என்று பிடிவாதமாக உள்ள நாடுகளில் முக்கி மாைலவ
இந்தி ா, அகமரிக்கா, ோகிஸ்தான் ஆகி லவ. இவற்றிலும் அகமரிக்காவில் ஒவ்கவாரு
மாநிைத்திலும் இது ேற்றி கவவ்பவறு அணுகுமுலற இருக்கிறது. இந்தி ாவில் ேை முலற
ெைாதிேதியின் கருலண அடிப்ேலடயில் மரண தண்டலை ஆயுள், தண்டலை ாகக்
குலறக்கப்ேட்டிருக்கிறது.
இந்தி ாவில் ெைாதிேதி கருலண மனுலவ நிராகரித்த பிறகும்கூட, ஒரு தூக்கு தண்டலை
நிறுத்தப்ேட்ட வரைாறு - உண்டு. இந்த - முன்னுதாரணத்லத ஏற்ேடுத்தி வர் நீதிேதி வி.ஆர்.
கிருஷ்ணய் ர்தான்.
உைகிபைப
பதர்தல் மூைம் ஆட்சில
அலமத்த முதல் கம்யூனிஸ்ட் அரசு என்ற புகழ்
கேற்ற பகரள மாநிை கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சியில் உள்துலற அலமச்சராக கிருஷ்ணய் ர்

இருந்தபோது இந்த நிகழ்ச்சி நலடகேற்றது. ஏப்ரல் 1957-ல் கம்யூனிஸ்ட் அரசு ேதவி
ஏற்ேதற்கும் முன்ோகபவ சி.ஏ. ோைன் என்ேவருக்கு தூக்குத் தண்டலை விதிக்கப்ேட்டிருந்தது.
அவரது மனுக்கலள கவர்ைரும் ெைாதிேதியும் நிராகரித்திருந்தார்கள். மறுேடியும் மனு
உள்துலற அலமச்சராை கிருஷ்ணய் ருக்கு வந்தது. அவர் தூக்குத் தண்டலைல க்
லகவிடும்ேடி, கவர்ைருக்கு எழுதிைார். அதற்குள் கடல்லியிலிருந்து மத்தி
அலமச்சர்
பகாவிந்த் வல்ைே ேந்த், கிருஷ்ணய் ாருக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பிைார். ெைாதிேதி நிராகரித்த
பிறகு, கவர்ைர் மறுேடியும் மனுலவப் ேரிசீைலைக்கு எடுக்க அதிகாரம் இல்லை என்று சட்ட
அறிஞர் பசத்தல்வாடின் கருத்லத அதில் ேந்த் சுட்டிக் காட்டிைார். எங்கள் மாநிைத்தின்
தலைலம வழக்கறிஞர் சூர் நாரா ணா மாறுேட்ட சட்டக் கருத்லதத் கதரிவிக்கிறார் என்று
ேதில் கடிதம் எழுதிைார் கிருஷ்ணய் ர். கேரும் அரசி ல், சட்ட பமாதல்கள் ஏற்ேடும்
சூழ்நிலை வந்தது. தன் கருத்லதத் தாபை மறுேரிசீைலை கசய்யும் அதிகாரமும் ெைாதிேதிக்கு
உண்டு என்று கிருஷ்ணய் ர் கசான்ைலத கலடசியில் ேந்த் ஏற்றுக் ககாண்டார்.
கிருஷ்ணய் ரின் கடிதத்தின் அடிப்ேலடயில் ேந்த், ெைாதிேதிக்குப் புதி
ேரிந்துலரல
அனுப்பிைார். அலத ெைாதிேதி ஏற்றுக்ககாண்டு, சி.ஏ, ோைனின் தூக்குத் தண்டலை
மாற்றப்ேட்டது. (பின்ைாளில் ோைன் தன் அனுேவங்கலளத் 'தூக்குமரத்தின் நிழலில்' என்ற
தலைப்பில் நூைாக எழுதிைார். கெ காந்தனின் கலதகலள அவர் மலை ாளத்தில்
கமாழிகே ர்த்திருக்கிறார்.
பகரளாவில் கிருஷ்ணய் ர் உள்துலற அலமச்சராக இருந்தபோது, தூக்குத் தண்டலை
வழக்குகளில்
பின்ேற்றி
இன்கைாரு
அணுகு
முலறயும்
முக்கி மாைது,
தூக்குத்
தண்டலைல க் குலறக்கும்ேடி அவர் ேரிந்துலரத்து கவர்ைருக்கு பகாப்புகலள அனுப்புவார்.
முடிகவடுப்ேதற்குத் தைக்கு வழக்கு விசாரலண ேற்றி எல்ைா விவரங்களும் பதலவ என்று
கவர்ைர் பகட்டால், அலத கிருஷ்ணய் ர் ஏற்கவில்லை, மாநிை அலமச்சரலவ ஒரு தீர்மாைம்
நிலறபவற்றி அனுப்பிைால், அதற்கு மாறாக முடிகவடுக்க கவர்ைருக்குச் சட்டப்ேடி அதிகாரம்
இல்லை என்ேது. கிருஷ்ணய் ரின் கருத்து. பின்ைாளில் உச்ச நீதிமன்ற நீதிேதி ாக
இருந்தபோது, இலத அவர் ஒரு தீர்ப்பிலும் கதரிவித்திருக்கிறார். இதன்ேடி ோர்த்தால், தூக்குத்
தண்டலைக்கு எதிராை கருத்து உலட
தமிழக முதல்வர் கருணாநிதி தன் அலமச்சரலவ
சார்பில் நளினி, முருகன், பேரறிவாளன், சாந்தன் ஆகிப ாரின் தண்டலைல க் குலறக்கும்ேடி
தீர்மாைம் நிலற பவற்றி அனுப்பிைால், அலத கவர்ைர் ோத்திமா பீவி ஏற்றுக்ககாண்டுதான்
ஆகபவண்டும். ெைாதிேதி பக.ஆர். நாரா ணன் கருலண மனுலவ நிராகரித்தாலும், மத்தி
உள்துலற அலமச்சர் அத்வானி இன்கைாரு ேரிந்துலர அனுப்பிைால், தன் முடிலவ
மாற்றிக்ககாள்ளைாம். இரண்டுக்கும் முன்னுதாரணங்கள் உள்ளை. நடக்குமா? நடக்குமாைால்,
மரண தண்டலைல ஒழித்த நாடுகளின் ேட்டி லில் இந்ந்தி ாவும் இலை பவண்டும் என்று
விரும்பும் மனித உரிலம ாளர்கள் எல்ைாருக்கும் கிலடக்கும் முக்கி மாை கவற்றி ாக இது
அலமயும்.
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ெுனி ர் விகடன்

