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सम्पादकीय 

महान्यायाधिवक्ताको कायाालयले पधिल्लो समयमा सरकारी वकीलको व्यावसाययकता 
यवकास र संस्थागत सिुारका पक्षलाई महत्वका साथ अगाधि बढाएको ि। 
व्यावसाययकता यवकासका लाधग सरकारी वकीललाई यवशिष् टीकरणको प्रयिया पधि 
अगाधि बढाएको ि। सरकारी वकीलको क्षमता यवकासका लाधग धिरन्तर प्रशिक्षणका 
कायािमहरु सञ्चालि भएका िि ्। यो प्रयासमा सरकारी वकीलको समेत सहभाधगता 
जिाउिका लाधग हामीले प्रमाणसम्बन्िी िजीरको सार संके्षप तयार पारेका हौं । सरकारी 
वकीलको काया शजम्मेवारीधभत्र प्रमाणको संकलिका लाधग अिसुन्िािकताालाई मागादिाि 
गिे काया पदाि । प्राप्त प्रमाणको आिारमा अधभयोजिको धिणाय गिे यवषय पदाि । 
प्रस्ततु भएका प्रमाणको यवश्लषेण गरी बहस पैरवी र प्रधतरक्षा गिुा पिे यवषय पदाि । 
यसरी हरेक चरणमा सरकारी वकीलको काया प्रमाण कािूिका धसद्दान्त र कािूिी 
व्यवस्थालाई आिार धलई काम गिुा पिे हनु्ि । न्यायालयबाट गररएका व्याख्याका 
आिारमा यववादको टंुगो लगाउिे कायामा सहयोगी बनु्न पिे हनु्ि । सोही शजम्मेवारी 
धिवााहका लाधग सहयोग पगुोस ् भने्न ध्येय राखी यो संग्रह तयार पाररएको हो । 
महान्यायाधिवक्ताको कायाालयबाट तयार पाररएको प्रमाण कािूि स्रोत सामग्रीमा उल्लेख 
भएका िजीरहरु र अन्य सान्दधभाक िजीरहरु समावेि गरी यो सग्रह तयार पाररएको ि 
। सरकारी वकीलको रुपमा हामीले ददिाि ु ददि सम्पादि गिे कामको धसलधसलामा 
संकलि गरेका िजीरहरु पधि त्यसमा थप गरी यो संग्रहमा समावेि गरेका िौं । 

प्रस्ततु संग्रहमा मन्तव्यसयहत मागादिाि गिुा हिुे माििीय महान्यायाधिवक्ता श्री अशनि 
प्रसाद खरेलज्यू प्रधत हाददाक कृतज्ञता ज्ञापि गदािौं ।व्यशक्तगत रुपमा हामीले गरेको यो 
प्रयासलाई संस्थागत बिाई प्रकाििको चरणमा ल्याउि सहयोग गिुा भएकोमा बररष्ठतम ्
िायब महान्यायाधिवक्ता श्री पद्म प्रसाद पाण्िेयज्यूप्रधत आभारी िौं । सम्पादि कायामा 
सहयोग परु् याउि े िायब सवु्वा श्री चन्दि कुमार ठाकुरलाई हाददाक िन्यवाद ि । 
प्रकाििको िममा हिु गएका त्रटुी कमजोरीका लाधग क्षमा याचिा गदािौं । 
यहााँहरुबाट प्राप्त हिुे सझुावले यो संग्रहलाई पररमाजाि गिा सहयोग पनुि े यवश्वास प्रकट 
गदािौं । िन्यवाद ।  

श्यामकुमार भट्टराई 

बाबरुाम भट्टराई 
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प्रमाणको िैज्ञानिक परीक्षण  

 

1. रेशमलाल म्याकजु शे्रष्ठ  बिरुद्ध  प्यारेलाल माडिारी समेत (िे.का.प. 
2017, अकं 7, नि.िं. 100, पषृ् ठ 39, मुद्ााः ज्याि।) 

ब१)   अपहत्या गरी मिुा एउटा असािारण कुरा। ठूलो मािधसक शस्थधत 
धियन्त्रणमा िरहेको अवस्था वा िारररीक वेदिा वा चोट परेमा मात्र सम्भव। 

मिे व्यशक्त िलुीखेल बस्ि ेसाह ुरेिमलालको िोरा जिकलाल हो भन् ि ेकुरा 
धियवावाद ि। लास पधि फेला परेकै ि। अब यवचार गिुापिे मखु्य कुरा 
जिकलालको लास रािी पोखरीमा पाइयो। कताव्यबाट मरेको हो वा आफ  
आई हामफाली मरेको के हो ? पयहले लास फेला पारेको १३ साल जेष्ठ ७ 
गतेका ददि रािी पोखरीमा भएको मौका तहयककात लासजााँच मचुलु्का हेरौं। 
दबैु आाँखा केही खलेुको, दबैु गोिा खशुम्चएको, मखुबाट पािी 
धिस्केको, हातगोिा िारीईमारी परेको, दबैु हातको मठुी केही खलेुका िरीरमा 
कतै िाउ चोटपटक केही िदेशखएको। लास देखाई सोद्धा कताव्यको िंका 
सम्म पधि िगरी आफ  अपहत्या गरी मरेको जस्तो लानि भन् ि े भोटायहटी 
बस्िे मोहिलाल कुसलेु, शचकंमगुल बस्िे रामबहादरु रंशजतकार र वािेश्वर 
व्यारेक बस्िे धस. केन्तबहादरु समेत ९ जिा र हाम्फाली मरेको हो भिी 
यकटाि गरी बक्िे प्याफल टोल बस्िे िारि भक्त शे्रष्ठसमेत ६ जिा र मलाई 
काटी भानिे यही हो। काटी मािा िसकेकोले पिाउमा पररन्ि भन् ि ेिर र 
त्रासले यहााँ आई हाम्फाली मरेि भन् िे इन्रचोक बस्िे प्यारेलालको भिाई 
भएको र माधिस केही बाह्रमासे खेल्िे ििी भएको र ३ जिा िाक्टरहरूबाट 
हाल जेष्ठ ८ गते भएको लासजााँच ररपोटामा सास रोयकिाले मतृ्य ु भएको 
बशुझन्ि। तर सास रोयकिाको कारण भन् ि सयकन् ि भन् िे लेशखएको 
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देशखएबाट भिे प्यारेलालको बयाि बमोशजम प्यारेलाललाई काटी मािा 
िसकेबाट पिाउमा पररन्ि भन् िे िरत्रासले िै जिकलाल रािी पोखरीमा 
आई हाम्फाली मरेको हो यक जस्तो देशखन्ि। तर अपहत्या गरी मिुा भिेको 
एक सािारण काम कुरा होइि। ठूलै असह्य मािधसक वा िारररीक वेदिा 
वा चोट पिुापिा। मािधसक शस्थधत दठक धियन्त्रणमा िरहेको अवस्थामा मात्र 
त्यस्तो सम्भव हनु्ि। प्यारेलाललाई काटी मािा असफल भएको हिुाले िै 
जिकलालले मिुा पिे सम्मको शस्थधत आईपर् यो भन् ि ेकुरा यवचारणीय ि। 

ब२)  लास कयहलेसम्म पािीमा िुबेर तलै रहि े? ७ जिा िाक्टरहरूको बोिाले 
दोस्रो पटक लासजााँच गरी एक मत ररपोटा गरेकोमा मतृ्यकुो कारण सास 
रोयकिाले िै भएको हो। लासजााँचबाट पत्ता लागेको कुराहरू र त्यो व्यशक्त 
गायब भएको र उसको लास पाइएको सम्भायवत समय र लास यकिारामा 
शझक्दा लासको दरोपिाको अवस्था बारे र पधुलसले ददएको खबर समेतको 
यवचारबाट लास पािीमा पाइए तापधि लास पािीमा िुबेर मरेको होइि। सास 
रोयकिाको कारण भि े ययकि गिा सयकंदैि भन् िे लेशखएकोबाट उक्त 
११।१२ गतेको सरजधमिको लेखाई बकाई समधथात हनु्ि। अन्दाजी 
१२।१३ िण्टा धभत्र लास उते्रको िै देशखएको ि। प्यारेलालको तफा बाट 
िाक्टरहरूलाई गररएको १२ सवालको जवाफमा िरररको स्पेधसयफक ग्राधभटी 
पािीको भन्दा हलकुा भएको हिुाले माधिस पािीमा पदाा फोक्सोको हावा 
बायहर धिशस्कसके पधि मात्र माधथ िउत्रिे गररकि तल िबु्दि र लास 
कुयहई भएको नयााँस लासलाई पािी भन्दा हलकुा पारी सके पधि मात्र माधथ 
उत्रि सक्ि। पािी बायहर मरेको लास पािीमा परेमा तलसम्म ििुबी उते्रकै 
हनु्ि भधिएको ि। पािीमा िुबेर मरेको लास कधत समय पधि पािी माधथ 
उत्रि सक्ि ? भन् िे प्रष्ट यकटािको जवाफ िैि तापधि लास कुयहई भएको 
नयााँस लासलाई पािी भन्दा हलकुा पारी सकेपधि मात्र माधथ उत्रि सक्ि 
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भिे पधि लास सड्ि केही समय अवस्य लानि र त्यस्तो िसिेसम्म त लास 
पािीमा िुबेर तलै रहिे देशखयो। 

ब३)  पािीमा हाम्फाली मरेका माधिसमा पाइिे शचन्हहरू, यफंज पािीबाट लास 
उतादाा पखाधलए पधि फेरर यफंज आउिे बमेधिकल जरुरसप्रिेुन्स, लेखक मोदी) 
उपरोक्त तथ्यको अभावमा लास पािीमा पाइए तापधि िुबेर मरेको भन् ि 
िधमल्ि।े 

पािीमा िुवी मरेको शचन्हहरूमा िाकबाट साबिुको यफंज जस्तो बकेही रगत 
पधि धमधसएको) आउि ु र िाक मखु वररपरर जम्मा हिु,ु हातको मठुी 
कधसएको हिु ु र िङ धभत्र माटो वा हात धभत्र मठुीमा केही िााँस वा अरू 
केही चीज हिु,ु पेटमा पािी हिु,ु हात खटु्टा ढाधिई चाउरी परेको हिुपुिे 
देशखन्ि। यी सब शचन्हहरू मध्ये केही रगतको धिटाधिटी भएको साबिुको 
यफंजजस्तो बाक्लो यफंज िाकबाट आउि ुर िाक मखु वरपर जम्मा हिु ुएक 
प्रमखु शचन्ह हो, जसको आिारमा यो माधिस पािीमा िुवी मरेको हो भन् िे 
अिमुाि गररि सयकन्ि भिी मेधिकल जरुरसप्रिेुन्सका यकताबहरूमा पाइन्ि। 
प्रस्ततु केसमा यी कुिै पधि शचन्हहरू देखा परेका िैिि।् िेरै यढला लासजााँच 
भएकोले यफंज र अरू पधि शचन्हहरू हराएर जािे सम्भव हनु्ि। यफंजको 
हकमा पािीबाट लास उतादाा पखाधलि सक्ि भन् िे प्यारेलाल तफा का यवद्वाि 
धसधियर एिभोकेट देविाथप्रसाद वमााले बहस गिुा भएकोलाई यफंज पािीबाट 
लास शझक्दा पखाधलए पधि पधि फेरर आउिे यकधसमको हो। लासजााँच पधि 
भोधल पल्टै भएको देशखएको ि। लास पाखामा शझकेपधि पधि यफंज िाकबाट 
आउाँि भिी मोदी भन् िे लेखकको मेधिकल जरुरसप्रिेुन्सको यकताबमा लेखेको 
ि। रािी पोखरीको लासजााँच मचुलु्कामा िाउ चोटपटक धथएि। 
हिुसक्ि, सािा सािा िाउ भएकोले िाङ्गो आाँखाले देख्न सयकएि होला। तर 
रािी पोखरीको बग चा बिाउिे म्याक्लर साहेबले बााँसको टुप्पामा तारको चक्का 
बिाई लास तान् ि खोज्दा धत िाउहरू भएको हिुपुिा, भन् िे यवद्वाि वयकलको 
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बहस धथयो। तारको चक्का बिाई लास तान् ि खोज्दा त्यधतका ६,७ ठााँउमा 
जस्तो िुाँिामा, कुइिामा िाउ हिु सक्ि भिी यवश्बास गिा सयकन् ि र 
यपसावको थैलीमा यपसाव िहिु,ु मगज यफयो, कलेजो र मगृौलामा रगत जमेको 
देशखि,ु जिकलाल गायब भएको ६ गते राती पौिे बाह्र, बाह्र बजेको समयदेशख 
रािी पोखरीमा लास उते्रको समय ७ गते ददउाँसो १ बजेधतर अन्दाजी 
१२।१३ िण्टामा लास पािीमा उते्रको देशखएको हिुाले लास पािीमा पाइए 
तापधि पािीमा िुबेर मरेको होइि, भन् िे िाक्टरहरूको रायमा यो बेञ्च पूणा 
रूपमा सहमत हनु्ि। उपरोक्त कारणहरूले जिकलाल अपहत्या गरी पािीमा 
िुवी मरेको िदेशखई कताव्यबाट धिजको ज्याि गई लास रािी पोखरीमा 
फालेको फाल्ि लगाएको देशखन्ि। 

ब४)  अधभयकु्त दोषी हिुे गरी कुिै मधतयार सरहको सहयोगी अधभयुु ुक्तले 
बयाि गरेमा सो कुरालाई अरू स्वतन्त्र प्रमाणद्वारा समथाि भएमात्र कसूर 
वारदात एयकि हिु सक्िे। कारण, प्रमाण पररबन्िबाट जसको कताव्यबाट 
मारेको ठहिा सो िै अपरािी ठहिे। 

िंकाको फाइदा अधभयकु्त प्यारेलालले पाउाँिि ्यक भन् िलाई प्यारेलालको िेरै 
वषादेशखको परुािो िोकरले यकि त्यस्तो बयाि गर् यो ? कसैको लोभ लालच वा 
वहकावटमा लाधग त्यस्तो बयाि गर् यो वा भएको यथाथा कुरा िै बतायो ? यो 
कुरा यवचारणीय ि। लालबहादरुको उपरोक्त बयािमा कधतसम्म सत्यता 
ि ? त्यो अरू स्वतन्त्र प्रमाणबाट समधथात हनु्ि, हुाँदैि ? सो यवचार गिुा अधत 
जरुरी हिु आउाँि। अधभयकु्त दोषी हिुे गरी कुिै मधतयार सरहको सहयोधग 
अधभयकु्तले बयाि गरेमा सो कुरालाई अरू स्वतन्त्र प्रमाणद्वारा समथाि 
भएमात्र कसरु वारदात एयकि हिु आउाँि भन् ि े सवामान्य कािूिी धसद्धान्त 
हो। यसै धसद्धान्तका आिारमा लालबहादरुको बयाि कधतसम्म अरू स्वतन्त्र 
प्रमाणबाट समधथात हनु्ि ? यवचार गरी हेरौं। 
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सवाप्रथम यो कुरा आउाँि यक लालबहादरु प्यारेलालको एक यवश्वासी परुािो 
मयहिाबारी रु. ५० रूप या तलब ददई राखेको िोकर हो। धिजले अरूको 
बहकावटमा लाधग यस्तो बिावटी कुराको बयाि ददएको हो यक भि  भिे सो 
कुरा कतैबाट प्रमाशणत हिु सकेको िैि। ि त प्यारेलालले िै लालबहादरुले 
िसु खाई त्यस्तो झठु्ठा बयाि ददएको हो भिी सायवत गिे कोशिस गिुाभएको 
ि। उल्टो प्यारेलालले िै लालबहादरुलाई िसु ददई आफ्िो पक्षमा ल्याउि े
प्रयास गिुा भएको ि। लालबहादरु, रामबहादरु र शजतबहादरुलाई जिही 
३।३ रूप यााँका दरले िसु कं. तेजबहादरु माफा त पठाउि ुभएको धमधसलबाट 
देशखएको ि। लालबहादरु, रामबहादरु मेरो िोकर भएका र हामीलाई 
सरकारी धसिाले िपगुी भााँिा बन्िक राखेका िौं। केही खचा पाउाँ भिी खबर 
पठाएकोले रु. ९। ददएको हुाँ। अरू कारणले होइि भन् ि ेप्यारेलालको भिाई 
ि। तर लालबहादरु, शजतबहादरु र रामबहादरु थिुामा रहेको वखतमा िै 
बन्िकी धिखन् िे उपयकु्त बेला धथयो। फेरर लालबहादरु, रामबहादरु त 
प्यारेलालकै िोकर भएकोले बन्िकी रहेको भााँिा धिखन् ि ददयो भन् ि ेसम्झौं। 
तर शजतबहादरु त प्यारेलालको कोही होइि। उसको भााँिाको बन्िकी 
धिखन् ि प्यारेलाललाई के मतलब ? लालबहादरु, रामबहादरु र शजतबहादरु 
सबैको भााँिा बन्िकमा पिुा र सबैको यसैबेला धिखन् िे भन् िे कुरा पधि धमल्दो 
कुरा भएि। यसबाट यही प्रष्ट हनु्ि यक प्यारेलालले यी धतिै जिा 
अधभयकु्तलाई आफ्िो पक्षमा बकाउिे कुप्रयास गरेको हो। तर कं. 
तेजबहादरुको इमान्दारीताबाट यो काम उदे्दश्य केही हदसम्म सफल हिु 
पाएि। यस्तो परुािो यवश्बासी िोकरले प्यारेलाललाई बिाबटी कुराले 
फसाउि ुपिे कुिै कारण पधि देशखंदैि। फेरर लालबहादरुको बयािलाई ७ 
जिा िाक्टरहरूको बोिाको रायले समधथात हनु्ि। िाक्टरहरूको ररपोटा 
ि, लास पािीमा पाइए तापधि पािीमा िुबेर मरेको हैुैि। जब पािीमा िुबेर 
मरेको प्रकृधत देशखंदैि, तब लास लालबहादरुको बयाि बमोशजम िै फाधलएको 
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हो भिी यवश्बास गिा िपिे कुिै पयााप्त कारण िैि। जिकलाल एक लायक 
हट्टाकट्टा देशखएको यवुकले प्यारेलाललाई काटी मािे धियत भएको भए रेटेर 
मािा पिे धथएि। १।२ चोटमा िै प्यारेलालको ज्याि जाि सक्थ्यो। 
प्यारेलाललको भिाई बमोशजम प्यारेलालले सेफमा दाम थन्काएको 
जिकलालले देखेको हिुाले सोही दामको लोभले प्यारेलाललाई काट्ि 
खोजेको हो यक त भिौं भिे पधि रेिमलाल ठूलै कााँटको व्यापारी देशखएको 
ि। यस्तो हैधसयतदारको िोराले त्यती दाम िे. रु. ७५२५।३४ भा. रु. 
७९८८। बजिु पसल जााँचबाट सेफ कन्तरुमा रहेको देशखएको ि) को 
लोभमा परी माधिस काटी मािा सम्भव देशखंदैि। यदद प्यारेलालकै भिाई 
बमोशजम काटी मािा िसकेको भएपधि त्यधतकैबाट माधिस रािी पोखरीमा 
फाल हाल्ि भिी भन् ि कुिै तफा बाट पधि धमल्ि े देशखंदैि। प्यारेलालसाँगै 
व्यापाररक कारोवार भएको व्यशक्तले प्यारेलाललाईिै काटी मािा पधि केही 
कारण र धियत देशखंदैि। अब प्यारेलालको िरीरको िाउहरू यवचार गरौंुं। 
िााँटी धतर िाउ लागेको जस्तो लाधग धबउशझएाँ, दे्े हात िातीदेशख केही माधथ 
िाटीधिर राखी सतेुको बेलामा हातमा िाउ भएको। बायााँ हातबाट हधतयार 
पयिंदा खकुुरी रहेि। उठी खकुुरी समाती खोसाखोस भयो भन् िे, कठालो 
पधि समातेको भन् िे प्यारेलालको भिाई ि। खकुुरी समाती सकेपधि 
प्यारेलालको िााँटीमा कसरी आठवटा िाउ पिा गयो। खकुुरी खोसाखोस हिु 
थालीसक्यो। आठवटा िाउ हनु्जेलसम्म प्यारेलाल धिरामा भएको भनु्न 
पर् यो। काट्िलेे पधि एकै चोटी िकाटी सािा सािा आठवटा िाउहरू 
बिाईरहि पिे कारण िैि। िाउ लानिासाथ धबउझें भिेपधि िााँटीमा 
आठवटा िाउ लानि सक्िे अवस्था िै परेि। त्यसको साथ साथै दायहिे 
हातमा पधि िाउ देखाईएको ि। दायहिे हातमा िाउ हिु ुपधि िधमल्िे कुरा 
ि। खोसाखोस गदाा खकुुरी ढोकाधिर खस्यो भन् ि ेप्यारेलालको भिाई बायााँ 
हातले खकुुरी समाती खोसाखोस भएको फेरर कठालो पधि समातेको भिे पधि 
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दायहिे हातले िै समातेको भयो। यसरी दायहिे हातमा िाउ हिुे खण्ि परेको 
देशखंदैि। तर प्यारेलालको िाउ जााँचको केि फारमबाट दायहिे हातमा िाउ 
देखाएको ि। प्यारेलाल िाङ्गो खकुुरी धलई पधुलस सेन्री बसेको ठाउाँमा 
पगेुको देशखएको ि। कं. ददलबहादरु बढुाथोकीले प्यारेलालले िाङ्गो खकुुरी 
धलएर यहाँिेको देशख िाङ्गो खकुुरी धलई यहाँड्ि हनु् ि भिी मैले खकुुरी खोसी 
सेन्रीमा िै राखेको हुाँ भिी भिेको ि। प्यारेलाललाई काटी जिकलाल 
भागेको भए काटी भानिे माधिस समात्न े कोशिस पट्टी िलागी िाङ्गो खकुुरी 
धलइ गहुार गहुार गरी यहाँड्िे काम स्वभायवक देशखंदैि। काट्ि लागेको 
अवस्थामा गहुार मानि ु स्वभायवक कुरा हो। तर काट्िे माधिस भागेपधि 
भानिे माधिस समात्न खोज्ि ुिै पयहला काम हनु्ि। तर प्रस्ततु केिमा माधिस 
भरखरै भागेको ि तापधि त्यसपट्टी ध्याि िगई खाली गहुारमा लाधगएको ि। 
काट्िे माधिस कता भानयो ? समात्न पर् यो भिी अ. स. ई. हेमप्रसादले 
प्यारेलालसाँग भन्दा अयहले मलाई िाह भएको ि। शचिेकै माधिस हो। त्यो 
कहााँ जान्ि ? पिी हाधलन्ि भिी प्यारेलालले भिे भिी अ. स. इं. हेमप्रसादले 
बयाि गरेकोबाट प्यारेलालको काटी भानिे माधिस तत्काल पिाउ गिे 
अधभप्राय िभई भानिे माधिस पिाउ गिा खोज्दा लालबहादरु फेला पलाा भन् िे 
िरले भानिे माधिस समात्न ेपट्टी हटक गरेको देशखन्ि। जिकलाल भागेको 
भिी जिकलालको स्थाि धलि खोज्िे लालबहादरु भागेकोले िै काटी भानि े
माधिस पिि पट्टी िेका हालेको हो भन् ि े कुरालाई उपरोक्त अ. स. ई. 
हेमप्रसादको बयािबाट पषु्टी धमल्ि। यी सब कुरा अपराि गरेको अवस्थामा 
प्रकट हिु े शचन्हहरू हिु।् यकिभिे त्यस्तो अपराि भए गरेको ि। त्यस्ता 
अवस्थामा कुिै पधि माधिसको मािधसक शस्थधत दठक रहन् ि। यो 
मिोबैज्ञाधिक कुरा हो। िाउ बिाउाँदा बेठाममा पधि िाउ बन् ि जाि,ु काटी 
भानिे माधिस पट्टी यवचारसम्म पधि िहिु,ु आफूलाई िाउ पधि लगाई सोही 
िाङ्गो खकुुरी हातमा धलई बिावटी प्रकृधत देखाउि,ु यी सब कुराहरू सािारण 
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अवस्थामा अथाात मािधसक शस्थधत दठक भएको अवस्थामा हिुे कुरा होइिि।् 
आफूलाई खकुुरी लाधगसकेकोले होस ठेगािमा िभई समात्न े यवचारै आएि 
भन् ि ेप्यारेलालको भिाई ि। आफूलाई काट्िे माधिस जसको कठालो समेत 
समाती सकेको र बायहर कुसलेु पूणाप्रसाद पधि गहुारमा आइसकेको ि भिे 
पधि त्यस्तो माधिसलाई समात्न िसक्िे कुिै कारण देशखाँदैि। लास रािी 
पोखरीमा फाली सकेपधि प्यारेलालको पसलमा आई प्यारेलालको 
ललाबहादरुको लालबहादरुसंग खकुुरीले आफ्िो िरररमा आफ ले िाउ लगाई 
काट्यो, मायो भधि कराउाँिु, ताँ भागे जस्तो गिुा भन् िे सल्लाह अिसुार म भागें 
भन् ि े जिु कथि ि, त्यस कुरालाई यी माधथका कुराहरूले गयहरो तररकाले 
समथाि गरेको देशखन्ि। खकुुरी हेदाा पधि चलि व्यवहारमा िआएको 
धबल्कुल ियााँ खकुुरी ि। फेरी जिकलाल खकुुरी धभरी यहाँड्िे यकधसमको 
माधिस हो भन् िे कुरा कतैबाट देशखद ि। अको मखु्य प्रमाण लानिे कुरा 
प्यारेलालको पसलबाट बरामत भएको ३ गजको स्वदेिी कपिा ि। मिे 
जिकलालको मखुमा कपिा कोची राखेको रहेि भन् ि ेलालबहादरुको भिाई 
ि। कपिामा रातो रातो दाग हिुकुो साथै शचउराको टुिाहरू पधि देशखएको 
ि। प्यारेलाल तफा को भिाईमा यो कपिा २।३ मयहिा अशि प्यारेलालको 
िोरा भर् याङबाट लिी यवरामी हुाँदा अस्पताल लैजााँदा िोरालाई बेिे काममा 
प्रयोग भएको हो र त्यसै बेला िोराले वान्ता गरेको दाग हो भन् िे शजयकर 
ि। त्यधत लामो समयसम्म ग्राहकहरू आउिे जािे पसलमा यस्तो कपिा 
रही रहि सक्ि भन् िे अिप्रधततको कुरा हो। 

यी सब कारणहरूले गदाा प्यारेलालको पसलबाट जिकलाल भागेको िभई 
लालबहादरु िै जिकलाल बिी भागेको रहेि भन् िे कुरा धसद्ध हिु आएको 
ि। प्यारेलालले िै त्यस्तो जिन्य अपराि गरी कसूर धिपाउि त्यस्तो रचिा 
गरेको प्रष्ट देशखएको ि। उपरोक्त कारण प्रमाण पररबन्दबाट प्यारेलालकै 
कताव्यबाट जिकलालको ज्याि मरेको ठहिााले तपधसलमा लेशखएको यवषयमा 
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तपधसलमा लेशखए बमोशजम गिे गरी अरू यविेष अदालतको फैसलामा 
लेशखएको बुाँदा प्रमाणबाट समेत इन्साफ उक्त यविेष अदालतको मिाधसब 
ठहिा। 

ब५)  लासजााँच गराउाँदा ज्याि सम्बन्िका ३ िम्बर बमोशजम रीत परु् याई 
खलुाउि ुपिे कुराहरू खलुाई लास जााँच िगरेको देशखएमा ज्याि सम्बन्िीका 
४६ िं. बमोशजम हदैसम्मको दण्ि जररवािा हिुे। 

देहायका माधिस के रािी पोखरीमा मौकाको लासजााँच गराउाँदा ज्याि 
सम्बन्िीका ३ िम्बर बमोशजम रीत परु् याई खलुाउि ु पिे कुराहरू खलुाई 
लासजााँच गरेको िदेशखाँदा ज्याि सम्बन्िीका ४६ िं. बमोशजम यविेष 
अदालतका ०१४।४।१६।६ का फैसलाले देहाय बमोशजम गिे गरेको 
जररवािाले िपनुि ेभई उक्त ऐि बमोशजम हदैसम्मको देहाय बमोशजका दरले 
जररवािा हनु्ि। 

ब६)   लासजााँच गदाा िाक्टरहरूले लासजााँच गिा ल्याएको समय र लासजााँच 
भएको समय लेख् िपुिे। मतृ्यकुो कारण पत्ता लानि गाह्रो भएमा पेटमा 
पाईएका पदाथाहरू रासयधिक जााँचको धिधमत्त बचाएर राख् िपुिे। प्रचधलत 
कािूि र मेधिकल जरुरसप्रिेुन्समा देखाउि ुखलुाउि ुपिे कुरा यववरण सयहत 
खलुाई जााँच गिुा पिे। 

प्रस्ततु केसमा िाक्टरहरूबाट भएको लासजााँचमा जो जधत कुराहरू खोल्ि ु
खलुाउिपुिे धथयो यथाथा खलेुको देशखएि। लासजााँच गिा ल्याएको समय र 
लासजााँच भएको समय लेख् ि ुपिे साथै मतृ्यकुो कारण पत्ता लानि गाह्रो भई 
िंका उत्पन् ि भएमा लासजााँच गदाा पेटमा पाईएको पदाथाहरू रासयधिक 
जााँचको धिधमत्त बचाएर राख् ि ु पिा भन् ि े मेधिकल जरुरसप्रिेुन्सका 
यकताबहरूमा लेशखएको देशखन्ि। आईन्दा हिुे लासजााँचमा मिेको कुि 
यकधसमबाट मतृ्य ुभएको ि, त्यसको धसलधसलामा प्रचधलत कािूि र मेधिकल 
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जरुरसप्रिेुन्सका यकताबहरूबाट के कधत कुरा देखाउि ुखलुाउि ुपिा ? त्यसको 
ख्याल राखी देशखएसम्मको यववरण खलुाई जााँच गिुा भिी िाक्टरहरूलाई 
सूचिा ददि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई लेखी पठाइददि।ु 

ब७)  लासजााँच मौका तहयककात गदाा प्रचधलत कािूिको आिारमा रही ज्याि 
सम्बन्िीका ३ िं. बमोशजम खलुाउिपुिे कुराहरू खलुाई, पाएसम्म 
सरजधमिका िेरै माधिसहरू राखी मौका तहयककात लासजााँच गिुापिे। 

 प्रस्ततु केसमा भएको मौका तहयककात लासजााँचमा ज्याि सम्बन्िीका ३ िं. 
को रीत परु् याई पधुलसबाट खलुाउिपुिे कुराहरू खलुाई कारवाई गरेको 
िदेशखएकोले आयन्दा पिा आउिे यस यकधसमका मतृ्यकुा लासजााँच मौका 
तहयककात गदाा प्रचधलत कािूिको आिारमा रही ज्याि सम्बन्िीका ३ िं. 
बमोशजम खलुाउि ुपिे कुराहरू खलुाई पाएसम्म सरजमीिका िेरै माधिसहरू 
राखी मौका तहयककात लासजााँच गिुा भिी पधुलसहरूलाई सूचिा ददि गहृ 
मन्त्रालयलाई लेखी पठाई ददि।ु 

2.   रामधारी सहिीको जाहेरीले िादी श्री ५ को सरकार बिरुद्ध  रेसमी मलाहहिी 
समेत (िे.का.प.2035, अकं 1, नि.िं.१२११, मुद्ााः ज्याि।) 

िर पिाधि लकुाइराखेको रगत लागेको बधसल्ला फेला परेको भन् ि े हकमा 
रगत कयहले लागेको र के को रगत हो सो कुराको जााँचसमेत भएको 
देशखाँदैि, यस शस्थधतमा प्रहरीका समक्ष गरेको बयािको आिारमा मात्र 
कसूरदार ठहराउि न्यायोशचत िपिे।  

3. केशिप्रसाद निममरे बिरुद्ध  श्री ५ को सरकार (िे.का.प.2036, अकं 1, 
नि.िं.१२५५, पषृ् ठ 10,, मुद्ााः चके कीते गरी रूपैया झिकी खायो भन् िे।) 

http://nkp.gov.np/full_detail/6508
http://nkp.gov.np/full_detail/7309
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यविेषज्ञ भधिएको व्यशक्त यथाथामा हस्ताक्षर यविेषज्ञ हो वा होइि भन् िसेम्म 
पधि अदालतबाट ययकि गररएको वा धिजलाई अदालतमा साक्षीसरह उपशस्थत 
गराई बशुझएको वा धिजसाँग शजरह गिे प्रधतवादीलाई मौका ददएको देशखन् ि। 
यस शस्थधतमा उक्त रायलाई प्रमाण धलि ुप्रमाण ऐि, ०३१ को दफा २३ को 
उपदफा ब७) को प्रधतकूल सम्झिपुिे हनु्ि। कािूि बमोशजम ग्रहण गिा 
िहिुे प्रमाण ग्रहण गरी सो प्रमाणलाई आफ्िो ठहरको आिार बिाई फैसला 
गरेकोले प्रमाण ऐि, ०३१ को दफा ५४ को प्रधतबन्िात्मक वाक्यांिले सो 
फैसला बदर हिुे।  

4. विष्णुिहादरु राई  बिरुद्ध इन्रिहादरुको प्रनतिेदिले िादी श्री ५ को सरकार 

(िे.का.प. 2046, अकं 11, नि.िं.4001, पषृ् ठ 115,, मुद्ााः भष् टाचार।) 

यविेषज्ञको रायलाई तका संगत रुपमा खण्िि िभएसम्म मान् ि पिे।  

5. वदु्ध कुमार महजािको जाहेरीले श्री ५ को सरकार धबरुद्ध  कृष्णहरी खत्री 
समेत (ि.ेका.प. 2056, अंक 2, धि.िं. ६६७४, पषृ् ठ 6674, मदु्दााः कताव्य 
ज्याि।) 

जाहेरवालाले आफ्िा जाहेरी दरखास्तमा कृष्णहरी खत्री उपर िंका सम्म 
व्यक्त गिा िसकेको र अदालतमा आई वकपत्र गदाा शृ्रतािशृु्रत प्रमाणको 
आिारमा कृष्णहरी खत्री उपर िंका सम्म व्यक्त गरेको पाइन्ि। सजामीिका 
व्यशक्तहरु र प्रहरीमा ठािो कागज गिे रत्नमाया महजाि समेतले अदालतमा 
बयाि गदाा मतृक सन्तमायासाँग सरेुन्र महजाि मात्र साथै गएको भन् ि ेलेखाई 
ददएको समेत देशखि आएबाट कृष्णहरी खत्री वारदातमा संलनि  भएको भि े
सहअधभयकु्तको पोल अन्य कुिै तथ्ययकु्त र स्वतन्त्र प्रमाणहरुबाट पयुष्ट हिु 
आएको कुटोमा पाइएको रौं यवधि यवज्ञाि प्रयोगिालामा पररक्षण हुाँदा 
कृष्णहरी खत्रीको रौसंग धमल्ि सक्िे भन् ि े यविेषज्ञको राय भएतापधत रौं 

http://nkp.gov.np/full_detail/7738
http://nkp.gov.np/full_detail/7738
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पररक्षण यविेषज्ञ जीवि प्रसाद ररजालले अदालतमा गरेको वकपत्रको 
स.ज. १२ मा रौमा फरक देशखएकोमा यकटाि साथ फरक ि भन् ि ेसयकन्ि 
तर समािता भिे यकटाधि गिा िसयकिे भधि वकपत्र गरेको देशखाँदा धमधसल 
संलनि कुिै पधि प्रमाणबाट सह अधभयकु्तको पोल समधथात िरहेको अवस्थामा 
यविेषज्ञको रायलाई मात्र आिार धलई प्रधतवादीले आरोयपत कसूर गरेको ठहर 
गिा िधमल्ि।े 

टाउकोको आिातका कारण मतृ्य ु भएको बCause of Death is head 

injury) भन् ि े पोष्टमाटाम प्रधतवेदि समेतबाट करणी पश्चात सन्तमायाले 
लगाएको गहिा लटु्ि लानदा सन्तमाया कराई गाउाँमा भधि ददन्िु  भिेकोले 
सोही िरले माटो खन् ि लगेको कुटोले मतृकको टाउकोमा प्रहार गरेको भन् िे 
प्रधतवादीको सायवधत बयाि समधथात हिु आउाँि। प्र. सरेुन्र महजािले प्रहरी 
समक्ष गरेको बयाि िाररररक यातिा ददई गराएको भिी शजयकर धलएको 
भएतापधत िा, खत, वा िारीररक जााँचको धिवेदि लगायतका कुिै प्रमाण पेि 
गिा सकेको पाइएि। प्रधतवादीको अदालत समक्ष गरेको बयािमा कसूरमा 
इन्कारी रहेको देशखएता पधि अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट त्यस्तो इन्कारी पयुष्ट 
हिु िसक्दा धिजले अपराि गरेको होइि भधि मान् ि धमल्िे अवस्था िदेशखंिे। 

6. मभमकला िलाल  बिरुद्ध ख्ग मस ं िलालको जाहेरीले श्री ५ को सरकार 

(िे.का.प. 2060, अकं 5, नि.िं. ७२२५, मुद्ााः कततव्य ज्याि।) 

लास जांच मचुलु्कामा िाटीमा कपिाको रस्सी वााँधिएको उल्लेख भएको र 
सव परीक्षण प्रधतवेदिमा िाक्टरको रायमा िाटी कसी बstrangulation) 
माररएको भन् िे उल्लेख हुंदा पिुरावेददका वाहेक अरु कुिै व्यशक्तले िवजात 
शििकुो िांटी कसी मािुापिे शस्थधत प्रमाण पररवन्िवाट देशखि िआएको समेत 
हुंदा पिुरावेददका प्रधतवादी भीमकला वलाललाई अधभयोग दावीको कसूरदार 
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ठहराई मलुकुी ऐि ज्याि सम्बन्िीको १३ब३) िं. वमोशजम सवाश्वसयहत 
जन्मकैद गिे गरेको पिुरावेदि अदालत वटुवलको इन्साफ मिासीव ठहिे। 

 प्रधतवादी भीमकला वलाल वषा २२ की देशखएकी उमेर र अवस्थाले गदाा 
परपरुुषको गभा रहि गएको र मौकैमा गभापति गिा गराउि िसकी महीिा 
पगेुको जातक जन्मेको र लोकलज्जावाट वन ि ठहरे वमोशजमको अपराि 
गरेको देशखएतापधि सवाश्वसयहत जन्मकैदको सजाय अपराि अिसुारको सजाय 
िहिुे भई चको पिे देशखएको र पिुरावेदि अदालत र िरुु अदालतले ७ बषा 
कैद सजाय गिे गरी राय लगाएको भएतापधि ४ बषा कैद सजाय गरेवाट 
एकाधतर फौजदारी न्यायको मकसद परुा हिुे र अको तफा  यवविताबस ्
कधललो उमेरको मािवीय कमजोरीका कारणले सामाशजक लाजगालको 
स्वभायवक यवविताबाट हिु गएको अपरािको सजायवाट िेष जीवि व्यधतत  

गिा धिज प्रधतवादी भीमकलाले त्राण पाउिे देशखएकोले अ.वं. १८८ िं. 
वमोशजम धिजलाई कैद वषा ४ बचार) मात्रको सजाय हिुे। 

7.  मशििारायण साह कलिारको जाहेरीले िेपाल सरकार बिरुद्ध  मालतीदेिी 
कलिार (िे.का.प. 2064, अकं 12, नि.िं. 790,, मुद्ााः कततव्य ज्याि) 

Viscera को ररपोटा समेत धलई सम्बशन्ित शचयकत्सकद्धारा मतृ्यकुो कारण 
पयहचाि गररएको यवषयलाई िव परीक्षण प्रधतवेदिमा उल्लेख भएको 
प्रारशम्भक यववरणात्मक प्रस्ततुीले अन्यथा गिा सक्िे अवस्था िहिुे। 

िव परीक्षण प्रधतवेदि बAutopsy Report) स्वयं पूणा िरहेको र धिष्कषामा 
पनुिका लाधग Viscera परीक्षण अधिवाया रहेको कुरा धमधसल संलनि Autopsy 

Report को अध्ययिबाट देशखन्ि। त्यस्तो अपूणा Autopsy Report मा रहेका 
केही यववरणहरुलाई िै मतृ्यकुो कारणका रुपमा धलि धमल्िे अवस्था हुाँदैि र 
यस्ता धितान्त प्रायवधिक यवषयमा मिोगत रुपमा भन्दा यविेषज्ञको रायका 
आिारमा धिष्कषामा पनुिपुिे। 
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साक्षीका िंकास्पद कथि र अपषु्ट पररशस्थधतजन्य प्रमाणलाई आिार मािरे 
कसैलाई दोषी ठहर गिा धमल्दैि, त्यसो गिुा कािूि र न्यायका मान्य धसद्धान्त 
यवपरीत हिु जािे। 

मौशखक प्रमाण प्रत्यक्ष हिुपुिा, अथाात ् देख्न, सनु् ि वा कुिै इशन्रयको सहायताले 
थाहा पाउि सयकिे कुिै कुरालाई प्रमाणमा ददि खोशजएको भए, सो कुरा प्रत्यक्ष 
देख्न,े सनु् िे वा थाहा पाउिे व्यशक्तले त्यस सम्बन्िमा मौशखक प्रमाण ददएको 
हिुपुिा भन् िे प्रमाण ऐि, २०३१ को दफा ३७ब२) को प्राबिािका आिारमा 
पधि त्यस्ता अस्पष्ट र अधिश्चयात्मक कथिलाई कसूरदार ठहयााउिे आिार 
बिाउि िधमल्ि।े 

पररशस्थधतजन्य प्रमाण जयहले पधि प्रत्यक्ष हिुपिा, अिमुािबाट समधथात हिुे 
यवषय होइि। के कस्तो पररशस्थधतजन्य प्रमाण हो भन् ि े कुरा स्पष्ट रुपमा 
खलुाउि ु पिा, िटिासाँग सम्बशन्ित यवधभन् ि किीहरु मालाकार रुपमा एक 
अकोसाँग जोधिएको र त्यसबाट पररणामको स्वाभायवक धिष्कषा आउि ुपिे। 

 िवपरीक्षण गिे यविेषज्ञले मतृ्यकुो कारणमा Asphyxia due to hanging भन् ि े
राय ददएको अवस्थामा मतृक झणु्िी मरेको भन् िे पररशस्थधत बाहेक अन्य 
शस्थधतको कल्पिा गरी कुिै प्रत्यक्ष र अकाट्य प्रमाणको अभावमा दोषी ठहर 
गिा प्रमाण सम्बन्िी कािूि र न्यायका मान्य धसद्धान्त प्रधतकूल हिु जािे। 

,.  विष्णुकुमारी दजीको जाहेरीले िेपाल सरकार बिरुद्ध ममििहादरु दजी  
(िे.का.प. 2065, अकं 2, नि.िं. ७९२८, पषृ् ठ 15,, मुद्ााः कततव्य ज्याि।) 

माधिसको मतृ्यकुो सम्बन्िमा सो सम्बन्िी यवषयगत यविेषज्ञता हाधसल गरेका 
यविेषज्ञहरुद्वारा गररएको परीक्षण र त्यसका आिारमा प्रस्ततु गररएको रायको 
प्रामाशणक महत्व रहिे। 

http://nkp.gov.np/full_detail/2173


18 

 

सामान्य कुटयपटको यवषयलाई मिसायसयहतको आपराधिक कायाको संज्ञा ददि 
िधमल्ि।े 

ज्याि सम्बन्िीको १३ब३) िं. वमोशजमको सजायको माग दावी धलिे वादी 
पक्षले प्रधतवादीबाट ज्याि मािे धियतका साथ त्यस्तो आपराधिक काया गरेको 
हो भन् िे पषु्टी गिा सक्िपुिे। 

केबल जाहेरी दरखास्त र जाहेरवालाको भिाईलाई मात्र आिार बिाएर 
कताव्य ज्याि जस्तो गम्भीर मदु्दामा धिष्कषामा पनुि  िहिुे। 

अिमुाि, आिंका र सम्भाविा जस्ता मिोगत आिारमा कुिै पधि आपराधिक 
कायामा मिसाय तत्वको यवद्यमािता ि िै भिी धिष्कषा धिकाल्ि ु न्यायोशचत 
िहिु,े मिसाय तत्वको यवद्यमािता प्रमाणहरुबाट िै देशखि ु पिे र त्यस्तो 
प्रमाण जटुाउिे दाययत्व वादी पक्षले िै वहि गिुापिे। 

9. रामिहादरु िस्िेत  बिरुद्ध  रामिहादरुको जाहेरीले िेपाल सरकार (िे.का.प. 
2065, अकं 7, नि.िं. 79,5, मुद्ााः कततब्य ज्याि।) 

पिुरावेदि गिा पाउिे यवषय कािूिी हक भएकाले यसलाई सारवाि हक कै 
रुपमा धलइि ुपिे। 

 मातहत अदालतले जन्मकैदको सजाय ठहर गरेका मदु्दाहरुमा यस अदालतले 
आफ्िो सपुरीवेक्षकीय अधिकार अन्तगात सािकको रोहवाट हेिे कुरा र 
पिुरावेदकीय अधिकारक्षेत्र अन्तगात पिुरावेदि सनु् ि ेयवषय पथृक—पथृक हुाँदा 
जन्मकैद सजायको अशन्तम अिमुोदि यस अदालतवाट हिैु पिे बाध्यात्मक 
कािूिी व्यवस्थाका कारण त्यस्तो सजाय भएका मदु्दाहरुमा पक्षको पिुरावेदि 
िपरे पधि सम्वशन्ित अदालतले सािक जाहेर गिुापिे। 

धमधसल संलनि प्रमाण वा वस्तशुस्थतसाँग मेल िखािे यविेषज्ञको राय प्रमाणमा 
धलि िधमल्िे। 
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 धमधसल संलनि प्रमाणलाई िजरअन्दाज गरी न्यायकतााले यविेषज्ञको रायलाई 
बाध्यात्मक रुपमा शस्वकार गिै पदाि भिी न्यायकतााको यववेकलाई बन्िक 
बिाउि िधमल्िे। 

प्रायवधिक कुरामा सम्वशन्ित यवषयका यविेषज्ञको यवज्ञतालाई सहजै इन्कार 
गररदैि। तर यविेषज्ञको राय धमधसल संलनि वस्तशुस्थती एवं सबदु प्रमाणसाँग 
मेल िखािे र वारदातवाट स्थायपत तथ्यभन्दा ज्यादै िै पथृक भई िंकास्पद 
देशखन्ि भिे त्यसलाई अशस्वकार गिा सयकिे। 

भैरहेको कािूिी प्राविािको उपेक्षा गरी वा गलत अथा लगाइ यविेषज्ञको 
रायलाई प्रमाणमा धलइि ुपिे भन् िे शजयकर ग्रहणयोनय िदेशखिे। 

अपराि गररसकेपधि अपरािबोि गरी अिसुन्िाि र अदालतमा सत्य तथ्य 
कुरा राखी न्यायीक प्रयियालाई सिाउि ुपिेमा उल्टै पटकपटक भ्रमात्मक 
कुरा गरी न्यायीक प्रयियालाई िै गमुराहमा पािे प्रयास गरेको देशखदा त्यस्तो 
व्यशक्तप्रधत सहािभुधूत राशख ठहर भएको संजाय िटाउि ु पिे अवस्था 
िदेशखि।े 

10. िेपाल सरकार  बिरुद्ध मगरे खााँ समेत  (िे.का.प. 2066, अकं 10, नि.िं. 
,243, पषृ् ठ 1667 मुद्ााः लागू औषध (ब्राउि सुगर)) 

 फौजदारी अपरािमा व्यशक्तका यवरुद्ध ठोस र िंकारहीत प्रमाण संकलि 
हिुपुिा तव मात्र राज्यले अधभयोग लगाउि, मदु्दा चलाउि सक्ि यदद 
धबिाप्रमाण राज्यले कसैलाई फौजदारी अपरािको अधभयोग लगाउाँि र 
त्यसको फलस्वरुप अधभयकु्तले सफाइ पाउाँि भिे त्यस्तोमा 
महान्यायाधिवक्ताले पिुरावेदि गरी अधभयकु्तलाई हैरािी गिा िहिुे।  
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अपराि जधतसकैु गम्भीर, िंका जधतसकैु बधलयो, चररत्र र चालचलि जधतसकैु 
खराब, गधतधबधि जस्तोसकैु िंकास्पद भएपधि यस्ता कुराहरूले प्रमाणको ठाउाँ 
धलि िसक्ि।े  

कुिै व्यशक्तले लागू षषिको कारोवार गिे व्यशक्तलाई शचन्दैमा, कारोवार गिे 
व्यशक्तसाँग आवजावत, उठबस गरी धमत्रता कायम गदैमा त्यस्तो व्यशक्त पधि 
दोषी हुाँदैि। त्यस्तो व्यशक्तका यवरुद्ध ठोस सबूद प्रमाण भए मात्र मदु्दा चल्ि 
सक्ि।े  

फौजदारी अपरािमा अपराि भएको भन् िे तथ्य अथाात ्Corpus Delict पयहला 
वादीले प्रमाशणत गरी त्यसपधि मात्र अधभयोग लगाएको व्यशक्तले िै त्यस्तो 
अपराि गरेको भिी प्रमाशणत गिुापिे।  

लागू षषिको Manace लाई धियन्त्रण गिे उदे्दश्यले यविाययकाले आफूमा 
भएको यविाययकी अधिकार प्रयोग गरी समाजको बहृत्तर यहतलाई ध्यािमा 
राखी बिाएको कािूिलाई अन्यथा भन् ि िधमल्ि।े  

11. अके्षिर अहहरको मु.स गिे िुद्धु अहहर समेत बिरुद्ध  कुल्लुर अहहर भन् िे 
जंगिहादरु अहहर (िे.का.प. 2066, अकं 10, नि.िं. ,250, पषृ् ठ 1727, 
मुद्ााः अशं िामसारी।) 

 पक्षले माग गदैमा िी.एि.ए.परीक्षण गराउिे आदेि ददि अदालत बाध्य 
हुाँदैि। यो परीक्षण माग गिे पक्षको भिाई प्रधतकूल राय आयो भिे पधि 
उसले दण्ि जरीवािा समेतका कुिै दाययत्व व्यहोिा िपिे हिुाले िाता होइि 
भन् ि ेपक्षले मिोयविोद गिा वा कसैप्रधतको इवी साध्ि वा मयहलाको मािमदाि 
गिा वा सामाशजक तथा पाररवाररक संरचिा खलबल्याउिका लाधग 
िी.एि.ए.परीक्षण गिे आदेि सहायक िहोस ्भन् िे कुरामा अदालत सिै सताक 
रहि ुपिे।  
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प्रमाणहरूको सृंखलामा एउटा प्रमाण िी.एि.ए.परीक्षण पधि हिु सक्ि। तर 
अन्य प्रमाणहरूकै आिारमा यपततृ्वको यवषय यकीि गिा सयकन्ि भि े यो 
परीक्षण गराउि पिे बाध्यता अदालतलाई िहिु पधि सक्िे।  

12. वििय मािन्धर  बिरुद्ध मुकुन्ददास शे्रष्ठको जाहेरीले िेपाल सरकार 

(िे.का.प. 2067, अकं 2, नि.िं. ,311, मुद्ााः कततव्य ज्याि।) 

 मतृकको लाि र त्यसमा यविेषज्ञले गिे अध्ययिले मतृ्यकुो कारणका बारेमा 
िारणा बिाउि अदालतलाई सहयोग गदाि। यस अथामा यविेषज्ञको रायले 
पधि बधलयो प्रमाणको स्थाि ग्रहण गिा सक्दि भन् ि ेसन्दभा िै शचयकत्सकीय 
प्रमाण बMedico-Evidence) को मूल ममा हिुे।  

धबिाआिार यविेषज्ञले ददएको प्रधतवेदिलाई अन्यथा गदाा वास्तयवक न्याय 
प्रदाि गिे उदे्दश्यबाट ददिाभ्रधमत हिु ेअवस्था उत्पन् ि हिु जािे अवस्थाप्रधत 
अदालत सजग हिुपुिा। अपरािलाई प्रमाशणत गिे किीको रूपमा रहिे 
अिसुन्िािको िममा संकधलत प्रमाणका रुपमा अधभन् ि अङ्ग माधििे 
प्रधतवेदिलाई अस्वीकार गिा अदालतलाई त्यधत िै स्पष्ट आिार र कारणको 
आवश्यकता पदाि। यसमा वस्तधुिष्ठ व्याख्याि गरी अस्वीकार गिुापिे 
वैज्ञाधिक आिार समेतको स्पष्ट उल्लेखि गरी यवमधत राखी खण्िि गिा सक्ि ु
पदाि र यो खण्िि शचयकत्सा यवधििास्त्र बMedical Jurisprudence) का 
सवामान्य धसद्धान्तमा आिाररत हिुपुिे।  

यविेषज्ञले ददएको प्रधतवेदि िंकास्पद, दद्वयविायकु्त वा अस्पष्ट िभई फयटक झ  
स्वन ि बCrystal Clear) र अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले समधथात गदाि भिे त्यस 
अवस्थामा अदालत स्वयंले तका  यवतका  गरी िंका उपिंका उठाउि ु समेत 
न्यायोशचत िहिुे।  
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यविेषज्ञको राय प्रधतवेदि यो यधत करणबाट िंकास्पद वा यवरोिाभाषयकु्त ि 
भिी इजलाससमक्ष प्रष्टयाउि ुपिे सम्बशन्ित पक्षको दाययत्व हिुे हुाँदा यस्तो 
दाययत्वलाई िंकारयहत तवरबाट पयुष्ट गिुापिे।  

13. डडलिहादरु सिुारको जाहेरीले िेपाल सरकार बिरुद्ध  मिकुमारी िेपाली 
(िे.का.प. 206,, अकं 12, नि.िं. ,726, पषृ् ठ 1965, मुद्ााः कततव्य 
ज्याि।) 

अधभयोगमा कताव्य ज्याि जस्तो गम्भीर प्रकृधतको फौजदारी वैज्ञाधिक 
परीक्षणले स्थायपत गरेको तथ्यभन्दा बायहर गएर मौशखक कथिका भरमा 
कसैलाई दोषी यकटाि गिा िधमल्िे। 

कसैले कसैलाई हत्या गरेको भधिएको अवस्थामा हत्या भएको भधिएका 
व्यशक्तको िव िै सबैभन्दा ठूलो प्रमाणका रुपमा रहन्ि। िव फेला परेको 
अवस्थामा मतृ्य ुअशि बPost Mortem) र मतृ्य ुपधि बAnte mortem) का िाउ 
चोटहरू र अवस्था समेतको परीक्षण गिा सयकि ेर त्यसले मतृकको मतृ्यकुो 
कारणका बारेमा यथाथा जािकारी प्राप्त हिुे अवस्था रहन्ि। िव फेला पिा 
िसकेको अवस्थामा हत्याको अधभयोग लागेका व्यशक्तले के कसरी र कयहले 
हत्या गरेको हो भन् िे तथ्य अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पयुष्ट गिे दाययत्व वादी 
पक्षले वहि गिुापिे। 

कुिै व्यशक्त यविेषको अप्रमाशणत कथिलाई िै सवोत्तम प्रमाण मािेर 
अिसुन्िाि कायालाई त्यशत्तमै सीधमत राख् िेहो भिे सत्य कयहल्यै उदिायटत 
िहिुे अवस्थाको धसजािा हिु जािे। 

  सिुी थाहा पाएको भन् िे जस्ता अत्यन्त कमजोर प्रमाणलाई आिार बिाएर 
अन्य प्रमाणको खोजी िगिे हो भिे अिसुन्िािको कुिै अथा रहाँदैि र त्यसले 
अपराि र अपरािीका बारेमा सत्य तथ्यको खलुासा गिा पधि िसयकिे। 

http://nkp.gov.np/full_detail/1875
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कसैलाई दोषी ठहर् याउि वयािलगायतका मौशखक प्रमाणबाहेकका अन्य 
स्वतन्त्र प्रमाणहरूको सृंखला जोधिि ु पदाि र प्रमाणहरूको मालाकार 
किीबाट त्यस्तो वयाि व्यहोरा समधथात िहुाँदासम्म सायवती वयािले कुिै 
प्रामाशणक महत्व राख्दैि भन् िे कुरालाई अिसुन्िाि र अधभयोजि पक्षले बझु्ि ु
जरुरी हिु।े 

 कुिै व्यशक्त हराएकै आिारमा धिजको हत्या भएको धिष्कषा धिकाल्दा भोधल 
त्यो व्यशक्त जीयवतै समाजमा फकेर आयो भिे समस्त न्याय िै कलंयकत हिु 
पनुदि। िौ जिा अपरािी िुटे पधि एकजिा धिरपरािी पधि सजायको भागी 
िहोस ् तथा िंकाको लाभ अधभयकु्तले पाउाँि भन् िे मान्यताको अियुायी 
कािूिी प्रणालीमा िवको प्रत्यक्षीकरण धबिा कताव्य ज्यािको अधभयोगमा 
कसैलाई सजाय गदाा अत्यन्त सतका ता अपिाउि पिे। 

पािीमा बगाइएको र आगोले िढाइएको जस्ता यवषम पररशस्थधतमा लास फेला 
िपिा पधि सक्दिि।् लािको अविेष समेत लोप गराउिे अधभयकु्तको 
भगीरथ प्रयत्न पधि हिु सक्दि। तर यस्ता यियाकलाप भएको वादीले पयुष्ट 
गिा सक्िपुिे। 

सायवतीमा अधभव्यक्त तथ्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पयुष्ट हिु त आवश्यक ि िै, ती 
स्वाभायवक र मािव आचरण अिकूुल पधि देशखि ुपिे। 

14.  िमिहादरु िस्िेत समेत बिरुद्ध गंगािहादरु काकीको जाहेरील िेपाल 
सरकार (िे.का.प. 2070, अकं 6, नि.िं. 9022, मदु्ााः कततव्य ज्याि।) 

अपरािका सम्बन्िमा खिा भएका मचुलु्काहरूमा प्रामाशणक िशक्त हनु्ि। 
धतिमा व्यक्त तथ्यले अपरािको वस्तशुस्थधत बताउाँिि।् व्यशक्तले झूठो बोल्ि 
सक्दि तर वस्तशुस्थधतयकु्त तथ्यले कयहल्यै झूठो बोल्दैि। 
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फोटो, धभधियो, अधियो, सीिी आदद धिशजटल सामग्री धलखत हिु।् ययिको 
प्रामाशणक मूल्यलाई अस्वीकार गिुा न्यायसङ्गत हुाँदैि। तथ्यका प्रत्येक गवाह 
प्रमाण हिु।् मदु्दाका कुिै पक्षबाट फोटो, धभधियो, अधियो, सीिी आदद धिशजटल 
प्रधत प्रमाणका रूपमा प्रस्ततु हनु्िि ् र अको पक्षबाट धतिमा इन्कारी 
जिाइदैि भिे धलशखत प्रमाणका रूपमा यी ग्राह्य हनु्िि।् यस्ता प्रमाणका 
यवषयमा यववाद उठेमा धतिको सत्यता परीक्षणको यवषय बन्दि। अन्यथा 
धलखत प्रमाणका आिधुिक स्वरूपलाई सतका ता साथ ग्रहण गदै जािपुिे। 

जीविप्रधत जीशजयवषा राख् िेयवुतीले सहजै आत्महत्या गिे धिणाय धलि कुिै 
अपररहाया कारण हिैु पिा। आत्महत्या गिा माधिसले तत्काल पधि धिणाय 
धलि सक्दि। आत्महत्या गिा एक्कासी मि पररवताि भई अठोट गररि पधि 
सक्दि। तर यसका पिाधि भरपदो कारण भिे हिैु पिे। 

आत्महत्या गिे व्यशक्तले आफ्िो धिणाय धबिाव्यविाि कायाान्वयि होस ् र 
त्यसमा आफूलाई सफलता धमलोस ् भन् ि े ध्येय राखेको हनु्ि। यसकारण 
उसले आफ्िो धिणाय कायाान्वयि गिा भरपदो र सरुशक्षत स्थािको चयि गिे। 

 दईु यवपरीत खालका अधभव्यशक्त धमधसल सामेल रहेकोमा अदालतले स्वतन्त्र 
प्रमाणबाट पयुष्ट हिुे कथिलाई प्रमाणमा धलिपुिे हनु्ि। अधिकारप्राप्त 
अधिकारीसमक्षको साधबती र अदालत समक्षको इन्कारीमध्ये कुिलाई 
प्रमाणमा ग्रहण गिे भन् िे सन्दभामा कुि कथि अन्य प्रमाणबाट समधथात हनु्ि 
भन् ि े कुरा िै अदालतले धिष्कषा धिकाल्िे आिार हो। अधिकारप्राप्त 
अधिकारीसमक्ष व्यक्त गरेका कुरा प्रमाण िून्य हिुे होइिि।् ि त 
प्रधतवादीहरूको अदालतसमक्षको इन्कारी िै अकाट्य प्रमाण माधििे हो। 
अदालतसमक्ष इन्कारी गदाा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष के कुि कारण र 
कसरी साधबत बिाइयो भन् िे कुराका हकमा व्यक्त गरेको कुरामा अदालतले 
ध्याि ददिपुिे। 
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 प्रमाण ऐि, २०३१ को दफा ९ब२) ले व्यवस्था गरेका 
भय, त्रास, प्रलोभिसमेतका अबस्था देशखएमा अधभयकु्तको अदालतबाहेक अन्यत्र 
व्यक्त गरेको कुरा प्रमाण िलानि े हनु्ि। अधभयकु्तले अधिकार प्राप्त 
अधिकारीसमक्ष कुिै कुरा व्यक्त गदााको अवस्थाको सचेतता, यातिा, िम्की र 
प्रलोभि ददएको धथएि भन् िे प्रत्याभधूत प्रमाशणत गिुापदाि। तर, यी अवस्थाको 
शजकीर र आिार भिे धमधसलबाट देशखिपुिे। 

 मदु्दाको एक पक्ष सरकारको प्रधतधिधि अिसुन्िाि अधिकारीले आफ्िो 
यवपक्षलाई कब्जामा राखी व्यक्त गराइएका अधभव्यशक्तलाई अदालतले सहजै 
यवश्वास गरी प्रमाणको रूपमा ग्रहण गिा िहिुे भन् ि ेिै प्रमाण ऐि, २०३१ को 
दफा ९ब२) को आिय भएकाले उक्त दफाको पररपालिकै सन्दभामा म्याद 
थपका लाधग अदालतमा पेि गरराँदा अधभयकु्तलाई सिरीर न्यायािीिसमक्ष 
उपशस्थत गराउि ुपिे, त्यस बेलासम्म खिा भएका धलखतमा अदालतले िाप 
लगाई ददिे र अधभयकु्तसाँग सोिपूि गदाा आवश्यकता महसूस गररएमा 
तत्कालै िााँ जााँच वा स्वास्थ्य परीक्षण गराउि अस्पताल पठाइिे कायायवधि 
सधुिशश्चत ्ि। अदालतबाहेक अन्यत्र अधभयकु्तले व्यक्त गरेका कुरा प्रमाणमा 
ग्रहण गदाा सतका ता अपिाउि ुपिे। 

अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले पयुष्ट गरेको अवस्था र अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको 
आफ्िो कथि ईन िायवरुद्धको हो भिी धलएको शजकीरलाई यवश्वास गिा सयकिे 
आिार िदेखाइएको अवस्थामा सो कथि प्रमाण िून्य हनु्ि भन् ि िसयकि।े 

 धिाःसन्देह फौजदारी मदु्दामा प्रमाण ऐि, २०३१ को दफा २५ ले प्रमाणको 
भार वादीमा रहिे कुरा हो। प्रधतवादीहरूलाई आफूयवरुद्धको कारवाहीमा 
चपूचाप बस्िे हक अवश्य ि। तर, चपू िबसी आफ्िो सफाइमा तथ्य व्यक्त 
गिे व्यशक्तका दाययत्व पधि सोही प्रमाण ऐिको दफा २७ब१) द्वारा 
अधभधिशश्चत ्िि।् अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको कथिलाई इन्कार गररएको 
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अवस्थामा त्यसका आिार र कारण पधि व्यक्त गिुा पदैि भन् ि े प्रमाण 
ऐि, २०३१ को दफा २५ को मििाय होइि। 

 साक्षीको योनयता अदालतबाट धिजलाई सोधिएको प्रश्न बझु्ि सक्िे र सोको 
यशुक्तयकु्त जवाफ ददि सक्िे हिुपुदाि। यस कािूिी व्यवस्थाको प्रयोजिाथा 
आफूबाट के कुरा जान् ि खोशजएको हो सो बझु्ि सक्िे हिुकुो साथै धिजले सो 
सोधिएको प्रश्नलाई समशुचत ढङ्गले सम्बोिि गरेको ि भन् िे न्यायािीिलाई 
लागेमा त्यस्तो साक्षीको बकपत्रलाई प्रमाणमा धलि हनु्ि। योनय साक्षी हिु 
कुिै उमेरको िेकवार प्रमाण ऐि, २०३१ को दफा ३८ ले लगाएको िैि। 
कम उमेरका िाबाधलगसमेत धिजलाई गररएको प्रश्नले के मागेको ि 
बझु्िसक्िे हिु ुर त्यस प्रश्नको शजज्ञासालाई समशुचतरूपमा समािाि गिासक्िे 
क्षमता हिु ुिै योनय साक्षी हिु पयााप्त हिुे। 

 उत्तर सकारात्मक वा िकारात्मक जे जस्तो होस ्त्यसले प्रश्नका माध्यमबाट 
अदालतले जान् ि चाहेको तथ्य िाबाधलग समेतबाट सहज रूपमा प्रकट हिु ुिै 
त्यस उत्तरको यशुक्तयकु्तताको पररचय हो। कुिै िावाधलकाको कथि प्रमाणमा 
धलिे वा िधलिे भन् िे सन्दभामा यकीि गिुा पदाा धिजलाई सोधिएका सम्पूणा 
प्रश्नहरू र धतिको उत्तरको अध्ययि गररि ुपिे। 

 कुिै पधि प्रमाणले पयुष्ट िगिे यविेषज्ञको राय यवचारयोनय हुाँदैि। यविेषज्ञको 
राय अदालतको सन्तयुष्टका लाधग हो। धमधसल संलनि प्रत्यक्षदिीको 
कथि, लासका फोटोहरू, िटिास्थल मचुलु्का तथा स्वयम ् प्रधतवादीहरूको 
कथिसमेतका प्रमाणले धसिै इन्कार गिे भीषरेा परीक्षण प्रधतवेदिबाट अदालत 
भ्रधमत हिुपुिे अवस्था िहुाँिे। 

आत्महत्या गिाकै लाधग यवषादद सेवि गिे व्यशक्तले झशुण्िि ुपिे आवश्यकता 
िपिे। 
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 कुिै पधि कुराको परीक्षण गिा एक ठाउाँबाट अको ठाउाँमा पठाइाँदा सो 
परीक्षण गिा के कसरी पठाइयो, परीक्षण यवधि के कस्तो रह्यो र लासका 
भीषरेा िमूिा समेत सरुशक्षत राख्न तथा यो िमूिा पररवताि िहिुे व्यवस्था गिा 
के कस्ता प्रयिया अपिाइयो भन् िे समेतका आिार खलुाइएको देशखि ुपिे। 

 कुिै पधि राय धिरापद हिु सकै्ति। धबिा आिारको राय अदालतको 
यवचारवस्त ु बन्दैि। प्रस्ततु यववादमा मतृकको भीषरेा परीक्षणका यवषयमा 
यस्ता कुिै कुरा खलुाइएको िपाइाँदा यविेषज्ञ भधिएको व्यशक्तको फगत 
रायमा न्यायकताा रुमधलि आवश्यक िहिुे। 

मतृकको िरीरमा हात हाल्िे व्यशक्तलाई ज्यािसम्बन्िीको १७ िं. आकयषात 
हिु िहिुे। 

िरपररवारसमेतका सबैजिा धमली जेठािीलाई ददएको यातिा एव कुटपीट 
समेतको कतुात आफ्िै आाँखाले देखे भोगेकी बहुारीले िरपररवारको 
िर, सामाशजक पररवेि र पधतको आदेि समेतका कारणले कुिै प्रधतयिया 
िजिाउिलुाई मतसल्लाहमा पसेको भिी प्रधतवादीलाई दोषी ठहर गिा 
िधमल्ि।े 

हत्या गिे मतसल्लाहमा पस्ि ु र प्रधतयिया िजिाउि ु यवल्कुल अलग काया 
हिु।् मािे योजिामा सहमधत जिाउि ुवा सो योजिाको पूवा जािकारी राख् ि ु
मतसल्लाहमा पसेको मान् िे आिार हिु सक्दिि।् तर, आफूबाहेक अरूले 
गरेको मतसल्लाहअिसुारको कायाको दिाक हिु ु िै आरोयपत कसूर गरेको 
प्रमाण हिु िसक्िे। 

15. केशिराज भट्टराई बिरुद्ध  पुिरािेदि अदालत, हेटौंडा समेत (िे.का.प. 2073, 
अकं 7, नि.िं. 9641, मदु्ााः उत्प्प्रेषण।) 
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DNA परीक्षण प्रमाण बझु्ि ेप्रयियाको एउटा िम भएको र मदु्दाको यववादको 
धिराकरण गिाका लाधग DNA लगायतका प्रमाण बझु्ि शजल्ला अदालत 
स्वतन्त्र रहन्ि त्यसमा माधथल्लो अदालतबाट धियन्त्रण गिे, बन्देज लगाउिे 
वा त्यस्तो स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गिा पधि धमल्दैि। कािूिअिसुार कुि प्रमाण 
बझु्ि ु पिे वा कुि प्रमाण िबझु्ि ु पिे भिेर शजल्ला अदालतमा यवचाराधिि 
मदु्दामा िै असर पिे गरी ररट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गिा धमल्दैि। DNA परीक्षण 
मदु्दाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउिे एउटा यवधि भई सोको प्रयोजिका लाधग 
गररिे हुाँदा त्यस्तो परीक्षणबाट धिवेदक कै यवरूद्ध िै प्रमाण हिु जान्ि भिी 
अिमुाि गिा पधि िधमल्िे हुाँदा तायदाती फााँटवारी माग गिे आदेि भइसकेको 
भन् ि ेएकमात्र आिारमा DNA परीक्षण गिे आदेि शजल्ला अदालतबाट गिै 
धमल्दैि भन् िे ररट धिवेदि शजयकर कािूिसम्मत िदेशखिे।  

16.  सुब्िा गाउाँ  तीि (िाम पररिनततत) बिरुद्ध  सुब्िा गाउाँ  एक (िाम 
पररिनततत) को जाहेरीले िेपाल सरकार (िे.का.प. 2074, अकं 5, नि.ि.ं 
9,11, मुद्ााः जिरजस्ती करणी।) 

धमधत २०७१।४।३० मा िटेको वारदातको सम्बन्िमा धमधत 
२०७१।५।८ मा पीधितको िारीररक परीक्षण गराउाँदा जबरजस्ती करणीको 
वारदात स्थायपत गिा आवश्यक पिे प्रमाणहरू िष्ट भई जािे अवस्था रहन्ि। 
यसका साथै पीधितले स्वयम ् आफ्िो व्यहोरा लेखाउाँदा एवं अदालतमा बकपत्र 
गदाा प्रधतवादीले िर िाक देखाई वारदात िटाएको हो भिी लेखाएबाट यस्तो 
अवस्थामा हिुे जबरजस्ती करणीमा पीिक र पीधितबीच संिषा िै िभएको 
हुाँदा पीधितको िरीरमा संिषाको शचह्नहरू िदेशखि सक्िे हनु्ि। तर पीधित 
स्वयम ्ले जबरजस्ती करणी भए हो भिी लेखाएको एवं सोही व्यहोरा 
वारदातकै ददि अन्य साथीहरूलाई समेत बताएको अवस्थामा धिजको िरीरमा 
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संिषाको शचह्न िभएको र जबरजस्ती करणी भएको कुिै प्रमाण फेला 
िपरेकोले जबरजस्ती करणी भएको होइि भिी मान् ि िधमल्िे।  

प्रधतवादीले जबरजस्ती करणी भएको तथ्यलाई स्थायपत गिा कुिै भौधतक सबदु 
प्रमाण िभएको, पीधितको िरीरमा संिषाको शचह्नहरू िभएको भिी शजयकर 
धलएको देशखन्ि। जबरजस्ती करणीको अपरािमा योधिधभत्र परुूषको 
यवयालगायतका अन्य सबदु प्रमाण फेला पिाको लाधग वारदात िटे लगतै्त 
पीधितको िारीररक परीक्षण भएको हिुपुदाि। त्यस्तै वारदातपश्चात ्पीधितले 
कपिा फेदाा पीधितको कपिामा पाउि सयकिे परुूष रौं भेयटिे सम्भाविा 
हुाँदैि। पीधितले वारदात पधि िहुाएमा पधि िेरै सबदु प्रमाणहरू िष्ट हिु 
जाि।े  

वारदात भएको यधत लामो समय व्यधतत भएपश्चात ् भएको िारीररक 
परीक्षणबाट पीधित र प्रधतवादीबीच यौिसम्पका  भएको प्रमाण फेला पािा 
सम्भाविा एकदम न्यूि देशखन्ि। प्रत्यक्ष प्रमाणको अभावमा पररशस्थतीजन्य 
प्रमाणको मद्दतले धिणाय गिुापिे।  

17. रामिहादरु थापा  बिरुद्ध िेपाल सरकार (िे.का.प. 2074, अकं 9, नि.िं. 
9,,0 मुद्ााः िुस ररसित मलई भ्रष्टाचार गरेको।) 

प्रमाण ऐि, २०३१ को दफा ३ मा “अदालतले मदु्दामा ठहर गिुापिे कुरा र 
त्यस्तो कुरासाँग सम्बद्ध कुराको मात्र प्रमाण बझु् ि हनु्ि” भन् िे व्यवस्था रहेको  
ि । यस व्यवस्थाअिसुार ठहर गिुापिे कुरा र त्यस्तो कुरासाँग सम्बद्ब 
कुराको प्रमाण बझु् ि सयकिे देशखन्ि । सम्बद्ध कुरा भन् िाले मदु्दामा ठहर 
गिुापिे कुरालाई प्रमाशणत वा खण्िि गिा सहायता हिुे कुरालाई सम्झि ुपदाि 
। प्रस्ततु मदु्दामा प्रमाणको रूपमा पेस गररएको धस.िी.बाट देशखएको अन्य 
दृष् यबाट ररसवत ्धलिे ददिे काया भएको तथ्य खलु् ि आएको ि । आरोयपत 
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कसरु गरेको तथ्य समधथात हिुे व्यहोरा धस.िी. मा रहेको देशखएकाले यसलाई 
सम्बद्ब प्रमाण होइि भन् ि िधमल्िे । 

प्रमाण ऐि, २०३१ को दफा ९ मा "पक्षले अदालतबाहेक अन्यत्र व्यक्त 
गरेको कुिै कुरा धिजका यवरूद्ध प्रमाणमा धलि हनु्ि" भने्न व्यवस्था रहेको 
ि । पक्षले बोली वचिद्वारा, लेखेर, ईिाराद्वारा वा आचरणद्वारा पधि कुिै कुरा 
व्यक्त गरेको हिु सक्ति । यसरी व्यक्त गरेको कुरा यदद प्रमाण ऐि, 

२०३१ को दफा ९ब२)बक) मा व्यवशस्थत प्राविािहरूको प्रधतकूल देशखाँदैि 
भिे त्यस्तो कुरालाई प्रमाणमा धलि धमल्िे िै देशखि े। (प्रकरण िं. ५) 

यवद्यतुीय माध्यमबाट संकलि गररएका कुराहरूलाई व्यवशस्थत र धियमि गिे 
सम्बन्िमा कािूिले थप प्रष्ट मागा धिदेिि गिुा आवश् यक ि । यस पक्षमा 
खासगरी प्रमाण धलिे कुरामा केही अप्रष्टता रहेको कारणबाट दद्वयविा उत्पन् ि 
हिु सक्िे अवस्था पधि रहेको ि । तर यसको तात्पया धस.िी. लगायत 
यवद्यतुीय माध्यमबाट संकधलत प्रमाणलाई मदु्दामा प्रमाणको रूपमा ग्रहण गिा 
धमल्दैि भन् ि ेअवश् य होइि । यवज्ञाि र प्रयवधिको क्षेत्रमा भएको अभतूपूवा 
यवकास र थयपएका अिेकौ िवीितम ् आयामहरूलाई न्याय धिरूपणका 
सन्दभामा अदालतले अिदेखा गिा िहिुे । (प्रकरण िं. ७) 

1,.  भाग्यिारायण िैठा  बिरुद्ध  राकेश चौधरीको जाहेरीले िेपाल सरकार 

(िे.का.प. 2075, अकं 3, नि.िं. 99,0, मुद्ााः अपहरण तथा शरीर 
िन्धक।) 

पोधलग्राफ परीक्षण पद्धधतबाट परीक्षण गरी धिस्केको धिष्कषा (Finding) लाई 
अिसुन्िाि, तहयककातको िममा संकधलत प्रमाणबाट समधथात गरेको 
अवस्थामा त्यस्तो पोधलग्राफ परीक्षण पद्धधतबाट परीक्षण गरी धिस्केको धिष्कषा 
एवं रायलाई प्रमाणको रूपमा ग्राह्य गिा सयकिे। सह-अधभयकु्तको पोललाई 
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यवधभन् ि कोणबाट मूल्याङ्कि गदाा, यवश् वसिीय र वास्तयवकता प्रकट गरेको 
देशखि आउाँि भिे प्रमाणको रूपमा ग्रहण गिुापिे। 

19. हदिश ढकाल  बिरुद्ध  रामिहादरु रािाभाटको जाहेरीले िेपाल सरकार 

(िे.का.प. 2075, अकं 12, नि.िं. 10146, मुद्ााः कततव्य ज्याि।) 

िव परीक्षण गदाा "िााँटीको धभत्री भागको जााँच गिा टाउको खोली धगदी 
बायहर धिकाल्िे र िाती खोली सबै अङ्ग बायहर धिकाल्िै पिे मखु्य पूवासता 
हिु।्" यसरी गिुाको कारण िााँटीको धभत्री िरम तन्त ुतथा हड्डी वा कुरकुरे 
हड्डीमा भएका चोट शजउाँदै भएका हिु ्वा होइिि ्भिी धिक्यौल गिा सयकिे। 

20.  सन्दीप िेपाली  बिरुद्ध  िारायण िेपालीको जाहेरीले िेपाल सरकार 

(िे.का.प. 2075, अकं 12, नि.िं. १०१४८, मुद्ााः जिरजस्ती करणी।) 

िर, िाक, िम्कीको प्रयोग गरी भएको जबरजस्ती करणीको वारदातमा 
पीधितले आफ्िो इन िायवपरीत आफूलाई समयपात गरेको हिुाले यस्तो 
अवस्थामा पीधित र पीिकबीच संिषा िै िहिु े हुाँदा धिजहरूको िरीरमा 
संिषाको शचह्न िदेशखि ु स्वाभायवक िै हनु्ि। तर यसरी िर, िाक, िम्कीको 
प्रयोग गरी गराएको सम्पका लाई सहमधतमा िारीररक सम्पका  गरेको मान् ि 
िधमल्ि।े प्रधतवादीले िर, िाक, त्रास देखाई करणी गरेकोले सोलाई सहमधतमा 
भएको भिी धिजलाई आपराधिक दाययत्वबाट उन्मशुक्त ददि िधमल्िे। 

21. श्याम अधधकारी  बिरुद्ध  िेपाल सरकार (िे.का.प. 2076, अकं ,, नि.िं. 
१०३२३, मुद्ााः भ्रष्टाचार (िुस/ररसित)) 

यवज्ञाि र प्रयवधिको सहायताले आफूसाँग िसु ररसवत मागेको बोली बोलेको, 
फोि वाताालाई रेकिा गररएको र सोलाई प्रयवधिको मद्दतले धलयपबद्ध गरी 

http://nkp.gov.np/full_detail/9198
http://nkp.gov.np/full_detail/9200
http://nkp.gov.np/full_detail/9389
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प्रमाणको रूपमा पेस गरेकोलाई न्याय धिरूपण गदाा महत्त्वपूणा प्रमाणकै 
रूपमा मूल्याङ्कि गिुा पिे। रेकिा गररएको बोली प्रधतवादीकै हो भिी धिशश्चत 
भएको हिु ु पदाि। रेकिालाई कुिै पररवताि (Tampering) गररएको हिु ु
हुाँदैि। यस्तो रेकिालाई कुिै पररवताि गरेको िंका वा सम्भाविा भएमा 
आवाज पिुाः धिशश्चत गररि ु पदाि। कुिै पधि यकधसमबाट आवाज पररवताि 
(Tampering) भएको हिु ुहुाँदैि। कुिै यकधसमबाट गररएको रेकिालाई पररवताि 
गिे सम्भाविा भएमा वा धिशश्चत िभएमा वैज्ञाधिक परीक्षण हिु ुपिे। 
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प्रमाणको भार  

1. श्री ५ को सरकार  धबरुद्ध  यवलास महतो सिुी समेत (ि.ेका.प. 2045, अंक 
10, धि.िं. 3613, मदु्दााः खिु िााँका।) 

 (१) कुिै खास कुरा प्रमाशणत गिे भार कुिै खास व्यशक्तको हिुेि भिी िेपाल 
कािूिमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो कुरा प्रमाशणत गिे भार सो 
कुराको अशस्तत्व अदालतलाई यवश्वास ददलाउि चाहिे व्यशक्त माधथ िै हिुे। 
बप्रकरण िं. २५)  

ब२) आफ्िो एधलधबको शजयकर प्रमाशणत गिा िसकेकोमा उक्त कुरा धिजको 
यवरुद्धमा प्रमाण लानिे। बप्रकरण िं. २६)  

ब३) मतृकले आफ्िो मतृ्यकुो कारण र वारदातको यथाशस्थधत सम्बन्िमा 
अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष गररददएको बयािबाट प्रधतवादीको 
अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्षको सायवतीलाई िंकारयहत तवरले पयुष्ट 
गररददएकोबाट वादी दावी पयुष्ट भएको अवस्था र शस्थधतमा एधलवी बAlibi) को 
शजयकर कािूिसंगत मान् ि िधमल्िे। बप्रकरण िं. २६)  

ब४) खूि िााँका जस्तो जिन्य प्रकृधतको कसूर संकधलत प्रमाणबाट िंकारयहत 
तवरले प्रमाशणत भइरहेको अवस्थामा केवल इन्कारीको भरमा आरोयपत 
कसूरबाट सफाई ददि फौज्दारी न्यायको धसद्धान्तले िधमल्िे। बप्रकरण िं. 
२६)  

ब५) सरजमीिका अधिकांि व्यशक्तहरुले मतृकको सायवतीलाई अदालत समक्ष 
आई बकपत्र गदाा पधि समथाि गरी लेखाई ददएको अवस्था र शस्थधतमा 
मतृकको बयाि कागजलाई अन्यथा भन् ि िसयकिे।  

http://nkp.gov.np/full_detail/4114
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2. श्री ५ को सरकार  धबरुद्ध वैज ुधगरी समेत (ि.ेका.प. 2055, अंक 2, धि.िं. 
६५१०, मदु्दााः कताव्य ज्याि।) 

फौजदारी मदु्दामा प्रधतवादी उपरको कसूर िंकारयहत तवरले प्रमाशणत गिे भार 
वादीमा रहिे हुंदा प्रधतवादीले अदालतमा कसूर इन्कार गरेको कुराको प्रमाण 
पयुाांउि िसकेको भन् िे पिुरावेदि अदालत समेतले लगाएको वुंदा धमल्दो 
देशखएि। कुिै व्यशक्त उपरको दोयषता प्रमाणबाट स्थायपत हिु ुपदाि त्यसैले 
िंकाको सयुविा अधभयकु्तले पाउंि भन् िे फौजदारी न्यायको मान्य धसद्धान्त 
अिसुार सरकार वादी हिुे फौजदारी मदु्दामा कसूर प्रमाशणत गिे भार वादी 
पक्षमा रहन्ि भन् िे कुिूिी व्यवस्थाको पधि फौजदारी न्यायको दिाि 
सशन्नयहत रहेको हनु्ि। अताः उल्लेशखत आिारहरुबाट पिुरावेदक प्रधतवादी 
मोहि कंकर उपरको कसूर िंकारयहत तवरले पयुष्टप हिु आएको िदेशखंदा 
पिुरावेदक प्रधतवादीले अधभयोगबाट सफाई पाउिे। 

3. श्री ५ को सरकार  धबरुद्ध  तायहद धमंया अंसारी समेत ( ि.ेका.प. 2055, अंक 
5, धि.िं. 6544, मदु्दााः कताव्य ज्याि।) 

अदालतमा इन्कार रहंदा केयह प्रधतवादीहरुले वारदातमा सशम्मधलत िरयह उक्त 
समयमा आफू अन्यतै्र षषिी उपचार गराई रहेको भिी एधलयव (Alibi) 

धलएकै देशखन्ि। एधलधब धलिेले आफ्िो आिार प्रमाण संकारयहत रुपबाट 
खशम्बर गराउि सक्िपुदाि। एधलधब धलएकै भरले आरोयपत कसरुवाट उन्मूक्त 
हिुे हदैुि। तवारक धमयांले धसम्रौिगढ हेल्थपोष्टको िेर महमदले तथा िेख 
असराजले सलााही शजल्ला शस्थत हररपरु हेल्थपोष्टको तथा िेख अमािलु्लाहले 
सलााही शजल्ला स्थीत ितौिा हेल्थपोष्टमा षषिी उपचार गराई रहेको भिी 
प्रमाण पेि गरेको देशखन्ि। हेल्थपोष्टमा सामान्य उपचार सम्म हिुे हो, 
सरकारी अस्पताल सरह सैया सयहत उपचार हिुे व्यवस्था रहेको प्रमाशणत हिु ु
पिे। बप्र.िं. ६१) 

http://nkp.gov.np/full_detail/8172
http://nkp.gov.np/full_detail/8172
http://nkp.gov.np/full_detail/8194
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4. श्री ५ को सरकार  धबरुद्ध  मन्ज ुशे्रष्ठ समेत (ि.ेका.प. 2057, अंक  , धि.िं. 
६९३२, मदु्दााः कताव्य ज्याि।) 

िंकाको सयुविा अधभयकु्तले पाउाँि भन् ि ेसवामान्य फौजदारी न्यायको धसद्धान्त 
हो। यस धसद्धान्त अिसुार िंकायवयहि तररकाबाट कसूर प्रमाशणत गिे भार 
वादीमा रहि जान्ि। त्यस्तो परमाणको भार पयुााउि िसके प्रधतवादीलाई 
कसूर र शस्थधतको लाभ पनुदि भन् िेय हो। प्रस्ततु मदु्दामा प्रधतवादी मन्ज ु
शे्रष्ठले मयट्टतेलको धससीले हािी मयट्टतेल पोशखि गई आगो लानि गई तारा 
शे्रष्ठको मतृ्य ु भएको वा जािोको याममा रातको बखत यहटर ताप्दा आगो 
लानि गै मतृ्य ु भएको हो भन् िेम दवैु अवस्था संलनि प्रमाण पररबन्िबाट 
सम्भव हिु सक्िे देशखएको ि। यस्तो यद्धयविात्मक शस्थधतमा िै िंकाको 
सयुविाको प्रसंग उठ्िे हुाँदा यस मदु्दामा िरुु काठमािौं शजल्ला अदालतले 
िंकाको सयुविाको आिार समेतमा प्रधतवादीलाई सफाई ददिे गरेको धमधत 
२०४६।६।३० को इन्साफ मिाधसव ठहिा। प्रधतवादी मध्येकी मन्ज ु
शे्रष्ठलाई वादी दावी बमोशजम कसूरदार ठहयााई ज्याि सम्बन्िीको १३ब३) 
िं. बमोशजम सवाश्वसयहत जन्मकैद हिुे ठहयााएको पिुरावेदि अदालत पाटिको 
२०५३।८।१० को फैसला धमलेको िदेशखाँदा उल्टी हिुे। बप्र.िं.२२) 

5. िपेाल सरकार धबरुद्ध  धमिबहादरु दजी  (ि.ेका.प. 2065, अंक 2, धि.िं. 
७९२८, मदु्दााः कताव्य ज्याि।) 

माधिसको मतृ्यकुो सम्बन्िमा सो सम्बन्िी यवषयगत यविेषज्ञता हाधसल गरेका 
यविेषज्ञहरुद्वारा गररएको परीक्षण र त्यसका आिारमा प्रस्ततु गररएको रायको 
प्रामाशणक महत्व रहिे। (प्रकरण िं.३) 

सामान्य कुटयपटको यवषयलाई मिसायसयहतको आपराधिक कायाको संज्ञा ददि 
िधमल्िे। 

http://nkp.gov.np/full_detail/6362
http://nkp.gov.np/full_detail/6362
http://nkp.gov.np/full_detail/2173
http://nkp.gov.np/full_detail/2173
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ज्याि सम्बन्िीको १३ब३) िं. वमोशजमको सजायको माग दावी धलिे वादी 
पक्षले प्रधतवादीबाट ज्याि मािे धियतका साथ त्यस्तो आपराधिक काया गरेको 
हो भने्न पषु्टी गिा सक्िपुिे। 

केबल जाहेरी दरखास्त र जाहेरवालाको भिाईलाई मात्र आिार बिाएर 
कताव्य ज्याि जस्तो गम्भीर मदु्दामा धिष्कषामा पनुि  िहिुे। (प्रकरण िं.४) 

अिमुाि, आिंका र सम्भाविा जस्ता मिोगत आिारमा कुिै पधि आपराधिक 
कायामा मिसाय तत्वको यवद्यमािता ि िै भिी धिष्कषा धिकाल्ि ु न्यायोशचत 
िहिु,े मिसाय तत्वको यवद्यमािता प्रमाणहरुबाट िै देशखि ुपिे र त्यस्तो प्रमाण 
जटुाउिे दाययत्व वादी पक्षले िै वहि गिुापिे। 

6. िपेाल सरकार यव. रवीन्र धसलवाल (स.अ. बलेुयटि, वषा 1 , अंक 4, जेठ 
2066, पूणााङ्क 406, मदु्दााः शजउ मास्ि ेबेन ि।े) 

अदालतद्वारा प्रमाशणत पीधित भधिएको व्यशक्तको कथि पयुष्ट हिुे अन्य समधथात 
प्रमाण (Corroborative Evidence) धमधसलमा मौजदु रहेको अवस्थामा पीधित 
व्यशक्त अदालतमा वकपत्रको प्रयोजिाथा उपशस्थत िभए पधि सो भिाइलाई 
आिार मान् िपुिे र अदालतबाट प्रमाशणत वयाि झूठो हो भिी प्रमाशणत गिुापिे 
प्रमाणको भार अधभयकु्तको हिुे। 

7. बमबहादरु बस्िते समेत धबरुद्ध  िपेाल सरकार (ि.ेका.प. 2070, अंक 6, 
धि.िं. 9022) 

अपरािका सम्बन्िमा खिा भएका मचुलु्काहरूमा प्रामाशणक िशक्त हनु्ि। 
धतिमा व्यक्त तथ्यले अपरािको वस्तशुस्थधत बताउाँिि।् व्यशक्तले झूठो बोल्ि 
सक्दि तर वस्तशुस्थधतयकु्त तथ्यले कयहल्यै झूठो बोल्दैि।(प्रकरण िं.५) 

 फोटो, धभधियो, अधियो, सीिी आदद धिशजटल सामग्री धलखत हिु।् ययिको 
प्रामाशणक मूल्यलाई अस्वीकार गिुा न्यायसङ्गत हुाँदैि। तथ्यका प्रत्येक गवाह 
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प्रमाण हिु।् मदु्दाका कुिै पक्षबाट फोटो, धभधियो, अधियो, सीिी आदद धिशजटल 
प्रधत प्रमाणका रूपमा प्रस्ततु हनु्िि ् र अको पक्षबाट धतिमा इन्कारी 
जिाइदैि भिे धलशखत प्रमाणका रूपमा यी ग्राह्य हनु्िि।् यस्ता प्रमाणका 
यवषयमा यववाद उठेमा धतिको सत्यता परीक्षणको यवषय बन्दि। अन्यथा 
धलखत प्रमाणका आिधुिक स्वरूपलाई सतका ता साथ ग्रहण गदै जािपुिे। 
(प्रकरण िं.६) 

जीविप्रधत जीशजयवषा राख्न े यवुतीले सहजै आत्महत्या गिे धिणाय धलि कुिै 
अपररहाया कारण हिैु पिा। आत्महत्या गिा माधिसले तत्काल पधि धिणाय 
धलि सक्दि। आत्महत्या गिा एक्कासी मि पररवताि भई अठोट गररि पधि 
सक्दि। तर यसका पिाधि भरपदो कारण भिे हिैु पिे। (प्रकरण िं.७) 

आत्महत्या गिे व्यशक्तले आफ्िो धिणाय धबिाव्यविाि कायाान्वयि होस ् र 
त्यसमा आफूलाई सफलता धमलोस ् भने्न ध्येय राखेको हनु्ि। यसकारण 
उसले आफ्िो धिणाय कायाान्वयि गिा भरपदो र सरुशक्षत स्थािको चयि गिे। 
(प्रकरण िं.८) 

दईु यवपरीत खालका अधभव्यशक्त धमधसल सामेल रहेकोमा अदालतले स्वतन्त्र 
प्रमाणबाट पयुष्ट हिुे कथिलाई प्रमाणमा धलिपुिे हनु्ि। अधिकारप्राप्त 
अधिकारीसमक्षको साधबती र अदालत समक्षको इन्कारीमध्ये कुिलाई 
प्रमाणमा ग्रहण गिे भने्न सन्दभामा कुि कथि अन्य प्रमाणबाट समधथात हनु्ि 
भने्न कुरा िै अदालतले धिष्कषा धिकाल्िे आिार हो। अधिकारप्राप्त 
अधिकारीसमक्ष व्यक्त गरेका कुरा प्रमाण िून्य हिुे होइिि।् ि त 
प्रधतवादीहरूको अदालतसमक्षको इन्कारी िै अकाट्य प्रमाण माधििे हो। 
अदालतसमक्ष इन्कारी गदाा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष के कुि कारण र 
कसरी साधबत बिाइयो भने्न कुराका हकमा व्यक्त गरेको कुरामा अदालतले 
ध्याि ददिपुिे। (प्रकरण िं.१५) 
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प्रमाण ऐि, २०३१ को दफा ९ब२) ले व्यवस्था गरेका 
भय, त्रास, प्रलोभिसमेतका अबस्था देशखएमा अधभयकु्तको अदालतबाहेक अन्यत्र 
व्यक्त गरेको कुरा प्रमाण िलानि े हनु्ि। अधभयकु्तले अधिकार प्राप्त 
अधिकारीसमक्ष कुिै कुरा व्यक्त गदााको अवस्थाको सचेतता, यातिा, िम्की र 
प्रलोभि ददएको धथएि भने्न प्रत्याभधूत प्रमाशणत गिुापदाि। तर, यी अवस्थाको 
शजकीर र आिार भिे धमधसलबाट देशखिपुिे। 

 मदु्दाको एक पक्ष सरकारको प्रधतधिधि अिसुन्िाि अधिकारीले आफ्िो 
यवपक्षलाई कब्जामा राखी व्यक्त गराइएका अधभव्यशक्तलाई अदालतले सहजै 
यवश्वास गरी प्रमाणको रूपमा ग्रहण गिा िहिुे भने्न िै प्रमाण ऐि, २०३१ को 
दफा ९ब२) को आिय भएकाले उक्त दफाको पररपालिकै सन्दभामा म्याद 
थपका लाधग अदालतमा पेि गरराँदा अधभयकु्तलाई सिरीर न्यायािीिसमक्ष 
उपशस्थत गराउि ुपिे, त्यस बेलासम्म खिा भएका धलखतमा अदालतले िाप 
लगाई ददिे र अधभयकु्तसाँग सोिपूि गदाा आवश्यकता महसूस गररएमा 
तत्कालै िााँ जााँच वा स्वास्थ्य परीक्षण गराउि अस्पताल पठाइिे कायायवधि 
सधुिशश्चत ्ि। अदालतबाहेक अन्यत्र अधभयकु्तले व्यक्त गरेका कुरा प्रमाणमा 
ग्रहण गदाा सतका ता अपिाउि ुपिे। 

अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले पयुष्ट गरेको अवस्था र अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको 
आफ्िो कथि ईन िायवरुद्धको हो भिी धलएको शजकीरलाई यवश्वास गिा सयकिे 
आिार िदेखाइएको अवस्थामा सो कथि प्रमाण िून्य हनु्ि भि ् ि िसयकिे। 
(प्रकरण िं.१६) 

 धिाःसन्देह फौजदारी मदु्दामा प्रमाण ऐि, २०३१ को दफा २५ ले प्रमाणको 
भार वादीमा रहिे कुरा हो। प्रधतवादीहरूलाई आफूयवरुद्धको कारवाहीमा 
चपूचाप बस्िे हक अवश्य ि। तर, चपू िबसी आफ्िो सफाइमा तथ्य व्यक्त 
गिे व्यशक्तका दाययत्व पधि सोही प्रमाण ऐिको दफा २७ब१) द्वारा 
अधभधिशश्चत ्िि।् अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको कथिलाई इन्कार गररएको 



41 

 

अवस्थामा त्यसका आिार र कारण पधि व्यक्त गिुा पदैि भने्न प्रमाण 
ऐि, २०३१ को दफा २५ को मििाय होइि। (प्रकरण िं.१७) 

 साक्षीको योनयता अदालतबाट धिजलाई सोधिएको प्रश्न बझु्ि सक्िे र सोको 
यशुक्तयकु्त जवाफ ददि सक्िे हिुपुदाि। यस कािूिी व्यवस्थाको प्रयोजिाथा 
आफूबाट के कुरा जान्न खोशजएको हो सो बझु्ि सक्िे हिुकुो साथै धिजले सो 
सोधिएको प्रश्नलाई समशुचत ढङ्गले सम्बोिि गरेको ि भने्न न्यायािीिलाई 
लागेमा त्यस्तो साक्षीको बकपत्रलाई प्रमाणमा धलि हनु्ि। योनय साक्षी हिु 
कुिै उमेरको िेकवार प्रमाण ऐि, २०३१ को दफा ३८ ले लगाएको िैि। 
कम उमेरका िाबाधलगसमेत धिजलाई गररएको प्रश्नले के मागेको ि 
बझु्िसक्िे हिु ुर त्यस प्रश्नको शजज्ञासालाई समशुचतरूपमा समािाि गिासक्िे 
क्षमता हिु ुिै योनय साक्षी हिु पयााप्त हिुे। 

उत्तर सकारात्मक वा िकारात्मक जे जस्तो होस ्त्यसले प्रश्नका माध्यमबाट 
अदालतले जान्न चाहेको तथ्य िाबाधलग समेतबाट सहज रूपमा प्रकट हिु ुिै 
त्यस उत्तरको यशुक्तयकु्तताको पररचय हो। कुिै िावाधलकाको कथि प्रमाणमा 
धलिे वा िधलिे भने्न सन्दभामा यकीि गिुा पदाा धिजलाई सोधिएका सम्पूणा 
प्रश्नहरू र धतिको उत्तरको अध्ययि गररि ुपिे। (प्रकरण िं.२०) 

कुिै पधि प्रमाणले पयुष्ट िगिे यविेषज्ञको राय यवचारयोनय हुाँदैि। यविेषज्ञको 
राय अदालतको सन्तयुष्टका लाधग हो। धमधसल संलनि प्रत्यक्षदिीको 
कथि, लासका फोटोहरू, िटिास्थल मचुलु्का तथा स्वयम ् प्रधतवादीहरूको 
कथिसमेतका प्रमाणले धसिै इन्कार गिे भीषरेा परीक्षण प्रधतवेदिबाट अदालत 
भ्रधमत हिुपुिे अवस्था िहुाँिे। 

आत्महत्या गिाकै लाधग यवषादद सेवि गिे व्यशक्तले झशुण्िि ुपिे आवश्यकता 
िपिे। (प्रकरण िं.२३) 
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कुिै पधि कुराको परीक्षण गिा एक ठाउाँबाट अको ठाउाँमा पठाइाँदा सो 
परीक्षण गिा के कसरी पठाइयो, परीक्षण यवधि के कस्तो रह्यो र लासका 
भीषरेा िमूिा समेत सरुशक्षत राख्न तथा यो िमूिा पररवताि िहिुे व्यवस्था गिा 
के कस्ता प्रयिया अपिाइयो भने्न समेतका आिार खलुाइएको देशखि ुपिे। 

कुिै पधि राय धिरापद हिु सकै्ति। धबिा आिारको राय अदालतको 
यवचारवस्त ु बन्दैि। प्रस्ततु यववादमा मतृकको भीषरेा परीक्षणका यवषयमा 
यस्ता कुिै कुरा खलुाइएको िपाइाँदा यविेषज्ञ भधिएको व्यशक्तको फगत 
रायमा न्यायकताा रुमधलि आवश्यक िहिुे। (प्रकरण िं.२४) 

 मतृकको िरीरमा हात हाल्िे व्यशक्तलाई ज्यािसम्बन्िीको १७ िं. आकयषात 
हिु िहिुे। (प्रकरण िं.२७) 

िरपररवारसमेतका सबैजिा धमली जेठािीलाई ददएको यातिा एव कुटपीट 
समेतको कतुात आफ्िै आाँखाले देखे भोगेकी बहुारीले िरपररवारको 
िर, सामाशजक पररवेि र पधतको आदेि समेतका कारणले कुिै प्रधतयिया 
िजिाउिलुाई मतसल्लाहमा पसेको भिी प्रधतवादीलाई दोषी ठहर गिा 
िधमल्िे। 

हत्या गिे मतसल्लाहमा पस्ि ु र प्रधतयिया िजिाउि ु यवल्कुल अलग काया 
हिु।् मािे योजिामा सहमधत जिाउि ुवा सो योजिाको पूवा जािकारी राख्न ु
मतसल्लाहमा पसेको माने्न आिार हिु सक्दिि।् तर, आफूबाहेक अरूले 
गरेको मतसल्लाहअिसुारको कायाको दिाक हिु ु िै आरोयपत कसूर गरेको 
प्रमाण हिु िसक्िे। (प्रकरण िं.२८) 
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 . ददपकबहादरु शिधमरे  धबरुद्ध  िपेाल सरकार (ि.ेका.प. 2071, अंक 4, धि.िं. 
9144, मदु्दााः कताव्य ज्याि।) 

अन्यत्र स्थल बAlibi) को शजकीर अकाट्य र धियवावाद प्रमाणबाट स्थायपत र 
प्रमाशणत हिु िसकेमा सो शजकीर धिजैका यवरूद्ध प्रमाण लानिे हनु्ि। 
प्रचधलत िेपाल कािूिबमोशजम सजायमा कमी वा िूट हिुे वा सजायबाट 
ररहाई पाउिे कुिै कुराको शजकीर प्रधतवादीले धलएमा सो कुराको प्रमाण 
पयुा्ाउिे भार प्रमाण ऐि, २०३१ को दफा २७ब१) बमोशजम धिज प्रधतवादीको 
हिुे। बप्रकरण िं. ४) 

एकै समयमा एक व्यशक्त दईु ठाउाँमा उपशस्थत हिु असम्भव ि भिी 
अधभयकु्तले प्रमाणबाट स्थायपत गिा सक्िपुिे। वारदातको ददि र समयमा 
आफू िटिास्थलमा उपशस्थत िरही अन्यस्थलमा रहेको भिी अन्यत्रस्थल 
बAlibi) को शजकीर धलिे व्यशक्तले िटिा हुाँदाका बखत आफू उपशस्थत रहेको 
भधिएको स्थािबाट िटिा भएको स्थािको दूरी बDistance) यधत िेरै ि यक 
िटिा भएको समयमा िटिास्थलमा उपशस्थत हिु असम्भव ि भिी अकाट्य 
र यववादरयहत प्रमाणबाट प्रमाशणत गिुापिे। अन्यत्र स्थलमा रहेको बAlibi) को 
शजकीर स्वतन्त्र र तथ्यपूणा प्रमाणबाट समधथात भएमा मात्र प्रमाणको लाधग 
ग्राह्य हिुसक्िे।  

9.   िपेाल सरकार धबरुद्ध  रामईश्वर राय यादव समेत (ि.ेका.प. 2071, अंक 9, 
धि.िं. ९२४३, मदु्दााः कताव्य ज्याि।) 

अिसुन्िाि तहयककातको धसलधसलामा कागज गराइएका व्यशक्तहरू जबसम्म 
अदालतमा आई आफूले बोलेका कुराहरू खशम्बर हिुे गरी बकपत्र गदैिि ्
उक्त प्रमाणहरूलाई ग्राह्य भन् ि िसयकिे। बप्रकरण िं.४)  

http://nkp.gov.np/full_detail/45
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कुिै पधि हत्याको आपराधिक काया प्रमाशणत हिुको लाधग सो काया दयुषत 
मिसाय बMens Rea) राखी पूवायोजिा बिाई काया बActus Reus) गररएको 
हिुपुदाि। सो कायाको पररणामको पूवाजािकारी बForesightness of 

consequence) र पररणाम िटाउिे इन िा बDesire of consequence) समेत 
भएको हिुपुदाि। कताव्य ज्याि मदु्दामा प्रधतवादीहरूद्वारा गररएको कायामा ती 
चार तत्त्वहरू रहेका धथए भन् िे कुरा वादी पक्षले िै ती कुरा स्थायपत भएको 
प्रमाशणत गिुापिे। बप्रकरण िं. ७) 

10. सूयाबहादरु पाण्िे समेत  धबरुद्ध प्रिािमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायाालय 
समेत (ि.ेका.प. 2071, अंक 11, धि.िं. 9276, मदु्दााः उत्प्रषेण।) 

चोरी मदु्दामा प्रमाणको परीक्षणको िममा अदालतले अिमुाि गिासक्िे 
भन् िसेम्मको कािूिी व्यवस्थाको आिारमा मातै्र कुिै पधि व्यशक्तउपर 
लागेको कसरु प्रमाशणत िहुाँदै कसरुदार माधिहाल्िे अवस्था पधि हुाँदैि। 
उक्त ऐिको “अन्यथा प्रमाशणत िभएसम्म” भने्न िब्दावलीले आफूउपरको 
अधभयोग अन्य प्रमाणबाट खण्िि गिा पाउि े र खण्िि गिासक्ि े
अवस्थालाई अङ्गीकार गरेको ि। ऐिको सो प्राविािले त्यस्तो व्यशक्तलाई 
आफ्िो यवरूद्ध साक्षी हिु कर लानि ेर धिजउपरको अधभयोगमा अदालतबाट 
सिुवुाइ हुाँदा स्वन ि सिुवुाइका न्यूितम ्मान्यताहरूलाई अदालतले ग्रहण 
गिाबाट इन्कार गिे भने्न अवस्थासमेत िरहिे। 

  वादी वा प्रधतवादीमाधथ राशखिे प्रमाणको भार यवषयवस्तकुो आिारमा तोयकि े
कुरा भएको र यो यविाययकी िीधतधभत्रको कुरा भएको हुाँदा संयविािको 
स्पष्ट उल्लङ्घि िहुाँदासम्म अदालतले त्यसमा हस्तक्षेप गिा िधमल्ि।े 
(प्रकरण िं. ३) 

  कािूिले प्रधतबन्ि लगाएको अथाात ्गैरकािूिी चीज वा वस्त ु कसैको 
साथबाट वा वासस्थाि आददबाट बरामद हनु्ि भिे त्यस्तो प्रधतबशन्ित वा 
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गैरकािूिी चीज वा वस्त ुकसरी धिजसाँग रहि आयो त्यसको सन्तोषजिक 
र मिुाधसब मायफकको जवाफ वा प्रमाण ददिे भार त्यस्तो वस्त ु बरामद 
गररएको व्यशक्तमा रहि ुस्वाभायवक हनु्ि। यस्तो कायालाई प्रमाणको भार 
जबजास्ती अको पक्षमा अथाात ्प्रधतवादीमा साररएको भन् िे अथामा धलि 
िधमल्िे। 

  आफूउपर लागेको अधभयोगको खण्िि गदैमा वा जवाफ ददाँदैमा आफ्िो 
यवरूद्ध साक्षी हिु कर लगाइएको भने्न जस्तो गलत अथा गरी संयविािले िै 
प्रत्याभतू गरेको मौधलक अधिकारको प्रधतकूलको कािूिी व्यवस्था रहेि 
भिी सङ्कीणा अथामा ग्रहण गिा धमल्िे िदेशखिे। 

11.  गोमा पााँचकोटी  धबरुद्ध िपेाल सरकार (ि.ेका.प. 2072, अंक 1, धि.िं. 
९३३३, मदु्दााः मािव बेचधबखि तथा ओसार पसार।) 

कधतपय सङ  धगि प्रकृधतका फौजदारी अपरािमा पीधितले समाजमा बेहोिुापिे 
क्षधत, अपरािबाट समाजलाई पनुि जािे असर तथा अपरािलाई धिरूत्सायहत 
गिा राज्यले धिवााह गिुापिे धियन्त्रणकारी भधूमकासमेतलाई मध्यिजर गरी 
प्रमाणको भार (Burden of proof) आरोयपत पक्षलाई िै सािे गरी कठोर 
कािूिी व्यवस्था गिुापरेको हो। अपरािमा संलनि पक्ष पेिेवर हिु सक्िे र 
अपराि बिो योजिाबद्ध एवम ् सङ्गठीत तररकाले हिु सक्िे र कधतपय 
सङ्गदठत आपराधिक समूहको संलनितामा समेत अपराि हिु सक्िे भएकाले 
अपरािमा संलनि पक्ष िै पयहचाि गिा कदठि हिु सक्िे पररशस्थधतको 
आाँकलि गरेर ि  यविाययकाले कािूिको धिमााण गरेको हो। प्रमाण 
सङ्कलिका िममा हिु सक्िे कधतपय कमजोरीको फाइदा अपराि गिे 
पक्षलाई ि  िपगुोस ्भन् िे िै यविाययकी मिसाय हिु।े 

http://nkp.gov.np/full_detail/8377
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12. िपेाल सरकार धबरुद्ध  सिुीर शे्रष्ठ (ि.ेका.प. 2072, अंक 3, धि.िं. 
9360, मदु्दााः भ्रष्टाचार।) 

भ्रष्टाचारजन्य कसरु स्थायपत हिुको लाधग प्रधतवादीले आफू वा अरू कुिै 
व्यशक्तलाई गैरकािूिी लाभ परु् याएको भन् िे कुरा प्रत्यक्ष, साथाक र धिश्चयात्मक 
प्रमाणबाट िङ्कारयहत तवरले पयुष्ट भएको हिुपुिे। प्रमाण ऐि, २०३१ को 
दफा २५ को कािूिी व्यवस्थाअिसुार फौजदारी कसरुसम्बन्िमा अधभयोजि 
पक्षले प्रधतवादीउपर लगाएको आरोपलाई िङ्कारयहत तवरले पयुष्ट गिुापदाि। 
अधभयोजि पक्षले लगाएको आरोप पयुष्ट गिे िममा िङ्काको कुिै गञु्जाइस 
रहि ु हुाँदैि। िङ्काको गञु्जाइस उत्पन् ि भएमा त्यसको फाइदा अधभयकु्तले 
पाउिे। 

13. िपेाल सरकार  धबरुद्ध  देवेन्र िंगोल समेत (ि.ेका.प. 2075, अंक 1, 
धि.िं.9932, मदु्दााः गैरकािूिी सम्पशत्त आजाि गरी भ्रष्टाचार गरेको।) 

गैरकािूिी सम्पशत्त आजािको मदु्दामा अधभयोजि पक्षले अधभयकु्त बक) 
सावाजधिक पद िारण गरेको माधििे राष्ट्रसेवक हो र बख) धिजसाँग धिजको 
वैि आयस्रोतसाँग अधमल्दो वा अस्वाभायवक सम्पशत्त ि भन् ि े मदु्दा हेिे 
धिकायलाई देखाउिपुिा। अधभयोजि पक्षले त्यधत गरेको शस्थधतमा 
धिदोयषताको प्रमाण प्रधतवादी पक्षले गजुािुापिा। अथाात ् उसले अदालतलाई 
आफूसाँग रहे भएको सम्पशत्तको वैिता तका सङ्गत रूपमा स्थायपत 
गिुापिे।(प्रकरण िं.८) 

गैरकािूिी सम्पशत्तको आजािको मदु्दामा िटिा यविेषमा आिाररत भ्रष्टाचार 
मदु्दामा जस्तो अधभयोग िंकारयहत तवरबाट प्रमाशणत हिु आवश्यक हुाँदैि। 
यस्ता मदु्दाहरूमा प्रमाणको प्रचरुता बPreponderance of evidence) कता ि सो 
हेरी अदालत धिणाय धिष्कषामा पनुदि। यो िै अस्वाभायवक सम्पशत्त आजािको 
मदु्दाको महत्त्वपूणा आयाम हिुे। (प्रकरण िं.९) 

http://nkp.gov.np/full_detail/8403
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अकुत सम्पशत्तको सम्बन्िमा कािूिले ग्रहण गरेको प्रमाणको भार अधभयकु्तमा 
सिे र दोषी वा धिदोयषताको धिणाय प्रमाणहरूको प्रचरुताको आिारमा हिुे यी 
दईु धसद्धान्तहरू स्खधलत हिु पनुदिि।् पररणामताः "समाजमा आधथाक 
अििुासि, िैधतकता र सदाचार कायम राख् िे" ऐिको उदे्दश्य धिस्तेज 
हिुपनुिे।  

गैरकािूिी सम्पशत्त आजािको मदु्दामा राष्ट्रसेवकको हैधसयतमा धबताएको अवधि, 

त्यसबीचमा धिजको चल अचल सम्पशत्तमा भएको वयृद्ध, धिजले गरेको खचामा 
धलखतबाट देशखएको शस्थधतमा धलखतलाई आिार गरी र धलखत िभएकोमा 
अिमुािसमेत गरी कुल सम्पशत्त, सोमध्ये पैतकृ रूपबाट प्राप्त, वैि स्रोतबाट 
आजाि भएको पयुष्ट भएको र वैि स्रोतबाट पयुष्ट हिु िसकेको के कधत ि 
प्रमाणहरूको प्रचरुता बPreponderance of evidence) हेरी धिणाय धिष्कषामा 
पधुगिे।  

अकुत सम्पशत्तमा न्याय धिरूपणको िममा प्रमाणहरूको प्रचरुतालाई हेदाा र 
दोषी वा धिदोयषताको प्रमाण परीक्षणको आिार मान्दा अधभयोगपत्रमा के कुि 
सम्पशत्तलाई स्रोत खलेुको वैि माधिएको रहेि भने्न कुराहरूतफा  पधि 
अदालतले ध्याि ददई अधभयोग पत्र र प्रमाणको समग्रतामा िै धिणाय 
धिष्कषामा पनुिपुिा। अधभयोगपत्रमा कुि सम्पशत्तलाई वैि माधिएको ि भन् िे 
कुरालाई धबसी स्रोत िखलेुको सम्पशत्तलाई मात्र वैि ठहर् याउि खोशजएमा 
गैरकािूिी सम्पशत्त आजािको मदु्दामा पधि प्रमाणहरूको प्रचरुताको धसद्धान्त 
प्रधतस्थायपत हिु गई िटिा यविेषमा आिाररत भ्रष्टाचार मदु्दामा जस्तै अकुत 
सम्पशत्तको कसरुमा पधि आरोप िंकारयहत तवरबाट प्रमाशणत हिुपुिे 
बBeyond reasonable doubt) धसद्धान्त िै हावी हिुपनुिे। (प्रकरण िं.१५) 

सरकारी सेवामा रहेको राष्ट्रसेवकको सम्पूणा समय सरकारको हनु्ि। 
कायाालय समय बायहर गदाा पधि काम गिा अशख्तयारवालाबाट अिमुधत 
धलएको हिुपुिा। त्यसरी काया गिा अिमुधत धलई रकम आजाि गरेकोमा पधि 
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प्राप्त रकमको कर धतरेको आदद प्रमाणहरू पेस गरेको हिुपुिा। प्रमाण पेस 
िगरेको अवस्थामा त्यसलाई मान्यता ददि िधमल्िे। (प्रकरण िं.२०) 

14. िपेाल सरकार  धबरुद्ध  सोधिया भन् ि े सािमुाया राई बशे्रष् ठ) (ि.ेका.प. 
2075, अंक 1, धि.िं. ९९३५, मदु्दााः मािव बेचधबखि तथा ओसारपसार।) 

कधतपय यविेष अवस्थामा फौजदारी मदु्दामा पधि प्रमाणको भार प्रधतवादीमा 
सािा सयकिे वा प्रधतवादीमा रहिे बShifting of burden of proof to the 

accused person) गरी यविाययकी कािूि बन् िसक्िे कुरालाई फौजदारी 
यवधििास्त्रले स्वीकार गरेको पाइन्ि। खासगरी आफूसाँग कब्जा 
बPossession) मा रहेको वस्तकुो वैिता यौिजन्यलगायतका अन्य अपरािमा 
प्रमाणको भार प्रधतवादीमा रहिे गरी कािूि धिमााण हिुसक्िे कुरालाई 
फौजदारी यवधििास्त्रले स्वीकार गरेको पाइिे।(प्रकरण िं.६) 

के कस्तो कायाबाट के कस्तो कािूिको उल्लङ्घि भई अपरािजधित काया 
भयो र त्यस्तो कायामा को कसको के कसरी संलनिता रहेको ि भन् िे कुरा 
पधि अधभयोजि पक्षले िै िंकारयहत तवरले बBeyond the doubt) पशुष् ट गरेको 
हिुपुिा। यविाययकी कािूिले आफ्िो धिदोयषता प्रमाशणत गिे भार प्रधतवादीमा 
सारेको कारणले अधभयोजि पक्षको उक्त दाययत्व सीधमत वा समाप् त िहिुे।  

आफ्िो धिदोयषता प्रमाशणत गिे काम प्रधतवादीको हिुे भए पधि वादी पक्षले 
आफ्िो अधभयकु्त ययकि गिे र अिसुन्िािको आिारमा आफूले तयार पारी 
दायर गरेको अधभयोग पत्रमा प्रधतवादीको के कुि काया कुि कािूिले धिषिे 
गरेको आपराधिक काया हो भिी यविाययकी कािूिले त्यस्तो कसरु स्थायपत 
हिु चायहिे भिी धििाारण गरेका अपरािका तत्त्वहरू बConstituent elements 

of crime) को यवद्यमािता र आवश् यक ि भिे धतिीहरूको संयोजिात्मकता 
बConcurrency) अधिवायारूपमा उल्लेख गरेको हिुपुिे।  
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अधभयोग पत्रमा अपरािका तत्त्वहरूको उल्लेखि वास्तयवक अथामा 
प्रधतवादीलाई प्रधतरक्षाको लाधग सिुवुाइको मौका उपलब्ि गराउि ुपदाि भन् ि े
प्राकृधतक न्यायको धसद्धान्तसाँग पधि सम्बशन्ित हिु।े 

अधभयोजि पक्षले प्रधतवादी िै प्रमाशणत गिा िसकेको अवस्थामा प्रधतवादीमा 
प्रमाणको भार रहेको वा सरेको भन् िे कािूिी व्यवस्थाको आिारमा वादीले 
पूरा िगरेको दाययत्व प्रधतवादीले पूरा गिुापिे भिी अथा गिा िधमल्िे। (प्रकरण 
िं.७) 

15.  दीपक भन् ि ेदीपेन्र पाठक धबरुद्ध  िपेाल सरकार (ि.ेका.प. 2075, अंक 7, 
धि.िं. 10052, मदु्दााः मािव बेचधबखि तथा ओसारपसार।) 

मािव बेचधबखि तथा ओसारपसार जस्तो संगीि अपरािमा पीधित सिैँ 
अधभयकु्तहरूको धियन्त्रणमा रहिे, आफू बेशचएको प्रमाणहरू राख् ि असम्भव 
हिु,े उिीमाधथ भएको कसरुको उिीसाँग हिुे प्रमाण भिेको आफू/ व्यशक्त स्वयं 
िै प्रमाण/साक्षीको रूपमा रहिे हुाँदा उिले ददएको जाहेरी र उिले गरेको 
बयािको प्रमाणमा िेरै ठूलो महत्त्व राख्दि। बयािमा लेशखएका 
िटिािमको वणाि र प्रधतवादीको बयािमा Chain of Incident बाट पधि 
अधभयोगहरू स्थायपत हनु्ि। यस्तो अवस्थामा िटिािम गलत हो, लगाइएको 
आरोप गलत हो भिी सफाइको माग गदाा सोको प्रमाण परु् याउिे भार 
प्रधतवादीमै रहिे। 

16. िवुुा भन् ि े याङ्गचेि तामाङ  धबरुद्ध िपेाल सरकार (ि.ेका.प. 2075, अंक 
10, धि.िं. १०११८, मदु्दााः मािव बेचधबखि तथा ओसारपसार।) 

वादी पक्षको यो दाययत्व यविाययकी कािूिले आफ्िो धिदोयषता प्रमाशणत गिे 
भार प्रधतवादीमा सारेको कारणले सीधमत हिु े वा समाप् त हिुे होइि। यस 
अवस्थामा पधि वादी पक्षले आफ्िो अिसुन्िािको आिारमा आफूले तयार र 
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दायर गरेको अधभयोगपत्रमा प्रधतवादीको के कुि काया कुि कािूिले धिषिे 
गरेको आपराधिक काया हो, यविाययकी कािूिले त्यस्तो कसरु स्थायपत हिु 
चायहिे भिी धििाारण गरेका अपरािका तत्त्वहरू बConstituent elements of 

crime) को यवद्यमािता र आवश्यक ि भिे धतिीहरूको संयोजिात्मकता 
बConcurrency) अधिवाया रूपमा उल्लेख गरेको हिुपुिे। 

कािूिले धिषिे गरेको आपराधिक काया, काया गरेको अवस्थामा कािूिले 
धििाारण गरेको तहको मिसायको संयोजि र सो काया गदाा प्रधतवादीलाई कुिै 
िुट वा प्रधतरक्षा उपलब्ि धथएि भिी अधभयोगपत्रमा स्पष् ट रूपमा दाबी 
धलइएको हिुपुिे। 

आपराधिक काया बConduct element), आवश्यक मिसाय बFault element) र 
वैि प्रधतरक्षाको अभाव बAbsence of valid defense) को स्पष्ट उल्लेख गरी 
कसरु स्थायपत गिा र कािूिबमोशजम सजाय गिा मागदाबी धलइएको 
अधभयोगपत्र रहेको अवस्थामा यविाययकी कािूिले धिदोयषताको प्रमाशणत गिे 
भार प्रधतवादीमा राखेको भएमा प्रधतवादीले आफूले सफाइको शजयकर धलन्ि 
भिे उसले आफ्िो धिदोयषता आफैँ ले प्रमाशणत गिुापिे। 

वादीले धलएको दाबीमा िै कािूिले अपराि हिुको लाधग अधिवाया रूपमा 
चायहिे आवश्यक तत्त्व बMandatory constituent elements of crime) भिी 
उल्लेख गरेका तत्त्वहरूको आिार प्रमाणसयहत उल्लेख िगरी ती 
तत्त्वहरूलाई स्थायपत िगरी केवल कसरु गररएकाले सजाय गररपाउाँ भन् िेसम्म 
दाबी धलएको र अपरािका सम्पूणा आवश्यक तत्त्वहरूको संयोजिात्मक 
उपशस्थधत बConcurrent presence) िभएको अवस्थामा प्रधतवादीमा प्रमाणको 
भार रहेको भन् िे कािूिी व्यवस्थाको आिारमा वादीको पूरा िगरेको दाययत्व 
प्रधतवादीले पूरा गिुापिे भिी अथा गिा िधमल्िे। (प्रकरण िं.८) 
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17. वसन्त पररयार धबरुद्ध  िपेाल सरकार  (ि.ेका.प. 2076, अंक 4, धि.िं. 
10242, मदु्दााः मािव बेचधबखि तथा ओसारपसार।) 

 प्रधतवादीले वारदातको समयमा आफू िटिास्थलमा िभई अन्यत्र िु भिी alibi 

को शजयकर धलन्ि भिे सो शजयकरलाई प्रमाशणत गिे भार पधि धिज अधभयकु्तउपर 
िै रहन्ि। त्यस्तो alibi को शजयकर तथ्यपरक, धिश्चयात्मक तथा धलशखत 
प्रमाणबाट समधथात हिुसके मात्र सो शजयकर धलि े व्यशक्तको पक्षमा प्रमाणयोनय 
हिुसक्िे हनु्ि र सो शजयकर त्यस्तो धियवावाद र तथ्यपरक प्रमाणबाट स्थायपत हिु 
िसके त्यस्तो शजयकर धलि ेव्यशक्तको यवरूद्ध िै प्रमाण लानिे। 
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प्रमाणको मूल्याङ्कि र विश् लेषण  

1. टंकप्रसाद राजवंिीको जाहेरीले श्री ५ को सरकार यवरुद्ध बैद्यिाथ पशण्ित 
समेत (ि.ेका.प. 2064, अंक 1, धि.िं. 7 09,  मदु्दााः  खिु िााँका।) 

फौज्दारी मदु्दामा िंकारयहत सवदु प्रमाणको महतत््वपूणा भधूमका हनु्ि। धबिा 
सवूद सजाय गिा धमल्दैि। प्रमाण कािूिमा  Eye Witness अथाात चश्मदीत 
गवाहको महतत््वपूणा भधूमका हनु्ि। चश्मदीद गवाहहरूले िटिा देखेको 
भन् िभेिाईलाई अधभयोग लागेको अधभयकु्तले अदालत समक्ष जााँन ि ु पाउि 
पिे। 

 अदालत समक्ष त्यस्ता गवाहलाई पेि गरी अधभयकु्तलाई गवाहको 
भिाई, बकाई सांचो हो होइि शजरह माफा त परीक्षण गिे मौका प्रदाि गिुा 
पिा र त्यसरी त्यस्ता चश्मदीत गवाहलाई जााँन ि ददई साक्षी परीक्षणबाट 
गवाहको िंकारयहत तवरबाट परीक्षण भएपधि  मात्र त्यस्ता गवाहहरूको 
बकाईलाई  Direct र Original Evidence  माधिन्ि र त्यस्ता गवाहको 
आिारमा अधभयोग प्रमाशणत भएको माधििे। 

 शजरहबाट समेत प्रत्यक्षदिी गवाह भन् िेदेशखएको हुाँदा यी साक्षीहरू प्रमाण 
ऐि, २०३१ बमोशजम साक्षी हिु सक्िे व्यशक्त भई दफा ५० बमोशजम शजरह 
समेत भएको हुाँदा उक्त साक्षीहरूको बकाई Legally admissible 

evidence मान् िपुिे। 

2.  अजुािबहादरु पाण्िे यवरुद्ध वेद वहादरु अधिकारीको जाहेरीले श्री ५ को 
सरकार ( ि.ेका.प. 2065, अंक 1, धि.िं. 7923,  मदु्दााः  जबरजस्ती 
करणी।) 
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 िटिाका सम्बन्िमा िटिावाट पीधित व्यशक्तले व्यक्त गरेको कुरा तथा 
िटिा भएको थाहा पाउिे व्यशक्तले िटिाको तत्काल पधि व्यक्त गरेको 
कुरा प्रमाण ऐि, २०३१ को दफा १०ब१)बक) र बख) बमोशजम अदालतले 
प्रत्यक्ष प्रमाणको रुपमा ग्रहण   गिुापिे। 

जबरजस्ती करणी मदु्दामा सामान्यतया प्रत्यक्षदिी साक्षीको उपशस्थधत िहिु े
हुाँदा पीधित  िै िटिाको आिारभतू गवाह हो। धिजले अिसुन्िाि अधिकारी 
तथा अदालत समक्ष व्यक्त गरेको कुरालाई प्रमाण ऐि, २०३१ को दफा 
१०बख) बक) बमोशजम प्रत्यक्ष र धिणाायक प्रमाणको रुपमा धलिपुिे। 

प्रधतवादीले आफ्िो धलङ्ग पीधितको योिीमा दईु तीि पटक धभत्र बायहर गराई 
धिजको योिीबाट रगत आएको हुाँदा धलङ्ग बायहर धिकाली बायहर जमीिमा 
बीया स्खलि गरेको भिी बयाि गरेको र सो बयािलाई अदालतमा समेत 
इन्कार िगरेको हुाँदा प्रस्ततु वारदातमा पीधितको योिीमा प्रधतवादीको बीया 
वा दाग िभेयटिलुाई स्वाभायवक र यथाथा परक िै मान् ि ुपिे। 

प्रधतवादीको धलङ्गको पूणा प्रवेि बComplete penetration) र बीया योिीमा 
स्खलि  (Emission of semen) िभएको अवस्थामा यसैलाई आिार बिाएर 
यसैको अभावमा प्रधतवादीले पीधित उपर करणी िगरेको र करणीको उद्योग 
मात्र गरेको भिी ठहर गिुा न्यायसंगत िदेशखि।े 

 जबरजस्ती करणी हिुको धिशम्त स्त्रीको योिीधभत्र परुुष जिेन्रीय पूणा रुपमा 
प्रवेि भएकै हिुपुिे, स्त्रीको कन्याजाली बHymen) न याधतएको वा फाटेकै 
हिुपुिे वा परुुष बीया योिीमा स्खलि भई योिीको वरीपरी बीया वा सो को 
दाग लागेकै हिुपुिे अधिवायाता समेत िरहेको अवस्थामा वीया स्खलि सयहत 
वा रयहत योिीको बाह्य  भागधभत्र आंशिक धलङ्ग प्रवेि गराउि ु मात्र पधि 
कािूिी प्रयोजिको धिशम्त जबरजस्ती करणीको कसूर हिु पयााप्त हिुे। 
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3. क कुमारी र ख देवीको जाहेरीले िपेाल सरकार यवरुद्ध पारसिाथ पाठक समेत 

(ि.ेका.प. 2065, अंक 9, धि.िं.  014, मदु्दा : जीउ मास्िबेेन ि।े) 

सरकारबादी हिुे फौजदारी मदु्दामा वारदात वा कसूरको यवषयमा कसै उपर 
पोल गरी दरखास्त वा धिवेदि मदु्दा हेिे अड्डा समक्ष पठाउि सयकिे र 
त्यसमा सिाखत गराई थप प्रमाण समेत खलुाउि लगाई आरोयपत 
व्यशक्तलाई पिी कारबाही गिा सयकि ेसम्मको व्यवस्था रहेको तर त्यस्तो 
धिवेदिले एकपटक अधभयोग पत्र दायर भैसकेको मदु्दाको आरोयपत व्यशक्तले 
सफाई पाउि प्रमाणको स्थाि ग्रहण गिा िसक्िे। 

सरकारवादी फौजदारी मदु्दामा मदु्दा हेिे सम्बशन्ित अड्डाको आदेि यविा 
अधभयोग पत्र वा प्रधतवादीको बयािमा उल्लेख िभएका साक्षी वा प्रमाणहरु 
जिुसकैु अवस्थामा ग्राह्य हिुे वा त्यसरी पेि भएका प्रमाणहरुले प्रामाशणक 
महत्व राख्न िसक्िे। 

अ.ब ७७ब१) तथा ९० िं. को प्रकृधत एवं पररधिधभत्र िपिे धिवेदि तथा 
सोलाई सिाखत गरी ददएको भधिएको बयाि प्रमाण लानि सक्िे कािूिी 
आिार प्रष्ट हिु िसकेको अवस्थामा त्यसैलाई अकाट्य प्रमाण मािी अधभयोग 
दावीबाट सफाई ददि िधमल्िे। 

4. ठुली दददी भन् ि ेफूलमती शे्रष्ठ बमहजाि) धबरुद्घ रोसिा लामा समेतको जाहेरीले 
िपेाल सरकार ( ि.ेका.प 2066, अंक  , धि.िं.  20 , मदु्दााः  जीउमास्ि े
बेन ि।े) 

फौजदारी अपरािमा सजायको माग गरी अधभयोग लगाई अदालतसमक्ष पेि 
गरेको अधभयकु्तले अपराि स्वीकार गिा भिे अन्य प्रमाण बझु्ि िपिे। 

अधभभावकको मञ्जूरी हुाँदैमा त्यस्तो काया कािूिअिरुूप िहिुे। 
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कधलला िाबालक केटाकेटीहरूलाई सका स जस्तो जोशखम काममा लगाउि 
यवदेि परु् याएर धबिी गरी रकम लेिदेि गरी जोशखम काममा लगाई िािी 
आउिे कायालाई धिदोष मान् ििधमल्िे। 

मयहलाउपर हिुे गम्भीर अपरािमा िाबालक र मयहलाहरूको हक रक्षा गरी 
िाबालक र मयहलाहरूलाई न्याय ददलाउि भारतमा भएको अिसुन्िािको 
धसलधसलामा संकधलत प्रमाणलाई िेपाली अदालतले प्रमाणमा धलि सक्ि े
व्यवस्था गिा आवश्यक देशखिे। 

अपरािबाट पीधित बालबाधलकाको संरक्षण र उिीहरूको यहतको लाधग 
िेपाल सरकार र िेपालको न्यायपाधलका दवैु िेपाल कािूि र अन्तराायष्ट्रय 
महासशन्ि एवं अन्य  Declaration हरूलाई लागू गिा कयटबद्ध हिुपुिे। 

5. यविय मािन्िर यवरुद्ध मकुुन्ददास शे्रष्ठको जाहेरीले िपेाल सरकार  (ि.ेका.प. 
2067, अंक 2, धि.िं.  311, मदु्दााः कताव्य ज्याि।) 

यविेषज्ञको राय प्रधतवेदि यो यधत करणबाट िंकास्पद वा यवरोिाभाषयकु्त ि 
भिी इजलाससमक्ष प्रष्टयाउि ुपिे सम्बशन्ित पक्षको दाययत्व हिुे हुाँदा यस्तो 
दाययत्वलाई िंकारयहत तवरबाट पयुष्ट गिुापिे। 

यविेषज्ञले ददएको प्रधतवेदि िंकास्पद, दद्वयविायकु्त वा अस्पष्ट िभई फयटक 
झ  स्वन ि बCrystal Clear) र अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले समधथात गदाि भि े
त्यस अवस्थामा अदालत स्वयंले तका  यवतका  गरी िंका उपिंका उठाउि ु
समेत न्यायोशचत िहिुे। 

धबिाआिार यविेषज्ञले ददएको प्रधतवेदिलाई अन्यथा गदाा वास्तयवक न्याय 
प्रदाि गिे उदे्दश्यबाट ददिाभ्रधमत हिु ेअवस्था उत्पन् िहिु जािे अवस्थाप्रधत 
अदालत सजग हिुपुिा। अपरािलाई प्रमाशणत गिे किीको रूपमा रहि े
अिसुन्िािको िममा संकधलत प्रमाणका रुपमा अधभन् िअङ्ग माधिि े
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प्रधतवेदिलाई अस्वीकार गिा अदालतलाई त्यधत िै स्पष्ट आिार र कारणको 
आवश्यकता पदाि। यसमा वस्तधुिष्ठ व्याख्याि गरी अस्वीकार गिुापिे 
वैज्ञाधिक आिार समेतको स्पष्ट उल्लेखि गरी यवमधत राखी खण्िि गिा 
सक्ि ुपदाि र यो खण्िि शचयकत्सा यवधििास्त्र बMedical Jurisprudence) का 
सवामान्य धसद्धान्तमा आिाररत हिुपुिे। 

मतृकको लाि र त्यसमा यविेषज्ञले गिे अध्ययिले मतृ्यकुो कारणका बारेमा 
िारणा बिाउि अदालतलाई सहयोग गदाि। यस अथामा यविेषज्ञको रायले 
पधि बधलयो प्रमाणको स्थाि ग्रहण गिा सक्दि भन् िेसन्दभा िै शचयकत्सकीय 
प्रमाण बMedico-Evidence) को मूल ममा हिुे। 

वास्तयवक मतृ्यकुो कारण पत्ता लगाउिे ज्ञाता यविेषज्ञ हुाँदा सो रायमाधथको 
धिभारता िै न्यायको लक्ष्यप्राधप्तको लाधग सबैभन्दा बढी सहायक हनु्ि भने्नमा 
यवमधत राख्न िहिुे। 

कुिै िारीको मतृ्यकुो प्रश्न सन्मूख आएकोमा परुूष संलनि िरायसी यहंसाकै 
कारण भएको हो भिी पूवाािमुाि गरी आवेिात्मक भाविामा बगेर न्यायको 
बधलवेदीमा कसैलाई चढाई दावी ठहर ् याउि ुन्यायोशचत िहिुे। 

यवश्वाधसलो अकाट्य प्ररमाणको अभावमा अिमुाि, आिंका र संभाविा जस्ता 
मिोगत प्रमाणलाई मात्र आिार बिाई कताव्यबाटै मतृकको मतृ्य ु भएको 
भिी धिष्कषामा पनुि ुन्यायोशचत िहिुे। 

6. कररमि भन् ि ेराजदेव हजरा दसुाि समेत यवरुद्ध देवेन्रप्रसाद केसरीको जाहेरीले 
िपेाल सरकार (ि.ेका.प. 2067, अंक 7, धि.िं.  421, मदु्दााः  जीउ मास्ि े
वेन ि ेर िाकंा।) 



59 

 

अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष भएको बयाि अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट समधथात 
भइरहेको र वलपूवाक वयाि गराएको भन् िेसमेत पयुष्ट हिु िसकेको 
अवस्थामा प्रमाणयोनय हिुे। 

माधिस अपहरण गरी धबदेिमा लगी रकम धलई धबिी गरेको काया 
तत्कालीि अवस्थामा प्रचलिमा रहेको कािूि जीउ मास्िे वेन िे काया 
बधियन्त्रण) ऐि, २०४३ ले धिषिे गरेको आपराधिक काया मान् िपुिे। 

माधिस बेन िे जस्तो जिन्य अपराि गरेको पयुष्ट भएको र त्यस्तो अपराि 
रोक्ि एवं अपरािीलाई सजाय गिा विेको यविेष ऐि कायाान्वयिमा रहेकै 
अवस्थामा उक्त कािूि िै आकयषात हिुे। 

सावाजधिक अपराि र सजाय ऐि, २०२७ र जीउ मास्िे बेन िे काया 
बधियन्त्रण) ऐि, २०४३ का कुिै प्राविाि बाशझएका भएमा समेत पधिल्लो 
अथाात २०४३ सालको ऐिको प्राविाि लागू हनु्ि। अकाातफा  यो २०४३ 
सालको खास अपरािको रोकथामका लाधग बिेको यवशिष्ट ऐिले आफ्िो 
पररधिमा समावेि गरेको अपरािका लाधग अन्यन्य प्रयोजिका लाधग २०२७ 
सालमा बिेको ऐि आकयषात िहिुे। 

७. श्याम भन् ि ेरुपबहादरु क्षते्री समेत यवरुद्ध रञ्जिा देवकोटा समेतको जाहेरीले 
िपेाल सरकार (ि.ेका.प. 206 , अंक 12, धि.िं.  732, मदु्दााः  जीउ 
मास्ि ेबेन ि।े) 

मदु्दा हेिे न्यायािीिसमक्ष गरेको प्रमाशणत बयािलाई दवाव र प्रभावमा भए 
गरेको मान् िहेो भिे न्याय प्रणाली िै धिष्फल हिु ेअवस्था रहन्ि। मदु्दाको 
न्याय धिरोपण गिे न्यायािीिसमक्ष भएको त्यस्तो प्रमाशणत बयाि िै 
स्वतन्त्रपूवाक िभएको भन् िेअयवश्वसिीय कथिलाई स्वीकार गिा िसयकिे। 
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बकपत्र तत्काल िै हिुे िभई समयको अन्तरालपधि मात्र शझकाई गररिे 
परम्परा रहेको अवस्थामा जाहेरवालाहरू पधि प्रभावमा अन्यथा बकपत्र गिा 
सक्िे शस्थधत इन्कार गिा िसयकिे। 

जीउ मास्िे बेन िे काया बधियन्त्रण) ऐि, २०४३ यविेष प्रकृधतको ऐि 
भएकोले पधि जाहेरवाला पीधित  Hostile हिु सक्ि ेमहसूस गरी अदालतबाटै 
पीधितको बयाि प्रमाशणत गराउि ु पिे कािूिी प्राविाि यवद्याययकाद्वारा 
राशखएको र सो बमोशजम िै प्रमाशणत समेत भएको बयाि व्यहोरालाई पधि 
आएर होइि भधिददएकै भरमा प्रमाण ग्राह्य िहिुे भन् ििहिु।े 

कसैले पधि न्याययक प्रयियामा सत्य तथ्य कुरा खोली सही धिष्कषामा पनुि 
सहयोग गिुापिे हनु्ि। अन्यथा अदालत मातै्रले सही तथ्य पत्ता लगाई 
वास्तयवक न्याय गिा असमथा हनु्ि। झूठो कुराको जाहेरी ददिे, बयाि 
कागज प्रमाशणत गरी ददिे अदालतमा एक यकधसमले आफ्िो भएको व्यहोरा 
लेखाई प्रमशणत गिे गिा लगाउि अधि साक्षी परीक्षणको प्रयियामा अन्यथा 
व्यहोरा लेखाई सत्य तथ्य िै भ्रधमत गिे गरी यवरोिाभाषपूणा कुराहरू राख्न 
अन्य व्यशक्तहरूको अधतररक्त स्वयं पीधित भिेका माधिसहरूलाई पधि िूट 
ददि सयकन्न। राज्य र कािूिका संयन्त्रहरूलाई हलकुासाँग आफ्िो स्वाथामा 
प्रयोग गिे र अरुको हक यहतमा प्रधतकूल शस्थधत धसजािा गरी राज्यका उपर 
अिशुचत दाययत्व धसजािा गिे काया कुिै यवन्दूमा पधि सह्य वा ग्राह्य हिु 
िसक्ि।े 

 आवश्यक सरुक्षा र समथािका अभावमा न्याययक प्रयियामा यथाथा सहयोग 
गिुा जोशखमपूणा हिुे भै वाध्यतावस आफ्िो सही कुरा पषु्ट्याई गिा सक्िे गरी 
बकपत्र गिा िसकेको समेत शस्थत रयहरहेमा आफ्िो पूवा कथिको यवपरीत 
लाभको लाधग अन्यथा बकपत्र गिा बाध्य हिुे शस्थधत आउाँि, जिु 
अपरािीलाई न्यायको प्रयियामा ल्याई दशण्ित गिे र समाजमा न्याय र 



61 

 

सरुक्षाको वातावरण धसजािा गिे कुरामा वािक बन् िसक्ि। त्यस्तो शस्थधत 
गम्भीर शस्थधत मान् िपुिे। 

पीधितहरूले पधिल्लो समयमा अदालतमा बकपत्र गदाा ददएको अधभव्यशक्त जे 
भए पधि सोभन्दा अशि धिजहरूको उद्धार गरी गरेको कागज एवं अदालतमा 
समेत उपशस्थत भै प्रमाशणत गरी ददएको बयाि कागजको मान्यतालाई िै 
िून्य हिुे गरी पधिल्लो समयमा अदालतमा गरेको बकपत्रको अधभव्यशक्त 
ग्राह्य एवं यवश्वसिीय मान् ि िसयकिे। 

 वारदात िटिाको समय अन्तरालपधि कसैलाई सफाइ ददि सहयोग गिे 
यहसावले पधि अन्यथा बकपत्र गरेको देशखए पधि तथ्यगत सबूद र 
िटिावलीले अधभयोग दावीको कसूर पयुष्ट गरेको कुराबाट धिणाय हिुे हिुाले  
Hostile भै पधिबाट गरेको त्यस्तो बकपत्रले मदु्दाको तथ्यमा ताशत्वक असर 
पिा िसक्ि।े 

 फौजदारी अपरािमा अधभयकु्तले अपराि गरेको हो यक होइि भन् िेवस्तगुत 
तथ्य र सबूद प्रमाणहरूको आिारमा धिणाय गिे कुरा भएकोले अपरािीलाई 
बबचाउ गिे धियतले प्रमाशणत बयािलाई अन्यथा भिी  Hostile भै पीधितले 
बकपत्र गदैमा अपराि धिप्ि िसक्िे। 

८. बमबहादरु बस्िते समेत यवरूद्ध गंगाबहादरु काकीको जाहेरील िपेाल सरकार 
(ि.ेका.प. 2070, अंक 6, धि.िं. 9022, मदु्दााः कताव्य ज्याि।)  

अपरािका सम्बन्िमा खिा भएका मचुलु्काहरूमा प्रामाशणक िशक्त हनु्ि। 
धतिमा व्यक्त तथ्यले अपरािको वस्तशुस्थधत बताउाँिि।् व्यशक्तले झूठो बोल्ि 
सक्दि तर वस्तशुस्थधतयकु्त तथ्यले कयहल्यै झूठो बोल्दैि। 

 फोटो, धभधियो, अधियो, सीिी आदद धिशजटल सामग्री धलखत हिु।् ययिको 
प्रामाशणक मूल्यलाई अस्वीकार गिुा न्यायसङ्गत हुाँदैि। तथ्यका प्रत्येक गवाह 
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प्रमाण हिु।् मदु्दाका कुिै पक्षबाट फोटो, धभधियो, अधियो, सीिी आदद 
धिशजटल प्रधत प्रमाणका रूपमा प्रस्ततु हनु्िि ् र अको पक्षबाट धतिमा 
इन्कारी जिाइदैि भिे धलशखत प्रमाणका रूपमा यी ग्राह्य हनु्िि।् यस्ता 
प्रमाणका यवषयमा यववाद उठेमा धतिको सत्यता परीक्षणको यवषय बन्दि। 
अन्यथा धलखत प्रमाणका आिधुिक स्वरूपलाई सतका ता साथ ग्रहण गदै 
जािपुिे। 

जीविप्रधत जीशजयवषा राख्न े यवुतीले सहजै आत्महत्या गिे धिणाय धलि कुिै 
अपररहाया कारण हिैु पिा। आत्महत्या गिा माधिसले तत्काल पधि धिणाय 
धलि सक्दि। आत्महत्या गिा एक्कासी मि पररवताि भई अठोट गररि पधि 
सक्दि। तर यसका पिाधि भरपदो कारण भिे हिैु पिे। 

आत्महत्या गिे व्यशक्तले आफ्िो धिणाय धबिाव्यविाि कायाान्वयि होस ् र 
त्यसमा आफूलाई सफलता धमलोस ् भन् िधे्येय राखेको हनु्ि। यसकारण 
उसले आफ्िो धिणाय कायाान्वयि गिा भरपदो र सरुशक्षत स्थािको चयि 
गिे। 

दईु यवपरीत खालका अधभव्यशक्त धमधसल सामेल रहेकोमा अदालतले स्वतन्त्र 
प्रमाणबाट पयुष्ट हिुे कथिलाई प्रमाणमा धलिपुिे हनु्ि। अधिकारप्राप्त 
अधिकारीसमक्षको साधबती र अदालत समक्षको इन्कारीमध्ये कुिलाई 
प्रमाणमा ग्रहण गिे भन् िेसन्दभामा कुि कथि अन्य प्रमाणबाट समधथात हनु्ि 
भन् िकुेरा िै अदालतले धिष्कषा धिकाल्िे आिार हो। अधिकारप्राप्त 
अधिकारीसमक्ष व्यक्त गरेका कुरा प्रमाण िून्य हिुे होइिि।् ि त 
प्रधतवादीहरूको अदालतसमक्षको इन्कारी िै अकाट्य प्रमाण माधििे हो। 
अदालतसमक्ष इन्कारी गदाा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष के कुि कारण र 
कसरी साधबत बिाइयो भन् िेकुराका हकमा व्यक्त गरेको कुरामा अदालतले 
ध्याि ददिपुिे। 
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प्रमाण ऐि, २०३१ को दफा ९ब२) ले व्यवस्था गरेका 
भय, त्रास, प्रलोभिसमेतका अबस्था देशखएमा अधभयकु्तको अदालतबाहेक 
अन्यत्र व्यक्त गरेको कुरा प्रमाण िलानि ेहनु्ि। अधभयकु्तले अधिकार प्राप्त 
अधिकारीसमक्ष कुिै कुरा व्यक्त गदााको अवस्थाको सचेतता, यातिा, िम्की र 
प्रलोभि ददएको धथएि भन् िेप्रत्याभधूत प्रमाशणत गिुापदाि। तर, यी अवस्थाको 
शजकीर र आिार भिे धमधसलबाट देशखिपुिे। 

मदु्दाको एक पक्ष सरकारको प्रधतधिधि अिसुन्िाि अधिकारीले आफ्िो 
यवपक्षलाई कब्जामा राखी व्यक्त गराइएका अधभव्यशक्तलाई अदालतले सहजै 
यवश्वास गरी प्रमाणको रूपमा ग्रहण गिा िहिुे भन् िेिै प्रमाण ऐि, २०३१ को 
दफा ९ब२) को आिय भएकाले उक्त दफाको पररपालिकै सन्दभामा म्याद 
थपका लाधग अदालतमा पेि गरराँदा अधभयकु्तलाई सिरीर न्यायािीिसमक्ष 
उपशस्थत गराउि ुपिे, त्यस बेलासम्म खिा भएका धलखतमा अदालतले िाप 
लगाई ददिे र अधभयकु्तसाँग सोिपूि गदाा आवश्यकता महसूस गररएमा 
तत्कालै िााँ जााँच वा स्वास्थ्य परीक्षण गराउि अस्पताल पठाइिे कायायवधि 
सधुिशश्चत ्ि। अदालतबाहेक अन्यत्र अधभयकु्तले व्यक्त गरेका कुरा प्रमाणमा 
ग्रहण गदाा सतका ता अपिाउि ुपिे। 

 अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले पयुष्ट गरेको अवस्था र अधिकारप्राप्त 
अधिकारीसमक्षको आफ्िो कथि ईन िायवरुद्धको हो भिी धलएको शजकीरलाई 
यवश्वास गिा सयकिे आिार िदेखाइएको अवस्थामा सो कथि प्रमाण िून्य 
हनु्ि भन् ि िसयकिे। 

धिाःसन्देह फौजदारी मदु्दामा प्रमाण ऐि, २०३१ को दफा २५ ले प्रमाणको 
भार वादीमा रहिे कुरा हो। प्रधतवादीहरूलाई आफूयवरुद्धको कारवाहीमा 
चपूचाप बस्िे हक अवश्य ि। तर, चपू िबसी आफ्िो सफाइमा तथ्य व्यक्त 
गिे व्यशक्तका दाययत्व पधि सोही प्रमाण ऐिको दफा २७ब१) द्वारा 
अधभधिशश्चत ् िि।् अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको कथिलाई इन्कार 
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गररएको अवस्थामा त्यसका आिार र कारण पधि व्यक्त गिुा पदैि 
भन् िपे्रमाण ऐि, २०३१ को दफा २५ को मििाय होइि। 

 साक्षीको योनयता अदालतबाट धिजलाई सोधिएको प्रश्न बझु्ि सक्िे र सोको 
यशुक्तयकु्त जवाफ ददि सक्िे हिुपुदाि। यस कािूिी व्यवस्थाको प्रयोजिाथा 
आफूबाट के कुरा जान् िखोशजएको हो सो बझु्ि सक्िे हिुकुो साथै धिजले सो 
सोधिएको प्रश्नलाई समशुचत ढङ्गले सम्बोिि गरेको ि भन् िेन्यायािीिलाई 
लागेमा त्यस्तो साक्षीको बकपत्रलाई प्रमाणमा धलि हनु्ि। योनय साक्षी हिु 
कुिै उमेरको िेकवार प्रमाण ऐि, २०३१ को दफा ३८ ले लगाएको िैि। 
कम उमेरका िाबाधलगसमेत धिजलाई गररएको प्रश्नले के मागेको ि 
बझु्िसक्िे हिु ुर त्यस प्रश्नको शजज्ञासालाई समशुचतरूपमा समािाि गिासक्िे 
क्षमता हिु ुिै योनय साक्षी हिु पयााप्त हिुे। 

उत्तर सकारात्मक वा िकारात्मक जे जस्तो होस ्त्यसले प्रश्नका माध्यमबाट 
अदालतले जान् िचाहेको तथ्य िाबाधलग समेतबाट सहज रूपमा प्रकट हिु ुिै 
त्यस उत्तरको यशुक्तयकु्तताको पररचय हो। कुिै िावाधलकाको कथि 
प्रमाणमा धलिे वा िधलिे भन् िेसन्दभामा यकीि गिुा पदाा धिजलाई सोधिएका 
सम्पूणा प्रश्नहरू र धतिको उत्तरको अध्ययि गररि ुपिे। 

कुिै पधि प्रमाणले पयुष्ट िगिे यविेषज्ञको राय यवचारयोनय हुाँदैि। यविेषज्ञको 
राय अदालतको सन्तयुष्टका लाधग हो। धमधसल संलनि प्रत्यक्षदिीको 
कथि, लासका फोटोहरू, िटिास्थल मचुलु्का तथा स्वयम ् प्रधतवादीहरूको 
कथिसमेतका प्रमाणले धसिै इन्कार गिे भीषरेा परीक्षण प्रधतवेदिबाट 
अदालत भ्रधमत हिुपुिे अवस्था िहुाँिे। 

आत्महत्या गिाकै लाधग यवषादद सेवि गिे व्यशक्तले झशुण्िि ुपिे आवश्यकता 
िपिे। 
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 कुिै पधि कुराको परीक्षण गिा एक ठाउाँबाट अको ठाउाँमा पठाइाँदा सो 
परीक्षण गिा के कसरी पठाइयो, परीक्षण यवधि के कस्तो रह्यो र लासका 
भीषरेा िमूिा समेत सरुशक्षत राख्न तथा यो िमूिा पररवताि िहिुे व्यवस्था 
गिा के कस्ता प्रयिया अपिाइयो भन् िेसमेतका आिार खलुाइएको देशखि ु
पिे। 

कुिै पधि राय धिरापद हिु सकै्ति। धबिा आिारको राय अदालतको 
यवचारवस्त ु बन्दैि। प्रस्ततु यववादमा मतृकको भीषरेा परीक्षणका यवषयमा 
यस्ता कुिै कुरा खलुाइएको िपाइाँदा यविेषज्ञ भधिएको व्यशक्तको फगत 
रायमा न्यायकताा रुमधलि आवश्यक िहिुे। 

मतृकको िरीरमा हात हाल्िे व्यशक्तलाई ज्यािसम्बन्िीको १७ िं. आकयषात 
हिु िहिुे। 

िरपररवारसमेतका सबैजिा धमली जेठािीलाई ददएको यातिा एव कुटपीट 
समेतको कतुात आफ्िै आाँखाले देखे भोगेकी बहुारीले िरपररवारको 
िर, सामाशजक पररवेि र पधतको आदेि समेतका कारणले कुिै प्रधतयिया 
िजिाउिलुाई मतसल्लाहमा पसेको भिी प्रधतवादीलाई दोषी ठहर गिा 
िधमल्िे। 

हत्या गिे मतसल्लाहमा पस्ि ु र प्रधतयिया िजिाउि ु यवल्कुल अलग काया 
हिु।् मािे योजिामा सहमधत जिाउि ुवा सो योजिाको पूवा जािकारी राख् ि ु
मतसल्लाहमा पसेको मान् िेआिार हिु सक्दिि।् तर, आफूबाहेक अरूले 
गरेको मतसल्लाह अिसुारको कायाको दिाक हिु ु िै आरोयपत कसूर गरेको 
प्रमाण हिु िसक्िे। 

९. सषु्मा दिवुार राईको जाहेरीले िपेाल सरकार यवरूद्ध ददििे पररयार भन् ि े
सिमाि िपेाली समेत (ि.ेका.प. 2070, अंक 10, धि.िं. 9064, मदु्दााः 
 मािव बेचधबखि तथा ओसारपसार।) 
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िटिाबाट पीधित व्यशक्तले िटिाको तत्कालपधि व्यक्त गरेको कुरा 
अदालतले प्रमाण ऐि, २०३१ को दफा १०ब१)बख) बमोशजम प्रत्यक्ष 
प्रमाणको रूपमा धलिपुिे। 

आफूलाई धबिी गरेको ठाउाँबाट भागी काठमाण्िौ आई प्रहरीसमक्ष व्यक्त 
गरेको कुरा अदालतमा सिाखत गरी ददएको र पधि साक्षी सरह अदालतमा 
उपशस्थत भई सोही बमोशजम बकपत्र गरी ददएकोसमेत अवस्थामा धिजको सो 
कथि प्रमाण ऐि, २०३१ को दफा १०ब१)बख) बमोशजम प्रमाणमा ग्रहण 
गिुापिे हनु्ि। यस्तो प्रत्यक्ष प्रमाणको यवद्यमाितामा प्रधतवादीको इन्कारी 
बयाि मात्र धिजको धिदोयषता प्रमाशणत हिु िसक्ि।े 

प्रधतवादीले पीधितलाई काठमाण्िौंबाट कलकत्ता लगी सोबापत रकमसमेत 
प्राप्त गरेको देशखएबाट धिजले धबिी गरेको मान् िपुिे र सो कुरा 
अदालतमासमेत स्वीकार गरेको देशखएको र अदालतमा स्वइन िापूवाक व्यक्त 
गरेको कुरा प्रमाण ऐि, २०३१ को दफा ९ बमोशजम अधभयकु्तको यवरूद्ध 
प्रमाणमा धलिपुिे। 

१०. कमलप्रसाद खरेलको जाहेरीले िपेाल सरकार यवरूद्ध रामईश्वर राय यादव 
समेत (ि.ेका.प. 2071, अंक 9, धि.िं. 9243, मदु्दााः कताव्य ज्याि।) 

अिसुन्िाि तहयककातको धसलधसलामा कागज गराइएका व्यशक्तहरू जबसम्म 
अदालतमा आई आफूले बोलेका कुराहरू खशम्बर हिुे गरी बकपत्र गदैिि ्
उक्त प्रमाणहरूलाई ग्राह्य भन् ि िसयकिे। 

 कुिै पधि हत्याको आपराधिक काया प्रमाशणत हिुको लाधग सो काया दयुषत 
मिसाय  (Mens Rea) राखी पूवायोजिा बिाई काया  (Actus Reus) गररएको 
हिुपुदाि। सो कायाको पररणामको पूवाजािकारी  (Foresightness of 

consequence)  र पररणाम  िटाउिे इन िा  (Desire of consequence) समेत 
भएको हिुपुदाि। कताव्य ज्याि मदु्दामा प्रधतवादीहरूद्वारा गररएको कायामा ती 
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चार तत्त्वहरू रहेका धथए भन् िेकुरा वादी पक्षले िै ती कुरा स्थायपत भएको 
प्रमाशणत गिुापिे। 

11. लक्ष्मीकुमारी धमश्र बशे्रष्ठ) यवरूद्ध मखमली धमश्र समेत (ि.ेका.प. 2073, 
अंक 12, धि.िं. 9724, मदु्दााः अंि चलि।) 

मतदाता पररचयपत्र, मतदाता िामावलीमा भएको पाररवाररक यववरण र सवारी 
चालक अिमुधतपत्रहरूबाट असफीलाल र रयविंकरबीचको िाता सम्बन्ि 
रहेको देशखएको र एकआपसमा आफूहरूलाई बाबिुोराको रूपमा लामो 
समयदेशख आचरण र व्यवहारबाट स्वीकार गरेको देशखन्ि। ती कागजातहरू 
सरकारी कायाालयबाट जारी गररएका वैिाधिक कागजातहरू हिु।् यद्ययप 
धतिीहरूको प्रयोजि अलगअलग भए पधि ती कागजपत्रमा उल्लेख भएको 
िाता सम्बन्ि देशखिे यववरणहरू झटु्टा हिु ्भन् िेआिार देशखि सकेको िैि। 
पेस भएका ती सबै कागजपत्रबाट प्रधतवादी रयविंकर धमश्र र असफीलाल 
भन् िकेेदार धमश्र बाब ुिोरा भिी उल्लेख हिु ुसंयोग मात्र हिु िसक्िे।  

प्रमाण ऐि, २०३१ को दफा ३४ को उपदफा १ मा कुिै व्यशक्तले लेखेर, 

बचिले वा आचरणद्वारा कुिै व्यशक्तलाई कुिै कुरा यस्तो हो भन् िेयवश्वासमा 
पारी वा त्यस्तो यवश्वासमा पिा ददई सो व्यशक्तबाट कुिै काम गराएमा वा हिु 
ददएमा धिज र सो व्यशक्तका बीचमा चलेको कुिै मदु्दामा सो कुरा त्यस्तो 
होइि वा धथएि भिी धिजले खण्िि गिा पाउिे िैि भन् िेकािूिी व्यवस्था 
रहेको ि। कसैले आफूसाँग सम्बशन्ित कुिै तथ्यलाई यस्तो हो, ि वा धथयो 
भिी षपचाररकरूपमा कुिै अड्डा, अदालत वा सरकारी कायाालयमा अधभलेख 
रहिे गरी एकपटक व्यक्त गरी सोबाट फाइदा धलइसकेपधि आफूलाई 
िोक्साि वा बेफाइदा हनु्ि भन् िेमात्र आिारमा त्यस्तो व्यशक्तले पधि आफूले 
एकपटक व्यक्त गररसकेको तथ्यबाट पधि हट्ि िपाओस ् वा त्यस्तो 
तथ्यलाई अस्वीकार गिा िसकोस ्र तथ्यमा शस्थरता कायम हिु सकोस ्भिी 
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प्रमाण कािूिमा यववन्ििको धसद्धान्त बDoctrine of estoppel) यवकास भएको 
हो। यही धसद्धान्तलाई उक्त कािूिी व्यवस्थाले पधि स्वीकार गरेको माधििे।  

DNA परीक्षण सक्षम यविेषज्ञले गरी वास्तयवक व्यशक्तको रगतको िमूिा 
संकलि गरी कुिै प्रकारको धमसावट बContamination) िभएको रगतको 
िमूिा धिकाधलएदेशख प्रयोगिालासम्म िंकारयहत तवरले Chain of custody 

सधुिशश्चत गरी वा प्राप्त गरी कुिै त्रयुट िगरी परीक्षण र धिष्कषा धिकालेमा 
यस्तो परीक्षणको धिष्कषा यवश्वसिीय र स्वीकाया हिुेमा कुिै सन्देह गिे ठाउाँ 
रहाँदैि र यस्तो परीक्षणलाई अदालतले पधि प्रमाणको रूपमा ग्रहण गिुा िै 
पिे।  

DNA परीक्षणको वैज्ञाधिक पद्धधतले यवधभन् िमदु्दाको धिराकरणको लाधग ठूलो 
सहयोग गरेको अवस्था पधि ि र यो पद्धधतको उपयोग अदालतले गिुा पधि 
पदाि तर DNA परीक्षणको आदेि गिुापूवा अदालत अत्यन्त संवेदििील 
हिुपुदाि। यदद धमधसल संलनि अन्य ग्राह्य प्रमाणहरूले यववाददत िाताको 
सन्देहरयहत धिष्कषामा पनुि सयकिे अवस्था ि वा प्रमाणमा पेस भएका अन्य 
धमधसलबाट प्रस्ततु मदु्दाको िातासम्बन्िी यववाद धिराकरण भई अशन्तम भएर 
बसेको देशखन्ि वा िातामा यववाद उठाउिे पक्ष आफ्िो यवगतको काया वा 
आचरणले त्यस्तो यववाद उठाउि िपाउिे गरी यववशन्ित ि भिे पक्षले DNA 

परीक्षणको माग गरेकै आिारमा DNA परीक्षण गिे आदेि गिुा उपयकु्त 
हुाँदैि। यस्तो अवस्थामा DNA परीक्षणको आदेि िददाँदा DNA को 
वैज्ञाधिकतामा सन्देह गरेको मान् ि ुपिे भन् िपधि िधमल्िे। 

मदु्दामा DNA को आदेि गिुापिे हो वा होइि भन् िेकुरा पक्षको अधिकारभन्दा 
पधि न्याय धिरूपण गिे प्रयोजिका लाधग अदालतको तजधबजी यवषय हो। 
यस्तो अधिकारको प्रयोग गदाा अदालतले समाजमा पिा सक्िे सम्भायवत असर 
र प्रभावलाई िजरअन्दाज गिा िधमल्िे।  
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आफूले सािैदेशख पालिपोषण गरी हकुााई बढाएको यववाद िपरेसम्म बीसौं 
वषादेशख आफ्िो सन्तािको रूपमा स्वीकार गरी आएको प्रधतवादीलाई अंिबाट 
वशञ्चत गिे र आफूलाई फाइदा हनु्ि भन् िेउदे्दश्यले सन्तािको रूपमा 
अस्वीकार गरेकै आिारमा अदालतले यथेष्ट षशचत्य भएमा मात्र गिुापिे 
DNA परीक्षणको आदेि सहजै गररददिे हो भिे यसले लामो समयदेशख समाज 
र पररवारमा चली आएको स्वाभायवक, सामान्य र अपेशक्षत व्यवहारमा 
उथलपथुल र यविङृ्खलता आई व्यशक्तको सामाशजक पयहचाि िै गमु्ि सक्ि े
शस्थधत आउिे पधि हिु सक्िे। 

आफ्िो जैयवक बाब ु आमाको बारेमा जािकारीसम्म िहिुे सािो उमेरदेशख 
आफूले िोरासरह पाली राखी, बढाएको/हकुााएको माधिसलाई धिज वयस्क 
भएपधि आफूले पधि सन्तािको रूपमा िस्वीकािे र कसको सन्ताि हो भिी 
पयहचाि पधि िगरी ददिे हो भिे यस्ता सन्ताि पयहचाियवहीि, सहारायवहीि र 
पररत्यक्त पधि हिु जाि सक्िि। यस्तो अवस्थामा अदालत अग्रसर भई 
DNA परीक्षणको आदेि गिा िधमल्िे।  

वस्ततुाः धमधसल संलनि मतदाता पररचयपत्र, मतदाता िामावलीमा भएको 
पाररवाररक यववरण, सवारी चालक अिमुधतपत्र र यवद्यालयको Examination 

Report Card लगायतका प्रमाणहरूको पषृ्ठभधूममा प्रधतवादी असफीलाल धमश्र 
प्रधतवादी रयविंकर धमश्रको यपता भएको देशखएकोमा सो कुरा होइि भिी 
शजयकर धलि धिज प्रधतवादीहरू यववशन्ित रहेको देशखएको ि। त्यसका 
अधतररक्त धिजहरूको बाब ु िोराको जैयवक सम्बन्ि पत्ता लगाउि DNA 

परीक्षणको माग प्रधतउत्तरपत्रमा िउठाई केवल पिुरावेदि तहमा मात्र माग 
दाबी धलइएको पाइन्ि। यस तथ्यगत अवस्थाको सेरोफेरोमा हेदाा 
प्रधतवादीहरू वादीको अंि हक मेट्िे दरुासयले अधभप्ररेरत भएको देशखन्ि भि े
सो मागबमोशजम DNA परीक्षणको आदेि गिा आवश्यक िै िरहेको 
अवस्थामा DNA परीक्षणको आदेि भएको  
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देशखन्ि। यस अवस्थामा धमधसल संलनि अन्य प्रमाणहरूको यवपरीत 
धिजहरूको बाब ुिोराको जैयवक सम्बन्ि िरहेको भन् िेप्रधतवेदिको आिारमा 
सरुू र पिुरावेदि तहबाट भएको फैसलालाई केही उल्टी गरी प्रधतवादी 
रयविंकर धमश्रको िाममा सम्पशत्त देशखए धिजबाट मात्र यी वादीले अंि पाउिे 
र पिुरावेदक प्रधतवादी असफीलाल धमश्र भन् िेकेदार धमश्र र मखमली धमश्रको 
सम्पशत्तबाट अंि िपाउिे ठहर गरेको यस अदालत संयकु्त इजलासको धमधत 
२०६७।१।२९ को फैसला धमलेको िदेशखाँदा उक्त फैसलासाँग सो हदसम्म 
सहमत हिु सक्िे अवस्था िरहिे।  

12. कुमार गरुूङ यवरूद्ध माया गरुूङको जाहेरीले िपेाल सरकार (ि.ेका.प. 
2074, अंक 5, धि.िं. 9 12, मदु्दााः जबरजस्ती करणी।)  

समयको अन्तरालपधि अदालतमा भएको बकपत्रमा पीधित र जाहेरवालाले 
प्रधतवादीलाई फाइदा पनुिे गरी वा सजायबाट उन्मशुक्त ददिे कुिै लोभ 
लालच वा प्रभाव वा दबाबसमेतमा परी वा माफी ददिे सोच बिाई आफ्िै 
मौकाको भिाईलाई खण्िि गरेपधि पीधितको स्वास्थ्य परीक्षणले वारदात 
स्थायपत भइरहेको अवस्थामा पीधितको मौकाको भिाईलाई प्रमाणमा धलि 
धमल्िे।  

फौजदारी मदु्दामा अधभयकु्तबाट आरोयपत कसरु भएको हो होइि भन् िेतथ्यगत 
सबदुहरूको आिारमा धिष्कषामा पगुी धिणाय गिुापिे हनु्ि। हाम्रो समाजमा 
सामाशजक र पाररवाररक शस्थधतको कारणले प्रधतवादीलाई  सजायबाट उन्मशुक्त 
ददिे धियतले स्वयम ् पीधितलगायत कसैले अदालतमा आई मौकाको 
बयाियवपरीत इन्कारी बयाि ददि सक्ि ेशस्थधतलाई ध्यािमा राखी न्यायकताा 
त्यसतफा  सजग हिुपुदाि। धमधसल संलनि प्रमाणहरूको यवश्लषेण गरी 
प्रधतवादीले कसरु गरेको हो होइि भिी धिष्कषामा पनुि ुपिे। 
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धिरपराि ठहर हिुे गरी कसैले प्रधतवादीका हकमा बयाि ददएको आिारबाट 
मात्र प्रधतवादीलाई उन्मकु्ती ददि िधमल्िे। 

पीधितले मौकामा बयाि गदाा करणी गरेको भन् िेप्रधतवादीउपर पोल गदै 
साधबती बयाि गिे र अदालतसमक्ष होइि भिी इन्कारी बयाि गरेकै 
आिारमा कसरु ठहर हिुे र िहिुे भन् ि ु भन्दा पयहले फरक फरक 
अधभब्यशक्तका बयािमा उशल्लशखत अन्तरधियहत वस्तशुस्थधतलाई यवश् लेषण गदै 
धिष् कषामा पनुि ुपिे। 

प्रस्ततु मदु्दा गशम्भर प्रकृधतको  भएको र यस्ता मदु्दामा प्रधतवादीले 
साक्षीहरूलाई आि, त्रास वा प्रलोभिमा पारी अिसुन्िािका िममा मौकामा 
ददएको बयािमा अन्यत्र मोड्ि Hostile बिाउि खोज्दिि।् Hostile  भएकै 
आिारमा प्रधतवादीलाई आरोयपत कसरुबाट सफाई ददि िधमल्िे। 

धमधसल संलनि रहेका प्राप् त प्रमाणहरूबाट प्रधतवादीले कसरु गरेको स्थायपत 
हिु आएको शस्थधतमा पीधित जाहेरवालाले प्रधतवादीले कसरु गरेको होइि 
भिी बकपत्र गरी ददाँदैमा धमधसलबाट स्थायपत तथ्यलाई अन्यथा गिा 
िधमल्िे। 

अपराि हुाँदाको पररशस्थधत, समय र पक्षको भिाई र धमधसल संलनि 
प्रमाणहरूको यवश् लेषण गरी कसरु भएको हो वा होइि भिी ययकि गरी 
कसरु  गिे प्रधतवादीलाई  सजाय ददि ुन्यायको मान्य धसद्धान्त हिुे। 

आफ् िै श्रीमतीले पधतउपर र आफ् िै िोरीले बाबउुपर आफूहरूको 
भयवष् यमाधथ प्रश्न उठ्िे गरी अिाहकमा मौकामा उजरु गरे होलाि भिी 
अिमुाि गिा  

धमल्दैि। अदालतसमक्ष बकपत्र गदाा इन्कारी बयाि गरेकै आिारमा अन्य 
प्रमाण िहेरी कसरुबाट उन्मकु्ती ददि ुन्यायसङ्गत पधि िहिुे। 
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जबरजस्ती करणी अपरािमा चश् मददद गवाह पीधितिै हनु्िि।् पीधितले 
मौकामा ब्यक्त गरेको कुरा िै सत्य हनु्ि यकिकी त्यसबेला आफूलाई परेको 
पीिा मािसपटलबाट हटेको िहिुे।  

13. रामबहादरु थापा समेत यवरूद्ध िपेाल सरकार (ि.ेका.प. 2074, अंक 9, 
धि.िं. 9  0, मदु्दााः िसु ररसवत धलई भ्रष्टाचार गरेको।) 

प्रमाण ऐि, २०३१ को दफा ३ मा “अदालतले मदु्दामा ठहर गिुापिे कुरा र 
त्यस्तो कुरासाँग सम्बद्ध कुराको मात्र प्रमाण बझु् ि हनु्ि” भन् िेव्यवस्था रहेको  

ि। यस व्यवस्थाअिसुार ठहर गिुापिे कुरा र त्यस्तो कुरासाँग सम्बद्ब 
कुराको प्रमाण बझु् ि सयकिे देशखन्ि। सम्बद्ध कुरा भन् िाले मदु्दामा ठहर 
गिुापिे कुरालाई प्रमाशणत वा खण्िि गिा सहायता हिुे कुरालाई सम्झि ु
पदाि। प्रस्ततु मदु्दामा प्रमाणको रूपमा पेस गररएको धस.िी.बाट देशखएको 
अन्य दृष् यबाट ररसवत ् धलिे ददिे काया भएको तथ्य खलु् ि आएको ि। 
आरोयपत कसरु गरेको तथ्य समधथात हिुे व्यहोरा धस.िी. मा रहेको 
देशखएकाले यसलाई सम्बद्ब प्रमाण होइि भन् ििधमल्िे। 

प्रमाण ऐि, २०३१ को दफा ९ मा "पक्षले अदालतबाहेक अन्यत्र व्यक्त 
गरेको कुिै कुरा धिजका यवरूद्ध प्रमाणमा धलि हनु्ि" भन् िेव्यवस्था रहेको 
ि। पक्षले बोली वचिद्वारा, लेखेर, ईिाराद्वारा वा आचरणद्वारा पधि कुिै कुरा 
व्यक्त गरेको हिु सक्ति। यसरी व्यक्त गरेको कुरा यदद प्रमाण ऐि, 

२०३१ को दफा ९ब२)बक) मा व्यवशस्थत प्राविािहरूको प्रधतकूल देशखाँदैि 
भिे त्यस्तो कुरालाई प्रमाणमा धलि धमल्िे िै देशखि।े  

यवद्यतुीय माध्यमबाट संकलि गररएका कुराहरूलाई व्यवशस्थत र धियमि 
गिे सम्बन्िमा कािूिले थप प्रष्ट मागा धिदेिि गिुा आवश् यक ि। यस 
पक्षमा खासगरी प्रमाण धलिे कुरामा केही अप्रष्टता रहेको कारणबाट दद्वयविा 
उत्पन् िहिु सक्िे अवस्था पधि रहेको ि। तर यसको तात्पया धस.िी. 
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लगायत यवद्यतुीय माध्यमबाट संकधलत प्रमाणलाई मदु्दामा प्रमाणको रूपमा 
ग्रहण गिा धमल्दैि भन् िेअवश् य होइि। यवज्ञाि र प्रयवधिको क्षेत्रमा भएको 
अभतूपूवा यवकास र थयपएका अिकेौ िवीितम ् आयामहरूलाई न्याय 
धिरूपणका सन्दभामा अदालतले अिदेखा गिा िहिु।े  

14. भानयिारायण बैठा समेत यवरूद्ध राकेि चौिरीको जाहेरीले िपेाल सरकार 

( ि.ेका.प. 2075, अंक 3, धि.िं. 99 0, मदु्दााः अपहरण तथा िरीर 
बन्िक।) 

पोधलग्राफ परीक्षण पद्धधतबाट परीक्षण गरी धिस्केको धिष्कषा बFinding) लाई 
अिसुन्िाि, तहयककातको िममा संकधलत प्रमाणबाट समधथात गरेको 
अवस्थामा त्यस्तो पोधलग्राफ परीक्षण पद्धधतबाट परीक्षण गरी धिस्केको 
धिष्कषा एवं रायलाई प्रमाणको रूपमा ग्राह्य गिा सयकिे। 

सह-अधभयकु्तको पोललाई यवधभन् िकोणबाट मूल्याङ्कि गदाा, यवश् वसिीय र 
वास्तयवकता प्रकट गरेको देशखि आउाँि भि े प्रमाणको रूपमा ग्रहण 
गिुापिे। 

15. ओमिारायण ठाकुर यवरूद्ध प्रमेकुमार िमाा ठाकुर समेतको जाहेरीले िपेाल 
सरकार ( ि.ेका.प. 2076, अंक 2, धि.िं. 101 9, मदु्दााः कताव्य ज्याि।) 

मौशखकरूपमा बोलेको कुरा मतृकले होस िाँदै बोलेबमोशजम धलयपबद्ध गरेको 
हो भिी स्वतन्त्र प्रमाणबाट पयुष्ट गराउि सकेमा प्रमाणग्राह्य हिुे। 

मरणासन् िवक्तव्य प्रमाणमा धलि र त्यसको यवश् वसिीयता कायम गिा सो 
कागज गदाा अस्पतालमा कायारत व्यशक्त वा अन्य स्वतन्त्र व्यशक्तको रोहबर 
र सो व्यशक्त अदालतमा आई बकपत्र गरी पयुष्ट गिुापिे। 

अचेत माधिसले सबै जािकारीहरू सयवस्तार लेखाएको भन् िेकुरालाई 
स्वाभायवकरूपमा धलि िसयकिे। 
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16. पारस चौिरी समेत यवरूद्ध रािेश्याम थारूको जाहेरीले िपेाल सरकार 
(ि.ेका.प. 2076, अंक 5, धि.िं. 10267, मदु्दााः कताव्य ज्याि।) 

प्रत्यक्षदिी िभए पधि अन्य प्रमाणबाट कसरुदार देशखएमा प्रधतवादीहरूलाई 
उन्मशुक्त ददि िधमल्िे। 
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साक्षी परीक्षण  

1. गोयवन्द भन् ि े कृष्णप्रसाद धसंखिा समेत धबरुद्ध श्री ५ को सरकार (ि.ेका.प. 
2026, अंक 1, धि.िं. 469, मदु्दााः ज्याि।) 

िेरै होधसयारसाथ िाियवि गरेर मात्र ज्यादै कम उमेरका कधलला 
केटाकेटीहरू बजसको सम्झिा िशक्त र धबषय बझु्िे िशक्त कम हिु ु हदैुि) 
को बचिलाई प्रमाण धलि हिुे। ज्यादै कम उमेरका कधलला केटाकटीको 
बचिलाई भर गरी प्रमाण मान् ि सारै कदठि हिु जान्ि। धबषयअिसुार 
त्यस्ताहरूले भिेको कुरालाई धबल्कुल िामञ्जुर गिा पधि सयकंदैि। िरै िै 
होधसयारसाथ िाियवि गरेर मात्र बालकहरूको बचिलाई प्रमाण धलइिे हो। 
साक्षीहरूको बकपत्र गराउाँदा िमा भकाउि ु पिे हुाँदा बालकहरूको सम्झिा 
िशक्त र धबषय बझु्िे िशक्त कम रहेि भिे धिजहरूको बचि यवश्वास मान् ि 
हदैुि।  

ज्याि सम्बन्िीको ऐिमा रहेको व्यवस्था–कुटयपटको चोटले िभई कुटयपटको 
चोटबाट अरु केही भएर मतृ्य ुभएमा कताव्य गरी ज्याि मािेको परुा सजाय 
िहिुे। ज्याि सम्बन्िीको ऐिमा रहेको व्यवस्थाबाट कुटयपटको चोट िै 
मतृ्यकुो कारण भएमा कताव्य गरी ज्याि मारेको माधििे र सो कुटयपटको 
चोटद्वारा अरु केही हिु आएमा कताव्य गरी ज्याि मािेको पूरा सजाय हदैुि।  

2. वैद्यिाथ मण्िल  धबरुद्ध मिसुदुि पाण्िेको जाहेरीले श्री ५ को सरकार 

(ि.ेका.प. 2044, अंक 6, धि.िं. ३१२७, मदु्दााः िााँका।)  

 एक पटक आफूले बके भिकेो कुरा अक्षरस त्यही िै हिुपिा भन् ि ु
स्वाभायवक हिु सक्िे देशखि आउाँदैि, एकपटक व्यक्त गरी सकेको कुरा पिुाः 

http://nkp.gov.np/full_detail/4766
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केही समयपधि व्यक्त गिुा पदाा सामान्य फेरबदल हुाँदैमा त्यसलाई आफैले 
भिेको कुरा एक आपसमा बाशझयो भिी भन् ि धमल्िे देशखाँदैि, यसरी अक्षरको 
फेर बदल हिु जाि ुसामान्य कुरा हो। 

िााँकाहरूलाई मौकैमा देखे शचिेको भिी चस्मददद व्यशक्तहरूले अदालतमा 
समेत प्रष्ट रुपमा बकपत्र गरी लेखाई ददएको अवस्थामा िााँका वारदात भएको 
िैि भिी स्वयं प्रधतवादीहरूले िै खण्िि गिा िसेकेकोमा प्रधतवादीहरूका 
साक्षीले जाहेरवालाको िरमा िााँका वारदात िै भएको िैि भिी लेशखददएको 
भरमा िै यी प्र. ले िााँका वारदात िगरेको होला भिी भन् ि िधमल्िे। 

3. राजेन्र राय िटुेवा  धबरुद्ध श्री ५ को सरकार (ि.ेका.प. 2045, अंक 3, 
धि.िं. ३३८१, मदु्दााः ज्याि।) 

 (१) सरजमीिमा लेखाई ददएको कथि र अदालतमा बकपत्र गदाा भिेको 
कुरा धमले जधतमा प्रमाणमा धलि सयकिे।  

ब२) शजरह गिा िपाएकोमा उसै मौकामा उजूर गिुा पिे।  

ब३) मदु्दा दोहयााकई धिणाय गररददि ुभन् ि ेहकूुम प्रमाड्डी वक्स भई आएपधि 
प्रधतवादीलाई ददि ७ को म्याद जारी गरेकोमा सो म्यादधभत्र हाशजर हिु 
िआई म्याद गजुारी फरार रहेको शस्थधतमा अब शजरह गिे भन् िे कुरा 
धिरर्थाक हिु जािे।  

4. श्री ५ को सरकार  धबरुद्ध गोनद ुखवास (ि.ेका.प. 2045, अंक 12, धि.िं. 
३६८१, मदु्दााः आगलागी।) 

 (१) सरजमीिका चस्मददद गवाहहरुले अदालत समेतमा आई चस्मददद भई 
सरजमीिको व्यहोरालाई पषु्टाई गदै बकपत्र गररददएकोमा २ जिा 
सरजमीिका व्यशक्तले िदेखेको भिी सफाई ददाँदैमा प्रधतवादीले आरोयपत 
कसूर गरेिि ्होला भिी मान् ि सयकिे अवस्था िदेशखिे।  

http://nkp.gov.np/full_detail/3147
http://nkp.gov.np/full_detail/4237
http://nkp.gov.np/full_detail/4237
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ब२) बैिाख मयहिामा पािी कुिुा पदैि, पािी प्रिस्त पनुि भिी त्यसलाई 
क्षेत्रीय अदालतले हाम्रो देिको यकसािहरुको अस्वाभायवक प्रकृया हो 
भिी भन् ि ुया मान् ि ुकृयष प्रिाि देिको यकसािहरुको दैधिक चयाा पटकै्क 
बझु्ि िसकेको भन् िे कुरा प्रष्ट देशखन्ि र यस्तो यकधसमको तका लाई 
यशुक्तयकु्त तका  मान् ि िधमल्िे।  

5. हेमराज यपके  धबरुद्ध  श्री ५ को सरकार (ि.ेका.प. 2049, अंक 5, धि.िं. 
४५३९, मदु्दााः लागू षषि हेरोइि धबिी यवतरण ) 

अदालत समक्ष धबिा आिार प्रधतवादीहरुले प्रहरीको बयािलाई स्वेन िा 
यवरुद्धको भन्दैमा अदालतले उक्त भिाईलाई मात्र आिार मािी प्रमाणको 
रुपमा मान् ि इन्कार गिे हो भिे अिसुन्िािको िममा प्रधतवादीहरुको कागज 
गराउिे काििुी व्यवस्थाको कुिै षशचत्य िै िरहि।े 

बरामदी मचुलु्काको काम तामेल गिे व्यशक्त भएको िाताले मात्र धिजको 
बकपत्रलाई प्रमाणमा धलि िधमल्िे गरी प्रमाण ऐि लगायतका अन्य कुिै 
काििुले रोक लगाएको िपाइिे बरु प्रमाण ऐि, २०३१ को दफा १८बख) 
अिसुार धिजको बकपत्रलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गिा धमल्िे। 

लागू षषि हेरोइि बरामद भएको भिी यकटािी बकपत्र गरेको अवस्थामा 
बरामदी मचुलु्काका अकाा साक्षीले सो बरामदी मचुलु्कालाई स्वीकार गदै सो 
मा सही सम्म प्रहरी थािामा गरेको भिी बकपत्र गरेको आिारमा मातै्र सो 
बरामदी मचुलु्कालाई अन्यथा भन् ि िधमल्िे। 

6. तेज िारायण यादव  धबरुद्ध  श्री 5 को सरकार (ि.ेका.प. 2055, अंक 5, 
धि.िं. 6549, मदु्दााः भ्रष् टाचार।) 

यव.प्र.अ.ले अिसुन्िाि कारवाही चलाएकोमा रा.प. प्रथम शे्रणीको योजि 
प्रमखुको पधि सो भ्रष्ट्राचारमा संलनिता देशखि आएको भधि यव.प्र.यव.अ.ले 

http://nkp.gov.np/full_detail/1445
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अ.द.ुधि.आ. मा पठाएको देशखन्ि। अ.द.ुधि.आ. ले अ.द.ुधि.आ.को 
आयकु्तलाईा िाियवि अधिकृत तोकी धिज िाियवि अधिकृतले िाियवि गरी 
अ.द.ुधि.आ. धियमावली, ०३४ को धियम ११ब१) अन्तगात असािारण 
अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी कारवाही हिु प्रधतवेदि पेि गररएको र सो 
प्रधतवेदि अिसुार िै कारवाही भएको धमधसलबाट देशखएकोले प्रस्ततु मदु्दाको 
कारवाही गिा अ.द.ुधि.आ. लाईा असािारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी कारवाई 
गिे अधिकार भएको भन् ि धमल्ि सक्िे। 

अ.द.ुधि.आ. को अधिकार क्षेत्रधभत्रको यवषय देशखए तत्पश्चात िाियवि 
कारवाहीको काया गिा अ.द.ुधि.आ. ले गररिे हुाँदा यव.प्र.यव. ले गरेको 
अिसुन्िाि कारवाहीलाईा मान्यता िपाउिे। 

जाहेरवालीले रातको समयमा ददएको रुपैया तत्काल खाि तलासी िधलई 
सयुोदयको समय सम्म पशखादा अपरािधसत सम्वशन्ित सो रुपैया दसी िै प्राप्त 
हिु िसक्िे प्रवल सम्भाविा भएकोले सो दिी गायव हिु िददि तत्काल खाि 
तलासी धलि वाहेक अरु यवकल्प िै िैि। तसाथ ऐिको मिसाय अिरुुप 
दिीलाईा प्राथधमकता ददई वरामद गररएकोले सो वरामदी मचुलु्का मान्यता 
िपाउिे। 

7. सधुिता अधिकारीको जाहेरीले श्री ५ को सरकार यवरुद्ध ददवाकर पशण्ित 

(ि.ेका.प. 2060, अंक 1, धि.िं. ७१६७, मदु्दााः ज्याि मािे उद्योग।) 

प्रमाण ऐि ,२०३१ को दफा १८ मा कुिै आमा िटिा वा अवस्थाका 
सम्बन्िमा भएको तहयककात वाव जांच बझुको धसशल्सलामा प्रचधलत िेपाल 
काििु बमोशजम तयार भएको कुिै धलशखतमा उल्लेख भएको कुिै कुरा सो 
कुरा व्यक्त गिे व्यक्ती साक्षीको रुपमा अदालतमा उपशस्थत भई बयाि गरेमा 
प्रमाणमा धलि हनु्ि भन् िे व्यवस्था रहेको पाइन्ि। अदालतबाट जारी भएको 
म्याद अिसुार अदालतमा उपशस्थत भई आफ्िो व्यहोरा समथाि हिुे गरी 

http://nkp.gov.np/full_detail/1119
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बकपत्र गिा िसकेको अवस्थामा जाहेरी दखाास्तको व्यहोरा तथा अिसुन्िाि 
अधिकारर समक्ष कागज गिे यटप्पणी प्रसाद धिरौला समेटा को कागजको 
व्यहोरालाई उल्लेशखत काििुी व्यवस्था अिसुार प्रमाण मा धलि िधमल्िे। 

 प्रधतवाददले मिे सम्मको मिसयइवी रखी िुरी हािेको र अन्य व्यशक्तहरुको 
अवरोिको करण मािा भिे िपाएको भन् िे अवस्थाको पषु्टी हिु सकेको भन् ि 
िधमल्िे। त्यसैले मािे सम्मको काम गरी सकेको भन् िे अवस्था िदेशखदा 
ज्याि सम्बन्िीको १५ िं आकयषात िहिुे। 

 .  यवशत्त  भन् ि ेकलावती यादव धब. श्री ५ को सरकार (ि.ेका.प. २०६३, अंक 
३, धि.िं. ७६६३, मदु्दााः कताव्य ज्याि।) 

यस्तो व्यशक्तको रोहवरमा यस्तो अधिकारी समक्ष व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा 
धलि हिुे भिेको अवस्था िभएपधि मरेको व्यशक्तले होस िंदै व्यक्त गरेको 
हो, हैि ? सो तथ्य पयााप्त प्रमाणवाट पयुष्ट हनु्ि,    हुंदैि ? सो कुरा महत्वपूणा 
हिु आउिे। 

अस्पतालमा िाक्टर वा िसा समक्ष व्यक्त गरेको कुरा मात्र प्रमाणमा धलि हिुे 
भन् ि े स्पष्ट कािूिको अभावमा िक्टर वा िसा समक्ष भएको मतृ्यकुाधलि 
िोषणालाई मात्र प्रमाणमा धलि धमल्िे भन् िे यवद्वाि अधिवक्ताको वहस शजयकर 
कािूि सम्मत िदेशखिे। 

मतृकले अस्पतालमा आफ्िो होस खलेु पधि ददएको वयाि बमतृ्यकुाधलि 
िोषणा) को रोहवरमा वस्िे मतृकका दाजलेु अदालतमा उपशस्थत भै 
मतृ्यकुाधलि िोषणाको तथ्यलाई समधथात हिुे गरी वकपत्र गरेको र धिजको 
वकपत्रलाई िंका गरी रहि ुपिे अवस्था यवद्यमाि िहुंदा मतृकले आफ्िो होस 
िंदै आफ्िो मतृ्यकुो कारण सम्वन्िमा व्यक्त गरेको कुरालाई प्रमाणमा धलि 
धमल्िे। 
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यवद्वाि अधिवक्ताले शजयकर धलि ु भएवमोशजम मतृ्यकुाधलि िोषणा बDying 

Declaration) उपचार गिे िाक्टर, िसा वा यस्तै अस्पतालका शजम्मेवार 
पदाधिकारीको रोहवरमा भएमा यस्ता यववाद कम हिु,े मतृ्यकुाधलि िोषणामा 
उपचार गिे िाक्टर, िसालाई रोहवरमा राख् ि कािूिले वािा िगरेको सन्दभामा 
महान्यायािीवक्ताले आफ्िो मातहतका कायाालयलाई धिदेिि ददए मतृ्यकुाधलि 
िोषणामा उपचार गिे िाक्टर, िसा रोहवरमा राख् ि सयकिे अवस्था यवद्यमाि 
हुंदा सो तफा  महान्यायाधिवक्ताको ध्याि आकयषात गराउिे। 

९. रामिरण महत समेत धब. िपेाल सरकार ( ि.ेका.प. २०६३, अंक ८, धि.िं. 
७७४९, मदु्दााः कताव्य ज्याि।) 

मधतयार साक्षीको रुपमा धलि सह–अधभयकु्तलाई सजायबाट िुट ददई वा 
अधभयोग िलगाई सरकारी पक्षको गवाह (Approver) को रुपमा प्रस्ततु 
गररएको हिु ु पिे देशखन्ि। अन्यथा एकसाथ अधभयोग लगाईएको 
सहअधभयकु्तलाई सक्षम साक्षीको रुपमा राख् ि र प्रमाणमा धलि िसयकिे। 

सह–अधभयकु्तको पोल आफैमा सारभतू प्रमाण होइि, यो त केवल न्याय 
धिक्र्यौल गिा वा कुिै प्रमाशणत तथ्यलाई पिुाः पयुष्ट गिे वा अझ बल प्रदाि 
गिे एउटा थप आिार मात्र हिुे। 

सह–अधभयकु्तको परीक्षण िगदैमा न्याय धिष्पादिमा सारभतु रुपमा फरक 
िपिे हिुाले पधि प्रमाण कािूिसम्बन्िी धसद्धान्त र व्यवहारमा यसले अन्योल 
धसजािा गिे भन् िे देशखि आउाँदैि र मािव अधिकारसम्बन्िी अन्तराायष्ट्रय 
मान्यता र धसद्धान्तको प्रधतकूल मान् ि पधि िधमल्िे। 

 सह–अधभयकु्तको पोललाई प्रमाणमा धलिे सम्बन्िमा यकटािी कािूिी 
व्यवस्थाको अभाव रहे पधि हाम्रो न्याय प्रणालीले धमधसल कागजातबाट खलु्ि 
आएका तथ्य र व्यहोरालाई कुिै ि कुिै रुमपा ग्रहण गिे वा स्वीकार गिे 
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गरी आएको पररप्रके्ष्यमा सह–अधभयकु्तको पोललाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गिा 
सयकिे मान्यतालाई स्वीकार गररएको पाइिे।                                           

वस्ततुाः न्यायलाई बढी धिशश्चतता र वस्तगुत िरातलमा उभ्याई भरपदो र 
यवश्वसिीय बिाउि धमधसल कागजातबाट देशखि आएका र उपलव्ि भएका 
कुिैपधि सवूद प्रमाण जसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा िेरथोर यववाद 
सधुिशश्चत गिा प्रकाि पादाि ती सबैको सार बधिचोि) बाट िै न्याययक धिष्कषा 
धिकाल्ि ु वान्ििीय हनु्ि र त्यो वस्तपुरक पधि हनु्ि। कुिै पधि कुराले 
न्यायलाई सधुिशश्चत प्रदाि गिा मद्दत वा बल प्रदाि गिा भिे त्यसलाई 
उल्लेख िगरी थप आिार िधलि ुउपयकु्त िहिुे।                              

10. श्री ५ को सरकार यव. बैद्यिाथ पशण्ित समेत ( ि.ेका.प. २०६४, अंक १, 
धि.िं. ७८०९, मदु्दााः खिु िााँका।) 

 फौज्दारी मदु्दामा िंकारयहत सवदु प्रमाणको महतत््वपूणा भधूमका हनु्ि। धबिा 
सवूद सजाय गिा धमल्दैि। प्रमाण कािूिमा Eye Witness अथाात चश्मदीत 
गवाहको महतत््वपूणा भधूमका हनु्ि। चश्मदीद गवाहहरूले िटिा देखेको 
भन् ि े भिाईलाई अधभयोग लागेको अधभयकु्तले अदालत समक्ष जााँन ि ु पाउि 
पिे। 

अदालत समक्ष त्यस्ता गवाहलाई पेि गरी अधभयकु्तलाई गवाहको 
भिाई, बकाई सांचो हो होइि शजरह माफा त परीक्षण गिे मौका प्रदाि गिुा 
पिा र त्यसरी त्यस्ता चश्मदीत गवाहलाई जााँन ि ददई साक्षी परीक्षणबाट 
गवाहको िंकारयहत तवरबाट परीक्षण भएपधि  मात्र त्यस्ता गवाहहरूको 
बकाईलाई Direct र Original Evidence  माधिन्ि र त्यस्ता गवाहको आिारमा 
अधभयोग प्रमाशणत भएको माधििे। 

 शजरहबाट समेत प्रत्यक्षदिी गवाह भन् िे देशखएको हुाँदा यी साक्षीहरू प्रमाण 
ऐि, २०३१ बमोशजम साक्षी हिु सक्िे व्यशक्त भई दफा ५० बमोशजम शजरह 
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समेत भएको हुाँदा उक्त साक्षीहरूको बकाई Legally admissible 

evidence मान् िपुिे। 

११. क कुमारी र ख देवीको जाहेरीले िपेाल सरकार यव. पारसिाथ पाठक समेत 

(ि.ेका.प. २०६५, अंक ९, धि.िं. ८०१४, मदु्दााः शजउ मास्ि ेबेन ि।े) 

 सरकारबादी हिुे फौजदारी मदु्दामा वारदात वा कसूरको यवषयमा कसै उपर 
पोल गरी दरखास्त वा धिवेदि मदु्दा हेिे अड्डा समक्ष पठाउि सयकिे र 
त्यसमा सिाखत गराई थप प्रमाण समेत खलुाउि लगाई आरोयपत व्यशक्तलाई 
पिी कारबाही गिा सयकिे सम्मको व्यवस्था रहेको तर त्यस्तो धिवेदिले 
एकपटक अधभयोग पत्र दायर भैसकेको मदु्दाको आरोयपत व्यशक्तले सफाई 
पाउि प्रमाणको स्थाि ग्रहण गिा िसक्िे। 

 सरकारवादी फौजदारी मदु्दामा मदु्दा हेिे सम्बशन्ित अड्डाको आदेि यविा 
अधभयोग पत्र वा प्रधतवादीको बयािमा उल्लेख िभएका साक्षी वा प्रमाणहरु 
जिुसकैु अवस्थामा ग्राह्य हिुे वा त्यसरी पेि भएका प्रमाणहरुले प्रामाशणक 
महत्व राख् ि िसक्िे। 

अ.ब ७७ब१) तथा ९० िं. को प्रकृधत एवं पररधिधभत्र िपिे धिवेदि तथा 
सोलाई सिाखत गरी ददएको भधिएको बयाि प्रमाण लानि सक्िे कािूिी 
आिार प्रष्ट हिु िसकेको अवस्थामा त्यसैलाई अकाट्य प्रमाण मािी अधभयोग 
दावीबाट सफाई ददि िधमल्िे। 

१२. यविय मािन्िर यवरुद्ध िपेाल सरकार  (ि.ेका.प. २०६७, अंक २, धि.िं. 
८३११, मदु्दााः कताव्य ज्याि।) 

यविेषज्ञको राय प्रधतवेदि यो यधत करणबाट िंकास्पद वा यवरोिाभाषयकु्त ि 
भिी इजलाससमक्ष प्रष्टयाउि ुपिे सम्बशन्ित पक्षको दाययत्व हिुे हुाँदा यस्तो 
दाययत्वलाई िंकारयहत तवरबाट पयुष्ट गिुापिे। 
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यविेषज्ञले ददएको प्रधतवेदि िंकास्पद, दद्वयविायकु्त वा अस्पष्ट िभई फयटक 
झ  स्वन ि बCrystal Clear) र अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले समधथात गदाि भिे त्यस 
अवस्थामा अदालत स्वयंले तका  यवतका  गरी िंका उपिंका उठाउि ु समेत 
न्यायोशचत िहिुे। 

धबिाआिार यविेषज्ञले ददएको प्रधतवेदिलाई अन्यथा गदाा वास्तयवक न्याय 
प्रदाि गिे उदे्दश्यबाट ददिाभ्रधमत हिु ेअवस्था उत्पन् ि हिु जािे अवस्थाप्रधत 
अदालत सजग हिुपुिा। अपरािलाई प्रमाशणत गिे किीको रूपमा रहिे 
अिसुन्िािको िममा संकधलत प्रमाणका रुपमा अधभन् ि अङ्ग माधििे 
प्रधतवेदिलाई अस्वीकार गिा अदालतलाई त्यधत िै स्पष्ट आिार र कारणको 
आवश्यकता पदाि। यसमा वस्तधुिष्ठ व्याख्याि गरी अस्वीकार गिुापिे 
वैज्ञाधिक आिार समेतको स्पष्ट उल्लेखि गरी यवमधत राखी खण्िि गिा सक्ि ु
पदाि र यो खण्िि शचयकत्सा यवधििास्त्र बMedical Jurisprudence) का 
सवामान्य धसद्धान्तमा आिाररत हिुपुिे। 

मतृकको लाि र त्यसमा यविेषज्ञले गिे अध्ययिले मतृ्यकुो कारणका बारेमा 
िारणा बिाउि अदालतलाई सहयोग गदाि। यस अथामा यविेषज्ञको रायले 
पधि बधलयो प्रमाणको स्थाि ग्रहण गिा सक्दि भन् िे सन्दभा िै शचयकत्सकीय 
प्रमाण बMedico-Evidence) को मूल ममा हिुे। 

वास्तयवक मतृ्यकुो कारण पत्ता लगाउिे ज्ञाता यविेषज्ञ हुाँदा सो रायमाधथको 
धिभारता िै न्यायको लक्ष्यप्राधप्तको लाधग सबैभन्दा बढी सहायक हनु्ि भन् िेमा 
यवमधत राख् ि िहिुे। 

कुिै िारीको मतृ्यकुो प्रश्न सन्मूख आएकोमा परुूष संलनि िरायसी यहंसाकै 
कारण भएको हो भिी पूवाािमुाि गरी आवेिात्मक भाविामा बगेर न्यायको 
बधलवेदीमा कसैलाई चढाई दावी ठहर ् याउि ुन्यायोशचत िहिुे। 



86 

 

यवश्वाधसलो अकाट्य प्ररमाणको अभावमा अिमुाि, आिंका र संभाविा जस्ता 
मिोगत प्रमाणलाई मात्र आिार बिाई कताव्यबाटै मतृकको मतृ्य ुभएको भिी 
धिष्कषामा पनुि ुन्यायोशचत िहिुे। 

१३. समयकुमारी बपररवधतात िाम) को जाहेरीले िपेाल सरकार यवरुद्ध  रवीि भन् ि े
िारायण पौिेल खत्री समेत (ि.ेका.प. २०६८, अंक २, धि.िं. ८५६४, मदु्दााः 
जवजास्ती करणी।) 

अपरािको सूचिा दताा गिे कुरा समाजमा रहेको चेतिाको स्तर,  आधथाक,  

सामाशजक, र सााँस्कृधतक भेदभावबाट ग्रधसत अवस्था,  भौगोधलक 
शस्थधत, पररवारको इज्जत र प्रधतष्ठा,  सामाशजक दृयष्टकोण, पषृ्ठभधूम,  कुसंस्कार,  

दद्वयविाजिक मिोयवज्ञाि र अपरािको प्रकृधत जस्ता यवधभन् ि कारक तत्वहरूले 
धििाारण गिे कुरालाई पधि सहजरुपमा मिि ्गिुापिे। 

सामाशजक पररवेि, पाररवाररक अवस्था, पीधितको चेतिास्तर, भौगोधलक 
यवकटता, िरत्रास, दद्वयविाजिक मिोयवज्ञाि जस्ता कारण िेकबार हिु सक्ि े
सम्भाव्यतालाई मिि ् गरी िटिा िटेको ३५ ददिधभत्र िालेस ददिसक्ि े
प्राविाि गिुाको पिाधि उपरोक्त अवस्था समेतको मिि ् गरी व्यवशस्थत 
गररएको हिु ुपदाि। उशल्लशखत यवधभन् ि कारक तत्वहरूले जाहेरी ददि केही 
ददि वा समय यढलो हिु सक्िे कुरालाई िजरअन्दाज गिा कदायप धमल्दैि। 
तसथा जवर ्जस्ती करणीको वारदात िटेको यवषयमा जाहेरी ददि ३५ ददिको 
समय ददिे गरी भएको प्रस्ततु कािूिी व्यवस्थाले पधि यवयवि कारण हिु 
सक्िे यथाथातालाई आत्मसात गरेको पाइन्ि। यस कारण मौकामा तत्काल 
जाहेरी िददिलुाई मात्र आिार मािी अपरािबाट उन्मशुक्त ददि ु पदाि भिी 
सोन ि कािूिसाँगत िहिुे। 

अशि प्रष्ट िभएका कुरालाई प्रष्ट पािे प्रयोजिका लाधग मात्र उपयोग गिा 
सयकिे तधतम्बा बकपत्रलाई मौकामा ददएको जाहेरी व्यहोरा समथाि गरी 
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गरेको बकपत्रको कथि पूणारुपले प्रधतस्थापि हिु ेगरी ियााँ कथि स्थायपत 
गिे गरेको कायालाई कािूिी मान्यता प्रदाि गिा सयकिे अवस्था िआउिे। 

प्रचधलत कािूिी व्यवस्थाले धिदेि गरेको कायायवधिगत प्रयिया अवलम्बि 
िगरी गराइएको एवं अशि स्पष्ट भइसकेको तथ्यभन्दा यवपरीत हिुे गरी 
गराएको तधतम्बा बकपत्रले कािूिी मान्यता पाउिे आिार िदेशखिे। 

 अदालतले अशि स्पष्ट िभएको अबस्थामा िबझुी िहिुे भएमा, अशि स्पष्ट 
िभएका कुरामा मात्र बझु्ि  तधतम्बा बयाि गराउि सक्िे प्रमाण ऐिको स्पष्ट 
व्यवस्थालाई आत्मगत रुपमा धलई जयहलेसकैु र स्थायपत भइसकेको सम्पूणा 
तथ्यको यवपरीत हिुे गरी साक्षी बझु्िे काया कािूिसंगत मान् ि िधमल्ि।े 

जवर ्जस्ती करणी मदु्दामा पीधितको भिाई िै सवााधिक महत्वको रहि जािे 
कुरामा यवमधत हिु िसक्िे। 

पयहले िटेको वारदातका सम्बन्िमा अिसुन्िाि तहकीकात भई अदालतमा 
मदु्दा दताा भएपश्चात्को धमधत राखी यववाह दताा प्रमाण पत्र बिाई पेि गरेको 
कायालाई प्रमाणमा ग्रहण गरी कसूरबाट उन्मशुक्त ददि िसयकिे। 

बलात्कारपधि भएको यववाहका आिारमा अपरािबाट अपरािीलाई उन्मशुक्त 
ददिे हो भिे धिशश्चत ् रुपमा दण्िहीिताले प्रिािता पाई समाजमा राज्यप्रधत 
िकारात्मक प्रभाव पिे। 

वैवायहक सम्बन्ि स्थायपत भएकै कारणले मात्र आपराधिक दाययत्वबाट 
प्रधतवादीले उन्मशुक्त पाउिे भिी धिष्कषामा पनुि ु प्रचधलत न्याययक मूल्य 
मान्यता र कािूिप्रधतकूल हिुे। 

लोनिे स्वास्िीबीच पधि जवर ्जस्ती करणी भएमा अपराि हिुे व्यवस्थालाई 
स्वीकार गररसकेको अवस्थामा जवर ्जस्ती करणी भएपश्चात ् यववाह गरी 
प्रधतवादी र जाहेरवालीबीच लोनिे स्वास्िीको सम्बन्ि (Marriage after 
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Rape) स्थायपत हुाँदैमा जवर ्जस्ती करणीको अपरािबाट प्रधतवादीले उन्मशुक्त 
पाउिे भिी धिष्कषामा पनुि ुकािूिसंगत िहिुे। 

14. श्याम भन् ि ेरुपबहादरु क्षते्री समेत यवरुद्ध िपेाल सरकार (ि.ेका.प. २०६८, 
अंक १२, धि.िं. ८७३२, मदु्दााः शजउ मास्ि ेबेन ि।े) 

मदु्दा हेिे न्यायािीिसमक्ष गरेको प्रमाशणत बयािलाई दवाव र प्रभावमा भए 
गरेको मान् ि ेहो भिे न्याय प्रणाली िै धिष्फल हिु ेअवस्था रहन्ि। मदु्दाको 
न्याय धिरोपण गिे न्यायािीिसमक्ष भएको त्यस्तो प्रमाशणत बयाि िै 
स्वतन्त्रपूवाक िभएको भन् िे अयवश्वसिीय कथिलाई स्वीकार गिा िसयकिे। 

 बकपत्र तत्काल िै हिुे िभई समयको अन्तरालपधि मात्र शझकाई गररि े
परम्परा रहेको अवस्थामा जाहेरवालाहरू पधि प्रभावमा अन्यथा बकपत्र गिा 
सक्िे शस्थधत इन्कार गिा िसयकिे। 

जीउ मास्िे बेन िे काया बधियन्त्रण) ऐि, २०४३ यविेष प्रकृधतको ऐि भएकोले 
पधि जाहेरवाला पीधित Hostile हिु सक्िे महसूस गरी अदालतबाटै पीधितको 
बयाि प्रमाशणत गराउि ुपिे कािूिी प्राविाि यवद्याययकाद्वारा राशखएको र सो 
बमोशजम िै प्रमाशणत समेत भएको बयाि व्यहोरालाई पधि आएर होइि 
भधिददएकै भरमा प्रमाण ग्राह्य िहिुे भन् ि िहिु।े 

कसैले पधि न्याययक प्रयियामा सत्य तथ्य कुरा खोली सही धिष्कषामा पनुि 
सहयोग गिुापिे हनु्ि। अन्यथा अदालत मातै्रले सही तथ्य पत्ता लगाई 
वास्तयवक न्याय गिा असमथा हनु्ि। झूठो कुराको जाहेरी ददिे, बयाि कागज 
प्रमाशणत गरी ददि ेअदालतमा एक यकधसमले आफ्िो भएको व्यहोरा लेखाई 
प्रमशणत गिे गिा लगाउि अधि साक्षी परीक्षणको प्रयियामा अन्यथा व्यहोरा 
लेखाई सत्य तथ्य िै भ्रधमत गिे गरी यवरोिाभाषपूणा कुराहरू राख् ि अन्य 
व्यशक्तहरूको अधतररक्त स्वयं पीधित भिेका माधिसहरूलाई पधि िूट ददि 
सयकन् ि। राज्य र कािूिका संयन्त्रहरूलाई हलकुासाँग आफ्िो स्वाथामा प्रयोग 
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गिे र अरुको हक यहतमा प्रधतकूल शस्थधत धसजािा गरी राज्यका उपर 
अिशुचत दाययत्व धसजािा गिे काया कुिै यवन्दूमा पधि सह्य वा ग्राह्य हिु 
िसक्ि।े 

आवश्यक सरुक्षा र समथािका अभावमा न्याययक प्रयियामा यथाथा सहयोग 
गिुा जोशखमपूणा हिुे भै वाध्यतावस आफ्िो सही कुरा पषु्ट्याई गिा सक्िे गरी 
बकपत्र गिा िसकेको समेत शस्थत रयहरहेमा आफ्िो पूवा कथिको यवपरीत 
लाभको लाधग अन्यथा बकपत्र गिा बाध्य हिुे शस्थधत आउाँि, जिु अपरािीलाई 
न्यायको प्रयियामा ल्याई दशण्ित गिे र समाजमा न्याय र सरुक्षाको 
वातावरण धसजािा गिे कुरामा वािक बन् ि सक्ि। त्यस्तो शस्थधत गम्भीर 
शस्थधत मान् िपुिे। 

पीधितहरूले पधिल्लो समयमा अदालतमा बकपत्र गदाा ददएको अधभव्यशक्त जे 
भए पधि सोभन्दा अशि धिजहरूको उद्धार गरी गरेको कागज एवं अदालतमा 
समेत उपशस्थत भै प्रमाशणत गरी ददएको बयाि कागजको मान्यतालाई िै 
िून्य हिुे गरी पधिल्लो समयमा अदालतमा गरेको बकपत्रको अधभव्यशक्त 
ग्राह्य एवं यवश्वसिीय मान् ि िसयकिे। 

वारदात िटिाको समय अन्तरालपधि कसैलाई सफाइ ददि सहयोग गिे 
यहसावले पधि अन्यथा बकपत्र गरेको देशखए पधि तथ्यगत सबूद र 
िटिावलीले अधभयोग दावीको कसूर पयुष्ट गरेको कुराबाट धिणाय हिुे 
हिुाले Hostile भै पधिबाट गरेको त्यस्तो बकपत्रले मदु्दाको तथ्यमा ताशत्वक 
असर पिा िसक्िे। 

फौजदारी अपरािमा अधभयकु्तले अपराि गरेको हो यक होइि भन् िे वस्तगुत 
तथ्य र सबूद प्रमाणहरूको आिारमा धिणाय गिे कुरा भएकोले अपरािीलाई 
बबचाउ गिे धियतले प्रमाशणत बयािलाई अन्यथा भिी Hostile भै पीधितले 
बकपत्र गदैमा अपराि धिप्ि िसक्िे। 
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15. िन्दादेवी जोिी यवरुद्ध िपेाल सरकार ( ि.ेका.प. २०६९, अंक १, धि.िं. 
८७६०, मदु्दााः कताव्य ज्याि।) 

कािूिद्वारा आफ्िो यवरुद्ध साक्षी हिु वा बयाि ददि बाध्य पािा िधमल्िे गरी 
संरक्षण वा सयुविा प्रदाि गरेको अवस्थामा आफ्िो यवरुद्ध प्रमाण लानिे गरी 
सहजरुपमा तथ्यका बारेमा मौि रहिे िैसधगाक वैयशक्तक स्वतन्त्रताधभत्र 
पदाि। तसथा सोलाई आरोप पषु्ट्याईको किी मान् ि िधमल्िे। 

 प्रत्यक्षदिीको रुपमा िरहेका अन्य व्यशक्तहरूले गरेको कागज र बकपत्रको 
वैिता वा मान्यता हुाँदै हुाँदैि भिी अथा गररि िहिुे। 

जाहेरी िटिाका यवषयमा ददइिे सूचिाको एक माध्यम हो। यसले प्रमाण 
संकलिमा सहयोगीको भधूमका धिवााह गिा सक्ि, स्वयंले साथाकता प्राप्त 
गदैि। यो आफैमा अकाट्य र स्वतन्त्र प्रमाण िहिुे। 

जाहेरी दरखास्त स्वयंमा सिुी सिुाई (hearsay) कथिमा आिाररत रहेको तथा 
समयको लामो अन्तराल पश्चात ् दताा भएको हुाँदा त्यो िटिाको सत्यता वा 
वास्तयवकतामा आिाररत िभई कसैलाई फसाउिे उदे्दश्यबाट सधुियोशजत 
तवरबाट अधभप्ररेरत भैददएको भिी िंका गिे पयााप्त ठाउाँ देशखिे। 

अिसुन्िाि र अधभयोजि पक्ष आफ्िो शजम्मेवारी धिवााह िगरी भएको त्रयुटको 
अदालतले सूक्ष्म रुपमा केलाएर न्याय प्रदाि गिुा िै वास्तयवक न्याय हिुे। 

अदालतले न्यायकतााको भधूमका धिवााह गदाा गहितम शजम्मेवारीबाट धबचलि 
हिु ु हुाँदैि। न्यायकतााको एकमात्र उदे्दश्य कुिै व्यशक्त यविेष अन्यायमा 
िपरूि, दोयषले उन्मशुक्त िपाऊि, धिदोष व्यशक्तको सखुमय जीवि अिाहकमा 
कारागारको िेरावशन्दमा बन्ििकारी रुपमा यवताउि िपरोस ् भन् िे िारणाले 
अधभप्ररेरत हिु ु पदाि। वस्तधुिष्ठ आिारको िरातलभन्दा माधथ उठेर कोरा 
कल्पिाका मिशचन्ते यवचारलाई अकाट्य प्रमाणको रुप प्रदाि गरी ज्याि 
जस्तो जिन्य अपरािको दोषी ठह¥याउिे पररपाटीलाई प्रोत्साहि गिे हो भिे 
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न्याययक मागा यवखण्िि हिु गै यफतलो अिसुन्िािको वलीवेदीमा न्यायको 
वधलदाि हिु।े 

 वस्तधुिष्ठ प्रमाण िहुाँदा िहुाँदै प्रचार, हल्ला वा दवावमा अधभष्ठ तथा 
लोकयप्रयतालाई माध्यम बिाई अिसुन्िाि प्रारम्भ गिे र अधभयोजि लगाउिे 
परम्परालाई प्रोत्साहि ददई स्वताः अंगीकार गिे पात्र अदालत हिु िसक्िे। 
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पररस्स्थनतजन्य प्रमाण  

1. श्री ५ को सरकार  धबरुद्ध  ठुली भन् ि ेकान्िी तामाङ समेत (ि.ेका.प. 2045, 
अंक 11, धि.िं. ३६५२, मदु्दााः कताव्य ज्याि।) 

 जातक बन चालाई यसले यसरी मार् यो भन् ि ेप्रधतवादीले उल्लेखसम्म पधि गिा 
िसकेको तथा जातकको अस्वाभायवक मतृ्य ु भएको भन् िे पषु्टी भएको यस 
अवस्थामा प्रधतवादीले अदालतमा गरेको इन्कारी बयाि तथ्ययकु्त तररकाबाट 
पषु्टी भएको मान् ि िसयकि।े 

 व्यशक्तले साक्षी राखी कताव्य गिे भन् िे स्वभायवक प्रकृया िहिु,े यस्तै प्रत्यक्ष 
प्रमाण िभएको अवस्थामा पररशस्थधतजन्य प्रमाणलाई राम्ररी िािबीि गरी 
धिष्कषामा पनुि ुपिे। प्रत्यक्ष प्रमाणको अभाव ि भिी त्यसको लाभ अधभयकु्त 
मात्रलाई ददिे हो भि े पररशस्थधतजन्य प्रमाणको िारणा मतृप्रायाः हिु े शस्थधत 
सजृिा हिु जािे। 

 लोनिे मरेको स्वास्िी माधिसले जातक जन्माएकोले लोक लाजबाट बन ि 
जन्मेको जातक मारी कसैलाई थाहा िहिुे भन् िे मिसायले गािेको हुाँदा ऐि 
बमोशजमको सजायाँ गदाा चको पिे देशखएकोले अ.बं.१८८ िं. बमोशजम ५ वषा 
मात्र कैद हिुे। 

2. िपेाल सरकार धबरुद्ध  मालतीदेवी कलवार (ि.ेका.प. 2064, अंक 12, धि.िं. 
७९०८, मदु्दााः कताव्य ज्याि।) 

Viscera को ररपोटा समेत धलई सम्बशन्ित शचयकत्सकद्धारा मतृ्यकुो कारण 
पयहचाि गररएको यवषयलाई िव परीक्षण प्रधतवेदिमा उल्लेख भएको 
प्रारशम्भक यववरणात्मक प्रस्ततुीले अन्यथा गिा सक्िे अवस्था िहिुे। 

http://nkp.gov.np/full_detail/4168
http://nkp.gov.np/full_detail/3926
http://nkp.gov.np/full_detail/3926
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िव परीक्षण प्रधतवेदि बAutopsy Report) स्वयं पूणा िरहेको र धिष्कषामा 
पनुिका लाधग Viscera परीक्षण अधिवाया रहेको कुरा धमधसल संलनि Autopsy 

Report को अध्ययिबाट देशखन्ि। त्यस्तो अपूणा Autopsy Report मा रहेका 
केही यववरणहरुलाई िै मतृ्यकुो कारणका रुपमा धलि धमल्िे अवस्था हुाँदैि र 
यस्ता धितान्त प्रायवधिक यवषयमा मिोगत रुपमा भन्दा यविेषज्ञको रायका 
आिारमा धिष्कषामा पनुिपुिे। 

 साक्षीका िंकास्पद कथि र अपषु्ट पररशस्थधतजन्य प्रमाणलाई आिार मािेर 
कसैलाई दोषी ठहर गिा धमल्दैि, त्यसो गिुा कािूि र न्यायका मान्य धसद्धान्त 
यवपरीत हिु जािे। 

मौशखक प्रमाण प्रत्यक्ष हिुपुिा, अथाात ्देख्न, सनु् ि वा कुिै इशन्रयको सहायताले 
थाहा पाउि सयकिे कुिै कुरालाई प्रमाणमा ददि खोशजएको भए, सो कुरा 
प्रत्यक्ष देख् ि,े सनु् िे वा थाहा पाउिे व्यशक्तले त्यस सम्बन्िमा मौशखक प्रमाण 
ददएको हिुपुिा भन् िे प्रमाण ऐि, २०३१ को दफा ३७ब२) को प्राबिािका 
आिारमा पधि त्यस्ता अस्पष्ट र अधिश्चयात्मक कथिलाई कसूरदार ठहयााउिे 
आिार बिाउि िधमल्िे। 

पररशस्थधतजन्य प्रमाण जयहले पधि प्रत्यक्ष हिुपिा, अिमुािबाट समधथात हिुे 
यवषय होइि। के कस्तो पररशस्थधतजन्य प्रमाण हो भन् िे कुरा स्पष्ट रुपमा 
खलुाउि ु पिा, िटिासाँग सम्बशन्ित यवधभि ् ि किीहरु मालाकार रुपमा एक 
अकोसाँग जोधिएको र त्यसबाट पररणामको स्वाभायवक धिष्कषा आउि ुपिे। 

 िवपरीक्षण गिे यविषेज्ञले मतृ्यकुो कारणमा Asphyxia due to hanging भन् ि े
राय ददएको अवस्थामा मतृक झणु्िी मरेको भन् िे पररशस्थधत बाहेक अन्य 
शस्थधतको कल्पिा गरी कुिै प्रत्यक्ष र अकाट्य प्रमाणको अभावमा दोषी ठहर 
गिा प्रमाण सम्बन्िी कािूि र न्यायका मान्य धसद्धान्त प्रधतकूल हिु जािे। 



95 

 

3. िारायण िााँगी यव. िपेाल सरकार (स.अ. बलेुयटि 2066 वषा 1  अंक 24, 
पूणााङ्क 426, मदु्दााः कताव्य ज्याि।) 

िटिा िट्दाको चश्मददद प्रत्यक्षदिी कोही िरहेको अवस्थामा प्रत्यक्षदिीको 
अभावमा अन्य स्वतन्त्र पररशस्थधतजन्य प्रमाणको मूल्याङ्कि िगरी गम्भीर 
प्रकृधतका फौजदारी मदु्दामा धिष्कषामा पनुिे हो भिे चश्मददद गवाहयविाको 
कसूरमा सबै आरोयपतलाई सफाइ ददाँदै जािपुिे अवस्था रहन्ि। यस्तो भएमा 
अपरािीको मिोवल बढ्दै जािे र त्यसले समाजमा दण्िहीिताको शस्थधत 
उत्पन् ि हिुसक्िे र न्याय व्यवस्थाप्रधत पधि यवतषृ्णा पैदा हनु्ि। स्वतन्त्र 
रुपमा स्थायपत भएका पररशस्थधतजन्य प्रमाण फौजदारी न्याययक प्रणालीमा 
कसूर स्थायपत गिे एक मखु्य आिारको रुपमा रहेको हनु्ि। यस्तो 
आिारलाई िजरअन्दाज गरी धिणाय ददाँदा समाजमा न्याय व्यवस्थाको 
प्रविािमा बािा अड्चिको अवस्था धसजािा हिुजािे। 

4.  चाल्सा गरुुमखु िोभराज यवरुद्ध िपेाल सरकार (ि.ेका.प. 2067, अंक 5, 
धि.िं.  37 , मदु्दााः  कताव्य ज्याि।) 

 मतृकको हत्या कुिै व्यशक्तको कताव्यबाट भएकोले कसूरजन्य काया गिे 
अपरािीलाई प्रचधलत कािूिबमोशजम सजाय गिुापिे हुाँदा अप्रत्यक्ष प्रमाणको 
आिारमा पधि कसूरदार देशखएको व्यशक्तलाई सजाय गिुा अदालतको कताव्य 
हिु।े 

 अपराि र अपरािीको शिकार भएका पीधित व्यशक्तप्रधत न्याय परोस ्भने्न कुरा 
पधि न्यायािीिले त्यधत िै सधुिशश्चत गिुा पदाि। अधभयकु्त र अपरािबाट 
पीधित व्यशक्त दवैुलाई सन्तधुलत रुपमा न्याय प्रदाि गिुा िै न्यायप्रणालीको 
आिारभतू लक्ष्य हनु्ि। कुिै एकप्रधत मात्र लशक्षत गरी गररएको धिणायले 
न्यायको आकार ग्रहण गिा िसक्िे। 
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 अपराि गदाा अपिाइएको तरीका र अपरािको प्रकृधत हेदाा अपरािी पूणा 
सचेत, साविाि रही धियोशजत र साँगदठत रुपमा आफ्िो काया योजिालाई 
पूणाता ददएको देशखन्ि। यस्तो अवस्थामा अधभयोजि पक्षद्वारा प्रस्ततु अप्रत्यक्ष 
प्रमाण र खास गरी पररशस्थधतजन्य प्रमाणको आिारमा िै अपरािीसम्म पनुि ु
पिे र त्यस्तो प्रमाणको आिारमा कसूरदार देशखि आएको अधभयकु्तलाई 
सजाय गिुापिे। 

 कािूिअिरुूप प्रमाणको रुपमा पेि गररएका कुराहरूको मदु्दामा सम्बद्धता ि 
वा िैि भने्न यवषय अदालतले धििाारण गिासक्िे। 

 साँगदठत अपरािलगायत अन्तराायष्ट्रय स्तरका अपरािीहरूको सूचिा आदाि–

प्रदाि गरी सदस्य राष्ट्रहरू बीच सहयोग आदाि प्रदाि गिाको लाधग स्थापिा 
भएको इन्टरपोल प्रहरीहरूको अन्तराायष्ट्रय साँगठि भै संयकु्त राष्ट्रसंिको 
महासभाद्वारा यसलाई मान्यता ददइएको हुाँदा अपराि अिसुन्िािका सम्बन्िमा 
यस धिकायले ददएको तथ्याङ्कहरूलाई सहजै अन्यथा भन्न सयकिे अवस्था 
िरहि।े 

  कुिै अधभयोग लागेको अधभयकु्तले कसूरसम्बन्िी कुरामा सायवती भएको वा 
इन्कार गरेको धिजको कथिले मात्र धिजको पक्ष वा यवपक्षमा स्वताः 
प्रमाणको स्थाि ग्रहण गदैि बरु सो सायवती वा इन्कारी वयािलाई कुिै 
आिारभतू, तथ्यपरक एवं धिश्चयात्मक प्रमाणबाट समधथात गराउि पिे। 

  कुिै प्रमाणयविाको इन्कारी वयाि अथाहीि र प्रयोजिहीि हनु्ि र यस्तोमा 
संकधलत अप्रत्यक्ष प्रमाणलाई पधि धिजका यवरुद्ध अदालतले प्रमाणमा ग्रहण 
गिुापिे। 

  कुिै अधभयकु्तले वारदातको समयमा आफू िटिास्थलमा िभई अन्यत्र िु 
भिी अन्यस्थल बAlibi) को शजकीर धलन्ि भिे सो शजकीरलाई प्रमाशणत गिे 
भार पधि धिज अधभयकु्तउपर िै रहन्ि। यस्तो अन्य स्थल Alibi को शजकीर 
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तथ्यपरक, धिश्चयात्मक तथा धलखतको प्रमाणबाट समधथात हिु सके मात्र सो 
शजकीर धलि े व्यशक्तको पक्षमा प्रमाणयोनय हिु सक्ि े हनु्ि र सो शजकीर त्यस्तो 
धियवावाद र तथ्यपरक प्रमाणबाट स्थायपत हिु िसके त्यस्तो शजकीर धलि ेव्यशक्तका 
यवरुद्ध िै प्रमाण लानि जाि।े 

  कुिै काम, िटिा वा अपरािका सम्बन्िमा अधभयकु्तको काम वा व्यवहारका 
यवधभन्न अवस्था र यियाकलापबाट तथ्यहरूको किी एक आपसमा शृ्रखंलाबद्ध 
रुपमा जोधिदा आपराधिक काया सम्पादि भएको स्वाभायवक धिष्कषा धिस्कि े
भएमा र सो काया र व्यवहारबाट अधभयकु्तले अपराि गरेको स्थायपत भएको 
देशखएमा यस्तो तथ्यहरूको मालाकार किीलाई पररशस्थधतजन्य प्रमाणको 
रुपमा पररभायषत गररन्ि। यसको लाधग तथ्यका प्रत्येक किी एक आपसमा 
आवद्ध र अन्योन्याशश्रत भएको हिुपुिे र तथ्यको कुिै एक किीको पधि 
अिपुशस्थधत भएमा सो प्रमाण खशण्ित भएको मानु्नपिे। 

5.  िपेाल सरकार  धबरुद्ध  दलबहादरु चोख्याल (ि.ेका.प. 206 , अंक 2, धि.िं. 
८५५३, मदु्दााः आगो लगाई कताव्य ज्याि।) 

लामो समयान्तरपधिको अधभव्यशक्त पिुाः व्यक्त गदाा सामान्य यवयविता हुाँदैमा 
धिजको वास्तयवक उल्लेखि यवरोिाभाषपूणा रहेको भिी तका  गरी अपभ्रसं 
व्याख्याि गिुा न्यायोशचत िहिुे। 

 आमाको पक्षमा लागी बाबलुाई सजाय गराउि ुपदाि भन् िे कलयुषत भाविाको 
प्रादुाभाव भै कुिै एक पक्षप्रधत दरुाषययकु्त भाविा राखी वास्तयवक तथ्य 
अपभ्रसं पारी उजागर गिुापिे कुिै कारण र आिार िदेशखएको शस्थधतमा 
उसको बकपत्र वास्तयवक खलु्ला यकताव जस्तो हो जसलाई सत्यता र 
यथाथाताको ऐिा झै स्पष्टदषी मान् िपुिे। 

पयहला कुटपीट गरी त्यसपधि आमाको िरीरमा मयट्टतेल खन्याई आगो लगाई 
ददएको भिी अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष लेखाई अदालतमा आई सो कुरा 

http://nkp.gov.np/full_detail/119
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पयुष्ट हिुे गरी बकपत्र गररददएको कथि अन्यथा प्रभायवत िभएसम्म 
काल्पधिक र धमथ्या भिी अिमुाि गिा धमल्ि े िदेशखाँदा प्रस्ततु वारदात 
भयवतव्य हो भन् ि िसयकि।े 

अत्यन्त सहज र स्वभायवकरूपले बाब ुआमाबीच वादयववाद भएको र बाबलेु 
आमालाई मयट्टतेल खन्याई आगो लगाएको कुरा आफूले खाटमधुि बसेर 
देखेको भिी अदालतमा आई बकपत्र गरेको र अदालतको बकपत्रमा 
प्रधतवादीको कािूि व्यवसायीबाट भएको जीरहमा समेत आफूले देखेको 
कुरालाई सहज र सरल ढंगले प्रस्ततु गरेको देशखएको हुाँदा प्रमाण 
ऐि, २०३१ को दफा ३८ अिसुार अदालतबाट सोधिएको प्रश्न बझु्ि सक्िे र 
यशुक्तयकु्त जवाफ ददि सक्िे व्यशक्तले अदालतसमक्ष व्यक्त गरेको सो कुरा 
पयहला मौकामा व्यक्त गरेको मूलभतू कुरासाँग मेल खाएको देशखाँदा उक्त 
बकपत्र अदालतले प्रमाणमा ग्रहण गिा िधमल्िे भन् ि िधमल्िे। 

 कुिै पधि प्रकारको ज्यािसम्वन्िी अपराि धसद्ध गिुा पूवा रीसइवी, मिसाय िै 
स्पष्ट देशखि ुपिे भन् िे अकाट्य मान्यता रहे पधि सदासवादा सोही मापदण्ि िै 
हरेक िटिा वारदातमा अकाट्य मापदण्िधभत्र पदाि भिी आश्वस्त र यवश्वस्त 
भै सिै एउटै धिष्कषा यवन्दमुा पनुि ुकदाशचत ्सवामान्य िहिुे। 

 िटिाको अवस्था तथा तत्काल यवद्यामाि पररशस्थधतलाई पिुरमूल्याङ्कि गरी 
पररशस्थधतजन्य प्रमाणको अशस्तत्वलाई िकािा  उशचत हिु आउाँदैि। तसथा 
पररशस्थधतजन्य प्रमाणको भधूमका तथा अशस्तत्वलाई यवश्लषेण र यववेचिा गिुा 
पधि त्यधतकै सान्दधभका  देशखिे। 

होस िपरु् याई वा हेलचेियााँईपूवाक कुिै काम गरेको अवस्थामा वारदात 
ियटत हिु गएको अवस्था ि भै रक्सीको यवषयमा यववाद उठी रक्सीको 
िसामा रहेका प्रधतवादीले कुटपीट गरी िरीरमा मयट्टतेल खन्याई आगो लगाई 
ददएको अवस्था देशखएको र सोही आगोबाट िरीरको यवधभन् ि भाग जली मतृ्य ु
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भएको भन् ि े िंकारयहत रुपमा पषु्ट्यााँई भएको अवस्थामा ज्यािसम्बन्िी 
महलको ६ िं. को देहाय २ अिसुारको सजाय गिुालाई न्यायोशचत मान् ि 
िधमल्ि।े 

6. ििुराज यवश्वकमाा  धबरुद्ध िपेाल सरकार (ि.ेका.प. 2069, अंक 12, धि.िं. 
८९३०, मदु्दााः कताव्य ज्याि।) 

 वारदात प्रधतवादीकै िर कोठाधभत्र हिुकुो साथसाथै रातको समय भन् िे पधि 
देशखएको अवस्थामा यस्तो स्थाि र समयमा चश्मददद् गवाहको अभाव रहि ु
स्वाभायवक िै हनु्ि र सबै वारदात एवं अपरािमा चश्मददद् गवाह हिैुपिा 
भन् ि ेपधि िैि। कसूरदारले गरेको कसूर प्रमाशणत हिु अपरािको अिसुन्िाि 
हुाँदा यवधभन् ि कोणहरूबाट प्राप्त तथ्य एवं अधभव्यक्त भएका भिाईहरूलाई 
पररशस्थधतजन्य प्रमाणहरूबाट समधथात भिे हिुपुिे। 

पत ् िीसाँग कुिै कारणले बेमेल हुाँदैमा मािुा पिे अवस्था र कारण हुाँदैि। 
बााँन ि पाउिे माधिसको िैसधगाक अधिकार हो। कुिै पधि 
बहािाबाजी, कारण, अवस्था वा पररशस्थधतले पधि सो अधिकार हिि ् हिु ु
हुाँदैि। आफ्िो संरक्षकत्वमा रहेकी, आफूले सदैव रक्षा गिुापिे पत ् िीलाई 
मारेको अवस्थामा अ.बं. १८८ िं. को प्रयोग गरी सजाय िटाउिे अवस्था र 
कारण िहिुे। 

७. िपेाल सरकार, अथा मन्त्रालयका तफा बाट ऐ.का सशचव भािपु्रसाद आचाया 
धबरुद्ध  दामोदर रोपवेज एण्ि कन्स्रक्िि कम्पिी समेत (ि.ेका.प. 2067, 
अंक 5, धि.िं.  36 , मदु्दााः उत्प्रषेण समेत।) 

करारका पक्षहरूद्वारा संिोिि िगररएको अवस्थामा करारका कुिै एक 
पक्षको कुिै व्यवहार वा कुिै िटिालाई धलएर त्यसमा संिोिि भएको भिी 
बलात ्अथा गिुा करारसम्बन्िी अविारणाको प्रधतकूल हिुजािे। 

http://nkp.gov.np/full_detail/629
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 जिु काम वा उदे्दश्यका लाधग करार भएको हो, ठेक्कादाता पक्षले सो काम वा 
उदे्दश्य प्राप्त गरेको हिुपुदाि। यस्तो उदे्दश्य प्राप्त िभएको अवस्थामा सारभतू 
रुपमा काम सम्पन् ि भएको मान् ि िसयकिे। 

रोपवे धिमााण जस्तो करारको पूणातासाँग जोधिएको महत्वपूणा कायाको 
सम्पन् िताको प्रमाणपत्र जारी गिे यवषयलाई सामान्य प्रिासकीय पत्राचारको 
शे्रणीमा राखेर हेररि ु हुाँदैि। त्यस्तो प्रमाणपत्र जारी गिे शजम्मेवारी करार 
धलखतले कसैलाई तोकेको अवस्थामा धिज स्वयंले र त्यसरी ितोयकएको 
अवस्थामा कम्पिीको तफा बाट आधिकाररक व्यशक्तले वहि गिुा पदाि। त्यस 
बाहेकका अन्य कसैले धिणायमा दस्तखत गरेको भन् िे मात्र आिारमा 
त्यसैलाई सम्पन् िताको आिार बिाउि ुकम्पिीको काया सम्पादि गिे स्थायपत 
प्रयिया र मान्यता प्रधतकूल हिु जािे। 

मध्यस्थताद्वारा यववाद समािाि गिे प्रयिया भिेको न्याययक प्रयियाअन्तगातकै 
एउटा अिौपचाररक र वैकशल्पक प्रयिया मात्र हो। अदालत बायहर सम्पन् ि 
हिुे भन् ि ेआिारमा यसलाई अिमुाि, आिंका र काल्पधिक कुरालाई समेत 
धिणायािार बिाउि धमल्िे प्रयियाका रुपमा स्थायपत गररि ु हुाँदैि। 
मध्यस्थताको प्रयियामा पधि यववाददत यवषयमा ठहरमा पनुिका लाधग तथ्यहरू 
स्थायपत हिुपुिा, सम्बद्ध प्रमाणहरूले त्यसलाई समथाि बCorroborate) गिुा 
पदाि र त्यो सम्बशन्ित करारको धलखतअिरुूप हिुपुिा। करारका िताहरू 
अस्पष्ट रहेको वा मौि रहेको अवस्थामा मात्र प्रचधलत कािूि, यससम्बन्िी 
अविारणा र मान्यताका आिारमा व्याख्या गिुापिे हनु्ि। तर त्यस्ता स्थायपत 
मूल्य, मान्यता र प्रचधलत कािूिको आिारमा िभै सीिै अिमुािका आिारमा 
धिष्कषामा पनुिे पररपाटीले धिष्पक्ष न्यायको सम्भाविालाई कमजोर 
पादाि, त्यस्तो धिणाय तथ्य र कािूिमा आिाररत िभै धिणायकतााको मिोगत 
तका  र स्वयववेकमा आिाररत हिु पनुि। त्यसरी कुिै पधि न्याययक 
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धिणायलाई अिमुािको अधिि बिाउिे अिमुधत न्यायका मान्य धसद्धान्तहरूले 
प्रदाि िगिे।   

कुिै दईु पक्षबीच भएको करारले धसजािा गरेको दाययत्व कुिै व्यशक्तले पूरा 
िगरेको अवस्थामा त्यस्तो दाययत्व म पूरा गिेिु भिी पयहलो करारका कुिै 
पक्ष र अकै तेस्रो पक्षका बीचमा भएको करार िै जमाितसम्बन्िी करार हिुे 
हुाँदा जमाितसम्बन्िी करारलाई सबै अवस्थामा ितारयहत मान् ि िसयकि।े 

जमाित सम्झौता स्वयंमा पधि यवधभन् ि दफाहरू रहेको र त्यसले दबैु पक्षका 
दाययत्वलाई स्पष्ट रुपमा सूचीकृत गरेको अवस्थामा कुिै एउटा दफा वा कुिै 
एउटा ितालाई धिरपेक्ष ढंगले अलग गरेर हेिा धमल्िे अवस्था रहाँदैि। 
सम्झौताका िताहरू एक आपसमा सम्बशन्ित र सापेक्ष रहन्िि।् यो करारीय 
यवधििास्त्रको सामान्य धसद्धान्त िै हो र जमाितको वाशणशज्यक आसय पधि 
त्यसभन्दा पथृक हिु िसक्िे। 

करारको धलखत आफ मा एउटा धसंगो र पूणा दस्तावेज हिुे, त्यसमा रहेका 
प्रत्येक दफाहरूको आ–आफ्िै महत्व रहिे र एकको अभावमा अकोले समेत 
प्रयोजि गमुाउिे करार कािूिको सामान्य धसद्धान्तलाई जमाितको वाशणशज्यक 
आसयको रुपमा फरक यकधसमले मिोगत अथा गरी गररएको धिणाय स्वयंमा 
िै प्रचधलत कािूिको यवपरीत, कािूिी दृयष्टले त्रयुटपूणा, अस्पष्ट, सम्झौताको 
ितायवपरीत र गलत धसद्धान्तमा आिाररत मान् िपुिे। 
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मतृ्प्युकालीि िोषणा  

1. सनु्दर जोिी समेत यवरुद्ध श्री ५ को सरकार (ि.ेका.प. 2044, अंक 5, 
धि.िं. 309 , मदु्दााः मदु्दा : कताव्य ज्याि।) 

मतृकले जाहेरी दखाास्त ददएको र वीर अस्पतालमा उपचार हुाँदा हुाँदै सोही 
ददि राती १०:४० बजे धिजको मतृ्य ु भएको भएपधि जाहेरी दखाास्तमा 
उल्लेख भएका कुरालाई मतृ्यकुालीि िोषणा (Dying Declaration) हो भिी 
प्रमाण ऐि, २०३१ को दफा ११ ले मान् ि धमल्िे। 

२. श्री ५ को सरकार यवरुद्ध जोख ुपाण्िे समेत (ि.ेका.प. 2044, अंक 7, धि.िं. 
3163, मदु्दााः कताव्य ज्याि।) 

अदालतमा आई बकपत्र गदाा मिे माधिस सो अवस्था बोल्दै धथयो भन् िे सम्म 
कुरा सकारी सो मचुलु्कामा उल्लेख भएका कुराहरू आफूले िसिुेको भिी 
देखाई मिेले होस िाँदै भिेको ठीक हो भिी प्रमाशणत िगरेकोबाट सो 
मचुलु्कामा लेशखएका कुरालाई िंकारयहत तवरमा प्रमाणमा धलि सयकि े
अवस्था रहि आएि। 

३. पखराज भन् ि े पंखबहादरु िाही समेत यवरुद्ध श्री ५ को सरकार (ि.ेका.प. 
2044, अंक 9, धि.िं. 3209, मदु्दााः कताव्य ज्याि।)  

अदालतमा आई प्र.िा.धि.ले बयाि गदाा मतृक मिुा भन्दा अगाधि आफू समक्ष 
गरेको कागज सम्बन्िमा बधलराज गोलीको बेदिाले सरसरती भन् ि िसके 
पधि रोकीरोकी होिमा धिजले भिे बमोशजम लेशखएको  हो भिी एउटा प्रहरी 
कमाचारीले अदालतमा आई गरेको बयािलाई असत्य मान् ि िधमल्िे। 



105 

 

अस्पतालका धसधियर मेधिकल अधिकृतले अदालतमा आई बयाि गदाा 
मतृकको पोष्टमाटाम आफ ले गरेको र मतृकको िरीर सिे गलेको हुाँदा मटुु 
फोक्सो पेट आदद हेररयो त्यहााँ गोली पाइएि, एक्सरेको सािि िहुाँदा आन्रामा 
गोली पसेको कुरा पेटमा लागेको िाउको आिारले गोली लागेको िाउ भिी 
प्रमाशणत गरेको िु र बायहर गोली पास भएको िाउ िदेशखएको कारणले 
गोली धभतै्र रहेको हिुपिा भिी आफ्िो बयािमा स्पष्टसाँग उल्लेख गरेको 
िाँदािाँदै गोलीको चोटबाट मतृक मरेको होइि भन् ि िसयकिे। 

िाइतेले मिुा भन्दा अगाधि गरेको कागज धिज होि भएको बेला लेखेको हो 
भिी स्पष्ट बयाि बकपत्र गरेको देशखि आउाँि, सो बयाि प्रमाण ऐि, २०३१ 
को दफा १८ बमोशजम प्रमाणमा धलि धमल्िे। 

४. श्री ५ को सरकार यवरुद्ध उद्धवकुमार पिुासैिी  (ि.ेका.प. 2049, अंक 7, 
धि.िं. 45 0, मदु्दा : कताव्य ज्याि।) 

मतृकले आफ्िो मतृ्यकुो कारणको सम्बन्िमा मतृ्य ु पूवा होस िाँदै व्यक्त 
गरेको बयाि, लास प्रकृधत मचुलु्का समेतबाट मतृकको मतृ्य ु प्रधतवादीहरुले 
आगो लगाई ददएबाट िै भएको देशखि आएको हिुाले प्रधतवादीलाई 
ज्यािसम्बन्िीको महलको १३ब३) िं.बमोशजम सवास्वसयहत जन्मकैद गिे 
गरेको अञ्चल अदालतको फैसला सदर गरेको क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ 
धमलेकै देशखिे। 

5. श्री ५ को सरकार यवरुद्ध भक्त बहादरु भन् ि ेशजवि कुमार अधिकारी (ि.ेका.प. 
2055, अंक 11, धि.िं. 6626, मदु्दााः कताव्य ज्याि।) 

मतृक वालजंगलाई मिुा भन्दा पयहला मतृकले आफ्िै हातले केरावारीको 
भके्तले मलाई काट्यो मेरा िरमा सिुाइ ददि ु र मलाई अस्पतालमा लैजाउ 
भिी मतृ्य ुपूवा लेखी ददएको पाइन्ि। प्रमाण ऐि, २०३१ को दफा ११ मा 
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मरेको व्यशक्तले आफू मिा लागेको अवस्थामा होस ् िाँदै आफ्िो मतृ्यकुो 
कारणका सम्वन्िमा व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा धलि ु हनु्ि भन् ि े व्यवस्था 
अिसुार मतृकले लेशखददएको कुजरा प्रमाणमा धलि धमल्िे. िै खदेशखए 
समेतका आिार बाट मतृक वालजंगथ राईलाई कताव्य गरी मारेकोमा 
पिुरावेदि अदालत ििकुटाले प्रधतवादी भक्त बहादरु भन् िे शजवि कुमार 
अधिकारीलाई मलुकुी ऐि, ज्याि सम्वन्िी महलको १३ब१) िं. बमोशजम 
सवाश्व सयहत जन्मकैद गिा गरेको फैसला धमलेकै देशखिे। 

प्रधतवादी भक्त बहादरु भन् िे जीवि कुमार अधिकारीले सरुु शजल्ला अदालतमा 
वयाि गदाा मतृकसाँग पैसा मानदा उल्टै मतृकले २ पटक कुटेको हुाँदा 
तत्कालै उठेको ररस थाम्ि िसकी मतृककै कोठामा रहेको फलामको दाउले 
िााँटीमा यहकााएको हो भिी सायवती वयाि गरी ददएको पाएबाट सो वारदात 
िट्ि ु पिाधि आफ्िो धलिपुिे पैसा माग गदाा िददई उल्टै मतृकले 
प्रधतवादीलाई कुटेको कारण बाट धसा उठी िेउमा रहेको दाउले काट्ि गएको 
धमधसल बाट प्रष्ट देशखरहेको शस्थधतमा प्रधतवादी भक्त बहादरु भन् िे जीवि 
कुमार अधिकारीलाई अ.वं. १८८ िं. बमोशजम १५ वषा कैद गिे गरी व्यक्त 
राय समेत सदर हिुे। 

6. पासाङ िपेाा यवरुद्ध िपेाल सरकार (ि.ेका.प. 2065, अंक 3, धि.िं. 7944, 
मदु्दााः कताव्य ज्याि।) 

 प्रहरीले प्रधतवादीलाई कुटयपट गरी वयाि गराएको भन् िे कुरा पयुष्ट हिुे प्रमाण 
धमधसलबाट िदेशखएको अवस्थामा अदालतमा बयाि गदाा प्रहरीले कुटयपट गरी 
यातिा ददएको भन् िे अपषु्ट भिाईको आिारमा सरकारी वकील समक्ष गरेको 
प्रधतवादीको बयािलाई अन्यथा िधमल्िे। 

मतृक प्रधतवादीकी पत् िी भएको र धिजको सरुक्षा प्रधत प्रधतवादी अझ 
सम्वेदिशिल हिुपुिेमा उल्टै अमािवीय, धिन्दिीय र िुरतापूवाक ढंगले आफ्िी 
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पत् िीलाई आगो लगाई पीिा परु् याई मतृ्यनु्मूख गराएको अवस्था देशखदा 
आफूले गिा िहिुे िुर कताव्य गरेकोमा त्यस्तो कताब्य प्रधत पिुताई 
आत्मनलािी महससु हिुपुिेमा त्यस्तो अवस्था िदेशखएको, प्रधतवादी 
पिुरावेदकले न्यायीक प्रयियालाई जयटलता तफा  िकेलेको, मतृकलाई आगो 
लगाई उफ्रीउफ्री िाची िुर काया गरेको देशखि आएको समेतबाट मलुकुी 
ऐि, अदालती बन्दोवस्तको १८८ िं. बमोशजम सजायमा िुट गिा सयकि े
अवस्थाको यवद्यमािता देशखि िआउिे। 

7. ख कुमारी धबरुद्ध िपेाल सरकार (ि.ेका.प. 2066, अंक 4, धि.िं.  135, 
मदु्दााः कताव्य ज्याि। )  

कािूिबमोशजम बाहेक कसैले कुिै माधिसको ज्याि मािा, मािा लगाउि वा 
मािाको लाधग उद्योग गिा िहिुे भन् िे व्यवस्था भएबाट आपसी सहमधतमा यवष 
सेवि गरी मतु्य ु हिु गएमा आपराधिक दाययत्वबाट कसैलाई उन्मशुक्त ददि 
कािूिताः िधमल्िे। 

 मिुाअशि होस िाँदै मतृकले आफ्िो मतृ्यकुो कारणका सम्बन्िमा व्यक्त 
गरेको कुरा र कुिै िटिाका सम्बन्िमा सो िटिाबाट पीधित माधिसले 
मौकामा व्यक्त गरेको कुरा प्रमाण ऐि, २०३१ को दफा १० र ११ अिसुार 
प्रमाणमा धलि धमल्िे। 

उमेर िपगेुका बालबाधलकाको पूणारूपमा िारीररक एवं मािधसक यवकास 
भइसकेको िहिुे र उिीहरूमा वयष्क माधिस सरह आपराधिक मशस्तष्क 
बMens Rea) को यवकास समेत िहिुे हुाँदा उिीहरूलाई वयष्क माधिस सरह 
सजाय िगरी उिीहरूको िारीररक र मािधसक अपररपक्वता उपर यवचार गरी 
उिीहरूको सवोत्तम यहत बBest Interest) का लाधग आवश्यकताअिसुार 
उन्मशुक्त, िूट वा सयुविा प्रदाि गरी तलुिात्मक रूपमा कम सजाय 
गररिपुिे। 
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 . श्री ५ को सरकार यवरुद्ध अब्दलु अजीज मसुलमाि भन् ि ेअजीज मसुलमाि 
समेत (ि.ेका.प. 2067, अंक 4, धि.िं.  354, मदु्दााः कताव्य ज्याि।)  

 कुिै कागज मतृ्यकुालीि िोषणा हो वा होइि धिक्र्यौल गिा िोषणाकताालाई 
आफू मतृ्यकुो सशन्नकट रहेको आभास भएकै हिुपुिे मािेको ि। धसद्धान्तताः 
आफू पकै्क मिे अवस्थामा पगेुको आभास िोषणाकताालाई भएको सम्बशन्ित 
कागजबाट देशखएको ि भन् िे स्थायपत भएपधि मात्र त्यसका अन्तरवस्तमुा 
प्रवेि गिा धमल्िे। 

मतृकको कथि मतृ्यकुालीि िोषणा हिुका लाधग िोषणाकताा कधत समयधभत्र 
मिा पिा भन् ि ेसीमारेखा तोयकएको हुाँदैि। तर, सो कथि र मतृकको मतृ्यकुा 
बीच मतृ्यकुा अन्य कारण र अवस्था यवद्यमाि हिु भन् ि िहिुे। 

प्रमाण ऐिको दफा ११ को सीमामा परेि भन्दैमा कुिै धलशखत अधभव्यशक्त 
प्रमाणिून्य हुाँदैि। प्रमाण ऐिका अन्य कुिै व्यवस्थाअन्तगात त्यो प्रमाण हिु 
सक्दि भिे त्यसको न्याययक मूल्याङ्कि हिु सक्िे। 

आफूउपर िटेको िटिाका सम्बन्िमा सयवस्तार व्यक्त गरी गररददएको 
कागजलाई अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट खशण्ित भएको अवस्था िहुाँदा प्रमाण 
ऐिको दफा १० बमोशजम प्रमाणको रुपमा ग्राह्रो हिुे। 

  मखु्य रुपमा आफूले गरेको कायाले पीधित माधिसको मतृ्यकुो पररणाम 
धिम्त्याउाँदैि भन् िे तफा  कताा सचेत रहेको अवस्थामा दभुाानयवस माधिसको 
मतृ्य ु भएमा त्यो भयवतव्य हिुे कािूिी मिसाय देशखन्ि। त्यसैले भयवतव्य 
हत्यालाई सांयोधगक िटिाको रुपमा ग्रहण गररन्ि। यसमा फौजदारी 
अपरािमा हिुे आपराधिक तत्वमध्येको महत्त्वपूणा तत्व ‘मिासय’ को अभाव 
रहेको हनु्ि। संयोगवस माधिसको मतृ्य ु हिुे हिुाले यस्तो हत्यालाई 
मिसायप्ररेरत हत्याको रुपमा हेरराँदैि। आफूले गरेको कामबाट माधिस मिा 
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सक्ि भन् ि े पररणामको ज्ञाि पधि यसका कताामा हिुहुुाँदैि। ज्याि 
धलिेसम्मको ररसइवी पधि हिु ुिहिुे। 

आवेिप्ररेरत हत्या पधि प्रधतवादीले आफूले आफैलाई धियन्त्रण गिा िसकी 
तत्काल उत्पन् ि कुिै कारणबाट उते्तशजत भै आफ्िो कायाबाट हिुे पररणामको 
ख्यालै िगरी पीधितउपर आिमण गदाा त्यो आिमणको कारणबाट पीधितको 
मतृ्य ु भएको अवस्था हो। यसमा प्रधतवादीलाई उते्तशजत पािे काम पीधित 
अथाात मतृकबाटै हिुपुदाि। यो उते्तजिा योजिाबद्ध वा पयहलेदेशख िै 
यवद्यमाि रहेको िभई तत्काल िै मतृकको व्यवहारका कारणले जन्मेको 
हिुपुिे। 

पीधितको कारणबाट उत्पन् ि हिु ेआवेिको अवस्था त्यो हदसम्म हिुपुिे 
माधिन्ि, जिु अवस्थामा सामान्य सझुवझु भएको माधिस समेत सामान्य 
मािवीय कमजोरीका कारणबाट उते्तशजत हनु्ि र आफ्िो उते्तशजत 
अवस्थालाई धियन्त्रण गिा सयकरहेको हुाँदैि। यस्तो उते्तजिा पीधितको 
यियाकलापबाट अचािक उत्पन् ि भई प्रधतवादीले त्यसको आवेिले क्षशणक 
रुपमा आत्मधियन्त्रण गमुाएको हिुपुिा। आत्मधियन्त्रण गमुाउिे अवस्था 
धथयो धथएि िटिाको पररशस्थधत तथा मािवीय संवेदििीलता जस्ता कुरामा 
भर पिे। 

9. िपेाल सरकार यवरूद्ध मरुारी िमला समेत  (ि.ेका.प. 2072, अंक 2, धि.िं. 
9354, मदु्दााः कताव्य ज्याि।)  

प्रधतवादीकै मिसाययकु्त जािाजािको reckless and willful उक्साहटले प्रस्ततु 
वारदात धिमााणमा प्रमखु भधूमका खेलेको हुाँदा उक्त कायाको दाययत्वबाट 
प्रधतवादीलाई उन्मशुक्त ददाँदा अपरािीलाई सजाय गिे फौजदारी न्यायिास्त्रको 
उदे्दश्य पराशजत हिुेहुाँदा मतृकको जीविलीला समाप्त गिे कुरामा धिणाायक 
भधूमका धिवााह गिे प्रधतवादीलाई उन्मशुक्त बclean chit) ददिे कुरालाई फौज्दारी 



110 

 

न्यायले स्वीकार गिा िसक्िे भएबाट प्रधतवादीको मिसाययकु्त reckless fault 

र मतृकको मतृ्यकुो पररणाम result बीचको सम्बन्ि connection स्थायपत 
गरेको अवस्थामा उक्त chain of causation लाई कुिै intervening acts or 

events ले भङ्ग गरेको िदेशखिे। 

िारीसलुभ स्वभावले गदाा एउटी मयहलाले सबै इधतवशृत्तको जािकारी धलएर िै 
यववाहको धिणाय गिाि ् भन् ि सयकन् ि। कधतपय अवस्थामा धिजहरूले 
स्वेन िापूवाक धिणाय गिे अवसर पधि पाउाँदैिि।् यस बारे दइुदईु तहले 
प्रमाणको मूल्याङ्कि गरी गरेको धिष्कषालाई कोरा अिमुािको आिारमा मातै्र 
यस अदालतले अन्यथा गिुा उपयकु्त समेत िहिुे। 

10. ओमिारायण ठाकुर यवरूद्ध िपेाल सरकार (ि.ेका.प. 2076, अंक 2, धि.िं. 
101 9, मदु्दााः कताव्य ज्याि।) 

मौशखकरूपमा बोलेको कुरा मतृकले होस िाँदै बोलेबमोशजम धलयपबद्ध गरेको 
हो भिी स्वतन्त्र प्रमाणबाट पयुष्ट गराउि सकेमा प्रमाणग्राह्य हिुे। 

मरणासन् ि वक्तव्य प्रमाणमा धलि र त्यसको यवश् वसिीयता कायम गिा सो 
कागज गदाा अस्पतालमा कायारत व्यशक्त वा अन्य स्वतन्त्र व्यशक्तको रोहबर 
र सो व्यशक्त अदालतमा आई बकपत्र गरी पयुष्ट गिुापिे। 

अचेत माधिसले सबै जािकारीहरू सयवस्तार लेखाएको भन् िे कुरालाई 
स्वाभायवकरूपमा धलि िसयकिे। 

11. िपेाल सरकार यव. हधसिा हास्मी समेत  (ि.ेका.प. 2076, अंक 11, धि.िं. 
103 5, मदु्दााः आगो लगाई कताव्य ज्याि।) 

मरेको व्यशक्तले आफू मिा लागेको अवस्थामा होस िाँदै आफ्िो मतृ्यकुो 
सम्बन्िमा व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा ग्रहण गिाको लाधग दईु वा दईुभन्दा 
बढी कागज पेस भएकोमा ती कागजहरु वा दईु वा दईुभन्दा बढी 
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व्यशक्तहरुले सिुेको भिी लेखाएको यवषय एकापसमा यवरोिाभाषपूणा हिु ुहुाँदैि। 
अस्पतालमा गराइएको भधिएको कागजमा उपचारमा संलनि शचयकत्सक वा 
अन् य कमाचारीलाई रोहवरमा राखी धिजहरुले अदालतसमक्ष सोको यवषयमा 
बकपत्र गरेको हिुपुदाि। पेस गररएका कागजमा उशल्लशखत बेहोरा धमधसल 
संलनि कागजबाट समधथात भएको हिुपुदाि, सो िभए पधि खशण्ित भएको 
हिु ुिहिुे। 
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सहअमभयुक्तको पोल 

1. चेतबहादरु रावत यव.  िपेाल सरकार  (ि.ेका.प. 20४४, अंक ४, धि.िं. 
३०६०, मदु्दााः कताव्य ज्याि।) 

लािको मौकामा हिु ु पिे लाि प्रकृधत मचुलु्का हिु सकेि र त्यस्तै िव 
पररक्षण हिु सकेि भन्दैमा अपराि र अपरािीको िािबीि िै िगिे भने्न 
होइि उपलब्ि भए सम्मका प्रमाणबाट न्याय धिरोपण हिु ु गिुा पदाि 
।बप्रकरण िं. २३) 

सह अधभयकु्तको पोललाई अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले पयुष्ट हिु ु गराउि सक्ि ु
ज्यादै राम्रो कुरा हो तर त्यो िैि भन्दैमा सहअधभयकु्तको पोललाई यवचारै 
िगिे भन्ने होइि, यो कुरा मदु्दाको तथ्यमा भर पदाि । अन्य प्रमाणबाट 
समथाि गराउि ुवा समथाि भएको ि िैि भिी केलाउि ुएक कुरा हो तर 
यसैलाई अधिवाया तत्व हो भिी सम्झि ुहनु्न, यसलाई वाञ्ििीय तत्व हो भिी 
मािे पधि अधिवाया तत्व हो भिी यसलाई मान्न िसयकिे ।बप्रकरण िं. २५) 

२. हेमराज यपके यव.  श्री ५ को सरकार (ि.ेका.प. २०४९(ख), अंक ५, धि.िं. 
४५३९, मदु्दााः लागू षषि हेरोइि धबिी यवतरण ।) 

(१)   अदालत समक्ष धबिा आिार प्रधतवादीहरुले प्रहरीको बयािलाई स्वेन िा 
यवरुद्धको भन्दैमा अदालतले उक्त भिाईलाई मात्र आिार मािी 
प्रमाणको रुपमा मान्न इन्कार गिे हो भिे अिसुन्िािको िममा 
प्रधतवादीहरुको कागज गराउिे काििुी व्यवस्थाको कुिै षशचत्य िै 
िरहिे।बप्रकरण िं. २७) 

(२)   बरामदी मचुलु्काको काम तामेल गिे व्यशक्त भएको िाताले मात्र 
धिजको बकपत्रलाई प्रमाणमा धलि िधमल्िे गरी प्रमाण ऐि लगायतका 
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अन्य कुिै काििुले रोक लगाएको िपाइिे बरु प्रमाण ऐि, २०३१ को 
दफा १८बख) अिसुार धिजको बकपत्रलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गिा 
धमल्िे ।बप्रकरण िं. २८) 

(३)   लागू षषि हेरोइि बरामद भएको भिी यकटािी बकपत्र गरेको 
अवस्थामा बरामदी मचुलु्काका अकाा साक्षीले सो बरामदी मचुलु्कालाई 
स्वीकार गदै सो मा सही सम्म प्रहरी थािामा गरेको भिी बकपत्र 
गरेको आिारमा मातै्र सो बरामदी मचुलु्कालाई अन्यथा भन्न िधमल्िे 
।बप्रकरण िं. २८) 

३. रामिरण महत समेत यव.  िपेाल सरकार (ि.ेका.प. २०६३, अंक ८, धि.िं. 
७७४९, मदु्दााः कताव्य ज्याि।) 

मधतयार साक्षीको रुपमा धलि सह–अधभयकु्तलाई सजायबाट िुट ददई वा 
अधभयोग िलगाई सरकारी पक्षको गवाह (Approver) को रुपमा प्रस्ततु गररएको 
हिु ु पिे देशखन्ि । अन्यथा एकसाथ अधभयोग लगाईएको सहअधभयकु्तलाई 
सक्षम साक्षीको रुपमा राख्न र प्रमाणमा धलि िसयकिे ।(प्रकरण िं.३९) 

सह–अधभयकु्तको पोल आफैमा सारभतू प्रमाण होइि, यो त केवल न्याय 
धिक्र्यौल गिा वा कुिै प्रमाशणत तथ्यलाई पिुाः पयुष्ट गिे वा अझ बल प्रदाि 
गिे एउटा थप आिार मात्र हिुे । 

सह–अधभयकु्तको परीक्षण िगदैमा न्याय धिष्पादिमा सारभतु रुपमा फरक 
िपिे हिुाले पधि प्रमाण कािूिसम्बन्िी धसद्धान्त र व्यवहारमा यसले अन्योल 
धसजािा गिे भने्न देशखि आउाँदैि र मािव अधिकारसम्बन्िी अन्तराायष्ट्रय 
मान्यता र धसद्धान्तको प्रधतकूल मान्न पधि िधमल्िे । (प्रकरण िं.४०) 

सह–अधभयकु्तको पोललाई प्रमाणमा धलिे सम्बन्िमा यकटािी कािूिी 
व्यवस्थाको अभाव रहे पधि हाम्रो न्याय प्रणालीले धमधसल कागजातबाट खलु्ि 
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आएका तथ्य र व्यहोरालाई कुिै ि कुिै रुमपा ग्रहण गिे वा स्वीकार गिे 
गरी आएको पररप्रके्ष्यमा सह–अधभयकु्तको पोललाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गिा 
सयकिे मान्यतालाई स्वीकार गररएको पाइिे । (प्रकरण िं.४१) 

वस्ततुाः न्यायलाई बढी धिशश्चतता र वस्तगुत िरातलमा उभ्याई भरपदो र 
यवश्वसिीय बिाउि धमधसल कागजातबाट देशखि आएका र उपलव्ि भएका 
कुिैपधि सवूद प्रमाण जसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा िेरथोर यववाद 
सधुिशश्चत गिा प्रकाि पादाि ती सबैको सार बधिचोि) बाट िै न्याययक धिष्कषा 
धिकाल्ि ु वान्ििीय हनु्ि र त्यो वस्तपुरक पधि हनु्ि । कुिै पधि कुराले 
न्यायलाई सधुिशश्चत प्रदाि गिा मद्दत वा बल प्रदाि गिा भिे त्यसलाई 
उल्लेख िगरी थप आिार िधलि ुउपयकु्त िहिुे । (प्रकरण िं.४२) 

सह–अधभयकु्तको पोललाई प्रमाण धलिे वा लगाउिे सम्बन्िमा धिम्ि 
बमोशजमको अवस्था र पररशस्थधतको मूल्याङ्कि गरी यवचार गिुा उपयकु्त एवं 
वान्ििीय देशखिे । 

         एकै साथ सह–अधभयकु्तहरु मदु्दामा पूपाक्ष गररएको अवस्था 
हिुपुिे, बA statement made by one of two co–accused should not 

be used against the other, where later on their cases are trlied 

separatety.) 

         कसूदामा सायवत भै अरुलाई सोही कसूरमा पोल गरेको 
हिुपुिे, बThe expression as same offence” means the indentical 

offence and not an offence of the same kind. It means offences 

falling within the same definition and arising out of the same 

transaction.) 

         एउटा कसूरमा सायवत हिुेले अको कसूरमा अरुलाई पोल गरेको 
िधमल्ि,े 

         आफू कसूरमा इन्कार भै एक अकाालाई पोल गरेको हिु िहिुे, 
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         पोल गिे सहअधभयकु्तको मतृ्य ु भएकोमा पधि धिजको भिाइलाई 
यवचार गिा सयकिे, 

-         सह–अधभयकु्तको पोललाई आिारभतू एवं 

सारभतू (Substantive) प्रमाणको रुपमा धलि िधमल्ि,े मदु्दाको 
जग (Foundation) अथाात ्यसकै आाँिमा कसूर प्रमाशणत भएको मान्न 
िधमल्ि,े 

         अन्य आिारभतू स्वतन्त्र प्रमाणहरुबाट वारदात वा कसूर कायम 
हिु सक्िे शस्थधतमा मातै्र सह–अधभयकु्तको पोललाई थप धिश्चयका 
लाधग प्रमाणमा धलि सयकिे हनु्ि । 

         एउटा सह–अधभयकु्तको पोलले अको सह–अधभयकु्तको पोललाई 
समथाि (Corroborate) गरेको मान्न िधमल्ि,े 

         कसूर वा वारदात कायम गदाा सह–अधभयकु्तको पोललाई अन्य 
प्रमाणले समथाि गरेको भने्न आिारमा हैि यक अन्य धिश्चयात्मक 
प्रमाणको आिारमा वारदात वा कसूर कायम हिु सक्िे अवस्था 
भएमात्र सहअधभयकु्तको पोललाई यवचार गररिे । 

         सह–अधभयकु्तको पोललाई समथािको (Supportive) रुपमा मात्र 
धलिपुिे, 

        अकाालाई पोल गिे सह–अधभयकु्तको गैर न्याययक बप्रहरीमा भएको) 
सायवतीलाई धिजका यवरूद्ध प्रमाणमा धलए िधलएको आिारमा मातै्र 
धिजको पोललाई यवचार गिुा पिे । 

         गैरन्याययक सायवती र न्याययक धिकाय समक्ष भएको सायवतीको 
पोललाई सोही अिपुातमा प्रामाशणक मूल्यलाई फरक राखी हेिुापिे 
।(प्रकरण िं.४३) 
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४. िपेाल सरकार  यव. ओमबहादरु रािा समेत (ि.ेका.प. २०६९), अंक ११, 
धि.िं. ८९११, मदु्दााः  ग िा मारी खाग धबिी व्यवसाय ।) 

आरोयपत कसूर गरेको तथ्यमा साधबत भई एकअकाालाई पोलसमेत गरी 
अिसुन्िाि अधिकारी र मदु्दा हेिे अधिकारीसमक्ष बयाि गरेको र उक्त बयाि 
व्यहोरा सजामीिका माधिस तथा बरामदी मचुलु्काका माधिसहरूको बकपत्र 
समेतबाट समधथात भएको अवस्थामा साधबती वयािलाई प्रमाणमा धलि 
धमल्ि े। 

पटक पटक ग िाको खाग धबिी गरेको र ग िाको खाग आफ्िो िरमा िै 
राखेको देशखएको अवस्थामा रायष्ट्रय धिकुञ्ज तथा वन्यजन्त ु संरक्षण 
ऐि, २०२९ को दफा १९ब१) को कसूरमा ऐ. को दफा २६ब१) बमोशजम 
पााँच वषा कैद र पचास हजार रूपैयााँ जरीवािा हिुे ।(प्रकरण िं.६) 

 ५. रामिरण महत समेत यव.  िपेाल सरकार (ि.ेका.प. २०७२, अंक २, धि.िं. 
९३५२, मदु्दााः कताव्य ज्याि।) 

सहअधभयकु्तको पोललाई प्रमाणको रूपमा धलि धमल्िे िधमल्िे सम्बन्िमा 
प्रमाण ऐि, २०३१ को दफा ३८ को साक्षी हिु सक्िे व्यशक्तमा 
मधतयारलगायत जिुसकैु व्यशक्त साक्षी हिु सक्िे भिी उल्लेख गररएको हुाँदा 
सहअधभयकु्तको पोललाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गिा धमल्िे देशखिे । 

वारदातसाँग साथाक सम्बन्ि रहेकी सहअधभयकु्त ररसा पररयारको पोल यी 
प्रधतवादी यवरूद्धको प्रत्यक्ष प्रमाणको रूपमा रहेको हुाँदा प्रस्ततु मदु्दामा 
सहअधभयकु्तको पोललाई प्रमाणमा धलि धमल्िे देशखिे ।(प्रकरण िं. ५)  

यववायहत परुूषले अन्य यववायहत मयहलासाँग धिजको लोनिेको अिपुशस्थधतमा 
अवैि यौि सम्बन्ि कायम गरी आफ्िो वीयाबाट धिज मयहलालाई गभािारण 
गराएकामा उक्त गभाको सम्बन्िमा धिज मयहलाले सामाशजकरूपमा बयहस्कृत 
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हिुपुिे र लामो समयसम्म सामाशजक लान्ििाको कारण आफ्िो इज्जत र 
प्रधतष्ठामा लागेको दाग बोकी यहाँििपुिे हनु्ि । यसको कारण मयहलाले 
एकपटक िभई पटकपटक आफूलाई समाजको अगाधि परीक्षण गिुापिे हुाँदा 
सोही कारण धिजको मािधसक अवस्थामा समेत यवचलि आउि सक्दि । 
लामो समयको सामाशजक धतरस्कार तथा लोक लाजबाट बन ि आपराधिक 
कायाको पररणामका सम्बन्िमा कुिै सोच यवचारै िगरी शिि ु जन्मिासाथ 
शििलुाई जन्म ददि ेआमाले गरेको हत्यामा ऐि अिसुार सजाय गदाा चको 
पिा जािे अवस्था र पररशस्थधतलाई समेत यवचार गरी सजायमा कमी गिा 
अ.बं. १८८ िं को प्रयोग यवचारणीय हिु सक्िे  । (प्रकरण िं. ७) 

परुूषप्रिाि हाम्रो समाजमा यवद्यमाि सामाशजक संरचिा र माधिआएको 
परम्परागत मान्यताका कारण पधि परुूषलाई सामाशजक लोकलाजको 
अवस्थाबाट गजु्रिपुिे अवस्था िआउिे हुाँदा सामाशजक लोकलाजको 
अवस्थाबाट खासगरी परुूष िभई मयहला िै गजु्रिपुिे हनु्ि, यस्तो अवस्थामा 
सोही बहािामा जातक शििकुो हत्या गिे परुूषलाई सजायमा कमी वा िुट 
ददि ुन्याययक स्वयववेकको सही प्रयोग मान्न िसयकिे । 

सामाशजकरूपमा लान्ििा सही िौ मयहिासम्म अवैि गभालाई आफ्िो पेटमा 
राखी जीयवत बन चा जन्माउिे आमाको यवरोिका बावजदु िरबार धबग्रिे 
बहािामा बन चा मािे कायामा संलनि यी प्रधतवादीलाई ऐि अिसुार तोयकएको 
सजायमा कमी वा िुट ददि ुयवद्यमाि दण्ि िीधतको समेत प्रधतकूल हिुे देशखि े
।(प्रकरण िं. ८) 
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पीडडतको भिाइ 

१. श्री ५ सरकार यव. श्याम माझी (ि.ेका.प. 20६९, अंक ७, धि.िं. ७४११, 
मदु्दााः जवरजस्ती करणी।) 

 फौजदारी मदु्दामा अधभयकु्तले अपराि गरेको हो यक होइि भने्न तथ्यगत 
सवदुहरुको आिारमा धिणाय गिे कुरा हो, अपरािी लाई बचाई ददिे धियतले 
स्वयम पीधित लगायत कसैले वयाि ददि सक्िे शस्थधतलाई ध्यािमा राखी 
न्यायकतााले धिणाय ददंदा कसैले सफाइ ददिे बयाि दददैमा अधभयकु्त 
धिरअपराि ठहर गिुापिे वा कसैले अधभयकु्त यवरुद्ध बयाि दददैमा अपरािी 
ठहरीिै पिे भन्न सयकन्न । व्यशक्तको वयािलाई सवदैुको रुपमा मात्र धलि 
सयकन्ि, तर अकाट्य प्रमाण मान्न िसयकिे । 

 जवरजस्ती करणीको १० िं. को प्राविाि प्रधतवादीहरुले जवरजस्ती 
करणीको कसूर गरेपधि पीधितको हकमा स्वताः आका यषतहिुे अथाात सोयह 
महलको ३ िं. संग अधभन्नरुपले गाधसएको व्यवस्था हो । पीधितले 
अदालतमा आई प्रधतवादीहरुलाई धिदोष भधि वकपत्र दददैमा ऐि को व्यवस्था 
धिशष्िय हिुे गरर उक्त १० िं. आकयषात िगिे धिणाय न्यायसंगत िठहिे । 

२. िपेाल सरकार यव. ददपक तलुसी वाख्यो  (ि.ेका.प. 20६३, अंक १०, धि.िं. 
७७७२, मदु्दााः जवाजस्तीकरणी ।) 

प्रस्ततु यववादमा पीधित बाधलकाले प्रारम्भमा गरेको कागज र पधि गरेको 
बकपत्रको अन्तवास्तकुा आिारभतू कुराहरुमा साँगधत देशखएकोले बाधलकाको 
वकपत्रको प्रमाशणक महत्वलाई गौण बिाएर मूल्याङ्कि गिुापिे िदेशखि े
।(प्रकरण िं.२७) 
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समयमा ददएको जाहेरी दरखास्तबाटै वारदातस्थलको सूरक्षा, अपराि गिे 
व्यशक्तको खोजी वा पिाउमा तदारुकता तथा अपरािसाँग सम्बशन्ित 
शचज, वस्त ुवा दिी प्रमाणको संरक्षण र संकलिमा समेत सहयोग पनुि जािे 
। 

 बालबाधलकाले कुिै प्रश्नको पररणाम र प्रकृधत राम्रोसाँग िबझु्िे गरी गररएको 
बाल अमैत्रीपूणा परंपरागत अदालती प्रणाली अिरुुपको शजरहमा व्यक्त भएको 
सािो धतिो कुरालाई मूल आिार धलि ुभिकेो अधभयकु्त उपर कठोर फौजदारी 
दाययत्व रहिे जवरजस्तीकरणी जस्तो अपराि वा त्यसमा पधि ६ वषाको 
अवोि िावाधलका माधथ गररएको िसंृस र ववारतापूणा अपरािबाट अपरािीलाई 
उन्मशुक्त ददि ुहिुे ।(प्रकरण िं.२८) 

 राज्य वा समाजमा यवद्यमाि आधथाक, सामशजक, राजिीधतक, सांस्कृधतक भेदभाव 
र चेतिाको स्तर जस्ता तत्वहरुले यस यवषयमा प्रत्यक्ष र परोक्ष दवैु रुपमा 
प्रभाव पारी रहेकै हनु्िि ्। यूरोप र अमेररका जस्ता पशश्चमा मूलकुहरुको 
सामाशजक अवस्था र हाम्रो जस्तो समाजको चेतिाको स्तर र अवस्थामा उस्तै 
सजगता र सयियताको अपेक्षा गिा सयकन्न । यस्तो अवस्थामा हाम्रो 
फौजदारी न्याय प्रिासि संचालि गदाा हाम्र ैसामाशजक पषृ्ठभधूमलाई आत्मसात 
गिुा पदाि । आफ्िो सामाशजक पषृ्ठभधूमलाई िजरअन्दाज गिुा धिश्चय पधि 
यथाथा न्यायको लाधग व्यवहारीक र उपयकु्त िहिुे ।(प्रकरण िं.२९) 

जाहेरी दरखास्त यती िण्टा, वा ददि धभत्र ददई सक्ि ु पिे भिी याशन्त्रक 
तवरबाट गणिा गरी कठोरतापूवाक धििाारण गररिे हदम्याद जस्तो यवषय भि े
होइि । अपरािको प्रकृती, समाजको चेतिाको स्तर, भौगोधलक 
अवस्था, पीधितको पाररवाररक पषृ्ठभधूम, कसूरको यपिा, पीधित भएर पधि पीधित 
उपर िै िाधमाक वा सामाशजक कुसंस्कारको पररणाम स्वरुप पीधितलाई िै 
दागी बिाउिे (Stigmatization) प्रवशृत्तको फलस्वरुप कसूरको जाहेर गिे वा 
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िगिे  भने्न कुरामा िै दयुविा हिुे मिोवैज्ञाधिक दवाव (Psychological 

Stress) जस्ता तत्वहरुले यसमा प्रभाव पारररहिे । 

एक ददि यढलो गरी परेको जाहेरीबाट सवद्ध प्रमाणहरु िष्ट भई संकलि गिा 
िसयकिे अवस्था रहेको देशखएि । यस्तो समग्र शस्थधतको यवश्लषेणबाट ८ 
गतेको वारदातलाई धलएर १० गते परेको जाहेरी यढलो गरी परेको भिी 
अन्यथा धिष्कषामा पनुि सयकिे शस्थधत प्रस्ततु मदु्दामा िदेशखिे ।(प्रकरण 
िं.३०) 

जाहेरवाला िटिाको पीधित हिु ुपिे वा िटिा प्रत्यक्ष देखेको व्यशक्तिै हिु ु
पिे कािूिी अधिवायाता समेत िहुाँदा अपराि बारेको सम्पूणा तथ्य जाहेरी 
दरखास्तमा िै उल्लेख भएको हिु ु पदाि भिी मान्न धमल्िे अवस्था िहिु े
।     बप्रकरण िं.३१) 

अयवश्वासिीय र प्रमाशणत िभएको अन्यत्र गएको भन्ने शजयकरका भरमा 
प्रधतवादी िटिा स्थलमा िभएको भिी मान्न सयकिे अवस्था िहुाँदा 
अन्त्रावस्थाको शजयकर खशण्ित भएको शस्थतीमा प्रधतवादी उपरको अधभयोग 
थप खम्वीर भएको देशखिे ।(प्रकरण िं.३३) 

अधभयोग दावी पयुष्ट हिुे यथेष्ठ र आिारभतू प्रमाणको यवद्यमािता रहाँदा रहाँदै 
िटिाका प्रत्यक्षदिी र पीधित समेत िरहेका जाहेरवालाको जाहेरी र 
वकपत्रमा पाईिे सामान्य धभन्नता बMinor Inconsistency) लाई प्रिािता दददै 
सवदु प्रमाणको गलत मूल्याङ्कि गरी प्रधतवादीलाई सफाई ददिे ठहराएको 
िरुुको धिणाय सदर गिे गरेको पिुरावेदि अदालतको फैसला त्रटुीपूणा 
देशखएको हुाँदा उल्टी हिुे ।(प्रकरण िं.३४) 

३. िपेाल सरकार यव. गणेिराम खबुाजा  समेत (ि.ेका.प. 20६७, अंक ६, धि.िं. 
८३८७, मदु्दााः कुटपीट अंगभंग  ।) 
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कुिै पीधितलाई लागेको िाउ चोटको पीिाको मूल्याङ्कि िाउ चोट लागेकै 
समयमा देशखएको चोटको प्रकृधत र अवस्थाबाट िै गिुापिे ।(प्रकरण िं. ३) 

अस्पतालका अधभलेखलाई अमान्य िोयषत गिुा कुटपीटको २० िं. को 
मिसाय होइि । कािूिको व्याख्या र प्रयोग समयसापेक्ष रूपमा गररि ु
पदाि । समयको पररवताि, यवज्ञाि र प्रयवधिको यवकास, सामाशजक 
रूपान्तरणलाई पधि कािूिले ठाउाँ ददएसम्म लशचलो रूपमा व्याख्या गदै 
आत्मसात ्गदै जाि ुपिे ।(प्रकरण िं. ८) 

यढलो जाहेरी पदाा जाहेरवालाले असत्य तथ्यहरू समावेि गिे वा कसैसाँग 
ररसइवी साध्ि सक्िे सम्भाविालाई िकािा सयकाँ दैि । तर, िटिा र 
वारदातलाई स्वतन्त्र प्रमाणहरूले पयुष्ट गरररहेका िि ् तथा सावाजधिक 
धिकायका अधभलेखले समथाि गरररहेका िि ्भिे जाहेरीको ९ ददिको यढलाई 
िै प्रधतवादीले सफाइ पाउिे आिार बन्न िसक्िे । 

 कािूिको प्रयोग गदाा पीधित तथा पीधितका पररवारको तत्कालको मािधसक 
पीिा पधि न्यायकतााले महसूस गिा सक्ि ुपिे ।(प्रकरण िं. ९) 

४. िपेाल सरकार यव. काले दमाई समेत (ि.ेका.प. 20७०, अंक १०, धि.िं. 
९०६४, मदु्दााः मािव बेचधबखि तथा ओसारपसार ।) 

िटिाबाट पीधित व्यशक्तले िटिाको तत्कालपधि व्यक्त गरेको कुरा 
अदालतले प्रमाण ऐि, २०३१ को दफा १०ब१)बख) बमोशजम प्रत्यक्ष 
प्रमाणको रूपमा धलिपुिे । 

आफूलाई धबिी गरेको ठाउाँबाट भागी काठमाण्िौ आई प्रहरीसमक्ष व्यक्त 
गरेको कुरा अदालतमा सिाखत गरी ददएको र पधि साक्षी सरह अदालतमा 
उपशस्थत भई सोही बमोशजम बकपत्र गरी ददएकोसमेत अवस्थामा धिजको सो 
कथि प्रमाण ऐि, २०३१ को दफा १०ब१)बख) बमोशजम प्रमाणमा ग्रहण 
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गिुापिे हनु्ि । यस्तो प्रत्यक्ष प्रमाणको यवद्यमाितामा प्रधतवादीको इन्कारी 
बयाि मात्र धिजको धिदोयषता प्रमाशणत हिु िसक्िे ।बप्रकरण िं.५) 

प्रधतवादीले पीधितलाई काठमाण्िौंबाट कलकत्ता लगी सोबापत रकमसमेत 
प्राप्त गरेको देशखएबाट धिजले धबिी गरेको मानु्नपिे र सो कुरा 
अदालतमासमेत स्वीकार गरेको देशखएको र अदालतमा स्वइन िापूवाक व्यक्त 
गरेको कुरा प्रमाण ऐि, २०३१ को दफा ९ बमोशजम अधभयकु्तको यवरूद्ध 
प्रमाणमा धलिपुिे ।बप्रकरण िं.७) 

५. िपेाल सरकार यव. यवकाउ भन्न े रामस्वरूप मशुखया यविसमेत (ि.ेका.प. 
20७३, अंक ९, धि.िं. ९६७५, मदु्दााः कताव्य ज्याि र अपहरण।) 

प्रहरी आफैँ ले वा जबरजस्ती गरी लेखाएको बयािमा िटिाको वस्तशुस्थधतसाँग 
मेल खािे यकधसमले िटिाको धसलधसलेवार शचत्रण पधि हिु सक्दैि र त्यस्तो 
बयाि अन्य मौकामा कागज गिे व्यशक्तहरूको भिाइसाँग पधि हबुह ुिधमल्ि 
सक्ि । यसरी िटिाको वस्तशुस्थधत तथा पररवेिसाँग र मौकामा कागज 
गिेहरूको भिाइसाँग मेल खािे गरी आप्िो स्वेन िाले गरेको मौकाको 
बयािलाई अन्यथा पयुष्ट िभएसम्म अदालतमा इन्कार गरेकै आिारमा असत्य 
भन्न िधमल्िे ।(प्रकरण िं.५) 

वस्तशुस्थधत मचुलु्काका व्यशक्तहरूले मौकामा कागज गदाा यी प्रधतवादीहरूको 
वारदातमा संलनिता रहेको भिी लेखाएकोमा अदालतमा बकपत्र गदाा 
मौकाको बकपत्र आफूले लेखाएको िभई लेखेर ल्याएकोमा सही गराएको भिे 
तापधि सो कुराको पयुष्ट गिा िसकेकोले सो भिाइलाई यवश्वासयोनय मान्न 
सयकाँ दैि । अिसुन्िािका िममा तयार भएका तथा संग्रयहत धमधसल संलनि 
प्रमाणहरू एक आपसमा समधथात भई वारदातलाई र वारदातमा 
प्रधतवादीहरूको संलनिताका सम्बन्िमा पयुष्ट गररराखेको अवस्थामा मौकामा 
संकधलत प्रमाणहरूलाई अन्यथा मािी प्रमाणमा अग्राह्य गिा िसयकिे । 
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कुिै काम, िटिा वा अवस्था प्रत्यक्षरूपमा देख्न ेवा थाहा पाउिे व्यशक्त वा सो 
काम, िटिा वा अवस्थाबाट पीधित भएको व्यशक्तले कुिै काम वा िटिाका 
सम्बन्िमा मौकामा वा त्यसको तत्काल अशि वा पधि व्यक्त गरेको कुरा 
प्रमाणमा धलि हनु्ि भने्न व्यवस्था प्रमाण ऐि, २०३१ को दफा १० मा 
भएअिसुार पधि िटिाका पीधित र प्रत्यक्षदिी दवैु रहेका यी पीधितहरूको 
मौकाको भिाइलाई अदालतमा आइ बकपत्र िगरेको आिारमा मात्र प्रमाणमा 
धलि िधमल्िे भन्न िधमल्िे । (प्रकरण िं.६) 
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एनलवीको नजनकर 

१. वाङगेल मोक्ताि यव. ज्ञाि ु तामाङिी  (ि.ेका.प. २०४५, अंक २, धि.िं. 
 ३३५९, मदु्दााः िाता कायम गरी न्वाराि गराई पाउाँ।) 127 

२. चाल्सा गरुुमखु िोभराज यव.  िपेाल सरकार (ि.ेका.प. २०६७, अंक ५, धि.िं. 
 ८३७८, मदु्दााः कताव्य ज्याि।) 127 

३. ददपकबहादरु शिधमरे यव.  िपेाल सरकार (ि.ेका.प. २०७१, अंक ४, धि.िं. 
 ९१४४, मदु्दााः कताव्य ज्याि।) 129 

४. टीकाराम राईसमेत यव.  िपेाल सरकार (ि.ेका.प. २०७१, अंक ११, धि.िं. 
 ९२८३, मदु्दााः कताव्य ज्याि।) 130 
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एमलविको स्जककर 

१. वाङगेल मोक्ताि यव. ज्ञाि ु तामाङिी  (ि.ेका.प. २०४५, अंक २, धि.िं. 
 ३३५९, मदु्दााः िाता कायम गरी न्वाराि गराई पाउाँ।) 

(१)   अस्पतालमा भिाा भएको र त्यहााँबाट उपचार गराएको प्रमाणको 
अभावमा व्यशक्तगत रुपमा कुिै शचयकत्सकले गररददएको उपचार सम्बन्िी 
प्रमाण र षषिी यकिेको भिेको धबललाई मात्र अकाट्य ठोस प्रमाणको 
रुपमा ग्राहृय गिा िधमल्िे ।बप्रकरण िं.  ११) 

(२)  व्यशक्तगत रुपमा कुिै शचयकत्सकले गररददएको प्रमाणपत्र र षषिी 
कीिेको धबल त्यस्तो अवस्थामा मदु्दामा प्रमाणको रुपमा ग्राहृय हिुसक्ि 
जब प्रधतवादीको शजयकर अन्य ठोस प्रमाणहरूद्वारा पधि पषु्टी भएको हनु्ि 
।बप्रकरण िं.  ११) 

(३)  कुिै पधि अयववायहत स्वास्िी माधिसले कुिै परुुषले करणी गरेको र गभा 
रहेको कुरा झठु्ठा रुपमा भने्न र दावी गिुा हाम्रो समाज र संस्कारमा प्राय 
सम्भव िहिुे ।बप्रकरण िं.  ११) 

२. चाल्सा गरुुमखु िोभराज यव.  िपेाल सरकार (ि.ेका.प. २०६७, अंक ५, धि.िं. 
 ८३७८, मदु्दााः कताव्य ज्याि।) 

मतृकको हत्या कुिै व्यशक्तको कताव्यबाट भएकोले कसूरजन्य काया गिे 
अपरािीलाई प्रचधलत कािूिबमोशजम सजाय गिुापिे हुाँदा अप्रत्यक्ष प्रमाणको 
आिारमा पधि कसूरदार देशखएको व्यशक्तलाई सजाय गिुा अदालतको कताव्य 
हिु े।(प्रकरण िं.७) 

अपराि र अपरािीको शिकार भएका पीधित व्यशक्तप्रधत न्याय परोस ्भने्न कुरा 
पधि न्यायािीिले त्यधत िै सधुिशश्चत गिुा पदाि । अधभयकु्त र अपरािबाट 
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पीधित व्यशक्त दवैुलाई सन्तधुलत रुपमा न्याय प्रदाि गिुा िै न्यायप्रणालीको 
आिारभतू लक्ष्य हनु्ि । कुिै एकप्रधत मात्र लशक्षत गरी गररएको धिणायले 
न्यायको आकार ग्रहण गिा िसक्िे । 

अपराि गदाा अपिाइएको तरीका र अपरािको प्रकृधत हेदाा अपरािी पूणा 
सचेत, साविाि रही धियोशजत र साँगदठत रुपमा आफ्िो काया योजिालाई 
पूणाता ददएको देशखन्ि । यस्तो अवस्थामा अधभयोजि पक्षद्वारा प्रस्ततु 
अप्रत्यक्ष प्रमाण र खास गरी पररशस्थधतजन्य प्रमाणको आिारमा िै 
अपरािीसम्म पनुि ुपिे र त्यस्तो प्रमाणको आिारमा कसूरदार देशखि आएको 
अधभयकु्तलाई सजाय गिुापिे ।(प्रकरण िं.८) 

कािूिअिरुूप प्रमाणको रुपमा पेि गररएका कुराहरूको मदु्दामा सम्बद्धता ि 
वा िैि भने्न यवषय अदालतले धििाारण गिासक्िे ।(प्रकरण िं.१५) 

साँगदठत अपरािलगायत अन्तराायष्ट्रय स्तरका अपरािीहरूको सूचिा आदाि–

प्रदाि गरी सदस्य राष्ट्रहरू बीच सहयोग आदाि प्रदाि गिाको लाधग स्थापिा 
भएको इन्टरपोल प्रहरीहरूको अन्तराायष्ट्रय साँगठि भै संयकु्त राष्ट्रसंिको 
महासभाद्वारा यसलाई मान्यता ददइएको हुाँदा अपराि अिसुन्िािका सम्बन्िमा 
यस धिकायले ददएको तथ्याङ्कहरूलाई सहजै अन्यथा भन्न सयकिे अवस्था 
िरहि े।(प्रकरण िं.२८) 

कुिै अधभयोग लागेको अधभयकु्तले कसूरसम्बन्िी कुरामा सायवती भएको वा 
इन्कार गरेको धिजको कथिले मात्र धिजको पक्ष वा यवपक्षमा स्वताः 
प्रमाणको स्थाि ग्रहण गदैि बरु सो सायवती वा इन्कारी वयािलाई कुिै 
आिारभतू, तथ्यपरक एवं धिश्चयात्मक प्रमाणबाट समधथात गराउि पिे । 

कुिै प्रमाणयविाको इन्कारी वयाि अथाहीि र प्रयोजिहीि हनु्ि र यस्तोमा 
संकधलत अप्रत्यक्ष प्रमाणलाई पधि धिजका यवरुद्ध अदालतले प्रमाणमा ग्रहण 
गिुापिे । 
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कुिै अधभयकु्तले वारदातको समयमा आफू िटिास्थलमा िभई अन्यत्र िु 
भिी अन्यस्थल बAlibi) को शजकीर धलन्ि भिे सो शजकीरलाई प्रमाशणत गिे 
भार पधि धिज अधभयकु्तउपर िै रहन्ि । यस्तो अन्य स्थल Alibi को शजकीर 
तथ्यपरक, धिश्चयात्मक तथा धलखतको प्रमाणबाट समधथात हिु सके मात्र सो 
शजकीर धलि े व्यशक्तको पक्षमा प्रमाणयोनय हिु सक्िे हनु्ि र सो शजकीर 
त्यस्तो धियवावाद र तथ्यपरक प्रमाणबाट स्थायपत हिु िसके त्यस्तो शजकीर 
धलिे व्यशक्तका यवरुद्ध िै प्रमाण लानि जािे ।(प्रकरण िं.२९) 

कुिै काम, िटिा वा अपरािका सम्बन्िमा अधभयकु्तको काम वा व्यवहारका 
यवधभन्न अवस्था र यियाकलापबाट तथ्यहरूको किी एक आपसमा शृ्रखंलाबद्ध 
रुपमा जोधिदा आपराधिक काया सम्पादि भएको स्वाभायवक धिष्कषा धिस्कि े
भएमा र सो काया र व्यवहारबाट अधभयकु्तले अपराि गरेको स्थायपत भएको 
देशखएमा यस्तो तथ्यहरूको मालाकार किीलाई पररशस्थधतजन्य प्रमाणको 
रुपमा पररभायषत गररन्ि । यसको लाधग तथ्यका प्रत्येक किी एक आपसमा 
आवद्ध र अन्योन्याशश्रत भएको हिुपुिे र तथ्यको कुिै एक किीको पधि 
अिपुशस्थधत भएमा सो प्रमाण खशण्ित भएको मानु्नपिे ।(प्रकरण िं.३३) 

३. ददपकबहादरु शिधमरे यव.  िपेाल सरकार (ि.ेका.प. २०७१, अंक ४, धि.िं. 
 ९१४४, मदु्दााः कताव्य ज्याि।) 

 अन्यत्र स्थलमा रहेको (Alibi) को शजकीर स्वतन्त्र र तथ्यपूणा प्रमाणबाट 
समधथात भएमा मात्र प्रमाणको लाधग ग्राह्य हिुसक्िे । 

वारदातको ददि र समयमा आफू िटिास्थलमा उपशस्थत िरही अन्यस्थलमा 
रहेको भिी अन्यत्रस्थल बAlibi) को शजकीर धलि े व्यशक्तले िटिा हुाँदाका 
बखत आफू उपशस्थत रहेको भधिएको स्थािबाट िटिा भएको स्थािको 
दूरी (Distance) यधत िेरै ि यक िटिा भएको समयमा िटिास्थलमा उपशस्थत 
हिु असम्भव ि भिी अकाट्य र यववादरयहत प्रमाणबाट प्रमाशणत गिुापिे । 
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एकै समयमा एक व्यशक्त दईु ठाउाँमा उपशस्थत हिु असम्भव ि भिी 
अधभयकु्तले प्रमाणबाट स्थायपत गिा सक्िपुिे । 

अन्यत्र स्थल बAlibi) को शजकीर अकाट्य र धियवावाद प्रमाणबाट स्थायपत र 
प्रमाशणत हिु िसकेमा सो शजकीर धिजैका यवरूद्ध प्रमाण लानिे हनु्ि । 
प्रचधलत िेपाल कािूिबमोशजम सजायमा कमी वा िूट हिुे वा सजायबाट 
ररहाई पाउिे कुिै कुराको शजकीर  प्रधतवादीले धलएमा सो कुराको प्रमाण 
परु् याउिे भार प्रमाण ऐि, २०३१ को दफा २७ब१) बमोशजम धिज 
प्रधतवादीको हिुे ।बप्रकरण िं. ४) 

४. टीकाराम राईसमेत यव.  िपेाल सरकार (ि.ेका.प. २०७१, अंक ११, धि.िं. 
 ९२८३, मदु्दााः कताव्य ज्याि।) 

आफू अन्यत्र रहेको भिी अन्यत्रको दावी धलिेले कािूिताः आफू त्यसरी 
अन्यत्र रहेको पयुष्ट गिुापिे हनु्ि । केवल लगाइएको आरोपबाट सफाइ 
पाउिे उदे्दश्यले मात्र अन्यत्र रहेको धथएाँ भने्न कुरा तका यकु्त र स्वीकाया हिु 
िसक्िे । (प्रकरण िं. ४) 

स्वास्थ्य जााँच प्रधतवेदिमा प्रधतवादीहरूको िरीरमा िील, िाम तथा चोटपटक 
लागेको देशखाँदैि । िील, िाम तथा चोटपटक लागेको िदेशखएको अवस्थामा 
कुटपीटबाट बयाि भएको हो भन्न धमलेि । िर, िम्की र कुटपीटबाट बयाि 
गराई साधबत गराएको भने्न तथ्य प्रमाशणत िभएबाट धिजहरूले अधिकारप्राप्त 
अधिकारीसमक्ष गरेको साधबती बयाि स्वेन िाको भई धिजहरूको यवरूद्ध प्रमाण 
ऐि, २०३१ को दफा ९ बमोशजम प्रमाणमा धलि धमल्िे । 

 


