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திரு. கிறிஸ்டியன் ஜேம்ஸ் மைக்ஜகல் வழக்கு ததொடர்பொன தனினிச்மையொன 

தடுப்புக்கொவல் ததொடர்பொன தையற்குழுவின் கருத்து குறித்த ஊடகக் 

ஜகள்விகளுக்கு அதிகொரப்பூர்வ தைய்தித் ததொடர்பொளர் அளித்த பதில்  

பிப்ரவொி 26, 2021 

  

திரு. கிறிஸ்டியன் ஜேம்ஸ் மைக்ஜகல் வழக்கு ததொடர்பொன தன்னிச்மையொன தடுப்புக்கொவல் 

ததொடர்பொன தையற்குழுவின் கருத்து குறித்த ஊடகக் ஜகள்விகளுக்கு பதிலளிக்மகயில், 

அதிகொரப்பூர்வ தைய்தித் ததொடர்பொளர் திரு. அனுரொக் ஸ்ரீவத்ைவொ கூறியதொவது: 

 

திரு. கிறிஸ்டியன் ஜேம்ஸ் மைக்ஜகல் வழக்மக அதிகொரபூர்வைொக தவளியிடுவதற்கு முன்ஜப, 

தன்னிச்மையொன தடுப்பு கொவலுக்கொன தையற்குழுவின் கருத்தின் ஜதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட கைிவுகமள 

நொங்கள் கண்ஜடொம். 

  

ஆரம்பத்தில் நொங்கள் தையற்குழு ஒரு நீதித்துமற அல்ல என்பமத ததளிவுபடுத்த விரும்புகிஜறொம், 

எனஜவ, அதன் கருத்துக்கள் உறுப்பு நொடுகளின் ைீது ைட்டபூர்வைொக பிமைக்கப்படவில்மல.   

 

இந்த விவகொரம் குறித்த தகவல்கமள இந்திய அரசு அவர்களின் ஜகொொிக்மகயின் ஜபொில் 2020 

ேூன் ைொதம் தையற்குழுவிற்கு வழங்கியது.  

 

தையற்குழு வமரயப்பட்ட முடிவுகள் வமரயறுக்கப்பட்ட தகவல்கள், அமடயொளம் ததொியொத 

மூலத்திலிருந்து பக்கைொர்பொன குற்றச்ைொட்டுக்கள் ைற்றும் இந்தியொவின் குற்ற நீதி முமறமை 

பற்றிய தவறொன புொிதமல அடிப்பமடயொகக் தகொண்டமவ என்று வருந்துகிஜறொம் 

 

 

இரண்டு இமறயொண்மை நொடுகளுக்கிமடயில் மகதயழுத்திடப்பட ஒப்பமடப்பு ஒப்பந்தத்தின் 

விதிகளின் படி ஒப்பமடப்பு முற்றிலும் தைய்யப்பட்டது. மகது ைற்றும் அடுத்தடுத்த கொவல் 

ஆகியமவ ைட்டத்தின் ைொியொன தையல்முமறயின் படி தைய்யப்பட்டன, எந்ததவொரு கொரைத்திலும் 

தன்னிச்மையொக கருத முடியொது. .  

 

எந்த ஜநரத்திலும் குற்றம் ைொட்டப்பட்டவர் ைட்ட ஆஜலொைகர் அல்லது நியொயைொன விைொரமைக்கு 

தனது உொிமைகமள ைறுக்கவில்மல.உயர் நீதித்துமற உட்பட பல ைந்தர்ப்பங்களில் அவர் நீதி 

ைன்றங்கமள அணுக முடிந்தது என்பது இதற்கு ைொன்றொகும். அதிகொொிகள் தூதரக அணுகலுக்கு 



எந்தத் தமடயும் இல்மல. அவர் ைற்ற மகதிகளொக ைைைொக நடத்தப்பட்டு, விதிமுமறகளின் படி 

ைிமற அதிகொொிகளொல் அமனத்து வைதிகமளயும் வழங்கியுள்ளனர்.      

 

ஒரு துடிப்பொன ைற்றும் சுயொதீன நீதித் துமறயில் ைனித உொிமை ைீறல் குற்றச்ைொட்டுகளுக்கு 

எதிரொக இந்தியொ ஒரு வலுவொன குமற தீர்க்கும் வழிமுமறகள் ைற்றும் பொொீஸ் ஜகொட்பொடுகளுக்கு 

இைங்க ஒரு ‘வமக A’ ஜதைிய ைனித உொிமைகள் ஆமையம் தையற்குழு அறிந்திருக்க ஜவண்டும்.  

 

தையற்குழு வழங்கிய கருத்தின் அடிப்பமடமய உருவொக்கும் குற்றச்ைொட்டுகள் உண்மைகளுக்கு 

முரைொனமவ. எனஜவ, தையற்குழு அளித்த கருத்மத இந்திய அரசு நிரொகொிக்கிறது.  

 

ைனித உொிமைகள் ஜபரமவயின் தபொறுப்பொன உறுப்பினரொக இந்தியொ ததொடர்ந்து 

தையற்குழுவுடன் ஒத்துமழத்து, அமனவொின் ைனித உொிமைகமளயும் ஜைம்படுத்துவதற்கும் 

பொதுகொப்பதற்கும் இந்திய ைட்டங்களின் கீழ் முடிந்தவமர ஜதமவயொன தகவல்கமள வழங்கும்.  

 

 

நியூ தடல்லி  
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DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 

website and may be referred to as the official press release. 

 

 


