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करारको अिधारणा र िैधातनकता 
 

विमल सबेुदी 1
 

आिशे अतधकारी 2 

१. विषय प्रिेश  

समाजमा हनुे कारोबारमा व्यक्तिहरुले गरेका उक्तित बोलकबोल र सहमततहरू पूरा गनन लगाउनको लातग 

िैधातनकता प्रदान गने क्रममा करारसम्बन्धी कानूनको विकास भएको पाइन्छ। आतथनक र औद्योतगक रुपले 

छोटो समयमा असीम विकास गरेका देशहरुमा करार कानूनको अत्यतधक र विस्ततृ रुपमा पररमाजनन र विकास 

भएको छ । मातनस सामाक्तजक प्राणी भएकाले एकअकानको सहयोग अपररहायन रहने हुुँदा दैतनक जीिनमा आई पने 

अनेकौ व्यिहारलाई सम्झौता र सहमततका माध्यमबाट पूरा गनुनपने हनु्छ । ती सम्झौताहरुमध्येका केही 
सम्झौताहरु त्यो सम्झौता गने व्यक्तिले बाध्यात्मक रुपमा पालना गनुनपने हनु्छ भने केही सम्झौताहरु आपसी 
सहमततमा मात्र अडेको हनु्छ । यसरी व्यक्तिहरुका बीिमा केही गनन िा नगननका लातग भएको सहमतत जनु 

बाध्यात्मक रुपमा ती व्यक्तिहरुका लातग बन्धनकारी (Enforceable) हनु्छ, त्यसलाई हामी करार (Contract) भनरे 

बझु्दछौ ।  

 

करारले पूणनता पाउनका लातग कानूनले िैधातनकता प्रदान गरेको हनैु पछन ।  यस अथनमा कानूनी रुपमा 
करारलाई कुनै एक व्यक्तिले अको व्यक्तिलाई केही काम गनन िा नगनन भनी सो काम अनरुूपको 
फलोपभोग गनन सतुनक्तितता प्रदान गने मान्यता प्राप्त एक सहमतत िा सम्झौता हो भनेर िझु्न सवकन्छ । 
यसरी सम्झौतामा रहेका दबैु पक्षलाई कानूनले अतधकार सुँगसुँगै दावयत्ि पतन बोध गराउने भएका कारणले 
यसको तबतधित अन्त्य नभएसम्म करार गने पक्षहरु आफू-आफूद्वारा पूरा गनुनपने दावयत्िमा बातधएका 
हनु्छन ्| 
 

२. करार  

सामान्यतयााः दईु िा दईुभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीिको पारस्पररक सहमततलाई करार भनेर िकु्तझन्छ । प्रितलत 

मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ को दफा ५०४ ले दईु िा दईुभन्दा बढी व्यक्तिहरुबीि कुनै काम गनन िा 
नगननको लातग कानूनबमोक्तजम कायानन्ियन गनन सवकने कुनै सम्झौता भएमा करार भएको मातननेछ भन्ने 
उल्लेख भएको पाइन्छ । यस अथनमा कानूनी रुपमा एक व्यक्तिले अको व्यक्तिलाई केही काम गनन िा नगनन 
भतनएबापत सो काम अनरुूपको फलोपभोग गनन सतुनक्तितता प्रदान गने एक सहमतत िा सम्झौतालाई करार भनरे 
बझु्न सवकन्छ । यस्ता सम्झौताहरु कुनै कानूनद्वारा प्रितननीय (Enforceable by Law) हनु्छन ्भने कुनै विश्वास र 

व्यिहारमा मात्र वटकेका हनु्छन ्। कानूनले लागू गनन नसक्न ेसम्झौता, सम्झौता मात्र हनु ्भन ेकानूनले लागू गनन 

                                                            
1 माननीय न्यायाधीश, उच्च अदालत पाटन  

2 अधधवक्ता 
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सक्न ेसम्झौता मात्र करार हनु ्। वितधशास्त्री Salmond ले “पक्षहरूबीि दावयत्िको तसजनना र पररभाषा गने सम्झौता 
नै करार हो (A contract is an agreement creating and defining obligation between the parties.)” भनी 
करारलाई पररभावषत गरेको पाइन्छ । 

 

Anson द्वारा तलक्तखत Anson's Law of Contract
3
 मा करारलाई Promise अथानत ्प्रततज्ञा र करार कानूनलाई 

“The law of contract may be provisionally described as that breach of law which determines the 

circumstances in which a promise shall be legally binding on the person making it.” भनी उल्लेख 
गररएको छ। त्यस्तै American Law Institute's Restatement Second of the Law of Contract4  मा पतन 
“A contract is a promise or a set of promise for the breach of which the law gives a remedy, or the 

performance of which the law in some way recognizes as a duty.” भनी पररभावषत गररएको छ । हाम्रो 
सातबकको करार ऐन, २०५६ को दफा २ (क) मा पतन करार भन्नाले दईु िा दईुभन्दा बढी पक्षहरुबीि कुनै काम 

गनन िा नगननका लातग भएको कानूनबमोक्तजमको गनन सवकन ेसम्झौता सम्झनपुदनछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । 

त्यस्तै सोभन्दा पवहले प्रितलत करारसम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा २ (क) मा दईु िा दईुभन्दा बढी पक्षहरुका 
बीि कुनै काम गनन िा नगननका लातग गररएको मञ्जुरीलाई करार मातनएको तथयो ।  भारतको करार ऐन, १८७२ 

को दफा २ (h) मा An agreement enforceable by law is a contract भतनएबाट कानूनद्वारा लागू हनु े

सम्झौतालाई करार भनेको पाइन्छ । त्यस्तै सोही ऐनको दफा १० मा  All agreements are contracts if they 

are made by the free consent of parties competent to contract, for a lawful consideration and with a 

lawful object, and are not hereby expressly declared to be void. भनी उल्लेख भएको पाइन्छ ।5  यसको 
ब्याख्या स्िरुप B.K Jobanputra V. B.S Kalelkar को मदु्दामा Bombay High Court ले it would thus be 

seen that all agreements are not contracts. Only the agreements described in section 10 of the Indian 

Contract Act are contracts and the essential feature of a contract is that it is an agreement between the 

parties. In other word, it is binding on persons who have arrived at or entered into the agreement. This 

is one of the essential features of a contract, apart from other essential features namely, that the parties 

must be competent to contract, their consent of the agreement must be of a free will, consideration for 

the contract must be lawful and the agreement itself must be for a lawful object6 भनी उल्लेख गरेको  
छ । यसबाट के बकु्तझन्छ भन ेस्ितन्त्र रुपमा सक्षम व्यक्तिहरुिाट भएको सम्झौताको प्रािधानका आधारमा 
कानूनद्वारा कायानन्ियन गनन सवकन े सहमततलाई करार भन्न सवकन्छ । यसिाट करार र सम्झौताका बीिमा 
तभन्नता रहेको भन्ने देक्तखन्छ । त्यसैले करार र सम्झौताका बीिमा हनुे तभन्नतालाई छुट्याउन ुकरार कानूनमा एक 

महत्त्िपूणन पाटो रवहआएको छ । करारभन्दा विस्ततृ क्षेत्र समेट्न ेसम्झौताले कानूनी दावयत्ि तसजनना गनैपछन भन्ने 
बाध्यता हुुँदैन । सबै सम्झौताहरू करार हुुँदैनन ्। जनु सम्झौताले कानूनी मान्यता प्राप्त गछनन ्त्यस्ता सम्झौताले 

                                                            
3
 Anson's Law of Contract, Oxford University Press , 29th Edition, 2010 p.2 

4
  हनेनुहोस ्https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5318&context=ilj  

5
 Indian Contract Act, 1872 

6
 https://indiankanoon.org/doc/1129416/ 

https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5318&context=ilj
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मातै्र करारको रूपमा मान्यता पाउन सक्छन।् त्यसैले भतनन्छ, All contracts are agreement but all 

agreements are not contract7 अथानत ्सबै करार सम्झौता हनु ्, तर सबै सम्झौता करार होइनन ्। 

 

करारका सम्बन्धमा सिोच्ि अदालतले दामोदर रोपिेज एण्ड कन्स्रक्सन कम्पनी वि. नेपाल सरकार8 रहेको 
उत्प्रषेण मदु्दामा“करार भनेको सम्बक्तन्धत पक्षले आफूहरूबीि लागू हनेु गरी स्ितन्त्र सहमततमा गरेको 
कानूनबमोक्तजमको सम्झौता भएकाले करारका सतनहरू सम्बक्तन्धत पक्षका लातग बन्धनकारी हनु्छन ्र ती शतनहरूको 
पालना गनुन  करारका पक्षहरूको कानूनी दावयत्ि बन्ने हुुँदा करार कानून सम्बक्तन्धत करारका पक्षहरूलाई लागू हनेु 

दावयत्िसम्बन्धी कानून हो ।” भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । यस अथनमा करार भन्नाले पक्षहरूबीि बाध्यकारी9 
रुपमा लागू हनुे स्ितन्त्र सहमततमा भएको कानूनबमोक्तजमको सम्झौता भन्न ेबझु्न सवकन्छ । 

 

३. करार कानूनको ऐततहातसक विकासक्रम 

करार कानूनको विकासक्रमलाई हेदान, यसको इततहास धेरै लामो रहेको पाइुँदैन । विगत दईु सय िषनतभत्र नै 

विश्वका वितभन्न देशहरुमा करारसम्बन्धी आधतुनक कानूनको विकास भएको पाइन्छ । बेलायती कानूनको 
इततहासलाई हेने हो भन े पतन १७५६ सम्म पतन करार कानून छुटै्ट कानूनको रुपमा आएको पाइुँदैन ।10 सन ्

१७५६ मा William Blackstone को Commentaries on the Laws of England भन्न ेपसु्तकमा गररएको ििानमा 
समेत करारका सम्बन्धमा कुनै उल्लेख नभएको अिस्थामा िेलायतमा सन ्१८७४ मा मात्र छुटै्ट कानूनको रुपमा 
आएको र भारतमा इस्टइक्तन्डया कम्पनीसुँगको व्यापाररक कारोबारको लातग १८७२ मा भारतीय करार ऐन तजुनमा 
गरेको पाइन्छ11 भन े नेपालमा वि.सं. १९१० सालमा बनकेो मलुकुी ऐनले प्रथम पटक करारसम्बन्धी 
अिधारणालाई तलवपबद्ध गने कायन गरेको देक्तखन्छ । पैसा तलन ेददन ेसम्बन्धमा उि ऐनको साह-ुआसामीको महल र 

लेनदेन व्यिहारको महलमा वितभन्न व्यिस्था गररएको तथयो । उि ऐन वि.सं. १९९२ सालमा संशोधन हुुँदा 
धमनपतु्रको कागज र अिल सम्पक्तिको सट्टापट्टा िा बेितबखन गदान तलक्तखत सम्झौता गनुनपने र सो सम्झौता सम्बक्तन्धत 

अड्डामा गई रक्तजषे्ट्रसन पास गनुनपने गरी रक्तजषे्ट्रसनको महल थवपएको पाइन्छ । तर रूपैयाुँ पैसाको लेनदेन व्यिहार र 

अिल सम्पक्तिको वकनबेि आदद बाहेक अन्य कारोबारका विषयमा लागू हनु ेगरी भन ेवि.सं. २०२० को मलुकुी ऐन 
पिात ्मात्र करारको अिधारणाबमोक्तजमको कानूनी व्यिस्था भए गरेको देक्तखन्छ ।12 

 

यसरी २०२० साल भाद्र १ गतेदेक्तख लागू भएको मलुकुी ऐन, लेनदेन व्यबहारको १ नम्बरमा, लेनदेन व्यिहार गदान 
कानूनबमोक्तजम तलक्तखत रुपमा भएको व्यिहारलाई मात्र कानूनी मान्यता ददन े भतनएको छ भन े नासो धरौटको 

                                                            
7
 Balfour Vs Balfour 1919 

8
  ने.का.प. २०७३, धन.नं. ९५९१, अंक ५ 

9
  मनलनकी दवेानी संधहताको, २०७४ को दफा ५०४(३) ले समेत करार भएपधि करारको पक्षहरुबीच बाध्यात्मक कानननी सम्बन्ध कायम हुनेि भधन ब्यवस्था गरेको ि | 

10
 करार काननन, भरतराज उप्रेती, धिधिल तेस्रो संस्करण २०६६ पषृ्ठ ३८ 

11
 हनेनुहोस ्https://en.wikipedia.org/wiki/English_contract_law#History 

12
 धव.पी. धमश्र, एस.धब.काकी र जे.एम. प्रसाद, “Law of Contract”, Welcome Publication, काठमाण्िौ, २०७०, पे. १५ 

https://en.wikipedia.org/wiki/English_contract_law#History
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महलको १ नं मा, नगद सनु िाुँदी जहुारातबाहेक दईु सय रुपैयाुँसम्म मोल पने माल रतसद भपानइ नगरी साक्षीसम्म 

राखी तलनदुदन ुगरेमा पतन मान्य हनुे व्यिस्था रहेको देक्तखन्छ । त्यस्तै मलुकुी ऐन, २०२० को लेनदेन व्यिहारको 
महलमा रुपैयाुँ पैसाको लेनदेन कारोबारबाहेक अन्य कारोबारसम्बन्धी सम्झौताका बारेमा उल्लेख भएको  
पाइन्छ । उि महलको ३७ नं. मा यस महलका अरू नम्बरहरूमा व्यिस्था नभएको अन्य कुनै शतननामा, 
कबतुलयत िा सम्झौताको तलखत रहेछ र सो तलखतमा लेक्तखएको व्यिहारसम्बन्धी कुरा कानूनको विरूद्ध रहेनछ 

भन ेतलखतै बमोक्तजम हनुेछ भन्न ेव्यिस्था गरी करारको दायरालाई विस्ततृ बनाएको देक्तखन्छ । साथै, सोही महलको 
३९ नं. मा सम्झौता अनरुूप गनुनपने काम नगरी सम्झौता उल्लंघन गरेको खण्डमा नालेस गने हदम्यादको 
सम्बन्धमा समेत व्यिस्था गरेको पाइन्छ । तर उि ऐनमा करार भनेको के हो, करार कसले गनन सक्छ र कसले 

गनन सक्दैन, करारका पक्षहरूको दावयत्ि एिम ्अतधकार के के हनु,् करार उल्लंघन भएमा के कस्तो उपिार प्राप्त 

हनु्छ भन्न े लगायतका करारका महत्त्िपूणन विषयहरूलाई समेटेको पाइुँदैन । यसरी नेपालको करारसम्बन्धी 
कानूनी व्यिस्था हेदान, अतधकांश कानूनी व्यिस्था सामान्य कानूनसुँग अविभाज्य रहेर बसेको पाइन्छ भन ेअन्य 

देशको कानूनी व्यिस्थाभन्दा अलग्गै र करारीय सैद्धाक्तन्तक पक्षलाई अङ्गीकार गरेको आफ्नै वकतसमको मौतलक 

हाम्रो कानूनी व्यिस्थाले केही हदसम्म करारको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसाथ गरेको नै पाइन्छ । 
तथावप विश्व भमूण्डलीकरणमा आएको औद्योतगकीकरणको पररितनन र विकासको प्रभाि नेपालमा पतन देक्तखएको 
अिस्थामा मौतलक रुपमा रहेको साविकको मलुकुी ऐनको कानूनी व्यिस्थाले िाक्तणज्य कानूनको यो विकाससुँगै 
देखापरेका आिश्यकतालाई समेटन नसक्न ेठानी २०२३ सालमा करारसम्बन्धी छुटै्ट कानूनको व्यिस्था गरेको 
पाइन्छ ।  
 

तर करारसम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १९ मा यो ऐनसुँग बाक्तझने नेपाल कानून बाक्तझएको हदसम्म खारेज भएको 
मातननेछ तर रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० लाई यस ऐनमा उल्लेख भएका कुनै कुराले प्रततकूल 

प्रभाि पारेको मातनन ेछैन13 भनी उल्लेख भएबाट २०२३ सालमा करार ऐन आउनभुन्दा अगातड २०२० सालमा नै 

सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐनले करारसम्बन्धी व्यिस्थाको पररकल्पना गररसकेको रहेछ भन्न ेदेक्तखन्छ । करारका 
पक्षहरुमध्ये एक पक्षको रुपमा नेपाल सरकार रहने विशेष प्रकृततका करारहरूको सम्बन्धमा करार ऐन आउनभुन्दा 
अक्तघ पतन करारीय स्िरुपकै कानूनी व्यिस्था रहेको देक्तखन्छ । सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० अन्तगनतको 
सम्झौताहरु र साधारण घरायसी कागज, राजीनामा, सट्टापट्टा आदद जस्ता तलखतहरुको सम्बन्धमा विद्यमान कानूनी 
व्यिस्था यथाितै कायम राखेर नै करार ऐन आएको र सो सम्िन्धमा अथानत घरायसी र पाररत तलखतका सम्बन्धमा  
सिोच्ि अदालतबाट ध्यान िहादरु राई तबरुद्ध बखत िहादरु खड्काको मदु्दामा14 कुनै शतन नभई राजीनामा 
सरहको तलक्तखत भनी तलखतमै उल्लेख गरेको ििुा राजीनामाको तलखत भएको देक्तखएको समेतका 
कारणबाट यसलाई सामान्य शतननामा मात्र हो भन्न नतमल्न ेभनी त्यस्तो तलखतका सम्बन्धमा करासम्बन्धी 
ऐन लागू नभई सम्बक्तन्धत ऐन लागू हनुे भनी तनणनयसमेत भएको पाइन्छ । त्यस्तै करारका सम्बन्धमा कुनै तनक्तित 

                                                            
13

 करार सम्बन्धी ऐन २०२३ दफा १९ 

14
 ने.का.प.  २०४३ धन नं २६ ९० 
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खाका नरहेको र नतोवकएको कारणलाई तलएर सिोच्ि अदालतिाट तीथन राजकुमारी राणाविरुद्ध रामशंकर शे्रष्ठ15 

को मदु्दामा करारको सैद्धाक्तन्तक अिधारणा समेतलाई मध्यनजर गरी कुनै तलखत करार हो िा होइन भनी तनष्कषनमा 
पगु्न उि तलखतले दईु िा सो भन्दा बढी व्यक्तिहरुबीि कुनै काम गनन िा नगननको लातग त्यसमा संलग्न 

पक्षहरुलाई बाध्य गराएको छ िा छैन र करारमा उल्लेख भएबमोक्तजमको काम गनन दिैु पक्षको बीि सहमतत 

(Meeting of the mind) भएको छ िा छैन हेन ुनपने भन्दै करारको तलखतमा नै करारनामा भन्न े स्पष्ट रुपमा 
खलुाइएको हनुपुने िा यो यस्तो ढाुँिामा करार हनुपुने भनी करार ऐनले वकटानी व्यिस्था नगरेकाले करार यस्तै 

ढाुँिामा हनुपुने भनी भन्न नतमल्न े भनी फैसला भएको पाइन्छ। त्यस्तै धनमाया महजननतबरुद्ध तलु्सी 
महजननसमेत16 भएको मदु्दामा, प्रितलत करारसम्बन्धी ऐन, २०२३ ले करारको स्िरुप यस्तो ढाुँिामा हनुपुने भनी 
वकटानी व्यिस्था गरेको नपाइन ेभन्दै वििाददत तलखतमा कसले के, कस्तो शतन कसरी पूरा गने भन्न ेसम्िन्धमा 
स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी दिैु पक्षको सहमतत स्िरुप ल्याप्िे सहीछापसमेत भएको देक्तखुँदा सो तलखतमा करारको 
लातग आिश्यक मूलभतू तत्त्ि समािेश भएको देक्तखन आएबाट त्यस्तो तलखतलाई करारको तलखत मान्न तमल्न े
हुुँदा करारमा उल्लेख भएको शतन पालन गनुनपने दावयत्ि करारको पक्षहरूको हनु ेभएकोले िादी र प्रततिादीहरूबीि 

भएको करारको शतनबमोक्तजम जग्गा पाररतको लातग दािी तलएकोमा िादीले पाररत गररतलन नपाउन ेभन्न नतमल्न े
भनी करारका सम्बन्धमा तत्कालीन समयमा अदालतबाट व्याख्या भएको पाइन्छ । 

 

करारसम्बन्धी ऐन, २०२३ मा १९ िटा दफाहरू समेवटएका तथए । जसले करारका वितभन्न पक्षहरू जस्तै, करार, 

प्रस्ताि र स्िीकृततको पररभाषा, करार गनन सक्न ेर नसक्न ेव्यक्ति, प्रस्ताि तथा स्िीकृततसम्बन्धी व्यिस्था, करार 

बदर हनुे तथा नहनुे अिस्था, करार पररपालनासम्बन्धी तनयम, करार उल्लंघन भएमा त्यसको नालेस गने हदम्याद 

तथा उपिार आदद व्यिस्था गरेको पाइन्छ । करार ऐन, २०२३ लागू भएपिात ्मलुकुी ऐन, २०२० को लेनदेन 

महलको दफा ३७ लाई रद्द गररयो भन ेयस कानूनको तनमानणपिात ्Common Law को तसद्धान्त अनरुुप व्यापाररक 

लेनदेनका सम्िन्धमा पवहले भन्दा व्यिक्तस्थत हनु थालेको पाइन्छ । यस ऐनको दफा २ ले करारलाई पररभावषत 

गरेको र सो दफा २ ले नै पवहलो पल्ट प्रस्ताि र स्िीकृततलाई समेत स्थावपत गरेको देक्तखन्छ । यो ऐनले कस्तो 
व्यक्तिले करार गनन सक्छ, प्रस्ताि र स्िीकृतत कस्तो अिस्थामा रद्द हनु्छ, कस्तो करारलाई बदर गराउन सवकन्छ, 

कस्तो करार बदर हनु्छ,  करार गने पक्षको दावयत्ि के रहन्छ, करार रद्द िा बदर भएमा त्यसको पररणाम के हनुेछ 

भन्ने करारका मूलभतू मान्यताहरुलाई कानूनी रुपमा उल्लेख गरी प्रत्यक्ष रुपमा नगरेको तर करारीय दावयत्ि 

भएको अप्रत्यक्ष करारलाई समेत मान्यता ददएको पाइन्छ । तथावप, उि ऐनमा व्यिस्था गररएका कततपय 

प्रािधानहरू अस्पष्ट हनुकुा साथसाथै करारका अन्य विविध महत्त्िपूणन पक्षहरूलाई समेट्न नसकेकाले वि.सं. 

२०५६ सालमा पनुाः अको ९० िटा दफाहरूसवहतको करार ऐन लागू गररयो । यो करार ऐन, २०५६ ले 

हजाननासम्बन्धी करार, तधतो िा धरौटसम्बन्धी करार, नासोसम्बन्धी करार, िस्त ु विक्रीसम्बन्धी करार आदद 

लगायतका विशेष करारहरूलाई तभन्नातभन्न ैपररच्छेदमा विभाजन गरी विशेष व्यिस्था गरेको तथयो । यसले करारका 
पक्षहरूलाई करारको स्िरूप ियन गनन, करारका शतनहरू, विषयिस्त,ु प्रततफल र यसको मात्रा, करारको यथाित 

                                                            
15

 ने.का.प. २०४९ अंक १, धन नं ४४४७ 

16
 ने.का.प. २०६२ अंक ८, धन नं ७५८३ 
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पररपालनालगायत करार भङ्ग हुुँदा पाउन ेउपिार, पक्षहरूबीिको वििाद समाधानका वितध छनौट गने जस्ता विविध 

कुराहरूमा स्ितन्त्रता प्रदान गरेको तथयो । करारसम्बन्धी ऐन, २०२३ मा गररएको पररभाषा बाहेक यसमा थप 

“प्रततफल” लाई समेत पररभावषत गरेको देक्तखन्छ भन े यसमा सायंोतगक करार, जमानतसम्बन्धी करार, 

हजाननासम्बन्धी करार, प्रत्याशनसम्बन्धी व्यिस्था, नासोसम्बन्धी करार, जस्ता वितभन्न ब्यापाररक कारोिारलाइ 
समेटने गरी विषयगत रुपमा छुट्टाछुटै्ट कानूनी प्रािधान राक्तखएको देक्तखन्छ । यसले नेपालमा करारका क्षेत्रमा 
नयाुँ मोड ददन सफल भएको मान्नपुछन। 

 

करारको मूल्य र मान्यतालाई जीिन्तता प्रदान गने र समययानकूुलको आिश्यकतालाई सिोच्ि 
अदालतिाट हनुे गरेका फैसलाहरुले समेत करारका निीनतम आिश्यकताको पूततन गरररहेको देक्तखन्छ। 
यसै सन्दभनमा, प्याराडाइज तमतडया प्रा.तल. तबरुद्ध काठमाडौं नगरपातलकासमेत17 भएको मदु्धामा दईु पक्षबीि 

सम्पन्न भएको करारको सम्बन्धमा उठेका कुनै वििादको समाधान सोही करारनामाको शतनबमोक्तजम गनुनपने र 

करारीय दावयत्िमा ररट क्षेत्र आकवषनत हनु े क्तस्थततसमेत नदेक्तखन ेभन्दै Contractual Obligation and Liabilities 

लाई कानूनी िा संिैधातनक हक अतधकार भन्न नतमल्न े भनी सिोच्ि अदालतबाट फैसला भएको देक्तखन्छ ।  

 

यसरी सिोच्ि अदालतबाट प्रततपाददत तसद्धान्त र भारत, बेलायत जस्ता मलुकुहरुका करार कानूनमा भएका केही 
प्रािधानहरुलाई अनसुरण गरी हालको प्रितलत मलुकुी देिानी संवहताले करार ऐन, २०५६ कै प्रािधानहरुलाई 

तनरन्तरता ददुँदै थप नयाुँ व्यिस्थासमेत गनन खोजेको देक्तखन्छ ।  मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ को दफा ५०५ मा 
करार तलक्तखत मात्र नभएर, मौक्तखक रुपमा िा करार गने व्यक्तिहरुको आिरणबाट पतन करार हनु सक्न ेव्यिस्था 
गरेको छ । यस संवहताको दफा ६१० मा तलज करारसम्बन्धी व्यिस्था, दफा ६२४ मा हायर पिेज 

करारसम्बन्धी व्यिस्था, दफा ६४८ अप्रत्यक्ष िा अधन करारसम्बन्धी व्यिस्थालगायत थपु्र ै नयाुँ करारीय 
स्िरुपहरुको व्यिस्था गरेको छ । 

 

तथावप, विश्वमा देखापरररहेको पररिततनत व्यापारीकरणको यो Global-Era मा नपेाल जस्तो मलुकुले औद्योतगक 

र िाक्तणज्य क्षेत्रमा विशेष कानूनको रुपमा रही करार ऐन, २०५६ ले एउटा नयाुँ अध्यायको सरुुिात गररसकेको 
अिस्थामा पनुाः यसलाई सामान्य कानून सरह संवहतामा मात्र सीतमत गररनकुो पररणाम कस्तो रहने हो हामीहरुले 

अवहले नै अनमुान गनन सक्न ेअिस्था छैन। समयअनकूुल विशेष कानूनलाई नै पररमाक्तजनत गनुनपने अिस्थामा 
सामान्य कानूनको रुपमा आएको मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ को भाग ५ मा दफा ४९३ देक्तख दफा ६९१ सम्म 

जम्मा १८ िटा पररच्छेदमा समावहत करार तथा अन्य दावयत्िसम्बन्धी करारीय व्यिस्थाले18 हाम्रो आतथनक र 

औद्योतगक व्यापाररक कारोबारलाई कतत हदसम्म समेट्न सक्न ेहो भन्न ेपक्षलाई हेनन बाुँकी नै रहेको छ ।  

 

                                                            
17

 ने.का.प. २०५३ अंक ११, धन नं ६२८४ 

18
 मनलनकी दवेानी संधहता, २०७४ 
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४. करार तनमानण  

हामीले करारलाई दईु िा दईुभन्दा बढी व्यक्तिहरुबीिको सम्झौता भनी साधारण भाषामा बझेु तापतन यसले 
िैधातनकता पाउन भने वितभन्न प्रकृयाहरु पूरा गरेको हनुपुदनछ। कानूनको दृवष्टकोणमा करार गररन ुर एउटा 
करारले कानूनी िैधता पाउन ुफरक कुरा हो । करार कसरी गररन्छ, कोसुँग गररन्छ, करारको प्रस्तावित 
तबन्द ुके हो र यसको तनमानण कसरी भएको छ भन्नेले नै करारको बैधताको परीक्षण  हनु ेगदनछ । करार 
तनमानण गदान वितभन्न िरणहरु पूरा गरेको हनुपुदनछ । करार तनमानणलाई बैधता ददन ेमखु्य र  प्रथम तबन्द ु
भनेको नै यसको प्रस्ताि हो । कुनै पतन करारको तनमानणका लातग प्रस्तािले मखु्य भतूमका तनिानह गरेको 
हनु्छ। प्रस्तािलाई अको पक्षको स्िीकृतत र सोमा तनवहत रहेर गररन ेिातान (Negotiation) र दबैु पक्षहरुको 
सहमततपिात ्हनुे तलवपिद्ध हस्ताक्षरको प्रकृयाहरुले पूणनता प्रदान गदनछ । Commissioner of Income Tax, 

Tamil Nadu v. Southern Sea Foods19 को मदु्दामा Madras High Court ले In the sequence of acts 

connected with any contract, formation of the contract comes first, the execution of the contract comes 

afterwards भनी करारको तनमानणलाई महत्त्िपूणन कायनको रुपमा अनसुरण गरेको छ । करारको 
कायानन्यिनदेक्तख पक्षको अतधकार संरक्षण, वििादको सामाधान, अदालतको अतधकारक्षते्रलगायत अन्य 
असीतमत विषयहरुमा करारको तनमानणले भतूमका तनिानह गदनछ । करार तनमानणको प्रकृया िैध नभएको 
अिस्थामा यसले वििादमा सम्बक्तन्धत पक्षहरुको हक अतधकारमा नै असर गने भएका कारण एउटा कुशल 
करार तनमानणकतानले (Contract Drafter) करार तनमानणको सम्पूणन प्रकृयामा ध्यान परु् याउन ुपदनछ । त्यसैले 
कुनै पतन करार तनमानण गदानको िरणमा प्रस्ताि (Offer) र स्िीकृतत (Acceptance) विशेष महत्त्िका साथ हेररन्छ।   

 

कुनै पतन करारले िैधता प्राप्त गनन त्यसमा प्रस्ताि र स्िीकृततको अतनिायनता रहन्छ । करारले मान्यता प्राप्त गनन एक 

पक्षले अको पक्षलाई कुनै काम गनन िा नगननका लातग प्रस्ताि राख्नपुछन भने अको पक्षले उि प्रस्तािलाई स्िीकार 

गनुनपछन। त्यसपिात ्मात्र करारको तनमानण हनु्छ। यसरी स्िीकार गररएको करारलाई सहमततयिु आिरणले 

कायनददशा प्रदान गदनछ । कुनै पतन करारमा सहमतत जनाएपिात ्उि सहमततबमोक्तजमको काम नगदान करारले नै 

तोकेको दावयत्ि तनिानह गनुनपने हनु्छ । तसथन, करार हनुका लातग अत्यािश्यक तत्त्ि भनेको दईु पक्षबीि वििारमा 
मतैक्यता (Meeting of Mind) का साथसाथै तनम्न तत्त्िहरु पतन उि सम्झौताले पूरा गरेको हनुपुछन ।  

क) िैध विषय र मनसाय  (Lawful Object and Intention) 

कुनै पतन करार गदान कानूनी सम्बन्ध स्थापना गने मनसाय राक्तखएको हनुपुछन । यहाुँ कानूनी सम्बन्ध भन्नाले 

कुनै एक पक्षले करारीय दावयत्ि पूरा नगरेमा अको पक्षले नालेश ददई अदालतद्वारा उि दावयत्ि पूरा गनन 
लगाउन सक्न ेक्षमतालाई बझु्नपुछन । करारीय पक्षहरूले आफूहरूबीि कानूनी सम्बन्ध तसजनना गदान सम्झौता 
अनरुूपको दावयत्ि पररपालना नभए कुन कानून लागू हनुे हो सो विषयमा समेत करारमा नै उल्लेख गनुनपने  

हनु्छ । 
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कानूनले  रोक लगाएको  विषयसुँगको सम्झौताले कानूनी मान्यता प्राप्त गनन नसक्न े र गैरकानूनी उद्देश्य 

प्रातप्तको लातग दईु पक्षहरुबीि भएको सम्झौता अमान्य हनुे हुुँदा यस्तो सम्झौताबाट तसजनना भएको कुनै 

दावयत्िका बारेमा वििाद उठेमा अदालतले मान्यता ददन सक्दैन। यसरी गैह्रकानूनी िा सािनजतनक कानून 

प्रततकूल उद्देश्य तलएर गररएको सम्झौता िैध करार नहनु ेहुुँदा यस्ता सम्झौताहरुले कानूनी मान्यता प्राप्त गनन 
सक्दैनन ्। त्यसैले भतनन्छ, Legality of the object is an essential element of binding contact.20 यसरी 
कुनै पतन सम्झौता िैध करार हनुको लातग अथानत दईु पक्षबीि भएको सम्झौताले करारको रुपमा मान्यता 
पाउनका लातग करारका लातग िावहन ेसबै आिश्यक तत्त्ि त्यो सम्झौतामा समािेश भएको हनुपुछन अन्यथा 
शून्य हनु जान ेर त्यो शून्य सम्झौता केिल सम्झौता मात्र रहने हुुँदा करारको मान्यताका लातग करार गने 

पक्षले विशेष सजगता अपनाउन ु पने हनु्छ। यसै सम्बन्धमा सिोच्ि अदालतले विजय व्यापार केन्द्र वि. 

एभरेष्ट पेपर तमल्स प्रा.तल.21 को रकम ददलाई पाऊुँ  मदु्दामा िादी प्रततिादीहरूको बीिमा भएको सम्झौतापत्र 

केिल सम्झौतापत्र मात्र हो, करार हो भन्नलाई करारमा हनुपुने मखु्य ३ कुराहरू मध्येाः करारीय दावयत्ि को 
कसले कसरी व्यहोने, सम्झौताको पररपालन नभएमा कुन कानूनको प्रयोग हनु,े सम्झौताबाट पक्षहरूको बीिमा 
दावयत्ि र अतधकार तसजनना भएको छ िा छैन भन्न ेजस्ता विषयहरू सम्झौतामा हेररनपुदनछ ।  यी पक्ष विपक्षको 
बीिमा भएको सम्झौतामा दिैु पक्षको बीिमा कारोिार भई दावयत्ि र अतधकार तसजनना भएको तर कानूनको 
पररपालना सम्बन्धमा केही उल्लेख नभएबाट प्रस्ततु सम्झौतालाई करार भन्न नतमल्न े भन्न े तसद्धान्तसमेत 

प्रततपादन भएको देक्तखन्छ।यसिाट के िकु्तझन्छ भने करारमा कानूनी सम्बन्ध स्थावपत गने मनसाय 
नभएको खण्डमा दावयत्ि सजृना हनु ेसम्भािनासमेत रहदैन।  

 

ख) सक्षम पक्ष  (Competent Parties) 

कुनै पतन करारीय दावयत्त्ि िहन गननका लातग सो पक्ष करार गनन सक्षम हनुपुछन । करार गने सक्षमता भनेको 
एक िैध अनबुन्धमा प्रिेश गननको लातग त्यो व्यक्तिको कानूनी योग्यता हो । करारीय सक्षमताले कानूनी 
सम्झौतामा प्रिेश गने त्यो पक्षको क्षमतालाई जनाउुँछ । सामान्यतया प्रत्येक व्यक्ति करार गनन सक्षम हनु्छन ्

भन्न ेमातनन्छ तर सबै अिस्थामा यो कुरा लागू भन ेहदैुन ।  आफूले गरेको कायनको नततजा यस्तो हनु्छ भन्ने 
यवकन गनन नसक्न ेअिस्थाका नािालक, होस ठेगान नभएका व्यक्ति िा त्यस्तै अन्य व्यक्तिलाई करार गनन 
असमथन व्यक्तिको रुपमा राक्तखएको पाइन्छ । उमेर, अिस्था िा िस्तकु्तस्थततले उनीहरू आफूलाई एउटा 
सम्झौताद्वारा केही कुरा गनन िा नगननका लातग सक्षम नहनु सक्छन ्। तबगतमा विशेष कानूनको रूपमा रहेको 
करार ऐन, २०५६ को दफा ३ मा करार गनन योग्य व्यक्ति भनी राक्तखएको प्रािधानलाई ितनमान 

मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ को दफा ५०६ मा करार गनन सक्षम व्यक्ति भनेर देहायका व्यक्ति बाहेक अरु 

जनुसकैु व्यक्ति करार गनन सक्षम हनुेछन ्भनी नाबालक र होस ठेगान नभएको व्यक्तिलाई करार गनन असक्षम 

व्यक्तिको रुपमा राखेको पाइन्छ । सक्षमताका विषयमा मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ को दफा 
३२(१) मा अठार िषन पूरा गरेको व्यक्तिलाई कानूनी रुपमा सक्षम मातनन ेर सो व्यक्तिले कानूनको 

                                                            
20 Yadhav Kumar KC , Contract law, A comparative study , Pairavi Prakashan  first ed. 2016 P-142 

21
 नेपाल काननन पधिका, २०६४  अंक १  पषृ्ठ १६३४  धन.नं. ७८०४ 
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अधीनमा रही जनुसकैु अतधकार उपयोग गनन, दावयत्ि तनिानह गनन तथा कतनव्य पालना गनन सक्न ेभनी 
व्यिस्था गरेको छ । तसथन १८ िषन पूरा गरेको व्यक्ति करार गनन योग्य हनु्छ । साथै ऐ दफा ३३ 
मा १० िषन पूरा नगरेको िा गरे पतन होस ठेगानमा नरहेको व्यक्ति असक्षम हनु ेभन्न ेप्रािधान यस 
ऐनले गरेको पाइन्छ। तथावप यस्ता असक्षम व्यक्तिका तफन बाट उसको वहतको लातग संरक्षकले गरेको 
करारले कानूनी बैधता पाउन ेहनु्छ । विश्वव्यापी रुपमा रहेको करारको यो सैद्धाक्तन्तक मान्यतालाई नेपालको 
करार कानूनले पतन अङ्गीकार गरी नाबालक र होस ठेगानमा नरहेको व्यक्ति अथानत कानूनबमोक्तजम कुनै खास 

काम गनन सक्षम नरहेको व्यक्ति बाहेकका जनुसकैु व्यक्ति पतन करार गनन सक्षम हनुेछन ्भनी आत्मसात गरेको 
पाइन्छ ।22 मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ को दफा १४६ मा संरक्षकले असक्षम व्यक्तिको तफन बाट 
कानूनबमोक्तजमको काम गने व्यिस्था गरको छ । त्यसैगरी संरक्षकले आफ्नो संरक्षकत्िमा रहेको 
असक्षम िा अधनसक्षम व्यक्तिको पालन पोषण, स्िास््य, क्तशक्षा, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा हेरवििार आफ्नो 
सम्पक्तिबाट गरेको भए त्यस्तो हेरवििार गदान खिन भएको रकम संरक्षकत्िमा रहेको असक्षम िा 
अधनसक्षम व्यक्तिको सम्पक्तिबाट भराई तलन सक्नेछ 23 भन्न े रहेको साथै दफा १५३ र १५४ मा 
कोही संरक्षक नभएको नाबालक र होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिका लातग माथिरको व्यिस्था गरेको 
पाइन्छ। त्यस्तो माथिरले आफ्नो माथिरीमा रहेको व्यक्तिको सम्पक्ति क्तजम्मा तलई सोको व्यिस्थापन 
र सञ्चालन गनुनपनेछ भन्न े रहेको पाइन्छ।24 त्यसैगरी  कुनै सङ्गदठत संस्थाको रेखदेख, संरक्षण िा 
क्तजम्मामा रहेको भए त्यस्तो सङ्गदठत संस्था त्यस्ता व्यक्तिको माथिर हनु ेर त्यस्तो सङ्गदठत संस्थाको 
प्रमखुले माथिरको अतधकार प्रयोग गने व्यिस्था मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ ले गरेको छ।25   

 

ग) प्रस्ताि र स्िीकृतत  (Offer and Acceptance)  

एक व्यक्तिले अको व्यक्तिसुँग कुनै काम गनन िा नगननको लातग स्िीकृतत पाउन ेमनसाय राखी आफ्नो इच्छा 
जाहेर गछन भने त्यसलाई प्रस्ताि (offer) भतनन्छ भन ेस्िीकृतत भन्नाले प्रस्तािका उपर जनाइएको सहमतत िा 
मञ्जुरी भन्न े बकु्तझन्छ। मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ को दफा ५०४ को स्पवष्टकरण खण्डमा उल्लेख 

गरेबमोक्तजम “प्रस्ताि भन्नाले कुनै काम गनन िा नगननका लातग स्िीकृतत पाउन ेअतभप्रायले एक व्यक्तिले अको 
व्यक्तिसमक्ष राखेको प्रस्ताि सम्झनपुछन” भतनएको छ भन े“स्िीकृतत भन्नाले प्रस्तािका कुराहरू प्रस्तािकले जनु 

अथनमा प्रस्ताि गरेको छ सो कुराका सम्बन्धमा प्रस्तावित व्यक्तिले सोही अथनमा ददएको सहमतत सम्झनपुछन26” 

भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । जनु कुरा करार ऐन, २०५६ को दफा २ (ख) र (ग) मा पररभावषत 
गररएको तथयो ।  

 

                                                            
22

 मनलनकी दवेानी संधहता, २०७४ दफा ५०६. 

23 मनलनकी दवेानी संधहता, २०७४ दफा १५० 

24 मनलनकी दवेानी संधहता, २०७४ दफा १५९ 

25 मनलनकी दवेानी संधहता, २०७४ दफा १५६ 
26

 मनलनकी दवेानी संधहता, २०७४ को दफा ५०४ 
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प्रस्ताि र स्िीकृतत कुनै पतन करारको प्रथम तबन्द ुहो भने प्रस्ताि तबना स्िीकृतत हदैुन भन्न ेकरार 
कानूनमा सिनमान्य तसद्धान्त रहेको छ । यी दईुबीि अननु्याक्तश्रत सम्बन्ध भएकोले नै यी दईुलाई 
करार कानूनमा सबैभन्दा महत्त्िपूणन तत्त्िका रुपमा हेने गररन्छ। तथावप यी दबैु कारक तत्त्िहरु एक 
अकानमा सम्बक्तन्धत नै भए तापतन यी दईुको प्रकृतत र प्रकार भने तभन्दातभन्दै रहेको पाइन्छ।  

 

यदद कुनै प्रस्ताि तलक्तखत िा मौक्तखक रुपमा गररन्छ भन ेत्यस्तो प्रस्तािलाई प्रत्यक्ष प्रस्ताि िा विक्तशष्ट 
प्रस्ताि (Express Offer or Specific Offer) भतनन्छ भन े विक्तशष्ट प्रस्ताि भन्नाले कुनै क्तिज, िस्त ुिा 
कुनै व्यक्तिलाई तोकेर गरेको प्रस्ताि सम्झनपुदनछ। यस्तो प्रस्ताि जनु अथनमा जसका लातग गररएको 
हो उसैले सोही अथनमा स्िीकृतत पतन प्रदान गनुनपने हनु्छ भन े व्यिहार िा आिरणबाट गररएका 
करारहरुलाई अप्रत्यक्ष करार भतनन्छ। करार सधै तलक्तखत नहनु ेभएका कारणले पक्षहरुको व्यिहार 
िा आिरणबाट पतन करार र यसको दावयत्ि सजृना हनु ेगदनछ। अप्रत्यक्ष प्रस्तािलाई अको पक्षको 
व्यिहार र आिरणिाट स्िीकृत गररएको खण्डमा त्यस्तो करारले कानूनी रुपमा बैधता प्राप्त गने 
भएका कारणले नै अप्रत्यक्ष स्िीकृततलाई पतन करार कानूनमा महत्त्िका साथ हेने गररन्छ।मलुकुी 
देिानी संवहता, २०७४ को दफा ५०६ को उपदफा (२) मा करार तलक्तखत िा मौक्तखक िा करार 
गने व्यक्तिहरुको आिरणबाट पतन हनु सक्नछे भनी उल्लेख गररएबाटै हाम्रो कानूनले समेत अप्रत्यक्ष 
करारलाई बैधातनकता प्रदान गरेको पाइन्छ। तर व्यािहाररक रुपमा भने आिरणबाट सजृना भएका 
करारका तबषयबस्तहुरु मदु्दा सरह अदालतमा तनकै कम प्रिेश गने गरेका छन।् आिरणबाट गररन े
प्रस्ताि र आिरणबाटै गररन े स्िीकृततले सजृना गरेको करारबमोक्तजमको दावयत्ि पूरा गराउनलाई 
कानूनी रुपमा उि दावयत्ि पवुष्ट गनन भन ेतनकै नै कदठन हनुे गरेको छ।  

 

बेलायतको Court of Appeal ले सन ्१८९२ मा  Carlill v. Carbolic Smoke Ball Co.27 को मदु्दामा 
प्रस्ताि र स्िीकृततका बीि हनुे तभन्नताको विद्यमानतालाई आधार मानी तनणनय गरेको पाइन्छ। सो 
मदु्दामा काबोतलक स्मोक बल कम्पनीले आफ्नो उत्पादन 'स्मोक बल' नाकमा प्रयोग गरे इन्फ्लएुन्जा 
तनको पाने र ददनमा तीन पटक प्रयोग गदान पतन इन्फ्लएुन्जा तनको नभए एक हजार पाउण्ड इनाम 
ददने भनी विज्ञापन गरेको तथयो। तनिेदक केररलले सोही बमोक्तजम गरे पतन इन्फ्लएुन्जा तनको नभएको 
भनी दाबी गदान Court of Appeal ले काबोतलक कम्पनीको विज्ञापन केबल प्रस्तािको तनमन्त्रणा नभएर 
प्रस्ताि नै भएको भनी तनणनय गरेको तथयो। विज्ञापनले नै प्रस्तावित सतनको सूिना र स्मोक बलको 
प्रयोग भनेको स्िीकृतत सरह हो भन्न ेव्याख्या अदालतले गरेको पाइन्छ। 

 

त्यस्तै करारमा दोहोरो प्रस्ताि (Cross Offer) को अिस्थासमेत हनु ेगदनछ । दबैु पक्षले एक अकानलाई 
प्रस्तािहरु राखेको अिस्थालाई दोहोरो प्रस्तािको अिस्था भनेर बकु्तझन्छ। दबैु पक्षले एक अकानलाई 
एकै विषयसुँग सम्बक्तन्धत अथानत एउटै तबषय बस्तसुुँग सम्बक्तन्धत प्रस्ताि राखेको अिस्थामा दोहोरो 
प्रस्तािको सजृना हनु पगु्दछ । 

                                                            
27 [1892] EWCA Civ 1, 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/1892/1.html
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त्यस्तै प्रततप्रस्ताि करारको अको महत्त्िपूणन विषय हो। कुनै एक पक्षले राखेको प्रस्ताि स्िीकृतत नहदैु 
अको पक्षले कुनै प्रस्ताि राख्यो भन े त्यस्तो प्रस्तािलाई प्रततप्रस्ताि भतनन्छ। यस्तो अिस्थामा कुनै 
पक्षले प्रस्ताि गरेकोमा अको पक्षले प्रथम पक्षलाई उसले गरेको प्रस्तािभन्दा तभन्न िा सो प्रस्तािमा 
संशोधन हनुगेरी गरेको प्रस्तािलाई प्रततप्रस्तािको रुपमा िकु्तझन्छ। तथावप यसलाई प्रस्तािको 
प्रततवक्रयामा ददइएको प्रस्तािकै रुपमा तलन ेगररन्छ । जस्तैाः ‘क' ले ‘ख' लाई ५०,००० मा ‘ख' 
को मोटर वकन्न ेप्रस्ताि गदान सो प्रस्ताि नमानी ‘ख' ले ‘क' लाई उल्टै उसको मोटर ६०,०००/- मा 
वकन्न प्रस्ताि गछन भन ेसो प्रततप्रस्ताि हो भनेर िकु्तझन्छ।   

 

करारमा हनु े प्रस्ताि र स्िीकृततका सम्बन्धमा जारी रहने प्रस्तािले पतन महत्त्िपूणन भतूमका तनिानह 
गरेको हनु्छ। एक पटक प्रस्ताि गरेपतछ सो प्रस्ताि लामो अितधसम्म विद्यमान रवहरहन ेप्रकृततका 
प्रस्तािलाई जारी रवहरहने प्रस्तािको रुपमा िकु्तझन्छ। जस्तैाः दैतनक रुपमा अखबार वकन्न ेग्राहकले 
तबके्रतालाई पटक-पटक सो कायनका लातग प्रस्ताि र स्िीकृतत गरररहन ुपदैन ।  

 

यसरी कुनै पतन करारले पूणन रुपमा कानूनी मान्यता प्राप्त गनन प्रस्तािको जतत महत्त्ि हनु्छ स्िीकृततले पतन 

उततकै महत्त्ि बोकेको हनु्छ । एउटा सम्झौताले करारको रूप धारण गनन प्रस्तािकले जनु अथनमा प्रस्ताि 

राखेको हनु्छ त्यो त्यही अथनमा स्िीकृतत दाताले सहमतत प्रकट गरेको हनुपुछन, अतन मात्र त्यस्तो सम्झौताले 

करारको रुपमा मान्यता पाउन ेहनु्छ । तर त्यस्तो प्रस्ताि र स्िीकृतत प्रितलत सािनजतनक कानूनसुँग बाक्तझएको 
िा अमान्य रहेको भन ेहनु ुहुुँदैन ।  

 

यसरी कुनै पतन प्रस्ताि र स्िीकृतत सम्झौता हुुँदै करारको रुपमा पररणत भई िैध करार हनुको लातग त्यो एक 

पक्षले राखेको प्रस्ताि र त्यसमातथ अको पक्षले प्रकट गरेको सहमतत कानूनबमोक्तजमको हनैु पछन, यदद 

सािनजतनक कानूनले तनषधे गरेको कुनै काम गनन िा नगनन भनी गररएको प्रस्ताि रहे भए त्यस्तो प्रस्ताि अको 
पक्षले स्िीकार गरेकै खण्डमा पतन त्यो सहमततअनसुार भएको सम्झौताले करारको रुपधारण गनन सक्दैन 

अथिा त्यस्तो करार िैद्य करार मातनदैन ।  

 

प्रस्ताि (Proposal) का सम्बन्धमा Avtar Singh ले आफ्नो पसु्तक Law of Contract and Specific 

Relief मा “The communication of proposals, the acceptance of proposals, and the 

revocation of proposals and acceptances, respectively, are deemed to be made by any act 
or omission of the party proposing, accepting or revoking, by which he intends to 
communicate such proposal, acceptance or revocation, and which has the effect of 

communicating it.” र  स्िीकृतत (Acceptance) का सम्िन्धमा “the proposal or acceptance of any 

promise is made in words, the promise is said to be express. In so far as such proposal or 

acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied” भनेको  
पाइन्छ ।28 

                                                            
28

 Avtar Singh, Law of Contract and Specific Relief, Estern Book Company, Lucknow 9th ed.2005 Pp 5-6 
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यसरी प्रस्तािका केही तनयमहरु पूरा भएपिात ्मात्र उि प्रस्तािले कानूनी मान्यता प्राप्त गरी िैध करारको 
रुपधारण गने हुुँदा प्रस्ताि र  स्िीकृततलाई करारको आधार विन्दकुो रुपमा पतन हेररन्छ । त्यसैले कुनै 
पतन पक्षिाट राक्तखएका प्रस्तािहरुले कानूनी मान्यता स्थावपत गने हुुँदा ती प्रस्तािहरु तनियात्मक र स्पष्ट 

हनुपुदनछ । 

 

प्रस्तािकले कुनै पतन समयमा आफूले राखेको प्रस्ताि वफतान तलन सक्छ। यसरी आफूले राखेको प्रस्ताि 

आफैले वफतान तलनलुाई प्रस्तािको खण्डन भतनन्छ । कुनै कारणिश प्रस्ताि रद्द भएमा त्यसलाई प्रस्तािको 
अन्त्य भएको मातनन्छ । यस सम्बन्धमा मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ को दफा ५१० मा व्यिस्था गरेको 
पाइन्छ ।  

 

मातथ वििेिना गररएअनसुार जसरी प्रस्तािले कानूनी मान्यता प्राप्त गनन केही तनयमहरू पूरा गरेको हनुपुछन 
यसैगरी स्िीकृततले पतन केही शतनहरू पूरा गरेको हनुपुछन भन्ने देक्तखन्छ। त्यस्ता कततपय सैद्धाक्तन्तक 
मान्यताहरूलाई नेपालको करार कानूनमा पतन समािेश गररएका छन्29 ।  यसरी प्रस्तािका रुपमा आएको 
विषयिस्तलुाई स्िीकृतत ददन ेक्रममा त्यस्तो स्िीकृततले पतन केही तनयमहरुको पालना गनुनपने कुरा विश्वव्यापी 
रूपमा मातनदै आएकोमा नेपालले सोलाई कानूनी रुपमा नै अङ्गीकार गरेको पाइन्छ।30 त्यस्तो स्िीकृतत 

व्यि िा पररलक्तक्षत हनुपुने अथानत प्रस्तािउपर प्रस्तावित व्यक्तिले मात्र स्िीकृतत प्रदान गनन सक्ने लगायत 
जनु अथनमा प्रस्ताि राक्तखएको हनु्छ प्रस्तावित व्यक्तिले सोही अथनमा मात्र स्िीकृतत प्रदान गनुनपने अन्यथा 
प्रततप्रस्ताि गनुनपने लगायत समय सीमातभत्र स्िीकृतत प्रदान गररन ुपने अन्यथा सो स्िीकृततले मान्यता नपाउन े

र प्रस्तािको अन्त्य भए जस्तै स्िीकृततको पतन अन्त्य हनुे करारका मान्य र महत्त्िपूणन पाटाहरु रहेको 
पाइन्छ। 

 

प्रस्ताि र स्िीकृततका सम्बन्धमा सिोच्ि अदालतले वहमालयन बैंक तल. विरूद्ध दगुानदेिी डङ्गोल31 को मदु्दामा 
करार गने पक्षहरुले आफ्नो सवुिधा र करारको उद्देश्य पूततनका लातग प्रस्तािहरु राख्न र शतनहरु तनधानरण गनन 
स्िायि र स्ितन्त्र हनु्छन ्। त्यस्तो प्रस्ताि िा शतन अको पक्षले स्िीकार गनन िा इन्कार गनन पतन स्िायि हनु्छ 

भन्दै शतनहरुमा स्िीकृतत ददई सहीछाप गरेको िा तदनकूुल आिरण र व्यिहार गरेको समेत 

अिस्थामा करार सम्पन्न हनुे र करारका ती शतनहरु पक्षहरुउपर कानून सरह बन्धनकारी हनु ेभनी तसद्धान्त 

प्रततपादन गरी प्रस्ताि र स्िीकृततको महत्त्िलाई थप प्रष्ट पारेको पाइन्छ । 

 

घ) स्ितन्त्र  सहमतत  

करारका दिैु पक्षहरु करारको विषयिस्त ुछनौट गनन, करारको प्रस्ताि राख्न र त्यसमा इच्छाअनसुार  स्िीकृतत 

प्रदान गनन िा सहमतत प्रदान गनन स्ितन्त्र र स्िायि हनु्छन ्। यदद कुनै पक्ष करकाप, अनकु्तित प्रभाि िा 

                                                            
29

 मनलनकी दवेानी संधहता, २०७४ को दफा  ५०९ / ५१० 

30
 https://www.toppr.com/guides/business-laws/indian-contract-act-1872-part-i/acceptance/ 

31
 ने.का.प. २०६५, धन.नं. ७९३५, अंक ३ 

https://www.toppr.com/guides/business-laws/indian-contract-act-1872-part-i/acceptance/
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जालसाजका कारणले स्ितन्त्र इच्छाविना करारमा प्रिेश गछन भने त्यो  करारलाई अिैध मातनन्छ । यद्यवप 

पक्षले यसलाई रद्द गनन कानूनबमोक्तजम अदालतमा आिेदन ददन सक्छ ।32 करारका सम्भावित पक्षहरूबीि 

सहमतत नभएमा करारले कुनै औक्तित्य प्राप्त गनन सक्दैन। प्रस्तािकले राखेको प्रस्तािमा प्रस्तावित व्यक्तिले 

स्ितन्त्रतापूिनक स्िेच्छाले सहमतत िा स्िीकृतत नजनाएसम्म करारले िैधता प्राप्त गनन सक्न ेहुुँदैन । कुनै पतन 

पक्षको इच्छा विपरीत, जालसाजपूणन रूपमा, बलजफ्ती गरी, अनकु्तित प्रभािमा पारी िा करकाप गरी कुनै 

सम्झौतामा प्रिशे गनन बाध्य तलु्याइन्छ भन ेत्यस्तो सहमततलाई स्ितन्त्र सहमतत मातनदैन । यसरी गररएको 
करार अिैध मातनन्छ । यस्तो अिस्थामा समान्यताः करार शून्यकरणीय हनु पगु्दछ । मलुकुी देिानी संवहता, 
२०७४ को दफा ५०७ मा करारीय पक्षहरू स्िायि हनु ेविषयमा कानूनी व्यिस्था गरेको पाइन्छ ।  

 

ङ)  प्रततफल र उद्देश्य (Consideration and Object)  

सामान्य दृवष्टकोणले हेदान प्रततफल नभएसम्म करारको सजृना हनु सक्दैन अथानत प्रततफल नभएको 
सम्झौतालाई करारको रुपमा मान्यता ददन सवकुँ दैन । यस्तो प्रततफल गैरकानूनी हनुहुुुँदैन र कानून अनरुुप नै 

प्रततफलको आस गनुनपने हनु्छ । तथावप कततपय अिस्थामा अपिाद स्िरुप यस्ता तबना प्रततफलको करारले 
पतन कानूनी मान्यता पाएको देक्तखन्छ । भारतीय करार ऐनको दफा २५ मा प्रततफल नभए पतन िैध हनुे 
करारको उल्लेख गररएको छ।जसअनसुार प्रततफल तबनाको करारले पतन कानूनी मान्यता पाउन े(Agreement 

without consideration is void, unless it is in writing and registered, or is a promise to compensate 

for something done, or is a promise to pay a debt barred by limitation law). भन्ने देक्तखन्छ33। नेपालमा 
करारसम्बन्धी कानूनी व्यिस्थामा प्रस्टसुँग प्रततफलको व्यिस्था गररएको नदेक्तखुँदा हामी कहाुँ पतन केही 
हदसम्म प्रततफल विनाको करारको अिलम्बन गररएको पाइन्छ । कसैले कसैलाई कुनै सम्पक्ति पाररत 

गररददुँदा सम्पतत पाउन े व्यक्ति तनकट सम्बन्ध भए रहेको अिस्थामा र दान बकस िा शेषपतछको िकस 

गररददुँदाको अिस्थामा समेत सोमा मूल्य खलुाउनपुने हाम्रो कानूनी व्यिस्था र पररपाटीले प्रततफलको 
अन्तरतनवहत तत्त्िलाई अङ्गीकार गरेको नै मान्नपुने एकातफन  देक्तखन्छ भन ेअकोतफन  हाम्रो कानूनमा प्रततफल 

शब्दको कतै उल्लेख नहनुलुाई करार कानूनको तसद्धान्तप्रततको बदतलुँदो अिधारणालाई पतन हेन ुनपने हनु 

आउुँछ ।हाम्रो करारसम्बन्धी व्यिहारका सम्बन्धमा अदालतबाट गररएका तनणनयबाट यस्ता प्रततफल तबनाका 
सम्झौताहरूले पतन करारको रुपमा मान्यता पाउन ेभनी कानूनी तसद्धान्त प्रततपादन भएको देक्तखन्छ। 34 

 

आधतुनक करारीय मान्यतालाई थाती राखी एकक्षण कसैको सम्पक्तिको राजीनामा सट्टापट्टा बकसपत्र आदद 

इत्यादद गराई तलुँदा के बापत कसरी तलनदुदन ुभएको, सो कुरा खलुाउनपुने  भन्न ेहाम्रो कानूनी व्यिस्थामातथ 

वििार गने हो भन े तबना मूल्यको र प्रयोजन उल्लेख नभएको तलखतको कानूनी मान्यता हनु सक्दैन भन्न 

सवकन्छ।जसबाट नेपालमा पतन प्रततफल तबनाको करारले सामान्यताः कानूनी मान्यता नपाउन े भन्न े नै  

देक्तखन्छ ।यद्यवप साविक मलुकुी ऐन घर बनाउनेको महलको ८ नम्बरले गरेको कानूनी व्यिस्थाबमोक्तजम 

                                                            
32

 मनलनकी दवेानी संधहता, २०७४ को दफा  ५१८. 

33 The Indian Contract Act, 1872 sec 25, 

34
 रघननाथ प्रसाद मािवारीधवरुद्ध धवश्वनाथ मािवारी  फैसला धमधत २०३४/१०/०५  न्यायदनत वर् ु१ अङ्क ३ पषृ्ठ ४५ 
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बहाल नतलन ेगरी पतन कसैसुँग घर पसल बहालमा तलने ददन ेसम्झौता हनुसक्न ेकानूनी व्यिस्था र आतथनक 

रुपमा प्रततफल नभए पतन स्िेच्छाले ददएको दान िा बकसपत्रले कानूनी मान्यता पाउन सक्न ेभन्न ेकानूनी 
व्यिस्थालाई तनयाल्दा नेपालमा कततपय अिस्थामा मान्य करारको तनक्तम्त प्रत्यक्ष प्रततफलको आिश्यकता नै 

पछन भन्न सवकन े पतन देक्तखुँदैन । प्रमे तथा स्नहे रहेका कारण गररन े यस प्रकारका कारोबारहरुमा प्रत्यक्ष 

प्रततफलको आस गररएको नदेक्तखए तापतन अप्रत्यक्ष प्रततफल भने रहन सक्छ ।  

 

नेपालमा तबगतमा विशेष कानूनको रुपमा रहेको करार ऐन, २०५६ को दफा २ (घ) मा  प्रततफलको पररभाषा 
गरेको देक्तखन्छ। सोमा  प्रततफल भन्नाले प्रस्तािमा उक्तल्लक्तखत काम गररददए िा नगरी ददएिापत कुनै काम 

गररददन े िा नगरी ददनगेरी गरेको कबलु सम्झनपुछन भन्न े रहेको पाइन्छ । अवहले मलुकुी देिानी संवहता, 
२०७४ को दफा ४९३ मा कुनै काम गनन िा नगननका लातग कानूनी रुपमा िाध्यता भएकोमा त्यस्तो काम गरे 

िा नगरेमा दावयत्ि तसजनना हनुेछ भन्न ेउल्लेख भएबाट  दावयत्िमा प्रततफल अन्ततननवहत रहेको नै मान्नुपने  

हनु्छ । 

 

यसरी प्रततफल (Consideration) भन्नाले कुनै कुराको बदलामा कुनै कुरा (Something in Return) पाउन ुहो। 

सामान्यतया प्रततफल तबना करार गने प्रिलन हुुँदैन।करारका पक्षहरूले कुनै क्तिजको सट्टामा कुनै क्तिज 

तलन्छन/्ददन्छन ्। त्यस बेलामा मातै्र करारलाई कानूनी रूपमा लागू गनन सवकन्छ । केही गनन िा नगनन कबलु 

गदान त्यसको बदलामा केही प्रततफल प्राप्त नहनुे भए त्यस्तो कबलुलाई कानूनद्वारा लागू गनन सवकुँ दैन भन्ने 
मान्यता रवहआएको हो।यस अलािा पतन वििारणीय विषय के हो भन े प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जे जस्तो भए पतन 

प्रततफल कानून सम्मत ्हनुपुदनछ भन्नेमा दइुमत हनु सक्दैन।  

 

ि) सम्झौताको तनक्तित अथन र पररपालना  
करार गदान कुन प्रयोजनको लातग करार गररएको िा गनन लागेको कुरा स्पष्ट रुपले सरुुमै उल्लेख भएको 
हनुपुछन। करारका विषयिस्त ु तथा सतनहरू स्पष्ट र कानूनसम्मत ् रहेको हनुपुछन । करारबमोक्तजम भएको 
व्यिहारमा ती पक्षहरूको हक र दावयत्ि सो करारका शतनहरुबाटै तसक्तजनत हनु ेहुुँदा ती शतनहरु स्पष्ट  नहनु ेहो 
भन े भविष्यमा मकान पने पक्षलाई असर पनन सक्छ । यसैले करारीय सम्झौतामा तनक्तित र स्पष्ट अतन त्यसको 
अथन लाग्ने गरी खलुाएको हनुपुदनछ । सम्झौताको दबैु पक्षहरू यसका सबै सतनहरूको बारेमा जानकार रहेको 
हनुपुछन।करारमा उल्लेख गररएका शतनहरू अस्पष्ट (Vague) छ िा अतनक्तित (Uncertain) छ भन े त्यस्तो 
करारको औक्तित्य हुुँदैन।सािनजतनक कानूनबमोक्तजम कायानन्ियन गनन सवकने कायन मात्र सम्झौताद्वारा 
बाध्यकारी हनु्छन।्असम्भि कायन गननको लातग भएको सम्झौता कानूनद्वारा लागू गनन सवकदैन ।35 करार 

गदानका बखतमा उल्लेख गररएका शतनबमोक्तजमका दावयत्िहरू पूरा गनन सवकन े वकतसमको हनुपुछन । गनै 

नसवकन ेकाम गने भनी िा गनै नपने काम गनुनपने भनी करार गररएको खण्डमा त्यस्तो करारले िैधता प्राप्त 

नगनुनको साथै पक्षहरूलाई समेत करारीय दावयत्िमा बाुँध्न सक्दैन । त्यसैले राज्यका प्रितलत कानूनले स्पष्ट 

रूपमा शून्य हनुे भनी घोषणा गरेको अथानत सािनजतनक कानूनले तनषधे गरेका विषयहरुलाई तलएर गररएको 
                                                            
35 मनलनकी दवेानी संधहता, २०७४ को दफा  ५१९ 
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सम्झौताले कानूनी मान्यता प्राप्त गनन सक्दैन । करारले िैधता प्राप्त गननका लातग कानून िा सरकारी नीततले 

तनषधे नगररएको विषय हनुपुछन । 

 

छ)  आिश्यक कानूनी औपिाररकताहरू 

प्रत्येक करारको तलखतले कानूनी मान्यता प्राप्त गननका लातग अथानत ् त्यो करार पक्षहरूका लातग बाध्यकारी 
हनुका लातग  सो तलखतको विषय यवकन गरी स्पष्ट रुपमा खलुाई त्यसमा केरमेट नहनु ेगरी छापी टाइप गरी  
िा हातले लेखी तयार गनुनपने  र सम्बक्तन्धत कारणीले सहीछाप गनुनपने कानूनी व्यिस्था रहेको पाइन्छ ।36 

त्यस्तो तलखत अथानत ्कुनै तनकायबाट प्रमाक्तणत गनुनपने िा करार कुनै तनकायमा अतभलेख रहने िा त्यस्तो 
तनकायबाट कायानन्ियन हनु े िा तबतनमय अतधकारपत्रमाफन त कारोबार हनु े िा सािनजतनक सूिना गरेको 
बोलपत्रबमोक्तजमका करार ठेक्कापट्टा बाहेकका अन्य पिास हजार रुपैयाुँभन्दा बढी रकमको िा नेपाल 

सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी त्यस्तो रकममा नघट्न ेगरी तनधानरण गरेको रकमभन्दा बढी 
रकमको नेपालतभत्र घरसारमा तयार भएको तलखत / करार सम्बक्तन्धत पक्षहरुको स्थानीय तह िा स्थानीय 

तहको िडा सतमततको कायानलयमा उपक्तस्थत भई सक्कल तलखतको क्तशरमा यस्तो कायानलयबाट प्रमाक्तणत गराउन ु

पनेछ र त्यसरी प्रमाक्तणत गदान तलखतमा तलखतका कारणीलाई प्रमाक्तणत गने कायानलयले सहीछाप गराउन ु
पनेछ37 र सोलाई दतान गररन ुपछन । यो कानूनी औपिाररकताहरू जस्तै, लेखन, मदु्रांकन, र रक्तजषे्ट्रसनको साथ 

अक्तघ बढ्नपुदनछ, अन्यथा करारको तलखतले कानूनी मान्यता नपाउन े अिस्था आउन सक्छ । यसरी 
कानूनले नै व्यिस्था गरी कुनै करार तलक्तखत रूपमै भएको हनुपुछन र तोवकएको तनकायबाट प्रमाक्तणत गररनपुछन 
भन्न ेउल्लेख भएकोमा सोहीबमोक्तजम गनुनपछन । कानूनले नै प्रमाणीकरण गनुनपने  भनी उल्लेख गरेकोमा सो 
बमोक्तजम नगरेमा उि करारले कानूनी मान्यता प्राप्त गनन सक्दैन ।  

 

ज)  कानूनी सम्बन्ध स्थावपत गने मनसायाः 
करारका पक्षहरुद्वारा कुनै काम गने िा नगने सम्झौता भएपिात ्दबैु पक्षलाई त्यस कायन कानूनद्वारा 
बन्धनकारी हनु्छ । पक्षका बीिमा करार भएपतछ उनीहरुको बीिमा दावयत्ि र अतधकार तसजनना गने 
मनसाय सिानतधक महत्त्िपूणन हनु्छ । काम गनन सम्झौता गने तर त्यसको पररपालनाका सम्बन्धमा 
कुनै पतन कानूनी उपिारको बाटो अबलम्बन गररएन भन े सो करारको अक्तस्तत्िमा संकट पछन । 
त्यसकारण करारका पक्षबीि कानूनी सम्बन्ध स्थावपत गरी अतधकार र दावयत्ि तसजनना गने 
मनसायसमेत प्रकट भएको हनुपुछन । कुनै पक्षले सो कायनको पररपालना नभए करारको उल्लङ्घन 
हनु्छ र सामान्यतया क्षततपूततनको माग गररन्छ । दबैु पक्षले करारको पूणन पालना गने मनसाय राखी 
करार उल्लङ्घन भएको अिस्थामा अको पक्षलाई क्षततपूततन ददन ेिा मदु्दा मातमला गने भन्न ेकुरा पतन 
करारका पक्षका बीि सहमतत भएको हनुपुछन । सो सहमततले करारलाई कानूनी मान्यता प्रदान गरी 
सोका पक्षहरुलाई सो करारको शतनहरुको पालना गननमा यथोक्तित िातािरणको तनमानण गछन। 

 

                                                            
36

 मनलनकी दवेानी कायुधवधध संधहता, २०७४ को दफा २८ 

37
 मनलनकी दवेानी कायुधवधध संधहता, २०७४ को दफा ३६ 
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५. करारको मान्यता 
दईु िा दईुभन्दा बढी पक्षहरुबीि कुनै कायन गनन िा नगननका लातग कानूनबमोक्तजम कायानन्ियन गनन सवकने 
सम्झौतालाई मात्र करारको रुपमा मान्यता ददइन्छ । त्यसैले दईु िा दईुभन्दा बढी सक्षम पक्षहरुबीि 
स्ितन्त्रतापूिनक कुनै काम गनन िा नगननका लातग सफलतापूिनक कुनै सम्झौता सम्पन्न गररन्छ र त्यस 
सम्झौताको तबषयबस्त ु राज्यका प्रितलत कानूनले तनषधे (Prohibit) गरेको छैन भन े त्यस करारले ती 
पक्षहरुको लातग कानून सरह मान्यता राख्दछ । यसरी तनमानण भएका करारहरुले ती पक्षका लातग सोमा 
उक्तल्लक्तखत विषयले बैधता प्राप्त गने हुुँदा यो करारहरु प्रितननीय (Enforceable) हनु्छन ्। यस सम्िन्धमा 
Avtar Singh ले  Law of Contract and Specific Relief  भन्न ेपसु्तकमा All agreements are contracts if they 

are made by the free consent of parties competent to contract, for a lawful consideration and with a 

lawful object, and are not hereby expressly declared to be void.38 भनी ििान गरेका छन।्  

 

आफ्ना दैतनक आिश्यकताहरू पूरा गने तसलतसलामा व्यक्तिहरूबीि धेरै प्रकारका बोलकबोल तथा प्रततज्ञाहरू पतन 

गररन्छन ्तर यसरी गररन ेसबै प्रकारका बोलकबोल, प्रततज्ञा तथा सम्झौताबाट करारको तसजनना भएको हुुँदैन । 

करार गदान प्रितलत कानूनअनसुार पूरा गनुनपने कायनवितध पूरा गरेको िा नगरेको कुरा, सम्झौता गने िा प्रततज्ञा गने 

व्यक्तिहरूको उमेर, उनीहरूको मानतसक अिस्था, सम्झौताको विषयिस्त ुतथा प्रततफल आदद कुराहरुले कुनै पतन 

सम्झौताले कानूनी मान्यता प्राप्त गने िा नगनेमा ठूलो भतूमका खेलेको हनु्छ ।39 त्यसैले दईु िा दईुभन्दा बढी 
व्यक्तिहरूबीि कानूनी मान्यता प्राप्त करारको तसजनना हनुको लातग त्यसमा केही आिश्यक तत्त्िहरुको विद्यमानता 
हनुपुदनछ । ती आिश्यक तत्त्िहरुका िारेमा मातथ वििेिना गरी सवकएको हुुँदा यहा पनुरोक्ति गरररहन 
परेन । 

 

यसरी कानूनले लागू नगने सम्झौताहरु सम्झौताकै रुपमा मात्र रहेका हनु्छन ्। कानूनले लागू गने सम्झौतालाई 

मात्र करारको रुपमा मान्यता प्रदान गररन्छ । यसबाट करारको तलुनामा सम्झौताको क्षेत्र तनकै विस्ततृ रहेको 
पाइन्छ । यसै सम्बन्धमा Balfour Vs. Balfour40 को मदु्दा उदाहरणीय रहेको छ। उि  मदु्दामा श्रीलंकामा 
नोकरी गरररहेको Balfour आफ्नो छुवट्टको समयमा आफ्नी श्रीमतीसवहत बेलायत छुवट्ट मनाउन गएका तथए तर 

फकन दा पत्नी तबरामी भएकीले श्रीलंका आउन सवकनन ् र Balfour एक्लै फवकन ए । यसरी फकंदा Balfour ले 

आफ्नी पत्नीलाई श्रीलंका पगुेपतछ मवहनाको ३० पाउन्ड पठाउनेछु भनी प्रततज्ञा (Commitment) गरेका तथए । 
उनीहरूको बीिमा रहेको सम्बन्ध समुधरु रहनु्जेलसम्म उि रुपैयाुँ पठाए तापतन पतछ सम्बन्ध तबतग्रएपतछ 

Balfour ले आफ्नो प्रततज्ञा पूरा गरेनन ्। त्यसउपर उनीमातथ श्रीमतीले मदु्दा हातलन ्। यस अिस्थामा Balfour 

श्रीमान-्श्रीमतीको बीिमा भएको उि सम्झौतालाई कानूनद्वारा लागू हनु नसक्न े(not enforceable by law) भनेर 

न्यायालयले ती दईु जनाको बीि भएको सम्झौताबाट कानूनी दावयत्िको तसजनना गनन गराउन नसवकने हुुँदा रकम 

भराइददन तमल्दैन भन्न े तनणनय गर् यो । यसरी यो मदु्दाबाट सामाक्तजक रूपमा भएको सम्झौता जसले कानूनी मान्यता 
                                                            
38

 Avtar Singh, Law of Contract and Specific Relief, Estern Book Company, Lucknow 9th ed.2005 Pp 3 

39
  करार काननन, भरतराज उप्रेती, धिधिल तेस्रो संस्करण २०६६ पषृ्ठ ५१ 

40
 Balfour v Balfour [1919]https://lawcasesummaries.com/knowledge-base/balfour-v-balfour-1919-2-kb-571/ 
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प्राप्त गनन सक्दैन, त्यस्ता सम्झौताहरु सम्झौताकै रुपमा रहन्छन,् वयनीहरुले करारको मान्यता प्राप्त गनन सक्दैन भन्ने 
तसद्धान्त स्थावपत भएको पाइन्छ । तथावप लोग्ने स्िास्नीको सम्बन्ध भएका िा नक्तजकको पाररिाररक सम्बन्ध 

भएका व्यक्तिहरुको बीिमा भएका सबै सम्झौताहरुले कानूनी मान्यता नपाउन ेभन्ने होइन । सम्पततको हकसुँग 

सम्बक्तन्धत सम्झौता र व्यापाररक प्रकृततका तलखतहरुलाई पररिारका सदस्यहरूबीि नै भएका भए पतन कानूनी 
मान्यता प्राप्त करारको रुपमा तलइन्छ । जस्तो Merrit Vs. Merrit41 को मदु्दामा लोग्ने स्िास्नीका बीिमा भएको 
घरायसी सम्झौता भए तापतन उनीहरुबीि कानूनी सम्बन्ध स्थापना गने मनसाय तथयो भनी ठहर् याएको कुरालाई 

उदाहरणको रुपमा तलन सवकन्छ । यो मदु्दामा पतत र पत्नीको संयिु स्िातमत्िमा घर खररद गदान उि घरलाई नै 

बन्धकमा राखी तलएको ऋणको सम्पूणन वकस्ता पत्नीले ततरेमा उि घरको पूणन स्िातमत्ि पत्नीको नाममा हस्तान्तरण 

गने सम्बन्धमा उनीहरुबीि सम्झौता भएको तथयो । पत्नीले घरजग्गा खररद गनन तलएको ऋणिापत राक्तखएको 
घरको बन्धकी तनखन्नको लातग ततनुनपने ऋणको सम्पूणन वकस्ता ततररसकेपतछ पतन पततले उि घर पत्नीको नाममा 
हस्तान्तरण गनन इन्कार गरेको तथयो । पततले करार उल्लंघन गर् यो भनी पत्नीले तलएको दाबीलाई बेलायतको कोटन 
अफ अवपलले स्िीकार गरेको पाइन्छ । 

 

त्यसैले कानूनी सम्बन्ध कायम राख्न सक्न ेगरी अथानत दईु पक्षबीि भएको करार कुनै पक्षले उलङ्घन गरेमा 
त्यसबापत कानूनी दावयत्ि बहन गराउन िा करारको यथोक्तित पररपालना गनन गराउन सवकने गरी भएका 
सम्झौताहरु नै िास्तिमा करार हनु्छन ्र  यस प्रकारका करारले नै िैधता र मान्यता पाउुँछन ्भन्न ेबझु्नपुदनछ । 

 
करारको मूल ममनको रुपमा रहेको यथाित पररपालना (Specific Performance) को सम्बन्धमा साविक करार 

ऐन, २०५६ को दफा ८६ र हाल संवहताको दफा ५४० ले व्यिस्था गरेको पाइन्छ । यो कानूनी 
व्यिस्थाअनसुार करार उल्लंघन भएको कारणबाट मकान पने पक्षलाई पगु्न गएको िास्तविक हानी नोक्सानी बापत  
नगद क्षततपूततन मनातसि र पयानप्त नहनु ेभएमा त्यसरी मकान पनन गएको पक्षले क्षततपूततनको दािी गनुनको सट्टा करारको 
यथाित ् पररपालनाको दाबी गनन सक्न े भन्न े कानूनी व्यिस्था हो । यस सम्बन्धमा सिोच्ि अदालतबाट धेरै 

मदु्दाहरुमा फैसला भई प्रततपाददत भएका तसद्धान्तले करार कानून र यससुँग सम्बक्तन्धत हाम्रो व्यिहारलाई अझ 

पररष्कृत गरेको देक्तखन्छ । यसै सन्दभनमा करार ऐन, २०५६ को दफा ८६ (२)(ङ) ले करार उल्लंघन गने पक्षले 

करारको यथाित ्पररपालन गररपाऊुँ  भनी मागदािी गनन नपाउन ेबारेमा स्पष्ट गरेको तथयो भन ेहाल संवहताको दफा 
५४०(२)(ङ) मा सो व्यिस्था रहेको छ।  

 

यसरी दईु पक्षहरुको वििारको मेल अथानत तमलनबाट करारको तसजनना हनु ेर त्यो तमलनबाट तसजनना हनु ेकरार, जनु 

पूरा गनन सवकन्छ, जनु सािनजतनक कानूनले तनषधे गरेको छैन, जनु सािनजतनक वहतविपरीत छैन, जसमा डर त्रास 

दबाब जालसाज अनकु्तित प्रभािको अंश देक्तखुँदैन, स्िेच्छाले कुनै कायन गनन िा नगननका लातग कुनै पक्षहरुबीि 

सहमततमा पगु्छन ्भन ेत्यो बैध करारको रुपमा रहेको मान्न सवकन्छ भने त्यस प्रकारको करारले मात्र कानूनी 
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 Merrit vs. Merrit (1970) 2 AII ER 760 करार काननन, भरतराज उप्रेती, धिधिल तेस्रो संस्करण २०६६ पषृ्ठ ५५ 
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िैधता र मान्यता प्राप्त गनन सिछ ।42 यसरी दईु पक्षबीि कानूनी दावयत्ि सजृना हनु े गरी तोवकएका 
शतनहरुको अधीनमा रवह करार गररने र त्यस्तो करारले कानूनी मान्यता पाउन े भए तापतन करारको 
मान्यताकै तबषयमा हामीले तनम्न कुराहरुमा ििान गनन सान्दतभनक देक्तखन्छ ; 
 

क)  करारमा हनेु भलु  

करारमा हनु े भलु करार कानून अन्तगनतको एक महत्त्िपूणन अिधारणा हो । यो तबषय करारको 
मान्यता र करारको पररपालनासुँग अन्ततननवहत हनुे गदनछ।  करार तनमानणका क्रममा करारका पक्षले 
भलुिश गने गलत प्रकृततका सम्झौता िा गलत शव्दको प्रयोग हनु ु नै करारमा हनुे भलु हो । 
करारको विषय िा लेनदेनको प्रकृततमा हनु े भलु, सम्झौताको शतनहरुमा गल्ती र करारका पक्षको 
पवहिान नखलुाइएको कारणले उत्पन्न हनुे भलुलाई भने यदाकदा करार गदानको अिस्थामा गररन े
झकु्यान सरह हेररने गरेको छ । तर करारमा हनु े झकु्यानलाई भलुको रुपमा क्तित्रण गनन भन े 

तमल्दैन । एक पक्षले अको पक्षलाई गलत त्यको प्रयोग गदै  धोखा ददने मनसाय राखी गररएको 
करारलाई करारमा हनुे झकु्यान भतनन्छ, तर भलुमा कुनै त्य िा कानूनको विषयमा दबैु पक्षको 
अज्ञानताले भलु िा त्रवुट गररएको हनु्छ । यस अिस्थामा करारको पररपालनाको सम्भािनाको 
विद्यमानता हेररन्छ र यस वकतसमको करार बदर हनु ेनहनु ेतनक्यौल गररन्छ । करारमा हनु ेभलुलाई 
सामान्यतया तीन प्रकारको रुपमा हेररने पतन गररन्छ; पवहलो दबैु पक्षको गलत विश्वासका कारण हनु े
साझा भलु, दोस्रो दबैु पक्षले आफ्ना आफ्ना त्यमा र एक अकानको उद्देश्यको बारेमा गलत जानकारी 
राक्तख गरेको भलु र तेस्रो करारको कुनै एक पक्षले आफ्नो पररिय िा सम्झौताको शतनहरुमा गरेको 
भलु । यसरी सामान्यताः करारमा गररएको भलुका कारण करार प्रथम विन्दमैु शून्य हनु पतन  

सक्दछ । विश्वासमा कुठाराघात गररएको कारणले भएको करारले कानूनी मान्यता पाउुँदैन र यसले 
कानूनी सम्बन्ध पतन स्थावपत गनन सक्दैन । Ruffles vs Wichelhaus43 (1864) मदु्दामा Ruffels र 
Wichelhaus ले फरक-फरक पानीजहाजको नाम ‘Peerless' भएको र दबैुले एकै पानीजहाज सम्झी 
बम्बईबाट बेलायतको तलभरपलुमा कपास ढुिानी गदान वििाद उठेकोमा Court of Exchequer ले दबैु 
पक्षद्वारा गलत त्यको विश्वासले तनमानण भएको करारको पररपालना हनु नसक्न ेभनी करार बदर गने 
फैसला गरेको तथयो । त्यसकारण करार तनमानण हुुँदा पक्षहरुबीि हनु ेभलुले करारको पररपालना नै 
नहनु ेअिस्था पतन तसजनना हनुे गदनछ ।  

 

ख) करार र झकु्यान 

करार गदानका बखत कुनै एक पक्षले करारका त्यहरुलाई झकु्याउन े वहसाबले करार गरेको रहेछ 
भने त्यस्तो करारले मान्यता प्राप्त गनन सिैन । करारको कुनै एक पक्षले अको पक्षलाई गमुराहमा 
राक्तख िा गलत त्य प्रस्ततु गरी गररएको करार बदरभागी हनु्छ र यस्ता वकतसमका करारलाई 
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 करार काननन सम्बन्धः अचल सम्पधिसँग, प्रमोद कन मार बैध, न्यायदतू २०६८-६९  पणूाुङ्क २०१, सम्मेलन धवशेर्ाङ्क   पषृ्ठ ५५ 

43 Raffles v Wichelhaus (1864) 2 Hurl & C 906 
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झकु्यानमा गररएको करार भतनन्छ। कुनै पक्षले सही अथनमा सही मनसाय राखेर सम्झौता गरे तापतन 
अन्जानमा गलत त्य प्रस्ततु गरी करार गनन सक्दछ । करार कानूनमा झकु्यानलाई सामान्यतया 
तीन प्रकारले हेररन्छ; पवहलो, पक्ष तनदोष भएको अिस्था, दोस्रो, पक्षको लापरिाहीले झकु्यान भएको 
अिस्था र तेस्रो, पक्षले जालसाजी तिरले गरेको झकु्यान । मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ को दफा 
५१८ (२) को ‘घ' मा झकु्याई गररएको करारलाई बदर गराउन सवकने करार भनी व्यिस्था 
गररएको छ । सो दफामा मनातसब आधारतबना झटु्टा वििरण िा त्य ददएको, कुनै पक्षलाई मकान पने 
गरी बहकाएको, करारको विषयिस्तमुा गल्ती गराएको र एक विषयमा करार भएको विश्वास ददलाई 
अको विषयमा करार गराएको अिस्थालाई झकु्याई गररएको करार हनु ेर त्यस प्रकारको करारलाई 
बदर गराउन सक्न ेव्यिस्था गररएको छ। तसथन करारमा हनु ेझकु्यानले करारको मान्यता र यसको 
बैधातनकतामा समेत प्रत्यक्ष असर पानन सक्दछ | 

 

ग)  करार र जालसाज 

जालसाज गरी गररएको करारले समेत करारको मान्यतामा स्पष्ट असर परु् याउुँदछ । जालसाजी तिरले 
दरुाशय राक्तख गलत त्य प्रस्ततु गरी िा अको पक्षलाई झकु्याई जालसाजपूिनक धोखा ददन े तनयतले 
तनमानण गररएको करार बदर गराउन सवकन ेकरार हनु । मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ को दफा 
५१८ (२) को (ग) मा जालसाजबाट भएको करारलाई बदर गराउन सवकने व्यिस्था रहेको छ। 
करार गने पक्ष िा तनजको प्रतततनतधले अको पक्ष िा तनजको प्रतततनतधलाई धोका ददने तनयतबाट कुनै 
कुरा सत्य होइन भन्ने जानकारी हुुँदाहुुँदै त्यस्तो कुरा सत्य हो भनी विश्वास ददलाएको िा विश्वास पनन 
सक्ने कुनै काम कारबाही गरेको िा कुनै त्यका बारेमा जानकारी हुुँदाहुुँदै त्यस्तो त्य जानीजानी 
लकुाएको िा कानूनबमोक्तजम जालसाज हनुे अन्य कुनै काम गरेको भए जालसाज गरेको सम्झनपुछन भनी 
उल्लेख गररएको छ । सो दफालाई तबश्लषेण गरी हेदान, करार गदान कुनै एक पक्षको मनसायलाई 
प्रमखु तत्त्िका रुपमा राखेको देक्तखन्छ । कुनै एक पक्षले िा तनजको प्रतततनतधले कुनै अको पक्ष िा 
तनजको प्रतततनतधलाई धोखा ददन े तनयत राखेको पवुष्ट भएमा िा नभए नगरेको र असत्य कुराको 
जानकारी हुुँदाहदैु सत्य हो िा सत्य कुरालाई असत्य हो भनी बताएको पवुष्ट भएमा त्यसरी गररएको 
करार बदर हनुे भनी उल्लेख भएको छ । यसबाट हामीले करार गने व्यक्तिको मनसायले समेत 
करारको मान्यतामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ भनी बझु्नपुने हनु्छ | 

 

घ)  अनकु्तित प्रभािबाट भएको करार  

करारका दबैु पक्षबीि स्ितन्त्र सहमतत हनु ुकरारको आधारभतू तत्त्ि हो । एक पक्षले अको पक्षलाई 
प्रभािमा पारी आफ्नो इच्छा अनरुुप कायन गराउन र अनकु्तित लाभ उठाउने उद्देश्यले गररएको 
करारलाई पतन मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ को दफा ५१८ (२) को (ख) मा बदर गराउन सवकने 
करार भनी व्यिस्था गररएको छ। आफ्नो प्रभािमा रहेको र आफ्नो इच्छानसुार काम गराउन सवकने 
व्यक्तिबाट आफ्नो वहत िा स्िाथनका लातग कुनै अनकु्तित लाभ उठाउन ेमनसायले त्यस्तो व्यक्तिउपर 
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पारेको प्रभािलाई अनकु्तित प्रभाि भनी व्यिस्था गररएको छ। यस वकतसमबाट भएको करारलाई समेत 
कानूनले मान्यता ददएको छैन।  

 

ङ) गैरकानूनी करार 

केही विषयलाई कानूनले मखुररत रुपमा बन्देज लगाएको अिस्थामा पतन सो विषयमा करार हनु्छ भने 
त्यस वकतसमको करार कानूनी रुपमा अमान्य र बदर हनु्छ । उदाहरणका लातग नपेालमा ‘खैरो 
वहरोइन' को वकनबेि र ओसारपोसार तनषधे गररएको छ र सो कायनलाई गैरकानूनी कायन भतनएको  

छ । ‘क' र ‘ख' बीि ५० वकलो वहरोइन खररद गने करार भएमा सो करार गैरकानूनी करार 
मातनन्छ । मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ को दफा ५१७ को उपदफा २(ख) मा त्यस वकतसमका 
कानूनले तनषधे गरेको र गैरकानूनी उद्देश्य बोकेका करार बदर हनु ेव्यिस्था छ । यसरी कानूनले  

रोक लगाएको  विषयसुँगको सम्झौताले कानूनी मान्यता प्राप्त गनन सक्दैन र त्यो सम्झौता केिल सम्झौता मात्र 

रहन गई शून्य अिस्थामा पगु्दछ । 

 

ि)  अनकु्तित समवृद्ध (Unjust Enrichment):  

केही कायन नगररकन लाभ प्राप्त गनुन न्यावयक हुुँदैन। यस्तो अिस्थामा लाभ प्रदान गने पक्षलाई 
अन्याय हनु जान्छ। एक पक्षको नोक्सानी हुुँदा अको पक्षलाइ लाभ िा सवुिधा हनु्छ भन ेत्यसलाई 
अनकु्तित समदृद्व भतनन्छ। त्यसकारण कानूनले कसैको फाइदामा अको पक्षलाई हातन हनु्छ भन ेत्यस 
तबषयलाई कानूनको दायरामा ल्याई तनयमन गछन ।  मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ को दफा ६६४ 
मा कुनै व्यक्तिले कानूनसम्मत काम गनुनपने िा दावयत्ि पूरा गररददनपुने कारण तबना कसैले कसैबाट 
कुनै लाभ िा सवुिधा प्राप्त गरेमा त्यसरी लाभ िा सवुिधा प्राप्त गने व्यक्तिले अनकु्तित समवृद्ध प्राप्त 
गरेको मातननेछ भनी व्यिस्था गरेको छ। Black's Law dictionary मा अनकु्तित समवृद्धलाई “The 

retention of a benefit conferred by another, without offering compensation, in the 

circumstances where compensation is reasonably expected.” भन्न े पररभाषा गररएको छ। 

नेपालको सिोच्ि अदालतले कृष्णबहादरु शे्रष्ठविरुद्ध अमर आदशन माध्यतमक विद्यालय िानशे्वरसमेतको44 
मदु्दामा “क्षततपूततनको रकम अत्यतधक िा िेमनुातसि भई एक पक्षले अको पक्षबाट िेमनुातसि लाभ िा 
फाइदा (Unjust Enrichment) पाउन ेअिस्थामा क्षततपूततन भनी उल्लेख गररएको रकमले पेनाल्टी िा 
जररिानाको रुप पतन धारण गनन सक्न”े भनी करारको एक पक्षलाई अनकु्तित समवृद्ध हनुबाट रोकेको 
दृष्टान्त छ।  

 

छ)  पनुस्थानपना (Restitution):  

कुनै व्यक्तिको नोक्सानीमा अको व्यक्तिलाई लाभ भएको छ भन ेअनकु्तित समवृद्ध प्राप्त गरेको व्यक्तिले 
हातन पगु्न गएको पक्षलाई पनुस्थानपना गररददनपुने बाध्यात्मक व्यिस्था कानूनले गरेको छ । कसैले 
आफूले तलन नहनुे कुनै िस्त ुभलूिश तलएमा िा प्राप्त गरेमा तनजले जसबाट त्यस्तो िस्त ुतलएको िा 

                                                            
44 ने.का.प २०६८ अङ्क ६ धन.न. ८६३५  
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प्राप्त गरेको हो सो तनजलाई नै वफतान गनुनपने छ ।45 कसैले भलूिश आफू कसैप्रतत ऋणी रहेको ठानी 
कसैलाई ततनुन नपने कुनै ऋण रकम ततरेकोमा तनजले त्यस्तो ऋण ततनुन नपने कुरा प्रमाक्तणत गरेमा 
त्यस्तो रकम प्राप्त गने व्यक्तिले तनजलाई त्यस्तो रकम वफतान गनुनपने छ ।46 कसैले आफ्नो दाबी 
नपगु्न ेकुनै रकम िा िस्त ुकसैबाट बदतनयतपूिनक प्राप्त गरेमा तनजले त्यस्तो रकम िा िस्त ुर त्यस्तो 
रकम िा िस्त ु प्राप्त गरेको ददनदेक्तख वफतान गरेको ददनसम्म त्यस्तो रकममा कानूनबमोक्तजम लाग्न े
ब्याज िा त्यस्तो िस्तबुाट प्राप्त गरेको लाभ िा प्रततफलसमेत वफतान गनुनपने छ । त्यसैगरी प्राप्त गरेको 
रकम िा िस्तकुो कारणिश हातन, नोक्सानी भएमा त्यसबापतको क्षततपूततनसमेत तनजले बझुाउनपुने 
काननुी व्यिस्था रहेको छ ।47  

 

६. करारको बैधातनकता र पररपालना 
कुनै पतन सम्झौता करार बन्नका लातग त्यसमा आिश्यक तत्त्िहरू समावहत हनुपुछन । कानूनबमोक्तजम मान्य नहनु े

करार बदर हनुे करार मातनन्छन ्भने ईच्छा र अनकु्तित प्रभािमा पारेर गररएको करार िदर गराउन सवकने करारमा 
पदछनन ्। नेपालको करार कानूनमा कानूनले तनषधे नगरेको पेशा, व्यापार िा व्यिसाय गननबाट कसैलाई रोक 

लगाइएको करार,  सिनसाधारणले उपभोग गरररहेको सतुबधा कसैलाई उपभोग गननबाट रोक लगाउन ेकरार, कसैले 

पाएको कानूनी अतधकार कुनै अदालतबाट प्रिलन गराई पाउनबाट रोक लगाइएको करार, कानूनको विरुद्धमा 
भएको िा प्रितलत कानूनले तनषधे गरेको कुरामा गरेको करार, अनैततक उद्देश्यको लातग िा सािनजतनक व्यिस्था िा 
वहतको विरुद्धमा गररएको करार, विषयिस्त ुकरार गने पक्षरूलाई स्पष्ट रूपमा थाहा नभएबाट पूरा गनन नसवकन े

अिस्थामा भएको करार, करार गदानकै अिस्थामा पूरा गनन असम्भि भएको करार िा काल्पतनक करार, करार गनन 
अयोग्य व्यक्तिबाट भएको करार, गैरकानूनी उद्देश्य भएको करार र करारको अत्यािश्यक त्यको विषयमा करार 

गदानका बखत करारका दिैु पक्षहरूको भलुबाट भएको करार बदर हनु ेकानूनी व्यिस्था रहेको छ।48  

 

त्यसैगरी कुनै एक पक्षले अदालतबाट पतन करारलाई बदर घोवषत गराउन सक्दछन।् यस्ता वकतसमका करार भन े

स्िताः बदर हुुँदैनन ् । कुनै पक्षले सो करारलाई अदालतमा प्रिेश गराएको अिस्थामा मात्र बदर घोवषत गनन  
सवकन्छ । करकापबाट भएको करार, अनकु्तित प्रभािबाट गररएको करार, जालसाजबाट भएको करार र झकु्याई 

भएको करारलाई अदालतमा प्रिेश गराई बदर गराउन सवकन्छ ।49  यसरी मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ ले 

कानूनबमोक्तजम मान्य नहनु ेकरारलाई बदर हनु ेकरार अन्तगनत र कानूनको विरुद्धमा भएको िा प्रितलत कानूनले 

तनषधे गरेको कुरामा भएको करार बदर हनुे करार अन्तगनत राखेको पाइन्छ ।  

 

                                                            
45 मनलनकी दवेानी संधहता, २०७४ दफा ६६५ 
46 मनलनकी दवेानी संधहता, २०७४ दफा ६६६ 
47 मनलनकी दवेानी संधहता, २०७४ दफा ६६७ 
48

  मनलनकी दवेानी कायुधवधध संधहता, २०७४ को दफा  ५१७ 

49
  ऐ.ऐ. ५१८ 
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सबै सम्झौता करार नहनु ेर जनु सम्झौताले कानूनी मान्यता प्राप्त गछन, त्यस्तो सम्झौतालाई मातै्र करारको रूपमा 
ग्रहण गनन सवकन्छ भनेर मातथ नै उल्लेख गरी सवकयो । कुनै पतन सम्झौताले करारको रूपमा िैधातनकता प्राप्त गनन 
करार तनमानणको अिस्थामा विद्यमान तत्त्िहरु समेवटएको हनुपुछन । ती तत्त्िहरू समाविष्ट भएका सम्झौताले मातै्र 

करारको स्िरुप ग्रहण गदनछन।्  

 

यसरी करारका पक्षहरूद्वारा सम्झौताबमोक्तजम तसजनना गररएको दावयत्ि पूरा गनुन नै 'करारको पररपालना'  
(Performance of Contract) भन्न ेबकु्तझन्छ । करारका पक्षहरुले सम्झौतामा राक्तखएको शतनअनसुार आफ्नो दावयत्ि 

पूरा गनुनपछन । पररपालना करार सम्झौताको समाप्ती गने वितधहरूमध्ये एक हो । सम्झौता समाप्त भएपतछ सो 
विषयमा पक्षहरूसुँग एक अकान तबरूद्धको थप अतधकार र दावयत्ि  कायम रहुँदैन ।  

 

करार हुुँदाका बखत करारबाट तसजनना भएका दावयत्ि िहन गरी सो दावयत्ि जसरी पूरा गनन तय गररएको तथयो हबुह ु

सम्पन्न गररन ु करारको पररपालना हनु ु हो । यसरी करार गने पक्षले आफ्नो दावयत्ि पूरा नगरेसम्म करारमा 
उक्तल्लक्तखत शतनहरु उनीहरुका लातग बन्धनकारी रहे भएका हनु्छन ्। जनु काम िा उद्देश्यका लातग करार भएको 
हो सो काम िा उद्देश्य प्राप्त गरेको हनुपुछन । यस्तो उद्देश्य प्राप्त नभएको अिस्थामा सारभतू रुपमा काम सम्पन्न 

भएको मान्न सवकुँ दैन ।50 उनीहरुले सो करार पूरा नगरेको अिस्थामा अको पक्षलाई मकान पनन गएमा सोको भरण 

गनुनपने हनु्छ । यसरी करार गने ब्यक्तिको सो करारको पररपालना नहुुँदैका अिस्थामा  मतृ्य ुभएमा िा होस ठेगानमा 
नरहेमा पतन सो करारीय दावयत्ि समाप्त हुुँदैन । करार गने पक्षले िहन गनन स्िीकार गरेको दावयत्ि उसका 
हकिालाले पूरा गनुनपने हनु्छ । तर तनजी योग्यताको आधारमा पूरा गनुनपने दावयत्ि भने करार गने व्यक्तिको मतृ्य ु

भएमा िा होस ठेगानमा नरहेमा स्िताः समाप्त हनुे हनु्छ । यस्तो दावयत्ि कसैमा सनन सक्न ेहुुँदैन र सदैन । त्यस्तै 

करार गने एक पक्षले कुनै हक प्राप्त गने रहेछ भने उसले सो हक करार गने अको पक्ष भएसम्म उसैबाट र उसको 
मतृ्य ु भएमा िा होस ठेगानमा नभएको अिस्थामा ऊबाट प्राप्त हनु नसक्न े क्तस्थतत उत्पन्न भई सो दावयत्ि 

हकिालाबाट भराई तलन पाउन ेहनु्छ । तर योग्यताको आधारमा पूरा गनुनपने दावयत्ि हकिालामा नसने हनुाले 

करार गने पक्षको मतृ्य ुभएपतछ िा होस ठेगानमा नरहेपतछ अको पक्षले सो पक्षबाट पाउन ेहक स्िताः समाप्त हनु्छ । 

अथानत तनजी योग्यताको आधारमा कुनै करार गररएको र सो करार पूरा हनु ुअगाबै करारको पररपालना गनुनपने 

व्यक्तिको मतृ्य ुभएमा िा होस ्ठेगानमा नरहेमा उसले पूरा गनुनपने  दावयत्ि उसको हकिालामा सनन व्यिहारताः पतन 
असम्भब रहेको हुुँदा सो दावयत्ि हस्तान्तररत हनु सक्दैन । 

 

हाम्रो प्रितलत मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ मा करार अन्तगनतको हक र दावयत्ि सने भनी, व्यक्तिगत दक्षता िा 
योग्यताको आधारमा प्राप्त गरेको हक र दावयत्ि त्यस्तो हकिालामा सने छैन तर करार गने कुनै व्यक्तिको मतृ्य ु

भएमा िा तनजको होस  ठेगानमा नरहेमा त्यस्तो करारबमोक्तजम प्राप्त हनुे हक त्यस्तो करार गने व्यक्तिको सम्पक्ति 

प्राप्त गने हकिालामा सनेछ भन ेप्रािधान रहेको पाइन्छ51 

 

                                                            
50

 ने का प  २०६७, अङ्क ५, धनणुय नं ८३६८ 

51
 मनलनकी दवेानी कायुधवधध संधहता, २०७४ को दफा ५२८ 
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यसरी सम्झौता हुुँदा जनु कायन जसरी गने भतनएको तथयो सो कायन अतलकतत पतन फरक नपारी त्यसरी नै सम्पादन 

गररएको हनुपुदनछ भन्ने कुरा करारको पररपालनासम्बन्धी सामान्य तनयम हो । करार पररपालनासम्बन्धी यो 
तनयमलाई पूणन पररपालना Absolute Performance को तनयम पतन भतनन्छ ।52  

 

करारको पररपालना करारको प्रमखु उद्देश्य भएकाले पररपालनाले करारको अक्तस्तत्िको संरक्षण गरेको हनु्छ । 
त्यसैले करार गने प्रत्येक पक्षले करारबमोक्तजमको आ-आफ्नो दावयत्ि पूरा गरको अिस्थामा करार स्िताः समाप्त 

हनु्छ । जब सम्झौताको तनददनष्ट उद्देश्य पक्षहरूद्वारा पूरा हनु्छ ति करार सम्पन्न हनु्छ । करारका पक्षहरुको 
उद्देश्य पूरा हनु ु नै करार पररपालनाको महत्त्िपूणन पक्ष हो । त्यसैले Contract Law: A comparative study मा 
भतनएको छ  “The performance is the main objective for which the parties make a contract. Performance 

is the contractual duty. The manner of performance is mentioned in the contract itself. It is not 

prescribed, it has to be performed according to the rules of contract law, uses of trade, precedents of 

courts etc. By performance of the contract is terminated or comes to a happy ending. Nonperformance 

is a breach of contract for which law provides remedy. In conclusion, it can be said that performance of 

contract in good faith is not only a legal duty but also an honorable duty of every person (natural or 

legal alike)53  
 

एक पक्षले आफ्नो तफन बाट पूरा गनुनपने दावयत्ि बाुँकी राखी अको पक्षलाई उसको तफन बाट पूरा गनुनपने दावयत्ि पूरा 
गनन लगाउन ेगरी दाबी गनन भन ेतमल्दैन । त्यसो गनन ददएमा करारको एकपक्षले मात्र सवुिधा पाउन ेक्तस्थततको तसजनना 
हनु जान्छ । यस सम्बन्धमा सिोच्ि अदालतबाट कैयौँ तसद्धान्तहरु प्रततपादन भएका छन ् । दईु पक्षबीि 

एकआपसमा सम्झौता भएपतछ सम्झौतामा उल्लेख भएका शब्दहरूको पालना दिैु पक्षबाट हनु आिश्यक हनु्छ । 

यदद सम्झौताबमोक्तजम कतनव्य पालना गनुनपने पक्षबाट पालना भएन भने सम्झौताबमोक्तजम अको पक्षले सम्झौता 
कायम राख्न ेिा नराख्न ेभन्न ेसम्बन्धमा पनुविनिार गनुन स्िभाविकै हनु े 54 भनी सिोच्ि अदालतबाट फैसला भएको 
पाइन्छ । 

 

करार गने पक्षको दावयत्िको सम्बन्धमा करारसम्बन्धी कानूनी व्यिस्था हेदान, कुनै विषयको दावयत्ि जसले पूरा 
गनुनपने गरी तसजनना भएको छ िा जनु पक्षले जे दावयत्ि तलएको हनु्छ सोही व्यक्तिले त्यस्तो विषयको दावयत्ि पूरा 
गनुनपने छ। करार गने प्रत्येक पक्षले करारबमोक्तजमको आफ्नो दावयत्ि पूरा गनुनपने छ भन्न ेकानूनी व्यिस्था मलुकुी 
देिानी संवहता, २०७४ मा रहेको छ ।55 

 

७. नेपालमा करार कानूनको विकासमा सिोच्ि अदालतको भतूमका  
करार कानूनको विस्ताररत र ठोस व्यिस्था नभएको समयदेक्तख नै नेपालमा करार कानूनको विकासका लातग 

अदालतले टेिा परु् याउुँदै आइरहेको छ । नेपालमा करार कानूनको प्रारम्भको रुपमा १९१० को मलुकुी ऐनमा 
                                                            
52

  करार काननन,  भरतराज उप्रेती, धिधिल, तेस्रो संस्करण २०६६, पषृ्ठ २२९ 

53
 Yadav Kumar KC, Contract  Law, A comparative study, Pairavi Prakashan, first edition 2016, pp157 

54
 ने का प  २०५१, अङ्क ८, धनणुय नं ४९६३  

55
 मनलनकी दवेानी कायुधवधध संधहता, २०७४ को दफा ५२१ 
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रहेको पैसा तलन ेददन ेसम्बन्धमा साह-ुआसामीको महल र लेनदेन व्यिहारको महलमा रहेका वितभन्न व्यिस्थालाई 

तलन सवकन्छ । उि ऐन वि.सं. १९९२ सालमा संशोधन हुुँदा धमनपतु्रको कागज र अिल सम्पक्तिको सट्टापट्टा िा 
बेितबखन गदान तलक्तखत सम्झौता गनुनपने र सो सम्झौता सम्बक्तन्धत अड्डामा गई रक्तजषे्ट्रसन पास गनुनपने गरी 
रक्तजषे्ट्रसनको महल थवपएको पाइन्छ । मौजदुा कानूनमा थपु्र ै यस्ता व्यिस्थाहरु थवपएपिात ् सजृना भएका 
वििादहरुको समाधानका तनतमि अदालतको सहायता तलनपुने क्रम पतन बढदै गएको देक्तखन्छ । करार सम्बन्धमा 
छुटै्ट कानून िा स्पष्ट व्यिस्था नभए पतन विकास सतमतत ऐन, २०१२ को दोस्रो संशोधन २०१४ ले दफा 
९ थप गरी सतमततसुँग भएको कुनै सम्झौता र त्यसलाई कायानन्ियन गने कुराको सम्बन्धमा उठ्न ेझगडा 
तनणनयको लातग मध्यस्थ पठाउनपुने गरी सम्झौतामा व्यिस्था भएकोमा सोही सम्झौता अनसुार तनयिु 
भएको मध्यस्थले झगडाको तनणनय गने व्यिस्था भएकोबाट करार र वििाद समाधान बारेको अिधारणा 
२०१४ मै विकास भएको देक्तखन्छ । वि.सं. २०२० मा बनकेो नयाुँ मलुकुी ऐन जारी भएसुँगै कुनै पतन रूपैयाुँ 
पैसाको लेनदेनका विषयमा मातै्र करारीय विषय सीतमत नभएर अन्य विषयलाई पतन समेटेको पाइन्छ । 

यसिाट करारको दायरा फरावकलो भएको देक्तखन्छ । दईु पक्षका वििमा भएको िैध सहमतत उल्लंघन गरेमा 
नालेश ददन सवकने भन्न ेसमेत व्यिस्था मलुकुी ऐन, २०२० मा गररएकोलाई अदालतिाट समेत सो कारोिारलाई 
करारको रुपमा पररभावषत गररदै56 आए तापतन करारसम्बन्धी विषयलाई विशेष कानूनमाफन त नै व्यिक्तस्थत गनुनपने 

आिश्यकतालाई मध्यनजर गदै करारसम्बन्धी ऐन, २०२३ लागू गररयो ।  

 

करारीय दावयत्ि बहनका सम्बन्धमा करार उल्लंघन भए उपर कानूनी उपिारको व्यिस्था कानूनमा स्पष्ट उल्लेख 

नभएको अिस्थामा पतन सिोच्ि अदालतले जनक तसंह सहगल वि. द्वाररका प्रसाद आयन57 को तनषधेाज्ञा मदु्दामा केही 
बोलेको देक्तखन्छ । करारको पररपालना गराउन ेक्रममा तनषधेाज्ञा जारी हनुपुने हो िा होइन भन्न ेमखु्य प्रश्न रहेको 
वििाददत विषयमा तनषधेाज्ञा जारी नगररए तापतन तनषधेाज्ञालाई करार उल्लंघनको उपिारका रूपमा ग्रहण गनन 
तमल्न ेभनी सो मदु्दामा व्याख्या गरेको पाइन्छ । करारीय दावयत्िका सम्बन्धमा तत्काल उपिार प्राप्त नभएमा 
करारको यथाित पररपालना हनु ेअिस्थाको अन्त हनु जान ेकुरालाई मध्यनजर गरी करार ऐन, २०५६ को दफा 
८७ मा उपयिु आदेशको व्यिस्था गररएको र यस सम्िन्धमा करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ (१)(२) 

बमोक्तजम प्रदान गररन ेउपिार तत्कालीन िा अस्थायी प्रकृततको भए पतन मदु्दाको रोहमा प्रदान गररने र अन्तरकालीन 

प्रकृततको नभई अक्तन्तम आदेश नै हुुँदा १७ नं को तनिेदन लाग्न ेनभई पनुरािेदन नै लाग्ने देक्तखन आउन ेभनी नपेाल 

टेतनङ इन्डवष्ट्रज प्रा. तल विरुद्ध तस म्याक्स फुड प्रा. तल58 भएको मदु्दामा सिोच्ि अदालतको पूणन इजलासबाट फैसला 
भएको देक्तखन्छ। यही विगतको कानूनी व्यिस्थालाई अवहले प्रितलत मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ को दफा 
५४० मा समेत तनरन्तरता ददइएको छ । 
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साकी कामीसमेत वि. कान्छो कामी59 भएको करारअनसुार तलखत पास गराई पाउुँ मदु्दामा,  सम्झौता र करारका 
बीिको तभन्नताको वििादलाई तछिोल्दै करारको पररभाषा र करारका महत्त्िपूणन तत्त्िको रूपमा रहेको प्रस्ताि र 

स्िीकृततको उपक्तस्थतत रहेको सम्झौताले करारको मान्यता प्राप्त गनन सक्न ेभनी फैसला भएको छ । ितनमान करार 

कानून तथा अन्य करारसुँग सम्बक्तन्धत मध्यस्थ कानून जस्ता कानूनहरुमा करारको ढाुँिा यवह नै हनुपुछन भनी 
तोवकएको छैन । अदालती अभ्यास हेदान, करारको यस्तो ढाुँिा हनु्छ र करारमा यस्ता शब्दहरु हनुपुछन भनी भन्न 

तमल्दैन भनी व्याख्या भएको पाइन्छ । यसले गदान नेपालमा ठेक्का व्यिसायमा हनु ेकरार सम्झौतालाई विश्व बैंकले 

एउटा मोडलका रुपमा राखेको पाइन्छ भन े एतसयाली विकास बैंकले अकै मोडलमा करारको ढाुँिा बनाएको  
पाइन्छ । नेपालमा बढी सम्झौता हनुे नेपाल विद्यतु प्रातधकरण, नेपाल टेतलकम, सडक, भिन तनमानण जस्ता सरकारी 
तनकाय र संस्थानको ठेक्का सम्झौतामा पतन एउटै मोडल रहेको पाइदैन । सरकारी तनकायहरुबाट हनुे 
सम्झौताहरुमा नै पतन विविधता रहेको पाइन्छ । एउटा कायानलय र अको कायानलयबाट हनु े करारीय 
सम्झौतामा एकरुपता देक्तखुँदैन । सरकारी तनकायबाट हनु े तनमानण एिम ्खररदसम्बन्धी सम्झौताका लातग 
सािनजतनक खररद अनगुमन कायानलयहरुबाट केही तनक्तित ढाुँिाहरु तनमानण गरी सबै सरकारी 
कायानलयहरुलाई त्यसको प्रयोग गनन भतनए पतन त्यसलाई कायानलयहरुले आफ्नो आिश्यकताका आधारमा 
पररमाजनन गरी सम्झौता गनन सक्नै नै देक्तखन्छ । त्यसैले त करारलाई दईु पक्षबीिको कानून भनेर भतनन्छ । 

यसै सन्दभनमा रामस्िरुप यादिविरुद्ध नपेाल  क्तशक्षा मन्त्रालयसमेत60 भएको मदु्दामा करार  कानून विशदु्ध रूपमा दईु 

पक्षबीि लागू हनुे कानून हो, दईु पक्षबीिको स्ितन्त्र सहमततमा भएको िैध करारले सम्बक्तन्धत पक्षको हकमा 
कानून  सरह मान्यता पाउुँछ  भन्दै करार कानूनले अन्य सािनजतनक कानूनको हैतसयत ग्रहण गनन नसक्न ेभनी 
फैसला भएको छ ।  

 

बाबरुाम राई वि. सररता देिकोटा दाहाल61 को लेनदेन मदु्दामा, शतन तथा मञ्जुरी दिैु पक्षहरूको अतधकार तथा 
दावयत्िलगायतका विषयहरू कुनै पतन सम्झौतामा स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको रहेछ भन े त्यस्तो सम्झौतालाई 

करारको मान्यता ददनपुछन भनी सिोच्ि अदालतले फैसला गरेको छ । उि मदु्दामा  अदालतबाट भएको व्याख्याले 

त्यस बेलाको करार कानूनको बझुाइलाई थप स्पष्ट पानन मद्दत परु् याएको देक्तखन्छ ।  

 

यस्तै, करारको मूल ममनको रुपमा रहेको यथाित पररपालना (Specific Performance) हाल संवहताको दफा ५४० 

मा रहेको छ । यो कानूनी व्यिस्थाअनसुार करार उल्लंघन भएको कारणबाट मकान पने पक्षलाई पगु्न गएको 
िास्तविक हातननोक्सानीबापत ् नगद क्षततपूततन मनातसि र पयानप्त नहनु े भएमा त्यसरी मकान पनन गएको पक्षले 

क्षततपूततनको दािी गनुनको सट्टा करारको यथाित ् पररपालनाको दाबी गनन सक्न ेभन्न ेकानूनी व्यिस्था हो । यस 

सम्बन्धमा सिोच्ि अदालतबाट धेरै मदु्दाहरुमा फैसला भई प्रततपाददत भएका तसद्धान्तले करार कानून र यससुँग 

सम्बक्तन्धत हाम्रो व्यिहारलाई अझ पररष्कृत गरेको देक्तखन्छ । करार ऐन, २०२३ विशेष ऐनको रुपमा आउन ुभन्दा 
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पवहले मलुकुी ऐन लेनदेन व्यिहारको ३७ नम्बरबाट तनदेक्तशत हाम्रो करारीय व्यिहार करार ऐन छुटै्ट र विशेष 

ऐनको रुपमा आइसकेपिात ्ऐनको दफा १०(२) को कानूनी व्यिस्था एिम ्ततथन राजकुमारी राणाविरुद्ध रामशङ्कर 

कसाइ62  भएको मदु्दामा  सिोच्ि अदालतबाट भएको करार गने प्रत्येक पक्षले आफ्नो दावयत्ि पूरा गनुनपछन,  दईु िा 
दईुभन्दा बढी व्यक्तिहरू तमली संयिु रुपले कुनै अको पक्षसुँग करार गरेमा करारबाट अन्य अतभप्राय नदेक्तखएमा 
संयिु रूपले करार गने व्यक्तिहरुमध्ये कुनै िा सबैबाट सो बमोक्तजमको दावयत्ि पूरा गराउन सवकने छ भन्न े

फैसलाबाट प्रितलत नेपाल कानूनविरुद्ध नभएका करारीय दावयत्ि पूरा गनन करारका प्रत्येक पक्षलाई बाध्य 

गराएको देक्तखन्छ । यसै सन्दभनमा अन्जना तनमानण सेिा प्रा.तल.तबरुद्ध मध्यमाञ्चल तसंिाई विकास तडतभजन नं. २ को 
कायानलय तसन्धलुीसमेत63 भएको मदु्दामा करारअनसुार पूरा गनुनपने दावयत्ि पूरा गरेको हनुपुदनछ भन्ने कुरा करार 

कानूनको मान्य तसद्धान्त रहेको र करार ऐन, २०५६ को दफा ८६ (२)(ङ) ले समेत करार उल्लंघन गने पक्षले 

करारको यथाित ्पररपालना गररपाऊुँ  भनी मागदािी गनन नपाउन ेबारेमा स्पष्ट गरेको पाइन्छ ।  

 

पततको मतृ्यपुिात ्पत्नीले करार सम्झौता गरी आफ्नो नाबालक छोराको हक माने वकतसमले आफ्नो घर िा सम्पक्ति 

अरू कसैलाई बेच्न ेसम्झौता गनुन हुुँदैन । त्यसरी तबक्री गनुनपने नै भए पतन नाबालक छोराको हक लाग्न ेसम्पक्ति भने 
आमाले जोगाएर राख्न ुपने दावयत्ि हनु ेभनी नाबालकको हक अतधकार संरक्षण गदै  सिोच्ि अदालतले छेच्यू लामा 
वि. राजेन्द्र प्रसाद पंतडत64 को मदु्दामा िोलेको पाइन्छ । यस नक्तजरबाट करारले कुनै पतन व्यक्तिको हक अतधकार 

कुक्तण्ठत गनन तमल्दैन भन्नेसमेत तसद्धान्तलाई केही हदसम्म  स्थावपत गरेको देक्तखन्छ । विभा िाहनु कलिारविरुद्ध 

क्तजल्ला विकास सतमततको कायानलय कलैया बारासमेत65 भएको मदु्दामा मूल करारसुँग बैंक जमानतसम्बन्धी करारको 
सन्दभन रहेको हनु्छ तापतन यो बैंक जमानतपत्र छुटै्ट पक्षहरुका बीि सम्पन्न भएको स्ितन्त्र करार भएकाले मूल 

करारको वििादले यस्तो जमानत पत्रअनसुारको अतधकार तथा दावयत्िको पालनामा अदालतले हस्तक्षेप गनुन हुुँदैन  

भनी फैसला गरेको पाइन्छ ।  

 

यसै पररिेशमा करारसम्बन्धी ऐन, २०२३ आउनभुन्दा पवहले र सो ऐन आएपिात ्ऐनका कततपय प्रािधानहरू 

अस्पष्ट हनुकुा साथसाथै करारका अन्य विविध महत्त्िपूणन पक्षहरूलाई समेट्न नसकेकाले अको करार ऐनको 
आिश्यकता महससु गरी नयाुँ करार ऐन, २०५६ तजुनमा गदान यसमा करारका नयाुँ आयामहरूलाई समेत समेट्न े

गरी विस्ततृ प्रािधानहरु समािशे गररएको र यस ऐनले करारका प्रकारहरूलाई वितभन्न पररच्छेदमा विभाजन गरी 
परुानो ऐनमा रहेका अस्पष्टतामा कमी ल्याउन े प्रयत्न गरी करारको पररपालनामा वििाद आएमा सो वििादको 
समाधान गने माध्यम छनौट गने अतधकार पक्षहरूमा नै तनवहत रहेको व्यिस्थालाई समेत वििार गरी  करार ऐन र 
सोही समयमा मध्यस्थता ऐनसमेत तजुनमा गररएको पाइन्छ । 
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यसरी विगतमा रहेका करारसम्िन्धी कानूनी प्राबधानलाई थप प्रष्ट पानन अदालतको भतूमका सराहनीय रहेको 
पाइन्छ । गंगा बहादरु गरुूङ्ग वि. भगिती थापा66 को मदु्दामा  तलखत कुनै पतन पक्षको ईच्छा विपरीत नभएमा यस्तो 
तलखतलाई करार भन्न नतमल्न ेअिस्था छैन भनी करारको अथन लगाएको देक्तखन्छ । त्यस्तै, सदूुर पक्तिम बस तथा 
तमतनबस व्यिसायी सतमतत वि. वहक्मत बहादरु मल्ल67 को मदु्दामा  अदालतबाट पक्षहरूबीि स्िेच्छाले 

भएको करारको पररपालना दिैु पक्षले अतनिायन रुपमा गनुनपने हनु्छ, एकपक्षीय रुपमा करारीय शतनको उल्लंघन 

भएमा मकान पने पक्षले उपिारको खोजी गनन नतमल्न ेदेक्तखुँदैन, दईु िा दईुभन्दा बढी पक्षहरूबीि कुनै काम गनन िा 
नगननका लातग भएको कानूनबमोक्तजम कायानन्ियन गनन सवकने सम्झौता नै करार भएकाले कानूनबमोक्तजम 

भएको करारलाई एकपक्षीय रुपमा उल्लङ्घन गनन तमल्दैन, करारका पक्षहरू उपर नै करारीय दावयत्ि पररपालना गने 

कतनव्यतनवहत रहेको हनु्छ भनी फैसला भएको र सो फैसलाले  करारको शाक्तब्दक ममन र अथनलाई थप प्रष्ट पानन 
मद्दत पगुेको देक्तखन्छ । 

 

त्यस्तै करार र करार कानूनको प्रकृतत के कस्तो हनुे भन्न े विषयमा अदालतले नपेाल सरकार वि. व्रसुिु भने्न िी य ु

क्तजयाङ68 भएको मदु्दामा विश्लषेण गरेको पाइन्छ। करारको शतन पालन गरे, नगरेको सम्बन्धमा र त्यसबाट हनु 

गएको क्षतत िा नोक्सानीको सम्बन्धमा करारसम्बन्धी ऐनले देिानी दावयत्िको तसजनना हनुे अिस्था हनु्छ । शदु्ध 

रुपले करारीय दावयत्ि सम्बन्धमा परेको वििादको तनरोपण पतन करार ऐन अनरुूप हनुपुने हनु्छ । देिानी प्रकृततको 
वििादलाई बलजफ्ती फौजदारी प्रकृततको वििादको तसजनना गने गराउन े तफन  लाग्न ु उक्तित नहनुे भनी व्याख्या 
भएपिात ्करार कानूनलाई हेने दृवष्टकोणमा केही तभन्नता आएको अिस्था छ ।  

 

साथै सिोच्ि अदालतको िहृत पूणन इजलासले अिल सम्पक्ति तबक्री गनन गररन े बैनापट्टाको कागजले 
सरकारी तनकायमा दतान नभएसम्म करारको मान्यता नपाउने नजीर स्थावपत गरेको छ। तलुारत्न बज्रािायन 
विरूद्ध तारा शे्रष्ठ पात्रिंश को करारबमोक्तजम दावयत्ि पूरा गराई पाऊुँ  भन्न े(न ेका प २०७७ अंक ८ तन नं 
१०५४८) मदु्दामा भाइ कृष्णदेि पात्रिंशको संयिु नाममा रहेको ६ आना जग्गामा बनेको घर जग्गा 
आफ्नो भागमा आउन ेवहस्सा छुट्टयाएर तीन आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर रू. ३१ लाख ५० हजारमा 
बेच्न मन्जरु गरेर तारा शे्रष्ठले तलुारत्न बज्रािायनसुँग रू. ३ लाख बैना तलएर कागज गरेका तथए। बैनामा 
भाइसुँग अंश छुवट्टएपतछ १० महीनातभत्र बाुँकी रकम बझेुर रक्तजषे्ट्रशन पास गररददनछुे भनरे ताराले तलखत 
गररददएका तथए। यसमा बैनाबट्टाको तलखत करारीय तलखत हो, होइन ? अिल सम्पक्तिको हक हस्तान्तरण 
करारको माध्यमबाट हनु सक्छ सक्दैन ? भन्नेसमेतका प्रश्न रहेको तथयो । सिोच्ि अदालतले यसमा 
कानूनले तोकेको रीत नपगुकेो िा कानूनबमोक्तजम सरकारी कायानलयमा हनुपुने रक्तजस्रेसन नभएको 
अपररपक्ि (Premature) तलखतको आधारमा मात्र अिल सम्पक्तिमा एउटाको हक समातप्त र अकानको हक 
प्रातप्त हनु सक्न ेकानूनी व्यिस्थाको अभािमा भएको करारीय तलखतको आधारमा अिल सम्पक्तिको हक 
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हस्तान्तरण हनु ेगरी तलखत पाररत गनन गराउन अदालतले आदेश ददन ुमनातसब र न्यायोक्तितसमेत  नदेक्तखने 
भन्ने फैसला गरेको छ ।  

 

यसरी करार कानूनको विकास क्रममा हालसम्म नेपालमा करारसम्बन्धी विद्यमान कानूनहरूलाई अदालतले 

व्याख्या र विश्लषेण गरी त्यस्ता कानूनहरूलाई थप पररमाक्तजनत र समयानकूुल सशि बनाउुँदै आइरहेकोमा हाल भने 
नेपालमा लागू भइरहेको करारसम्बन्धी छुटै्ट र विशेष रुपमा रहेको कानूनलाई  मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ मा 
समावहत गररएबाट यसले भविष्यमा पाने प्रभािको अवहले नै आुँकलन गने अिस्था छैन ।  

 

करार कानूनको विकासका लातग नेपालमा अदालतिाट समय समयमा भएका फैसलाहरूले करार कानूनलाई 

सिनसाधारण जनताले बझु्न े तररका, करार र करारसम्बन्धी कानूनको प्रिलन, करारको िैधातनकता, करारीय 

पक्षहरूको अतधकार तथा दावयत्ि, करारको पररपालनालगायतका विषयमा वितभन्न तिरबाट व्याख्या हनुाले समग्र 

रुपमा करार कानूनको समवष्टगत विकासमा अदालतले अतलुनीय टेिा परु् याउुँदै आएको भन्न र मान्नमा 
वहक्तच्कच्याउन ुपने छैन ।  

 

८. तनश्कषन  
करारलाई व्यक्ति व्यक्तिबीिको व्यिहारबाट तसक्तजनत दस्ताबेजको रुपमा मान्न सवकन्छ । करारले 

व्यक्तिहरुबीिको आिरण र व्यिहारलाई कानूनी दावयत्ि प्रदान गरेर पररपालना गराउन ेउद्देश्य बोकेको हनु्छ । 

यसरी तयार गररन ेदस्तािेजहरुलाई कानूनी रुपमा तनयमन गननका लातग करार कानूनको आिश्यकता रहन्छ । 

विश्वमै करार र करार कानूनको इततहास लामो रहेको नपाइए तापतन छोटो समय र यस आधतुनक यगुमा करार 

तबषयको कानूनले विक्तशष्ट र महत्त्िपूणन स्थान ओगटेको छ । समयअनसुार करारका पररभाषाहरु र करारको प्रकृतत 

बदतलुँदै आइरहेको देक्तखन्छ । तथावप करारको मूलभतू सैद्धाक्तन्तक विषयलाई समयानकूुल पररमाक्तजनत भएका 
कानूनले पतन आत्मसात गरेको नै पाइन्छ । करार कानूनले सािनजतनक अतधकार (Right in Rem) को नभई 

व्यक्तिगत अतधकार (Right in Personam) को मात्र तसजनना गने भएकाले करारको असर सम्झौता गने पक्षहरूको 
बीिमा मात्र सीतमत रहन्छ भन्न े सैद्धाक्तन्तक मान्यतामा केही पररितनन भई तेस्रो पक्षमा पतन दावयत्ि तसजनना 
हनुेसम्मको कानूनी व्यिस्था हामीहरुकै ितनमान कानूनमा रहे भएको छ। यसबाट  हालको सामाक्तजक पररिेशमा 
करार र करार कानूनको भतूमका तनकै नै महत्त्िपूणन रहेको देक्तखन्छ भन े कानूनका अन्य क्षते्रहरुसुँग यसको 
सम्बन्धसमेत तनकै प्रगाढ रहेको पाइन्छ । यस अथनमा करार कानूनले ितनमान अिस्थामा समाजमा भएका सबै 
व्यािहाररक कारोिारहरुलाई समेटेको देक्तखन्छ ।  

 

समाजमा हनु ेिाक्तणज्यसम्बन्धी व्यिहारहरुलाई पररिातलत गननका लातग मात्र नभएर समाजका हरगततवितधमा 
करार कानूनको आिश्यकता र महत्त्ि रहेको छ । जसरी नेपालभन्दा बावहर करारको प्रयोग व्यापक रहेको छ 

त्यसरी नै नेपालमा हालको अिस्थासम्म पतन करारलाई प्राथतमकतामा राखेको पाइदैन । कततपय अिस्थामा त 

आम नागररकलाई बैध करार के हो भन्नेसम्मको जानकारी छैन । यसले गदान हाम्रो समाजमा दावयत्ि बोध नगने र 

आफूले गनुनपने दावयत्ि नगने, व्यापाररक कामहरु समयमा नहनु,े रकम वहनातमना हनु,े ठगी हनुे जस्ता 
कृयाकलापहरु धेरैजसो घटन ेगरेको पाइन्छ । सबै व्यिहारहरु गदान करार गने सम्भािना त हुुँदैन तर यदद हामीले 



करार तथा दषु्कृतत कानूनसम्बन्धी विशेषाङ्क २०७८  

 ~ 29 ~   
 

गने कानूनी र पेशागत व्यिहारहरु मातै्र पतन करार सम्झौताका माध्यमिाट गनन सकेमा यसले समाजमा हनुे 
सानोदेक्तख ठूलोसम्मको वििादहरुलाई न्यूनीकरण गनन पकै्क पतन मद्दत गनेछ। तसथन, यदद हामीले करारलाई हाम्रो 
व्यिहारमा तबशेष महत्त्ि ददन ेहो भन ेयसले हामीलाई सधै सकारात्मक प्रभाि पाने र व्यक्तिगत दावयत्ि बोध गराई 

ितनमान समयमा समाजमा देक्तखएको नैततक ह्रासलाई न्यूनीकरण गननमा अिश्य नै मद्दत परु् याउुँनछे।  

 

९. सझुाि  

नेपालमा करार कानूनको विकासको इततहास तनकै लामो नभए तापतन यसको विकासमा न्यायालय, सम्िद्ध 
बवुद्धक्तजिी र कानूनका तनमानताहरुबाट भएको योगदानका कारण यसले तबकतसत र सकारात्मक रुप तलएको  
पाइन्छ । छोटो समयमा नै करारको अिधारणामा तनकै राम्रो विकास भएको हाम्रो जस्तो विकसोन्मखु राष्ट्रमा 
तबगतदेक्तख हालसम्म आइपगु्दा करार कानूनले तनकै नै फड्को मानन सफल भएको पाइन्छ। अन्य कानूनहरुको 
तलुनामा तनकै नै पररस्कृत र पररमाक्तजनत रुपमा आइरहेको करार कानूनले नेपालमा सामाक्तजक सरुक्षा र न्याय 

प्रातप्तका लातग महत्त्िपूणन भतूमका तनिानह गरेको छ । यसरी छोटो समयमा करार कानूनले गरेको विकास तनकै 

सकारात्मक रहेको भए तापतन हालको अिस्थामा भने मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ को व्यिस्थाले यसलाई 

विशेष कानूनबाट संकुक्तित बनाएको हो वक भन्ने आभाष हनुे गरेको छ । विश्वका अतधकांश मलुकुहरुले करार र 

करारका तबतभन्न प्रकारहरुलाई मध्यनजर गदै छुटै्ट विशेष ऐनहरु तनमानण गरररहेको अिस्थामा नेपालमा भन ेकरार 

कानूनलाई विशेष कानूनबाट संकुक्तित गदै पनुाःसाधारण कानून बनाई मलुकुी देिानी संवहताको एउटा भागको 
दायरामा समेट्नलेु यसको विकासक्रममा अंकुश लगाएको हो वक भन्न ेयस क्षेत्रका सम्िद्ध बौवद्धक व्यक्तिहरुले 

क्तिन्ता व्यि गरेको पाइन्छ। जसलाई अन्यथा भतनहाल्न सवकन ेअिस्था अवहले नै छैन । तसथन, यस पररिेशमा 
यस लेखमाफन त तनम्न बमोक्तजमको सझुािहरु प्रस्ततु गररएको छाः  
क) करार र करार कानूनको महत्त्िको विषयमा समाजमा समेत समय समयमा छलफलहरु गररनपुछन। 

ख)  करार कानूनले समाजमा पारेको सकारात्मक योगदान बारे खलेुर ििान गररन ुजरुरी छ । 

ग) कुनै पतन िाक्तणज्यसम्बन्धी कायनहरु गदान करार गनुनपछन भन्न ेसिेतना अझैसम्म समाजका सिनसाधारणलाई 

अनभुतू नभएका कारणले यसको कानूनी महत्त्िका विषयमा बारम्बार छलफल एिम ् प्रिारप्रसार गरी 
सिनसाधारणसम्म परु् याउन ुजरुरी छ। 

घ)  करारको पररपालना र यसले तसजनना गने कानूनी दावयत्िको विषयमा समेत आम नागररकलाई बझुाउन ुजरुरी 
छ ।  

ङ) हालको अिस्थामा करार कानूनलाई साधारण कानून सरह मलुकुी देिानी संवहतामा व्यिस्था गररएकोमा 
यसलाई छुटै्ट विशेष कानूनको रुपमा विकास गररनपुने हो वक भन्न े सम्िन्धमा सम्बक्तन्धत विज्ञहरुसुँग 

अन्तरवक्रया हनु जरुरी छ ।  

ि) विश्व व्यापार संघ (WTO) को सदस्य भएको हैतसयतले नेपालले अन्तरानवष्ट्रय जगतमा गररन े करारहरुको 
तलुनात्मक अध्ययन गरी नेपालको करार कानूनलाई समेत सोही अनरुुप समयसापेक्ष बनाउन जोड ददनपुने 

देक्तखन्छ ।  
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छ)  करार कानूनको विकासका लातग िाक्तणज्य क्षेत्रमा विशेष योगदान परु् याउन ेकानून व्यिसायीहरुसुँग छलफल 
हनुपुने र सो को सझुाबअनसुार बतनमान कानूनमा संशोधन र पररमाजनन हनुपुने देक्तखन्छ । 

ज) अन्तरानवष्ट्रय विश्व व्यापारको स्तरमा नेपालको करार कानून खरो रुपमा उतानुनपने टड्कारो आिश्यकता  
देक्तखन्छ । 
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करारीय स्ितन्त्रताको अिधारणा, हाम्रो प्रयोग र भविष्यको रुपरेखा 
 

डा. आनन्द मोहन भट्टराई 

 

१. तबषय प्रिेश 

नेपालमा स्ितन्त्र कानूनी व्यिस्थाको रुपमा करार ऐन, २०२३ जारी गररए पतन “करारीय स्ितन्त्रता” को 
औपिाररक प्रिशे भन े२०५६ मा करार ऐन २०५६ को दफा ४ माफन त भएको देक्तखन्छ। सो दफामा 
“यस ऐनको अधीनमा रही करारको स्िरुप तथा विषयिस्त ु छनौट गनन, प्रततफल, प्रततफलको मात्रा, 
करारका शतन तथा करार उल्लंघन भएबापत उपिारको प्रकृतत तनधानरण गनन र करारबमोक्तजमको वििाद 
समाधान गने उपाय तनक्तित गनन करारका पक्षहरु स्िायि हनुेछन”् भतनएको छ। कररि कररि यस्तै 
व्यिस्था मलुकुी देिानी संवहता २०७४ को दफा ५०७ मा पतन गररएको छ। यतत हुुँदाहुुँदै पतन करारीय 
स्ितन्त्रताको विषयमा लामो समयसम्म नेपालमा दृढ न्यावयक धारणाको विकास हनु सकेको तथएन। अि 
भने सिोच्ि अदालतका फैसलाहरुमाफन त यो विषयले कानूनका आम पाठक र गम्भीर अध्येताहरुको ध्यान 
क्तखिेको छ। प्रस्ततु आलेखमा मलुताः करारीय स्ितन्त्रताको अिधारणात्मक पक्ष र अदालती अभ्यासिारे 
ििान गनेछु। पतछल्लो समयमा पिन राजभण्डारीको मदु्दामा69 सिोच्ि अदालतमा म सवहतको इजलासिाट 
भएको फैसलाले सैद्धाक्तन्तक पक्षको साथै भविष्यका िनुौतीहरुलाई समेत दृवष्टगत गदै एउटा मागनक्तित्र 
प्रस्ततु गरेकोले सोही फैसलालाई समेत अनसूुिीमा समािशे गरेको छु। भविष्यको मागनरेखा िारे मेरा 
दृवष्टकोणहरुको विषयमा पाठकहरुले सोही फैसलामाफन त जानकारी पाउन ुहनुछे भन्ने मलाई लागेको छ। 

 

२. अिधारणा   

हाम्रो करार कानूनमा करार गने विषयमा करारका पक्षहरु “स्ितन्त्र हनु”े भन्ने शब्द प्रयोग नभई “स्िायि 
हनुे” भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ तर अिधारणात्मक रुपमा करारीय स्ितन्त्रतातभत्र “करारीय सम्बन्धमा 
प्रिेश गने िा नगने” भन्न ेस्ितन्त्रताको कुरासमेत पछन। करारमा प्रिशे गनन र गरेपतछ करारका शतनहरु 
तनधानरण गने स्िायिताले पतन पक्षहरुको स्ितन्त्रतालाई नै इवङ्गत गने हुुँदा “स्ितन्त्रता” तभत्र “स्िायिता” 
शब्द पतन पने देक्तखन्छ।  

 

िस्ततुाः करारीय स्ितन्त्रता र करारको बाध्यकारी शक्तिलाई करारको एउटा आधारभतू तसद्धान्त मातनन्छ। 
अङ्ग्ग्रजेी कानूनले करार “कानूनले बाध्यकारी महत्ि ददएको, कायानन्ियन गने तत्परता देखाएको र 
पक्षहरुद्वारा स्ितन्त्रतापूिनक गररएको छनौटहरुको अतभव्यक्ति हो” भनी करारीय स्ितन्त्रतािारे एउटा स्पष्ट 
दृवष्टकोणसवहतको प्रस्थान विन्द ु प्रस्ततु गरेको छ70। साथै कमन ल र विधावयका तनतमनत कानूनहरुमा 
                                                            
 माननीय न्यायाधीश, सवोच्च अदालत । 
69 पवन राजभण्िारी धव. राम श्रेष्ठ (०६७-CI-१४२२), फैसला धमधत २०७७।१०।१८ 

70 CHITTY ON CONTRACT, General Principles 30th Ed. (H.G. Beale et. Al. eds.) Sweet and Maxwell 2008 at p. 10.    
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त्यस्ता केही सतनहरु उक्तल्लक्तखत गररएका छन ्जसले कालक्रममा “करारीय स्ितन्त्रता”लाई सीमािद्ध गरेका 
छन।् सैद्धाक्तन्तक रुपमा करारीय स्ितन्त्रता तभत्र क) करार गने िा नगने स्ितन्त्रता ख) को कससुँग 
करार गने भन्न ेस्ितन्त्रता र ग) करारका सतनहरु तय गने स्ितन्त्रतासमेत समाविष्ट भएको मातनन्छ। 

 

परंपरागतरुपमा करारसम्बन्धी तसद्धान्तमा तीनिटा अन्तरसम्बक्तन्धत तत्िहरु समाविष्ट हनु्छन ् भतनन्छ; 
सोमध्ये पवहलोले करार पक्षहरुले आपसी वहतको लातग गने अतधकार र दावयत्िको मोलतोल (Bargain) हो 
भन्छ71। दोस्रोले, करार स्ितन्त्र ईच्छाहरुको अतभव्यक्ति हो, अथानत करार हनु पक्षहरुले स्िेच्छापूिनक 
एकापसमा बाुँतधने तनणनय गरेको हनुपुछन। तेस्रो, करारमा “करारीय स्ितन्त्रता” अतभव्यि भएको हनुपुछन। 
अको रुपिाट भन्दा करारीय स्ितन्त्रतातभत्र पक्षको स्ितन्त्रता (Party’s Freedom) र विषयिस्तकुो 
स्ितन्त्रता (Content Freedom) दिैु पछन72। 

 

करारीय स्ितन्त्रताको इततहासतफन  दृवष्ट ददुँदा यसको सरुुिाती िरण १७औ ँर १८औ ँसताब्दीसम्म पगु्छ र 
सामाक्तजक करारका तसद्धान्तसमेतलाई यसले छुन्छ। तर यसको उन्नतत र विकास भन ेउन्नाइसौँ सताब्दीमा 
भएको मातनन्छ। सो कालमा िजार अथनतन्त्रले तसजनना गरेको स्ितन्त्र बजारमा व्यक्तिले गने सम्पक्तिको 
खररद, व्यिस्थापन, उपयोगमा करार एउटा विशेष उद्देश्य हाुँतसल गने साधन (Special Purpose Vehicle) 
िन्न पगुेको पाइन्छ।  

 

उन्नाइसौँ सताब्दीमा करारीय स्ितन्त्रतामा कुनै अङु्कश लगाइने कुरा कररि कररि अस्िीकायन जस्तै तथयो। 
कततसम्म भन े सो समयमा करारीय स्ितन्त्रतालाई आफैमा एउटा अतभष्ट (End in Itself) जस्तो पतन 
मातनन््यो। पक्षहरुका मोलतोल गने शक्ति (Bargaining Power) असमान छ िा करारको पररणाम अनकु्तित 

(Unfair) िा सामाक्तजक रुपमा अिाक्तन्छत (Socially Undesirable) छ भन्ने आधारमा करारमा हस्तक्षपे गनन 
हुुँदैन भनी उन्नाइसौँ सताब्दीमा भतनन््यो73।   

 

तर कालक्रमले “करारीय स्ितन्त्रता”को तसद्धान्तमा ितनमानमा ठूलो पररितनन आएको छ। पक्ष र 
विषयिस्त ुर सतन तय गने तीनिटै कुरामा करारीय स्ितन्त्रता अि सीमािद्ध भएको छ। ितनमान अिस्थामा 
करारीय स्ितन्त्रतातभत्रका तीन तत्िहरु क) करार गने िा नगने स्ितन्त्रता, ख) को कससुँग करार गने 
भन्न ेस्ितन्त्रता, र ग) करारका सतनहरु तय गने स्ितन्त्रता सीमारवहत छैनन ्भनी स्िीकार गररएको छ। 
उदाहरणको लातग कसैलाई पतन करार गने िा नगने स्ितन्त्रता हनु्छ भतनए तापतन सािनजतनक उपयोगको 
सम्भािना भएको व्यिसाय गने संस्थाहरु जस्तो, होटल रेषु्टरा, त्यसैगरी सािनजतनक यातायातका साधन 
सञ्चालन गने व्यक्ति िा संस्था, त्यसैगरी पानी, विजलुी, दधु िा औषधी जस्ता अत्यािश्यक िस्त ुिा सेिा 

                                                            
71 यद्यधप त्यस्तो मोलतोल एकै ठाँउमा वसेर द्वीपक्षीय रुपमा गरेको नभइ एक पक्षीय घोर्णालाई स्वीकार गरेको पधन हुन सक्ि । 

72 RICHART STONE AND JAMES DEVENNEY, THE MODERN LAW OF CONTRACT, 11th ed. Routledge 2015 at p 7.  

73 CHITTY ON CONTRACT, supra note 2 at p. 10.   
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प्रदायक संस्थाहरुले करारीय स्ितन्त्रताको नाममा सेिा नै प्रदान गददनन भन्न पाउदैनन्74। त्यस्तै कानूनले 
स्पष्ट रुपमा तनषधे गरेको विषयहरु (तनषतेधत पेशा, व्यापार िा व्यिसाय)75 मा पतन करार गने स्ितन्त्रता 
हुुँदैन। हाम्र ैकरार कानूनले पतन कानून, सािनजतनक व्यिस्था िा सािनजतनक नैततकता प्रततकूल गररएको 
करारको दावयत्ि पूरा गनुन नपने भनेको बाट करारीय स्ितन्त्रता कुनै न कुनै रुपमा तनयक्तन्त्रत गररएको 
देक्तखन्छ76। त्यसैगरी को कससुँग करार गने भन्ने स्ितन्त्रताको हकमा पतन मलुकुको संविधानमा प्रत्याभतू 
समानता तथा विभेदवहनताको हकलाई कुक्तण्ठत हनु े गरी यसको प्रयोग गनन तमल्दैन। उदाहरणको लातग 
नेपालको संविधानको धारा २४(२) ले "कुनै िस्त,ु सेिा िा सवुिधा उत्पादन िा वितरण गदान त्यस्तो िस्त,ु 
सेिा िा सवुिधा कुनै खास जात िा जाततको व्यक्तिलाई खररद िा प्राप्त गननबाट रोक लगाइने िा त्यस्तो 
िस्त,ु सेिा िा सवुिधा कुनै खास जात िा जाततको व्यक्तिलाई मात्र तबक्री वितरण िा प्रदान गररन ेछैन” 
भनी िस्त,ु सेिा िा सवुिधाको उत्पादन र वितरणमा विभेदकारी व्यिहार गनन स्पष्ट रुपमा रोक लगाएको 
छ। यसको अततररि िस्त ुिा सेिाको तनयमनसम्बन्धी कानूनले पतन कोसुँग करार गने िा नगने भन्ने 
व्यक्तिको स्ितन्त्रतालाई सीमािद्ध गनन सक्छ77। कृतत्रम प्रकारका सेक्तन्टगेट िा तसक्तन्डकेट बनाएर सेिा 
प्रिाहलाई प्रभावित पाने कायनलाई कानूनले नै रोकेको देक्तखन्छ78। त्यसैगरी जहाुँसम्म करारका सतनहरु तय 
गने स्ितन्त्रताको कुरा छ यो पतन व्यिहारमा त्यतत प्रयोग भइरहेको छैन। आधतुनक व्यापाररक व्यिहार 
सो भन्दा पर छ। उदाहरणको लातग तनक्तित ढाुँिामा गररने करार (Standard Form of Contract) ले 
पक्षलाई तयार गररएका करारका सतनमा टाुँतसन बाध्य पाने करार (Adhesion Contract) गराउने गदनछन।79 

त्यसैगरी करारको विषयिस्तसुुँग सम्बक्तन्धत तनयमनकारी कानूनहरुले पतन करारको सतन तोक्ने कुरालाई 
सीमाबद्ध गने गरेका छन।्80 यस्ता तनयमनकारी कानूनले सतन तोकेको अिस्थामा ती सतनहरु पूरा गरेर 
मात्र करारको कायानन्ियन गनन सवकन्छ।81 

                                                            
74 CHITTY ON CONTRACT supra note 2at p 13. See also, Norweb plc v Dixon[1995]1WLR 637; Read v Croydon Corp  [1938] 4 

ALL ER 631. 

75  मनलनकी दवेानी संधहता २०७४, दफा५१७ 

76
  हनेनुहोस ्मनलनकी दवेानी संधहता २०७४, दफा ५०१ 

77
 उदाहरणको लाधग हनेनुहोस ्उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३ ( वस्तन वा सेवामा पहुचँको अधधकार), खाध्य अधधकार तथा खाद्य सम्प्रभनतासम्बन्धी ऐन,  

२०७५ दफा ३ (खाद्यमा पहुचँ) । 
78

  उदाहरणको लाधग प्रधतस्पधाु प्रवधुन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ दफा ३ (प्रधतस्पधाुधवरुद्धको सम्झौता, दफा ४ (प्रभावशाली हधैसयतको दनरुपयोग (abuse of 

dominant position) दफा ७ (एकलौटी कारोवार- exclusive dealing), दफा ८ (बजार सीधमत गने (market restriction); दफा ९ (बन्धनयनक्त धवक्री 

(tide selling) वधजुत िन ्। 

79
  CHITTY ON CONTRACT supra note 2 at p 13. 

80
   उदाहरणको लाधग भ ूतथा जलाधार संरक्षण ऐन २०३९ दफा ६ ले जलाधार संरक्षण के्षि तोधकएको जमीनमा तोधकएको भ ूउपयोधगता प्रणाली अपनाई कायुहरु 

गननुपने, भधूम सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २५ (७) (८) ले मोधहयानी लागेको जग्गा खररद धवक्री वा नामसारी हुदँा मोधहयानी हकमा असर नपने; त्यसैगरी 

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा १३ ले वातावरण अध्ययन प्रधतवेदनमा उल्लेख भएका कन राहरुको अननसरणलाई अधनवायु गनु सक्ने । त्यसैगरी फोहर 

व्यवस्थापन ऐन २०६८ को दफा ४ दधेख ७ सम्मका व्यवस्थाहरुको सन्दभुमा फोहर व्यवस्थापन, उत्पादन, पथृरण, धनस्कासनमा गरेका व्यवस्थाहरुको पालनाको 

सतुमा माि करारको कायाुन्वयन हुन सक्ि । 

81
  उदाहरणको लाधग यनरोपेली मनलनकहरुको हकमा EC Unfair Trade Practices 2005. 
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३. करारीय स्ितन्त्रता र हाम्रो व्यिहार  

करारीय स्ितन्त्रताको अिधारणा सिनप्रथम २०५६ सालको करारसम्बन्धी ऐनबाट नेपालमा प्रिेश गरेको 
भए पतन लामो समयसम्म यस िारेमा दृढ अदालती धारणाको विकास हनु सकेको तथएन। तर हाल भने 
सिोच्ि अदालतिाट भएका तीनिटा फैसलाहरुले यसको अिधारणात्मक पक्ष र व्यिहारमा प्रशस्त प्रकाश 
पारेका छन।्  

 

करारीय स्ितन्त्रताको विषयमा ऐभरेष्ट िैङ्क तल.82 एउटा प्रमखु मदु्दा हो। यो वििादमा िाटनड एकाउन्टेन्टस ्
पररषद्ले िाटनड एकाउन्ट्सहरुको न्यूनतम शलु्क तोकेको विषयलाई अदालतमा उठाइएको तथयो83। सो 
मदु्दामा िाटनड एकाउन्टेन्ट्स पररषदले िाटनड एकाउन्टेन्टहरुको न्यूनतम शलु्क तोक्न र सोभन्दा कम 
रकम तलने गरी कुनै पतन िाटनड एकाउन्टेन्टले सम्झौता गनन सक्छ िा सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको तथयो। सो 
मदु्दामा सिोच्ि अदालतले करार ऐन, २०५६ को दफा ४ मा िक्तणनत करारीय स्ितन्त्रताको विषयमा 
विस्ततृ व्याख्या गदै पररषद्ले न्यूनतम शलु्क तोक्न नसक्न ेतनष्कषनमा पगुकेो पाइन्छ। “लेखा परीक्षणको 
सेिा करारीय सम्झौतामाफन त प्रदान गररन े सेिा हुुँदा सेिा तलने िा ददन े विषयमा करारका सतनहरु तोक्न 
पक्षहरु स्ितन्त्र रहने हनु्छन।् आ-आफ्ना संस्थासुँग सम्बक्तन्धत ऐनहरुले सेिा ददन े विषयमा सामान्य 
मागनदशनन गरे पतन करारीय सम्झौता र त्यसका िारेमा पक्षहरुमा रहने स्िायितालाई अंकुश लगाएको 
मान्न तमल्ने हुुँदैन” भनी अदालतले भनेको छ। करारीय स्ितन्त्रता िारे अरु प्रकाश पादै अदालतले भनकेो 
छ “...उपभोिाहरु ठतगन ेिा उनीहरुले स्ितन्त्रतापूिनक पूणन स-ुसूक्तित र प्रततस्पधानत्मक रुपमा िस्त ुिा 
सेिा खररद गनन सक्ने अतधकारको विपरीत हनुे पररक्तस्थतत तसजनना गनन कसैले पतन तमल्दैन।...” भन्न े
ब्याख्या गरेको छ। यस िारेमा अरु स्पष्ट गदै अदालतले भनेको छाः “उपभोिाको वहतलाई ध्यानमा राखी 
विशेष पररक्तस्थततमा न्यूनतम शलु्कभन्दा पतन कममा सेिा तलन / ददन सक्न ेगरी सो सम्बन्धमा मागनदशनक 
व्यिस्थासम्म विपक्षी पररषद बाट हनु सक्न ेदेक्तखुँदा एकांकी रूपमा सेिा शलु्क तोकेको विषय कानूनसम्मत ्
रहेको भन्न सवकदैन”। 

 

करारीय स्ितन्त्रता र यसका सीमािारे व्याख्या भएको अको मदु्दा तलुारत्न िज्रािायनको हो84। यद्यवप यो 
मदु्दा करारीय स्ितन्त्रतासुँग सोझै सम्बक्तन्धत नभई घरजग्गा विक्री गने सम्बन्धमा भएको करार रक्तजषे्ट्रसन 
गने गरी अदालतले तनणनय गनन र त्यस्तो तनणनय कायानन्ियन हनु सक्छ िा सक्दैन भन्ने मलु प्रश्नसुँग 
सम्बक्तन्धत तथयो, तर करारको विषयिस्त ु छनौट र सतनको कुरा पतन सो मदु्दामा समािशे भएको हुुँदा 
प्रकारान्तरले िहमुत र अल्पमत दिैुले करारीय स्ितन्त्रता िारे ििान गरेको सो तनणनयको अध्ययनबाट 
देक्तखन्छ।  

                                                            
82

 ऐभरेष्ट वैङ्क धल.धव. चाटुिु एकाउन्ट्स संस्थासमेत, ने.का.प. २०७३ धन.न. ९७३६ प ृ२३५८ । 

83
 चाटुि एकाउन्टेन्स पररर्दको २०७१।११।४ को १९४औ ँ बैठकले संस्थाको पेशागत प्रमाणपि प्राप्त सदस्यहरुले सनधचकृत सावुजधनक धविीय संस्थाहरुको 

लेखापरीक्षण गदाु कन ल कजाु लगानी वा धनके्षप जनन बढी हुन्ि त्यसको आधारमा १०० अवुभन्दा बढी लगानी वा धनके्षप भएको धविीय संस्थाबाट रु. २५,००,००० 

र एक अवुभन्दा बढी लगानी वा धनके्षप भएको संस्था भए न्यननतम रु.१,००,००० लेखापरीक्षण शनल्क धलननपने गरी तोकेको धथयो । 

84
 तनलारत्न वज्राचायु धव. ताराश्रषे्ठ पािवंश, ने.का.प. २०७७ धन.नं. १०५४८, प ृ१४९३ । 
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सो मदु्दामा करारीय स्ितन्त्रतािारे बहमुत र अल्पमतका अलग अलग धारणा र अतभमतहरु फैसलामा 
व्यि भएको पाइन्छ।85 बहमुत करारीय स्ितन्त्रतालाई करारको सामान्य तनयमको रुपमा तलन्छ भन े
अल्पमत यसलाई त्यसरी हेररन नहनुे तकन  गछन। बहमुत भन्छाः “सैद्धाक्तन्तक रुपमा करारको कायनवितध, 
स्िरुप र विषयिस्त ु छनौट गनन करारका पक्षहरुलाई स्िायिता प्राप्त हनुे भए पतन यस्तो स्िायिता 
करारको तनरपेक्ष तनयम नभई सामान्य तनयम मात्र हो”। यहाुँ “सामान्य तनयम” भन्दा िहमुतको ध्यान 
करार सम्पन्न गने तररकातफन  गएको देक्तखन्छ जसअनसुार जनु करारको कायानन्ियन गनन अन्य कुनै कानूनी 
प्रकृया पूरा गनुन पदैन त्यसलाई सामान्य र जनुमा “पक्षहरुबीि भएको सम्झौताले अरु औपिाररक एिं 
कानूनी प्रवक्रया पूरा गरेपतछ मात्र करारको रुपमा मान्यता पाउन सक्छ” त्यसलाई िहमुतले औपिाररक 
भन्न खोजेको देक्तखन्छ। यसो भन्दा िहमुतको ध्यान करार ऐनको दफा ४ मा कम र दफा ८८ मा बढी 
गएको देक्तखन्छ86। सम्भिताः दफा ४ मा “यस ऐनको अधीनमा रही” भन्न े र दफा ८८ मा “मान्य हनुे 
छैन” भन्न ेशव्दािली प्रयोग भएबाट िहमुत करारीय स्ितन्त्रता करारको सामान्य तनयम हो भन्ने तनष्कषनमा 
पगुेको हनुपुछन। तर करारको यस्तो िगीकरण नेपाल िा अन्यत्र कवहुँ पतन भएको छैन र सैद्धाक्तन्तक 
रुपमा त्यसरी िगीकरण गनन जरुरी पतन छैन। दफा ८८ ले करार कायानन्ियनको एउटा प्रकृया मात्र 
तोकेको हो, सो प्रकृया पूरा नगरेको करार कायानन्ियन गनन नसवकने मात्र हो, करार नै िैध नहनु ेहोइन। 
न त सो कुराले दफा ४ को शक्ति िा महत्ि कम हनुे हो। यदद करार नै “मान्य” नहनुे भए त्यसलाई 
करार नै मानी करारको साुँिा र व्याज भराउन पतन तमल्न ेहुुँदैन होला। करार कायानन्ियन हनुका लातग 
करार िैध हनैुपने हनु्छ तर कायानन्ियन गराउन नसवकने करार पतन िैध करार हनु सक्छ। करारको 
रुपमा मान्य हनुका लातग आिश्यक तत्िहरु विद्यमान भएको तर कायानन्ियन गराउन सवकन े अिस्था 
नरहेको करारलाई करार नै अिैध भएको भन्न तमल्ने हुुँदैन। िहमुत िैनापट्टाको वििाददत तलखत करार नै 
होइन भन्न े तनष्कषनमा नपगुेको कुरा उसले साुँिा र व्याज भराउन े तनणनय गरेकोिाट पतन देक्तखन्छ।87 
यसबाट “करारीय स्ितन्त्रता” करार ऐनको सारभतू व्यिस्था एिं मटुु हो भन्ने कुरालाई िहमुतले जे जतत 
महत्ि ददनपुने तथयो सो ददन नसकेको प्रततत हनु्छ। पररणामताः करार ऐन २०५६ को दफा ४ र ८८ 
को सम्बन्धको व्याख्या गने क्रममा िहमुत अन्यौलपूणन उल्झनबाट मिु हनु सकेको देक्तखुँदैन।  

 

िहृत पूणन इजलासको फैसला पढ्दा “करारीय स्ितन्त्रता” को विषयमा अल्पमत स्पष्ट देक्तखन्छ। उ भन्छाः 
“करारको विषयिस्त ु तनधानरण गने कुरामा करारका पक्षहरु स्ितन्त्र हनु्छन ्। करारका शतनहरु तनधानरण 
गने अक्तन्तम तनणनयकतान पतन करारका पक्षहरु नै हनु ्। ...प्रितलत नेपाल कानूनको प्रततकूल नभएसम्म 
                                                            
85

 बहुमतको रायमा न्या. हररकृष्ण काकीले लेख्ननभएको ि, र वहाँको रायमा स.प्र.न्या. चोलेन्र शमसेर राणा, माननीय न्यायाधीशहरु दीपक कन मार काकी, मीरा 

खि्का, प्रकाश मान धसंह राउत र तेजवहादनर काकीले समथुन गननुभएको ि भने मा.न्या. ईश्वर खधतविाले फरक मत लेख् नन भएको ि । 

86
 हनेनुहोस ्करार ऐन २०५६ को दफा ४ “यस ऐनको अधीनमा रही करारको स्वरुप तथा धवर्यवस्तन िनौट गनु, प्रधतफल, प्रधतफलको मािा, करारका शतु तथा करार 

उल्लंघन भएवापत उपचारको प्रकृधत धनधाुरण गनु र करारबमोधजमको धववाद समाधान गने उपाय धनधित गनु करारका पक्षहरु स्वायि हुनेिन”् । त्यसैगरी दफा ८८ 

“प्रचधलत काननूले कन नै खास प्रकारको करार गनु कन नै खास कायुधवधध परूा गननुपने व्यवस्था गरेको वा कन नै सरकारी कायाुलयमा रधजष्रेसन गननुपने व्यवस्था गरेको 

रहिे भने त्यस्तो रीत परूा नगरी भएको करारमान्य हुने िैन” । 

87
 बहुमतले वनैावापत धदएको रु. ३,००,०००। र सो को काननूबमोधजम हनेु व्याजसमेत गरी साँवा रकमको दोव्वरसम्म वादीलाई भराएको ि । 
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करारका पक्षहरुले तनधानरण गरेका शतनहरु उनीहरुका लातग मान्य र स्िीकायन िन्दछन।् प्रितलत नेपाल 
कानून प्रततकूल शतनहरु राखी भएका करारहरुिाहेक अन्य करारीय शतनका कुराहरु दठक िा िेदठक के 
छन ् भनी हेने अदालतको काम होइन भन्न े अल्पमतको ठहर छ। ऊ भन्छाः यसको तात्पयन करारका 
शतनहरु थपघट गने पूणन अक्तख्तयारी िा स्ितन्त्रता करारका पक्षहरुमा नै सीतमत रहन्छ भन्न ेपतन हो। यस 
दृवष्टिाट हेदान प्रितलत कानून प्रततकूल नहनु ेगरी जनुसकैु विषय र सतन राखेर करार गनन करारका पक्षहरु 
स्ितन्त्र रहन्छन ्भन्न ेदेक्तखन्छ”। अल्पमतको सो राय सैद्धाक्तन्तक रुपमा सही पतन छ।  

 

करार ऐनको दफा ४ र ८८ को सम्बन्धको िारेमा पतन िहमुतको तलुनामा अल्पमत नै स्पष्ट देक्तखन्छ। 
अल्पमत भन्छाः “प्रितलत नेपाल कानूनको समग्रमा अध्ययन गरी हेदान अिल सम्पक्ति उपरको हक 
हस्तान्तरण गने गरी करार गनन कुनै कानूनले तनषधे गरेको देक्तखुँदैन...प्रितलत नेपाल कानूनमा अिल 
सम्पक्ति हस्तान्तरण सम्बन्धमा करार गनन हुुँदैन भनी उल्लेख भएको देक्तखुँदैन। समसामवयक व्यापाररक 
तथा आतथनक कारोिारको महत्िपूणन माध्यम बनेको करार कानूनको विषयमा अिधारणागत अथनमा नै 
संकुिन आउने गरी करारको अथन लगाउन ुअवहले मनातसि हुुँदैन। कानूनले यसलाई नयाुँ रुपमा पररभावषत 
गरेको अिस्था पतन छैन। अिल सम्पक्ति हस्तान्तरण गने गरी िैनापट्टा गने कुरालाई करारीय 
स्ितन्त्रतातभत्र राख्दै र यस्तो करार गनन सवकने दृष्टान्त नपेाल तथा अन्यत्रसमेत रहेको कुरा उल्लेख गदै 
अल्पमतले “िैनापट्टाको तलखतलाई करारको रुपमा मान्यता प्रदान गरी भएका व्याख्याको शंृ्रखला लामो 
छुँदाछुँदै सो पक्षलाई अन्देखा गरी स्थावपत न्यावयक अभ्यास प्रततकूल अवहले हठात अकै दृवष्टकोण राखेर 
िैनापट्टाको तलखतलाई करार नै होइन भनी मान्न सवकने कुनै उक्तित र तकन पूणन कारण देक्तखन 
आएन...िैनापट्टाको तलखतलाई करारको रुपमा मान्यता ददन ुनै मनातसि देक्तखयो” भन्न ेस्पष्ट राय अल्पमतले 
व्यि गरेको पाइन्छ।  

 

करार ऐन २०५६ को दफा ४ र दफा ८८ को सम्बन्धलाई अरु स्पष्ट गदै अल्पमतले “दफा ८८ मा 
रहेको प्रािधान करार गने कुरालाई तनषधे गने व्यिस्था नभएर केही विशेष व्यिस्था गने करारलाई 
तनयमन गने कुरामा सम्म सीतमत रहेको देक्तखन्छ...िस्ततुाः करारको माध्यमबाट अिल सम्पक्तिको हक 
हस्तान्तरण हनु सक्छ िा सक्दैन भन्न ुर अिल सम्पक्ति सम्बन्धमा करार हनु सक्छ िा सक्दैन भन्न ुदईु 
फरक फरक विषयहरु हनु।् करार गनन हनु्छ भन्नु र करारको कायानन्ियनका लातग केही खास कानूनी 
प्रकृया पूरा गररनपुछन भन्नुका बीि आधारभतू रुपमा नै तभन्नता रहेको...” भन्दै “रक्तजस्रेसन नगररएको 
सम्मको कारणबाट करार नै अमान्य हनु ेअथन लगाउन ुतकन पूणन हुुँदैन...अिल सम्पक्ति हस्तान्तरण गने सतन 
राखी करार गनन हनु्छ, करार गनन सवकन्छ भन्ने तनष्कषन नै न्यायोक्तित र तकन पूणन देक्तखन्छ” भन्ने स्पष्ट धारणा 
राखेको पाइन्छ।  

 

तलुारत्नको मदु्दामा िहमुतले थप दइुिटा कुराहरुतफन  दृवष्ट नपरु् याएको देक्तखन्छ। सोमध्ये पवहलो करार ऐन 
२०५६ को दफा ८८ को सीमा र मलुकुी देिानी संवहताको दफा ५०५ एिं ५१९ को व्यिस्था हो। 
करार ऐनको दफा ८८ मा “मान्य हनु ेछैन” भन्न ेशव्दािली परेको छ भने संवहताको दफा ५०५(३) र 
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५१९ (२) (ख) ले कानूनबमोक्तजम कुनै खास औपिाररकता, िा कायनवितध पूरा गरी गनुनपनेमा त्यस्तो 
औपिाररकता पूरा नभई भएको करार कायानन्ियनसम्म नहनुे व्यिस्था गरेको पाइन्छ88। कुनै करार मान्य 
हुुँदैन भन्दा करार िैध नै हुुँदैन भन्ने अथन लाग्छ तर कायानन्ियन हुुँदैन भन्दा त्यस्तो करारको िैधतामा नभै 
कायानन्ियन गननको लातग थप कदमको आिश्यकता छ भन्ने सम्म अथन रहन पगु्छ। िस्ततुाः करार ऐनको 
दफा ८८ को कायनवितध पक्षहरुले िाहेमा जवहले पतन पूरा गनन सक्छन,् न्यायको लातग आिश्यक देक्तखएमा 
अदालतले मकान पने पक्षको तनिेदनमा रक्तजषे्ट्रसन गनुन भनी आदेश पतन ददन सक्छ। मलुकुी देिानी 
कायनवितध संवहता २०७४ को दफा १२ ले अदालतलाई त्यस्तो आदेश ददन सक्न ेकानूनी आधार प्रदान 
गरेकै छ। यस्तो कानूनी व्यिस्था रहन ुपूिन नै पतन ततथनराज कुमारी राणा89 लगायत करार ऐन २०२३ 
अन्तगनतका कैयौं मदु्दाहरुमा त्यस्तो आदेश ददएको पतन छ। तर दफा ८८ अन्तगनतको रक्तजषे्ट्रसनको 
कायनवितध पूरा नगरेको करार मान्य करार हुुँदैन भन्दा पतछबाट त्यस्तो सतन पूरा गने सम्पूणन सम्भािनाहरु 
बन्द हनु्छन ्र यस्तो व्याख्या करार ऐनको दफा ४ र देिानी संवहताको दफा ५०७ को मूल मान्यता र 
ममनको विपरीत हनु जान्छ।  

 

करारीय स्ितन्त्रता करारको मात्र विषयिस्त ु नभै खलुा अथनतन्त्रको मेरुदण्ड हो। खलुा अथनतन्त्रको 
विकास नै व्यक्तिहरु आफु खसुी कारोिार गनन, कारोिारको विषयिस्त ुछान्न र कारोिारको सतनहरु तोक्न 
र वििाद परेमा कसरी समाधान गने भन्न ेतय गनन तनजी रुपमा सक्षम हनु्छन ्भन्न ेहो। करार कानूनलाई 
तनजी कानून भन्नुको तात्पयन पतन त्यही हो। “करारीय स्ितन्त्रता” ले खलुा अथनतन्त्रका ती मान्यताहरुलाई 
समेट्छ र त्यसलाई विसनदा करार कानूनको आधारभतू अिधारणामा नै िोट पगु्न जान्छ। करारको 
यथाित पररपालनाको सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यिस्था िा करारीय स्ितन्त्रतासम्बन्धी व्यिस्था नभएको 
साविकको अिस्थामा समेत करारको यथाित पररपालनाको पक्षमा तनणनय गदान सिोच्ि अदालतले करारीय 
स्ितन्त्रताको यही आधारभतू अिधारणालाई आत्मसात गरेको महससु हनु्छ। तर करारीय स्ितन्त्रता िारे 
यतत स्पष्ट र सपाट व्यिस्था हुुँदाहुुँदै दफा ८८ लाई अिल सम्पक्तिको हकमा दफा ४ को बाधक बनाउन ु
वितधशास्त्रीय रुपले पतन त्रवुटपूणन हनुजान्छ। 

 

िहमुतले दृवष्ट नपरु् याएको अको व्यिस्था करारको कसरी व्याख्या गररनपुछन भन्ने हो। मलुकुी देिानी 
संवहताको दफा ५१५ ले करारको व्याख्या कसरी गररनपुछन भन्न ेिारेमा केही तसद्धान्तहरु प्रस्ततु गरेको 
छ। जसअनसुार क) पक्षहरुको सामूवहक मनसाय, ख) सामान्य समझको व्यक्तिको दृवष्टबाट करारको 
व्याख्या, ग) पक्षको आिरणबाट तनस्कन े तनष्कषन घ) करारमा प्रयिु शव्दािली तथा अतभव्यक्ति, ङ) 
सम्पूणन शव्दािलीहरुलाई प्रभािकारी बनाउन ेव्याख्या आदद अब करारको व्याख्यामा सहायक तसद्धान्त बन्न 
सक्छन।् व्याख्याका यी तनयमहरुको सन्दभन र करारीय स्ितन्त्रताको तसद्धान्तलाई केन्द्रमा राखेर हेरेको 

                                                            
88 यस्तो व्यवस्था मनलनकी दवेानी कायुधवधध संधहता २०७४ को दफा ३६ मा पधन ि। अथाुत सो दफावमोधजमको ररत नपनर् याइएको धलखत कायाुन्वयन नहुने भधनएको 

ि । 

89
 धतथु राजकन मारी राणा धव. रामशंकर श्रेष्ठको मन.स. गने धवनोद शंकर श्रेष्ठ ने.का.प. २०४९ धन.नं. ४४४७ प ृ१ । 
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भए हाल तनक्लेको भन्दा अको तनस्कषन तनकाल्न िहमुत सक्षम हनु््यो वक? यो अनमुान कै विषय रहन 
गएको छ। त्यसो त अल्पमतले पतन दफा ५१५ लाई हेरी वििाददत विषयको व्याख्या गरेको छैन तथावप 
उसले करार कानूनको सैद्धाक्तन्तक धारलाई राम्रोसुँग पके्रको फैसलाको अध्ययनबाट देक्तखन्छ।  

 

संक्षेपमा तलुारत्न िज्रािायनमा सिोच्ि अदालतको फैसलाले करारीय स्ितन्त्रताको संकुक्तित व्याख्या त 
गरेको छ नै मलुकुी देिानी संवहता लागू भैसकेको अिस्थामा अबको पररक्तस्थतत के हनुे, यसले रक्तजषे्ट्रसन 
नगरी भएको अिल सम्पक्तिको हस्तान्तरणसम्बन्धी करारको कायानन्ियनमा कुनै अड्िन पाररएमा त्यसलाई 
अदालतले फुकाउन सक्छ िा सक्दैन भन्न ेस्पष्ट गनन सकेको छैन। अिल सम्पक्ति हस्तान्तरण गने गरी 
करार भयो र एक पक्षले सो रक्तजषे्ट्रसन गनन मानने भन ेरक्तजषे्ट्रसन गररददन ुभनी आदेश ददन सवकने न्यावयक 
अिसरलाई पतन कतै यो फैसलाले तनस्तेज त पारेको छैन भन्न ेपतन संशयको तसजनना गरेको छ। साथै 
फैसलाले नयाुँ ऐनको भािभतूमलाई राम्रोसुँग पके्रर भविष्यमखुी व्याख्या ददन पतन नसकेको प्रततत हनु्छ। 

 

करारीय स्ितन्त्रताको विषयमा यसको अिधारणात्मक पक्ष, ऐततहातसक सन्दभन, नेपालमा यसको प्रयोग, 
ितनमानका िनुौती र भविष्यमा हामीहरुले तय गनुनपने मागनको िारेमा व्यापक प्रकाश पाने तेस्रो मदु्दा पिन 
राजभण्डारी हो90। यो मदु्दा पतन तलुारत्न जस्तै जग्गाको हक हस्तान्तरणसम्िन्धी करारसुँग सम्िक्तन्धत 
छ91। सो फैसलामा अदालतले करारीय स्ितन्त्रताको ऐततहातसक सन्दभन र अिधारणात्मक पक्ष, त्यसको 
सीमािारे, त्यसैगरी हाम्रो व्यािहाररक प्रयोग िारेमा विस्ततृ ििान गदै भविष्यको रेखा कोदान हाम्रो दृवष्टकोण 
के हनुपुने भन्न े िारेमा समेत प्रकाश पारेको छ। भविष्यको रुपरेखा कोने सन्दभनमा अदालतको धारणा 
देहायिमोक्तजम रहेको देक्तखन्छ।  

 “करारीय स्ितन्त्रता करारको मात्र विषयिस्त ुनभै खलुा अथनतन्त्रको मेरुदण्ड हो। खलुा अथनतन्त्रको 
विकास नै व्यक्तिहरु आफू खसुी कारोिार गनन, कारोिारको विषयिस्त ुछान् न र कारोिारको शतनहरु 
तोक्न र वििाद परेमा कसरी समाधान गने भन् न ेतय गनन तनजी रुपमा सक्षम हनु्छ भन् ने हो। करार 
कानूनलाई तनजी कानून भन् नकुो तात्पयन पतन त्युँही हो। 

 करारको व्याख्या गदान अदालतले उपभोिासम्िन्धी कानून र मानि अतधकारसम्बन्धी वितधशास्त्रले 
प्रभाि पारेका छन ्। हाम्रो करार कानूनको विकास र न्यावयक व्याख्यामा हामीहरुले यी आयामहरुको 
पतन राम्रो परख गनुन आिश्यक छ। 

 राजनीततक तसद्धान्त, अथनशास्त्र, व्यिस्थापन, प्रवितधमा आएको पररितननका साथै मानि अतधकार कानून 
र यसले उपेक्तक्षत िगनमा तसजनना गरेको अतधकारप्रततको सिेतनासुँगै अदालतको पतन भतूमका बदतलएको 
छ; अदालत पतन करारमा हस्तक्षेप गनुन हुुँदैन भन् नेबाट करारमा असल तनयत, स्िच्छता, तकन संगतता 
र न्यावयक स्िवििेकको प्रयोग गने अिस्थामा पगुेको छ । 
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 विगत पिास िषनको पररितननलाई हेने हो भन ेकरारीय व्यिहारमा अनेकौं जवटलताहरु थवपएका छन।् 
अब करार एउटा वकसानले गने गोरु भैसी िा घोडाको विक्री गने जस्तो छोटो, सरल र तरुुन्तै टुवङ्गने 
प्रकृततको छैन। 

 उपयिु करार कानून र व्यिहार के हनु सक्छ? करारीय स्ितन्त्रतालाई कसरी हेनन सवकन्छ? भन् ने 
बारेमा हामीहरुले गवहररएर वििार गनुन आिश्यक छ। मलुकुले अङ्गीकार गरेको संिैधातनक व्यिस्था, 
त्यसले स्िीकार गरेको समाजिाद उन्मखु राज्य व्यिस्था, खलुा अथनतन्त्र, तनजी सम्पक्तिमातथको 
व्यक्तिको अतधकार, बजारको तनयमनमा राज्यको दावयत्ि, वितधको शासनको आधारभतू ढाुँिा र 
विश्वव्यावपकरणको सन्दभनमा हामीले आफ्नो सरुक्षा, समवृद्ध र दीगो विकासको लातग न्यायपूणन व्यिस्था 
कसरी कायम गनन सक्छौं भन् ने बारेमा समेत एउटा स्थायी सोि बनाउन ुआिश्यक छ। त्यसो गरेमा 
मात्र अवहले करार कानूनको व्याख्याको सन्दभनमा देक्तखएको अस्तव्यस्त अिस्थाबाट हामीहरु मिु हनु 
सक्छौँ। 

 

उपयुनि सैद्धाक्तन्तक सन्दभनमा करार ऐन २०५६ को दफा ८८ को व्यिस्थाको व्याख्या गदै अदालतले सो 
व्यिस्था “करार मान्य हनु ेिा नहनु ेव्यिस्था नभै त्यस्तो शतन नपगुेको तलखत कायानन्ियन हनु ेिा नहनुे 
कुरासुँग सम्म सम्बक्तन्धत विषय हो” भनेको छ। हाल मलुकुी देिानी संवहता,२०७४ को दफा ५०७(३) र 
दफा ५१९ (२) (ख) मा उक्तल्लक्तखत“ कानूनबमोक्तजम कुनै औपिाररकता, कायनवितध पूरा गरी गनुनपने िा 
कुनै तनकायमा दतान गनुनपने व्यिस्था भएको करार त्यस्तो औपिाररकता, कायनवितध पूरा नभई भएको िा 
दतान नभएकोमा” त्यस्तो करार कायानन्ियन नहनुे जनु व्यिस्था गररएको छ सो कायनवितधको सम्म  कुरा हो 
भन् न ेसो व्यिस्थाको अध्ययनबाट देक्तखन्छ92। अिश्य पतन त्यस्तो करार कायानन्ियन हनु मातथ उल्लेख 
गरेको कायनवितध पूरा हनुपुछन, तर यसको मतलि करार नै अिैध िा अमान्य हनु ेभन ेहोइन। अमान्य हनु े
भन् ने व्याख्या करारको दफा ४ र हाल मलुकुी देिानी संवहतको दफा ५०७ को  अनकूुल हनुे देक्तखदैन। 
सो मदु्दामा दफा ८८ बारे अरु प्रकाश पादै अदालतले भनकेो छाः “करार ऐन, २०५६ को दफा ८८ कै 
सन्दभनमा पतन सो कायनवितध पक्षहरुले िाहेमा जवहले पतन पूरा गनन सक्छन,्  न्यायको लातग आिश्यक 
देक्तखएमा अदालतले मकान पने पक्षको तनिदेनमा रक्तजषे्ट्रसन गनुन भनी आदेश पतन ददन सक्छ। मलुकुी 
देिानी कायनवितध संवहता,२०७४ को दफा१२ ले अदालतलाई त्यस्तो आदेश ददन सक्ने कानूनी आधार 
प्रदान गरेकै छ। यस्तो कानूनी व्यिस्था रहन ु पूिन नै पतन ततथन राजकुमारी राणा93 लगायत करार 
ऐन,२०२३ अन्तरगतका कैयौं मदु्दाहरुमा यस अदालतले त्यस्तो आदेश ददएको पतन छ। तर दफा ८८ 
अन्तगनतको रक्तजषे्ट्रसनको कायनवितध पूरा नगरेको करार मान्य करार हुुँदैन भन्दा पतछबाट त्यस्तो शतन पूरा 
गने सम्पूणन सम्भािनाहरु बन्द हनु्छन।् यस्तो व्याख्या करार ऐन, २०५६ को दफा ४ र देिानी संवहताको 
दफा ५०७ को मूल मान्यता र ममनको विपरीत हनु जान्छ भन् ने करारीय स्ितन्त्रताको मातथ उक्तल्लक्तखत 

                                                            
92

 मनलनकी दवेानी कायुधवधध संधहता २०७४ को दफा ३६ को व्यवस्थाले पधन यसै कन रालाई इङ्धगत गिु । 

93
 धतथु राजकन मारी राणा धव. रामशंकर श्रेष्ठको मन.स. गने धवनोद शंकर श्रेष्ठ, ने.का.प. २०४९ धन.नं. ४४४७ प ृ१ । 



करार तथा दषु्कृतत कानूनसम्बन्धी विशेषाङ्क २०७८  

 

~ 40 ~ 
 

व्याख्याबाट देक्तखन्छ।...प्रस्ततु मदु्दामा करार रक्तजषे्ट्रसन गरेको अिस्था हुुँदा करार ऐन, २०५६ को दफा ४ 
को शतन र दफा ८८ को कायनवितध पूरा गरेको देक्तखन्छ। तसथन प्रस्ततु मदु्दामा उत्पन्न विषयिस्त ु
तलुारत्नको मदु्दामा जस्तो पेक्तिलो बनेको अिस्था छैन। िादी र प्रततिादीबीि भएको करार उि दफा ४ 
िा दफा ८८ को व्यिस्थाको कारण कायानन्ियनबाट रोवकन ु पने अिस्था देक्तखुँदैन।“ यसरी पिन 
राजभण्डारीको मदु्दामा सिोच्ि अदालत पनुाः करारीय स्ितन्त्रताको पक्षमा उतभन पगुेको छ। 

  

४॰ उपसंहार 

मातथल्ला खण्डहरुमा करारीय स्ितन्त्रताको विषयलाई संविधानले कायम गरेको खलुा अथनतन्त्र र मानि 
अतधकारको भािभतूममा उतभएर हेने प्रयास गर् यौं। करारीय स्ितन्त्रता करार कानूनको आधारभतू व्यिस्था 
हो। यसको ममन नै मने गरी करार कानून अक्तघ िढ्न सक्दैन। करारीय स्ितन्त्रताको प्रयोग गरी करारीय 
सम्िन्ध स्थावपत गने तनस्कषनमा यदद पक्षहरु पगु्छन ्भने असल तनयतका साथ आ-आफ्नो करारीय दावयत्ि 
तनभाउछन ्भन्न ेकानूनको अपेक्षा रहन्छ94। असल तनयतपूिनक करारको पालना गररएको छ िा छैन भन्ने 
कुरा करारको उल्लंघनमा उपिार प्रदान गने क्रममा न्यावयक वििेक प्रयोगमा एउटा आधार पतन िन्न 
सक्छ र यसले करारको िाध्यकारी शक्तिमा पतन कुनै न कुनै रुपले योगदान पतन गछन। तर “असल 
तनयत” करारीय स्ितन्त्रताका मान्यताहरुलाई नै सारभतू रुपमा प्रभाि पाने गरी प्रयोग अक्तघ साररन ुके कतत 
हदसम्म उपयिु हनु्छ वििारणीय िन्छ95। 

 

अध्ययनको क्रममा सिोच्ि अदालतले करारीय स्ितन्त्रताको विषयलाई पतछल्लो समयमा आिश्यक 
गम्भीरतासाथ हेरेको देक्तखन्छ। तलुारत्नको मदु्दामा िहमुत र अल्पमतका रायहरुले करारीय स्ितन्त्रताको 
सैद्धाक्तन्तक पररिेश र व्यािहाररक प्रयोगलाई आ-आफ्नै वकतसमिाट हेने र विश्लषेण गने प्रयास गरेका छन।् 
त्यसैगरी पिन राजभण्डारीको मदु्दामा अदालतले यसको अिधारणात्मक पक्ष, ऐततहातसक सन्दभन र 
ितनमानको प्रयोगलाई मात्र नहेरी भविष्यको मागनरेखा कोने प्रयाससमेत गरेको हामी पाउुँछौ। यसरी 
प्रयोगको विकास क्रमलाई हेदान अि करारीय स्ितन्त्रताको सैद्धाक्तन्तक पक्षमा अलमतलनपुने अिस्था छैन। 
यी फैसलाहरुले यो विषयमा आम पाठक र विश्लषेकहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा ददशातनदेश गनेछन ्भन्न े
लाग्छ। भविष्यमा करारीय स्ितन्त्रतालाई अदालतले कसरी हेछन र करारको कायानन्ियनमा कुन मागन 
अनसुरण गछन भनी यसै भन्न त नसवकएला तर जे जस्तो मागन अनसुरण गरे पतन त्यो ससूुक्तित र सवुििाररत 
हनु्छ र संविधानको भािभतूम, मानि अतधकार र खलुा अथनतन्त्रको मूल मान्यता अनकूुल नै हनु्छ भन्नमेा 
िावहं विश्वस्त हनु सवकन्छ।  

                                                            
94 मनलनकी दवेानी संधहता २०७४, दफा ४९९ 

95 See generally Daniel Markovits, Contract and Collaboration, 113 Yale L.J. 1417 (2004; Daniel Markovits, Good Faith as 

Contract’s Core Value, in PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF CONTRACT LAW (G. Klass, P. Saprai, and G. Letsas 

eds., 2014) 
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करार कानूनको व्यिस्था, मस्यौदाको पषृ्ठभतूम र आधार 
 

माधि पौडेल 
 

१. पषृ्ठभतूम 

मातनस सामाक्तजक व्यक्ति भएकोले तनजले समाजका वितभन्न मान्यता र सम्बन्धमा संलग्न रहनपुने हनु्छ । 
सामाक्तजक मान्यतालाई पालना गदान िा सामाक्तजक सम्बन्धलाई अिलम्बन गदान व्यक्तिले वितभन्न वकतसमको 
दावयत्ि तसजनना र तनिानह गनुनपने हनु्छ । यसरी व्यक्तिले तसजनना गने दावयत्िमध्ये करार पतन एक हो । 

प्रािीन रोमन तनजी कानून (Private Law) बमोक्तजम दावयत्ि तसजनना हनुे वितभन्न िार उपाय (करार, अधन–
करार, दषु्कृतत तथा अधन–दषु्कृतत (Obligation arising out of, contract, quasi-contract, tort (delict) and 

quasi tort (quasi-delict) मातनन््यो । कमन ल प्रणालीका अनयुायी मलुकुहरुमा कानूनलाई सािनजतनक र 
तनजी कानूनमा बगीकरण गने अभ्यास नरहेको भए तापतन कक्तन्टनेन्टल कानून (तसतभल ल) प्रणाली 
अपनाउन े मलुकुहरुमा तनजी कानूनबमोक्तजम दावयत्ि तसजनना हनु े उपयुनि मान्यता अझै पतन कायम नै  
छ । सम्भित: यसै कारणले हनुपुछन, कक्तन्टनेन्टल ल प्रणालीका अनयुायी देशमा करार कानूनलाई 
दावयत्िसम्बन्धी कानून (Law of Obligation) को अतभन्न अंग मातनन्छ । 

 

करार सामाक्तजक सम्बन्धको माध्यम हो । हरेक व्यक्तिले प्रत्येक ददन जानेर होस ्िा अज्ञानतािश वितभन्न 
प्रकारका करार गरी दावयत्ि तसजनना र तनिानह गनुनपने हनु्छ । शहरी जीिनमा भए पसलमा पतत्रका िा 
औषधी खररद, सािनजतनक सिारी साधनको प्रयोग, कफी पसलमा कफीको माग, फलफूल िा तरकारी खररद, 

तछमेकीसुँग हनु े पैँिोको सम्बन्ध, स्िास््योपिारका लातग क्तिवकत्सकको परामशन तलन तलएको समय आदद 
जनुसकैु काममा करारको उपक्तस्थतत र दावयत्ि तनिानह गनुनपने क्तस्थतत रहन्छ । त्यसरी नै ग्रामीण जीिनमा 
भए तछमेकीसुँग लेनदेन गने एैँिोपैँिो, लेनदेन, औषधी, नून, क्तिनी, तेल, साबनु िा अन्य अत्यािश्यक िस्तकुो 
खररद, एक अकानलाई खेतीपाती गनन पमान गने िा कामदार लगाउन,े आपसमा हनुे ऋणको लेनदेन जस्ता 
काममा कुनै न कुनै रुपमा दावयत्ि तसजनना भई करारको उपक्तस्थतत रहन्छ । यसरी शहरी होस ्िा ग्रामीण 
जीिनका त्यस्ता काम तन:सन्देह व्यापाररक कारोबार नभएर देिानी प्रकृततका सामाक्तजक सम्बन्ध हनु ्। 

 

करार अथनतन्त्र खासगरी व्यापार तथा व्यिसाय क्षेत्रको मखु्य आधारक्तशला (Foundation) हो र यही 
आधारक्तशलामा व्यापार व्यिसायका हरेक संरिनाहरु तनमानण भएका हनु्छन ् । व्यापार तथा व्यिसाय 
संिालन गदान पाइला–पाइलामा करारको संलग्नता रहन्छ । व्यिसाय संिालनका लातग घर भाडामा 
तलुँदा, कमनिारी िा कामदार काममा लगाउुँदा, बैंकबाट ऋण तलुँदा, कच्िा पदाथन खररद गदान िा उत्पाददत 
सेिा िा िस्तकुो बजारीकरण गदान व्यिसाय संिालकले करार गनुनपने हनु्छ । यस अथनमा करार िाक्तणज्य 
वितधशास्त्रको आधारक्तशला र िाक्तणज्य कानूनको अत्यन्त महत्िपूणन औजार हो । 

                                                            
 पवूु अध्यक्ष, नेपाल काननू आयोग । 
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यस अक्तघ नै उल्लेख भइसकेको छ वक करारका मान्यता प्रािीन रोमन कानूनमा नै अभ्यासमा रहेको भए 
तापतन आधतुनक करार कानूनमा अतधकाशं मान्यता अठारौं र उन्नाइसौं शताब्दीमा विकास भएको  
मातनन्छ । बेलायतमा भएको औद्योतगक क्राक्तन्त र राज्यहरुबीिको अन्तरानवष्ट्रय व्यापारले त्यस्ता मान्यता 
विकास हनु मद्दत परु् याएको तथयो । त्यसबेला कायम रहेको स्ितन्त्र बजार (Free Market) िा (Laissez-

Faire) अथनतन्त्रले यसका वितभन्न तसद्धान्त प्रततपादन गनन मद्दत गरेको तथयो । व्यापार–व्यिसायको लातग 
करार एक आदशनमय उपकरण मातनएकोले नागररकले गने तनजी करार (Private Contract) मा राज्यले 
हस्तक्षेप गनन नहनुे मान्यता विकास भएको तथयो । स्ितन्त्र बजार (Laissez-Faire) अथनतन्त्र कालमा करार 
गने स्ितन्त्रतालाई नागररकको अथोपाजननको माध्यम ठातनएकोले करार गने स्ितन्त्रता (Freedom of 

Contract) लाई बाुँच्न,े अतभव्यि गने, वििाह गने र पररिार कायम गने, िैयक्तिक गोपनीयता काम गने, 

मतदान गने जस्तै अतधकार मातनन््यो । करार गने अतधकार (Right to Contract) िा करारको 
स्ितन्त्रतालाई नागररकको आधारभतू अतधकार िा स्ितन्त्रता भएकोले राज्यले हस्तक्षेप गनन नहनु ेधारणा 
विकास भएको तथयो । यस कथनलाई सं.रा.अमेररकाको सिोच्ि अदालतले ४ का विरुद्ध ५ मतले 

Lochner V. New York (1905) को वििादमा संघीय  संविधान उल्लंघन नगरी व्यिस्थापक र कामदारबीि 
रोजगारीका सम्बन्धमा एक अकानको करार गने स्ितन्त्रतालाई प्रततिन्ध गनन िा हस्तक्षपे गनन सवकुँ दैन” 
भनी ठहर गरेको तथयो ।96

 सो वििादमा हप्तामा साठी घण्टाभन्दा बढी कसैलाई काममा लगाउन नसवकन े
न्यूयोकन को १८७९ को कानून उल्लंघन गरेको कसूरमा Lochner लाई ५० डलर जररिाना गने सरुु र 
पनुरािेदन तहको फैसला उल्ट्याइएको तथयो ।97

 छुटै्ट कुरा हो, त्यसपतछ स.रा. अमेररकामा यस सम्बन्धमा 
ठूलो वििाद भई करार गने स्ितन्त्रता तनरपेक्ष नभएको र यो राज्यबाट तनयमन र हस्तक्षेप हनु े विषय 
भएको मानी अमेररकी सिोच्ि अदालतले West Coast Hotel Co. V. Parrish (1935) वििादमा Lochner V. 

New York (1905) को वििादमा आफूले कायम गरेको नक्तजर उल्टयाएको तथयो ।98
 

 

तबसौं शताब्दीको प्रारम्भदेक्तख नै प्रारम्भ भएको लोक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) को दशननबमोक्तजम 
राज्यले सािनजतनक वहतको लातग हस्तक्षेपकारी नीतत अिलम्बन गरेपतछ करारको प्रकृततमा उल्लेख्य 
पररितनन भएको छ । तनसन्देह: करार अथनतन्त्रको आधारक्तशला हो र यो नै आधतुनक करार कानूनको 
मखु्य विशेषता हो । अथनतन्त्रका हरेक अियिमा कुनै न कुनै रुपमा करारको उपक्तस्थतत रहन्छ । तथावप, 

करार राज्यबाट तनयक्तन्त्रत र तनयमन हनु ेकानूनी उपकरण हो । 

 

स्िाभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ, करार भनेको के हो ? वितभन्न मलुकुका कानूनले करारलाई कसरी पररभाषा 
गरेका छन ् ? यसका अत्यािश्यक शतनहरु के के हनु ् ? यस सम्बन्धमा प्रारम्भमा नै अध्ययन हनु 
आिश्यक छ । वितभन्न कानून प्रणाली अिलम्बन गने मलुकुका कानूनले करारलाई देहायबमोक्तजम 
पररभाषा गरेको पाइन्छ : 
                                                            
96

 David M. O' Brien, Consitutional Law and Politics, Volume 2, New York, 2005, P. 275 

97
 Ibid. P. 273 

98
 Ibid. P. 284 
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क) वव्रवटश करार कानूनबमोक्तजम करार भन्नाले “कानूनबमोक्तजम कायानन्ियन हनु ेिा मान्यता प्राप्त दावयत्ि 
उत्पन्न गने सम्झौता (A contract is an agreement giving rise to obligation which are enforced or 

recognized by Law)". को रुपमा पररभाषा गररएको पाइन्छ ।99
 कमन लको अभ्यासबमोक्तजम कुनै 

पतन करार हनु पक्षहरुको सहमतत, करार गने मनसाय र प्रततफल आधारभतू आिश्यकता (Basic 

Essentials) मातनन्छन ्। 

ख) अमेररकी कानून प्रणालीमा सिनमान्य रुपमा स्िीकार गररएको ] (Commonly Accepted) करारको 
पररभाषा व्यापक रहेको छ ।100 The Restatement of Law of Contract का अनसुार करारलाई यसरी 
पररभाषा गररएको देक्तखन्छ : 

  

“करार भनेको कुनै प्रततज्ञा िा प्रततज्ञाहरुको व्यिस्था हो, जसको उल्लंघन भएमा कानूनले कुनै उपिार 
प्रदान गरेको हनु्छ िा त्यसको पररपालनलाई कानूनले कुनै पतन उपायबाट कतनव्यको रुपमा मान्यता 
ददएको हनु्छ । (A contract is a promise or set of promises for breach of which the law gives a 

remedy or the performance of which the law in some way recongnizes as a duty).Æ101
 अमेररकी 

कानून प्रणाली (अदालतको अभ्यास) बमोक्तजम कुनै पतन करार कायानन्ियन हनु तनम्न शतन पूरा गनुन 
पदनछ :102 

 क) प्रस्ताि र स्िीकृतत देक्तखन ेगरी भएको सम्झौता, 
ख) प्रततफल हनुे गरी भएको पक्षको प्रततज्ञा, 
ग) दईु िा दईुभन्दा बढी सक्षम पक्ष, 

घ) सम्झौताको कानूनसम्मत उद्देश्य (कानूनबमोक्तजम िा कमन लका मान्यताबमोक्तजम बदर नहनुे 
ग) भारतीय करार ऐन, १८७२ को दफा २ को खण्ड (ज) बमोक्तजम करारलाई तिवटस करार कानूनमा 

जसरी नै “कानूनबमोक्तजम कायानन्ियन हनु सक्न े सम्झौता (An agreement enforceable by law is a 

contract)Æ103
 को रुपमा पररभाषा गरेको देक्तखन्छ । 

भारतीय करार ऐन, १८७२ बमोक्तजम स्ितन्त्र सहमततमा सक्षम पक्षहरुले कानूनसम्मत प्रततफलका 
लातग कानूनसम्मत उद्देश्य भएको र सो ऐनबमोक्तजम बदर नहनुे करारलाई कानूनबमोक्तजमको करार 
हनुे व्यिस्था गरेको देक्तखन्छ ।104

 

घ) िाक्तन्ससी देिानी संवहता, (Code Civile de Francais) १८०४ बमोक्तजम करारलाई अन्य कानून 
प्रणालीमा जस्तै दावयत्ि भएको सम्झौताको रुपमा पररभाषा गररएको देक्तखन्छ । िाक्तन्ससी देिानी 

                                                            
99   Basic Principles of English Contract Law 

100
 Contemporary Business Law, Principles and Cases, Second edition McGraw-Hill Books, 1982, P. 168 

101
 Ibid 

102
 Ibid P. 169 

103
 Indian Contract Act, 1872, sec. 2(h) 

104
 Ibid. section 10 
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संवहता (१८०४) मा समय समयमा प्रशस्त संशोधन हुुँदै आएका छन ्। यसमध्ये सन ्१९९४ मा र 
सन ्२०१६ मा भएका संशोधनले दावयत्िसम्बन्धी कानूनमा थप सधुार भएका छन ्। सन ्२०१६ 
को संशोधन हनुअुक्तघ “करार भनेको एक सम्झौता हो, जसले एक व्यक्ति िा एकभन्दा बढी 
व्यक्तिहरुले अको व्यक्ति िा व्यक्तिहरुका सम्बन्धमा कुनै कुरा हस्तान्तरण गनन िा कुनै काम गनन िा 
नगनन एकआपसमा िाध्य गरेको हनु्छ । (A contract is an agreement by which one or several 

persons bind themselves, towards one or several others, to transfer, to do or not to do some 

thing).Æ105
 भनी करारलाई पररभाषा गरेको तथयो । यस पररभाषामा पररितनन गरी मौजदुा 

व्यिस्थाअनसुार “करार भन्नाले दईु िा दईुभन्दा बढी व्यक्तिहरुले दावयत्ि तसजनना गने, पररितनन गने, 

हस्तान्तरण गने िा अन्त्य गने इच्छाको तमलन (समन्िय) हो । (A contract is a concordance of 

wills of two or more persons intended to create, modify, transfer or extinguish obligations)"106
 

िाक्तन्ससी देिानी संवहताबमोक्तजम कानूनसम्मत ढुँगबाट भएका करारहरु करार गने व्यक्तिहरुका लातग 
कानूनबमोक्तजम बाध्यात्मक भएको मातनन्छन ्। (Contracts which are lawfully formed having the 

binding force of legislation for those who have made them).107 

ङ) सन ्१९४२ को इटातलयन देिानी संवहता (सन ्२००३ मा भएको संशोधनसवहत) बमोक्तजम करारलाई 
देहायबमोक्तजम पररभाषा गररएको पाइन्छ: 108

 

 “करार भनेको कुनै दईु िा दईुभन्दा बढी पक्षहरुबीि आपसमा आ–आफ्नो अंशको (Patrimonial) कुनै 
कानूनी सम्बन्ध कायम गनन, तनयमन गनन िा अन्त्य गनन भएको सम्झौता (A contract is an agreement 

of two or more parties to establish, regulate or extinguish a patrimonial legal relationship among 

themselves)Æ भनी पररभाषा भएको छ । 

 इटालीको देिानी संवहताबमोक्तजम करार हनु देहायका आिश्यक शतनहरु हनु आिश्यक छ :109
 

 १) सम्झौता (Agreement) 

 २) गैर कानूनी सम्बन्ध हनु नहनु,े काल्पतनक हनु नहनु ेविषय (Causa) 

 ३) कानूनसम्मत उद्देश्य, 

 ४) कानूनले स्िरुप (Form) तनधानरण गरेको भए त्यस्तो स्िरुप । 

ि) रुसी महासंघको देिानी संवहता (१९९४–१९९६) बमोक्तजम “देिानी अतधकार तथा कतनव्यको कायम, 

पररितनन िा अन्त्यका लातग दईु िा दईुभन्दा बढी व्यक्तिहरुबीि भएको कुनै सम्झौतालाई करार 
मातननेछ (A contract shall be considered to be an agreement of two or more persons concerning 

                                                            
105

 Article 1101, Civil Code of France (Code Civile de Francais) 

106
 Art. 1103, Civil Code of France (;g\ @)!^ sf] ;'wf/;lxt)   

107
 Ibid. Art 1103 

108
 Italian Civil Code (1939), Title II, Contracts in General, 1321 (Notion of Cotract) 

109
 Ibid. sec. 1325 
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institution, modification or termination of civil rights and duties)Æ110
 भनी पररभाषा गरेको  

देक्तखन्छ । 

छ) कमन ल प्रणालीको अको अनयुायी मलुकु – न्यूक्तजल्याण्डको करार तथा िाक्तणज्य कानून ऐन, २०१७ 
बमोक्तजम “करार भन्नाले तलखत िा तलक्तखत रुपमा, मौक्तखक रुपमा िा आकं्तशक रुपमा तलक्तखत तथा 
आकं्तशक रुपमा मौक्तखक रुपमा सम्पन्न भएको िा कानूनले तनधानरण गरेको करारसमेतलाई जनाउन ] 
(Contract includes a contract made by deed or in writing, orally or partly in writing and partly 

orally or implied by law).Æ छ । सो ऐनले न्यूक्तजल्याण्डमा तत्काल कायम रहेका वितभन्न एक दजनन 
जतत करारसम्बन्धी ऐनहरु खारेज गरी एक व्यापक प्रयोजनको एकीकृत करार कानूनको व्यिस्था 
गरेको तथयो ।111

 

ज) क्यानाडाको क्यूबेक प्रान्तमा लागू भएको देिानी संवहता, १९९४ बमोक्तजम करारलाई तनम्नबमोक्तजम 
पररभाषा गररएको पाइन्छ: 112

 

 “करार भन्नाले कुनै एक व्यक्ति िा वितभन्न व्यक्तिहरुले कुनै व्यक्ति िा वितभन्न व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा 
कुनै कुरा पररपालन गनन दावयत्ि तलन ेइच्छाले भएको सम्झौता (A contract is an agreement of wills 

by which one person or several persons obligate themselves to one or several other person to 

perform a presentation). हो ।” 

झ) तमक्तश्रत कानून प्रणाली अपनाउने मलुकु – वफतलवपन्सको देिानी संवहता (१९४९) बमोक्तजम करारलाई 
यसरी पररभाषा गररएको छ:113

 

 “करार भन्नाले दईु व्यक्तिहरुबीि मन तमलेको विषय हो, जसअनसुार एक व्यक्तिले अको व्यक्तिको 
सम्बन्धमा कुनै कुरा ददन िा कुनै सेिा प्रदान गनन आफूलाई बाध्य गरेको हनु्छ । (A contract is a 

meeting of minds between two persons whereby one binds himself, with respect to other to give 

something or to render some service)Æ 

 वफतलवपनो देिानी संवहताबमोक्तजम कानूनसम्मत करार हनु देहायको शतन पूरा हनुपुदनछ र त्यस्ता शतन 
पूरा नभएमा करार भएको मातनन्न114

M 

 (क) पक्षहरुको सहमतत, 

 (ख) करारको विषयिस्त ुतनक्तित भएको विषय, 

 (ग) दावयत्ि कायम गने कारण । 

ञ) एक्काइसौं शताब्दीको प्रारम्भमा मस्यौदा गरी लागू गररएको कम्बोतडयाको देिानी संवहता (२००७) 
बमोक्तजम करारको पररभाषा यस प्रकारको छ: 115 

                                                            
110

 Russian Civil Code (1994-1996), section 420 

111
 Contract and Commercial Law Act, 2017 

112
 Civil Code of Quebee, 1994, section 1378. 

113
 Art. 1305 

114
 Art. 1318 

115
 Civil Code of Combodia, 2007, section 311 (Definition of Contract) 
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 “करार भनेको दईु िा दईुभन्दा बढी पक्षहरुको कुनै दावयत्ि तसजनना गने, पररितनन गने िा अन्त्य गने 
मनसायको तमलन हो । (A contract is the matching of intentions held by two or more parties to 

create, change or extinguish an obligation).Æ 

ट) यूरोपेली देिानी संवहतासम्बन्धी अध्ययन समूह (Study Group on a European Civil Code) र यरुोपेली 
समदुायसुँग सम्बक्तन्धत तनजी कानूनको अनसुन्धान समूह (Research Group on European Private Law) 

(Acquis Group) ले तयार गरेको साझा संरिनाको सन्दभनको संशोतधत तथा अक्तन्तम मस्यौदा (Draft of 

a Common Frame of Reference) (DCFR) मा गररएको करारको पररभाषा देहायबमोक्तजम रहेको छ : 
 “करार भनेको कुनै िाध्यात्मक कानूनी सम्बन्ध िा केही अन्य कानूनी पररणाम उत्पन्न हनु ददन े

मनसायले भएको सम्झौता हो । (A contract is an agreement which is intended to give rise to a 

binding legal relationship or to have some other legal effect.)Æ यो दद्वपक्षीय िा बहपुक्षीय कानूनी कायन 
हो । (It is a bilateral or multilateral juridical act).116

 

 

मातथ उक्तल्लक्तखत करारको पररभाषा र यसका आिश्यक शतनहरु अध्ययन गने हो भन ेजनुसकैु कानून 
प्रणाली भए पतन करारको मान्यता र यसका आिश्यक शतनहरुका सम्बन्धमा सारभतू (Substantial) 
रुपमा फरक देक्तखन्न । सक्षम पक्षहरुले दावयत्ि तसजनना गने मनसायले गरेको कानूनसम्मत सम्झौता 
नै जनुसकैु कानून प्रणालीको दृवष्टमा करार हो । 

 

२. नेपालको सन्दभनमा करारसम्बन्धी मान्यताको संक्तक्षप्त तसंहािलोकन 

विश्वव्यापी सन्दभनमा देिानी कानूनको दृवष्टकोणबाट करारको मान्यताको इततहास प्रािीन रोमनकाल र 
सोभन्दा अक्तघदेक्तख नै भएको देक्तखए तापतन िाक्तणज्य कानूनको दृवष्टकोणबाट करारको इततहास त्यतत लामो 
छैन । िाक्तणज्य कानूनको दृवष्टकोणबाट विकास भएका करारका आधतुनक मान्यता र तसद्धान्त यूरोपमा 
भएको जहाज पररिहन, औद्योतगकीकरणको प्रवक्रयासुँगै पतछल्ला कररब तीन िार सय िषनको अितधमा 
विकास भएको मातनन्छ । कमन ल प्रणालीमा अभ्यास रहेका आधतुनक करारका मान्यता तिटेनको 
औद्योतगक क्राक्तन्तपतछ र खासगरी अठारौं र उन्नाइसौं शताब्दीमा विकास भएको मातनन्छ । छुटै्ट कानूनको 
शाखाको रुपमा मान्यता पाउन ुअक्तघसम्म करारलाई देिानी कानून र खासगरी सम्पक्ति कानूनको विषयको 
रुपमा हेररन््यो । 

 

तिटेनमा अठारौं शताब्दीसम्म पतन करारसम्बन्धी कानूनको पूणन रुपले विकास भएको तथएन ।117
 

करारजन्य लेनदेन व्यिहार उल्लंघन भएमा प्रारम्भमा समन्याय (Equity) करारजन्य लेनदेन व्यिहार 
उल्लंघन भएमा प्रारम्भमा समन्याय Writ of Debt, Writ of Covenant िा  Writ of Account को माध्यमबाट 

                                                            
116 Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, European Law Publishers, 2009 Book II, Chapter I, I:101, P. 

183. 

117
 e/t/fh pk|]tL, s/f/ sfg"g, sfg"g cg';Gwfg tyf ljsf; kmf]/d, @)^^ k[= #* 
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उपिार ददइन््यो ।118
 कमन लको अभ्यासबाट तिटेनमा करार कानूनको उल्लेख्य विकास भएको र हाल 

त्यहाुँ करारसम्बन्धी कमन लका आधारभतू तसद्धान्तका अततररि एक–डेड दजनन जतत करारका वितभन्न 
पक्षलाई सम्बोधन गने संसदीय ऐन बहाल रहेका छन ्। 

 

तिटेनले आफ्नो अभ्यासमा रहेका तलक्तखत ऐन तथा कमन लका मान्यतालाई एकीकरण गरी सन ्१८७२ 
मा भारतका लातग भारतीय करार ऐन, १८७२ जारी गरेको तथयो र सो ऐन आ–आफ्नो रावष्ट्रय पररिेश र 
आिश्यकताअनसुार आिश्यक पररमाजनन र हेरफेरसवहत भारत, पावकस्तान तथा बंगलादेशमा बहाल रहेको 
छ । यसका तसद्धान्तहरु म्यानमार तथा कमन लका अनयुायी अन्य देशमा पतन बहाल रहेको मातनन्छ । 

 

करारको अभ्यास कुनै न कुनै रुपमा शताक्तब्दऔदेंक्तख नै हुुँदै आएको रहेको भए तापतन नपेालको सन्दभनमा 
छुटै्ट करार कानूनको इततहास त्यतत लामो छैन । सम्ित १९१० सालमा ऐन (मलुकुी ऐन) जारी भएपतछ 
सम्पक्ति कानूनका सम्बन्धमा करार कानूनका वितभन्न मान्यता (लेनदेन व्यिहार, बन्धकीसम्बन्धी व्यिस्था) 
सुँग आबद्ध भएर करार कानूनको विकास भएको देक्तखन्छ । अिल सम्पक्तिको सट्टापट्टा, भोगबन्धकी, 
धमनपतु्र जस्ता करारका तत्ि रहेका कारोबार तलक्तखत रुपमा हनुपुने र सम्ित १९९२ देक्तख अड्डामा 
रक्तजषे्ट्रशन पतन हनुपुने गरी कानूनी व्यिस्था भएको देक्तखन्छ ।119 सम्ित २०१९ साल िैत्र २९ गते 
प्रमाणीकरण (लालमोहर सदर) भई सम्ित २०२० साल भाद्र १ गतेदेक्तख प्रारम्भ भएको तत्काल प्रितलत 
मलुकुी ऐन, लेनदेन व्यिहारको ३७ नम्बरमा (करारसम्बन्धी ऐन, २०२३ बमोक्तजम खारेज भएको) करार 
सम्बन्धलाई आधतुनक तसद्धान्तबमोक्तजम तनयमन हनु सक्न ेगरी देहायको व्यिस्था गरेको देक्तखन्छ : 
“३७ नं. ।। यस महलका अन्य नम्बरहरुमा व्यिस्था नभएको अन्य कुनै शतननामा, कबतुलयतनामा िा 
सम्झौताको तलखत रहेछ र सो तलखतमा लेक्तखएको व्यिहारसम्बन्धी कुरा कानूनको विरुद्ध रहेनछ भने 
तलखतै बमोक्तजम हनु्छ ।” 

 

तत्काल प्रितलत मलुकुी ऐनको उपयुनि व्यिस्थाबमोक्तजम करारसम्बन्धी देहायका विषयहरु नेपाल कानूनमा 
स्थान पाएको देक्तखन्छ : 
क) मलुकुी ऐन, लेनदेन व्यिहारको विषय बाहेक पतन अन्य व्यिहार िा विषयमा करार (शतननामा, 

कबतुलयतनामा िा सम्झौता) हनु सक्न,े 

ख) खण्ड (क) बमोक्तजमका विषयमा तलक्तखत करार भएकोमा त्यस्तो करार तलखतबमोक्तजम नै हनुे, 
ग) खण्ड (ख) बमोक्तजमको तलक्तखत करार कानून (मलुकुी ऐन तथा अन्य तलक्तखत कानून) विरुद्ध हनु 

नहनु े। 

संक्तक्षप्त रुपमा नै भए पतन करारसम्बन्धी केही मान्यताहरु नेपाल कानूनमा प्रिेश गराएको र त्यस्ता 
मान्यताबमोक्तजम प्रितलत कानूनको प्रततकूल नहनुे गरी करार गनन सवकन े र करार भई करारबमोक्तजम 
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दावयत्ि तसजनना भएकोमा त्यस्तो दावयत्ि करारबमोक्तजम नै हनुे गरी करारसम्बन्धी आधतुनक मान्यतालाई 
स्थान ददएको देक्तखन्छ । 

 

करारको अिधारणागत मान्यतालाई तत्काल प्रितलत मलुकुी ऐनले स्थान ददएको भए तापतन करार भनेको 
के हो ? करारका पक्षको योग्यता कस्तो हनु े? करार उल्लंघन भएमा प्राप्त हनु ेउपिार के के हनु ्? 

कस्तो करार कानूनसम्मत िा मान्य हनु ेर करार मान्य नभएमा त्यसको पररणाम के हनु े? आदद जस्ता 
करार कानूनका अत्यन्त आधारभतू मान्यता (प्रश्न) सो ऐन तथा अन्य ऐनमा लामो समयसम्म ररि रहेको 
देक्तखन्छ । यस्ता मान्यताहरुको तनयमन करारसम्बन्धी वितधशास्त्रीय डक्तक्रन (तसद्धान्त) बाट पूरा गनुनपने 
हनु््यो । रोिक कुरा के छ भन ेसामान्य करारका आधारभतू मान्यताको पररभाषा प्रितलत कानूनमा नभए 
तापतन विशेष प्रकृततको करारमा आधाररत साझेदारी ऐन, २०२०, रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, 

२०२० र रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त तनयमािली, २०२१, राशन ठेक्का बन्दोबस्त तनयमािली, 
२०१८ जारी भई कायानन्ियनमा रहेका तथए । यो अभ्यास आफैमा दद्वविधाजनक तथयो । 

 

करारसम्बन्धी उक्तल्लक्तखत अभाि पूततन गनन करारसम्बन्धी ऐन, २०२३ जारी भएको तथयो । करारको 
पररभाषा, पक्षहरुको योग्यता, मान्य हनु े करार, करारका शतन, करार उल्लंघनबापत उपलब्ध उपिार 
(क्षततपूततन) तथा कानूनी उपिारको हदम्याद जस्ता नेपाल कानूनको महत्िपूणन अभाि सो ऐनले पूरा गरेको 
तथयो । तथावप, करारसम्बन्धी ऐन, २०२३ का कानूनी व्यिस्थाहरु करारसम्बन्धी आधतुनक मान्यताभन्दा 
तभन्न रहेका कारण करारका डक्तक्रनको सहयोग तलनपुने बाध्यतामा उल्लेख्य सधुार हनु सकेन । खासगरी 
करारको पररभाषा, करार उल्लंघनबापतका वितभन्न कानूनी उपिारलाई पूणनता ददन डक्तक्रन र न्यावयक 
तसद्धान्तको सहायता तलनपुने अिस्था यथाित रहेको तथयो । कानूनी उपिार र वििाद समाधानको 
हदम्याद (मदु्दा गनुन परेको कारण उत्पन्न भएको तमततले तीन मवहनातभत्र)120

 को कारणबाट तसक्तजनत 
व्यािहाररक कदठनाई (अत्यन्त छोटो अितधको हदम्याद) को कारणले गदान करारसम्बन्धी ऐन, २०२३ मा 
सधुार हनु आिश्यक रहेको तथयो । 

 

नेपाल सरकारले अपनाएको खलुा तथा बजारमखुी अथनतन्त्रको कानूनी आधारक्तशला करार कानून रहेको र 
िैदेक्तशक व्यापार तथा लगानी अतभिवृद्ध गनन, आन्तररक बजारका व्यापाररक कारोबारलाई सहज बनाउन, 

सम्पक्तिको बहआुयातमक प्रयोग र व्यिस्थापन गनन, ढुिानी, िस्त ु विक्री, एजेन्सी, तधतो, जमानत जस्ता 
करारका तसद्धान्तहरुलाई ऐनमा समािेश गनन र करार उल्लंघन भएका बखत पक्षले पाउन सक्न ेकानूनी 
उपिार तथा त्यसको सीमा ऐनमा नै उल्लेख गनन र हदम्याद जस्तो अत्यन्त प्रावितधक विषयलाई लक्तिलो 
बनाउन तत्काल कायम रहेको करार कानूनमा सधुार आिश्यक तथयो । यही कारणबाट नै करार ऐन, 

२०५६ (यस आलेखमा “करार ऐन, २०५६” भतनएको) तनमानण भई लागू भएको हो । करार ऐन, २०५६ 
प्रारम्भ भएपतछ नेपालको करार कानूनी व्यिस्थालाई कम्तीमा भारतीय करार ऐन, १८७२ को कानूनी 
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व्यिस्थाको समकक्षमा ल्याएको तथयो ।121
 करार ऐन, २०५६ बमोक्तजम देहायका कानूनी व्यिस्थामा 

स्पष्टता आएको तथयो : 
१) करारको पररभाषा (दफा २ (क)), 
२) करार गने व्यक्तिको योग्यता (दफा ३), 
३) पक्षहरुको स्िायिता (दफा ४), 
४)  अप्रत्यक्ष करार तथा सांयोतगक करार (दफा ११ र १२), 
५) बदर हनु े(Void) र बदर हनु सक्न े(Voidable) करारको पररभाषा (दफा १३ र १४), 
६) करार पररपालना गनन नपने अिस्था (दफा ७९), 
७) करारको उल्लंघन भएको मातनन ेअिस्था (दफा ८२), 
८) करार उल्लंघन भएमा उपलब्ध हनुे वितभन्न वकतसमका कानूनी उपिार (दफा ८३, ८४, ८५, ८६ र 

८७), 
९) वितभन्न वकतसमका विशेष प्रकृततका करारका विशेष शतनहरु (जमानत, नासो, तधतो धरौट, िस्त ु विक्री, 

एजेन्सी, ढुिानी सम्बन्धी करार), 
१०)करारका सम्बन्धमा उजरु गने हदम्याद (दफा ८९) आदद । 

 

मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ प्रारम्भ भएपतछ करार ऐन, २०५६ खारेज भएको छ । सो ऐन खारेज 
गनुनपने कारण, त्यसका आधार र करार कानूनमा भएका सधुार यसपतछका वितभन्न प्रकरणमा उल्लेख 
गररएको छ । 

 

३. करार देिानी कानून िा िाक्तणज्य कानूनको विषय हो ? 

करार देिानी कानूनको विषय िा िाक्तणज्य कानूनको विषय हो ? िषौँदेक्तख नेपाली कानूनविद्हरुबीि यो 
वििाद र बहस हनु ेविषय हो । रोमन कानूनमा आधाररत रोमानो–जमनन कानूनका अनयुायी मलुकुहरुले 
करारलाई सामान्यतया देिानी कानूनको विषय ठानी आफ्नो देिानी संवहतामा समािशे गने गरेका छन ्। 
तथावप, कमन ल प्रणालीका अनयुायी मलुकुमा यो विषयमा वितभन्न कोणबाट बहस हनु ेगदनछ । 

 

करार देिानी िा िाक्तणज्य कानूनको विषय हो िा होइन भन्न े सन्दभनमा ििान हनुअुक्तघ देिानी कानूनले 
समेट्न े विषयक्षते्र (Scope) कुन कुन हनु ् भनी स्पष्ट हनु आिश्यक छ । जनुसकैु कानून प्रणालीमा 
आधतुनक देिानी कानूनले तनयमन गने िा समेट्ने देहायका मखु्य िार विषय रहेको मातनन्छ : 
१) पररिार िा पाररिाररक सम्बन्ध (पाररिाररक कानून) (अपतुाली समेत), 
२) सम्पक्तिको प्रातप्त, भोग र व्यिस्थापन (सम्पक्ति कानून), 
३) दावयत्ि र करार सम्बन्ध (करार कानून), र 
४) देिानी अपकायन (Civil Wrongs) (देिानी प्रकृततको दृष्कृतत कानून) । 
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यरुोपेली वितधशास्त्रको विकासको प्रारक्तम्भक कालमा कुनै समय तथयो, जततबेला िाक्तणज्य कानूनको प्रादभुानि 
भएको तथएन । रोमन कालमा विकास भएको देिानी कानून (Jus Civile) रोम साम्राज्यका रोमन नागररक 

(Cives Romani) लाई मात्र लागू हनु््यो (विदेशीलाई लागू नहनु)े र सािनजतनक कानून (Jus Gentium) 

भन्दा तभन्न तथयो । विकास क्रममा Jus Civile जहाुँसकैु रहेका रोमन नागररकलाई लागू हनु थाल्यो । 
त्यसबेला स्िभाविक रुपमा करार Jus Civile को अतभन्न अंग नै तथयो । क्यानोन कानून (Canon Law) को 
विकास भएपतछ राज्य तनतमनत कानून देिानी कानून ििनले तनमानण गने कानूनभन्दा फरक हनु थाल्यो । 
व्यापाररक कानून (Mercantile Law) विकास भएपतछ मध्ययगुमा सिनसाधारणको सम्बन्ध देिानी कानूनले र 
साह,ु महाजन र व्यापाररक समूहको सम्बन्ध िाक्तणज्य कानूनबाट तनयमन हनु प्रारम्भ भएको पाइन्छ । 

 

देिानी कानून र िाक्तणज्य कानूनले तनयमन गने विषयक्षते्र (Scope) को स्पष्ट रुपमा सीमाकंन गनन सहज  
छैन । यसअक्तघ नै संक्तक्षप्त रुपमा ििान भइसकेको छ वक प्रारम्भका ददनमा देिानी कानूनले नै िाक्तणज्य 
कानूनले तनयमन गने विषय पतन सम्बोधन गरेको तथयो । साह–ुमहाजनको सम्बन्ध तनयमन गनन 
व्यापाररक कानून (Mercantile Law) को प्रादभुानि र विकास भएपतछ व्यापाररक कारोिारको विषय व्यापार 
कानूनको क्षेत्रमा समािेश हनु थाल्यो । 

 

‘व्यापाररक कानून‘ एक गततशील कानून भएकोले यसको विकास क्रमसुँगै ‘नाम‘ र ‘क्षते्र‘ पतन पररितनन 
हुुँदै गयो । सरुुमा साह–ुमहाजनको व्यापार सम्बन्धलाई मात्र सम्बोधन गने व्यापार कानून, समय क्रममा 
व्यापार कानून (Trade Law), िाक्तणज्य कानून (Commercial Law) (कानूनी व्यक्ति (कम्पनी) को स्थापना, 
विघटन, एजेन्सी आददको तनयमन गने) व्यािसावयक कानून (Business Law) हुुँदै आधतुनक वितधशास्त्रमा 
यसले कपोरेट कानून (Corporate Law) को ठाउुँ तलएको छ । व्यापाररक कानून (Mercantile Law) को 
कपोरेट कानूनसम्मको यात्रामा यसले आफ्नो विषयक्षेत्रलाई उल्लेख्य रुपमा विस्तार गरेको छ । तथावप, 

यसले परम्परागत देिानी कानूनको विषयिस्तलुाई संकुिन गरेको िा प्रततकूल प्रभाि पारेको देक्तखन्न । 

 

जहाुँसम्म देिानी र िाक्तणज्य कानून कायानन्ियन गने कायनवितध कानूनको प्रश्न छ, प्रारम्भदेक्तख नै देिानी 
कानून र िाक्तणज्य कानून दबैुको साझा कायनवितध देिानी कायनवितध कानून हुुँदै आएको र केही खास 
विषयका अपिाद बाहेक देिानी कायनवितध कानूनका मान्यता िाक्तणज्य कानूनका हकमा पतन लागू हनु्छन ्।  
 

तथावप, तबसौं शताक्तब्दको मध्यदेक्तख व्यापाररक िा िाक्तणज्य प्रकृततका वििादहरु तनयतमत न्यावयक प्रवक्रया 
बावहरै अन्य उपयिु िैकक्तल्पक वितध (मध्यस्थता) बाट वििादको समाधान गने अभ्यास विकास हुुँदै 
आएको र न्यावयक प्रवक्रया अपनाउन ु पने भए छुटै्ट र तछटो न्याय सम्पादन हनु े संयन्त्र विकास भएको 
देक्तखन्छ । तबसौं शताब्दीको उिराद्र्धदेक्तख उपभोिासम्बन्धी कानून पतन िाक्तणज्य कानून िा कपोरेट 
कानूनको दायरातभत्र आउन ुपने धारणा पतन विकास हुुँदै आएको पाइन्छ । 

 

यसअक्तघ नै उल्लेख गररएको छ वक करार गने व्यक्तिहरुले स्िेच्छाले कायानन्ियन गने गरी आपसमा 
तसजनना गररएका बाध्यात्मक प्रकृततको सम्बन्ध नै करार हो । यस दृवष्टकोणले हेने हो भने व्यक्तिहरुले 
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आफूलाई बाध्यात्मक हनु ेगरी तसजनना गरेका देिानी प्रकृततका जनुसकैु सम्बन्धमा करारको कुनै न कुनै 
तत्िको उपक्तस्थतत रहन्छ । अंक्तशयारहरुले गरेको अंशिण्डाको तलखत होस ्िा दान िकसको तलखत, घर 
खिनको प्रयोजनका लातग व्याज लेनदेन गने शतनमा साह ु र असामीबीि भएको कपाली तमसकु होस ्िा 
तनक्तित रकम तनक्तित समयाितधतभत्र भिुानी नगरेमा ऋणीको कुनै िल िा अिल सम्पक्ति भोग गनन पाउने 
गरी िाक्तणज्य बैंकसुँग भएको दृवष्ट बन्धक तलखत कुनै न कुनै रुपमा करारको तत्ि रहेको हनु्छ । 
सम्भित: यही मान्यताको कारणले हनु सक्छ कमन कानूनी प्रणाली, कक्तन्टनेन्टल कानून प्रणाली र मकु्तस्लम 
कानून प्रणालीले वििाहलाई पतन करारको रुपमा पररभाषा गरेका छन ् । वििाहलाई करारको रुपमा 
स्िीकार भएपतछ स्िभाविक रुपमा करार रद्द गनन (सम्बन्ध विच्छेद हनु) सवकने र सम्बन्ध विच्छेदका 
शतनहरुमा करारका तत्ि रहने हनु्छ । यस अथनमा करारलाई देिानी कानूनको क्षते्रतभत्र नै राख्नपुने  
हनु्छ । अंशिण्डा, लेनदेन, सापटी, पैँिो िा नासो धरौटको सम्बन्ध तनसन्देह देिानी कानूनका विषय हनु ्। 
तथावप, त्यस्ता सम्बन्धमा करारका तत्ि रहेका छन ्। 

 

वितभन्न मलुकुको अनभुिले सामान्य करारलाई देिानी कानूनको अंगको रुपमा नै विकास गरेको  
देक्तखन्छ । सन ् १८०४ मा जारी भएको िाक्तन्ससी देिानी संवहता (Code Civile des Francais) (सन ् 
१९९४ र २०१६ को व्यापक संशोधन र त्यसपतछका संशोधनसवहत) को भाग (Book= Three) (Title III 

: Contracts or Conventional Obligations in General), जमनन देिानी संवहता, (सन ् १९९२ को 
संशोधनसवहत) को भाग (Book = Two, Section II, Law of Obligation), जापानी देिानी संवहता (Mimpo) 

(१८९६) (Book III) को ] (Chpater II), क्यानातडयन प्रान्तको क्यूबेकको देिानी संवहता (१९९४) (Civil 

Code), इटालीको देिानी संवहता (The Italian Civil Code) को Book Four दावयत्ि (Obligation) को ] Title मा 
करारसम्बन्धी सामान्य व्यिस्था (Contracts in General), रुसी महासंघको देिानी संवहता (Civil Code of 

Russian Federation) को भाग १ Section III को Subsection:2 (करारका सामान्य प्रािधानहरु) तथा 
एक्काइसौं शताब्दीमा जारी भएको पवहलो देिानी संवहता (कम्बोतडया) को भाग (Book Four, Chapter Two : 

Declaration and Intention Contracts / Book Five मा Particular Types of Contracts) र तमक्तश्रत कानून 
प्रणाली अपनाउने मलुकु वफतलवपन्सको  देिानी संवहता (१९४९)  भाग ४ (Book IV), मा करारसम्बन्धी 
कानूनी व्यिस्था रहेको पाइन्छ । 

 

नेपालको सन्दभनमा ििान गदान छुटै्ट करार कानूनको विकास नभइसकेको अिस्थामा पतन तत्काल कायम 
रहेको मलुकुी ऐनमा रहेका जमानी गनेको महल, लेनदेन व्यिहारको महल, नासो धरौटको महल, 

दानिकसको महल, घर बनाउने महल (खासगरी घर, पसल बहालसम्बन्धी) का वितभन्न दफामा आधतुनक 
करार कानूनको मान्यता रहेका तथए । मलुकुी ऐनका उपयुनि व्यिस्थाहरु स्पष्ट रुपमा करारको रुपमा 
नामाकरण नभए तापतन ततनको प्रकृततले त्यस्ता व्यिस्थाहरुलाई सम्पक्ति कानूनका मान्यताका रुपमा मात्र 
सीतमत राख्न सवकन्न । तसथन, करार कानूनका सामान्य मान्यताहरु नेपालको सन्दभनमा मूलत: देिानी 
कानूनका मान्यताको रुपमा रहेको मान्नुपने हनु्छ । यो अभ्यास हाम्रो मलुकुमा मात्र नभएर कमन ल र 
कक्तन्टनेन्टल दबैु कानून प्रणालीमा स्थावपत मान्यता हो । 
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करारलाई देिानी कानूनको क्षेत्रतभत्रको विषय मान्नुको तात्पयन करारसम्बन्धी सम्पूणन विषय िा मान्यताहरु 
देिानी कानूनको क्षेत्रतभत्र नै समािेश भएका हनु्छन ्भन्न ेअथनमा तलन ुहुुँदैन । करारसम्बन्धी कैयौं यस्ता 
मान्यताहरु छन ्जसको प्रकृतत िा िररत्रबाट देिानी कानूनको दायरामा रहन सक्दैनन ्। वयनीहरुलाई 
िाक्तणज्य कानूनको क्षेत्रमा नै राख्न ै पने हनु्छ । साझेदारीसम्बन्धी करार, िीमासम्बन्धी करार, तलज 
लगानीसम्बन्धी करार, बैंकले गने कजान प्रिाहसम्बन्धी करार, सरुक्तक्षत कारोबारसम्बन्धी करार, िस्तकुो 
िहवुितधक ढुिानीसम्बन्धी करार, सामदुद्रक िा हिाई यातायातसम्बन्धी करार आदद विशेष प्रकृततका 
करारलाई िाक्तणज्य कानूनको क्षेत्रमा राख्न ुनै उक्तित हनु्छ । 

 

तसथन, करारलाई समग्र रुपमा देिानी िा िाक्तणज्य कानूनको क्षेत्रतभत्र समािशे गनुन भन्दा करारको िररत्र र 
प्रकृततअनसुार यो देिानी र िाक्तणज्य कानून दबैुबाट तनयमन हनुे विषय मान्न ुउपयिु हनु्छ । 

 

४. मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ मा रहेका करार कानूनका मान्यता : पषृ्ठभतूम, आधार 
तथा पररणाम 

देिानी संवहताको मस्यौदा तयार गरी पेश गनन नेपाल सरकार (मक्तन्त्रपररषद) ले २०६५ सालमा सिोच्ि 
अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशको संयोजकत्िमा गदठत कायनदल (“कायनदल” भतनएको) ले सकु्तम्पएको 
कायानदेशबमोक्तजम देिानी संवहताको मस्यौदा तयार गने काम करार कानूनको दृवष्टकोणबाट तनसन्देह 
िनुौतीपूणन तथयो । िनुौती यस अथनमा वक कायनदलले सामान्य प्रकृततको देिानी कानूनको व्यापक 
प्रयोजनको संवहता तयार गनुनपने हनुाले प्रस्तावित संवहतामा सामान्य प्रकृततका करारका मान्यता मात्र 
समािेश गनुनपने तथयो । तर तत्काल कायम रहेको करार ऐन, २०५६ मा करार कानूनका सामान्य 
प्रकृतत र विशेष प्रकृतत दिैु वकतसमका करारका मान्यता रहेका तथए । त्यो जवटल क्तस्थततलाई देिानी 
संवहताको मस्यौदामा समायोजन गनुनपने तथयो । 

 

कायनदलको समझदारी तथा कायनवितध बमोक्तजम संयोजकले खटाएको कायनदलको कुनै सदस्यले मस्यौदा 
तयार गरी पेश गने र मस्यौदाको अध्ययन भई दफाबार छलफलपतछ संशोतधत तथा पररमाक्तजनत मस्यौदा 
तयार गने र स्िीकार गने अभ्यास रहेको तथयो । यही कायनवितधबमोक्तजम नै देिानी संवहताका सबै 
पररच्छेदका सबै दफाहरुको मस्यौदा सिनसम्मत ढंगबाट स्िीकार गररएको तथयो । तर करार कानूनका 
सम्बन्धमा सामान्य र विशेष प्रकृततका कानूनी व्यिस्था सामान्य कानूनमा समायोजन गनुनपने जवटलता 
लामो समयसम्म कायम रहेको तथयो । करार कानूनको मस्यौदा तयार गनन कायनदलले देहायका आधार 
तलएको तथयो : 
क) तत्काल प्रितलत करार ऐन, २०५६  
ख) सम्ित ्२०६३ सालमा कानून तथा न्याय मन्त्रालयबाट प्रकाक्तशत देिानी संवहताको मस्यौदा, 
ग) करार कानूनको वितभन्न विषयमा सिोच्ि अदालतबाट प्रततपादन भएका कानूनी तसद्धान्त, 

घ) प्रिलनमा आइसकेका भए तापतन हाम्रो मलुकुमा कानूनी व्यिस्था नभएका विषयमा अन्य मलुकुको 
संवहता तथा कानूनी व्यिस्था र अभ्यास । 
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कानून तथा न्याय मन्त्रालयबाट प्रकाक्तशत मस्यौदाको भाग–५ मा रहेका पररच्छेद मलुत: करार ऐन, 

२०५६ को पनुरािकृ्ति तथयो । तथावप, सो मस्यौदामा करार ऐन, २०५६ मा स्थानपाई नसकेका हायर 
पिेज करार, तलज करार, तलज लगानी करार र ज्याला मजदरुी करार थप रहेका तथए ।122

 स्मरणीय कुरा 
के छ भन ेसम्पक्तिसम्बन्धी भागमा रहेको “लेनदेन व्यिहार” को पररच्छेद र ज्याला मजदरुी सो मस्यौदाको 
करारको भागमा समािेश गररएका तथए । कायनदलको एक बैठकमा तलज लगानीसम्बन्धी करारलाई 
देिानी संवहताको मस्यौदा समािेश नगने र भविष्यमा मस्यौदा हनु सक्ने िाक्तणज्य संवहता (Commerce 

Code) मा समािेश हनु िा छुटै्ट विशेष ऐनको मस्यौदाको रुपमा कारबाही गनन उक्तित हनु े तसफाररस गने 
तनणनय गररएको तथयो ।123

 साथै, करार ऐन, २०५६ मा रहेका विशेष प्रकृततका करारका व्यिस्था र 
उक्तल्लक्तखत मस्यौदामा रहेका हायर पिेज, तलज करार तथा ज्याला मजदरुी करार प्रस्तावित संवहतामा 
समािेश गरी मस्यौदा तयार गररएको तथयो । 

 

करार कानूनको सन्दभनमा अक्तन्तम मस्यौदा तयार गनन कायनदलले देहायको तनणनय गरेको तथयो: 
१) तसद्धान्तत: सामान्य कानूनको रुपमा नै करार कानूनको संवहताको मस्यौदा गने, 

२) करार ऐन, २०५६ मा रहेका विशेष प्रकृततका करार व्यिस्था र कानून तथा न्याय मन्त्रालयबाट 
प्रकाक्तशत केही करारका व्यिस्थालाई देिानी संवहताको मस्यौदामा सम्भि भएसम्म तनरन्तरता ददने, 

३) सामान्य कानूनको रुपमा प्रस्तावित करार कानूनका सामान्य तसद्धान्त र मान्यताहरु संवहतामा रहेका 
विशेष प्रकृततका करारसम्बन्धी व्यिस्था र प्रितलत कानूनबमोक्तजम सम्पन्न हनुे अन्य करारमा लागू  
गने । 

 

कायनदलबाट सैद्धाक्तन्तक रुपमा तनणनय भए तापतन मस्यौदाको दृवष्टकोणबाट उक्तल्लक्तखत विषयलाई मस्यौदा 
गनन र संवहताकरणका दृवष्टकोणबाट व्यिस्थापन गनन सहज तथएन । जमनन संवहताकरणको अभ्यासमा र 
त्यसको अिलम्बन गने अन्य मलुकुमा यस्तो अिस्थामा एउटै संवहतामा सामान्य कानूनी प्रािधान (सामान्य 
भाग) तथा विशेष कानूनका प्रािधान (Particular or Individual Parts) रहन ेअभ्यास (जमननी, रुसी महासंघ, 

स्िीस िा कम्बोतडयाली देिानी संवहता) रहेको भए तापतन त्यो कुन हदसम्म अनकुरणीय छ वििारणीय 
हनु््यो । िाक्तन्ससी संवहताकरणको अिलम्बन गने मलुकुमा यस्तो अभ्यास देक्तखन्न । मलुकुी देिानी 
संवहताले प्रारम्भ नै एक सामान्य कानूनको रुपमा रहने गरी (दफा ३) पररभाषा गरेपतछ सोही संवहतामा 
“विशेष करारसम्बन्धी” छुटै्ट भाग तनमानण गरी कम्तीमा हाम्रो सन्दभनमा एउटै संवहतामा सामान्य र विशेष 
कानूनी व्यिस्था हनु िान्छनीय हनु सक्दैन्यो । यस क्तस्थततमा देिानी संवहतामा (“मलुकुी देिानी संवहता” 
भतनएको) उक्तल्लक्तखत विशेष करार र भविष्यमा तनमानण हनु सक्न े अन्य विशष करारमा भाग–५  का 
पररच्छेद – २, ३, ४ र ५ लागू हनु ेगरी आिश्यक व्यिस्था दफा (५१४) मा गने कायनदलबाट मस्यौदा 
तयार गरी तसफाररस गररएको तथयो । यस व्यिस्थाअनसुार मलुकुी देिानी संवहतामा रहेका विशेष करारका 

                                                            
122

 b]jfgL ;+lxtf -d:of}bf_, sfg"g tyf Gofo dGqfno, sf7df08f}, h]i7, @)^#, k[= !%&–@@^ . 

123
 b]jfgL ;+lxtf tyf b]jfgL sfo{ljlw ;+lxtfsf] d:of}bf tyf k|ltj]bg, @)^&, sfg"g tyf Gofo dGqfno, sf7df08f}, k[= !% 
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पररच्छेदहरु तथा करारमा आधाररत प्रितलत अन्य ऐन र भविष्यमा तनमानण हनुे अन्य करार ऐनमा अन्यथा 
व्यिस्था भएकोमा बाहेक सामान्यतया लागू हनु े र त्यस्ता पररच्छेदमा रहेका व्यिस्था त्यस्ता ऐनमा 
पनुरािकृ्ति गनन आिश्यक हनुे छैन । यो व्यिस्थालाई मलुकुी देिानी संवहताको दफा ३ को व्यिस्थाको 
पूरक व्यिस्थाको रुपमा तलन सवकन्छ । 

 

५. छुटै्ट विशेष ऐनको रुपमा रहेको करार कानूनलाई सामान्य कानूनको रुपमा रहेको 
देिानी संवहतामा समािेश गनुनपने कारण र यसको औक्तित्य: 

एउटा स्िभाविक र वििारोिेजक प्रश्न उठ्न सक्छ वक एकपटक छुटै्ट ऐनको रुपमा करार ऐन, २०५६ 
तनमानण भई जारी भएपतछ सामान्य कानूनको रुपमा व्यिस्था भएको मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ मा 
त्यसका व्यिस्थालाई समावहत गरी करार ऐन, २०५६ वकन खारेज गररएको हो र सो ऐन खारेज गनुनको 
औक्तित्य के हो ? 
 

यस प्रश्नको उिर ददन ुसहज हुुँदैन । यस प्रश्नको उिर खोक्तजन ुअक्तघ करार ऐन, २०५६ का व्यिस्था र 
मलुकुी देिानी संवहताका व्यिस्थाहरुको प्रकृतत र िररत्रको विश्लषेण हनु आिश्यक छ । त्यस्ता 
व्यिस्थाको प्रकृतत तनधानरण भएपतछ करार कानूनका व्यिस्था मलुकुी देिानी संवहतामा रहन ुपने औक्तित्य 
स्थावपत हनु्छ । 

१) पवहलो र महत्िपूणन प्रश्न “करारका सामान्य व्यिस्थाहरु” सैद्धाक्तन्तक रुपमा सामान्य कानूनका विषय 
हनु िा विशेष कानूनका तसद्धान्त हनु । यस अक्तघ नै ििान भइसकेको छ वक, करार ऐन, २०२३ 
सामान्य कानून (Lex Generalis) को रुपमा तत्काल कायम रहेको मलुकुी ऐनको ३७ नम्बरलाई 
खारेज गरी छुटै्ट व्यिस्था भएको ऐन तथयो र एकथरी कानूनविद्को अनसुार मलुकुी ऐनको सन्दभनमा 
त्यो ऐन विशेष ऐन (Lex Specialis) को रुपमा रहेको हनुाले करारसम्बन्धी ऐन, २०२३ लाई 
प्रततस्थापन गरी कायानन्ियनमा आएको करार ऐन, २०५६ को प्रकृतत सो सरह नै हनुे भयो । त्यसो 
भए तापतन व्यिहारमा करारसम्बन्धी ऐन, २०२३ होस ्िा करार ऐन, २०५६, दबैु ऐन प्रकारान्तरले 
करार कानूनका सामान्य कानून (Lex Generalis) को रुपमा कायानन्ियन हुुँदै आएका तथए । वकनवक, 

करारमा आधाररत मान्यता भएका अन्य कानूनहरु बहाल नै रहेका तथए । उदाहरणका लातग 
कम्तीमा देहायका ऐनका सन्दभनमा मलुकुी ऐनको लेनदेन व्यिहारको ३७ नम्बर ।।, करारसम्बन्धी 
ऐन, २०२३ तथा करार ऐन, २०५६ का मान्यता तत्काल प्रितलत करार कानूनका सामान्य मान्यता 
रहेका मान्नुपने हनु्छ: 

 १) नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४ 

२) साझेदारी ऐन, २०२० 

३) सािनजतनक खररद ऐन, २०६३ 

४) मालसामानको िहवुितधक ढुिानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ 

५) सरुक्तक्षत कारोिार ऐन, २०६३ 
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६) कम्पनी ऐन, २०६३ (कम्पनीको तनयमािली शेयरधनी तथा कम्पनी िा शेयरधनीहरुबीि आपसमा 
करार हनुे सन्दभनमा) (दफा ५(४), 

७) बैंक तथा वििीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (कजान प्रिाह गने तथा वििीय संस्था गाभ्न ेर प्रातप्त 
गने सन्दभनमा) । 

 

उक्तल्लक्तखत उदाहरणबाट तत्काल प्रितलत करार ऐन, २०५६ का देहायका व्यिस्थाहरु उपयुनि ऐनमा 
उल्लेख नहुुँदा त्यस्ता ऐनका सन्दभनमा सो ऐन सामान्य कानून मान्नुपने हनु्छ : 
१) पररच्छेद – २ :  करार, करारका पक्ष तथा प्रस्ताि र स्िीकृतत 

२) पररच्छेद – ३ :  बदर हनु ेर बदर गराउन सवकने करार 

३) पररच्छेद – ११ :  करारको पररपालना तथा करारबाट उत्पन्न दावयत्ि 

४) पररच्छेद – १२ :  करारको उल्लंघन र उपिार  

५) पररच्छेद – १३ :  मदु्दा गनुनपने हदम्याद 

 

मलुकुी देिानी संवहताको मस्यौदा तयार गनन गदठत कायनदलमा यस विषयमा गम्भीर छलफल भएको र 
छलफलबमोक्तजम करार कानूनका सामान्य रुपमा लागू हनुे व्यिस्थाहरु विशेष कानून हनु नसक्न ेठहर 
गदै त्यस्ता व्यिस्था मलुकुी देिानी संवहतामा नै समािेश गनुनपने तनणनय भएको तथयो । 

 

२) तत्काल कायम रहेको मलुकुी ऐन, लेनदेन व्यिहारको ३७ नम्बर ।। खारेज गरी करारसम्बन्धी ऐन, 

२०२३ लागू गदान यसलाई सामान्य कानूनको रुपमा िा विशेष कानूनको रुपमा लागू (विकास) 
गररएको तथयो ? मलुकुी ऐन, भाग–१ को ४ नं.।। बमोक्तजम यसलाई विशेष कानून मान्नुपने तकन  गनन 
सवकन्छ । सो ऐनलाई विशेष कानून मान्न े हो भन े लेनदेन व्यिहारको ३७ नं. ।। वकन खारेज 
गररयो त ? कुनै ऐनको कुनै व्यिस्था खारेज गरी सोको सट्टा अको व्यिस्था गदान खारेज भएको 
व्यिस्थाको प्रकृतत जस्तो तथयो अन्यथा व्यिस्था भएकोमा बाहेक खारेज गने ऐनको प्रकृतत त्यस्तै 
रहेको मान्नुपने हनु्छ । अको तफन  “क्तजउ मास्न ेबेच्न े(तनयन्त्रण) ऐन, २०४३” लागू गदान मलुकुी ऐन, 

क्तजउ मास्ने बेच्नेको महल (भाग ४, महल ११) खारेज गररएन । सो ऐनको प्रयोजनका लातग 
तत्काल प्रितलत क्तजउ मास्न ेबेच्ने (तनयन्त्रण) ऐन, २०४३124

 तनसन्देह: विशेष ऐन तथयो । करार ऐन, 

२०५६ मा नासो धरौटसम्बन्धी व्यिस्था गदान मलुकुी ऐनमा रहेको नासो धरौटको महल खारेज 
गररएको तथयो । एउटै ऐनका वितभन्न पररच्छेदको खारेजीमा वकन यस्तो फरक व्यिस्था ? यो 
असािधानीको कारणले भएको त होइन होला ? स्िाभाविक रुपमा तकन  गनन सवकन्छ, करारसम्बन्धी 
ऐन, २०२३ र त्यसपतछ बनेका करार ऐन, २०५६ कतै मलुकुी ऐन, लेनदेन व्यिहार ३७ नं.।। को 
व्यिस्थाको पूरक र विस्ततृ व्यिस्था त होइन ? होइन भन ेमलुकुी ऐनका उक्तल्लक्तखत व्यिस्था वकन 
खारेज गररयो ? पूरक र विस्ततृ व्यिस्था हो भने सामान्य कानून र विशेष कानूनको ििान सान्दतभनक 

                                                            
124

 Dffgj j]rljvg tyf cf];f/k;f/ P]g, @)^$ adf]lhd vf/]h ul/Psf] . 
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रहन्न । करारसम्बन्धी ऐन, २०२३ विशेष ऐनको रुपमा लागू भएको भए करारमा आधाररत अन्य 
ऐनका व्यिस्थालाई तनयमन गने अको ऐन कुन हो त ? 

  

िस्ततु: करारसम्बन्धी ऐन, २०२३ लाई करारसम्बन्धी सामान्य कानूनको रुपमा नै विकास गररएको 
र लागू गररएको तथयो । यो विरासतलाई करार ऐन, २०५६ ले पतन तनरन्तरता ददएको तथयो । 
करार ऐन, २०५६ लाई करारसम्बन्धी सामान्य कानूनको रुपमा मान्न े हो भन े व्यापक प्रयोजनका 
लातग व्यिस्था भएको मलुकुी देिानी संवहतामा यसका करारसम्बन्धी सामान्य प्रािधानले स्थान पाउन ु
स्िाभाविक नै हनु्छ । वकनवक, एउटै प्रकृतत (देिानी) का दईु अलग–अलग विषयमा फरक–फरक 
सामान्य कानून तनमानण हनु ुकानून सधुार र कानूनको एकीकरण (Consolidation) को दृवष्टकोणबाट 
उपयिु हुुँदैन । तसथन, करार ऐन, २०५६ का पररच्छेद–२, ३, ११, १२ र १३ का केही प्रािधान 
खारेज गनुन नै पने तथयो । 

 

३) देिानी कानूनका प्रमखु तत्ि (विषय) को रुपमा रहेका पाररिाररक कानून, सम्पक्तिसम्बन्धी कानून तथा 
दावयत्िसम्बन्धी कानूनका अतधकांश व्यिस्थाहरु कुनै न कुनै रुपमा करार कानूनमा आधाररत रहेका 
हनु्छन ्। यो अभ्यास विश्वव्यापी रुपमा नै देिानी वितधशास्त्रको प्रयोगमा रहेको छ । हाम्र ैसन्दभनमा 
सम्पक्तिसम्बन्धी कानून केही पररच्छेदहरु (पररच्छेद – ७ (फलोपभोग), पररच्छेद – ९ (घर बहाल), 
पररच्छेद – १० (दान िकस), पररच्छेद – ११ (सम्पक्ति हस्तान्तरण), पररच्छेद – १२ (अिल 
सम्पक्तिको बन्धकी) तथा पररच्छेद – १५ (लेनदेन व्यिहार)) करार कानूनका मान्यतामा आधाररत 
छन ् । कुनै एक संवहतामा रहेका कानूनी प्रािधानहरु करार कानूनमा आधाररत हनु,े तर करार 
कानूनका सामान्य व्यिस्थाहरु त्यस्तो संवहतामा पररभावषत नहनु ुकानूनको एकीकरण र संवहताकरण 

(Consolidation and Codification) को दृवष्टकोणबाट उपयिु नहदुा छुटै्ट ऐनको रुपमा तनमानण 
भइसकेको करार ऐन, २०५६ मा रहेका मान्यतालाई सामान्य करार कानूनको रुपमा मलुकुी देिानी 
संवहतामा समािशे गनन आिश्यक नै भएको तथयो । यो कुनै बाध्यताको विषय नभएर स्िाभाविक र 
तकन सम्म विषय हो । भन्न सवकन्छ, करार ऐन, २०५६ कायम राखेर नै मलुकुी देिानी संवहता विकास 
गरेको भए के विग्रन्छ ? सम्भित: कुनै हातन नोक्सानी हुुँदैन्यो होला । तर, संवहतामा ठाउुँ–ठाउुँमा 
उल्लेख भएको करारको सन्दभनलाई कसरी सम्िोधन गने ? मलुकुी देिानी संवहताको दफा ३ को 
प्रयोजनका लातग विशेष ऐन हनुे करार ऐन, २०५६ का व्यिस्थालाई संवहताको सन्दभनमा कसरी 
कायानन्ियन गने ? प्रश्न उठ्न सक्दछ । 

 

यो पतन सत्य हो वक मलुकुी देिानी संवहतामा समािेश भएका करार कानूनसम्बन्धी सम्पूणन व्यिस्थाहरु 
(भाग–५ पररच्छेद–२ देक्तख पररच्छेद–१५ सम्म) सामान्य प्रकृततका कानूनी व्यिस्था होइनन ्र विशेष 
ऐनमा रहन ुपने विषयहरु हनु ्। खासगरी संवहताको भाग–५ का पररच्छेद–६ (िस्त ुविक्री), पररच्छेद – 
७ (जमानत), – ८ (नासो), – ९ (तधतो िा धरौट), – १० (एजेन्सी), – ११ (ढुिानी), – १२ (तलज), – १३ 
(हायर पिेज), – १४ (ज्याला मजदरुी) िा – १५ (अप्रत्यक्ष िा अधन करार) का सम्बन्धमा छुट्टाछुटै्ट 
विशेष कानून (Lex Specialis) ऐन तनमानण हनु सक्दछन ्। देिानी संवहताको अभ्यास नभएको मलुकु – 
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भारतको सन्दभनमा भन्न ेहो भन ेसामान्य करार कानूनको रुपमा लागू भएको भारतीय करार ऐन, १८७२ 
बाट साझेदारी (१९३० मा) र िस्तकुो विक्रीसम्बन्धी करार (सन ् १९३२मा) क्तझकी छुटै्ट विशेष ऐन 
व्यिस्था भएका छन ्। यसको दठक विपररत कमन ल प्रणालीको अनयुायी मलुकु न्यूक्तजल्याण्डमा करार 
तथा िाक्तणज्य कानून ऐन, २०१७ बमोक्तजम छुटै्ट केही ऐनको खारेज गरीएको छ ।125

 खारेज गररएका 
ऐनमा िस्तकुो ढुिानी, करारका उपिार, विद्यतुीय कारोबार, गैरकानूनी करार, िस्त ु विक्री, नाबातलग 
करारलगायत कररब एक दजनन ऐन छन ्। 

 

हाम्रो सन्दभनमा पतन कम्तीमा पतन िस्तकुो विक्री, हायर पिेज, ढुिानी जस्ता विषयलाई छुटै्ट विशेष ऐनबाट 
तनयमन गनन नसवकने होइन । तथावप, संवहताको मस्यौदा तयार गदानका बखत तत्कालका लातग यी 
विषयहरु पतन समािेश गने तनणनय भएको र भविष्यमा छुटै्ट ऐन तनमानण गनन आिश्यक भएमा नपेाल 
सरकारले आिश्यक कारबाही गनन सक्ने नै हनु्छ । यो पतन सत्य हो वक तत्काल यी विषयहरु संवहतामा 
समािेश नगररएका भए त्यस सम्बन्धी छुटै्ट कानूनी व्यिस्था हनु थप समय प्रतीक्षा गनुनपने हनु््यो । यो 
विषय आफैमा जोक्तखमपूणन हनु््यो । तसथन, कायनदलले जोक्तखमपूणन मागन अिलम्बन नगरी सरुक्तक्षत अन्य मागन 
अपनाउन ुपने हनु््यो ।  
 

६. मलुकुी देिानी संवहतामा रहेका करारजन्य केही पररच्छेदको स्थानाकंन (Placement) 

का सम्बन्धमा विशेषज्ञको वटप्पणी र कायनदलको तनणनय 

कायनदलले प्रस्ताि गरेको देिानी संवहताको पवहलो प्रकाशनमा रहेका केही पररच्छेदहरुको स्थानांकनका 
सम्बन्धमा करार कानूनका रावष्ट्रय तथा अन्तरानवष्ट्रय विज्ञहरुबाट परामशनको क्रममा वटप्पणी र आलोिना 
भई सधुार गनन सझुाि  प्राप्त भएका तथए । यस्ता वटप्पणी र आलोिनामध्ये संवहताको भाग–४ 
(सम्पक्तिसम्बन्धी कानून) को पररच्छेद–९ (घर बहाल), पररच्छेद–१० (दानिकस), पररच्छेद– १२ 
(अिल सम्पक्तिको बन्धकी) तथा पररच्छेद–१५ (लेनदेन व्यिहार) सो भागबाट हटाई भाग–५ (करार 
तथा अन्य दावयत्ि) मा स्थानान्तरण र भाग–५ को पररच्छेद–१६ (अनकु्तित समवृद्ध) लाई भाग–४ मा 
स्थानान्तरण गनुनपने सझुाि तथए । विज्ञहरुले तनम्न तलक्तखत दईु कारणको सन्दभन ददई उक्तल्लक्तखत 
पररच्छेदका उपयुनि व्यिस्था स्थानान्तरण गनन सझुाि ददएका तथए : 
१) भाग–४ का पररच्छेद ९, १०, १२ र १५ का उल्लेख भएका व्यिस्थाहरु सम्पक्तिसुँग सम्बक्तन्धत भए 

पतन आधारभतू रुपमा करारमा आधाररत व्यिस्था भएकाले त्यस्ता व्यिस्था सम्पक्तिसम्बन्धी कानूनबाट 
क्तझकी करारसम्बन्धी कानूनमा स्थानान्तरण गनन उपयिु हनु,े 

२) देिानी कानूनको संवहताकरण गने अन्य मलुकुहरु– िान्स, जमननी, इटाली, जापान, क्यबेुक प्रान्त 
(क्यानाडा), वफतलवपन्स िा कम्बोतडयामा यस्ता व्यिस्थाहरु सम्पक्तिसम्बन्धी भागमा समािेश नभएर 
करार कानूनसम्बन्धी भागमा समािेश भएको हनुाले संवहताकरणसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता नेपालले 
अिलम्बन गनुनपने, 

                                                            
125 Contract and Commericial Law Act, 2017, Section 345. 
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३) भाग–५ को पररच्छेद–१६ मा रहेको अनकु्तित समवृद्धसम्बन्धी व्यिस्था करारसम्बन्धी विषय नभएर 
सम्पक्तिसम्बन्धी विषय भएकोले सोही बमोक्तजम सम्पक्तिसम्बन्धी कानूमा समािशे गनुनपने । 

रावष्ट्रय तथा अन्तरानवष्ट्रय कानूनविद तथा विज्ञबाट प्राप्त सझुाबबमोक्तजम करारजन्य उक्तल्लक्तखत 
पररच्छेदहरुलाई संवहताको भाग–४ िा भाग–५ कुन भागमा राख्न े हो, सो विषयमा कायनदलले सघन 
छलफल गरी मस्यौदामा जनु भागमा उपयुनि पररच्छेद राख्न प्रारम्भमा प्रस्ताि गररएको तथयो, सोही भागमा 
स्थानांकन गने तनणनय गरेको तथयो । भाग–४ मा रहेका करारजन्य उक्तल्लक्तखत पररच्छेदहरुलाई सोही 
भागमा स्थानांकन गनन देहायको आधार तलइएको तथयो : 
१) भाग–४ पररच्छेद–९ (घरबहाल), पररच्छेद–१० (दानिकस), पररच्छेद–१२ (अिल सम्पक्तिको 

बन्धकी) तथा पररच्छेद–१५ (लेनदेन व्यिहार) सम्बन्धी विषयलाई विशदु्ध करारजन्य कारोबारको 
रुपमा मात्र नभएर अिल िा िल सम्पक्तिको स्िातमत्ि, व्यिस्थापन तथा हस्तान्तरणको विषय पतन 
सक्तन्नवहत भएकोले सोही बमोक्तजम व्यिहार गनुनपने हनु्छ । तनसन्देह: उक्तल्लक्तखत पररच्छेदहरुमा 
करारका तत्ि समािेश नरहेका होइनन ्। तथावप, करारका तत्िहरु समािेश भएको कारणले मात्र 
भाग–५ मा स्थानान्तरण गने हो भन ेपाररिाररक कानूनका केही पररच्छेद (धमनपतु्र, अंशिण्डा) पतन 
स्थानान्तरण गनुनपने हनु्छ । यसका अततररि भाग–४ का अन्य पररच्छेद (उदाहरणका लातग 
पररच्छेद–७ (फलोपभोग) करारजन्य सम्बन्धमा आधाररत विषय हो भन े पररच्छेद – ८ (सवुिधा 
भार) लगायत सम्पक्ति व्यिस्थापनसम्बन्धी अन्य पररच्छेदमा पतन कुनै न कुनै रुपमा करारका तत्ि 
रहेका पाइन्छन ्। अन्य मलुकुका देिानी संवहतामा पतन फलोपभोग, सवुिधा भार जस्ता विषयलाई 
करार कानूनको भाग (Book) मा राखेको पाइन्न । तसथन, करारका तत्ि रहेकै कारणले सम्पक्ति 
व्यिस्थापनका सम्पूणन अियिहरुलाई उपेक्षा गनन सवकएन । 

२) अन्य मलुकुको देिानी संवहतामा कुन विषय कुन भाग िा पररच्छेद स्थानाकंन भएको छ, त्यो प्राक्तज्ञक 
अध्ययनयोग्य विषय हनु सक्छ । तर, हाम्रो अभ्यासमा घर बहाल, दानिकस, अिल सम्पक्तिको बन्धकी 
तथा लेनदेन व्यिहार परम्परागत रुपमा सम्पक्ति व्यिस्थापनको विषय रहेको र यो नेपाली कानून 
प्रणालीको ऐततहातसक विराशत भएकोले यो विराशतलाई कायनदलले उपेक्षा गनन सकेन । िस्ततु: 
मलुकुी देिानी संवहता हाम्रो आफ्नै पररिेशमा र नेपाली भतूममा कायानन्ियन हनु सक्न ेगरी हाम्रो लातग 
मस्यौदामा हनु आिश्यक हनुाले सोही बमोक्तजम मस्यौदा तसफाररस गररएको तथयो ।  

३) जहाुँसम्म अनकु्तित समवृद्धसम्बन्धी विषयलाई भाग–४ मा स्थानान्तरण गने भन्ने विषय छ, तसद्धान्तत: 
यो विषय सम्पक्तिको व्यिस्थापन र संिालन नभएर अप्रत्यक्ष िा अधनकरार जस्तै कानूनबमोक्तजम 
एकतफी दावयत्िमा आधाररत विषय भएकोले दावयत्िको भागमा नै राख्न े गरी कायनदलबाट तनणनय 
भएको हो । 

 

७. करार ऐन, २०५६ तथा मलुकुी देिानी संवहतामा रहेका करारसम्बन्धी अिधारणा र 
कानूनी प्रािधानबीि रहेका समानता र तभन्नता 
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यसअक्तघ नै ििान गररसवकएको छ वक, मलुकुी देिानी संवहताको भाग–५ मा रहेका करारसम्बन्धी व्यिस्था 
मूलत: करार ऐन, २०५६ मा रहेका मान्यताहरुमा नै आधाररत छन ्। करार ऐन, २०५६ तत्कालको 
आिश्यकता पूरा गनन करारसम्बन्धी एक सामान्य कानून (Lex Generalis) को रुपमा कायानन्ियनमा रहेको 
तथयो । सो ऐनमा रहेका कुल १३ पररच्छेदमा रहेको ९० दफामध्ये पररच्छेद १, २, ३ (दफा २ देक्तख 
१४) तथा पररच्छेद १०, ११, १२ र १३ का (दफा ७१ देक्तख ८९) सम्मका प्रािधानहरु समान्य 
प्रकृततका तथए भने बाुँकी खास खास करारका सम्बन्धमा लागू हनुे कानूनी व्यिस्था तथए । मलुकुी देिानी 
संवहतामा उक्तल्लक्तखत व्यिस्थाहरुलाई आिश्यक पररमाजनन र सधुारसवहत स्थान ददइएको छ । देिानी 
संवहतामा करार सम्बन्धमा भाग – ५ को पररच्छेद – २ देक्तख पररच्छेद – १५ सम्म कुल १४ 
पररच्छेद र दफा ५०४ देक्तख दफा ६६३ सम्म कुल १५९ दफा करार कानूनसुँग सम्बक्तन्धत छन ्। 
वितभन्न १५ पररच्छेदका हदम्यादसम्बन्धी १५ दफा घटाउने हो भन े कुल १४४ दफा करारसम्बन्धी 
सारिान दफाहरु छन ्। 

 

करार ऐन, २०५६ मा नरहेको तीन पररच्छेद (तलज करार, हायर पिेज करार र ज्याला मजदरुी) संवहतामा 
समािेश भएका छन ्। करार ऐन, २०५६ अन्तगनत रहेका पररच्छेद शीषनक तथा दफा शीषनकहरुलाई 
संवहतामा आिश्यक पररमाजनन गररएका छन ्। यसका अततररि करार ऐन, २०५६ मा रहेका प्रािधानलाई 
आधतुनक करार कानूनका तसद्धान्त र मान्यता अनरुुप संरिनागत र विषयिस्त ु दबैुमा गणुात्मक रुपमा 
सधुार गरी पररमाक्तजनत रुपमा प्रस्ततु गररएका छन ्। 

 

सामान्य कानूनको संवहताकरण भनेको कानूनको एकीकरण (Consolidation) मात्र नभएर कानूनको सधुार, 
गणुात्मक विकास र पररमाजनन पतन हो । प्रितलत कानूनका व्यिस्थालाई एकीकरण गरी एउटा ऐनमा 
समािेश गरेर मात्र संवहताकरणको औक्तित्य पवुष्ट हनु सक्दैन । एकीकरणको सुँगसुँगै उन्नत रुपमा 
पररमाजनन र सधुार गनन र पूणनता ददन सवकएमा मात्र संवहताकरणको औक्तित्य स्थावपत हनु्छ । यस अथनमा 
करार ऐन, २०५६ का प्रािधानलाई पररमाजनन र सधुार गरी सम्भि भएसम्म व्यापक बनाउन ुनै मलुकुी 
देिानी संवहताको एक उद्देश्य रहेको कुरा अततशयोक्ति नहोला । मलुकुमा वितभन्न भागमा भएका परामशन 
बैठकका अततररि करार कानूनका रावष्ट्रय तथा अन्तरानवष्ट्रय विज्ञसुँग मलुकुी देिानी संवहताको भाग– ५ 
का सम्बन्धमा समय समयमा परामशन भएको र मलुकुमा प्रिलनमा रहेका प्रािधानलाई पररमाजनन िा सधुार 
गररएका िा थवपएका मलुकुी देिानी संवहताका केही प्रािधानलाई उदाहरण स्िरुप देहायबमोक्तजम प्रस्ततु 
गररएको छ : 
१) कानूनबमोक्तजम कायानन्ियन हनु ेकरार (दफा ५०५) : कस्तो करार कानूनबमोक्तजम कायानन्ियन गनन 

सवकने भन्ने विषय करार ऐन, २०५६ मा स्पष्ट रुपमा उल्लेख नहुुँदा यो विषय बदर हनुे िा बदर 
गराउन सवकने करारका मान्यताबमोक्तजम अप्रत्यक्ष रुपमा िा डक्तक्रनमा आधाररत भएर तनरुपण गनुनपने 
हनु््यो । प्रत्येक कानून प्रणालीले करारका आिश्यक शतन तनधानरण गरेको हनु्छ । संवहताको दफा 
५०५ बमोक्तजम करार गनन सक्षम व्यक्तिले आफूहरुबीि कानूनसम्मत र तनक्तित दावयत्ि तसजनना गने 
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गरी सहमतत गरी करार गरेमा त्यस्तो करार कानूनबमोक्तजम कायानन्ियन हनु सक्न े व्यिस्था भएको  
छ । यस व्यिस्थाले करार गनन अत्यािश्यक तत्ि पतन पररभाषा गरेको मान्नुपने हनु्छ । 

२) करारको व्याख्या (दफा ५१५) : जनुसकैु कानून प्रणालीमा करारको व्याख्या अन्य कानून 
व्याख्याभन्दा फरक मान्यता र तसद्धान्तबाट गनुनपने स्िीकार गररएको छ । करार व्याख्याको 
सम्बन्धमा इटालीमा रहेको तनजी कानूनको एकीकरणसम्बन्धी अन्तरानवष्ट्रय संस्था (International 

Institute for Unification of Private Law (UNIDROIT) ले सन ्२००४ मा अन्तरानवष्ट्रय व्यापाररक 
करारका लातग यतुनद्रोआ तसद्धान्तहरु (UNIDROT Principles of International Commercial Contract, 

2004) विकास गरेको छ । उक्तल्लक्तखत तसद्धान्तहरुको धारा ४ (४.१–४.८) बमोक्तजम करारको 
व्याख्या गदान खास खास तनयमको पालना गनुनपने व्यिस्था गररएको छ । अन्तरानवष्ट्रय स्तरमा करारको 
कायानन्ियन गदान िा गराउुँदा उक्तल्लक्तखत तसद्धान्तको अिलम्बन भएको  
देक्तखन्छ । केही देिानी संवहता िा करार कानूनले126

 करार व्याख्यासम्बन्धी मान्यताको अिलम्बन 
गरेको पाइन्छ । अदालतले करारको व्याख्या गदान िा मध्यस्थताबाट करार कायानन्ियन गदान िा 
गराउुँदा यो दफाले उल्लेख गरेका मान्यता मागनदशनक हनु सक्दछन ् । यो व्यिस्था करार ऐन, 

२०५६ मा रहेको तथएन । 

३) पक्षहरुको स्िायिता (दफा ५०७) : करार कानूनको ििान गदान करारको स्ितन्त्रता (Freedom of 

Contract) िा पक्षहरुको स्िायिताको पतन संक्तक्षप्त रुपमा ििान हनु िाञ्छनीय देक्तखन्छ । करारको 
स्ितन्त्रता तनजी कानूनको एक आधारभतू मान्यता हो र यसले आतथनक स्रोतको स्िातमत्ि प्राप्त गने, 

व्यिस्थापन गने र पररिालन गने अिसर ददने हनुाले बजार अथनतन्त्रको पहुुँि सतुनक्तित गदनछ । 
करार गने स्ितन्त्रता भनेको सरकारको हस्तक्षेप िा तनयन्त्रण विना व्यक्तिहरुले आफै करार गरी 
दावयत्ि तसजनना गने र पररपालन गने स्ितन्त्रता हो । प्रारम्भमा नै ििान भइसकेको छ, स्ितन्त्र बजार 
अथनतन्त्रको अिधारणाअनसुार यो मान्यता विकास भएको हो । कमन लका अनयुायी मलुकुमा 
करारको स्ितन्त्रताको मान्यता एक महत्िपूणन डक्तक्रनको रुपमा तलइन्छ । तथावप, लोक कल्याणकारी 
राज्यको अिधारणाले यसलाई राज्यले तनयन्त्रण र तनषधे गनन सक्ने हुुँदा यसले करारको सम्बन्ध 
तनयमन गनन, शतन तनधानरण गनन, राज्यलाई अतधकार ददएको मातनन्छ । 

 

कक्तन्टनेन्टल यरुोपमा करारको स्ितन्त्रताको समकक्षी मान्यताको रुपमा “पक्षहरुको स्िायिता 
(Autonomy of Parties)Æ लाई तलइन्छ । यस अनसुार कानूनबमोक्तजम तनधानररत मापदण्ड र संरिनाको 
अधीनमा रही करारका सम्पूणन शतनहरु आफै तनधानरण गनन करारका पक्षहरु स्िायि रहन्छन ्। करार 
कानूनका सन्दभनमा यदाकदा तनजी स्िायिता (Private Autonomy) पतन ििान हनु ेगदनछ । 

 

भतनन्छ, पक्षहरुको स्िायिताको मान्यताले व्यक्तिको िैयक्तिक अतधकारलाई जोड ददन्छ भने तनजी 
स्िायिताले सरकारी तनयन्त्रणलाई िा सािनजतनक कानूनको तनयन्त्रणलाई इन्कार गदनछ । करार गनन 
व्यक्ति पूणन रुपमा स्ितन्त्र नरहन े र राज्यले हस्तक्षपे गनन सक्न े मान्यता स्िीकार गने हो भने 
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“करारको स्ितन्त्रता” र “पक्षहरुको स्िायिमा” खास फरक देक्तखन्न । व्यिहारमा भन्न ेहो भन ेतनजी 
स्िायिता पक्षहरुको स्िायिता सरह हो र पक्षहरुको स्िायिताले तनजी स्िायिता र करारको 
स्ितन्त्रता दबैुलाई समेट्न सक्दछ । वितभन्न मलुकुको अभ्यासमा करारको स्ितन्त्रता िा पक्षहरुको 
स्िायितामध्ये कुनै एकको अभ्यास हुुँदै आए तापतन यूरोपेली साझा संरिनाको सन्दभनको मस्यौदा 
(DCFR) मा पक्षहरुको स्िायिताको सन्दभन उल्लेख गररएको छ ।127

 

 

जहाुँसम्म हाम्रो सन्दभन छ, करार ऐन, २०५६ को दफा ४ बमोक्तजम पक्षहरुको स्िायिताको व्यिस्था 
भएकोमा मलुकुी देिानी संवहताको दफा ५०७ बमोक्तजम सोही व्यिस्थालाई अिलम्बन गरी पक्षहरुको 
स्िायितालाई नै स्थान ददइएको छ । तर, करार ऐन, २०५६ मा रहेको प्रततफलको सन्दभनमा यस 
दफामा उल्लेखन गररएको  छैन । 

४) प्रततफल (Consideration): करार गने प्रत्येक पक्षले एक अकानलाई प्रततज्ञा गरेका हनु्छन ्। यस्तो 
प्रततज्ञाबाट प्रत्येक पक्षले कुनै न कुनै लाभ पाएको हनु्छ । यसरी प्राप्त गने लाभलाई प्रततफल  
भतनन्छ । अको शब्दमा भन्ने हो भन ेप्रततज्ञा गने कुनै एक पक्षलाई प्रततज्ञा गने अको पक्षले प्रदान 
गने मूल्य हो । 

 

 करार कानूनका मान्यता विकास हनु ेक्रममा कमन ल प्रणालीमा प्रततफललाई कायानन्ियन गनन सवकन े
र बाध्यात्मक हनु ेकरारको पूिन शतनको रुपमा विकास गरेको छ । यस प्रणालीको मान्यताबमोक्तजम 
प्रततफल नभएको करारलाई नाुँगो करार (Nadum Pactum) (Naked Contract) मातनन्छ र बदर  
हनु्छ । करार कानूनको विकासक्रममा प्रततफललाई करारबाट प्राप्त हनु ेअतधकार, वहत, मनुाफा लाभ 
िा अको पक्षलाई हनु ेहातन, नोक्सानी, क्षतत िा दावयत्ि बहन गने क्तजम्मेिारीको रुपमा पररभाषा गररुँदै 
आएको छ ।128

 

 

 रोमन कानूनमा आधाररत (कक्तन्टनेन्टल प्रणाली र स्कटल्याण्ड) कानून प्रणालीमा प्रततफललाई 
करारको पूिन शतनको रुपमा तलइन्न । यस प्रणाली अन्तगनत कसैले अको पक्षलाई गरेको प्रततज्ञा िा 
कसैले कुनै काम गने गरेको इच्छाबाट नै अको पक्षका लातग कानूनी अतधकार तसजनना  
हनु्छ । तर त्यस्तो अिस्थालाई कमन ल प्रणालीमा करार सम्पन्न गदानका त्रवुट (Culpa in 

Contrahendo) (Fault in Conclusion of a Contract) को अिस्था मातनन्छ र करार कायानन्ियन  

गररन्न । 

  

जहाुँसम्म नेपालको अभ्यासको प्रश्न छ, नेपालको करार कानूनमा प्रततफललाई करारको पूिनशतनको 
रुपमा तलइएको पाइन्न र अदालतले पतन प्रततफल विनाको करार अमान्य गरेको पाइन्न । तत्काल 
प्रितलत मलुकुी ऐन, घर बनाउनेको महलको ८ नं. बमोक्तजम “घर पसलका धनीले बहाल तलन ेगरी 

                                                            
127 Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, op. cit. P. 183. 

128 Curie V. Misa (1875), Daniel Albuquerque, Legal Aspects of Business, Oxford University Press, 2013, P. 67. 
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िा नतलन ेगरी आफ्नो घर पसलमा अरुलाई बस्न ददुँदा म्याद वकटी तलखत गरी गराई बस्न ददएकोमा 
तलखतै बमोक्तजम हनु्छ ।” भनी प्रततफल विनाको करार कायानन्ियन हनु सक्ने व्यिस्था भएको  

तथयो । त्यसो त कमन ल प्रणाली अपनाउन ेमलुकुमा पतन कैयौं करारमा प्रततफल पूिन शतनको रुपमा 
रहन्न । प्रमे तथा स्नेहको कारणले भएको करार, स्िेच्छाले गरेको सेिाबापतको करार, दान, उपहारको 
करार, एजेन्सी करार आददमा प्रततफल नभए पतन करार कायानन्ियन गनन सवकने हनु्छ । 

  

करार ऐन, २०५६ बमोक्तजम वितभन्न सन्दभनमा प्रततफलको उल्लेखन भए तापतन करार हनु प्रततफल 
पूिन शतनको रुपमा स्िीकाररएको तथएन । मलुकुी देिानी संवहता मस्यौदा गदानका बखत प्रततफलको 
विषयमा पतन छलफल भएको र करार कानूनका विज्ञबाट फरक–फरक सझुाि प्राप्त भए पतन जनु 
रुपमा करार ऐन, २०५६ मा प्रततफललाई व्यिहार गररएको तथयो सोही रुपमा कायम गने 
कायनदलबाट तनणनय भएको तथयो । प्रततफल विनाको करार नेपाली कानून प्रणालीमा मान्य करार 
रहेको हनुाले मलुकुी देिानी संवहताका केही पररच्छेदहरुमा प्रततफल विनाका करारमा आधाररत 
व्यिस्था गररएका छन ् ।129

 नेपालको अभ्यासमा विगतमा कवहल्यै वििाद नरहेकोले यो विषयलाई 
करारको पूिनशतनको रुपमा नरहने गरी व्यिस्था गररएको हनुाले यो विषयलाई देिानी संवहतामा 
विगतको अभ्यासभन्दा छुटै्ट फरक व्यिस्था गररएको छैन । त्यसो हनुाले करार ऐन, २०५६ मा भए 
जस्तो प्रततफलको पररभाषा गनन िा यसको ठाउुँ ठाउुँमा उल्लेखन गनन आिश्यक भएन । 

५) करारको बैधता र नयाुँ बगीकरण : बदर हनु ेर बदर गराउन सवकन ेगरी गररने करारको बगीकरण 
नेपाली वितधशास्त्रमा स्थावपत मान्यता हो । तथावप, कमन ल प्रणाली अिलम्बन गने मलुकुमा रहेको 
तेस्रो (समूह) करार – “कायानन्ियन नहनुे करार” (अदालतबाट कायानन्ियन नहनु)े हाम्रो वितधशास्त्रमा 
डक्तक्रनमा मात्र सीतमत रहेको तथयो । व्यिहारमा कायानन्ियन नहनुे करारको सन्दभन उल्लेख भए 
तापतन त्यसको कानूनी रुपमा पररभाषा नभएको र के कस्ता करार अदालतबाट कायानन्ियन हनु 
नसक्न ेस्पष्ट कानूनी व्यिस्था नहुुँदा सो विषय अस्पष्ट नै रहेकोमा दफा ५१९ मा रहेको “कायानन्ियन 
नहनुे करार” बाट त्यसको अभाि पूरा हनु मद्दत हनुे स्पष्ट छ । यसका अततररि बदर हनुे करारका 
समूहमा करारका पक्षहरुले करारको अत्यािश्यक त्यमा गरेको भलुबाट भएको करार पतन समािेश 
गररएको छ । (दफा ५१७ (२) खण्ड (७) 

६) करारको बाध्यात्मक तागत (शक्ति) (Binding Force of a Contract) M करार ऐन, २०५६ मा स्पष्ट 
रुपमा उल्लेख नभए तापतन देिानी संवहतामा करार सम्पन्न भएपतछ पक्षहरुबीि बाध्यात्मक कानूनी 
सम्बन्ध कायम हनुे स्पष्ट रुपमा व्यिस्था भई करारको बाध्यात्मक शक्ति उल्लेख गररएको छ ।130

 

यो नेपाली कानून प्रणालीको लातग तनतान्त नयाुँ व्यिस्था होइन । तर, ऐनमा नै उल्लेख भएको एक 
नयाुँ व्यिस्था हो । 
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करारको बाध्यात्मक तागत भनेको पक्षहरुबीि भएको करार कानूनबमोक्तजम कायानन्ियन हनु ु 
हो । कस्तो करार कानूनबमोक्तजम कायानन्ियन हनु े भन्न े विषय सम्बक्तन्धत मलुकुको कानूनबमोक्तजम 
तनधानरण हनु ेविषय हो । स्मरणीय कुरा के हो भन ेजनु करार अदालतबाट कायानन्ियन हनु सक्दैन 
त्यस्तो करारलाई कानूनबमोक्तजम कायानन्ियन गनन नसवकने करार मातनन्छ । तथावप, पक्षहरुले त्यस्तो 
करार आफूखसुी कायानन्ियन गनन सक्दछन ्। वफतलवपन्सको देिानी संवहताबमोक्तजम कुनै पतन करारले 
करार गने दबैु पक्षलाई करार पररपालन गनन बाध्य गनुनपदनछ र यसको िैधता िा पररपालना 
पक्षहरुमध्ये कुनै एक पक्षको इच्छामा छोड्न सवकदैन । (The conract must bind both contracting 

parties, its validity or compliance cannot be left to the will of one of them)"131
 भन्ने व्यिस्था रहेको 

देक्तखन्छ । 

  

कुनै पतन करारले बाध्यात्मक प्रकृततको तागत प्राप्त गननका लातग त्यस्तो करारले अत्यािश्यक तत्िहरु 
पूरा गरेको हनुपुछन । यस्ता तत्िहरु करारको प्रकृततअनसुार तनधानरण भएको हनु्छ । कमन ल 
प्रणालीको अभ्यासमा सामान्यतया कुनै करारमा आपसी सहमतत (Mutual Assest), प्रस्ताि तथा 
स्िीकृतत (Offer and Accept), प्रततफल (Consideration) र पक्षहरुको करार गने सक्षमता  (Capacity) 

पूरा भएमा त्यस्तो करारले कानूनबमोक्तजम कायानन्ियन हनु सक्न े र त्यसले बाध्यात्मक तागत प्राप्त 
गरेको मातनन्छ ।   

  

तर कानूनबमोक्तजम पूरा गनुनपने अत्यािश्यक तत्ि पूरा गदैमा जनुसकैु करारले बाध्यात्मक शक्ति प्राप्त 
गनन सक्दैन । त्यस्तो करार प्रितलत कानून प्रततकूल हनु नहनुे िा बदर हनुे (Void) करार िा करार 
गदानको पररक्तस्थततमा आधारभतू पररितनन भई करारको पररपालना सम्भि नभएमा करारले बाध्यात्मक 
प्रकृततको शक्ति गमुाउन े हनु्छ । 

 

 देिानी संवहताको दफा ५०५ बमोक्तजम देहायको शतन पूरा गरी भएको करार कानूनबमोक्तजम 
कायानन्ियन हनु सक्न ेकरार हनुे र त्यस्तो करार पक्षहरुलाई बाध्यात्मक हनुे व्यिस्था भएको छ: 
क) करारका पक्षहरुले आफूलाई बाध्यात्मक (बन्धनकारी) हनु ेगरी व्यि भएको सहमतत, 

ख) सक्षम पक्षहरु (करार गने सक्षमता), 
ग) दावयत्ि तसजनना गने तनक्तित विषय (स्पष्ट र तनक्तित गररएको दावयत्ि), 
घ) कानूनसम्मत दावयत्ि (बदर हनुे दावयत्ि नभएको िा देिानी संवहताको दफा ५१७ को प्रततकूल 

नभएको दावयत्ि) । 

करारको बाध्यात्मक िररत्र आधतुनक करार कानूनको एक स्थावपत मान्यता हो । यतुनद्रोआले विकास 
गरेको अन्तरानवष्ट्रय व्यापाररक करारका लातग यतुनद्रोआ तसद्धान्तहरु (UNIDROT Principles of 

International Commercial Contracts, 2004) को धारा १.३ बमोक्तजम “कानूनसम्मत ढुँगबाट (Validly) 

सम्पन्न भएको करार पक्षहरुलाई बाध्यात्मक हनुेछ, यस्तो करारलाई त्यसका शतनबमोक्तजम िा 
                                                            
131 Civil Code of Philippines op.cit. sec. 1308 
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सम्झौताबमोक्तजम िा यी तसद्धान्तहरुमा अन्यथा व्यिस्था भएबमोक्तजम पररितनन िा अन्त्य गनन सवकन े 

छ ।” भन्न ेव्यिस्था गरी करारको बाध्यात्मक िररत्र हनुे व्यिस्था गररएको पाइन्छ । 

 

यरुोपेली देिानी संवहतासम्बन्धी अध्ययन समूहले तयार गरेको DCFR बमोक्तजम िैध करार पक्षहरुलाई 
बाध्यात्मक हनु े(A valid contract is binding on parties) र एकपक्षीय िैध प्रततज्ञा त्यस्तो प्रततज्ञा गने 
व्यक्तिलाई बाध्यात्मक हनु े (A valid unilateral undertaking is binging on the person giving it).132

 

व्यिस्था गरी करारको बाध्यात्मक तागतको व्यिस्था गरेको छ । तसथन, करार गनन िा नगनन पक्षहरु 
स्िायि रहने र करार गरेपतछ पक्षहरुले पालना गनैपने बाध्यता आधतुनक करार कानूनको एक 
विक्तशष्ट तसद्धान्त रहेको कायम भएको छ । 

७) करार बदर भएकोमा त्यसको पररणाम : बदर गराउन सवकने करार बदर भएको कारणबाट उत्पन्न 
हनुे पररणाम कानून व्याख्याको पररणामबाट तनयमन हनु सक्ने भए तापतन करार बदर भएको 
कारणबाट त्यसको जानकारी नपाउन े (Innocent) तेस्रो पक्षको कानूनसम्मत हक िा वहतमा प्रततकूल 
असर नपने व्यिस्था संवहतामा भएको छ । (दफा ५१८ (६) 

८) समय करारको सारतत्ि र करार पररपालनामा विलम्ब : कुनै खास ददन, समय िा अितधतभत्र 
पररपालन हनुपुने गरी करार भएकोमा त्यस्तो ददन, समय िा  अितधतभतै्र करार पररपालन नभई 
करारको उद्देश्य पूरा नहनु ेभएमा समय करारको सारतत्ि (Essence) हनु ेव्यिस्था कमन ल प्रणालीको 
एक स्थावपत मान्यता हो र भारतीय करार ऐन, १८७२ मा पतन यस्तो व्यिस्था भएको पाइन्छ । 
उदाहरणका लातग ततहारको भाइटीकाको प्रयोजनको लातग आपूततन गनुनपने फूलको माला भाइटीकापतछ 
आपूततन भएमा प्रयोजनहीन हनु ेहनु्छ । त्यसबेला विलम्िबापतको क्षततपूततन भिुानी गदान पतन उद्दशे्य 
हातसल हनु नसक्ने हुुँदा त्यस्तो करार रद्द हनुपुदनछ । यो विषय दफा ५२६ मा संवहताकरण गररएको 
छ । 

  

कुनै खास समय िा अितधमा पररपालन गनुनपने गरी भएको करार त्यस्तो अितध िा समयतभत्र 
पररपालन हनु नसकी त्यस्तो समय िा अितधपतछ पतन पररपालना हुुँदा करारको उद्देश्य र प्रयोजन पूरा 
हनु सक्न ेरहेछ भन ेपररपालन गनन नसक्न ेपक्षले समयमा पररपालना नगरेबापत क्षततपूततन भिुानी गरी 
करार पररपालना गनन सक्दछ र त्यस्तो क्तस्थततलाई करार पररपालना विलम्ि भएको मातनन्छ । 
“विलम्ि” बापत क्षततपूततन भिुानी गने व्यिस्था अन्तरानवष्ट्रय करार व्यिस्थामा स्थावपत मान्यता हो । 
यो विषयलाई सम्िोधन गनन दफा ५२५ मा आिश्यक व्यिस्था गररएको छ । 

९) करारका शतनहरु पनुरािलोकन गनन िातान गने : करार गदानको पररक्तस्थततमा आधारभतू पररितनन 

(Fundamental Change in Circumstances) भई करारको पररपालना असम्भि भएमा करारको 
पररपालना हनु आिश्यक हुुँदैन । आ–आफ्नो कानून प्रणालीअनसुार वितभन्न नामाकरण ददई यस्तो 
क्तस्थततलाई न्यायोक्तित नै ठहराइन्छ । त्यसको विपररत करार गदानका बखत पररकल्पना नगररएका 

                                                            
132 Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, op. cit. Book II, chapter -1, P. 183. 
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केही यस्ता अिस्था पतन उत्पन्न हनु सक्दछन,् जसलाई पररक्तस्थततको आधारभतू पररितनन मातनन्न । 
त्यस्तो अिस्थामा करारका पक्षहरुले करार पररपालना गननबाट छूट पाउन सक्दैनन ् । यी दिैु 
अिस्था करार ऐन, २०५६ को दफा ७९ को उपदफा (१) र (२) बमोक्तजम सम्िोधन भएका  
तथए । तर पररक्तस्थततको आधारभतू पररितनन सरह हनुे अन्य अिस्थामा करारको पररपालना माग गनुन 
न्यायोक्तित हनु नसक्न ेहुुँदा कुनै करारमा दबैु अिस्थालाई पररक्तस्थततको आधारभतू पररितननको रुपमा 
पररभाषा गने अभ्यास पतन विकास भएको देक्तखन्छ । यी दईु अभ्यासलाई फरक गरी पतछल्लो अिस्था 
उत्पन्न भएमा करारका शतनहरु पनुरािलोकन िा हेरफेर गनन पक्षहरुले िातान गनन सक्न ेएक लक्तिलो 
व्यिस्था मलुकुी देिानी संवहताको दफा ५३१ को उपदफा (३) मा थप गररएको छ । यो व्यिस्था 
अन्तरानवष्ट्रय करार कानूनको स्थावपत मान्यता अनरुुप नै छ । 

१०) असल तनयत (Good Faith) ले करारको पालना: करारका पक्षहरुले इमान्दारीपूिनक र असल तनयतले 
आ–आफ्नो दावयत्ि पूरा गदनछन ् र अको पक्षको हकरवहत प्रततकूल हनु े गरी कुनै पतन काम िा 
आिरण गदैनन ्भन्न ेकुरा करार कानूनमा सदैि अनमुान गररएको हनु्छ । असल तनयतले करारको 
पालना गने विषय कुनै पतन करारको एक अन्तरतनवहत शतन (Implied Term) हो । 

 

 “असल तनयतले करारको पालना गने व्यिस्था (Good Faith Clause) भन्नाले” करारका प्रत्येक पक्षले 
एक–अकानप्रततको दावयत्ि इमान्दारीपूिनक पालना गनुन हो भन्ने बकु्तझन्छ । यसको अथन हो, करारका 
पक्षहरुले करारका शतनहरु मात्र पूरा नगरी करार पूरा गनन नहनु ेआिरण र काम नगनुन पतन हो । 

  

ऐततहातसक रुपमा “असल तनयतले करारको दावयत्ि पूरा गने तसद्धान्त (Doctrine)Æ कक्तन्टनेन्टल 
यूरोपमा विकास भई कानूनमा स्थान पाएको मातनन्छ । कमन ल प्रणालीको अनयुायी मलुकु वव्रटेनमा 
यस तसद्धान्तको प्रयोग अपेक्षाकृत धेरै पतछ भएको मातनन्छ । तथावप, केही खास प्रकृततका विशेष 
करार (उदाहरणका लातग िीमा करार, रोजगारी करार, तनमानण करार) मा “अतधकतम असल तनयतले 

(Utmost Good Faith) ”ले करारको पालना गने मान्यता वव्रटेनमा पतन प्रयोगमा रहेको ठातनन्छ । 

  

कमन ल प्रणालीको अनयुायी मलुकु अषे्ट्रतलया र स.रा. अमेररकाका अदालतहरुले “असल तनयतको 
प्रािधान” लाई मान्यता ददएका र कानूनी व्यिस्था वव्रटेनभन्दा धेरै पवहला भएको  

तथयो । अमेररकी कानून प्रणालीमा करारमा असल तनयत र स्िच्छ कारोबारको करारको अन्तरतनवहत 
शतनको अिधारणाले “उन्नाइसौं शताब्दी” देक्तख नै स्थान पाएको र त्यहाुँका अदालतले प्रयोग गरेको 
मातनन्छ ।133

 Uniform Commercial Code (1951) मा यो व्यिस्थाले स्थान पाएको देक्तखन्छ ।134
 

  

यूरोपेली समदुायतभत्रका मलुकुमा असल तनयतको प्रािधानलाई करार कानूनको सामान्य तसद्धान्त 
मातनन्छ । यूरोपेली समदुायमा प्रिेश गरेपतछ वव्रटेनको कानून प्रणालीमा परोक्ष रुपमा यसको 

                                                            
133 Kirke La Shelle Company Vs. The Paul Armstrong co. et. al (1933) (en. m. Wikipedia. Org) 
134 Sec. 1-304 



करार तथा दषु्कृतत कानूनसम्बन्धी विशेषाङ्क २०७८  

 

~ 66 ~ 
 

प्रभािकारी यस मान्यताले स्थान पाएको तथयो । भतनन्छ, Yam Seng Pte. Ltd. (Yanm Seng) Vs. 

International Trade Corporation (ITC) (2013)  बीिको वििाद समाधान गने क्रममा भएको एक 
फैसलामा अदालतले यस डक्तक्रनको व्याख्या गरी “असल तनयतको प्रािधान” लाई करार कानूनको 
मान्यताको रुपमा स्थापना गरेको तथयो । तसंगापरुमा स्थापना भएको कम्पनी Yam Seng र  ITC बीि 
सन ्२००९ मा सम्पन्न एक करारबमोक्तजम ITC ले Yam Seng लाई "Manchester United" िाण्डका 
आफ्नो उत्पादन मध्यपूिन, एतसया र अविका र अषे्ट्रतलयाका तनधानररत क्षेत्रमा वितरण गनन एकलौटी 
अतधकार (Exclusive Right) ददएको तथयो । सो करार इंगल्याण्डको कानूनबमोक्तजम तनयमन भएको 
तथयो । दईु पक्षबीिको करार सम्बन्ध सखुद नभई ITC ले अको Distributor तनयकु्ति गने धम्की 
ददएको र ITC ले करार उल्लंघन गरेको भनी Yam Seng ले सो करार हनुभुन्दा अक्तघ नै त्यस विषयमा 
अको करार भएको र झकु्याई करार गरेबापतको दषु्कृततसवहत क्षततपूततन माग गरी वव्रटेनको एक 
अदालतमा मदु्दा दायर गरेको तथयो । तनजले तलएको दािीमा अन्य कुराको अततररि “असल तनयतले 
करारको पालना गने” विषय करारको अन्तरतनवहत शतन रहेको तथयो ।135

 सो वििादको तनरुपण गदै 
फैसलामा “बेलायतको कानूनले व्यापाररक करारको असल तनयतले पालना गनुनपने सामान्य कतनव्य 
लागू गनुनपछन” भनी यस तसद्धान्तको पक्षमा वितभन्न तकन  ददएको तथयो ।136

 

 

 असल तनयतले करारको पालना जनुसकैु कानून प्रणालीमा आधतुनक व्यापाररक करार कानूनको एक 
महत्िपूणन मान्यताको रुपमा स्थावपत भएको छ । यूरोपेली देिानी संवहता अध्ययन समूहले तयार 
गरेको DCFR बमोक्तजम “करार पालनाको अतधकार प्रयोग गदान, करार पालना नगरेकोमा त्यसको 
पररणाम पछ्याउुँदा िा उपिारको प्रततरक्षा गदान िा कुनै दावयत्ि िा करार सम्बन्धको अन्त्य गने 
अतधकार प्रयोग गदान असल तनयत तथा स्िच्छ कारोिार (Good Faith and Fair Dealing) बमोक्तजम 
दावयत्ि पालना गनुन सम्बक्तन्धत व्यक्तिको कतनव्य हनु्छ” भनी यस मान्यताको क्षेत्र स्पष्ट गरेको  
पाइन्छ ।137

 

 

 स्िभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ, असल तनयतले करारको पालना तसद्धान्तका आिश्यक तत्ि के–के हनु ्
र यसको प्रयोग गनन सवकन्छ . 

 

 “असल तनयत” को आिश्यक तत्ि भन्नाले सामान्य अथनमा “इमानदारीपूिनक” (Honestly) काम गरेको 
अिस्था बकु्तझन्छ । तर, कानूनी र खासगरी करार कानूनको सन्दभनमा असल तनयतको अथन 
“इमानदारीपूिनक” िा “बेइमानी विनाको” कामले मात्र असल तनयतको प्रयोजन पूरा हुुँदैन । करार 
कानूनको सन्दभनमा असल तनयतको प्रािधानले कम्तीमा दईु शतनहरु – स्िच्छ कारोबारका लातग 

                                                            
135

 Clyde and Co. Duty of good faith in contracts under English law: Recent Development, clydeco.com 

136
 Ibid 

137
 Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, op. cit. Book –III, 1:103 P. 208 
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अपनाउन ु पने मनातसि व्यापाररक मापदण्ड (Reasonable Commercial Standards) को पालना र 
करारमा सहमतत भएको विषय कायानन्ियनका लातग रहेको तनष्ठा हनु ्। 

 

 असल तनयतले करारको पालनालाई वितभन्न मलुकुका वितधशास्त्रमा वििादको तनरुपण गदान आ–आफ्नै 
ढंगले व्याख्या भएका छन ्। वितभन्न मलुकुमा भएको अभ्यासबाट यसका आिश्यक तत्िलाई संक्षेपमा 
देहायबमोक्तजम प्रस्ततु गनन सवकन्छ: 

 १. करारका पक्षहरु आफूले सहमतत गरेको विषयबाट पक्तन्छन नहनु,े 

 २. करारका शतनलाई सही ढंगबाट कायानन्ियन गने, 

 ३. करार पालना गनन अको पक्षलाई सहयोग गनुनपने, 

 ४. करारका शतनहरु इमानदारीपूिनक र असल तनयतले पालना गने, 

५. करारबमोक्तजम प्रयोग गनन सक्ने स्िवििेकको अतधकार (करार तनलम्बन, करार अन्त्य) को 
स्िेच्छािारी प्रयोग नगने, 

६. करारमा प्रयिु कुनै शब्द िा िाक्यांशको फरक ढंगबाट अथन लगाई करारबमोक्तजमको अतधकार 
दरुुपयोग नगने, 

७. करारका शतन कायानन्ियन गनन अको पक्षलाई सहज परु् याउन िातान गने आदद । 

 

जहाुँसम्म देिानी संवहताको सन्दभन छ, यसको भाग ५ मा भएका व्यिस्थालाई समग्रमा तलने हो भने 
दावयत्ि र करारको असल तनयतले पालना गने सन्दभनमा देहायको कानूनी व्यिस्था भएको पाइन्छ : 
१. करार गने प्रत्येक पक्षले करारबमोक्तजमको आ–आफ्नो दावयत्ि पूरा गनुनपने (दफा ५२१), 
२. असल तनयतले दावयत्ि पूरा गनुनपने (दफा ४९९), 
३. करारको पररपालना गनन आिश्यक सवुिधा ददनपुने (दफा ५३२) 
४. करारको प्रकृततबमोक्तजम कुनै पक्षले गनन नहनुे काम िा व्यिहार रोक्न अदालतले आदेश ददने 

(दफा ५४१) 
५. करार उल्लंघन भएको कारणबाट उत्पन्न क्षततपूततन तनधानरण गदान अदालतले त्यस्तो करार 

तनयतिश उल्लंघन भएको िा लापरिाहीको कारणले पालना नभएको हो सो कुरा वििार गने 
(दफा ५४३), 

६. करार उल्लंघन नभएको भए उल्लंघन नगने पक्षले कतत रकम िा लाभ प्राप्त गनन सक्ने तथयो सो 
कुरा क्षततपूततन तनधानरण गदान वििार गने (दफा ५४३), 

७. करार गदानको पररक्तस्थततमा आधारभतू पररितनन भएको कारणले करार पालना गनन करारका 
शतनहरु पनुरािलोकन गनन िा हेरफेर गनन आिश्यक भएमा पक्षहरुले िातान गनन सक्ने (दफा 
५३१ (४) । 

 

उक्तल्लक्तखत कानूनी व्यिस्थाबाट असल तनयतले करारको पालना गनुनपने विषयमा हाम्रो कानून प्रणाली 
पररपक्ि हुुँदै गएको मान्न सवकन्छ । 
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११) करार उल्लंघनबापत प्राप्त हनु ेउपिारमा स्पष्टता : कमन ल प्रणालीबमोक्तजम करार उल्लंघन भएमा 
मकान पने पक्षले कुनै एक िा एकभन्दा बढी उपिार (करार रद्द गने, क्षततपूततन दािी गने, करारको 
पररपालनाको अनपुातमा रकम दािी गने, करारको यथाित पररपालना र अको पक्षलाई अन्यथा नगनन 
अदालतबाट आदेश (तनशेधाज्ञा) पाउन सक्न ेहनु्छ र त्यस्तो व्यिस्था करार ऐन, २०५६ पररच्छेद–
१२ (दफा ८२, ८३, ८४, ८५, ८६ र ८७) मा पतन व्यिस्था भएको तथयो । तथावप, सो पररच्छेदमा 
प्रयिु भाषा केही हदसम्म स्पष्ट नभएकोले संवहतामा स्पष्ट गने र सो ऐनमा नरहेका अिधारणागत 
रुपमा तनम्नबमोक्तजम पररमाजनन गने प्रयत्न गररएको छ : 
क) एक पक्षले करार पररपालना नगरेकोमा िा नगने सूिना ददएकोमा िा तनजको आिरण िा काम 

कारबाहीबाट करार सारभतू रुपमा (Materially) (करार ऐन, २०५६ मा आधारभतू रुपमा) करार 
उल्लंघन गरेकोमा अको पक्षले करार रद्द गनन सक्न ेर रद्द गने पक्ष करार पररपालन गनन िाध्य 
नहनु े। (दफा ५३५ (३) 

ख) पूिन अनमुातनत क्षततसवहत वितभन्न क्षततको व्यिस्था, 
ग) यथाित रुपमा पररपालना गनुनपने बाहेक अन्य कुनै वकतसमले हातन, नोक्सानी िा क्षततको 

मूल्यांकन मौदद्रक मूल्यमा यवकन गनुनपने, (दफा ५४२) 
घ) करार उल्लंघन भएको कारणबाट उत्पन्न क्षततपूततन तनधानरण गदान अदालतले तनयतिश िा 

लापरिाहीको कारणले करार पालना हनु नसकेको हो, सो कुरा र करार उल्लंघन नभएको भए 
अको पक्षलाई हनु सक्न ेलाभसमेत वििार गरी क्षततपूततन तनधानरण गनुनपने, (दफा ५४३) 

१२) अप्रत्यक्ष िा अधनकरारका सम्बन्धमा करार ऐन, २०५६ (दफा ११) मा वितभन्न पाुँि अिस्थालाई 
सम्बोधन गररएकोमा मलुकुी देिानी संवहतामा अप्रत्यक्ष िा अधनकरारको पररभाषा (दफा ६४८) सवहत 
वितभन्न १४ (दफा ६४९ देक्तख ६६२) दफामा पररभाषा गरी सम्बोधन गररएको छ । साथै, अप्रत्यक्ष 
करारसुँग तनकटिती अनकु्तित समवृद्धसम्बन्धी छुटै्ट पररच्छेदको व्यिस्था गररएको छ । 

१३) विक्तशष्ट करारका सम्बन्धमा तनम्न तलक्तखत पररमाजनन गररएको छ : 
क) िस्त ु विक्रीसम्बन्धी करारका प्रािधानमा केही पररमाजनन गररएको छ । विक्री भएको िस्तकुो 

व्यापाररक गणुस्तर (मच्र्याक्तन्टबल क्िातलटी) भएको मातनन े (करार ऐन, २०५६ को व्यिस्था 
दफा  ४६) को सट्टामा सन्तोषप्रद गणुस्तरयिु (सेवटस्फेक्टोरी क्िातलटी) भएको मातनने व्यिस्था 
गररएको छ । िस्त ु विक्रीसम्बन्धी करारमा व्यापाररक गणुस्तरयिुको अिधारणा परुानो हो । 
स्िाभाविक रुपमा प्रश्न उठ्न सक्दछ, “व्यापाररक गणुस्तरयिु” र “सन्तोषप्रद गणुस्तरयिु” मा के 
तभन्नता छ ? “व्यापाररक गणुस्तरयिु िस्त”ु भन्नाले सामान्य तिरले व्यापाररक कारोबार गनन 
योग्य रहेको िस्त ुमातनन्छ भने “सन्तोषप्रद गणुस्तरयिु िस्त”ु भन्नाले सामान्य समझको मातनसले 
गणुस्तरयिु मान्न सवकन े िस्त ु ठातनन्छ । यस अथनमा व्यापाररक गणुस्तरयिु िस्तभुन्दा 
सन्तोषप्रद गणुस्तरको िस्त ुनै रहन ुउपयिु हनु्छ । 

ख) विके्रताले करार गररएको भन्दा फरक पररणामको िस्त ुबझुाउन ल्याएकोमा त्यसको पररणामका 
सम्बन्धमा करार ऐन, २०५६ मा आिश्यक व्यिस्था भए तापतन करारमा उल्लेख गररएको भन्दा 
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फरक गणुस्तरयिु िस्त ु बझुाउन ल्याएकोमा त्यसको पररणामका सम्बन्धमा सो ऐन मौन 
रहेकाले त्यस सम्बन्धमा आिश्यक व्यिस्था गररएको (दफा ५५२) छ भने करार ऐन, २०५६ 
मा रहेको विके्रताले के्रता कहाुँ परु् याएको िस्त ुतनरीक्षण गने के्रताको अतधकार (दफा ५०) को 
सट्टा सन्दभनले “िस्त ु यवकन गने के्रताको अतधकार” हनुपुने हनुाले पररमाजनन गररएको (दफा 
५५६) छ । 

ग) त्यसरी नै जमानत करारका केही प्रािधान पररमाजनन गररएको छ । जमानतका शतन करारबमोक्तजम 
हनुपुने गरी स्पष्ट (दफा ५६३ (३) (करार ऐन, २०५६ मा नरहेको) पाररएको छ भन े कुनै 
दावयत्िबापत जमानत र सरुक्षण दबैु ददएकोमा सरुक्षणले खामेको हदसम्म जमानत ददने व्यक्तिको 
दावयत्ि नहनुे गरी स्पष्ट पाररएको छ (दफा ५६४ (३) छ । 

 

व्यािसावयक समदुायतभत्र रहेको तनरन्तर जमानत (Continuous Guarantee) को अिधारणा हाम्रो कानून 
प्रणालीमा नभएकोले सोको अभाि पूरा गनन मलुकुी देिानी संवहतामा आिश्यक व्यिस्था (दफा ५७०) 
गररएको छ । यस मान्यताअनसुार शंृ्रखलािद्ध रुपमा हनु ेकारोबारमा लागू हनु ेगरी कुनै तनक्तित अितधका 
लातग ददइएको जमानतको रकमको हदसम्म जततसकैु पटक व्यापाररक कारोबार भए तापतन जमानत करार 
प्रभािकारी हनु ेव्यिस्था संवहतामा (दफा ५७०) गररएको छ । यो व्यिस्था तनसन्देह: हाम्रो लातग एक 
नयाुँ प्रयोग र अभ्यास पतन हो । 

१४) करार सम्पन्न गदानको त्रवुट : प्रसंग आएको हनुाले “करार सम्पन्न गदानको त्रवुट (Culpa in 

Contrahendo (fault in conclusion of a contract)Æ को मान्यता (Doctrine) को प्रततफलको सन्दभनमा 
बाहेक अन्य पक्षका सम्बन्धमा संक्तक्षप्त रुपमा यस आलेखमा ििान हनु िान्छनीय देक्तखन्छ । "Culpa 

in Contrahendo" को मान्यतालाई विश्वका दईु मखु्य कानून प्रणालीमा फरक–फरक ढंगबाट बझुाइ र 
व्याख्या भई प्रयोग हुुँदै आएको पाइन्छ । Culpa in Contrahendo को मान्यता तसद्धान्तत: कक्तन्टनेन्टल 
कानून प्रणाली र खासगरी जमनन कानून प्रणालीमा उन्नाइसौं शताब्दीको उिराद्र्धदेक्तख विकास भएको 
मातनन्छ । यस मान्यताले करारका पक्षहरुले करार (करारको िातान) गदान असल तनयतले गनुनपने 
पक्षहरुको कतनव्य रहेको व्याख्या गदनछ । यस मान्यताको उद्देश्य करारका कुनै पक्षलाई अको 
पक्षलाई हातन नोक्सानी हनु ेगरी करार गननबाट रोक्न ुहो । अको शब्दमा भन्न ेहो भन ेकरार गदान 
कुनै व्यक्तिले अको पक्षलाई झकु्याई िा गलत सूिना ददई तनजलाई हातन नोक्सानी हनुे गरी िा 
जालसाज गरी िा बाध्य पारी करार गराउन नहनुे विषयलाई यस मान्यताले दावयत्िको रुपमा उजागर 
गदनछ । Culpa in Contrahendo  को मान्यताअनसुार करार गदानका बखत भएको िातान िा प्रवक्रया 
पक्षहरुको असल तनयतबाट हनुपुने र त्यसको उल्लंघन भएको कारणबाट हातन नोक्सानी भएमा 
त्यसबापत क्षततपूततन भराउन ु पने हनु्छ । Culpa in Contrahendo को मान्यता जमननीको देिानी 
संवहताको अततररि बेक्तल्जयम, स्िीटजरल्याण्ड, अल्िातनया, हंगेरी, क्यबेुक (क्यानाडा) तथा ल्यावटन 
अमेररकी मलुकुका जस्ता कक्तन्टनेन्टल कानून प्रणालीमा आधाररत देिानी संवहतामा संवहताकरण भएको 
पाइन्छ । 
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यस मान्यताअनसुार “कुनै करार गैरकानूनी भएकोमा िा पूणनता हनुबाट रोवकएकोमा त्यस्तो करारको 
िातान गदान कपटपूणन (दोषपूणन) आिरण गने पक्षबाट क्षतत व्यहोनुनपछन (Damages should be 

recoverable against the party whose blameworthy conduct during negotiations for a contract 

bought about its invalidity or prevented its perfection)Æ138
 

 

स्िीस देिानी कानूनबमोक्तजम करार गदानका बखत पक्षहरुबीि भएको िातानबाट पक्षहरुबीि कानूनी 
सम्बन्ध स्थावपत हनु्छ (जसलाई पूिनकरार सम्बन्ध (Precontractual Relationship) भतनन्छ र पूिनकरार 
सम्बन्ध एक पक्षबाट उल्लंघन भएकोमा अको पक्षलाई भएको क्षतत सम्भार गनुन पक्षको दावयत्ि हनु े
व्यिस्था गरेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा स्िीस अदालतले तनम्न तलक्तखत व्यिस्था (Rules) विकास 
गरेको पाइन्छ: 139

 

१) अको पक्षसुँग गम्भीर रुपमा िातान गनुनपने र करार गने गम्भीर मनसाय नभएमा िातान प्रारम्भ गनन 
नहनु,े 

२) करार गदान िा करारका प्रािधान व्यिस्था गदान अको पक्षलाई धोखा ददन नहनुे, 
३) करार गदान प्रत्येक पक्षका आ–आफ्नै सरोकार र वहत हनुे हनुाले एक पक्षले अको पक्षलाई 

आफ्नो सरोकार जानकारी गराउन ेकतनव्य नहनुे, तर असल तनयतको कारणबाट अको पक्षलाई 
जानकारी गराउन सवकने र भएको िास्तविक कुरा जानकारी गराउन ुपने, 

४) एक पक्षले सोधेको प्रश्नमा अको पक्षले जिाफ ददनपुने, 

५) गलत त्यलाई कुनै पक्षले विश्वास गरेको कुनै कुरा अको पक्षले महससु गरेमा त्यसको 
ध्यानाकषनण गराउन े। 

जहाुँसम्म कमन ल प्रणालीमा यस मान्यताको बझुाइ र प्रयोगको प्रश्न छ, कक्तन्टनेन्टल प्रणालीको बझुाइ र 
प्रयोगभन्दा फरक भएको हनुाले त्यसको समकक्षी मान्यता यहाुँ तबरलै पाइन्छ । तथावप, कमन ल प्रणाली 
आफै वितभन्न तसद्धान्तहरु र समन्याय (Equity) का मान्यतामा आधाररत कानून प्रणाली भएकाले प्रत्यक्ष िा 
परोक्ष कुनै न कुनै रुपमा यसका तत्िलाई कमन ल प्रणालीका तसद्धान्तहरुले सम्िोधन गदनछन ्। यस्ता 
मान्यतामा वििन्धन (Estoppel) िा प्रततज्ञाको वििन्धन (Promissory Estoppel) कसैको प्रततज्ञालाई विश्वास 
गरी भएको कारोबार), देिानी दषु्कृतत (Civil Tort), झकु्याइ पारी गरेको करार, जालसाजबाट भएको करार, 
भलुबाट भएको करार, अनकु्तित समवृद्ध तथा असल तनयतबाट करार पालना गनुनपने मान्यता आदद हनु ्। यी 
हरेक मान्यता समन्यायमा आधाररत हनुाले करारको सन्दभनमा कुनै न कुनै रुपमा यसबाट उपिार प्राप्त 
गनन सवकन ेनै हनु्छ । 

 

                                                            
138

  Rodrigo Nova, culpa in contrahendo; A Comparative Study: Chilean Law and United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods, Arizona Journal of International and Comparative law, Vol. 22 No.3, 2005, P. 586 

139
 Ibid, P. 594 
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त्यसो भए तापतन कमन लको अभ्यास गने मलुकु सं.रा. अमेररका र अषे्ट्रतलयामा Culpa in Contrahendo 

को मान्यतालाई अदालतले तबसौं शताब्दीको उिराद्र्धदेक्तख कक्तन्टनेन्टल प्रणालीका मलुकुका अदालत सरह 
यो मान्यतालाई प्रिलनमा ल्याइसकेको पाइन्छ । 

 

Culpa in Contrahendo को मान्यतालाई यसअक्तघ नै ििान गररएको अन्तरानवष्ट्रय व्यापाररक करारसम्बन्धी 
यतुनद्रोआका तसद्धान्तहरु (UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, 1994) ले 
पररभाषा गदै यसलाई असल तनयतसम्बन्धी प्रािधानसुँग आिद्ध गरेको छ । UNIDROIT का 
तसद्धान्तबमोक्तजम देहायको व्यिस्था रहेको छ: 140

 

१) करारको कुनै पतन पक्ष करार िातान गनन स्ितन्त्र रहन े र सम्झौतामा पगु्न नसकेमा यो बापत 
जिाफदेही (Liabel) हनु सक्ने छैन, 

२) तथावप, दवुषत मनसाय (Bad Faith) ले िातान गने िा िातान भंग गने पक्ष त्यसबाट अको पक्षलाई भएको 
हातन नोक्सानीबापत जिाफदेही (Liabel) हनु ुपदनछ, 

३) खासगरी, अको पक्षसुँग सम्झौतामा पगु्न नसक्ने मनसाय साथ िातान गने िा िातान जारी गने पक्षले 
दवुषत मनसायले िातान गरेको मातनन्छ । 

 

UNCITRAL ले विकास गरी िस्तकुो अन्तरानवष्ट्रय विक्रीका लातग व्यिस्था भएको करारसम्बन्धी सं.रा. 
संघीय महासक्तन्धको छलफलको क्रममा यस मान्यताले प्रिेश पाएको तथयो र वितभन्न कानून प्रणाली 
प्रतततनतधत्ि गने विशेषज्ञहरुको छलफलबाट सो महासक्तन्धको धारा ७ मा यस मान्यताले स्थान पाएको 
देक्तखन्छ । 

 

जहाुँसम्म हाम्रो देिानी संवहताको प्रश्न छ, स्पष्ट रुपमा  Culpa in Contrahendo को मान्यता र यसको 
पररणाम उल्लेख गररएको पाइन्न । करारको पारस्पाररक पालना (दफा ५२२), िस्त ुविक्रीसम्बन्धी िदर 
हनुे करार (दफा ५४६), बदर गराउन सवकने करारका वितभन्न आधार (दफा ५१८) आददको प्रयोगबाट 
यो विषयलाई परोक्ष रुपमा नै भए पतन केही हदसम्म सम्िोधन गनन खोजेको मान्नुपने भए तापतन यो 
मान्यता हाम्रो सन्दभनमा तनतान्त नयाुँ छ । तर, अन्तरानवष्ट्रय व्यापाररक कारोबार बवृद्ध भइरहेको सन्दभनमा 
यस विषयमा समयमा नै अध्ययन भई कानूनी व्यिस्था गनन सवकएमा भविष्यमा यसबाट हनु सक्न ेजोक्तखम 
न्यून गनन सवकन्छ । 

 

(१५) मातथ उल्लेख गररएका उदाहरणका अततररि करार ऐन, २०५६ मा व्यिस्था नभएका तर 
व्यिहारमा अभ्यास हुुँदै आएका केही नयाुँ करारका कानूनी व्यिस्था संवहतामा समािेश गररएका  

छन ्। यस्ता व्यिस्थामा तलज करार (पररच्छेद – १२) र हायर पिेज करार (पररच्छेद–१३)  

हनु ्। ज्याला मजदरुीको व्यिस्था तत्काल प्रितलत मलुकुी ऐन (भाग ३, महल ४) मा पतन रहेकोमा 
संवहतामा फरक मान्यता र अिधारणासवहत व्यिस्था गररएको छ । 

                                                            
140 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, 1994, Article 3. 
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८.  करार कानूनमा गनुनपने सधुार र भािी कायनददशा 
कानूनको सधुार तनरन्तर रुपमा हनु ेप्रवक्रया हो । कुनै पतन कानूनका मान्यताहरु गततशील भई पररितनन 
भई नै रहन्छन ् । एकपटक तनमानण भएको कानूनका मान्यताहरु सदैि मान्य रहन्छन ् भन्ने हुुँदैन । 
कानूनको सधुार सरकारको एक महत्िपूणन क्तजम्मेिारी हो र यसको अन्त्य हुुँदैन । 

 

स्िभाविक प्रश्न उठ्छ, कानूनको सधुार भनेको के हो र करार कानूनको सम्बन्धमा यसको के सान्दतभनकता 
छ ? कानूनको सधुार भनेको कानूनको संशोधन, पनुरािलोकन र एकीकरण मात्र होइन । कानूनको सधुार 
भनेको कानून पररितननको सार (Substance) हो भन े संशोधन, एकीकरण िा पनुरािलोकन यसको स्िरुप  
हो । कानूनको सधुार भनेको गणुात्मक रुपमा कानूनको पररमाजनन हो । जहाुँसम्म संवहताकरणको प्रश्न 
छ, यसलाई कानून सधुारको एक उपायको रुपमा तलइन्छ, तापतन संवहताकरणबाट मात्र कानून सधुार गने 
राज्यको क्तजम्मेिारी पूरा हनु सक्दैन । 

 

देिानी कानूनको संवहताकरण (देिानी संवहताको तनमानण) बाट देिानी प्रकृततका सामान्य कानून र खासगरी 
करार कानूनको सधुार गने एक िरणको सरकारको कायनभार पूरा भएको छ । तत्काल प्रितलत मलुकुी 
ऐन, लेनदेन व्यिहारको ३७ नम्बर ।। बाट प्रारम्भ भएको करार कानूनको सधुारको प्रवक्रया ितनमान 
अिस्थामा मलुकुी देिानी संवहताको भाग–५ मा व्यिस्था भएका वितभन्न पररच्छेदमा रहेका मान्यतासम्म 
आइपगुेको छ । मलुकुी देिानी संवहतामा रहेका करार कानूनका मान्यताहरुबाट हाम्रो करार कानून थप 
समदृ्ध भई अन्तरानवष्ट्रय स्तरको र कम्तीमा दक्तक्षण एतसयाली मलुकुहरुभन्दा कम नभएको मान्न सवकन्छ । 
केही दक्तक्षण एतसयाली मलुकुमा डक्तक्रनमा नै रहेका िा प्राक्तज्ञक बहसमा नै सीतमत भएका करार कानूनका 
कततपय व्यिस्था हाम्रो सन्दभनमा ऐन अन्तगनतका प्रािधान (Statutory Provisions) को रुपमा रहेका छन ्। 
तथावप, हामी यसमा नै पूणन सन्तषु्ट हनु ेहोइन । करार कानूनको सधुार देिानी संवहताको प्रादभुानि भएपतछ 
पतन उक्तिकै सान्दतभनक छ । देिानी संवहताको आधारक्तशलाबाट थप विशेष करार कानून तनमानण गरी हाम्रो 
कानून प्रणालीलाई थप समदृ्ध बनाउन आिश्यक छ । 

 

करार कानूनको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले गनुनपने सधुारको मोटामोटी कायनददशा देहायबमोक्तजम हनु 
िाञ्छनीय देक्तखन्छ । 

१) िस्त ु विक्री करार (पररच्छेद–६), िस्त ु ढुिानी करार (पररच्छेद–११), हायर पिेज करार 
(पररच्छेद–१३) को सधुार उक्तल्लक्तखत करारका व्यिस्था विगतको तलुनामा उल्लेख्य भए तापतन अझ 
थप सधुार हनु आिश्यक छ । यस प्रयोजनका लातग यी व्यिस्थाहरुको सारभतू रुपमा सधुार गने 
अिस्थामा देिानी संवहताबाट क्तझकी छुटै्ट विशेष ऐन तनमानण गनन िा मौजदुा पररच्छेदमा नै थप 
पररमाजनन गनन सवकन्छ । मलुकुी देिानी संवहतामा िस्तकुो विक्री मात्र सम्िोधन भएकोमा कततपय 
अिस्थामा उपभोिा संरक्षण ऐन, २०७५ बमोक्तजम सम्िोधन भए तापतन सेिाको विक्री (Sale of 

Service) सम्बन्धी छुटै्ट कानून तनमानण हनु आिश्यक भएको महससु गररएको छ । यसका अततररि 
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हायर पिेज तथा िस्तकुो ढुिानीसम्बन्धी करारका मान्यतामा थप अध्ययन भई सधुार हनु आिश्यक 
छ । 

२) िस्तकुो विक्रीसम्बन्धी व्यिस्था अन्तरानवष्ट्रय व्यापारको विषय पतन हो । िस्तकुो अन्तरानवष्ट्रय व्यापार 
सम्बन्धमा एकै वकतसमका कानूनी मान्यता विकास गने अन्तरानवष्ट्रय प्रिकृ्ति विकास भई सन ्१९८० मा 
िस्तकुो अन्तरानवष्ट्रय विक्रीका लातग व्यिस्था भएको करारसम्बन्धी सं.रा. संघीय महासक्तन्ध (UN 

Convention on Contracts for International Sale of Goods) सम्पन्न भई त्यस महासक्तन्धमा सन ्
२०२० को अन्त्यसम्म ९४ मलुकु पक्ष भइसकेका छन ्। वढलो िाुँडो नपेाल त्यस महासक्तन्धको पक्ष 
हनुपुनेछ । त्यस अिस्थामा पतन िस्त ु विक्रीसम्बन्धी करारको पनुरािलोकन गनुनपने हुुँदा सो 
महासक्तन्ध अनकूुल हनुेगरी िस्त ुविक्रीसम्बन्धी करार पररमाजनन गनुनपने हनु्छ । 

३) करारमा आधाररत केही छुटै्ट नयाुँ ऐनको तजुनमा भई संघीय संसदबाट पाररत हनु ुआिश्यक देक्तखन्छ । 
तलज लगानीलाई अन्तरानवष्ट्रय रुपमा नै प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको नयाुँ स्िरुप मातनएको सन्दभनमा 
विदेशी लगानीलाई पूिानधार संरिना, सेिा क्षेत्रलगायतका क्षेत्रमा खलुा गनेे ेनीतत मलुकुले अक्तख्तयार 
गरेकोले तलज लगानीका याित शतनहरु तनधानरण गरी तलज लगानीसम्बन्धी छुटै्ट करार ऐन जारी हनु 
आिश्यक छ ।  

४) त्यसरी नै सन ्१९९९ मक्तन्रयलमा सम्पन्न हिाई मागनबाट अन्तरानवष्ट्रय ढुिानीका लातग व्यिस्था भएका 
केही तनयमहरुको एकीकरणका लातग व्यिस्था भएको महासक्तन्ध (Convention for the Unification of 

Certain Rules on International Carriage by Air) मा नेपाल सक्तम्मलन भई १५ तडसेम्बर, २०१८ 
प्रारम्भ भइसकेको कारणले सो महासक्तन्धका व्यिस्थाको नेपाली कानूनमा आन्तररकीकरण 

(Domestication) गनुनपने हनु्छ । हिाई मागनबाट हनु ेढुिानीसम्बन्धी कायन करारबमोक्तजम नै सम्पादन 
हनुे हुुँदा त्यस प्रयोजनका लातग पतन छुटै्ट करार ऐन तनमानण हनु आिश्यक छ । 

५) करारका सामान्य प्रकृततका र केही हदसम्म विशेष प्रकृततका कानूनी व्यिस्थाहरु मलुकुी देिानी 
संवहतामा व्यिस्था भए तापतन व्यापार व्यिसायमा प्रिलनमा रहेका तर हाम्रो कानूनी व्यिस्थाले 
सम्िोधन नगरेका अन्य केही विषयको अध्ययन भई आिश्यक कानूनी व्यिस्था हनु आिश्यक 
देक्तखन्छ । यस्ता विषयहरुमध्ये करारमा आधाररत अन्तरिती व्यिसाय (Intermeditory Business) को 
रुपमा मातनएका वितरण (Distribution), भण्डारण (Storage) तथा िान्साइज (Franchise) जस्ता 
व्यिसाय संिालनको अतधकार तथा दावयत्िका विषयमा छुटै्ट करार कानूनी व्यिस्था हनु आिश्यक  
छ । त्यसरी नै मौजदुा एजेन्सीसम्बन्धी करारमा संशोधन गरी व्यापाररक एजेन्सी (Commercial 

Agency) का अन्य स्िरुपका विषयमा अध्ययन भई थप कानूनी व्यिस्था हनु आिश्यक छ । 

६) करार कानूनको सधुारका सम्बन्धमा ििान गदान स्िाभाविक रुपमा गैरकरारजन्य कामबाट अको 
व्यक्तिलाई हनु े हातन नोक्सानीबापतको दावयत्ि (Non-contractual liability arising out of damage 

caused to another) का सम्बन्धमा पतन आिश्यक अध्ययन भई कानूनी व्यिस्थाको तयारी गनन 
आिश्यक भएको छ । 
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नासो, धरौट, हायर पिेज र तलज करार 
 

ऋवषकेश िाग्ले 

१॰ पररिय 

देिानी संवहताको पररच्छेद पाुँिमा देिानी दावयत्िसम्बन्धी व्यिस्थाहरु समािेश गररएको छ। कुनै काम 
गनन िा नगनन कानूनी रुपमा कसैको बाध्यता भएको अिस्थामा सो व्यक्तिले त्यस्तो गनन नहनुे काम गरेमा 
िा गनुनपने काम नगरेको अिस्थामा सो व्यक्तिको दावयत्ि सजृना हनु ेघोषणा दफा ४९३ ले गरेको छ। 
दफा ४९४ मा दावयत्ि सजृना हनुे सातिटा शीषनकहरुको सूिी तथा उि शीषनकहरु अन्तगनत पने 
दावयत्िका व्यिस्थाहरुको सामान्य सन्दभनसमेत उल्लेख गररएको छ। त्यसमा (१) कानून, (२) करार‚ 
(३) अप्रत्यक्ष करार‚ (४) अनकु्तित समवृद्ध, (५) दावयत्ि तलने गरी भएको एकतफी प्रततिद्धता, (६) दषु्कृतत 
तथा (७) अधन-दषु्कृततबाट सजृना हनुे दावयत्िसम्बन्धी तनयमहरुको व्यिस्था गररएको छ।  

  

करारीय दावयत्ि सम्िन्धमा हाल प्रितलत करार कानूनमा भन्दा केही थप व्यिस्थाहरुसमेत देिानी 
संवहतामा समािशे गररएका छन।् यस सत्रमा हामी करारीय दावयत्ि तसजानना हनुे व्यिस्थाहरुमध्ये नासो, 
धरौट, हायर पिेज र तलजसम्बन्धी विशेष करारका विषयमा छलफल गने छौं। छलफलमा उि विशेष 
करारहरुको सैद्धाक्तन्तक अिधारणा, तत्सम्िन्धमा भएको मौजदुा कानूनी व्यिस्था तथा देिानी संवहतामा 
भएका व्यिस्थाहरुको पररििान गररनेछ। 

 

२॰ नासो करार 

नासोको पररभाषा तथा आिश्यक शतनहरु  

नासो करारको कानूनी अथन पतन हामीले सामान्य बोलीिालीमा व्यि गने नासो शव्दसुँग नै तमल्ने 
वकतसमको हनु्छ। कसैले अकानको बस्त ुतलएमा हामीले त्यसलाई नासो मान्छौं। दैतनक व्यिहारमा एउटा 
मातनसको िस्त ुअको मातनसको साथमा रहने सयौँ अिस्था हनु्छन।् जस्तै पसु्तकालयको पसु्तक सदस्यले 
लैजान,े एउटा साथीको कलम िा मोटरसाइकल अकोले प्रयोग गने िा ममनत गने पसलमा टेतलतभजन िा 
विज लगेर राक्तखने अिस्था। देिानी संवहता, २०७४ को दफा ५७५ ले यसै अनसुार नासोको पररभाषा 
गरेको पाइन्छ। उपदफा (१) ले “एक व्यक्तिले अको व्यक्तिलाई कुनै िस्त ुआफूलाई नै वफतान ददने िा 
तनजले अर् हाएबमोक्तजम अरु कसैलाई हस्तान्तरण िा विक्री गने गरी कुनै िस्त ु राख्न ददएकोमा 
नासोसम्बन्धी करार भएको मातनन ेछ” भन्न ेउल्लेख गरेको छ। यो पररभाषा भारतीय करार ऐन, १८६० 
को दफा १४८ अनसुारको पररभाषासुँग तमल्दोजलु्दो छ।141 तर देिानी संवहताको पररभाषा भारतीय करार 

                                                            
 धिन, काठमािौ ँयनधनभधसुटी स्कन ल अफ ल 
141

"A bailment is the delivery of goods by one person the another for some purpose, upon a contract that, when the purpose is 

accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivers them." 
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ऐनको पररभाषा जस्तो स्पष्ट भएको देक्तखुँदैन। उि दिैु पररभाषा तथा प्रिलनसमेतका आधारमा नासो 
करारमा तनम्न तत्त्िहरु विद्यमान रहेको हनुपुदनछ।  

 िस्तकुो हस्तान्तरणाः िस्तकुो धनीिाट नासो तलने व्यक्तिमा सो िस्तकुो हस्तान्तरण भएको हनुपुदनछ। 
हस्तान्तरण विना नासो हनु सक्दैन। तसथन नासोको विषय िल सम्पतत हो, अिल सम्पततको नासो हनु 
सक्दैन। दफा ५७५ को स्पवष्टकरणमा िस्तकुो पररभाषा गररएको छ। जसअनसुार िस्त ु भन्नाले 
िलनिल्तीमा रहेको मदु्राबाहेक कुनै िल सम्पतत र त्यस्तै सम्पक्तिमा रहेको अतधकारसमेत 
जनाउदुँछ। संवहताको दफा ५७६ ले बस्तकुो हस्तान्तरणको अिस्थाहरु उल्लेख गरेको पाइन्छ। 
उपदफा (१) मा नासो ददनेबाट नासो तलन े व्यक्तिले िस्त ु प्राप्त गरेपतछ हस्तान्तरणको काम पूरा 
भएको मातनने छ भनी उल्लेख गरेको छ। यसलाई िस्तकुो बास्तविक हस्तान्तरण (Actual Delivary) 
मातनन्छ। यस्तो अिस्थामा िस्त ु भौततक रुपमा नै एउटा व्यक्तिको तनयन्त्रणबाट अको व्यक्तिको 
तनयन्त्रणमा जान्छ। कततपय अिस्थामा िस्तकुो भौततक हस्तान्तरण नभए पतन पररणाममा हस्तान्तरण 
हनुे मातनन्छ। हस्तान्तरण मातनन] (Constructive Delivery) को अिस्थामा िस्तकुो भौततक कब्जा 
पररितनन हदैुन। जस्तै कसैले गोदामको साुँिो हस्तान्िरण गरेमा गोदामको सामान हस्तान्तरण गरेको 
मातनन्छ। कततपय अिस्थामा पवहले नै िस्त ु तलने व्यक्तिको कव्जामा हनु्छ र पतछ नासोको रुपमा 
ददन सवकन्छ। यस्तो अिस्थामा पतन भौततक रुपमा िस्त ुजहाुँको त्यही हनु्छ। संवहताको दफा (२) 
ले Constructive Delivery को अिस्था उल्लेख गरेको छ। तर यसमा पवहले राख्न ददएको अिस्था 
बाहेकको अन्य अिस्थालाई नसमेवटएकोले पतछ अदालती व्याख्याबाट यो अिधारणालाई विस्ततृ 
गनुनपने देक्तखन्छ।  

 नासोको उदे्दश्याः नासो करारको एउटा विशेषता भनेको यसको व्यापकता हो। एउटाको िस्त ुअकोमा 
रहने प्रायाः सिैजसो अिस्था यसले समेटेको हनु्छ। भारतीय करार ऐनले Upon Some Purpose भनी 
सिै अिस्थालाई समेटन सक्ने िाक्यांश प्रयोग भएको पाइन्छ। तर संवहताको दफा २७५ मा “राख्न 
ददएकोमा ....” भन्ने िाक्याशंले यसको अथन संकूिन गरेको पाइन्छ। नासोको पररभाषामा शाक्तव्दक 
व्याख्या गदान हनुे सीतमततालाई अन्य दफाहरुसुँग सामान्जस्यता गरेर हेनुनपदनछ। दफा ५७९ मा समय 
व्यतीत भएपतछ िा उद्देश्य पूरा भएपतछ िस्त ुवफतान गनुनपने भन्न ेउल्लेख भएको पाइन्छ। त्यसकारण 
राख्न ददएको भन्नाले कुनै उद्देश्यका लातग ददएको मान्नपुदनछ। अन्यथा िस्त ु ममनत गनन ददएको 
अिस्थामा समेत नासो करार हनु नसक्न ेहनु्छ।  

 वफतान गनुनपने शतनाः नासोमा ददएको िस्त ुवफतान गनुनपने शतन रहेको हनुपुदनछ। यसको अथन भोगसम्बन्धी 
अतधकार (Possessory Right) को हस्तान्तरण भए पतन Ownership Right हस्तान्तरण भएको हदैुन। 
तसथन नासो करारको अितध समाप्त भएपतछ िा उद्दशे्य पूरा भएपतछ सो िस्त ुवफतान गनुनपदनछ। िस्त ु

                                                                                                                                                                          
* प्रस्तनत लेखको पधिल्लो भागमा रहकेा हायर पचेज र धलज करारसम्बन्धी धटप्पणी राधष्रय न्याधयक प्रधतष्ठानवाट प्रकाधशत “दवेानी तथा फौजदारी संधहता श्रोत 

सामग्री, २०७५ (भाग १) मा समावेश भएको लेखकको लेख करारसम्बन्धी नवीन व्यवस्थाहरुः हायर पचेज र धलज करारवाट जस्ताको तस्तै साभार गररएको ि । 
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वफतान गनुन भनकेो िस्तकुो धनीले भन ेअनसुार अन्य कसैलाई वफतान गने िा उसले भनेबमोक्तजम िस्त ु
विक्री गररददन ेकुरासमेत पदनछ।142 

 कराराः िस्तकुो हस्तान्तरण करारिमोक्तजम भएको हनुपुदनछ। यस्तो अिस्थालाई करारीय नासो 
भतनन्छ। कततपय अिस्थामा करार विनाको पतन नासो जस्तो अिस्था हनु्छ। जस्तै दशी िा प्रमाणका 
रुपमा अदालतमा आएका िस्तहुरु। यस्ता विषयलाई करारबमोक्तजमको नासो मान्न तमल्दैन। देिानी 
संवहताले नासोसम्बन्धी विषय सामान्यतया मौक्तखक करारका रुपमा पतन हनु सक्न े व्यिस्था गरेको 
पाइन्छ। तर पच्िीसहजार रुपमा भन्दा िढी मूल्य पने िस्त ु नासो राखेकोमा तलक्तखत करार 
हनुपुदनछ।143 

 

देिानी संवहताको दफा ६६२ ले करार विनाको नासो हनु े विषयलाई समेटेको पाइन्छ। कानूनिमोक्तजम 
कसैले अकानको सम्पक्ति कव्जामा राखेकोमा नासो सरह राख्नपुने उल्लेख गरेको छ। तसथन अकानको सम्पक्ति 
राख्दा नासो राख्न ेव्यक्ति सरहको सम्िन्ध स्थावपत हनु्छ।  
 

िस्त ुनासोमा तलन ेव्यक्तिको अतधकार र कतनव्य 

 अतधकार: 
o प्रयोग गने अतधकाराः अतधकांश अिस्थामा नासोमा तलनेले करारबमोक्तजम िस्तकुो प्रयोग गनन पाउन े

अतधकार हनु्छ। तर करारबमोक्तजम प्राप्त भएमा मात्र यो अतधकार प्रयोग गनन सवकन्छ। करार मौन 
छ भने यो अतधकार प्रयोग गनन सवकदैन। जस्तै मोटरसाइकल भाडामा तलन े व्यक्तिले प्रयोग गनन 
पाउुँछ भन ेममनतका लातग तलनेले प्रयोग गनन पाउुँदैन।  

o क्षततपूततन पाउन े अतधकाराः नासोमा सामान ददने व्यक्तिले आफ्नो कतनव्य पूरा नगरेका कारणबाट 
नासोमा तलन ेव्यक्तिले हातन नोक्सानी व्यहोनुन पर् यो भने सो हातन नोक्सानी ददने व्यक्तिबाट भराई तलन 
पाउुँदछ। यस्तो अिस्था नासोमा राक्तखएको िस्तकुो खरािी जानकारी नगराएर144 पनन गएको हातन 
नोक्सानी िा अन्य व्यक्तिको सामान नासोमा राखेको कारणबाट तलनेले व्यहोनन परेको हातन 
नोक्सानी145 पदनछन।्  

o िस्तकुो हेरवििारको खिन पाउनाेः नासोमा राक्तखएको िस्तकुो संरक्षण र हेरवििारमा लागेको खिन कसले 
व्यहोने भन्ने कुरा करारबमोक्तजम हनु्छ। करारमा यो विषय उल्लेख नभएको अिस्थामा त्यस्तो खिन 
ददन ेव्यक्तिले व्यहोनुन पदनछ।146 नासो तलनेले त्यस्तो खिन व्यहोरेको अिस्थामा ददन ेव्यक्तििाट भराई 
तलन पाउुँछ।  

                                                            
142

 दवेानी संधहता दफा २७५(१)। 

143
 दवेानी संधहता दफा २७५(३)। 

144
 दवेानी संधहता दफा ५७७। 

145
 ऐजन दफा ५८०। 

146
 ऐजन दफा ५८२। 
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 िस्त ु राख्न े र विक्री गने अतधकाराः नासो करारको मखु्य शतन िस्त ु वफतान गनुनपने हो। तर ममनत 
सम्भारका लातग ददइएको िस्तकुो ममनत संभार खिन भिुानी नभएमा नासो तलनेले सो िस्त ुवफतान गनन 
अक्तस्िकार गनन पाउुँदछ। Common Law मा यस्तो अतधकारलाई Right to Lien भतनन्छ। भारतीय 
करार ऐनको दफा १७० मा यस्तो अतधकारको उल्लेख गररएको छ। Right to Lien प्रयोग गने 
व्यक्तिले हस्तान्तरण वफतान गनन इन्कार गनन पाउुँदछ तर त्यस्तो िस्त ु विक्री गनन भन े पाउदैन तर 
देिानी संवहताको दफा ५८१ (२) ले भने मनातसि समयतभत्र ममनत संभारिापतको खिन भिुानी 
नभएमा नासोमा तलन े व्यक्तिले सो िस्त ु विक्री गरी खिन असलु गनन पाउने अतधकारसमेत ददएको 
पाइन्छ।  

 कतनव्य: 
o करारका शतनबमोक्तजम िस्तकुो प्रयोग गनुनपनेाः िस्त ुनासोमा तलन ेव्यक्तिले करारका शतनअनसुार मातै्र 

िस्तकुो प्रयोग गनुनपदनछ। िस्तकुो प्रयोग गने अतधकार नभएको अिस्थामा प्रयोग गरेमा िा शतन 
विपरीत प्रयोग गरी िस्तकुो नोक्सानी भएमा नोक्सानीको रकम नासो ददन ेव्यक्तिलाई ततनुनपदनछ।147 

o िस्तकुो हेरवििार गनुनपनेाः नासोमा राक्तखएको िस्तकुो कस्तो वकतसमबाट हेरवििार गनुनपने हो भन्न े
व्यहोरा करारमा उल्लेख भएका अिस्थामा सोही अनसुार हेरवििार गनुनपदनछ। करारमा त्यस्तो कुनै 
शतन उल्लेख नभएको अिस्थामा मनातसि वकतसमबाट हेरवििार र संरक्षण गनुनपने दावयत्ि नासोमा तलन े
व्यक्तिको हनु्छ। तर कानूनले मनातसिको मापदण्ड आफ्नो िस्त ु सरह भन्न े उल्लेख गरेको 
पाइन्छ।148 आफ्नो सरहको भन्नाले एउटा वििेकशील मातनस सरहको हेरिाह भन्न ेबकु्तझन्छ। यसको 
अथन कोही मातनस आफ्नो सामानको हेरिाहमा लापरिाह हनु ेगदनछ भन ेपतन नासोमा तलएको बस्तकुा 
हकमा भन ेत्यस्तो हनु पाउदैन। मनातसि हेरिाह गनुनपदनछ। मनातसि हेरवििार नगरेका कारण हातन 
नोक्सानी भएमा नासो तलनेले व्यहोनुन पदनछ।  

o नासो तलएको िस्त ुआफ्नो िस्तसुुँग तमसाउन नहनुाेः संवहताको दफा २७८(४) (५) र (६) मा नासो 
तलनेले आफ्नो िस्त ुर नासो तलएको बस्तकुो छुट्टाछुटै्ट पररिय कायम राखी राख्न ुपने व्यिस्था गरेको 
पाइन्छ। नासो ददन े व्यक्तिको सहमततमा बाहेक िस्त ु तमसाउन नहनु ेउल्लेख गदै सहमततमा िस्त ु
तमसाएको भए आ–आफ्नो वहसािको अनपुातमा िस्त ुतथा त्यसिाट प्राप्त आम्दानीमा दिैुको हक हनु े
भन्ने व्यिस्था गरेको छ। सहमतत विना तमसाएका अिस्थामा बस्त ु छ्ुट्याउन सवकन े रहेछ भन े
तनजहरुको आ–आफ्नो हक कायम रहने हनु्छ। िस्त ुछुट्याउदा कुनै खिन लाग्ने भएमा नासो तलनेले 
व्यहोनुन पदनछ। िस्त ु छुट्याउन नसवकने अिस्था आएमा त्यसरी तमतसएको बस्तमुा नासो ददनेको 
अतधकार हनु ेकुरा दफा २७८(६) ले स्पष्ट गरेको पाइन्छ।  

o नासोमा तलएको िस्त ुवफतान गनुनपनेाः  नासो करारको मखु्य विशेषता नै तलएको िस्त ुवफतान गनुनपने शतन 
हो। यस्तो शतनको अभािमा नासो करार सम्पन्न हनु सक्दैन। िस्त ुवफतान गनुनपने शतन भन्नाले भौततक 
रुपमा नै िस्त ुददनपुने भन्न ेमात्र जनाउदैन। िस्तधुनीको तनदेशनअनसुार अको व्यक्तिलाई हस्तान्तरण 
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गने िा विक्री गरेर स्िातमत्ि हस्तान्तरण गने कामसमेत पदनछ। सामान्यतया करारका शतनअनसुार िा 
उद्देश्य पूरा भएपतछ िस्त ुवफतान ददनपुने दावयत्ि तसजनना हनु्छ।  

 

िस्त ु वफतान गदान सो िस्त ुबढे बढाए िा सो िस्तिुाट आजनन भएको िस्तसुमेत वफतान गनुनपदनछ।149 
जनािर नासोमा राखेको भए त्यसले जन्माएका बच्िा िा शेयर राखेको भए त्यसिापत प्राप्त िोनस 
शेयर जस्ता कुरा यसमा पदनछन।्  
 

नासो ददन ेव्यक्तिको अतधकार र कतनव्य  
कतनव्याः 
o नासोमा ददएको िस्तकुो त्रवुटको जानकारी ददनाेः नासो ददएको िस्तमुा भएको कुनै खरािी िा त्रवुटको 

विषयमा नासो तलने व्यक्तिलाई जानकारी ददनपुदनछ। जानकारी नददएको कारणबाट नासो तलन े
व्यक्तिलाई कुनै हातन नोक्सानी परेमा त्यस्तो नोक्सानी नासो ददन ेव्यक्तिले व्यहोनुन पदनछ। खरािी िा 
त्रवुट जानकारी गराउन ेकतनव्यको दइुनिटा मापदण्ड मातनन्छ पवहलोमा नासोमा ददने व्यक्तिको वहतको 
शतन नभएको नासोमा तनजलाई जानकारी भएसम्मको खरािी जानकारी गराउन ु पदनछ। तर िस्त ु
ददनेको वहतका लातग नासोमा ददएको भए उसलाई जानकारी नभएको त्रवुट िा खरािीसमेत जानकारी 
गराउन ुपदनछ। यसको अथन िस्तमुा त्रवुट छ िा छैन भन्न ेकुराको तनरीक्षण गरी िस्त ुदरुुस्त भएमा 
मातै्र नासोमा ददनपुदनछ भन्न े हो। आफ्नो मोटर साइकल कसैलाई तसिैमा प्रयोग गनन ददन ु पवहलो 
अिस्था हो भनी भाडामा प्रयोग गनन ददन ुदोस्रो अिस्था हो। देिानी संवहता २०७४ को दफा ५७७ 
मा दइुनिटा मापदण्ड उल्लेख गररएको भए तापतन कुन अिस्थामा कुन मापदण्ड लागू हनु ेभन्न ेविषय 
स्पष्ट रुपमा व्यि भएको पाइदैन। िस्तमुा भएको त्रवुट िा खरािीको कारण नासोमा तलन ेव्यक्तिलाई 
हातन नोक्सानी भएमा नासो ददने व्यक्तिले व्यहोनुन पदनछ।  

o िस्तकुो हेरिाहको खिन व्यहोनुन पनेाः नासोको िस्तकुो सरुक्षा तथा हेरवििारका लातग लाग्न ेखिन कसले 
व्यहोने भन्न े विषयमा लेनदेन गने व्यक्तिहरुले करारमा उल्लेख गरेका अिस्थामा करारबमोक्तजम 
हनु्छ। करारमा खिन कसले व्यहोने भन्न े विषय उल्लेख भएको छैन भन े िस्त ु ददनेले व्यहोनुन 
पदनछ।150 

o िस्त ु वफतान तलनपुनेाः नासोमा ददएको िस्त ुकरारको प्रयोजन समाप्त भएपतछ िा उद्देश्य पूरा भएपतछ 
तलने व्यक्तिले वफतान ल्याएका अिस्थामा ददने व्यक्तिले वफतान तलनपुदनछ। समयमा वफतान नतलएका 
कारण सो िस्त ु हराएमा िा नातसएमा अथिा घट्न गएमा नासो तलन े व्यक्ति क्तजम्मेिार हुुँदैन।151 
एकभन्दा बढी व्यक्तिको संयिु स्िातमत्िमा रहेको िस्त ुवफतान गदान तीमध्ये जनुसकैु धनी िा तनजले 
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अर् हाएको व्यक्तिलाई वफतान गनन सवकने व्यिस्था भएकोले152 जनुसकैु धनीकहाुँ वफतान ल्याए पतन 
तलनपुदनछ।  

o नासो तलन ेव्यक्तिलाई भरपाई गनुनपनेाः आफ्नो हक िा अतधकार िा स्िातमत्िमा नभएको िस्त ुकसैले 
नासो राखेर कारण नासो तलने व्यक्तिले तेस्रो पक्ष (सामान्यत िस्तकुो धनी) प्रतत कुनै हातन िा 
नोक्सानी व्यहोनुन पने हनु सक्दछ। यस्तो अिस्थामा नासो तलने व्यक्तिले त्यस्तो हातन नोक्सानी नासो 
ददने व्यक्तिबाट भरपाई गरी तलन पाउुँदछ।153 

 

 अतधकार 

o करार अन्त्य गरी िस्त ुवफतान माग्न पाउनाेः नासो तलने व्यक्तिले करारका शतनअनसुार सो िस्त ुराख्न ेिा 
प्रयोग गनन पाउने अतधकार राख्दछ। सो शतनको पालना नगरेमा करारको उल्लंघन भएको मातनन्छ। 
त्यसरी नासो तलने व्यक्तिले करारको उल्लंघन गरी िस्तकुो प्रयोग गरेमा नासो ददन ेव्यक्तिले करार 
अन्त्य गरी आफ्नो सामान वफतान माग्न पाउदछ।154 

o िस्त ुवफतान पाउन ेअतधकाराः नासोमा ददएको िस्त ुर सो िस्तिुाट िढ्न गएको िस्तसुमेत वफतान प्राप्त 
गने अतधकार नासो ददन े व्यक्तिको हनु्छ। करारको उद्देश्य पूरा भएपतछ िा उल्लेख भएको समय 
समाप्त भएपतछ िस्त ु वफतान माग गनन सवकन्छ। अन्य देशको प्रिलनमा नासोमा ददने व्यक्तिले 
नासोिाट केही लाभ प्राप्त नगने (Bailment without reward to the Bailor) करारका हकमा जवहले सकैु 
पतन िस्त ु वफतान माग्न पाउुँदछ। तर उसले लाभ प्राप्त गने नासो करार भएको हो भने करारका 
शतनअनसुार मातै्र िस्त ुवफतान माग्न पाउुँदछ।  

o क्षततपूततन माग गनन पाउनाेः नासो तलने व्यक्तिले आफ्नो कतनव्य पूरा नगरेका कारणिाट िस्तमुा कुनै 
हातन नोक्सातन भएमा सो हातन नोक्सानीको क्षततपूततन नासो ददने व्यक्तिले माग गनन पाउुँदछ। िस्तकुो 
हेरवििार नगरी, करारको शतन विपरीत िस्त ु प्रयोग गरी िा करारअनसुार वफतान गनुनपने अिस्थामा 
वफतान नगरी हातन नोक्सानी भएमा तलन ेव्यक्तििाट ददन ेव्यक्तिले क्षततपूततन पाउुँदछ।  

 

३॰ तधतो िा धरौटसम्बन्धी करार 
तधतो÷धरौटसम्बन्धी करार पतन नासो करारको एउटा रुप हो। हामीले मातथल्लो प्रकरणमा छलफल गरे 
अनसुार नासोको सिै तत्त्िहरु तधतो िा जमानतसम्बन्धी करारमा पतन विद्यमान हनु्छन।् िस्त ु
हस्तान्तरणको उद्देश्य ऋणको सरुक्षण िा काम सम्पन्न गने जमानत रहेको छ भन ेत्यस्तो नासोलाई तधतो 
िा जमानतसम्बन्धी करार भतनन्छ। भारतीय करार ऐन १८७२ को दफा १७२ मा तधतो िा जमानत 
दिैुलाई समेट्न े गरी Pawn शब्द प्रयोग गरी यस्तो प्रकृततको करारको पररभाषा गरेको पाइन्छ। जस 
अनसुार The bailment of goods as security of payment of loan or performance of a promise is called 
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pawn. यसमा तधतो िा जमानत भनेर फरक पतन गररएको छैन। सारमा भन्दा यी दईुमा ताक्तन्िक फरक 
गनुनपने आिश्यकता पतन देक्तखदैन। ऋणको ििुाको प्रयोजनका लातग गररएको िस्त ु हस्तान्तरणलाई र 
कुनै काम पूरा गने सतुनक्तितताको लातग िस्त ु हस्तान्तरण गररन े कामलाई करारको पररपालनाको 
सतुनक्तितताको लातग भनेर सामान्यीकरण गरेर बझु्न सवकन्छ।  
 

तधतो िा धरौट करार र सामान्य नासो करारको विषयिस्त ुएकै वकतसमको हो। दिैुमा एकिाट अकोमा 
िस्त ुहस्तान्तरण हनुे र प्रयोजन समाप्त भएपतछ वफतान हनु ेशतन रहन्छन।् मखु्य फरक भनेको तधतो िा 
धरौट करार अन्तगनत िस्त ुतलने व्यक्तिले सो िस्तमुातथ राख्न ेअतधकारमा फरक पदनछ। करारमा अन्यथा 
उल्लेख भएबाहेक िस्त ु नासो धरौटमा राख्नलेे प्रयोग गनन पाउदैन। तर ऋण ििुा नगरेको िा 
करारअनसुारको काम सम्पन्न नगरेको अिस्थामा िस्तउुपरको अतधकार व्यापक हनु्छ। अथानत तलने 
व्यक्तिले सो िस्त ु विक्री गरेर आफ्नो पैसा असलुउपर गने िा काम पूरा गनन लगाउन पाउन ेअतधकार 
हनु्छ। यो नै नासो तलनेको महत्िपूणन अतधकार हो। 

  
धरौट िा जमानत तलन ेव्यक्तिको अतधकार र कतनव्य 

 अतधकार 

o िस्त ुविक्री गरी ऋण असलु उपर गनन पाउनाेः ऋणीले ऋणको सािाुँव्याज समयमा भिुान नगरेमा िा 
करारबमोक्तजमको काम समयमा पूरा नगरेमा िस्त ु ददन े व्यक्तिले सो िस्त ु विक्री गरी आफ्नो लेना 
रकम असलु उपर गनन पाउुँदछ। भारतीय करार ऐनको दफा १७६ ले यस्तो अिस्थामा िस्त ु ददन े
व्यक्तिले सो िस्त ुआफूसुँगै राखी दावयत्ि पूरा नगने व्यक्ति उपर मदु्धा दायर गनन िा त्यसो नगरी 
िस्तकुो धनीलाई सूक्तित गरेर आफैले िस्त ुविक्री गरी रकम असलु गनन पाउुँदछ भन्न ेस्पष्ट व्यिस्था 
गरेको पाइन्छ। देिानी संवहताको दफा ५८७(१) ले कानूनबमोक्तजम कारिाही निलाई तसधै िस्त ु
विक्री गरी असलु उपर गनन सक्ने अतधकार ददएको छैन। यस दफाअनसुार कानूनबमोक्तजम कारिाही 
िलाएर मातै्र सो िस्तिुाट ऋण असलु उपर गनन सवकन्छ। तर िैङ्क तथा वििीय संस्थाले ऐनले 
ददएको अतधकार प्रयोग गरी आफूले ऋण प्रिाह गदान राखेको धरौटको िस्त ुआफै तललाम गरी साुँिा 
व्याज असलु उपर गनन सक्दछन।्155 संवहताको दफा ५८७(४) ले धरौट तलई काम गराएकोमा काम 
पूरा नगरेमा धरौट रहेको िस्तिुाट काम पूरा गनन लगाउन सक्दछ भन्न ेव्यिस्था गरेको पाइन्छ। तर 
सो िस्तिुाट असलु गनन पाउन ेहक कानूनी कारिाहीपतछ प्राप्त हनु ेिा सोझै प्राप्त हनु ेस्पष्ट छैन।  

o िाुँकी रकम असलु गनन पाउनाेः धरौट िा जमानत ददने व्यक्तिले आफूले प्राप्त गनुनपने रकम िस्तकुो 
विक्री गरी असलु गदान समेत बाुँकी रहन गयो भने धरौट िा जमानत तलने व्यक्तिको अन्य सम्पक्तििाट 
समेत असलु गरी तलन पाउुँदछ।156 

                                                            
155

 वैजन तथा धविीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५६(१) । 

156
 दवेानी संधहता दफा १८७(५) । 
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o साहहुरुको समान अतधकार हनुाेः एकै िस्त ु तधतो राखी एकै समयमा िा तभन्न समयमा वितभन्न 
व्यक्तिहरुिाट ऋण तलएको अिस्थामा सो व्यक्तिले ऋण नततरे धरौटउपर कसको के कतत अतधकार 
हनुे भन्न ेकुरा करारमा उल्लेख भएको अिस्थामा सोही अनसुार हनु्छ। करारमा कुनै कुरा उल्लेख 
नभएकोमा सिै साहहुरु समान क्तस्थततमा रहेको मातनन े छ र सिै साहहुरुको समानपुाततक हक 
हनुेछ।157 

o थप धरौट िा जमानत माग्न िा करार िदर गराउन पाउनाेः कसैले आफ्नो हक र स्िातमत्ि नभएको 
िस्त ुिा िदर हनुे करार अतनगत प्राप्त गरेको िस्त ुधरौट िा जमानत राखेको र सो व्यहोरा धरौट िा 
जमान तलने व्यक्तिलाई सरुुमा थाहा नभई पतछ थाहा भएमा सो िस्त ुिरािरको तनजको हक लाग्न े
थप िस्त ुमाग गनन सक्दछ। यसरी माग गरेको िस्त ुददन सकेमा धरौट िा जमानतको करार कायम 
रहन्छ। ददन नसकेमा धरौट िा जमानत तलन ेव्यक्तिले त्यस्तो करार अन्त्य गनन सक्दछ।158 

 कतनव्य: 
o तधतो िा धरौटमा िस्त ुराख्न ेव्यक्तिको कतनव्य नासोमा िस्त ुराख्न ेव्यक्तिको जस्तै हो। यस अन्तगनत 

िस्तकुो सरुक्षा र हेरवििार गनुनपने, उद्देश्य पूरा भएपतछ िस्त ु वफतान ददनपुने र आफ्नो िस्तसुुँग 
तमसाउन नहनुे कतनव्य पदनछन।्  

 

धरौट िा जमानत ददन ेव्यक्तिको अतधकार र कतनव्य 

 अतधकार 

o िस्त ु वफतान पाउन े अतधकाराः धरौट िा जमानत ददन े व्यक्तिले तलएको ऋण िा गनुनपने काम पूरा 
गरेपतछ आफ्नो िस्त ुवफतान पाउने अतधकार रहन्छ। आफ्नो तफन िाट गनुनपने काम पूरा नगरेसम्म यो 
अतधकारको प्रिलनको माग गनन तमल्दैन। सामान्यतया सम्पूणन ऋण िा काम सम्पन्न गरेपतछ मातै्र 
िस्त ुवफतान माग गनन सवकन्छ। तर ऋण िा कामलाई खण्ड खण्ड छुट्याई प्रत्येक खण्डका हकमा 
धरौट िा जमानत ददएको भए प्रत्येक खण्डको ऋण िा काम सम्पन्न भएबापत सो हदसम्म िस्त ु
वफतान माग गनन सवकन्छ।159 

o त्यसैगरी ऋण नततरेको िा काम सम्पन्न नगरेको कारणिाट धरौट िा जमानत तलन ेव्यक्तिले कानूनी 
कारिाही गरी िा नगरी सो िस्त ुविक्री गरी आफ्नो लेना रकम असलु गननका तनतमि िस्त ुविक्रीको 
प्रकृया अक्तघ िढाएको भए पतन विक्री िा अन्य तररकािाट अको व्यक्तिमा हक हस्तान्तरण नभए सम्म 
िस्तकुो धनीले िस्त ु वफतान माग गनन पाउछ। तर िस्त ु वफतान माग गदान ततनुनपने रकम र रकम 
नततरेका कारण तसजनना भएको थप दावयत्िबापतको रकम ििुा गनुनपदनछ।160 उदाहरणका लातग 
िैंकमा ऋणबापत धरौट राखेको सनु ऋण नततरेका कारण िैंकले तललामको प्रकृया अक्तघ िढाएको 

                                                            
157

 ऐजन दफा ५८९(१)। 

158
 ऐजन दफा५८८(१)। 

159
 ऐजन दफा ५८६। 

160
 ऐजन दफा ५८७(३)। 
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भए पतन सो जनु तेस्रो व्यक्तिलाई हस्तान्तरण नभएसम्म धरौट राख्नलेे सिै रकम ततरी वफतान लान 
पाउुँदछ।  

o क्षततपूततन पाउनाेः तधतो िा जमानत ददएको िस्त ुतलन ेव्यक्तिले उक्तित सरुक्षा र हेरिाह नगरेका कारण 
हातन नोक्सानी हनु गएमा त्यसबापतको क्षततपूततन पाउने अतधकार तधतो िा जमानत ददने व्यक्तिमा 
रहन्छ।  

 

 कतनव्याः 
o तधतो िा धरौट ददन ेव्यक्तिको कतनव्य नासो ददने व्यक्ति सरहको हनु्छ। त्यसकारण िस्तमुा भएको 

त्रवुट जानकारी नगराएको िा अकानको िस्त ु धरौट िा जमानत राखेको कारणिाट तलने व्यक्तिले 
व्यहोनुन परेको हातन नोक्सानीको क्षततपूततन तनजले गनुनपदनछ।  

 

४॰ हायर पिेज करार  

हायर पिेज करारलाई िस्त ु विक्री करार (Sale of Goods) र िस्त ु विक्री गने सम्झौता (Agreement to 

Sale) दिैुको गणु समािेश भएको करार मातनन्छ। यो करार उधारोमा िस्त ु विक्री गने गरी भएको 
करारभन्दा पतन फरक कुरा हो। खासगरी िैङ्कले वकस्तािन्दीमा रकम ततने गरी उधारोमा उपभोिलाई 
सामान उपलव्ध गराउुँदा कुनै कारणिाट ग्राहकले समयमा पैसा नततरेको अिस्थामा िैङ्कले सो िस्तउुपर 
आफ्नो दािी गनन नपाउने समस्यालाई समाधान गननको तनतमि यो करारको विकास गररएको तथयो। 
उधारोमा सामान ििेेका अिस्थामा िस्तकुो स्िातमत्ि के्रतामा नै जान्छ र समयमा समानको मूल्य भिुान 
नगरेका अिस्थामा िैङ्कले तनजउपर कानूनी उपिार खोज्न सक्दछ तर सो समानउपर आफ्नो अतधकारको 
दािी तलन सक्दैन। 

  

हायर पिेज करारमा िैङ्कले िस्त ुआफ्नै स्िातमत्िमा राखी उपभोिालाई आफ्नै सम्पक्ति सरह प्रयोग गनन 
ददन्छ। सामानको मूल्य र त्यसमा जोतडन े व्याजसमेतको वकस्तािन्दीमा तनधनररत रकम समयमा भिुानी 
गरेमा सो सामान के्रताको स्िातमत्िमा जान्छ। कुनै कारणिाट के्रताले समयमा रकम भिुानी नगरेमा 
करार भङ्ग भएको मातनन्छ र िैङ्कले सो सामान आफ्नै स्िातमत्िमा भएको हुुँदा सामानउपर नै आफ्नो 
स्िातमत्ि तसजनना गनन सक्दछ। यस्तो करारको प्रिलन िढ्नकुो मखु्य कारणमा उपभोिाले आफूलाई 
आिश्यक पने सामानको पूरा मूल्य भिुान नगदै प्रयोग गनन पाउन ेर बैङ्कले पतन समानको भिुानी नभएका 
अिस्थामा सो सामान आफ्नो कव्जामा तलन पाउन ेअतधकार नै हनु।्  

 

हायर पिेज करारको सरुुिाट संयिु अतधराज्यिाट भएको मातनन्छ। संयिु राज्य अमेररकामा यसलाई 
वकन्ने प्रयोजनका तनतमि भाडामा तलने व्यिस्था भतनन्छ।161 भारतमा हायर पिेज करारसम्बन्धी छुटै्ट ऐन 

                                                            

161
A hire purchase is a method of buying goods through making installment payments over time. The term "hire purchase" 

originated in the United Kingdom and is similar to rent-to-own arrangements in the United States. Under a hire purchase contract, 
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िनेको भए तापतन यो ऐन लागू नै नभइकन खारेज गररयो। तसथन यस विषय भारतमा िस्त ुविक्री ऐनद्बारा 
नै व्यिक्तस्थत हनु्छ।  
 हायर पिेज करारको अथन र अतनिायन शतनहरुाः देिानी संवहतको दफा ६२४ मा हायर पिेज करारलाई 

भाडा करार मानेर पररभाषा गररएको छ। सो दफाअनसुार कसैले कुनै िस्तु162 देहायका शतनहरुमा 
भाडामा ददएमा त्यसलाई हायर पिेज करार भएको मातनन्छ भन्ने उल्लेख गररएको छ।  

o िस्तकुो धनीले कुनै व्यक्तिलाई आितधक रूपमा वकस्ताबन्दीमा रकम भिुानी गने गरी भाडामा 
ददएको िस्तमुा भाडामा तलने व्यक्तिको163 भोगिलनको अतधकार हनु,े 

o करारको शतनबमोक्तजम भाडामा ददएको िस्त ुभाडामा तलने व्यक्तिले खररद गनन सक्न,े 

o अक्तन्तम वकस्ताबन्दी रकम भिुानी गरेपतछ त्यस्तो िस्तकुो स्िातमत्ि भाडामा तलन े व्यक्तिलाई 
हस्तान्तरण हनु,े 

o प्रकरण ३ बमोक्तजम स्िातमत्ि हस्तान्तरण हनुभुन्दा अगातड कुनै पतन बखत भाडामा तलने व्यक्तिले 
करार अन्त्य गनन सक्ने।  

 

संवहतामा भएको उि शतनहरुको विििेना गदान वकस्ताबन्दीमा रकम भिुानी गनुनपने भन्न ेअिस्थाले सो 
रकम भाडाको रकम नभई िस्तकुो मूल्य मान्न ुपने हनु्छ। भाडामा तलएको िस्त ु तलन ेव्यक्तिले तलएको 
ददनदेक्तख नै उपभोग गनन पाउुँदछ। सो िस्त ुभाडामा तलन ेव्यक्तिले अक्तन्तम वकस्ता रकम भिुानी गरेका 
अिस्थामा स्िताः सो िस्तकुो स्िातमत्ि तनजमा हस्तान्तरण हनु्छ। हायर पिेज करारमा अक्तन्तम वकस्ता 
रकम ततनुनभन्दा पवहले करारमा उक्तल्लक्तखत शतन पूरा गरेमा सो िस्तकुो स्िातमत्ि भाडामा तलने शतनसमेत 
उल्लेख भएको हनु्छ। त्यस्तो अिस्थामा स्िातमत्ि हस्तान्तरणको तनतमत अक्तन्तम वकस्ता रकम ततनुनपने 
अितधसम्म कुनुनपने आिश्यकता रहुँदैन। उदाहरणको लातग २४ मवहनाको वकस्तामा रकम भिुानी गने 
गरी हायर पिेज करारमा समान तलएको अिस्थामा अक्तन्तम वकस्ता ततरेपतछ स्िताः तलने व्यक्ति सो िस्तकुो 
धनी िन्दछ। करारमा सो २४ मवहनाभन्दा पवहले पतन तनक्तित रकम ततरेमा िस्तकुो स्िातमत्ि तलन े
व्यक्तिमा जान ेशतन हनु सक्दछ। त्यस्तो अिस्थामा करारअनसुारको िाुँकी रकम भिुानी गरेका अिस्थामा 
तलने व्यक्तिमा सो िस्तकुो स्िातमत्ि जान्छ।  

 

हायर पिेज करारको अको विशेषता के हनु्छ भने भाडामा तलने व्यक्तिले सो करार अन्त्य गनन सक्दछ। 
अथानत सो सामान म तलन्न भन्न सक्दछ। तर सामान नतलएबापत समान ददने व्यक्तिले तनजका उपर 
क्षततपूततनको करारीय उपिार माग गनन सक्दछ। हायर पिेज करारमा तलन े व्यक्तिले करारका शतन पूरा 
गरररहेका अिस्थामा सो सामान ददन े व्यक्तिले करार एकतफी रुपमा करारको अन्त्य गने स्ितन्त्रता 

                                                                                                                                                                          
the buyer is leasing the goods and does not obtain ownership until the full amount of the contract is 

paid. https://www.investopedia.com/terms/h/hire-purchase.asp#ixzz5A549KgIC  

162
 दफा ६२४ को स्पधष्टकरण (१) अननसार “वस्तन” भन्नाले भोगचलनको लाधग भािामा धदन सधकने कन नै पधन चल सम्पधि सम्झननपिु। 

163
 दफा ६२४ को स्पधष्टकरण(२) अननसार “भािामा धलने व्यधक्त” भन्नाले हायर पचेज करारबमोधजम भोगचलनका लाधग कन नै वस्तन भािामा प्राप्त गने व्यधक्त सम्झननपिु 

र सो शब्दले धनजको मतृ्यन भएको अवस्थामा धनजको हकवाला वा त्यस्तो वस्तन करारबमोधजम प्राप्त गने अन्य तेस्रो व्यधक्तसमेतलाई जनाउँि। 

https://www.investopedia.com/terms/h/hire-purchase.asp#ixzz5A549KgIC
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हुुँदैन। सामान्यतया सिै वकतसमका करारमा करारका सिै पक्षहरुले करारको एक एकप्रतत तलनदेदन ेिलन 
हनु्छ। सामान्यता कानूनले नै करारको प्रतत एक पक्षले अको पक्षलाई ददन ुउल्लेख गरेको हुुँदैन। तर 
देिानी संवहताले हायर पिेज करार सम्पन्न हनुासाथ िस्तकुो धनीले भाडामा तलन े व्यक्तिलाई तनाःशलु्क 
रूपमा उपलब्ध गराउन ुव्यिस्था गरेको छ।164 

 हायर पिेज करारमा खलुाउनपुने कुराहरुाः संवहताको दफा ६२५ ले हायर पिेज करारमा तनम्न 
कुराहरु खलुाउनपुने उल्लेख गरेको छ। कानूनले अतनिायन गरेको उि कुराका अलािा पक्षहरुले 
सहमतत गरेका अन्य आिश्यक कुराहरुसमेत करारमा समािशे गनन सवकन्छ।  

o िस्त ु र त्यसको संक्तक्षप्त वििरणाः हायर पिेजमा तलनेददने गररएको बस्तकुो पवहिानको लातग कुन 
प्रकृततको िस्त ु हो भन्ने कुरा सो बस्त ु पवहिानको तनतमि खलुाउन आिश्यक हनु्छ। सो िस्तकुो 
संक्तक्षप्त तबिरणसमेत करारमा खलुाउन आिश्यक हनु्छ। संक्तक्षप्त वििरणमा के कस्ता कुराहरु पदनछन ्
भन्ने कुरा िस्तकुो प्रकृततअनसुार हनु्छ। जस्तै सिारी साधनको हायर पिेज करार हो भन े तनमानता 
कम्पनी िनेको साल मोडेल रंग तथा नेपालमा दतान भएको नम्िर संक्तक्षप्त वििरणमा आिश्यक हनु्छ।  

o िस्तकुो हायर पिेज मूल्याः हायर पिेज करारमा हायर पिेज मूल्य र नगदी मूल्य गरी दइुिटा 
मूल्यहरु खलुाउन ुपदनछ। हायर पिेज मूल्य भन्नाले भाडामा तलने व्यक्तिले िस्तकुो पूरा मूल्य भिुानी 
गरी खररद गनन िा प्राप्त गनन भिुानी गनुनपने कुल रकम सम्झनपुछन र सो शब्दले धरौटी िा प्रारक्तम्भक 
रकमको रूपमा भिुानी गनुनपने रकमसमेतलाई जनाउुँछ भनी पररभावषत गररएको छ।165 यसमा ददने 
व्यक्तिले सो सामानको नगदी मूल्यमा हायर पिेजको प्रयोजनको लातग जोडेको सम्पूणन रकमहरुसमेत 
समािेश भएको हनु्छ।  

o िस्तकुो नगदी मूल्याः सामानको नगदी मूल्य भन्नाले भाडामा तलन े व्यक्तिले नगद भिुान गरेर कुनै 
िस्त ुखररद गनन सक्न ेमूल्य सम्झनपुछन भतनएको छ।166 सामान्य रुपमा अथन गदान यो एकैपटक रकम 
भिुान गरी सामान खररद गनन सवकन ेबजार मूल्य हो।  

o करार प्रारम्भ भएको मातनन ेतमतताः हायर पिेज करारमा सो करार कवहले प्रारम्भ हनुे हो सो तमतत पतन 
खलुाउन आिश्यक हनु्छ। व्यिहारमा हायर पिेज करार भएको तमतत र करार प्रारम्भ हनु े तमतत 
फरक हनु सक्छ। यस्तो अिस्थामा प्रारम्भ हनुे तमततबाट नै करार प्रभािकारी हनु्छ।  

o रकम भिुानीको कुरााः सामान तलन े व्यक्तिले िस्तकुो धनीलाई भिुानी गनुनपने रकम सम्िन्धमा 
करारमा स्पष्ट वििरण उल्लेख गनुनपदनछ। त्यसमा प्रत्येक वकस्तामा िझुाउनपुने रकम र जम्मा 
िझुाउनपुने वकस्ता संख्या रकम बझुाउनपुने तमतत तथा भिुानी गनुनपने तररका, रकम भिुानी गनुनपने 
व्यक्ति र ठाउुँसमेत खलुाउन ुपदनछ। नगदबाहेक अन्य कुनै तररकाले भिुानी गनन सवकने भएकोमा 
हायर पिेज करारमा त्यसको संक्तक्षप्त वििरण उल्लेख गनुन आिश्यक छ।  

 

                                                            
164

 दवेानी संधहता दफा ६२४ (३) । 

165
 स्पधष्टकरण (१) । 

166
 स्पधष्टकरण (२) ।  
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 हायर पिेज करार अन्त्य हनु ेअिस्थाहरुाः देिानी संवहतामा हायर पिेज अन्त्य हनुे अिस्थाहरुको 
व्यिस्था गररएको छ। तनम्न अिस्थाहरुमा हायर पिेज करार अन्त्य हनु्छ । 

o स्िभाविक हक हस्तान्तरणाः दफा ६२८ ले हायर पिेज करारअनसुारको अक्तन्तम वकस्ता रकम भिुानी 
गरेपतछ सो िस्त ुखररद गने काम सम्पन्न भएको मातनने व्यिस्था गरेको छ। सामानहको धनीले पतछ 
भाडामा तलने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गनुनपने अतनिायनता गरेको छ।167 सो दफाको व्यिस्थाले 
स्िातमत्ि हस्तान्तरण गररददनपुने िस्तधुनीको कतनव्य भएको जस्तो देक्तखए तापतन हायर पिेज करारको 
विशेषता नै अक्तन्तम वकस्ता ततरेपतछ भाडामा तलने व्यक्तिकोमा हक हस्तान्तरण हनुे हो। धनीले हक 
हस्तान्तरण गरर नददएमा अदालतिाट भाडामा तलने व्यक्तिले उपिार पाउन ेअिस्था तसजनना हनु्छ।  

o भाडामा तलनलेे वकस्ता रकम भिुानी गरी करार अन्त्य गरेमााः सामान्यता168 हायर पिेज करार बहाल 
रहेको बखत भाडामा तलन े व्यक्तिले िस्तकुो धनीलाई िस्तकुो हायर पिेज मूल्य िा भिुानी गनन 
बाुँकी रहेको वकस्ता रकम भिुानी गरी हायर पिेज करार अन्त्य गनन सक्न े कुरा दफा ६३१ मा 
गररएको छ।169 यसरी करार अन्त्य गनुनपदान कम्तीमा पन्र ददन अगािै सो कुराको तलक्तखत िस्तकुो 
धनीलाई ददनपुदनछ। यस्तो अिस्थामा भाडामा तलन ेव्यक्तिले कुनै वकतसमको छुट पाउन सक्न ेरहेछ 
भने त्यस्तो छुटसमेत उपभोग गनन पाउुँदछ।  

o भाडामा तलनलेे िस्त ुवफतान गरी करार अन्त्य गनन सक्नाेः हायर पिेज करारमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा 
बाहेक भाडामा तलन े व्यक्तिले िस्त ु वफतान गरेर पतन हायरपिेज करारको अन्त्य गनन सक्दछ।170 

अक्तन्तम वकस्ता रकम भिुान गनुनअक्तघ जनुसकैु बखत पतन तनजले यो सवुिधा प्रयोग गनन सक्दछ। 
समयभन्दा पवहले करार अन्त्य गनुनपदान सो कुराको तलक्तखत जानकारी कम्तीमा पन्र ददन अगािै 
िस्तकुो धनीलाई ददन आिश्यक छ। करार अन्त्य गनुनअक्तघ िस्तधुनीलाई हायर पिेज 
करारबमोक्तजमको सामान वफतान गरी करार सो तमततभन्दा पवहले गनुन अक्तघसम्म ततनन बझुाउन बाुँकी 
रकमसमेत बझुाउन ुपदनछ।171 भाडामा तलन ेव्यक्तिले हायर पिेज करार अन्त्य गनुन अक्तघसम्म तनजले 
हायर पिेज मूल्यको आधाभन्दा बढी रकम भिुानी गरेको रहेछ भन ेआधा रकमसम्म तनजले भिुानी 
गनुनपनेछ।  

o वकस्तािन्दी रकम भिुान नगरेको अिस्थामा िस्तधुनीले करार अन्त्य गनन सक्नाेः िस्त ुभाडामा तलन े
व्यक्तिले हायर पिेज करारबमोक्तजम भिुानी गनुनपने वकस्तािन्दीको वकस्ता रकम समयमा भिुानी 

                                                            
167

 सो दफाले हक हस्तान्तरण अधन्तम धकस्ता रकम भनक्तानी गरेपधि हनेु भए तापधन भोगचलन गने अधधकार भने भािामा धलने व्यधक्तले त्यस्तो वस्तन प्राप्त गदाुकै 

बखत कायम भएको माधननेि भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्ि । 

168
 सामान्यतयाको अथु करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वाहके भनी गननुपने संधहताको व्यवस्था रहकेो ि। यसको मनसाय हायर पचजे करारमा करारको 

अवधधधभि अधग्रम रुपमा रकम धतरी करार अन्त्य गनु नधसकने कन रा उल्लेख भएको हुननपदिु । 

169
 करारमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहके  । 

170
 दवेानी संधहता दफा ६३२ । 

171
 ऐजन । 
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नगरेमा िस्तधुनीले सामान तलन ेव्यक्तिलाई पूिन सिुना ददई172 जनुसकैु बखत हायर पिेज करार अन्त्य 
गनन सक्न ेव्यिस्था संवहतमा गररएको छ।173 तर पूिन सूिना ददनपुने अितध समाप्त नहुुँदै सामान तलने 
व्यक्तिले िस्तधुनीलाई त्यस्तो अितधसम्म बझुाउनपुने वकस्ता रकम र करारबमोक्तजम ब्याज लाग्ने भए 
त्यस्तो ब्याजसमेत भिुानी गरेमा धनीले करार अन्त्य गनन सक्दैन।  

o िस्त ु तलनलेे िस्त ु हेरिाह नगरेमा िा िस्तकुो िारेमा धनीलाई जानकारी नददएमा िस्तधुनीले करार 
अन्त्य गनन सक्नाेः भाडामा तलने व्यक्तिले हायर पिेज करार िा दफा ६२९ िा ६३५ को शतन पालना 
नगरेमा सम्बक्तन्धत िस्तधुनीले कम्तीमा पन्र ददनको सूिना ददई हायर पिेज करार अन्त्य गनन सक्ने 
व्यिस्था दफा ६३६ (३) मा गररएको छ। तर भाडामा तलएको िस्तकुो कम्तीमा आधारभतू मूल्य174 
भाडामा तलने व्यक्ति, जमानत ददने िा लगानी गने व्यक्तिले भिुान गररसकेको भए िस्तधुनीले यस 
दफाबमोक्तजम हायर पिेज करार अन्त्य गनन सक्दैन।175 

 

 हायर पिेज करार अन्तगनत िस्तधुनीको कतनव्य तथा अतधकाराः  

हायर पिेज करारअनसुार करारअनसुार सामान ददन ेधनीका तनम्नअतधकार र कतनव्यहरु हनु्छन-् 
 अतधकारहरु 
o वकस्तािन्दीको रकम पाउन:े भाडामा िस्त ु ददन ेव्यक्तिले हायर पिेज करारमा उल्लेख भएअनसुारको 

रकम तोवकएको समयमा तोवकएको तररकाबाट प्राप्त गनन पाउने तनजको मखु्य अतधकार हो दफा ६३० 
मा उल्लेख गररएको भाडामा तलने व्यक्तिले वकस्ताको रकम ततनुन पतन कतनव्य िस्तधुनीको अतधकार 
हो।  

o िस्तकुो जानकारी पाउनाेः िस्तकुो धनीले हायर पिेज करारअनसुार भाडामा ददएको िस्त ु तथा सो 
िस्तबुाट प्राप्त हनु ेलाभको अिस्था कस्तो छ भन्न े विषयमा िस्तकुो प्रयोग गने व्यक्तिबाट माग गनन 
सक्दछ। यस्तो जानकारी माग भएमा सोको िारेमा भाडामा तलन े व्यक्तिले पन्र ददनतभत्र त्यस्तो 
वििरण िस्तधुनीलाई ददनपुदनछ।176 

o करारको शतन उल्लंघन भएका अिस्थामा करार अन्त्य गनन पाउनाेः िस्त ुभाडामा तलन ेव्यक्तिले सपयमा 
वकस्ता रकम निझुाएमा, िस्तकुो उक्तित हेरिाह नगरेमा िा िस्तकुो अिस्थाको िारेमा जानकारी 
नददएमा करार अन्त्य गनन सक्दछ।177 
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 पनवु सचूनाको अवधधको हकमा दनइवटा मापदण्ि धनधाुरण गररएको ि। एक हप्ता वा सोभन्दा कम अवधधको अन्तरालमा धकस्ता रकम भनक्तान गननुपने भएमा एक 

हप्ताको, सोभन्दा वढी अवधधको हकमा पन्र धदनको । 

173
  दवेानी संधहता दफा ६३६। 

174
 दफा ६६ को स्पधष्टकरणमा “आधारभतू मलू्य” भन्नाले पचास हजार रूपैयाँसम्म तीन चौथाई र सोभन्दा बढी हायर पचजे मलू्य भएकोमा त्यस्तो मलू्यको कम्तीमा 

आधा रकम भनी पररभार्ा गररएको ि । 

175
 दफा ६३६ (५) । 

176
 दफा ६३५ । 

177
 माधथ उल्लेख गररएको हायर पचेज करार अन्त्य हुने अवस्थामा हनेनु होला । 
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o करारको उल्लंघन गरेका कारण व्यहोनुन परेको क्षतत भराई तलन पाउनाेः हायर पिेज करारअनसुारको 
िस्त ुभाडामा तलने व्यक्तिले करारको उल्लंघन गरेको कारण िस्तधुनीले कुनै हातन नोक्सानी व्यहोनुन 
परेमा त्यसको क्षततपूततन भाडामा तलन ेव्यक्तिबाट भराई तलन पाउुँछ।  

 
 कतनव्यहरु 
o िस्तकुो गणुस्तर सतुनक्तित गनुनपनेाः दफा ६२७ मा हायर पिेज करारको पररणाम भन्न ेशीषनक राक्तखएको 

छ। यस दफाले करारमा अन्यथा व्यिस्था भएको भए तापतन िस्तकुो हकमा तनक्तित मापदण्डको 
प्रत्याभतूत िस्तधुनीले गनुनपने कतनव्य तोकेको छ। िस्तकुो गणुस्तर तथा सो िस्तमुा रहेको 
अतधकारका सम्िन्धमा तनम्न तलक्तखत कुराहरु अन्तरतनवहत भएको मान्नुपदनछ। सो कुराको सतुनक्तितता 
गनुनपने कतनव्य िस्तधुनीको हो।  

क) भाडामा तलने व्यक्तिले भाडामा तलएको िस्त ुतनिानध रूपमा भोगिलन गनन सक्ने अतधकार भएको, 
ख) िस्तकुो धनीले भाडामा तलने व्यक्तिलाई भोगिलनका लातग िस्त ुहस्तान्तरण गदानका बखत कुनै 

वकतसमको दस्तरु नलाग्ने िा कसैको दाबीबाट त्यस्तो िस्त ुमिु रहेको, 
ग) भाडामा तलने व्यक्तिलाई त्यस्तो िस्त ु नमूनासुँग तभडाउन सक्ने मनातसब अिसर हनु े कुरालाई 

िस्तधुनीले आश्वासन ददएको, 
घ) िस्तकुो धनीले भाडामा तलन े व्यक्तिलाई िस्त ु हस्तान्तरण गदानका बखत त्यस्तो िस्त ु तनजले 

तबक्री गनन सक्ने अतधकार रहेको, 
ङ) िस्त ुहस्तान्तरण गदानका बखत सो िस्तबुमोक्तजमको िस्त ुसन्तोषप्रद (सेवटस्फेक्टोरी) गणुस्तरको 

रहेको,178 
ि) कुनै खास प्रयोजनको लातग कुनै िस्त ुभाडामा तलएको कुरा त्यस्तो िस्तधुनीलाई भाडामा तलन े

व्यक्तिले जानकारी गराएको भए त्यस्तो िस्तकुो धनीले त्यस्तो प्रयोजनको लातग त्यस्तो िस्त ुिा 
त्यसको गणुस्तर उपयिु रहन ेकुरामा प्रत्याभतूत ददएको।179 

छ) भाडामा तलन े व्यक्तिले कुनै िस्त ु नमूनाको आधारमा भाडामा तलएको भए त्यस्तो सम्पूणन िस्त ु
नमूनासुँग तमल्न ेकुराको आश्वासन त्यस्तो िस्तकुो धनीले ददएको।180 

यसैगरी करारमा गणुस्तरको वििरण तथा नमनुासमेत करारमा उल्लेख भएकोमा िस्त ु हस्तान्तरण गदान 
नमूनासुँग तभड्न ु मात्र पयानप्त हुुँदैन। त्यसको गणुस्तर करारबमोक्तजम नै हनु े गरी त्यस्तो िस्तधुनीले 
प्रत्याभतूत ददएको मातननेछ।181 
                                                            
178

 (२) उपदफा (१) को खण्ि (ङ) मा जननसनकै कन रा लेधखएको भए तापधन दहेायका अवस्थामा वस्तनको गनणस्तरउपर वस्तनधनी धजम्मेवार रहने िैन (क) जनन वस्तनका 

सम्बन्धमा हायर पचेज करार भएको हो त्यस्तो करार गदाुका बखत वस्तनधनीले वस्तनको खराबी (धिफेक्ट) थाहा पाउन नसकेकोमा, (ख) हायर पचेज करारमा नै 

वस्तनको गनणस्तर कम भएको बारेमा उल्लेख भएकोमा, (ग) भािामा धलने व्यधक्तले त्यसको कन नै नमनूा (स्याम्पल) संकलन गरी जाँच गरेकोमा त्यस्तो नमनूासँग 

वस्तनको गनणस्तर धमलेकोमा, (घ) प्रयोग भइसकेको वस्तनको सम्बन्धमा हायर पचेज करार भई त्यस्तो करारमा त्यस्तो धवर्य उल्लेख गरेकोमा । 

179
 दफा ६२७ (१) (च) । 

180
 दवेानी संधहता दफा ६२७ (३ ) । 

181
 ऐजन दफा ६२७ (४ ) । 
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o िस्तकुो स्िातमत्ि हस्तान्तरण गनुनपनेाः दफा ६२८ ले करारअनसुारको हायर पिेज मूल्यको अक्तन्तम 
वकस्ता रकम भिुानी भएपतछ सो सामान खररद गने काम पूरा भएको मातनन्छ। यस अिस्थामा 
भाडामा तलन े व्यक्ति िस्तधुनी मातनने हुुँदा भाडामा ददन े व्यक्तिले स्िातमत्ि खररद गने व्यक्तिलाई 
िस्तकुो हस्तान्तरण गररददनपुदनछ। हस्तान्तरणको लातग कुनै औपिाररकता पूरा गनुनपने भएमा 
त्योसमेत पूरा गररददनपुदनछ।  

o भाडामा तलन ेव्यक्तिले आफ्नो हक हस्तान्तरण गनन स्िीकृतत माग गरेकोमा तनणनय ददनपुनेाः दफा ६३३ 
ले हायर पिेजमा सामान भाडामा तलन ेव्यक्तिले करारबमोक्तजम िस्तउुपरको हक, वहत िा दावयत्ि र 
त्यस्तो करार अन्तगनत तनजले प्राप्त गनन सक्न े अन्य कुनै हक, वहत िा दावयत्ि अन्य व्यक्तिलाई 
हस्तान्तरण गनन सक्न ेव्यिस्था गरेको छ। हक हस्तान्तरण गदान िस्तधुनीको स्िीकृतत तलनपुदनछ। 
यस्तो स्िीकृतत पाउन ेउद्दशे्यले भाडामा तलन ेव्यक्तिले तलक्तखत अनरुोध गरेको पन्र ददनतभत्र िस्तधुनीले 
स्िीकृतत िा अस्िीकृतत ददनपुदनछ। सो अितधतभत्र क्तस्िकृतत प्राप्त हनु नसकेमा िस्तधुनीले स्िीकृतत प्राप्त 
ददन इन्कार गरेको मातननेछ। क्तस्िकृतत प्राप्त नभए उपर भाडामा तलने व्यक्तिले अदालतमा नातलस 
ददन सक्दछ।  

o िस्त ु वफतान तलएको अिस्थामा िाुँकी रकम वफतान गनुनपनेाः दफा ६३६ अनसुार हायर पिेज करारको 
आधारभतू मूल्य भिुान नहुुँदाको अिस्थामा भाडामा तलन ेव्यक्तिले वकस्ताको रकम नततरे िस्तधुनीले 
करार अन्त्य गनन सक्छ। यस्तो अिस्थामा तनजले िस्त ु वफतान तलन सक्दछ। िस्त ु वफतान तलएपतछ 
भाडाबापतभन्दा िढी तलएको रकम र करार हुुँदाका िखत कुनै धरौटी तलएको भए सोसमेत वफतान 
गनुनपदनछ।182 

हायर पिेज करार अन्तगनत िस्त ुतलन ेव्यक्तिको कतनव्य तथा अतधकार 
 अतधकार 
o िस्तकुो प्रयोग गनन पाउनाेः हायर पिेज करारको विशेषता नै भाडामा तलन ेव्यक्तिमा करारको विषयका 

रुपमा रहेको िस्तकुो स्िातमत्ि हस्तान्तरण गराउन े हो। स्िातमत्ि हस्तान्तरण वकस्ता रकमको 
भिुानी भएपतछ हनुे भए तापतन भाडामा तलन ेव्यक्तिले भाडामा तलएको िस्त ुतनिानध रूपमा भोगिलन 
गनन सक्ने अतधकार करार लागू हनुासाथ प्राप्त गदनछ।183 

o िस्तकुो स्िातमत्ि प्राप्त गने: हायर पिेज करारअनसुारको अक्तन्तम वकस्ता रकम भिुानी गरेपतछ सो 
िस्तकुो स्िातमत्ि भाडामा तलने व्यक्तिकोमा आउुँदछ। िस्तधुनीले सो िस्तकुो स्िातमत्ि तनजमा 
हस्तान्तरण गररददनपुदनछ।184 

o हक तथा दावयत्ि तेश्रो पक्षमा हस्तान्तरण गनन पाउन ेिस्तधुनीको स्िीकृतत प्राप्त गरी िस्त ुभाडामा 
तलने व्यक्तिले हायर पिेज करारअनसुारको आफ्नो हक र दावयत्ि तेस्रो व्यक्तिमा हस्तान्तरण गररतलन 
पाउुँछ।185 

                                                            
182

 ऐजन दफा ६३६ (४) (ख) र (ग) । 

183
 ऐजन दफा ६२७ को उपदफाको खण्ि (१) (क) । 

184
 ऐजन दफा ६२८ । 
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o करार अन्त्य गराउन पाउनाेः हायर पिेज करारको विशेषता भाडामा तलने व्यक्तिले जनुसकैु िखत 
अन्त्य गनन सक्ने हो।186 संवहताको दफा ६३० मा करारको अितध िाुँकी हुुँदा कै अितधमा िाुँकी 
वकस्ता रकम ततरेर187 तथा दफा ६३१ मा िस्त ु वफतान गरेर करार अन्त्य गनन पाउन े अतधकार 
भाडामा िस्त ुतलने व्यक्तिलाई प्रदान गरेको छ।188 

 

 कतनव्य 

o वकस्ता रकमको भिुानी गनुनपनेाः दफा ६३० मा उललेख भएअनसुार हायर पिेज करारमा भाडामा 
तलन े व्यक्तिले वकस्ताको रकम ततनुनपने तनजको मखु्य कतनव्य हो। हायर पिेज करारमा उल्लेख 
भएअनसुारको रकम तोवकएको तमतत र तररकाबाट िस्तकुो धनीलाई वकस्ता रकम िझुाउनपुदनछ।  

o िस्तकुो उक्तित ममनत सम्भार र हेरवििार गनुनपनेाः हायर पिेज करारअनसुार भाडामा तलन ेव्यक्तिले प्राप्त 
गरेको िस्तकुो क्तस्थतत स्िातमत्ि हस्तान्तरण नभएसम्म नासो सरह हनु्छ। सो िस्तलुाई आफ्नै िस्त ु
सरह मनातसि हेरवििार र सम्भार गनुनपने कतनव्य भाडामा तलने व्यक्तिको हो।189 

o िस्तकुो जानकारी धनीलाई ददनपुनेाः हायर पिेजमा तलएको सामानको िास्तविक धनी भाडामा ददन े
व्यक्ति नै हनु्छ। तसथन िस्तकुो धनीले हायर पिेज करारअनसुार भाडामा ददएको िस्त ु तथा सो 
िस्तबुाट प्राप्त हनु े लाभको अिस्था कस्तो अिस्थामा छ भन्न े विषयमा भाडामा तलने व्यक्तिसुँग 
जानकारी माग्ने अतधकार राख्दछ। यस्तो जानकारी माग भएमा सोको वििरण पन्र ददनतभत्र 
िस्तधुनीलाई ददन ुभाडामा तलन ेव्यक्तिको कतनव्य हो।190 

 हायर पिेज करारका विषयमा अदालतमा पनन सक्न ेवििादहरुाः 
सामान्य अिस्थामा िस्त ुविक्रीसम्बन्धी करारको तनयमअनसुार तनयतमत हनु ेकरारलाई हायर पिेजको 
विशेष तनयम लागू हनु े गरी कानून िनाउनकुो एउटा उद्देश्य उपभोिलाई हनु सक्न े अनािश्यक 
शोषणिाट रोक्न ुपतन हो। देिानी संवहतामा पतन यो उद्देश्यिाट िनेको केही व्यिस्थाहरु छन।् जस्तै 
दफा ५२५ मा हायर पिेज करारमा हनुपुने आिश्यक शतनहरुको उल्लेख गररएको छ। कुनै 
कारणिाट उल्लेख हनुपुने कुनै शतनहरू उल्लेख नभई हायर पिेज करार भएकोमा भाडामा तलन े
व्यक्तिले त्यस्तो करार रद्द (ररस्साइण्ड) गराउन उजरु गनन पाउन ेव्यिस्था गररएको छ। कुनै शतन 
करारमा उल्लेख नभएको कारणले भाडामा तलने व्यक्तिलाई प्रततकूल असर पने देखेमा अदालतले 
त्यस्तो करार रद्द गनन िा उपयिु ठहराएको अन्य कुनै आदेश जारी गनन सक्नेछ191 भन्ने व्यिस्था 

                                                                                                                                                                          
185

 थप चचाुको लाधग माधथ उधल्लधखत वस्तनधनीको कतुव्यमध्ये भािामा धलने व्यधक्तले हक हस्तान्तरण गनु स्वीकृधत मागमेा धदननपने कतुव्य हनेनुहोस ्। 

186
 दवेानी संधहता दफा ६२४(१)(घ) । 

187
 ऐजन दफा ६३५(३) । 

188
 यस बारेमा धवस्ततृ पररचचाुका लाधग माधथ उधल्लधखत हायर पचेज करार अन्त्य हुने अवस्थाहरू हनेनुहोस ्। 

189
 ऐजन दफा ६२९ । 

190
 ऐजन दफा ६३५ । 

191
 ऐजन दफा ६२५ उपदफा(३)। 
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गररएको छ। अदालतको यो दफाअनसुारको अतधकारक्षेत्र व्यापक रहेको छ। यसको प्रयोग गदान 
उपभोिलाई शोषण हनुिाट रोक्न े गरी गनन आिश्यक देक्तखन्छ। यसैगरी दफा ६३३(३)पतन 
अदालतलाई व्यापक क्तस्ििेकीय अतधकार प्रदान गरेको छ। समान्यतया करारको एउटा पक्षको 
सहमततले मात्र अको पक्षले करारअनसुारको हक िा दावयत्ि हस्तान्िरण गनन सक्दछ। तर हायर 
पिेज करारका हकमा मनातसि कारणबाहेक भाडामा तलन े व्यक्तिको हक तथा दावयत्ि हस्तान्तरण 
गनन भाडामा तलने व्यक्तिले सहमतत मागेमा िस्तकुो धनीले इन्कार गनन नसक्ने जस्तो देक्तखन्छ। 
सहमततको लातग तलक्तखत रुपमा तनिेदन ददएमा पन्र ददनतभत्र असहमततको जानकारी ददएमा िा कुनै 
जानकारीसमेत नददएमा असहमतत ददएको मानी त्यस्तो इन्कारी बदर गराउन पैँतीस ददनतभत्र 
अदालतमा नातलस गनन पाउन े व्यिस्था गररएको छ। अदालतले त्यस्तो इन्कारी मनातसब नभएको 
आदेश ददन सक्ने तथा त्यस्तो आदेश गरेमा िस्तधुनीबाट भाडामा तलने व्यक्तिले हक तथा दावयत्ि 
हस्तान्तरण गनन स्िीकृतत प्राप्त गरेको मातनन्छ। अदालतले इन्कारी मनातसि हो िा होइन भन्न े
तनणनयमा पगु्दा तेश्रो पक्षले िस्तधुनीप्रततको दावयत्ि तनिानह गनन सक्ने क्षमता भएको िा नभएको तथा 
भाडामा सामान तलने व्यक्तिलाई इन्कारीिाट पनन सक्न ेमकानसमेतलाई वििार गनुनपने देक्तखन्छ।  

 

५॰ तलज कराराः 
 तलज करारको पररभाषााः करारमा सम्पक्तिको धनीले आफ्नो स्िातमत्िको सम्पक्ति तनक्तित अितधका 

तनतमि तनक्तित भाडा तलन ेगरी अको व्यक्तिलाई प्रयोग गनन ददन्छ। तलज करारको मखु्य कुरा सम्पक्ति 
धनीले सम्पक्ति तलजमा ददएबापत एक तनक्तित रकम भाडाबापत पाउन ुर तलज प्राप्तकतानले तोवकएको 
अितधसम्म सो सम्पक्तिको प्रयोग गनन पाउन ुहो। तलज करारका शतनअनसुार यसलाई वितभन्न िगनमा 
राख्न सवकन्छ।192 

 

देिानी संवहताको दफा ६१० मा तलज करारको समान्य पररभाषा गररएको छ। सो दफाको उपदफा 
(१) मा, “कुनै व्यक्तिले आफ्नो हक र स्िातमत्िमा रहेको कुनै िस्त ुअको व्यक्तिलाई तनयतमत बहाल 
पाउन ेशतनमा कुनै तनक्तित अितधका लातग भोगिलन गनन र त्यसबाट प्राप्त हनुे लाभ प्रयोग गनन ददन े
गरी करार भएकोमा तलज करार भएको मातननेछ।” भन्ने उल्लेख गररएको छ। यस उपदफाको 
स्पवष्टकरणले िस्तकुो पररभाषा गरेको छ। यसअनसुार “िस्त”ु भन्नाले नमातसकन उपभोग, भोगिलन िा 
प्रयोग गरी लाभ तलन सवकन े कुनै पतन सम्पक्ति सम्झनपुछन। यो पररभाषाअनसुार घर जग्गा जस्ता 
अिल सम्पक्ति पतन तलज करारको प्रयोजनका तनतमि िस्त ुमातनन्छ। भोगिलन गदान नष्ट हनुे िा 
उपभोग्य िस्तलुाई तलजमा ददन सवकन ेछैन193 भन्ने व्यिस्था भएकाले त्यस्ता िस्त ुतलज कराको विषय 
हनु सक्दैनन।् सिारी साधन तथा औद्योतगक मेतसनरीका समान भन ेतलजमा तलन ददन सवकने सामान 
हनु।्  

                                                            
192

 https://www.investopedia.com/terms/l/lease.asp. 

193
 दवेानी संधहता दफा २१० (३) ।  

https://www.investopedia.com/terms/l/lease.asp
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 घर भाडाको हकमा तबशेष व्यिस्था लागू हनुाेः संवहताको दफा ६२२ मा घर िहाल सम्बन्धमा तलज 
करारको व्यिस्था लागू हनुे नभई भाग ४ को पररच्छेद ९ मा व्यिस्था भएका घर िहालसम्बन्धी 
व्यिस्था लागू हनुे कुरा उल्लेख गररएको छ। सामान्य दृवष्टबाट हेदान घर जग्गाको तलज र घरभाडाको 
पररभाषा एउटै वकतसमको देक्तखन्छ। यी दइुिटाको फरकका विषयमा संवहतामा स्पष्ट सीमाङ्कन गररएको 
देक्तखुँदैन। घर भाडा र तलजलाई सामान्य अथनमा छुट्याउुँदा पाररिाररक िसोिासको तनतमि उपयोग 
गने प्रयोजनको लातग घर जग्गा भाडामा तलने कायनलाई घर िहाल र व्यापाररक प्रयोजनका तनतमि 
भाडामा तलन ेकायनलाई घर िहाल र व्यापाररक प्रयोजनका तनतमि भाडामा तलने कायनलाई तलज भनी 
अथन गनुनपने देक्तखन्छ।  

 तलजदाताको कतनव्याः 
o भोग िलनका लातग उपयिु िस्त ु हस्तान्तरण गनेाः दफा २१० ले तलज करार अन्तगनत तलजदाता 

(लेस्सर) को तलज प्राप्तकतान (लेस्सी) का तफन  लक्तक्षत अतधकारहरू उल्लेख गररएको छ। करारमा 
तनम्न विषयहरुमा कुनै कुरा उल्लेख नभएमा पतन लेस्सरका यी कतनव्यहरु कानूनअनसुार स्िताः तसजनना 
हनु्छन।् लेस्सरले लेस्सीलाई देहायको कुरा सतुनक्तित गराउन ुपने तनजको मखु्य कतनव्य हो। करारमा 
अन्यथा उल्लेख भएका अिस्थामा भन ेसोही व्यिस्थाहरू लागू हनु सक्दछन।्  

अ) करारको िस्त ुकरारबमोक्तजम भोगिलनका लातग हस्तान्तरण गने, 

आ) हस्तान्तरण गरेको िस्त ु हस्तान्तरण गदानका बखत भोगिलन िा प्रयोग गनन सवकन े गरी िाल ु
हालतमा राख्न,े 

इ) हस्तान्तरण भएको िस्त ुशाक्तन्तपूिनक तथा तनिानध रूपमा भोगिलन िा प्रयोग गनन सवकन ेव्यिस्था 
गने।  

o तलजमा ददएको िस्त ुममनत सम्भार गनुनपनेाः तलजमा ददएको िस्तकुो ममनत सम्भार कसले गने भन्न ेकुरा 
करारमा उल्लेख गनन सवकन्छ। सो विषय करारमा उल्लेख नभएको अिस्थामा भन े ममनत सम्भार 
गनुनपने कतनव्य तलजदाताको हनु ेकुरा दफा ६१३ मा उल्लेख गररएको छ। तलजमा तलएको सम्पक्ति 
तत्काल ममनत नगरी प्रयोग गनन नसवकन े भएमा भने तलज प्राप्तकतानले तलजदातालाई सो व्यहोरा 
जानकारी गराई आफैले ममनत सम्भार गनन सक्दछ। यस्तो रकम तलजदाताले शोधभनान गरी ददनपुदनछ 
िा तलन िहालमा समायोजन गररददनपुछन।  

o िस्त ुउपयोग योग्य अिस्थामा ल्याउन ु पनेाः तलजमा तलएको िस्त ु िा त्यसको अंश कुनै कारणबाट 
नोक्सान भई िा कसैले क्तखिोला गरेका कारण तलज प्राप्तकतानले उपयोग गनन नपाएमा सो िस्त ु पूिन 
अिस्थामा ल्याउन ममनत सम्भार तथा कानूनी उपिार तलजदाताले गनुनपदनछ। दफा ६१४ को उपदफा 
(२) बमोक्तजम सो कायन पन्र ददनतभत्र पूरा गनुनपने कुरा उल्लेख गरेको छ।  

 तलजदाताको अतधकार: 
अ. तलज िहाल प्राप्त गनेाः तलज करार अन्तगनतको तलजदाताको महत्िपूणन अतधकार तलज िहाल पाउन ेहो। 

करारमा उक्तल्लक्तखत समयमा र तररकाबाट तनजले िहाल पाउुँदछ। करारमा भाडा बझुाउन े शतन 
उल्लेख भएकोमा सोही समय र तररकाबाट भाडा रकम बझुाउन ु पदनछ। करारमा त्यस्तो व्यहोरा 
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उल्लेख नभएका अिस्थामा भाडा बझुाउन ेसम्बन्धी तनयम दफा ६१६ मा उल्लेख गररएको छ। िल 
सम्पक्ति भए प्रत्येक मवहनाको भोतलपल्ट, खेती गने तथा घर बनाउन ेजस्ता प्रयोजनको तनतमि तलएको 
जग्गा भए प्रत्येक आतथनक िषन अन्त्य भएको पन्र ददनतभत्र र अन्य िस्त ुभए प्रत्येक पवहना अन्त्य 
भएको एक सातातभत्र तलन िहाल बझुाउन ुपदनछ।  

आ. तलजमा तलएको िस्त ु वफतान गनेाः कुनै पतन कारणबाट तलज करार अन्त्य भएको अिस्थामा सो 
करारको िस्त ु तलज प्राप्तकतानबाट तलजदातामा वफतान आउन ु पदनछ। तलज प्राप्तकतानले करार अन्त्य 
भएको पैतीस ददनतभत्र सामान वफतान गनुनपने व्यिस्था दफा ६१९ ले गरेको छ। अिल िस्त ुभएमा 
भन े करार अन्त्य भएको पैतीस ददनतभत्र तलजदाताको सो सम्पक्ति मातथ भोगिलनको हक कायम 
हनु्छ। िस्तकुो स्िातमत्ि भन ेजवहले पतन तलजदातामा नै रहेको हनु्छ।  

इ. तलज करार अन्त्य गनन सक्नाेः दफा ६२१ को उफदफा (१) ले तलजदाताले करार अन्त्य गनन सक्ने 
अिस्थाहरु उल्लेख गरेको छ। तलज प्राप्तकतानले िहाल बझुाउन ु पने तमततपतछको ९० ददनसम्म 
िहाल नबझुाएमा, तलनको उद्दशे्य वििरीत प्रयोग गरेमा, िस्तमुा भएको हातन नोक्सानी आदद जानकारी 
नगराएमा तथा तलजदाताको स्िीकृतत विना तेस्रो पक्षलाई सि तलजमा ददएमा तलजदाताले तलज करार 
अन्त्य गनन पाउुँदछ।  

ई. क्षततपूततन भराई तलन पाउनाेः तलज प्राप्तकतानले तलजमा तलएको िस्तकुो प्रकृततअनसुार पयानप्त सरुक्षाका 
उपायहरु अिलम्िन गरी प्रयोग गनुनपदनछ। प्रयोगमा भएको असािधानी िा हेलिक्र्याइबाट िस्त ुनष्ट 
भएमा िा मूल्य कम भएमा तलजदाताले तलज प्राप्तकतानबाट क्षततपूततन भराई तलन पाउन ेव्यिस्था दफा 
६१५ ले गरेको छ। तर विपद (फोसन मेजर) को कारणबाट हातन नोक्सानी भएमा तलज प्राप्तकतान 
जिाफदेही हदैुन।  

 तलज प्राप्तकतान व्यक्तिको कतनव्य  

देिानी संवहताका वितभन्न दफाहरुको व्यिस्थाअनसुार तलजमा तलने व्यक्तिका तनम्नानसुारका कतनव्यहरु 
छना्ः   

o तलजमा तलएको िस्त ुअसल तनयतिाट प्रयोग गनुनपनेाः तलजमा िस्त ु तलएको व्यक्तिले सो िस्त ुआफ्नै 
सम्पक्ति सरह असल तनयतले वििेकपूणन ढंगबाट तलजको उद्देश्य अनरुुप प्रयोग गनुनपदनछ।194 

o तलजमा तलएको िस्तकुो स्िरुप पररितनन गनन नहनु:े  तलज प्राप्तकतानले तलज िस्तधुनीको स्िीकृतत विना 
तलजमा तलएको िस्तकुो मौतलक स्िरुपको पररितनन हुुँदैन। तर आिश्यक ममनत सम्भार तथा 
क्तजणोद्धारसम्म गनन सवकन्छ।195 

o तलजमा तलएको िस्तकुो ममनत सम्भार गनुनपनेाः करारमा तलज प्राप्तकतानले तलजमा तलएको िस्त ुममनत 
सम्भार गनुनपने व्यहोरा उल्लेख भएको अिस्थामा मात्र ममनत सम्भार गनुनपने कतनव्य तलज प्राप्तकतानको 

                                                            
194

 ऐजन दफा ६१२ ।  

195
 ऐजन दफा ६११ । 
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हनु्छ। करारमा यस विषयमा केही उल्लेख नभएको अिस्थामा भन े ममनत सम्भार गने प्राथतमक 
दावयत्ि तलजदाताको हो।196 

o िस्त ुउपभोगयोग्य नभएमा तलजदातालाई जानकारी गराउन ुपनेाः तलजमा तलएको िस्त ु पूणन रुपमा िा 
त्यसको केही अंश कुनै कारणबाट हातन नोक्सानी भएमा िा कुनै कारणले भोगिलन िा प्रयोगयोग्य 
नभएमा त्यसको जानकारी तरुुन्त तलजदातालाई तलज प्राप्तकतानले गराउन ु पदनछ। त्यसैगरी सो 
िस्तउुपर कसैले कुनै दािी िा क्तखिोला गरेमा समेत तलजदातालाई जानकारी गराउन ुपदनछ।197 

o हातन नोक्सानी हनुबाट ििाई िस्त ुप्रयोग गनुनपनेाः तलजमा तलएको िस्त ुहातन नोक्सानी हनुबाट बिाउन 
पयानप्त सरुक्षाका उपायहरु अिलम्िन नगरी िस्त ु प्रयोग गरेका कारणबाट हनु गएको हातन 
नोक्सानीको क्तजम्मेिारी तलज प्राप्तकतानको हनु्छ।198 

o तलज िहाल भिुानी गनुनपनेाः तलजमा तलएको िस्तबुापतको तलज रकम समयमा भिुानी गनुन तलज 
प्राप्तकतानको प्राथतमक कतनव्य हो।199 

 तलजप्राप्तकतानको अतधकार: 
o तलज िहाल घटाउन पाउनाेः संवहताको दफा ६१६ को उपदफा (३) ले तलजमा तलएको सम्पक्तिमा 

तेस्रो पक्षले क्तखिोला गरी तलज प्राप्तकतानलाई सो िस्तकुो कुनै अंश पूणन रुपमा भोगिलन गननबाट रोक 
लगाएमा हनुे पररणम उल्लेख गररएको छ। यस्तो अिस्थामा तलज प्राप्तकतानले आफूले प्रयोग गनन 
नपाएको िस्तकुो अंशका आधारमा समानपुाततक रुपमा िहाल घटाउन सक्न े अतधकार ददएको 
देक्तखन्छ।  

o तलज िहाल घटाउन पाउनाेः संवहताको दफा ६१६ को उपदफा (३) ले तलजमा तलएको सम्पक्तिमा 
तेस्रो पक्षले क्तखिोला गरी तलज प्राप्तकतानलाई सो िस्तकुो कुनै अंश पूणन रुपमा भोगिलन गननबाट रोक 
लगाएमा हनुे पररणाम उल्लेख गररएको छ। यस्तो अिस्थामा तलजप्राप्तकतानले आफूले प्रयोग गनन 
नपाएको िस्तकुो अंशका आधारमा समानपुाततक रुपमा िहाल घटाउन सक्न े अतधकार ददएको 
देक्तखन्छ।  

o तलजमा तलएको िस्त ुप्रयोग गनेाः तलज प्राप्तकतानको मखु्य अतधकार तलजको िस्त ु प्रयोग गनन पाउन े
हो। प्रयोग गनन सवकन ेअिस्थामा रहेको तथा शाक्तन्तपूणन रुपमा प्रयोग गनन सवकने िस्त ु तलजदाताले 
तलज प्राप्तकतानलाई हस्तान्तरण गनुनपदनछ।  

o तलज करार अन्त्य गनन सक्नाेः दफा ६२१ को उपदफा (२) मा तलज प्राप्तकतानले तलज करार अन्त्य 
गनन पाउन ेअिस्था उल्लेख गररएको छ। सो व्यिस्थाअनसुार जनु उद्देश्यले िस्त ुतलजमा तलएको हो 
सो उद्देश्यको लातग िस्त ुभोगिलन िा उपभोग गनन नसवकन ेभएमा, तलजदाताले ममनत सम्भारको रकम 

                                                            
196

 ऐजन दफा ६१३ । 

197
 ऐजन दफा ६१४ । 

198
 ऐजन दफा ६१५ । 

199
 ऐजन दफा ६१६ । 
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शोधभनान िा बहालमा समायोजन गरी नददएमा तथा िस्त ुआुँक्तशक रुपमा नोक्सान भएमा िा उपभोग 
गनन नपाएका अिस्थामा भाडा घटाई नददएमा तलज प्राप्तकतानले करार अन्त्य गनन पाउुँदछ।  

 तलज करार िहाल रहन े अितधाः सामान्यतया तलज करारको अितध करारका पक्षहरुले तनधानरण 
गरेबमोक्तजम हनु े हो। तर कततपय अिस्थामा कानूनले करारको अतधकतम अितध तनधानरण गरेको 
हनु्छ। त्यस्तो अिस्थामा पक्षहरुले धेरै अितधसम्म करार िहाल रहन ेकुरा उल्लेख गरेको भए पतन 
कानूनले तोकेभन्दा िढी अितधका हकमा अदालतले त्यस्ता करार िहाल गराउुँदैन। संवहतामा तलज 
करारको विषयिस्तकुा आधारमा देहायबमोक्तजम अतधकतम अितध तोवकएको छ।200 

 घर तनमानण गनन तलइएको घरजग्गा िा घर तनमानण भई भोगिलनमा रहेको घरजग्गा भए पैंतीस िषन, 
 सवुिधाभार (सतभनच्यूडस)् को प्रयोजनको लातग तलइएको जग्गा भए पैँततस िषन, 
 औद्योतगक संरिना िा सडक, नहर, विद्यतु ् उत्पादन जस्ता पूिानधार संरिना तनमानण, विकास तथा 

सञ्चालनका लातग तलइएको जग्गा भए िातलस िषन, 
 खेती गने जग्गा भए तबस िषन, 
 मातथ उक्तल्लक्तखत प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनको लातग तलइएको घरजग्गा भए उन्नाईस िषन, 
 सिारी साधन भए पन्र िषन, 
 सिारी साधनबाहेकका अन्य याक्तन्त्रक उपकरण भए पन्र िषन, 
 प्रकरण ६ र ७ मा लेक्तखएबाहेकका अन्य उपकरण भए पन्र िषन, 
 घरपालिुा जनािर भए दश िषन, 
 यस दफामा लेक्तखएदेक्तख बाहेकका अन्य िस्त ुभए त्यस्तो िस्तकुो आय ुतथा प्रकृतत हेरी दश िषन।  

 

िहालमा तलन ेअतधकतम अितध विस्तार हनु सक्नाेः  

विधावयकाले वितभन्न वकतसमका सम्पक्तिहरुका सम्िन्धमा गररने करारको अितध उल्लेख गरेको भए पतन 
पक्षको सहमततबाट करारको अितध समाप्त हनुभुन्दा पवहले नै करारको अितध विस्तार गनन सक्दछन।्201 

 हायर पिेज र तलज करारमा फरक तथा अन्तरसम्िन्धाः हायर पिेज र तलज करार दिैुमा एउटाको 
स्िातमत्िमा भएको सम्पक्ति अको व्यक्तिले प्रयोग गने व्यिस्था हनु्छ। यसैगरी सामान्यतया मातसक 
रुपमा सम्पक्तिको मातलकलाई सम्पक्ति प्रयोगकतानले रकम भिुानी गने अिस्था पतन रहेको हनु्छ। यी 
दृवष्टकोणबाट दइुिटा करारमा समानता देक्तखए तापतन आधारभतू रुपमा नै हायर पिेज र तलज 
करारहरु फरक छन।् यी दईु कुराहरुमा तनम्न अनसुारको फरक देख्न सवकन्छाः- 

 हायर पिेज करारको उद्देश्य िस्तकुो स्िातमत्ि प्रयोग गने व्यक्तिमा हस्तान्तरण गनुन हो। सो 
हस्तान्तरणलाई पतछ साररन े भए पतन हायरपिेजमा िस्त ु तलन े व्यक्तिले स्िातमत्ि पाउन े व्यिस्था 
हनु्छ। तलज करारको उद्देश्य भनेको िस्त ुप्रयोग गरेपतछ अक्तन्तममा धनीलाई वफतान ददन ेहो।  

                                                            
200

 ऐजन दफा ६१५ उपदफा (१) । 

201
 ऐजन दफा ६१७ को उपदफा (२) । 
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 तलज करार िल िा अिल दिैु वकतसमका िस्तमुा हनु सक्दछ। उपभोग गदान नातसन े िा सवकन े
वकतसमका िल िस्त ुमात्र तलजमा तलन ददन तमल्दैन। हायर पिेजमा भने िल सम्पक्ति मात्र तलन ददन 
सवकन्छ। उपयोग गदान नातसन ेिस्त ुपतन हायर पिेजमा तलन तमल्दैन।  

 तलज करारमा पतन तलजको सम्पक्ति तलजको अितध समाप्त हनुे अिस्थामा िा सोभन्दा पवहले पतन दिैु 
पक्षको सहमततअनसुार तलजमा तलन ेव्यक्तिलाई हस्तान्तरण गनन सवकन ेप्रािधान रहेको हनु सक्दछ। 
सम्पक्ति हस्तान्तरणमा दिैु पक्षको सहमतत आिश्यक हनुे शतनका कारण तलजमा तलने व्यक्तिले 
सम्पक्तिमा हक कायम गराउन पाउन ेअतधकारको तसजनना गरेको मान्न तमल्दैन। हायर पिेज करारमा 
भने करारका शतनअनसुार अक्तन्तम वकस्ताको रकम ततरेका अिस्थामा िस्तकुो स्िातमत्ि तनजकोमा 
सदनछ। धनीले आिश्यक पूिन शतन पूरा गरी हस्तान्तरण नगरी ददएमा अदालतबाट हस्तान्तरण गराई 
पाउन ेअतधकार हनु्छ।  

 दफा ६२४(२) ले हायर पिेज करार तलक्तखत रुपमा गनुनपने कुरा अतनिायन गरेको छ। तलक्तखत रुपमा 
नभएको हायर पिेज करारलाई अदालतिाट कायानन्ियन गराउन सवकुँ दैन। दफा ६२० अनसुार अिल 
सम्पक्तिको तलज करार तलक्तखत रुपमा हनुपुदनछ। अिल सम्पक्तिको तलजको अितध दश िषनभन्दा िढी 
अितधको भए सो तलखतलाई कानूनबमोक्तजम अतधकारप्राप्त तनयकायमा दतानसमेत गराउन ुपदनछ। िल 
सम्पक्तिको तलज भन ेतलखत नभइकन पतन हनु सक्न ेदेक्तखन्छ।  

 हायर पिेज करारका विषयमा नागररक िा गैरनागररकका बीिमा कुनै भेद गररएको छैन। तर 
नेपालतभत्र अिल सम्पक्तिको स्िातमत्ि प्राप्त गनन नसक्ने व्यक्तिलाई खेती, घर तनमानण िा घरजग्गा 
विकास गने प्रयोजनका लातग अिल सम्पक्ति तलजमा ददन नेपाल सरकारको पूिन क्तस्िकृतत आिश्यक 
पदनछ।202 

 कर प्रयोजनको तनतमि वहसाि गदान हायर पिेजको वकस्ता रकम सामान तलनेले खिनका रुपमा लेख्न 
पाउुँदछ तथा तलज करारमा तलजमा तलनेले ततरेको भाडा रकम खिन लेख्न पाउुँदछ। हायर पिेजमा 
िस्त ुभाडामा तलने व्यक्तिले ह्रास कवट्ट खिन लेख्न पाउुँदछ तर तलजमा तलएको िस्तकुो ह्रास कवट्ट खिन 
िस्तधुनीले लेख्न पाउुँदछ। िस्त ुभाडामा तलनलेे पाउुँदैन।203 

 

६॰ तनष्कषनाः 
हायर पिेज र तलज करार हाम्रो व्यिहारमा नयाुँ कुरा होइनन।् व्यिहारमा यी व्यिस्थाहरु प्रयोगमा 
आइसकेका छन।् मौजदुा करार कानूनमा यी करारसम्बन्धी छुटै्ट व्यिस्था नभएका कारण यी विषयहरु 
पतन सामान्य तनयमहरु अनसुार तनयतमत गररन्छ। देिानी संवहतामा तलज र हायर पिेज करारलाई छुट्टाछुटै्ट 
करार मानी विशेष व्यिस्था गररएकाले अदालतमा पने वििाद समाधानका क्रममा उि विशेष 
व्यिस्थाहरुको व्याख्या र विश्लषेण आिश्यक हनु्छ। विशेष व्यिस्थाले नसमेटेको अिस्थामा भन ेकरार 

                                                            
202

 दवेानी संधहता दफा ६२० (३)। 

203
 माननीय न्यायाधीश अधनल कन मार धसन्हाले राधष्रय न्याधयक प्रधतष्ठानद्वारा आयोधजत फौजदारी संधहता तथा दवेानी  संधहताको प्रधशक्षक प्रधशक्षण कायुक्रमको सि 

सहजीकरणको क्रममा भएको पावरप्वाइन्ट प्रस्तनधत उल्लेख भएअननसार । 
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कानूनका सामान्य तनयमहरुबाट नै वििादको तनरुपण गनुनपने हनु्छ। खासगरी हायर पिेज करारका 
विषयमा अदालतबाट तत्कालै विशेष प्रकृततका आदेशहरुसमेत जारी गनुनपने विधावयकी व्यिस्था छ। यस्ता 
वििादमा उपभोिा संरक्षण गने तफन  लक्तक्षत कानूनी व्यिस्थाहरुको विश्लषेण गनेतफन  संिेदनशील हनु 
आिश्यक देक्तखन्छ।  
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संविधान, क्षततपूततन र दषु्कृतत 
 

डा. आनन्द मोहन भट्टराई 

१. विषय प्रिेश 

ितनमान नेपालको संविधानका महत्त्िपूणन व्यिस्थाहरुमध्ये मौतलक हकको व्यिस्था एक हो । संविधानमा 
नागररक र राजनीततक अतधकार मात्र होइन आतथनक, सामाक्तजक र सांस्कृततक अतधकारहरुलाई समेत 
प्रिलनीय अतधकारको रुपमा स्िीकार गरेर नेपालले मानि अतधकारहरुलाई उच्ि महत्त्ि ददने मलुकुहरुको 
पक्तङ्ग्तमा आफूलाई उभ्याएको छ । हकहरुमध्ये केही हकहरुको उल्लंघन हुुँदा क्षततपूततन पाउन ेव्यिस्था 
संविधानमा नै गररएको छ। उदाहरणको लातग संविधानमा अपराध, यातना, गैरकानूनी तनिारक नजरिन्द, 
जातीय छुिाछुतको व्यिहार, बेितबखन, दास बाुँधा बनाउने िा इच्छा विपरीत काममा लगाउन े कायन, 
मवहला वहंसा, बाल वहंसा र दवु्यनिहारका कायनहरुलाई दण्डनीय भन्दै त्यस्ता कायनद्वारा पीतडत व्यक्तिले 
क्षततपूततन पाउन ेव्यिस्था गररएको छ1। सैद्धाक्तन्तक रुपमा दण्डनीय भतनएका कायनहरु फौजदारी प्रकृततका 
कायन मातनन्छन।् त्यसैले त्यस्ता कायनहरुमा प्रदान गररने क्षततपूततनलाई फौजदारी कानूनको नजरबाट हेनन 
सवकने हनु्छ। त्यसैगरी हकको उल्लंघनलाई दण्डनीय भतनएको तर क्षततपूततनबारे उल्लेख नभएको 
अिस्थामा पतन त्यस्ता दण्डनीय कायनहरुलाई फौजदारी कानूनकै रोहबाट हेरी कानूनबमोक्तजम 
क्षततपूततनसवहतको न्याय प्रदान गनन सवकन े नै हनु्छ।2 त्यस्ता फौजदारी प्रकृततका कायनहरुको अततररि 
ितनमान संविधानमा “िातािरणीय प्रदषुण र ह्रासबाट हनु े क्षततिापत” पीतडत व्यक्तिले कानूनबमोक्तजम 
क्षततपूततन पाउन े हक पतन प्रत्याभतू गररएको छ3। यो हातनको अको पक्ष हो। िातािरणीय प्रदषुण र 
ह्रासको कायन फौजदारी प्रकृततको नहुुँदा नहुुँदै पतन सम्बक्तन्धत पक्षलाई गम्भीर हातन पगुकेो हनु सक्छ। 
कवहलेकाही ँ राज्य संयन्त्रले दोषरवहत दावयत्ि (No Fault Liability) पतन बेहोनुनपने हनु सक्छ। यस 
अततररि पतन संविधानमा क्तशक्षा, स्िास््य, रोजगारी, श्रम, खाद्य, आिाससम्बन्धी हकहरु प्रत्याभतू गररएका 
छन।् त्यसैगरी मवहला, बालबातलका, अपाङ्ग, जेष्ठ नागररकका हकहरु पतन संविधानमा प्रत्याभतू गररएका 
छन।् यी हकहरुको रक्षा, सम्मान र उपभोगको सतुनक्तितता गनन पतन राज्यले दावयत्ि तलनपुने हनु्छ। 

 

संविधानमा प्रत्याभतू कततपय हकहरुको कायानन्ियनको लातग व्यिस्थावपकाद्वारा कानून तनमानण भैसकेको 
अिस्था छ4 भने कततपयमा कानून तनमानण गररनपुने आिश्यकता हनु सक्छ। तर कानून ितनसकेको 

                                                            
 माननीय न्यायाधीश, सवोच्च अदालत नेपाल । प्रस्तनत आलेखमा आफ्नो प्रधतधक्रया धदनन भएकोमा सहकमी माननीय न्यायाधीश श्री हरर फन याललाई धवशेर् 

धन्यवाद धदन चाहन्िन  । साथै लेख पटक पटक पढी भार्ा सनधार गनु मद्दत गननु भएकोमा शाखा अधधकृत श्री धकधतु थापाको सह्राना गनु चाहन्िन  ।  

1 नेपालको संधवधान, धारा २१(२), २२(२), २४(५), २९(५), ३९(३), ४०(१०) । 
2 उदाहरणको लाधग जवरजस्ती धमाुन्तरणलाई संधवधानले दण्िनीय भनेको ि तर क्षधतपधूतु वारे बोलेको िैन । हनेनुहोस ्नेपालको संधवधान, धारा २६(३) । 
3 नेपालको संधवधान, धारा ३०(२) । 

4 उदाहरणको लाधग भधूमसम्बन्धी ऐन, २०२१ सावुजधनक सनरक्षा ऐन, २०४६, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, जातीय भेदभाव तथा िन वािन त (कसनर र सजाय) ऐन, 

२०६८ मा संधवधान जारी भएपधि संशोधनहरु गररएका िन ्भने केही नयाँ ऐन जस्तै अपाङ्गता भएका व्यधक्तको अधधकारसम्बन्धी ऐन, २०७४, सनरधक्षत माततृ्व 
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अिस्था होस ् िा नहोस,् हकहरु हनन ् भएको िा सरकारी अकमनण्यता िा हेलिेक्र्याइुँ 
(Omission/misfeasance) का कारण व्यक्तिलाई हातन पगुेको अिस्थामा सो कुरालाई समेत मध्यनजर गरी 
उपयिु उपिार प्रदान गररनपुने हनु्छ। संविधानको धारा ४६ मा संिैधातनक उपिारलाई पतन मौतलक 
हकको रुपमा राक्तखएको हुुँदा उपिारविहीनताको क्तस्थततलाई संविधानले नै अस्िीकार गरेको अिस्था 
नेपालमा छ। संविधानको धारा १३३(२) मा सिोच्ि अदालतलाई “उपयिु आदेश जारी गने, उक्तित 
उपिार प्रदान गने” अतधकार प्रदान गररएको कारण पतन सािनजतनक पदातधकारीहरुले व्यक्तिको अतधकार 
उल्लंघन गरी क्षतत परु् याएको अिस्थामा उनीहरुको दावयत्ि तनधानरण गरी उपिार प्रदान गनन सवकन्छ। 
यसै सन्दभनमा त्यस्तो दावयत्ि तनधानरणका आधार के हनु सक्छन, के मापदण्ड र आधारमा क्षततपूततन प्रदान 
गररन सक्छ, सािनभौम उन्मकु्तिको तसद्धान्त (Principle of Sovereign Immunity) लाई अब कसरी बझु्नपुने 
हो भन्ने प्रश्न पतन उत्पन्न भएका छन।् त्यसैगरी दषु्कृततसम्बन्धी कानूनी व्यिस्था संविधान प्रदि हकहरुको 
उल्लंघन हुुँदा प्रदान गररन े उपिारको सैद्धाक्तन्तक र व्यािहाररक आधार िन्न सक्छ िा सक्दैन, के 
संविधानमा उक्तल्लक्तखत क्षततपूततनको व्यिस्थालाई दण्ड कै स्िरुपमा बझु्न ु जरुरी छ िा यसलाई 
दषु्कृततसम्बन्धी कानूनको रोहमा बझु्न सवकन्छ भन्न ेसैद्धाक्तन्तक प्रश्नहरु पतन उठेका छन।् त्यसैले प्रस्ततु 
आलेखमा संिैधातनक दषु्कृततको अिधारणा, यस सम्बन्धमा तलुनात्मक कानूनमा गररएको व्यिस्था, हाम्रो 
संविधानको पररिेश र फौजदारी र देिानी कानूनका व्यिस्थाहरुलाई तनयालेर हेरी हाम्रो संिैधातनक र 
कानूनी गन्तव्य र कायनददशाको बारेमा पाठकहरुलाई स्पष्ट गने कोतसस गररएको छ।  

 

२. संिैधातनक दषु्कृततको अिधारणा  
संिैधातनक दषु्कृततको ििान गनुनको अथन दषु्कृततसम्बन्धी व्यिस्थाको संविधान सम्िध्दता बारे तनयाल्न ु
होइन, िरु संविधानमा प्रत्याभतू गररएका हकहरुको प्रिलनमा दषु्कृततसम्बन्धी कानूनी व्यिस्था कसरी 
सहायक हनु सक्छ, सो हेनुन हो। “संिैधातनक दषु्कृतत” त्यतत प्रितलत अिधारणा होइन। तर यो 
शव्दािलीको प्रयोग संिैधातनक र मानि अतधकार कानूनद्वारा सकृ्तजत राज्यको दावयत्िलाई दषु्कृततसम्बन्धी 
अिधारणा र मानकको आधारमा हेनन र िझु्नको लातग गररन्छ। झट्ट हेदान संविधान अन्तरगत राज्यको 
दावयत्ि र दषु्कृतत  अन्तगनतको दावयत्ि दईु अलग अलग विषय जस्ता पतन देक्तखन्छन।् तर यी दईु बीि 
गवहरो सम्बन्ध रहेको पाइन्छ।  

 

राज्य संयन्त्रले जनतासुँगको सम्पकन  र व्यिहार अक्सर आफ्ना कमनिारीहरु माफन त गछन। यही सम्पकन को 
क्रममा कमनिारीहरुको व्यिहारबाट कवहलेकाही ँउनीहरुलाई मकान पने िा हातन पगु्न ेहनु्छ। कही ँप्रहरी 
कमनिारीले कुटवपट गरेको, अत्यतधक बल प्रयोग गरी पक्राउ गरेको, िदतनयतपूिनक मदु्दा िलाएको, बन्दी 
अिस्थामा आिश्यक सरुक्षा िा स्िास््य रक्षा नगरेको हनु सक्छ भन े कही ँ शारीररक, मानतसक िा 
संिेगात्मक क्षतत परु् याएको िा बेइज्जतीपूणन सूिना िा विज्ञतप्त तनकालेको हनु सक्छ। हातन परु् याउन ेकायन 

                                                                                                                                                                          
तथा प्रजनन स्वास््य अधधकार ऐन, २०७४, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, जनस्वास््य ऐन, २०७५, आवासको अधधकारसम्बन्धी ऐन, २०७५, खाद्य अधधकार 

तथा खाद्य सम्प्रभतूासम्बन्धी ऐन, २०७५, वैयधक्तक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५, अधनवायु तथा धनशनल्क धशक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५, रोजगारीको हकसम्बन्धी 

ऐन, २०७५, सामाधजक सनरक्षा ऐन, २०७५, अपराध पीधित संरक्षण ऐन, २०७५, बालबाधलकासम्बन्धी ऐन, २०७५ जस्ता ऐनहरु नयाँ जारी भएका िन ्।   
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सामान्य व्यक्तिले गरेको क्तस्थततमा कानूनबमोक्तजम सजाय गराउन राज्य संयन्त्रमा उजरु गने िा दषु्कृतत  
अन्तगनत क्षततपूततन भराउन मदु्दा िलाउन पतन सवकन े हनु्छ। तर सािनजतनक पदातधकारीहरुले कानूनको 
आडमा कुनै गल्ती गरेमा िा आफ्नो कतनव्यको पालना नगरेमा के गने, त्यसमा उसको के कस्तो र 
राज्यको के कस्तो प्रकृततको दावयत्ि रहन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।  

 

कानून र व्यिस्था कायम गने नाममा राज्यद्वारा हनु ेशक्तिको प्रयोगलाई विगतमा धेरै हदसम्म सवहएकोमा 
लोकतन्त्रको उदय र विशेषताः मानि अतधकार कानूनको विकाससुँगै शक्तिको प्रयोगले संविधान र 
कानूनको दायरा नाघेकोमा प्रश्न उठाउन थातलएको र सरकारी पदातधकारीहरुको कायन दण्डात्मक प्रकृततको 
नभएको अिस्थामा पतन हातन पगु्न े पक्षलाई क्षततपूततन प्रदान गनन थातलएको छ। यही कारिाहीलाई 
संिैधातनक दषु्कृतत कानूनले संिोधन गछन। अथानत सािनजतनक पदातधकारीहरुले गरेको देिानी प्रकृततको 
कायन (Delict) िा अकमनण्यता (Omission) को कारण हातन पगु्न गएको क्तस्थततमा सोलाई समेत 
दषु्कृततसम्बन्धी कानूनको नजरबाट हेरी राज्यको दावयत्िबारे ििान र विश्लषेण गनन सवकन्छ। 

 

दषु्कृततसम्बन्धी संिैधातनक कानून िस्ततुाः राज्यका कमनिारीहरुद्वारा व्यक्तिका अतधकारमा हातन परु् याइएको 
अिस्थामा राज्यले बेहोनुनपने अप्रत्यक्ष दावयत्ि (Vicarious liability) सुँग सम्बक्तन्धत छ। राज्यका 
कमनिारीहरु िा अन्य सािनजतनक पदातधकारीहरुले संविधान प्रदि हकमा हातन परु् याएकोमा क्षततपूततन भराउने 
व्यिस्थालाई संिैधातनक दसु्कृततको व्यिस्थाले समेट्छ5। लेवटन भाषाको एउटा शव्दािली quifacit per 

alium facit per se i.e. He who acts through another does it himself यस सम्बन्धमा महत्त्िपूणन आधार र 
कारण बन्छ।  

 

राज्यको दावयत्िको कुरा गदान ििान गनुनपने विषय सािनभौम उन्मकु्ति पतन हो। अथानत राज्यको कायनिाट 
व्यक्तिलाई पने हातन सािनभौम अतधकारको प्रयोग गदान तसक्तजनत भएको हनु ु हुुँदैन। सािनभौम उन्मकु्ति 
राजाको दैविक शक्तिमा आधाररत माध्यतमक कालको सोि हो। राजा भगिानको अितार हुुँदा उसले 
अतधकारको प्रयोग गदान कुनै गल्ती गदैन (King can do no wrong) भन्न ेविश्वासले कानूनी व्यिस्थामा लामो 
समयसम्म मान्यता पायो। पतछ यसलाई राज्यका अत्यािश्यक कायनहरुसुँग जोड्न थातलयो । अथानत 
राज्यका केही अत्यािश्यक कायनहरु जस्तो राज्यको रक्षा गने, कर उठाउन,े कानून तनमानण र कायानन्ियन 
गने कायन र न्याय ददन ेकायनहरु हनु्छन ् जनु सािनभौम अतधकार अन्तगनत पछनन।् राज्यको अक्तस्तत्ि र 
सञ्चालनसुँग जोतडएका यी कायनहरु सम्पादन गने क्रममा कसैलाई हातन पगु्न गएमा राज्यले कुनै दावयत्ि 
िेहोनन पदैन; यो सािनभौतमक उन्मकु्तिको परम्परागत मान्यता हो।  

 

तर यसो भन्दै गदान ितनमानमा मानि अतधकार कानूनको प्रभािको कारण एकातफन  सािनभौम अतधकारको 
प्रयोगको क्षते्रलाई संकुक्तित बनाइएको र अकोतफन  सािनजतनक पदातधकारीहरुको दावयत्िको दायरालाई 

                                                            
5 Muskan Rathore, Constitutional Torts, 

    http://docs.manupatra.in/newsline/articles/Upload/9B324C96-43CF-4084-862C-C64993C753C7.pdf accessed Mar. 19, 2021. 

http://docs.manupatra.in/newsline/articles/Upload/9B324C96-43CF-4084-862C-C64993C753C7.pdf
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बढाउुँदै लतगएको कुरालाई विसनन तमल्न ेदेक्तखुँदैन। त्यसैले अब भने जहाुँ अतधकारहरु छन ्त्यहाुँ उपिारको 
व्यिस्था अतनिायन रुपमा रहन्छ। सरकारी अतधकारीहरुबाट कसैको अतधकारको उल्लंघन भै उसलाई हातन 
हनु गएको छ भने राज्यले दावयत्ि बेहोनुनपछन। सािनभौतमक उन्मकु्तिको नाउुँमा मानि अतधकारको उल्लंघन 
गने छुट कसैलाई हुुँदैन। देशले अपनाएको काननुी पद्धततअनसुार राज्यको दावयत्ि प्रत्यक्ष िा परोक्ष जनु 
रुपको पतन हनु सक्छ, तर अतधकारको उल्लंघन हुुँदा राज्य अिश्य क्तजम्मेिार हनु्छ। लोकतन्त्र र 
वितधको शासनका आधारभतू तसद्धान्तहरुले अतनयक्तन्त्रत उन्मकु्तिलाई सहदैनन ् भन्ने कुरा कररि कररि 
सिनस्िीकायन बन्न पगुेको छ। 

 

संिैधातनक दषु्कृततको कुरा गदान दषु्कृततसम्बन्धी अिधारणा बारे पतन स्पष्ट हनु जरुरी हनु्छ। िस्ततुाः 
दषु्कृततसम्बन्धी कानून देिानी प्रकृततको कानून हो। यो व्यक्तिलाई शारीररक िा मानतसक हातन पगुेको िा 
उसको सम्पक्ति िा कानूनद्वारा स्िीकार गररएको स्िाथन (Recognized Interest) मा हातन पगुेको अिस्थामा 
त्यस्तो क्षतत भराउन े कुरासुँग सम्बक्तन्धत छ। क्षततपूततन त्यततखेर गररन्छ जब सो हातन अको पक्षको 
कारिाही योग्य गल्ती (Actionable Wrong) िा गनुनपने कायन नगरेको अथानत अकमनण्यता (Omission) को 
कारण सकृ्तजत हनु्छ। दषु्कृततमा हातनकतान (Tortfeasor) ले मनसायपूिनक त्यस्तो कायन नगरेको हनु सक्छ 
तर उसको कायनमा हेलिेक्र्याइुँ िा लापबानही छ भन ेक्षततको पूततन गररन्छ। क्षतत भराउनको लातग सामान्य 

समझको व्यक्तिले पतन तनदोस व्यक्तिलाई अनािश्यक रुपमा जोक्तखममा पार् यो भनी ठम्याएको अिस्था 
हनुपुछन। अथानत त्यस्तो हातनकतान हातन न्यून गने िा हातन नहनुे क्तस्थतत पाने कुरामा िकेुको हनु्छ। पगुेको 
क्षतत पतन समदुायले यस्तो कुरा सामान्य हो भनी स्िीकार गने भन्दा बढी गम्भीर खालको हनुपुछन।  

 

यथाथनमा दषु्कृततसम्बन्धी कानूनले तीनिटा उद्देश्यहरु पूरा गछन। प्रथमताः, हनु गएको क्षतत भराउुँछ; 
दोस्रो, त्यस्तो हातन भनुनपने दावयत्ि न्यायको रोहमा जो  उपर राक्तखनपुने हो सो व्यक्ति उपर सीतमत गछन; 
र तेस्रो, हातन भराउन ेक्रममा दोषी व्यक्तिको आतथनक साम्यन के कस्तो छ, जोक्तखम वितरण गनन सवकने 
अिस्था छ िा छैन, दोषीले त्यस्तो कायनबाट फाइदा तलएको छ िा छैन, दावयत्ि प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष के 
कस्तो छ, िा सािनजतनक दावयत्िको कारण दोषरवहत दावयत्ि (No Fault Liability) बेहोनुनपने अिस्था पो छ 
वक, पीतडतले दोषपूणन कायनमा सहमतत जनाएको अिस्था छ वक भन्न ेआदद हेररन्छ र क्षतत भराइन्छ। तर 
यसो गदान कवहलेकाही ँ भविष्यमा यस्तो घटना सो व्यक्ति उपर िा अन्य कसै उपर पतन नघटोस ् भन्न े
धारणा राखी आिश्यक क्तस्थततमा उदाहरणीय रुपमा क्षततपूततन (Exemplary Compensation) पतन भराउन 
सवकन्छ6।  

 

दषु्कृततमा कारबाही कुन कानून अन्तगनत कुन तनकायबाट गने, त्यो अको महत्त्िपूणन पक्ष हो। कमन लका 
अनयुायी मलुकुहरुमा दषु्कृततसम्बन्धी कानून समन्यावयक उपिारको एउटा आयामको रुपमा विकास भएको 
छ भन ेहामीहरु कहाुँ कानूनमाफन त नै उपिार खोज्नपुने कारणले दषु्कृतत कानूनी जगमा नै उतभएको छ। 

दोस्रो कुरा, हातन व्यक्तिले गरेमा सामान्य दषु्कृततसम्बन्धी कानून अन्तगनत सामान्य अदालतहरुबाट क्षतत 

                                                            
6 EDWARD J. KIONKA, TORTS 1-28 (3rd ed., West Publication, 1999). 
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भराउन े अिस्था हनु्छ। तर यदद यही हातन परु् याउन े कायन राज्यका कमनिारीहरुिाट भएको क्तस्थततमा 
त्यसलाई संिैधातनक कानूनको नजरबाट पतन हेनन सवकन्छ र सिोच्ि िा उच्ि अदालत यसमा संलग्न हनु े
अिस्था पछन।  

 

त्यसो भए संिैधातनक दषु्कृततको अिधारणा कहाुँ सान्दतभनक हनु्छ त? भन्न ेअको प्रश्न पतन यहाुँ उव्जन्छ। 
यसको उिरमा के भन्न सवकन्छ भने जहाुँ राज्यका पदातधकारीहरुको कायन िा अकमनण्यता सािनभौम 
उन्मकु्तिको दायरा िावहर छ, जहाुँ सो कायन फौजदारी प्रकृततको पतन होइन अथानत ्त्यस्ता अतधकारीहरुउपर 
फौजदारी कारबाही गनन सवकन ेिा तमल्न ेअिस्था छैन; हातनपरुण।पररपरुण उपिारको उपयिु व्यिस्था 
हनु सक्न े गम्भीर मानि अतधकारको उल्लंघनको अिस्था पतन यो होइन। यस्तोमा दषु्कृतत माफन त 
क्षततपूततन भराउने कायन उपयिु हनु्छ । यस्तोमा दावयत्िको तसजनना राज्य िा यससुँग संलग्न सािनजतनक 
पदातधकारीहरुको कायन िा अकमनण्यताको कारण हनु गएको हनु्छ। जहाुँ आतथनक क्षततपूततन नै उपिारको 
उपयिु माध्यम हनु सक्छ यस्तो उपिार प्रदान गने र सो क्रममा क्षततपूततनका आधार, मानक र मापदण्ड 
तनधानरण गननका लातग संिैधातनक दषु्कृततको अिधारणा सान्दतभनक हनु सक्छ।    

 

यसै सन्दभनमा वििार गनुनपने अको महत्त्िपूणन कुरा के छ भने हकको उल्लंघन हुुँदा प्राप्त हनु ेसबै उपिार 
दषु्कृततमा प्राप्त हनुे उपिारको प्रकृततसुँग तमल्ने हुुँदैनन ्। उदाहरणको लातग अपराधको कारण व्यक्तिगत 
स्ितन्त्रता खोतसुँदा, यातना, िा छुिाछुतसम्बन्धी िा सम्पक्तिको अतधकार उल्लंघन हुुँदा क्षततपूततन प्राप्त हनु 
सक्छ र त्यसको प्रकृतत क्षतत भराउन े हदसम्म दषु्कृततसुँग तमल्न सक्छ, तर समानताको अतधकार, िा 
मतदानको अतधकार, िा संघसंस्था िा राजनीततक दल खोल्न ेहक िा सूिनाको हक िा आतथनक सामाक्तजक 
अतधकारहरु जस्तो क्तशक्षा, भाषा संस्कृतत, श्रम, स्िास््य, आिास आदद हकहरुको प्रिलनमा घोषणात्मक 
फैसला र परमादेशहरु बढी कामयािी हनु्छन ्।7 यस्तोमा दषु्कृततसम्बन्धी कानून उपयोगी नहनु सक्छ। 
सािनजतनक उिरदावयत्िको पालनामा भएको गल्तीलाई तलएर क्षततपूततनका जे जतत आदेशहरु हनु्छन ् ती 
सबैलाई दषु्कृततसम्बन्धी कानूनको दृवष्टबाट मात्र हेररन ु सधैं उपयिु र व्यािहाररक नहनु पतन सक्छ। 
तथावप न्यूनतम रुपमा पतन दषु्कृततसम्बन्धी कानूनले व्यक्तिविरुद्धको मदु्दामा जे जस्ता कानूनी मागन र 
उपिार हातन पगुेको व्यक्तिलाई ददन्छ, राज्य, यसका तनकाय िा पदातधकारी संलग्न मदु्दामा त्यस्तै उपिार 
संिैधातनक दषु्कृतत व्यिस्थाले ददन्छ र संिैधातनक उपिारको क्रममा उपयिु अिस्थामा दषु्कृततका 
मानकहरु प्रयोग हनु सक्छन।् 

 

३॰ संिैधातनक दषु्कृतत र तलुनात्मक कानून  

यद्यवप नागररक अतधकार ऐन, २०१२ को दफा १७ (३) मा “कसैले कसैको यस ऐनद्वारा प्रदि 
अतधकारमा आघात पारेमा अदालतले ठहर गरेबमोक्तजमको क्षततपूततन आघात परेको व्यक्तिलाई ददनपुने छ” 

                                                            
7 उदाहरणाथु आधारभतू र आपतकालीन स्वास््य सेवा अन्तगुत कोधभि-१९ को परीक्षणसमेत पिु भन्ने घोर्णा, र परमादशे हनेनुहोस ्अधिवक्ता केशरजंग के.सी. 

समेत धव. स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, ०७७-०१३०, फैसला धमधत २०७७।६।१५।५ । 
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भन्न े व्यिस्था सरुुबाटै राक्तखएको र यो व्यिस्थाको प्रिलन गराउन े अिसर तङु्ग शमशेरको मदु्दा8 ले 
अदालतलाई प्रदान गरेको पतन तथयो। तर तनिेदकको भरमग्दरु कोतससको बाबजदु सिोच्ि अदालतको 
िहमुतले यो अतधकारको प्रिलन गराएन। “कानूनको अभािमा मतृ व्यक्तिका हकिालाहरू अतधकार आघात 
भएको व्यक्ति मातनन नसक्न े हनुाले अतधकार हनन ् भएकोमा मतृ व्यक्तिको ज्यानबापतको क्षततपूततन 
हकिालाले दािी गनन पाउन ेअतधकार नरहन”े भन्न ेसो मदु्दामा िहमुतको धारणा रह्यो। यसरी संिैधातनक 
दषु्कृततबारे व्याख्या गने र दषु्कृततसम्बन्धी कानूनको नेपालमा विकास गराउन े एउटा अिसर सिोच्ि 
अदालतले गमुायो। अब भन े पररक्तस्थतत िदतलएको छ। केही नयाुँ संिैधातनक एिं कानूनी व्यिस्थाहरु 
तनमानण भएका र सिोच्ि अदालतबाट क्षततपूततन सम्बन्धमा केही फैसलाहरु पतन भएका छन।् तथावप 
संिैधातनक र कानूनी व्यिस्थाको सैद्धाक्तन्तक ििान िा व्यािहाररक प्रयोग भन ेअझै शैशि अिस्थामा नै छ। 
त्यसैले यसबारे तलुनात्मक कानूनमा भएको विकास र हामी कहाुँ भरखर विकतसत कानूनी संरिनाबारे 
गवहरो क्तिन्तन मनन ्गरी हामीहरुले आफ्नो न्यावयक मागन र कायनददशा तय गनुनपने आिश्यकता छ।   

 

दषु्कृततसम्बन्धी कानून कमन लको एउटा महत्त्िपूणन शाखा हो। अझ भन्ने हो भने यसको ििान नगरी 
कमन ल अन्तगनत उपिारसम्बन्धी कानूनको अध्ययन पूरा नै हुुँदैन। तर कमन लका अनयुायी 
मलुकुहरुमा यो एकै वकतसमले विकतसत भएको भने छैन। उदाहरणको लातग िलेायतमा यसलाई तनजी 
अतधकारको उल्लंघनमा प्राप्त हनु े उपिारको रुपमा तलइएको छ। लामो समयसम्म िलेायतमा राज्यको 
दावयत्ि (Crown Liability) िा सािनजतनक दावयत्ि (Public Liability) िा सरकारको दावयत्ि (State 

Liability) भन्न ेजस्ता अिधारणाको विकास नै भएन ।9 यसको पषृ्ठभतूममा “राजाले कुनै गल्ती गदैनन”् 
भन्ने धारणा क्तजम्मेिार रहेको तथयो। १९४७ मा Crown Proceeding Act जारी नभएसम्म राजा (उनका 
कमनिारीसमेत)  उपर सािनजतनक कायनको तसलतसलामा कुनै गल्ती गरेमा पतन क्षततपूततन माग गरी मदु्दा िल्न 
सक्दैन्यो। कथम ् कदाक्तित दषु्कृततको दावयत्ि बेहोनुनपने अिस्था परेमा पतन राजाका कमनिारीले 
सािनजतनक हैतसयतमा होइन वक व्यक्तिगत हैतसयतमा मात्र सो दावयत्ि बोक्नपुने मान्यता िेलायतमा कायम 
तथयो।10 जि १९४७ मा Crown Proceeding Act माफन त राजाको उन्मकु्ति अन्त्य गररयो ति पतन राजा 
उनका कमनिारीको कायनमा अप्रत्यक्ष रुपमा मात्र क्तजम्मेिार (Vicariously liable) रहन्छन।् अथानत जसरी 
व्यक्तिगत हैतसयतमा कसैलाई काम लगाउन ेमातलक उसको कामदारको कायनको लातग अप्रत्यक्ष रुपमा 
क्तजम्मेिार रहन्छ राजाको दावयत्ि पतन त्यततसम्म मात्र हनु्छ भतनयो। दावयत्िको सम्बन्धमा सरकारी 
कमनिारी र अन्य तनजी क्षेत्रको कमनिारीको दावयत्ि समान नै हनु्छ फरक हुुँदैन भन्न े प्रो. डायसीद्वारा 
अनमुोददत कानूनप्रतत समान समपनण (Equal Subjection to Law) को अिधारणा िेलायतमा अझै कायम छ। 
सम्भिताः यही कारण िेलायतमा गैरकानूनी प्रिेश (Trespass) गलत पक्राउ (Wrongful Arrest) सािनजतनक 

                                                            
8 तङ्ुग शमशेर राणासमते धव. इधन्त्ियन एयरलाइन्त्ससमेत, ने.का.प. २०२४, धन.नं. ३८९ र ने.का.प. २०२९ धन.नं. ६९४ । 
9 Francois Du Bois, State Liability in South Africa: A Constitutional Remix 25 Tulane European and Civil Law Forum 148 (2010). 

10
 यो धवभेद उपधनवशेको हकमा भने गररएको धथएन । उपधनवेशमा राजाका प्रधतधनधधहरुलाई भने दाधयत्व बोक्ननपने गररएको धथयो । जस्तो भारतमा वेलायती राजाले 

पाएको उन्मनधक्त इस्ट इधन्िया कम्पनीका अधफसरले नपाउने भधनयो । Peninsular and Oriental Steam Navigation Company v. Secretary of State 

for India, 1869 ILR 28 Bom 314. 
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विज्ज्याई (Public Nuisance) िा लापबानही, हेलिेक्र्याइुँ (Recklessness or Negligence) िा कानूनी 
दावयत्िको उल्लंघन (Breach of Statutory Duty) को क्तस्थततमा पतन राज्यले नभै सािनजतनक पदातधकारीले नै 
व्यक्तिगत दावयत्ि बोक्नपुछन11। यसो हनुमुा िेलायतमा “सािनजतनक दावयत्ि” को अिधारणाको विकास 
नहनुलुाई तलइन्छ। अवहले भने क्तस्थततमा केही पररितनन आएको छ। बेलायतमा अि सिनसाधारणको रक्षा 
गने सामान्य दावयत्ि (General Duty of Care) सािनजतनक पदातधकारीहरुमा रहन्छ र मानि अतधकार ऐन, 
१९९८ अन्तगनतको दावयत्ि उनीहरुले तनिानह गनुनपछन भतनएको छ। तर मानि अतधकार कानूनद्वारा 
तसक्तजनत दावयत्ि र दषु्कृततसम्बन्धी कानून अन्तगनतको दावयत्िलाई तमसाउन ेकुरामा भने िलेायत अझै तयार 
देक्तखुँदैन। अदालतहरु अझै पतन यी दईु दावयत्िलाई पथृक पथृक रुपमा हेनन रुिाउुँछन।् यी 
दावयत्िहरुलाई पथृक पथृक रुपमा हेरेको कारण नै िेलायतमा सािनजतनक पदातधकारीहरुले दषु्कृततसम्बन्धी 
कानून अन्तगनत कुनै क्षततपूततन ततनुन पदैन भतनएको छ। Smith v Chief Constable, Sussex Police को  

मदु्दामा िहमुतले यस्तै धारणा तलएको छ12। अदालतका अनसुार देिानी कारिाही व्यक्तिले बेहोनुन परेको 
हातन भराउन े विषयसुँग सम्बक्तन्धत हनु ेर मानि अतधकार कानून मानि अतधकारका न्यूनतम मापदण्डको 
पालनासुँग सम्बक्तन्धत हुुँदा दषु्कृततसम्बन्धी कानून र मानि अतधकार कानूनलाई जोडी दोहोरो हकदैया 
तसजनना गनन जरुरी नै छैन13। अदालतको यो मान्यताको बाबजदु मानि अतधकार ऐन, १९९८ ले 
िेलायतमा जनु हलिल ल्याएको छ, भविष्यमा राज्यको सािनजतनक दावयत्िको अिधारणाको विकास सो 
मलुकुमा नहोला भन्न िावहुँ सवकन्न14। 

 

कमन लको अनयुायी मलुकु दक्तक्षण अविकामा िेलायतमा जस्तै सरकारी अतधकारीले दषु्कृततसम्बन्धी 
दावयत्ि बेहोनुन नपने व्यिस्था साविकमा रहेकोमा15 रंगभेदको अन्त्य र नयाुँ संविधान जारी भएपतछ भन े

                                                            
11

 Francois Du Bois, पवूुपाद धटप्पणी, ९, पषृ्ठ नं. १४८ र १४९ । 

12
 Smith v Chief Constable, Sussex Police, [2009] 1 A.C. 225. यो मनद्दामा धनवेदकलाई उसको पवूु पाटुनरले आक्रमण गनु सक्ने जानकारी धददँाधददँ ैर 

पधहला उसले त्यसो गरेको र अधहले पधन आफूलाई माररधदन्िन  धसध्याइधदन्िन  भनी धम्की धदएको ि भन्ने जानकारी धदई सनरक्षाको धनधम्त अननरोध गदाुगद ैपधन प्रहरीले 

कतुव्य पालनामा लापबाुही गरेको कारण आफू उपर आक्रमण भएको हुदँा क्षधतपधूतु पाउननपने दावी गररएको धथयो । यो मनद्दामा हाउस अफ लिुस ्मा लिु धवङ्गमले 

प्रहरीले हलेचेक्र्याइ गरेकोले दाधयत्व वेहोननुपिु भने । उनका अननसार,‘ that if a member of the public (A) furnishes a police officer (B) with 

apparently credible evidence that a third party whose identity and whereabouts are known presents a specific and imminent threat 

to his life or physical safety, B owes A a duty to take reasonable steps to assess such threat and, if appropriate, take reasonable 

steps to prevent it from being executed’ (para. 44)। यसका साथै मानव अधधकार ऐन, १९९८ जारी भएपधि अब वेलायती दनष्कृधतसम्बन्धी काननूलाई 

यनरोधपयन मानव अधधकार अदालतले Osman vs UK को मनद्दामा प्रधतपादन गरेको धसद्धान्त अननरुप पररवतनु र पररमाजुन गररननपने भन्ने पधन लिु धवङ्गमको 

धारणा धथयो तर वहुमतले उनका दनवै कन रा अस्वीकार गर् यो । वहुमतका अननसार प्रहरीले यसमा िनधट गरेको ठहर् याउने हो भने उसले सवुसाधारणको राम्रोसँग रक्षा 

गनु सक्दनै। ‘By placing general duties of care on the police to victims and witnesses the police’s ability to perform their public 

functions in the interests of the community, fearlessly and with dispatch, would be impeded’ (72-80 Lord Hope) बहुमतले 

दनष्कृधतसम्बन्धी काननूलाई मानव अधधकार काननूबाट स्वायि नै राधखनन पिु भन् ने तफु आफ्नो मत धदयो ।  
13

 ऐजन, paras. 136-138 (Lord Brown). 

14
 See generally Jane Wright, The Retreat from Osman: Z v. United Kingdom in the European Court of Human Rights and Beyond in 

TORT LIABILITY OF PUBLIC AUTHORITIES IN COMPARATIVE PERSPECTIVE (D. Fair grieve, M. Andenas & J. Bell 

eds., BIICL 2002); See also, Francois Du Bois, supra note 9, at 149-158.  

15
 Francois Du Bois, पवूुपाद धटप्पणी, ९, पषृ्ठ नं. १५९ । 
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सािनजतनक पदातधकारीहरुले कुनै कायन (Act) िा अकमनण्यता (Omission) को कारण आफ्नो दावयत्िको 
पालना गदान हेलिेक्र्याइुँ िा लापबानही गरेको अिस्था स्थावपत भएमा उसले अतधकारमा क्षतत पगुेको 
व्यक्तिलाई क्षततपूततन ततनुनपछन भन्न े मान्यतालाई अङ्गीकार गररएको छ16। उदाहरणको लातग दक्तक्षण 
अविकाको संिैधातनक अदालतले धरौटीमा छुटेको अतभयिुले पीतडतलाई आक्रमण गरेको एउटा मदु्दामा 
यरुोवपयन मानि अतधकार अदालतको तनणनय पछ्याउुँदै17 जहाुँ एउटा व्यक्तिको क्तजन्दगी अको व्यक्तिद्वारा 
गररने आक्रमणको कारण असरुक्तक्षत िनेको छ र सो कुराको सूिना प्रहरीलाई समयमा ददइुँदा ददइुँदै पतन 
सो व्यक्तिलाई सरुक्षा प्रदान गनन प्रहरीले हेलिेक्र्याइ गरेको छ भन ेवहंसाजन्य कायनबाट सिनसाधारणको रक्षा 
गनन नसक्न े त्यस्तो प्रहरी अतधकारीले दावयत्ि बेहोनुनपछन भन्न े फैसला गरेको छ18। यसरी संविधानको 
व्यिस्था र अदालतको फैसला समेतबाट दक्तक्षण अविकामा सािनजतनक पदातधकारीलाई जनसाधारणभन्दा 
बढी क्तजम्मेिार बनाउन े र दषु्कृततको तनजी उपिारको मागनिाट न्याय व्यिस्थालाई मातथ उठाइ बढी 
प्रभािकारी िनाउन े प्रयास गररएको देक्तखन्छ19। दक्तक्षण अविकामा भएको यो संिैधातनक संक्रमणलाई 
तसतभल लसुँग सातमप्यता बढाइएको भन्न े अथनमा पद्धततहरुको ररतमक्स (Systemic remix) भन्नेहरु पतन 
छन्20।  

 

कमन लकै अनयुायी अको मलुकु क्यानडामा सािनजतनक पदातधकारीहरुको दावयत्िबारे लामो समयसम्म 
िेलायतमा जस्तै सोि कायम रहेकोमा सन १९८० को दशकमा मौतलक अतधकारसम्बन्धी कानूनको 
विकाससुँगै यसमा पररितनन आउन थालेको देक्तखन्छ। पतछल्लो समयमा सािनजतनक पदातधकारीहरुले आफ्नो 
सािनजतनक दावयत्िको पररपालना नगरेमा उनीहरु  उपर कारिाही हनु सक्छ तर सो दावयत्ि सम्बक्तन्धत 
व्यक्तिको हकमा पूरा नगररएको भन्न े स्पष्ट देक्तखनपुछन भतनएको छ। Jane Doe को मदु्दामा बलात्कारको 

                                                            
16

 दधक्षण अधिकाको संधवधानको धारा ३८ मा संधवधानद्वारा प्रत्याभतू अधधकारहरुको उल्लंघन भएको धस्थधतमा अदालतलाई “उपयनक्त उपचार” (appropriate 

remedy) प्रदान गने अधधकार धदइएको ि । त्यसैगरी धारा ३९(२) ले संधवधान जारी भएपधि दधक्षण अधिकामा कमन लको धवकास पधन धवल अफ राइट्स 

अननरुप गररननपने कन रा उल्लेख गरेको ि । यी व्यवस्थाहरुले दनष्कृधतसम्बन्धी कानननलाई पररमाजुन गरी अदालतले सावुजधनक पदाधधकारीहरुले कतुव्यको पालना 

नगरी व्यधक्तको अधधकार हनन ्गरेकोमा क्षधतपधूतु प्रदान गने गरेका िन ्। 
17

 European Court of Human Rights ले Osman v. UK, (1998) 29 EHRR 245 को मनद्दामा ‘in certain well-defined circumstances [there is] 

a positive obligation on the authorities to take preventive operational measures to protect an individual where life is at risk from 

the criminal acts of another individual’ भनेको धथयो । 
18 Carmichele v. Minister of Safety & Sec. & Another (Centre for Applied Legal Studies Intervening) 2001 (4) SA 938 (CC). यस 

पधिका कैयौं मनद्दाहरुमा राज्यका पदाधधकारीहरुलाई काननूी दाधयत्व बेहोननुपने गररएको ि हनेनुहोस ्Minister of Safety & Sec. v. Van Duivenboden, 2002 

(6) SA 431 (SCA), para. 21; Premier, W. Cape v. Faircape Prop. Dev. Developers (Pty) Ltd., 2003 (6) SA 13 (SCA), para. 40; 

Van Eeden v. Minister of Safety & Sec., 2003 (1) SA 389 (SCA), para. 19; Minister of Safety & Sec. & Another v. Carmichele, 

2004 (3) SA 305 (SCA), para. 37; Minister of Safety & Sec. v. Hamilton, 2004 (2) SA 216 (SCA), para. 35; Rail Commuters 

Action Group v. Transnet Ltd. t/a Metrorail, 2005 (2) SA 359 (CC), para. 80; Steenkamp NO v. Provincial Tender Bd., E. Cape, 

2007 (3) SA 121 (CC), para. 30. 

19
 Alistair Price, The Relationship between Constitutional and Tort Damages for State Failures to Protect in Canada, England, and 

South Africa, https://aspercentre.ca/constitutional-roundtable-review-alistair-price-on-the-relationship-between-constitutional-and-

tort-damages-for-state-failures-to-protect-in-canada-england-and-south-africa/ accessed on Feb. 13, 2021 

20
 See generally François du Bois, State Liability in South Africa: A Constitutional Remix 25 Tulane European and Civil Law Forum 

2(2010).  

https://aspercentre.ca/constitutional-roundtable-review-alistair-price-on-the-relationship-between-constitutional-and-tort-damages-for-state-failures-to-protect-in-canada-england-and-south-africa/
https://aspercentre.ca/constitutional-roundtable-review-alistair-price-on-the-relationship-between-constitutional-and-tort-damages-for-state-failures-to-protect-in-canada-england-and-south-africa/
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कैयौं मदु्दामा सजाय पाएको व्यक्तिले आफू उपर आक्रमण गनन सक्छ भन्ने सूिना प्रहरीलाई ददइुँदा ददइुँदै 
पतन पीतडतको सरुक्षा नगरेकोमा सम्िक्तन्धत प्रहरी अतधकारीलाई क्तजम्मेदार ठहर् याइ क्षततपूततन भराइएको 
छ21। पतछल्लो समय क्यानडामा पतन सािनजतनक पदातधकारीहरुले आफ्नो कतनव्य पालना गनन िकेुमा 
दषु्कृततसम्बन्धी कानूनका तसद्धान्तबमोक्तजम दावयत्ि बेहोनुनपछन भन्ने अिधारणा अङ्गीकार गने तफन  स्पषै्ट 
रुपमा लागेको देक्तखन्छ22।  

 

संयिु राज्य अमेररकामा भन ेसरुुमा िेलायतमा जस्तै दषु्कृततसम्बन्धी दावयत्िलाई कमन ल अन्तगनत नै 
हेररएकोमा सन ्१८६१ देक्तख १८६५ मा भएको आन्तररक यदु्धपतछ र विशेषताः कु क्लकु्स क्लान जस्ता 
समूहले राज्यको आडमा व्यक्तिहरु उपर ज्यादती गनन थालेपतछ सन ् १८७१ मा नागररक अतधकार 
कानूनमा पररितनन गररयो23। सो संशोधनमाफन त सािनजतनक पदातधकारीहरुले संविधान र नागररक 
स्ितन्त्रताविरुद्ध कुनै काम गरेमा नागररक अतधकार ऐन अन्तगनत दावयत्ि बोक्नपुने बनाइयो। संविधानको 
िौधौं संशोधनलाई कायानन्ियन गनन बनेको यो ऐनले राज्यको कानूनको आड तलएर (Under the color of 

State Law) कसैको संविधान प्रदि हकमा आघात परु् याउन े कायन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिका विरुद्ध 
क्षततपूततनको देिानी दािी गने अतधकार पीतडतलाई हनुे प्रत्याभतूत गरेको छ। हाल यो व्यिस्थालाई य.ुयस. 
कोडको दफा १९८३ मा स्पष्टसुँग राक्तखएको छ। दफा १९८३ मा गररएको व्यिस्थाअनसुार राज्यको 
कानून, अध्यादेश, तनयम, प्रथा परम्परा आददको आडमा अमेररकी नागररक िा अन्य कुनै व्यक्तिलाई 
संविधान िा कानूनद्वारा प्रदि हक, विशेषातधकार, उन्मकु्तिबाट िक्तञ्चत गनन गराउन पाइुँदैन। त्यस्तो गने 
व्यक्तिको विरुद्ध मदु्दा िल्न सक्छ र त्यस्तो व्यक्तिले काननुबमोक्तजम दावयत्ि बोक्नपुने हनु्छ24।  
 

                                                            
21

 Jane Doe v Metropolitan Toronto (Municipality) Commissioners of Police (1998), 160 D.L.R. (4th) 697, 39 O.R. (3d) 487 

(violation of personal security due to attack by serial rapist) is one such instance. In this case the court made one award of 

general damages - $175,000 for both the negligence and the violation of Jane Doe's Charter rights, as well as 

other smaller awards of damages. 
22

In Paradis Honey Ltd. v. Canada, 2015 FCA 89 a majority of the Court developed a new test for public authority liability in tort, 

casting off the previous unwieldy private-law framework in favour of an approach that relies exclusively on public law concepts. 

Paul Daly, Rethinking Public Authority Liability in Tort: Paradis Honey Ltd. v. Canada, 2015 FCA 89 

https://www.administrativelawmatters.com/blog/2015/04/13/rethinking-public-authority-liability-in-tort-paradis-honey-ltd-v-

canada-2015-fca-89/ accessed 13 Feb. 2021. 
23

An Act to enforce the Provisions of the Fourteenth Amendment to the Constitution of the United States and for other Purposes, 17 

Stat. 13 (1871). 

24
42 U.S. Code § 1983. Civil action for deprivation of rights provides: Every person who, under color of any statute, ordinance, 

regulation, custom, or usage, of any State or Territory or the District of Columbia, subjects, or causes to be subjected, any citizen 

of the United States or other person within the jurisdiction thereof to the deprivation of any rights, privileges, or immunities 

secured by the Constitution and laws, shall be liable to the party injured in an action at law, suit in equity, or other proper 

proceeding for redress, except that in any action brought against a judicial officer for an act or omission taken in such officer’s 

judicial capacity, injunctive relief shall not be granted unless a declaratory decree was violated or declaratory relief was 

unavailable. For the purposes of this section, any Act of Congress applicable exclusively to the District of Columbia shall be 

considered to be a statute of the District of Columbia. यो व्यवस्था दनष्कृधतको दावीसम्बन्धी संघीय काननू (Federal Tort Claims Act 1946) 

भन्दा पथृक व्यवस्था हो । 

http://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/1998/1998canlii14826/1998canlii14826.html
http://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/1998/1998canlii14826/1998canlii14826.html
http://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/1998/1998canlii14826/1998canlii14826.html
http://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/1998/1998canlii14826/1998canlii14826.html
http://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/1998/1998canlii14826/1998canlii14826.html
http://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/1998/1998canlii14826/1998canlii14826.html
http://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/1998/1998canlii14826/1998canlii14826.html
http://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/1998/1998canlii14826/1998canlii14826.html
http://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/1998/1998canlii14826/1998canlii14826.html
http://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/1998/1998canlii14826/1998canlii14826.html
http://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/1998/1998canlii14826/1998canlii14826.html
http://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/1998/1998canlii14826/1998canlii14826.html
http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/schedule-b-to-the-canada-act-1982-uk-1982-c-11/latest/schedule-b-to-the-canada-act-1982-uk-1982-c-11.html
http://canlii.ca/t/gh4j3
https://www.administrativelawmatters.com/blog/2015/04/13/rethinking-public-authority-liability-in-tort-paradis-honey-ltd-v-canada-2015-fca-89/
https://www.administrativelawmatters.com/blog/2015/04/13/rethinking-public-authority-liability-in-tort-paradis-honey-ltd-v-canada-2015-fca-89/
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यद्यवप अमेररकी कोडको दफा १९८३ को यो व्यिस्था धेरै लामो समयसम्म सषुपु्त जस्तै रहेको तथयो तर 
सन ् १९६१ मा Munroe v Pape25 को मदु्दामा सिोच्ि अदालतले ददएको तनणनयपतछ भने नागररक 
स्ितन्त्रताको विरुद्ध कायन गने अतधकारीहरुविरुद्ध दषु्कृततसम्बन्धी दावयत्िको अततररि क्षततपूततनको दािी 
गरी मदु्दा िल्न सक्छ भतनएको छ। अदालतले यसलाई दषु्कृततको परुक क्षेत्रातधकारको रुपमा तलएको छ, 
अथानत (क) जहाुँ राज्यको कानून विभेदकारी छ िा (ख) अपरुो छ िा (ग) राज्यको कानून अन्तगनत प्राप्त 
हनुे उपिार तसद्धान्तताः पूणन भए पतन व्यिहारमा प्राप्त नहनुे अिस्था छ भन े संघीय कानून अन्तगनत 
क्षततपूततनको लातग यो क्षेत्रातधकार आकवषनत हनु सक्छ26। अमेररकी सिोच्ि अदालतिाट गररएको 
व्याख्याअनसुार नागररक अतधकारविरुद्ध सािनजतनक पदातधकारीहरुले िौथो संशोधन (unreasonable search 

and seizure) आठौं संशोधन (Cruel and Unusual Punishment) र पाुँिौ र िौधौं संशोधन (Due process of 

Law) द्वारा प्रदि हकको उल्लंघन गरेमा दषु्कृततसम्बन्धी दावयत्िको अलािा पतन संविधान अन्तगनत 
क्षततपूततनको दावयत्ि बेहोनुनपछन। यीमध्ये “अनकु्तित पक्राउ र खानतलासी” तभत्र प्रहरीले पक्राउ िा 
खानतलासीको क्रममा आिश्यकताभन्दा बढी शक्ति प्रयोग गरेको विषय पछन। सो यवकन गने क्रममा 
अपराधको गम्भीरतालाई मखु्य रुपमा हेरी पक्राउ र खानतलासी उक्तित िा अनकु्तित के हो भन्न ेयवकन 
गररन्छ भन े पक्राउ गनन खोक्तजएको व्यक्तिले पक्राउ छल्न खोजेको िा भाग्न खोजेको तथयो िा तथएन, 
त्यसैगरी पक्राउ गने अतधकारीले पतन असल तनयतले काम गरेको तथयो िा तथएन, शक्ति प्रयोग गनुनको 
सम्भावित कारण के होला र कतत उपयिु होला भन्न ेआदद सान्दतभनक प्रश्न बन्छन।् अनकु्तित पक्राउ र 
खानतलासी गरी व्यक्तिगत स्ितन्त्रता हरण गररएको पाइएमा क्षततपूततन भराइन्छ27।  

 

त्यसैगरी “कु्रर र अमानिीय व्यिहार” अन्तगनत थनुामा परेका व्यक्तिको स्िास््यसम्बन्धी जोक्तखम उपर दृवष्ट 
नपरु् याइएको,28 त्यसैगरी थनुामा रहेका व्यक्ति उपर बन्दीगहृतभतै्र िा प्रहरी तनयन्त्रणमा रहेको अन्य 
अिस्थामा आक्रमण हनु े सम्भािनालाई हेरी आिश्यक सरुक्षाको प्रबन्ध नगररएको क्तस्थततमा सम्बक्तन्धत 
अतधकारीहरुले दावयत्ि बोक्नपुछन भन्न े व्याख्या सिोच्ि अदालतले गरेको छ29। दावयत्ि बोकाउन 
सम्बक्तन्धत अतधकारीलाई जोक्तखम बारे पूिन जानकारी तथयो, उसले जानाजानी िेिास्ता (Deliberate 

Indifference) गरेको तथयो िा उसको कायन िहेदरुपमा समननाक (Outrageous) तथयो भन्न े स्थावपत 
हनुपुछन। तर यदद अतधकारक्षते्रतभत्र रही काम गरेको छ र सामान्य समझको व्यक्तिले दठकै हो भन्न 

                                                            
25

 365 U.S. 167 (1961 यो मनद्दामा अननधचत खानतलासी र पक्राउधवरुद्धको हकको उल्लंघन गररएकोमा सम्बधन्धत प्रहरीधवरुद्ध क्षधतपधूतुको आदशे धदइएको धथयो । 

यो फैसलाले दफा १९८३ मा उधल्लधखत “persons” धभि नगरपाधलका पदनै भनेकोमा पधि Monell v. Department of Social Services of the City of 

New York, 436 U.S. 658 (1978) पधि अव स्थानीय सरकार पधन "persons" धभि पने र धनधित अवस्थामा उनीहरुले पधन दाधयत्व बेहोननुपने भधनएको ि ।   

26
 मननरोको मनद्दामा Justice Douglas ले दफा १९८३ अन्तगुतको उपचारलाई दनष्कृधतमा कमन ल अन्तगुत राज्यद्वारा प्रदान गररने उपचारको परूक 

(supplementary) उपचारको रुपमा व्याख्या गद ैयो उपचार तीन अवस्था अथाुत (1) to "override certain [invidiously discriminatory] state laws"; 

(2) to provide "a remedy where state law was inadequate"; and (3) "to provide a federal remedy where the state remedy, though 

adequate in theory, was not available in practice." भनी व्याख्या गरे । 

27
 Tennessee v. Garner, 471 U.S. 1, 7-8 (1985) and Graham v. Connor 490 U.S. 386, 394-95 (1989). 

28 Estelle v. Gamble, 429 U.S. 97 (1976). 

29
 Farmer v. Brennan, 511 U.S. 825 (1994). 



करार तथा दषु्कृतत कानूनसम्बन्धी विशेषाङ्क २०७८  

~ 109 ~ 
 

सवकन ेगरी स्िवििेकको प्रयोग गरेको अिस्था छ भन े त्यस्तो सरकारी अतधकारीले कुनै दावयत्ि बोक्न ु
पदैन30।  

 

त्यसैगरी पािौं र िौधौं संशोधन अन्तगनत “कानूनको उक्तित प्रवक्रया” पूरा नगरी सरकारी अतधकारीहरुद्वारा 
व्यक्तिगत िररत्रबारे वििरण प्रकाक्तशत भै उजरुकतानलाई हातन पगु्न गएको पाइएमा क्षततपूततन भराइन्छ। 
उदाहरणको लातग आपरातधक कायनमा संलग्न रहेको िा लागू औषधको सेिनमा संलग्न रहेको भनी गलत 
सूिना प्रिाह गररयो र त्यस्ले उसको िैयक्तिक स्ितन्त्रता, सरुक्षा र प्रततष्ठाको अपहरण हनु गएको स्थावपत 
भयो भन े लापबानहीसाथ आफ्नो कतनव्यमा िकु्न,े स्िेच्छािारी कायन गने, अतधकारको दरुुपयोग गने 
अतधकारीहरुले क्षततपूततनको दावयत्ि बेहोनुनपने हनु सक्छ31। यसरी हेदान अमेररकामा न्यावयक व्याख्यामाफन त ्
सािनजतनक पदातधकारीहरुको कायनलाई संिैधातनक कसीमा राखी उनीहरुको दावयत्ि यवकन गररएको 
पाइन्छ। यस क्रममा दषु्कृततको व्यिस्था क्रमागत रुपले राज्यको दावयत्ि (State Liability) सम्बन्धी 
कानूनको रुपमा पतन अमेररकामा विकतसत भैरहेको देक्तखन्छ।  

 

कमन लको तसद्धान्त अनसुरण गने मलुकुहरुमा गररएको राज्यको अप्रत्यक्ष दावयत्िको तसद्धान्तभन्दा फरक 
व्यिस्था तसतभल ल पद्धतत अपनाउन ेमलुकुहरुमा रहेको पाइन्छ। यी मलुकुहरुमा राज्यको दावयत्िलाई 
प्रशासतनक कानूनको महत्त्िपूणन आयामको रुपमा गम्भीरतापूिनक तलइन्छ। उदाहरणको लातग राज्यको 
दावयत्िबारे जमननीको कानूनमा गररएको व्यिस्था िाखलाग्दो छ। जमनन तसतभल कोडको दफा ८३१ मा 
भतनएको छाः  

A person who uses another person to perform a task is liable to make compensation for the damage 

that the other unlawfully inflicts on a third party when carrying out the task. Liability in damages does 

not apply if the principal exercises reasonable care when selecting the person deployed and, to the 

extent that he is to procure devices or equipment or to manage the business activity, in the procurement 

or management, or if the damage would have occurred even if this care had been exercised. 

 

यो व्यिस्थाले अको व्यक्तिलाई काम गनन लगाइएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले कुनै गक्तल्तको कारण क्षततपूततन 
ततनुनपने भयो भने सो गने प्रथम र प्रत्यक्ष दावयत्ि काममा लगाउन ेव्यक्तिको नै हनु ेकुरामा जोड ददन्छ। 
काम लगाउन ेव्यक्तिले कामको लातग त्यस्तो व्यक्तिको छनौट गदान, काममा खटाउुँदा र अनगुमन गदान 
उक्तित सतकन ता अपनाएको तथयो भन्ने कुरा उसैले प्रमाक्तणत गनुनपछन। अथानत जमनन कानूनअनसुार उक्तित 
सतकन ता अपनाएको तथयो भन्ने प्रमाणको भार नै काम लगाउने पक्षमा रहन्छ32। राज्यको सन्दभनमा कुरा 
गदान यो कमन लको अप्रत्यक्ष दावयत्ि (Vicarious Liability) को कुरा नभै सोको विपरीत प्रत्यक्ष दावयत्ि 
(Direct Liability) को कुरा हो भन्न े देक्तखन्छ। पररक्तस्थततअनसुार काम गने व्यक्तिहरु स्थायी कमनिारी, 
इन्टनन िा मद्दत गनन राखेका व्यक्तिहरु हनु सक्छन।् यस्तोमा मखु्यत: काम लगाउन े िा नलगाउन े
                                                            
30

Harlow v. Fitzgerald, 457U.S. at 821. 

31
Ingraham v. Wright, 430 U.S. 651 (1977). 

32
Paula Giliker, Vicarious Liability or Liability for the Acts of Others in Tort: A Comparative Perspective, Journal of European Tort 

Law (JETL) 2(1), 33 (Jan. 2011). 
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विषयको तनयन्त्रण कोसुँग छ र कसका कारण सो व्यक्तिले काम गरररहेको छ भने्न नै हेररन्छ। सम्भिताः 
सोही कारणले जमननीमा हक अतधकारको उल्लंघन व्यक्तिबाट हुुँदा पतन राज्यले दावयत्ि बेहोनुनपछन भतनएको 
छ जसलाई अतधकारको तेसो प्रभाि (Horizontal effect or radiant effect of Rights) भन्न े गररएको 
पाइन्छ। जमननीको मातथ उक्तल्लक्तखत जस्तै व्यिस्था स्पेन र स्िीजरलेण्डमा पतन गररएको छ33।  

 

हाम्रो तछमेकी मलुकु भारतमा “संिैधातनक दषु्कृतत” सम्बन्धी व्यिस्थाको इततहास उपतनिेशकालीन 
समयसम्म नै पगु्छ जहाुँ कमनिारीले गरेको गक्तल्तको लातग सरकार क्तजम्मेिार हनु््यो र सरकार उपर मदु्दा 
हाल्न सवकन््यो34। भारत स्ितन्त्र भएपतछको पवहलो मदु्दा कस्तरुीलालको मदु्दा हो जहाुँ प्रहरीको 
हिल्दारले िादीको सनु जफत गरेकोमा सो सनु तलएर उ पावकस्तान भागकेो तथयो। यो मदु्दामा राज्यले 
िादीको सनु सरुक्तक्षत राख्नपुने दावयत्िको पालना गरे िा नगरेको के हो र िादीलाई राज्यले क्षततपूततन 
ददनपुछन िा पदैन भन्ने प्रश्न उठेकोमा सिोच्ि अदालतले अनौठो व्याख्या गदै प्रहरीले तनजको पदीय 
हैतसयतमा काम गरेको र सो कानून र व्यिस्था कायम गने दावयत्ि सािनभौतमक उन्मकु्ति अन्तगनतको 
दावयत्ि हुुँदा राज्यले क्षततपूततन ततनुन पदैन भन्यो35। तर सोही सेरोफेरोमा गररएका अन्य कैयौं फैसलाहरुमा 
अदालतले सािनभौतमक उन्मकु्तिको क्तजवकर अस्िीकार गदै सरकारी कमनिारीले िा सरकारी साधनको प्रयोग 
हुुँदा कुनै दघुनटना भएमा सरकारले क्षततपूततन ततनुनपछन भन्न ेफैसला गरेको पाइन्छ36। 
 

भारतमा संिैधातनक दषु्कृततको पवहलो मदु्दाको रुपमा देिकी नन्दनको मदु्दालाई तलइन्छ जसमा विहार 
राज्यको क्तशक्षा सेिा अन्तगनतको एउटा क्तशक्षकलाई तनिकृ्तिभरणको वहसाि गने मामलामा सिोच्ि 
अदालतको पूिन फैसला र मखु्यमन्त्रीको आदेशसमेतको विपरीत राज्यका पदातधकारीहरुले तनयतिस, 
जानाजानी र िदतनयतपूिनक (Intentional, Deliberate and Motivated) िषौसम्म हैरानी ददएको भनी उच्ितम ्
न्यायालयले दाबीबमोक्तजम पेन्सनको वहसाि गननको लातग परमादेशको अततररि तनिेदकलाई 
रु.२५,०००/- क्षततपूततन भराउनेसमेत फैसला गर् यो।37 त्यसैगरी संविधान प्रदि मौतलक हकको उल्लंघन 
भएको क्तस्थततमा राज्यले क्षततपूततन ततनुनपने भनी भारतमा केही महत्त्िपूणन तनणनयहरु भएका छन।् रुदल 
शाहको मदु्दा38, तभम तसंहको मदु्दा39 र तनलाितत िेहराको मदु्दा40लाई यसै िगनको मदु्दाको रुपमा हेनन 

                                                            
33

 हनेनुहोस ्स्पेधनस धसधभल कोि, दफा १९०३(१) र स्वीस कोि, दफा ५५ । 

34
 Peninsular & Oriental Steam Navigation Co. vs. Secretary of State for India 1869 ILR 28 Bom 314 जवधक वलेायतमा भने सावुभौधमक 

उन्मनधक्तको कारण सरकार उपर सो वखतसम्म मनद्दा हाल्न सधकदनै्यो । हाल भारतको संधवधानको धारा ३०० अन्तगुत सरकार उपर मनद्दा हाल्न सधकन्ि । 

35
 Kasturilal Ram Jain v. State of U.P., AIR 1965 SC 1039, 1965 SCR (1) 375 (per Gajendra dagkarj) 

36
 State of Rajasthan v. Vidyawati, AIR 1962 SC 933; Fatima Begum v. State of Jammu & Kashmir, 1976 ACJ 194; State of Gujarat 

v. Memon Mahomed Haji Hasan, AIR 1967 SC 1885 did not follow the decision in Kasturi Lal's case. 

37
 Devaki Nandan Prasad v. State of Bihar, AIR 1983 SC 1134. 

38
 Rudul Shah v. State of Bihar, AIR 1983 SC 1086, क्षधतपधूतुको अधधकार Sabastian Hongray v. Union of India, (1984) 3 SCC 83 मा पधन 

स्थाधपत गद ैमतृकका धवधवाहरुलाई क्षधतपधूतु प्रदान गररएको ि ।  

39
 Bhim Singh v. State of Jammu and Kashmir, AIR 1986 SC 494. 

40
 Nilabati Behra v. State of Orissa, AIR 1993 SC 1960 (custodial death of son of the petitioner). 
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सवकन्छ। रुदल शाहको मदु्दामा अदालतको फैसलाले तनदोष करार भएको तनिेदकलाई फैसला भैसकेपतछ 
पतन नछाडी १४ िषन जेलमा राक्तखएको तथयो। जब यो तबषयलाई तमतडयाले उठायो तत्कालै बन्दी 
प्रत्यक्षीकरणको ररटको रुपमा यो विषयले उच्ितम न्यायालयमा प्रिशे पायो; जसमा न्यायाधीशले अन्तररम 
राहतको रुपमा पवहले नै ददइएको रु. ५०००/- को अततररि रु. ३०,०००/- अन्तररम क्षततपूततन रुदल 
साहलाई ततनन विहार सरकारलाई आदेश ददए। साथै तनिेदकले सरकार िा सम्बक्तन्धत अतधकारीको विरुद्ध 
दषु्कृतत अन्तगनत क्षततपूततनको अलग्गै दािी पतन गनन सक्ने घोषणा गदै क्षततपूततनको मदु्दाबाट उपिार 
नपाएसम्म गररि रुदल साहलाई विखिी छाड्न हुुँदैन भन्ने उद्घोष पतन न्यायमूततन िन्द्रिडुले गरे। सो 
मदु्दामा क्षततपूततनको अतधकारबारे उच्ितम न्यायालयले भन्योाः  
 

The right to compensation is some palliative for the unlawful acts of instrumentalities which act in 

the name of public interest and which present for their protection the powers of the State as a shield. 
Respect for the rights of individuals is the true bastion of democracy. Therefore, the State must 

repair the damage done by its officers to their rights. 

 

In the circumstances of the instant case the refusal to pass an order of compensation in favour of the 
petitioner will be doing mere lip-service to his fundamental right to liberty which the State 

Government has so grossly violated. 

 

तभमतसंहको मदु्दामा तनिेदकलाई कानूनको उक्तित प्रकृया िेगर दे्वषपूणन र कपटपूणन (Malicious and 

Mischievous) रुपमा वहरासतमा राक्तखएको तथयो। यो मदु्दामा अदालतले गलत तररकाले पक्राउ गरी 
वहरासतमा राक्तखएको भन्दै रु. ५०,०००/- क्षततपूततनको रुपमा तनिेदकलाई दईु मवहनातभत्र ततनन जम्म ु
काक्तस्मर सरकारलाई आदेश ददयो। अदालतले भन्योाः  

When a person comes to us with the complaint that he has been arrested and imprisoned with 

mischievous or malicious intent and that his constitutional and legal rights were invaded, the mischief 

or malice and the invasion may not be washed away or wished away by his being set free. In 

appropriate cases we have the jurisdiction to compensate the victim by awarding suitable monetary 

compensation. We consider this an appropriate case.  

 

तनलाितत िेहराको मदु्दामा सिोच्ि अदालतले दषु्कृततसम्बन्धी देिानी दावयत्ि र मौतलक हकको उल्लंघन 
हुुँदा बेहोनुनपने दावयत्ि अलग अलग हनु ्भनी व्याख्या गदै िैयक्तिक स्ितन्त्रताको अपहरण गररएको भनी 
तनिेदकलाई क्षततपूततन भराउने तनणनय गरेको छ। तनलाितत िहेराको मदु्दामा सिोच्ि अदालतले भनेको छाः  

A claim in public law for compensation for contravention of human rights and fundamental 

freedoms…is an acknowledged remedy for enforcement and protection, of such rights, and such a 

claim based on strict liability made by resorting to a constitutional remedy provided for the 

enforcement of a fundamental right is distinct from, and in addition to, the remedy in private law 

for damages for the tort resulting from the contravention of the fundamental right. The defence of 

sovereign immunity being inapplicable, and alien to the concept of guarantee of fundamental rights, 

there can be no question of such a defence being available in the constitutional remedy.  

 

भारतीय संविधानको धारा ३२ नै मौतलक अतधकार भएको तफन  संकेत गदै अदालतले राज्य िा यसका 
अतधकारीहरुद्वारा मौतलक अतधकारको उल्लंघन भएको क्तस्थततमा क्षततपूततनको दािी गररएको छ र मदु्दाको 
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रोहमा त्यो नै उपयिु उपिार हो भन्न ेदेक्तखन्छ भन ेधारा ३२ द्वारा प्रदि अतधकारको प्रयोग गरी क्षततपूततन 
प्रदान गरेर पूणन न्याय प्रदान गनुनपछन, सो नगरी सजाय गने मात्र राज्यको दावयत्ि हो, क्षततपूततन त 
दषु्कृततसम्बन्धी कानून  अन्तगनत माग गररनपुने विषय हो भन्न े सोिेमा मौतलक अतधकारको उल्लंघनले 
तनरन्तरता पाउुँछ र अतधकारको उपभोग केिल तमठो सपना मात्र रहन पगु्छ भन्यो। क्षततपूततनको 
क्षेत्रातधकार गररि र तनमखुाको लातग कतत महत्त्िपूणन हनु्छ भन्ने बारे अदालतले भन्योाः  
 

This remedy in public law has to be more readily available when invoked by the haves-not, who are 

not possessed of the wherewithal for enforcement of their rights in private law, even though its 

exercise is to be tempered by judicial restraint to avoid circumvention of private law remedies, 

where more appropriate.  

 

यसरी हेदान भारतमा सािनभौतमक अतधकारको प्रयोग गरेको अिस्थामा िाहेक संविधान प्रदि हकको संरक्षण 
गनुन राज्यको दावयत्ि हनु्छ भन्ने कुरालाई स्िीकार गररएको, सरकारी अतधकारीहरुले कानूनको िक्तखनलाप 
कायन गरी व्यक्तिगत स्ितन्त्रता अपहरण गरेको क्तस्थततमा सािनभौतमक उन्मकु्तिको क्तजवकर अस्िीकार गदै 
क्षततपूततन भराइएको पाइन्छ। यो क्षेत्रातधकारलाई दषु्कृततसम्बन्धी कानून अन्तगनत क्षततपूततनमा दािी गने 
तनजी अतधकारको अततररि सािनजतनक कानून अन्तगनतको व्यिस्थाको रुपमा हेररएको पाइन्छ41। पतछल्लो 
समयमा यो अतधकारको प्रयोग अदालतले सरकारद्वारा सञ्चातलत तनकाय (Instrumentality of the State) को 
विरुद्ध पतन प्रयोग गरेको42 एिं क्षततपूततनलाई न्यायमा पहुुँि बढाउन ेएउटा माध्यमको रुपमा पतन हेरेको 
देक्तखन्छ। 

 

व्यक्ति उपर पगुेको हातनलाई मानि अतधकार कानूनले राज्यको दावयत्िसुँग जोडेको कुरा मातथ नै उल्लेख 
भएको छ। यसको सिैभन्दा ठूलो योगदान हक हनन ् भएको अिस्थामा सािनभौतमक उन्मकु्तिको 
तसद्धान्तलाई सहज रुपमा प्रयोग हनु नददन ु हो। सािनभौतमक उन्मकु्तिको नाममा आफ्ना नागररक उपर 
मनपरी गने छुट अि कसैलाई हुुँदैन भन्न े कुरा कररि कररि स्थावपत नै भएको छ। मानि अतधकार 
कानूनको यो मान्यताले तलुनात्मक वितधशास्त्रमा प्रभाि त पारेको देक्तखन्छ नै यसको प्रभाि क्षेत्रीय र 
अन्तरानवष्ट्रय तहमा पतन परेको देक्तखन्छ। व्यक्तिको सरुक्षा गनुन राज्यको दावयत्ि हनुे सन्दभनमा राज्यको 
प्रत्यक्ष िा परोक्ष संलग्नतामा हनुे िेपिाका घटनाहरुमा िेपिा पाररएका व्यक्तिका पररिारहरुलाई क्षततपूततन 
प्रदान गने गरी मानि अतधकारसम्बन्धी क्षेत्रीय अदालतहरुले तनणनय गरेका दृष्टान्तहरु पाइन्छन्43। 

                                                            
41

 यद्यधप धनजी काननू र सावुजधनक काननूबीचको धवभाजन रेखा सँधै स्पष्ट िैन, र अदालतले पधन यसलाई मनद्दाकै रोहमा हनेनुपने कन रा बताएको ि तथाधप जहाँ राज्य वा 

यसका अधधकारीहरु सरकारी हधैसयतमा संलग्न हुन्िन,् वा जहाँ सरकारी सम्पधिको प्रयोग भएको ि त्यस्तोमा सावुजधनक काननू अन्तगुत उपचार खोज्न सधकने 

कन रालाई अदालतले अननमधत धदएको ि । Life Insurance Corporation of India v. Escorts Limited & Ors., 1985 Supp. (3) SCR 909 = 

(1986) 1 SCC 264 = AIR 1986 SC 1370.  
42

 Chairman, Railway Board v. Chandrima Das, AIR 2000 SC 988. यो मनद्दामा पीधित बंगलादशेी नागररक उपर हौराहा स्टेसन यािी धनवासमा रेल्वेका 

कामुचारीसमेत संलग्न भै गररएको जवरजस्ती करणीको घटनालाई धलएर धनजलाई रु १०,००,०००/- क्षधतपधूतु धतनुको लाधग भारतीय रेलवलेाई आदशे धदएको 

कलकिा उच्च अदालतको धनणुयलाई उच्चतम न्यायालयले सदर गद ैसो रकम बंगलादशेको हाइकधमसनमाफुत पीधितलाई ३ मधहनाधभि धतनुको लाधग आदशे 

धदएको ि ।  

43
 Trujillo Oroza v. Bolivia (IACHR), Decision dated Jan. 26, 2000; Kurtz v Turkey (ECHR), Application no. 2476/94 May 25, 1998. 
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त्यसैगरी क्षततपूततनको अिधारणाले मानि अतधकार सतमततहरुमा हनु े छलफलमा र मानि अतधकार 
सावहत्यमा पतन प्रिेश पाएको छ जसको प्रभाि रावष्ट्रय कानूनको विकासमा समेत परेको अिस्था छ।  

 

४॰ क्षततपूततनको अतधकार र हाम्रो न्यावयक दृवष्टकोण 

नागररक अतधकार ऐन, २०१२ मा स्पष्ट व्यिस्था हुुँदाहुुँदै नेपालमा दषु्कृततसम्बन्धी व्यिस्था नभएको 
कारण देखाउुँदै तङु्ग समसेरको मदु्दा44 मा सिोच्ि अदालतले क्षतत पगुेको पररिारलाई क्षतत नभराएको कुरा 
मातथ उल्लेख गररसवकएको छ। सो मदु्दामा िहमुतको रायसुँग विमतत जनाउुँदै न्यायाधीश प्रकाशबहादरु 
के. सी. ले “प्रस्ततु केश, देिानी िा फौजदारी नभै बीिको केश हो, यसलाई दषु्कृततसम्बन्धी तनयम (टटन) 
भन्छन ् ... मातनसको मतृ्य ु भएबापत हकदारले क्षततपूततन ददलाइपाउुँ भनी गरेका नालेस नपेालको न्याय 
पद्धततमा अनौठो देक्तखन आउन ुस्िभाविकै हो, यस वकतसमको मदु्दा न त पूरा देिानी भन्न सवकन्छ न त पूरा 
फौजदारी नै करार गनन तमल्छ। तसथन यस्ता मदु्दालाई टटन (Tort) नामाकरण गररएको अन्य सभ्य मलुकुको 
पद्धततमा पाइन्छ, टटनमा दईु वकतसमको िोट (Injury) हनु्छ। अताः दईु वकतसमको दािी टटनमा हनु सक्छ। 
िोट पटक िा नोक्सान परेको व्यक्ति िा मरेको व्यक्तिको हकदारले क्षततपूततनको दािी गनन पाउन े र 
दोषीलाई सजाय ददलाउन पाउन”े हनु्छ भन्नभुएको छ।  

 

यो राय क्षततपूततन कानूनको विकासको दृवष्टबाट मात्र नभै संविधान अन्तगनत अदालतको भतूमका, न्याय 
प्रदान गनुनपने यसको दावयत्िसमेतको दृवष्टबाट महत्त्िपूणन छ। फैसलामा कानून कसरी विकास गररनपुछन 
भन्नेबारे न्यायाधीश के.सी. ले “नपेाल अतधराज्य जहाुँ सिोच्ि अदालतले ऐन कानूनको तसंहािलोकन गरी 
न्यायपातलकाले ररभ्य ुगने तसद्धान्त (Doctrine of Judicial Review) प्रयोग गरी कुनै ऐन कानून मातै्र होइन 
संविधानको धाराको बक्तखनलाप देखेर अिैधसमेत करार गनन सिछ। ऐन कानूनको पररभाषा र व्याख्या गनन 
साफ तनषधे (Express Prohibition) गरेको छैन र यस प्रकारको पररभाषा र व्याख्या गनानले न्याय 
(Justice) ददन मद्दत गछन भन ेन्यायको प्रततकूल अन्याय हनु ेगरी िा ऐन कानूनले अथनको अनथन हनु ेगरी 
कुनै पतन ऐन कानूनको व्याख्या र पररभाषा गनुन हुुँदैन। नपेालको जस्तै तलक्तखत संविधान भएका मलुकुमा 
न्यायपातलकाले यस तसद्धान्तलाई अपनाई विकास गदै आएका छन.्..ऐन कानूनको पररभाषा र व्याख्या गदान 
त्यसै तररकाले गररनपुने हनु्छ .... कानून सामाक्तजक नीततको हतौडी हो यस्तै केसको माध्यमबाट कानून 
(Justice made Law) को जन्म हनु्छ।... कानूनको व्याख्या गदान प्राकृततक न्यायको विपरीत हनुगेरी 
(Repugnant to Natural Justice) व्याख्या गररन ु हुुँदैन, कानून न्यायको घाुँटी तनिोनन िनाइएको हुुँदैन” 
भन्नुभएको छ।  

 

आघात र क्षततपूततनबारे िहाुँले “आघात हरेक वकतसमको हनु सक्छ, मानतसक, शारीररक, आतथनक, 
भािनात्मक इत्यादद िाि ुआमा िाजे िज्यै छोराछोरी आददलाई मानतसक आतथनक जनुसकैु आघात पनन 
                                                            
44

 धव.सं. २०१३ साल जेष्ठ २ गते धसमराबाट काठमािौंको लाधग उिेको इधन्ियन एयरलाइन्सको िकोटा धवमान (V.T.D.B.A) गौचर धवमानस्थलमा ओलुने क्रममा 

भएको दनघुटनामा १४ जना यािनहरुको ज्यान गयो जसमध्ये ८ जना तनंग शमशेर, रोण शमशेर, जगदीश शमशेर र कन्दपु शमशेरका सन्तधत र पौष्यपनिहरु धथए । तीनै 

ज्यान गनमाउने ८ जनाको हकमा दनघुटना चालकको लापबाुही र अननधचत कतुव्यबाट घटेकोले इधन्ियन एयरलाइन्सबाट क्षधतपधूतु पाउननपने भनी यो मनद्दा दायर भएको 

दधेखन्ि । हनेनुहोस ्तङ्ुग शमशेरसमेत धव. इधन्त्ियन एयरलाइन्त्ससमेत, ने.का.प. २०२४ धन.नं. ३८९ । 
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सक्छ, आघात पने व्यक्तितभत्र हकदार पतन पछन...ऐनमा क्षततपूततन आघात परेको व्यक्तिलाई ददनपुछन भनी 
वकटान गररएको,....... बदतलुँदो पररक्तस्थततको सूक्ष्म तसंहािलोकन तथा कानूनको सकु्ष्म विििेना गदान ऐनको 
दफा १२ बक्तखनलाप ज्यान हरेको केसमा समेत सोही ऐनको दफा १७(१) अनसुार क्षततपूततन ददनपुने समेत 
हनु आउुँछ। त्यस्तोमा मतृ व्यक्ति क्षततपूततन माग गनन आउने कुरै भएन। तसथन, हकदारले क्षततपूततनको 
दािी गनन पाउछ। त्यसैले फुलिेन्िको २०२२।३।११ को तनणनय तमलेको देक्तखएन” भन्ने फैसला 
गनुनभएको छ।  

 

सोही मदु्दा पनुाः दोहररएर फुलिेन्िमा पेश हुुँदा न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले45 “अतधकारको 
प्रकृततअनसुार कानूनी व्यक्तित्ि शृ्रवष्ट हनुभुन्दा पवहले र सो व्यक्तित्ि अन्त भएपतछ पतन कायम रहन्छन।् 
िैयक्तिक अतधकार िाहेकका अतधकारहरु हकिालामा सछनन।् नातलस गरी क्षततपूततन भराउन े अतधकार 
हकिालामा नसने होइन... यस मदु्दामा िादीले दािी गरेको अतधकार नािातलग सन्तानहरुको ज्यान 
अपहरण गरेबापत क्षततपूततनसम्बन्धी नागररक अतधकार ऐन, २०१२ को दफा १७(१)  अन्तगनतको 
अतधकार हो। यस्तो अतधकार हकिालामा सने हनुाले िादी दािी लाग्न सक्छ, दघुनटनाको कारण र 
सरोकारको त्य िादीलाई थाहा भएको तमततिाट मदु्दा गनुन परेको कारण उपक्तस्थत भएको मान्नुपने हुुँदा 
दघुनटना भएको तमततलाई कारण परेको तमतत मान्नुपने भन्ने कपोरेसनको क्तजवकर पगु्न सक्न े देक्तखएन। 
हदम्यादका सम्बन्धमा अदालतले सरुुदेक्तख नै संकीणन दृवष्टकोण तलन उक्तित देक्तखुँदैन। वफराद हदम्यादतभत्रकै 
देक्तखन्छ। तर मदु्दा तह तहिाट खारेज हुुँदै आएकोले अन्य प्रश्नहरुमा वििार गरी मदु्दाको वकनारा गनन 
िाग्मती अञ्चल अदालतमा पठाइददन ेठहछन” भनी फैसला गनुनभएको छ46।  

 

दभुानग्यपूणन नै भन्नुपछन वक लामो समयसम्म क्षततपूततनको अिधारणाले नेपालमा प्रिेश पाउन र उपिारको 
स्थायी व्यिस्थाको रुपमा विकतसत हनु सकेन। दषु्कृततसम्बन्धी कानूनको अभािमा हातन पगुेको 
व्यक्तिलाई क्षततपूततन प्रदान गनन सवकुँ दैन भन्ने सोि नै कानून र न्यायको क्षेत्रमा लामो समयसम्म हािी 
रह्यो। २०४७ साल पिात ्भने क्तस्थततमा पररितनन भएको छ। मानि अतधकार कानूनले घरेल ुकानून र 
न्यावयक व्याख्यामा विस्तारै प्रभाि पानन थालेको र राज्यको दावयत्िलाई गम्भीरतासाथ तलन थातलएको छ। 
पररणामताः केही ररट तनिेदनहरुमा पीतडतलाई पगुेको हातनको क्षतत भराउन े सन्दभनमा आदेशहरु हनु 
थालेका छन।् यसको उदाहरणको रुपमा िाजदुद्दन तमया47, राजेन्द्र प्रसाद ढकाल48, दलबहादरु धामी,49 
नेसार अहमद तमया50 आदद मदु्दाहरुलाई तलन सवकन्छ।  

 

                                                            
45 सो रायमा झपट धसंह, सनरेन्र प्रसाद धसंह, ब्रम्हदि र िैलोक्यराजको सहमधत ि ।  

46 ने.का.प. २०२९ धन.नं. ६९४ प.ृ २४० । 
47

  वाजधुिन धमया धव. प्र.म. तथा म.प.स. समेत, सार्वजनिक सरोकार, सवोच्च अदालतको प्रकाशन, भाग-२ दोस्रो भाग (२०६६), पषृ्ठ ३२४ । 

48
  राजेन्त्रप्रसाद ढकालसमेत धव. गहृ मन्त्रालयसमते, ने.का.प. २०६४, धन. नं. ७८१७ । 

49
  दलबहादरु िामी धव. प्रिान मन्त्रीसमेत, ने.का.प. २०७५, धन.नं. ९९९७ । 

50
 नेसार अहमद धमया धव. पृ् वी चन्त्र अस्पताल नवलपरासी, ने.का.प. २०७५, धन.नं. १००६१; िा. वलुन्त्द थापा धव. सषु्मा थापा, ने.का.प. २०७४, धन.नं. ९८१४ । 
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िाजदुद्दन तमयाको मदु्दा तनकुञ्जका जनािरले वकसानको िाली खाइददएमा राज्यको के दावयत्ि रहन्छ भन्न े
कुरासुँग सम्बक्तन्धत छ। कोशी टप्प ु रावष्ट्रय तनकुञ्जका जनािरहरुले वकसानको िाली खाइददएको र 
तनकुञ्जलगायत वितभन्न सरकारी तनकाय धाउुँदा पतन क्षततपूततन नपाएपतछ पीतडतहरु ररट तनिेदन तलएर 
सिोच्ि अदालत आए। सो तनिेदनमा सनुिुाई गदै सिोच्ि अदालतले राज्य ती जनािरको स्िामी 
(Keeper) हुुँदा दषु्कृतत (Tort) अन्तगनत राज्यले अप्रत्यक्ष दावयत्ि (Vicarious liability) बोक्नपुने हनु्छ भन्न े
उद घोष गर् यो। अदालतका अनसुार अन्तररम संविधानको धारा १८ द्वारा खाद्य सम्प्रभतुाको हक प्रत्याभतू 
गररएको, सो हकतभत्र खाद्य सरुक्षा र भोकविरुद्धको हक पतन पने र सो हकको रक्षा गनुन राज्यको कतनव्य 

हनु्छ। कृवषमा आधाररत जनसंख्याको मखु्य पेशा कृवष हुुँदा यसमा “प्राकृततक िा मानिीय जनुसकैु कारणले 
पतन क्षतत पगु्न ेकायन भएमा कृवषमा तनभनर व्यक्तिको रहन सहन, आतथनक स्तर र सम्पूणन पेशामा प्रततकूल 
असर पछन”। यस्तो पररक्तस्थततमा क्षतत पगु्न े त्यस्ता वकसानलाई क्षततपूततन प्रदान गनुनपछन भन्न े धारणा 
अदालतले प्रस्ततु गर् यो। यथाथनमा यो मदु्दा कोशी टप्पकुा जंगली जनािरले िाली खाएको कुरामा मात्र 
सम्बक्तन्धत छैन, संविधानमा आतथनक सामाक्तजक अतधकारहरुको उद्घोष भएको समेत सन्दभनमा ती 
अतधकारहरुको संरक्षणमा राज्यको दावयत्िको विस्ततृ खाका (Broad Framework of State Liability) 
अदालतले प्रस्ततु गरेको छ। खाद्य संकट पदान राज्यले विदेशबाट खाद्यान्न आयात गरेर भए पतन जनताको 
जीिन जोगाउन ेदावयत्ि राज्यसुँग रहन्छ भन्न ेधारणा अदालतको छ। यो ररट तनिेदनमा अदालतले मौतलक 
हक र राज्य नीततका तनदेशक तसद्धान्तहरु51 र अन्तरानवष्ट्रय मानि अतधकार कानून र विशेषताः ICCPR को 
धारा ११(२) लाईसुँगै राखी तलुनात्मक कानूनका व्यिस्थाहरु समेत हेदै52 यो विषयको स्थायी समाधानको 
लातग क्षततपूततनसम्बन्धी कानून तथा नीतत जे बनाउनपुछन यथासक्य तछटो बनाउन ुभन्न ेतनदेशनात्मक आदेश 
जारी गरेको छ53।  

 

राजेन्द्र प्रसाद ढकाल54को मदु्दामा द्वन्द्वकालमा िेपिा पाररएका व्यक्तिहरुको विषयमा राज्यको के दावयत्ि 
रहन्छ भन्ने प्रश्न उठेकोमा संविधानद्वारा प्रत्याभतू जीिन, सरुक्षा र न्यायसम्बन्धी मौतलक हक र मानि 
अतधकार कानूनको व्यिस्थाहरु समेतको आधार तलुँदै िपेिा पाररएका व्यक्तिहरुको विषयमा आिश्यक 
कानूनसमेत तनमानण गरी उनीहरुको अिस्था पिा लगाउन ुर दोषी उपर कानूनबमोक्तजम कारिाही गनुन भन्दै 
पररिारलाई उनीहरुले न्याय खोज्न सहायता होस ्भन्ने अतभप्रायबाट अन्तररम राहत स्िरुप रकम अविलम्ि 
उपलव्ध गराउन सरकारका नाममा सिोच्ि अदालतले आदेश गरेको छ55। िेपिा व्यक्तिहरुको विषयमा 
                                                            
51

 अन्तररम संधवधान, २०६३, धारा ३३(ज), ३५(६) र ३५(१०) । 

52
 अदालतले वेलायतको Animal Act 1971 को दफा ४ को जनावरको माधलकबाट क्षधतपधूतु भराउने व्यवस्थाको उल्लेख गरेको ि ।  

53
 यो धववादमा तत्काल क्षधतपधूतु भराउननपने कन रालाई मध्यनजर गद ैअन्तररम उपायको रुपमा क्षधतपधूतु धनधाुरण गनु प्रमनख धजल्ला अधधकारीको संयोजकत्वमा धनकन न्ज 

वा आरक्ष र धकसानका प्रधतधनधध, बन, मालपोत, कृधर् कायाुलयसमेतका सरोकारवाला रहकेो एउटा सधमधत बनाई धनवेदन धलने, क्षधत यधकन गने र मनाधसव 

क्षधतपधूतु प्रदान गने कायु गननु भनी आदशे जारी गर् यो । 

54
 जेन्त्र प्रसाद ढकालसमते धव. गहृ मन्त्रालयसमेत, ने.का.प. २०६४, धन. नं. ७८१७ । 

55
 सो मनद्दामा अदालतले “यस अदालतको आदशेबाट गधठत कायुटोलीको अननसन्धानबाट समेत मतृ्यन भैसकेको पनधष्ट भएको भधनएका व्यधक्त चक्रबहादनर कटनवालको 

हकमा तात्काधलक राहतको रुपमा धतनको नधजकको हकवालालाई र अन्य मतृ घोधर्त भएका पररवारलाई जनही २ लाख रुपैया क्षधतपधूतु धदने, यस अदालतको 

अननसन्धान टोलीबाट िानधबन गररसधकएको सनरक्षाकमीले पक्राउ गरी बेपिा पाररएको धनष्कर्ु धनकाधलएका राजेन्रप्रसाद ढकाल, धबधपन भण्िारी र धदलबहादनर 
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राज्यको दावयत्ि तनधानरण गदान यो वििादमा अन्तरानवष्ट्रय मानि अतधकारसम्बन्धी क्षेत्रीय अदालतहरुका 
तनणनयहरु56 तथा भारतमा रुदल शाहसमेतका मातथ उक्तल्लक्तखत मदु्दाहरुलाई सिोच्ि अदालतले दृष्टान्तको 
रुपमा प्रस्ततु गरेको छ।  

 

पतछल्लो समयमा राज्यको दावयत्ि व्यक्तिलाई पक्राउ गदान िा राज्यको संलग्नतामा िेपिा पादान मात्र हनुे 
होइन, राज्यद्वारा सञ्चातलत अस्पताल िा स्िास््यसम्बन्धी अतधकारीहरुले प्रदान गरेको सेिा त्रवुटपूणन रहेको 
कारण व्यक्तिको ज्यान मनन गएकोमा पतन हनु े घोषणा गदै सिोच्ि अदालतले पीतडतका पररिारलाई 
क्षततपूततन भराउने फैसला गरेको छ57। यीमध्ये डा. ददनशे विक्रम शाहको58 मदु्दा क्तिवकत्सकले गलत औषधी 
प्रयोग एिं उपिारमा हेलिेक्र्याइुँ गदान विरामीको आुँखाको दृवष्ट गमेुको विषयसुँग सम्बक्तन्धत छ। सो ररट 
तनिेदनमा जीिन, स्िास््य र स्िास््य सेिाको अतधकार र क्तिवकत्सकीय लापबानहीको कारण सो 
अतधकारहरुमा पने असरबारे प्रकाश पादै क्तिवकत्सकीय लापबानहीबारे अदालतले व्याख्या गरेको छ। 
विरामीको हेरिाह गनुनपने दावयत्ि क्तिवकत्सक र उ संलग्न तनजी क्तक्लतनकको समेत हनुे कुरा उल्लेख गदै 
सो मदु्दामा पीतडतलाई क्तिवकत्सक र उ संलग्न क्तक्लतनकबाट क्षततपूततन भराउने तनणनय पतन अदालतले गरेको 
छ59।  

 

दलबहादरु धामीको मदु्दा60 जनस्िास््य अतधकारीहरुद्वारा बालबातलकामा ददइएको खोप प्रदूवषत भएको 
कारण िारजना दतलत पररिारका बालबातलका खोप लगाएको केही घन्टामा विरामी परी भोतलपल्ट नै 
मरेको घटनासुँग सम्बक्तन्धत छ। सो विषयमा दायर गररएको सािनजतनक सरोकारको तनिेदनमा सनुिुाई गदै 
सिोच्ि अदालतले राज्यको दावयत्िबारे विस्ततृ व्याख्या गरेको छ। अदालतका अनसुार “राज्यले 
नागररकलाई औषधी/खोपलगायतका स्िास््य सेिाहरु उपलब्ध गराउन ुमातै्र पयानप्त हुुँदैन र यसो गदैमा 
नागररकहरुको स्िास््यसम्बन्धी अतधकार प्रत्याभतू भएको भनी मान्न तमल्दैन। राज्यले उपलब्ध गराएका 
यस प्रकारका सेिाहरु कुन गणुस्तरका छन ्र ततनले लक्तक्षत िगनको स्िास््यसम्बन्धी समस्या समाधान गनन 
सक्छन ् िा सक्दैनन ् भन्ने हेनुनपछन। गणुस्तरीय सेिा पाउन ु नागररकको हक हो भन े गणुस्तरीय सेिा 
उपलब्ध गराउन ु राज्यको कतनव्य हो। ... स्िास््य सेिा जस्तो मातनसको बाुँच्न पाउने हक (Right to 

Life) सुँग प्रत्यक्ष रुपमा जोतडएको सेिालाई राज्यले संिेदनशील रुपमा तलई यसको वितरण गदान पयानप्त 
                                                                                                                                                                          

राईको हकमा जनही एक लाख पचास हजार र बाँकी धनवेदनमा उधल्लधखत धस्थधत प्रष्ट नभएका व्यधक्तहरुको हकमा जनही १ लाख रुपैया तात्काधलक राहत स्वरुप 

अधवलम्ब उपलब्ध गराई धदनन भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्िी तथा मधन्िपररर्दक्ो कायाुलयको नाममा नेपालको अन्तररम संधवधान, २०६३ को धारा १०० र 

१०७(२) अननसार आदशे जारी” गरेको ि ।  

56
 Velasquez Rodriguez v Honduras, Petition no 7920/1981 decision dated Jul. 28, 1988; Trujillo Oroza v. Bolivia (IACHR) 

Decision dated Jan. 26, 2000; Kurtz v. Turkey (ECHR) Application no 2476/94 May 25, 1998. 
57 िा. धदनेश धवक्रम शाह धव. सजृना केधससमेत ने.का.प. २०६६ धन.नं. ८२६२ प ृ१८१९, दलबहादनर धामी धव. प्रधानमन्िीसमेत ने.का.प. २०७५ धन.नं. ९९९७ प ृ

७५९; नेसार अहमद धमया धव. पृ् वी चन्र अस्पताल नवलपरासी ने.का.प. २०७५ धन.नं. १००६१ प ृ१४०८; िा. वनलन्द थापा धव. सनष्मा थापा ने.का.प. २०७४ 

धन.नं. ९८१४ प ृ८७१ 

58
  िा. धदनेश धवक्रम शाह धव. सजृना के.सी.समेत, ने.का.प. २०६६, धन.नं.८२६२ । 

59 यो मनद्दामा पीधितलाई रु ६,१७,११९।९४ क्षधतपधूतु स्वरुप भराइएको ि । 

60
 दलबहादरु िामी धव. प्रिानमन्त्रीसमते, ने.का.प. २०७५, धन.नं. ९९९७ ।  
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सािधानी अपनाउनपुछन। त्यसैगरी औषधी र खोपको वितरण गदान तथा अन्य उपिारको वितधहरु अपनाउुँदा 
उपिारमा संलग्न क्तिवकत्सकले पतन पयानप्त सािधानी (Due Diligence) अपनाउन ु पछन। प्रभािकारी 
उपिारको लातग सही औषधी, सही मात्रामा, सही तररकाले, सही अितधतभत्र, सेिन/प्रयोग गनन आिश्यक 
हनु्छ। राज्यले नागररकलाई खोप तथा औषधी वितरण गनुन कोरा औपिाररकताको विषय मात्र होइन। यो 
नागररकको स्िास््यसम्बन्धी समस्या समाधान गरी नागररकको स्िास््यसम्बन्धी अतधकारको प्रत्याभतू 
गननको लातग राज्यले गनुनपने अहम ्दावयत्िको विषय हो। तसथन औषधी/खोपको स्तर कस्तो छ र त्यसले 
प्रयोगकतान नागररकहरुलाई नकारात्मक असर गछन िा गदैन भन्ने सम्बन्धमा राज्यले पयानप्त गहृकायन गनुनपछन 
र कुनै प्रकारको नकारात्मक असर िा हातन पगु्न गएको अिस्थामा अपनाउनपुने उपायहरुको सम्बन्धमा 
समेत राज्य सजग र तयार रहनपुछन।...कुनै अमकु कारणले खोप प्रदूवषत भएको कारण देखाउुँदैमा आफूले 
वितरण गरेको खोपले पारेको नकारात्मक प्रभािको कारण सकृ्तजत दावयत्िबाट राज्यले उन्मकु्ति पाउुँदैन” 
भन्ने पतन अदालतले व्याख्या गरेको छ। सो मदु्दामा उपयुनि संिैधातनक सन्दभन र तकन को आधारमा 
अदालतले प्रत्येक मतृक बालबातलकाका पररिारहरुलाई १० लाखको दरले क्षततपूततन तीन मवहनातभत्र 
क्तजल्ला प्रशासन कायानलय डोटीमाफन त उपलव्ध गराउन ु र प्रदूवषत खोपको कारण विरामी भएका 
बालबातलकाको तनशलु्क उपिार गनुन भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।  

 

नसेार अहमद तमयाको मदु्दा सरकारी अस्पतालमा हेलिेक्र्याइुँपूिनक उपिार भएको कारण एउटी २० बषे 
सतु्केरीको मतृ्य ु हनु गएको विषय र डा. िलुन्द थापाको मदु्दा उपिारमा भएको असािधानीको कारण 
एउटा वकशोरीको खटु्टा काट्न ु परेको विषयसुँग सम्बक्तन्धत छन्61। नेसार अहमदको मदु्दामा अस्पतालमा 
भौततक पूिानधारको अभाि तथा कमजोर (Deficient) सेिाका कारण सतु्केरीलाई सेक्तप्टसेतमया भएको भन्दै 
अस्पतालबाट पीतडत पररिारलाई क्षततपूततन भराइएको छ भन े डा. िलुन्द थापाको मदु्दामा अस्पतालबाट 
लापबानही भएको नभै क्तिवकत्सकले नै लापबानहीपूणन कायन गरेको भनी उपिारमा संलग्न क्तिवकत्सकबाट 
क्षततपूततन भराइएको पाइन्छ। नेसार अहमदको मदु्दामा अदालतले दषु्कृततसम्बन्धी कानूनको तकन  प्रयोग गदै 
विरामीको सेिामा संलग्न क्तिवकत्सकको प्रत्यक्ष दावयत्ि (Direct Liability) र उ संलग्न संस्थाको 
गणुस्तरीय सेिा प्रदान गने परोक्ष दावयत्ि (Vicarious Liability) हनु े कुरा स्पष्ट गरेको छ भन े बलुन्द 
थापाको मदु्दामा संलग्न क्तिवकत्सकको प्रत्यक्ष दावयत्िको कुरा गररएको छ।  

  
५॰ छलफल 

नेपालको कानूनी व्यिस्थाको सन्दभनमा क्षततपूततनसम्बन्धी व्यिस्थालाई संविधानमा िक्तणनत, फौजदारी कानूनमा 
िक्तणनत, देिानी कानूनमा िक्तणनत र विशेष कानूनहरु62 र दषु्कृततसम्बन्धी कानूनमा िक्तणनत व्यिस्था गरी 
वितभन्न िगनमा ििान गनन सवकन्छ। संविधानद्वारा राज्य उपर फौजदारी र देिानी दिैु प्रकृततको दावयत्ि 
सकु्तम्पएको र सो दावयत्िको उल्लंघन हुुँदा क्षततपूततन ततनुनपने व्यिस्था गररएको देक्तखन्छ। संविधानमा 

                                                            
61

 नेसार अहमद धमया धव. पृ् वी चन्त्र अस्पताल नवलपरासी, ने.का.प. २०७५, धन.नं. १००६१; िा. वलुन्त्द थापा धव. सषु्मा थापा, ने.का.प. २०७४, धन.नं. ९८१४ । 

62
 जस्तो नागररक अधधकार ऐन, करार ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, प्रधतस्पधाु तथा बजार धनयन्िण ऐन आधद ।  
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उक्तल्लक्तखत हकहरुमध्ये केही हकहरु जस्तो िैयक्तिक एिं िाक प्रकाशन, आिास, पेशा आददको स्ितन्त्रता, 
समानता, विभेदवहनता, सम्पक्ति, धमन, गैरकानूनी तगरफ्तारी, िा इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन े आदद 
कायनविरुद्धका केही हकहरु नागररक अतधकार ऐन, २०१२ मा पतन उक्तल्लक्तखत छन्63। यी अतधकारहरु 
उल्लंघन हुुँदा सोही ऐनको दफा १७(३) अनसुार अदालतले ठहर गरेबमोक्तजम अतधकारमा आघात परेको 
व्यक्तिले क्षततपूततन पाउुँन सक्छ। साथै गैरकानूनी कर लगाइएको िा कानूनको अक्तख्तयारी िेगर सम्पक्ति 
अपहरण गरेको िा नोक्सान पारेको अिस्थामा दफा १८ बमोक्तजम “हजननासवहत सम्पक्ति वफतान पाउुँ” भनी 
क्षतत पगुेको व्यक्तिले उच्ि अदालतमा नातलस उजरु गनन सक्छ। तर सोही दफाको प्रततिन्धात्मक 
व्यिस्थामा “तर कुनै सरकारी कमनिारीले गरेको अनतधकृत (टटनस) कामको तनक्तम्त नपेाल सरकारले क्षततपूततन 
ददन ेछैन” भन्न ेउल्लेख भएबाट नागररक अतधकार ऐनले क) सरकारी कमनिारीले आफ्नो कतनव्यपालनको 
तसलतसलामा कुनै कायन गदान कुनै व्यक्ति िा समदुायलाई हातन नोक्सानी हनु गएमा सोको दावयत्ि 
सरकारले िेहोने तर ख) सरकारी अतधकारीको अनतधकृत कायन (Tortious Act) को कारण तसक्तजनत दावयत्ि 
सोही कमनिारीले बेहोनुनपने व्यिस्था गरी दावयत्िको विषयमा परम्परागत कमन ल सापेक्ष व्यिस्था कायम 
गरेको देक्तखन्छ। देिानी प्रकृततको हातन नोक्सानी भराउन नालेश उजरु गनुनपने क्तस्थततमा सम्बक्तन्धत 
कमनिारीलाई सूिना ददए पगु्ने व्यिस्थाले पतन सोही सैद्धाक्तन्तक धारलाई समात्छ64। साथै कमनिारीले 
गरेको अनतधकृत कायन (Tortious Act) को लातग सरकारले क्षततपूततन िेहोने छैन भन्न े व्यिस्थालाई अब 
देिानी संवहताको पररच्छेद १७ अन्तगनत दषु्कृततसम्बन्धी व्यिस्थासुँगै राखेर हेरेमा तनजी कानून अन्तगनत 
सािनजतनक पदातधकारीहरु उपर व्यक्तिगत मदु्दा िलाई उपिार खोज्न ेउपाय सम्बक्तन्धत व्यक्तिमा सरुक्तक्षत 
रहेको देक्तखन्छ। तर भारतको संविधानमा जस्तै हाम्रो संविधानमा पतन धारा ४६ मा संिैधातनक उपिारको 
हकलाई मौतलक हकको रुपमा राक्तखएको र मानि अतधकार कानूनको व्यापक दायरातभत्र अतधकारहरुको 
सम्मान, संरक्षण र उपभोगको सतुनक्तितता गनुनपने दावयत्ि राज्यमा रहे भएको र अब हाम्रा अदालतहरुले 
पतन व्यक्ति िा समूहलाई पगु्न गएको हातन नोक्सानीमा सरकारबाट क्षततपूततन भराउन थालेको65 समेत 
सन्दभनमा प्रत्यक्ष िा परोक्ष रुपमा संिैधातनक दषु्कृतत तथा राज्यको दावयत्ि (State Liability) सम्बन्धी 
िहृत अिधारणालाई हामीहरुले पतन अङ्गीकार गरेको मान्नपुने हनु्छ। अको शव्दमा हाम्रो संविधानले 
दषु्कृततको परम्परागत दायराभन्दा बावहर पतन राज्यको दावयत्िको रेखा कोरेर संिैधातनक दषु्कृततको 
तसद्धान्तसमेतलाई आत्मसात गदै अतधकारको हर तरहले सम्मान गने प्रततिद्धता व्यि गने राज्यको 
पररकल्पना गरेको देक्तखन्छ।  

 

जहाुँसम्म राज्यको दावयत्ि तनधानरणका आधार के हनु सक्छन ् भन्न े प्रश्न छ, दावयत्ि कुनै व्यक्ति िा 
व्यक्तिहरुको समूहलाई हातन पगुेको अिस्थामा तनधानरण गररने विषय हो। त्यसैले यसमा सिनप्रथम दावयत्ि 
के कसरी वितरण हनु सक्छ भन्न ेहेररनपुछन। अथानत यो हातन सािनजतनक पदातधकारीद्वारा कतनव्यपालनको 
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  नागररक अधधकार ऐन, २०१२, दफा ३ दधेख १५ । 

64
  हनेनुहोस ्नागररक अधधकार ऐन, २०१२, दफा १८ र धनजामती सेवा ऐन, २०४९, दफा ५७ । 

65
  माधथ उधल्लधखत वाजनधद्दन धमया, नेसार अहमद, दलबहादनर धामी र राजेन्र ढकालका मनद्दाहरु ।  
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तसलतसलामा आफ्नो अक्तख्तयारी अन्तगनत रहेर कायन गदान हनु पगुेको हो िा त्यस्तो पदातधकारीले अक्तख्तयारी 
नाघेर कायन गरेको िा कतनव्यबारे सूिना ददइुँदा ददइुँदै समननाक रुपले कायन गरेको िा कतनव्यमा िकेुको िा 
इष्यान, दे्वश िा कपटपूणन िा स्िेच्छािारी व्यिहार गरेको िा लापबानही िा हेलिेक्र्याइुँपूिनक कायन गरेको िा 
आफ्नो दावयत्िप्रतत िरम िेिास्ता गरेको कारण तसक्तजनत भएको हो, सो हेररनपुछन। कुनै पदातधकारीले 

जानाजानी दे्वषपूिनक िा हेलिेक्र्याइुँ िा लापबानहीपूिनक कायन गरेको िा अकमनण्यता प्रदक्तशनत गरेको कारण 
हातन हनु गएको छ र त्यसमा सरकारको कुनै भतूमका छैन भन ेत्यस्तो कायनबाट हनु गएको क्षतत उसैबाट 
भराउन उक्तित हनु्छ। तर जहाुँ सरकारी पूिानधारहरु (उदाहरणको लातग स्िास््य िा सरुक्षासम्बन्धी 
पूिानधार) नै विद्यमान छैनन ्िा भए पतन कमजोर िा त्रवुटपूणन छन ्िा जहाुँ व्यक्तिसुँग व्यिहार गदान जनु 
मापदण्डको अनसुरण गररनपुने हो सो मापदण्ड नै छैन िा आम रुपमा अनसुरण नगररएको अिस्था छ, िा 
कायन गने पदातधकारीको छनौट िा तनयकु्तिमा नै त्रवुट भएको छ (योग्यता नपगुेको व्यक्ति राक्तखएको छ) 
भन ेत्यस्तोमा सरकारले नै दावयत्ि बेहोनुनपने हनु्छ। समग्रमा मलुकुी देिानी संवहता २०७४ को दफा २७ 
को मनसाय पतन त्यही हो भन्न ेदेक्तखन्छ। 

 

तलुनात्मक वितधशास्त्र र अदालती व्यिहार हेदान सािनभौतमक उन्मकु्ति (Sovereign Immunity) को 
अिधारणालाई पूणनताः अस्िीकार नगररएको भएपतन जहाुँसम्म सरकारी िा सािनजतनक कायनबाट संविधान 
प्रदि हकमा हनन ् भै व्यक्तिलाई क्षतत भराउन े कुरा छ सो हदसम्म उन्मकु्तिलाई अत्यन्त संकुक्तित 
पाररएको र राज्यको प्रत्यक्ष िा परोक्ष दावयत्ि के हो भन्न े कुरालाई त्यतत महत्त्ि नददइएको पाइन्छ। 
मानि अतधकार कानूनको सम्मानप्रतत प्रततिद्ध राज्य व्यिस्था कायम गररएको ितनमान सन्दभनमा 
अतधकारहरुको संरक्षणको लातग यो नै उपयिु र प्रभािकारी बाटो हो भन्न ेदेक्तखन्छ।  

 

यसैसुँग जोतडएको अको प्रश्न के कस्तो हातन भराउन ेभन्न ेहो। हातन प्रत्यक्ष र िास्तविक हनुपुछन अथानत 
अप्रत्यक्ष िा अिास्तविक हनुहुुुँदैन। अको शव्दमा कायन िा अकमनण्यता (Act or Omission) र पररणाम 
(Result) बीि कायन र प्रभािको सोझो सम्बन्ध (Direct Causal Relation) हनुपुछन। बीिमा कुनै िाह्य 
तत्िले प्रभाि पारेको हनुहुुुँदैन। साथै हातन सामान्य वकतसमको र िेिास्ता गनन सवकने खालको पतन 
हनुहुुुँदैन। क्षततपूततनको उद्देश्य न्यूनतम रुपमा पतन हातन पगुेको व्यक्तिलाई हातन पगु्नभुन्दा अक्तघको अिस्था 
(Status quo ante) मा फकानउने वकतसमको त हनुपुछन नै तर राज्यको दावयत्ि अतधकारको प्रिलन 
गराउनेसमेत हुुँदा भविष्यमा समेत सहजतापूिनक हक प्रिलन हनु सक्छ भन्ने कुरा सतुनक्तित गररनपुने 
कुरासमेतलाई वििार गरेर क्षततपूततन भराइन ुउक्तित हनु्छ।  

 

संिैधातनक दषु्कृततको सन्दभनमा हेररनपुने अको कुरा तलुनात्मक कानूनमा यस सम्बन्धमा भएको विकास 
हो। वितभन्न देशको अदालती व्यिहार हेदान िलेायतका अदालत अझै पतन दषु्कृततसम्बन्धी दावयत्ि र मानि 
अतधकार कानून अन्तगनतको दावयत्िलाई तमसाई हेनन अतनच्छुक देक्तखन्छन ् भन े दक्तक्षण अविकामा मानि 
अतधकार ऐनको कायानन्ियन नै राज्यको प्रमखु एजेन्डा बनेको र यस क्रममा अतधकारको संरक्षणमा 
राज्यको पूणन दावयत्ि (Complete State Responsibility) को अिधारणालाई सो मलुकुले अनसुरण गरेको 
देक्तखन्छ। अमेररका र भारतमा सिोच्ि अदालतले संविधान  अन्तगनत क्षततपूततन भराउन ेक्षेत्रातधकारलाई 
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दषु्कृतत सम्बन्धमा प्राप्त हनु सक्ने उपिारको परुक उपिारको रुपमा तलएको देक्तखन्छ। अमेररकामा 
राज्यद्वारा गररने विभेद र दवु्यनिहारको कारण काला र अल्पसंख्यकहरु आफ्नो अतधकार संरक्षणमा 
संिैधातनक दषु्कृतत कानून प्रभािकारी हनु े ठान्छन ् र यसलाई प्रभािकारी िनाइनपुछन भन्छन ्भन ेकमन 
लका परम्परागत पक्षधरहरु दषु्कृततको क्षेत्रातधकारलाई तनजी रुपमा खोक्तजन ेउपिारको रुपमा राक्तखनपुछन। 
सािनजतनक पदातधकारीहरुलाई उनीहरुको कामको लातग व्यक्तिगत रुपमा उिरदायी बनाउन थातलयो भन े
शाक्तन्त र सवु्यिस्था कायम गने उनीहरुको कायनक्षमतामा प्रततकूल असर पछन भन्छन।्  

 

तर तलुनात्मक कानूनको अध्ययनको क्रममा विसनन नतमल्न ेकुरा के छ भने दषु्कृतत उपिारको न्यूनतम 
उपाय हो। यसले क्षततपूततनको आधारविन्दसुम्म तयार गछन। मानि अतधकार कानूनले न्यायमा उिाई थप्दै 
पूणन न्यायको मागन तफन  मलुकुलाई डोर् याउछ। यो कानूनले सबै मलुकुहरुमा कुनै न कुनै रुपमा प्रभाि 
पारेको छ। यही प्रभािको एउटा आयामको रुपमा दषु्कृततसम्बन्धी व्यिस्थालाई संिैधातनक दावयत्िसुँग 
जोडी हेनुनपने र सवकने अिस्था परेको छ। पररणामस्िरुप अि नागररक अतधकार ऐन, २०१२ को दफा 
१८ मा भतनए जस्तो गलत कायन िा अकमनण्यताको दोष कमनिारीमा थोपरेर राज्य उम्कन पाउन े क्तस्थतत 
छैन। जहाुँ अतधकारहरु हनन ्भएका छन, व्यक्तिलाई क्षतत पगुेको छ राज्य मल्हम लगाउन अक्तघ सनै 
पछन। मानि अतधकार कानूनको पदिापलाई संिैधातनक व्यिस्थाको रोहमा राज्यको दावयत्ि तनधानरणको 
सन्दभनमा तनयाल्नपुने आिश्यकता र दरकार परेको देक्तखन्छ।  

 

दावयत्ि तनधानरण कै क्रममा सािनजतनक पदातधकारीहरुको अकमनण्यता (Omission) लाई कसरी हेने भन्ने प्रश्न 
पतन उत्पन्न हनु्छ। मलुकुी देिानी संवहता २०७४ को दफा २७ र २८ को को अततररि दफा ६७२ मा 
त्रवुट, लापबानही िा हेलिेक्र्याइपूिनक गररएको “काम (कतमसन) िा अकमनण्यत (अतमसन) बाट कसैको क्तजउ, 
ज्यान िा सम्पक्ति िा कानूनबमोक्तजम संरक्तक्षत हक िा वहतमा कुनै वकतसमको हातन नोक्सानी पगुमेा” सो त्रवुट, 
लापबानही िा हेलिेक्र्याइुँ दषु्कृततको विषय बन्न ेव्यिस्था गररएको छ। अकमनण्यता िाहे व्यक्तिले गरोस ्िा 
सािनजतनक पदातधकारीले कुरा एउटै हो। उनीहरुको अकमनण्यता पतन दावयत्ि तनधानरण गने आधार बन्छ र 
क्षततपूततन तनधानरणको यो एउटा बाटो हनु सक्छ। नेपालमा हामीहरुले क्तिवकत्सकीय लापबानहीका मदु्दाहरुमा 
समकु्तित पररश्रम (Due Diligence) नगरेको भनी दावयत्ि तनधानरणमा अकमनण्यतालाई पतन आधार मानेका छौँ 
। िस्ततुाः क्तिवकत्सकीय लापबानहीका मदु्दाहरु दषु्कृततका मदु्दाहरु हनु ् र यो विषय दषु्कृततसम्बन्धी 
व्यिस्थाकै भािभतूममा खडा भएको तबषय हो। तर यो विषयलाई उपभोिा संरक्षण ऐन मात्र नभै मौतलक 
हकको नजरिाट समेत नेपालमा हेररएको छ66। 

 

दषु्कृततसम्बन्धी कानूनको प्रयोग अन्य कैयौं क्षेत्रमा हनु सक्छ। जङ्गली जनािरले िाली खाएको विषय, 
सडक तनमानण सधुार नगरेको िा ढलको मखु खलु्लै छाडेको िा विषाधीको तनयन्त्रण िा व्यिस्थापन 
राम्रोसुँग नगरेको कारण पगु्न गएको क्षतत भराउन ेआदद इत्यादद अनेक विषय हनु सक्छन ्जसमा सरकारी 
अतधकारीहरुलाई क्तजम्मेिार बनाउन यो क्षेत्रातधकारको प्रयोग हनु सक्छ। फरक यतत हो वक यी प्रत्यक्ष िा 
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अप्रत्यक्ष दावयत्ि अन्तगनतको विषय मात्र नभै संस्थागत असफलता (Organizational failure- faute de 

service) का विषय पतन हनु।् यस्तोमा व्यक्तििाट होइन वक राज्यबाट नै क्षततपूततन भराउन उक्तित हनु्छ। 
यस्तोमा अन्य कुराको अततररि संविधान प्रदि “सम्मानपूिनक बाच्न पाउन ेहक” मौतलक हकको उपभोगमा 
बाधा परेको भनी क्षतत भराउन सवकन्छ। 

  

६॰ हाम्रो संिैधातनक एिं कानूनी गन्तव्य र कायनददशााः तनष्कषनमा केही वििारहरु  

मातथल्ला खण्डहरुमा नेपालको संिैधातनक व्यिस्थाको सन्दभनमा संिैधातनक दषु्कृततको अिधारणात्मक पक्ष, 
तलुनात्मक कानूनमा यसको प्रयोग, मानि अतधकार कानूनले राज्यको दावयत्िबारे क्तखिेको रेखा र त्यसले 
दषु्कृततसम्बन्धी कानूनमा पारेको प्रभाि, नेपालको कानूनी व्यिस्था र अदालतले अनसुरण गररआएको 
अभ्यास बारेमा ििान गररयो। सो गने क्रममा परम्परागत रुपमा दषु्कृततलाई तनजी उपिारको प्रवक्रयाको 
रुपमा हेररएकोमा राज्यका पदातधकारीहरुिाट अतधकारको हनन ् भएको क्तस्थततमा संिैधातनक कानून 
अन्तगनत क्षततपूततन पाउने मानकको रुपमा प्रयोग भएको पाइयो। वितभन्न मलुकुका दृष्टान्तहरुले यही 
कुराको पररपवुष्ट गरेका छन।्  

 

उपसंहारको क्रममा अब हाम्रो संिैधातनक र कानूनी गन्तव्य बारेमा सोच्दा केही कुराहरु अरु स्पष्टसुँग 
राख्न आिश्यक देक्तखन्छ। हाम्रो संविधानले संिैधातनक उपिारको हकलाई पतन मौतलक हकको रुपमा 
राखेको र सिोच्ि अदालत र उच्ि अदालतलाई सािनजतनक हक र सरोकारको वििाद हेने क्षेत्रातधकार 
प्रदान गरेबाट अतधकारको उपभोगलाई महत्त्ि ददएको कुरा स्पष्ट देक्तखन्छ। हामीले कल्पना गरेको 
न्यायपातलका स्ितन्त्र मात्र होइन “सक्षम न्यायपातलका” हो। यस्तो न्यायपातलकाले अतधकारहरुलाई 
उपिारविहीनताको अिस्थामा छाड्न कदावप सक्दैन। हाम्रो संविधानको धारा १३३(२) मा मौतलक हकको 
प्रिलनको लातग “आिश्यक र उपयिु आदेश जारी गने, उक्तित उपिार प्रदान गने, त्यस्तो हकको प्रिलन 
गराउन ेिा वििादको टंुगो लगाउन ेअसाधारण अतधकार” सिोच्ि अदालतलाई प्रदान गररएको छ। मौतलक 
हकको प्रिलनको लातग “आिश्यक र उपयिु आदेश” जारी गने अतधकार उच्ि अदालतलाई पतन छ67। 
प्रदान गररएको क्षेत्रातधकारले अमकु मदु्दामा प्रभािकारी न्याय प्रदान गरी पूणन न्यायको मागनमा अक्तघ िढ्न 
अदालतहरुलाई मद्दत गछन।  

 

यद्यवप क्तजल्ला अदालतलाई सिोच्ि र उच्ि अदालतलाई जस्तो अतधकार प्रदान गररएको छैन तर मलुकुी 
देिानी संवहतामा गररएका दईुिटा व्यिस्थाहरुले हाम्रो न्याय व्यिस्थालाई तनदेक्तशत गने देक्तखन्छ। सोमध्ये 
पवहलो दावयत्िसम्बन्धी व्यिस्था हो। देिानी संवहताको दफा ४९४ मा “कुनै काम गनन िा नगननका लातग 
कानूनी रुपमा िाध्यता भएकोमा त्यस्तो काम नगरे िा गरेमा दावयत्ि सजृना हनुछे” भतनएको छ। दावयत्ि 
कानून, करार, अप्रत्यक्ष िा अधन करार, अनकु्तित समवृद्ध (Unjust Enrichment), दावयत्ि तलने गरी भएको 
कुनै व्यक्तिको एकतफी प्रततिद्धता, कानूनबमोक्तजम दषु्कृतत (Torts) मातनने काम, कानूनबमोक्तजम अधन 
दषु्कृतत मातनन ेकामबाट सजृना हनुे व्यिस्था दफा ४९४(१) मा गररएको छ। यसरी दावयत्ि सजृना हनुे 
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विस्ततृ व्यिस्था संवहतामा गररएकोबाट राज्यका तनकायदेक्तख सािनजतनक पदातधकारीहरु संविधानद्वारा तसक्तजनत 
दावयत्िको व्यिस्थाबाट पक्तन्छन तमल्न ेदेक्तखुँदैन। दोस्रो, देिानी कायनवितध संवहता कानून अपयानप्त िा अस्पष्ट 
भएको आधार तलई मदु्दाको तनणनय गननबाट न्यायाधीश पक्तन्छन नपाउने व्यिस्था गररएको छ। कानून 
अपयानप्त िा अस्पष्ट रहेको क्तस्थततमा “न्यायका मान्य तसद्धान्तको आधारमा” अदालतले न्याय गनुनपछन68। 
त्यतत मात्र नभै संविधानमा नै न्यायसम्बन्धी अतधकारको प्रयोग अन्य कुराहरुको अततररि “न्यायका मान्य 
तसद्धान्तबमोक्तजम” हनु े व्यिस्था गररएको छ69। तसथन हाम्रो संिैधातनक र कानूनी सन्दभनमा राज्यको 
विस्तीणन दावयत्िको रेखा कोरी त्यसको आलोकमा अमकु मदु्दामा राज्यको दावयत्ि के हो र यसले सो 
दावयत्िको पालना नगदान व्यक्तिलाई के कस्तो हातन पगु्न गएको छ भन्ने यवकन गरी न्याय गनुन अदालतको 
कतनव्य बन्दछ।   

 

दषु्कृतत मूलताः देिानी दावयत्िसुँग सम्िक्तन्धत तनजी उपिारको व्यिस्था हो। यसमा हातनलाई आतथनक 
रुपमा मापन गने र भराउन ेकोतसस गररन्छ। क्षततपूततन न्यायको मूल कुरा हो। यसको अभािमा न्याय 
व्यिस्था मछन। मलुकुी देिानी संवहतामा गररएको दावयत्ि र दषु्कृततसम्बन्धी व्यिस्थाको भािभतूम पतन यही 
हो। राज्यको आडमा सािनजतनक पदातधकारीहरुले गरेका गलत कायन िा अकमनण्यतामा यो संिैधातनक 
दावयत्िको विषय बन्न ेहो। हाम्रो अदालती अभ्यासलाई हेदान क्षततपूततन भराउने सन्दभनमा हामीहरुले राज्यको 
दावयत्ि र सािनजतनक पदातधकारीको दावयत्िबीि स्पष्ट रेखा कोनन सकेका छैनौ। नसेार अहमदको मदु्दामा 
मात्र राज्यले अस्पतालमा आिश्यक पूिानधार नराखेको र रोगीको उपिारमा तनक्तित मापदण्ड बनाई लागू 
गनन नसकेको कुरालाई मध्यनजर गदै अस्पतालबाट क्षततपूततन भराइएको छ। हाम्रो जस्तो भौततक 
पूिानधारको अभाि भएको मलुकुमा यदद सािनजतनक पदातधकारीबाट व्यक्तिगत रुपमा अक्षम्य कायन भएको 
िा समननाक व्यिहार गररएको िा दे्वश िा कपटपूणन कायन भएको िा सम्भावित क्षततबारे पूिन जानकारी 
हुुँदाहुुँदै पतन कतनव्य तनिानहमा जानाजानी लापबानही िा हेलिेक्र्याइुँ गरेको कारण पीतडतलाई क्षतत पगुेको 
अिस्था छ भन े मात्र अरुलाई पतन कतनव्य तनिानहमा दृष्टान्त हनुे गरी त्यस्तो पदातधकारीबाट क्षततपूततन 
भराउन ुउपयिु हनु्छ। त्यसिाहेक जहाुँ क्षतत तनक्तित स्रोत केक्तन्द्रत नभै वितभन्न स्रोतमा वितरीत छ िा 
कारण र पररणामबीि सोझो सम्बन्ध छैन र समयको अन्तरालले गदान कसको दोष हो भन्न कदठन हनुे 
क्तस्थतत छ, यस्तो क्तस्थततमा सािनजतनक पदातधकारीलाई व्यक्तिगत दावयत्ि बोकाउन ु उपयिु देक्तखुँदैन। 
सािनजतनक पदातधकारीले गल्ती गरेको क्तस्थततमा पतन यदद त्यस्तो पदातधकारीको आतथनक हैतसयतको कारण 
उसबाट क्षतत भररन सक्न ेअिस्था छैन भन े राज्यबाट क्षतत भराउन ुउपयिु हनु्छ। क्षतत भराउुँदा के 
कस्तो दावयत्िको उल्लंघन हनु गएको हो, कायन िा अकमनण्यता र पररणामबीि कतत नक्तजकको सम्बन्ध 
छ, त्यसैगरी आतथनक रुपमा गररन े क्षततको पूततन न्यायको उपयिु माध्यम बन्न सक्छ िा सक्दैन भन्ने 
कुराहरु वििारणीय हनु्छन।् फौजदारी मदु्दामा कसरुदारले सजाय पायो तर पीतडतले के पायो भन्न ेप्रश्नहरु 
उठेका कारण पीतडतलाई न्यायको केन्द्रमा ल्याउन पनुस्थानपकीय न्यायलाई आजभोतल महत्त्ि ददन 
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थातलएको छ। देिानी वििादमा क्षततको पूततन प्रमखु मदु्दा हनुे नै भयो। तसथन क्षततपूततनसम्बन्धी 
विषयहरुलाई गवहराइमा पगुेर हेररन ु र जाुँक्तिनपुछन र गररि र तनमखुालाई न्यायको व्यापक दायरातभत्र 
सरुक्तक्षत गदै संिैधातनक हकको तनिानध प्रिलनलाई सम्भि बनाइनपुछन।  

 

दषु्कृतत तनजी कानूनको व्यिस्था हुुँदाहुुँदै पतन सािनजतनक पदातधकारीहरु संलग्न हनु ेर उनीहरुले राज्यको 
आडमा (in the Color of State) कायन गने भएको कारण यसलाई संिैधातनक कानूनको रोहमा हेररएको हो। 
ितनमानमा राज्यको सेिाजन्य कायन वितभन्न स्िायि तनकायमाफन त तनजी तनकायसुँग करार गरी उसलाई 
सकु्तम्पने (Outsourcing) समेतका अिस्था पने हुुँदा सरकारी तनकाय िा कमनिारी मात्र नभै त्यस्तो सािनजतनक 
सेिामा संलग्न िा सािनजतनक कतनव्य तनिानह गने सबै तनकाय िा पदातधकारीहरुलाई सरकारका तनकाय 
(Instrumentality of the State)70 मानी संिैधातनक दषु्कृततको दायरातभत्र ल्याइन ुउपयिु हनु्छ।  

 

अन्त्यमा, दषु्कृततसम्बन्धी कानून नेपालमा भरखर मात्र प्रारम्भ भएको हुुँदा यसलाई प्रभािकारी बनाउन ु
कानून र न्यायसुँग सम्िद्ध सबैको कतनव्य हनु आउुँछ। मातथल्ला अदालतहरुले संिैधातनक दषु्कृततसम्बन्धी 
अतधकारक्षेत्रको प्रयोग गदान पतन, दषु्कृततसम्बन्धी कानूनी मागनबाट क्तजल्ला अदालतले उपिार प्रदान गनन 
सक्छ िा सक्दैन, कतै ररटसम्बन्धी क्षेत्रातधकारको प्रयोग गदान तल्लो अदालतको न्यावयक स्िायिता त 
मदैन, न्यायमा पहुुँिको दृवष्टबाट ररटको क्षेत्रातधकारको प्रयोग कतत उक्तित िा अनकु्तित हनु्छ, समन्ियको 
दृवष्टबाट हेदान के उक्तित र आिश्यक हनु्छ सोसमेत हेनुन आिश्यक हनु्छ। संविधान िक्तणनत “सक्षम अदालत” 
को अिधारणाले सबै अदालतहरु सक्षम रहुँदा मात्र मूतनरुप तलने हो। न्यावयक संरिना पतन वपरातमड जस्तै 
स्िरुपमा रहेमा जनस्तरमा न्याय बढी सतुनक्तित हनु सक्छ। तसथन यी समस्त सन्दभनमा न्याय प्रदान गररन े
विषयभन्दा सतुनक्तित गररन ेविषय हो भन्न ेसबैले मनन ्गरी भविष्यको रेखा कोनुन उपयिु हनुे देक्तखन्छ। 
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पनुरािेदक 

प्रततिादी 

प्रत्यथी 
िादी 

 

अनसूुिी 
 

सिोच्ि अदालत, संयिु इजलास 

माननीय न्यायाधीश डा. श्री  आनन्दमोहन भट्टराई 

माननीय न्यायाधीश श्री  कुमार रेग्मी 
फैसला 

०67-CI-1४२२ 
मदु्दााः- करार पररपालना गराई पाउुँ। 

 

काठमाडौं क्तजल्ला, काठमाडौं महानगरपातलका िडा नं. 34 नयाुँ बानेश् िर बस्ने  
पिन राजभण्डारी -----------------------------------------------------------------१ 

 

विरुद्ध 

काठमाडौं क्तजल्ला , काठमाडौं महानगरपा तलका , िडा नं . 7 िाि वहल बस्ने राम  
शे्र ष् ठ -1 

 

शरुु तहमा फैसला गनेाः   माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद ओली 
शरुु तहमा फैसला गने अदालताः  काठमाडौं क्तजल्ला अदालत 

फैसला तमतताः      २०६५।०२।२२ 

पनुरािेदन तहमा फैसला गनेाः   माननीय न्यायाधीश श्री देिेन्द्रराज शमान 
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खततिडा 

पनुरािेदन तहमा फैसला गने अदालताः  पनुरािेदन अदालत पाटन 

 फैसला तमतताः       २०६६।११।१७ 

 

न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोक्तजम यसै अदालतको अतधकारक्षेत्रतभत्र परी तनयमानसुार पेस हनु आएको 
प्रस्ततु मदु्दाको संक्तक्षप्त त्य र अदालतको ठहर यसप्रकार रहेको  छाः 

 

त्य खण्ड 

विपक्षीका नाममा मालपोत कायानलय, िािवहलमा दतान रहेको काठमाडौं क्तजल्ला, काठमाडौं महानगरपातलका िडा नं.७ 
तस.नं. १०२७-२३ को वक.नं. ४१७ को १-८-१-० जग्गा मध्ये पूिन तबि तफन बाट बाटो छुने गरी ०-६-० जग्गाको 
प्लट कायम गरी सो प्लटको जम्मा मूल्य रु. १२,५०,०००।- तनधानरण गरी मबाट अतग्रम बैना रु. १२,००,०००।- 
भिुानी तलई ३ मवहनासम्ममा राक्तजनामा तलखत रक्तजस्रेसन गररददने शतन र समयाितध तनक्तित गरी हामी तबि आपसमा 
करार भै मालपोत कायानलय, िािवहल माफन त तमतत २०६३।२।२२ मा र. नं. ८४२ को करारनामाको तलखत 
रक्तजस्रेसन गरी तलए ददएकोमा म्याद तभत्र बाुँकी रुपैंया बझुी तलई मैले पाउने प्लट वकिाकाट गरी तलखत रक्तजस्रेसन 
गरी ददनहुोस भनी बारम्बार भन्दा अन्य बाुँकी जग्गासमेत एकै पटक पास गरी ददन्छु भनी भन् न ुभएको र म भन्दा 
पतछ बैना गने मातनसलाई जग्गा पास गररददएको कुरा थाहा पाई पनुाः विपक्षीसमक्ष गई कुरा गदान बाुँकी जग्गासुँग 
साथ पास गररददन्छु, बारम्बार मालपोत धाउन सक्तक्दन, जानेको गर भनी जिाफ ददएकाले साहै्र अन्यायमा परी वफराद 
गनन आएको छु। अताः विपक्षीले शतन पररपालना नगरेकाले विपक्षीलाई मैले ददनपुने बाुँकी रु. ५०,०००।- ददन म 
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तयार हुुँदा विपक्षीका नाममा मालपोत कायानलय, िािवहलमा दतान रहेको काठमाडौं क्तजल्ला, काठमाडौं महानगरपातलका 
िडा नं.७ वक.नं. ४१७ को क्षे.फ १-८-१ मध्ये करारको तलखत बमोक्तजमको मोठमा रोक्का जतनरहेको पूिन 
तबितफन बाट बाटो छुने गरी ०-६-० जग्गाका प्लट वक.नं. ४१७ बाट वकिाकाट हुुँदा कायमी वक.नं. ४२२ को १-
२-२ जग्गामा पने भएकोले उि वक.नं. ४२२ को क्षे.फ.१-२-२-० मध्येबाट के्ष.फ.०-६-० जग्गा वकिाकाट गरी 
विपक्षीबाट करार पररपालना गराई तलन पाउने गरी पाउुँ भन् नेसमेत व्यहोराको तमतत २०६४।०४।०७ मा राम 
शे्रष्ठको वफराद दािी। 

 

म प्रततउिरिालाले विपक्षी वफरादीलाई तमतत २०६३।२।२२ गते गरेको करारको कागज जग्गा बेच्न नभई 
विपक्षीको आमा कान्छी शे्रष्ठले म जग्गाधनी भएको मेरो नाममा एकलौटी हक भोगको काठमाडौं क्तजल्ला, काठमाडौं 
महानगरपातलका िडा नं.७ तस.नं. १०२७-२३ वक.नं. ४१७ को १-८-१-0 जग्गाको मोही सखुनुारायण शे्रष्ठको 
मतृ्यपुिात मोही नामसारी मागेको अिस्थामा वििाद तसजनना हनु गई नटुवङ्गने अिस्थामा भएको हनुाले मैले 
जग्गाधनीको हैतसयतले दिैु पक्ष लाटी शे्रष्ठका तफन बाट मङ्गलदास शे्रष्ठ र ततथन शे्रष्ठ, कान्छी शे्रष्ठ र राम शे्रष्ठसुँग सर 
सल्लाह, छलफल गरी कान्छी शे्रष्ठलाई दािी छोड्न लगाउुँने सो िापतको क्षततपूततन रु. १४,००,०००।- ददनेमा तमतत 
२०६२।५।१८ गते ददई बाुँकी रु. १२,००,०००।- तमतत २०६३।२।२२ गते बझुी तलई भतूमसधुार कायानलय, 
काठमाडौंमा मोही लगत कट्टा हनेु गरी तमलापत्र गरेको यथाथन व्यहोरालाई विपक्षी राम शे्रष्ठको आमा कान्छी शे्रष्ठलाई 
ददनपुने रकम रु.१२,००,०००।- को सम्बन्धमा तयार भएको करार कागजलाई विपक्षीले रु.१२,००,०००।- बझुी 
तलई उि करार कागज फट्टा गरी ददन्छु भनी विश्वास ददलाएको अिस्थामा करार कागज फट्टा नगरी यतत लामो 
समयपतछ आएर जग्गा खररद गनन ददएको रकमको अनसुार करार पररपालना गराई पाउुँ भनी औक्तित्य र अथन समाप्त 
भैसकेको कागजलाई टेकेर म जग्गाधनीलाई दाुःख र हैरानी ददन दायर गररएको वफराद पत्र अ.िं.१८० नं. बमोक्तजम 
खारेज गरी पाउुँ भन् नेसमेत व्यहोराको तमतत २०६४।११।०६ को पिन राजभण्डारीको प्रततउिर। 

 

वफराद पत्रको प्रमाण कागज खण्डको 'ख' मा उल्लेक्तखत तमतत २०६३।२।२२ र.नं. ८४२ 'क' को पारीत तलखतको 
प्रमाक्तणत प्रतततलपी सम्बक्तन्धत मालपोत कायानलयबाट क्तझकाई आएपतछ तनयमानसुार पेश गनून भन् ने काठमाडौं क्तजल्ला 
अदालतको तमतत २०६४।१२।३ को आदेशानसुारको तलखतको प्रमाक्तणत प्रतततलपी तमतसल संलग्न रहेको। 

 

अिल सम्पक्तिको हस्तान्तरण सम्बन्धमा मलुकुी ऐन, रक्तजस्रेसनको महल अन्तगनत अतनिायनरुपमा तलखत पारीत 
हनुपुदनछ, अथानत करार ऐन, २०५६ को दफा ८८ अनसुार अिल सम्पक्तिको सम्बन्धमा रक्तजस्रेसनको महलमा 
उल्लेक्तखत भएबमोक्तजम तलखत पारीत नभएको अिस्थामा त्यस्तो तलखतबाट अिल सम्पक्ति पवक्र दािी गनन तमल्दैन। 
अताः िादी दािी बमोक्तजमको जग्गा विक्री गरी ददने तलने सम्बन्धमा भएको सम्झौताको यथाित पररपालना गराई ददन 
प्रस्ततु मदु्दाबाट संभि देक्तखन् न। यसथन तमतत २०६३।०२।२२ को करारको पररपालना गराई पाउुँ भन् ने िादी दािी 
पगु्न नसक्ने ठहछन भन् ने काठमाडौं क्तजल्ला अदालतको तमतत २०६५।२।२२ को फैसला। 

 

विपक्षी र म तबि तमतत २०६३।२।२२ मा मालपोत कायानलय, िािवहलबाट करारको तलखत रक्तजस्रेसन भए अनरुुप 
विपक्षीका तफन बाट अतनिायन रुपमा आफ्नो दावयत्ि पालना गनुनपनेमा वििाद नहुुँदा नहुुँदै पालना नगररददएको कारण 
परेको वफरादमा उल्टो िादी दािी पगु्न नसक्ने ठहर गरी शरुु काठमाडौं क्तजल्ला अदालतबाट तमतत २०६५।२।२२ 
मा भएको फैसला ऐन, कानून र प्रततपाददत तसद्धान्तसमेतको विपरीत हनेु गरी भएको फैसला िदर भागी छ। सो 
फैसला त्रवुटपूणन हुुँदा िदर गरी वफराद दािी अनसुार तमतत २०६३।२।२२ मा मालपोत कायानलय, िािवहल 
काठमाडौंबाट तलखत रक्तजस्रेसन भएको करार विपक्षीबाट पररपालना गराई तलन पाउने ठहर गरी इन्साफ गरी न्याय 
पाउुँ भन् नेसमेत व्यहोराको पनुरािेदन पत्र। 
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यसमा करारनामाको तलखत रक्तजस्रेसन पारीत गरेको सन्दभनबाट शरुुको फैसला फरक पनन सक्ने देक्तखंदा मलुकुी ऐन, 
अ.िं.२०२ नं. तथा पनुरािेदन अदालत तनयमािली २०४८ को तनयम ४७ बमोक्तजम छलफलको लागी विपक्षी 
क्तझकाई हाक्तजर भएपतछ िा अितध नाघेपतछ तनयमानसुार पेश गनून भन् ने पनुरािेदन अदालत पाटनको तमतत 
२०६६।२।४ को आदेश। 

 

कानूनीरुपमा करार सम्पन् न भैसकेपतछ सो करार बमोक्तजमको दावयत्ि करारका दिैु पक्षबाट पूरा गररन ुपने हनु्छ। 
िादी प्रततिादी तबि करार हुुँदा काठमाडौं क्तजल्ला, काठमाडौं महानगरपातलका िडा नं.७ को वक.नं. ४१७ को 
के्ष.फ.१-८-१-० खण्ड (ङ) मध्ये पूिन तबि तफन बाट बाटो छुने गरी ०-६-० जग्गा रु.१२,५०,०००।- तलने ददने 
गरी शतन उल्लेख गरी करारनामाको तलखत भएको देक्तखन्छ। िादी प्रततिादी तबि शतन उल्लेख गरी भएको 
करारनामाको तलखत तमतत २०६३।२।२२ मा रक्तजस्रेसन पारीत भएको यस क्तस्थतीमा कानूनले तनधानरण गरेको 
प्रवक्रया पूरा गरी भएको करारनामाको तलखतलाई अन्यथा मान् न तमलेन। अताः पनुरािेदक िादीको दािी बमोक्तजम 
तमतत २०६३।२।२२ को मालपोत कायानलयमा रक्तजस्रेसन भएको करारनामा तलखत बमोक्तजमको ०-६-० जग्गा 
भिुानी गनन बाुँकी रकम भिुान गरी साथै आिश् यक कानूनी प्रवक्रया पूरा गरी िादीले करार बमोक्तजमको शतन 
पररपालना गराई पाउने ठहछन। िादी दािी पगु् न नसक्ने ठहर गरेको शरुु काठमाडौं क्तजल्ला अदालतको तमतत 
२०६५।२।२२ को फैसला उल्टी हनेु ठहछन भन् ने पनुरािेदन अदालत पाटनको तमतत २०६६।११।१७  को 
फैसला।  

 

नयाुँ नापीमा उल्लेक्तखत काठमाडौं क्तजल्ला, काठमाडौं महानगरपातलका िडा नं. ७ वक.नं. ७ को क्षे.फ. १-९-२-२ को 
जग्गामा विपक्षीका वपता एिम ्पतत मोही सकुुनारायण शे्रष्ठ उल्लेख भई म पनुरािेदक जग्गा धनी रहेको अिस्थामा 
विपक्षीहरुले तनज मोही सकुुनारायण शे्रष्ठको मोही हक छोड्न मञ् जरुी तमतत २०६२।५।१८ गते आफ्नो वहस्साको 
जग्गाको मूल्य रु.१४,००,०००।- कायम गरी जग्गा सट्टा पट्टा पतछ कायम भएको वक.नं. ४१७ को क्षे.फ. १-८-
१-० जग्गाको भाग ०-६-० जग्गा होइन, परैु आधा हक मूल्य नै नततरी पाउने जग्गा हनु््यो। आफ्नै हकमा आउने 
जग्गा अरुलाई हकछाडी करार गरेर रकम बझुाई तलनपुने अिस्था नै हुुँदैन। तमतत २०६२।५।१८ मा गरेको बैना, 
तमतत २०६३।२।२२ मोवह सकुुनारायण शे्रष्ठ यथाित राखी भएको करार र सोवह तमततमा मोवह हक छोडपत्र, एउटै 
जग्गा वक.नं. ७ क्षे.फ.१-९-२-२ जग्गा तमतत २०६३।१।१३ को सट्टा पट्टा पतछ कायम वक.नं. ४१७ को क्ष.ेफ. 
१-८-१-० जग्गा अरु कोवह नभएर उही मोवह र म पनुरािेदक जग्गा धनी तबि भई रु.१२,००,०००।- तलने ददने 
गरी भए गरेको व्यिहार देक्तखन आएबाट विपक्षी र म पनुरािेदक तबि यथाथनरुपले नभई कृततमरुपले रकमको 
प्रत्याभतूतको लातग कागज गरे भएको त्य सोबाट पवुष्ट हनु्छ। तमतत २०६३।२।२२ मा मोही छोडपत्र गनुन अगािै 
विपक्षीले मोहीको दािी गरररहेको अिस्थामा उि कागज भएको हुुँदा समेत यथाथनमा जग्गा तलने ददने व्यहोरा नभई 
उि रु.१२,००,०००।- को सरुक्षाका लातग सो करार गररएको कागज भएको अिस्था छलनङ्गै हनु्छ। विपक्षीहरुले 
मोही हक छोड पत्र गने सहमतत अनरुुप तमतत २०६२।५।१८ मा रु.१४,००,०००।- मध्ये रु.२,००,०००।- 
मबाट बझेुको होइन छैन भनी नकारेको अिस्था छैन। साथै म पनुरािदेकले पतन उि तमतत २०६२।५।१८ को 
बैना कागज बमोक्तजम तनज विपक्षीहरुले काम नगरे िापत ददएको बैना रकम रु.२,००,०००।- वफतान पाउुँ भनी तनज 
विपक्षीहरुका नाममा कारिाही अगातड बढाएको छैन। युँही जग्गामा यस्तै करारका अकान विपक्षी मंगलदास शे्रष्ठले 
दायर गरेको करार बमोक्तजम क्षततपूततन ददलाई पाउुँ र करार बमोक्तजम गरी पाउुँ भन् ने मदु्दा माग दािी नपगेुको भनी 
तमतत २०६५।२।२१ मा खारेज गरेको र तमतत २०६५।४।१० मा पनुरािेदन गनन जान् न भनी रोक्का राखेको 
जग्गासमेत फुकुिा गररददएको अिस्था छ। विपक्षी िादी र म पनुरािेदक तबि भएको भनी दािी तलएको तमतत 
२०६२।२।२२ को करार िल बस्त ुसम्बन्धी नभै अिल जग्गा पारीत गरी तलने ददने सम्बन्धी रहेकोले करार ऐन, 
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२०५६ बमोक्तजम हनैु नसक्ने करारका आधारमा दािी बमोक्तजम फैसला गनन कदापी पतन तमल्दैन। अताः उपरोि 
प्रकरणहरुमा िक्तणनत गररएका त्य एिम ्कानूनका आधारमा शरुु काठमाडौं क्तजल्ला अदालतको फैसलालाई उल्टी हनेु 
गरी भएको सम्मातनत पनुरािेदन अदालत पाटनको तमतत २०६६।११।१७ गतेको फैसला बदर गरी पाउुँ भन् नेसमेत 
व्यहोराको तमतत २०६८।१।१२ मा तनज पिन राजभण्डारीले यस अदालतमा पेश गेरको पनुरािेदन पत्र। 

 

यसमा प्रस्ततु मदु्दासुँग मेल खाने प्रकृततका ०६६-DF-००१९, ०६६-DF-००२०, ०६६-DF-००२१, ०६६-DF-००२२, 

०६६-DF-००२३ नं का मदु्दाहरु पूणन इजलासमा वििाराधीन अिस्थामा रहेको देक्तखन आएकोले उपरोि मदु्दाहरुको 
तनणनय भएपतछ फैसलाको प्रतततलवपसमेत साथै राखी तनयमानसुार पेश गनून भन् नेसमेत व्यहोराको तमतत २०७५।२।११  
मा भएको यस अदालतको आदेश। 

 

यस अदालतको ठहर 

तनयमबमोक्तजम दैतनक पेशी सूिीमा िढी तनणनयाथन इजलाससमक्ष पेश हनु आएको प्रस्ततु मदु्दामा पनुरािेदक प्रततिादी 
पिन राजभण्डारीको तफन बाट उपक्तस्थत हनु ुभएका विद्वान ्अतधििाहरु श्री पणु्यप्रसाद पाण्डे, श्री लेखनाथ भट्टराई, श्री 
सरुज अतधकारी र श्री शकु्तशलकुमार शमान सापकोटाले मेरो पक्ष पिन राजभण्डारीले विपक्षी राम शे्रष्ठलाई तमतत 
२०६३।२।२२ मा गरेको करारको कागज जग्गा बेच्न नभई विपक्षीको आमा कान्छी शे्रष्ठले मेरो पक्ष जग्गाधनी 
भएकोमा तनजको एकलौटी हक भोगको काठमाडौं क्तजल्ला, काठमाडौं महानगरपातलका िडा नं.७ तस.नं. १०२७-२३ 
वक.नं. ४१७ को १-८-१-0 जग्गाको मोही सखुनुारायण शे्रष्ठको मतृ्यपुिात ्मोही नामसारी मागेको अिस्थामा वििाद 
तसजनना हनु गएको कारण मदुा तमलाउने सन्दभनमा भएको हो। सो मोवह मदु्दामा वििाद नटुवङ्गने अिस्था भएको हनुाले 
मेरो पक्षले जग्गाधनीको हैतसयतले सर सल्लाह, छलफल गरी कान्छी शे्रष्ठलाई दािी छोड्न लगाउुँने सो िापतको 
क्षततपूततन रु.१४,००,०००।- ददनेमा तमतत २०६२।५।१८ गते ददई बाुँकी रु.१२,००,०००।- तमतत 
२०६३।२।२२ गते बझुी तलई भतूमसधुार कायानलय, काठमाडौंमा मोही लगत कट्टा हनेु गरी तमलापत्र गरेको करार 
कागज फट्टा गनुनपने मा नगरी विपक्षीले जग्गा बेच्न गररएको करार भनी झठु्ठा दािी तलएकोमा िादी दािी पगु्ने गरी 
भएको पनुरािेदन अदालत पाटनको फैसला त्रटुीपूणन देक्तखएकोले सो फैसला बदर गरी पाउुँ भनी बहस गनुन भयो। 

 

उपरोि अनसुार प्रस्ततु भएको बहस क्तजवकर सनुी पनुरािेदन पत्र सवहतको तमतसल कागजात अध्ययन गरी तनणनयतफन  
वििार गदान देहायका प्रश् नहरुको तनरुपण गनुनपने हनु आयो।  

क) िादी र प्रततिादी तबि भएको करारको प्रकृतत के हो?  

ख) करार ऐन, २०५६ को दफा ४ मा बक्तणनत करारीय स्ितन्त्रताको ऐततहातसक सन्दभन र अिधारणात्मक पक्ष के 
हो; यो अिधारणाका सीमा के हनु?्  

ग) करारीय स्ितन्त्रता र हाम्रो व्यिहाररक प्रयोग के कस्तो छ? सिोच्ि अदालतबाट प्रततपाददत तसद्धान्तहरुले 
हामीलाई के कसरी तनदेक्तशत गनन सक्छन?्  

घ) करारीय स्ितन्त्रताबारे भविष्यको रेखा कोदान हाम्रो दृवष्टकोण के कस्तो रहन ुिान्छनीय हनु्छ? 

ङ) के वििाददत तलखतले करार ऐन, २०५६ को दफा ४ र दफा ८८ को शतन पूरा गछन? 

ि) िादी दािी बमोक्तजम करारको पररपालना गराउन ुपने हो िा होइन; पनुरािेदन अदालतको तनणनय तमलेको छ िा 
छैन। पनुरािेदक प्रततिादीको पनुरािेदन क्तजवकर पगु्न सक्ने हो िा होइन? 

 
तनरुपण गररनपुने पवहलो प्रश्नाः िादी र प्रततिादी तबि भएको करारको प्रकृतत के हो?  

िादी राम शे्रष्ठ (दोस्रो पक्ष भतनएको) र प्रततिादी पिन राजभण्डारी (प्रथम पक्ष भतनएको) तबि तमतत 
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२०६३।२।२२।२ मा प्रततिादीका नाममा मालपोत कायानलय, िािवहलमा दतान रहेको काठमाडौं क्तजल्ला, काठमाडौं 
महानगरपातलका िडा नं. ७ तसट नं. १०२७-२३  वक.नं. ४१७ को १-८-१-० मध्ये पूिन तबितफन बाट बाटो छुने 
गरी ०-६-० (छ आना) जग्गा विक्री गने सम्बन्धमा एउटा करार भै र. नं. ८४२ बाट रक्तजषे्ट्रसन पारीत भएको 
रहेछ। सो करारका मखु्य मखु्य शतनहरु देहाय बमोक्तजम रहेछनाः  
१. “हामी दईु पक्ष तबि खररद विक्री गने तय गररएको उल्लेक्तखत वक.नं. ४१७ को जग्गा मध्ये ०-६-० (छ आना 

जग्गा मात्र) जम्मा मूल्य रु.१२,५०,०००।- अक्षरुपी बाह्रलाख पिास हजार रुपैंया तनधानरण गरेका छौं।  
२. उल्लेक्तखत तनधानरीत मूल्य मध्ये आजका तमततमा म दोस्रो पक्षका तफन बाट अतग्रम रु.१२,००,०००।- अक्षरुपी 

बाह्रलाख रुपैंया भिुानी ददएको र म प्रथम पक्षले उि रुपैंया बकु्तझ तलएको छु। सो रुपैंया तलए ददएिापत दोस्रो 
कागज गरेको छैन। 

३. बाुँकी रकम रु.५०,०००।- अक्षरुपी पिास हजार रुपैंया उक्तल्लक्तखत जग्गा तपाुँई प्रथम पक्षको तफन बाट दोस्रो 
पक्षको तनतमि राक्तजनामा तलखत रक्तजषे्ट्रसन गररददुँदाको अिस्थामा भिुानी एिम ्ििुा गने कुरामा हामी दिैु पक्ष 
शतन मञ् जरु गदनछौं। 

४. यो करार आजको तमतत देक्तख लाग ु भै तीन मवहनासम्म कायम रहनेछ र सो समयाितध तभत्र म प्रथम पक्षको 
तफन बाट तपाुँई दोस्रो पक्षलाई राक्तजनामा तलखत रक्तजषे्ट्रसन गररददनपुने र म दोस्रो पक्षले पतन बाुँकी रुपैंया भिुानी 
ददई तलखत रक्तजषे्ट्रसन गररतलने कुरामा हामी दिैु पक्ष शतन मञ् जरु गदनछौं। सो म्याद तभत्र दोस्रो पक्षले दतान 
पजुानको व्यिस्था गनुनपने छ। 

५. यो करारका कुनै कुरामा फेर बदल गनुनपने भएमा दोस्रो करार गनन सवकनेछ।  
६. यो करारनामामा लेक्तखएका शतनहरु दिैु पक्षका लातग बाध्यकारी हनेुछन।् कुनै पक्षले उल्लंघन गरेमा मकान पने 

पक्षले सम्बक्तन्धत तनकायबाट उपिार प्राप्त गने हक सरुक्तक्षत रहने छ। यो करारनामा दिैु पक्षको सहमतत एिम ्
मञ् जरुीमा भएको छ। 

७. यो करारनामामा लेक्तखएका शतन पूरा भएपतछ यो करार स्िताः तनष्कृय हनेुछ”।       
 
करारबमोक्तजम तलखत पारीत गररददनहुोस भन्दा भाखातभत्र (अथानत २०६३।५।२२ तभत्र) पारीत नगररददएबाट करार 
ऐन, २०५६ को दफा  २, ८२, ८६, ८८ र ८९(२) (घ) अनसुार बाुँकी रु.५०,०००।- विपक्षीलाई ददनपुने हुुँदा 
करारबमोक्तजम तलई विपक्षीबाट करार पररपालना गराई तलन पाउने ठहर इन्साफ गरी न्याय पाुँउ भन् ने िादीको वफराद 
दािी देक्तखन्छ। प्रततउिरपत्र हेदान वििाददत करार भएको हो भन् ने कुरालाई प्रततिादीले स्िीकार गरेको तर िादीले 
भनेजस्तो अिस्था नभै आफ्नो जग्गाको मोवह सखुनुारायण शे्रष्ठ भएको र तनजको मतृ्य ुपतछ तनजको नामको मोवहयानी 
हक नामसारी गरी पाउुँ भनी विपक्षीको आमा कान्छी शे्रष्ठसमेतले तनिेदन ददएको मदु्दा तमल्ने क्रममा कान्छी शे्रष्ठलाई 
दािी छाडन लगाएिापतको क्षततपूततन रु.१४,००,०००।- तय भै सो मध्ये रु.२,००,०००।- तमतत २०६२।५।१८ 
मा बैनािापत ददएकोमा बाुँकी रु.१२,००,०००।- तमतत २०६३।२।२२ मा नै ददएकोमा रकम तलन ुभन्दा अगातड 
विपक्षीले उि ददनमा नै भएको करारको कागज फट्टा नगरी िद तनयतपूणन तररकाले करारको पररपालना गरी पाउुँ भनी 
वफराद गरेकोले वफराद खारेज गरी पाउुँ भन् ने क्तजवकर तलएको पाइन्छ। यसरी वििाददत तलखत हेदान िादी र प्रततिादी 
तबि जग्गा पारीत गररददने विषयमा करार भएको, पारीत गररददने जग्गाको वििरण राख् ने, मूल्य तय गने, तय भएको 
मूल्य मध्ये अतधकांश रकम करारको तमततमा नै ददइएको र बाुँकी रकम तलखत पारीत गररददने तमततमा ददने कुरामा 
दिैु पक्षले मञ् जरु गरेको देक्तखयो। यस्तो करार गनन पक्षहरु स्ितन्त्र छन िा छैनन ्भन् ने बारेमा कुनै कुरा बोल्न ुअक्तघ 
प्रततिादीले उठाएको त्य सम्बन्धी वििादको तनरुपण गनुनपने हनु आयो।  
 
तलखत हेदान सो तलखतले िादी प्रततिादी तबिको अन्य व्यिहार िा वििादलाई कुनैरुपमा पतन उल्लेख गरेको पाइदैन। 
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बरु सो तलखतको शतन नं २ मा “सो रुपैंया तलए ददएिापत दोस्रो कागज गरेको छैन” भन् ने उल्लेख भएको छ। अको 
कुरा, प्रततउिरमा आफूले िादीलाई पवहला नै रु.२,००,०००।- ददएको र तलखत हुुँदाको ददनमा  
रु. १२,००,०००।- ददएको कुरा गरेको छ तर सो कुरा वििाददत तलखतमा परेको छैन। बरु जग्गाको मूल्य नै  
रु. १२,५०,०००।- कायम भएको कुरा उल्लेख गररएको देक्तखन्छ। यसबाट पतन रकमबारे करारको तलखत र 
प्रततउिरमा लेक्तखएको कुरा तमल्न आउदैन। प्रततिादीले भने जस्तो मोवहको विषयमा तमलापत्र गने सन्दभनमा करार 
भएको हो भने सोकुरा पतन करारको पेटबोलीमा लेख् न कुनै कुराले रोक्ने देक्तखदैन। मोवह नामसारी।छोडपत्रको कुरा 
भतूमसधुारमा हनु्छ भने वििाददत करार पारीत गने कायन मालपोत कायानलयमा गररन्छ। यस्तो दईु-दईु िटा कायानलय 
संलग्न रहने जवटल व्यिहार वकन गनुनपर् यो, व्यिहार नै गनुनपरे पतछ समस्त कुरा करारको तलखतमा वकन खलुाइएन 
सो कुरा प्रततिादीले स्पष्ट गनन सकेको पाइएन। यस क्तस्थततमा प्रततिादीले क्तजवकर तलएजस्तो व्यिहार िादी र 
प्रततिादीका तबि भएको रहेछ भन् न सवकने अिस्था देक्तखएन।  
 
करार पक्षहरुले सहमततमा खडा गने दस्तािेज हुुँदा करारमा उल्लेख भए भन्दा बावहरका प्रसङ्गहरु उठाई करारको 
व्यिस्थालाई तनस्तेज पाने तकन  गनन तमल्दैन। करारको व्याख्याको बारेमा अङ्ग्ग्रजेीको एउटा भनाई िलन िक्तल्तमा छ। 
भतनन्छाः A CONTRACT IS CONTRACT BECAUSE IT IS CONTRACT.” पढ दा अनौंठो पतन लाग्छ, तर यो 
भनाईले स्थलुरुपमा  करारलाई करारकै रुपमा बझु्नपुछन र यसको व्याख्या गररंदा सो तलखतको समग्रतामा र 
स्िभाविक रुपमा के अथन तनस्कन्छ सोवह अथन गररनपुछन भन्छ। हाल मलुकुी देिानी संवहताको, दफा ५१५ मा 
करारको व्याख्या गररंदा क) पक्षहरुको सामवुहक मनसाय, ख) सामान्य समझको व्यक्तिको दृवष्टबाट करारको व्याख्या, 
ग) पक्षको आिरणबाट तनस्कने तनष्कषन घ) करारमा प्रयिु शब्दािली तथा अतभव्यक्ति, ङ) सम्पूणन शब्दािलीहरुलाई 
प्रभािकारी बनाउने व्याख्या गररनपुने भनी जनु कुराहरु उल्लेख गररएको छ त्यसले पतन करारको व्याख्यामा उल्लेख 
गररने मातथ िक्तणनत  स्थूल रुपमा करारमा नै आधाररत भै व्याख्या गररनपुने सास्ित मान्यतालाई नै पररपवुष्ट गछन। यस 
दृवष्टबाट पतन वििाददत तमतत २०६३।२।२२ को तलखतको व्याख्या गदान करारमा लेक्तखएदेक्तख बाहेकका बाह्य 
कुराहरु तफन  कुनै दृवष्ट नददई र करारको तलखतलाई समग्रतामा हेरी तलखतले के भन् न खोजेको हो, के गदान पक्षहरुले 
करार माफन त व्यिगरेको सहमततलाई प्रभािकारीरुपमा कायानन्ियन गनन सवकन्छ सो बारे वििार गनुन िान्छनीय हनेु र 
करारको प्रकृततलाई यसरी नै बझु्न ुआिश्यक देक्तखन्छ।   
   
तनरुपण गररनपुने दोस्रो प्रश्नाः करार ऐन, २०५६ को दफा ४ मा बक्तणनत करारीय स्ितन्त्रताको ऐततहातसक सन्दभन र 
अिधारणात्मक पक्ष के हो; यो अिधारणाका सीमा के हनु?्  

प्रस्ततु मदु्दाको पनुरािेदन सिोच्ि अदालतमा दतान भएपतछ इजलाससमक्ष पेश हुुँदा सो पूिन नै “०६६-DF-००१९, 

०६६-DF-००२०, ०६६-DF-००२१, ०६६-DF-००२२, ०६६-DF-००२३ नं का मदु्दाहरु पूणन इजलासमा वििाराधीन 
अिस्थामा रहेको देक्तखन आएकोले उपरोि मदु्दाहरुको तनणनय भएपतछ फैसलाको प्रतततलवपसमेत साथै राखी तनयमानसुार 
पेश गनून” भन् नेसमेत व्यहोराको तमतत २०७५।२।११  मा आदेश भएको रहेछ। हाल मातथ उक्तल्लक्तखत मदु्दाहरुमा 
िहृत पूणन इजलासबाट फैसला भैसकेको अिस्था छ। सो फैसलाले प्रस्ततु मदु्दाको वििादलाई कसरी तनदेक्तशत गछन 
भन् ने बारे केही पतछ वििेिना गनेछौं तर करार सम्बन्धी वििादहरु अदालतमा धेरै आइनसकेको र अदालतबाट पतन 
त्यततधेरै व्याख्या भैनसकेको अिस्था हाल विद्यमान छ। प्रस्ततु मदु्दा र मातथ उल्लेक्तखत मदु्दाहरुको साथै अन्य कैयौं 
मदु्दाहरुमा जग्गा वकनबेि सम्बन्धमा करार हनु सक्छ िा सक्दैन भन् ने अन्यौल अदालततभत्र रही यस विषयमा गवहरो 
मतान्तर रहेको देक्तखन्छ। जग्गा वकनबेिको विषयमा करार हनु सक्छ र त्यस्तो करारको कायानन्ियन हनु सक्छ भन् ने 

तनणनय गदान दफा ४ मा िक्तणनत “करारीय स्ितन्त्रता” को नजरबाट वििाददत विषयिस्तलुाई नहेरी जग्गाको विषयलाई 
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“िस्त ु विक्री सम्बन्धी करार” को रुपमा बकु्तझ व्याख्या गरेको पतन देक्तखयो71। यो हनुकुो प्रमखु कारणहरु मध्ये 
करारीय स्ितन्त्रताको विषयमा नै हाम्रो अदालतको स्पष्ट धारणा बन् न नसक्न ुहो भन् ने यस इजलासको ठम्याई छ। 
तसथन यस पररक्तस्थततमा करारीय स्ितन्त्रता र यसका सीमाहरुबारेमा स्पष्ट दृवषकोणको तनमानण गररन ुआतथनक, सामाक्तजक 
र कानूनी दृवष्टबाट आिश्यक देक्तखयो।  त्यसैले कारारीय स्ितन्त्रताको अिधारणात्मक पक्षमा ििान गदान यो खण्डलाई 
क) करारीय स्ितन्त्रताबारे कानूनी व्यिस्था र शब्द ियनबारे स्पवष्टकरण; ख) करारीय स्ितन्त्रताको अिधारणा र 
ऐततहातसक सन्दभन; ग) करारीय स्ितन्त्रताका सीमा गरी तीन उपखण्डमा विभाजन गरी ििान गररएको छ।  
 

क. करारीय स्ितन्त्रताबारे कानूनी व्यिस्था र शब्द ियनबारे स्पवष्टकरण   

नेपालमा स्ितन्त्र कानूनी व्यिस्थाकोरुपमा करार ऐन, २०२३ जारी गररए पतन “करारीय स्ितन्त्रता” को अिधारणाको 
औपिाररक प्रिेश भने २०५६ मा करार ऐन, २०५६ को दफा ४ माफन त भएको देक्तखन्छ। सो दफामा “यस ऐनको 
अतधनमा रही करारको स्िरुप तथा विषयिस्त ु छनौट गनन, प्रततफल, प्रततफलको मात्रा, करारका शतन तथा करार 
उल्लंघन भएिापत उपिारको प्रकृतत तनधानरण गनन र करारबमोक्तजमको वििाद समाधान गने उपाय तनक्तित गनन करारका 
पक्षहरु स्िायि हनेुछन”् भतनएको छ। कररि कररि यस्तै व्यिस्था मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ को दफा ५०७ 
मा पतन गररएको छ। यद्यवप दिैु व्यिस्थाहरुमा करारको सम्बन्धमा पक्षहरु “स्ितन्त्र हनेु” भन् ने शब्द प्रयोग नभई 
“स्िायि हनेु” भन् ने शब्द प्रयोग भएको छ। शाक्तव्दक रुपमा हेदान स्ितन्त्र(Free) र स्िायि (Autonomous) हनेु भनु्न 
फरक फरक कुरा हो। पवहलोले सीमारवहततालाई संकेत गछन भने दोस्रोले तनक्तित सीमा तभत्रको स्ितन्त्रतालाई 
जनाउछ72। अिधारणात्मक रुपमा करारीय स्ितन्त्रता तभत्र “करारीय सम्बन्धमा प्रिेश गने िा नगने” भन् ने 

स्ितन्त्रताको कुरासमेत पछन। करारमा प्रिेश गरेपतछ त्यसको विषयिस्त ुछनौट गने िा करारका शतनहरु माफन त के 
कसरी बातधने, लाभ हानीको अनमुान गरी करारको अको पक्षसुँग सम्बन्ध तनधानरण गने र वििाद परेमा सोको समाधान 
गने कुरा करारीय स्िायितासुँग सम्बक्तन्धत होलान। तर करारमा प्रिेश गने िा नगने स्ितन्त्रता र प्रिेश गरेपतछ 
करारको विषयिस्त ुछनौट गने तथा शतनहरु तनधानरण गने स्िायिताले पतन िस्ततुाः पक्षहरुको स्ितन्त्रतालाई नै इवङ्गत 
गने हुुँदा “स्ितन्त्रता” भने्न शव्दको ब्यापकता तभत्र “स्िायिता” शब्द पतन पने देक्तखन्छ। तसथन यस पतछका बाुँकी 
खण्डहरुमा “करारीय स्ितन्त्रता” भन् ने शब्दािली नै प्रयोग गररएको छ।   

सैद्धाक्तन्तकरुपमा करारीय स्ितन्त्रता तभत्र करार गने िा नगने स्ितन्त्रता; को कससुँग करार गने भन् ने स्ितन्त्रता; र 
करारको विषयिस्तकुो छनौट तथा शतनहरु तय गने स्ितन्त्रतासमेत समाविष्ट हनु्छन।् त्यसैले करार सम्बन्धी 
कानूनको व्याख्या गररदाुँ यी समस्त कुराहरुको के के आयाम र सीमा  हनु सक्छन ् भन् नेबारे समेत ििान गररन ु
आिश्यक देक्तखन्छ।  

 
ख॰ करारीय स्ितन्त्रताको अिधारणा र ऐततहातसक सन्दभन 
िस्ततुाः करारीय स्ितन्त्रता र करारको बाध्यकारी शक्तिलाई करारको एउटा आधारभतू तसद्धान्त मातनन्छ73। यसो 
भन्दा करारीय सम्बन्धका तसद्धान्त, करारको िस्ततुनष्ठता र व्याख्याका तसद्धान्तहरुलाई पतन आधारभतू तसद्धान्तका 
रुपमा हेनन नसवकने होइन तर दईु अन्तरसम्बक्तन्धत तसद्धान्तहरु अथानत “करारीय स्ितन्त्रता” र “करारको बाध्यकारी 
शक्ति”लाई अरु भन्दा मातथ उठाएर अङ्ग्ग्रजेी कानूनले करार “कानूनले बाध्यकारी महत्ि ददएको, कायानन्ियन गने 

                                                            
71 वीर शंकर कसाई धवरुद्द अधनता लामा, ने.का.प. २०६३ अंक ३ धनणुय नं ७६७२  प ृ३९५ 
72 जस्तो मनलनक स्वतन्ि हुन्ि मनलनक धभिका प्रदशेहरु आ- आफ्नो कायुके्षिमा स्वायि हुन्िन । 

73  कन नै पधन कन रा धसद्धान्त बन्नको लाधग यसको सामान्यता (generality), व्यापकता (pervasiveness) र महत्व (importance) हनेनुपने हुन्ि । धसद्धान्तको रुपमा 

हनुे खोधजएका कन राहरु कधत व्यापक र सवुस्वीकायु िन,् यो यसको चनरो कन रा हो । 
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तत्परता देखाएको र पक्षहरुद्वारा स्ितन्त्रतापूिनक गररएको छनौटहरुको अतभव्यक्ति हो” भनी करारीय स्ितन्त्रताबारे 
एउटा स्पष्ट दृवष्टकोण सवहतको प्रस्थानविन्द ु प्रस्ततु गरेको छ74। प्रस्थान विन्द ु के कारणले भने यो अतभव्यक्ति 
महत्िपूणन हुुँदाहुुँदै शतनरवहत भने छैन, अथानत ्कमन ल र विधावयका तनतमनत कानूनहरुमा त्यस्ता केही शतनहरु उल्लेक्तखत 
गररएका छन ्जसले कालक्रममा “करारीय स्ितन्त्रता” लाई सीमािद्ध गरेका छन।् यी सीमाहरुलाई समेत दृवष्टगत गरी 
करारीय स्ितन्त्रताको प्रयोग गररनपुछन भने्न यसको शास्त्रीय मान्यता हो।  

 

ऐततहातसक रुपमा करारीय स्ितन्त्रतालाई १७औ ँ र १८औ ँ सताब्दीमा विकतसत राज्यको सामाक्तजक करारका 
तसद्धान्तका प्रणेता दाशनतनक थोमस हव्स र जोन लकको व्यक्तिगत स्ितन्त्रता र अथनशास्त्री एडम क्तस्मथको सम्पक्ति 
सम्बन्धी तसद्धान्तद्वारा पररपोवषत, पररष्कृत एिम ्उन् नाइसौँ सताब्दीको स्ितन्त्र बजार सम्बन्धी क्तिन्तनको उपज हो 
भतनन्छ। सो समयमा व्यक्तिले सम्पक्ति खररद गने, व्यिस्थापन गने, उपयोग गने जनु स्ितन्त्रता प्रयोग गर ्यो यससुँगै 
सो बारेमा करार गने स्ितन्त्रताको खोक्तज हनु थाल्यो75। कालक्रमले करारीय स्ितन्त्रता एउटा महत्िपूणन तसद्धान्तको 
रुपमा विकतसत हनु पगु्यो।   

 

परंपरागतरुपमा करार सम्बन्धी तसद्धान्तमा तीनिटा अन्तरसम्बक्तन्धत तत्िहरु समाविष्ट रहेको मातनन्छ; सोमध्ये 
पवहलोले करार पक्षहरुले आपसी वहतको लातग गने अतधकार र दावयत्िको मोलतोल (Bargain) हो भन्छ, अथानत करार 
हनु केही न केही गने िा नगने तनणनय गरेको देक्तखनपुछन76। दोस्रो, करार स्ितन्त्र ईच्छाहरुको अतभव्यक्ति हो, अथानत 
करार हनु पक्षहरुले स्िेच्छापूिनक एक-आपसमा बाुँतधने तनणनय गरेको हनुपुछन। तेस्रो, करारमा “करारीय स्ितन्त्रता” 
अतभव्यि भएको हनुपुछन। अथानत हरेक व्यक्ति करार गने िा नगने, गने भए को कससुँग गने, र के शतनमा गने 
भन् नेमा पूणनताः आस्िस्त देक्तखनपुछन। अको रुपबाट भन्दा करारीय स्ितन्त्रता तभत्र पक्षको स्ितन्त्रता (Party’s 

Freedom) र विषयिस्तकुो स्ितन्त्रता (Content Freedom) दिैु पछन77। ििनिद्धताहको साटासाट (Exchange of 

Promises), करार गरेको तमततबाटै स्िताः कायानन्ियन हनेु (Self-executory Nature) यसको प्रकृतत रहने, दिैु पक्षलाई 
केही न केही फायदा हनेु अपेक्षा रहने (Existence of Consideration), पतछबाट हेदान करार कस्तो देक्तखन्छ भन् ने नहेरी 
करार गदानको समयमा के कुरामा सहमतत गरे भनी हेररन ुपने आदद विशेषता रहने हुुँदा सकेसम्म पक्षहरुको करारीय 
ईच्छा कसरी अतभव्यि गरेका छन ्सो हेरी त्यसलाई सम्मान गररनपुछन भन् ने करारीय स्ितन्त्रताको परंपरागत मान्यता 
हो।   
 

व्यक्तिलाई करार गने िा नगने बारेमा पूणन स्ितन्त्रता हनु पछन भन् ने उन् नाइसौँ सताब्दीको सोि हो भन् ने कुरा मातथ 
संकेत गररयो। सो समयमा यो स्ितन्त्रतामा कुनै अंकुश लगाइने कुरा कररि कररि अस्िीकायन जस्तै तथयो। सम्भिताः 
बजार अथनशास्त्रको उदार मान्यताको प्रभाि नै होला कानूनविद, न्यायाधीश, दाशनतनक र अथनशास्त्रीहरुले, करारीय 
स्ितन्त्रतालाई आफैमा एउटा अतभष्ट (End in Itself) मान्थे। अथानत पक्षहरु आफ्ना छनौटका मातलक हनु,् उनीहरु 
आफ्ना स्िाथनहरु के हनु ्भन् ने कुरा आफैँ ले यवकन गनन सक्छन ्र यदद उनीहरुले आफ्ना स्िाथनहरु यी हनु ्र वयनको 
कायानन्ियन गनुन मेरो वहतमा छ भनी आफ्नो मत स्पष्टसुँग अतभव्यि गरेका छन ्भने कानूनको काम ती स्िाथनहरुको 
कायानन्ियन गने मात्र हो; पक्षहरुका मोलतोल गने शक्ति (Bargaining Power) असमान तथयो िा  करारको पररणाम 

                                                            
74  CHITTY ON CONTRACT Vol 1 Generl Principles 30th Ed. (H.G. Beale et. Al. eds.) Sweet and Maxwell 2008 at p. 10.    
75  M.A. SUJAN, INTERPRETATION OF CONTRACT (2nd ed. 2000 Universal Books) at p 17 

76  यद्दधप त्यस्तो मोलतोल एकै ठाँउमा वसेर द्वीपक्षीय रुपमा गरेको नभै एकपक्षीय घोर्णालाई स्वीकार गरेको पधन हुन सक्ि । 

77  RICHART STONE AND JAMES DEVENNEY, THE MODERN LAW OF CONTRACT, 11th ed. Routledge 2015 at p 7.  
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अनकु्तित (Unfair) िा सामाक्तजक रुपमा अिाक्तन्छत (Socially Undesirable) तथयो भन् ने आधारमा करारमा हस्तछेप गनन 
हुुँदैन भने्नकुरालाई परंपरागतरुपमा जोड ददइन््यो78।   

 

अिधारणात्मक रुपमा करारीय स्ितन्त्रता दईुिटा अन्तरसम्बक्तन्धत कुराहरुमा आधारीत छ। प्रथमताः करारमा 
पक्षहरुले आफ्नो व्यापाररक िा अन्य सम्बन्धलाई भविष्यमा के कसरी व्यिक्तस्थत गने भनी एक आपसमा 
स्ितन्त्रतापूिनक सहमतत गछनन।् अथानत ् उनीहरु तावकन करुपमा आफ्ना स्िाथनहरु (Rational self-Interest) हेछनन ् र 
सहमतत गछनन।् ररिडन पोष्नर को शब्दमा भन् ने हो भने करार आफ्नो सम्पक्ति कसरी बढ्छ भनी हेने समझदार 
मातनसहरु (Wealth Maximizing Rational Men) तबिको समागम हो। दोस्रो, यो समागम िा सहमतत गदान करारका 
पक्षहरुले मूलताः जोक्तखमहरुको वितरण गछनन।् अथानत ितनमान र भविष्यमा पने सम्भावित लाभ, हातन र जोक्तखमबारे 
छलफल गरी आ-आफ्ना दावयत्िबारे र बाह्य िा आन्तररक कारणले वििाद आएमा वििादको के कसरी समाधान गने 
भनी सहमतत गछनन।् यसो गदान उनीहरुले स्िायिता (Autonomy) को प्रयोग गछनन ् र यसमा कुनै बाह्य पक्षको 
हस्तक्षेप गररएको हुुँदैन। त्यसैले करारलाई सम्भावित आतथनक जोक्तखमहरुबारे गररएको विमाको दस्तािेज (Instrument 

of Insurance against calculated Economic Risk) भन् ने गररएको पतन पाइन्छ79। बाह्य हस्तछेप बेगर गररएको 
जोक्तखमहरुको वितरण िा विमालाई सम्मान गररन ुपछन भन् ने करारीय स्ितन्त्रताको मान्यता हो।  

 

करारीय स्ितन्त्रता तभत्र कानूनले नै अयोग्य भनेका अथानत नाबातलक, शारीररक िा मानतसक रुपमा असि, िा 
कानूनले नै असि भनेका बाहेक करार गने योग्यता भएका पक्षहरु तबि समान कानूनी हैतसयत र क्षमता हनु्छ भन् ने 

विश्वास गररन्छ। त्यसैगरी सािनजतनक नीततले रोकेको, करकाप िा जालसाझी भएको अिस्था, झकु्याई िा कानूनले नै 
शतन तोकेको अिस्था80 मा बाहेक करारका पक्षहरुले आफ्नो कायनको प्रकृतत, त्यसमा आउने जवटलता र आफ्नो 
वहतको बारेमा पूणनरुपमा ससुकु्तित रही असल तनयतले समझदारी गछनन ्भतनन्छ।  

 

यो सत्य हो वक “करारीय स्ितन्त्रता” को तसद्धान्तको महत्ि १९औ ँसताब्दीमा जे जस्तो तथयो, हाल त्यस्तो छैन। 
तथावप यो तसद्धान्तलाई ितनमानले अस्िीकार गररसकेको अिस्था भने होइन। अवहले पतन करारीय स्ितन्त्रता खलुा अथन 
व्यिस्थाको सामाक्तजक आदशन हो र पक्षहरुको मोलतोलको शक्ति दठक ठाक नै छ भन् ने अनमुान अनरुुप र सामाक्तजक 
नीततको विरुद्ध नहनेु गरी करार गररएको छ भने त्यसमा अतभव्यि करारीय स्ितन्त्रतालाई सम्मान नै गररन्छ81। 
िेलायती अदालतहरु अवहले पतन करारीय स्ितन्त्रताको तसद्धान्तलाई स्िीकार गछनन ्भन् ने Lord Diplock को देहायको 
भनाईले पवुष्ट गछनाः  

“A basic principle of the common law of contract …is that parties to a contract are free to determine for 

themselves what primary obligations they will accept.”82 
 

                                                            
78  CHITTY ON CONTRACT, supra note 4 at p. 10.   
79  M.A. SUJAN, supra note 5 at p 18.  
80  उदाहरणको लाधग मनलनकी दवेानी संधहता २०७४ को दफा ५१७(बदर हुने करार), दफा ५१८ (बदर गराउन सधकने करार), दफा ५१९ (कायाुन्वयन हुन नसक्ने  

करार) । 

81  Sir Jack Beatson, Andrew Burrows and John Cartwright, ANSON’S LAW OF CONTRACT, 29th ed. Oxford University Press, 

2010 at p 4. 
82  Photo Production Ltd v Securicor Transport Ltd [1980]AC827,828;  Eurico SpA  v Philipp Brothers [1987]2 Lloyd’s Rep. 215, 

218 cited in CHITTY ON CONTRACT, supra note 4 at p 10 करारीय स्वतन्िताको धसद्धान्तलाई पधिल्लो कालमा लिु धवङ्गमले पधन समथुन 

गरेका िन;् हनेनुहोस Homburg Houtimport BV v. Asgrosin Pvt. Ltd.(The Strarsin)[2003]UKHL 12,[2003] 3 W.L.R. 711 at [57].   
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त्यततमात्र होइन यरुोपेली समदुायमा पतन करारीय स्ितन्त्रतालाई महत्ि ददइएको भन् ने कुरा यरुोपेली अदालतले ददएको 
फैसलाबारे A.G. Kokott ले व्यि गरेको देहायको भनाईले स्पष्ट गछनाः 
“Contractual freedom is one of the general principles of Community law. It stems from the freedom to act for 

persons. It is inseparably linked to the freedom to conduct a business [protected by Art 16 of the EU Charter of 

Fundamental Rights]. In a Community which must observe the principle of an open market economy with free 

competition, contractual freedom must be guaranteed.”83  
 

१९९० को दशकमा विश्वव्यापीकरण र खलुा बजार अथन व्यिस्थाले अन्तरावष्ट्रय व्यापार र िाक्तणज्यको विकासमा नयाुँ 
उत्साह थपेको छ। व्यापार िाक्तणज्यको प्रमखु कानूनी साधन करार कानून नै हो। पतछल्लो समयमा करार कानूनको 
विश्वव्यापी एवककरणको पतन कुरा उठ्न थालेको छ84। यो पररक्तस्थततले पतन करारीय स्ितन्त्रताका मूल मान्यताहरुमा 
गवहरो छलफल र विश्लषेण गनुन जरुरी भएको छ। 

 
ग॰ करारीय स्ितन्त्रताका सीमा 
करारीय स्ितन्त्रता तभत्र मूलताः अ) करार गने िा नगने स्ितन्त्रता; आ) को कससुँग करार गने भन् ने स्ितन्त्रता, र 
इ) करारको विषयिस्त ुछनौट गने तथा शतनहरु तय गने स्ितन्त्रता पछनन ्भनी मातथ उल्लेख गररसवकएको छ। तर 
ितनमानको अिस्था हेदान यी कुराहरु सीमारवहत छैनन ्भन् ने देक्तखन्छ। मलुकुमा रहेको कानूनी संरिनाले यी कुराहरुमा 
शतन िा सीमा तोकेको छ जसलाई देहाय बमोक्तजम व्याख्या गनन सवकन्छ। 

अ) करार गने िा नगने स्ितन्त्रता 
एउटा व्यक्तिले अको व्यक्तिसुँग गने तनजी व्यिहारमा करार गने िा नगने स्ितन्त्रता रहन्छ भन् न सवकएला तर कुनै 
सािनजतनक उपयोगको सम्भािना भएको व्यिसाय गने संस्थाहरु जस्तो, होटल रेषु्टरा, िा पिको सञ्चालक, त्यसै गरी 
सािनजतनक यातायातका साधन (बस, रेल िा हिाई जहाज आदद) सञ्चालन गने व्यक्ति िा संस्था, त्यसै गरी पानी, 
विजलुी िा दूध िा औषतध जस्ता अत्यािश्यक िस्त ु िा सेिाको प्रदायकले सेिाको स्तर िा समय तोक्ने बाहेक 
करारीय स्ितन्त्रताको नाममा सेिा नै प्रदान गददनन भन् न तमल्दैन। उदाहरणको लातग नेपाल विद्यतु प्रातधकरणले विजलुी 
जडान गददनन र नेपाल खानेपानी संस्था िा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी तलतमटेडले अमकु व्यक्तिसुँग सेिा प्रदान गने 
सम्झौता नै गददनन भन् ने कुरालाई करारीय स्ितन्त्रताको नाममा स्िीकार गनन सवकदैँन। तलुनात्मक वितधशास्त्रमा भएको 
विकास हेदान पतन यद्यवप सािनजतनक उपयोगका िस्त ुबेच्ने र सम्भावित खररदकतानको तबिमा करारीय सम्बन्ध रहन्छ 
भनी अदालतहरुले भनेका छैनन,् तर िस्त ुिा सेिा प्रदान गनुनपने दावयत्िबाट यस्ता िस्त ुिा सेिा प्रदायकले छुट 
पाएको अिस्था भने देक्तखदैन85। 

आ) को कससुँग करार गने भन् ने स्ितन्त्रता 
यो स्ितन्त्रताको पतन सीमा छ। उदाहरणको लातग मलुकुको संविधानमा प्रत्याभतू समानता तथा विभेदवहनताको 
हकलाई कुनै पतन िस्त ुिा सेिाको सञ्चालकले सम्मान गनुन पछन। उनीहरुले सेिा सञ्चालनको समय, के्षत्र, िा सेिा 
ददने ग्राहकको शारीररक िा मानतसक अिस्था (जस्तै: जहाजमा िढ्नको लातग) तोक्न सक्छन ्तर अमकु व्यक्तिलाई 
सेिा ददन्छु, अमकु व्यक्तिलाई सेिा ददन् न िा सािनजतनक उपयोगको िस्त ुअमकु जात िा िगनको व्यक्तिलाई बेक्तच्दन 

                                                            
83  Cited in CHITTY ON CONTRACT  32nd edition see at https://2lib.org/book/3561757/986faa?id=3561757&secret=986faa   
84 Ingeborg Schwenzer, Global Unification of Contract Law , Uniform Law Review, Volume 21, Issue 1, March 2016, Pages 60–74, 

https://doi.org/10.1093/ulr/unw005 accessed on 11 April 2021. 

85  CHITTY ON CONTRACT supra note 4 at p 13 See also Norweb plc v Dixon [1995]1WLR 637; Read v Croydon Corp [1938] 4 

ALL ER 631. 

https://2lib.org/book/3561757/986faa?id=3561757&secret=986faa
https://doi.org/10.1093/ulr/unw005
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भन् न सक्दैनन।् नेपालको संविधानको धारा २४(२) ले "कुनै िस्त,ु सेिा िा सवुिधा उत्पादन िा वितरण गदान त्यस्तो 
िस्त,ु सेिा िा सवुिधा कुनै खास जात िा जाततको व्यक्तिलाई खररद िा प्राप्त गननबाट रोक लगाइने िा त्यस्तो िस्त,ु 
सेिा िा सवुिधा कुनै खास जात िा जाततको व्यक्तिलाई मात्र विक्री वितरण िा प्रदान गररने छैन” भनी िस्त,ु सेिा िा 
सवुिधाको उत्पादन र वितरणमा विभेदकारी व्यिहार गनन स्पष्टरुपमा रोक लगाएको छ। यसको अततररि िस्त ुिा 
सेिाको तनयमन सम्बन्धी कानूनले पतन कोसुँग करार गने िा नगने भन् ने व्यक्तिको स्ितन्त्रतालाई सीमािद्द गनन 
सक्छ86। कृतत्रम प्रकारका सेक्तन्टगेट बनाएर सेिा प्रिाहलाई प्रभावित पाने कायनलाई कानूनले नै रोकेको देक्तखन्छ87। 

इ) करारको विषयिस्त ुछनौट गने तथा शतनहरु तय गने स्ितन्त्रता   

सामान्यताः करारको विषयिस्त ुछनौट गने तथा शतनहरु तय गने स्ितन्त्रता पक्षहरुलाई हुुँदै हुुँदैन भन् न तमल्दैन। यसो 
भतनयो भने करारीय स्ितन्त्रताको तसद्धान्त नै मनन पगु्छ। हनु त १९औ ंसताब्दीमा नै पतन करारीय स्ितन्त्रता पूणनताः 
शतनरवहत तथएन, त्यस िखत पतन सािनजतनक नीततको विरुद्ध राक्तखने शतनलाई स्िीकार गररदैन्यो।88 तर सो समयमा 
यसलाई जसरी बकु्तझन््यो, शतन तोक्नेबारे पक्षहरुलाई जे जस्ता स्ितन्त्रताहरु उपलब्ध तथए, हाल सो छैनन।् ितनमानमा 
करारको विषयिस्त ुछनौट गदान सािनजतनक नीततले नरोकेको कुनै पतन विषयिस्त ुछनौट गननमा पक्षहरु स्ितन्त्र नै 
हनु्छन। यस्तो सािनजतनक नीतत मलुकुको संविधान र कानून माफन त प्रकट हनु्छ र सामान्य समझको व्यक्तिले पतन 
िझु्न सक्ने वकतसमको हनु्छ। त्यसरी सिनजतनक नीततले तनषतेधत गरेको अिस्थामा िाहेक कराको विषयिस्त ुछान्न पक्ष 
स्ितन्त्र नै हनु्छन। तर जहाुँसम्म करारका सतनहरुको कुरा छ यसलाई वितभन्न रुपिाट सीमाङ्कन गररएको अिस्था 
ितनमानमा छ। उदाहरणकोलातग व्यापार व्यिसायमा संलग्न कम्पनीहरुले, आफुुँ ले नै पवहले शतनहरु तोवक तनक्तित 
ढाुँिामा गररने करार (Standard form of Contract) पवहले नै तयार गरी ब्यिहारमा तीनै शतनहरु स्िीकार गनन अको 
पक्षलाई बाध्य पारेका हनु्छन।् यसो हुुँदा करारको अको पक्ष अथानत ् िस्त ु िा सेिाको के्रतालाई स्ितन्त्रपूिनक 
करारका शतनहरुबारे वििार गने, िातान गने अिसर नै प्राप्त हुुँदैन। पक्षलाई पवहले नै तयार गररएका करारका शतनमा 
टाुँतसन बाध्य पाने करार (Adhesion Contract) गराउने पररक्तस्थतत आमरुपमा बतनरहेको कारण पतन करारका शतनहरु 
स्ितन्त्ररुपमा राख् ने पररक्तस्थततमा व्यापक तसमाङकन भएको अिस्था छ।89  

 

करारीय स्ितन्त्रतामा अको प्रकारको बन्धन करारको विषय िस्तसुुँग सम्बक्तन्धत तनयमनकारी कानूनहरु जस्तो जलाधार 
संरक्षण, मोवहयानी हकको संरक्षण,  िातािरण संरक्षण िा फोहर व्यिस्थापन कानूनको कारण पतन पनन सक्छ90। 
यस्ता तनयमनकारी कानूनले शतन तोकेको अिस्थामा ती शतनहरु पूरा गरेर मात्र करारको कायानन्ियन हनु सक्ने हुुँदा 
ततनलाई करार परोक्ष शतन (Implied Terms of Contract) भन् ने गररन्छ। कततपय देशहरुमा घर िहाल सम्बन्धी 

                                                            
86  उदाहरणको लाधग हनेनुहोस उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३( वस्तन वा सेवामा पहुचँको अधधकार), खाध्य अधधकार तथा खाध्य सम्प्रभनता सम्बन्धी ऐन 

२०७५ दफा ३ (खाध्यमा पहुचँ) ।  

87 उदाहरणको लाधग प्रधतस्पधाु प्रवधुन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ दफा ३( प्रधतस्पधाु धवरुद्धको सम्झौता, दफा ४ (प्रभावशाली हधैसयतको दनरुपयोग- abuse of 

dominant position) दफा ७ (एकलौधट कारोवार-Exclusive dealing), दफा ८ बजार सीधमत गने ( Market restriction); दफा ९ बन्धनयनक्त धवक्री (Tide 

selling) वधजुत िन ्। 

88 M.A Sujan supra note 3 at p 19.  
89  CHITTY ON CONTRACT supra note 4 at p 13. 
90  उदाहरणको लाधग भ ूतथा जलाधार संरक्षण ऐन २०३९ दफा ६ ले जलाधार संरक्षण के्षि तोधकएको जधमनमा तोधकएको भ ूउपयोधगता प्रणाली अपनाई कायुहरु 

गननुपने, भधूम सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २५(७)(८) ले मोधहयानी लागेको जग्गा खररद धवक्री वा नामसारी हुदँा मोधहयानी हकमा असर नपने; त्यसैगरी वातावरण 

संरक्षण ऐन २०७६ को दफा १३ ले वातावरण अध्ययन प्रधतवेदनमा उल्लेख भएका कन राहरुको अननशरणलाई अधनवायु गनु सक्ने । त्यसैगरी फोहर व्यवस्थापन ऐन 

२०६८ को दफा ४ दधेख ७ सम्मका व्यवस्थाहरुको सन्दभुमा फोहर व्यवस्थापन, उत्पादन, पथृरण, धनस्कासनमा गरेका व्यवस्थाहरुको पालनाको सतमुा माि 

करारको कायाुन्वयन हुन सक्ि ।  
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व्यिस्थालाई कानूनले यसरी तनयमन गरेको हनु्छ वक करारीय स्ितन्त्रता एउटा नाम मात्रको क्तिज रहन्छ। त्यसैगरी 
बैङ्क, फाइनान्स, सहकारी तथा विमा व्यिसायलाई कानूनले नै तनयमनकारी तनकायको मातहत राखेको हनु्छ र तीनको 
स्िीकृतत बेगर कततपय के्षत्रमा करारका पक्षहरु अक्तघ बढ्न सक्दैनन।् त्यस्तैगरी जहाुँ कुनै मलुकु के्षत्रीय सुँगठनको 
सदस्य हनु्छ यस्ता देशहरुको हकमा के्षत्रीय सुँगठनहरुले पतन कयौं श्रम, िातािरण, िस्त ुिा सेिा सम्बन्धी वितभन् न 

मानकहरु तोकेका हनु्छन ्जसलाई अनसुरण गनन सम्बक्तन्धत प्रततष्ठानहरु बाध्य हनु्छन्91।  उपभोिाको संरक्षण तनक्तम्त 
अनकु्तित शतन राख् न रोकेर, श्रम कानूनमाफन त न्यनुतम ज्याला र श्रतमकको स्िास््य तथा सरुक्षाका व्यिस्था तोकेर 
एिम ्अिाक्तन्छत शतन राख् न रोकेर करारीय स्ितन्त्रतालाई पररसीमन गररएको हनु्छ।92 यसको अलािा करार तभतै्र पतन 
स्िभाविक रुपमा अन्तरतनवहत रहने भतनएका केही मान्यताका कुराले करारीय स्ितन्त्रतालाई परोक्षरुपमा पररतसमन गनन 
सक्छ। यस्तो कुराहरु करारमा स्पष्टरुपमा लेक्तखएको त हुुँदैनन ्तर यतत कुरा त स्िभाविक रुपमा करारमा समाविष्ट 
भएको मान् नपुछन भनी सामान्य समझको व्यक्तिले भन् न सक्छ। उदाहरणको रुपमा कुनै गातड िा जहाज भाडामा तलने 
ददने करार भएको छ भने सो साधन गडु्न िा उड्न प्रावितधकरुपले सक्षम छ भन् ने मातनन्छ। अदालतहरुले पतन यस्ता 
परोक्ष शतनलाई करारकै अङ्गकोरुपमा व्याख्या र कायानन्ियन गने कारण पतन करारीय स्ितन्त्रतामा व्यापक संकुिन 
आएको हनु्छ।  

 

करारीय स्ितन्त्रताको अिधारणा र यसको सीमािारे न्यायाधीशहरु िीि व्यापक अन्यौल र मतान्तर देक्तखएको, यी 
विषयहरुमा स्पष्ट नभएकै कारण अमकु विषयमा करार हनु सक्छ िा सक्दैन भने्न विषयमा विविधखाले फैसलाहरु 
अदातलिाट हनु पगेुका, जहाुँ करार हनु सक्छ भतनएको छ त्यहाुँपतन सैद्धाक्तन्तक स्पष्टता सवहत तबिादको तनरुपण 
गरेको पाइदैन93। हाल नेपालको संविधानमा सम्पक्तिको हकलाई मौतलक हककोरुपमा स्िीकार गररएको र मलुकुले 
खलुा अथनतन्त्रको माध्यमिाट सम्िदृद्द हातसल गने मागनमा अक्तघ िवढरहेको सन्दभनमा अिधारणात्मक पक्ष र यसको सीमा 
िारे स्पष्ट हनु ुन्यायको लातग िान्छनीय देक्तखन्छ।  

 

तनरुपण गररनपुने तेस्रो प्रश्नाः करारीय स्ितन्त्रता र हाम्रो व्यिहाररक प्रयोग के कस्तो छ? सिोच्ि अदालतबाट प्रततपाददत 
तसद्धान्तहरुले हामीलाई के कसरी तनदेक्तशत गनन सक्छन? करारीय स्ितन्त्रताको अिधारणा सिनप्रथम २०५६ सालको 
करार सम्बन्धी ऐनबाट नेपालमा प्रिेश गरेको हुुँदा यी विषय अझै पतन नौलो नै छ। यसबारेमा धेरै व्याख्याहरु भएका 
छैनन।् तथावप केही नक्तजरहरु भने फेला पछनन।् यहाुँ दईुिटा यस्ता नक्तजरहरुको बारेमा ििान गररनेछ।  

 

नेपाल कानून पतत्रकामा प्रकाक्तशत नक्तजरहरुको अध्ययन गदान करारीय स्ितन्त्रताको व्याख्या भएको पवहलो ऐभरेष्ट िैङ्क 
तल.94 को मदु्दा भन् ने देक्तखन्छ। यो वििादमा िाटनड एकाउन्टेन्टस ्पररषद्ले िाटनड एकाउन्टेन्टस ्हरुको न्यनुतम शलु्क 

                                                            
91  उदाहरणको लाधग यनरोपेली मनलनकहरुको हकमा EC Unfair Trade Practices 2005. 
92  See Rent Act 1977, Unfair Contract Terms Act 1977, Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999 of United Kingdom.  
93  धतथुराज कन मारी राणा धव. रामशंकर श्रेष्ठ नेकाप २०४९ धनन ४४४७; धनमाया महजुन धव. तनलसी महजुन नेकाप २०६२ धननं७५८३; इन्रवाहादनर राई धव. 

मङ्गलीमाया कन शे्ल नेकाप २०६६ धनन ८२६८; सधमट होटल प्राधल धव. शारदा प्रसाई २०६८-िी-०३४४ फैसला धमधत २०६९।०५।२५; नानीिोरी महजुन धव. 

रधवन्र महजुन नेकाप २०६२ धनन ७६१०; वीर शंकर कसाई धवं अधनता लामा नेकाप २०६३ धनन ७६७३; पारशमणी भारती धव. हमेराज वन नेकाप २०६४ धनन 

७८९६ । 

94 ऐभरेष्ट वैङ्क धल. धव. चाटुि एकाउन्ट्स संस्था समेत, ने.का.प. २०७३ धन.न. ९७३६ प ृ२३५८ ।  
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तोकेको विषयलाई अदालतमा उठाइएको तथयो95। सो मदु्दामा िाटनड एकाउन्टेन्स ्पररषदले िाटनड एकाउन्टेन्टस ्हरुको 
न्यनुतम शलु्क तोक्न र सो भन्दा कम रकम तलने गरी कुनै पतन िाटनड एकाउन्टेन्सले सम्झौता गनन सक्छ िा सक्दैन 
भन् ने प्रश् न उठेको तथयो। पररषदको तफन बाट यसमा सेिाको गणुस्तर कायम राख् न न्यनुतम शलु्क तोवकएको हो भन् ने 

क्तजवकर रहेकोमा यस अदालतले करार ऐन, २०५६ को दफा ४ मा िक्तणनत करारीय स्ितन्त्रताको विषयमा विस्ततृ 
व्याख्या गदै पररषद्ले न्यनुतम शलु्क तोक्न नसक्ने तनष्कषनमा पगेुको पाइन्छ। अदालतका अनसुार “लेखा परीक्षणको 
सेिा करारीय सम्झौता माफन त प्रदान गररने सेिा हुुँदा सेिा तलने िा ददने विषयमा करारका शतनहरु तोक्न पक्षहरु स्ितन्त्र 
रहने हनु्छन।् आ-आफ्ना संस्थासुँग सम्बक्तन्धत ऐनहरुले सेिा ददने विषयमा सामान्य मागनदशनन गरे पतन करारीय सम्झौता 
र त्यसका बारेमा पक्षहरुमा रहने स्िायितालाई अंकुश लगाएको मान् न तमल्ने हुुँदैन”। यतत भन्दा भन्दै पतन अदालतले 
करारीय स्ितन्त्रतालाई पूणन रुपमा व्यक्तिको स्िेच्छामा भने छाडेको देक्तखदैन।96 अदालतका अनसुार यस्तो स्ितन्त्रताले 
उपभोिा संरक्षण ऐन, २०५४ र प्रततस्पधान प्रिधनन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ ले लगाएका सीमाङ्कनलाई भने 
तबसनन तमल्दैन।  ... “उपभोिाहरु ठतगने िा उनीहरुले स्ितन्त्रतापूिनक पूणन स-ुसकु्तित र प्रततस्पधानत्मक रुपमा िस्त ुिा 
सेिा खररद गनन सक्ने अतधकारको विपरीत हनेु पररक्तस्थतत तसजनना गनन कसैले पतन तमल्दैन”। त्यसैगरी अदालतले 
प्रततस्पधान प्रिधनन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को पररच्छेद २ तथा दफा ३(१)(क) को  व्यिस्था उल्लेख गदै97  
यद्यवप िाटनड एकाउन्टेन्सहरुको सेिा शलु्क तोक्दा यहाुँ कुनै सम्झौता गने प्रयास गररएको छैन तथावप न्यनुतम शलु्क 
तोक्ने जनु कायन भयो सो कायनको प्रकृतत हेदान उि कायन प्रततस्पधानको विरुद्ध नै हनेु देक्तखन आयो” भन् ने व्याख्या गरेको 
छ। यसबारेमा अरु स्पष्ट गदै अदालतले भनेको छाः “उपभोिाको वहतलाई ध्यानमा राखी विशेष पररक्तस्थततमा न्यूनतम 
शलु्कभन्दा पतन कममा सेिा तलन/ददन सक्ने गरी सो सम्बन्धमा मागनदशनन व्यिस्थासम्म विपक्षी पररषद बाट हनु सक्ने 
देक्तखुँदा एकाकंीरूपमा सेिा शलु्क तोकेको विषय कानूनसम्मत ्रहेको भन् न सवकदैन”। 

 

करारीय स्ितन्त्रता र यसका सीमाबारे व्याख्या भएको अको मदु्दा मातथ उद्धृत िहृत पूणन इजलासबाट फैसला भएको 
०६६-DF-००१९ समेतको तलुारत्न बज्रािायनको मदु्दा हो98। यद्यवप यो मदु्दा करारीय स्ितन्त्रतासुँग सोझै सम्बक्तन्धत 
नभै घरजग्गा विक्री गने सम्बन्धमा भएको करार रक्तजषे्ट्रसन गने गरी अदालतले तनणनय गनन र त्यस्तो तनणनय कायानन्ियन 
हनु सक्छ िा सक्दैन भन् ने मूल प्रश् नसुँग सम्बक्तन्धत तथयो, तर करारको विषयिस्त ुछनौट र शतनको कुरा पतन सो 
मदु्दामा समािेश भएको हुुँदा प्रकारान्तरले बहमुत र अल्पमत दिैुले करारीय स्ितन्त्रताबारे ििान गरेको सो फैसलाको 
अध्ययनबाट देक्तखन्छ। 

 

                                                            
95  चाटुि एकाउन्टेन्स पररर्दको २०७१।११।४ को १९४ औ ँबैठकले संस्थाको पेशागत प्रमाणपि प्राप्त सदस्यहरुले सनधचकृत सावुजधनक धवधिय संस्थाहरुको लेखा 

परीक्षण गदाु कन ल कजाु लगानी वा धनके्षप जनन बढी हुन्ि त्यसको आधारमा १०० अवु अन्दा बढी लगानी वा धनके्षप भएको धवधिय संस्थाबाट रु २५,००,००० र 

एक अवु भन्दा बढी लगानी वा धनके्षप भएको संस्था भए न्यननतम रु १,००,००० लेखा पररक्षण शनल्क धलननपने गरी तोकेको धथयो ।  
96  अदालतका अननसार यस्तो स्वतन्िताले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ र प्रधतस्पधाु प्रवधुन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ ले लगाएका सीमाङ्कनलाई भने धबसुन 

धमल्दनै। यसवारेमा अरु व्याख्या गद ैअदालतले भनेको ि: “उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ६(१)(ग) मा “यथासम्भव प्रधतस्पधाुत्मक मनल्यमा उपभोग्य वस्तन वा 

सेवाको िनौट गनु पाउने अवसरमा धवस्वस्त हुने अधधकार” उपभोक्तालाई प्राप्त हुने कन रा उल्लेख ि । साथै अननधचत व्यापाररक धक्रयाकलाप वा शोर्ण धवरुद्ध 

सनननवाई वा क्षधतपनधतु पाउने अधधकार पधन उपभोक्तालाई सो ऐनको दफा २४ ले प्रदान गरेको ि । 

97  सो ऐनको पररच्िेद २ मा “स्वच्ि प्रधतस्पधाु धवरुद्धका काम” वारे उल्लेख गररएको ि। त्यसैगरी ऐनको दफा ३(१)(क) मा “कन नै वस्तन वा सेवाको प्रत्यक्ष वा 

परोक्षरुपमा खररद वा धवधक्र मनल्य धनधाुरण गने वा त्यस्तो वस्तन वा सेवाको खररद धवधक्रका सतुहरु तोक्ने” कायुलाई प्रधतस्पधाु धवरुद्धको कायुमा राधखएको ि । 

98  तनलारत्न वज्राचायु धव. तारा श्रेष्ठपािवंश (०६६-DF-००१९) (बहृत पनणु इजलास) धनणुय धमधत २०७६।३।२९ । 
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सो मदु्दामा करारीय स्ितन्त्रताबारे बहमुत र अल्पमतका अलग अलग धारणा र अतभमतहरु फैसलामा व्यि भएको 
पाइन्छ।99 बहमुत करारीय स्ितन्त्रतालाई करारको सामान्य तनयमको रुपमा तलन्छ भने अल्पमत यसलाई त्यसरी 
हेररन ुनहनेु तकन  गछन। बहमुत भन्छाः “सैद्धाक्तन्तकरुपमा करारको कायनवितध, स्िरुप र विषयिस्त ुछनौट गनन करारका 
पक्षहरुलाई स्िायिता प्राप्तहनेु भएपतन यस्तो स्िायिता कारारको तनरपेक्ष तनयम नभै सामान्य तनयम मात्र हो”। यहाुँ 
“सामान्य तनयम” भन्दा बहमुतको ध्यान करार सम्पन् न गने तररकातफन  गएको देक्तखन्छ जस अनसुार जनु करारको 
कायानन्ियन गनन अन्य कुनै कानूनी प्रवक्रया पूरा गनुन पदैन त्यसलाई सामान्य र जनुमा “पक्षहरु तबि भएको सम्झौताले 
अरु औपिाररक एिम ्कानूनी प्रवक्रया पूरा गरेपतछ मात्र करारकोरुपमा मान्यता पाउुँन सक्छ” त्यसलाई बहमुतले 
औपिाररक भन् न खोजेको देक्तखन्छ। यसो भन्दा बहमुतको ध्यान करार ऐन, २०५६ को दफा ४ मा कम र दफा ८८ 
मा बढी गएको देक्तखन्छ100। सम्भिताः दफा ४ मा “यस ऐनको अतधनमा रही” भन् ने र दफा ८८ मा “मान्य हनेु छैन” 
भन् ने शब्दािली प्रयोग भएबाट बहमुत करारीय स्ितन्त्रता करारको सामान्य तनयम हो भन् ने तनष्कषनमा पगेुको हनुपुछन।  

  

“करारीय स्ितन्त्रता” को विषयमा अल्पमतको धारणा छाः “करारको विषयिस्त ुतनधानरण गने कुरामा करारका पक्षहरु 
स्ितन्त्र हनु्छन।् करारका शतनहरु तनधानरण गने अक्तन्तम तनणनयकतान पतन करारका पक्षहरु नै हनु।् ... प्रितलत नेपाल 
कानूनको प्रततकूल नभएसम्म करारका पक्षहरुले तनधानरण गरेका शतनहरु उनीहरुका लातग मान्य र स्िीकायन बन्दछन।् 
प्रितलत नेपाल कानून प्रततकूल शतनहरु राखी भएका करारहरु बाहेक अन्य करारीय शतनका कुराहरु दठक िा बेदठक 
के छन ्भनी हेने” अदालतको काम होइन अल्पमतको ठहर छ। ऊ भन्छाः यसको तात्पयन करारका शतनहरु थप-घट 
गने पूणन अक्तख्तयारी िा स्ितन्त्रता करारका पक्षहरुमा नै सीतमत रहन्छ भन् ने पतन हो। यस दृवष्टबाट हेदान प्रितलत कानून 
प्रततकूल नहनेु गरी जनुसकैु विषय र शतन राखेर करार गनन करारका पक्षहरु स्ितन्त्र रहन्छन भन् ने देक्तखन्छ”।  

 

संके्षपमा तलुारत्नको मदु्दामा िहृत पूणन इजलासमा बहमुत र अल्पमतद्वारा व्यि वििारोिेजक रायहरुले करार कानूनको 
समय सापेक्ष व्याख्यामा फरक दृवष्टकोण सवहत योगदान गरेका छन।् दिैु रायले करारीय स्ितन्त्रताको तसद्धान्तलाई 
स्िीकार गरेको पाइन्छ। फरक यतत हो वक अिल सम्पक्तिको हस्तान्तरणको करारको हकमा करार ऐन, २०५६ को 
८८ बमोक्तजम रक्तजषे्ट्रसन नगरेको करार अमान्य हनेु हो िा कायानन्ियन सम्म नहनेु हो भन् ने विषयमा बहमुत र 
अल्पमतले अलग अलग मागन देखाएको पाइन्छ। करार ऐन, २०५६ को दफा ४ र ८८ को व्याख्या के हनु सक्छ, 
नयाुँ मलुकुी देिानी संवहताको दफा ५०५(३) र ५१९ (२) (ख) ले कानूनबमोक्तजम कुनै खास औपिाररकता, िा 
कायनवितध पूरा गरी गनुनपनेमा त्यस्तो औपिाररकता पूरा नभई भएको करार कायानन्ियन नहनेु व्यिस्था गरेको सन्दभनमा 
“करारीय स्ितन्त्रता” को अिधारणाको भविष्यमखुी व्याख्या के हनु सक्छ भन् ने सान्दतभनक प्रश् न हाम्रो सामनेु्न उत्पन्न 
भएका छन।्  

 

तनरुपण गररनपुने िौथो प्रश्नाः करारीय स्ितन्त्रताबारे भविष्यको रेखा कोदान हाम्रो दृवष्टकोण के कस्तो रहन ु िान्छनीय 
हनु्छ? 

                                                            
99  बहुमतको राय मा.न्या. हररकृष्ण काकीले लेख्नन भएको ि, र वहाँको रायमा सं.प्र.न्या. चोलेन्र शमसेर राणा, माननीय न्यायाधीशहरु दीपक कन मार काकी, मीरा 

खि्का, प्रकाशमान धसंह राउत र तेजवहादनर काकीले समथुन गननुभएको ि  भने मा.न्या. ईश्वर खधतविाले फरक मत लेख्ननभएको ि ।  
100  हनेनुहोस करार ऐन २०५६ को दफा ४ “यस ऐनको अधीनमा रही करारको स्वरुप तथा धवर्यवस्तन िनौट गनु, प्रधतफल, प्रधतफलको मािा, करारका शतु तथा करार 

उल्लंघन भए वापत उपचारको प्रकृधत धनधाुरण गनु र करार बमोधजमको धववाद समाधान गने उपाय धनधित गनु करारका पक्षहरु स्वायि हुनेिन”् । त्यसै गरी दफा 

८८ “प्रचधलत काननूले कन नै खास प्रकारको करार गनु कन नै खास कायुधवधध परूा गननुपने व्यवस्था गरेको वा कन नै सरकारी कायाुलयमा रधजष्रेसन गननुपने व्यवस्था 

गरेको रहिे भने त्यस्तो रीत परूा नगरी भएको करार मान्य हुनेिैन” ।   
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करारीय स्ितन्त्रता करारको मात्र विषयिस्त ु नभै खलुा अथनतन्त्रको मेरुदण्ड हो। खलुा अथनतन्त्रको विकास नै 
व्यक्तिहरु आफू खसुी कारोिार गनन, कारोिारको विषयिस्त ुछान् न र कारोिारको शतनहरु तोक्न र वििाद परेमा कसरी 
समाधान गने भन् ने तय गनन तनजीरुपमा सक्षम हनु्छन ्भन् ने हो। करार कानूनलाई तनजी कानून भन् नकुो तात्पयन पतन 
त्युँही हो। करार ऐन, २०५६ माफन त करारीय स्ितन्त्रताको तसद्धान्तले औपिाररक रुपमा नेपालमा प्रिेश पाएको भए 
पतन सो अक्तघ गररएका व्याख्याहरुले पतन करारीय स्ितन्त्रताको तसद्धान्तलाई परोक्षरुपमा भएपतन समथनन र पररपवुष्ट 
गरेको अध्ययनबाट देक्तखन्छ। ततथनराज कुमारी राणाको मदु्दा101 त्यसको क्तजउुँदो जाग्दो उदाहरण हो।  

 

यो सत्य हो वक करारीय स्ितन्त्रतालाई १९ औ ंसताब्दीको जस्तो शतनरवहत अिधारणाको रुपमा हेनन सवकने अिस्था 
आज छैन। तर आज पतन यो करार कानूनको एउटा महत्िपूणन तसद्धान्त हो र यसको अतभन् न सम्बन्ध बजार अथनशास्त्र 
र समाजमा विद्यमान िैयक्तिक मूल्य र मान्यता (Individualistic Ethos), तसजननात्मकता र सम्िवृद्धसुँग छ भन् ने कुरालाई 
हामीहरुले तबसनन तमल्दैन। सामाक्तजक स्िाथनको लातग व्यक्तिगत वहत तथा प्रगततका प्रयासहरुलाई छाड्न ुनै पछन भन् ने 

मान्यतालाई खलुा अथनतन्त्रमा स्िीकार गनन कदठन हनु्छ। करार गनन बस्दा पक्षले आफ्नो वहत हेने हो। अमकु 
तबषयिस्त ुिा शतनले आफूलाई फायदा गछन र यस्तो गररन ुसािनजतनक नीतत िा कानूनको विरुद्ध हुुँदैन भने त्यस्तो 
स्िभाविक फायदालाई छाड्नपुछन भनी करार कानूनले भन्दैन। फरक कतत सम्म हो भने करारीय स्ितन्त्रता शतन 
रवहत छैन तर यसको तात्पयन स्ितन्त्रता नै छैन भन् ने होइन, सम्झौता गदान असल तनयतले गनुनपछन भन् नकुो अथन त्यस्तो 
सम्झौताबाट फायदा हनेु कुरा गनै हुुँदैन भतनएको कदावप होइन ।   

 

करारीय स्ितन्त्रताको तसद्धान्त मलुकुले बजारको व्यिहारलाई कसरी तनदेक्तशत गरेको छ भन् नेमा पतन तनभनर रहन्छ। 
स्पष्ट शब्दमा भन्दा बजार विके्रता िा के्रता कसको हो? मलुकुको कानूनी संरिनाले कसलाई समथनन गछन, के गदान 
समन्जस्य एिं न्यायपूणन व्यिस्था कायम हनु सक्छ भन् ने सैद्धाक्तन्तक सन्दभनलाई पतन अदालतहरुले तबसनन तमल्दैन। 
पतछल्लो समयमा उपभोिा सम्बन्धी कानूनको विकाससुँगै करारीय सम्बन्ध (Privity of  Contract) मा वििलन आएको 
र यसले प्रत्यक्षताः करारको पक्ष नै नभएको व्यक्तिको सम्बन्धमा पतन िस्त ु िा सेिा प्रदायकले दावयत्ि बेहोनुनपने 
पररक्तस्थतत पारेको छ। यस्तै प्रभाि मानि अतधकार कानूनले पतन पारेको छ। करारीय स्ितन्त्रताको नाममा सािनजतनक 
तनततले स्िीकार नगने कुराहरु स्िीकायन हुुँदैनन्102। त्यस्तै पररक्तस्थतत कामदारहरुको हकवहतको सरुक्षा, िातािरणको 
संरक्षण आदद सन्दभनमा पतन परेको छ।  

 

सैद्धाक्तन्तक रुपमा हेदान करारीय स्ितन्त्रता  तभत्र व्यक्तिगत उन् नयनलाई महत्ि ददने स्ितन्त्र बजार केक्तन्द्रत व्यक्तििादी 
(Market Individualism) धार र अको उपभोिाको वहत (Consumer Welfarism) सम्बन्धी धार गरी दईुिटा स्पष्ट 
धारहरुले तनरन्तररुपमा अन्तरवक्रया गरररहेको भेवटन्छ। पवहलो अथानत बजार केक्तन्द्रत व्यक्तििादी धार अन्तरगत करार 
कानूनले बजारको स्ितन्त्र प्रिाह, प्रततस्पधी क्रय विक्रयलाई मजितु पाछन। यस्तो व्यिस्थाले करारका स्पष्ट तनयमहरु, 
कारोिारको सरुक्षा र व्यापाररक के्षत्रमा िलेका व्यिहारहरुलाई मान्यता हनुपुने कुरामा जोड ददंदै ती मूल्यहरुको 
जगेनानको लातग करारीय स्ितन्त्रता (Freedom of Contract) र करारको पवित्रता (Sanctity of Contract) लाई  महत्ि 
ददनपुछन भन्छ। बजार केक्तन्द्रत व्यक्तििादी धारको मखु्य आधार करारीय स्ितन्त्रताको तसद्धान्त हो। यसले 
व्यक्तिहरुलाई करारको विषयिस्त ुछनौट गनन, करारको शतन तोक्न र आफ्नो वहतमा मोलमोलाई गनन पूणन स्ितन्त्रता 
प्रदान गररनपुछन र व्यक्तिहरुले करार गरेका छन ्भने त्यसको कायानन्ियन गराउन ुनै न्यायपातलकाको सिोपरर कतनव्य 
बन्छ भन्छ। यसको विपरीत उपभोिा वहत सम्बन्धी धारले करोिारमा तकन संगतता र स्िच्छता (Reasonableness and 

                                                            
101 धतथुराजकन मारी राणा धव. रामशंकर श्रेष्ठको मन.स. गने धवनोद शंकर श्रेष्ठ ने.का.प. २०४९ धन.नं. ४४४७ प ृ१ । 

102 जस्तो, धहन्द ूदशेमा गाई काट्ने वा मनधस्लम दशेमा सनंगनर काट्ने कन रा आधद । 
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Fairness) खोज्छ। कसैले पतन आफ्नो गक्तल्त िा कमजोरीबाट उल्टो फायदा तलन खोज्न ु हुुँदैन; अन्यायपूिनक र 
अस्िच्छरुपमा धनी बन् न ुहुुँदैन; करार उल्लंघन िापतको क्षततपूततन उल्लंघनको प्रकृतत र गम्भीरता अनरुुपको हनुपुछन; 
करारमा उपिार स्िरुप क्षततपूततन ददइने हो दण्ड ददइने होइन; करारको शाक्तब्दक व्याख्या गदान सोझै अन्याय पछन भने 
न्यायाधीशले न्यायको बाटो नै पक्रनपुछन भन् ने कुरामा उपभोिा वहतसम्बन्धी धारले जोड ददन्छ103। यो धारलाई 
ितनमान उपभोिा तथा मानि अतधकार सम्बन्धी वितधशास्त्रको समथनन प्राप्त छ। हाम्रो करार कानूनको विकास र 
न्यावयक व्याख्यामा हामीहरुले यी आयामहरुको पतन राम्रो परख गनुन आिश्यक छ।  

 

करारीय स्ितन्त्रताको तसद्धान्त र यसको प्रयोगमा १९औ ं सताब्दी देक्तख अवहलेसम्म जनु पररितनन भएको छ सो 
अदालतको मात्र कारणले नभै राजनीततक तसद्धान्त, अथनशास्त्र, व्यिस्थापन, प्रवितधमा आएको पररितननका साथै मानि 
अतधकार कानून र यसले उपेक्तक्षत िगनमा तसजनना गरेको अतधकार प्रततको सिेतना पतन क्तजम्मेिार छ। यी कुराहरुसुँगै 
अदालतको पतन भतूमका बदतलएको छ; अदालत पतन करारमा हस्तछेप गनुन हुुँदैन भन् नेबाट करारमा असल तनयत, 
स्िच्छता, तकन संगतता र न्यावयक स्िवििेकको प्रयोग गने अिस्थामा पगेुको छ। यो सवह हो वक अदालतले पतन सधैँ 
एउटै धार पके्रको छैन। यसले कवहले करारका व्यिस्थाहरुलाई कडाईका साथ हेने तनयमतनष्ट दृवष्टकोण (Formalistic 

Approach) र कवहले करारको पररणामलाई हेरी न्यायको पक्षमा उतभने यथाथनिादी सोि (Realist Approach)  लाई 
पके्रको देक्तखन्छ।104 विगत पिास िषनको पररितननलाई हेने हो भने करारीय व्यिहारमा अनेकौं जवटलताहरु थवपएका 
छन।् अब करार एउटा वकसानले गने गोरु भैसी िा घोडाको विक्री गने जस्तो छोटो, सरल र तरुुन्तै टुवङ्गने प्रकृततको 
छैन। यसको उदाहरणको लातग एउटा ठूलो पूिानधार संरिनाको तनमानणमा भएको करारलाई हेरे पगु्छ जहाुँ एउटा 
करार तभत्र िा सोसुँगै सङृ्खलािद्धरुपमा जोतडएका अनेकौं करारहरु फेलापछनन।् अदालतले करारको व्याख्या गदान यी 
समग्र करारहरुको अन्तरसम्िद्दतालाई समेत हेरी व्याख्या गनुन पने हनु्छ। बजारका करारीय प्रिकृ्तिहरु पतन एकै खाले 
छैनन।् जस ्मध्ये ढाुँिािाला करार (Standard Form) को बढी प्रयोग, करारको पक्ष, तनयामकको रुपमा सरकारको 
संलग्नता, करारको संरिनामा व्यक्तििादी (Market Individualism) सोि र उपभोिाको वहतिादी सोि (Consumer 

Welfarism) तबिको द्वन्द, िस्त ु र सेिाको उत्पादक र उपभोिाको हैतसयतमा रहेको खाडल, प्रवितधले ल्याएको 
पररितनन आदद वििारणीय पक्ष हनु सक्छन।् यस अिस्थामा उपयिु करार कानून र व्यिहार के हनु सक्छ? करारीय 
स्ितन्त्रतालाई कसरी हेनन सवकन्छ? भन् ने बारेमा हामीहरुले गवहररएर वििार गनुन आिश्यक छ। मलुकुले अवङ्गकार 
गरेको संिैधातनक व्यिस्था, त्यसले स्िीकार गरेको समाजिाद उन्मखु राज्य व्यिस्था, खलुा अथनतन्त्र, तनजी सम्पक्ति 
मातथको व्यक्तिको अतधकार, बजारको तनयमनमा राज्यको दावयत्ि, वितधको शासनको आधारभतू ढाुँिा र 
विश्वव्यावपकरणको सन्दभनमा हामीले आफ्नो सरुक्षा, सम्बवृद्ध र दीगो विकासको लातग न्यायपूणन व्यिस्था कसरी कायम 
गनन सक्छौं भन् नेबारेमा समेत एउटा स्थायी सोि बनाउन ुआिश्यक छ। त्यसो गरेमा मात्र अवहले करार कानूनको 
व्याख्या को सन्दभनमा देक्तखएको अस्तव्यस्त अिस्थाबाट हामीहरु मिु हनु सक्छौँ। प्रस्ततु वििादको तनरुपण गदान करार 
कानूनको यो िहृत भािभतूम र करारीय स्ितन्त्रताको अिधारणात्मक पक्षबारे स्पष्ट दृवष्ट राखेर नै अक्तघ बढ्न ुिान्छनीय 
हनु्छ।  

 

तनरुपण गनुनपने पाुँिौं प्रश्नाः के वििाददत तलखतले करार ऐन, २०५६ को दफा ४ र दफा ८८ को शतन पूरा गछन? 

                                                            
103  John N Adams and Roger Brownsword (2000) Cited in LINDA MULACHY AND JOHN TILLOTSON, CONTRACT LAW IN 

PERSPECTIVE  46th ed. Cavendish Publication 2004 at p 40-41 

104  LINDA MULACHY AND JOHN TILLOTSON, CONTRACT LAW IN PERSPECTIVE  46th ed. Cavendish Publication 2004 

at p 40-41 
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प्रस्ततु मदु्दा जग्गा विक्री सम्बन्धी कुरा मञ् जरु गरी गररएको करार (Agreement to Sale) हो। यो आफैमा विक्री 
नामाको कागज (Sale Deed) होइन। ततथनराज कुमारी राणाको मदु्दा देक्तख यी दईु प्रकारका तलखतहरुको तभन् नता बारे 
अदालतको दृवष्टकोण स्पष्ट रहदै आएको छ। तलुारत्नको मदु्दामा पतन वििाददत तलखतलाई बहमुत र अल्पमत दिैुले 
वििाददत तलखत जग्गा विक्री गनन मञ् जरुी गररएको करार तलखत (Agreement to Sale) हो भन् ने मानेको पाइन्छ। सो 
मदु्दाको तलखत र प्रस्ततु मदु्दाको वििाददत तलखतमा फरक यतत छ वक सो तलखत रक्तजषे्ट्रसन पारीत भएको तथएन 
यसमा पारीत भएको छ। तर यतत भन्दैमा करार ऐनको दफा ४ र दफा ८८ को सम्बन्ध बारेमा बोल्नै नपने हुुँदैन। 
मूलरुपमा यस इजलासको ठम्याई के छ भने करार ऐन, २०५६ को दफा ४ ले “करारको स्िरुप तथा विषयिस्त ु
छनौट गनन, प्रततफल, प्रततफलको मात्रा, करारका शतन तथा करार उल्लंघन भएिापत उपिारको प्रकृतत तनधानरण गनन र 
करार बमोक्तजमको वििाद समाधान गने उपाय तनक्तित गनन करारका पक्षहरु स्िायि हनेुछन”् भन् ने व्यिस्था गरेको 
सन्दभनमा करारको विषयिस्त ुजग्गा विक्री गने रहेको, प्रततफल रकममा तनक्तित गररएको, दिैु पक्षले पालन गनुनपने 
शतन उल्लेख गररएको र करारको उल्लंघन भएिापत उपिारको प्रकृतत समेत पक्षहरुले नै तनधानरण गरी साक्षीहरुको 
रोहिरमा सवहछाप गरेकोबाट वििाददत कागजले करार ऐनको दफा ४ को शतनहरु पूणनरुपमा पालन गरेको देक्तखन्छ। 
अब उि दफा ४ को शरुुमा “यस ऐनको अतधनमा रही” भन् ने िाक्यांश परेबाट यसले दफा ८८ को व्यिस्थालाई 
संकेत गनन खोजेको मानेमा पतन सो दफामा “प्रितलत कानूनले कुनै खास प्रकारको करार गनन कुनै खास कायनवितध पूरा 
गनुनपने व्यिस्था गरेको िा कुनै सरकारी कायानलयमा रक्तजषे्ट्रसन गनुनपने व्यिस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो रीत पूरा 
नगरी भएको करार मान्य हनेु छैन” भतनएको र प्रस्ततु तलखत तमतत २०६३।२।२२ मा मालपोत कायानलय 
िािवहलमा रक्तजषे्ट्रसन गररएकोबाट सो शतन पूरा भएको नै देक्तखन्छ। एकतछनको लातग तलखत रक्तजषे्ट्रसन नगरेको 
अिस्था रहेछ भने पतन उि दफामा उल्लेक्तखत “मान्य हनेुछैन” भन् ने शब्दको अथन करार नै िैध हनेुछैन भन् ने 
लाग्दैन। तलुारत्न बज्रािायनको मदु्दामा िहृत पूणन इजलासमा बहमुतले पतन िादीलाई िैनािापत ददएको रकम र सो को 
कानूनबमोक्तजम हनेु व्याज भराएबाट सारांशमा करारलाई िैध मानेको नै तनष्कषन तनस्कन्छ। सैद्धाक्तन्तक रुपमा हेदान 
करार ऐन २०५६ को दफा ८८ को व्यिस्था करार मान्य हनेु िा नहनेु व्यिस्था नभै त्यस्तो शतन नपगेुको तलखत 
कायानन्ियन हनेु िा नहनेु कुरासुँग सम्म सम्बक्तन्धत विषय हो। हाल मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ को दफा ५०७(३) 
र दफा ५१९(२)(ख) मा उक्तल्लक्तखत “कानूनबमोक्तजम कुनै औपिाररकता, कायनवितध पूरा गरी गनुनपने िा कुनै तनकायमा 
दतान गनुनपने व्यिस्था भएको करार त्यस्तो औपिाररकता, कायनवितध पूरा नभई भएको िा दतान नभएकोमा” त्यस्तो करार 
कायानन्ियन नहनेु जनु व्यिस्था गररएको छ सो कायनवितधको सम्म कुरा हो भन् ने सो व्यिस्थाको अध्ययनबाट देक्तखन्छ। 
अिश्य पतन त्यस्तो करार कायानन्ियन हनु मातथ उल्लेख गरेको कायनवितध पूरा हनुपुछन, तर यसको मतलि करार नै 
अिैध िा अमान्य हनेु भने होइन। अमान्य हनेु भन् ने व्याख्या करारको दफा ४ र हाल मलुकुी देिानी संवहतको दफा 
५०७ को अनकूुल हनेु देक्तखदैन। करार ऐन, २०५६ को दफा ८८ कै सन्दभनमा पतन सो कायनवितध पक्षहरुले िाहेमा 
जवहले पतन पूरा गनन सक्छन,् न्यायको लातग आिश्यक देक्तखएमा अदालतले मकान पने पक्षको तनिेदनमा रक्तजषे्ट्रसन गनुन 
भनी आदेश पतन ददन सक्छ। मलुकुी देिानी कायनवितध संवहता, २०७४ को दफा १२ ले अदालतलाई त्यस्तो आदेश 
ददन सक्ने कानूनी आधार प्रदान गरेकै छ। यस्तो कानूनी व्यिस्था रहन ुपूिन नै पतन ततथनराज कुमारी राणा105 लगायत 
करार ऐन, २०२३ अन्तरगतका कैयौं मदु्दाहरुमा यस अदालतले त्यस्तो आदेश ददएको पतन छ। तर दफा ८८ 
अन्तरगतको रक्तजषे्ट्रसनको कायनवितध पूरा नगरेको करार मान्य करार हुुँदैन भन्दा पतछबाट त्यस्तो शतन पूरा गने सम्पूणन 

                                                            
105 धतथुराजकन मारी राणा धव. रामशंकर श्रेष्ठको मन.स. गने धवनोद शंकर श्रेष्ठ ने.का.प. २०४९ धन.नं. ४४४७ प ृ१ । 
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सम्भािनाहरु बन्द हनु्छन ्र यस्तो व्याख्या करार ऐन, २०५६ को दफा ४ र देिानी संवहताको दफा ५०७ को मूल 
मान्यता र ममनको विपरीत हनु जान्छ भन् ने करारीय स्ितन्त्रताको मातथ उल्लेक्तखत व्याख्याबाट देक्तखन्छ। प्रस्ततु मदु्दामा 
करार रक्तजषे्ट्रसन गरेको अिस्था हुुँदा करार ऐन, २०५६ को दफा ४ को शतन र दफा ८८ को कायनवितध पूरा गरेको 
देक्तखन्छ। तसथन प्रस्ततु मदु्दामा उत्पन्न विषयिस्त ुतलुारत्नको मदु्दामा जस्तो पेक्तिलो बनेको अिस्था छैन। त्यसैले िादी 
र प्रततिादी तबि भएको तमतत २०६३।२।२२ को करार उि दफा ४ िा दफा ८८ को व्यिस्थाको कारण 
कायानन्ियनबाट रोवकनपुने अिस्था देक्तखदैन।      

तनरुपण गररनपुने छैठौं तथा अक्तन्तम प्रश्नाः िादी दािी बमोक्तजम करारको पररपालना गराउन ुपने हो िा होइन; पनुरािेदन 
अदालतको तनणनय तमलेको छ िा छैन। पनुरािेदक प्रततिादीको पनुरािेदन क्तजवकर पगु्न सक्ने हो िा होइन? 
तमतत २०६३।२।२२ को करारका मातथ उक्तल्लक्तखत शतनहरु हेदान वििाददत जग्गाको मूल्य रु.१२,५०,०००।- मध्ये 
रु.१२,००,०००।- िादीले प्रततिादीलाई तत्कालै ददएको र बाुँकी रु.५०,०००।- पारीत गने समयमा ददने भन् ने शतन 
रहेको देक्तखन्छ। यस्तो शतन राखी करार गनन प्रितलत कानूनले िादी प्रततिादीलाई रोक नलगाएको, वििाददत तलखत 
करार ऐन, २०५६ को दफा ४ अनकूुल रहेको र तलखतले दफा ८८ को कायनवितध समेत पूरा गरेको कुरा मातथ 
उल्लेख भैसकेको छ। करार ऐन, २०५६ को दफा ७४ बमोक्तजम करार गने हरेक पक्षले आफ्नो दावयत्ि पूरा 
गनुनपने हनु्छ। वििाददत करार बमोक्तजमको बाुँकी रुपैंया करारका शतन बमोक्तजम ततनन िादी तयार रहेको र प्रततिादीले 
जग्गा पारीत गररददने कुरालाई इन्कार गरेको िाट प्रततिादीले करारको शतन पूरा नगरेको स्पष्ट देक्तखन आयो। अब 
यस्तो क्तस्थततमा िादी दािी बमोक्तजम करार ऐन, २०५६ को दफा ८६ बमोक्तजम गररददन प्रततिादी बाध्य छ िा छैन 
भनी हेदान सो दफाको उपदफा (१) मा “करार उल्लंघन भएको कारणबाट मकान पने पक्षलाई पगु्न गएको िास्तविक 
हातन नोक्सानी िापत नगद क्षततपूततन मनातसि र पयानप्त नहनेु भएमा त्यसरी मकान पनन गएको पक्षले क्षततपूततनको दािी 
गनुनको सट्टा करारको यथाित पररपालनाको दािी गनन सक्ने छ” भन् ने व्यिस्था रहेको देक्तखन्छ। सोवह दफाको उपदफा 
(२) को खण्ड (क) मा उल्लेख भए बमोक्तजम “करार उल्लंघन भएिापतको क्षततपूततन नगद नै पयानप्त हनेु” िा (ख) मा 
उल्लेख भए बमोक्तजम “करार बमोक्तजमको काम भए नभएको कुरा अदालतले सपुरीिेक्षण गनन नसक्ने भएमा” भन् ने 
अिस्था यो हो िा होइन भनी हेदान प्रस्ततु वििादमा िादीको वफराद तमतत २०६४।४।७ मा दतान रही साढे िौध िषन 
भन्दा बवढ समय देक्तख िादी न्यायको यािना गरी अदालतमा उपक्तस्थत रहेको पाइन्छ। िादीले करारबमोक्तजम तत्काल 
पूरा गनुनपने दावयत्ि पूरा गरेको देक्तखन्छ भने, प्रततिादीले करारको दावयत्ि पूरा गनन तयार छु िा नगद क्षततपूततन ददन 
तयार छु भन् ने सम्मको पतन क्तजवकर तलएको अिस्था यहाुँ देक्तखदैन। िादीले नगद विकल्प हनु सक्छ भन् ने कुरालाई 
वफरादमा अस्िीकार गरेको र मदु्दा अदालतमा वििाराधीन रहेको अितधमा जग्गाको भाउ जे जसरी बढेको छ सो लाई 
दृवष्टगत गदान नगद क्षततपूततनबाट िादीलाई हनु गएको िास्तविक हानीको भररभराउ हनु सक्ने अिस्था देक्तखदैन। अब 
जहाुँसम्म अदालतले यो कुराको सपुरीिेक्षण गनन सक्छ िा सक्दैन भन् ने कुरा छ वििाददत विषय जग्गा पारीत गररददने 
कुरासुँग सम्बक्तन्धत रही सपुररिेक्षण गरररहनपुने अिस्थाको वििाद नै देक्तखदैन। नेपालको संविधानको धारा १२६(२) 
बमोक्तजम मदु्दा मातमलाको रोहमा अदालतले ददएको आदेश िा तनणनयको सबैले पालना गनुनपने व्यिस्था रहेको र फैसला 
कायानन्ियन गनन प्रततिादी तयार नरहेमा िादीको तनिेदनबाट तलखत पारीत गररददन ुभन् ने लगायतका आदेश गनन फैसला 
कायानन्ियनको िरणमा गनन शरुु क्तजल्ला अदालत सक्षम नै रहेको देक्तखन्छ। यद्यवप करारको यथाित पररपालनालाई 
अदालतको स्ििीिेकीय अतधकारको रुपमा हेररन्छ तर जहाुँ नगद क्षततपूततनबाट िादीलाई पूणन न्याय तमल्ने अिस्था छैन 
त्यहाुँ यथाित पररपालनालाई इन्कार गनन तमल्ने पतन हुुँदैन। आफू समक्षको वििादमा सकेसम्म पूणन न्याय गने तफन  नै 
अदालत अग्रसर रहनपुछन। त्यो उसको संिैधातनक दावयत्ि पतन हो। सक्षम न्यायपातलकाको संिैधातनक पररकल्पना तभत्र 
पूणन एिं प्रभािकारी न्याय पछन भने्न कुरालाई अदालतले विसनन तमल्दैन।  तलुनात्मक कानूनको क्तस्थतत हेदान पतन कमन 
ल र तसतभल ल पररपावटको अनशुरण गने मलुकुहरुमा नगद क्षततपूततन पयानप्त उपिार नहनेु अिस्थामा करारको यथाित 
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पररपालना िा विक्तशष्ट पररपालनाको आदेश ददनबाट इन्कार गररदैन106 भन् ने नै देक्तखन्छ। हाम्रो अदालतले अनशुरण 
गरेको पररपावटलाई हेदान पतन ततथनराज कुमारी राणा देक्तख तलुारत्न बज्रािायन सम्म करारको यथाित पररपालनालाई 
अदालतले तसद्धान्तताः स्िीकार गरेको नै पाइन्छ। यस अिस्थामा मातथ वितभन् न खण्डहरुमा उल्लेख भएबमोक्तजम 
वििाददत करारको तलखतले करार ऐन, २०५६ को दफा ४ र दफा ८८ को शतन पूरा गरेको, दफा ७४ बमोक्तजमको 
दावयत्िलाई प्रततिादीले इन्कार गनन पाउने अिस्था नदेक्तखएको र दफा ८२ र ८६ समेतको व्यिस्थाहरु समेतलाई 
प्रस्ततु वििादको रोहमा हेदान िादीलाई पूणन न्याय ददलाउन करारको यथाित पररपालना गराउन ु नै न्यायोक्तित हनेु 
देक्तखन्छ। यस क्तस्थततमा करारको यथाित पररपालना गराउन ु पने ठहर् याएको तत्कातलन पनुरािेदन अदालतको 
फैसलालाई अन्यथा भन् नपुने देक्तखएन।     
 

अताः मातथ वििेक्तित आधार कारणहरुबाट वििाददत तमतत २०६३।२।२२ को करार कायानन्ियन योग्य करार देक्तखई 
िादी दािी बमोक्तजम िादीले करारको पररपालना गराई तलन पाउने देक्तखंदा िादी दािी नपगु्ने गरी भएको तमतत 
२०६५।०२।२२ को शरुु फैसला उल्टी गरी िादी दािी बमोक्तजम तमतत २०६३।०२।२२ को मालपोत 
कायानलयमा रक्तजस्रेसन भएको करारनामा तलखत बमोक्तजमको ०-६-० जग्गा भिुानी गनन बाुँकी रकम भिुान गरी 
साथै आिश्यक कानूनी प्रवक्रया पूरा गरी िादीले करार बमोक्तजमको शतन पररपालना गराई पाउने ठहर् याई पनुरािेदन 
अदालत पाटनबाट तमतत २०६६।११।१७ गते भएको फैसला तमलेको देक्तखंदा सदर हनेु ठहछन। पनुरािेदक 
प्रततिादी पिन राजभण्डारीको पनुरािेदन क्तजकीर पगु्न सक्दैन। फैसला बमोक्तजम गनन प्रततिादी र सम्बक्तन्धत मालपोत 
कायानलय समेतलाई लेख् न ुभनी शरुु अदालतलाई लेखी प्रस्ततु मदु्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी तमतसल तनयमानसुार 
अतभलेख शाखामा बझुाइददनू। 

         
 
 

          न्यायाधीश
               उि रायमा म सहमत छु। 
न्यायाधीश 
इजलास अतधकृत: वितनता भारती; अनसुन्धान सहयोगी शा.अ. वकततन थापा 
कम्प्यटुर अपरेटर: रेखा भट्टराई 

इतत संित ्२०७७ साल माघ १८ रोज १ शभुम ्---------------------------। 

 

                                                            
106

ANSON’S LAW OF CONTRACT, (Sir Jack Beatson QC ed. 28TH ED. 2008 at p 632-633 states: An order of specific 

performance is one by which the court direct the defendant to perform the contract, and in accordance with its terms. By contrast 

to civil law system which generally regards the innocent party’s primary recourse as, in principle, to have the contract performed, 

the jurisdiction to order specific performance is supplementary to the common law remedy of damage. Notwithstanding this 

difference of principle, in practice, even in civil law system, specific performance is only granted if the innocent party has a 

specific interest in performance wihich is not satisfied by damages.” 
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दषु्कृतत कानूनको अिधारणा र प्रयोगको दायरा 
 

डा. नारायण प्रसाद क्तघतमरे* 
१॰ दषु्कृतत कानूनको अिधारणा (Basic Concept of Tort Law) 
आफूले गरेको काम, कतनव्य र व्यिहारबाट अको व्यक्तिलाई प्रततकूल असर िा हातन नोकसानी हनु गयो 
भन ेगल्ती गनेबाट क्षततपूततन भराउन ुपछन भन्न ेधारणा देिानी कानूनको क्षते्रमा विकास भैआएको छ। Tort 

law requires compensation from those who cause harm to others in the course of performing their duty, 

application of authority, and enjoying their privileges and thus, even government requires to follow the 

procedural due process and, therefore, generally not immune from tortious act causing harm to 

citizen.107 कुनै पतन व्यक्तिले तनिानह गनुनपने न्यूनतम अपेक्तक्षत कतनव्य तनबानह नगरेको कारणले हनु जान े
देिानी गल्ती (Civil wrong) बाट अरुलाई पगु्न े िा पगु्न गएको नोकसानीबापत क्षततपूततनको भागीदार 
हनुपुछन भन्न ेअिधारणा नै दषु्कृततसम्बन्धी कानूनी तसद्धान्तको आधारभतू मान्यता (Basic concept of Tort 

Law) मातनन्छ।  
 
दषु्कृततसम्बन्धी आधतुनक कानून र यसको अिधारणाको विकासलाई हेदान सन ् १९२० को दशकततर 
तिवटश साम्राज्य अन्तगनत रहेको भगूोलमा नागररकले अन्य देशहरूलाई सभ्यता र इमानदाररता देखाउन 
दषु्कृतत कानूनलाई विश्वव्यापीकारण गने प्रयास तिवटशहरुले गदै आएका तथए। यसलाई समदुायको 
आिश्यकताले माग गरेको कानून भनेर बकु्तझने गररन््यो108। प्रतसद्ध वितधशास्त्री फेडररक पोलकले दषु्कृतत 
कानूनको बारेमा आफ्नो पसु्तक Law of Tort: A Treatise on the Principles of Obligations मा कमनिेल्थ 
अन्तगनतका सबै सभ्य नागररक सदस्यहरुले आफ्ना तछमेकीहरुप्रतत कानूनी आधार र अक्तख्तयारी तबना कुनै 
हातन नोकसानी गने छैनन ्र गनन तमल्दैन भतन उद् घोषण गरेका तथए109। विशेष गरेर औद्योतगक यगुपतछ 
व्यक्ति, व्यापारी र अन्य संस्थाहरुले अरुको वक्रयाकलापको कारणले धेरै प्रकारका नोकसानीहरु व्यहोनुन 
परेकोले त्यस्ता नोकसानीहरुको पररपूरणको लातग गल्ती गनेलाई उिरदायी बनाउन र क्षततपूततनको 
पररकल्पना गने क्रममा दषु्कृतत कानूनको सरोकार, िासो र आिश्यकता देखा परेको उल्लेख गरेका 
छन्110। त्यसैले दषु्कृतत कानूनको अिधारणा र विकासक्रमलाई राम्रोसुँग हेररयो भन े यसलाई 
नागररकहरुकै आिश्यकताको लातग नागररक व्यिहारलाई तनयतमत गनन विकास गररएको कानूनको रुपमा 
तलने गररन्छ। िान्सको देिानी कानून अन्तगनत दषु्कृततलाई नागररकहरुले गने गलत आिरण (Wrongful 

                                                            
*  Dr. Ghimire is a Senior Advocate, and also holds LLM (Hons.) and Doctorate in Juridical Science (SJD) from USA. 
107 WILLIAM BURNHAM, SEPARATING CONSTITUTIONAL AND COMMON-LAW TORTS: A CRITIQUE AND A 

PROPOSED CONSTITUTIONAL THEORY OF DUTY (University of Minnesota Law School, 1989).  
108  PAUL MITCHELL, A HISTORY OF TORT LAW- 1900- 950 (Cambridge University Press, 2015). 
109  FREDERICK POLLOCK, THE LAW OF TORTS (6th ed., 1901) 
110  GRAHAM STEPHENSON, SOURCEBOOK ON TORTS, (2nd ed., Cavendish Publishing Limited, 2000). 
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conduct) भतनन्छ र यस्ता कायनलाई राज्यको मूल्य एिं नागररकहरुको नैततकतासुँग पतन जोडेर बकु्तझन े
गररन्छ।111  
 
भारतको न्याय प्रशासनमा क्षततपूततनसम्बन्धी स्पष्ट कानून नभए तापतन तबकासको क्रममा अदालतबाट 
स्थावपत हुुँदै आएका न्यावयक मान्यताले पतन महत्त्िपूणन भतूमका तनिानह गरेको पाइन्छ। M. C. Mehta v. 

Union of India112 को मदु्दामा न्यायाधीश भगितीले आफ्नो न्यावयक वटप्पणीमा देशमा औद्योतगक विकास 
द्रतु गततले बढ्दै गएको अिस्थामा नयाुँ वितधशास्त्रको तनमानणमा तसद्धान्त र मान्यताको विकास गदै 
भविष्यमा आउने सम्भावित समस्याको समाधान गनुनपछन भनी दषु्कृततका मान्यताहरु कानूनकै रुपमा आउन ु
र देक्तखन ुजरुरी भएको बताएका तथए। त्यस्तैगरी भारतीय न्यायालयबाट Jay Laxmi Salt Work (P) Ltd. v. 

State of Gujrat113
 को मदु्दामा खासगरी दषु्कृतत कानून नैततक दावयत्िको धरातलबाट खडा हनुे विषय 

भएकोले गल्ती गनेलाई उिरदायी बनाउन दषु्कृततको दावयत्िको दायरा बढाउन ु पने वटप्पणी भएको 
तथयो। नागररकहरुबीि नैततक र देिानी दावयत्िको बोध गराउदै यस्तो कतनव्यको उल्लङ्घन भएमा कानूनले 
जररिाना ततनन बाध्य बनाउुँछ भन्न े सन्देश ददन ु पतन न्यावयक काम हो भन्न े महत्त्िपूणन न्यावयक 
वििेिनामाफन त भारतीय न्याय प्रणालीमा दषु्कृततसम्बन्धी अिधरणालाई थप बतलयो बनाउन ेकाम भैआएको 
पाइन्छ।114  
 
अमेररकी दषु्कृतत कानून पतन खासगरी अंग्रजेी कमन ल (Common Law) पद्धततबाट विकतसत हुुँदै पतछल्ला 
समयमा यसको दायरामा व्यापक विस्तार र सधुार गदै लैजाने क्रममा धेरै विषयहरु समेट्दै विकतसत भई 
अभ्यासमा आएका छन।् विशेष गरी आधतुनक समाजमा अतधकारमखुी सरोकारको विषयमा सबैको िासो 
रहने हुुँदा उपभोिा संरक्षणसुँग सम्बक्तन्धत कारोबार (Consumer Protection Related Transactions) र 
व्यक्तिको कतनव्यलाई दषु्कृतत कानूनसुँग जोडेर तनयतमत र तनयन्त्रण गने कायन राज्यको पतन प्राथतमकताको 
विषय बन्न पगुेको छ। त्यस्तै अमेररकी संविधानद्वारा प्रत्याभतू नागररक अतधकारको उल्लङ्घनबाट हातन 
नोकसानी हनु ेव्यक्तिले देिानी दावयत्ि र कतनव्यसुँग संलग्न भएका सरकारी अतधकारीहरु उपर समेत मदु्दा 
दायर गरी क्षततपूततन माग गनन सवकन ेगरी कानूनमा संशोधन र पररितनन भैरहेका छन।् यसलाई संिैधातनक 
कानून अन्तगनतको नागररक अतधकारमा दखल िा नोकसानी परु् याएमा पीतडतलाई संविधान र कानूनले 
पररकल्पना गरेको क्षततपूततन प्राप्त हनु ेअभ्यासको रुपमा तलइने गरेको छ।115 

 

                                                            
111

 Richard Azarnia, Tort Law in France: A Cultural and Comparative Overview, 13 WIS. INT'L L.J. 471 (1994- 1995). 

112
 M. C. Mehta v. Union of India, 1987 SCR (1) 819, AIR 1987 965. 

113
 Jay Laxmi Salt Work pvt. Ltd v. State of Gujrat, 1994 SCC (4) 1, JT 1994 (3) 492. 

114
 Foundation of Tort Law in Britain and India, Sangramsingh. हनुे सधकने www.legalserviceindia.com। 

115
 WILLIAM BURNHAM, पवूुपाद धटप्पणी, १ । 

http://www.legalserviceindia.com/
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नेपालको सन्दभनमा हेदान वि.स. २०७४ सालको देिानी संवहताले पवहलो पटक कानूनताः दषु्कृततसम्बन्धी 
व्यिस्था गरेको हनुाले यसका अिधारणालाई प्रयोग गने काम पतन भएको तथएन। सम्भिताः न्याय र 
कानूनसुँग सम्बक्तन्धत क्षेत्रमा यसको अध्ययन र जानकारी नभएर होला यसको तसद्धान्तलाई प्रयोग गने 
उदार अभ्यास पतन स्थावपत हनु सकेको तथएन।116 वि.सं. २०७५ साल भाद्र १ गतेबाट लागू भएको 
दषु्कृतत कानूनको बारेमा आम नागररकहरुलाई यसको प्रयोग गने पक्षहरु र अदालतहरुलाई पतन यसका 
तसद्धान्त र दायराको बारेमा जानकारी हनुे पयानप्त प्रयासको अभािका कारण अझै पतन यसका बारेमा धेरै 
जानकारीहरू छ। 
 
२॰ दषु्कृतत कानूनको आधतुनक पररभाषा (Modern Understanding of Tort Law) 

सामान्य अथनमा बझु्न ुपदान कानूनले तनषधे गरेको कायन गरे अपराध हनु्छ भने नागररकले आफ्नो कतनव्य िा 
दावयत्ि पूरा नगरे दषु्कृतत हनु्छ (Breach of law is Crime while breach of duty is Tort)। अपराधलाई 
फौजदारी कसूरको रुपमा तसङ्गो समाजविरुद्धको कायन मातनन्छ भने देिानी दावयत्ि िा कतनव्य पूरा नगरेको 
कारणले अको व्यक्तिलाई पने असर र नोक्सानलाई दवुषत काम िा दषु्कृतत भतनन्छ। Gilbert Law 

Summaries मा दसु्कृततबारे यसो भतनएको छ ... (tort is a wrongful injury, a private or civil wrong 

which is not a breach of contract. A tort is some action or conduct by the defendant to the plaintiff, 

which proximately causes injury or damage to the plaintiff. Torts may be intentional or negligent).117
 

अमेररकी कानूनमा दषु्कृततलाई सामान्य देिानी कानूनको उल्लंघन (a violation of general civil law)118 

भनेर बकु्तझन्छ। तसथन दषु्कृततलाई देिानी प्रकृततको गलत कायन मातनएकोले अरुको क्तजउ, ज्यान, शरीर िा 
ख्याततमा हातन नोकसानी परु् याएबापत क्षततपूततनको दावयत्ि बहन गराउने कानूनी व्यिस्थाको रुपमा 
तलइन्छ।119

 तसथन हरेक नागररकले आफ्नो अतधकारको प्रयोग र कतनव्यको पालना गदान तथा सवुिधाको 
उपभोग गदैगदान आफ्नो लापबानही िा हेलिेक्र्याइुँको कारणले अको व्यक्तिको क्तजउ, ज्यान िा अतधकार र 
सवुिधामा हातन नोकसानी िा क्षतत पगु्न गएको खण्डमा त्यस्तो गल्ती गनेबाट क्षततपूततन भराई तलन सक्न े
देिानी कानूनको तसद्धान्तको रुपमा दषु्कृतत कानूनको बझुाइका साथ विकास भएको छ। नेपालको नयाुँ 
कानूनी व्यिस्थामा पतन देिानी दावयत्ि व्यहोनुन पने र पीतडतलाई क्षततपूततन भराउनपुने मान्यतासवहतको 
व्यिस्था दषु्कृतत कानूनका सिनमान्य तसद्धान्त अन्तगनतका विषयहरु हनु।् मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ 
को दफा ८ मा उक्तल्लक्तखत गल्ती गनेले क्षतत व्यहोनुन पने कुरा उल्लेख गदै हातन नोकसानी गरेमा त्यस्तो 
गल्ती गने िा गराउनेले क्षततको दावयत्ि व्यहोनुन पनेछ भन्न ेव्यिस्था देिानी दावयत्ि र माथिर क्तजम्मेिार 

                                                            
116 िा. राजेन्र कन मार आचाय,ु दनष्कृधत काननू (२०७४) ।  

117 Gilbert Law Summaries, Law Dictionary (Harcourt Brace Legal and Professional Publication Inc. USA, 1994).  

118 MULTISTATE LEGAL STUDIES, TORTS LAW, (USA, 2006). 
119 WILLIAM BURNHAM, INTRODUCTION TO THE LAW AND LEGAL SYSTEM OF THE UNITED SATTES (3rd ed., West 

Group Publication, 2002). 
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हनुे (Tortious Liability and Vicarious Liability) तसद्धान्तलाई मान्यता ददएको छ।120 त्यस्तै देिानी 
संवहताको दफा १४ मा कसैले देिानी दावयत्िसम्बन्धी गल्ती गरेकोमा त्यस्तो गल्तीबाट हनु ेनोकसानीबाट 
उन्मकु्ति नपाउने भन्न ेउपिारसम्बन्धी महत्त्िपूणन व्यिस्थाले अन्य प्रकृततका गल्ती िा फौजदारी कारिाही 
हनुेमा पतन यदद देिानी दावयत्िसुँग जोतडएका गलत कायनबाट हनु गएको नोकसानीबापत क्षततपूततन भराई 
तलन पाउन ेदषु्कृततका तसद्धन्तलाई मान्यता ददएको छ।121 तर दफा ६८३ ले भन ेकेही अन्तरविरोधको 
अिस्था सजृना गरेको छ।  
 
3॰ दषु्कृतत कानून आकवषनत हनेु के्षत्रहरु (Scope of the Application of Tort Law) 

कुन कुन विषय, क्षेत्र र कस्ता घटनामा दषु्कृतत कानून आकवषनत हनु्छ िा लागू हनु्छ भन्न ेविषय यसको 
प्रयोग र ब्याख्या गने अदालतहरू, कानून ब्यबसायी र सािनजतनक क्तजम्मेिारीहरुको लातग तनकै महत्त्िपूणन 
मातनन्छ l तसथन खासगरी दषु्कृतत कतत प्रकारका हनु्छन ्भन्ने कुराको जानकारीबाट यसको प्रयोग हनु ेदायरा 
र अन्तरसम्बन्ध रहने क्षेत्रहरु बझु्न सक्तजलो पछन। तसथन दषु्कृततका प्रकारहरु (Types of Torts) धेरै 
वकतसमले िगीकरण गनन सवकन ेभए तापतन मखु्य रुपमा देहायका प्रकारका दषु्कृततहरु हनुे गछनन ्भन्न े
मान्यता र अभ्यास रवहआएको पाइन्छ। (1) मनसायपूिनक गररन े दषु्कृततजन्य कायनहरु (Intentional 
Torts), (2) हेलिेक्र्याइुँ र लापबानहीबाट हनुे दषु्कृतत (Tort of Negligence/Recklessness), (3) कठोर 
दावयत्ि व्यहोनुन पने प्रकृततका दषु्कृततजन्य कायनहरु (Tort of Strict Liability) र (4) त्रवुटपूणन िस्त ुिा 
सामग्री उत्पादन गरेबापतको दावयत्ि (Tort of Defective Products)। यसरी मूलताः मातथ उल्लेख 
गररएअनसुार िार प्रकारका दषु्कृतत हनुे भएकाले उक्तल्लक्तखत क्षेत्र र प्रकृततसुँग सम्बन्ध िा सरोकार रहने 
विषयिस्तहुरु र कायनहरु नै दषु्कृतत कानून र यसका तसद्धान्तको दायरातभत्र हेररने र अभ्यास गररन े
विषयिस्तहुरु हनु।् 
 
यसै आधारमा खासगरी धेरै देशहरुले दषु्कृतत कानून र यसका तसद्धान्तहरु समेत आकवषनत हनुे तनम्न विषय 
र क्षेत्रको रुपमा ग्रहण गरी यसको दायरातभत्र समेटेका छन।्  
 कुटवपट आक्रमण, हमला तथा गैरकानूनी रुपले थनु्न े छेक्ने कायनहरु (Assault, Battery and False 

Imprisonment)  

 लापबानही िा हेलिेक्र्याइपूिनक गररन ेकायनहरु (Negligence and Reckless Conduct) 
 त्रवुटपूणन उत्पादनसम्बन्धी विषयहरु (Defective Products) 
 िैयक्तिक गोपनीयता र गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कायन (Defamation and Invasion of Privacy) 
 मानतसक िोट िा ददकदारी पगु्ने कायन (Mental Shock and Emotional Distress) 
 मखु्य व्यक्ति िा माथिर क्तजम्मेिार हनुे कायनहरु (Vicarious Liability) 
 सािनजतनक िा तनजी तबज्याई (Private and Public Nuisance) 

                                                            
120 मनलनकी दवेानी संधहता, २०७४, दफा ८ ।  
121 ऐजन, दफा १४ । 
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 सडक दघुनटना गराउन ेकायनहरु (Road Accidents) 
 बदतनयत िा लापबानहीपूिनक इलाज गने (Malicious and Negligence Medical Treatment) 
 कठोर दावयत्िको विषयहरु (Strict Liability) 

 झठुा तथा भ्रमपूणन अतभव्यक्ति र झकु्यानमा पारेर गररन ेकायन (Misrepresentation and Deceit) 
 

दषु्कृततका उपयिु क्षेत्रहरूलाई यहाुँ छोटकरीमा छुट्टाछुटै्ट व्याख्या गररएको छ। 

 
३.१ कुटवपट आक्रमण, हमला तथा गैरकानूनी रुपले थनु्न ेछेक्ने कायनहरु (Assault, Battery and False 

Imprisonment) 
कुनै व्यक्ति उपर हातपात गने, धकेल्ने, कुटवपट गने, आक्रमण गने एिं हमला गने जस्ता कायनहरुलाई 
Assault and Battery भतनन्छ । कसैले पतन कुनै नागररकलाई कानूनले अनमुतत ददएको र अक्तख्तयारी 
ददएको अिस्थामा बाहेक गैरकानूनी रुपले थनु्ने, छेक्न ेर बन्धक बनाउन ेकायनलाई False Imprisonment 

भतनन्छ र यस्ता कायनहरु मनसायपूिनक गररन े दषु्कृततको दायरामा पने गल्तीहरू मातनन्छन।् कुनै 
व्यक्तिप्रतत लक्तक्षत गरेर दखल िा िोट पगुोस ्भनेर िा हातन नोकसानी पगु्न सक्छ भनेर जानीजानी गररन े
कायनहरुलाई दाुःख हैरानी िा हातन नोकसानी परु् याउन े मनसायले गरेको गलत कायन मातनन्छ। यस्ता 
मनसायपूिनक गररन े दषु्कृततमा (Intentional Torts) आक्रमण र हमला जस्ता कायनहरु पदनछन।् 
मनसायपूिनक अरुको क्तजउ िा सम्पक्तिमा नोक्सान पगुोस ्भनरे जानीबझुी आपक्तिजनक िा अस्िभाविक काम 
गरेको कारणले पगु्न जान ेक्षततप्रतत गल्ती गनेलाई उन्मकु्ति नहनु ेहुुँदा गररने कायनलाई दषु्कृतत कानूनले 
एउटा मखु्य प्रकारको दषु्कायन मानेको पाइन्छ। यस्ता कायन अन्तगनत आक्रामक वकतसमको कायन गरी 
अरुमातथ डरत्रास तसजनना गने कायनलाई Assault र अरुमातथ हमला गने, कुटवपट गने कायनलाई Battery 
भतनन्छ। मनासयपूिनक गररन े दषु्कृततको तेश्रो वकतसममा कानूनी अक्तख्तयारी र प्रवक्रया बेगर गैरकानूनी 
वकतसमले छेकथनु गने (False Imprisonment) जस्ता कामहरु दषु्कृततको दायरामा पदनछन।् नेपालको 
फौजदारी संवहता, २०७४ मा भएको कुटवपटसम्बन्धी कानूनी व्यिस्था पतन मनसायपूिनक गररन ेदषु्कृततको 
दlयरातभत्रको विषय हो।122 उि संवहतामा उल्लेख भएका प्रािधानअनसुार कुनै काम िा सेिा प्रदान गने 
तसलतसलामा िा कतनव्य भएका व्यक्तिले त्यस्तो काम िा सेिा प्रदान गदान लापबानही िा हेलिेक्र्याइुँबाट 
िोटपटक िा अंगभंग हनुे काम गनन नहनु ेतथा कसैलाई बदतनयतपूिनक िा गैरकानूनी ढंगले थनुछेक गनन 
नहनु ेभन्ने प्रष्ट व्यिस्था भैरहेकोले यस्ता कायनबाट हनु जान ेहातन नोकसानीको क्षततपूततन भराई तलन पाउने 
कानूनी तसद्धान्त र आधार भनकेो मनसायपूिनक गररने दषु्कृतत हो।123 यस्तो कायनबाट कसैलाई गम्भीर 
िोट पगुमेा िा अंगभंग भएमा फौजदारी प्रकृततको कसूर मातनन ेर सोही अनसुार कारिाही गररने प्रािधान 
रहनलेु दषु्कृतत कानूनको तसद्धान्त अन्तगनत हेररने आपरातधक आक्रमण Criminal Battery गरेको मातनन े

कायन हो l त्यसैले मलुकुी फौजदारी संवहतामा कसैले कुटवपट गरी शारीररक पीडा ददन नहनु,े हेलिेक्र्याइ 

                                                            
122 मनलनकी अपराध संधहता, २०७४, दफा १९१ । 

123 ऐजन, दफा २०० । 
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िा लापबानही गरी कुटवपट िा अंगभंग गनन नहनु े कुरा दषु्कृतत कानूनले पररकल्पना गरेको Criminal 

Battery and Criminal Negligence को दायरातभत्र हेररने विषयहरु हनु।्124 फौजदारी संवहताको दफा २०० 
मा कुनै व्यक्तिलाई कानूनी अक्तख्तयारी र प्रवक्रया तबना थनुामा राख्न िा थनुछेक गनन हुुँदैन भनी गरेको 
व्यिस्था र दफा २१२ मा शरीर बन्धक राख्न नहनु ेभन्न ेकानूनी व्यिस्थाहरु दषु्कृतत अन्तगनत (False 

arrest and false Imprisonment) मनसायपूिनक गररएका दषु्कृततजन्य कायनका रुपमा हेररन ेविषयहरु हनु।्125 
त्यस्तौ दफा २०० अनसुार यस्ता कायन गरेको कारणबाट पीतडतलाई पगु्न गएको हातन नोकसानीको 
कानूनी उपिारको लातग फौजदारी अपराध मात्र नभएर देिानी दावयत्ि अन्तगनत क्षततपूततन ददन सवकन,े ददन 
तमल्न ेर त्यस्तो उपिार ददनपुने व्यिस्था गररनलेु पतन यस्ता कायनहरु दषु्कृतत कानून र यसको तसद्धान्त 
अन्तगनत हेनन सवकने विषय हनु आएका छन।्126  
 
३.२ लापबानही िा हेलिेक्र्याइुँपूिनक गररने कायनहरु (Negligence and Reckless Conduct) 
दषु्कृतत कानून अन्तगनत अभ्यास गररन े सिानतधक महत्त्िको तसद्धान्त भनेको लापबानही िा हेलिेक्र्याइुँ 
(Negligence/Recklessness) सम्बन्धी कायनहरु हनु।् लापबानही र हेलिेक्र्याइुँमा सामान्य फरक अथन ददन े
कुरा हनु ् तथावप यी दिैु शब्दलाई प्रायाः लापबानही (Negligence) कै रुपमा अध्ययन गररन े र बकु्तझन े
गररन्छ। दषु्कृतत कानूनको आधारमा क्षततपूततनको लातग माग गररन ेहरेक दािीमा लापबानही िा हेलिेक्र्याइुँ 
तत्िको परीक्षण र प्रयोगलाई महत्त्िपूणन रुपमा तलने गररन्छ। H L A Hart द्वारा तलक्तखत Negligence, 

Means Rea And Criminal Responsibility पसु्तकमा “मातनसका फरक र समान आिरणको पररणाम 
हेलिेक्र्याइुँ हनुे भएकोले यस्तो काम गनेले सम्भावित घटनाबाट जोतगन े र छल्न े होतसयारी िा इच्छा 
राख्दैन भन्न ेधारणा राखेका छन।्”127 अमेररकी दषु्कृतत कानूनमा हेल्िेक्र्याइुँ िा लापबानहीलाई Negligence 

is a conduct that falls below the standard established by law for the protection of others against 

unreasonable risk of harm and that does not include reckless conduct भतनएको छ।128 लापबानही 
(Negligence) को कारणबाट दषु्कृततजन्य कायन भएको कुरा स्थावपत गननको लातग (अ) अरुप्रतत िा 
(प्रततिादी) होतसयारी हनुपुने कतनव्य रहेको हनुपुने (A duty owed to defendant) (आ) त्यस्तो कतनव्यको 
उल्लङ्घन भएको हनुपुने (Breach of that duty ) (इ) सोही जररयाबाट िा कतनव्य उल्लङ्घन गरेको कारणले 
घटना भएको हनुपुने (Causation) र (ई) दािी गनेलाई सोही घटनाको कारणले क्षतत पगुकेो पवुष्ट गनुनपने 
(Damage or injury to the defendant) जस्ता मूलभतू तत्ि र त्यहरु स्थावपत (Requiring elements to 

establish Negligent conduct) हनुपुछन भन्न ेदषु्कृततसम्बन्धी वितधशास्त्रीय मान्यता रहेको पाइन्छ।129 आफूले 

                                                            
124 ऐजन, दफा २९१ र १९५ । 

125
  ऐजन, दफा २०० । 

126
  ऐजन, दफा २०४ । 

127
  ऐजन ।  

128
  Restatement of the law Second, Torts, Sec. 282, The American law Institute. 

129
 MULTISTATE LEGAL STUDIES, पवूुपाद धटप्पणी, १२ । 
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गने हरेक काम कारोिारमा होतसयारी परु् याउन ु पने न्यूनतम मापदण्डभन्दा तल्लो स्तरको काम 
(Performance of a duty that falls below the standard of law) कारणबाट हनु गएको पररणाम लापबानही िा 
हेलिेक्र्याइ हो भन्न ेअिाधारणालाई दषु्कृतत कानूनमा स्थावपत गररएको छ। मातनसका काम कारोबारमा 
गररन ेलापबानही र हेलिेक्र्याइुँलाई कवहलेदेक्तख दषु्कृततको दायरामा राखेर क्षततपूततनको दावयत्ि व्यहोनुन पने 
कानूनी अिधारणको विकासको इततहास हेदान बेलायतको १९३२ को Donoghue v. Stevenson को प्रतसद्ध 
मदु्दामा भएको वििेिनालाई लापबानहीको तसद्धान्त (Doctrine of Negligence) को विकासको आधार 
मातनन्छ।130 यो मदु्दामा लन्डनको Paisley भन्न ेठाउुँको एक क्याफेमा (रेस्टुराुँ) वकनेको क्तजंजर तबयर 
साथीसुँग बसेर वपउन ेक्रममा तबयरको बोतल तभत्र एउटा मरेको शंखे वकरा देक्तखन्छ र सोही कारणले 
तबरामी परेकोले सो विषयमा पीतडत ग्राहकले क्षततपूततनको लातग उजरु गतछनन।् मूलताः सो घटनामा 
उत्पादकले उपभोिाहरूको उपभोगको तनतमि कुनै िस्त ुउत्पादन गदनछ भन े त्यस्तो उत्पाददत िस्तकुो 
उपभोग गने सेिाग्राहीलाई पनन सक्न ेअसर देख्नपुछन। यदद सो विषयमा गम्भीर ध्यान नपगुमेा लापबानही 
(Negligence) गरेको ठहछन भन्न ेविििेना गररयो।131 आफूले उत्पादन गरेको उपभोग्य िस्तबुाट उपभोिा 
र सेिाग्राहीको क्तजउ ज्यानलाई खराब गने िा हातन नोकसानी हनु नददन उच्ि स्तरको होतसयारी अपनाउन ु
पने कतनव्य त्यस्ता उत्पादक कम्पनीको हनु जान्छ भन्न ेएक ऐततहातसक न्यावयक वटप्पणी गररयो। 
 
लापबानही (Negligence) िा हेलिेक्र्याइुँको दायरा कहाुँसम्म हनु सक्छ िा हनुपुछन (Scope of 

foreseeability) भन्न ेकुराको व्याख्या अमेररकी दषु्कृतत कानूनको इततहासमा Palsgraf v. New York Long 

Island Rail Road Company को प्रख्यात मदु्दामा Cardozo Doctrine132
 भतनन े न्यावयक वििेिनालाई 

महत्त्िपूणन रुपमा तलइन्छ। यो तसद्धान्तअनसुार आफूले गने काम, कारोिार िा व्यिसायको कतनव्य तनिानह 
गदान खतराको क्षेत्र Zone of danger तभत्र रहेका व्यक्तिहरुको क्तजउ, ज्यान, सरोकार र सरुक्षाप्रतत सजग र 
सिेत रहनपुछन भनेर विस्ततृ वििेिना गररएको छ। Zone of Danger Theory भन्ने तसद्धान्तबाट क्तितनन ेयो 
मदु्दामा खतराको क्षेत्रतभत्र (Foreseeable Zone of Danger) रहेका र रहन सक्छन ्भनेर प्रष्ट अनमुान गनुनपने 
व्यक्तिहरुप्रतत हनुे सबै खालको दषु्कृततजन्य कायनहरुमा यो तसद्धान्त लागू हनुे र क्षततपूततनको दावयत्ि िहन 
गनुनपने हनु्छ भन्न ेअभ्यास भएको पाइन्छ।  
 
(क) लापबानही िा हेलिेक्र्याइुँका प्रकारहरु  

लापबानही िा हेलिेक्र्याइुँबाट हनुे दषु्कृतत कुन कारणका आधारमा घवटत भएका छन ् त्यसका आधारमा 
ततनीहरूको प्रकृततअनसुार छुट्याउन सवकन्छ। त्यस अनसुार तीन प्रकारका दषु्कृततजन्य काम 
मातनन्छ।(१) कसको लापबानहीले गदान घटना घटेको हो भनेर हेररने तसद्धान्त (Contributory Negligence), 
(२) कुन पक्षको लापबानही बढी छ भनेर परीक्षण गररने तलुनात्मक लापबानहीको तसद्धान्त (Comparative 

                                                            
130  Donoghue v Stevenson A.C. 562, UKHL 100, 1932. 

131
  ऐजन । 

132
 Palsgraf v. Long Island Railroad Co., 248 N.Y. 339, 162 N.E. 99 (1928). 
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Negligence) र (३) जसको जतत मात्रामा गल्ती छ त्यतत नै क्षततपूततन व्यहोनुनपछन भन्ने पूणन तलुनात्मक 
तसद्धान्त (Pure Comparative Negligence)। 
 
लापबानहीका उपरोि वकतसमहरुको आधारमा क्षततपूततनको तनधानरण गररने पद्धतत हरेक देश र राज्यले 
तमक्तश्रत रुपको अथिा दिैु तसद्धान्त लागू हनु सक्न ेव्यिस्था गरेका छन।् तथावप आधतुनक पद्धततको रुपमा 
भन ेपूणन तलुनात्मक तसद्धान्तलाई अङ्गीकार गरररहेका छन ्l  
 
३.३ सडक दघुनटना र गलत कायनले गदान मतृ्यसुम्बन्धी विषयहरु (Road Accidents and Wrongful Death 

Action) 
हेलिेक्र्याइुँको कारण सडक दघुनटनाबाट पीतडतले क्षततपूततनको दािी गनन सवकन े विषयहरू रहेका छन।् 
देिानी संवहताले पतन यो व्यिस्थालाई आत्मसात गरेको छ। सडक दघुनटना र सिारी ज्यानसम्बन्धी 
कायनहरु दषु्कृतत कानून अन्तगनत पदनछन।् सिारी दघुनटना िा सडक दघुनटनाका घटनाहरुलाई तनयतमत र 
तनयक्तन्त्रत गनन सिारी यातायातसम्बन्धी विशेष ऐनहरु गरेका छन।् नेपालमा पतन सिारी तथा यातायात 
व्यिस्था ऐन अन्तगनत यसको व्यिस्था गररएको छ।२०७५ साल पवहले जनुबेला नेपालमा दषु्कृततसम्बन्धी 
कानूनी व्यिस्था तथएन त्यसबेला सडक दघुनटना िा सिारी दघुनटनासम्बन्धी मदु्दामा सिारी ऐन अन्तगनत नै 
मदु्दाहरुको तनरुपण गररदै आएकोमा अब यस्ता सडक दघुनटनासम्बन्धी मदु्दाहरुमा सिारी ऐन मात्र नभएर 
दषु्कृतत कानून पतन आकवषनत हनु्छ। संसारका धेरै मलुकुहरुले अभ्यास गररआएको सिारी दघुनटना िा 
सडक दघुनटनासम्बन्धी मदु्दामा दषु्कृतत कानूनका तसद्धान्त र प्रािधानसमेत प्रयोग गरेर Wrongful death 

action of criminal negligence को तसद्धान्त अन्तगनत क्षततपूततन तनधानरण गररने अभ्यास रहेको छ। नेपालमा 
हनुे सडक दघुनटना िा सिारी दघुनटनासम्बन्धी मदु्दामा सिारी ऐनसम्बन्धी फौजदारी मदु्दामा मात्र सीतमत 
हनुपुने क्तस्थतत छैन। क्षततपूततनको माग र भररभराउको दाबीमा फौजदारी जररयाबाट उठेकै मदु्दामा पतन 
अतधकार प्राप्त अदालतहरुले दषु्कृततसम्बन्धी कानूनी तसद्धान्त र प्रािधानको उदार प्रयोग गनुनपछन। यस 
सम्बन्धमा देिानी संवहताको दफा १४ ले समेत न्यायकतानलाई तनदेक्तशत गरेको छ।133 सडक दघुनटना िा 
सिारी दघुनटनाबाट क्तजउ ज्यानमा कुनै क्षतत भएको अिस्थामा सिारी ऐन  अन्तगनत फौजदारी मदु्दा दायर 
हनु सक्ने अिस्था एकाततर छ भन ेअकोततर मलुकुी अपराध संवहताको दफा १८१ लापबानहीपूणन काम गरी 
ज्यान मानन नहनुे र दफा १८२ मा हेलिेक्र्याइ गरी ज्यान मानन नहनु ेव्यिस्था (Negligence and Reckless 

Killing) भन्न े दषु्कृतत कानूनको वितधशास्त्रीय अबधारणलाई समेवटएको अिस्था छ। जनु कुरालाई 
अदालतले विििेना गरर लागू गनुनपने देक्तखन्छ। यसैगरी मलुकुी अपराध संवहताको दफा १८६ अन्तगनत 
पीतडतलाई क्षततपूततन भराई ददनपुने थप व्यिस्थाले सडक दघुनटनासम्बन्धी घटनाहरु दषु्कृत कानूनको क्षेत्र 
र दायरातभत्र समेत पने देक्तखन्छ।134 सिारी िालकको लापबानही िा हेलिेक्र्याइुँले दघुनटनामा परेर कसैको 
मतृ्य ु भएको अिस्थामा मतृकको हकिालालाई क्षततपूततन भराई ददन सवकन ेभन्न े प्रािधान दषु्कृत कानून 

                                                            
133  मनलनकी दवेानी संधहता २०७४, दफा १४ । 
134

  मनलनकी अपराध संधहता २०७४, दफा १८६ । 
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अन्तगनत अभ्यास गररन ेदोषयिु कायनबाट मतृ्य ुभएबापत कारिाही गनन पाउन े (Wrongful death action 

under Tort Law) व्यिस्था हो। मलुकुी अपराध संवहताको दफा २३१ र २३२ ले बदतनयतपूिनक िा 
लापबानहीपूिनक इलाज गने काम दषु्कृतत कानून अन्तगनत Medical Negligence को दायरातभत्र पदनछ भनी 
व्यिस्था गरेको छ।135 त्यस्तै मलुकुी अपराध संवहताको दफा २३३ मा मन्जरुी तबना मानि शरीर 
परीक्षण गनन नहनुे भनी गरेको व्यिस्था शरीरमा दखल िा आक्रमण गरेको मातनन ेदषु्कृततको Battery 

भनेर बकु्तझन ेकायन हो।136 दफा २३५ ले गरेको औषतधमा तमसािट गनन नहनुे भन्न े व्यिस्था Criminal 

Battery हो। यी विषयहरु फौजदारी कसूरजन्य कायन मातननकुा साथै दषु्कृतत कानून अन्तगनत हेररने देिानी 
विषय पतन हनु ्भन्न े कुरा ऐनको दफा २३९ ले यस्ता कायनबाट नोकसानी पगुेका पीतडतलाई क्षततपूततन 
भराई ददनपुछन भनेर गरेको व्यिस्थाले प्रष्ट पवुष्ट गरेको छ।137 दषु्कृतत कानून अन्तगनत अरुको घर 
जग्गामा अतनतधकृत प्रिेश गने र अरुको समान िा िस्तमुा दखल पगु्न ेिा तबगाने काम गने नहनु ेजस्ता 
Trespass to Land and Trespass to Chattel जस्ता अिधारणाहरुलाई नेपालको संवहतामा पतन समाबेश 
गररएको छ। अरुको आिासमा अतधकार तबना प्रिेश गरेमा गैरकानूनी प्रिेश गरेको (Trespass to 

Property) मातनने र त्यसबाट पनन गएको कुनै पतन प्रकारको हातन नोकसानीको क्षतत व्यहोनुन पने 
व्यिस्थालाई नेपालको फौजदारी अपराध संवहतामा पतन समािेश गररएको छ।138 अपराध संवहताको दफा 
११६ र ११७ को पशपंुक्षी राख्दा लापबानही गनन नहनु ेर छाडा छोडन नहनुे भन्न ेिस्तहुरुको अनतधकृत 
प्रिेशसम्बन्धी व्यिस्था दषु्कृतत कानूनको Trespassing तसद्धान्त हो।139 
 
३.४ व्यक्तिको तनजी िा सािनजतनक सवुिधा र वहतमा दखल पाने कायनहरु (Nuisance) 

दषु्कृततसम्बन्धी तसद्धान्त र प्रािधान आकवषनत हनु े अको क्षेत्र अन्तगनत व्यक्तिको तनजी िा सािनजतनक 
सवुिधा र वहतमा दखल पाने कायनहरु पतन पदनछन।् कुनै व्यक्ति तनजी िा सािनजतनक सवुिधा, स्िास््य तथा 
वहतमा प्रततकूल असर पनन जाने वक्रयाकलापहरु उपर दखल पनुन हुुँदैन भन्न ेमान्यता दषु्कृततको तसद्धान्तमा 
आधाररत छ। यसलाई तबज्याईं भतनन्छ र यस्ता कायनहरु व्यक्तिगत र सािनजतनक गरी दईु प्रकारका 
हनु्छन।् (१) व्यक्तिको सवुिधा र हकमा दखल पाने (Private Nuisance) र (२) सािनजतनक वहत र 
सवुिधामा दखल पाने कायन (Public Nuisance)। दोस्रो प्रकृततको दखललाई Unreasonable interference 

with public rights and welfare or Interfere with the public comfort and convenience समेत140 भतनन्छ। 
नेपालको देिानी संवहतामा नागररक कतनव्य, दावयत्ि र सवुिधाहरुसम्बन्धी प्रािधानहरु पतन दषु्कृतत 
वितधशास्त्रमा आधाररत छन।् यसको उल्लङ्घन भएमा दण्ड िा जररिाना नभएर क्षततपूततनको उपिार 
                                                            
135

  ऐजन, दफा २३१ र २३२ । 

136
  ऐजन, दफा २३३ । 

137
  ऐजन, दफा २३९ । 

138
  ऐजन, दफा ३०२ । 

139
  ऐजन, दफा ११६ र ११७ । 

140
 Wandsworth LBC v Rail Track Plc [2001] 1 WLR 368. 
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तसफाररश गरेको पाइन्छ। देिानी कानूनका सामान्य तसद्धान्तहरुको रुपमा पररच्छेद २ अन्तगनत िक्तणनत 
व्यिस्थामा कसैले पतन सािनजतनक वहत विपरीतका कायन गनन नहनु ेभन्न े व्यिस्था दषु्कृततको सािनजतनक 
तबज्याईं र लापबानही गनन नहनुे (Principle of Public Nuisance and Negligence and Unreasonable 

Interference) भन्न ेतसद्धान्तमा आधाररत दषु्कृततको मान्यता हो। फौजदारी अपराध संवहतामा यस्ता तनजी र 
सािनजतनक तबज्याईंसम्बन्धी तसद्धान्तलाई स्िीकार गदै अभद्र व्यिहार गनन नहनु ेभनी सािनजतनक सवुिधा र 
मयानदा उल्लङ्घन गनन तनषधे गरेको पाइन्छ भन ेसािनजतनक स्थलमा उपद्रो गनन बक्तजनत गरेको व्यिस्थाहरु 
दषु्कृततको Private and Public Nuisance and Public Disorder को तसद्धान्तसुँग जोतडएका विषयहरु हनु।्141 
फौजदारी संवहतामा गररएको िातािरण प्रदूवषत पनन नहनुे तथा सािनजतनक बाटो, नदी िा स्थानहरुमा खतरा 
िा बाधा परु् याउन नहनु ेभन्न ेितनमान व्यिस्थाहरु सािनजतनक वहत र सवुिधा कायम गननको लातग गररएको 
दषु्कृततको तबज्याईं (Private Nuisance and Public Nuisance) सम्बन्धी तसद्धान्तमा आधाररत मान्यता 
हनु।्142  
 
३.५ गाली तथा बेइज्जतीविरुद्धको दषु्कृतत (Tort of Defamation) 
हरेक देशका नागररकहरुको इज्जत प्रततष्ठाको संरक्षण संविधान र ऐन कानूनले प्रत्याभतू गरेको हनु्छ। 
नागररक कानूनले तनयतमत र तनयन्त्रण गरी कानूनी उपिार प्राप्त हनुे व्यिस्था पतन दषु्कृतत कानून अन्तगनत 
हेररने विषय हो। गाली तथा बेइज्जतीको विषयलाई यूरोपमा मानि अतधकारको European Convention of 

Human Rights विषयसुँग जोडेर पतन हेररन्छ। तनष्पक्ष आलोिना र इमान्दारीपूिनक राक्तखएका वििार तथा 
सत्य त्यहरु ब्यि गनन पाउने हक र सवुिधाका विषयहरु गाली बेइज्जतीको दायरामा पदैनन।् तथावप 
प्रजाताक्तन्त्रक समाजमा केही मयानदा र बन्देजहरुद्वारा अरुको ख्यातत र अतधकारको संरक्षण गररएको 
हनु्छ।143

 दषु्कृतत अन्तगनत गाली बेइज्जतीमा क्षततपूततनको दािी गने र त्यसको उपिार खोजी गने िलन र 
प्रवक्रयाहरु पतन हरेक देशको कानूनअनसुार फरक रहेको पाइन्छ। हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो इज्जत, 
प्रततष्ठाको प्रत्याभतूत संविधानले गरेको हनु्छ र यस्तो हकमा आघात भएमा संिैधातनक दषु्कृतत मातनन ेहुुँदा 
कानूनले त्यसको क्षततपूततनको व्यिस्था गरेको हनु्छ। तसथन अरुको मान, प्रततष्ठा, इज्जत र मयानदामा 
आघात परु् याउने तनयतले गने अतभव्यक्ति र प्रकाशनबाट पगु्न जान ेनोकसानीलाई संिैधातनक संरक्षण गरेर 
मातै्र पयानप्त नहनुे हुुँदा क्षततपूततनको आतथनक दािी समेत गनन पाउन ेकानूनी तसद्धान्तलाई दषु्कृतत कानूनले 
स्थावपत गरेको छ। गाली बेइज्जतीको दािी स्थावपत हनुको लातग मूलताः देहायका कुराहरु प्रमाक्तणत 
हनुपुछन। (१) बेइज्जतीपूणन भाषाको प्रयोग भएको (Defamatory language), (२) अको कुनै व्यक्तिको 
बारेमा लेक्तखएको िा बोतलएको (Written or expression of the concern of another person), (३) त्यस्तो 
अतभव्यक्तिको प्रकाशन तेश्रो व्यक्ति िा व्यक्तिहरुको जानकारीमा आएको (Communication to third 

person) र (४) त्यस्तो प्रकाशनबाट प्रततष्ठा िा मयानदामा नोकसानी पगुेको (Damages) हनुपुछन। गाली िा 
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  मनलनकी दवेानी संधहता २०७४, दफा ११८ र ११९ । 

142
  मनलनकी अपराध संधहता २०७४, दफा ११२ र ११३ । 

143
  European Convention of Human Rights, Art. 10. 
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बेइज्जती गररन ेतररका खासगरी दईु प्रकारकाबाट हनुे गछन भन्न ेमान्यता रहेको छ। (क) अको व्यक्तिको 
विरुद्धमा कुनै कुरा लेखेर िा प्रकाशन गरेर हनु ेकायनहरु (Libel) र (ख) मौक्तखक अतभव्यक्तिद्वारा िा 
बोलेर गररन े गाली बेइज्जतीपूणन कायनहरु (Slander)। गाली बेइज्जतीपूणन कायनहरु उक्तल्लक्तखत दईु 
प्रकारबाट गररन्छ भन्न ेमान्यता रवहआएको छ। यी दिैु प्रकारका कायनहरु व्यक्तिका तनजी गोपनीयता र 
प्रततष्ठाको संरक्षणको लातग प्रत्याभतू गररएका विषयहरु हनु।् यस्ता कायनबाट व्यक्तिको मयानदा, मान प्रततष्ठा 
िा इज्जत तथा िररत्रमा आघात पगु्न गएको अिस्थामा पीतडतले विशेष क्षतत िा नोकसानी भएको त्य 
स्थावपत गरेर दािी गरेमा अदालतले क्षततपूततन ददलाउन ेगदनछ।  
 
यसै सन्दभनमा सन ् १९६४ मा New York v. Sullivan को प्रतसद्ध मदु्दामा अमेररकामा सािनजतनक पदमा 
रहेका व्यक्तिका विरुद्धमा सािनजतनक सरोकारको विषयमा प्रकट गररन ेअतभव्यक्ति िा प्रकाशनको हकमा 
आफूलाई बेइज्जती िा गाली गने काम भएकोले प्रततष्ठामा आुँि आउन ेकायन भएको पवुष्ट गननको लातग 
त्यस्ता अतभव्यक्तिहरुको त्य झटुा हनु ्भतन जानी जानी Knowledge of falsity र दरुाशय राखी गरेको 
Publication with malice भन्न े प्रमाक्तणत गनुनपने मान्यता स्िीकार गररयो। संविधानको पवहलो संशोधनले 
संरक्तक्षत गरेको अतभव्यक्तिको स्ितन्त्रताको हकमा आम नागररकको तलुनामा सािनजतनक ओहोदा िा 
क्तजम्मेिारीमा रहेका व्यक्तिहरुको काम कारोिार, व्यिहार र िररत्रको बारेमा नागररकले खलेुर बोल्न र 
अतभव्यि गने हक फरावकलो हनु्छ भतन वििेिना गररएको छ।144

 यस्ता गाली बेइज्जतीपूणन काम गरेको 
हो भन्न े प्रमाक्तणत गने प्रवक्रयामा गाली िा बेइज्जतीपूणन भाषाको प्रयोग भएको छ भन्न े पवुष्ट गनन अन्य 
त्यहरु सान्दतभनक हनु ेअिस्था छ। कसैले कुनै व्यक्ति उपर अपमान, गाली िा बेइज्जती गरेको छ भन्ने 
कुरा स्थावपत गननको लातग सम्बक्तन्धत बावहरी प्रमाणबाट त्यस्तो त्यलाई प्रमाक्तणत गने तसद्धान्तलाई 
अनमुतत र मान्यता ददइन ेअभ्यास छ जसलाई Colloquium Principle भतनन्छ। यस  अन्तगनत त्यस्तो भाषा 
िा आिरणलाई सनुेर, पढेर, िा भनेर हेदान प्रततिादीले बेइज्जती गरेको हो िा होइन भन्ने एवकन गनन प्रयोग 
गररन ेColloquium को प्रवक्रया अपनाइन्छ।  
 
नेपालको सन्दभनमा गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कानूनी व्यबस्थालाई हेदान मलुकुी देिानी संवहताको दफा २१ 
मा कुनै पतन नागररकको िैयक्तिक गोपनीयताको अततक्रमण गनन िा दखल गनन नहनु ेभन्न े (Invasion of 

Privacy) को कुरा उलेख गरेको छ। गोपनीयताको अतधकारको व्यिस्था र मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ 
को दफा ९ मा अरुलाई दाुःख हैरानी ददने काम गनन नहनु,े इज्जत प्रततष्ठामा िा सम्पक्तिमा क्षतत पगु्न ेकाम 
गनन नहनु े(Defamation and unreasonable interference with the health, safety and comfort of others) भन्न े
देिानी दावयत्िको तसद्धान्तलाई पतन देिानी संवहतामा समेटेको अिस्था छ।145 यसैगरी संवहताको दफा १३ 
मा असल तछमेकीपन कायम गनुनपने कतनव्य तोवकनलेु व्यक्तिगत तबज्याई गनन नहनु े र अनकु्तित 
हस्तक्षेपकारी वक्रयाकलापहरु गनन नहनु े (Prohibition of Private Nuisance and keeping a good 
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  New York Times Co. V. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964). 
145

  मनलनकी दवेानी संधहता, २०७४, दफा ९ । 
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neighbourhood) भन्न ेव्यिस्था हो।146
 यसका अततररि फौजदारी अपराध संवहता, २०७४ को दफा ३९३ 

देक्तख दफा ३०७ सम्म उल्लेख गररएका गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसरु र त्यस्तो गरेमा सजाय र 
जररिानाको साथै क्षततपूततनसमेत भराई तलन पाइन े जनु प्रािधान रहेको छ यसलाई दषु्कृतत कानूनको 
दायरामा पतन हेन ुनपने हनु्छ। यसबाट के प्रष्ट हनु्छ भन ेदषु्कृतत कानून लागू हनुे दायरा र क्षेत्रको बारेमा 
जसरी व्यक्तिगत गोपनीयताको विषयमा (In the matter of Privacy) दषु्कृतत कानून अन्तगनत क्षततपूततनको 
दािी गनन पाइन ेउल्लेख गररयो सोही कुरालाई नेपालको कानूनमा पतन समािेश गरी क्षततपूततनको व्यिस्था 
गरेको पाइन्छ।147

  

 
३.६ त्रवुटपूणन उत्पादनसम्बन्धी दावयत्ि (Defective Product liability)  

दषु्कृतत कानूनको दायारा तबस्तारै फरावकलो हुुँदै जान े क्रममा त्रवुटपूणन उत्पादनबापत (Tort Law) 

हातनकारक िा त्रवुटपूणन उत्पादनको लातग पतन क्षततपूततन भराई तलन पाउने व्यिस्था कानूनको दायरामा 
राखेर साुँघरुो पाने तफन  जोड दददै आएको त्य Murphy v Brent Wood, 1990 को मदु्दाबाट स्थावपत हुुँदै 
आएको छ। मातनसले प्रयोग र उपभोग गने िस्त ु िा सेिा जे होस ् त्यसको उत्पादन, तनमानण िा 
तडजाइनमा खोट रहेको कारणले त्यस्तो िस्त,ु समान िा सेिाको प्रयोग गने ग्राहक िा उपभोिालाई हनु 
गएको नोक्सानको लातग त्यस्ता उत्पादक, सेिा प्रदायक िा तनमानण गने व्यक्ति, कम्पनी, कारखाना र 
उद्योगले नोकसानीको दावयत्ि व्यहोनुन पने गरी क्षततपूततनको कानूनी उपिार उपलब्ध हनु्छ भन्ने विषय 
दषु्कृतत कानूनको आधतुनक विकासको महत्त्िपूणन विधाको रुपमा देखापरेको छ। त्रवुटपूणन उत्पादनको 
सम्बन्धमा उपभोग्य सामान, िस्तकुो उत्पादन र तबक्री जस्ता विषयहरु व्यापक रुपमा समेवटएका हनु्छन।् 
यदद उत्पादक र उपभोिाबीि कुनै तसधा सम्झौता छैन (Even in the absence of privity of contract) भन े
पतन त्रवुटपूणन उत्पादनबाट हनुे हातन नोकसानीको उत्पादकले कठोर दावयत्िको तसद्धान्तअनसुार क्षततपूततन 
व्यहोनुन पछन भन्न ेमान्य स्थावपत भएपतछ कानूनमा धेरै सधुार हुुँदै आएको पाइन्छ।148

 उत्पादक र उपभोग 
गने उपभोिाबीि कुनै करार नहुुँदा नहुुँदै पतन यदद त्रवुटपूणन समान िा िस्तकुो प्रयोगको कारणले 
उपभोिालाई हातन पगु्छ भन ेउपिार प्राप्त हनु्छ भन्न ेदषु्कृतत कानूनको कठोर दावयत्ि िा पूरा दावयत्ि 
(Strict liability or absolute liability) सम्बन्धी अिधारणा बतलयो हुुँदै गएको छ। यही अिधारणाको 
विकासको क्रममा बेलायतलगायतका देशले उपभोिा संरक्षण ऐनमा पतन दषु्कृततको तसद्धान्तसुँग 
अन्तरसम्बन्ध रहने गरी उपिारको व्यिस्थाहरु गरेको छ।149 नेपालको हकमा पतन नागररकको 
स्िास््यको महत्त्िलाई संविधान र कानूनले उच्ि प्राथतमकतामा राखेको हनुाले नागररकले उपभोग गने 
सामानको उत्पादन, प्रशोधनमा तबशेष ध्यान ददनपुने व्यिस्थासवहत उपभोिा संरक्षण ऐन, २०७५ 
प्रिलनमा छ। तथावप यो ऐनले त्रवुटपूणन उत्पादनबापत कठोर दावयत्ि सजृना हनु्छ िा हुुँदैन भन्ने विषयमा 
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 ऐजन, दफा १३ । 

147
 ऐजन, दफा २१ । 

148
 The Sale of Goods Act, 1979. 

149
 Consumer Protection Act, 1987. 
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स्पष्ट गरेको छैन। त्रवुटपूणन उत्पादन (Defective Product) को सम्बन्धमा देिानी संवहताअनसुार दषु्कृतत 
कानूनले पररकल्पना गरेका सबै तसद्धान्तहरु समािेश गरी क्षततपूततनको व्यिस्था भएबाट यो विषय पतन 
दषु्कृततको दायरातभत्र हेररने विषय रहेको छ l  

 

दषु्कृततसम्बन्धी कानूनका मखु्य तसद्धान्तहरुमध्ये देिानी संवहतामा समािेश त्रवुटपूणन उत्पादन (Defective 

Product) पतन एक हो। त्रवुटपूणन उत्पादन (Defective Product)  अन्तगनत उपभोिाबाट उपभोग गररने कुनै 
पतन सामग्रीको उत्पादन गदान उपभोिालाई हातन नोकसानी हनु सक्ने त्रवुटपूणन तररकाले तनमानण, उत्पादन 
र तडजाइन गरेका िस्त ुउपभोिाले प्रयोग गरेको नोकसानी हनु गएमा त्यस्तो उत्पादक र विके्रताहरुलाई 
जिाफदेही बनाई उपभोिाले क्षतीपूततन भराई तलन पाउन ेनयाुँ व्यिस्था कानूनी व्यिस्था विकास भैरहेको 
छ। यस विषयलाई क्षततपूततनको उपिारमा दषु्कृततसम्बन्धी कानूनका तसद्धान्तको आडमा प्रयोग गररन्छ। 
यो विषय खासगरी उपभोिाहरुको वहतसुँग सरोकार राख्न ेभएकोले उपभोिा संरक्षण ऐनको िक्तखनलाप हनुे 
िस्त ुिा समानको उत्पादन र वितरणबाट उपभोिालाई हातन नोकसानी भएमा क्षततपूततनको दािीमा दषु्कृतत 
कानून आकवषनत हनु ेदेक्तखन्छ। त्रवुटपूणन उत्पादन (Defective Products/ strict liability) र िारेन्टी (प्रततज्ञा) 
(Warranty) तनरपेक्ष दावयत्ि अन्तगनतका विषयहरुमा िारेन्टी पतन रहेको छ र यो तबशेष गरेर सामान 
खररद तबक्री िा िस्त ु खररद तबक्रीको सन्दभनमा प्रयोग हनु े गछन। िारेन्टीसम्बन्धी तनयमको विकास 
खासगरी करारको तसद्धान्तसुँग सम्बन्ध राख्दछ र यसलाई Privity of Contract को तसद्धान्त अन्तगनत 
अध्ययन गररन े हुुँदा यसका कततपय अिधरणाहरु त्रवुटपूणन उत्पादनको सन्दभनमा समेत लागू हनु्छन।् 
त्यसैले गदान उपभोग गने र प्रयोग गने उत्पाददत समानहरुमा त्रवुट कमजोरी छैन र त्यस्तो रहेछ भने 
सोको सोधभनान िा ममनत गने प्रततज्ञासवहतको सूिना (Warranty) उल्लेख गनुनपने व्यिस्था गरेको हनु्छ। 
त्रवुटपूणन उत्पादन गररएका िस्त ु दठक छन ्सरुक्तक्षत छन ्भनेर तबक्री तबतरण गररयो भने गलत प्रिार िा 
प्रस्ततुत (Misrepresentation) मातनन्छ। त्यसबाट उत्पादकले जानकारी हुुँदाहुुँदै झकु्याएको मातनन ेहुुँदा सो 
बापतको दावयत्ि बहोनुनपछन। 
 
३.७ कठोर दावयत्ि (Strict Liability) 

कठोर दावयत्िमा प्रततिादीले लापबानही िा दोष िा त्रवुट गननमा मनसाय तथयो तथएन भन्ने पवुष्ट गनुन पदैन। 
यसमा केिल कठोर दावयत्िसुँग सरोकार राख्न े कायनहरुबाट हातन नोकसानी भएको हेररन्छ। दषु्कृतत 
कानूनको तसद्धान्त आकवषनत भएर दावयत्ि बहन गराउन ेयस्ता विषयहरुमा त्रवुटपूणन उत्पादनहरुको उपभोग 
र यस्ता सामग्रीको तनकट रहनेहरु दषु्कृततको Zone of Danger तसद्धान्त अन्तगनत खतराको क्षेत्रतभत्र परेको 
मातनन्छ। यस प्रकृततको कायनहरुमा, तडजाइन, सामग्रीको छनौट, समाग्रीको तमश्रण एिम ्प्रयोग आददमा 
भएको त्रवुटसमेत पदनछन।् त्रवुटपूणन उत्पादन र कठोर दावयत्ि बहन गनुनपने वक्रयाकलापहरु लगभग उस्तै 
छन।् तथावप क्तजउ ज्यानमा गम्भीर खतरा पगु्न सक्न े र जोक्तखमपूणन मातनएका कामहरुलाई कठोर 
दावयत्ितभत्र पने कायन मातनन्छन।् कठोर दावयत्ितभत्र पने खतराका विषयहरुमा नागररकका क्तजउ ज्यान 
जोक्तखममा पनन सक्न ेगरी आगलागी हनु,े ग्याुँस तबष्फोट भएर जल्न ेजस्ता वक्रयाकलापहरु सबै कठोर 
दावयत्िको दायरामा पदनछन ्भनेर क्यानडाको Northwestern Utilities Limited v. London Guarantee and 



करार तथा दषु्कृतत कानूनसम्बन्धी विशेषाङ्क २०७८  

 

~ 156 ~ 
 

Accident Company Limited150 मदु्दामा विषद वििेिना गररएको छ। त्यस्तै ढल तनकाससम्बन्धी तनमानण र 
ममनतसम्बन्धी कायन गदान हनु सक्न ेमानिीय जोक्तखमको विषयहरु पतन दषु्कृतत कानूनको कठोर दावयत्ितभत्र 
पने विषय मातनएको छ।151 यस्तै तनमानण र ममनतको लातग गररने कामहरुमा तबजलुीका क्तखया लागेका 
तारको लगायत तबष्फोटक पदाथनहरु प्रयोग गररयो भन ेपतन त्यसले मानिीय जोक्तखम तसजनना गने भएकोले 
यस्ता कायनलाई तनरुत्सावहत गनन पतन दषु्कृततको कठोर दावयत्ि अन्तगनत लागू गररएको देक्तखन्छ।152 कठोर 
दावयत्ि अन्तगनत भतूम िा सामानको अस्िभाविक प्रयोग Unusual use of land and goods को विषय पतन हो 
भन ेकारखाना संिालन गदान संिालकले बहन गनुनपने दावयत्ि पतन कठोर दावयत्ि अन्तगनत नै हेररन्छ। यस 
प्रकारको दावयत्िलाई पूणन दावयत्ि (Absolute Liability) भन्न ेगररन्छ। यस्ता उद्योग र कारखाना संिालन 
गने उद्योगीले कारखानतभत्रको जोक्तखमलाई मातै्र ध्यान ददनपुने नभई उद्योगबाट तनस्कने प्रदूषण, तबषाल ु
ग्याुँस, ध्ितनलगायतका मातनस र मानि बक्तस्तलाई क्षतत पगु्न ेकामको पूणन दावयत्ि तलनपुछन।153 िाताबरण 
प्रदूषणको विषयलाई पतन पूणन दावयत्ि िा कठोर दावयत्िको तसद्धान्त आकवषनत हनु े भनी भारतीय 
अदालतबाट फैसला भएका छन।्154

 त्यस्तै स्तरीय र तारे होटल व्यिसाय संिालन गनेले व्यिस्थापनको 
ख्याल गनुनपने र जोक्तखमको अिस्था तसजनना गरेमा पूणन दावयत्ि अन्तगनत क्षततपूततनको भागीदार हनुपुने 
अिस्था देक्तखन्छ। स्िीतमङ्ग पूलको अिस्था जोक्तखम भएको कारणले पौडी खेल्न ेग्राहकलाई िोट लाग्न 
गएमा पतन पूणन दावयत्ि व्यहोनुन पछन भन्ने मान्यता रवहआएको छ।155

 त्यस्तै मलुकुी फौजदारी अपराध 
संवहतामा गररएको तबषाल ु िा विस्फोटक पदाथन प्रयोग गदान लापबानही गनन नहनु े र घर तनमानण गदान, 
भत्काउुँदा िा ममनत गदान लापबानही गनन नहनुे भन्न े व्यिस्था दषु्कृतत कानूनको कठोर दावयत्िसुँग Strict 

Liability सरोकार राख्न े विषय भएकोले यी वििादहरु फौजदारी कसूरको साथै दषु्कृततको दायरातभत्र पतन 
पदनछन।्156 
 
३.८ मखु्य व्यक्ति िा माथिर क्तजम्मेिार हनेु विषयहरु (Vicarious liability) 

आफ्नो रेखदेख र संरक्षणमा रहेका व्यक्ति र आफ्नो मातहत िा क्तजम्मामा रहेका कमनिारी िा 
कामदारहरुले गरेको गल्तीबाट नोक्सान हनु गएमा मखु्य व्यक्ति िा संस्था िा कम्पनीले दावयत्ि व्यहोनुन 
पने दषु्कृततको अबधरणालाई Vicarious Liability को तसद्धान्त भतनन्छ। यो व्यिस्था अनसुार आफूले 
काममा लगाएको घरेल ुसहायक, अन्य कामदार िा कमनिारीले त्यस्तो कामको तसलतसलामा गरेको कुनै 
कायनबाट कसैलाई हातन, नोकसानी भएमा त्यसरी काममा लगाउन े व्यक्ति, फमन, कम्पनी िा संस्थाले 
                                                            
150  Northwestern Utilities Limited v. London Guarantee and Accident Company and Others, [1936] AC 108. 
151  Foster v. Washington State Department of Ecology, No. 90386-7, 2015.  
152  Firth v. Bowling Iron Company, (1878) 3 C.P.D. 254. 

153  M.C. Mehata v. Union of Indian, 1987 AIR 1086. 

154  Indian Council for Enviro-Legal- Action v. Union of India, 1966 AIR 1446. 
155

  Klaus Mittelbachert v. East India Hotels Ltd., 1999 (40) DRJ 147. 
156  मनलनकी अपराध संधहता, २०७४, दफा ११४ र ११५ । 
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त्यसको दावयत्ि व्यहोन ु पनेछ। तर कामदार िा कमनिारीको हेलिेक्र्याइ िा बदतनयतले गरेको 
कामबापतको दावयत्ि भने त्यस्तो कामदार िा कमनिारी आफैले व्यहोन ु पनेछ भन्न े प्रािधान अमेररकी 
अभ्यासमा भइरहेको दषु्कृतत कानूनको Vicarious Liability /Respondent Superior तसद्धान्तको अभ्यासमा 
आधाररत छ। नेपालको सन्दभनमा यो व्यिस्थालाई देिानी संवहताको दषु्कृततको पररच्छेद अन्तगनत तबस्ततृ 
रुपमा राक्तखएको छ जस अन्तगनत खसगरी आमा बाब ु क्तजम्मेिार हनु े विषय उल्लेख भएको छ। देिानी 
संवहताको दफा ६७३ देक्तख ६७६ सम्म गररएका व्यिस्थाहरु दषु्कृततको उपरोि तसद्धान्तमा आधाररत 
व्यिस्थाहरु हनु।् Parents are held liable for the tortious act committed by children 

157 नाबालकले 
गरेको दषु्कृततबापत बाब ुआमा िा संरक्षकको हैतसयतमा रहनेले दावयत्ि व्यहोनुन पने भन्ने देिानी संवहताको 
दषु्कृततसम्बन्धी दफा ६७३ मा व्यिस्था भए तापतन कस्ता स्िभाि र उमेर समूहका नाबालक र 
उनीहरुको बानी स्िभाि र िाल िलनअनसुार आमाबाबकुो क्तजम्मेिारीको मापदण्ड फरक हनु सक्न ेदषु्कृतत 
कानूनको प्रािधानहरु भन े यसका विषयमा गररएको विििेना तसद्धान्त, अभ्यास र मान्यताभन्दा फरक 
देक्तखन्छन।158 यसको विकासलाई हेदान कमन ल  अन्तगनत नाबालकले गरेको दषु्कायनको तनतमि 
बाबआुमालाई क्तजम्मेिार बनाइने िलन तथएन। तर आधतुनक Model Tort Law अन्तगनत यदद नाबालकको 
स्िभाि र उसले गने कायनहरु अरुका लातग क्षतत पगु्न सक्न ेखालको छ भन्ने जानकारी बाब ुआमालाई 
भएको अिस्थामा (Knowledge of Dangerous and Violent Propensity of Child) त्यस्तो कायन गरेको रहेछ 
भन ेआमा बाबलुाई क्तजम्मेिार बनाउन सवकन्छ भन्न ेमान्यता रवहआएको छ। American Model Law मा 
Parents are held liable for willful and intentional torts of their minor children भतनएको छ।159 मलुकुी 
देिानी संवहताको दफा ६७५ को व्यिस्थाअनसुार कामदार िा कमनिारीबाट हनु जान ेगल्तीको नोकसानीको 
दावयत्ि काममा लगाउन े व्यक्तिले व्यहोनुन पने भन्न े व्यिस्था Vicarious Liability तसद्धान्तको व्यिस्था 
हो।160 तर सबै अिस्थामा अरुलाई विश्वास गरी क्तजम्मा ददएको कायन नगररददएको मातै्र कारणले उिरदायी 
बनाउन तमल्दैन भन्न ेपतन अदालती अभ्यासहरु छन।्161

 आफ्नो कार अरुलाई िलाउन अनमुतत ददएको 
अिस्थामा दघुनटना भएमा त्यसको क्तजम्मेिार कार धनी हनुपुछन भन्न े मान्यता अरुले गरेको गल्तीको 
भागीदार मखु्य व्यक्ति नै हनुपुने भन्न ेयो तसद्धान्तको उदाहरण हो।162 त्यस्तै िालक अनमुततपत्र नभएको 
व्यक्तिलाई सिारी िलाउन ददई दघुनटना भएमा त्यस्तो अनमुतत ददन े कायनलाई दषु्कृतत कानूनको 
अबधारणाअनसुार लापबानही भनी विश्वास गरेको (Negligent Entrustment) मातनन ेहुुँदा त्यस्ता सिारीधनीले 

                                                            
157 मनलनकी दवेानी संधहता, २०७४, दफा ६७३ । 

158 ऐजन ।  

159 MULTISTATE LEGAL STUDIES, पवूुपाद धटप्पणी १२ । 

160 मनलनकी दवेानी संधहता, २०७४, दफा ६७५ ।  

161 State of Bank of India v. Smt. Shyama Devi, 1978 AIR 1263. 

162 Ormrod v. Crosville Service Ltd., [1953] 1 WLR 1120. 
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पतन Vicarious Liability  अन्तगनत दावयत्ि व्यहोनुन हनु्छ। नेपालको ितनमान सिारी तथा यातायात 
व्यिस्था ऐन, २०४९ ले पतन केही हदसम्म यो तसद्धान्त अिलम्बन गरेको छ।163 
  
३.९ िैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी दषु्कृतत (Tort of Privacy) 

नागररकको व्यक्तिगत गोपनीयता र प्रततष्ठासम्बन्धी हकहरु हरेक देशका संविधानद्वारा प्रत्याभतू गरी 
हस्तक्षेप हनुबाट संरक्तक्षतसमेत गररएका हनु्छन।् यस्ता तनजी गोपनीयता र प्रततष्ठाहरु व्यक्तिका तनतान्त 
व्यक्तिगत हक र सवुिधाहरु हनु ्जसलाई कसैले दखल पानन र भंग गनन सक्दैन। व्यक्तिका गोपनीयताका 
सिालमा कततपय यस्ता विषयहरु हनु्छन ्जनु कुरा व्यक्ति स्ियंले पतन सामाक्तजक मयानदा, मान्यता तथा 
सभ्यता र संस्कारको लातग आफै भंग गनन सक्दैन र तमल्दैन भन्न ेमान्यता रवहआएको छ। जस्तो कसैले 
सािनजतनक ठाउुँमा नग्न भएर बस्न िा वहड्न कानूनले बक्तजनत गदनछ भन ेकसैले पतन कसैको तनजी कुराको 
क्तियोििो गनन िा हेनन र जान्न पाउनपुछन भनेर दािी गनन सक्दैन भन्न ेअिधारणालाई व्यक्तिको तनतान्त 
िैयक्तिक गोपनीयताको विषय भएकोले कानूनले मान्यता ददई राखेको छ। यही अतधकारलाई व्यक्तिगत 
गोपनीयताको हक (Right of Privacy) र आफ्नो तनतान्त तनजी र व्यक्तिगत काम कारोबारमा 
हस्तक्षेपविरुद्धको हक (Right against the invasion of Privacy) भतनन्छ। यी विषयहरुलाई व्यक्तिको 
मानिीय र तनजी हकको रुपमा संविधान र कानूनले संरक्षण गरेको हनुाले दखल र हनन भएमा 
अदालतबाट दक्तण्डत गनन पाउने हनु्छ । तर कतत त्यस्ता वक्रयाकलापहरु हनु ेगछनन ्जहाुँ दक्तण्डत गरेर 
मातै्र न्याय पदैन र पीतडतले गमुाउन ुपरेको बेइज्जततको पररपूरण हुुँदैन। यसको लातग दषु्कृतत कानून 
अन्तगनत पीतडतलाई आतथनक क्षततपूततन भराई ददन े व्यिस्था अभ्यास भैआएको पाइन्छ। कस्ता कायनहरु 
कस्तो प्रकारले गरेमा िैयक्तिक गोपनीयता भंग हनु्छ र क्षततपूततनको दािी गनन तमल्न ेप्रिलन रहेको छ भन्ने 
सन्दभनमा मूलताः संविधानले संरक्तक्षत गरेका देहायका कायनहरु गोपनीयतामा हस्तक्षपे गरेको मातनन्छ भन्ने 
अभ्यासहरु दषु्कृतत कानून अन्तगनत भैरहेको पाइन्छ। अरुको व्यक्तिगत जीिनको गोपनीयतामा दखल िा 
हस्तक्षेप हनुे वकतसमका (Invasion of Privacy) वक्रयाकलापहरुमा कानूनद्वारा तनयन्त्रण र तनरुत्सावहत 
बनाएर व्यक्तिको तनजी गोपनीयताको संरक्षण (Protection of Privacy) गनुनपछन भन्ने कुरा उदठरहेको ितनमान 
अिस्थामा अभ्यास रहेको छ। विगतका केही दशकसम्म गोपनीयतालाई मानि अतधकारको एउटा अतभन्न 
अंग मातनन््यो र कसैले अरुको व्यक्तिगत गोपनीयतामा दखल पारेमा त्यो देिानी गल्ती िा कसरु 
मातनन््यो। व्यक्तिगत सूिना र जानकारीको दरुुपयोग गरेको मातनन््यो जनु कुरा Murray v. Express 

Newspapers Plc को मदु्दामा पतन भतनएको तथयो।164 बेलायतमा सन ्१९९७ पूिन कसैलाई अनािश्यक 
दाुःख ददन ेतनयतले हैरानी गने कामलाई दषु्कृतत मातनएको तथएन। सन ्१९९७ मा हैरानी गननबाट संरक्षण 
हनुे भन्न े कानून Protection From Harassment Act, 1997 बनेपतछ यस्तो कायनलाई दषु्कृतत गरेको 
मातनयो।165 बेलायतको अदालतबाट Wikinson v. Downton को मदु्दामा प्रततिादीले िादीलाई ततम्रो श्रीमान 

                                                            
163 सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९, दफा १६१ । 

164 Murray v. Express Newspapers Plc [2009] Ch 481. 

165 Protection from Harassment Act, 1997, Sec. 1.  
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गम्भीर दघुनटनामा परेर दिैु गोडा भाुँक्तिएको छ भनेर यो कुरा सत्य होइन भन्ने जानी जानी हैरानी गने 
क्तिक्तन्तत र उदास बनाउन े तनयतले गररएकोले (Intentionally or recklessly causing someone to suffer 

physical injury or psychiatric illness constitute a tort) यस्तो प्रकारले गररने हैरानी दषु्कृतत हनु्छ 
भतनयो।166 िैयक्तिक गोपतनयता अन्तगनत हेररने देहायका कायनहरुलाई दषु्कृतत कानूनको तसद्धान्तको 
दायरातभत्र क्षततपूततन भराइन ेप्रिलन रहेको छ। अनमुतत बेगर कसैको नाम िा तक्तस्िर प्रयोग गरर आतथनक 
लाभ तलने काम Appropriation of Picture or Name गरेमा दषु्कृतत मातनन्छ। कुनै पतन व्यक्तिले आफ्नो 
नाम िा तक्तस्िर प्रयोग गनन अनमुतत ददएको अिस्थामा बाहेक त्यस्तो नाम िा तक्तस्िर प्रयोग गरी आतथनक 
लाभलगायतका अनकु्तित कायन गरेमा व्यक्तिको तनजी मयानदा र गोपनीयता भंग गरी बदनाम गरेको 
मातनन्छ। त्यसैले नागररकको िैयक्तिक कुराहरुको संरक्षण गने गरी संिैधातनक प्रत्याभतूसमेत गररन्छ। 
यो सवुिधा िा हकको उल्लङ्घन हनु गएको खण्डमा दषु्कृतत कानूनले उपिारको प्रिलनको व्यिस्था गरेको 
पाइन्छ। जस अनसुार त्यस्तो कायन गरेर कसैको, मान, प्रततष्ठामा नोक्सान भएको छ भने क्षततपूततन भराई 
तलन पाउन ेबाटो दषु्कृततसम्बन्धी कानूनले खलु्ला राखेको हनु्छ। त्यसैगरी कुनै व्यक्तिको तनतान्त गोप्य र 
व्यक्तिगत काम, व्यिहार र कारोबारमा क्तियोििो गने, गोप्य कुरा सनु्न े र हेने जस्ता (Intrusion upon 

other’s Affairs or Seclusion) असामान्य र आपक्तिजनक व्यिहारद्वारा कसैको व्यक्तिगत जीिनमा र 
िैयक्तिक मातमलामा हस्तक्षेप गनुन कानूनको दृवष्टमा कसरु हो। यसबाट हनु जाने हातन नोकसानीलाई 
क्षततपूततन दािी गनन पाइन े व्यिस्थाको प्रिलन दषु्कृतत कानून अन्तगनत गरेको पाइन्छ। कसैको तनतान्त 
तनजी तथा व्यक्तिगत कारोिार र व्यिहारसुँग सम्बक्तन्धत त्यहरुलाई सम्बक्तन्धत व्यक्ति िा अतधकारीको 
अनमुतत िा मन्जरुी बेगर तनजको व्यक्तिगत जीिन र मान प्रततष्ठामा प्रततकूल असर पनन सक्छ भन्न े
जानाजानी त्यस्ता वििरणहरु सािनजतनक रुपमा प्रकाक्तशत गनुन (Public disclosure of private facts) पतन 
िैयक्तिक गोपनीयताविरुद्धको कायन मातनन्छ। यस्तो कायन गरेबापत पगुेको हातन नोकसानी दषु्कृतत कानून 
अन्तगनत भराई तलने िलन र अभ्यास रहेको छ। खासगरी यस्ता कायनहरु संिारसुँग सम्बक्तन्धत प्रकाशनको 
व्यिसायलाई तनयतमत र मयानददत बनाउनका लातग तनयन्त्रण र सन्तलुनको वहसाबले कानूनद्वारा व्यिक्तस्थत 
गररएको हनु्छ। 
 
नेपालको ितनमान मलुकुी फौजदारी अपराध संवहता, २०७४  अन्तगनत दषु्कृततका धेरैजसो तसद्धान्तहरु 
समािेश गररएका छन।् संवहताको भाग ३  अन्तगनत राक्तखएको िैयक्तिक गोपतनयता तथा प्रततष्ठाविरुद्धको 
कसरुको रुपमा िक्तणनत व्यिस्थाहरु दषु्कृतत अन्तगनत गाली बेइज्जती तथा व्यक्तिगत गोपतनयता र 
सवुिधासुँग सरोकार राख्न ेविषयहरु हनु ्जसलाई कसैले अततक्रमण गनन नहनु ेभतन कानूनले संरक्षण गरेको 
छ। त्यसैगरी अपराध संवहताको दफा २९३ कै व्यिस्था हेदान अकानको कुरा सनु्न िा ध्ितन अंकन गनन 
नहनु ेगरी नागररकको तनजी वक्रयाकलापलाई सरुक्तक्षत र संरक्तक्षत गरेको छ भन ेउल्लङ्घन गनेलाई कैद र 
जररिाना हनुे व्यिस्था गरेको छ। यद्यवप यसलाई देिानी कतनव्यभन्दा पतन मातथ राखेर फौजदारी कसरुको 

                                                            
166 Wilkinson v. Downton [1897] 2 QB 57. 
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रुपमा पररभावषत गरे तापतन पीतडतलाई पगु्न गएको क्षतत पीडकबाट भराई तलन सक्ने र पाउन ेन्यावयक 
उपिारको मागनलाई दषु्कृततजन्य उपिार मान्न सवकन्छ।167  
 
३.१० उपभोिासम्बन्धी दषु्कृतत (Consumer Tort) 

सामान्य कानून (General law) मा नातगरकहरुका स्िास््य, हकवहत र सवुिधाको संरक्षण गररन ु पने 
तसद्धान्तहरूको उल्लेख गररन्छ। यस्ता विषयहरुको तनयमन तथा कानूनी प्रवक्रयाहरुको बारेमा विशेष 
कानूनका व्यिस्था लागू हनुे तसद्धान्तहरु नै हनु।् नपेालको देिानी संवहतामा व्यिस्था गररएका 
दषु्कृततसम्बन्धी प्रािधानहरु अन्तगनत क्षततपूततनको माग हनुे र गररने मदु्दाहरुमा प्रयोग हनुे र गनुनपने प्राय 
दषु्कृततका तसद्धान्तहरु हनु।् तर दषु्कृतत कानूनको प्रयोग हनु ेक्षेत्र यसमा व्यिस्था भएका विषयमा मात्र 
सीतमत छैन। त्यसैले नागररकहरुको तनजी र सािनजतनक वहत, सरुक्षा सवुिधा र नैततकताका विषयमा समेत 
दषु्कृतत आकवषनत हनुे हुुँदा नेपालका अदालतहरुमा यसको प्रयोग र वििेिना हुुँदा यही मान्यता र 
अभ्यासलाई जोड्न ु पने हनु्छ। नेपालको सन्दभनमा खासगरी दषु्कृतत कानूनको प्रयोग उपभोिा 
हकवहतसम्बन्धी विषयहरु पतन पदनछन।् फौजदारी कसरुसम्बन्धी संवहतामा उक्तल्लक्तखत खाद्य पदाथनमा 
तमसािट गनन नहनु े प्रािधान दषु्कृततको कठोर दावयत्िसुँग (Strict Liability) सम्बक्तन्धत विषय हो।168 

त्यस्तैगरी उपभोिाहरुलाई तबक्री वितरण गररने िस्तलुाई झकु्याएर तबक्री वितरण गनन नहनु े व्यिस्था 
उपभोिाको वहतको संरक्षण संरक्षणसम्बन्धी व्यिस्थाहरू हनु।्169 यसका अलािा पानी दवुषत पानन नहनु,े 
वपउन ेपानीको महुान दवुषत गनन नहनु ेआदद विषयहरु फौजदारी लापबानही (Criminal Negligence) का 
दायरातभत्र पने विषयहरु हनु।्170  

 
खाद्य पदाथनको उपभोगमा र िस्तकुो प्रयोगमा उपभोिाहरुको वहत र सरुक्षाको सन्दभनमा नेपालमा पतन 
तबशेष ऐनको रुपमा उपभोिा संरक्षण ऐन, २०७५ रहेको छ। यस ऐनले गरेका व्यिस्था अन्तगनत तनषधे 
गररएका कायन र त्यसको उपिारको लातग क्षततपूततनको व्यिस्थाहरु दषु्कृततको तसद्धान्त र कानूनसुँग 
अन्तरसम्बन्ध राख्न ेव्यिस्थाहरु हनु।्171 उपभोिा संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तगनतको अिधारणामा आधाररत 
यो व्यिस्थाले सेिाग्राही र सेिा प्रदायक दबैुलाई सतकन  बनाउन गल्ती गनेले क्षततपूततन ततनुनपने व्यिस्था यो 
ऐनमा गररएको हुुँदा यस ऐनमा व्यिस्था भएअनसुार बक्तजनत कायनहरु पतन दषु्कृतत कानूनको दायरातभत्र पतन 
हेररने विषय रहेका छन।्172 अमेररकाको धेरैजसो राज्यका दषु्कृतत कानूनको अभ्यासमा यदद कुनै यात्री 
एउटा ठाउुँबाट धेरै शहर हुुँदै घमु्न तनक्तस्कदा बाटोमा तबश्राम गदै र रेस्टुरेन्टमा मददरा सेिन गदै यात्रा 
                                                            
167 मनलनकी अपराध संधहता, २०७४, दफा २९३ । 
168  ऐजन, दफा १०८ । 
169 ऐजन, दफा १०९ ।  

170  ऐजन, दफा १११ । 

171  ऐजन, दफा ५, ७, ११, १२ र १६ ।  
172  ऐजन, दफा ५० र ५१ । 
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तय गरररहेको अिस्थामा त्यस्तो यात्रीले पवहले नै मददरा सेिन गररसकेको छ भन्न ेदेक्तखन ेर अनमुान गने 
अिस्थादेक्तख बझुी आफ्नो रेस्टुरेन्टमा पतन उसको मागअनसुार मददरा सेिन गनन ददइन्छ र त्यो व्यक्तिले 
अगातड तय गने यात्रामा सोही थप मददरा सेिनको कारणले दघुनटना गराउुँछ भने त्यो पतछल्लो पटक 
मददरा सेिनको सेिा उपलब्ध गराउन े रेस्टुरेन्टसमेत त्यस्तो घटनाको क्तजम्मेिार हनु्छ भनेर Dramshop 

Statute अन्तगनत दषु्कृतत कानून आकवषनत हनुे गरी अदालतबाट व्याख्या भएको छ। 
  
अन्त्यमा दषु्कृतत कानूनका मखु्य तसद्धान्तहरु र आकवषनत हनु ेदायरा िा विषयहरुको बारेमा िेतना हनु ु
जरुरी छ। आम नागररकहरुको स्िास््य, सरुक्षा, सदािार र सवुिधासुँग सरोकार राख्न ेविषयमा नागररकको 
के कतनव्य हो र राज्यको क्तजम्मेिारीमा रहेकाहरुले गने काम परु् याउन ुपने होतसयारी के हो भन्न ेजस्ता 
महत्त्िपूणन कुरा दषु्कृततको दायरातभत्रको विषय भएको हनुाले यसको व्यापक क्तशक्षा, िेतना, अध्ययन र 
तातलमको अत्यन्त खाुँिो छ। तसथन दषु्कृतत कानून विधावयकाले राखेको मक्सदअनसुार प्रयोगमा कसरी 
ल्याउन सवकन्छ भन्न ेभरोसा न्यायपातलकाबाट प्रदान गररन ेउपिार कानूनको व्याख्यामा तनभनर छ र सोको 
क्तजम्मेिारी अदालतमातथ रहेको छ।  
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नेपालको दषु्कृततजन्य दावयत्ि सम्बन्धमा न्यावयक दृवष्टकोण 
 

महेश शमान पौडेल 

1. विषय प्रिेश 

कमन लको अभ्यासबाट विकतसत भएको दषु्कृततलाई व्यक्तिविरुद्धको देिानी गल्तीको रुपमा तलइन्छ। 
कमन लमा अदालतको लामो अभ्यासबाट यसको विकास भएको हो। कुनै व्यक्तिले अको व्यक्तिविरुद्ध 
देिानी गल्ती गरेका कारण त्यस्तो व्यक्तिलाई क्षतत पगु्न गएमा दषु्कृततजन्य दावयत्ि सजृना हनु्छ। दषु्कृतत 
हनुका लातग कुनै व्यक्तिको कानूनी अतधकारमा आघात परेको हनुपुछन। दषु्कृततमा उपिारका वितभन्न 
स्िरुप भए पतन मूलभतू रुपमा क्षततपूततन नै यसको उपिारको रुपमा तलइन्छ। यसैले यस्तो देिानी गल्ती 
गने व्यक्तिले त्यस्तो दषु्कृततजन्य कायनका लातग क्षततपूततनको दावयत्ि बहन गनुनपने हनु्छ। 

  

तबगतमा नेपालमा दषु्कृततसम्बन्धी कानून तथएन। कततपय कानूनमा दषु्कृततका अन्तरिस्तहुरु समािशे 
रहेका तथए तर ती दषु्कृततका नामले संबोतधत तथएनन।् नागररक अतधकार ऐन‚ २०१२‚ मलुकुी ऐनको 
कुटवपट महल तथा उपभोिा संरक्षण ऐन‚ २०५४ लगायतका केही कानूनहरुमा रहेको देिानी दावयत्ि 
स्िरुप क्षततपूततनका व्यिस्थाहरुमा दषु्कृततजन्य कानूनको अन्तरिस्त ु सक्तन्नवहत रहेको मातनन्छ। वि.सं. 
२०७५ साल भाद्र १ गतेदेक्तख लागू भएको मलुकुी देिानी संवहतामा दषु्कृततसम्बन्धी कानूनी व्यिस्था 
गररएको छ।  

 

मलुकुी देिानी संवहतामा रहेको दषु्कृतत कानूनअनसुार अदालतमा वििादहरु परी अदालतबाट यी कानूनका 
बारेमा ब्याख्या भई तसद्धान्तहरु कायम भइसकेको अिस्था छैन। यसो भए तापतन तबगतका कानून तथा 
संिैधातनक व्यिस्थाको आलोक र आधारमा क्तिवकत्सकीय लापबानही‚ हिाई उड्डयन लापबानही एिं 
उत्पादकीय दावयत्िलगायतका कततपय विषयमा नेपालको सिोच्ि अदालतबाट व्याख्या भएका छन।् 
दषु्कृततसम्बन्धी नपेालको न्यावयक वितधशास्त्रको अध्ययनका क्रममा यी व्याख्याहरु सान्दतभनक रहेका छन।् 
नयाुँ कानूनअनसुारको व्याख्याका सन्दभनमा समेत यी व्याख्याहरुमा प्रततपाददत तसद्धान्तहरु सहयोगी र 
अनकुरणीय हनु सक्छन।् यसै पररप्रके्षमा प्रस्ततु लेखमा दषु्कृततजन्य दावयत्िको अिधारणागत पक्ष संक्षेपमा 
उल्लेख गदै दषु्कृततसुँग सान्दतभनक र दषु्कृततजन्य दावयत्िका ममन, भािना र अन्तरिस्त ुसमािेश भएका 
सिोच्ि अदालतबाट भएका केही फैसलाहरु प्रस्ततु र विििेना गने प्रयास गररएको छ।  

 

2. दषु्कृततजन्य दावयत्िको अिधारणा 
उपिार विनाको अतधकार हुुँदैन भन्न े तसद्धान्तमा दषु्कृतत कानून आधाररत रहेको छ। दषु्कृततलाई देिानी 
गल्तीको रुपमा क्तितनन्छ। कुनै व्यक्तिले गरेको देिानी गल्तीको पररणाम स्िरुप अको व्यक्तिलाई कुनै 
हातन नोक्सानी हनु्छ भन े त्यस अिस्थामा सो गल्तीका लातग देिानी उपिारको रुपमा गल्ती गनेले 

                                                            
 न्यायाधीश, उच्च अदालत ।  
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क्षततपूततनको दावयत्ि बहन गनुनपने हनु्छ। दषु्कृततमा गल्ती गनेले दावयत्ि बहन गनुनपने र गल्तीबाट पीतडत 
हनु पगुेका व्यक्तिले सो गल्तीबापत उपिार पाउन ेअतधकार राख्दछन।्  

 

समाजमा हरेक व्यक्तिले अन्य व्यक्तिसुँग उपयिु र वििेकसम्मत रुपमा व्यिहार गनुन तनजको कतनब्य हो 
र अन्य व्यक्तिका हक अतधकारमा अनकु्तित रुपमा दखल ददन ु हुुँदैन भन्ने मान्यता र तसद्धान्त दषु्कृतत 
कानूनले बोकेको हनु्छ। अको शब्दमा भन्न े हो भन े एकापसमा करारीय सम्बन्धमा नरहेका 
व्यक्तिहरुबीिको सम्बन्धलाई व्यिक्तस्थत र तनदेक्तशत गने कानूनको रुपमा दषु्कृतत कानूनलाई तलइन्छ। 
दषु्कृतत कानूनले प्रत्येक व्यक्तिलाई सिेतनापूिनक कायन गनन प्रोत्सावहत गछन भने पीतडतलाई क्षततपूततन बहन 
गनुनपने गरी अकानको अतधकारमा आघात पाने कायन गननबाट तनरुत्सावहत गछन। 

 

दषु्कृतत कमन ल अभ्यासबाट विकास भएको हो र यसलाई देिानी प्रकृततको विषयको उपिारसुँग 
सम्बक्तन्धत तसद्धान्तको रुपमा तलइन्छ। दषु्कृतत करार तथा अपराधभन्दा तभन्न विषय हो। जहाुँ पक्षहरुका 
बीि करार हनु्छ त्यहाुँ सोही करारबाट नै उनीहरुको सम्बन्ध तथा उपिार तनदेक्तशत हनु्छ। यसरी नै 
अपराध फौजदारी गल्ती भएकाले त्यसमा दण्ड सजाय नै उपिारको महत्त्िपूणन पक्ष रहेको हनु्छ। साथै 
अपराधलाई सािनजतनक वहतसुँग सम्बक्तन्धत विषयको रुपमा मातनन्छ। तर‚ दषु्कृतत व्यक्तिगत वहतसुँग 
सम्बक्तन्धत मातनन्छ र क्षततपूततन यसको महत्त्िपूणन उपिारको रुपमा रहेको हनु्छ। दषु्कृततमा क्षततपूततनबापत 
रकम िा पैसा नै महत्त्िपूणन रुपमा तलइन्छ। कानूनले व्यक्तिका अतधकारहरु संरक्तक्षत गरेको हनु्छ। 
कानूनबाट संरक्तक्षत गररएका यस्ता अतधकारहरुमा हातन नोक्सानी परु् याउन ेिा त्यसमा असर परु् याउन ेकायन 
गने िा कुनै व्यक्तिको ज्यूज्यानमा शारीररक िा मानतसक आघात परु् याउने िा सम्मान िा प्रततष्ठामा आुँि 
पगु्न े कायनगने िा गोपनीयतामा असर पाने िा सम्पक्ति तथा आतथनक हातन नोक्सानी पाने जस्ता कायन 
गररएमा उपिार माग गने माध्यमका रुपमा दषु्कृतत कानूनलाई तलइन्छ। 

  

दषु्कृतत ल्यावटन शब्द ‘Tortum’ बाट आएको हो जसको अथन गल्ती िा तोडमरोड भन्ने हनु्छ। यसबाट 
तोडमरोड गररएको िा गलत वकतसमको व्यिहारको रुपमा तलन सवकन्छ। यसैले कमन लमा दषु्कृततलाई 
देिानी गल्ती भतनन्छ। यही कारणले कुनै व्यक्तिको कायन िा अकायनबाट भएको देिानी गल्तीको पररणाम 
स्िरुप भएको नोक्सानीमा क्षततपूततन नै मूलभतू रुपमा आकवषनत हनेु देक्तखन्छ।  

 

सालमन्डले दषु्कृततलाई देिानी गल्तीको रुपमा पररभावषत गरेको पाइन्छ।173
 

 

मलुकुी देिानी संवहतामा कसैले आफ्नो िा यस पररच्छेदबमोक्तजम आफैले दावयत्ि िहन गनुनपने अरू कसैको 
त्रवुट, हेलिेक्र्याइुँ िा लापबानही जेसकैुबाट भएतापतन गरेको कुनै काम (कतमसन) िा अकमनण्यता (ओतमसन) 

                                                            
173  https://legalsarcasm.com/legal-notes/law-of-torts-definition-and-types 

  https://legalsarcasm.com/legal-notes/ law-of-torts-definition-and-types/  

हरेरएको धमधत २०७७।१०। १०। दनस्कृधतलाई दवेानी गल्तीकै रुपमा ब्लाक्स ल धिक्सनरीमा समेत पररभाधर्त गररएको ि ।  

https://legalsarcasm.com/legal-notes/law-of-torts-definition-and-types
https://legalsarcasm.com/legal-notes/%20law-of-torts-definition-and-types/
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बाट कसैको क्तजउ, ज्यान िा सम्पक्ति िा कानूनबमोक्तजम संरक्तक्षत हक िा वहतमा कुनै वकतसमले हातन, 

नोक्सानी परु् याउन ुहुुँदैन भन्ने व्यिस्था रहेको छ।174
 

 

कानूनले तनधानररत गरेको कतनब्यको उल्लंघन गरेमा दषु्कृततजन्य दावयत्ि सजृना हनु्छ।175 कुनै व्यक्तिले 
गरेको देिानी गल्तीमा बहन गनुनपने दावयत्ि नै दषु्कृततजन्य दावयत्ि हो। दषु्कृततको उपिारको माध्यमहरु 
तनषधेाज्ञा‚ क्षततको पररपूरण जस्ता माध्यमहरु हनु ेभए पतन दषु्कृततजन्य दावयत्ि बहनको महत्त्िपूणन माध्यम 
क्षततपूततन नै हो। त्यसैले दषु्कृतत भन्न ेतबक्तिकै क्षततपूततनको स्मरण हनु्छ तर आपरातधक कायनका लातग पतन 
क्षततपूततन बहन गराइन े भएको तथा करारका विषयहरुमा पतन क्षततपूततनको प्रश्न सक्तन्नवहत हनु े भएकाले 
क्षततपूततनका सबै कुरा दषु्कृततका विषय भन ेहुुँदैनन।् दषु्कृततको महत्त्िपूणन माध्यम क्षततपूततन हो तर सबै 
क्षततपूततन दषु्कृततका विषय होइनन ् भन्न सवकन्छ। दषु्कृतत पूिन तनधानररत क्षततपूततन नभई अदालतले 
उपिारका क्रममा हातन नोक्सानीको अिस्थालाई वििार गरी उक्तित क्षततपूततन (Unliquidated Damage) 
पररपूरण गराउनेमा जोड ददन्छ। 

 

दषु्कृतत दावयत्िसम्बन्धमा वितभन्न तसद्धान्तहरु रहेका छन।् संक्षपमा यस्ता तसद्धान्तलाई यहाुँ प्रस्ततु 
गररएको छ।  

 

२.१ Damnum Sine Injuria  

Damnum Sine Injuria ल्यावटन उक्ति हो जसको अथन तबना क्षततको हातन हनु्छ। अथानत कानूनी 
अतधकारको उल्लंघन तबना नै भएको हानीलाई यसमा राक्तखन्छ। दस्कृतत हनुका लातग कानूनी अतधकारको 
उल्लंघन भई हातन भएको हनुपुछन। यसैले यस तबना क्षततको हानीमा दावयत्ि तनिहनन गनुनपने हुुँदैन।  

 

२.२ Injuria Sine Damno 

Damnum sine injuria भन्दा विपरीत Injuria Sine Damno तबना हातनको क्षतत भन्ने अथन हनु्छ। अथानत ्कुनै 
िास्तविक हातन तबना कानूनी अतधकारको उल्लंघन भएमा पतन हातन भएको मातनन्छ। कुनै खास र 
िास्तविक हातन नभए पतन कानूनी हक उल्लंघनका कारण यसमा दावयत्ि सजृना हनेु हनु्छ। यो पतन 
दषु्कृतत कानूनको एक महत्त्िपूणन तसद्धान्त हो। 

 

२.३ परदावयत्िको तसद्धान्त (Principle of Vicarious Liability) 

सामान्यतया दषु्कृततमा जसका कारणले गल्ती भएको हो िा जसले गल्ती गरेको हो उसैले दावयत्ि बहन 
गनुनपने हनु्छ। तर कततपय अिस्थामा तेस्रो व्यक्तिले गरेको गल्तीमा पतन दावयत्ि सजृना हनु्छ। यसैलाई 

                                                            
174 मनलनकी दवेानी संधहता‚ २०७४, दफा ६७२ । 

175 R. RAMACHANDRAN, LAW OF TORTS 1 (Kamal Publishers, 2013), Winfield’s पधन कतुब्य उल्लंघनले दनस्कृधतजन्य दाधयत्व सजृना हुने 

भन्िन ्: Tortuous liability arises from the breach of a duty primarily fixed by law; this duty is towards persons generally and its 

breach is redressible by an action for unliquidated damages.” https://www.lawteacher.net/free-law-essays/tort-law/tortuous-

negligence-liability.php हरेरएको धमधत २०७७। १०।१० । 

https://www.lawteacher.net/free-law-essays/tort-law/tortuous-negligence-liability.php
https://www.lawteacher.net/free-law-essays/tort-law/tortuous-negligence-liability.php
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परदावयत्ि भतनन्छ। परदावयत्िको तसद्धान्त प्रततिादी र तेस्रो व्यक्तिबीिको कानूनी सम्बन्धका कारण 
सजृना हनु्छ। उदाहरणका लातग मातलक र नोकरबीिको सम्बन्ध, वप्रक्तन्सपल र एजेन्टबीिको सम्बन्ध र 
साझेदारीहरूबीिको सम्बन्ध जस्ता कारणले यस वकतसमको दावयत्ि सजृना भएको हनु्छ। पररणामत 
नोकरले गरेकोमा मातलक, एजेन्टले गरेकोमा वप्रक्तन्सपल र एउटा साझेदारीले गरेकोमा अको साझेदारीले 
दावयत्ि व्यहोनुन पने अिस्था सकृ्तजत हनु्छ।  

 

२.४ Volenti Non-Fit Injuria 

कततपय अिस्थामा कुनै व्यक्तिले सहमतत ददएको कायनका कारण हातन भएको हनु सक्छ। यस्तो सहमतत 
हातन हनुसक्न े जानकारी र इच्छाका साथ ददइएको तथा तनजले सम्भावित जोक्तखमका बारेमा जानकारी 
हुुँदाहुुँदै भएको हातनमा क्षततपूततन दािी गनन सवकदैन। उदाहरणका लातग कुनै वक्रकेट खेल हेरररहेको 
व्यक्तिलाई वक्रकेट बलले टाउकोमा लातग घाइते भएमा तनजले क्षततपूततन दािी गनन तमल्दैन वकनवक 
कानूनले के अनमुान गदनछ भने घाइते यस वकतसमको जोक्तखमको बारेमा जानकार हुुँदाहुुँदै खेल हेनन गएको 
हो।  

 

२.५ कठोर दावयत्ि (Strict liability) 

यसमा हातन हनुबाट जोगाउन सम्भि सबै उपायहरु अबलम्बन गरेको भए पतन दावयत्ि बहन गनुनपने 
हनु्छ। मनसाय नभएको िा लापबानही नभएको भनी दावयत्ि बहनबाट उन्मकु्ति हुुँदैन।  
 

२.६ तनरपेक्ष दावयत्ि (Absolute liability) 

कठोर दावयत्िमा दावयत्ि बहन गनेले केही प्रततरक्षाको दािी गननसक्छ। जस्तैाः हातन नोक्सानी तनतान्त 
रुपमा प्राकृततक कारण र आफ्नो काबबुावहरको पररक्तस्थततमा भएकोले दावयत्ि बहन गनन नपने भनी क्तजवकर 
तलन सक्छ तर तनरपेक्ष दावयत्िमा यस वकतसमको प्रततरक्षात्मक क्तजवकर तलन सवकुँ दैन। जे जस्तो 
पररक्तस्थततमा हातन भएको भए पतन क्षततपूततन बहन गनुन अतनिायन हनु्छ। यस वकतसमको दावयत्िको 
उदाहरणका रुपमा भारतको भोपाल ग्यास दघुनटनालाई तलन सवकन्छ। 

 

3. नेपालमा दषु्कृततजन्य कानूनको विकास 

नेपालमा मलुकुी देिानी संवहता‚ २०७४ आउन ुपवहले दषु्कृतत नामाकरण भएको कानूनको अभाि रहेको 
तथयो। यसो भए पतन केही दषु्कृततजन्य कायनहरु अन्य कततपय कानूनमा समेवटएका देक्तखन्छन।् कानून 
पाररत हनुासाथ विधावयकी रुपबाट दषु्कृततको जन्म हनु सक्छ। संसदले जतत कानून बनाउुँछ, ती सबैको 
पछातड दषु्कृततको जन्म हनु जान्छ। उदाहरणका लातग मानि अतधकार दषु्कृतत‚ िातािरण दषु्कृतत‚ 
उपभोिा दषु्कृतत आदी।176 यस आलोकबाट हेदान नेपालमा मलुकुी देिानी संवहता जारी हनुपूुिन पतन 
दषु्कृततजन्य व्यिस्थाहरु वितभन्न कानूनमा विधावयकाबाट तजुनमा भएको भन्न सवकन ेहनु्छ। 

  

                                                            
176 िा. राजेन्र कन मार आचायु‚ दनस्कृधत काननू १८ (पररधचत िापाखाना‚ २०७४) । 
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नेपालमा देिानी प्रकृततको विषयमा तछटफुट रूपमा क्षततपूततन भराउन े व्यिस्था र दतुनयाुँिादी फौजदारी 
मदु्दामा उपिारको केही व्यिस्था भएको भए तापतन दषु्कृतत कानूनको अिधारणागत विकास भएको तथएन। 
कानूनले यो कुरा गनन हुुँदैन भनी उल्लेख गरेको कुरा बाहेक अरुको सम्पक्ति िा अन्य शारीररक रूपमा 
नोक्सानी िा असर गछन भन्न ेदेिानी कुरामा कसैले त्यतत ध्यान ददन ेगरेको पाइुँदैन। सिनसाधारण व्यक्तिहरू 
वहुँड्ने बाटो सडकमा जथाभािी खाल्डो खनेर राख्न े र त्यसबारे यथोक्तित सूिना समेत नराख्न े कारणले 
मान्छेहरू खसेर घाइते हनुे र मतृ्यसुमेत भएको यस्ता केही प्रतततनतध घटना छन।् शहरी क्षेत्रमा घर तथा 
बाटो बनाउन े बेलामा सिनसाधारण वहड्ने बाटोमा सामान राखी जोक्तखमयिु बनाई राख्न ेर त्यसका कारण 
दघुनटनाहरू भएको धेरै उदाहरणहरू छन।् तर त्यस्तै हेलिेक्राइुँ िा लापबानही उपर दावयत्ि बहन गराई 
क्षततपूततन भराएको उदाहरण छैनन।्177

  

 

नेपालमा दषु्कृततसम्बन्धी छुटै्ट कानूनमा नभएको भए तापतन यसको प्रयोग कुनै न कुनै रुपमा नभएको 
होइन। बाली अरमलसम्बन्धी मान्यता यसको ज्िलन्त उदाहरण हो। तथावप‚ दषु्कृतत शब्दको औपिाररक 
प्रयोग नपेाल कानूनमा मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ लागू हनुभुन्दा अगातड भएको पाइदैन।178  
 
नागररक अतधकार ऐन‚ २०१२ मा यस ऐनद्वारा प्रदि आफ्नो कुनै अतधकारमा कसैले आघात पाने शङ्का 
लागेमा सम्बक्तन्धत उच्ि अदालत िा क्तजल्ला अदालतमा उजूरी ददन सवकने‚ सो बमोक्तजमको उजरुीमा 
सम्बक्तन्धत अदालतले जाुँिबझु गरी प्रततिादीलाई सो नगनुन भनी तनषधेाज्ञा ददन सक्न ेर कसैले कसैको यस 
ऐनद्वारा प्रदि अतधकारमा आघात गरेमा अिस्था हेरी सम्बक्तन्धत अदालतले ठहर गरेबमोक्तजमको क्षततपूततन 
अतधकार आघात भएको व्यक्तिलाई ददनपुने छ भन्ने व्यिस्था गररएको तथयो।179 यसरी यस ऐनले प्रदि 
गरेका अतधकारमा आघात भई नसकेकोमा सो उल्लंघन रोक्न तनषधेाज्ञा र आघात भइसकेकोमा 
क्षततपूततनको उपिारको व्यिस्था गरेको देक्तखन्छ। यसरी नै यस ऐनमा कुनै सरकारी कमनिारीले गरेको 
अनतधकृत (टरसस) कामको तनक्तम्त नेपाल सरकारले क्षततपूततन ददन ेछैन भन्न ेव्यिस्था रहेको तथयो।180 यस 
व्यिस्थामा पतन दषु्कृततको अिधारणा समावहत रहेको देक्तखन्छ।  

 

व्यक्तिको इज्जत‚ मान र प्रततष्ठाको विषय पतन कानूनद्वारा संरक्तक्षत गररएको हनु्छ। यदद कुनै व्यक्तिका 
यस्ता अतधकारमा आघात परु् याइन्छ भन े त्यसबाट पीतडत व्यक्तिले उपिारको माग गने अतधकार 
राख्दछन।् नेपालमा पतन सिनसाधारण व्यक्तिको इज्जत र मानमयानदा कायम राख्नका लातग गाली र 
बेइज्जती ऐन‚ २०१६ जारी भएको तथयो। यस ऐनमा कसैले कसैलाई गाली िा बेइज्जती गररएको 
ठहररएमा गाली िा बेइज्जती गररएको व्यक्तिलाई तनजको सामाक्तजक प्रततष्ठा र इज्जतसमेतलाई वििार गरी 

                                                            
177 श्रीकृष्ण मनल्मी‚ दसु्कृधतसम्बन्त्िी अविारणा‚ काननू र धवकास एक धवशे्लषण‚ ३ अधभयोजन जनुल‚ (महान्यायाधधवक्ताको कायाुलय, २०७७) । 
178 दवेानी संधहता तथा दवेानी कायुधवधध संधहताको मस्यौदा तथा प्रधतवेदन २०६७‚ काननू तथा न्याय मन्िालय‚ पषृ्ठ १८ । 

179 नागररक ऐन‚ २०१२, दफा १७(३) । 
180 ऐजन दफा १८, प्रधतबन्धात्मक वाक्यांश । 
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मदु्दा हेने अतधकारीले कसरुदारबाट मनातसब मावफकको रकम क्षततपूततनको रूपमा भराई ददनेछ र त्यस्तो 
व्यक्तिलाई कसरुदारबाट मदु्दामा लागेको खिन समेत भराउन े व्यिस्था तथयो। साथै‚ मररसकेको कुनै 
व्यक्तिलाई बेइज्जती गरेको ठहररएमा सो बेइज्जतीबाट भािनामा िोट लागेको तनजको नक्तजकको 
हकिालालाई त्यस्तो क्षततपूततन र खिनको रकम ददइने व्यिस्था गररएको तथयो।181 क्षततपूततन बहन गराउन े
यस व्यिस्थामा दषु्कृतत दावयत्िको अन्तरबस्त ुअन्तरतनवहत रहेको मातनन्छ।  

मलुकुी ऐन, २०२०  अन्तगनत देहायबमोक्तजमका व्यिस्थालाई दषु्कृततसुँग सातमप्यता राख्न ेकानून रहेका 
तथए।  

क) जग्गाको बाली भराउन ुपदान स्थानीय भलाद्मी र संतधयार बझुी मिुलु्का तलई त्यस जग्गाको उब्जनी 
बाुँधी बाली भराउन ुपने व्यिस्था।182

 

ख) आफनो हक नपगु्न े लटुवपट गरे गराएको भए नोक्सानी तबगो सो लटुवपट गने गराउनेबाट हक 
पगु्नेलाई भराई ददनपुने व्यिस्था।183  

ग) कसैको िौपायाले बाली नोक्सान गररददएमा धनीबाट नोक्सान भएको तबगो तलन पाउन ेव्यिस्था।184  

घ) थनु्नेबाट असूल भएको जररिानाको अन्नपानी खान ददई थनुेको भए तीन खण्डको एक खण्ड र अन्नपानी 
खान नददई थनुकेो भए आधा थनुाई माग्नेलाई भराई ददनपुने व्यिस्था।185

 

ङ) कुटवपटमा घा खिन भराइददन ेव्यिस्था।186
 

ि) घरमा आगो लाउुँदा िौपाया र धनमाल परी नोक्सान भएकोमा मोल तबगो खलेुमा सोही बमोक्तजम र 
नखलेुकोमा पन्िकृतत मोल गराई आगो लगाई ददन ेकाम गने गराउनेका जायजातबाट भराई ददनपुछन 
भन्ने कानूनी व्यिस्था।187  

 

दषु्कृततमा उपभोिा दषु्कृततको पक्ष पतन महत्त्िपूणन रुपमा तलइन्छ। नपेालमा पतन २०५४ सालमा पवहलो 
पटक उपभोिा संरक्षण ऐन जारी भएको तथयो। यस ऐनमा अनकु्तित व्यापाररक वक्रयाकलापबाट 
उपभोिाहरुमा हनुे शोषण तथा मकानको विरुद्ध सनुिुाई र क्षततपूततन पाउन ेअतधकारलाई सतुनक्तित गररएको 
तथयो।188 यसका साथै यस ऐनको विपरीत हनु ेगरी उपभोग्य िस्त ुिा सेिा तबक्री वितरण िा प्रदान गरेको 
कारणबाट कुनै उपभोिालाई कुनै पतन वकतसमको हातन नोक्सानी हनु गएमा त्यस्तो उपभोिा िा त्यस्तो 
उपभोिाको तफन बाट कुनै उपभोिा संस्थाले त्यस्तो उपभोग्य िस्त ुिा सेिा तबक्री वितरण िा प्रदान गने 

                                                            
181 गाली र बेइज्यती ऐन‚ २०१६, दफा १२ । 
182 मनलनकी ऐन, २०२०, जग्गा धमच्नेको महल, १३ नं. । 
183 ऐजन, लनटपीटको महल, ४ नं. । 
184 ऐजन, चौपायाको महल, ६ नं. । 

185 ऐजन, बेररतसंग थनन्नेको महल, ६ नं. । 
186 ऐजन, कन टपीटको महल, ३‚६ र २५ नं. । 
187 ऐजन, आगोलगाउनेको महल, १९ नं. । 
188 उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४, दफा ६(१)(ङ) । 
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व्यक्तिबाट क्षततपूततन भराई पाउुँ भनी क्षततपूततन सतमतत समक्ष त्यसरी हातन नोक्सानी पगुेको पैततस ददनतभत्र 
उजूरी गनन सक्ने189 र यसरी क्षततपूततनको तनतमि परेको उजूरी उपर छानतबन गरी क्षततपूततन सतमततले 
उपभोिालाई हातन नोक्सानी पगु्न गएको ठहर गरेमा हातन नोक्सानीको आधारमा क्षततपूततनबापतको रकम 
उपभोिा िा तनजको हकिालालाई ददलाउन ेव्यिस्थासमेत यस ऐनमा गररएको तथयो।190

 

 

यस कानूनलाई तबस्थापन गरी उपभोिा संरक्षण ऐन‚ २०७५ को व्यिस्था गररएको छ। यसमा यस ऐन 
विपरीत बस्त ुिा सेिा तबक्री वितरण िा प्रदान गरेको कारणबाट कुनै उपभोिालाई शारीररक, मानतसक, 

आतथनक, भौततक िा अन्य वकतसमको हातन, नोक्सानी हनु गएमा िा बस्तकुो त्रवुटपूणन उत्पादनको कारणबाट 
क्षतत पगु्न गएमा उपभोिा स्ियंले िा तनजको तफन बाट कुनै उपभोिा संस्थाले िा उपभोिा असक्षम 
भएमा िा तनजको मतृ्य ु भइसकेको अिस्थामा त्यस्तो उपभोिाको हकिालाले त्यस्तो बस्त ु िा सेिा 
उत्पादन, पैठारी, सञ् िय, ढुिानी, तबक्री वितरण िा प्रदान गने जनु व्यक्तिको कारणबाट त्यस्तो हातन, 

नोक्सानी भएको हो सोही व्यक्तिबाट क्षततपूततन भराई पाउन अदालत समक्ष त्यसरी हातन, नोक्सानी पगुेको 
तमततले छ मवहनातभत्र उजरुी गनन सक्ने व्यिस्था गररएको छ।191 

 

यसरी परेको उजरुी  उपर छानविन गदान उपभोिालाई हातन, नोक्सानी पगु्न गएको ठहर भएमा त्यस्तो 
हातन, नोक्सानीको आधारमा सम्बक्तन्धत उत्पादक, पैठारीकतान, सञ् ियकतान, ढुिानीकतान, वितरक िा तबके्रताबाट 
क्षततपूततनिापतको रकम उपभोिा िा तनजको मतृ्य ु भइसकेको भए कानूनबमोक्तजमको हकिालाले पाउन े
समेत व्यिस्था छ।192 यसका साथै क्षततपूततन तनधानरणका लातग पीतडत व्यक्तिलाई पनन गएको शारीररक िा 
मानतसक कष्ट िा पीडा र त्यसको गम्भीरता, उपिार हनु सक्न ेवकतसमको क्षतत भएकोमा उपिार गराउन 
लाग्ने अनमुातनत खिन, शारीररक िा मानतसक क्षततको कारण पीतडत व्यक्तिको आय आजनन गने क्षमतामा 
हनु गएको ह्रास, उपिार हनु नसक्न े वकतसमको शारीररक िा मानतसक क्षतत पगुेकोमा पीतडत व्यक्तिको 
उमेर र तनजको पाररिाररक दावयत्ि, पीतडतको मतृ्य ु भएकोमा तनजको आम्दानीमा आक्तश्रत तनजको 
पररिारका सदस्यको संख्या र तनजहरुको जीविको पाजननको तनतमि आिश्यक पने न्यूनतम खिन, पीतडत 
व्यक्तिले दािी गरेका कुरामध्ये उक्तित र उपयिु देक्तखएका अन्य कुरा र उत्पादक, पैठारीकतान, सञ् ियकतान, 
तबके्रता एिं सेिा प्रदायकको आतथनक तथा व्यिसायको क्तस्थतत जस्ता मापदण्डहरु तनददनष्ट गररएको छ।193 

 

मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ को पररच्छेद १७  अन्तगनत दफा ६७२ देक्तख ६८४ सम्म दषु्कृतत (टटनस)् 
सम्बन्धी व्यिस्था गररएको छ। यसमा कसैको त्रवुट, हेलिेक्र्याइ िा लापबानही जेसकैुबाट भए तापतन कुनै 
काम (कतमसन) िा अकमनण्यता (ओतमसन) बाट कसैको क्तजउ, ज्यान िा सम्पक्ति िा कानूनबमोक्तजम 
                                                            
189 ऐजन, दफा २२ । 
190 ऐजन, दफा २४ । 

191 उपभोक्ता संरक्षण ऐन‚ २०७५, दफा ५० । 
192 ऐजन, दफा ५१ । 

193 ऐजन, दफा ५२ । 
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संरक्तक्षत हक िा वहतमा कुनै वकतसमले हातन, नोक्सानी परु् याउन ेकायन भएमा दषु्कृतत मातनन ेर यसरी गरेको 
दषु्कृततमा त्यस्तो कायन गने व्यक्तिले यस पररच्छेदबमोक्तजम दावयत्ि व्यहोनुन पने गरी दषु्कृततको पररभाषा 
गररएको छ। साथै थप दफाहरुमा वितभन्न वकतसमका दषु्कृततजन्य दावयत्िहरुको व्यिस्था गररएको छ।194 

मलूुकी देिानी संवहताले गरेको दषु्कृततसम्बन्धी कानूनको व्यिस्था सम्बन्धमा वितभन्न वटप्पणी रहेको 
देक्तखन्छ। खासगरी यस व्यिस्थामा कमन लमा जस्तै दषु्कृततका मनसायपूिनक‚ लापबानहीपूिनक र कठोर 
दावयत्िको दषु्कृतत भनी िगीकरण भएको छैन। कमन लको दषु्कृततमा Duty of Care लाई एक आिश्यक 
तत्िको रुपमा तलइने गरेको पाइन्छ। त्यस्तो मान्यताभन्दा फरक दृवष्टकोण नेपालमा रहेको छ। यसका 
साथै यस कानूनमा थपु्र ै ररिताहरू रहेका छन ्जसलाई अदालतले व्याख्या गनुनपने अिस्था छ भन्नेसमेत 
वटप्पणी गररएको पाइन्छ।195 संवहतामा त्रवुट र हेलिेक्र्याइुँ के कुरालाई जनाउुँछ र कुन अिस्थामा हनु्छ 
िा होतसयारी िा साबधानीको मानक के हो भन्ने कुरा स्पस्ट छैन भन्ने पतन संवहतामा रहेको कमजोरीको 
रुपमा औलं्याइएको पाइन्छ।196 

 

नेपालमा देिानी दावयत्िका सम्बन्धमा देिानी संवहताका कततपय व्यिस्थाहरु रहेका छन।् मलुकुी अपराध 
संवहतामा क्षततपूततनलाई सजायकै रुपमा राक्तखएको छ। यस संवहताका प्रायजसो कसरुमा सजायका अततररि 
क्षततपूततनको पतन व्यिस्था गररएको छ। यद्यवप यी व्यिस्थाहरु दषु्कृततजन्य व्यिस्था भने होइनन ् र यी 
अपराधजन्य व्यिस्थाका रुपमा रहेका छन।् 

  
4. नेपालमा दषु्कृततजन्य दावयत्िका सम्बन्धमा न्यावयक दृवष्टकोण 

दषु्कृततको विषय अदालतका फैसलाबाट तबकतसत हुुँदै आएको छ। नेपालमा तबगतमा दषु्कृततसम्बन्धी 
कानूनको अभाि रहेकोले अदालतबाट यस सम्बन्धमा व्याख्या र विििेना हनु नसकेको अिस्था छ। 
देिानी दावयत्िको विषय वितभन्न मलुकुको विधावयकी कानून िा दषु्कृततसम्बन्धी कानूनमा समेवटएका छन।् 
हाम्रो मलुकुमा लामो समयसम्म दषु्कृततसम्बन्धी कानून नभएको भनी देिानी दावयत्िको विषयलाई एवकन 
रुपमा न्यावयक तनणनयको विििेनामा समेवटएन सकेको तथएन।197 हाम्रो अदालतबाट दषु्कृततको सम्बन्धमा 
व्याख्या गने अिसर पाएका केही मदु्दाहरुमा अदालतबाट व्याख्या हनु नसकेका कारण नपेालमा दषु्कृततको 
विकास हनु नसकेको भन्ने वटप्पणी हनु े गरेका छन।् यसो भए तापतन पतछल्ला समयमा उपभोिाको 
हकवहतसुँग सम्बक्तन्धत दषु्कृतत (Consumer Tort) र सो अन्तगनतको क्षततपूततनका विषयमा सिोच्ि 
अदालतबाट वितभन्न मदु्दाहरुमा व्याख्या भएका छन।् दषु्कृतत कानूनकै रुपमा व्याख्या नभएको भए तापतन 
अन्य कानूनका सन्दभनमा क्षततपूततन सम्बन्धमा भएका व्याख्याहरु दषु्कृततको विषयसुँग सातमप्यता राख्न े

                                                            
194

 यस लेख न्याधयक धवधधशास्त्रसँग केधन्रत भएको र यसै पनस्तकको अन्य लेखमा काननूको धवर्यमा चचाु हुने भएकाले यहाँ उल्लेख गररएको िैन ।  
195 https://www.newbusinessage.com/MagazineArticles/view/2237  

        हरेरएको धमधत २०७७।१०।१० । 
196 कैलाशप्रसाद सनवेदी‚ मलुकुी दवेानी संधहतामा दसु्कृधतसम्बन्त्िी व्यवस्था र सिुारका पक्षहरु‚ ७ प्रधतपादन, २७२ (राधष्रय न्याधयक प्रधतष्ठान, २०७७) 

197 आनन्दमोहन भट्टराई‚ उपचारसम्बन्त्िी अविारणा र दवेानी संधहताको भावभधूम‚ १ अधभयोजन जनुल‚ (महान्यायाधधवक्ताको कायाुलय, २०७५) 

https://www.newbusinessage.com/MagazineArticles/view/2237
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देक्तखएका छन।् अताः दषु्कृतत सम्बन्धमा सातमप्यता राख्न े सिोच्ि अदालतबाट प्रततपाददत तसद्धान्त िा 
न्यावयक दृवष्टकोणलाई यहाुँ संक्षेपमा उल्लेख र विश्लषेण गने प्रयास गररएको छ। 

 

४.१ हिाई उड्डयनसुँग सम्बक्तन्धत लापबानही  

दषु्कृततका स्िरुपहरु वितभन्न प्रकारका हनु्छन।् हिाई सेिाका सम्बन्धमा भएका लापबानही िा 
हेलिेक्र्याइुँका कारण दघुनटना भई िा अन्य कुनै वकतसमले कसैको हातन नोक्सानी भएमा हिाई सेिा 
प्रदायक संस्थाले त्यस्तो हातन िा क्षततको बहन गनुनपने हनु्छ। Doctrine of res ipsa loquitur198 र कठोर 
दावयत्िको तसद्धान्तका आधारमा हिाई दघुनटनाबाट भएको हातन नोक्सानीको दावयत्ि सजृना गने अभ्यास 
रहेको छ।199 नपेालमा हिाई सेिामा भएको लापबानहीका सन्दभनमा क्षततपूततनको माग गरी अदालतमा परेका 
दािीका सन्दभनमा हिाई दघुनटना तथा यात्रलुाई जानकारी नददई गररएको उडान समय तातलकाको 
पररितननसुँग सम्बक्तन्धत महत्त्िपूणन दईुिटा फैसलाको विििेना गररएको छ।  

(क) तुंगशमशेर ज.ब.रा. मरी म.ुस. गने द्रोणशमशेर ज.ब.रा. विरुद्ध इक्तण्डयन एयरलाइन्स कपोरेशन, 

काठमाडौ (२०१३)200  
मदु्दाको त्यतफन  हेदान २०१३।२।२ का ददन इक्तण्डयन एयरलाइन्स कपोरेशनको हिाईजहाज तसमराबाट 
उडेको र काठमाडौं गौिर हिाइ मैदानमा ओलनदा जतमन छुनासाथ दघुनटना भई आगो लाग्दा एउटा 
बच्िासवहत १४ जना यात्रहुरुको ज्यान समाप्त भयो। ततनीहरुको क्तजउमा लगाएको र बाकसमा रहेको 
गहनासमेत नष्ट भई क्षतत भएको तथयो। उि दघुनटना कुनै यन्त्रको खरािीबाट िा मातनसले सकेसम्मको 
होतसयारीबाट बिाउ गनन सक्न ेशक्तिभन्दा बावहरको अतनयक्तन्त्रत अिस्थाको घटना नभएको‚ नाबालक केटा 
केटीलाई हिाईजहाजमा बसाल्न संरक्षकको मन्जरुी नतलएको‚ दोश्रो वटपको वटकट तलएकोलाई पवहलो 
वटपमा िढाएको‚ हिाईजहाजमा स्टेिाडन नराखेको‚ हिाईजहाज िालकको लापबानहीबाट भएकोले क्षततपूततनको 
मागदािी रहेको वफराद दािी देक्तखन्छ। उि दघुनटना पाइलटको भलु गफलतबाट नभएकोले क्षततपूततन 
बहन गनन नपने भन्न े प्रततउिरपत्र रहेको देक्तखन्छ। तह तह फैसला हुुँदै सिोच्ि अदालतको संयिु 
इजलासमा रायबाझी भई पूणन इजलासबाट फैसला भएकोमा मदु्दा राजाबाट दोहर् याई ददन ुभन्ने हकुुम प्रमागंी 
भई पनुाः तमतत २०२४।६।६ गते पूणन इजलासबाट बहमुतबाट फैसला भएकोमा यस फैसलामा माननीय 
न्यायाधीश प्रकाश के.सी. ले तबसम्मत राय व्यि गनुन भएको देक्तखन्छ। प्रस्ततु मदु्दा त्यसपतछ पतन तुंग 

                                                            
198 यस धसद्धान्तले प्रधतवादीले लापरवाही गरेको अननमान गररन्ि र लापरवाही नगरेको भए वा सावधानी अपनाएको भए सामान्य रुपमा दनघुटना सम्भव धथएन भन्ने 

माधनन्ि। यस धसद्धान्तले कन नै बस्तन वा घटना आफैमा प्रमाण हो र यस्तो घटनाले आँफै बास्तधबकता धचधित गिु भन्ने माधनन्ि ।  
199 उदाहरणका लाधग अमेररकाको United States v. Kesinger र Rochester Gas and Electric Corp. v. Dunlo को मनद्दालाई धलन सधकन्ि। 

https://repository.uchastings.edu/cgi/viewcontent.cgi? 

article=1367&context= hastings_law_journal. 

200 यस मनद्दामा सवोच्च अदालतबाट तत्कालीन राजाबाट हुकन म प्रमांगी भई पटक पटक दोहोर् याएर हरेी फैसला भएको ि। अधन्तम पटक धमधत २०२८।६।१ मा 

सवोच्च अदालतमा पेशीका धदन उपधस्थत सबै न्यायाधीश सधम्मधलत ११ जनाको पणूु इजलासबाट फैसला भएको धथयो। धवस्ततृ अध्ययनका लाधग ने.का.प. 

२०२४, धनणयु नं. ३८९ र ने.का.प. २०२९, धनणुय नं. ६९४ हनेनुहोस ्।  
 

https://repository.uchastings.edu/cgi/viewcontent.cgi?%0barticle=1367&context=
https://repository.uchastings.edu/cgi/viewcontent.cgi?%0barticle=1367&context=
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शमशेरले िढाएको तनिदेन अनसुार पेशी तोवकएको ददनमा हाक्तजर भएसम्मका न्यायाधीशको फुलबेञ्चबाट 
एकपटक हेरी रुल तनयमबमोक्तजम तनणनय गररददन ुभन्न ेतमतत २०२५।६।११। ५ को हकुुम प्रमागंी भई 
११ जना न्यायाधीश सक्तम्मतलत पूणन इजलासबाट तमतत २०२८।६।१ मा फैसला भएको देक्तखन्छ। सो 
फैसलामा माननीय न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसमेतको तबसम्मत राय रहेको देक्तखन्छ।  

 

प्रस्ततु मदु्दामा वििाददत प्रश्नतफन  हेदान कुनै िाययुान दघुनटनाबाट कुनै व्यक्तिको मतृ्य ु भएमा तनजको 
हकिालाले नागररक अतधकार ऐन, २०१२ को दफा १२ र दफा १७ को उपदफा को )१ (आधारमा 
क्षततपूततनको दािी गनन पाउुँछ िा पाउुँदैन ? भन्ने नै दषु्कृततको सम्बन्धमा सान्दतभनक मखु्य वििाददत प्रश्न 
देक्तखन्छ।201 

 

तमतत २०२४।६।६ मा माननीय न्यायाधीश प्रकाश के.सी.बाट व्यि अल्पमतको रायमा202 दषु्कृततका 
सम्बन्धमा आफ्नो स्पस्ट धारणा व्यि गनुन भएको छ।203 उहाुँले मातनसको मतृ्य ु भएबापत हकदारले 
क्षततपूततन ददलाइ पाउुँ भनी गरेको नालेस नपेालको न्याय पद्धततमा अनौठो देक्तखन आउन ुस्िाभाविकै हो। 
यस वकतसमको मदु्दा न त पूरा देिानी भन्न सवकन्छ न त पूरा फौजदारी नै करार गनन तमल्छ। तसथन यस्ता 
मदु्दाको टटन (tort) नामाकरण गररएको अन्य सभ्य मलुकुहरुको न्याय पद्धततमा पाइन्छ। टटनमा दईु 
वकतसमको िोट (Injury) हनु्छ। अताः दईु वकतसमको दािी पतन टटनमा हनु सिछ। िोटपटक िा 
नोक्सान व्यहोनुन पने िा मरेका व्यक्तिको हकदारले क्षततपूततनको दािी गनन पाउने र सरकारले दोषीलाई 
दण्ड सजाय ददने ददलाउन पाउन ेभनी राय व्यि गनुन भएको देक्तखन्छ। 

  

माननीय न्यायाधीश प्रकाश के.सीको रायमा िालकको लापबानहीले दघुनटनाको नोक्सानी रोक्न सबै 
आिश्यक कारिाही भएको तथयो िा दघुनटना रोक्न असम्भि तथयो भन्न ेकुरा प्रततिादी पक्षबाट प्रमाक्तणत 
नभएकोले ररपोटनको प्रमाणसमेतले िालकको लापबानहीले दघुनटना भएको ठहछन भन्दै यसरी लापबानहीले 
दघुनटना भएकोमा कपोरेशनले क्षततपूततनको दावयत्ि बहन गनुनपने राय रहेको देक्तखन्छ। साथै, यस क्रममा 
थप उल्लेख गदै कपोरेसनको गफलतले तनयमले राख्नपुने सेिक िा सेविकासमेत नराखेको हुुँदा यतत धेरै 
मातनसको ज्यान हरण भएको हो भन्ने राय व्यि भएको देक्तखन्छ। यदद कपोरेसनले सेिक िा सेविका 
जहाजमा राक्तखददएको भए सम्भिताः सबै यात्रहुरु बाुँच्न सक्न े तथए। मनेहरुलाई उत्रने समय प्रशस्तै 
तथयो। तर पेवटले तसटमा बाुँतधएका मातनसहरुको पेवट खोली नददएको कारणले र कोही बावहर तनस्केका 
मातनसहरु आफ्नो धन सम्पक्ति ल्याउनको तनतमि िाकस र मालमिा क्तझक्न लातग बाटो बन्द भएबाट पतन 
धेरैको दखुद अकाल मतृ्य ुहनु गयो। जहाजमा सेिक िा सेविका रहेको भए यो सब हनुे तथएन। स्टेिाडन 

                                                            
201 यस मनद्दामा वाशाु कन्भने्सन तथा हदम्यादसमेतको प्रन स समावेश भएको धथयो। यस लेखमा दनस्कृधत सम्बन्धमा चचाु गने प्रयत्न भएकाले ती प्रन समा भएको धनणुय र 

व्याख्या उल्लेख नगरी मतृकका हकवालाले क्षधतपधूतु दावी गनु पाउने वा नपाउने भन्ने प्रन सका सम्बन्धमा भएको व्याख्यामा माि केधन्रत रहकेो िन  ।  
202 ने.का.प. २०२४, धनणयु नं. ३८९ ।  
203 उहाँको रायमा धनजी अन्तराुधष्रय काननू तथा अन्य मनलनकका फैसलाहरुको बारेमा समेत व्याख्या र धवशे्लर्ण गननु भएको ि। यहाँ दनस्कृधतसँग सान्दधभुक पक्षमा माि 

उहाँको राय संके्षपमा उल्लेख गरेको िन  ।  
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रहेको भए धेरै यात्रकुो ज्यान बुँच्न ेतथयो भनी संयिु जाुँि सतमततले पतन आफ्नो प्रततिदेनमा भनेको छ। 
यसैले दघुनटना रोक्न असम्भि तथयो िा रोक्न आिश्यक कारिाही गररएको तथयो भन्ने क्तजवकर खम्िीर हनु 
सिैन। यसरी नागररक अतधकार ऐनको दफा १२ िक्तखनलाप ज्यान हरेको मदु्दामा समेत सोही ऐनको दफा 
१७ )१(  अनसुार क्षततपूततन ददनपुने समेत हनु आउुँछ। त्यस्तो अिस्थामा मतृ व्यक्ति स्ियं नालेस गनन 
आउन ेकुरै भएन र त्यस्तो अिस्थामा त्यस्तो मतृ व्यक्तिको हकदार िादीहरुलाई समेत उि दफा १२ 
िक्तखनलाप काम भएबाट मातनसक एिम ् आतथनक आघातसमेत पगुेकै हुुँदा उपरोि कानूनी व्यिस्था  
अन्तगनत क्षततपूततनको दािी त्यस्तो आघात भएका व्यक्ति िादीहरुले गनन पाउने नै हनु्छ। अन्यथा उि 
दफा १७ )१(  को कानूनी व्यिस्था तनरनथक हनुे भनी माननीय न्यायाधीश प्रकाश के.सी.ले आफ्नो रायमा 
व्यि गनुन भएको देक्तखन्छ। 

 

उहाुँबाट व्यि यस रायमा लापबानहीजन्य दषु्कृततको ममन र भािना तथा त्यसमा पाउने उपिारको विषय 
अन्तरतनवहत रहको पाइन्छ। आजभन्दा पिास िषन अगातड गररएका फैसलामा यस वकतसमको विहंगम 
व्याख्या र न्यायका लातग राक्तखएको स्पस्ट दृवष्टकोण आज पयनन्त अनकुरणीय छ। उहाुँको यस रायले 
दषु्कृतत र देिानी उपिारको पक्षलाई सम्भ्रान्त बनाउन ेतनक्तित तथयो। तर‚ उहाुँका अन्य सहकमीहरुको यो 
कुरा नबझु्नमुा ठूलो कमजोरी देक्तखई यो राय अल्पमतमा रहेको कारण तनणनयको रुपमा कायम रहन सकेन 
भन्ने विश्लषेण हनुे गरेको छ।204 यसरी नै यस मदु्दामा व्याख्याको अिसर हुुँदाहुुँदै पतन दषु्कृततको विकास 
हनुे गरी व्याख्या नभएकोले यो विषय ओझेलमा परेको भन्ने विद्वानहरुको दृवष्टकोण रहेको देक्तखन्छ।205 यस 
मदु्दामा एघार जना माननीय न्यायाधीश सक्तम्मतलत पूणन इजलासको तमतत २०२८। ६।१ को फैसला 206 
हेदान यसपूबन सिोच्ि अदालतको पूणन इजलासबाट पटकपटक फैसला भएकोमा पनुाः राजाबाट उपक्तस्थत सबै 
न्यायाधीशले हेने गरी हकुुम प्रमांगी भई फैसला हुुँदा प्रधान न्यायाधीश रत्नबहादरु तबष्टसवहत बहमुत 
न्यायाधीशबाट हकदैया समेतका आधारमा वफराददािी खारेज हनु ेगरी फैसला भएको देक्तखन्छ। बहमुतको 
रायमा भतनएको छ- “मतृ व्यक्तिका हकिालाहरू अतधकार आघात भएको व्यक्ति मातनन नसक्न े हनुाले 
नागररक अतधकार ऐनको दफा १२ बमोक्तजम अतधकार हनन ् भएकोमा मतृ व्यक्तिको ज्यानिापतको 
क्षततपूततन हकिालाले दािी गनन पाउन े उि दफा १७ )१(  ले अतधकार ददएको देक्तखन आउुँदैन”। 

                                                            
204 आनन्दमोहन भट्टराईले भधिुक्ट‚ लयसु फोरम नेपाल‚ २०७७ अंक १७‚ पषृ्ठ २१९-२० मा लेख्नन भएको ि की‚ यस मनद्दामा दनस्कृधत काननूबारे माननीय के.सी. ले 

जे लेख्ननभएको धथयो‚ सो अभावको पधूतु अब मनलनकी दवेानी संधहता माफुत भएको ि । सो मनद्दामा उहाँले नागररक अधधकार ऐन‚ २०१२, दफा १७ को प्रयोग गरी 

वादीहरुलाई क्षधतपधूतु धदने जनन प्रयास गननुभयो यदी बहुमतले त्यसलाई स्वीकारेको भए क्षधतपधूतुसम्बन्धी हाम्रो धवधधशास्त्र त्यसै समयबाट धबकधसत हुन थाल्ने 

धथयो । सो कन रा नबनझ्ननमा उहाँको सहकमीहरुको ठनलो कमजोरी दधेखन्ि ।  
205 िा. राजेन्र कन मार आचायु‚ दनस्कृधत काननू‚ पररधचत िापाखाना‚ काठमाण्िौ‚ प ृ १९ यसमा उहाँ भन्नहुन्ि यस तनंग शमशेरको मनद्दामा दनस्कृधतको धवर्यवस्तन 

रहकेोमा पणूु इजलासबाट यो अवधारणा नै स्वीकार गररएन । उहाँ थप भन्ननहुन्ि यो मनद्दामा भएको धनणुयले दनस्कृधतको धनमुम हत्या भयो । यसरी नै यही पनस्तकको 

मन्तब्य लेखनका क्रममा पीधित न्यायप्रणालीका प्रणेताका रुपमा पररधचत िा शकर कन मार श्रेष्ठले यस फैसलाले दनस्कृधत काननूको भनणहत्या भएको दृधष्टकोण राख्नन 

भएको ि ।  

206  ने.का.प. २०२९, धनणुय नं. ६९४ । 
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बहमुतको यो फैसला दषु्कृतत कानूनको विकास हनुे गरी नभईकन त्यसतफन  उदासीन रही फैसला भएको 
देक्तखन्छ।  

 
यस मदु्दामा माननीय विश्वनाथ उपाध्यायको राय तथा माननीय झपटतसंह, माननीय सरेुन्द्रप्रसाद, माननीय 

िह्मदि, माननीय तै्रलोक्यराजको सहमतत रहेको छ। सो रायमा मतृकको हकिालालाई क्षततपूततनमा दािी 
गने हकदैया हनुे भन्न ेदृवष्टकोण माननीय न्यायाधीशहरूको रहेको पाइन्छ। पूणन इजलासमा सक्तम्मतलत ११ 
जनामध्ये िहाुँहरु जम्मा ५ जना भई अल्पमतमा भएकाले यो राय फैसलाका रुपमा कायम हनुे सकेन। 
यस रायमा मतृकको हकिालालाई क्षततपूततनमा दािी गनन पाउन े सम्बन्धमा स्पस्ट रुपमा व्याख्या गनुन 
भएको देक्तखन्छ।  

 

यसरी प्रस्ततु अल्पमतको रायमा माननीय विश्वनाथ उपाध्यायले मतृक व्यक्तिका हकमा तनजका हकिालाले 
क्षततपूततनमा दािी गनन सवकने गरी व्याख्या गनुन भएको र अन्य िार जना माननीय न्यायाधीशबाट सो रायमा 
सहमतत रहेको देक्तखन्छ। यस रायमा दषु्कृतत भन्न ेशब्द कही ँकतै परेको नदेक्तखए पतन साविक नागररक 
अतधकार ऐन, २०१२ को दफा १७  अन्तगनतको प्रस्ततु क्षततपूततनसम्बन्धी मदु्दा देिानी गल्ती र देिानी 
दावयत्िको मदु्दा हो भन्न ेकुरालाई स्पस्ट रुपमा उद् घोष भने गररएको छ। यसबाट दषु्कृततको ममन सक्तन्नवहत 
रहेको प्रततत हनु आउुँछ। यस दृवष्टकोणबाट हेदान उि रायमा साविक नागररक अतधकार ऐन, २०१२ मा 
भएको क्षततपूततनका लातग मतृकको हकिालाले दािी गनन पाउन े गरी भएको व्याख्याले दषु्कृततसम्बन्धी 
अिधारणामा जोड ददएको पाइन्छ। 

 

यतत एयरलाइन्स प्रा.तल.विरूद्ध उपभोिा वहत संरक्षण मञ्चको पत्रले रेतडयो सगरमाथामा स्टेसन मेनजेरको 
रूपमा कायनरत घमराज लइुुँटेल207 मदु्दा हेदान १ मािन २००७ देक्तख ८ मािन २००७ सम्मको विराटनगरको 
रेतडयो कायनक्रम सञ्चालनका लातग सोही तमततमा काठमाडौं-विराटनगर जान े र ८ मािन २००७ मा 
विराटनगर-काठमाडौं उडान भने गरी यतत एअर लाइन्सको वटकट खररद गरी आफ्नो वटकट समयअनसुार 
उडान भनन १ मािन २००७ का ददन तबहान ८:३० बजे तत्रभिुन अन्तरानवष्ट्रय विमानस्थलमा गएकोमा तबहान 
९ बजे उडान हनुपुने विमान पवहले नै उतडसकेको र ८ मािन २००७ मा फकी आउुँदा पतन 
विराटनगरबाट काठमाडौंको ददउुँसो ३ बजेको उडान हनुपुनेमा कररब २ घण्टा वढलो उडानका कारणले १ 
मािनदेक्तख ८ मािनसम्मको विराटनगरको कायनक्रम र काठमाडौंमा फकी सो स्थानमा गनन सवकन े
कायनक्रमसमेत प्रभावित हनु गएकाले सो उडानको अतनयतमत उडान तातलकाको कारणबाट म तनिदेकलाई 
आतथनक सामाक्तजक साख मापनमा रू. १ लाख, विराटनगरको कायनक्रममा प्राप्त गने पाररश्रतमक रू. २५, 

०००।- र काठमाडौं पगुी काम गरेबापत प्राप्त हनु ेरू. १०००।- समेत गरी कूल रू. १,२६,०००।- 
क्षतत हनु गएकोले सो क्षतत रकम उपभोिा संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २४ बमोक्तजम क्षततपूततन ददलाई 
भराई पाउुँ भनी क्षततपूततन सतमतत काठमाडौंमा पेस भएको तनिेदन पेश भएकोमा सो सतमततबाट हदम्यादका 
कारण तनिेदन खारेज गरेकोमा पनुरािेदन अदालतबाट एअरलाइन्सबाट रु. १०००।- क्षततपूततन भराउन े
                                                            
207 ने.का.प. २०७५, धनणुय नं. ९९८९ । 
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गरी फैसला भएको पाइन्छ। प्रस्ततु मदु्दामा वििाददत प्रश्न खासगरी हदम्यादतभत्र उजरुी परे िा नपरेको र 

उडानमा भएको वढलाईबापत क्षततपूततन ददने कानूनी व्यिस्था रहे िा नरहेको र वटकटको शतन विपरीत 
क्षततपूततन बहन गराउन नतमल्न ेभन्न ेनै मखु्य रुपमा वििाद रहेको देक्तखन्छ।  

 

उपभोिा संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २२ मा िस्त ुिा सेिा तबक्री वितरण िा प्रदान गरेको कारणबाट 
कुनै उपभोिालाई कुनै पतन वकतसमको हातन नोक्सानी हनु गएमा त्यस्तो उपभोिा िा संस्थाले क्षततपूततन 
भराई पाउुँ भनी क्षततपूततन सतमतत समक्ष ३५ ददनतभत्र उजरुी गनुनपने कानूनी व्यिस्था भएको र प्रस्ततु 
मदु्दाका उजरुकतान पनुरािेदक कम्पनीको उडानबाट १ मािन २००७ मा विराटनगर गई ८ मािन २००७ 
मा काठमाडौं फकन ने वटकट खररद गरी सोहीअनसुार ८ मािन २००७ अथानत ् २०६३।११।२४ मा 
काठमाडौं फकेको भन्न ेदेक्तखुँदा सोही फकेको तमततबाटै हदम्याद प्रारम्भ भएको मान्नुपने र उजरुी हदम्याद 
नाघी दायर भएको भन्न नतमल्न े भन्दै फकेको तमततबाट हदम्याद प्रारम्भ हनु े भनी राय व्यि भएको 
देक्तखन्छ। 

 

४.२ उत्पादकीय दावयत्ि 

उत्पादन गररएका सामान गणुस्तरहीन भई उपभोिालाई क्षतत भएमा त्यस्तो सामान उत्पादन गने संस्थाले 
क्षततपूततनको दावयत्ि बहन गनुनपने दषु्कृतत कानूनको मान्यता रहेको हनु्छ। उत्पादकीय दावयत्िमा (Product 

Liability) उत्पादन भएका सामग्रीका कारण भएका नोक्सानीका लातग उत्पादक‚ तबतरक र तबके्रताले 
दावयत्ि बहन गनुनपने हनु्छ। परम्परागत रुपमा उत्पादन दावयत्िसुँग सम्बक्तन्धत वििादहरु लापबानहीको 
तसद्धान्तका आधारमा तनणनय गररने अभ्यास रहेको तथयो। अवहले उत्पादन दावयत्िको कानूनको विकास भई 
दषु्कृततको कठोर दावयत्ि अन्तगनतसमेत तबस्तार भएको मातनन्छ।208 यहाुँ उत्पादकीय दावयत्िसुँग 
सान्दतभनक वहमाल तसमेण्ट कम्पनी िोभार काठमाडौंविरुद्ध रबुबहादरु काकीको209 मदु्दामा घरको दोश्रो 
ढलानमा पाइपद्वारा पानी हाल्दा ढलान प्िाल परी रोडा बालिुा तसन्काले खोतस्रदा पतन खोतस्रन ेभएकोले 
तसमेन्ट नसमाई ढलानबाट पानी िवुहन ेभएकोले ठूलो नोक्सानी पगु्न गई नागररक अतधकार ऐन, २०१२ 
को दफा ६ )५( , ६ र ९ ले प्रदि अतधकारमा आघात पगु्न गएकाले क्षततपूततन ददलाइ भराई पाउुँ भन्ने 
समेत व्यहोराको वफराद दािीमा नेपालमा क्षततपूततनसम्बन्धी कानून नै छैन र क्षततपूततन ददलाउन तमल्न ेहोइन 
भन्ने प्रततउिर रहेकोमा वहमाल तसमेन्ट कारखानाबाट िादीले क्षततपूततन पाउने ठहछन भन्ने व्यहोराको 
पनुरािेदन अदालत पाटनबाट फैसला भई पनुरािेदन परी सिोच्ि अदालतको सयिु इजलासमा राय 
बाझेका कारण पूणन इजलासमा पेश भएको अिस्था तथयो। सो मदु्दाको वििाददत प्रश्न हेदान मदु्दाको वफराद 
पनुरािेदन अदालतमा लाग्न ेहो होइन ? वफराद हदम्यादतभत्र परेको छ छैन ? र िादीलाई भएको क्षततको 
प्रततिादीले क्षततपूततनको दावयत्ि बहन गनुनपने हो िा होइन ? भन्ने नै रहेको तथयो।  

 

                                                            
208 https://courses.lumenlearning.com/wmopen-introbusiness/chapter/tort-law-liability-and-damages/ हरेरएको धमधत २०७७।१०।१० ।  
209 ने.का.प. २०५८, धनणुय नं. ७०४६ ।  
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सयिु इजलासबाट भएको रायबाझी भैसकेपतछ पूणन इजलासबाट गणुस्तरवहन तसमेन्ट प्रयोगबाट नोक्सान 
भएमा क्षततपूततन अतधकारमा आघात हनुे भनी व्याख्या भएको पाइन्छ। पूणन इजलासबाट “नागररक अतधकार 
ऐन, २०१२ को दफा ६ ले प्रितलत नपेाल कानूनको अधीनमा रही नेपाल अतधराज्यभर जनुसकैु भागमा 
पतन बसोबास गने र घरजम गने, सम्पक्ति आजनन गने, भोग गने, िेिविखन गने, त्यसैगरी ऐ. को दफा ९ को 
सम्पक्तिसम्बन्धी अतधकार प्रितलत नेपाल कानूनको अक्तख्तयार विना कुनै व्यक्तिको सम्पक्ति अपहरण गररने 
छैन भन्ने व्यिस्था रहेको पाइन्छ। उक्तल्लक्तखत कानूनी व्यिस्थाहरुलाई दृवष्टगत गदान घरको ढलानमा प्रयोग 
गररन ेतसमेन्टको कारणबाट ढलान काम नलाग्न ेभै ठूलो नोक्सानी व्यहोनुन पने अिस्था सजृना हनु्छ भन्न े
उक्तल्लक्तखत ऐनले ददएको सम्पक्तिसम्बन्धी अतधकारमा आघात पगुेको मान्नपुने हनु्छ” भनी व्याख्या भएको 
छ।  

 

सम्मातनत सिोच्ि अदालतको यस फैसलाले कुनै सामानको प्रयोगबाट नोक्सान परे अतधकारमा आघात 
परेको मातनने र त्यसरी अतधकारमा आघात परेमा सामान उत्पादन गने कम्पनीबाट क्षततपूततन पाउन ेगरी 
स्पस्ट व्याख्या गरेको देक्तखन्छ। यस फैसलालाई उत्पादकीय दावयत्िसुँग सान्दतभनक फैसलाको रुपमा तलन 
सवकन्छ। उत्पादकीय दावयत्िको विषय दषु्कृततमा लापबानही मात्र नभएर कठोर दावयत्िकै रुपमा पतन 
तलइन्छ। यस फैसलामा दषु्कृतत नभतनएको भए पतन क्षततपूततन पाउने गरी भएको व्यिस्थाले दषु्कृतत 
उपिारको ममनलाई प्रततविक्तम्बत गरेको मान्न सवकन्छ।  

 

४.३ क्तिवकत्सकीय लापबानही 
दषु्कृततजन्य दावयत्िमा पेशागत लापबानहीको कुरा पतन समािेश भएको हनु्छ। कुनै पतन पेशामा रहेको 
व्यक्तिले पेशाका मानक र मापदण्ड प्रततकूल हनु ेगरी िा लापबानहीपूिनक कुनै व्यक्तिलाई हातन नोक्सानी 
िा अतधकारमा आघात पगुमेा त्यसको दावयत्ि बहन गनुनपने हनु्छ। क्तिवकत्सकले उपिार गरेकोमा उपिार 
सफल नभएको िा तबरामीको मतृ्य ुभएको कारणले मात्र क्तिवकत्सकीय लापबानही हनुे अिस्था आउुँदैन। 
क्तिवकत्सकले क्तिवकत्सकीय मापदण्डअनसुार उपिार गरेको छ िा छैन‚ उपिारमा समकु्तित सतकन ता 
अपनाएको छ िा छैन‚ रोगको गलत तनदान गरेको छ िा छैन र गलत उपिार वितध अपनाएको छ िा 
छैन र तबरामीलाई सही सूिना सम्प्रवेषत गरेको छ िा छैन जस्ता विषयहरुका आधारमा क्तिवकत्सकीय 
लापबानही भए नभएको तनष्कषनमा पतुगन्छ। नेपालमा दषु्कृतत कै विषय भनी मदु्दाहरु अदालतमा प्रिेश 
नभएको भए पतन उपभोिा संरक्षण ऐनअनसुार क्षततपूततन माग भएको केही मदु्दाहरुमा सिोच्ि अदालतबाट 
तसद्धान्त प्रततपादन भएको अिस्था छ। यहाुँ त्यस्ता तसद्धान्तहरु उल्लेख गने प्रयास गररएको छ।  

 
ब्लकु्रस नतसनङ होम प्रा.तल. को तफन बाट माकेवटङ्ग मेनेजर ददलम्बर शे्रष्ठविरुद्ध तसजनना के.सी. तथा तनजको 
आमा सररता के.सी.को हकमा जनवहत संरक्षण मञ्चको तफन बाट भोजराज ऐर210 भएको मदु्दाको त्य हेदान 
सामान्य आुँखा दखेुको कारण पीतडत तसजनना के .सी. लाई आुँखा अस्पतालमा लगी परीक्षण भएपतछ ब्लकु्रस 
                                                            
210 ने.का.प. २०६६, धनणुय नं. ८२६२ । 
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नतसनङ होममा ररफर भई डा. तड.तब. शाहले उपिार गरेकोमा तनजले लापबानही गरेका कारणले गदान पीतडत 
बातलकाको शरीर कुरुप भएको र बाुँया आुँखाको हेने शक्तिसमेत नष्ट भएको हुुँदा जम्मा रु. १८‚ 
७३‚७५०।- भराई पाउुँ भन्ने तनिेदन र क्षततपूततन बहन गनुन नपने भन्ने विपक्षीहरुको प्रततउिर रहेको 
तथयो।  

 

यस मदु्दामा तनिेददकाका शरीरमा देक्तखएका फोकाहरू, छाला कालो भएको, मखु सकु्तन्नएको आदद लक्षण, 

असरहरू देक्तखएपतछ डाक्टरबाट जाुँि हुुँदा Tegrital सेिनबाट असर गरेको भन्न ेथाहा भएपतछ थाहा भएको 
तमततबाट ३५ ददनतभत्र उजरु गरेको हुुँदा हदम्याद नाघेको मान्न नतमल्न ेभन्दै दफा २२ को हदम्यादको 
व्याख्या गदान डाक्टरले जाुँिी औषधी Prescribe गरेको ददन िा औषतध खाएको पवहलो ददनदेक्तख गणना गने 
होइन, औषतध ददनहुुँ खाएपतछ लक्षण र असरहरू देक्तखन थालेको ददनबाट हदम्यादको गणना गनुनपछन। 
ऐनको व्याख्या गदान Purposive व्याख्या गनुनपछन, तनरथनक Frustrate हनु ेव्याख्या गनुन हुुँदैन। हातन नोक्सानी 
भएको कुरा जनु बेला जानकारी भयो सोही तमततलाई मदु्दा गनुनपने कारण तसजनना भएको तमतत मान्नुपने 
हनु्छ भनी व्याख्या भएको छ। 

  

यसैगरी उि मदु्दामा रोग र औषतध सेिन बारे जानकारी ददई औषतध सेिनबाट उत्पन्न हनु सक्न ेसम्भावित 
असरहरूको बारेमा सिेत र सजग नगराए तथा मनातसब होतसयारी नपरुाए लापबानही हनुे भनी तसद्धान्त 
प्रततपादन भएको छ। 
 
साथै, उि मदु्दामा डाक्टरले विरामीलाई ‘उपिार गने कायन’ उपभोिा संरक्षण ऐनको प्रयोजनको 
लातग ‘सेिा’ तभत्र परेको कारणले गदान डाक्टरले विरामीलाई उपिार गदान होस नपरु् याएको िा लापबानही 
गरेको प्रमाक्तणत भएमा Tortious Liability  अन्तगनत जररबाना र क्षततपूततन तथा फौजदारी दावयत्ि  
अन्तगनत Criminal Prosecution को व्यिस्था गरेको देक्तखन्छ। जसरी सरकारी अस्पतालमा कायनरत 
डाक्टरको लापबानहीका कारण विरामीलाई क्षतत पगुमेा त्यस्तो अस्पताल Tort मा Liable हनु्छ त्यस्तै गरी 
तनजी रुपमा सञ्चातलत नतसनङ्ग होम पतन Liable हनुे हुुँदा क्षततपूततन भराइददनपुने भनी ठहर गरेको देक्तखन्छ। 
  
प्रत्येक तबरामीलाई Right against Medical Negligence को हक प्राप्त हनुपुछन र Proven Medical 

Negligence मा Right to adequate compensation को हकपतन प्राप्त हनुपुदनछ। त्यस कारणले गदान बदतलुँदो 
अिस्था र पररक्तस्थतत तथा डाक्टरले तबरामीको उपिार गदान Negligence आदद गरी तबरामीलाई क्षतत पगु्न 
गएमा अस्पताल र डाक्टरलाई विरामीप्रतत Accountable बनाउन र डाक्टरले प्रयत्न गदानगदै पतन डाक्टरको 
काबभुन्दा बावहरको पररक्तस्थततको कारण तबरामी मनन गएको अिस्थामा डाक्टरको Negligence नहनु े र 
डाक्टर दोषी हनु नसक्न े हुुँदा Medical Negligence भनी िलेको मदु्दामा Expert Opinion based 

evidence मा आधाररत न्याय र इन्साफ हनुपुने भनी सिोच्ि अदालतको व्याख्यामा जोड ददइएको तथयो।  
यसरी प्रस्ततु मदु्दामा क्तिवकत्सकीय लापबानही के कस्तो अिस्थामा हनुे र यस्तो लापबानही कसरी पवहिान 
गने भन्न े सम्बन्धमा यस फैसलामा तबहंगम रुपमा विश्लषेण गररएको छ। यसका साथै यस फैसलामा 
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क्तिवकत्सक तथा नतसनङ होम दिैुको दावयत्ि रहने स्पस्ट रुपमा बोतलएको छ। क्तिवकत्सकीय लापबानहीका 
विषयमा उपभोिा संरक्षण ऐन‚ २०५४  अन्तगनत दायर भएको मदु्दामा नेपालको सिोच्ि अदालतबाट 
भएको पवहलो व्याख्याको रुपमा प्रस्ततु फैसलालाई तलन सवकन्छ। 

  

राक्तजया खातनुको हकमा ऐ.को एकाघरको ससरुा नेसार अहमद तमयाुँविरूद्ध प्रत्यथी पृ् िीिन्द्र अस्पताल, 

रामग्राम, निलपरासी तथा सोमा कायनरत डा.प्रमोद पौडेलसमेत211 को मदु्दाको त्य हेदान सकुशल जन्मेको 
बच्िा स्िास््य सेिा गलत एिं लापबानहीपूिनक शल्यवक्रया गरी स्िास््यमा प्रततकूल असर परु् याई गम्भीर 
खतरा उत्पन् न गरी मने बाुँच्न ेदोसाुँधमा पारी बटुिल आम्दा अस्पतालमा ररफर गरेको‚ सो अस्पतालले 
पतन उपिार गनन नसक्न े भनी जिाफ ददएपतछ लकु्तम्बनी अञ् िल अस्पताल तथा भैरहिा क्तस्थत वटक्तिङ 
अस्पतालमा लगी उपिार गराउुँदा त्यहाुँ समेत उपिार गनन नसक्न ेभनी जिाफ ददएकाले भारत गोरखपरुमा 
लगी उपिार गराउुँदा पतन विपक्षीहरूले गलत एिं लापबानहीपूिनक गरेको शल्यवक्रयाबाट उत्पन् न शारीररक 
स्िास््य नसतुरएकाले बहुारीको मतृ्य ुहनु गएकाले रु. १२,१९,६००।- क्षततपूततन ददलाई पाउुँ भन् न ेतनिेदन 
र लापबानही नगरेको भन्न े प्रततिादीहरुको क्तजवकर रहेकोमा रु. ४५,०००।- क्षततपूततन भराइददन े गरी 
क्षततपूततन सतमततबाट भएको तनणनय क्तिवकत्सामा र हेरिाहमा लापबानही गरेको िा गलत उपिार गरेको कुरा 
प्रमाक्तणत हनु नसकेको भनी उल्टी गरी क्षततपूततन भराउन नपने गरी पनुरािदेन अदालत बटुिलबाट भएको 
फैसला भई सिोच्ि अदालत नरािेदन अदालत बटुिलको तमतत २०६६।०३।०८ को फैसला तमलेको 
नदेक्तखुँदा उल्टी भई पृ् िीिन्द्र अस्पतालबाट तनिेदक नसेार अहमद तमयाुँले रू.४५,०००।- क्षततपूततनबापत 
पाउन े ठहर् याएको क्तजल्ला क्षततपूततन सतमतत निलपरासीको तमतत २०६५।०३।२२ को तनणनय मनातसब 
ठहर भएको भनी फैसला भएको देक्तखन्छ। 

  

कुनै वििादमा उजरु गने हकदैया उि वििादबाट पीतडत िा प्रभावित व्यक्तिलाई प्राप् त हनु्छ। प्रस्ततु 
मदु्दामा राक्तजया खातनुको हकमा भन े तनजका एकाघरका ससरुा नेसार अहमद तमयाुँले राक्तजया खातनुको 
उपिार गदान लापबानही गरेको भनी उपभोिा संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६, २२ र २४  अन्तगनत 
क्षततपूततनको दाबी गरी उजरुी गरेको देक्तखन्छ। प्रस्ततु वििादमा हकदैयासम्बन्धी तनरूपणको तनधानरण गदान 
उपभोिा संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २२ को मात्र ििान नगरी संविधान र उि ऐनका व्यिस्थाहरूको 
समग्रमा अध्ययन र विश् लेषण गरी गररन ुपने हनु्छ भन्दै दफा २२ मा “उपभोिा संस्था” ले उजरुी गने 
कुरा उल्लेख भएकोबाट उपभोिा स्ियं िा उसको पररिार िा हकिाला िा संरक्षकले उजरुी गनन सक्न ेहो 
िा होइन भन् न े विषयमा पनुरािेदन अदालतले संशय उठाएको छ पाइन्छ। यस सन्दभनमा हेदान, ऐनले 
गरेको उपभोिाको संरक्षणसम्बन्धी व्यिस्था, िक्तजनत गरेका कायनहरू र ऐनको दफा २(क) मा उपभोिा 
शब्दको पररभाषामा “व्यक्ति िा संस्था” दिैु राक्तखएको अिस्था तथा गणुस्तरहीन िस्त ुिा सेिाको वितरणबाट 
असर पने पीतडतहरूको सामाक्तजक र शैक्तक्षक क्तस्थततसमेतलाई मध्यनजर गदान उपभोिा संस्थाले उजरु गने 
भन् नाले उपभोिा संस्थाले मात्र उजरु गनन पाउन ेभनी संकुक्तित अथन गनन नतमल्न ेभन्दै यसो गदान िास्तविक 
पीतडतले उजरु गनन नपाउन ेभई उपिार विहीनताको क्तस्थततको सजृना हनु्छ। बरू पीतडत उपभोिा, उसको 
                                                            
211 ने.का.प. २०७५, धनणुय नं. १००६१ । 
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पररिार र सोको अततररि उपभोिा संस्थाले समेत उजरु गनन पाउन े व्यिस्था गररएको रहेछ भनी अथन 
गदान पीतडत र पीतडतको पररिारले उजरु गनन पाउन े र कुनै कारणिश पीतडतले उजरु गनन नपाउन े िा 
नसक्न े अिस्था परेमा िा सािनजतनक हक िा सरोकारको विषय उत्पन् न भएमा उपभोिा संस्थासमेतले 
उजरु गनन पाउने हनु्छ। पररणामताः एउटा सम्यक व्यिस्था कायम भई संविधान र ऐनले प्रत्याभतू गरेका 
अतधकारहरू उपभोग गनन सवकने हनु्छ। ऐनले अतधकार प्रत्याभतू गरेको छ, उपिारको मागन पतन तोकेको 
छ, तर पीतडत र पीतडतसुँग जोतडएका व्यक्तिहरूले उपिार खोज्न ेहकदैया भन े राख्दैनन ्भन् न ेअथन गदान 
अतधकारहरू तनरथनक हनु जान्छन।् उपभोिा सािनभौम हनु्छन ्भन् ने मान्यतामा आधाररत उपभोिा संरक्षण 
ऐन, २०५४ को यस्तो उद्देश्य हनुसक्छ भनी कदावप मान् न सवकुँ दैन भनी पीतडत मतृक राक्तजया खातनुको 
ससरुाले क्षततपूततनको माग गरी उजरुी गनन पाउन ेदेक्तखुँदा क्षततपूततन सतमततमा गरेको उजरुीलाई हकदैयाविहीन 
मान् न तमलेन भनी ऐनले अतधकार प्रत्याभतू र उपिारको मागन तोकेकोमा पीतडत र पीतडतसुँग जोतडएका 
व्यक्तिहरूले उपिार खोज्ने हकदैया हनुे भन्न ेतसद्धान्त प्रततपादन गरेको पाइन्छ। 

  

यसका साथै सेिा प्रदान गनन स्िीकार गररएको व्यक्तिको सेिा प्रदान गनुन क्तिवकत्सकको प्रत्यक्ष दावयत्ि 
(Direct Liability) तभत्र पछन भने त्यस्तो सेिा सतुनक्तश् ित गनुन क्तिवकत्सक कायनरत रहेको िा पीतडतले सेिा 
उपभोग गरेको अस्पताल िा स्िास््य केन्द्रको अप्रत्यक्ष दावयत्ि (Vicarious Liability) बन्दछ भनी 
फैसलामा उल्लेख भएको पाइन्छ।  

 

प्रा. डा. बलुन्द थापाविरूद्ध सषु् मा थापा212 मदु्दाको त्यतफन  हेदान सामान्य अप्रशेन गरेर हटाउन सवकनमेा 
विपक्षीद्वारा ट्युमर अप्रशेन गने क्रममा असािधातनका कारण Deep Profundus Artery Vessel कावटएको 
कारणले पीतडतको खटु्टा Gangrene हुुँदै आएको अिस्थालाई बेिास्ता गरी परीक्षण तबना Thrombosis भयो 
भनी Exact Site पिा नलगाई हििुाको भरमा दईु िोटी खटु्टा कावटन,ु तबरामीको औलंामा Gangrene भएको 
देक्तखनासाथ औलंा मात्र काटेर उपिार हनु सक््यो वक भन्नेतफन  ध्यान नददई ६ हप् तामा दठक हनु ेझठुो 
आश्वासन ददन,ु कायनक्षमताको अभाि देक्तखन ुर क्तिवकत्सकबाट तबरामी पूरै उपेक्तक्षत हनु ुजस्ता त्रवुटहरू भएका 
कारण महत्त्िपूणन क्तिवकत्सकीय कतनव्यको रूपमा रहेको ड्युटी अफ केयरको गम्भीर उल्लङ्घन भएकोले 
क्षततपूततन भराई पाउुँ भन्ने तनिेदन र लापबानहीमा प्रततिादी इन्कार रहेको‚ क्षततपूततन सतमततबाट क्षततपूततन 
भराउन े गरी भएको फैसला पनुरािेदन अदालतबाट सदर भएकोमा प्रततिादीको सिोच्ि अदालतमा 
पनुरािेदन परेकोमा सिोच्ि अदालतबाट सदर गरी फैसला भएको अिस्था देक्तखन्छ। 

  

यस्तै परोपकार प्रसूतत तथा स्त्रीरोग अस्पताल विकास सतमतत, थापाथलीको तफन बाट ऐ.को अक्तख्तयारप्राप् त 
अमरनाथ अमात्यविरूद्ध सबु्बा पलुामी मगर213 भएको मदु्दाको त्यतफन  हेदान विपक्षी प्रसतुत गहृमा जन्म 
भएको बच्िालाई उपिारको क्रममा प्रयोग गरेको औषतध र नाबालकलाई सईु ददुँदा प्रयोग गरेको पद्धतत, 

उक्तित पयानप्तरूपमा हेरिाह र िास्ता नगरी लापबानही गरी उपिार गरेको कारणले गदान नाबालकको देिे 
                                                            
212 ने.का.प. २०७४, धनणुय नं. ९८१४ । 

213 ने.का.प. २०७५, धनणुय नं. ९९२७ । 
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खटु्टा काटी अपाङ्ग बनाई हातन नोक्सानी परु् याएकोले विपक्षीहरूबाट उपिार खिन, औषतध खिन, शारीररक 
अपाङ्गताबापत तथा मानतसक क्षततबापत क्षततपूततन ददलाई पाउुँ भन् न े तनिेदन र बच्िा Premature Vaginal 

Delivery भएको‚ तबरामीको अतभभािकको हैतसयतमा वयनै उजरुीकतानको मन्जरुीमा उपिार गररएको‚ 
बच्िीको देिे खटु्टाको तल्लो एक ततहाई भाग तनलो भएको र त्यस्तो केसको उपिार यस अस्पतालमा नहनुे 
भएकोले सोको उपिारको लातग कान्ती अस्पताल रेफर गरेको र तमतत २०६५।११।२ मा तबरामी 
तडस्िाजन गररसकेको अिस्थामा बच्िीको खटु्टाको उपिारको जानकारी नभएको हामीबाट उपिारमा कुनै 
लापबानही तथा हेलिेक्र्याइुँ नभएको भन्न ेप्रततउिर क्तजवकर रहेकोमा क्षततपूततन सतमततबाट क्षततपूततन भराउन े
गरी भएको फैसला सदर गरी पनुरािेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला  उपर सिोच्ि अदालतबाट 
दोहर् याई हदान वितभन्न विषयमा व्याख्या भई पनुाः तनणनय गनन उच्ि अदालत पाटनमा वफतान भएको 
देक्तखन्छ।214

 

 

त्यसैगरी परोपकार प्रसतुत तथा स्त्रीरोग विकास अस्पतालविरुद्ध करुणा अतधकारीका हकमा सूयन कुमारी 
अतधकारी215 भएको मदु्दाको त्यतफन  हेदान गभनिती रहेको बेलादेक्तख विपक्षी अस्पतालमा परीक्षण गराएको‚ 
सतु्केरी हनुे तमतत नक्तजवकुँ दा अस्पतालमा भनान गरी अप्रशेन गनुनपने भनी तडस्िाजन गरेको र पनुाः भनान भई 
अप्रशेन गररददनसु ् भन्दा बेिास्ता गरी लापबानहीपूिनक भ्याक्यमु (Vacuum) प्रयोग गरी छोरीलाई जन्म 
ददएको र सोही कारणले बच्िाको बायाुँ हात गोडा बाङ्गो भएको बायाुँ भाग निल्न ेर तनधार नाकलगायतका 
अंगमा िोट लागेको हुुँदा प्रततिादीहरुबाट क्षततपूततन ददलाई पाउुँ भन्ने तनिेदन रहेको परी क्षततपूततन 
सतमततबाट रु. ५‚००‚०००।- भराउन े गरी भएको तनणनय पनुरािदेन अदालतबाट सदर भई सिोच्ि 
अदालतबाट समेत सदर भएको अिस्था देक्तखन्छ।  

 

प्रस्ततु मदु्दामा लापबानहीको पवहिानका आधारको रुपमा Duty of Care रहन े भनी सम्मातनत सिोच्ि 
अदालतबाट तसद्धान्त प्रततपादन गदै रोगीको उपिार गदान कुनै क्तिवकत्सक र सोसुँग सम्बक्तन्धत संस्थाले 
Negligence गरेको छ िा छैन भन् नेतफन  वििार गदान मूलताः तबरामीलाई हेरिाह गनुनपने सेिा प्रदान गनुनपने 
दावयत्ि Duty of care को समकु्तित प्रयोग भएको छ िा छैन र डाक्टरले गरेको कायन र तनक्तस्कएको 
पररणामबीि तसधा सम्बन्ध (Direct Casual Relation) छ िा छैन भन्ने कुरा तनश् िल र न्यायोक्तित रुपबाट 
मूल्यांकन गनुनपने हनु्छ। अप्रशेन गनन अनरुोध गदान गदै पटक पटक भ्याक्यमु प्रयोग गरेका कारण 
बच्िाको नसा आददमा प्रततकूल असर परेको भनी बोतलएको देक्तखन्छ।  

 

क्तिवकत्सासम्बन्धी कायन गननको लातग दईुिटा आधारभतू तसद्धान्त पालना गनुनपने हनु्छ। 

                                                            
214 हाल यो मनद्दा उच्च अदालत पाटनमा धबचाराधधन रहकेाले यसको अधन्तम धनणुय भएको िैन । सवोच्च अदालतले केही धवर्यमा व्याख्या गरेकाले अध्ययन तथा 

प्राधिक रुपमा मद्दत पनग्ने भएकाले उल्लेख गररएको ि । साथै धबचाराधीन धवर्य नै रहकेाले यसमा लेखकको कन नै धारणा व्यक्त नगरी फैसलामा उल्लेख भएका 

कन राहरु माि प्रस्तनत गरेको िन  ।  
215 ने.का.प. २०७६, धनणुय नं. १०३७७ । 
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 Professional Standard of Care: यस तसद्धान्तअनसुार पढाई र पेसाले डाक्टर तबरामीको उपिारप्रतत 
प्रततबद्ध रहन ेर डाक्टरले पढेको विद्या ज्ञान, तसप विद्याका आधारमा तबरामीको सिोिम वहत क्तिताई 
उपिार गनुनपने हनु्छ।  

 Doctrine of Informed Consent: मातनस िेतनशील प्राणी हनुकुो साथै वििेकशील प्राणी पतन हो जसले 
आफ्नो बारेमा आफैँ ले तनणनय गनन पाउनपुछन। तबरामीले पतन आफ्नो उपिारको सम्बन्धमा पूणन 
सहमतत प्रदान गररएको हनुपुछन। तबरामी र डाक्टरको छलफलपतछ तबरामीलाई लागेको रोग, त्यसको 
उपिार, विकल्प र उपिार गदान िा नगदान हनुे पररमाणबारे जानकारी गराई तबरामीको सहमततपतछ 
मात्र उपिार गनुन उपयिु हनु जान े देक्तखन्छ। जसअनसुार तबरामीको सहमततअनसुार (Doctrine of 

Informed Consent) उपिार गनन उपयिु प्रणाली अपनाउन ुपने हनु्छ। 

  

त्यसैगरी अस्पताल र क्तिवकत्सक दिैुको दावयत्ि हनुे भनी प्रस्ततु मदु्दामा यस प्रकार व्याख्या भएको छ। 
उपिार गदान साधारण मानिीय वििेकसमेतको प्रयोग नगरी व्यक्तिको मानि जीिन, मूल्य र मान्यता 
विपरीत उपिार गरेका क्तिवकत्सकले तबरामीलाई उपिार गदान परु् याउनपुने न्यूनतम वििार र क्तिवकत्सकीय 
पद्धततसमेत अिलम्बन नगरी लापबानही गरी उपिार गरेबाट िादी सूयनकुमारी अतधकारी र तनजबाट 
जक्तन्मएकी छोरीलाई मानतसक र शारीररक अपाङ्गतासम्बन्धी क्षतत पगुेको देक्तखन्छ। तसथन  यस्तो अिस्थामा 
अप्रत्यक्ष रुपले अस्पतालको लापबानही भएको तथएन भन् न सवकने अिस्था रहेन। क्तिवकत्सकले पूणन रुपले 
अपनाउनपुने संयमता प्रवितध नपरु् याएको कारणबाट तबरामीलाई प्रततकूल असर परेको देक्तखन्छ। सेिाग्राहीले 
उपभोग गरेको सेिा प्रदाय तनकाय अस्पतालमा कायनरत प्रत्यक्ष दावयत्ि भएका क्तिवकत्सक र अप्रत्यक्ष 
दावयत्ि भएको अस्पताल दावयत्िबाट पक्तन्छन नतमल्ने भनी व्याख्या गररएको पाइन्छ। 

  
४.४ गलत अतभयोजन (Malicious Prosecution) 

कुनै पतन उक्तित र तकन सुँगत कारणतबना कुनै पतन व्यक्तिलाई झठु्ठा रुपमा अदालतमा मदु्दा िलाउन े
कुरालाई गलत अतभयोजन भतनन्छ। अपराध गने व्यक्तिलाई मदु्दा िलाइन्छ तर मदु्दा िलाउनै नपने 
अिस्थामा झठु्ठा कुराका आधारमा अतभयोजन गररन्छ भन े त्यो गलत अतभयोजन हो। यो कुरा देिानी 
मदु्दामा पतन आकवषनत हनु्छ। यस्तो अिस्थामा झठु्ठा मदु्दामा लगाइएको कारण कानूनी अतधकारमा दख्खल 
पगुी क्षतत व्यहोनुन परेको व्यक्तिले क्षततपूततन प्राप्त गने हक राख्दछ। दषु्कृतत कानूनले झठु्ठा रुपमा मदु्दा 
िलाउन ेिा अतभयोजन गररएमा त्यसको उपिार प्रदान गछन। यसैले दषु्कृतत कानूनका माध्यमबाट झठु्ठा 
अतभयोजनलाई तनरुत्साहन गनन सहयोग पगु्न ेअपेक्षा गनन सवकन्छ। यही कारणले दषु्कृततले कुनै अपराध 
भएमा व्यक्तिको मदु्दा िलाउने अतधकारको सरक्षण र तनदोष व्यक्तिलाई मदु्दा िलाउने िा अतभयोजन गररन े
कायनलाई तनषधे गरी नागररक अतधकारको संरक्षणमा सन्तलुन कायम गनन मद्दत पगु्न ेअपेक्षा गररन्छ। यस 
वकतसमको झठु्ठा अतभयोजनको कुरा िादीले प्रमाक्तणत गनुनका साथै यस्तो अतभयोजनका कारण क्षतत पगुेको 
कुरा स्थावपत गररन ु पछन।216 गलत अतभयोजनमा कततपय मलुकुमा क्षततपूततन भराउने गरी अदालतबाट 

                                                            
216 http://www.legalserviceindia.com/article/l337-Malicious-Prosecution-under-Law-of-Tort.html हरेरएको धमधत २०७७।१०।१० । 

http://www.legalserviceindia.com/article/l337-Malicious-Prosecution-under-Law-of-Tort.html
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फैसला हनुे गरेको पाइन्छ।217 नेपालमा हाल मलुकुी अपराध संवहतामा कानूनबमोक्तजम अनसुन्धान िा 
अतभयोजन गने क्तजम्मेिारी भएको अतधकारीले तनदोष व्यक्तिलाई फसाउन े िा िास्तविक कसरुदारलाई 
जोगाउन ेमनसायले बदतनयतपूिनक अनसुन्धान गनन िा अतभयोग लगाउन नहनुे र यसरी अतभयोग लगाएमा 
सजायका अततररि कसरुबाट भएको हातन, नोक्सानी क्षततपूततन भराई तलन सक्ने व्यिस्था रहेको छ218 यस 
कानूनअनसुार हालसम्म यस्तो वििाद प्रिेश भई सिोच्ि अदालतबाट फैसला भइसकेको अिस्था छैन। 
तथावप सन्दभनिश झठु्ठा अतभयोजनसुँग सम्बक्तन्धत कानून जारी हनुभुन्दा पवहलेको फैसला यहाुँ उल्लेख गनन 
उपयिु देक्तखन्छ।  

 

खलुबहादरु कुुँ िरविरूद्ध क्तजल्ला प्रहरी विशेष अदालत, हाल क्तजल्ला प्रशासन कायानलय, काठमाडौंसमेत219 
मदु्दाको त्यको त्यतफन  हेदान नेपाल प्रहरीमा कायनरत यी खलुबहादरु कुुँ िर तथा यज्ञ बहादरु के.सी.लाई 
वि.सं. २०४४ सालमा दईु थान ररभल्बर कम भएको भनी िोरीको अतभयोग लगाई प्रहरी विशेष 
अदालतबाट फैसला भई तमतत २०४८ सालसम्म थनुामा राक्तखएकोमा सो ररभल्भर अकै व्यक्ति घनश्याम 
अतधकारीले िोरी गरेको खलु्न आएपतछ प्रहरी क्षेत्रीय विशेष अदालतमा पनुरािेदन गरेकोमा हदम्यादका 
कारण खारेज गरेकोमा क्षततपूततनसमेतको माग गरी सिोच्ि अदालतमा ररट दायर गरेको अिस्था देक्तखन्छ।  

प्रस्ततु मदु्दामा तनदोष व्यक्तिलाई आरोवपत गरी थनुामा राखेको तथा सेिाबाट अिकाश ददएको कारण 
भएको क्षततमा क्षततपूततन पाउने हनु्छ िा हुुँदैन भन्ने समेतका220 प्रश्नहरु समािेश भएका तथए।  

 

प्रस्ततु मदु्दामा तनिेदक राष्ट्रसेिक प्रहरी कमनिारीको रूपमा कायनरत रहेकै अिस्थामा आफूले गदै नगरेको 
ररभल्िर िोरीको अतभयोगमा अन्यायपूणन तिरबाट थनुामा राखी, स्िच्छ सनुिुाइको अिसरबाट िक्तञ् ित गरी, 
जबरजस्ती रूपमा कैद सजाय गररएकोमा कैद भिुान गरी तनक्तस्कसकेपतछ उि ररभल्िर िोरी कायनमा 
अको व्यक्ति संलग्न रहेको भनी सप्रमाण पवुष्ट हनु आएको अिस्थामा सम्मातनत सिोच्ि अदालतबाट तनदोष 
हुुँदाहुुँदै राज्यका तनकायहरुको लापबानहीपूणन काम कारबाहीबाट कैदमा बस्न ुपरेमा राज्यले क्षततपूततन बहन 
गनुनपने भनी तसद्धान्त प्रततपाददत भएको देक्तखन्छ। 

 

                                                            
217  उदाहरणका लाधग भारतको बम्बई उच्च अदालतको फैसला Vishweshwar Shankarrao Deshmukh v. Narayan Vithoba Patil, फैसला धमधत ६ मई, 

२००४ धलन सधकन्ि । हनेनुहोस https://indiankanoon.org/doc/890372/ 

218  मनलनकी अपराध संधहता‚ २०७४, दफा ९९ । 

219
  ने.का.प. २०७६, धनणुय नं. १०२५० । 

220 धनवेदकलाई ररभल्वर चोरीको अधभयोगमा दोर्ी ठहर गरेको धमधत २०४५।५।२४ को धजल्ला प्रहरी धवशेर् अदालत काठमािौंको फैसला तथा सो फैसलालाई 

सदर गरेको मध्यमाञ् चल क्षेिीय प्रहरी धवशेर् अदालत पाटनको धमधत २०६९।११।११ को फैसलामा काननूको प्रत्यक्ष िनधट भएको ि वा िैन? र धनवेदकलाई 

ररभल्वर चोरीको अधभयोगमा पक्राउ गरी अननसन्धान गदाुदधेख मनद्दाको फैसला गदाुसम्मको चरणमा प्राकृधतक न्यायको धसद्धान्तको पालना एवम ्स्वच्ि सनननवाइको 

मौका धदइएको धथयो वा धथएन? भन्ने धवर्य पधन समावेश भएका धथए । यी प्रन सका सन्दभुमा धनवेदकलाई सनननवाइको मौकासमेत धदएको नदधेखदँा प्राकृधतक 

न्यायको धसद्धान्त एवम ्स्वच्ि सनननवाइको धसद्धान्तको समेत धवपरीत भएको पनधष्ट हुन आएकोले उधल्लधखत फैसलाहरू उत्पे्रर्णको आदशेद्वारा बदर हुने ठहर 

भएको धथयो ।  
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प्रहरी सेिामा रहुँदाकै अिस्थामा गलत रूपमा गररएको अनसुन्धान, अतभयोजन एिम ् न्याय सम्पादनको 
पररणामस्िरूप ररट तनिेदक कैदमा बस्न ुपरी प्रहरी सेिाको पदबाट समेत हटाइएको अिस्था छ। ररट 
तनिेदक उपर भएको अन्यायपूणन कायनको बदलामा कुनै पतन मौदद्रक क्षततपूततनले भररपूरण हनुे अिस्था छैन, 

परन्त ुक्षततपूततन स्िरूप तनजलाई उक्तल्लक्तखत िोरीको अतभयोगमा थनुामा राक्तखएको तमततदेक्तख तनज अिकाश 
हनुे तमततसम्मको तनजले कानूनबमोक्तजम प्रहरी सेिामा रहुँदा प्राप् त हनु ेतलब भिा र तनिकृ्तिभरणसमेतको 
सवुिधा प्रदान गदान न्यायपूणन हनु े देक्तखएकाले उपयुनिानसुार तनजले प्राप् त गने तलब, भिा र अन्य सवुिधा 
प्रदान गरी तनजले कानूनबमोक्तजम प्राप् त गने तनिकृ्तिभरणको रकमसमेत यो आदेश प्राप् त भएको तमततले २ 
(दईु) मवहनातभत्र तनिेदकलाई उपलब्ध गराउन ुभनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशसमेत जारी गररददएको 
छ। 

  

यस फैसलामा झठु्ठा अतभयोजनको क्षततपूततन नै ददलाउन ेतनणनय भएको त देक्तखुँदैन तर पीतडतले प्रहरी सेिामा 
रहे सरह अिकाश पाउन े तमततसम्मको तलब भिा र सवुिधा पाउन े फैसला भएकाले अप्रत्यक्ष रुपमा 
अकारण मदु्दा दायर भएबाट सेिाबाट िक्तञ्चत हनु ु परेका कारण भएको क्षततलाई भन े पूततन गनन सकेको 
अिस्था छ। दषु्कृततका सन्दभनमा अदालतको व्याख्याबाट पीतडतले उपिार पाएको अिस्था देक्तखन्छ। 
यसका साथै यसले राज्यका अतधकारीबाट भएको त्रवुटमा समेत राज्यको दावयत्ि हनुे कुरालाई समेत 
स्थावपत गरेको देक्तखन्छ। 

  

४.५ गैरकानूनी काराबास 

अपराध गने व्यक्तिलाई कानूनबमोक्तजम सक्षम अदालतले ठहर भएको कैद सजाय भिुान गनुन आिश्यक 
हनु्छ। यस्तो अिस्थामा थनुा िा कैदमा रहेको कुरालाई कानून तबपरीत मातनदैन। तर सक्षम अदालतको 
आदेशानसुार पपुनक्षका लातग िा सक्षम अदालतको सजाय ठहर तबना िा सक्षम अदालतले ठहर गरेको 
अितधभन्दा बढी अितध कैदमा राक्तखन े कुरा गैरकानूनी हनु्छ। गैरकानूनी थनुालाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको 
उपिार त प्राप्त हनु्छ नै त्यसका अततररि यस्तो थनुा दषु्कृतत कानूनको विषय बनी क्षततपूततनको उपिारको 
विषय पतन समातबष्ट हनु्छ। गैरकानूनी काराबासमा राक्तखएको कुरा दषु्कृतत कानूनमा कठोर दावयत्िको 
रुपमा तलइन्छ। यस्तो गैरकानूनी थनुालाई मनसाय नभएको भनी क्तजवकर तलन तमल्दैन। नेपालमा 
गैरकानूनी थनुा भएमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको देक्तखन्छ तर क्षततपूततन भराउने कुरा खासै 
भएको देक्तखुँदैन। अदालतबाट भएको कैद सजायको अितधभन्दा बढी अितध थनुामा राक्तखएको एउटा 
मदु्दामा सिोच्ि अदालतबाट भएको फैसला यहाुँ उल्लेख गररएको छ। पदममाया गरुूङविरूद्ध प्रधानमन्त्री 
तथा मक्तन्त्रपररषद को कायानलयसमेत221 मदु्दामा त्यलाई हेदान तनिेदकलाई कतनव्य ज्यान मदु्दामा धनकुटा 
क्तजल्ला अदालतबाट दश िषन कैद सजाय भई पनुरािदेन अदालतबाट विराटनगरबाट सदर भएकोमा सिोच्ि 
अदालतबाट पाुँि िषन कैद सजाय ठहर भएको भन्दा बढी अितध थनुामा राखेकोमा क्षततपूततन ददलाई पाउुँ 
भन्ने परमादेशको ररट दायर भएको छ।  

 

                                                            
221 सवोच्च अदालत बनलेधटन‚ २०७६, काधतुक‚ पणूाुङ्क ६५५, पषृ्ठ ५ । 
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प्रस्ततु मदु्दामा सम्मातनत सिोच्ि अदालतबाट भएको कैद सजायभन्दा बढी थनुामा राखे क्षततपूततन ददन ु
राज्यको दावयत्ि हनुे भनी तसद्धान्त प्रततपादन भएको छ। यस मदु्दामा “कुनै तनकाय िा अतधकारीको 
लापबानहीको दावयत्ि उनाउ व्यक्तिले बहन गनुनपने पररक्तस्थतत सजृना हनु ुकानून तबपरीतको कायन हो। अड्डा 
अदालतको हेलिेक्र्याइुँबाट कुनै पतन व्यक्तिको बैयक्तिक स्ितन्त्रतामा आुँि आउन ु हुुँदैन। यस्तो 
अिस्थामा कानूनी व्यिस्था नभएकै कारणबाट िक्तञ्चत हनुपुने क्तस्थतत न्यावयक हुुँदैन। बढी अितध कैदमा 
बस्नपुरी बैयक्तिक स्ितन्त्रताको हरण भएको अिस्थामा कानून नभएको कारणले न्याय मनन ददन ुहुुँदैन। 
तनजलाई न्यायको अनभुतूत ददलाउन गैरकानूनी थनुाबापत क्षततपूततन ददन ुराज्यको कतनब्यतभत्र पने देक्तखन्छ। 
कानूनबमोक्तजम स्थावपत राज्यका तनकाय िा सो तनकायमा तनयिु राज्यका अतधकारीबाट नागररकको 
स्ितन्त्रतामा आुँि आउने गरी गैरकानूनी रुपमा थनुामा राखेबापत क्षततपूततन ददन ुराज्यको दावयत्ि अन्तगनत 
पनन आउुँछ” भन्दै कुनै पतन नागररकलाई अतभयोग प्रमाक्तणत भएमा हनु सक्ने अतधकतम कैदको सजायको 
अितधभन्दा बढी अितध थनुामा राख् न ुसंिैधातनक एिम ्कानूनी व्यिस्थाको प्रततकूल देक्तखएको हुुँदा तनिेदक 
सिोच्ि अदालतको तमतत २०५१।२।५ को फैसलाले लागकेो कैद िषन ५ मात्र कैदमा बस्नपुनेमा ५ िषन 
६ मवहना ७ ददन बढी अितध कैदमा बसेको देक्तखएकाले कैद बसेको अितधको प्रततददन रु. तीन सयका 
दरले हनु आउन ेछ लाख तीन हजार छ सय रूपैयाुँ तनिेदकलाई क्षततपूततनबापत भराई ददन ुभनी नेपाल 
सरकारका नाममा परमादेश जारी हनु ेभनी बोतलएको देक्तखन्छ। 

  

यस फैसलाले राज्यका अतधकारीका कारण कुनै व्यक्ति बढी अितध थतुनन परेमा उसको स्ितन्त्रतामा पगु्न 
गएको क्षततका सम्बन्धमा संिैधातनक एिं कानूनी रुपमा राज्य क्तजम्मेिार हनुपुने स्पस्ट रुपमा उद घोष 
गररएको छ। यस फैसलाले दषु्कृतत नभनेको भए पतन क्षततपूततन प्रदान गने गरी गररएको तनणनयमा 
दषु्कृततको ममन र भािना प्रतततबक्तम्बत भएको देक्तखन्छ।  

 

४.६ संक्रमणकालीन न्यायका सन्दभनमा क्षततपूततन 
संक्रमणकालीन न्यायको संिोधनको माध्यममा पीतडतको पररपूरण पाउने अतधकार एक महत्त्िपूणन 
अतधकारको रुपमा तलइन्छ र त्यसको प्रत्याभतूत राज्यको दावयत्ि हनु्छ। पररपूरण बहृत अिधारणा हो र 
यसमा यो केिल आतथनक क्षततपूततन मात्र होइन। पररपूरण पीतडतको सन्टुवष्टसुँग गातसएको विषय हो। यसैले 
पररपूरणमा सत्य र अिस्थाको जानकारी, पीडा भन्न र सनुाउन पाउन ेअिस्था, पीडकलाई सजाय र पीतडतलाई 
न्याय, पीडकलाई कारिाही हनु्छ भन्न ेराज्यप्रततको विश्वास राज्यको ब्यिहार, दीघनकालीन सम्झना, स्िास््य 
हेरिाह, क्तशक्षा‚ सन्तततिकृ्ति रोजगारी‚ तातलम, ऋण सवुिधा‚ सापटी, मनोसामाक्तजक विमशन‚ आधारभतू 
आिश्यकताको पररपूततन, सामाक्तजक प्रततष्ठाको पनुस्थापना र भौततक पनुस्थानपना आदद विषय समािशे 
हनु्छन।् नेपालमा विगतमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएको घटनाबाट पीतडत व्यक्तिहरुलाई क्षततपूततन 
तथा राहत प्रदान गने सम्बन्धमा केही फैसलाहरु भएको देक्तखन्छ। यी फैसलाहरुमा दषु्कृतत नभतनए पतन 
पीतडतलाई परेको मकान र क्षततका सन्दभनमा केही हदमा उपिार प्राप्त होस ्भन्ने अतभप्रायले भएका यस्ता 
फैसलामा दषु्कृतत उपिारका तत्ि कुनै न कुनै रुपमा सक्तन्नवहत रहेको मान्न सवकन्छ। 
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रामबहादरु क्तघतमरेविरूद्ध नेपाल सरकार, अथन मन्त्रालयसमेत 
222 भएको मदु्दामा सिोच्ि अदालतबाट 

प्रततपाददत तसद्धान्तलाई हेदान “नागररक राहत, क्षततपूततन तथा आतथनक सहायतासम्बन्धी (प्रथम संशोधन, 

२०६८) कायनवितध, २०६६ को प्रकरण ४.२ मा बन्द िा नाकाबन्दीको समयमा भएका सिारी साधन 
क्षततबापत क्षततपूततनसम्बन्धी व्यिस्था भएको पाइन्छ। प्रकरण ४.२.१ मा द्वन्द्वको अितधमा द्वन्द्वरत पक्षले 
आयोजना गरेको िन्द िा नाकाबन्दीको बेला सरकारले गरेको आह्वानअनरुूप सञ्चालन गररएका सािनजतनक 
प्रयोगका यात्रबुाहक तथा मालबाहक सिारी साधनहरू द्वन्द्वरत पक्षबाट क्षतत परु् याइएकोमा मापदण्डअनसुार 
प्रमखु क्तजल्ला अतधकारीले बन्द िा नाकाबन्दीको समयमा तत्कालीन सरकारले आह्वान गरेअनरुूप सञ्चालन 
गदान क्षतत भएको भनी स्पष्ट वकटान गरी पठाएको तसफाररसका आधारमा श्रम तथा यातायात व्यिस्था 
मन्त्रालयले सम्बक्तन्धत सिारीधनीलाई क्षततपूततन उपलब्ध गराउन े छ भन्ने उल्लेख भएको छ। यस 
अिस्थामा कायनवितधको प्रकरण ४.२ बमोक्तजम राहत / क्षततपूततन ददनपुनेमा नददई रकम तनकासा ददन 
नसवकन े भन्न े अथन मन्त्रालयको तनणनयलाई मनातसब र उपयिु तनणनय भनी मान्न सवकएन। तनिदेन 
मागबमोक्तजम मातथ वििके्तित कायनवितधको प्रकरण ४.२ बमोक्तजम क्षततपूततन/राहतस्िरूपको रकम तनिदेक 
रामबहादरु क्तघतमरेलाई ददन कारिाही अक्तघ बढाउन ु भनी विपक्षीहरूका नाउुँमा परमादेशको आदेशसमेत 
जारी हनुे ठहछन” भनी फैसला भएको देक्तखन्छ ।  

 

यस फैसलाले राज्यले बन्दमा सिारी िलाउुँदा हातन नोक्सानी भएमा क्षततपूततन पाउन ेगरी कायनवितध तजुनमा 
बनाएको अिस्थामा तदनरुुप विश्वस्त भई सिारी िलाउुँदा क्षतत भएमा राज्यको दावयत्ि सजृना हनु ेगरी 
स्पस्ट रुपमा उद घोष गरेको अिस्था छ।  

 

त्यसैगरी राजेन्द्रप्रसाद ढकालको हकमा तनजको सहोदर भाई रविन्द्रप्रसाद ढकालविरुद्ध नपेाल सरकार, 

गहृमन्त्रालय तसंहदरबार समेत223 भएको मदु्दामा बेपिा पाररएका िा पिा नलागेका नागररकहरूको हकमा 
खासगरी द्वन्द्वरत अिस्थामा राज्यको दावयत्ि रहन्छ‚ न्यावयक उपिार र अदालतको भतूमका‚ पीतडतलाई 
क्षततपूततनलगायतका उपिार जस्ता विषयहरु समािेश रहेका तथए। उि मदु्दामा मानि अतधकारको गम्भीर 
उल्लंघनका घटनाबाट पीतडत पक्षहरूलाई तात्कातलक राहत तथा उक्तित क्षततपूततन ददनपुने राज्यको दावयत्ि 
हनुे भनी व्याख्या भएको छ। सोही मदु्दामा थप व्याख्या गदै नपेालको संिैधातनक व्यिस्था, विदेशी अदालत 
तथा मानिअतधकारसम्बन्धी क्षते्रीय अदालतहरूको फैसला, नपेालले अनमुोदन गरेका मानिअतधकारसम्बन्धी 
अन्तरानवष्ट्रय दस्तािेजहरू तथा संयिु राष्ट्रसंघ एिं अन्तरानवष्ट्रय समदुायले जारी गरेका प्रस्ताि र 
घोषणापत्रसमेतका दस्तािजेहरूका आधारमा नागररक तथा मानिअतधकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाबाट 
पीतडत पक्षहरूलाई तात्कातलक राहत तथा उक्तित क्षततपूततन ददनपुने राज्यको दावयत्ि रहेको कुरा स्थावपत 
हनु आउुँछ। मातथ वििेक्तित आधारबाट तनिदेनमा उक्तल्लक्तखत ब्यक्तिहरू द्वन्द्वको क्रममा बेपिा भएको 
देक्तखएका र त्यस्ता ब्यक्तिहरूप्रतत राज्यको विशेष दावयत्ि हनुे कुरा स्थावपत भैसकेको छ। अब तनजहरूको 

                                                            
222 ने.का.प. २०७३, धनणुय नं. ९६८३ । 
223  ने.का.प. २०६४, धनणुय नं. ७८१७ ।  
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खोजी गरी न्याय प्रातप्त गने क्रममा पीतडतको पररिारहरूले भोग्नपुरेको शारीररक, मानतसक यातना तथा 
आतथनक क्षततसमेलाई ख्याल गरी प्रस्ततु तनिेदनबाटै तत्काल अन्तररम प्रकृततको राहतको आदेश ददन 
उपयिु देक्तखएको भनी उल्लेख गररएको छ। त्यसैगरी बेपिा भएको कारणले सम्बक्तन्धत व्यक्तिले भोगकेो 
असरको अततररि पररिारजन बेपिा भएको कारणले पररिारले वितभन्न सामाक्तजक आतथनक एिं मानतसक 
क्षतत तनरन्तर रुपमा भोग्न परररहेको हनु्छ। सम्बक्तन्धत व्यक्तिको क्तस्थतत प्रष्ट भई दोषीसमेत वकटान भएमा 
तनजहरूले कानूनले तनधानररत दण्ड प्राप्त गने तथा कानून बमोक्तजम क्षततपूततनको व्यिस्था भएमा सोहीबमोक्तजम 
पीतडतले सो प्राप्त गने अिस्था त्यही प्रवक्रयामा तनधानररत हनु सक्न े देक्तखन्छ। तथावप त्यततन्जेल आफ्नो 
मातनस खोजी िसेका पररिारजनले न्यायको यो लामो बाटो तय गननको लातग आफ्नो मातै्र सीतमत साधन र 
बेिैन अिस्थाले सम्भि देक्तखन आउुँदैन। मतृ्य ु भैसकेको पवुष्ट भएको भतनएका व्यक्ति िक्रबहादरु 
कटुिालको हकमा तत्कातलन राहतको रुपमा ततनको नक्तजकको हकिालालाई र अन्य मतृ घोवषत भएका 
पररिारलाई जनही २ लाख रुपैया क्षततपूततन ददन,े यस अदालतको अनसुन्धान टोलीबाट छानविन गरी 
सवकएको सरुक्षाकमीले पक्राउ गरी बेपिा पाररएको तनष्कषन तनकातलएको राजेन्द्रप्रसाद ढकाल, तबवपन 
भण्डारी र ददलबहादरु राईको हकमा जनही एक लाख पिास हजार र बाुँकी तनिेदनमा उक्तल्लक्तखत क्तस्थतत 
प्रष्ट नभएका व्यक्तिहरूको हकमा जनही १ लाख रुपैयाुँ तत्कालीन राहत स्िरुप अविलम्ब उपलव्ध गराइ 
ददन ुभनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मक्तन्त्रपररषदको कायानलयको नाममा आदेश जारी भएको अिस्था 
छ।  
 
यस फैसलामा बेपिा पीतडतहरुले क्षततपूततन पाउनपुने कुरालाई स्थावपत गररएको छ। बेपिा पाने दोषीलाई 
गररने कारबाहीसमेतका विषयमा कानून नबनेकोले क्षततपूततन कारिाहीलगायतका विषयमा कानून बनाउन 
तनदेश भएको र त्यसरी कानून बनेपतछ सोबमोक्तजम क्षततपूततन पाउन े कुरासमेत उल्लेख गदै तत्कातलक 
रुपमा राहत स्िरुप नै भए पतन पीतडतहरुलाई केही रकम प्रदान गनन आदेश भएको देक्तखन्छ। साथै 
अदालतले आिश्यकतानसुार क्षततपूततन प्रदान गनन आदेश ददन सक्षमता राख्छ भन्न े कुरालाई पतन स्पस्ट 
रुपमा बोतलएको देक्तखन्छ। दषु्कृततको विषय अदालतको तनणनयबाट तबकतसत हनु े भएकाले द्वन्दकालीन 
घटनाका सम्बन्धमा स्पस्ट कानूनको अभािमा पतन केही हदमा भए पतन राहत स्िरुप क्षततपूततन भराउने 
गरी भएको तनणनयले न्यून रुपमै भए पतन दषु्कृततको भािनालाई अङ्गीकार गनन खोजेको प्रततत हनु्छ।  
 
त्यसैगरी तललाधर भण्डारीसमेत विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मक्तन्त्रपररषद्को कायानलय तसंहदरिार, 

काठमाडौंसमेत224 भएको मदु्दामा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बाुँके, सल्यान, दाङ, िददनया कैलालीमा रहेका 
तनिेदकहरुका लगभग २५० विघा जग्गा, कब्जा गररएको उद्योग, घर जग्गा कलकारखाना वफतान गनुन 
गराउन ुर कब्जा गररएको तमततदेक्तख हालसम्मको सरकारी मापदण्ड अनसुारको क्षततपूततनसमेत ददन ुददलाउन ु
भन्न ेविपक्षी नेपाल सरकारसमेतका नाममा परमादेशलगायत जनुसकैु उपयिु आज्ञा आदेश जारी गररपाऊुँ  
भन्न ेररट तनिदेन दायर भएकोमा सिोच्ि अदालतबाट तनिेदकहरु रहेको तथा तनिेदकहरुको जस्तो सम्पक्ति 

                                                            
224 ने.का.प. २०६५, धनणुय नं. ८०१२ ।  
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कब्जाको समस्या भएको क्तजल्लाहरुमा पीतडत समदुायको प्रतततनतध र कानून कायानन्ियन तनकायको प्रतततनतध 
एिम ् राजनैततक व्यक्तिहरुसमेत समािेश भएको बढीमा पाुँि सदस्यीय क्तजल्ला स्तरीय सम्पक्ति 
वफतानसम्बन्धी सतमतत गठन गरी सो सतमततमाफन त प्रवक्रया पूरा गरी कब्जा भएको सम्पक्ति वफतान गनुन 
गराउन ुतथा कब्जा भएदेक्तख हालसम्म कब्जा भएको सम्पक्तिमा भएको हातन नोक्सानी िा ह्रास तथा कब्जा 
भएको सम्पक्तिबाट आय हनुमेा सो आयमा भएको हालसम्मको नोक्सानीको मूल्यांकन गरी सो नोक्सानीको 
क्षततपूततनसमेत यो आदेश प्राप्त भएको तमततले ३ मवहनातभत्र तनिेदकको माग बमोक्तजम सम्पक्तिको िास्तविक 
धनी व्यक्तिहरुलाई वफतान ददन,ु ददलाउन ुर सम्पक्ति कब्जाको कारण भएको क्षततबाट पीतडत हनु पगुेकालाई 
राहत परु् याउन क्षततपूततनको लातग एउटा कोष खडा गनुन भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मक्तन्त्रपररषद्को 
कायानलयसमेतको नाउुँमा नेपालको अन्तररम संविधानको धारा १०७(२) बमोक्तजम परमादेशको आदेश जारी 
गरी ददएको छ।  
 
अकानको सम्पक्ति अनतधकृत रुपमा हस्तक्षेप (Trespass of Goods) र कब्जा गनुन दषु्कृततको विषय हो। 
द्वन्द्वकालमा भएका जबरजस्ती कब्जाका वफतान हनुपुने तथा क्षततपूततनसमेतको व्यिस्था गररनपुने यस 
फैसलाको तनष्कषन रहेको देक्तखन्छ। यसलाई दषु्कृतत न्यायसुँग केही हदमा भए पतन सातमप्यता रहेको मान्न 
सवकन्छ।  
 
४.७ नोक्सान बालीको क्षततपूततनसम्बन्धी 
दषु्कृततमा कसैको कायनबाट कुनै व्यक्तिको कानूनी अतधकारमा आघात पगुी क्षतत िा नोक्सानी भएमा 
क्षततपूततनको उपिार प्राप्त गने अतधकार हनु्छ। कानून अतधकारमा आघात परेको क्षतत शारीररक‚ आतथनक‚ 
मानतसक‚ भौततक िा अभौततक आदद वितभन्न हनु सक्छन।् कसैको जग्गा जतमन कसैले तनजलाई मआुब्जा 
ददई कानूनबमोक्तजम नतलुँदै कब्जामा राख्दा त्यस जग्गाको आम्दानीमा हातन हनुे हनु्छ। यस अिस्थामा यो 
विषय दषु्कृततको विषय बन्न पगुी क्षततपूततनको दावयत्िको अिस्था सजृना हनु्छ।  
 
यस सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार तनमानण तथा यातायात मन्त्रालयविरूद्ध िन्द्रप्रसाद पाण्डेसमेत225 मदु्दामा 
नोक्सान बालीको दािीबमोक्तजम क्षततपूततन पाउन ेहो िा होइन भन्न ेनै यसमा तनरुपण गनुनपने विषय उठेकोमा 
सिोच्ि अदालतबाट तसद्धान्त प्रततपाददत गदै “िादी दािीको जग्गा प्रततिादीले स्थायी तलन ेतफन  कारिाही 
भएको सोको कारिाही नटुङे्गसम्म बालीको क्षततपूततन ददनपुने देक्तखएको भनी प्रततउिरमा उल्लेख गरेको 
पाइन्छ। यसबाट िादीको जग्गा प्रततिादीले िलन गरेको र क्षततपूततन ददने कुरा प्रततिादीले स्िीकार गरेको 
देक्तखन्छ। िादीको जग्गा अतधग्रहण गररसकेको छ। जग्गाको मआुब्जा बझुाइसकेको छु भनी प्रततिादीले 
कुनै प्रमाण पेश गनन सकेको छैन। बालीको क्षततपूततनको सम्बन्धमा प्रततिादीले कृवष शाखा बागबजारले 
कायम गरेको धान, गहुुँ र िीरगन्ज क्तिनी कारखानाले कायम गरेको उखकुो दर भाउलाई आधार बनाएको 
देक्तखन्छ। त्यस दर भाउलाई मान्न ुनपने त्ययिु आधार िादीले ददन सकेको देक्तखुँदैन। तसथन जग्गाको 

                                                            
225 ने.का.प. २०४२, धनणुय नं. २३४२ । 
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बालीको सम्बन्धमा सो दर भाउलाई आधार बनाई बालीको क्षततपूततनको रकम तनधानरण गरेको न्यायसुँगत 
देक्तखन्छ भनी बोतलएको तथयो। 

 

४.८ पशलेु गरेको हातनको दावयत्ि 
पशलेु कुनै व्यक्तिलाई परु् याएको हातन िा क्षततमा पश ुस्ियंले दावयत्ि िहन गने अिस्था हुुँदैन। पशलेु 
गरेको त्यस्तो हातन नोक्सानीका लातग पशकुो धनीले दावयत्ि बहन गनुनपने कुरा दषु्कृतत कानूनको तनयमको 
रुपमा रहेको हनु्छ। पशलेु गरेको हातन नोक्सानीमा कठोर दावयत्ि सजृना हनु े मातनन्छ। सामान्यतया 
जसको पश ुहो उसैले दावयत्ि तनिानह गनुनपने मान्यताका आधारमा राज्यद्वारा आरक्तक्षत िा संरक्तक्षत क्षेत्रको 
पशलेु कुनै हातन नोक्सानी गरेमा राज्यको दावयत्ि सजृना हनु ेमान्यता पतन विकास भएको छ। 
  
बाजदुद्दन तमयाुँसमेत विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मक्तन्त्रपररषद्को कायानलय तसंहदरबार 
काठमाडौंसमेत226 भएको मदु्दाको त्य हेदान िन्यजन्त ु आरक्ष क्षेत्रबाट सैयौंको संख्यामा आएका कैयौं 
जंगली हािी, अनान, बदेललगायत अन्य िन्य जन्तहुरूले पटक पटक उखबुाली खाई कुल्िी सोही क्षतत 
परु् याएकोले क्षततभएको जम्मा रु. ७७, १८, ८५९। ८० बराबरको क्षततको क्षततपूततनको आदेशलगायत 
अन्य जो िावहने उपयिु आदेश िा पूजी जारी गररपाऊुँ  भन्न े समेत व्यहोराको ररट तनिेदनमा सिोच्ि 
अदालतबाट तसद्धान्त प्रततपादन गदै “राज्यको बन्यजन्त ुराज्यको सम्पक्ति हो। ती िन्य जन्तहुरू लोप हुुँदै 
गएका छन।् ततनीहरूको संरक्षण गनुन पतन राज्यको कतनव्य हो। बनतभत्र फडानी बढ्दै गएको कारण 
जंगली जनािरहरू आरक्षणबाट िावहर तनस्कन ुस्िभाविक हो। तर यो कुरा स्िभाविक भए तापतन संरक्तक्षत 
हनुपुने नागररकको सम्पक्तिमा राज्यका तनकायद्वारा संरक्तक्षत जंगली जनािरबाट क्षतत परु् याइन ु िा त्यस्तो 
जनािरबाट क्षतत हनुलुाई राज्यले जनताको खाद्य सम्प्रभिुाको हकप्रतत आफ्नो दावयत्ि पूरा नगरेको 
सम्झनपुछन र राज्य Vicariously Liable हनुपुछन। सरकारको पतन काबबुावहरको पररक्तस्थतत भए पतन 
तनजहरूको क्षतत भएको सम्पक्तिको क्षततपूततन गने संिैधातनक कतनव्य राज्यको भएकोले राज्य िा राज्यका 
तनकायहरूले कानून नभएको िा नीतत नभएको भनी पन्छेर बस्न तमल्दैन। नागररकहरूको खाद्य 
सम्प्रभिुाको हक हनन ्भएको विषयमा आफैद्वारा संरक्तक्षत जनािरले नागररकहरूको बाली िा खेतीमा क्षतत 
परु् याएको घटनामा क्षततपूततनसम्बन्धी कानून बतननसकेको क्षततपूततनसम्बन्धी नीतत नभएको िा क्षततपूततन ददन 
बजेटको व्यिस्था नभएको भन्ने कुनैपतन तकन  Justifiable हुुँदैन। आफूमा भएको Residuary Power राज्यले 
यस्तो बेलामा प्रयोग गनुनपछन। तसथन सािनजतनक सम्पक्तिको रुपमा रहेका लोप हुुँदै गएका कानूनअनसुार 
स्थावपत राज्यद्वारा संरक्तक्षत आरक्षणतभत्रका जंगली बन्यजन्त ु र जनािरले यदद कृवषमा आधाररत 
नागररकहरूको बाली िा खेती नष्ट गछन भन े राज्यले त्यसमा कुनै प्रत्यक्ष हातन नपरु् याए पतन राज्यले 
आिश्यक र उक्तित क्षततपूततन ददन राज्य Tortiously Liable हनु्छ। राज्यद्वारा संरक्तक्षत आरक्षणतभत्रका 
जनािरले कसैको बाली, खेती जस्ता सम्पक्तिमा क्षतत परु् याएमा त्यस्तो जनािरको Keeper को हैतसयतले 
राज्यले पीतडतलाई क्षततपूततन ददनपुने हनु्छ। आरक्षणका संरक्तक्षत जनािरहरू सािनजतनक सम्पक्ति हो। 

                                                            
226 ने.का.प. २०६६, धनणुय नं. ८१६९ । 
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त्यसको संरक्षण गनुन र मारीनबाट जोगाउन ु तथा हेरिाहको क्तजम्मा सरकारको हो। आरक्षणका सबै 
जनािर संरक्तक्षत जनािर हनु।् सरकार आरक्षणतभत्रका संरक्तक्षत जनािर को Keeper हो। यसरी 
आरक्षणतभत्रका संरक्तक्षत जनािरले आरक्षण िावहर आई कसैको सम्पक्तिमा हातन परु् याउुँछ भन ेKeeper को 
हैतसयतले पीतडत वकसान िा खेतीबालीका धनीलाई क्षततपूततन ददन सरकार Vicariously पतन Liable हनु्छ 
भनी व्याख्या गररएको छ। 
 
यसरी यस मदु्दामा आरक्षणका जनािरहरुले नागररकका बालीलगायतका सम्पक्ति नोक्सान गरेमा आरक्षणको 
संरक्षक िा मातलकका हैतसयतमा राज्यको परदावयत्िका तसद्धान्तका आधारमा दषु्कृततजन्य दावयत्ि सजृना 
हनुे भनी वकटान रुपमा तसद्धान्त कायम भएको देक्तखन्छ। 
  
४.९ गाली बेइज्जतीमा क्षततपूततनसम्बन्धी 
व्यक्तिको जीिनको अतधकार महत्त्िपूणन अतधकार हो। यसका साथै हरेक व्यक्तिको इज्जत‚ मान‚ प्रततष्ठा 
र मयानदा पतन महत्त्िपूणन अतधकारको रुपमा रहेको मातनन्छ। यसैले यस्ता विषय अनततक्रम्य हनु्छन।् 
कसैले यी विषयमा अततक्रमण गरेमा त्यसमा उपिारको अतधकार पतन हनु्छ। गाली बेइज्जतीमा उपिारको 
विषय दषु्कृततजन्य दावयत्ि सम्बक्तन्धत विषयको रुपमा तलने गररन्छ। नेपालम गाली बेइज्जतीका सम्बन्धमा 
धेरै मदु्दामा फैसला भएको छ। 
 
िन्द्राितीदेिी राजपतुविरुद्ध गोविन्द यादि भएको बेइज्जती मदु्दामा  227 लोग्नेको सत्यमा बसेकी एक पवित्र 
वहन्दू नारीलाई िररत्र हत्या गने र निावहुँदो लान्छना लगाउन े तनयतले तलक्तखत रुपमा बेइज्जती गरेकोले 
गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा ५ बमोक्तजम सजायुँ गररपाउुँ भन्ने िादीको वफराद दािी रहेकोमा 
गाली बेइज्जती ठहर गरी क्तजल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरी क्षेत्रीय अदालतबाट फैसला 
भएकोमा सिोच्ि अदालतबाट सो हदमा सदर गरी क्षततपूततनसमेत भराउन े गरी फैसला भएको अिस्था 
देक्तखन्छ।  
 
प्रस्ततु मदु्दामा गाली बेइज्जती ऐन, ०१६ को दफा १२ मा गाली िा बेइज्जती गरेको ठहररएमा गाली िा 
बेइज्जती गररएको व्यक्तिलाई मदु्दा हेने अतधकारीले कसरुदारबाट बढीमा रु. ५०, ०००।-  रुपैयाुँसम्म 
क्षेततपूततनको रुपमा भराइने छ भन्ने समेत व्यिस्था गरेको पाइन्छ। िादीले क्षेततपूततन भराई पाउुँ भनी दािी 
तलएको देक्तखन्छ। तर पूिानञ्चल क्षते्रीय अदालतले क्षततपूततन भराएको नदेक्तखएको र सो क्षततपूततन भराई ददन ु
नपने कुराको कुनै आधार सो फैसलामा देखाउन नसकेकोले प्रततिादी कसरुदार ठहर भएपतछ तनजबाट 
क्षततपूततन भरी पाउुँदैन भन्न न्यायको दृवष्टमा नतमल्न े भनी मदु्दाको औक्तित्य र प्रततिादीलाई भएको 
सजायुँसमेतको आधारमा गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा १२ बमोक्तजम प्रततिादीबाट रु. १००।-
 एकसय क्षततपूततन िादीले भराई तलन पाउन ेठहछन भनी सिोच्ि अदालतबाट व्याख्या भएको छ।  

                                                            
227 ने.का.प. २०४६‚ धनणयु नं. ३६९९ ।  
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यसरी यस फैसलाले बेइज्जतीको कसरु ठहर भएपतछ पीतडतले कसरुदारबाट क्षततपूततन भररपाउन ेकुरालाई 
स्थावपत गरेको देक्तखन्छ। 
  
४.१० कुटवपटमा क्षततपूततनसम्बन्धी 
कुनै पतन व्यक्ति शरीरमा तनजको अतधकार रहने र अन्य कसैले पतन त्यसमा दखल ददन नहनु ेमातनन्छ। 
अथानत व्यक्तिको शरीर अनततक्रम्य मातनन्छ। यही कारणले दषु्कृतत कानूनमा कुनै व्यक्तिको शरीरमातथ 
अनतधकृत हस्तक्षेप गनन नहनु े(Trespass to Person) हमला (Assault) गनन नहनु ेर आक्रमण (Battery) गनन 
नहनुे मातनन्छ। यही पररप्रके्षमा कुटवपटको विषय पतन दषु्कृततकै रुपमा रहन े र त्यसमा क्षततपूततन 
उपिारसमेत प्राप्त हनु े हनु्छ। नपेालमा सिोच्ि अदालतबाट कुटवपट मदु्दाका सन्दभनमा कततपय फैसला 
गरेको छ। 

 
नेपाल सरकारविरुद्ध तबपीन महरासमेत भएको कुटवपट मदु्दा लाठी तथा रडले गनौरी देिीलाई हातन बाुँया 
खटु्टा भाुँक्तिददई मलुकुी ऐन कुटवपटको महलको १ र २ नं. को कसरु अपराध गरेकाले ऐ को ६ नं. र 
१८ नं. बमोक्तजम सजाय गरी घाुँ खिन समेत ददलाई पाउुँ भन्ने मूल अतभयोग दािी भएकोमा प्रततिादीहरु 
सरुुदेक्तख फरार रहेको‚ अङ्गभङ्गको अतभयोग दािी नपगुी कुटवपटमा पररणत हनु ेगरी क्तजल्ला अदालतबाट 
भएको फैसला पनुरािेदन अदालतबाट सदर भई फैसला भएकोमा सिोच्ि अदालतबाट दोहराई हेदान 
कुटवपटमा पररणत गरेको सरुु र पनुरािेदनको फैसला उल्टी गरी अतभयोग दािीबमोक्तजम अङ्गभङ्गमा सजाय 
भई घाुँ खिनसमेत भराउने गरी फैसला भएको छ। 
 
यस मदु्दामा सिोच्ि अदालतबाट भएको फैसलामा व्याख्या गदै भतनएको छ “प्रत्येक नागररक स्ितन्त्र 
छन।् प्रत्येक नागररकको शरीर अनततक्रम्य छ। राज्यले कानूनबमोक्तजम सजाय नै गनुनपदान पतन कैद िा 
जररबानासम्म मात्र गनन सक्छ। सजाय स्िरुप कुटवपट िा यातना ददन सिैन। कुटवपट एक फौजदारी 
अपराध हो। कुटवपटको पररभाषा कुटवपटको महल को १ नं. मा भएको छ। कुटवपटको अपराधमा 
कुवटन ेव्यक्तिको शरीरमा यातना पीडा घाउ आदद भई क्षतत पगु्दछ। कसैको अनततक्रम्य शरीरमा कसैले 
कुटवपट गरी क्षतत परु् याउुँछ भन ेत्यसरी क्षतत परु् याउन ेव्यक्तिलाई सजाय गनुनका साथै कुटवपटको कारण 
कुवटने व्यक्तिको शरीरमा पगुकेो क्षततबापत क्षततपूततन Compensation समेत पाउनपुछन”। 

  

5. अन्त्यमा 
दषु्कृततसम्बन्धी कानूनी व्यिस्थाहरु बेलायत‚ अमेररका र भारतलगायतका मलुकुमा अभ्यासमा रहेको भए 
पतन नेपालमा यससम्बन्धी छुटै्ट कानूनी व्यिस्थाको अभाि रहेको तथयो। यही कारणले अदालतमा यस्ता 
वििादहरु प्रिशे नभएको र प्रत्यक्ष रुपमा दषु्कृततका सम्बन्धमा अदालतबाट व्याख्या हनु नसकेको 
देक्तखन्छ। यसो भए पतन दषु्कृतत शब्दको उच्िारण तबना नै मातथ विश्लषेण भएका दषु्कृततसुँग सातमप्यता 
राख्न े विषयहरू खासगरी उपभोिा, हिाई लापबानही तथा उत्पादकीय दावयत्ि, गाली बेइज्जती, बेररतको 
थनुा, पनुाःस्थापनासम्बन्धी विषयमा व्याख्या भएका छन।् सीतमत रुपमा भएका यस्ता व्याख्याहरुले केही 
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हदमा दषु्कृततको ममनलाई आत्मसात गरेको देक्तखन्छ। साथै, हाल मलुकुी देिानी संवहतामा 
दषु्कृततसम्बन्धमा भएका कानूनी व्यिस्थाहरुका सन्दभनमा अदालतमा वििाद प्रिेश भई व्याख्या भइनसकेको 
अिस्था छ। मलुकुी देिानी संवहतामा कततपय कानूनी अभाि र ररिताहरु रहेका छन।् अदालतबाट हनु े
व्याख्याबाट यी अभािहरु पूततन हनु ेर दषु्कृततसम्बन्धी कानूनको अभ्यास र विकास हुुँदै जाने अपेक्षा गनन 
सवकन्छ। यस क्रममा सिोच्ि अदालतबाट प्रततपाददत मातथ वििेक्तित कततपय तसद्धान्तहरु यस क्षेत्रमा थप 
व्याख्या, विििेना र वििार विमशनका लातग सहयोगी र अनकुरणीय हनु ेसमेत देक्तखन्छ। दषु्कृतत कानूनको 
विकासमा अदालतकै भतूमका महत्त्िपूणन मातनने हनुाले अदालतमा नयाुँ कानूनअनसुार प्रिशे हनु े वििादको 
तनरुपण हुुँदै जाुँदा नेपालको दषु्कृतत कानून थप विकतसत हुुँदै जाने अपेक्षा गनन सवकन्छ। 
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उपिारमा लापबानही 
 

डा. खशुी प्रसाद थारु 

1. विषय प्रिेश  

तबरामीलाई भरपदो उपिारको आिश्यकता र क्तिवकत्सकलाई आफ्नो सेिाको सरुक्षाको आिश्यकताको 
सन्तलुनका रुपमा क्तिवकत्सकीय उपिारमा लापबानही (Medical Negligence) को अिधारणाको विकास 
भएको हो। इलाजसम्बन्धी कसरु फौजदारी कानूनमा धेरै पवहलेदेक्तख नै रहे तापतन क्तिवकत्सकीय उपिार 
लापबानही देिानी कानूनमा निीनतम ् अिधारणा हो। गणुस्तरीय स्िास््य सेिाको सन्दभनमा उपभोिाको 
हकबाट प्रारम्भ भएको क्तिवकत्सकीय उपिारमा लापबानहीसम्बन्धी कानून प्रितलत मलुकुी देिानी संवहता 
अन्तगनत दषु्कृततसम्बन्धी पररच्छेदमा समािेश भई आएको छ। 

  

क्तिवकत्सकीय लापबानहीसम्बन्धी कमन लको मान्यता (Values) नेपालका लातग कानूनको स्रोतको रुपमा 
रहेकोमा वििाद छैन। तथावप क्तिवकत्सकीय लापबानहीको पररभाषा, सीमा र क्षततपूततनको मापदण्ड सतुनक्तित 
गनुन जरुरी छ। क्तिवकत्सकीय लापबानहीलाई स्िास््य सेिा प्रदान गने क्रममा गररन ेसािधानीको कतनव्यको 
उल्लङ्घन हो भनी आमरुपमा बकु्तझन्छ। सािधानीको मापदण्ड (Standard of Care) के हनु ेभन्न ेसम्बन्धमा 
नेपाल कानून मौन रहेको ितनमान पररप्रके्ष्यमा क्तिवकत्सकीय लापबानहीको वितध शास्त्रीय दृवष्टकोणका 
आधारमा नपेालको न्यावयक मान्यता पवहल्याउने प्रयास यस लेखमा गररएको छ। यसका साथै 
क्तिवकत्सकको हेलिेक्र्याइुँबाट तबरामीमा हातन नोक्सानी हनु गएको हो िा होइन भनी तनधानरण गने कारण 
(Causation) को आधारमा न्याय सम्पादन हनुपुने देक्तखन्छ। 

 

भतनन्छ स्िास््य नै सबैभन्दा ठूलो धन हो। स्िस्थ शरीरमा स्िस्थ ददमाग हनु्छ। शरीर अस्िस्थ भएमा 
शारीररक र मानतसक रूपमा मानि जीिन नै तनस्तेज हनु े मात्र नभई कततपय अिस्थामा अकालमा नै 
मतृ्यिुरण गनुनपने अिस्था आउुँछ। 

 

व्यक्ति स्िस्थ जक्तन्मन्छ, तर अनेक कारणिश उसको स्िास््यमा प्रततकूल प्रभाि परररहेको हनु्छ। 
विरामीको उपिारको लातग क्तिवकत्सकको सेिा आिश्यक पदनछ। क्तिवकत्सा सेिा समाजको आधारभतू 
आिश्यकता मात्र नभई मानि स्िास््यको अतभन्न अङ्ग पतन हो। कततपय अिस्थामा क्तिवकत्सा सेिाबाट 
व्यक्तिले नयाुँ जीिन पाएको महससु गरेको पाइन्छ। तथावप, क्तिवकत्सकको सेिामा रहेको कमी 
कमजोरीको कारणबाट व्यक्तिको क्तजउ, ज्यान र सम्पक्तिमा हातन नोक्सानी पगुेको उदाहरण प्रशस्त 
भेवटएका छन।् क्तिवकत्सकको लापबानहीका कारण विरामीले स्िास््य लाभ गनन नसकेको मात्र नभई 
स्िास््यमा थप प्रततकूल प्रभाि परेका र सम्पक्ति नै हातन नोक्सानी हनु पगुेको यथाथनलाई नकानन सवकुँ दैन। 
यस्ता विविध कारणले क्तिवकत्सकीय लापबानहीलाई कानूनको दायरातभत्र ल्याइएको छ। सोही कानूनका 

                                                            
 माननीय न्यायाधीश, उच्च अदालत । 
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आधारमा पीतडतले न्याय पाउुँछ, दोषीले सजाय पाउुँछ तथा तनदोषले न्याय पाउछ। क्तिवकत्सकीय 
लापबानहीसम्बन्धी कानूनले तनदोष क्तिवकत्सकले न्यावयक संरक्षण पाउन ेर दोषयिु कायनमा पीतडतले न्याय 
पाउने भई अन्तत्िगत्िा स्िस्थ, स्िच्छ र सेिामूलक क्तिवकत्सा सेिाको विकास तथा समाजको मजितु 
संरिना तनमानण गननमा योगदान गरेको पाइन्छ। 

 

2. क्तिवकत्सकीय लापबानहीको अथन र पररभाषा 
क्तिवकत्सकले आफूकहाुँ आएको विरामीको उपिार गनन तत्पर रहन्छ। आफूकहाुँ आएको जनुसकैु 
विरामीको भेदभािविना नै उपिार गनुन क्तिवकत्सकको धमन मातनन्छ। पवहलो आउने विरामीलाई पवहलो सेिा 
ददन ुक्तिवकत्सकको व्यािसावयक आिरणतभत्र पदनछ। आफ्नो सेिाको दायरातभत्र नपरेका िा दक्षताबावहरका 
सेिाग्राहीलाई सेिा ददनबाट इन्कार गनन सवकन्छ तर सेिा ददन स्िीकार गररसकेपतछ क्तिवकत्सकले उपिार 
वितधबमोक्तजम सािधानीपूिनक सेिा ददन ु उसको कतनव्य मातनन्छ। क्तिवकत्सक र सेिाग्राहीबीिका केही 
व्यािसावयक सम्बन्धहरु हनु्छ, ती सम्बन्ध विपरीत गई काम गरेमा क्तिवकत्सकमातथ प्रश्न उठ्न आउुँछन।् 

 

क्तिवकत्सकले आफूकहाुँ आएका विरामीलाई सेिा ददन स्िीकार गररसकेपतछ क्तिवकत्सकको विरामीप्रतत 
हेरिाहको कतनव्य (Duty of Care) तसक्तजनत हनु्छन।् हेरिाहको कतनव्य भन्नाले विरामीलाई कुन उपिारको 
आिश्यकता पदनछ, सोको तनणनय तलने, विरामीलाई कुन औषतधको आिश्यकता छ सोको तसफाररस गने 
जस्ता विषयहरु पदनछन।् विरामीको स्िास््यसम्बन्धी पषृ्ठभतूम तलन,े सोसमेत वििार गरी उपिारको पद्धतत 
तनधानरण गने, उपयिु औषतध छनौट गने, आिश्यकताअनसुार विरामीको स्ितन्त्र ससूुक्तित सहमतत तलएर 
शल्यकृया गने तथा उपिारपिात पतन विरामीले बझु्न े भाषामा सािधानीका उपायहरूबारे जानकारी ददन े
लगायतका उपायहरू पदनछन।् ती उपिारका कुनै पतन क्षेत्रमा लापबानहीपूणन तिरले कायन गरी विरामीको 
क्तजउज्यान िा स्िास््यमा प्रततकूल प्रभाि परेमा िा हातन नोक्सानी हनु गएमा क्तिवकत्सकले उपिारमा 
लापबानही गरेको मातनन्छ। 

 

एउटा वििेकशील व्यक्तिले गनुनपने कतनव्यबाट विमखु हनु ुिा वििेकशील व्यक्तिले गनन नहनुे कायन गनुनलाई 
लापबानही गरेको मातनन्छ। Poonam Verma v. Ashwin Patel को मदु्दामा लापबानहीको पररभाषा यसरी 
गररएको छ। “Negligence as a tort is the breach of a duty caused by omission to do or doing 

something which a prudent and reasonable man would not do.1 अथानत ्“एउटा वििेकशील व्यक्तिले िहन 
गनुनपने कतनव्यबाट विमखु भएको िा नगनुनपने कायन गरेको पररणामस्िरूप कुनै व्यक्तिलाई क्षतत पगुेमा 
उपिारमा लापबानही गरेको मातनन्छ।”  

 

यस पररभाषा हेदान लापबानही हनुका लातग तनम्न ३ तत्िहरूको विद्यमानता देक्तखन ुपछन। 

(क) उक्तित हेरिाह गने कतनव्य (A legal duty to exercise due care) 

                                                            
1 Poonam Verma v. Ashwin Patel, 1996 AIR 2111, 1996 SC(4)332. 
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(ख) कतनव्यको उल्लंघन (Breach of the Duty) 

(ग) पररणामताः पगु्न गएको क्षतत (Consequential Damage) 

 

3. हेरिाहको कतनव्य र उल्लंघन (Duty of Care and Breach) 

उपिारमा लापबानहीको पररभाषा के हो भन्न ेसम्बन्धमा नपेाल कानूनमा पररभाषा रहेको नदेक्तखुँदा नेपाली 
कानूनी प्रणालीको वितधशास्त्रीय मान्यताका आधारमा यसको अथन र पररभाषा तनकातलएको छ। कानूनी 
विधामा लापबानहीको अथन सािधानी अपनाउन ुपने कतनव्य उल्लंघन (Breach of Duty of Care) िा सामान्य 
पररक्तस्थततमा एउटा वििेकशील व्यक्तिले अपनाउने होतसयारीको स्तरमा असफलता भन्न ेबकु्तझन्छ तर यस 
पररभाषाले क्तिवकत्सकीय लापबानहीको अथन समेट्दैन। क्तिवकत्सकीय लापबानही क्तिवकत्सा व्यिसायसुँग 
सम्बक्तन्धत भएकोले अन्य पेशामा हनुे लापबानहीभन्दा केही फरक ढङ्गले हेररनपुछन। पेशा (Occupation) र 
व्यिसाय (Profession) मा केही फरक छ। व्यिसाय एउटा दक्ष र विशेषज्ञ प्रकृततको िौवद्धक सेिा रहेको 
र व्यािसावयक तसद्धान्तमा प्रततिद्ध रहने भएकाले व्यािसावयक कतनव्य र क्तजम्मेिारीको स्तर अन्य पेशाभन्दा 
फरक प्रकृततको हनु्छ। पेशा र व्यिसाय एक अकानभन्दा फरक फरक हनु ्भन्न ेसन्दभनमा भारतको सिोच्ि 
अदालतबाट Indian Medical Association v. V.P. Samantha and Others2, मा प्रततपाददत तसद्धान्त सान्दतभनक 
देक्तखन आउुँछ। "व्यािसावयक दावयत्िका सन्दभनमा व्यिसाय पेशाभन्दा केही फरक यस अथनमा छ वक 
व्यािसावयक वक्रयाशीलता त्यस क्षेत्रमा रहन्छ जहाुँ हरेक अिस्थामा सफलता प्राप्त नहनु सक्छ एिं 
सफलता िा असफलता प्राय व्यािसावयक व्यक्तिको काबभुन्दा बावहरको तत्िमा तनभनर गछन।" यस अथनमा 
व्यिसायमा लापबानहीको मापदण्ड कुनै क्तजम्मेिारीमा पररणामको सफलता िा असफलता नभई समान 
विधाको व्यक्तिले कतनव्य तनिानह गदान अपनाउनपुने व्यािसावयक स्तरको असफलता भन्न ेबकु्तझन्छ। त्यसैले 
भतनन्छ क्तिवकत्सकले उपिारको सफलता सतुनक्तित गने होइन, बरु उक्तित हेरिाह मात्र सतुनक्तित गनन सक्छ 
(Doctors care, not cure)। यसथन लापबानहीका सन्दभनमा हेरिाहको कतनव्यलाई उपिारको पररणामसुँग 
जोडेर हनुन त्रवुटपूणन हनु जान्छ। 

 

Halsbury's Laws of England मा Negligence को पररभाषा यसरी गररएको छ।"Negligence: Duties owed 

to patient. A person who holds himself out as ready to give medical (a) advice or treatment impliedly 

undertakes that he is possessed of skill and knowledge for the purpose. Such a person, whether he is a 

registered medical practitioner or not, who is consulted by a patient, owes him certain duties, namely, a 

duty of care in deciding whether to undertake the case: a duty of care in deciding what treatment to 

give; and a duty of care in his administration of that treatment (b) A breach of any of these duties will 

support an action for negligence by the patient."3  

 

क्तिवकत्सकले उपिारको कायन विरामीको शरीरमा गनुनपने अिस्था तथा उपिारको पररणाम विरामीको 
शरीरको रोग प्रततरोध क्षमता (Immunity) तसत सापेक्तक्षत सम्बन्ध राख्न े भएकोले उपिारको शतप्रततशत 
                                                            
2 Indian Medical Association v. V. P. Samantha and others, 1996 AIR 550, 1995 SCC(6)651. 

3 Halsbury’s Laws of England, 17-18 (4th ed., Vol.26). 
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प्रत्याभतूत नहनु सक्छ। विरामीको शारीररक अिस्थाअनसुार उही उपिारको फरक फरक प्रततवक्रया आउन 
सक्दछ भनी औषतध विज्ञानमा सिनस्िीकायन त्य हो। क्तिवकत्सकले कवहलेकाही ँकेही कदठन तनणनय तलनपुने 
अिस्था आउुँछ। यस्तो अिस्थामा उसले कम घातक तनणनय तलनपुने हनु्छ। "उच्ि जोक्तखम तर बढी 
सफलताको सम्भािना" र "कम जोक्तखम तर उच्ि असफलताको सम्भािना" का बीिमा क्तिवकत्सकले कुन 
विकल्प अिलम्बन गने भन्न ेकदठन तनणनय तलनपुने अिस्था आइपरेमा त्य र पररक्तस्थततका आधारमा तनणनय 
तलनपुछन। यही कारणले हो क्तिवकत्सकले कुनै उपिारवितध अिलम्बन गनुनपूिन विरामीको ससूुक्तित सहमतत 
तलनपुने हनु्छ। क्तिवकत्सकले अिलम्बन गरेको उपिारवितध स्िास््य विज्ञानमा स्िीकायन रहेको देक्तखएसम्म 
कुनै अनपेक्तक्षत दषु्पररणाम घटेकै आधारमा क्तिवकत्सकलाई लापबानहीपूिनक उपिार गरेको भन्न तमल्दैन। यस 
सन्दभनमा Jacob Mathew को मदु्दामा उक्तल्लक्तखत कथन उद्धरण गनुन सान्दतभनक देक्तखन्छ : “At times, the 

professional is confronted with making a choice between the devil and the deep sea and he has to 

choose the lesser evil. The medical professional is often called upon to adopt a procedure which 

involves higher element of risk, but which he honestly believes as providing greater chances of success 

for the patient rather than a procedure involving lesser risk but higher chances of failure. Which course 

is more appropriate to follow, would depend on the facts and circumstances of a given case? The usual 

practice prevalent nowadays is to obtain the consent of the patient or of the person in-charge of the 

patient if the patient is not in a position to give consent before adopting a given procedure. So long as 

it can be found that the procedure which was in fact adopted was one which was acceptable to medical 

science as on that date, the medical practitioner cannot be held negligent merely because he chose to 

follow one procedure and not another and the result was a failure."4 

 

औषतध व्यिसायका सन्दभनमा लापरबाहीलाई तनिय नै अतलक फरक ढंगले हेररनपुदनछ। व्यिसायीले 
लापबानही गरेको भन्नलाई अन्य कुराहरू पतन वििारणीय हनुे देक्तखन्छन।् पेशागत लापबानही व्यिसायगत 
लापबानहीभन्दा फरक अथन राख्छ। सामान्य हेरवििारको कमी तनणनयमा सामान्य त्रवुट िा कुनै दघुनटना 
क्तिवकत्सकको हकमा लापबानहीको प्रमाण मातनदैन भनी Jacob Mathew को मदु्दामा तसद्धान्त प्रततपाददत 
भएको देक्तखन्छ।5 

 

क्तिवकत्सा विज्ञानले मानिजाततका लातग केही लाभ अपनण गरेको छ तर ती लाभ प्राप्त गनन केही जोक्तखम 
तलनपुने हनु्छ। हरेक क्तिवकत्सकीय शल्यकृयामा केही जोक्तखमहरू रहन्छन।् हामीले जोक्तखम नमोतलकन नै 
लाभ हातसल गनन सवकुँ दैन। सवुिधाको हरेक विकासमा जोक्तखम त सक्तन्नवहत हनु्छ नै। क्तिवकत्सकले सेिामा 
अनपेक्तक्षत दषु्पररणाम तनस्केकै कारणले क्तिवकत्सकलाई उिरदायी बनाउने हो भन े अदालतले समाजप्रतत 
ठूलो अपकार गरेको मातनन्छ। यस्तो अिस्थामा क्तिवकत्सकले विरामीको वहतभन्दा आफ्नो सरुक्षाको बारेमा 
सोच्न बाध्य हनु्छन।् सेिा गने उत्प्ररेणा कुक्तण्ठत हनु पगु्छ र आमविश्वास खलबतलन पगु्दछ। अस्पताल र 
क्तिवकत्सकहरूले सेिा गने िातािरण पाउनपुदनछ। उक्तित सािधानी र कतनव्यप्रतत तक्तल्लन भएकै अिस्थामा 
र कुनै अनपेक्तक्षत दषु्पररणाम घटेकै कारणले क्तिवकत्सकको लापबानही मान्न सवकुँ दैन। Lord Justice 

                                                            
4 Jacob Mathew v. State of Punjab & Anr (2005 ACJ 1840: AIR 2005 SC 3180). 

5 ऐजन । 
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Denning ले Roe v. Minister of Health को मदु्दामा आफ्नो वििार यसरी राख्न ुभएको तथयो - “Medical 

science has conferred great benefits on mankind, but these benefits are attended by considerable risks. 

Every surgical operation is attended by risks. We cannot take the benefits without taking the risks. 

Every advance in technique is also attended by risks. Doctors, like the rest of us, have to learn by 

experience; and experience often teaches in a hard way. But we should be doing a disservice to the 

community at large if we were to impose liability on hospitals and doctors for everything that happens 

to go wrong. Doctors would be led to think more of their own safety than of the good of their 

patients.”6 

 

यसप्रकार उपिारमा लापबानहीका वितभन्न पररभाषाहरूको आधारमा के तनश्कषनमा पगु्न सवकन्छ वक 
क्तिवकत्सकले विरामीको उपिार गदान कुनै उपिार वितध उल्लंघन गरेमा, गनुनपने सेिा नगरी िा नगनुनपने 
कायन गरी हेरिाहको कतनव्य (Duty of Care) उल्लंघन गरी विरामीलाई शारीररक िा मानतसक क्षतत पगु्न 
गएमा उपिारमा लापबानही गरेको मान्न सवकन्छ। क्तिवकत्सकीय लापबानही भन्नाले कसैले मनातसि हेरिाह 
गने कतनव्यबाट विमखु भएको अिस्था हो, जसको पररणामस्िरूप कसैलाई हातन नोक्सानी पगु्न गएको 
हनु्छ। 

 

“समयमा उपिार नगरी बसेको िा तबरामीलाई अन्यत्र लगी सम्बक्तन्धत क्तिवकत्सक िा अस्पतालमा वढला 
गरी लगेकोमा क्तिवकत्सकले प्रयास गदान पतन उपिार सफल नभएमा पतन क्तिवकत्सक िा अस्पताल 
जिाफदेही हनु े व्याख्या गने हो भने त्यस्तो व्याख्या गलत हनु जान ेमात्र होइन क्तिवकत्सकले तबरामीको 
उपिार नै गनन निाहने अिस्था तसजनना हनुे।7” 

 

क्तिवकत्सकीय लापबानही देक्तखन तनम्न ४ तत्ि विद्यमान रहेको हनुपुछन8। 

 कुनै क्तिवकत्सकले कसैको हेरिाह गने कतनव्य रहेको अिस्था (Duty of Care) 

 विपक्षीले गरेको कायन िा कतनव्य विमखुताबाट हेरिाहको कतनव्यको स्तर िहन हनु नसकेको अिस्था 
जनु एउटा वििकेशील व्यक्तिबाट बहन हनुपुछन (Breach of Duty) 

                                                            
6  Court of Appeal in Roe v. Minister of Health, [1954] 2 Q.B. 66 83. 
7  िा. धदनेश धवक्रम शाह धव. सजृना के. सी., ने.का.प. २०६६, धनणुय नं. ८२६२ । 

8 Medical Negligence, lawhandbook.sa.gov.au. Negligence is a failure to take reasonable care to avoid causing injury or loss to 

another person. There are four steps in proving negligence. The plaintiff must prove: 

 that there is a duty in the circumstances to take care duty of care. 

 that the behaviour or inaction of the defendant in the circumstances did not meet the standard of care which a reasonable 

person would meet in the circumstances (breach of duty). 

 that the plaintiff has suffered injury or loss which a reasonable person in the circumstances could have been expected to 

foresee (damage). 

 that the damage was caused by the breach of duty (causation). 

 

 

https://lawhandbook.sa.gov.au/go01.php#idm139705666236496
https://lawhandbook.sa.gov.au/go01.php#idm139705666425776
https://lawhandbook.sa.gov.au/go01.php#idm139705666464208
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 एउटा वििेकशील व्यक्तिले पूिाननमुान गनन सक्न े वकतसमको तनिदेकलाई हातन नोक्सानी पनन गएको 
अिस्थाको विद्यमानता (Foreseeable Damages) 

 हातन नोक्सानीको कारक तत्ि कतनव्यको उल्लंघन नै रहेको अिस्थाको विद्यमानता (Causation) 

 

४. हेरिाहको मापदण्ड (Standard of Care) 

क्तिवकत्सकीय लापबानहीको मदु्दा तछनोफानो गदान विपक्षीको कायनबाट आफूलाई क्षतत हनु गएको हो वकनभन े
विपक्षीको सेिा हेरिाहको स्तर भन्दा तनम्नस्तरको तथयो भनी तनिेदकले पवुष्ट गनुनपछन। हेरिाहको स्तर 
न्यावयक उत्खनन ्हो जसमा न्यायका वितभन्न आयामहरू वििारणीय हनु्छन,् जस्तै: क्तिवकत्सकको पेशागत 
अतधकार साथसाथै सेिाग्राही उपभोिाको अतधकार र समाजलाई न्याय। क्तिवकत्सा व्यिसायीको लातग 
आिश्यक पने दक्षता र हेरिाहको स्तरको बारेमा हेल्सिाररज ल अफ इंगलैण्ड (Halsbury’s Laws of 

England) मा यसरी उल्लेख गररएको पाइन्छ: "व्यिसायीले आफ्नो काममा मनातसि दक्षता र ज्ञान प्रयोग 
गनुनपछन तथा समकु्तित हेरिाहको स्तर प्रयोग गनुनपछन। यसका लातग न त बढी न त कम हेरिाह र 
सक्षमता आिश्यक पने हो, जनु हरेक मदु्दाको त्यगत पररक्तस्थततका आधारमा तनक्यौल गनन सवकन्छ। 
तलुनात्मक रूपमा अझ धेरै ज्ञान िा दक्षता भएको क्तिवकत्सकले केही फरक उपिार अिलम्बन गदो हो 
वक त भन्ने आधारमा कुनै क्तिवकत्सकलाई लापबानहीमा जिाफदेही बनाउन तमल्दैन। यसैगरी क्तजम्मेिार 
क्तिवकत्सकहरूको समूहले उक्तित ठानेको उपिार वितधबमोक्तजम काम गरेको अिस्था छ तर यस्तै 
क्तिवकत्सकहरूको अको समूहले सो उपिार वितध गलत हो भनी वििार राखेको अिस्थामा पतन सो 
क्तिवकत्सकलाई दोषी मान्न तमल्दैन। सामान्य अभ्यासबाट वििलन हनु ुपतन लापबानहीको प्रमाण नै हो भन्न 
तमल्दैन। क्तिवकत्सकको दावयत्ि स्थावपत गननका लातग यी तीन कुराहरू पवुष्ट हनुपुछन : (१) उपिारको 
सामान्य र आम अभ्यास अपनाइएको छ (२) जसलाई विपक्षीले अङ्गीकार गरेन (३) अङ्गीकार गररएको 
वितध त्यो तथयो जनु सामान्य दक्षता रहेको कुनै पतन व्यिसायीले गने तथएन।9 

 

हेरिाहको स्तर अथानउने क्रममा तनकै प्रयास भएको पाइन्छ। यसमध्ये दईुिटा मदु्दाहरू जस्तैाः (१) 
Hunter v. Hanley (२) Bolam v. Friern Hospital Management Committee मा गररएको पररभाषा 
हालसम्म मागनदशनकको रूपमा स्िीकार गररएको पाइन्छ। स्कटलैण्डको Hunter v. Hanley10 को मदु्दामा 
intramuscular penicillin injection मा आिश्यकभन्दा छोटो सईु प्रयोग गररएको भन्ने वििाद तथयो। सूई 
भाुँक्तियो र शरीरमा अक्तड्कयो जसबाट विरामीमा घाउ हनु गई पीडा भयो। विपक्षीले आिश्यक हेरिाहको 
स्तरभन्दा तनम्न स्तरको कायन गरेको भनी तनिेदकले तकन  गरे। उि मदु्दाको फैसलामा प्रधान न्यायाधीश 
Clyde ले राखेको वििार कमन ल प्रणालीमा मागनदशनकको रूपमा रवहआएको छ। प्रस्ततु मदु्दामा सामान्य 

                                                            
9 Halsbury's Laws of England (4th ed., Vol.30, Para 35). 

10 Hunter v. Hanley, 1955 S.L.T. 213, 21. 
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दक्षता र हेरिाहको स्तरमा क्तिवकत्सकलाई जिाफदेही ठहर् याउन तनम्न ३ कुराहरू स्थावपत हनुपुछन 
भतनएको पाइन्छ।11 

 पवहलोाः उपिारमा आम र सामान्य तिरले अभ्यास रहेको स्थावपत हनुपुछन। 

 दोस्रो : विपक्षीले सो अभ्यास अङ्गीकार नगरेको पवुष्ट हनुपुछन। 

 तेस्रोाः क्तिवकत्सकले त्यो वितधअनसुार उपिार गरेको तथयो, जनु कुनै पतन सामान्य दक्षता रहेको 
व्यिसायीले अिलम्बन गने तथएन। 

 

न्यायमूततन Clyde ले हेरिाहको स्तरको पररभाषा यसरी गरेको पाइन्छ : "कुनै व्यक्तिले आफूमा विशेष 
दक्षता र ज्ञान रहेको दािी गछन र सो व्यक्तिले कुनै विरामीलाई सो दक्षता र ज्ञानका लातग राय परामशन 
ददन्छ भने उसमा सो विरामीको होतसयारीपूिनक उपिार गने कतनव्य बन्न पगु्दछ। यदद उसले क्तजम्मेिारी 
स्िीकार गदनछ र उपिारको क्तजम्मेिारी तलन्छ साथसाथै विरामीले पतन उसको स्िवििके र उपिारमा 
आफूलाई समपनण गदनछ भने क्तिवकत्सकमा उसको उपिारमा तत्परता, हेरिाह, ज्ञान, दक्षता र सािधानी 
प्रयोग गने कतनव्य तनवहत हनुपगु्छ। सो तनक्यौल गनन न्यायमूततनले हेरिाहको उच्ितम्  िा उच्ि स्तर प्रयोग 
गने होइन न त लघिुम िा तनम्न स्तरको हनुपुने दृवष्टकोण राखेको नै हो। अताः कानूनले हेरिाह र 
सक्षमताको समकु्तित स्तरको अपेक्षा गदनछ। त्यो नै यसको आिश्यक मानक हो।12 

 

इंगलैण्डमा Bolam v. Friern Hospital Management Committee13 को मदु्दामा तमल्दोजलु्दो न्यावयक दृष्टान्त 
प्रयोग गररएको पाइन्छ। यसमा प्रततपाददत मान्यता यसपतछका मदु्दाहरूमा अिलम्बन गररएको पाइन्छ। 
Hunter v. Hanley को मदु्दामा प्रततपाददत मान्यता ओझेलमा परेको देक्तखन्छ। यस मदु्दामा विरामी िा 
तनिेदकलाई Electro-Convulsive Therapy [E.C.T.] Treatment को वितधबाट विपक्षी अस्पतालमा उपिार 
गररएको तथयो। विरामी Bilateral “stove-in” fractures of the acetabula को उपिारको लातग गएको 
तथयो। शरीरलाई क्तशतथल बनाउन ेऔषतधको प्रयोग नगररएको कारणले E.C.T. Treatment बाट विरामीमा 
Muscular Contraction देक्तखन पगु्यो। जसबाट हड्डी भाुँक्तिन ेजोक्तखम उत्पन्न भयो। तनिेदकको पाखरुालाई 
सपोटन गनन केही वितध प्रयोग गनुनपनेमा नगरेको तथा विरामी लड्न लागेको अिस्थामा अठ्याउनका लातग 
नसनहरू मात्र लगाएको अिस्था तथयो। 

 

विपक्षीहरूले लापबानहीपूिनक काम गरेको भनी तनिेदकले क्तजवकर तलयो र आफ्नो शारीररक क्षततका लातग 
क्षततपूततन माग गर् यो। तनिेदकले खासगरी "(१) विपक्षीले E.C.T. गदान शरीर क्तशतथल बनाउने औषतध प्रयोग 
नगरेको (२) सो नगरेको अिस्थामा Manual Restraint प्रयोग गनुनपनेमा नगरेको (३) सो उपिारमा रहेको 
                                                            
11 ऐजन । 

12 ऐजन । 

13 Bolam v. Friern Hospital Management Committee 1956 B. No. 507 Queen's Bench Division 1957 [1957] 1 W.L.R. 582. 
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जोक्तखमका बारेमा सािधान नगराएको" भन्ने आधारमा लापबानहीको दािी गररएको तथयो। यस सम्बन्धमा 
विशेषज्ञको रायमा विविधता रहेको देक्तखयो। E.C.T. treatment का वितभन्न वितधहरू छन।् कसैले Relaxant 

Drug प्रयोग गछनन ्कसैले Restraining Sheet र कसैले Manual Control तर सबैको सहमतत के मा तथयो 
भने Relaxant Drug प्रयोग नगरेका कारणले विग्रन ेकेही होइन, Manual Restraint को प्रयोग जतत कम गने 
हो, Risk of Fracture उक्ति नै कम हनु्छ। यसैगरी विरामीले जोक्तखमको बारेमा नसोधेसम्म त्यस बारेमा 
जानकारी नददन ेआम अभ्यास तथयो भन्न ेविषयमा पतन एकमत रहेको देक्तखयो।  

 

समग्रमा अस्पतालले विरामीबाट सहमतत तलुँदा सोको सूिना नददएको र Relaxant Drug नददएको भन्ने नै 
ठहर गनुनपने विषय तथयो। यसमा तनणनय ददुँदै न्यायमूततन Mc Nair ले वििार राखे वक क्तिवकत्सकको उपिार 
वितध केही क्तिवकत्सकीय रायभन्दा फरक नरहेको र केही क्तिवकत्सकीय रायअनसुार फरक रहेको भन्न े
आधारमा मात्र क्तिवकत्सकलाई लापबानही गरेको भन्न तमलेन। उि फैसलामा तनम्न २ तनणनयाधार रहेको 
देक्तखन्छ : 
क)  कुनै खास उपिारमा दक्षताप्राप्त क्तजम्मेिार क्तिवकत्सकीय रायबाट कुनै क्तिवकत्सकीय अभ्यास उक्तित छ 

भनी स्िीकार गररएको र सो अभ्यास अनसुरण गरी काम गरेको देक्तखन्छ भन े सो विषयमा अको 
क्तजम्मेिार क्तिवकत्सकीय रायमा फरक मत रहेको छ भन्न ेआधारमा मात्र क्तिवकत्सकलाई लापबानहीमा 
दोषी ठहर गनन तमल्दैन। 

ख)  सिेत नगराएको भन्ने विषय तनक्योल गनन तनम्न कुराहरू वििार गनुनपछन : (१) सिेत गराउन ेसम्बन्धी 
कुरा आम अभ्यास तथयो वक तथएन र सो स्तरभन्दा विपक्षी तनम्न स्तरमा झने गरेको हो, होइन (२) 
तनिेदकलाई सिेत गराएको अिस्थामा उसले उपिार अस्िीकार गने तथयो भनी तनिेदकले नै 
अदालतलाई सन्तोषजनक रूपमा पवुष्ट गनुनपछन।14 

 

प्रस्ततु मदु्दामा न्यायमूततन McNair ले लापबानहीको पररभाषा यसरी गनुन भएको छ। "कुनै विशेष दक्षता िा 
क्षमता प्रयोग गने विषय समािेश भएको अिस्थामा त्यहाुँ लापबानही भएको छ छैन भन्न ेजाुँि व्यािसावयक 
सिोत्कृष्टताका आधारमा गररने होइन जसबाट सो व्यक्तिको दक्षतामा कमी कमजोरी पिा लगाउन 
सवकयोस ् न की जाुँि त्यही विधामा दक्षता प्राप्त र अभ्यासरत व्यक्तिको आमस्तर हो। क्तिवकत्सकको 
लापबानही भन्नाले समकु्तित रूपले सक्षम क्तिवकत्सकको मापदण्डबमोक्तजम काम गनन असफल हनु ु हो। 
पूणनरूपले उक्तित मापदण्ड एक िा बढी पतन हनुसक्छ, तीमध्ये कुनै एक उक्तित मापदण्डबमोक्तजम काम 
गरेको रहेछ भने उसले लापबानही गरेको मातनुँदैन।" 

 
“The test is the standard of the ordinary skilled man exercising and professing to have that special skill. 

A man need not possess the highest expert skill; it is well established law that it is sufficient if he 

exercises the ordinary skill of an ordinary competent man exercising that particular art. In the case of a 

medical man, negligence means failure to act in accordance with the standards of reasonably 

competent medical men at the time. There may be one or more perfectly proper standards, and if he 

                                                            
14 ऐजन । 
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conforms with one of these proper standards, then he is not negligent.” “that a doctor who had acted in 

accordance with a practice accepted at the time as proper by a responsible body of medical opinion 

skilled in the particular form of treatment in question was not guilty of negligence merely because 

there was a body of competent professional opinion which might adopt a different technique.”15 

Bolam test को िारेमा Eckersley V. Binnie को मदु्दामा यसरी विश्लषेण गररएको छ। एउटा व्यिसायको 
सदस्यको हैतसयत प्राप्त गनन िाहने व्यक्तिमा त्यस व्यिसायको ज्ञान हनैु पछन। सो विधामा अन्य वििेकशील 
सदस्यमा हनुपुने नयाुँ ज्ञान खोज र विकासभन्दा पतछ पनुन हुुँदैन। उसले अन्य सामान्य सक्षम क्तिवकत्सक 
जस्तै आफ्नो ज्ञानमा कमी र आफ्नो दक्षताको सीमाका विषयमा जागरुक रहन ु पदनछ। उसले अन्य 
क्तिवकत्सकले जस्तै आफूले तलएको व्यािसावयक कायनको जोक्तखम र खतराका विषयमा सिेत रहनपुछन, उसले 
अन्य सक्षम सामान्य क्तिवकत्सक जस्तै आफ्नो व्यािसावयक कायनमा विज्ञता, दक्षता र रेखदेखको स्तर अन्य 
सामान्य सक्षम क्तिवकत्सकभन्दा कम ल्याउन ु हुुँदैन। सोभन्दा बढीको अपेक्षा पतन गररुँदैन। वििेकशील 
औसत क्तिवकत्सकको स्तर नै परीक्षणको कसी हो। व्यिसायी हनुका लातग कानूनले महाज्ञानी िा पक्तण्डत 
हनु ुआिश्यक ठानेको छैन।"16 

 

उपरोि दबैु मदु्दाहरूमा प्रततपाददत तसद्धान्तहरू तलुना गदान एक अिस्थामा तमल्दाजलु्दा नै देक्तखन्छन।् 
Bolam case मा "reasonableness" (समकु्तित) शब्दको प्रयोग गररएको छ भन ेHunter case मा "Ordinary" 
(सामान्य) शब्दको प्रयोग गररएको छ। समकु्तित शब्दले सामान्यभन्दा केही उच्ि स्तर ईवङ्गत गदनछ तर 
दबैु फैसलामा क्तिवकत्सकहरूको क्तजम्मेिार तनकायबाट उक्तित भनी स्िीकार गररएको अभ्यास अनरुूप भएको 
कायनलाई लापबानहीको पररभाषाबाट अलग गरेको देक्तखन्छ। यसरी यी दबैु फैसलाको RatioDecidendi को 
सारमा कुनै फरक छैन, फरक केिल अतभव्यक्तिमा मात्र छ। फैसला गने न्यायाधीशहरू Lord President 

Clyde र Mc Nair दबैुले फैसलाको सारमा फरक नरहेको भनी स्िीकार गरेको पाइन्छ। 

 

त्यसैगरी यसै सन्दभनमा Hucks v. Cole17 को मदु्दामा अतभव्यि Lord Denning का वििारहरू आम रूपमा 
उद्धरण गररएको पाइन्छ। "दभुानग्यिश िा एउटा उपिार वितधको साटो अको समकु्तित उपिार वितध छानी 
सोहीबमोक्तजम उपिार गरेको कारण उपिार सफल हनु नसकेकोले मात्र क्तिवकत्सकलाई लापबानहीको दोषी 
मान्न तमल्दैन। क्तिवकत्सकीय लापबानहीको दोषी त्यस अिस्थामा मात्र मातनन्छ जि उसले समकु्तित रूपले 
सक्षम व्यिसायीको मापदण्डबमोक्तजम काम गनन असफल हनु्छ।”18 

 

विरामीको छालामा रहेको Septic Spots को उपिारमा Penicillin प्रयोग गरी क्तिवकत्सकले उपिार गरेका 
तथए। जसको पररणामस्िरूप विरामीमा Puerperal Fever देखा परेको तथयो। वितभन्न विशेषज्ञको रायमा 

                                                            
15 ऐजन । 

16 Eckersley v. Binnie [1988] 18 Construction Law Reports 1, (1988) 18 Con LR 1. 

17 Hucks v. Cole, [1968] 118 New LJ 469. 

18 Hucks v. Cole, [1968] 118 New LJ 469. 
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Penicillin को प्रयोग उक्तित नरहेको भन्न े देक्तखएको तथयो। तसथन क्तिवकत्सकलाई लापबानहीको दोषी 
मातनयो। फैसलामा के भतनयो भन े"उपिारमा कुनै वितधको प्रयोग गदान जोक्तखम देक्तखन्छ र सो जोक्तखम 
नतलएर अन्य वकतसमले पतन उपिार गनन सवकन्छ। तथावप जानाजानी सो जोक्तखम तलएर उपिार गररन्छ 
भने अदालतले यस्ता कमी कमजोरी छानविन गनुनपछन। क्तिवकत्सकीय ज्ञानको आम अभ्यासको आधारमा 
कुनै विरामीलाई जोक्तखममा पाने कारण जायज छ िा छैन भनी अदालतले वििार गनन िनाखो रहनपुदनछ।" 

Lanpkier v. Phipos को मदु्दामा लापबानही ठहर हनु ेमापदण्ड यसरी नै तय गरेको पाइन्छ।"कुनै व्यक्ति 
कुनै व्यिसायमा प्रिेश गछन भने उसले हेरिाह र दक्षताको समकु्तित स्तरबमोक्तजम काम गनुनपछन। जसरी 
एउटा िवकलले सबै मदु्दा क्तजत्न ेिािा गनन सक्दैन, त्यसैगरी एउटा सजननले सिोत्कृष्ट दक्षता प्रयोग गने 
िािा गनन सक्दैन। त्यस व्यक्तिभन्दा अरू राम्रो क्तशक्षा र ज्ञान भएका व्यक्तिहरू हनु सक्छन ्तर उसले 
स्िच्छ, समकु्तित र सक्षम (Fair, Reasonable and Competent) स्तरको दक्षता प्रयोग गने िािा गनन 
सक्छ।”19 

 

भारतमा पतन अदालतहरुले Bolam Test को अनसुरण गरेको पाइन्छ। भारतको सिोच्ि अदालतले Jacob 

Mathew v. State of Punjab20 को मदु्दामा लापबानहीका कानूनहरू तनम्नबमोक्तजम संक्षेपीकरण गरेको 
पाइन्छ। 

क) लापबानही भनेको कतनव्यको उल्लंघन हो जनु त्यही विधामा अभ्यासरत वििेकशील व्यक्तिबाट गररने 
कायनबाट च्यूत हुुँदा िा नगनुन पने कायन गदानको कारणबाट हनुे हो। लापबानहीको आिश्यक तत्िमा 
कतनव्य, उल्लंघन र क्षतत हो। 

ख) क्तिवकत्सा व्यिसायको सन्दभनमा लापबानहीको पररभाषा अन्य पेशामा आकवषनत हनु ेपररभाषाभन्दा फरक 
छ। पेशागत लापबानहीभन्दा व्यािसावयक लापबानही अतल फरक छ। हेरिाहको सामान्य कमी, 
तनणनयमा त्रवुट िा दघुनटनालाई क्तिवकत्सकीय लापबानहीको प्रमाण नै हो भन्न तमल्दैन। क्तिवकत्सकले त्यस 
समयको क्तिवकत्सा व्यिसायमा प्रितलत अभ्यासबमोक्तजम काम गरेसम्म त्यस विषयमा उपिारको अझ 
राम्रो विकल्प िा वितध विद्यमान रहेको भन्न ेआधारमा िा उत्कृष्ट क्तिवकत्सकले त्यस उपिार वितध 
अनसुरण गने तथएन भन्न ेआधारमा मात्र क्तिवकत्सकलाई लापबानहीको दोषी मान्न तमल्दैन। पूिनसािधानी 
अपनाउन नसकेको भन्ने सम्बन्धमा हेने हो भने यस्ता पूिनसािधानी आम अभ्यासमा रहेको तथयो िा 
तथएन भनी हेनुनपने हनु्छ। विशेष िा असाधारण सािधानी तलएको भए कुनै खास अनथन हनु ेतथएन भन्ने 
आधारमा लापबानही ठहर गनन तमल्दैन। यसथन हेरिाहको मापदण्डलाई त्यस िखतका ज्ञानको आधारमा 
तय गररन्छ पूपनक्षको समयको ज्ञानको आधारमा होइन। कुनै खास प्रवितधको प्रयोग नभएको कारणले 
लापबानही भएको भन्न ेआरोप सम्बन्धमा हेदान त्यस िखत यस्ता प्रवितध उपलब्ध नरहेको अिस्थामा 
यस्ता अतभयोग दािी पगु्न सक्दैन। 

                                                            
19 Lanpkier v. Phipos, (1838), 8 C. & P. 475. 

20 Jacob Mathew v. State of Punjab & Others (2005 ACJ 1840: AIR 2005 SC 3180). 
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ग)  एउटा व्यिसायी यी दईुमध्ये कुनै एक आधारमा लापबानहीको कारण दोषी ठहर हनु सक्छ, यदद 
उसले दािी गरे जस्तो अपेक्तक्षत दक्षता उसमा छुँदै तथएन िा उसमा भएको दक्षता त्यस उपिारमा 
उसले प्रयोग नै गदैन। अतभयिुले लापबानही गरेको हो वक होइन भनी तनक्योल गदान त्यस पेशामा 
सामान्य दक्षता अभ्यास गरररहेका सामान्य सक्षम व्यक्तिको मापदण्डको आधारमा तनक्योल गनुनपछन। 
सबै व्यिसायीका लातग त्यस विषयमा सिोत्कृष्ट विज्ञता िा दक्षता हातसल गनन सम्भि छैन। उच्ितम 
दक्षता प्राप्त व्यक्तिमा अझ राम्रो गणु हनु सक्छन ् तथावप त्यस गणु लापबानहीको आरोप लागेको 
व्यक्तिको कायन सम्पादन जाुँि गने आधार िा मापदण्ड बन्न सक्दैन। 

घ) देिानी र फौजदारी कानूनमा लापबानहीको वितधशास्त्रीय अिधारणा केही फरक छ। देिानी कानून 
अन्तगनत मातनएका लापबानही फौजदारी कानूनमा लापबानही मातनन्छ नै भन्न सवकुँ दैन। अपराधको 
रूपमा लापबानही हनुका लातग आपरातधक मनसायको विद्यमानता पवुष्ट हनुपुछन। यसैगरी आपरातधक 
लापबानही हनुका लातग लापबानहीको शे्रणी उच्ि िा गम्भीर िा जघन्य प्रकृततको हनुपुछन। गम्भीर िा 
जघन्य नरहेका लापबानहीका विषयमा देिानी दावयत्ि िहन गराउन सवकन्छ तर फौजदारी विषयमा 
सवकुँ दैन। 

ङ) फौजदारी कानून अन्तगनत क्तिवकत्सक उपर अतभयोग लगाउनका लातग अतभयिुले यस्तो केही कायन 
गर् यो जनु सामान्य क्तिवकत्सकले गने तथएन िा त्यस्तो केही कायन गरेन जनु सामान्य क्तिवकत्सकले गने 
तथयो भन्न ेकुरा प्रमाक्तणत हनुपुछन। अतभयिु क्तिवकत्सकले मोलेको खतरा यस्तो प्रकृततको तथयो वक, 
क्षततको सम्भािना सक्तन्नकट तथयो। 

ि) त्य आफैं  बोल्छ (res ipsaloquiture - the thing speaks for itself) प्रमाण कानूनको तनयम मात्र हो 
जनु देिानी कानूनमा खासगरी दषु्कृततमा आकवषनत हनु्छ। यसबाट लापबानहीका कारिाहीमा प्रमाणको 
भार कसमा रहन्छ भन्न े कुरा तनक्योल हनु्छ। यसबाट फौजदारी विषयमा दावयत्ि िहन गनुनपने हो 
होइन भन्न ेकुरा तनक्योल हनु सक्दैन। 

 

यसैगरी Kusum Sharma v. Batra Hospital, 10/02/2010 को मदु्दामा भारतको सिोच्ि अदालतले 
स्िास््यकमीलाई क्तिवकत्सकीय लापबानहीमा दोषी छ िा छैन भनी तनक्योल गनन तनम्न तसद्धान्तहरू 
वििारणीय छन।् 

क) क्तिवकत्सकमा समकु्तित स्तरको ज्ञान र दक्षता हनैुपछन र उसले आफ्नो काममा समकु्तित स्तरको हेरिाह 
गनैपछन। कानूनको अगातड हरेक मदु्दाको त्यगत पररक्तस्थततका आधारमा, न त धेरै उच्ि न त धेरै 
तनम्न स्तरको हेरिाह र सक्षमता आिश्यक पने हो। एउटा क्तिवकत्सकलाई लापबानहीमा ति मात्र 
दोषी मान्न सवकन्छ जब उसको कायन त्यो स्तरबाट तल झछन जनु त्यस विधामा अन्य क्तिवकत्सकहरूले 
समकु्तित रूपले सक्षम िहन गदनछ। 

ख) डायगनोतसस र उपिारको विषयमा फरक मतको सम्भाव्यतालाई इन्कार गनन सवकुँ दैन। क्तिवकत्सकको 
तनणनय अको क्तिवकत्सकको तनणनयभन्दा फरक रहेको भन्न ेआधारमा मात्र उसलाई लापबानहीको दोषी 
मान्न तमल्दैन। 
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ग) कततपय यस्तो अिस्था आइपछन जहाुँ कम जोक्तखम तलएर बढी असफलताको सम्भािना अपनाउनभुन्दा 
क्तिवकत्सकले उच्ि जोक्तखम मोलेर उच्ि सम्भािना हात लाग्छ भनी क्तिवकत्सकले विश्वास गछन। 
विरामीको रोग तनदान गने पतुनत उद्देश्यका लातग उच्ि जोक्तखम तलएकोमा अपेक्तक्षत पररणाम आउन 
सकेन भन्न ेआधारमा मात्र क्तिवकत्सकलाई लापबानहीको दोषी मान्न तमल्दैन। 

घ) समकु्तित दक्षता र सक्षमता प्रयोग गरी आफ्नो कतनव्य सम्पादन गरेसम्म उपिारको एउटा कोषनभन्दा 
अको कोषन छानेको भन्न े आधारमा मात्र क्तिवकत्सकलाई लापबानहीको दोषी मान्न तमल्दैन। उसले 
छानेको कोषन मान्यता प्राप्त स्िास््य व्यिसायमा स्िीकायन रहेको िावहुँ हनुपुछन। 

 

Patch V. Board of Governors को मदु्दामा तनम् न तसद्धान्त प्रततपादन भएको देक्तखन्छ। “क्तिवकत्सकको 
दावयत्ि असीतमत हुुँदैन, क्तिवकत्सकले िहन गनुनपने हेरिाहको स्तर भनेको अपिादात्मक व्यक्तिको हेरिाहको 
स्तर होइन। क्तिवकत्सकहरु विमाकतान होइनन ्। उनीहरु सिै सरुक्षाको प्रत्याभतूत होइनन ्। कुनै उपिारमा 
असफलता भयो भन्दैमा उनीहरुलाई लापबानहीमा क्तजम्मेिार िनाउन तमल्दैन। कानूनले के मातै्र आिश्यक 
मान्दछ भने एउटा सामान्य क्तिवकत्सकमा रहनपुने दक्षता र ज्ञानको व्यािसावयक ढंगले अभ्यास भयो की 
भएन भनेर हेररन्छ।21 

 

क्तिवकत्सकको हेरिाहको मापदण्ड एउटा न्यावयक कसी हो जनु सामान्य क्तिवकत्सकीय व्यिसायको स्तरका 
आधारमा तय गररएको हनु्छ। हेरिाहको मापदण्ड (Standard of Care) विशदु्ध न्यावयक हो, प्रावितधक 
होइन। क्तिवकत्सकको कायनमा लापबानही तथयो वक तथएन भनी तनक्यौल गनन त्यही मापदण्डको आधारमा 
मापन गररन्छ। हेरिाहको स्तर अदालतबाट तय गररने भएको हुुँदा यदाकदा क्तिवकत्सकीय क्षेत्रमा सही 
देक्तखने कततपय विषय न्यावयक परीक्षणको कसीमा लापबानही देक्तखन सक्छ िा क्तिवकत्सक क्षेत्रमा गलत 
देक्तखएका कततपय विषय न्यावयक कसीमा लापबानही नदेक्तखन सक्छ। मदु्दाको समग्र त्यको विििेनाबाट 
न्यावयक तनश्कषन तनकाल्न सवकन्छ। क्तिवकत्सकीय लापबानही कुनै खास विधामा मात्र सीतमत गरी हेनन 
तमल्दैन, अवपत ु अनेक विषयमा देक्तखन सक्ने हो। क्तिवकत्सकीय लापबानही विरामीको अतधकारको समग्र 
अिस्थासुँग पतन सम्बक्तन्धत छ। जस्तैाः गोपनीयताको अतधकार, पूिन ससूुक्तित सहमततको अतधकार, छनौटको 
अतधकार, भेदभािविना उपिार पाउन ेहक। उपभोिा विरामीको अतधकार उल्लंघन हनुे कायन गरेमा समेत 
क्तिवकत्सकीय लापबानहीको सान्दतभनकता आउन सक्दछ। 

 

अदालतले हेरिाहको मापदण्ड तय गदान व्यिसायको सिोत्कृष्टतालाई आधार मानी तय गरेको होइन िक्तल्क 
मध्यमस्तरलाई आधार तलएको पाइन्छ। समान स्तरको व्यिसायीहरूमा पतन कसैको सेिा उिम हनु्छ भन े
कसैको सेिा औषत हनु्छ। सेिाको स्तरलाई आधार तलइएको होइन िरु सेिा ददने क्रममा मध्यमस्तरको 
हेरिाहको स्तर िहन गरेको हो होइन हेररन्छ। यसैगरी उपभोिा विरामीले क्तिवकत्सकको सेिा तलन 
स्िीकार गररसकेपतछ विशेषज्ञ क्तिवकत्सकको सेिाको अपेक्षा गरी विशेषज्ञ हेरिाहको स्तरको आधारमा 
                                                            
21 Patch v. Board of Directors, United Bristol Hospital – quoted in Modi’s Medical Jurisprudence and Toxicology (25th ed., Lexis 

Nexis, 2016) at 106. 
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मापन गनन तमल्दैन। समानस्तरकै हेरिाहको आधारमा लापबानही भए नभएको हेररने हो। यसैगरी 
क्तिवकत्सकीय सेिा आफैमा अिकु रामिाण होइन, जो सदासिनदा सफल हनु्छ। उपिारबाट अपेक्तक्षत 
पररणाम तनस्कन नसकेको िा सफल हनु नसकेको भन्न ेआधारमा समेत लापबानही भएको भन्न तमल्दैन। 
सामान्य भलू िा तनणनयमा त्रवुट भएको भन्न ेआधारमा पतन लापबानही भएको भन्न तमल्दैन। 

 

मातथ उक्तल्लक्तखत विश्लषेणको आधारमा भन्न सवकन्छ की उपिारमा लापबानही भन् नाले क्तिवकत्सकले 
विरामीको उपिारमा ती कायनहरु गर् यो जनु अन्य वििेकशील क्तिवकत्सकले गने तथएन अथिा उसको 
उपिारमा ती कमी कमजोरी भए जनु एउटा सामान्य वििेकशील क्तिवकत्सकले गने तथएन। क्तिवकत्सकले 
अिलम्िन गरेको उपिार वितध  र प्रकृयाहरु स्िीकायन रहेकोमा कुनै अनपेक्तक्षत पररणाम तनस्कन गएमा 
अथिा त्यस सम्बन्धी अको उपिार वितध रहेकोमा िा एउटै वितधमा क्तिवकत्सकको फरक मत रहेको कुरा 
उपिारमा लापबानहीको आधार बन्न सक्दैन। कुनै क्तिवकत्सकको दक्षताको स्तर अको क्तिवकत्सकको 
दक्षताभन्दा कम रहेको आधारमा क्तिवकत्सकले उपिारमा लापबानही गरेको भन् न तमल्दैन। वकनभन े
सेिाग्राहीहरुमा क्तिवकत्सक छान् ने अतधकार रहन्छ। उपिारमा तनस्केको अनपेक्तक्षत पररणामको आधारमा 
क्तिवकत्सकलाई उपिारमा लापबानही गरेको भन् न तमल्दैन। “उपिारमा समकु्तित सतकन ता नअपनाएको िा 
उपिार पद्धततको स्िीकायन मानकहरुको उल्लंघन गरेको िा रोगको गलत तनदान गरेको िा गलत उपिार 
वितध अपनाएको िा विरामीलाई सही सूिना सम्प्रवेषत नगरेको कारणले सेिाग्राहीलाई हातन नोक्सानी हनु 
गएमा क्तिवकत्सकीय लापबानही गरेको मातनन्छ”22 भनी नेसार अहमद तमयाविरुद्ध पृ् िीिन्द्र अस्पताल समेत 
(०६६-CI-०४२०) भएको को मदु्दामा सिोच्ि अदालतबाट तसद्धान्तसमेत प्रततपादन भएको छ। 
Negligence हनुलाई अतनिायन तत्ि जस्तैाः कसैले कुनै काम गछन जसको पररणाममा कुनै असर िा 
अपराधको तत्ि हनु्छ र कसैको त्यस्तो कायन हनु नददन रोक्ने िा Alert गराउन ेकतनव्य हनु्छ तर उसले 
नरोकी त्यस्तो कायन हनुमा Contribute गछन। साथै, उसले समयमा त्यस्तो नहनु सजगता िा होतसयारी 
अपनाउन ु पनेमा नअपनाई काम गरेको हनु्छ। Causation आुँखा वट.तब. लगायतको उपिार नभई 
Tegrital को लामो सेिनको कारणबाट भएको देक्तखएको र Tegrital को लामो सेिन गदान हनु ेअसरमा 
Alert गराउन,े सािधानी गराउन ेआदद सरुु र समयमै सबै कुरा जानकारी गराई Alert गराउन ुपनेमा 
नगराएको कारण गरेको असर Causation अन्यत्रको उपिार नभइ Tegrital कै कारणबाट भएकाले 
यस्तोमा क्तिवकत्सकलाई Negligence को आरोपबाट उन्मकु्ति ददन नतमल्ने23 भनी व्याख्या गररएको छ। 

 

५॰ हेरिाहको मापदण्ड नेपालको सन्दभनमा  

क्तिवकत्सकको उपिारमा लापबानही भएको छ, छैन भनी जाच्ने कसी (Standard of Care) हाम्रा सन्दभनमा 
हामी आफैले तय गनुनपछन। स्िास््य सेिाका उपभोिाले उपिारमा सफल पररणामको अपेक्षा राख् ने भई 
उत्कृष्टता नै लापबानही जाच्ने कसी हनुपुने अपेक्षा राख् ने देक्तखन्छ भन े स्िास््यसेिा प्रदायक अस्पताल र 
                                                            
22 दसेर धमया धव. िा. प्रमोद पौिेल, मनद्दा नं. ०६६-CI-०४२० । 
23 िा. धदनेश धवक्रम शाह धव. सजृना के. सी., ने.का.प. २०६६, धनणुय नं. ८२६२ । 
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क्तिवकत्सकले स्िास््य सेिाको स्िायितामा हस्तक्षेप नहोस ् भन्न े अपेक्षा राख् न े भई सिैभन्दा तल्लो स्तर 
(Lowest Standard) नै मेरुदण्ड हनु ेआम अपेक्षा राख्न े देक्तखन्छ। उत्कृष्टताको मापदण्डलाई उपिारमा 
लापबानही जाच्न ेकसी मान्न े हो भन े क्तिवकत्सकहरु विरामीको सेिामा भन्दा आफ्नो सरुक्षाप्रतत सिेत हनुे 
अिस्था आउुँछ। यस विपरीत सिैभन्दा तल्लो स्तरलाई लापबानही जाच्न ेकसी मान्न ेहो भन ेउपभोिाले 
गणुस्तरीय सेिा पाउन े अतधकार संकटमा पने भई लापबानहीलाई िढािा तमल्ने एिं स्िास््य सेिामा 
व्यापारीकरण बढ्न े सम्भािनालाई नकानन तमल्दैन। यी दिैु मापदण्डहरुबाट न्याय पदैन र संविधानले 
पररकल्पना गरेको गणुस्तरीय सिनसलुभ स्िास््य नीततमा सहयोग पगु्दैन। यसथन, गणुस्तरीय सेिा पाउन े
उपभोिाको अतधकार तथा स्िास््य सेिामा स्िायिताका मूल्य मान्यताहरुको बीिमा हाम्रो स्िदेशी स्िास््य 
सेिाको स्तर र संविधानले पररकल्पना गरेको स्िास््य नीतत समेतका आधारमा सन्ततुलत मापदण्ड 
(Balanced Standard) अपनाउन ु नै न्यायोक्तित हनु्छ। यही नै कमन लको विश् िव्यापी वितधशास्त्रीय 
मान्यता हो र भारतमा सन्ततुलत मापदण्ड नै प्रिलनमा छ। हाम्रो स्िास््य सेिाको स्तर, उपभोिाहरुको 
गणुस्तरीय सेिा पाउन ेअतधकार र कानून प्रणाली भारतसुँग नक्तजक रहेको कारणले पतन भारतको सिोच्ि 
अदालतले तय गरेको मापदण्ड हाम्रो न्यावयक परम्परामा यथाथनपरक भई अनकुरणीय छ। 

 

६॰ कायनकारणको तसद्धान्त (Doctrine of Causation) 

कुनै क्तिवकत्सकलाई लापबानहीमा दोषी रहेको ठहर् याउन सिनप्रथम विरामीमा हनु गएको क्षतत सो 
क्तिवकत्सकले नै गरेको कायन िा कतनव्य विमखुताको पररणामस्िरूप हनु गएको हो भनी स्थावपत हनुपुछन। 
विरामीमा हनु गएको शारीररक िा मानतसक क्षततको कारकतत्ि क्तिवकत्सकको कायन नभएर विरामी आफैले 
गरेको लापबानही हो अथिा अन्य कुनै तेस्रो कारण हो भन ेसोको दोषी क्तिवकत्सकलाई मान्न ु दषु्कृततको 
मान्यता विपरीत हनु जान्छ। यसैको जगमा कायनकारणको तसद्धान्तको विकास भएको हो। 

 

विरामीमा हनु गएको क्षततको शोधभनान हनु न्यायोक्तित छ भनी मान्नका लातग विरामीमा पनन गएको क्षतत र 
क्तिवकत्सकको लापबानहीबीिको कायनकारणको सम्बन्ध स्थावपत रहेको देक्तखनपुछन। यसैलाई कायनकारणको 
तसद्धान्त (Doctrine of Causation) भतनन्छ। विपक्षीकै कारणले विरामीमा क्षतत हनु गएको हो भन्ने स्थावपत 
गने प्रमाणको भार तनिेदकमा नै रहन्छ। उपिार गदान कुनै तबरामीको मतृ्य ु हनु गएमा िा तनजको 
क्तजउज्यानमा अन्य कुनै हातन नोक्सानी हनु गएमा सो को कारण (Causation) क्तिवकत्सकको लापबानही हो 
िा होइन भन्न े हेररनपुछन। मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ को व्यिस्था अन्तगनत “दावयत्ि व्यहोनुनपने 
दषु्कृतत व्यक्तिको हेलिेक्र्याइुँ, लापबानही, त्रवुट िा अकमनण्यताको पररणामबाट नभई अन्य कुनै कारणबाट 
भएको हो भन्न ेप्रमाक्तणत गरेमा त्यस्तो दषु्कृततबापत व्यहोनुन पने दावयत्िबाट तनजले फुसनद पाउने छ।"24 
नेपाल र भारतमा कायनकारणको तसद्धान्तलाई सामान्यताः प्रमाणको भार (Burden of Proof) को तसद्धान्तको 
रूपमा नै बकु्तझन्छ।  

 

                                                            
24 मनलनकी दवेानी संधहता, २०७४, दफा ६८३(२) । 
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लापबानहीका मदु्दामा कायनकारण पवुष्ट गनन ३ िटा मान्य तसद्धान्तहरू अिलम्बन गररएको पाइन्छ। (क) सो 
कायन नभएको हुुँदो हो त यो पररणाम आउन ेतथएन (But for test), (ख) मौका लोप हनु ु(Loss of chance 

test) र (ग) िास्तविक कारण (Material contribution test) अथानत ्के कारणले घटना घटेको हो? 

 

६॰१ सो कायन नभएको हुुँदो हो त यो पररणाम आउने तथएन (But for test) 

विपक्षी क्तिवकत्सकले लापबानही नगरेको भए विरामीमा क्षतत हनु ेतथएन भनी तनिेदकले स्थावपत गनुनपछन, सो 
स्थावपत हनु नसकेमा क्तिवकत्सकलाई क्तजम्मेिार ठहर् याउन तमल्दैन। मदु्दाको त्यको बीिमा सम्भाव्यताको 
सन्तलुनको रोहमा विपक्षीको दषु्कृतत नै उसको क्षततको कारण हो भनी तनिेदकले पवुष्ट गनुनपछन भन्न े
जाुँिलाई नै ‘But for’ test भतनन्छ। 'But for' Test लाई सिनप्रथम Mc Ghee v. National Coal board25 को 
मदु्दामा प्रततपादन गररएको तथयो। Lord Wilberforce ले यसरी लेख्न ुभयो। 

 

"कततपय मदु्दाहरूमा कारण प्रमाक्तणत हनु असम्भि हनु जान्छ वकनभने रोगका अनेक कारणहरूमध्ये कुन 
कारण हो भनी इमानदार क्तिवकत्सकीय रायले पतन छुट्याउन सक्दैन। प्रमाणको विषमताबाट तनयोिा िा 
कमनिारीमध्ये को पीतडत हनु ेहो भन्ने प्रश्न उपक्तस्थत भएमा नीतत िा न्यायको हकमा उिर के आउुँछ भने 
यस जोक्तखमको रिनाकार जो हो, जसलाई क्षततको सम्भािनाको पूिनज्ञान हनु्छ, उसले नै नततजा 
भोग्नपुछन।" यस मदु्दामा पररणामको कारण स्थावपत गने प्रमाणको भार तनिेदकमा रहन्छ भनी स्थावपत 
भएको छ।26 

 

क्यानडाको Snell v. Farrell को मदु्दामा तनिेदकले सजनरीका लातग क्तिवकत्सकको सेिा तलएका तथए। सोही 
सजनरी गने क्रममा विरामीमा आघात देक्तखन पगु्यो। फलस्िरूप उनले दृवष्ट गमुाए। यसमा क्तिवकत्सकको 
लापबानही कै कारणले विरामीको दृवष्ट गमेुको हो िा होइन भन्ने कुरा तनक्तित रुपमा कुनै पतन विशेषज्ञको 
रायले खलुाउन सकेन। सजनरी गदान Retro-bulbar Bleed उत्पन्न भएको हुुँदा लापबानही भएको तथयो भन्नमेा 
शंका तथएन। जसले आघातको जोक्तखम बढाएको तथयो। तर सोही कारणले दृवष्ट गमेुको भन्ने स्पष्ट रुपमा 
भन्न सक्न ेअिस्था तथएन। यसमा कतनव्य, उल्लंघन र विरामीमा पनन गएको क्षततका बीिमा कायनकारणको 
सम्बन्ध पवुष्ट हनुे िा नहनु े भन्न े ठहर गननका लातग तनम्न कुराहरू देक्तखन ु पछन भनी तसद्धान्त प्रततपादन 
भयो27। 

                                                            
25 Mc Ghee v. National Coal Board, [1972] 3 All E.R. 1008, 1 W.L.R. 1, 

26 McGhee v National Coal Board, [1972] 3 All E.R. 1008, 1 W.L.R. 1, 

27 Snell v. Farrell, [1990] 2 S.C.R. 311. At the Supreme Court of Canada, Sopinka J. noted that: 

 Causation need not be determined with scientific precision; 

 Fact-finders are to take a “robust and pragmatic approach” to the facts relied upon by an injured person to support the 

conclusion that the misconduct of a defendant is a factual cause of his or her injury;  

 Where the relevant facts are particularly within the knowledge of the defendant “very little affirmative evidence will be needed 

to justify an inference of causation, in the absence of evidence to the contrary”; and  
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*  कायनकारण (Causation) िैज्ञातनक सतुनक्तितताका साथ नै तनक्यौल गनुनपछन भन्न तमल्दैन। 

*  पीतडतमा हनु गएको क्षततको विपक्षीको कायन िा अकायनको दषु्पररणाम नै हो िा होइन भनी तनश्कषनमा 
पगु्नका लातग जाुँिबझुकतानले पीतडतले खलुाएका त्यहरू व्यािहाररक रूपमा केलाउन ुपछन।  

*  उक्तल्लक्तखत सम्बद्ध त्यहरू विपक्षीको पूिनज्ञानमा रहेको देक्तखएको अिस्थामा सोमा क्षततको कारण 
(Causation) के हो भन्न ेतनश्कषन पवुष्ट गनन सामान्यत बतलयो प्रमाणको आिश्यकता पदैन। 

*  त्यगत कारणसम्बन्धी प्रश्नको हल सामान्य ज्ञानको आधारमा तनकाल्न ुपछन। 

 

यस मदु्दामा विरामीमा पनन गएको क्षततको कारण क्तिवकत्सकको कायन िा अकायन नै हो भनी तनश्कषनमा 
पगु्नका लातग सधै िैज्ञातनक प्रमाण नै िावहन्छ भन्ने होइन। बरु त्यको विश्लषेणका आधारमा व्यािहाररक 
तररकाले पतन सो को तनश्कषन आउन सक्छ भन्न े तसद्धान्त प्रततपादन हनु आएको छ। यसमा मातथ 
उक्तल्लक्तखत Mc Ghee को मदु्दामा प्रततपाददत 'But for' Test को प्रयोगलाई पनुतानजगी गरेको पाइन्छ। 

 

६.२ मौका लोप हनु ु(Loss of Chance Test) 

Loss of chance doctrine को बारेमा क्यानडाको सिोच्ि अदालतबाट Laferriere v. Lawson28 को मदु्दामा 
विस्ततृ रूपमा ििान गरेको पाइन्छ। यो मदु्दाको त्य हेदान, विरामीको उपिार गदान ततनको छातीमा 
biopsy गररएको तथयो, तनज Carcinoma बाट पीतडत रहेको भनी Pathology report बाट देक्तखएको भए 
तापतन विरामीलाई सोको जानकारी ददइएको तथएन। तनजलाई क्यान्सर भएको सम्म जानकारी ददइएको 
तथयो। विरामीले सो कुरा थाहा पाएपतछ सो रोग (Carcinoma) को उपिार गने अिसरबाट िक्तञ्चत भएको 
भनी क्तिवकत्सकको लापबानहीमा मदु्दा दायर गरेकी तथइन।् अदालतले यसमा Loss of Chance Test आकवषनत 
नहनु ेठहर गदै तनम्न बमोक्तजम व्याख्या गरेको पाइन्छ : 
क. देिानी दावयत्ि स्थावपत गनन दोष, कायनकारण (Causation) र क्षततको प्रमाण आिश्यक पछन। 

ख. कायन िा अकमन दबैु दोष हनु सक्छन।् कायनकारण (Causation) को विश्लषेणमा दबैु सान्दतभनक हनु्छन।् 
ग. कानूनी कायनकारण (Causation in Law) र िैज्ञातनक कायनकारण (Scientific Causation) एक अकानमा 

समान होइनन।् 

घ. त्यगत र त्याङ्कीयलगायत समग्र प्रमाणको विश्लषेण गरी सम्भाव्यताको सन्तलुन मनन गरी 
कायनकारण (Causation in Law) स्थावपत हनु्छ। 

ङ. केही मदु्दाहरूमा दोषबाट स्पष्टत: खतराको संकेत आउुँछ र सो खतरा घटको अिस्थामा पतन हनु 
सक्दछ अन्यथा देक्तखएको अिस्थामा बाहेक वयनका बीिमा कायनकारणको सम्बन्ध रहेको छ भन्न े
अनमुान तकन संगत हनु्छ। 

                                                                                                                                                                          

 Factual causation is a question to be answered by the application of “ordinary common sense”. 

28 Laferriere v. Lawson, [1991] 1 S.C.R. 
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ि. त्यांकीय प्रमाणहरू संकेतात्मक रूपमा सहयोगी हनु्छन,् तनणानयक होइन। खासगरी सम्भाव्यताको 
सन्तलुनको रोहमा त्याङ्कीय प्रमाणले कायनकारण पवुष्ट नहनु ेअिस्थामा पतन अन्य प्रमाणबाट पवुष्ट हनुे 
अिस्था रहेमा कानूनी कायनकारण स्थावपत हनु सक्छ। 

छ. सम्भाव्यताको सन्तलुनको रोहमा त्यांकीय र त्यगत प्रमाणबाट दािीको क्षतत भएको तनश्कषन आउन 
सक्न ेअिस्था नरहेमा पतन यस्ता प्रमाणहरू दािीभन्दा कम क्षतत भएको तनश्कषन आउन ेप्रमाण हनु 
सक्छन।् 

ज. दोषको खास प्रकृतत िा कतनव्यको उल्लंघन तथा सोको पररणामबीिको सम्बन्धका साथसाथै विरामीले 
भोगेको क्षततको स्िरूपसमेत तनक्यौल गनन प्रमाणको सतकन तापूिनक विश्लषेण गनुनपछन। 

झ. उक्तल्लक्तखत समग्र त्यको विश्लषेणबाट सम्भाव्यताको सन्तलुनको रोहमा कुनै िास्तविक क्षतत भएको 
छैन भन्न ेन्यायकतानलाई लागेमा मात्र पीतडतलाई क्षततपूततन भराउन इन्कार गनन तमल्छ। 

 

६.३  िास्तविक कारण Material Contribution Test  

विपक्षीबाट लापबानहीयिु कायन भएको हो भनी कततपय अिस्थामा पवुष्ट गनन असम्भि हनु्छ। लापबानहीयिु 
कायन, जसले क्षततको जोक्तखम तसजनना गदनछ, क्षतत त्यही कायनको पररणामस्िरूप हनु गएको हो भनी स्थावपत 
गनन असम्भि हनु जान्छ। ‘But for’ Test को कठोर प्रयोग िा िैज्ञातनक मापदण्डको प्रयोग मात्रबाट 
न्यायसम्म पगु्न नसवकन ेकततपय अिस्थाहरू छन ् भनी अदालतले पवहिान गरेको छ। तसथन न्यायको 
खोजीको क्रममा अदालतले 'But for' Test को अपिादको रुपमा 'Material Contribution' Test को 
प्रततपादन गरेको पाइन्छ। 

 

त्यसैगरी क्यानडामा Athey v. Leonati29 को मदु्दामा सिोच्ि अदालतबाट तनम्नबमोक्तजम कायनकारणको 
आधारभतू तसद्धान्तहरू तय गरेको पाइन्छाः 
१. देिानी मदु्दामा सम्भाव्यताको सन्तलुनको रोहमा तनिेदकले विपक्षीबाट क्षतत हनु गएको हो िा क्षतत 

हनुमा योगदान हनु गएको हो भनी प्रमाक्तणत गरेमा कायनकारण (causation) स्थावपत हनु्छ। 

२. कायनकारणको ‘But for’ test नै सामान्य मापदण्ड हो तर तनणानयक होइन जस अन्तगनत विपक्षीले 
लापबानही नगरेको भए क्षतत पगु्ने तथएन भनी तनिेदकले पवुष्ट गनुनपछन। 

                                                            
29 Athey v. Leonati, [1996] 3 S.C.R. 458. Supreme Court of Canada stated that:  

 Causation is established where the plaintiff proves to the civil standard on a balance of probabilities that the defendant 

caused or contributed to the injury;  

 The general, but not conclusive, test for causation is the “but for” test, which requires the plaintiff to show that the injury 

would not have occurred but for the negligence of the defendant;  

 The “but for” test is unworkable in some circumstances, so the Courts have recognised that causation is established where 

the defendant’s negligence “materially contributed” to the occurrence of the injury;  

 A contributing factor is material if it falls outside the de minimis range. 
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३. 'But for' Test ले कततपय अिस्थामा काम नगनन सक्छ। तसथन क्षतत पगु्नमा विपक्षीले सारभतू रूपमा 
िा िास्तिमा योगदान गरेको हो भनी पवुष्ट भएको अिस्थामा कायनकारण (Causation) स्थावपत हनु्छ। 

४. न्यूनतम क्षेत्रभन्दा बावहरको योगदान रहेमा मात्र िास्तविक योगदान मातनन्छ। 

 

क्यानडाको सिोच्ि अदालतबाट Resurfice Corp v. Hanke को मदु्दामा ‘Material Contribution’ Test को 
बारेमा अझ स्पष्ट गरेको पाइन्छ। 
“कायनकारण स्थावपत गने आधारभतू तसद्धान्त 'But for' Test नै हो जस  अन्तगनत तनिेदकलाई भएको क्षतत 
विपक्षीको कायनसुँग असम्बक्तन्धत रहेमा विपक्षीलाई सोको लातग क्तजम्मेिार बनाउन तमल्दैन। ‘Material 

Contribution’ Test अपिादात्मक अिस्थामा मात्र आकवषनत हनु सक्छ। 'But for' Test को प्रयोग गरी 
विपक्षीको लापबानहीको कारणले नै तनिेदकलाई क्षतत पगु्न गएको हो भनी पवुष्ट गनन असम्भि रहेको 
अिस्था देक्तखएमा तथा तनिेदक उपरको क्षतत तनिेदकप्रतत विपक्षीको रेखदेख गनुनपने कतनव्यको उल्लंघन 
(Breach of Duty of Care) बाट तसक्तजनत जोक्तखमको दायरातभत्र रहेको अिस्था देक्तखएमा मात्र ‘Material 

Contribution’ Test आकवषनत हनु्छ।“30 

 

संयिु अतधराज्यमा House of Lords ले Fairchild v Glenhaven Funeral Services Limited and Others31 

को मदु्दामा दोहोरा कायनकारणको तसद्धान्त प्रततपादन गरेको पाइन्छ। 

क) 'ग' लाई क र ख ले फरक फरक समयाितधका लातग नोकरी ददएका तथए। 

ख) 'ग' को समकु्तित हेरिाह गने कतनव्य िा Asbestos Dust स्िासको माध्यमबाट नतछरोस ्भनी रोक्न े
कतनव्य क र ख दबैुमा तथयो, Asbestos तलन गएको खण्डमा Mesothelioma हनुे जोक्तखमको जानकारी 
दिैुमा तथयो। 

ग)  ‘ग’ ले कायन अितधतभत्र Asbestos Dust तलन पगुेको अिस्था हुुँदा क र ख दिैुले हेरिाहको कतनव्य 
उल्लंघन गरेको देक्तखयो। 

घ) पररणामस्िरूप ‘ग’ Mesothelioma को रोगी हनु गयो। 

ङ) ‘ग’ मा देखापरेको Mesothelioma उसले नोकरीको दौरानमा श्वासको माध्यमबाट तलएको Asbestos 

Dust बाहेक अरू तथएन। 

ि) सम्भाव्यताको सन्तलुनको रोहमा उसमा देखापरेको Mesothelioma ‘क’ सुँगको नोकरीको दौरानमा 
भएको हो िा ‘ख’ सुँगको नोकरीको दौरानमा हनु गएको हो िा दिैु अिस्थामा हो भनी पवुष्ट गनन ‘ग’ 
का लातग असम्भि देक्तखयो। 

 

‘क’ र ‘ख’ ले ‘ग’ लाई करारको माध्यमबाट जोक्तखममा पारेको, सो जोक्तखम रोकथाम गनुनपनेमा नगरेकोले 
‘क’ र ‘ख’ दबैु जना ग को रोगको िास्तविक कायनकारण रहेको भनी House of Lords ले ठहर गर् यो। 

                                                            
30 Resurfice Corp. v. Hanke (2007 SCC 7). 

31 Fairchild v. Glenhaven Funeral Services Limited and Others, [2002] UKHL 22. 
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त्यसैगरी यस सम्बन्धमा सिोच्ि अदालतले एउटा मदु्दामा तसद्धान्त प्रततपादन गरेको छ वक “विरामीको 
उपिारमा Preoperative Investigation, Intraoperative र Post-operative Treatment सबै Cataract Surgery 

Protocol अनरुुप नै रहेको देक्तखयो। प्रततिादीहरु फिेबाल आुँखा अस्पताल एिम ् उपिारमा संलग्न 
क्तिवकत्सकले तबरामी रत्नकुमारी तगरीको उपिारका सबै हेरिाह गने (Duty of Care) Standard Protocol को 
वितध अनरुुप क्तिवकत्सकले हेरिाहको स्तर (Standard of Care) पूरा गरेको देक्तखयो। विरामीलाई 
अस्पतालबाट तडस्िाजन गरेपतछ विरामीको आुँखामा देखापरेको Post-Operative Uveitis को विरामीकै 
लापबानहीका कारणले समयमा उपिार हनु नसकी आुँखाको दृवष्ट गएको देक्तखएकोले सोबाट क्तिवकत्सकको 
हेरिाहको कतनव्य उलङ्घन भएको मान्न तमलेन। क्तिवकत्सकले उपिारमा अपलम्बन गरेको वितध र प्रकृया 
स्िीकायन रहेको अिस्थामा कुनै अनपेक्तक्षत दषु्पररणाम घटेको आधारमा िा क्तिवकत्सकीय क्षेत्रमा अन्य कुनै 
उपिार वितध रहेको आधारमा िा स्िीकृत वितधमा अन्य कुनै विमतत रहेकै आधारमा क्तिवकत्सकले आफ्नो 
कतनव्य उलङ्घन गरेको ठहर गनन वितधशास्त्रीय मान्यता र फौजदारी कानूनको तसद्धान्तविपरीत हनु  
जान्छ।“ 32  

 

उपरोि वििेिनाबाट क्तिवकत्सकीय लापबानहीका सन्दभनमा कायनकारणको वितधशास्त्रलाई बुुँदागत रुपमा यस 
प्रकार उल्लेख गनन सवकन्छ। 

१. विपक्षीले लापबानही नगरेको भए आफूलाई हातन नोक्सानी पगु्ने तथएन भनी तनिेदकले पवुष्ट गनुनपछन 
(‘But for’ Test)। यस परीक्षणलाई कठोरतापूिनक प्रयोग गनुन हुुँदैन। यसको अथन हो तनणानयक, 
तनक्तित र िैज्ञातनक प्रमाणको अभािमा पतन कायनकारणको तनश्कषनमा पगु्न सवकन्छ। 

२. हातन नोक्सानीको विविध कारणहरू विद्यमान रहेको तर सो हातन नोक्सानीमा विपक्षीको लापबानहीको नै 
िास्तविक योगदान रहेको भनी तनिेदकले पवुष्ट गनन सकेको अिस्थामा दािीबमोक्तजमको भतूमकाको 
अधीनमा रही सो हातन नोक्सानीको दावयत्ि विपक्षीले व्यहोनुनपछन। 

३. दईु अिस्थामा ‘Material Contribution’ Test आकवषनत हनु्छ। पवहलो 'But for' Test को आधारमा 
विपक्षीको लापबानहीको कारणले नै आफूलाई हातन नोक्सानी पगु्न गएको हो भनी पवुष्ट गनन 
तनिेदकलाई असम्भि रहेको अिस्था विद्यमान भएमा। दोस्रो तनिेदकलाई हनु गएको हातन नोक्सानी 
विपक्षीको हेरिाहको कतनव्य उल्लंघनबाट तसक्तजनत जोक्तखमको दायरातभत्र नै रहेको अिस्था विद्यमान 
हनुपुछन। 

४. विपक्षीले कुनै खास हातन नोक्सानी हनुे जोक्तखम तसजनना गरेको अिस्था तनिेदकले पवुष्ट गरेमा तथा सो 
हातन नोक्सानी घट्न गएको अिस्था पवुष्ट भएमा प्रमाणको पयानप्तताको आधारमा जोक्तखमको तसजनना नै 
हातन नोक्सानीको प्रधान कारक रहेको मान्नपुछन र कायनकारण (Causation) स्थावपत हनु्छ। 

५. प्रमाणको भार तनिेदकबाट विपक्षीमा स्थानान्तरण हनु्छ। यदद विपक्षीले जोक्तखमको पररतध तसजनना 
गरेको र सोही पररतधतभत्र हातन नोक्सानी घट्न गएको हो भनी तनिेदकले स्थावपत गनन सकेको 

                                                            
32 Ishwor Kumar Giri v. Fattebal Eye Hospital, 075-CP-0038, High Court Nepalgunj (Unpublished Decision). 
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अिस्थामा विपक्षीले दावयत्िबाट फुसनद पाउनका लातग हातन नोक्सानीको कारण अरू नै तथयो भनी 
अन्यथा पवुष्ट गनुनपछन। 

 

७. क्तिवकत्सकीय लापबानहीसम्बन्धी प्रितलत कानूनी व्यिस्था 
क्तिवकत्सकीय लापबानहीका वििादहरु मूलताः दषु्कृततको कानून  अन्तगनत न्याय तनरूपण हनु े विषय हनु।् 
यसमा पीडकको कायन मनसाय र पीडाको गाम्भीयनतासमेतलाई वििार गरी पीडकको दावयत्ि तनधानरण 
गररन्छ। दषु्कृतत कानूनमा तसद्धान्तताः क्तिवकत्सकीय लापबानहीलाई 3 िगनमा विभाक्तजत गरी हेररएको 
पाइन्छ। (1) मनसाययिु दषु्कृतत (Intentional Tort) (2) लापबानहीयिु दषु्कृतत (Negligent Tort) (३) 
कठोर दावयत्िको दषु्कृतत (Strict Liability Tort)। 

 
सामान्यतया क्तिवकत्सकीय लापबानहीबाट उत्पन्न हनु े दावयत्िलाई २ िगनमा विभाक्तजत गरी हेनन सवकन्छ। 
देिानी दावयत्ि र फौजदारी दावयत्ि। क्तिवकत्सकीय लापबानहीमा फौजदारी दावयत्ि उत्पन्न हनुका लातग 
आपरातधक मनसाय (Criminal Intent) देक्तखनपुछन। पीडकले आपरातधक मनसाय राखी जानाजानी लापबानही 
गरी विरामीलाई हातन नोक्सानी परु् याएको अिस्था विद्यमान हनुपुछन। आपरातधक मनसाय विना अपराध 
हुुँदैन भन्न े फौजदारी कानूनको तसद्धान्त यसमा पतन आकवषनत हनु्छ। आपरातधक मनसाय कततपय 
अिस्थामा दोषको गाम्भीयनताको आधारमा हेररन्छ। 

  

लापबानही कुन अिस्थामा फौजदारी र कुन अिस्थामा देिानी हनु े भन्न ेसम्बन्धमा Rex v. Bateman को 
मदु्दामा Chief Justice Lord Hewart ले बोल्न ुभएको फैसलाको सारतत्ि उल्लेख गनुन सान्दतभनक देक्तखन्छ। 

"यदद 'क' को लापबानहीबाट 'ख' को ज्यान गएको भन्न ेविषय रहेमा, देिानी दावयत्ि स्थावपत गननका लातग 
'क' को 'ख' लाई हेरिाहको कतनव्य (Duty of Care) रहेको, त्यो कतनव्यबाट विमखु भएको र पररमाणताः 
'ख' को ज्यान गएको भन्ने स्थावपत हनुपुछन। 'क'  उपर फौजदारी दावयत्ि स्थावपत हनु मातथ उक्तल्लक्तखत 3 
तत्िका अततररि अतभयोजन पक्षले 'क' को कायन अपराध रहेको पवुष्ट गनुनपछन। देिानी मदु्दामा 
कानूनबमोक्तजम आिश्यक हेरिाहको स्तरबाट 'क' विमखु भएको स्थावपत भएको देक्तखन ुपछन। यसमा 'क' 
को दावयत्ि क्षततको मात्रामा भर पछन न वक लापबानहीको शे्रणीमा। फौजदारी मदु्दामा यसका विपरीत 
लापबानहीको शे्रणी र मात्रा नै तनणानयक तत्ि मातनन्छ। यसमा आपरातधक मनसायको विद्यमानता देक्तखन ु
पछन। अतभयोजन पक्षले अतभयिुको लापबानहीपूणन कायन क्षततपूततनबाट पररपूरण हनु ेविषयभन्दा बढी तथयो। 
साथसाथै अकानको सरुक्षा र जीिन  उपर यतत उपेक्षा गररएको तथयो वक राज्यविरूद्धको अपराध नै रहेको 
देक्तखएको र सजायको भागीदार देक्तखएको अिस्था तथयो भन्न ेपषु्ट हनुपुछन।" 

 

बेलायत र भारतका अदालतबाट प्रततपाददत तसद्धान्तसमेतको विश्लषेण गरी हेदान के तनश्कषन आउुँछ भने 
क्तिवकत्सकीय लापबानहीमा लापबानहीको शे्रणी (Degree of Negligence) धेरै नै उच्ि गम्भीर प्रकृततको 
लापबानही (Gross Negligence) बाट आपरातधक मनसाय (Criminal Intent) विद्यमान रहेको अिस्था छ भने 
आपरातधक लापबानही (Criminal Negligence) हनु्छ। क्तिवकत्सकीय लापबानहीको शे्रणी सामान्य रहेको तर 
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पीतडतलाई क्षतत पगुेको अिस्था विद्यमान छ भने देिानी कानून अन्तगनतको दावयत्ि (Civil Negligence) 
हनु जान्छ। आपरातधक लापबानहीको कसरुमा दोषको मात्रा अनसुार सजाय तनधानरण गररन्छ भन े देिानी 
दषु्कृततमा क्षततको मात्राको अनपुातमा पीतडतलाई क्षततपूततन भराइन्छ। 

 

नेपालको कानून प्रणालीमा क्तिवकत्सकीय लापबानहीमा देिानी दावयत्ि िा फौजदारी दावयत्ि हनु सक्ने 
मान्यतालाई ग्रहण गरेको पाइन्छ। मलुकुी देिानी संवहताको दफा ६७२ को उपदफा (१) अनसुार 
"कसैले आफ्नो िा यस पररच्छेदबमोक्तजम आफैं ले दावयत्ि बहन गनुनपने अरू कसैको त्रवुट, हेलिेक्र्याइुँ िा 
लापबानही जे सकैुबाट भएतापतन गरेको कुनै काम िा अकमनण्यताबाट कसैको क्तजउ, ज्यान िा सम्पक्ति िा 
कानूनबमोक्तजम संरक्तक्षत हक िा वहतमा कुनै वकतसमले हातन नोक्सानी परु् याउन ु हुुँदैन। उपदफा (२) 
अनसुार "उपदफा (१) बमोक्तजमको काम िा अकमनण्यताका सम्बन्धमा पक्षहरूबीि कुनै पूणन करार 
सम्बन्धमा भएको रहेनछ भन े त्यस्तो काम िा हेलिेक्र्याइको पररणामस्िरूप उत्पन्न हातन नोक्सानीलाई 
दषु्कृतत गरेको मातनन्छ।" त्यसैगरी मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ को दफा ६८२ को उपदफा (१) 
अनसुार "यस पररच्छेदबमोक्तजम भएको दषु्कृततबापतको दावयत्ि व्यहोनुन पदान दषु्कृतत गनेले क्षततपूततन व्यहोनुन 
पनेछ र अदालतले मनातसि क्षततपूततन भराउन अदालतले आदेश ददन सक्नेछ" भन्ने व्यिस्था गरेको छ। 

  

मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ को दफा २३२ को उपदफा (१) को व्यिस्था हेदान "कानून बमोक्तजम 
इलाज गनन पाउन े व्यक्तिले कसैको इलाज गदान पयानप्त होतसयारी िा सािधानी नअपनाई लापबानही िा 
हेलिेक्र्याइुँ गरी इलाज गनन औषतध ददन िा खान तसफाररस गनन िा क्तिरफार गनन हुुँदैन" र सो बमोक्तजमको 
कामबाट कसैको ज्यान मनन गएमा िा अङ्गभंग भएमा पाुँि िषन कैद र पिास हजार रूपैयाुँसम्म जररिाना र 
हेलिेक्र्याइुँ गरेको कारणबाट मरेकोमा िा अंगभंग भएकोमा ३ िषनसम्म कैद र ततस हजार रूपैयासम्म 
जररिाना हनुेछ।यी दिैु प्रािधान तलुनात्मक रूपमा हेदान कसैको हेलिेक्र्याइुँको पररणामस्िरूप उत्पन्न हनुे 
हातन नोक्सानीलाई दषु्कृतत भतनन्छ भन ेकसैले पयानप्त सािधानी नअपनाई लापबानही िा हेलिेक्र्याइुँ गरी 
इलाज गरेमा इलाजसम्बन्धी कसरु गरेको मातनन्छ।  

 

यसका साथै मलुकुी देिानी संवहताको दफा ६८३(१) को व्यिस्था हेदान “यस पररच्छेदमा अन्यत्र जनुसकैु 
कुरा लेक्तखएको भए तापतन यस पररच्छेद बमोक्तजम दावयत्ि व्यहोनुनपने दषु्कृततलाई कानूनबमोक्तजम फौजदारी 
कसरु मातनएको िा त्यस्तो दषु्कृततका सम्बन्धमा यस ऐन िा अन्य कानूनमा छुटै्ट व्यिस्था िा छुटै्ट कानूनी 
उपिारको व्यिस्था भएकोमा यस पररच्छेदबमोक्तजमको दावयत्ि व्यहोनुनपने छैन” भनी फौजदारी र विषशे 
प्रकृततको दावयत्िलाई प्राथतमकता ददइएको छ। साथै, देिानी संवहताको उि व्यिस्थाले दषु्कृततजन्य 
दावयत्िमा समेत दोहोरो खतराको तसद्धान्तलाई अंगालेको हो की भनी तकन  गनन सवकन ेअिस्था छ। 

  
मलुकुी देिानी संवहताको पररच्छेद 17 अन्तगनत दषु्कृततसम्बन्धी गरेको व्यिस्थाका अततररि क्तिवकत्सकीय 
लापबानहीको वििादमा उपभोिा संरक्षण ऐन, 2075 को प्रािधानसमेत आकवषनत हनुे व्यबस्था छ। 
खासगरी मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ देक्तख प्रारम्भ हनुअुक्तघ उपिारमा लापबानही गरेको सम्बन्धी वििाद 
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तत्काल प्रितलत उपभोिा संरक्षण ऐन, 2054  अन्तगनत कारिाही गररएको पाइन्छ। उपभोिा संरक्षण 
ऐन 2075 को दफा ७ को उपदफा (2) का प्रािधान हेदान उपदफा (१) बमोक्तजमको दावयत्ि पूरा 
नगरेको कारण त्यस्तो िस्त ुिा सेिाको उपभोग गदान कसैको क्तजउ, ज्यान िा सम्पक्तिमा हातन नोक्सानी 
भएमा सोको दावयत्ि त्यस्तो िस्त ुिा सेिाको उत्पादक हनुछे र त्यसबापत क्षततपूततन ददन ेदावयत्ि तनजको 
हनुेछ। उपभोिा संरक्षण ऐन, २०७५ ले‘ त्रवुटपूणन उत्पादन भन्नाले िस्त ु िा सेिाको प्रकृतत अनसुार 
सम्भावित जोक्तखम िा खतरालाई तनयन्त्रण गने पयानप्त उपाय िा पूिन सािधानीको अभाि रहेको उत्पादन 
भन्ने बकु्तझन्छ। ऐनको दफा २ को देहाय (द) अनसुार स्िास््य सेिा एिं क्तिवकत्सकीय सेिालाई यस ऐन  
अन्तगनतको सेिाको पररभाषातभत्र परेको देक्तखन्छ। यसरी उपभोिा संरक्षण ऐन, 2075 को समग्र 
अध्ययन गदान गणुस्तरीय िस्त ुिा सेिाको उत्पादन गने दावयत्ि एिं त्रवुटपूणन उत्पादन गने दावयत्ि विपरीत 
क्तिवकत्सा सेिाको उपभोग गदान कसैको क्तजउ, ज्यान िा सम्पक्तिमा पनन गएको हातन नोक्सानी हनु गएमा 
क्तिवकत्सकीय लापबानही गरेको मान्न ुपने हनु्छ। क्तिवकत्सकीय लापबानहीका विषय समािशे रहेको विषयमा 
दषु्कृततको कानून आकवषनत हनु ेर उपभोिा संरक्षण ऐन, 2075 को प्रािधानसमेत आकवषनत हनु ेअिस्था 
हुुँदा यी दिैु कानूनको व्याख्या गदान कानून व्याख्याको तसद्धान्तहरूको सहयोग तलई वििादको सम्बोधन गनुन 
न्यायोक्तित हनु्छ। 

 

मलुकुी देिानी संवहता, 2074 को पररच्छेद १७ को समग्र अध्ययन गदान दषु्कृततको दावयत्ि व्यहोनुन पदान 
दषु्कृततको मात्राको अनपुातमा अलग अलग दावयत्ि तनधानरण गनन सकेसम्म सोही बमोक्तजम र नसवकएमा 
दषु्कृततको लातग क्तजम्मेिार व्यक्ति सबैले समान रुपमा दावयत्ि व्यहोनुन पनेछ। यस प्रािधान अनसुार 
क्तिवकत्सकीय लापबानहीमा संलग्न क्तिवकत्सकहरुको लापबानही अलग अलग गरी हेनन सक्न ेअिस्थामा सोही 
बमोक्तजम दोषको मात्राअनसुार दावयत्ि तनधानरण हनु सक्छ। सो हनु नसकेमा लापबानहीमा संलग्न सबैले 
समान रुपमा दावयत्ि िहन गनुनपने हनु्छ। लापबानहीमा कुनै एक क्तिवकत्सकको दोष मात्र देक्तखएमा तनजले 
मात्र दावयत्ि िहन गनुनपने हनु्छ। यस पररच्छेद अन्तगनत दषु्कृतत मातनएको क्तिवकत्सकीय लापबानही 
फौजदारी कसरुको रुपमा पररभावषत परेको अिस्थामा दषु्कृततको दावयत्ि िहन गनन नपने कानूनले व्यिस्था 
रहेको छ। उपिार गदान कुनै तबरामीको मतृ्य ु हनु गएमा िा तनजको क्तजउज्यानमा अन्य कुनै हातन 
नोक्सानी हनु गएमा सो को कारण (Causation) क्तिवकत्सकको लापबानही हो िा होइन भन्न े हेररनपुछन। 
दषु्पररणाम र लापबानहीबीिको कायनकारणको सम्बन्ध स्थावपत भएको अिस्थामा मात्र क्तिवकत्सकले दावयत्ि 
व्यहोनुनपने छ भनी Doctrine of Causation लाई यसमा आत्मसात गररएको पाइन्छ। 

 

उपरोि वितभन्न प्रािधानहरुको अध्ययनबाट क्तिवकत्सकीय लापबानहीमा अन्य कुराका अततररि तनम्न 
तनश्कषनमा पगु्न सवकन्छ- 
 क्तिवकत्सकीय लापबानहीमा फौजदारी, देिानी िा अन्य दषु्कृततको कानून आकवषनत हनु्छ। 

 फौजदारी िा अन्य दषु्कृततको पररभाषातभत्र नपरेका क्तिवकत्सकीय लापबानहीमा मात्र देिानी दषु्कृततको 
प्रािधान आकवषनत हनु्छ। 
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 आफूले त्रवुट, हेलिेक्र्याइुँ िा लापबानहीपूिनक कुनै उपिार गरी िा सािधानी नअपनाई गरेको उपिारको 
पररणामस्िरुप कसैको क्तजउ, ज्यान िा सम्पक्ति िा कुनै कानूनी हक वहतमा हातन नोक्सानी पगु्न गएमा 
उपिारमा लापबानही गरेको मातनन्छ। 

 दषु्कृततको दावयत्ि अिस्थाअनसुार एकल िा सामूवहक हनु सक्छ र सोही बमोक्तजम क्षततपूततन 
भराइददनपुने छ। 

 क्तिवकत्सकीय लापबानहीमा कायनकारणको तसद्धान्त आकवषनत हनु्छ। 

 

८. उपसंहार  

क्तिवकत्सकले तबरामीको उपिार गदान सम्बक्तन्धत विधाको क्तिवकत्सकीय मापदण्डबमोक्तजम गनुनपने कतनव्यबाट 
विमखु भएको िा गनन नहनु े कायन गरेको पररणाम स्िरुप तबरामीमा कुनै हातन नोक्सानी हनु गएमा 
क्तिवकत्सकीय लापबानही िा उपिारमा लापबानही गरेको मातनन्छ। क्तिवकत्सकीय लापबानही हनुका लातग 
क्तिवकत्सकको तबरामीप्रतत हेरिाहको कतनव्य रहेको, क्तिवकत्सकबाट सो कतनव्य उल्लङ्घन हनु गएको, सो 
उल्लङ्घनको कारणले तबरामीमा हातन नोक्सानी हनु े पूिनज्ञान रहेको र हातन नोक्सानी सो क्तिवकत्सकको 
कायनकै पररणामस्िरुप हनु गएको हो भनी पवुष्ट हनुपुछन। क्तिवकत्सकले लापबानही गरेको देक्तखएमा दषु्कृततको 
मात्रा र पीतडतलाई पगु्न गएको हातन नोक्सानीको अनपुातमा क्षततपूततन भराइददनपुछन।  

 

क्तिवकत्सकको उपिार असफल हनु गएको िा कुनै अनपेक्तक्षत दषु्पररणाम घटेकै आधारमा मात्र 
क्तिवकत्सकीय लापबानही भएको मान्न तमल्दैन। क्तिवकत्सकीय लापबानही हनुका लातग क्तिवकत्सकको कायन 
सम्बक्तन्धत विधाको वििेकसङ्गत अभ्यासको स्तरबाट तल झरेको अिस्था देक्तखनपुछन। हेरिाहको मापदण्ड 
विशदु्ध न्यावयक हो, प्रावितधक होइन। यसको कुनै सिोत्कृष्ट नभई एक वििेकशील अभ्यासलाई नै उपयिु 
मातनन्छ। नेपालमा पतन वििकेशील क्तिवकत्सकको समकु्तित स्तरलाई नै हेरिाहको मापदण्ड (Standard of 

Care) मानी न्यायमा यथाथनपरक र अथनपूणन पहुुँि सतुनक्तित हनु सक्छ।  

 

क्तिवकत्सकीय लापबानहीमा दोषी ठहर गनन सिनप्रथम तबरामीमा भएको हातन नोक्सानी क्तिवकत्सकको कायनको 
पररणामस्िरुप नै हनु गएको हो भनी पवुष्ट हनुपुछन। यसका लातग क्तिवकत्सकले लापबानही नगरेको भए 
तबरामीमा सो क्षतत हनु े तथएन (But for Test) भनी परीक्षण गररन ुपदनछ। विषम पररक्तस्थततमा हेरिाहको 
कतनव्यको उल्लङ्घनबाट तसक्तजनत जोक्तखमको दायरातभत्र नै हातन नोक्सानी भएको (Material Contribution 

Test) का आधारमा पतन कायनकारण स्थावपत हनुसक्छ। कायनकारण स्थावपत हनु नसकेमा क्तिवकत्सकबाट 
क्षततपूततन भराइन ेअिस्था नआउन सक्दछ। अन्य कानून प्रणालीमा जस्तै नेपालमा पतन दषु्कृतत ठहर गननमा 
कायनकारणको तसद्धान्त अिलम्बन गनुन िाञ्छनीय देक्तखन्छ। 
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दषु्कृततजन्य दावयत्ि अन्तगनत विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीको दावयत्ि  

 

कैलाशप्रसाद सिुदेी  
१. अथन 
सभ्य समाजमा कानूनद्वारा प्रत्याभतू िा संरक्तक्षत व्यक्तिको क्तजउ ज्यान, सम्पक्ति तथा प्रततष्ठालगायतका हक 
अतधकारलाई सबैले सम्मान गनुनपछन। त्यस्तो हक अतधकार उपर कसैबाट कानून असम्मत रुपमा, 
अनतधकृत रुपमा र औक्तित्य विना अततक्रमण िा हस्तक्षपे भएमा र त्यसबाट हक अतधकार धारकलाई 
हातन नोकसानी भएमा सो कायनलाई दषु्कृतत मातनन्छ। यसरी कुनै काम गरी िा नगरी (अकमनण्यता) 
कसैको कानून संरक्तक्षत हक अतधकारमा हातन नोकसानी परु् याएबापत क्षततपूततन ततनुनपने दावयत्िलाई 
दषु्कृततजन्य दावयत्ि मातनन्छ। मूल रुपमा दषु्कृततजन्य दावयत्ि तसजनना हनुको लातग व्यक्तिको क्तजउ, ज्यान 
िा सम्पक्तिमातथ प्रत्यक्ष िा भौततक रुपमा नोकसानी भएको हनुपुछन। अथानत ्भौततक कायनको पररणामस्िरुप 
हातन नोकसानी भएको हनुपुछन। उदाहरणको लातग कसैले कसैलाई कुटवपट गरेबाट घाउ िोट लाग्न ुिा 
ज्यान जान ुिा कसैको सम्पक्ति  उपर तोडफोड गरी क्षतत पगु्न।ु यसरी भौततक कायनको पररणामस्िरुप 
क्तजउ ज्यान िा सम्पक्तिमा भएको हातन नोकसानीबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई आतथनक रुपमा हातन नोकसानी 
भएमा त्यसलाई पररणामात्मक हातन नोकसानी (Consequential loss) भतनन्छ। उदाहरणको लातग मोटर 
िालक दघुनटनामा परेर हातले काम नगदान आयमा भएको आतथनक हातन नोकसानी िा ट्याक्सी तोडफोड 
भएको कारण ट्याक्सी िलाउन नपाउुँदा भएको आयको नोकसानी।1 यस्तो हातन नोकसानीबापत क्षततपूततन 
उपलब्ध हनु्छ। कुनै व्यक्तिको क्तजउ ज्यान िा सम्पक्तिमा कुनै भौततक हातन नोकसानी नभइकन भएको 
आतथनक हातन नोकसानी र सोबापत क्षततपूततन ततनुनपने दावयत्िलाई दषु्कृततजन्य कानूनमा विशदु्ध आतथनक 
हातन नोकसानी (Pure Economic Loss) भतनन्छ।2 

 

विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीबापतको दावयत्िलाई सम्पक्ति र क्तजउ ज्यानमा भएको हातन नोकसानीभन्दा 
पतन गमेुको अपेक्षा पतन भतनन े गरेको छ। अथानत ् आतथनक हातन नोकसानी भएको दािी गनुन भनेको 
व्यक्तिले आफूले प्राप्त गने अपेक्षा गरेको फाइदा प्राप्त गनन नसकेको भन्ने दािी हो।3 यसको कारण के हो 
भन े अपेक्षाको संरक्षण सामान्यतया करारबाट हनु्छ वकनवक करारका पक्षहरुलाई करारको (भविष्यगत) 
पररपालनामा अतधकार रहन्छ र सो करारबाट अपेक्षा गररएको नाफा कानूनबाट संरक्षण गराउन े

                                                            
 माननीय धजल्ला न्यायाधीश। 
1 भनुेन भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसानी, प्यरु इकोनोधमक लस द वेज टु ररकभरर, इजेसीएल, नेदरलैन्िस कम्पयारेधटभ ल एसोधसएसन, पषृ्ठ ७, २००८; हवुट 

व्रेन्सधटन, धसधभल लायधवधलधट फर प्यरु इकोनोधमक लस अण्िर अमेररकन टटट ल, द अमेररकन जनुल अफ कम्प्यारेधटभल भलम ४६, १९९८, पषृ्ठ १११, माकु लनने 

र केन अधलफान्ट, टटट ल टेक्सट एण्ि मेटररयल्स, अक्सफोिु िु, तेस्रो संस्करण, पषृ्ठ ३७६ । 

2 जेम्स गोिुले, फाउण्िेसन अफ प्राइभेट ल, अक्सफोिु, २००६, पषृ्ठ २७१, जोन कन क, ल अफ टटु, धपयसुन, तेह्रौं सस्करण, २०१७, पषृ्ठ ८७, माकु लनने र केन 

ओलधफन्ट, पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ३७६; भनुेन भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूुपाद धटप्पणी, १, कपषृ्ठ ७, हवुट वे्रन्सधटन, पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ११२। 
3 स्टेफन ए धस्मथ, अधतयाज इन्त्रोिकसन टु ल अफ कन्त्रयाक्ट, अक्सफोिु इन्टरनेनल स्टनिेन्ट संस्करण, २००६, पषृ्ठ ३५६ । 
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अतधकारसमेत रहन्छ।4 विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीबापतको दावयत्िको उदाहरणको रुपमा आफूले 
काममा लगाएको कमनिारी कसैको कारणबाट दघुनटनामा परी काममा लगाउन ेव्यक्ति िा संस्थालाई भएको 
आयको आतथनक हातन नोकसानीलाई तलन सवकन्छ।  

 

विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीबापत दषु्कृततजन्य दावयत्ि हनु ेनहनु ेभन्ने कुरामा वितभन्न मलुकुहरुमा वितभन्न 
अभ्यास रहेको छ। कमन ल प्रणाली अबलम्बन गररएका मलुकुहरुमा अदालतको तनणनयबाट यो विकतसत 
भएको छ भन े महादद्वपीय कानून प्रणाली अिलम्िन गररएका मलुकुहरुमा कानूनबाट िा कानूनको 
व्याख्याबाट विकतसत भएको छ। यस सन्दभनमा विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीको दावयत्ि वितभन्न 
मलुहुरुमा कसरी विकतसत भयो भन्न ेकुरा संक्तक्षप्त रुपमा ििान गनुन उपयिु हनु्छ।  

 

रोमन कानूनमा lex aquilia  अन्तगनत तनयतिश िा हेलिेक्र्याइुँबाट भएको हातन नोकसानीबापतको क्षततपूततन 
ततनुनपने दावयत्ि स्िीकाररएको तथयो। तर त्यसका दईुिटा सीमाहरु तथए। पवहलो, क्षतत प्रत्यक्ष र भौततक 
रुपमा भएमा मात्र दावयत्ि हनुे तथयो। यस सीमालाई रोमन वितधशास्त्रीहरुले lex अन्तगनत दािी गनन 
नसवकन ेअिस्थामा actio in factum र actio utilis  अन्तगनत दािी गनन सवकने भनी हटाए र lex अन्तगनत 
हातन नोकसानी भौततक रुपमा पगुेको र क्षतत पतन भौततक रुपमा पगुेमा दािी गनन सवकन े हनु्छ। 
उदाहरणको लातग एक व्यक्तिले अको व्यक्तिलाई कुटवपट गरी िोटपटक परु् याउन ु िा घरको तससा 
तोडफोड गरी क्षतत परु् याउन।ु हातन नोकसानी भौततक रुपमा भएको तर भौततक रुपमा हातन नोकसानी 
नपगुेको अिस्थामा actio in factum  अन्तगनत दािी गनन सवकने तथयो। उदाहरणको लातग कसैको सनुको 
औठँी प्राप्त नहनु ेगरी नददमा फातलददन।ु यसैगरी भौततक रुपमा हातन नोकसानी नपगुेको अिस्थामा actio 

utilis अन्तगनत दािी गनन सवकने तथयो। उदाहरणको लातग कसैको हातको जक्तन्जर खोली ददई भगाइददनु5। 
अको सीमा भनकेो कसैको कुनै कामबाट कुनै मातनसको मतृ्य ुभएमा सोबापत क्षततपूततन प्राप्त हनुे तथयो। 
उदाहरणको लातग कसैको कुनै कामबाट कुनै व्यक्तिको मतृ्य ुभएमा सो व्यक्तिको विधिाले व्यहोनुन परेको 
आतथनक हातन नोकसानी क्षततपूततन प्राप्त हनु््यो।6 मध्यकालमा यी दईुिटा सीमाहरु समाप्त भएपतछ7 
मध्यकालका र आधतुनक कालका वितधशास्त्रीहरुले कसैको कुनै कामबाट कसैलाई क्षतत पगुेमा सोबापत 
तनजले क्षततपूततन प्राप्त गनन सक्ने र क्षतत भन्नाले व्यक्ति आफूसुँग जे कुरा छ सोमा कमी आउन ुहो भन।े 
उदाहरणको लातग िवकलको दक्षताको अभािमा पक्षले हातन नोकसानी व्यहोनुन परेमा तनजले क्षततपूततन प्राप्त 
गनन सक्थे।8 सैद्धाक्तन्तक आधारमा हातन नोकसानीबापत क्षततपूततन प्राप्त हनु े नहनु े कुरा प्राकृततक कानून 
स्कूलको अितधमा स्पष्ट भयो। सेन्ट थोमस एक्तक्िनाको यस विषयमा स्पष्ट धारणा रहेको तथयो। उनको 
                                                            
4 ऐजन । 
5
 ररनहािु धजमरम्यान, द ल अफ अधव्लगेसनः रोमन फाउण्िेसन अफ द धसधभधलयन रेधिसन, १९९०, पषृ्ठ ९९३-६; साभारः जेम्स गोिुले, पवूपुाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ 

२६४ । 

6 जेम्स गोिुले, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ २६५ । 
7 ऐजन, पषृ्ठ २६६ । 
8 ऐजन ।  
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धारणा यस्तो रहेको छ : “कुनै मातनसले अको मातनसलाई हातन नोकसानी परु् याएमा तनजले सोबापत 
क्षततपूततन ततनुनपछन। हातन नोकसानी हनुे िस्त ु दईु खालका हनु्छनाः पवहलो, मातनससुँग िास्तविक रुपमा 
भएको िस्त;ु यस्तो िस्त ु हातन नोकसानी भएमा सोको मूल्य िरािरको क्षततपूततन ततनुनपछन। अको िस्त ु
मातनससुँग िास्तविक रुपमा हुुँदैन तर पाउन ेक्रममा िा सम्भािना हनु्छ; यस्तो िस्त ुपाउन िक्तञ्चत गररएमा 
िस्तकुो मूल्य िरािरको नभई िस्तकुो अिस्थाअनसुारको क्षततपूततन पाउनपुछन। वकनभन ेउसले सो िस्त ु
पाउुँछ भन्ने तनक्तित हुुँदैन, त्यसमा वितभन्न िाधा व्यिधानबाट उसले सो िस्त ुनपाउन पतन सक्छ9” सेण्ट 
थोमस एक्तक्िनाको धारणा विपरीत क्याजेटन (Cajetan) ले कुनै मातनसले खोक्तजरहेको लाभमा उसको 
तत्कालसम्म हक भइसकेको छैन भन ेत्यसमा उसको अतधकार नै हुुँदैन। त्यस्तो लाभबाट िक्तञ्चत हुुँदा िा 
नोकसानी हुुँदा क्षततपूततन ततनुनपदैन।10 क्याजेटनको यही भनाई जमननी र बेलायतको आतथनक हातन 
नोकसानीसम्बन्धी कानूनसुँग तमल्दोजलु्दो छ। 

 

२. आतथनक दषु्कृतत (इकोनोतमक टटन ) र विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानी 
दषु्कृततबाट सम्पक्ति िा शरीरमा भएको क्षततबाट समान्यतया आतथनक हातन नोकसानी हनु्छ नै। त्यस्तो 
आतथनक हातन नोकसानीबापतको क्षततपूततन सबै कानूनी प्रणालीमा उपलब्ध हनु्छ। आतथनक हातन नोकसानी 
हनुे दषु्कृतत वितभन्न प्रकारका रहेका छन।् ततनीहरु हनु ्शरीर िा सम्पक्तिमा भएको क्षततको पररणामस्िरुप 
हनुे आतथनक हातन नोकसानी (कक्तन्सक्िेनतसयल लस), वििीय तथा औद्यौतगक काम कारबाहीको तसलतसलामा 
हनुे आतथनक हातन नोकसानी र सम्पक्ति िा शरीरमा क्षतत नभइकन हनु े विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानी। 
पररणामात्मक हातन नोकसानीबाट हनुे आतथनक नोकसानीलाई विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानी मातनदैन 
वकनभने यस्तो हातन नोकसानी सम्पक्ति िा शरीरमा भएको क्षततको पररमाणस्िरुप हनु्छ र यस्तो आतथनक 
हातन नोकसानीको सम्बन्ध त्यस्तो क्षततसुँग हनु्छ। अको प्रकारको आतथनक दषु्कृतत वििीय काम कारोिार, 
व्यापार तथा व्यिसाय, औद्योतगक उत्पादन, प्राकृततक प्रकोपको तसलतसलामा हनु सक्छ। आधतुनक बजार 
अथनतन्त्रमा व्यापार प्रततस्पधान, हडताल, औद्योतगक कायन जस्ता वितभन्न कारणबाट व्यक्तिका वििीय/आतथनक 
वहतहरु हरेक ददन जोक्तखममा परेका हनु्छन ्र यस्तो कायनबाट हनु ेआतथनक नोकसानीको दावयत्िलाई सीतमत 
गननको लातग अलग्गै तनयमहरु रहेका छन।्11 यस्तो आतथनक नोकसानीबापतको दावयत्ि तसजनना हनुको 
लातग कुनै व्यक्तिले हातन नोकसानी परु् याउने तनयतले कानून असम्मत रुपमा काम गरेको हनुपुछन र 
दावयत्ि तनम्न दषु्कृततका लातग भएको देक्तखन्छ।12 

क) विद्यमान करार भङ्ग गनन उक्साउन ु( इन्डतुसङ्ग वव्रि अफ कन्रयाक्ट)  

ख) धाक धम्की ददन ु(इक्तन्टतमडेसन) 
ग) षडयन्त्र  

                                                            
9 ऐजन, पषृ्ठ २६८ । 

10
 ऐजन । 

11 माकु लनने र केन ओधलफान्ट, पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ३७५; अक्षय साप्रे रतनलाल धिरजलालस ल, अफ टटसट, २० औ संस्करण, पषृ्ठ ३६०, ३७२ पधन हनेनुहोस ्।  

12 माकु लनने र केन ओधलफान्ट, पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ३७५ । 
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घ) व्यापार, व्यिसाय, कारोिारमा कानून असम्मत रुपमा हस्तक्षपे गनुन।  

विद्यमान करार उल्लंघन गनन उक्साउन े दषु्कृततमा दईु पक्षबीि करार भएको हनु्छ र तेश्रो व्यक्तिले 
आफनो फाइदाको लातग त्यस्तो करारको कुनै पक्षलाई सो करार उल्लंघन गनन उक्साउुँछ। यसमा करार 
उल्लंघन गनेको प्राथतमक दावयत्ि हनु्छ भन े करार उल्लंघन गनन उक्साउनेको दोश्रो दावयत्ि हनु्छ। 
िेलायतमा Lumley v. Gye 13 को प्रख्यात मदु्दामा यो दषु्कृतत स्थावपत भएको तथयो। यस मदु्दामा प्रततिादीले 
बादीसुँग नािगानको करार भएको व्यक्तिलाई रकम ददई सो करार उल्लंघन गनन उक्साएको तथयो। कुनै 
व्यक्तिले अको व्यक्तिलाई गल्ती गनन लगाएमा तनजले मततयारको रुपमा दावयत्ि बहन गनुनपछन भन्न े
तसद्धान्तको आधारमा तनणनय भएको तथयो। धाक धम्की ददएर अरुको काममा नोकसानी गराउन े
दषु्कृततलाई कानून असम्मत माध्यमबाट आतथनक हातन नोकसानी गराउन े दषु्कृतत मातनन्छ। यसको 
स्थापना धेरै परुानो मदु्दा Garret v. Taylor (1620)14 बाट उत्पक्ति भएको मातनन्छ। यसमा प्रततिादीले 
बादीको ढुङ्गा खानीका ग्राहकलाई मदु्दा लगाइददन ेभनी ढूङ्गा खररद गने कायनबाट भगाएका तथयो। ितनमान 
समयमा Emerald Construction Co. Ltd v. Lowthian15 को मदु्दालाई तलन सवकन्छ। यसमा यतुनयनका 
पदातधकारीहरुले घर बनाउने ठेकेदारलाई उसले श्रतमक आपूततन गननको लातग भएको उप सम्झौता रद्द 
नगरे हडताल गने धम्की ददएका तथए। षडयन्त्रको दषु्कृतत हनुको लातग दईु व्यक्तिले संयिु रुपमा काम 
गरी तेश्रो पक्षलाई हातन नोकसानी परु् याएको हनुपुछन, दािीकतानले ती दईु व्यक्तिको मूल आशय िादीलाई 
हातन नोकसानी परु् याउन ुरहेको तथयो भन्न ेप्रमाक्तणत गनुनपछन। तर प्रततिादीले आफ्नो वहत साुँध्नको लातग 
गरेको कायनलाई भन ेषडयन्त्र मातनदैँन।16

 

 
व्यापार, व्यिसाय, कारोिारमा कानून असम्मत रुपमा हस्तक्षेप गने दषु्कृततमा कुनै दईु पक्षबीि भएको 
काम कारोिारमा अको व्यक्तिले कानूनी आधार विना हस्तक्षेप गरी आतथनक हातन नोकसानी परु् याउुँछ। 
यसको उदाहरणको रुपमा GWK Ltd v. Dunlop Rubber Co. Ltd17 लाई तलन सवकन्छ। यस मदु्दामा 
GWK कम्पनीले मोटर कार बनाउुँ्यो र ARM कम्पनीले टायर बनाउ्यो। GWK ले आफ्ना सिै नयाुँ 
कारमा ARM को टायर लगाइ व्यापार मेलामा आफना मोटरमा उि टायरसवहतको मोटर प्रदशनन गने 
सम्झौता गरेको तथयो। ग्लास्गोमा हनुे व्यापार मेलाको ददनको अक्तघल्लो रातत Dunlop कम्पनीका 
कमनिारीहरुले मेलामा रहेका GWK को कारहरुबाट ARM का टायरहरु हटाई Dunlop का टायरहरु 
लगाए। Dunlop लाई ARM का टायरहरु प्रदशनन गराइने भन्न ेकुरा थाहा तथयो। यसमा Dunlop को 
व्यापार बढाउन र ARM को व्यापारमा नोक्सान गराउने उद्देश्य रहेको तथयो।  

 

                                                            
13 (1853 )2 E&B 216 साभार: OBG v. Allan [2007] UK Hl[2008]1 AC. 

14 Cro Jac 567 साभार: OBG v. Allan [2007] UK Hl[2008]1 AC. 

15 [1966]1 WLR 691 साभार: OBG v. Allan [2007] UK Hl[2008]1 AC.  
16 जोन कन क, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ ११। 
17 (1926) 42 TLR 376 साभार: OBG v. Allan [2007] UK Hl[2008]1 AC. 
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पररणामात्मक हातन नोकसानी र व्यापार औद्योतगक काममा हनु ेआतथनक हातन नोकसानी बाहेकका आतथनक 
हातन नोकसानीलाई विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानी मातनन्छ। विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीबापत 
क्षततपूततन ततनुनपने दावयत्ि हनु ेनहनुे कुरामा संसारभरमा एक रुपको अभ्यास रहेको छैन। महादद्वपीय कानूनी 
प्रणाली अिलम्िन गरेका मलुकुहरुबीि र कमन ल प्रणाली अिलम्िन गरेका मलुकुहरुबीि पतन फरक 
फरक अभ्यास रहेको छ। संयिु राज्य अमेररका, जमननी र संयिु अतधराज्यमा विशदु्ध आतथनक हातन 
नोकसानीबापत सामान्यतया क्षततपूततन ददइुँदैन। क्यानडा, अषे्ट्रतलयामा ददन सवकने अभ्यास रहेको छ र 
िान्समा आतथनक हातन नोकसानीबापतको क्षततपूततन प्राप्त गनन बन्देज रहेको छैन।18

 

 

३. विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीबापतको दावयत्ि हनुपुने र नपने सम्बन्धी आधार 

सामान्यतया, विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीबापतको दावयत्ि करारबाट तसजनना हनु्छ, दषु्कृततबाट हुुँदैन 
भतनन्छ। यसको आधार के हो भन ेव्यक्तिले कुनै काम कारोिार िा व्यिसाय गननको लातग करार गदान 
दिैु पक्षले केही केही कुरा लेनदेन गने िा प्राप्त गने अपेक्षा गरेका हनु्छन।् यस्तो अपेक्षा करारमा 
पक्षहरुबीि प्रततज्ञा िा नाफा19 िा धन20 िा प्रततफल21 को आदानप्रदान हनु ेर यसबाट पक्षहरुबीि अपेक्षा 
पैदा हनु्छ। करार उल्लंघन भएमा करारबाट गरेको त्यस्तो अपेक्षा गमु्न जान्छ र विशदु्ध आतथनक हातन 
नोकसानी तसजनना हनु्छ। त्यस्तो प्रततज्ञा/प्रततफल रहेको अपेक्षा संरक्षण गननका लातग औक्तित्य स्थापना 
हनु्छ। करार उल्लंघन भएबापत ददइन ेक्षततपूततन उल्लंघनबाट क्षतत पगुेको व्यक्ति करार सम्पन्न भएको 
भए तनज जनु अिस्थामा हनु े तथयो सोही अिस्थामा त्यस्तो व्यक्तिलाई परु् याउन ु हनु्छ भने दषु्कृततजन्य 
क्षततपूततनको उद्दशे्य हातन नोकसानी पगुेको व्यक्तिलाई दषु्कृतत नभएको भए जनु अिस्थामा हनु ेतथयो त्यही 
अिस्थामा कायम गनुन हनु्छ।22 यस प्रकार करारको क्षततपूततन भविष्यजन्य हनु्छ भन ेदषु्कृततको क्षततपूततन 
अतततजन्य। करारले धन तसजनना गछन, दषु्कृततले भइरहेकै धनलाई संरक्षण गछन भतनन्छ।23 यसैगरी करार 
उत्पादनमूलक हनु्छ, दषु्कृतत संरक्षणात्मक हनु्छ भतनएको छ।24 तसथन विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीको 
धारणाले करार र दषु्कृततको परम्परागत दृवष्टकोणलाई िनुौती ददन्छ भतनएको छ।25 यसको कारण के हो 
भन ेकरारका पक्षहरुबीिको करारीय सम्बन्ध (वप्रतभवट अफ कन््याक्ट) को तसद्धान्तले करार उल्लंघन 

                                                            
18 माकु लनने र केन ओधलफान्ट, पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ३७५-३७६, ३७९, ३८०, भेनुन भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसाननी, पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ३१-३४ । 

19 स्टेफेन ए धस्मथ, पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ३५६, भेनुन भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूपुाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ १५ । 

20 भेनुन भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूपुाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ १५ । 

21 जोन कन क, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ १५ । 

22  स्टेफेन ए धस्मथ, पवूुपाद धटप्पणी, ३, पषृ्ठ ३५६, जोन कन क, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ ८६ । 
23 जे.ए वीयर (JA Weir), कम्प्लेक्स लायधवधलधटज, नं. 6, पषृ्ठ 5, XI इन्टरनेशल इन्साइक्लोपेधिया अफ कमप्यारेधटभ ल, १९७६ साभार: भेनुन भ्यालेन्टाइन र 

माउरो वनसानी, पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ १६; स्टेफेन ए धस्मथ, पवूुपाद धटप्पणी, ३, पषृ्ठ ३५६ । 
24 ऐजन, पषृ्ठ १६, स्टेफेन ए धस्मथ, पवूुपाद धटप्पणी, ३, पषृ्ठ ३५६ । 
25 िान्ससे्को प्याररधस, भेनुन भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूपुाद धटप्पणी, पषृ्ठ ३-11, भेनुन भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूपुाद धटप्पणी, १ पषृ्ठ 

१६-22 । 
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हुुँदा करारका पक्षहरुलाई मात्र मदु्दा गने हक हनु ेर करार उल्लंघनबाट मकान पने तेश्रो पक्षले उपिार 
नपाउन ेभएकोले त्यस्तो पक्षलाई मकान पनन जान्छ। तथावप यस्तो आतथनक हातन नोकसानीबापतको दावयत्ि 
हनुे आधारहरु बदतलुँदै गएका छन।् सो तसद्धान्तबाट हनुे अन्याय रोक्नको लातग दषु्कृततबाट उपिार हनुे 
बाटो खोतलएको हो।26 विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीको दािीलाई स्िीकार गररने महत्त्िपूणन आधार 
भनेको हेलिेक्र्याइुँयिु झकु्यान (नेक्तग्लजेन्ट तमसररप्रजेेन्टसन) रहेको र हेलिेक्र्याइुँयिु झकु्यान भनकेो 
करारसुँग एकदमै तनकटतम हनु्छ।27 

 

जहाुँ विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीको दावयत्िलाई दषु्कृतत  अन्तगनत नभई अन्यबाट स्िीकार गररएको छ, 
उदाहरणको लातग जमननी, त्युँहाका अदालतले करारसुँग सादृश्य हनु े गरी िा करारलाई आधार तलएका 
छन।्28 हेलिेक्र्याइुँका आधारमा आतथनक हातन नोकसानीको दावयत्ि हनु ेकुरा भखनर विकतसत हुुँदै गरेको र 
यसका आधार अस्पस्ट नै रहेका छन।् आतथनक हातन नोकसानीको प्राय: हनु ेढाुँिा तनम्न रहेको छ ।29

 

 

 

 

 
 

यस ढाुँिामा दईु पक्षहरुबीि करार भएको हनु्छ र करारको विषयिस्तकुो रुपमा सम्पक्तिमा तेश्रो व्यक्तिको 
कामबाट भएको क्षतत सम्पक्ति धनीलाई हनु्छ तर आतथनक हातन नोकसानी सो सम्पक्ति प्रयोग गनन करार 
गरेको व्यक्तिले क्षततग्रस्त सम्पक्ति प्रयोग गनन नपाएको कारणबाट हनु्छ। उदाहरणको लातग :"क" र "ख" 
विि "क" को स्िातमत्िमा रहेको र ख ले प्रयोग गरररहेको पलु रेल सञ्चालनको लातग "ख" ले प्रयोग गने, 
पलु ममनत गने र सोबापत "ख" ले "क" लाई भाडा ततने करार भएकोमा "ग" ले सञ्चालन गरेको पानी 
जहाजले "क" को स्िातमत्िमा रहेको पलुमा क्षतत परु् याएको र सोबाट "ख" ले सञ्चालन गरेको रेललाई 
ददशान्तर गरी लान ु पने भयो। त्यसबाट "ख"लाई बढी व्ययभार भई हातन नोकसानी भयो। यस 
उदाहरणमा "ख" ले रेल ददशान्तर गरी सञ्चालन गरेको कारणबाट भएको आतथनक हातन नोकसानी "ग"बाट 
दषु्कृततको माध्यमबाट भरी पाउन ेनपाउन ेकुरा नै विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीको प्रश्न हो।30 वकनभने 
यसमा पलु (सम्पक्ति) "क" को हो र सम्पक्तिजन्य क्षतत "क" लाई पगुकेो छ; सम्पक्तिको प्रयोगबाट हनुे 
आयको हातन नोकसानी ख लाई भएको छ। सो आयको क्षततबापत क्षततपूततनका बारेमा "ख" र"ग" बीि 
कुनै करार भएको छैन। 

 

                                                            
26 स्टेफन ए धस्मथ, पवूुपाद धटप्पणी, ३, पषृ्ठ ३५७, जोन कन क, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ ३८ । 
27 स्टेफेन ए धस्मथ, पवूुपाद धटप्पणी, ३, पषृ्ठ ३५७ । 

28 भेनुन भ्यालेन्टाइन र माउरो वनसानी, पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ १५ । 

29 जोन कन क, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ ३८ । 
30 क्यानेधियन रेलवे कम्पनी धव. नसर्क  प्याधसधफक धस्टमधसप कम्पनी, (१९९२) 1SCR 1021. 

 क करार ख 

ग 
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विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानी तनयतिश र हेलिेक्र्याइुँ दिैुबाट हनु्छ। तनयतिश परु् याएको विशदु्ध आतथनक 
हातन नोकसानी पवुष्टको लातग बतलयो प्रमाण आिश्यक हनु े हनुाले प्रमाण परु् याउन कदठन हनु्छ। 
उदाहरणको लातग धोकाधडी (तडतसट), जालसाज (िड), वििीय जालसाज।31 यसमा प्रततिादीले कुनै कुरा 
असत्य हो भन्न ेथाहा हुुँदाहुुँदै कुनै ििव्य जारी गरेको िा ददएको हनुपुछन। यसरी दािी पवुष्ट गने प्रमाणको 
भार कदठन हनु ेहनुाले दषु्कृततका दािीहरुमध्ये तनयतिश हनुे दषु्कृततको दािी अत्यन्त कम हनु्छन ्र धेरै 
कम मात्र दािी स्थावपत हनु्छन।्32 तथावप तनयतपूिनक परु् याएको विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीबापतको 
दावयत्िलाई भने धेरैजसो मलुकुहरुमा स्िीकार गररएको छ। विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीबापतको 
दावयत्िको मूल आधार हेलिेक्र्याइुँ भए पतन यसलाई स्िीकार गने कुरामा मलुकुहरुमा एक रुपको अभ्यास 
रहेको छैन।  

 

हेलिेक्र्याइुँबाट हनुे विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीबापत दावयत्ि हनु े आधारहरुमा वितभन्न मलुकुहरुमा 
वितभन्न आधारहरु छन।् तीमध्ये केही हनु:् हातन नोकसानीको पूिाननमुान, तनरपेक्ष र सापेक्तक्षक अतधकार, 
नीततगत उपयिुता, प्रशासतनक लागत तथा मदु्दा मातमला, तनजी तथा सामाक्तजक नोकसानीहरुका रहेका 
छन।्33

 

 
३.१ हातन नोकसानीको पूिाननमुान 

दषु्कृततजन्य दावयत्ि तसजनना हनुको लातग दषु्कृततजन्य कायन गनेले सो कायनबाट क्षतत पगुेको व्यक्तिलाई हातन 
नोकसानी पगु्छ भन्ने पूिाननमुान गरेको हनुपुछन। अथानत ् घटना घटेको समयमा व्यक्तिले आफूले गरेको 
कामबाट अरुलाई क्षतत पगु्छ भन्न ेपूिाननमुान गरेको हनुपुछन र क्षतत पूिाननमुान योग्य हनुपुछन।34 उदाहरणको 
लातग कसैले बाटो बनाउुँदा खाडल खनेको छ भने सो खाडलमा मातनस िा अन्य जीि पसेर िोटपटक लाग्न 
िा मतृ्य ु हनु सक्छ र सोको लातग सरुक्षाको प्रिन्ध गनुनपछन भन्न ेअनमुान गरेको हनुपुछन भन्न ेमातनन्छ। 
पूिाननमुानको मापन िस्तगुत आधारमा हनु े र तनक्तित पररक्तस्थततमा साधारण समझ भएको मातनसले गने 
पूिाननमुानलाई पूिाननमुान मातनन्छ। तसथन पूिाननमुानको सम्बन्ध हातन नोकसानी गने व्यक्ति र हातन नोकसानी 
पगु्न ेव्यक्तिबीिको तनकटता/सातमप्यतासुँग हनु्छ। उदाहरणको लातग सािनजतनक सडकमा मोटर िलाउुँदा सो 
सडकमा वहुँडन े मातनस, िौपाया, िा अरुलाई हातन नोकसानी नपगु्न े गरी िलाउनपुछन। अरुलाई हातन 
नोकसानी पगु्छ पगु्दैन भन्न े कुरा सिारीको गतत, सिारी िलाएको स्थान र सोको िररपररको मातनसको 
आितजाित िहलपहलबाट अनमुान गररन्छ। तसथन पूिाननमुान र सातमप्यताको सम्बन्ध रहेको हनु्छ र क्षततको 

                                                            
31 जोन कन क, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ ८९, िान्ससे्को प्याररधस, भनुेन भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूुपाद धटप्पणी, पषृ्ठ २३, माकु लनने र केन ओधलफान्ट 

पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ४०३ । 

32 भेनुन भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूपुाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ २३ । 
33 िान्ससे्को प्याररधस, भेनुन भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूपुाद धटप्पणी, पषृ्ठ ३-11, भेनुन भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूपुाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ 

१६-22 । 

34 जोन कन क, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ ५० । 
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पूिाननमुान सातमप्यताको आिश्यक तत्ि हनु्छ।35 सातमप्यताले के के कुरालाई जनाउुँछ भन्ने कुरा 
विषयिस्तकुो अिस्थामा भर पदछन। क्षतत परु् याउन ेव्यक्तिको हेलिेक्र्याइुँजन्य कायन िा अकन मण्यता र क्षतत 
पगु्न ेव्यक्तिले व्यहोरेको हातन िा नोकसानीसुँग सम्िद्ध पक्षहरुबीिको पूिन सम्बन्ध; पेशागत सेिा तलन ेददन,े 
हातन नोकसानी गने र भोग्न ेव्यक्तिहरुबीिको भौततक सातमप्यता (हातन गने र भोग्न ेव्यक्ति, सम्पक्तिबीि स्थान 
र समयको अथनमा), काममा लगाउन ेर कामदारबीिको पररक्तस्थततकीय सातमप्यता कुनै खास आिरण कारक 
भई पगुेको हातन नोकसानीका सम्बन्धमा सो आिरण र हातन नोकसानीबीिको सो कारकको तनकटतम िा 
प्रत्यक्ष सातमप्यता, अरु व्यक्तिको शरीर िा सम्पक्तिलाई हातन नोकसानी िा क्षतत रोक्न िा छल्न अको व्यक्ति 
होतसयार िा सािधान हनुपुने क्तजम्मेिारी आददलाई समेत जनाउुँछ।36 तसथन सातमप्यता दृष्कृततको दावयत्ि 
सजृना गने माध्यम हो भतनन्छ।37 तथावप सातमप्यता मात्र दावयत्िमा आधार हुुँदैन।  

 

विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीका सम्बन्धमा दषु्कृततको पूिाननमुानसम्बन्धी तनयम लागू हनु सक्ने नसक्ने 
भन्न ेसम्बन्धमा हेदान यो तनयम भौततक क्षततबाट हनुे हातन नोकसानीका लातग विकतसत भएकोले भौततक 
क्षततका मदु्दाभन्दा अरुमा लागू हनु नसक्न ेर विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीका तनयम व्यािहाररक रुपमा 
विकास भएकोले विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीका मदु्दाहरुमा पूिाननमुानको तनयम लागू गदान विनाशकारी 
हदसम्म दावयत्ि हनु सक्छ भतनएको छ।38 

 

३.२ तनरपेक्ष र सापेक्ष अतधकार 

महादद्वपीय कानूनी प्रमाणी अिलम्िन गररएका केही मलुकुमा दषु्कृततजन्य कायनको दावयत्ि हनु ेनहनु ेकुरा 
हातन नोकसानी भएको अतधकार िा वहत कसरी संरक्तक्षत भएको छ िा कसरी प्रिलन हनु्छ भन्न ेकुरामा 
तनभनर हनु्छ। त्यस्ता संरक्तक्षत अतधकार तनम्न प्रकारको हनुे भतनएको छ।39 

क) तनरपेक्ष अतधकारको संरक्षण, 

ख) सापेक्तक्षक अतधकारको संरक्षण, 

ग) अन्य िैधातनक अपेक्षाको संरक्षण।  

 

तनरपेक्ष अतधकार व्यक्तिको क्तजउ ज्यान, सम्पक्ति, जायजेथा र िैयक्तिक अक्षुण्णतामातथको अतधकार हनु्छ; 
अथानत,् िस्त ु(तथङ्ग) मातथको अतधकार हनु्छ।40 तनरपेक्ष अतधकारमा अतधकार धारकले आफूले अक्तघ नै प्राप्त 
                                                            
35 क्यानेधियन नेशनल रेलवे कम्पनी धल. धव. नसकट  प्याराधसधफक धस्टमशीप कम्पनी, (१९९२) ISCR 1021, क्यानािा सनधप्रम कोटु, पषृ्ठ ९४, जोन कन क, पवूपुाद 

धटप्पणी, २, पषृ्ठ ५१ । 

36 ऐजन, पषृ्ठ ९४ । 

37 ऐजन । 

38 बनस फेल्िथनसेन, इकोनोधमक नेधग्लजेन्स, पषृ्ठ १०-११ (दोस्रो संस्करण, १९८९), साभारः िान्सेस्को प्याररधस, भेनुन भ्यालेधन्टन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूपुाद 

धटप्पणी, पषृ्ठ ३; भेनुन भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूपुाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ १६ समेत । 

39 आर एल रधवन द धहस्टोररकल िेभलमेन्त्ट अफ द फाउल्ट धप्रधन्त्सपलः ए ररइन्त्टर रर इन्त्टरप्रेटेशन, साभार िान्ससे्को प्याररधस, भेनुन भ्यालेधन्टन पाल्मर र माउरो 

वनसानी पवूुपाद धटप्पणी पषृ्ठ ४; जेम्स गोिुले, पवूपुाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ २७२ । 

40 िान्सेस्को प्याररधस, भनुेन भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूुपाद धटप्पणी, पषृ्ठ ५ ।  
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गरेको कानूनी हक उपयोग गरररहेको हनु्छ। तसथन यो अतधकार जो कोहीका विरुद्ध संरक्तक्षत हनु्छ।41 अरु 
व्यक्तिले अतधकार धारक र स्िातमत्िको िस्तबुीिको सम्बन्धमा खलल नपरु् याएसम्म उनीहरुको 
आिारण/व्यिहारसुँग सरोकार हुुँदैन; सापेक्तक्षक अतधकार खास व्यक्तिको विरुद्ध मात्र सरुक्तक्षत हनु्छ। 
सापेक्तक्षक अतधकारको िस्त ुअरु कोही व्यक्तिको व्यिहारमातथको अपेक्षा हो; अतधकार उपभोग गननको लातग 
त्यस्तो व्यक्तिको सकारात्मक सहयोग महत्त्िपूणन हनु्छ; यसमा जसको आिरण/व्यिहार अपेक्षा गररएको छ सो 
व्यक्तिको सहयोग महत्त्िपूणन हनु्छ।42 अतधकार धारकले आफ्नो नभइसकेको कुनै िीज अरुको आिरणमाफन त 
प्राप्त गनन िाहन्छ; यो अतधकार धारकको प्राप्त गनन सवकने (अक्तक्िक्तजवटभ) वहत मात्र हनु्छ।43 यस्तो तनरपेक्ष 
अतधकार र सापेक्तक्षक अतधकारको उदाहरण जमनन तसतभल कोडमा देक्तखन्छ। जमनन तसतभल कोडको मस्यौदा 
आयोगले व्यक्तिको शरीर, सम्पक्ति जस्ता अतधकारको उल्लंघनलाई दषु्कृतत मानेको तथयो। वकनभन े यो 
अतधकार जो कोहीका विरुद्ध दािी गनन सवकन्छ; तर करार जस्ता दावयत्िजन्य अतधकार करारको अको 
पक्षविरुद्ध मात्र दािी गनन सवकन्छ; तसथन यस्तो दावयत्िजन्य अतधकार उल्लंघन हुुँदा दषु्कृतत हुुँदैन भन्ने आफ्नो 
धारणा राखेको तथयो।44 यसैले जमनन तसतभल कोडको दफा ८२३ मा अरु व्यक्तिको क्तजउ, स्िास््य, 
स्ितन्त्रता, सम्पक्ति र त्यस्तै अतधकार कसैले तनयतपूिनक िा हेलिेक्र्याइुँपूिनक कानून असम्मत रुपमा उल्लंघन 
गरेमा उल्लंघन गने व्यक्तिले क्षततपूततन ततनुनपछन भन्ने प्रािधान रहेको छ।45 यस प्रािधानबाट सम्पक्तिमा हातन 
नोकसानी भएमा क्षततपूततन पाउने अिस्था रहेको छ तर आतथनक हातन नोकसानी र विशदु्ध आतथनक हातन 
नोकसानीमा क्षततपूततन प्राप्त हनु ेदेक्तखुँदैन र जमनन सिोच्ि अदालतले पतन आतथनक हातन नोकसानी सो प्रािधानमा 
नपने भनी फैसला गरेको छ।46 महादद्वपीय कानूनी प्रणालीको यो तनरपेक्ष र सापेक्तक्षक अतधकारको तभन्नताले 
अतधकारको उल्लंघनको उपिार र यस्तो अतधकार संरक्षणसम्बन्धी हकदैया र दायरासम्बन्धी तनयम तनक्तित 
भए तापतन पररिततनत पररक्तस्थततलाई कानूनी प्रणालीले आत्मसात भन ेगरेको छैन भतनन्छ।47 

 

३.३ असीतमत दावयत्ि 

विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीलाई स्िीकानन नसवकन ेअको प्रमखु कारण यसबाट असीतमत दावयत्ि तसजनना 
हनु्छ भन्न ेहो। भौततक क्षतत भएको अिस्थामा के कतत क्षतत भयो भन्ने यवकन रुपमा मापन गनन सवकन्छ। 
तर विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीको मापन गनन कदठन हनु्छ। यसबाट असीतमत दावयत्ि तसजनना हनु्छ र 

                                                            
41 जेम्स गोिुले, पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ २७२ । 

42 िान्सेस्को प्याररधस, भनुेन भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूुपाद धटप्पणी, पषृ्ठ ५ । 

43 ऐजन । 

44 जेम्स गोिुले, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ २७२ । 
45 जमुन धसधभल कोि, दफा ८२३, जमुन संघीय काननू र उपभोक्ता संरक्षण मन्िालय। हनेनुहोस ्www.gesetze-im-internet.de । 

46 RG, 27 Feb, 1904, ERQZ, 58,24, साभारः जेम्स गोिुले, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ २७२ । 
47 िान्सेस्को प्याररधस, भनुेन भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूुपाद धटप्पणी, पवूुपाद धटप्पणी पषृ्ठ ६ । 

http://www.gesetze-im-internet.de/
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त्यस्तो दावयत्िलाई दावयत्ि िाहकले बहन गनन असमथन हनुसक्छ।48 संयिु राज्य अमेररकाको न्यूयोकन  
राज्यको सिोच्ि अदालतका न्यायाधीश काडोजोले Ultramares Corp v. Touche49 को मदु्दामा यस्तो 
दावयत्िलाई क्तस्िकादान अतनक्तित िगनप्रतत अतनक्तित समयको र अतनक्तित दावयत्ि तसजनना हनु्छ भनेका छन।् 
यसको सैद्धाक्तन्तक आधार जमनन वितधशास्त्री Rudolf von Ihering ले पेश गरेको छन,् जनु यस्तो छ: करारीय 
सम्बन्ध नभएको अिस्थामा तनयतपूिनक हनु ेगल्ती (डोलस) का लातग मात्र होइन घोर हेलिेक्र्याइ (कल्पा 
लाटा) का लातग समेत सबैलाई मदु्दा गनन सवकन ेहो भन ेयसले कहाुँ लैजाला ? उदाहरणका लातग: अथनवहन 
ििव्य (इल एडभाइसड स्टेटमेन्ट), अफिाह फैलाएको, गलत प्रततिेदन, खराब परामशन, कमजोर तनणनय, 

काममा लगाउने व्यक्तिले अयोग्य व्यक्तिलाई कामको लातग अरुकोमा गरेको तसफाररस आदद। यसबाट 
असल तनयत हुुँदाहुुँदै घोर लापबानहीबाट भएको क्षततप्रतत प्रत्येक िस्त ुर प्रत्येक व्यक्तिले अरुलाई दावयत्ि 
िहन गराउछ।50 विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीलाई अिलम्िन गनन वहिवकिाहट गनुनको कारणलाई 
अथनतन्त्रको जवटलतालाई पतन मातनन्छ। जवटल अथनतन्त्रमा विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीहरु 
एकआपसमा शृ्रखंलाबद्ध रुपमा जोतडएका हनु्छन। एउटाको गल्तीबाट अको फमन िा व्यक्ति र ततनीहरुसुँग 
सम्बक्तन्धत व्यक्ति पतन प्रभावित हनुे हनुाले यस अिस्थामा सो गल्तीबाट पने दरुस्त आतथनक असरबापत कुन 
हदसम्म क्षततपूततन ततनुनपछन भन्न े कुराको मनातसि मावफकको सीमा तनधानरण हनु कदठन हनु्छ तसथन यो 
सीमा तनधानरण हनु ु जरुरी हनु आउछ भतनएको छ।51 उदाहरणको लातग कुखरुा आपूततन गने कुखरुा 
पालकलाई दाना आपूततन गने व्यक्तिको दाना भण्डारमा कसैले क्षतत परु् याएमा कुखरुा पालकमा तनभनर 
आपूततनकतान र कुखरुाको मास ु विक्री गने मास ु पसले र मास ु पसलमा आधाररत होटल व्यिसायसमेत 
प्रभावित हनु सक्छन।् विशदु्ब आतथनक हातन नोकसानीलाई क्तस्िकादान कुन हदसम्म र क-कसलाई क्षततपूततन 
ततनुनपने भन्न ेप्रश्न उठछ। विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीबापत क्षततपूततन उपलब्ध गराउन ेकुरालाई स्िीकार 
गदान तनम्न कदठनाई हनुछे।52 

क) अदालतले थामी नसक्ने गरी मदु्दाहरुको िाप िहन गनुनपछन: उदाहरणको लातग राजमागन कसैले िन्द 
गरेमा त्यसबाट असंख्य व्यक्तिहरुलाई आतथनक क्षतत हनु सक्छ र यस्ता सबै क्षततका मदु्दाहरु 
अदालतमा पगुमेा अदालतले धान्न गाह्रो हनु्छ। 

ख) गल्ती गने व्यक्तिले अत्यतधक दावयत्ि िहन गनुनपने हनु सक्छ र मातनस कुनै काम र उद्यम गनन 
अग्रसर नहनु सक्छ। 

                                                            
48 स्पाटटन धस्टल एण्ि एलोज धल. धव. माटटन र कम्पनी धल.(१९७३) क्य ूधव. २७ को मनद्दामा लिु िेधनङ्गको राय, साभार: माकु लनने र केन ओधलफान्ट, पवूपुाद 

धटप्पणी, १, पषृ्ठ३७८ -३७९ । 

49  174, NE 441(NY 1931) पषृ्ठ ४४४, साभार: जेम्स गोिुले, पवूपुाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ २७१; हवुट व्रेन्सधटन, पवूपुाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ११५ । 

50 जेम्स गोिुले, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ २७१ । 
51 िान्सेस्को प्याररधस, भेनुन भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूपुाद धटप्पणी, पषृ्ठ ८; भनेन भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूपुाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ १९; 

जोन कन क, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ ८८ । 
52

  िान्सेस्को प्याररधस, भेनुन भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूुपाद धटप्पणी, पषृ्ठ क्रमशः ९ र १९-२० । 
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ग) यस्तो हातन नोकसानी िहृिर दषु्कृततजन्य दावयत्िततर विकतसत हुुँदै गएको व्यापक आधतुनक धार हो 
र यो धार तनयन्त्रणभन्दा िावहर जान ेसम्भािना रहेको छ। 

 

३.४ तनजी तथा सामाक्तजक हातन नोकसानी 
विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानी बापत क्षततपूततन उपलब्ध हनु ेनहनु ेकुरालाई सामाक्तजक हातन नोकसानीको 
अिधारणाले मागनदशनन गनुनपछन भन्न े धारणा पतन रहेको छ। सामाक्तजक हातन नोकसानी भन्नाले कुनै 
दषु्कृततजन्य कायनबाट जतत व्यक्तिहरुलाई हातन नोकसानी हनु्छ सो कूल हातन नोकसानीको अङ्कमा सो 
कायनबाट उत्पन्न हनु ेबाह् य फाइदाको रकम कटाई िाुँकी रहन आउन ेरकम हो। दषु्कृततजन्य दावयत्ि 
पक्षहरुको व्यक्तिगत हातन नोकसानीसुँग पूणन रुपमा जोतडएको मात्र होइन सामाक्तजक रुपमा सम्बद्ध हातन 
नोकसानीमा सीतमत भएको हनुपुछन। उदाहरणको लातग कुनै उत्पादनमा आधाररत आपूतीजन्य व्यिसाय िा 
कारोिारमा उत्पादन कसैको कारणबाट नष्ट भएमा सो उत्पादनमा आधाररत अन्य कारोिारहरु।53 भौततक 
हातन नोकसानीमा कायन (एक्सन) को अन्तरप्रभािको रुपमा व्यक्तिलाई जतत हातन नोकसानी हनुछ् त्यततकै 
सामाक्तजक हातन नोकसानी पतन हनु्छ। व्यक्तिले व्यहोरेको हातन नोकसानीबाट पीतडतलाई व्ययभार हनु्छ र 
यो समदुायको लातग सामाक्तजक व्ययभारको रुपमा पररणत हनु्छ। पीतडतलाई हनुे व्यक्तिगत हातन नोकसानी 
र सोको पररणामस्िरुप हनुे सामाक्तजक हातन नोकसानीबीि प्रत्यक्ष सम्बन्ध हनु्छाः अथानत ् व्यक्तिगत हातन 
नोकसानीबाट सामाक्तजक हातन नोकसानी हनु्छ। तर विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीको हकमा भन े
व्यक्तिलाई भएको हातन नोकसानीबाट सामाक्तजक हातन नोकसानी हनु े खालको अन्तरसम्बन्ध हुुँदैन। 
व्यक्तिगत हातन नोकसानी सामाक्तजक हातन नोकसानीभन्दा बढी हनुसक्छ। यस्तो व्यक्तिगत हातन 
नोकसानीबाट समाजलाई फाइदा नै हनुसक्छ। उदाहरणका लातग कुनै िस्त ु िा सेिाको एकातधकार 
प्रततस्पधानबाट तोतडन।ु त्यसबाट समाजलाई सस्तो मूल्यमा िस्त ुिा सेिा उपलब्ध हनु्छ। अथानत ्एकको 
विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानी अको व्यक्तिलाई पगुेको आतथनक लाभबाट पूततन हनु्छ। यसका लातग 
दषु्कृततजन्य दावयत्ि रहदैन।54 

 

४. विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीबापत क्षततपूततन ततनुनपने दावयत्ि स्िीकार गररएका 
मलुकुहरू 

विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीबापत दावयत्ि स्िीकार गररएको र नगररएको पररपाटी कमन ल प्रणाली र 
महादद्वपीय कानूनी प्रणाली अिलम्बन गने देशहरु दिैुमा रहेको छ। कमन ल प्रणाली अिलम्िन गने 
मलुकुहरुमा यस्तो दावयत्ि िहन गराउन सामान्यतया वहिवकिाहट रहेको छ तर एकै खालको पररपाटी 
रहेको छैन। बेलायत र संयिु राज्य अमेररकामा वहिवकिाहट छ भने क्यानडा र अषे्ट्रतलयामा भने दावयत्ि 
िहन गराइएको छ।  

 

                                                            
53 भनुेन भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूपुाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ २४, िान्सेस्को प्याररसी, भनुेन भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूुपाद धटप्पणी, पषृ्ठ १०। 

54 भनुेन भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूपुाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ २४; िान्सेस्को प्याररसी, भनुेन भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूुपाद धटप्पणी, पषृ्ठ ११। 
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िान्समा विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीबापतको दावयत्ि हनुे अिस्था र भौततक क्षततबाट भएको हातन 
नोकसानीबापतको दावयत्ि हनुे अिस्थाबीि तभन्नता रहेको छैन र दिैु अिस्थामा दावयत्ि तसजनना हनु्छ। 
विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीबापत दावयत्ि हनुे कुरा करारमा लेक्तखएको छ भने करारको माध्यमबाट र 
करारमा उल्लेख नभएको अिस्थामा दषु्कृततबाट प्राप्त हनु े पररपाटी रहेको छ। यसबाट विशदु्ध आतथनक 
हातन नोकसानीका लगायत अन्य दषु्कृततबापतको दावयत्ि तसजनना र कायानन्ियन हनु सहज भएको छ।55 
यसको आधार भनेको िान्सको तसतभल कोडको धारा १३८२ र १३८३ मा रहेको प्रािधान हो।56 धारा 
१३८२ (२०१६ को संशोधनबाट १२४०) को प्रािधान यस प्रकार छ। 

 

“कसैले कुनै काम गरी अको व्यक्तिलाई हातन नोकसानी परु् याएमा जसको त्रवुटबाट सो हातन नोकसानी 
पगुेको हो सो व्यक्ति उपर सो हातनबापत क्षततपूततन ततनुनपने दावयत्ि तसजनना हनु्छ।” धारा १३८२ (सन ्
२०१६ को संशोधनबाट धारा १२४१) को प्रािधान यस प्रकार रहेको छाः “प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो 
कामका अततररि अकमनण्यता र असािधानीबाट भएको हातन नोकसानीबापत दावयत्ि िहन गनुनपछन।”  

 

उपरोि प्रािधानबाट कुनै व्यक्तिले अको व्यक्तिलाई तनयतपूिनक िा हेलिेक्र्याइपूिनक हातन नोकसानी परु् याएमा 
सोबापत क्षततपूततन ततनुनपने सामान्य व्यिस्था रहेको देक्तखन्छ। िान्सको तसतभल कोडमा हातन नोकसानीले के-के 
कुरालाई समेटछ भन्न ेकुरा उल्लेख नभएकोले व्याख्याको आिश्यक पछन।57 क्षततपूततन प्राप्त हनुे हातन नोकसानी 
के-के हनु सक्छ भन्न े कुरा तनणनय गनन िान्सेली न्यायाधीशहरुलाई कुनै िन्देज/सीमा रहेको छैन र विशदु्ध 
आतथनक हातन नोकसानी भन्न े िाक्यांश िा कानूनी अतभव्यक्ति िा क्षततको क्तशषनक िान्समा रहेको छैन।58 
िान्सको विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीको दावयत्िको प्रकृतत बारे K Zweigert and H.Kotz ले देहायको धारण 
राखेको छन।्59  

 

"दािी गररएको हातन नोकसानी शरीर िा सम्पक्तिमा भएको भौततक हातन नोकसानी हो िा होइन भन्न ेकुराको 
सरोकार हुुँदैन। विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीको धारणा अदालतका तनणनयहरुमा िा वकतािहरुमा पाइुँदैन। 
कुनै व्यक्तिको हेलिेक्र्याइुँबाट कसैलाई केही नभए तापतन उसको भविष्यको आय िा व्यािसावयक 
सम्भािनामा असर पगुमेा िेन्ि देिानी संवहताको धारा १३८२ आकवषनत हनु्छ।" तसथन िान्समा प्रततिादीको 
हेलिेक्र्याइुँबाट तग्रकमा घाइते भएको छोरालाई भेटन पटक-पटक जानपुदान लागेको खिन,60 कसैको कुनै 

                                                            
55 जोन कन क, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ ३९ । 
56 CIVIL CODE (France), MISE A JOUR LEGIFRANCE 21 Feb. 2004, Dernier texte modificateur: ordonnance n° 2004-164 du 20 

Feb. 2004. Translated by Georges Rouhette, Professor of Law, with the assistance of Anne Berton, Research Assistant in 

English. 

57 जेम्स गोिुले, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ १६२ । 
58 भेनुन भ्यालेन्टाइन र माउरो वनसानी, पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ३४ । 

59 ऐजन, पषृ्ठ ३५ । 

60
  Cass 1Ch.20.Dec 1960, D 1961.141. note Esmein, साभार: भेनुन भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ३५ । 
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कायनबाट सहिासमा रहेका अवििावहत दम्पक्तिमध्ये एक घाइते भएको कारणबाट अकोलाई भएको खिन,61 
सडकमा आफ्नो त्रवुटबाट कार दघुनटना भएको कारणले सडकमा सिारी यातायात अिरुद्ध भई िस 
कम्पनीलाई भएको रकमको नोकसानीबापत62 क्षततपूततन उपलब्ध भएको देक्तखन्छ। िान्समा दषु्कृततजन्य 
दावयत्ि हनुको लातग बेलायत अमेररकाको जस्तो सािधान हनु ेकतनव्य (डयूटी अफ केयर) को आधार रहेको 
छैन।63 यो कुरा विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीका हकमा पतन लागू हनु्छ। दषु्कृततजन्य दावयत्ि हनुको 
लातग कसैको त्रवुट ( फाउल्ट ) भएको, सो त्रवुट बाट हातन नोकसानी भएको र त्रवुट र हातन नोकसानीबीि 
प्रत्यक्ष र तत्कालको कारकीय सम्बन्ध (कजेसन) भएको र सो हातन नोकसानीबाट क्षतत भए पगु्छ। हातन 
नोकसानी हेलिेक्र्याइुँजन्य कायनको तनक्तित (सटेन), प्रत्यक्ष (डाइरेक्ट) र तत्कालको पररणामस्िरुप भएको 
हनुपुछन भतनएको छ।64 हातन नोकसानी तनक्तित िा प्रत्यक्ष हो होइन भन्न े कुरा त्यमा भर पदनछ। 
उदाहरणको लातग एउटा साझेदारी फमनको प्रतेसडेन्ट जनरल डाइरेक्टर फमनको तफन बाट कुनै कारोिारको 
लातग िातानको क्रममा रहुँदा प्रततिादीले िलाएको कार दघुनटनामा परी घाइते भई सो कारोिारको सम्झौता 
हनु नसकेबापत भएको आतथनक हातन नोकसानी भराई तलन सो साझेदार फमनको अको साझेदारले प्रततिादी 
उपर गरेको मदु्दा65 र एकजना साहलेु पतत पत्नीलाई ऋण ददएकोमा दिैु पतत पत्नी प्रततिादीको कारणबाट 
भएको दघुनटनामा पतत पत्नी दिैुको मतृ्य ुभएको, सो ऋण असलु उपरको लातग मतृक पतत पत्नीको पयानप्त 
जायजेथा नभएको र उनीहरुका सन्तानले अपतुाली नखान ेभनी भनेको अिस्थामा साहलेु सो ऋण दघुनटना 
गराउन ेप्रततिादीबाट सो ऋण असलु उपर गनन गरेको मदु्दामा हातन नोकसानी तनक्तित िा प्रत्यक्ष नभएको भनी 
क्षततपूततन नभराउन ेतनणनय भएको तथयो।66  

 

४.१ क्यानडााः  

क्यानडामा मूल रुपमा कमन ल प्रणाली अिलम्िन गररए पतन क्यिुेक प्रान्तमा भने महादद्वपीय कानूनी 
प्रणाली अिलम्िन गररएको छ। क्यिुेक प्रान्तमा िान्समा जस्तै विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीबापत 
क्षततपूततन उपलब्ध हनु्छ। यसको आधार क्यिुेकको तसतभल कोडको प्रािधान हो। लिर क्यानडाको 
तसतभल कोडको धारा १०५३ मा "सही र गल्ती छुट्टयाउन सक्न े प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो अवििके, 
हेलिेक्र्याइुँ िा तसपको अभाि जेसकैुबाट भएको त्रवुटको कारणबाट अको व्यक्तिलाई क्षतत परु् याएमा सो 

                                                            
61 हनेनुहोस:् िब्लन गेरभान, टटटल स्कोप अफ प्रोटेक्सन, १९९८, पषृ्ठ १४४-१४६, साभार: भेनुन भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूपुाद धटप्पणी, पषृ्ठ ३५ । 

62 Cass Civ 2e, Apr. 28, 1965, साभार: Canadian National Railway Co v. Norsk Pacific Steamship Co. Canadian Supreme Court 

Judgement [1992] 1 SCR 1021.  
63 माकु लनने, केन ओधलफान्ट, पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ१२४; भेनुन भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूपुाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ३५ । 

64 भेनुन भ्यालेधटन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ३६; Canadian National Railway Co. v. Norsk Pacific Steamship Co . 

Canadian Supreme Court Judgement [1992] 1 SCR 1021. 

65 Cass, 2e Ch. Civ. 12 June 1987, JCP 1987, IV 286, साभार: जेम्स गोिुले, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ २८४, भेनुन भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसानी, 

पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ३६ । 

66 Cass; 2e ch. civ ; 21 Feb 1979, JCP 1979 IV. 145, साभार: जेम्स गोिुले, पवूपुाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ २८४ । 
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क्षततबापत तनज क्तजम्मेिार हनुे" व्यिस्था रहेको छ।67 सो प्रािधानमा रहेको "अको" भन्न े शब्दले 
प्रततिादीको त्रवुटको प्रत्यक्ष पररणामस्िरुप आतथनक हातन नोकसानीलगायत अरु हातन नोकसानी व्यहोने सबै 
व्यक्तिहरु पछनन ् भन्ने तनणनय भएको छ।68 यसबाट भौततक क्षततबाट भएको हातन नोकसानी र विशदु्ध 
आतथनक हातन नोकसानीमा तभन्नता हनु ेदेक्तखुँदैन।  

 

क्यानडाको कमन ल प्रणाली अन्तगनत िलेका मदु्दाहरुमा सरुु सरुुमा भौततक क्षतत भएको अिस्थामा मात्र 
आतथनक हातन नोकसानीलाई सीतमत राक्तखए तापतन पतछल्ला िषनहरुमा शरीर िा सम्पक्तिमा क्षतत नभए पतन 
उपयिु अिस्थामा दषु्कृतत अन्तगनत आतथनक हातन नोकसानीबापतको क्षततपूततन प्राप्त हनु्छ भन्ने तनणनय भएको 
तथयो। यस्ता मदु्दामा घर तनमानण गनन नगरपातलकाले सपुरीिेक्षण गनन हेलिेक्र्याइुँ गरी बनेको घर खररद 
गदान घरबाट भौततक क्षतत नभए तापतन घरमा भएको त्रवुटबाट मूल्यमा भएको आतथनक हातन नोकसानीबापत 
क्षततपूततन उपलब्ध हनु ेभन्न ेतनणनय भएको तथयो।69 यसैगरी एक अको महत्त्िपूणन मदु्दा Canadian National 

Railway Co v Norsk Pacific Steamship Co.70 मा कसैको हेलिेक्र्याइुँबाट दािीकतानलाई भौततक क्षतत 
नभएको तर विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानी भएको अिस्थामा क्षततपूततन उपलब्ध हनु े तनणनय गरेको छ। 
प्रस्ततु मदु्दामंा पक्तब्लक िकन स क्यानडा (वप डब्ल ुतस) को स्िातमत्िमा रहेको न्यू िेस्टतमतनष्टर रेल ि ेपलु 
क्यानेतडयन रेलिे कम्पनीलगायत िारिटा रेलिेजले प्रयोग गरेका तथए। उि पलु क्यानेतडयन रेलिकेो 
मखु्य सञ्चालन लाइन तथयो र पलुको दायाुँ र बायाुँपवट्ट सो कम्पनीका रयाक र आफ्नो स्िातमत्िका 
जग्गाहरु तथए। पलु सञ्चालन र प्रयोग गने सम्झौतामा पलुको सञ्चालन नाफाको लातग नभई सञ्चालन तथा 
ममनत सम्भारको खिन उठने गरी सञ्चालन हनुे र पलुको ममनत सम्भार, परामशन र तनरीक्षण वप डब्ल ुसी ले 
अनरुोध गरेबमोक्तजम क्यानेतडयन रेलिले गने भन्ने सम्झौता रहेको तथयो। नसनक प्यातसवफक क्तस्टमतसप 
कम्पनीको स्िातमत्िमा रहेको जहाज तान्ने शक्तिशाली सानो ढुङ्गा (स्टोन) ले िेजर नददमा मालसामान 
ओसाने िाकलो ढुङ्गा(िाजन)लाई िाक्लो कुवहरो लागेको समयमा तानेर लादै गदान उि पूलमा ठक्कर ददुँदा 
पूल नराम्ररी क्षतत भयो र क्यानेतडयन रेलिकेा रेलहरु पलु भएर सञ्चालन हनु सकेनन ् र अरु घमुाउरो 
बाटो भएर िलाउन ुपर् यो। पलुको ममनत वप डब्ल ुतस ले गर् यो र ठक्करबाट भएको क्षततको लातग नसनक 
कम्पनीबाट क्षततपूततन तलयो। वप डब्ल ु तस र क्यानेतडयन नशेनल रेलिेबीिको सम्झौतामा पलु अिरुद्ध 
भएमा क्षततपूततन उपलब्ध हनु े प्रािधान तथएन। सम्झौता अन्तगनत क्षततपूततन प्राप्त नहनु े व्यिस्था भएकोले 
क्यानेतडयन नशेनल रेलिेले नसनक कम्पनीविरुद्ध पलु सञ्चालन अिरुद्ध भएबाट रेल ददशान्तर गनुनपदान 

                                                            
67 साभार: Canadian National Railway Co v. Norsk Pacific Steamship Co., Canadian Supreme Court Judgement, [1992] 1 SCR 1021. 

68 Regent Taxi & Transport Co. v. La Congrégation des Petits Frères de Marie, [1929] SCR 650; Hopital Notre Dame v. Laurent 

[1978] SCR 605 साभार: Canadian National Railway Co. v. Norsk Pacific Steamship Co., Canadian Supreme Court Judgment, 

[1992]1 SCR 1021. 

69 Kamloops (city of) v. Nielsen, [1x984] 2SCR 2 साभार: Canadian National Railway Co. v. Norsk Pacific Steamship Co., Canadian 

Supreme Court Judgement [1992] 1 SCR 1021. 

70 [1992] 1 SCR 1021. 
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भएको हातन नोकसानीबापत क्षततपूततन प्राप्त गननको लातग मदु्दा गरेकोमा सिोच्ि अदालतबाट नकन स 
कम्पनीले क्षततपूततन ततनुनपने तनणनय भएको तथयो। प्रस्ततु मदु्दामा मूल प्रश्न दािीकतान र प्रततिादीबीि कुनै 
करार नभएको र प्रततिादीको हेलिेक्र्याइुँबाट दािीकतानलाई भौततक क्षतत नभएको तर आतथनक हातन 
नोकसानी भएको अिस्थामा दषु्कृततबाट क्षततपूततन प्राप्त हनु्छ हुुँदैन भन्ने तथयो। क्षततग्रस्त सम्पक्ति (पलु) सुँग 
दािीकतान कम्पनीको कारोबार जोतडएको, रेलि ेकम्पनीको सम्पक्ति सो पलुसुँग तनकटतम रहेको, सो पलु 
प्रयोग नगरी सो कम्पनीको सम्पक्ति प्रयोग गनन नसवकन,े सो पलु सो रेलि ेप्रणालीको अतभन्न अङ्ग भएको र 
सो पलुको सम्भार, तनरीक्षण र परामशन सेिा सो कम्पनीले गरेकोले सो पलु र दािीकतान कम्पनीबीि 
सातमप्यता (प्रोक्तक्समेट) को सम्बन्ध रहेको र यस्तो सम्बन्धको कारण दािीकतान कम्पनी वप डब्ल ुसी को 
काम कारोिार यसरी घलुतमल भएको तथयो वक क्यानेतडयन नेशनल रेलिेको वप डब्ल ुतससुँगको कारोिार 
अतभन्न रुपमा जोतडएको र सो अिस्था संयिु (जोइन्ट) िा साझा (कमन) उद्यम (भेन्िर) तथयो। यस 
अिस्थामा दघुनटनाको समयमा दािीकतान कम्पनीलाई हातन नोकसानीको जोक्तखम हनु े मनातसि आधार 
तथयो। तसथन दािीकतानलाई भएको विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानी प्रततिादी कम्पनीले ततनुनपने हनु्छ भन्न े
तनणनय भएको तथयी।71  

 

४. २ अषे्ट्रतलया  

कमन ल प्रणाली अिलम्िन गने अषे्ट्रतलयामा पतन भौततक क्षतत नभइकन भएको विशदु्ध आतथनक हातन 
नोकसानीबापत क्षततपूततन उपलब्ध हनु ेतनणनय भएका छन।्72 

 

४.३ न्यूक्तजल्याण्ड  

न्यूक्तजल्याण्डमा भिन तनमानण गदान स्थानीय तनकायले तनरीक्षण नगरी बनेको घरमा त्रवुट भएको कारणबाट 
भएको विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीबापत स्थानीय तनकायलाई दावयत्ि िहन गराइएको छ।73  

 

५. विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीबापत दावयत्ि नहनेु मलुकुहरु 

५.१ बेलायत  

बेलायतमा प्रारम्भमा विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीबापत क्षततपूततन दावयत्ि नहनुे भन्न ेतनणनय भएको तथयो। 
सिनप्रथम एक मदु्दामा क (िादी) ले तेस्रो पक्ष ग को जग्गामा नहर बनाउन ेसम्झौता गरेको तथयो। ख 
(प्रततिादी)ले हेलिेक्र्याइुँपूिनक पानीको ट्याङ्की फुटाइददएको कारणबाट क ले ग को नहर बनाइरहेको 
जग्गामा िाढी आयो र यसले नहर बनाउन क ले थप खिन गननपयो र क ले ख सुँग सो खिन माग 
गरेकोमा बेलायतको क्तक्िन्स बेन्िले प्रततिादीको हेलिेक्र्याइुँबाट ग को सम्पक्ति जग्गामा क्षतत भएको तर 

                                                            
71 ऐजन, पषृ्ठ १०१-१०२ । 

72 Caltex Oil (Australia) Pty Ltd. & Anor v. the Dredge Willemstad & Anor (1976) 11 ALR 227, Brayan v. Maloney, (1995) 182 

CCR 609. 

73 Invercargill CC v. Hamlin [1994] 3 NZLR 513, साभार: माकु लनने र केन ओधलफान्ट, पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ३९६ । 
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िादीको सम्पक्तिमा क्षतत नभएको र उसलाई सोबाट नाफा कम हनु े भयो; यो विशदु्ध आतथनक हातन 
नोकसानी भएकोले यसले िादीलाई मदु्दा गने अतधकार रहदैन भन्यो।74 क्षततपूततन प्राप्त गननको लातग 
बादीलाई हातन नोकसानी भएको हनुपुछन भन्ने यो तसद्धान्त यसबीि अन्य थपु्र ै मदु्दाहरुमा कायमै रह्यो। 
यसको मखु्य आधार भनेको िादीले आफूलाई क्षतत भएको कुरा अथानत ्प्रततिादीले दावयत्ि उल्लङ्घन गरेको 
कुरा मात्र होइन िादीलाई कानूनबाट मान्यता प्राप्त क्षतत भएको पतन प्रमाक्तणत गनुनपछन भन्न ेहो।75 यसका 
साथै एक व्यक्तिलाई क्षतत भएको आधारमा अको व्यक्तिले क्षततपूततन पाउदैन भन्न े तनणनय पतन भएका 
छन।्76 यो धारणा सन ्१९६४ Hedley Byrne Co Ltd v. Heller & Partners Ltd.77 को मदु्दामा आएर 
पररितनन भयो। यस मदु्दामा िादी विज्ञापन एजेन्ट तथयो; उसलाई आफ्नो एउटा ग्राहकको आतथनक 
क्तस्थततबारे शंका भयो र आफ्नो बैङ्करलाई ग्राहकको बैङ्करसुँग ग्राहकको वििीय अिस्थाको जानकारीबारे 
बझुन ुभन्यो; प्रततिादी (ग्राहकको बैङ्कर) ले ग्राहक राम्रो कम्पनी भएको र कारोिार गनन लायक रहेको भन्न े
जिाफ ददयो। तर जिाफ ददुँदा सोप्रतत आफ्नो कुनै क्तजम्मेिारी हनु ेनभनी ददएको तथयो। सो जिाफमा भर 
परी एजेन्टले ग्राहकसुँग कारोिार गयो। तर,पतछ सो ग्राहक दामासाहीमा परेपतछ १७००० पाउण्ड 
एजेन्टलाई नोकसानी भयो। प्रततिादीले हेलिेक्र्याुँपूिनक परामशन ददएकोले नोकसानी पगुेको भनी िादीले 
प्रततिादीसुँग क्षततपूततन माग गरी दािी गरेकोमा हाउस अफ लडसनबाट आफूले ददएको जिाफप्रतत आफ्नो 
क्तजम्मेिारी हनु े भनी प्रततिादीले नभनेकोले सोको अथन सोप्रतत प्रततिादीको दावयत्ि नहनु े भन्न े हो र 
प्रततिादीको िादीप्रतत कुनै सािधान/होतसयार हनुपुने दावयत्ि नभएकोले क्षततपूततन ततने नपने भनी तनणनय 
गयो। यस मदु्दामा िादीले क्षततपूततन नपाए तापतन उपयिु पररक्तस्थततमा विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीबापत 
दावयत्ि हनु सक्ने भन्न ेस्िीकार भएको मातनन्छ। उि तनणनयको अथन उपयिु पररक्तस्थततमा कुनै परामशन 
ददुँदा होतसयारी/सािधानीपूिनक ददनपुने र हेलिेक्र्याइुँपूिनक ददइएको परामशनबाट पगुेको आतथनक क्षततबापत 
दावयत्ि उत्पन्न हनु सक्छ भन्ने तनणनय हो।78 अथानत ्आफूले हेलिेक्रयाइुँपूिनक ददएको कुनै जानकारी/कुरा 
(तमसस्टेन्टमेन्ट) मा अरुले भर पछनन ् भन्न े पूिाननमुान प्रततिादीले गनुनपने तथयो र िादीले िास्तिमा सो 
कुरामा भर गरेको र सोबाट आतथनक हातन नोकसानी भएमा िादीलाई कुनै भौततक क्षतत नपगुेको भए पतन 
िादीले त्यस्तो हातन नोकसानीबापत क्षततपूततन भराई तलन सक्छ भन्ने हो र यो तसद्धान्त दषु्कृतत कानूनमा 
राम्रोसुँग स्थावपत भएको छ।79 यसपतछ एउटा मदु्दामा नगरपातलकाले भिन तनमानणमा तनरीक्षण नगरेको 
कारणले भएको त्रवुटयिु घर अरु व्यक्तिसुँग गदान घरमा भएको आतथनक हातन नोकसानीबापत घर 
खररदकतानले नगरपातलकाबाट विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीबापत क्षततपूततन उपलब्ध भन्ने तनणनय हाउस 

                                                            
74 Cattle v. Stockton Waterworks Co., (1875) LR 10 QB 453, साभार: जोन कन क, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ ८९; जेम्स गोिुले, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ 

२७४ । 

75 जेम्स गोिुले, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ २७४ । 

76 ऐजन, पषृ्ठ २७६ । 

77 (1964) AC 465. 

78 जोन कन क, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ ९० । 
79  Canadian National Railway Co. v. Norsk Pacific Steamship Co., Canadian Supreme Court Judgment [ 1992] 1 SCR 1021. 
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अफ लडनसले गरे तापतन80 अको मदु्दामा81 भन ेसो तनणनय उल्टाउुँदै हेलिेक्रयाइुँपूिनक ददएको परामशनमा भर 
परी गरेको कामबाट भएको हातन नोकसानीबापत मात्र क्षततपूततन हनु ेभन्ने तनणनयलाई पछ्याइएको छ।  

 

५.२ संयिु राज्य अमेररका  

संयिु राज्य अमेररकामा दषु्कृततजन्य विषय संघीय विषय नभई राज्यको विषय भएकोले संघीय सिोच्ि 
अदालतबाट भएका तनणनय कमै छन।् राज्यका सिोच्ि अदालतहरुमध्ये कुनै राज्यका सिोच्ि राज्यका 
सिोच्ि अदालतबाट विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीबापत क्षततपूततन प्राप्त हनु ेभन्न ेर कुनै राज्यको सिोच्ि 
अदालतबाट नहनुे भन्न ेतनणनय भएका छन।् सन ्१९२७ मा संयिु राज्य अमेररकाको सिोच्ि अदालतले 
Robins Dry Duck & Repair Co v. Flint82 को मदु्दामा िादीले जहाजको धनीसुँग पानी जहाज भाडामा तलएर 
िलाउन सम्झौता गरेको र सम्झौतामा सो जहाज ममनतको लातग प्रत्येक ६ मवहनामा िन्दरगाहमा जहाज 
ममनत गने कम्पनीमा ल्याउन ुपने शतन रहेको तथयो। सो शतन अनसुार कम्पनीमा जहाज ममनत गदान ममनत 
गने कम्पनी लापिानहीबाट एक पाटनपूजान क्षतत भएको र सो पाटनपूजान बदतलन ु पयो र त्यसबाट जहाज 
भाडामा तलने व्यक्तिले जहाज प्रयोग गनन पाएन। जहाज प्रयोग गनन नपाएको कारणबाट जहाज भाडामा 
तलने व्यक्तिलाई भएको आतथनक हातन नोकसानीबापतको क्षततपूततनको दािी गरी पानी जहाज भाडामा तलन े
िादीले जहाज ममनत गने कम्पनीका विरुद्ध दािी गरेकोमा सिोच्ि अदालतले जहाज ममनतको समयमा 
जहाजको स्िातमत्ि िादीको नभई जहाज धनीमा रहेको र क्षतत जहाज भाडामा तलन े व्यक्तिलाई नभइ 
जहाजको धनीलाई भएकोले जहाज भाडामा तलन ेव्यक्तिलाई भएको आतथनक हातन नोकसानीबापत क्षततपूततन 
ततनन नपने भन्न े तनणनय भएको छ।83 यसको आधार परम्परागत कमन ललाई मातनएको छ: दषु्कृततजन्य 
त्रवुट अन्तगनत प्रततिादीले िादीप्रततको होतसयारी िा साबधानीको कतनव्य (ड्युटी) उल्लंघन गरेको हनुपुछन। 
सम्पक्तिमा क्षतत भएको मदु्दामा त्यस्तो क्षततग्रस्त सम्पक्तिमा तनरपेक्ष अतधकार (राइट इन रेम) भएको 
व्यक्तिप्रतत मात्र सम्पक्तिमा हातन परु् याउने व्यक्तिको त्यस्तो कतनव्य हनु्छ। तसथन त्यस्तो सम्पक्ति प्रयोग गनन 
करारजन्य अतधकार भएको कारणले मात्र करारजन्य अतधकार भएको व्यक्तिलाई हेलिेक्रयाइुँसम्बन्धी 
कानूनबाट संरक्षण प्राप्त हुुँदैन भन्ने आधारमा विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीको दावयत्ि हुुँदैन भन्ने तनणनय 
भएको तथयो।84 तथावप केही अिस्थामा भने संयिु राज्य अमेररकामा विशदु्ध आतथनक हातन 
नोकसानीबापतको दावयत्ि बहन गराइएको छ। ती अिस्थाहरु देहायबमोक्तजम रहेका छन।्85  

क)  आतथनक हातन नोकसानी भौततक क्षततसुँग तनकटतम रुपमा सम्बक्तन्धत भएमा। उदाहरणको लातग 

Domar Ocean Transportation Ltd. v. M/V Andrew Martin ,754 F.2d 616 (5th Cir 1985)। यस 
                                                            
80 Anns v. Merton London Borough Council, (1978) AC 728 (HL). 

81 Murphy v. Brentword District Council, [1991] 1 AC 398. 

82 275 US 303 (1927). 

83 हवुट व्रेन्सधटन, पनवपुाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ११२ । 

84 ऐजन, पषृ्ठ ११३ । 

85 साभार: Canadian National Railway Co v. Norsk Pacific Steamship Co., Canadian Supreme Court Judgement [1992] 1 SCR 1021. 
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मदु्दामा बन्दरगाह िा नदीमा िल्ने ठूलो (बाजन) लाई तान्न ेसानो शक्तिशाली डङु्गा (टग) को भौततक 
क्षतत भएकोमा सानो डङु्गा प्रयोग गनन नपाएको कारणबाट भएको हातन नोकसानीलाई सो सानो डङु्गा 
ठूलो डङु्गाको अतभन्न अङ्ग मानी आतथनक हातन नोकसानी बापतको क्षततपूततन भराएको तथयो।  

ख) समनु्द्रमा प्रदषुण गरेको कारणबाट समनु्द्रमा माछा मारेर जीविकोपाजनन गने व्यािसावयक माझीलाई 
भएको आतथनक हातन नोकसानीबापत क्षततपूततन भराइएको तथयो। Union Oil Co. v. Oppen, 501 

F.2d588(9th Cir.1974) यस मदु्दामा सािनजतनक नीततका आधारमा क्षततपूततन भराइएको तथयो। 

ग) त्रवुटपूणन उत्पादनबाट व्यक्तिको क्तजउ ज्यान िा सम्पक्तिमा िेमनातसि जोखीम उत्पन्न गरेमा र 
िास्तविक रुपमा हातन नोकसानी भएमा। (East River Steamship Corp. v. Delaval Turbine, Inc. 
752 F2d 903 (3d Cir.1985), aff'd 476 US858 (1986))। 

 

५.३ जमननी  

जमननीमा महादद्वपीय कानूनी प्रणाली अिलम्िन गररएको छ। तर विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीको 
दावयत्िबापत क्षततपूततन उपलब्ध हनु े कुरामा भन े यहाुँ कमन ल प्रणालीमा जस्तै वहिवकिाहट छ। 
सामान्यतया जमननीमा विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीको दावयत्िबापत क्षततपूततन उपलब्ध हुुँदैन। यसको 
कारण जमननीको तसतभल कोडनको दफा ८२३(१) मा रहेको प्रािधान हो। सो दफामा "कसैले अरुको क्तजउ 
ज्यान, स्िास््य, स्ितन्त्रता सम्पक्ति िा त्यस्तै अतधकारमा तनयतिश िा हेलिेक्रयाइुँिश कानून असम्मत 
रुपमा हातन नोकसानी परु् याएमा त्यस्तो व्यक्तिले सो हातन नोकसानीबाट भएको क्षततबापत क्षततपूततन ततनुनपने 
छ"86 भन्न ेप्रािधान रहेको छ। क्तजउ ज्यान, स्िास््य, स्ितन्त्रता, सम्पक्ति िा त्यस्तै अतधकारमा कानूनद्वारा 
संरक्तक्षत वहतहरुमा विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानी नपरेको र सोही कारणले संवहताका मस्यौदाकारहरुले 
विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीबापत दावयत्ि हनु ुहुुँदैन भन्न ेविश्वास गरेका तथए भतनन्छ।87 यो प्रािधानलाई 
सन १९०४ मा व्याख्या गदान जमनन सिोच्ि अदालतले सो दफामा संरक्तक्षत अतधकारमा आतथनक हातन 
नोकसानी नपने भनी व्याख्या गरेको तथयो।88 तथावप जमननीमा अदालतबाट विशदु्ध आतथनक हातन 
नोकसानीबापत दावयत्िको लातग क्षततपूततन ततनुनपने भनी फैसला हुुँदै नभएका िैँ होइनन। जमनन तसतभल 
कोडको धारा ८२३  अन्तगनत नभए पतन जमनन सिोच्ि अदालतले सो संवहताको दफा ८२६ मा रहेको 
'असल नैततकता"को प्रािधान  अन्तगनत कसैले तनयतपूिनक असल नैततकताविरुद्ध हनु ेगरी आतथनक हातन 
नोकसानी परु् याएमा सोबापत क्षततपूततन ततनुनपने तनणनय गरेको छ।89 यसका अततररि, कुनै कानूनले विशेष 
व्यिस्था गरेको भए त्यस्तो कानून अन्तगनत पतन क्षततपूतीको दािी गनन सवकन्छ। उदाहरणका लातग 
"तलि तनरन्तरता कानून (पे कक्तन्टन्यटुीएसन स्ट्यािटु)"। यो कानूनमा कसैको कामदारलाई तेस्रो 
व्यक्तिले िोटपटक/हातन नोकसानी परु् याएको, सो िोटपटकको कारणबाट कामदारले काम गनन नसकेको 

                                                            
86 जमुन धसधभल कोि, हनेनुहोस ्https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/. 

87 जेमस गोिुले, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ नं. १६३, २७२ । 

88 RG, 11 Apr 1901, ERGZ, 48,114; साभारः जेम्स गोिुले, पवूपुाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ २७२ । 

89 भेनुन भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूपुाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ६० । 
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अिस्थामा काममा लगाउने व्यक्तिले कामदारलाई तलिबापतको रकम भिुानी गरररहेमा त्यस्तो रकम 
काममा लगाउन े व्यक्तिले कामदारलाई हातन नोकसानी परु् यउन े व्यक्तिबाट स्िताः भराउन सक्दछ भन्ने 
प्रािधान रहेको छ।90  

 

जमनन कानूनमा विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीसम्बन्धी वििादको समाधान दषु्कृततबाट भन्दा करारबाट गनन 
खोक्तजन्छ। यसको कारण के हो भने कानूनी रुपमा संरक्षण हनुे वििीय वहत संरक्षण गने सिालमा दषु्कृतत 
कानून कमजोर र साुँगरुो मातनन्छ र करारबाट उपिार खोज्दा असीतमत दािीहरु पतन पदैनन।्91 अदालत 
र वटप्पणीकारहरुले करारीय सम्बन्ध (वप्रतभटी अफ कन्रयाक्ट) मा रहेका अडिनलाई घटाई करारको 
पक्ष नभएका तेस्रो पक्षहरुलाई पतन करारको दायरामा ल्याई विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानी भएकोमा दािी 
गनन सवकन ेभनी तनणनय र वटप्पणी गरेका छन।् यस अिस्थामा करारमा दषु्कृततमा जस्तै तेस्रो पक्ष र हातन 
नोकसानी परु् याउन े व्यक्तिबीि तनकटतम व्यक्तिगत सम्बन्ध हनु ु पदैन र विक्तशष्ट रुपमा अतग्रम रुपमा 
पवहिान भएको हनु ु पतन पदैन। पक्षहरुबीि असल तनयतमा करारीय सम्बन्ध रहेछ भनी मान्न सवकने 
अिस्था हनुपुछन।92

  

 

६॰ विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीका स्िरुपहरु 

६.१ सम्बन्धगत आतथनक हातन नोकसानी (Riochet loss) 

यस खालको हातन नोकसानीमा सम्पक्ति धनी र सम्पक्ति प्रयोग गने बीि सम्पक्ति प्रयोग गने सम्बन्धमा 
सम्झौता हनुे र तेस्रो व्यक्तिले सो सम्पक्तिमा भौततक क्षतत परु् याएको कारणबाट सम्पक्ति प्रयोग गनन सम्झौता 
गरेको व्यक्तिलाई सम्पक्ति उपयोग गनन नपाएको कारणबाट आयमा आतथनक हातन नोकसानी हनु्छ। यस्तो 
खालको हातन नोकसानीलाई सम्बन्धगत हातन नोकसानी (ररलेसनल लस) भतनन्छ। वकनभने यस्तो हातन 
नोकसानी तेस्रो पक्षको सम्पक्तिमा भएको क्षतत िा शरीरमा लागेको िोटपटकको पररणामस्िरुप तसजनना 
हनु्छ र त्यस्तो पक्षसुँग दािीकतानको करारीय सम्बन्ध रहन्छ।93

 उदाहरणको लातग 'क' ले 'ख' सुँग 'क' 
को बस भाडामा तलई िलाउन ेसम्झौता भएकोमा 'ग' ले बसमा हेलिेक्र्याइुँ गरी क्षतत परु् याएको कारणबाट 
बस विग्रन गई क लाई बसबाट हनुे आम्दानी/नाफा गमेुको ;'क' को कामदार 'ख' लाई 'ग' ले कुटवपट 
गरेको कारणबाट 'ख' ले काम गनन असमथन भएको कारणबाट 'क' लाई भएको आयमा हातन नोकसानी। 
सामान्यतया यस्तो आतथनक हातन नोकसानीबापत क्षततपूततन ददइन ेगररएको छैन। उदाहरणका लातग केही 
मदु्दाहरुमा भएको फैसलालाई हेनन सवकन्छ।  

 

                                                            
90 ऐजन, पषृ्ठ ६२ । 

91 ऐजन; जेमस गोिुले, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ नं.१६३, २७२ । 

92 ऐजन । 

93 माकु लनने र केन ओधलफान्ट, पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ३७९ । 
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संयिु अतधराज्यमा Sparatan Steel and Alloys Ltd v Martin & Co. Ltd,94 को मदु्दामा एक स्टेनलेस स्टील 
कारखानामा तनरन्तर विद्यतु आपूततन हनु े गरी पािर स्टेशनबाट प्रत्यक्ष विजलुीको तार जोडी िौविसै घण्टा 
कारखानामा स्टील एलाइज बनाउनको लातग भट्टीमा फलाम पगाल्न तापक्रम कायम भएको अिस्थामा 
प्रततिादीको कमनिारीले िलाएको एक एक्स्क्याभेटरले विद्यतुको तारलाई क्षतत परु् याउुँदा १४ घण्टा जतत विद्यतु 
अिरुद्ध भयो। सो अितधमा भट्टीमा पग्लीरहेको फलाम ठोस रुपमा पररणत हनुे आशंकाले पक्तल्गरहेको फलाम 
अक्तक्सजन खन्याई तनकातलयो र त्यसरी तनकातलएको फलामको घटेको मूल्य, पक्तग्लरहेको फलामबाट हनु ेनाफा 
र विद्यतु आपूततन भइरहेको भए हनुे नाफाको दािी गरी एक्स्क्याभेटर िलाउन लगाउन े व्यक्तिविरुद्ध मदु्दा 
ददएकोमा हाउस अफ लडनसले उपयिु मदु्दामा क्षततपूततन हनु सक्न ेभए तापतन यस्ता मदु्दामा क्षततपूततन उपलब्ध 
गराउुँदा दािीहरु अन्त्यहीन हनुे भएकोले पवहला पक्तग्लरहेको फलाम तनकाल्दा र सोबाट हनु सक्न ेनाफाको 
क्षततपूततन प्राप्त हनुे तर विद्यतु अिरुद्ध भएको अिस्थामा भट्टीमा हाल्न सवकन ेफलामबाट हनु ेनाफा उपलब्ध 
नहनु ेतनणनय गरेको तथयो। तर यस्तै मदु्दामा िान्समा भन ेक्षतत परु् याउन ेव्यक्तिले आतथनक हातन नोकसानीका 
लातग दावयत्ि िहन गनुनपने िा क्षततपूततन ततनुनपने भनी अदालतबाट तनणनय भएका छन।्95 यसैगरी संयिु राज्य 
अमेररकामा यस्तै प्रकारको Robins Dry Dock & Repair Co. v. Flint96 को मदु्दामा भाडामा तलइ िलाएको पानी 
जहाज करारबमोक्तजम तेश्रो व्यक्ति कुँ हालममनत गदान ममनत गने व्यक्तिको हेलिेक्र्याइुँबाट जहाजमा क्षतत भएको 
अिस्थामा जहाज भाडामा तलन ेव्यक्तिले जहाज प्रयोग गनन नपाएको कारणबाट आयमा भएको आतथनक हातन 
नोकसानीबापतको रकम दािी गरेकोमा सिोच्ि अदालतले जहाजधनीको सम्पक्तिलाई क्षतत भएको; भाडामा 
तलनेको सम्पक्तिलाई क्षतत नभएको भनी क्षततपूततन ददन अस्िीकार गरेको तथयो। 

 

महादद्वपीय कानूनी प्रणाली अिलम्िन गरेका मलुकुहरुमा भने यस्तो खालका विशदु्ध आतथनक हातन 
नोकसानीबापत कही ँ क्षततपूततन उपलब्ध भएको छ भने कुँ ही उपलब्ध भएको छैन। विशदु्ध आतथनक हातन 
नोकसानीलाई सामान्यतया नस्िीकाररएको जमनन कानूनी प्रणालीमा Sparatan Steel and AlloysLtd खालको 
मदु्दामा भन ेदावयत्ि हनु ेभन्न ेतनणनय भएका छन।् 97अवष्ट्रया, वफनल्याण्ड, प्रोि ुनगल, स्कटल्याण्ड, स्िीडेनमा पतन 
यो प्राप्त हुुँदैन।98

  

 

क्यानडामा भन ेयस्तै खालको मदु्दा Canadian National Railway Co. v. Norsk Pacific Steamship Co.99 मा 
सम्पक्ति धनी र सम्पक्ति प्रयोग गननको लातग करार गने व्यक्तिबीि करारबाट सकृ्तजत काम कारोिार सम्पक्ति 
धनीको सम्पक्तिमा भएको क्षततसुँग अत्यन्त नै अन्योन्याक्तश्रत भएकोले सम्पक्तिधनीको सम्पक्तिमा भएको 

                                                            
94 [1973] QB 27, साभार: माकु लनने र केन ओधलफान्ट, पवूपुाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ३७६-३७९ । 
95 माकु लनने र केन ओधलफान्ट, पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ३७९ । 

96 275 US 303 (1927), साभार: हवुट व्रेन्सधटन, पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ११२-११३, धवस्ततृको लाधग पवूुपाद धटप्पणी नं ८९ हनेनुहोस ्। 
97  माकु लनने र केन ओधलफान्ट, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ३७९ । 

98  िान्सेस्को प्याररधस, भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूुपाद धटप्पणी, पषृ्ठ १३ । 

99  [1992] 1 SCR 1021. 
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क्षततबाट सम्पक्ति करारमा तलने व्यक्तिलाई भएको क्षतत सम्पक्तिधनी र करारमा सम्पक्ति प्रयोग गने 
व्यक्तिको संयिु उपक्रमलाई भएको क्षतत मानी करारमा सम्पक्ति प्रयोग गने व्यक्तिलाई भएको हातन 
नोकसानीबापत क्षततपूततन उपलब्ध हनु ेतनणनय भएको छ।  

 

यसरी सम्बन्धगत हातन नोकसानीबापतको क्षततपूततन प्राप्त हनुे नहनुे कुरामा कमन ल प्रणाली अिलम्िन 
भएका मलुकुहरुबीि समान धारणा रहेको छैन भन े महादद्वपीय कानून प्रणाली अिलम्िन भएका 
मलुकुहरुबीि पतन समान धारणा रहेको छैन। 

 

सम्बन्धगत हातन नोकसानीको अको रुप काममा लगाइएका कमनिारीलाई अरु व्यक्तिबाट शारीररक 
िोटपटक लातग काम गनन असमथन भएको अिस्थामा कमनिारीलाई काममा लगाउन े व्यक्ति िा 
रोजगारदातालाई भएको आयको आतथनक हातन नोकसानीबापतको क्षततपूततन प्राप्त हनुे नहनु ेभन्ने हो। यस्तो 
हातन नोकसानीबापत संयिुराज्य अमेररकामा पवहले क्षततपूततन उपलब्ध हनु ेभए पतन हाल आएर ददइुँदैन।100 
यसको कारण पतन कमल लको तसद्धान्तलाई मातनएको छ। दषु्कृततजन्य गल्ती हनुको लातग प्रततिादीको 
िादीप्रतत रहेको कतनव्य उल्लंघन हनुपुने र सम्पक्तिमा सिनव्यापी अतधकार भएको व्यक्तिलाई हेलिेक्र्याइुँबाट 
क्षतत भएमा मात्र उपलब्ध हनुे भन्ने हो। यसैगरी कमनिारी र कामदार त होइन तर यस्तै सम्बन्ध हनुे 
खेलकुद क्लिसुँग करारबाट आिद्ध मखु्य खेलाडीको कसैको हेलिेक्र्याइुँबाट मतृ्य ु भएको कारणबाट 
खेलकुद क्लिलाई भएको आयको आतथनक हातन नोकसानीबापतको क्षततपूततन पाउन ेनपाउन ेभन्ने विषयमा 
इटालीमा प्रततिादीले हेलिेक्रयाइपूिनक कार दघुनटना गराउुँदा एउटा खेलकुद क्लिका प्रतसद्ध खेलाडी 
मेरोनीको मतृ्य ुभएबाट क्लिलाई भएको आयको आतथनक हातन नोकसानी क्लिले प्रततिादीबाट भराई तलन 
पाउन े भन्न े तनणनय त्यहाुँको सिोच्ि अदालतबाट भएको छ।101 िान्समा पतन इटालीमै जस्तै क्षततपूततन 
उपलब्ध हनु े तनणनय भएको तथयो।102 तर अवष्ट्रया, िेक्तल्जयम, वफनलैन्ड, जमननी, तग्रस, पोि ुनगल, स्िीडेन, 

स्कटलैण्ड, नेदरलैण्डमा यस्तो आतथनक हातनबापत क्षततपूततन उपलब्ध हुुँदैन।103  

 

६.२ सने हातन नोक्सानीाः (रन्सफडन लस)  

यसप्रकारको हातन नोकसानीमा तेस्रो व्यक्ति 'ग' ले आफ्नो हेलिेक्र्याइुँले एक व्यक्ति "ख" को सम्पक्तिमा 
क्षतत परु् याउुँछ र सम्पक्तिधनी "ख" र अरु व्यक्ति "क" बीि भएको करारबाट कानूनले नै त्यस्तो हातन 
नोकसानी"क" मा सछन। यसरी साधारणतया प्राथतमक पीतडतमा सने हातन नोकसानीको दावयत्ि दोस्रो 
पीतडतमा सछन। यस्तो सने हातन नोकसानीको दावयत्ि तलज, बीमा सम्झौता र साम्पततक आतधकारलाई 

                                                            
100 हवुट वे्रधन्स्टन, पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ११३-११४ । 

101 Torino Calcio SPA v. Romero, Cass, Civ, SU 26.1.1971 no 174; साभार: माकु लनने र केन ओधलफान्ट, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ ३७९, भनुेन 

भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूुपाद धटप्पणी, पषृ्ठ११ । 

102 Football club de metz v. Wiroth Colmar ch det a metz 20 avril (1955) साभार : माकुलनने र केन ओधलफान्ट, पवूुपाद धटप्पणी, पषृ्ठ ३७९ । 

103 िान्सेसको प्याररसी, भेनुन म्यालेधन्टन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूुपाद धटप्पणी, पषृ्ठ १३ । 



करार तथा दषु्कृतत कानूनसम्बन्धी विशेषाङ्क २०७८  

 

~ 238 ~ 
 

सम्पक्तिको प्रयोगको आतधकारबाट छुटयाउन े करार हनु।्104 यस्तै आतथनक हातन नोकसानी कानूनको 
पररिालनबाट पतन सछन। उदाहरणको लातग "क" को कामदार "ख" लाई "ग" ले हेलिेक्र्याइुँपूिनक 
सिारी िलाई घाइते बनाएको कारणबाट काम गनन तनक्तित समयसम्म काम गनन असमथन भए। तर "ख" 
काम गनन असमथन भए पतन तलिको तनरन्तरता कानूनले "क" लाई "ख" लाई तलि ददन िाध्य पाछन।105 
यसरी कामदार "ख" लाई भएको आतथनक हातन नोकसानी कानूनले "क" मा साछन।106 सने हातन 
नोकसानीको दावयत्िका सम्बन्धमा दषु्कृततकतान दावयत्िको दृवष्टकोणले तटस्थ हनु्छ। तसथन अतनधानररत 
दावयत्िको डर हुुँदैन।107 सरेको आतथनक हातन नोकसानीबापत क्षततपूततन अवष्ट्रया, िेक्तल्जयम, िान्स तग्रस, 
स्पेन, नेदरलैण्डमा प्राप्त हनु्छ भन े बेलायत वफनल्याण्ड, जमननी पोिनगल, स्कटल्याण्ड स्िीडेनमा उपलब्ध 
हुुँदैन।108  

 

६.३ सािनजतनक सेिा बन्द  

यस प्रकारको विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीमा कुनै व्यक्तिको सम्पक्ति िा शरीरमा अको व्यक्तिको 
हेलिेक्र्याइुँबाट क्षतत हुुँदैन; तर सािनजतनक पूिानधार उदाहरणको लातग सडक, पलुमा क्षतत भएको िा सडक 
िा पूल अिरुद्ध हनु सक्दछ। यस्ता पूिानधारमा क्षतत भएको िा अिरुद्ध भएको कारणबाट सो पूिानधारमा 
आक्तश्रत व्यक्तिलाई आतथनक हातन नोकसानी हनु्छ। उदाहरणको लातग सिारी साधन दघुनटनाबाट सिारी 
अिरुद्ध भई सडक बन्द भएको कारणबाट बस कम्पनीलाई आम्दानीमा भएको नोकसानी, कुनै रोगी 
जनािरलाई जनािर धनीको हेलिेक्र्याइुँपूिनक आफ्नो घरबाट उम्कन ददएको कारणबाट पशबुजार बन्द गनुन 
परेको कारणबाट पशपुालकले जनािर विक्री गनन नसकी आयमा भएको हातन नोकसानी।109 यस्तो हातन 
नोकसानीबापत क्षततपूततन उपलब्ध हनुे नहनुे भन्नेतफन  हेदान िान्समा आफ्नो त्रवुटबाट कार दघुनटना भई 
सिारी अिरुद्ध भई बस कम्पनीलाई भएको आयको हातन नोकसानी सो बस कम्पनीले सो कार दघुनटना 
गराउन े व्यक्तिबाट भराई तलन पाउन े भनी ठहर भएको छ।110 यसै गरी क्यानडाको क्यिुेक प्रान्तको 
सिोच्ि अदालतले Regent Taxiv. Congre'gation des petits de Marie freres dits freres maristes111 कुनै 
व्यक्तिको हेलिेक्र्याइुँबाट विजलुीको खम्िा ढली विद्यतु अिरुद्ध भएको कारणबाट कुखरुा पालकलाई 
भएको आतथनक हातन नोकसानी त्यस्तो पोल ढाल्न ेव्यक्तिबाट भराई तलन पाउन ेभनी तनणनय भएको छ। 
                                                            
104 भेनुन म्यालेधन्टन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूपुाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ १२ । 

105 ऐजन, पषृ्ठ१३ । 

106 ऐजन । 

107 ऐजन । 

108 िान्सेस्को प्याररसी, भनुेन भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूुपाद धटप्पणी, पषृ्ठ १३ । 
109 भेनुन भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूपुाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ १३ । 
110 Cass Civ2e, April 28,1965, DS 1965.777 (Marcailloux v. R.A.T.V.M.) , साभार: Canadian National Railway Co v. Norsk Pacific 

Steamship Co., Canadian Supreme Court Judgment, [ 1992] 1 SCR 1021. 

111 [1929]SCR 6SO साभार: Canadian National Railway Co. v. Norsk Pacific Steamship Co., Canadian Supreme Court Judgment, 

[1992] 1 SCR 1021. 
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यसको आधार लिर क्यानडाको तसतभल कोडको धारा १०५३ मा रहेको व्यिस्थालाई मातनएको छ।112 
यस्तो आतथनक हातन नोकसानीबापतको क्षततपूततन अवष्ट्रया, बेक्तल्जयम, बेलायत, जमननी, पोि ुनगल, स्कटलैण्ड 
स्पेन, स्िीडेनमा उपलब्ध हुुँदैन।113  

 

६.४ भनाई/ििव्य /वििरण/तसफाररसप्रततको दावयत्ि  

कुनै व्यक्तिले अको व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै भनाई/ििव्य/वििरण व्यि गरेमा िा ददएमा िा 
तसफाररस गरेमा र सोबाट त्यस्तो व्यक्तिको आयमा नोकसानी भएमा त्यस्तो नोकसानीलाई साधारणतया 
आतथनक हातन नोकसानी मातनन्छ। उदाहरणको लातग कुनै व्यक्ति कामका लातग योग्य छ भनी 
तसफाररस गनुन र त्यस्तो व्यक्ति योग्य नभएको कारणबाट काममा लगाउने व्यक्तिलाई आतथनक हातन 
नोकसानी हनु्छ। कानूनले बाध्य गरेको अिस्थामा बाहेक सामान्यतया कुनै व्यक्तिलाई अको व्यक्तिको 
बारेमा ििव्य/भनाइ/वििरण ददनपुने िा तसफाररस गनेपने बाध्यता हुुँदैन। करारीय सम्बन्ध भएका 
पक्षहरुमध्ये एक पक्षले अको पक्षलाई कुनै वििरण उपलब्ध गराउदा होतसयारीपूिनक वििरण/ििव्य 
भनाई ददनपुने कतनव्य हनु सक्ने र त्यस्तो कतनव्य उल्लंघन भएमा त्यस्तो पक्षले सोबाट भएको आतथनक 
हातन नोकसानी भराई तलन पाउुँछ भतनन्छ। तर करारीय सम्बन्ध भएका व्यक्तििाहेक अरु व्यक्तिले 
ददएको अतभव्यक्ति/भनाई/ तसफाररस/ििव्यबाट भएको आतथनक हातन नोकसानी भने सीतमत अिस्थामा 
मात्र उत्पन्न हनुे र सो अिस्था भनेको धोकाधडी िा जालसाज (िड) भएको िा विश्सासजन्य सम्बन्ध 
(वफडयसुरी ररलेसनतसप) भएको अिस्थामा मात्र हनु््यो र हेलिेक्र्याइुँको दषु्कृतत नभई धोकाधडी 
(तडतसट) दषु्कृतत अन्तगनत मदु्दा िलाउन ु प्यो।114 धोकाधडीको दषु्कृतत हनुको लातग त्यस्तो 
वििरण/ििव्य भनाई झठुा हो भन्ने थाहा िा जानकारी भई िा सो सही हो झठुा हो भन्नेमा लापरिाह 
गररददएको /गरेको हनुपुछन। धोकाधडीको हकमा यो तसद्धान्त अद्यावप रहेको छ।115 भनाई/ििव्य 
/वििरण िा तसफाररसबाट हनुे आतथनक हातन नोकसानीलाई कायनबाट नभई शब्दबाट हनुे आतथनक हातन 
नोकसानी भतनन्छ। कायनबाट हनुे हातन नोकसानी भन्दा शब्दबाट हनुे आतथनक हातन बढी हनु्छ 
भतनन्छ।  

 

करार, धोकाधडी र विश्सासजन्य सम्बन्धका आधारमा भएको आतथनक हातन नोकसानीबापत मात्र क्षततपूततन 
प्राप्त हनु ेभन्न ेधारणा Hydley Byrne & Co. ltd. v. Heller & Partners ltd.

116 को मदु्दामा फेररयो। यस 
मदु्दामा एक विज्ञापन एजेन्सीलाई आफ्नो एक ग्राहकको आतथनक अिस्थामा शंका लातग आफ्नो बैंकलाई सो 

                                                            
112 साभार : Canadian National Railway Co. v. Norsk Pacific Steamship Co., Canadian Supreme Court Judgment, [1992] 1 SCR 

1021. 

113 िान्सेस्को प्याररधस, भेनुन भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूुपाद धटप्पणी, पषृ्ठ १३ । 

114 जोन कन क, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ ८९, माकु लनने र केन ओधलफान्ट, पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ४०३ । 

115 ऐजन । 

116 (1964) AC 645. 
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ग्राहकको बैंकलाई ग्राहकको आतथनक अिस्था बझु्न भनी भन्यो र ग्राहकको बैंकले ग्राहकको आतथनक 
अिस्था राम्रो र कारोिार गनन लायक भनी जिाफ पठायो; जिाफ सो जिाफप्रतत आफ्नो कुनै क्तजम्मेिारी 
हनुे भन्न ेिाक्य विना पठाइएको तथयो। सो जिाफका आधारमा विज्ञापन एजेन्सीले सो ग्राहकसुँग कारोिार 
गरेकोमा ग्राहक टाट पक्तल्टयो र विज्ञापन एजेन्सीलाई आतथनक हातन नोकसानी भयो। विज्ञापन एजेन्सीले सो 
हातन नोकसानीबापत क्षततपूततनको दािी गरी ग्राहकको बैंकविरुद्ध मदु्दा गरेकोमा हाउस अफ लडनसले 
ग्राहकको बैंकले जिाफप्रतत क्तजम्मेिार नहनु ेभनी जिाफ पठाएकोले दावयत्ि नहनु ेभनी तनणनय गयो। यो 
तनणनयको महत्त्ि के मा रहेको छ भन्न ेउपयिु अिस्थामा परामशन ददुँदा होतसयारीपूिनक ददनपुने दावयत्ि 
उत्पन्न हनुे र होतसयारीपूिनक परामशन नददए हेलिेक्र्याइुँपूिन परामशन ददएको कारणबाट भएको आतथनक हातन 
नोकसानी ततनुनपने दावयत्ि हनु सक्छ भन्न े हो।117 हाउस अफ लडनसले तनणनयमा परामशन ददुँदा दावयत्ि 
तसजनना हनुको लातग परामशन पाउन े र परामशन ददन े बीि विशेष सम्बन्ध हनुपुने, विशेष सम्बन्ध हनुको 
लातग प्रततिादीले परामशन ददन े क्तजम्मेिारी िहन गनुनपने र िादीले प्रततिादीले ददएको परामशनमा भर परेको 
हनुपुछन। उदाहरणको लातग कानून व्यिसायी र कानूनी सेिा तलन ेव्यक्तिको विशेष सम्बन्ध हनुका लातग 
कानून व्यिसायीमा खास तसप िा दक्षता भएको र सो तसप िा दक्षतामा िादी मनातसि रुपमा भर परेको 
हनुपुछन। भर पराई दईु खालका हनु्छन। विशेष र सामान्य। पक्षहरुबीि कुनै सञ्चार भए त्यो विशेष भर 
पराई हनु्छ र तनयामक तनकायहरु जस्तै नगरपातलका आददले गने तनयमनप्रतत भर पराइलाई सामान्य भर 
पराई मातनन्छ र आतथनक हातन नोकसानीका लातग विशेष भर पराई आिश्यक हनु्छ भतनएको हनु्छ।118 
बेलायतमा यस मदु्दामा प्रततपाददत तसद्धान्तलाई दषु्कृतत अन्तगनत विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीबापतको क्षततपूततन 
उपलब्ध हनु ेआधार मातनएको छ।  

 

६.५ त्रवुटपूणन व्यािसावयक सेिा  

इक्तन्जतनयररङ्ग, लेखा परीक्षण, कानूनी परामशन जस्ता व्यािसावयक सेिाहरु प्रदान गदान सेिा प्रदायकको 
त्रवुटबाट सेिाग्राहीलाई भएको आतथनक हातन नोकसानीलाई विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानी मातनन्छ। 
व्यािसावयक सेिा सामान्यतया करारको माध्यमबाट तलन ेददने गररन्छ र प्राप्त सेिाको कारणबाट सेिाप्रापक 
असन्तषु्ट भएमा र सेिाको कारणबाट सेिा प्रापकलाई हातन नोकसानी भएमा सेिा प्रापकले करार 
उल्लङ्घन भएको भनी आतथनक हातन नोकसानी भरी पाउन र सम्भित खराि आिरणको मदु्दा पतन गनन 
सवकन्छ।119 व्यािसावयक सेिा प्रदायकले त्रवुट िा हेलिेक्र्याुँपूिनक परामशन सेिा प्रदान गरेको कारणबाट 
तेस्रो व्यक्तिलाई भएको हातन नोकसानीबापतको क्षततपूततन सम्बन्धमा भन ेस्पष्ट मत एवकन भएको छैन। 

 

                                                            
117 जोन कन क, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ ९० । 

118 ऐजन, पषृ्ठ ९१-९३, माकु लनने र केन ओधलफान्ट, पवूपुाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ४११ । 

119 हवुट वे्रसध्टन, पवूपुाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ११४ । 
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७॰ व्यािसावयक कानूनी सेिामा हेलिेक्र्याइुँपूिनक भएको त्रवुटबाट भएको आतथनक हातन 
नोक्सानी 
बेलायतमा कानूनी सेिा तलन िाहन े व्यक्तिले सोतलतसटर कहाुँ जानपुछन र सेिाप्रापक र सोतलसीटरबीि 
सम्झौता हनु्छ; व्याररष्टर आिश्यक भए सोतलतसटरले उनीहरुलाई जानकारी गराउुँछन।् कानूनी तलखत 
तयार गने काम सोतलसेन्टरले गछनन। बेलायतमा प्रारम्भमा सोतलतसटरले आफ्नो ग्राहकलाई अजालसाज 
(नन िाउडलेुन्ट) ििव्य ददएका कारणले हातन नोकसानी भएमा सोतलतसटरको हेलिेक्र्याइुँमा दावयत्ि हनुे 
भनी ठहर भएको तथयो।120

 यसको आधार विश्सासजन्य (वफडयसुरी) सम्बन्धलाई मातनएको तथयो। 
ब्याररष्टरहरुलाई भने उनीहरुको ग्राहकसुँग सम्झौता नहनु े र व्याररष्टरको कतनव्य अदालतप्रतत हनु ेहनुाले 
दावयत्ि ठहर् याउुँदा तनजले अदालतप्रतत कतनव्य पूरा गनन हेलिेक्र्याइुँ गने हनुाले दावयत्ि नहनु ेभनी तनणनय 
गरेको तथयो।121

 तर पतछ सोतलतसटर र व्याररष्टरविि भेदभाि भयो भन्ने आधारमा अदालतमा देिानी 
कारिाहीका सम्बन्धमा उनीहरुको कामकारिाहीलाई तलएर अतधििालाई उन्मकु्ति नहनुे भनी तनणनय भएको 
तथयो।122 सेिा प्रदायक र सेिा प्रापक िाहेक तेस्रो व्यक्तिलाई भएको आतथनक हातन नोकसानीबापतको 
क्षततपूततन त्यस्तो तेस्रो व्यक्तिले भराई तलन पाउन ेनपाउनभेन्ने तफन  हेदान बेलायतमा हाउस अफ लडनस र 
संयिु राज्य अमेररकाको क्यातलफोतननया राज्यको सिोच्ि अदालतबाट तेस्रो व्यक्तिले त्यस्तो आतथनक हातन 
नोकसानी भराई तलन पाउन े तनणनय भएका छन।् बेलायतमा White v. Jones 123 को मदु्दामा बाबलेु दईु 
छोरीहरुका नाउुँमा प्रत्येकले ९००० स्टनतलङ्ग पाउण्ड पाउने गरी इच्छापत्र तयार गनन सोतलतसटरलाई 
तनदेशन ददएकोमा सोतलतसटरले एक मवहनासम्म केही नगरी त्यसपतछ इच्छापत्र तयार गनन सरुु गरेको र 
इच्छापत्र ददन ेबाब ुर छोरीहरुबीि कागजात तयार गने भनी तनधानररत ददनको तीन ददनअक्तघ बाबकुो मतृ्य ु
भएकोले आफूहरु इच्छापत्रमा उक्तल्लखत रकम प्राप्त गननबाट िक्तञ्चत भइ आतथनक हातन नोकसानी भएको 
भनी सो भराई तलन छोरीहरुले दािी गरेकोमा सोलसोतलतसटरले हेलिेक्र्याइुँ तनजको दावयत्ि हनुे भनी 
तनणनय गरेको तथयो। यस मदु्दामा सोतलतसटरको करार बाबसुुँग भएको तथयो र छोरीहरुसुँग भएको तथएन।  

 

संयिुराज्य अमेररकामा धेरैजसो राज्यहरुका अदालतहरुले द ररस्टेटमेन्ट सेकेन्ड अफ टटनसमा रहेको 
"इक्तच्छत लाभग्राही" (इन्टेडेड बेतनवफतसयरी) को धारणालाई अिलम्बन गरी क्षततपूततन उपलब्ध हनु ेगरेको 
छ। यस धारणामा, सेिा प्रदायक र सेिा प्रापकबीिको काम कारिाहीबाट तेस्रो व्यक्तिलाई इक्तच्छत 
लाभग्राही भनी भन्न सवकन ेअिस्थामा त्यस्तो तेस्रो व्यक्तिलाई सेिा प्रदायक व्यक्तिको कारणबाट भएको 
आतथनक हातन नोकसानी भराई पाउन सवकन ेभतनएको छ। यस धारणाअनसुार सेिा प्रदान गने व्यक्तिले 
अन्य व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको व्यिसाय सञ्चालनको लातग मागनदशन गनन सूिना िा जानकारी ददएको 

                                                            
120 Nocton v. lord Ashburton, (1914) AC 932, साभारः माकु लनने र केन ओधलफान्ट, पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ४०४ । 

121 Rondel vs Worsley, (1969) 1 AC 191, साभारः जोन कन क, पवूपुाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ ५७ । 

122 Hall v. Simons, [2003] 3All ER 673. 

123 (1995) All ER 661, साभारः जोन कन क, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ १०८ । 
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हनुपुने; मकान परेको व्यक्ति सेिा प्रदान गने व्यक्तिले आफूले प्रदान गने सूिना िा जानकारी पाउन ेभनी 
थाहा पाएको समूहको व्यक्ति हनुपुने र सेिा प्रदान गने व्यक्तिले ददएको सूिना िा जानकारीबाट हातन 
नोकसानी भएको कारोिार सेिा प्रदान गने व्यक्तिले प्रभावित गनन इच्छाएको कम्तीमा तमल्दोजलु्दो कारोबार 
हनुपुछन।124 यो इक्तच्छत लाभग्राही मोडेल (इन्टेडेड िनेीवफतसयरी मोडेल) लाई संयिु राज्य अमेररकामा 
१७ िटा राज्य र संघीय अदालतका तनणनयहरुमा अिलम्िन गररएको छ।125 कानून व्यिसायीले प्रदान 
गरेको परामशनबाट तेश्रो पक्षलाई आतथनक हातन नोकसानीबापतको क्षततपूततन उपलब्ध हनु ेनहनुे सम्बन्धमा 
संयिु राज्य अमेररकाका वितभन्न राज्यका अदालतहरुबीि फरक फरक अभ्यास रहेको छ। क्यातलफोतननया 
सिोच्ि अदालतले Lucas v. Hamm 126 को मदु्दामा कानून व्यिसायीले इच्छापत्र तयार गनन मन्जरु गरेको 
तर हेलिेक्र्याइुँ गरी दइुजना साक्षी राख्न िकेुको कारणबाट इच्छापत्रको मान्यता नभई इक्तच्छत (इन्ट्न्डेड) 
प्रयोजन हातसल हनु नसकेकोले कानून व्यिसायीले सोबापत दावयत्ि बहन गनुनपने भनी तनणनय गरेको छ। 

 

अषे्ट्रतलयामा Hill v. Van Erp Von127 को मदु्दामा इच्छापत्रमा साक्षीको रुपमा लाभग्राहीको दम्पक्तिलाई िस्न 
भनी सोतलतसटरले हेलिेक्र्याइुँपूिनक परामशन ददएको कारणबाट इच्छापत्रको कानूनी मान्यता नभइ 
इच्छापत्रको लाभग्राही अपतुालीबाट बक्तञ्चत भएको कारण आतथनक हातन नोकसानी भएको भनी सोको 
क्षततपूततनको लातग लाभग्राहीले दािी गरेकोमा अषे्ट्रतलयाको हाइ कोटनले सोतलतसटरको लाभग्राहीप्रतत होतसयार 
हनुपुने कतनब्य रहेको र तनजले सो कतनव्य उल्लंघन गरेको भनी सोतलतसटरले दावयत्ि बहन गनुनपने भनी 
तनणनय गरेको छ। 

 

कानून व्यिसायीको परामशनबाट तेस्रो पक्षलाई भएको आतथनक हातन नोकसानीबापत कानून व्यिसायीको 
दावयत्ि हनुे नहनुे विषयमा यरुोवपयन मलुकुका देशहरुमा पतन फरक फरक अभ्यास रहेको छ। अवष्ट्रया, 
बेक्तल्जयम, बेलायत, िान्स, जमननी, तग्रस, इटाली, स्कटलैण्ड, स्पेन र नेदरलैण्डमा यस्तो दावयत्ि हनु्छ भन े
वफनलैण्ड , पोि ुनगल र स्िीडेनमा भन ेदावयत्ि हनुे नहनु ेस्पष्ट भइसकेको छैन।128

 

 

८॰ लेखापरीक्षकको दावयत्ि  

व्यािसावयक रुपमा लेखा परीक्षण गनन लगाइएको व्यक्तिले ददएको लेखा परीक्षण प्रततिेदनमा आधाररत 
भएर गरेको कामबाट तेस्रो व्यक्तिलाई भएको आतथनक हातन नोकसानी बापत लेखापरीक्षकको दावयत्ि हनु े

                                                            
124 हवुट वे्रन्सधटन, पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ११६ । 

125 ऐजन । 

126 364 P .2d 685 (Call1961), साभारः हवुट व्रेन्सधटन, पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ११७ । 

127 [1997] 188 CLR 159, साभारः माकु लनने र केन ओधलफान्ट, पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ४४७ । 
128 िान्सेसको प्याररधस, भेनुन भ्यालेधन्टन र माउरो वनसानी, पवूुपाद धटप्पणी, पषृ्ठ १३ । 
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नहनु ेमखु्य प्रश्न रहेको छ। िके्तल्जयम, इटाली, स्िीडेन, वफनल्याण्ड, नदेरल्याण्डमा दावयत्ि हनुे र अवष्ट्रया, 
जमननी, पोिनगल, बेलायत, स्कटल्याण्डमा दावयत्ि नहनुे पररपाटी रहेको छ।129  

 

कमन ल प्रणाली अिलम्िन गररएका मलुकुहरु बेलायत, संयिु राज्य अमेररका, अषे्ट्रतलया र क्यानडामा 
लेखा परीक्षण प्रततिेदनमा भर परेर तेस्रो व्यक्तिले गरेको काम कारिाहीबाट तनजलाई आतथनक हातन 
नोकसानी भएमा त्यस्तो आतथनक हातन नोकसानीबापत सामान्यतया क्षततपूततन प्राप्त हुुँदैन। त्यसरी क्षततपूततन 
प्राप्त गननको लातग लेखा परीक्षकलाई आफूले ददएको लेखा परीक्षण प्रततिेदनबाट त्यस्तो तेस्रो व्यक्तिलाई 
आतथनक हातन नोकसानी हनु्छ भन्ने कुरा थाहा भएको हनुपुछन।130

 

 

बेलायतमा Caparo Industries Plc v. Dickman131 को मदु्दामा क्यापारो कम्पनीको वफडतलवट कम्पनीमा शेयर 
रहेको तथयो। क्यापारोले वफडतलटीको सन ्१९८४ को कर िषनको लेखा परीक्षण प्रततिेदन प्रकाशन हनुअुक्तघ 
वफडतलवटको शेयर खररद गने प्रकृया सरुु गरी सो लेखा परीक्षण प्रततिेदन प्रकाशन भएपतछ वफडतलवटलाई 
खररद गयो। सो लेखा परीक्षण प्रततिेदनमा वफडतलवटको कर कट्टा गनुनअक्तघ १२ लाख स्टतलनङ्ग पाउण्ड नाफा 
भएको देखाइएको तथयो। तर पतछ वफडतलवट नाफामा नभई ४ लाख स्टतलनङ्ग पाउण्ड नोक्सान भएको त्य 
पिा लाग्यो। क्यापारोले आफूले वफडतलवटको शेयरको लातग िास्तविक मूल्यभन्दा अतधकमूल्य ततनुनपरेको भनी 
लेखा परीक्षकविरुद्ध मदु्दा गयो। दािीको आधार भनेको वफडतलटीको शेयर खररद गनन िाहने वफडतलटी 
बावहरका मातनसहरु िा वफडतलवटकै शेयरहोल्डरहरुले लेखा परीक्षण प्रततिेदनलाई आधार मान्न सक्ने भन्न े
पूिाननमुान गनन सक्ने हुुँदा लेखा परीक्षकहरु त्यस्ता मातनसहरुप्रतत होतसयार हनुे कतनव्य रहेको भन्ने तथयो। 
हाउस अफ लडनसले कुनै कुरा िा वििरण धेरथोर सामान्य रुपमा वितरण हनुे गरी राक्तखएको र सो कुरा िा 
वििरण तयार गने व्यक्तिप्रतत अपररक्तित मातनसले वितभन्न प्रयोजनका लातग भर पनन सक्दछ भन्न ेसम्भािना भएको 
तर सो कुरा िा वििरण तयार गने व्यक्तिले सोको अपेक्षा गने खास कारण नभएको अिस्थामा त्यस्तो कुरा िा 
वििरण तयार गने व्यक्तिलाई दावयत्ि िहन गराउुँदा दावयत्ि अतनधानररत रकमको अतनधानररत समयको लातग र 
अतनधानररत िगनको लातग तसजनना हनुे हनुाले त्यस्तो दावयत्ि नहनु ेभन्न ेतनणनय गयो।132 िास्तिमा यस मदु्दामा 
हाउस अफ लडनसले दावयत्ि तसजनना हनुे नहनुे कुरा कुनै कुरा िा वििरण कुन प्रयोजनको लातग तयार भएको 
हो सो प्रयोजनमा भर पने; वफडतलवटको लेखा परीक्षण कम्पनी ऐन अन्तगनत शेयर होल्डरलाई कम्पनीको काम 
कारोिारको जानकारी ददने प्रयोजनले भएको तथयो र कुनै खास कम्पनीले वफडतलटीमा लगानी गराउन े
प्रयोजनको लातग तथएन र क्यापोरोले लेखा परीक्षकलाई लेखा परीक्षण गरेबापत रकम पतन ततरेको तथएन भन्ने 
आधारमा तनणनय गरेको तथयो।133 आतथनक हातन नोकसानीबापत क्षततपूतीलाई क्तस्िकादान अतनधानररत रकम, समय 

                                                            
129 ऐजन । 
130 माकु लनने र केन ओधलफान्ट, पवूुपाद धटप्पणी, १ पषृ्ठ ४२३-४२९ । 
131 (1990)2 AC 605. 

132 माकु लनने र फेन ओधलफान्ट, पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ४२५-४२६ । 

133 ऐजन, पषृ्ठ ४२६ । 
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र िगनको लातग दावयत्ि तसजनना हनु े भन्न े धारणा संयिु राज्य अमेररकाको न्यूयोकन  राज्यका न्यायाधीश 
काडोजोले Ultramares Corp. v. Touche134 एक मदु्दामा प्रततपादन गरेको तथए। यस मदु्दामा लेखापालहरुले 
एक कम्पनीको व्यिसायको लेखा कम्पनीले राखेको वकतािको आधारमा परीक्षण गरी व्यालेन्स तसटको ३२ 
िटा प्रमाक्तणतप्रततहरु कम्पनीलाई ददएका तथए। उि व्यालेन्स तसटबाट कम्पनी यूएस डलर दश लाख नाफामा 
रहेको देखाइएको तथयो तर िास्तिमा कम्पनी टाुँट पल्टेको तथयो। जनु वकतािका आधारमा लेखा 
परीक्षकहरुले व्यालेन्सतसट तयार गरेका तथए सो वकताि नै कम्पनीको व्यिसाय क्तजम्मा तलने व्यक्तिले झठु्ठा 
बनाएका तथए। उि परीक्षण भएका प्रमाक्तणत व्यालेन्सतसटमा भर परी िादीले सो कम्पनीलाई कजान ददएको 
तथयो र िादीलाई आतथनक हातन नोकसानी भयो। िादीले उि लेखा परीक्षकहरुलाई हेलिेक्र्याइुँयिु (जालसाज 
सवहत) भ्रम गरेको भनी नोक्सान भएको आतथनक हातन असलु उपरको लातग दािी गरी मदु्दा ददएको तथयो। 
अदालतले" व्यालेन्सतसट िादीहरुलाई पठाउन ुनै कारोिारको साध्य र उद्देश्य होइन", लेखापालहरुलाई उि 
प्रमाक्तणत व्यालेन्सतसट बैंङ्क, कजान ददन ेव्यक्ति/स्टकहोल्डसनलाई वििीय कारोिारको आधारको लातग ददइन ेकुरा 
थाहा भएको भए तापतन यस मदु्दामा प्रततिादीहरुले यी व्यक्तिहरुको पवहिान र यो व्यालेन्सतसट कुन हदसम्म र 
कतत संख्याको कारोिारमा प्रयोग हनुसक्छ भन्ने थाहा तथएन। यस अिस्थामा हेलिेक्र्याइुँबापत दावयत्ि िहन 
गराउुँदा लेखापालहरुलाई अतनधानररत िगनप्रतत अतनधानररत समयको लातग अतनधानररत रकमको दावयत्ि तसजनना हनु े
हनुाले सो व्यालेन्सतसटका सम्बन्धमा लेखापालहरुको दावयत्ि नहनु ेहनुे भन्ने तनणनय गयो।135

  

 

लेखापरीक्षण प्रततिेदनका सम्बन्धमा लेखापरीक्षकको तेस्रो व्यक्तिको दावयत्ि हनुे नहनु ेसम्बन्धमा कमन ल 
प्रणाली अिलम्िन गररएका मलुकुहरुमा बेलायतमा Caparo को मदु्दामा भएको तनणनय जस्तै दावयत्ि नहनुे 
भनी तनणनय भएका छन।् अषे्ट्रतलयामा Esanda Finance Corporation Ltd. V. Peat Marwick Hungerford136 
त्यहाुँको सिोच्ि अदालत (हाई कोटन) बाट कुनै कम्पनीको लेखा परीक्षकलाई आफूले गरेको लेखा 
परीक्षणमा सो कम्पनीको कजानदाता िा विि लगानीकतानले सो कम्पनीको वििीय कारोिार गननको लातग 
भर पनन सक्छ भन्ने पूिाननमुान हनुे दािी गररए तापतन लेखा परीक्षकलाई त्यततकै आधारमा दावयत्ि तसजनना 
हनुे पयानप्त आधार हुुँदैन; दावयत्ि तसजनना हनुको लातग जनु प्रकारको कारोिार भएको हो सो प्रकृततको 
कारोिार हनु सक्छ भन्ने प्रयोजनको लातग सूिना/जानकारी िादीलाई ददइने छ भन्न े कुरा प्रततिादी 
लेखापालहरुलाई थाहा भएको िा उनीहरुले थाहा पाएको कुरा देखाउन ुपछन र त्यस्तो जानकारीमा भर परी 
त्यस्तो कारोिार हनु ेसम्भािना भएको हनुपुछन भन्न ेतनणनय भएको छ। 

 

क्यानडामा Hercules Management ltd. v. Ernst & Young137 को मदु्दामा क्यानडाको सिोच्ि अदालतबाट 
कम्पनीको लेखापरीक्षकका विरुद्ध सो कम्पनीको शेयर होल्डर र लगानीकतानले गरेको दािीका सम्बन्धमा 

                                                            
134 174 NE 441(NY1931), साभारः हवुट वे्रन्सधटन, पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ११५ । 

135 ऐजन ।  
136 [1997] 188 CLR 241, साभारः माकु लनने र फेन ओधलफान्ट, पवूपुाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ४२९ । 

137 [1997] 2 SCR 165. 
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लेखापरीक्षकले सूिना/जानकारी प्राप्त गने व्यक्ति को हो र कुन प्रयोजनको लातग सो सूिना प्रयोग हनु्छ 
भन्ने कुरा थाहा पाएमा (पूिाननमुानभन्दा) मात्र कम्पनीको लेखा परीक्षकको आतथनक हातन नोकसानीप्रततको 
दावयत्ि हनु ेभनी तनणनय भएको तथयो।  

 

महादद्वपीय काननुी प्रणाली अिलम्िन गररएका मलुकुहरुमा भन े लेखापरीक्षकहरुले ददएको प्रततिेदनमा भर परी 
तेस्रो व्यक्तिले काम कारिाही गदान भएको आतथनक हातन नोकसानीबापत दावयत्ि हनु ेनहनु ेविषयमा फरक फरक 
धारणा रहेको छ। िान्समा बेलायतको हाउस अफ लडनसबाट Caparo को मदु्दामा तनणनय भएको जस्तै 
पररक्तस्थततमा लेखापालहरुले ददएको प्रततिेदनमा भर परी तेस्रो व्यक्तिले काम कारिाही गदान तनजलाई आतथनक हातन 
नोकसानी भएमा सोबापत लेखापालहरुको दावयत्ि तसजनना हनु ेभन्न ेतनणनय भएको छ।138 यसको कारण के हो भने 
िान्समा दावयत्ि तसजनना हनुका लातग बेलायतमा जस्तो हेलिेक्र्याइुँको आधारमा हनु ेहातन नोकसानीको दावयत्ि 
सीतमत गननका लातग होतसयारीको कतनव्य (ड्यटूी अफ केयर) लाई प्रयोग गररुँदैन। त्रवुट, कारक र क्षतत ( फल्ट, 
कजेशन र ड्यामेज) स्थावपत हनुासाथ दावयत्ि तसजनना हनु्छ।139 यसको विपरीत जमननीमा भन ेिान्समा जस्तो 
दावयत्ि हनुे स्पष्ट व्यिस्था रहेको छैन। यसको कारण हो जमनन तसतभल बोडनको दफा ८२३ मा दावयत्ि हनु े
िक्तणनत अिस्थामा विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानी स्पष्ट रुपमा उल्लेख नहनु।ु तथावप जमनन अदालतले तसतभल 
कोडनको धारा ८२६ लाई आधार मानेर केही अिस्थामा दावयत्ि तसजनना हनु ेभन्न ेतनणनय गरेका छन।् सो दफामा 
कुनै व्यक्तिले अको व्यक्तिलाई तनयतपूिनक सािनजतनक नीतत विपरीत हनु ेगरी क्षतत परु् याएमा त्यस्तो व्यक्तिले 
क्षततबापत क्षततपूततन ततनन िाध्य हनुेछ भन्न ेप्रािधान रहेको छ। सो प्रािधानलाई व्याख्या गदान प्रततिादीले िास्तिमा 
हातन नोकसानी परु् याउन ेतनयत राखेको हनु आिश्यक नपने, यदद हातन नोकसानी हनु सक्न ेसम्भािना रहेको बारे 
उ सिेत रहेको र सो बारे िपुिाप बसे पयानप्त हनु्छ भन्न ेठातनएको छ।140 उदाहरणको लातग अरु कजानदातालाई 
हातन नोकसानी हनुे र आफूलाई फाइदा हनुे गरी कसैको दामासाही प्रकृयालाई ढीला गनुन िा झठुा जानकारी ददन ु
िा जानकारी ददनपुने अिस्थामा जानकारी नददन।ु सािनजतनक नीतत विपरीतको कायन भन्नाले (Contra bonos mores) 
कुनै व्यक्ति अको व्यक्तिसुँग कानूनी सम्बन्धमा रहेकोमा तनजले त्यस्तो व्यक्तिका विरुद्ध गरेको नैततक रुपमा 
ठेस लाग्न े आिरणलाई मातनएको छ। यक्तिकै आधारमा मात्र हेलिेक्र्याइुँपूिनक परीक्षण गररएको लेखाको 
आधारमा ऋण ददन ेकजानदाताले लेखा परीक्षकविरुद्ध मदु्दा स्थावपत नहनु ेभए तापतन असािधान (केयरलेस) र 
असिेतनायिु (अनकन्साइिल) आिरणबाट सािनजतनक नीतत विरुद्धको आधार पूरा हनु ेर प्रततिादीले ददएको िा 
व्यि गरेको कुरा िा वििरण वििीय लगानी गने व्यक्तिसुँगको िातानमा प्रयोग गनन सवकने भए र त्यस्तो 
व्यक्तिलाई आफ्नो अवहत हनु ेतनणनय तलन सो कुराबाट मागनदशनन हनु सिछ भन्न ेकुरा लेखापालहरुको हकमा 
ठान्न सवकन ेभए त्यस्तो तनयत भएको कुरा अनमुान गनन सवकन्छ भतनएको छ।141 यसै आधारमा जमननीमा एउटा 
बैंङ्कले एउटा व्यिसायलाई ऋण ददन खोक्तजरहेको छ भन्ने कुरा के्रतडट ररपोटन कम्पनीलाई थाहा भएकोमा सो 
                                                            
138 माकु लनने र केन अधलफान्ट, पवूपुाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ४२८ । 
139 ऐजन । 

140 भेनुन भ्यालेन्टाइन पाल्मर र माउरो वनसानी, पवूपुाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ६१ । 
141 माकु लनने र केन ओधलफान्ट, पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ४२८-४२९ । 
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कम्पनीले सो व्यिसायको लातग हेलिेक्र्याइुँपूिनक वििीय वििरण तयार पारेको अिस्थामा सो बैंकले आफूलाई 
भएको आतथनक हातन नोकसानी सो कम्पनीबाट भराई तलन पाउने ठहर भएको तथयो।142  

 

९॰ सभेयर र मूल्याकंनकतान 
घर तबक्री गने व्यक्तिले तबक्रीको प्रयोजनको लातग घरको मूल्यको मूल्यांकन सभेयर िा मूल्यांकनकतानबाट 
गराउन सक्छन।् उनीहरुले घरको मूल्यांकन गरी ददन ेप्रततिेदनलाई सभेयर िा मूल्यांकनकतानको सूिना िा 
जानकारी मातनन्छ। मूल्यांकन गराउुँदा मूल्याकंन गने र गराउनेबीि र घर तबक्री गने र खररद खररद गने 
व्यक्तिबीि करार भएको हनु ्सक्छ तर मूल्यांकनकतान िा सभेयर र घर खररद गने व्यक्तिबीि करार हनु 
र नहनु पतन हनु सक्छ। 

 

यसरी मलु्यांकन गदान मूल्याङ्कनकतानले हेलिेक्याइुँ गरेको कारणले घर त्रवुटयिु भइ घर खररदकतानले बढी 
रकम ततनुन परेकोमा घर खररद कतानले मूल्यांकनकतान िा सभेयरबाट सोको क्षततपूततन भराई तलन पाउने 
नपाउने प्रश्न रहेको छ।  

 

बेलायतमा यस प्रश्नलाई Hydel Byrne को अपिादको रुपमा तलई सभेयर/मूल्यांकनकतानले हेलिेक्र्याइुँपूिनक 
गरेको मूल्यांकनप्रतत तनजलाई दावयत्ि हनुे नहनुे विषयमा बेलायतमा दईुिटा मदु्दाहरुमा तनणनय भएको छ 
Smith v. Eric S. Bush (A Firm); Harris and Another v. Wyre ForestDistrict Council143 यी मदु्दाहरुमा 
घर खररदकतानले नभइ तधतो बन्धकमा घर खररद गनन ददन े व्यक्तिले तबक्री गररन ेघरको मूल्यांकन गनन 
मूल्यांकनकतानलाई अहायो; मूल्यांकन गदान लाग्न ेखिन घर खररद गने व्यक्तिले ततरेको तथए। स्मीथको 
हकमा मूल्यांकन तेश्रो पक्षले गरेको तथयो र ह्याररसको हकमा मूल्यांकन काउक्तन्सल (धीतोमा घर खर 
खररद गनन ददन)े आफैँ ले गरेको तथयो। स्मीथको मदु्दामा प्रततिेदन र मूल्यांकन सही छ भन्ने कुरा र कुनै 
क्तजम्मेिारी िीना मूल्याङ्कन प्रततिेदन ददएको र प्रततिेदन र मूल्यांकनप्रतत प्रततिादी र मूल्यांकनकतानको 
जिाफदेवहता नरहने भन्ने प्रािधानसवहत मूल्यांकनको जानकारी खररदकतानलाई ददइएको र खररदकतानले सो 
जानकारी पढेको पतन तथयो; ह्याररसको मदु्दामा भन े मूल्याकंन गोप्य रहेको; स्थानीय तहको जानकारी िा 
प्रयोजनको लातग मात्र गररएको; स्थानीय तहले सो मूल्याकंनको मूल्य र सम्पक्तिको अिस्थाप्रतत आफ्नो 
क्तजम्मेिारी नरहन े भन्न े प्रािधान रहेको तथयो। दईुिटै मदु्दामा मूल्यांकन प्रततिेदनमा मूल्याङ्कनप्रतत 
मूल्याङ्कनकतानको जिाफदेवहता नरहन ेभन्न ेप्रािधान रहेको कुरा खररदकतानलाई जानकारी तथयो। दईुिटै मदु्दामा 
मूल्यांकनकतानले मूल्यांकन गदान हेलिेक्र्याइुँ गरेको कारण आतथनक हातन नोकसानी भएको भनी घर 
खररदकतानहरुले मूल्यांकनकतानका विरुद्ध मदु्दा गरेका तथए। तनणनय गनुनपने प्रश्न घर खररदकतानले नभइ तधतो 
बन्धकमा घर विक्री गनेले मूल्याङ्कन गराएको अिस्थामा मूल्याङ्कनकतानको हेलिेक्र्याइबाट घर 
खररदकतानलाई भएको हातन नोकसानी भराइ तलन पाउने नपाउने भन्ने तथयो। हाउस अफ लडनसले 

                                                            
142 OLG Munich 13 July 1956 BB 1956, 866, साभारः जेम्स गोिुले, पवूपुाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ २८३ । 
143 [1990]1 AC 831, साभारः माकु लनने र केन ओधलफान्ट, पवूपुाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ४१३ । 
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मूल्यांकनकतानको घर खररदकतानप्रतत आतथनक हातन नोकसानीबापत दावयत्ि हनु े नहनु;े मूल्यांकनकतानले 
मूल्यांकनप्रतत आफ्नो दावयत्ि नहनु ेभन्ने प्रािधानमा अनफेयर कन्राक्ट टमनस एक्ट १९७७ लागू हनु नहनु े
भन्ने समेतको प्रश्नमा मूल्यांकनकतानलाई आफूले गरेको मूल्यांकनमा खररदकतान सम्भिताः भर पनन सक्छ 
भन्ने ज्ञान भएकोले खररदकतान र मूल्याकंनकतानबीि सातमप्यता (प्रोक्तक्सतमवट) उत्पन्न भएकोले र 
मूल्यांकनकतानले व्यािसावयक (प्रोफेसनल) रुपमा काम गरेकोले दावयत्ि हनु े र मूल्यांकनकतान र 
काउक्तन्सलले मूल्यांकनप्रतत दावयत्ि नहनुे भनी उल्लेख गरेको कुरा अनफेयर टमनस एक्ट १९७७ लागू भई 
सो उन्मकु्ति प्रािधान लागू नहनुे भन्न ेतनणनय गरेको छ।144 

 

१०॰ त्रवुटयिु िस्त ु(तडफेक्तक्टभ प्रोडक्टस) 
कसैले कुनै िस्त ुखररद गरेकोमा सो िस्तबुाट खररदकतानलाई िोटपटक लागेमा िा अरु कुनै िस्त ुिा 
सम्पक्तिलाई नोक्सान भएमा सोबाट क्तजउ ज्यान िा सम्पक्तिमा भएको क्षतत र सो िस्तबुाट कुनै नाफा हनुे 
भए त्यसलाई पररणामात्मक हातन नोकसानी मातनन्छ र सोबापत क्षततपूततन भराइ तलन पाइन्छ। यस्तो 
क्षततपूततन करार दषु्कृतत िा अन्य ऐन अन्तगनत क्षततपूततन भराइ तलन पाइन्छ। उदाहरणको लातग कसैले 
प्रसेर कुकर वकनेर ल्याएकोमा प्रसेर कुकर पडवकएर खररदकतानको शरीरमा िोटपटक लाग्न ुिा त्यस्तो 
िोटपटक लागकेो कारणबाट काम गनन नसकी आयमा कमी हनु ु िा प्रसेर कुकर राखेको िलुो काम 
नलाग्न ेहनु।ु तर िस्त ुआफैँ लाई क्षतत भए िा खररदकतानको अपेक्षाअनसुारको िस्त ुनभएमा भन ेत्यसलाई 
विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानी मातनन्छ र सामान्यतया सोबापत क्षततपूततन ददइुँदैन। उदाहरणको लातग प्रसेर 
कुकरको तसठी नराम्री नबज्न।े यसको लातग त्यस्तो िस्तकुो सट्टा अको िस्त ुपाउन िा ममनत गनन लागेको 
खिन उपलब्ध हनु्छ। त्यस्तो क्षततपूततनको दािी करार अन्तगनत गनुनपछन र िस्त ु विक्री करार अन्तगनत 
िारेन्टी अन्तगनत दािी गनुनपछन। तर उपभोिाले िस्त ु खररद गदान करार नहनु,े विक्री व्यिसायको 
तसलतसलामा नहनु सक्ने र िस्त ु कसैलाई उपहार ददन वकनेकोमा विके्रता र उपहार तलने व्यक्तिविि 
करारीय सम्बन्ध नहनु े भएकोले यस्तो अिस्थामा दषु्कृतत  अन्तगनत दािी गनुनपने हनु्छ।145 कमन ल 
प्रणाली अपनाइएका मलुकुहरुमध्ये बेलायतमा करारका आधारमा नै उपिार खोज्नपुने र तेश्रो व्यक्तिलाई 
दािी गने अतधकार ददुँदा करारीय सम्बन्ध ( वप्रतभटी अफ कन्रयाकंट ) अनकूुल नहनु ेभन्न ेधारणा रही 
आएकोमा सन १९३४ मा Donoghue v.Stevenson146 मदु्दामा कुनै िस्तबुाट कसैलाई हातन नोकसानी 
भएमा र त्यसबाट व्यक्तिको क्तजउ ज्यान िा सम्पक्तिमा नोकसानी भएमा करार नभए पतन सो िस्तकुो 
तनमानताले क्षततपूततन ततनुनपछन भन्न े तनणनय गरेको तथयो। यो तसद्धान्त पवहला खान े र पेय पदाथनमा सीतमत 
रहेकोमा अवहले सिै प्रकारका िस्तहुरुमा लागू हनु्छ।147 िस्तकुो तनमानता िस्तकुो प्रयोग गने व्यक्तिप्रतत 
दावयत्ि हनु े भएतापतन तडजाइनरलगायतका िगनहरुको दावयत्िलाई समेटन े नभएकोले यसलाई समाधान 
                                                            
144 माकु लनने र केन ओधलफान्ट, पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ४१३-४१४ ।  
145 जोन कन क, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ २७१ । 
146 [1932] AC 562. 
147 जोन कन क, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ २७३ । 
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गननको लातग उपभोिा संरक्षण कानून बनेको छ। संयिु राज्य अमेररकामा पतन त्रवुटयिु िस्त ु
(तडफेक्तक्टभ प्रोडक्टस) िस्तबुाट व्यक्तिको क्तजउ ज्यान िा सम्पक्तिमा हातन नोकसानी भएमा र सोबाट 
आतथनक हातन नोकसानी भएमा क्षततपूततन प्राप्त हनु्छ तर िस्त ुनै नष्ट भएमा िा कम गणुस्तरको भएमा िस्त ु
विक्री करार अन्तगनत िारेन्टीमा दािी गनुनपछन। तसथन अमेररकामा धेरैजसो अदालतहरुले र सिोच्ि 
अदालतले समेत त्रवुटयिु िस्तबुाट हनु े विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीबापत क्षततपूततन स्िीकार गरेका 
छैनन।148  

 

११॰ नेपालमा विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीबापतको दावयत्ि 

नेपालमा स्पष्ट रुपमा दषु्कृतत र दषु्कृततबापतको दावयत्िलाई मलुकुी देिानी संवहतामा स्िीकार गररएको 
हो। सो संवहतामा देिानी कानूनको एक प्रमखु तसद्धान्तको रुपमा दषु्कृततलाई र दषु्कृतत गनेले क्षततपूततन 
ततनुनपने तसद्धान्तलाई स्िीकार गररएको छ। सो संवहतामा कुनै काम गदान िा गराुँउदा कसैको गल्तीले 
अरुलाई हातन नोकसानी हनु गएमा त्यसरी हातन नोकसानी भएको क्षततको दावयत्ि त्यस्तो गल्ती गने िा 
गराउन ेव्यक्तिले व्यहोनुन पने र त्यस्तो दावयत्ि तनिानह गनन सम्बक्तन्धत व्यक्तिले क्षततपूततन व्यहोनुन पने भन्न े
प्रािधान रहेको छ।149 यस प्रािधानले दषु्कृततको तसद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको छ। के कस्तो अिस्थामा 
दषु्कृतत हनु्छ भन्न े कुरा संवहताको दफा ६७२ मा दषु्कृततको पररभाषा गररएको छ। सो पररभाषा 
देहायबमोक्तजम रहेको छ।  

 

"कसैलै आफ्नो िा यस पररच्छेदबमोक्तजम आफैँ ले दावयत्ि बहन गनुनपने अरु कसैको त्रवुट हेलिेक्र्याइुँ िा 
लापरबाही जेसकैुबाट भए तापतन गरेको कुनै काम (कतमसन) िा अकमनण्यता (ओतमसन)बाट कसैको क्तजउ, 
ज्यान िा सम्पक्ति िा कानूनबमोक्तजम संरक्तक्षत हक िा वहतमा कुनै वकतसमले हातन नोकसानी परु् याउन ु
हुुँदैन। त्यस्तो काम िा अकमनण्यताका सम्बन्धमा पक्षहरुबीि कुनै पूिन करारसम्बन्ध भएको रहेनछ भने 
त्यस्तो काम िा हेलिेक्र्याइको पररणाम स्िरुप उत्पन्न हातन नोकसानीलाई दषु्कृतत गरेको मातननेछ"।  

 

देिानी संवहताको दावयत्िसम्बन्धी सामान्य व्यिस्था, अप्रत्यक्ष िा अधन करार,अनकु्तित सम्बवृद्ध (अनजष्ट 
इनररिमेन्ट) र दषु्कृततसम्बन्धी प्रािधानहरु हेदान दषु्कृततको पररभाषालगायत अरु प्रािधानमा समेत 
वफतलवपन्सको देिानी संवहताबाट प्रभावित छ भन्न सवकन्छ150। यस पररभाषामा जमनी र िान्स दिैुका 
तसतभल कोडका विशेषताहरु देक्तखन्छन।् के-कस्ता कुरामा हातन नोकसानी भएमा दषु्कृतत हनु्छ भन्न ेकुरा 
उल्लेख भएको छ। यस्ता कुराहरु व्यक्तिको क्तजउ, ज्यान, सम्पक्ति र कानूनबमोक्तजम संरक्तक्षत हक िा 
वहतमा हातन नोकसानी हनु।् जमनन संवहताको दफा ८२३ मा यी कुराका अततररि व्यक्तिको स्ितन्त्रता र 
स्िास््य रहेका छन।् यसका अततररि यवकन गनन नसवकएका कुरामा "उस्तै अतधकार" भतनएको छ। 

                                                            
148 हवुट वे्रधन्स्टन, पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ १२१ । 
149 मनलनकी दवेानी संधहता, २०७४, दफा ८ ।  

150 हनेनुहोस ्Civil Code of the Philippines, Title XVII, Extra Contractual Obligations. 
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देिानी संवहतामा भन े"उस्तै अतधकार" नभनी कानूनबमोक्तजम संरक्तक्षत हक िा वहत भतनएको छ। तसथन 
देिानी संवहताको यो प्रािधान जमनन संवहताको दफा ८२३ सुँग केही हदसम्म तमल्दोजलु्दो रहेको छ।151 
तर त्यस्तो हातन नोकसानीका सम्बन्धमा पक्षहरुबीि अक्तघ नै कुनै करार भएको भए करारबमोक्तजम नै हनु े
व्यिस्थाले करार भएको अिस्थमा संवहताको दषु्कृततको व्यिस्था लागू नहनुे र करार नभएको अिस्थामा 
मात्र सो दफाको प्रािधान लागू हनुे व्यिस्थाले दषु्कृतत हो होइन भन्ने कुरा करार भए नभएको कुरामा भर 
पने हनुाले सो प्रािधान िान्सको तसतभल कोडसुँग समेत तमल्दोजलु्दो रहेको छ 152 यसका अततररि, 
दषु्कृततबाट क्षततपूततन उपलब्ध हनुे िा अन्य कानूनबाट क्षततपूततन उपलब्ध हनुे भन्ने सम्बन्धमा सो संवहताको 
दफा ६८३ को व्यिस्थालाई पतन हेनुनपने हनु्छ। सो दफामा सो संवहताबमोक्तजम दषु्कृततजन्य दावयत्ि 
मातनएका कुरालाई फौज्दारी कसरु मातनएको िा त्यस्तो दावयत्िका सम्बन्धमा सो संवहता िा अन्य 
कानूनमा छुटै्ट कानूनी उपिार भएकोमा संवहतामा भएको दषु्कृततजन्य दावयत्ि नहनुे व्यिस्था रहेको छ। 
यसरी हेदान दषु्कृततजन्य दावयत्ि देहायका अिस्था नभएमा मात्र तसजनना हनु ेदेक्तखन्छ।  

क) करार नभएकोमा  

ख)  दषु्कृततजन्य दावयत्ि हनु ेकुरालाई फौज्दारी कानूनले नसमेटेकोमा  

ग) दषु्कृततजन्य दावयत्िका सम्बन्धमा सो संवहतामा िा अन्य कानूनमा छुटै्ट व्यिस्था नभएको िा छुटै्ट 
कानूनी उपिार नभएकोमा। 

 

यस प्रकार देिानी संवहतामा दषु्कृततको दावयत्ि करार र अन्य कानूनमा उपिार नभएको अिस्थमा मात्र 
उत्पन्न हनुे हनुाले यसको दायरा सीतमत रहेको छ। उदाहरणको लातग अरु व्यक्तिको सम्पक्तिको विगारेमा 
विगाने व्यक्तिले सम्बन्धमा देिानी संवहताले क्षततपूततनको व्यिस्था गरेको र कुटवपटका सम्बन्धमा अपराध 
संवहतामा क्षततपूततनको व्यिस्था भएकोले सम्पक्तिको हातन नोकसानी िा कुटवपटको दषु्कृततको उपिार देिानी 
संवहता िा अपराध संवहताबमोक्तजम खोज्नपुछन। त्यसैगरी संवहताबमोक्तजम दषु्कृतत मातनन ेकामका सम्बन्धमा 
संवहताले नै व्यिस्था गरेको छ भन े सोही प्राबधानबमोक्तजमको उपिार खोज्नपुछन। उदाहरणको लातग 
त्रवुटपूणन उत्पादनको दावयत्ि। त्रवुटपूणन उत्पादनका सम्बन्धमा संवहताले छुटै्ट व्यिस्था गरेको छ। यसैगरी 
संवहता सामान्य कानून भएकोले त्रवुटपूणन उत्पादनका सम्बन्धमा अरु विशेष कानून छ भने त्यस्तो कानून 
हेनुनपछन। उदाहरणको लातग उपभोिा संरक्षण ऐन। 

 

यस प्रकार संवहताको दषु्कृततसम्बन्धी प्रािधान दषु्कृततजन्य कायनलाई समेवटएर कानून नबनेको अिस्थामा 
लागू हनुे देक्तखन्छ। तसथन छुटै्ट कानून बनाएर दषु्कृततजन्य दावयत्ि बहन गराउन सवकन्छ। विशदु्ध आतथनक 
हातन नोकसानीको दषु्कृततजन्य दावयत्ि संवहतामा समेवटएको नसमेवटएको तफन  हेदान देिानी संवहताको दफा 
८, ६७२ र ६८३ लाई एवककृत रुपमा हेररन ु पछन। दफा ८ ले सैद्धाक्तन्तक रुपमै कसैको गल्तीबाट 
अरुलाई हातन नोकसानी पगुमेा गल्ती गनेले सोबापत क्षततपूततन ततनुनपने तसद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेकोले 

                                                            
151 जमुन धसधभल कोि, दफा ८२३, हनेनुहोस ्www.gesetze-im-internet.de. 

152 जोन कन क, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ ३९ । 



करार तथा दषु्कृतत कानूनसम्बन्धी विशेषाङ्क २०७८  

 

~ 250 ~ 
 

संवहताको अन्य प्रािधान सो तसद्धान्तका अधीनमा रही कायानन्ियन र व्याख्या गनुनपने देक्तखन्छ। उि 
तसद्धान्तमा एक व्यक्तिले गल्ती गरेबाट अकोलाई हातन नोकसानी भएमा क्षततपूततन ततनुनपने भतनएबाट यसमा 
विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानी पने नै देक्तखन्छ। यसका अततररि, सो दफामा रहेको 'अरु" भन्न ेशब्दले 
विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीका सन्दभनमा क कसलाई समेट्दछ भन्न े कुराको व्याख्याको आिश्यकता 
देक्तखन्छ। अथानत ् सम्पक्तिमा क्षतत भएकोमा सम्पक्ति धनीलाई मात्र जनाुँउछ िा सम्पक्ति भाडामा तलएको 
व्यक्तिलाई सो सम्पक्ति प्रयोग गनन नपाएको व्यक्तिलाई पतन जनाुँउछ। क्यानडाको क्यिुेक प्रान्तको 
Regent Taxi 153 को मदु्दामा क्यिुेक प्रान्तको तसतभल कोडमा रहेको "अको" व्यक्ति भन्नाले प्रततिादीको 
गल्तीको प्रत्यक्ष पररणामस्िरुप विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीलगायत सिै प्रकारका हातन नोकसानी व्यहोने 
सिै व्यक्ति समेवटन ेभनी भएको ब्याख्यालाई वििार गने हो भने देिानी संवहताको सो दफामा रहेको "अरु" 

शब्दले सम्पक्ति भाडामा तलएको व्यक्तिलाई सो सम्पक्ति प्रयोग गनन नपाएको व्यक्तिलाई भएको आतथनक 
हातन नोकसानीलाई जनाुँउछ र यस आधारमा विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीलाई संवहताले समेटेको 
देक्तखन्छ। तर, यो प्रािधान सैद्धाक्तन्तक भएकोले यो प्राबधान संवहताका अन्य प्रािधानको व्याख्या गदान प्रयोग 
हनु सक्छ। विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानी उपलब्ध हनुे नहनु े भन्ने कुरा दफा ६७२ र ६८३ को 
व्याख्या गनुनपने हनु्छ। अन्य कानूनले दषु्कृततजन्य कायनलाई नसमेवटएको अिस्थामा दफा ६७२ लागू हनुे 
हो। दफा ६७२ पतन मकान पने पक्षहरुबीि मकान परेको विषयमा करार नभएको अिस्थामा मात्र लागू हनुे 
हो। करार नभएको अिस्थामा विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानी उपलब्ध हनुे नहनु ेभन्ने कुरा सो दफामा 
रहेका क्तजउ ज्यान िा सम्पक्ति िा कानूनबमोक्तजम संरक्तक्षत हक िा वहतको व्याख्यामा भर पछन। जमननीमा 
रहेको यस्तै प्रािधानमा विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानी नपने भन्ने व्याख्या भएको छ।154 सम्पक्ति शब्दको 
कानून व्याख्या ऐन २०१० को पररभाषा िा देिानी संवहतामा रहेको पररभाषा155 मा विशदु्ध आतथनक हातन 
नोकसानी पने देक्तखुँदैन। तसथन कानूनबमोक्तजम संरक्तक्षत हक वहतको व्याख्या गनुनपने हनु्छ। कानूनबमोक्तजम 
संरक्तक्षत हक वहतको पररभाषा संवहतामा रहेको छैन। हक वहत भन्नाले व्यक्तिका िाहना िा इच्छा हनु र 
कानूनबमोक्तजम संरक्तक्षत हक वहत भन्नाले संसदद्वारा बनाइएको कानूनबाट अदालतबाट मान्यता प्राप्त संरक्तक्षत 
त्यस्ता इच्छा िा िाहना हनु।् उदाहरणको लातग िेलायतको प्रोटेक्सन िम ह्यारासमेन्ट एक्ट १९९७। 
यस कानूनले एक व्यक्तिले अको व्यक्तिलाई दूव्यनबहार गनन तनषधे गरेको छ। कानूनबाट संरक्तक्षत हक 
वहतको धारणा कमन लमा रहेको दषु्कृततसम्बन्धी अभ्यासलाई तसतभल लको हाराहारीमा ल्याउन 
दषु्कृततलाई सैद्धाक्तन्तक आधार ददनको लातग बेलायती वििारकहरुले विकतसत गरेका धारणा मातनन्छ। 
कमन लमा दषु्कृततको विकास तसतभल लमा जस्तो विद्वानहरुले दषु्कृततलाई सामान्यरुपमा समेटन े गरी 
अतभव्यि गरेका सैद्धाक्तन्तक वििार िा धारणामा आधाररत नभइ मदु्दा मातमलामा क्रमश: व्यािहाररक रुपमा 
स्िीकार गरी विकतसत भएको विषय हो। बेलायतमा सरुुसरुुमा कुनै कायनका सम्बन्धमा मकान परेको 
व्यक्तिले राजाको कमन कोटनमा मदु्दा ददन े माध्यम "फमनस अफ एक्सन" तथयो। मदु्दा गने मातनसले 
                                                            
153 Regent Taxi & Transport Co. v. La Congrégation des Petits Frères de Marie, [1929] SCR 650. 

154 पाद धटपपणी नं ८९ पषृ्ठ । 

155 दवेानी संधहता, २०७४, दफा २५१ । 
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िान्सरीबाट फमन अफ एक्सन खररद गनुन प्यो। यसबाट मदु्दा गने अनमुतत (ररट) प्राप्त हनु््यो। यो ररट 
हाम्रो वफरादपत्र र म्याद िा समाह्वान जस्तै तथयो: मकान परेको कुरा र प्रततिादीलाई अदालतमा उपक्तस्थत 
हनु आउने सूिना। त्यस्ता ररट सीतमत तथए। ररट विना उपिार पाइुँदैन्यो। ररटबाट नै मदु्दाको कारबाही 
सरुु हनु््यो। यस्तै ररटमध्ये एक ररट "ररट अफ रेसपास" तथयो। यो ररट कुनै व्यक्ति, जतमन िा 
िौपायालाई प्रत्यक्ष रुपमा र बल प्रयोग गरी हातन नोकसानी परु् याउने जस्ता गल्तीविरुद्ब प्राप्त हनुे उपिार 
तथयो। प्रत्यक्ष रुपमा र िल िा हातहततयार प्रयोग गरी नहनुे तर कुनै कायनको पररणामस्िरुप उत्पन्न हनु े
हातन नोकसानीको उपिार नपाइने विषयलाई सम्बोधन गननको लातग अतल पतछ "एक्सन अफ रेसपास अन 
द केस" प्रिलनमा आयो। ररट अफ रेसपास अथानत ्अरु व्यक्तिको शरीर तथा सम्पक्तिमा प्रत्यक्ष र बल 
प्रयोग गरी हनु ेहातन नोकसानी भौततक हस्तक्षेपका लातग तथयो भन ेगाली िेइज्जती, दरुाशययिु अतभयोजन 
जस्ता प्रत्यक्ष र बलपूिनक नहनुे तर कुनै कायनको पररणाम स्िरुप उत्पन्न हनुे हातन/क्षततको लातग "एक्सन 
अफ रेसपास अन द केस" तथयो। केशको लातग िास्तविक रुपमा क्षतत भएको हनुपु्यो, क्षतत प्रमाणबाट 
पवुष्ट हनुपु्यो भने रेसपासको लातग िास्तविक क्षतत हनु ु पदैन्यो। रेसपास भएसो आफैमा मदु्दा गनन 
सवकन््यो। िैयक्तिक स्ितन्त्रता, गोपनीयताको उल्लंघन जस्ता मदु्दाहरु यसका उदाहरण तथए। यसरी 
वितभन्न फमन अफ एक्सनबाट मान्यता प्राप्त कुरालाई व्यिक्तस्थत रुपमा प्रस्ततु गननका लातग व्ल्याकस्टोनको 
समयदेक्तख कमन ल का ग्रन्थ लेखकहरुले ितनमान समयमा कमन लमा टटन भतनन ेकुरालाई तसतभल ल को 
ढाुँिामा ढाल्न थालेका हनु।् उनीहरुले कसैले अरु व्यक्तिको अतधकार िा कानूनद्बारा संरक्तक्षत वहत 
उल्लंघन गरी हातन परु् याएमा त्यस्तो व्यक्तिले तनजसुँग क्षततपूततन भराई तलन पाउुँछन ् भन्न े कुरालाई 
आत्मसात गरे। ग्रन्थ लेखकहरुले फमन अफ एक्सनलाई कानूनबाट संरक्तक्षत अतधकार िावहतको रुपमा 
पवहिान गरे। उदाहरणको लातग व्यक्तिगत सम्पक्तिलाई संरक्षण गने एक्सन, जग्गाजतमनलाई संरक्षण गने 
एक्सन, िैयक्तिक सरुक्षालाई धम्की ददए “एसल्ट” र िास्तविक क्षतत परु् याए व्याटरीबाट संिोधन गररयो। 
यसरी व्यक्तिको क्तजउ ज्यान, सम्पक्तिलाई व्यक्तिको वहत मातनयो। मूल रुपमा व्यक्तिको शरीर सम्पक्ति र 
प्रततष्ठालाई प्रमखु वहत मान ेर सोलाई हातन नोकसानी परु् याउनबाट संरक्षण गननको लातग वितभन्न दषु्कृततहरु 
विकतसत भएको माने। उदाहरणको लातग क्तजउ ज्यानमा हातन नोकसानी हनुबाट संरक्षण गननको लातग 
एसल्ट र व्याटरी र जग्गा जमीनको संरक्षणको लातग रेसपास भतनयो र प्रततष्ठा संरक्षणको लातग लायिल 
र स्लेन्डर भतनयो। क्तजउ ज्यान, जग्गा जतमन र प्रततष्ठालाई यी दषु्कृततले नसमेटेको अिस्थामा सोलाई 
संरक्षण गननको लातग अदालतले नयाुँ दषु्कृतत तसजनना गयो। उदाहरणको लातग शरीरमा बल नै प्रयोग 
नगरी भौततक रुपमा भएको हातन नोकसानी। यसको उदाहरणको रुपमा कुनै मवहलालाई तनजको पततलाई 
िोटपटक लातग घाइते भएको भनी झठुा कुरा भनेको कारणबाट मवहला भूुँइमा लडी िोटपटक लागेकोलाई 
समेटने दषु्कृतत। संयिु राज्य अमेररकामा यस्ता विषयलाई समेटन “इन्टेसनल इक्तन्फ्लक्सन अफ इमोसनल 
तडस्रेस” भन्ने नयाुँ दषु्कृतत तसजनना गररयो। यसै गरी अनतधकृत प्रिेश (रेसपास) को दषु्कृततले सम्पक्ति 
संरक्षण गने भए तापतन सम्पक्तिमा प्रिेशै नगरी व्यक्तिको तक्तस्बर बावहरबाट नै कुनै माध्यमबाट तलएमा 
“इन्ुजन इन्टु सेक्लजुन” को दषु्कृतत र गाली बेइज्जतीको दषु्कृतत हनुको लातग अरुको दृवष्टमा हेय िा 
घणृाभाि पैदा गनुनपने र सही कुरा भनेकोमा दषु्कृतत नहनु ेअिस्थामा सही कुरा प्रकट गरेकोलाई समेट्नको 
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लातग “तडस्क्लजर अफ इम्ब्यारातसङ्ग प्राइभेट फ्याक्टस” नामक दषु्कृतत तसजनना गररएको छ। यस प्रकार 
कमन ल प्रणालीमा हक वहत भन्नाले संसदले बनाएको कानून र सो नभएको अिस्थामा अदालतले नयाुँ 
दषु्कृततलाई तसजनना गरी संरक्षण गरेका व्यक्तिका इच्छा िा िाहना िा आिश्यकताहरु रहेका छन।् 
बेलायतमा हाल कानूनी रुपमा संरक्षण प्राप्त वहतहरु देहायबमोक्तजम रहेका छन।् 

क)  िैयक्तिक सरुक्षा, 
ख)  सम्पक्तिमा तनवहत वहत, 
ग)  आतथनक वहत, 
घ)  प्रततष्ठा तथा गोपनीयतासम्बन्धी वहत। 

 

यस कुरालाई वििार गदान देिानी संवहताको दफा ६७२ मा रहेको काननुबमोक्तजम संरक्तक्षत हक वहत भन्नाले 
मूलत संसदले कानून बनाइ प्रदान गरेको िा मान्यता ददएको हक िा व्यक्तिका िाहना िा इच्छालाई मान्न 
सवकन्छ। कमन ल प्रणालीमा जस्तो अदालतको तनणनयबाट नयाुँ दषु्कृतत तसजनना गरी संरक्षण गरेका 
व्यक्तिका िाहना र इच्छा पने नपने भन्न े सम्बन्धमा व्यापक अथनमा सिोच्ि अदालतबाट प्रततपाददत 
नजीरलाई कानून मान्न ुपने भए तापतन दफा ६७२ मा प्रयिु कानून के हो भन्न ेकुरा कानून व्याख्या ऐन 
२०१० लाई हेनुनपछन। स्पष्ट रुपमा कानून भतनएकोले कमन ल प्रणालीमा जस्तो अदालतले नयाुँ दषु्कतत 
तसजनना गने आधार देक्तखुँदैन। यसका अततररि कमन ल प्रणालीमा हेलिेक्याइुँको दषु्कृततलाई नै वहत 
संरक्षण गने माध्यम मातनएको तर मलुकुी देिानी संवहतामा भन े हेलिेक्र्याइुँ व्यक्तिको मानतसक अिस्था 
मात्र रहेकोले अदालत आफैले दषु्कृतत तसजनना गनन सक्न ेदेक्तखुँदैन। 

 

कानूनबमोक्तजम संरक्तक्षत हक वहतमा विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानी पने नपने तफन  हेदान संसदले कानून बनाइ 
विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानी भएको अिस्थामा क्षततपूततन प्राप्त हनु ेभनी तनददनष्ट गरेको अिस्थामा प्राप्त हनुे 
देक्तखन्छ। देिानी संवहतामा जमनन देिानी संवहताको दफा ८२६ मा रहेको सािनजतनक नीततको विपरीत हनु े
गरी कसैले कसैलाई तनयतपूिनक हातन नोकसानी परु् याएमा क्षततपूततन ततनुनपने प्रािधान रहेको छैन। तथावप 
मलुकुी देिानी संवहताको दफा ८ मा रहेको प्रािधानबाट भन ेएकले गरेको गल्तीबाट अरुलाई हातन नोकसानी 
भएको अिस्थामा क्षततपूततन ततनुनपने व्यिस्था र दफा १४ मा रहेको देिानी दावयत्िबाट छूटकारा नपाउन ेभन्ने 
प्रािधानबाट र देिानी कायनवितध संवहताको दफा १२ मा रहेको "न्यायाधीशले कानून अपयानप्त िा अस्पष्ट 
भएको अिस्थामा कानून र न्यायका मान्य तसद्धान्तका आधारमा तनणनय गनुनपने" भन्न े व्यिस्थाबाट विशदु्ध 
आतथनक हातन नोकसानीको दािीलाई स्िीकार गननको लातग सिोच्ि अदालतको नक्तजर पखी िस्नपुने देक्तखुँदैन। 
तसथन देिानी संवहता र देिानी कायनवितध संवहताको उि प्रािधानलाई वििार गदान विशदु्ध आतथनक हातन 
नोकसानीको दािीलाई कानूनत मान्यता प्राप्त हनुे देक्तखन्छ। 

 

विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीबापत क्षततपूततन प्राप्त हनु सो हातन नोकसानी के कुन आधारमा हनुपुछन भन्न े
प्रश्न पतन रहेको छ। देिानी संवहताको दफा ६७२ मा दषु्कृततजन्य दावयत्ि तसजनना हनुको लातग त्रवुट, 

हेलिेक्र्याइुँ िा लापरबाहीबाट कुनै काम िा अकमनण्यता भएको हनुपुछन। त्रवुटको अथन संवहतामा रहेको 
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छैन। यसले अङ्ग्ग्रजेी भाषाको फाउल्टलाई जनाउन खोजेको देक्तखन्छ। वकनभने उि दफामा रहेको 
प्रािधान वफतलवपन्सको देिानी संवहताबाट प्रभावित भएको देक्तखन्छ र वफतलवपन्सको देिानी संवहताको दफा 
२१७६ मा फाउल्ट शब्द प्रयोग भएको छ। महादद्वपीय कानूनी प्रणाली अिलम्िन गरेको िान्सको 
तसतभल कोडमा फाउल्ट भन्न ेशब्द रहेको छ भन ेजमनन तसतभल कोडमा फाउल्ट नभनी तनयतपूिनक िा 
हेलिेक्र्याइुँपूिनक भतनएको छ। यसै गरी क्यिुेकको तसतभल कोडको धारा १४५७ मा वििेक भएको 
मातनसले वििेकअनसुार काम गनन नसकी अरुलाई हातन नोकसानी परु् याएमा त्यसलाई त्रवुट मातनएको छ। 
त्रवुटले मातनसले कुनै काम गदान खेरीको व्यक्तिको मानतसक अिस्थालाई जनाउुँछ। त्रवुटलाई पररभाषा गदान 
कसैले गरेको काम नैततक रुपमा खराि छ िा अनकु्तित छ िा आक्षेपयिु छ भन्ने कुरा दशानउुँछ र कसैले 
त्यस्तो आक्षेपयिु िा लान्छनायिु कायन गरी कसैलाई हातन नोकसानी परु् याएमा तनजले हातन नोकसानी 
पगुेको व्यक्तिलाई क्षततपूततन ततनुनपछन भतनएको छ। कमन ल प्रणाली अबलम्बन गररएका मलुकुहरुमा 
फाउल्टले दरुाशय (म्यातलस), तनयत (तनयत) र हेलिेक्र्याइुँलाई जनाउुँछ पतन भतनएको छ।156 दषु्कृततमा 
फाउल्टको अिधारणा महादद्वपीय कानूनी प्रणालीमा विद्वान वििारकको धारणाबाट र कमन ल प्रणालीमा 
उन्नाइसौँ शताब्दीमा अदालतबाट नीततगत रुपमा विकतसत भएको तथयो। महादद्वपीय कानूनी प्रणालीको 
आधारशीलाको रुपमा रहेका विद्वान ग्रोवटयसले दषु्कृततलाई गल्ती र मातनसले सामान्यतया िा विशेष 
कारणिश गनुनपने काम विपरीत हनुे हरेक त्रवुट गल्ती हनु ् भनेका छन।्157 यस प्रकार त्रवुटलाई नै 
दषु्कृततको आधार मातनएको छ। बेलायतमा उन्नाइसौँ शताब्दीमा कसैलाई हातन नोकसानी भएमा 
क्षततपूततनको लातग विमाको प्रिलन अत्यन्त रुपमा सीतमत भएको158 र सोको क्षततपूततन प्रततिादीले व्यक्तिगत 
रुपमा ततनुनपने तथयो। तत्कालमा भरखरै विकतसत हनु लागेका उद्योगधन्दालाई संरक्षण गननको लातग 
अदालतले उद्योगधन्दाको विरुद्ध दािी गननको लातग त्रवुट प्रमाक्तणत गनुनपने दषु्कृततको विकास गयो। त्रवुटको 
पक्षमा रहेको आतथनक तकन लाई दोषमा आधाररत दावयत्िले मातनसलाई असामाक्तजक आिरण गनन हतोत्साहन 
गछन भन्न ेनैततक र सामाक्तजक तकन लाई समथनन गरेको तथयो र खराि आरिण भएका मातनसले सोको मूल्य 
िकुाउन ुपछन भन्न ेकुरा सही तथयो भन्न ेधारणा रहेको तथयो।159 तर उन्नाइसौ शताब्दीको अन्त्यततर भएको 
राजनीततक पररितननलाई आत्मसाथ गदै त्रवुटले नैततक तत्िरवहत बाह्य िा िस्तगुत मानक िा वििेकशील 
मातनसको मानकलाई जनाउुँछ भतनएको छ।160 दषु्कृततजन्य दावयत्िको क्षततपूततन िीमाबाट हनुे भएपतछ 
त्रवुटमा रहेको नैततक आक्षेपको अंश कम रहेको र बतनमान समयमा मानतसक अिस्थाभन्दा पतन न्यावयक 
रुपमा स्थावपत आिरणको मानक भएको छ।161 यसलाई साधारण समझ भएको मातनसले गनेपने भनी 
अपेक्षा गररएको आिरणभन्दा तलको स्तरको आिरणलाई मातनन्छ। यसप्रकार त्रवुटले प्रारम्भमा नैततक 
                                                            
156 जोन कन क, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ ९ । 

157 जेमस गोिुले, पवूपुाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ १६२ ।  

158 जोन कन क, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ ९ । 
159 ऐजन । 

160 माकु लनने र केन ओधलफान्ट, पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ १५ । 

161 ऐजन । 
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दोषयिु खराि कायनलाई जनाउन ेगरेकोमा बतनमान समयमा वििेकशील मातनसले गने िस्तगुत आिरणको 
मानकलाई जनाउन ेदेक्तखन्छ। 

 

देिानी संवहतामा त्रवुट, हेलिेक्र्याइुँ र लापरबाहीलाई राक्तखएका छन।् हेलिेक्र्याइुँ र लापरबाहीलाई व्यक्तिले 
गने कायनको मानतसक अिस्थालाई जनाउुँछन।् मातथ उक्तल्लक्तखत कुरालाई आधार तलुँदा हेलिेक्र्याइुँलाई 
वििेकशील मातनसले गने आिरणको रुपमा तलन सवकन्छ र लापरबाहीले सोभन्दा गम्भीर खालको 
मानतसक अिस्थालाई जनाउुँछ। दषु्कृततजन्य दावयत्िका आधार मूलताः तनयतपूपनिक र हेलिेक्र्याइुँ हनु े
हनुाले संवहतामा रहेको त्रवुटलाई तनयतपूिनक गरेको कायनको अथनमा तलन उपयिु हनुे देक्तखन्छ। 

 

यस प्रकार संवहताको प्रािधानबमोक्तजम तनयतपूिनक र हेलिेक्र्याइुँपूिनक दिैु रुपमा गरेको हातन नोकसानीबाट 
भएको विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीलाई समेटन ेदेक्तखन्छ। 

 

वहतमा विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीबापतको दावयत्ि हनु ेआधार के हनुे भन्नेतफन  हेदान देिानी संवहतामा 
रहेका वितभन्न प्रािधानहरुबाट नेपालको देिानी कानून महादद्वपीय कानूनी प्रणालीततर विकतसत हुुँदै गएको 
छ। तसथन दषु्कृततको दावयत्ि तनधानरण गने आधारहरु पतन महादद्वपीय कानूनी प्रणालीमा अिलम्िन 
गररएका आधारहरुलाई नै तलन ु उपयिु देक्तखन्छ। यो के कारणले पतन उपयिु हनु्छ भन ेकमन ल 
प्रणाली अिलम्बन गररएका मलुकुहरुमा दषु्कृततको दावयत्ि तसजनना हनु े सम्बन्धमा ठोस आधारहरु 
विकतसत भइसकेका छैनन। कमन ल प्रणालीमा तनयतपूिनक हनु े दषु्कृततको दावयत्िका सम्बन्धमा कुनै 
कदठनाइ नभए पतन हेलिेक्र्याइका आधारमा हनुे दषु्कृततका आधार भने पररिततनत हुुँदै आएका छन ्र स्पष्ट 
रुपमा स्थावपत भइसकेका छैनन। विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीबापतको दावयत्ि पतन हेलिेक्र्याइुँका 
आधारमा नै हनुे नहनु े तनणनय भएका छन।् यस आधारमा हेदान विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीबापतको 
दावयत्ि हनुे नहनुे कुरा िादीप्रतत प्रततिादीको होतसयार िा सािधान हनुपुने कतनव्य रहेको हनुपुने र 
प्रततिादीले सो कतनव्य उल्लंघन गरेको र सोबाट िादीलाई हातन नोकसानी हनुपुने भतनन्छ।162 सम्पक्तिमा 
क्षतत भएको दषु्कृततका सम्बन्धमा यस्तो कतनव्य क्षतत भएको सम्पक्तिका सम्बन्धमा सिनव्यापी रुपमा हक 
हनुे व्यक्तिप्रतत मात्र हनुे हनुाले यस्तो सम्पक्ति करारको माध्यमबाट प्रयोग गने व्यक्तिलाई हेलिेक्र्याइुँका 
तनयमबाट त्यस्तो सम्पक्तिमा संरक्षण प्राप्त हुुँदैन भन्न ेरहेको छ।163 यस्तो कतनव्य हनु ेनहनु ेभन्न ेआधारहरु 
कमन ल प्रणालीमा अद्यावप तनक्तित भइसकेका छैनन।् सािधान हनुपुने कतनव्य हनुका लातग क्षततको 
पूिाननमुान हनुपुने, िादी प्रततिादीबीि तनकटता हनुपुने कतनव्य तनधानरण गनुन स्िच्छ, उक्तित र मनातसि हनुे 
नहनुे र नीततगत कुरा हनु भतनएको छ र अद्यावप पतन यी आधारहरु तनक्तित भइसकेका छैनन।्164 नेपालमा 
देिानी संवहतामा नै स्पष्ट रुपमा दषु्कृततको पररभाषा गरेको र करार नभएको र अन्य कानूनमा उपिार 
नभएको अिस्थामा मात्र संवहताको दषु्कृततजन्य प्रािधान आकवषनत हनु े हनुाले कमन ल प्रणालीमा जस्तो 
                                                            
162 हवुट व्रेन्सधटन, पवूपुाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ११३ । 
163 ऐजन । 

164 जोन कन क, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ ४८ । 
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होतसयार िा सािधान हनुपुने कतनव्य रहेको देक्तखुँदैन। वकनवक कमन ल प्रणालीमा हेलिेक्र्याइुँलाई नै 
दषु्कृततको एक महत्त्िपूणन रुप मातनन्छ। यसका अततररि, कमन ल प्रणालीमा हेलिेक्र्याइुँजन्य दषु्कृततमा 
नै सिैभन्दा जवटलता रहेकोले र क्रतमक रुपमा वितभन्न विषयमा दषु्कृतत विकास भएकोले कमन ल 
प्रणालीको होतसयार िा सािधान हनुपुने कतनव्य देिानी संवहताको दषु्कृतत र आतथनक हातन नोकसानीको 
दावयत्ि तनधानरण गने आधार हनुे देक्तखुँदैन। देिानी संवहतामा हेलिेक्र्याइुँ छुटै्ट दकु्तष्कतत नभइ दषु्कृततजन्य 
कायन हो होइन भनी तनधानरण हनु सक्न े व्यक्तिको आिरणको स्तर मात्र हनु े देक्तखन्छ। तसथन देिानी 
संवहतामा आतथनक हातन नोकसानीको दषु्कृततको दावयत्ि तनधानरणको आधार महादद्वपीय कानूनी प्रणालीका 
अदालतले खासगरी िान्सको अदालतले अिलम्बन गरेका आधारहरुलाई तलन उपयिु देक्तखन्छ। ती 
आधारहरु हनु।्165  

क) त्रवुट,  

ख) कारक (कजेसन) र 

ग) क्षतत। 

यसका अततररि क्षतत प्रततिादीको कायनबाट प्रत्यक्ष रुपमा र तनक्तित रुपमा हातन नोकसानी भएको हो 
होइन भन्न े हेररन्छ। कमन ल प्रणालीमा हातन नोकसानीको दावयत्िलाई तनयन्त्रण गननको लातग 
हेलिेक्र्याइुँको अिधारणा रहेको छ। हेलिेक्र्याइुँबाट दावयत्ि तसजनना हनुको लातग वितभन्न आधारहरु पूरा 
गरेको हनुपुछन। यसको मखु्य आधार भनकेो िादीप्रतत प्रततिादीको होतसयार िा सािधान हनुपुने कतनव्य 
हनुपुछन भन्न ेहो। यस्तो कतनव्य रहे नरहेको भन्ने आधारहरु अझै पतन विकतसत हुुँदैछन।्166 तसथन िान्सकै 
जस्तो प्रािधान रहेको देिानी संवहताको दषु्कृततको आधार त्रवुट, कारक (कजेसन) र क्षतत हनुपुछन। अथानत ्
कुनै व्यक्तिले कुनै कायन गदान त्रवुट गरे नगरेको र दािी गररएको क्षतत हनुमा सो त्रवुट कारक भए नभएको 
हेररनपुछन। सोको लातग क्षतत कसैको त्रवुटको कारणबाट प्रत्यक्ष रुपमा भएको हो होइन भन्न े हेनुनपछन। 
प्रत्यक्ष रुपमा हातन नोकसानी भएको हो होइन भन्न ेकुरा कुनै प्रथम त्रवुटबाट हातन नोकसानी भएको हो 
होइन भन्ने हेररनपुछन। अथानत,् हातन नोकसानीको श्रोत त्रवुट आफै हो िा सो त्रवुटबाट भएको अन्य क्षतत हो 
भन्न े हो। कुनै क्षततबाट भएको अको क्षतत िा दोश्रो स्तरको क्षतत िा एक क्षततबाट हनु े अको क्षतत 
(ररपरक्यतुसभ) लाई प्रत्यक्ष क्षतत मातनएको छैन।167  

 

िास्तिमा विशदु्ध आतथनक हातन नोकसानीबापतको दावयत्ि जहाुँ स्िीकार गररएको छ त्यहाुँ पतन अत्यन्त 
कम संख्याका मदु्दामा क्षततपूततन ददइएको छ भने जुँहा स्िीकार गररएको छैन त्युँहा पतन अपिादको रुपमा 
क्षततपूततन उपलब्ध भएको छ। यो दावयत्िको प्रकृततले नै यसलाई व्यापक रुपमा स्िीकार गनन सवकने 
अिस्था नहनु ेहनुाले नेपालमा पतन यसलाई सीतमत रुपमा दावयत्ि बहन गराउन उपयिु हनुे दक्तखन्छ। 

                                                            
165 माकु लनने र केन ओधलफान्ट, पवूुपाद धटप्पणी, १, पषृ्ठ ४२८ । 
166 जोन कन क, पवूुपाद धटप्पणी, २, पषृ्ठ ६३ । 

167 Canadian National Railway Co. v. Norsk Pacific Steamship Co.., Canadian Supreme Court 

Judgment, [1992] 1 SCR 1021. 
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सािनजतनक र तनजी प्रकृततको उपद्रि 
 

उमेश कोइराला* 
१. अिधारणा 
उपद्रिलाई अंग्रजेीमा “Nuisance” भतनन्छ, जसको उत्पक्ति िेञ्च शब्द “Nuire” बाट भएको मातनन्छ। 
जसको अथन अरुलाई िोट परु् याउन ुिा दखु कष्ट ददन ुभन्ने हनु्छ। सामान्य अथनमा भन्नु पदान उपद्रि त्यस्तो 
गलत कायन हो, जहाुँ एउटा व्यक्तिले आफ्नो सम्पक्तिको उपयोग गदान अरु व्यक्ति िा समाजलाई हातन पगु्न 
जान्छ। व्यक्तिले आफ्नो सम्पक्तिको उपयोग गनन पाउुँछ, तर त्यसरी उपयोग गदान अरुलाई समस्या उत्पन्न 
हनु ुहुुँदैन भन्न ेमान्यतामा आधाररत भएर यससम्बन्धी अिधारणाको विकास भएको देक्तखन्छ। 

  
नेपाली समाजमा बोतलिालीको भाषामा उपद्रि गने व्यक्तिलाई उपद्र्याहाको संज्ञा ददइन्छ। बहृत ्नेपाली 
शब्दकोषमा पतन उपद्रिको अथन तबज्याईँ, उत्पात,् आकक्तस्मक आपक्ति, संकट, उपद्रो भनी उल्लेख गररएको 
पाइन्छ। त्यसैगरी उपद्रिीको अथन उपद्रि मच्िाउन,े तबज्याईँ गने, उपद्र्याहा भनी उल्लेख गररएको छ।1  
उपद्रिजन्य वक्रयाले स्िाभािताः अरुका लातग कदठनाई उत्पन्न हनु्छ। त्यस्तो कायनको औक्तित्य स्थावपत गनन 
कदठन हनु्छ र त्यो आफैमा गैरकानूनीसमेत हनु्छ। कसैले पतन आफ्नो सम्पक्तिको प्रयोग त्यस वकतसमबाट 
गनुन पदनछ, जसबाट अरुलाई हातन नपगुोस,् कष्ट नहोओस,् एिम ्क्षतत नपगुोस।् अरुलाई कदठनाई उत्पन्न 
हनुे गरी, हातन पगु्न ेगरी, क्षतत पगु्न ेगरी र सािनजतनक शाक्तन्त भंग हनुे िा आम जनतालाई अवहत हनु े
गरी कसैले पतन आफूलाई वक्रयाशील तलु्याउन िा सम्पक्तिको प्रयोग गनुन हुुँदैन। प्रारम्भमा एउटा अतलक्तखत 
र असंवहकृत कानूनका रुपमा अथानत ् वििादवपच्छेको न्यावयक व्याख्याका आधारमा अक्तघ बढ्दै गएर 
उपद्रिसम्बन्धी कानूनको विकास हनु पगुेको मातनन्छ। यथाथनमा उपद्रि सामाक्तजक मयानदाविरुद्धको कायन 
हो र अन्तताः यो कानून उपरको बलतमच्याईँ पतन हो भन्नु अत्यकु्ति हुुँदैन।  
 

२. पररभाषा 
उपद्रि शब्दको प्रावितधक पररभाषा नहुुँदा यसलाई सामान्य अथनमा बझु्नपुने हनु्छ। उपद्रि शब्दले कुनै 
प्रकारको दाुःख, हैरानी िा झन्झट ददन ेकायनलाई जनाउुँछ। उपद्रि कुनै व्यक्तिले कुनै काम गरेर िा 
कानूनबोक्तजम गनुनपने काम नगरेर हनु्छ। स्टेफेनका अनसुार उपद्रि त्यस्तो कायन हो, जसमा कसैको जतमन 
िा आिासमातथ हातन परु् याइन्छ (Nuisance is anything done to the hurt or annoyance of the lands, 

tenement of another, and not amounting to trespass)।2  

                                                            
* माननीय धजल्ला न्यायाधीश । 
1 नेपाली बहृत ्शब्दकोर् (संशोधधत र पररवधधतु संस्करण), नेपाल प्रिा प्रधतष्ठान, सातौं संस्करण, २०६७ । 

2 SIR J. F. STEPHEN, DIGEST OF THE CRIMINAL LAW (CRIMES AND PUNISHMENT) 120 (4th ed., Macmillan and Co., 

1887). 
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त्यसैगरी साल्मण्डका अनसुार कानूनी औक्तित्य बेगर कसैको जमीनबाट िा अन्यत्रबाट उसको कब्जामा 
रहेको भतूममा हातनकारक सामग्री, जस्तैाः पानी, ग्याुँस, धुुँिा, ध्ितन, कम्पन, विजलुी, जीिाणू, वकटाण,ु जनािर 
आददको प्रिशे गराउन ेकायन नै उपद्रि हो (The wrong of Nuisance consists in causing or allowing 

without lawful justification the escape of any deleterious thing from his land or from elsewhere into 

land in possession of the plaintiff, e.g. water, fumes, smoke, gas, noise, heat, vibration, electricity, 

disease, germs, animals)।3  
 

ब्ल्याकस्टोनका अनसुार उपद्रि त्यस्तो कायन हो, जसले हातन परु् याउुँछ, असवुिधा उत्पन्न गदनछ र क्षतत 
तनम्त्याउुँछ (Anything that worketh, hurt, inconvenience, or damage)।4 

भारतीय दण्ड संवहताले उपद्रिलाई त्यस्तो कायनको रूपमा व्याख्या गदनछ, जसले आम मातनसलाई उसको 
सम्पक्तिको प्रयोगमा हातन परु् याउन,े त्रास िा भय उत्पन्न गने र उिेक्तजत पाने काम गदनछ। जसका कारण 
व्यक्तिको सािनजतनक अतधकारको प्रयोगमा गम्भीर बाधा उत्पन्न गदनछ। 

 

३. उपद्रिका प्रकारहरु 

उपद्रि आफैमा अनकु्तित, गैरकानूनी र समाजविरुद्धको वक्रया हो। यस्तो वक्रयाले पाने प्रभािसमेतका 
आधारमा उपद्रिलाई सामान्यताः सािनजतनक प्रकृततको उपद्रि (Public Nuisance) र तनजी प्रकृततको उपद्रि 
(Private Nuisance) गरी दईु भागमा िगीकरण गरी अध्ययन गनन सवकन्छ । पतछल्लो समयमा 
स्ट्याच्यटुरी उपद्रि (Statutory Nuisance) का रुपमा अको विधा पतन जोतडन आइपगुेको छ। 

 

३.१ सािनजतनक प्रकृततको उपद्रि (Public Nuisance)  

सािनजतनक शब्दले नै यसको व्यापकतालाई अंगालेको छ। सािनजतनक उपद्रि त्यस्तो वक्रया हो जसले 
सामाक्तजक, सामदुावयक िा सािनजतनक प्रयोजनका क्तिज, िस्त ुिा सम्पक्तिमा हातन परु् याउने र त्यस्ता क्तिज 
िस्त ुिा सम्पक्तिको प्रयोगमा अिरोध उत्पन्न गदनछ। त्यस्तो वक्रया सामाक्तजक, सामदुावयक िा सािनजतनक 
मयानदाको प्रततकूल हनुे भएकोले सिनजतनक प्रकृततको उपद्रिलाई फौजदारी कसरुको रुपमा तलने गररन्छ। 
कवहलेकाही ँ सािनजतनक उपद्रि समूहबाट पतन गररन े हनुाले कततपय अिस्थामा यस्ता कसरुहरूलाई 
“समूहबाट हनुे कसरुहरू” िा “समूहगत कसरुहरू” (Group Offenses) पतन भतनन्छ। खासगरी सािनजतनक 
वहत, स्िास््य, सवुिधा, क्तशष्टािार र नैततकताविरुद्धका कसरुलाई सािनजतनक प्रकृततको उपद्रि मातनन्छ।  

 

सािनजतनक उपद्रि हनुको लातग त्यस्तो कायन सािनजतनक प्रकृततको हनुपुछन। अथानत ् त्यस्तो कायन गने 
व्यक्तिको कायनले छरतछमेक िा सिनसाधारणलाई हातन, नोकसानी, क्षतत िा खतरा परु् याएको हनुपुछन। अको 
अथनमा भन्दा व्यक्तिहरूलाई सामूवहक रूपमा िा समदुायलाई िा िगनलाई हातन, नोकसानी, क्षतत िा खतरा 
पगुेको िा झन्झट पैदा गरेको हनुपुछन। व्यक्तिगत रूपमा पगुेको हातन, नोकसानी िा खतरा सािनजतनक 
                                                            
3  JOHN WILLIAM SIR SALMOND & R F V HEUSTON, SALMOND ON THE LAW OF TORTS, 52 (16th ed., Sweet & 

Maxwell, 1973). 

4 Black’s Law Dictionary (2nd ed., 1910). 
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उपद्रि हुुँदैन। सिनसाधारणको स्िास््य, क्तशष्टता, सरुक्षा िा सवुिधालाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गने िा 
सािनजतनक नैततकता अिमूल्यन हनु ेखालको काम सािनजतनक उपद्रि हनु सक्दछ। 

 

सािनजतनक उपद्रि तसद्धान्तताः देिानी प्रकृततको हातन नोकसानी भए तापतन आधतुनक वितधशास्त्रले यसलाई 
देिानी र फौजदारी दिैु प्रकृततको दावयत्िसम्बन्धी कानूनको रूपमा पररभाषा गररएको पाइन्छ। यस 
मान्यताअनसुार कुनै पतन व्यक्ति आफ्नो सम्पक्तिको आफूखशुी प्रयोग गनन स्ितन्त्र रहन्छ। तर त्यस्तो 
सम्पक्तिको प्रयोग अकानको अतधकारमा हातन नोकसानी नहनु ेगरी गनुनपने (Sic tari tuo alienum non lecdus 

- enjoy your own property in much a manner as not to injure the right of another) िा सिनसाधारणको 
अतधकारलाई हातन नोकसानी नहनु ेगरी आफ्नो सम्पक्ति भोग िलन गनुनपने (Sic uteri tuo utrem publican 

non laedas - enjoy your property in much a manner as not to injure the right of the public) भन्न ेप्रािीन 
रोमन मान्यताबमोक्तजम यो अिधारणाको विकास भएको हो। 

 

सािनजतनक उपद्रिले समाजलाई िा समाजमा बस्न े बातसन्दालाई प्रभावित गदनछ। यसले समाजका 
सदस्यहरूको सािनजतनक सम्पक्तिमातथको कानूनी अतधकारलाई असर पाछन। त्यस्तो कायन, जसले आम 
जनताको स्िास््य, सरुक्षा र अमनियनलाई गम्भीर रुपमा आघात परु् याउुँदछ, त्यो नै सािनजतनक उपद्रि 
हो। यसको असर स्िाभाविक रुपमा व्यापक हनु्छ। त्यसैले यसलाई दण्डनीयसमेत मातनन्छ र क्षततको 
दावयत्ि (क्षततपूततन) समेत िहन गराइन्छ।  

 

नेपालको कानूनी व्यिस्थालाई आधार बनाएर हेदान साविकको केही सािनजतनक अपराध र सजाय ऐन 
अन्तगनतका कसरु र हालको मलुकुी अपराध संवहता अन्तगनतका सािनजतनक शाक्तन्तविरुद्धको कसरु, 

सािनजतनक वहत, स्िास््य, सरुक्षा, सवुिधा र नैततकताविरुद्धका कसरु, आपरातधक प्रिेश तथा आपरातधक 
उपद्रिसम्बन्धी कसरु, लटुवपटलाई सािनजतनक प्रकृततको उपद्रि अन्तगनत हेनन सवकन्छ।  

 

३.२ तनजी प्रकृततको उपद्रि (Private Nuisance)  

तनजी प्रकृततको उपद्रि त्यस्तो वक्रया हो जहाुँ व्यक्तिको साम्पक्तिक अतधकारको उपयोगमा बाधा अड्िन 
परु् याउन ेकाम हनु्छ। 

 

तनजी प्रकृततको उपद्रिमा व्यक्तिगत सम्पक्ति प्रयोग गने िा त्यस्तो सम्पक्तिको लाभ तलने िा त्यसबाट 
सन्तवुष्ट प्राप्त गने कायनमा बाधा उत्पन्न गररन्छ। यस  अन्तगनत आफ्नो सम्पक्तिको प्रयोगका नाममा 
अरुलाई िोट परु् याउन,े हातन परु् याउन,े असवुिधा उत्पन्न गराउन ेिा भौततक रूपमा अकानको सम्पक्ति नष्ट 
गरेर िा त्यस्तो सम्पक्तिको अनतधकृत लाभ तलएर सम्पक्तिको िास्तविक स्िामीलाई िोट परु् याउने कायन 
गररन्छ। यस्तो उपद्रिलाई तकन संगत र कानूनी मातनुँदैन। कानूनको नजरमा अन्यायपूणन र एउटा सामान्य 
समझको मातनसले नगने प्रकृततको कायनबाट कुनै व्यक्तिको जतमन िा सम्पक्तिमातथको अन्य अतधकारको 
उपयोगमा िाधा उत्पन्न गररएमा िा भौततक रुपमा कुनै असवुिधा िा अिरोध तसजनना गररएमा तनजी 
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प्रकृततको उपद्रि भएको मातनन्छ। यसरी हेदान तनजी हातन सम्पक्तिसुँग सम्बक्तन्धत पतन हनु सक्दछ र 
व्यक्तिगत असवुिधासुँग सम्बक्तन्धत पतन हनु सक्दछ।  

 

तनजी प्रकृततको उपद्रिलाई दषु्कृततसुँग सम्बक्तन्धत मातनन्छ। दषु्कृततसम्बन्धी कानून देिानी कानूनको 
महत्त्िपूणन पक्ष हो। गल्ती गनेले क्षततपूततन व्यहोनुन पदनछ भन्न ेमान्यतामा दषु्कृततसम्बन्धी कानूनको विकास 
भएको हो। कुनै दावयत्ि भएको व्यक्तिले आफ्नो दावयत्ि पूरा नगरेको कारणबाट िा कुनै काम गरेको 
कारणबाट अको व्यक्तिलाई हातन नोकसानी हनु पगुमेा तनजी उपद्रिको अिस्था तसजनना हनु्छ। तनजी 
उपद्रि देिानी गल्तीसुँग सम्बक्तन्धत रहेको हनु्छ। यस्तो उपद्रि जानाजानी िा हेलिेक्र्याइुँिश िा 
लापबानहीपूिनक भएको र त्यसबाट अको व्यक्तिलाई क्षतत पगुकेो अिस्था हनुपुदनछ।  

 

तर नेपालको कानूनी व्यिस्थालाई हेदान साविकमा गाली बेइज्जतीको ऐन  अन्तगनतका कसरुहरु र हाल 
मलुकुी अपराध संवहतामा रहेको गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसरुका साथै साविकको मलुकुी ऐनमा रहेको 
क्तखिोलासम्बन्धी व्यिस्था र हालको देिानी संवहता अन्तगनतको क्तखिोला, अततक्रमण र दषु्कृततसम्बन्धी 
व्यिस्थालाई यस अन्तगनत राखेर हेनन सवकन्छ।  
 

३.३ स्ट्याच्यटुरी उपद्रि (Statutory Nuisance) 

स्ट्याच्यटुरी उपद्रि त्यस्ता विषयिस्तसुुँग सम्बक्तन्धत हनु्छ, जसमा कानूनद्वारा अतधकार प्राप्त स्थानीय 
अतधकारीहरुले आफ्नो कानून प्रदि अतधकारको प्रयोग गरी त्यसको व्यिस्थापन गदनछन।् त्यसरी कानून 
प्रदि अतधकारको प्रभािकारी कायानन्ियनको अभािबाट सकृ्तजत िा राज्य संयन्त्रबाटै अनमुतत िा इजाजत 
प्राप्त गरी कायन सञ्चालन गरेका संस्थाले उि अनमुतत िा इजाजतपत्रको आडमा गरेको कायनबाट सकृ्तजत 
समस्याहरुलाई यस अन्तगनत राखेर हेनन सवकन ेदेक्तखन्छ। 

 

यस  अन्तगनत मूलताः ध्ितन,  धिुाुँ र दगुनन्धसुँग सम्बक्तन्धत गनुासाहरु आउन ेगदनछन।् यस आधारमा हेदान 
स्ट्याच्यटुरी उपद्रि सािनजतनक प्रकृततको उपद्रिकै एक अंग हो जस्तो देक्तखन्छ।  

 

यस प्रकृततको उपद्रिसम्बन्धी जाुँिबझु गने, प्रमाण संकलन गने कायनका लातग तातलम प्राप्त अतधकारीहरु 
तनयिु गररएको हनु्छ। त्यसरी राज्य संयन्त्रलाई नै तोवकएको क्तजम्मेिारीअनसुार कायन सम्पादन नगरेको 
कारणबाट उत्पन्न हनु ेसमस्या र राज्य संयन्त्रबाट प्राप्त अनमुततका आधारमा कायन सञ्चालन गने क्रममा 
सकृ्तजत हनु ेउपद्रिजन्य वक्रयाकलापलाई नै स्ट्याच्यटुरी उपद्रिको संज्ञा ददन सवकन्छ।  

 
बेलायतमा Environment Protection Act, 1990 द्वारा िातािरण संरक्षण सम्बन्धमा गररएको व्यिस्था, 
भारतको Environment Protection Act, 1986 द्वारा गररएको व्यिस्था र नपेालमा िातािरण संरक्षण ऐन, 

२०५३ तथा हालको िातािरण संरक्षण ऐन, २०७६ द्वारा गररएको व्यिस्थालाई स्ट्याच्यटुरी उपद्रि 
अन्तगनत राखेर हेनन सवकन्छ। भारतमा सन ् १९८४ को तडसेम्बरमा भएको भोपाल ग्यास विस्फोटको 
घटनाले उि विशेष कानूनको आिश्यकता बोध गराएको र नेपालमा गोदािरी मािनलसम्बन्धी ररटमा 
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अदालतद्वारा गररएको विशेष तनदेशनात्मक आदेशको जगमा िातािरण संरक्षण ऐन तजुनमा गररएको 
यथाथनलाई नकानन सवकुँ दैन। 

 

बेलायतको Environment Protection Act, 1990 को भाग ३ मा Statutory Nuisance शीषनक अन्तगनत 
स्ट्याच्यटुरी उपद्रिको पररभाषा प्रस्ततु गदै स्िास््यका लातग हातनकारक मातनन ेधिुाुँ, ग्याुँस, धलुो, िाफ, 

गन्ध र ध्ितन उत्सजनन हनुे स्थानलाई यस अन्तगनत राक्तखएको छ।5 त्यसैगरी आफ्नो क्षते्रातधकारतभत्रको 
आितधक तनरीक्षण गने, जनताको गनुासो सनुिुाई गने र कसैले उपद्रि गरेको देक्तखएमा कारबाहीको लातग 
सूिना ददने गरी स्थानीय अतधकारीको कतनव्यसमेत तोवकएको छ। 

 

त्यसैगरी भारतको Environment Protection Act, 1986 को भाग ३ मा Prevention, Control and 

Abatement of Environmental Pollution शीषनक  अन्तगनत कसैले पतन तनधानररत मापदण्डभन्दा बढी हनुे 
गरी िातािरणीय प्रदषुणयिु पदाथनको उत्सजनन गनन नपाउने गरी व्यिस्था गरेको छ।6 त्यस्तो 
मापदण्डअनसुार भए नभएको तनरीक्षण गने, जाुँिबझु गने र ऐन, तनयम, आदेश र तनदेशनको उल्लंघन 
भएमा हनु ेसजायको व्यिस्थासमेत गररएको छ।7 त्यसैगरी कम्पनी र सरकारी तनकायले कसरु गरेमा हनु े
कारबाहीसम्बन्धी व्यिस्थासमेत ऐनमा गररएको पाइन्छ।8  

 

नेपालका सन्दभनमा िातािरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले कानून कायानन्ियनका सन्दभनमा िातािरण 
तनरीक्षकको व्यिस्था गरी क्तजम्मेिारीसमेत तोवकददएको देक्तखन्छ। िातािरण संरक्षण ऐन िा उि ऐन 
अन्तगनत बनेको तनयम, तनदेक्तशका, कायनवितध तथा मापदण्ड विपरीतका कुनै कायन गरेमा, ऐन िा ऐन अन्तगनत 
बनेको तनयम, तनदेक्तशका िा मापदण्ड विपरीत प्रदषुण गरेको िा जोक्तखमपूणन पदाथन तनष्कासन गरेको िा 
दघुनटनाजन्य प्रदषुणका कारणबाट कुनै व्यक्ति, संस्था िा स्थानीय समदुायलाई कुनै हातन नोकसानी परु् याउन े
कायन गरेमा कारबाही र सजायको व्यिस्था गरेको छ। ऐनमा उल्लेख भए अनसुार िातािरण तनरीक्षकले 
िातािरणीय अध्ययन प्रततिेदनअनसुार गनुनपने कायन प्रभािकारी रुपले भए नभएको सम्बन्धमा र प्रदूषण 
तनयन्त्रण तथा िातािरण संरक्षणसम्बन्धी मापदण्डको पररपालना भए नभएको सम्बन्धमा अनगुमन तथा 
तनरीक्षण गने9 अतधकार प्राप्त गरेको देक्तखन्छ।  

 

३.४ वितभन्न प्रकृततका उपद्रिका बीिको तभन्नता  

सािनजतनक प्रकृततको उपद्रि र स्ट्याच्यटुरी उपद्र िले समाज र राष्ट्रकै वहतमा आघात परु् याउन सक्छ भने 
तनजी प्रकृततको उपद्रिले व्यक्तिको तनजी सम्पक्तिको उपभोगमा बाधा उत्पन्न गदनछ। बहृिर सामाक्तजक 
                                                            
5  Environment Protection Act, 1990, Sec. 79. 

6  Environment Protection Act, 1986, Sec. 7. 

7  ऐजन, दफा १५ ।  

8  ऐजन, दफा १६ र १७ । 

9  वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, दफा २१ । 
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जीिन र समदुायको बहृिर वहतलाई नै उदे्वतलत र अपहेतलत गनन सक्ने र सािनजतनक शाक्तन्त, सरुक्षा र 
सवु्यिस्थामा खलल पानन सक्ने भएकाले सािनजतनक उपद्रि र स्ट्याच्यटुरी उपद्रिलाई सािनजतनक 
कानूनविरुद्धको कसरु मातनन ेभएकोले फौजदारी कानूनको दायरातभत्र राखेर हेररन्छ भने तनजी प्रकृततको 
उपद्रि सामान्यताः व्यक्तिको तनजी हक र अतधकारको विरुद्ध हनु े भएकोले यस्तो उपद्रिलाई व्यक्तिगत 
कानूनविरुद्धको कसरु मातनन्छ। त्यसैले तनजी प्रकृततको उपद्रिलाई देिानी गल्तीको रुपमा देिानी 
कानूनको दायरातभत्र राखेर हेररन्छ। जसलाई दषु्कृततसम्बन्धी विषयिस्तकुा रुपमा समेत हेनन सवकन्छ। 
तर तनजी प्रकृततको उपद्रि अन्तगनतकै भए पतन लटुवपट, गाली बेइज्जती जस्ता कततपय विषयहरु फौजदारी 
प्रकृततका मातनन्छन।् 

 

यदद कुनै कायन िा अकायनद्वारा समदुायका सदस्यहरुको अतधकारमा हस्तक्षेप हनु जान्छ भन े त्यो नै 
सािनजतनक उपद्रि हो। त्यसैगरी कुनै कायन िा अकायनद्वारा व्यक्तिको जतमनमातथको स्िातमत्ि, प्रयोग, लाभ 
िा उपयोतगतासुँग सम्बक्तन्धत हनु्छ भने त्यो तनजी उपद्रिको रूपमा रहन्छ (If the rights so interfered with 

belong to the person as a member of the public, the act or omission is a public nuisance. If these rights 

relate to the ownership or occupation of land, or some other easement, profit, or other right enjoyed in 

connection with land, then the acts or omissions amount to a private nuisance)।10 सािनजतनक 
उपद्रिलाई फौजदारी कसरुका रुपमा हेररन्छ भने तनजी प्रकृततको उपद्रिलाई देिानी गल्ती (civil wrong) 

का रुपमा हेररन्छ।  

 

सािनजतनक प्रकृततको उपद्रि सािनजतनक कानूनविरुद्धको कसरु भएकोले सोसम्बन्धी मदु्दा सािनजतनक 
सरोकारका रुपमा व्यक्ति विशेषले िा सामदुावयक िा सामाक्तजक संगठनले िा राज्य संयन्त्रले दायर गनन 
सक्दछन।् त्यसैगरी स्ट्याच्यटुरी उपद्रिसम्बन्धी मदु्दा पतन सािनजतनक सरोकारका रुपमा व्यक्ति विशेषले 
िा सामदुावयक िा सामाक्तजक संगठनले िा राज्य संयन्त्रले दायर गनन सक्ने हनु्छ। तर तनजी प्रकृततको 
उपद्रिसम्बन्धी मदु्दा त्यस्तो उपद्रिबाट प्रभावित व्यक्ति स्ियं िा तनजको कानूनबमोक्तजमको प्रतततनतधले 
दायर गनुनपने हनु्छ। कततपय अिस्थामा कानूनले तोकेको क्तजम्मेिारी अन्तगनत नै तनक्तित अतधकारीले काम 
कारबाहीको अनगुमन, मूल्यांकन र अनसुन्धान गने हुुँदा मदु्दा दायर गने अतधकारसमेत राज्य संयन्त्रलाई नै 
तोवकएको हनु्छ।  

 

४. नेपालको कानूनी व्यिस्था 
उपद्रिसम्बन्धी नेपालको कानूनी व्यिस्थालाई हेदान संवहताअक्तघको कानूनी व्यिस्था र संवहतापतछको कानूनी 
व्यिस्था गरी दईु भागमा बाुँडेर अध्ययन गररन ु उपयिु हनु्छ। २०७५ साल भाद्र १ गतेपतछ मात्र 
संवहता लागू भएको र नेपालको न्यायपातलकाले त्यसअक्तघको कानूनी व्यिस्थाका आधारमा थपु्र ैतसद्धान्तहरु 
प्रततपादन गरेको सन्दभनमा पतन सोहीबमोक्तजम अध्ययन गररन ु िाञ्छनीय हनुे देक्तखन्छ। नेपालमा संवहता 
जारी हनु ुअक्तघसम्म दषु्कृततसम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यिस्था रहे भएको पाइुँदैन। वितभन्न कानूनमा छररएर 
                                                            
10 Connolly v. The South of Ireland Asphalt Company, [1977] IR 99. 
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रहेका त्यससम्बन्धी कानूनी व्यिस्था र न्यावयक अभ्यासबाट दषु्कृततसम्बन्धी उपिार प्रदान हुुँदै आएको 
यथाथनलाई भन ेनकानन सवकुँ दैन।  

 

यसअक्तघ वििेक्तित आधारमा उपद्रिजन्य कायनका वितभन्न आयामहरु रहेका छन।् त्यसमध्ये तनजी प्रकृततको 
उपद्रिलाई दषु्कृततसम्बन्धी कानूनी व्यिस्थाका साथै विषयगत आधारमा अन्य न्यावयक प्रकृया र 
संयन्त्रबाट समेत उपिार प्रदान गनन सवकन्छ र त्यसमा व्यक्तिले उपिार माग गरेपतछ न्यावयक प्रकृया 
आरम्भ हनु्छ। सािनजतनक प्रकृततको उपद्रिको विषय गम्भीर हनु ेर यसको प्रभाि र असरसमेत व्यापक 
हनुे भएकोले त्यसको अनसुन्धान राज्य संयन्त्रले गदनछ र त्यसका आधारमा न्यावयक प्रकृयामा लैजान े
भतूमका पतन राज्य संयन्त्रबाटै तनिनहन गररन्छ। हाम्रो सन्दभनमा सािनजतनक प्रकृततको उपद्रिलाई त्यसको 
गम्भीरताका आधारमा सािनजतनक कसरु िा राज्यविरुद्धको कसरुका रुपमा गरी दईु प्रकारले विभाजन गरी 
हेररने गरेको पाइन्छ। यसअक्तघ िहाल रहेको केही सािनजतनक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ ले केही 
सािनजतनक अपराधका रुपमा देहायका कायनहरुलाई सूक्तिकृत गरेको पाइन्छ. 

 सािनजतनक स्थानमा कुटवपट िा हलुहजु्जत गरी शाक्तन्त भंग गने, 

 सािनजतनक स्थानमा अश्लील बोली, बिन, इशारा प्रयोग गरी शाक्तन्त भंग गने िा अश्लील प्रदशनन गने, 

 सािनजतनक स्थानमा अश्लील प्रकाशनहरु प्रदशनन िा तबक्री वितरण गने, 

 सरकारी िा गैरसरकारी कायानलय िा कसैको घर जग्गातभत्र हलु हजु्जत गरी अनतधकृत प्रिेश गने िा 
अनतधकृत रुपमा रहन,े 

 हलु हजु्जत गरी िा ढंुगा मढुा गरी िा अन्य कुनै प्रवक्रयाद्वारा सािनजतनक िा तनजी सम्पक्तिमा क्षतत 
परु् याउन,े 

 सािनजतनक स्थानमा मवहलालाई हातपात गरी बेइज्जत गने, मवहलालाई क्तजस्क्याउन,े हैरानी गने िा 
तनजसुँग यस्तै अन्य कुनै वकतसमको अस्िभाविक व्यिहार गने, 

 सािनजतनक स्थानमा जथाभािी व्यिहार गने, 

 कसैलाई हैरानी गने िा सताउन ेहेतलेु कही ँबतसरहेको अिस्थामा िा बाटोघाटोमा वहुँतडरहेको िा कुनै 
सिारीबाट गइरहेको अिस्थामा कुनै प्रकारले बाधा तबरोध िा छेकथनु गने िा हलु हजु्जत, हातपात, 

कुटवपट, तबज्याईं िा उपद्र्याईं गने िा त्यस्तो व्यक्तिको साथमा भएको कुनै सम्पक्ति खोसी तलने िा 
नोक्सान गने िा सिारीको साधनमा नोक्सान परु् याउने। 

 

उि ऐनको प्रस्तािनाबाट देशका वितभन्न क्षेत्रहरुमा शाक्तन्त र व्यिस्था कायम राख्न र सिनसाधारण 
जनताको सवुिधा, सदािार र नैततकता कायम राख्न े ऐनको उद्देश्य रहेको तथयो। हाल मलुकुी अपराध 
संवहता, २०७४ को भाग- २, पररच्छेद- २ मा रहेको सािनजतनक शाक्तन्तविरुद्धको कसरु, भाग- २, पररच्छेद- 
५ मा रहेको सािनजतनक वहत, स्िास््य, सरुक्षा, सवुिधा र नैततकताविरुद्धका कसरु र भाग- २ पररच्छेद- २६  
अन्तगनत आपरातधक प्रिेश तथा आपरातधक उपद्रिसम्बन्धी कसरुतभत्र ती विषयहरु समेवटएको पाइन्छ। 
सोही क्रममा दफा ६५ ले सािनजतनक शाक्तन्त खलल पानन नहनु,े दफा ६७ ले सािनजतनक स्थानमा 
आिागमनमा बाधा गनन नहनु,े दफा १११ ले पानी दवुषत पानन नहनु,े दफा ११२ ले िातािरण प्रदूवषत गनन 
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नहनु,े दफा ११३ ले सािनजतनक बाटो, नदी िा स्थलमा खतरा िा बाधा परु् याउन नहनु,े दफा ११५ ले घर 
तनमानण गदान, भत्काउुँदा िा ममनत गदान लापरबाही गनन नहनु,े दफा ११६ ले पशपंुक्षी राख्दा लापरबाही गनन 
नहनु,े दफा ११७ ले पशपंुक्षी छाडा छाड्न नहनुे, दफा ११८ ले अभद्र व्यिहार गनन नहनु,े दफा १२२ ले 
सािनजतनक स्थानमा यौनाङ्ग देखाउन नहनु,े दफा १२४ ले सािनजतनक उपद्र्याईं गनन नहनुे लगायतका 
विषयहरु समेवटएको छ। त्यसैगरी दफा २८४ ले अरुको सम्पक्तिमा आपरातधक प्रिेश गनन गराउन नहनु े
र दफा २८५ ले कसैले आपरातधक उपद्रि गनन नहनुे व्यिस्था गररएको हुुँदा ती व्यिस्थालाई 
उपद्रिसम्बन्धी व्यिस्था अन्तगनत राखेर हेनन सवकन्छ।  

 

जसअनसुार देहायबमोक्तजमका कायनलाई दण्डनीय बनाइएको छाः 
 कसैले लेखेर, बिनले िा आकार िा क्तिन्हद्वारा िा अरु कुनै वकतसमबाट धमन, िणन, जात जातत सम्प्रदाय 

िा भाषाको आधारमा नेपालका वितभन्न िगन, क्षेत्र िा समदुायका व्यक्तिहरुका बीिको ससुम्बन्धमा 
खलल पाने काम गनन नहनुे।  

 कसैले सािनजतनक सडक, बाटो, रज्जमुागन, केबलुकार मागन, विमानस्थल, रेल्ले िा जनपररिहन मागन िा 
हलुाक र कुनै सािनजतनक सेिाको सञ्चालनमा कुनै वकतसमको डर, त्रास, भय देखाई बन्द गनन िा कुनै 
वकतसमबाट सािनजतनक सडक,बाटोघाटो, रज्जमुागन, केबलुकार मागन, विमानस्थल, रेल्िे िा जलपररिहन 
मागन अबरुद्ध गरी पैदल यात्री, सिारी साधन िा पशकुो आिागमनलाई बाधा परु् याउन िा 
कानूनबमोक्तजम अतधकार प्राप्त अतधकारीको आदेशले बाहेक सािनजतनक ठाउुँमा कसैलाई प्रिेश गनन 
कुनै वकतसमले बाधा अिरोध गनन नहनुे।  

 सिनसाधारणले वपउन ेपानी िा वपउन ेपानीको महुानलाई वपउन नहनु ेगरी दवुषत गनन िा वपउन ेबाहेक 
अन्य कुनै काममा प्रयोग हनुे पानीलाई त्यस्तो काममा प्रयोग गनन नहनु ेगरी दवुषत पानन नहनुे।  

 िातािरणमा उल्लेखनीय प्रततकूल प्रभाि परु् याउन े गरी फोहरमैलाको उत्पादन, प्रशोधन, प्रसारण, 

तनष्काशन, उत्सजनन, ओसारपसार गनन िा थपुानन नहनुे। 

 िातािरणमा उल्लेखनीय प्रततकूल प्रभाि परु् याउन े गरी फोहरमैलाको उत्पादन, प्रशोधन, प्रसारण, 

तनष्काशन, उत्सजनन, ओसारपसार गनन िा थपुानन नहनुे।  

 सिनसाधारणको स्िास््यमा हातन परु् याउन ेगरी िा क्तजउ ज्यानको लातग खतरा हनु सक्न ेगरी प्रदृषण 
गनन िा कानूनबमोक्तजम अतधकार प्राप्त अतधकारीको इजाजत विना याक्तन्त्रक साधनबाट ध्ितन, ताप, 

रेतडयोधमी विवकरण िा जोक्तखमपूणन फोहर मैलाको उत्पादन, प्रशोधन, प्रसारण, तनष्काशन, उत्सजनन, 

ओसारपसार गनन िा थपुानन नहनुे।  

 कुनै काम गरी िा आफ्नो िा आफ्नो तनयन्त्रण िा क्तजम्मामा रहेको सम्पक्तिको स्याहार सम्भार नगरी 
सािनजतनक बाटो, नदी िा अन्य कुनै सािनजतनक स्थलमा कसैलाई कुनै खतरा, बाधा िा अबरोध 
परु् याउन नहनुे। 

 घर तनमानण गदान, भत्काउुँदा िा ममनत गदान त्यस्तो कायनबाट िा त्यस्तो घर िा त्यसको केही भाग ढली 
िा खसी कसैको ज्यान जान िा अङ्गभङ्ग हनु सक्न ेखतरालाई रोक्न िा टानन आिश्यक बन्दोबस्त 
नगरी िा त्यस्तो बन्दोबस्त गनन लापरबाही गरी घर तनमानण गनन, भत्काउन िा ममनत गनन नहनुे। 
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 आफ्नो िा आफ्नो तनयन्त्रण िा क्तजम्मामा रहेको वहंस्रक िा अन्य कुनै पशपंुक्षी राख्दा िा पाल्दा 
त्यस्तो कायनबाट िा त्यस्तो पशपंुक्षीबाट कसैको ज्यान जान सक्न े िा कसैलाई िोट पगु्न सक्न े
खतरालाई रोक्न आिश्यक पूिनसािधानीको बन्दोिस्त नगरी िा लापरबाही गरी त्यस्तो पशपंुक्षी राख्न 
िा पाल्न नहनु।े 

 आफ्नो िा आफ्नो तनयन्त्रण िा क्तजम्मा रहेको कुनै पशपंुक्षी अकानको घर, जग्गामा िा सािनजतनक बाटो 
घाटो िा सािनजतनक स्थलमा छाडा छोड्न हुुँदैन। 

 सािनजतनक स्थान िा प्रिेश गनन कानूनी अतधकार नभएको ठाउुँमा प्रिेश गरी कसैलाई अभद्र व्यिहार 
गनन िा सािनजतनक स्थानमा मवहला, बालबातलका िा शारीररक रुपमा अशि व्यक्तिलाई हातपात िा 
हैरानी गनन िा त्यसको उद्योग गनन नहनुे। 

 दश िषनभन्दा मातथको व्यक्तिले स्िास््य विज्ञान िा क्तिवकत्सासम्बन्धी उपिारको प्रयोजनका लातग 
बाहेक सािनजतनक स्थानमा अश्लील कृयाकलाप िा व्यिहार गनन िा यौनाङ्ग देखाउन िा कसैलाई 
अक्तश्लल शब्द बोल्न िा इशारा गनन नहनुे। 

 कानूनमा अन्यथा व्यिस्था भएकोमा बाहेक कसैले कुनै काम गरी िा कानूनबमोक्तजम गनुनपने कुनै 
काम नगरी छरतछमेक िा सिनसाधारणलाई कुनै प्रकारको हातन, नोकसानी, क्षतत िा खतरा परु् याउन िा 
क्तझझ्याहट गनन नहनुे।  

 कसैले कुनै कसरु गने िा जनु व्यक्तिको स्िातमत्ि िा कव्जामा सम्पक्ति रहेको छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई 
डरत्रास देखाउने, अपमान गने िा क्तझझ्याउन े तनयतले हलु हजु्जत गरी िा नगरी अनतधकृत रुपमा 
अकानको स्िातमत्ि िा कब्जामा रहेको कुनै सम्पक्तिमा त्यस्तो व्यक्तिको अनमुतत नतलई प्रिशे गरेमा िा 
अनमुतत तलई प्रिेश गरेकोमा त्यस्तो कुनै काम गने तनयतले सो सम्पक्तिमा बतसरहेमा, ओगटेमा िा 
सम्पक्ति उपभोग गरी रहेमा तनजले आपरातधक प्रिेश गरेको मातनने। 

 देहायको कुनै काम गरेमा आपरातधक उपद्रि गरेको मातनन े–  

o नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीय तह, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीय तहको पूणन िा 
अतधकांश स्िातमत्ि िा तनयन्त्रण रहेको सङ्गदठत संस्था, सिनसाधारण िा कुनै व्यक्तिलाई कुनै हातन, 

नोकसानी िा क्षतत परु् याउन े तनयतले िा त्यस्तो क्षतत पगु्न सक्छ भन्न ेजानाजानी िा विश्वास गनुनपने 
मनातसि कारण भई िा लापरबाही िा हेलिेक्र्याइुँ गरी कुनै सरकारी, सािनजतनक िा तनजी सम्पक्ति 
नाश गरेमा िा त्यसको मूल्य, महत्त्ि िा उपयोतगता घट्न ेकुनै काम गरेमा,  

o सािनजतनक िा तनजी ढल, तनकास, कुलो, पुँधेरो, सडक, पलु िा कुनै सञ्चार िा यातायातको साधन 
इत्याददको हातन, नोकसानी िा अनकु्तित क्षतत परु् याएमा िा क्षतत पगु्न े कुनै काम गरेमा िा सोको 
उपयोगमा जानाजानी कुनै वकतसमले बाधा अिरोध हातन, नोकसानी िा अनकु्तित क्षतत परु् याएमा िा क्षतत 
पगु्न ेकुनै काम गरेमा,  

o अतधकार प्राप्त अतधकारीको आदेशले बाहेक सािनजतनक सवुिधाको लातग राक्तखएको कुनै सङे्कत िा क्तिह्न 
नासेमा, हटाएमा, मेटाएमा िा तबगारेमा,  
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o झटु्टो अफिाह फैलाएर िा अरुलाई धोका हनु ेकुनै साधनको प्रयोग गरेर अकानको काम कारोबार िा 
व्यिसायमा बाधा परु् याएमा िा अकानको व्यापारको ख्याततलाई क्षतत परु् याएमा,  

o अकानको क्तिठ्ठी, सूिना, पतुलन्दा िा अन्य कुनै माल लकुाएमा िा बदतनयतसाथ वढलो पगु्ने गराएमा। 

 

साविकमा मलुकुी ऐन, लटुवपटको महल अन्तगनतको व्यिस्थालाई सम्िोधन गने गरी मलुकुी अपराध 
संवहताको दफा २८६ मा कसैले आफ्नो हक नपगु्न ेिा अन्य कसैको स्िातमत्ि, क्तजम्मा िा तनयन्त्रणमा 
रहेको सम्पक्ति िोरी िा ठगी गरेको अिस्थामा बाहेक अरु कुनै वकतसमले जबजनस्ती गरी िा नगरी खोसी, 
धरपकड िा लछारपछार गरी िा त्यस्तो गने धम्की ददई लैजाने िा हातन, नोकसानी गने तनयतले कुनै काम 
गरेमा लटुवपट गरेको मातनन ेव्यिस्था गररएको पाइन्छ। 

 

साविकको गाली बेइज्जतीको ऐन, २०१६ मा गररएको व्यिस्थालाई मलुकुी अपराध संवहतालेसमेत 
तनरन्तरता ददएको छ । संवहताको भाग-३ पररच्छेद-२ अन्तगनत गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसरुको सन्दभनमा 
दफा ३०५ मा कसैले कसैलाई होच्याउन े तनयतले बोली िा ििनले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेमा 
गाली गरेको मातनन ेर दफा ३०६ मा अरुको इज्जतमा धक्का परु् याउन ेतनयतले िा धक्का पगु्न सक्छ भन्ने 
जानाजानी िा विश्वास गने मनातसि कारण भई लेखेर, आिरण िा आकार िा क्तिन्ह िा प्रिार प्रसारद्वारा िा 
अरु कुनै वकतसमबाट प्रत्यक्ष िा तनजको व्यक्तिगत िररत्र, आिरण, नैततकता िा ख्याततलाई होच्याउने गरी 
िररत्र हत्या गरेमा िा तनजको शरीर सामान्यत घकृ्तणत अिस्थामा छ भन्ने अरुलाई विश्वास पने गरी दोष 
लगाएमा िा त्यस्तो दोष लगाएको कुरा प्रिार, प्रसार िा प्रकाशन गरेमा िा कसैको बेइज्जती हनुे साधनको 
रुपमा प्रयोग गररएमा कुनै क्तिज जानाजानी तबक्री िा वितरण गरेमा बेइज्जती गरेको मातनन े व्यिस्था 
गरेको छ। 

 

त्यसैगरी मलुकुी अपराध संवहताको दफा २९९ ले कसैले आफ्नो पररिय ददई िा नददई कसैलाई छल्न,े 

धोका ददन,े हैरानी पाने िा सताउने उद्देश्यले छलकपटपूणन टेतलफोन िा सन्देश प्रिाह गनन गराउन नहनुे र 
दफा ३०० ले कसैलाई डर, त्रास िा दाुःख िा हैरानी ददन,े अपमान िा बेइज्जत गने बदतनयतले कुनै क्तिठ्ठी 
पत्र, पिान िा अन्य कुनै वकतसमको तलखत लेखी, लेखाई िा विद्यतुीय माध्यमद्वारा धम्की ददन,े सताउने, 
क्तजस्क्याउने िा अन्य कुनै वकतसमले अनकु्तित व्यिहार गनन िा गराउन नहनुे व्यिस्था गररएको छ। 
त्यसैगरी दफा ३०२ ले कसैले अरुको घरमा सम्बक्तन्धत घर धनीको स्िीकृतत तबना अनतधकृत रुपमा प्रिशे 
गनन, घर धनी िा तनजको पररिारको गोप्यता भंग गनन िा त्यस्तो घरको खानतलासी गनन िा गराउन हुुँदैन 
भनी रोक लगाइएको छ।  

 

मातथ उक्तल्लक्तखत कायनलाई कसरुजन्य कायनका रुपमा तलई कसरुको गम्भीरतासमेतका आधारमा केही कैद 
िा जररिाना िा केहीमा दिैु र केहीमा जररिाना मात्रको सजाय हनु ेव्यिस्था गररएको छ। साथै त्यस्तो 
कायनबाट हातन नोकसानी हनु े िा क्षतत पगु्न े व्यक्तिलाई क्षततपूततन भराई ददन ु पनेसमेतको व्यिस्था दफा 
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१२७, दफा २८५ को उपदफा (४), दफा ३०३ र दफा ३०७ को उपदफा (२) र (३) मा गररएको 
पाइन्छ।  

 

देिानी विषयहरु तफन  हेदान मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ को भाग १, पररच्छेद २ मा देिानी कानूनका 
सामान्य तसद्धान्त अन्तगनत सािनजतनक वहत विपरीत हनु ेगरी काम गनन नपाउन,े गल्ती गनेले क्षतत व्यहोनुन 
पने, अरुलाई दाुःख ददन ेगरी काम गनन नहनु,े असल तछमेकीपन कायम गनुनपने समेतका तसद्धान्तहरुलाई 
समािेश गररएको छ। साथै, संवहताको भाग ४, पररच्छेद ३ मा सम्पक्तिको उपभोगसम्बन्धी व्यिस्था 
अन्तगनत कसैले पतन अन्य व्यक्तिको बाटो िा तनकास बन्द गरी आफ्नो जग्गाको साुँधमा कुनै काम िा 
तनमानण गरी िा अन्य कुनै पतन तबरले कुनै व्यक्तिको सम्पक्ति तबगानन नपाउन,े कसैले पतन कुनै व्यक्तिको 
मञु्जरी नतलई तनजको घर कम्पाउण्डमा प्रिेश गनन नपाउन,े कसैले पतन अन्य व्यक्तिको सम्पक्ति च्यापी, तमिी 
िा कुनै तबरले क्तखिोला िा अततक्रमण गनन नहनु ेव्यिस्था गरेको छ। त्यसैगरी कुनै व्यक्ति िा सरकारी 
तनकायले सुँतधयारको जग्गातफन  झ्याल िा ढोका राखी घर बनाउन ुपने भएमा सम्बक्तन्धत तनकायले तोकेको 
मापदण्डबमोक्तजमको जग्गा छाड्न ु पने, बलेसीको पानी अकानको घर, जग्गा िा सािनजतनक बाटोमा झानन 
नपाउन,े सुँतधयारको जग्गासुँग जोडेर सेफ्टी ट्यांकी बनाउन नहनुे जस्ता व्यिस्थाहरुसमेत गररएको छ।  

 

त्यसैगरी संवहताको भाग- ५, पररच्छेद- १७ मा दषु्कृतत (टटनस)् सम्बन्धी व्यिस्था गररएको छ। जस  
अन्तगनत दफा ६७२ ले दषु्कृततको पररभाषा प्रस्ततु गरेको छ। सो बमोक्तजम कसैले आफ्नो िा आफैले 
दावयत्ि िहन गनुनपने अरु कसैको त्रवुट, हेलिेक्र्याइुँ िा लापबानही जेसकैुबाट भए तापतन गरेको कुनै काम 
(कतमसन) िा अकमनण्यता (ओतमसन) बाट कसैको क्तजउ, ज्यान िा सम्पक्ति िा कानूनबमोक्तजम संरक्तक्षत हक 
िा वहतमा कुनै वकतसमले हानी, नोकसानी परु् याउन ुहुुँदैन। यदद त्यस्तो काम िा अकमनण्यताका सम्बन्धमा 
पक्षहरुबीि कुनै पूिन करार भएको रहेनछ भन ेत्यस्तो काम िा हेलिेक्र्याईँको पररणामस्िरुप उत्पन्न हातन, 

नोक्सानीलाई दषु्कृतत गरेको मातननेछ।  

 

त्यसैगरी दफा ६७३ देक्तख दफा ६८४ सम्म दावयत्ि िहन सम्बन्धमा वितभन्न व्यिस्थाहरु गररएको 
पाइन्छ। सोमध्ये केही व्यिस्थाहरूलाई तनम्न बमोक्तजम उल्लेख गररएको छ।  

 कसैको सम्पक्तिमा अनतधकृत प्रिेश (रेसपास) गरेको कारणले भएको हातन, नोकसानीबापत अनतधकृत 
प्रिेश गने व्यक्तिले दावयत्ि व्यहोनुन पने।  

 दषु्कृतत मातनन ेकाम एकभन्दा बढी व्यक्तिबाट भएकोमा अन्यथा प्रमाक्तणत भएकोमा बाहेक तनजहरूले 
गरेको दषु्कृततको मात्राको अनपुातमा त्यस्तो प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत र सामूवहक रूपमा त्यस्तो 
कामबाट भएको क्षततबापत क्तजम्मेिार हनुे।  

 सम्पक्ति धनीको दावयत्ि अन्तगनत देहायका कायनलाई समािेश गररएको पाइन्छाः  

 कुनै मेक्तशन, उपकरण िा यन्त्रलाई त्यसको प्रकृततअनसुार उपयिु ढङ्गबाट सरुक्षाका उपायहरू 
नअपनाएको कारणाले विस्फोटन भएमा,  
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 कुनै प्रज्िलनशील िा विस्फोटक पदाथनलाई त्यसको प्रकृततअनसुार उपयिु ढङ्गबाट सरुक्षाका 
उपायहरू नअपनाएको कारणबाट त्यसमा आगलागी भएमा िा सो विस्फोटन भएमा,  

 कुनै औद्योतगक प्रततष्ठानले तनधानररत मापदण्ड विपरीत हनु ेगरी अत्यतधक धुुँिा, ध्ितन पैदा गरेकोमा,  
 विपद्को कारणले िा कुनै तेस्रो व्यक्तिको कामले बाहेक कुनै राजमागन, सडक, गल्ली, बाटोमा रुख 

ढलेको िा ढालेकोमा,  
 तनधानररत मापदण्ड विपरीत हनु ेगरी उपयिु ढङ्गबाट पूिन सािधानीका उपायहरू नअपनाई खलुा रूपमा 

नहर, कुलो, पाइप िा ढलबाट दूवषत, विषाल ुिा सरुिा रोग लाग्न ेपदाथन तनष्काशन भएमा।  

 

अको तफन  विशेष कानूनको रुपमा रहेको िातािरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा रहेका केही प्रािधानहरुलाई 
समेत उपद्रिसुँग सम्बक्तन्धत प्रािधानका रुपमा हेनन सवकन्छ। ती प्रािधानहरु मूलताः स्ट्याच्यटुरी 
उपद्रिसुँग नक्तजक देक्तखन्छन।् उि ऐनले िातािरण संरक्षण ऐन िा उि ऐन अन्तगनत बनेको तनयम, 

तनदेक्तशका, कायनवितध तथा मापदण्ड विपरीतका कुनै कायन गरेमा सम्बक्तन्धत तनकायले त्यस्तो कायन गनन 
बन्देज लगाएमा तीन लाख रुपैयाुँसम्म जररिाना गरी दईु मवहनातभत्र ऐन र ऐनबमोक्तजम बनेको तनयम 
तनदेक्तशका, कायनवितध िा मापदण्डअनसारको कायन गनन आदेश ददन सक्न ेव्यिस्था गरेको छ। 

 

त्यसैगरी कसैले ऐन विपरीत प्रारक्तम्भक िातािरणीय परीक्षण, संक्तक्षप्त िातािरणीय अध्ययन िा िातािरणीय 
प्रभाि मूल्यांकन प्रततिेदन स्िीकृत नगराई िा स्िीकृत प्रततिेदनको विपरीत हनुे गरी प्रस्ताि कायानन्ियन 
गरेमा िा उि ऐन विपरीत हनु ेकायन गरेमा िा गनन लागमेा सम्बक्तन्धत तनकाय िा अतधकारी समक्ष तनिेदन 
ददन सक्ने र उि ऐन िा उि ऐन अन्तगनत बनेको तनयम, तनदेक्तशका िा मापदण्ड विपरीत प्रदूषण गरेको 
िा जोक्तखमपूणन पदाथन तनष्कासन गरेको िा दघुनटनाजन्य प्रदूषणका कारणबाट कुनै व्यक्ति, संस्था िा स्थानीय 
समदुायलाई कुनै हातन नोकसानी पगु्न गएमा त्यस्तो कायनबाट पीतडत व्यक्ति, संस्था िा स्थानीय समदुायले 
आफूलाई पगु्न गएको क्षततबापत सम्बक्तन्धत तनकाय समक्ष क्षततपूततन भराई पाउन तनिेदन ददन सक्ने 
देक्तखन्छ। त्यसरी परेको तनिदेनका सम्बन्धमा छानविन तथा जाुँिबझु गदान तनिेदकलाई हातन नोकसानी 
भएको ठहरेमा क्षततको यवकन गरी त्यसरी हातन नोकसानी परु् याउन ेव्यक्ति, संस्था िा प्रस्तािकबाट पीतडत 
व्यक्ति, संस्था िा स्थानीय समदुायलाई मनातसि क्षततपूततन भराई ददनपुनेसम्मको व्यिस्था उि ऐनमा रहेको 
छ। 

 

स्थानीय सरकार (सञ्चालन) ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) को खण्ड (झ), (ञ), (ट) र (ठ) 
ले अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा िा सम्पक्तिलाई असर पने गरी रुख तबरुिा लगाएको, आफ्नो घर िा 
बलेसीबाट अकानको घर, जग्गा िा सािनजतनक बाटोमा पानी झारेको, सुँतधयारको जग्गा तफन  झ्याल राखी 
घर बनाउन ु परेमा कानूनबमोक्तजम छाड्न ु पने पररमाणको जग्गा नछाडी बनाएको, कसैको हक िा 
स्िातमत्िमा भए पतन परापूिनदेक्तख सािनजतनक रुपमा प्रयोग हुुँदै आएको बाटो, िस्तभुाउ तनकाल्ने तनकास, 

िस्तभुाउ िराउने िौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौिा, अन्त्येवष्टस्थल, धातमनक स्थल िा अन्य कुनै सािनजतनक 
स्थलको उपयोग गनन नददएको िा बाधा परु् याएको अिस्थामा स्थानीय तहको न्यावयक सतमततले क्षेत्रातधकार 
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ग्रहण गरी वििाद तनरुपण गनन सक्न े देक्तखन्छ। उक्तल्लक्तखत विषय स्िाभाविक रुपमा सािनजतनक र तनजी 
प्रकृततको उपद्रिसुँग सम्बक्तन्धत देक्तखन्छन।्  

 

५. उपद्रि सम्बन्धमा भएका न्यावयक व्याख्याहरु 

कानूनको व्याख्या गने अतधकार न्यायपातलकामा अन्तरतनवहत रहेको हनु्छ। नेपालको संविधानअनसुार तीन 
तहका अदालतहरु रहन ेर त्यसमध्ये सिोच्ि अदालत कानूनको अक्तन्तम व्याख्याताका रुपमा रहेको छ। 
उपद्रिसम्बन्धी विषय नै वििादको विषय बनी सिोच्ि अदालतसम्म पगुेको र उि अदालतबाट व्याख्या 
भएको भन्न े नपेाल कानून पतत्रकाको अध्ययनबाट देक्तखुँदैन। तर नेपालको सिोच्ि अदालतबाट भएका 
न्यावयक तनणनयहरुमध्येबाट सािनजतनक प्रकृततको उपद्रि, तनजी प्रकृततको उपद्रि र स्ट्याच्यटुरी उपद्रिसुँग 
तनकट देक्तखएका केही तनणनयहरुका साथै नपेालको कानूनी व्यिस्थासुँग तनकट रहेका मलुकुमध्ये भारत र 
संयिु अतधराज्य बेलायतका अदालतबाट भएका व्याख्यालाई समेत समािेश गरी देहायमा उल्लेख गररएको 
छ।  

 

५.१ सािनजतनक प्रकृततको उपद्रि सम्बन्धमा भएका न्यावयक तनणनयहरु 

नेपालको सिोच्ि अदालतबाट भएको न्यावयक व्याख्यालाई हेदान नेपाल सरकार वि. अब्दलु खानसमेत 
भएको राज्यविरुद्धको अपराध मदु्दामा मातनसहरूलाई जम्मा गरी मधेसलाई नेपाल राज्यबाट अलग्याई छुटै्ट 
स्ितन्त्र मधेस देश तनमानण गने भनी रावष्ट्रय अखण्डता, सािनभौमसिामा खलल पगु्ने गरी कायनक्रम गरी 
घोषणापत्र, पिान पम्प्लेटहरू बाुँडेको भनी राज्यविरूद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ३ को 
उपदफा (१) बमोक्तजमको कसरु अपराधमा सजाय गररपाउुँ भन्ने अतभयोग मागदािी रहेकोमा तबना कुनै डर 
त्रास िा आतङ्क तबना राजनीततक वििारधाराको उद्देश्य पूततनका लातग जनताको स्िताःस्फूतनरुपमा सहभातगता 
गराई अन्तवक्रन या, कोणसभा, गोष्ठीमाफन त जनिेतना जगाई स्ियंसेिक दस्ता तनमानण र पररिालन, संगठन 
विस्तार र नमूना जनमतसंग्रह जस्ता कायनहरू सञ्चालन गररन्छ भन ेत्यस्ता गततवितधहरू गैरकानूनी हनु्छन ्
भनी मान्न नसवकने भन्दै त्यस्ता राजनीततक अभ्यासहरू गदैमा सिनसाधारण जनता परस्पर तमलेर एक भई 
बसेको अिस्थामा कुनै वकतसमले खलल, विघ्नबाधा, अिरोध र राज्य व्यिस्थाविरूद्ध दंगा, उपद्रि, उत्पात र 
अशाक्तन्त हनु गई मधेसका जनताविरूद्ध दे्वष र घणृा उत्पन्न गनन सक्छ भनी मान्न सवकुँ दैन भनी व्याख्या 
भएको पाइन्छ।11  

 

त्यसैगरी सािनजतनक पोखरी क्तखिोलासम्बन्धी एउटा वििादमा सिोच्ि अदालतबाट मालपोत नततरी पोत 
तमन्हा भएको र त्यस्तो पोखरी धातमनक सदभािले सबैको सािनजतनक प्रयोगका लातग समाजमा नै समपणन 
गरेको मान्नुपने, एक पटक समाजलाई समपनण गरेको भएपतछ वपता पखुानले खनाएको भए पतन त्यसमा 
छोरा नाततको हक अन्य रैकर जग्गा जस्तो रवहरहन्छ भन्न नतमल्न े भनी तसद्धान्त कायम भैसकेको, 
सािनजतनक रुपमा भोग िलनमा छातडएको पोखरीमा व्यक्ति विशेषको हक स्िातमत्ि कायम नरही 

                                                            
11 नेकाप २०७६, अंक ८, धन. नं. १०३२७ । 
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सामाक्तजक भोग िलन र उिरदावयत्िमा रहन े हुुँदा त्यस्तो सामाक्तजक भोगिलनको पोखरी जग्गा व्यक्ति 
विशेषले क्तखिोला गनन आएमा अदालतको अनमुतत तलई त्यस्तो सािनजतनक सम्पक्तिको रक्षा गनन उजरु गनन 
पाउन ेहक जो सकैु नेपाली नागररकलाई हनुे भनी व्याख्या भएको छ।12 

 

यस बाहेक स्ट्याच्यटुरी उपद्रिसुँग सम्बक्तन्धत विषयमा भएका न्यावयक व्याख्याहरु, जसलाई यसपतछ सोही 
शीषनकमा उल्लेख गररएको छ।  
 

भारतमा Ushaben v. Bhagyalaxmi Chitra Mandir को मदु्दामा "जय सन्तोषी माुँ" नामक वफल्मको 
प्रदशननलाई उपद्रिका रुपमा क्तित्रण गदै उि वफल्मले तनिदेकको धातमनक भािनामा िोट परु् याएको, उि 
वफल्मले देिी सरस्िती, लक्ष्मी र पािनतीलाई ईष्यानको रूपमा पररभावषत गररएको र उपहास गररएको भन्ने 
आधारमा वफल्मको प्रदशनन रोक्नको लातग स्थायी प्रकृततको तनषधेाज्ञाको माग गररएकोमा भारतीय सिोच्ि 
अदालतले उि वफल्म पनुाः नहेने स्ितन्त्रता तनिेदकलाई रहेकाले त्यसले धातमनक भािनामा िोट परु् याएको 
मान्न नसवकन ेर उि विषयलाई कायनिाहीयोग्य गल्तीको संज्ञा ददन नतमल्न ेभनी तनणनय गरेको पाइन्छ।13  

 

संयिु अतधराज्य िेलायतको न्यावयक दृवष्टकोणलाई हेदान रोमन क्याथोतलकहरुको प्राथननास्थलमा रातोददन 
घण्टी बजाउन े कायन स्िताः सािनजतनक उपद्रि मातनन े भनी उि प्राथननास्थलको नक्तजकै बसोबास गने 
व्यक्तिले त्यसका विरुद्धमा तनषधेाज्ञाको आदेश माग गरी मदु्दा दायर गरेकोमा सािनजतनक उपद्रि हनुका 
लातग यसको प्रकृतत र यसको प्रभािसमेतलाई वििार गनुनपने र त्यसबाट िोट पगु्ने िा क्षतत हनुे 
व्यक्तिहरुमध्ये कसैलाई बढी मात्रामा प्रभाि पनन सक्न ेभन्न ेआधारमा त्यसरी तनरन्तर घण्टी बजाउन ेकायन 
सािनजतनक उपद्रि हो र त्यस्तो कायन रोकाई पाउन ेतनिेदकको हक हो भनी व्याख्या गररयो।14 

 

५.२ तनजी प्रकृततको उपद्रि सम्बन्धमा भएका न्यावयक तनणनयहरु  

नेपालमा सिोच्ि अदालतबाट क्तखिोला, लटुवपटलगायतका मदु्दामा भएको व्याख्यालाई तनजी प्रकृततको 
उपद्रिसुँग सम्बक्तन्धत मान्न सवकन्छ। 

 

व्यक्ति विशेषको जग्गामा अकोले क्तखिोला गरी बाली लगाई लटुवपट गरेको भन्न े वििादमा अिैधातनक 
तररकाबाट कब्जा क्तखिोला गरी लगाएको बालीमा, बाली जसले लगाए पतन सो जग्गाको बालीमा िैधातनक 
जग्गाधनीको हक तनरन्तर रवहरहेको मान्नु नै औक्तित्यपूणन एिं वििेकसम्मत ्हनुे, यस्तो अिस्थामा जग्गाको 
बाली िैधातनक जग्गाधनीले नतलई अन्यले तलएको छ भन े लटुवपट गरेको मान्नुपने हुुँदा क्तखिोला ठहरे 
लटुवपट हुुँदैन र लटुवपट ठहरे क्तखिोला हुुँदैन भन्न नतमल्न े15 भनी सिोच्ि अदालतबाट न्याय तनरुपण 

                                                            
12 नेकाप २०६६, अंक ५, धन. नं. ८१४५ । 
13 Ushaben v. Bhagyalaxmi Chitra Mandir, AIR 1978 Guj 13. 
14 Solatu v. De Held, (1851) 2 Sim NS 133. 
15 नेकाप २०६७, अङ्क १०, धन. नं. ८४७६ । 
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गररएको छ। अको त्यस्तै प्रकृततको मदु्दामासमेत अकानको हकको जग्गामा हक नै नपगु्न ेव्यक्तिले गरेको 
जोत्न,े बाली तलने जस्तो कायन क्तखिोला हनु ेभनी सिोच्ि अदालतबाट व्याख्या भएको छ।16 
 

त्यसैगरी मददरा ऐन, २०३१ को दफा ४ ले कुनै व्यक्तिले अनमुतत पत्रबेगर र अनमुतत पत्र पाएकोले पतन 
अनमुततपत्रमा तोवकएको शतनबमोक्तजम बाहेक मददरा तबक्री वितरण गनन िा मददरा खिुाउन ेबार िा रेषु्टरेन्ट 
िा पसल थाप्न नपाउने व्यिस्था गरेको भए पतन बाटो र सािनजतनक क्षेत्र नै दगुनक्तन्धत हनुे गरी जाुँड रक्सी 
उत्पादन तथा मददरा तबक्री वितरण तथा सेिन गरी सािनजतनक स्थलमा अश्लीलता प्रदशनन गने जस्ता 
गततवितध हनु ेगरेको भन्दै त्यस्ता कायन हनु नददन तनयतमत रूपमा अनगुमन, तनरीक्षण, सपुरीिेक्षण हनु ुपने 
भनी त्यसका लातग परमादेश जारी गररपाउुँ भन्ने समेतको मागदािीसवहत परेको ररट तनिेदनमा सिोच्ि 
अदालतबाट सािनजतनक सडक, बाटो, अकानको तनजी आिास र सािनजतनक क्षेत्र नै दगुनक्तन्धत हनु ेगरी जाुँड 
रक्सी उत्पादन तथा रातको समयमा होहल्ला हनुे गरी तबक्री वितरण गने एिं उपयोग गरी िातािरण 
अमैत्री िा दगुनक्तन्धत पाने, शाक्तन्त सवु्यिस्था िा अमनियनमा खलल पाने िा सािनजतनक वहत िा स्िास््य िा 
असल तछमेकीपन विपरीतको कायनलाइन तनयमन तनयन्त्रण गनुन भनी परमादेश जारी भएको छ।17 यो आदेश 
तनजी प्रकृततको उपद्रिसम्बन्धी मदु्दामा भएको आदेश होइन, तर यसले तनजी प्रकृततको उपद्रिका तत्िहरु 
स्पष्ट रुपमा ईंतगत गरेको हुुँदा उि आदेशको सान्दतभनकता देक्तखएकाले उल्लेख गररएको हो।  

 

भारतमा Ram Raj Singh v. Babulal को मदु्दामा प्रततिादीले सञ्चालन गरेको Brick Powdering Mill ले 
उत्सजनन गने भारी मात्राको धलुो आफ्नो क्तक्लतनकतभत्र तछने र त्यसबाट आफूलाई र क्तक्लतनकमा आउने 
विरामीलाई असवुिधा उत्पन्न गराएको भनी एक जना क्तिवकत्सकले दायर गरेको मदु्दामा Brick Powdering 

Mill बाट पयानप्त मात्रामा धलुो क्तक्लतनकतभत्र पस्दछ, त्यसले मानि स्िास््यमा स्िाभाविक रुपमा हातन 
परु् याउुँदछ भन्न ेप्रमाक्तणत भएकाले त्यसबापतको क्षततपूततन पाउन ेर त्यस्तो कायनलाई तनषधे गने हक उि 
क्तक्लतनक सञ्चालन गने क्तिवकत्सकमा रहन्छ भतनयो।18  

 

यस सम्बन्धमा बेलायतको न्यावयक अभ्यासलाई हेदान एउटा मदु्दामा प्रततिादीले क्तिच्याउने, हाुँस्न,े घण्टी 
बजाउने लगायतको व्यिहारद्वारा उपद्रिजन्य कायन गरी आफ्नो फ्ल्याटमा आनन्दपूिनक बस्न पाउने 
तनिेदकको अतधकारमातथ आघात परु् याएको भन्ने आधारमा स्थायी प्रकृततको तनषधेाज्ञाको आदेश जारी 
गररएको पाइन्छ।19 त्यसैगरी अको एक मदु्दामा पतछ घर खररद गने व्यक्तिहरुले घरको पनुतननमानण गने 
भन्दै तनिेदकको घरसुँगै जोडेर अग्लो पखानल लगाउन खोजेकाले त्यसबाट आफ्नो घरको उज्यालो छेवकने 
भएकाले त्यसलाई रोकी पाउन माग गरेकोमा पखानलमा सेतो टाइल लगाइददएर उज्यालो पानन सवकने 

                                                            
16

  नेकाप २०४७, अंक ३, धन. नं. ४११३ । 
17

   नेकाप २०७६, अंक २, धन. नं. १०१८६ । 
18 Ram Raj Singh v. Babulal, AIR 1982 All 285. 
19 Palmar v. Loder, (1962) CLY 2233. 
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विकल्प अक्तघ सारे पतन अदालतले त्यसलाई मान्यता ददएन। कोही पतन आफ्नो घरको उज्यालो छेक्ने 
कायनको विकल्पमा आफ्नो तछमेकीलाई टाइल िा ऐना राख्न बाध्य गनन सक्दैन, त्यसैले तनिेदकलाई उसको 
घरको झ्यालबाट उज्यालो र हािा प्रिेशमा बाधा परु् याउने खालको कुनै वकतसमको तनमानण नगनुन भनी 
प्रततिादीहरुका नाममा स्थायी प्रकृततको तनषधेाज्ञाको आदेश जारी गररयो।20  

 

५.३ स्ट्याच्यटुरी उपद्रि (Statutory Nuisance) सम्बन्धमा भएका न्यावयक तनणनयहरु 
नेपालमा िातािरण संरक्षणसम्बन्धी विशेष कानूनका रुपमा रहेको िातािरण संरक्षण ऐनको जन्म नै 
न्यावयक व्याख्याको जगमा भएको हो भन्दा अत्यकु्ति हुुँदैन। गोदािरी र आसपासको क्षेत्रमा गोदािरी 
मािनल इण्डवष्ट्रज प्रा.तल.ले अतत गम्भीर िातािरणीय क्षतत परु् याएको कारणबाट जनताको क्तजउ, धन, 

स्िास््यमातथ खतरा उत्पन्न हनुकुा साथै िातािरणीय क्षतत पगुेको भनी स्िच्छ िातािरण कायम राखी 
जनताको क्तजउ, ज्यान, धन र स्िास््यसमेतको सरुक्षा तथा शाक्तन्तपूिनक जीिनयापन गने प्रिलन गरी पाउन 
परमादेशलगायत उपयिु आदेश जारी गररपाऊुँ  भनी दायर गररएको ररट तनिेदनमा गोदािरी क्षेत्रको 
पयानिरण संरक्षण जस्तो संिदेनशील, मानिीय, रावष्ट्रय र अन्तरानवष्ट्रय महत्त्िको विषयमा प्रभािकारी र 
सन्तोषजनक उपिारात्मक कायन भएको नदेक्तखुँदा लागू नै नभएको खतनज पदाथन ऐन, २०४२ लागू गनन, 
िाय,ु जल, ध्ितन एिं पयानिरण संरक्षण गनन आिश्यक कानून तजुनमा हनु र गोदािरी क्षेत्रको पयानिरण 
प्रभािकारी ढंगले संरक्षण तफन  कारिाही गनुन भनी तनदेशनात्मक आदेश जारी गररयो।21  

 

तत्पश् िातसमेत सोही प्रकृततका वितभन्न ररट तनिेदनहरु दायर भए र सिोच्ि अदालतबाट वितभन्न 
तनदेशनात्मक आदेशहरु पतन जारी हुुँदै गए। नेपाल प्रोग्रतेसभ कन्स्रक्सन प्रा.तल. नामक उद्योग स्थापना 
गनन इजाजत ददने कायनबाट जंगल विनाश तथा भकू्षयका साथै नदी कटानसमेत हनु गई िातािरणमा 
प्रततकूल असर पनन गएकाले उद्योग स्थापनाको दतान तनणनय एिं उि उद्योग स्थापना गनन आधार तलइएको 
IEE समेत उत्प्रषेणको आदेशद्वारा बदर गरी पनुाः िातािरण संरक्षण ऐन, २०५३ र तनयमािली, २०५४ 
बमोक्तजम सम्पूणन प्रकृया अपनाई IEE र EIA तयार गरी कानूनबमोक्तजम तनणनय गनुन, िातािरणमा प्रततकूल 
असर हनु ेकायन नगनुन भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशलगायत अन्य आिश्यक उपयिु आदेश जारी 
गररपाऊुँ  भन्न ेमागदािी रहेकोमा ढंुगाखानी सञ्चालन प्रकृयामा Energy प्रयोग हुुँदा कम्तीमा पतन आिाज र 
धलुो तनस्कन ेहुुँदा यसरी जंगल र खोलामा पैदा हनु ेआिाज र धलुोका कारण जंगलमा रहेका िरािरंुुगी र 
पानीमा प्रत्यक्ष असर पने भनी नेपाल प्रोग्रतेसभ कन्स्टक्सन प्रा.तल.लाई Stone Aggregates उत्पादनमूलक 
उद्योगमा दतान गने गरी प्रमाणपत्र ददने भनी विपक्षी उद्योग विभागबाट भएको तनणनय एिं सोही आधारमा 
क्तजल्ला बन कायानलय बाराले उि उद्योगलाई ढंुगा संकलन गनन इजाजत ददएको भन्ने पत्रसमेत िातािरणीय 

                                                            
20 Dent v Auction Mart (1866) LR 2 Eq 238. 
21 अधिवक्ता सयूटप्रसाद शमाट ढंुगले धव. गोदावरी मावटल इण्िधष्रज प्रा.धल.समेत, ररट नं ३५/२०४९, आदशे धमधत २०५२।७।१४ । 
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प्रभाि मूल्यांकनको दृवष्टकोण, प्रितलत कानूनी व्यिस्था र नेपालले अिलम्िन गरेको िातािरण नीतत 
प्रततकूल देक्तखएको भनी उत्प्रषेणको आदेशद्वारा बदर गररददएको पाइन्छ।22

 

 

त्यसैगरी एभरेष्ट पल्प एण्ड पेपर इण्डवष्ट्रज लगायतका विपक्षीलाई प्रदूषण मापदण्ड तोवकए पतन अस्थायी 
प्रदूषण तनयन्त्रण प्रमाणपत्र ददन ु र उनीहरुलाई अतनिायन रुपमा उि मापदण्डको पररपालना गनन बाध्य 
नगररएको कारणले आफूहरुको स्िच्छ िातािरणमा बाुँच्न पाउने मौतलक हकमातथ नै प्रततकूल प्रभाि 
पररहेको हुुँदा विपक्षीलाई प्रदूषण मापदण्डहरुको कायानन्ियन गदै िातािरण संरक्षण गने गरी आदेशहरु 
जारी गररपाऊुँ  भन्न ेमागदािी रहेको ररट तनिदेनमा नेपाल अतधराज्यको संविधान, २०४७ तथा िातािरण 
संरक्षण ऐन तनयमािलीले जनताको स्िास््यमा प्रततकूल असर पनन नददई िातािरण संरक्षणको लातग 
आिश्यक कायन गने क्तजम्मेिारी राज्यलाई समु्पेको र यस अदालतबाट यसभन्दा पवहले पतन वितभन्न 
मदु्दाहरुमा उि कानूनहरुको कायानन्ियन गनुन गराउन ुभनी वितभन्न तमततमा आदेशसमेत जारी भएकोमा जल 
ध्ितनको मापदण्ड अझ पतन नतोवकन ु कानून कायानन्ियनमा वढलाई भएको, कानून विपरीत अस्थायी 
प्रमाणपत्र वितरण गदै उद्योग सञ्चालन गनन अनमुतत ददने कायन ऐनको व्यिस्था विपरीत भएकाले मापदण्ड 
तोकी अनगुमन तफन  विशेष सतकन ता साथ कायन गनपुने भएकाले सो कायन यथासक्य िाुँडो गनुन भनी 
विपक्षीहरुका नाममा तनदेशनात्मक आदेश जारी गररएको छ।23  

 

कानून विपरीत सञ्चातलत अिैध इुँटाभट्टाहरुको अविलम्ि पवहिान गरी लगत राखी त्यस्ता इुँटाभट्टा सञ्चालन 
गनन नददई बन्द गराउन, अिैध इुँटाभट्टा सञ्चालकहरुलाई कडाइका साथ काननुी कारबाही गनन र अिैध 
इुँटाभट्टाको सञ्चालनबाट हालसम्म स्थानीय जनताको स्िस््यलगायत खेती बाली तथा िातािरणमा के कतत 
नोक्सान भयो सोको छानतबन गरी एवकन गरी क्षततपूततनसमेत भराई पाउन उपयिु आदेश जारी गररपाउुँ 
भन्ने मागदािी रहेको ररट तनिेदनमा सिोच्ि अदालतबाट इुँटा उद्योगले प्रदूषण तनयन्त्रण यन्त्र जडान नगने 
िा परुानो प्रवितधलाई बन्द गरी नयाुँ प्रवितधद्वारा सञ्चालन नगने हो आम जनताको स्िास््यमा प्रदूवषत 
िातािरणले हातन पगु्न ेभनी श्री ५ को सरकारको नाउुँमा तनदेशात्मक आदेश जारी गररददएको देक्तखन्छ।24

 

एभरेष्ट पेपर तमल्स प्रा.तल.बाट प्रशोधन नगरी तनक्लेको तरल रासायतनक पदाथनहरु सोझै विगही नदीमा 
खसालेको कारण त्यस्तो प्रदूवषत तरल पदाथनले उि क्षेत्रमा बस्ने सिनसाधारण जनता, पशपंुक्षी तथा बगही 
नदीका दिैु वकनाराका हजारौँ विगाहा खेतीयोग्य जग्गा जतमन बालीनालीमा समेत गम्भीर असर परु् याएको 
भनी तमलबाट तनष्कातसत तरल पदाथनलगायत अन्य फोहरमैला खलु्ला ठाउुँमा फाली िातािरण प्रदूवषत 
गराउन ेकायन तरुुन्त बन्द गनन र तमलबाट प्रदूवषत पानी तमसाउनपुने अिस्था भएमा फोहर पानी प्रशोधन 
गने उपयि प्रवितध जडान गरी तोवकएको मापदण्ड ननाघ्ने गरी स्िच्छ पानीमा पररणत गरी मात्र छोड्न े
व्यिस्था तमलाउन आदेश जारी गरी पाऊुँ  भन्नेसमेतको माग गररएको एउटा ररट तनिदेनमा तोवकएको 

                                                            
22 दवेीप्रसाद गौतम धव. धजल्ला वन कायाटलय बारासमेत, २०६४ सालको ररट नं. ००५८, आदशे धमधत २०६७।१।१५ । 

23 अधिवक्ता प्रकाशमधण शमाट धव. जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, ररट नं. ३४२९/२०११, आदशे धमधत २०६२।९।४ । 

24 अधिवक्ता प्रकाशमधण शमाट धव. मधन्त्रपररषद ्सधचवालय, ररट नं. ३०२७/२०५९, आदशे धमधत २०६२।११।३ । 
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मापदण्ड ननाघ्ने गरी आिश्यक सधुारको व्यिस्था गरेर मात्र उद्योग सञ्चालन गनुन भनी आिश्यक यन्त्र 
जडान गने लगायत सधुारका लातग िालू आतथनक िषनको अन्त्यसम्मको समय ददई तत्पिात ् तोवकएको 
मापदण्डतभत्र रहेर मात्र उद्योग सञ्चालन गनन ददन ु भनी विपक्षीहरुको नाममा तनदेशनात्मक आदेश जारी 
गररएको पाइन्छ।25  

 

भकुृटी पल्प एन्ड पेपर नपेाल तलतमटेडसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गररएको ररट तनिेदनमासमेत सोही 
प्रकृततको मागदािी रहेकोमा सिोच्ि अदालतबाटसमेत कारखानामा प्रयोग भएको पानी शदु्ध पानीका रुपमा 
तनष्कासन गनन Water Treatment Plant समेत अविलम्ब जडान गनुन, धिुाुँमा भसुको धलुो तमतसन नददन 
Dust Collector समेत प्रभािकारी रुपमा प्रयोग गनुन भनी भकुृटी पल्प एण्ड पेपर नेपालको नाममा 
तनदेशनात्मक आदेश जारी भएको देक्तखन्छ।26 

 

 

काठमाडौं उपत्यका ददन प्रततददन प्रदूवषत बन्दै गएको, यहाुँको जनघनत्ि िवृद्ध सुँगसुँगै औद्योतगक 
कलकारखाना र अनतगन्ती सिारी साधनको िवृद्धले िाय ु मण्डललाई नै विषाि बनाइरहेको अिस्था 
देखाउुँदै तडजेल ट्याक्सी सञ्चालन गनन ददन े तनणनय तथा वितभन्न कम्पनीहरुलाई आयात गनन प्रदान गरेको 
स्िीकृतत बदर गनन, ठूला गाडीहरुको आयातमा भन्सार एिं तबक्री कर छुट ददने व्यिस्था गनुन, तससारवहत 
पेरोल मात्र आयात गने व्यिस्था गनन तथा उपयिु प्रवितध जडान भएका साधनहरु मात्र आयात गने 
व्यिस्था गनुन, तोकेको मापदण्डभन्दा बढी धुुँिा फ्याुँक्न े सिारी साधनहरुलाई काठमाडौं उपत्यकामा 
सञ्चालन गनन नददन ुभनी सम्बक्तन्धत तनकायहरुका नाउुँमा उपयिु आज्ञा आदेश जारी गररपाऊुँ  भनी माग 
गररएको ररट तनिेदनमा हाल उपत्यकातभत्र िल्ने साना टेम्पो, ट्याक्सीलगायत बस, तमतनबस, रक, रयाक्टर 
आददबाट तनस्कने धुुँिाको प्रदूषणबाट जनस्िास््यको रक्षा गनन प्रभािकारी रुपमा आिश्यक उपायको 
अिलम्बन बढीमा २ िषनसम्ममा गराई सक्न ुभनी तनदेशात्मक आदेश जारी गररएको पाइन्छ।27 

 

 

विकास तनमानणका कायनहरूमा अन्तर सरकारी तनकायहरूबीि समन्िय नहुुँदा भखनरै बनाएको सडक पनुाः 
खन्न े र माटो सडकमै छातडददन े कारणबाट धलुो हनु,े बढ्दो सिारी साधनले उत्सजनन गरेको धिुाुँले 
िातािरणलाई फोहर गने तथा सडकमा नै फोहर मैला फाल्ने प्रिकृ्तिले शहर फोहर हनु गई कुरूप हुुँदै 
जान थालेको र उि कायनबाट काठमाडौं उपत्यकामा बस्न ेमातनसहरूले स्िच्छ िातािरणमा बस्न पाउन े
आफ्नो मौतलक हकको उपभोगबाट िक्तञ्चत हनु गएको कारण देखाउुँदै भकूम्पबाट भक्तत्कएका रावष्ट्रय 
सम्पदाहरू समयमा पनुतननमानण, िातािरण प्रदूषण तनयन्त्रण र फोहरको उक्तित व्यिस्थापनका लातग 
परमादेशलगायतको आदेश जारी गररपाउुँ भनी माग गररएको एउटा ररट तनिेदनमा सिोच्ि अदालतबाट 
विकास तनमानण मानि जीिनलाई समदृ्ध एिं सहज बनाउन अतत आिश्यक हनुे तर विकास तनमानणको कायन 
गदान मानिीय जीिनलाई नै खतरामा पाने गरी गररयो भन ेत्यसलाई सन्ततुलत विकास मान्न नसवकन ेभनी 
                                                            
25  शरघु्नप्रसाद गपु्ता धव. एभरेष्ट पेपर धमल्स प्रा.धल., ररट नं. ३४८०/२०५९, आदशे धमधत २०६१।४।१२ । 

26  अधिवक्ता थानेश्वर आचायट धव. भकुृटी पल्प एन्त्ि पेपर नेपाल धलधमटेिसमेत, ररट नं. ३०८९/२०५७, आदशे धमधत २०५८।८।१९ । 

27  अधिवक्ता प्रकाशमधण शमाट धव. मधन्त्रपररषद ्सधचवालय, ररट नं. ३४४०/२०५३, आदशे धमधत २०५९।११।२७ । 
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व्यिस्था गररयो। त्यसैगरी िातािरणमा गम्भीर रूपले असर पाने गरी भएको विकासले मानिको 
अक्तस्तत्िमा नै खतरा उत्पन्न गने भएकाले त्यस प्रकारको विकास अतभसापमा पररणत हनु जान,े त्यसले 
मानिीय जीिनलाई झनै कदठन बनाउन,े िातािरणप्रतत सजगता देखाएर वितभन्न कानूनहरूको तनमानण गररए 
पतन कानून तनमानण गदैमा िातािरण संरक्षणप्रततको राज्यको दावयत्ि पूरा भएको मान्न नसवकन े भन्दै 
राज्यलाई क्तजम्मेिारी बोध गराउन े उद्देश्यले तत्कालीन, दीघनकालीन र प्रदूषण तनयन्त्रणका अन्य 
उपायहरुसमेत सझुाएर मागनदशनन गरेको छ।28

 

 

भारतमा त्यहाुँको मध्यप्रदेश राज्यको भोपाल क्तस्थत यतुनयन काबानइड कपोरेशन इंतडया तलतमटेडबाट विषाल ु
ग्याुँस (तमथाइल आइसोसाइनटे) िहुािट भएको र त्यसबाट जनधनको क्षतत भएको घटनाका सम्बन्धमा 
परेको मदु्दामा भारतीय सिोच्ि अदालतले मानि िस्तीको नक्तजकै हनुे गरी कुनै खतरनाक उद्योग 
सञ्चालनको लातग अनमुतत ददन नसक्न े भनी यस अक्तघ स्थावपत त्यस्ता उद्योगलाई अन्यत्र स्थानान्तरण 
गनुनपने भनी तनदेक्तशत गरेको पाइन्छ।29 त्यसैगरी मध्यप्रदेश राज्यकै अको एक शहर Ratlam मा 
तडक्तस्टलरीहरूबाट उत्सजनन हनु ेफोहर पदाथनहरू खलुा रुपमा छाडेको कारण त्यहाुँका स्थानीय िातसन्दाको 
स्िास््य जोक्तखममा परेको भनी परेको अको एक मदु्दामा जब संविधानले राज्यका तनदेशक तसद्धान्तहरुमा 
स्पष्ट रुपमा नागररकप्रततको कतनव्यका बारेमा बोतलएको हनु्छ, बजेट अभाि जस्तो कमजोर तकन  गरी 
त्यसप्रतत बेिास्ता गरेर बस्न ेर कानूनको क्तखल्ली उडाउन ेछुट स्थानीय नगर सरकारलाई हुुँदैन, संिैधातनक 
एिं अन्य िैधातनक तनदेशनहरूको उल्लंघन गरेमा सम्बक्तन्धत कायानलयका अतधकारी र तनिानक्तित जन 
प्रतततनतधसमेतले दण्ड भोग्नपुने हनु्छ भनी कठोर रुपमा ध्यानाकषनण गराइयो।30 यी दबैु न्यावयक 
तनणनयलाई स्ट्याच्यटुरी उपद्रिसुँग सम्बक्तन्धत मान्न सवकन्छ। 

 

बेलायतमा तबजलुी कम्पनीको विद्यतु उत्पादन र तबक्री गने इजाजतपत्रले उपद्रिजन्य कायन गने अतधकार 
तसजनना गदैन भन्ने आधार ग्रहण गरी अदालतले फैसला गरेको पाइन्छ। हपवकन पररिार २६ बषनदेक्तख 
Victoria Avenue North, in Hamilton, Ontario मा बस्दै आएकोमा हपवकनको घरबाट १३ वफटतभतै्र पने 
गरी Hamilton Electric Light and Cataract Power Company ले रान्सफामनर र वितरण स्टेशन बनायो। 
स्टेशनमा तीन ठुला ईक्तन्जनहरूसमेत राक्तखयो, जसले अत्यन्त ठूलो कम्पन पैदा गरा्यो। यद्यवप त्यस 
कम्पनले संरिनात्मक रूपमा हपवकनको घरलाई हातन त गदैन्यो, तर त्यसले घरको मूल्यमा ह्रास गराउन े
मात्र होइन, उि घर बस्न योग्यसमेत रहेन। फलताः आफ्नो घरै छाडेर जानपुने बाध्यतामा हपवकन 
पररिार पगु्यो। अन्तताः उि कम्पनी उपर अदालतमा िनुौती ददइयो। अदालतले समग्र त्यहरुको 

                                                            
28 नेकाप २०७४, अंक ६, धन. नं. ९८२९ । 

29 M.C. Mehta and Anr. Etc v. Union of India and Ors. Etc. 1986 SCR (1) 312. 
30 Municipal Council Ratlam v. Vardhichand, AIR 1980 SC 1622. 
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विश्लषेण गदै इलेक्तक्रक कम्पनीले गम्भीर उपद्रि गरेको ठहर गरी त्यसबापत क्षततपूततन ददनपुने र तनक्तित 
अितध (तीन मवहना) पिात ्कम्पनीले आफ्नो कायन नै बन्द गनुनपने गरी तनषधेाज्ञासमेत जारी गररददयो।31  

 

६. उपद्रिजन्य कायन उपरको उपिार 
कसैले कसरुजन्य कायन गरेमा िा अरुलाई अवहत हनु ेकायन गरेमा त्यसका विरुद्धमा उपिार माग गनन 
पाउन े कुरामा वििाद हनु सक्दैन। जहाुँ अतधकार हनु्छ, त्यहाुँ उपिार पतन स्िताः अन्तरतनवहत रहेको 
हनु्छ। उपिार विनाको अतधकार भनेको िास्तिमा अतधकार नै होइन, त्यो केबल अलंकार मात्र 
मातनन्छ। कसैले उपद्रिजन्य कायनद्वारा अरुको अवहत गदनछ भने त्यस्तो कायनलाई िनुौती ददने तनक्तित 
प्रकृया हनु्छ र त्यसमा प्राप्त हनुे उपिार पतन तनधानररत गररएको हनु्छ। सामान्यतया उपद्रिजन्य कायनमा 
प्राप्त हनु ेउपिारलाई देहायबमोक्तजम िगीकरण गरेर अध्ययन गनन सवकन्छ। 

 

६.१ तनषधेाज्ञा (Injunction)  

तनषधेाज्ञा त्यस्तो आदेश हो, जसले तत्कालका लातग गररएको िा भइरहेकै कायनलाई यथाक्तस्थतत कायम 
गररन्छ। तनषधेाज्ञा सामान्यतया आशंकाको अिस्थामा आकवषनत हनु्छ, अथानत ् कुनै तबज्याईं हनु लागकेो 
अिस्थामा त्यसलाई रोक्नका लातग यस्तो आदेश जारी हनु्छ। कायन सम्पन्न भैसकेको अथानत ् तबज्याईं 
भैसकेको अिस्थामा तनषधेाज्ञा उपयिु उपिार मातनुँदैन। तथावप यस्तो अिस्थामासमेत उपिारको मागन 
अिलम्िन गने तसलतसलामा उपद्रिजन्य कायनको प्रभाि र असर विस्ताररत हनु नददई त्यसलाई यथाक्तस्थतत 
कायम गननका लातग यस्तो आदेश उपयिु मातनन्छ। सामान्यतया तनषधेाज्ञाको आदेश अस्थायी प्रकृततको 
हनु्छ। तर कततपय अिस्थामा स्थायी प्रकृततको तनषधेाज्ञासमेत जारी गररन्छ। यस्तो आदेश जारी गने 
नगने कुरा अदालतको स्िवििकेीय अतधकार अन्तगनत पदनछ, अथानत ्कसैले पतन तनषधेाज्ञालाई अतधकारको 
रुपमा दािी गनन सक्न ेहुुँदैन। 

 

६.२ क्षततपूततन (Damages)  

उपद्रिजन्य कायनबाट भएको क्षततबापतको क्षततपूततनको दािी गनन सवकन ेहनु्छ। तर यस्तो क्षततपूततन कततपय 
अिस्थामा िास्तविक क्षततसुँग सामञ्जस्य नहनुे गरी सांकेततक मात्र पतन हनु सक्छ, कानूनद्वारा तनधानररत 
अथानत ्कानूनले तोकेको हदसम्म मात्र पतन हनु सक्छ र कततपय अिस्थामा पीतडत पक्षलाई पूणन रुपमा 
न्यायको अनभुतूत हनु ेखालको र पीडक अथानत ् तबज्याईंकतानलाई तनरुत्सावहत तलु्याउन ेखालको पतन हनु 
सक्छ, तावक उसले त्यस्तो तबज्याईंको पनुरािकृ्ति नगरोस।्  

 

६.३ कटौती िा न्यूनीकरण (Abatement)  

तनजी प्रकृततको उपद्रिमा यदाकदा त्यस्तो उपिारको खोजीसमेत गररन्छ, जसमा उपिार प्रातप्तका लातग 
कानूनले तनधानरण गरेको मागनको अिलम्िन गररुँदैन। आफू उपर भएको तबज्याईंको न्यूनीकरणका लातग 
                                                            
31 Hopkin v. Hamilton Electric Light and Cataract Power Co., (1901), 2 O.L.R. 240. 
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पीतडत पक्ष स्ियं नै सवक्रय हनु्छ र त्यस्तो बाधा, अिरोध िा कदठनाई उत्पन्न गराउन ेअरु कसैको क्तिज 
बस्त ुहटाउन ेकायन सम्पन्न गररन्छ। दृष्टान्ताः कसैले लगाएको रुख तबरुिाबाट तछमेकीलाई असर पारेको 
छ, उसको घर जग्गामा सेप गराएको छ भने त्यस्तो रुख तबरुिा हटाउन सम्बक्तन्धत व्यक्तिलाई आग्रह 
गने, न्यावयक प्रकृयामा प्रिशे गरी हटाउन बाध्य तलु्याउन,े क्षततपूततन माग गने लगायतका प्रकृया अिलम्िन 
नगरी त्यस्तो रुखको हाुँगा पीतडत पक्ष स्ियंले काटी अिरोध हटाउने कायन गररन्छ। यस खालको 
उपिारलाई उपयिु र कानून अनरुुपको मातनुँदैन, तथावप यसको प्रयोग भने हनु ेगरेको पाइन्छ। यस्तो 
उपिार तनजी प्रकृततको उपद्रिमा मात्र ग्राह्य हनु्छ। सािनजतनक प्रकृततको उपद्रिमा व्यक्तिले यस खालको 
उपिार खोज्न ेप्रयत्न गदनछ भन ेत्यस्तो उपिार स्ियंमा कसरुजन्य कायन हनु जान्छ। सािनजतनक प्रकृततको 
तबज्याईंको न्यूनीकरणका लातग अदालतबाट आदेश प्राप्त गनन सवकन्छ, तनषधेाज्ञाको आदेशबाट त्यसलाई 
रोक्न सवकन्छ।  

 

उपिार प्रातप्तका सन्दभनमा नेपालको कानूनी व्यिस्थालाई हेदान तबज्याईंलाई रोक्न तनषधेाज्ञाको आदेश, हातन 
पतुगसकेको अिस्था भए पीतडत पक्षका लातग क्षततपूततनका साथै तबज्याईंकतानलाई सजायसमेतको व्यिस्था 
गररएको पाइन्छ। तनषधेाज्ञाका लातग क्तजल्ला अदालत र उच्ि अदालतले क्षेत्रातधकार ग्रहण गनन सक्दछन ्
भने कततपय अिस्थामा असाधारण अतधकारक्षते्र  अन्तगनत ररट क्षेत्रातधकारको प्रयोगसमेत हनु ेगरेको छ, 

त्यस्तो अतधकार उच्ि अदालत र सिोच्ि अदालतबाट प्रयोग हनु्छ। यसअक्तघ न्यावयक व्याख्या अन्तगनतको 
स्ट्याच्यटुरी उपद्रि शीषनकमा असाधारण अतधकारक्षेत्र  अन्तगनत सिोच्ि अदालतले जारी गरेका 
आदेशहरुलाई उदाहरणका रुपमा तलन सवकन्छ। तबज्याईंबाट हातन नोकसानी पगुेको अिस्थामा तबज्याईंको 
प्रकृततअनसुार कततपय विषय (उदाहरणाः साविकमा केही सािनजतनक अपराध र हालको अभद्र व्यिहार) मा 
क्तजल्ला प्रशासन कायानलयबाट, कततपय विषय (उदाहरणाः अरुको घर जग्गालाई असर पने गरी रुख तबरुिा 
लगाएको, अकानको घर जग्गा िा सािनजतनक बाटोमा बलेसीको पानी झारेको, परापूिनदेक्तख उपयोग हुुँदै 
आएको बाटो तनकास िा सािनजतनक स्थलको उपयोगमा बाधा परु् याएको) मा स्थानीय तहको न्यावयक 
सतमततबाट र कततपय विषय (उदाहरणाः तनजी िा सािनजतनक सम्पक्तिमा क्तखिोला, गाली बेइज्जती, लटुवपट, 

दषु्कृततलगायत) मा क्तजल्ला अदालतबाट न्याय तनरुपण गररन्छ। यस अन्तगनत पीतडत पक्षलाई क्षततपूततन र 
पीडकलाई कैद िा जररिाना िा दबैु सजायसमेत गरी उपिार प्रदान गररन्छ।  

 

७. उपद्रि सम्बन्धमा आकवषनत हनेु प्रततरक्षासम्बन्धी तसद्धान्तहरू  

उपद्रि सम्बन्धमा मूलताः दईुिटा प्रततरक्षाका तसद्धान्तहरुले मान्यता पाएका छन।् ती हनु-्  लामो 
अितधसम्मको तनरन्तर भोगपतछ प्राप्त हनुे अतधकार अथानत ्क्तिरभोग (Prescription) र स्ट्याच्यटुरी प्रातधकार 
(Statutory authority) । 
 

७.१ क्तिरभोग (Prescription) 

क्तिरभोगको अतधकार तसजनना हनुका लातग केही पूिनशतनहरु आिश्यक पदनछ। ती हनु-् एकाको क्तिजबस्त ु
िा सम्पक्ति अरु कसैले प्रयोग गररएको हनुपुने, त्यस्तो प्रयोग देक्तखन ेगरी भएको हनुपुने र अन्य व्यक्तिद्वारा 
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दािी नगरेको हनुपुने। त्यस्तो भोग तनक्तित अितध (तबस िषन/ततस िषन) सम्म शान्त, खलुा र सहज रुपमा 
तबना कुनै व्यिधान, तबना कुनै अबरोध अतधकारका रुपमा भएको हनुपुदनछ। उि अितध व्यततत भएपिात ्
तनरन्तर रुपमा भोग गररएको क्तिज बस्त ु िा सम्पक्तिमातथको प्रयोग तबज्याईं मातनुँदैन, त्यस्तो भोगले 
िैधातनकता प्राप्त गदनछ र भोगिालाको स्िातमत्ि स्थावपत हनु पगु्छ। तर सबै अिस्थामा त्यस्तो अतधकार 
स्थावपत हुुँदैन। यसको दृष्टान्तको रुपमा बेलायतको एउटा अदालतले एउटा मदु्दामा गरेको तनणनयलाई तलन 
सवकन्छ। यस मदु्दामा तबस िषनभन्दा बढी अितधदेक्तख आफ्नो व्यिसायका क्रममा स्थावपत गरेको िकलेट 
कारखानासुँगै जोडेर एकजना क्तिवकत्सकले केही समयअक्तघ मात्र परामशन कक्षको स्थापना गदनछन,् उनले 
कारखानाबाट तनस्कन ेककन श आिाजका कारण गम्भीर असवुिधाको महससु गदनछन,् त्यसैले कारखानाबाट 
उत्सजनन हनु ेआिाज कटौतीको माग गदनछन।् यसमा लामो अितधदेक्तख कारखाना सञ्चालनमा रहेकोले 
आफ्नो अतधकार तसजनना भएको भनी क्तजवकर तलन पाइुँदैन। जब असवुिधाको अनभुतूत हनु्छ, तब दािी गनन 
सवकन्छ, कुनै कायन कुनै स्थान विशेषमा िा कुनै एक समयमा सामान्य लाग्न सक्छ भन ेअको कुनै स्थान 
विशेषमा िा समयको अन्तरालमा असामान्य िा असवुिधायिु हनु सक्छ। यदद लामो समयसम्मको 
उपभोगलाई आधार बनाएर त्यस्तो उपद्रिजन्य कायनलाई िैधता प्रदान गररन्छ भन े त्यसले अन्यायलाई 
बढािा ददन्छ भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गररयो।32 

 

यस सम्बन्धमा नेपाल कानूनलाई हेदान मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ को दफा २७३ मा कुनै व्यक्तिले 
अको व्यक्तिको िल सम्पक्तिको हकमा तीन िषन र जतमनको हकमा ततस िषनभन्दा बढी समयदेक्तख त्यस्तो 
सम्पक्ति िा जतमन आफ्नै सम्पक्ति िा जतमन सरह भोग गरेमा त्यस्तो सम्पक्ति िा जतमनमा तनजको प्रततकूल 
भोगातधकार रहेको मातनने र यसरी प्रततकूल भोगातधकार प्राप्त भएमा त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो सम्पक्ति आफ्नो 
नाममा स्िातमत्ि कायम गराउन सक्न ेव्यिस्था गररएको छ। 

 

यसरी अकानको सम्पक्तिमा आफ्नो भोगातधकार कायम गने वक्रयालाई सामान्यतया तबज्याईं नै मातनन्छ। तर 
लामो अितधसम्मको त्यस्तो प्रततकूल भोगातधकारले अन्तताः स्िातमत्ि स्थावपत गने आधार तनमानण गदनछ। 
तर यसलाई तनरपेक्ष रुपमा ग्रहण गनन नसवकने गरी सोही दफामा स्िातमत्ििालाको जानकारी तबना, गोप्य 
रुपमा िा जिरजस्ती कुनै िल सम्पक्ति िा जतमन भोग गरेकोमा प्रततकूल भोगातधकार रहेको नमातनने, 
त्यसैगरी सरकारी, सािनजतनक, सामदुावयक िा गठुीको जग्गा जततसकैु समयसम्म भोग गरेको भए तापतन 
प्रततकूल भोगातधकार प्राप्त नहनुे साथै कुनै सम्पक्ति िा जतमनको सम्बन्धमा करार िा कानूनद्वारा छुटै्ट 
व्यिस्था भएकोमा सोहीबमोक्तजम हनुे भनी व्यिस्था गररएको पाइन्छ।  

 

यसै सम्बन्धमा सिोच्ि अदालतले एउटा मदु्दामा िोरी, बलपूिनक िा जिरजस्ती रुपबाट गररएको कब्जा र 
िैध स्िातमत्ििालाको अतधकारमा आघात नपने गरी अस्थायी प्रयोगको तनतमि मातगएको िा त्यस्तो 

                                                            
32

 Sturges v. Bridgman, (1879) 11 Ch. D. 852.  
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अनरुोधको आधार गररएको भोगले भोगातधकारको हैतसयत तसजनना गनन सक्दैन33 भनी व्याख्या गरेको छ। 
त्यसैगरी अको एक मदु्दामा कसैको सम्पक्तिमातथ अको व्यक्तिले कसैको हटक क्तखिोला तबना िोरी िा 
बदतनयत नराखी शाक्तन्तपूिनक ढंगले लामो समयसम्म भोग कायम राख् दछ भन े यस्तो लामो समयको 
भोगातधकारबाट भोगकतानको स्िातमत्िको उदय हनु सक्न,े प्रततकूल भोगातधकारको लातग त्यस्तो भोग 
अविक्तच्छन् न र िास्तविक धनीलाई थाहा भएको हनुपुने, यस्तो भोग बलपूिनक िा िोरी गरी िा 
बदतनयतपूिनक गरेको अिस्था हनु ुनहनु ेर प्रततकूल भोगातधकारको समयाितध कानूनले तोकेको हनु सक्ने34 
भनी व्याख्या गररयो। 

 

७.२ स्ट्याच्यटुरी प्रातधकार (Statutory Authority)  

कानूनले कुनै कायन गने अतधकार प्रदान गरेको िा कुनै जतमनको प्रयोग तनक्तित उद्देश्यका लातग गने गरी 
तोकेको अिस्थामा पूणन सािधानीका साथ त्यसको प्रयोग गररन ुपदनछ। िैधातनक अतधकार तनरपेक्ष र तनशतन 
मात्र हुुँदैन, सापेक्ष र शतनयिु पतन हनु सक्छ। तनरपेक्ष अतधकार अन्तगनतको कायनमा कानूनले त्यस्तो 
अनमुततसमेत प्रदान गदनछ जसको प्रयोग गदान उपद्रिजन्य कायन हनु पतन सक्छ िा त्यसबाट कुनै खालको 
हातन पतन हनु सक्छ। जबवक सापेक्ष अतधकार अन्तगनत व्यक्तिको अतधकार सरुक्तक्षत हनुे गरी, कसैलाई 
हातन नपगु्ने गरी र उपद्रिजन्य अिस्था उत्पन्न नहनु े गरी कायन सम्पादन गररन ु पदनछ भन्न े मान्यता 
राक्तखन्छ।  

 

यसै सन्दभनमा संयिु अतधराज्य बेलायतको अदालतबाट एउटा मदु्दामा प्रततिादीले सञ्चालन अनमुतत प्राप्त 
गरेको रेलिेमा लोकोमोवटभ इक्तञ्जनको प्रयोग गनन कानूनले नै अतधकार प्रदान गरेको भए पतन उि 
इक्तञ्जनबाट तनस्केको आगोको क्तझल्काले रेलिेसुँगै रहेको िादीको काठमा आगलागी भई नोकसानी भएको 
सम्बन्धमा िादीले सकु्खा घाुँस र सकेुका दाउराहरु हटाउन बेिास्ता गरेर आगो लाग्न ेअिस्थाको तसजनना 
गरेको भनी प्रततरक्षा गनन सवकन ेहुुँदैन35 भनी व्याख्या गररयो।  

 

यी सबै न्यावयक व्याख्यालाई आधार बनाएर हेदान देहायका विषयमा प्रततरक्षा गनन नपाइने देक्तखन्छाः  

 कुनै व्यक्तिले जानाजान कारखानाको नक्तजकै जतमन खररद गदनछ, त्यस्तो कारखानाबाट उत्सक्तजनत हनुे 
ध्ितन, िाफ, गन्ध िा फोहरले उसलाई असर गदनछ, हातन गदनछ भन ेिादी स्ियंले नै त्यस्तो असरका 
बारेमा जानीबकु्तझकन जतमन खररद गरेको हो भन्न ेआधारमा प्रततिादीले प्रततरक्षा गनन पाउुँदैन।  

 त्यसैगरी आफ्नो कारणबाट अरुलाई हातन पगु्न े कायन हनु नपाओस ् भनी आफ्नो सम्पूणन साम्यन 
लगाएर प्रयास गरेको भन्न े कुरा पतन प्रततिादीका लातग प्रततरक्षाको आधार बन्दैन। उसको प्रयत्न 

                                                            
33 नेकाप २०६५, अंक ३, धन. नं ७९३९ । 

34 नेकाप २०७५, अंक ३, धन. नं ९९७६ । 

35 Vaughan v. Taff Vale Railway Company, (1860) 5 H.N. 679. 
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हुुँदाहुुँदै पतन अरुलाई िोट पगुेको, हातन पगुकेो िा असवुिधा भएको अिस्थामा त्यसलाई िनुौती ददन 
सवकन्छ र त्यसको दावयत्ि प्रततिादीले िहन गनुनपने हनु्छ।  

 कुनै उपद्रिजन्य कायन धेरै जनाले गरेको वक्रयाको उपज हो भन्न े देक्तखएकोमा कुनै एउटालाई मात्र 
क्तजम्मेिार ठहर् याउन नसवकन ेभए पतन त्यसैलाई मात्र प्रततरक्षाको आधार बनाउन सवकुँ दैन। अथानत ्
सुँगै रहेका अरुको कारणबाटसमेत त्यस्तो अिस्था तसजनना भएको छ भन्ने तकन  गरेर दावयत्िबाट 
उन्मकु्ति पाइुँदैन। 

 प्रततिादीले आफ्नो सम्पक्तिको प्रयोग औक्तित्यपूणन ढंगले गरेको छु भनेर मातै्र पतन प्रततरक्षा गनन पाउने 
अिस्था हुुँदैन, अरुका लातग साुँक्तच्िकै असवुिधा उत्पन्न गराउन े गरी गररएको सम्पक्तिको प्रयोगलाई 
औक्तित्यपूणन प्रयोग मान्न सवकुँ दैन।  

 

यसै सन्दभनमा उपद्रि िा तबज्याईं सकृ्तजत दावयत्ि र त्यसको प्रततरक्षाको विषयसमेत यहाुँ प्रासंतगक हनु े
देक्तखन्छ। खासगरी फौजदारी कानूनले अपराधको रूपमा पररभावषत गरेको उपद्रि िा तबज्याईं गने व्यक्तिले 
सो कायन दोषी मनोभािनासवहत गरेको अिस्थामा सो गरेबापत उसलाई दावयत्ि िहन गराइन्छ। त्यस्तो 
कायन गने व्यक्तिलाई सामान्यतया आपरातधक दावयत्िबाट छुट हनु सक्दैन। कततपय अिस्थामा कानूनले नै 
त्यस्तो तनषतेधत कायन गने व्यक्तिको हैतसयत िा त्यस्तो आपरातधक कायन हुुँदाको खास अिस्था िा 
पररक्तस्थतत उल्लेख गरी त्यस्तो हैतसयत भएको व्यक्तिले आपरातधक कायन भनी पररभावषत गररएको कुनै 
कायन गरेमा िा त्यस्तो खास अिस्था िा पररक्तस्थततमा अपराध भनी पररभाषा गररएको कायन भएमा सो कायन 
गने व्यक्तिलाई आपरातधक दावयत्ि िहन नगराउने तसद्धान्त फौजदारी वितधशास्त्रमा विकातसत हुुँदै गएको 
छ। यसलाई सामान्य प्रततरक्षाको तसद्धान्त (Principle of General Defence) पतन भतनन्छ।36  

 

त्यसरी दावयत्ि िहन सम्बन्धमा प्रदान गररने छुट पूणन िा आकं्तशक दबैु हनु सक्दछ। आपरातधक 
दावयत्िको अपिादका रूपमा सजायबाट छुट िा उन्मकु्तिको दािी गने (Defence) सम्बन्धमा वितभन्न 
तसद्धान्तहरू विकतसत हुुँदै आएका छन।् ती तसद्धान्तहरूले मूलताः आपरातधक दावयत्ि तनधानरण गने 
सम्बन्धमा कतानको मनसाय तत्िलाई गम्भीरतापूिनक वििार गनन उत्प्ररेरत गदनछन।् त्यस्ता तसद्धान्तहरूलाई 
रावष्ट्रय कानूनमा समेत समािेश गने क्रम बढ्दै गएको छ।  

 

त्यसैगरी देिानी दावयत्ि िहनका सन्दभनमा समेत केही अपिादात्मक व्यिस्थाहरु रहेका छन।् कततपय 
पररक्तस्थततमा एउटाले गरेको दषु्कृततजन्य कायनबाट भएको हातन नोकसानीको दावयत्ि अकोले िहन गनुनपने 
अिस्था रहन्छ। यसमा मूलताः घरको मखु्य व्यक्ति, संरक्षक, माथिर, सम्पक्ति धनी िा संस्थालाई 
दावयत्िातधन बनाउन े गररन्छ। प्रिलनमा रहेका त्यस्ता केही अपिाद र त्यसका आधारमा विकतसत 
प्रततरक्षासम्बन्धी तसद्धान्तहरूलाई विद्यमान नपेाली कानूनको सापेक्षतामा उल्लेख गनुन सान्दतभनक हनु े
देक्तखन्छ।  

                                                            
36 MICHAEL J. ALLEN, ELLIOT AND WOOD'S CASES AND MATERIALS ON CRIMINAL LAW 283 (Sweet & Maxwell, 

2001). 
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साविकको कानूनी व्यिस्थामासमेत सिनसाधारणको वहतको लातग िा असल तनयतले दोष लगाउन ेकुरालाई 
बेइज्जती गरेको नमातनने व्यिस्था गाली बेइज्जतीको ऐन, २०१६ को दफा ४ ले गरेको तथयो। त्यसैगरी 
दफा ९ ले मामलुी गाली बेइज्जती िा अपमान हनु े कामलाई कसरु नमातनने व्यिस्था गरेको तथयो। 
हालको मलुकुी अपराध संवहताको दफा २७ मा मामलुी हातन नोकसानी भएकोमा कसरु नहनु े व्यिस्था 
गररएको छ भन ेभाग- ३, पररच्छेद-२ अन्तगनतको दफा ३०६ को उपदफा (३) मा सिनसाधारणको वहतका 
लातग, सािनजतनक वहत, सदािार िा नैततकताको लातग असल तनयतले, तनजी वहतको लातग, अनसुन्धान िा 
अतभयोग लगाउने प्रयोजनका लातग गररएका कायनलाई बेइज्जती नमातनने भनी बाहेक गररएको छ। 
त्यसैगरी कानूनबमोक्तजम अतधकार प्राप्त अतधकारीले आफ्नो अतधकारको प्रयोग गने तसलतसलामा गरेको 
कायनलाई पतन उपद्रिका रुपमा िा दषु्कृततका रुपमा तलन तमल्न ेहुुँदैन। तर यसलाई तनरपेक्ष रुपमा तलन 
नतमल्ने सम्बन्धमा यस अक्तघ नै वििेिना गररएको छ।  

 

मानतसक अिस्था फौजदारी दावयत्त्िबाट उन्मकु्ति पाउनको लातग कुनै काम गदानका बखत मानतसक 
अस्िस्थताको कारणले त्यस्तो कामको प्रकृतत, गणु, दोष िा पररणाम बझु्न नसक्ने गरी होस ठेगानमा 
नरहेको अिस्था (Legal Insanity) हनुपुदनछ।  

 

८॰ तनष्कषन 
िास्तिमा उपद्रिसम्बन्धी कानूनलाई आफैमा अतलक्तखत कानूनका रुपमा विकतसत हुुँदै गएको कानूनका 
रुपमा तलइन्छ र यसको विकासमा न्यावयक व्याख्याले समेत महत्त्िपूणन योगदान परु् याएको छ। तर 
पतछल्लो समयमा उपद्रिजन्य वक्रयालाई तनयन्त्रण गनन, त्यस्तो कायनबाट पीतडत पक्षलाई क्षततपूततन प्रदान गनन 
र उपिार प्रदान गने संयन्त्र र प्रवक्रया तनधानरण गननका लातग तलक्तखत कानूनी प्रबन्ध गनन थातलएको छ। 
त्यसैगरी िातािरणका प्रतत आम िासो र सरोकारसमेत अतभव्यि हनु थालेको निीनतम पररिशेमा 
िातािरणीय दृवष्टले अनभुतू गररने असवुिधा र हातन नोकसानीसुँग जोतडएर उपद्रिका नयाुँ आयामहरु थवपुँदै 
गएको पाइन्छ। 

 

नेपालका सन्दभनमा के कुन कानूनले गरेका व्यिस्थाहरु उपद्रिसम्बन्धी कानूनी व्यिस्था हनु ्भनी स्पष्टसुँग 
भन्न सवकने अिस्था छैन। तर उपद्रिजन्य वक्रया र त्यसका विविध आयामहरुसुँग तनकट देक्तखएका कसरु 
तथा कायनहरुलाई सम्िोधन गने गरी वितभन्न कानूनमा छररएर रहेका वितभन्न व्यिस्थालाई आधार बनाएर 
अध्ययन गनन सवकने देक्तखन्छ। त्यसैले उपद्रिजन्य कायनको प्रकृतत र िररत्रलाई आधार बनाएर नपेालको 
कानूनी व्यिस्था शीषनकमा उपद्रिजन्य कायनसुँग सम्बक्तन्धत वितभन्न कसरु र तत्सम्बन्धी कानूनी व्यिस्थाका 
बारेमा उल्लेख गररएको छ। तर एउटै विषयसुँग सम्बक्तन्धत देक्तखएका ती कानूनी व्यिस्थाहरु त्यसरी 
छररएर रहन ु भनेको त्यसको कायानन्ियनका दृवष्टले आफैमा एउटा जवटलतम अिस्था हो भन्न ु अत्यकु्ति 
हुुँदैन। त्यस्तो अिस्थाले स्िाभाविक रुपमा कानूनको जानकारी तलन,े प्रयोग गने, व्याख्या गने र पररमाजनन 
गने लगायतका कानूनको विकाससुँग सम्बक्तन्धत प्रकृयाहरुलाई समेत कदठन तलु्याउुँछ।  
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अतधकारक्षेत्रका दृवष्टले हेदान अभद्र व्यिहारसम्बन्धी मदु्दा क्तजल्ला प्रशासन कायानलयको क्षेत्रातधकार अन्तगनत 
पने तर सोही प्रकृततको मदु्दामा पटके अपराध भएको भनी थप सजाय (मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ को 
दफा ४४) को मागदािी रहेको अिस्थामा क्तजल्ला अदालतले क्षेत्रातधकार ग्रहण गनुनपने गरी गररएको 
व्यिस्थाले एकातफन  दद्वविधा उत्पन्न गराउन सक्न े र अकोतफन  कानूनको प्रयोगमा एकरुपता कायम गने 
प्रकृयालाई समेत अिरुद्ध तलु्याउन सक्ने जोक्तखम रहन्छ। 

 

मलुकुी देिानी संवहतामा पवहलो पटक दषु्कृततसम्बन्धी कानूनी व्यिस्था गररएको भए पतन पीतडत पक्षलाई 
त्यसको प्रयोगमा उत्प्ररेरत र अभ्यस्त गराउन ेप्रकृया भन ेदरुुह देक्तखएको छ। त्यसैगरी सािनजतनक उपद्रि 
र स्ट्याच्यटुरी उपद्रि सम्बन्धमा पतन त्यस्ता कायनलाई िनुौती ददन ेर आफूलाई पगुेको क्षततका आधारमा 
क्षततपूततन माग गने जस्ता प्रकृयामा सम्बक्तन्धत पक्ष अझैसम्म जागरुक भैसकेको पाइुँदैन।  

 

नेपालले परुाना कानूनी व्यिस्थालाई विस्थावपत गरी भखनर मात्र संवहताबद्ध कानूनी प्रबन्ध गरेको र संवहता 
कायानन्ियनको अत्यन्त प्रारक्तम्भक िरणमा रहेकाले अवहले नै त्यसका कमी कमजोरीहरु औलं्याउन ुहतार 
हनु जान्छ। कानूनको प्रयोग गदै जाुँदा देक्तखने समस्याले नै सधुार र पररमाजननका क्षेत्रहरु पतन स्िाभाविक 
रुपमा उजागर हुुँदै जान ेहनु्छ।  

 

उपद्रि र दषु्कृततसम्बन्धी निीनतम कानूनी व्यिस्थाकै सन्दभनमा न्यावयक व्याख्यासमेत भैसकेको अिस्था 
छैन। विगतका कानूनी व्यिस्थामा आधाररत भई गररएको न्यावयक व्याख्याले कानूनको पररमाजनन र 
प्रयोगमा महत्त्िपूणन योगदान परु् याएको यथाथनलाई नकानन नसवकने भए पतन पररिततनत कानूनी व्यिस्थाको 
सापेक्षतामा हनु ेव्याख्याको प्रततक्षा गनुन नै अवहलेका लातग िाञ्छनीय देक्तखन्छ। 
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दषु्कृतत (अपकृत्य) मा दावयत्ि 
 

डा. राजेन्द्र कुमार आिायन 
१. विषय प्रिेश 

कुनै पतन व्यक्तिले गरेका कृत्य एिम ्लोपहरू (आलेखमा कृत्य मातै्र भनेर उल्लेख गररएको छ। कृत्यमा 
लोप पतन साथै रहेको छ) यदद दोषयिु छ भने सामान्यतया दईु प्रकारका अिस्थाहरू देखा पदनछन-्अपराध 
र अपकार (दषु्कृतत)। यी दिैु प्रकृततका कृत्यहरूले अतधकार र कतनव्यको उल्लंघन गरेका हनु्छन।् 
अपराधका सम्बन्धमा राज्यद्वारा कसरु भनेर घोषणा नगरेसम्म दण्डनीय कारिाही हनु सक्दैन। त्यसैले 
अपराध संसदीय दायरा (Domain) अन्तगनतको विषय मातनन्छ। अपकारको सम्बन्धमा भने संसदले कुनै 
कानून पाररत गरोस ्िा नगरोस ्केही फरक पदैन। अदालतले आफूमा अन्तरतनवहत न्यावयक शक्ति प्रयोग 
गरेर न्याय प्रदान गदनछ। त्यसैले अपकार न्यावयक क्षेत्र (Judicial Domain) अन्तगनतको विषय मातनन्छ।  

जे सकैु भए पतन कुनै पतन व्यक्तिले दोषयिु कायन गदनछ भन ेउसले आफूले गरेको कृत्यको पररणाम भोग्न ु
पदनछ। यसैलाई सरल भाषामा दावयत्ि भनेर भतनन्छ। दावयत्ि एक त्यस्तो बन्धनयिु कडी हो जनु 
अपकारकतान र कृत्यको पररणामका बीिमा अन्तरतनवहत रहेको हनु्छ। अझ सरल भाषामा यदद व्यक्तिको 
अतधकार जि कतनव्यको अधीन पगु्दछ भने त्यसलाई दावयत्िको शे्रणीमा राक्तखन्छ। दावयत्ि हातन, असवुिधा, 
लाभ एिं अिसर आददमा समेत सक्तम्मतलत रहेको हनु्छ।  

 

कानूनी रूपमा उिरदायीको अथन कानूनअनसुार क्तजम्मेिररता िा जिाफदेवहता एिम ् कानूनी रूपबाट 
बाध्यकारी हनेु अिस्थालाई बोध गदनछ। कानूनी दावयत्ि नागररक/देिानी कानून एिम ्आपरातधक कानून 
दिैुसुँग सम्बक्तन्धत रहदै दावयत्ि कानूनका वितभन्न क्षेत्रहरूबाट उत्पन्न हनु सक्छ। यस्ता क्षेत्रहरू जस्तैाः 
करार/अनबुन्ध, दषु्कृतत, कर या सरकारी एजेन्सीहरूद्वारा तनधानररत गररएको दण्ड जररिाना आदद हनु 
सक्छन।् दािीकतान त्यो हनु्छ जसले दावयत्ि स्थावपत गनन िा सातबत गनन िाहन्छ। अको पक्षले दावयत्ि 
नभएको क्तजवकर गदनछ।  

 

यस पषृ्ठभतूममा प्रस्ततु लेखमा दषु्कृततजन्य कृत्यमा व्यक्ति के कसरी दावयत्िाधीन हनु्छ भन्न ेविषयमा ििान 
गने प्रयास गररएको छ। 

 

२. दावयत्िको अथन र के्षत्र 

वितधशास्त्रमा दावयत्ि शब्दको मखु् य रूपमा तनम्न अथन बोध हनुे गरी व्याख्या गने गररन्छ। 

क) कुनै पतन व्यक्तिलाई प्रस्तावित कायन गने शक्ति छ भनेर भतनन्छ भने उसलाई सो कायनमा गननमा 
प्रभावित गनन सवकदैन।  

                                                            
 माननीय धजल्ला न्यायाधीश, धजल्ला अदालत । 
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ख) यदद कसैको अतधकारलाई पररिततनत गनन सवकन्छ भने सो दावयत्िको अधीनमा रहेको छ भन्न ेहनु्छ। 
यसको तात्पयन प्रस्तावित व्यक्तिको प्रस्तावित कायन अवहतकारी छ भन्न ेहनु्छ।  

 

प्रस्ताविक कायन गनन नसक्नकुो तात्प अरू उसको अधीन छन ्भन्न ेहनु्छ भने प्रभावित गनन सक्न ुमतलि उ 
अरूको अधीन छ भन्न े हनु्छ। अधीनस्थताले अतधकार र कतनव्यलाई संकेत गननछ। अको अथनमा 
साम्यनलाई समेत संकेत गररराखेको हनु्छ। दावयत्ि खास प्रकारको बन्धन हो। यस्तो बन्धनलाई कानूनले 
संरक्षण प्रदान गरेको हनु्छ। दावयत्ि शब्दले कानूनी संकल्पनालाई पररलक्तक्षत गदनछ। कुनै पतन व्यक्ति 
दावयत्िको अधीन भयो भन्नुको मतलि उसको कानूनी अतधकारयिु कल्पना अकानको शक्तिको अधीन हनु 
पगु्यो भन्न े हनु्छ। व्यक्तिको अतधकारमा हनु गएको अंकुशले दावयत्िलाई प्रदशनन गदनछ। उदाहरणको 
लातग यदद कसैले अमकु क्तिजिस्त ुहस्तान्तरण गदनछु भनेर कानूनी रूपमा घोषणा िा प्रततज्ञा गर् यो भन ेऊ 
तनम्न कतनव्यमा अधीन हनु पगु्दछ- 
क) तनधानररत समयमा हस्तान्तरण गनन 
ख) सही एिम ्सद्द ेअिस्थामा हस्तान्तरण 

ग) कुनै गोप्य खरािी भए सो विषयमा जानकारी ददन 

घ) प्रस्तावित क्तिजिस्तकुो बारेमा गफलतमा पाररएको छैन। धोकाको गनु्जाइस छैन भन्ने कुराको 
प्रत्याभतूत 

 

उक्तल्लक्तखत अिस्थामा संप्रततज्ञात्मक कानूनअनसुार उपिार प्राप्त हनु े रहेछ भन े सो अनसुार उपिार प्राप्त 
भएन िा प्राप्त हनु सक्न े अिस्था भएन भन े दषु्कृततका लातग उिरदायी हनुपुदनछ। दषु्कृततमा धोका 
(Fraud) को साथमा अन्य क्षततपूततनजन्य कारिाहीमा उिरदायी हनुपुदनछ। घोषणा गनेले जनु तसद्धान्त िा 
अिस्थाको उल्लंघन गरेको हनु्छ सो अिस्थाबाट उत्पन्न भएको पररणामप्रतत जिाफदेही हनुपुदनछ। सरल 
भाषामा यो नै दावयत्ि हो। एक व्यक्तिको अतधकार अकानको कतनव्य हनु्छ। जसमा कतनव्य अतधरोवपत 
हनु्छ उ दावयत्िाधीन हनुपुने हनु्छ।  

 

कुनै पतन व्यक्ति ति मात्र दावयत्िाधीन भएको मातनन्छ जब उ कानूनी रूपमा कुनै काम गनन िा कुनै कुरा 
िहन गनन िा क्षततपूततन उठाउनमा आिद्ध हनु जान्छ। कवहलेकाही ँदावयत्िको प्रयोग साक्तस्तको (Penalty) 
रुपमा पतन प्रयोग हनु जान्छ।  

 

३. दावयत्िको आधारहरू 

दावयत्िलाई समाजशास्त्रीय दृवष्टकोणबाट हेने हो भन ेयसको मूल आधार भनेको समाजको स्िीकृत मूल्य र 
मान्यता नै हो। समाजमा रहेका व्यक्तिहरू आफू पूणन रुपमा सरुक्तक्षत छु भन्न े महससु गरी राखेका 
हनु्छन।् असरुक्षाको िातािरणमा समाजमा रहेका कानूनी मूल्य मान्यताहरूले उसलाई उपिार प्रदान गदनछ 
भन्ने अपेक्षा गरी राखेको हनु्छ। समाजमा रहेका मातनसहरूले एक अकानमा कसैमातथ पतन मनसायपूिनक 
अत्याक्रमण (Intentional Aggression) गदैनन ्र सबैजना अनशुातसत छन ्भन्न ेठानेका हनु्छन।् कुनै पतन 
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व्यक्तिले जे काम गरे पतन काम गनेले उक्तित सािधानी अपनाएर गदनछ िा गररराखेको छ भन्न ेअनमुान 
गररन्छ। जस्तै कसैले रूख ढाली राखेको छ भन ेरूख ढल्न लागेको अिस्थामा रूख ढाल्नेले िररपरर 
रहेका व्यक्तिहरूलाई रूख ढल्न लागेकोले सो क्षेत्रमा नजान िा नआउन भनेर सूिना टाुँस गरेको िा 
जानकारी गराएको हनुपुदनछ भन्न े विश्वास एिम ्अनमुान गररएको हनु्छ। यदद सो गरेन भन ेरूख ढल्ने 
क्रममा अरू कसैलाई हनु गएको हातन नोकसानीमा जिाफदेही हनु्छ।  

 

समाजमा व्यक्तिले संकलन गरेमा सामग्रीहरू अरूलाई हातन गने अिस्थाको हनु ु हुुँदैन। यदद हातन गने 
खालका छन ् भन े उक्तित सरुक्षा सािधानी अपनाएर राखेको छ भन्न े मातनन्छ। जस्तैाः कसैले कुनै 
विष्फोटक पदाथन ल्याएको छ भने सो अरूलाई हातन नगने वहसािले राख्नपुदनछ। कथंकदाक्तित सो पडवकएर 
कुनै हातन नोकसानी परु् यायो भन ेतनज जिाफदेही हनुपुदनछ।  

 

समाजको मूल्य र मान्यताको उल्लंघन गररन्छ भन े सो उल्लंघनकतान कानूनी रूपमा क्षततपूततन गननमा 
दावयत्िाधीन हनुपुदनछ। सामाक्तजक मूल्य र मान्यताहरूलाई कानूनले मान्यता प्रदान गरेका हनु्छ भन े
कततपय मूल्य र मान्यताहरू आफैमा कानून सरह हनु्छन।् ती मान्यताहरूलाई विधावयकाले अनमुोदन 
गरररहन जरुरत पदैन। जस्तैाः कुनै जोक्तखमयिु जनािर ल्याउछ िा राख् छ िा सो जनािरको नक्तजक जान्छ 
भने सो उसले आफ्नो जोक्तखममा गरी राखेको हनु्छ। आफूले आफैलाई जोक्तखममा जानाजानी पारे पतन 
अरूलाई जोक्तखममा पानन पाइुँदैन। यो विषयलाई विधावयकले पाररत गरेको कानूनी दफाहरूमा कही ँकतै 
पतन लेक्तखएन भने पतन सो कानून सरहको मूल्य मान्यता हो।  

 

आधतुनक राज्यहरू लोक कल्याणकारी राज्य हनु ् भनेर मातनने हनुाले ितनमानमा दावयत्िको आधार 
राज्यसुँगको सम्बन्धबाट पतन शृ्रक्तजत हनु्छ। राज्य आफैमा दावयत्ि िहन गने संस्था हो। राज्यले आफ्नो 
दावयत्िबाट कुनै पतन िहानामा पक्तन्छन पाउदैन। यही मान्यताबाट राज्यको उिरदावयत्िको तसद्धान्तको 
विकास भएको छ। कामदार एिम ्नोकरप्रततको राज्यको दावयत्ि सम्बन्धबाट तसजनना भएको दावयत्ि हो। 
राज्यका तनकायगत अन्तरसम्बन्ध पतन राज्य सम्बन्धबाट सकृ्तजत हनुे दावयत्िका आधारहरू हनु।्  

 

४. दषु्कृतत दावयत्ि (Tortious Liability)  

दषु्कृततमा रहेका वितभन्न दावयत्िहरूको अिस्थाको बारेमा ििान गनुन पूिन दषु्कृततजन्य दावयत्िको बारेमा 
जानकार हनु जरुरी देक्तखन्छ।  

 

दषु्कृतत आफैमा एक दावयत्ि हो। दषु्कृततमा जब दावयत्िको बारेमा तनणनय गनुनपने हनु्छ, त्यस अिस्थामा 
प्रस्तावित विषयिस्त ु कानूनद्वारा व्यिक्तस्थत गररएको अतधकार एिम ् कतनव्यको पररतधमा छ छैन भनेर 
हेनुनपने हनु्छ। दषु्कृततमा दावयत्ि जवहले पतन अतनधानररत (Unliquidated) हनु्छ। यदद कुनै ऐन कानूनद्वारा 
दावयत्ि तनधानरण (Liquidated) गररएको छ भन ेसो दषु्कृततको दायरामा नआउन ेपतन हनु सक्छ। यदद 
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दषु्कृततको दायरामा आयो भने पतन सो सावंितधक/कानूनी  अन्तगनतको दषु्कृततजन्य (Statutory Tort) 
दावयत्िमा पदनछ। दषु्कृततमा क्षततपूततन जवहले पतन अदालतले तनधानरण गरेबमोक्तजम हनु्छ।  

 

ितनमान समयमा व्यक्तिहरू लापबानही िा हेलिेक्र्याइुँपूणन (Careless Act) कायनबाट िा जानाजानी गररएको 
कायनहरूबाट (Intentional wrongs) पीतडत भइराखेको अिस्था देक्तखन्छ। यसका धेरै पररणामहरू तनस्कने 
हनु्छ। सो मध्येको एक दषु्कृतत हो। दषु्कृतजन्य दावयत्ि हो होइन भनेर तनक्यौल गनन तनम्न िरण िा 
अिस्था छ छैन भनेर हेनुनपने हनु्छ। 
क)  दषु्कृततकतानको (Wrongdoers) अरूप्रतत सम्यक सािधानी अपनाउने (Reasonable Duty of Care) िा 

अरूको अतधकारमा सम्मान गनुनपने कतनव्य तथयो िा तथएन, 

ख) दषु्कृततकतानले (Wrongdoers) आफ्नो कतनव्य पालनमा कुनै गल्ती (Breach of Duty) गर् यो गरेन,  

ग) अमकु कृत्यमा कुनै कानूनद्वारा सम्बोधन छ छैन,  

घ) अमकु कायनलाई अदालतको अतनधानररत क्षततपूततनको दायरामा ल्याइएको छ छैन,  

ङ) अमकु कायनबाट पीतडतको कानूनी क्षतत भएको हो होइन र सो क्षतत दूरिततन प्रभाि1 (Remoteness) छ 
छैन आदद। 

 

उक्तल्लक्तखत प्रश्नहरूलाई मध्यनजर गरी नततजा पीतडतको पक्षमा सकारात्मक रुपमा आयो भन ेदषु्कृततजन्य 
दावयत्िको जन्म हनु्छ।  

 

दषु्कृततमा दािी गररएका दावयत्िहरू तनधानरण गने क्रममा सरुक्षा वहत एिम ्कायन गने स्ितन्त्रताको आधार 
पतन हेररन्छ। व्यक्तिले गरेका कायनहरू दोषयिु छन ् भन े दावयत्ि िहन गनुनपदनछ भन्न े परुानो मान्यता 
रवहआएकोमा ितनमानमा सो मान्यतामा पररितनन भएअनसुार विना दोष पतन उिरदायी हनुपुदनछ भन्न े
तसद्धान्त स्िीकार गररएको छ। कुनै पतन हातनको अथन अतधकारको हस्तक्षेप हो। अतधकारमा हस्तक्षेप 
भएको देक्तखन्छ भन ेआतथनक रूपमा कुनै नोक्सान नभएको अिस्थामा पतन उिरदायी हनुपुने हनु्छ। कानूनी 
अतधकारमा हस्तक्षेप छैन भन ेजततसकैु आतथनक हातन नोकसानी भए पतन उिरदायी हनु ुपदैन।  

                                                            
1 क्षधतको दरूस्थता करार र दनष्कृधत दनवैमा आकधर्ुत हुन्ि । क्षधतको दरूस्थता काननूी परीक्षणसँग सम्वधन्धत धवर्य हो । यसमा प्रस्ताधवत कायु कतुव्यको उल्लंघनबाट 

भएको हो होइन भन्ने प्रन सबाट क्षधतको दरूस्थता हो होइन भन्ने धनष्कर्ुमा पनग्न सघाउ हुन्ि । क्षधतको दसू्थुताको बारेमा यनधक्तयनक्त पवूाुननमानको धसद्धान्त, प्रत्यक्षताको 

धसद्धान्तलगायतका कैं यन धसद्धान्तहरू रहकेा िन ्। क्षधतको दरूस्थताको बारेमा कैं यन फैसलाहरू रहकेा िन ्। व्याख्या धवशे्लर्ण एवम ्अवधारणाको लाधग अध्ययन 

गननुहोस- Bourhill vs. Young [1943] AC 92, 108; Glasgow Corp v. Muir [1943] AC 448; Greenland v. Chaplin (1850) 5 Ex 243; 

Hughes v. Lord Advocate[1963] AC 837; Jolley v. Sutton London Borough Council [2000] 1 WLR 1082; King v. Sussex 

Ambulance NHS Trust [2002] EWCA Civ 953 ; Lamb v. London Borough of Camden [1981] QB 625 ; McKew v. Holland & 

Hannan Ltd. [1969] 3 All ER 1621; Overseas Tankship (UK) Ltd v. Morts Dock and Engineering Co Ltd [1961] AC 388; Re 

Polemis & Furniss v. Withy & Co Ltd [1921] 3 KB 560; Re Polemis [1921] 3 KB 560; Scott v. Shepherd (1772) 95 ER 525; Smith 

v. Leech Brain & Co [1961] 2 QB 405; Smith v. The London and South Western Railway Company (1870–71) LR 6 CP 14; 

Tremain v. Pike [1969] 1 WLR 1556. 
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दषु्कृततलगायत अन्य विधाहरूमा पतन दावयत्िको विषय व्याख्या गररुँदा कायन स्िैक्तच्छक रहेको िा कानूनी 
बलद्वारा तनधानररत के हो भन्न े पतन हेररने हनु्छ। जस्तैाः कसैले आफैलाई करारीय विषयिस्तमुा सहमतत 
जनाएर आफूलाई दावयत्िाधीन गराएको हनु सक्छ। यदद सो स्िेच्छाले स्िीकार गरेको दावयत्िको 
पररपालना गरेन भन ेकानूनले उसलाई करार उल्लंघनमा उिरदायी बनाउन सक्छ।  

 

त्यसैगरी दावयत्ि स्िेच्छाबाट आफूलाई समनपण गरेको होइन भन े प्रस्तावित व्यक्ति िा अतधकार तथा 
कतनव्यको अनपुालनमा हनु गएको दोषको कारण दावयत्िाधीन बन्न गएको हनु सक्छ। सामान्य कानून 
(Common Law) अनसुार तनधानरण गररएका कतनव्यहरू पूरा नगरेको कारण दावयत्ि िहन गनुनपने अिस्था 
तसजनना भएको हनु सक्छ। सामान्य कानूनअनसुार तनधानरण गररएका अतधकार र कतनव्य पालनमा हनु 
गएका त्रवुटहरू कानूनी रूपमा दावयत्िको आधार बन्न गएका हनु्छन।् कानूनले नै दावयत्ि तनधानररत गरेको 
हनु्छ। दषु्कृतत कानूनको सन्दभनमा व्याख्या एिम ्विश्लषेण गररुँदा ख्याल गनुनपने त्य दषु्कृततजन्य दावयत्ि 
कानूनी दावयत्ि होइन। यसथन विधावयकाले कुनै कतनव्य तनधानरण गरेको रहेनछ भने पतन अदालतले आफै 
कतनव्य तनधानरण गनन सक्छ। जस्तैाः कुनै व्यक्ति भाडामा बसेको छ भने उसले सो घरको सरुक्षा तथा 
आिश्यक ममनत सम्भारको पतन कतनव्य स्िताः समावहत रहेको हनु्छ। भाडामा बसेको घर भनेर सरुक्षा 
सािधानीलाई ख्याल नगररकन मानौ बतगराखेको कुलोको पानी िा ढलको पानी घर क्षेत्रमा लगायो कुलो 
िा ढल रोकेन पररणामत घरलाई असर पर् यो भन ेभाडामा बतसराखेको व्यक्ति उिरदायी हनुपुदनछ। यो 
व्यिस्था कानूनमा नभएको भए पतन अदालतले सरुक्षाको कतनव्यमा हनु गएको भन्न ेआधारमा क्षततपूततनको 
आदेश जारी गदनछ।  

 

दावयत्िको क्षेत्र विस्ततृ रहेको छ। यस अन्तगनत सबै प्रकारका ऋण, बन्धन एिम ्उिरदावयत्ि रहेका 
छन।् दावयत्ि पूणन, समाक्तश्रत या सम्भािनायिु पतन हनु सक्छ। दावयत्ि कवहलेकाही ँसंयिु एिम ्अलग 
अलग (Joint and Several) पतन हनु सक्छ। यदद दईु िा बढी प्रततिादी एक अविभाज्य हातन नोकसानीको 
लातग उिरदायी छन ्भन ेप्रततिादीहरू संयिु रूपमा िा अिस्थाअनसुार छुट्टाछुटै्ट रुपमा पतन हनु उिरदायी 
हनु्छन।् प्रत्येक दोषको व्यक्तिगत मात्राअनसुार प्रततिादी संयिु रूपमा िा अलग अलग रूपमा पूरै 
क्षततपूततनको लातग पतन उिरदायी हनुपुछन।  

 

अध्ययन सरलीकृत गननको लातग दावयत्िलाई देिानी र फौजदारी भनेर भन्ने गररन्छ। देिानी दावयत्िमा 
दषु्कृततको दावयत्ि स्िताः समावहत छ। वकनवक दषु्कृतत भनेको नै देिानी गल्ती (Civil Wrong) हो2। 
दावयत्िका सम्बन्धमा धेरै तसद्धान्तहरू रहेका छन।् प्रस्ताि गररएको विषयिस्तमुा कुन तसद्धान्त लाग्न ेभन्ने 
सम्बन्धमा विषयिस्त ु र कानूनको प्रकृततका आधारमा तनधानरण हनु्छ। उदाहरणको लातग संविदात्मक 
वििादमा करारीय, दषु्कृततका सम्बन्धमा हेलिेक्र्याइुँ (Negligence), स्िताः हेलिेक्र्याइुँ (Negligence per se), 

                                                            
2 Torts are “civil wrong[s], other than breach[es] of contract, for which the court will provide a remedy.”- PROSSER AND 

KEETON, THE LAW OF TORTS, 2 (5th ed., 1984). Indian Limitation Act 1963, Sec. 2 (m); WINFIELD & JOLOWICZ, TORT 

3(12th ed., 1984); SALMOND & HUESTON, LAW OF TORTS 14-15 (20th eds.,1992). 
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उिरदाता शे्रष्ठ (Respondent superior), परदावयत्ि (Vicarious Liability), कठोर दावयत्ि (Strict Liability), 

पूणन दावयत्ि (Absolute liability) या जानीबझुी गररएको आिरण (Intentional Conduct i.e. Fault Liability) 
आदद वितभन्न तसद्धान्तहरू रहेका छन।् दािीकतानले कुन दावयत्ि अन्तगनत दािी गरेको भन्ने स्थावपत गनुनपने 
हनु्छ।  

 

दािी गररएका प्रत्येक दावयत्िसम्बन्धी तसद्धान्तका केही शतनहरू रहेका छन ् जसलाई दावयत्ि स्थावपत 
हनुपूुिन दािीकतानले स्थावपत गनुनपने हनु्छ। जस्तै- 
 प्रततिादीको कतनव्य भए नभएको, 
 प्रततिादीले आफूले पालन गनुनपने कतनव्यलाई उल्लंघन गरेको नगरेको, 
 प्रततिादीले कतनव्य पालनमा गरेको गल्तीको कारण िादीलाई हनु गएको हातन नोकसानी, 
 अमकु हातन नोकसानी उपिारयोग्य भए नभएको अिस्था।  

 

दषु्कृततमा कुनै पतन कायनका सम्बन्धमा उिरदायी बनाउन कायन र पररणामका बारेमा मूलभतू रुपमा 
दईुिटा तसद्धान्तहरूलाई प्रमखुताका साथ हेररन्छ। ती हनु ्: 

 

(क)  तबना हातनको क्षतत (Injuria sine damnum) 
विना हातनको क्षततले अतधकारमा आघात पारेको अिस्था भन्न े अथन बोध गदनछ। क्षततले कानूनी 
क्षततलाई बझुाउुँछ। तबना हातनको क्षततले व्यक्तिको पूणन तनजी अतधकारको (Absolute Private Right) 
उल्लंघन (Infringement) भएको अिस्थालाई संकेत गदनछ। यसमा मौदद्रक रुपमा कतत क्षतत भएको 
तथयो भनेर प्रारम्भमा हेररदैन। कवहलेकाही ँमौदद्रक रूपमा क्षतत नभएको पतन हनु सक्दछ। व्यक्तिको 
सम्पक्तिमातथको अतधकार, स्ितन्त्रता आदद अतधकारमा मौदद्रक क्षतत नभए पतन कानूनी क्षतत भएको 
हनु्छ। यस्तो पूणन अतधकारमा क्षतत हनुासाथ स्िताः कारिाहीयोग्य (Actionable per se) हनु्छ। स्िताः 
कारिाहीयोग्य विषयमा क्षततको िास्तविकता आिश्यकता पदैन3। कानूनी क्षततको बारेमा प्रतसद्ध 
आसवि वि. ह्वाइटको (Ashby v. White)4 मदु्दालाई तलन सवकन्छ। यस मदु्दामा िादी संसदीय 
तनिानिनको एक मतदाता भएकोमा प्रततिादी तनिानिन अतधकारीले िादीलाई गलत ढङ्ग् गबाट मत 
ददनबाट बक्तञ् ित गरे। आफ्नो मतातधकारको प्रयोगको अतधकारमा क्षतत भएको भन्न े आधारमा 
िलाइएको कारिाहीमा अदालतले सो कुरालाई स्िीकार गर् यो।  

 

                                                            
3 िा. राजेन्र कन मार आचायु, दनष्कृधत काननू, ४३ (श्रीमती पावुती आचायु, २०७६) । 
4 Ashby vs. White (1703) 92 ER 126, (1703) 2 Ld Raym 938. भारतमा यस्तै अवस्था Municipal Board of Agra v. Ashrfi Lal (1921) 44 All 

202 को मनद्दामा रहकेो ि । यसमा गलत ढङ्गबाट वादी नाम भोटर धलष्टबाट हटाइएको धथयो । यसमा काननूी अधधकारको क्षधत भएको भन्ने Ashby v. White को 

धसद्धान्त अननसरण गररयो ।  



करार तथा दषु्कृतत कानूनसम्बन्धी विशेषाङ्क २०७८  

~ 289 ~ 
 

त्यसैगरी खातामा पैसा हुुँदाहुुँदै पतन बैङ्कले िेक अनादर गरेमा5 पतन विना हातनको क्षततको अिस्था 
उत्पन्न हनु्छ। भारतमा विना हातनको क्षततको सम्बन्धमा विधायकलाई विना कारण विधानसभामा भाग 
तलनबाट बक्तञ्चत पानन तगरफ्तार गरेको अिस्थाबाट विधायकको संिैधातनक एिम ् कानूनी हकको 
उल्लंघन भएको भतन तनणनय भएको छ।6  

 

(ख) तबना क्षततको हातन (Damnum Sine Injuria) 

कवहलेकाही ँप्रततिादीको कायनको कारण िादीलाई भारी मात्रामा आतथनक क्षतत भएको हनु सक्छ। तर 
पतन िादीलाई उपिार प्राप्त हुुँदैन। यसलाई विना क्षततको हातन भनेर भतनन्छ। यसको मतलि कानूनी 
गल्ती विनाको क्षतत (Harm without Legal Wrong) भनेर बकु्तझन्छ। यस्तो अिस्था िादीको वहत 

(Interest) त भएको तर त्यस्तो वहत कानूनद्वारा संरक्षण नभएको भन्न े हनु्छ। उदाहरणको लातग 
काठमाडौ नयाुँ सडकमा एक गदुपाक पसल तनकै िलेको छ। सो पसलमा गदुपाक वकन्नको लातग 
लामो लाइनसमेत लाग्न ु पदन्यो। यसै बीिमा अको एक जनाले सोही गदुपाक पसलको नक्तजकमा 
अको गदुपाक पसल खोतलददयो। जसको कारण पवहलेदेक्तख ितलराखेको गदुपाक पसलको आम्दानी 
घटन गयो। ग्राहकहरू अको पसलमा जान थाले। अको पसलले राम्रो गणुस्तरीय गदुपाक उत्पादन 
गयो। हुुँदाहुुँदा परुानो पसललेले आफ्नो पेसा नै पररितनन गनुनपने सम्मको अिस्था आउन थाल्यो। यस 
अिस्थामा परुानो पसलेलाई आतथनक रूपमा नराम्रो नोक्सान लाग्यो तर पतन सो पसलेले मेरो नक्तजक 
पसल नखोलेको भए मलाई घाटा लाग्ने तथएन भन्न पाउदैन। उसले मेरो नक्तजक पसल नखोलेको भए 
मेरो आम्दानी घटन े तथएन भनेर भन्न पाउुँदैन। सामान्यताः उसलाई भएको घाटा गक्तणतीय रूपमा 
वहसाि गरेर तनकाल्न पतन सवकन्छ। उसको वहतलाई प्रत्यक्ष असर पतन परेको अिस्था छ तर कानूनी 
रूपमा उसले उपिार पाउुँदैन वकनवक उसको कानूनी रूपमा कुनै हातन नोकसानी भएको छैन।7 
त्यस्तै वितभन्न प्रकृततका वितभन्न अिस्थाहरू व्यिहारमा देक्तखन ेगरेका छन।्जस्तैाः 
(क) व्यापाररक प्रततष्पधानमा दषु्कृतत हुुँदैन।8  

(ख) प्रततिादीको िलक्तित्र मक्तन्दरबाट प्रदक्तशनत भइराखेको जय सन्तोषी माुँ नामक िलक्तित्रमा सरस्िती, 
लक्ष्मी र पािनतीलाई इष्यानलकुो रूपमा प्रदक्तशनत गरेको जसबाट आफ्नो भािनामा ठेस पगुकेो हुुँदा 
रोक लगाई पाउुँ भतन दािी गररएकोमा िादीको कुनै कानूनी हक अतधकार हनन ्नभएको भनेर 
उपिार प्रदान गननमा इन्कार गररएको पाइन्छ।9  

                                                            
5 Marzetti v. Williams (1830) 1 B & Ad 415. 

6  Bhim Singh v. State of J K, AIR 1986 SCC 494. यसमा ५० हजार क्षधतपधूतुको आदशेसमेत जारी भएको ि ।  
7  िा. राजेन्र कन मार आचायु, पवूुपाद धटप्पणी, ३, पषृ्ठ ४४ । 

8  Mogul Steamship Co v. McGregor Gow and Co (1892) AC 25. यसमा वादीलाई उसको व्याररक कायुबाट हटाउन अरू प्रधतष्पधधहुरू धमलेर 

जहाजको भािा यधत घटाई धदए धक वादी सो पेशाबाट धनस्कन न पने अवस्था आयो । आधथुक रूपमा हाधन नोकसानी भएको स्थाधपत हुन्ि । वादीलाई धनष्कासन 

गनु भािा घटाएको भन्ने र्ियन्िको त्य दधेखए पधन वादीको काननूी अधधकारको हाधन नभएको भन्ने आधारमा उपचार प्रदान भएन ।  
9  Usaben v. BhagyaLaxmi Chitra Mandir, AIR 1978 Guj.13. 
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(ग) आफ्नो जतमन जोगाउन बार (Fence) लगाएकोमा नदीले बगाएर अरूको क्षतत परु् याएमा 
प्रततिादीको िादीप्रतत कुनै उिरदावयत्ि रहेको हुुँदैन। अततप्रिावहत पानी िादीको जतमनमा प्रिेश 
गरेर नोकसानी परु् याएको विषय विना हातनको क्षतत हो। यसमा प्रततिादी उिरदायी हनु ुपदैन।10  

(घ) अिैधातनक संरिना नगरपातलकालगायतका तनकायले भत्काइ ददएकोमा िादीको कुनै अतधकारको 
हनन ्भएको हुुँदैन। यस अिस्थामा त्यस्तो भत्काउन ेतनकाय जिाफदेही हनु पदैन।11  

(ङ) पेरोल पम्प क्षते्रमा तनगम आददले राखेको विज्ञापन िोडनबाट िादीले आफूलाई असवुिधा भएको 
भनेर दािी गनन पाइुँदैन।12 िादीको कुनै कानूनी हक अतधकारको हनन ्भएको हुुँदैन।  

 

५. देिानी दावयत्ि र आपरातधक दावयत्िमा भेद 
व्यक्तिले गरेका कायनको पररणाम अपराध र अपकायन दिैु हनुे भएकाले दावयत्िका सम्बन्धमा कवहलेकाही ँ
झदुक्कन े अिस्था आउन े देक्तखन्छ।यसको तभन्नता बारेमा पतन जान्न जरुरी छ। बुुँदागत रूपमा तनम्न 
तभन्नताहरू उल्लेख गररएको छ।  

(क) देिानी दावयत्ि करार भङ्ग् ग िा दषु्कृततबाट उत्पन्न हनु्छ। आपरातधक दावयत्ि राज्यको फौजदारी 
कानूनको उल्लंघनको पररणाम हनु्छ। आपरातधक दावयत्ि तनधानरण गनन राज्यले स्पष्ट रूपमा कायनलाई 
अपराध भनेर घोषणा गनुनपदनछ। यदद घोषणा गररएको छैन भने स्िताः देिानी दावयत्िमा पदनछ। जस्तैाः 
कुनै ऐन पाररत भयो भन ेसो ऐनका केही व्यिस्थाहरूलाई मात्र कसरु अपराध भनेर अरूलाई त्यक्तिकै 
छातडएको छ भने ऐनमा कसरु अपराध भनेको विषयमा आपरातधक दावयत्ि उत्पन्न हनु्छ। अरू मौन 
रहेका विषयमा देिानी दावयत्ि हनु जान्छ। प्रत्येक दफाहरूको उपिार हनैु पदनछ।उपिार विनाको 
कानूनी व्यिस्था हनैु सक्दैन। त्यही भएर देिानी विषयलाई अदालतको क्षेत्र (Domain) भनरे भतनएको 
हो।  

(ख) देिानी दावयत्िको लातग पीतडत पक्ष आफैले दािी स्थापना गनुनपने हनु्छ। आपरातधक दावयत्िको लातग 
सरकार, राज्य र पीतडत पक्ष दिैु हनु सक्छन। यो अिस्था राज्यको कानूनअनसुार व्यिक्तस्थत हनु्छ। 
नेपाल सरकार, राज्य एिम ्पीतडत दिैुले अिस्थाअनसुार तथा कसरुको प्रकृततअनसुार दािी स्थापना 
गदनछन।्  

(ग) त्यसैगरी देिानी दावयत्िमा क्षततपूततन हातनको भरपाई हनु्छ। आपरातधक दावयत्ि दण्ड हनु्छ। देिानी 
दावयत्िका सन्दभनमा विरलै रुपमा दण्ड सजायको कुरा आउुँछ। क्षततपूततनमा दण्डात्मक क्षततपूततन 
(Punitive Damages), उदाहरणका लातग क्षततपूततन (Exemplary Damages) लगाएर पतन दण्ड सरहको 
कारिाही हनु ेगदनछ।  

(घ) देिानी दावयत्ि कायनको आधारमा हनु्छ भने आपरातधक दावयत्ि आशयपूणन कायनको आधारमा हनु्छ। 
कवहलेकाही ँ कुनै कायन अपराध अपकायन दिैुमा पतन कारिाही िल्न सक्ने अिस्था हनु्छ। यस्तोमा 

                                                            
10 P. Seetharamayya v. Mahalakshmiamma, AIR 1958 AP 103. 

11 Town Area Committee vs. Prabhudayal, AIR 1975 ALL 132. 

12 M/S Hardev Filling Station v. Union Of India And 2 Others 13 September, 2019 Allahabd High Court/Indiankanoon/166526778. 
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पीतडतको रोजाईले काम गदनछ। आपरातधक कायनमा पतन पीतडतलाई देिानी कारिाही िलाउन पाउने 
अतधकार सरुक्तक्षत रहेको हनु्छ। यो दषु्कृततको सनु्दर पक्ष हो। अपराधमा सफाई पाए पतन दषु्कृततमा 
सफाई हुुँदैन। साथै एक विषयको प्रमाण अको विषयमा पतन अग्राह्य हनु सक्छ। अपराधमा सफाई 
पाएको अिस्थामा देिानी दावयत्िमा कारिाही िलेको अिस्थामा दोहोरो खतराको तसद्धान्त यसमा 
लाग्दैन। त्यसैले भन्न ेगररन्छ पीतडत ततमी अरू उपिार खोज्दा थाक्यौ भने दषु्कृततमा आऊ खाली 
हात जान ुपदैन। 

  

६. फौजदारी विषयबाट देिानी दावयत्िलाई कसरी छुट्याउने ? 
वितधशास्त्रीय रूपमा हेदान आपरातधक दावयत्ि र देिानी दावयत्िका फरक छ। तसद्धान्तताः दषु्कृतत र अपराध 
पथृक विधा भए पतन खास खास अिस्थामा एक अकानको क्षेत्रमा अततक्रमण (Overlapping upon each 

other) पतन हनुे गदनछ। एउटै कायन र तत्िको अिस्था अपराध र दषु्कृतत दिैुमा हनुे अिस्था पतन 
हनु्छ।उदाहरणको लातग कुटवपट, गाली बेइज्जती, षडयन्त्र, धोका, छलकपट, िेररतसुँग थनु्न ेजस्ता विषय 
दषु्कृतत र अपराध दिैुमा समान रूपमा कारिाही िलाउन सवकन्छ।  
 

कुनै पतन घटना िा अपराधका सम्बन् धमा राज्यले अपराध घोषणा गरोस ्िा नगरोस ्त्यसमा सजाय गरोस ्
िा नगरोस ्सो व्यक्तिको िा पीतडतको विषय नहनु सक्छ तर त्यस्तो अिस्थामा पीतडतले व्यक्तिगत रूपमा 
कारिाही िलाएर उपिार प्राप्त गने हकलाई राज्यले समाप्त पानन सक्दैन। यस्तो हक अतधकार दषु्कृतत 
कानून अन्तगनत सरुक्तक्षत हनु्छ। नेपाली कानूनमा भएको व्यिस्थाअनसुार कुनै व्यक्ति उपर फौजदारी 
कसरुमा मात्र कारबाही िलाएको िा निलाएको आधारमा त्यस्तो व्यक्तिले कानूनबमोक्तजमको देिानी 
दावयत्िबाट छुटकारा पाउुँदैन।13 तर दषु्कृततमा भने पथृक फौजदारी कारिाही िलाएकोमा फौजदारी 
दावयत्िमा सफाई पाए पतन िा कसरु ठहर भए पतन केही फरक पदैन। दषु्कृततलाई फौजदारी कानूनसाथ 
लागू गने सन्दभनमा नेपाली कानूनले भन ेलक्तिलो नभएर कठोर दृवष्टकोण अपनाएको छ। नपेालमा यस 
सम्बन्धमा वितधशास्त्री अन्योलको अिस्था रहेको अनभुतूत हनु्छ।  

 

दषु्कृततसम्बन्धी अिधारणागत स्पष्टताको अभाि भएकोले हामी कहाुँ अपराधबाट देिानी दावयत्िलाई पथृक 
गनन समस्या देक्तखन्छ। विकतसत मान्यता हेदान अब प्रत्येक घटना िा पररणाममा अतनिायनत देिानी दावयत्ि 
रहेको हनु्छ यसलाई पीतडतले आफ्नो सवुिधाअनसुार प्रयोग गनन सक्छ। उदाहरणका लातग क ले ख को 
हत्या गर् यो। यो पूणन रूपमा अपराध हो। यसबाट देिानी दावयत्ि छुट्याउुँदा क को हत्या (Murder) लाई 
अपराध भनेर मातनन्छ। ख को मतृ्यलुाई (Death) दषु्कृतत मातनन्छ। हत्याको विषयमा राज्यले कारिाही 
िलाओस ्िा निलाओस ्त्यो पीतडतको सरोकार नहनु सक्छ। साथै, िलेको कारिाहीमा सफाई नै पाओस ्
त्यो पतन पीतडतलाई मतलि नहनु सक्छ। तर ख को मतृ्य ु भएको कारण उसका आक्तश्रतहरूलाई पनन 

                                                            
13 मनलनकी दवेानी संधहता, २०७४, दफा १४ ।  
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गएको आतथनक तथा मानतसक हातन, दखु, कष्ट, सास्ती हैरानी आददमा पीतडतले दषु्कृततमा दािी गनन 
सक्छ। यस्तोमा दोहोरा खतरा भनेर अपकृत्यकतानले अपराधको कसरुबाट उन्मकु्ति पाउदैन।  

 

अपराधमा पीतडतले पतन उपिार प्राप्त गदनछ, क्षततपूततन पाउुँछ भनेर दद्वविधा पतन उत्पन्न हनु सक्छ। हाल 
नेपालमा लागू भएको मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ का हरेक अिस्थामा पीतडतले क्षततपूततन पाउन े
व्यिस्था भएको कारण देिानी दावयत्ि तनकाल्न सवकदैन वक भन्न ेअिस्था पतन देखा पदनछ। अपराधमा 
पीतडतले पाउन ेक्षततपूततनको तसद्धान्तमा पीतडतशास्त्रको (Victimology) कुरा आउुँछ। दषु्कृततले िैकक्तल्पक 
रूपमा उपिार पाउन ेभएमा सामान्यता हस्तक्षपे गदैन। तथावप पीतडतशास्त्र र दषु्कृततका कानूनविदहरूमा 
भने सैद्धाक्तन्तक बहस िलेको अिस्था छ।14 दषु्कृततले अरू विधाबाट उपिार नपाएमा पूणन उपिार प्रदान 
गदनछ।  

 

७. दषु्कृततमा दोषयिु दावयत्ि (Fault Liability) 
दोषयिु दावयत्ि सामान्य मान्यता हो। दोषयिु दावयत्िको आधारमा दषु्कृततमा कसै उपर दावयत्ि 
लगाउन े क्रममा उसले गरेको कायन दोषपयिु तथयो भन्न े ठान्दछ। अथानत प्रततिादीले आफ्नो कतनव्य 
पालन नगने गरेको कायन दोषयिु रहेको हुुँदा अकानको अतधकारमा आघात परी हातन नोकसानी एिं क्षतत 
भएको हनुाले दावयत्िाधीन हनुपुदनछ भन्न े मान्यता दषु्कृततमा दोषयिु दावयत्िको रहेको छ। यो परुानो 
अिधारणा हो।  

 

दोषको कुरा गदान मनसायको त्य उत्पन्न हनु्छ। मनसाय आपरातधक दावयत्िमा महत्त्िपूणन हनु्छ। 
ितनमानमा दषु्कृततमा दोषयिु दावयत्िलाई महत्त्ि ददइदैन। करारमा पतन मनसायलाई हेररदैन। मनसाय 
दोषको त्य दषु्कृततमा खास खास अिस्थामा महत्त्ि प्रदान गररन े हनु्छ। खासगरी मनसाययिु 
दषु्कृततहरूमा मनसाय दोषको अिस्था के हो त भनेर हेररने हनु्छ। जस्तैाः धोका, षडयन्त्र, त्रास, गाली 
िेइज्जती आदद मनसाययिु दषु्कृतत मानी (Intentional Torts) मनसायको विश्लषेण गररने हनु्छ। यी 
अपराध भएर पतन दषु्कृतत पतन हनु।्  

 

८. दषु्कृततमा विना दोषयिु दावयत्ि (No Fault Liability) 

ितनमान समाजको विकासक्रम राज्यको आतथनक, शैक्तक्षकलगायतका विकासको प्रभािले गदान दषु्कृतत तसजनना 
हनुको लातग दोषयिु कायन नै हनुपुदनछ भन्न ेमान्यतामा पररितनन हुुँदै आएको छ। दषु्कृततमा ितनमानमा 
विना दोष दावयत्िको (liability without fault) मान्यताको विकास भएको छ। ितनमानमा न्यावयक 
कारिाहीमा आउने प्रायाः विषयहरू विना दोष दावयत्िका नै हनु ेगदनछन।् यो मान्यतामा कायन नै प्रधान 
मातनन्छ। विना दोष दावयत्ितभत्र कठोर दावयत्ि (Strict Liability), पूणन/तनरपेक्ष दावयत्ि (Absolute 

                                                            
14 हनेनुहोस ् Dr. Rajendra Kumar Acharya, Tort v. Victimology, XXIX QUARTERLY DEVELOPMENT REVIEW, 27-31 (Nov. 2014-

Jan. 2015). 
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Liability), परदावयत्ि (Vicarious Liability), हेलिेक्र्याइुँ (Negligence) आदद तसद्धान्तहरू पतन समावहत 
हनुे गरेका छन।्  

 

विकास तनमानणसुँग सम्बक्तन्धत औद्यौतगक विषयिस्तहुरू आददमा विना दोष दावयत्िको तसद्धान्तलाई लागू 
गररन्छ। यदद यसो नगररएमा बतलयो पक्षले तनदोष पक्षको अतधकारमा अततक्रमण गरेर आफूले नाजायज 
फाइदा तलन े हनु्छ। विना दोषयिु दावयत्िको तसद्धान्तले समाजप्रततको उिरदावयत्िलाई प्रष्ट पादै 
कृत्यकतानलाई आफ्नो कतनव्य पालनमा सजग गराउुँछ।  

 

दोष र विना दोष दावयत्ि दषु्कृतत कानूनका उच्ििम स्तरका तसद्धान्तहरू हनु। एकले मनसायपूणन 
(Intentional) कायन सम्पादनको प्रतततनतधत्ि गदनछ भने अकोले मनसायरवहत अिस्थाको प्रतततनतधत्ि गदनछ। 
सािनजतनक वहतको लातग लिकदार तसद्धान्तको रूपमा विना दोष दावयत्ि वक्रयाशील रहेको छ। यसले 
सामाक्तजक आिश्यकता, िाहना र वहतलाई संरक्षण प्रदान गदनछ। यसले तनदोष पक्षको सरुक्षा कििको 
काम गदनछ। कमजोर पक्षलाई जिरजस्ती दोष स्थावपत गने झण्झटबाट मिु हनु ेसंरक्षण यस मान्यताले 
प्रदान गदनछ।  

 

विना दोष दावयत्िको तसद्धान्त पीतडतलाई भएको क्षततको अिस्था हेरी पीतडतको हैतसयतका आधारमा 
प्रततिादीको दोष िा हेलिेक्र्याइुँका कारण देक्तखएको दषु्कृततजन्य अिस्थालाई सम्बोधन गनन तबकतसत भएको 
हो। यो तसद्धान्तबमोक्तजम पीतडतलाई भएको क्षततमा प्रततिादीको कुनै दोष नहुुँदा पतन भराई ददन ेआदेश िा 
फैसला जारी हनु्छ। विना दोष दावयत्िमा प्रततिादीलाई तनरपेक्षरुपमा उिरदायी ठहर गररन्छ। विना दोष 
दावयत्िको उत्कृष्ट उदाहरणको रूपमा सिारीसम्बन्धी विषयिस्त ु रहेको छ। सिारी िालकले गरेको 
दघुनटनामा सिारीको मातलक व्यिस्थापक कम्पनी उिरदायी हनुे विना दोष दावयत्ि हो।15 सिारी 
दघुनटनाका सम्बन्धमा क्षततपूततन प्रदान गने सम्बन्धमा आधतुनक अदालतहरूले विना दोष दावयत्ि नै 
अिलम्िन गनन रूिाउने गरेको पाइन्छ। व्यक्तिको जीिनको सम्बन्धमा उिरदावयत्ि िहन गराउन विना 
दोष दावयत्ि नै उिम उपाय हो।16  

 

९. कठोर दावयत्ि (Strict Liability) 
आधतुनक समयमा राज्य तथा व्यक्तिले सञ्चालन गररराखेका कायनहरू कततपय जोक्तखमयिु िा जोक्तखमयिु 
(Hazardous) प्रकृततका पतन हनु्छन।् त्यस्ता जोक्तखमयिु प्रकृततका कायनहरूबाट जानी नजानी, िाहेर िा 
निाहेरै पतन कुनै घटना िा दघुनटना हनु जान ेहनु्छ। जसको पररणाम मानिीय एिम ्आतथनक क्षतत हनु 
जान्छ। त्यस्तो क्षततलाई न्यून गननमा उक्तित सािधानी अपनाउन ुपने हनु्छ। यदद उक्तित सािधानीमा कुनै 

                                                            
15 सवारीको धवर्यमा धवना दोर् दाधयत्वको फाइदा वेफाइदा एवम सनधारका धवर्यहरूको बारेमा Manjusri Raha v. B.L. Gupta, AIR 1977 SC 1158 मा 

व्याख्या धवशे्लर्ण गररएको ि । सो फैसलामा Justice Fazalali ले दनष्कृधतमा रहकेो धवना दोर् दाधयत्वको सनधारको पक्षमा समेत उल्लेखन गरेको अवस्था ि । 

कठोर दाधयत्व Union Of India v. Prabhakaran Vijaya Kumar & Ors [(2008) 9 SCC 527] रेल दनघुटनामा धवना दोर् दाधयत्व । 
16 हनेनुहोस ्Concord of India Insurance Co. v. Nirmala, AIR 1979 SC 1666. 
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कतमबाट हनु गएको अतनक्तित अिस्थाको कारण उत्पन्न हातन नोकसानीमा त्यस्तो कायनहरू गने व्यक्ति िा 
तनकाय उिरदायी हनुपुदनछ भने यस्तो दावयत्िलाई कठोर दावयत्ि भतनन्छ। कठोर दावयत्िले पीडकले कुनै 
कानूनी तछद्रको सहारामा उन्मकु्ति प्राप्त नगरोस ्र समाक्तजक न्याय प्रदान हनु सकोस ्भन्न ेउद्देश्य राखेको 
हनु्छ। कठोर दावयत्िमा आफ्नो कुनै दोष िा हेलिेक्र्याइुँ नहुुँदा पतन उसका कायनप्रतत उिरदायी 
हनुपुदनछ। यो तसद्धान्त अन्तगनत गररएको दािीमा िादीले प्रततिादीको आिरण िा व्यिहार मनसायपूणन िा 
हेलिेक्र्याइुँपूिनक तथयो भनेर देखाई राख्न ु पदैन। यसमा प्रततिादीको कायन व्यिहारबाट आफूलाई हातन 
नोकसानी भएको भन्न ेस्थावपत गरे पगु्दछ।17  

 

कठोर दावयत्िको तसद्धान्त सन ् १८६८ मा इङ्ग् लेण्डमा रायलेण्डविरुद्ध फ्लेिरको18 मदु्दामा प्रततपाददत 
गररएको तथयो। त्यसैले यसलाई राइलेण्ड फ्लेिर तसद्धान्त पतन भतनन्छ। तमलमा पानी आपूततन गने 
प्रयोजनको लातग एक कुिाको तनमानण गररएकोमा सो कुिाबाट पानी तनस्केर िादीको कोइला खानीमा 
भररन पगु्यो र िादीलाई क्षतत भयो। प्रततिादीको कायनमा कुनै हेलिेक्र्याइुँ नभए पतन न्यायाधीश ब्लेकिननले 
प्रततिादीलाई दावयत्िाधीन गराउदै कठोर दावयत्िको तसद्धान्त प्रततपादन गरे।यो तसद्धान्त प्रततपादन हुुँदा 
"कुनै व्यक्तिले व्यक्तिगत प्रयोजनको लातग आफ्नो जतमनमा कुनै िस्त ुल्याएर राख् दछ िा एकतत्रत गदनछ 
भने त्यहाुँबाट सो िस्त ुयत्रतत्र हनु सक्न ेसम्भािना रहन्छ। जतमनमा राक्तखएको िस्त ु व्यक्तिले आफ्नो 
जोक्तखममा ल्याएर राखेको हनु्छ। यदद जतमनबाट एकतत्रत गररएको िा राक्तखएको िस्त ु यत्रतत्र छररएर 
बग्न गएबाट कुनै हातन नोकसानी हनु्छ भने सम्बक्तन्धत व्यक्ति जिाफदेही हनुपुदनछ भतनएको छ। 
न्यायाधीश ब्लेकिननले प्रततपादन गरेको यो तसद्धान्तलाई हाउस अफ लडनसले अनमुोदन गदै कठोर दावयत्ि 
अन्तगनत उिरदावयत्िको तसजनना तब मात्र हनु्छ जब जतमनको उपयोग सहज प्रकृततको नभएर अस्िभाविक 
हनु्छ भन्न ेशतन पतन रहन गएको छ।हाउस अफ लडनसको तफन बाट Lord Cairns LC ले तनणनय सनुाएका 
तथए।19  

 

न्यायाधीश ब्लेकिनन र हाउस अफ लडनसको तनणनयबाट कठोर दावयत्िको तसद्धान्त आकवषनत हनुको लातग 
तनम्न तत्िहरूको विद्यमान हनुपुने देक्तखयो।  

 व्यक्तिले जतमनमा जोक्तखमयिु िस्त ु(Dangerous thing) ल्याएर राखेको,20  

                                                            
17 िा. राजेन्र कन मार आचायु, पवूुपाद धटप्पणी, ३, पषृ्ठ २४४ । 
18 कठोर दाधयत्वको धसद्धान्त न्यायाधीश ब्लेकवनुले एक्सचेकर चेम्वरमा फ्लेचरधवरुद्ध राइलेण्ि, (1866) L.R. 1Ex. 265 को मनद्दामा प्रधतपाधदत गरेका हुन ्। उनको 

यो धसद्धान्तलाई हाउस अफ लिुले राइलेण्ि धवरुद्ध फ्लेचर, (1868) L.R.3H.L.330 को मनद्दामा अननमोदन गरेको हो । यसको मलू प्रधतपादक हाउस अफ लिु 

नभएर न्यायधीश ब्लेकवनु हुन ्। राइलेण्िको धसद्धान्त Smt. Kaushnuma Begum v New India Assurance Co., Manu/SC/0002/2001 लगायत धरैे 

मनद्दाहरूमा अननसरण गररएको ि ।  

19 Lord Cairns, Lord Cranworth; Lord Colonsay को बेञ्च गठन भएकोमा Lord Colonsay धनणुय सननाउने बेलामा अननपधस्थत भएका धथए ।  

20 धवद्यनत आफैमा खतरनाक तत्व (Substance) हो- M.P Electicity Board v. Shail Kumari [(2002(1) KLT 480 (SC)]; [Friday v. Eectricity 

Board] Smt. Santha & others vs. The Secretary, Kerala State Electricity Board and others Judgement, 21-02-2014, 

indiankanoon/doc/20914982. स्वत खतरनाक बस्तनहरूका (Dangerous per se) उदाहरणमा पानी (Water), धवद्यनत(Electricity), (explosions), 
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 राक्तखएको िस्त ुराक्तखएको सीमा भन्दा बावहर तनस्केको21 (Escape) र 

 जतमनको अस्िभाविक प्रयोग (Unnatural/Nonnatural/ Abnormal use)22 हनु ुपदनछ।  

 

मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ मा स्पष्ट भाषामा कठोर दावयत्ि भनेर नभन े पतन तनम्न व्यिस्था कठोर 
दावयत्िसुँग सातमप्यता राख् ने देक्तखन्छ।23  

(क) कुनै प्रज्िलनशील िा विस्फोटक पदाथनलाई त्यसको प्रकृतत अनसुार उपयिु ढङ्गबाट सरुक्षाका 
उपायहरू नअपनाएको कारणबाट त्यसमा आगलातग भएमा िा सो विस्फोटन भएमा, 

(ख) कुनै औद्योतगक प्रततष्ठानले तनधानररत मापदण्ड विपरीत हनु ेगरी अत्यातधक धुुँिा, ध्ितन पैदा गरेकोमा, 
(ग) विपद्को कारणले िा कुनै तेस्रो व्यक्तिको कामले बाहेक कुनै राजमागन, सडक, गल्ली, बाटोमा रूख 

ढलेको िा ढालेकोमा,  
(घ) तनधानररत मापदण्ड विपरीत हनु ेगरी उपयिु ढङ्गबाट पूिन सािधानीका उपायहरू नअपनाई खलुा रूपमा 

नहर, कुलो, पाइप िा ढलबाट दूवषत, विषाल ुिा सरुिा रोग लाग्न ेपदाथन तनष्काशन भएमा।  

 

त्यसैगरी कुनै घरबाट कुनै वकतसमको फोहर मैला िा िस्त ुफालेको कारणबाट कसैलाई हानी, नोकसानी 
भएकोमा व्यहोनुन पने दावयत्ि समेत कठोर हनु्छ।24 कठोर दावयत्िलाई सिारी दघुनटना रेल दघुनटना25 एिम ्
हिाई दघुनटना आददमा समेत विस्तार गनन सवकन्छ।  

 

९.१ कठोर दावयत्िमा अपिाद 

कठोर दावयत्िका तनम्न अपिादहरू रहेका छन।् 

क) िादी स्ियमक्ो दोषको कारण जोक्तखमयिु िस्तलेु कुनै क्षतत उत्पन् न गदनछ भन े त्यस अिस्थामा 
प्रततिादीलाई बिािको आधार हनु सक्छ।26  

ख) जोक्तखमयिु िस्तकुो तनस्कासन अलौवकक शक्ति िा प्राकृततक कारणबाट भएको अिस्थामा 
प्रततिादीलाई बिाउुँको आधार तमल्दछ। जस्तैाः असाधारण िषानको कारण जलाशयको बाुँध भत्केर हनु 

                                                                                                                                                                          
तेल(Oil), नशालन/धवशालन धनँवा (Noxious fumes), धवशालन वनस्पधत (Poisonous vegetation), (हनेुटहोस ्WINFIELD AND JOLOWICZ, TORT 

425 (13th ed.) । 

21 Miles v. Forest Rock Granite (1918) 34 TLR 500 यसमा धवष्फोटक पदाथु प्रयोग गरेर चट्टान फन टाउद ैगदाु केही चट्टान उिेर वादीलाई लाग्न पनगेकोमा 

धवष्फोटक जम्मा गरेको तथा चट्टान पलायन भएको भनेर उिरदाधय ठहर भएको ि ।  

22 Cambridge Water Co Ltd v. Eastern Counties Leather plc [1994] 1 All ER 53; [1994] 2 AC 264, औद्योधगक पररसरमा पयाुप्त मािामा 

रसायनको भण्िारण भधूमको अस्वभाधवक प्रयोग रूपमा माधनन्ि ।  
23 मनलनकी दवेानी संधहता, २०७४, दफा ६७८ । 

24 मनलनकी दवेानी संधहता, २०७४, दफा ६७९ । 

25 कठोर दाधयत्व Union Of India vs. Prabhakaran Vijaya Kumar & Ors [(2008) 9 SCC 527] रेल दनघुटना ।  
26 Holden vs. Liverpool New Gas Coal & Coke & co. (1846) 3 CB1. 
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गएको क्षतत27, भइूिालो िा िट्याङबाट भएको क्षतत आदद।दैिी कायनलाई (Act of God) कठोर दावयत्िमा 
अपिादको रूपमा तलइन्छ।दैिीक कायन मानिीय तनयन्त्रणभन्दा बावहरको विषय हो।28 कुनै पतन 
घटनाहरूमा तनम्न अिस्था छन ्भने दैिीक कायन िा घटना मातनन्छ।29 

 घटना जसमा कुनै मानिको संलग्नता समािशे छैन (Which involves no human agency) 

 जसलाई सािधानीपूिनक सरुक्षा गनन सम्भि छैन (Which is not realistically possible to guard 

against) 

 घटना सरासर प्राकृततक कारणबाट उत्पन्न भएको देक्तखन्छ (Which is due directly and 

exclusively to natural causes) 

 घटना जनु कुनै पतन पररकल्पना, योजना र सािधानीबाट रोक्न सवकुँ दैन (Which could not have 

been prevented by any amount of foresightedness, plans, and care)।  

ग) कवहलेकाही ँिादी आफैले जोक्तखमयिु िस्त ुराख् ने अनमुतत ददएको,30 ओसारपसार गने कायनमा सहमतत 
जनाएको रहेछ भने त्यस अिस्थामा जोक्तखमयिु िस्तकुो वििलनबाट हनु गएको क्षततका लातग 
प्रततिादी क्तजम्मेिार हनु ु पदैन31 र एक विषयमा ददइएको अनमुततमा अकै काम भयो भन े त्यस 
अिस्थामा भन ेसहमतत प्राप्त भनेर प्रततरक्षा प्राप्त हुुँदैन।32  

घ) हानी, नोकसानी, आफ्नो हेलिेक्र्याइुँ, लापबानही, त्रवुट िा अकमनण्यताको पररणामबाट नभई अन्य कुनै 
कारणबाट भएको स्थावपत भएमा प्रततिादीले दावयत्िबाट फुसनद पाउछ।33 तर त्यसका लातग िस्तकुो 
पलायन िा वििलन कुनै तेश्रो व्यक्तिको कायनको पररणाम हनु ुपने हनु्छ।34  

कानून बमोक्तजम प्राप् त अतधकार अन्तगनत कुनै कायन सम्पादन गने क्रममा हनु गएको हातन नोकसानीमा 
उिरदायी हनु पदैन।35  

                                                            
27 Nichols v. Marsland (1876) 2 ExD 1; Attorney General v. Cory Bros, (1919) 35 TLR 570. Cooper v. Horn, 248 Va. 417, 448 

S.E.2d 403 (1994) यस मनद्दामा असाधारण वर्ाु वाढी दवैी कृत्य भए पधन मानवीय कारणबाट कमजोर धनमाणु आधदको कारण हुन गएको क्षधतमा वचाव प्राप्त 

नहुने भनेर वचाव प्रदान गररएन । यसमा प्रधतवादीले बाध धनमाुण गदाु उपेक्षा गरेको धथयो ।  

28 Province of Madras v. T.S.C., AIR 1956 Mad 589. 

29 Transco Plc v. Stockport Metropolitan Borough Council [2003] UKHL 61. 

30 Peters v. Prince of Wales Theatre Ltd. Birmingham, (1942) 2 ALL ER 533. 

31  Hall v. Brooklands Auto-Racing Club [1933] 1 KB 205. स्वेच्िाले कार दौिमा गएकोमा २ वटा कार जनध्न पनगी हुन गएको दनघुटनामा 

प्रधतवादीलाई उिरदाधय बनाइएन ।  
32  Lakshmi Rajan v. Malar Hospital Ltd., III (1998) CPJ 586; Ravindra Padmanabhan (Dr.) v. Lakshmi Rajan and Anr, 2 (2007) 

CPJ 17 NC. यसमा ४० वधर्ुय मधहलाको िातीमा गाँठो दधेखयो । यो गाठोले उनको गभाुशयमा कन नै प्रभाव पादनै, तर शल्यधक्रयाको क्रममा, उनको गभाुशय 

कन नै पधन औधचत्य धबना हटाइएको धथयो । यसमा आपरेशनको लाधग धबरामीको सहमधतले गभाुशय हटाउनको लाधग उनको सहमधत जनाउँदनै भनेर उिरदाधय 

बनाइएको ि ।  
33  मनलनकी दवेानी संधहता, २०७४, दफा ६८३। िन टै्ट व्यवस्था भएकोमा दाधयत्व व्यहोननु नपने । 
34  Rickards vs. Lothian, (1913) AC 263. 

35  Green v. Chelsea Waterworks Co., (1894) 70 L.T. 547; Tock v. St.John's Metropolitan Area Board, [1989] 2 

S.C.R.1181,(1989), 64 D.L.R.(4th) 620 Supreme Court of Canada. 
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ङ)  प्रततिादीले भमूीको स्िभाविक प्रयोग गदानको अिस्थामा हनु गएको हातन नोकसानीमा उिरदायी हनु 
पदैन।36 जतमनको प्राकृततक प्रयोगको अथन सामान्यतया कृवष, िन र खानी (व्यािसावयक बाहेक) 
आददलाई बकु्तझन्छ।यदद जतमनलाई औद्योतगक एिम ् व्यािसावयकतामा प्रयोग गररन्छ भन े त्यस्तो 
उपयोग एिम ्प्रयोग प्राकृततक मातनदैन।जस्तैाः भान्साघरबाट अिानक आगो तनस्केर कुनै क्षतत भयो 
भने आगोको अस्िभाविक प्रयोग गररएको हुुँदैन। 

ि) राक्तखएको िस्तलेु िादी प्रततिादी दिैुलाई लाभ प्रदान गरेको अिस्थामा हनु गएको क्षततमा कठोर 
दावयत्ि अन्तगनत उिरदायी हनु ु पदैन।37 जस्तैाः िादी प्रततिादीलाई पानी आपूततन गननको लातग 
बनाइएको पानी ट्याङ्की। यसमा ट्याङ्की फुटेर हनु गएको हातन नोकसानीमा अको पक्षलाई उिरदायी 
बनाइदैन। तर अको पक्षको लापबानहीको कारण ट्याङ्की फुट्न गएको रहेछ भन े हेलिेक्र्याइुँको 
तसद्धान्तअनसुार उिरदायी बनाइन्छ। कठोर दावयत्ि लागू हुुँदैन।  

 

कठोर दावयत्िमा उिरदायी बनाउुँदा िहन गनुनपने दावयत्ि गम्भीर हनुपुदनछ। विषयिस्त ुकठोर दावयत्िको 
रहेको तर अपिादको अिस्थामा पने रहेछ भन ेत्यसमा कतनव्यको विद्यमानता तथयो भनरे अदालतले हेने 
गदनछ तर अपिाद भनेर आुँखा क्तिम्लेर छुट ददन ेहुुँदैन। जस्तैाः िादी स्ियम ्कै दोषको कारण जोक्तखमयिु 
िस्तलेु कुनै क्षतत उत्पन् न भएको भनेर बिाि छ छैन भनेर हेने क्रममा िादीको सो जोक्तखमयिु िस्तकुो 
नक्तजकमा के कसरी पगुेको हो भन्न े पतन हेररन्छ। उदाहरणको लातग आफ्नो घरमा विषाल ु विरूिा 
लगाएको छ र सो विरूिाबाट सनु्दर फुल िा फल देक्तखयो भने सो फूल िा फल कसैले प्रयोग नगने िा 
गनन नसक्न ेअिस्थाको हनुपुने हनु्छ। सो िकृ्षलाई सरुक्षा प्रबन्ध नगररकन खलुा छातडददएको अिस्थामा 
कुनै बच्िा गएर सो फूल िा फल प्रयोग गदान हातन नोकसानी हनु गयो भने िादी स्ियम ्को दोष छ भन्ने 
तनयम लागू हुुँदैन। यसमा सरुक्षा सािधानी अपनाउन ुपने कतनव्यमा प्रततिादीको त्रवुटको अिस्था हेररन्छ। 
सरुक्षा प्रदान गरेको अिस्थामा िादीको त्रवुट देक्तखयो भन ेप्रततिादी उिरदायी हुुँदैन। िादी पक्ष अनतधकृत 
प्रिेश गरेर फूल िा फल तलएको रहेछ भन ेप्रततरक्षा प्राप्त गदनछ।  

 

कठोर दावयत्िको तसद्धान्त जनािरको सन्दभनमा (Animals), अस्िभाविक रूपमा भएको जोक्तखमयिु 
गततवितधहरूमा (Abnormally Dangerous Activities) तथा उत्पादकीय दावयत्िहरूमा (Product Liability) 
समेत विस्तार गररएको छ।  

 

कसैले पालेका जनािरहरूले जोक्तखमयिु स्िरूप धारण गरेर कसैलाई िोट परु् याउुँछ भन े त्यस्तोमा 
जनािरको मातलक उिरदायी हनुपुदनछ।38 जनािरको विषयमा स्ियम ् जोक्तखमयिु र जोक्तखमयिु रूप 
धारण गरेको अिस्थाबाट दावयत्ि तनधानरण गररन्छ। स्िताः जोक्तखमयिु जस्तै बाघ भाल ुतसंह आदद कसैले 

                                                            
36 Giles v. Walker, (1890) 24 QBD 656. 

37 Box v. Jubb, (1879) 4 Ex D 76. 
38 मनलनकी दवेानी संधहता, २०७४, दफा २७६ । पशनले गरेको हाधन नोक्सानीवापत पशनधनीले दाधयत्व व्यहोननु पने ।   
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ल्याएर पाल्दछ भन ेउसले आफ्नो जोक्तखममा ल्याएको हनु्छ। त्यसले कसैलाई हातन परु् यायो भन ेयसमा 
अरू प्रमाण बकु्तझरहन पदैन। तर घर पालिुा जनािर जस्तै भैंसी, गाई, गोरू आददले कुनै कारणिश 
जोक्तखमयिु स्िरूप धारण गरेका छन ्भन ेयस्तोमा दावयत्ि तनधानरण गदान केही प्रमाण बझु्नपुने हनु्छ। 
घरमा पालेको कुकुरले कसैलाई टोक्दछ भन ेत्यसमा मातलक जिाफदेही हनुपुदनछ।39  

 

जोक्तखमयिु गततवितध त ितनमान समयमा धेरै नै हनु ेगदनछ। विकास तनमानणलगायतका गततवितधहरूमा तथा 
विध्िंशात्मक गततवितधहरूमा जोक्तखमयिु गततवितध हनुे गदनछ। बाटो बनाउुँदा हनु ेविष्फोटन उद्योगहरूको 
स्थापना आदद वितभन्न गततवितधहरूलाई जोक्तखमयिु गततवितधको उदाहरणको रूपमा तलन सवकन्छ। 
उत्पादकीय दावयत्ि त ितनमानमा सबैभन्दा बढी दािी गररने विषय हो। यो विषयलाई उपभोिा कानून  
अन्तगनत दषु्कृततमा पतन दािी गररन े गररन्छ। नेपालमा उत्पादकीय विषयलाई (त्रवुटपूणन उत्पादन) अधन 
दषु्कृतत अन्तगनत राक्तखएको अिस्था छ।40  

 

१०. पूणन/तनरपेक्ष दावयत्ि (Absolute Liability)  

दषु्कृततमा रहेका दावयत्िसम्बन्धी तसद्धान्तमा पूणन िा तनरपेक्ष दावयत्ि विना मनसाय दावयत्ि अन्तगनतको 
कठोर प्रकृततको दावयत्ि मातनन्छ। यो दावयत्िसम्बन्धी तसद्धान्त भारतीय अदालतबाट विकतसत गररएको 
तसद्धान्त हो।  

 

भारतीय सिोच्ि अदालतले पूणन दावयत्िको तसद्धान्त एम. तस. मेहताविरुद्ध यतुनयन अफ इक्तण्डयाको41 मदु्दाको 
त्य हेदान भारतको भोपालमा पतन यतुनयन कारबाइड उद्योगबाट पतन ग्यास तनस्केर हजारौं मातनसहरूको 
ज्यान गएको तथयो। यस्तो अिस्थामा कठोर दावयत्ि भन ेपतन कारखानाका मातलकहरू कठोर दावयत्िका 
तछद्रहरू खोजेर पीतडतहरूप्रतत अनदुार हनु ेखतरा बढेपतछ अदालतले कठोर दावयत्िमा रहेको अपिादका 
तनयमहरूलाई पूणन रूपमा अस्िीकार गदै घटना नै दावयत्िको लातग पयानप्त हनु ेभनेर भनी पूणन िा तनरपेक्ष 
दावयत्िको तसद्धान्त प्रततपादन गरेको अिस्था छ। राइलेण्डविरुद्ध फ्लेिरको42 मदु्दामा कठोर दावयत्िको 
तसद्धान्त प्रततपादन भए पतन यसमा अपिादहरूलाई स्िीकार गररएको हनुाले पीतडतलाई िास्तविक अथनमा 
न्याय प्रदान गनन नसवकएको हनुाले पूणन दावयत्िको तसद्धान्त प्रततपादन गनुन परेको हो। यसबाट दषु्कृततजन्य 
कायनहरू अपिादबाट उन्मकु्ति प्राप्त गने र पीतडतको अिस्था सम्िोधन नहनुे खतरालाई पूणन दावयत्िको 
तसद्धान्तले समाप्त गरेको अिस्था छ। पूणन दावयत्िको तसद्धान्तमा जोक्तखमयिु िस्तकुो प्रयोग हनु ु नै 
दावयत्िाधीन बनाउन ेआधार मातनन्छ। कठोर दावयत्िमा रहेका अपिादका तनयमहरूलाई यसमा स्िीकार 
गररुँदैन। अथानत ्कायन नै कठोर दावयत्िको लातग पयानप्त आधार बन्न पगुेको छ।  

                                                            
39 Collier v. Zambito, 1 NY3d 444 (2004). 

40 मनलनकी दवेानी संधहता, २०७४, दफा ४९४ (१)(ि) र दफा २ (ि) । 

41 M.C. Mehta v. Union of India [Oleum gas case] AIR 1987 SC 1086; 1987 SCR (1) 819. 

42 Rylands v. Fletcher [1868] UKHL 1. 
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 भोपाल ग्यास िहुािट मदु्दा (Bhopal Gas Leak Disaster Case) 

२ तडसेम्िर सन ् १९८४ को मध्यराततमा यतुनयन कािानइड फेक्तक्रबाट भारतको भपुालमा घातक 
रासायतनक ग्याुँस िवुहन गयो। जसको पररणामस्िरुप तत्काल २६०० (पतछ ४०००को संख्यामा) 
मातनसको मतृ्य ुभयो भन ेकररि ३०-४० हजार मातनस गम्भीर घाइते भए। अमेररकामा मखु्यालय भएको 
यो कम्पनी बहरुावष्ट्रय कम्पनी तथयो। भारतका नागररकहरूले कम्पनीका विरूद्धमा देिानी कारिाही िलाएर 
न्याय पाउन सक्दैनन ्भन्ने भएपतछ भारत सरकारले द भपुाल ग्याुँस तलक तडजास्टर (प्रोसेतसङ अफ क्लेम्स) 
ऐक्ट, १९८५ [The Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985] पाररत गरेर 
कारिाहीको क्तजम्मा एिम ्भारत सरकार स्ियम ्ले नै तलयो। अमेररकामा मदु्दा िलाएर मदु्दा खारेज भए पतन 
यस्तो दोहोरो खतराको तनयम प्राङन्यायको तनयम दषु्कृततको मातमलामा आकवषनत हुुँदैन भन्न ेविषयलाई भन े
स्थावपत गरेको छ। त्यसो त फौजदारी कारिाहीमा सफाइ नै पाए पतन दषु्कृततजन्य दावयत्िबाट सफाई 
पाउन सक्दैन भन्न ेदषु्कृततको स्थावपत मान्यता हो। तर नपेाली कानून भन ेपीतडत न्यायमा कठोर छ।43 
आधतुनक समयमा विकास तनमानणको क्रममा वितभन्न जोक्तखमयिु उद्यमहरू हनु ुस्िभाविक नै हो। यस्तो 
उद्यममा लागेका व्यक्तिहरूले पीतडतको अिस्थालाई ख्याल नगने तथा सरुक्षासम्बन्धी दावयत्िलाई िेिास्ता 
गने तथा दावयत्िका अपिादहरूलाई प्रस्ततु गरेर समाजमा खतरापूणन अिस्था उत्पन्न गने भएका कारण पूणन 
दावयत्िको तसद्धान्त लगाएर त्यस्ता जोक्तखमयिु उद्यममा लागेका संस्था तनकाय िा व्यक्तिहरूलाई 
उिरदायी बनाईन्छ। जोक्तखमयिु उद्यम सरुु गनुनपूिन त्यस्ता उद्यमीहरूले म पूणन दावयत्िअनसुार उिरदायी 
हनु्छु भन्ने कुराको हेक्का राख् नपुने हनु्छ।  

 

यो तसद्धान्तमा जोक्तखमयिु उद्यमको पूणन (Absolute) तथा अप्रत्यायोक्तजत (Non-delegable) कतनव्य रहेको 
छ वक उसले त्यस्तो खतरापूणन अिस्थामा कुनै प्रकारको घटना नहोस ् भनेर व्यिस्था गनुनपदनछ भन्ने 
मान्यता हनु्छ। कतनव्य पालनामा कुनै कतम कमजोरी हनु पगु्यो भने पूणन दावयत्िअनसुार स्िताः क्षततपूततनको 
लातग उिरदायी हनुपुने हनु्छ। यसमा प्रततरक्षाका कुनै पतन तकन  अगातड साररए तापतन स्िीकार गररुँदैन। 

 

११. पूणन दावयत्िको विस्तार के्षत्र 

जोक्तखमयिु सन्दभनबाट प्रततपादन भएको पूणन दावयत्िको तसद्धान्त ितनमान सरुक्षाको सम्बन्धमा गररएका 
उच्ि प्रकारका त्रवुट िा लापबानहीका विषयसम्म विस्तार हनु पगुेको छ। भारतमा उि तसद्धान्तलाई 
विद्यालयका क्तशक्षकहरूले आफ्ना विद्याथीको सरुक्षाको विषय पतन पूणन दावयत्िमा  अन्तगनत पदनछ भनी 
व्याख्या भएको अिस्था छ। एक घटनामा डलहौजी पक्तब्लक स्कूल पठानकोटले आफ्ना अियष्क 
विद्याथीहरूको लातग िनभोज कायनक्रम आयोजना गर् यो। िनभोजमा २ क्तशक्षकहरूको साथमा १४ जना 
विद्याथीहरू िनभोज क्षेत्रबाट टाढा मनोरञ्जनको लातग गए। उनीहरू यकायक ६-८ वफट गवहरो तडबरमा 
(Dibber) फस्न पगुे। क्तशक्षकहरू त बच्न सफल भए तर बच्िाहरूको मतृ्य ुहनु पगु्यो। यस घटनामा 

                                                            
43 मनलनकी दवेानी संधहता, २०७४, दफा १४ र ६८३ । एक दफाले फौजदारी कारवाही नचलाएको भन्ने उल्लेख गदिु। सफाई भन्दनै। अको दफाले फौजदारी कसरू 

माधनएकोमा दाधयत्व व्यहोनु नपने भन्ने उल्लेख गदिु । दनवैलाई साथ राखरे हदेाु नेपाली काननूमा पीधितहरूलाई न्याय धदलाउन कधठन हुने अवस्था ि ।  
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बच्िाहरूको सम्बन्धमा क्तशक्षकहरूको दावयत्ि पूणन मातनयो।44 त्यसैगरी भारतमा िातािरण प्रदषुणको 
विषयमा पतन पूणन दावयत्िको तसद्धान्तलाई अिलम्िन गररएको छ।45  

 

 

१२. कठोर दावयत्ि र पूणन दावयत्िमा फरक 

क) दिैुमा कायन नै पयानप्त मातनए पतन कठोर दावयत्िमा अपिाद स्िीकार गररन्छ।  

ख) पूणन दावयत्िमा जोक्तखमयिु उद्यममा संलग्न हनु ु नै पयानप्त मातनन्छ। कठोर दावयत्िमा अपिादको 
अिस्था तथएन भन्ने स्थावपत गनुनपने हनु्छ। 

ग) कठोर दावयत्िमा िादीको हेलिेक्र्याइुँको आधारमा क्षततपूततनको अंकमा कम हनुे खतरा रहन्छ। पूणन 
दावयत्िमा क्षततको आङ्कलन जोक्तखमयिु उद्यमको सरुक्षाको उच्ितम मानक के तथयो भन्ने आधारमा 
विश्लषेण गररन्छ। नाफा मात्र खान े जोक्तखमको न्यूनीकरण गने प्रयासमा नलागेको भएमा क्षततको 
उच्ितम अंक तनधानरण हनु्छ।  

घ)  पूणन दावयत्िमा सरुक्षा एिम ्उिरदावयत्िको अिस्था प्रारम्भदेक्तख नै रहेको हनु्छ। कठोर दावयत्िमा घटनाको 
अिस्थालाई हेररन ेहनु्छ। पूणन दावयत्िको तसद्धान्त आिाज उठाउन नसक्न ेपीतडतहरूको सरुक्षा माध्यमको 
रूपमा रहेको छ।  

 

१३. परदावयत्िको तसद्धान्त (Vicarious Liability) 

मनसायपूिनक दषु्कृततको दावयत्िको सन्दभनबाट हेदान सामान्यतया आफूले गरेको कायनको लातग आफै 
उिरदायी हनुपुदनछ। तर परदावयत्िको तसद्धान्तअनसुार अरूले गरेको दषु्कृततजन्य कायनका लातग कुनै 
व्यक्ति जिाफदेही हनुपुने तसद्धान्त नै परदावयत्िको तसद्धान्त हो। यो विशेष अिस्था हो। परदावयत्िको 
तसद्धान्तका केही शतनहरू (Conditions) रहेका छन।् 

 अरूद्वारा गररएको कायन तथा लोपको अिस्था, 
 दषु्कृततजन्य कायन, कतान र प्रततिादीका बीिमा खास अन्तरसम्बन्ध  

 

नेपाली कानूनी व्यिस्थामा पतन परदावयत्िको अिधारणा स्िीकार गररएको छ। आफूले काममा 
लगाएको घरेल ुसहायक, अन्य कामदार िा कमनिारीले त्यस्तो कामको तसलतसलामा असल तनयतले 
गरेको कुनै कायनबाट कसैलाई हातन, नोकसानी भएमा त्यसरी काममा लगाउने व्यक्ति, फमन, कम्पनी िा 
संस्थाले त्यसको दावयत्ि व्यहोन ुपने हनु्छ। तर कामदार िा कमनिारीको हेलिेक्र्याइुँ िा िदतनयतले 
गरेको कामबापतको दावयत्ि भने त्यस्तो कामदार िा कमनिारी आफैले व्यहोन ु पछन।46 परदावयत्ि 
िहन गनुनपने अिस्थामा खास खास अिस्थाहरू हनुपुने हनु्छ। ती तनम्नबमोक्तजम रहेका छन।्  

                                                            
44 M.S. Grewal & Anr v. Deep Chand Sood & Ors, (2001) 8 SCC 151 अन्य केस Lata Wadhwa and Ors. v. State of Bihar and Ors., 

(2001) 8 SCC 197. 
45 Indian Council for Enviro-Legal Action v. Union of India1996 AIR 1446;1996 SCC (3) 212. 

46 मनलनकी दवेानी संधहता, २०७४, दफा ६७५ काम लगाउने व्यधक्तले दाधयत्व व्यहोननु पने ।  
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क) प्रमखु र अतभकतान (Principle and Agent) 

यदद कसैले अरू कसैलाई कुनै काम गनन लगाउुँछ भने त्यस अिस्थामा सो व्यक्तिले सम्पादन गरेका 
सम्पूणन कायनको जिाफदेही हनुपुदनछ। अथानत ्अतभकतानको कायन प्रधानको कायन मातनन्छ।47 काम गनन 
ददएको आदेश प्रत्यक्ष िा अतभव्यि (Express) तथा गतभनत (Implied) दिैु हनु सक्छ। कवहलेकाही ँ
अतभकतानले गरेको कायनलाई पतछ समथनन (Ratification) गरेको छ भन े पतन त्यस अिस्थामा पतन 
उिरदायी हनुपुदनछ। यस्तो समथनन प्रमखु आफैले गरेको हनुपुने हनु्छ। समथनन गदान अतभकतानले 
गरेको कायनको पूणन जानकारी पतन प्रमखुलाई हनुपुदनछ। जानकारी विना समथनन गरेको स्थावपत भएमा 
त्यस अिस्थामा उिरदायी नहनुे अिस्था उत्पन्न हनु्छ।  

 

आफ्नो अतभकतानले गरेको कायनमा उिरदायी बनाउनको लातग सो कायन प्रमखुको तफन बाट गररएको िा 
कायनको समयाितधतभत्र गरेको हनुपुदनछ। उदाहरणको लातग बैङ्कको साथी कमनिारीलाई रकम बैङ्कमा 
जम्मा गनन भनेर ददएकोमा साथीले रकम खातामा जम्मा नगरेर आफै दरुूपयोग गर् यो। यस अिस्थामा 
जालसाजी भनेर दािी गदान बैङ्क उिरदायी हनु ुपदैन।48 आफ्नो सिारी आफू पतन त्यही बसेर िलाउन 
ददएको अिस्थामा कुनै दघुनटना हनु पगु्यो भन ेत्यस अिस्थामा सिारी मातलक उिरदायी हनुपुदनछ।49  

 

ख) साझेदार (Partners) 

साझेदारहरूका बीिको अन्तरसम्बन्ध एक अकानका लातग प्रमखु र अतभकतानको रूपमा हनु ेहनुाले कुनै 
एक साझेदारले गरेको कायनमा अको साझेदार पतन उिरदायी हनुपुदनछ। कायन भन ेसाझेदारको पेशा 
व्यिसायसुँग सम्बक्तन्धत हनुपुदनछ। साझेदारले आफ्नो तनजी सम्बन्धमा गरेको कायनमा भन ेतनजी रूपमा 
मात्र उिरदायी हनुपुने हनु्छ भनी व्याख्या गने गररएको छ। 

 

ग) स्िामी एिम ्नोकर (Master and Servent) 

प्रत्योजनका क्रममा आफ्ना नोकरले गरेको कायनमा मातलक पतन उिरदायी हनुपुदनछ। नोकर 
अतधकारको प्रत्यायोजनको लातग उिरदायी हनु्छ। तर नोकर उिरदायी हनुे मात्रा भन ेफरक हनु 
सक्छ। काननुमा स्पष्ट मात्रा लेखेको भए सोहीबमोक्तजम र स्पष्ट उल्लेख नभएको भए अदालतले 
तनधानरण गरे अनसुारको मात्रामा िहन गनुनपने हनु्छ। नेपालमा कानूनमा उल्लेख भएको अिस्था 
सिारी तथा यातायात व्यिस्था ऐन २०४९ लाई तलन सवकन्छ।50  

 

                                                            
47 Qui facit per alium facit per se. 

48 State Bank of India v. Smt. Shyama Devi, AIR 1978 SC 1263; 1978 SCR (3)1009. 
49 Ormrod v. Crosville Motor Services Ltd, CA [1953] 1 WLR 1120, [1953] 2 All ER 753. 

50 सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९, दफा १६३(४)। घा खचु कृया खचु तथा क्षधतपधूतकुो रकम भराउने क्रममा कूल रकमको पाँच प्रधतशतभन्दा बढी रकम 

चालकबाट नभराइने व्यवस्था गररएको ि ।  
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मातलकलाई उिरदायी बनाउनको लातग "प्रततिादी उत्कृष्ट" (Respondent Superior51) भन्न े तसद्धान्त 
छ। यसको मतलि "प्रमखुलाई उिरदायी बनाउ" (Let the principle be liable) भन्न े हनु्छ। यो 
तसद्धान्त ल्यावटन सतु्र "qui facit per alium facit per se" मा आधाररत छ। कुनै व्यक्तिले अरुमाफन त 
काम गराउुँछ भन ेसो कायन उसले गरेको मातनन्छ (He who does and act through another is deemed 

in law to do himself)। "प्रततिादी उत्कृष्ट" (Respondent Superior) भन्ने तसद्धान्तअनसुार नोकरले 
गरेको कामबाट कुनै लाभ भएको िा नभएको जे भए पतन मातलक उिरदायी हनुपुदनछ।52  

 

१४. नोकरी िा रोजगारीका सन्दभनमा (The Course of Employment) 

परदावयत्िको तसद्धान्तअनसुार दावयत्ि िहन गराउन अमकु कायन प्रत्यायोजनको अनकु्रम हो िा होइन भन्ने 
त्यलाई विशेष रूपमा हेररने हनुाले सो सम्बन्धमा जानकारी राख्न आिश्यक छ। तनम्न प्रकृततका 
कायनहरूलाई तनयोजनको क्रममा भएको मातनन्छ।53  

 स्िामीले प्रत्यायोजन गरेको कुनै पतन दषु्कृततजन्य कायन।  

 स्िामीद्वारा प्रत्यायोक्तजत तर दषु्कृततजन्य तिरबाट सम्पन्न गररएको कायन।  

 स्िामीद्वारा प्रत्यायोक्तजत नगररएको तर नोकरले स्िामीको तफन बाट गरेको कायन।  

 

रोजगारको सन्दभनमा कुन कुन अिस्थामा परदावयत्ि उत्पन्न हनु्छ भन्न े सम्बन्धमा अतनता भण्डारी वि. 
यतुनयन अफ इक्तन्डयाको54 भारतीय मदु्दा महत्त्िपूणन रहेको छ। यसमा िादीको श्रीमान ् बैंकमा गए। 
िादीका श्रीमान बैङ्कमा प्रिेश गदै गदान बैंकको नगदी बाकस पतन लैजान ेकाम तथयो। यसमा िादीको 
श्रीमानले आफ्नो साधन गलत साइडमा लगेर पाकन  गरी राखेको तथयो। सरुक्षाकमीलाई िादीको श्रीमान ्को 
गततवितध शंकाष्पद लागेर गोली हान्यो। पररणामताः िादीको श्रीमान ्को मतृ्य ुभयो। यस घटनामा बैङ्कलाई 
परदावयत्िको आधारमा उसको सरुक्षाकमीले गरेको दषु्कृततजन्य कायनका सन्दभनमा दािी गररयो। बैङ्कको 
तफन बाट प्रस्ततु गररएको जिाफमा सरुक्षा कमीलाई गोली हान्ने अतधकार ददएको छैन। यसथन सरुक्षाकमीले 
गरेको कायनको लातग बैङ्क उिरदायी हुुँदैन भनी व्याख्या गर् यो। यसमा वििाद उठाइएको तथयो वक मातलक 
आफ्नो नोकरद्वारा गररएको त्रवुटपूणन कायनको लातग क्तजम्मेिार हुुँदैन। मातलकले त्यस्तो दोषयिु कायन गननमा 
अतधकार प्रदान नगरेको अिस्थामा नोकरले अनतधकृत प्रत्यायोजन नगररएको कायन गदनछ भने मातलक 
जिाफदेही हुुँदैन। यस मदु्दामा सरुक्षाकमीको कायन नगदले भररएको बाकसको सरुक्षा गननमा तथयो। 
सरुक्षाकमीले मतृकको कारण आसन्न खतराको अिस्था मूल्याङ्कन गर् यो। मतृकलाई गोली हान्ने कायन 
                                                            
51 धसद्धान्त अवधारणा व्याख्या एवम धवशे्लर्णको लाधग Case No.24435 Gladys Jeanette Courtless v. David Clyde Jolliffe & Princess Beverly 

Coal Company (1998) Supreme Court Of Appeals of West Virginia. courtswv.gov/supreme-court/docs/spring1998/24435. 
52 Canadian Pacific Railway Co v. Lockhart [1942] AC 591, [1941] SCR 278, [1942] All ER 464; Twine v. Beans Express Ltd., 

(1946) 62 TLR 155; Limpus v. London General Omnibus Company (1862) 1 H&C 526, [1862] EngR 839, (1862) 1 H & C 526, 

(1862) 158 ER 993. 

53 िा. राजेन्र कन मार आचायु, पवूुपाद धटप्पणी, ३ पषृ्ठ १४०-१४१. 
54 Anita Bhandari v. Union of India (Uoi) (2003) 2 GLR 1093, I (2005) ACC 780. 
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सरुक्षाकमीको कायन प्रकृततसुँग सम्बक्तन्धत रहेको छ। सरुक्षाकमीको रूपमा तनयिु गरेर बन्दकुसमेत 
हस्तान्तरण गरेपतछ मान्यता रहन्छ वक पररक्तस्थततअनसुार उसले सो बन्दकु प्रयोग गदनछ र गनुन पतन 
पदनछ। मतृकले गलत क्षते्रमा सिारी पावकन ङ गनुन र सोही अिस्थामा नगदले भररएको बाकस आउने 
अिस्थाले सरुक्षाकमीलाई गोली िलाउन े पररक्तस्थततको तनमानण भएको छ। नगदलाई सरुक्तक्षत तिरबाट 
बैङ्कमा पगु्ने िातािरणको तसजनना गनुन सरुक्षाकमीको काम हो भन्नलाई गोली िलाउन ुपने उच्ितम अिस्था 
तथएन भतनए पतन कततखेर कुन अिस्थामा गोली िलाउन े भनेर भन्न सवकुँ दैन। अदालतले बैङ्कको तकन  
मानने र अदालतले उि बैंकलाई उिरदायी ठहरायो। सरुक्षाकमीलाई आिश्यक पारेको अिस्थामा गोली 
हान्न ेअतधकार ददइएको तथा सो अतधकार रहेको छ। सरुक्षाकमीले गोली हान्न ेकाम उसले गाडनले आफ्नो 
कतनव्य पालनको क्रममा गरेको हो। सो कायन रोजगारको क्रममा गररएको हनुाले बैङ्क उिरदायी छ 
भतनएको छ।  

 

तनयकु्तिकतानको दावयत्ि कामदारहरूको अिस्था एिम ् उनीहरूको बानी व्यहोरामा कामदार संस्था िा 
कम्पनीको क्तजम्मेिारीका विषयमा जवहले पतन पेक्तिलो प्रश्नहरू उत्पन्न हनु े हनु्छ। कस्तो अिस्थामा 
तनयकु्तिको अिस्थाबाट उत्पन्न भएको विषय हो भनी तनकै गम्भीर विषय रहेको हनु्छ।  

 

तनयिुको क्रममा उत्पन्न परदावयत्ि कुन हदसम्म जाने भन्न ेसम्बन्धमा Fletcher v. Baltimor55 मदु्दालाई 
तलन सवकन्छ। प्रस्ततु मदु्दामा भएका त्यहरू हेदान प्रततिादी एक रेलमागन तनगम तथयो। सो तनगमले 
कोलक्तम्िया क्तजल्लामा व्यापार गदन्यो। वििाददत ददनमा िाक्तशङ्ग्टनमा िादी प्रततिादीको काममा तथयो। 
िादीले आफ्नो कायनशालामा काम साुँझ लगभग ६ बजे पूरा गर् यो अतन घरको लातग प्रस्थान गर् यो। िादी 
रेलिे रयाकको दक्तक्षण फुटपाथमा खडा रहेकोमा प्रततिादीको रेल िादीको नक्तजकबाट गयो। रेलको गतत 
२० मील प्रततघन्टा तथयो। साक्षीहरुको भनाईअनसुार सो भन्दा पतन कम तथयो।  

 

यसमा िादीद्वारा व्यक्तिगत िोटको लातग प्रततिादी तनगमबाट क्षततपूततन असलु गननको लातग मदु्दा प्रस्ततु 
गररएको तथयो। अमकु िोटपटक हातन नोकसानी तनगमका एजेन्ट एिम ्नोकरहरूको लापबानहीको कारण 
हनु गएको तथयो। जब रेल ज्यादै नक्तजकबाट पार गर् यो त्यसै बखतमा एक कामदारले काठको टुक्रा 
फाल्दा िादीलाई लाग्यो र सधैंका लातग अपाङ्ग हनुे अिस्था आयो। यसमा सरुु अदालतबाट कम्पनी 
उिरदायी नहनु ेफैसला भएकोमा पनुरािेदन तहमा कारिाही िलाइयो। यसमा वितभन्न प्रश्नहरू उत्पन्न हनु 
गए। िादीले दघुनटनाको समयमा आफ्नो रोजगारी काम समाप्त गरेको तथयो। साथै प्रततिादीको कायनशाला 
क्षेत्र छातडसकेको तथयो। िादी शहरको सािनजतनक राजमागनमा वहडेको तथयो जनु अरू सामान्य नागररक 
पतन त्यसैगरी वहडछन।् कुनै पतन यात्रीले रेलमा गरेको लापबानही या जोक्तखमयिु कायनबाट कोही घाइते 
हनु्छ भने रोजगारको दायराभन्दा बावहरको कायन हो। कम्पनीका तफन बाट गररएको लापबानही एिम ्
हेलिेक्र्याइुँको विषयमा कम्पनीमा दावयत्िको आधार बन्न जान्छ। यसमा रेलमा रहेको व्यक्ति कम्पनीका 

                                                            
55  Fletcher v. Baltimore & Potomac R. Co., 168 U.S. 135 (1897) यो मनद्दामा पननः सनननवाई समेतको आदशे जारी भएको ि ।  
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कमनिारी तथए। उनीहरूलाई घर लतगदै तथयो। पररिहनको समयमा कम्पनीले उनीहरूलाई पूणन तनयन्त्रण 
भने गनन सक्द्यो। 

 

कम्पनीको सरुक्षाको दावयत्ि कुन हदसम्म जान े भन्न े विषय पेक्तिलो रहेको हनु्छ। कम्पनीलाई आफ्ना 
कमनिारीहरूको कुनै खराि िा जोक्तखमयिु बानी व्यहोराको जानकारी छ भन े कम्पनीले ती कमनिारी 
कामदारको बानीव्यहोराबाट अरूलाई असरुक्षा नहोस ्भनेर कुनै सरुक्षात्मक उपाय अिलम्िन गनुनपने वक 
नपने भन्न ेमहत्त्िपूणन प्रश्न उत्पन्न भएको तथयो। यस्तोमा कमनिारी कामदारका त्यस्ता गततवितध सामान्यतया 
जोक्तखमयिु छैनन ्भन ेकम्पनी उिरदायी हनु ुपदैन।  

 

कम्पनी तनक्तित रूपमा राजमागन िा यसको सडक छेउछाउको नक्तजकै सािनजतनक व्यक्तिहरूको सरुक्षाका 
लातग क्तजम्मेिार होइन। तर कम्पनी राजमागनमा कानूनी रूपमा रहेका व्यक्तिलाई िोट परु् याउने कुनै 
जोक्तखमयिु कायनहरू रेलमा भएका यात्र ुिा कमनिारीले गने छैनन ्भन्न ेकुराको सतुनक्तित तथयो। ितलरहेको 
रेलबाट काठ फाल्ने कामको बारेमा कम्पनी अिगत तथयो। यसमा उि कायनका लातग कम्पनी उिरदायी 
हनुपुछन भनी व्याख्या गररयो।  

 

१५. गवहरो खल्तीको तसद्धान्त (The 'Deepest Pocket' Principle) 
प्रतततनतधमूलक दावयत्िमा गवहरो खल्तीको तसद्धान्त प्रमखु रहेको छ। यसको मतलि काममा लगाउने 
मातलकसुँग सक्षमता छ भन्ने हनु्छ।56 अकानको लातग काम गने मातनसको खल्ती अथानत ्सक्षमता सीतमत 
हनु्छ। उदाहरणको लातग सरकारी कमनिारी कायानलय सहयोगीको पाररश्रतमक भनेको थोरै हनु्छ। सरकारी 
काम गदानको अिस्थामा हनु गएको दोषपूणन कायनको पररणाम िहन गनुनपने क्षततपूततनको रकम उसले िषौमा 
पाउने पाररश्रतमक बराबर हनु पगु्यो भने सो कमिानरीले िहन गनन सक्दैन। यस्तोमा सरकारलाई उिरदायी 
बनाउन ुपने हनु्छ। सरकारको खल्ती गवहरो हनु्छ भनी तकन  गररन्छ।  

 

कमनिारी काररन्दा हनु।् काररन्दाभन्दा खटाउन लगाउने व्यक्ति नै अतधक सक्षम हनु्छ। गवहरो खल्ती 
भन्दैमा कमनिारी कामदारलाई दोषपूणन िा गलत कायन गननमा छुट भन े हुुँदैन। अदालतले पवहले सक्षम 
अथानत ् गवहरो खल्ती सरकारको हनुाले सोबाट पररपूरण गराएपतछ दोषपूणन कायन गने व्यक्तिलाई पतन 
अदालतले दावयत्ि तनधानरण गरी उिरदायी िहन गराइछ। यो कायनको पररक्तस्थततअनसुार अदालतले तनणनय 
गदनछ।  

 

१६. सिारी साधानमा तेश्रो व्यक्तिको सिारी 
सरकारी िा गैरसरकारी जे जस्तो सिारी साधान भए पतन त्यसमा सम्बक्तन्धत अतधकारी िा मातलकको आज्ञा 
विना यदद िालकले तेश्रो व्यक्ति िढाएर लैजान्छ र कारणिश कुनै अवप्रय घटनाको सामना गनुन परेमा 
त्यस्तो अिस्थामा को उिरदायी हनु्छ भन्न े प्रश्न बारम्िार आइरहन्छ। सरकारी सिारी साधन भए 
                                                            
56 हनेनुहोस ्Renslow vs. Mennonite Hosp., 367 N.E.2d 1250, 1265 (Ill. 1977). 
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तोवकएको अतधकारी बाहेक अरू िढ्न पाइुँदैन। नेपालमा सरकारी साधनमा तेश्रो व्यक्ति सिारी हनुे 
प्रिलन अत्यतधक मात्रामा देख्न पाइन्छ। यस्तोमा कथंकदाक्तित कुनै दघुनटना हनु गयो भने नेपाल सरकार 
उिरदायी हनु ुपदैन। यो तनयम तनजी सिारीको हकमा पतन लागू हनु्छ। मातलकको आज्ञा आदेश विना 
यदद िालकले तेश्रो व्यक्ति िढाउुँछ भन ेसो उसले आफ्नो जोक्तखममा काम गरेको हनु्छ। मातलकलाई 
बसपाकन  िा एअरपोटनमा तलन भनेर गैराखेको अिस्थामा बाटोमा कसैलाई िढाउुँदा मातलकको आदेश 
हुुँदैन। यस्तो कुरालाई मातलकले अनमुोदन गने कुरा पतन हुुँदैन। मातलकलाई तलन गैराखेको 
प्रत्यायोजनको सन्दभनमा भए पतन आदेश प्रततकूल कायन गरेको हुुँदा मातलक उिरदायी हनु ु पदैन। यही 
तनयम सरकारी सिारी साधनको हकमा पतन लागू हनु्छ। तर सरकारी सम्बक्तन्धत अतधकारीले अमकु 
व्यक्तिलाई अमकु स्थानसम्म परु् याएर आउन ु भनेर पठाएको भए त्यस अिस्थामा हनु गएको हातन 
नोकसानीमा सरकार उिरदायी हनुपुदनछ। सम्बक्तन्धत अतधकारीले आफ्नो अतधकारको दरुूपयोग गरेको 
भएमा तनजलाई कारिाही हनु ेअको प्रश्न रहे पतन जोक्तखमबाट उत्पन्न पररक्तस्थततको सामना सरकारले गनुनपने 
हनु्छ।  

 

कुनै पतन सिारीमा िालकले विना अनमुतत कुनै तेश्रो व्यक्तिलाई तलफ्ट ददने कायन उसको अतधकार 
प्रत्योजनभन्दा बावहरको हनुाले उत्पन्न पररक्तस्थततमा सिारी िालक भन े पूणन रूपमा जिाफदेही हनुपुदनछ। 
भारतमा एक घटनामा57 सरकारी जीपको िालकले जीप िकन शपबाट सिारी लैजाने क्रममा सिारी आफ्नो 
मनोरञ् जनको लातग तलएर गयो। साथै बाटोमा केही अरु व्यक्तिहरूलाई पतन बसाल्यो। कारणिश जीप 
दघुनटनाग्रस्त भयो। बाटोमा िढेकामध्ये २ जनाको मतृ्य ु भयो १ जना घाइते भए। यस घटनामा 
अदालतले राज्य सरकारलाई प्रतततनतधक दावयत्िमा उिरदायी ठहर गरेन। िालकले अतधकार प्रत्योजनको 
सन्दभनभन्दा बावहर गएर काम गरेको तथयो। अनमुतत विना सिारी िढनेहरू सम्बक्तन्धत सिारी धतन िा 
सरकारको लातग विना अनमुतत प्रबेश गने व्यक्ति (Trespassers) मातनन्छन।् सोका लातग तनगम उिरदायी 
मातनदैन।् 

 

भारतमा अको एक घटनामा58 एक मालिाहक रक िालकले मातलकको आदेशको बक्तखनलाप गरेर एक 
यात्रीलाई िढाएर लग्यो। यात्रा क्रममा हनु गएको दघुनटनामा सो यात्रीको मतृ्य ुहनु पगु्यो। यसमा पतन 
रकको मातलकलाई उिरदायी बनाइएन। रक तनयोजनको क्रममा िलाएको भए पतन यात्र ु राख् ने काम 
अतधकार प्रत्योजनभन्दा बावहरको तथयो। रकको मातलकको लातग सो यात्री एक अततिारी (Trespassers) 
तथयो। सिारी िालक व्यक्तिगत रूपमा उिरदायी हनुपने अिस्था आयो।  

 

त्यसैगरी सिारी िलाउदै गदान आफ्नै कायानलयको कमनिारी िा मातलकको पररिारको सदस्यलाई सिारीमा 
िढाएको अिस्थामा भने स्िामीको दावयत्ि उत्पन्न हनु्छ। जस्तैाः कुनै कम्पनीको सिारी िलाइरहेको 

                                                            
57 Premwati v. State of Rajasthan, A.I.R. 1977 Raj. 116. 
58 Jiwan Das Roshan Lal v. Karnail Singh, A.I.R.1980 P&H 167. 
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अिस्थामा आफ्नै संस्थाको काम गने कमनिारीलाई तलफ्ट ददएको अिस्थामा हनु गएको हातन नोकसानीमा 
कम्पनी उिरदायी हनु्छ। आफ्ना कमनिारीलाई तलफ्ट ददनपुने भन्ने कुरा पूिनतनधानररत नै हनु े हनुाले 
कम्पनीले दावयत्ि िहन गनुनपदनछ।59 यो तनयम सरकारी सिारीमा पतन लागू हनु्छ।  

 

१७. स्ितन्त्र ठेकेदार (Independent Contractors) 

ठेकेदार एक स्ितन्त्र पेशागत व्यक्ति िा एक व्यिसाय हो जसले कुनै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष तलक्तखत व्यहोरा 
करारका शतनहरुको आधारमा सेिा प्रिाह (Performs Services) िा व्यिसाय गदनछ। स्ितन्त्र ठेकेदार 
ग्राहकको तनयन्त्रण या तनदेशनको अधीन हुुँदैन। स्ितन्त्र ठेकेदार केिल तलखत िा सो अन्तगनत तनधानरण 
भएका शतनका अधीन हनु्छ।  
 

एक स्ितन्त्र ठेकेदार आफैले तनधानररत सेिा कसरी सम्पादन गने भनरे आफै तनणनय गदनछ। यदद 
व्यािसावयक सेिा प्रिाह रहेछ भने कसरी समयमा सम्पादन र हस्तान्तरण गने लगायतका प्रस्तावित 
कायनको प्रकृततअनसुार तनणनय गने गदनछ। संगठनको रूपमा स्ितन्त्र ठेकेदार रहेको सामूवहक तनणनय 
प्रवक्रयामा एक अकोको सहभातगता रहे पतन सो सेिा प्राप्त गने ग्राहक िा सेिाग्राही उपर तनयन्त्रण एिम ्
तनदेशन रहन सक्दैन।  

 

स्ितन्त्र ठेकेदारका हकमा सामान्य तनयमअनसुार स्िाग्राहीले प्राप्त गरेको सेिाको स्िरूप एिम ्
पररणामअनसुार आफूले भिुान गनुनपने आतथनक दावयत्िका विषयमा केही अिरोध िा तनयन्त्रण िा तनदनशन 
जारी हनु सक्दछ। सेिाग्राहीले केिल कामको पररणामलाई तनयक्तन्त्रत िा तनदेक्तशत गने अतधकार रहन्छ। 
स्ितन्त्र ठेकेदारलाई यसो गनुन िा यसो नगनुन भनेर भन्न सक्दैन। स्ितन्त्र ठेकेदारको रूपमा काम गने 
व्यक्तिको कमाई स्िरोजगारको (Self-Employment) रूपमा हनु्छ।  
 

एक व्यक्ति िा कमनिारी स्ितन्त्र ठेकेदार हो वक होइन भनेर तनधानरण गनन, कम्पनीले व्यक्तिसुँगको 
सम्बन्धमा तनयन्त्रणको तनम्न अिस्थाको पवहिान हनु आिश्यक हनु्छ। 

 के कम्पनीले आफ्ना कामदारले सम्पादन गने काममा तनयन्त्रण गरेको छ िा तनयन्त्रण गने शक्ति िा 
अतधकार रहेको छ ? 

 के कम्पनीले श्रतमकको नोकरी एिम ्कायन सम्पादनमा रहेका व्यािसावयक पक्षहरूलाई (Business 

Aspects) तनयक्तन्त्रत गदनछ? यस  अन्तगनत भिुानी कसरी गने तथा गररएको भिुानीको सोधभनान 
(Reimbursement) हनु्छ हुुँदैन िा कसरी हनु्छ तथा प्रयोग गररन ेउपकरणको आपूततन के कसरी गने 
जस्ता विषयहरू पतन सामेल रहेका छन।्  

                                                            
59 Pushpabai Purshottam Udeshi & Ors vs. Ranjit Ginning & Pressing Co., 1977 AIR 1735, 1977 SCR (3) 372; Young vs. Edward 

Box & Co Ltd; [1951] 1 TLR 789. 
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 कामदार एिम ्कमनिारीका सम्बन्धमा कुनै करारका शतन एिम ्उनीहरूको लाभ जस्तै पेन्सन योजना, 
बीमा, तलिसवहतको विदा (Pension Plan, Insurance, or Vacation Pay) आदद छ छैन त्यसको अिस्था 
के छ ? 

 त्यसैगरी कम्पनी िा व्यािसावयक प्रततष्ठान िा सेिा प्रदायक र कामदारका बीिमा रहको 
अन्तरसम्बन्ध तनरन्तर रहेको छ िा तनरन्तर रहन े सम्भािना छ िा सो सम्बन्ध व्यिसायको एक 
महत्त्िपूणन भाग हो ? 

 

उपयुनि प्रश्नको सम्बन्धमा जिाफ सकारात्मक आएमा ऊ एक स्ितन्त्र ठेकेदार मातनन्छ। सामान्यतया 
तनयकु्तिकतानहरू आफ्ना कमनिारीहरूद्वारा तनयकु्तिको क्रममा अथानत ् रोजगारीको दायरा एिम ् कायनक्षेत्रमा 
गररएका लापबानही एिम ् हेलिेक्र्याइुँपूिनक गररएको कायनका कारण उत्पन्न त्रवुटका लातग परदावयत्ि बहन 
गनुनपने हनु्छ।  
 

१८. नोकर र स्ितन्त्र ठेकेदार (Servant And Independent Contractor) 

एक नोकर एिम ्स्ितन्त्र ठेकेदार (Servant and Independent Contractor) दिैु तनयकु्तिकतानको केही काम 
गननको लातग तोवकएका हनु्छन।् तर पतन वयनीहरूको कानूनी सम्बन्धमा अन्तर हनु्छ। एक नोकर सेिा 
करारको (Contract of Services) आधारमा कायनमा जटेुको हनु्छ भन ेस्ितन्त्र ठेकेदार सेिाहरूको लातग 
करारको (Contract for Services) आधारमा कायनमा जटेुको हनु्छ। आफ्ना नोकर एिम ्नोकरले गरेको 
गल्तीको पररणामप्रतत तनयकु्तिकतान स्ितन्त्र ठेकेदारको तलुनामा बढी (Onerous) रूपमा जिाफदेही 
हनुपुदनछ। यदद कुनै नोकर आफ्नो तनयोजनको सन्दभनमा गलत काम गदनछ भने साथै मातलक स्िामी पतन 
उिरदायी हनुपुने हनु्छ।  

 

एक नोकर आफ्ना मातलकको तनदेशन र तनयन्त्रणमा काम गदनछ। सामान्य तनयमको रूपमा मातलक 
आफ्नो नोकरको दषु्कृततको लातग क्तजम्मेिार छ। तर ऊ स्ितन्त्र ठेकेदारको दषु्कृततको लातग उिरदायी 
हुुँदैन। नोकर आफ्नो मातलकको एक एजेन्ट हो जो काम गने तरीकाको बारेमा आफ्नो रोजगारदाताको 
तनयन्त्रण र सपुरीिेक्षकको अधीनमा रहन्छ। एक स्ितन्त्र ठेकेदार यस्तो कुनै तनयन्त्रणको अधीनमा छैन। 
उसले केही काम गननको लातग काम गछन र कुन तररकाले काम गनुनपदनछ भन्न ेसम्बन्धमा आफ्नै तनणनय 
एिम ्आफ्नै वििेक प्रयोग गनन सक्षम हनु्छ। कामको सम्बन्धमा ऊ स्ितन्त्र ठेकेदार आफै मातलक हो। 
मैले मेरो सिारी साधन िलाउन सिारी िालक तनयिु गरेँ र उसले मैले तनदेश गरेअनसुार सिारी िलाउन ु
पने हनु्छ। सिारी िलाउन ेक्रममा यदद िालकले कुनै दघुनटना गरायो भने सो दघुनटनाको पररणामबाट 
उत्पन्न भएका उिरदावयत्िहरू मैले िहन गनुनपदनछ र मेरो सिारी िालकले गरेको कामका लातग दावयत्ि 
बहन गनुनपदनछ।  

 

तर त्यसको विपरीत मैले कुनै ट्याक्सी भाडामा तलएर बसपाकन मा लैजान भनेर आदेश ददए भन े यस 
अिस्थामा सो ट्याक्सी िालक स्ितन्त्र ठेकेदार हो। उसले अमकु स्थानमा परु् याउन ेक्रममा अमकु अमकु 
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स्थान हुुँदै िलाउन सक्छ। मैले भनेको आधारमा अमकु स्थान हुुँदै जान सक्छ। तर सो ट्याक्सी िलाउन े
क्रममा मैले ट्याक्सी िालकलाई तनयन्त्रण र तनदेशन ददन सक्न ेअिस्थामा हुुँदैन। उसले आफ्नो तनणनय र 
वििेकको आधारमा सिारी िलाउन सक्छ। त्यस क्रममा कुनै दघुनटना हनु गयो भने सो अिस्थामा मैले 
अमकु स्थानमा लैजान भनेको भन्ने कारण म उिरदायी हनु पदैन। सो िालक स्ियम नै उिरदायी हनु्छ। 

 

१९. परम्परागत दृवष्टकोणाः तनयन्त्रणको परीक्षण (Traditional View: Test of Control) 

कुनै व्यक्तिले आफ्ना कामदार िा नोकरलाई कामको दौरानमा कुनै पतन समयमा कुनै पतन तनदेशन ददन 
सक्छ िा तनयन्त्रण गनन सक्दछ भन ेऊ मातलक (Master) हो भन्न ेबकु्तझन्छ। मातलक र नोकरको भेद 
छुट्याउन ेपरम्परागत तररकामा तनयोिालाई आफ्ना नोकरले के काम गने? कसरी गने? कवहले गने? भनेर 
तनदेश ददने साम्यन राख्दछ। तर स्ितन्त्र ठेकेदारको हकमा कुन काम गने हो सो बताउन सक्छ तर 
काम गने तररकामा तनयन्त्रण भन े गनन सवकुँ दैन। तनयन्त्रणको सम्बन्धमा एक बेण्ड र डान्स हल 
कम्पनीका बीिमा एक सम्झौता भएको तथयो। कम्पनीले बेण्डद्वारा सम्पन्न हनुे संगीतमा र प्रदशननको 
क्रममा के कस्तो व्यिहार गने भन्न ेसम्बन्धमा तनयन्त्रण र तनदेशन ददन ेअतधकार तथयो। यस अिस्थामा 
बेण्डका सदस्यहरूलाई डान्स हल कम्पनीका कामदार (Employees) मातनयो। वकनवक कम्पनीलाई 
तनयन्त्रण गने अतधकार तथयो।60  

 

व्यिसायको आकार एिम ्जवटलतामा बवृद्ध हुुँदै गइराखेको छ। यसकारण तनयन्त्रको विषय कम प्रभािी 
हुुँदै गइराखेको छ। जब तनयन्त्रणको अतधकार (Right to Control) िास्तविक तनयन्त्रणमा (Actual Control) 
पररणत हुुँदै गइराखेको छ भन ेकेिल परीक्षणको उपयोग गरेर सही अथनमा अन्तर तनकाल्न सम्भि हुुँदैन। 
कुशल र क्षमतािान व्यक्तिलाई तनयन्त्रणको तसद्धान्त प्रयोग गरेर कामदार एिम ्कमनिारी नोकर नोकरको 
हैतसयत तनधानरण गनन ितनमानमा अनपुयिु (Unsuitable) मातनन्छ। तनयन्त्रण गने शक्ति अन्तगनत तनम्न 
विषयहरू पदनछन।्61  

क)  मातलकलाई आफ्नो नोकर छनौट गने अतधकार एिम ्शक्ति (Master’s power of selection of his 

servant), 

ख)  ज्याला िा अन्य पाररश्रतमक भिुान (Payment of wages or other remunerations), 

ग)  मातलकको कायन गने तररकालाई तनयक्तन्त्रत गने अतधकार (Master’s right to control the method of 

doing the work) र 

घ)  तनलम्बन िा बखानस्त एिम ् आिश्यक कारिाही गने मातलकको अतधकार (Master’s right of 

suspension or dismissal) 

                                                            
60 Performing Right Society v. Mitchell and Booker (Palais de Danse) [1924] 1 KB 762. 

61 Short v. J W Henderson Ltd., (1945) 79 Ll.L.Rep. 271; [1946] 62 TLR 427 Per Lord Thankerton. 
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परम्परागत परीक्षणमा सेिाको लातग करार (Contract for Services) र सेिाको करारका (Contract of 

Service) बीिमा फरक हेनुनपने हनु्छ। यसमा पवहलोमा मातलकले आिश्यक आदेश ददन सक्छ िा के गनन 
आिश्यक छ भनेर भन्न सक्दछ भन ेदोस्रोमा के गनुनपदनछ भने कुनै आदेश जारी गनन सक्दैन।62  

 

२०. राज्यको परदावयत्ि (State Liability in Vicarious Liability) 

राज्यको परदावयत्िको सन्दभनमा कमन ल मा राजाले गल्ती गदैन (The King can do no wrong) भन्ने 
तसद्धान्त प्रितलत छ। त्यसैकारण राजा आफ्ना नोकरहरूले गरेको गल्तीमा उिरदायी हनु ु पदैन भनेर 
भतनन्छ। यो मान्यतालाई क्राउन प्रोतसतडंग्स एक्ट, १९४७ द्वारा पररितनन गररयो। ितनमानमा राजा आफ्ना 
नोकरहरूले गरेको गल्तीमा उिरदायी हनुे मान्यता छ। अमेररकामा फेडरल टटन क्लेम एक्ट, १९४६ 
द्वारा दािी गनन पाइन ेअतधकार प्रदान गररएको छ। प्रािीन वहन्दू न्यायशास्त्रमा भन ेफरक अिधारणा देखा 
पदनछ। कानूनको पालना राजा, राजाका नातेदार, न्यायाधीश या एक सामान्य नागररक सबैलाई समान 
रूपमा लागू गररन््यो। ितनमानमा भारतमा राज्य दावयत्ि भारत सरकार अतधतनयम, १९३५ बाट उत्पन्न 
भएर ितनमान संविधानको धारा ३०० द्वारा पररभावषत गररएको छ। भारतीय संविधानमा भएको 
व्यिस्थाअनसुार भारतका गभननरले संघको नामबाट मदु्दा दायर गनन सक्दछन।् राज्य सरकारले राज्यको 
नाममा मदु्दा दायर गनन सक्दछन।् त्यसैगरी भारत संघ िा राज्य सरकारका विरूद्धमा पतन मदु्दा दायर हनु 
सक्दछ। नेपालमा भन ेभारतमा जस्तो संिैधातनक एिम ्कानूनी व्यिस्था भएको पाइुँदैन। मलुकुी देिानी 
संवहता २०७४ को दफा २६ र २७ को अध्ययन गदान नेपाल सरकारका विरूद्धमा मदु्दा दायर गनन सवकन े
देक्तखन्छ। नेपालको संविधानमा सक्तञ्चत कोषमातथ व्ययभार अन्तगनत सरकारको दावयत्िको सन्दभनमा 
सरकारका विरूद्धमा भएको फैसलाबाट उत्पन्न दावयत्ि भिुान गने भन्न ेव्यिस्था रहेबाट मदु्दा लाग्न सक्छ 
भन्ने अिधारणा गतभनत रूपमा स्िीकार गररएको अिस्था छ। राज्य दावयत्िको सम्बन्धमा ितनमानमा 
रोजगारीको सन्दभनमा आफ्ना नोकरहरूले गरेका दषु्कृततजन्य कायनमा तनयकु्तिकतान समान मातनन्छ। राज्य 
आफ्ना कमनिारीहरूद्वारा गररएका दषु्कृततहरूमा उिरदायी हनु्छ। राज्यले कुनै उन्मकु्ति प्राप्त गदैन। यस 
विषयमा राजस्थान राज्यविरूद्ध विद्याितीको 63 मदु्दाको उल्लेख गनुन सान्दतभनक देक्तखन्छ।  

 

यस मदु्दामा प्रथम प्रततिादी लोकुमल, पररिीक्षाधीन मोटर िालकको रूपमा अपीलकतान राज्यको एक 
अस्थायी कमनिारी तथए। सरकारी जीप कारको िालकको रूपमा कायनरत रहेको कारको आिश्यक 
ममनतको लातग एक कायनशालामा लतगएको तथयो। प्रथम प्रततिादी कार तलन गएको र आउदै गदान 
सािनजतनक सडकमा पैदल वहतडरहेका एक पदयात्री जगदीशलाललाई ठक्कर ददयो। पररणामाः उसको मतृ्य ु
भयो। जगदीशलालको विधिा र एक नािालक छोरीसमेतले लोकुमल र राजस्थान राज्यलाई दषु्कृततमा 
क्षततपूततनको मदु्दा दायर गरे। यसमा राज्य सरकारले आफ्ना कमनिारीले गरेको दषु्कृततजन्य कायन 
जिाफदेही हनु नपने भन्ने क्तजवकर तलएकोमा अदालतले उिरदायी हनुपुदनछ भन्ने तनणनय गरेको अिस्था छ।  

                                                            
62 Collins v. Herts C.C., [1947] 1 All E.R. 633; Hillyer v. St. Bartholomew’s Hospital, [l909] 2 K.R. 890. 
63 State of Rajasthan v. Vidyawati 1962 AIR 933, 1962 SCR Supl. (2) 989. 
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अदालतले यस मदु्दामा भएको तनणनयलाई भारतमा प्रशंसा गररन्छ। अदालतले अिलोकन गर् यो वक 
आधतुनक राज्य पतुलस राज्य होइन। अि राज्यको काम कानून र सवु्यिस्था कायम गनन मात्र सीतमत 
छैन। यो कल्याणकारी राज्य हो, राज्यको कायनहरू धेरै गणुा हनु्छन ् र यसको सबै कायनहरू राज्यले 
सािनभौम शक्तिको प्रयोगमा गनन सवकुँ दैन भन्न सवकन्छ। यसले उद्योग, व्यापार, सािनजतनक 
यातायातलगायतका सबै वक्रयाकलापहरूमा संलग्न हनु विस्तार गदनछ। त्यसैले यो दाबी गनुन धेरै नै हो वक 
उनीहरूको रोजगारको क्रममा रहेका आफ्ना कमनिारीहरूको कष्टप्रद कारबाहीहरूको पररणामबाट राज्य 
मिु हनु्छ। अब जनतामा सरकार र सािनभौमता तनवहत छ र सरकारले जनताले यसका तनणनयहरूको 
लातग क्तजम्मेिार हनुपुदनछ जनु संविधानको प्रािधानको विपरीत छ।  

 

२१. कामदारको दावयत्ि (Employees Liability) 

कामदार एिम ्कमनिारी नोकर एिम ्नोकर आफ्नो तनयकु्तिकतानप्रतत पूणन िफादारीताका साथ काम गनन 
बाध्य छ। उसको कतनव्य हो वक आफ्नो क्तजम्मामा रहेको िा आफूले सम्पादन गनुनपने काम समकु्तित 
सािधानीका साथ सम्भावित खतराहरूलाई समाधान गरेर कायन सम्पन्न गनुन। तनयोिा आफ्ना 
कमनिारीहरूको गल्तीप्रतत उिरदायी हनु्छ। तर कततपय अिस्थामा त्यस्ता लापबानही एिम ्हेलिेक्र्याइुँ गने 
कमनिारी कामदारबाट पतन क्षततपूततन िा समकु्तित अंशको माग गने अतधकार तनयोिामा रहेको हनु्छ।64 
तनयोिा एिम ् रोजगारदाता जिाफदेही हनु्छ भन्न े धारणाबाट उनीहरूलाई कतनव्यको अधीन बनाउनको 
लातग कमनिारीहरूलाई सिेत गराउनपुदनछ वक उनीहरूको रोजगारको क्रममा देखा पने लापरबाहीको लातग 
व्यक्तिगत रूपमा क्तजम्मेिार हनुपुनेछ। यो सिेतनाको सूिना भए पतन यसको आधारमा मातै्र तनयकु्तिकतानले 
छुट पाउन ेअिस्था भन ेहुुँदैन।65  

 

कामदार कमनिारीहरूले पतन कायन सम्पादन गने क्रममा तनयोिाद्वारा प्रदान गररएका सरुक्षा सामग्रीहरूको 
प्रयोग गने तथा सरुक्षा सािधानीका तनयमहरू पालन गने गनुनपदनछ। कुनै दघुनटनाको लातग स्ियम ्
क्तजम्मेिार छन ् भन े त्यस अिस्थामा कामदार आफै खतरामा पने सम्भािना हनु्छ। सरुक्षामा कुनै त्रवुट 
रहेको छ भन ेत्यसको जानकारी तनयकु्तिकतानलाई ददनपुने हनु्छ। कुनै जानकारी नददएको अिस्था छ भन े
त्यस अिस्थामा कानूनी उपिार प्राप्त नहनु ेसम्भािना हनु्छ।  

 

कमनिारीहरूबाट हजानना असलुी गने तसद्धान्त समान रूपबाट तनयकु्तिकतान एिम ् कमनिारीका दािीहरूमा 
लागू हनु्छ। यदद एक तातलम कमनिारीको (Appropriately Trained Employee) गल्तीको कारणबाट काम 
गदानको अिस्थामा घाइते हनु पगु्दछ भन े तनयकु्तिकतानसुँग क्षततपूततनको दािी गनन सक्दछ। तर अमकु 

                                                            
64 Lister v. Romford Ice and Cold Storage Company Limited [1956] UKHL 6 [1957] AC 555. 

65 Melvin Fulton v. Vion Group Limited [2014] NIQB 100 High Court Of Justice In Northern Ireland Queen's Bench Division यसमा 

वादी प्रधतवादीको मासन कारखानामा काम गने गदु् यो । त्यहाँ उसलाई चक्कन ले काट्यो । यो धवर्यमा दावी गरेकोमा धनयोक्ताले प्रदान गरेको सनरक्षा सामग्रीमा प्वाल 

परेको धथयो । सो कन राको जानकारी उसले धनयोक्तालाई गराएको धथएन । धनयोक्ता आफ्ना कमुचारी कामदारको सनरक्षामा पणूु धजम्मेवार भए पधन कामदारले 

सनरक्षात्मक वस्तनमा भएको खरावी बारे जानकारी नगराएको हुदँा उसको दावी सफल भएन । दावी खारेज भयो ।  
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घटनामा कामदार कमनिारी पूणन रूपमा क्तजम्मेिार रहेको अिस्थामा भन े दािी आधारयिु हनु्छ। दािी 
स्िीकार हनुकुो मतलि हो दािीकतानमा आफ्नो तनयकु्तिकतानद्वारा अपयानप्त प्रक्तशक्षण िा अपयानप्त जोक्तखम 
मूल्याङकन िा काम गने वितधद्वारा आफूमा परेको क्षतत आधार बनाउन सक्दछ।66  

 

रोजगारदाता उिरदायी हनुपुने विषयमा कामदार पतन उिरदायी हनु े भन्दा दषु्कृततमा झगडाको विषय 
उत्पन्न भएको छ।"उिरदाता शे्रष्ठ" (Respondent Superior) तसद्धान्तको आधारमा कामदार कमनिारी 
नोकर एिम ्नोकर सरुक्तक्षत हनुको लातग उनीहरूले गरेका कायनहरू प्रत्यायोजनको सन्दभनमा असल तनयतले 
गरेको हनुपुदनछ।अन्य अिस्थामा रोजगारदाता उिरदायी नहनु सक्छ। यसरी तनयन्त्रण नगररने हो भन े
कामदारहरू अनशुासनहीन हनु ेसम्भािना रहन्छ।  

 

यी तनयमहरूको उद्देश्य कतनव्यिालाहरूलाई उिरदायी बनाउने हो। तनयोिाहरूलाई आफ्नो व्यिसाय गदान 
उनीहरूको लागतको लातग क्तजम्मिार ठहराउन सवकन्छ। जसमा कमनिारीको लापबानही िा गलत आिरण 
(Carelessness or Misconduct) लगायत विषय समािेश हनुपुदनछ। उदाहरणका लातग एक रेषु्टरेन्टले ३० 
तमनटेतभत्रमा मगाएको खाद्य सामग्री परु् याउन े भनेर ग्राहकलाई ििन ददएको छ। यसमा आफ्नो 
कमनिारीलाई सो मगाइएको सामग्री परु् याउन भनेर खटायो। जान ेक्रममा बाटोमा सो कमनिारीले िलाएको 
सिारी साधनले कुनै पैदल यात्रीलाई वहकानयो भन ेसो खटाउने रेषु्टरेन्ट पूणन रूपमा उिरदायी हनु्छ।  

 

त्यसैगरी एक औद्यौतगक सेिा कम्पनीले अफ्नो तबक्री स्टाफलाई कम्पनीको कारलाई कायानलयको काममा 
प्रयोग गनन ददएको छ। कमनिारीले काम गरेर आफ्नो साथीलाई भेटन भनेर कार तलएर गयो। यसरी जाुँदा 
बाटोमा एक पैदल यात्रीलाई ठक्कर ददयो। सो क्रममा कारको तससा पतन फुट्यो। यस घटनामा 
कम्पनीलाई क्तजम्मेिार ठहराउन सवकुँ दैन र कम्पनीले तससा नोकसानी गरेकोमा क्षततपूततनको लातग सो 
कमनिारीका उपरमा दािी गनन सक्छ।  

 

यसैगरी कायानलयमा तबरामी हनु गएको एक कमनिारीलाई घर जाने अनमुतत ददइयो। एक्लै घर जाुँदा सो 
कामदार बाटोमा िक्कर आएर लडन पगु्यो र िोट आयो भन ेकम्पनी उिरदायी हनु्छ। उसले कामदारको 
स्िास््यको ख्याल नगरेको सरुक्षा नगरेको भन्ने आधारमा उिरदायी हनु्छ। यसै घटनामा सो तबरामी 
कामदारलाई छुवट्ट नददएर काममा लगाएको अिस्थामा मतृ्य ु नै हनु पगु्यो भने पतन कम्पनी जिाफदेही 
हनुपुदनछ।  

 

कामदारको दावयत्ि सम्बन्धमा वितभन्न तसद्धान्तहरू रहेका छन।्जस्तैाः 
क)  कामदारहरू रोजगारदातालाई हातन परु् याउने काम गनन सक्दैनन।् 

ख)  कसैले पतन कमनिारीलाई गलत तररकाले उनीहरूको क्तस्थतत िा अरु िा अरु कसैलाई फाइदा परु् याउन 
िा तनगम/कम्पनी िा व्यािसावयक प्रततष्ठानलाई हातन परु् याउन प्रयोग गनन पाइुँदैन।  

                                                            
66 Fulton v. Vion Group Limited [2015] NICA 10. 
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ग)  रोजगारको क्रममा प्राप्त गरेका सूिनाहरूको गलत प्रयोग गरेर हातन नोक्सान परु् याउन कामदारले 
पाउदैनन।् साथै त्यस्ता सूिनाहरू व्यक्तिगत फाइदाको लातग पतन प्रयोग गनन सवकदैन। सो तनयन्त्रण 
व्यक्तिले कम्पनी छोडेपतछ लागू हनु्छ।  

 

कामदार कमनिारी नोकर नोकरले गरेका कामहरूको बारेमा जसरी तनयकु्तिकतानहरू उिरदायी हनु्छन।् 
त्यसैगरी उनीहरूले रोजगारदाताका विरूद्धमा गरेको हातन नोकसानीमा पतन उक्तिकै उिरदायी हनुपुने 
हनु्छ। पवहलोमा उिरदायी हनुको लातग प्रत्यायोजनको सन्दभन हनु आिश्यक छ भने दोश्रोमा हेलिेक्र्याइुँ, 
लापबानही िा तनतान्त व्यक्तिगत कायन हनु आिश्यक छ।  

 

२२. नेपाली कानूनमा दावयत्िको अिस्था 
कानूनी हक, दावयत्ि, हैतसयत, पद, पाररिाररक सम्बन्ध िा सम्पक्तिसम्बन्धी जस्ता विषयिस्तहुरू देिानी 
विषयिस्तहुरूको रूपमा नेपाली कानूनअनसुार तलइएको छ।67 दषु्कृतत, अधनदषु्कृतत िा त्रवुटपूणन 
उत्पादनसम्बन्धी हक िा दाबी, सवुिधाभार, क्षततपूततन जस्ता विषयिस्तहुरू दषु्कृततका अन्तरिस्तहुरू हनु।् 
मलुकुी ऐन देिानी संवहता एिम ् कायनवितध संवहता, २०७४, मलुकुी अपराध संवहता एिम ् फौजदारी 
कायनवितध संवहता, २०७४ र फौजदारी कसरु (सजाय तनधानरण तथा कायानन्ियन) ऐन, २०७४ मा भएका 
तसद्धान्तहरू दषु्कृततको अिस्थामा पतन लागू एिम ्आकवषनत हनु्छन।् दषु्कृततमा अपराध तथा करार पतन 
एक अकानमा परस्पर विरोधाभास (Overlapping) हनु े गरेको हनुाले तसद्धान्तहरू पतन अिस्थाअनसुार 
अनसुरण एिम ्अिलोकन गनुनपने हनु्छ। यसथन तसद्धान्त देिानी िा फौजदारीको तसद्धान्त हो भन्न ुभन्दा 
पतन न्याय सम्पादनमा सरलीकृत कसरी हनु्छ र पीतडतले कसरी न्याय पाउुँछन ्भनेर हेररन्छ।  

 

दषु्कृततका सम्बन्धमा रहेका विषयसूिी (Subject Matter) एिम ् तसद्धान्तका सम्बन्धमा तनम्न अिस्था 
देक्तखन्छ। तसद्धान्तहरूमा रहेको फौजदारी विषयिस्तकुा सम्बन्धमा व्यि गररने कसरु शब्दले दषु्कृततका 
सम्बन्धमा कायन िा अकायनलाई (Act & Omission) समेत सम्बोधन गदनछ।  

नेपाली दषु्कृततमा गररएको सैद्धाक्तन्तक व्यिस्थामा मलुकुी देिानी संवहताको दफा ६७२ ले मात्र पूणनता प्राप्त 
गरेको छैन। यसको लातग दफा ६८३ पतन साथै अध्ययन गनुनपने हनु्छ। दषु्कृततमा दावयत्ि अतधरोपण 
गने क्रममा यी दिैु दफाहरू एकसाथ राखेर मात्र दावयत्िको तनणनय गनुनपदनछ। यस्तो खालको व्यिस्थाले 
नेपाली दषु्कृतत कानूनलाई जवटल (Complex) बनाएको छ। दफा ६८३ को व्यिस्था यस प्रकार छ। 

 

दफा ६८३. छुटै्ट व्यिस्था भएकोमा दावयत्ि व्यहोनुन नपनेाः (१) यस पररच्छेदमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा 
लेक्तखएको भए तापतन यस पररच्छेदबमोक्तजम दावयत्ि व्यहोनुन पने दषु्कृततलाई कानूनबमोक्तजम फौजदारी कसरु 
मातनएको िा त्यस्तो दषु्कृततका सम्बन्धमा यस ऐन िा अन्य कानूनमा छुटै्ट व्यिस्था िा छुटै्ट कानूनी 
उपिारको व्यिस्था भएकोमा यस पररच्छेदबमोक्तजमको दावयत्ि व्यहोनुन पने छैन।  

 

                                                            
67 मनलनकी दवेानी कायुधवधध संधहता, २०७४, दफा २ (घ); मनलनकी फौजदारी कायुधवधध संधहता, २०७४, दफा २ (ठ) । 
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(२) उपदफा (१) को अधीनमा रही यस पररच्छेदबमोक्तजम दावयत्ि व्यहोनुन पने दषु्कृतत त्यस्तो दषु्कृतत 
गरेको भतनएको व्यक्तिको हेलिेक्र्याइुँ, लापबानही, त्रवुट िा अकमनण्यताको पररणामबाट नभई अन्य कुनै 
कारणबाट भएको हो भन्न े प्रमाक्तणत गरेमा त्यस्तो दृष्कृततबापत व्यहोनुन पने दावयत्िबाट तनजले फुसनद 
पाउनेछ।  

 

मलुकुी देिानी संवहता, २०७४ को दफा ६८३ मा अपराधबाट पथृक गदै क्षततको प्रततरक्षा अपिादको 
साथमा दूरदक्तशनताको तसद्धान्तलाई समेत एकै ठाउुँमा राक्तखएको छ। यसबाट दषु्कृततको अिधारणामा नै 
स्पष्ट हनु कदठनाई उत्पन्न भएको देक्तखन्छ।  

 

२३. दषु्कृतत सम्बन्धमा नेपालको देक्तखएका समस्या  

क) अिधारणागत विकास नहनु ु

नेपालमा दषु्कृततको अिधारणागत विकासको क्रमलाई हेदान नागररक अतधकार ऐन, २०१२ मा दषु्कृततको 
अिधारणा68 समािेश कुनै न कुनै हदसम्म तथयो। दषु्कृततजन्य दावयत्िको विषय उठेको र तत्पिात केही 
मदु्दामा उत्पादकीय दावयत्िको विषय आकवषनत हनुे तथा उपभोिा दषु्कृततका विषयहरूमा पतछल्ला 
दशकहरूमा केही वििादहरू अदालतमा दायर भए पतन यथोक्तित रूपमा व्याख्या विश्लषेण हनु सकेको छैन।  

 

ख) उपिारात्मक विधावयकी कानूनको खोजी 
दषु्कृतत कानून ल्यावटन सतु्र जहाुँ अतधकार हनु्छ त्यहाुँ उपिार हनु्छ (ubi ius, ibi remedium-Where there 

is a right, there is a remedy) भन्नेमा आधाररत छ। यदद कानूनी अतधकारको उल्लंघन भयो भन े त्यहाुँ 
सोको पनुाःस्थापनाका लातग दषु्कृततको वितधशास्त्र अन्तगनत वििाद दायर भएको हनु्छ। इमानदारीताका साथ 
स्िीकार गनुनपने अिस्था भनेको नपेालमा अन्य देशको तलुनामा दषु्कृततसम्बन्धी वििादहरू अपेक्तक्षत रुपमा 
कम हरेका छन।्  

 

२४. तनष्कषन  

ितनमान समयमा दषु्कृततको क्षते्र व्यापक हुुँदै गइराखेको हनुाले अि दषु्कृततलाई नकानन सक्ने अिस्था नै 
छैन। विधावयकी दषु्कृततको व्यिस्था (Statutory Tort) त विधावयकाले कुनै पतन ऐन जारी गनान साथ 
उत्पन्न हनु्छ। जस्तैाः गोपनीयतासम्बन्धी ऐनको गोपनीयता दषु्कृतत (Privacy Tort), िातािरणसम्बन्धी 
ऐनको िातािरणीय दषु्कृतत (Environmental Tort), मानि अतधकार ऐनको मानि अतधकार दषु्कृतत 
(Human Right Tort), उपभोिासम्बन्धी ऐनको उपभोिा दषु्कृतत (Consumer Tort) आदद। कानून एिम ्
न्याय प्रणालीको विकासमा दषु्कृतत कानून उच्ितम ्विकास हो। यसले नागररकको जीिन, व्यक्ति, सम्पक्ति, 
अतधकार तथा कतनव्यको साथमा वहतहरूको सरुक्षा प्रदान गदनछ।  

 

                                                            
68

 नागररक अधधकार ऐन २०१२ दफा १८ मा सरकारी कमुचारीले गरेको अनधधकृत (टरसस) कामको धनधम्त नेपाल सरकारले क्षधतपधूतु धदने िैन भनेर सरकारी बचाव 

गद ैदनष्कृधतको अवधारणा स्वीकार गरेको अवस्था ि । टरससको अङग्रेजी Tortious हुन्ि । नेपाली रूपान्तर नगररकन ऐनमा राधखएको अवस्था ि ।  
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व्यक्तिहरूले आफ्नो कानूनी अतधकारको दािी गननमा रहेका केही अिरोधहरूलाई हटाएर उनीहरूमा 
अतधकार खोजीको सन्दभनमा अतभप्ररेरत गनुन आिश्यक छ। दषु्कृततमा दािी गररुँदा तनक्तित रूपमा 
अदालतहरूमा मदु्दाहरूको संख्या बढन ेनै हनु्छ। तर मदु्दा बढ्छ भनेर पीतडतको उपिार प्रातप्तसम्बन्धी हक 
अतधकारलाई पररसीतमत गनन सवकुँ दैन। एक त दषु्कृततमा दािी नै हुुँदैन र भएका दािीमा पतन दावयत्ि 
तनधानरणमा नेपाली न्यावयक जगतमा पयानप्त अभ्यासको कमीले गदान एक समस्याको रूपमा रहेको छ। 
न्यायपातलकाले आफ्ना न्यावयक जनशक्तिहरूलाई उनीहरूको सक्षमता अतभिवृद्ध गननमा लाग्न ु पने हनु 
आएको छ। दावयत्िका धेरै तसद्धान्तहरू रहेका भए पतन न्यावयक जनशक्तिले विना दोष दावयत्ि हनु्छ र 
अिस्था अनसुार यो पूणन एिम ् कठोर रहेको हनु्छ भन्न े मान्यता राख्न े हो भन े धेरै हदसम्म दावयत्ि 
तनधानरणसम्बन्धी समस्या समाधान हनु्छ। प्रत्येक मदु्दा िा त्यमा कानूनअनसुार उन्मकु्ति एिम ्प्रततरक्षा 
पाउन ेअिस्था बाहेक सबैमा अकोलाई हातन िा नोकसानीको लातग उिरदायी हनुपुदनछ। यो नै आधतुनक 
दावयत्िसम्बन्धी मान्यता हो। 

 
 
 
 


