িনবাহী িবভাগ থেক িবচার িবভাগ পৃথকীকরন ও
াসি ক িবষয়ািদ

িবচারপিত মাঃ ল আিমন
ধান িবচারপিত, বাংলােদশ

িবষয়িট, অথাৎ িনবাহী িবভাগ থেক িবচার িবভােগর পৃথকীকরন ২০০৭ ি াে র উেলখেযাগ িবষয়ািদর
মেধ থম বলা হেল িবষয়িটর সিঠক মুল ায়ন হয় না। আসেল বাংলােদশীেদর এ যাবৎকাল পয থম
সািরর উেলখেযাগ অজন সমুেহর মেধ ১লা নেভ র, ২০০৭ ি াে িনবাহী িবভাগ থেক িবচার িবভাগ
পৃথকীকরনও একিট।
িনবাহী িবভাগ ারা ফৗজদারী িবচার কাজ স
করার ব ব ার বতন হয় উপিনেবশ আমেল, যিদও
উপিনেবশ শাসকেদর িনজ দেশ এ প ব ব ার চলন িছল না। উেলখ য উপিনেবশ শাসকগণ তাঁেদর য
সকল কমকতাগেণর মাধ েম িনবাহী িবভােগর অধীেন ফৗজদারী িবচারকায স
করােতন তােদর অেনেকই
এ প ব ব ােক হন করার পে না থাকেলও িবেরাধীতা কের নাই ও যুি তকও যথাযথ ােন উ াপন
কের নাই। িবগত শতা ীর ২০ এর দশেকর থম িদেক আইন পিরষেদ বাংলােদেশর এক
রনীয়
রাজনীিতিবদ িনবাহী িবভাগ থেক িবচার িবভােগর পৃথকীকরেনর িবষয়িট উ াপন কেরন। ঐ শতা ীর প াশ
এর দশেক আইন নয়নও করা হয় িবচার িবভাগেক িনবাহী িবভাগ থেক পৃথকীকরেনর জন । িক েয়াগ
দওয়া হয় নাই। এরপর আিশর দশেক জাতীয় সংসেদ আইন এর উ াপন করা হয়। িক পের িক
িবেবচনায় ত াহার করা হেয়িছল আজও জনগেনর জানা নাই, যিদও অিধকার আেছ।
১৯৭২ ি াে বাংলােদেশর শাষনত নয়েনর সময় েনতাগণ যৗি কতা ও েয়াজনীয়তা থাকার কারেন
িনবাহী িবভাগ থেক িবচার িবভাগেক পৃথকীকরেনর িবষয়িট শাষনতে রা পিরচালনার মূলনীিত সমুেহর
একিট িহসােব অ ভূ কেরন।
িনবাহী িবভাগ থেক িবচার িবভাগেক পৃথকীকরেনর দাবী ও ত াশা জনগেনর অেনক িদেনর। পৃথকীকরেনর
দাবী অিভ তার আেলােকই করা হইেতিছল। এ দাবীিটর িবষেয় রাজনীিতিবদেদর ও িনবাহী িবভােগর
িনি য় তার কান যৗি কতা িছল না।
জনগেনর ব িদেনর ত ািশত ও িতি ত িবষেয়র এবং সু িবচােরর জন যুি সংগত করনীয় ব ব ািদর
িতফলন ঘেট সু ীম কােটর মাজদার হােসন মামলার রােয়।
সু ীম কােটর রােয়র আেলােক িবচার িবভাগ পৃথকীকরেনর িবষয়িট কান ব াি , িত ান বা গা ীর একক
কােজর িতফলন নয়। একাজিট হেয়েছ দশবাসীর েচ ায় ও যৗি ক দাবীর আেলােক।
পৃথকীকরেনর েয়াজনীয়তার ও যৗি কতার িতফলন ঘটােত হেল িবচারক, আইনজীিব ও অন ান যারা
িবচােরর কাজ সুস
েপ স
করার সিহত স ৃ , এমন সকেলর যৗথ েচ া অবশ ই থাকেত হেব।
আমােদর িবচার ব ব ায় িবচারকেদর এককভােব িবচার কাজ স
করা স ব নয়। আর এ কারেনই
িবেশষভােব আইনজীিবেদরসহ অন ান েদর সহেযািগতার েয়াজন। এটা না হেল সুিবচার অথাৎ িবচােরর
ফলাফল স াব স সমেয়র মধ াি িনি ত করা কিঠন হেয় পড়েত পাের। এর ফেল অেনক িদেনর
ত ািশত পৃথকীকরেনর যৗি কতা ে র স ুখীন হেল তা হেব সামি ক িবচার ব ব ায় বড় আকােরর
িবপযয়।

এমন কােরর স াব পিরি িত এড়ােনার জন িবচার কােজর সে স ৃ সকলেক িন ার সােথ কাজ
করেত হেব। কবল মা িন ার সােথ িবচার কাজ স
করার েচ া থাকেল ও কাজ করেল পৃথ কীকরেনর
যৗি কতা জনগেনর কােছ আর কাংি ত ফল িবচার াথীর কােছ পৗছান স ব হেব।
িবচার কাজ পিরচালনায় িবচারকেদর বশ িকছুটা পৃথক থাকেত হয় রাে র অপর িবভাগ েলা থেক ।
কারন এটা দশবাসীর যমন এবং িবেশষভােব িবচার াথীগেনর ত াশা। িবচারকেদর চািরি ক নাবলী,
জীবন যাপন প িত আর আচার আচরন অন ান েদর থেক একটু িভ ত াশা কের সকেল। রাে র অন ান
িবভােগর কমকতা এবং সমােজর বশ িকছু েরর ব ি বেগর অেনক িকছুর িত সামিয়ক অমেনােযাগীতা
বা অনাকাংি ত ভূল িট য ে র সােথ দখা হয় িবচারকেদর বলায় তা বশ িকছুটা পৃথকভােব দখা
হয়। এর যৗি কতাও আেছ। একারেন য িবচারকেক িবেশষভােব ন ােয়র িতফলক িহসােব দখা হয়।
িবচারকেদর কােজর কৃিত ন ায় িবচার করার েচ া হওয়ার কারেণ সমােজর অন ান েদর মেধ অেনক
িকছুর সামিয়ক অনুপি ত থাকেলও জনগণ িবচারকেদর িবষেয় স কােরর অব ার আশা কের না।
িবচারকেদর ও িবচার িবভােগর কােজর তা ও জবাবিদিহতার কথা বলা হেয় থােক। সরকােরর অন ান
অে র কমকতােদর ও সমােজর িবিভ
েরর ব ি বেগর কােজর স তার ও জবাবিদিহতার কথাও বলা
হেয় থােক। জনগণ স ৃ এমন কােজর ও জনগেনর িনকট দায়ব তার কারেন তমন কার কাজ য
কউই কের থােকন িতনার কােজর স তা যমন থাকেতই হেব তদ প জবাবিদিহতার দায়ব তাও আেছ।
তেব িবচােরর কাজ য কাের স
হয় তা িনেয় তার িবষেয় খুব একটা বলার আেছ বেল মেন হয় না।
জবাবিদিহতার অবকাশ নাই বা জবাবিদিহতার
যৗি ক নয় এমন িকছু আিম বলেত চাই না।
জবাবিদিহতার পিরি িত িবদ মান থাকেল বা উ ব হেল িবচার ব ব ার র িবেশেষ িযিন য ের আেছন
এবং য িবচারেকর বা িবচার কােজর সে স ৃ এমন কমকতার কােজর িবষেয় জবাবিদিহতার
থােক িতনােক জবাবিদিহতা অবশ ই করেত হেব। তেব িযিন িবচািরক কােজ িনেয়ািজত আেছন তার
জবাবিদিহতার কৃিত িবচার কােজর সে স ৃ ব ি বগ, সরকােরর অন ান অে র কমকতােদর ও
সমােজর িবেশষ েরর ব ি বেগর জবাবিদিহর ধরন হইেত অবশ ই পৃথক হেব িবচারালেয়র ও িবচারেকর
সামািজক অব ােনর কারেন।
সু িবচার ব ব া কবল মা িবচার ািথর কারেন নয় । সু িবচার ব ব ার েয়াজনীয়তা সমােজর
সামি কতার কারেন, দেশ সু পিরেবেশর েয়াজনীয়তার কারেন, আকাংি ত গণতাি ক ব ব ার
ািত ািনক প দওয়া ও সু ভােব অ সর হওয়ার িনিম , সুশাষেনর েয়াজেন, জনগেনর অিধকার
সংর েনর জন । এক কথায় সু র, সু ও ন ায় িভি ক রা ও সমাজ ব ব ার জন সু িবচার ব ব া
অপিরহায। আর সু িবচার ব ব ার জন অত াবশ ক িন াবান ও এমন সব না ন স
ব ি যা িবচার
াথী ও জনগন ত াশা কের । এমন কােরর ব ি বগেক িবচারেকর পশায় পাওয়া স ব হেব যিদ
সামািজক িন য়তা ও িনরাপ া ও উে গমু জীবন ব ব ার িন য়তা দওয়া যায়। আর িবচার ব ব ার
ে র কারেন এটা করেতই হেব।
িবচারেকর জীবন যাপন নালীর ধরন তােদর কােজর আেলােক হেত হেব অন েদর অনুকরনীয় ও
অনুশীলনীয়। এটা িবচার াথীসহ সকেলর ত াশা। আর এর িনি ত করেত িবচারকেদর time tested
রীিতনীিত পালেনর িবষেয় সেচ হেত হেব। আর তখন অবশ ই িবচারকগন ও িবচার কােজর সে স ৃ েদর
অতীেতর গৗরব পুন ার করা যােব।
িবচারকেদর কােজর ায়ব তা অবশ ই আেছ। তেব তা সমােজর আর যােদর কােজর দায়ব তা দশবাসীর
কােছ আেছ তার চেয় একটু িভ
কৃিতর। আর তা হে িবচারকেদর কােজর ধরন এর কারেন। যেহতু
িবচারেকর একমা কাজ ন ায় িবচার িত ার জন সেচ হওয়া এবং সজন ই তার িনেজর কােছ
ায়ব তা ধান । তেব এটা নয় য ি তীয় কান কারন নাই।

িবচারেকর রােয়র ও কােজর আেলাচনা করা যােব এবং আেলাচেকর মতামত কাশ ও ম ব করা যােব।
তেব এসম হেত হেব িবচােরর িবষয়ািদত ও উপােত র সিঠক িবেশষন এর মাধ েম। য আইেনর আেলােক
িবচার কাজ স
করা হেয়েছ তার যথাযথ িবেশষেনর পর রােয়র আেলাচনা, মতামত কাশ ও সমােলাচনা
অবশ ই ব িন হেত হেব। আেলাচেকর বা সমােলাচেকর মতামত বা সমােলাচনা অবশ ই যুি যু , তথ
িনভর ও ব িন হেত হেব। িবচারেকর রায় িবচার াথীর আসানু প হয় নাই িকংবা এমন কান ব ি িযিন
মেন কেরন য তার আশা বা িচ ার িতফলন রােয় নাই, আর স আেলােক আেলাচনা বা সমােলাচনা করা
িঠক হেব না। তমন কার কাজ করেল আদালেতর কােছ জবাবিদিহতা থেক মু নাও থাকেত পাের।
েত ক িত ােনর শৃং লা ও সু পিরচালনার জন িবিধ িবধান আেছ। আদালত কাহারও অেহতুক ও
অনিভে ত কােজ যা িবচার কােজর সু তার িব ঘটায় এবং িবচার াথীসহ অন ান েদর কােছ িবচারক ও
আদালতেক ে র স ুখীন কের স ে সু িবচােরর েয়াজেন আদালতেক কালজয়ী িবিধ িবধান অনুযায়ী
ব ব ািদ িনেত হয় িত ানেক র ার জন । এেত ি মত পাষন করার কান অবকাশ নাই। আর করাও িঠক
হেব না। রা এবং সমােজর সািবক কারেন ও আদালেতর িনয়ম শৃ লা র ার জন ও িবচার কােজর সু
পিরচালনা িনি ত এর জন িব সৃি কািরর ব পাের time tested and universally accepted িবিধর
আেলােক ব ব ািদ িনেতই হেব।
সমােজ সকেলর কাম িবচার ব ব া পিরচালনার ও সুিবচার িত ার জন রাে র সকল অ েক ও সমাজেক
এক যােগ অবশ ই কাজ করেত হেব। এর অনুপি িতেত ন ায় িভি ক ও আইন শৃ লা িভি ক রা বা
সমােজর ক না করার অবকাশ নাই। তাই সকলেক এক যােগ কাজ করেত হেব ন ায় িবচার িত ার জন ।
যটা না বেলই না তা হে ফৗজদারী িবচার কাজ িনবাহী িবভাগ থেক পৃথ কীকরেনর যৗি কতা আর তার
সুফল িতফলেনর জন দরকার পুিলশ িবভােগর েয়াজনীয় সং ার। ফৗজদারী িবচােরর সু পিরচালনায়
াথিমক পযােয় ও িবচােরর কাজ পিরচালনার কােল পুিলশ িবভােগর করনীয় অেনক িকছু আেছ। পুিলশ
িবভাগেক তার িবচার কাজ স িকত দািয়য আেরা িন ার সােথ পালন করেত হেব এবং সহেযাগী ভুিমকা
রাখেত হেব িবচার াথীেদর িদেক তািকেয়। আর পুিলশ িবভােগর িবচািরক কাজ স ৃ ত িবষয়ািদর সু
স াদন এর িবষেয় জবাবিদিহতা িবচার িবভােগর িনকট দওয়ার ব ব া করাটা সিঠক হেব।
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