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ভূিমকা
1.1. �িসিকউশন অভ অেফে�জ এয্া� ১৯৮৫-এর েসকশন ১০ অনু সাের, িডের�র অভ পাবিলক �িসিকউশনস (DPP), েকাড
ফর �াউন �িসিকউটারস (দা েকাড) �কাশ কের। এটা হে� এই েকােডর অ�ম সং�রণ এবং আেগকার সব সং�রণগিলর বদেল
এটা বহাল হেব।
1.2. িডের�র অভ পাবিলক �িসিকউশনস হে� �াউন �িসিকউশন সািভর্ েসর (CPS-এর) �ধান এবং �াউন �িসিকউশন
সািভর্ স হে� ইংলয্া� ও ওেয়লস-এর �ধান �িসিকউশন সং�া� পিরেষবা। এয্াটন� েজনােরেলর ত�াবধােনর আওতায় িডের�র
অভ পাবিলক �িসিকউশনস �াধীন ভােব কাজ কের। �াউন �িসিকউশন সািভর্ েসর কােজর জনয্ এই এয্াটন� েজনােরলেক
পালর্ােমে�র কােছ ৈকিফয়ৎ িদেত হয়।
1.3. �িসিকউশেনর িবষেয় িস�া� েনওয়ার সময় েযসব সাধারণ নীিত �েয়াগ করেত হেব, েসগিলর স�ে� এই েকাড

�িসিকউটারেদর িনেদর্ শ েদয়। এই েকাডটা �ধানতঃ হে� �াউন �িসিকউশন সািভর্ েসর �িসিকউটরেদর জনয্। িক� অনয্
�িসিকউটাররাও এই েকাডটা অনু সরণ কের, হয় তা �চিলত রীিতর মাধয্েম নয়ত আইন অনু যায়ী তারা তা করেত বাধয্ বেল।
1.4. এই েকােড:
•

রীিতগত ভােব েফৗজদারী বয্ব�া েনওয়ার উেদ্দেশয্ যার কথা িবেবচনা কের েদখা হে� েসই বয্ি�র বণর্না েদওয়ার জনয্
“সে�হজনক বয্ি�” কথাটা বয্বহার করা হেয়েছ;

•

েয বয্ি�েক চাজর্ করা হেয়েছ বা যার উেদ্দেশয্ সমন পাঠােনা হেয়েছ েসই বয্ি�র বণর্না েদওয়ার জনয্ “�িতবাদী”
কথাটা বয্বহার করা হেয়েছ;

•

েয বয্ি� এই অপরাধ করার জনয্ েদাষ �ীকার কেরেছ, অথবা একটা আইেনর আদালেত যােক অপরাধী সাবয্� করা
হেয়েছ, েসই বয্ি�র বণর্না েদওয়ার জনয্ “অপরাধী” কথাটা বয্বহার করা হেয়েছ।

•

েয বয্ি�র িবরুে� েকান অপরাধ করা হেয়েছ, অথবা েয মামলাটা িবেবচনা কের েদখা হে� েসই মামলায় েস হে�
অিভেযাগকারী অথবা যােক �াউন �িসিকউশন সািভর্ স �িসিকউট কেরেছ, েসই বয্ি�র বণর্না েদওয়ার জনয্ “�িত��
বয্ি�” কথাটা বয্বহার করা হেয়েছ।
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সাধারণ নীিতগিল
2.1. েকান গণতাি�ক সমােজর অপরাধীেদর িবচার বয্ব�ার েকে� থােক �িসিকউটােরর �াধীনতা। �িসিকউশেনর িস�া� েনওয়ার
�ণালীর অংশ নয় এরকম বয্ি� বা �িত�ােনর েথেক �িসিকউটাররা �াধীন। �াউন �িসিকউশন সািভর্ েসর �িসিকউটাররা পু িলশ ও
অনয্ানয্ অনু স�ানকারীেদর েথেক �াধীন। রাজৈনিতক হ�ে�প ছাড়াই অবশয্ই �িসিকউটারেদর তােদর েপশাদারী কতর্ বয্ করেত
পারা উিচত এবং েকান উৎেসর েথেক অনয্ায় বা অনু িচত চাপ অথবা �ভােবর েথেক অবশয্ই তারা �ভািবত হেত পারেব না।
2.2. েকান েফৗজদারী অপরােধ একজন বয্ি� অপরাধী িকনা েসই িস�া� েনওয়া �াউন �িসিকউশন সািভর্ েসর কাজ নয়। তােদর
কাজ হে� িনধর্ারণ করা েয েফৗজদারী আদালেতর িবেবচনা কের েদখার জনয্ চাজর্গিল আদালেতর কােছ দািখল করা উপযু � হেব
িকনা। েকান বয্াপাের �াউন �িসিকউশন সািভর্ স িকছু িনধর্ারণ করেল তা েকান রকেমই েকান অপরাধ বা অপরাধমূ লক আচরণ সাবয্�
কের না বা েসই িদেক ইি�ত কের না। েকান অপরাধ করা হেয়েছ বেল সাবয্� করাটা শধু একটা আদালত করেত পাের।
2.3. একই ভােব, েফৗজদারী অপরােধর জনয্ চাজর্ না করার মােন এই নয় েয একজন বয্ি�িবেশষ েফৗজদারী অপরােধর ফেল
�িত�� হয়িন। এরকম িস�া� েনওয়া �াউন �িসিকউশন সািভর্ েসর ভূিমকা নয়।
2.4. �িসিকউট করার িস�া� েনওয়া অথবা আউট-অভ-েকাটর্ িডসেপাজাল করার সু পািরশ করা হে� একটা গরু�পূ ণর্ ধাপ, েযটার
�ভাব, সে�হভাজন বয্ি�, �িত�� বয্ি�, সা�ী এবং জনসাধারেণর ওপর পেড় এবং অবশয্ই অতয্� সতকর্ তার সােথ এটা করেত
হেব।
2.5. সিঠক বয্ি�েক সিঠক অপরােধর জনয্ �িসিকউট করা এবং েয ে�ে� স�ব েস ে�ে� অপরাধীেদর িবচােরর স�ু খীন করা
িনি�ত করা হে� �িসিকউটারেদর কতর্ বয্। েকসওয়ােকর্ র িস�া� নয্াযয্, িনরেপ� এবং নয্ায়পরায়ণতার সােথ িনেল, তা �িত��
বয্ি�, সা�ী, সে�হভাজন বয্ি�, �িতবাদী ও জনসাধারেণর নয্ায়িবচার েপেত সাহাযয্ কের। �িসিকউটারেদর অবশয্ই িনি�ত
করেত হেব েয আইন েযন িঠকমত �েয়াগ করা হয়, �াসি�ক �মাণ েযন আদালেতর সামেন দািখল করা হয় এবং বাধয্তামূ লক
ভােব �কাশ করার িবষয়িট েযন েমেন চলা হয়।
2.6. যিদও �িতিট িবষয় অবশয্ই েসটার িনজ� তেথয্র ওপর এবং েসটার ৈবিশে�য্র ওপর িভিৎত몜 কের িবেবচনা করা হেব, তবু ও
িকছু সাধারণ নীিত আেছ যা সব ে�ে�ই �েযাজয্ হেব।
2.7. িস�া� েনওয়ার সময়, �িসিকউটারেদর অবশয্ই নয্াযয্ ও বা�বমু খী হেত হেব। সে�হভাজন বয্ি�, �িতবাদী, �িত�� বয্ি�
অথবা েকান সা�ীর জািতগত বা রা�ীয় উৎপিৎত, িল�, �িতবি��, বয়স, ধমর্ বা িব�াস, েযৗন �বৃ িৎত쐀 বা িলে�র পিরিচিতর স�ে�
তােদর বয্ি�গত মতামতেক তােদর িস�াে�র ওপের অবশয্ই �ভাব েফলেত িদেত পারেব না। রাজৈনিতক কারেণর েথেকও তারা
ে�রণা েপেত পারেব না। �িসিকউটারেদর সবসময় অবশয্ই নয্ায়িবচােরর �ােথর্ কাজ করেত হেব এবং শধু মা� একটা কিন্ভক্শন
(অপরাধী সাবয্� হওয়া) পাওয়ার উেদ্দেশয্ নয়।
2.8. �িতিট মামলার বয্াপাের �িসিকউটারেদর মেনাভাব িনরেপ� হেত হেব। �িত�� বয্ি�েদর যতটা স�ব ততটা ভাল পিরেষবা
েদওয়ার সােথ একই সময় সে�হভাজন বয্ি� ও �িতবাদীেদর অিধকার সু রি�ত রাখাও হে� তােদর কতর্ বয্।

2.9. বতর্ মান �াসি�ক ইেকায়ািলিট আইেনর ে�ে�, �াউন �িসিকউশন সািভর্ স হে� একিট সরকারী কতৃর্প�। এই আইেন বেল
েদওয়া কতর্ বয্গিল পালন করেত �িসিকউটাররা বাধয্।

2.10. একটা মামলার �িতিট পযর্ােয়, িহউময্ান রাইট্স এয্া� ১৯৯৮ অনু যায়ী, �িসিকউটারেদর অবশয্ই ইওেরাপীয়ান কেন্ভন্শন
অন িহউময্ান রাইটস-এর নীিতগিল �েয়াগ করেত হেব। এয্াটন� েজনােরেলর �কাশ করা িনেদর্ শাবলী এবং িডের�র অভ পাবিলক
�িসিকউশেনর হেয় �াউন �িসিকউশন সািভর্ েসর �কাশ করা নীিত ও িনেদর্ শ তােদর অবশয্ই েমেন চলেত হেব, যিদ না ি�র করা
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হয় েয বয্িত�মী পিরি�িত আেছ। �াউন �িসিকউশন সািভর্ েসর িনেদর্ েশর মেধয্ িনিদর্ � অপরাধ ও অপরাধীেদর জনয্ আরও �মাণ
সং�া� ও জনসাধারেণর �ােথর্র িজিনষ আেছ এবং �াউন �িসিকউশন সািভর্ েসর ওেয়বসাইেট জনসাধারণ এগিল েদখেত পােব।
তাছাড়াও, �িসিকউটারেদর অবশয্ই ি�িমনাল �িসিজওর রুলস ও ি�িমনাল �য্াি�স িডেরক্শনস েমেন চলেত হেব, এবং েসে�ি�ং
কাউি�ল গাইডলাইন ও �চিলত আ�জর্ািতক িনয়ম ও কােজর �ণালী িবেবচনার মেধয্ রাখেত হেব।
2.11. অনয্ানয্ িকছু সরকারী িডপাটর্েমে�র হেয় �াউন �িসিকউশন সািভর্ স �িসিকউট কের। এই সব ে�ে�, �িসিকউটারেদর
েসই িডপাটর্েমে�র েমেন চলেত বাধয্ করার সব �াসি�ক নীিতগিল িবেবচনার মেধয্ িনেত হেব।
2.12. িকছু অপরােধর �িসিকউশন হয় �াউন �িসিকউশন সািভর্ স করেত পাের নয়ত ইংলয্া� ও ওেয়লস-এর অনয্ �িসিকউটাররা
করেত পাের। এই ধরেনর মামলায় িস�া� েনওয়ার সময় �াউন �িসিকউশন সািভর্ েসর �িসিকউটাররা হয়ত, েয ে�ে� উপযু � েস
ে�ে� তারা অনয্ �িসিকউটারেদর েমেন চলেত বাধয্ করার �াসি�ক নীিত বা �িসিকউশেনর নীিত বা েকাড িবেবচনার মেধয্ েনেব।
2.13. েয ে�ে� ইংলয্া� ও ওেয়লস-এর আইন আলাদা, েস ে�ে� �িসিকউটারেদর অবশয্ই এই েকাডটা �েয়াগ করেত হেব
এবং সব �াসি�ক নীিত, িনেদর্ শ অথবা চাজর্ করার �য্া�াডর্ িবেবচনার মেধয্ িনেত হেব।
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�িসিকউট করা হেব িকনা েসই িস�া�
3.1. আরও গরুতর অথবা জিটল মামলার ে�ে�, �িসিকউটাররা িস�া� েনেব েয েকান বয্ি�েক েফৗজদারী অপরােধর জনয্ চাজর্
করা হেব িকনা এবং যিদ তা করা হয়, তাহেল েসই অপরাধটা িক হওয়া উিচত। তাছাড়াও, �িসিকউট করার িবক� িহসােব আউটঅভ-েকাটর্ িডসেপাজােলর স�ে� �িসিকউটাররা পরামশর্ িদেত পারেব অথবা েসটা অনু েমাদন করেত পারেব। এই েকাড, চাজর্
করার স�ে� িডের�র অভ পাবিলক �িসিকউশনস-এর িনেদর্ শ এবং সব �াসি�ক আইন সং�া� িনেদর্ শ বা নীিত অনু সাের তারা
তােদর িস�া� েনয়। েযসব বয্াপারগিল তােদর দািয়�, েসগিলর ে�ে�, েকান বয্ি�র িবরুে� েফৗজদারী মামলা শরু করা হেব িকনা
েসই িস�া� েনওয়ার সময় পু িলশও এই একই নীিতগিল বয্বহার কের।
3.2. েকান অপরােধর অিভেযােগর স�ে� তদ� করা এবং তােদর স�িত িক ভােব বয্বহার করা হেব তা ি�র করা হে� পু িলশ ও
অনয্ানয্ তদ�কারীেদর দািয়�। েকান তদ� শরু করা হেব িকনা অথবা েকান তদ� চািলেয় যাওয়া হেব িকনা এবং েসই তদে� িক
িক থাকেব েসই িস�া� েনওয়া এর মেধয্ থাকেব। তদে�র স�াবয্ স�ত িদক, েয �মাণ অবশয্ই েযাগাড় করেত হেব, চাজর্ করার
আেগর �ণালী, �কাশ করার পিরচালনা এবং সব িমিলেয় তদ� করার েকৗশেলর স�ে�, �িসিকউটারেদর, পু িলশ ও অনয্ানয্
তদ�কারীেদর পরামশর্ েদওয়া উিচত। েফৗজদারী আচরেণর পিরিধ এবং েযসব সে�হভাজন বয্ি�র িবষেয় তদ� করা হে� তােদর
সংখয্া আরও �� কের েদওয়া বা কিমেয় েদওয়া এর মেধয্ থাকেত পাের। একটা স�ত পিরমাণ সমেয়র মেধয্ তদ� স�ূ ণর্ করেত
এবং �িসিকউশেনর মামলাটা সবেচেয় েবশী কাযর্করী ভােব গেড় তুলেত, এই রকম পরামশর্ পু িলশ ও অনয্ানয্ তদ�কারীেক সাহাযয্
কের।
3.3. পু িলশ বা অনয্ানয্ তদ�কারীেদর �িসিকউটাররা িনেদর্ শ িদেত পাের না। তেব, ফুল েকাড েট� িপিছেয় েদওয়া উিচত িকনা
অথবা েসই পরী�াটা একদমই েমটােনা হেয়েছ িকনা েসই িস�া� েনওয়ার সময়, েয ধরেনর স�ত বয্াপাের তদ� করার পরামশর্
েদওয়া হেয়িছল তা করেত অথবা তথয্ েদওয়ার অনু েরাধ েমেন চলেত বয্থর্ হেল, তার �ভাব �িসিকউটারেদর িবেবচনা কের েদখেত
হেব।
3.4. েয ে�ে� স�ব েস ে�ে�, �িসিকউটারেদর �মােণর দুবর্লতা শনা� করা এবং েসগিলর সংেশাধন করার েচ�া করা উিচত।
িক�, ে�েশা� েট� সােপে� (েসক্শন ৫ েদখেবন), তােদর তাড়াতািড় েসই সব মামলা ব� কের েদওয়া উিচত েযগিল ফুল েকাড
েটে�র (েসক্শন ৪ েদখেবন) �মাণ সং�া� পযর্ায়টা েমটােত পারেছ না এবং আরও অনু স�ান কেরও েযটােক শি�শালী করা
যাে� না, অথবা েয ে�ে� এটা �� েয জনসাধারেণর �ােথর্র িদক েথেক এই �িসিকউশেনর েকান দরকার েনই (েসক্শন ৪
েদখেবন)। �িসিকউটাররা �ধানতঃ �মাণ এবং পু িলশ ও অনয্ানয্ তদ�কারীেদর সরবরাহ করা তথয্ িবেবচনা কের, তেব
সে�হভাজন বয্ি� বা তার হেয় যারা কাজ করেছ তারাও হয়ত চাজর্ করার আেগ বা পের, �িসিকটােরর কােছ �মাণ বা তথয্ জমা
িদেত পাের, যােত সব িকছু জানার পের িস�া� িনেত �িসিকউটােরর সাহাযয্ হয়। উপযু � ে�ে�, এটা করার জনয্ �িসিকউটার
সে�হভাজন বয্ি� বা তার �িতিনিধেক আম�ণ জানােত পাের।
3.5. যিদ েকান ে�ে� �িসিকউটাররা মেন কের েয �িসিকউশন করা হেল আদালেতর েসটােক আদালেতর �ণালীর অপবয্বহার
করা হে� বেল রায় েদওয়ার খু ব েবশী রকম স�াবনা থাকেব এবং েসই বয্ব�া েনওয়া ব� কের েদওয়া হেব, তাহেল
�িসিকউটারেদর েসই �িসিকউশনটা চািলেয় যাওয়া উিচত নয়।
3.6. পু িলশ বা অনয্ানয্ তদ�কারীেদর কাছ েথেক েযসব িবষয় তারা পােব, তার �েতয্কিট �িসিকউটাররা পযর্ােলাচনা কের েদখেব।
পু নিবর্চার কের েদখা হে� একটা চলেত থাকা �ণালী এবং েসই মামলাটা গেড় ওঠার সােথ সােথ পিরি�িতর যা যা পিরবতর্ ন হেব তা
সবই �িসিকউটারেদর অবশয্ই িহসােবর মেধয্ িনেত হেব। এর মেধয্ রেয়েছ েযটােক �িতবাদীর আৎমপ� সমথর্ন করা বলা হয়,
আরও েযসব স�ত িদকগিলর স�ে� তদ� কের েদখা উিচত, এবং �িসিকউশেনর মামলার িভিৎত হয়ত দুবর্ল কের েদেব অথবা
�িতবাদীর িদকেক সাহাযয্ করেব এরকম অবয্বহৃত িজিনষ পাওয়া যায়, তাহেল চাজর্গিলেক বদলােত হেব অথবা থািমেয় েদওয়া হেব
অথবা �িসিকউশনটা চািলেয় যাওয়া হেব না। যিদ েকান মামলা ব� কের িদেত হয়, তাহেল ব� কের েদওয়ার উপায় েবেছ েনওয়ার
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সময় সতকর্ থাকেত হেব, কারণ িভি�মস রাইট টু িরিভউ �ীম অনু যায়ী �িত�� বয্ি�র অব�ার ওপর এটা �ভাব েফলেত পাের।
েয ে�ে� স�ব েস ে�ে�, চাজর্গিল বদলােনা অথবা মামলাটা ব� কের েদওয়ার কথা িবেবচনা করার সময়, �িসিকউটারেদর
তদ�কারীর সােথ পরামশর্ করা উিচত। �িসিকউটার ও তদ�কারীরা ঘিন� ভােব কাজ কের, িক� েকান মামলা করা হেব িকনা েসই
িস�া� েনওয়ার সবর্েশষ দািয়� হে� �াউন �িসিকউশন সািভর্ েসর।
3.7. পালর্ােম� িস�া� িনেয়েছ েয িডের�র অভ পাবিলক �িসিকউশনস রাজী হেল শধু মা� তেবই একটা সীিমত সংখয্ক অপরাধ
আদালেতর কােছ িনেয় যাওয়া যােব। এগিলেক কনেস� েকস বলা হয়। এই সব ে�ে�, িডের�র অভ পাবিলক �িসিকউশনস,
অথবা তার হেয় কাজ করেছ েসরকম েকান �িসিকউটার, একটা �িসিকউশেনর অনু মিত েদেব িকনা েসই িস�া� েনওয়ার সময় এই
েকাডটা �েয়াগ করেব।
3.8. তাছাড়াও িকছু অপরাধ আেছ েযগিলেক শধু এয্াটন� েজনােরেলর অনু মিত েপেল তেবই আদালেত িনেয় যাওয়া যােব। এই
ধরেনর েকান িবষয় এয্াটন� েজনােরেলর কােছ পাঠােনার সময় �িসিকউটারেদর অবশয্ই বতর্ মান িনেদর্ শ অনু সরণ করেত হেব। িকছু
অপরােধর ে�ে�, �িসিকউশন শরু করার আেগ, েসে�টারী অভ ে�েটর অনু মিত পাওয়ার দরকার হেব। �িসিকউটারেদর অবশয্ই
চাজর্ করার আেগ এই অনু মিত েপেত হেব এবং এই সব ে�ে� সব �াসি�ক িনেদর্ শ �েয়াগ করেত হেব। তাছাড়াও, �াউন
�িসিকউশন সািভর্ েসর ত�াবধান করার এবং তােদর কােজর জনয্ পালর্ােমে�র কােছ ৈকিফয়ৎ িদেত হওয়ার অ� িহসােব এয্াটন�
েজনােরলেক িকছু িবষেয়র বয্াপাের সমােন তথয্ জানােত হেব।
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ফু ল েকাড েট�
4.1. েকান বয্াপার ফুল েকাড েটে�র দু’িট পযর্ায় পাস করেল শধু তেবই �িসিকউটারেদর একটা �িসিকউশেনর মামলা শরু করা
অথবা চািলেয় যাওয়া উিচত। এর বয্িত�ম হে� যখন ে�েশা� েট�টা হয়ত �েয়াগ করা হেব (েসক্শন ৫ েদখেবন)।
4.2. ফুল েকাড েটে�র দু’িট পযর্ায় আেছ: (i) �মাণ সং�া� পযর্ায়; এবং তারপের (ii) জনসাধারেণর �াথর্ সং�া� পযর্ায়।
4.3. ফুল েকাড েট� �েয়াগ করা উিচত যখন:
((ক) তদে�র বািক থাকা সব িদকগিলর বয্াপাের কাজ করা হেয়েছ; অথবা
(খ) এই তদে�র কাজ স�ূ ণর্ হওয়ার আেগ, েকান �িসিকউটার যিদ স�� হয় েয ফুল েকাড েটে�র ওপর আর েকান
�মাণ ও িজিনেষর �ভাব পড়ার স�াবনা েনই, তা েস �িসিকউশেনর পে�ই েহাক বা িবপে�ই েহাক।ক।
4.4. েবশীর ভাগ ে�ে�ই, �িসিকউট করার পে� যেথ� �মাণ আেছ িকনা তা িবেবচনা করার পেরই শধু �িসিকউটােরর িবেবচনা
কের েদখা উিচত েয একটা �িসিকউশন করা জনসাধারেণর �ােথর্র পে� ভাল হেব িকনা। তেব, এরকম িবষয় থাকেব েয ে�ে� সব
�মােণর পযর্ােলাচনা কের েদখার আেগই এটা �� হেয় যােব েয জনসাধারেণর �ােথর্র জনয্ েকান �িসিকউশন করার দরকার েনই।
এই সব ে�ে�, �িসিকউটাররা হয়ত িস�া� েনেব েয এই মামলাটার আর এিগেয় যাওয়া উিচত নয়।
4.5. �িসিকউটারেদর শধু তখনই এই িস�া� েনওয়া উিচত যখন তারা স�� হেব েয অপরািধ� েমাটামু িট ভােব ি�র করা েগেছ
এবং জনসাধারেণর �ােথর্র স�ে� সব তথয্ েজেন তারা একটা এয্ােসসেম� করেত পারেব। এই রকম িস�া� েনওয়ার পে�
�িসিকউটারেদর যিদ যেথ� তথয্ না থােক, তাহেল েসই তদে�র কাজ চািলেয় যাওয়া উিচত এবং এই েসকশেন বেল েদওয়া ফুল
েকাড েট� অনু যায়ী পের একটা িস�া� েনওয়া উিচত।

�মাণ সং�া� পযর্ায়
4.6. �িসিকউটারেদর অবশয্ই স�� হেত হেব েয �েতয্ক সে�হভাজন বয্ি�র িবরুে� �িতিট চােজর্র জনয্ কিন্ভক্শন অজর্ন
করার একটা বা�িবক স�াবনা থাকার পে� যেথ� �মাণ রেয়েছ। তােদর অবশয্ই িবেবচনা কের েদখেত হেব েয �িতবাদীেদর
ৈকিফয়ৎ িক হেত পাের, এবং েসটা িক ভােব একটা কিন্ভক্শেনর স�াবনার ওপর �ভাব েফলেত পাের। েয মামলা �মাণ সং�া�
পযর্ায়টা পাস না করেত পাের, েসই মামলার অবশয্ই এিগেয় যাওয়া উিচত নয়, তা েস যতই গরুতর বা �শর্কাতর েহাক না েকন।
4.7. কিন্ভক্শন হওয়ার েয একটা বা�িবক স�াবনা আেছ েসই িস�াে�র িভিৎত হে�, �মােণর স�ে� �িসিকউটােরর বা�ব
এয্ােসসেম�, যার মেধয্ থাকেব �িতবাদীর সব ৈকিফয়েতর �ভাব এবং অনয্ েযসব তথয্ সে�হভাজন বয্ি� এিগেয় িদেয়েছ অথবা
েযগিলর ওপর েস িনভর্ র করেব। এর মােন হে� েয সিঠক ভােব িনেদর্ শ�া� ও আইন অনু যায়ী কাজ করেছ এরকম একিট ব�িন�
জু রী অথবা ময্ািজে�টেদর েব� অথবা একা এই মামলাটা শেন একজন জােজর, অিভেযােগর চােজর্ �িতবাদীেক অপরাধী সাবয্�
করার স�াবনা েবশী ছাড়া কম হেব না। েফৗজদারী আদালত েয পরী�াটা কের েসটার েথেক এটা আলাদা। একটা আদালত শধু
তখনই অপরাধী সাবয্� করেব যিদ তারা িনি�ত হয় েয �িতবাদী হে� অপরাধী।
4.8. �িসিকউট করার পে� যেথ� �মাণ আেছ িকনা তা ি�র করার সময়, �িসিকউটারেদর িনেচর ��টা িনেজেদর িজ�াসা করা
উিচত:
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এই �মাণ িক আদালেত বয্বহার করা যােব?
�িসিকউটারেদর িবেবচনা কের েদখা উিচত েয িকছু িবেশষ �মাণ �হণেযাগয্ হওয়ার বয্াপাের েকান �� আেছ িকনা। এটা করার
সময়, �িসিকউটারেদর এয্ােসস কের েদখা উিচত:
•

েসই �মাণেক আদালেতর �হণেযাগয্ নয় বেল িস�া� েনওয়ার স�াবনা আেছ িকনা; এবং

•

সবর্েমাট �মােণর তুলনায় এই �মােণর গরু�।

এই �মাণ িক িনভর্ রেযাগয্?
�িসিকউটারেদর িবেবচনা করা উিচত েয সিঠক হওয়া ও সততা সেমত েসই �মােণর িনভর্ রেযাগয্তােক �� করার মত েকান কারণ
আেছ িকনা।

এই �মাণ িক িব�াসেযাগয্?
�িসিকউটারেদর িবেবচনা করা উিচত েয েসই �মােণর িব�াসেযাগয্তােক �� করার মত েকান কারণ আেছ িকনা।

এমন আর েকান িজিনষ আেছ িকনা যা েসই �মােণর যেথাপযু�তার ওপর �ভাব েফলেত পাের?
এই পযর্ােয় এবং মামলার পু েরা সময়টা জু েড়, �িসিকউটারেদর অবশয্ই িবেবচনা কের েদখেত হেব েয এমন েকান িজিনষ আেছ
িকনা যা েসই �মােণর যেথাপযু �তার এয্ােসসেমে�র ওপর �ভাব েফলেত পাের। এর মেধয্ থাকেব পু িলেশর কােছ থাকা পরী�া
করা ও পরী�া না করা িজিনষ, এবং আরও তদে�র স�ত িদকগিলর মাধয্েম পাওয়া িজিনষ।

জনসাধারেণর �া�য্ সং�া� পযর্ায়
4.9. েযসব ে�ে�, �িসিকউট করার মত অথবা আউট-অভ-েকাটর্ িডসেপাজাল িদেত চাওয়ার মত যেথ� যু ি� আেছ, েসই সব
ে�ে� �িসিকউটারেদর তারপের অবশয্ই িবেবচনা করেত হেব েয জনসাধারেণর �ােথর্ �িসিকউট করার েকান দরকার আেছ িকনা।
4.10. �মাণ সং�া� পযর্ােয়র �েয়াজনগিল েমটােত পারেলই েয �য়ংি�য় ভােব �িসিকউশন করা হেব েসরকম িনয়ম কখনই
িছল না। সাধারণতঃ, একটা �িসিকউশন করা হেব যিদ না �িসিকউটার স�� হয় েয �িসিকউশেনর জনয্ জনসাধারেণর �ােথর্র
িবপে� থাকা কারণগিলর মূ লয্ �িসিকউশেনর পে� থাকা কারণগিলর েথেক েবশী। েকান েকান ে�ে� �িসিকউটার হয়ত স��
হেব েয �িসিকউট করার বদেল, অপরাধীেক একটা আউট-অভ-েকাটর্ িডসেপাজােলর মাধয্েম েসই বয্াপাের বয্ব�া েনওয়ার সু েযাগ
িদেত চাইেল তা জনসাধারেণর �ােথর্র পে� ভাল হেব।
4.11. জনসাধারেণর �ােথর্র বয্াপাের িস�া� েনওয়ার সময়, িনেচর ৪.১৪ অনু ে�েদর ক) েথেক ছ)-েত বেল েদওয়া �িতিট ��
�িসিকউটারেদর িবেবচনা কের েদখা উিচত, যােত জনসাধারেণর �ােথর্র পে� ও িবপে� থাকা �াসি�ক কারণগিল শনা� ও ি�র
করা যায়। এই কারণগিল, এবং তার সােথ িডের�র অভ পাবিলক �িসিকউশনেসর �াসি�ক িনেদর্ শ ও নীিতেত বেল েদওয়া
জনসাধারেণর �াথর্ সং�া� কারণগিল, �িসিকউটারেদর, জনসাধারেণর �ােথর্র িবষেয় একটা সবর্েমাট এয্ােসসেম� করেত েদেব।
4.12. �িসিকউট করার পে� ও িবপে� ৪.১৪ অনু ে�েদর ক) েথেক ছ)-এর �িতিট �ে�র িনেচ েদওয়া বয্াখয্া েসই ��িটর
স�ে� িবেবচনা করার ও েসটা জনসাধারেণর �ােথর্ �িসিকউশন করার পে� না িবপে� তা ি�র করার সময় �িসিকউটারেদর িনেদর্ শ
েদয়। েয ��গিলেক শনা� করা হেয়েছ েসগিলই সব �� নয়, এবং �িতিট ে�ে� সব �� �াসি�ক হেব না। �িতিট ��েক এবং
শনা� করা কারণগিলেক একটা কের েয মূ লয্ েদওয়া হেব, �িতিট মামলার তথয্ এবং ৈবিশে�য্র ওপর িভিৎত কের েসগিলর মেধয্
তফাৎ থাকেব।
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4.13. এটা খু বই স�ব েয জনসাধারেণর �াথর্ সং�া� একটা কারেণর মূ লয্ই হয়ত অনয্ িদেক ঝুঁ েক থাকা অনয্ানয্ িকছু কারেণর
েথেক েবশী হেত পাের। যিদও েকান একটা িনিদর্ � ে�ে� জনসাধারেণর �াথর্ সং�া� কারণগিল হয়ত �িসিকউশেনর িবরুে� ঝুঁ কেত
পাের, তবু ও �িসিকউটারেদর িবেবচনা কের েদখেত হেব েয একটা �িসিকউশন করা হেব িকনা এবং যখন শাি� েদওয়া হেব তখন
েসই কারণগিল আদালেতর কােছ িবেবচনা করার জনয্ দািখল করা হেব।
4.14. িনেচর �িতিট �� �িসিকউটারেদর িবেবচনা কের েদখা উিচত।

ক) েয অপরাধটা করা হেয়েছ েসটা কতটা গরুতর?
•

অপরাধটা যত গরুতর হেব, তত েবশী একটা �িসিকউশন করার দরকার হওয়ার স�াবনা থাকেব।

•

েকান অপরােধর গরু� িনধর্ারণ করার সময়, সে�হভাজন বয্ি� কতটা দায়ী ও যা �িত হেয়েছ, তা �িসিকউটারেদর
িনেজেদর �� খ) ও গ) িজ�াসা করার মাধয্েম িবেবচনার অ�ভুর্� করা উিচত।

খ) সে�হভাজন বয্ি�র দািয়ে�র পিরমাণ কতটা?
•

সে�হভাজন বয্ি�র দািয়ে�র পিরমাণ যত েবশী হেব, �িসিকউশন করার দরকার হওয়ার স�াবনা তত েবশী থােক।

•

িনেচর িজিনষগিল স�বতঃ দািয়� িনধর্ারণ করেব:
i. সে�হভাজন বয্ি�র জিড়ত হওয়ার পযর্ায়;
ii. এই অপরাধ কতটা পূ ব-র্ পিরকি�ত এবং / অথবা পিরকি�ত িছল;
iii. অপরাধমূ লক আচরেণর জনয্ সে�হভাজন বয্ি� কতটা লাভ কেরেছ;
iv. সে�হভাজন বয্ি�র আেগর েফৗজদারী কিন্ভক্শন এবং / অথবা আউট-অভ-েকাটর্ িডসেপাজাল হেয়িছল িকনা এবং
জািমেনর আওতায় থাকাকালীন অথবা েকাটর্ অডর্ােরর আওতায় থাকাকালীন েকান অপরাধ কেরিছল িকনা;
v. এই অপরাধ িক চািলেয় যাওয়া হেব, বার বার করা হেব অথবা েবেড় যােব;
vi. সে�হভাজন বয্ি�র বয়স এবং েস কতটা পিরণত (িনেচর ঘ অনু ে�দ েদখেবন)।

•

একজন সে�হভাজন বয্ি�র দািয়� অেনকটা কম হেব যিদ েসই সে�হভাজন বয্ি�েক বাধয্ করা হেয় থােক, েজার
করা হেয় থােক অথবা �াথর্িসি�র কােজ বয্বহার করা হেয় থােক, িবেশষ কের েস এমন একটা অপরােধর কারেণ
�িত�� েযটা তার অপরাধ সংি��।

•

তাছাড়াও, সে�হভাজন বয্ি�র েকান গরুতর মানিসক শারীিরক অসু �তা বা �িতবি�� আেছ িকনা বা অপরাধ করার
সময় তা িছল িকনা েসটা �িসিকউটারেদর িহসােবর মেধয্ িনেত হেব, কারণ েকান েকান পিরি�িতেত এর মােন হেত পাের
েয �িসিকউশেনর দরকার হওয়ার স�াবনা কম থাকেব। তেব, �িসিকউটারেদর এটাও িবেবচনা করেত হেব েয অপরাধটা
কত গরুতর িছল, সে�হভাজন বয্ি� আবার অপরাধ করেত পাের িকনা এবং জনসাধারণেক অথবা এরকম েলাকেদর
যারা েসবা িদে�ন তােদর সু রি�ত রাখার �েয়াজন।

গ) �িত�� বয্ি�র িকরকম �িত হেয়েছ এবং তার পিরি�িত িক িছল?
•

�িত�� বয্ি�র পিরি�িত হে� খু ব েবশী রকেমর �াসি�ক। �িত�� বয্ি�র পিরি�িত যত দুবর্ল হেব, অথবা �িত��
বয্ি�েক যত েবশী দুবর্ল বেল মেন হেব, একটা �িসিকউশন করার দরকার হওয়ার স�াবনা তত েবশী থাকেব।
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•

েয ে�ে� সে�হভাজন বয্ি� ও �িত�� বয্ি�র মেধয্ আ�া বা কতৃর্ে�র একটা স�কর্ থােক তা এর মেধয্ রেয়েছ।

•

তাছাড়াও একটা �িসিকউশেনর স�াবনা আরও েবশী থােক যিদ েসই অপরাধটা একজন �িত�� বয্ি�র িবরুে� এমন
একটা সমেয় করা হয় যখন েসই বয্ি� জনসাধারেণর েসবা করেছ।

•

একটা �িসিকউশেনর দরকার হওয়ার স�াবনা আরও েবশী থােক যিদ েসই অপরােধর ে�রণা �িত�� বয্ি�র �কৃত বা
ধের েনওয়া জািত বা রা�ীয় উৎস, িল�, �িতবি��, বয়স, ধমর্ বা িব�াস, েযৗন �বৃ িৎত বা িল� পিরিচিত হয়; অথবা এই
সব ৈবিশে�য্র ওপর িভিৎত কের, সে�হজনক বয্ি� �িত�� বয্ি�েক ল�য্ কের িনেজর �াথর্িসি�র জনয্ তােক বয্বহার
কের, অথবা �িত�� বয্ি�র �িত শ�তা �দশর্ন কের।

•

তাছাড়াও, �িসিকউটারেদর িবেবচনা কের েদখা দরকার েয েকান �িসিকউশন, �িত�� বয্ি�র শারীিরক ও মানিসক
�াে�য্র ওপর েকান েনিতবাচক �ভাব েফলেব িকনা। তােদর সবসময় েসই অপরােধর গরু�, িবেশষ বয্ব�া েনওয়া যােব
িকনা এবং �িত�� বয্ি�র অংশ�হণ করা ছাড়াই �িসিকউট করার স�াবনা িবেবচনা করেত হেব।

•

এই অপরােধর েযরকম �ভাব পেড়েছ েস িবষেয় �িত�� বয্ি� েয মতামত �কাশ করেব তা �িসিকউটারেদর িহসােবর
মেধয্ েনওয়া উিচত। উপযু � ে�ে�, এর মেধয্ হয়ত �িত�� বয্ি�র মতামতও থাকেত পাের।

•

সিলিসটাররা েয ভােব তােদর মে�েলর হেয় কাজ কের, েসই রকম ভােব �াউন �িসিকউশন সািভর্ স �িত�� বয্ি� ও
তােদর পিরবােরর জনয্ কাজ কের না, এবং জনসাধারেণর �ােথর্র বয্াপাের �িসিকটারেদর একটা সবর্িমিলত দৃি�ভি� িনেত
হেব।

ঘ) এই অপরাধ করার সময় সে�হভাজন বয্ি�র বয়স কত িছল এবং েস কতটা পিরণত িছল?
•

অপরাধীেদর িবচার বয্ব�ায়, �া�বয়� েলাকেদর তুলনায় বা�া ও অ�বয়সী েছেলেমেয়েদর বয্াপাের আলাদা ভােব কাজ
করা হয় এবং সে�হভাজন বয্ি� যিদ ১৮ বছেরর কম বয়সী েকান বা�া বা অ�বয়সী েছেল বা েমেয় হয়, তাহেল তার
বয়েসর ওপর অবশয্ই েবশী রকম গরু� িদেত হেব।

•

বা�া অথবা অ�বয়সী েছেল বা েমেয়র �ােথর্র পে� যা সবেচেয় ভাল তা ও তার কলয্ােণর কথা অবশয্ই িবেবচনা করেত
হেব, যার মেধয্ থাকেব েয �িসিকউট করেল তা তার ভিবষয্েতর স�াবনার ওপর েনিতবাচক �ভাব েফলেব িকনা এবং
এটা তার অপরাধ অনু পােত অতয্িধক হেব িকনা।

•

অ�বয়সী েছেলেমেয়েদর িবচার বয্ব�ার �ধান উেদ্দেশয্র স�ে� �িসিকউটারেদর অবশয্ই েখয়াল রাখেত হেব। এর
উেদ্দশয্ হে� বা�া ও অ�বয়সী েছেলেমেয়েদর আবার অপরাধ করা �িতেরাধ করা। তাছাড়াও, ইউনাইেটড েনশনস
১৯৮৯ কেন্ভন্শন অন দা রাইট্স অভ দা চাই�-এর আওতায় থাকা বাধয্তামূ লক িজিনষগিলর স�ে� �িসিকউটারেদর
অবশয্ই েখয়াল রাখেত হেব।

•

সে�হভাজন বয্ি� কতটা পিরণত এবং তার সােথ তার কালানু �িমক বয়েসর কথা �িসিকউটারেদর িবেবচনা করা উিচত,
কারণ কম বয়েসর �া�বয়� েলাকরা কুিড় েথেক িতিরেশর মাঝামািঝ পযর্� পিরণত হেত থােক।

•

শরু করার জায়গা হে� েয সে�হভাজন বয্ি�র বয়স যত কম, �িসিকউশেনর �েয়াজন তত কম হওয়ার স�াবনা
থােক।

•

তেব, এমন েকান পিরি�িত হেত পাের তার মােন হেব েয সে�হভাজন বয্ি�র বয়স ১৮ বছেরর কম অথবা তার পিরণত
না হওয়া িনিবর্েশেষ, তােক �িসিকউট করাটা জনসাধারেণর �ােথর্র পে� ভাল হেব। এর মেধয্ রেয়েছ েয ে�ে�:
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i. েয অপরাধ করা হেয়েছ তা গরুতর;
ii. এই সে�হভাজন বয্ি�র আেগকার েরকডর্ জানাে� েয �িসিকউশন করা ছাড়া েকান উপযু � িবক� েনই; এবং
iii. �ীকার না করার মােন হে� েয আউট-অভ-েকাটর্ িডসেপাজাল যা এই অপরাধমূ লক আচরেণর িবরুে� হয়ত বয্ব�া
িনেত পারত, েসটা বয্বহার করা যাে� না।

ঙ) সমােজর ওপর িক �ভাব পড়েব?
•

সমােজর ওপর এই অপরােধর �ভাবটা যত েবশী হেব, �িসিকউশেনর �েয়াজনটা তত েবশী হওয়ার স�াবনা থাকেব।

•

একটা সমােজ েকান একটা অপরােধর বয্াপকতা থাকেল েসটা েসই সমােজর িবেশষ �িত করেত পাের, এবং এটা েসই
অপরােধর গরু� বািড়েয় েদয়।

•

সমাজ বলেত তা শধু একটা এলাকার মেধয্ থাকা সমােজর বণর্নার মেধয্ সীিমত নয় এবং েসটা হয়ত েকান েপশাদারী
েগা�ী সেমত িকছু একই রকেমর ৈবিশ�য্, অিভ�তা বা পটভূিমকার েলাকও হেত পাের।

•

একটা কিমউিনিট ই�য্া� ে�টেমে�র মাধয্েম একটা সমােজর ওপর �ভােবর �মাণ েযাগাড় করা যােব।

চ) �িসিকউশন িক অপরাধ অনু পােত উপযু � উৎতর?
•

স�াবয্ ফলাফল অনু পােত �িসিকউশন উপযু � িকনা তা িবেবচনা করার সময় িনেচর িজিনষগিল �াসি�ক হেত পাের:
i. �াউন �িসিকউশনস সািভর্ েসর ও আরও বয্াপক অপরাধীেদর িবচার বয্ব�ার খরচ, িবেশষ কের েয ে�ে� স�াবয্
শাি�র তুলনায় এটােক অতয্িধক বেল মেন করা হেত পাের। শধু এই কারেণর িভিৎতেত �িসিকউটারেদর
জনসাধারেণর �ােথর্র বয্াপাের িস�া� েনওয়া উিচত নয়। তাছাড়াও, এটা অতয্াবশয্ক েয ৪.১৪ অনু ে�েদর ক)
েথেক ছ)-েত বেল েদওয়া অনয্ানয্ ��গিলর কথা িবেবচনা করার সময় জনসাধারেণর �াথর্ সং�া� িজিনষগিলর
ওপর েযন মেনােযাগ েদওয়া হয়, িক� সব িমিলেয় জনসাধারেণর �াথর্ িনধর্ারণ করার সময় খরচটা একটা �াসি�ক
িজিনষ হেব।
ii. কাযর্করী ভােব মামলার িনয়�ণ করার নীিত অনু যায়ী ঘটনাগিলর �িসিকউশন করা উিচত। উদাহরণ �রপ, েয
মামলায় কেয়কজন সে�হভাজন বয্ি� জিড়ত আেছ, েস ে�ে� অতয্িধক ল�া ও জিটল মামলা এড়ােনার
উেদ্দেশয্, �িসিকউশন হয়ত �ধান অংশ�হণকারীেদর জনয্ সংরি�ত রাখা হেত পাের।

ছ) তেথয্র উৎসেদর িক সু রি�ত রাখা দরকার?
•

েযসব ে�ে� জনসাধারেণর �াথর্ সং�া� েরহাই পাওয়া �েযাজয্ হয় না, েসই সব ে�ে� �িসিকউশেনর বয্াপাের এিগেয়
যাওয়ার সময় িবেশষ সতকর্ তা অবল�ন করেত হেব, কারণ সকেলর সামেন তথয্ �কাশ করার দরকার হেত পাের যা
হয়ত তেথয্র উৎস, চলমান তদ�, আ�জর্ািতক স�কর্ অথবা রা�ীয় সু র�ার �িত করেত পাের। এটা অতয্াবশয্ক েয
এই ধরেনর মামলাগিল সমােন পযর্ােলাচনার মেধয্ রাখেত হেব।
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ে�েশা� েট�
5.1. সীিমত সংখয্ক পিরি�িতেত, েযখােন ফুল েকাড েট� েমটােনা যাে� না, েসখােন সে�হভাজন বয্ি�েক চাজর্ করার জনয্
একটা ে�েশা� েট� �েয়াগ করা েযেত পাের। অিবলে� চাজর্ করার িস�া� েনওয়ার জনয্ েসই মামলার পিরি�িতর গরু� অবশয্ই
যু ি�স�� হেত হেব, এবং জািমেনর বয্াপাের আপিৎত伀 করার জনয্ ভাল রকম কারণ থাকেত হেব।
5.2. ে�েশা� েটে�র পাঁচিট শতর্ েক অবশয্ই পু �ানু পু� ভােব যাচাই কের েদখেত হেব, যােত িনি�ত করা যায় েয শধু �েয়াজন
হেল তেবই এটা �েয়াগ করা হেব এবং মামলাগিলেত যােত সমেয়র আেগই চাজর্ করা না হয়। ে�েশা� েট� �েয়াগ করার আেগ,
পাঁচিট শেতর্ র সবগিলই েমটােত হেব। যিদ েকান শতর্ না েমটােনা যায়, তাহেল অনয্ শতর্ গিলর েকানটার স�ে�ই িবেবচনা করার
দরকার হেব না, কারণ ে�েশা� েট� �েয়াগ করা যােব না এবং সে�হভাজন বয্ি�েক চাজর্ করা যােব না।
�থম শতর্ – েয বয্ি�েক চাজর্ করা হেব েস এই অপরাধটা কেরেছ বেল সে�হ করার জনয্ স�ত কারণ আেছ।
5.3. �মােণর একটা িবষয়িভিৎতক এয্ােসসেম� করার পের �িসিকউটারেদর অবশয্ই স�� হেত হেব েয যােক চাজর্ করা হেব েস
এই অপরাধটা কেরেছ বেল সে�হ করার জনয্ স�ত কারণ আেছ। এই এয্ােসসেমে� অবশয্ই, �িতবাদীর সব ৈকিফয়ৎ অথবা
সে�হভাজন বয্ি� েয তথয্ জািনেয়েছ অথবা েযগিলর ওপর তারা হয়ত িনভর্ র করেত পাের, িবেবচনা করেত হেব।
5.4. সে�হ করার জনয্ স�ত কারণ আেছ িকনা তা ি�র করার সময়, �িসিকউটারেদর অবশয্ই সব িজিনষ ও তথয্ িবেবচনা কের
েদখেত হেব, তা েস �মােণর আকাের েহাক বা অনয্ আকােরই েহাক। �িসিকউটারেদর অবশয্ই স�� হেত হেব েয এই পযর্ােয়
েযসব িজিনেষর ওপর িনভর্ র করা হে� েসগিল েযন:
•

আদালেত দািখল করার জনয্ একটা �হণেযাগয্ আকাের ৈতরী করা যায়;

•

িনভর্ রেযাগয্; এবং

•

িব�াসেযাগয্।

ি�তীয় শতর্ – কিন্ভক্শেনর একটা বা�িবক স�াবনা েদওয়ার জনয্ আরও �মাণ েযাগাড় করা যােব।
5.5. �িসিকউটারেদর অবশয্ই স�� হেত হেব েয তদ� চািলেয় েগেল েসটা একটা স�ত সমেয়র মেধয্ আরও �মাণ িদেত
পারেব, যােত েযসব িজিনষ েকান িবেশষ সে�হভাজন বয্ি�র েথেক দূের ইি�ত করেছ ও একই সােথ তার িদেক আ�ু ল েদখাে�
েসগিল সেমত, সব �মাণ যখন একসােথ িবেবচনা করা হেব, তখন এটা ফুল েকাড েট� অনু সাের কিন্ভক্শেনর একটা বা�িবক
স�াবনার �িত�া করেত পারেব।
5.6. স�াবয্ আরও �মাণ অবশয্ই শনা� করেত হেব এবং েসগিল শধু মা� ভিবষয্ৎক�না হেত পারেব না।
5.7. এই িস�াে� আসেত �িসিকউটারেদর অবশয্ই িবেবচনা করেত হেব:
•

সব স�াবয্ �মােণর ধরন, বয্াি�, ও �হণেযাগয্তা এবং এই মামলার ওপর এর েয �ভাব পড়েব;

•

এই �মােণর সবটা েযসব চােজর্ সহায়তা করেব;

•

এই �মাণ েকন ইিতমেধয্ই না পাওয়া কারণ;

•

িবচােরর অেপ�ায় আটেক রাখার সমেয়র মেধয্ এগিল পাওয়া যােব িকনা েস সেমত আরও �মাণ েযাগাড় করেত েয
সময় দরকার হেব; এবং

•

সব পিরি�িতেত ফুল েকাড েট�টা �েয়াগ করেত েদরী হওয়াটা স�ত িকনা।
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তৃতীয় শতর্ – এই মামলার গরু� অথবা এর পিরি�িতেত, অিবলে� চাজর্ করার িস�া�টা যু ি�স�ত
5.8. অিভেযাগ করা অপরাধ সংি�� এই মামলার গরু� ও পিরি�িত এয্ােসস কের েদখা উিচত এবং জািমন েদওয়ার ঝুঁ িকর �েরর
সােথ এটার েযাগ থাকা উিচত।
চতুথর্ শতর্ – েবইল এয্া� ১৯৭৬ অনু সাের জািমন েদওয়ার স�ে� আপিৎত জানােনার েবশী রকম কারণ রেয় েগেছ এবং এই মামলার
সব পিরি�িতেত এটা করা সিঠক
5.9. এই িস�া�টা অবশয্ই একটা সিঠক ির� এয্ােসসেমে�র ওপর িভিৎত কের হেত হেব। এই ির� এয্ােসসেমে� েদখা েগেছ েয
এই সে�হভাজন বয্ি� জািমন পাওয়ার উপযু � নয়, এমন িক �চুর শতর্ াবলী থাকেলও। েযমন, একজন সে�হভাজন িবপ�নক
বয্ি�, যার কাছ েথেক েকান িনিদর্ � বয্ি� বা জনসাধারেণর �িত হওয়ার গরুতর ঝুঁ িক রেয়েছ, অথবা একজন সে�হভাজন বয্ি�
যার েফরার হওয়ার অথবা সা�ীেদর সােথ অনয্ায় ভােব হ�ে�প করা। জািমেন যিদ েছেড় েদওয়া হয় তাহেল ঝুঁ িক থাকার স�ে�
অনয্াযয্ ও অসমিথর্ত ভােব দািব করা হেল, মেনােযাগ িদেয় অনু স�ান না কের, তা �িসিকউটারেদর েমেন েনওয়া উিচত নয়।
প�ম শতর্ – সে�হভাজন বয্ি�েক চাজর্ করাটা জনসাধারেনর �ােথর্র পে� ভাল।
5.10. েসই সমেয় যা তথয্ পাওয়া যােব তার ওপর িভিৎত কের �িসিকউটারেদর অবশয্ই ফুল েকাড েটে�র জনসাধারেনর �াথর্
সং�া� পযর্ায়টা �েয়াগ করেত হেব।

ে�েশা� েটে�র পু নিবর্চার করা
5.11. ে�েশা� েট� অনু সাের চাজর্ করার িস�া� িনেল েসটার অবশয্ই পু নিবর্চার করা চািলেয় েযেত হেব। একমত হওয়া টাইম
েটবল অনু যায়ী শনা� করা বািক থাকা �মাণ অথবা অনয্ানয্ িজিনষ পু িলেশর কাছ েথেক েযাগাড় করার বয্াপাের �িসিকউটারেক
সি�য় হেত হেব। �মাণগিল অবশয্ই িনয়িমত ভােব এয্ােসস কের েদখেত হেব, যােত িনি�ত করা যায় েয চাজর্টা তখনও উপযু �
রেয়েছ এবং জািমেনর জনয্ আপিৎত乀 করা চািলেয় যাওয়াটা যু ি�পূ ণর্ হেব। আরও েয �মাণ বা িজিনষ আশা করা হে� তা পাওয়া
মা�ই ফুল েকাড েট�টা অবশয্ই �েয়াগ করেত হেব এবং যাই েহাক না েকন, সাধারণতঃ �িসিকউশেনর মামলা রীিতগত ভােব
সাভর্ করার আেগ এটা করেত হেব।
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চাজর্ েবেছ েনওয়া
6.1. �িসিকউটারেদর চাজর্ েবেছ েনওয়া উিচত েযগিল:
•

অপরাধ কতটা গরুতর ও েসটার গরু� �িতিবি�ত কের;

•

আদালতেক, শাি� েদওয়ার ও কিন্ভক্শেনর পের উপযু � অডর্ার িদেত পারার মত যেথ� �মতা েদয়;

•

েয ে�ে� েকান েফৗজদারী আচরেণর েথেক �িতবাদীর লাভ হেয়েছ, েসরকম উপযু � ে�ে� বােজয়া� করার অডর্ার
িদেত েদেব; এবং

•

এই মামলািটেক একটা পির�ার ও সহজ ভােব েপশ করেত েদেব।

6.2. এর মােন হে� েয েযখােন েবেছ েনওয়ার সু েযাগ আেছ, েসখােন �িসিকউটাররা হয়ত সবসময় সবেচেয় গরুতর চাজর্টা
েবেছ েনেব না, বা েসটা চািলেয় যােব না, যিদ েকান কম গরুতর চাজর্ েবেছ িনেল নয্ায়িবচােরর �াথর্ েমটােনা যায়।
6.3. �িতবাদীেক কেয়কটা চােজর্ অপরাধ �ীকার করায় শধু উৎসাহ েদওয়ার জনয্ �িসিকউটারেদর কখনও �েয়াজেনর তুলনায়
েবশী চােজর্র বয্াপাের এিগেয় যাওয়া উিচত নয়। একই ভােব, �িতবাদীেক শধু একটা কম গরুতর চােজর্ অপরাধ �ীকার করায়
উৎসাহ েদওয়ার জনয্ �িসিকউটারেদর কখনও একটা েবশী গরুতর চােজর্র বয্াপাের এিগেয় যাওয়া উিচত নয়।
6.4. মামলাটা েকাথায় েশানা হেব েস িবষেয় শধু আদালত বা �িতবাদীর িস�াে�র কারেণ �িসিকউটারেদর চােজর্র পিরবতর্ ন করা
উিচত নয়।
6.5. চাজর্ করার পের মামলাটা এিগেয় চলার সে� একই সােথ পিরি�িতর েকান �াসি�ক পিরবতর্ ন �িসিকউটারেদর িহসােবর মেধয্
িনেত হেব।
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আউট-অভ-েকাটর্ িডসেপাজাল
7.1. �িসিকউশেনর বদেল একটা আউট-অভ-েকাটর্ িডসেপাজাল করা হেত পাের যিদ েসই অপরাধীর ে�ে� এবং / অথবা েসই
অপরােধর গরু� ও ফলাফেলর পে� েসটা উপযু � হয়।
7.2. েকান আউট-অভ-েকাটর্ িডসেপাজােলর স�ে� যিদ পরামশর্ িদেত বা অনু মিত িদেত বলা হয়, তাহেল �িসিকউটারেদর
অবশয্ই সব �াসি�ক িনেদর্ শ েমেন চলেত হেব এবং এগিলর মেধয্ থাকেব সব উপযু � িনয়�ণমূ লক বয্ব�া, একটা শাি�মূ লক বা
েদওয়ািন সাজা, অথবা অনয্ানয্ িডসেপাজাল। তােদর িনি�ত করা উিচত েয িনিদর্ � আউট-অভ-েকাটর্ িডসেপাজােলর জনয্ �মােণর
উপযু � মান েযন েমটােনা হয়, যার মেধয্ থাকেব, েয ে�ে� দরকার েস ে�ে�, �� ভােব অপরাধ �ীকার করা, এবং এরকম
িডসেপাজাল করেল সিঠক ভােব জনসাধারেণর �াথর্িসি� হওয়া।
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েয আদালেত িবচার হেব
8.1. �িতবাদীেদর েকাথায় িবচার করা হেব েস িবষেয় যখন ময্ািজে�েটর েকােটর্ তথয্ জমা েদওয়া হেব, তখন �িসিকউটারেদর
অবশয্ই শাি� ও �ান িনেদর্ েশর িনেদর্ িশকাগিল িহসােবর মেধয্ িনেত হেব।
8.2. তাড়াতািড় হওয়াটা একটা মামলােক ময্ািজে�েটর েকােটর্ েরেখ েদওয়ার অনু েরাধ করার একমা� কারণ অবশয্ই হেত পারেব
না। িক� �াউন েকােটর্ েকান মামলা পাঠােনা হেল তােত স�াবয্ েদরী হওয়ার �ভাব েকান �িত�� বয্ি� ও সা�ীর ওপর িক হেত
পাের েসটা সেমত এই স�াবয্ েদরীর �ভাব �িসিকউটারেদর িবেবচনা কের েদখা উিচত।
8.3. �িসিকউটারেদর েখয়াল রাখা উিচত েয যিদ বােজয়া� করার বয্ব�া েনওয়ার দরকার হয়, তাহেল এগিল শধু মা� �াউন
েকােটর্ করেত পারা যােব। েয ে�ে� উপযু � েস ে�ে�, এই উেদ্দেশয্ সংি�� বয্ব�া েনওয়া শরু করা হেব।

েযসব মামলায় েকান বা�া অথবা অ�বয়� েছেল বা েমেয় জিড়ত থােক, েসই মামলার িবচােরর জায়গা
8.4. �িসিকউটারেদর অবশয্ই মেন রাখেত হেব েয বা�া ও অ�বয়� েছেলেমেয়েদর (১৮ বছেরর কম বয়েসর) েয ে�ে� স�ব
েস ে�ে� ইউথ েকােটর্ িবচার করেত হেব। তােদর িনিদর্ � �েয়াজনগিল েমটােনার পে� এই েকাটর্টা সবেচেয় ভাল। সবেচেয়
গরুতর মামলাগিলর জনয্ অথবা েয ে�ে� নয্ায়িবচােরর �ােথর্ বা�া অথবা অ�বয়� েছেল বা েমেয়িটর একজন �া�বয়� বয্ি�র
সােথ েযৗথ ভােব িবচার করা দরকার হেব, েসই সব ে�ে�র জনয্ �াউন েকােটর্ েসই বা�া অথবা অ�বয়� েছেল বা েমেয়িটর িবচার
করা সংরি�ত রাখেত হেব।
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অপরাধ �ীকার করাটা েমেন েনওয়া◌া
9.1. �িতবাদী হয়ত িকছু চােজর্র জনয্ আদালেত অপরাধ �ীকার করেত চাইেব, িক� সব চােজর্র জনয্ নয়। তা নাহেল, তারা হয়ত
একটা অনয্, স�বতঃ অেপ�াকৃত কম গরুতর, চােজর্র জনয্ আদালেত অপরাধ �ীকার করেত চাইেব, কারণ তারা শধু মা� এই
অপরােধর একটা অংশ �ীকার করেছ।
9.2. �িসিকউটাররা শধু তখনই অপরাধ �ীকার করাটা েমেন েনেব যিদ:
•

আদালত এই অপরােধর গরু� অনু যায়ী শাি� িদেত পাের, িবেশষ কের েয ে�ে� এটােত অব�ার অবনিত করার মত
আরও গরুতর িকছু রেয়েছ;

•

উপযু � ে�ে� এটস আদালতেক একটা বােজয়া� করার অডর্ার িদেত েদয়, িবেশষ কের েয ে�ে� অপরাধী তার
আপরাধমূ লক আচরেণর েথেক লাভ কেরেছ; এবং

•

এটা আদালতেক অনয্ানয্ আনু ষি�ক অডর্ার েদওয়ার জনয্ যেথ� �মতা িদেয়েছ, িক� েখয়াল রাখেত হেব েয িকছু
অপরােধর জনয্ এগিল েদওয়া যােব িক� অনয্ অপরােধর জনয্ নয়।

9.3. েযসব আদালেত েদওয়া আেবদন �িতবাদীেক আইনগত সবর্িন� শাি� েদওয়া এড়ােত েদেব, েসগিল িবেবচনা কের েদখার
সময় অবশয্ই িবেশষ ভােব সতকর্ থাকেত হেব।
9.4. শধু মা� েসটা সু িবধাজনক বেল �িসিকউটাররা অবশয্ই েকান অপরাধ �ীকার করা েমেন িনেত পারেব না।
9.5. আদালেত েয িনেবদন করা হেয়েছ েসটা �হণেযাগয্ িকনা তা িবেবচনা করার সময়, এবং এই িনেবদনটা েমেন েনওয়া
জনসাধারেণর �ােথর্ ভাল িকনা েসই িস�া� েনওয়ার সময়, �িসিকউটারেদর িনি�ত করা উিচত েয �িত�� বয্ি�র �াথর্, এবং েয
ে�ে� স�ব েস ে�ে�, তার মতামত, অথবা উপযু � ে�ে� �িত�� বয্ি�র পিরবােরর মতামত েযন িবেবচনার মেধয্ েনওয়া হয়।
তেব, এই িস�া� েনওয়ার দািয়� হে� �িসিকউটােরর ওপর।
9.6. আদালেতর কােছ �� কের িদেত হেব েয িক িভিৎতেত এই িনেবদনটা এিগেয় েদওয়া হেয়েছ ও েমেন েনওয়া হেয়েছ।
েযসব ে�ে� �িতবাদী চাজর্গিলর জনয্ অপরাধ �ীকার কের আেবদন কের, িক� তার িভিৎত হে� েয ঘটনার তথয্ হে�
�িসিকউশেনর মামলার েথেক আলাদা, এবং েয ে�ে� এটা হয়ত শাি�র ওপর গরুতর ভােব �ভাব েফলেব, তাহেল িক ঘেটিছল
েস িবষেয় সা�য্ েশানার জনয্ আদালতেক আম�ণ জানােনা উিচত, এবং তারপের েসগিলর িভিৎতেত শাি� েদওয়া উিচত।
9.7. েয ে�ে� েকান �িতবাদী আেগ ইি�ত কেরেছ েস আদালতেক বলেব শাি� েদওয়ার সময় একটা অপরাধ িবেবচনার মেধয্
িনেত, তারপের আদালেতর সামেন েসই অপরাধটা �ীকার করেত অ�ীকার কের, তাহেল �িসিকউটাররা িবেবচনা কের েদখেব েয
েসই অপরােধর জনয্ �িসিকউট করার দরকার হেব িকনা। �িসিকউটারেদর �িতবাদীর এয্ােড্ভােকটেক ও আদালতেক বু িঝেয় বলা
উিচত েয েসই অপরােধর জনয্ �িসিকউট করা হেব িকনা তা, েয ে�ে� স�ব েস ে�ে�, পু িলশ অথবা অনয্ানয্ তদ�কারীেদর সােথ
পরামশর্ কের আবার পু নিবর্চার কের েদখা হেব।
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�িসিকউশেনর িস�া� আবার িবেবচনা কের েদখা
10.1. �াউন �িসিকউশন সািভর্ েসর েনওয়া িস�াে�র ওপর েলােকর িনভর্ র করেত পারা উিচত। সাধারণতঃ, �াউন �িসিকউশন
সািভর্ স যিদ সে�হজনক বয্ি� বা �িতবাদীেক বেল েয �িসিকউট করা হেব না, অথবা �িসিকউশনটা ব� কের েদওয়া হেয়েছ,
তাহেল েসই মামলাটা আবার শরু করা হেব না। িক� কখনও কখনও িকছু মামলা থােক েয ে�ে� �াউন �িসিকউশন সািভর্ স
�িসিকউট না করার িস�া� উে� েদেব অথবা আউট-অভ-েকাটর্ িডসেপাজােলর মাধয্েম মামলার সমাধান করেব, অথবা কেব তারা
আবার �িসিকউশনটা শরু করেব, িবেশষ কের মামলাটা যিদ গরুতর হয়।
10.2. এই মামলাগিলর মেধয্ আেছ: েযসব মামলায় �থম িস�াে�র আবার পযর্ােলাচনা কের েদখা েগেছ েয েসই িস�া� ভুল িছল
এবং অপরাধীেদর িবচার বয্ব�ায় আ�া বজায় রাখার জনয্, আেগর িস�া� েনওয়া সে�ও, �িসিকউট করা উিচত হেব।
•

েযসব মামলা ব� কের েদওয়া হেয়েছ, যােত েমাটামু িট অদূর ভিবষয্েত আরও েয �মাণ পাওয়ার আশা করা হে�, তা
সং�হ ও ৈতরী করা যায়। এই সব ে�ে�, েসই �িসিকউটার �িতবাদীেক জািনেয় েদেব েয এই �িসিকউশন হয়ত
আবার শরু করা হেত পাের;

•

েযসব ে�ে� �িসিকউট করা হয়িন অথবা �মােণর অভােব ব� কের েদওয়া হেয়েছ, িক� েসই ে�ে� গরু�পূ ণর্ �মাণ
পের পাওয়া েগেছ; এবং

•

েযসব ে�ে� েকান মৃ তুয্ জিড়ত আেছ এবং একটা ইেন্কােয়ে�র রােয়র পের পু নিবর্চার কের িস�া� েনওয়া হেয়েছ েয
�িসিকউট না করার জনয্ আেগ িস�া� েনওয়া সে�ও, একটা �িসিকউশন আনা উিচত।

10.3. েকান �িসিকউশন শরু না করা অথবা েকান �িসিকউশন ব� কের েদওয়ার জনয্ �াউন �িসিকউশন সািভর্ েসর িকছু িবেশষ িস�াে�র
িবষেয় �িত�� বয্ি�রা হয়ত রাইট টু িরিভউ �ীম অনু যায়ী পু নিবর্চার কের েদখা চাইেত পাের।
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িবক� আকার
www.cps.gov.uk িঠকানায় এই �কাশণািট ওেয়ল্শ ভাষায় এবং একটা সহজ পাঠয্ সং�রেণ পাওয়া
যােব। িবক� আকাের �াউন �িসিকউশন সািভর্ েসর েকান �কাশণা পাওয়ার স�ে� তেথয্র জনয্, দয়া কের
েযাগােযাগ করেবন:
enquiries@cps.gov.uk

�াউন �িসিকউশন সািভর্েসর স�ে�
ইংলয্া� ও ওেয়লস-এর েফৗজদারী আদালেতর েবশীর ভাগ মামলার �িসিকউশন করা হে� �াউন �িসিকউশন
সািভর্ েসর দািয়�। িডের�র অভ পাবিলক �িসিকউশনস এেদর েনতৃ� েদয় এবং এরা পু িলশ ও অনয্ানয্
�িত�ােনর অনু স�ান করা বয্াপারগিলর স�ে� �াধীন ভােব কাজ কের। আরও গরুতর অথবা জিটল
বয্াপারগিলেত উপযু � চােজর্র িস�া� েনওয়া �াউন �িসিকউশন সািভর্ েসর দািয়� এবং তারা �িত�� বয্ি� ও
সা�ীেদর তথয্, সাহাযয্ ও সহায়তা েদয়।

cps.gov.uk

@cpsuk

েকাড ফর �াউন �িসিকউটারস
৮মসং�রণ, অে�াবর ২০১৮
�াউন কিপরাইট
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