দ্য ক োড ফর ক্রোউন প্রসিস উটিস
(The Code for Crown Prosecutors)

ভূসি ো

1.1

ডিরেক্টে অফ পাবডিক প্রডিডকউশন (ডিডপডপ) (Director of Public Prosecutions -DPP)
1985 িারিে প্রডিডকউশন অফ অরফরেি (Prosecution of Offences) -এে অনুরেদ 10
অনুযায়ী ককাি ফে ক্রাউন প্রডিডকউটিস (ডদ ককাি) (Code for Crown Prosecutors - the
Code) জাডে করেন। এটি ককারিে িপ্তম িংস্কেণ এবং এটি পূরবসকাে িকি িংস্কেণরক
প্রডিস্থাডপি করে।

1.2

ক্রাউন প্রডিডকউশন িাডভস ি (ডিডপএি) (Crown Prosecution Service) যা ইংিযান্ড এবং
ওরয়িরিে গণ ডবচাে প্রডক্রয়া িংক্রান্ত প্রধান পডেরেবা ডদরয় থারক, িাে প্রধান হরিন ডিডপডপ।
ডিডপডপ একজন অযাটডনস কজনারেি -এে িত্ত্বাবধারন স্বাধীনভারব পডেচাডিি হয়, ডযডন ডিডপএি-এে
কাযসাবিীে জনয িংিরদে ডনকট দায়বদ্ধ।

1.3

এই ককাি প্রডিডকউটেরদে ককান শাডি িম্পরকস ডিদ্ধান্ত কনয়াে কেরে িাধােণ মূিনীডি প্ররয়ারগে
বযাপারে ডনরদস শনা প্রদান করে। এই ককাি প্রাথডমকভারব: ডিডপএি -এে প্রডিডকউটেরদে জনয জাডে
কো হয়, ডকন্তু অনযানয প্রডিডকউটেগণ প্রথাগিভারব ককািটি কমরন চরিন অথবা আইনানুযায়ী
এটা িাাঁরদে মানাে প্ররয়াজন হয়।

1.4

এই ককাি কমািারবক “িরেহভাজন বযডি” শব্দটি দ্বাো এমন একজনরক কবাঝায় যাে ডবরুরদ্ধ
এখনও ককান আনুষ্ঠাডনক কফৌজদাডে মামিা দারয়ে কো হয়ডন; “ডববাদী” শব্দটি দ্বাো এমন
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একজনরক কবাঝায় যারক ককান অপোরধ অডভযুি কো হরয়রে বা যাে নারম িমন জাডে কো
হরয়রে; “অপোধী” শব্দটি দ্বাো এমন একজনরক কবাঝায় ডযডন ডনরজে অপোধ একজন পুডিশ
কমসকিস া অথবা অনয িদন্তকােী কমসকিস া বা প্রডিডকউটে-এে ডনকট স্বীকাে করেরেন, অথবা ডযডন
আদািরি আইনানুযায়ী কদােী িাবযি হরয়রেন।
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িোধোরণ িূলনীসিিিূহ

2.1

ডবচাে প্রডক্রয়া িংক্রান্ত ডিদ্ধান্ত অথবা আদািরিে বাইরে ডনষ্পডিে িুপাডেশ একটি গুরুিে
পদরেপ যা িরেহভাজন বযডি, উপদ্রুি বযডি , িােীগণ এবং িাধােণ জনগরণে উপে বড়
েকরমে প্রভাব কফরি এবং কিটা অবশযই িরবসাচ্চ িিকস িাে িারথ ডবরবচনা কেরি হরব।

2.2

মামিাে প্রডিডকউটেরদে এটা ডনডিি কেরি হরব কয, িঠিক বযডি িঠিক অপোরধ িাজা পারব
এবং অপোধীরদে যখন িম্ভব িখনই ডবচারেে িম্মুখীন কেরি হরব। মামিাে ডিদ্ধান্ত নযাযয,
পেপািহীন এবং িিিাে িারথ ডনরি হরব যারি উপদ্রুি বযডিগণ, িােীগণ, ডববাদীগণ এবং
জনগণ –এে জনয নযায়ডবচাে ডনডিি হয়। প্রডিডকউটেরদে এটা অবশযই ডনডিি কেরি হরব কয,
আইন িঠিকভারব প্ররয়াগ কো হরয়রে; িংডিষ্ট প্রমাণাডদ আদািরি কপশ কো হরয়রে; এবং
জনিমরে প্রকারশে আইনগি বাধয বাধকিা মানা হরয়রে।

2.3

যডদও প্ররিযকটি মামিা অবশযই িাে ডনজস্ব ঘটনা এবং কদােগুণ দ্বাো ডবচাে কো হরব, ডকেু
িাধােণ মূিনীডি প্ররিযক মামিাে কেরেই প্ররযাজয হরব।

2.4

প্রডিডকউটেগণ অবশযই ডনেরপে, স্বাধীন ও বস্তুডনষ্ঠ হরবন। িাো অবশযই িরেহভাজন, উপদ্রুি
বযডি অথবা ককান িােীে নৃিাডত্ত্বক বা জাডিগি মূি, ডিঙ্গ, ডবকিাঙ্গিা, বয়ি, ধমস বা ডবশ্বাি,
োজননডিক দৃডষ্টভডঙ্গ, ডিঙ্গগি পডেডস্থডি অথবা ডিঙ্গগি পডেচয় িংক্রান্ত ডনজস্ব দৃডষ্টভডঙ্গ দ্বাো
িারদে ডিদ্ধান্ত প্রভাডবি হরি কদরবন না। প্রডিডকউটেগণ ককান ভারবই ককান উৎি হরি অননডিক
অথবা অনবধ চারপ প্রভাডবি হরবন না। প্রডিডকউটেগণ অবশযই িবসদা নযায় ডবচারেে িরেয কাজ
কেরবন এবং শুধুমাে কাউরক কদােী িাবযি কোে জনয নয়।
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2.5

বিস মান, প্রািডঙ্গক িমিা আইরনে উরেরশযে জনয ডিডপএি (CPS) হরিা একটি গণ-কিৃস পে।
প্রডিডকউটেগণ এই আইরন বডণসি দাডয়ত্ব পািরন বাধয।

2.6

প্রডিডকউটেরদেরক মামিাে প্রডিটি পযসারয় অবশযই ডহউমযান োইটি অযাক্ট, 1998 (Human
Rights Act 1998) অনুিারে ইউরোডপয়ান কনরভনশন অন ডহউমযান োইটি (European
Convention on Human Rights) –এে মূিনীডি প্ররয়াগ কেরি হরব। এোড়া প্রডিডকউটেরদে
অযাটডনস কজনারেি কিৃস ক জাডেকৃ ি কয ককান ডনরদস শনা; বিস মারন প্রচডিি ডক্রডমনাি প্রডিডিওে
রুিি (Criminal Procedure Rules) অবশযই কমরন চিরি হরব; এবং আন্তজসাডিক েীডিনীডিে
মাধযরম উদ্ভূ ি আইনগি বাধয বাধকিা ডবরবচনা কেরি হরব। িারদেরক অবশযই ডিডপডপ –এে
পরে ডিডপএি কিৃস ক জাডেকৃ ি কমসপন্থা এবং ডনরদস শনা কমরন চিরি হরব যা ডিডপএি ওরয়বিাইরট
জনগরণে কদখাে জনয উন্মুি।
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অসভযুক্ত

3.1

রো হসে স নো কি েযোপোসর সিদ্ধোন্ত

আেও গুরুিে এবং জটিি মামিাে কেরে, প্রডিডকউটেগণ ডস্থে করেন কাউরক অপোধমূিক
কাযসকিারপে কােরণ অডভযুি কো হরব ডক না এবং যডদ কো হয় িরব িা ককান অপোরধে জনয
হওয়া উডচি। িাো এই ককাি এবং অডভযুি কোে কেরে ডিডপডপ-এে ডনরদস শনা কমািারবক ডিদ্ধান্ত
কনন। এই িব মামিায় দায়ী ককান কিারকে ডবরুরদ্ধ কফৌজদাডে মামিা দারয়ে কো হরব ডক না কি
বযাপারে ডিদ্ধারন্তে জনয পুডিশও একই মূিনীডি বযবহাে করে।

3.2

পুডিশ এবং অনযানয িদন্তকােীগণ কডথি ককান অপোরধে িপরে িথযানুিন্ধারনে জনয এবং
িারদে উপকেণিমূহ কী ভারব প্ররয়াগ কো হরব িা ডনধসােরণে জনয দায়বদ্ধ। এে মরধয ককান
িদন্ত শুরু কো বা চাডিরয় যাওয়া এবং িদরন্তে বযাডপ্ত িংক্রান্ত বযাপারে ডিদ্ধান্ত অন্তভুস ি েরয়রে।
প্রডিডকউটেগণ প্রায়শই পুডিশ এবং অনযানয িদন্তকােীরদেরক িম্ভাবয িথযানুিন্ধারনে পথ এবং
দেকাডে প্রমাণাডদে বযাপারে পোমশস কদন এবং অডভরযাগ গঠন পূবসবিী ডবেরয় িহায়িা করেন।
বৃহৎ পডেিরেে িদরন্ত, প্রডিডকউটে-এে কারে িামডিক িদন্ত পডেচািনাে ককৌশি িংক্রান্ত বযাপারে
উপরদশ চাওয়া হরি পারে, যাে মরধয অপোধমূিক কাজ পডেমাজসন ও িীডমি কো এবং
িরেহভাজন বযডিে িংখযা িদন্তাধীন কো অন্তভুস ি েরয়রে। এটা পুডিশ ও অনযানয িদন্তকােীরদে
িদন্তকাযস একটি িহণরযাগয িমরয়ে মরধয িম্পন্ন কো এবং িবসারপো উপযুি কফৌজদাডে মামিা
দারয়ে কোে বযাপারে িাহাযয কোে জনযই। িৎিরত্ত্বও, প্রডিডকউটেগণ পুডিশ বা অনয
িদন্তকােীরদে ডনরদস শনা ডদরি পারেন না।

3.3

প্রডিডকউটেরদে উডচি িােয প্রমাণ িংক্রান্ত দুবসিিা খুাঁরজ কবে কো এবং, কযখারন িম্ভব কিখারন
িা শুদ্ধ কো, ডকন্তু িূচন পেীো িারপরে (Threshold Test) (অনুরেদ 5 কদখুন), িারদে
উডচি কযিব মামিা িম্পূণস ককাি কটস্ট (Full Code Test) (অনুরেদ 4 কদখুন)-এে প্রামাডণক
ধাপ পূণস করে না এবং কযটিরক আরো িদরন্তে মাধযরম শডিশািী কো যারবনা ও কযখারন জনগরণে
স্বারথস ডবচাে প্রডক্রয়াে দেকাে কনই (অনুরেদ 4 কদখুন) কিগুরিারক দ্রুি থাডমরয় কদওয়া। যডদও
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প্রডিডকউটেগণ প্রধানি পুডিশ এবং অনযানয িদন্তকােীে িেবোহকৃ ি প্রমাণাডদ ডবরবচনা করেন,
িরেহভাজন বযডি বা িাে পরে ককউ বা িাে পডেবরিস ককউ প্রমাণাডদ বা িথয পুডিশ বা অনযানয
িদন্তকােীে মাধযরম অডভরযাগ গঠরনে পূরবস প্রডিডকউটে-এে ডনকট দাডখি করে প্রডিডকউটেরক
িাে ডিদ্ধারন্ত কপৌাঁোরি িাহাযয কেরি পারেন।

3.4

প্রডিডকউটেগণ শুধুমাে িখনই একটি ডবচাে প্রডক্রয়া শুরু কেরবন বা চাডিরয় যারবন যখন
মামিাটি িম্পূণস ককাি কটস্ট (অনুরেদ 4 কদখুন)-এে দু’টি ধাপই িফি ভারব অডিক্রম কেরব।
এে বযডিক্রম, যখন আদািরিে ডনকট িরেহভাজন বযডিরক অডভরযাগ গঠরনে পে হাজরি োখাে
প্রিাব কো হয়, এবং িম্পূণস ককাি কটস্ট প্ররয়ারগে জনয কয উপযুি প্রমাণাডদ প্ররয়াজন িা িখন
পযসন্ত থারক না, িখন িূচন পেীো (Threshold Test) (অনুরেদ 5 কদখুন) অনুিেণ কো
কযরি পারে।

3.5

প্রডিডকউটেগণ এমন মামিা শুরু কেরবন না বা চাডিরয় যারবন না যা আদািি কিৃস ক অনযায় বা
অননডিক এবং আদািরিে প্রডক্রয়াে অপবযবহাে বরি ডবরবডচি হরি পারে।

3.6

প্রডিডকউটেগণ পুডিশ অথবা অনযানয িদন্তকােী কমসকিস াে কাে কথরক পাওয়া প্রডিটি মামিা
পুনঃডনেীেণ কেরবন। পুনঃডনেীেণ একটি চিমান প্রডক্রয়া এবং প্রডিডকউটেগণ অবশযই কযরকান
অবস্থাে পডেবিস ন যা মামিাটি গঠরনে িময় ঘরটরে, ডববাদীপে কথরক ককান ডকেু জানাও আমরি
কনরবন। ককান অডভরযাগ পডেবিস রনে বা মামিাটি থামাবাে কথা ডচন্তা কেরি িাো যখনই িম্ভব
িদন্তকােীরদে িারথ কথা বিরবন। প্রডিডকউটেগণ এবং িদন্তকােী ঘডনষ্ঠভারব একিারথ কাজ
করেন, ডকন্তু একটি মামিা িামরন এডগরয় যারব ডক না কি বযাপারে চূ ড়ান্ত ডিদ্ধারন্তে দায়ভাে
ডিডপএি-এে উপে বিস ায়।

3.7

িংিদ ডিদ্ধান্ত ডনরয়রেন কয শুধুমাে একটি িীডমি িংখযক অপোধ ডিডপডপ -এে িম্মডি কমািারবক
আদািরি কনওয়া হরব। িারদেরক বরি িম্মি মামিািমূহ। এমন িব মামিারি, ডিডপডপ বা
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প্রডিডকউটেগণ ডনরজ বা িাে প্রডিডনডধে মামিাে অনুমডি কদওয়া হরব ডক না িা ডনধসােরণে জনয
ককাি প্ররয়াগ কেরবন। ডকেু অপোধ আরে কযগুরিা ককবিমাে অযাটডনস কজনারেরিে িম্মডিরি
আদািরি কিািা উডচি হরব। প্রডিডকউটেগণ অবশযই অযাটডনস কজনারেরিে কারে ককান মামিা
অপসণ কোে কেরে বিস মান ডনরদস শাবিী কমরন চিরবন। অডধকন্তু, অযাটডনস কজনারেিরক িাে
ডিডপএি -এে উপে নজেদাডেে এবং িংিরদে প্রডি িাাঁে কারজে দায়বদ্ধিাে কােরণ ডকেু মামিাে
বযাপারে িথয জানারনা হরব।

ক োড ফর ক্রোউন প্রসিস উটিস (Code for Crown Prosecutors) খিড়ো 19 সডসিম্বর 2012 (2)

িম্পূণস ক োড পরীক্ষো (The Full Code Test)

4.1

িম্পূণস ককাি পেীোে দু’টি পযসায় আরে: (i) প্রমাণ পযসায়; এে পে আরে (ii) জনস্বাথস পযসায়।

4.2

কবডশেভাগ মামিায়, প্রডিডকউটেরদে িদন্ত িম্পন্ন হবাে এবং িহণরযাগয প্রমাণাডদ পুনঃডনেীেরণে
পেই শুধু ডনধসােণ কো উডচি কয মামিাটি অবযাহি থাকরব ডক না। অবশয এমন মামিা থাকরব
কযখারন উপযুি প্রমাণাডদ িংিহ এবং ডবরবচনা কোে পূরবসই এটা স্পষ্ট হরব কয জনস্বারথস মামিাে
দেকাে কনই। এই িব কেরে, প্রডিডকউটেগণ ডিদ্ধান্ত ডনরি পারেন কয মামিাটি আে এগুরব না।

4.3

প্রডিডকউটেরদে এরূপ ডিদ্ধান্ত শুধু িখনই কনওয়া উডচি হরব যখন িাাঁো ডনডিি হরবন কয,
অপোরধে ডবিৃ ি বযাডপ্ত ডনধসাডেি হরয়রে এবং িাাঁো জনস্বারথস পুরোপুডে ওয়াডকবহাি মূিযায়ন
কেরি িেম। যডদ প্রডিডকউটেরদে কারে এমন ডিদ্ধান্ত কনওয়াে মি পযসাপ্ত িথয না থারক, িাহরি
িদন্ত চিরব এবং পেবিীরি একটি ডিদ্ধান্ত এই অংরশ বডণসি িম্পূণস ককাি কটস্ট অনুযায়ী কনয়া
হরব।
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প্রিোণ পযস োয় (The Evidential Stage)

4.4

প্রডিডকউটেরদে অবশযই িন্তুষ্ট হরি হরব কয, প্ররিযক অডভরযারগে কেরে প্ররিযক িরেহভাজন
বযডিে ডবরুরদ্ধ পযসাপ্ত প্রমাণাডদ েরয়রে যা িারদেরক কদােী িাবযি কোে বািব িম্ভাবনা ডদরে।
িারদে অবশযই ডবরবচনা কেরি হরব কয ডববাদীে মামিা কী হরি পারে, এবং ডকভারব এটা কদারেে
িম্ভাবনা প্রভাডবি কেরি পারে। কিটা যিই গুরুিে বা স্পশসকািেই কহাক না ককন, ককান মামিা
কযটা িােয প্রমারণে ধাপ িফিভারব পাে হরি পােরব না কিটারক ককানভারবই এগুরি কদওয়া যারব
না।

4.5

প্রাডপ্ত হরিা যা প্রডিডকউটে-এে বস্তুডনষ্ঠ প্রমাণাডদ ডনেীেণ –এে ডভডিরি বািবিম্মি ভারব কদােী
িাবযি কো হরয় থারক, যাে মরধয আরে কয ককান আত্মপে িমথসরনে প্রভাব এবং িরেহভাজন
বযডি কিৃস ক উপস্থাডপি অনয কয ককান িথয বা কয ককান ডকেু যাে উপে কি ভেিা কেরি পারে।
এে মারন হরিা একটি বািবিম্মি, পেপািহীন এবং যুডিিম্পন্ন জুডে বা মযাডজরেরটে কবঞ্চ বা
একজন ডবচােক ডযডন একাকী শুনাডন িহণ কেরেন িঠিক ভারব ডনরদস ডশি আরেন ও আইন
কমািারবক অডভযুি বযডিরক িাে অপোধ অনুিারে দণ্ড না কদবাে চাইরি কদবাে িম্ভাবনাই
কবশী। কফৌজদাডে আদািি ডনরজো যা অবশযই প্ররয়াগ করে িা হরি এটা একটি ডভন্ন পেীো।
আদািি িখনই দণ্ড ডদরি পারেন যখন এটি ডনডিি হয় কয ডববাদী কদােী।

4.6

যখন মামিা কোে মি পযসাপ্ত প্রমাণাডদ আরে ডক না িা ডনধসােণ কো হরব, িখন প্রডিডকউটেরদে
ডনরজরদেরক ডনরচে প্রশ্নগুরিা কো উডচি:

প্রমাণগুরিা কী আদািরি বযবহাে কো যারব?
প্রডিডকউটেরদে ককান প্রমারণে িহণরযাগযিা ডবেরয় ককান প্রশ্ন আরে ডক না িা ডবচাে কো উডচি। এটি
কেরি প্রডিডকউটেরদে মূিযায়ন কো উডচি:
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ক)

ঐ প্রমাণ আদািি কিৃস ক অিহণরযাগয ডহিারব ডনধসােণ কোে িম্ভাবনা; এবং

খ)

একটি িম্পূণস প্রমাণ ডহরিরব ঐ প্রমারণে গুরুত্ব কিটু কু।

প্রমাণটি ডক ডনভস েরযাগয?
প্রডিডকউটেরদে ডবরবচনা কো উডচি কয প্রমারণে িঠিকিা বা িিিা িহ ডনভস েরযাগযিাে বযাপারে ককান
প্ররশ্নে কােণ আরে ডক না।

প্রমাণটি ডক ডবশ্বািরযাগয?
প্রডিডকউটেরদে ডবরবচনা কো উডচি প্রমাণাডদে ডবশ্বািরযাগযিাে বযাপারে ককান িরেহ আরে ডক না।

জনস্বোর্স পযস োয় (The Public Interest Stage)

4.7

প্ররিযক কেরে কযখারন একটি মামিা ডবচাে কোে জনয যরথষ্ট প্রমাণাডদ থাকরব, প্রডিডকউটেগণ
অবশযই ডবচাে কেরবন জনস্বারথস মামিা কো দেকাে ডক না।

4.8

এমন ডনয়ম কখনই ডেিনা কয একটি মামিা িােয প্রমাণ ধাপ পাে হরিই স্বয়ংডক্রয় ভারব চািু হরয়
যারব। িাধােণি একটি মামিা কো হয় যডদ না প্রডিডকউটে িম্মি হন কয, মামিাে ডবপরে
জনস্বাথস িংডিষ্টিা, এে পরেে কথরক গুরুত্বপূণস। ককান ককান মামিারি প্রডিডকউটে িম্মি হরি
পারেন কয, জনস্বাথস যথাযথ ভারব েোে জনয অপোধীরক বযাপােটি ডনরয় ডবচাে প্রডক্রয়ায় না এরন
আদািরিে বাইরে ডনষ্পডিে িুরযাগ কদওয়া কযরি পারে।

4.9

জনস্বারথসে বযাপারে ককান ডিদ্ধারন্তে কেরে প্রডিডকউটেগণ ডনরচে 4.12 ক) কথরক ে) পযাোিারফ
বডণসি প্ররিযক প্রশ্ন আমরি কনরবন যারি মামিাটি িংডিষ্ট জনস্বারথসে পরে না ডবপরে িা খুাঁরজ কবে
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কো এবং ডনধসােণ কো িম্ভব হয়। এিব উপাদান, জনস্বারথসে িরঙ্গ যা প্রািডঙ্গক ডনরদস শনাবডি বা
ডিডপডপ কিৃস ক জাডে কো ককান কমসপন্থা দ্বাো ডনেিন কো হরয়রে, িা প্রডিডকউটেরদে জনস্বাথস
িংডিষ্ট িামডিক মূিযায়ন ডনধসােরণ িম্মি কেরব।

4.10

ডনরচে 4.12 ক) কথরক ে) অনুরেরদ বডণসি বযাখযা দ্বাো প্রডিডকউটেরদে প্রডি ডনরদস শনা কদয়া
হরয়রে কী ভারব প্ররিযকটি প্রশ্ন কো হরব এবং ডনধসােণ কো হরব মামিাটি জনস্বারথসে পরে না
ডবপরে যারব। ডচডিি প্রডিটি প্রশ্ন পুঙ্খানুপুঙ্খ না হরি পারে, এবং িব প্রশ্ন িব মামিায় প্ররযাজয নাও
হরি পারে। প্ররিযকটি প্ররশ্নে এবং প্ররিযকটি খুাঁরজ পাওয়া উপাদারনে গুরুত্ব প্রডিটি মামিাে ঘটনা
এবং কদােগুণ অনুিারে ডবডভন্ন হরব।

4.11

এটা খুবই িম্ভব কয, একটি জনস্বাথস ডবেয়ক উপাদানই অনয অরনক উপাদানিমূহ যা ডবপেীি খারি
প্রবাডহি করে িারদে গুরুত্বহীন করে ডদরি পারে। যডদও, ককান ডবরশে মামিাে জনস্বাথস ডবেয়ক
প্রভাবকিমূহ ডবচাে কাযস -এে ডবরুরদ্ধ যায়, প্রডিডকউটেগণ ডস্থে কেরবন এেপেও মামিাটি
এডগরয় যারব ডক না এবং কিিব উপাদান োয় কদবাে িময় আদািরিে িামরন উপস্থাপন কো হরব
ডকনা।

4.12

প্রডিডকউটেরদে ডনরচে প্রশ্নগুরিাে প্ররিযকটি ডবরবচনা কো উডচি:

ক)

িংঘটিি অপোধটি কিটু কু গুরুিে ডেরিা?

অপোধ যি গুরুিে হরব, এটা স্বাভাডবক কয ডবচাে কারযসে প্ররয়াজন িিই কবডশ হরব।
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যখন প্রডিডকউটেগণ, কৃ ি অপোরধে গুরুত্ব ডবরবচনা কেরবন, িাাঁরদে িরেহভাজন বযডিে
শাডিরযাগযিাে উপাদান িমূহ এবং উপদ্রুি বযডিে েডিে মাো িারদে খ) এবং গ) -এে মাধযরম
প্রশ্ন করে কজরন কনওয়া উডচি।

খ)

িরেহভাজন বযডিে শাডিরযাগযিাে মাো কী?

িরেহভাজন বযডিে শাডিরযাগযিাে মাো যি কবডশ হরব, মামিাে প্ররয়াজরনে িম্ভাবনা িিই
কবরড় যারব।

শাডিরযাগযিা ডনধসাডেি হরব িরেহভাজন বযডিে অপোরধ িংডিষ্টিাে মাো, অপোধটিে ডচন্তা বা
পডেকল্পনাে বযাডপ্ত; িাো পূরবস ককান অপোরধ অপোধী ডেরিন ডক না এবং/অথবা আদািরিে
বাইরে ককান মীমাংিা করেরেন ডক না এবং জাডমরন থাকাকািীন ককান অপোধ করেরেন ডক না;
আদািরিে ডনরদস শাজ্ঞা আরে ডক না; অপোধটি অবযাহি থাকাে বা পুনোবৃডিে বা বৃডদ্ধে িম্ভাবনা;
এবং িরেহভাজন বযডিে বয়ি বা মানডিক পডেপক্কিা –এে ডভডিরি (ডনরচে অনুরেদ ঘ) কদখুন
যডদ িরেহভাজন বযডি 18 বেরেে কচরয় কম বয়রিে হয়)।

প্রডিডকউটেরদে ককান িরেহভাজন বযডিে শাডিরযাগযিা ডনধসােরণে আরগ দৃডষ্ট কদওয়া প্ররয়াজন কয
অপোধ ঘটাে িময় িরেহভাজন বযডি ককান বড় ধেরণে শােীডেক বা মানডিক অিুস্থিায়
ভু গডেরিন ডক না কযরহিু এমন ডকেু কেরে এটা দ্বাো ডবচাে কারযসে িম্ভাবনা করম যায়। এোড়াও,
প্রডিডকউটেরদে অপোরধে ভয়াবহিা ককমন ডেি, এরূপ ঘটনাে পুনোবৃডি ঘটাে িম্ভাবনা এবং
জনগণ বা যাো এরূপ কিাকজরনে িত্ত্বাবধান করেন িারদে ডনোপিাে প্ররয়াজনীয়িা ডবরবচনা
কো দেকাে।

গ)

উপদ্রুি বযডিে পাডেপাডশ্বসক অবস্থা কী এবং ডিডন কী েডিে িম্মুখীন হরয়রেন?
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উপদ্রুি বযডিে পাডেপাডশ্বসক অবস্থা অরনক কবডশ প্রািডঙ্গক। উপদ্রুি বযডিে েডিিি হবাে
িম্ভাবনা যি বারড়, মামিাে প্ররয়াজনীয়িা িিই বৃডদ্ধ পায়। এরি িরেহভাজন এবং উপদ্রুি
বযডিে মারঝ ডবশ্বািগি অবস্থান বা কিৃস ত্ব অন্তভুস ি থারক।

মামিাে িম্ভাবনা আেও কবডশ হয় যডদ অপোধটি এমন একজরনে ডবরুরদ্ধ কো হয় ডযডন কি িময়
জনগরণে কিবাে জনয কাজ কেরিন।

প্রডিডকউটেগণ অবশযই ডবরবচনা কেরবন অপোধটি উপদ্রুি বযডিে নৃিাডত্ত্বক বা জাডিগি উৎি,
ডিঙ্গ, ডবকিাঙ্গিা, বয়ি, ধমস বা ডবশ্বাি, ডিঙ্গগি অবস্থা অথবা ডিঙ্গগি পডেচয় িংক্রান্ত ববেময
হরি প্ররণাডদি ডক না; অথবা িরেহভাজন বযডি ঐিব ববডশরষ্টযে ডভডিরি ককানরূপ ববডেভাব
উপদ্রুি বযডি বোবে প্রদশসন করেরেন ডক না। এরূপ ককান প্ররণাদনা বা ববডেিাে উপডস্থডি এটাই
প্রমাণ কেরব কয, স্বভাবিই মামিা প্ররয়াজন।

জনস্বাথস েোরথস ককান মামিাে বযাপারে ডিদ্ধারন্তে িময়, প্রডিডকউটেরদে অবশযই উপদ্রুি বযডি
কিৃস ক বডণসি অপোধটিে প্রভাব আমরি কনওয়া উডচি। উপযুি কেরে, এটি উপদ্রুি বযডিে
পডেবারেে মিামিও অন্তভুস ি কেরি পারে।

প্রডিডকউটেরদে এটাও ডবরবচনা কেরি হরব কয, মামিাটি উপদ্রুি বযডিে শােীডেক বা মানডিক
স্বারস্থযে উপে ককান খাোপ প্রভাব কফিরব ডক না, িবসদা অপোধটিে গুরুত্ব মরন োখরি হরব। যডদ
এমন প্রমাণ থারক কয, মামিাে কােরণ উপদ্রুি বযডিে স্বারস্থযে উপে খাোপ প্রভাব পড়রি পারে,
কিরেরে উপদ্রুি বযডিে দৃডষ্টরকাণ ডবচাে করে মামিাটি না কো হরি পারে।
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কযরহিু , ডিডপএি উপদ্রুি বযডি বা িাে পডেবারেে জনয এমন ভারব কাজ করে না কযমনটা
আইনজীবীো িারদে মরক্করিে জনয করে থারক, প্রডিডকউটেরদে জনস্বারথসে বযাপারে একটি
িামডিক ধােণা অবশযই কপােণ কো উডচি।

ঘ)

অপোরধে িময়, িরেহভাজন বযডিে বয়ি ডক 18 বেরেে ডনরচ ডেরিা?

কফৌজদাডে ডবচাে পদ্ধডি ডশশু এবং অল্পবয়িীরদে প্রডি প্রাপ্তবয়স্করদে মি একইভারব আচেণ করে
না এবং িরেহভাজনরদে বয়রিে িারথ িুডনডদস ষ্টভারব িারদে গুরুত্ব িংযুি কেরি হয় যডদ িাো
ডশশু অথবা 18 বেরেে কম বয়িী বযডি হয়। ডশশু অথবা অল্পবয়িী বযডিরদে কেরে িারদে স্বাথস
ও কিযাণরক অবশযই িরবসাচ্চ ডবরবচনা কেরি হরব, এে মরধয আরে, ডবচাে প্রডক্রয়া িারদে
ভডবেযরিে উপে প্রডিকূি প্রভাব কফিরব ডক না যা অপোরধে ভয়াবহিাে িমানুপাডিক হরবনা।
প্রডিডকউটেরদে অল্পবয়িীরদে ডবচাে পদ্ধডিে মূি উরেরশযে প্রডি অবশযই মরনারযাগ প্রদান কেরি
হরব; কযটি হরে, ডশশু এবং অল্পবয়স্করদে দ্বাো অপোধ িংগঠন প্রডিরোধ কো। এোড়াও
প্রডিডকউটেরদে জাডিিংরঘে ডশশু অডধকাে 1989 এে অধীরন কনরভনশন উদ্ভূ ি বাধযবাধকিা
ডবেরয় ডবরবচনা থাকরি হরব।

আদযস্থি ডহরিরব, িরেহভাজন বযডিে বয়ি যি কম হরব, ডবচারেে প্ররয়াজন িি কমরব।

িথাডপ, কিখারন এমন ডকেু পডেডস্থডি হরি পারে কয িরেহভাজরনে বয়ি 18-এে ডনরচ হওয়া
িরত্ত্বও, জনস্বারথস ডবচাে প্রডক্রয়া পডেচািনা কো হরব। এে মরধয আরে যখন িংঘটিি অপোরধে
মাো ভয়াবহ হরব, যখন অপোধীে অিীি কেকিস জানান কদরব কয ডবচাে োড়া আে ককান ভাি
উপায় কনই, অথবা যখন স্বীকারোডিে অনুপডস্থডিে অথস হরব আদািরিে বাইরে বযাপােটি ডনষ্পডি
কোে বযবস্থাে অভাব কযটি হয়রিা অপোধী আচেরণে িমাধান ডদরি পােরিা।
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ঙ)

কডমউডনটিরি কী প্রভাব পড়রব?

কডমউডনটিরি অপোরধে যি কবডশ প্রভাব পড়রব, ডবচারেে প্ররয়াজনীয়িা িি বাড়রব। এই
প্রশ্নটিরক ডবরবচনা কেরি, প্রডিডকউটেরদে এটা মাথায় োখরি হরব কয কী ভারব কডমউডনটি একটি
িামডষ্টক শব্দ এবং এটা অবস্থান দ্বাো িংজ্ঞাডয়ি িম্প্রদারয়ে মরধয িীমাবদ্ধ নয়।

চ)

ডবচাে ডক একটি িমানুপাডিক প্রডিডক্রয়া?

প্রডিডকউটেরদে এোড়াও ডবরবচনা কো উডচি হরব কয িম্ভাবয ফিাফরিে িমানুপারি ডবচাে
প্রডক্রয়া চিরে ডকনা, আে এটি কেরি ডনরচে বযাপােটি ডবরবচনাধীন মামিাে িারথ প্রািডঙ্গক হরি
পারে:

•

ডিডপএি ও ডবিৃ ি কফৌজদাডে ডবচাে বযবস্থাে খেচ, ডবরশে করে যখন িম্ভাবয জডেমানাে
কচরয় এটি অডিডেি বরি ডবরবডচি হরি পারে। (প্রডিডকউটেরদে শুধুমাে এই একটি
ডবেরয়ে উপে ডভডি করে জনস্বারথসে ডবেরয় ডিদ্ধান্ত কনয়া উডচি নয়। এটি গুরুত্বপূণস কয
এই দৃডষ্ট জনস্বারথসে ডচডিি উপাদানিমূরহে উপেও কদয়া হয় যখন অনুরেদ 4.12 –এে
ক) কথরক ে) পযসন্ত অনযানয প্রশ্ন ডবরবচনা কো হয়, ডকন্তু জনস্বারথসে িকি ডবেরয়ে
ডনেীোে কেরে খেচ হরিা প্রািডঙ্গক উপাদান।)

•

মামিাগুরিা এমনভারব ডবচােকারযস পডেচাডিি হরব কযন কিগুরিা মামিা বযবস্থাপনাে
কাযসকে মূিনীডিে িারথ যথাথস থারক। কযমন, একাডধক িরেহভাজন বযডি িংডিষ্ট মামিা
হরি, ডবচাে প্রডক্রয়া প্রধান অংশিহণকােীরদে জনয িংেডেি থাকরব যারি অডিডেি
িময় িহণকােী ও জটিি প্রডক্রয়ািমূহ এড়ারনা যায়।
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ে)

িরথযে উৎিগুরিাে কী িুেোে দেকাে আরে?

কযিব মামিায় জনস্বারথসে ডনোপিা প্ররযাজয নয়, ডবচাে প্রডক্রয়া চািারনাে িময় ডবরশে যত্ন কনয়া
উডচি হরব যখন ডবিাডেি বণসনা জনগরণে জনয উন্মুি কোে প্ররয়াজন হরি িরথযে উৎিগুরিা,
আন্তজসাডিক িম্পকস ও জািীয় ডনোপিাে েডি কেরি পারে। এটা গুরুত্বপূণস কয এ ধেরণে মামিা
ডনয়ডমি পযসারিাচনাে আওিায় োখা হয়।
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িূচন পরীক্ষো (The Threshold Test)

5.1

িূচন পেীো শুধুমাে িখনই প্ররযাজয হরব কযখারন িরেহভাজন বযডিে বড় ধেরণে জাডমরনে
ঝুাঁ ডক েরয়রে এবং ঐ িমরয় িব প্রমাণ কনই যখন কি অডভযুি না হরি হাজি কথরক মুডি কপরয়
যারব।

িূচন পরীক্ষো

5.2

খন প্রসযোজয হসে

প্রডিডকউটেগণ অবশযই কদখরবন কয ডনরচে অবস্থাগুরিা অডজসি হরয়রে ডকনা:

ক)

প্রামাডণক পযসারয়ে িম্পূণস ককাি কটরস্টে জনয কয প্রমাণ েরয়রে িা অপযসাপ্ত; এবং

খ)

এটা ডবশ্বাি কোে যুডিযুি কােণ েরয়রে কয একটা িহণরযাগয িমরয়ে মরধয আরো ডকেু
প্রমাণ পাওয়া কযরি পারে; এবং

গ)

মামিাে ভয়াবহিা এবং পডেডস্থডি একটা িাৎেডণক অডভরযাগ দারয়রেে ডিদ্ধারন্তে প্রডি
িমথসন ডদরে; এবং

ঘ)

কিখারন অবযাহিভারব বািডবক কেরেই জাডমন আইন 1976 (Bail Act 1976) অনুযায়ী
কাউরক জাডমন কদওয়াে প্ররয়াজন পড়রে এবং মামিাে িকি পডেডস্থডিরি এটি কো
িঠিক।

5.3

কযখারন উপরেে কয ককান শিস পূেণ হয় না, কিরেরে িূচন পেীোে প্ররয়াগ কো যারব না এবং
িরেহভাজনরক অডভযুি কো যারব না। ডনোপিা কহফাজি অডফিারেে এটা ডনধসােণ কো
আবশযক কয বযডিটি আটক অবস্থারিই থাকরব নাডক িারক জাডমরন কেরড় কদওয়া কযরি পারে,
শিস িহ বা শিস োড়াই।
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5.4

প্রামাডণক ডবরবচনায় িূচন পেীোে দুইটি অংশ আরে।

িূচন পরীক্ষোর প্রর্ি অংশ - িসেহটি যুসক্তিঙ্গি স ?

5.5

অডভযুি বযডিে অপোধ িংঘটরনে কপেরন অন্তি একটি যুডিিঙ্গি িরেহ থাকরি হরব যা
প্রডিডকউটেরক িন্তুষ্ট কেরি পারে।

5.6

এটিরক ডনধসােণ কেরি, প্রডিডকউটরদে প্রাপ্ত প্রমাণগুরিা ডবরবচনা কেরি হরব। এটি িােীে ডববৃডি,
উপাদান বা অনয ককান িথযরূরপ হরি পারে, যারি প্রডিডকউটে িন্তুষ্ট হয়:

5.7

ক)

এটি প্রািডঙ্গক; এবং

খ)

এটি একটি িহণরযাগয ডবনযারি আদািরি উপস্থাপরন িেম; এবং

গ)

এটি মামিায় বযবহৃি হরব।

প্রডিডকউটে এটিরি িন্তুষ্ট হরি িূচন পেীোে ডদ্বিীয় ধাপ ডবরবচনা কেরবন।

িূচন পরীক্ষোর সিিীয় ধোপ - কদ্োষী িোেযস্ত

রোর জনয প্র ৃ িপসক্ষই স

আসরোও প্রিোণ িংগ্রহ

রো যোসে?

5.8

প্রডিডকউটেরক অবশযই িন্তুষ্ট হরি হরব কয একটি িহণরযাগয িমরয়ে মরধয অবযাহিভারব িদন্ত
চািারনা হরি আেও প্রমাণ িংিরহে িম্ভাবনাে কপেরন যরথষ্ট যুডিিংগি কােণ েরয়রে, যারি করে
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িবগুরিা প্রমাণ একিারথ করে িম্পূণস ককাি কটস্ট অনুযায়ী কদােীরক বািবিম্মিভারব কদােী িাবযি
কেরি িেম হয়।

5.9

আরো প্রমাণগুরিা অবশযই িনািরযাগয হরি হরব এবং ডনেক জল্পনা-কল্পনা হওয়া চিরব না।

5.10

এই ডিদ্ধারন্ত কপৌোরি প্রডিডকউটেরদেরক ডবরবচনা কেরি হরব:

ক)

ককান িম্ভাবয প্রমারণে প্রকৃ ডি, বযাডপ্ত এবং িাহযিা এবং এই মামিায় িাে প্রভাব;

খ)

িকি প্রমাণ কযিব অডভরযাগরক িমথসন কদরব;

গ)

কয িকি কােরণ প্রমাণ ইরিামরধযই িহজিভয নয়;

ঘ)

আেও প্রমাণ প্রাডপ্তে জনয কয িময় প্ররয়াজন এবং িকি পডেডস্থডিরি ককানপ্রকাে
অনুবিী ডবিম্ব যুডিযুি ডকনা।

5.11

যডদ িূচন পেীোে উভয় অংশই িরন্তােজনক হয়, িরব প্রডিডকউটেরদে কিইিময় প্রাপ্ত িরথযে
উপে ডভডি করে িম্পূণস ককাি কটস্ট -এে জনস্বাথস পযসায় অবিম্বন কেরি হরব।

িূচন পরীক্ষোর পযস োসলোচনো

5.12

িূচন পেীোে অধীরন িৃষ্ট কযরকান অডভরযারগে ডিদ্ধান্তরক পযসারিাচনায় োখরি হরব। প্রমাণিমূহ
ডনয়ডমি ডনেীো কেরি হরব যারি ডনডিি কো যায় কয অডভরযাগগুরিা এখনও যথাথস এবং
জাডমরনে আপডি এখনও িঠিক। যি িাড়ািাডড় বািবিম্মি হয়, িম্পূণস ককাি পেীো অবশযই
প্ররয়াগ কেরি হরব এবং কয ককানভারব প্ররযাজয হাজিবাি কশে হবাে আরগই।
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অসভসযোগিিূসহর েোছোই রণ

6.1

প্রডিডকউটেরদে কযিব অডভরযাগ ডনবসাচন কো উডচি কযগুরিা:

ক)

প্রমারণে িাহারযয কদােীে অপোরধে গুরুত্ব এবং িীমা অনুধাবন করে;

খ)

আদািিরক দণ্ডারদশ এবং পেবিী দণ্ডাজ্ঞা প্রদারনে পযসাপ্ত েমিা প্রদান করে;

এবং
গ)

6.2

মামিাটিরক একটি স্পষ্ট এবং িহজ উপারয় উপস্থাপন কেরি িেম হয়।

এটাে মারন হরিা প্রডিডকউটেগণ কযখারন পেে থাকরি পারে কিখারন িবসদা িবরচরয় মাোত্মক
অডভরযাগ বাোই কেরি বা চাডিরয় নাও কযরি পারেন।

6.3

প্রডিডকউটেরদে কখরনাই শুধুমাে ডববাদীরক ডকেু অপোধ স্বীকারে উৎিাডহি কোে জনয
প্ররয়াজরনে িু িনায় অডিডেি অডভরযাগ ডনরয় অিিে হওয়া উডচি নয়। একইভারব, ডববাদীরক
একই অরপোকৃ ি কম গুরুত্বপূণস অপোধ স্বীকাে কোরনাে জনয কখরনাই একটি অডধক গুরুত্বপূণস
অডভরযাগ প্রদান করে িা ডনরয় অিিে হওয়া উডচি নয়।

6.4

শুধুমাে আদািরিে ডিদ্ধারন্তে কােরণ বা ডববাদীে মামিাে শুনাডন ককাথায় হরব িাে উপে ডভডি
করে প্রডিডকউটেরদে ককানপ্রকাে অডভরযাগ পডেবিস ন কো উডচি নয়।

6.5

প্রডিডকউটেরদে অডভরযাগ দারয়রেে পে মামিা অিিে হবাে িারথ িারথ পাডেপাডশ্বসক অবস্থাে
কযরকান প্রকাে প্রািডঙ্গক পডেবিস ন ধিস রবযে মরধয োখরি হরব।
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আদ্োলসির েোইসরর েযেস্থোপনোিিূহ (Out-of-Court Disposals)

7.1

আদািরিে বাইরেে বযবস্থাপনািমূহ আদািরিে মরধয ডবচাে প্রডক্রয়াে জায়গা ডনরি পারে যডদ
অপোধী এবং/অথবা অপোরধে ভয়াবহিা ও ফিাফরিে প্রডি যথাথস িাড়া পাওয়া যায়।

7.2

প্রডিডকউটেগণ অবশযই প্রািডঙ্গক নীডিমািা অনুিেণ কেরবন যখন একটি িহজ িিকস িা, একটি
শিস াধীন িিকস িা, কযরকান েকম যথাথস নীডিমািাে কাযসক্রম, শাডিমূিক বা কদওয়াডন জডেমানা
বা অনযানয বযবস্থায় িারদে পোমশস প্রদান বা কিৃস ত্ব কেরি বিা হয়। িারদে ডনডিি কো উডচি
হরব কয ডনডদস ষ্ট আদািরিে বাইরেে বযবস্থাপনাে যথাথস প্রামাডণক মানদণ্ড অডজসি হরয়রে যাে মরধয
আরে প্ররয়াজনরবারধ কদারেে স্পষ্ট স্বীকারোডি, এমন বযবস্থায় জনস্বাথস যথাথসভারব ডনষ্পডি হরয়রে।
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সেচোসরর পদ্ধসি

8.1

োয় প্রদান ও মযাডজরেরটে আদািরি কযখারন ডববাদীরদে ডবচাে কো হরব কিখারন বোেকেণ ও
উপস্থাপরনে িময় প্রডিডকউটেরদে অবশযই বিস মান ডনরদস শাবিীে উপে আস্থা থাকরি হরব।

8.2

গডি কখনই মযাডজরেরটে আদািরি মামিাটিরক কেরখ কদবাে একমাে কােণ হরবনা। ডকন্তু
মামিাটি ক্রাউন আদািরি কগরি, এবং িম্ভাবয ডবিরম্বে প্রভাব উপদ্রুি বা িােীে উপে িম্ভাবয
প্রভাব প্রডিডকউটেরদে ডবরবচনা কো উডচি হরব।

অল্পেয়িীসদ্র িোসর্ িংসিষ্ট িোিলোগুসলোর সেচোসরর স্থোন

8.3

প্রডিডকউটেরদে মরন োখরি হরব কয, অল্পবয়িীরদে িম্ভব হরি অল্পবয়িী আদািরি ডবচাে কেরি
হরব। এই আদািিই িারদে ডনডদস ষ্ট প্ররয়াজন কমটারি িবরচরয় ভারিাভারব নকশাকৃ ি। িবরচরয়
মাোত্মক মামিাগুরিারি বা কযখারন একজন অল্পবয়িী একজন প্রাপ্ত বয়স্ক বযডিে িারথ একিারথ
ডবচারেে প্ররয়াজন হয়, কিখারন একজন িরুরণে জনয শুনাডন ক্রাউন ককাটস (Crown Court) –এ
িংেেণ করে োখরি হরব।
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কদ্োষীর অনুনয় গ্রহণ (Accepting Guilty Pleas)

9.1

ডববাদীো কখনও কখনও ডকেু অডভরযারগ ডনরজে কদাে স্বীকাে কেরি চাইরি পারেন, ডকন্তু
িবগুরিাে নয় ডবকল্পভারব, িাো হয়রিা একটি ডভন্ন, িম্ভবি কম মাোত্মক, অডভরযারগে কদাে
স্বীকাে কেরি পারে, কােণ িাো শুধুমাে অপোধটিে অংশডবরশে স্বীকাে কেরি পারে।

9.2

প্রডিডকউটেগণ শুধুমাে িখনই ডববাদীে অনুনয় িহণ কেরবন যডদ িাো মরন করেন কয আদািি
এমন একটি োয় ডদরি পােরবন যা অপোরধে ভয়াবহিাে িারথ কমরি, ডবরশে করে যখন
অবনডিকে ববডশষ্টয থারক। িুডবধাজনক বরি প্রডিডকউটেগণ কখনই একজন কদােীে অনুনয় িহণ
কেরবন না।

9.3

প্রিাডবি অনুনয় িহণরযাগয হরব ডকনা কিটিে ডবরবচনায়, প্রডিডকউটেগণরদে এটি ডনডিি কো
উডচি হরব কয স্বাথস, িম্ভব হরি উপদ্রুি বযডিে বা প্ররযাজয কেরে উপদ্রুি বযডিে পডেবারেে
মিামি কযন ডবরবচনায় কনয়া হয়, অনুনয় িহরণ জনস্বারথসে কথা ডবরবচনাে কেরে। িথাডপ,
ডিদ্ধান্ত কনবাে ভাে প্রডিডকউটে-এে উপরেই থারক।

9.4

ডকরিে ডভডিরি ককান অনুনয় প্রদান অিিে হরয়রে ও িহণ কো হরয়রে, কিটা আদািরিে কারে
অবশযই পডেষ্কাে থাকরি হরব। কযিব মামিায় ডববাদী অডভরযারগে বযাপারে কদাে স্বীকাে করেন,
ডকন্তু যা ডবচাোধীন মামিাে ঘটনাবডি কথরক ডভন্ন ও কযখারন এটি কবশ ভারিাভারব োয়রক
প্রভাডবি কেরি পারে, কিখারন আদািিরক কী ঘরটডেরিা কিই প্রমাণ শ্রবরণ আমন্ত্রণ জানারনা উডচি
হরব এবং এেপে এটিে ডভডিরি োয় কদয়া কযরি পারে।

9.5

কযখারন একজন ডববাদী পূরবস উরেখ করেডেরিন কয ডিডন একটি অপোরধে ডবেরয় োয় কঘােণাে
িময় ডবরবচনাে জনয আদািিরক অনুরোধ কেরবন, ডকন্তু আদািরি কি অপোধ স্বীকাে কেরি

ক োড ফর ক্রোউন প্রসিস উটিস (Code for Crown Prosecutors) খিড়ো 19 সডসিম্বর 2012 (2)

অস্বীকৃ ডি জানান, কিখারন প্রডিডকউটেগণ কিই অপোরধে ডবচাে প্রডক্রয়া চিরব ডকনা ডবরবচনা
কেরবন। প্রডিডকউটেগণ ডববাদীপরেে অযািরভারকট ও আদািরিে কারে বযাখযা কেরবন কয কিই
অপোরধে ডবচাে প্রডক্রয়া চািারনাে জনয িম্ভব হরিই পুডিশ ও অনযানয িদন্তকােীরদে িারথ
পোমশসক্ররম আরো পযসারিাচনা হরি পারে।

9.6

কিিব অনুনয় ডবরবচনা কেবাে িময় ডবরশে কখয়াি োখরি হরব কযখারন এটি ডববাদীরক
বাধযিামূিক িবসডনম্ন িাজাে প্ররয়াগ এড়ারনাে িুরযাগ কদয়। যখন অনুনয় কদয়া হয়,
প্রডিডকউটেগণ এটাও মরন োখরবন কয আনুেডঙ্গক আরদশিমূহ ডকেু অপোরধে বযাপারে কো কযরি
পারে, ডকন্তু অনযগুরিাে বযাপারে নয়।
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প্রসিস উশন সডসিশন-এর সিদ্ধোন্ত পুনসেস সেচনো

10.1

ডিডপএি দ্বাো গৃহীি ডিদ্ধারন্তে উপে জনিাধােরণে ডনভস ে কো উডচি। িাধােণি, যডদ ডিডপএি
িরেহভাজন বা ডববাদীরক বরি কয ককান ডবচাে প্রডক্রয়া হরবনা বা ডবচাে প্রডক্রয়া থামারনা হরয়রে,
িাহরি মামিাটি আে চািু হরবনা। ডকন্তু মারঝ মারঝ, ডবচাে প্রডক্রয়া ককন হরবনা বা আদািরিে
বাইরেে মামিাে ডনষ্পডি বা কখন ডবচাে প্রডক্রয়া চািু হরব, ডবরশে করে মামিাটি গুরুিে হরি
ডিডপএি ককন িাে ডিদ্ধান্ত পডেবিস ন কেরিা, িাে কােণ থাকরব।

10.2

এই কােণগুরিাে মরধয আরে:

ক)

কযিব মামিায় আিি ডিদ্ধারন্তে একটি নিু ন রূপ কদখায় কয এটি ভু ি ডেরিা, কফৌজদাডে
ডবচাে বযবস্থাে উপে আত্মডবশ্বাি িংেেরণ, পুেরনা ডিদ্ধান্ত থাকা িরত্ত্বও একটি ডবচাে
প্রডক্রয়া আনা কযরি;

খ)

কযিব মামিা বন্ধ হরয় ডগরয়ডেরিা যারি আরো প্রমাণ যা কমাটামুটি ডনকট ভডবেযরি পাওয়া
কযরি পারে িা িংিহ ও বিডে কো কযরি পারে। এই িব মামিারি, প্রডিডকউটেগণ
ডববাদীরদে বিরবন কয ডবচাে প্রডক্রয়া আবাে শুরু হরি পারে;

গ)

কযিব মামিা প্রমাণ স্বল্পিাে কােরণ কথরম ডগরয়ডেরিা, ডকন্তু পেবিীরি আরো গুরুত্বপূণস
প্রমাণ উদ্ঘাটিি হয়; এবং
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ঘ)

মৃিুয িম্পডকস ি মামিাগুরিারি কযখারন িদন্ত কথরক প্রাপ্ত ডবেয়গুরিাে একটি পযসারিাচনা
ঠিক করে কয একটি ডবচাে প্রডক্রয়া আনা কযরি পারে, পূরবসকাে ডবচাে প্রডক্রয়ায় না
যাওয়াে ডিদ্ধান্ত থাকরিও।
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