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আইনিট পূণ$াŋ, Tাইবুনােল সংগঠেনর িবচাের !কান বাধা !নই
গত ২৯ !ম ইি#ডেপনেড#ট !টিলিভশেন pচািরত pিতেবদেন বাংলােদশ সরকােরর আইন, িবচার ও সংসদ িবষয়ক মntী এডেভােকট
আিনsল হক এর আnজ$ািতক অপরাধ Tাইবুনােল সংগঠন িহেসেব জামায়ােত ইসলামীর িবচার িবষেয় িকছু মnব$ আইিসএসএফ এর
!গাচের এেসেছ। !স সব মnেব% pাসিŋক আইেনর িবষেয় আইনমntীর ব"াখ"া এবং অবsােনর সােথ সŋত কারেণই আইিসএসএফ িdমত
!পাষণ কের।
আইনমntী দাবী কেরেছন - সংেশািধত আnজ$ািতক অপরাধ (Tাইবুনালস) আইন ১৯৭৩ এ ‘!কান রাজৈনিতক দলেক িবচার করা বা তােক
শািs !দয়ার !কান িবধান !নই’। আইিসএসএফ আইনমntীর এই ধারণােক সিঠক মেন কের না। আnজ$ািতক অপরাধ (Tাইবুনালস) আইন
১৯৭৩ এর ৩(১) ধারািট ২০১৩ সােল সংেশাধন কের s"তই !য !কান “সংগঠন” (organisation) এর তদn, িবচার, এবং শািsর
িবধান অnভু%k করা হেয়েছ। সেnহাতীতভােব এই আইন অnযায়ী - ১৯৭১ সােল সংঘিটত আnজ$ািতক অপরােধর দােয় অিভযুk !য !কান
সংগঠেনর িবচারকায( আnজ$ািতক অপরাধ Tাইবুনােলর এখিতয়ারভুk। একইভােব, সংেশািধত ৩(১) ধারার ফেল আইনিটর ৩(২) ধারায়
Tাইবু&নােলর এখিতয়ার ব"িkর দােয়র (individual responsibility) পাশাপািশ সংগঠেনর দায়বdতার !kেtও িনি#তভােব
pেয়াগেযাগ'।
অিভযুk সংগঠেনর শািs !দয়ার !kেtও আইনিটর িবধান অত#n s" বেল আইিসএসএফ মেন কের। আইেন শািs সংkাn িবধানিটর
পিরসর অত#n িবs্◌ৃত, !যখােন ২০(১) ধারায় “অিভযুk ব"িk” কথািট সংেশািধত ৩(১) ধারার ফেল !ধুমাt ব"িkর (natural
person) !kেtই নয়, বত#মান আইন অnযায়ী তা !য !কান আইনগত সttা বা সংগঠন (legal person) এর !kেtও pেযাজ& বেল
িবেবিচত হেব। উপরnt, ব"িk বা সংগঠেনর !kেt pদt শািsর ধরেণর !kেtও আইনিটেত িবচারকেদর হােত অত#n িবsৃত kমতা pদান
করা হেয়েছ। আইেনর ২০(২) ধারা অnযায়ী অপরােধর grt অnযায়ী িবচারকগণ !য !কান ধরেণর উপযুk শািs !ঘাষণা করার kমতা
রােখন। sতরাং, ইেতামেধ' Tাইবুনােল িবিভn ব"িkর িবচার এবং !ঘািষত শািsর সােথ সংগঠন িহেসেব জামায়ােত ইসলামীর িবচােরর
!কান সmক$ !নই। কারণ সংগঠেনর !kেt pেযাজ& শািsর ধরণ সŋতভােবই ব"িkেক pদt শািsর ধরণ !থেক sতnt হেত পাের, যা
Tাইবুনােলর িবj িবচারকবৃn তােদর sিবেবচনা pেয়াগ কের চূড়াnভােব িনধ$ারণ করার !যাগ%তা রােখন।
আnজ$ািতক অপরাধ সংঘটেনর কারেণ সংগঠন িহেসেব জামায়ােত ইসলামীর িবrেd বাংলােদেশর !কান আদালেত !কান মামলাই
বত#মােন চলেছ না। sতরাং, জামায়ােত ইসলামীর িবrেd spীম !কােট&র হাইেকাট' িবভােগ িবচারাধীন িনবnন সংkাn মামলািটর সােথ
Tাইবুনােল জামায়ােত ইসলামীর িবচােরর !কান সmক$ !নই।
পিরেশেষ, আইিসএসএফ মেন কের Tাইবুনােলর আইন অnযায়ী সংগঠন িহেসেব জামায়ােত ইসলামীর িবচার িকংবা শািsেযাগ(তার
িবষয়িট একিট িবচায& িবষয়, যা চূড়াnভােব িনধ$ারেণর এখিতয়ার !কবলমাt Tাইবুনােলর মাননীয় িবচারকেদর হােত ns। তাই
আইিসএসএফ গভীর উেdেগর সােথ মেন কের - আইনমntীর পk !থেক এ ধরেণর আগাম বkব# এবং আইেনর আগাম ব"াখ"া !ধুমাt
জনমেন িব#ািnই নয়, তা একিট sাধীন Tাইবুনােলর িবচার pিkয়ার উপর সরকােরর হsেkপ বা pভাব িবsার িহেসেব গণ# হওয়ার
sেযাগও !তরী কের।
আইিসএসএফ এর পk !থেক pত#াশা থাকেব জামায়ােতর িবrেd Tাইবুনােল তদnকৃত মামলািট তার িনজs গিতেত অgসর হেব।
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