বাংলােদশ/মায়ানমার পিরি.িত - আ12ক4াল ১৫(৩) 8ি9য়া

8: ও উ=রসমূহ

ইBারন4াশনাল ি9িমনাল Cকাট2 (আ.িস.িস) Cকন?
আই.িস.িস হল এক) *ায়ী আদালত 0য) 2িত3ত হেয়েছ মানবজািতর 2িত সবেচেয় জঘন=তম অপরােধর জন=
দায়ী ব=িAেদর িবচােরর সBূখীন করার জন= এবং তা কের, ভিবষ=েত এই ধরেনর অপরাধ সংঘটন 2িতহত করেত
সহায়তা করার জন=।
আইিসিসর অধীেন JীকKত অপরােধর িশকার ব=িAেদর িবচার2িMয়ার িবিভN পযOােয় এবং 0যখােন তােদর ব=িAগত
JাথO RিতST হয় 0তমন 0RেU যথাযথ িবেবিচত হেল আই.িস.িস’র িবচারকেদর কােছ তােদরর িনেজেদর মতামত ও
উেXগ উপ*াপেনর অিধকার রেয়েছ। এটােক ভYAেভাগী অংশSহণ বলা হয় এবং িবচার2িMয়ার 2িত) পযOােয় এই
অংশSহণ পিরব[ত\ত হয়।
এখন Cথেক ২৮ অেKাবর ২০১৯ পয2O PিতQR ব4িSগণ িক করেত পারেবন?
২০১৯ সােলর ৪ঠা জুলাই আই.িস.িস’র 2িসিকউটর মায়ানমােরর 0বসামিরক 0রািহdা জনেগাeর িবরfেg ২০১৬
সােলর ৯ই অেiাবেরর পর 0থেক অিভেযাগMেম সংঘ)ত মানবতািবেরাধী অপরাধ, 0যমন িনবOাসন, অন=ান=
অমানিবক কাজ ও িনযOাতেনর তদেjর অনুেমাদেনর জন= িবচারকেদর কােছ আেবদন কেরন (2িসিকউটর ৪ঠা জুলাই
২০১৯ এর আেবদন) 0দখY ন)।
এটা লR করা kরflপূণO 0য বাংলােদশ/ মায়ানমার পিরি*িত সmেকO আদালত মানবতািবেরাধী অপরাধkিলর িবষেয়
এখিতয়ার 2েয়াগ করেত পাের, 0যমন 2িসিকউটর আেবদেন উিnিখত অপরাধসমূহ যা ২০১০ সােলর ১লা জুন-যখন
বাংলােদেশর 02িRেত 0রাম সংিবিধ কাযOকর হেয়িছল তার পর 0থেক সংঘ)ত হেয়েছ। এর অথO হল মায়ানমার 0থেক
িনবOািসত RিতST ব=িAগণ এবং/অথবা যারা ১লা জুন ২০১০-এর পর 0থেক সংঘ)ত অপরােধর ফেল Rিতর
িশকার হেয়েছন তারা িনেবদন করেত পােরন।
একজন RিতST ব=িA িহসােব আপিন এখন িবচারকেদর কােছ বলেত পােরন 0য আপিন তদj চান িকনা এবং এই
িবষেয় আপনার অন=ান= 0যসব মতামত এবং উেXগ রেয়েছ তা জানােত পােরন। এেক বলা হয় "RিতST ব=িAগেণর
িনেবদন"। এ) িবচারকেদর RিতSTেদর 0কানও সpাব= উেXগ 0থেক থাকেল তা বY ঝেত সহায়তা করেব। সবOািধক
kরflপূণO হল, এ) 2িসিকউটর কতKOক আেবদনকKত তদেjর অনুেমাদন 0দয়া যােব িকনা 0স ব=াপাের িবচারকেদরেক
িসgাj িনেত সহায়তা করেব। আপনােক অপরাধ সংগঠেনর 2মাণ 0দয়ার 2েয়াজন 0নই। আপনােক 0কবলমাU
ঘটনাkিল এবং আপিন 0য Rিতর িশকার হেয়েছন তা বণOনা করেত হেব।
আই.িস.িস’র কােছ RিতST ব=িAর িনেবদন জমা 0দয়ার সময়সীমা ২৮ অেiাবর ২০১৯।

দৃঢ়ভােব পরামশ2 Cদয়া যােY Cয যারা িনেবদন করেত চান তারা Cযন 8থেম ইিতমেধ4 এই 8ি9য়া স\েক2
আদালত Cথেক 8িশPণ বা ব4াখ4া Cপেয়েছন এমন কারও কােছ সহায়তা Cচেয় Cনন। এ1 Cকানও সুশীল
সমােজর সংগঠন, একজন আইনজীিব বা অন4 Cকােনা ব4িS হেত পাের।
িনেবদন জমা Cদেবন িকনা Cস িসcাO Cনয়ার আেগ PিতQR ব4িSগেণর িক জানা 8েয়াজন?
sরf 0থেকই লR করা জরfরী 0য আই.িস.িস 2িMয়া:
•
•

দীঘO সময় িনেত পাের এবং 0কউ 0দাষী সাব=T নাও হেত পাের;

•

বাংলােদেশ আপিন 0য অনুদান ও সহায়তা পােuন তার উপর 2ভাব 0ফলেব না।

এ) িনিtত কের না 0য আপনার অিধকারসমূহ পুনরfgার হেব বা আপনােক িনরাপেদ মায়ানমাের
2ত=াবাসন করা হেব এবং এkিলর সােথ সm[ক\ত নয়;

এটা 0জেন রাখাও অত=j kরflপূণO 0য বতO মান RিতST ব=িAর িনেবদন 2িMয়া) আদালেতর কাযOMেম অংশ
0নওয়া বা Rিতপূরণ পাওয়ার জন= আ.িস.িস’র কােছ 0কানও আেবদন 2িMয়া নয়। িনেবদন ফরম জমা 0দওয়ার
মাধ=েমই আপিন Jয়ংিMয়ভােব ভিবষ=েতর সpাব= িবচারকাযOMেম অংশSহণ করেত বা Rিতপূরণ চাইেত পারেবন, তা

2019 Q&A - VICTIM REPRESENTATION FORM [BEN]

1

নয়। িবচারকগণ 2িসিকউটরেক তদj sরfর অনুেমাদন 2দান করেল পরবতীv পযOােয় িবচারকােযO অংশSহণ
এবং/অথবা Rিতপূরেণর জন= আপনােক আলাদাভােব আেবদন করেত হেব।

আই.িস.িস’র কােছ Cক "PিতQR ব4িS" িহসােব িবেবিচত?
আই.িস.িস’র এখিতয়ারভYA 0কানও অপরােধর ফলJরwপ যিদ আপিন বা িনকট পিরবােরর 0কানও সদস= RিতST
হন তাহেল আই.িস.িস’র কােছ আপিন RিতST ব=িA িহেসেব িবেবিচত হেবন।
RিতSেTর মেধ= িবিভN সংগঠন এবং 2িতxানসমূহও অjভyOA হেত পাের যােদর সmদ মূলত িকছY িন[দ\z উে{েশ=
ব=ব|ত হয় (ধমO, িশRা, িশ} বা িব~ান বা দাতব= ও মানিবক উে{েশ=, বা ঐিতহািসক 0সৗধ এবং হাসপাতাল) এবং
তারা আই.িস.িস’র এখিতয়ারভYA অপরােধর ফেল Rিতর িশকার হেল।
মায়ানমার 0থেক বাংলােদেশ অপসারণজিনত অপরাধ এবং এসm[ক\ত অন=ান= অপরােধর িশকার সকল ব=িAেক
তােদর িলd, বয়স, বণO, ধমO, নৃ-0গাe, 2িতব=াl বা অন=ান= িবষয় িন[ব\েশেষ ফরম) পূরণ করেত Jাগত জানােনা
হেu। অথOাৎ নারী, িশs, 2বীণ, 2িতবী ব=িAগণ, 0যৗন-সিহংসতার িশকার ইত=ািদ সকলেকই িনেবদন জমা 0দয়ার
জন= Jাগত জানােনা হেu।
PিতQR ব4িS িহেসেব িনেবদন করা এবং আই.িস.িস’র সামেন সাPী িহেসেব সাP4 Cদয়ার মেধ4 িক িক পাথ2ক4
রেয়েছ?
RিতST ব=িA িহেসেব িনেবদন করাটা ঐিuক এবং তদেjর অনুেমাদেনর জন= 2িসিকউটেরর আেবদন সmেকO
RিতST
ব=িAেদর িনজJ মতামত এবং উেXগসমূহ িবচারকেদর অবিহত করাটা এর মেধ= অjভyOA।
এক) িনেবদন 0কানও RিতST ব=িAর িববKিত নয় এবং এ) 0ফৗজদাির কাযOিবিধেত 2মাণ িহসােব িবেবিচত হয় না।
সpাব= ভিবষ=ত িবচারকাযOMেম আদালেতর সামেন 2িসিকউশন, িববাদী বা RিতSTেদর আইনী 2িতিনিধর জন=
সpাব= সাR=দানকারী িহেসেব একজন RিতST ব=িAর ভYিমকা এবং RিতST ব=িAর িনেবদন জমা 0দওয়াটা সmূণO
আলাদা।
2িসিকউশন, িববাদী, RিতST ব=িAগেণর আইনী 2িতিনিধ বা 0চার িবচারকাযOMেমর এক) িন[দ\z সমেয়
সাR=দাতােদর 0ক ডােকন, সাধারণত 0কাটOরfেম সরাসির উপি*ত হেয় সংিz 2সমূেহর সত=তা যাচাই এবং জবাব
2দােনর জন=। িকছY RিতST ব=িAেক িবচারকাযOMেম সাRী িহসােব ডাকা হেত পাের, তেব RিতST ব=িAর িনেবদন
2িMয়া 0সরকম সpাবনার সােথ যY A নয়।
আই.িস.িস িবচারকগণ Cকান ধরেণর Pিতdিলেক িবেবচনা করেবন?
আদালেতর এখিতয়ারভyA অপরাধ সমূেহর ফলJরwপ একজন RিতST ব=িA 0য িবিভN ধরেণর Rিতর িশকার হন
আই.িস.িস 0সkিলেক JীকKিত 0দয়। এই অপরাধkিল একজন ব=িAর 0দেহ শারীিরক যTণার কারণ হেত পাের।
এkিলর Xারা মানিসক যTণা অথবা মনTিTক বা মানিসক Rিত হেত পাের, যার Xারা একজন ব=িA যা 0দেখেছ বা
সহ= কেরেছ তার কারেণ তার মেন Rিতকর 2ভাব পড়েত পাের। এর মেধ= বষিয়ক Rিতও থাকেত পাের, 0যমন 0কানও
অপরােধর ফেল RিতST ব=িAর বািড় বা অন=ান= সmি নz হেত পাের বা 0খায়া 0যেত পাের। 0মৗিলক
অিধকারkিলর উলন 0যমন িশRার সুেযাগ নz, সামািজক মযOাদা াস, ইত=ািদও JীকKত।
আপনার িনেবদেনর সমথOেন 0কানও ধরেণর Rিতর 2মাণ সরবরাহ করার 2েয়াজন 0নই।

মানবতািবেরাধী অপরাধdিল কী?
িনিলিখত 0য 0কানও িMয়াকলাপ যিদ 0কানও 0বসামিরক জনেগা3র িবরfেg িবTKত বা িনয়মতািTক ~ানসBত
হামলার অংশ িহসােব সংঘ)ত হেয় থাকেল তা "মানবতািবেরাধী অপরাধkিল’র" মেধ= পেড়: হত=া; নাশকতা; দাসl;
িনবOাসন বা জনেগা3েক 0জারপূবOক অপসারণ; কারাদ; িনপীড়ন; ধষOণ, 0যৗন দাসl, বলপূবOক পিততাবKি,
0জারপূবOক গভO ধারণ, 0জারপূবOক ব=াকরণ বা তYলনামূলক মােনর অন= 0য 0কােনা ধরেণর 0যৗন সিহংসতা ;
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রাজৈনিতক, জািতগত, জাতীয়তা, নৃতািTক, সাংKিতক, ধমীvয় বা িলেdর িভিেত িনধOািরত এক) 0গাeর িবরfেg
িনযOাতন; 0জারপূবOক ব=িAর kম; বণOবাদী অপরাধ; এই জাতীয় অন=ান= অমানিবক কাজkিল যা ইuাকKতভােব চরম
যTণা বা kরfতর শারীিরক বা মানিসক আঘােতর কারণ হেয় থােক।

িনব2াসন বা জনেগাeেক Cজারপূব2ক অপসারণ অপরাধ িক?
িনবOাসন বা জনেগা3েক 0জারপূবOক অপসারেণর মানবতািবেরাধী অপরাধ হল আjজOািতক আইেনর আওতায়
অনুেমািদত িভি ব=তীত এক বা একািধক ব=িAেক 0জারপূবOক বিহারমূলক আইন Xারা অপসারণ বা অন=ান=
0জারপূবOক কমOকাের Xারা এক) আjজOািতক সীমােjর বাইের বাচY=তকরণ। ঐ ব=িAগণেক 0য *ান 0থেক িনবOাসন
বা অপসারণ করা হেয়েছ 0সখােন তারা আইনগতভােব অব*ান করিছেলন। এই িMয়াকলাপ) 0বসামিরক
জনেগা3র িবরfেg িবTKত বা িনয়মতািTক হামলার অংশ িহসােব পিরচািলত হয়।

িনপীড়নমূলক অপরাধ িক?
িনপীড়নমূলক মানবতািবেরাধী অপরাধ হল এক বা একািধক ব=িAেক তােদর পিরচয় বা 0কানও 0গাe বা সমগত
দেল অjভYOিAর কারেণ, তােদর 0মৗিলক অিধকারkিল 0থেক চরমভােব বিত করা। িনপীড়নমূলক অপরাধkেলা
অবশ=ই আই.িস.িস’র এখিতয়ারভyA 0কােনা অপরাধ এবং রাজৈনিতক, জািতগত, জাতীয়তা, নৃতািTক, সাংKিতক,
ধমীvয়, িলd বা অন= 0কােনা িকছYর িভিেত যা আjজOািতক আইেনর আওতায় অনুেমািদত নয় এমন 0কানও
অপরােধর িহেসেব সংঘ)ত হয়। এই িMয়াকলাপ) 0বসামিরক জনেগা3র িবরfেg িবTKত বা িনয়মতািTক হামলার
অংশ িহসােব পিরচািলত হয়।

অন4ান4 অমানিবক আচরণমূলক অপরাধ কী?
অন=ান= অমানিবক আচরণমূলক মানবতািবেরাধী অপরাধ হল চরম যTণাদায়ক শািT 2দান অথবা 0দেহ মারাক
আঘাত বা শারীিরক বা মানিসক Jাে*=র Rিতসাধন। মামলার আইেনর িভিেত, উদাহরণJরwপ- িনিলিখত
কাজkিলেক এই ধরেণর অপরােধর অধীেন িবেবচনা করা 0যেত পাের: অdহািন এবং অন=ান= মারাক শারীিরক
Rিত, 2হার এবং অন=ান= সিহংস আচরণ, kরfতর শারীিরক ও মানিসক আঘাত, অমানিবক এবং অবমাননাকর
আচরণ, 0জারপূবOক পিততাবKি এবং 0জারপূবOক kম, অমানিবক পিরেবেশ বী রাখা, 2হার, অপমান, হয়রািন,
মনTািTক িনযOাতন, এমন পিরেবেশ 0জারপূবOক ম করােনা যা RিতST ব=িAর জীবন বা Jাে*=র 2িত ঝYঁিক সৃর
উে{েশ= বা যা তােদর মেধ= ভীিত এবং অবমাননার অনুভyিত জাSত করেত তির করা হেয়েছ বেল 2িতয়মান হয়,
0যৗন সিহংসতা, 0জারপূবOক নারীেদর 0পাশাক খY েল 0ফলা এবং 2কােশ= ন কের হঁ াটােনা।

PিতQR ব4িSগণ িকভােব ব4িSগত বা সমgগতভােব তােদর মতামত এবং উেhগ জানােত পােরন?
আপনার িনেবদন জমা 0দয়ার 2িMয়া) ঐিuক এবং খরচিবহীন।
আপিন 0কবলমাU িনেজর বা একদল RিতST ব=িAর জন= এক) িনেবদন জমা িদেত পােরন অথবা অন= 0কউ
(0যমন- একজন ব=িA বা সংগঠন) আপনার মতামত উপ*াপন করেত পাের।
অjত ২০১৬ সােলর ৯ই অেiাবর পর 0থেক অিভেযাগMেম মায়ানমােরর 0বসামিরক 0রািহdা জনেগাeর িবরfেg
সংঘ)ত মানবতািবেরাধী অপরাধসমূহ, 0যমন িনবOাসন, অন=ান= অমানিবক আচরণ ও িনযOাতেনর ফেল আপিন যিদ
RিতST হেয় থােকন তাহেল অনুSহ কের আপনার মতামত জমা 0দওয়ার জন= ফমO) পূরণ করfন, বা আপনার হেয়
কাজ) করার জন= একজন 2িতিনিধ িনন। নীেচর 0য 0কােনা এক) 0বেছ িনন:
1.

অনলাইন ফরম: অনলাইেন ফরম) পূরণ করfন, JাRেরর ঘর)েত )ক িদন (বাTিবকভােব JাRেরর
2েয়াজন 0নই) এবং সরাসির আই.িস.িস ওেয়বসাইেটর মাধ=েম জমা িদন। ফরম) সফলভােব জমা হেল
Jয়ংিMয় 0না)শ 0দখা যােব।
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2. িপিডএফ ফরম: ফরম)র িপিডএফ সংরণ ডাউনেলাড করfন, ি2 করfন, JাRর করfন এবং ডাকেপা

অথবা ইেমইেলর মাধ=েম 0ফরত পাঠান (নীেচর 0যাগােযােগর তথ= 0দখY ন)। অনুSহ কের িচ/ইেমইেলর
মাধ=েম 2াি Jীকার িনিtত করার অনুেরাধ জানান। ফরম) ইেমইেলর মাধ=েম পাঠােনার সময় অনুSহ
কের মেন রাখেবন 0য, সংযY A ফাইল)র আকার সেবOা ৫ 0মগাবাইেটর 0চেয় 0বশী হেত পারেব না।
3. অিডও, িভিডও বা অন=ান= ইেল¡িনক মাধ=ম: এই ধরেণর িনেবদনসমূেহ অনলাইেন/িপিডএফ ফরেম চাওয়া
সমT তেথ=র যথাসpব উেnখ থাকাটা kরflপূণO। 0কানও িনেবদন ধারণ করার সময় দয়া কের তা সংিR
রাখY ন এবং যথাসpব িনিtত করfন 0যন অিডও/ িভিডও ধারেণর সময়কাল ১০ িমিনেটর কম হয়।
িনেবদনকারী ব=িAর যতটা সpব ইংেরিজেত কথা বলা উিচত অথবা িভিডও)েত ধারাবািহকভােব ইংেরিজ
অনুবাদ/সাবটাইেটল সংযY A করা উিচত। আপিন আপনার িনেবদন) ডাকেপা বা ইেমেলর মাধ=েম
পাঠােত পােরন (নীেচর 0যাগােযােগর তথ= 0দখY ন)। ইেমেলর মাধ=েম 02রেণর সময়, অনুSহ কের মেন রাখেবন
0য আপনার সংযY A ফাইল)র আকার সেবOা ৫ 0মগাবাইেটর 0চেয় 0বশী হেত পারেব না।
িনেবদন) সmূণO িহেসেব িবেবচনা করেত আর 0কােনা অিতিরA নিথপেUর 2েয়াজন 0নই।

লR=ণীয়:

•

•

•
•
•
•

িনেবদন ফরম) পূরণ করার আেগ ফরম) পূরেণর পgিত সm[ক\ত 0য িনেদOিশকাkিল আই.িস.িস’র
ওেয়বসাইেট ডাউনেলােডর জন= রেয়েছ তা মেনােযাগ সহকাের প¢Y ন। ফরম) যােত যথাযথভােব সmূণO এবং
2িMয়াভYA হেত পাের তা িনিtত করার জন= এ) অিপরাহযO। ফরম) পূরেণর পgিত সm[ক\ত
িনেদOিশকাkিলর উে{শ= হল িনেবদন ফরম) পূরণ করার সময় RিতST ব=িAগণ বা তােদর
সহায়তাকারীেদরেক সাহায= করা করা।
যতদূর সpব, ইংেরিজেত ফরম) পূরণ করার 0চzা করfন। আপিন যিদ ইংেরিজেত ফরম) পূরণ করেত না
পােরন তাহেল অনুSহ কের িভ.িপ.আর.এেস’র সােথ 0যাগােযাগ করfন কারণ আমরা হয়েতা আপনােক 0কানও
ব=িA/সংগেঠনর কােছ 0যেত বলেত পাির যারা আপনােক সহায়তা করেত সRম।
সব 2ের উর আপনার পেR যতটা ভালভােব 0দয়া সpব িদন, এবং 2েয়াজন হেল "2েযাজ= নয়" বা "অ~াত"
উেnখ করfন।
ফরম)র *ান সীমাবgতার আেলােক, যথাসpব সংিR এবং যথাযথ উর িদন
আপিন যিদ িশs হন তাহেল একজন 2িতিনিধেক িদেয় আপনার হেয় ফরম) পূরণ করান।
িনেবদন জমা 0দয়ার জন= আপনার ইারেনট সংেযাগ/কিmউটােরর সামথO= অনুযায়ী এবং িনরাপার কথা
িচjা কের 2েত=ক RিতST ব=িA/ RিতST ব=িAগেণর দেলর জন= অনুSহ কের sধY মাU এক ধরেণর ফরম
িনধOারণ করfন, হয় অনলাইন অথবা িপিডএফ ফরম।

PিতQR ব4িSগেণর দেলর পেP িনেবদন: আপিন একজন 2িতিনিধ িহেসেব RিতST ব=িAেদর এক) দেলর
িনেবদন ফরম পূরণ কের থাকেল অনুSহ কের RিতSTেদর সংখ=া, তােদর জাতীয়তা এবং জািতগত 0গাe, িলd,
বয়স, ভাষা, মায়ানমােরর আবাস*ান এবং বতO মান বাস*ান উেnখ করfন।
এ) kরflপূণO 0য িনেবদনকKত সকল RিতSTরা তােদর পR 0থেক আপনােক ফরম) পূরণ করার িবষেয় তােদর
সBিত িদেয়েছন। দলগত িনেবদেনর জন= RিতSTেদর নাম বা JাRর তািলকাবg করার 2েয়াজন 0নই। আপনার
নাম এবং JাRর অjভYOA করাই আপনার জন= যেথz।
এই নিথ)েত উিnিখত তথ=সমূেহর সােথ সm[ক\ত 0কােনা 2 থাকেল অনুSহ কের আই.িস.িস’র িভক)মস্
পা)Oিসেপশন এ¤ িরপােরশনস্ 0সকশন (িভ.প.আর.এস)-এর সােথ এই ইেমইেল 0যাগােযাগ করfন:
VPRS.Information@icc-cpi.int
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িচ পাঠােনার কানা:
Victims Participation and Reparations Sections (VPRS)
International Criminal Court – ICC
P.O. Box 19519, 2500 CM, The Hague, The Netherlands

দৃঢ়ভােব পরামশ2 Cদয়া যােY Cয, যারা িনেবদন করেত চান তারা Cযন 8থেম ইিতমেধ4 এই 8ি9য়া স\েক2
আদালত Cথেক 8িশPণ বা ব4াখ4া Cপেয়েছন এমন কারও কােছ সহায়তা Cচেয় Cনন। এ1 Cকানও সুশীল
সমােজর সংগঠন, একজন আইনজীিব বা অন4 Cকােনা ব4িS হেত পাের।

PিতQR ব4িSগেণর মতামত এবং উেhগসমূেহর কী হয়?
RিতSTেদর কাছ 0থেক 2া নিথkিল 0কবলমাU আই.িস.িস’র িবচারকেদর কােছই 02রণ করা হেব। এkিল এক)
সুরিRত ডাটােবেস সংরRণ করা হয় 0কবলমাU অনুেমািদত আইিসিস কমীvেদরই 0সখােন 2েবশািধকার রেয়েছ।
িবচারকগণ আই.িস.িস 2িসিকউটরেক এই তথ=kিল জানােবন িকনা 0স িসgাj িনেত পােরন। RিতSTেদর মতামত
ও উেXগ িনেয় আই.িস.িস এক) 2িতেবদন তির করেব; মূল ও সmূণO 2িতেবদন) িবচারকগেণর কােছ 02রণ করা
হেব এবং জনসাধারেণর জন= 0কবল এক) সmািদত সংরণ রাখা হেব, যােত 0কানও সনাAকারী তথ= জনগেণর
কােছ 2কাশ না হয়।
এ) মেন রাখা kরflপূণO 0য RিতST ব=িAগেণর সুরRাই সবOাSগণ=। আই.িস.িস’র সােথ আপনার সmৃAতার কথা
উেnখ করার 0RেU অনুSহ কের 2িতেরাধমূলক ব=ব*া িনন এবং সতকO হন। এছাড়া অনুSহ কের এমন িবষয়kেলা
এিড়েয় যান যা অ2েয়াজনীয়ভােব আপনােক 2কাশ কের এবং আপনােক বা অন=েদরেক ঝYঁিকেত 0ফেল।
আদালত িক এই ফম2dিল জমাদানকারী PিতQR ব4িSগেণর সােথ Cযাগােযাগ করেব?
িবচারকগণ তদেjর অনুেমাদন 0দয় িকনা 0রিজ¥ তা RিতST ব=িAগণেক অবিহত করেব গণমাধ=েমর মাধ=েম এবং
RিতST ব=িAগেণর ফরম জমা 0দওয়ার 0RেU সহায়তাকারী ব=িA ও সংগঠনkিলর সােথ 0যাগােযাগ কের।

এরপর িক হেব?
আই.িস.িস িবচারকগণ RিতST ব=িAগেণর মতামত ও উেXগসমূহ িবেবচনা করেবন এবং 2িসিকউটেরর আেবদেনর
পাশাপািশ RিতSTরা তােদর কােছ যা উপ*াপন কেরেছন, তার িভিেত তদেjর অনুেমাদন 0দেব িকনা 0স িবষেয়
তারা িসgাj 0নেবন।
িবচারকগণ তদেjর অনুেমাদন িদেল আপিন 0য আেবদনkিল করেত পারেবন:
১) আইনী 2িতিনিধর মাধ=েম আপনার মতামত এবং উেXগসমূহ জািনেয় এক বা একািধক ব=িAর িবরfেg পিরচািলত
িবচারকােযO অংশ 0নওয়ার জন= এবং;
২) Rিতপূরেণর জন=, যিদ িবচার কাযOMেমর মাধ=েম অিভযY A ব=িA(গণ) 0দাষী সাব=T হয়।
িবচারকগণ তদেjর অনুেমাদন না িদেল আপিন হয়েতা আইনজীিবর মাধ=েম 0সরকম িসgােjর িবরfেg আপীল
করেত পারেবন।
আপনার 0কােনা 2 থাকেল এই ইেমইেল আমােদর সােথ 0যাগােযাগ করfন VPRS.Information@icc-cpi.int

আই.িস.িস কখন তদO করেত পাের এবং মামলা করেত পাের?
আই.িস.িস সাধারণত যY gাপরাধ, মানবতািবেরাধী অপরাধ এবং গণহত=ার তদj ও িবচার করেত পাের যিদ 0সkিল
সংঘ)ত হয়:
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•
•
•
•

২০০২ সােলর ১লা জুলাই-এর পের সংঘ)ত হেল এবং
0কােনা রা¦য় দেলর নাগরীক Xার অথবা রা¦য় দেলর সীমানার মেধ=, অথবা
যখন জািতসংেঘর িনরাপা পিরষদ এক) পিরি*িতেক আদালেতর সরণাপN কের, বা
যখন 0কানও অরা¦য় দল 0কানও অ=াড হক িভিেত আদালেতর এখিতয়ার Sহণ কের।

আSাসেনর অপরােধর ব=াপােরও আই.িস.িস’র িবচােরর অিধকার রেয়েছ যা ২০১৭ সােলর ১৭ই জুলাই কাযOকর
হেয়িছল এবং এর িনজJ িবেশষ িবচারসm[ক\ত আবিশ=ক শতO রেয়েছ (উপের তািলকাভYA)।
আইিসিসর উে{শ= হল এক) সবOেশষ অবলন আদালত িহেসেব থাকা এবং এই অপরাধkিলর তদj ও িবচােরর
2াথিমক দািয়l2া জাতীয় 0ফৗজদাির িবচারব=ব*াkিলেক 2িত*াপন না করা। সুতরাং, 0কানও রা¨ যিদ তা করেত
ইuYক বা সRম না হয় তেব sধY মাU 0স 0RেUই আদালত (আই.িস.িস) পদেRপ 0নেব। 0রাম সংিবিধর আ)Oক=াল
১৭-0ত এ) ©zভােব ব[ণ\ত হেয়েছ।
আই.িস.িস কােদর িবরjেc মামলা করেত পারেব?
আই.িস.িস ব=িAগেণর িবচার কের, রা¨, সং*া বা সরকােরর নয়। অিভযY A অপরাধ সংঘটেনর সময় ব=িAর বয়স
১৮ বছেরর কম হেল আই.িস.িস তার িবরfেg মামলা কের না।
আই.িস.িস উপেরর তািলকাভYA অপরাধ সংঘটনকারী 2েত=েকরই িবচার কের না।আই.িস.িস 2িসিকউটেরর নীিত
হ'ল 0যসকল পিরি*িতেত আই.িস.িস তদj পিরচালনা করেছ 0সখােন সংঘ)ত এইসকল অপরােধর জন= সবেচেয়
0বশী দায়ী ব=িAেদর 2িত দৃ িনবg করা।
িনেজর পদমযOাদার 0জাের 0কউই আই.িস.িস’র আওতামুA নয়; সুতরাং রা¨পিত, সংসদ সদস=, সরকারী কমOকতO া
এবং িবেªাহী আোলেনর 0নতােদর সবাইেক আই.িস.িস’র সামেন িবচার করা 0যেত পাের। িন[দ\z পিরি*িতেত, কতKOেl
থাকা একজন ব=িAেক তার আেদেশর অধীেন বা তদারিকেত কাজ করা ব=িAেদর Xারা সংঘ)ত অপরােধর জন=
দায়ী করা 0যেত পাের। একইভােব, 0য ব=িAগণ তােদর উ«Oতনেদর আেদশ অনুসরণ করেত িগেয় 0রাম সংিবিধবg
অপরাধkিল কের আসিছল তারাও আইিসিসর সামেন িবচােরর হাত 0থেক মুA নয়।
আই.িস.িস’র িবচারকায29েমর ধাপdিল কী কী?
আই.িস.িস’র সামেন 0ফৗজদাির িবচােরর উে{শ= হল kরfতর অপরােধর অিভেযাগkিলর তদj, িবচার এবং
অিভযY A ব=িA 0দাষী 2মািণত হেল 0রাম সংিবিধ অনুযায়ী তার শািT িনিtত করা। আই.িস.িস’র িবচারকাযOMেম
0বশ কেয়ক) ধাপ অjভYOA রেয়েছ:
8াথিমক অনুসkান পয2ায়: আই.িস.িস 2িসিকউটর 0কানও িবেশষ পিরি*িত- 0যখােন আদালেতর এখিতয়ারভYA
অপরাধ সংঘ)ত হেয় থাকেত পাের, তার তদj করেব িকনা, 0স িসgাj 0নয়ার 2িত এই পযOােয় দৃ িনবg করা হয়।
তদO পয2ায়: 2িসিকউটর 2াথিমক অনুসােনর পের 0কােনা পিরি*িতর তদj আনুxািনকভােব sরfর িসgাj িনেল,
তখন 2মাণ সংSহ এবং িক িক অপরাধ সংঘ)ত হেয়েছ এবং কারা দায়ী তা খY ঁেজ 0বর করার জন= এই পযOায়) sরf
হয়।
8াক-িবচার পয2ায়: এই পযOায়) হল 0সই সময়কাল যখন আদালত িসgাj 0নয় 0য- এক বা একািধক ব=িAর িবরfেg
0Sােরর পেরায়ানা জাির বা তােদরেক 2াক-িবচার 0চাের হািজর হওয়ার আেদশ 0দওয়া হেব িক না এবং একবার
0কানও ব=িAেক 0Sার কের 0চােরর িবচারকেদর সামেন হািজর করা হেল, 2িসিকউটর কতKOক উ¬ািপত
অিভেযাগসমূহ িনিtত করেত হেব িক না।
িবচার পয2ায়: এই পযOােয়র মেধ= অjভYOA রেয়েছ আইিসিসর এখিতয়ারভyA অপরাধসমূহ সংঘটেনর অিভেযােগ
অিভযY A ব=িAেদর িবচার2িMয়া, যার 0শেষ অিভযY Aেক হয় 0দাষী সাব=T করা ও শািT 0দওয়া হয়, অথবা উপ*ািপত
2মােণর িভিেত অিভযY Aেদর 0দােষর িবষেয় িবচারকগণ যY িAসdত সেেহর 0চেয় 0বশী িনিtত না হেল
অপরাধ(kিল)র অিভেযাগ 0থেক তােদর খালাস 0দওয়া হয়।
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আপীল পয2ায়: পRসমূহ িবচােরর ফলাফলেক চ=ােল করেল, এ)ই 0সই পযOায় 0যখােন চyড়াj রায় 0দওয়া হয়।
িবচািরক 0চার কতKOক 2দ 0কান দােদশ বা খালােসর রায় আিপল 0চার কতKOক উল)েয় 0দয়া সpব,
উদাহরণJরwপ, যিদ আিপল 0চােরর িবচারকগণ িনধOারণ কেরন 0য িবচািরক 0চােরর িবচারকগণ আইন)েক
ভYলভােব 2েয়াগ কেরেছন অথবা যেথz তথ=গত Uf) কেরেছন।

Pিতপূরণ পয2ায়: 0কানও দােদশ 2দান করা হেল 0সেRেU িবচািরক 0চার 0দাষী সাব=T ব=িAর িবরfেg RিতST
ব=িAগণেক Rিতপূরণ 2দােনর এক) আেদশ জাির করেত পাের। 0দাষী সাব=T ব=িA যিদ Rিতপূরেণর খরচ বহন
করার 0কানও উপায় না থােক ("দিরª"), 0সেRU আেদশ)র সুxYতা বজায় রাখেত PিতQR ব4িSগেণর lাm ফােnর
আেবদন করা 0যেত পাের যােত RিতSTরা িকছYটা 2িতকার 0পেত পােরন।
এই পযOােয়, আেদিশত Rিতপূরেণর ধরেণর উপর িনভO র কের (ব=িAগত বা সমগত) RিতST ব=িAগণেক, তারা 0য
Rিতপূরেণর বধ দাবীদার তার িকছY 2মাণ 0দওয়ার জন= 0চাের ডাকা হেত পাের। দিত হওয়ার সময় দিরª হওয়া
সেTও 0দাষী সাব=T ব=িA তার জীবেনর পরবতীv পযOােয় কখেনা দািরªমুA হেল তােক RিতST ব=িAগেণর ®া
ফাে¤র অথO 0ফরত িদেত বলা হেত পাের।
° ােত অেনক সময় লােগ।
এটা মেন রাখা kরflপূণO 0য 0ফৗজদাির িবচারকাযO চyড়াj পযOােয় 0প¯ছ
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