pে#াtরসমূ হ : বাংলােদশ/মায়ানমার পিরিsিতেত এক8 আই.িস.িস.- তদেnর উেdাধন

আই.িস.িস.- িবচারকগণ Bকন বাংলােদশ/মায়ানমার পিরিsিত সmেকD তদn8 অনু েমাদেনর িসdাn িনেয়েছ?
১৪ই নেভmর ২০১৯ তািরেখ ইnারnাশনাল িkিমনাল BকােটDর িp-Uায়াল Bচmার ৩ -এর িবচারকগণ বাংলােদশ/মায়ানমার
পিরিsিতেত অিভেযাগকৃত আ.িস.িস.’র এখিতয়ারভূk অপরাধসমূ হ সংঘটেনর িবষেয় এক8 তদn pিkয়া \] করার জn
pিসিকউটেরর িনেবদন8 ম_ুর কেরন।
Bচmার Bমেন িনেয়েছ Bয, বাংলােদশ-মায়ানমার সীমােn িনবDাসন, এবং জািতগত এবং/অথবা ধেমDর িভিtেত Bরািহbা
জনেগািcর িবdেd িনপীড়েনর মেতা মানবতা িবেরাধী অপরাধসমূ হ সংঘ8ত হেয়েছ বেল িবfাস করার মত Bযৗিkক িভিt
রেয়েছ।
অিভেযাগকৃত অপরাধসমূ েহর মাtা - Bযখােন আনু মািনক ৬০০,০০০ Bথেক এক িমিলয়ন Bরািহbােক মায়ানমার Bথেক
Bজারপূ বDক pিতেবশী রাj বাংলােদেশ িবতািড়ত করা হেয়েছ -

আই.িস.িস’র তদn করার জn যেথc k]তর িহেসেব

িবেবিচত।
অnতপেk আংশীকভােব এক8 সদs রােjর সীমানার অভnnের সংঘ8ত হওয়া অপরাধসমূ হ আই.িস.িস.’র এখিতয়ারভূk।
এই Bkেt, মায়ানমার এক8 সদs রাj না হেলও, বাংলােদশ ২০১০ সােল আই.িস.িস.’র Bরাম সংিবিধ সমথDন কেরিছল।
এতদঅনু যায়ী, অিভেযাগকৃত অপরাধসমূ েহর এক8 অংশ বাংলােদেশর সীমানার অভnnের সংঘ8ত হেয় থাকেল তা আদালতেক
আpিলক এখিতয়ার pদােনর জn যেথc।
িনবDাসন এবং িনপীড়ন ছাড়াও pিসিকউটর তার িনেবদেন বিণDত পিরিsিতর সােথ যথযথভােব সmৃ k আই.িস.িস.’র
এখিতয়ারভূk অnাn Bয Bকােনা অপরাধ সmেকD তদn করেত পােরন। বাংলােদশ ২০১০ সােল এক8 সদs রােj পিরণত
হবার পর Bথেক সংঘ8ত এবং ভিভqত সকল অপরাধ আই.িস.িস.’র এখিতয়ারভূk।

িবচারকগণ তােদর িসdােnর Bkেt kিতgsেদর মতামত িবেবচনা কেরেছন িক?
হnাঁ, Bচmার শত সহs তথাকিথত kিতgsেদর বা তােদর পk Bথেক Bদয়া মতামতসমূ হ Bপেয়েছ। আই.িস.িস Bরিজিs
অনু সাের, kিতgsরা সবDসmিতkেম Bজার িনেবদন কেরেছ Bয তারা আদালত কতৃDক এক8 তদn চান এবং পরামশDকৃত
তথাকিথত kিতgsেদর অেনেকই ‘িবfাস কেরন Bয, \ধু মাt nায়িবচার এবং জবাবিদিহতা, তােদর pিত সংঘ8ত সিহংসতা
ও অপবnবহােরর পিরমxল8র সমািp িনিzত করেত পাের’।
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পরবত{ পদেkপসমূ হ িক?"
pিসিকউটেরর কাযDnলয় sাধীন, িনরেপk এবং বsিনcভােব pেয়াজনীয় pমানািদ সংgহ \] করেব। pেয়াজনীয় pমাণািদ
সংgহ করেত যত সময় লাগেব ততিদন ধের তদn চলেত পারেব।

যেথc pমাণািদ সংগৃ হীত হেল pিসিকউটর অিভযু kেদর Bscায় আদালেত হািজর হওয়ার জn সমন অথবা Bgফতােরর
পেরায়ানা জাির করেত িবচারকেদরেক অনু েরাধ করেব। এক8 সমন বা Bgফতাির পেরায়ানা pকাে€ বা Bগাপেন জাির করা
হেত পাের। Bg•ফতাির পেরায়ানা কাযDকর করার dািয়t রােjর উপর বতD ােব কারণ আই.িস.িস.’র Bকােনা পু িলশ বািহনী
Bনই।
পরবত{েত, এক8 Bgফতাির পেরায়ানা বা সমন pকাে€ জাির করা হেল, এক বা একািধক অিভযু k bিkর িব]েd এক8
মামলা \] হয়। ঐসকল মামলায় বিণDত অপরােধর িশকার kিতgsরা চাইেল তখন ঐ মামলার িবচার কাযDkেম অংশgহেণর
অিধকার রােখ। তখন একজন উিকল তােদর pিতিনিধt করেবন।

আই.িস.িস.-Bক সহেযাগীতা করার Bkেt মায়ানমাের Bকােনা বা…বাধকতা রেয়েছ িক? মায়ানমার িক এই
িসdাnেক চnােল_ করেত পাের?
Bরাম সংিবিধর সদs রাjসমূ েহর আইনগত বা…বাধকতা রেয়েছ আই.িস.িস.-Bক পূ ণD সহেযািগতা করার।
অnাn অ-সদs রাjসমূ হ, Bযমন মায়ানমারেক আই.িস.িস.’র সহেযািগতা করার জn আমntণ করা হেত পাের এবং তারা
Bscায় তা করার িসdাn িনেত পাের।

বাংলােদশ/মায়ানমার পিরিsিতর সকল অপরাধীর িবচার িক আই.িস.িস. করেব?
আই.িস.িস. bিk পযDােয় িবচার পিরচালনা কের, Bকােনা দল বা রােjর নয়। আই.িস.িস.’র এখিতয়ারভূk অপরােধ
অিভযু kরা Bকােনা Bরহাই পায় না।
আই.িস.িস. এক8 সবDেশষ অবলmন আদালত, তাই অপরাধসমূ হ িবচােরর pাথিমক দািয়t Bদশkেলার। আই.িস.িস. \ধু
তখনই হsেkপ করেত পাের যখন এক8 Bদশ তা পারেব না, বা করেব না।
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