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ধষণ মামলায় ায়-িবচার: েয়াজন সা  আইেনর ১৫৫(৪) ধারার সংেশাধন 

 
একজন ধিষতা আদালেত িবচার চাইেত এেস কাঠগড়ায় দ িড়েয় আবারও ধিষত হন। এই ধষেণর মা ম শারীিরক অ  নয়, আইন 

ব া িনেজ! এই প ধষণ এখােন বধ। ঔপিনেবিশক আমেলর ান-ধারণার য  কেয়ক িবষ আমরা বেয় িনেয় বড়াি  তার 
মে  সা  আইন- ১৮৭২-এর ধারা ১৫৫(৪)  অ তম।  
সা  আইেনর ১৫৫ ধারা  সা ীর িব াসেযা তা স েক অিভেযাগ এেন সা ীর সা মান ন  করার জ  সংেযাজন করা 
হেয়েছ। যিদও ওই কাজ  সা  আইেনর ধারা- ১৪৫ ও ১৪৬ (েজরাসং া  ধারা) এর মা েম করা যেত পাের। তেব সত েক 
আরও  এবং িন তঁভােব উ াটন করার জ  ধারা ১৫৫ এক  সহেযাগী িবধান। ধারা ১৫৫-এর উপধারা (৪) হঠাৎ কেরই সা ীর 
িব াসেযা তা থেক কন এবং কীভােব যন অেনকটা উে েণািদতভােব একজন ধিষতার চির েক কলি ত করার অিভ ােয় 
মাড় িনল। ধারা- ১৫৫(৪)-এ বলা হে , ' কােনা লাক যখন বলাৎকার িকংবা ীলতাহািনর চ ার অিভেযােগ সাপদ হয়, তখন 
দখােনা যেত পাের য, অিভেযাগকািরণী সাধারণভােব ির স  রমণী'।  

এই ধারা এখােন অিভেযাগকািরণীর যৗন জীবনেক কলি ত কের উপ াপন করার চ া কেরন আসািমপে র িব  আইনজীবীরা। 
ধিষতার যৗন জীবন হেয় দ ড়ায় আেলাচনার ক িব । যা অত  ি গত ও গাপনীয় এক  িবষয়। এই িবষয় েক ক  কের 

িতপে র আইনজীবী আেজ-বােজ অ াসি ক অপমানজনক বােণ জজিরত কের েযাগ হণ কের থােকন। ধষেণর ঘটনােক 
ঠেল পার িরক স িতর িভি েত তকেমর পযােয় িনেয় যাওয়ার চ ায় িল  থােকন।  

ধারা র কাযে  িক  অিভেযাগকািরণী ও আসািমর ম কার যৗন স েকর ঘটনােক ক  কেরই া  থােক না। অথাৎ 
বািদনীেক িজ াসাবাদ করার সীমা বা তােক ির া িহেসেব উপ াপেনর চ া  ওই ধষেণর মামলােতই সীমাব  থােক না। 
চেল যায় বািদনীর অতীত যৗন স ক েলােত। এমনিক বািদনীর ববািহক স কেকও আঘাত করা হয়। উে  হেলা- মামলায় 
সে হ তির করা। কারণ ফৗজদাির মামলায় শাি  দােনর ে  নীিত হেলা- কােনা অিভেযাগ সে হাতীতভােব মািণত হওয়া 
যার িত েম অিভ েক যথাযথ শাি  দান করা স ব হয় না। অেনক সময় অিভ  ি েক বক র খালাস করাও স ব হয়।  
ধষেণর মামলা েলােত অিভ ে র আইনজীবী বারবার মােণর চ া কেরন, আসেল বািদনী অৈবধ যৗন স েক অভ । এটার 
জ  স অধীর আ েহ অেপ া করিছল। এখােন যৗন স ক াপেন আসািম জার কেরিন বরং বািদনী বা অিভেযাগকািরণী িনেজই 
আসািমেক আম ণ জািনেয় ডেক এেনেছ। এমনিক অিভেযাগকািরণীেক পিততার পযােয় ঠেল নামােতও ি ত হয় না।  
যিদও এই আইেনর (সা  আইন), ধারা ১৫১ (অশালীন এবং ৎসা ), এবং ধারা ১৫২ (অপমান িকংবা উ  করার জ  
উে লক ), মাতােবক কােনা  করা হেল আদালত যিদ তা অশালীন এবং অপমানজনক মেন কেরন তেব স ধরেনর  
িজ াসা থেক আইনজীবীেক িবরত রাখেত পােরন। িক  খাদ এক  আইেনর ধারাই যখােন অিভেযাগকািরণীেক ির া িহেসেব 
উপ াপেনর লাগামহীন সনদ িদেয় িদে  সখােন ওই অিভেযাগকািরণীেক অপমািনত হওয়া থেক আদালত কত  এবং কীভােবই 
বা র া করেত পারেব? 
অনাকাি ত ধারা ১৫৫(৪)-এর বহার যিদ  আদালত কে  অিভেযাগকািরণীেক ির া পয  দিখেয়ই া  থাকত এবং এর 
ারা যিদ অিভেযাগকািরণীর ায়িবচার পাওয়ার কায ম বাধা  না হেতা তাও এই ঔপিনেবিশক আইন র উপি িত মেন নয়া 
যত। িক  বা বিচ  খািনকটা িভ রকম। এই ধারা  াপকভােব ধষেণর মামলা েলােক ভািবত কের চেলেছ। এমনিক অপরাধী 

তার অপরাধ ীকার করার পর এই ধারা র ক েধ ভর কের বক র খালাস পাওয়ার উদাহরণও এই দেশ আেছ।  
বাংলােদেশর উ  আদালত েলােত 'চািরি ক বিশ ' মাণ িহেসেব কত  ব ত হেয়েছ এবং এর ফলাফল েলা িক িছল তা 
শনা  করেত স িত বাংলােদশ িল াল এইড অ া  সািভেসস া  (ব া ) এক  গেবষণা কেরেছ। ঢাকা ল' িরেপাটাস এবং 
বাংলােদশ িল াল িডিসশেন ১০ বছের (২০০০ থেক ২০১০ সাল পয ) কািশত সব িস া  পযােলাচনায় দখা গেছ, ববািহক 
অব ান থেক  কের একজন ধিষতার অতীত স েকর ইিতহাস আসািম ারা িনজেক র ায় ব ত হেয়েছ এবং স সব িব িত 
আদালত ক ক িস া  নয়ার ে  িবেবচনায় নয়া হেয়েছ। 
আব ল মিজদ বনাম রা  [১৩ িবএলিস ২০০৮] মামলায় একজন তালাক া  মা, িযিন তার িশ সহ তার ঁেড়ঘের ম  থাকা 
অব ায় ধিষত হওয়ার অিভেযাগ কেরিছেলন। পালােনার সময় অিভ  ধষক ামবাসীর কােছ ধরা পেড়ন এবং অপরাধ ীকার 
কেরন। আদালেত অিভেযাগকািরণীর ববািহক অব া এবং যৗন স েকর ইিতহাসেক তার 'চািরি ক বিশ ' িবেবচনায় তােক 
' যৗন কাযকলােপ অভ  বেল উেল খ করা হয় এবং বলা হয়, 'ধিষতা একজন হালকা নিতক চিরে র অিধকািরণী এবং িতিন 
অসামািজক ও অৈনিতক কায েম জিড়ত রেয়েছন'। 



 
রা  বনাম শাহীন এবং অ া  [২৮ িবএলিড (হাইেকাট িডিভশন) ২০০৮] মামলায় ধষেণর অিভেযাগকারীর 'বার িবেয় হেয়িছল। 
তােক তার নািনর কাছ থেক িছিনেয় এক  হােটেলর কে  সদলবেল ধষণ করা হয়। এ ে ও আদালেতর রােয় বলা হয় য, 
'এ  এমন একজন নারীর ধষেণর মামলা, যার আেগ 'বার িবেয় হেয়িছল এবং এই মামলা  এমন এক  উদাহরণ, যখােন 
উিল িখত কারেণ বািদনীর একার সা  হণেযা  হেব না।' 
সােহল রানা বনাম রা  [৫৭ িডএলআর (এিড) (২০০৫)] মামলায় আেগর স েকর ইিতহাস টেন আনা এবং ধিষতার ারা 

শারীিরক িতেরাধ দশন করেত না পারার িবষেয় দয়া অিভমত  িণধানেযা । এ ে  আদালত আসািমেক বক র খালাস 
দান কেরন এবং অিভেযাগকািরণীেক স ােনর সে  এই বেলন য যিদ একজন নারী সহেজই একজন েষর লালসার িশকার হন 

এবং িনেজর স ম র ায় সামা তম বাধাও না দন, যা তার কােছ তার জীবেনর থেকও বান, তেব তা ধষণ নয়। এ ে  
অিভেযাগকািরণী তারই িনজ বাসায় তার িতেবশী ারা ধিষত হন, িযিন তার সে  শারীিরক স ক চািলেয় যাওয়ার জ  তােক 
িবেয় করার িমে  আ াস িদেয়িছেলন। 

 িদনটা পাল বনাম রাে র মামলায় ৩০ িবএলিড (এিড) ২০১০ দখা যায় য আদালত অিভেযাগকািরণীর গাছ বেয় ওঠােকই তার 
'খারাপ চির  বা ির ' িহেসেব মাণ কেরন এবং তার সা েক অ হণেযা  িহেসেব ধের নন। অিভেযাগকািরণী িছেলন একজন 
অ  বয়সী হপিরচািরকা, িযিন তার চাকিরদাতা ারা ধিষত হন। আদালত এ ে  ম  কেরন য ' যেহ  অিভেযাগকারী 
অিভ ে র বািড়র সদর দরজা ব  থাকার সময় এক  েপগাছ বেয় উেঠ েকিছেলন, এেত মাণ হয় য বাদী একজন হালকা 
স েমর নারী। তাই তার দয়া মাণ িব াসেযা  হেব না, যত ণ না আরও িব াসেযা  মাণ পশ করা হেব'। 
অব  আদালেতর এমন রায়ও রেয়েছ যখােন একজন ধিষতার সৎ চিরে র মাণেকও িবেবচনায় নয়া হেয়েছ। ফােতমা বগম 
বনাম আিম র রহমান [২৫ িবএলিড (এিড) (২০০৫)] মামলায় আদালত বেলিছেলন, 'িব  উিকল উপ াপন কেরেছন য মামলার 
বািদনী এক  স া  ও িশি ত পিরবােরর একজন অিববািহতা কেলজপ য়া ছা ী এ ে  ই ওেঠ না য বাদীর চির  
সে হজনক হেত পাের'। 
 


