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নারী ও িশ  িনযাতন আইেনর ধারা সংেশাধেনর িনেদশ িদেয় রােয় হাইেকােটর পযেব ণ

াফ িরেপাটার ॥ আইেনর িবধান যত কেঠারই হাক না কন তা একিট সংসার র ার চাইেত বড় হেত পাের না।
একিট সংসার ভে  গেল  তার পািরবািরক  ও  সামািজক  নিতবাচক  িদক  দূর সারী।  এেত ধু  সামািজক,
পািরবািরক ও  অথৈনিতক  িবপযয়ই  ঘেট  না  তােদর স ান  এমনিক  িনকট  আ ীয়- জেনর ওপরও এর গভীর
নিতবাচক ভাব পেড়। যা পূরণ করা কিঠন হেয় পেড়। আইেনর েয়াগ এবং এর ব াখ া যাি ক হেত পাের না।

আইেনর শাসেনর মলূ ল ই হেলা অপরাধীর শাি  িনি ত করার পাশাপািশ সমােজ শাি  শৃ লা িনি ত করা।
নারী ও িশ  িনযাতন আইেনর ১১(গ) ধারা সংেশাধেনর িনেদশ িদেয় হাইেকােটর িবচারপিত এম ইনােয়তুর রিহম ও
িবচারপিত মাঃ মা ািফজুর রহমােনর সম েয় গিঠত বে র দয়া পণূা  রােয় এমন পযেব ণ দয়া হেয়েছ। নয়
পৃ ার বাংলায় দয়া এই রায়িট ীমেকােটর ওেয়বসাইেট কাশ করা হেয়েছ।

হাইেকােটর রােয় আরও বলা হেয়েছ, এটা বা বতা ও সত  য আইেনর ১১ (গ) ধারার আওতায় সংঘিটত অপরাধ
আেপাসেযাগ  নয় এবং িতন বছেরর স ম কারাদে-র িবধান রাখা হেয়েছ। িক  যৗতুক িনেরাধ আইেন ৩ ও ৪ ধারার
অপরাধ সংঘটেনর জ  সেবা  ৫ বছেরর শাি র িবধান থাকেলও তা আেপাসেযাগ  করা হেয়েছ। এছাড়া দ-িবিধর
৩২৩, ৩২৪ ও ৩২৫ ধারায় সংঘিটত অপরােধর জ  যথা েম এক বছর, িতন বছর ও সাত বছেরর শাি র িবধান
রেয়েছ। এই িতনিট ধারাই আেপাসেযাগ । এ জ  এসব ধারার অপরাধসমূেহর কিৃত ও  িবেবচনায় িনেয়
পািরবািরক ও সামািজক শৃ লা ও শাি  িনি েতর পাশাপািশ মামলা জট িনরসেনর ােথ ১১(২) ধারার অপরাধিট
অনিতিবলে  আেপাসেযাগ  করার জ  সংি  আইনিট সংেশাধন করা েয়াজন।

রােয় বলা হয়, আইেনর েয়াগ এবং এর ব াখ া  যাি ক  হেত পাের না। আইেনর শাসেনর মলূ  ল ই হেলা
অপরাধীর শাি  িনি ত করার পাশাপািশ সমােজ শৃ লা এবং শাি  িনি ত করা। পািরবািরক ও দা ত  জীবেন

ামী- ীর মেধ  ভলু বাঝাবিুঝ ও মেনামািল  অ াভািবক কান ঘটনা নয়। যৗতুেকর দািবসহ য কান অজুহােত
ামী কতৃক ীর ওপর শারীিরক িনযাতন িনঃসে েহ িন নীয় ও গিহত অপরাধ। এ অপরােধর পেরও যিদ ামী- ী

িনেজেদর ভুল বাঝাবুিঝর অবসান ঘিটেয় দা ত  জীবন অব াহত রাখার সংক  কের সে ে  আইেনর িবধান
যত কেঠার হাক তা বাধা হেত পাের না। উে খ , চার লাখ টাকা যৗতুেকর দািবেত ী লাভলী আ ার ামী মাঃ
শিফ ল ইসলােমর িব ে  ২০১২ সােল মামলা কেরন। ওই মামলায় ২০১৪ সােলর ১০ জলুাই চ ােমর নারী ও
িশ  িনযাতন দমন াইবু নাল শিফ ল ইসলামেক ৩ বছেরর কারাদ-সহ ৫০ হাজার টাকা জিরমানা কেরিছেলন।
দি-ত ামী ওই রায় বািতেল ফৗজদাির কাযিবিধর ৫৬১ (ক) ধারার আওতায় হাইেকােট মামলা কেরন।

২০১২ সােলর মামলায় লাভলী আ ার উে খ কেরন, নৗবািহনীর ঈসা খাঁ ঘাঁিটেত কমরত ামী িতিন গভবতী
থাকেত চার লাখ টাকার যৗতুক দািবেত তলেপেট লািথ মােরন। এেত িতিন তর জখম হন। তার অকাল গভপাত
ঘেট। এরপরও িনযাতন অব াহত রােখন। এই মামলায় ামী দাষী সাব  হন। দি-ত শিফ ল ২০১৬ সােল থেম
াইবু নােল আ প  সমথন কেরন এবং পের হাইেকােট আেসন। হাইেকােটর ল জািরর পর ামী- ী যৗথভােব
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হলফনামা দন য, ‘তােদর মেধ  সকল ভলু- বাঝাবিুঝর অবসান’ হেয়েছ। এখন তারা েখ জীবনযাপন করেত
চান। আড়াই বছর বয়সী এক পু স ান আেছ তােদর।

হাইেকাট চ ােমর াইবু নােলর ওই রায় বািতল কের বেলেছ, আইেনর েয়াগ ও এর ব াখ া যাি ক হেত পাের
না। পািরবািরক বা দা ত  জীবেন ামী- ীর মেধ  মেনামািল  ও ভুল- বাঝাবিুঝ অ াভািবক কান ঘটনা নয়। ওই
সাজা বািতল চেয় ফৗজদাির কাযিবিধর ৫৬১ (ক) ধারায় হাইেকােট  আেবদন কেরন শিফ ল। ওই আেবদন
িন ি  কের গত ১০ এি ল হাইেকাট সাজা বািতেলর রায় ঘাষণা কেরন।

১২ ম হাইেকােটর পূণা  এই রায় কাশ করা হয়। রােয় ওই আইন সংেশাধন না হওয়া পয  এই িনেদশনার
আেলােক  নারী  ও  িশ  িনযাতন  দমন  আইেনর  ১১  (গ)  ধারার  অপরাধ  আেপাসমেূল  িন ি েত  াইবু নাল
স ণূ েপ এখিতয়ারবান হেব বেল হাইেকাট উে খ কেরন। হাইেকােটর রােয় সািবক অব া িবেবচনা েম নারী ও
িশ  িনযাতন দম াইবু নাল-১ চ াম কতৃক দরখা কারীেক দ  তিকত দ- ও সাজা বািতল কের অপরােধর দায়
থেক অব াহিত দয়া হল এবং তােক জািমননাম থেক অব াহিত দয়া হেলা।

এই রােয়র ফেল ২০০০ সােলর নারী িনযাতন দমন আইেনর ১১ (গ) ধারািট আেপাসেযাগ  হওয়ার পথ খুলল। ১১
(গ) ধারায় বলা আেছ, যৗতুেকর কারেণ ‘সাধারণ জখম করার জ  অনিধক িতন বছর িক  অনূ ন এক বছর স ম
কারাদে- দ-নীয় হেবন এবং ওই দে-র অিতির  অথদে-ও দ-নীয় হেবন। এই িবধােনর ফেল ামী- ী িমেল গেলও
তারা আেপাস কের বতমােন মামলা তুেল িনেত পােরন না। তাই ৬ মােসর মেধ  সংসদেক আইন সংেশাধন কের
সংি  অপরাধেক অনােপাসেযাগ  থেক আেপাসেযাগ  করেত বেলেছ হাইেকাট।
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