
  
িবচার িবভাগ পৃথককরেণর eক যুগ, িবচারাধীন মামলা েবেড়েছ আড়াi ণ

আজ 1 নেভmর, eক যুগপূণর্ হেc িবচার িবভাগ পৃথককরেণর। সুিpম েকােটর্ র রায় aনযুায়ী 2007 সােলর
ei িদেন িনবর্াহী িবভাগ েথেক পৃথক করা হয় িবচার িবভাগেক। oi রােয় িবচার িবভাগ পৃথককরেণর লkয্
পূরেণ েদেশর সেবর্াc আদালত 12 দফা িনেদর্শনা িদেলo তা eখেনা পুেরাপুির কাযর্কর হয়িন। পৃথককরেণর
সময় েদেশ সােড় 15 লাখ মামলার জট থাকেলo বতর্ মােন েবেড় দাঁিড়েয়েছ সােড় 36 লােখ। ei পাহাড়সম
মামলার জটেকi বড় চয্ােল  িহেসেব েদখেছন সংি রা। তারা বেলন, ei চয্ােল  েমাকািবলায় িবচার িবভাগ
পৃথককরণ সংkাn মাসদার েহােসন মামলার রােয় পৃথক সিচবালয়সহ সুিpম েকােটর্ র েদoয়া িনেদর্শনা েলা
পূণর্া  বাsবায়ন জ ির।
আiনমntী আিনসুল হকo মামলা জটেকi বড় চয্ােল  িহেসেব েদখেছন। িতিন বাংলােদশ pিতিদনেক বেলন,
মামলার dত িবচার o িন িtর েkেt aনয্তম eকিট pিতবnকতা হেলা eজলাস সংকট। eজলাস slতা
দরূ কের সেবর্াc কমর্ঘ া বয্বহােরর মাধয্েম িবচারকােজ গিতশীলতা আনেত সরকার কাজ কের যােc। e
ছাড়া  সরকার  মামলা  বয্বsাপনার  িদেকo  িবেশষ  নজর  িদেয়েছ।  িবকl  িবেরাধ  িন িtর  oপরo  t
েদoয়া হেc। eসব পদেkপ বাsবািয়ত হেল িবচারাধীন মামলার সংখয্া সহনীয় পযর্ােয় েনেম আসেব। সুিpম
েকােটর্ র  তথয্  aনযুায়ী,  2007  সােলর  1  নেভmর  িবচার  িবভাগ  পৃথককরেণর  সময়  েদেশর  সব  আদালেত
িবচারাধীন মামলার সংখয্া িছল 15 লাখ 70 হাজার। বতর্ মােন িবচারাধীন মামলার সংখয্া 36 লােখরo েবিশ
রেয়েছ। সবর্েশষ গত 30 জনু পযর্n সুিpম েকাটর্  pশাসেনর িহসাব aনযুায়ী, েদেশর uc আদালেতর আিপল
িবভাগ o হাi েকাটর্  িবভাগ eবং aধsন আদালেত সবর্েমাট িবচারাধীন মামলার সংখয্া 35 লাখ 98 হাজার
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263িট (গত কাল পযর্n েমাট িবচারাধীন মামলা সংখয্া 36 লােখর েবিশ)। eর মেধয্ আিপল িবভােগ 21
হাজার  410িট,  হাi  েকাটর্  িবভােগ  4  লাখ  88  হাজার  562িট  মামলা  িবচারাধীন।  aধsন  আদালেত
িবচারাধীন রেয়েছ 30 লাখ 88 হাজার 291িট মামলা। সুিpম েকােটর্ র সবর্েশষ পিরসংখয্ান aনযুায়ী, আিপল
িবভােগ 14 হাজার 338িট েদoয়ািন, 6 হাজার 907িট েফৗজদাির eবং aনয্ানয্ 165িট মামলা রেয়েছ। হাi
েকাটর্  িবভােগ েদoয়ািন মামলা রেয়েছ 96 হাজার 450িট, েফৗজদাির 2 লাখ 97 হাজার 509িট eবং িরট o
aনয্ানয্ 94 হাজার 603িট মামলা রেয়েছ। e ছাড়া aধsন আদালেত 14 লাখ 43 হাজার 905িট েদoয়ািন
eবং  20  লাখ  59  হাজার  590িট  েফৗজদাির  মামলা  িবচারাধীন  রেয়েছ।  e  িবষেয়  জানেত  চাiেল  সােবক
আiনমntী বয্ািরsার শিফক আহেমদ বাংলােদশ pিতিদনেক বেলন, eক যুগ আেগ েয িবষয়িট িনেয় িবচার
িবভাগ পৃথক হেয়িছল, েসi eকi সমসয্া eখেনা রেয়েগেছ। মামলাজট েযন কমােনাi যােc না। িতিন বেলন,
মামলাজট কমােত হেল সবার আেগ আপস েযাগয্ িবেরাধ েলা িবকl িবেরাধ িন িtর মাধয্েম িন িt করেত
হেব। েফৗজদাির মামলায় সাkী  হেল মলুতিব ছাড়া নািন করেত হেব। e ছাড়া িবচার িবভােগর জনয্
সুিpম  েকােটর্ র  aধীেন  পৃথক  সিচবালয়  গঠনo  জ ির  বেল  মেন  কেরন  িতিন।  সুিpম  েকাটর্  আiনজীবী
সিমিতর সােবক সভাপিত খnকার মাহবুব েহােসন বেলন, সরকার িবচার িবভােগ তার আিধপতয্ ধের রাখার
ঔপিনেবিশক  মানিসকতা  েথেক  েবর  হেয়  আসেত  পােরিন।  e  জনয্  েয  uেdেশয্  িবচার  িবভাগেক  িনবর্াহী
িবভাগ েথেক পৃথক করা হেয়িছল, তার সুফল িমলেছ না।
সুিpম েকাটর্  আiনজীবী সিমিতর সােবক সmাদক ড. েমামতাজ uিdন আহেমদ েমেহদী বাংলােদশ pিতিদনেক
বেলন, বতর্ মােন মামলাজট eকটা বড় সমসয্া। মামলাজট কমােত হেল আরo েবিশ সংখয্ক িবচারক িনেয়াগ
েদoয়ার পাশাপািশ eজলাস বাড়ােত হেব।
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