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મહત્િની સચૂના  

આ સેશન ગજુરાત પોલીસ અકાદમીના તાલીમાર્થીઓ માટે ખાસ તૈયાર કરિામા ં
આવ્્ુ ંછે.  
 

મળૂ કાયદાન ેઅહીં સરળ િાષામા ંરજૂ કરિામા ંઆિેલ છે. તે માટે ડૉ. એન. િી. 
પરાજંયે (વનવતૃ્ત પ્રાધ્યાપક, િડા અને ડીન ફેકલ્ટી ઓફ લો, જબલપરુ ્વુનિવસિટી) 
ના Cr.P.C. વિશેના ટીકા અને િણયન સહીતના પસુ્તકનો આધાર લેિામા ંઆવ્યો છે.    
 

ફોજદારી કાયયરીવત ધારો – ૧૯૭૩ને વિગતે સમજિા માટે તાલીમાર્થીઓ કાયદાના 
મળૂ પસુ્તકનો ઊપયોગ કરે તેિી િલામણ છે.  
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શીખિિાના મદુ્દાઓ અને ઊપમદુ્દાઓ 

મદુ્દાઓ ઊપમદુ્દાઓ 

૧. કાયદાને ટૂંકમા ંસમજાિો  ૧.૧) કાયદાનો સદંિય સમજાિો. 
 
૧.૨) કાયદાની ભવૂમકા સમજાિો. 
 
૧.૩) કાયદાનો ઉદે્દશ અને તેના કારણો સમજાિો.  
 
૧.૪) આ કાયદાનુ ંમહત્િ સમજાિો.  
 
૧.૫) આ કાયદાની વિશેષતા સમજાિો.  
 

૨. પ્રકરણના મખુ્ય મદુ્દાઓ 
સમજાિો.  

૨.૧) જામીનપાત્ર ગનુો સમજાિો. 
 
૨.૨) ભબનજામીનપાત્ર ગનુો સમજાિો.  
 
૨.૩) ગનુાવિષયક સમજ આપો.  
 
૨.૪) કોગ્નીઝેબલ ગનુો સમજાિો.  
 
૨.૫) નોનકોગ્નીઝેબલ ગનુા ઉપર સમજ આપો. 6/9/2016 3 



શીખિિાના મદુ્દાઓ અને ઊપમદુ્દાઓ 
મદુ્દાઓ ઊપમદુ્દાઓ 

૩. પ્રકરણ -૧ના સેક્શનો 
(કલમો) સમજાિો.  

૩.૧) ટૂંકુ શીષયક, વ્યાપ અને પ્રારંિ સમજાિો. (સેક્શન -૧) 
 
૩.૨) વ્યાખ્યાઓ સમજાિો. (સેક્શન -૨) 
 
૩.૩) સદંિેની રચના સમજાિો. (સેક્શન -૩) 
 
૩.૪) ઈન્ડડયન પીનલ કોડ અને અડય કાયદાઓ હઠેળ હાર્થ ધરાતી ગનુાઓ 
અંગેની અદાલતી કાયયિાહી (ટ્રાયલ) સમજાિો. (સેક્શન -૪) 
 
૩.૫ અપિાદો સમજાિો. (સેક્શન -૫) 

૪. કાયદા હઠેળના કેટલાક 
મહત્િના ઊદાહરણો 
સમજાિો  

૪.૧) કે. િી. વશિારેડ્ડી વિરુધ્ધ કણાયટક રાજ્ય સરકાર  
 
૪.૨) સી.બી.આઈ. વિરુધ્ધ રાજસ્ર્થાન રાજ્ય સરકાર  
 
૪.૩) મહોમ્મદ ્સુફુ વિરુધ્ધ અફાક જહાન  
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૧.૧)   કાયદાનો સદંિય     

િારતની સિોચ્ય અદાલતના પ્રવતષ્ઠત િરરષ્ઠ િકીલ સબુોધ માકયણ્ડેય માને છે કે કાયદાના આ પસુ્તકનો 
પ્રત્યેક સામાડય નાગરરકે અભ્યાસ કરિો જોઈએ.  

હાલમા ંઆ કાયદો ૫૨૮ કલમો, ૨ પરરવશષ્ટો અને ૫૬ પત્રકો ધરાિે છે. આ બધી કલમો ૩૭ પ્રકરણોમા ં
આિરી લેિામા ંઆિેલ છે.  

િધમુા,ં તે જાહરે ઊપદ્રિ, ગનુાનો અટકાિ અને પત્ની, બાળક તર્થા માતા-વપતાના િરણપોષણને પણ આિરી 
લે છે.  

તેમા ંગનુાની તપાસ શકંાસ્પદ ગનેુગારો વિશે આશકંા, પરુાિાનુ ંએકત્રીકરણ, આરોપી વ્યક્ક્તના ગનુા કે 
વનદોષતા અંગેનો વનણયય અને દોષીત પ્રત્યે વશક્ષાના વનણયયની પધ્ધવત દશાયિિામા ંઆિી છે.  

ફોજદારી કાયયરીવત ધારો િારતના મહત્િના ફોજદારી કાયદાઓમા ંમખુ્ય છે. જે ફોજદારી કાયયિાહીના 
િહીિટની પ્રરિયા વિશેનો છે. ૧૯૭૩મા ંતે ધડિામા ંઆવ્યો અને ૧લી એવપ્રલ ૧૯૭૪ર્થી અમલમા ંઆવ્યો. 
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૧.૨) કાયદાની ભવૂમકા 

આખા િારત માટે ફોજદારી કાયયરીવતનો કોઈ એક સપંણૂય કાયદો ન હતો. અદાલતોના માગયદશયન માટે 
જુદા જુદા પ્રાતંો અને પે્રવસડેડસી ટાઊનને લાગ ુપડતા અલગ કાયદાઓ અક્સ્તત્િમા ંહતા. 

જે કાયદાઓ પે્રવસડેડસી ટાઊનમા ંઅલમમા ંહતા ંતે બધાનેં પહલેીિાર ફોજદારી કાયયરીવત સપુ્રીમ 
કોટય  એક્ટ હઠેળ એકવત્રત કરિામા ંઆવ્યા. (૧૮૫૨નો ૧૬મો કાયદો) 

જે કાયદાઓ વિવિધ પ્રાતંોમા ંઅમલમા ંહતા તેમને ફોજદારી કાયયરીવત સરંહતા (૧૮૬૧નો ૨૫મો 
કાયદો)મા ંસગં્રરહત કરિામા ંઆવ્યા.ં ફોજદારી કાયયરીવત સપુ્રીમ કોટય  એક્ટને સ્ર્થાને હાઈકોટય  
ફોજદારી કાયયરીવત એક્ટ (૧૮૬૫નો ૧૨મો કાયદો) આવ્યો. અને ફોજદારી કાયયરીવત ધારાના 
સ્ર્થાને ૧૮૭૨નો ૧૦મો કાયદો આવ્યો.   

સમગ્ર િારત માટે એક સમાન પ્રરિયા ધરાિતો ફોજદારી કાયયરીવત ધારો ૧૮૮૨મા ંધડાયો. 
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કાયદામા ંઘણા ંસધુારા પછી, અહિેાલ રજૂ કરિા માટે એક સવમવત નીમિામા ંઆિી.  

 

 

સવમવતની રચના 
 

 

 
પચંે ૧૯મી ફેબ્રઆુરી ૧૯૬૮ના રોજ પોતાનો અહિેાલ સપુ્રત કયો. દરમ્યાનમા ંકાયદાપચંની પનુ: 

રચના કરિામા ંઆિી. અન ેનિરભચત પચં ેઆ કાયદાનો ઊંડો અભ્યાસ કરીન ેપોતાનો અહિેાલ 
સપ્ટેમ્બર ૧૯૬૯મા ંસપુ્રત કયો.  
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તે પછી, મસુદ્દા ખરડો (૧૯૭૦નો ૪૧મો) ૧૦મી ડીસેમ્બર ૧૯૭૦ના રોજ રાજસિામા ંવિચારણા અર્થ ે
દાખલ કરિામા ંઆવ્યો.  

 

આ ખરડો સસંદના બન્ન ે ગહૃોની સં્ કુ્ત પસદંગી સવમવતન ે સોંપિામા ં આવ્યો. જેણ ે િલામણોનો 
સમાિેશ કરીન ેફોજદારી કાયયરીવત ધારાનો ખરડો સસંદમા ંવિચારણા અર્થ ેરજૂ કયો.  

 

 

 
 

 
 

• અંત,ે ૧૯૭૪નો આ કાયદો અમલમા ંઆવ્યો.  

6/9/2016 8 



૧.૩) ઊદે્દશો અને કારણો અંગેનુ ંવનિેદન  
ફોજદારી કાયયરીવત ધારા ૧૮૯૮મા ંફોજદારી પ્રરિયાનો જે કાયદો છે તે િારત િરમા ંર્થતી બધી ફોજદારી 

કાયયિાહીને આિરી લે છે. (આમા ંજમ્મ ુઅને કાશ્મીર તેમજ નાગાલેડડના આરદિાસી વિસ્તારો અને આસામ 
અપિાદરૂપ છે.) 

આ ધારો કેડદ્ર અને રાજ્ય વિધાનગહૃોએ કરેલા વિવિધ કાયદાઓ ર્થકી સમયે સમયે જે સધુારા કયાય છે તે 
મજુબ સધુારો પામેલ છે.  

િષય ૧૯૨૩ અને ૧૯૫૫મા ંકેન્ડદ્રય વિધેયકો દ્વારા તેમા ંજે સધુારા આમેજ ર્થયા તે મહત્િના છે.  
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પહલેા કાયદાપચં ેનાગરરક અને ફોજદારી બાબતોને આિરી લેતા ડયાયના િહીિટમા ંસધુારા સચૂતો અહિેાલ 
(૧૪મો અહિેાલ) ૧૯૫૮મા ંરજૂ કયો.  
 

પચંે ફોજદારી કાયયરીવત ધારાની જોગિાઈઓની વિગતે તપાસ હાર્થ ધરી ન હતી. અન ે માત્ર ફોજદારી 
પ્રરિયાના કાયદા સબંધંે કેટલીક િલામણો કરી હતી. પરરણામે ધારામા ંસધુારાની જરૂરરયાત ઊિી ર્થઈ હતી.  

૧૯૫૫ના સધુારા ધણા વ્યાપક હતા. અન ે તે કાયયરીવતન ેસરળ બનાિિાનો અન ેસનુાિણીને શક્ય 
તેટલી ઝડપી બનાિિાનો આશય ધરાિતા હતા. િળી, રાજ્યના વિધાનગહૃોએ જે સ્ર્થાવનક સધુારા કયાય 
તેમા ં સૌર્થી મહત્િના સધુારા, ડયાયતતં્ર અને કારોબારીન ે અલગ કરિાના આશયર્થી ર્થયા હતા. આ 
સધુારાઓને બાદ કરતા,ં ૧૮૯૮ના ધારાની જોગિાઈઓમા ંપછીના દાયકાઓમા ંબહ ુફેરફારો ર્થયા નર્થી. 
સધુારાનુ ંઆ કામ ૧૯૫૫મા ંનીમાયેલા કેન્ડદ્રય કાયદાપચંને સોંપિામા ંઆવ્્ુ ંહત ુ.ં  
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તે પછી કાયદાપચંે આ ધારાની પધ્ધવતસરની તપાસ હાર્થ ધરે હતી, જે માત્ર તેના ૧૪મા 
અહિેાલની િલામણોન ેઠોસ સ્િરૂપ આપિા પરૂતી ન હતી પરંત ુ વ્યાપક સમીક્ષા હાર્થ ધરિાના 
હતેરુ્થી તેમ કરિામા ંઆવ્્ુ ંહત ુ.ં   

પચંનુ ંમખુ્ય કામ િડી અદાલતોએ આપલેા વિરોધાિાસી વનણયયોમા ંરહલેી વિસગંતતાઓ અન ે
સરંદગ્ધતાઓ દૂર કરિા માટેના ચોક્કસ પગલા ંસચૂિિાનુ ંહત ુ.ં િળી સ્ર્થાવનક જરૂરરયાતો વિચારીન ે
એકરૂપતા જાળિિાની હતી. શક્ય હોય ત્યા ં સધુી કાયદાઓનુ ં દ્રરિકરણ કરિાનુ ં હત ુ ંઅન ેજરૂર 
જણાય ત્યા ંસધુારા સચૂિિાના હતા. ઊપરાતં પચંને વિવિધ ક્ષેત્રોમારં્થી સધુારા માટેના જે સચૂનો 
મળયા ંહોય તેની પણ વિચારણા કરિાની.  
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૧.૪) આ કાયદાનુ ંમહત્િ  

 

ગનુાઓને શોધી કાિિા, દોવષત 
વ્યક્ક્તઓને િખોડિી અને 

કાયદાનો યોગ્ય ઊપયોગ કરિો 
જેિી બાબતો માટે કેિી ફોજદારી 
કાયયિાહી હાર્થ ધરિી તે ફોજદારી 

કાયયરીવત ધારો નક્કી કરશે.  

બાજુમા ંદશાયિેલ હતેઓુની 
પરરપવૂતિ માટે ફોજદારી ગનુાઓ 
બાબતે પયાયપ્ત સરુક્ષા સવુનવિત 
કરિાનુ ંકામ ફોજદારી કાયયરીવત 

ધારો કરશે. 

તે જજિંદગી સ્િાતતં્ર્ય, સડમાન, 
નાગરરક અવધકારો અને કાયદાકીય 

રહતો તેમજ કાયદાકીય 
વ્યક્ક્તઓના કાયદાકીય રહતો અને 
અવધકારોનુ ંજતન કરશે. તર્થા ગનુા 
અટકાિિા અને કાયદેસરતાને દ્રિ 
કરિામા ંપોતાનુ ંયોગદાન આપશે.  
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૧.૫) ફોજદારી કાયયરીવત ધારાની વિશેષતા 
સેશડસ કોટયની કાયયરીવત પિેૂ, પ્રાર્થવમક તપાસની અવનિાયયતા હિે દૂર કરિામા ંઆિી છે. પિેૂ આને કારણે 

ગનુાની અદાલતી કાયયિાહીમા ંવિલબં સજાયતો હતો.  

જે ગનુાઓમા ંએક િષયને બદલે બે િષય સધુીની સજાની જોગિાઈ હતી તેિી અદાલતી કાયયિાહીમા ંસમનની 
જોગિાઈ દાખલ કરિામા ંઆિી છે જેર્થી કેસોના વનકાલમા ંઝડપ લાિી શકાય.  

જે પક્ષ િારંિાર મદુતો મેળિતો હોય તેની પાસેર્થી રકિંમત િસલુિાનો હકુમ અદાલતો કરી શકે તેિા અવધકાર 
આપિામા ંઆવ્યા છે.  

રજીસ્ટર પોસ્ટર્થી ખાસ રકસ્સાઓમા ંસમન મોકલિાની નિી જોગિાઈ દાખલ કરિામા ંઆિી છે.  

નાના ગનુાઓના રકસ્સામા ંઆરોપી પોતાનો દોષ ટપાલ દ્વારા સ્િીકારે અને સમનમા ંસચૂિેલ દંડ િરી શકે, તેિી 
પણ જોગિાઈ કરિામા ંઆિી છે. 

ખાસ રકસ્સાઓમા ંગનુાનો િોગ બનેલાને આરોપી દ્વારા િળતર ચકૂિાય તેિો હકુમ કરિાની સત્તા અદાલતોને 
આપિામા ંઆિી છે. 

સજાનો ચકૂાદો આપતા ંપિેૂ દોવષત ગનેુગારને પણ સાિંળિામા ંઆિશે એટલે કે જે સજા ર્થઈ રહી છે તે બાબતે 
દોવષત ને રજૂઆતની તક મળશે. 6/9/2016 13 



૨.૧) જામીનપાત્ર ગનુો  

જામીનપાત્ર ગનુા બદલ જ્યારે કોઈ વ્યક્ક્તની ધરપકડ કરિામા ં આિી હોય અર્થિા પોલીસ 
સ્ટેશનના અવધકૃત અવધકારીએ િોરંટ વિના અટકાયત કરી હોય અર્થિા તે ખદુ હાજર ર્થઈ હોય 
અર્થિા તેને અદાલત સમક્ષ લાિિામા ંઆિી હોય, અન ે 

 

 

 

 
 

અવધકારીની કસ્ટડીમા ં હોય ત્યારે અર્થિા જે અદાલત જામીન આપિા સક્ષમ હોય તેની સમક્ષની 
કાયયિાહીના કોઈપણ તબકે્ક આરોપી તૈયાર હોય તો તેને જામીન પર મકુ્ત કરિામા ંઆિશે.  
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જામીનપાત્ર ગનુાના રકસ્સામા ંજામીન મેળિિાનો તેનો અવધકાર બને છે.  

 

 

 

 

 

જો સક્ષમ અવધકારી કે અદાલતને એમ લાગે કે અડય જામીન વિના અંગત જિાબદારી ઊપર 
આરોપીન ેમકુ્ત કરી શકાય તેમ છે તો તે તેમ કરી શકે છે. જામીનપાત્ર ગનુાના રકસ્સામા ંવ્યક્ક્તએ 
જામીન બોડડ આપિાના રહ ેછે. તે માટે કોઈ અરજી કરિાની જરૂર રહતેી નર્થી.  
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૨.૨) ભબનજામીનપાત્ર ગનુો 
આ એિો ગનુો છે જેમા ંજામીન મેળિિાનો વ્યક્ક્તનો અવધકાર બનતો નર્થી. આરોપી 

અદાલત સમક્ષ અરજી કરે પછી તેને જામીન આપિા કે નરહ તે અદાલતની વિિેકાવધન 
બાબત બને છે.  

અદાલત આરોપીને કેટલીક સખત શરતો લાદીને પણ જામીન બોડડ આપી શકે.  

અદાલત સામાડયપણે ત્યારે જ જામીનનો ઈડકાર કરી શકે, જ્યારે 

જામીન બોડડ વ્યિક્સ્ર્થત ન િરિામા ંઆવ્્ુ ંહોય, અર્થિા  

ખનૂ કે બળાત્કારનો કેસ હોય જેમા ંમતૃ્્દંુડ કે આજીિન કેદની સજા ર્થઈ શકે તેિો ગનુો 
વ્યક્ક્ત દ્વારા આચરાયો હોય, અર્થિા  

આરોપીએ િાગી જિાની કોવશશ કરી હોય અને તેનુ ંચારરત્ર શકંાસ્પદ હોય. 
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૨.૩) ગનુો/આરોપ 

 

ગનુાના મખુ્ય સદર હઠેળ એકર્થી િધ ુગનુા આચરિામા ંઆવ્યા હોય તો તે સિયનો સમાિેશ ર્થતો 
હોય છે. 

 

ફોજદારી ડયાયવિચારણામા ંતટસ્ર્થ અદાલતી કાયયિાહીની પાયાની શરત એ છે કે આરોપીન ેતેની 
સામેના આરોપની ચોક્કસ વિગતો અપાય. બચાિની તૈયારી માટે આ મહત્િનુ ંછે. આ કાયદા હઠેળ 
અદાલતી કાયયિાહીની શરૂઆતના તબકે્ક જ આરોપીન ેઆરોપની જાણ કરિામા ંઆિે છે. 
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કાયદામા ંજોગિાઈ છે કે ગિંીર ગનુાઓના રકસ્સામા ંઝીણિટ અન ેસ્પષ્ટતા માટે આરોપો લેભખત રૂપ ે
રજૂ કરાય તે અવતઆિશ્યક છે. િળી આ આરોપ/ગનુો આરોપીન ેિાચંી સિંળાિિો જોઈએ અન ે
સમજાિિો પણ જોઈએ. 

 

 

 

 

 
 

ગનુો/આરોપ આરોપીના ધ્યાન ેમકૂિાનો હોિાર્થી કાયદાની ચોક્કસ પરરિાષામા ંતેની રજૂઆત ર્થતી 
હોય છે. આરોપીન ે તેર્થી ગનુાની ચોક્કસ સ્પષ્ટ અન ેઅસરંદગ્ધ જાણ ર્થાય તો પછીની અદાલતી 
કાયયિાહી સરળ બને. 
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૨.૪) કોગ્નીઝેબલ ગનુો  

સામાડયપણે પોલીસ અવધકારી કોગ્નીઝેબલ ગનુામા ંિોરંટ વિના આરોપીની ધરપકડ કરી શકે છે.  

અદાલતની મજૂંરીર્થી અર્થિા મજૂંરી વિના પોલીસ તપાસ શરૂ ર્થઈ શકે છે.  

તેર્થી વિપરીત, નોનકોગ્નીઝેબલ ગનુામા ંપોલીસ અવધકારીને િોરંટ વિના આરોપીની ધરપકડ કરિાની સત્તા મળતી નર્થી. 
અદાલતની મજૂંરી વિના તે તપાસ શરૂ કરી શકતા નર્થી.  

 કોગ્નીઝેબલ ગનુાઓમા ંજ પોલીસ FIR દર્જ કરી શકે છે. કોગ્નીઝેબલ ગનુાઓમા ંગિંીર ગનુાઓનો સમાિેશ હોય છે. જે ત્રણ િષય કે 
િધ ુસમયની સજાને પાત્ર હોય છે.  

િારતમા ંબળાત્કાર, ખનૂ, ચોરી જેિા ગનુાઓ કોગ્નીઝેબલ ગણાય છે. જ્યારે જાહરે ઊપદ્રિ સામાડય ઈજા અટકચાળા ંિગેરે 
નોનકોગ્નીઝેબલ છે.  

િારતની સિોચ્ય અદાલતે ૧૨ નિેમ્બર ૨૦૧૩ના ચકૂાદાર્થી બધા જ કોગ્નીઝેબલ ગનુાઓની ફરરયાદોમા ંપોલીસ માટે FIR 

નોંધિાનુ ંફરજજયાત બતાિેલ છે.  
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૨.૫) નોનકોગ્નીઝેબલ ગનુો  

આ ગનુાઓમા ંિોરંટ વિના પોલીસને આરોપીની ધરપકડની સત્તા નર્થી. અને અદાલતના આદેશ 
વિના તે તપાસ શરૂ કરી શકતી નર્થી.  
 

માત્ર કોગ્નીઝેબલ ગનુાઓમા ંજ પોલીસ FIR દર્જ કરી શકે છે. 
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૩.૧) ટૂંકુ શીષયક, વ્યાપ અને પ્રારંિ પ્રકરણ - ૧ 

 

આ કાયદો ફોજદારી કાયયરીવત ધારો ૧૯૭૩ કહિેાશ.ે  
 

જમ્મ ુઅને કાશ્મીર રાજ્યના અપિાદ સારે્થ પરૂા િારતમા ંતે લાગ ુપડશે.  
 

૧લી એવપ્રલ ૧૯૭૪ર્થી તે અમલમા ંઆિશે.  
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૩.૨) વ્યાખ્યાઓ પ્રકરણ - ૨ 

 “ફરરયાદ” એટલે ડયાયાધીશ સમક્ષ મૌભખક કે લેભખત રૂપ ે કરિામા ં આિેલો આક્ષપે જેના પર 
કાયદાકીય પગલાનંો આગ્રહ છે અન ેજાણીતા કે ન જાણીતા લોકોએ ગનુો આચયો છે. જેમા ંપોલીસ 
અહિેાલનો સમાિેશ નર્થી.   
 

પોલીસ તપાસના અંત ેતૈયાર ર્થયેલા અહિેાલમા ંએવુ ંકહિેામા ંઆવ્્ુ ંહોય કે નોનકોગ્નીઝેબલ ગનુો 
આચરાયો છે તો તે ફરરયાદ બને છે. અન ેરરપોટય કરનાર પોલીસ અવધકારી ફરરયાદી બને છે.  

 
 
 

 “તપાસ” એટલ ેડયાયધીશ કે અદાલતે આ ધારા હઠેળ કરેલ કાયયિાહી વસિાયની તપાસ . 
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 “તપાસ/અડિેષણ”મા ંડયાયાધીશ વસિાયની અડય વ્યક્ક્ત અર્થિા પોલીસ ેઆ કાયદા હઠેળની બધી 
પ્રરિયા દરમ્યાન એકત્રીત કરેલા પરુાિા અન ેજે ડયાયધીશ ેઅવધકૃત કયાય હોય. 

 

 

 

 “ડયાવયક પ્રરિયા” મા ંએ પ્રરિયાનો સમાિેશ ર્થાય છે જે પ્રત્યેકમા ં કાયદાકીય સોગદં હઠેળ પરુાિા 
એકત્રીત કરિામા ંઆવ્યા હોય.  
 
 
 

 “નોન કોગ્નીઝેબલ ગનુો” જેમા ંપોલીસને િોરંટ વિના ધરપકડની સત્તા નર્થી.   
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 “જાહરેનામુ”ં એટલ ેસરકારી ગેઝેટમા ંપ્રકાવશત ર્થયેલુ ંજાહરેનામુ ં 

 

 

 

 “પોલીસ સ્ટેશનનો હિાલો ધરાિતા અવધકારી” એટલ ે એિો અવધકારી જે પોલીસ સ્ટેશનના 
અવધકારીની ગેરહાજરીમા ંબધી ફરજો બજાિતો હોય, તે પોલીસ અવધકારીની નીચે કામ કરતો હોય, 
કોડસ્ટેબલર્થી ઊપરની કક્ષાનો હોય અર્થિા સરકારે ખાસ સચૂનાર્થી જે કોઈ પોલીસ અવધકારીન ે
વન્કુ્ત કયો હોય. 
 
 

 

 “િકીલ” એટલ ે અદાલતી કાયયિાહીમા ં જેનો ઊલ્લેખ ર્થતો હોય અન ે તત્કાભલન કાયદા મજુબ 
અદાલતમા ં રજૂઆત કરિા અવધકૃત હોય િળી અદાલતે અડય કોઈ વ્યક્ક્તન ે અદાલતની 
કાયયિાહીમા ંિાગ લેિા અનમુવત આપી હોય. 
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 “પબ્લીક પ્રોસીક્યટુર” એટલ ેએિી વ્યક્ક્ત જેની નીમણ ૂકં સેક્શન – ૨૪ મજુબ ર્થઈ હોય અન ેતેમા ં
પબ્લીક પ્રોસીક્યટુરની સચૂના મજુબ કામ કરતી વ્યક્ક્તઓનો પણ સમાિેશ ર્થાય છે.  

 

 

 

 “સમડસ કેસ”  એટલ ેએિા ગનુા અંગેનો કેસ જે િોરંટ કેસ નર્થી.  
 
 
 

 “િોરંટ કેસ” એટલ ેએિા ગનુાનો કેસ જેમા ંમતૃ્્દંુડ, આજીિનકેદ કે બે િષયર્થી િધ ુસજા શક્ય છે.  
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૩.૩) સદંિોની રચના (સેક્શન -૩) 

આ ધારા હઠેળ ડયાયાધીશન ેરજૂ કરિામા ંઆિેલો કોઈપણ સદંિય જેનો તેર્થી વિપરીત અડય કોઈ 
અર્થય ન હોય.  

 
મેટ્રોપોભલટન વિસ્તારની બહારના વિસ્તારના સદંિયમા ંડયાયાધીશ સમક્ષ રજૂ કરાયેલો સદંિય   

 

મેટ્રોપોભલટ વિસ્તારના સદંિયમા ંમેટ્રોપોભલટન મેજજસ્ટે્રટ સમક્ષનો સદંિય   
 

સેકડડ મેજજસ્ટે્રટ, મેટ્રોપોભલટન મેજજસ્ટે્રટ કે જ્્રુડશ્યલ મેજજસ્ટે્રટ સમક્ષનો તેમના ક્ષેત્રાવધકારનો 
કોઈપણ સદંિય    
 

ચીફ જ્્રુડશ્યલ મેજજસ્ટે્રટના રકસ્સામા ંતે જે વિસ્તાર માટે અવધકૃત હોય તે અંગેનો સદંિય 
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૩.૪) ઈન્ડડયન પીનલ કોડ અને અડય કાયદાઓ હઠેળ આરોપો 
અંગેની અદાલતી કાયયિાહી (ટ્રાયલ) (સેક્શન - ૪) 

ઈન્ડડયન પીનલ કોડ 
(૧૮૬૦નો ૪૫) 
હઠેળના બધા 

ગનુાઓની તપાસ હિે 
પછી જણાિેલ 

જોગિાઈઓ મજુબ 
કરિામા ંઆિશે. 

સમાન જોગિાઈઓ 
મજુબ કોઈપણ 

કાયદા હઠેળના બધા 
ગનુાઓની તપાસ 

કરીને હાર્થ ધરિામા ં
આિશે. આ તપાસ જે 
કાયદા અમલમા ંહોય 

અને તેમા ંજે 
જોગિાઈ હોય તેને 

આધીન રહશેે. 

સાદી િાષામા ં એમ 
કહિેાય કે આ સેક્શન 

હઠેળ ગનુાઓની 
તપાસ IPC હઠેળ 

અર્થિા અમલમા ંહોય 
તે કાયદા હઠેળ હાર્થ 
ધરિામા ંઆિશે. 
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૩.૫) અપિાદ (સેક્શન -૫) 

આ કાયદા હઠેળ ચોક્કસ જોગિાઈની ગેરહાજરીમા ંતેર્થી વિપરીત કંઈ ન જણાિા્ુ ંહોય એવુ ં કંઈ 
પણ . 

કોઈપણ વિશેષ કે સ્ર્થાવનક કાયદો જે તે સમયમા ંઅમલમા ંહોય તેને અસર કરિાની રીત ે

અર્થિા અડય કોઈ ખાસ ક્ષેત્રાવધકાર કે સત્તા અપાઈ હોય  

અર્થિા અડય કોઈ કાયદા હઠેળ જે અમલમા ંહોય અન ેતે હઠેળ કોઈ ખાસ પ્રરિયા નક્કી કરિામા ં
આિી હોય.  
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૪.૦) કેટલાક મહત્િના ચકૂાદાના ઊદાહરણો  
 

૪.૧) કે.િી. વશિારેડ્ડી વિરુધ્ધ કણાયટક રાજ્ય સરકાર. 

૪.૨) સીબીઆઈ વિરુધ્ધ રાજસ્ર્થાન રાજ્ય સરકાર . 

૪.૩) મહોમ્મદ ્સુફુ વિરુધ્ધ અફાક જહાન  
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૪.૧) કે.િી. વશિારેડ્ડી વિરુધ્ધ કણાયટક રાજ્ય સરકાર 

ઊક્ત કેસમા ં સિોચ્ય અદાલતે જણાવ્્ુ ં હત ુ ં કે ખાસ પબ્લીક પ્રોસીક્યટુરને જે િળતર 
ચકૂિિાનુ ંર્થાય છે તે સરકાર ચકૂિશે. 

 

સરકાર પોતાની નાણાકંીય જિાબદારીમારં્થી કે તેને કોઈ ખાનગી વ્યક્ક્ત પાસેર્થી િળતર 
મેળિિાની સચૂના આપિામારં્થી છટકી શકે નરહ.  

 

કારણ કે ખાસ પબ્લીક પ્રોસીક્યટુરને ખાનગી પાટી પાસેર્થી િળતર મેળિિાનુ ં હોય તો 
પોતાની ફરજો બજાિિાની ક્ષમતા અન ેકાયયદક્ષતાન ેહાની પહોંચે છે. 
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૪.૨) સીબીઆઈ વિરુધ્ધ રાજસ્ર્થાન રાજ્ય સરકાર  

સિોચ્ય અદાલતે એવુ ં વનરીક્ષણ ક્ુય હત ુ ં કે FERA – 1973 હઠેળ આચરાયેલા 
ગનુાને ફોજદારી કાયયરીવત કાયદાની સેક્શન -૫ લાગ ુપડશ ેનરહ. 

 

કારણ કે તે વિશેષ કાયદો છે.  

 

તે કાયદા હઠેળ ર્થયેલા ગનુાઓની તપાસ, શોધખોળ, જપ્તી, ટ્રાયલ અને સજાની તે 
કાયદામા ંજોગિાઈ છે. 
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૪.૩) મહોમ્મદ ્સુફુ વિરુધ્ધ અફાક જહાન  

ઊક્ત કેસમા ંસિોચ્ય અદાલતે ફરરયાદનુ ંકોઈ ચોક્કસ સ્િરૂપ ન હોિાની સ્પષ્ટતા 
કરી હતી.  
 

તેનુ ંકોઈ નામકરણ કરવુ ંપણ મહત્િનુ ંનર્થી.  
 

ડયાયાધીશ સમક્ષ જે પીટીશન કરિામા ંઆિી હોય તેમા ંકોઈ ગનુો ર્થયાનો આક્ષેપ 
હોય, ગનેુગારને યોગ્ય સજા કરો તેિી કોઈ પ્રાર્થયના/અરજ હોય અને તેિી મારી 
સમક્ષ રજૂઆત ર્થઈ હોય તો જ તે ફરરયાદ ગણાય. 
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