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ફા અયાધ અને બાયતન ું ન્માયમક ભાખ ું 
ડૉ.શાર્દીકક ભાય એ. ટેર 

આયવસ્ટન્ટપ્રોપેવય 

ળેઠ લી.એવ. રૉ કોરેજ,ઊંઝા. 
 

ભતૂકાના વભમભાાં કામદાન ાં ઉલ્રાંઘન કે અયાધી લતતણકૂની વભજદાયી ભાટે 

ફા અયાધી અને  ખ્તલમના અયાધી એલા તપાલત ન શતા. ફાકને ણ 

 ખ્તલમના અયાધી જેટરી જ શળક્ષા કયલાભાાં આલતી શતી. બાયતભાાં થતા ફા 

અયાધ અને તેના વાંદબતભાાં બાયતની વાંવદે ૨૦૦૦ના લતભાાં ‘ધ જ લેનાઇર 

જસ્ટીવ(કેય એન્ડ પ્રટેક્ળન ઓપ ચિલ્રન) એક્ટ’ વાય કયેર છે. બાયતના 

વ્મલસ્થાતાંત્ર ફા અયાધી ભાટેની ન્માશમક વતકતતા આલશ્મક અંગ છે. લતતભાન 

વભમભાાં ફા અયાધ એક ગાંબીય પ્રશ્ન છે. જેના ભાટે અવયકાયક ન્મામ ધ્ધશત 

આલશ્મક ફને છે. 
 

   ફા અયાધ : 

‘જ લેનાઇર ડેરીકલન્વી’ન અથત વ્મક્ક્ત-વ્મક્ક્તએ ફદરામ છે. ફા અયાધ એ 

વયતાથી ન વભજામ તેલ વાભાન્મ છતાાં શલશળષ્ટ ળબ્દ છે. 

 યોફીન્વન વોફપમા : 

“ડેરીકલન્વી એક એલા પ્રકાયન ાં લતતન છે જે જેણે વભાજને જે તે વભમે વભાજન ાં 

હશત અને વાંઘતભાાંથી આવ ાં લતતન કયનાયને અદારત વભક્ષ યજૂ કયલ કે કેભ તેવ ાં 

નક્કી કયલા જણાલે છે.” 
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 કોશન એલ્ફટટ : 

“ડેરીકલન્વી એ એવ ાં લતતન છે કે જે કઈણ અલાદ શલના અમ ક શનમભ તભાભ 

ફાકભાાં રાગ  ાડલા જઈએ કે, જેથી તેભના લતતનભાાં સ ધાય થામ અને હશિંવક અને 

અયાધી પ્રવશૃતભાાં ઘટાડ થામ. ફાકન શલકાવ એલી યીત ેથમ શમ છે તેન બેદ 

ાડી ળકતા નથી. આભ છતાાં ભશાંદળે ફાક અમ ક શનમભન ાં અરગ-અરગ પ્રભાણ 

ભાત્રાભાાં ારન કયતા જલા ભે છે.” 

 બાયતીમ કામર્દા પ્રભાણે : 

ફા અયાધની વ્માખ્મા ઉયક્ત વ્માખ્મા અને શલિાય કયતા ભામાતહદત છે. 

જ લેનાઇર જસ્ટીવ એક્ટભાાં આણે પજદાયી કામદાની જ જગલાઈઓ ફાફતે યજૂઆત 

કયેર છે. બાયતીમ કામદાની જગલાઈ Nullum Crime Sinelege-કામદાની 

ગેયશાજયીભાાં અયાધ શઈ ળકે નશી એલા શવધ્ધાાંત વાથે સ વ ાંગત છે. 

  ફા અયાધ અને ન્માયમક ભાખ ું : 

ભાનલ વાંસ્કૃશતના અક્સ્તત્લ વાથે જ અયાધ ળબ્દ આવ્મ, તેભાાં અશતળમક્ક્ત નથી. 

અયાધ ઉય શનમાંત્રણ યાખલા કામદાઓ અન ેઅદારતની યિનાથી ન્મામન લશીલટ 

થત યશરે છે. ફાકને અયાધ  પ્રવશૃિભાાં  યાતન હશિંદ  કામદાઓભાાં આ ફાફતભાાં 

હદળાસિૂક છે. જેભાાં કોહટલ્મ, નાયદસ્મ શત, ભન સ્મશૃત, માજ્ઞલલ્કમ સ્મશૃત, બશૃસ્શત સતૂ્ર, 

ભત્સ્મ  યાણ લગેયે પ્રમ ખ છે. 

આંતયાષ્રીમ કક્ષાએ ૨૬ભી ઓગષ્ટ ૧૯૭૦ભાાં ક્યટ જાાનભાાં ભેર િથી 

આંતયાષ્રીમ કોંગ્રેવભાાં ફ અયાધ તયપ ધ્માન દયલાભાાં આલેર. ત્માયફાદ વાંય ક્ત 

યાષ્રવાંઘ(UNO)ન ાં ધ્માન આકશિત કય ું જેથી “ફા અયાધ ન્મામ ધ્ધશત” ભાટે 

ભાગતદશળિકા નક્કી થમેર. સ્ટાન્ડડત ભીનીભભ રૂલ્વ પય એડભીનીસ્રેળન ઓપ જ લેનાઇર 

જસ્ટીવ ફેજીંગ રૂલ્વ જેને ય ન (UNO)ની જનયર એવેમ્ફરીએ નલેમ્ફય ૧૯૮૫ભાાં 

સ્લીકાય કયેર. 
  જ લેનાઇર જસ્ટીવ(કેય એન્ડ પ્રોટેક્ળન ઓપ ચિલ્રન) એક્ટ ૨૦૦૦ બાયતભાાં 

જ લેનાઇર જસ્ટીવ એક્ટ ૧રી એશપ્રર ૨૦૦૧થી અભરભાાં છે. જે જમ્મ -કાશ્ભીય શવલામ 
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વભગ્ર બાયતભાાં રાગ  ડે છે. આ કામદા મ જફ કામદાના વાંઘતભાાં આલનાય ફાક ભાટે 

નીિેની જગલાઈ કયેર છે. 

 િાઈલ્ડ લેલ્પેય કયભટી : 

આ કશભટી પ્રાથશભક યીતે કાજી અને યક્ષણની જરૂહયમાત લાા ફાક (ચફન 

અયાધી ઉેચક્ષત ફાકના વાંફાંધભાાં કામત કયલા ભાટે યિલાભાાં આલતા શમ છે. આ 

કશભટીભાાં ઓછાભાાં ઓછા એક ભહશરા વભ્મ શમ છે. 

 ફા કલ્માણ વયભયત : 

યાજ્મ વયકાય યાજ્મત્રભાાં જાશયેનામ ાં ફશાય ાડીને દયેક જજલ્રા ભાટે અથલા 

જજલ્રાના વમશૂ ભાટે જાશયેનાભાભાાં સ્ષ્ટણે જણાલીને એક અથલા લધ  ફા કલ્માણ 

વશભશતની સ્થાના કયી ળકળે. 

 જ લેનાઇર લેલ્પેય ફોડટ : 

વયકાયી અથલા નોંધામરેી ચફન-વયકાયી વાંગઠન અથલા સ્લૈચ્છછક વાંગઠન કે જે 

ફાકની કાજીની જલાફદાયી રેલા તૈમાય છે અને વક્ષભ વિાભાંડને જાશયે કમાત 

શમ તથા ‘મગ્મ વ્મક્ક્ત’ એટરે એલી વ્મક્ક્ત કે જે વાભાજજક કામતકય શમ અથલા ફીજી 

કઈ વ્મક્ક્ત શમ કે જે ફાકની કાજીની જલાફદાયી રેલા તૈમાય શમ અને વક્ષભ 

વિાભાંડે જાશયે કમાત શમ. 

 અયાધી ભાતા-યતાનો યનર્દો ફાક : 

ફાકન ાં કલ્માણ એ ફાન્મામન મ ખ્મ ઉદે્દળ છે એટરે કે ફાક અયાધી શમ કે 

ન શમ અથલા ફાકના ભાતા-શતા કઈ કાયણવય તેન ાં બયણણ કયી ળકતા ન 

શમ કે ફાંને જેરભાાં શમ કે કઈણ હયક્સ્થશતભાાં ફાકન ાં યક્ષણ અને કલ્માણ કયલાની 

જલાફદાયી આ કામદા અન્લમે યાજ્મ ઉય મ કલાભાાં આલેર છે. 

 ફા અર્દારત :  

ફાઅદારતન ઉદબલ અભેહયકાભાાં થમ શત ણ તેના મૂ ઈંગરેન્ડભાાં 

કામદાની ઇક્ક્લટી કટત  અને િાન્વેયી અદારત શલાન ાં ભાનલાભાાં આલે છે. ૧ જ રાઈ, 

૧૮૯૯ના યજ શળકાગભાાં પ્રથભ ફ અદારત સ્થાલાભાાં આલી શતી. ન્મામના 
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લશીલટન ઉદે્દળ જલાઈ યશ ે તે ભાટે જ દા જ દા વભમે ફાઅદારતના ભડર નીિે 

મ જફ છે. 
1. The due procedural model. 

2. The social welfare model. 

3. The participatory process model. 

ફા અદારત અન્મ પજદાયી અદારતથી અરગ ડે છે, જે નીિે મ જફ છે: 
પોજર્દાયી અર્દારત ફા અર્દારત 

કામતલાશી પ્રશત સ્ધાતરક્ષી અને ફે ક્ષકાય લછિે યાજ્મ 

શલર ધ્ધ એક વ્મક્ક્ત એલી શલલાદરક્ષી શમ છે. 

કામતલાશીભાાં તાવની લૈજ્ઞાશનક ધ્ધશત અખત્માય 

કયામ છે. 

આયીએ તેની વાભે આય મકૂામેર ગ ન કમો છે કે 

નહશ, તે તાવલાન શતે   શમ છે. 

ફાકે કઈ ગેયલતતન અયાધ કમો છે કે નશી તે 

નક્કી કયલા ભાટે તેના વાંજગ અને િાહયત્ર્મ શલળે 

ભાહશતી એકત્ર કયામ છે. 

આલા વાંજગ અને િાહયત્ર્મ શલળેની ભાહશતી ભેલલા ભાટે 

ખાવ કઈ તાંત્ર શત  ાં નથી. 

આલી ભાહશતી ભેલલા ભાટે તાંત્ર શમ છે. 

આલી ભાહશતી શમ ત ણ તે  યાલા તયીકે કટત  યેકડત 

ઉય રેલાતી શતી નથી. 

આલી ભાહશતી કટત  યેકડત ઉય રીધા છી જ મગ્મ 

શનણતમ રેલામ છે. 

જ આયી દશત ઠયે ત તેને વજા પયભાલામ છે જ તેણે કઈ ગેયલતતન કમાતન  ાં  યલાય થામ ત તેને 

યાજ્મના યક્ષણ અને લારીણા શઠે યખામ છે. 

કેદીને સ ધાયલા ભાટેની યીત જે તે કેદીની વ્મક્ક્તગત 

જરૂહયમાત અન વાય નક્કી કયાતી શતી નથી. આલી યીતન 

કામદ જ અગાઉથી જણાલત શમ છે. 

ફાકને સ ધાયલા ભાટેની યીત જે તે ફાકની 

વ્મક્ક્તગત જરૂહયમાત અન વાય નક્કી કયાતી શમ છે. 

ન્મામતાંત્ર આયીના ફાહ્ય કૃત્મ તયપ રક્ષ આી દાંડરક્ષી 

પ્રશતબાલ આે છે. 

ન્મામતાંત્ર ફાકના વભગ્ર વાંજગ અને િાહયત્ર તયપ 

રક્ષ આી સ ધાયારક્ષી પ્રશતબાલ આે છે. 

આયીના ભતૂકારીન કૃત્મ ધ્માનભાાં રઇ તેને દશત 

ઠેયલે છે કે છડી મકેૂ છે. 

ફાકના બશલષ્મને ધ્માનભાાં રઇ તેના શલળે શનણતમ 

અને તાયણ કાઢે છે. 

પહયમાદ ક્ષ, ફિાલક્ષ, કટત , રીવ અને અન્મ 

કભતિાયીઓ લધ  ઔિાહયક યીતે જાશયેભાાં કાભગીયી 

ફજાલે છે. 

અશી આલી ઔિાહયકતા ઓછી અને કામતલાશી 

ખાનગીભાાં િરાલામ છે. તેભાાં વો કઈને પ્રલેળની 

છૂટ શતી નથી. 

દયેક અદારતને વજા કયલાની વિા અરગ અરગ શમ છે. હકળય ન્મામ ભાંડને તભાભ પ્રકાયની વિા ભેર 

છે. 
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આભ, શલશ્વના શલશલધ દેળભાાં ફ-અદારત કામતયત શમ છે. જેભાાં જાાનની 

ફાઅદારત વલતશે્રષ્ઠ ભાનલાભાાં આલે છે. આ ઉયાાંત ફા અદારતની કામતલાશીભાાં 

ભેજજસ્રેટ અને લકીરએ તેભન શનધાતહયત, વ્મલવાશમક ય શનપભત શયેલાન શત નથી. 

 ફા આયોીનો શલારો અને જાભીન : 

ફાક ઉય ગ નાન ાં તશભત મકૂલાભાાં આલે અને અદારતભાાં યજૂ કયલાભાાં આલળે 

ત્માયે અદારત હિશભનર પ્રવીજય કડભાાં, આલા આયીને જાભીન ભી ળકે તેની 

જગલાઈઓને ધ્માનભાાં રીધા લગય અયાધી ફાકને જાભીન ઉય છડલાન હ કભ 

કયળ.ે એટરે કે તભાભ અયાધન જાભીનાત્ર અયાધની વ્માખ્માભાાં આલી જામ છે. 

બાયતભાાં લત ૨૦૧૨ભાાં હદલ્શીભાાં  ફનેર શનબતમા ગેંગ યે ઘટના છી જસ્ટીવ લભાત 

કશભહટના તથા વાંજગ જતાાં જધન્મ અયાધ ભાટે ઉયક્ત કામદાભાાં સ ધાય કયીને 

 ખ્તલમના આયી જેલી કામતલાશી સિૂલેર છે. 

 ખાવ ફાક ોરીવ એકભ : 

ફાક/હકળયના યક્ષણ અને વભાજભાાં  ન:વાંસ્થાન ભાટે તારીભ ાભેર રીવ અને 

રીવ અશધકાયી શલા જરૂયી છે. જે અન બલથી વભજામા છી, તલેી જગલાઈ 

કયલાભાાં આલેર છે. રીવન ાં કામત રૂહઢગત ન ફની યશ ે તેની ણ ખાવ કાજી 

યાખલાની જરૂયત છે. 

૧૯ જ રાઈ ૨૦૧૬ભાાં ગ જયાતભાાં ‘સ્ેશળમર જ લેનાઇર રીવ ય શનટ’ ળશયેી 

શલસ્તાયભાાં રીવ સ્ટેળન દીઠ લેરપેય ઓહપવયની શનભણકૂ કયામેર અને DCP 

સ યશલઝન કયે છે. 

 ફાકને ચગયપતાય ફાફતની જાણકાયી : 

જમાયે કઈણ ફાકને ચગયપતાય કયલાભાાં આલળે ત્માયે રીવ સ્ટેળનના જલાફદાય 

અશધકાયીઓ ખાવ હકળય રીવ એકભે અટકામત કમાત છી જેભ ફને તેભ જલ્દી તેના 

ભાતા-શતા અથલા લારીને ળધી કાઢીને આલી અટકામત તેભજ ભાંડ વભક્ષ શાજય 

યશલેાની સિૂના આળે. 

હયક્ષીતા અશધકાયી હકળયન ભતૂકા અને કોટ ાંચફક ભશૂભકા અને ફીજી તાવ ભાટે 

જરૂયી ભાહશતી અને વાંજગની જાણ ભાંડને કયળે. 
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 અર્દારત દ્વાયા તાવ: 

જમાયે હકળય અયાધ વફફ આય મકૂી ભાંડ વભક્ષ યજૂ કયલાભાાં આલળે ત્માયે 

ભાંડ છૂતાછ આ અશધશનમભ અન્લમે કયળે અને હકળયને ભાટે મગ્મ રાગે તેલા 

આદેળ કયળે. 

અદારતી તાવ ઝડી કયલાની જગલાઈભાાં વલોછિ અદારતે શળરા ફાયવે V/S. 

(શલ) સ્ટેટ ઓપ ચફશાયના ચ કાદાભાાં તથા ફેજીંગ રૂલ્વ-૧૯૮૫ ની જગલાઈ મ જફ 

કઈણ જાતના કાયણવય ભડ ાં કમાત  લગય ફને તેટર ઝડી શનકાર કયલાન યશળેે. 

 અયાધી ફાક યલર ધ્ધ ન કયી ળકામ તેલા હ કભો અને આરે્દળ: 

જ લેનાઇર ડીપ્રાઈવ્ડ ઓપ ધેય ચરફટી રૂલ્વની જગલાઈ અન વાય ફા અયાધીઓને 

નીિે મ જફની વજા કયી ળકાતી નથી. 

 ફા અયાધીને કઈણ પ્રકાયની ળાયીહયક વજા કયી ળકાતી નથી. 

 ફા અયાધીને કા કટડી-અંધાયી રૂભભાાં યૂી ળકતા નથી. 

 ફા અયાધીને કઈણ વાંજગભાાં એકાાંત જેરલાવભાાં યાખી ળકતા નથી. 

 ફા અયાધીને કઈણ વાંજગભાાં કે કઈણ કાયણવય તેના ખયાકભાાં 

ઘટાડ કયી ળકત નથી. 

 ફા અયાધીને તેના ક ટ ાંફભાાં વભ્મની મ રાકાત ઓછી કયાલલા કે મ રાકાત 

કયાલલા ના ાડી ળકાતી નથી. 

 ફા અયાધી ાવે કઈણ વાંજગભાાં કાભ કયાલી ળકાત  ાં નથી. 

 હકળયને મતૃ્ય દાંડ કે આજીલન કાયલાવ (જધન્મ અયાધ શવલામ) અથલા 

વરાભતી અથલા દાંડની યકભ બયલાભાાં શનષ્પ જામ ત ણ જેરભાાં ભકરાળ ે

નહશ. 

 ફા અયાધને બશલષ્મભાાં વાચફતી ગણલાભાાં આલળે નહશ. 

 ફા આયોીની અયાધ વભમની ઉંભયને ધ્માનભાું રેલા ફાફત: 

હકળય અથલા ફાક એટરે એલી વ્મક્ક્ત કે જેને ૧૮ લત  યા કયેર નથી. હદરી 

વશા Vશલ. સ્ટેટ ઓપ લેસ્ટ ફેંગારભાાં કરકિા શાઇકટત  જણાલેર છે કે આયીની ઉંભય 
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અયાધ ફન્મ તે વભમની ધ્માનભાાં રેલાની છે અને અયાધીની ઉંભય રામરના 

વભમની ધ્માનભાાં રેલાની નથી. 

 ફા આયોીના કામટલાશી વુંર્દબે ઓખની ગ પ્તતા: 

આ કામતલાશીભાાં યશરે ફાકના નાભ લગેયે પ્રકાશળત કયલાની ભાની કયલાભાાં આલેર છે 

તેભજ ળાાન ાં નાભ, વયનામ ાં કે ફાકના પટા કે ફાકની ઓખ કઈણ 

વભાિાયત્ર વાભાશમક કે વભાિાય શત્રકાભાાં પ્રગટ કયલાની ભનાઈ છે. 

લતતભાન વભમભાાં ફા અયાધ ભાટેની ફાફતભાાં ભટા પ્રભાણભાાં િિાત થતી જલા 

ભે છે. લત ૨૦૧૨ ભાાં હદલ્રીના શનબતમા ગેંગ યે ફા જવીવ લભાત કશભટીન યીટત 

અને દેળની જનતાના અમ ક લગતભાાં જ લેનાઇર જસ્ટીવ એક્ટભાાં સ ધાય કયલાની ભાાંગ 

ઉબી થમેર જેભાાં સ ધાય ણ થમેર. આભ છતાાં જ લેનાઇર જસ્ટીવ એક્ટ, ૨૦૦૦ ની 

જગલાઈન શતે   ફા સ ધાયન છે, આભ છતાાં લાસ્તશલકતા કાંઇ અરગ ઉવી આલે છે 

તેલા ફનાલ ફનતા શમ છે. જેભ કે, ફા આયીની ફાફતભાાં રીવ 

અશધકાયીઓન ાં લતતન. આભ, અનેક પ્રશ્ન જ લેનાઇર જસ્ટીવ એક્ટભાાં યશરેા છે. આભ 

છતાાં વભગ્ર ણે જ લેનાઇર જસ્ટીવ એક્ટ ફાકના ફિાનન ાં યક્ષણ કયલાભાાં મગ્મ 

કામત કયે છે. 
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