
0 

 
 
 

 
ધ કોડ- ધારો 

ક્રાઉન પ્રોિસક�ટૂસર્ માટ� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

િવષય ��ૂચ 
 
પ્રસ્તાવના................................................................................................................................................2  
 

 
સામાન્ય િસધ્ધાતંો.....................................................................................................................................3  
 

 
કા�નૂી કાયર્વાહ� કરવી ક� ન�હ તેનો િનણર્ય............................................................................................... 5  
 

 
િનયમ- ધારાની સ�ંણૂર્ કસોટ�....................................................................................................................7  
 

 
સીમાતં (થે્રશોલ્ડ) કસોટ�......................................................................................................................... 14  
 

 
આરોપ ક� તહોમતની પસદંગી................................................................................................................ 17 
 

 
અદાલતની - બહાર િનકાલ કરવો........................................................................................................... 18 
 

 
અદાલત ક� કોટર્� ુ ંસ્થળ.......................................................................................................................... 19 
 

 
અપરાધના કથન ક� દલીલનો સ્વીકાર .................................................................................................... 20 
 

 
પ્રોિસક�શૂનના િનણર્યની ફ�રિવચારણા................................................................................................... 22  
 

 



2 

પ્રસ્તાવના 
 

1.1. 1985 ના પ્રોિસક�શૂન ઓફ ઓફ�ન્સ એકટની (�નુાની સ� િવષેની) કલમ10 હ�ઠળ પ�બ્લક 

પ્રોિસક�શૂન્સના �ડર�કટર (DPP) દ્વારા ક્રાઉન પ્રોિસક�ટૂસર્ના કોડ (the Code) બહાર પાડ�લ છે. 

કોડની આ આઠમી આ�િૃત છે અને અગાઉના બધાજ �તૃાતંોના સ્થાને આવે છે.  

1.2. ક્રાઉન પ્રોિસક�શૂન સિવ�સ (CPS) ના હ�ડ The DPP છે, ક� � �ગ્લેન્ડ અને વેલ્સ માટ�ની �ખુ્ય 

પ�બ્લક પ્રોિસક�શૂન સિવ�સ છે. એટિન� જનરલના સચંાલન હ�ઠળ DPP સ્વતતં્ર ર�તે કાયર્ કર� છે, ક� 

�ઓ CPS ના કાયર્ માટ� પાલર્મેન્ટને જવાબદાર છે.  

1.3. કા�નૂી કાયર્વાહ� િવષે િનણર્ય કરતી વખતે લા� ુપડતા સામાન્ય િસધ્ધાતંો િવષે કોડ 

પ્રોિસક�ટૂસર્ને માગર્દશર્ન આપે છે. CPS મા ંપ્રોિસક�ટૂસર્ માટ� આ કોડ અસલમા ંઈશ્� ૂથાય છે પણ 

બી� પ્રોિસક�ટૂસર્ કાતંો પ્રણા�લકા દ્વારા કોડને અ�સુર� છે, અથવા તેમ કરવા�ુ ંકારણ તેઓને કા�નૂ 

દ્વારા આવશ્યક હોય છે.  

1.4. આ કોડમા:ં 

• "શકંાસ્પદ" નો ઉપયોગ વ્ય�ક્ત ક� �ઓ િવિધસરની ફોજદાર� કાયર્વાહ�ની બાબત તર�ક�ની 

િવચારણા હ�ઠળ હોય તે�ુ ંવણર્ન કરવામા ંઆવે છે; 

• "પ્રિતવાદ�નો" ઉપયોગ વ્ય�ક્ત ક� �ઓ ચા� થયેલ અથવા કોટર્મા ંહાજર રહ�વાના �કુમ�ુ ં

વણર્ન કર� છે; 

• "�નેુગારનો" ઉપયોગ વ્ય�ક્ત ક� �ઓએ �નુો કરવાના અપરાધ તર�ક� �નુાનો સ્વીકાર કય� 

હોય અથવા �ઓને અદાલતે �નેુગાર નકક� કર�લ હોય.  

• "ભોગ બનેલ" નો ઉપયોગ વ્ય�ક્ત ક� �ઓની િવ�ુધ્ધ �નુો કરવામા ંઆવેલ હોય, અથવા 

ક�સમા ંફ�રયાદ� તર�ક� િવચારણા કરવામા ંઆવતી હોય અથવા CPS.દ્વારા કા�નૂી 

કાયર્વાહ��ુ ંવણર્ન કરતી હોય. 
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સામાન્ય િસધ્ધાતંો 

2.1. લોકશાહ� સમાજમા ંફોજદાર� ન્યાય પધ્ધિતમા ંપ્રોિસક�ટૂરની િનષ્પક્ષતા �ખુ્ય હોય છે. 

પ્રોિસક�ટૂસર્ (ફ�રયાદ ચલાવનાર) વ્ય�ક્તઓ અથવા એજ�ન્સઓથી સ્વતતં્ર હોય છે ક� �ઓ ફ�રયાદ 

કરવાના િનણર્યની કાયર્વાહ�ના ભાગ નથી. CPS પ્રોિસક�ટૂસર્ પણ પો�લસ અને બી� તપાસ 

કરનારાઓથી સ્વતતં્ર હોય છે. પ્રોિસક�ટૂસર્ તેઓની ધધંાધાર� (પ્રફ�શનલ) ફરજો બ�વવામા ં

રાજક�ય દરિમયાનગીર�થી અથવા અવશ્ય કોઈ પણ �ોતના પ્રભાવ અથવા અ��ુચત દબાણ અને 

અયોગ્ય અસર વગર અવશ્ય �કુત હોવા જોઈએ.  

2.2. કોઈ એક વ્ય�ક્ત ફોજદાર� �નુાના અપરાધી છે ક� ન�હ તેનો િનણર્ય કરવા�ુ ંCPS �ુ ંકતર્વ્ય નથી, 

પણ આકારણી કરવી ક� �ક્રિમનલ કોટર્ને િવચારણા કરવા માટ� તહોમત લગાવવા (ચાજ�સ)કરવા 

િવષે યોગ્ય છે ક� ન�હ. કોઈ પણ ક�સની CPS આકારણી કોઈ પણ અથર્મા ંતારવણી, અથવા ફોજદાર� 

આચરણ અથવા કોઈ પણ �નુાનો આશય નકક� કરવાની હોતી નથી. �નુાની તારવણી ફકત 

અદાલત જ નકક� કર� શક�.  

2.3. તેવીજ ર�તે, ફોજદાર� તહોમત ન�હ �કૂવાના િનણર્યનો જ�ર� અથર્ એવો નથી ક� વ્ય�ક્ત કોઈ 

�નુાનો ભોગ બનેલ નથી. આ� ુિનિ�ત કરવાની કંઈ CPS ની �િૂમકા ક� રોલ નથી.  

2.4. કા�નૂી કાયર્વાહ� કરવાનો િનણર્ય અથવા અદાલત બહાર િનકાલ કરવાની ભલામણ એ મહત્વ�ુ ં

કદમ છે ક� � શકંાશીલ, ભોગ બનેલ, સાક્ષીઓ અને સમગ્ર જનતાને અસર કર� અને અિનવાયર્પણ ે

અત્યતં કાળ�થી લેવો જોઈએ.  

2.5. ખાતર� કરવાની એ પ્રોિસક�ટૂસર્ની ફરજ છે ક� યોગ્ય વ્ય�ક્તની યોગ્ય �નુા માટ� પ્રોિસક�ટૂ 

(કા�નૂી કાયર્વાહ�) કર� અને જયા ંશકય હોય ત્યા ંસ� કરવામા ંઆવે. વાજબી, િનષ્પક્ષ અને 

ઈમાનદાર� સાથે લેવામા ંઆવતા ક�સવકર્ના િનણર્યો ભોગ બનેલાઓ, સાક્ષીઓ, શકંાસ્પદ વ્ય�ક્તઓ, 

પ્રિતવાદ�ઓ અને �હ�ર જનતાને ન્યાય પ્રાપ્ત કરવામા ંમદદ કર� છે. પ્રોિસક�ટૂસ� અવશ્ય ખાતર� 

કરવી ક� કા�નૂને યોગ્ય ર�તે લા� ુપાડ�, કોટર્  સમક્ષ પ્રસ્�તુ �રુાવા �કૂ� અને �હ�ર કરવાની 

જવાબદાર��ુ ંપાલન થાય છે.  

2.6. જો ક� દર�ક ક�સની િવચારણા તેની પોતાની હક�કત અને પોતાની યોગ્યતા ઉપર અિનવાયર્પણ ે

કરવામા ંઆવે છે, છતા ંપણ દર�ક ક�સમા ંસામાન્ય િસધ્ધાતંો લા� ુપડ� છે.  

2.7. િનણર્યો લેતી વખતે, પ્રોિસક�ટૂસર્ અવશ્ય ન્યાયી અને વસ્�િુનષ્ઠ હોવા જોઈએ. તેઓના 

િનણર્યોમા ંતેઓએ કોમી અથવા રાષ્ટ્ર�ય �ળુ�તુ, �િત- �લ�ગ, �ડસ�બ�લ�ટ, �મર, ધમર્ અથવા 

માન્યતા, �તીય સસં્કરણ અથવા શકંાશીલની ઓળખ, પ્રિતવાદ�, ભોગ બનેલ અથવા કોઈ પણ 

સાક્ષીની અસર િવષે તેઓએ અવશ્ય કોઈ પણ વ્ય�ક્તગત િવચારો આપવા જોઈએ ન�હ. તેઓ 
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રાજક�ય િવચારણાઓ દ્વારા અવશ્ય પે્ર�રત હોવા જોઈએ ન�હ. પ્રોિસક�ટૂસ� અવશ્ય હમેંશા ન્યાયના 

�હતમા ંકાયર્ કર�ુ ંઅને ન�હક� ફકત �કુાદો મેળવવાના ઈરાદા માટ�.  

2.8. ભોગ બનેલાઓને શકય હોય તેટલી શે્રષ્ઠ સેવા �રૂ� પાડવાની સાથે, પ્રોિસક�ટૂસ� અવશ્ય દર�ક 

ક�સમા ંતેઓનો સમાતંર અ�ભગમ આપી, અને શકંાસ્પદો અને પ્રિતવાદ�ઓના અિધકારો�ુ ંરક્ષણ 

કરવાની ફરજ હોય છે.  

2.9. ચા�,ુ લાગતાવળગતા સમાનતાના કાયદાના હ�� ુમાટ� CPS એ કોઈ એક �હ�ર સ�ા છે. આ 

કાયદામા ંરહ�લ ફરજો દ્વારા પ્રોિસક�ટૂસર્ બધંાયેલા હોય છે. 

2.10. ક�સના દર�ક તબકક� પ્રોિસક�ટૂસ� અવશ્ય 1998 ના હ�મૂન રાઈટસ એકટ સાથે હ�મૂન રાઈટસ 

ઉપરના �રૂપીઅન કન્વેન્શનના િસધ્ધાતંો લા� ુપાડવાના રહ� છે. DPP ના વતી ઈશ્� ૂકરવામા ં

આવેલ CPS માગર્દશર્ન અને નીિતઓ સાથે અને એટિન� જનરલ દ્વારા બહાર પાડ�લ કોઈ પણ 

માગર્દશર્નો�ુ ંતેઓએ અવશ્ય પાલન કરવા�ુ ંરહ�, િસવાયક� િનિ�ત હોય ક� અપવાદ�પ સજંોગો છે. 

CPS માગર્દશર્નમા ંિનિ�ત �નુાઓ અને અપરાધીઓ માટ� �હ�ર �હતના ઘટકો ક� કારણો અને 

વધારાના �રુાવાઓનો સમાવેશ હોય છે અને લોકો માટ� CPS ની વેબસાઈટ ઉપર જોવા મળ� રહ� છે. 

પ્રોિસક�ટૂસ� અવશ્ય �નેુગારની કાયર્વાહ�ના િનયમો અને �ક્રિમનલ પે્ર�ક્ટસ ડાઈર�કશન્સ�ુ ંઅને 

સેન્ટ��ન્સ�ગ કાઉ�ન્સલ ગાઈડલાઈન્સ સાથે ધ્યાન આપી (�રગાડર્) અને �તરરાષ્ટ્ર�ય સમેંલનોમાથંી 

ઉપ�સ્થત થતી જવાબદાર�ઓ�ુ ંપાલન પણ અવશ્ય કર�ુ ંજોઈએ.  

2.11. અ�કુ બી� સરકાર� �ડપાટર્મ્ન્ટસ વતી CPS કા�નૂી કાયર્વાહ� કર� છે. આવા �કસ્સાઓમા,ં 

પ્રોિસક�ટૂસ� આવા �ડપાટર્મેન્ટસની પ્રસ્�તુ નીિતઓના અમલ કરવા માટ� ધ્યાન આપ�ુ ં જોઈએ.  

2.12. અ�કુ �નુાઓની કાયર્વાહ� કાતંો CPS દ્વારા અથવા �ગ્લેન્ડ અને વેલ્સના બી� પ્રોિસક�ટૂસર્ 

દ્વારા કરવામા ંઆવી શક�. આવા ક�સીસમા ંિનણર્ય કરતી વખતે, CPS પ્રોિસક�ટૂસર્ને જયા ંતેઓના 

િવચાર પ્રમાણ ેયોગ્ય લાગ ેત્યા,ં કોઈ પણ લા� ુપડતો અમલ અથવા પ્રોિસક�શૂન નીિત અથવા 

બી� પ્રોિસક�ટૂસર્નાકોડને ધ્યાનમા ંલઇ શક�...  

2.13. �ગ્લેન્ડ અને વેલ્સમા ંજયા ંકા�નૂ �ુદો હોય ત્યા ંપ્રોિસક�ટૂસ� અવશ્ય કોડને લા� ુપાડ� અને 

કોઈ પણ પ્રસ્�તુ નીિત, માગર્દશર્ન અથવા ચાજ�ગ ધોરણો પ્રત્યે ધ્યાન આપ�ુ ંજોઈએ. 
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કાયર્વાહ� કરવી ક� ન�હ તેનો િનણર્ય 

3.1. વધાર� ગભંીર અથવા �ુચંવણવાળા ક�સીસમા,ં વ્ય�ક્તને ફોજદાર� �નુા માટ� ચા� કરવા ક� ન�હ, 

અને, જો તેમ હોય તો, તે કયો �નુો હોવો જોઈએ તેનો પ્રોિસક�ટૂસર્ િનણર્ય કર� છે. પ્રોિસ�શુનના 

િવકલ્પમા ંપ્રોિસ�ટુસર્ અદાલત બહાર િનકાલ કરવા અિધ�ૃિત અથવા ધ્યાન આપી 

શક�. આ કોડની સાથે, DPP’s ચાજ�ગના માગર્દશર્ન અને કોઈ પણ પ્રસ્�તુ કા�નૂી માગર્દશર્ન અથવા 

નીિત પ્રમાણ ેતેઓ તેમનો િનણર્ય કર� છે. વ્ય�ક્ત િવ�ુધ્ધ ફોજદાર� કાયર્વાહ� શ� કરવી ક� ન�હ ક� � 

ક�સીસ માટ� તેઓ જવાબદાર હોય તેનો િનણર્ય કરવામા ંપો�લસ આવા સરખા િસધ્ધાતંો લા� ુપાડ� છે.  

3.2. પો�લસ અને બી� તપાસ કરનારાઓ કોઈ પણ કહ�વાતા �નુાઓ માટ� અને તેઓના �ોતોની 

ક�વી ર�તે વ્�હૂરચના કરવી તે માટ�ના િનણર્યની તપાસ કરવા માટ� જવાબદાર હોય છે. તપાસ શ� 

કરવા અથવા ચા� ુરાખવા અને તપાસની મયાર્દાના િનણર્યોનો આમા ંસમાવેશ થાય છે. 

પ્રોિસક�ટૂસ� પો�લસ અને બી� તપાસ કરનારાઓને આવી શકય તપાસની વાજબી �પર�ખા, 

�રુાવાની આવશ્યકતાઓ, ચા�- �વૂર્ની કાયર્વાહ�ઓ, �હ�રાતના પ્રબધંની અને એકંદર� તપાસની 

વ્�હૂરચના િવષે સલાહ આપવી જોઈએ. આવી ફોજદાર� આચરણની મયાર્દા ઓછ� કરવા અથવા 

�ધુારવા અને તપાસ હ�ઠળ શકંાસ્પદ વ્ય�ક્તઓની સખં્યાના િનણર્યોનો સમાવેશ થઈ શક�. આવી 

સલાહ પો�લસ અને બી� તપાસ કરનારાઓને વાજબી સમય ગાળામા ંતપાસ �રૂ� કર� અને સૌથી 

અસરકારક પ્રોિસક�શૂન ક�સ તૈયાર કરવામા ંમદદ કર� શક�.  

3.3. પ્રોિસક�ટૂસર્ પો�લસ અથવા બી� તપાસ કરનારાઓને માગર્દશર્ન આપી ન શક�. આમ છતા ં

પણ, સલાહભર� કોઈ પણ વાજબી લાઈનની તપાસ ચા� ુરાખવામા ંકોઈ પણ િનષ્ફળતાની 

બાબતની અસર અથવા �લ કોડ ટ�સ્ટના િવિનયોગનો િનણર્ય કરવામા ંમા�હતીની માટ� િવનતંીનો 

અમલ �લુતવી રાખવો ક� ન�હ, અથવા તપાસ સતંોષી શકાય ક� ન�હ તે પ્રત્યે પ્રોિસક�ટૂસ� અવશ્ય 

ધ્યાન આપ�ુ ંજોઈએ.  

3.4. પ્રોિસક�ટૂસ� િનિ�ત કર� અને જયા ંશકય હોય ત્યા,ં �રુાવાની ખામીને �ધુારવી જોઈએ પણ 

(�ૂઓ કલમ 5), થે્રશોલ્ડ ટ�સ્ટની શરતે, તેઓએ � �લ કોડના �રુાવાનો તબ�ો સતંોષતા ન હોય 

તેઓ ક�સને જલદ�થી બધં કર� (�ૂઓ કલમ 4) અને � વધારાની તપાસથી મજ�તૂ કર� ન શકાય 

તેમ હોય, અથવા જયા ંપ્રોિસક�શૂન માટ� �હ�ર �હતની સ્પષ્ટપણે જ��રયાત ન હોય (�ૂઓ કલમ 4). 

જો ક� પો�લસ અને બી� તપાસ કરનારાઓ દ્વારા આપેલ મા�હતી અને �રુાવાની પ્રોિસક�ટૂસ� 

�ખુ્યત્વે િવચારણા કરવી જોઈએ શકંાસ્પદ વ્ય�ક્ત અથવા તેઓના વતી કાયર્ કરનારાઓ પણ 

પ્રોિસક�ટૂસર્ને �રુાવો અથવા મા�હતી, ચા� પહ�લા અથવા પછ� આપી, પ્રોિસક�ટૂસર્ને િનણર્ય 

લેવામા ંમા�હતી આપી મદદ�પ બની શક�. યોગ્ય �કસ્સાઓમા,ં પ્રોિસક�ટૂર શકંાસ્પદ અથવા તેઓના 

પ્રિતિનિધને તેમ કરવા આમતં્રણ આપી શક�.  
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3.5. પ્રોિસક�ટૂસ� પ્રોિસક�શૂન ચા� ુરાખી અથવા શ� કર�ુ ંન જોઈએ ક� જયા ંતેઓના િવચાર �જૂબ 

તે વધાર� પડ�ુ ંબનવાજોગ લાગ� ુહોય ક� કોટર્  એવો �કુાદો આપે ક� આ� ુપ્રોિસક�શૂન 

કાયર્વાહ�નો �ુ�ુપયોગ છે, અને પ્રોિસ�ડ�ગ્સ મો�ફૂ રાખી શક�.  

3.6. પ્રોિસક�ટૂસર્ પો�લસ અથવા બી� તપાસ કરનારાઓ તરફથી તેઓને મળતા દર�ક ક�સની 

સમીક્ષા કર� છે. �રવ્� ૂક� સમીક્ષા ચા� ુપ્ર�ક્રયા છે અને ક�સના િવકાસથી સજંોગોમા ંથતા કોઈ પણ 

ફ�રફારોને પ્રોિસક�ટૂસ� અવશ્ય ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. આમા ં�ડફ�ન્સના ક�સમા ં�ુ ંમા�હતી મળે છે, 

કોઈ પણ વધાર� વાજબી લાઈનની તપાસ ચા� ુરાખવી અને ઉપયોગ ન�હ કરાયેલ કોઈ પણ સામગ્રી 

ક� � કદાચ પ્રોિસક�શૂન ક�સને નબળો પાડ� શક� અથવા પ્રિતવાદ�ના ક�સને એટલી હદ મદદ કર� શક� 

ક� ચાજ�સને બદલવા ક� બધં કરવા અથવા પ્રોિસક�શૂન આગળ વધ�ુ ંજોઇએ ક� ન�હ. જો ક�સને 

બધં કરવામા ંઆવે તો, બધં કરવાની પધ્ધિત- પસદંગી કરવામા ંખ્યાલ રાખવો જોઈએ, કારણક� 

આવી િવ�ક્ટમ્સ રાઈટ � ૂ�રવ્� ૂસ્ક�મ હ�ઠળ �નુાનો ભોગ બનેલ વ્ય�ક્ત (િવ�ક્ટમ)ની �સ્થિતને 

અસર કર� શક�. જયા ંશકય હોય ત્યા,ં પ્રોિસક�ટૂર� ચાજ�સમા ંફ�રફાર અથવા બધં કરવાનો િવચાર 

કરતા તપાસ કરનાર સાથે સલાહમતં્રણા કરવી જોઈએ. પ્રોિસક�ટૂસર્ અને તપાસ કરનારાઓ 

ગાઢ�વૂર્ક ભેગામળ�ને કાયર્ કર� છે, પણ ક�સને આગળ વધારવો ક� ન�હ તેની છેલ્લી જવાબદાર�નો 

િનણર્ય CPS સાથે રહ�લ છે.  

3.7. પાલર્મેન્ટ� નકક� ક�ુર્ ક� DPP ની સમંિત સાથે ફકત મયાર્�દત સખં્યાના ક�સને કોટર્- અદાલતમા ં

લઈ જવા. આવા ક�સને કન્સેન્ટ ક�સ કહ�વામા ંઆવે છે. આવા �કસ્સાઓમા ંDPP, અથવા તેઓના વતી 

કાયર્ કરનાર પ્રોિસક�ટૂર, પ્રોિસક�શૂનને સમંિત આપવી ક� ન�હ તેનો કોડ લા� ુપાડવા�ુ ંનકક� કર� 

છે.  

3.8. એવા ચોકકસ �નુાઓ પણ હોય છે ક� � ફક્ત એટિન� જનરલની સમંિતથી કોટર્મા ંલઈ જઈ 

શકાય. એટિન� જનરલે જયાર� આવા કોઈ પણ ક�સીસનો ઉલ્લેખ ક� �રફર કરતા પ્રોિસક�ટૂસ� અવશ્ય 

ચા� ુમાગર્દશર્ન અ�સુરવા જોઈએ. અ�કુ �નુાઓમા ંપ્રોિસક�શૂન શ� કરતા પહ�લા ંસેક્ર�ટ�ર ઓફ 

સ્ટ�ટની સમંિતની જ�ર રહ� છે. આવો ચા� કરતા પહ�લા ંપ્રોિસક�ટૂસ� અવશ્ય સમંિત મેળવી અને 

આવા �કસ્સાઓમા ંપ્રસ્�તુ માગર્દશર્ન લા� ુપાડવા જોઈએ. ઉપરાતંમા,ં એટિન� જનરલને અ�કુ 

�કસ્સાઓમા ંતેઓના CPS ના સચંાલનના ભાગ- �શ તર�ક� અવશ્ય મા�હતી આપી અને તેના કાય� 

માટ� પાલર્મેન્ટ જવાબદાર રહ� છે. 
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ધ �લ ટ�સ્ટ કોડ  

4.1. જયાર� ક�સ �લ ટ�સ્ટ કોડના બ�ે તબકકાઓમાથંી પસાર થાય ત્યાર�જ પ્રોિસક�ટૂર અવશ્ય 

પ્રોિસક�શૂન શ� અથવા ચા� ુરાખી શક�. જયાર� થે્રશોલ્ડ ટ�સ્ટ લા� ુપાડવામા ંઆવે ત્યાર�જ અપવાદ 

રહ� છે (�ૂઓ કલમ 5).  

4.2. �લ કોડ ટ�સ્ટ બ ેતબકકાઓમા ંહોય છેઃ (i) �રુાવાત્મક તબકકો; (ii) પ�બ્લક �હતના તબકકાને 

અ�સુર�ને.  

4.3. ધ �લ કોડ ટ�સ્ટ લા� ુપાડવો જોઈએઃ 

a) જયાર� બધીજ બાક� રહ�લ વાજબી લાઈન્સની તપાસ ચા� ુરાખવામા ંઆવેલ હોય; 

અથવા  

b) તપાસ �ણૂર્ કરતા પહ�લા,ં જો પ્રોિસક�ટૂરને સતંોષ થાય ક� �લ કોડ ટ�સ્ટ કોડના 

િવિનયોગને કોઈ પણ વધાર� �રુાવો અથવા સામગ્રી અસર કર� શક� તેમ નથી, પછ� ભલે 

પ્રોિસક�શૂનની તરફ�ણ અથવા િવ�ુધ્ધમા ંહોય. 

4.4. પ્રોિસક�ટૂ કરવા માટ� �રૂતો �રુાવો છે ક� ન�હ તેનો િવચાર કયાર્ બાદ મોટા ભાગના �કસ્સાઓમા ં

પ્રોિસક�ટૂસ� િવચાર કરવો જોઈએ ક� પ્રોિસક�શૂન �હ�ર �હતમા ંછે ક� ન�હ. આમ છતા ંપણ, એવા 

�કસ્સાઓ હશે ક� બધાજ �રુાવાની સમીક્ષા પહ�લા ંએ� ુસ્પષ્ટ હશે ક� પ્રોિસક�શૂન �હ�ર �હતમા ંનથી. 

આવા �કસ્સાઓમા,ં પ્રોિસક�ટૂસર્ કદાચ િનણર્ય કર� ક� ક�સ આગળ વધવો જોઈએ ન�હ.  

4.5. પ્રોિસક�ટૂસર્ ફકત આવો િનણર્ય ત્યાર�જ કર� શક� ક� જયાર� તેઓને સતંોષ હોય ક� ફોજદાર�ના 

બહોળા િવસ્તારને િનધાર્�રત કર�લ હોય અને તેઓ �હ�ર જનતાના �હતમા ંસ�ંણૂર્ મા�હતીવાળ� 

આકારણી (અસેસમેન્ટ) કર� શક� તેમ છે. જો પ્રોિસક�ટૂસર્ પાસે આવો િનણર્ય કરવા માટ� �રૂતી 

મા�હતી ન હોય તો, તપાસ ચા� ુરાખવી જોઈએ અને આ િવભાગમા ંદશાર્વેલ �લ કોડ ટ�સ્ટ અ�સુાર 

મોડ�થી િનણર્ય લેવામા ંઆવે.  

�રુાવાત્મક તબકકો 

4.6. દર�ક ચા�ના* દર�ક શકંાસ્પદની િવ�ુધ્ધ �નુાની સા�બતીની વાસ્તિવક અપેક્ષા �રૂ� પાડવા માટ� 

�રૂતો �રુાવો છે ક� �નો પ્રોિસક�ટૂસર્ને અવશ્ય સતંોષ હોય. તેઓએ બચાવ (�ડફ�ન્સ) ક�સ ક�વો હશે 

તેની અવશ્ય િવચારણા કર�, અને તેની �નુાની સા�બતીની અપેક્ષાઓને અસર કરવાની ક�વી ર�તે 

સભંાવના રહ� છે. � ક�સ �રુાવાત્મક તબકકો પસાર ન કર�, તે બાબત ક�ટલી ગભંીર અથવા 

સવેંદનશીલ કદાચ હોય તો અવશ્ય આગળ વધે ન�હ.  
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4.7. �રુાવાની પ્રોસક�ટૂરની લ�ક્ષત આકારણી ઉપર આધા�રત �નુાની સા�બતીની વાસ્તિવક 

અપેક્ષાની તારવણીમા ંસમાવેશ થાય છે, કોઈ પણ બચાવની અસર અને બી� કોઈ પણ મા�હતી ક� 

� શકંાસ્પદ આગળ �કૂ� અથવા �ના ઉપર તેઓ કદાચ આધાર રાખતા હોય. તેનો અથર્ એવો થાય ક� 

ક�સની �નુાવણી જજ એકલાજ કરતા હોય, અથવા મે�જસ્ટ્ર�ટની બેન્ચ લ�ક્ષત, િનષ્પક્ષ અને વાજબી 

જ��ૂર ઉ�ચત માગર્દશર્ન કર� અને કા�નૂી ર�તે કાયર્ કર�, પ્રિતવાદ�ને કહ�વામા ંઆવતા ચા� માટ� 

�નેુગાર િસધ્ધ ના કર� શક�. ફોજદાર� અદાલતો � તેઓ અવશ્ય લા� ુકર� છે તેનાથી આ એક �ુદો 

ટ�સ્ટ હોય છે. કોટર્  ફકત જયાર� ચોકકસ હોય તોજ પ્રિતવાદ�ને �નેુગાર િસધ્ધ કર� શક�.  

4.8. પ્રોિસક�ટૂ કરવા માટ� �રૂતો �રુાવો છે ક� ન�હ તેનો જયાર� િનણર્ય કર� ત્યાર� પ્રોિસક�ટૂસ� તેમને 

નીચેના પ્ર�ો �છૂવાઃ 

આ �રુાવાનો કોટર્મા ંઉપયોગ કર� શકાય?  

પ્રોિસક�ટૂર� િવચારણા કરવી જોઈએ ક� અ�કુ ચોકકસ �રુાવાનો સ્વીકાર કરતા કોઈ પ્ર� હોઈ શક� ક� 

ન�હ. આ� ુકરવામા,ં પ્રોિસક�ટૂસ� આકારણી કરવી જોઈએઃ 

• આવા �રુાવાનો કોટર્  દ્વારા દાખલ ન કર� શકાય તેવી શકયતા, અને 

• સમગ્ર �રુાવાની બાબતમા ંતે �રુાવાની મહત્વતા. 

�ુ ં�રુાવો િવ�ાસપાત્ર છે? 

પ્રોિસક�ટૂસ� િવચાર કરવો જોઈએ ક� આવા �રુાવાની િવ�ાસનીયતા માટ� શકંાના કોઈ કારણો છે ક� 

ન�હ �મા ંતેની સચ્ચાઈ અથવા ઈમાનદાર�નો સમાવેશ હોય. 

�ુ ં�રુાવો ભરોસાપાત્ર  છે?  

પ્રોિસક�ટૂસ� િવચારણા કરવી જોઈએ ક� આવા �રુાવાના િવ�ાસપાત્રની શકંાના કોઈ પણ કારણો છે ક� 

ન�હ. 

�ુ ંએવી કોઈ પણ બી� બાબત છે ક� � �રુાવાના પયાર્પ્તને અસર કર� શક�?  

આ તબકક� અને સમગ્ર ક�સમા ંપ્રોિસક�ટૂસ� અવશ્ય એવી િવચારણા કરવી જોઈએ ક� �રુાવાના 

પયાર્પ્તાની આકારણીને અસર કર� શક� તેવી કોઈ મહત્વતા છે ક� ન�હ, ક� �મા ંતપાસ કર�લ અને 

તપાસ ન�હ કર�લ આવશ્યકતાનો (મ�ટ�રઅલ) પો�લસની મા�લક�મા ંસમાવેશ થતો હોય, અને તેની 

આવશ્યકતા ક� � વધાર� વાજબી તપાસની લાઈન દ્વારા મળ� શક� તેમ હોય.  

�હ�ર �હતનો તબકકો 
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4.9. દર�ક ક�સમા ંક� જયા ંપ્રોિસક�શૂનને સમથર્ન કર� તેવો �રૂતો �રુાવો અથવા અદાલત બહાર 

િનકાલ કરનાર ઓફર હોય, �થી પ્રોિસક�ટૂસ� અવશ્ય િવચારણા કરવાની રહ� ક� �હ�ર �હતમા ં

પ્રોિસક�શૂનની જ�ર છે ક� ન�હ.  

4.10. એવો કદ� પણ િનયમ નથી ક� એકવખત જયાર� �રુાવાત્મક તબકકો સતંોષવામા ંઆવે ત્યાર� 

આપોઆપ પ્રોિસક�શૂન થાય. ઘ� ુકર�ને પ્રોિસક�શૂન થાય છે િસવાયક� પ્રોિસક�ટૂરને સતંોષ થાય 

ક� �હ�ર �હતના કારણો પ્રોિસક�શૂનની િવ�ુધ્ધમા ંવલણ ધરાવે છે ક� � તરફ�ણ કરનારા કરતા વધાર� 

હોય. થોડાક �કસ્સાઓમા ંકદાચ પ્રોિસક�ટૂસર્ને સતંોષ થાય ક� પ્રોિસક�શૂન લાવવા કરતા ં�નેુગારને 

અદાલત બહાર દ્વારા મેટર પ્રત્યે ધ્યાન આપવાની તક ઓફર કરવાથી �હ�ર �હતની યોગ્ય ર�તે સેવા 

થઈ શક�.  

4.11. જયાર� �હ�ર �હતનો િનણર્ય કરવામા ંઆવે ત્યાર�, પ્રોિસક�ટૂસ� ફકરા 4.14 a) to g) મા ંનીચ ે

દશાર્વેલ દર�ક પ્ર�ોનો િવચાર કરવાનો રહ� ક� �થી પ્રસ્�તુ �હ�ર �હતના કારણોને િનિ�ત કર� અને 

નકક� કર� શકાય ક� � પ્રોિસક�શૂનની તરફ�ણ અને િવ�ુધ્ધ�ુ ંવલણ ધરાવતા હોય. આ કારણો સાથે, 

કોઈ પણ �હ�ર �હતના કારણો ભેગામળ� ક� � DPP દ્વારા ઈશ્� ૂકર�લ પ્રસ્�તુ માગર્દશર્ન અથવા 

નીિતમા ંદશાર્વેલ છે, ક� � પ્રોિસક�ટૂસર્ને �હ�ર �હતની એકંદર� આકારણી કરવા સમથર્ બનાવે.  

4.12. દર�ક િવિશષ્ટ પ્ર�ને સબંોધન કર� અને તે �હ�ર �હતમા ંપ્રોિસક�શૂનની તરફ�ણ ક� િવ�ુધ્ધ છે ક� 

ન�હ તેવા કારણો નકક� કરવામા ંનીચ ેજણાવેલ �લુાસો કરતા દર�ક વા�ો (ટ�ક્સ્ટ) 4.14 a) to g) 

ફકરામા ંદર�ક પ્ર� પ્રોિસક�ટૂસર્ને માગર્દશર્ન ��ંુૂ પાડ� છે. િનિ�ત કર�લ પ્ર�ો સ�ંણૂર્ નથી, અને દર�ક 

ક�સ માટ� બધાજ પ્ર�ો લાગતાવળગતા હોઈ ન શક�. દર�ક પ્ર�ો, અને િનિ�ત કરવામા ંઆવેલ કારણો 

સાથે, જોડાયેલ �રુાવો (વેટ) દર�ક ક�સની હક�કત અને યોગ્યતા માટ� �ુદા પણ હોઈ શક�.  

4.13. એ� ુતદ્દન શકય બની શક� ક� કોઈ એક �હ�ર �હત એક� ુકદાચ બી� સખં્યાબધં કારણો કરતા 

પણ વ� ુહોવાથી તે ઊલટા માગર્દશર્ન�ુ ંવલણ ધરાવે. જો ક� િવિશષ્ટ ક�સમા ં�હ�ર �હતના કારણો 

પ્રોિસક�શૂનની િવ�ુધ્ધ�ુ ંવલણ ધરાવે, પણ પ્રોિસક�ટૂસ� તેમ છતા ંપણ િવચારણા કરવી જોઈએ ક� 

પ્રોિસક�શૂન આગળ વધે ક� ન�હ અને આવા કારણોને કોટર્ની િવચારણા માટ� જયાર� સ� પસાર 

કરવામા ંઆવે ત્યાર� �કૂવા. 

4.14. પ્રોિસક�ટૂસ� નીચેના દર�ક પ્ર�ોની િવચારણા કરવી જોઈએ 

a) �નુો ક�ટલો ગભંીર બન્યો છે? 

• �ટલો વધાર� ગભંીર �નુો, એટલે એવી વધાર� સભંાવના ક� પ્રોિસક�શૂનની જ�ર છે.  

• જયાર� �નુાની ગભંીરતાની આકારણી કરતા હોય ત્યાર�, પ્રોિસક�ટૂસ� તેઓની િવચારણામા ં

શકંાસ્પદની દોષપાત્રતા અને તેનાથી થતા ં�કુસાનનો સમાવેશ કરવો જોઈએ, ક� � તેઓને 

પ્ર�ો b) અને c) �છૂવાથી. 
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b) શકંાસ્પદની દોષપાત્રતાની કક્ષા કઈ છે? 

• શકંાસ્પદના દોષપાત્રતાની કક્ષા �ટલી વધાર� હોય, તેટલીજ વધાર� પ્રોિસક�શૂનની 

સભંાવનાની જ�ર રહ� છે.  

• દોષપાત્રતા નકક� થવાની સભંાવના દ્વારાઃ  

એક. શકંાસ્પદની સડંોવણીનો સ્તર; 

બ.ે �નુો ક�ટલી હદ� િવસ્તાર�વુર્ક અગાઉથી િવચાર�લ અને/અથવા આયો�ત હતો; 

ત્રણ. શકંાસ્પદને આવા ફોજદાર� આચરણના િવસ્તારથી � હદ�  ફાયદો મળ્યો હોય; 

ચાર. શકંાસ્પદ પાસે અગાઉ ફોજદાર� �નુાની સા�બતી અને/ અથવા કોટર્  બહાર િનકાલ હોય 

ક� ન�હ અને જયાર� �મીન ઉપર કોઈ �નુો કય� હોય અથવા કોટર્ના આદ�શની શરતે હોય;  

પાચં. એવી કોઇ શ�તા છે ક� આ અપરાધ અથવા ચા� ુરહ�વા�ુ,ં �નુરાવતર્ન અથવા 

વધવાની શકયતા રહ� છે ક� ન�હ; 

છ. શકંાસ્પદની �મર - વય અને પ�રપકવતા (�ૂઓ ફકરો d નીચ)ે. 

• શકંાસ્પદની વધાર� નીચા દોષપાત્રતાના કક્ષાની સભંાવના જો શકંાસ્પદની અિનવાયર્તા. 

જબરદસ્તી, અથવા શોષણ થ� ુહોય, ખાસ કર�ને જો તેઓ �નુાના િવ�ક્ટમ હોય ક� ��ુ ં

તેઓના �નુા સાથે જોડાણ હોય.  
 

• પ્રોિસક�ટૂસ� ધ્યાનમા ંરાખ�ુ ંજોઈએ ક� શકંાસ્પદ �નુાના સમયે કોઈ મહત્વ�ણૂર્ માનિસક 

અથવા શાર��રક ના�ુરસ્તી (ઈલ હ�લ્થ) અથવા �ડસ�બ�લ�ટની અસર હ�ઠળ છે, અથવા હતા ક� 

ન�હ, કારણક� અ�કુ સજંોગોમા ંઆનો કદાચ અથર્ થાય ક� આવા પ્રોિસક�શૂનની શકયતાની 

ઓછ� જ�ર છે. આમ છતા ંપણ, પ્રોિસક�ટૂસ� �નુો ક�ટલો ગભંીર હતો તેની, શકંાસ્પદ ફર�થી 

�નુો કર� તેની શકયતા છે ક� ન�હ અને અને �ઓ આવી વ્ય�ક્તઓને અથવા લોકોને સભંાળ 

રાખનાર �રૂ� પાડતા હોય તેઓને �રુ�ક્ષત રાખવાની િવચારણા કરવાની પણ જ�ર રહ�.  

c) િવ�ક્ટમને થતા ં�કુસાન- હાિન અને સજંોગો ક� પ�ર�સ્થિત �ુ ંછે? 

• િવ�ક્ટમની પ�ર�સ્થિતઓ ક� સજંોગો �બૂજ પ્રસ્�તુ (ર�લવન્ટ) હોય છે. િવ�ક્ટમની પ�ર�સ્થિત 

�ટલી િનબર્ળતા (વલ્નર�બલ) હોય, અથવા િનબર્ળતાની માત્રાની  વધાર� �ણ થાય તેટલી 

પ્રોિસક�શૂનની વધાર� જ��રયાત રહ� છે.  
 

• જયા શકંાસ્પદ અને િવ�ક્ટમ વચ્ચેના િવ�ાસની �સ્થિત અથવા અિધકાર હોય તેનો આમા ં

સમાવેશ થાય છે.  
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• પ્રોિસક�શૂનની વધાર� સભંાવના રહ� જો િવ�ક્ટમની િવ�ુધ્ધ ત્યાર� કરવામા ંઆવ્યો હોય ક� 

જયાર� વ્ય�ક્ત તે સમયે લોકોને સેવા આપતા હોય.  
 

• પ્રોિસક�શૂનની સભંાવનાની વધાર� જ�ર રહ� જો િવ�ક્ટમની િવ�ુધ્ધના કોઈ પ્રકારના �વૂર્ગ્રહ 

વાસ્તિવક અથવા માની લીધેલ એથિનક અથવા રાષ્ટ્ર�ય ઓ�ર�ન, �િત- �લ�ગ, 

�ડસ�બ�લ�ટ, �મર, ધમર્ અથવા માન્યતા, �તીય સસં્કરણ અથવા �િતની ઓળખ પ્રત્યે 

પે્ર�રત હોય; અથવા જો શકંાસ્પદને લ�ય બનાવ્યા હોય અથવા િવ�ક્ટમ�ુ ંશોષણ થ� ુહોય, 

અથવા િવ�ક્ટમ પ્રત્યે �ુશ્મનાવટ પ્રદિશ�ત કરવામા ંઆવતી હોય.  
 

• પ્રોિસક�ટૂસ� પણ િવચાર કરવાની જ�ર રહ� જો પ્રોિસક�શૂનથી િવ�ક્ટમના શાર��રક અથવા 

માનિસક આરોગ્ય ઉપર ખરાબ અસર થવાની શકયતા રહ�, હમેંશા �નુાની ગભંીરતાને 

ધ્યાનમા ંરાખી, િવિશષ્ટ પગલાઓની ઉપલબ્ધતા અને િવ�ક્ટમનો ભાગ લીધા વગર 

પ્રોિસક�શૂનની શકયતા િવચારવી.  
 

• થયેલ �નુા િવષે િવ�ક્ટમ દ્વારા દશાર્વેલ અસરના િવચારોને પણ પ્રોિસક�ટૂસ� ધ્યાનમ લેવા 

જોઈએ. યોગ્ય �કસ્સાઓમા,ં આમા ંકદાચ િવ�ક્ટમના પ�રવારના િવચારોનો પણ સમાવેશ 

થઈ શક�.  
 

• આમ છતા ંપણ, � ર�તે સો�લિસટર તેમના અસીલો માટ� કાયર્ કર� છે તેવી ર�તે CPS િવ�ક્ટમ 

અથવા તેમના પ�રવાર માટ� કાયર્ કર� ુનથી હો�,ુ અને પ્રોિસક�ટૂસ� �હ�ર �હતના િવચારને 

ધ્યાન એકંદર� અવશ્ય આપ�ુ ંજોઈએ.  

d) �નુાના સમયે શકંાસ્પદની �મર અને પ�રપકવતા �ુ ંહતી? 

• ફોજદાર� ન્યાય પધ્ધિત �ખુ્ત વયનાઓ કરતા બાળકો અને �વુાનોને �ુદ� ર�તે ગણ ેછે 

અને શકંાસ્પદની �મર પ્રત્યે મહત્વ�ણૂર્ ભાર �કૂ� છે જો તેઓ બાળક અથવા18 ની નીચનેા 

�વુાન વ્ય�ક્ત હોય.  

• બાળક અથવા �વુાનના શે્રષ્ઠ �હત અને કલ્યાણનો અવશ્ય િવચાર કરવો જોઈએ, ક� �મા ં

�નુા- અપરાધની ગભંીરતાની અસમાનતાનો તેઓની ભાિવ અપેક્ષા ઉપર ખરાબ અસર 

થવાની સભંાવના પ્રોિસક�શૂન થઇ શક� ક� ન�હ.  

• પ્રોિસક�ટૂસર્ને અવશ્ય �થૂ જ�સ્ટસ પધ્ધિતના મહત્વના લ�ય પ્રત્યે સબંધં હોવો જોઈએ ક� � 

બાળકો અને �વુાનોના �નુા અટકાવવા માટ� હોય છે. પ્રોિસક�ટૂસ� અવશ્ય �નુાઈટ�ડ 

નેશન્સ 1989 કન્વેન્શન ઓન ધ રાઈટસ ઓફ ધ ચાઈલ્ડ હ�ઠળ ઉપ�સ્થત થતી 

જવાબદાર�ઓ પ્રત્યે પણ ખ્યાલ રાખવો જોઈએ.  
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• પ્રોિસક�ટૂસ� શકંાસ્પદની પ�રપકવતા, સાથોસાથ તેઓની કાલક્રિમક �મરની િવચારણા 

કરવી જોઈએ, કારણક� �વુાન એડલ્ટસ તેઓની પચ્ચીસ વરસની �મર �ધુી પ�રપકવતા 

કરવા�ુ ંચા� ુરાખે છે.  

• શ�આતના �દેુ્દ, શકંાસ્પદ �ટલા �વુાન હોય, તેટલી પ્રોિસક�શૂન કરવાની ઓછ� 

જ��રયાત રહ� છે.  

• આમ છતા ંપણ, એવા સજંોગો હોઈ શક� ક� �નો અથર્ એવો થઈ શક� ક� શકંાસ્પદ 18 ની નીચે 

હોય અથવા પ�રપકવતાનો અભાવ હોય, છતા ંપણ, �હ�ર �હતમા ંપ્રોિસક�શૂન રાખવામા ં

આવે છે. આમા ંનીચે �જુબનો સમાવેસ થાય છેઃ 

એક. કરવામા ંઆવેલ �નુો ગભંીર હોય; 

બ.ે શકંાસ્પદનો �તૂકાળનો ર�કડર્ એ�ુ ંબતાવે છે ક� પ્રોિસક�શૂન માટ� કોઈ અ��ુળૂ િવકલ્પ 

નથી; અને  

ત્રણ. એડિમશનના અભાવનો અથર્ એવો થાય ક� કોટર્  બહાર કરવામા ંઆવતા િનકાલમા ં� 

�નુાની વતર્� ૂકં�ુ ંસબંોધન કદાચ મળ� રહ� તેમ નથી. 

e) કમ્�િૂન�ટ ઉપર �ુ ંઅસર થાય છે? 

• સમાજ ક� કમ્�િૂન�ટમા ં�ટલી વધાર� અસર, તેટલીજ પ્રોિસક�શૂનની વધાર� સભંાવના રહ� છે.  

• કમ્�િૂન�ટમા ંઆવા �નુાઓ જોવામા ંઆવતા હોવાથી કદાચ કમ્�િૂન�ટને િવિશષ્ટ �કુસાન 

થવાથી, �નુા થવાની ગભંીરતામા ંવધારો કર�.  

• કોઈ સ્થળ દ્વારા મયાર્�દત હોય તેવી કમ્�િૂન�ટનો અથર્ નથી, અને કદાચ અ�કુ લોકો 

લાક્ષ�ણકતા, અ�ભુવો અથવા �વૂર્�િૂમકા શેર કરનારા લોકોનો સ�હૂ હોય ક� �મા ં

ઓક�પેુશનલ �પૂનો સમાવેશ થાય.  

• કમ્�િૂન�ટ ઈમ્પેકટ સ્ટ�ટમેન્ટ દ્વારા કમ્�િૂન�ટ ઉપર થતી અસરની મા�હતી મળ� શક�.  

f) �ુ ંપ્રોિસક�શૂનનો પ્રિતભાવ પ્રમાણસર હોય છે? 

• પ્રોિસક�શૂનનો સભંિવત પ્રમાણસર પ�રણામનો િવચાર કરતા, કદાચ નીચેની બાબતો 

�સુગંત હોઈ શક�ઃ 

એક. CPS અને િવશાળ ફોજદાર� ન્યાય િસ�સ્ટમને થતા ંખચર્, ખાસ કર�ને ક� જયા ંકોઈ 

પણ સભંિવત સ�ની સામે જયાર� �લૂ્ય કરવાથી તે કદાચ વધાર� હોઈ શક�. ફકત આ 

એકલા કારણના આધાર� પ્રોિસક�ટૂસ� �હ�ર �હતનો િનણર્ય કરવો જોઈએ ન�હ. ફકરા 

4.14 a) to g), b મા ંરહ�લ બી� પ્ર�ોનો િવચાર કરતા િનિ�ત કરવામા ંઆવતા �હ�ર 
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�હતના ઘટકો પ્રત્યે આપવામા ંઆવતો સબંધં મહત્વનો છે, પણ �હ�ર �હતની એકંદર� 

આકારણી કરતા ખચર્ કોઈ �ુસંગત કારણ હોઈ શક�. 

બ.ે અસરકારક ક�સ મેનેજમેન્ટના િસધ્ધાતંો �જૂબ ક�સ�ુ ંપ્રોિસક�શૂન કર�ુ ંજોઈએ. 

દા.ત. બ�િુવધ શકંાસ્પદ સમાયેલ ક�સમા ંવધાર� પડતી લાબંી અને �ુચંવણવાળ� 

કાયર્વાહ� ટાળવા માટ� �ખુ્ય ભાગ લેનારા માટ� જ પ્રિસ�શુન રાખવામા ંઆવે.. 

g) �ુ ંમા�હતીના �ોતો�ુ ંસરંક્ષણ જ�ર� છે? 

• એવા �કસ્સાઓમા ંક� જયા ં�હ�ર �હતની ઇમ્�િુનટ� એટલે ક� ક�સની િવગતો છતી કરવી ના 

પડ� તે�ુ ંલા� ુપડ� ન�હ ત્યા,ં પ્રોિસક�શૂનમા ંઆગળ વધતા િવિશષ્ટ ક�ર લેવી  જોઈએ ક� 

જયા ંિવગતોને �હ�ર કરવાથી મા�હતીના �ોતો, ચા� ુતપાસ, �તરરાષ્ટ્ર�ય સબંધંો 

અથવા રાષ્ટ્ર�ય સલામતીને કદાચ �કુસાન થઈ શક�. એ અગત્ય�ુ ંછે ક� આવા ક�સીસ ચા� ુ

સમીક્ષા હ�ઠળ રાખવા જોઈએ. 
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ધ થે્રશોલ્ડ ટ�સ્ટ 

5.1. જયા ં�લ કોડ ટ�સ્ટ સતંોષી ન શકાય તેવા મયાર્�દત સજંોગોમા,ં શકંાસ્પદને ચા� કરવા થે્રશોલ્ડ 

ટ�સ્ટ લા� ુપાડ� શકાય. ક�સની ગભંીરતા અથવા સજંોગોને તાત્કા�લક ચા� કરવાના િનણર્ય સાથે 

અવશ્ય સમથર્ન કર�ુ ંજોઈએ, અને બેલનો િવરોધ કરવા માટ� મહત્વ�ણૂર્ કારણો હોવા જોઈએ.  

5.2. થે્રશોલ્ડ ટ�સ્ટની પાચં શરતોની અવશ્ય સખત તપાસ કર� ખાતર� કરવી જોઈએ, ક� જયા ંજ�ર 

પડ� ત્યાજં તે લા� ુપાડવામા ંઆવે છે, અને ક�સને સમય �વૂ� ચા� કરવામા ંઆવતા નથી. થે્રશોલ્ડ 

ટ�સ્ટ લા� ુપડતા પહ�લા બધી પાચં શરતો અવશ્ય સતંોષવી જોઈએ. જયા ંકોઈ શરતો સતંોષવામા ં

આવે ન�હ ત્યા ંબી� શરતોની િવચારણા કરવાની જ�ર નથી કારણક� થે્રશોલ્ડ ટ�સ્ટ લા� ુપાડ� ન 

શકાય અને શકંાસપદને ચા� કર� ન શકાય.  

પહ�લી શરત- શકંા રાખવા માટ� વાજબી કારણો હોવા જોઈએ ક� ચા� કરવામા ંઆવતા શકંાસ્પદ� �નુો 

કય� છે. 

5.3. �રુાવા લ�ક્ષત આકારણી સાથે, પ્રોિસક�ટૂસર્ને અવશ્ય સતંોષ થવો જોઈએ, ક� �નુો કર�લ 

વ્ય�ક્તને ચા� કરવા માટ� શકંા રાખવા માટ� �રુાવાના વાજબી કારણો છે. આવી આકારણીમા ંઅવશ્ય 

કોઈ પણ બચાવના  અસરની અથવા શકંાસ્પદ� આપેલ મા�હતીની િવચારણા કરવી જોઈએ ક� � 

તેઓ ર�ૂ કર� કદાચ આધાર રાખતા હોય.  

5.4. શકંા રાખવા માટ� વાજબી કારણો હોય છે તે નકક� કરતા, પ્રોિસક�ટૂસ� અવશ્ય બધીજ 

વાસ્તિવકતા અથવા મળ� રહ�તી મા�હતીની િવચારણા કરવી જોઈએ, પછ� ભલ ેતે �રુાવાત્મક 

રચનામા ંઅથવા બી� ર�તે હોય. પ્રોિસક�ટૂસર્ને અવશ્ય સતંોષ થવો જોઈએ ક� આ તબકક� આધાર 

રાખવામા ંઆવતી વાસ્તિવકતા ક્ષમતાવાળ� છેઃ  

• અદાલતમા ંર�ૂ કરવા માટ� સ્વીકાર� શકાય તેવી રચનામા ં�કૂો; 

• િવ�ાસપાત્ર; અને 

• માની શકાય તેવી હોય. 

�દ્વતીય ક� બી� શરત - �નુા સા�બતીની વાસ્તિવક અપેક્ષા �રૂ� પાડવા વધાર� �રુાવો મેળવવો. 

5.5. પ્રોિસક�ટૂસર્ને અવશ્ય સતંોષ થવો જોઈએ ક� વાજબી સમય- ગાળામા ંચા� ુતપાસ વધાર� 

�રુાવો પાડશે, ક� � માનવા માટ� વાજબી કારણો છે, �થી કર�ને જયાર� બધાજ �રુાવાની ભેગી 

િવચારણા કરવામા ંઆવે ક� �મા ંએવી વાસ્તિવકતા ક� સામગ્રી હોય ક� � િવિશષ્ટ શકંાસ્પદ વ્ય�ક્ત 

પ્રત્યેની સાથોસાથ તેનાથી �ૂર પોઈન્ટ કર�. તે �લ કોડ ટ�સ્ટ �જૂબ �નુા સા�બતીની વાસ્તિવક 

અપેક્ષા સા�બત કરવા સમથર્ હોય.  

5.6. વધાર� સભંિવત �રુાવો અવશ્ય િનિ�ત કર� શકાય અને ન�હક� ક�વળ અ�મુાન.  
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5.7. આવો િનણર્ય કરતા પ્રોિસક�ટૂસર્ અવશ્ય િવચારણા કર�ઃ 

• કોઈ પણ સભંિવત વધાર� �રુાવાની અને તેની ક�સ ઉપર થતી અસરના િવસ્તારનો પ્રકાર, 

અને સ્વીકાયર્તા. 

• ચાજ�સ ક� � બધોજ �રુાવો સપોટર્  કરશે;  

• શા માટ� પહ�લેથી �રુાવો મળ� રહ�તો નથી તેના કારણો;  

• વધાર� �રુાવો મેળવવા માટ� સમયની જ��રયાત, ક� �મા ંમળ� રહ�લ કોઈ અટકાયતના 

સમય ગાળામા ંતે મેળવી શકાય ક� ન�હ તેનો સમાવેશ; અને  

• બધાજ સજંોગોમા ં�લ કોડ ટ�સ્ટ માટ� લા� ુપાડવા િવલબં વાજબી છે ક� ન�હ. 

ત્રી� શરત - ક�સના સજંોગો અથવા ગભંીરતા તાત્કા�લક ચાજ�ગ કરવાનો િનણર્ય સમથર્ન કરતા 

હોય.  

5.8. ક�સના સજંોગો અને ગભંીરતાની આકારણી કહ�વાતા �નુાના સબંધંમા ંહોવી જોઈએ અને બેલ 

માન્ય કરવાથી ઉપ�સ્થત થતા જોખમના લેવલ સાથે જોડાયેલ હોવા જોઈએ.  

ચોથી શરત - 1976 ની બેલ એકટ �જૂબ બેલનો િવરોધ કરવા માટ� ચા� ુમહત્વ�ણૂર્ કારણો છે અને 

ક�સના બધાજ સજંોગોમા ંતેમ કર�ુ ંયોગ્ય છે. 

5.9. આવી િનધાર્ર યોગ્ય જોખમની આકારણીના આધાર� અવશ્ય હોવી જોઈએ ક� � એ� ુબતાવે ક� 

શકંાસ્પદ બેલ માટ� મહત્વ�ણૂર્ શરતો સાથે પણ, અ��ુળૂ નથી. દા.ત., ભયાનક શકંાસ્પદ ક� � કોઈ 

િવિશષ્ટ વ્ય�ક્ત અથવા પ�બ્લક માટ� જોખમ�પ હોય અથવા શકંાસ્પદ વ્ય�ક્ત ક� � સાક્ષીઓ સાથે 

દરિમયાનગીર� કરવામા ંઅથવા નાસી જવાનો ભય હોય. પ્રોિસક�ટૂસ� સભંાળ�વૂર્ક તપાસ અથવા 

કોઈ સમથર્ન અથવા સપોટર્  વગરના દાવાનો સ્વીકાર કરવો ન�હ ક� � જોખમ િવષે હશે જો બેલ ઉપર 

�કુત કરવાના હોય.  

પાચંમી શરત- શકંાસ્પદને ચા� કરવા�ુ ં�હ�ર �હતમા ંછે 

5.10. તે સમયે મળ� રહ�લ મા�હતીના આધાર� �લ કોડ ટ�સ્ટના �હ�ર �હતના તબકક� પ્રોિસક�ટૂસ� 

અવશ્ય તે લા� ુપાડવા જોઈએ. 

 

થે્રશોલ્ડ ટ�સ્ટની સમીક્ષા 

5.11. થે્રશોલ્ડ ટ�સ્ટ હ�ઠળ ચા� કરવાનો િનણર્ય અવશ્ય સમીક્ષા (�રવ્�)ૂ હ�ઠળ રાખવો જોઈએ. નકક� 

કર�લ સમયપત્રક �જૂબ બી� વાસ્તિવકતા અથવા પો�લસ તરફથી િનિ�ત કરવામા ંઆવેલ બાક� 

રહ�લ �રુાવો અગ્રલક્ષી�વૂર્ક પ્રોિસક�ટૂર� પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. આવા �રુાવાની િનયિમત આકારણી 
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કર� ખાતર� કરવી ક� ચા� હ� પણ યોગ્ય છે અને બેલ માટ� ચા� ુિવરોધ ન્યાયી છે. �ટલી જલદ�થી 

વધાર� અપે�ક્ષત વધાર� �રુાવો અથવા વાસ્તિવકતા મળતા, �લ કોડ ટ�સ્ટને અવશ્ય લા� ુપાડ� અને 

ક્રાઉન કોટર્  ક�સીસમા,ં કોઈ પણ પ્રસગંમા,ં ઘ� ુકર�ને પ્રોિસક�શૂનની િવિધસર (ફોમર્લ) સિવ�સ પહ�લા 

હશે.  
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ચાજ�સની પસદંગી  

6.1. પ્રોિસક�ટૂસ� ચાજ�સની પસદંગી કરવી જોઈએ ક� �ઃ 

• �નુાની મયાર્દા અને ગભંીરતા�ુ ંપ્રિત�બ�બ પાડ� ુહોય; 

• સ� માટ� કોટર્ને �રૂ� સ�ાઓ આપી અને �નુાની સા�બતી પ�ાત યોગ્ય આદ�શો લાદો; 

• જયા ંપ્રિતવાદ�ને ફોજદાર� આચરણથી લાભ થયો હોય, ત્યા ંયોગ્ય ક�સીસમા ંજપતી માટ� 

આદ�શ- �કુમ કરવાની પરવાનગી આપો; અને  

• ક�સની ર�ૂઆત સ્પષ્ટ અને સરળ ર�તે કરવામા ંસમથર્ન આપો. 

6.2. આનો અથર્ એવો થાય ક� જયા ંપસદંગી કરવાની હોય ત્યા ંપ્રોિસક�ટૂસ� હમેંશા સૌથી ગભંીર 

અથવા ચા� ુચા�ની પસદંગી ન કર� અને ઓછા ચા�ની પસદંગી દ્વારા ન્યાય� ુ�હત સતંોષવામા ં

આવે છે.  

6.3. જ�ર કરતા ંવધાર� ચા� સાથે પ્રોિસક�ટૂસ� કદ� પણ આગળ વધ�ુ ંન�હ ક� � ક�વળ �બૂજ થોડાક 

માટ� પ્રિતવાદ�ને અપરાધનો સ્વીકાર કરવા ઉ�ે�ત કર�. તેવીજ ર�તે, તેઓએ કદ� પણ વધાર� 

ગભંીર ચા� સાથે આગળ વધ�ુ ંન�હ ક� � ક�વળ પ્રિતવાદ�ને ઓછા ગભંીર ચા� માટ� અપરાધનો 

સ્વીકાર કરવા ઉ�ે�ત કર�.  

6.4. પ્રોિસક�ટૂસ� ક�વળ ચા�મા ંફ�રફાર કરવો ન�હ કારણક� ક�સની કયા ં�નુાવણી કરવામા ંઆવશે તે 

િવષે પ્રિતવાદ�એ અથવા કોટર્  દ્વારા િનણર્ય કરવામા ંઆવ્યો હોય.  

6.5. ચા� પછ� ક�સની પ્રગિત થતા સજંોગોમા ંથતા ં�ુસંગત ફ�રફારનો પ્રોિસક�ટૂસ� અવશ્ય ખ્યાલ 

રાખવો જોઈએ. 
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કોટર્ની બહાર િનકાલ 

7.1. પ્રોિસક�શૂનના બદલ ેકોટર્  બહાર િનકાલ થઈ શક� જો તે �નેુગાર માટ� યોગ્ય પ્રિતભાવ ક� જવાબ 

હોય અને/ અથવા �નુો કરવાની ગભંીરતા અને પ�રણામો હોય.  

7.2. કોટર્  બહાર િનકાલ કરવાની અિધ�ૃતા અથવા સલાહ માટ� જયાર� પ્રોિસક�ટૂસર્ને �ુસંગત 

માગર્દશર્ન અ�સુરવા�ુ ંકહ�વામા ંઆવે ત્યાર� તેઓ કોઈ પણ પ્રોિસ�ડ�ગ્સના િનયમા�સુાર હોય, 

અથવા �દવાની (િસિવલ) પેન�લ્ટ, અથવા બી� િનકાલનો સમાવેશ હોય. તેઓએ ખાતર� કરવી 

જોઈએ ક� ઉ�ચત �રુાવાત્મક ધોરણ�ુ ંિવિશષ્ટ કોટર્મા ંબહારના િનકાલને સતંોષવામા ંઆવે ક� �મા ં

સમાવેશ હોય, ક� જયા ં�નુાનો સ્પષ્ટ સ્વીકર, અને આવા િનકાલ દ્વારા �હ�ર �હતની યોગ્ય ર�તે 

બજવણી થાય છે. 
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કોટર્� ુ ંસ્થળ 

8.1. જયાર� મે�જસ્ટ્ર�ટ કોટર્મા ંર�ૂઆત કર� ત્યાર� પ્રોિસક�ટૂસ� અવશ્ય સ� અને ફાળવણીના 

માગર્દશર્ન પ્રત્યે ધ્યાન આપ�ુ ંજોઈએ ક� જયા ંપ્રિતવાદ� િવષે �કુદમો કરવામા ંઆવે.  

8.2. મે�જસ્ટ્ર�ટ કોટર્મા ંક�સને રાખવા િવનતંી કરવા માટ� ગિત કદ� પણ એકજ ક�વળ કારણ અવશ્ય ન 

હોય. જો ક�સને ક્રાઉન કોટર્મા ંમોકલવામા ંઆવે તો, પ્રોિસક�ટૂસ� સભંિવત િવલબંની િવચારણા કરવી 

જોઈએ ક� �મા ંિવ�ક્ટમ (ભોગ બનેલ) અથવા સાક્ષી ઉપર સભંિવત અસરનો સમાવેશ હોય.  

8.3. પ્રોિસક�ટૂસ� ખ્યાલમા ંરાખ�ુ ંજોઈએ ક� જો જપતી માટ�ની કાયર્વાહ�ની આવશ્યકતા રહ�, તો તે 

ફકત કદાચ ક્રાઉન કોટર્મા ંથાય. સમ�ર (સ�ંક્ષપ્ત) કાયર્વાહ� જયા ંયોગ્ય જણાય તે હ��-ુ ઉદે્દશ માટ�, 

કરવામા ંઆવી શક�. 

બાળકો અન ે�વુાન લોકોના સમાિવષ્ટપણાના ક�સ�ુ ંઅદાલતી કાયર્વાહ��ુ ં

સ્થળ  

8.4. પ્રોિસક�ટૂસ� અવશ્ય ખ્યાલ રાખવો જોઈએ ક� જયા ંશકય હોય ત્યા ં�વુાન લોકો (18 વષર્ની 

નીચેનાનો) �થૂ કોટર્મા ં�કુદમો ચલાવવો જોઈએ. તે કોટર્  છે ક� � તેઓની િવિશષ્ટ જ��રયાતો 

સતંોષવા માટ� �ડઝાઈન કર�લ છે. ક્રાઉન કોટર્મા ંબાળક અથવા �વુાન વ્ય�ક્તની ઈન્સાફ� કાયર્વાહ� 

�બૂજ ગભંીર ક�સીસ અથવા જયા ંન્યાયના �હતમા ંઆવા બાળક અથવા �વુાન વ્ય�ક્તની સ�ંકુત 

ર�તે કોઈ �ખુ્ત વયનાની સાથે �કુદમો ચલાવવાની જ�ર હોય તે માટ� અલગ રાખવી જોઈએ.  
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અપરાધના સ્વીકાર�ુ ંકથન 

9.1. પ્રિતવાદ�ને કદાચ બધાજ ન�હ, પણ થોડાક ચાજ�સ માટ� અપરાધનો સ્વીકાર, કરવાની ઈચ્છા 

હોય. િવકલ્પમા,ં તેઓને કદાચ �ુદા, શકય છે ક� થોડાક ગભંીર, ચા� માટ� અપરાધનો સ્વીકાર 

કરવાની ઈચ્છા હોય કારણક� તેઓ ફકત �નુાના ભાગ- �શનો સ્વીકાર કર� છે.  

9.2. પ્રોિસક�ટૂસ� ફકત પ્રિતવાદ�ઓના કથનનો (પ્લી) સ્વીકાર કરવો જોઈએ જોઃ 

• કોટર્  એવી સ� પસાર કર� શક� તેમ હોય ક� � અપરાધની ગભંીરતા સાથે અ��ુળૂ થતી હોય, 

ખાસ કર�ને જયા ંઉગ્ર બનાવાના લક્ષણો હોય;  

• યોગ્ય ક�સીસમા ંતે કોટર્ને જપતી કરવાનો આદ�શ- �કુમ આપી શક� તેમ હોય, ક� જયા ં

પ્રિતવાદ�ને ફોજદાર� આચરણથી લાભ થયો હોય; અને  

• તે કોટર્ને બી� ગૌણ (એ�ન્સલ�ર) આદ�શ લાદવા સાથે �રૂતી સ�ા �રૂ� પાડતી હોય, ક� � 

આવા થોડાક �નુાઓમા ંથઈ શક� પણ બી�ઓ સાથે ન�હ તેનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. 

9.3. જયાર� કથન- દલીલની િવચારણા કરવામા ંઆવતી હોય ત્યાર� ખાસ સભંાળ (ક�ર) અવશ્ય લેવી 

જોઈએ ક� � પ્રિતવાદ�ને આદ�શાત્મક (મેન્ડટ�ર) અલ્પતમ (િમિનમમ) સ� લાદવા�ુ ંટાળતી હોય.  

9.4. પ્રોિસક�ટૂસ� અવશ્ય અપરાધના કથન- દલીલનો કદ� પણ સ્વીકાર કરવો જોઈએ ન�હ કારણક� 

તે સગવડતાભર�લ હોય.  

9.5. ઓફર કરવામા ંઆવતી દલીલના સ્વીકારની િવચારણા કરવી ક� ન�હ તે વખતે, જયા ંશકય હોય 

ત્યા,ં ખાતર� કરવી જોઈએ ક� િવ�ક્ટમના િવચારો અથવા યોગ્ય ક�સીસમા ંિવ�ક્ટમના પ�રવારના 

દ્ર�ષ્ટબ�ુંઓને, ખ્યાલમા ંરાખવામા ંઆવે છે જયાર� આવી દલીલનો સ્વીકાર કરવા�ુ ં�હ�ર �હતમા ંછે 

ક� ન�હ તેનો િનણર્ય કરતા. આમ છતા ંપણ, િનણર્ય પ્રોિસક�ટૂરના હાથમા ંહોય છે.  

9.6. કોટર્ને તે અવશ્ય સ્પષ્ટ કર�ુ ંજોઈએ ક� કયા �ખુ્ય આધાર ક� િસધ્ધાતેં કોઈ પણ દલીલ આગળ 

વધવામા ંઅને સ્વીકાર�ય છે. એવા ક�સીસ ક� �કસ્સાઓમા ંક� જયા ંપ્રિતવાદ� અપરાધની દલીલોના 

ચાજ�સનો સ્વીકાર કરતા હોય પણ પ્રોિસક�શૂન ક�સ કરતા �ુદ� હક�કતોને લઈને, અને જયા ંઆવી 

સ�ને મહત્વ�ણૂર્ર�તે અસર કર� શક� તેમ હોય, ત્યા ંકોટર્ને �રુાવો સાભંળવા�ુ ંકહ�વામા ંઆવે ક� �થી 

કર�ને �ુ ંથ� ુહોય તે નકક� કર�, અને ત્યારબાદ તે આધાર ઉપર સ� કરવામા ંઆવે.  

9.7. જયા ંપ્રિતવાદ�એ અગાઉ િનિ�ત ક�ુર્ હોય ક� સ� કરતી વખતે આવા �નુાની િવચારણા 

કરવાની તેઓ કોટર્ને િવનતંી કરશે, પણ ત્યારબાદ કોટર્મા ં�નુો ક�લૂ કરવાની ના પાડ�, તો 

પ્રોિસક�ટૂસ� િવચારણા કરવી જોઈએ ક� આવા �નુા માટ� પ્રોિસક�શૂની જ��રયાત છે ક� ન�હ. 

પ્રોિસક�ટૂસ� પ્રિતવાદ�ના વક�લને અને કોટર્- અદાલતને �લુાસો કરવો જોઈએ ક� આવા અપરાધના 
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પ્રોિસક�શૂન માટ� પો�લસ અથવા જયા ંશકય હોય ત્યા ંબી� તપાસ કરનારાઓ સાથે વધાર� સમીક્ષા 

કરવાની અને સલાહમતં્રણાની શરતે હશે.  
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પ્રોિસક�શૂનના િનણર્યની ફ�રિવચારણા 

10.1. લોકોએ CPS દ્વારા લેવાયેલ િનણર્યો ઉપર ભરોસો રાખી શકવો જોઈએ. સામાન્યર�તે, જો CPS 

શકંાસ્પદ વ્ય�ક્ત અથવા પ્રિતવાદ�ને પ્રોિસક�શૂન નથી થવા�ુ,ં અથવા પ્રોિસક�શૂન બધં રહ�ુ ંછે, 

તેમ કહ� ત્યાર� ક�સ ફર�થી શ� થશે ન�હ. પણ પ્રસગંોવાર એવા ક�સીસ હોય છે ક� જયાર� CPS પ્રોિસક�ટૂ 

ન�હ કરવાનો અથવા અદાલત- કોટર્  બહાર િનકાલ કરવાના માગર્ દ્વારા ધ્યાન આપી આવો િનણર્ય 

ઉથલાવે અથવા ખાસ કર�ને જો ક�સ ગભંીર હોય ત્યાર� , પ્રોિસક�શૂન ફર�થી તે શ� કર�.  

10.2. આવા ક�સીસમા ંસમાવેશ છેઃ   

• એવા ક�સીસમા ંક� જયા ંઅસલ (ઓ�ર�નલ) િનણર્યમા ંવધાર� સમીક્ષા એ� ુબતાવતી હોય ક� 

તે ખો�ુ હ�ુ ંઅને, ફોજદાર� ન્યાયપધ્ધિતમા ંિવ�ાસ �ળવી રાખવા માટ�, અગાઉનો િનણર્ય 

કય� હોવા છતા ંપણ પ્રોિસક�શૂન લાવ�ુ ંજોઈએ; 

• � ક�સીસ બધં કરવામા ંઆવ્યા હોય �થી વધાર� અપે�ક્ષત �રુાવો, ક� � ક�ટલેક �શે ન�કના 

ભિવષ્યમા ંમળ� રહ�વાની સભંાવના હોય, તો તે ભે� ુકર� અને તૈયાર કર� શકાય. આવા 

ક�સીસમા,ં પ્રોિસક�ટૂર પ્રિતવાદ�ને જણાવશે ક� પ્રોિસક�શૂન ફર�થી શ� થશે;  

• એવા ક�સીસ ક� �ને પ્રોિસક�ટૂ ન�હ કરવામા ંઆવેલ હોય અથવા �રુાવાના અભાવે બઘં 

કર�લ હોય પણ જયા ંવધાર� મહત્વ�ણૂર્ �રુાવો મોડ�થી �ણવામા ંઆવેલ હોય; અને  

• �તૃ્� ુસમાિવષ્ટ થતા ક�સ ક� �માથંી �તૃ્�િુવષયક તપાસને અ�સુર�ને કરવામા ંઆવતી 

તારવણી એ� ુસમાપન કરતી હોય ક� અગાઉ પ્રોિસક�ટૂ ન�હ કરવાનો િનણર્ય કય� હોવા 

છતા ંપણ પ્રોિસક�શૂન લાવ�ુ ંજોઈએ. 

10.3. િવ�ક્ટમ્સ રાઈટ � ૂ�રવ્� ૂસ્ક�મ હ�ઠળ, િવ�ક્ટમ્સ કદાચ અ�કુ CPSના િનણર્યનો �રવ્� ૂક� �મા ંપ્રોિસક�શૂન 

ન�હ શ� કરવાનો અથવા પ્રોિસક�શૂન બધં કરવા માટ� પ્રયત્ન કર�. 
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2વૈક�લ્પક રચનાઓ 

 

આ પ્રકાશન વેલ્શ ભાષામા ંઅન ેઈઝી ર�ડ (સહ�લાઈથી વાચંી શકાય) �તૃાતંમા ંમળ� 

રહ�શેઃ www.cps.gov.uk. વૈક�લ્પક રચનામા ંCPS પ્રકાશનની �ગુમતા સાધવાની 

મા�હતી માટ�, �ૃપા કર� સપંકર્  કરોઃ  

enquiries@cps.gov.uk  

 
 

2ક્રાઉન પ્રોિસક�શૂન સિવ�સ િવષે 

1�ગ્લેન્ડ અન ેવેલ્સની �ક્રિમનલ કોટર્મા-ં અદાલતોમા ં�નુાવણી કરવામા ંઆવતા મોટા 

ભાગના ક�સીસના પ્રોિસક�શૂન માટ� CPS જવાબદાર છે. �ડર�કટર ઓફ પ�બ્લક 

પ્રોિસક�શૂનના ને�તૃ્વથી પો�લસ અન ેબી� એજ�ન્સઓ દ્વારા તપાસવામા ંઆવતા 

ફોજદાર� ક�સીસ ઉપર િનષ્પક્ષર�ત ેકાયર્ કર� છે. વધાર� ગભંીર અથવા � ૂચંવણવાળા 

ક�સીસમા ંCPS યોગ્ય ચા� નકક� કરવા માટ� જવાબદાર છે અન ેભોગ બનલેાઓન ેઅન ે

સાક્ષીઓન ેમા�હતી, સહાય અન ેસપોટર્  (ટ�કો- આધાર) �રૂો પાડ� છે.  

 

cps.gov.uk 

  

@cpsuk 
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