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ਜਾਣ-ਪਿਹਚਾਣ 

 

1.1. ਕ�ਾਊਨ ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ ਲਈ ਨ� ਮਾਵਲੀ (ਨ� ਮਾਵਲੀ) ਪ�ਸੋੀਿਕਊਸ਼ਨ ਆਫ ਅਫ�ਸਜ਼ੇ ਐਕਟ (Prosecution of 

Offences Act)1985 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਤਿਹਤ ਡਾਇਰਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਪਬਿਲਕ ਪ�ਸੋੀਿਕਊਸ਼ਨਜ਼ (Director of 

Public Prosecutions) (DPP) ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਨ� ਮਾਵਲੀ ਦਾ ਅਠਵ� ਸੰਸਕਰਣ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ 

ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਵਾਲੇ ਸਾਰ ੇਸੰਸਕਰਣ� ਦੀ ਥ� ਲ�ਦੀ ਹ।ੈ  

1.2. DPP (ਡੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਕ�ਾਊਨ ਪ�ੋਸੀਿਕਊਸ਼ਨ ਸਰਿਵਸ (Crown Prosecution Service) (CPS) ਦਾ ਮੁਖੀ ਹ ੈ

ਜੋ ਇੰਗਲ�ਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਿਵੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਪ�ਮੁੱ ਖ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਹ।ੈ DPP ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਜ ੋ

CPS (ਸੀ.ਪੀ.ਐ�ਸ.) ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮ�ਟ (ਸੰਸਦ) ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹਠੇ ਸਤੰੁਤਰ ਰਪੂ ਿਵੱਚ 

ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ   

1.3. ਨ� ਮਾਵਾਲੀ ਉਨ� � ਆਮ ਿਸਧਾਤ� ਬਾਰ ੇਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ� (ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਿਲਆ)ਂ ਨੰੂ ਸਧੇ ਿਦੰਦੀ ਹ ੈਿਜਨ� � ਨੰੂ 

ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮ� ਅਮਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਨ� ਮਾਵਲੀ ਨੰੂ ਮੁਢਲੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ CPS 

ਿਵੱਚ ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ� ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜ ੇਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ ਨ� ਮਾਵਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜ� ਤ� 

ਪਰੰਪਰਾ ਰਾਹ� ਜ� ਫੇਰ ਿਕ�ਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਰਾਹ� ਉਨ� � ਵਾਸਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ  

1.4. ਇਸ ਨ� ਮਾਵਲੀ ਿਵੱਚ: “” 

• “ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ” ਦੀ ਵਰਤ� ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ ੈਿਜਸ ਨੰੂ ਰਸਮੀ 

ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੇ ਪਾਤਰ ਤਿਹਤ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ;  

• “ਪ�ਿਤਵਾਦੀ” ਦੀ ਵਰਤ� ਅਿਜਹ ੇਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ �ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ 

ਹੈ ਜ� ਿਜਸ ਨੰੂ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ; 

• “ਅਪਰਾਧੀ” ਦੀ ਵਰਤ� ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨ�  ਜਰੁਮ ਕਰਨ 

ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਜ� ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ� ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ; 

•  “ਪੀੜ�ਤ” ਦੀ ਵਰਤ� ਅਿਜਹ ੇਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ ੈਿਜਸ ਿਵਰੁੱ ਧ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ, ਜ� ਜ ੋCPS ਵੱਲ� ਿਵਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹ ੇਜ� ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹ।ੈ   
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ਆਮ ਿਸਧ�ਤ  

2.1. ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਿਨਆਂਇਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ ਦੀ ਸੁੰ ਤਤਰਤਾ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ (ਸਭ ਤ� 

ਅਿਹਮ) ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ ਉਨ� � ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਜ� ਏਜੰਸੀਆ ਂਤ� ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜ ੋਮੁੱ ਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ 

ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀਆ।ਂ CPS ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ ਪਿੁਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨ� ਏਜੰਸੀਆਂ ਤ� ਵੀ 

ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਬਗੈਰ ਿਕਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲ ਤ� ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੇਵੇਰਾਨਾ ਫ਼ਰਜ਼� 

ਦਾ ਿਨਭਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ�ੋਤ ਦੇ ਅਢੁਕਵ� ਜ� ਬੇਲੋੜੋ ਦਬਾਅ ਜ� ਪ�ਭਾਵ ਤ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਨਾ 

ਹੋਣ।  

2.2. ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ CPS ਦਾ ਕੰਮ ਨਹ� ਹ ੈਿਕ ਕੀ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਲਿਕ 

ਇਸ ਨ�  ਇਸ ਬਾਰ ੇਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨਾ ਹ ੈਿਕ ਕੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ੇਜਾਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨਾ 

ਉਿਚਤ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਲਈ CPS ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਿਕਸੇ ਦੋਸ਼ ਜ� ਮਜੁਰਮਾਨਾ ਿਵਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਿਕਸ ੇਤਰ�� ਨਾਲ ਇੱਕ 

ਜ�ਚ-ਨਤੀਜਾ, ਜ� ਇਸ ਬਾਰ ੇਅਨੁਮਾਨ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ। ਦੋਸ਼ ਬਾਰ ੇਜ�ਚ-ਨਤੀਜਾ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ� ਕੱਿਢਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹ।ੈ   

2.3. ਇਸ ੇਤਰ�� ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰਰੂੀ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਿਕ 

ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜਰੁਮ ਦਾ ਪੀੜ�ਤ ਨਹ� ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਿਜਹ ੇਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨਾ CPS ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨਹ� ਹੈ।  

2.4. ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਜ� ਅਦਾਲਤ ਤ� ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਹ ੈਜੋ 

ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ, ਪੀੜ�ਤ�, ਗਵਾਹ� ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਆਮ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੇਦ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

2.5. ਇਹ ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ� ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਕ ਉਿਚਤ ਜਰੁਮ ਲਈ ਸਹੀ ਿਵਅਕਤੀ 

’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਿਕਧਰੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਮਜੁਰਮ� ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਈ ਜਾਵੇ। ਪੀੜ�ਤ�, ਗਵਾਹ�, 

ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ, ਪ�ਿਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ� ਲਈ ਿਨਆ ਂਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਸਵਰਕ ਫੈਸਲੇ 

ਉਿਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਿਨਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਿਕ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਢੁਕਵ� 

ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ�ਗਟਾਵੇ ਦੀਆ ਂਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।    

2.6. ਹਾਲ�ਿਕ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥ� ਅਤੇ ਇਸੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵ� ਬਾਰ ੇਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 

ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਿਸਧ�ਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜ ੋਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  

2.7. ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮ�, ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਨਆਕਂਾਰੀ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਉਨ� � ਨੰੂ 

ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਪ�ਿਤਵਾਦੀ, ਪੀੜ�ਤ ਜ� ਿਕਸ ੇਹਰੋ ਗਵਾਹ ਦੇ ਨਸਲੀ ਜ� ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਿਲੰਗ, ਅਸਮਰੱਥਾ, ਉਮਰ, 

ਧਰਮ ਜ� ਆਸਥਾ, ਿਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਜ� ਿਲੰਗਕ ਪਿਹਚਾਣ ਬਾਰ ੇਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨ�ਜੀ ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਿਲਆ ਂ�ਤੇ 

ਪ�ਭਾਿਵਤ ਨਹ� ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਸਆਸੀ ਸਚੋ-ਿਵਚਾਰ� ਤ� ਪ�ੇਰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਮਿਹਜ਼ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹ� ਬਿਲਕ ਹਮਸ਼ੇਾ ਿਨਆ ਂਦੇ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ   

2.8. ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰ ਚ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਪੀੜ�ਤ� ਨੰੂ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਿਬਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਉਨ� � ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਿਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ 

ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਸਰੱੁਿਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ  
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2.9. CPS ਮਜੌੂਦਾ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਨਤਾ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਉਦਸ਼� ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹ।ੈ ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ ਕਾਨੰੂਨ 

ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਫ਼ਰਜ਼� ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  

2.10. ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ (Human Rights 

Act) 1998 ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਬਾਰ ੇਯਰੂਪੀਅਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (European Convention on Human 

Rights) ਦੇ ਿਸਧਾਤ� ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼� ਅਤੇ DPP ਤਰਫ� CPS ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਨੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਸਧੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

CPS ਦੀ ਸਧੇ ਿਵੱਚ ਖਾਸ ਜਰੁਮ� ਅਤੇ ਮਜੁਰਮ� ਲਈ ਹਰੋ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ� ਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ CPS ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 

’ਤੇ ਫੌਜਕਾਰੀ ਕਾਰਜ-ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਨਯਮ� (Criminal Procedure Rules) ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਿਵਹਾਰ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼� 

(Criminal Practice Directions) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧ ਕ�ਸਲ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-

ਿਨਰਦੇਸ਼� (Sentencing Council Guidelines) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ� ਤ� ਉਤਪੰਨ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂ

ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

2.11. CPS ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਕਿਮਆ ਂਦੀ ਤਰਫ� ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ�ਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਕੇਸ� ਿਵੱਚ 

ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਮਿਹਕਿਮਆਂ ਦੀਆ ਂਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਿਕਸੇ ਵੀ ਢੁਕਵੀਆ ਂਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ  

2.12. ਇੰਗਲ�ਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਜਰੁਮ� ਲਈ CPS ਵੱਲ� ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਵੱਲ� ਮੁਕੱਦਮਾ 

ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਹਨ� ਕੇਸ� ਿਵੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮ�, CPS ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ, ਿਜੱਥੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ 

ਢੁਕਵ� ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ ਦੀ ਿਕਸੇ ਸਬੰਧਤ ਪਾਲਣਾ, ਜ� ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜ� ਨ� ਮਾਵਲੀ ਨੰੂ 

ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

2.13. ਿਜੱਥੇ ਇੰਗਲ�ਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਿਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨ ਵੱਖ-ੋਵੱਖਰ ੇਹੁੰ ਦੇ ਹਨ �ਥੇ ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 

ਨ� ਮਾਵਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀ, ਸੇਧ ਜ� ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਿਮਆਰ ਨੰੂ ਿਧਆਨ 

ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
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ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਿਕ ਕੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹ ੈ 

3.1. ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਜ� ਪਚੇੀਦਾ ਕੇਸ� ਿਵੱਚ, ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ  ਿਵਰੁੱ ਧ 

ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ, ਜ ੇਅਿਜਹਾ ਹੈ, ਤ� ਜੁਰਮ ਿਕਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਵੱਜ� ਅਦਾਲਤ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਪਟਾਰ ੇਲਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� 

ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨ� ਮਾਵਲੀ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰ ੇDPP ਦੀ ਸਧੇ ਅਤੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਸੇਧ ਜ� ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਿਲਸ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰ ੇਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਬਲਕੁਲ ਉਹੀ 

ਿਸਧਾਤ� ਨੰੂ ਅਮਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆ�ਦੀ ਹ ੈਿਕ ਕੀ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਰੁੱ ਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੁਆੂਤ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਿਜਸ ਲਈ ਉਹ ਿਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਹਨ।  

3.2. ਪੁਿਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ�ਚਕਰਤਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਿਥਤ ਜਰੁਮ ਬਾਰ ੇਜ�ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਆਪਣੇ ਸ�ਤੋ� ਨੰੂ ਿਕਵ� ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਜ�ਚ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰਨ ਜ� ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਜ�ਚ 

ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰ ੇਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਪਿੁਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ�ਚਕਰਤਾਵ� ਨੰੂ ਜ�ਚ ਦੇ ਪ�ਸ਼ਨ� ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ 

ਉਿਚਤ ਤਰਤੀਬ, ਸਬਤੂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ�, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਵਾਲੀਆ ਂਕਾਰਜ-ਪ�ਿਕਿਰਆਵ�, ਪ�ਗਟਾਵੇ ਦੇ 

ਪ�ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱ ਚੀ ਜ�ਚ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰ ੇਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਿਵੱਚ ਮਜੁਰਮਾਨਾ ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 

ਿਵੱਚ ਸਧੋ ਕਰਨ ਜ� ਦਾਇਰ ੇਨੰੂ ਛੋਟਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ�ਚ ਅਧੀਨ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀਆ ਂਿਗਣਤੀਆ ਂਬਾਰ ੇਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਅਿਜਹੀ ਸਲਾਹ ਪੁਿਲਸ ਅਤੇ ਹਰੋਨ� ਜ�ਚਕਰਤਾਵ� ਨੰੂ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮ� ਅੰਦਰ ਜ�ਚ ਮੁਕੰਮਲ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਅਸਰਦਾਰ ਪ�ਸੋੀਿਕਊਸ਼ਨ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ  

3.3. ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ ਪੁਿਲਸ ਜ� ਹਰੋਨ� ਜ�ਚਕਰਤਾਵ� ਨੰੂ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਨਹ� ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ, ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਇਹ 

ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮ�, ਿਕ ਕੀ ਨ� ਮਾਵਲੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਖ ਦੇ ਅਮਲ ਨੰੂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ� ਪਰਖ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇ

ਤਰ�� ਪਰੂਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਪ�ਸ਼ਨ� ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਜ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

3.4. ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਸਬੂਤ ਸਬੰਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆ ਂਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਅਤੇ, ਿਜੱਥੇ ਿਕਧਰ ੇਸੰਭਵ ਹੁੰ ਦਾ 

ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਪਰ, ਪ�ਵੇਸ਼-ਅਧਾਰ ਵਾਲੀ ਪਰਖ ਹੋਣ ’ਤੇ (ਦੇਖੋ ਭਾਗ 5), 

ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਿਜਹ ੇਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨ� ਮਾਵਲੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਖ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਨੰੂ 

ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ (ਦੇਖ ੋਭਾਗ 4) ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੰੂ ਹੋਰ ਜ�ਚ ਦੁਆਰਾ ਮਜਬੂਤ ਨਹ� ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜ� ਿਜੱਥੇ 

ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਲਈ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ (ਦੇਖੋ ਭਾਗ 4)। ਹਾਲ�ਿਕ 

ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ ਮੁਢਲੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਪਿੁਲਸ ਜ� ਹਰੋ ਜ�ਚਕਰਤਾਵ� ਵੱਲ� ਿਦੱਤੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ �ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ 

ਹਨ ਪਰ ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਉਨ� � ਤਰਫ� ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਜ� ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ 

ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਬਤੂ ਜ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਢੁਕਵ� ਕੇਸਾ ਿਵੱਚ, 

ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਉਨ� � ਦੇ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ   

3.5. ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ ਨੰੂ �ਥੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰ ੂਜ� ਜਾਰੀ ਨਹ� ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿਜੱਥੇ ਉਨ� � ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ 

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਿਕ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ 

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ� ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂ�ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗੀ।  

3.6. ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ ਉਸ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਪੁਿਲਸ ਜ� ਹੋਰਨ� ਜ�ਚਕਰਤਾਵ� ਤ� ਪ�ਾਪਤ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੀਿਖਆ ਇੱਕ ਿਨਰੰਤਰ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਵੀ 

ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ ੋਕੇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਬਚਾਅ 
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ਪੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਜ ੋਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪ�ਸ਼ਨ� ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਤਰਤੀਬ ਿਜਸ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਅਣਵਰਤੀ ਸਾਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਜੋ ਪ�ਸੋੀਿਕਊਸ਼ਨ ਕੇਸ ਨੰੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ ੈਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਉਹ ਹੱਦ ਿਜੱਥ� ਤੱਕ ਦੋਸ਼� ਨੰੂ ਬਦਲਨਾ ਜ� ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ� ਪ�ੋਸੀਿਕਊਸ਼ਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਨਹ� 

ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੇਸ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਮ� ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਪੀੜ�ਤ ਦੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ (Victims' Right to Review) ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ 

ਤਿਹਤ ਪੀੜ�ਤ �ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਿਕਧਰ ੇਸੰਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂ

ਕਰਨ ਜ� ਇਸ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਸਮ� ਜ�ਚਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ 

ਅਤੇ ਜ�ਚਕਰਤਾ ਨ� ੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠ�  ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਿਜ਼ਮੇਵਾਰੀ CPS ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ 

ਿਕ ਕੀ ਕੇਸ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜ� ਨਹ�।  

3.7. ਪਾਰਲੀਮ�ਟ ਨ�  ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸੀਮਤ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਜੁਰਮ� ਨੰੂ ਿਸਰਫ DPP ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ 

ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ� � ਨੰੂ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਕੇਸ� ਿਵੱਚ DPP, ਜ� 

ਉਨ� � ਦੀ ਤਰਫ� ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮ� ਨ� ਮਾਵਲੀ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ 

ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ।  

3.8. ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਜਰੁਮ ਵੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਲੈ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਿਜਹ ੇਿਕਸੇ ਕੇਸ� ਨੰੂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਸਮ� 

ਮਜੌੂਦਾ ਸਧੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਕੁਝ ਜੁਰਮ� ਬਾਰ ੇਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰੁੂਆਤ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� 

ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਕੇਸ� ਿਵੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ 

ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਢੁਕਵ� ਸਧੇ ਨੰੂ ਅਮਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਿਹਮਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ 

ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੰੂ CPS ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆ ਂਲਈ ਪਾਰਲੀਮ�ਟ ਪ�ਤੀ 

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਿਹੱਸ ੇਵੱਜ� ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੇਸ� ਬਾਰ ੇਸੂਿਚਤ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।  
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ਨ� ਮਾਵਲੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਖ  

4.1. ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮ� ਹੀ ਮੁਕੱਦਮ ੇਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਰੁ ੂਜ� ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਜਦ� 

ਇੱਕ ਕੇਸ ਨ�  ਨ� ਮਾਵਾਲੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਖ ਦੇ ਦੋਵ� ਪੜਾਆ ਂਨੰੂ ਪਾਸ ਕਰ ਿਲਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਦਾ ਅੱਪਵਾਦ ਉਸ ਸਮ� 

ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਜਦ� ਪ�ਵੇਸ਼-ਅਧਾਰ ਵਾਲੀ ਪਰਖ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਭਾਗ 5)।  

4.2. ਨ� ਮਾਵਾਲੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਖ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਅ ਹਨ: (i)  ਸਬੂਤ ਵਾਲਾ ਪੜਾਅ; ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ (ii) ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ 

ਵਾਲਾ ਪੜਾਅ।  

4.3. ਨ� ਮਾਵਾਲੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਖ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:  

a) ਜਦ� ਪ�ਸ਼ਨ� ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਿਹੰਦੀ ਮੁਨਾਸਬ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰ ਿਲਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; ਜ� 

b) ਜ�ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤ� ਸੰਤੁਸ਼ਟ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲੇਰੇ ਸਬਤੂ ਜ� ਸਾਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨ� ਮਾਵਾਲੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਖ ਦੇ ਅਮਲ �ਤੇ 

ਪ�ਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ, ਭਾਵ� ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਜ� ਿਵਰਧੋ 

ਿਵੱਚ।  

4.4. ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵੱਚ ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ ਨੰੂ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਕ ਕੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 

ਲੋੜ�ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਹ।ੈ ਪਰ, 

ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਣੋਗੇ ਿਜੱਥੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਿਕ ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਲਈ 

ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਹ� ਹ।ੈ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆ ਂਿਵੱਚ, ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ 

ਕੇਸ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਨਹ� ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  

4.5. ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਫੈਸਲਾ ਿਸਰਫ ਤ� ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤ� ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ 

ਿਕ ਅਪਰਾਧਕਤਾ ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਹੱਦ ਨੰੂ ਤੈਅ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ�� 

ਸੂਿਚਤ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ� ਕੋਲ ਅਿਜਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� 

ਜ�ਚ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨ� ਮਾਵਲੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਖ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਅਦ 

ਿਵੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ  

ਸਬੂਤ ਵਾਲਾ ਪੜਾਅ 

4.6. ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਬਾਰ ੇਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ ਬਾਰ ੇਹਰਕੇ ਸ਼ੱਕੀ 

ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਰੁੱ ਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਸਤਿਵਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ�ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹ*ੈ।  
ਉਨ� � ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 

ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਕੇਸ ਸਬੂਤ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਨੰੂ ਪਾਸ 

ਨਹ� ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹ� ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹ� ਪ�ਦਾ ਇਹ 

ਿਕੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਜ� ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  

4.7. ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਸਤਿਵਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰ ੇਜ�ਚ-ਨਤੀਜਾ ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਬਾਰ ੇਿਨਰਪੱਖ ਮੁਲ�ਕਣ 

’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਿਜਸ 

ਨੰੂ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਜ� ਿਜਸ �ਤੇ ਉਹ ਭਰਸੋਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈਿਨਆਉਂਿਚਤ, ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ 

ਮੁਨਾਸਬ ਿਜਊਰੀ ਜ� ਮਿਜਸਟ�ੇਟ� ਦਾ ਬ�ਚ ਜ� ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜੱਜ, ਜ ੋਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਸਹੀ 

ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਮਤੁਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੱਲ� ਕਿਥਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਪ�ਿਤਵਾਦੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ 

ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਖ ਤ� ਵੱਖਰੀ ਹ ੈਜੋ ਫੌਜਦਾਰੀ 
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ਅਦਾਲਤ� ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਮਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਅਦਾਲਤ ਿਸਰਫ ਤ� ਹੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ 

ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ ੈਜ ੇਇਸ ਨੰੂ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਿਕ ਪ�ਿਤਵਾਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।   

4.8. ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮ� ਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ�ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ� ਅੱਗੇ 

ਿਦੱਤੀਆ ਂਗੱਲ� ਪੁੱ ਛਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: 

ਕੀ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?  
ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਿਕਸ ੇਖਾਸ ਸਬੂਤ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗਤਾ �ਤੇ ਕੋਈ 

ਪ�ਸ਼ਨ ਹ।ੈ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:  

• ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ� ਸਬੂਤ ਨੰੂ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਮੰਨ�  ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ; ਅਤੇ 

• ਸਮੁੱ ਚ ੇਸਬੂਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਬਤੂ ਦੀ ਅਿਹਮੀਅਤ ਬਾਰੇ।  

ਕੀ ਸਬੂਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ?  
ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਸਬਤੂ ਦੀ ਭਰੋਸਯੇੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਉਠਾਉਣ ਲਈ 

ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦਰਸੁਤਤਾ ਜ� ਪਰੂਨਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ  

ਕੀ ਸਬੂਤ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯਗੋ ਹੈ?  
ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ �ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।  

ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜ ੋਸਬੂਤ ਦੇ ਢੁਕਵ�ਪਣ ਬਾਰੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?  
ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱ ਚ ੇਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ 

ਅਿਜਹੀ ਸਾਮੱਗਰੀ ਹ ੈਜ ੋਸਬੂਤ ਦੇ ਢੁਕਵ�ਪਣ ਦੇ ਮਲੁ�ਕਣ �ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ ੇ

ਿਵੱਚ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਜ�ਚ ਵਾਲੀ ਸਾਮੱਗਰੀ, ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਨ� ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਮਨੁਾਸਬ ਤਰਤੀਬ ਜ਼ਰੀਏ ਪ�ਾਪਤ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਾਮੱਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ  

ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਵਾਲਾ ਪੜਾਅ 
4.9. ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੰੂ ਵਾਜਬ ਠਿਹਰਾਉਣ ਜ� ਅਦਾਲਤ ਤ� ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਿਨਪਟਾਰ ੇਦੀ 

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ�ਦਾ ਸਬਤੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, �ਥੇ ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਕੀ ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ  

4.10. ਇਹ ਿਨਯਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹ� ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਸਬੂਤ ਵਾਲਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾਇਆ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦ� ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ� ਤੱਕ ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤ� ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹ� 

ਹੁੰ ਦਾ ਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਿਵਰੁੱ ਧ ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਜ�ਦੇ (ਕਾਰਕ�) ਦੇ 

ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੇਸ� ਿਵੱਚ ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤ� ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ

ਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜੁਰਮ ਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਤ� ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਰਾਹ� ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 

ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਢੁਕਵ� ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  

4.11. ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮ�, ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਹੇਠ� 4.14 a) ਤ� ਲੈ ਕੇ g) ਤੱਕ ਦੇ ਪਿੈਰਆ ਂਿਵੱਚ 

ਿਦੱਤੇ ਪ�ਸ਼ਨ� ਿਵੱਚ� ਹਰੇਕ ਬਾਰ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ� ਜ ੋਮਕੱੁਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 

ਿਵਰੁੱ ਧ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਦੇ ਢੁਕਵ� ਕਾਰਕ� ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ� � ਕਾਰਕ� ਨੰੂ, 

DPP ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਢੁਕਵ� ਸਧੇ ਜ� ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਦੇ ਕਾਰਕ� ਨਾਲ ਿਮਲਾਉਣ ’ਤੇ 

ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਦੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ (ਪਰੂਾ ਕਰਨ) ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ  

4.12. 4.14 a) ਤ� ਲੈ ਕੇ g) ਤੱਕ ਦੇ ਪਿੈਰਆ ਂਿਵੱਚ ਹਠੇ� ਹਰੇਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਲਈ ਿਵਆਿਖਆਤਮਕ ਖਰੜਾ ਹਰਕੇ ਖਾਸ 

ਪ�ਸ਼ਨ ਨੰੂ ਨਿਜੱਠਣ ਸਮ� ਅਤੇ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਸਮ� ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਸਧੇ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਕੀ ਇਹ 
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ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਜ� ਿਵਰੋਧ ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਦੇ ਕਾਰਕ� ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਪਿਹਚਾਣ ਕੀਤੇ 

ਇਹ ਪ�ਸ਼ਨ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹ� ਹ ੈਅਤੇ ਸਾਰ ੇਪ�ਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਨਹ� ਹ ੋਸਕਦੇ। ਹਰੇਕ ਪ�ਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਪਿਹਚਾਣ 

ਕੀਤੇ ਕਾਰਕ� ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਿਹਮੀਅਤ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ� ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵ� ਮਤੁਾਬਕ ਵੱਖ-ੋਵੱਖਰੀ 

ਹੋਵੇਗੀ।  

4.13. ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਿਕ ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਕ ਿਵਰਧੋੀ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ 

ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨ� ਕਈ ਕਾਰਕ� ਤ� ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਹਾਲ�ਿਕ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ 

ਜਾਣ ਿਵਰੁੱ ਧ ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ 

ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮ� ਉਨ� � ਕਾਰਕ� 

ਨੰੂ ਿਵਚਾਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ  

4.14. ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੇ ਪ�ਸ਼ਨ� ਿਵੱਚ� ਹਰੇਕ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

a) ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਜੁਰਮ ਿਕੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ? 
• ਜੁਰਮ ਿਜੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਓਨੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ  

• ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਮਲੁ�ਕਣ ਕਰਨ ਸਮ�, ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ� b) ਅਤੇ c) ਪ�ਸ਼ਨ ਪੁੱ ਛ ਕੇ 

ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ਪਰੂਨਤਾ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ।  

b) ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੈ? 
• ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ਪਰੂਨਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਿਜੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਓਨੀ 

ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
• ਦੋਸ਼ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਣ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗੱਲ� ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ: 

i. ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪੱਧਰ;  

ii. ਉਹ ਹੱਦ ਿਜੱਥ� ਤੱਕ ਜਰੁਮ ਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਤ� ਸੋਿਚਆ-ਿਵਚਾਿਰਆ ਅਤੇ/ਜ� ਿਵ�ਿਤਆ ਿਗਆ ਸੀ; 

iii. ਉਹ ਹੱਦ ਿਜੱਥ� ਤੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੰੂ ਮਜੁਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤ� ਫਾਇਦਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ; 

iv. ਕੀ ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਰੁਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ/ਜ� ਅਦਾਲਤ ਤ� ਬਾਹਰ 

ਿਨਪਟਾਰ ੇਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹੋਣ ਸਮ� ਜ� ਅਦਾਲਤ ਹੁਕਮ ਤਿਹਤ ਹਣੋ ਸਮ� ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ 

ਹਨ;  

v. ਕੀ ਜਰੁਮ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਜ� ਇਸ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜ� ਹੈ; 

vi. ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਿਰਪੱਕਤਾ (ਹੇਠ� ਪੈਰਾਗਰਾਫ d ਦੇਖੋ)। 

• ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ਪਰੂਨਤਾ ਦਾ ਉਸ ਸਮ� ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਣੋ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜ ੇਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 

ਮਜਬੂਰ, ਬੇਬਸ ਜ� ਸ਼ੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਜਰੁਮ ਦਾ ਪੀੜ�ਤ ਹੈ ਜ ੋਉਨ� � ਦੇ 

ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹ।ੈ   

• ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਜਰੁਮ ਸਮ� ਕੀ ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਵੱਡੀ 

ਖਰਾਬ ਮਾਨਿਸਕ ਜ� ਸਰੀਰਕ ਿਸਹਤ ਜ� ਅਸਮਰੱਥਾ ਤ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੈ ਜ� ਸੀ, ਿਕ�ਿਕ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ 

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੈ। ਪਰ, ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹ ੈਿਕ ਜੁਰਮ ਿਕੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਕੀ ਸ਼ੱਕੀ 

ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲ� ਮੁੜ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਅਤੇ ਕੀ ਅਿਜਹ ੇਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ 

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸਰੱੁਿਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  
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c) ਪੀੜ�ਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ?  

• ਪੀੜ�ਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਢੁਕਵ� ਹਨ। ਪੀੜ�ਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਜੰਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਮਜ਼ਰੋ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜ� 

ਪੀੜ�ਤ ਦੀ ਸਮਝੀ ਜ�ਦੀ ਕਮਜ਼ਰੋੀ ਿਜੰਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਓਨੀ ਵੱਧ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ  

• ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਿਜੱਥੇ ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪੀੜ�ਤ ਦਰਿਮਆਨ ਭਰੋਸ ੇਜ� ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ 

ਸਿਥਤੀ ਮਜੌੂਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  

• ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਸ ਸਮ� ਵੀ ਹਰੋ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਜ ੇਜਰੁਮ ਇੱਕ ਅਿਜਹ ੇਿਵਅਕਤੀ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਹ ੈਜੋ ਉਸ ਸਮ� ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਨਭਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।  

• ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਉਸ ਸਮ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਜੇ ਜਰੁਮ ਪੀੜ�ਤ ਦੇ ਅਸਲ ਜ� 

ਸਮਝ ੇਜ�ਦੇ ਨਸਲੀ ਜ� ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਿਲੰਗ, ਅਸਮਰੱਥਾ, ਉਮਰ, ਧਰਮ ਜ� ਆਸਥਾ, ਿਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਜ� 

ਿਲੰਗਕ ਪਿਹਚਾਣ ਪ�ਤੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਤਰ�� ਦੀ ਪਰੂਵ-ਧਾਰਣਾ ਦੁਆਰਾ ਪ�ੇਿਰਤ ਸੀ; ਜ� ਜੇਕਰ ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨ�  

ਉਨ� � ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਿਵੱਚ� ਿਕਸ ੇਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੀੜ�ਤ ਨੰੂ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜ� ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਸ਼ੋਣ ਕੀਤਾ ਸੀ 

ਜ� ਪੀੜ�ਤ ਪ�ਤੀ ਵੈਰ-ਿਵਰੋਧਤਾ ਦਾ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।  
 

• ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹ ੈਿਕ ਜ ੇਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੀੜ�ਤ ਦੀ 

ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ �ਤੇ ਪਣੈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤ� ਹਮਸ਼ੇਾ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਆ ਂ

ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜ�ਤ ਦੀ ਸ਼ਮਲੂੀਅਤ ਤ� ਬਗੈਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ 

ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ।  

• ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਪੀੜ�ਤ ਵੱਲ� ਜਰੁਮ ਦੇ ਪਏ ਪ�ਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪ�ਗਟ ਕੀਤੇ ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਢੁਕਵ� ਕੇਸ� ਿਵੱਚ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਪੀੜ�ਤ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ।  

• ਪਰ, CPS  ਪੀੜ�ਤ� ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ�� ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਿਜਸ ਤਰ�� ਨਾਲ 

ਸੋਿਲਸਟਰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ 

ਲਈ ਿਵਆਪਕ ਿਵਚਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ  

d) ਜੁਰਮ ਸਮ� ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਕੀ ਸੀ? 

• ਫੌਜਦਾਰੀ ਿਨਆਇਂਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨਾਲ ਬਾਲਗ� ਤ� ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਲੂਕ 

ਕਰਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜ� ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਹ ੈਤ� 

ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਨੰੂ ਕਾਫੀ ਤਵੱਜ� ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ  

• ਬੱਚ ੇਜ� ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਬਹਤਰੀਨ ਿਹੱਤ� ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਬਾਰ ੇਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਿਕ ਕੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ� � ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਦੀਆ ਂ

ਸੰਭਾਵਨਾਵ� �ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਣੈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜ ੋਿਕ ਜਰੁਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪ�ਤੀ ਬੇਮਲੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ  

• ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਿਨਆਇਂਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਲ 

ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ ੋਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਵੱਲ� ਜੁਰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹ।ੈ 

ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਬਾਰ ੇਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 1989 ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 

ਤਿਹਤ ਉਤਪੰਨ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਵੱਲ ਵੀ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ  

• ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਿਰਪੱਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ� � ਦੀ ਕਾਲਕ�ਿਮਕ ਉਮਰ ਬਾਰ ੇਵੀ 

ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ�ਿਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗ ਆਪਣੇ ਵੀਹਿਵਆ ਂਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਪਿਰਪੱਕ ਹੁੰ ਦੇ 

ਰਿਹਣਗੇ।  
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• ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਵੱਜ� ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਿਜੰਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ  

• ਪਰ ਅਿਜਹ ੇਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ, ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤ� 

ਘੱਟ ਹੋਣ ਜ� ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਸਆਣਪ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਕੱੁਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਇਨ� � ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਿਕ ਿਜੱਥੇ:   

i. ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਜਰੁਮ ਗੰਭੀਰ ਹੈ;  

ii. ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਪਛਲਾ ਿਰਕਾਰਡ ਸਝੁਾ�ਦਾ ਹ ੈਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵ� 

ਿਵਕਲਪ ਨਹ� ਹਨ; ਅਤੇ  

iii.ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਅਦਾਲਤ ਤ� ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਿਨਪਟਾਰੇ, ਿਜਨ� � ਨ�  ਮਜੁਰਮਾਨਾ 

ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਨਿਜੱਠਆ ਹ ੋਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹਨ।   

e) ਭਾਈਚਾਰੇ �ਤੇ ਕੀ ਪ�ਭਾਵ ਹੈ?  
• ਜੁਰਮ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰ ੇ�ਤੇ ਿਜੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਓਨੀ 

ਹੀ ਵੱਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ  

• ਭਾਈਚਾਰ ੇਿਵੱਚ ਇੱਕ ਜਰੁਮ ਦਾ ਪ�ਚਲਨ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰ ੇਲਈ ਖਾਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ ੋ

ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ  

• ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਨ� � ਭਾਈਚਾਿਰਆ ਂਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹ� ਹ ੈਿਜਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਜਗ�ਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ� � ਲੋਕ� ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜ ੋਖਾਸ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵ�, ਤਜਰਬ ੇਜ� ਿਪਛੋਕੜ ਸ�ਝੇ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਵਸਾਇਕ ਗਰੁੱ ਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ  

• ਭਾਈਚਾਰ ੇ�ਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੰੂ ਭਾਈਚਾਰ ੇ�ਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਬਾਰ ੇਿਬਆਨ (Community Impact 

Statement) ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹ� ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।    

f) ਕੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇੱਕ ਅਨੁਰੂਪਕ (ਅਨੁਪਾਤਕ) ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਹੈ? 
• ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਿਕ ਕੀ ਮਕੱੁਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜ ੇਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੀਆ ਂਗੱਲ� 

ਢੁਕਵੀਆ ਂਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:  

i. CPS ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਿਨਆਇਂਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਜੱਥੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸੰਭਾਵੀ 

ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ ਲੋੜ� ਵੱਧ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਇਸ ਕਾਰਕ ਦੇ 

ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ੈਿਕ ਪਿਹਚਾਣ 

ਕੀਤੇ ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਦੇ ਕਾਰਕ� ਲਈ ਉਸ ਸਮ� ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� 4.14 a) ਤ� ਲੈ ਕੇ g) 

ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਹੋਰਨ� ਪ�ਸ਼ਨ� �ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਿਵਆਪਕ 

ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਸਮ� ਖਰਚਾ ਢੁਕਵ� ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  

ii. ਕੇਸ� ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੇਸ ਪ�ਬੰਧਨ ਦੇ ਿਸਧਾਤ� ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਿਮਸਾਲ 

ਲਈ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਵਾਲੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਲੋੜ� ਵੱਧ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤ� ਬਚਾਅ 

ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪ�ਮੁੱ ਖ ਸਿਹਭਾਗੀਆ ਂਲਈ ਰਾਖਵ� ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

g) ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸ�ੋਤ� ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

• ਉਨ� � ਕੇਸ� ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਦੀ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ, �ਥੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮ ੇਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੰੂ 

ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਸਮ� ਖਾਸ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਜੱਥੇ ਉਨ� � ਵੇਰਿਵਆ ਂਨੰੂ ਜਨਤਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ ੈ

ਸਕਦੀ ਹ ੈਜੋ ਸਚੂਨਾ ਦੇ ਸ�ਤੋ�, ਚਲ ਰਹੀ ਜ�ਚ�, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਰਸ਼ਿਤਆ ਂਜ� ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੱੁਿਖਆ ਨੰੂ 

ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ੈਿਕ ਅਿਜਹ ੇਮਾਮਿਲਆ ਂਨੰੂ ਿਨਰੰਤਰ ਸਮੀਿਖਆ ਤਿਹਤ 

ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ।   
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ਪ�ਵੇਸ਼-ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਪਰਖ 

5.1. ਸੀਮਤ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਨ� ਮਾਵਲੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਖ ਪੂਰੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ, �ਥੇ ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ �ਤੇ 

ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਵੇਸ਼-ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਪਰਖ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜ� ਹਾਲਾਤ ਨੰੂ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਵਾਜਬ ਠਿਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ 

ਕਰਨ ਲਈ ਠ� ਸ ਅਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  

5.2. ਪ�ਵੇਸ਼-ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਪਰਖ ਦੀਆ ਂਪੰਜ ਸ਼ਰਤ� ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖਤ ਮਆੁਇਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤ� ਜ ੋ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਇਸ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਕੇਸ� ਲਈ 

ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਦੋਸ਼ ਨਹ� ਲਗਾਏ ਜ�ਦੇ। ਪ�ਵੇਸ਼-ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਪਰਖ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਾਰੀਆ ਂਪੰਜ 

ਸ਼ਰਤ� ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀਆ ਂਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਪਰੂੀ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ, �ਥੇ ਹਰੋਨ� ਿਕਸੇ 

ਵੀ ਸ਼ਰਤ� ਬਾਰ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ, ਿਕ�ਿਕ ਪ�ਵੇਸ਼-ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਪਰਖ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਰੁੱ ਧ ਦੋਸ਼ ਨਹ� ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।  

ਪਿਹਲੀ ਸ਼ਰਤ - ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਆਧਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਕ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨ�  

ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ 

5.3. ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਬੂਤ ਦੇ ਿਨਰਪੱਖ ਮਲੁ�ਕਣ ’ਤੇ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸ਼ੱਕ 

ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਆਧਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨ�  ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਮਲੁ�ਕਣ ਿਵੱਚ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਚਾਅ-ਪੱਖ ਜ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ ੋਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ 

ਨ�  ਪਸ਼ੇ ਕੀਤੀ ਹ ੈਜ� ਿਜਸ �ਤੇ ਉਹ ਭਰਸੋਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

5.4. ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 

ਸਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਸਾਮੱਗਰੀ ਜ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ� ਇਹ ਸਬੂਤ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਟੇ ਿਵੱਚ ਜ� 

ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਤਰ�� ਨਾਲ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਇਸ ਪੜਾਅ 

’ਤੇ ਿਜਸ ਸਾਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਭਰਸੋਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹ ੈਉਹ ਇਨ� � ਗੱਲ� ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ:   

• ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਫਾਰਮੇਟ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ; 

• ਭਰਸੋੇਯੋਗ; ਅਤੇ 

• ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੋਵੇ।  

ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ - ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਸਤਿਵਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇਰਾ ਸਬਤੂ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

 5.5. ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤ� ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ 

ਆਧਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜਾਰੀ ਜ�ਚ ਵਾਜਬ ਸਮ� ਅੰਦਰ ਅਗਲੇਰਾ ਸਬਤੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ, ਤ� ਿਕ ਜਦ� ਸਾਰ ੇਸਬੂਤ 

ਬਾਰ ੇਇਕੱਿਠਆ ਂਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ,  ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਾਮੱਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜ ੋਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ 

ਤ� ਪਰ�� ਜ� ਉਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਨ� ਮਾਵਲੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 

ਦੀ ਵਾਸਤਿਵਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ  

5.6. ਅਗਲੇਰਾ ਸੰਭਾਵੀ ਸਬਤੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਮਿਹਜ਼ ਿਖ਼ਆਲੀ ਨਹ� 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।   

5.7. ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹਨ� ਬਾਰ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:  

• ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਗਲੇਰ ੇਸੰਭਾਵੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ, ਹੱਦ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਜ ੋਇਸ ਦਾ ਕੇਸ 

�ਤੇ ਹਵੇੋਗਾ;  

• ਉਹ ਦੋਸ਼ ਿਜਨ� � ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ;  
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• ਇਹ ਕਾਰਨ ਿਕ ਸਬੂਤ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਿਕਉ ਨਹ� ਹੈ; 

• ਅਗਲੇਰਾ ਸਬੂਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ�ਦਾ ਸਮ�, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਿਕ ਕੀ ਇਸ ਨੰੂ 

ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਸਮ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ  

• ਕੀ ਨ� ਮਾਵਲੀ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਖ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਸਾਰੇ ਤਰ�� ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ।  

ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ - ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜ� ਹਾਲਾਤ ਤੁਰੰਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦ ੇਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਮੁਨਾਸਬ ਠਿਹਰਾ�ਦੇ ਹਨ 

 5.8. ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਕਿਥਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ 

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਚੌਥੀ ਸ਼ਰਤ - ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੰੂਨ (Bail Act) 1976 ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਇਤਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ 

ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਢੁਕਵ� ਹੰੁਦਾ 

ਹੈ।  

5.9. ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢੁਕਵ� ਜੋਖਮ ਮਲੁ�ਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ ੋਇਹ ਪ�ਗਟਾਵਾ 

ਕਰਦਾ ਹ ੈਿਕ ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਬਾਵਜਦੂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਨਹ� ਹੈ। ਿਮਸਾਲ ਲਈ, 

ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਜਨਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਜ� ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ਜ ੋਫਰਾਰ ਹੋਣ ਜ� ਗਵਾਹ� ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਜਖੋਮ ਪਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 

ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਿਧਆਨਪੂਰਵਕ ਜ�ਚ ਤ� ਬਗੈਰ ਉਸ ਸਰੂਤ ਿਵੱਚ ਜੋਖਮ ਬਾਰ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਅਣਉਿਚਤ ਜ� ਗੈਰ-

ਸਮਰਿਥਤ ਦਾਅਿਵਆਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਿਰਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹ।ੈ  

ਪੰਜਵ� ਸ਼ਰਤ - ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਹੈ 

5.10. ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਉਸ ਸਮ� ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨ� ਮਾਵਲੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਖ ਦਾ ਜਨਤਕ 

ਿਹੱਤ ਵਾਲਾ ਪੜਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ  

ਪ�ਵੇਸ਼-ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਪਰਖ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨੀ 

5.11. ਪ�ਵੇਸ਼-ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਪਰਖ ਤਿਹਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਤਿਹਤ ਰੱਖਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ ਨੰੂ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲੀ ਸਮ�-ਸਾਰਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਹਚਾਣ ਕੀਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸਬੂਤ ਜ� ਹਰੋ 

ਸਾਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਪਿੁਲਸ ਤ� ਲੈਣ ਲਈ ਅਿਤ-ਸਰਗਰਮ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦਾ 

ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਢੁਕਵ� ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਿਨਰੰਤਰ 

ਇਤਰਾਜ ਿਨਆਉਂਿਚਤ ਹ।ੈ ਿਜ� ਹੀ ਅਗਲੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸਬੂਤ ਜ� ਸਾਮੱਗਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਿਤ� ਹੀ ਨ� ਮਾਵਲੀ 

ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਖ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰੂਤ ਿਵੱਚ, ਕ�ਾਊਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ� 

ਿਵੱਚ, ਪ�ਸੋੀਕੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸੇਵਾ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਿਜਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ  
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ਦੋਸ਼� ਦੀ ਚੋਣ 

6.1. ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਦੋਸ਼� ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਜ:ੋ  

• ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਹੱਦ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੇ ਹਨ; 

• ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਢੁਕਵ� ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੇ 

ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋਣ;  

• ਢੁਕਵ� ਕੇਸ� ਿਵੱਚ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱ ਲ� ਿਦੰਦੇ ਹੋਣ, ਿਜੱਥੇ ਪ�ਿਤਵਾਦੀ ਨੰੂ ਮਜੁਰਮਾਨਾ ਿਵਵਹਾਰ ਤ� 

ਫਾਇਦਾ ਹਇੋਆ ਹੈ; ਅਤੇ  

• ਕੇਸ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ�ਦੇ ਹੋਣ।  

6.2. ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ ੈਿਕ ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ ਹਮਸ਼ੇ� ਸਭ ਤ� ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਜ� ਇਸ ਨੰੂ ਜਾਰੀ 

ਨਹ� ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਿਜੱਥੇ ਿਵਕਲਪ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਹੱਤ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਪਰੂੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  

6.3. ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ�ਿਤਵਾਦੀ ਨੰੂ ਮਿਹਜ਼ ਕੁਝ ਦੋਸ਼� ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ 

ਨਾਲ� ਵੱਧ ਦੋਸ਼� ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹ� ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ੇਤਰ�� ਉਨ� � ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਹਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ 

ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹ� ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਉਹ ਪ�ਿਤਵਾਦੀ ਨੰੂ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ।  

6.4. ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਮਿਹਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿਕ�ਿਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ� ਜ� 

ਪ�ਿਤਵਾਦੀ ਵੱਲ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਿਕੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

6.5. ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਵੀ ਢੁਕਵ� ਤਬਦੀਲੀ 

ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ  
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ਅਦਾਲਤ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਪਟਾਰ ੇ

7.1. ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਅਦਾਲਤ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਪਟਾਰ ੇਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ ੇਮਜੁਰਮ ਲਈ ਅਤੇ/ਜ� 

ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਿਸੱਿਟਆਂ ਲਈ ਇਹ ਢੁਕਵ� ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  

7.2. ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਜਦ� ਅਦਾਲਤ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਪਟਾਿਰਆ ਂਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱ ਿਛਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� 

ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ ੈਤ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਢੁਕਵ� ਸੇਧ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁਕਵੀਆ ਂਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆ,ਂ ਦੰਡਾਤਮਕ ਜ� ਦੀਵਾਨੀ ਸਜ਼ਾ, ਜ� ਹਰੋ 

ਿਨਪਟਾਰ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ� � ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਦਾਲਤ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਪਟਾਰ ੇਲਈ ਸਬੂਤ 

ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵ� ਿਮਆਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈਿਕ ਿਜੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਨੰੂ ਸਾਫ ਤੌਰ 

’ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਿਨਪਟਾਰ ੇਨਾਲ ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਿਨਭਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
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ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਗ�ਾ 

8.1. ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਜਸਟ�ੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆ ਂਕਰਨ ਸਮ�, ਿਕ ਪ�ਿਤਵਾਦੀ 

�ਤੇ ਿਕਹੜੀ ਜਗ�ਾ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਿਦਸ਼ਾ-

ਿਨਰਦੇਸ਼� ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ।  

8.2. ਕੇਸ ਨੰੂ ਮਿਜਸਟ�ੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ੇਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਣ ਵਾਸਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕਮਾਤਰ 

ਕਾਰਨ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੇਸ ਨੰੂ ਕ�ਾਊਨ ਕੋਰਟ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਸੰਭਾਵੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਬਾਰ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੀੜ�ਤ ਜ� ਗਵਾਹ �ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ�ਭਾਵ 

ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ  

8.3. ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ 

ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ,ੈ ਤ� ਇਹ ਿਸਰਫ ਕ�ਾਊਨ ਕੋਰਟ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਿਜੱਥੇ ਢੁਕਵ� ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ�ਥੇ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 

ਸਮਰੀ ਪ�ਸੋੀਿਡੰਗਜ਼ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।   

ਬੱਿਚਆ ਂਅਤ ੇਨੌਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਸੇ� ਿਵੱਚ ਮੁਕੱਦਮ ੇਲਈ ਜਗ�ਾ 

8.4. ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ 

ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ (18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ) ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਿਜੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ �ਥੇ ਯੂਥ ਕੋਰਟ ਿਵੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। ਇਹੀ ਅਦਾਲਤ ਹ ੈਜੋ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜ� ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਕ�ਾਊਨ ਕੋਰਟ ਿਵੱਚ ਬੱਚ ੇਜ� ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ� ਲਈ ਜ� ਉਨ� � ਕੇਸ� 

ਲਈ ਰਾਖਵ� ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਜੱਥੇ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਹੱਤ ਲਈ ਲੋੜ�ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਿਕ ਬੱਚ ੇਜ� ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਅਕਤੀ ’ਤੇ ਇੱਕ 

ਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸ�ਝ ੇਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।  
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ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ 

9.1.  ਪ�ਿਤਵਾਦੀ ਕੁਝ ਦੋਸ਼� ਲਈ, ਪਰ ਸਾਿਰਆ ਂਲਈ ਨਹ�, ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਛੱੁਕ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਬਦਲ ਦੇ 

ਤੌਰ ’ਤੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੱੁਕ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ 

ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਜੁਰਮ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਿਹੱਸ ੇਨੰੂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  

9.2. ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਪ�ਿਤਵਾਦੀ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਿਸਰਫ ਤ� ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ:  

• ਅਦਾਲਤ ਅਿਜਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ ੋਜੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ�ਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਜੱਥੇ 

ਗੰਭੀਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  

• ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਤ� ਢੁਕਵ� ਕੇਸ� ਿਵੱਚ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਇੱਕ ਪ�ਿਤਵਾਦੀ ਨੰੂ ਮਜ਼ੁਰਮਾਨਾ 

ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹਇੋਆ ਹੈ; ਅਤੇ  

• ਇਹ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਤਾਕਤ� ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ 

ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਿਕ ਇਹ ਕੁਝ ਜੁਰਮ� ਿਵੱਚ ਤ� ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰੋਨ� ਿਵੱਚ 

ਨਹ�।  

9.3. ਉਨ� � ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਸਮ� ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਸ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਜਸ ਨਾਲ 

ਪ�ਿਤਵਾਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।  

9.4. ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਹਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਖੁਾਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ   

9.5. ਇਸ ਬਾਰ ੇਫੈਸਲਾ ਕਰਿਦਆ ਂਿਕ ਕੀ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆ ਂਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹਨ, ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ� ਨੰੂ 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੀੜ�ਤ ਦੇ ਿਹੱਤ ਅਤੇ, ਿਜੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਿਵਚਾਰ, ਜ� ਢੁਕਵ� ਕੇਸ� 

ਿਵੱਚ ਪੀੜ�ਤ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹ ੈਿਕ ਕੀ ਬੇਨਤੀ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਹ।ੈ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ ਨ�  ਲੈਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  

9.6. ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਿਕਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਪੇਸ਼ 

ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹ ੇਕੇਸ� ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਪ�ਿਤਵਾਦੀ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ� ਲਈ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ 

ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਨ� � ਤੱਥ� ’ਤੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜ ੋਪ�ਸੋੀਿਕਊਸ਼ਨ ਕੇਸ ਤ� ਵੱਖਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕਾਫੀ 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤ� �ਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੱਦਾ 

ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਿਕ ਕੀ ਵਾਪਿਰਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ  
 
9.7. ਿਜੱਥੇ ਪ�ਿਤਵਾਦੀ ਨ�  ਪਿਹਲ� ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮ� ਅਪਰਾਧ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ 

ਰੱਖਣ ਬਾਰ ੇਕਿਹਣਗੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਤ� 

ਪ�ੋਸੀਿਕਊਟਰ ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਕੀ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮ ੇਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ।ੈ ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ ਨੰੂ ਪੁਿਲਸ 

ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਿਕਧਰ ੇਸੰਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਹੋਰਨ� ਜ�ਚਕਰਤਾਵ� ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ 

ਅਦਾਲਤ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਗਲੇਰੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ।  
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ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ  

10.1. ਲੋਕ� ਨੰੂ CPS ਵੱਲ� ਲਏ ਫੈਸਿਲਆ ਂ�ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ CPS ਸ਼ੱਕੀ ਿਵਅਕਤੀ 

ਜ� ਪ�ਿਤਵਾਦੀ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹ ੈਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹ� ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜ� ਇਹ ਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ 

ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤ� ਫੇਰ ਕੇਸ ਮੁੜ ਤ� ਸ਼ੁਰ ੂਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂਅਿਜਹ ੇਕੇਸ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ CPS ਮੁਕੱਦਮਾ 

ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਜ� ਕੇਸ ਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਤ� ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਿਨਪਟਾਰ ੇਜ਼ਰੀਏ ਨਿਜੱਠਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਉਲਟਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜ� ਜਦ� 

ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੜੁ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰੇਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ ੇਇੱਕ ਕੇਸ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ  

10.2. ਇਨ� � ਕੇਸ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:   

• ਅਿਜਹੇ ਕੇਸ ਿਜੱਥੇ ਆਰੰਭਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਸਮੀਿਖਆ ਇਹ ਿਦਖਾ�ਦੀ ਹ ੈਿਕ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ, 

ਫੌਜਦਾਰੀ ਿਨਆਇਂਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਭਰਸੋਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰੰਭਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਕੱਦਮ ੇਦੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; 

•  ਿਜਹੜੇ ਕੇਸ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕ ਿਦੱਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਜ ੋਅਗਲੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸਬੂਤ, ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ 

ਨ� ੜਲੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਇਨ� � ਕੇਸ� ਿਵੱਚ ਪ�ਸੋੀਿਕਊਟਰ ਪ�ਿਤਵਾਦੀ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਤ� ਸ਼ਰੁੂ ਹੋ ਸਕਦੀ 

ਹੈ;  

• ਉਹ ਕੇਸ ਿਜਨ� � ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹ� ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਜ� ਸਬਤੂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਿਦੱਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਪਰ 

ਿਜੱਥੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਿਹਮ ਸਬਤੂ ਲੱਭ ਜ�ਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ 

• ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਿਨਆਇਂਕ ਜ�ਚ ਦੇ ਜ�ਚ-ਨਤੀਿਜਆ ਂਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਇਹ ਿਸੱਟਾ 

ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ 

ਆਰੰਭਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਾਵਜਦੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ  

10.3. ਪੀੜ�ਤ� ਦੇ ਸਮੀਿਖਆ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਿਹਤ, ਪੀੜ�ਤ ਮੁਕੱਦਮ ੇਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਰੁੂ ਨਾ ਕਰਨ ਜ� ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ CPS ਦੇ ਖਾਸ ਫੈਸਿਲਆਂ ਬਾਰ ੇਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
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2ਬਦਲਵ� ਫਾਰਮੇਟ 

 

ਇਹ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ www.cps.gov.uk ’ਤੇ ਵੈਲਸ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ�ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਸੰਸਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਦਲਵ� ਫਾਰਮੇਟ ਿਵੱਚ CPS ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ 

ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  

enquiries@cps.gov.uk  
 
 

2ਕ�ਾਊਨ ਪ�ੋਸੀਿਕਊਸ਼ਨ ਸਰਿਵਸ ਬਾਰੇ  

CPS ਇੰਗਲ�ਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਿਵੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ� ਿਵੱਚ ਸੁਣੇ ਜ�ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੇਸ� 

ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਪਬਿਲਕ ਪ�ੋਸੀਿਕਊਸ਼ਨ 

ਵੱਲ� ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਿਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨ� ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲ� 

ਜ�ਚ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ� ਬਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। CPS 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਕੇਸ� ਿਵੱਚ ਢੁਕਵ� ਦੋਸ਼� ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ 

ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜ�ਤ� ਅਤੇ ਗਵਾਹ� ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 

 

cps.gov.uk 

  

@cpsuk 
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