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Continuous issue-14 |April – May 2016 

વ્યકિત સ્વાતતં્ર્ય ને િાયદાિીય જોગવાઈઓઃ હબેિયસ િોર્પસના વવશેષ સદંર્પમા 

      કોઈણ દેળન ું ફુંધાયણ તે દેળની ળાવન વ્મલસ્થા વૂચલે છે. બાયતન ું ફુંધાયણ એક અદબૂત દસ્તાલેજ છે, અજોડ છે. વલશ્લના અન્મ 

દેળોના ફુંધાયણભાું એક  નલીન બાત ાડે છે. ફુંધાયણના આભ ખભાું જ ઉચ્ચ આદળો વ્મકત થામ છે. વાથો વાથ યાજકીમ, વાભાવજક 

અને આર્થથક રોકળાશીના વોાનો તેભજ ન્મામ શાુંવર કયલાની ઝુંખના જોલા ભે છે. વલચાય, લાણી, ભાન્મતા, ધભમ અને શ્રધ્ધાની 

વુંૂણમ સ્લાતુંત્રતા તથા દયજ્જા અને તકની વભાનતા ણ વનર્દદષ્ટ  છે. વ્મકકતન ું ગૌયલ અને યાષ્ટ્રની એકતાની વવવધ્ધ અથે બાઈચાયાની 

રાગણી અવબપ્રેત છે. ઈ.વ.1949ના નલેમ્ફયની 26ભી તાયીખે ફુંધાયણવબાએ ફુંધાયણનો સ્લીકાય કયી તેને કામદાન ું સ્લરૂ આપમ ું તે 

વલમવલકદત છે. બાયતના પ્રાજનોને વભર્થત આ ફુંધાયણ અને તેની જોગલાઈઓ ખયા અથમભાું કેટરી વાથમક નીલડી છે, તે તાવનો 

વલમ ફને છે. 

સ્વતતં્રતાનો વિિાર ને તેની જોગવાઈઓઃ- 
      રોકળાશીના પ્રાણ વભાન સ્લતુંત્રતાનો શક ફુંધાયણભાું આલાભાું આવ્મો છે. તેભાું કરભ 19 થી 22 શેઠ વલવલધ જોગલાઈઓ 

કયલાભાું આલી છે. 19ભી કરભ શેઠ જે સ્લતુંત્રતાઓ આી છે, તે આ પ્રભાણે છેેઃ 

1) લાણી અને અભબવ્મક્તિન ું સ્લાિુંત્ર્મ 

2) ળાુંતિપલૂવક અને ળસ્ત્રો તલના બેગા થલાન ું  સ્લાિુંત્ર્મ  
3) ભુંડો, સુંસ્થાઓ કે સુંઘો યચલાન ું સ્લાિુંત્ર્મ 

4) બાયિના કોઈણ પ્રદેળ કે તલસ્િાયભાું મ તિણે હયલા- પયલાન ું સ્લાિુંત્ર્મ 

5) બાયિના કોઈણ બાગભાું યહલેાની િેભજ કામભી ધોયણે સ્થામી લસલાટ કયલાની સ્લિુંત્રિા  
6) કોઈણ વ્મલસામ, ધુંધો, યોજગાય કે વ્માાય કયલાન ું સ્લાિુંત્ર્મ 

 

આણે ભાનલવભાજભાું યશીએ છીએ એટરે આ ફધી સ્લતુંત્રતાઓનો ઉમોગ ભન પાલે તે યીતે અથલા સ્લચ્છુંદી યીતે કયી ન ળકીએ, 

તેથી આ દયેક સ્લતુંત્રતા ઉય ફુંધાયણે અભ ક લાજફી ભમામદાઓ ભ કેરી છે. કઈ સ્લતુંત્રતા કઈ ભમામદાઓ શેઠ બોગલલાની છે એની 

સ્ષ્ટતા ણ ફુંધાયણભાું કયલાભાું આલી છે. 

કરભ 20 વ્મકકત–સ્લાતુંત્ર્મના યક્ષણ વાથે  જોડામેરી છે. કરભ 20 શઠે વ્મકકતને ચાય વરાભતીઓ આલાભાું આલી છેેઃ (અ) ગ નાના 

વભમે અભરભાું શોમ તે કામદાનો બુંગ કમો શોમ તો જ વ્મકકતને ગ નેગાય ઠેયલી ળકામ. (ફ) ગ નાના વભમે અભરી કામદાભાું જણાલલાભાું 

આલી  શોમ તેથી લધ  વા કયી  ળકામ નશીં (ક) એક જ ગ ના ભાટે એક થી લધ  લાય વા કયી ળકામ નશીં (ડ) ગ નગાયને ોતાની  

વલરુધ્ધ જ ફાની આલાની  પયજ ાડી ળકામ નશીં. 

કભર 21 જીલન અને અુંગત સ્લાતુંત્ર્મના યક્ષણની ખાતયી આે છે. આભાું ભાનલીમ ગૌયલ વાથેન ું જીલન અવબપ્રેત છે. 

ગૌયલૂણમ જીલન ભાટે વળક્ષણ અવત આલશ્મક શોલાથી લમ 2002ભાું 86ભાું ફુંધાયણીમ વ ધાયા દ્લાયા કરભ 21(A) નો ઉભેયો કયલાભાું 

આવ્મો અને ફાકના પ્રાથવભક વળક્ષણ ભેલલાના શકને ભૂબૂત શકનો દયજ્જજો આલાભાું આવ્મો. લમ 2010ભાું કામદા ધ્લાયા છ થી 

ચૌદ લમના ફાકને યાજ્જમએ ‘વનેઃળ લ્ક અને પયવજમાત’ વળક્ષણ ૂરુું ાડલાન ું યશેળે તેલી જોગલાઈ કયલાભાું આલી. આ યીતે વળક્ષણ 
ભેલલાનો શક યાઈટ ટ  એજ્જમ કેળન (RTE) ભૂબૂત શકન ું  સ્થાન ામ્મો. આભ, જીલન જીલલાના શકને લધ  વલસ્તૃત ફનાલલાભાું આવ્મો 

છે. 
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કરભ 22 શેઠ ધયકડ અને અટકામત વાભે  યક્ષણ આલાની જોગલાઈ કયલાભાું આલી છેેઃ (અ) ધયકડન ું કાયણ ાણલાનો 

શક (ફ) ોતાની વુંદગીના લકીર વાથે ચચામ અને તેના ધ્લાયા ફચાલ કયલાનો શક (ક) ધયકડ કે અટકભાું રેલાભાું આલેર વ્મકકતને 

નજીકના ભેવજસ્રેટ વભક્ષ ચોલીવ કરાકભાું યજ  કયલો જરુયી છે. 
 

ઘણી લખત નાગકયકની ઓચચતી ધયકડ કયલાભાું આલે છે, અને તેને જો અદારતભાું શાજય કયલાભાું આલે નશીં તો 

સ્લતુંત્રતાના શક પ્રભાણે તે વ્મકકત ફુંદી પ્રત્મક્ષીકયણ (Habeas Corpus-શેવફમવ કોમવ) ની અયજી ધ્લાયા ોતાને  અદારતભાું શાજય 

થલાની અને ોતાનો ફચાલ કયલાની ભાગણી કયી ળકે છે.1 અલાદ રૂે, ધયકડના વભમે દ શ્ભન યાજ્જમની વ્મકકતને આ અવધકાયો 

ભતાું નથી. 
 

1976ની િટોિટી ને હબેિયસ િોર્પસઃ- 
 

1976ની કટોકટી દયમ્માન કરભ 21ની ભોક પીની ાશેયાત ફાદ વલયોધક્ષના અનેક આગેલાનોની  વભવા શેઠ ધયકડ 

કયલાભાું આલી શતી. તેને ડકાયતી શેવફમવ કોમવની કયટ અયજી શાઈકોટોએ દાખર કયતાું, વયકાય તયપથી વ વપ્રભ કોટમભાું અીર થઈ. 

શેવફમવમ કોવમ કેવ2 ના નાભે પ્રખ્માત થમેરા કેવભાું વયકાય તયપથી એલી યજ આત થઈ કે, 1950ભાું ફુંધાયણ અભરભાું આવ્મા ફાદ 

રોકોના જીલન અને સ્લતુંત્રતાના અવધકાયો ભાટે એકત્રભાત્ર સ્ત્રોત કરભ 21 છે. એ જોગલાઈ જો ભોકૂપ યશેરી શોમ તો આયોીને એ 

વાભે કોઈ યક્ષણ યશેત ું નથી અને તે કોટમભાું પકયમાદ ણ કયી ન ળકે. વાભે ક્ષે એલી યજ આત થઈ કે કરભ 21 ઉયાુંત 19, 20 તથા 

22ની જોગલાઈઓ તથા નૈવર્થગક ન્મામના વવદ્ધાુંતોભાુંથી  ણ વ્મવતતના જીલનનો તથા સ્લતુંત્રતાનો અવધકાય વનષ્ન્ન થામ છે.3 આ 

કેવભાું કોટે જણાવ્મ ું શત ું કે, કરભ 21ની ફશાય વ્મવતતને જીલનનો અને સ્લતુંત્રતાનો કોઈ અવધકાય નથી. 
 

વ્મવતતના જીલન અને સ્લતુંત્રતા વાભેનો વૌથી ભાટો બમ યાજ્જમ તયપથી ઊબો થામ છે. કરભ 21થી એ ફુંને અવધકાયો નષ્ટ 

કયલાની વ વલધા યાજ્જમને પ્રાપત થઈ શોમ તેલા એના ળબ્દો છે. એ ભાટે પતત એક જ ળયત છે, અને તે કામદા દ્લાયા વનવશ્ચત થમેરી 

કામમલાશીની. વલધાનભુંડના કામદા દ્લાયા એલી કામમલાશી નતકી થઈ, એટરે વ્મવતતન ું જીલન કે સ્લતુંત્રતા નષ્ટ કયલાન ું રામવન્વ યાજ્જમને 

ભી ામ એલો બાલ ગોારન કેવના ચ કાદા4 ભાું વ વપ્રભ કોટે વ્મતત કમો શતો. થોડા ચઢાલ-ઉતાય વાથે 1978 ભાું ભેનકા ગાુંધી5 

કેવના ચ કાદા વ ધી એલી વસ્થવત ચાર  યશી શતી. ભેનકા ગાુંધી ચ કાદાથી વલોચ્મ અદારતના લરણભાું કયલતમન જોલા ભળમ ું. 
 

કરભ 22ના તરોઝ (1) પ્રભાણે ધયકડન ું કાયણ જણાલલાથી ફુંદીને ોતાનો ફચાલ ભાટેની તક ઊબી થામ છે. કાયણો અુંગેની 

ભાવશતી આપમા વલનાની ધયકડ અલૈધ છે અને ફુંદી એ કાયણે કોટમ દ્લાયા ભ તત થઈ ળકે છે. ધયકડ અુંગેના કાયણોની ૂયેૂયી વલગતો 

જણાલલી જરૂયી નથી. યુંત  ફૌવદ્ધક યીતે વુંબવલત કાયણન ું તેભાુંથી અન ભાન થઈ ળકે તેટરા પ્રભાણભાું તો શોલી જોઈએ. વલગતો ૂયતી 

ન રાગે તો કોટમ તેની ભાગણી કયી ળકે છે. કામદાની કેલ કરભ ટાુંકલાથી ગ નાની વલગતનો ખ્માર આલી ળકે નશીં. 
 

ોતાની વુંદગીના ધાયાળાસ્ત્રી યોકીને ોતાનો ફચાલ કયલાનો અવધકાય તરોઝ (2) ભાું કદેીને આલાભાું આવ્મો છે. આ 

જોગલાઈ ‘કામદાન ું ળાવન’ (Rule of Law) ના વવદ્ધાુંતની ામાની આલશ્મકતા છે, તેભજ ગ નેગાયને ોતાની વલરુદ્ધ  યાલો આલા 

કે કફૂરાતનાભ  ભેલલા પયજ ાડલા વાભેનો એક અવયકાયક અલયોધ છે. આયોીની ધયકડ થામ તે અગાઉ, તે તાવની વભગ્ર પ્રકિમા 

દયમ્માન કોઈણ વભમ દયમ્માન ધાયાળાસ્ત્રીની વરાશ રેલાનો તથા તેને ાશેય યાખલાનો એભાું વભાલેળ થામ છે.7 ધયકડ ફાદ 

ચોલીવ કરાકભાું વૌથી નજીકના ભેવજસ્રેટ વભક્ષ કેદીને યજૂ કયલાની જોગલાઈ, ભ વતત ગ ભાલતા નાગકયક યત્લે ન્માવમક ધ્માન ખેંચલા 

તથા ોરીવ દ્લાયા થતા દાફદફાણ કે કનડગતની ળતમતા વનલાયલા ભાટેની વાલચેતીમ તત જોગલાઈ છે. ધયકડ કોઈણ વત્તાવધકાયીના 

આદેળથી થઈ શોમ, યુંત  ભેવજસ્રેટ વભક્ષ યજૂ કયલાન ું અવનલામમ છે. ઉત્તયપ્રદેળ વલધાનવબાના સ્ીકયના આદેળને આધાયે ભ ુંફઈભાુંથી 

કડલાભાું આલેરા આયોીને ચોલીવ કરાકભાું ભેવજસ્રેટ વભક્ષ શાજય કયલાને ફદરે વીધા રખનૌ રઈ જઈ સ્ીકય વભક્ષ યજૂ કયલાભાું 

આવ્મો. વ વપ્રભ કોટે આ કેવ8 ભાું તથા ત્માયફાદના બીભચવગના કેવના9 ચ કાદાભાું એ વ્મલશાયને ગેયફુંધાયણીમ ઠયાવ્મો છે. બાગર ય 

અુંધીકયણ કેવ10 ના ચ કાદાભાું ણ કોટે જણાવ્મ ું છે કે, ચોલીવ કરાકની જોગલાઈનો વખ્તાઈથી અભર કયલો જયૃયી છે.11 યાષ્ટ્રીમ 

કટોકટીના અભર દયમ્માન જ દી ાશેયાત દ્લાયા કરભ 21નો અવધકાય ભોકૂપ યાખલાની યાષ્ટ્રવતને વત્તા શતી તથા 1962, 1971 ભાું 

તથા 1976ભાું યાષ્ટ્રવતએ કરભ 359ની રુએ એલી વત્તાનો ઉમોગ ણ કમો શતો. 1978ભાું 44ભાું વ ધાયા દ્લાયા તેના ય વનમુંત્રણ 

આલી ગમ ું અને તે કાયણે શેવફમવ કોમવન ું ભશત્ત્લ ઐવતશાવવક ણ ફન્મ ું છે. 
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આણા પ્રાતુંત્રના ઈવતશાવનો ફીજો કોઈણ કા 1975થી 1977ના ગાા જેટરો વળક્ષણદામક નથી. જોજમ વાુંતામને 

કહ્ ું છેેઃ “પ્રગવત પેયપાયભાું યશેરી નથી ણ તે વાતત્મ ઉય આધાય યાખે છે... જે રોકો બૂતકાને માદ યાખી ળકતા નથી તેભને 

બૂતકાના  નયાલતમનની વા થામ છે.” જો આણાું ભૂબૂત સ્લાતુંત્ર્મોને વજલાડલાું શોમ તો જે વભમે એ સ્લાતુંત્ર્મો આુંચકી રેલાભાું 

આવ્માું શતાું તે કટોકટીકાના ફનાલો માદ યાખલા એ ફશ  જ અગત્મન ું છે. જે એકલાય ફની ગમ ું છે તે પયીલાય ણ ફની ળકે.12 અશીં 

કશેલાન ું તાત્મમ એટર ું છે કે, રોકળાશીને વાચા અથમભાું પીબૂત ફનાલલી શોમ તો નાગકયકોની ાગૃવત જરૂયી છે. કામદાન ું ળાવન જ 

રોકળાશીને વપ ફનાલી ળકે. 
 

ઉર્સહંારઃ- 
 રોકળાશી ળાવનવ્મલસ્થાન ું  શાદમ જીલનપ્રણારી વાથે ણ અજોડ યીતે જોડામેર ું છે. વ્મવતતની સ્લતુંત્રતા અને 

વભાનતા એ રોકળાશીના ામાના ભૂલ્મો વભાન છે. આ ભૂલ્મોની ાલણી અને તે દ્લાયા ભાનલીમ ગૌયલની યક્ષા એન ું ભૂગત તત્ત્લ છે. 

તેથી જ આણે આણાું ફુંધાયણભાું ભૂબૂત અવધકાયોને વલળે ભશત્લ આપમ ું છે, એટર ું જ નશીં યુંત  તેના યક્ષણની ણ જોગલાઈ 

દળામલી છે. આ અથમભાું ભૂબૂત અવધકાયો ભમામકદત વયકાયનો ખ્માર વ્મતત કયે છે. અભમામકદત અને ફેજલાફદાય વયકાય ય અુંક ળ 

ભૂકલાની આ જોગલાઈઓ છે. વ્મવતત સ્લાતુંત્ર્મના અભ ક ક્ષેત્રો એટરાું ફધાું અગત્મના છે કે, તેભાું યાજ્જમના શસ્તક્ષે થલા ઉય ભમામદા 

ભૂકલાભાું આલી છે. આ વવદ્ધાુંત અન વાય ભૂબૂત અવધકાયોની ભમામદાભાું યશીને જ ળાવન કયલાની વયકાયને પયજ ડે છે. 
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