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સારાશં  
પિ લક ઇ ટરે ટ લીટીગેશનની મયાદા
માટે છે જે ગરીબ, નબળા, કાયદાકીય

આ થક પૃ ભૂિમને કારણે નુકસાનકારક
અમલમાં મૂકવા અથવા હેર કૃિતના
માટે અથવા અ ય અ ાસંિગક િવચારણા
ફાઇલ કરવામાં આવ ેછે. નીચ ેમુજબના
 

1. હરે િહતની બાબતો 

એ. બધંાયેલ મ બાબતો, 

બી. ઉપેિ ત બાળકોની બાબતો, 
સી. અિનયિમત મજૂરોનો શોષણ 
ડી. અનુસિૂચત િત, અનુસૂિચત

બાબતો, કા ંતો ામવાસીઓ અથવા

ઇ. પયાવરણીય દુષણ, પ રિ થિતિવ ાન

ળવણી, ાચીન વ તઓુ, જંગલો
એફ. હુ લડો પી ડતો તરફથી અર

. હેર મહ વના અ ય બાબતો
 

2. ખાનગી કિૃતની બાબતો 

એ. ખાનગી યિ તઓ વારા અર

બી. થાિનક પોલીસ િસવાયની એજ સી

સી. પોલીસ ર ણ મેળવવા, 

ડી. મકાન-માિલક ભાડૂત િવવાદ, 

ઇ. સેવા બાબતો, 

એફ. મે ડકલ અથવા એિ જનીયર ગ
. હાઇકોટ અન ેસબૉડ ટ કોટમાં
લેવામા ંઆવતી નથી. 
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પિ લક ઇ ટરે ટ લીટીગેશન 
અશોકકુમાર  એમ. ભાટી 

મયાદા એ લોકોના મળૂભૂત અન ેઅ ય કાયદાકીય અિધકારોને
કાયદાકીય િનવારણ ણાલીની અ યા અથવા અ યથા તેમના

નુકસાનકારક િ થિતમાં છે. આવી દાવા મા  હેર ઇ ના િનવારણ
કૃિતના વલણને નદા માટે શ  કરી શકાય છે. અંગત લાભ 
િવચારણા માટે અર  દાખલ કરવી જ રી નથી અને હેર

મુજબના િવષયો હેર િહતની સુનાવણીના મામલા હેઠળ મુકવામાં

 
 અન ેતેમન ેવેતનની ચૂકવણી ( યિ તગત ક સાઓમાં

અનસૂુિચત જન િત અને આ થક રીત ેપછાત વગ ના લોકોની

અથવા પોલીસ વારા, 

પ રિ થિતિવ ાન સંતુલન, દવાઓ, ખોરાકમાં ભળેસેળ, 

જંગલો અન ેજંગલી વન સબંંિધત બાબતો, 
અર  અને 

બાબતો. 

અર  કરનારની ધમકી અથવા પજવણી, 

એજ સી વારા તપાસની માગણી કરવી, 

 

એિ જનીયર ગ કોલેજોમાં વશે, 
કોટમા ંબાકીની બાબતોની ારંિભક સુનાવણી અને હેર
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અિધકારોને અમલી બનાવવા 
તેમના સામાિજક અથવા 

િનવારણ, હેર ફરજને 
 અથવા ખાનગી હેતુઓ 

હેર િહતમા ંત ેયો ય રીતે 
મુકવામાં આવે છે:  

ક સાઓમાં િસવાય) 
લોકોની ાસ અથવા ાસની 

, વારસો અન ે સં કૃિત 

હેર િહતના મુ ાન ે યાનમાં 



International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages 
[Author: Ashokkumar M. Bhati] [Subject: Law] 

Vol. 5, Sp. Issue: 11, November: 2017 
(IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853 

 

28    Print, International, UGC Approved,  Reviewed & Indexed Monthly Journal                    www.raijmr.com 
RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR) 

 

3. લટેર િપ ટશન 

એ. માનમા ં યાયાધીશ વારા આ હતે ુમાટે િનયુ ત કરવામા ંઆવે તો, હેર િહતમા ંનહ  હોવા છતા,ં ટપાલ 
વારા ા ત િપ ટશન રટ િપ ટશન તરીક ેમાનવામા ંઆવ ેછે. 

બી. જેલ અથવા પોલીસ વારા સતાવણી અથવા ાસ અથવા મૃ યુની ફ રયાદ, યિ તગત દયાળુ, બળા કાર, 

બળા કાર, હ યા અને અપહરણ જેવી ીઓ પર અ યાચારની ફ રયાદો, કૌટંુિબક પે શન સબંિંધત 
ફ રયાદો અન ે કેસ ન ધાવવા માટ ે પોલીસ વારા ઇનકારની ફ રયાદો કરી શક ે છે. સબંંિધત માનનીય 
યાયાધીશ વારા મંજૂર કરવામા ંઆવ ેતો રટ અર ઓ તરીક ેન ધણી કરાવવી. 

સી. જો લાભદાયી માનવામાં આવ ેતો, સબંિંધત અિધકારી પાસથેી એક અહેવાલ માનનીય યાયાધીશ સમ  
દશા િનદશો આગળ મકૂતા પહેલા કહેવામા ંઆવ ેછે. જો માનનીય યાયાધીશ વારા િનદિશત કરવામાં 
આવ ેતો, પ  રટ િપ ટશન તરીકે ન ધાય છે અન ેત ેપછી સનુાવણી માટ ેકોટ સમ  સૂિચબ ધ થાય છે. 

 

સાવજિનક િહતમા ં "પિ લક ઇ ટરે ટ લીટીગેશન ની સ ", એટલ ે ક ે "પિ લક ઇ ટરે ટ લીટીગેશન ", જેમ કે 

દૂષણ, આતકંવાદ, રોડ સલામતી, ક શનલ હેઝા સ વગેરનેા ર ણ માટ ેકાયદાની અદાલતમા ંદાખલ કરાયેલી 
મુક મા. કાયદાકીય અદાલતમા ં પિ લક ઇ ટરે ટ લીટીગેશન ની મયાદા દાખલ કરીન ે મોટી અસર થઈ શક ે છે. 
" હેર િહતની છૂટ" કોઈ કાનૂનમાં અથવા કોઈપણ કાયદામાં યા યાિયત નથી. હેર જનતાના હેતુન ે યાનમા ં
રાખીન ે યાયમૂ તઓ વારા તેનુ ંઅથઘટન કરવામા ંઆ યુ ંછે. લકેના કાયદા શ દકોશ મુજબ [16]  

 

"પિ લક ઇ ટરે ટ લીટીગેશન ની મયાદા એટલ ે હેર િહતો અથવા સામા ય િહતન ેઅમલમા ંમૂકવા માટ ેકાયદાની 
અદાલતમા ંકાયદેસરની કાયવાહી શ  થાય છે જેમા ંસમુદાયના હેર અથવા વગ પાસ ેનાણાંકીય રસ હોય અથવા 
કેટલાક િહતો જેના વારા તમેના કાનનૂી અિધકારો અથવા જવાબદારીઓને અસર થાય છે. તનેો અથ ફ ત 
િજ ાસા જેટલી સાંકડી અથવા ચો કસ થાનોના િહતો તરીક ેથતો નથી, જે નોના આધાર ે ભાિવત થઈ શક ે

છે. સામા ય રીતે થાિનક, રા ય અથવા રા ીય સરકારના બાબતોમા ંનાગ રકો વારા વહચાયેલુ ં યાજ ... " 

 
સાવજિનક િહતોના િનવારણનો પ  હતે ુ સાથી મનુ યના હાથમા ં અસંતુિલત ઉપચારનો ભોગ બનેલા બધાન ે
દુઃખ પહ ચાડવાનુ ંછે. હેર વનમા ંપારદ શતા અન ેયો ય યાિયક કાયવાહી કાનૂની અિધકારોનુ ંઉ લંઘન વધતી 
જતી જોખમને તપાસવાનો સાચા જવાબ છે. પરપંરાગત િનયમ એ હતો કે સુ ીમ કોટને ખસેડવાનો અિધકાર 
ફ ત ત ેલોકો માટ ેજ ઉપલ ધ છે જેમના મૂળભૂત અિધકારોનુ ં ઉ લંઘન થાય છે. પરતં ુઆ પરપંરાગત િનયમ 
સુ ીમ કોટ વારા તનેા આગળના ચકુાદામાં ન ધપા  રીત ેહળવા ર ો હતો. 
 

1. પીપ સ યુિનયન ફોર ડેમો ે ટક રાઇ સ િવ. યુિનયન ઑફ ઇિ ડયા. [17] 
કોઈ પણ યિ ત અથવા જૂથના યિ તઓના જૂથના બધંારણીય અન ેકાયદાકીય અિધકારોન ેઅમલમા ંમૂકવા માટ ે
" હેર િ પ રટડે નાગ રક" ના ઉદાહરણમા ંઅદાલત હવે પિ લક ઇ ટરે ટ લીટીગેશન ની સ  અથવા સામાિજક 
યાજની સ ન ેમંજૂરી આપ ેછે, કારણ ક ેતમેની સામાિજક અથવા આ થક રીત ેગેરફાયદા િ થિતની કોટમા ંસપંક 
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કરવામા ં અસમથ છે રાહત. હેર િહતની મકુ મા ભાગ લાયક યાયની યાનો એક ભાગ છે અન ે િસિવલ 
મુક મામા ં થાયી થવુ ંએ યાિયક દરવા ના પગલાઓ પર ઉદાર વાગત છે. 
 

2. યાયાધીશો થાનાતંરણ કેસ [18] 
યાિયક િનવારણ મેળવવા માટ ેકાનૂની હકોના ઉ લંઘનથી ઉ ભવતા હેર હાિન માટ ેપરૂતા રસ ધરાવતા લોકોના 

કોઈપણ સ ય વારા હેર િહતની સ  હેર કરવામાં આવી શક ેછે. કાયદાનો િનયમ ળવવા અન ેકાયદા અન ે
યાય વ ચેના સતંુલનન ેવેગ આપવા માટ ેઆ એકદમ જ રી છે. 

 

3. િશરમ ડ એ ડ ફ ટલાઇઝર કસે [19] 

પિ લક ઇ ટરે ટ િલ ટગેશન વારા, કંપનીએ જોખમી અને વલણે રાસાયિણક અન ે વનના જોખમો અન ે
કામદારોના વા ય માટનેા વાયુઓન ેિનદિશત કયા અન ેછોડન ેફરીથી ખોલતા પહેલા તમામ જ રી સરુ ા પગલાં 
લેવાનુ ંિનદશ કય.ુ 
 

4. એમ.સી. મહેતા િવ. યુિનયન ઑફ ઇિ ડયા [20] 
ગંગા પાણીના દૂષણન ે અટકાવવા માટ ે હેર િહતની સ મા ં ગંગા પાણીના દૂષણ સામ ે લાવવામા ં આ યુ.ં 
સવ ચ અદાલત ેએવો દાવો કય  હતો કે અરજદાર ન હોવા છતા ંરીપે રયન માિલક કાનનૂી કાયદાકીય જોગવાઈઓ 
લાગુ કરવા માટ ેઅદાલતમા ંજવાનો હ ક ધરાવતો નથી, કેમ ક ેત ેગંગા પાણીનો ઉપયોગ કરનાર લોકોના વનની 
સુર ામાં રસ ધરાવતા યિ ત છે. 
 

5. પરમદંંદ કતાર િવ. યિુનયન ઑફ ઇિ ડયા [21] 
સામા ય હેર િહતો માટ ેલડતા માનવ અિધકાર કાયકર વારા દાખલ કરવામા ંઆવેલી હેર િહત કાયવાહીમા ં
સવ ચ અદાલતમા ંયો યલેી સુનાવણીમાં કોઈ પણ કાયવાહીની ઔપચા રકતાઓની રાહ જોયા વગર શ ય તટેલી 
વહેલી તક ેદરકે ઇ ત નાગ રકન ેતબીબી સહાય આપવા તબીબી યવસાયના દરેક સ યનુ ંસવ ચ જવાબદારી 
છે. 
 

6. પયાવરણ કાનૂની કાય િવ ધ કાઉિ સલ ફોર ઇિ ડયા ઑફ યુિનયન [22] 
તટવત  િવ તારમા ંઆ થક અધોગિત સંબિંધત રિજ ટડ વૈિ છક સંગઠન વારા હેર કરાયેલ યાજની વસલૂાત. 
સુ ીમ કોટ પા રિ થિતકરણની સરુ ા માટ ેકાયદાઓન ેઅમલમા ંમકૂવા માટ ેયો ય આદેશો અન ે દશાઓ રજૂ કયા 
છે. 
 

7. ટેટ િવ. યિુનયન ઑફ ઇિ ડયા [23] 
પિ લક ઇ ટરે ટ લીટીગેશન ની છૂટ એ કાનૂની સહાય ચળવળનો યૂહા મક ભાગ છે જે યાય લાવવાનો છે. 
કાયદાનુ ં શાસન એનો અથ એ નથી ક ે કાયદાનુ ં ર ણ ફ ત નસીબદાર થોડાક જ ઉપલ ધ હોવુ ંજોઈએ અથવા 
કાયદેસર યાજ વારા કાયદાનો દુ પયોગ અન ેદુ પયોગની મંજૂરી આપવી જોઈએ. વકીલો ી બી.એલ. વારા 

હેર કરવામા ં આવેલી હેર િહતની સનુાવણી વારા દ હીમા ં " લ સના િવકાસ" અગં ે સુ ીમ કોટના 
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તાજેતરના ચકુાદામા.ં વઢેરા અને ી અિમતા ા પટેલ અદાલતે કબૂ યંુ હતુ ં ક ેસરકારી જમીનનો મોટા િવ તાર 
ઝંૂપડપ ટી િવ તારમા ં રહેતા લોકો વારા આવરી લેવામાં આવ ેછે. ઝંૂપડપ ટી મજૂંરી પર ખોદકામ હોવા છતા ં
િવભાગો, એવંુ ણવા મ યુ ં છે ક ે વધ ુઅન ેવધ ુ ઝંૂપડપ ટી અિ ત વમા ંઆવી રહી છે. " લમ િ લયર સ" ની 

જ યાએ, દ હીમા ં" લમ બનાવટ" છે. જેમ ઝંૂપડપ ટીમા ંવધારો થતો હતો; અદાલતોએ ઝંૂપડપ ટીના િવકાસને 
ચકાસવા માટ ેઅન ેયો ય વન પયાવરણ બનાવવા માટ ેયો ય પગલા ંલેવાના આદશે આ યો. 
 

8. કિપલ હગોરી િવ. િબહાર રા ય [24] 
ખોરાકના માનવ અિધકાર અને વનચ ર ના મા યમોનો ઇનકાર કરવાનો મુ ો પીઆઈએલ વારા સુ ીમ કોટના 
યાન પર લાવવામા ંઆ યો હતો. પીઆઈએલ એક અખબારના અહેવાલમાથંી ઉદભવે છે કે લાંબા સમય સુધી 

વેતનની ચુકવણી ન થવાથી, િબહાર ટેટ એ ો-ઇ ડ ીઝ ડેવલપમે ટ કોપ રેશનના કમચારીની ભૂખમરોન ે
પ રણામ ેકમચારીએ પોતાન ેજબરદ ત કરવાનો યાસ કય . અદાલત ે વીકાયુ ક ેભૂખ માનવ અિધકારોનું ઉ લઘંન 
હતુ ંઅન ેમૂળભૂત માનવીય જ રયાતોન ેસતંોષવાની રા યની જવાબદારી છે. 
 

9. આરો ય અન ેસંલ ન થી સ (CEHAT) િવ. યુિનયન ઑફ ઇિ ડયન ઇન ઇ વાયરી સે ટર [25] 
તીય પસદંગી અન ે તીય િનણય પર િતબધં લગાવતા કાયદાની અસરકારક અમલીકરણ માટે એક દશામા ં

સામાિજક કાયવાહી વારા એક પીઆઈએલ દાખલ કરવામા ંઆવી હતી. [26] કોટ પૂવ- સિૂતના સે સન ેરોકવા 
માટ ે એિ ઝ યુ ટવની નોન-એ શન અંગે ગંભીર ચતા ય ત કરી છે. ી ણૂહ યા તરફ દોરી ય છે. આ 
પીઆઈએલમા,ં સિુ મ કોટ સમ  દેશમા ં હેરાતો વારા હેર કરાયેલા ઇલે ોિનક અન ે િ ટ મી ડયા વારા 
નવા કાયદાની હેર ગ કતા ઊભી કરવા સરકારને અનેક દશાઓ હેર કયા હતા. કોટ તેના અગાઉના તમામ 
દશાઓ [27] ન ે કે  અન ે રા ય સરકારોન ેસંદભ આ યો હતો અન ેતેન ેખબૂ નસીબદાર મ યુ ં હતુ ં ક ે તઓે 
અમલમા ંમુકાયા નથી. 
 

10. યુનમાં કાિશત " ટ ીઝસ ઇ વાલી એચસી" શીષકવાળા એરપેોટ, ઑગ ટ 23 પં બ અન ેહ રયાણા 

હાઈકોટ કેદીઓન ેએ, બી અને સી વગ મા ં વહચીન ે જેલ માગદ શકાના જોગવાઈઓન ે ર  કરી દીધી છે ક ે જે 

આધારે ગનુેગારોનો કોઈપણ વગ કરણ હોઈ શકશે નહ  તેમના સામાિજક દર , િશ ણ અથવા વસવાટની 

આદત છે .આ મે યુઅલના 576-એ ફકરાને "ગેરબંધારણીય" હેર કરીન ેહાઇકોટ વારા અપાયેલી એક અદભૂત 
ચુકાદો છે. 
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