
வன்புணர்வு செய்ய முயற்சிப்பவனைக் ச ொன்றொல் 

ெட்டம் என்ை செய்யும்? சபண் ள் செரிந்து 

ச ொள்ளவவண்டிய ெற் ொப்பு ெட்ட வன ! 

ஒருவர் க ொலை, க ொள்லை,  திருட்டு மற்றும் வன்புணர்வு 

உள்ளிட்ட பல்வவறு அத்துமீறல் குற்றங் ளில் இருந்து 

சட்டரீதியொ  அவலையும், அவைது கசொத்லையும்  ைற் ொத்துக் 

க ொள்ை முழு உரிலம க ொண்டுள்ைொர். அந்ை உரிலமலய இந்திய 

ைண்டலைச் சட்டம் பிரிவு 96 வழங்குகிறது. இைன்கீழ் ைற் ொப்பு 

உரிலமலய பயன்படுத்தும் வபொது ஒருவைொல் கசய்யப்படுகிற 

எதுவும் (வலைமுலற  உண்டு) குற்றம் ஆ ொது. அதுவும் கபண் ள் 

சமீப  ொைமொ  அனுபவிக்கு உடல்நீதியொை துன்பங் ளுக்கு சட்ட 

பொது ொப்பு என்கைன்ை எைப் பொர்ப்வபொம்.  

ெற் ொப்புரினை (Right Of Private Defence, IPC Section 96 - 106) 

சிை வேைங் ளில் ேம்லம பிறரிடமிருந்து  ொப்பொற்றி 

க ொள்வைற் ொ  ச் சிை  ொரியங் லைச் கசய்ய வவண்டி இருக்கிறது. 

அைைொல் பிறருக்குத் தீங்கு கூட ஏற்படைொம். அந்ைத் தீங்கு 

கசொத்துக்கு ேஷ்டம் உண்டொக்குவைற் ொ வவொ  உடலுக்கு  ொயம் 

(இந்திய ைண்டலை சட்டம் பிரிவு 96) ஏற்படுத்ைக் கூடிய 

விைத்திவைொ அல்ைது சிை வேைங் ளில் ேம்லம பிறரிடமிருந்து 

 ொப்பொற்றி க ொள்வைற் ொ  வவொ கூடச் சிை  ொரியங் லை கசய்ய 

வவண்டி இருக்கிறது. அைைொல் பிறருக்கு தீங்கு கூட ஏற்படைொம். 

அந்ை தீங்கு கசொத்துக்கு ேஷ்டம் உண்டொக்குவைற் ொ வவொ , 

உடலுக்கு  ொயம் விலைவிப்பைற் ொ வவொ, அல்ைது ைவிர்க்  

முடியொை வேைத்தில் மைணம் சம்பவிக் க் கூடியைொ வவொ கூட 

அலமயைொம். ஆைொல் அத்ைல ய கசயலை ைண்டலைக்குரிய 

குற்றமொ   ருை முடியொது.  என்றொலும் அைற்கும் ஒரு வலையலற 

உண்டு.  

 



ேம்லமத் வைடிக் க ொண்டு ஒருவன் ைொக்  வரும்வபொது அவன் 

ல யிலுள்ை ைடிலயப் பிடுங்  முயற்சி கசய்யைொம். அவலை 

அப்வபொது ைடியொல் ைொக்கி அவனுலடய ல யிலுள்ை ைடிலய 

பிடுங்  நிச்சயமொ  முயற்சிக் ைொம். இது குற்றமொ ொது. ஏைனில் 

ேம்லம  ொப்பொற்றிக் க ொள்ை அவ்வொறு கசய்கிவறொம். ஆ வவ 

அந்ை கசயல் குற்றமொ ொது. ஆைொல் ைற் ொப்பு என்ற கபயைொல் 

ைடிக ொண்டு ைொக்  வருபவலை எதிர்த்து அரிவொைொல் ைொக்குவது 

சரியில்லை. அவசியமும் அல்ை. ஓர் எதிரியிடமிருந்து ேம்லம 

 ொப்பொற்றிக் க ொள்ை வவண்டும் என்கிற அவசியம் ஏற்படும் 

கபொழுது ேமக்கு வரும் ஆபத்லை ைவிர்க்  எந்ை அைவுக்கு 

வன்முலறலயக் ல யொை வவண்டுவமொ அந்ை அைவுக்கு வமல் 

அத்துமீறி ல யொைக் கூடொது. அப்படி அத்து மீறும் வபொது ேொம் 

கசய்யும்  ொரியம் ைண்டலைக்குரிய குற்றமொகிறது.  

ேம்மொல் கபொறுத்துக்  க ொள்ை முடியொை அைவுக்கு 

க ொடுலமயொை  துன்பத்லை எதிரி  கசய்ய முற்படும்கபொழுது 

அவலைக்  க ொலை கசய்து விட்டொலும் கூட அது குற்றமொ ொது. 

ைற் ொப்பின் நிமித்ைம் கசய்யப்பட்ட  ொரியமொ வவ அந்ை க ொலை 

 ருைப்படும். ஏகைனில் எதிரி, ேமக்கு இலழக்கும் க ொடுலமயொல் 

ேொம் கபொங்கி எழுந்து உணர்ச்சி வசப்பட்ட சூழ்நிலையில் 

எதிரிலய திருப்பித் ைொக்  வேரிடைொம். அத்ைல ய ைொக்குைலின் 

விலைவொ   ொயமலடந்ை எதிரி மைணமலடய க்கூடும். அந்ை 

மைணம் ைற் ொப்பின் விலைவொ   வேரிட்டது என்றொல், அைற்குத் 

ைண்டலை இல்லை. ஏகைனில் 96 -வது பிரிவின்படி ைற் ொப்புக்கு 

என்று கசய்யப்படும் எந்ை  ொரியமும் ைண்டலைக்குரிய 

குற்றமொ ொது. 

உடனையும், உனடனைனயயும் ெற் ொத்து ச ொள்ளும் உரினை 

(இந்திய ெண்டனை ெட்டம் பிரிவு 97) 

ஒவ்கவொரு ேபருக்கும் ைன்னுலடய உடலையும், பிறருலடய 

உடலையும் ைொக்  கூடிய குற்றங் ளிலிருந்து  ொப்பொற்றிக் 



க ொள்ளும் உரிலம உண்டு. இைண்டொவைொ  க் ைன்னுலடய 

கசொத்துக் லையும், பிறருலடய கசொத்துக் லையும் பொதிக் க் கூடிய 

குற்றங் ளிலிருந்து  ொப்பொற்றிக் க ொள்ளும் உரிலமயும் உண்டு 

(கசொத்து என்பது அலசயும் கபொருட் லையும், அலசயொை 

கபொருட் லையும் குறிக்கும். திருட்டு, க ொள்லை, கசொத்துக் லை 

அழித்ைல், வைம்பு மீறி ஆளுைல் ஆகியலவ கசொத்துக் ள் 

சம்பந்ைப்பட்ட குற்றமொகும்).  

உடல் ைற்றும் செொத்தின் ெனிநபர் ெற் ொப்பு உரினை... 

சட்டப்பிரிவு 99 இல் உள்ை  ட்டுப்பொடு ளுக்கு உட்பட்டு, 

பின்வருவைவற்லற  ைற் ொப்பைற்கு ஒவ்கவொரு ேபருக்கும் 

உரிலம உள்ைது.  

முைைொவைொ ; மனிை உடலைப் பொதிக்கின்ற ஏைொவகைொரு  

குற்றத்திற்கு எதிைொ  அவரின் கசொந்ை உடல் அல்ைது யொவைனும் 

ஒரு ேபரின் உடலை;  

இைண்டொவைொ  ; திருட்டு, க ொள்லை, வன்குறும்பு அல்ைது 

குற்றமுறு அத்துமீறலைப் புரிவைற் ொை ஒரு முயற்சியின் கபொருள் 

வலையலறயின் கீழ் வருகிற ஒரு குற்றமொ  இருக்கிற, அவரின் 

அல்ைது யொவைனும் ஒரு பிற ேபரின் அலசயும் அல்ைது அலசயொச் 

கசொத்திற்கு எதிைொை ஏைொவகைொருவரின் கசயல். 

திறலமயின்  ொைணமொ வும் அறிவு கைளிவலடயொை 

 ொைணத்ைொலும் புத்தி சுவொதீைமில்ைொைைொலும், வபொலையின் 

விலைவொ வும் ஒருவர் புரியும் குற்றச்கசயலை குற்றமொ க்  ருை 

இயைொவிட்டொலும் அத்ைல ய ேபர் ளிடமிருந்து, ேம்லம 

 ொப்பொற்றிக் க ொள்ைைொம் (இந்திய ைண்டலை சட்டம் பிரிவு 98) 

அத்ைல ய ேபர் ளிடமிருந்து, ேம்லம  ொப்பொற்றி க ொள்ளும் 

உரிலம ேமக்கு இருக்கிறது. 

உடலைத் ைற் ொத்துக் க ொள்ளும் உரிலம மைணம் விலைவிக்கும் 

அைவுக்கு நீடிக்கிறது (இந்திய ைண்டலை சட்டம் பிரிவு 100) 



ைொக்குபவற்கு மைணம், அல்ைது ஏைொவகைொரு பிற தீங்ல  

ைன்னிச்லசயொ  விலைவிப்பைற்கு, உடலிற் ொை ைனிேபர் ைற் ொப்பு 

உரிலம நீடிக்கிறது, அலவயொவை:-  

முெைொவது... 

 நம்னைத் ெொக் வவொ அல்ைது பொலியல் அச்சுறுத்ெலில் 

ஈடுபடுத்ெவவொ எவவேனும் முயலும் வபொது அவர் ளுக்கு 

ெொக்குெலின் மூைம் ைேணபயத்னெ ஏற்படுத்தி அச்சுறுத்ெ 

பொதிக் ப்பட்டவர் ளொை நைக்கு ெட்டப்படி உரினை உண்டு. 

இேண்டொவெொ ... 

அத்ென ய ெொக்குெைொல், ச ொடுங் ொயம் ஏற்படுத்தி நம்னைத் ெொக்  

வருபவர் ளுக்கு ஒருவிெைொை அச்ெத்னெ ஏற்படுத்ெ 

பொதிக் ப்பட்டவர் ள் முயன்றொல் அது ெவவறொ, ெண்டனைக்குரிய 

குற்றவைொ அல்ை! அந்ெத் ெொக்குெனை நம்ைொல் நியொயப்படுத்ெ 

முடியும் என்கிறது இந்திய ெண்டனைச் ெட்டம் பிரிவு 100..  

மூன்றொவெொ .... 

பொலியல் வல்லுறவு புரியப்படும் உள்வநொக் த்துடைொை ஒரு 

ெொக்குெல்.  

நொன் ொவெொ ... 

இயற்ன க்கு ைொறொை  ொை இச்னெனயத் ெணித்துக்ச ொள்ளும் 

உள்வநொக் த்துடைொை ஒரு ெொக்குெல். 

 ஐந்ெொவெொ  ... 

 வர்ந்து  டத்ெல் அல்ைது வன் டத்ெலுக் ொை 

உள்வநொக் த்துடைொை ஒரு ெொக்குெல்.  

ஆறொவெொ  ... 



ஒரு நபனே முனறயின்றி அனடத்து னவக்கும் உள்வநொக் த்துடைொை 

ஒரு ெொக்குெல். 

 ஏழொவெொ  ... 

அத்ென ய செயலின் வினளவொ , ச ொடுங் ொயம் ஏற்பட்டுவிடும் 

என்ற எதிர்பொர்ப்பு அச்ெத்னெ நியொயைொ  ஏற்படுத்ெைொம் 

(உெொேணைொ  ஆசிட் வீச்சு பயமுறுத்ெல் ளின் வபொது) 

ெற் ொப்புரினை இல்ைொைல் வபொகும் ெந்ெர்ப்பங் ள் (இந்திய 

ெண்டனை ெட்டம் பிரிவு 99 ) 

ஒரு கபொது ஊழியர் ேல்கைண்ணத்துடன் கசய்யும் அல்ைது கசய்ய 

முயற்சி கசய்யும்  ொரியத்லை எதித்து ைற் ொப்புரிலமலய 

பிைவயொகிக்  முடியொது. அப்படி ைற் ொப்பு உரிலமலய பிைவயொகிக்  

வவண்டுகமன்றொல், அந்ை கபொது ஊழியரின் கசயைொல் மைணம் 

அல்ைது க ொடுங் ொயம் ஏற்படக்கூடும் என்ற நியொமொை உணர்வு 

எழவவண்டும். கபொது ஊழியரின் கசய்ல  சட்டப்படி 

முலறயற்றைொ க் கூட இருக் ைொம். இருப்பினும் அவலை எதிர்க் த் 

ைற் ொப்பு உரிலமலயப் பயன்படுத்ைக்கூடொது. அவை வபொல் 

ேல்கைண்ணத்துடன் கசயல்படும், ஒருவரின் ஆலணயின் கீழ் 

ேலடகபறும்  ொரியத்லையும் எதிர்க்  முடியொது. அந்ைக்  ொரியம் 

சட்ட வைம்புக்கு அப்பொற்பட்டைொ  இருப்பினும் எதிர்க்  

முடியொது. அப்படித் ைற் ொப்பு உரிலமலயப் பயன்படுத்தி எதிர்க்  

வவண்டுகமன்றொல் அந்ைச் கசயலின் மூைம் மைணம் அல்ைது 

க ொடுங் ொயம் சம்பவிக் க் கூடும் என்ற நியொய பூர்வமொை அச்சம் 

ஏற்பட வவண்டும். அவை வபொன்று அந்ைச் கசயலை எதிர்த்து 

அைசொங்  அதி ொரி ளின் உைவிலயயும் பொது ொப்லபயும் ேொடிப் 

கபறுவைற் ொை அவ ொசம் இருக்கும் வபொதும் ைற் ொப்பு 

உரிலமலயப் பயன்படுத்ைல் ஆ ொது. ைற் ொப்பு உரிலமலய எல்லை 

மீறிப் பயன்படுத்ைக்கூடொது. ைற் ொப்புக்  ொ த் ைொக்  வேரிட்டொல் 

அைவுக்கு மீறித் தீங்கு உண்டொக் க் கூடொது. ைன்லைத்  ொத்துக் 



க ொள்ை எந்ை அைவுக்குத் ைொக்குைல் ேடத்ைல் வவண்டுவமொ அைற்கு 

வமல் கசன்று ைொக்குைல் ேடத்ைக் கூடொது. Explanation: 1.  ொரியத்லை 

கசய்பவர் கபொது ஊழியர் என்று கைரியொமல் ைற் ொப்பு உரிலமலய 

பயன்படுத்தி இருந்ைொல் அது ைவறொ ொது. 2. அவை வபொை கபொது 

ஊழியரின் ஆலணப்படி ஒரு  ொரியம் கசய்யப்படுகிறது என்பலை 

அறியொமல் ைற் ொப்பு உரிலமலய பயன்படுத்திைொல் அது 

குற்றமொ ொது.  

 எந்செந்ெச் செயல் ளுக்கு எதிேொ  ெனிநபர் ெற் ொப்பு 

உரினை இல்னை (இந்திய ெண்டனைச் ெட்டம் பிரிவு 99)  

ஒரு கபொதுப் பணியொைைொல், அவைது பணி நிமித்ைத்தின் கீழ் 

ேன்ேம்பிக்ல யில் கசயல்படும்வபொது, ஒரு கசயல் சட்டத்ைொல் 

 ண்டிப்பொ  நியொப்படுத்ை முடியொைைொ  இருந்ைொலும்கூட, 

கசய்யப்பட்ட அல்ைது கசய்ய முயற்சிக் ப்பட்ட எச்கசயல் 

மைணம் அல்ைது க ொடுங் ொயத்தின் எதிர்ப்பொர்ப்பு அச்சத்லை 

நியொயமொ  ஏற்படுத்ைவில்லைவயொ, அச்கசயலுக்க திைொ , ைனி 

ேபர் ைற் ொப்பு உரிலம கிலடயொது. ஒரு கபொதுப் பணியொைரின் 

பணிநிமித்ைத்தின் கீழ் அவைது  ட்டலையிைொல் 

ேன்ைம்பிக்ல யில் கசயல்படும்வபொது, அக் ட்டலை சட்டத்ைொல் 

 ண்டிப்பொ  நியொயப்படுத்ை முடியொைைொ  இருந்ைொலும்கூட, 

கசய்யப்பட்ட, அல்ைது கசய்ய முயற்சிக் ப்பட்ட எச்கசயல் 

மைணம் அல்ைது க ொடுங் ொயத்தின் எதிர்பொர்ப்பு அச்சத்லை 

நியொயமொ  ஏற்படுத்ைவில்லைவயொ, அச்கசயலுக்க திைொ , ைனி 

ேபர் ைற் ொப்பு உரிலம கிலடயொது. எந்ை வேர்வு ளில், கபொது 

அதி ொை அலமப்பிைரிடம் பொது ொப்பு உைவிவ ொருவைற்கு 

வேைமிருக்கிறவைொ, அந்ை வேர்வு ளில் ைனிேபர் ைற் ொப்பு உரிலம 

கிலடயொது. எந்ை அைவிற்கு உரிலமலயப் பயன்படுத்ைைொம்:- 

ைற் ொப்பு வேொக் த்திற் ொ , தீங்ல  விலைவிப்பைற்கு 

அவசியமொைைற்கும் கூடுைைொை அலை விலைவிக்கும் எந்ைஒரு 

வேர்விற்கும், ைனிேபர் ைற் ொப்புரிலம நீட்டிக் ப்படொது.  



• விளக் ம் 1:- ஒரு கபொதுப்பணியொைைொல், அத்ைல ய கபொதுப் 

பணியொைர் என்ற முலறயில் கசய்யப்பட்ட, அல்ைது கசய்ய 

முயற்சிக் ப்பட்ட ஒரு கசயலுக்க திைொ , அச்கசயலை 

கசய்கின்ற அந்ேபர் அத்ைல ய கபொதுப்பணியொைர் என்று 

அவருக்குத் கைரிந்ைொல், அல்ைது ேம்புவைற்குக் 

 ொைணமிருந்ைொல் ைவிை, ஒருேபர் ைனிேபர் ைற் ொப்பு 

உரிலமலய இழக் மொட்டொர்.  

• விளக் ம் 2:- ஒரு கபொதுப்பணியொைரின்  ட்டலையிைொல் 

கசய்யப்பட்ட, அல்ைது கசய்ய முயற்சிக் ப்பட்ட ஒரு 

கசயலுக்க திைொ , அச்கசயலை கசய்கின்ற அந்ேபருக்கு 

அத்ைல ய  ட்டலையிைொல் கசயல்படுவைொ த் கைரிந்வை 

அல்ைது அவ்வொறு ேம்புவைற்கு  ொைணமிருந்ைொல் ைவிை, 

அல்ைது எந்ை அதி ொைத்தின் கீழ் அவர் கசயல்படுகிறொவைொ, 

அந்ை அதி ொைத்லை அத்ைல ய ேபர் கைரிவித்ைொல் ைவிை, 

அல்ைது அவர் எழுத்ைொைொை அதி ொைத்லைக் 

க ொண்டிருந்ைொல், வ ொைப்பட்டொல், அத்ைல ய அதி ொைத்லை 

அவர்  ொண்பித்ைொல் ைவிை, ஒரு ைனிேபர் ைற் ொப்பு உரிலமலய 

இழக் மொட்டொர். 

ெற் ொப்பு உரினை ஆேம்பிக்கும் ைற்றும் நீடிக்கும்  ொைம் 

(இந்திய ெண்டனை ெட்டம் பிரிவு 102 ) 

ேம்முலடய உடலுக்கு ஆபத்து ஏற்படப் வபொகிறது என்ற அச்சம் 

எப்வபொது ேமக்கு வைொன்றுகிறவைொ அந்ை வேைத்திலிருந்து ேம்லம 

ைற் ொத்து க ொள்ளும் உரிலமயும் ேமக்கு கிலடக்கிறது. ேம் 

உடலுக்கு தீங்கு கசய்யக்கூடிய குற்றத்லை எதிரி புரியொவிட்டொலும் 

புரிவைற் ொை முயற்சிலய அல்ைது மிைட்டலை அவன் 

வமற்க ொண்டொவை வபொதும். ேம்லம பொது ொத்துக் க ொள்ளும் 

ேடவடிக்ல லய ேொம் உடவை வமற்க ொள்ைைொம். 

உடலின் ெனிநபர் ெற் ொப்பிற் ொை உரினையின் செொடக் ம் 



ைற்றும் செொடர்ச்சி... 

உடலின் ைனிேபர் ைற் ொப்பிற் ொை உரிலமயொைது, குற்றத்லைப் 

புரிவைற் ொை ஒரு முயற்சி அல்ைது அச்சுறுத்ைலிலிருந்து உடலின் 

ஆபத்திற் ொை நியொயமொை எதிர்பொர்ப்பு அச்சம் ஏற்பட்ட 

உடவைவய, அக்குற்றம் புரியப்பட்டிருக் ொவிட்டொலும்கூட, 

கைொடங்குகிறது; மற்றும், உடலின் ஆபத்திற் ொை அத்ைல ய 

எதிர்பொர்ப்பு அச்சம் கைொடர்கிற வலையில், அது கைொடர்கிறது. 


