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GUJARAT BILL NO. 6 OF  2020. 
 

THE SMALL CAUSE COURTS LAWS (GUJARAT AMENDMENT) 
BILL, 2020. 

 

A  BILL 
 

  further to amend the Presidency Small Cause Courts Act, 1882 in its 
application to the City of Ahmedabad and the Provincial Small Cause Courts 

Act, 1887 in its application to the State of Gujarat. 
 
 

 
સન ૨૦૨૦�ુ ં �જુરાત િવધેયક ક્રમાકં: ૬. 

 
 

સ્મોલ કોઝ કોટર્  કાયદા (�જુરાત �ધુારા) િવધેયક, ૨૦૨૦. 

 

 

અમદાવાદ શહ�રને લા� ુપડતો હોય તેટલે �ધુી પે્રિસડ�ન્સ સ્મોલ કોઝ કોટર્ અિધિનયમ, ૧૮૮૨ 

અને �જુરાત રા�યને લા� ુપડતો હોય તેટલે �ધુી પ્રોિવ�ન્શયલ સ્મોલ કોઝ કોટર્  અિધિનયમ, 

૧૮૮૭ વ� ુ�ધુારવા બાબત િવધેયક. 

  

 

આથી, ભારતના ગણરાજયના એકોતેરમા વષર્મા ં નીચેનો અિધિનયમ કરવામા ં આવે 

છેઃ- 

 

૧. (૧) આ અિધિનયમ સ્મોલ કોઝ કોટર્  કાયદા (�જુરાત �ધુારા) અિધિનયમ, ૨૦૨૦ 

કહ�વાશે. 

(૨) તે, રા�ય સરકાર, રાજપત્રમા ં�હ�રનામાથી ન�� કર� તેવી તાર�ખે અમલમા ં

આવશે.  

 

�ૂંક� સજં્ઞા 

અને આરંભ. 
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૨. અમદાવાદ શહ�રને લા� ુ પડતો હોય તેટલે �ધુી પે્રિસડ�ન્સ સ્મોલ કોઝ કોટર્   

અિધિનયમ, ૧૮૮૨ (�નો આમા ંહવે પછ�, “પે્રિસડ�ન્સ સ્મોલ કોઝ કોટર્   અિધિનયમ” 

તર�ક� ઉલ્લેખ કય� છે તે)મા,ં કલમ ૧૮મા,ં “દસ લાખ �િપયા” એ શબ્દો �યા ં�યા ં

આવે છે ત્યા ંતેને બદલે, “પચીસ લાખ �િપયા” એ શબ્દો �કૂવા.  

 

 

૩. પે્રિસડ�ન્સ સ્મોલ કોઝ કોટર્  અિધિનયમમા,ં કલમ ૨૦મા,ં “દસ લાખ �િપયા” એ શબ્દો 

�યા ં�યા ંઆવે છે ત્યા ંતેને બદલે, “પચીસ લાખ �િપયા” એ શબ્દો �કૂવા.  

 

 

 

૪. પે્રિસડ�ન્સ સ્મોલ કોઝ કોટર્  અિધિનયમમા,ં કલમ ૨૨મા,ં ખડં (ખ)મા,ં “દસ લાખ 

�િપયા” એ શબ્દોને બદલે, “પચીસ લાખ �િપયા” એ શબ્દો �કૂવા. 

 

 

 

૫. પે્રિસડ�ન્સ સ્મોલ કોઝ કોટર્  અિધિનયમમા,ં કલમ ૪૧મા,ં  “દસ લાખ �િપયા” એ 

શબ્દોને બદલે, “પચીસ લાખ �િપયા” એ શબ્દો �કૂવા. 

 

 

 

૬. �જુરાત રા�યને લા� ુ પડતો હોય તેટલે �ધુી પ્રોિવ�ન્શયલ સ્મોલ કોઝ કોટર્  

અિધિનયમ, ૧૮૮૭મા,ં કલમ ૧૫મા,ં પેટા-કલમ (૩)મા,ં “દસ લાખ �િપયા” એ 

શબ્દોને બદલે, “પચીસ લાખ �િપયા” એ શબ્દો �કૂવા.  

 

 

૭. સ્મોલ કોઝ કોટર્  કાયદા (�જુરાત �ધુારા) અિધિનયમ, ૨૦૨૦ના આરંભની તરત 

પહ�લા અમદાવાદ શહ�ર દ�વાની કોટર્મા ં અથવા યથાપ્રસગં, કોઇ �ડ�સ્ટ્રકટ કોટર્  

(�જલ્લા ન્યાયાલયમા)ંમા ંિનકાલ બાક� હોય તેવા દ�વાની પ્રકારના � દાવાઓ અને 

કાયર્વાહ�ઓના િવષયવસ્�નુી રકમ અથવા તે�ુ ં�લૂ્ય દસ લાખ �િપયા કરતા ંવ� ુ

સન ૧૮૮૨ના 

૧૫મા 

અિધિનયમની 

કલમ ૧૮નો 

�ધુારો.  

સન 

૧૮૮૨નો 

૧૫મો.  

સન ૧૮૮૨ના 

૧૫મા 

અિધિનયમની 

કલમ ૨૦નો 

�ધુારો.  

સન ૧૮૮૨ના 

૧૫મા 

અિધિનયમની 

કલમ ૨૨નો 

�ધુારો.  

સન ૧૮૮૨ના 

૧૫મા 

અિધિનયમની 

કલમ ૪૧નો 

�ધુારો.  

સન ૧૮૮૭ના 

૯મા 

અિધિનયમની 

કલમ ૧૫નો 

�ધુારો.  

સન 

૧૮૮૭નો 

૯મો.  

િનકાલ 

બાક� 

ક�સોની 

તબદ�લી. 

સન 

૨૦૨૦નો

�જુરાતનો

....... 
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હોય, પણ પચીસ લાખ �િપયા કરતા ં વ� ુ ન હોય તેવા તમામ દાવાઓ અને 

કાયર્વાહ�ઓ, આવા આરંભ પછ�, જજ, સ્મોલ કોઝ કોટર્ અથવા યથાપ્રસગં, સ્મોલ 

કોઝ કોટર્ના જજની સામાન્ય હ�મૂતની સ્થાિનક હદોમા ં તેમને તબદ�લ થશે અને 

તેનો િનકાલ કરવાનો રહ�શે.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ઉદે્દશો અને કારણો 

સન ૨૦૧૫-થી, પે્રિસડન્સી સ્મોલ કોઝ કોટર્  અિધિનયમ, ૧૮૮૨ અને પ્રોિવ�ન્શયલ 

સ્મોલ કોઝ કોટર્  અિધિનયમ, ૧૮૮૭ની િવદ્યમાન જોગવાઇઓ હ�ઠળ, સ્મોલ કોઝ કોટર્ની 

દંડિવષયક હ�મૂત દસ લાખ �િપયા છે. સન ૨૦૨૦મા,ં સ્મોલ કોઝ કોટર્ના જજ-ના સવંગર્થી 

નીચેના સવંગર્ના દ�વાની જજની દંડિવષયક હ�મૂતમા ં પચીસ લાખ �િપયા �ધુીનો વધારો 

કરવામા ંઆવ્યો છે. આ પાસાને િવચારણામા ંલેતા ંઅને �િપયાના ખર�દ �લૂ્યના ઘટાડા અને 

તા�તરના સમયમા ંસ્થાવર િમલકતના �લૂ્યમા ંથયેલા ન�ધપાત્ર વધારાને ધ્યાનમા ંરાખીને, 

સ્મોલ કોઝ કોટર્ની આવી હ�મૂત દસ લાખ �િપયાથી વધાર�ને પચીસ લાખ �િપયા કરવા�ુ ં

જ�ર� જણા�ુ ંછે. િવધેયકની કલમો ૨,૩,૪,૫,૬ અને ૭ –થી તે �ગેની જોગવાઇ કર� છે. 

આ િવધેયકથી, ઉપ�ુર્ક્ત ઉદે્દશો િસદ્ધ કરવા માટ� સદર�ુ બ�ે અિધિનયમો �ધુારવા ધા�ુ� 

છે. 

                                                                     પ્રદ�પિસ�હ �ડ��, 

ધારાક�ય સ�ા સ�પવાની યાદ� 

આ િવધેયકમા,ં નીચેની બાબતોના સબંધંમા ંધારાક�ય સ�ાની સ�પણીનો 

સમાવેશ થાય છે:- 

કલમ ૧.-   આ કલમની પેટા-કલમ (૨)થી, રા�ય સરકારને, રાજપત્રમા ં

�હ�રનામાથી, અિધિનયમ � તાર�ખે અમલમા ંઆવશે તે તાર�ખ ન�� કરવાની સ�ા 

મળે છે. 

ઉપ�ુર્ક્ત ધારાક�ય સ�ાની સ�પણી આવશ્યક અને સામાન્ય પ્રકારની છે. 

તાર�ખ: ૧૯મી માચર્, ૨૦૨૦.                                          પ્રદ�પિસ�હ �ડ��.  
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�રુવણી 

પે્રિસડન્ સી સ્ મોલ કોઝ કોટર્  અિધિનયમ, ૧૮૮૨ (સન ૧૮૮૨ના ૧૫મા)માથંી ઉતારા. 

 

૧૮. કલમ ૧૯માનંા અપવાદોને અધીન રહ�ને, સ્ મોલ કોઝ કોટર્ ને દ�વાની પ્રકારના તમામ 

દાવાઓનો ઇન્ સાફ કરવાની હ�મૂત રહ�શે-  

જયાર� િવષય-વસ્ �નુી રકમ અથવા �ક�મત �િપયા બે લાખથી વધાર� ન હોય, અને-  

(ક)  સ્ મોલ કોઝ કોટર્ની હ�મૂતની સ્ થાિનક હદની �દર, �ણૂર્તઃ અથવા �શતઃ દાવા�ુ ં

કારણ ઉપિસ્ થત થ�ુ ંહોય અને દાવો માડંતા પહ�લા ંકોટર્ની પરવાનગી મળ� હોય અને 

એ માટ� કારણોની લે�ખત ન�ધ કર� હોય ત્ યાર�; અથવા  

(ખ)  દાવો માડંતી વખતે તમામ પ્રિતવાદ�ઓ ખર�ખર અને સ્ વેચ્ છાથી એવી સ્ થાિનક હદોમા ં

રહ�તા હોય અથવા ધધંો કરતા હોય અથવા કમાવા માટ� પોતે કામ કરતા હોય ત્ યાર�; 

અથવા  

(ગ)  દાવો માડંતી વખતે પ્રિતવાદ�ઓમાનંો કોઇ પ્રિતવાદ� ખર�ખર અને સ્ વેચ્ છાથી એવી 

સ્ થાિનક હદમા ંરહ�તો હોય અથવા ધધંો ચલાવતો હોય અથવા કમાવા માટ� પોતે કામ 

કરતો હોય અને દાવો માડંતા પહ�લા ં કોટર્ની પરવાનગી મળ� હોય અથવા ઉપર 

જણાવ્ યા પ્રમાણે રહ�તા ન હોય અથવા ધધંો ચલાવતા ન હોય અથવા કમાવા માટ� �તે 

કામ કરતા ન હોય તેવા પ્રિતવાદ�ઓ એવો દાવો માડંવામા ંસમંિત આપતા હોય ત્ યાર�;  

દ�વાની પ્રકારના તમામ દાવાઓનો ઇન્ સાફ કરવાની હ�મૂત રહ�શે :  

કયા કયા 

દાવાની 

કોટર્ ને 

હ�મૂત છે 

તે.  
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૫રં� ુદાવા�ુ ં કારણ ઉપ�ુર્કત સ્ થાિનક હદોની �દર �ણૂર્તઃ ઉપિસ્ થત થ�ુ ં હોય અને 

દાવો માડંવા માટ� પરવાનગી આપવાની કોટર્  ના પાડ�, ત્ યાર� તેણે એવી ના પાડવાના ં

તેના ંકારણો લે�ખત જણાવવાના ંરહ�શે.  

સ્ પષ્ ટ�કરણ ૧.- કોઇ દાવામા ં બનેં પક્ષકારોએ મજર� આપેલી રકમ લેવા�ુ ં સ્ વીકા�ુ� હોય તે 

રકમ બાદ કરતા ં �િપયા બે લાખથી વધાર� ન હોય, ત્ યાર� સ્ મોલ કોઝ કોટર્ ને એવા 

દાવાનો ઇન્ સાફ કરવાની હ�મૂત રહ�શે.  

સ્ પષ્ ટ�કરણ ૨.- કોઇ વ્ ય�કતનો કાયમી વસવાટ એક સ્ થળે હોય અને ફકત હગંામી હ�� ુમાટ� 

બી� સ્ થળે ઉતારો હોય, ત્ યાર� એવા કામચલાઉ ઉતારાના સ્ થળે ઉપિસ્ થત થતા દાવાના 

કોઇ કારણની બાબતમા ંતે બનેં સ્ થળે રહ�તો હોવા�ુ ંગણાશે. 

સ્ પષ્ ટ�કરણ ૩.- કોપ�ર�શન અથવા કંપની, ભારતમાનંી તેની એકમાત્ર અથવા �ખુ્ ય કચેર�એ 

અથવા જયા ં તેની તાબાની કચેર� પણ હોય તે સ્ થળે ઉપિસ્ થત થતા કોઇ દાવાના 

કારણના સબંધંમા ંએવા સ્ થળે ધધંો ચલાવે છે એમ ગણાશે.  

૨૦. િવષય-વસ્ �નુી રકમ અથવા �ક�મત �િપયા બે લાખથી વધાર� ન હોય, તો સ્ મોલ કોઝ 

કોટર્  સાભંળ� શક� તેવા દાવાના પક્ષકારોએ એવી લે�ખત ક�લૂાત કર� હોય ક� સદર�ુ 

દાવા ચલાવવાની સ્ મોલ કોઝ કોટર્ ને હ�મૂત રહ�શે ત્ યાર� સદર�ુ દાવાની િવષય-વસ્ �નુી 

રકમ અથવા �ક�મત �િપયા બે લાખથી વધાર� હોય, તો પણ તેવો દાવો ચલાવવાની 

સ્ મોલ કોઝ કોટર્ ને હ�મૂત રહ�શે.  

એવી દર�ક ક�લૂાત સ્ મોલ કોઝ કોટર્મા ં ફાઇલ કરવી જોઇશે અને તેવી ર�તે ફાઇલ 

કરવામા ંઆવ્ યેથી તેના પક્ષકારો તે કોટર્ની હ�મૂતને અધીન રહ�શે અને તેવા દાવામા ં

તેનો ફ�સલો તેમને બધંનકતાર્ રહ�શે.  

કોટર્ની 

નાણાક�ય 

હ�મૂતની 

મયાર્દા 

બહારની 

રકમના 

દાવા કોટર્  

સમંિતથી 

ચલાવી 

શકશે.     
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૨૨. �ને કલમ ૨૧ લા� ુપડતી હોય તેવા દાવા િસવાયનો, અમદાવાદ િસટ� િસિવલ કોટર્મા ં

માડંવામા ંઆવેલા કોઇ દાવામા ંઇન્ સાફ� કામ ચલાવનાર ન્ યાયાધીશનો એવો અ�ભપ્રાય 

થાય ક� તે દાવો સ્ મોલ કોઝ કોટર્મા ંદાખલ કરવો જોઇતો હતો, તો- 

(ક)  xxx  xxx   xxx  

(ખ)  વાદ� �િપયા બે લાખથી ઓછ� રકમ અથવા �ક�મતની કોઇપણ બાબત માટ� �ુકમના�ુ ં

મેળવે, તો તેને ક�ુ ંખચર્ આપવામા ંઆવશે ન�હ.  

 

૪૧. સ્ મોઝ કોઝ કોટર્ની હ�મૂતની સ્ થાિનક હદની �દર અને વધાર�મા ંવધાર� ભાડા પ્રમાણે 

�ની વાિષ�ક �ક�મત બે લાખ �િપયાથી વધાર� ન હોય તેવી સ્ થાવર િમલકતનો કબજો 

કોઇપણ વ્ ય�કતની પાસે અન્ ય વ્ ય�કતના ભા�તૂ તર�ક� અથવા તેની ર�મદં�થી, અથવા 

તે અન્ ય વ્ ય�કત �ની મારફત દાવો કરતી હોય તે વ્ ય�કતના ભા�તૂ તર�ક� અથવા તેની 

ર�મદં�થી હોય,  

અને આવો ભા�તૂ-હક �રૂો થયો હોય અથવા પરવાનગી પાછ� ખ�ચાઇ હોય,  

અને તેવા ભા�તેૂ અથવા ભોગવટો કરનાર� અથવા તેના તરફથી ક� તેણે નામે કર� 

આપવાથી તે િમલકત ધરાવનાર વ્ ય�કત (�ને આમા ંહવે પછ� ‘‘ભોગવટો કરનાર'' કહ� 

છે તે), અન્ ય વ્ ય�કતએ આ અથ� તેને કર�લ િવનિંત સ્ વીકાર� તે િમલકત સ�પી દ�વાની 

ના પાડ�,  

તો તે અન્ ય વ્ ય�કત (�ને આમા ં હવે પછ� ‘‘અરજદાર'' કહ� છે તે) િમલકત સ�પી 

દ�વાની તેને ફરજ ક�મ ન પાડવી તે�ુ ં કારણ તેમા ં િનયત કર�લ �દવસે દશાર્વવા�ુ ં

સ્મોલ કોઝ 

કોટર્  સાભંળ� 

શક� એવા 

બી� ક�સોમા ં

વાદ� 

અમદાવાદ 

સીટ� િસવીલ 

કોટર્મા ંદાવો 

માડં� ત્યાર� 

ખચર્ બાબત.   

ર�મદં� 

િવના 

િમલકત 

કબ� 

રાખનાર 

વ્ય�કત ઉપર 

સમન્સ.  
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ભોગવટો કરનારને ફરમાવતો સમન્ સ તેના પર કાઢવા માટ� સ્ મોલ કોઝ કોટર્ ને અર� 

કર� શકશે. 

�રુવણી 

પ્રોિવ�ન્શયલ સ્મોલ કોઝ કોટર્  અિધિનયમ, ૧૮૮૭ (સન ૧૮૮૭ના ૯મા)માથંી ઉતારા. 

 

૧૫. (૧) અને (૨)  xxx    xxx   xxx 

 

(૩) ઉપ�ુર્ક્ ત બાબતને અધીન રહ�ને, રાજ્ ય સરકાર, લે�ખતમા ં �ુકમ કર�ને, આદ�શ કર� 

શકશે ક� દ�વાની પ્રકારના � દાવાઓ�ુ ં�લૂ્ ય દસ  લાખ �િપયા કરતા ંવ� ુન હોય 

તેવા તમામ દાવાઓ, �ુકમમા ંજણાવેલી સ્ મોલ કોઝ કોટર્  દ્વારા િવચારણામા ંલઈ શકાશે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

સ્મોલ કોઝ 

કોટર્  દ્રારા  

દાવાની 

િવચારણા 

લેવા બાબત.  
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�જુરાત િવધાનસભા સ�ચવાલય 

 

[સન ર૦૨૦�ુ ં�જુરાત િવધેયક ક્રમાકં : ૬. ] 

 

અમદાવાદ શહ�રને લા� ુ પડતો હોય તેટલે �ધુી પે્રિસડ�ન્સ 

સ્મોલ કોઝ કોટર્  અિધિનયમ, ૧૮૮૨ અને �જુરાત રા�યને 

લા� ુ પડતો હોય તેટલે �ધુી પ્રોિવ�ન્શયલ સ્મોલ કોઝ કોટર્  

અિધિનયમ, ૧૮૮૭ વ� ુ�ધુારવા બાબત િવધેયક. 

 

 

 

  
                

[શ્રી પ્રદ�પિસ�હ �ડ��,     

                              �હૃમતં્રીશ્રી.] 

 

 

(સન ર૦૨૦ના માચર્ મ�હનાની ૧૯મી તાર�ખે �જુરાત 

સરકાર� રાજપત્રમા ંપ્રિસદ્ધ કયાર્ �જુબ) 

 

ડ�. એમ. પટ�લ, 

સ�ચવ, 

�જુરાત િવધાનસભા. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE SMALL CAUSE COURTS LAWS  

(GUJARAT AMENDMENT) BILL, 2020. 

  

GUJARAT BILL NO.  6   OF  2020. 

A BILL 

further to amend the Presidency Small Cause Courts Act, 1882 in its 

application to the City of Ahmedabad and the Provincial small Cause Courts 

Act, 1887 in its application to the State of Gujarat.   

It is hereby enacted in the Seventy-first Year of the Republic of India as 

follows:-  

1. (1) This Act may be called the Small Cause Courts Laws (Gujarat 

Amendment) Act, 2020.   

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by 

notification in the Official Gazette, appoint.  

Short title and 

commencement. 

Amendment of 

section 18 of XV of 

1882.  

 

Short title and 

commencement.  
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2. In the Presidency Small Cause Courts Act, 1882, in its application to the 

City of Ahmedabad (hereinafter referred to as "the Presidency Small Cause 

Courts Act"), in section 18, for the words "ten lacs rupees" wherever they occur, 

the words “twenty-five lacs rupees” shall be substituted.  

3. In the Presidency Small Cause Courts Act, in section 20, for the words 

“ten lacs rupees” wherever they occur, the words ''twenty-five lacs rupees" shall 

be substituted.  

4. In the Presidency Small Cause Courts Act, in section 22, in clause (b), 

for the words “ten lacs rupees”, the words “twenty-five lacs rupees” shall be 

substituted. 

5. In the Presidency Small Cause Courts Act, in section 41, for the words 

“ten lacs rupees”, the words “twenty-five lacs rupees” shall be substituted.  

6. In the Provincial Small Cause Courts Act, 1887, in its application to the 

State of Gujarat, in section 15, in sub-section (3), for the words “ten lacs rupees”, 

the words “twenty-five lacs rupees” shall be substituted.    

7. All suits and applications of a civil nature wherein the subject matter 

exceeds in amount or value ten lacs rupees but does not exceed twenty-five lacs 

rupees pending in the Courts of City Civil, Ahmedabad or, as the case may be, 

in any district court immediately before the commencement of the Small Cause 

Courts Laws (Gujarat Amendment) Act, 2020 shall after such commencement, 

stand transferred to and be disposed of by the Judge, Court of Small Cause, 

Ahmedabad or, as the case may be, Judge, Small Cause Court,  within the local 

limit of his ordinary jurisdiction.  

 

  

XV of 1882.  

 

Amendment 

of section 20 

of XV of 

1882.  

 

Amendment 

of section 22 

of XV of 

1882.  

 

Amendment of section    

41 of XV of 1882.  

 

Substitution of section 

71  of XV of 1882.  

 

Guj.4 of 2004. Guj.4 of 2004. 

 

Transfer of 

pending 

cases. 

Guj.  of 2014. 

 

Amendment 

of section 18 

of XV of 

1882.  

 

Amendment          

of section               

41 of XV                 

of 1882.  

 

Guj. ….of 

2020. 

Amendment 

of section 15 

of IX of 

1887.  

 

IX of 1887. 
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS 

 

Under the existing provisions of the Presidency Small Cause Courts Act, 

1882 and the Provincial Small Cause Courts Act, 1887, the pecuniary 

jurisdiction of the Small Cause Court is rupees ten lacs since 2015. The 

pecuniary jurisdiction of Civil Judge whose cadre is lower than that of the Judge 

of the Small Cause Court has been raised upto rupees twenty-five lacs in 2020. 

Considering this aspect and in view of the fall in the purchase value of the rupee 

and the substantial appreciation in value of immovable property in the recent 

time, it is considered necessary to raise such jurisdiction of the Small Cause 

Courts from ten lacs rupees to twenty-five lacs rupees. Clauses 2, 3,4,5,6 and 7 

of the Bill provide for the same.  

This Bill seeks to amend both the said Acts to achieve the aforesaid 

object. 

 

PRADEEPSINH JADEJA, 

  

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION 

This Bill involves delegation of legislative power in the following 

respect:-  

Clause 1.- Sub-clause (2) of this clause empowers the State 

Government to appoint, by notification in the Official Gazette, the date on which 

the Act shall come into force.  

The delegation of legislative power, as aforesaid, is necessary and is of 

a normal character.  

 

Dated the 19th March, 2020.                                 PRADEEPSINH JADEJA. 



4 
 

ANNEXURE 

EXTRACT FROM THE PRESIDENCY SMALL CAUSE COURTS ACT, 

1882. 

(XV OF 1882) 

 

18. Subject to the exceptions in section 19, the Small Cause Court shall have 

jurisdiction to try all suits of a civil nature- 

 when the amount or value of the subject-matter does not exceed ten lacs 

rupees; and - 

(a) the cause of action has arisen, either wholly or in part, within the local 

limits of the jurisdiction of the Small Cause Court, and the leave of the 

Court has, for reasons to be recorded by it in writing, been given before 

the institution of the suit; or  

(b) all the defendants, at the time of the institution of me suit, actually 

and voluntarily reside, or carry on business or personally work for gain, 

within such local limits; or  

(c) any of the defendants at the time of the institution of the suit, actually 

and voluntarily resides, or carries on business or personally works for 

gain, within such local limits, and either the leave of the Court has been 

given before the institution of the suit, or the defendants who do not 

reside, or carry on business, or personally work for gain, as aforesaid, 

acquiesce in such institution: 

  Provided that where the cause of action has arisen wholly within 

 the local limits aforesaid, and the Court refuses to give leave for the 

 institution of the suit, it shall record in writing its reasons for such 

 refusal. 

Suits in 

which Court 

has 

jurisdiction. 

about://3027/303203.adf
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Explanation I.- When in any suit the sum claimed is, by a set-off 

admitted by both parties, reduced to a balance not exceeding "ten lacs 

rupees", the Small Cause Court shall have jurisdiction to try such suit.  

Explanation II.- Where a person has a permanent dwelling at one place 

and also a lodging at another place for a temporary purpose only, he shall 

be deemed to reside at both places in respect of any cause of action 

arising at the place where he has such temporary lodging.  

Explanation III.- A Corporation or Company shall be deemed to carry 

on business at its sole or principal office in India, or, in respect of any 

cause of action arising at any place where it has also a subordinate office, 

at such place.  

20. When the parties to a suit, which, if the amount or value of the subject-matter 

thereof did not exceed ten lacs rupees, would be cognizable by the Small Cause 

Court, have entered into an agreement in writing that the Small Cause Court, 

shall have jurisdiction to try such suit, the Court shall have jurisdiction to try the 

same, although the amount or value of the subject-matter thereof may exceed 

ten lacs rupees.  

 Every such agreement shall be filed in the Small Cause Court, and, when 

so filed, the parties to it shall be subject to the jurisdiction of the Court, and shall 

be bound by its decision in such suit.  

22. In any suit instituted in the Ahmedabad City Civil Court, other than a suit to 

which section 21 applies, if the Judge who tries it is of opinion that it ought to 

have been instituted in the Small Cause Court, then-  

(a)   XXX   XXX   XXX 

(b) if the plaintiff obtains a decree for any matter of an amount or value 

less than ten lacs rupees no costs shall be allowed to the plaintiff.  

Court may by 

consent try 

suits beyond 

pecuniary 

limits of 

jurisdiction.  

Costs when 

plaintiff sues 

in 

Ahmedabad 

City Civil 

Court in other 

cases 

cognizable by 

Small Cause 

Court.  

about://3027/303206.adf
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41. When any person has had possession of any immovable property situate 

within the local limits of the Small Cause Court's jurisdiction and of which the 

annual value at a rack-rent does not exceed ten lacs rupees,  

as the tenant, or by permission, or another person, or of some person through 

whom such other person claims, and such tenancy or permission has determined 

or been withdrawn,  

and such tenant or occupier or any person holding under or by assignment from 

him (hereinafter called the occupant) refuses to deliver up such property in 

compliance with a request made to him in this behalf by such other person,  

such other person (hereinafter called the applicant) may apply to the Small 

Causes Court for a summons against the occupant, calling upon him to show 

cause, on a day therein appointed, why he should not be compelled to deliver up 

the property.  

 

ANNEXURE 

EXTRACT FROM THE PROVINCIAL SMALL CAUSE COURTS ACT, 

1887. 

(IX OF 1887) 

 

15. (1) and (2)  XXX   XXX   XXX 

(3) Subject as aforesaid, the State Government may, by order in writing, direct 

that all suits of a civil nature of which the value does not exceed ten lacs rupees 

shall be cognizable by a Court of Small Causes mentioned in the order.  

 

 

Cognizance 

of suits by 

Courts of 

Small 

Causes.  

Summons 

against 

person 

occupying 

property 

without 

leave.  
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A     B I L L 

 

 

 

further to amend the Presidency Small 

Cause Courts Act, 1882 in its application to the 

City of Ahmedabad and the Provincial small 

Cause Courts Act, 1887 in its application to the 

State of Gujarat.   

 

  

 

 

 

[SHRI   PRADEEPSINH JADEJA, 

            MINISTER  OF STATE FOR LAW] 

 

 

 

( As published in the Gujarat Government 

Gazette of the 19th March, 2020) 

 

 

 

 

  

D.M.Patel, 

Secretary, 

Gujarat Legislative Assembly. 

 




