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اش ایکٹ کے تىضط ضے ضٌذھ ضروش ٹریبىًلس دوضری ترهين ایکٹ هختصرعٌىاى
شروعب ت
1793هيں اضبفی ترهين کرًب هقصىد ہے
(Short title and
اش کى هٌذرجہ ریل طریقے ضے تبذیل کيب جبئے گب
)commencement

اور

 .1اش ایکٹ کى ضٌذھ ضروش ٹریبىًلس(ترهين )ایکٹ  1794کہب
ضٌذھ ایکٹ197 XV ،
۔
جبئے گب
 3کی دفعہ  3ترهين
Amendment
of
section 3of Sindh
 .2ضٌذھ ضروضس ٹریبىًلس ایکٹ هجریہ  1793کی دفعہ  3کی ریلی Act xv of 1973

دفعہ ( )4هيں هٌذرجہ ریل تبذیلی الئی جبئے گی اوریہ ضوجهب
جبئے گب کہ یہ ترهين اش هيں ہويشہ کے ليے تهی؛
”( )4ٹریبىًل کب چئيرهيي اور هيوبر ،حکىهت کے طے شذٍ شرائط
کے هطببق  3ضبلىں کے ليےهقرر کيے جبئيں گے ،حکىهت اگر هٌبضب
ضوجهے تى کطی کی بهی هٌصبی هذت کى بڑھب ضکتی ہے.،،
 .3تبذیلی ہىًے والے ایکٹ کی دفعہ  3کے بعذ هٌذرج ریل اضے
شبهل کيب جبئے گباور هٌبضب جبًب جبئے گب کہ یہ اش هيں ہويشہ
ضے ہی شبهل تهب؛
3-Aاگر حکىهت کب خيبل ہے کہ ٹریبىًل کب چئيرهيي یب کىئی هيوبر طبی
یب رہٌی هفلىجی کے ضبب اپٌی خذهبت ضر اًجبم دیٌے ضے قبصر ہے
،یب بذاخالقی کرًے کب هجرم ہے،تى حکىهت 3هيوبرز پر هشتول ایک
کبهيٹی بٌب کر هعبهلے کی جبًچ کروائے گی،ليکي اش کبهيٹی کب ضربراٍ
ٹریبىًل کے چئيرهيي کے رتبے ضے کن ًب ہىگب.
( )2بعذ هيں،اگراًکىائری کرًے کے بعذکبهيٹی رپىرٹ دیتی ہے کہ
چئيرهيي یب کىئی هيوبرڈیىٹی دیٌے کے الئق ًہيں ہے یب بذ اخالقی کب
هرتکب ہےتى حکىهت دفعہ 3کی ریلی( )4کی روشٌی هيں اش چئيرهيي
یب هيوبر کى ہٹبدیگی.
وضبحت  :اش ریلی دفعہ کے هقصذ کے ليے“ بذ اخالقی کب هرتکب
فرد کب هطلب ہے هٌصبی ضببطىں کی خالف ورزی یب هغربی پبکطتبى
ضرکبری هالزهيي(کے هٌصبی طریقے) والے 1711کے قىاعذ کے
خالف یب چئيرهيي یب هيوبر کی طرف ضے ایطے اقذام جص هيں خىد کى
بہتر افطر ثببت ًہ کرًب،ضيبضی اثررضىخ کب اثر اًذاز ہىًب یب اضکے ليے
کىششيں ليٌب،اور ضسا ،رٹب ئرهٌٹ یب هالزهت کے حىالے ضے اى ببتىں
هيں حکىهت یب چئيرهيي پر د بب وء ڈ الٌب :
)(Iبذ اخال قيىں پر هلی ہىئی ضسا.
( ً)IIطلی،گروٍ یب ضيب ضی تٌبزعب ت هيں ضرگرهی ضے حصہ ليٌب،
( )IIIٹریبىًل چالًے والے قىاعذکے یےهطلطل ہتک آهيس رویہ رکهٌب
( )IVجبئس ررا ئع ضے زیبدٍ رہي ضہي.
( )3اش دفعہ کے تحت  ،جبًچ کے هقصذ کے ليے کبهيٹی کى کىڈ آف
ضىل پروضيجر  ( 1791ایکٹ Vهجریہ  )1791کی روشٌی هيں
هٌذرجہ زیل هعبهلے کے ليے ضىل کىرٹ کے اختيبرات حبصل ہىًگے؛
( )aاى کے ضبهٌے کطی بهی فرد کى حبضر ہىًے کب پبٌذ بٌبًب اور حلف
پر اش ضے پىچه گىچه کرًب،
)  ( bهطلىبہ دضتبویسات طلب کرًب  ،یب حبضر کرًے کب پببٌذبٌبًب،
(  ) cحلفيہ بيبى پر شہبدت ليٌب،
) (dشہبدتىں یب دضتبویسات کی چهبى بيي کے ليے کويشي بٌبًب.
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۔
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نىٹ :ایکٹ کب هذکىرہ تزجوہ عبم افزاد کی واقفیت کے لیئے ہے ،جسے کىرٹ
هیں استعوبل نہیں کیب جب سکتب۔
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