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عٌذھ ایکٹ ًوجش  IVهجشیہ 1975
SINDH ACT NO.IV OF 1975
عٌذھ جشائن پش سوک تھبم ایکٹ1975 ،
THE SINDH CRIMES CONTROL
ACT, 1975
] 27هبسچ [1975
ایکٹ جظ کے رسیؼے عٌذھ هیں جشائن عے ثچبء اوس
جشائن کو دوثبسٍ ہوًے عے سوکٌے اوس غیش هؼبؽشتی
ػٌبصش اوس غیش هہزة ؽخصیبت کو قبًوى کے دائشے
کبسهذ قبًوى عبصی کی جبئے۔
هیں الًے کے لئے ٓ
جیغب کہ عٌذھ هیں جشائن عے ثچبء اوس جشائن کو سوکٌے
اوس غیش هؼبؽشتی ػٌبصش اوس غیش هہزة ؽخصیبت کو
قبًوى کے دائشے هیں الًے کے لئے هوثش قبًوى عبصی
کشًب ضشوسی ہوگیب ہے۔
جظ کو هٌذسجہ صیل طشیقے عے ثٌب کش ػول هیں الیب
جبئے گب:
 )1( .1اط ایکٹ کو عٌذھ جشائن پش سوک تھبم ایکٹ،
 1975کہب جبئے گب۔
( )2یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔
 .2اط ایکٹ هیں جت کچھ هفہوم ،هضووى کے ثشػکظ ًہ
ہو تت تک هٌذسجہ ریل کب ثب تشتیت هفہوم اط طشح ہوگب:
)” (aگھیشاو“ عے هشاد ًبگواس کؾیذگی یب کوئی غلظ
گھیشاو جیغب کہ پبکغتبى پیٌل کوڈ هیں ثیبى کیب گیب ہے۔
ٔ
) ” (bحکوهت“ عے هشاد عٌذھ حکوهت ؛
)” (cٹشثیوًل“ عے هشاد دفؼہ  3کے تحت ثٌبیب گیب
ٹشثیوًل۔
 )1( .3ٹشیجوًل اط ایکٹ کے تحت هقذهبت کو چالئے گب۔
( )2ڈعٹشکٹ هجغٹشیٹ ایڈیؾٌل ڈعٹشکٹ هجغٹشیٹ ،عت
ڈویضًل هجغٹشیٹ اوس ایک فشعٹ کالط هجغٹشیٹ کو
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توہیذ )(Preamble

هختصش ػٌواى اوس
ؽشوػبت
Short title and
commencement
تؼشیفبت
Definitions

ٹشثیوًل
Tribunal

ٹشثیوًل کب هقذهبت
پش دائشٍ اختیبس

حکوهت کی طشف عے اط علغلے هیں ٹشثیوًل طوس پش
هحذود دائشٍ اختیبسات کے تحت اپٌی حذود هیں دیئے گئے
اختیبسات کے تحت ٹشثیوًل کی طوس پش کبم کشے گب۔
 .4ٹشیجوًل کو اط ایکٹ کے تحت هٌذسجہ ریل اعجبة کی
سوؽٌی هیں هقذهبت کی عوبػت کے اختیبسات حبصل
ہوًگے:
) (aجظ ؽخص کے خالف ؽکبیت کی جبئے یب هتبثشٍ
ؽخص کے خالف اط کی حذودهیں جشم کشًے کب الضام ہو
اوس؛
) (bایک پولیظ افغش جظ کب ػہذٍ عت اًغپکٹش کے
ػہذے عے کن ًہ ہو اط علغلے هیں تحشیشی سپوسٹ دے؛
 .5سپوسٹ هلٌے پش ٹشثیوًل ؽکبیت کئے گئے ؽخص کی
طلجی کے لئے عوي جبسی کشے گب یب اگش وٍ ؽخص
حشاعت هیں ہے تو ایغے افغش کو ہذایبت کشتے ہوئے
واسًٹ جبسی کشے گی کہ وٍ اط ؽخص کو پیؼ کشے:
ثؾشطیکہ اط ٹشثیوًل هیں جت ایغب ہو ،ایک پولیظ افغش
کی سپوسٹ پش یب کغی دوعشی هؼلوهبت پش (ٹشثیوًل) کغی
ؽخص جظ کے خالف ؽکبیت کی گئی ہو اوس ایغے جشم
هیں ایغے ؽخص کو فوسی طوس پش گشفتبسی عے ًہیں
ثچبیب جب عکتب۔ ٹشثیوًل کغی ثھی وقت اط کی گشفتبسی
کے واسًٹ جبسی کش عکتی ہے۔
 .6دفؼہ  5کے تحت جبسی کشدٍ ھش ایک عوي یب واسًٹ
کے عبتھ سپوسٹ کی ًقل کو ثھیجی جبئے گی۔ اوس ایغی
ًقل اط افغش کے ہبتھ ثھیجی جبئے گی جو عوي یب واسًٹ
اط ؽخص کو پہٌچبئے گب یب اط ؽخص کو اط کیظ هیں
گشفتبس ہوگب۔
ثؾشطیکہ سپوسٹ هیں هختصش طوس پش هٌذسجہ ریل کے
ثبسے هیں ثیبى کیب گیب ہو:
( )iوٍ اػوبل جظ پش کغی ؽخص کے خالف ؽکبیت
داخل کی گئی ہو؛
( )iiایغے ػول کے وقت اوس جگہ کی تفصیل؛
( )iiiؽکبیت کئے گئے ؽخص کب چبل چلي اوس اط کے
خالف کئے گئے ایغے دوعشے هقذهبت۔
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Cognizance of
cases
by
Tribunal

ؽخصیبت کی طلجی
Summoning of
persons

سپوسٹ کی ًقل فشاہن
کشًب
Delivery
of
copy of report

طشیقہ کبس جت کوئی
سوپوػ
جواثذاس
ہوجبئے یب هفشوس
ہوجبئے
Procedure where
a
person
absconds
or
conceals himself
کبسوائیبں
Proceedings

 .7جیغب کہ ٹشثیوًل اط ؽخص جظ کی حبضشی یب
گشفتبسی کے لئے عوي یب جیغب هؼبهلہ ہو تبکہ جیغے
واسًٹ جبسی کئے گئے ہوں وٍ چھپ گیب ہو یب عوي یب
واسًٹ وصول کشًے عے کتشا سہب سہو تو اعے کوڈ ٓاف
کشهٌل پشوعیجش 1898 ،کی دفؼبت  88 ،87اوس  89کے
تحت اقذام لیٌے کے لئے ایغے ؽخص یب هلکیت کے
خالف کبسوائی چال عکتب ہے۔
 )1( .8جت وٍ ؽخص حبضش ہو جظ کے خالف ؽکبیت
کی گئی ہو یب ٹشثیوًل کے عبهٌے پیؼ کیب جبئے ،یب عوي
یب واسًٹ کی وصولی کے علغلے هیں ،جغے دفؼہ  5کے
تحت جبسی کیب جبئے۔ ٹشثیوًل سپوسٹ کی عچبئی کی
سوؽٌی هیں ایغے ػول پش جبًچ کے لئے کبسوائی کش
عکتی ہے اوس ؽواہذ حبصل کش عکتی ہے جیغب کہ اگش
ضشوسی عوجھب جبئے۔
( )2کوڈ ٓاف کشهٌل پشوعیجش 1898 ،کے تحت هقذهبت
هیں عوي پش کبسوائی اوس گواہی سکبسڈ کشًے کے علغلے
هیں ایغی جبًچ کی جبئے گی اوس جتٌب هوکي ہوعکے جلذ
اص جلذ عے جبًچب جبئے گب۔
( )3اط دفؼہ کے تحت صیش التوا هیں پڑی ہوئی ؽکبیت پش
اگش ٹشیجوًل عوجھب تو جظ ػول کے خالف ؽکبیت کی
گئی ہے۔ اط کے خالف فوسی اقذام لیٌب ضشوسی ہے تو
وجوہبت تحشیشی طوس پش سیکبسڈ هیں سکھے گی:
) (aجظ ؽخص کے خالف ؽکبیت کی گئی ہو اط کو ثبًڈ
جوغ کشاًے کی ہذایت کش عکتی ہے جبًچ کے هکول ہوًے
تک اچھب ثشتبء سکھٌے کی ضوبًتوں کے عبتھ یب ضوبًتوں
کے ػالوٍ او س ایغے حشاعت هیں ثھی سکھ عکتی ہے
جت تک ایغب ثبًڈ جوغ ًہ کشایب جبئے یب جت تک جبًچ
هکول ًہ ہو تت تک جوغ ًب کشاًے کی صوست هیں ،یب
) (bثبًڈ لیٌے کی صوست هیں ایغے ؽخص کی حبضشی
کے ثجبئے  ،اط کی ًظشثٌذی کب اط ػشصےتک کے لئے
حکن دے عکتب ہے۔ جیغب کہ ثیبى کیب گیب ہو یب جبًچ کے
هکول ہوًے تک ،ثؾشطیکہ ًظشثٌذی کب ػشصہ دو هہیٌوں
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هؾتشکہ یب ػلیحذٍ
کبسوائیبں
Joint or separate
proceedings
ٹشثیوًل کب اختیبس
Power
of
Tribunal

عوبػت کشًے والی
ٹشثیوًل کب طشیقہ
کبس
Procedure
by
Succeeding
Tribunal

ٹشثیوًل کو ػذالت
عوجھب جبئے گب
Tribunal
deemed to be
court

عے صیبدٍ ًہ ہوں۔ جت تک کیظ کو کوؾٌش کے طشف ًہ
سجوع ًہ کیب جبئے اوس ثؼذ هیں وجوہبت پش قلوجٌذ کش کے
کوؾٌش کی سضبهٌذی عے ًظشثٌذی چبس هبٍ تک ثڑھبئی
جب عکتی ہے۔
 .9جہبں دو یب دو عے صائذ افشاد پش اًکواسی کشًی ہو تو
اى عے ایک عبتھ یب الگ الگ جبًچ کی جبئے گی جیغب کہ گواہی
Evidence
ٹشثیوًل هٌبعت عوجھے۔
 .11اط ایکٹ کے تحت جبًچ کے هقبصذ حبصل کشًے
کے لئے ٹشثیوًل کو ڈعٹشکٹ هجغٹشیٹ کو کوڈ ٓاف کشهٌل
پشوعیجش 1898 ،کے تحت توبم اختیبسات حبصل ہوًگے،
گواہوں کی جبًچ اوس جي ؽخصیبت کے خالف ؽکبیت ہو
اى کے عوي ،واسًٹ ،گواہوں کی طلجی ،کبغزات جوغ
کشاًے کب حکن جبسی کشًب ،گواہوں کو ثیبًبت کے جبًچ
کے لئے کویؾٌض ثٌبًب ،هقبهبت کی جبًچ اوس دوعشے
هؼبهالت کے لئے جو اط ایکٹ کے تحت هہیب ًہ کئے
گئے ہوں۔ جو جبًچ کے هکول ہوًے کے لئے ضشوسی
ہوں۔
 .11اگش کوئی ٹشثیوًل دوعشی ٹشثیوًل کی طشف عے
هذاخلت کشے تو ایغی ٹشثیوًل اط عے پہلے سیکبسڈ کے
گئے ؽواہذ پش کبسوائی کش عکتی ہے یب ػبسضی طوس پش
سیکبسڈ ًہ کئے گئے کغی هؼبهلے یب کغی ایک یب توبم
ؽواہذ کب دوثبسٍ عے جبئضٍ یب جبًچ پش عوبػت کش عکتی
ہے۔ جیغب کہ وٍ هٌبعت عوجھے۔
ثؾشطیکہ ؽکبیت کشًے والے ؽخص کے ڈیٌووٹشائل
(  )Denovo Trialکے خالف جبًے کب حق ًہ ہوگب یب
عے کغی ؽخص ،جظ عے پیؾگی جبچ کی جبچکی ہو
اط کو دوثبسٍ طلت کشًے کب حق حبصل ًہ ہوگب۔
 .12ٹشیجوًل اوس اپیلیٹ یب ًظشثبًی کشًے والی اتھبسٹی اط
ایکٹ کے تحت کوڈ ٓاف کشهٌل پشویغجش  1898کی دفؼہ
 481کے هقبصذ حبصل کشًے کے لئے کوسٹ عوجھے
جبئیں گے اوس ٹشیجوًل یب اپیلیٹ یب سویضًل اتھبسٹی کے
سوثشو کبسوائی کو ثھی ػذالتی کبسوائی عوجھب جبئے گب۔
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ػبدی هجشهوں کی
طشف عے اچھے
ثشتبء کی ضوبًت
Security
for
good behavior
from
habitual
offenders

 )1( .13جت تک کچھ ًبفز کغی دوعشے قبًوى کے هتضبد
ًہ ہو۔ ٹشثیوًل اط ایکٹ کے تحت جبًچ کے هقبصذ کے
حصول کے لئے ػبم هؼبهالت پش کغی ؽخص کے خالف
ؽکبیت پش گواہی حبصل کش کے اعے تغلین کش عکتی ہے
کہ وٍ ایک ػبدی هجشم ہے یب اتٌب پشیؾبى یب خطشًبک ہے
کہ اعے کغی ثھیڑ هیں کغی ثڑی عیکیوسٹی کے عواء
ًہیں الیب جب عکتب یب گزؽتہ عوبػت پش ایغے ػول هیں
هلوث پبیب گیب یب گزسے ہوئے هوقؼے پش اچھے ثشتبوء کی
ثٌب پش پبثٌذ ثٌبیب گیب ہو۔
( )2اگش ٹشثیوًل هطوئي ہے کہ ؽخص جظ کے خالف
ؽکبیت ہے ،وٍ ثذًبم ،خطشًبک یب تکشاسی ہے تو یہ گواہی
کیوشٍ کے رسیؼے هحفوظ کی جب عکتی ہے۔ ػبم فشد عے
جظ کے خالف ؽکبیت ہے اط کے ثبسے هیں هؼلوهبت
حبصل کشعکتی ہے یب جظ کے خالف ؽکبیت ہے اط کی
جبًچ کش عکتی ہے اوس ایغے اقذام لے عکتی ہے جظ
عے سپوسٹ کی عچبئی کو جبًٌے کے لئے ضشوسی ہو۔
 .14اگش ٹشیجوًل اط ایکٹ کے تحت کشائی گئی جبًچ کے
ًتیجے عے هطوئي ہو کہ ؽخص جظ کے خالف ؽکبیت
ہے:
) (iجوا کب اڈٍ چالتب ہے یب اپٌے ایغے اڈے عے گزسعفش
کشتب ہے یب ؛ یب
) (iiایغی جگہ سکھتب ہے جہبں هٌغ ؽذٍ ًؾہ ٓاوس اؽیبء
اعتؼوبل کی جبتی یب گزسعفش کے لئے ایغی جگہ کوبئی
کشتب ہو یب هٌغ ؽذٍ اؽیبء رخیشٍ کشتب ہے۔ ًؾے داس اؽیبء
کی خشیذ و فشوخت کشتب ہے یب هٌغ ؽذٍ اؽیبء کی تیبسی
هیں هصشوف پبیب جبتب ہےً ،ؾے داس اؽیبء یب ًؾہ ٓاوس
ادویبت کب رخیشٍ کشًے ،خشیذ و فشوخت هیں هلوث پبیب
جبتب ہے ؛ یب
)(iiiفحبؽی کب اڈٍ چالتب ہے جیغب کہ هغشثی پبکغتبى
عپشیؾي ٓاف پشاعٹیٹوؽي ٓاسڈیٌٌظ 1961 ،هیں ثیبى کیب گیب
ہے یب فحبؽی کے اڈوں پش جبتب ہے یب توبم یب ػبسضی طوس
پش فحبؽی کشًے والوں کی کوبئی پش گزسعفش کشتب ہے؛ یب
) (ivجوا کے اڈوں یب غیشالئغٌظ یبفتہ جگہوں کی اجبصت
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دیتب ہے جہبں غیشقبًوًی ًؾہ ٓاوس اؽیبء کب اعتؼوبل ہوتب ہو
یب غیش اخالقی هقبصذ کے لئے فحبؽی کے گھش چالئے
جبتےہوں؛ یب
)(vاعپتبلوںً ،شعٌگ ہوم یب کغی تؼلیوی اداسوں کو غیش
اخالقی هقبصذ کے لئے اجبصت دیتب ہے یب ایغے افشاد یب
گھوهٌے والوں کو اداسوں هیں الًے کب عجت ثٌتب ہے؛ یب
) (viػبم هقبهبت پش هکول طوس پش ؽشاة پی کش یب غیش
هٌبعت طشیقے عے ٓاتب ہے ،یب ػبم هقبهبت پش غیش هٌبعت
طشیقے عے پیؼ ٓاتب ہے یب ػبم هقبهبت پش جھگڑا وغیشٍ
کشتب ہے یب ػواهی اهي هیں خلل ڈالتب ہے ؛ یب
) (viiخشاة طشیقے یب تیض سفتبسی عے گبڑی چالًے کب
ػبدی ہے جظ عے ػوام کے تحفع کو خطشٍ ہو ؛ یب
) (viiiکغی ػوست ،لڑکی یب  18عبل عے کن ػوش کی
کغی لڑکی کو غیش اخالقی هقبصذ کے لئے تٌگ کشتب ہے،
ٓاواصیں کغتب ہے ،چھیڑ چھبڑ کشتب ہے یب پیچھب کشتب ؛ یب
)ٓ (ixاصاداًہ طوس ػوستیں ،ؽخصیبت یب رھٌی تواصى خشاة
افشاد یب ًبثبلغوں کو اغوا کشتب ہے یب لوٹ هبس کشتب ہے یب
ٓاصاداًہ طوس کغی ؽبدی ؽذٍ ػوست کو وسغالتب ہے؛ یب
)ٓ (xاصاداًہ طوس پش ھتیبسثٌذ فوسعض کے هؼبهالت هیں
هذاخلت کشتب ہے یب سکبوٹ ڈالتب ہے ،یب ڈعپلي ،صحت یب
تشثیت ،یب هیں هذاخلت کشتب ہے یب اى کی ڈیوٹیض کی
ادائیگی هیں سکبوٹ ڈالتب ہے ،یب
)ٓ (xiاصاداًہ ًووًے عے ًفشت پیذا کشتب ہے یب توہیي کشتب
ہے ،یب ھتیبسثٌذ افواج یب اى کے عیکؾي هیں هذاخلت کشتب
ہے؛ یب
)ٓ (xiiاصاداًہ طوس پش دؽوٌی کے جزثبت کب اظہبس کشتب ہے
اوس ؽہشیوں کی هختلف گشوھوں اوس طجقوں هیں ًفشت
کی حوصلہ افضائی کشتب ہے؛ یب
) (xiiiهضدوس ًہ ہوتے ہوئے ،هضدوسوں کو غیش قبًوًی
طوس پش پڑتبل کشًے یب گھیشاوء کشًے اکغبتب ہے یب
کؾیذگی یب توڑ پھوڑ کے ػول کے لئے اکغبتب ہے ؛ یب
)ٓ (xivاصاداًہ طوس پش ػواهی یب ًجی گبڑیوں پش پتھشاوء
کشتب ہے یب گولیبں چالتب ہے یب کغی ػواهی یب ًجی هلکیت
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کو ًقصبى پہٌچبًے کب عجت ثٌتب ہے؛ یب
)ٓ (xvاصاداًہ طوس پش کغی گبڑی یب کؾتی کو یشغوبل ثٌبتب
ہے؛ یب
) (xviسیل ،ٹشام یب کغی دوعشی ػواهی عواسی هیں ثٌب
ٹکٹ کے عفش کب ػبدی ہے ؛ یب
) (xviiپبکغتبى کے اًذس پبکغتبى عے ثبہش وقتی طوس ًبفز
قبًوى کی خالف وسصی کشتے ہوئے اؽیبء الًے اوس لے
جبًے کب ػبدی ہے ؛ یب
)(xviiiػیبؽی کشًے کب ػبدی ہے یب کغی هذاخلت یب
عفبسػ کے رسیؼے پیغے وصول کشتب ہے ،یب دوعشی
هلکیت حبصل کشتب ہے یب کوئی سػبیت حبصل کشتب ہے یب
کوئی فبئذٍ حبصل کشتب ہے؛ یب
) (xixداًغتہ طوس پش چوسی کی هلکیت وصول کشًے یب
لیي دیي کشًے کب ػبدی ہے ،یب
) (xxػبدی هجشم ،ڈاکو ،تبال توڑًے واال چوس یب جیت کتشا
ہے یب ایغے هجشهوں کو پٌبٍ دیتب ہے یب حفبظت کشتب ہے
یب چشائی ہوئی هلکیت کی لیي دیي کشتب ہے؛ یب
) (xxiػبدی ٹھگ ہے ،یب جؼلی یب ػبدتب داًغتہ طوس پش
جؼلی عکوں کب اعتؼوبل کشتب ہے؛ یب
) (xxiiثلیک هبسکیٹ کب ػبدی ہے ،رخیشٍ اًذوص ہے ،صاًی
ہے یب اًغبًی اعتؼوبل کی اؽیبء یب ًؾہ ٓاوس اؽیبء یب ادویبت
کب ػبدی ہے ؛ یب
) (xxiiiصًذگی کب گزس ثغش دھوکے اوس ثے ایوبًی عے
کشتب ہے یب ایغے چوسوں اوس کشپٹ ػولذاسوں یب افشاد
کے ثیچ هیں ػبم صًذگی هیں کشداس ادا کشتب ہے ،یب ثلیک
هیلش ہے یب غٌڈٍ ٹیکظ وصول کشتب ہے یب هقذهبت کے
علغلے هیں ایک ٹبوٹ کب کشداس ادا کشتب ہے۔
) (xxivدوعشوں کو هطوئي کشًے کب اط کے پبط عجت
ًہیں یب اپٌے هتؼلق دوعشوں کو جواة عے هطوئي ًہیں
کش عکتب؛ یب
)ٓ (xxvاصاداًہ طشیقے عے عبئیکلو اعٹبئل کشتب ہے،
چھبپتب ہے ،ؽبئغ کشاتب ہے ،ثبًٹ عکتب ہے ،فشوخت کشتب
ہے یب فشوخت کے لئے ٓافش کش عکتب ہے یب ہبتھ عے
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جواثذاس ؽخص کی
آصادی
Release
of
person
complaint
against

ثبًڈ جوغ کشاًے هیں
ًبکبهی
Failure
to
furnish Bond

ضوبًت
Surety

ثبًڈ کو سد کشًے
کے لئے دسخواعت

عبئیکلو اعٹبلڈ لکھٌے ،چھبپٌے ،ؽبئغ کشًے ،ثبًٹے،
ثیچٌے یب ثیچٌے کی ٓافش کشًے کب عجت ثي عکتب ہے،
ثغبوت  ،ہتک ٓاهیض ،گبلی گلوچ یب توہیي ٓاهیض پوفلیٹً ،ئی
ؽیٹظ یب ہیٌڈ ثلض یب ًٌگی تصبویش کی کتبثیں یب تصویشیں
یب دوعشا هواد ؽبئغ کشتب ہے؛ یب
)ٓ (xxviاصاداًہ طوس پش لکھتب ہے یب چھبپتب ہے یب دیواسوں،
سوڈ ،ساعتوں ،پلیٹ فبسهض ،یب ایغے هقبهبت پش ثغبوت ،
ہتک ٓاهیض ،توہیي ٓاهیض ،گبلی گلوچ والے یب فحؼ ًؼشے یب
الفبظ جو ػبم افشاد کے پڑھٌے هیں ٓاعکیں ،لکھٌے یب
چھپبئی کب عجت ثٌتے ہوں تو ؛ یب
)ٓ (xxviiاصاداًہ طشیقے عے هذاخلت کشتب ہے یب صالحیت
خشاة کشتب ہے یب کغی حکن کی هضاحوت کشتب ہے؛ یب
) (xxviiiعوٌذسی ساعتے غیش قبًوًی طوس پش افشاد کو
پبکغتبى هیں داخل کشتب ہے یب داخل اوس ثبہش جبًے کی
عہولیبت فشاہن کشتب ہے ،یب
( )xxixهلکی هفبد کے خالف عشگشهی هیں ٓاصاداًہ طوس
پش هلوث ہو یب اط کی حوصلہ افضائی کشتب ہے جیغب کہ
پشیوًؾي ٓاف ایٌٹی ًیؾٌل ایکٹوٹیض ایکٹ 1994 ،هیں ثیبى
کیب گیب ہے ،یب
( )xxxکوئی ثن ،اعٹیي گي ،هؾیي گيٓ ،اٹوهیٹک سائفل،
گشیٌٌڈ ،ساکٹ ،ڈائٌب هبئیٹ یب کوئی دھوبکے داس هبدٍ ٓاصاداًہ
طوس پش غیش قبًوًی اؽیبء سکھتب ہے یب اى اؽیبء کو سکھٌے
کب عجت ثٌتب ہے یب سکھتب ہے ؛ یب
(ٓ )xxxiاصاداًہ طوس پش قبثل ًفشت ٹیلی فوًض کبلض کشًے
هیں هلوث پبیب جبئے؛ یب
( )xxxiiغیش قبًوًی قجضوں کب ػبدی ہے یب کھذائی یب
تؼویش یب حکوهت ،یب کغی لوکل کبئوًغل  ،خودهختیبس ثبڈی
یب کو ٓاپشیٹو ہبوعٌگ عوعبئٹی عے تؼلق سکھٌے والی
صهیي کی حذدخلی کغی دوعشے طشیقے عے؛ یب
(ٓ )xxxiiiاصاداًہ طوس پش جشم کشتب ہے یب ًجی هلکیت پش
غیش قبًوًی قجضہ کشتب ہے ،طبقت کے صوس پش ایغی
هلکیت حبصل کشتب ہے؛ یب
()xxxiv
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Request
for
cancellation of
bond

ثبًڈ کب ضبئغ ہوًب
Breach of Bond

آصادی کی ؽشائظ
Conditions
of
release

اپیل
Appeal

( )xxxvهٌذسجہ ثبال ؽقوں هیں عے کغی ثھی ایک هیں
هلوث ہو یب اط ایکٹ کے تحت کغی ثھی حکن کی خالف
وسصی کشتب ہے۔
اط کے ػیوض اط عے ثبًڈ کے عبتھ ایک یب اط عے
صائذ ضوبًتیں طلت کی جبئیں گی اط هذت کب دوساًیہ 3
عبلوں عے صائذ ًہ ہوگب اوس ایغی سقن واضغ کی جبئے گی
جو اچھے ثشتبوء کے لئے ہوگی ثؾشطیکہ اگش وٍ ًبثبلغ
ہے تو ضوبًت یب ضوبًتوں کے عبتھ صشف ثبًڈ قبثل قجول
ہوگب۔
 .15اگش اط ایکٹ کے تحت کوئی جبًچ کی جبتی ہے،
جظ پش ٹشثیوًل هطوئي ہے تو ضشوسی ًہیں کہ خالف
ؽکبیت ؽخص کو  14کے تحت ثبًڈ کے جوغ کشاًے کے
لئے طلت کیب جبئے دفؼہ وٍ اط علغلے هیں داخال سیکبسڈ
پش سکھے گی ،اوس اگش ایغب ؽخص حشاعت هیں ہے
صشف جبًچ کے هقبصذ کے لئے اعے آصاد کیب جبئے گب یب
اگش ایغب ؽخص حشاعت هیں ًہیں ہے تو اعے ڈعچبسج کیب
جبئے گب۔
 )1( .16اگش جظ ؽخص کے خالف ؽکبیت کی گئی ہے
دفؼہ  14کے تحت ثبًڈ جوغ کشاًے هیں ًبکبم ہوتب ہے تو
اعے قیذ کی عضا دی جبئے گی یب اگش وٍ پہلے عے قیذ
هیں ہے تو اعے قیذ هیں ًظشثٌذ کیب جبئے گب اوس اعے تت
تک حشاعت هیں سکھب جبئے گب جت تک وٍ ثبًڈ جوغ ًہیں
کشاتب یب حکن کی هذت ختن ًہیں ہوتی ،یب جیغب هؼبهلہ ہو یب
ٹشثیوًل اط کے هتؼلق کوئی حکن دے عکتی ہے۔
( )2ثبًڈ جوغ کشاًے هیں ًبکبهی پش ریلی دفؼہ ( )1کے
تحت دفؼہ  14کی ؽق ) ،(vi) ،(v) ،(ivاوس ( )xxxiپش
جشم یب ػول پش اعے قیذ کی عضا دی جبئے گی جو عبدٍ
ہوگی اوس دفؼہ  14کی دوعشی ؽقوں کے تحت کئے گئے
ػول یب جشم کی عضا عخت ہوگی۔
 .17ٹشثیوًل دی گئی ضوبًت عے اًکبس کش عکتی ہے یب
ایغی ٹشثیوًل کی طشف عے پیؾگی قجہل کی گئی کغی
ثھی ضوبًت کو سد کش عکتی ہے یب پیؾگی هٌظوس کی گئی
ضوبًت کو اى ثٌیبدوں پش سد کش عکتی ہے کہ یہ ضوبًت
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سیکبسڈ کی طلجی کب
اختیبس
Power to call for
record

هقذهبت کی هٌتقلی
Transfer
of
cases

عے

کبسوائی
دعتجشداس ہوًب
Withdrawal of
proceeding

هقذهبت اوس قبًوًی
چبسٍ جوئی پش پبثٌذی
Bar to suits and
prosecutions
ثٌبًے

کب

قواػذ
اختیبس
Power to make
rules

اط ؽخص کے لئے ثبًڈ کے هقبصذ کے لئے هٌبعت ًہیں
ہے۔
ثؾشطیکہ ایغی کوئی ضوبًت کو قجول کشًے عے پہلے
ٹشثیوًل ایغی ضوبًت کی فٹٌیظ کے هتؼلق جبًچ کشوائے
گی۔
هضیذ ثشاں کہ کوئی ضوبًت جو پہلے هٌظوسی کی گئی ہو،
اط کو سد کشًے کب حکن جبسی کشًے عے پہلے ٹشثیوًل
عوي یب واسًٹ جبسی کشے گی ،جیغب وٍ هٌبعت عوجھے
اوس اط فشد کو عجت گٌواتے جظ ًے ایغی ضوبًت دی
ہے اعے پیؼ کشًے یب عبهٌے الًے کب حکن جبسی کشے
گی۔
 )1( .18کوئی ثھی ضوبًت کغی ثھی وقت ٹشثیوًل کے
عبهٌے اط کی طشف عے پیؼ کئےگئے ثبًڈ پش ػول
عے سوک عکتی ہے اوس ایغی دسخواعت پش ٹشثیوًل
عوي یب واسًٹ جبسی کش عکتی ہے اگش هٌبعت عوجھے،
جظ هیں ایغی ضوبًت والے ؽخص کو پیؼ ہوًے یب
ثالًے کے لئے طلت کش عکتی ہے۔
( )2جت دفؼہ  17یب اط دفؼہ کی صیلی دفؼہ ( )1کے
تحت کغی ؽخص کی حبضشی کے لئے واسًٹ یب عوي
جبسی کئے گئے ہوں تو وٍ ٹشثیوًل کے عبهٌے پیؼ ہوں
یب الیب جبئے تو وٍ ایغے ؽخص کی طشف عے جوغ
کشائے گئے ثبًڈ کو سد کش عکتی ہے اوس اط کو دیٌے کب
حکن دے عکتی ہے ،ایغے ثبًڈ کی هذت اى ایکغپبئشڈ
حصے کے لئے تبصٍ ضوبًت اعی تفصیالت کے عبتھ
اصل ضوبًت کی طشح۔
 )1( .19خالف ؽکبیت ؽخص کی طشف عے ثبًڈ جوغ
کشایب جبئے گب کہ وٍ اچھے ثشتبوء کب پبثٌذ ہوگب اوس وٍ قبثل
عضا قیذ کغی جشم کی کوؽؼ یب جشم کشًے عے دوس
سہے گب ،جت ثھی جشم کیب جبئے گب تو وٍ اط ثبًڈ کی
خالف وسصی عوجھب جبئے گب۔
( )2جو ثھی اط ایکٹ کے تحت جبسی کئے گئے
کغی حکن کی خالف وسصی کشے گب یب اط کو هبًٌے عے
اًکبس کشے گب تو اط کو قیذ کی عضا دی جبئے گی ،جو
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هٌغوخی
Repeal

پبًچ عبلوں تک ثڑھ عکتی ہے اوس جشهبًہ جو دط ہضاس
تک ہو عکتب ہے۔
وضبحت:
ریلی دفؼہ ( )2کے تحت قیذ کی عضا ثڑھ عکتی ہے ،جو
حشاعت هیں سہٌے والی هذت کی اى ایکغپبئشڈ حصے کے
ختن ہوًے کے ثؼذ ؽشوع ہوگی۔
 )1( .21اگش ڈعٹشکٹ هجغٹشیٹ اط خیبل کب ہے کہ اط
کے ضلؼے هیں قیذ فشد کو عضا عٌبئی گئی ہو اوس یہ
ؽخص اط ایکٹ کے تحت ضوبًت جوغ کشاًے هیں ًبکبم
سہب ہو تو اعے هؼبؽشے یب کغی ؽخص کے کہٌے کے ثٌب
ثھی ٓاصاد کیب جب عکتب ہے۔ ایغے ؽخص کو ثٌب ؽشط کے
ٓاصاد کشًے کب حکن جبسی کش عکتی ہے یب ایغی کغی ؽشط
پش یب ؽشائظ جغے قواػذ کے هطبثق ثیبى کی گئی ہو اوس
جو اط سہبئی پش اط ؽخص کی طشف عے قجل کی گئی
ہو۔
( )2اگش کغی ؽشط جظ پش ایغے ؽخص کو ٓاصاد کیب
ہے جو ڈعٹشکٹ هجغٹشیٹ کے خیبل هیں اط پش ػول
ًہیں کیب گیب تو اعے سد کیب جبعکتب ہے اوس ایغے سد ہوًے
کی صوست هیں ٓاصاد کئے گئے ؽخص کو گشفتبس کیب
جبئے گب اوس جت تک وٍ اصل حکن کے هطبثق ضوبًت
ًہیں دے گب اط کی هذت کے اى ایکغبئپشڈ حصے کے
لئے اعے جیل هیں سکھب جبئیگب اط جشم هیں جظ هیں
اعے پہلے ہی ضوبًت طلت کی گئی ہو۔
 )1( .21ٹشثیوًل کی طشف عے  17 ،16 ،15 ،14 ،8اوس
 19کے تحت جبسی کیے گئے حکن کے  3دى کے
اًذسکوؾٌش کو ایک اپیل داخل کشائی جب عکتی ہے۔
( )2حکوهت ریلی دفؼہ ( )1کے تحت داخل کی گئی
اپیلوں کی عوبػت کے لئے ایک ایڈیؾٌل کوؾٌش ًبهضد
کشعکتی ہے۔
( )3اط دفؼہ کے تحت اپیلوں کو ًوٹبًے کب طشیقے
کبس کوڈ ٓاف کشهٌل پشوعیجش  1898هیں ثیبى کیب گیب ہے
جظ کے تحت اپیلوں عے هتؼلق هؼبهالت کو حل کیب جبئے
گب۔
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 )1( .22کوؾٌش کغی ثھی ٹشثیوًل عے کبسوائی کب سیکبسڈ
جبًچ کے لئے طلت کشعکتب ہے وٍ اپٌے اطویٌبى کے لئے
ٹشثیوًل عے کبسوائی کب سیکبسڈ هٌگوا عکتب ہے تبکہ وٍ
اط کی عچبئی ،قبًوًی حیثیت یب کغی اًکؾبف کی ؽفبػیت
هؼلوم کشعکے یب حکن جو سیکبسڈ کیب گیب ہے یب ٹشثیوًل
ٰ
التوی جبًچ سیکبسڈ کے هتؼلق ہذایت
ک کبسوائی یب صیش
جبسی کشعکتب ہے کہ کغی حکن پش ػول هلتوی کیب گیب
ہے اوس اگش جظ ؽخص کے خالف ؽکبیت ہے وٍ صیش
حشاعت ہے تو وٍ ضوبًت پش یب اپٌے ثبًڈ کے رسیؼےہو
عکتب ہے۔
( )2ہبئی گوسٹ اپٌے اطویٌبى کے لئے کوؾٌش کی
هوجوگی کغی کیظ کب سیکبسڈ جبًچ کے لئے طلت کش
عکتی ہے۔ تبکہ دفؼہ  21کی ریلی دفؼہ ( )1کے تحت
کوؾٌش کے جبسی کئے گئے حکن کی قبًوًی حیثیت کب
جبئضٍ لے عکتی ہے اوس جیغب هٌبعت عوجھے حکن جبسی
کش عکتی ہے۔
 )2( .23کوؾٌش اپٌی ڈویضى کے اًذس تحشیشی حکن کے
رسیؼے کوئی کیظ ایک ٹشثیوًل عے دوعشی ٹشثیوًل کو
هٌتقل کش عکتب ہے۔
( )2ضلؼی هجغٹشیٹ تحشیشی حکن کے رسیؼے کوئی
کیظ هٌتقل کش عکتب ہے عوائے اط کیظ کے جو کوؾٌش
ًے تحشیشی حکن کے رسیؼے ایک ٹشثیوًل عے دوعشے
ٹشثیوًل هیں اعکے ضلؼے هیں هٌتقل کیب ہو۔
 .24پجلک پشاعیکوٹش ،ٹشثیوًل کی سضبهٌذی یب حکوهت
کے احکبم کے تحت کغی ؽخص یب حکوهت کے خالف
ایغی ٹشثیوًل هیں صیش التوا کبسوائی عے دعتجشداس ہو
عکتب ہے۔ اوس ایغی دعتجشداسی پش ایغب ؽخص جو فقظ اط
کبسوائی کے هقبصذ کے لئے حشاعت هیں ہو اعے ٓاصاد
کیب جبئے گب اگش ایغب ؽخص حشاعت هیں ًہیں ہے تو اعے
ڈعچبسج کیب جبئے گب۔
 .25اط ایکٹ کے تحت کغی ثھی کبسوائی یب جبسی کئے
گئے حکن کے خالف کغی ثھی عول یب کشهٌل کوسٹ هیں
عوال ًہیں اٹھبئے جبئیں گے اوس کغی ثھی ؽخص کی

14

طشف عے اط ایکٹ کے تحت لئے گئے اقذام یب اسادے پش
کوئی ثھی عول یب کشهٌل کبسوائی ًہیں کی جبئے گے یب
کغی ؽخص یب ًقصبى یب کغی جبئیذاد کے علغلے هیں
کغی ػول کے ًتیجے هیں یب اط ایکٹ کے تحت اسادے
کے ًتیجے هیں کوئی کبسوائی ًہیں ہوگی۔
 .26حکوهت اط ایکٹ کے هقبصذ پوسے کشًے کے لئے
قواػذ ثٌب عکتی ہے۔
 .27هغشثی پبکغتبى کٌٹشول ٓاف گوًذاص ٓاسڈیٌٌظ1959 ،
کو هٌغوخ کیب جبتب ہے۔
ثؾشطیکہ هغشثی پبکغتبى کٌٹشول ٓاف گوًذاص ٓاسڈیٌٌظ
ٰ
التوی کبسوائیبں اط ایکٹ کے عجت
 1959کے تحت صیش
هتبثش ًہیں ہوًگے۔

نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے لیئے ہے ،جو کورٹ
میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب۔
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