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 ۹۱۹۱ مجزیہ XVII سندھ آرڈیننس نمبز

SINDH ORDINANCE 

NO.XVII OF 1979 

سندھ کزائے پز دیئے گئے گھز آرڈیننس، 

۹۱۹۱ 

THE SINDH RENTED 

PREMISES ORDINANCE, 

1979 
 ]۱۹۷۹ًوهجؽ،  ۲۱[

ٓاؼڈیٌٌف خف کے غؼیؼے شہؽی ػالئقوں هیں ظیئے 

اوؼ کؽائے ظاؼوں  گئے گھؽوں کے قلكلے هیں هبلکبى 

 کے هفبظات کو تسفع ظیٌے کے لیئے اى  کے هبثیي 

 ؼشتے  کے لیئے کبؼ ٓاهع گٌدبئشیں ثٌبئی خبئیگی؛

 خیكب کہ شہؽی ػالئقوں هیں کؽائے پؽ ظیئے گئے 

گھؽوں کے قلكلے هیں هبلکبى اوؼ کؽائے ظاؼوں کے 

هفبظوں کو تسفع ظیٌے کے لیئے اى کے هبثیي ؼشتے 

 ع گٌدبئشیں ثٌبًب ضؽوؼی  ہوگیب ہے؛کے لیئے کبؼٓاه

کے اػالى کے هطب ثق،  ۱۹۷۷خوالئی  ۵لہػا اـ لیئے 

کی  ۱۹۷۷قبًوى )ًبفػ ہوًے والے تكلكل( زکن ، 

ؼوشٌی هیں، قٌعھ کے گوؼًؽ ًے هٌعؼخہ غیل ٓاؼڈیٌٌف 

 ثٌب کؽ ًبفػ کؽًب فؽهبیب ہے:

 اـ کو اـ طؽذ قے ػول هیں الیب خبئیگب۔

گئے  یئےقٌعھ کؽائے پؽ ظ( اـ ٓاؼڈیٌٌف کو  ۱) ۔ ۱

 کہب خبئیگب۔ ۱۹۷۹ یٌٌف،گھؽ ٓاؼڈ

 یہ فی الفوؼ ًبفػ ہوگب۔ (۲)

 

۔ اـ ٓاؼڈیٌٌف هیں خت تک کچھ هضووى یب هفہوم  کے ۲

 هتضبظ ًہ ہو تت تک:

(a) ”قے هؽاظ کوئی ػوبؼت یب اـ کب کوئی  “ثلڈًگ

 زصہ اـ هیں لگے ہوئے توبم قبهبى قویت، اگؽ کچھ 

ہبئوـ اوؼ  خف هیں شبهل ہے ثبؽ، گیؽاج، ٓائوٹ ہو یب 
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 ؛اـ کے قبتھ هلسقہ اوپي ایؽیب

(b) ”کے تست هقؽؼ کیئے  ۴ قے هؽاظ ظفؼہ “کٌٹؽولؽ

گئے کٌٹؽولؽ اوؼ اـ هیں شبهل ہے وٍ شطص خو اـ 

ٓاؼڈیٌٌف کے ًبفػ ہوًے قے پہلے ہی کٌٹؽولؽ کے طوؼ 

 ؛پؽ کبم کؽ  ؼہب ہو

(c) ”قے هؽاظ  اـ ٓاؼڈیٌٌف کے تست  “هٌبقت کؽایہ

کٌٹؽولؽ  کی طؽف قے کكی خگہ کب  طے کیب گیب 

 ؛هٌبقت کؽایہ

(d)  ”؛زکوهتقے هؽاظ قٌعھ “زکوهت  

(e) ”قے هؽاظ ؾهیي یب اوپي ایؽیب کھلی خگہ،  “ؾهیي

ؾهیي ًہ ہو یب کكی ػوبؼت قے هلسقہ ؾهیي ی خو ؾؼػ

 ؛ہو

(f) ”قے هؽاظ گھؽ کب هبلک اوؼ خف هیں شبهل “هبلک

شطص  خكے ػبؼضی طوؼ پؽ ثباضتیبؼ ثٌبیبگیب  ہے وٍ

 ؛لیٌے کب اضتیبؼ زبصل ہوہو یب خكے کؽایہ 

(g) ”قے هؽاظ هبلک یب اـ کی ثیوی یب  “غاتی اقتؼوبل

 ؛اقتؼوبل کب گھؽ )ضبوًع( یب ثیٹب یب ثیٹی کی طؽف قے 

(h) ”قے هؽاظ ػوبؼت یب ؾهیي ، کؽائے پؽ ظی “خگہ

 ؛گئی پؽ خف هیں ہوٹل شبهل ًہیں ہیں

(i) ”خف هیں شبهل ہے پبًی، ثدلی، اوؼ ظوقؽی  “کؽایہ

اظائیگیبں خو کؽائے ظاؼ قے قبثل اظائیگی ہیں پؽ اظا 

 ؛ًہیں کی گئی ہیں

(j) ”قے هؽاظ کوئی ایكب شطص خف خو “کؽائے ظاؼ

اـ کی طؽف قے یب اـ کی خگہ پؽ کكی ظوقؽے 

یب تسویل  شطص کی طؽف قے کكی خگہ کے قجضے 

پبثٌع ہو اوؼ خف هیں  هیں ہوًے پؽ کؽایہ اظا کؽًے کب

 :شبهل ہے

(i)  کوئی شطص خو خگہ کی کؽائے ظاؼی کی هعت ضتن

ہوًے کے ثؼع ثھی قجضہ یب ؼہبئش خبؼی ؼکھے ہوئے 

 ؛ہو

(ii)  کؽائے ظاؼ  کی فوتگی کے ثؼع خگہ کب قجضہ یب

 ؼہبئش ؼکھے ہوئے کؽائے ظاؼ کے واؼث؛ اوؼ

(k) ”قے هؽاظ ایؽاضی خو ٹبئوى  “شہؽی ایؽاضی
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کویٹی، هیوًكپل کویٹی، هیوًكپل کبؼپوؼیشي  یب هیٹؽو 

 پولیٹي  کبؼپوؼیشي کے ظائؽٍ اضتیبؼ هیں ہو۔

خت تک کچھ کكی وقتی طوؼ پؽ الگو کكی قبًوى (۱)۔ ۳

کے ضالف ًہ ہو، تت تک توبم ایكی خگہیں قوائے اى 

کے خو کكی هبلک  کی ؾیؽ قؽپؽقتی هیں ہو یب کكی 

قبًوى کے تست ظؼضواقت کی گئی ہو۔ وفبقی زکوهت یب 

صوثبئی زکوهت کی طؽف قے یب اـ کے ثدبئے خو 

ٌٌف کی زعوظ هیں واقغ ہو، وٍ اـ  ٓاؼڈی شہؽی 

 :گٌدبئشوں کے تست ہوگی
1]***[ 

کے غؼیؼے خگہوں کو کكی زکوهت ًوٹی فکیشي  (۲)

 ظؼخے یب کكی ػالئقے هیں توبم خگہوں کو اـ ٓاؼڈیٌٌف 

کی توبم گٌدبئشوں کے تست یب کچھ کے تست ٓاپؽیشي 

 قے چھوٹ ظے قکتی ہے۔

زکوهت کكی ضلؼے هیں ایک یب ایک قے ؾائع  (۱)۔ ۴

هیں  اوؼ اگؽ اقی ػالئقے  کٌٹؽولؽ هقؽؼ کؽ قکتی ہے 

ایک قے ؾائع کٌٹؽولؽ هقؽؼ کیئے گئے ہیں۔ زکوهت پؽ 

ہؽ ایک کی هقبهی زعوظ ثیبى کؽے گی، خف کے تست 

 ظائؽٍ اضتیبؼ کب اقتؼوبل کؽے گب۔ کٌٹؽولؽ 

فوؼی ثؼع  کے ثشؽطیکہ اـ ٓاؼڈیٌٌف کے الگو ہوًے

پہلے قے کبم کؽًے والے کٌٹؽولؽؾ اى کے ػالئقبئی 

خت تک  ائؽٍ اضتیبؼ هیں کبم خبؼی ؼکھے گے،  ظ

 زکوهت کی طؽف قے تجعیل ًہ کیب خبئے۔

کوئی ثھی شطص  کٌٹؽوؼلؽ کے طوؼ پؽ هقؽؼ ًہ  (۲)

اـ ًے قول خح کے  ]***[2کیب خبئے خت تک، کہ 

یب تیي قبل کے طوؼ پؽ کبم ًہ کیب ہو یب کؽ ؼہب ہو 

 ػؽصے قے هعت کن ًہ ہو۔
3](3***”[ 
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 ۔4891 خوالئی ۳۱کے تست ضتن کیبگیب،ثتبؼیص  4891 هدؽیہ IV( هیں شؽطیہ ثیبى کو قٌعھ آؼڈیٌٌف ًوجؽ ۱کی غیلی ظفؼہ ) ۳ظفؼہ  

2
 ۔1004اپؽیل ۱۷ کے تست ضتن کیب گیب، تبؼیص 1004هدؽیہ   XIV هیں الفبظ کو قٌعھ آؼڈیٌٌف ًوجؽ (۲) کی غیلی ظفؼہ ۴ ظفؼہ 

3
 ۔ ۲۱۱۱اپؽیل  ۱۷کے تست ضتن کیب گیب، تبؼیص  ۲۱۱۱هدؽیہ  XIV کو قٌعھ آؼڈیٌٌف ًوجؽ( ۳) کی غیلی ظفؼہ ۴ظفؼہ  
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۔ تسؽیؽی هؼبہعٍ خف کے غؼیؼے هبلک خگہ کؽائے ۵

هؼبہعٍ ػبؼضی طوؼ پؽ  ظاؼ کو ظیتب ہےاوؼ اگؽ ایكب 

 الگو کكی قبًوى کے تست الؾهی طوؼ پؽؼخكٹؽ ہوًے

، ظقتطظ اوؼ کی تصعیق ًہیں تو وٍ کٌٹؽولؽ  قبثل کے 

هہؽ کے قبتھ خف کے ظائؽٍ  اضتیبؼ هیں ایكی خگہ واقغ 

هدكٹؽیٹ اى کی  ہو، یب کوئی قول خح یب فؽقٹ کالـ 

 تصعیق، ظقتطظ اوؼ هہؽ کے قبتھ هؼبہعٍ ہوگب۔

خہبں کكی خگہ کب هؼبہعٍ خو هبلک کی طؽف قے (۲)

کؽائے ظاؼ قے ػبؼضی طوؼ پؽ الگو کكی قبًوى کے 

تست الؾهی طوؼ پؽ ؼخكٹؽ کؽًے کے الئق ہو، 

( کے تست ۱) ؼخكٹؽڈیڈ  کی  ایک ًقل، غیلی ظفؼہ 

کؽائے  هبلک اوؼهکول طوؼ پؽ  تصعیق شعٍ اصل ڈیڈ 

ل کی وؼشتے کے ثجوت طوؼ پیش یب قج ظاؼ کے هبثیي 

 خبئے گی۔

ثشؽطیکہ اـ ظفؼہ هیں شبهل کچھ ثھی اـ ٓاؼظیٌٌف کے 

الگو ہوًے کے پیشتؽ هبلک اوؼ کؽائے ظاؼ کے هبثیي 

 کئے گئے کكی هؼبہعے پؽ اثؽاًعاؾ ًہیں ہوگب۔
4]6***[ 

 

 

۔ کوئی هبلک کكی گھؽ کے قلكلے هیں فؽیقیي کے ۷

ظؼهیبں هیں هشتؽکہ طوؼ پؽ طے کیئے گئے کؽائے 

اوؼ  کؽایہ ًہیں ثڑھبئے گب یب وصول کؽے گب قے ؾائع

اگؽ هٌبقت کؽایہ اـ گھؽ کے قلكلے هیں کٌٹؽولؽ کی 

 طے کیب گیب ہو۔ طؽف قے هٌبقت کؽائے قے ؾائع 

ف قے ( کٌٹؽولؽ ، کؽائے ظاؼ یب  هبلک کی طؽ4۔ )۸

ظؼضواقت پؽ هٌعؼخہ غیل ثبتوں پؽ ؿوؼ کؽًے کے ثؼع 

 کب هٌبقت کؽایہ طے کؽے گب؛خگہ 

(a) ویكی ہی، ثؽاثؽوالی ویكی ہی قكن کی زبلتوں هیں

 ؛واقغ

(b) ؛تؼویؽات اوؼ هؽهتی ًؽضوں هیں اضبفہ 

(c)   کؽائے ظاؼی کی شؽوػبت کے ثؼع ًئے ٹیکكؿ لگبًب

  اوؼ ؛اگؽ کوئی ہوں
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(d) خگہ کی قبالًہ قیوت، اگؽ کوئی ہو، خف پؽ 

 ؛ٹیکف لگبئی گئی ہے پؽٹیپؽا

کكی خگہ هیں کوئی اضبفہ، یب ثہتؽی الئی  خہبں(۲)

یب پجلک چبؼج لگبیب گیب  خبئے یب ظوقؽا کوئی ٹیکف 

کیب گیب ہو، یب کچھ  اضبفہ، کوی یب اـ قلكلے هیں ضتن 

یب ظوقؽی فٹٌگؿ فؽاہن کی  دلی لفٹ یب ث فکكچؽؾ هثال

ایہ طے خبئیں ایكی خگہ کے قلكلے هیں هٌبقت کؽ

ے کؽًے کے لیئے ط کؽًے کے لیئے هٌبقت کؽایہ

کی گٌدبئشوں قے ٹکؽائو کے  ۹هٌبقت کؽایہ ظفؼہ 

قوائے طے کیب خبئے گب، خیكے هؼبهلہ ہو، ؿوؼ کے 

 ثؼع ایكی تجعیلیوں کے ثؼع تجعیل کیب خبئے گب۔ 

( خہبں کكی خگہ کب هٌبقت کؽایہ هقؽؼ کیب گیب ہے ۱۔ )۹

اـ کے ثؼع اـ هیں اضبفہ ًہیں کیب خبئے گب، خت تک 

کب ػؽصہ هکول ًہ  ہ هقؽؼ کؽًے کو تیي قبل ایكب کؽای

ہو خبئے یب اـ ٓاؼڈیٌٌف کی شؽوػبت  تک، خو ثؼع هیں 

 ہو۔

 کؽائے هیں اضبفہ کكی ثھی صوؼت هیں  هوخوظٍ  (۲)

 کؽائے کے قبالًہ ظـ فیصع قے ؾائع ًہ ہوگب۔

کؽایہ، اـ قلكلے هیں پیشگی تبؼیص هقؽؼ ًہ  (۱)۔۱۱

کؽائے ظاؼ کے ظؼهیبں ہوًے کی صوؼت هیں هبلک اوؼ 

کی ظـ تبؼیص تک اظا  هؼبہعٍ کہ کؽایہ ہؽ هہیٌے هشتؽکہ 

 کیب خبئے گب۔ 

کؽایہ هبلک کو اظا کیب خبئے گب خو اـ قلكلے هیں ( ۲)

 صوؼت هیں ؼقیع ظے گب۔  تسؽیؽی 

پوقٹل  کؽے یبخہبں هبلک کؽایہ لیٌے قے اًکبؼ ( ۳)

 یب  ہے یؼے اقے ثھیدب خب قکتب کے غؼ هٌی ٓاؼڈؼ 

کے پبـ خوغ کؽوایب خب قکتب ہے، خف کے  کٌٹؽولؽ 

  ظائؽٍ اضتیبؼ هیں وٍ خگہ واقغ ہو۔

کی ؼقیع یب هؼلوهبت، پوقٹل هٌی ٓاؼڈؼ  تسؽیؽی(۴)

گی ہو، پیش کی خبئے ، خیكب هؼبهلہ کی ؼقیع  کٌٹؽولؽ 

 کے ثجوت طوؼ قجول کی خبئے اوؼ کؽائے کی اظائیگی 

 گی۔

اـ ٓاؼڈیٌٌف  اـ ظفؼہ هیں شبهل کچھ ثھی   ثشؽطیکہ 
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لؽ کے پبـ ؾیؽ التوٰی وکی شؽوػبت کے وقت کٌٹؽ

 ًہیں ہوگب۔ پؽ الگو هؼبهالت 

( کوئی ثھی هبلک ثدلی، گیف یب پبًی ثٌع ًہیں ۱۔ )۱۱

کؽے گب یب ثٌع کؽًے کب قجت ًہیں ثٌے گب، قوائے 

کی اخبؾت یب هتؼلقہ اتھبؼٹی کؽائے ظاؼ کی پیشگی 

 زبصل کؽًے کے ثؼع۔ طؽف قے ہعایت 

( کے تصبظم هیں کكی ۱( خہبں هبلک ًے غیلی ظفؼہ )۲)

ضعهت کو ثٌع کیب ہے یب ثٌع کؽًے کب قجت ثٌب ہے، کؽائے 

کو ظاؼ اـ کی ظوثبؼٍ ثسبلی کے لیئے کٌٹؽولؽ 

 ظؼضواقت کؽ قکتب ہے۔

ایكی خبًچ کؽًے کے ثؼع خیكب وٍ کٌٹؽولؽ ( خہبں ۳)

ہے کہ ضعهت ثٌب کكی قجت هٌبقت قودھے، هطوئي 

ثٌع کی گئی ہے، تو وٍ هبلک کو ہعایت کؽ کے  کے 

ثٌع کی گئی ہے ، تو وٍ هبلک کو ہعایت  ضعهبت ظوثبؼٍ 

ظوثبؼٍ ثسبل کؽًے کب زکن خبؼی کؽ  کؽ کے ضعهت 

قکتب ہے، ایكے ػؽصے  کے ظوؼاں، خیكب وٍ هٌبقت 

 قودھے۔

لؽ  کی کے تست کٌٹؽو (۳خہبں هبلک غیلی ظفؼہ ) (۴)

طؽف قے خبؼی کئے گئے زکن پؽ ػول کؽًے هیں 

ضعهت کی ثسبلی کے لیئے  ًبکبم ہو چکب ہو، کٌٹؽولؽ

ضؽوؼی قعم اٹھب قکتب ہے، اوؼ ایكی ثسبلی پؽ ضؽچ کی 

 هبلک   قے وصول  کؽ قکتب ہے۔ گئی ؼقن 

( کی گٌدبئش کی ۱ظفؼہ ) خہبں هبلک ًے غیلی ظفؼہ ( ۵)

قبظٍ قیع  ظے خبئے گی، خف  کی اقے ضالف وؼؾی  

کب ظوؼاًیہ چھ هبٍ قے ؾائع ًہ ہوگب یب خؽهبًہ یب ظوًوں 

 قبتھ۔

یب کے هطبثق اگؽ هبلک ایكی هؽهت  هؼبہعے( ۱۔ )۱۲

وائیٹ  خگہ کو صسیر  زبلت هیں ؼکھٌے  کے لیئے 

وؼت ہو واشٌگ  کؽاًے هیں ًبکبم ہوتب ہے، خف کی ضؽ

تو کٌٹؽولؽ  کؽائے ظاؼ کی طؽف قے کی گئی 

ظؼضواقت پؽ اوؼ ایكی خبًچ کے ثؼع خو کٌٹؽولؽ  

ضؽوؼی قودھے، کؽائے ظاؼ کو ایكی هؽهت اوؼ 

وائٹ واشٌگ کؽاًے کی ہعایت  کؽ قکتب ہے اوؼ اـ 
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  کی هع هیں کبٹب خب قکتب  ہے۔ کیب گیب ضؽچ کؽائے 

کے تست ثباضتیبؼ  ( اگؽ ػبؼضی  طوؼ پؽ قبًوى ۲)

کؽاًے کے  ثٌبئی  گئی اتھبؼٹی هبلک قے ایكی هؽهت 

 اـ ػؽصے کے ظوؼاں خو اـ  قکتی ہے  ہلیئے کہ

کی طؽف ثیبى کیب گیب ہو، اوؼ هبلک ًے اـ اتھبؼٹی 

وتبہی کی ہے تو ایكی اتھبؼٹی کؽائے ظاؼ قلكلے هیں ک

 کہہ قکتی ہے۔کو ایكی هؽهت کؽاًے کے لیئے 

 کے هطبثق( خہبں کؽائے ظاؼ هٌعؼخہ ثبال طؽیقے ۳)

 کؽوالی ہے تو هؽهت کب زکن ظیٌے والی  هؽهت 

 اتھبؼٹی کؽائے ظاؼ کی طؽف قے ضؽچ کی تفصیالت

کی تصعیق  کے ثؼع، هؽهت کی قیوت کی تصعیق کؽے 

گی اوؼ کؽائے ظاؼ اـ طؽذ تصعیق کے ثؼع هبلک کو 

  کؽظے گب۔  کؽائے کی ؼقن هیں قے کبٹ  ظااواخت اال

 ۔ کوئی ثھی کؽائے ظاؼ کو اـ کے قجضے  هیں ظی۱۳

خگہ قے اـ آؼڈیٌٌف کی گٌدبئش کے قوا ًہیں  گئی

 یب ًہیں خبئے گب۔  اٹھب 

طوؼ الگو  ( خت تک کچھ اـ ٓاؼڈیٌٌف یب وقتی۱۔ )۱۴

کكی ثھی قبًوى کے هتضبظ ًہ ہو، تت تک ػوبؼت کی 

ہو، یب  ًبثبلؾ خف کے والعیي فوت ہو  هبلک خو ثیواٍ

چکے ہوں یب تٌطواٍ  ظاؼ هالؾم خو چھ هبٍ هیں ؼٹبئؽ 

ہوًے واال ہو یب ؼٹبئؽ ہو چکب ہو یب وٍ شطص خو آًے 

 والے چھ  هہیٌوں  هیں قبٹھ ثؽـ کی ػوؽ کو پہٌچے 

واال ہو یب قبٹھ  ثؽـ کی ػوؽ تک پہٌچ چکب ہو۔ تسؽیؽ 

کؽے گب کہ  ؼ کو آگبٍ ی ًوٹف کے غؼیؼے کؽائے ظا

اقے اـ کی وٍ ػوبؼت غاتی اقتؼوبل  کے لیئے 

، اـ کب قجضہ اقے اـ ػؽصے کے ظوؼاں ظیب چبہیئے

هیں ثیبى کیب گیب ہے خو ایكب ًوٹف  خبئے خو ًوٹف 

 هلٌے قے ظو هبٍ پہلے کب ًہ ہو۔
ثشؽطیکہ  اـ غیلی ظفؼہ هیں شبهل کچھ ثھی الگو  ” [1

ؼٹبئؽ ہوًے کے ثؼع ػوبؼت ًہیں ہوگب خہبں هبلک ًے 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غاتی اقتؼوبل کے 

ػالوٍ گھؽوں کے 

 اقتؼوبل  پؽ خؽهبًہ 

Penalty for use of 

premises other 

than personal use 

 

 

 

 

 

 
 

 -کؽائے کے واخجبت 

 ثقبیبخبت
                                              

1
کے تست تجعیل کیب گیب، تبؼیص پہلی قتوجؽ  ۱۹۸۱هدؽیہ   XII کے لیئے شؽطیہ ثیبى کو قٌعھ آؼڈیٌٌف ًوجؽ ( 4)کی غیلی ظفؼہ  ۱۴ ظفؼہ 

 ۔۱۹۸۱
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کؽائے پؽ ظی ہو یب قبٹھ  ثؽـ کی ػوؽ تک پہٌچ چکب ہو 

 ]“یب خیكب ثھی هؼبهلہ ہو، ثیواٍ یب یتین  ہو گیب ہو۔

( قے فبئعٍ زبصل ًہیں کؽ قکتب ۱( هبلک غیلی ظفؼہ )۲)

ہے خت تک کہ اقکی کكی ػالئقے هیں اپٌی ػوبؼت 

 ہو۔

ے تست ػوبؼت ( ک۱( خہبں کؽائے ظاؼ غیلی ظفؼہ )۳)

قلكلے اـ  ظیٌے هیں ًبکبم ہوگیب ہے، کٌٹؽولؽ  کب قجضہ 

هیں هبلک کی طؽف قے ظؼضواقت پؽ کؽائے ظاؼ قے 

کب زکن ظے قکتب ہے، اوؼ اـ  ػوبؼت ضبلی کؽاًے 

 ودھے۔ق کؽے گب خیكب وٍ ضؽوؼی کب اقتؼوبل  طبقت 
1](1***)[ 

کے قوا   ۱۴( خہبں هبلک کؽائے ظاؼ کو ظفؼہ ۱۔ )۱۵

 اٹھبًب چبہے تو وٍ کٌٹؽولؽ کو ایكی ظؼضواقت  ظے گب۔ 

( کٌٹؽولؽ ایک زکن خبؼی کؽے گب خف هیں کؽائے ۲)

ظاؼ کو خگہ کب قجضہ هبلک کو اـ ػؽصے کے ظوؼاں 

ظیٌے کی ہعایت کؽے گب، خیكب کہ زکن هیں ثیبى کیب گیب 

 ہے تو؛ہو، اگؽ وٍ هطئوي  
2](i)***[ 

(ii)  کؽائے اـ کے قجضے هیں خگہ کب کؽایہ کؽائے

اوؼ هبلک کے ظؼهیبں طے  هقؽؼ ٍ تبؼیص کے  ظاؼ 

ظى کے ثؼع ثھی  ظیٌے هیں  ًبکبم ہوتب  گػؼًے کے پٌعؼٍ 

کؽایہ  هؼبہعے کی ؿیؽ هوخوظگی هیں، ہے، یب ایكے 

 ] ”:“[3واخت ااالاظا ہوًے کے قبٹھ  ظى کے ثؼع 

خہبں هبلک کی طؽف قے کی گئی  ثشؽطیکہ 

ظؼضواقت اـ شق هیں ثیبى کی گئی ثٌیبظوں  پؽ کی گئی 

ہے اوؼ کؽائے ظاؼ قوبػت کے پہلے ظى پؽ اـ کی 

ظػوٰی کی گئی واخت االاظا اظائیگی کو قجول  طؽف قے 

ہے کہ کؽائے ظاؼ ایكے  کؽتب تو کٌٹؽولؽ  اگؽ هطوئي 

ہیں  کی اوؼ ثقبیبخبت  چھ بخبت گػشتہ اوقبت پؽ اظا ًثقبی

Arrears of Rent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پؽیشبى کي ثیعضلی

Compensation for 

vexatious eviction 

 

  

 

 

 هبلکبى کی تجعیلی 

Change of 

Ownership 

 

 

 

 

 طؽیقہ کبؼ

Procedure 

 

 

 

                                              

1
 ۔۱۹۸۱خٌوؼی  ۲۱کے تست ضتن  کیب گیب، تبؼیص   ۱۹۸۱هدؽیہ   II ( کے  قٌعھ آؼڈیٌٌف ًوجؽ ۴کی غیلی ظفؼہ ) ۱۴ظفؼہ  

2
 ۔۱۹۸۴خوالئی  ۳۱کے تست ضتن کیب گیب ، تبؼیص   4891 هدؽیہ IV کے قٌعھ آؼڈیٌٌف ًوجؽ (i) ( کی شق۲کی غیلی ظفؼہ ) ۱۵ظفؼہ  

3
 XIV هیں قیوی کولي کو کولي قے تجعیل کیب گیب اوؼ اـ کے ثؼع شؽطیہ ثیبى قٌعھ آؼڈیٌٌف ًوجؽ  (ii)کی شق  (۲کی غیلی ظفؼہ ) ۱۵ظفؼہ  

 ۔۲۱۱۱اپؽیل  ۱۷ تست شبهل کیب گیب، تبؼیص  1004 هدؽیہ
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ظػوٰی کیب هبٍ قے ؾائع ًہیں ہیں تو کؽائے ظاؼ کو توبم 

گیب کؽایہ اظا کؽًے کب زکن ظے قکتب ہے اـ تبؼیص  

اـ اظا ئیگی کے قےپہلے  خو اـ هقصع کے لیئے 

لیئے خو پہلے قے طے  شعٍ ہو اوؼ ایكی اظائیگی پؽ وٍ 

 ] “ایكی ظؼضواقت کو ؼظ کؽظے گب

(ii) سؽیؽی اخبؾت کے قوائے؛ظاؼ هبلک کی ت کؽائے 

(a)  خگہ کب قجضہ  کكی ظوقؽے شطص  کو ظے

 ظیب ہے؛

(b)  خگہ کو ظوقؽے  هقصع کے لیئے اقتؼوبل کیب

ہے ثدبئے خف هقصع کے لیئے وٍ لی گئی 

 تھی؛

(c)  خي کے شؽائظ کی ضالف وؼؾی کی گئی ،

 تست خگہ ظی گئی تھی؛

(iv کؽائے ظاؼ ًے ایكے قعم اٹھبئے ہیں، خو خگہ کی )

 :کو هتبثؽ کؽ ؼہے ہیں هبظی زیثیت یب اقتؼوبل 

(v)   کؽائے ظاؼ اى قؽگؽهیوں هیں هلوث  ہے خف ے

 پڑوقیوں کو پؽیشبًی ہو ؼہی ہے:

(vi)   هبلک کو خگہ کی  ظوثبؼٍ تؼویؽ،  یب اؾ قؽ  ًو

 ػوبؼت  کے لیئے خگہ هكوبؼ کؽًی ہے اوؼ هبلک  ًے

قے اؾ قؽ ًو  ػبؼضی قبًوى کے تست هدبؾ اتھبؼٹی 

تؼویؽ  اوؼ هكوبؼ کؽًے کی اخبؾ ت هبًگی ہے، خكے 

 اـ کی هٌظوؼی  ظیٌی ہے؛

(vii)  هبلک اچھی ًیت کے قبتھ خگہ لے قکتب ہے کہ

اپٌی تسویل یب اقتؼوبل  کے لیئے یب اپٌی شؽیک  اـ کی

زیبت یب اپٌے ثچوں کے اقتؼوبل کے لیئے واپف لے 

 قکتب ہے۔

ـ خگہ کب قجضہ ػوبؼت کی ظوثبؼٍ ا ( خہبں پہ هبلک ۳)

تؼویؽ یب ًئی ػوبؼت  ثٌبًے کے لیئے اقے گؽاًے  کے 

لیئے زبصل کیب ہے۔ وٍ  هوخوظٍ ػوبؼت کو تسویل هیں 

ظوؼاں اـ کو گؽائے گب، یب خیكب بٍ کے لیٌے کے چھ ه

هؼبهلہ ہو، قجضہ زبصل  کی گئی خگہ پؽ ظو قبلوں کے 

اًعؼ ػوبؼت کی تؼویؽ شؽوع کؽوائے گب اوؼ کكی قجت 

کبؼ کے هطبثق ایكب کؽًے هبلک هٌعؼخہ ثبال طؽیقے 
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 هیں ًبکبم ہوتب ہے تو ، کؽائے ظاؼ کو قجضہ واپف ظیب 

اـ قلكلے هیں زکن وٍ خبئے گب، اـ هقصع کے لیئے 

ے کٌٹؽولؽ  قے ؼاثطہ کؽ قکتب خبؼی کؽًے کے لی

 ]“ہے۔
خہبں هبلک هٌعؼخہ ثبال طؽیقے کے هطبثق ”( 1)“[1

ػوبؼت تؼویؽ کؽتب ہے تو کؽائے ظاؼ خكے پؽاًی 

هیں قے ًکبال گیب ہو، ًئی ػوبؼت کے هکول ػوبؼت  

قے  کٌٹؽولؽ  ہوًے اوؼ اـ کے قجضے قے پیشتؽ 

ؼاثطہ کؽ قکتب ہے اوؼ کٌٹؽولؽ اپالئی کی گئی ایؽاضی 

زکن خبؼی کؽے گب، یب چھوٹی ایؽاضی کے قلكلے هیں 

ًئی ػوبؼت کؽائے ظاؼ کی ضؽوؼتوں کو هعًظؽ  

ؼکھتے ہوئے ، خو اًصبف پؽ هجٌی ہو اوؼ کؽائے کی 

هقبهی زعوظ هیں خبؼی کؽائے کی ثٌیبظوں پؽ  اظائیگی 

 ]“طے کی خبئے گی۔
2]“(15-A”[ 3]  ۱۵یب ظفؼہ  ۱۴هبلک ًے ظفؼہ   خہبں 

کے تست  خگہ کب قجضہ زبصل کیب ہو،   (vii) کی شق

وٍ ػوبؼت  یب خگہ اـ قجضے کے ایک قبل کے اًعؼ 

قبثق  کؽائے ظاؼ کے قوا کكی ظوقؽے شطص کو ظیتب 

 ہے یب غاتی اقتؼوبل  کے قوا اقتؼوبل هیں التب ہے تو:

(i) قؿا ظی خبئے گی خو  ے خؽهبًے کے طوؼ پؽاق

اـ ػوبؼت کے ایک قبل کے کؽائے قے ؾائع ًہ ہوگی 

 ثؼع  زبصل کؽًے کے فوؼا   ہ ہو، خو قجضہ بهلخیكب هؼ

 اظائیگی کی خبئیگی۔

(ii) خف کو خگہ قے ًیکبلی هلی وٍ  کؽائے ظاؼ

 یب خگہ خیكب هؼبهلہ ہو، کب قجضہ  لؽ کو ػوبؼتوکٌٹؽ

ظوثبؼٍ ظالًے کے لیئے زکن خبؼی کؽًے کے لیئے 

هیں اـ قلكلے  ظؼضواقت کؽ قکتب ہے، اوؼ کٌٹؽولؽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ازکبهبت پؽ ػولعؼآهع 

Execution of 

orders 

                                              

1
 ۔ ۱۹۸۴خوالئی  ۳۱کے تست ًئی غیلی ظفؼہ شبهل کی گئی، تبؼیص   4891 هدؽیہ IV هیں قٌعھ آؼڈیٌٌف ًوجؽ ۱۵ظفؼہ  

2
 ۔۱۹۸۱خٌوؼی  ۲۱کے تست شبهل کیب گیب، تبؼیص  4890 هدؽیہ II قٌعھ آؼڈیٌٌف ًوجؽ  A-15 ظفؼہ 

3
 ۔۱۹۸۴خوالئی  ۳۱کے تست تجعیل کیب گیب،  4891 هدؽیہ IV کو قٌعھ ایکٹ ًوجؽ A-15 ظفؼہ 
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 ]“زکن خبؼی کؽ قکتب ہے۔

( خہبں کؽائے ظاؼ کی ًیکبلی کے لیئے کیف 4۔ )۱۶

هبلک کی ظؼضواقت پؽ اوؼ  ظاضل  کیب گیب ہو، کٌٹؽولؽ 

ایكی  ضؽوؼی خبًچ پڑتبل کؽًے کے ثؼع، خیكب وٍ 

طے  کؽائے کے ثقبیبخبت  هٌبقت قودھے، واخت االاظا

کو زکن  ہعایت  کؽے گب کہ  کؽے گب اوؼ کؽائے ظاؼ 

ؼ  کؽایہ هكتقل ثٌیبظوں  پؽ ہؽ هبٍ کی ظـ تبؼیص پؽ هبہوا

طوؼ  یب اـ قے پہلے خوغ کؽائے، هؼبهلے کو زتوی 

لؽ  ہعایت کؽ قکتب ہے ثشؽطیکہ  کٌٹؽو”[1پؽ ًپٹبًے تک

کے ثقبیبخبت هبلک کو پے  کہ ؾیبظٍ قے ؾیبظٍ کؽائے 

یب ظوقؽے کكی  کے غؼیؼے اظا کیئے خبئے گےٓاؼڈؼ 

ل کیب خبئے یب طؽیقے قے خو فؽیقیي کی طؽف قے قجو

 ]“کی گئی ہو۔ لؽ کی طؽف قے ہعایبت کٌٹؽو خیكب 

اظا کؽًے  خہبں کؽائے ظاؼ، کؽائے کے ثقبیبخبت (۲) 

( کے تست هبہواؼ 4هیں ًبکبم ہوگیب ہو یب غیلی ظفؼہ )

 کؽایہ ظیٌے هیں ًبکبم ہوگیب ہو تو اـ کی ظفبع کو ضتن 

اوؼ هبلک کو ایكے ػؽصے کے ظوؼاں کیب خبئے گب 

خگہ کب قجضہ ظالیب خبئے گب، خیكب کٌٹؽولؽ  کی طؽف 

 کے غؼیؼے ثیبى کیب گیب ہو۔ قے اـ قلكلے هیں زکن

خہبں اـ  ظفؼہ کے تست کؽایہ ظیب گیب ہو، وٍ اـ   (۳)

لک کو بهلؽ کے ایكے زکن کے تست کٌٹؽو قلكلے هیں

وقت اظا کیب خبئے گب یب اـ تبؼیص پؽ کیف کے اضتتبم کے 

 خو پیشگی کٌٹؽولؽ کی طؽف قے طے کئی گئی ہو۔

طؽف  ۔ خہبں پؽ کٌٹؽولؽ هطوئي  ہے کہ هبلک کی۱۷

یب  قے کؽائے ظاؼ کو ًیکبلی کی ظؼضواقت ظھو کے

 ہے تو اـ کؽائے ظاؼ پؽیشبى  کؽًے کی ؿؽض قے 

کو هؼبوضہ اظا کؽًے کے لیئے هبلک کو ہعایت کی خب 

کؽائے کے ظـ فیصع قے ؾائع  قکتی ہے، خو هبہواؼ

 ۔ًہیں ہوگی
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۔ خہبں کؽائے ظاؼ کو قجضے هیں ظی گئی خگہ کی ۱۸

ؽوضت، وؼاثت یب ایكے کكی ظوقؽے ، فاوًؽشپهٌتقلی 

، ًیب هبلک ایكی هٌتقلی کو طؽیقے قے هٌتقل کی گئی ہو

ظاؼ کو ٓاگبٍ   تسؽیؽی ؼخكٹؽڈ پوقٹ کے غؼیؼے کؽائے

( ۲کی غیلی ظفؼہ ) ۱۵کؽے گب اوؼ کؽائے ظاؼ کو ظفؼہ 

( کے تست کؽائے کی هع هیں ثقبیبخبت ًہیں ii) کی شق

کؽایہ ایكی ٓاگبہی هلٌے ہوًے چبہیے، اگؽ واخت االاظا 

کے تیف ظى کے اًعؼ، ػبم طوؼ پؽ کؽائے ظاؼ کو ٓاگبہی 

 هلٌے کے ثؼع اظا کؽًب چبہیے۔

کے قوا  ۱۴( خہبں اـ ٓاؼڈیٌٌف کے تست ظفؼہ 4۔ )۱۹

کو  ظی گئی ہو تو خت  ظوقؽی ظؼضواقت کٌٹؽوؼلؽ 

ًہ  تک وٍ ظؼضواقت ضتن ًہ کی خبئے اوؼ قجت ؼیکبؼڈ 

ؼ کو تسؽیؽی خواة ظیٌے کے لیئے کیب خبئے، خواثعا

کے  کؽے گب اگؽ کوئی ہو، اـ ػؽصے  ًوٹف خبؼی 

 ظوؼاں خو ًوٹف هلٌے کے پٌعؼٍ ظى قے ؾائع ًہ ہو۔

خواثع ظیٌے  ( خہبں خواثعاؼ کی طؽف قے تسؽیؽی۲)

کے لیئے ًوٹف هیں طے کیئے گئے ظًوں پؽ، ًوٹف 

کے ًبکبم  ثٌب کكی قجت یب هؼػؼت  هلٌے کے ثبوخوظ 

کٌٹؽولؽ ضتن کؽًے کب زکن ظے قکتب ہے  ہوتب ہے تو، 

اوؼ ایكب زکن خبؼی کؽًے کے ثؼع کٌٹؽولؽ  کو ایكے 

 زکن قے ثچبًے  کب اضتیبؼ ًہیں ہوگب۔ 

( خہبں خواثعاؼ تسؽیؽی خوا ة ظاضل کؽاًے هیں ۳)

ًبکبم ہو خبئے، تو کٌٹؽولؽپہلے ظؼضواقت گػاؼ اوؼ 

بصل کؽے گب اوؼ پھؽ اقکے گو اہبں کی گواہی ز

 خواثعاؼ  اوؼ اـ کے گواہبں قے گواہی لے گب۔

( اـ ٓاؼڈیٌٌف  کے تست هقعهے  کے فؽیق اپٌے گواٍ ۴)

کی گواہی ثبثت کؽًے کے لیئے ایكی گواہی کب زلف 

ًبهہ خوغ کؽائے گی خو ایک ہی وقت هیں ظوقؽے 

و ایكے ظوقؽے فؽیق ک فؽیق کو فؽاہن کیب خبئے گب اوؼ 

پڑتبل کؽًے کب زق  کی گواہی کو خبًچزلف ًبهے 

زبصل  ہوگب اوؼ اگؽ گواہی قے خبًچ پڑتبل ہوگئی ہو تو 

گواہی  ظیٌے والے فؽیق کی ظوثبؼٍ قے خبًچ پڑتبل کی 

 خب قکتی ہے۔
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( کٌٹؽولؽ ظوًوں فؽیقیي هیں اثھؽًے والے هكبئل پؽ ۵)

ؾثبًی هصبلست کے ثدبئے  هطتصؽ فیصلے هیں ثیبى 

ہؽ ایک هكئلے پؽ الگ الگ ًتبئح کؽے گب اوؼ ایكے 

 ۔ؼیکبؼڈ کؽے گب

کے تست کیف کے هقبصع کے ( اـ ٓاؼڈیٌٌف 4۔ )۲۱

کے  (Vکے ایکٹ  ۱۹۱۸) ۱۹۱۸لیئے قول پؽوقیدؽ، 

تست قول کوؼٹ کے اضتیبؼ ہوں گے، اى هؼبهالت کی 

 صوؼت هیں، یؼٌی؛

 (a) قوي خبؼی کؽًب اوؼ کكی شطص  کی زبضؽی کو

 ؛ًبهے کی خبًچ کؽًبیقیٌی ثٌبًب اوؼ زلف 

(b)؛ظقتبویؿات کی پیعاواؼ یب ثبؾیبثی یقیٌی  ثٌبًب 

(c) اوؼ؛ پڑتبل کؽًب خگہ کی خبًچ 

(d) کی خبًچ پڑتبل کے لیئے کویشي  گواہبں یب ظقتبویؿ

 کؽًب؛ قبئن

گئے  کیئے( کٌٹؽولؽ  کی طؽف قے خبؼی 4)۔ ۲۱

کوئی  ؽٍ کوئی ثهتبزکن، خو ػبؼضی زکن ًہ ہو، قے 

ڈقٹؽکٹ  “[1ثھی فؽیق، ایكے زکن کے تیف ظى کے اًعؼ

خح کو اپیل کؽ قکتب ہے، خف کے ظائؽٍ اضتیبؼ هیں وٍ 

ایؽاضی ہو، خہبں خگہ واقغ ہے، خف کے قلكلے هیں 

 ]”زکن خبؼی کیب گیب ہے۔
2](“1-A.)  ایكی اپیل پؽ ڈقٹؽکٹ خح اـ کی قوبػت

لیئے ایڈیشٌل  کے ًپٹبًے ضوظ کؽے گب یب اـ کے 

 ثھیح قکتب ہے۔ کی طؽفخح ڈقٹؽکٹ 

(1-B) . ایڈیشٌل ڈقٹؽکٹ  خح کی طؽف ثھیدی گئی اپیل

ڈقٹؽکٹ خح ظوثبؼٍ طلت کؽ قکتب ہے اوؼ  قوبػت ضوظ 

ظوقؽے ایڈیشٌل   ًپٹبًے کے لئے کؽ قکتب ہے یب 

 ثھیح قکتب ہے۔  ڈقٹؽکٹ خح کی طؽف

(1-C) . هوقؼے  پؽ اپیلیٹ اتھبؼٹی اپیل کے کكی ثھی

ظوًوں فؽیقیي کے هبثیي هصبلست کی کوشش کؽ قکتی 

                                              

1
 ۔ ۲۱۱۱اپؽیل  ۱۷کے تست لفع تجعیل کیئے خبئیٌگے، تبؼیص   1004 هدؽیہ XIV ( هیں قٌعھ آؼڈیٌٌف ًوجؽ4کی غیلی ظفؼہ ) ۲۱ظفؼہ  

2
اپؽیل  ۱۷کے تست غیلی ظفؼبت شبهل کیئے خبیٌگے ، تبؼیص   1004 هدؽیہ  XIVًوجؽ هیں قٌعھ آؼڈیٌٌف  (4کی غیلی ظفؼہ ) ۲۱ظفؼہ  

 ۔۲۱۱۱
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 ہے۔

(1-D) . اپیلیٹ اتھبؼٹی، خہبں هٌبقت قودھے، زتوی

زکن کے خبؼی کؽًے قے کؽائے ظاؼ کو اتھبؼٹی کی 

شعٍ کؽائے کی اظائیگی کو  طؽف قے اضبفی طے 

 کی اخبؾت ظے قکتی ہے۔ خبؼی ؼکھٌے 

(1-E). ایک فؽیق کی ظؼضواقت پؽ اوؼ ظوقؽے فؽیق

کو ًوٹف کے ثؼع اوؼ اى کی ضواہش کے هطبثق  ایكی 

 ثٌب پؽ ایكے ًوٹف؛تسؽک قوبػت پؽ یب اپٌی غاتی کی 

(a)   اپیلیٹ اتھبؼٹی  کكی ثھی هوقؼے  پؽ کٌٹؽولؽ کے

جؽظاؼ ہو قکتی ہے پبـ ؾیؽ التوٰی ظؼضواقت قے ظقت

ظوقؽے کٌٹؽولؽ  کی کے لیئے کكی اوؼ اـ کوًپٹبًے 

 ؛طؽف هٌتقل کؽ قکتی ہے

(b) ہبئی کوؼٹ کكی ثھی هوقؼے پؽ کكی اپیلیٹ اتھبؼٹی

کے پبـ ؾیؽ التوٰی کكی اپیل کو ضتن کؽ قکتی ہے اوؼ 

لیئے کكی ظوقؽی اپلیلیٹ اتھبؼٹی  کو ًپٹبًےکے اقی

کے  ًپٹبًےکی طؽف هٌتقل کؽ قکتی ہے خو اـ کے 

 ] ”لیئے هدبؾ ہو۔

کے التوٰی پؽ  ًپٹبًےاپیلیٹ اتھبؼٹی اپیل کے زتوی (۲)

هؿیع کبؼوائی  کے لیئے فیصلے ظے قکتی ہے یب 

 :کٌٹؽولؽ کے زکن پؽ قعم اٹھب قکتی ہے

ثشؽطیکہ کوئی ثھی فیصلہ ًہیں کیب خبئے گب اگؽ اپیل 

 کے تست زکن کے غؼیؼے کی گئی ہو۔ ۱۴ظفؼہ 

اپیلیٹ اتھبؼٹی کیف کب ؼیکبؼڈ ظیکھٌے اوؼ اوؼ ( ۳)

وؼی  کو قٌٌے کب هوقؼہ ظیٌے کے ثؼع  اگؽ ضؽ فؽیقیي 

لؽ کے غؼیؼے ایكی  قودھے تو ثػات ضوظ یب کٌٹؽو

کوئی زکن خبؼی کؽے  هؿیع خبًچ  پڑتبل کؽًے کےثؼع 

 زتوی ہوگب۔ خوگی 
1]“21-A . اـ ٓاؼڈیٌٌف کے تست ظاضل کی گئی توبم

قٌعھ کؽائے پؽ ظی گئی خگہیں )تؽهین(  اپیلیں اوؼ

کی شؽوػبت قے پیشتؽ ہبئی کوؼٹ  ۲۱۱۱ٓاؼڈیٌٌف 

اپیلیں ڈقٹؽکٹ خح کی طؽف هٌتقل ہو ؾیؽ التوٰی  هیں
                                              

1
 ۔۲۱۱۱اپؽیل  ۱۷تبؼیص.کے تست شبهل کی گئی ۲۱۱۱هدؽیہ   XIVکے ثؼع ًئی ظفؼہ قٌعھ آؼڈیٌٌف ًوجؽ  ۲۱ظفؼہ  
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خبئیں گی۔ خف کے پبـ ظائؽٍ اضتیبؼ ہو خو اضؽاج کی 

 هیں ثیبى کیب گیب ہے؛( ۱کی غیلی ظفؼہ ) ۲۱ظفؼہ 

طے کی گئی ثشؽطیکہ وٍ اپیلیں خو خدوٌٹ کے لیئے 

 ہبئی کوؼٹ کی طؽف قے ضبؼج کی خبئیں گیہیں، وٍ 

 ]۔”
زتوی  اـ ٓاؼڈیٌٌف کے تست خبؼی کیئے گئے ”.11“[1

کؽایب خبئے  زکن پؽ کٌٹؽولؽ کی  طؽف قے ػول ظؼٓاهع 

ڈقچبؼج یب  گب اوؼ فؽیقیي  کے ظؼهیبں هیں ػولعؼٓاهع

والے توبم قواالت پؽ  ہوًے کے هتؼلق اٹھٌےهطئوي  

تب کہ  طے کیئے خبئیٌگےزکن کی طؽف قےکٌٹؽولؽ

 الگ هقعهے کے غؼیؼے طے ہوًگے۔

ًہ کؽًب، قودھوتے  وضبزت: اضؽاج کے زکن، اظائیگی

یب هؼبہعے پؽ ػول ظؼٓاهع کے هطبثق کبؼوائی کے 

تت  کبؼگؽ ہوں گے، خت تک زکن   قلكلے هیں وٍ

یب اـ کی اخبؾت قے ایكی  خبؼی کؽًے والی اتھبؼٹی 

 هؼبہعٍ کیب گیب ہو؛ اظائیگی، قودھوتب یب 

۔  کٌٹؽولؽ اوؼ اپیلیٹ اتھبؼٹی کوڈ آف کؽهٌل ۲۳

 (Vکے ایکٹ  ۱۸۹۸) ۴۸۱کی ظفؼہ  ۱۸۹۸پؽوقیدؽ  

 کے تست قول کوؼٹف قودھے خبئیں گے۔

 

تسؽیؽی شکبیت کے ػالوٍ اـ ۔  کٌٹؽولؽ کی ۲۴

ٓاؼڈیٌٌف کے تست کكی خؽم پؽ کوئی ثھی ػعالت 

 ۔ًہیں کؽے گی کبؼوائی 

 

 گئے کیئے اـ ایکٹ کے تست اچھی ًیت قے  ۔ ۲۵

کكی کبم یب  کچھ کؽًے کے اؼاظے پؽ زکوهت یب کكی 

ضالف کوئی کیف یب قبًوًی کے  اتھبؼٹی یب کكی شطص 

 قکے گی۔ ہیں ہوکبؼوائی ً

زکوهت اـ ٓاؼڈیٌٌف کے هقصع زبصل کؽًے کے  ۔ ۲۶

 لیئے قواػع ثٌب قکتی ہے۔

 
                                              

1
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 ۱۹۵۹( قٌعھ شہؽی کؽائے پؽ پبثٌعی ٓاؼڈیٌٌف، ۱)۔ ۲۷

 کو هٌكوش کیب خبتب ہے۔

( هیں ثیبى کیئے 4( کٌٹؽولؽ کے قبهٌے غیلی ظفؼہ )۲)

گئے ٓاؼڈیٌٌف کے تست اؾالے یب فیصلے کے لیئے ظاضل 

اقے هقعهے خت تک هٌكوش ًہ کی گئی توبم اپیلیں اوؼ 

خبئیں  ًوٹبئےکے تست  ے ٓاؼڈیٌٌفہوں، ثیبى کیئے گئ

 گے۔
( هیں ثیبى کیئےگئے ٓاؼظیٌٌف کے 4غیلی ظفؼہ )”( 3)“[1

کی  اوؼ اـ ٓاؼڈیٌٌف تست ظاضل کیئے گئے توبم هقعهبت

لؽ کے پبـ ؾیؽ التوٰی  توبم شؽوػبت قے پیشتؽ  کٌٹؽو

کی طؽف قے کوئی   لؽ هقعهبت، خت تک کہ کٌٹؽو

اـ ٓاؼڈیٌٌف کی  ظوقؽا زکن خبؼی ًہ کیب خبئے 

خبئیں   ًوٹبئےگٌدبئشوں  کے تست خبؼی ؼکھے اوؼ 

گے اوؼ هٌعؼخہ ثبال ثیبى  کیئے گئے ایكے هقعهبت کے 

قلكلے هیں کی گئی کوئی کبؼوائی یب خبؼی کیب گیب زکن 

اـ  ٓاؼڈیٌٌف کے تست کی گئی کبؼوائی یب زکن کے 

 هوثؽ ہوگب۔طوؼ پؽ 

( کی گٌدبئش کے تست توبم ۲( خت تک غیلی ظفؼہ)۴)

( هیں ۱ازکبهبت خبؼی کیئے گئے ہو اوؼ غیلی ظفؼہ )

آؼڈیٌٌف کے تست کیئے گئے ازکبم،   ثیبى کیئے گئے ہو

اـ ٓاؼڈیٌٌف کی شؽوػبت قے پہلے  کوئی کبؼوائیبں  

کی گئی ہو، اـ ٓاؼڈیٌٌف کے تست کیئے گئے زکن کے 

کی  ۲۲ؽ قودھے خبئیں گے اوؼ ظفؼہ طوؼ پؽ هوث

 ۔]“کے تست ػول کیب خبئے گب۔ گٌدبئش 

 

نوٹ: آرڈیننس کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت 

کے لیئے ہے، جسے کسی کورٹ میں استعمبل نہیں کیب 

 جب سکتب۔
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