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] ۲۲فشوسی [۱۹۹۲
ایکٹ جظ کی توعظ عے ایک اعپیؾل ایجٌغی ثٌبئی
جبئے گی تب کہ کشپؾي کے کچھ جشائن کی جبًچ
پڑتبل کی جب عکے ،یب عشکبسی هالصهیي کے خشاة
سوئے کی اًکوائشی کی جب عکے اوس عٌذھ هیں
ایغے عشکبسی هالصهیي کے خالف اثتذائی
کبسسوایبں ہو عکیں۔
جیغب کہ ایک اعپیؾل ایجٌغی ثٌبًی ہے تب کہ کشپؾي
کے کچھ جشائن کی جبًچ پڑتبل کی جب عکے ،یب
عشکبسی هالصهیي کے خشاة سوئے کی اًکوائشی
کی جب عکے اوس عٌذھ هیں ایغے عشکبسی هالصهیي
کے خالف اثتذائی کبسسوایبں کشًب هقصود ہے؛
اط کو اط طشح عول هیں الیب جبئے گب:
۱۔ ( ) ۱اط ایکٹ کو عٌذھ اًکوائشیض اوس ایٌٹی
کشپؾي ایکٹ ۱۹۹۱ ،کہب جبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔
 ۲۔ اط ایکٹ هیں جت تک کچھ هضووى اوس هفہوم
کے هتضبد ًہ ہو ،تت تک:
''اعٹیجلؾوٌٹ'' هطلت دفعہ  ۳کے تحت
( )i
تؾکیل دی گئی اًکوائشیض اوس ایٌٹی
کشپؾي اعٹیجلؾوٌٹ؛
''چیئشهیي'' هطلت دفعہ  ۳کے تحت
()ii
هقشس کشدٍ چیئشهیي؛
('' )iiiڈائشیکٹش'' هطلت دفعہ  ۳کے تحت
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هقشس کشدٍ ڈائشیکٹش؛
''حکوهت'' هطلت حکوهت عٌذھ؛
( )iv
''ثذعٌواًی'' هطلت کشپؾي ،هي پغٌذی،
()v
ثذاًتظبهی ،جبى ثوجھ کش غلظ اعتعوبل
کشًے یب جبى ثوجھ کش عواهی پیغہ غلظ
جگہ پہچبًب ،عواهی جبئیذاد کب غلظ
اعتعوبل یب پبوس یب پوصیؾي کب غلظ
اعتعوبل؛
''عشکبسی هالصم'' هطلت پبکغتبى پیٌل
()vi
کوڈ کی دفعہ  ۲۱کے تحت ثیبى کشدٍ
عشکبسی هالصم یب وقتی طوس پش ًبفز
ایغے کغی دوعشے قبًوى کے تحت
ا عالى کیب گیب عشکبسی هالصم؛
('' )viiقواعذ'' هطلت اط ایکٹ کے تحت
تؾکیل دیئے گئے قواعذ۔
('' )viiiؽیڈول'' هطلت اط ایکٹ کے عبتھ لگبیب
گیب ؽیڈول۔
۳۔ ( )۱جت تک کچھ کغی وقتی طوس پش ًبفز قبًوى
کے هتضبد ًہ ہو ،حکوهت ایک اعٹیجلؾوٌٹ تؾکیل
دی عکتی ہے ،جظ کو اًکوائشیض اوس ایٌٹی کشپؾي
اعٹیجلؾوٌٹ کہب جبئے گب ،جو ؽیڈول هی ثیبى کشدٍ
اوسعشکبسی هالصم کی ثذعٌواًی عے هتعلقہ جشائن
کی جبًچ پڑتبل یب اًکوائشی کشے گی اوس عشکبسی
هالصهیي کے خالف اًتظبهی کبسسوائی کشًے کے
لیئے اًکوائشی کشے گی تب کہ یہ طے ہو عکے کہ
ایغے جشائن یب کیغوں کی جبًچ پڑتبل کی جبئے یب
اى جشائن یب کیغوں کے خالف هحکوے کی طشف
عے اًکوائیشی ہوًی چبہئے۔
() ۲اعٹیجلؾوٌٹ چیئشهیي اوس ڈائشیکٹشط ،عولذاسوں
یب هالصهیي کی ایغی تعذاد پش هؾتول ہوگی ،جیغے
حکوهت طے کشے۔
()۳چیئشهیي اوس ڈائشیکٹشط حکوهت کی طشف عے
هقشس کیئے جبئیں گے اوس ڈائشیکٹشط هیں عے
ایک کو ایٌٹی کشپؾي کب ڈائشیکٹش هقشس کیب جبئے گب۔
() ۴اعٹیجلؾوٌٹ کے چیئشهیي ،ڈائشیکٹشط،
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ڈائشیکٹش

(اًکوائشیض)

عولذاسوں اوس هیوجشاى کی هالصهت کے ؽشائظ و
ضواثظ حکوهت کی طشف عے طے کیئے جبئیں
گے۔
۴۔ ( )۱کچھ احکبهبت یب قواعذ کے تحت جو حکوهت
ًے اط علغلے هیں تؾکیل دیئے ہوں ،ایٌٹی کشپؾي
کب ڈائشیکٹش اوس اط کے هبتحت کبم کشًے والے
اعٹیجلؾوٌٹ کے عولذاس اوس هیوجش ،ؽیڈول هیں ثیبى
کشدٍ جشائن کے علغلے هیں هحکوبتی اًکوائشی یب
جبًچ پڑتبل کے هقصذ کے لیئے ،اى کو عبسے
صوثہ هیں تالؽی ،لوگو کی گشفتبسی اوس جبئیذاد
ضجظ کشًے کے اوس دوعشے عبسے اختیبس،
رهیذاسیبں ،هشاعبت اوس وعبئل حبصل ہوں گے ،جو
ایک پولیظ آفیغش کو ہوتے ہیں یب کوڈ آف کشهٌل
پشوعیجش ۱۸۹۸ ،کے تحت جشائن کی جبًچ پڑتبل
کے علغلے هیں اختیبس حبصل ہوں گے۔
()۲اط علغلے هیں حکوهت کے احکبهبت کے
تحت ،ایغب عولذاس یب هیوجش یب عت اًغپیکٹش عے صائذ
سیٌک واال ،ؽیڈول هیں ثیبى کشدٍ جشائن کے علغلے
هیں پولیظ اعٹیؾي کی آفیغش اًچبسج کے کوئی ثھی
اختیبس اعتعوبل کش عکتب ہے ،جظ عالقے هیں اط
کی هقشسی ہو ،اوس جت وٍ ایغے اختیبس اعتعوبل کش
سہب ہو ،اط کو پولیظ اعٹیؾي کب آفیغش اًچبسج
عوجھب جبئے گب ،جو اپٌے اعٹیٹظ کی حذود کے
اًذس ایغے عولذاس کے کبم عشاًجبم دے سہب ہو۔
۵۔ ( ) ۱ڈائشیکٹشط (اًکوائشیض) اوس اعٹیجلؾوٌٹ کے
دوعشے هیوجش ایغے کبم عشاًجبم دیں گے یب ایغے
کی غوں کی اًکوائشی کشیں گے ،جیغے چیئشهیي اى
کو عوًپے۔
()۲ایغے کیغوں کی اًکوائشی قواعذ کے تحت
دیئے گئے اختیبسات کے علغلے هیں کی جبئے گی۔
۶۔ ( )۱ایغے احکبهبت کے علغلے هیں جو حکوهت
جبسی کشے ،اعٹیجلؾوٌٹ کی ًظشداسی اوس عبم
ضبثطہ چیئشهیي کے پبط ہوگب۔
()۲چیئشهیي کے عبم ضبثطہ اوس ہذایبت کے تحت،
وقتی طوس پش ًبفز کغی قبًوى عے ٹکشا ٔو هیں ًہ ہو،
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ایٌٹی کشپؾي کب ڈائشیکٹش ،عولذاسوں اوس پولیظ
فوسط عے هتعلقہ لوگوں اوس اعٹیجلؾوٌٹ هیں
هالصهت کشًے والوں کے علغلے هیں ،ایغے
عبسے اختیبسات اعتعوبل کشے گب جو اًغپیکٹش
جٌشل آف پولیظ صوثہ هیں پولیظ فوسط کے
علغلے هیں اعتعوبل کشتب ہے۔
 ۷۔ اط ایکٹ کے تحت اچھی ًیت عے کیئے گئے
کغی کبم یب کچھ کشًے کے اسادے پش کوئی هقذهہ یب
کوئی قبًوًی کبسسوائی حکوهت یب چیئشهیي یب
ڈائشیکٹش یب کغی دوعشے عولذاس یب هیوجش کے خالف
ًہیں ہوگی۔
۸۔ اط ایکٹ کی گٌجبئؾیں اض بفی ہیں اوس وقتی
طوس پش ًبفز کغی دوعشے قبًوى کے هتضبد ًہیں
ہیں۔

۹۔ ( )۱حکوهت اط ایکٹ کے هقبصذ حبصل کشًے
کے لیئے قواعذ ثٌب عکتی ہے۔
() ۲خبؿ طوس پش اوس هٌذسجہ ثبال اختیبسات کی عبم
حیثیت عے تضبد کے عالوٍ ،ایغے قواعذ فشاہن
کشتے ہیں:
اًکوائشی کے هقصذ کے لیئے ،کغی
( )i
فشد کو عوي جبسی کشًے کے اختیبس
اوس حبضشی کے لیئے صوس ڈالٌے کے
اختیبس ،دعتبویضات کی طلجی اوس قغن
ًبهوں پش ؽبہذی حبصل کشًب؛
اعٹیجلؾوٌٹ کی آسگٌبئضیؾي کے لیئے؛
()ii
اتھبسٹیض ثیبى کشًب جي کی اجبصت عے
()iii
کغی کیظ یب کیغوں کے کالط کی
اًکوائشی یب جبًچ پڑتبل کشائی جب عکے
گی یب کغی فشد کو گشفتبس کیب جب عکے
گب۔
 ۱۱۔ عٌذھ ایٌٹی کشپؾي اعٹیجلؾوٌٹ آسڈیٌٌظ۱۹۶۱ ،
اوس عٌذھ اًکوائشیض اوس ایٌٹی کشپؾي آسڈیٌٌظ،
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 ۱۹۶۱کو هٌغوخ کیب جبتب ہے۔
شیڈول
(مالحظہ کزیں دفعہ )۳
( )aپبکغتبى پیٌل کوڈ کی دفعبت  ۱۶۱عے
 ۲۱۷ ،۱۶۹اوس  ۲۱۸کے تحت عضا الئق
جشائن اوس اط عے هتعلقہ کوؽؼ کشًب،
اکغبًب یب عبصػ کشًب۔
( )bپبکغتبى پیٌل کوڈ کی دفعبت ،۱۸۶ ،۱۸۲
،۳۵۳ ،۳۳۲ ،۲۱۱ ،۲۱۱ ،۱۸۹ ،۱۸۸
 ۳۷۹عے  ۴۱۳ ،۳۸۲عے ،۴۱۱ ،۴۱۹
 ۴۱۷عے  ۴۶۵ ،۴۲۱عے ۴۷۱ ،۴۶۸
اوس  477-Aکے تحت عضا الئق جشائن اوس
اط عے هتعلقہ کوؽؼ کشًب ،اکغبًب یب
عبصػ کشً ب جو کغی عشکبسی هالصی کی
طشف عے اط طشح کیئے جبئیں ،یب کغی
عے هل کش کیئے جبئیں یب کغی کو اکغبیب
جبئے یب اکغبًے کی کوؽؼ کی جبئے یب
کغی عشکبسی هالصم کے عبتھ هل کش اط
طشح عبصػ کی جبئے؛ اوس
( )cکشپؾي عے سوک تھبم ایکٹ ۱۹۴۷ ،کے
تحت عضا الئق جشائن اوس اط عے هتعلقہ
کوؽ ؼ کشًب ،اکغبًب یب عبصػ کشًب۔
نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے ،جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب
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