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ٍ

توہيذ )(Preamble

]۱۹هبسچ [۲۱۱۵
جيغب کہ خواتيي ،ثچوں اوس کوضوس افشاد پش گھشیلو
تشذد کی سوک تھبم کے ليئے اداستی عطخ پش الذاهبت
کشًب ضشوسی ہے اوس اط عے هتؼلك هؼبهالت کب تؼلك
یب دبدثبتی طوس پش ہوًے عے ثچبئو کے ليئے الذاهبت هختظش
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ػٌواى

اضبفہ اوس ششوػبت
ثھی ضشوسی ہيں؛
Short
title,
اط کو هٌذسجہ ریل طشیمے عے لبًوى ثٌبیب گيب ہے؛
extent
۱۔()۱اط ایکٹ کو گھشیلو تشذد (سوک تھبم اوس تذفع) and
commencement
ایکٹ ۲۱۱۳ ،کہب جبئے گب۔
تؼشیف
( )۲اط ایکٹ کب اطالق پوسے عٌذھ هيں ہوگب۔
Definitions
( )۳یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔
۲۔()۱اط ایکٹ هيں جت تک کوئی چيض اط کے
هوضوع یب هفہوم کے خالف ًہ ہو:
)”(aهتبثش شخض“عے هشاد کوئی خبتوى ،ثچہ یب کوئی
کوضوس شخض جظ کب جواة دہٌذگبى عے گھشیلو تؼلك
ہو یب سہب ہو اوس هتبثشٍ شخض ًے جواة دہٌذگبى پش
کغی ثھی لغن کے گھشیلو تشذد کب الضام ػبئذ کيب ہو؛
)”(bثچے“عے هشاد اٹھبسٍ عبل عے کن ػوش شخض
ہے ،جظ کب جواة دہٌذگبى عے گھشیلو تؼلك ہو وثچہ
گود ليب ہوا ہب یب عو تيال ہو اط هيں شبهل ہے؛
)”(cکوڈ“ عے هشاد کشهٌل پشوعيجش کوڈ اٹھبسٍ عو
اٹھبًوے (اٹھبسٍ عو اٹھبًوے کب ایکٹ ًوجش پبًچ)؛
)”(dکوسٹ“اط ایکٹ هيں ػذالت عے هشاد فشعٹ
کالط جوڈیشل هجغٹشیٹ کی ػذالت ہے؛
)”(eگھشیلو سشتے“عے هشاد وٍ سشتہ جظ هيں خوًی
سشتے ،شبدی ،سشتےد اسی ،لے پبلک یب خبًذاى کے
کے افشاد اکٹھب سہبئش پزیش ہوں یب کغی ولت ایک عبتھ
سہبئش اختيبس کی ہو؛
(” )fگھشیلو تشذد“ کی وہی هؼٌی ہے جو دفؼہ پبًچ هيں
ثتبئی گی ہے؛
)” (gدکوهت“ عے هشاد عٌذھ دکوهت ہے؛
(” )hگھشاًے“ عے هشاد ایغب خبًذاى ہے جظ هيں
هتبثشٍ شخض ًے اکيلے یب جواثذٍ کے عبتھ گھشیلو
سشتے هيں سہبئش اختيبس کی ہو یب اًفشادی طوس پش سہب
ہو اوس اط گھش هيں دوًوں فشیك هشتشکہ طوس پش
کشائے داس یب هبلک ہوں یب کشائے داس ہو۔ اگش ایغے
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گھشاًے هيں هتبثش شخض یب جواثذٍ کو اًفشادی یب
هشتشکہ طوس پش ػہذٍ ،هفبد یب کوئی دك دبطل ہو اوس
ایغے هشتشکہ گھشاًے کب هتبثش شخض یب جواثذٍ دظہ
ہو عکتب ہے؛
(” )iهخجش“ عے هشاد وٍ شخض جظ کو هغتٌذ
هؼلوهبت ہو کہ اط ایکٹ کی خالف وسصی کی جب سہی
ہے اوس هخجش هتبثش فشیك یب جواثذٍ کے خالف کوئی
هٌفی دلچغپی ًہ سکھتب ہو؛
(” )jهبليبتی اهذاد“ عے هشاد وٍ اهذاد ہے جظ کب
ػذالت دفؼہ  ۱۲کے تذت دکن دے عکتی ہے؛
(ً” )kوٹی فکيشي“ عے هشاد ٓافيشل گضٹ هيں شبیغ
ہوًے واال ًو ٹی فکيشي ہے؛
(” )lثيبى کشدٍ“ عے هشاد اط ایکٹ کے تذت همشس
کيئے گئے لواًيي؛
(” )mتذفع کويٹی“ عے هشاد دفؼہ  ۱۷کے تذت لبئن
کی گئی کويٹی؛
(” )nپشوٹيکشي ٓافيغش“ عے هشاد دکوهت کی طشف
عے دفؼہ  ۲۱کے تذت همشس کيب گيب ٓافيغش؛
(” )oپشوٹيکشي ٓاسڈس“ عے هشاد دفؼہ  ۱۱کے تذت
پبط کيب گيب دکن ہے؛
(” )pجواثذٍ“ عے هشاد ایغب شخض ہےجظ کب هتبثشٍ
شخض کے عبتھ گھشیلو تؼلك ہو اوس جظ کے خالف
اط ایکٹ کے تذت اهذاد طلت کی گئی ہو؛
(” )qسہبئشی دکن“ عے هشا د دفؼہ گيبسٍ کے تذت دیب
گيب دکن ہے؛
(” )rخذهبت فشاہن کشًے والے“ عے هشاد عشکبسی
عہولت یب ایغی سجغٹشڈ سضبکبساًہ تٌظين جو هتبثشٍ
افشاد کی لبًوًی ،طجی ،هبليبتی اوس دیگش لغن کی
هؼبوًت کشے؛
(” )sهتبثشٍ شخض“ عے هشاد ایغب شخض جو ثڑھبپے،
دهبغی ثيوبسی یبهؼزوسی یب جغوبًی ثيوبسی کی وجہ
عے غيش هذفوظ ہو۔
( )۲الفبظ اوس جولے جي کب رکش اط ایکٹ هيں ًہيں کيب
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دکوهت کی جبًت
عے ایکٹ کے هوثش
ػول دس ٓاهذ کو یميٌی
ثٌبًب
Government to
ensure effective
implementation
of the Act
کويشي کی تشکيل
Constitution of
Commission

گيب ہے اى کی وہی هؼٌی لی جبئے گی جو پبکغتبى پيٌل
کوڈ  ۱۸۹۸اٹھبسٍ عو اٹھبًوے کے ایکٹ پيٌتبليظ) اوس
کشیوٌل پشوعيجش کوڈ اٹھبسٍ عو عبٹھ ( ۱۸۶۱کے گھشیلو تشذد
Domestic
ایکٹ ًوجش  )Vهيں ثيبى کی گئی ہے۔
Violence
 .۳دکوهت کو یميٌی ثٌبًب پڑے گب کہ۔
( )aاط ایکٹ اوس هواد کی اسدو اوس دیگش همبهی
صثبًوں کے اليکٹشاًک اوس پشًٹ هيڈیب پش وعيغ
تشہيش ہو۔
( )bاط ایکٹ هيں ثتبئے گئے هغبئل کے دل کے
ليئے عشکبسی افغشاى ،پوليظ ،اوس ػذالتی اسکبى کو
هتواتش اط کی دغبعيت اوس ٓاگبہی کے ليئے تشثيت
دی جبئے گی اوس؛
( )cگھشیلو تشذد کے هغبئل کے دل کے ليئے
طذت ،تؼلين ،سوصگبس ،لبًوى اوس عوبجی ثہجود کے
دوالے عے کبم کشًے والی هتؼلمہ وصاستيں،
هذکوے ،هوثش هغودے تيبس کشیں اوس اط پش ولتب ً
فولتب ً ًظشثبًی کی جبئے؛
 )1( .۴دکوهت کی طشف عے ایک کويشي کب ليبم ػول
هيں الیب جبئے گب ،جظ هيں ثتبئے گئے طشیمے کے
هطبثك چيئشهيي ،اوس هوجشاى کب تمشس کيب جبئے گب۔
( )۲کويشي هٌذسجہ ریل اهوس کش عکتب ہے۔
( )aگھشیلو تشذد عے هتؼلك ثٌبئے گئے لبًوى کے
ًکبت کب ولتب ً فولتب ً جبئضٍ ليب جبئے گب اوس اط هيں
تشهين کی تجویض ثھی دے عکتی ہے؛
( )bکويشي گھشیلو تشذد کے هخظوص والؼے پش
خظوطی هطبلؼے اوس تفتيش کی ضشوست پش صوس
دے عکتی ہے؛
( )cگھشیلو تشذد عے هتؼلك والؼبت اوس لبًوى پش
ػول دس ٓاهذ ًہ ہوًے کی شکبیبت پش اصد خود ًوٹظ
لے عکتی ہے؛ اوس
( )dگھشیلو تشذد عے پبک اوس هذفوظ هبدول کی
هٌظوثہ ثٌذی کے ػول کے ليئے ششکت اوس هشوسٍ
دے عکتی ہے؛
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 .۵گھشیلو تشذد طشف هٌفی ثٌيبد پش هذذود ًہيں اوس ًہ
ہی جواثذٍ کی طشف عے خواتيي کے ػالوٍ ،ثچوں اوس
کوضوس افشاد پش جغوبًیً ،فغيبتی ،ثذعلوکی پشهذذود
ہے۔
(” )aجشم هيں اػبًت کشًے کب هؼبهلہ پبکغتبى
پيٌل کوڈ (ایکٹ  )۱۸۸۲ XLVهيں ثيبى کيب
گيب ہے اوس اط کے ثؼذ اط ایکٹ هيں ثھی
دوالہ“ دیب گيب ہے۔
(” )bدولہ کشًے عے هتؼلك ثيبى کيئے گئے
ایکٹ کے هطبثك دفؼہ  ۳۵۱هيں ثتبیب گيب ہے۔
(” )cدولہ ٓاوس“ ہوًے عے هتؼلك اط ایکٹ کی
دفؼہ  ۵۱۱هيں ثيبى کيب گيب ہے اوس اط دفؼہ
هيں ثتبئے گئے جشائن هيں عے کغی کب ثھی
استکبة کشًب دولہ ٓاوس ہوًے کے هتشادف
ہے۔
( )dهجشهبًہ لوتوں عے هتؼلك اط کوڈ کی دفؼہ
 ۳۵۱هيں ثتبیب گيب ہے۔
( )eهجشهبًہ دھوکيوں عے هتؼلك اط کوڈ کی
دفؼہ  ۵۱۳هيں ثيبى کيب گيب ہے۔
( )fجزثبتیً ،فغيبتی ،صثبًی ثذعلوکی عے هشاد
عتن سعيذٍ شخض کے عبتھ رلت ٓاهيض سویہ
سکھٌب هگش یہ یہبں تک هذذود ًہيں ہے؛
 .iجٌوًيت یب دغذ کے ثبػث عتن سعيذٍ شخض
کی خلوت ٓاصادی ،دیبًتذاسی اوس دفبظت هيں
عضا
هذاخلت کشًب؛
Punishment
 .iiتوہيي یب تزليل کشًب؛
 .iiiجغوبًی تکليف پہٌچبًے کی دھوکی دیٌب؛
 .ivثذًيتی پش هجٌی اعتغبثہ کب خطشٍ؛
 .vخبوًذ یب ثيوی پش ثذکشداسی کب الضام لگبًب؛
 .viطالق کی دھوکی دیٌب؛
 .viiثال جواص الضاهبت ػبئذ کشًب یب پبگل لشاس دیٌب
یب اط عے دوثبسٍ شبدی کشًے کے ليئے اط
کو ثبًجھ لشاس دیٌب؛
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.viii
.ix
( )g
( )h

( )i
( )j

( )k

( )l

گھش کے کغی فشد کی جبًت عے گھش کی
خبتوى پش غيش اخاللی جھوٹے الضاهبت ػبئذ
کشًب؛
جبى ثوجھ کش یب غفلت کے ثبػث هتبثشٍ
شخض کی جبًت عے اپٌے دك عے دعتجشداس
ہوًب؛
ہشاعبں کشًے عے هتؼلك ثتبئے گئے کوڈ کی
دفؼہ  ۵۱۹هيں ثيبى کيب گيب ہے؛
تکليف پہٌچبًے عے هتؼلك ثٌبئے گئے کوڈ
کی دفؼہ 332, 333, 335, 336A, 3367J,
337E, 337C, 337B, 337, 337L,
 337K.هيں ثيبى کيب گيب ہے۔
”ًمظبى اٹھبًب“ هتبثشٍ شخض کی هلکيت پش
ًمظبى اٹھبًے عے هتؼلك اط کوڈ کی دفؼہ
 ۴۲۵هيں ثيبى کيب گيب ہے۔
”جغوبًی ثذعلوکی“عے هشاد کغی ػول کے
ًتيجے هيں کغی ثھی لغن کی تکليف اٹھبًب
ایغب ػول کشًب جو اط لبًوى کی دفؼہ )F( ۵
هيں ثيب ى کيب گيب ہے؛
”تؼبلت“ ثھی شبهل ہے هگش یہ هٌذسجہ ریل
پش هذذود ًہيں؛
( )iهتبثش شخض کو اط کی هشضی کے
ثغيش ساٍ هيں سوکٌب؛
()iiهتبثشٍ شخض کی سہبئشگبٍ یب جہبں وٍ کبم
کشتب ہے یب اکثش ٓاتب جبتب ہے اط جگہ کے ثبہش
یب اط کے لشیت دیکھٌب یب ثال همظذ کھڑے
ہوجبًب؛
”جٌغی ثذعلوکی“ هتبثش شخض عے کغی
ثھی لغن کی جٌغی ثذعلوکی ،تزليل ،ػضت
گھٹبًب یب هٌذسجہ ریل طشیموں عے اط کی
ػضت ًفظ کن کشًب شبهل ہے؛ اوس
( )iهتبثش شخض کی ثيوی کو شوہش کے
ػالوٍ کغی اوس کے عبتھ ہن ثغتشی کشًے پش
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هيں
ػذالت
دسخواعت دائش کشًب
Petition to the
Court

هشبوست
Counseling

ایک گھش هيں سہٌے
کب دك
Right to reside
in a household
ػجوسی دکن دیٌے
کب اختيبس
Power to grant

هججوس کشًب؛
( )iiخبًذاى کے کغی فشد عے جٌغی
ثذعلوکی یب ہشاعبں کشًب؛
(” )mغيش لبًوًی طوس پش گھغٌب“هتبثش شخض کی
سضبهٌذی کے ثغيش اط کے گھش هيں
ػبسضی یب هغتمل طوس پش داخل ہو جبًب یب اط
کے دفتش یب جہبں اط کب ٓاًب جبًب صیبدٍ ہو اط
جگہ داخل ہوجبًب شبهل ہے؛
(” )nجظ ثے جب هيں سکھٌب“ ثتبئے گئے کوڈ کی
دفؼہ  ۳۴۱هيي ثيبى کيب گيب ہے؛
(” )oهؼبشی اعتذظبل“ هتبثشٍ شخض کو ہشاط
هؼبشی اوس هبليبتی وعبئل عے هذشوم سکھٌب
یب سوکٌب جظ کب وٍ هغتذك ہو۔
 )1( .۸دفؼہ ،(g) ،(f) ،(e) ،(d) ، (c)،(b) ،)a( ۵
) (i) ،(hاوس ) (nهيں ثتبئے گئے جشائن پبکغتبى پيٌل
کوڈ  ۱۸۸۱کے تذت لبثل عضا ہيں۔
( )۲دفؼہ  (F) ۵هيں ثتبئے گئے جشائن هيں چھ هبٍ
کی ليذ کی عضا ہے یب هتبثش شخض کو کن اص کن دط
ہضاس ہشجبًہ دیٌب ہوگب یب دوًوں عضائيں ہوں گی۔
( )۳جو ثھی اط شخض کب پيچھب کشے گب اط کو
دفؼہ )K( ۵کے تذت کن اص کن ایک عبل عضا ہوگی یب
هتبثشٍ فشیك کو کن اصکن ثيظ ہضاس سوپے ہشجبًہ دیٌب
ہوگب یب دوًوں عضائيں ہو عکتی ہيں۔
( )۴دفؼہ ( (L) )۵هيں ثتبئے گئے جشائن لبثل عضا
اوس کن اص کن کن دو عبل تک ليذ ہو عکتی ہے یبکن اص
کن پچبط ہضاس سوپے هتبثشٍ فشیك کو ہشجبًہ دیٌب ہوگب یب
دوًوں عضائيں ہو عکتی ہيں۔
( )۵دفؼہ  (M) ۵هيں ثتبئے گئے جشائن لبثل عضا
اوس کن اص کن ایک هبٍ ليذ یب جشهبًہ دیٌب ہوگب یب دوًوں
عضائيں ہو عکتی ہيں۔
( )۸اگش کوئی شخض دفؼہ  (O) ۸کے تذت جشم
کشتب ہے تو اعے دفؼہ  )1( ۱۲کے تذت ہشجبًہ دیٌب
ہوگب۔
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interim order

دفبظتی اوس سہبئشی
کی
ادکبهبت
هٌظوسی
Passing
of
protection
orders
and
residence orders

 )1( .۷هتبثشٍ شخض یب اط کی طشف عے هجبص یب
هخجش هتؼلمہ ػذالت کےدائشے هيں دسخواعت دائش
کشعکتب ہے۔
 .iهتبثش شخض اط ػالئمے هيں سہبئشی یب سوصگبس
کش سہب ہو؛ اوس
 .iiهتؼلمہ ػذالت کے دائشے هيں ٓاًے والی وٍ جگہ
جہبں هتبثشٍ شخض اوس جواثذٍ ًے ٓاخشی هشتجہ
هشتشکہ سہبئش اختيبس کی ہو؛
( )۲ػذالت دسخواعت هوطول ہوًے کے عبت دى
کے اًذس پہلی عوبػت کے ليئے تبسیخ همشس کشے
گی۔
( )۳هتبثشٍ فشیك کی دسخواعت وطول ہوًے کے
ثؼذ ػذالت ػجوسی دکن ًبهے یب اط کے ثغيشجواثذٍ
شخض کو عبت دى کب طلجی ًوٹظ جبسی کشے گی
اوس جواثذٍ کو هتبثشٍ فشیك پش گھشیلو تشذد
کشًےعے سوک دیب جبئے گب جظ کب دسخواعت هيں
هبليبتی اهذاد
الضام ػبئذ کيب گيب ہے۔
( )۴ریلی دفؼہ ( )1کے تذت دائش کی گئی دسخواعت Monetary relief
کو ًوے دًوں هيں خبسج کش دیب جبئےگب۔ اگش
عوبػت کے دوساں ثؼض وجوہبت کی ثٌب پش کيظ
هلتوی کيب جبتب ہے تو ػذالت کو اط کی تذشیشی
وجوہبت ثھی لکھٌی ہوگی۔
 )1( .۸ػذالت اط لبًوى کے تذت کيظ کی عوبػت
کے دوساں کغی ثھی هتبثشٍ فشیك یب جواثذٍ کو الصهی
کوًغلٌگ کے ليئے هٌبعت خذهبت فشاہن کشًے والے
کے پبط جبًے کی ہذایبت کش عکتی ہے۔
( )۲جت ػذالت ریلی ( )1کے تذت کوئی ثھی دکن
جبسی کشتی ہے تو تيظ دى کے اًذس اط کی اگلی تبسیخ
همشس کشًی ہوگی۔
 )1( .۹کغی ثھی لبًوى هيں هوجود ہوًے کے ثبوجود
ثھی هتبثشٍ فشیك کو اط کی هشضی کے ثغيش گھش
عے ثے دخل ًہيں کيب جبئے گب ،چبہے اط کب کوئی
دك ،ػہذٍ یبدك اعتفبدٍ ہو یب ًہ ہو۔
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( )۲جواثذٍ کی جبًت عے هتبثش شخض کو گھش یب
اط کے کغی دظے عے ثےدخل ًہيں کيب جبئے گب۔
هتبثشٍ شخض کو لبًوى کے تذت تذفع دبطل ہے۔
 )1( .۱۱اط لبًوى کے تذت کغی ثھی کبسوائی هيں
ػذالت ػجوسی دکن جبسی کش عکتی ہے۔
( )۲اگش ػذالت هطوئي ہوتی ہے کہ هتبثشٍ فشیك پش
ثبدی الٌظش هيں جواثذٍ کی جبًت عے گھشیلو تشذد کيب
جبتب ہے یب گوبى ہے کہ جواثذٍ ًے کغی لغن کب گھشیلو
تشذد کيب ہے تو ػذالت هتبثش ٍ فشیك کی جبًت عے
جواثذٍ کے خالف دفؼہ گيبسٍ ،ثبسٍ ،اوس تيشٍ کے تذت
پيش کيئے گئے دلف ًبهے ،ثجوت ،هواد کی ثٌيبد پش
دکن جبسی کش عکتی ہے۔
 )1( .11اگش ػذالت هطوئي ہوتی ہے کہ ثبدی الٌظش هيں
گھشیلو تشذد ہوا ہے تو هتبثشٍ شخض کے دك هيں
دفبظتی دکن ًبهہ جبسی کش عکتی ہے اوس جواثذٍ کو
هٌذسجہ ریل اهوس عے سوک عکتی ہے۔
( )aکغی ثھی لغن کے گھشیلو تشذد
( )bگھشیلو تشذد کی کبسوائيوں هيں هذد یب تمویت
پہٌچبًب؛
( )cهتبثشٍ شخض کے دفتش یب ثچہ ہے تو اط کے
تؼليوی اداسے یب ایغی جگہ جہبں اط کب ٓاًب جبًب
صیبدٍ ہے؛
( )dهتبثشٍ شخض کے عبتھ راتی ،صثبًی ،تذشیشی،
ثشلی ،ٹيلی فوسى یب هوثبئل یب دیگش رسائغ عے
ساثطہ کشًے کی کوشش کشًب؛
( )eهتبثشٍ شخض کی هؼبوًت کشًے والے اط کے
صیش کفبلت افشاد اوس سشتے داسوں اوس دیگش
افشاد پش تشذد کشًب؛
()fتذفع کے دکن ًبهے هيں هوجود هؼبهلے کے
ػالوٍ کغی اوس پش ػول دس ٓاهذ کشًب؛
( )۲ریلی دفؼہ ( )1کے تذت دکن ًبهے یب اط کے
ػالوٍ اگش ػذالت هطوئي ہوتی ہے کہ هتبثشٍ فشیك پش
گھشیلو تشذد ہوا ہے تو وٍ سیضیڈًظ دکن ًبهہ جبسی کش
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کے

دشاعت
ادکبهبت
Custody orders

ػجوسی ،دفبظتی،
سہبئشی
اوس
ادکبهبت کی هذت
اوس تجذیلی
Duration
and
alteration
of
interim,
protection and
residence orders

جواة دہٌذگبى کی
طشف عے ػجوسی
یب دفبظتی ادکبهبت
کی خالف وسصی پش

عکتی ہے۔
( )aجواثذٍ کو هتبثش شخض کو ثے دخل کشًے عے
سوکٌب یب هتبثشٍ شخض کو جبئيذاد پش لجضے هيں
سکبوٹيں ڈالٌب؛
( )bجواثذ ٍ یب ط کے کغی سشتے داس کو هتبثشٍ
شخض کی سہبئشگبٍ هيں داخلے عے سوکٌب اوس؛
( )cجواثذٍ کو هتبثش فشیك کے ليئے هذفوظ هتجبدل
سہبئشگبٍ یب اگش ایغے دبالت ہو تو اط کے ليئے
کشایہ ادا کشًب؛
( )۳ػذالت هٌبعت عوجھے تو هتبثشٍ فشیك یب اط
کے ثچے کے تذفع اوس عيکيوسٹی کے ليئے
اضبفی ششائظ ػبئذ کش عکتی ہے یب کوئی دکن
پبط کش عکتی ہے؛
( )۴هتبثشٍ فشیك پش گھشیلو تشذد کی سوک تھبم
کے ليئے ػذالت جواثذٍ کو صس ضوبًت ضبهي
کے عبتھ یب ثغيشضبهي کے جوغ کشاًے کب دکن
دے عکتی ہے؛
( )۵ػذالت ریلی دفؼہ( ،)۲( ، )1اوس ( )۳کے
تذت دکن جبسی کشتے ولت هتؼلمہ تھبًے کے
اًچبسج کو هتبثشٍ شخض کو تذفع فشاہن کشًے کب
یب هؼبوًت کشًے یب هتبثشٍ شخض کی طشف عے
کوئی ػذالتی دکن پش ػولذس ٓاهذ کشاًے کے ليئے
دسخواعت دے تو اط کی هؼبوًت کب دکن ثھی
دے عکتی ہے۔
( )۶ػذالت ریلی دفؼہ ( )۲کے تذت جواثذٍ پش
کشائے یب دوعشی ادائيگيوں عويت فشیميں کی
هبلی ضشوستوں عے هتؼلك رهہ داسیبں ادا کشًے
کب دکن دے عکتی ہے۔
( )۷ػذالت هتؼلمہ پوليظ اعٹيشي کے ٓافيغش کو
پشوٹيکيشي ٓاسڈس پش ػول دس ٓاهذ کے ليئے دکن
جبسی کش عکتی ہے۔
( )۸ػذالت جواثذٍ کو هتبثشٍ شخض کی جبئيذاد
ليوتی عبهبى یب دعتبویضات کو واپظ کشًے کب
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عضا
Penalty
for
breach of an
interim
or
protection order
by
the
respondent
اپيل
Appeal
تذفع کويٹی
Protection
Committee

دفبظتی کويٹی کے
فشائض اوس افؼبل
Duties
and
functions
of
Protection
Committee

دکن دے عکتی ہے۔
( )۹ػذالت اط شك کے تذت پبط کيئے گئے
توبم ادکبهبت کی ایک کبپی فشیميي ،هتؼلمہ
تھبًے کے اًچبسج اوس ػذالت کے دائشٍ کبس هيں
ٓاًے والے خذهبت فشاہن کشًے والے کو دیٌے کب
دکن دے گی۔
 )1( .۱۲هتبثشٍ شخض کی دائش دسخواعت پش ػذالت
کبسوائی کے دوساں جواثذٍ کو هتبثشٍ فشیك کے
اخشاجبتً ،مظبًبت اوس هٌذسجہ ریل هبليبتی اهذاد کب
ػجوسی دکن دے عکتی ہے۔
( )aهتبثشٍ فشیك کو ہوًے والے هؼبشی ًمظبى کے
ػذالتی یميي کے ثؼذ جواثذٍ کو اط کی تالفی
کشًے کب دکن دیب جب عکتب ہے؛
(ٓ )bاهذًی کب ًمظبى؛
( )cطجی اخشاجبت؛
( )dهتبثشٍ شخض کی جبئيذاد کی هغوبسی ،هتبثش
ہوًب یب اط عے لجضہ ليٌے کے ثبػث ًمظبى
پہٌچبًب؛
( )eخبًذاى عے هتؼلك لواًيي کے پيش ًظش هتبثشٍ
خبتوى اوس اط کے ثچوں کی ثذبلی؛
( )۲جواثذٍ شخض ریلی دفؼہ ( )1کے تذت
دیئے گئے ػذالتی دکن هيں همشسٍ ولت کے اًذس
هتبثشٍ فشیك کو هبليبتی اهذاد دیٌے کب پبثٌذ ہوگب۔
اوس اط هيں ثتبئی گئی ششائظ کی ثھی پبثٌذی
کشًی ہوگی۔
( )۳جواثذٍ کی طشف عے هتبثشٍ شخض کی
هبليبتی اهذاد کی ًبکبهی کی طوست هيں ػذالت
دفؼہ ( )۲کے تذت جواثذٍ کے ٓاجش یب لشضذاس
کو جواثذٍ کی تٌخواٍ ،اجشت یب لشضے کی سلن
کبکچھ دظہ هتبثشٍ فشیك کو ادا کشًے کب دکن
دے عکتی ہے۔ اوس یہ سلن جواثذٍ کی تٌخواٍ،
اجشت یب لشضے کی سلن کی سلن عے تشتيت دی
جبئے گی۔
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دفبظتی کويٹی کے
اختيبسات ،هشاػبت،
اهتيبصات
Powers,
privileges and
immunities of
Protection
Committee

اوس
اختيبسات
فشائض کی تفویض

 .۱۳ػذالت کبسوائی کے دوساں کغی ثھی ولت Delegation of
پشوٹيکيشي ٓاسڈس یب اط لبًوى کے تذت کغی اوس اهذاد functions and
کے رسیؼے هتبثشٍ شخض کی ػجوسی ًگہجبًی هٌذسجہ powers
ریل افشاد کے دوالے کش عکتی ہے۔
ٓ
( )aگبسجيي اوس واسڈص ایکٹ ( ۱۸۹۱کے ایکٹ پشوٹيکيشي افيغش
ًوجش  )viiiکے تذت ثچے کو کغی شخض کے Protection
Officer
دوالے کيب جب عکتب ہے؛ اوس
( )bهتبثش شخض اگش ثبلغ ہے تو اط کی سضبهٌذی
عے اط کو خذهبت فشاہن کشًے والے یب کغی
ٓافيغش
پشوٹيکيشي
اوس شخض کے دوالے کيب جب عکتب ہے۔
اگش کغی ثھی کيظ هيں ثچے عے جٌغی صیبدتی کے فشائض
Duties
کی شکبیت دسج ہوتی ہے اوس ػذالت کو ثبدی of
الٌظش هيں الضام دسعت لگتب ہے تو ػذالت هتبثشٍ Protection
ثچے کو غيش هذػی والذیي یب عشپشعت یب ثچے Officer
کی دوالگی کے دوالے عے دسخواعت کشًے
والے کو دے عکتی ہے۔
 )1( .۱۴دفؼہ  ۱۱کے تذت کيئے گئے ػبسضی دکن
(اًٹيشم ٓاسڈس) اوس دفؼہ  ۱۱کے تذت گئے دفبظتی دکن
اط ولت ًبفز سہيں گے جت تک هتبثش شخض ایغے دکن
کے خبسج کشًے کے ليئے دسخواعت دے۔
( )۲ػذالت هيں کغی ثھی هولؼے پش هتبثش کی طشف
عے دسخواعت هلٌے پش یب سیغپبًڈًٹ هطوئي ہے کہ اة
دبالت تجذیل ہوچکے ہيں جي کے هطبثك تجذیلی
هوڈیفکيشي یب اط ایکٹ کے تذت کيئے گئے کغی دکن
کی ًظشثبًی ہوًی چبہيئے ،وٍ ایغے دکن لکھٌے کے
علغلے هيں ایغب دکن جبسی کش عکتی ہے جيغب وٍ
هٌبعت عوجھے۔
( )۳سیزیڈًظ ٓاسڈس اط ولت ًبفز ہوگب ،جت تک کے
اعے تجذیل ًہ کيب جبئے۔
( )۴ریلی دفؼہ ( )۱اوس ( )۲هيں شبهل کچھ ثھی هتبثش
شخض کو پشاًے دکن ًبهے کے ختن ہوًے کے ثؼذ ًئی
دسخواعت دیٌے عے سوک ًہيں عکتب۔
۱۵۔ ( )1سیپبًڈًٹ کی طشف عے ایک دفبظتی دکن یب
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ػبسضی دکن کی خالف وسصی جشم ہوگی اوس لبثل عضا
ليذ ہوگی ،جو یب تو ایک عبل تک ثڑھ عکتی ہے یب
جشهبًہ جو ثيظ ہضاس تک ثڑھ عکتب ہے یب دوًوں عبتھ۔
( )۲جت تک کچھ کوڈ کے هتضبد ًہ ہو اط دفؼہ کے
تذت جشم لبثل اصالہ ،لبثل ضوبًت اوس لبثل عضا ہوگب۔

خذهبت فشاہن کشًے
والے کی هؼبوًت
Assistance of
service provider
فشاہن
خذهبت
کے
کشًےوالے
اختيبسات
Powers
of
 .۱۸کوئی شخض جو ػذالت کی طشف عے دفؼہ  ۱۵کی service provider
ریلی دفؼہ ( )1کے تذت صیش الضام ہو ،وٍ عضا کب دکن
جبسی ہوًے کے تيظ دى کے اًذس کوسٹ آف عيشٌض هيں
اپيل کش عکتب ہے اوس کوسٹ ٓاف عيشٌض اپيل کے عبٹھ دى
کے اًذس فيظلہ عٌبئے گی۔
 )1( .۱۷دکوهت عشکبسی گضٹ هيں ًو ٹی فکيشي کے
رسیؼے ،اط ایکٹ کے همبطذ دبطل کشًے کے ليئے
دفبظتی کويٹيبں ثٌب عکتی ہے۔
( )۲ایک دفبظتی کويٹی ایک عوبجی فالح ثہجود واال
ػولذاس همشس کشے گی جو کٌویٌش ،هيڈیکل پشیکٹشٌض،
ایک عبئيکالجغٹ ،عبئيکو عوشل وسکش ،اوس کوسٹ کی
طشف همشس کشدٍ ایک ػولذاس ،ایک ػوست پوليظ ٓافيغش طشیمہ کبس
جو عت اًغپکٹش کے ػہذے عے کن ًہ ہو اوس عول Procedure
عوعبئٹی هيں عے دو ػوست هيوجشص اوس دفبظتی ػولذاس
جو دفبظتی کويٹی کے عيکشیٹشی کے طوس پش کبم کشے ًيک ًيتی هيں کيئے
گئے الذاهبت کب
گب۔
تذفع
 .۱۸دفبظتی کويٹی؛
( )aهتبثش شخض کو اط ایکٹ یب ولتی طوس پش الگو Protection of
کغی دوعشے لبًوى کے تذت فشاہن کيئے گئے actions taken in
اعکے دموق کے هتؼلك ٓاگبہی دے عکتی ہے اوس هذد good faith
ثھی فشاہن کش عکتی ہے؛
( )bهتبثش شخض کو گھشیلو تشذد کے عجت هطلوثہ یہ لبًوى کغی
دوعشے لبًوى کے
ػالج دبطل کشًے هيں هذد کش عکتی ہے؛
( )cاگش ضشوسی ہو تو اوس هتبثش شخض ساضی ہو تو تظبدم هيں ًہيں
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هتبثش شخض کو هذفوظ همبم پش هٌتملی هيں هذد کش
عکتی ہے ،جظ هيں شبهل ہے کغی سشتے داس کب
گھش یب خبًذاًی دوعت یب کغی دوعشی هذفوظ جگہ یب
اگش کغی خذهت فشاہن کشًے والے کی طشف عے
کوئی گھش لبئن کيب گيب ہو ،وہبں هٌتمل کش عکتی ہے؛
( )dهتبثش شخض کو اط ایکٹ ،یب ولتی طوس پش الگو
کغی دوعشے لبًوى کےتذت کغی پٹيشي یب سپوسٹ
کی تيبسی یب داخل کشًے هيں هذد کش عکتی ہے؛
( )eاپٌے دائشٍ اختيبس کے تذت ػالئمے هيں گھشیلو
تشذد کے والؼبت کب ٓافيشل سیکبسڈ سکھٌے ،چبہے پھش
وٍ دبطل کشدٍ هؼلوهبت کی ثٌيبد پش یب اپٌی هؼلوهبت
کی ثٌيبد پشہو ایکٹ کے تذت لذم اٹھبیب گيب ہو یب ًہيں
اٹھبیب گيب ہو ،اط سیکبسڈ هيں شبهل ہوگب؛
 .iگھشیلو تشذد والے والؼے کے هتؼلك وطول شذٍ
اثتذائی هؼلوهبت؛
 .iiهذد ،اگش کغی دفبظتی کويٹی کی طشف عے هتبثش
شخض کی گئی ہو ،پيش کی گئی ہو یب فشاہن کی
گئی ہو؛
 .iiiجہبں ضشوسی ہو ،اط ایکٹ کے تذت لذم ًہ
اٹھبًے کے ليئے عجت؛
 .ivاگش وٍ والؼہ دفبظتی کويٹی کی هؼلوهبت هيں الیب
گيب ہو؛
 .vجہبں ضشوسی ہو ،وٍ عجت جظ کے هطبثك هتبثش
شخض ًے دفبظتی کويٹی عے هذد ليٌے عے
اًکبس کيب ہو؛
 .viخذهبت فشاہن کشًے والوں کے ًبم اوس ساثطے کی
تفظيل ،اگش کوئی ہو ،جظ عے هتبثش شخض ًے
هذد لی ہو؛
 .viiدسخواعتيں ،دفبظتی ادکبهبت اوس دائشٍ اختيبس
والے ػالئمے هيں خذهبت فشاہن کشًے والوں کب
سیکبسڈ سکھٌب؛
 .viiiدوعشی کچھ رهہ داسیبں عشاًجبم دیٌب جو اط
ایکٹ یب اط علغلے هيں ثٌبئے گئے لواػذ کے
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ٓائيگب۔
Act
not
in
derogation of
any other law
ًظشثبًی
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ثٌبًے

کب

لواػذ
اختيبس
Power to make
rules
سکبوٹوں کو ہٹبًب
Removal
of
difficulties

هطبثك دفبظتی کويٹی کو عوًپی گئی ہوں؛
 )1( .۱۹دفبظتی کويٹی کے اسکبى پبکغتبى پيٌل کوڈ
( ۱۸۸۱کے ایکٹ  )XLVکی دفؼہ  ۲۱کے هطبثك پجلک
عشوًٹظ عوجھے جبئيں گے۔
( )۲دفبظتی کويٹی دفؼہ  11کے تذت دفبظتی دکن
دبطل کشًے کے ليئے دسخواعت فبئل کشعکتی ہے اگش
هتبثش شخض ایغب چبہے۔
( )۳دفبظتی کويٹی کغی شخض یب اتھبسٹی کی هذد
دبطل کش عکتی ہے اوس کوئی شخض یب اتھبسٹی اط
دفبظتی کويٹی کی طشف عے دسخواعت کی گئی هذد
دے عکتی ہے ،جو دفبظتی کويٹی کو هطلوثہ هذد فشاہن
کشے گی جو لبًوى دائشٍ کبس کے اًذس ہوگی۔
 .۲۱دفبظتی کويٹی اپٌے کبم عشاًجبم دیٌے اوس اپٌے
اختيبسات اعتؼوبل کشًے کے ليئے اپٌے کغی سکي یب
اسکبى کو عوًپ عکتی ہے۔

 )1( .۲۱دکوهت عشکبسی گضٹ هيں ًوٹی فکيشي کے
رسیؼے اط ایکٹ کے همبطذ دبطل کشًے کے ليئے
کوئی گضیٹڈ ٓافيغش دفبظتی ػولذاس کے طوس پش همشس کش
عکتی ہے۔
( )۲دفبظتی ػولذاس ایغی لبثليت اوس تجشثے کبس
ہوگب جيغب کہ لواػذ هيں ثيبى کيب گيب ہو۔
۲۲۔ یہ دفبظتی ػولذاس کی رهہ داسی ہوگی کہ؛
( )aدفبظتی کويٹی کو گھشیلو تشذد کے والؼے کے
هتؼلك سپوسٹ کشًب ،اط طشیمے عے جيغب کہ ثيبى
کيب گيب ہو ،گھشیلو تشذد هيں دفبظتی کويٹی کو
کبپيبں ثھيجے گب جظ کے دائشٍ اختيبس هيں همبهی
دذود کے اًذس گھشیلو تشذد کب والؼہ پيش ٓاًے کب
الضام ہو اوس اط ػالئمے هيں خذهبت فشاہن کشًے
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والوں کو کبپيبں ثھيجے گب؛
( )bاط طشیمے عے ػذالت هيں دسخواعت کشًب
جيغے ثيبى کيب گيب ہو ،اگش هتبثش شخض ایغب
چبہے ،دفبظتی دکن جبسی کشًے کے ليئے سليف
چبہيے ہوں؛
( )cیہ یميٌی ثٌبًے کے ليئے کہ هتبثش شخض کو
لبًوًی هذد دی گئی ہے؛
( )dػذالت کے دائشٍ اختيبس هيں ٓاًيوالے همبهی
ػالئمے هيں لبًوًی هذد یب کبئوًغلٌگ یب شيلٹش
ہوهض ،اوس طجی عہوليبت کی خذهبت فشاہن کشًے
والوں کی فہشعت تيبس کشًب؛
( )eسہبئش کی هذفوظ جگہ کب ثٌذوثغت کشًب اگش
هتبثش شخض طلت کشے اوس هتبثش شخض کو
شيلٹش ہوم هيں ایغی سہبئش فشاہن کشًے کی
سپوسٹ کی کبپی دفبظتی کويٹی کو ثھيجٌب؛
()fهتبثش شخض کب طجی هؼبئٌہ کشاًب ،اگش اعے ثشی
طشح صخوی کيب گيب ہو یب کی گئی ہو ،هيڈیکل
سپوسٹ کی کبپی ػالئمے هيں دائشٍ اختيبس سکھٌے
والی دفبظتی کويٹی کو ثھيجٌب جہبں گھشیلو تشذد
کب والؼہ پيش ٓاًے کب الضام ہو؛
( )gاط ثبت کو یميٌی ثٌبًب کہ دفؼہ  ۱۲کے تذت
هبًيٹشی سليف کے ليئے دکن پش ػول ہوا ہے اوس
اط پش ثيبى کيئے گئے طشیمہ کبس کے تذت ػول
ہوا ہے؛ اوس
( )hایغی دوعشی رهہ داسیبں عشاًجبم دیٌب جيغب کہ
ثيبى کيب گيب ہو؛
 )1( .۲۳اط ایکٹ کے تذت کغی کبسوائی هيں ،ػذالت
خذهبت فشاہن کشًے والوں کی خذهبت کو تذفع دے
عکتی ہے؛
( )۲خذهبت فشاہن کشًے والوں کو وٍ توبم هشاػبت
اوس عہوليبت دبطل ہوں گی جو دفبظتی کويٹی کو
دبطل ہوں گی؛
 .۲۴خذهبت فشاہن کشًے والے کو اختيبس دبطل ہوگب کہ
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وٍ؛
( )aگھشیلو والؼہ ثيبى کيئے گئے طشیمے عے
سیکبسڈ کشے ،اگش هتبثش شخض ایغب طلت کشے
اوس اط علغلے هيں اط کی کبپی گھشیلو تشذد کب
والؼہ پيش ٓاًيوالے ػالئمے هيں دائشٍ اختيبس
سکھٌے والی دفبظتی ػولذاس کو ثھيجے گب؛
( )bهتبثش شخض کب طجی هؼبئٌہ کشائے گب ،اوس اط
علغلے هيں دائشٍ اختيبس سکھٌے والے ػولذاس
ثھيجے گب؛
( )cاط ثبت کو یميٌی ثٌبئے گب کہ هتبثش شخض کو
هذفوظ جگہ پش سہبئش فشاہن کی ہے ،اگش وٍ طلت
کشے اوس اط علغلے هيں هتبثش شخض کو سہبئش
کی هذفوظ جگہ پش سہبئش فشاہن کشًےت کی
سپوسٹ گھشیلو تشذد کب والؼہ پيش ٓاًيوالے ػالئمے
هيں دائشٍ اختيبس سکھٌے والی دفبظتی کويٹی کو
ثھيجے گب؛
( )dهتبثش شخض کو هذد یب اهذاد فشاہن کشًب ،اگش وٍ
طلت کشے؛
 .۲۵اط ایکٹ هيں ثيبى کی گئی توبم کبسوائيوں کے ػالٍ
اوس اط ایکٹ کی گٌجبئشوں کے هطبثك کيئے گئے توبم
جشائن ،کوڈ کے تذت دل کيئے جبئيں گے۔
 .۲۸اط ایکٹ کے تذت توبم اچھی ًيت عے کيئے گئے
کغی ثھی کبم یب کچھ کشًے کے اسادے پش کغی دفبظتی
کويٹی ،دفبظتی ػولذاس یب خذهبت فشاہن کشًے والے کے
خالف کوئی همذهہ ،کبسوائی یب دوعشی کوئی لبًوًی
کبسوائی ًہيں کی جبئے گی۔
 .۲۷اط ایکٹ کی گٌجبئشوں هيں اضبفہ ہو عکتب ہے،
اوس ولتی طوس الگو کغی ثھی دوعشے لبًوى عے تظبدم
ًہيں ہوًگی۔
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 .۲۸دفؼہ  ۱۳ ،۱۲ ،۱۱ ،۱۱کے تذت جبسی کيئے گئے
دکن پش کوڈ کب ثبة  XXXIIالگو ہوگب۔
 .۲۹دکوهت عشکبسی گضٹ هيں ًوٹی فکيشي کے
رسیؼے اط ایکٹ کے همبطذ دبطل کشًے کے ليئے
لواػذ ثٌب عکتی ہے۔
 .۳۱اگش اط ایکٹ کی گٌجبئشوں کو هوثش ثٌبًے هيں
کوئی سکبوٹ پيش ٓاتی ہے ،دکوهت اط ایکٹ کی
گٌجبئشوں عے تظبدم هيں ًہ ٓاًيوالے دکن کے رسیؼے
ثيبى کی گئی سکبوٹوں کو ہٹب عکتی ہے۔

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