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2019،  نومبر    03 
 

  عدالت قانونی، غیر پکڑنا کنٹینر بغیر کے مرضی کی مالکان
 شرکاء کے مارچ ٓازادیسے جانب کی اداروں کے حکومت وفاقی نے کورٹ ہائی ٓاباد اسالم)رپورٹر جنگ(ٓاباد اسالم

 کیا پر درخواست کی مالکان متاثرہ خالف کے لینے میں قبضے کنٹینرز کے تاجروں لئے کے روکنے راستے کے

۔ہے یا د کر جاری فیصلہ تفصیلی گیا   
 

۔کیا قلمبند نے الّلہ من اطہر جسٹس چیف فیصلہ یہ مشتمل پر صفحات 9 گیا کیا کوجاری ہفتہ  
 

 ڈالنے نہ رکاوٹ میں حمل و نقل کی کنٹینرز لدے سے سامان کو حکومت وفاقی میں فیصلے اپنے نے عدالت فاضل

 مرضی کی مالکان لیے کے رکھنے برقرار صورتحال کی امان و امن کہ ہے دیا قرار ہوئے کرتے جاری حکم کا

 یا روکا پر طور قانونی کنٹینرغیر بھی کوئی اگر ہے، اقدام قانونی غیر لینا میں قبضے کو کنٹینروں کے ان بغیر کے

 کے کنٹینروں میں کےقبضے اداروں حکومتی ہے، داری ذمہ کی ریاست کرنا پورا نقصان تو گیا لیا میں قبضہ

۔کریں رجوع سے فورم متعلقہ مالکان کیلئے معاوضے  
 

 کرتے جاری حکم کا بنانے یقینی ترسیل رکاوٹ بال کی سامان ذریعے کے کوکنٹینروں حکومت وفاقی نے عدالت

 کی 18 ٓارٹیکل کے ٓائین کوپکڑنا کنٹینروں والے ہونے استعمال لیے کے ترسیل کی ء اشیا کہ ہے دیا قرار ہوئے

۔ہے ورزی خالف  
 

 صرف ریاست کرے، محروم سے حق کے کرنے کاروبار قانونی کو شہریوں جو ہے نہیں قانون کوئی ایسا میں ملک

۔ہے سکتی کر ریگولیٹ اور کنٹرول کو تجارت لیے کے صحت اور عامہ امن تحفظ، کے عوام  
 

 سے فورم متعلقہ مالکان لیے کے معاوضے کے کنٹینروں گئے لئے میں قبضے سے جانب کی اداروں حکومتی

۔کریں رجوع  
 

۔گی کرے مقرر افسر مجاز کوئی حکومت وفاقی لیے کے وصولی کی شکایات ایسی کہ ہے توقع  
 

 بھرا سے سامان نے اداروں حکومتی کہ ہے دیا بیان نے شفقات حمزہ ٓاباد اسالم سی ڈی کہ ہے دیا قرار نے عدالت

۔ہیں کیے حاصل پر کرائے سے طریقے شفاف کنٹینرز بلکہ ہے پکڑا نہیں کنٹینر کوئی  


