
سپریم کورٹ، ایف بی ٓار مقدمات کی سماعت کیلئے  
خصوصی بنچ تشکیل دینے کا فیصلہ

عدالت عظمیٰ نے  (نمائندہ جنگ)اسالم ٓاباد ایف بی ٓارکے ایک مقدمہ کی سماعت کے د وران ٓائندہ عدالتی �
ہفتہ کے دوران ایف بی ٓار کے مقدمات کی سماعت کیلئے خصوصی بنچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے 

مقدمات کا فیصلہ جاری کریگا ،جبکہ عدالت نے ممبر لیگل کو  5جوکہ ترجیحی بنیادوں پر ادارہ کے ٹاپ 
ہدایت کی ہے کہ انکے وکالء مکمل تیاری کے ساتھ پیش ہوں اور وہ خود بھی ذاتی طور پر کمرہ عدالت 
میں موجود رہیں جبکہ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے ریمارکس دیئے ہیں کہ بدعنوانی کی بھی حد ہی 

ہوگئی ہے ،ایف بی ٓار کے افسران ٹیکس چوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وکالء ٓادھی فیس خود رکھ لیتے 
ہیں، عدالتوں میں کیسوں کے حوالے سے عوام میں غلط تاثر پھیالتے ہیں، ایف بی ٓار کے اربوں روپے 

پھنسے ہوئے ہیں اور یہ غیر سنجیدہ نوعیت کے مقدمات عدالتوں میں بھجوا کر اپنا گند عدالتوں میں ڈال کر 
خود بری الزمہ ہو جاتے ہیں۔جبکہ جسٹس اعجازاالحسن نے کہا کہ ایف بی ٓار کی جانب سے پیش ہونے 

والے وکالء کو مقدمےکے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا، صرف تاریخیں
لیتے ہیں۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں قائم تین رکنی بنچ نے سوموار کے روز ایک مقدمہ 

کی سماعت کی تو جسٹس اعجاز االحسن نے کہا کہ عدالتوں میں سب سے بدترین صورتحال ایف بی ٓار 
کے مقدمات کی ہے،ان کی جانب سے جو وکالء بھی پیش ہوتے ہیں انہیں کچھ مقدمہ سے متعلق کچھ علم 
ہی نہیںہوتا ہے اور بعد میں الزام عدالتوں پر ٓاجاتا ہے کی کیسز عدالت میں پھنسے ہوئے ہیں،فاضل چیف 

جسٹس نے ایف بی ٓار کے ایک افسر کو کہا کہ ٓاپ ہماری قانونی معاونت کریں ،ٓاپ کو انکم ٹیکس کے 
قوانین کا کتنا علم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ممبر ٓاپریشن ہوں ،یہ کام ممبر لیگل کا ہے ، جس پر چیف 

جسٹس نے کہاکہ اگر کل عدالت یہ قرار دیتی ہے کہ ٓاپ کا ٹیکس کا دعویٰ ہی غلط تھا تو ٓاپ کی 
کارکردگی کیا رہ جائے گی ،ٓاپ نے ٹریبونل کے حکم کو چیلنج کیوں نہیں کیا ہے ،ٓاپ کے ٹریلین روپئے 

پھنس کررہ گئے ہیں، ٓاپ کے افسران ریٹائر ہونے سے پہلے خرابیاں کر کے چلے جاتے ہیں، جسٹس 
اعجاز االحسن نے کہا کہ ٓاپ کے کروڑوں روپئے کے تنازعات عدالتوں میں چل رہے ہیں اور ٓاپ کے 

وکالء صرف تاریخیں لے کر چلے جاتے ہیں، ایک ایک کیس میں چھے چھے وکالء پیش ہوتے ہیں اور 
جب دالئل دینے کو کہیں تو ایک دوسرے پر ڈال دیتے ہیں، ممبر ٓاپریشن نے کہا کہ ہمارے متعد کیسز ہائی 

کورٹ میں پھنسے ہوئے ہیں تو چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٓاپ لوگ عوام میں 
غلط تاثر پھیالتے رہتے ہیں، ابھی چیئرمین ایف بی ٓار کو بلوا لیتے ہیں ،ٓاپ لوگ خود کام کرتے نہیں اور 

اخبارات میں خبریں لگوا لیتے ہیں کہ ہمارے کیسز عدالتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، بعد ازاں عدالت نے 
چیئرمین او رممبر لیگل کوپوری ٹیم سمیت فوری طور پر حاضر ہونے کا حکم جاری کرتے ہوئے سماعت 
میں وقفہ کردیا ، دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو ممبر لیگل پیش ہوئے اور بیان کیا کہ ہم رواں سال جنوری 

ارب 38میں اپنے تمام زیر التواء مقدمات کی فہرست عدالت میں پیش کرچکے ہیں، انہوںنے بتایا کہ
مقدمات سپریم کورٹ میں زیر التواء ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ 1854روپیئے سے متعلق کل 

ایف بی ٓار کے افسران وکالء کی ٓادھی فیس خود رکھ لیتے ہیں، ہ بدعنوانی کی حد ہوگئی ہے، ایف بی ٓار 
کے افسران ٹیکس چوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ غیر سنجیدہ نوعیت کے مقدمات عدالتوں میں بھجوا 

دیتے ہیں، یہ اپنا گند عدالتوں میں ڈال کو خود بری الزمہ ہو جاتے ہیں، بعد ازاں فاضل عدالت نے ٓائندہ 
عدالتی ہفتہ کے دوران ایف بی ٓار کے مقدمات کی سماعت کے لئے خصوصی بنچ تشکیل دینے کا حکم 

جاری کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت ملتوی کردی۔


