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اسالم (نمائنده جنگ) عدالت عظمٰی نے’’ بااثر افراد کی جانب سے قومی مالیاتی اداروں سے 84ارب روپے کے قرضے

لیکر انہیں معاف کروانے‘‘ سے متعلق اسکینڈل کیس کی سماعت کے دوران متعلقہ بنکوں سے اصل زر کا 75فیصد جمع

نہ کروانے والی نادہنده کمپنیوں کے ڈائریکٹرونکی جائیدادوں کی فہرست طلب کرتے ہوئے سماعت ایک ہفتے کیلئے

ملتوی کردی ہے، جبکہ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے آبزرویشن دی ہے کہ جو مسول علیان آپشن ون کے ذریعے

اصل زر کا 75فیصد جمع نہیں کروانا چاہتے ان کمپنیوں اور ڈائریکٹرز کی تمام جائیدادیں قرق کر کے معاملہ ٹرائل

کیلئے بینکنگ کورٹس کو بھجوا دیا جائے گا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم تین رکنی بنچ نے جمعرات کے روز

مقدمہ کی سماعت کی تو کمره عدالت 222 فریقین اور ان کے وکالء سے بھر گیا، فاضل عدالت نے ایک ایک فریق کا الگ

الگ موقف سنا ،چیف جسٹس نے کہاکہ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر نادہندگان کو دو دو آپشن دیئے ہیں ،کیونکہ اگر ان

کے خالف محض لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت ہی کاررروائی کی جاتی تو معامالت ماتحت عدالتوں میں جاکر لٹک جاتے

،جبکہ آپشن ون کے ذریعے اصل زر کا 75فیصد جمع کروانے کی صورت میں معاملہ یہیں پر ہی ختم ہوجائے گا

،انہوننے کہا کہ ہم نے پہلے ہی فریقین کو بہت رعایت دی ہے ،یہ لوگ کئی سال سے یہ رقوم استعمال کررہے ہیں

،یہ سب

کچھ مل مال کر ہوا ہے ،اس لئے آپشن ون استعمال نہ کرنے والوں کی جائیدادیں اٹیچ کررہے ہیں، قرضے لینے والوں

سے ایک ایک پیسہ وصول کیا جائے گا ،اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وه چھپ جائے گا تو ہم نے کسی کو چھپنے نہیں

دینا ہے ،عدالت نےکہاکہ 75فیصدرقم جمع نہ کرانیوالوں کی جائیدادیں قرق کرلی جائیں، بعدازاں کیس کی سماعت ایک

ہفتےکیلئے ملتوی کردی۔
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