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ويبنار کا انعقاد کے عنوان پر ’تنازعات کے حل کا مستقبل : آن الئن ثالثی‘ميں  کی فيکلٹی آف ال ء  جامعہ   
 

تنازعات کے حل کا : آن الئن ثالثی‘کو  2020مئی  23نے   فيکلٹی آف الء   کے  جامعہ مليہ اسالميہ 
کے عنوان سے ايک ويبنار کا اہتمام کيا۔ وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر نے ويبنار کی ’ مستقبل

کارروائی کی صدارت کی۔ کيرالہ ہائی کورٹ کے جج جسٹس اے دمحم مصدق نے بطور مہمان خصوصی 
پروفيسر بی ٹی کول ، ماہر تعليم اور دہلی  ميں شرکت کی ۔ ممتاز مقررين کے پينل ميں اس تقريب 

جوڈيشل اکيڈمی کی سابقہ چيئر پرسن محترمہ نينڈنی گور ، ايڈووکيٹ آن ريکارڈ ، ہندوستان کی سپريم 
کورٹ ، کرنج واال اينڈ کمپنی کے سينئر پارٹنر پر مشتمل تهے۔ ويبنار ميں قانونی اور غير قانونی 

اور ملک کے ديگر تعليمی اداروں کے فيکلٹی   ،اساتذه  ے طلباء دونونموضوعات سے دلچسپی رکهنے وال
 ممبران ، قانونی پيشہ ور افراد اور قانون کے شوقين افراد نے شرکت کی

 ۔
کے وبائی دور چيلنجوں کے باوجود مثبت  19-کووڈ اپنے صدارتی خطاب ميں ، پروفيسر نجمہ اختر نے 

اء سے تنازعات کے جلد حل کے لئے ان کی تالش ميں مواقع پر روشنی ڈالی۔ معزز مہمانوں اور شرک
طريقہ کار پر روشنی   اور قابل رسائی    کا مطالبہ کرتے ہوئے آسان  حل کيے جانے  جديد نقطہ نظر سے 

کہ اس کی الگت اور وقت کی وجہ سے آن الئن ثالثی اس سلسلے ميں ايک  کہا  ، انهوں نے کہا  ڈالی 
 بہترين طريقہ ہوسکتا ہے۔

 
قانون کے ڈين ، پروفيسر ساجد زيڈ۔ امانی نے قديم زمانے سے لے کر اب   ميں ، شعبہ  رمقدمی خطاب خي

۔ پر روشنی ڈالی  تک تنازعات کے دوستانہ حل    
 

کی وجہ سے پوری دنيا  19-کووڈ  اسد ملک نے وضاحت کی کہ  ويبينار کے کنوينر پروفيسر دمحم 
لوگ آن الئن ٹکنالوجی کی مدد سے گهر گهر کام کررہے ہيں۔ چيلينج کا سامنا ہے ،اور  زبردست  کو 

کے ذريعہ پيدا ہونے والی رکاوٹ ايک طويل عرصے تک جاری ره سکتی ہے اور  19چونکہ کوڈ 
انصاف کے روايتی راستوں يعنی عدالتيں اپنے سامنے زير التواء قانونی چاره جوئی کو ختم نہيں کرسکيں 

پر بوجه کم کرنے ميں بے حد مددگار ثابت ہوگا ۔ انہوں نے شرکاء کو گے۔ آن الئن تنازعہ حل انصاف 
 ويبينار کے اغراض و مقاصد کے بارے ميں بهی تفصيل سے آگاه کيا ۔

 
کے مقابلے   طريقہ کار   ايڈووکيٹ نندنی گور نے شرکاء کو بتايا کہ تنازعات کے حل کے ليے ايڈہاک  

تجو ميں ، فريقين تنازعات کے حل کے لئے ايک ترجيحی ميں پائيدار اور مستقل حل تالش کرنے کی جس
يونان اور ہالينڈ کی مثال کے طور پر جن کا  کے طور پر ثالثی ڈهونڈ رہے ہيں۔ يورپی ممالک مثال  عمل 
نظام انتہائی ترقی يافتہ ہے ، کا حوالہ ديتے ہوئے ، محترمہ گور نے ہندوستان ميں ثالثی سے متعلق  ثالثی 

کے بارے  فريم ورک کی کمی کو اجاگر کيا اور طريقہ کار کی پيچيدگيوں اور قابو پانے مضبوط قانونی 
ميں بتايا ۔ انہوں نے مزيد کہا کہ ڈيجيٹل دستخط اور ديگر جديد ٹيکنالوجيز کا استعمال تنازعات کے حل 

 کے آن الئن طريقوں ميں چيلنجوں پر قابو پانے ميں معاون ثابت ہوگا۔



پروفيسر بی  ی کی فلسفيانہ اور تاريخی جڑوں پر روشنی ڈالتے ہوئے ، نامور قانون داں ہندوستان ميں ثالث
کس طرح مہاتما گاندهی نے ثالثی کو بطور ٹريڈ يونينوں اور احمد آباد کی ٹيکسٹائل مل مالکان  ٹی نے 

لئے تفرقہ  تحريک آزادی کے کے مابين تنازعہ حل کرنے کے لئے بطور ذريعہ ثالثی کا استعمال کيا اور 
  بازی کے خطرے کو کيسے دور کيا اس پر گفتگو کی ۔

 
افکان انفراسٹرٹريچر لميٹڈ کيس کے مضمرات کا حوالہ ديتے ہوئے پروفيسر کول نے متبادل تنازعات کے 

باہمی تعاون کی نوعيت کی وجہ / حل کے طريقوں کی گنجائش کی وضاحت کی۔ اس کے شريک 
جاگر کرتے ہوئے جو عام طور پر غير جانبدار اور غير جانبدار ثالث کے کی افاديت کو ا اے ڈی آر   سے 

جو عمل کے دوران رازداری کا عنصر ہے ۔ پروفيسر کول کے مطابق ، آن   ذريعہ رہنمائی کرتا ہے اور 
الئن تنازعات کے حل کے عمل کے ليے رازداری اور ثالثوں کی تربيت کو يقينی بنانا الزمی شرائط ہيں 

ئن ثالثی کو کامياب بنانے کے لئے ثالثوں اور فريقين کے مابين اعتماد قائم کرنے کی اشد اور آن ال
 ضرورت ہے۔

 
کے معزز جسٹس اے دمحم مصدق نے اس بات پر زور ديا کہ تنازعات کے حل کے لئے   اے ڈی آر 

ريعہ عدالتوں کے موجوده بنيادی ڈهانچے سے ہٹ کر سوچنے کی ضرورت ہے جو متنازعہ فريقوں کے ذ
کر سکتا ہے۔  مؤثر انداز ميں حل  کو  باہمی اقدام کے ذريعہ ثالثی کے عمل   
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