
  
 
 
 

 جرمنی کا دیوانی قانون کیسے کام کرتا ہے۔ ۔اسداری کرنا، اور انہیں ختم کرنامعاہدے کرنا، ان کی پ
 

کے ساتھ ساتھ معاہدہ کرنے کی آزادی بھی  اور مذہب آزادٔی رائے جرمنی ایک ایسا ملک ہے جو آزادی کی بہت قدر کرتا ہے۔ 

 ہے؟ آپ کی روزمرہ زندگی کے لیے اس کا کیا مطلب ۔ہے

چاہتے ہیں  زش کرنا،یا ایک جم میں ور آپ ایک سمارٹ فون  استعمال کرنا، ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لینا مثال کے طور پر، اگر

ر یہ ایسے معاہدے میں آپ کیا شرائط مقرر کرتے ہیں بنیادی طور پ ، خواہ زبانی ہو یا تحریری۔آپ کو ایک معاہدہ کرنا پڑتا ہے

معاہدے کے  پڑتال نہیں کرے گی کوئی پابندیاں عائد نہیں کرے گی اور عام طور پر، ریاست ۔تی ہےآپ کی آزادانہ مرضی ہو

ٹ فون خریدنے کا معاہدہ اگر، مثال کے طور پر، آپ ایک نیا سمار ۔۔ذمہ داریاں عائد کرتی ہے تاہم، یہ آزادی  مشموالت کی۔

 ۔ےر بہت دھیان سے توجہ دینی چاہیئ، آپ کو مشموالت پکرتے ہیں

عالوہ ایک بار  کیا کوئی دیگر ماہانہ الگتیں ہیں ۔رید میں درحقیقت کیا کیا شامل ہےیہ پڑتال کرنا کہ ُکل قیمِت خ کر لیںاطمینان  
بصورِت دیگر  ۔ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو معاہدہ نہ کریں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ قیمت ادائیگی کرنے کے؟

 آپ قانونی طور پر مستوجِب سزا ہوں گے۔
، مثالً اگر وہ دکان میں ہی وہ پیشگی ختم ہو سکتے ہیںمعاہدوں کی پاسداری کرنا ہو گی اور صرف غیر معمولی صورِت احوال  

جلدی ختم کیے جا  بھی انٹرنیٹ پر کیے گئے معاہدے ۔یا گلی میں ۔یا تو دروازے پر، فون پ:کی حدود سے باہر کیے گئے ہوں

 ہوتا ہے۔ انہیں اپنے طور پر بھی ختم کرنا ، آپ کودن کے اندر اندر 14البتہ،  سکتے ہیں۔

 ؟ورا نہیں کر سکتے تو کیا ہوتا ہےاگر آپ ایک معاہدہ پ 

ی واپس لینے ک بھیجتی ہے جو آپ سے پیسے پھر عدالت ایک بیلف آپ کا معاہدی شراکت دار عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔
قم ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں اگر اس بیلف کو پتہ چلتا ہے کہ آپ بالکل ہی سمارٹ فون کے معاہدے کی ر کوشش کرے گا۔

 ۔حاصل کریں گے، یہ مناسب ہو سکتا ہے کہ آپ آئندہ کبھی بھی کوئی دوسرا معاہدہ نہیں گے

اگر آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، آپ وکیل کے ساتھ  ۔لیکن ان تمام فرائض کے باوجود، ایک معاہدہ تحفظ بھی فراہم کرتا ہے 
مثال کے طور پر، اگر آپ  -اگر آپ کا معاہدہ شراکت دار اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہتا ہے  مشورہ کر سکتے ہیں۔

البتہ،  ۔سکتے ہیںی ایک عدالت سے رجوع کر ۔تو آپ بھ جس کے لیے آپ نے ادائیگی کی تھی کو وہ فون کبھی ملتا ہی نہیں
 انصافی کی جرمنی میں ممانعت ہے-خود کسی بھی صورتحال میں آپ کو قانون اپنے ہاتھوں میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔

تو عدالت ایک حکم جاری  ،اگر ایک تصفیہ ہو سکتا ہے ۔درست صورِت احوال کا جائزہ لے گیعدالت ایک عوامی سماعت میں 

 ۔کرتی ہے

 ۔پارلیمنٹ کے قوانین کی پابند ہے اور صرف مکمل طور پر آزاد ہوتی ہے لتایسا کرنے میں عدا 

 

 لوگوں کے لیے انصاف۔ ۔یریا کی ریاستی وزارِت انصافبو

 

 

 

 


