
                                      �ਚ ਅਦਾਲਤ	 ਿਵਚ ਹੰੁਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ  

 ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢ	ਚਾ ਸੰਘੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹ ਦ	 ਹਜ਼ਾਰ	 ਮੀਲ	 ਤ ਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। �ਤਰ ਅਤੇ 

ਦ ਖਣ ਪ'	ਤ	 ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ	 ਿਵਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇ ਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ	 ਨੰੂ ਦੂਜ ੇਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ	 ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਠਨਾਈ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੇ ਘਾਿੜਆਂ ਨ/ , ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿਹਲੇ 15 

ਸਾਲ	 ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਿਫਰ ਿਹੰਦੀ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 

‘ਤ ੇਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦ ਖਣ ਦੇ ਪ'	ਤ ਿਹੰਦੀ ਤ3 ਪੂਰੀ ਤਰ4	 ਅਣਿਭ ਜ ਹੀ ਨਹ5 ਇਸ ਦੇ ਕ ਟੜ ਿਵਰੋਧੀ ਵੀ ਹਨ। ਆਪਣੀ-

ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਜਾਨ ਨਾਲ3  ਵ ਧ ਿਪਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਦ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨ/ , 

1965 ਤ3 ਬਾਅਦ ਿਹੰਦੀ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ/ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕ8ਦਰ ਸਰਕਾਰ 

ਉਹਨ	 ਅ ਗੇ ਝੁਕੀ ਅਤੇ ਿਹੰਦੀ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥ	 ਦੇਣ ਦੇ ਸਮ8 ਨੰੂ ਅ ਗੇ ਪਾ ਿਦ ਤਾ ਿਗਆ। ਅ ਗੇ ਪ;ਿਦਆਂ-ਪ;ਿਦਆਂ ਅ ਧੀ ਸਦੀ 

ਹੋਰ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵ	 ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਥ	 ਪ'ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਤਾ ਨਹ5 ਹੋਰ 

ਿਕੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤ ਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਹੰੁਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ  

 ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜ	ਦੀਆਂ ਵ ਖ-ਵ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵ	 ਦੀ ਿਭੰਨਤਾ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਵਚ ਹੀ (ਆਰਟੀਕਲ 348 ਰਾਹ5) ਕਰ ਿਦ ਤੀ 

ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਹ ਕ ਿਵਚ ਕਈ ਦਲੀਲ	 ਿਦ ਤੀਆਂ ਜ	ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਲੀਲ	 ਇਹ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ ਜ	 

ਦੀ  ਿਨਯੁਕਤੀ ਸਮ8 ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਿਖ ਤ ੇਨੰੂ ਪ'ਤੀਿਨਧਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਧਆਨ ਰ ਿਖਆ ਜ	ਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਰ 

ਜ ਜ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 22 ਦੀਆਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵ	 ਦਾ ਿਗਆਤਾ ਨਹ5 ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇ ਕ ੋਇ ਕ ਅਿਜਹੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਿਖਿਤਆਂ ਨੰੂ ਪ'ਵਾਨ ਹੈ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ	 ਧਾਰਿਮਕ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਵੀ ਨਹ5 ਹੈ।ਭਾਰਤ ਿਵਚ 

ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ �ਚ ਅਦਾਲਤ	 ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਕਾਰਨ	 ਕਾਰਨ ਜ ਜ	 ਨੰੂ 

ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹਰ ਿਖ ਤ ੇਦੀ ਸ	ਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਨਪਟਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਹੈ। ਇਹਨ	 ਤਰਕ	 ਿਵਚ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, 

ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ‘ਤੇ ਿਕਧਰ3 ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹ5 �ਿਠਆ। ਇਸੇ 

ਕਾਰਨ ਅ ਜ ਤ ਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਪ'ਚ ਿਲਤ ਹੈ।  

 =ਝ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ'ਿਕ'ਆ ਨਾਲ ਮੁਕ ਦਮ ੇਦੀਆਂ ਿਧਰ	 ਦਾ ਿਸ ਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹ5 

ਹੰੁਦਾ। ਬਿਹਸ	 ਕਾਨੰੂਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਕ8ਦਿਰਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਜ ੋਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਿਧਰ	 ਦੀ ਸਮਝ ਤ3 ਵੀ ਬਾਹਰ 



ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਕੀਲ	 ਰਾਹ5 ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇ ਕ ਕੌੜਾ ਸ ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ 

ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ .0000001 ਪ'ਤੀਸ਼ਤ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹ5। ਹਰ ਪੀੜਤ ਿਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 

ਨਹ5 ਖੜਕਾ ਸਕਦੀ। ਖ਼ਰਚੇ ਤ3 ਡਰਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਿਧਰ	, ਹਾਈ ਕੋਰਟ3 ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਿਦਆਂ ਹੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲ;ਦੀਆਂ ਹਨ।  

 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ	 ਿਵਚ ਹੰੁਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ 

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤ3 ਪਿਹਲ	 ਝਗਿੜਆਂ ਨੰੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼? ਿਨਕਲਣਾ ਪ;ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪ'	ਤ ਦਾ 

ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਰਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀ ਿਕਸੇ ਿਕਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੰੂ ਦੋ ਦੋ ਪ'	ਤ	 ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ 

ਦੇਖਣਾ ਪ;ਦਾ ਹੈ। ਿਧਰ	 ਵ ਲ3  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੰੂ, ਖੇਤਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵ	 ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ 

ਵੀ ਸੰਿਵਧਾਨ ਨ/  ਹੀ ਕਰ ਿਦ ਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵ ਲ3  ਕੀਤ ੇਜ	ਦੇ ਕੰਮ	 (ਫ਼ੈਸਲੇ, ਹੁਕਮ ਆਿਦ) ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਹੀ ਰ ਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ। (ਆਰਟੀਕਲ 348) । 

 ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਵਚ ਿਨਰਧਾਰਤ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮ	 ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦ3 ਕ8ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਿਹੰਦੀ ਨੰੂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ 

ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾ ਿਮਲੀ ਤ	 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੰੂ ਹੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰ ਖਣ ਲਈ ਕ8ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ 

‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963' ਬਣਾਉਣਾ ਿਪਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਨ/  ਹਾਈ ਕੋਰਟ	 ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵ ਲ3  ਕੀਤ ੇਜ	ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 

ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਹੰਦੀ ਜ	 ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਖੁ ਲ4 ਿਦ ਤੀ (ਧਾਰਾ 7)। ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਰਤ	 ਰ ਖੀਆਂ। ਪਿਹਲੀ ਇਹ ਿਕ 

ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤ3 ਪਿਹਲ	 ਪ'	ਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤ3 ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਿਕ ਜੇ 

ਜ ਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਹੰਦੀ ਜ	 ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਿਲਖਦੇ ਹਨ ਤ	 ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪ'ਵਾਿਨਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

 ਹਾਈ ਕੋਰਟ	 ਿਵਚ ਿਹੰਦੀ ਜ	 ਖਤੇਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਈ ਦਲੀਲ	 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤ ੇ

ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜ	ਦਾ ਹੈ। ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਸ'ੀ ਐਚ.ਐਮ. ਸੀਰਵਾਈ ਨ/  ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਿਵਰੋਧ ਇਹ ਤਰਕ ਿਦ ਤ ੇਹਨ: ‘ਜ ੇ

ਿਨਆਂ ਪ'ਸ਼ਾਸਨ, ਜ ਜ	 ਅਤੇ ਵਕੀਲ	 ਿਵਚ ਏਕਤਾ ਬਹਾਲ ਰ ਖਣੀ ਹੈ ਤ	 �ਚ ਿਨਆਿਲਆਂ ਿਵਚ ਖਤੇਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ'ਯੋਗ 

ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ5 ਿਦ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਕ ਤ ੇਿਵਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹ5 ਹੈ। ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੋਨ/  

ਿਵਚ ਜਾ ਕ ੇਵਕਾਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਵ ਖ-ਵ ਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ	 ਿਵਚ ਵ ਖ-ਵ ਖ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵ	 ਦੀ ਵਰਤ3 ਦੀ ਖੁ ਲ4 ਹੋ ਗਈ ਤ	 

ਵਕੀਲ	 ਦਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਇ ਕ ਿਮਰਗਿਤ'ਸ਼ਨਾ ਬਣ ਕ ੇਰਿਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੰਿਦਸ਼ 

ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇ ਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ3  ਕ ਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ' ਦੂਸਰੇ ਕੋਰਟ ਵ ਲ3  ਸੁਣਾਏ ਮਹ ਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਤ3 ਵ	ਝੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕ8ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵ ਲ3  ਬਣਾਏ ਕਾਨੰੂਨ	 ਦੀ ਇ ਕ ੋਿਜਹੀ(ਯੂਨੀਫਾਰਮ) 

ਿਵਆਿਖਆ. ਜੋ ਇ ਕ ਸਫ਼ਲ ਿਨਆਂ-ਪ'ਬੰਧ ਦੀ ਨ5ਹ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ4	 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਿਵਚ 



ਇਕ ਸੁਰਤਾ ਰ ਖਣ ਅਤ ੇਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਜ ਜ	 ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਸਮ8 ਵ ਡੀ ਸਮ ਿਸਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ।  ਵ ਖ-ਵ ਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ	 ਦੇ ਵ ਖ-ਵ ਖ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵ	 ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਜ ਜ ਇਕ-ਦਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਕੰਮ ਿਕਵ8 ਕਰਨ ਲ ਗਣਗੇ? ਿਨਆਂ-ਪ'ਬੰਧ ਨੰੂ ਇ ਕਸੁਰਤਾ ਿਵਚ ਰ ਖਣ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 

ਪ'ਥਾ ਜ ੇਪੂਰੀ ਤਰ4	 ਖਤਮ ਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਤ	 ਬੁਰੀ ਤਰ4	 ਪ'ਭਾਿਵਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ ਜ	 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵ ਤਾ ਵੀ 

ਘਟੇਗੀ।‘
‘‘

‘ HM Seervai's Constitutional Law of Indis, 1996 Ed, Vol. III, page 2585. 

 ਦੂਜ ੇਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ	 ਿਵਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵ	 ਿਵਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮ ਰਥਕ	 ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਮਸਲਾ 

ਮੁਕ ਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਧਰ	 ਦੀ ਸਮ ਿਸਆ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਜ ਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਵਕੀਲ	 ਦੀ ਸਮ ਿਸਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 

‘ਤ।ੇ ਇਸ ਤਰਕ ਦਾ ਸਮ ਰਥਨ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਚੁ ਕੀ ਹੈ। 

 ‘ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਿਕ ਤਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਕ ਤਾ ਨਹ5 ਸਗ3 ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਇ ਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ... ਵਕੀਲ	 ਦੇ ਿਨੱਜੀ ਿਹ ਤ	 ਨਾਲ3  ਉਹਨ	 ਿਧਰ	 ਦਾ ਿਹ ਤ ਵ ਧ ਮਹ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜ ੋਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ 

ਅਦਾਲਤ	 ਿਵਚ ਆ=ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮ ਿਸਆ ਨੰੂ ਿਧਰ	 ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤ ੇਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਵਕੀਲ	 

ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ।‘
‘‘

‘ (‘ਐਮ. ਰਣਕਾ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਤਿਮਲਨਾਡੂ’
’’

’, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਿਮਤੀ 21 

ਅਪ'ੈਲ 1994 ਦਾ ਪੈਰਾ ਨੰ:29,30,31) 

 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹ ਕ ਿਵਚ �ਠਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ'ਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਲਾਭ 

ਉਠਾ=ਦੇ ਹੋਏ, �ਤਰ ਦੇ ਘ ਟੋ-ਘ ਟ ਚਾਰ ਿਹੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਵ ਡ ੇਪ'	ਤ	 (ਰਾਜਸਥਾਨ, �ਤਰ ਪ'ਦੇਸ਼, ਿਬਹਾਰ ਅਤੇ ਮ ਧ ਪ'ਦੇਸ਼) ਨ/  

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵ ਲ3  ਸੁਣਾਏ ਜ	ਦੇ ਫ਼ਸੈਿਲਆਂ, ਹੁਕਮ	 ਅਤੇ ਿਡਕਰੀਆਂ ਆਿਦ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਹੰਦੀ ਿਵਚ ਿਲਖ ੇਜਾਣ 

ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾ ਿਦ ਤਾ ਹੈ। ਪਿਹਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨ/  ਕੀਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਜੂਨ 1949 ਿਵਚ, ਇ ਕ 

ਅਿਧਆਦੇਸ਼ (ਆਰਡੀਨB ਸ) ਰਾਹ5 ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 47 ਰਾਹ5 ਹੀ ਿਹੰਦੀ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਈ 

ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਸੀ। �ਤਰ ਪ'ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨ/  1951 ਿਵਚ ਿਹੰਦੀ ਨੰੂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ 

ਿਦ ਤਾ। ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਸੁ ਘੜ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ, ਿਹੰਦੀ ਨੰੂ ਵ ਖ-ਵ ਖ ਪੜਾਵ	 ਿਵਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 1961 ਿਵਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 

ਿਵਚ ਚ ਲਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕ ਦਿਮਆਂ ਦੀ, 1966 ਿਵਚ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕ ਦਿਮਆਂ ਦੀ ਬਿਹਸ ਨੰੂ ਿਹੰਦੀ ਿਵਚ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ 

ਕੀਤੀ ਗਈ। 1969 ਿਵਚ ਿਧਰ	 ਵ ਲ3  ਦਾਇਰ ਕੀਤ ੇਜ	ਦੇ ਿਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ, ਹਲਫ਼ੀਆ ਿਬਆਨ, ਿਬਆਨ, 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਿਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਿਹੰਦੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਅਖੀਰ 1970 ਿਵਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵ ਲ3  ਸੁਣਾਏ ਜ	ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ	 ਦੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਿਹੰਦੀ ਕਰ ਿਦ ਤੀ ਗਈ। ਸੰਿਵਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963 ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ	 ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ ਖਦੇ ਹੋਏ, 

ਿਹੰਦੀ ਿਵਚ ਿਲਖ ੇਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਦਾ ਪ'ਮਾਿਣਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਿਮਸਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ'ਬੰਧ ਕਰ ਿਦ ਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ 

ਤਰ4	 �ਤਰ ਪ'ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨ/  1970 ਤ ਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਹੰੁਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੰੂ ਿਹੰਦੀ ਿਵਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ 



ਿਵਵਸਥਾ ਕਰ ਿਦ ਤੀ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇ ਕ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬ;ਚ ਨ/ , ਇ ਕ ਮਹ ਤਵਪਰੂਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ('ਪ'ਬੰਧਕ ਸਿਮਤੀ 

ਬਨਾਮ ਿਜ਼ਲ4ਾ ਿਵਿਦਆਿਲਆ ਿਨਰੀਕਸ਼ਕ', ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਿਮਤੀ 28 ਸਤੰਬਰ 1976) ਰਾਹ5, ਇਹਨ	 ਿਵਵਸਥਾਵ	 ‘ਤੇ ਆਪਣੀ 

ਮੋਹਰ ਲਾ ਿਦ ਤੀ। ਅ ਜ-ਕ ਲ4 �ਤਰ ਪ'ਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਹਰ ਤਰ4	 ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਿਹੰਦੀ ਿਵਚ ਹੰੁਦਾ 

ਹੈ। ਇਹੋ ਸਿਥਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਿਬਹਾਰ ਅਤ ੇਮ ਧ ਪ'ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਹੈ। 

 

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਰਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਹੰੁਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਿਥਤੀ 

 ਅ ਜ ਤ ਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ ਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨ/  ਪੰਜਾਬੀ ਨੰੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਤ	 ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤ ੇ‘ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਿਚਆ ਤ ਕ ਨਹ5। ਨਤੀਜਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਹੰੁਦਾ 

ਹਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

  


