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ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി 

സുപ്ീീം ക ോടതി 

 ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സുപ്ീീം ക ോടതി 1950 ജനുവരി 28-ന് പ്വർെനമോരീംഭിച്ചു. 1935-

ത്തെ ഗവൺത്തമന്റ ്ഓഫ ്ഇന്ത്യ ആക്ട ്പ് ോരീം രൂ്ീ രിച്ച ത്തഫഡറൽ ക ോർട്ട് ഓഫ ്

ഇന്ത്യയോയിരുന്നു അതിന്ത്തറ മുൻഗോമി. 

 ഭരണഘടനയുത്തട അഞ്ോീം ഭോഗെിൽ ്രോമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 124 മുതൽ 

147 വത്തര സുപ്ീീം ക ോടതിയുത്തട സ്ഥോ്നീം, സവോതപന്ത്യീം, അധി ോര്രിധി, 

അധി ോരങ്ങൾ, നട്ടിപ മങ്ങൾ തുടങ്ങിയവത്തയക്കുറിച്ച ്പ്തി്ോദിക്കുന്നു. 

 നിെവിൽ, സുപ്ീീം ക ോടതിയിത്തെ ജഡ്ജിമോരുത്തട അീംഗബെീം മുപ്പെിനോെ ്

ജഡ്ജിമോരോണ് (ഒരു ചീഫ ്ജസ്റ്റിസുീം മറ്റ ്മുപ്പെിമൂന്ന ്ജഡ്ജിമോരുീം). 

 യഥോർത്ഥെിൽ, സുപ്ീീം ക ോടതിയുത്തട അീംഗബെീം എട്ടോയി നിജത്തപ്പടുെിയിരുന്നു 

(ഒരു ചീഫ ്ജസ്റ്റിസുീം മറ്റ ്ഏഴ് ജഡ്ജിമോരുീം). 

 നിയമനം- സുപ്ീീം ക ോടതിയിത്തെ ജഡ്ജിമോത്തര നിയമിക്കുന്നത ്രോഷ്്പട്തിയോണ.് 

സുപ്ീീം ക ോടതിയിത്തെയുീം ഹൈകക്കോടതി ളിത്തെയുീം ജഡ്ജിമോരുമോയി 

 ൂടിയോകെോചിച്ച കശഷ്ീം രോഷ്്പട്തിയോണ ്ചീഫ ്ജസ്റ്റിസിത്തന നിയമിക്കുന്നത.് ചീഫ ്

ജസ്റ്റിസുമോയുീം സുപ്ീീം ക ോടതിയിത്തെയുീം ഹൈകക്കോടതി ളിത്തെയുീം മറ്റ ്

ജഡ്ജിമോരുമോയുീം  ൂടിയോകെോചിച്ച കശഷ്ീം രോഷ്്പട്തിയോണ ്മറ്റ ്ജഡ്ജിമോത്തര 

നിയമിക്കുന്നത്. ചീഫ ്ജസ്റ്റിസ ്അല്ലോെ ജഡ്ജിത്തയ നിയമിക്കുകപോൾ ചീഫ ്

ജസ്റ്റിസുമോയുള്ള  ൂടിയോകെോചന നിർബന്ധമോണ.് 

 2015-ൽ കദശീയ ജുഡീഷ്യൽ അകപ്പോയിനറ്്ത്തമനറ് ് മ്മീഷ്ത്തന സുപ്ീീം ക ോടതി 

അൾപടോ ഹവറു ളോയി പ്ഖ്യോ്ിച്ചു, അതിനോൽ ത്ത ോളീജിയീം സീംവിധോനീം ഇകപ്പോഴുീം 

മു ളിൽ സൂചിപ്പിച്ച നിെയിെോണ.് 

 യയോഗ്യത- സുപ്ീീം ക ോടതി ജഡ്ജിയോയി നിയമിക്കത്തപ്പടുന്ന ഒരോൾക്ക ്ഇനിപ്പറയുന്ന 

കയോഗയത ൾ ഉണ്ടോയിരിക്കണീം: 

o അയോൾ ഇന്ത്യൻ ്ൗരനോയിരിക്കണീം. 

o (ii) (എ) അകേൈീം അഞ് ്വർഷ്കെക്ക ്ഒരു ഹൈകക്കോടതിയിത്തെ (അത്തല്ലങ്കിൽ 

തുടർച്ചയോയി ഹൈകക്കോടതി ളിൽ) ജഡ്ജിയോയിരിക്കണീം, അത്തല്ലങ്കിൽ (ബി) 

അകേൈീം ്െ ്വർഷ്കെക്ക ്ഒരു ഹൈകക്കോടതിയുത്തട (അത്തല്ലങ്കിൽ 

തുടർച്ചയോയി ഹൈകക്കോടതി ളിൽ) അഭിഭോഷ് നോയിരിക്കണീം. വർഷ്ങ്ങൾ; 

അത്തല്ലങ്കിൽ (സി) രോഷ്്പട്തിയുത്തട അഭിപ്ോയെിൽ അകേൈീം ഒരു വിശിഷ്ട 

നിയമജ്ഞനോയിരിക്കണീം. 

 സതയപ്രതിജ്ഞ- ജഡ്ജിമോർക്കുീം ചീഫ ്ജസ്റ്റിസിനുീം സതയപ്തിജ്ഞ 

ത്തചോല്ലിത്തക്കോടുക്കുന്നത ്രോഷ്്പട്തികയോ ഇതിനോയി അകേൈീം നികയോഗിച്ച 

മകറ്റത്തതങ്കിെുീം വയക്തികയോ ആണ.് 

 ജഡ്ജിമോരുടെ കോലോവധി - എ. 65 വയസ്സ ്തി യുന്നത ്വത്തര അകേൈീം ചുമതെ 

വൈിക്കുന്നു. ബി. പ്സിഡന്റിന ് ത്തെഴുതി അകേൈെിന ്തനത്്തറ ഓഫീസ ്

രോജിവയ്ക്കോീം. സി. ്ോർെത്തമന്റിനത്്തറ ശു്ോർശ പ് ോരീം രോഷ്്പട്തിക്ക ്

അകേൈത്തെ തന്ത്തറ ഓഫീസിൽ നിന്ന ്്ുറെോക്കോീം. 

 ജഡ്ജിമോത്തര നീക്കീം ത്തചയ്യൽ രോഷ്്പട്തിയുത്തട ഉെരവിെൂത്തട സുപ്ീീം ക ോടതിയിത്തെ 

ഒരു ജഡ്ജിത്തയ അകേൈെിനത്്തറ ഓഫീസിൽ 

നിന്ന ്നീക്കീം ത്തചയ്യോീം. എന്നിരുന്നോെുീം, 
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അെരെിെുള്ള നീക്കീം ത്തചയ്യുന്നതിനോയി ്ോർെത്തമനറ്ിനത്്തറ അകത ത്തസഷ്നിൽ 

ഒരു പ്സീംഗീം അകേൈെിന ്സമർപ്പിച്ചതിന ്കശഷ്ീം മോപതകമ അകേൈെിന ്അത് 

ത്തചയ്യോൻ  ഴിയൂ. ്ോർെത്തമന്റിന്ത്തറ ഓകരോ സഭയുത്തടയുീം പ്കതയ  ഭൂരി്ക്ഷീം ഈ 

പ്സീംഗത്തെ ്ിന്ത്ുണയ്ക്കണീം - ആ സഭയിത്തെ ത്തമോെീം അീംഗങ്ങളുത്തട 

ഭൂരി്ക്ഷവുീം ആ സഭയിത്തെ അീംഗങ്ങളുത്തട മൂന്നിൽ രണ്്ട ശതമോനെിൽ  ുറയോെ 

ഭൂരി്ക്ഷവുീം ൈോജരോ ു യുീം കവോട്ടുത്തചയ്യു യുീം ത്തചയ്യുന്നു. നീക്കീം ത്തചയ്യോനുള്ള 

 ോരണങ്ങൾ -ത്തതളിയിക്കത്തപ്പട്ട ത്തതറ്റോയ ത്ത്രുമോറ്റീം അത്തല്ലങ്കിൽ  ഴിവില്ലോയ്മ. 

 സുപ്ീീം ക ോടതിയുത്തടയുീം ഹൈകക്കോടതിയുത്തടയുീം നീക്കീം ഒരുക്ോത്തെയോണ.് 

 സുപ്ീീം ക ോടതിയുത്തട അധി ോര്രിധിത്തയയുീം അധി ോരങ്ങത്തളയുീം 

തരീംതിരിക്കോീം- ഒറിജിനൽ അധി ോര്രിധി, റിട്ട ്അധി ോര്രിധി, അപ്പീൽ 

അധി ോര്രിധി, ഉ്കദശ  അധി ോര്രിധി, ഒരു ക ോർട്ട ്ഓഫ ്ത്തറകക്കോർഡ് 

എന്നിങ്ങത്തന. 

 യഥോർത്ഥ അധി ോര്രിധി - ക പരവുീം സീംസ്ഥോനങ്ങളുീം അത്തല്ലങ്കിൽ രകണ്ടോ 

അതിെധി കമോ സീംസ്ഥോനങ്ങകളോ ക പരകമോ രകണ്ടോ അതിെധി കമോ 

സീംസ്ഥോനങ്ങകളോ തമ്മിൽ ക സ് ഉൾത്തപ്പട്ടിരിക്കുകപോൾ. ഇെരത്തമോരു സീംഭവീം 1961-

ൽ ്ശ്ചിമ ബീംഗോളിൽ വി.എസ.് 

 ്ൗരന്മോരുത്തട മൗെി ോവ ോശങ്ങളുത്തട ഗയോരണ്ടറുീം സീംരക്ഷ നുമോയോണ ്

ഭരണഘടന സുപ്ീീം ക ോടതിത്തയ രൂ്ീ രിച്ചിരിക്കുന്നത.് ്ീഡിതനോയ ഒരു 

്ൗരനത്്തറ മൗെി ോവ ോശങ്ങൾ നടപ്പിെോക്കുന്നതിനോയി യേബിയസ് യകോർപ്പസ,് 

മോൻഡമസ,് നിയരോധനം, യകവോ-വോറന്യറോ, ടസർട്ടിയയോറോറി എന്നിവ 

ഉൾത്തപ്പത്തടയുള്ള റിട്ട ്്ുറത്തപ്പടുവിക്കോൻ സുപ്ീീം ക ോടതിക്ക ്അധി ോരമുണ്്ട. സുപ്ീീം 

ക ോടതിയുത്തടയുീം ഹൈകക്കോടതിയുത്തടയുീം റിട്ട ്അധി ോര്രിധി തമ്മിെുള്ള 

വയതയോസീം, മൗെി ോവ ോശങ്ങൾ മോപതീം ഉൾത്തപ്പടുന്ന ക സു ളിൽ സുപ്ീീം 

ക ോടതിക്ക ്റിട്ട ്്ുറത്തപ്പടുവിക്കോത്തമന്നുീം ഹൈകക്കോടതി ൾക്ക ്അത്തല്ലങ്കിെുീം 

റിട്ടു ൾ ്ുറത്തപ്പടുവിക്കോത്തമന്നതുമോണ്. 
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ഹൈകക്കോടതി 

 1862-ൽ  ൽക്കട്ട, കബോീംത്തബ, മപദോസ ്എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഹൈകക്കോടതി ൾ 

സ്ഥോ്ിച്ചകപ്പോഴോണ ്ഇന്ത്യയിൽ ഹൈകക്കോടതിയുത്തട സ്ഥോ്നീം ആരീംഭിച്ചത.് 

നോെോമകെത ്1866-ൽ അെൈബോദിെുീം ്ിന്നീട ്പബിട്ടീഷ് ്ഇന്ത്യയിത്തെ മറ്റ ്

പ്വിശയ ളിെുീം സ്ഥോ്ിതമോയി, തുടർന്ന ്സവോതപന്ത്യോനന്ത്രീം സീംസ്ഥോനങ്ങൾ എന്ന ്

വിളിക്കത്തപ്പട്ടു. 

 1956-ത്തെ ഏഴോീം കഭദഗതി നിയമീം അനുസരിച്ച,് ്ോർെത്തമന്റിന ്രകണ്ടോ 

അതിെധി കമോ സീംസ്ഥോനങ്ങൾകക്കോ രകണ്ടോ അതിെധി കമോ സീംസ്ഥോനങ്ങൾക്കുീം 

ഒരു ക പരഭരണ പ്കദശെിനുീം ഒരു ത്ത്ോതു ഹൈകക്കോടതി സ്ഥോ്ിക്കോൻ  ഴിയുീം. 

 നിെവിൽ 24 ഹേയകോെതികളോണ ്രോജയെുള്ളത.് അവയിൽ മൂത്തന്നണ്ണീം ത്ത്ോതു 

ഹൈകക്കോടതി ളോണ്. സവന്ത്മോയി ഒരു ഹൈകക്കോടതിയുള്ള ഏ  ക പരഭരണ 

പ്കദശമോണ ്ഡൽൈി (1966 മുതൽ). മറ്റ ്ക പരഭരണ പ്കദശങ്ങൾ വിവിധ സീംസ്ഥോന 

ഹൈകക്കോടതി ളുത്തട അധി ോര്രിധിയിൽ വരുന്നു. 

 ജഡ്ജിമോരുത്തട നിയമനീം ഒരു ഹൈകക്കോടതിയിത്തെ ജഡ്ജിമോത്തര നിയമിക്കുന്നത ്

രോഷ്്പട്തിയോണ.് ഇന്ത്യൻ ചീഫ ്ജസ്റ്റിസുമോയുീം ബന്ധത്തപ്പട്ട സീംസ്ഥോന 

ഗവർണറുമോയുീം  ൂടിയോകെോചിച്ച കശഷ്ീം രോഷ്്പട്തിയോണ ്ഹൈകക്കോടതി ചീഫ ്

ജസ്റ്റിസിത്തന നിയമിക്കുന്നത.് മറ്റ ്ജഡ്ജിമോരുത്തട നിയമനെിനോയി, ബന്ധത്തപ്പട്ട 

ഹൈകക്കോടതി ചീഫ ്ജസ്റ്റിസുമോയുീം  ൂടിയോകെോചിക്കുന്നു. രകണ്ടോ അതിെധി കമോ 

സീംസ്ഥോനങ്ങൾക്ക ്ഒരു ത്ത്ോതു ഹൈകക്കോടതിയുത്തട  ോരയെിൽ, ബന്ധത്തപ്പട്ട എല്ലോ 

സീംസ്ഥോനങ്ങളിത്തെയുീം ഗവർണർമോരുമോയി രോഷ്്പട്തി  ൂടിയോകെോചിക്കുന്നു. 

 ജഡ്ജിമോരുടെ യയോഗ്യതകൾ: ഒരു ഹൈകക്കോടതി ജഡ്ജിയോയി നിയമിക്കത്തപ്പടുന്ന 

ഒരോൾക്ക ്ഇനിപ്പറയുന്ന കയോഗയത ൾ ഉണ്ടോയിരിക്കണീം: A. അയോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ 

്ൗരനോയിരിക്കണീം. ബി. (എ) അകേൈീം ്െ ്

വർഷ്കെക്ക ്ഇന്ത്യയുത്തട പ്കദശെ ്ഒരു 
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ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസ ്വൈിച്ചിരിക്കണീം, അത്തല്ലങ്കിൽ (ബി) ്െ ്വർഷ്കെക്ക ്ഒരു 

ഹൈകക്കോടതിയുത്തട (അത്തല്ലങ്കിൽ തുടർച്ചയോയി ഹൈകക്കോടതി ളിൽ) 

അഭിഭോഷ് നോയിരിക്കണീം. 

 ജഡ്ജികയോടുള്ള സതയപ്തിജ്ഞകയോ സതയപ്തിജ്ഞകയോ സീംസ്ഥോനെിന്ത്തറ 

ഗവർണകറോ ഇതിനോയി അകേൈീം നികയോഗിച്ച ചിെ വയക്തി കളോ ആണ ്നടെുന്നത.് 

 ജഡ്ജിമോരുടെ കോലോവധി - എ. 62 വയസ്സ ്തി യുന്നത് വത്തര അകേൈീം ചുമതെ 

വൈിക്കുന്നു. ബി. പ്സിഡന്റിന ് ത്തെഴുതി അകേൈെിന ്തനത്്തറ ഓഫീസ ്

രോജിവയ്ക്കോീം. സി. ്ോർെത്തമന്റിനത്്തറ ശു്ോർശ പ് ോരീം രോഷ്്പട്തിക്ക ്

അകേൈത്തെ തന്ത്തറ ഓഫീസിൽ നിന്ന ്്ുറെോക്കോീം. ഡി. സുപ്ീീം ക ോടതി 

ജഡ്ജിയോയി നിയമിക്കത്തപ്പടുകപോകഴോ മത്തറ്റോരു ഹൈകക്കോടതിയികെക്ക ്സ്ഥെീം 

മോറ്റത്തപ്പടുകപോകഴോ അകേൈീം തന്ത്തറ ഓഫീസ ്ഒഴിയുന്നു. 
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