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ഇന്ത്യയുടെ 49-ാ മത് ചീഫ ്ജസ്റ്റിസ് 
  

എന്ത്ുട  ണ്ട ണ് ഇത് വ ർത്തയ  ുന്നത്? 
 

2022 ഓഗസ്റ്റിൽ രാഷ്ട്രപതി ്രൗപതി മുർമു ഇന്ത്യയുടര 49-ാാമതട ചീഫട ജസ്റ്റിസായി 

ജസ്റ്റിസ ്യു യു ലളിതിടെ നിയമിച്ചു.2022 നവംബർ 8-നട വിരമിക്കൽ ടഷ്ഡ്യൂൾ 

ടചയ്യുന്നതതാടര ജസ്റ്റിസട യു.യു. ലളിതിനട മൂന്നട മാസത്തിലധികം ടചറിയ കാലയളവട 

ലഭിക്കും. ഒരു സംസ്ഥാന ഹൈതക്കാരതിയിൽ  ജഡ്ജിയായി ്പവർത്തിക്കാടത ബാർ 

കൗൺസിലിൽ നിന്നട തനരിട്ടട നിയമിതനായ രണ്ടാമടത്ത ചീഫട ജസ്റ്റിസാണട ലളിതട. 

ഇന്ത്യയിടല ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജുഡ്ീഷ്യൽ പരവിയാണട ചീഫട ജസ്റ്റിസട ഓഫട ഇന്ത്യ. 

ജസ്റ്റിസട എൻ വി രമണയുടര പിൻഗാമിയായി ജസ്റ്റിസട യു യു ലളിതട ഇന്ത്യയുടര 49-

ാാമതട ചീഫട ജസ്റ്റിസായി നിയമിതനായി. സിടജഐയുടര നിയമനം, തയാഗയതകൾ 

എന്നിവ ഞങ്ങൾ ഇവിടര ചർച്ച ടചയ്യുന്നു. 

 

ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് - യയ ഗ്യത 

ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരടനന്നതിലുപരി, അവർ ഇനിപ്പറയുന്ന മാനരണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം. 

 അവൻ / അവൾ കുറഞ്ഞതട അഞ്ചട വർഷ്ടമങ്കിലും ഒരു ഹൈതക്കാരതി 

ജഡ്ജിയായി തസവനമനുഷ്ഠ ിച്ചിട്ടുണ്ടട. 

 അവൻ /അവൾ ഏടതങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തട ഹൈതക്കാരതിയുടര 

അഭിഭാഷ്കനായി കുറഞ്ഞതട പത്തട വർഷ്ടമങ്കിലും തസവനമനുഷ്ഠ ിച്ചിട്ടുണ്ടട. 

 രാഷ്ട്രപതിയുടര അഭി്പായത്തിൽ, അവൻ/അവൾ ഒരു വിശിഷ്ട 

നിയമജ്ഞനായിരിക്കണം. 

 

ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിെ്ടെ െിയമെം 

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘരനയുടര ആർട്ടിക്കിൾ 124 ്പകാരം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയാണട 

ഇന്ത്യയുടര ചീഫട ജസ്റ്റിസിടനയും (CJI) സു്പീം തകാരതിയിടല മറ്റട ജഡ്ജിമാടരയും 

നിയമിക്കുന്നതട. ഇന്ത്യൻ സു്പീം തകാരതിയിടല (എസടസി) ജഡ്ജിമാരുമായി 

കൂരിയാതലാചിച്ച തശഷ്ം രാഷ്ട്രപതി നിയമനം നരത്തുടമന്നട ആർട്ടിക്കിൾ 124 

വിവരിക്കുന്നു. 

 

ആർട്ടിക്കിൾ 217: ഹൈതക്കാരതിയിടല ജഡ്ജിമാരുടര നിയമനം ഹകകാരയം 

ടചയ്യുന്നു. സംസ്ഥാന ഗവർണർ, സിടജഐ, സംസ്ഥാന ഹൈതക്കാരതി ചീഫട ജസ്റ്റിസട 

എന്നിവരുമായി കൂരിയാതലാചിച്ച തശഷ്മാണട രാഷ്ട്രപതിയും അതട ടചയ്തതട. 

കൂരാടത, ഇന്ത്യയിടല ഒരു ചീഫട ജസ്റ്റിസിനടടറ കാലാവധി അവർക്കട 65 വയസ്സട 

തികയുന്നതുവടരയാണട, അതതസമയം ഹൈതക്കാരതിയിടല ജഡ്ജിമാർ 62 വയസ്സിൽ 

വിരമിക്കുന്നു. 
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ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിടെയും മറ്്റ ജഡ്ജിമ ടെയും െിയമിക്കുന്ന 

സംവിധ െം 
സു്പീം തകാരതിയിടലയും ഹൈതക്കാരതികളിടലയും ഏറ്റവും മുതിർന്ന 

ജഡ്ജിമാടരയും സിടജഐമാടരയും നിയമിക്കാൻ ടകാളീജിയം സംവിധാനം 

ഉപതയാഗിക്കുന്നു. "ടകാളീജിയം" എന്ന പരം ഭരണഘരനയിൽ എവിടരയും 

പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല, അതട രാഷ്ട്രപതിയുടര കൂരിയാതലാചനടയ വിവരിക്കുന്നു. 

ടകാളീജിയം നിയമനത്തിനായി ആരയം നിർതേശിച്ച തപരുകളിൽ നിന്നട 

ഇനടറലിജൻസട ബയൂതറാ (ഐബി) പശ്ചാത്തല അതനേഷ്ണം നരത്തി. അതതസമയം, 

ടകാളീജിയം നിർതരശിക്കുന്ന തപരുകൾടക്കതിടര സർക്കാരിനും എതിർപ്പട 

ഉന്നയിക്കാം. 

തുരർന്നുള്ള തകസുകളും വിധികളും വന്നതതാടര ഇതട മാറി. ഹൈതക്കാരതി, സു്പീം 

തകാരതി ജഡ്ജിമാരുടര നിയമനങ്ങൾക്കും സ്ഥലംമാറ്റങ്ങൾക്കും സു്പീം തകാരതി 

ചില മാർഗനിർതരശങ്ങതളാ മാനരണ്ഡങ്ങതളാ പുറടപ്പരുവിച്ചിരുന്നു. 

സു്പീം തകാരതി ജഡ്ജിമാരുടര നിയമനത്തിനുള്ള ടകാളീജിയം സു്പീം 

തകാരതിയിടല ഏറ്റവും മുതിർന്ന 4 ജഡ്ജിമാരാണട. 

ഹൈതക്കാരതി ജഡ്ജിമാരുടര നിയമനത്തിനുള്ള ടകാളീജിയം സംവിധാനത്തിൽ 

സു്പീം തകാരതിയിടല ഏറ്റവും മുതിർന്ന 2 ജഡ്ജിമാരാണുള്ളതട. 

ഹൈതക്കാരതി ജഡ്ജിമാരുടര സ്ഥലംമാറ്റത്തിനുള്ള ടകാളീജിയത്തിൽ രണ്ടട 

ഹൈതക്കാരതികളിടലയും ജഡ്ജിമാർടക്കാപ്പം സു്പീം തകാരതിയിടല (എസടസി) 

നാലട മുതിർന്ന ജഡ്ജിമാരും ഉൾടപ്പരുന്നു. 

 

ട  ളീജിയം സംവിധ െത്തിടെതിടെയുള്ള വിമർശെം 

ടകാളീജിയം സംവിധാനം ഹകകാരയം ടചയ്യുന്ന ്പധാന ്പശ്നം 

സുതാരയതയില്ലായ്മയാണട. 2009-ൽ സമർപ്പിച്ച തലാ കമ്മീഷ്ൻ ഓഫട ഇന്ത്യയുടര 

(എൽസിഐ) പഴയ റിതപ്പാർട്ടിൽ, ജഡ്ജിമാരുടര നിയമനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന 

സേജനപക്ഷപാതത്തിനടടറ സാധയതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും സർക്കാരിനടടറ 

അരുത്ത ബന്ധമുള്ളവതരാ അഭയുരയകാംക്ഷികതളാ ഉള്ള ഒരു വയക്തിടയ ഉയർന്ന 

പരവിയിതലക്കട വരാനുള്ള സാധയതയും റിതപ്പാർട്ടട ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. 

 

ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിടെ െീക്കം ടചയ്യുന്നതിെുള്ള 

െെപെിക് മം 

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘരനയുടര ആർട്ടിക്കിൾ 124 (4) ഇന്ത്യൻ ചീഫട ജസ്റ്റിസിടന നീക്കം 

ടചയ്യുന്ന നരപരികടളക്കുറിച്ചട ്പതിപാരിക്കുന്നു. ഓതരാ പാർലടമനടറിടലയും 

ഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങളുടരയും പിന്ത്ുണതയാടര ഭൂരിപക്ഷം പാരില്ലാത്ത ്പതമയം 

പാസാക്കിയതിനട തശഷ്ം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയുടര ഉത്തരവിലൂടരയല്ലാടത ചീഫട 

ജസ്റ്റിസിടനതയാ സു്പീം തകാരതിയിടല (എസടസി) ഏടതങ്കിലും ജഡ്ജിടയതയാ 

അതേൈത്തിനടടറ ഓഫീസിൽ നിന്നട പുറത്താക്കാൻ കഴിയില്ല. ഓതരാ 

ഭവനത്തിടലയും ആടക അംഗങ്ങളുടര 2/3 ൽ താടഴയാണട ൈാജരാകുന്നതും തവാട്ടട 
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ടചയ്യുന്നതും". സാധാരണയായി സിടജഐടയ നീക്കം ടചയ്യുന്നതട ടതളിയിക്കടപ്പട്ട 

കഴിവില്ലായ്മയുടരതയാ തമാശം ടപരുമാറ്റത്തിനടടറതയാ തപരിലാണട. ഈ നീക്കം 

ടചയ്യൽ നരപരി്കമം ഇന്ത്യൻ ്പസിഡ്നടറിനടടറ ഇംപീച്ചടടമനടറിനട സമാനമാണട. 

 

ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിെ്ടെ അധി  െങ്ങൾ 

 സു്പീം തകാരതിയിതലക്കും ഹൈതക്കാരതിയിതലക്കും ജഡ്ജിമാടര 

നിയമിക്കുതപാൾ രാഷ്ട്രപതി ചീഫട ജസ്റ്റിസുമായി 

കൂരിയാതലാചിതക്കണ്ടതുണ്ടട. സു്പീം തകാരതിയിതലക്കും 

ഹൈതക്കാരതിയിതലക്കും ജഡ്ജിമാരുടര നിയമനം തീരുമാനിക്കുന്ന 

ടകാളീജിയം സംവിധാനടത്ത നയിക്കുന്നതട ചീഫട ജസ്റ്റിസാണട. ടകാളീജിയം 

സംവിധാനത്തിൽ സു്പീം തകാരതിയിടല ഏറ്റവും മുതിർന്ന 4 ജഡ്ജിമാരും 

ഉൾടപ്പരുന്നു. 

 തകസുകൾ അനുവരിക്കുന്നതിനും ഭരണഘരനാ, ജുഡ്ീഷ്യൽ ടബഞ്ചുകടള 

നിയമിക്കുന്നതിനും അവൻ/അവൾ ഉത്തരവാരിയാണട. അതിനാൽ 

അതേൈടത്ത 'മാസ്റ്റർ ഓഫട രി തറാസടറടറർ' എന്നട വിളിക്കുന്നു. 

 ഇന്ത്യയുടര ചീഫട ജസ്റ്റിസിനടടറ സാന്നിധയത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി സതയ്പതിജ്ഞ 

ടചയ്തു. 

 ഇന്ത്യയുടര രാഷ്ട്രപതിയുടരയും ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടരയും ഓഫീസട 

ഒഴിഞ്ഞുകിരക്കുതപാൾ, സിടജഐ ഇന്ത്യയുടര രാഷ്ട്രപതിയായി 

്പവർത്തിക്കുന്നു. 

 മുൻഗണനാ ്കമത്തിൽ അവൻ / അവൾ തലാകടസഭാ സ്പീക്കറുമായി ആറാം 

സ്ഥാനം പങ്കിരുന്നു. 
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