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കകേരള ഹഹൈകകക്കോടതത, എറണക്കോകുളള

ഹൈക്കോജർ

ബഹുമക്കോനപപ്പെട്ട ചചീഫഫ് ജസതസഫ് ശചീ എസഫ്. മണതകുമക്കോർ

& 

ബഹുമക്കോനപപ്പെട്ട ജസതസഫ് ശചീ ഷക്കോജത പത . ചക്കോലത

2023/27 പപൗഷ, 1944 ജനുവരത 17, പചക്കോവക്കോഴ

2016 പല  WA  നമ  ർ 926

കകേരള ഹഹൈകകക്കോടതതയുപട WPC 4325/2016 പല 16. 3. 2016 തതയതതയതപല

വതധതനനക്കോയതതപനതതപര. 

അപ്പെചീ വക്കോദതൽ  / 1  ാക്കോള  എതത കേകതർ  :

പകേക്കോട്ടകേഫ് മഹൈചീന്ദ്ര ഹപ്രൈവറഫ് ലതമതറഡതനഫ്  27  ബത.  പകേ.  സത,  സത-27  കബക്കോകഫ്,  ബക്കോന്ദ്ര-കു ളർ
കകേക്കോളപ്ലകഫ്,  ബക്കോന്ദ്ര  (ഇ),  മളഹബ-400051  എനതവതടങളത  രജതസ  പചയ ഓഫചീസളൽ ർ
4-ാക്കോള  നതലയതൽ,  തടതകക്കോര  പസനൻ ർ,  പക്കോലക്കോരതവട്ടള,  പകേക്കോചത-682025   ബക്കോഞഫ്ൽ
ഓഫചീസള.

 ശചീ നക്കോഗരക്കോജഫ് നക്കോരക്കോയണൻ

 ശചീ. പബകനക്കോജഫ് സത അഗസത  ൻ

   ശചീ പ്രൈതക്കോപഫ് പതള

ശചീ ഹസകജക്കോ ഹൈസ  ൻ

ശചീ പസബത  കതക്കോമസഫ് എനചീ  അഭതഭക്കോഷകേ  മകഖനൻ ർ .

എതത കേകതകേർ ൾ  /  ഹൈ ജതകക്കോര  ർ ൻ  &   എതത കേകതകേ  ർ ൾ  2   ഉള   3   ഉള  :

1   കജക്കോസഫ് കുരനൻ, 63/2405, പനളകുഴ  വചീടഫ് സചീനതയ  കറക്കോഡഫ്ൽ ർ , പകേക്കോചത, എറണക്കോകുളള,
ഇനന-682018  പ്രൈതതനതധചീകേരതകന  കമക്കോ ബതറഫ്സഫ്  പടകകക്കോളജചീസഫ്  ഹപ്രൈവറഫ്  ലതമതറഡഫ്ർ
41/2533 സത, 1 ആള നതല, പമകടക്കോ പക്കോലസഫ്, എറണക്കോകുളള കനക്കോ തഫ്ർ .

2 കപക്കോലചീസഫ് സബഫ് ഇ പസകൻ ർ, പക്കോലക്കോരതവട്ടള കപക്കോലചീസഫ് കസഷൻ, പകേക്കോചത-682025.
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3  മധനസ  എളൻ .  ടത.  ബക്കോല  റതട്ടൻ .  ജതലക്കോ  ജഡ്ജത  ടത-4,  എമയ  ബത ഡതളഗഫ്ർ ൽ ,
പസ ട  കപക്കോലചീസഫ്  കസഷനഫ്  ൻ ൽ
 എതത  വശള ർ , എറണക്കോകുളള, പകേക്കോചത - 682018

അഡഡ. എൻ.  പകേ.  കമക്കോഹൈ ലക്കോൻ ൽ,  ശചീ.  പടക്ചനഫ് വത,  സചീനതയ  ജതർ .  പത.  എനതവർ
മകഖന

ഈ റതട്ടഫ്  അപ്പെചീ  ൽ 17.01.2023-നഫ്  928/2016  എന നമരതപനക്കോപ്പെള കകേക്കോടതത  മ പക്കോപകേൻ
വരുകേയുള,  അകത  ദതവസള  തപന  കകേക്കോടതത  ചവപട  കച ത  വതധതനനക്കോയളർ
പ്രൈസക്കോവതകകേയുള പചയ: 
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കകേരള ഹഹൈകകക്കോടതത, എറണക്കോകുളള

ഹൈക്കോജർ

ബഹുമക്കോനപപ്പെട്ട ചചീഫഫ് ജസതസഫ് ശചീ എസഫ്. മണതകുമക്കോർ

& 

ബഹുമക്കോനപപ്പെട്ട ജസതസഫ് ഷക്കോജത പത. ചക്കോലത

പചക്കോവക്കോഴ, 2023 ജനുവരത 17/27 പപൗഷള, 1944

2016 പല WA നമ  ർ 928

കകേരള ഹഹൈകകക്കോടതതയുപട WPC 8667/2016 പല 16. 3. 2016 തതയതതയതപല

വതധതനനക്കോയതതപനതതപര. 

അപ്പെചീ  വക്കോദതൽ  /4   ാക്കോള    എതതർ  കേകത   :

പകേക്കോട്ടകേഫ് മഹൈചീന്ദ്ര ഹപ്രൈവറഫ് ലതമതറഡതനഫ്  27  ബത.  പകേ.  സത,  സത-27  കബക്കോകഫ്,  ബക്കോന്ദ്ര-കു ളർ
കകേക്കോളപ്ലകഫ്,  ബക്കോന്ദ്ര  (ഇ),  മളഹബ-400051  എനതവതടങളത  രജതസ  പചയ ഓഫചീസളൽ ർ
4-ാക്കോള  നതലയതൽ,  തടതകക്കോര  പസനൻ ർ,  പക്കോലക്കോരതവട്ടള,  പകേക്കോചത-682025   ബക്കോഞഫ്ൽ
ഓഫചീസള.

ശചീ നക്കോഗരക്കോജഫ് നക്കോരക്കോയണൻ

ശചീ. പബകനക്കോജഫ് സത അഗസതൻ

  ശചീ പ്രൈതക്കോപഫ് പതള

  ശചീ ഹസകജക്കോ ഹൈസ  ശചീ പസബത  കതക്കോമസഫ്ൻ ൻ

  ശചീ വതഷ ഭവകനന്ദ്ര   എനചീ അഭതഭക്കോഷകേ  മകഖനൻ ർ

എതതർ  കേകതകേൾ  /  ഹൈ ജതകക്കോര  ർ ൻ  &   എതതർ  കേകതകേ  ൾ  1   മത  ൽ  3   വപര  :

അലതയക്കോരുപട  മകേനക്കോയ  അഷ്റഫഫ്  വത.  എ,  45  വയസഫ്  ,  വക്കോരനതഫ്  പറമത  വചീടഫ്ൽ
കുനകതരത, ഹതകക്കോട്ടുകേര പത. ഒ., എറണക്കോകുളള-683106.
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2  കകേരളപത പ്രൈതതനതധചീകേരതകന സബഫ് ഇ പസകൻ ർ,  ആലവ കപക്കോലചീസഫ് കസഷൻ,
ആലവ-683101

സളസക്കോന കപക്കോലചീസഫ് കമധക്കോവത, തതരുവനനപുരള-695001.

ടത.  ബക്കോലൻ,  മധനസൻ,  ടത-4,  എമയ  ബത ഡതളഗഫ്ർ ൽ ,  ഹഹൈകകക്കോടതതകഫ്  സമചീപള,
പകേക്കോചത-692018.

ശചീ. പടക്ചനഫ് വത, സചീനതയ  ജതർ . പത.

ഈ റതട്ടഫ്  അപ്പെചീ  ൽ 17.01.2023  നഫ്  സമ പ്പെതകകേയുള  ർ ,  അകത ദതവസള തപന കകേക്കോടതത
തക്കോപഴപ്പെറയുന വതധതനനക്കോയള പുറപപ്പെടുവതകകേയുള പചയ:

വതധതനനക്കോയള 

(2016 പല WA നമ  ർ 926 ഉള 928 ഉള)

2023 ജനുവരതയതപല 17-ാക്കോള ദതവസമക്കോണഫ് ഇതഫ്.

ഷക്കോജത പത  .   ചക്കോലത  , J

യഥക്കോക്രമള  ഡബബ്ല്യുപത  (സത)   നമർ.4325/16,  8667/2016  എനതവയതപല   ഒനക്കോള
എതകേകതയുള കനക്കോ  ബക്കോങതളഗഫ്  ധനകേക്കോരന സക്കോപനവമക്കോയ പകേക്കോട്ടകേഫ്  മഹൈചീന്ദ്ര ഹപ്രൈളൺ
ലതമതറഡക്കോണഫ്,  സതളഗത  ജഡ്ജതൾ ,  അപ്പെചീലകേളത  ഒനക്കോള  എതകേകത  ന കേതയ  റതട്ടഫ്ൽ ൽ
ഹൈ ജതകേ  അനുവദതകകേയുള ആ ബതകടഷ  ആ ഡഫ് കേ സതലതകയഷ  ആകഫ്ർ ൾ ർ ൻ ൻ ൺ ൻ ,
1996  പല,  ഇനതമത  ൽ 'ആകഫ്  1996'  പസക  ൻ 17  പ്രൈകേക്കോരള  ആ ബതകടറർ ർ
പക്കോസക്കോകതയ,  ഈടക്കോയ  വക്കോഹൈനള  ആരത  നതനഫ്  കേപണടുതക്കോലള  അഡഡകകറഫ്ൽ
കേമചീഷ ഷണ  മകഖപന  അപ്പെചീ  വക്കോദത  ൻ ർ ൽ /   അവകേക്കോശകേകതക
ബനവസതപലടുകക്കോപമന്നു അനുവദതകന ഇടകക്കോല ഉതരവഫ്  റദക്കോകകേയുള പചയ  2016
മക്കോ ചഫ്  ർ 16 പല  സതളഗത  ജഡ്ജതയുപട  പപക്കോതവതധതപയ  കചക്കോദനള  പചയപകേക്കോണഫ്  റതട്ടഫ്ൾ
ഹൈ ജതകേ  സമ പ്പെതചതരതകനതഫ്ർ ൾ ർ . 1996  പല നതയമതതപല  17 (2)-ാക്കോള വകുപ്പെഫ് കൂടക്കോപത
ഒരു  ആ ബതകടറ കഫ്ർ ർ ,  പക്കോസക്കോകതയ  ഉതരവഫ്  നടപ്പെക്കോകക്കോ  അധതകേക്കോരമതപലന്നുളൻ ,
ആ ബതകടറ  ന കേതയ ഉതരവഫ് നടപ്പെക്കോകനതതനഫ്ർ ർ ൽ , സതവത  കപ്രൈക്കോസചീജ  കകേക്കോഡതപലൽ ർ
വനവസകേ  പരതഗണതകനതത  കകേക്കോടതതയുപട  ഇടപപട  ആവശനമക്കോപണന്നുളൾ ൽ ൽ
സതളഗത  ജഡ്ജത   കേപണതതയ  ഈ  വതധതനനക്കോയതതപന  നതയമസക്കോധതപയയുളൾ
കതനതപയയുള   കചക്കോദനള  പചയന   അപ്പെചീലകേളക്കോണഫ്  സമ പ്പെതകനതഫ്ർ .  വതഷയള
ഒന്നുതപനയക്കോയതതനക്കോ  കേകതകേളപട  സമതപ്രൈകേക്കോരള  അപ്പെചീലകേ  ഈ പപക്കോത  ൽ ൾ 2.
വതധതനനക്കോയതതലപട തചീ പ്പെക്കോകന്നുർ . 



5

2. റതട്ടഫ് ഹൈ ജതകേ  തചീ പ്പെക്കോകനതതനുള അടതസക്കോന വസതകേ  ചവപടടർ ൾ ർ ൾ

വക്കോഹൈനള വക്കോങനതതനക്കോയത എതത കേകതകേ  മക്കോസഗഡകളക്കോയത തതരതചടയണള എനർ ൾ
ഹഹൈകപ്പെക്കോതചീകകഷ  കേരക്കോറകേ  പ്രൈകേക്കോരള  അപ്പെചീലകേളതപല  കേകതകേ  അപ്പെചീൻ ൾ ൾ ൽ
വക്കോദതയതല്   നതനഫ്  വക്കോയ്പ  എടുതതട്ടുണഫ്.  തതരതചടവത  വചീഴ  വരുതതയതതപന  തട നഫ്ൽ ർ
എതകേകതകേളള  അപ്പെചീ  വക്കോദതകേളള  തമത  ഉണക്കോകതയ  കേരക്കോറതപനൽ ൽ
അടതസക്കോനതതലക്കോണഫ് ആ ബതകടറപറ നതയമതചതഫ്ർ .

അഭതഭക്കോഷകേ കേമചീഷണപറ നതയമതചഫ് വക്കോഹൈനങ  തതരതപചടുകനതതനഫ് ഇടകക്കോല നടപടതൾ
കവണപമനഫ്  ആവശനപപ്പെട്ടഫ്  പകയതള  പപറചീഷകനക്കോപടക്കോപ്പെള  അപ്പെചീ  വക്കോദത  അകപകൽ
സമ പ്പെതചർ .  ഇടകക്കോല  ഉതരവതനുള  അകപക  അനുവദതകകേയുള  കപക്കോലചീസഫ്
സഹൈക്കോയകതക്കോപട  വക്കോഹൈനള  വചീണള  ഹകേവശള  വയക്കോ  അഡഡകകറഫ്  കേമചീഷണ കഫ്ൻ ർ
നത കദശള ന കുകേയുള പചയർ ൽ . 1996 പല നതയമതതപല വനവസകേ  കേണകതപലടുതഫ്ൾ
വസതക്കോപരവള  നതയമപരവമക്കോയ  മഴവ  സക്കോഹൈചരനങളള  ഉ പകക്കോളതച  കശഷളൻ ൾ ,
ആ ബതകടറ  പക്കോസക്കോകതയ  ഉതരവഫ്  നതയമപ്രൈകേക്കോരള  നതലനത കനതല  എനർ ർ ൽ
നതഗമനതത   സതളഗത  ജഡ്ജത എതതകച ന്നുൽ ൾ ർ .

3.  അപ്പെചീ വക്കോദതഭക്കോഗള   അഭതഭക്കോഷകേനക്കോയ ശചീൽ .നക്കോഗരക്കോജഫ്  നക്കോരക്കോയണൻ,  സളസക്കോന
സ കക്കോ  ഉകദനക്കോഗസ കഫ് കവണത  മതത ന ഗവ പമനഫ് പ്ലചീഡ  ശചീർ ർ ർ ർ ൺ ർ . കടകേഫ്  ചനഫ്,
എനതവരുപട  വക്കോദങളള  കരഖകേളള  ഞങ  കകേ കകേയുള  പരതകശക്കോധതകകേയുളൾ ൾ
പചയതട്ടുണഫ്.

4.  സതളഗത  ജഡ്ജതയുപട  വതധതയത  എപനങതലള  ഇടപപട  ആവശനമകണക്കോൾ ൽ ൽ
എനതക്കോണഫ് പരതഗണതകകണ ഒകരപയക്കോരു കചക്കോദനള.

5. അപ്പെചീ  വക്കോദതയുപട അഭതഭക്കോഷകേനക്കോയ ശചീ നക്കോഗരക്കോജഫ് നക്കോരക്കോയണ  ആകഫ് ൽ ൻ 1996 പല
17  ആള  വകുപ്പെതപല  2  ആള  ഉപവകുപ്പെതപന  ആശയതകകേയുള,  വക്കോഹൈനങളപട
സളരകണതതനുള  ഇടകക്കോല  കേസഡതകള  ഉതരവതടക്കോനുള  ആയത  ഒരു  അഡഡകകറഫ്
കേമചീഷണപറ  നതയമതചപകേക്കോണഫ്  നടപ്പെതലക്കോകനതതനുമള  എലക്കോ  അധതകേക്കോരവള
ആ ബതകടററത  നതകതപമക്കോപണന്നുള സമ പ്പെതകകേയുള പചയർ ൽ ർ .  

6. 17 ആള വകുപ്പെഫ്  ,  ആ ബതട  ടതബബണ  ഉതരവതട്ട ഇടകക്കോല നടപടതകേളമക്കോയതർ ൽ ൽ
ബന്ധപപ്പെട്ടതരതകന്നു,  ഉപവകുപ്പെഫ്  (1)  സളബന്ധതകനതഫ്  (i)  പ്രൈക്കോയപ തതയക്കോകേക്കോത ഒരുർ
വനകതകഫ് അപലങത  മദനസ നടപടതകേളപട ആവശനങ കക്കോയത ഒരു രകതതക്കോവതപനൽ ൾ
നതയമതകനതതനഫ്;  അഥവക്കോ  (ii)  ഇനതപ്പെറയുന ഏപതങതലള കേക്കോരനങളത  പരതരകയുപടൽ
ഒരു ഇടകക്കോല നടപടതകക്കോയത, അതക്കോയതഫ്:-

- 
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(എ) ആ ബതകടഷ  കേരക്കോറതപന വതഷയമക്കോയ ഏപതങതലള മതലകേളപട സളരകണകമക്കോർ ൻ
ഇടകക്കോല സളരകണകമക്കോ വത പ്പെനകയക്കോൽ

(ബത)      ത കതതലള തകേ മക്കോധനസളർ (ആ ബതകടഷർ ൻ) വഴത ഉറപ്പെക്കോകകേ.

(സത)  ആ ബതകടഷനതപല  ത കവതഷയമക്കോയ  ഏപതങതലള  മതലതപനകയക്കോർ ർ
വസവതപനകയക്കോ  തടങകലക്കോ  സളരകണകമക്കോ  പരതകശക്കോധനകയക്കോ,  അപലങത  അതതൽ ൽ
ഉയരുന  ഏപതങതലള  കചക്കോദനകമക്കോ,  കമ പ്പെറഞ  ആവശനങളത  ഏപതങതലളൽ ൽ
ആവശനതതനഫ്  ഏപതങതലള  വനകതപയ  ഏപതങതലള  കേകതയുപട  ഹകേവശമള
ഏപതങതലള  ഭമതയതകലക്കോ  പകേട്ടതടതതകലക്കോ  പ്രൈകവശതകക്കോ  അധതകേക്കോരപപ്പെടുതകേകയക്കോൻ ,
അപലങത  ഏപതങതലള  സക്കോമതളകേ  എടുകക്കോ  അധതകേക്കോരപപ്പെടുതകേകയക്കോൽ ൾ ൻ ,
അപലങത  പ ണമക്കോയ  വതവരങകളക്കോ  പതളതവകേകളക്കോ  ലഭതകനതതനഫ്  ആവശനകമക്കോൽ ർ
യുകകമക്കോ   ആയ  ഏപതങതലള  നതരചീകണള  നടതകേകയക്കോ,  വതചക്കോരണ  നടതകേകയക്കോ
പചയകേ.

(ഡത) ഇടകക്കോല ഇ ജക  അപലങത  ഒരു റതസചീവറതപന നതയമനളൻ ൻ ൽ

(ഇ)  മദനസത ടതബബണലതനഫ്  നചീതതയുകവള പസപൗകേരനപ്രൈദവമക്കോപണനഫ് കതക്കോന്നുന മറഫ്
ഇടകക്കോല  സളരകണ  നടപടതകേ  കൂടക്കോപത  മദനസത  ടതബബണലതനഫ്  അതതപനൾ
മമതലള ഏപതങതലള  നടപടതകേളപട ആവശനതതനുള അനുബന്ധമക്കോയുള ഉതരവകേൾ
പുറപപ്പെടുവതകനതതനഫ് കകേക്കോടതതകള അകത അധതകേക്കോരള ഉണക്കോയതരതകനതക്കോണഫ്.

(2)  37-ാക്കോള  വകുപ്പെത  കേചീഴത  ഒരു  അപ്പെചീലത  പക്കോസക്കോകതയ  ഏപതങതലളൻ ൽ ൽ
ഉതരവകേ കഫ്  വതകധയമക്കോയതൾ ,   ഈ  വകുപ്പെത  കേചീഴത  മദനസത  ടതബബണൻ ൽ ൽ
പുറപപ്പെടുവതകന  ഏപതക്കോരു  ഉതരവള  കകേക്കോടതത  ഉതരവക്കോയത  കേണകക്കോകകണതള
ഉതരവഫ്,  1908-പല  സതവത  നടപടത  നതയമസളഹൈതത  ൽ (1908-പല  5)പ്രൈകേക്കോരള
നടപ്പെക്കോകക്കോവനതള   എലക്കോ  ആവശനങ കള  കകേക്കോടതതയുപട  ഒരു  ഉതരവക്കോയതൾ
കേരുതപപ്പെകടണതമക്കോണഫ്.

7.  പസക  ൻ 17  പല  ഉപവകുപ്പെഫ്  (2)  പ്രൈകേക്കോരള,  ഒരു  സതവത  കകേക്കോടതതയക്കോയതൽ
പ്രൈവ തതകക്കോനുള  ഉതരവഫ്  നടപ്പെക്കോകക്കോനുമള അധതകേക്കോരള ആ ബതകടററതനഫ്  ഉപണനഫ്ർ ർ
വനവസ  വനകമക്കോകന്നുപവനഫ്   അഭതഭക്കോഷകേ  വക്കോദതകന്നുൻ .1996  പല  നതയമതതപന
36-ാക്കോള  വകുപ്പെതപന ആശയതചഫ്  സതളഗത  ജഡ്ജത  നടതതയ കേപണതൾ ൽ,  1996  പല
നതയമതതപന  35-ാക്കോള  വകുപ്പെഫ്  പ്രൈകേക്കോരള,  ഒരു  മദനസ  വതധത  നടപ്പെക്കോകനതമക്കോയത
ബന്ധപപ്പെട്ട  ഒരു  ആ ബതട  അവക്കോ ഡഫ്  അനതമവള  അവകേക്കോശ  കേകതകേ കളർ ൽ ർ ൾ
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വനകതകേ കള  ബക്കോധകേവമക്കോണഫ്  എന്നുമള  അടതസക്കോന  കേക്കോരണതക്കോൾ ൽ
അവലളബതകക്കോനക്കോവതല  എന്നുള  തട ന്നു സമ പ്പെതകന്നുർ ർ .ഇതതപന  ഫലമക്കോയത  1996  പല
വകുപ്പെഫ്  32  പ്രൈകേക്കോരമള  നത ബന്ധതത  നടപടതകേ  അവസക്കോനതകകേയുളർ ൾ ,  അതതനക്കോൽ
ആ ബതകടറ  ഫങഫ്റസഫ്  ഒഫചീകഷനക്കോ  ആയതതചീരുകേയുള  അനതമ  ഉതരവഫ്ർ ർ
നടപ്പെക്കോകനതത  നതനഫ്  തടയപപ്പെടുകേയുള  പചയന്നുൽ .  സതളഗത  ജഡ്ജത  മക്കോധനസൾ
ഹടബബണ  ഉതരവതട്ട  ഒരു  ഇടകക്കോല  നടപടതകള  മക്കോധനസ  ഹടബബണൽ ൽ
ന കേതയ അനതമ  വതധതകള  ഇടയതലള സമക്കോനത നതയമപരമക്കോയത  ഉ പകക്കോളക്കോൽ ൾ ൻ
കേഴതയതപലനഫ് അഭതഭക്കോഷകേ  പറഞൻ .

1996 പല ആകതപന 5-ാക്കോള വകുപ്പെതകലകഫ് ഞങളപട ശദ കണതച അഭതഭക്കോഷകേൻ, 1996
പല  ആകതപന  1-ാക്കോള  ഭക്കോഗതക്കോ  നതയനതകപപ്പെടുന  കേക്കോരനങളത  ത കക്കോലളൽ ൽ ൽ
പ്രൈക്കോബലനതത  ഉള  മകറപതങതലള  നതയമതത  എനഫ്  അടങതയതട്ടുപണങതലളൽ ൽ ,  ആ
ഭക്കോഗതഫ്  അങപന  വനവസ  പചയതട്ടലക്കോപത  ഒരു  ജഡചീഷന  അകതക്കോറതറതയുളൽ
ഇടപപടക്കോ  പക്കോടുളതപലനഫ്  വക്കോദതചൻ .1996  പല  നതയമള  അവതരതപ്പെതകനതതനുള
വസകപളയുള കേക്കോരണങപളയുള ആശയതചക്കോണഫ് പ്രൈസത സമ പ്പെണങ  നടതനതഫ്ർ ൾ ,
അഭതഭക്കോഷകേ  പറയുനതനുസരതചഫ്ൻ ,  ആഭനനര  വനവഹൈക്കോരള,  അനക്കോരക്കോഷ്ട്ര  വക്കോണതജന
വനവഹൈക്കോരള,  വതകദശ,  ആ ബതട  അവക്കോ ഡകേ  നടപ്പെതലക്കോക  എനതവയുമക്കോയതർ ൽ ർ ൾ ൽ
ബന്ധപപ്പെട്ട  നതയമള  ഏകേചീകേരതകനതതനുള  കഭദഗതത  പചയനതതനുമക്കോണഫ്  നതയമള  1996
നടപ്പെതലക്കോകതയതഫ്.

അതതനക്കോൽ,  ഒരു  ഇടകക്കോല  നടപടത  നടപ്പെക്കോകക്കോ  കകേക്കോടതതയുപട  ഇടപപടൻ ൽ
ആവശനമക്കോപണങതൽ,  അതഫ്  1996  പല  നതയമള  അവതരതപ്പെതച  ഉകദശനപത
പരക്കോജയപപ്പെടുതപമനഫ് അഭതഭക്കോഷകേ  അഭതപ്രൈക്കോയപപ്പെട്ടുൻ .

8.  മറവശതഫ്,   സചീനതയ  ഗവ പമനഫ്  പ്ലചീഡർ ൺ ർ,   സതളഗത  ജഡ്ജതയുപടൾ
കേപണതലകേപള പ ണമക്കോയത പതനണചർ .

കൂടക്കോപത, പസക  ൻ 17 പ്രൈകേക്കോരമള ഒരു ഉതരവഫ് നടപ്പെതലക്കോകനതഫ് സളബന്ധതച കചക്കോദനള
Amazon.Com  NV  ഇ പവസഫ് പമനഫ്  കഹൈക്കോ ഡതളഗഫ് സഫ്  ൻ ൾ LLC  v  Future  Retail  Ltd-ൽ
സപ്രൈചീള  കകേക്കോടതത  പരതഗണതകകേയുള  (2022)  1  SCC  209-  റതകപ്പെക്കോ ട്ടഫ്  പചയകേയുളൽ ർ
ഇനതപ്പെറയുന രചീതതയത   പ്രൈസക്കോവതകകേയുള പചയൽ .

"71.  ഈ  സക്കോഹൈചരനള  പരതഹൈരതകനതതനക്കോണഫ്  വകുപ്പെഫ്  17  (2)  അവതരതപ്പെതചതഫ്.
ആ ബതട  ഹടബബണലതനഫ് തപന അതതപന ഉതരവകേ  നടപ്പെതലക്കോകക്കോ  കേഴതയതലർ ൽ ൾ ൻ
എനതത  സളശയമതലൽ ,  സതവത  നടപടതചട്ടള  പരക്കോമ ശതചഫ് ഒരു കകേക്കോടതതകഫ് മക്കോതകമൽ ർ
ഇതഫ്  പചയക്കോ  കേഴതയൻ .  എനക്കോ  പസക  ൽ ൻ 17  (2)  പ്രൈകേക്കോരള  കകേക്കോടതത
പ്രൈവ തതകകമക്കോ  അതഫ് പസക  ർ ൾ ൻ 9 (1)  പ്രൈകേക്കോരള പുറപപ്പെടുവതച കകേക്കോടതത ഉതരവഫ്
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നടപ്പെക്കോകനതതനഫ്  പ്രൈവ തതകന  അകത  രചീതതയത  പ്രൈവ തതകന്നുർ ൽ ർ .
അങപനയക്കോപണങതൽ,  സതവത  നടപടതചട്ടള  ൽ r/w  പസക  ൻ 17  (2)   പ്രൈകേക്കോരമക്കോണഫ്
ആ ബതട  ടതബബണലതപന ഉതരവഫ് നടപ്പെക്കോകനപതനഫ് വനകമക്കോണഫ്ർ ൽ . 

72.  പസക  ൻ 17 (2)  ഒരു നതയമ കേലതതകേഥ സഷതകന്നു എനതത  സളശയമതലൽ .
ആരബതട   ഹടബബണ  പുറപപ്പെടുവതച ഇടകക്കോല ഉതരവകേ  പ്രൈക്കോബലനതതൽ ൽ ൾ ൽ
പകേക്കോണവരുനതതനക്കോയത മക്കോതമക്കോണഫ് ഈ കേലതതകേഥ സഷതകപപ്പെട്ടതഫ്.

 സതവത  നടപടതചട്ടതതനു കേചീഴത  ഫയ  പചയപപ്പെടുന അപ്പെചീലകേളതകലകള  ഇതഫ്ൽ ൽ ൽ
വനക്കോപതപ്പെതകനതഫ്  ഈ  കേലതതകേഥ  നടപ്പെതലക്കോകനതത  നതയമസഭ  വതഭക്കോവനളൽ
പചയതട്ടതലക്കോത  ഒരു  വലതയ  കുതതചചക്കോട്ടമക്കോയതരതകള.  വക്കോസവതതൽ,  പരളജചീതഫ്  സതളഗഫ്
പകതജ കവഴ്സസഫ് ഐസതഡതഎസഫ് ലതമതറഡതല് [പരളജചീതഫ് സതളഗഫ് പകതജ വത.  ഐ.  സത.
ഡത.  എസഫ്.  ലതമതറഡഫ്,  (2006) 13  എസഫ്.  സത.  സത.  322],    ഈ കകേക്കോടതത,  2015  പല
കഭദഗതത  നതയമതതനഫ്  പതക്കോട്ടുമമഫ്  നതലനതനതരുനതകപക്കോപല,  ആ ബതകടഷർ ൻ
നതയമതതപന  36-ാക്കോള  വകുപ്പെഫ്  ഹകേകേക്കോരനള  പചയ  [അനഫ്  നതലനതനതരുന  വകുപ്പെഫ്  36
കഭദഗതതകഫ്  കശഷമള വകുപ്പെഫ്  36 (1)  പന പ്രൈതതബതളബമക്കോണഫ്]  1909-പല പ്രൈസതഡ സതൻ
ടപൗ സഫ് ഇ കസക്കോ വ സത ആകതപന പസക  ൺ ൻ ൾ ൻ ൻ 9-പന ഉകദശനതതനക്കോയുള ഒരു
ഡതക്രത  ആണഫ്  ആ ബതകടഷ  അവക്കോ ഡഫ്  എനഫ്  പറയക്കോകമക്കോ  എനഫ്   ഈ കകേക്കോടതതർ ൻ ർ
മമക്കോപകേ ഉനയതകപപ്പെട്ട കചക്കോദനതതനഫ്  മറപടതയക്കോയത ഈ കകേക്കോടതത വതധതച  (SCC  കപജഫ്.
345-46, ഖണതകേ 39-42) " 

39.  1899  പല ആ ബതകടഷ  ആകതപല  ർ ൻ 15-ാക്കോള  വകുപ്പെഫ്  പ്രൈകേക്കോരള  ഒരു ഡതക്രത  എന
കപക്കോപല  അതഫ്  നടപ്പെക്കോകക്കോ  വനവസ പചയന്നുൻ .  അങപന,  യഥക്കോ തതത  ഒരുർ ൽ
ഡതക്രത പതനടരക്കോപത   (പതനചീടഫ്  1940 പല ആ ബതകടഷ  നതയമതതപല പസക  ർ ൻ ൻ 17
പ്രൈകേക്കോരള ന കേതയതഫ് കപക്കോപലൽ ) അതക്കോയതഫ് ഒരു ഡതക്രത കപക്കോപല തപന ഒരു അനതമ വതധത
നടപ്പെതലക്കോകക്കോ  കേഴതയുളൻ .  ഈ പരതമതതമക്കോയ  ആവശനതതനഫ്  കവണത  സത.  പത.  സതയുപട
വനവസകേൾ, അനുവദതച പണള ഈടക്കോകനതതനക്കോയത ഉപയുകമക്കോകതയതരുന്നു.

എനതരുനക്കോലള,  ഈ അവക്കോ ഡഫ്  ർ (തതര്പപപ) ഒരു അവക്കോ ഡക്കോയത  തടരുകേയുള  സതർ .  പത.
സതയത  നത വചതചതട്ടുളത കപക്കോപല ഒരു ഡതക്രത ആയതതചീരുകേയുള പചയതലൽ ർ .  പക്കോപ്പെരത
നതയമള  കപക്കോലള  തതകേചള  വനതനസമക്കോയ  ഒരു  നതയമതതപന  ഉകദശനങപള
സളബന്ധതചതടകതക്കോളള ഇതഫ് വളപര കുറവക്കോണഫ്.

40.  1996  പല ആ ബതകടഷ  ആനഫ് കേ സചീലതകയഷ  ആകതപല  ർ ൻ ൺ ൻ 36-ാക്കോള  വകുപ്പെഫ്
1899 മത  ൽ 1940 വപര നതലനതനതരുന അകത സക്കോഹൈചരനള തതരതപകേ പകേക്കോണവരുന്നു.
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1940-പല ആ ബതകടഷ  ആകേഫ് ടഫ് പ്രൈകേക്കോരള മക്കോതകമ അവക്കോ ഡഫ് കകേക്കോടതതയുപട ഒരു റർ ൻ ർ ൾ
ആകകണതള,  അതക്കോയതഫ്  ഒരു  വതധതനനക്കോയവള  തട നഫ്  കകേക്കോടതതയുപട  ഡതക്രതയുളർ
ആവശനമക്കോയതട്ടുള.

41.  ഇ കസക്കോ വ സത  ആകഫ്  പ്രൈകേക്കോരള  കനക്കോട്ടചീസഫ്  പുറപപ്പെടുവതകനതഫ്  ഗരുതരമക്കോയൻ ൾ ൻ
പ്രൈതനക്കോഘക്കോതങ  സഷതകളടൾ

ആയത കനക്കോട്ടചീസഫ് ന കേതയ വനകതയുപട പദവതയത  സമലമക്കോയ മക്കോറള പകേക്കോണവരക്കോൽ ൽ ൻ
ഉകദശതചളതക്കോണഫ്  അതക്കോയതഫ്,   എലക്കോ  അനനരഫലങകളക്കോടുള  കൂടത  അവപന  ഒരു
പക്കോപ്പെരക്കോയത  പ്രൈഖനക്കോപതകകേ  എനതക്കോണഫ്.അതതനക്കോൽ,  നചീതതനത വഹൈണതതനക്കോയതർ
സക്കോപതതമക്കോയ  ജഡചീഷന  സളവതധക്കോനതതപന  ഭക്കോഗമക്കോയ  ഒരു  കകേക്കോടതത  പണളൽ
ന കുനതതനക്കോയത ഒരു ഡതക്രത അപലങത  ഉതരവഫ് പക്കോസക്കോകതയതതനുകശഷള മക്കോതകമൽ ൽ
ഇതരപമക്കോരു കനക്കോട്ടചീസഫ് പുറപപ്പെടുവതകക്കോ  ഉകദശതചതരുന്നുളൻ .

രണക്കോമതക്കോയത,  ഇ കസക്കോ വ സത  ആകഫ്  പ്രൈകേക്കോരമള  ഒരു  കനക്കോട്ടചീസഫ്  ഒരു  കേടളൻ ൾ ൻ
അടതകച പ്പെതകനതതനുള  ഒരു  മക്കോ ഗമലൽ ർ ;  പണള  ഈടക്കോകനതതനഫ്  CPC  പ്രൈകേക്കോരള
ലഭനമക്കോയ നത വഹൈണതതനുള നടപടതകേ  സഡചീകേരതചക്കോണഫ് നടപ്പെതലക്കോകനതഫ്ർ ൾ .

42 അവക്കോ ഡള ഡതക്രത അപലങത  ഓ ഡറള രണഫ് വനതനസ കേക്കോരനങളക്കോപണനഫ്   ർ ൽ ർ [Ed.:
രണഫ്  നകതചതഹങ കതടയതലള  വക്കോകകേ  യഥക്കോ തതതൾ ൾ ർ ൽ
ഊനതപ്പെറഞതരതകന്നു.  ]  '  കപക്കോപല  '    [Ed.:  രണഫ്  നകതചതഹങ കതടയതലളൾ
വക്കോകകേ  യഥക്കോ തതത  ഊനതപ്പെറഞതരതകന്നുൾ ർ ൽ .]  എന  വക്കോകകേൾ
പതളതയതകന്നു.

 ഒരു  ഡതക്രത  എന  നതലയത  നടപ്പെക്കോകകേ  എന  പരതമതതമക്കോയ  ഉകദശനതതനുൽ
കവണതയക്കോണഫ് നതയമ കേലതതകേഥകേ  സഷതകനതഫ്ൾ .  സളസക്കോനകമക്കോ കകേന്ദ്രകമക്കോ ആകേപട്ട,
എലക്കോ നതയമങ കള കേചീഴതലള എലക്കോ ആവശനങ കമള ഒരു ഡതക്രത ആകക്കോൾ ൾ ൻ
ഉകദശതചളതല കേല്പതതകേഥ.(ഊന  ന കേതൽ ൽ ).

75. ഇടകക്കോല ഉതരവകേ  നടപ്പെക്കോകനതതനഫ് പസക  ൾ ൻ 17 (2) പ്രൈകേക്കോരള സഷതച നതയമ
കേല്പതതകേഥ കകേക്കോടതതയുപട ഒരു ഡതക്രത എന നതലയത  നടപ്പെക്കോകനതതപന പരതമതതമക്കോയൽ
ഉകദശനതതനഫ് കവണത മക്കോതമക്കോണഫ് സഷതകപപ്പെടുനതഫ് എനതത  സളശയമതലൽ .

ഇതരള  ഉതരവകേളത  നതന്നുള അപ്പെചീലകേ  ഉ പകക്കോളന തലതതകലകഫ്  ഈൽ ൾ ൾ
കേല്പതതകേഥ വതപുലചീകേരതകനതഫ് നതയമസഭയുപട വനകമക്കോയ ഉകദശനതതനഫ് അതചീതമക്കോണഫ്.
ശചീ.  സക്കോ പവയുപട വക്കോദളൽ ,   പസക  ൻ 17  (2)   "സതവത  പപ്രൈക്കോസചീജന  കകേക്കോഡഫ്ൽ ർ
പ്രൈകേക്കോരള" എന വക്കോകകേ  ഊനത പ്പെറയുനതതൾ ൽ, നതയമ നത മക്കോണതതനഫ് കവണതയുളർ
ഒരു പരതമതതമക്കോയ കേല്പതതകേഥയക്കോയതതനക്കോൽ,  നതയമനത മക്കോണ വനവസയത  നതനഫ്ർ ൽ



10

കമക്കോചതപ്പെതകപപ്പെട്ടതള നതയമസഭയുപട വതചതനനതത  ഒരതകലള ഉ പകക്കോളക്കോതതമക്കോയൽ ൾ
ഒരു ജചീനതയുപട തലതതകലകഫ് ഉയ തക്കോ  കേഴതയതലർ ൻ . "

10.  അതതനുപുറപമ,  യണതയ  ഓഫഫ് ഇനന  ൻ v.  കവദക്കോന ലതമതറഡതപല സപ്രൈചീള കകേക്കോടതത
(2020) 10 SCC 1-  റതകപ്പെക്കോ ട്ടഫ് പചയൽ ർ , "അതകപക്കോപല" എന വക്കോകകേ  അവക്കോ ഡളൾ ർ
ഡതക്രത  അപലങത  ഓ ഡറള  രണഫ്  വനതനസ  കേക്കോരനങളക്കോപണനഫ്  പതളതയതകന്നുൽ ർ .
സളസക്കോനമക്കോയക്കോലള  കകേന്ദ്രമക്കോയക്കോലള,  നതയമ  കേല്പതതകേഥകേ  ഒരു  ഡതക്രത  എനൾ
നതലയത  നടപ്പെക്കോകനതതപന പരതമതതമക്കോയ ഉകദശനതതനഫ്  കവണതയുളതക്കോണഫ്ൽ ,  കൂടക്കോപത
കേല്പതതകേഥകേ  അതതപന എലക്കോ നതയമങ കള കേചീഴതലള ഒരു ഡതക്രത ആകക്കോൾ ൾ ൻ
ഉകദശതചളതല,  .

11.  അഭതഭക്കോഷകേ തലതതലള എലക്കോ എതതര സമ പ്പെണങ  ഞങ  വതലയതരുതതർ ൾ ൾ .
ഞങളപട  അഭതപ്രൈക്കോയതത  ൽ 1996  പല  നതയമതതപല  17  (2)-ാക്കോള  വകുപ്പെഫ്  ഒരു
ആ ബതകടറപറ  ഇടകക്കോല  ഉതരവഫ്  പുറപപ്പെടുവതകക്കോ  മക്കോതകമ  അനുവദതകർ ൻ .
ആ ബതകടറ  പുറപപ്പെടുവതകന  ഉതരവഫ്  എലക്കോ  ആവശനങ കള  കകേക്കോടതതയുപടർ ർ ൾ
ഉതരവക്കോയത കേണകക്കോകള,  എനക്കോ  ആയത പകേക്കോണഫ് മക്കോതള അതഫ് ആ ബതകടറ കഫ്ൽ ർ ർ
സതവത  നടപടതക്രമങളപട  ചട്ടപ്രൈകേക്കോരള  ന കേതയതരതകന  അധതകേക്കോരങൽ ൽ ൾ
വതനതകയക്കോഗതകക്കോനുള അതഫ്  നടപ്പെക്കോകക്കോനുള അനുവദതകതല എനഫ് ഉപവകുപ്പെഫ്  (2)  പറയുന്നു.
ഒരു സതവത  കകേക്കോടതത പുറപപ്പെടുവതച ഉതരവഫ് നടപ്പെതലക്കോകനതതനക്കോയത സതവത  കകേക്കോടതതൽ ൽ
പക്കോസക്കോകതയ  ഉതരവതപന  ബക്കോഹൈന  ലകണങള
ആ ബതകടറ  പക്കോസക്കോകതയ ഇടകക്കോല നടപടതകഫ് ഉണക്കോയതരതകതകവണള  ഒരു കേലതതർ ർ
കേഥ  സഷതകകേ  മക്കോതമക്കോണഫ്  എനഫ്  പസക  ൻ 17  പല  ഉപവകുപ്പെഫ്  (2)   നതനഫ്ൽ
വനകമക്കോണഫ്.  എനക്കോൽ,  ഒരു  സതവത  കകേക്കോടതതയക്കോയത  പ്രൈവ തതകക്കോനുള  ഉതരവഫ്ൽ ർ
നടപ്പെക്കോകക്കോനുള  ആ ബതകടറ കഫ്  അധതകേക്കോരമതലർ ർ .  1908  പല  സതവത  കപ്രൈക്കോസചീജൽ ർ
കകേക്കോഡതനു  കേചീഴത  ആ ബതകടറ  പക്കോസക്കോകന  ഉതരവഫ്  നടപ്പെക്കോകക്കോനക്കോകുപമനഫ്ൽ ർ ർ
വനകമക്കോകന  17-ാക്കോള  വകുപ്പെതപന ഉപവകുപ്പെഫ്  (2)   നതനഫ്  ഇതഫ്  വളപര വനകമക്കോണഫ്ൽ .
സതവത  കപ്രൈക്കോസചീജ  കകേക്കോഡതപല  ൽ ർ 94-ാക്കോള വകുപ്പെഫ് പ്രൈകേക്കോരമള അധതകേക്കോരള ഉപകയക്കോഗതചഫ്
സതവത  കകേക്കോടതതകഫ് മക്കോതകമ ആ ബതകടറ  പുറപപ്പെടുവതകന ഉതരവഫ് നടപ്പെക്കോകക്കോൽ ർ ർ ൻ
കേഴതയ എനഫ് പഠതച സതളഗത  ജഡ്ജത  കേപണതത പസക  ൾ ൻ 17  പല ഉപവകുപ്പെഫ്  (2)
പ്രൈകേക്കോരള  ഈ  ഉതരവഫ്  എലക്കോ  ആവശനങ കള  കകേക്കോടതതയുപട  ഉതരവക്കോയതൾ
കേണകക്കോകപപ്പെടുപമനതതനക്കോ  മക്കോതള  സതവത  നടപടതക്രമതതപല  വനവസകേൽ ൽ ൾ
ഉപകയക്കോഗതചഫ്  പ്രൈസത  ഉതരവഫ്  നടപ്പെക്കോകക്കോ  ആ ബതകടറ കഫ്  അധതകേക്കോരളൻ ർ ർ
ന കുനതലൽ .

 പ്രൈശഫ് നതത  ഉ പപ്പെട്ടതരതകന  വസതകേളള  നതയമവള  സക്കോഹൈചരനങളളൽ ൾ
പരതഗണതകകമക്കോൾ,  സതളഗത  ജഡ്ജത റതട്ടഫ്  പപറചീഷ  അനുവദതചതള ആ ബതകടറൾ ൻ ർ ർ
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പക്കോസക്കോകതയ  ഉതരവഫ്  നടപ്പെക്കോകനതത  ഇടപപട്ടതള  ശരതയക്കോയതരുന്നു  എനതതൽ ൽ
ഞങ കഫ് സളശയമതലൾ .1958-പല ഹഹൈകകക്കോടതത നതയമതതപല പസക  ൻ 5  പ്രൈകേക്കോരള
ഫയ  പചയ ഇ ടക്കോ കകേക്കോടതത അപ്പെചീലത  ഞങളപട ഇടപപടലതപന നനക്കോയചീകേരതകനൽ ൻ ൽ
അധതകേക്കോരപരതധതയതപല  പതഴവകേകളക്കോ  മറഫ്  നതയമപരമക്കോയ  ബലഹൈചീനതകേകളക്കോ  ഉള  ഒരു
കകേസള  അപ്പെചീ  വക്കോദത  ഉനയതചതട്ടതലൽ .  ആ ബതകടറ  ഇതതനകേള  അനതമ  വതധതകേർ ർ ൾ
പുറപപ്പെടുവതചതക്കോയുള   അഭതഭക്കോഷകേ  ഞങപള  അറതയതകന്നുൻ .അതതനക്കോൽ,  1996  പല
നതയമതതപല  വനവസകേളപട  അടതസക്കോനതത  അതഫ്  നടപ്പെക്കോകകണതഫ്  അപ്പെചീൽ ൽ
വക്കോദതയക്കോണഫ്.  

ഒപ്പെഫ്  /-

എസഫ്. മണതകുമക്കോ  ർ

ചചീഫഫ് ജസതസഫ്  

ഒപ്പെഫ്  /-

ഷക്കോജത പത. ചക്കോലത

 ജഡ്ജത

      ബക്കോധനതക്കോനതരക്കോകേരണള

പ്രൈക്കോകദശതകേ ഭക്കോഷയത  വതവ തനള പചയ വതധതനനക്കോയളൽ ർ ,  ഹഹൈകകക്കോടതത  വതധതകേളപട
വതവ തന  പരതപക്കോടതയുപട  ഹപലറഫ്  ഘട്ടപമന  നതലയത  ർ ൽ  '  സപ്രൈചീള  കകേക്കോ ട്ടഫ്  വതധതകേഫ്ർ
അനുവക്കോദഫ്  കസക്കോഫഫ് പവയ  ർ (സവക്കോസഫ്  )'  എന  നത മതത  ബദനക്കോധതഷതത  വതവ തനർ ർ
ഉപകേരണതത പറ  ഉതപനള  കകേരള  ഹഹൈകകക്കോടതതയതപല  വതവ തകേൻ ർ ർ
സക്കോധൂകേരതചതട്ടുളതക്കോകുന്നു.  ഔകദനക്കോഗതകേവള പ്രൈക്കോകയക്കോഗതകേവമക്കോയ എലക്കോ ആവശനങ കള വതധതൾ
നത വഹൈണർ ,  നടപ്പെക്കോകലകേ കള പ്രൈസത വതധതനനക്കോയതതപന ഇളഗതഷഫ് പതതപ്പെഫ് ആധതകേക്കോരതകേവളൾ
അനതമവള ആയതരതകള. 

 VD


