Uncorrected/Not for Publication
1

ക്രമപ്രശശ
2019- ലലെ കകേരള കപപോലെലീസസ് ( കഭേദഗതത ) ബതല
ശലീ. എശ. ഉമ്മര: സര, ഇഇൗ ബതലതലലെ എകനേബതശഗസ് കകപോസതല with
effect from 8th January 2019 എനപോണസ് പറഞതട്ടുളളതസ്. 2019 ജനുവരത 8-നേസ്
കശേഷശ സരവലീസതല കചേരനവരകപോകണപോ
ലപ്രപോകമപോഷന്

ലെഭേതക്കുന

2019 ജനുവരത 8-നേസ് മുമസ്

ഉകദദപോഗസ്ഥനപോരകപോകണപോ

ഇതസ്

ബപോധകേമപോലണന്നുളളതസ് ഗവണ്ലമനസ് വദക്തമപോകണശ. ഇഇൗ വതഷയതതല
വദക്തത വരുകതണ്ടതുണ്ടസ്. ഇതതല എകനേബതശഗസ് കകപോസതല 2019 ജനുവരത 8
എനപോണസ്.

ഇങ്ങലനേ

വരുകമപോള്

ഒരുപപോടസ്

പ്രശങ്ങളുണ്ടപോവുകേയപോണസ് .

സപോധപോരണഗതതയതല 12, 18, 20 വരഷങ്ങള് കൂടുകമപോഴപോണസ് കപപോലെലീസുകേപോരുലട
ലപ്രപോകമപോഷന് ഉണ്ടപോകുനതസ്. ഇഇൗ ബതല ലപപോതുകവ നേതരുപദ്രവമപോലണനസ്
വതചേപോരതചപോല

കപപോലശ

ആയതരകണകതനേസ്

ഇഇൗ

രലീതതയതല

പപോസപോവുകേയപോലണങതല

കപപോലെലീസുകദദപോഗസ്ഥനപോരുലട

ലപ്രപോകമപോഷലനേ

പ്രതതകൂലെമപോയത ബപോധതക്കുശ. “101-ാം വകുപതലലെ 6-ാം ഉപവകുപതല 'എ' മുതല
'ലജ'

വലരയുളള

ഇനേങ്ങളതല

പറഞതരതക്കുന

ശേതക്ഷണ

നേടപടതകേള്

സപോധപോരണയപോയത ഒരു കപപോലെലീസസ് ഉകദദപോഗസ്ഥലന ലപ്രപോകമപോഷനേസ് തടസമപോയത
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പരതഗണതക്കുവപോന്
കപപോകുനതസ്.
വലതപോണസ്.
കജപോലെത,

പപോടുളളതല”എനസ്

ഇതസ്

പറയുനതപോണസ്

എടുത്തുകേളഞപോലണ്ടപോകേപോവുന

പതഴ, ഡതലശ കേപോയതകേ പരതശേലീലെനേവുശ
സരകപോരതനുണ്ടപോയ

തതരതച്ചുപതടതക്കുകേ,
ശേമളതതലനേതന്നുശ

സപോമതതകേ

ബന്ധലപട്ട

ഭേവതഷദതസ്

വളലര

ഉള്ലപലടയുള്ള അധതകേ

നേഷശ

കേക്ഷതക്കുണ്ടപോയ

തതരതച്ചുപതടതക്കുകേ,

എടുത്തുകേളയപോന്

ശേമളതതലനേതന്നുശ
സപോമതതകേ

കജപോലെതയുശ

നേഷശ

ലപരുമപോറ്റവുശ

ലമചലപടുത്തുനതതനുള്ള പരതശേലീലെനേശ നേലകേല, നേതശതത പ്രകതദകേ കജപോലെത
ലചേയ്യുനതതലനേതകനപോ

നേതശതത

പ്രകതദകേ

പദവത

നേലകുനതതലനേതകനപോ

നേതകരപോധതക്കുകേ, തപോകലീതസ് ലചേയ്യുകേ, ശേപോസനേ ലചേയ്യുകേ തുടങ്ങതയ കേപോരദങ്ങളപോണസ്
എടുത്തുകേളയുനതസ്.

ബതലതലലെ 6-ാം ഉപവകുപസ് നേതലെനേതലക്കുകേയപോലണങതല

ഒരു

തപോകലീകതപോ

ശേപോസനേകയപോ

ലചേയ്ത

ഉകദദപോഗസ്ഥലന

ലപ്രപോകമപോഷലനേ

അലതപോരതകലശ ബപോധതകതല. ഇതസ് എടുത്തുകേളഞപോല അവരുലട സരവലീസസ്
ബുകതല ഒരു ശേപോസനേകയപോ തപോകലീകതപോ കരഖലപടുത്തുകേയപോലണങതല 12
വരഷശമുമസ്

സരവലീസതലെതരതക്കുന

പപോസപോയതതനുകശേഷശ

ലപ്രപോകമപോഷന്

കേഴതഞപോലണങതലകപപോലശ

ഒരുകദദപോഗസ്ഥനേസ്

ഈ

ബതല

രകണ്ടപോ

വരഷശ

ലെഭേതക്കുകേയതലലന്നുള്ള

വലെതയ

വരുനതസ്

ലപ്രപോകമപോഷന്

ഒകനപോ
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പ്രശമുണ്ടസ്. കപപോലെലീസതലനേ സശബന്ധതചതടകതപോളശ ഒരു ശേപോസനേകയപോ തപോകലീകതപോ
കേതട്ടപോത

കപപോലെലീസുകദദപോഗസ്ഥര

വളലര

വതരളമപോയതരതക്കുശ.

മുമ്പുണ്ടപോയതരുനതനുസരതചപോലണങതല ഇങ്ങലനേയുള്ള ശേപോസനേയുശ മറ്റുമുണ്ടപോയപോല
അലതപോരതകലശ

അവരുലട

ലപ്രപോകമപോഷലനേ

ബപോധതക്കുകേയതല.

6-ാം

ഉപവകുപതലലെ (എ) മുതല (ലജ) വലരയുള്ള ഇനേങ്ങള് എടുത്തുകേളഞപോല
കമലപറഞ

ഉകദദപോഗസ്ഥനപോരകസ്

പ്രതദപോഘപോതങ്ങളുണ്ടപോകുലമനപോണസ്
എകണബതശഗസ്

കകപോസതലലെ

വളലര

എനേതകസ്

ദൂരവദപോപകേമപോയ

പറയപോനുള്ളതസ്.

അവദക്തതകേള്

അതുലകേപോണ്ടസ്
തലീരചയപോയുശ

പരതഹരതകലപകടണ്ടതപോണസ്.
ജനേറല കകപോസസസ് ആകതലലെ പ്രസക്ത ഭേപോഗശ മപോതശ ഞപോന് സൂചേതപതകപോശ.
‘All

laws which affect substantive rights generally operate

prospectively and there is a presumption against their retrospectivity if
they affect vested rights and obligations unless the legislative intent is
clear and compulsive.

Such retrospective effect may be given where

there are express words giving retrospective effect or where the
language

used....’എനപോണസ്.

ഇതതല

ഒരു

അവദക്തത

Uncorrected/Not for Publication
4

ഒരതകലമുണ്ടപോകേപോന് പപോടതല, പ്രകതദകേതചസ് എകനേബതശഗസ് കകപോസതല എനസ്
കൃതദമപോയത ജനേറല കകപോസസസ് ആകതല പറയുന്നുണ്ടസ്.
ഭേരണഘടനേയുലട ആരട്ടതകതള് 20- ല
conviction for offences -'(1)

Protection in respect of

No person shall be convicted of any

offence except for violation of a law in force at the time of the
commission of the act charged as an offence, nor be subjected to a
penalty greater than that which might have been inflicted under the law
in force at the time of the commission of the offence. ' ഈ കകപോസസ്
എടുത്തുകേളഞപോല, 12 വരഷശമുമസ് സരവലീസതലള്ള ഒരപോള്കസ്, ഈ ആകസ്
പപോസപോയ

ഇഫകസ് വരുന തലീയതതവചസ് എടുക്കുകേയപോലണങതല അവരുലട

ലപ്രപോകമപോഷലനേ

ബപോധതകപോന് സപോദദതയുള്ളതുലകേപോണ്ടസ് ഇതസ് ഭേരണഘടനേപോ

വതരുദമപോണസ്.

അതുകപപോലലെ

ആകതനുശ

നേപോചേച്വറല

കപപോലെലീസസ് ആകതനുശ ജനേറല കകപോസസസ്

ജസലീസതനുശ

വതരുദമപോണസ്.

ഈ

അവദക്തത

പരതഹരതചതതനുകശേഷശ ബതല അവതരതപതകണശ. അതുലകേപോണ്ടസ് ഈ ബതല
പതന്വലെതകണലമനപോണസ് എനേതകസ് പറയപോനുള്ളതസ്.
മുഖദമനതക്കുകവണ്ടത

ലപപോതുമരപോമത്തുശ

രജതകസ്ട്രേഷനുശ

വകുപ്പുമനത
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(ശലീ. ജത. സുധപോകേരന്): സര, ശലീ. എശ. ഉമ്മര ഇവതലട ഉനയതച ക്രമപ്രശശ
ഭേരണഘടനേപോപരമപോകയപോ
സലസയതനേബതളല.
നേതയമപ്രകേപോരശ

നേതലെവതലള്ള

നേതയമപ്രകേപോരകമപോ

അതുലകേപോണ്ടസ് ഇതസ് പരതഗണതകപോന് നേതരവപോഹമതല.

തയപോറപോകത

ഓരഡതനേന്സസ്

ഏലതങതലശ

ബഹുമപോനേലപട്ട

ഗവരണര

പുറലപടുവതച

നേതയമമപോക്കുന അവസരതതല ഭേരണഘടനേപോപരമലപോത

വപോദങ്ങള് സച്വലീകേപോരദമല. അതുലകേപോണ്ടസ് ക്രമപ്രശശ നേതലെനേതലക്കുനതല.
2011-ലലെ കകേരള കപപോലെലീസസ് ആകസ് 101-ാം വകുപതലന 6-ാം ഉപവകുപപോണസ്
ഇവതലട

കഭേദഗതത

ലചേയ്യുനതസ്.

2019

ഓരഡതനേന്സസ് പുറലപടുവതചതട്ടുള്ളതസ്.

ജനുവരത

8-ാം

തലീയതതയപോണസ്

റലീ-ലപ്രപോമുലകഗറ്റസ് ലചേയലപട്ട

പ്രസ്തുത

ഓരഡതനേന്സതനേസ് പകേരമുള്ള ബതലപോണസ് ഇകപപോള് അവതരതപതചതരതക്കുനതസ് . സഭേ
കൂടുനതതനേപോല

അതതവതലട

പപോസപോകകണ്ടതപോയതട്ടുണ്ടസ്.

ഇനേതയതതസ്

പുനേര

പ്രഖദപോപതകപോന് സപോദദതയുള്ളതല. 6-ാം ഉപവകുപസ് ഇപ്രകേപോരമപോണസ്, “The
penalties stated in items (a) to (j) above shall not be treated as a bar for
the promotion of a police officer." The Kerala Police (Amendment)
Ordinance no.6 of 2019 പ്രപോബലെദതതല വന 2019 ജനുവരത 8-ാം തലീയതത
മുതല 6-ാം ഉപവകുപസ് ആകതലന ഭേപോഗമലപോതപോയതകഴതഞ. ഇകപോരദതതല
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ഒരുവതധതതലള്ള

വദക്തതക്കുറവുമതല.

കപപോലെലീസുകദദപോഗസ്ഥര
ഗുണകഭേപോക്തപോവുശ
കകപോസസസ്

ഈ

നേതമതഷശവലര

ഉനയതകലപട്ടതട്ടതല.

ഒരപോകക്ഷപവുശ

ഇകപോരദതതല

ഒരു

പരപോതതയുമപോയത വനതട്ടതല. പ്രസ്തുത കഭേദഗതത ജനേറല

ആകതലലെ

5

(1)-നേസ്

വതരുദമല.

പ്രകയപോഗതകകണ്ടതപോണസ് അകദ്ദേഹശ വപോയതചതസ്.

മറ്റസ്

ചേതലെ

സ്ഥലെങ്ങളതല

അതസ് farthest relationship

ആണസ്. അതപോയതസ് യപോലതപോരുവതധതതലശ ബന്ധമതലപോലത വതദൂരതയതലനേതന്നുശ
ലകേപോണ്ടുവന

വപോദമപോണസ്

അകദ്ദേഹശ

ഉനയതചതസ്.

പ്രകവശേതക്കുന തലീയതത ഇവതലട പ്രസക്തമല.
20(1)–കുറ്റകൃതദങ്ങളതല
വദവസ്ഥയപോണസ്.

ഒരപോള്

സരവലീസതല

ഭേരണഘടനേയുലട അനുകച്ഛേദശ

ശേതക്ഷതകലപടുനതതലനേ

സശബന്ധതച്ചുള്ള

കഭേദഗതത ബതലതലലെ വദവസ്ഥകേളുമപോയത അതതനേസ് യപോലതപോരു

ബന്ധവുമതല. അനുകച്ഛേദശ 20(1) ലെശഘനേമപോകുലമന വപോദശ അപ്രസക്തമപോണസ്.
കുറ്റശലചേയ്ത കേപോലെത്തുണ്ടപോയതരുന നേതയമപ്രകേപോരശ ലെഭേതച ശേതക്ഷയലപോലത ശേതക്ഷ
അപസ് ടു കഡറ്റസ് ലചേയപോകനേപോ വരദതപതകപോകനേപോ മപോറ്റതമറതകപോകനേപോ സപോദദമല,
അലതപോന്നുശ ഉകദ്ദേശേതകലപടുനതല.

അതതനേപോല ക്രമപ്രശശ നേതലെനേതലക്കുനതല.

ബതലമപോയത മുകനപോട്ടുകപപോകേപോന് അനുവദതകണലമനസ് അഭേദരതതക്കുകേയപോണസ്.
ശലീ. എശ. ഉമ്മര: സര, ഗവണ്ലമനതലന ഉകദ്ദേശേദശുദതലയ ഞപോന് കചേപോദദശ
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ലചേയ്യുനതല.

2019 ജനുവരത 8-നേസ് പ്രപോബലെദതതല വനതട്ടുലണ്ടങതല പതസ്

വരഷശമുമസ് സരവലീസതല കേയറതയ ഒരപോളുലട സരവലീസസ് ബുകതല തപോകലീകതപോ
ശേപോസനേകയപോമകറ്റപോ ഉണ്ടപോയതട്ടുലണ്ടങതല രണ്ടസ് വരഷശ കേഴതഞസ് അകദ്ദേഹതതനേസ്
ലപ്രപോകമപോഷന്

വരുന

സമയതസ്

ലപ്രപോകമപോഷലനേ

ബപോധതക്കുകേയതകല

പ്രപോബലെദതതല

വരുനതസ്

സരവലീസസ്

ബുകതലലെ

എന്നുള്ളതപോണസ്

2019-നുമുമ്പുണ്ടപോയ

എലന

ആ

എന്ടത
സശശേയശ.

കേപോരദമപോണസ്. സരവലീസതല

ലപ്രപോകമപോഷന് വരുനതസ് ഇകപപോഴല, ഒരു വരഷശ കേഴതകഞപോ അലലങതല ബതല
പപോസപോയതതനുകശേഷകമപോ

ആലണങതല

ഉകദദപോഗസ്ഥനപോരുലട

ലപ്രപോകമപോഷനേസ്

തടസമുണ്ടപോകേതകല എന്നുള്ളതപോണസ് എലന കചേപോദദശ.
ശലീ.

ജത.

സുധപോകേരന്:

സര,

ഞപോന്

മറുപടത

പറഞകേഴതഞ.

അതതലനേക്കുറതചസ് ഒരു വപോദപ്രതതവപോദതതനേസ് ഞപോനേതല. അങ്ങസ് നേതയമപരമപോയുശ
വതശേദമപോയുശ സശസപോരതക്കുന ആളപോയതുലകേപോണ്ടസ് ബതലതലന ചേരച വരുകമപോള്
അവതരതപതകപോവുനതപോണസ്.
റൂളതശഗസ്
മത. ലഡപപ്യൂട്ടത സലീകര: 2019-ലലെ കകേരള കപപോലെലീസസ് (കഭേദഗതത) ബതലതലന
വദവസ്ഥകേള്

ജനേറല

കകപോസസസ്

ആകതലലെയുശ

ഭേരണഘടനേയതലലെയുശ
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വദവസ്ഥകേള്കസ് വതരുദമപോലണന്നുശ അതതനേപോല ബതല ക്രമപ്രകേപോരമലലന്നുമപോണസ്
ശലീ. എശ. ഉമ്മര ഇവതലട ഉനയതചതസ്.

ബഹുമപോനേലപട്ട മുഖദമനതക്കുകവണ്ടത

ലപപോതുമരപോമതസ് വകുപ്പുമനത ശലീ. ജത. സുധപോകേരന്
നേതയമവശേങ്ങള് ഇവതലട വതവരതക്കുകേയുണ്ടപോയത.

ഇതുസശബന്ധതച

ബതലതലലെ വദവസ്ഥകേള്

ജനേറല കകപോസസസ് ആകതലലെ വദവസ്ഥകേളുലടകയപോ ഭേരണഘടനേ വതഭേപോവനേ
ലചേയ്യുന സച്വപോഭേപോവതകേ നേലീതതയുലടകയപോ യപോലതപോരു തരതതലള്ള ലെശഘനേവുശ
ഇകപോരദതതലണ്ടപോയതട്ടുള്ളതപോയത

പ്രഥമദൃഷദപോ

കേപോണപോന്

കേഴതയുനതല.

ആകേയപോല ക്രമപ്രശശ നേതലെനേതലക്കുനതലലനസ് ലചേയര റൂള് ലചേയ്യുന്നു.
2019- ലലെ കകേരള സച്വകേപോരദ സച്വതതനുള്ള നേപോശേനേഷശ തടയലശ
നേഷപരതഹപോരശ നേലകേലശ ബതല
ശലീ. വത. ഡത. സതലീശേന്:
അനുവദതക്കുന

സമയത്തുള്ള

സര, ഇഇൗ ബതലതലലെ കപോസസ് 6-ല ജപോമദശ
നേതബന്ധനേകേളതല,

ലലപ്രവറ്റസ്

കപ്രപോപരട്ടത

എതമപോതശ നേശേതപതചതട്ടുകണ്ടപോ അതതലന പകുതത ലകേപോടുകണലമന കേപോരദവുശ
ജപോമദകപോലര സശബന്ധതച വതവരങ്ങളുശ ലഡപപ്യൂട്ടത കേളകറുലട ചുമതലെ വഹതക്കുന
ഉകദദപോഗസ്ഥലന

റതകപപോരട്ടതലന

കേപോലക്കുകലെഷനുലമലപോശ

പറയുന്നുണ്ടസ്.

അടതസ്ഥപോനേതതലള്ള
ഇതതലന

അവസപോനേ

ഇതതലന
ഭേപോഗതസ്,
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അങ്ങലനേയുള്ള

കമപോചേനേതതനേപോയുള്ള

അകപക്ഷ

എതതരക്കുനതതനേസ്

കപ്രപോസതകേപ്യൂഷനേസ് ഒരു അവസരശ നേലകേപോലത ജപോമദതതല കമപോചേതപതക്കുവപോന്
പപോടുള്ളതലലന കേപോരദവുശ പറയുന്നുണ്ടസ്. ഇതസ് നേമ്മുലട Code of Criminal
Procedure-ലലെ ലപ്രപോവതഷന്സതനേസ് എതതരപോയ കപോസപോണസ്. രണ്ടപോമലത കേപോരദശ,
ഇതസ് കകേപോടതതയതല വരുകമപോള്, വതചേപോരണകകപോടതതയതല
ഭേപോഗശ

കകേള്കകണപോ

കവണ്ടകയപോ

കപ്രപോസതകേപ്യൂഷലന

എന്നുള്ളതസ്

ജഡ്ജതലന

വതകവചേനേപോധതകേപോരമപോണസ്. പപോരലെലമനസ് പപോസപോകതയ PDPP Act (Prevention of
Damage

to

Public

Property

Act)-ല

ഇകപോരദങ്ങളുണ്ടസ്.

അതസ്

പകേരതതലയഴുതതയതപോണസ് ഇഇൗ ബതലതല ഇതുവരപോനുള്ള പ്രധപോനേ കേപോരദശ.
പലക്ഷ,

ഇതതല

ഒരു

impropriety

ഉണ്ടസ്.

ഇഇൗ

സഭേ

ഒരു

നേതയമശ

പപോസപോക്കുകമപോള്, ആ നേതയമതതല കകേപോടതതക്കുള്ള ഒരു discretionary power
ആണസ് കപ്രപോസതകേപ്യൂഷലനേ കകേട്ടതട്ടസ് ലകേപോടുകകണപോ കകേള്കപോലത ലകേപോടുകകണപോ
എന്നുള്ളതസ്. അകപോരദശ ആ ജഡ്ജസ് അലലങതല ജുഡലീഷദല ഓഫലീസറപോണസ്
തലീരുമപോനേതകകണ്ടതസ്. ഒരു കകേപോടതത എനസ് ലചേയണലമനസ് മുന്കൂട്ടത ഒരു
നേതയമതതല

എഴുതതവയ്ക്കുനതതല

ഒരു

impropriety

ഉണ്ടസ്.

ക്രതമതനേല

ലപ്രപോസലീഡഡ്യുര കകേപോഡസ് അനുസരതച്ചുശ ജഡ്ജതലന വതകവചേനേപോധതകേപോരതതലശ
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ഇടലപടുന..... PDPP Act-ല ഉലണ്ടന്നു കേരുതത അലലങതല ഒരു ലതറ്റസ്
എവതലടലയങതലശ എഴുതതവചതട്ടുലണ്ടനസ് കേരുതത അതസ് ആവരതതക്കുനതസ്
ശേരതയല. ഇതസ് നേമുകസ് ഒരു കകേപോണ്സതറ്റപ്യൂഷണല ലഫ്രെയതശ വരകതല,
പ്രകതദകേതചസ് ഇതുകപപോലള്ള പലീനേല ലപ്രപോവതഷന്സസ് എഴുതുന സമയത്തുശ
ഇതരശ ഒരു പരപോമരശേശ ഒഴതവപോകലപകടണ്ടതപോണസ് എനസ് ഞപോന് ഇവതലട
ഒബ്ജക്ഷനേപോയത അവതരതപതക്കുന്നു.
ലപപോതുമരപോമത്തുശ രജതകസ്ട്രേഷനുശ വകുപ്പുമനത (ശലീ. ജത. സുധപോകേരന്): സര,
സഭേയതല

എലപോ

കേപോരദങ്ങളതലശ

വളലര

ആധതകേപോരതകേമപോയതതലന

സശസപോരതകപോന് ശമതകപോറുള്ള ശലീ. വത. ഡത. സതലീശേലന ഇഇൗ ക്രമപ്രശശ
നേതയമപരമപോയത നേതലെനേതലക്കുനതലലനസ് പറയപോന് ഞപോന് ആഗ്രഹതക്കുന്നു.
ബതലതലന 6-ാം ഖണശ ക്രതമതനേല നേടപടതയുലട നേതയമസശഹതതയുലട ജപോമദശ
സശബന്ധതച ലപപോതുവദവസ്ഥകേള്കസ് വതരുദമല. 8-ാം ഖണശ പ്രകേപോരശ ഇഇൗ
ബതലതലലെ വദവസ്ഥകേള് തത്സമയശ പ്രപോബലെദതതലള്ള മറ്റസ് ഏലതങതലശ
നേതയമതതനേസ് പുറലമയുശ അതതനേസ് ഭേശഗശ വരപോലതയുമപോയതരതക്കുലമനസ് പ്രകതദകേശ
വദവസ്ഥ

ലചേയ്തതട്ടുണ്ടസ്.

വതകവചേനേപോധതകേപോരതതകനലള്ള

അതതനേപോല

ഇതതലനേ

കേടന്നുകേയറ്റമപോയത

കകേപോടതതയുലട

വദപോഖദപോനേതകകണ്ടതതല.
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ബതലതലന 6-ാം ഖണതതല ജപോമദശ അനുവദതക്കുകമപോള് കമപോചേനേതതനേപോയുള്ള
അകപക്ഷ

എതതരക്കുനതതനേസ്

ജപോമദതതല

കപ്രപോസതകേപ്യൂഷനേസ്

കമപോചേതപതക്കുന്നു

അവസരശ

നേലകേപോലത

പ്രശശ.

അങ്ങലനേ

എന്നുള്ളതപോണസ്

കമപോചേതപതക്കുന്നുണ്ടപോകുശ. അങ്ങലനേ കമപോചേതപതകപോന് പപോടതല എനപോണസ് വദവസ്ഥ.
കേപോരണശ, കുറ്റകൃതദതതലന ഗഇൗരവശ കേണകതലലെടുത്തുലകേപോണ്ടസ് കപ്രപോസതകേപ്യൂഷനേസ്
പറയപോനുള്ളതുകൂടത കകേള്ക്കുനതസ് തലീരചയപോയുശ കുകറക്കൂടത നേനപോയതരതക്കുശ
എന്നുള്ളതുലകേപോണ്ടപോണസ്.
ആകതന്കേലീഴതലള്ള

ഇഇൗ

കുറ്റങ്ങള്

ബതലതലന
cognizable-ഉശ

5-എ

ഖണപ്രകേപോരശ

ജപോമദശ

ഇഇൗ

അനുവദതകകണ്ടതസ്

അലപോതതുമപോയതരതക്കുനതപോണസ് എനസ് വദവസ്ഥ ലചേയ്തതട്ടുണ്ടസ്. എലപോ ക്രതമതനേല
കപ്രപോസതകേപ്യൂഷന്
ജപോമദപോകപക്ഷ

നേടപടതകേളതലശ
എതതരകപോനുള്ള

സപോധപോരണഗതതയതല
അവസരശ

കപ്രപോസതകേപ്യൂഷനേസ്

നേലകേപോറുണ്ടസ്.

അതതനേപോല

കകേപോടതതയുലട വതകവചേനേപോധതകേപോരശ വതനേതകയപോഗതക്കുനതതനേസ് ഇഇൗ വദവസ്ഥ
തടസമപോകുനതല.

എന്നുമപോതമല,

ബഹുമപോനേലപട്ട

വത.

ഡത.

സതലീശേലന

ശദയതലലകപോണ്ടുവരതകേയപോണസ്, 2019-ലലെ കകേരള സച്വകേപോരദ സച്വതതനുള്ള
നേപോശേനേഷശ

തടയലശ

നേഷപരതഹപോരശ

നേലകേലശ

ബതലതല

ജപോമദശ

എതതരക്കുനതതനുള്ള അവസരശ കപ്രപോസതകേപ്യൂഷനേസ് നേലകേണമന അങ്ങയുലട
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വപോദശ കകേപോടതതയുലട അധതകേപോരതതകനലള്ള കേടന്നുകേയറ്റമപോണസ്. എനപോല ഇഇൗ
വദവസ്ഥ

Cr.P.C

(Code

of

Criminal

Procedure)-യുലട

439-ാം

വകുപതലതലന കരഖലപടുതതയതട്ടുണ്ടസ്. അതസ് ജലീവപരദനശ ശേതക്ഷ അടകമുള്ള
കകേസുകേളതലെപോണസ്. ഇകത വദവസ്ഥ Prevention of

Damage to Public

Property Act, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985
(NDPS Act), Abkari Act എനലീ നേതയമങ്ങളതല നേതലെവതലണ്ടസ്. അതതനേപോല
ഇഇൗ ആകക്ഷപശ നേതലെനേതലക്കുനതല. The Code of Criminal Procedure ഞപോന്
ഉദരതക്കുകേയപോണസ്. 439 ......
ശലീ. വത. ഡത. സതലീശേന്: സര, PDPP Act-ലശ NDPS (Narcotic Drugs
and Psychotropic Substances Act)-ലശ ഇകപോരദമുണ്ടസ്. ഞപോന് ഇകപോരദശ
കനേരകത സൂചേതപതചതപോണസ്. അലതലപോശ ലസന്ടല ആക്ടുകേളപോണസ്. ലസന്ടല
ആകതല ഒരുപകക്ഷ ഇങ്ങലനേ വയ്കകണ്ടത വരുശ. കേപോരണശ, ഇനദയുലട മറ്റസ് പലെ
ഭേപോഗങ്ങളതലമുള്ള

കകേപോടതതകേളതല

ഇലതപോന്നുശ

കനേപോകപോലതയപോവുശ

ജപോമദശ

നേലകുനതസ്. പകക്ഷ, ഇതസ് കകേരള അസശബത പപോസപോക്കുന ഒരു നേതയമമപോണസ് .
കകേരളതതല ഏതസ് കകേപോടതതയതലശ ജപോമദപോകപക്ഷ നേലകുന്നുലണ്ടങതല അതതലന
കകേപോപത കപ്രപോസതകേപ്യൂട്ടരകസ് നേലകേതയതരതക്കുശ. ആ കപ്രപോസതകേപ്യൂട്ടലറ കകേള്കപോലത
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ഒരു കകേസതലശ ഒരു കകേപോടതതയുശ കകേരളതതല ജപോമദശ നേലകേതല. എലപോ
സ്ഥലെത്തുശ ജപോമദപോകപക്ഷയുലട കകേപോപത പബതകേസ് കപ്രപോസതകേപ്യൂട്ടരകസ് നേലകുശ. ഒരു
കകേപോടതതയുശ

കപ്രപോസതകേപ്യൂഷലനേ

അടതസ്ഥപോനേതതല

കകേള്കപോലത

പപോരലെലമനസ്

ഉകദ്ദേശേദങ്ങള്

ഉണ്ടപോകുശ.

വനതതനേപോലശ

ചേതലെ

ചേതലെ

ആള്

അങ്ങലനേ

പപോസപോകതയതതനേസ്

സ്ഥലെതസ്

അങ്ങലനേയുള്ള

സ്ഥലെതസ്

വനതുലകേപോണ്ടുമപോണസ്. കകേരളതതല

ലചേയതല.

കപ്രപോസതകേപ്യൂഷലനേ

ഇനദപോ
മറ്റുചേതലെ

പരപോതതകേള്
കകേള്കപോലത

അങ്ങലനേലയപോരു സശഭേവമതല. നേമ്മള്

പപോസപോക്കുന ഒരു ആകതല കകേപോടതതകസ് ഡയറക്ഷന് നേലകുന രലീതതയതല ഒരു
impropriety ഉലണ്ടനസ് മപോതകമ പറഞള. അങ്ങസ് അതസ് പരതകശേപോധതചസ്
കവണ്ടതസ് ലചേയണശ.
ശലീ. ജത. സുധപോകേരന്: സര, Law is law everywhere. There is no
basic law for Kerala alone. The basis of law is same everywhere. ആ
അടതസ്ഥപോനേതതല കനേപോകതയപോല ലസന്ടല ആകസ് മപോതമല, According to
The Code of Criminal Procedure, 1973, Section 439, Special powers of
Highcourt or Court of Session regarding bail, district court. ''Provided
that the High Court or the Court of Session shall, before granting bail to
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a person who is accused of an offence which is triable exclusively by
the Court of Session or which, though not so triable, is punishable with
imprisonment for life, give notice of the application for bail to the
Public Prosecutor.......'', So it is the order. ഇതസ് ഓരഡറതലെപോണസ്.
റൂളതശഗസ്
മത. സലീകര: 2019-ലലെ കകേരള സച്വകേപോരദസച്വതതനുള്ള നേപോശേനേഷശ തടയലശ
നേഷപരതഹപോരശ നേലകേലശ ബതലതലലെ ഖണശ 6-ലലെ വദവസ്ഥ ക്രതമതനേല
ലപ്രപോസലീഡഡ്യുവര

കകേപോഡതലന

വതകവചേനേപോധതകേപോരതതകലെയ്ക്കുളള
ബഹുമപോനേലപട്ട അശഗശ

ലെശഘനേവുശ

കകേപോടതതകേളുലട

കേടന്നുകേയറ്റവുമപോലണന

ക്രമപ്രശമപോണസ്

ശലീ. വത. ഡത. സതലീശേന് ഇവതലട ഉനയതചതസ്.

ഇകപോരദതതലള്ള നേതയമവകുപതലന വതശേദലീകേരണവുശകൂടത കചേരത്തുലകേപോണ്ടസ്
ബഹുമപോനേലപട്ട മനത ഇവതലട സശസപോരതക്കുകേയുണ്ടപോയത. പ്രസ്തുത വതശേദലീകേരണശ
മുഖവതലെയ്ലകടുക്കുകേയപോണസ്.

കപ്രപോസതകേപ്യൂഷന്

കകേള്കണലമനതസ്

വതകവചേനേപോധതകേപോരതതനേസ് മുകേളതലള്ള ഇടലപടലെപോലണനസ് കേപോണപോനേപോകേതല എന
നേതലെപപോടസ് സച്വലീകേരതക്കുകേയപോണസ്. മപോതമല പ്രഥമദൃഷദപോ നേതലെവതലള്ള ഏലതങതലശ
നേതയമതതലനകയപോ

നേടപടത

ക്രമതതലനകയപോ

ലെശഘനേശ

ഇതതലലണ്ടനസ്
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പറയപോനുശ കേഴതയതല. എനതരുനപോലശ ഇവതലട ഉനയതകലപട്ട കേപോരദശ ഇനേതയുശ
സബ്ജകസ്

കേമ്മതറ്റതയതല

പരതകശേപോധതകപോന്

ആവശേദമുലണ്ടങതല

കഭേദഗതത

വരുതപോനുള്ള സപോഹചേരദവുമുണ്ടസ്. ഇതസ് ഒരു പുതതയ നേതയമമപോലണനതരതലക
ബതലതലന ഖണങ്ങള്കസ് 3A, 5A എലനപോലക നേമറുകേള് നേലകേതയ അപപോകേത
ഉള്ലപലടയുള്ള കേപോരദങ്ങള്കൂടത സബ്ജകസ് കേമ്മതറ്റതയതല പരതഹരതകലപടുലമനസ്
ലചേയര കേരുതുന്നു. ക്രമപ്രശശ നേതലെനേതലക്കുനതലലനസ് ലചേയര റൂള് ലചേയ്യുന്നു.

