
இந்திய வரலாற்றில் முதன்முறையாக சுப்ரீம் ககார்ட் நீதிபதி ஒருவறரப் பதவியிலிருந்து 
நீக்குவதற்கான நறைமுறைகறை நாைாளுமன்ைம் சென்ை வாரம் சதாைங்கியிருக்கிைது.  

தமிழ்நாட்றைச் கெர்ந்தவரான நீதிபதி வி.ராமொமி சுப்ரீம் ககார்ட் நீதிபதியாக ஆவதற்கு 
முன்பு பஞ்ொப்-அரியானா உயர்நீதிமன்ைத் தறலறம நீதிபதியாக இருந்தகபாது செய்த 
முறைககடுகறையடுத்து அவறர நீக்கக் ககாரி முன்னாள் நிதியறமச்ெர் கபராசிரியர் 
மதுதந்தவகத உட்பை 108 எம்.பி-க்கள் மக்கைறவயில் தீர்மானம் சகாண்டுவந்துள்ைனர்.  

இந்தத் தீர்மானத்றத விவாதத்துக்கு ஏற்றுக்சகாண்டு ெபாநாயகர் ரபி ராய், ெட்ைப்படியிலான 
நைவடிக்றககறைத் சதாைங்க உத்தரவிட்டிருக்கிைார். நீதிபதி ராமொமிறயப் பதவியிலிருந்து 
நீக்கக் ககாருவதற்கான அடிப்பறைகறை ஆராய்வதற்கு மூவர் குழு ஒன்றை ெபாநாயகர் 
அறமத்துள்ைார். தற்கபாது சுப்ரீம் ககார்ட் நீதிபதியாக உள்ை பி.பி. ொவந்த், பம்பாய் 
உயர்நீதிமன்ைத் தறலறம நீதிபதி பி.டி. கதொய், முன்னாள் சுப்ரீம் ககார்ட் நீதிபதி ஓ. 
சின்னப்ப சரட்டி ஆகிகயார் இக்குழுவில் உள்ைனர்.  

உயர்நீதிமன்ை, சுப்ரீம் ககார்ட் நீதிபதிகறைப் பதவியிலிருந்து ஜனாதிபதி நீக்கக் ககாரி எம்.பி-
க்கள் தீர்மானம் தருவதானால், குறைந்தபட்ெம் 100 மக்கைறவ எம்.பி-க்கள் அதில் 
றகசயழுத்திை கவண்டும். மாநிலங்கைறவயில் தீர்மானம் தரப்பட்ைால் 50 எம்.பிக்கள் 
ஆதரவு கதறவ.  

தீர்மானத்றத அறவத் தறலவர் விொரிக்க ஏற்ைதும், குழுறவ நியமிப்பார். குழுவின் 
அறிக்றக ‘நீதிபதி குற்ைவாளி’ என்று கருதினால், அறவயில் தீர்மானம் விவாதிக்கப்படும். 
சமாத்த உறுப்பினர்களில் மூன்றில் இரண்டு பங்கினர் கலந்துசகாண்டு வாக்களிக்க  கவண்டும். 
சபரும்பான்றம வாக்குகளின், அடிப்பறையில் தீர்மானம் நிறைகவற்ைப்படும். தீர்மானம் 
ஜனாதிபதிக்கு அனுப்பப்பட்ைதும் அவர் நீதிபதிறய நீக்க உத்தரவிடுவார்.  

விொரறைக் குழுவின் அறிக்றக, ‘நீதிபதி குற்ைவாளியல்ல’ என்று முடிவு சதரிவித்தால், 
தீர்மானம் விவாதத்துக்கக எடுக்கப்பைாமல் காலாவதியாகிவிடும். இதுதான் ெட்ைப்படியிலான 
நறைமுறை. 



இப்கபாது மக்கைறவ கறலக்கப்பட்டுவிட்ைதால் ெபாநாயகர் நியமித்த குழு பாதிக்கப்பைாது 
என்பது ெட்ைநிபுைர்களின் கருத்தாகும்.  

மூவர் குழு நியமன உத்தரறவ அறவயில் ெபாநாயகர் அறிவிக்கும்கபாகத 108 எம்.பி-க்கள் 
தந்துள்ை தீர்மானம் (Motion) காலாவதியாகாமல் சதாைர்ந்து நீடிக்கும் என்றும் 
அறிவித்திருக்கிைார். தவிர, மூவர் குழு என்பது parliamentary committee அல்ல. அதாவது 
எம்.பி-க்கள் அைங்கிய குழு அல்ல. அது Statutory committee. அரசியல் ெட்ைத்தின் கீழ் 
அறமந்த குழு. அது காலாவதியாகாது என்று ெட்ை நிபுைர் ‘நாரிமன்’ கருத்து 
சதரிவித்துள்ைார்.  

எதற்காக ஒரு நீதிபதிறயப் பதவியிலிருந்து விலக்கலாம்? 

‘மிஸ்பிகேவியர்’ அல்லது ‘இன்சகபாசிட்டி’ என்கிைது ெட்ைம். 

நீதிபதி வி. ராமொமிறய ‘மிஸ்பிகேவியரு’க்காகப் பதவியிலிருந்து நீக்கும்படி ககாரி 108 
எம்.பி-க்கள் வழங்கியுள்ை தீர்மானமும் விைக்கமும் சமாத்தமாக 140 பக்கங்கள் உள்ைன. 
இதில் பதிகனாரு முக்கிய குற்ைச் ொட்டுகள்... ஏற்சகனகவ ஜூனியர் விகைனில் (11.4.90, 
20.6.90, 26.12.90 இதழ்களில்) இந்தக் குற்ைச்ொட்டுகள் பற்றிய தணிக்றகக் குறிப்பு 
விவரங்களும் செய்திகளும் சவளியிைப்பட்ைன. இப்கபாது அரியானா அக்கவுண்ைண்ட் 
சஜனரல் (ஆடிட்) அறிக்றகயும் வந்துள்ைது.  

இப்கபாது எம்.பி-க்கள் வழங்கியுள்ை 140 பக்கக் குறிப்பிலிருந்து கமலும் பல சுறவயான 
தகவல்கள் சதரிய வந்துள்ைன.  

தறர விரிப்புகள் வாங்கியதில் ‘கபார்ஜரி’ செய்யப்பட்ைதன் ஆதாரங்கள் இப்கபாது உள்ைன. 
17.2.89-ல் ஒரு லட்ெத்துப் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு விரிப்புகள் ராமொமியின் வீட்டுக்காக 
ெண்டிகரில் வாங்கப்பட்ைன. 

கிருஷ்ைா கார்ப்சபட்ஸ் என்ை கறையிலிருந்து இது வாங்கப்பட்ை அகத ெமயம் மூன்று 
சகாட்கைஷன்கள் சபைப்பட்ைதாகக் காட்டியிருக்கிைார்கள். 

கிருஷ்ைா தவிர, காட்கைஜ் எம்கபாரியம், கேண்ட்லூம் எம்கபாரியம் என்ை கறைகளின் 
சலட்ைர் சேட்டில் சகாட்கைஷன்கள் உள்ைன.  

நைந்துள்ை கமாெடி இதுதான். காட்கைஜ் எம்கபாரியம் என்ை கறைகய 7.2.89-ல் இல்றல. 
அந்தக் கறை மூைப்பட்டு அந்த இைம் கிருஷ்ைா கார்ப்சபட்ஸ் கம்சபனியின் ககாசைைனாக 
இருந்து வருகிைது. கேண்ட்லூம் எம்கபாரியம் என்ை கம்சபனி தாங்கள் எந்த சகாட்கைஷனும் 
தரவில்றல என்றும் தங்கள் சலட்ைர்-சேட்டில் குறிப்பிட்டுள்ை கமாடி விரிப்புகறைத் தாங்கள் 
விற்பகத கிறையாது என்றும் கூறிவிட்ைது. எனகவ அந்த சகாட்கைஷனும் கபார்ஜரிதான்.  



எல்லாவற்றுக்கும் கமலாக மூன்று சகாட்கைஷன்களிலும் 7.2.89 என்ை கததி ஒகர 
றகசயழுத்தில் இருக்கிைது. இதற்கும் கமல் சகாட்கைஷன் சகாடுத்த கததியும் 7.2.89. விரிப்பு 
வாங்கி அதற்கான பில் கததியும் 7.2.89. அதற்கு ராமொமி ொங்ஷன் செய்ததும் அகத 7.2.89!  

இன்சனாரு விவகாரமான சவள்ளிச் செங்ககால் பிரச்றனயில் 25 சவள்ளிச் செங்ககால்களுக்கு 
மூன்று லட்ெத்து அறுபது ஆயிரம் ரூபாய் தரப்பட்டுள்ைது. ‘ஒரு உயர்நீதிமன்ைத்தின் சகௌரவம் 
பற்றிய விஷயத்தில் விறல, செலவுகறைப் பார்க்கக்கூைாது’ என்றும் ‘பாரம்பரியம் மிகுந்த 
சென்றன உயர்நீதிமன்ை அனுபவத்றத பஞ்ொப் நீதிமன்ைத்துக்கும் தர’ தான் முற்பட்ைதாகவும் 
நீதிபதி ராமொமி தன் பதிலில் எழுதியிருக்கிைார். 

உண்றமயில் சவள்ளிச்செங்ககாலின் விறல மிறகப்படுத்தப்பட்ைது என்று தணிக்றகக் குறிப்பு 
சுட்டிக் காட்டியிருக்கிைது. பஞ்ொப் உயர்நீதிமன்ைம் ஒரு செங்ககாலுக்கு பதின்மூன்று ஆயிரத்து 
ஐந்நூறு ரூபாய் (வரிகள் தனி) வீதம் சகாடுத்து செங்ககால்கறை வாங்கியது. ஆனால், 
இரண்ைாண்டுகள் கழித்து அகத கம்சபனியிைம் சென்றன உயர்நீதிமன்ைம் இரண்ைாயிரம் 
ரூபாய் விறலயில் செங்ககால் வாங்கியிருக்கிைது!  நீதிமன்ை சகௌரவத்றத 2000 ரூபாய் 
செங்ககால் வாங்கிகய நிறலநிறுத்தியிருக்கலாம் என்று தணிக்றக அதிகாரி 
சதரிவித்திருக்கிைார்!  

நீதிபதி ராமொமிறயப் பதவி நீக்கம் செய்யக் ககாரி வழக்கறிஞர்களின் கிைர்ச்சி ஓராண்டு 
காலமாக நைந்து வருகிைது. தணிக்றக அறிக்றக விவரங்கள் பத்திரிறககளில் 
சவளியானறதயடுத்து கைந்த ஜூறலயில் நீதிபதி ராமொமிறய விடுமுறையில் செல்லும்படி 
தறலறம நீதிபதி ககட்டுக் சகாண்ைார். பிைகு நவம்பரில் வி.பி. சிங் அரசு கவிழ்ந்து 
காங்கிரஸ் ஆதரவுைன் ெந்திரகெகர் அரசு அறமந்தது. டிெம்பர் மாதத்தில் 

சுப்ரீம் ககார்ட் நீதிபதிகள் குழுவின் விொரறைப்படி, ‘ராமொமி மீதான - புகார்களுக்கும் 
அவர் நீதிபரிபாலனம் - செய்வதற்கும் சதாைர்பு இல்றல’ என்று முடிவு செய்யப்பட்ைதால் 
மீண்டும் ராமொமிக்கு நீதிமன்ை அலுவல்கள் தரப்பட்ைன.  

இறத எதிர்த்து, சென்ை மாதம் சுப்ரீம் ககார்ட் வழக்கறிஞர்கள் ெங்கம் தீர்மானம் 
நிறைகவற்றியது. ராமொமியின் ககார்ட்றைப் புைக்கணிக்கத் தீர்மானித்தது. அவர் விலக 
கவண்டும் அல்லது விலக்கப்பை கவண்டும் என்றும் ககாரியது. சென்ை வாரம் ெபாநாயகரின் 
உத்தரவு வந்திருக்கிைது.  

இறதப் பற்றிசயல்லாம் நீதிபதி ராமொமியின் கருத்து என்ன?  “நான் பத்திரிறககளுைன் கபெ 

விரும்பவில்றல” என்று அவர் கூறியிருக்கிைார்! 

ஜூனியர் விகைன் 
                                                           20-03-1991 


