பாராமன்றத்தன் சட்டவாக்க அதகாரம்

1978 அரசயலைமப் வழங்ம் அதகாரங்கள்
4 (அ). மக்கள சட்டமாக்கற்றத்வம், மக்களால் ெதர ெசய்யப்பட்ட பரதநதகைளக் ெகாண்ட
பாராமன்றத்தனாம் மக்கள் தீர்ப்ெபான்றன் ேபா மக்களாம் பரேயாகக்கப்பதல்
ேவண்ம்.
75.

கடந்த காலத்ைதம் உள்ளடக்ம் பயன் ெகாண்ட சட்டங்கைள (அரசயலைமப்பன்
ஏேதம் ஏற்பாட்ைட நீக்ம் அல்ல தத்ம் அல்ல அரசயலைமப்க் ஏேதம்
தய ஏற்பாட்ைடச் ேசர்க்ம் சட்டங்கள் உட்பட சட்டங்கைள) ஆக்வதற்ப் பாராமன்றம்
தத்வம் ெகாண்த்தல் ேவண்ம்.

76.

அரசயலைமப்பன் 76(2)(3) மற்ம் (4)ஆம் உப்ைரயன் ஏற்பாகக்கைமயப்
பாராமன்றம் அதன் சட்டமாக்கற்றத்வத்ைதத் றத்தேலா, எவ்வதத்தம்
பராதீனப்பத்தேலா ஆகா என்படன், ஏேதம் சட்டமாக்கற்றத்வம் ெகாண்ட
ஏேதம் அதகாரத்ைத நதமாகா.

152.

நைலயயற் கட்டைள 133 - தரட் நதயத்ைத அல்ல யரசன் ேவ நதயங்கைளக்
ைகயாவதற் அல்ல அந்த நதயங்கள் மீ ெபாப்க்கைளச் மத்வதற் அல்ல
ஏேதம் வரைய வதப்பதற் அல்ல அப்ேபாைதக் வவள்ள ஏேதம் வரைய
நீக்வதற், ட்வதற் அல்ல ைறப்பதற் அதகாரமளக்ம் சட்டலம் அல்ல
பேரரைண எம் அைமச்ச ெராவரால் மட்ம் அைமச்சரைவயன் அங்கீகாரத்டன்
சமர்ப்பக்கப்பட ேவண்ம்.

சட்டவாக்க ெமாழ
23.

எல்லாச் சட்டங்கம் ைணநைலச் சட்டவாக்கங்கம் சங்களத்தம் தமழம்
சட்டமாக்கப்பதம் அல்ல இயற்றப்பதம் ெவளயடப்ப தம் ேவண்ம் ; அைவ
ஆங்கல ெமாழெபயர்ப்ைபம் ெகாண்த்தல் ேவண்ம்.

உயர்நீதமன்றத்தன் அரசயலைமப்ச் சார்ந்த நயாயாதக்கம்
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இலங்ைகக் யரசன் உயர்நீதமன்றமான, யரசள்ள மக ேமலானம்
வானமான ேமனைலப் பதேவட் நீதமன்றமாக வத்தல் ேவண்ம் என்படன்,
அ அரசயலைமப்பன் ஏற்பாகக் கைமய, பன்வம் வடயத்தல் நயாயாதக்கம்
பரேயாகத்தம் ேவண்ம்; அதாவ - (அ) அரசயலைமப்க் கமங்கள் ெதாடர்பலான
நயாயாதக்கம்.

120.

அரசயலைமப்பன் உப்ைரகள் 82,83 மற்ம் 84 இன் கீழான ஏேதம் சட்டலம்
அல்ல அதன்கண் உள்ள ஏேதம் ஏற்பா அரசயலைமப்க் ஒவ்வாததாக உள்ளதா
எம் ேகள்வ எதைனம் தீர்மானப்பதற்த் தனயானம் பரத்தேயகமானமான
நயாயாதக்கம் உயர் நீதமன்றத்க் இத்தல் ேவண்ம்.

121.

உப்ைர 120 இன் கீழ் ஒ சட்டலத்தற் எதராக உயர்நீதமன்றத்தல் ஒ ம தாக்கல்
ெசய்யப்பட்க்ம்ேபா, உயர்நீதமன்றத்தன் தீர்மானம் பாராமன்றத்தல்
அறவக்கப்பம் வைரக்ம் அச்சட்டலம் ெதாடர்பல் பாராமன்றத்தல் நடவக்ைக
எம் எக்கப்படலாகா.

123.

சட்டலமான, அரசயலைமப்பன் 82, 83 மற்ம் 84 ஆம் உப்ைரகளன்
ஏற்பாகடன் இையந் ேபாகன்றதா என்ம் சட்டலம் அரசயலைமப்க்
ஒவ்வாததாகள்ளதா என்ப பற்றம் உயர்நீதமன்றம் அதன தீர்மானத்தல் தல்
ேவண்ம்.

பாராமன்றத்தன் சட்டவாக்க அதகாரம்

124.

அரசயலைமப்பன் 120 மற்ம் 121 ஆம் உப்ைரகக்கைமய, இவ்வாறான சட்டலத்தன்
அரசயல் அைமப்க் அைமந் ேபாம் தன்ைம றத் வசாரப்பதற் ேவ எந்த
நீதமன்றத்தற்ேகா அல்ல ேவ ஏம் நவனத்தற்ேகா அதகாரம் கைடயா.

125.

உயர்நீதமன்றமான, அரசயலைமப்பன் ெபாள் ேகாடல் பற்றய ஏேதம் பரச்சைனைய
வசாரைண ெசய்வதற்ம் அ பற்றத் தீர்மானப்பதற்ம் தனயானம்
பரத்தேயகமானமான நயாயாதக்கம் ெகாண்த்தல் ேவண்ம்.

சட்டலம் ெதாடர்பாக சட்ட மாஅதபரன் கடைமகள்
77.

82 ஆம் உப்ைரயன் (1)ஆம், (2) ஆம் பந்தகளன் ேதைவப்பாகள் எைவேயம்
மீறப்பட்ள்ளதா என்ம் வேசட ெபம்பான்ைமயனால் நைறேவற்றப்பட ேவண்மா
என்ம் ஒவ்ெவா சட்டலத்ைதம் சட்ட மாஅதபர் ஆராய்ந் பார்த்தல் ேவண்ம். 
நைலயன் இதயல் சட்டலெமான்றல் தத்தம் ெசய்மா ன்ெமாழயப்பம்
சந்தர்ப்பத்தல் சட்ட மாஅதபர் தம் கத்ைதச் சபாநாயகக்த் ெதரவத்தல் ேவண்ம்.

நைலயயற் கட்டைள 43(3) - ஒ சட்டலத்க் ன்ெமாழயப்பம் ஒவ்ெவா தத்தம்
அரசயலைமப்பன் 77 ஆம் உப்ைரக்கைமய சட்ட மாஅதபரால் ஆராயப்படல் ேவண்ம்.

