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ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ আদালত হল সুপ্রিম ক ার্ে , আর রার্যের মর্যে সর্বোচ্চ আদালত 
হাইর্ ার্ে । হাইর্ ার্র্ে র রার্ের প্রবরুর্ে আর্বদন  রর্ত হর্ল সুপ্রিম ক ার্র্ে   রর্ত 
হে। কে সব ট্রাইবুেনাল সুপ্রিম ক ার্র্ে র এপ্রিোর্র রর্ের্ে তার্দর আর্বদনগুপ্রলও 
সুপ্রিম ক ার্র্ে  আর্স। রাযে ও ক র্ের মর্যে বা দ’ুটি রার্যের মর্যে প্রববাদ ঘর্র্ল, 
তা সুপ্রিম ক ার্র্ে ই ফেসলা হে। এ োড়া নাগপ্রর র্দর কমৌপ্রল  অপ্রয ার রক্ষা 
 রার যনে সুপ্রিম ক ার্ে  নানা আর্দ  যাপ্রর  রর্ত াার্র। রা্ট্রপাপ্রত সুপ্রিম ক ার্র্ে র 
িযান ও অনে প্রবচারাপ্রতর্দর প্রনর্োগ  র্রন। সুপ্রিম ক ার্র্ে র প্রবচারাপ্রতরা ৬৫ 
বের ােেন্ত  ায  রর্ত াার্রন। তার আর্গ ক ানও অারার্যর যনে তাাঁর্দর াদ 
কের্  অাসারণ  রার্ত হর্ল কলা সভা ও রাযেসভা, দরু্েরই অনরু্মাদন লার্গ। 

রার্যের সর্বোচ্চ আদালত হাইর্ ার্র্ে র নীর্চ োর্  প্রনম্ন আদালতগুপ্রল। হাইর্ ার্র্ে র 
 ায হল প্রনম্ন আদালর্তর আর্বদনগুপ্রল শুর্ন তার প্রবপ্রহত  রা। হাইর্ ার্র্ে র 
এপ্রিোর্র কে সব ট্রাইবুেনাল োর্  তার্দর আর্বদন ক ানাও হাইর্ ার্র্ে র  ায। 
হাইর্ ার্র্ে র প্রবচারাপ্রতর্দরও প্রনর্োগ  র্রন রা্ট্রপাপ্রত। এই প্রনর্োর্গর বোাার্র 
রা্ট্রপাপ্রত সংপ্রিষ্ট রার্যের রাযোার্লর ারাম ে (এবং িযান প্রবচারাপ্রতর, অনোনে 
প্রবচারাপ্রত প্রনর্োর্গর কক্ষর্ে) কনন। হাইর্ ার্র্ে র সব প্রবচারাপ্রতর্ ই ৬২ বের বের্স 
অবসর প্রনর্ত হে। হাইর্ ার্র্ে র ক ানও প্রবচারাপ্রতর্  াদ কের্  অাসারণ  রর্ত 
হর্ল কলা সভা ও রাযেসভার অনুর্মাদন দর ার হে। 

রার্যের প্রনম্ন আদালতগুপ্রল দ’ুটি প্রবভার্গ প্রবভি: এ টি কফৌযদাপ্রর আদালত বা 
প্রিপ্রমনোল ক ার্ে , অনেটি কদওোপ্রন আদালত বা প্রসপ্রভল ক ার্ে । 

প্রিপ্রমনোল বা কফৌযদাপ্রর আদালর্তর সবেপ্রনর্ম্ন হল মোপ্রযর্ের্র্র (িেম কেপ্রণ বা 
প্রিতীে কেপ্রণর) আদালত। তার ওার্রর আদালত হল কস ান যর্যর আদালত। 
মোপ্রযর্ের্র্র আদালর্তর আর্বদনগুপ্রল োে কস ান যর্যর ক ার্র্ে । আর কস ান 
যর্যর প্রবরুর্ে আর্বদন  রর্ত হর্ল হাইর্ ার্র্ে  কের্ত হে। 

প্রসপ্রভল ক ার্র্ে র প্রনম্নতম আদালত হল মুর্েফ-এর আদালত। মুর্েফ-এর আদালর্তর 
কদওো রার্ের প্রবরুর্ে আর্বদন  রর্ত হর্ল সাব-যর্যর আদালর্ত কের্ত হে। 
সাব-যকযর রার্ের প্রবরুর্ে আর্বদন  রর্ত হর্ল কের্ত হে কযলা আদালত বা 
প্রিপ্রেক্ট ক ার্র্ে । কযলা আদালর্তর আর্বদন োে হাইর্ ার্র্ে , হাইর্ ার্র্ে র আর্বদন 



োে সুপ্রিম ক ার্র্ে । সাযারণত ক ানও মামলাে দ’ু বার আর্বদন  রা োে। িেম 
বার আইন ও বাস্তব ঘর্নার প্রভপ্রির্ত, প্রিতীে বার শুয ুআইর্নর প্রভপ্রির্ত। 

 


