
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

भारतीय न्यायव्यवस्था 

न्यायव्यवस्था ही सरकारची ती शाखा आहे जी कायद्याचा अथथ लावते, वाद मिटवते आमि सवथ नागररकाांना न्याय देते. 

न्यायपामलका ही लोकशाहीची चौकीदार िानली जाते, तसेच राज्यघटनेची रक्षकही िानली जाते. लोकशाही प्रभावीपिे कायथ 

करण्यासाठी, मनिः पक्षपाती आमि स्वतांत्र न्यायव्यवस्था असिे अत्यावश्यक आहे. 

स्वतंत्र भारतीय न्यायव्यवस्था 

• याचा अथथ सरकारच्या इतर शाखा, म्हिजे कायथपामलका आमि मवमििांडळ, न्यायपामलकेच्या कािकाजात हस्तके्षप 

करत नाहीत. 

• न्यायपामलकेच्या मनिथयाचा आदर केला जातो आमि इतर अवयव त्यात हस्तके्षप करत नाहीत. 

• याचा अथथ असा आहे की न्यायािीश आपली कतथवे्य न घाबरता मकां वा पक्षपात करू शकतात. 

• न्यायपामलकेच्या स्वातांत्र्याचा अथथ असा नाही की न्यायव्यवस्था अमनयांमत्रतपिे आमि कोित्याही जबाबदारीमशवाय 

काि करते. ते देशाच्या सांमविानाला उत्तरदायी आहे. 

भारतीय न्यायव्यवस्था – रचना 

• भारतात एकच एकात्मिक न्यायव्यवस्था आहे. भारतातील न्यायव्यवस्थेिधे्य सवोच्च न्यायालय (SC) शीर्थस्थानी एक 

मपरॅमिडल रचना आहे. उच्च न्यायालये SC च्या खाली आहेत आमि त्याांच्या खाली मजल्हा आमि अिीनस्थ न्यायालये 

आहेत. कमनष्ठ न्यायालये उच्च न्यायालयाांच्या थेट देखरेखीखाली काि करतात. 

खालील आकृती देशातील न्यायव्यवस्थेची रचना आमि सांघटना देते: 

 

 
वरील सांरचनेव्यमतररक्त, कायदेशीर व्यवस्थेच्या दोन शाखा देखील आहेत, ज्या आहेत: 

फौजदारी कायदा: हे कोित्याही नागररकाने/सांस्थेने केलेल्या गुन्ह्याशी सांबांमित आहेत. स्थामनक पोमलसाांनी गुन्हा दाखल 

केल्यावर फौजदारी खटला सुरू होतो. शेवटी न्यायालय या प्रकरिावर मनिथय देते. 
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नागरी कायदा: हे नागररकाांच्या िुलभूत हक्ाांच्या उल्लांघनावरील मववादाांशी मनगडीत आहेत. 

भारतीय न्यायपालिकेची काये 

भारतातील न्यायपामलकेची काये खालीलप्रिािे आहेत: 

न्याय प्रशासन 

• न्यायव्यवस्थेचे िुख्य कायथ मवमशष्ट प्रकरिाांिधे्य मकां वा मववादाांचे मनराकरि करण्यासाठी कायदा लागू करिे आहे. 

जेव्हा एखादा वाद न्यायालयासिोर आिला जातो तेव्हा तो स्पिथकाांनी सादर केलेल्या पुराव्याांद्वारे गुांतलेली ‘तथे्य 

ठरवते’. त्यानांतर कायदा या प्रकरिात कोिता कायदा लागू आहे हे ठरवण्यासाठी पुढे जातो आमि तो लागू करतो. 

खटल्याच्या वेळी कोिी कायद्याचे उल्लांघन केल्याचे आढळल्यास, न्यायालय दोर्ी व्यक्तीला दांड ठोठावेल. 

न्यायाधीश-केस कायद्याची लनलमिती 

•   बर् याच प्रकरिाांिधे्य, न्यायािीश सक्षि नसतात मकां वा अजाथसाठी योग्य कायदा मनवडिे कठीि जाते. अशा 

प्रकरिाांिधे्य, न्यायािीश त्याांच्या शहािपिाच्या आमि सािान्य ज्ञानाच्या आिारावर योग्य कायदा कोिता आहे हे 

ठरवतात. असे केल्याने, न्यायािीशाांनी 'न्यायािीशाांनी बनवलेला कायदा' मकां वा 'केस लॉ' ची एक िोठी सांस्था तयार 

केली आहे. 'से्टअर मडसीमसस' या मसद्ाांतानुसार, न्यायािीशाांचे पूवीचे मनिथय सािान्यतिः  तत्सि प्रकरिाांिधे्य नांतरच्या 

न्यायािीशाांसाठी बांिनकारक िानले जातात. 

संलवधानाचे रक्षक 

• भारतातील सवोच्च न्यायालय, SC, सांमविानाचे सांरक्षक म्हिून काि करते. कें द्र सरकार आमि राज्य सरकारे मकां वा 

मवमििांडळ आमि कायथकाररिी याांच्यातील अमिकारके्षत्रातील सांघर्थ न्यायालयाद्वारे ठरवले जातात. सांमविानाच्या 

कोित्याही तरतुदीचे उल्लांघन करिारा कोिताही कायदा मकां वा कायथकारी आदेश न्यायपामलकेद्वारे असांवैिामनक 

मकां वा रद्दबातल घोमर्त केला जातो. याला ‘न्यामयक सिीक्षा’ म्हितात. न्यामयक पुनरावलोकनािधे्य व्यक्ती ांच्या िूलभूत 

अमिकाराांची हिी आमि सांघराज्यातील सांघ आमि एकक याांच्यातील सितोल सुमनमित करण्याची योग्यता असते. 

मूिभूत हक्ांचे रक्षक 

• न्यायव्यवस्था हे सुमनमित करते की राज्य मकां वा इतर कोित्याही एजन्सीद्वारे लोकाांचे हक् पायदळी तुडवले जािार 

नाहीत. सवोच्च न्यायालये ररट जारी करून िूलभूत अमिकाराांची अांिलबजाविी करतात. 

पयिवेक्षी काये 

• भारतातील गौि न्यायालयाांवर देखरेख करण्याचे कािही उच्च न्यायालये करतात. 

सल्लागार काये 

• भारतातील SC एक सल्लागार कायथ देखील करते. ते घटनािक प्रश्ाांवर आपली सल्लागार िते देऊ शकते. हे 

मववादाांच्या अनुपत्मस्थतीत आमि कायथकाररिीची इच्छा असताना केले जाते. 

प्रशासकीय काये 

• न्यायालयाांची काही काये गैर-न्यामयक मकां वा प्रशासकीय स्वरूपाची असतात. न्यायालये काही परवाने देऊ शकतात, 

िृत व्यक्ती ांच्या सांपत्तीचे (िालित्ता) व्यवस्थापन करू शकतात आमि ररसीव्हसथ मनयुक्त करू शकतात. ते मववाह 

नोांदिी करतात, अल्पवयीन िुलाांचे पालक आमि वेडे याांची मनयुक्ती करतात. 

फेडरेशन मधे्य लवशेष भूलमका 

•   भारतासारख्या सांघराज्य व्यवस्थेत कें द्र आमि राज्याांििील वाद मिटवण्याचे िहत्त्वाचे कायथही न्यायपामलका करते. 

हे राज्याांििील मववादाांचे िध्यस्थ म्हिून देखील कायथ करते. 

न्यायाियीन चौकशी करणे 

•   न्यायािीशाांना सािान्यत: सावथजमनक सेवकाांच्या चुका मकां वा चुकाांच्या प्रकरिाांची चौकशी करिार्या आयोगाचे प्रिुख 

म्हिून बोलावले जाते. 
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