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केशवानंद भारती केस 
• केशवानंद भारती यांनी 1970 मधे्य केरळ जमीन सुधारणा कायद्याला आव्हान ददले, ज्याने धादमिक मालमते्तच्या 

व्यवस्थापनावर दनरं्बध लादले होते. 

• सरकारी हस्तके्षपादशवाय धादमिक मालकीच्या मालमते्तचे व्यवस्थापन करण्याच्या अदधकाराशी संरं्बदधत कलम 26 

अंतर्ित या खटल्याला आव्हान देण्यात आले होते. 

• या खटल्याच्या सुनावणीसाठी सवोच्च न्यायालयाने 13 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची स्थापना केली होती, जी 

आतापयंतची सवाित मोठी आहे. 

• या प्रकरणामार्ील प्रश्नात हेही समादवष्ट होते: राज्यघटनेत सुधारणा करण्याचा संसदेचा अदधकार अमयािद होता 

का? दुस-या शब्ांत सांर्ायचं झालं, तर संसदेला राज्यघटनेच्या कोणत्याही भार्ामधे्य र्बदल करता येईल, का, तो 

रद्द करता येईल का? 

पार्श्वभूमी: 

• शंकरी प्रसाद प्रकरण (1951) आदण सज्जन दसंर् प्रकरण (1965) मधील दनकालांमधे्य ददसून आल्याप्रमाणे सवोच्च 

न्यायालयाने घटनादुरुस्ती करण्यासाठी संसदेला पूणि अदधकार ददला. 

• दोन्ही प्रकरणांमधे्य न्यायालयाने असा दनणिय ददला होता की कलम 13 मधील "कायदा" या शब्ाचा अथि सामान्य 

दवधायी शक्तीचा वापर करताना केलेले दनयम दकंवा दवदनयम असा घेतला जाणे आवश्यक आहे आदण कलम 368 

अंतर्ित घटक शक्तीचा वापर करताना केलेल्या घटनेतील दुरुस्ती नाही. 

• याचा अथि संसदेला मूलभूत अदधकारांसह संदवधानाच्या कोणत्याही भार्ामधे्य सुधारणा करण्याचा अदधकार होता. 

• परंतु कलम 13 (2) मधे्य असे म्हटले आहे की - "या भार्ाने (म्हणजे भार्-3) प्रदान केलेला अदधकार काढून घेणारा 

दकंवा काढून घेणारा कोणताही कायदा राज्य करणार नाही आदण या कलमाचे उलं्लघन करून तयार केलेला 

कोणताही कायदा, उलं्लघनाच्या मयािदेपयंत, दनरथिक असेल." 

• तथादप, र्ोलकनाथ प्रकरणात (1967), सवोच्च न्यायालयाने असे सांदर्तले की संसद मूलभूत अदधकारांमधे्य 

सुधारणा करू शकत नाही आदण घटनादुरुस्ती करण्याचा अदधकार फक्त संदवधान सभेकडे असेल. 

• न्यायालयाने असे मानले की कलम 368 मधील दुरुस्ती ही घटनेच्या कलम 13 च्या अथािमधील "कायदा" आहे 

आदण म्हणून, जर एखादी दुरुस्ती भार् III द्वारे प्रदान केलेला मूलभूत अदधकार "हरण दकंवा संके्षप" करत असेल 

तर ती रद्द ठरते. 

• र्ोलकनाथ खटला (1967), आरसी कूपर खटला (1970) आदण माधवराव दसंदधया खटला (1970) मधील सवोच्च 

न्यायालयाच्या दनकालांवर पररणाम करण्यासाठी तत्कालीन सरकारने संदवधानात मोठ्या सुधारणा केल्या. 

सगळ्यात महत्त्वाचे: 

• 24 वा घटनात्मक (दुरुस्ती) कायदा, 1971- संदवधानाच्या कोणत्याही भार्ामधे्य सुधारणा करण्याचा अदधकार 

संसदेने स्वतः ला ददला होता. 

• 25 वा घटनात्मक (दुरुस्ती) कायदा, 1972- मालमते्तचा अदधकार हा मूलभूत अदधकार म्हणून काढून टाकण्यात 

आला आहे. 

केशवानंद भारती खटल्याचा ननकाल : 

• 24 एदप्रल 1973 रोजी 7:6 च्या अल्प र्बहुमताने ऐदतहादसक दनणिय ददला रे्ला ज्यामधे्य र्बहुसंख्ांनी असे मानले की 

भारतीय संदवधानातील कोणत्याही तरतुदीत संसदेद्वारे दुरुस्ती केली जाऊ शकते जेणेकरून नार्ररकांसाठी 

प्रस्तावनेत हमी ददलेली सामादजक-आदथिक जर्बार्बदारी पार पाडावी, पण अशा दुरुस्तीमुळे संदवधानाच्या मूलभूत 

संरचनेत र्बदल होणार नाही, याची खर्बरदारी घ्यावी. 

• 24वी घटनादुरुस्ती पूणिपणे वैध असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. परंतु 25 व्या घटनादुरुस्तीचा दुसरा भार् अतं्यत 

चुकीचा असल्याचे आढळले. 
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• सुप्रीम कोटािने कलम ३१ सी हे असंवैधादनक आदण अवैध म्हणून घोदित केले की न्यादयक पुनरावलोकन ही मूलभूत 

रचना आहे आदण म्हणून ती काढून घेतली जाऊ शकत नाही. 

• संसद मूलभूत अदधकारांचे उलं्लघन करू शकत नाही असा दनणिय असूनही, न्यायालयाने मालमते्तचा मूलभूत 

अदधकार काढून टाकणारी दुरुस्ती कायम ठेवली. 

• न्यायालयाने दनणिय ददला की, घटनादुरुस्तीमुळे संदवधानाच्या "मूलभूत संरचनेचे" उलं्लघन होणार नाही. 

ननकालाचे पररणाम: 

• राजकीयदृष्ट्या, दनकालाच्या पररणामी, न्यायपादलकेला कायिकाररणीच्या दवरोधात सवाित मोठ्या दलटमस चाचणीला 

सामोरे जावे लार्ले. सरकारने या मताकडे दुलिक्ष करून तीन न्यायमूतींना हटवले. 

• संसदेच्या दुरूस्ती अदधकारांची पुनसंचदयत केल्याच्या दोन विांपेक्षा कमी कालावधीत, 1974 मधे्य सरकारने 

राष्टर ीयीकरण केलेल्या दमनव्हाि दमल्स (रं्बर्लोर) या आजारी औद्योदर्क कंपनीच्या मालकांनी चाळीसव्या दुस-या 

दुरुस्तीला सवोच्च न्यायालयात आव्हान ददले. दमनव्हाि दमल्स आदण नंतर वामन राव प्रकरणात, 1981 मधे्य मूलभूत 

संरचना दसद्ांताची पुष्टी झाली. 
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