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विभक्ततेचा विद्ाांत (Doctrine of Severability) 
या सिद्ाांताला मराठीत वेगवेगळे नावे येऊ शकतात. स ांदी मधे्य याला "पृथक्करणीयता का सिद्ान्त/सवचे्छदनीयता का 

सिद्ान्त" अिे ी म्हणतात.  

• िन 1950 मधे्य भारतीय राज्यघटना स्वीकारल्यानांतर, मूलभूत असिकाराांच्या स्वरूपात भाग III देखील अांमलात 

आला. 

• मुलभूत  क्क  ा जन्मजात  क्काांचा एक िांच आ े जो या देशातील प्रते्यक नागररकाला िन्माननीय जीवन आसण 

िवाांगीण िवाांगीण सवकािाची  मी देतो. 

• या असिकाराांचे उल्लांघन करणारा कोणता ी कायदा न्यायालयाांद्वारे रद्द केला जाऊ शकतो. 

• तथासप, अिा प्रश्न उद्भवतो की जेव्हा सनषेसित कायद्याचा (impugned law) एक भाग मूलभूत असिकाराांचे उल्लांघन 

करतो तेव्हा काय  ोते आसण अशा घटनाांमधे्य सवभक्ततेचा सिद्ाांत लागू केला जातो. 

या विद्ान्ताची िैधता कलम 13 मधून प्राप्त झाली आहे ज्यात अिे म्हटले आहे की, 

• "भारतात लागू अिलेले िवव कायदे, राज्यघटना िुरू  ोण्यापूवी, मूलभूत  क्काांच्या तरतुदी ांशी सविांगत आ ेत, तोपयांत 

ते त्या सविांगतीच्या मयावदेपयांत रद्द ठरतील." 

• कलम १३ चा सवस्तार म्हणून, सिद्ाांतात अिे म्हटले आ े की जेव्हा कायद्यातील का ी सवसशष्ट तरतुदी मूलभूत  क्काांचे 

उल्लांघन करतात सकां वा त्याांचे उल्लांघन करतात, परां तु ती तरतूद उववररत कायद्यापेक्षा वेगळी अिते आसण तरच ती 

तरतूद न्यायालयाांद्वारे रद्दबातल घोसषत केली जाईल, िांपूणव कायद्याद्वारे ना ी. 

• सिद्ाांत मूलत: अिे माांडते की उल्लांघनात्मक आसण गैर-उल्लांघनकारक तरतुदी अशा प्रकारे सवभक्त केल्या गेल्या 

की उल्लांघनात्मक तरतुदी उल्लांघनात्मक तरतुदीसशवाय अस्तस्तत्वात अिू शकतात ( non-violative provision can 

exist without the violative provision), तर गैर-उल्लांघनकारक तरतूद वैि आसण लागू करण्यायोग्य म्हणून 

कायम ठेवली जाईल (non-violative provision will be upheld as valid and enforceable). 

विभक्ततेचा विद्ाांत – प्रकरणे 

• या सिद्ान्ताचा वापर करण्याच्या िवावत िुरुवातीच्या उदा रणाांपैकी एक म्हणजे नॉडवनफेल्ट सवरुद् मॅस्तझिम 

नॉडेनफेल्ट गन्स अँड दारूगोळा कां पनी सलसमटेड, 1876 चे प्रकरण जेथे न्यायालयाने कराराचा उल्लांघन करणारा 

भाग रद्द केला परां तु अिे मानले की उल्लांघन करणारा भाग तोडल्यानांतर कराराचा उववररत भाग पुढे जाऊ शकतो. 

• R.M.D.C सवरुद् बॉमे्ब राज्य या प्रकरणात सवभक्ततेच्या सिद्ाांतावर सवसृ्तत चचाव िाली आसण न्यायालयाने खालील 

तते्त्व माांडली. 

1. कायद्याचा वैि भाग अवैि भागापािून वेगळा केला जाऊ शकतो की ना ी  े शोिण्यािाठी, सवसिमांडळाचा  ेतू  ा 

सनिावरक घटक आ े. 

2. जर एखाद्या सवसशष्ट कायद्याचे वैि आसण गैर-वैि भाग असवभाज्य अितील तर त्याचा पररणाम ने मीच िांपूणव 

कायद्याच्या अवैितेमधे्य  ोईल. 

3. अवैि भाग काढून टाकल्यानांतर जेव्हा कायदा स्वतांत्रपणे उभा रा तो तेव्हा तो कायम ठेवला जाईल, अिे अिताना ी, 

बाकीचा कायदा लागू करण्यायोग्य ना ी. 

4. ज्या प्रकरणाांमधे्य वैि आसण अवैि भाग वेगळे करता येण्याजोगे आ ेत परां तु ते दोन्ही एकाच योजनेचा भाग बनवायचे 

 ोते, तर िांपूणव योजना अवैि अिेल. 

5. अशी का ी उदा रणे अिू शकतात जेव्हा वैि आसण अवैि भाग वेगळे करता येण्यािारखे अितात आसण ते एकाच 

योजनेचा भाग नितात, तथासप, वैि भाग अवैि केल्याने उववररत भाग खूप पातळ आसण कापला जातो, त्यानांतर तो 

िांपूणवपणे अवैि केला जाईल. 

6. सवघटनशीलता िांपूणवपणे कायदा वाचून सनिावररत केली जाते आसण सवसशष्ट तरतुदी सकां वा भाग ना ी. 
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7. कायद्यामागील कायदेसवषयक  ेतू शोिण्यािाठी, इसत ाि, वसू्त, शीषवक आसण प्रस्तावना सवचारात घेणे कायदेशीर 

 ोईल. 

वनष्कर्ष 

• सवभक्ततेच्या सिद्ान्तामुळे न्यासयक पुनरावलोकनाच्या उपयुक्ततेचा मागव मोकळा  ोतो.  

• न्यासयक पुनरावलोकनाद्वारे न्यायालये व्यक्ती ांच्या मूलभूत  क्काांचे उल्लांघन करणारे कायदे अवैि ठरवतात.  

• जेव्हा एखादी व्यक्ती अिा दावा करते की एखादा सवसशष्ट कायदा त्याचे/ सतचे मूलभूत  क्क काढून घेत आ े आसण 

त्या सनणवयाचे न्यासयक पुनरावलोकन करण्याच्या न्यायालयाच्या असिकाराची मागणी करतो, तेव्हा पुराव्याचे ओिे 

त्याच्यावर / सतच्यावर अवलांबून अिते की आके्षप अिलेल्या कायद्याने त्याच्या / सतच्या  क्काांमधे्य किा  स्तके्षप 

केला आ े  े सिद् करण्यािाठी. 

• भारतीय िांवैिासनक व्यवस्थेमधे्य सवभक्ततेचा सिद्ाांत  ा एक म त्त्वाचा सिद्ाांत आ े.  ा टचस्टोन आ े ज्याच्या 

सवरूद् कायद्याांच्या वैितेची चाचणी केली जाते.  े कायदेमांडळाच्या अखांड असिकाराांवर एक तपािणी आ े जे 

स्वतः च िोडल्याि बदमाश  ोण्याची आसण व्यक्ती ांना  मी सदलेल्या मूलभूत असिकाराांवर आक्रमण करण्याची क्षमता 

अिते. 
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