
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निकाल 
लँडमार्क  निर्कय असे आहेत जे र्ायद्यात एर् आदर्क ठेवतात, नर्िं वा एर् प्रमुख िवीि र्ायदेर्ीर तत्त्व नर्िं वा न्यानयर् 

सिंर्ल्पिा निर्ाकररत र्रतात नर्िं वा नवद्यमाि र्ायद्याच्या स्पष्टीर्रर्ाला महत्त्वपूर्क पद्धतीिे प्रभानवत र्रतात. 

खाली नदलेल्या यादीमधे्य सवोच्च न्यायालयार्डूि देण्यात आलेले सवाकत महत्त्वाचे 25 निर्कय देण्यात आलेले आहे: 

 

No Case Relevance 

1 

ए.के. गोपालि केस 

(1950) 

सवोच्च न्यायालयािे असा दावा रे्ला र्ी, जर र्ायद्यािे स्थानपत रे्लेल्या प्रनियेिुसार 

िजररै्देत असेल तर प्रनतबिंर्ात्मर् अटरे्च्या र्ायद्यातील तरतुदी िंिुसार र्लम 13, 19, 21 

आनर् 22 मधे्य िमूद रे्लेल्या मूलभूत हक्ािंचे उल्लिंघि झाले िाही.  

2 

शंकरी प्रसाद केस 

(1951) 

हे प्रर्रर् मूलभूत हक्ािंच्या योग्यतेर्ी सिंबिंनर्त होते (पनहल्या दुरुस्तीच्या वैर्तेला आव्हाि 

देण्यात आले होते). सवोच्च न्यायालयािे असा दावा रे्ला र्ी र्लम ३६८ अन्वये सुर्ारर्ा 

र्रण्याच्या सिंसदेच्या अनर्र्ारात राज्यघटिेच्या भाग ३ मधे्य हमी नदलेल्या मूलभूत 

अनर्र्ारािंमधे्य सुर्ारर्ा र्रण्याच्या अनर्र्ाराचाही समावेर् आहे. 

3 

बेरुबारी युनियि केस 

(1960) 

हे प्रर्रर् बेरुबाईचा भूभाग पानर्स्तािला हस्तािंतररत र्रण्याच्या सिंसदेच्या अनर्र्ाराबाबत 

होते. सुप्रीम र्ोटाकिे र्लम ३ चे तपर्ीलवार परीक्षर् रे्ले आनर् िेहरू-िूि र्राराची 

अिंमलबजावर्ी र्रण्यासाठी सिंसद या अिुचे्छदाखाली र्ायदा र्रू र्र्त िाही, असे मत 

मािंडले. त्यामुळे र्राराची अिंमलबजावर्ी र्रण्यासाठी ९वी घटिादुरुस्ती र्ायदा र्रण्यात 

आला. 

4 

गोलकिाथ प्रकरण 

(1967) 

या प्रर्रर्ात, दुरुस्ती र्ायदा आहे र्ी िाही हे प्रश्न होते; आनर् मूलभूत अनर्र्ारािंमधे्य सुर्ारर्ा 

र्रता येईल र्ी िाही. अिुचे्छद 13 मधे्य सािंनगतल्यािुसार मूलभूत अनर्र्ार सिंसदीय 

निबंर्ासाठी अिुरू्ल िाहीत आनर् मूलभूत अनर्र्ारािंमधे्य सुर्ारर्ा र्रण्यासाठी िवीि 

सिंनवर्ाि सभा आवश्यर् आहे यावर SC िे समार्ाि व्यक्त रे्ले. तसेच र्लम 368 

घटिादुरुस्तीची प्रनिया देते परिं तु सिंसदेला घटिादुरुस्ती र्रण्याचा अनर्र्ार देत िाही असे 

िमूद रे्ले. 

5 

केशर्वािंद भारती 

प्रकरण (1973) 

या निर्ालािे राज्यघटिेच्या मूलभूत रचिेची व्याख्या रे्ली. मूलभूत अनर्र्ारािंसह सिंनवर्ािाचा 

र्ोर्ताही भाग सिंसदेच्या दुरुस्तीच्या अनर्र्ाराच्या पलीर्डे िसला तरी, "सिंनवर्ाि दुरुस्ती 

र्रूिही सिंनवर्ािाची मूलभूत रचिा रद्द र्रता येर्ार िाही" असे एससीिे म्हटले आहे. भारतीय 

र्ायद्याचा हाच आर्ार आहे ज्यामधे्य सिंनवर्ािाच्या मूलभूत सिंरचिेच्या नवरोर्ातील सिंसदेिे 

मिंजूर रे्लेली र्ोर्तीही दुरुस्ती न्यायव्यवस्था रद्द र्रू र्र्ते. 
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6 

इंनदरा िेहरू गांधी 

नर्वरुद्ध राज िरेि 

प्रकरण (1975) 

SC िे मूलभूत सिंरचिेचा नसद्धािंत लागू रे्ला आनर् र्लम 329-A चे र्लम (4) र्ाढूि टार्ले, 

जे 1975 मधे्य 39 व्या घटिादुरुस्तीद्वारे समानवष्ट रे्ले गेले होते र्ारर् ते सिंनवर्ािाच्या मूलभूत 

वैनर्ष्ट्ािंचा िार् रे्ल्यामुळे ते सिंसदेच्या दुरुस्ती अनर्र्ाराच्या पलीर्डे होते. 

7 

मिेका गांधी प्रकरण 

(1978) 

या प्रर्रर्ात मुख्य मुद्दा हा होता र्ी, परदेर्ात जाण्याचा अनर्र्ार हा र्लम 21 अिंतगकत 

वैयक्तक्तर् स्वातिंत्र्याच्या अनर्र्ाराचा भाग आहे र्ी िाही. वैयक्तक्तर् स्वातिंत्र्याच्या अनर्र्ारात 

त्याचा समावेर् आहे असे एससीिे म्हटले आहे. सुप्रीम र्ोटाकिे असा निर्कय नदला र्ी वैयक्तक्तर् 

स्वातिंत्र्य रोखण्यासाठी सक्षम र्ायद्याचे अक्तस्तत्व पुरेसे िाही. असा र्ायदा देखील “न्याय्य आनर् 

वाजवी” असला पानहजे. 

8 

नमिर्व्ाा नमल्स केस 

(1980) 

हे प्रर्रर् पुन्हा मूलभूत सिंरचिा नसद्धािंत मजबूत र्रते. या निर्ालािे 42 व्या दुरुस्ती र्ायदा 

1976 द्वारे सिंनवर्ािात रे्लेले 2 बदल रद्द रे्ले आनर् ते मूलभूत सिंरचिेचे उल्लिंघि र्रर्ारे 

असल्याचे घोनित रे्ले. सिंसद सवोच्च आहे, राज्यघटिा सवोच्च आहे, हे या निर्ालािे स्पष्ट रे्ले 

आहे. 

9 

र्वामि रार्व केस 

(1981) 

सवोच्च न्यायालयािे पुन्हा मूलभूत सिंरचिा नसद्धािंताचा पुिरुच्चार रे्ला. तसेच 24 एनप्रल 1973 

म्हर्जेच रे्र्वाििंद भारतीच्या निर्ालाची तारीख अर्ी सीमािंर्िाची एर् रेिा आखली होती 

आनर् त्या तारखेपूवी झालेल्या सिंनवर्ािातील र्ोर्त्याही दुरुस्तीची वैर्ता पुन्हा उघडण्यासाठी 

पूवकलक्षी प्रभावािे लागू रे्ला जाऊ िये, असे म्हटले होते. 

10 

शाह बािो बेगम केस 

(1985) 

मुस्लीम मनहलािंच्या हक्ािंसाठीच्या लढ्यासाठी माइलस्टोि रे्स. SC िे मुक्तस्लम मनहलेचा 

पोटगीचा अनर्र्ार र्ायम ठेवला आनर् सािंनगतले र्ी फौजदारी प्रनिया सिंनहता, 1973 सवक 

िागररर्ािंिा त्यािंच्या र्माकची पवाक ि र्रता लागू आहे. यामुळे राजर्ीय वाद सुरू झाला आनर् 

तत्कालीि सरर्ारिे मुक्तस्लम मनहला (घटस्फोटावरील सिंरक्षर् र्ायदा), 1986 पाररत र्रूि 

हा निर्कय रद्द रे्ला, ज्यािुसार रे्वळ इद्दत र्ालावर्ीत (मुक्तस्लम वैयक्तक्तर् र्ायद्यािुसार) 

पोटगी देरे् आवश्यर् आहे. . 

11 

एम सी मेहता आनण 

युनियि ऑफ इंनिया 

(1986) 

या प्रर्रर्ात 3 मुदे्द हाताळले गेले: र्लम 32 ची व्याप्ती; निरपेक्ष उत्तरदानयत्व नर्िं वा रायलँड्स 

नवरुद्ध फे्लचर या नियमािंचे पालि र्ररे्; िुर्साि भरपाईचा मुद्दा . सवोच्च न्यायालयािे असे 

म्हटले आहे र्ी, र्लम 32 अन्वये त्याची र्क्ती प्रनतबिंर्ात्मर् उपायािंपुरतीच मयाकनदत िाही, तर 

जेव्हा हक्ािंचे उल्लिंघि रे्ले जाते तेव्हा उपचारात्मर् उपाययोजिा देखील रे्ली जाते. 

र्ोर्ादायर् नर्िं वा मुळातच र्ोर्ादायर् र्ारवायािंमधे्य गुिंतलेल्या उद्योगािंच्या बाबतीत निरपेक्ष 

उत्तरदानयत्वाचे पालि रे्ले पानहजे, असेही त्यात म्हटले होते. रे्वटी, असेही म्हटले आहे र्ी 

िुर्साि भरपाईची रक्म उद्योगाच्या पररमार् आनर् क्षमतेर्ी सिंबिंनर्त असरे् आवश्यर् आहे 

जेरे्र्रूि ते प्रनतबिंर्र् ठरेल. 
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इंद्रा साहिी आनण 

युनियि ऑफ इंनिया 

(1992) 

SC िे अिुचे्छद 16(4) ची व्याप्ती आनर् व्याप्ती तपासली, जे मागासवगीयािंच्या बाजूिे 

िोर्ऱयािंमधे्य आरक्षर्ाची तरतूद र्रते. र्ाही अटी िंसह ओबीसी िंसाठी 27% आरक्षर्ाची 

घटिात्मर् वैर्ता र्ायम ठेवली (जसे र्ी िीमी लेयर वगळरे्, पदोन्नतीमधे्य र्ोर्तेही आरक्षर् 

िाही, एरू्र् राखीव र्ोटा 50% पेक्षा जास्त िसावा इ.) 

13 

एस.आर. बोम्मई केस 

(1994) 

या निर्ालात, SC िे र्लम 356 (राज्यािंवर राष्टर पती राजवट लागू र्रण्याबाबत) च्या उघड 

गैरवापराला आळा घालण्याचा प्रयत्न रे्ला. 

14 

नर्वशाका आनण 

राजस्थाि राज्य 

(1997) 

हे प्रर्रर् र्ामाच्या नठर्ार्ी लैंनगर् छळाचे होते. निर्ालात, SC िे नियोक्त्ािंिा - तसेच इतर 

जबाबदार व्यक्ती नर्िं वा सिंस्थािंिा - लैंनगर् छळ रोखण्याची खात्री र्रण्यासाठी मागकदर्कर् 

तत्त्वािंचा एर् सिंच नदला. त्यािंिा ‘नवर्ार्ा मागकदर्कर् तते्त्व’ म्हर्तात. जोपयंत योग्य र्ायदा तयार 

होत िाही तोपयंत ते र्ायदा मािले जातील. 

15 

समथा आनण आंध्र 

प्रदेश राज्य (1997) 

या निर्ालािे आिंध्र प्रदेर् राज्य सरर्ारिे अिुसूनचत के्षत्रातील सवक खार् लीज रद्द रे्ले आनर् 

सवक खार् ऑपरेर्न्स थािंबवण्यास सािंनगतले. विजमीि, आनदवासी िंच्या जनमिी आनर् अिुसूनचत 

के्षत्रातील सरर्ारी जमीि औद्योनगर् र्ामर्ाजासाठी खाजगी र्िं पन्यािंिा नर्िं वा नबगर 

आनदवासी िंिा भाडेपट्ट्यािे देता येर्ार िाही, असे जाहीर रे्ले. असा उपिम रे्वळ सरर्ारी 

उपिम आनर् आनदवासी लोर्ािंिाच परवािगी आहे. 

16 

नलली थॉमस नर्वरुद्ध 

युनियि ऑफ इंनिया 

(2000) 

येथे, SC िे असे मािले र्ी पनहल्या पत्नीला घटस्फोट ि देता नहिंदू पुरुिाचा दुसरा नववाह, जरी 

त्या पुरुिािे इस्लाम र्मक स्वीर्ारला असला तरीही, नहिंदू नववाह र्ायद्यािुसार पनहला नववाह 

नवसनजकत रे्ल्यानर्वाय तो अवैर् आहे. 

17 

I.R Coelho आनण 

तानमळिािू राज्य 

2007 

भारतीय राज्यघटिेच्या ९ व्या अिुसूचीत एखाद्या र्ायद्याचा समावेर् रे्ल्यास तो अजूिही 

तपासूि र्ोटाकत सामोरा जाऊ र्र्तो, असे या निर्ालात म्हटले होते. भारतीय राज्यघटिेच्या 

९ व्या अिुसूचीत अर्ा अनर्नियमािंची आनर् र्ायद्यािंची यादी आहे, ज्याला न्यायालयात आव्हाि 

देता येर्ार िाही. वामि राव यािंच्या निर्कयामुळे २४ एनप्रल १९७३ पयंतच्या आय.एक्स.च्या 

वेळापत्रर्ात िमूद रे्लेल्या र्ायद्यािंमधे्य आनर् र्ायद्यािंमधे्य बदल नर्िं वा आव्हाि नदले जार्ार 

िाही, याची खात्री पटली होती, परिं तु त्या वेळापत्रर्ात सुर्ारर्ा र्रण्याचा नर्िं वा त्यात अनर्र् 

र्ायदे जोडण्याच्या र्ोर्त्याही प्रयत्नािंची न्यायव्यवस्था बारर्ाईिे तपासर्ी आनर् तपासर्ी 

र्ररे् आवश्यर् आहे. 

18 

पेिोनफनलया केस 

(2011) 

पीडोनफनलया प्रर्रर्ात मुिंबई उच्च न्यायालयािे निदोि मुक्त झालेल्या 2 यूरे् िागररर्ािंिा 

ठोठावलेली 6 विांची (RI) सश्रम र्ारावासाची नर्क्षा आनर् नर्क्षा SC िे पुिसंचनयत रे्ली. 

न्यायालयािे म्हटले आहे र्ी, “मुलािंचे लैंनगर् र्ोिर् हा सवाकत जघन्य अपरार्ािंपैर्ी एर् आहे.” 
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अरुणा शािबाग केस 

(2011) 

सवोच्च न्यायालयािे असा निर्कय नदला र्ी, व्यक्तीिंिा सन्मािािे मरण्याचा अनर्र्ार आहे, 

मागकदर्कर् तत्त्वािंसह निक्तिय इच्छामरर्ाची परवािगी आहे. इच्छामरर्ाबाबतच्या भारताच्या 

र्ायद्यािंमधे्य सुर्ारर्ा र्रण्याची गरज अरुर्ा र्ािबाग यािंिी ४२ विे विस्पतीजन्य अवस्थेत 

(आिंर्ळी, अर्ांगवायू व र्र्कबनर्र) पडूि रानहलेल्या दु:खद प्रर्रर्ामुळे निमाकर् झाली. 

20 

NOTA निकाल 

(2013) 

या निर्ालात भारतीय मतदारािंसाठी िोटा (िि-ऑफ-द-अबव्ह) हा पयाकय लागू र्रण्यात 

आला. 

21 

नलली थॉमस आनण 

युनियि ऑफ इंनिया 

(2013) 

सुप्रीम र्ोटाकिे असा निर्कय नदला र्ी र्ोर्ताही आमदार, एमएलसी नर्िं वा खासदार जो एखाद्या 

गुन्ह्यात दोिी आढळला आनर् त्याला नर्माि 2 विांचा तुरुिं गवास नदला गेला असेल तर ते त्वररत 

प्रभावािे सभागृहाचे सदस्य राहरे् बिंद र्रेल. 

22 

निभाया प्रकरण 

(2014) 

गुने्हगारी र्ायदा (सुर्ारर्ा) र्ायदा, 2013 चा पररचय आनर् लैंनगर् गुन्ह्यािंपासूि बालर्ािंचे 

सिंरक्षर् र्ायदा, 2012, भारतीय पुरावा र्ायदा, 1872, भारतीय दिंड सिंनहता, 1860 आनर् 

फौजदारी प्रनिया सिंनहता, 1973 अिंतगकत बलात्काराची व्याख्या. 

23 

राष्ट्र ीय नर्वधी सेर्वा 

प्रानधकरण आनण 

भारतीय संघ (2014) 

या प्रर्रर्ामुळे टर ान्सजेंडर व्यक्ती िंिा तृतीय नलिंग म्हरू्ि मान्यता देण्यात आली. त्यािंिा 

अल्पसिंख्यार् समजावे आनर् नर्क्षर्, िोर्ऱया, नर्क्षर् इत्यादी िंमधे्य आरक्षर्ाचा नवस्तार 

र्रावा, अर्ा सूचिाही एससीिे सरर्ारला नदल्या. 

24 

नतहेरी तलाक निकाल 

(2016) 

SC िे झटपट ‘नतहेरी तलार्’ या मागास प्रथेला बेर्ायदेर्ीर ठरवले, ज्यािे मुक्तस्लम पुरुिािंिा 

देखभाल नर्िं वा पोटगीची र्ोर्तीही तरतूद ि र्रता तीि वेळा “तलार्” हा र्ब्द उच्चारूि 

एर्तफी नववाह समाप्त र्रण्याची परवािगी नदली. 

25 

गोपिीयतेचा 

अनधकार (2017) 

SC िे गोपिीयतेचा अनर्र्ार हा भारतीय राज्यघटिेिुसार सिंरनक्षत मूलभूत अनर्र्ार म्हरू्ि 

घोनित रे्ला. 

26 

कलम ३७७ (२०१८) 

रद्द करणे 

सवोच्च न्यायालयािे असा निर्कय नदला र्ी र्लम ३७७ हे असिंवैर्ानिर् आहे "जोपयंत ते समाि 

नलिंगाच्या प्रौढािंमर्ील सिंमतीिे लैंनगर् वतकिास गुन्हा ठरवते." 

27 

एल चंद्र कुमार केस 

(1997) 

सवोच्च न्यायालयािे असा निर्कय नदला र्ी, सवोच्च न्यायालय आनर् उच्च न्यायालयािंिा अिुिमे 

र्लम ३२ (घटिात्मर् उपायािंचा अनर्र्ार) आनर् २२६ द्वारे निनहत न्यायालयीि 

पुिरावलोर्िाचे अनर्र्ार हा घटिेच्या मूलभूत सिंरचिेचा एर् भाग आहे. 

28 

पुट्टुस्वामी केस 

(2017) 

हा SC निर्कय एखाद्याच्या गोपिीयतेच्या आिमर्ापासूि वैयक्तक्तर् अनर्र्ारािंचे सिंरक्षर् र्रतो. 
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हेनबयस कॉपास केस 

(1976) 

सवोच्च न्यायालयाचा एर् बहुचनचकत निर्कय, ज्यामधे्य बहुमताचा निर्कय वैयक्तक्तर् स्वातिंत्र्याच्या 

नवरोर्ात गेला आनर् राज्याला अिुरू्ल असल्याचे नदसूि आले. न्यायमूती खन्ना यािंची 

असहमतीही सवकशु्रत आहे. 

30 

रोमेश थापर केस 

(1950) 

येथे, SC िे असे मािले र्ी भािर् आनर् अनभव्यक्ती स्वातिंत्र्यामधे्य नवचारािंच्या प्रसाराचे स्वातिंत्र्य 

समानवष्ट आहे जे रे्वळ प्रसाराद्वारे सुनिनित रे्ले जाऊ र्र्ते. 
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