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पक्षांतर विरोधी कषयदष 

• भारतीय राज्यघटनेच्या 10 व्या अनुसूची अंतर्गत पक्ांतर विरोधी कायदा 1985 च्या 52 व्या दुरुस्ती कायद्याद्वारे लारू् 

करण्यात आला. "आया राम र्या राम" या संसृ्कतीशी संबंवधत समस्ांचे वनराकरण करण्याचा त्याचा उदे्दश आहे, 

ज्यामधे्य आमदार िारंिार पक् बदलत असत.  

• ‘आया राम र्या राम’ या िाक्ांशाची उत्पत्ती भारतीय राजकारणातील लोकविय टप्प्यातून झाली आहे, ज्यानंतर 

हररयाणातील आमदार र्यालाल यांनी 1967 मधे्य एकाच वदिशी तीनदा पक् बदलला. 

• या कायद्यात पक्ांतराच्या कारणास्ति संसद आवण राज्य विधानसभेच्या सदस्ांना अपात्र ठरिण्याची तरतूद आहे. 

• राजीि र्ांधीचं्या सरकारने हा कायदा आणला. 

• कलम 102(2) आवण 191(2) हे पक्ांतर विरोधी तरतुदीशी संबंवधत आहेत.  

पक्षांतर विरोधी कषयद्यषतील तरतुदी 

कषढण्यषची कषरणे (Grounds for Removal) 

• राजकीय पक्ांच्या सदस्ांसाठी-(अ) सदस्ाने से्वचे्छने अशा राजकीय पक्ाचे सदस्त्व सोडल्यास; वकंिा 

• सदस् पक्ाची पूिगपरिानर्ी न घेता त्यांच्या राजकीय पक्ाने वदलेल्या कोणत्याही वनदेशाविरुद्ध अशा सभारृ्हात 

मतदान करतात वकंिा मतदान करण्यापासून दूर राहतात आवण अशा कृतीला पक्ाने 15 वदिसांच्या आत क्मा केली 

नाही. 

• अपक् सदस् - अशा वनिडणुकीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्ात सामील झाल्यास सभारृ्हाचे सदस् राहण्यास 

अपात्र ठरतात. 

• नामवनदेवशत सदस्-अ) नामवनदेवशत सदस् ज्या वदिशी सभारृ्हात आपली जार्ा घेतील त्या तारखेपासून 6 

मवहन्ांचा कालािधी संपल्यानंतर तो कोणत्याही राजकीय पक्ात सामील झाल्यास. {याचा अर्ग ते सभारृ्हात 

बसल्यापासून सहा मवहन्ांच्या आत कोणत्याही राजकीय पक्ात सामील होऊ शकतात} 

पक्षांतर विरोधी कषयद्यषचे अपिषद 

• हा कायदा एखाद्या पक्ाला विलीन होण्यास वकंिा दुसर् या पक्ात विलीन होण्याची परिानर्ी देतो जर त्यांचे वकमान 

दोन तृतीयांश आमदार विलीनीकरणाच्या बाजूने असतील. 

• अशा पररस्थर्तीत, विलीनीकरणाचा वनणगय घेणार्या सदस्ांना वकंिा मूळ पक्ात राहणार्यांना अपात्रतेला सामोरे जािे 

लार्णार नाही. 

• जर एखादा सदस् सभारृ्हाचा पीठासीन अवधकारी (म्हणजे सभापती वकंिा अध्यक्) म्हणून वनिडून आल्यािर, 

से्वचे्छने पक्ाचे सदस्त्व सोडून देतो वकंिा तो पद धारण केल्यानंतर पुन्हा त्यात सामील होतो. 

2003 चष 91 िी सुधषरणष कषयदष 

• पक्ाच्या एक तृतीयांश सदस्ांनी विभाजन झाल्यास अपात्रतेची परिानर्ी देणारी 10 व्या अनुसूचीची तरतूद हटिली. 

• पंतिधान अटलवबहारी िाजपेयी यांच्या काळात पक्ांतरविरोधी कायद्यातील काही मुद्द्ांचे वनराकरण करण्यासाठी 

सरकारने संसदेत एक घटना दुरुस्ती विधेयक (2003) सादर केले होते. 

• िणि मुखजी यांच्या अध्यक्तेखालील सवमतीने या विधेयकाची तपासणी केली. 

प्रणि मुखर्जी सवमतीिरील विरीक्णे 

• असे वदसून आले आहे की राजकीय घोडे-व्यापारात लाभाच्या पदाची हाि िबळ भूवमका बजािते ज्यामुळे पक्ांतर 

आवण िवतपक्ी होतात. 
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• एक-तृतीयांश विभाजन तरतूद, जी कायद्यातील एक मोठी पळिाट होती आवण दलबदलंूना संरक्ण देत असल्याने 

वतचा अनेक िेळा रै्रिापर झाला होता, सवमतीच्या वशफारशीिरून कायद्यातून हटिण्यात आला. 

• 2003 च्या दुरुस्तीमधे्य िाय बी चव्हाण सवमतीच्या 1967 च्या सल्ल्याचाही समािेश करण्यात आला आहे ज्यामधे्य 

मंत्रीपररषदेचा आकार मयागवदत करणे आवण पक्ांतर रोखणे. 

• पक्ांतरामुळे उद्भिलेल्या अपात्रतेच्या बाबतीत वनणगय घेणारा अवधकारी हा सभारृ्हाचा पीठासीन अवधकारी असतो. 

(*मूळत: अशा िकरणांमधे्य पीठासीन अवधकार्याचा वनणगय अंवतम आवण कोणत्याही न्ायालयात वनविगिाद होता.) 

• परंतु वकहोतो होलोहान विरुद्ध झावचल्हू (1993) िकरणात सिोच्च न्ायालयाने ही तरतूद घटनाबाह्य असल्याचे 

घोवषत केले. रै्रव्यिहाराच्या कारणास्ति न्ावयक पुनरािलोकन अंतर्गत सभारृ्हाच्या अध्यक्ीय अवधकाराच्या 

वनणगयाच्या अधीन करणे. 

अपषत्रतेबषबत वियम बिविण्यषचे अवधकषर 

• रृ्हाच्या पीठासीन अवधकार्याला 10 व्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेबाबत वनयम बनविण्याचे अवधकार आहेत. 

• असे सिग वनयम 30 वदिसांच्या कालािधीसाठी सभारृ्हासमोर मांडणे आिश्यक आहे, जेणेकरुन मंजूरी, सुधारणा 

वकंिा नामंजूर व्हािा. 

• पीठासीन अवधकारी सदनातील सदस्ाच्या तक्रारीिरच पक्ांतराचे िकरण मांडू शकतात. 

• अंवतम वनणगय घेण्यापूिी पीठासीन अवधकार्याने सदस्ाला (ज्यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे) त्याचे स्पष्टीकरण 

सादर करण्याची संधी वदली पावहजे. 

• पीठासीन अवधकारी हे िकरण विशेषावधकार सवमतीकडे चौकशीच्या उदे्दशाने पाठिू शकतात. 

• त्यामुळे पक्ांतर चा त्वररत आवण स्वयंचवलत पररणाम होत नाही. 

पक्षांतर विरोधी कषयद्यषबषबत वििषडे 

1. वकहोटो होलोहोि वि झषवचल्हू आवण इतर, 1993 : सिोच्च न्ायालयाने घोवषत केले की अपात्रतेच्या िकरणातील 

पीठासीन अवधकार्याचा वनणगय न्ावयक पुनरािलोकनाच्या कके्त आहे. 

2. रिी एस िषईक वि. युवियि ऑफ इांवडयष, 1994:- सुिीम कोटागने 'से्वचे्छने त्याचे सदस्त्व सोडले' या िाक्ांशाचा 

अर्ग लािला आवण म्हटले की हा िाक्ांश 'राजीनामा' असा समानार्ी नाही आवण त्यामुळे त्याचा व्यापक अर्ग आहे. 

3. विश्विषथि विरुद्ध स्पीकर, तषवमळिषडू, 1996:- न्ायालयाने म्हटले की एखाद्या सदस्ाने त्याच्या जुन्ा पक्ातून 

हकालपट्टी केल्यानंतर दुसर् या राजकीय पक्ात सामील झाल्यास त्याने राजकीय पक्ाचे सदस्त्व से्वचे्छने सोडािे असे 

म्हटले जाऊ शकते. 

कषयद्यषचे सकषरषत्मक पैलू 

• हे आमदारांना िारंिार पक् बदलण्यापासून रोखून सभारृ्हात अवधक स्थर्रता िदान करते. 

• हे पक्ांमधील विलीनीकरणाच्या आधारािर पुनसंरचनासाठी जार्ा िदान करते. 

• त्यामुळे राजकारणातील घोडे-व्यापार रोखण्यास मदत होते. 

• काही आमदारांच्या पक्ांतरामुळे होणार्या अवनयवमत वनिडणुकांिर खचग करण्यापासून ते वनरुपयोर्ी खचागस िवतबंध 

करते. 

• राजकीय पक्ांना स्थर्रता िदान करणे आवण पक्ाच्या सदस्ांची वनष्ठा सुवनवित करणे. 

पक्षांतर विरोधी कषयद्यषिर टीकष 

• हे आमदारांच्या मतमतांतराच्या अवधकाराला आवण वििेकाच्या स्वातंत्र्याला बाधा आणते. त्याला/वतने िश्न न करता 

चाबकाचे पालन केले पावहजे. त्यामुळे स्वतंत्रपणे वनणगय घेण्याच्या आमदाराच्या क्मतेला बाधा येते. 

• हे वकरकोळ वडफेक्शनिर बंदी घालते, म्हणजे िैयस्िक वडफेक्शन, आवण घाऊक वडफेक्शनला, म्हणजे गु्रप 

वडफेक्शनला जन्म देते. 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• स्वतंत्र सदस् आवण नामवनदेवशत सदस् यांच्यातील फरक अवतशय संवदग्ध आहे. जर माजी व्यिी पक्ात सामील 

झाला तर त्याला अपात्र ठरिले जाते, परंतु नामवनदेवशत सदस्ास 6 मवहन्ांचा लाभ कालािधी वदला जातो. 

• अपात्रतेबाबत वनणगय घेण्यासाठी सभारृ्हाच्या पीठासीन अवधकार्याला वनवित कालमयागदा नाही. 

• आंध्र िदेश, तेलंर्णा आवण तावमळनाडूमधे्य अनेक िषांपासून स्पीकर अपात्रतेच्या िश्नांिर कारिाई करत नसल्याची 

उदाहरणे आहेत. 

• अंवतम वनणगय घेण्याचे अवधकार असलेल्या िावधकरणािर, म्हणजे पीठासीन अवधकारी हे राजकीय पक्ाचे सदस् 

असल्याच्या कारणास्ति आवण पक्पाती नसल्यामुळे टीका केली जाते. तसेच, खटल्यांिर वनणगय घेण्यासाठी 

त्याच्याकडे कायदेशीर कौशल्याचा अभाि आहे. 

उदषहरण 

• कनागटकचे सभापती के.आर. बंडखोर आमदार रमेश कुमार यांची अपात्रता हा िश्नच आहे. सत्ताधारी आघाडीच्या 14 

सदस्ांचे राजीनामे स्वीकारण्याऐिजी स्पीकरने ‘अपात्र ठरिणे’ पसंत केल्याने कायदा चव्हाट्यािर आला आहे. 

• अवलकडच्या िषांत आंध्र िदेश, तेलंर्णा आवण र्ोिा सारख्या राज्यातील विरोधी पक्ाचे आमदार सत्ताधारी पक्ात 

सामील होण्यासाठी आवण अशा िकारे पक्ांतर विरोधी कायद्यातील दोन-तृतीयांश बहुमताच्या पळिाटाचा फायदा 

घेण्यासाठी लहान र्टांमधे्य विभार्ले आहेत. 

सवमत्यष आवण आयोग 

वदनेश र्ोस्वामी वनिडणूक सुधारणा सवमती, 1990 ने सुचिले की अपात्रता केिळ िकरणांपुरती मयागवदत असािी 

1. एखादा सदस् से्वचे्छने राजकीय पक्ाचे सदस्त्व सोडतो, 

2. अविश्वास िस्तािात पक्ाच्या स्व्हपच्या विरोधात मतदान केले  

दलबदल विरोधी कायदा 1998 िरील हलीम सवमतीने ‘राजकीय पक्ाचे सदस्त्व से्वचे्छने सोडणे’ यासारख्या शब्ांची 

सिगसमािेशक व्याख्या करण्याची वशफारस केली आहे. 

कायदा आयोर्ाने आपल्या 170 व्या अहिालात, 1999 मधे्य असे सुचिले आहे 

1. अपात्रतेतून विभाजन आवण विलीनीकरणास सूट देणारी तरतूद हटिली जािी. 

2. पक्ांनी केिळ सरकारचे वनयम धोक्ात असलेल्या िकरणांपुरतेच स्व्हप जारी करणे मयागवदत केले पावहजे. 

संविधान पुनरािलोकन आयोर्, 2002 ने सुचिले की सभारृ्हाच्या उिगररत कालािधीसाठी पक्ांतर करणार् यांना सािगजवनक 

पद वकंिा लाभदायक राजकीय पद धारण करण्यापासून िवतबंवधत केले जािे. तसेच, सरकारला अस्थर्र करण्यासाठी पक्ांतर 

करणार्याने वदलेले मत अिैध मानले जािे. 

पुढील मषगग 

• अपात्रतेशी संबंवधत िकरणांिर वनणगय घेण्यासाठी पीठासीन अवधकार् यांसाठी कालमयागदा वनवित करणे, सध्या 

कोणतीही कालमयागदा नाही. 

• खासदार आवण आमदारांना त्यांच्या सद्सवद्विेकबुद्धीच्या आधारे सामान् बाबीमंधे्य मतदान करण्याची मुभा देणे. 

• सत्ताधारी तसेच इतर पक्ांचे सदस् असलेल्या सदवनकांच्या अपात्रतेच्या िकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र 

संथर्ा तयार करणे. 
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