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देशद्रोह कायदा 
• देशद्रोहाच्या गुन्ह्याशी संबंधित असलेल्या भारतीय दंड संधहतेच्या कलम 124A च्या घटनात्मक वैितेला आव्हान 

देणाऱ्या याधिकांवर आपला लेखी प्रधतसाद सादर करण्यासाठी सरकारने आणखी वेळ माधगतला आहे. 

• 2021 मधे्य, CJI (भारतािे सरन्यायािीश) यांनी प्रश्न केला होता की महात्मा गांिी आधण बाळ गंगािर धटळक यांच्या 

धवरोिात वापरलेला वसाहतवादी कायदा स्वातंत्र्याच्या 75 वर्ाांनंतरही कायद्याच्या पुस्तकात का धटकून राधहला? 

• सरन्यायािीशांनी म्हटले होते की देशद्रोह धकंवा भारतीय दंड संधहतेच्या कलम 124A िा सरकारकडून गैरवापर 

होण्यािी शक्यता आहे. 

ऐतिहातिक पार्श्वभूमी 

• १७ व्या शतकात इंगं्लडमधे्य राजद्रोहािे कायदे करण्यात आले, जेव्हा कायदेतज्ज्ांिा असा धवश्वास होता की, 

सरकारिी िांगली मतेि धटकून राधहली पाधहजेत, कारण वाईट मते सरकार आधण राजेशाहीला हानीकारक आहेत. 

• हा कायदा मूळतः  १८३७ मधे्य थॉमस मेकॉले या धिधटश इधतहासकार-राजकारणी याने तयार केला होता, परंतु १८६० 

मधे्य भारतीय दंड संधहता (आयपीसी) लागू झाली तेव्हा तो अनाकलनीयपणे वगळण्यात आला. 

• १८७० मधे्य सर जेम्स स्टीफन यांनी सादर केलेल्या दुरुस्तीद्वारे कलम १२४ अ समाधवष्ट केले गेले जेव्हा या गुन्ह्यािा 

सामना करण्यासाठी धवधशष्ट कलमािी आवश्यकता वाटली. 

• आज देशद्रोह हा भारतीय दंड संधहतेच्या (आयपीसी) कलम १२४ अ अन्वये गुन्हा आहे. 

कलम 124 ए आयपीिी: 

• "कोणतीही व्यक्ती जेव्हा शब्ांद्वारे, एकतर बोलली धकंवा धलधहलेली, धकंवा धिन्हांद्वारे, धकंवा दृश्य प्रधतधनधित्वाद्वारे, 

धकंवा अन्यथा, दे्वर् धकंवा धतरस्कार धनमााण करण्यािा प्रयत्न करते धकंवा उते्तधजत करते धकंवा भारतात कायद्याने 

स्थाधपत केलेल्या सरकारबद्दल असंतोर् धनमााण करण्यािा प्रयत्न करते" तेव्हा राजद्रोह हा एक गुन्हा आहे, अशी 

व्याख्या यात करण्यात आली आहे. 

• वैमनस्य आधण शतु्रत्वाच्या सवा भावनांिा समावेश आहे. तथाधप, दे्वर्, धतरस्कार धकंवा असंतोर् धनमााण करण्यािा प्रयत्न 

न करता धकंवा दे्वर्, धतरस्कार धकंवा असंतोर् धनमााण करण्यािा प्रयत्न न करता धटप्पण्या या कलमाखाली गुन्हा ठरणार 

नाहीत. 

देशद्रोहाच्या गुन्ह्यािाठी तशक्षा 

• तो अजामीनपात्र गुन्हा आहे. कलम 124A अंतगात धशक्षा तीन वर्ाांपयांतच्या कारावासापासून ते जन्मठेपेपयांत आहे, 

ज्यामधे्य दंड जोडला जाऊ शकतो. 

• या कायद्यांतगात आरोप असलेल्या व्यक्तीला सरकारी नोकरीपासून वंधित केले जाते. 

• त्ांना त्ांच्या पासपोटाधशवाय जगावे लागेल आधण आवश्यक असेल तेव्हा त्ांना न्यायालयात हजर करावे लागेल. 

देशद्रोह कायद्याचे महत्त्व 

• वाजवी धनबांि (Reasonable Restrictions) :भारतीय राज्यघटनेने (अनुचे्छद १९ (२) अन्वये या अधिकारावर 

(भार्ण आधण अधभव्यक्ती स्वातंत्र्य) नेहमीि लागू केले जाऊ शकते असे वाजवी धनबांि (अनुचे्छद १९ (२)) धनधित 

केले आहेत, जेणेकरून त्ािा जबाबदार वापर सुधनधित करता येईल आधण तो सवा नागररकांना समान प्रमाणात 

उपलब्ध होईल यािी खात्री करता येईल. 

• एकता आधण अखंडता राखणे: देशद्रोह कायदा सरकारला देशधवरोिी, फुटीरतावादी आधण दहशतवादी घटकांिा 

सामना करण्यास मदत करतो. 
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• राज्यािी स्स्थरता राखणे: हे धनवााधित सरकारला धहंसािार आधण बेकायदेशीर मागाांनी सरकार उलथून टाकण्याच्या 

प्रयत्नांपासून संरक्षण करण्यास मदत करते. कायद्याने प्रस्थाधपत सरकारिे धनरंतर अस्स्तत्व ही राज्याच्या स्स्थरतेिी 

अधनवाया अट आहे. 

देशद्रोह कायद्यािील िमस्या 

1.विाहिी काळािील अवशेष 

• धिधटश िोरणांवर टीका करणाऱ्या लोकांना बंधदस्त करण्यासाठी वसाहती प्रशासकांनी देशद्रोहािा वापर केला. 

• लोकमान्य धटळक, महात्मा गांिी, जवाहरलाल नेहरू, भगतधसंग इत्ादी स्वातंत्र्य िळवळीतील धदग्गजांना धिटीश 

राजवटीत त्ांच्या “देशद्रोही” भार्णे, लेखन आधण धियाकलापांसाठी दोर्ी ठरधवण्यात आले. 

• अशा प्रकारे, राजद्रोह कायद्यािा सराास वापर वसाहती कालखंडािी आठवण करून देतो. 

2.िंतवधान िभेची भूतमका 

• संधविान सभेने राजद्रोहािा राज्यघटनेत समावेश करणे मान्य केले नाही. त्ामुळे भार्ण आधण अधभव्यक्ती 

स्वातंत्र्यावर गदा येईल असे सदस्यांना वाटले. 

• त्ांनी असा युस्क्तवाद केला की लोकांच्या कायदेशीर आधण घटनात्मकररत्ा हमी धदलेल्या धनरे्िाच्या अधिकाराला 

दडपण्यासाठी देशद्रोह कायद्यािे शस्त्र बनवले जाऊ शकते. 

3.िवोच्च न्यायालयाच्या तनकालाचा अवमान करणे 

• 1962 च्या केदार नाथ धसंग धवरुद्ध धबहार राज्य खटल्यातील सवोच्च न्यायालयाने देशद्रोहािा मयााधदत वापर, 

"अराजकता धनमााण करण्यािा हेतू धकंवा प्रवृत्ती, धकंवा कायदा व सुव्यवस्था धबघडवणे धकंवा धहंसािारास उते्तजन 

देण्यािा हेतू धकंवा प्रवृत्ती यांिा समावेश असलेल्या कृत्ांसाठी" मयााधदत केला आहे. 

• अशा प्रकारे, धशक्षणतज्ज्, वकील, सामाधजक-राजकीय कायाकते आधण धवद्यार्थ्ाांवर देशद्रोहािा आरोप लावणे हे 

सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशािी अवहेलना करण्यासारखे आहे. 

4.लोकशाही मूल्ांचे दडपण 

• वाढत्ा प्रमाणात, देशद्रोह कायद्याच्या कठोर आधण गणनात्मक वापरामुळे प्रामुख्याने भारतािे एक धनवडून आलेले 

हुकूमशाही म्हणून वणान केले जात आहे. 

अलीकडील घडामोडी काय आहेि? 

• फेिुवारी 2021 मधे्य, सवोच्च न्यायालयाने (एससी) एका राजकीय नेत्ाला आधण सहा जे्यष्ठ पत्रकारांना अटकेपासून 

संरक्षण धदले, त्ांच्याधवरोिात दाखल करण्यात आलेल्या अनेक देशद्रोहाच्या एफआयआरमधे्य, सत्ाधपत न झालेल्या 

बातम्या धिट आधण सामाधयक केल्याच्या आरोपाखाली. 

• जून 2021 मधे्य, आंध्र प्रदेश सरकारच्या जबरदस्ती कारवाईपासून दोन तेलगू (भार्ा) वृत्तवाधहन्यांिे संरक्षण करताना 

सवोच्च न्यायालयाने राजद्रोहािी मयाादा धनधित करण्यावर भर धदला. 

• जुलै 2021 मधे्य, सवोच्च न्यायालयात एक याधिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यात देशद्रोहाच्या कायद्यािा 

पुनधवािार करण्यािी मागणी करण्यात आली होती, न्यायालयाने असा धनणाय धदला की, "'सरकारबद्दलिी अनास्था' 

इत्ादी घटनाबाय अस्पष्ट व्याख्यांवर आिाररत अधभव्यक्तीिे गुने्हगारीकरण करणे हे कलम 19 (1) (अ) अंतगात 

हमी धदलेल्या मुक्त अधभव्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारावर अवाजवी धनबांि आहे आधण भार्णावर घटनात्मकदृष्ट्या 

अभेद्य 'धिधलंग इफेक्ट' कारणीभूत ठरतो". 

पुढे जाण्याचा मागव 
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• देशधवघातक, फुटीरतावादी आधण दहशतवादी घटकांिा मुकाबला करण्यासाठी आयपीसीच्या कलम १२४ अ िी 

उपयुक्तता आहे. तथाधप, सरकारवरील असहमती आधण टीका हे दोलायमान लोकशाहीमधे्य जोरदार सावाजधनक 

वादधववादािे आवश्यक घटक आहेत. त्ांना राजद्रोह म्हणून बांिू नये. 

• उच्च न्यायपाधलकेने आपल्या पयावेक्षी अधिकारांिा वापर करून अधभव्यक्ती स्वातंत्र्यािे संरक्षण करणार् या 

घटनात्मक तरतुदीसंाठी दंडाधिकारी आधण पोधलसांना संवेदनशील केले पाधहजे. 

• राजद्रोहािी व्याख्या संकुधित केली पाधहजे, केवळ भारताच्या प्रादेधशक अखंडतेशी संबंधित मुद्द्ांिा तसेि देशाच्या 

सावाभौमत्वाशी संबंधित मुद्द्ांिा समावेश केला पाधहजे. 

• राजद्रोह कायद्याच्या मनमानी वापराबद्दल जनजागृती करण्यासाठी नागरी समाजाने पुढाकार घेतला पाधहजे. 
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