“தேச நிந்ேனைச் சட்ட ஒழிப்பு அணி” (GHAH)
இந்த ததச நிந்தனைச் சட்ட ஒழிப்பு அணி, 128 குழுக்களின்
ஆதரவில் உருவாைது.

சுவாராம், வழக்கறிஞர் இயக்கம்,

மதேசிய அம்னைஸ்தி இன்னடர்தநஷைல், இக்ராம் மற்றும் பே
குழுக்கள் தனேனமயில் னசயல்படுகிறது. மக்களின் தபச்சு
சுதந்திரம், எழுத்து சுதந்திரம், கல்விச் சுதந்திரம், ஊடக சுதந்திரம்
ஆகியனவ ததச நிந்தனைச் சட்டத்தின் மூேம் பறிக்கப்படுவனத
எதிர்த்து ததசிய அளவில் பிரச்சாரம் னசய்வதற்தக இந்த ததச
நிந்தனைச் சட்ட ஒழிப்பு அணி (GHAH) உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

ததச நிந்தனைச் சட்ட ஒழிப்பு அணி (GHAH)-யின் தகாரிக்னககள்:
1.

ததச நிந்தனைச் சட்டம் 1948 ஒழிக்கப்பட தவண்டும்.

2.

இச்சட்டத்தின் கீ ழ்க் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களின் குற்றங்கள்

3.

இச்சட்டத்திற்கு மாற்றாக, இதத தபான்ற னகாடூரமாை தவறு எந்தச்

னகவிடப்பட்டு, அவர்கனள விடுதனே னசய்ய தவண்டும்.
சட்டத்னதயும் னகாண்டு வரக்கூடாது.

வழக்கறிஞர்

மன்றத்தின்

‘இளம்

வழக்கறிஞர்

னசயற்குழு’வின்

#ததச

நிந்தனைச் சட்ட ஒழிப்பின் தநாக்கம் GHAH-வுடன் ஒத்திருக்கும் பட்சத்தில்,
அவர்களும் ‘GHAH’-ன் பிரச்சாரத்திற்கு ஆதரவு அளிப்பர்.

தமல் விபரத்திற்கு,
முகநூல்
டுவிட்டர்
மின் அஞ்சல்
முகவரி

GHAH னதாடர்புனகாள்ள:: facebook.com/HapusHasutan
: @HapusHasutan

: GerakanHAH@gmail.com

: 433A, Jalan 5/46, Gasing Indah, Petaling Jaya,

46 000 Selangor

னதானேதபசி

: +603 77843525

“தேச நிந்ேனைச்
சட்டத்னே

ஒழிப்த ோம்!!”

தேச நிந்ேனைச் சட்டம் 1948 - நீ ங்கள்
அறிய தேண்டிய
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என்றால் என்ை? மக்கள் மத்தியில் அரசர்
மற்றும் அரசாங்கத்திற்கு எதிராக

ததச நிந்தனை சட்டம் 1948,

அதிருப்தினயத் தூண்டுதல்.

நாட்டில்

மூட்டுவது, தமலும் அரசனமப்புச்

ஆங்கிதேயர் ஆட்சி காேத்தில் நம்

இைங்களுக்கினடயில் பனகனமனய

இது நமது நாடாளுமன்றத்தில்

சட்டத்தில் உள்ள பாதுகாப்பு, அந்தஸ்து,

அரசாங்கத்தால் இயற்றப்பட்டது.

னதாடர்பாக தகள்வி எழுப்புவதும் இதில்

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

இயற்றப்பட்ட சட்டமல்ே, பிரிட்டிஸ்

சிறப்புரினம, அதிகாரம், இனறயாண்னம

ஆைால், மோயாவிற்குச் சுதந்திரம்

அடங்கும்.

கினடத்தும், இன்றுவனர இச்சட்டம்
னதாடர்ந்து பயன்படுத்தப்பட்டு
வருகிறது.

5
பரவோைது. உதாரணத்திற்கு,

அறிமுகப்படுத்தியிருந்தாலும்;
அந்நாடு

இனத இரத்து

னசய்துவிட்டது. 1972-ம் ஆண்டு
இச்சட்டம் அங்கு இறுதியாக
பயன்படுத்தப்பட்டது.
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அரசாங்கத்னதயும் தனேவர்கனளயும்
விமர்சிப்பது கூட ததசத் துதராகமாக
வனரயருக்கப்படுகிறது. ஆனகயால்,

மக்களின் தநர்னமயாை குற்றச்சாட்டுகள்
பே சமயங்களில் ததசத் துதராகச்
னசயோக தினசதிருப்பப்பட்டு,
அதிகாரிகளால் தவறாக
பயன்படுத்தப்படுகிறது.



தபசிைாதோ அல்ேது

னசயல்பட்டாதோ; இச்சட்டத்தின்

கீ ழ்க் குற்றம் சாற்றப்படுவர். ஆளும்
அரசுக்கு எதிராகப் தபசுவது,

அவர்கனள எதிர்க்க தூண்டிவிடும்
ஒரு னசயல் என்கின்றைர்.

குனறந்த வயது னபண் கற்பழிப்பு வழக்கு
ஒன்றில் நாட்டின் தனேனம வழக்கறிஞனர

ஆளும் அரசுக்கு எதிராக ஒருவர்

சட்டக் குற்றச்சாட்டுகள் னபாதுவாகதவ

தபராக் அரசியல் கிளர்ச்சியின் நீதிமன்ற
தீர்ப்னப விமர்சைம் னசய்ததற்காகப்

தபராசிரியர் அஸ்மி ஷாதராம் ததச நிந்தனைச்
சட்டத்தின் கீ ழ்க் குற்றம் சாட்டப்பட்டார்.
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இத்ததச நிந்தனைச் சட்டம், எதிர்க்கட்சி

அரசியல்வாதிகள் மற்றும் ஆர்வேர்கள் மீ து

மட்டும் பயன்படுத்தப்படுவதில்னே. மாறாக,

அனைவரின் மீ தும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
உதாரணத்திற்கு, ஒரு நாய் பயிற்றுநர்
இச்சட்டத்தின் கீ ழ்க் னகது

னசய்யப்பட்டுள்ளார். தமலும், முகநூேில்
உட்பட, பேர் இந்த ததச நிந்தனைச்
சட்டத்தின் கீ ழ் விசாரனண
னசய்யப்பட்டுள்ளைர்.
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ததச நிந்தனை வழக்கில், குற்றம்

சாட்டப்பட்டவர்கள், பிறனரத் தூண்டிவிடும்

இவர்களின் நடவடிக்னக மற்றவர்கனளத்

உனரனய னவளியிட்டனமக்காக,

பத்திரிக்னகயாளர் தமேன் அப்துல்ோ ததச
நிந்தனைச் சட்டத்தின் கீ ழ்க் குற்றம்
சாட்டப்பட்டார். ஆைால், உனரயாற்றிய
நாடாளுமன்ற உறுப்பிைர் மீ து எந்தக்
குற்றமும் சாட்டப்படவில்னே.

தவண்டும். ஆனகயால், ததச நிந்தனைச்
னவற்றியனடந்து, குற்றம்

சாட்டப்பட்டவருக்கு தண்டனை
வழங்கப்படும்.
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ததச நிந்தனை சட்டத்தில் முதல் முனற
குற்றம் சாட்டப்படுபவர்களுக்கு

அதிகபட்சமாக RM5000 அபராதம் அல்ேது 3
வருடத்திற்கும் தமற்தபாகாத சினற
தண்டனை, அல்ேது இரண்டுதம

வழங்கப்படும். இது னதாடர்ந்தால்,

5 வருடத்திற்கும் தமற்தபாகாத சினற
தண்டனை வழங்கப்படும்.

கருத்துனரத்ததற்காக, ஒரு பள்ளி மாணவர்

சாட்டப்பட்டார்.
நாடாளுமன்ற உறுப்பிைர் ஒருவர் ஆற்றிய

னசயல்கள் தூண்டி விடும் தன்னம

சட்டத்தின் கீ ழ்க் குற்றம் சாட்டப்பட்டார்.

தநாக்கத்தில் அனதச் னசய்தார்கள் என்று

ததசிய முன்ைணி அரசாங்கத்தின்

குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் தான் கூறிய
உள்ளதா என்பனத மட்டுதம நிரூபிக்க

கூறியதற்காக, ராயர் ததச நிந்தனைச்
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‘அம்தைா னசோக்கா ’ என்ற வார்த்னதனயக்

விமர்சித்ததற்காக ததச நிந்தனைச்

சட்டத்தின் கீ ழ் ேிம் குவான் தயங் குற்றம்



தண்டிக்கப்பட்டார்.

தபாதகர்கள் மற்றும் சாதாரண மக்கள்

னசயல்” என்பதன் வனரயனர மிகப்

இச்சட்டத்னதப் பிரித்தாைியர்கள்

சிங் ததச நிந்தனைச் சட்டத்தின் கீ ழ்த்

வழக்கறிஞர்கள், விரிவுனரயாளர்கள், மதப்

“ததச நிந்தனைனயத் தூண்டிவிடும்

2

விட்டார்’ என்று கருத்துனரத்ததால்; கர்ப்பால்



“ததச நிந்தனைனய தூண்டிவிடும் னசயல்”

2009-ல் நடந்த தபராக் மாநிே அரசியல்
கிளர்ச்சியில், ‘தபராக் சுல்தான் தவறு னசய்து

ேகேல்கள்:-

4

1



நிரூபிக்க ததனவயில்னே. அததப் தபால்,
தூண்டி, தாக்கம் வினளவித்ததாகவும்

நிரூபிக்க அவசியமில்னே. கூறியச் னசய்தி
உண்னமயா? இல்னேயா? என்பதும்

முக்கியமல்ே. ஆைால், அவதூறு வழக்கில்
இது தவறுபடுகிறது. அவதூறு வழக்கில்,

நாம் கூறிய னசய்தியின் உண்னம, நம்னம
தற்காத்துக் னகாள்ள உதவும்.
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ததச நிந்தனை சட்டம்

ஒழிக்கப்பட்டாலும், நாட்டின்

அனமதினயக் காக்க தவறு பே
சட்டங்கள் இருக்கின்றை.

உதாரணத்திற்கு, குற்றவியல் சட்டம்.
பல்ேிை மக்களினடதய னவறுப்னப
உண்டாக்கும் னசயல்கள், மதக்

கேவரங்கள் அல்ேது னபாது மக்களின்
பாதுகாப்பிற்கு மிரட்டோக அனமயும்
னசயல்களுக்கு இச்சட்டத்னதப்
பயன்படுத்தோம்.

