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समान नागरी संहिता 
• राष्ट्र ीय एकात्मता आणि लैंणिक न्याय, समानता आणि मणिलाांच्या प्रणतषे्ठला चालना देण्यासाठी UCC तयार करण्यासाठी 

2019 मधे्य पणिली याणचका दाखल झाल्यापासून भारतातील समान नािरी सांणिता िा अलीकडे मोठ्या प्रमािावर 

चचेचा णवषय आिे. 

• कायदा व न्याय मांत्रालयाने 2019 मधे्य दाखल केलेल्या जनणित याणचकेला उत्तर देताना म्हटले आिे की, समान नािरी 

सांणिता (यूसीसी), सांणवधान (कलम 44) अांतिगत णनदेश तत्त्वाची अांमलबजाविी करिे िा सावगजणनक धोरिाचा णवषय 

आिे आणि या सांदभागत कोितेिी णनदेश न्यायालय जारी करू शकत नािी. 

• कें द्राने यूसीसीशी सांबांणधत णवणवध मुद्द्ाांची तपासिी करून त्याबाबत णशफारशी करण्याची णवनांती भारतीय कायदा 

आयोिाला (21 वी) केली आिे. 

About UCC 

• यू.सी.सी. िा असा कायदा आिे जो सांपूिग देशासाठी एक कायदा प्रदान करेल, जो सवग धाणमगक समुदायाांना त्याांच्या 

वैयक्तिक बाबी ांमधे्य लािू िोईल जसे की, णववाि, घटस्फोट, वारसा, दत्तक घेिे इ. 

• राज्यघटनेच्या कलम ४४ मधे्य असे नमूद करण्यात आले आिे की, सांपूिग भारतातील प्रदेशातील नािररकाांसाठी 

यूसीसी सुरणित करण्याचा राज्य प्रयत्न करेल. 

• कलम ४४ िे राज्य धोरिाच्या (डीपीएसपी) णनदेशक तत्त्वाांपैकी एक आिे. 

• कलम 37 मधे्य पररभाणषत केल्याप्रमािे, डी.पी.एस.पी. न्यायप्रणवष्ट् (कोित्यािी न्यायालयाद्वारे अांमलात आिण्यायोग्य 

नािी) नािीत, परां तु त्यामधे्य नमूद केलेली तते्त्व प्रशासनात मूलभूत आिेत. 

भारतातील UCC ची स्थिती: 

• भारतीय करार कायदा 1872, नािरी प्रणिया सांणिता, मालमत्ता िस्ाांतरि कायदा 1882, भािीदारी कायदा 1932, 

पुरावा कायदा, 1872 इत्यादी बहुतेक नािरी बाबी ांमधे्य भारतीय कायदे समान सांणितेचे पालन करतात. 

• तथाणप, राज्याांनी शेकडो दुरुस्त्या केल्या आिेत आणि म्हिूनच, कािी बाबी ांमधे्य, या धमगणनरपेि नािरी कायद्ाांमधे्य 

देखील णवणवधता आिे. 

• अणलकडेच, अनेक राज्याांनी समान मोटार वािन कायदा, 2019 द्वारे शाणसत करण्यास नकार णदला. 

पार्श्वभूमी 

• यू.सी.सी.चा उिम वसाितवादी भारतात आिे जेव्हा णिणटश सरकारने 1835 मधे्य आपला अिवाल सादर केला िोता, 

ज्यात िुने्ह, पुरावे आणि कराराांशी सांबांणधत भारतीय कायद्ाच्या सांणिताकरिात एकरूपता असिे आवश्यक आिे, 

णवशेषत: णिांदू आणि मुक्तिमाांचे वैयक्तिक कायदे अशा सांणितीकरिाच्या बािेर ठेवण्याची णशफारस केली िोती. 

• णिटीश राजवटीच्या शेवटच्या काळात वैयक्तिक समस्ाांशी सांबांणधत कायदे वाढल्याने 1941 मधे्य णिांदू कायद्ाचे 

सांणिता बनवण्यासाठी सरकारला बी एन राऊ सणमती स्थापन करण्यास भाि पाडले. 

• या णशफारशी ांच्या आधारे, णिांदू, बौद्ध, जैन आणि शीख याांच्यातील इांटसे्टट णकां वा अणनक्तित उत्तराणधकाराशी सांबांणधत 

कायद्ात सुधारिा करण्यासाठी आणि सांणिताबद्ध करण्यासाठी 1956 मधे्य णिांदू उत्तराणधकार कायदा म्हिून एक 

णवधेयक स्वीकारण्यात आले. 

• तथाणप, मुक्तिम, णिश्चन आणि पारशी ांसाठी स्वतांत्र वैयक्तिक कायदे िोते. 

• एकसमानता आिण्यासाठी, न्यायालयाने अनेकदा त्याांच्या णनकालाांमधे्य म्हटले आिे की सरकारने यूसीसीकडे 

वाटचाल केली पाणिजे. 

• शािबानो खटल्याचा (1985) णनकाल सवगज्ञात आिे. 

• दुसरे प्रकरि सरला मुद्गल प्रकरि (1995) िोते, ज्यामधे्य णववािाच्या मुद्द्ाांवर अक्तस्त्वात असलेल्या वैयक्तिक 

कायद्ाांमधील णद्वपत्नीत्व आणि सांघषागचा मुद्दा िोता. 
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• णतिेरी तलाक आणि बहुपत्नीत्व याांसारख्या प्रथाांमुळे स्त्रीच्या सन्मानाचे जीवन जिण्याच्या अणधकारावर णवपरीत 

पररिाम िोतो, असा युक्तिवाद करून कें द्राने प्रश्न उपक्तस्थत केला आिे की धाणमगक प्रथाांना णदलेले घटनात्मक सांरिि 

मुलभूत अणधकाराांचे पालन न करिाऱयाांनािी णदले पाणिजे का? 

वैयस्िक कायद्ांवर समान नागरी संहितेचे पररणाम 

समाजातील असुरहित वगावचे संरिण: 

• UCC चे उणद्दष्ट् आांबेडकराांनी कक्तिल्याप्रमािे मणिला आणि धाणमगक अिसांख्याकाांसि असुरणित घटकाांना सांरिि 

प्रदान करिे, तसेच ऐक्याद्वारे राष्ट्र ीय उत्साि वाढविे िे आिे. 

कायद्ांचे सरलीकरण: 

• सांणिता णववाि समारांभ, वारसा, वारसा, दत्तक याांसांबांधीचे जणटल कायदे सुलभ करेल आणि ते सवाांसाठी एक बनवेल. 

समान नािरी कायदा नांतर सवग नािररकाांना त्याांच्या धमागचा णवचार न करता लािू िोईल. 

धमवहनरपेितेच्या आदर्ावचे पालन करणे: 

• धमगणनरपेिता िे प्रस्ावनेमधे्य अांतभूगत केलेले उणद्दष्ट् आिे, धमगणनरपेि प्रजासत्ताकाला धाणमगक प्रथाांवर आधाररत 

णवभेणदत णनयमाांऐवजी सवग नािररकाांसाठी समान कायद्ाची आवश्यकता आिे. 

आव्हाने (Challenges) 

कें द्रीय कौटंुहिक कायद्ातील अपवाद: 

• स्वातांत्र्यानांतर सांसदेने लािू केलेल्या सवग कें द्रीय कौटुांणबक कायद्ातील प्राथणमक कलमे घोणषत करतात की ते "जमू्म 

आणि काश्मीर राज्य विळता सांपूिग भारताला लािू िोतील." 

• या सवग अणधणनयमाांमधे्य १९६८ साली दुसरा अपवाद जोडण्यात आला आणि असे साांिण्यात आले, की "पााँणडचेरी या 

कें द्रशाणसत प्रदेशातील रेनॉनकॅन््टसला (Renoncants) यात कािीिी लािू िोिार नािी." 

• णतसरा अपवाद विळता, यापैकी कोितािी कायदा िोवा, दमि आणि दीवमधे्य लािू िोत नािी. 

• नािालाँड आणि णमझोराम या ईशाने्यकडील राज्याांशी सांबांणधत चौथा अपवाद राज्यघटनेच्या कलम ३७१ अ आणि ३७१ 

जी मधून आला आिे, ज्यात असा हुकूम देण्यात आला आिे की कोितािी सांसदीय कायदा आपल्या प्रशासनासाठी 

पारांपाररक कायदा आणि धमग-आधाररत प्रिालीची जािा घेिार नािी. 

जातीय राजकारण: 

• जातीय राजकारिाच्या सांदभागत समान नािरी सांणितेची माििी करण्यात आली आिे. 

• समाजाचा एक मोठा विग याकडे सामाणजक सुधारिाांच्या नावाखाली बहुसांख्यवाद म्हिून पाितो. 

घटनात्मक अडिळा: 

• भारतीय सांणवधानातील कलम 25, जे कोित्यािी धमागचे पालन आणि प्रचार करण्याचे स्वातांत्र्य जपण्याचा प्रयत्न करते, 

भारतीय सांणवधानाच्या कलम 14 अांतिगत अांतभूगत समानतेच्या सांकिनाांशी सांघषग करते. 

वे फॉरवडव  

1. सरकार आणि समाजाला णवश्वास णनमागि करण्यासाठी कठोर पररश्रम करावे लाितील, परां तु त्यािीपेिा मित्त्वाचे 

म्हिजे धाणमगक रूढीवाद्ाांपेिा समाजसुधारकाांशी समान िेतू णनमागि करावा लािेल. 

2. सवगव्यापी दृणष्ट्कोनाऐवजी सरकार टप्प्याटप्प्याने णववाि, दत्तक णवधान, उत्तराणधकार आणि देखभाल यासारख्या 

स्वतांत्र बाबी यूसीसीमधे्य आिू शकते. 

• सवग वैयक्तिक कायद्ाांचे सांणिताकरि करिे िी काळाची िरज आिे, जेिेकरून त्या प्रते्यकातील पूवगग्रि आणि रूढी 

उजेडात येतील आणि राज्यघटनेच्या मूलभूत िक्ाांच्या आधारे त्याांची परीिा घेता येईल. 
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