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   म जल सम व,रस, ववषयक सववस,ा,रण नियम 
मसु्ल,म कायदा हा मसु्ल,म धर्मियाांचा व्यस्तिगि कायदा असनू िो जगभरािी, मसु्ल,म धर्मियाांसाठी ,ाग ू
आहे. 
मसु्ल,म कायद्याच ेप्रमळू उगम लरोि चार आहेि. (१) कुराण, (२) सनु्ना, (३) इजमा, (४) ककयास. 
यार्िवाय इतिहसन, इति,ाह, रुढी, परांपरा, राष्ट्रीय कायदे ही दयु्यम उगम लरोि आहेि.  
 
मसु्ल,म कायद्यान्वये मसु्ल,म समाजाि प्रामखु् याने दोन िाखा आहेि (१) र्िया (२) सनु्नी.     
 
मसु्ल,म समाजाि ,ग्न (तनकाह), घटलफोट (ि,ाक), मेहर (,ग्नाआधी नवरदेवाने नवर् या म,ुी,ा देण्याची 
रतकम), बक्षीस पर (हहबा), मतृ्यपूर (वर्सयिनामा), वारसा हतक, पा,नपोषण, अज्ञान पा,कत्व, वतफ 
आदी सवि बाबी मसु्ल,म कायद्यान्वये पार पाडल्या जािाि. मसु्ल,म व्यतिीमाफि ि न्याया,याि दाख, 
दाव्यािही मसु्ल,म कायद्यान्वये प्रकरण चा,व,े जाि.े 
 
ब्रिहटि राजवटीि मसु्ल,माांसाठी काही कायदे के, ेगे,े. त्यािी, िररयि ॲत ट-१९३७ हा कायदा महत्वाचा 
आहे. 
  
* िररयि ॲतट-१९३७: हा कायदा ७ ऑतटोबर १९३७ रोजी अांम,ाि आ,ा. या,ा मसु्ल,म धर्मियाांचा 
व्यस्तिगि कायदा अस ेम्हट,े आहे. या कायद्यािी, क,म २ अन्वये, रुढी व परांपरा ववरुध्द अस,ी िरी 
ििे जमीन सोडून इिर अन्य बाबी जस ेवारसा हतक, लरीची वविषे सांपत्ती, तनकाह, ि,ाक, उदरतनवािह, 
मेहर, पा,कत्व, बक्षीस, न्यास, न्यासाची मा,मत्ता, वतफ या सवि बाबी मसु्ल,म व्यस्तिगि कायदान्वये 
ठरववल्या जािी,. 
त्यासाठी अस,ेल्या अटी म्हणज े(१) व्यतिी मसु,मान असावी (२) भारिीय करार कायद्यािी, क,म ११ 
अन्वये व्यतिी करार करण्यास सक्षम असावी. (३) हा कायदा ज्या प्रदेिाि ,ाग ूपडिो त्या प्रदेिािी, 
रहहवासी असावी. 
 
 
हहांद ुउत्तराधधकार अधधतनयम, १९५६च्या िरिदुी मसु्ल ,म धर्मियाांना ,ाग ूहोि नाहीि. त्याांच्या र्मळकिीच े
वारस मसु्ल ,म व्यतिीगि (पसिन, ,ॉ) कायद्यािी, िरिदुीप्रमाणे ठरवव,े जािाि.  
मसु्ल ,माांच्या वयैस्तिक कायद्याप्रमाणे हनाफी सनु्नी आणण र्िया अिा दोन्ही पांथाांच ेवारसाववषयीच ेवेगवेगळे 
तनयम आहेि.  
 
मसु्ल,म वारसा हतक कायदा हा चार इल,ार्मक कायद्याांचा सांग्रह आहे.   
(१) पववर कुराण  
(२) सनु्नी (प्रेवषिा,ा मानणारे)  
(३) इज्मा (एका ठराववक मदु्द्यावर तनणिय घेिाांना समाजािी, सरु्िक्षीि ,ोकाांचा ववचार घेणारे)  
(४) स्तवया (देवाने जे चाांग,े आणण योग्य ठरवनू हद, ेआहे त्याच सधुारणा करणारे). 
 
मसु्ल ,म व्यतिीगि कायद्याप्रमाणे वारसाववषयक सविसाधारण तनयम खा,ी,प्रमाणे आहेि. 
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* व,रस योग्य सपंत्ती : मिृ मसु्ल ,म व् यत िीचा अांत् यववधीचा खचि आणण त्याच ेकजि भागवल्यानांिर ज ेउरे, 
त्या सांपदेच ेवाटप/ ववभागणी करण् याि येि.े  
 
* अम,न् य सकंल् पि, :  
 इांग्रजी कायद् याि अस,,ेा 'लथावर सांपत्ती' व 'जांगम सांपत्ती' असा भेद मलु,ीम कायद् याि के,ा जाि 
नाही.    
 हहांद ूकायद् यामध्ये अस,े,ा 'वडड,ोपास्जिि सांपत्ती' आणण 'लवसांपाहदि सांपत्ती' असा भेद मलु,ीम कायद् याि 
नसिो.  
 मलु,ीम कायद् याि सांयतुि ककां वा एकर कुटुांब ही सांकल् पना नसि.े मलु,ीम व्यतिीची सवि प्रकारची 
मा,मत्ता त् याच् या एकय याच्या मा,कीची असि ेव िो मिृ झाल्यावर तिच्या वारसदाराकड ेत्याांच्या 
हहश्याप्रमाणे प्रक्ाांि होि.े 
 मलु,ीम कायद् या,ा 'जन्मर्सद्ध अधधकार' मान्य नाही. मसु,मान व्यतिीचा वारसाधधकार पवूिलवामीच्या 
मतृ्यनुांिरच तनमािण होिो. पवूिलवामी जीवांि असिाांना केवळ जन्मामळेु कोणा,ाही त्या पवूिलवामीच्या सांपत्तीि 
काहीही हहिसांबांध तनमािण होि नाहीि िसेच सांभाव्य उत्तराधधकाराच ेहलिाांिरण तनरथिक ठरि.े 
 मसु्ल,म कायद् या,ा प्रतितनधीत्वाच ेित्व मान्य नाही, मार याबाबिीि र्िया आणण सनु्नी याांच्या 
तनयमाि फरक आहे. वारस मतृ्यचू् यावेळी ठरिाि.   
 
* व,रस,धिकाक,र : मसु्ल,म कायद् यान् वये स्ल रयाांना वारसाधधकार र्मळिो. मार नात्याच्या दृष्ट्टीन ेएकाच 
लिरावरी, लरी-परुुषा,ा लरीच्या दपु्पट हहलसा र्मळिो. अनौरस सांििी,ा वडी,ाांचा हहलसा र्मळि नाही. पण 
आईचा र्मळिो. मनषु्ट्यवध करणार् या व्यतिीस वारसाधधकार र्मळि नाही. 
 
 ाि,फी (स न्िी) व,रस, नियम:  
वारसदाराांच ेसाि वगि : हनाफी तनयमानसुार वारसाांच ेसाि वगि आहेि. त्यापकैी िीन वगि प्रमखु असनू चार 
दयु्यम वगि आहेि.  
 
तीि प्रम ख वर्व: (१) हहलसदेार (२) अवर्िष्ट्टग्राही (३) दरूच ेनािवेाईक. 
या िीन प्रमखु वगािमध्ये गोरज असोि ककां वा र्भन्नगोरज अस ेमिृाच ेसवि रतिसांबांधी समाववष्ट्ट आहेि. 
त्याांच्यार्िवाय नवरा ककां वा बायको ही वववाहाने नािवेाईक झा,े,ी व्यतिीही येि.े वरी, िीन वगािि कोणी 
वारस नसल्यास अपवाद म्हणून दयु्यम वारसदार उत्तराधधकारी होिाि. 
 
च,र द य्यम वर्व: (४) सांववदातनर्मिि उत्तराधधकारी (५) अर्भलवीकृि नािवेाईक (६) एकमेव उत्तरदानग्राही  
(७) वरी, (४) ि े(६) याांच्या अभावी सरकार. 
 
तीि प्रम ख वर्व:  
(१) हालसेद,र: या वगािमध्ये मिृाच ेकाही तनकटच ेनािवेाईक येिाि. त्याांना पववर कुरणान् वये ववतनहदिष्ट्ट 
हहलसा देण्याि आ,े,ा आहे म्हणून त्याांना प्रमखु वारसदार म्हणिाि. नवरा आणण बायको हे वववाहसांबांधाने 
झा,े,े नािवेाईक धरून हहलसेदाराांची सांख्या बारा आहे.  



डॉ. संजय क ं डटेकर, उपजजल् ा,धिकाक,री            मसु्ल ,म वारसा Page 3 

 

या हहलसेदाराांपेक्षा अवर्िष्ट्टग्राही या दसुर् या वगाििी, वारसदाराांच ेलथान अधधक ककफायििीर आहे. 
अवर्िष्ट्टग्राही अस्लित्वाि असिी, िर या हहलसेदाराांना त्याांच्या ठराववक हहश्याप,ीकड ेमिृाच्या सांपदेि 
काहीही र्मळि नाही. एकाच वेळी अनेक हहलसेदार अस्लित्वाि असण्याचा सांभव कमी असिो.  
या एकूण बारा हहलसेदाराांपकैी आठ हहल सदेार स्लरया आहेि. अनेकदा सांपदेचा अधधकाांि हहल सा 
अवर्िष्ट्टग्राहीांसाठी र्िल्,क राहिो, त्याांच्यापकैी बहुिके सवि परुुष आहेि. िवे्हा स्लरयाांची िरिदु व्हावी आणण 
त्याांना मिृाच्या सांपदेि काहीिरी वाटा र्मळावा या उद्देिाने हहलसेदाराांच्या यादीि ल रीयाांचा बहुसांख्येने 
अांिभािव के,े,े आहे. उदाहरणाथि- एक मसु,मान व् यत िी मिृ झाल् यानांिर त् याच्या मागे एक ववधवा आणण 
एक म,ुगा अस ेवारसदार अस,े िर ववधवा हहलसेदार असल्यामळेु ति,ा १/८, आणण म,ुगा अवर्िष्ट्टग्राही 
असल्यामळेु त्या,ा उविररि ७/८ हहलसा र्मळिो. ववधवा हहलसेदार नसिी िर ति,ा काहीच र्मळा, ेनसि.े  
  
 (२) अवशिष्टग्र,ाी: या वगाांि चार अपवाद सोडल्यास, फति गोरज परुुष येिाि. उदाहरणाथि, बाप, बापाचा 
बाप, त्याचा बाप इत्यादी परुुष पवूिज, परु, त्याचा परु, त्याच्या परुाचा परु अस ेलवि:चे, बापाच ेवगरेै परुुष 
वांिज, कन्या आणण बहीण वगरेै.  मयिाची सवि सांपदा हहलसेदाराांचे हहलस ेदेण्याि सांप,ी िर अवर्िष्ट्टग्राही 
या दसुर् या वगाििी, वारसदाराांना काहीही र्मळणार नाही. हहलसेदार नसिी, िर मिृाची सवि सांपदा आणण ि े
असिी, िर ववतनहदिष्ट्ट हहलसा वजा जािा उर,े,ी सांपदा अवर्िष्ट्टग्राहीांमध्ये ववभाग,ी जाि.े हहलसेदार 
अस्लित्वाि असनु कोणीही अवर्िष्ट्टग्राही नसिी, िर सवि सांपदा ‘प्रत्यावििनाच्या ित्वाने’ हहलसेदाराकड ेजाि.े   
 
(३) दरूच ेि,तवे,ईक: जो हहलसेदारही नाही आणण अवर्िष्ट्टग्राहीही नाही असा नािवेाईक म्हणज ेदरूचा 
नािवेाईक होय. या वगािि सवि र्भन्न गोरज आणण हहलसेदाराांच्या वगािि येणार् या स्लरया सोडून बाकीच्या 
गोरज स्लरया याांचा समावेि होिो. हहलसेदार आणण अवर्िष्ट्टग्राही नसिी, िरच सांपदा दरूच्या नािवेाईकाांकड े
जाि.े 
 
द य्यम वर्व (व,रसद,र):  याांचे चार प्रकार आहेि. वर उल्,ेख,ेल्या िीन वगाििी, वारसदार नसिी, िर 
मिृाची सांपदा दयु्यम वारसदाराांकड ेजाि.े त्यापकैी वरच्या वगािचा वारसदार खा,च्या वगािच्या वारसदारा,ा 
अपवस्जिि करिो.  
 
(४) सवंवद,निशमवत व,रसद,र: हनाफी कायद् यान् वये सांववदेमळेुसदु्धा वारसाधधकार प्राप् ि होि होि.े मा,काकडून 
देय अस,े,ा द्रव्यदांड ककां वा खांडणी मा,काऐवजी तिर् हाईि इसमाने हदल् यास मा,काच् या मतृ् यनूांिर िो 
तिर् हाईि इसम त् या सांपदेचा मा,क होई, अिी सांववदा तिर् हाईि इसम आणण मा,क याांच्यामध्ये झा,ी िर 
अिा सांववदेखा,ी वारसाधधकार उत्पन्न होि अस.े परांि ूआिा या प्रकारा,ा केवळ ऐतिहार्सक महत्वच राहह, े
आहे. 
 
(५) अशिलवीकृत ि,तवे,ईक: मसु्ल ,म व् यत िी, त् याच् या मतृ् यपूवूी, त् याच् या हयािीि कोणत् याही अज्ञाि 
कुळािी, व्यतिी,ा आप,ा वारसदार म्हणून अर्भलवीकृि करू िकिो. त्या,ा अर्भलवीकृि नािवेाईक 
म्हणिाि. पण ि ेनाि ेदसुर् याांच्याद्वारे असावे ,ागि,े लवि:च्याद्वारे असिा कामा नये. िो ति-हाइिा,ा 
भाऊ ककां वा पिुण्या म्हणून, म्हणज ेअनकु्मे बापाचा म,ुगा आणण चु,त्याचा म,ुगा म्हणून अर्भलवीकृि करु 
िकिो, पण िो त्या,ा लवि:चा म,ुगा म्हणून अर्भलवीकृि करु िकि नाही. अिी अर्भलवीकृि व्यतिी 
पाचव्या वगािची वारसदार होि.े  
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(६) एकमेव उत्तरद,िग्र,ाी: वरच्या वगाांपकैी कोणीही अस्लित्वाि नसल्यास, मतृ्यपुरकिाि आप,ी सवि सांपदा 
कोणाही व्यतिी,ा मतृ्यपूराने दान करू िकिो. अिा व्यतिी,ा एकमेव उत्तरदानग्राही असे म्हणिाि. 
मसु्ल ,म मतृ्यपूरकिाि व् यत िी,ा जर वारसदार असिी, िर आपल्या सांपत्तीपकैी १/३ पेक्षा अधधक 
सांपत्तीदानाच ेमतृ्यपूर िो करु िकि नाही. त्या,ा वारसदार नसिी, िर िो आप,ी सवि सांपत्ती मतृ्यपूराने 
देऊ िकिो. 
 
(७) सरक,र: मिृ मसु्ल ,म व् यत िी,ा कोणीही वारसदार ककां वा उत्तरदानग्राही नसल्यास त् याची सांपदा सरकार 
जमा होिे. मळू मसु्ल ,म ववधीखा,ी अिा पररस्लथिीि सांपदा मसु्ल ,म समाजाच् या ,ाभासाठी साविजतनक 
खस्जन्याि जमा होि असे.  
 
 म जलसम ववाव,: मसु्ल,म धमािि ववधवे,ा वारस म्हणून डाव,िा येि नाही. आपत्यहीन ववधवे,ाही मयि 
नवर् याच्या र्मळकिीि, अांत्यववधी, कजि आणण इिर कायदेिीर खचि भागववल्यानांिर १/४ हहलसा र्मळिो. 
िथावप, आपत्ये ककां वा नािवांड ेअस,ेल्या ववधवे,ा मयि नवर् याच्या र्मळकिीि, अांत्यववधी, कजि आणण इिर 
कायदेिीर खचि भागववल्यासनांिर १/८ हहलसा र्मळिो. 
परांि ूजर एखाद्या मसु्ल,म व्यतिीने आजारपणाि त् याची सेवा करणार् या एखाद्या लरीिी ,ग्न करण् याचा 
ववचार के,ा असे, परांि ूधमािनसुार ,ग्नाबाबिची पररपिूिाि करण्याआधी िो, त्या आजारपणाि मयि झा,ा 
िर अिा ल री,ा वारस म्हणून हहलसा र्मळि नाही. िथावप, अिा आजारी व्यतिीने आजारपणाि बायको,ा 
घटलफोट हद,ा आणण नांिर िो त्या आजारपणाि मयि झा,ा िर त् याच् या बायको,ा नवर् याच्या र्मळकिीि 
वारस म्हणून हहलसा र्मळिो आणण तिचा हा वारसाधधकार, िी पनुवविवाह करीि नाही िोपयांि चा, ूराहिो.   
 
व्य,ख्य,:  
(१) आज, आणण आजी: आजा आणण आजी याांच्या व्याख्या वरै्िष्ट्ययपणूि आहेि, आपण नेहमी वडी,ाांच् या 
वडी,ाांना आजा म्हणिो आणण आईच्या वडी,ाांनाही आजा म्हणिो. परांि ूप्राचीन अरब समाजाि जाज्वल्य 
वांिार्भमान असल्याने ि ेदोन प्रकारच्या आजोबाांमध्ये फरक करिाि. ‘आजा’ ,ा अरब भाषिे ‘जद्द’ 
म् हणिाि.  अरब ,ोक वडी,ाांच् या वडी,ाांना ‘जद्द सहीहू’ म्हणिाि. ‘सहीह’ म्हणजे ज्या,ा आपण मराठीि 
‘सहीसही’ ककां वा अगदी िांिोिांि म्हणिो असा अथि होिो.   
आईच्या वडी,ाांना ‘जद्द फासीद’ अस ेम्हणिाि. ‘फासीद’ म्हणज ेअगदी िांिोिांि नसणारे ककां वा ज्याि 
काहीिरी कमिरिा आहे असे.  
मसु्ल,म ववधीवर ग्रांथ र्,हहणार् याांनी ‘सहीह’ ,ा खरे आणण ‘फासीद’ ,ा खोटे अस ेिब्द वापर,े आहेि. 
मसु्ल ,म कायद् याच्या बाबिीि आणखी एक गोष्ट्ट ,क्षाि ठेव,ी पाहहज.े िी म्हणजे पणजा, खापरपणजा 
ककां वा तनपणजा हे िब्द वरच्या वपढीिी, पवूिजाांना आणण पणि,ू खापरपणि ूहे िब्द खा,च्या वपढीिी, 
वांिजाांना न वापरिा त् याांना अनकु्मे आजा (ककिीही वरचा म्हणज ेवरच्या वपढीिी,) आणण नाि ू(ककिीही 
खा,चा म्हणज ेखा,च्या वपढीिी,) असचे म्हणिाि. आजी आणण नाि ूयाांच्या बाबिीि ििीच िब्दयोजना 
करिाि. 
(२) साीा आज, : म्हणज ेिो आजा आणण मिृ याांच्या नात्यामध्ये एकही लरी दवुा असि नाही असा पवूिज. 
(३) साीा आजी : म्हणज ेिी आजी आणण मिृ याांच्या नात्यामध्ये फासीद आजा बसि नाही अिी पवूिज 
लरी.   
(४) फ,सीद आज, : म्हणज ेिो आजा आणण मिृ याांच्या नात्यामध्ये एखादा िरी लरी दवुा असिो असा 
पवूिज. 
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(५) फ,सीद आजी : म्हणज ेिी आजी आणण मिृ याांच्या नात्यामध्ये एखादा िरी फासीद आजा बसिो अिी 
पवूिज लरी. 
 
 प त्र: हा प्रथम क्माांकाचा अवर्िष्ट्टग्राही आहे. मसु्ल ,म ववधीखा,ी हहलसेदाराांची अिा यतुिीने रचना के,ी 
आहे की, परु हा केव्हाही अपवस्जिि के,ा जाणार नाही परांि ूपरु असल्यास काही वारसदार पणुिपणे अपवस्जिि 
होिाि, काहीांच ेहहलस ेघटिाि आणण काही हहलसेदार अवर्िष्ट्टग्राही होिाि. 
परु असल्यास कन्या अवर्िष्ट्टग्राही होि ेआणण ति,ा परुाच्या अधाि हहलसा हहलसा र्मळिो. 
 
 ववतरण,ची आणण अपवजवि,ची तत्व े
नियम १: हहलसेदार आणण अवर्िष्ट्टग्राही या दोन वगाििी, कोणीही नािवेाईक नसिी, िरच दरूच्या 
नािवेाईकाांकड ेवारसा जािो. मार हहलसेदाराांच्या यादीि पिी आणण पत्नी अस, ेिरी त्याांच्याबरोबर दरूच े
नािवेाईक वारसदार होऊ िकिाि.   
नियम २: दरूच्या वारसदाराांि, वांिज, पवूिज, आणण साांपास्श्विक अस ेिीन गट आहेि. त्याांच्यापकैी वांिज 
पवूिजाांना अपवस्जिि करिाि, आणण पवूिज साांपास्श्विकाांना अपवस्जिि करिाि.  
नियम ३: वांिजाांमध्ये अग्रक्म खा,ी, दोन तनयमाांनी ठरवव,ा जािो.  
१) अधधक नजीकचा नािवेाईक अधधक दरूच्या नािवेाईका,ा अपवस्जिि करिो. कन्येचा परु ककां वा कन्येची 
कन्या याांना परुाच्या कन्येच्या कन्येपेक्षा वरचा क्म र्मळिो. कन्येचा परु ककां वा कन्येची कन्या हे सवािि 
नजीकच ेअस ेदरूचे नािवेाईक असल्यामळेु ि ेइिर सवि दरूच्या नािवेाईकाांना अपवस्जिि करिाि. 
२)एकाच शे्रणीिी, अनेक नािवेाईक असिी, िर हहलसदेार आणण अवर्िष्ट्टाग्राही याांच्या अपत्याांना दरूच्या 
नािवेाईकाांच्या अपत्यापेक्षा वरचा क्म र्मळिो. उदाहरणाथि, परुाच्या कन्येची कन्या आणण कन्येच्या कन्येचा 
परु याांच्यामध्ये परुाच्या कन्येची कन्ये,ा वरचा क्म र्मळिो. याच ेकारण तिची आई म्हणज ेपरुाची कन्याही 
हहलसेदार आहे, िर दसुर्याची आई असणारी कन्येची कन्या ही दरूची नािवेाईक आहे.  
 
 स,वत्र अपत्ये : सावर अपत्ये आणण सावर आईबाप हे एकमेकाांच ेवारसदार होि नाहीि.  
 
 अिौरस अपत्य: वववाहबाह्य अपत्य हे फति त्याच्या आईच ेअपत्य आहे अस ेमानण्याि येिे. अपत्या,ा 
आईचा आणण आईकडूनच्या नािवेाईकाांचा वारसा र्मळिो आणण आई आणण तिचे ेनािवेाईक याांना अनौरस 
अपत्याांचा वारसा र्मळिो. त्याि वपिा आणण त्याचे नािवेाईक आणण अनौरस परु याांच्यामध्ये परलपर 
वारसाधधकार र्मळि नाही. एका लरी,ा औरस आणण अनौरस परु असिी, िर अनौरस परु औरस परुाचा 
वारस होऊ िकि नाही अस ेअ,ाहाबाद उच्च न्याया,याने म् हट, ेआहे. 
एक सनु्नी लरी मयि झा,ी आणण तिचा पिी आणण तिच्या बहहणीचा अनौरस परु असे नािवेाईक तिच्या 
मागे असिी, िर तिच्या पिी,ा हहलसेदार या नात्याने औरस अपत्य नसल्यामळेु अधाि हहलसा र्मळिो, 
आणण बहहणीच्या परुा,ा, िो अनौरस अस,ा िरी, िो मिृाच्या आईच्या द्वारा नािवेाईक झाल्यामळेु उर,े,ा 
अधाि हहलसा र्मळिो.  
 
 पिी-पत्नी: हे दोघेही वववाहसांबांधामळेु हहलसेदाराांच्या यादीि आ, ेआहेि. लरी मिृ झा,ी आणण तिच्या 
मागे तिचा पिी आणण अपत्ये ककां वा ककिीही खा,च्या परुाची अपत्ये राहह,ी िर पिी,ा १/४ हहलसा र्मळिो 
आणण असे नस,ेिर १/२ हहलसा र्मळिो. या उदाहरणाि पिी आणण पत्नी याांच्या जागाांची उ,टापा,ट के,ी 
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िर पत्नी,ा अनकु्मे १/८ ककां वा १/४ हहलसा र्मळिो. पत्नी अनेक असल्यास त्याांच्यामध्ये १/८ ककां वा १/४ 
हहलसा समप्रमाणाि ववभाग,ा जाई,.   
 
बापाप्रमाणे आई,ाही काही झा, ेिरी हहलसा र्मळिोच. पण दोन्ही बाजूच्या आज्या काही पररस्लथिीि 
पणूिपणे अपवस्जिल्या जािाि. आई, अधधक नजीकची पिैकृ ककां वा मािकृ आजी, बाप अधधक नजीकचा सहीह 
आजा याांच्यापकैी कोणीही असल्यास पिैकृ आजी अपवस्जि,ी जाि.े आई ककां वा अधधक नजीकची पिैकृ ककां वा 
मािकृ आजी असल्यास मािकृ आजी अपवस्जि,ी जाि.े   
 
 कन्या- काहीही झा, ेिरी कन्या वारसदार होिचे. एकच कन् या असे, िर ति,ा १/२ हहलसा र्मळिो. पण 
दोन ककां वा अधधक कन्या असल् यास त्याांना सवाांना र्मळून २/३ हहलसा र्मळिो. मिृ व् यत िी,ा परु असल्यास 
कन्या अविषेग्राही होि.े परुा,ा तिच्या दपु्पट हहलसा र्मळिो.  
 
 बहीण- बहीणीच्या अस्लित्वामळेु कन्या अपवस्जिि होि नाही. मिृा,ा एक कन्या आणण एक बहीण 
असल्यास कन्ये,ा हहलसेदार म्हणून तिचा १/२ हहलसा व बहीणी,ा उत्तरदानग्राही म्हणून १/२ हहलसा र्मळिो. 
त्याचप्रमाणे दोन कन्या आणण दोन बहहणी असल्यास, दोन कन्याांना र्मळून २/३ हहलसा, हहलसेदार म्हणून 
र्मळिो.  
 
 परुाची कन्या- परु ककां वा कन्या याांच्यापकैी कोणीही नसे, िर परुाच्या कन्ये,ा १/२ हहलसा, आणण 
परुाच्या दोनपेक्षा अधधक कन्या असिी, िर त्याांना २/३ हहलसा र्मळिो. मार काही पररस्लथिीि परुाच्या 
कन्येचा हहलसा १/६ होिो आणण समान परुाचा परु असल्यास िी अवर्िष्ट्टग्राही होि.े पण परुाची कन्या 
आणण परुाची कन्येची कन्या असल्यास त्याांना र्मळून २/३ हहलसा र्मळिो.  
  
 सहोदर भाऊ ककां वा सहोदर बहहण- हे प्राथर्मक वारसदार नव्हेि. त्या दोघाांनाही प्रत्येकी १/६ हहलसा 
र्मळिो. दोन सहोदर भाऊ ककां वा सहोदर बहहणी असल्यास सहोदर भावाचा १/३ आणण सहोदर बहहणीचा १/३ 
हहलसा असिो. 
दोन सहोदर भावाांमध्ये वारसाधधकार उत्पन्न होण्यासाठी ि ेदोघेही औरस असावे ,ागिाि. एका लरी,ा एक 
औरस आणण एक अनौरस असे दोन परु झा, ेिर ि ेदोघ ेसहोदर भाऊ होि नाहीि आणण ि ेएकमेकाांच े
वारसदार होि नाहीि. 
 
 पिी, पत्नी, बाप, आई आणण कन्या हे प्राथर्मक वारसदार असनू ि ेकधीही सांपणूिि: अपवस्जिि होि 
नाहीि. काही बाबिीि त्याांचा हहलसा वाढिो  ककां वा ि ेअवर्िष्ट्टग्राही होिाि. 
 हहलसेदार ककां वा अवर्िष्ट्टग्राही याांच्यापकैी कोणीही वारस असल्यास दरूच ेवारसदार अपवस्जिि होिाि. 
या,ा अपवाद पिी आणण पत्नी. ि ेअस, ेआणण हहलसदेार आणण अवर्िष्ट्टग्राही याांच्यापकैी दसुरे कोणीही 
वारस नस,े िरी पिीपत्नीचे हहलस ेवजा जािा बाकी सांपदा दरूच्या वारसदाराांकड ेजाि.े   
 
 सविसाधारणपणे, नजीकचे वारसदार दरूच्या वारसाांना अपवस्जिि करिाि.  
कन्या ही परुाच्या कन्येच्या मानाने वरच्या शे्रणीिी,, पण िी परुाच्या कन्ये,ा सांपणूिपणे अपवस्जिि करीि 
नाही. एकटी कन्या असल्यास िी परुाच्या कन्येचा हहलसा १/२ च्या ऐवजी १/६ करि.े 
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 प्रत्यावििन: सवि हहलसेदाराांच ेहहलस ेहदल्यानांिर सांपदेचा काही भाग र्िल् ,क राहह,ा आणण कोणीही 
अवर्िष्ट्टग्राही वारस नसे, िर िो उविररि भाग परि हहलसेदाराांकड ेयेिो आणण िो हहलसेदाराांमध्ये त्याांच्या 
त्याांच्या हहश्श्याप्रमाणे ववभाग,ा जािो. या परि येण्याच्या कक्ये,ा पाररभावषक िब्दाि 'प्रत्यावििन’ म्हणिाि. 
हहलसेदाराांच्या यादीिी, अस्लित्वाि अस,ेल्या सवि हतकदार वारसदाराांच ेठराववक हहलस ेहदल्यानांिर उविररि 
सवि सांपदा अवर्िष्ट्टग्राहीांकड ेयेि.े त्याांच्यापकैी एक व्यतिी जरी अस,ी िरी उविररि सांपदा हहलसेदाराांकड े
परि येि नाही. पण अवर्िष्ट्टग्राहीांपकैी कोणीही नसे, िर िो उविररि भाग दरूच्या नािवेाईकाांकड ेन जािा 
परि हहलसेदाराांकड ेयेिो. याबाबिीि अपवाद पिी आणण पत्नी. अवर्िष्ट्टग्राहीांपकैी कोणीही नसे, आणण पिी 
ककां वा पत्नी हहलसेदार असिी, िर उविररि सांपदा पिी ककां वा पत्नी याांच्याकड ेपरि न येिा दरूच्या 
नािवेाईकाांकड ेजाि.े पण अवर्िष्ट्टग्राही नसिी, आणण दरूच ेनािवेाईकही नसिी, आणण पिी ककां वा पत्नी 
ककां वा दोघेही इिकेच वारसदार असिी, िर मार सांपदा त्याांच्याकड,े तिच्याकड ेककां वा दोघाांकड ेपरि येई,. 
अिावेळी सांपदा सरकारजमा होि नाही. 
 
 अवर्िष्ट्टग्राहीांची खा,ी,प्रमाणे गटवारी के,ी आहे.  
परुुष: गट क्. १- गोरज (लवि:च्या अधधकाराांि) 
गट क्. २- गोरज (चार नात्यािी, स्लरया (दसुर् याांमळेु) 
क) कन्या (परुाबरोबर) 
ख) परुाची कन्या (ककिीही वरी, समान परुाच्या परुाबरोबर) 
ग) सख् खी बहीण (सख् या भावाबरोबर) 
घ) रतिसांबांधी बहीणी (रतिसांबांधी भावाबरोबर) 
 
गोरज’ या गटाि, १)वांिज, २) पवूिज, ३)बापाचे वांिज, आणण ४)पिैकृ आजा (ककिीही वरचा) याच ेवांिज अस े
प्रकार के,े,े आहेि. यापकैी (३) आणण (४) साांपस्श्विक आहेि.  
गोरजाांमध्ये अग्रक्म ठरविाना एक गोष्ट्ट ,क्षाि ठेवायची म्हणज,े वांिज पवूिजाांना अपवस्जिि करिाि आणण 
पवूिज साांपास्श्विकाांना. अपवस्जिि साांपास्श्विकाांमध्ये बापाच ेवांिज आज्याच्या वांिजाांना अपवस्जििाि आणण अिा 
रीिीने अधधक जवळच्या आज्याच ेवांिज अधधक दरूच्या आज्याच्या वांिजाांना अपवस्जिि करिाि.  
 
 
* बक्षीस (हहबा): मसु्ल,म कायद्यान्वये बक्षक्षसा,ा ‘हहबा’ म्हणिाि. जी मसु्ल,म व्यतिी वडड,ोपास्जिि 
लथावर/जांगम मा,मत्ता धारण करीि असे, िी व्यतिी, इिर सहधारकाांची ‘हहबा’ साठी सांमिी नस,ी िरीही 
त्याची लथावर/जांगम र्मळकि ‘हहबा’ म्हणून देऊ िके,. 
रतिसांबांधी नात्यामध्ये के,ेल्या िोंडी ‘हहबानामा’ होऊ िकिो.  
‘हहबानामा’ साठी आवश्यक अस,ेल्या अटी म्हणज े(१) ‘हहबा’ देणार् याची इच्छा व त्याचे प्रकटीकरण (२) 
ज्या,ा ‘हहबा’ द्यावयाचा आहे त्याची अथवा त्याच्या विीने दसुर् याची सांमिी. (3) जी मा,मत्ता ‘हहबा’ 
द्यावयाची आहे त्या मा,मते्तचा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष िाबा हद,ा पाहहज.े यापकैी एकही गोष्ट्ट घड,ी नाही 
िर ‘हहबा’ व्यवहार अवधै ठरिो. 
 
 
   शिय,पथंीय सपं्रद,य,च्य, ववाीख,सीस व,रस, 
 शिय, ववधिकाज्ञ व,रसद,र,चंे दोि र्ट करत,त: 
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१) रतिसांबांधी म्हणज ेरतिसांबांधामळेु झा,े,े वारसदार. याांच्यामध्ये गोरज आणण र्भन्न गोरज याांचा 
समावेि होिो.   
२) वविषे बाह्य कारणामळेु झा,े,े वारसदार. या गटाि वववाहामळेु झा,े,े नािवेाईक म्हणज ेपिी/ पत्नी 
याांचा समावेि होिो.   
 
 रक्तसबंांी व,रसद,र,ंच ेवर्व: 
(१) रतिसांबांधी वारसदाराच ेिीन वगि असनू प्रत्येक वगािि दोन ववभाग आहेि: 
 वगि- १- ववभाग (१) आईवडी,; ववभाग (२) अपत्ये आणण सरळ रेषिेी, वांिज (ककिीही खा,च)े. 
 वगि २- ववभाग (१) आजा आजी (ककिीही वरचे) ववभाग (२) भाऊ आणण बहहणी आणण त्याांचे वांिज 
(ककिीही खा,च)े 
 वगि ३- ववभाग (१) चु,ि ेआणण आत्या, आणण मिृाच्या आईबापाच ेआणण ककिीही वरच्या आजाआजीांच े
चु,िआेणण आत्या आणण त्याांचे ककिही खा,च ेवांिज. ववभाग (२) मामा आणण माविा, आणण मिृाच्या 
आईबापाच ेआणण ककिीही वरच्या आजाआजीांच ेमामा आणण माविा आणण त्याांच ेककिीही खा,च ेवांिज.  
 
वरी, िीन वगाांपकैी पहह,ा वगि दसुर् या वगाि,ा आणण दसुरा वगि तिसर् या वगाि,ा अपवस्जिि करिो. प्रत्येक 
वगािच्या दोन ववभागाांि एक ववभाग दसुर् या ववभागा,ा अपवस्जिि करीि नाही. दोन्ही ववभागाांना र्मळून 
वारसा र्मळिो. पण प्रत्येक ववभागाि अधधक नजीकच्या शे्रणीिी, वारसदार अधधक दरूच्या शे्रणीिी, 
वारसदाराांना अपवस्जिि करिाि.  
 
 हनाफी ववधीखा,ी हहलसदेार आणण अवर्िष्ट्टग्राही दरूच्या नािवेाईकाांना अपवस्जििाि,  
 र्िया ववधीखा,ी ि ेसवि सहवारसदार आहेि.  
 हनाफी ववधीप्रमाणे र्भन्न गोरजाांपके्षा गोरजाांना अग्रक्म र्मळिो,  
 र्ियाववधीखा,ी गोरज आणण र्भन्न गोरज हा फरकच नाही. र्ियापांथीय ववधीखा,ी सवािि नजीकच्या 
नािवेाईका,ा अग्रक्म र्मळिो.  
 र्िया ववधीमध्ये हहलस ेतनस्श्चि करण्यासाठी फति दोन वगि करिाि. एक हहलसेदाराांचा आणण दसुरा 
अवर्िष्ट्टग्रहीांचा.  
 हनाफी ववधीखा,ी दरूचे नािवेाईक हा आणखी एक वगि आहे, िो र्िया ववधीखा,ी नाही.  
 
 हालसेद,र: र्िया ववधधज्ञ वारसदाराांच ेनऊ हहलसेदार असल्याच ेमानिाि.  
१ आणण २: नवरा आणण बायको: हे वववाहसांबांधामळेु वारसदार झा, ेआहेि.  
३, ४ आणण ५: बाप, आई आणण कन्या: हे रतिसांबांधामळेु झा,ले्या वारसदाराांपकैी पहहल्या ववभागािी, 
आहेि. 
६, ७, ८ आणण ९: सहोदर भाऊ, सहोदर बहीण, सख् खी बहीण आणण रतिसांबांधी बहीण. हे दसुर् या वगाििी, 
दसुर् या ववभागाच ेआहेि.  
 
 हालसेद,र,ंच ेविंज: र्िया ववधधज्ञ हहलसेदाराांच ेवांिज हहलसेदार होिाि असे मानिाि िथावप, िो तनयम 
१) कन्या, २) सहोदर भाऊ, ३) सहोदर बहीण, ४) सख् खी बहीण, आणण ५) रतिसांबांधी बहीण या पाच 
हहलसेदाराांपरुिाच ,ाग ूहोि.े बाकी चौघाांच ेबाबिीि (पिी, पत्नी आणण आई) याांच्या बाबिीि ,ाग ूहोि नाही. 
या चौघाांच ेवांिज हहलसेदार होि नाहीि.  
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 िाखावार वविरण: र्िया ववधीखा,ी वारसदाराांच्या िीन वगाांपकैी प्रत्येक वगािि प्रतििाखा वविरण के, े
जाि.े व्यस्तिवार नाही.  
याचा अथि असा की, मिृा,ा एकापेक्षा अधधक परु असिी, आणण त्या परुाांनाही परु असिी, िर सवि 
नािवाांना सारख ेहहलस ेन देिा नाि ूज्याांच्याद्वारे वारस झा, ेि ेम्हणज ेमिृाचे परु स्जवांि आहेि अस े
कल्पनू त्याचे हहलस ेठरवायचे आणण मग त्या परुाच ेहहलस ेत्याांच्या त्याांच्या परुाांमध्ये ववभागायच.े  
 
क,ाी सकंीणव तरत दी: 
१) सरक,रजम, : नािवेाईक वारसदाराांपकैी कोणीही स्जवांि नसल्यास, मिृाची सांपदा सरकारजमा होि.े 
२) अिौरस अपत्य: अनौरस अपत्याांना वारसाधधकार आहे ककां वा कस ेयाबद्द, मिभेद आहे. एक मि अस े
आहे की अनौरस अपत्ये फति आईच ेवारसदार होिाि, त्याांना बापाचा वारसा र्मळि नाही. दसुरे मि अस े
की व्यार्भचारािनू जन्मा,ा आ,ेल्या अपत्याांना आईचासदु्धा वारसा र्मळि नाही बापाचा िर नाहीच नाही. 
मलु्,ाांच्या मि ेया बाबिीि ववधी असा आहे की, अनौरस अपत्या,ा आईचासदु्धा वारसा र्मळि नाही आणण 
आई ककां वा तिच ेनािवेाईक याांना अनौरस अपत्याांचा वारसा र्मळि नाही.  
३) दोि ककंव, अधिकाक ि,ती: एखादी व्यतिी दोन नात्याांमळेु मिृाची वासरदार अस,े िर त्या व्यतिी,ा 
दोन्ही नात्याांनी वारसाधधकार र्मळिो. एका लरीने आपल्या चु,ि भावािी वववाह के,ा. पढेु िी मयि झा,ी. 
तिच्या पिी,ा पिी म्हणून एक आणण चु,ि भाऊ म्हणून एक असा दहेुरी हहलसा र्मळिो. 
४) मि ष्यवा: एखाद्या मनषु्ट्याने मिृाचा वध उद्देिपवूिक के,ा असे, िरच त्याचा वारसाधधकार र्िया 
ववधीखा,ी नष्ट्ट होिो.  
 
        
* वक्फ अधिकानियम १९५५: इल,ाम धमािच्या धार्मिक कामाकररिा वापरण्याि येणार् या सवि र्मळकिी (मर्िद, 
इदगाह, दगाि, मकबरा, किलिान, धार्मिक उपासना सांलथा) वतफ कायद्याखा,ी येिाि. 
धार्मिक ककां वा धमिदाय सांलथेमध्ये सहभागी होण्याचा अधधकार अस,े,ी कोणत्याही व्यतिीचा समावेि 
वतफमध्ये लवारलय असणारी व्यतिी म्हणून होिो. कें द्र िासनाने १ जानेवारी १९९६ पासनू वतफ अधधतनयम 
१९९५ चा अांम, सरुु के,ा आहे. वतफ अधधतनयम १९९५, क,म ५६ अन्वये वतफ मांडळाच्या 
परवानगीर्िवाय वतफची मा,मत्ता भाडपेयययाने देिा येणार नाही. साि-बारा उिार् यावर वतफ मा,मते्तसांबांधी 
कोणत्याही व्यवहाराबाबि महाराष्ट्र वतफ मांडळाचा ना हरकि दाख,ा आवश्यक आहे. 
 

म जल सम व् यक् तीच ेमतृ् यपूत्र 
भारिीय वारसा कायदा, १९२५, क,म ५८ अन् वये हा कायदा मसु्ल ,म व् यत िीच् या मतृ् यपूराबाबि 
(वर्सयिनामा) ,ाग ूहोि नाही. मसु्ल ,म धर्मिय व् यत िीांसाठी मतृ् यपूराबाबिच् या िरिदूी त् याांच् या 'हेदाय' या 
बाराव् या ििकािी, अधधकृि ग्रांथाि हद,ेल् या आहेि. यासांबांधाि दसुरा ग्रांथ 'फिवा आ,मधगरी' हा सिराव् या 
ििकाि र्,हहण् याि आ,ा. 'िराय-उ,-इल ,ाम' हा ग्रांथ प्रामखु ्याने र्िया पांथीय मसु्ल ,माांसाठी आहे. 
 
 ल व,क्षरी: मसु्ल ,म धर्मिय व् यत िीने के,ले् या मतृ् यपूरावर ल वाक्षरी के,ी नसे, ककां वा त् यावर साक्षीदाराांचे 
साक्षाांकन नस,े िरी ि ेमत् यपूर वधै मान,े जाि.े  
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  सज्ञ,ित,: मसु्ल ,म कायद् यानसुार परुूष व् यत िी १५ वष ेवयाचा झाल् यावर त् या,ा सज्ञान समज,े जाि.े 
इांडडयन मेजॉररटी ॲत ट, १८७५ अन् वये परुूष व् यत िी १८ वष ेवयाचा झाल् यावर त् या,ा सज्ञान समजिाि परांि ू
जर अिी व् यत िी अज्ञान असिाांना न् याया,याने त् याच् याबाबि 'पा,क' नेम,ा अस,े िर अिी व् यत िी २१ वष े
वयाचा झाल् यावर त् या,ा सज्ञान समजिाि. इांडडयन मजेॉररटी ॲत ट, १८७५ हा सविधर्मियाांना ,ाग ूअसल् याने 
मसु्ल ,म परुूष व् यत िी १८ वष ेवयाचा झाल् यावर सज्ञान समज,ी जाि.े १५ वष ेवयाची सज्ञानिा केवळ 
वववाह, ि,ाक. मेहेर याांसाठीच ,ाग ूआहे. 
 
 र्िवल थ शिि:ू मसु्ल ,म धमािनसुार त् याच व् यत िीच् या नावे मतृ् यपूर करिा येि ेजी मतृ् यपूर करणार् या 
व् यत िीच् या मतृ् यचू् यावेळी जीववि असे,. िथावप, मतृ् यपूर करण् याच् यावेळी गभािि असणार् या र्ििचूा जन् म 
मतृ् यपूर करणार् या व् यत िीच् या मतृ् यनूांिर सहा महहन् याि झा,ा िर त् याच् या नावे के,े,े मतृ् यपूर ग्राह् य मान,े 
जाि.े 
 
 मजव-उस-मौत: मसु्ल ,म धर्मिय व् यत िी,ा त् याचा दफन खचि व कजि फेडीसाठी आवश् यक रत कम सोडून, 
त् याच् या सांपत्तीच् या १/३ सांपत्तीपरुि ेमतृ् यपूर कोणत् याही वारसाांच् या सांमिीर्िवाय करिा येि.े १/३ सांपत्तीपके्षा 
जाल ि सांपत्तीचे मतृ् यपूर वारसाांच् या सांमिीनेच वधै होि.े  
 
 प्रोबेट: भारिीय वारसा कायदा, १९२५ चे क,म २१३ मसु्ल ,म व् यत िी,ा ,ाग ूहोि नाही. त् यामळेु त् याांना 
प्रोबेटची आवश् यकिा नाही.  
 
 अम,न् य तत् व: मसु्ल,म कायद्या,ा अववभति कुटुांब, मिृ व्यतिी मागे स्जवांि असणारे, वारसा हतक, 
जन्मर्सध्द हत क, ज्येष्ट्ठ म,ुाचा हतक अिी ित्व ेमान्य नाहीि. एखाद्या व्यतिीचा म,ुगा, त्या व्यतिीच्या 
स्जवांिपणी मयि झा,ा िर मयिाच्या म,ुा,ा मा,मते्ति कोणिाही हतक नसिो. 
पववर कुराणाि, सवि रति सांबांधी, ,ग्नामळेु झा,े,े सांबांधी हे जवळच ेवारस (िअेरर) मान,े जािाि. 
मसु्ल,म कायद्यान्वये पववर कुराणाि ठरवनू हदल्याप्रमाणे सवि वारसाांना हहलसा र्मळिो.  
मसु्ल,म सनु्नी हनफी कायद्यानसुार मसु्ल,म व्यतिी मयि झाल्यानांिर त्याच्या पत्नी,ा मयि व्यतिीच्या 
मा,मते्तिी, १/८ ठराववक हहलसा र्मळिो. मयि मसु्ल,म व्यतिीस दोन पत्नी असिी, िर प्रत्येक पत्नी,ा 
१/१६ हहलसा र्मळिो. मयिा,ा म,ेु असिी, िर म,ुा,ा दोन हहलस ेआणण म,ुी,ा एक हहलसा र्मळिो.  
 
 अप,त्रत,: मसु्ल,म कायद्यान्वये ज्या व्यतिीने आत्महत्त्या करण्यासाठी ववष प्रािन के, ेअसे, ककां वा 
लवि:,ा जखमी करुन घेि,े असे, अिा व्यतिी,ा वर्सयिनामा करण्याचा अधधकार नसिो.   
   

 
 
 


