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  भ)रतीय उत्तर)धिकाक)र (व)रस)) अधिकानियम १९२५ (मात्व)च्य) तरत दी)  
भारतीय उत्तराधिकार (वारसा) अधिनियम ३० सप्टेंबर १९२५ रोजी अमंलात आला. त्याद्वारे परंपरेशी 
संबंधित सवव भारतीय कायदे एकत्र करण्यात आले. या कायद्यात ११ भाग, ३९१ कलमे आणि ७ 
पररशशष्ट यांचा समावेश आहे. हा कायदा एकत्र कुटंुबातील, मतृ्यूपत्र ि करता मयत झालेल्या 
व्यक्ती आणि मतृ्यूपत्र केलेले असल् यास त् यात िमूद उत्तराधिकारी यांिा लागू आहे.  
 
ब्रिटीशांिा भारतात राज्य करतांिा कायदे आिुषंगीकररत्या चालवविे आवश्यक झाले. यात मुख् यत: 
हहदं ूआणि मुस्ललम िमीयांचा ववशषे ववचार करिे आवश्यक होत ेकारि या दोन्ही समुदायाच े
लवत:च ेवैयस्क्तक कायदे त्यांच्या पववत्र ग्रंथांमध्ये हदलेले होत.े याशशवाय अल्प लोकसंख् या असलेले 
पारसी, णिश् चि इत् यादी इतर समुदायही होते, ज्यांची हहदं ूककंवा मुस्ललम िमाववर निष्ठा िव््ती 
आणि ते हहदं ूआणि मुस्ललम िमीयांपेक्षा शभन्ि होते. या समुदायांवर हहदं ूककंवा मुस्ललम िमीय 
कायदे लादिे योग्य िव्हते. या सवाांचा ववचार करुि भारतीय वारसाहक्क कायदा बिववण्यात आला.  
 
सववसािारिपिे मुस्ल लम िमीय वगळता इतर सवव िमीयांिा उदा. हहदं,ू णिश्चि, पारसी इत् यादींिा 
हा कायदा लागू होतो. भारतीय मुललीमांिा या कायद्यातील फक्त काही तरतुदी लागू होतात. 
कोित्या तरतुदी कोित्या िमावला लागू पडतील अथवा पडिार िाही हे त्या तरतुदीमध्येच या 
कायद्यात लपष्टपिे हदलेले आहे. 
 
या कायद् यान् वये मतृ्यूपत्र ि करता मयत झालेल्या हहदं,ू मुसलमाि व पारसी वगळता इतर िमीय 
व्यक्तींच ेवारस ठरवविेसाठी प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमािे आहेत:- 
 
कलम ३२ : मतृ्यूपत्र ि करता मतृ्य ूपावलेल्या व्यक्तीची शमळकत प्रथम त्या व्यक्तीची पत्िी ककंवा 
पती अथवा अपत्ये व जवळचे िातेवाईक यांिा पुढे हदलेल्या नियमांप्रमािे वारसािे शमळते.  
स्पष्टीकरण- जर वववाहापूवीच ववशशष्ट अधिकृत करारािे एखाद्या स्ल त्रला नतच्या पतीच्या 
शमळकतीतील हहलसा वारसािे शमळिार िाही अस ेठरले असेल तर पतीच्या निििािंतर त्याची 
वविवा म्हिूि नतला कोिताही हक्क प्राप्त होिार िाही.  
 
कलम ३३ : जेव्हा मतृ्यूपत्र ि करता मयत झालेल्या व्यक्तीच्या मागे त्याची (अ) वविवा आणि 
वंशपरंपरागत वंशज ककंवा (ब) वविवा आणि जन्मािे जोडले गेलेले िातेवाईक/ अपत्ये असतील 
ककंवा फक् त (क) वविवा असेल तर  
उपरोक् त (अ) प्रमािे असेल तर मयताच् या शमळकतीतील १/३ (एक ब्रत्रत्यांश) भाग त्या वविवेला 
हदला जाईल व उववररत २/३ (दोि ब्रत्रत्यांश) हहश्याचीववभागिी नियमाप्रमािे केली जाईल.  
उपरोक् त (ब) प्रमािे असेल तर मयताच् या शमळकतीतील  १/२ (अिाव हहलसा) वविवेला शमळेल व 
उववररत १/२ (अिाव हहलसा) जन्मािे जोडले गेलेल् या िातेवाईक/आपत् यांिा शमळेल.  
उपरोक् त (क) प्रमािे असेल तर मयताच् या शमळकतीतील संपूिव शमळकत मयताच्या वविवेला 
शमळेल.  
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कलम ३३(अ) : (१) जेव्हा मयतामागे अपत्य अगर जवळचे िातेवाईक िसतात आणि फक् त वविवा 
असते तेव् हा आणि मयत व्यक्तीच्या शमळकतीचे मूल्य रुपये पाच हजार पेक्षा जालत िसेल तर  
संपूिव शमळकत त्या मयताच्या वविवेला शमळते.  
(२) जेव्हा उपरोक् त पररस्ल थतीत शमळकतीच ेमूल्य रु. पाच हजारपेक्षा जालत असेल अशावेळी त्या 
संपूिव शमळकतीवर त्या वविवेचा रुपये पाच हजारचा भार राहील आणि वविवेच्या पतीच्या मतृ्यूच्या 
हदिांकापासूि तर प्रत्यक्ष रक्कम शमळेपयांत द. सा. द. श.े ४ टक्के व्याजासह ती रक्कम 
शमळववण्याचा नतला अधिकार असेल.  
(३) रुपये पाच हजारची केलेली तरतूद ही कलम ३३ मध्ये वविवेस हदलेल्या हक्काच्या अनतररक्त 
असूि त्याशशवाय उववररत शमळकतीची ववभागिी कलम ३३ मिील तरतुदीप्रमािे होईल. 
(४) शमळकतीचे फक्त मूल्य ठरववतािा त्यावरील देिे (कजव), मयताच्या उत्तरकियेसाठी व शमळकत 
व्यवलथापिसाठी झालेला खचव एकूि मूल्यातूि वजा केला जातो. 
(५) हे कलम खालील समाजघटकांिा लागू पडिार िाही- 
अ) भारतीय णिश्चि 
ब) मयताच,े त् याच् या मतृ् यू समयी णिश्चि असलेलेले िातू/िात ककंवा मुले. 
क) हहदं,ू बौद्ि, शशख आणि ववशषे वववाह िोंदिी कायदा १८७२ च्या कलम २४ च्या तरतुदी लागू 
असिार या व्यक्ती.  
ड) मतृ्युपत्र केलेल्या व्यक्ती. 
 
कलम ३४ : जेव्हा मयत व्यक्तीच्या मागे त्याची वविवा ककंवा जन्मािे जोडले गेलेल् या 
िातेवाईक/आपत् यांपैको कोिीही िसते तेव्हा मयताची शमळकत त्याच् या िातवेाईकांकड ेनियमाप्रमािे 
जाते. जेव्हा वरील कोिीही वारस शशल् लक िसेल तेव्हा ती शमळकत सरकारजमा होते. 
 
कलम ३५ : वविवेला जे हक्क नतच्या पतीच्या शमळकतीत शमळतात तेच हक्क मतृ्यपूत्र ि करता 
मतृ झालेल्या वविरू पतीला मयत पत् िीच्या शमळकतीत शमळतात.  
 
कलम ३६ : मयताच् या शमळकतीची वाटिी (वविवा असल्यास, नतचा हहलसा वजा केल्यािंतर) 
मयताच्या अपत्यांमध्ये ववभागिी करण्याचे नियम कलम ३७ त े४० मध्ये हदलेले आहेत. 
 
कलम ३७ : जेव्हा मयत व्यक्तीमागे एकच अपत्य असेल व इतर कोिीही पूवी मयत झालेल्या 
अपत्याच ेअपत्य िसेल तेव्हा पूिव शमळकत स्जवंत असिार या त्या एकट्या अपत्याच्या मालकोची 
होईल. एकापेक्षा जालत अपत्ये असतील तर त्या सवावमध्ये ती समाि हहश्श्यािे वाटली जाईल. 
 
कलम ३८ : जेव्हा मयतामागे कोितेही अपत्य िसते मात्र अपत्याच ेअपत्य अगर अपत्ये असतात. 
आणि इतर दरूचे मयत अपत्यामाफव तच ेकोिी स्जवंत िसते, तेव्हा स्जवंत आसिार या अपत्याचे 
अपत्य (िात ककंवा िातू) एकच असल्यास संपूिव शमळकत त्याच्याकड ेजाईल व अशी एकापेक्षा 
जालत आपत्ये असल्यास त्यांच्यामध्ये समाि हहल ल यात ववभागली जाईल. 



डॉ. संजय क ं डटेकर, उपजजल् ा)धिकाक)री     उत्तराधिकार (वारसा) अधिनियम Page 3 

 

कलम ३९ : अशा प्रकारे मयत व्यक्तीची शमळकत वंशपरंपरेि ेयेिार या वारसाकड ेसंिमीत होत.े 
 
कलम ४० : १) जेव्हा मयत व्यक्तीमागे शशल् लक असलेले वारस एकापेक्षा जालत वपढीच्या अतंराि े
दरुचे व िस्जकचे अस ेशमश्र लवरूपात शशल् लक राहतात तेव्हा मयताच्या शमळकतीच ेत्याचे 
अपत्यजि वारस व िातवेाईक ववचारात घेऊि हहलसे करूि सवव कायदेशीर वारसांिा हहलसे 
शमळतील अस ेवाटप होईल.  
२) वरीलप्रमािे असलेल्या हहश्यातील प्रत्येक हहलसा वंशावळीिुसार अनत िस्जकच्या वारसास तर 
प्रत्येको एक अशा मतृ वारसास हदले जातात व अस ेहहलसे या वारसांच्या पुढील उत्तराधिकार याकडे 
संिमीत होतील अशा पध् दतीिे वाटप केले जात.े  
 
कलम ४१ : जेव्हा मतृ व्यक्तीच्या मागे त्याच्या वंशवेलीतील कोिीही वारस िसतो तेव्हा इतर 
िातेवाईकामध्ये (वविवा स्जवंत असल्यास नतचा हहलसा वगळूि) मतृ व्यक्तीच्या शमळकतीच े
ववभाजि कलम ४२ त ेकलम ४८ मध्ये हदलेल्या तरतुदी प्रमािे केले जाते.  
 
कलम ४२ : जर मतृ व्यक्तीच ेवडील स्जवंत असतील तर ते मतृ व्यक्तीच ेउत्तराधिकारी ठरतील.  
 
कलम ४३ : जेव्हा मतृ व्यक्तीच ेवडील स्जवंत िसतात पि आई, भाऊ व बहहिी स्जवंत असतात 
व कोिीही भाऊ ककंवा बहीि मयत िसते तेव्हा व्यक्तीच्या शमळकतीच ेसमाि हहलसे करुि आई, 
भाऊ व बहहिी यांिा हदले जातात.  
 
कलम ४४ : जेव्हा मतृ व्यक्तीच ेवडील स्जवंत िसतात पि आई, भाऊ, बहहिी व मयत भाऊ व 
बहहिीची मुले स्जवंत असतात तेव्हा मतृ व्यक्तीच्या शमळकतीच ेआई, स्जवंत व मयत भाऊ, 
बहहिीच्या संख् येइतके समाि हहलसे केले जातात व प्रत्येको एक याप्रमािे आई, स्जवंत भाऊ, 
बहहिी व मयत भाऊ, बहहिीच ेवारस यांिा हदले जातात. 
 
कलम ४५ : जर मतृ व्यक्तीच ेवडील स्जवंत िाहीत पि आई स्जवंत आहे आणि सवव भाऊ-बहहिी 
मयत असूि त्यांची मुले, मुली स्जवंत आहेत असे असेल तर आई व मयत भाऊ-बहहि यांच्या 
सखं् येइतके समाि हहलसे गहृहत िरूि शमळकतीच ेवाटप होईल. अस ेहहलसे संबंधित मयत भाऊ, 
बहहिी यांच्या वारसाकड ेसंिमीत होतील. 
 
कलम ४६ : जेव्हा मतृ व्यक्तीस त्याच्या आईशशवाय कोिीही वारस शशल् लक िसते तेव्हा अशा 
व्यक्तीची संपूिव शमळकत आईकडचे जाते. 
 
कलम ४७ : जेव्हा मतृ व्यक्तीच ेआई वडील मयत असतात तेव्हा त्याची शमळकत त्याच ेस्जवंत व 
मयत भाऊ-बहहिी यांचमेध्ये समाि हहल ल यािे वाटली जाते. मयतांच ेहहलस ेत्यांच्या वारसांकडे 
संिमीत होतात.  
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कलम ४८ : जेव्हा मतृ व्यक्तीस आई, वडील, भाऊ, बहहिी ककंवा त्यांच ेवारस अस ेकुिीही 
उत्तराधिकारी िसतात तेव्हा मतृ व्यक्तीच्या िस्जकच्या वपढीतील जे िातेवाईक हयात असतील 
त्यांिा सम-समाि हहश्यािे मतृाची शमळकत शमळेल.  
 
कलम ४९ : जेव्हा मतृ व्यक्तीच्या शमळकतीच ेत्याच्या मुलांमध्ये ककंवा वारसांमध्ये ववभाजि केले 
जाते तेव्हा मतृ व्यक्तीच ेवारस हक्क मागिार या मुलाच्या, मुलीच्या अगर त्यांच्या अपत्याच्या 
पालिपोषिासाठी व ववकासासाठी केलेला खचव शमळकतीच ेअथवा हहल याचे मूल्यांकि करतािा 
ववचारात घेतला जात िाही. 
 
    हादं ूउत्तर)धिकाक)र अधिकानियम- १९५६ (मात्व)च्य) तरत दी)  
१७ जुि १९५६ या हदिांकापासूि हहदं ूउत्तराधिकार अधिनियम-१९५६ अमंलात आला. या कायद्यामुळे 
प्रचशलत हहदं ूवारसा पध्दतीमध्ये बदल होऊि तो कायदा संहहताबध्द (कोडडफाय) झाला आणि एकत्र 
कुटंुबातील वविामतृ्युपत्र शमळकतीचा वारसा कोिाकड ेजातो हे या कायद्यािे ठरववले गेले. 
 
१७ जुि १९५६ या हदिांकापूवीच्या वारसा संबंिीचा ववचार, त्यावेळेस प्रचशलत ररतीररवाजाप्रमािे तर 
१७ जुि १९५६ या हदिांकापूवी वविवा झालेल्या स्ल त्रच्या बाबतीत ‘द वुमेन्स राईट टु प्रॉपटी ॲक् ट’, 
१९३७ (१४/४/१९३७) अन्वये केला जातो. १७ जुि १९५६ या हदिांकािंतर मयत झालेल्या लत्री ककंवा 
पुरुष यांच्या शमळकतीवरील वारसा हक्क हहदं ूउत्तराधिकार अधिनियम-१९५६ प्रमािे ठरतो.  
 
सि १९५६ पूवी, हहदं ूकायद्याप्रमािे एकत्र कुटंुबातील सहहहलसेदारास ‘सहदायक (कोपासविर)' असे 
म्हटले जात अस.े सहदायक मयत झाला तर त्याचा वारसा इतर सहदायकांकड ेजात अस.े त्यामुळे 
सि १९५६ पूवी वारसा हा ‘उत्तरजीवीता (सव्हावयवरशशप)' िे होता असे म् हितात.  
सि १९५६ पूवी जर एखादा एकत्र कुटंुबात राहिारा परंत ूत्याची लवतंत्र शमळकत असलेला इसम 
मयत झाला तर त्याच्या शमळकतीचा ‘उत्तराधिकार (सक्सेशि)' हा त्याच्या वारसांकड ेजात अस.े 
म्हिजेच सि १९५६ पूवी ‘उत्तरजीवीता (सव्हावयवरशशप)' आणि ‘उत्तराधिकार (सक्सेशि)' अशा हक्क 
प्राप्त होिार या दोि वेगवेगळ्यात पध्दती होत्या.  
 
हादं ूउत्तर)धिकाक)र अधिकानियम-१९५६ ख)लील व् यक् तींि) ल)गू आाे :  
(अ) जी व्यक्ती िमाविे हहदं ूआहे (वीरशैव, शलगंायत, िाम्हो समाज, प्राथविा समाज, आयव समाजाचे 
अिुयायी) 
(ब) जी व्यक्ती िमाविे बौध्द, जैि ककंवा शशख आहे. ककंवा हहदं,ू बौध्द, जैि ककंवा शशख िमावत 
िमाांतररत ककंवा पुििवमाांतररत झालेली आहे. 
(क) जी व्यक्ती िमाविे मुस्ललम, णिलती, पारसी ककंवा ज्य ूिाही. 
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कलम ५ : हा अधिनियम ववशषे वववाह अधिनियम, १९५४ च्या कलम २१ मध् ये अतंभूवत असलेल् या 
तरतुदींमुळे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, १९२५ द्वारे ववनियशमत होिार या कोित्याही 
शमळकतीस/संपत्तीस लागू असिार िाही. 
 
कलम ६ : या कलमान् वये, या अधिनियमाच् या प्रारंभािंतर जर हहदं ूपुरूषाचा मतृ् यू झाला तर  
त् याच् या मतृ् यू समयी ज् या शमताक्षरा सहदानयको (कोपासविर) मालमते्तत त् याचा हहतसंबंि असेल अशा 
बाबतीत त् याच् या त् या मालमते्ततील हहतसंबंि या अधिनियमान् वये िाही तर उत्तरजीवीताच् या 
(सव्हावयवरशशप) तत् वािुसार सहदानयकोतील (कोपासविर) उत्तरजीवी सदल यांकड ेप्रिांत होईल. 
 
परंतू मतृाच् यामागे वगव १ मध् ये समाववष् ट असिार या ल त्री िातलग ककंवा अशा ल त्री िातलगामाफव त 
दावा सांगिारा पुरूष िातलग हयात असल् यास मतृाचा शमताक्षर सहदानयको (कोपासविर) 
मालमते्ततील हहतसंबंि उत्तरजीवीताच् या (सव्हावयवरशशप) तत् वािुसार िव् हे तर या अधिनियमान् वये 
प्रिांत होईल.  
 
कलम ८: प रूष)ंच् य) ब)बतीत उत्तर)धिकाक)र) ) रम:  
अ) प्रथमत: त् याच् या वगव एकच् या वारसांकड ेजातो. 
हादं ूउत्तर)धिकाक)र अधिकानियम-१९५६, कलम ८ अन् वये वगग १ च् य) व)रस)ं ी अि सू ी 
अववभक् त हहदं ूकुटंुबातील एखादा पुरूष वविा मतृ् यूपत्र मयत झाला तर त् याचा वारसा सववप्रथम 
पुढील बारा जिांिा वगव १ चे वारस म्हिूि शमळतो.    
वगग १   े१२ +४ =१६ व)रस मयत) ) (१) मुलगा (२) मुलगी (३) वविवा (एकाहूि अधिक वविवा 
असतील तर सवव वविवांिा एकत्रीतपिे हहलसा शमळेल) (४) मयताची आई (५) पूववमतृ मुलाचा 
मुलगा (६) पूववमतृ मुलाची मुलगी (७) पूववमतृ मुलीचा मुलगा (८) पूववमतृ मुलीची मुलगी (९) पूववमतृ 
मुलाची वविवा (१०) पूववमतृ मुलाच्या पूववमतृ मुलाचा मुलगा (११) पूववमतृ मुलाच्या पूववमतृ मुलाची 
मुलगी (१२) पूववमतृ मुलाच्या पूववमतृ मुलाची वविवा हे एकाचवेळी हहलसा घेतील. 
 हादं ूउत्तर)धिकाक)र (स ा)रण)) अधिकानियम- २००५, कलम ७ अन् वये वगग १ च् य) व)रस)चं् य) 
अि सू ीमध ये ख)लील  )र व)रस जोडले गेले आाेत.  
(१३) पूववमतृ मुलीच्या पूववमतृ मुलीचा मुलगा (१४) पूववमतृ मुलीच्या पूववमतृ मुलीची मुलगी  
(१५) पूववमतृ मुलाच्या पूववमतृ मुलीची मुलगी (१६) पूववमतृ मुलाच्या पूववमतृ मुलीचा मुलगा  
 
ब) अववभक् त हहदं ूकुटंुबातील एखादा पुरूष वविा मतृ् यूपत्र मयत झाला आणि त् याला वरील वगव १ च े
कोिीही वारस िसतील तर दसुर यांदा वगव २ च् या वारसांकड ेत् याचा वारसा जाईल. 
हादं ूउत्तर)धिकाक)र अधिकानियम-१९५६, कलम ८ अन् वये वगग २ च् य) व)रस)ं ी अि सू ी 
वगग २   े९ व)रस (एक) १) वडील 
(दोि) १) मुलाच्या मुलीचा मुलगा २) मुलाच्या मुलीची मुलगी ३) भाऊ ४) बहीि 
(तीि) १) मुलीच्या मुलाचा मुलगा २) मुलाच्या मुलाची मुलगी ३) मुलीच्या मुलाचा मुलगा  
४) मुलीच्या मुलीची मुलगी 
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( )र) १) भावाचा मुलगा २) बहहिीचा मुलगा ३) भावाची मुलगी ४) बहहिीची मुलगी 
(प) ) १) वडीलांचे वडील २) वडीलांची आई 
(सा)) १) वडीलांची वविवा २) भावाची वविवा 
(स)त) १) वडीलांचा भाऊ २) वडीलांची बहीि 
(आठ) १) आईचे वडील २) आईची आई 
(िऊ) १) आईचा भाऊ २) आईची बहीि 
 
क) अववभक् त हहदं ूकुटंुबातील एखादा पुरूष वविा मतृ् यूपत्र मयत झाला आणि त् याला वरील वगव १ 
आणि वगव २ च ेकोिीही वारस िसतील तर खालील वगव ३ च् या मतृाच् या गोत्रजांकड ेत् याचा वारसा 
जाईल.   
वगग ३   ेमतृ)  ेगोत्रज ख)लील प्रम)णे आाेत :   
वगग ३- मतृ)  ेगोत्रज  मतृाच ेवपतबृंि,ू म्हिजेच रक्ताच्या संबंिामुळे ककंवा दत्तक ग्रहिामुळे 
पूिवपिे पुरुषांद्वारे संबंि असलेल्या व्यक्ती.  
 
ड) अववभक् त हहदं ूकुटंुबातील एखादा पुरूष वविा मतृ् यूपत्र मयत झाला आणि त् याला वरील वगव १ 
वगव २ आणि वगव ३ च ेकोिीही वारस िसतील तर शवेटी खालील वगव ४ च् या, मतृाच्या शभन्ि 
गोत्रज असिार यांकडे मयताची संपत्ती वारसा हक्कािे जाते.   
वगग ४   ेमतृ)  ेभभन् ि गोत्रज मयताच ेमातबृंि,ू म्हिजेच, रक्ताच्या िात्यामुळे ककंवा दत्तक 
ग्रहिामुळे परंतू पूिवपिे पुरुषांद्वारे संबंि िसलेल्या व्यक्ती. 
 
कलम ९: उत्तर)धिकाक)र) ) रम : 
 उपरोक् त वारसांच् या वगववारीत वगव एकमध् ये समाववष् ट असलेल् या वारसांिा एकाच वेळी मालमत्ता 
शमळेल आणि वगव दोि, तीि आणि चारच ेवारस वस्जवत होतील. 
 वगव दोिच् या वारसांिा मालमत्ता शमळिार असेल तेव् हा वगव दोिच् या पहहल् या िोंदीत येिार या 
(वडील) वारसांिा, दसुर या िोंदीतील वारसांपेक्षा (मुलाच्या मुलीचा मुलगा, मुलाच्या मुलीची मुलगी, 
भाऊ,  बहीि) प्रािान् य शमळेल. याप्रमािे पुढे.    
 
कलम १० :  वगग १ माील व)रस)मधये संपत्ती  ेववतरण : 
अकृतमतृ्युपत्र व्यक्तीस वगव एक मिील वारस असतील तर त्याच्या मालमते्तचा भाग त्यांच्यात 
पुढील नियमािुसार ववभागला जाईल :- 
नियम १ -  मयताची वविवा, ककंवा एकाहूि अधिक वविवा असतील तर सवव वविवा एकब्रत्रतपिे 
एक हहलसा घेतील.  
नियम २ -  मयत व्यक्तीच ेहयात मुलगे आणि मुली आणि आई प्रत्येको एक हहलसा घेतील.  
नियम ३ -  मयत व्यक्तीच्या प्रत्येक मयत मुलाच्या ककंवा प्रत्येक मयत मुलीच्या खात्यातील 
वारस त्यांच्यात शमळूि एक हहलसा घेतील.  
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नियम ४ - नियम ३ मध्ये निहदवष्ट केलेल्या हहल ल यांच ेववतरि मयत व्यक्तीच्या मयत मुलाच्या 
खात्यातील वारसांमध्ये अशा प्रकारे करण्यात येईल को, त्याची वविवा (ककंवा त्याच्या वविवा 
एकब्रत्रतपिे) आणि हयात मुलगे व मुली यांिा समाि अशं शमळतील आणि त्याच्या मयत मुलांच्या 
शाखेला तेवढाच अशं शमळेल.   
 
मयतास वरील वगव १) पैको कोिीही वारस िसेल तर पुढील वगव २) च्या वारसांकड ेमयताची संपत्ती 
वारसा हक्कािे जात.े  
कलम ११ : वगग २ माील व)रस)मधये संपत्ती  ेववतरण: 
मयत)स वगव १) मिील वारस िसल्यास वगव २) मिील वारस ववचारात घेतले जातात. तथापी, वगव 
१) मिील वारसाप्रमािे एकसमयावच्छेदेकरूि हहलसा शमळण्याचा हक्क वगव २) मिील वारसांिा 
िाही. (अकृतमतृ्युपत्र व्यक्तीची) संपत्ती प्रथमत: वगव २) (एक) मध्ये िमुद केलेल्या वारसांकड े
समाि हहश्श्यांमध्ये प्रिांत होईल. वगव २) (एक) मिील वारस िसल्यास ती वगव २) (दोि) मध्ये 
िमुद केलेल्या वारसांकड े(समाि हहल ल यांमध्ये) प्रिांत होईल. वगव २) (एक) आणि (दोि) मिील 
वारस िसल्यास, ती वगव २) (तीि) मिील सवव वारसांकड ेसमाि हहश्श्यांमध्ये प्रिांत होईल. आणि 
याप्रमािे पुढे. 
 
टीप- वगव दोिमिील भाऊ ककंवा बहीि यामध्ये एकच आई परंत ुशभन्ि वडील असलेला भाऊ ककंवा 
बहीि यांचा समावेश होत िाही. वविामतृ्युपत्र खातेदाराची संपत्ती सवाांिा समाि हहलसा शमळेल अशा 
प्रकारे वगव २) मध्ये िमूद केलेल्या वारसांमध्ये वाटली जाईल. उदाहरिाथव, २) (एक) मध्ये िमुद 
केलेले वडील वारस असल्यास सवव संपत्ती त्यांिा शमळेल. वडील हयात िसल्यास सवव संपत्ती २) 
(दोि) मिील सवव वारसांकड ेसमप्रमािात प्रिांत होईल.  
 
अकृतमतृ्युपत्र व्यक्तीस वरील वगव १) आणि वगव २) पैको कोिीही वारस िसेल तर पुढील वगव ३) 
च्या मतृाच ेगोत्रज असिार या वारसांकड ेमयताची संपत्ती वारसा हक्काि ेजाते.   
 
कलम १४ : हादं ूजस् त्र ी म)लमत्त) : 
या अधिनियमापूवी ककंवा िंतर, हहदं ूस्ल त्रची, नतच्या कब्जात असलेली कोितीही संपत्ती, मग अशी 
मालमत्ता नतला वववाहापूवी ककंवा िंतर वारसाहक् कािे, मतृ् यपूत्रीय दािािे, वाटिीमध् ये पोटगी 
म् हिूि, िातलगांकडूि शमळालेली असो ककंवा नतिे अशी मालमत्ता ल वत:च् या कौशल् यािे, पररश्रमािे 
ककंवा एखादी संपत्ती दाि म्हिूि, मतृ्यूपत्रान्वये, इतर कोित्याही लेखान्वये, हदवािी न्यायालयाच्या 
हुकूमिाम्यान्वये, आदेशान्वये ककंवा एखाद्या निवाड्यान्वये संपाहदत केली गेली असेल ककंवा अन् य 
कोित् याही मागाविे संपाहदत केलेली असो, अशी संपत्ती, हहदं ूल त्री संपूिव लवामी म्हिूि िारि करील, 
मयावहदत लवामी म्हिूि िव्हे.  
तथावप, अस ेदािपत्र, मतृ्युपत्र, अन्य लेख, हुकूमिामा, आदेश ककंवा निवाडा काही अटी ककंवा 
शतींच् या आधिि ठेवल् यामुळे संपत्तीत निबांिीत अधिकार निमावि होत असतील तर अशा संपत्तीला 
या अधिनियमाचे उपबंि लागू होिार िाहीत.  
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कलम १५ : ववि)मतृ्य पत्र मयत हादं ूजस् त्र ी म)लमत्त) :  
(१) वविामतृ्यपूत्र मयत झालेली हहदं ूलत्री खातेदाराची संपत्ती पुढील प्रमािे वारसाहक्कािे जाईल.  
अ) पहहल्यांदा, मुलगे व मुली (कोिताही मयत मुलगा ककंवा मुलगी यांची अपत्ये िरूि) आणि पती 
यांच्याकड े 
आ) दसुर यांदा, पतीच्या वारसाकड े
इ) नतसर यांदा, नतच्या माता आणि वपता यांच्याकड े 
ई) चवथयांदा, वपत्याच्या वारसाकड ेआणि  
उ) शवेटी, मातेच्या वारसांकड ेकलम १६ मध्ये हदलेल्या नियमािुसार प्रिांत होईल. 
तथावप,  
(क) हहदं ूलत्री जर वविामतृ्यूपत्र मरि पावली तर नतला नतच्या वपत्याकडूि ककंवा मातेकडूि वारसा 
हक्काि ेशमळालेली कोितीही संपत्ती त्या मतृ स्ल त्रचा कोिताही मुलगा ककंवा मुलगी (कोित्याही 
मयत मुलाची ककंवा मुलीची अपत्ये िरूि) यांच्याकड ेजाईल. अस ेवारस िसल्यास अशी संपत्ती मतृ 
स्ल त्रच्या वपत्याच्या वारसाकड ेप्रिांत होईल आणि  
(ख) हहदं ूस्ल त्रला नतच्या पतीकडूि ककंवा नतच्या सासर याकडूि वारसा हक्कािे शमळालेली कोितीही 
संपत्ती, त्या मतृ स्ल त्रचा कोिताही मुलगा ककंवा मुलगी (कोित्याही मयत मुलाची ककंवा मुलीची 
अपत्ये िरूि) यांच्याकड ेजाईल. अस ेवारस िसल्यास, मतृ स्ल त्रच्या पतीच्या वारसाकड ेप्रिांत 
होईल. 
 
कलम १६ : वरील कलम १५ मध्ये निहदवष्ट केलेल्या वारसांमिील उत्तराधिकाराचा िम पुढील 
नियमािुसर असेल : 
नियम १ - कलम १५(१)(अ) मध्ये ववनिहदवष्ट केलेले वारस त्यािंतर १५(१)(आ) मध्ये िमुद केलेले 
वारस आणि याप्रमािे पुढे. तथावप, एकाच िोंदीत समाववष्ट असलेल्या वारसांिा 
एकसमयावच्छेदेकरूि वारसा शमळेल.  
नियम २ - जर अकृतमतृ्यूपत्र व्यक्तीचा कोिताही मुलगा ककंवा मुलगी, अकृतमतृ्यूपत्र व्यक्तीच्या 
आिी मतृ्यू पावला ककंवा पावली असूि, त्यांच्या मागे त्याची ककंवा नतची लवत:ची अपत्ये 
अकृतमतृ्यपूत्र व्यक्तीच्या मतृ्यूसमयी हयात असतील तर, अशी मुलाची ककंवा मुलीची अपत्ये 
त्यांच्यात शमळूि, असा मुलगा ककंवा मुलगी अकृतमतृ्यूपत्र व्यक्तीच्या मतृ्यसूमयी हयात असता 
ककंवा असती तर त्यांिी जो घेतला असता तो हहलसा घेतील.  
नियम ३ - अकृतमतृ्यूपत्र व्यक्तीच्या संपत्तीची कलम १५ च्या पोटकलम (१) च्या खडं (आ), (इ) व 
(ई) व पोट-कलम (२) मध्ये निहदवष्ट केलेल्या वारसांकड ेहोिारी प्रकांती जर ती संपत्ती, यथास्लथती 
वपत्याची ककंवा मातेची ककंवा पतीची असती आणि अशी अकृतमतृ्यपूत्र व्यक्तीच्या मतृ्यचू्या 
निकटिंतर वविामतृ्यूपत्र मयत झाली असती तर जो िम व जे नियम लागू झाले असते त्यांच्या 
अिुसार होईल.  
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कलम १८ : जर िातेसंबिंाचे लवरूप अन्य प्रत्येक बाबतीत तेच असेल तर, अकृतमतृ्यूपत्र व्यक्तीशी 
सख् ख् या िात्यािे संबंिीत असलेल्या वारसांिा, सापत्ि िात्याि ेसंबंिीत असलेल्या वारसापेक्षा 
अधिमाि हदला जाईल.  
 
कलम २० : गभगस्थ आपत्य : अकृतमतृ्यूपत्र खातेदाराच्या मतृ्यूसमयी जे अपत्य गभावत होते व 
िंतर स्जवंत जन्मले, त्याला ककंवा नतला जिुकाही अकृतमतृ्यूपत्र व्यस्क्तच्या मतृ्यूपूवी जन्मले होते 
अशाच प्रकारे अकृतमतृ्यूपत्र व्यक्तीचा वारस होण्याचा अधिकार असेल. 
 
कलम २३ : र)ात्य) घर)संबंाी : 
जर अकृतमतृ्यपूत्र व्यक्तीला वारसदार कन्या असेल आणि जर ती अवववाहहत असेल ककंवा नतच्या 
पतीि ेनतला सोडूि हदले असेल अथवा ती पतीपासिू ववभक्त झाली असेल ककंवा ती वविवा असेल 
आणि ती अकृतमतृ्यूपत्र व्यक्तीच् या घरात राहत असेल तर नतला राहत्या घरात राहण्याचा अधिकार 
प्राप्त होईल.   
 
कलम २४ : (हे कलम रद्द करण्यात आले आहे) : मुलाच्या मुलाची वविवा ककंवा भावाची वविवा 
यांिी वाटप हदिांकाच्या वेळेस दसुरे लग्ि केले असेल तर त्यांिा अकृतमतृ्यपूत्र खातेदाराच्या 
संपत्तीचा वारसा शमळण्याचा हक्क शमळत िसे. हे कलम आता रद्द करण्यात आले आहे. 
 
हास् स) भमळण्य)स अप)त्र व्यक्ती :  पुढील व्यक्तीिंा वारसािे संपत्ती शमळण्यास अिहव ठरण्यात 
आले आहे : 
 
कलम २५ : ख िी व् यक् ती - जी व्यक्ती खातेदाराचा खिू करेल ककंवा खिू करण्यास अपप्रेरिा देईल 
ती खिू झालेल्या खातेदाराच्या संपत्तीत वारसािे अथवा उत्तराधिकारािे हहलसा शमळण्यास अपात्र 
ठरेल.    
 
कलम २६ : ाम)ांतररत व् यक् ती- या अधिनियमाच्या प्रारंभािंतर, एखादी व्यक्ती िमाांतर केल्यािे 
हहदं ूराहहली िसेल तर अशी व्यक्ती, िमाांतरािंतर नतला झालेली आपत्ये व त्यांच ेवारस एकत्र 
कुटंुबातील संपत्तीत वारसािे अथवा उत्तराधिकारािे हहलसा शमळण्यास अपात्र ठरतील.   
 
कलम २७ :  वाटपास अपात्र व्यक्ती जिू काही मयत आहे अस ेसमजूि वाटप करण्यात यावे. 
 
कलम २८ : कोितीही व्यक्ती, कोित्याही व्यािी, वैगुण्य ककंवा व्यंग असल्याच्या कारिावरूि 
अथवा या अधिनियमात उपबंधित केलेले आहे त ेखेरीज करूि अन्य कोित्याही कारिावरूि 
कोित्याही संपत्तीचा उत्तराधिकारी होण्यास अपात्र असिार िाही. 
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कलम २९ : जर अकृतमतृ्यूपत्र व्यक्तीच्या मागे अधिनियमाच्या उपबंिािसूार त्याच्या ककंवा नतच्या 
संपत्तीचा उत्तराधिकारी होण्यास पात्र असेलला कोिताही वारस हयात राहहला िसेल तर अशी संपत्ती 
शासिाकड ेप्रिांत होईल आणि शासि ती संपत्ती, वारस ज्यांिा आधिि झाला असता त्या सवव 
आबंििांच्या व दानयत्वांच्या आधिितेि ेघेईल. 
 
कलम ३० :  कोित्याही हहदं ूपुरुष ककंवा स्ल त्रला त्यािे/नतिे मतृ्यूपत्राद्वारे ककंवा अन्य मतृ्यूपत्रीय 
व्यवलथेद्वारे ववल्हेवाट करण्याजोगी असेल अशा कोित्याही संपत्तीची भारतीय उत्तराधिकार 
अधिनियम, १९२५ चे उपबंि ककंवा त्या त्या काळी अमंलात असलेला व हहदंिूा लागू असलेला अन्य 
कोित्याही वविी यािूसार तशी ववल्हेवाट करता येईल. 
 
हहदं ूउत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ लागू झाल्यािंतर खातेदार मतृ्य ूपावल्यास त्याच्या मालमते्तच े
उत्तराधिकारी ठरिारे त्याच ेकायदेशीर वारसदार शोििू काढण्यासाठी, उपरोक्त वलतूस्लथती ववचारात 
घेण्यात यावी व त्यािंतर उत्तराधिकारासंबंिीचे आदेश देण्यात यावेत. 
 
खातेदार मरि पावल्यावर, मयत खातेदाराच्या मालमते्तचा उत्तराधिकार प्राप्त होिार या सवव वारसांच्या 
िावाची (हहदं ूउत्तराधिकार अधिनियम उपबंिान्वये) वारसाहक्क िोंदवहीत िोंद करावी लागेल. भ-ू
संपत्ती सवव वारसांमध्ये ववभागण्यात आली असल्यास अशा सवव वारसांची िांवे त्याच्या संबंिीत 
कब्जाप्रमािे कब्जेदार म्हिूि िोंदववण्यात यावीत. तथावप, भूसंपत्ती केवळ काही वारसांमध्येच 
ववभागली असल्यास अशा सवव वारसांची िावांची त्यांच्या कब्जाप्रमािे िोंद करण्यात यावी. मयत 
खातेदराच्या वारसांची िावे (जशमिीचा कब्जा िसलेल्या परंत ूमालमते्तमध्ये अधिकार िारि 
करिार या) मालमते्तमिील त्यांचा अधिकार व हहतसंबंि दशवववण्यासाठी, अधिकार अशभलेखाच्या 
‘‘कब् जदेार’’ या लतंभातच िोंदववण् यात यावीत. शक् यतो 'इतर अधिकार' ल तंभात िोंद करु िये. 
कारि कालांतरािे 'इतर अधिकार' ल तंभातील िावे अिेक कारिांिी (अजावमुळे, पुिलेखिात) कमी 
केली जातात आणि वारसा हक् कांिा बािा येते. हहदं ूउत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ मध्ये अतंभूवत 
असलेल्या कोित्याही तरतुदी, ववखडंि प्रनतबंि व िारि जशमिीचे एकब्रत्रकरि संबंिीच्या 
अधिनियमाच्या ककंवा कुळवहहवाट अधिनियमाच्या उपबंिांिा कोित्याही प्रकारे बािक ठरत िाहीत. 
 
 उपजत वेडा असिार या व् यक् तीला वाटपात हहलसा शमळत िाही. परंत ूत्याच्या मुलांिा हहलसा 
शमळु शकतो. 
 
           हादं ूउत्तर)धिकाक)र (मा)र)ष् ं स ा)रण)) अधिकानियम-१९९४ 
भारताच् या संवविािािे कायद् यापुढे समािता हे िोरि स्ल वकारल् यामुळे फक् त स्ल त्रत् वाच् या कारिामुळे 
सहदायको मालकोतूि कन् येला वगळिे हे संवविािाच् या ववरुध् द आहे आणि महाराष् रात महहला 
कल् यािाच् या इतर सवव िोरिांत शमताक्षर कायद् यािे नियंत्रीत करण् यात येत असलेल् या संयुक् त हहदं ू
कुटंुबातील सहदायकाच् या कन् येला सहदायकोचा हक् क प्रदाि करण् याची तरतुद असल् यामुळे महाराष् र 
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शासिािे, हदिांक २२ जुि १९९४ रोजी हहदं ूउत्तराधिकार अधिनियम १९५६, महाराष् रात लागू 
करतांिा त् यात सुिारिा करुि हहदं ूउत्तराधिकार (महाराष् र सुिारिा) अधिनियम १९९४ लागू केला. 
 
 हहदं ूउत्तराधिकार (महाराष् र सुिारिा) अधिनियम १९९४ कलम २ अन् वये हहदं ूउत्तराधिकार 
अधिनियम १९५६, महाराष् रात लागू करतांिा त् याच् या कलम २९ िंतर पुढे प्रकरि ३० समाववष् ट 
केले गेले. 
 प्रकरि २-क अन् वये "उत्तरजीवीत् वाद् वारे उत्तराधिकार" िावाच ेप्रकरि समाववष् ट केले गेले आणि 
पुढील तरतुदी समाववष् ट केल् या गेल् या.   
 
 कलम २९-क: कलम ६ मध् ये काहीही अतंभूवत असले तरी - 
(एक) शमताक्षर कायद् यािे नियंत्रीत केल् या जािार या संयुक् त हहदं ूकुटंुबामध् ये सहदायकाची कन् या, 
ज् या रीतीिे पुत्र सहदायाद होतो, त् याच रीतीिे जन् मापासूि, नतच् या ल वत:च् या हक् कामुळे सहदायाद 
होईल आणि ती पुत्र असती तर नतला जे जे अधिकार, दानयत् वे, नि:समथवता प्राप् त झाली असती, ती 
प्राप् त होईल. 
(दोि) उपरोक् त संयुक् त हहदं ूकुटंुबामिील वाटिीच् या वेळेस पुत्राला वाटूि देण् यात येत असलेल् या 
हहल ल याइतका हहल सा कन् येलाही शमळेल. 
(तीि) उपरोक् त प्रमािे हहल सा शमळालेली ल त्री, त्या हहललयाबाबत मतृ्यपूत्रद् वारे ककंवा अन् य प्रकारे 
अशा शमळकतीची ववल् हेवाट सुध्दा लावू शकेल. 
( )र) उपरोक् त तरतुदी हहदं ूउत्तराधिकार (महाराष् र सुिारिा) अधिनियम-१९९४ च् या प्रारंभाच् या 
हदिांकापूवी (२२ जुि १९९४ पूवी) ज्या मुलींचे लग्ि झाले आहे त्यांिा लागू असिार िाही.         
(प) ) हदिांक २२ जुि १९९४ पूवी ज्या वाटण्या घडूि आल्या असतील त्यािंा उपरोक् त तरतुदींमुळे 
बािा येिार िाही. 
 
       हादं ूउत्तर)धिकाक)र (स ा)रण)) अधिकानियम- २००५ (मात्व)च्य) तरत दी) 
कें द्र शासिािे हहदं ूउत्तराधिकार (सुिारिा) अधिनियम-२००५ हा हहदं ूउत्तराधिकार अधिनियम- १९५६ 
मध् ये सुिारिा करण् यासाठी हदिांक ९ सप् टेंबर २००५ रोजी अमंलात आिला. यािुसार हहदं ू
उत्तराधिकार अधिनियम- १९५६ च् या कलम ६ मध् ये सुिारिा करुि 
 हहदं ूउत्तराधिकार (सुिारिा) अधिनियम-२००५ कलम ६ (१) - शमताक्षर कायद् यािे नियंत्रीत 
केल् या जािार या संयुक् त हहदं ूकुटंुबामध् ये सहदायकाची कन् या:  
(अ) ज् या रीतीिे पुत्र सहदायाद होतो, त् याच रीतीिे जन् मापासूि, नतच् या ल वत:च् या हक् कामुळे 
पुत्राप्रमािेच सहदायाद होईल.   
(ब) सहदानयकोतील मालमते्तमध् ये नतला पुत्राप्रमािेच सवव अधिकार असतील.  
(क) सहदानयकोतील मालमते्तमध् ये कन् येलाही पुत्राप्रमािेच सवव अधिकार, दानयत् वे, प्राप् त होतील. 
 तथावप, हदिांक २० डडसेंबर २००४ पूवी ज्या वाटण्या घडूि आल्या असतील त्यांिा उपरोक् त 
तरतुदींमुळे बािा येिार िाही.  
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(२) उपरोक् त प्रमािे हहल सा शमळालेली ल त्री, त्या हहललयाबाबत मतृ्यपूत्रद् वारे ककंवा अन् य प्रकारे अशा 
शमळकतीची ववल् हेवाट सुध्दा लावू शकेल.      
 
उपरोक्त सि २००५ च्या सुिारिा कायद्यान्वये ९ सप्टेंबर २००५ पूवी जन्मलेल्या मुलींिा तसेच 
हदिांक ९ सप्टेंबर २००५ रोजी हयात असलेल् या हहदं ूअववभक्त कुटंुबातील शमळकतीत मुलाप्रमािेच 
आणि मुलाइतकाच जन्मजात हक्क असेल अशी तरतुद केली होती.  
मा. सवोच्च न्यायालयािे हदिांक १६/१०/२०१५ रोजी हदवािी अवपल ि. ७२१७/२०१३ (प्रकाश आणि 
इतर ववरुध्द फुलवती आणि इतर) प्रकरिात निकाल देऊि ‘वडडलोपास्जवत हहदं ूअववभक्त कुटंुबातील 
शमळकतीत मुलाप्रमािेच आणि मुलाइतकाच जन्मजात हक्क शमळिारी मुलगी आणि त्या 
शमळकतीत हक्क असिारा सहदायक (कोपासविर) हे दोन्ही हदिांक ९ सप्टेंबर २००५ रोजी हयात 
असावेत, मग ती मुलगी किीही जन्मली असो.' अस ेम्हटले आहे.    
 
उपरोक्त सि २००५ च्या सुिारिा कायद्याच् या कलम ४ अन्वये पूवीच्या कायद्यान्वये वारसाला, 
त्याच्या पूववजांिी (वडील, आजोबा, पिजोबा) घेतलेली कजे फेडण्याची जबाबदारी होती. याला ‘पववत्र 
जबाबदारी (पायस ऑस्ब्लगेशि)’ म्हटले जात होते. अस ेकजव वारसािे ि फेडल्यास, अस ेकजव 
देिार यास न्यायालयात दाद मागता येत होती. कें द्र शासिािे सि २००५ च्या या सुिारीत 
कायद्यान्वये वारसाची, त्याच्या पूववजांिी (वडील, आजोबा, पिजोबा) घेतलेली कजे फेडण्याची 
जबाबदारी रद्द केली आहे व अस ेकजव देिार यास आता न्यायालयात दाद मागता येिार िाही अशी 
तरतुद केली आहे.  
 
उपरोक्त सि २००५ च्या सुिारिा कायद्याच् या कलम ७ अन्वये वगव १ च् या वारसांच् या 
अिुसूचीमध् ये खालील चार वारस जोडले गेले आहेत.  
(१) पूववमतृ मुलीच्या पूववमतृ मुलीचा मुलगा, (२) पूववमतृ मुलीच्या पूववमतृ मुलीची मुलगी,  
(३) पूववमतृ मुलाच्या पूववमतृ मुलीची मुलगी, (४) पूववमतृ मुलाच्या पूववमतृ मुलीचा मुलगा.  
 
 सि २००५ च्या हहदं ूउत्तराधिकार (सुिारिा) कायदा- २००५ अन्वये हहदं ूउत्तराधिकार (वारसा) 
अधिनियम-१९५६ मिील कलम ४(२), २३, २४ रद्द करण्यात आले आहेत.     
 
शब्द)थग: 
* वडडल)जजगत भमळकत : वडडलांकडूि जी शमळकत वारसाि ेयेते नतला वडडलास्जवत शमळकत 
म्हितात. 
* व)डडलोप)जजगत भमळकत : आजोबा ककंवा पिजोबा यांच्याकडूि जी शमळकत वारसािे येत ेनतला 
वाडडलोपास्जवत शमळकत असे म्हितात. 
वडडलास्जवत आणि वाडडलोपास्जवत शमळकतीचे वाटप करता येत.े एखादी व्यक्ती जर वडडलास्जवत ककंवा 
वाडडलोपास्जवत शमळकत िारि करीत असेल तर त्याच्या मुलाच्या मुलाला आणि पितूला त्या 
शमळकतींत जन्मत: ककंवा दत्तक घेतल्यापासूि, त्यातील हहलयात हक्क प्राप्त होतो. 
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* स्वकष्ट)कजजगत भमळकत : ल वत: कष् ट करुि, एकत्र कुटंुबाच् या पैश् याशशवाय कमावलेल् या 
शमळकतीला लवकष्टाकस्जवत शमळकत म् हितात. लवकष्टाकस्जवत आणि एकट्याच्या मालकोच्या 
शमळकतीचे, हयातीत, वारस हक्कािे वाटप होत िाही. अशी शमळकत कमवविारी व्यक्ती अशा 
शमळकतीची लवेच्छेिे ववल्हेवाट लावू शकते.  
* सख् खे ि)ते : जेव्हा दोि व्यक्तींचा समाि पूववज-पुरुषापासूि, त्याच्या एकाच पत्िीच्याद्वारे 
वंशोद्भव झालेला असतो तेव्हा त्या सख् ख् या िात्यािे संबंधित असतात.  
* स)पत्ि ि)ते : जेव्हा दोि व्यक्तींचा समाि पूववज-पुरुषापासूि, पि त्याच्याच निरनिराळ्या 
पत्िींच्याद्वारे वंशोद्भव झालेला असतो तेव्हा त्या सापत्ि िात्याि ेसंबंधित असतात. 
* साोदर ि)ते : जेव्हा दोि व्यक्तींचा समाि पूववज-लत्रीपासूि, पि नतच्या निरनिराळ्या 
पतींच्याद्वारे वंशोद्भव झालेला असतो तेव्हा त्या सहोदर िात्यािे संबंधित असतात.  
(पूववज-पुरुष यात वपत्याचा तर पूववज-लत्री यात मातेचा समावेश होतो.)  
* अकृतमतृ्यपूत्र व्यक्ती : ज्या व्यक्तीि ेत्याच्या मालमते्तची मतृ्यपूत्रांन्वये व्यवलथा केली िसेल 
अशी व्यक्ती.  
* गोत्रज : जर दोि व्यक्ती रक्ताच्या ककंवा दत्तकाच्या िात्याि ेआणि संपूिवपिे पुरुषांच्याद्वारे 
संबंिीत असल्यास एक व्यक्ती दसुर या व्यक्तीची गोत्रज असते. 
* भभन्ि गोत्रज : जर दोि व्यक्ती रक्ताच्या ककंवा दत्तकाच्या िात्यािे आणि संपूिवपिे 
पुरुषांच्याद्वारे िव्हे अशा संबंिीत असल्यास एक व्यक्ती दसुर या व्यक्तीची शभन्ि गोत्रज असत.े 
* आभळयसंत)ि क)यद) : जर हा अधिनियम पाररत झाला िसता तर व्यक्ती या कायद्यातील 
उपबंिाबाबत ज्या रुढीप्राप्त ‘मद्रास आशळयसंताि अधिनियम १९४९’ अन्वये नियंत्रीत झाल्या असता 
तो कायदा. 
* व)रसद)र : या अधिनियमान्वये अकृतमतृ्यूपत्र व्यक्तीच्या संपत्तीची उत्तराधिकारी होण्यास पात्र 
व्यक्ती.   
स्वतंत्र भमळकती : खालील शमळकती या लवतंत्र शमळकती म्हिूि गिल्या जातात. यांिा 
वाडवडडलास्जवत शमळकती म्हिता येत िाही. 
(अ) अडथळय)ंिी भमळ)लेली : जी शमळकत, वडील, आजोबा, पिजोबा व्यनतररक्त इतरांकडूि प्राप्त 
झालेली आहे. अशी शमळकत एकत्र कुटंुबाची ककंवा एकत्र कुटंुबाच्या वारसा हक्कािी शमळालेली 
िसत.े 
(आ) देणगी : लहािशी जंगम शमळकत, वडीलांिी प्रेमापोटी आपल्या मुलाला भेट म्हिूि हदलेली 
असते. ती मुलाची लवतंत्र शमळकत होते. 
(इ) सरक)री अि द)ि : शासिाकडूि प्राप्त झालेली शमळकत लवतंत्र शमळकत होत.े 
(ई) एकत्र क ट ंब) ी परत भमळववलेली भमळकत : एकत्र कुटंुबाची, वाडवडडलािंी गमावलेली शमळकत 
जर त्याच एकत्र कुटंुबातील सदलयािे, एकत्र कुटंुबाच्या शमळकतीच ेसहाय्य ि घेता परत शमळववली 
तर ती त्याची लवतंत्र शमळकत होत.े 
(उ) कम)वलेली भमळकत : लवत:च्या लवतंत्र शमळकतीतुि संपत्ती शमळवूि, त्यातूि घेतलेली शमळकत 
ही लवतंत्र शमळकत होते. 
(ऊ) व)टप)तील हास्स) : वाटपातील हहलसा ही लवतंत्र शमळकत होत.े 
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(ऋ) एकट) व)रसद)र : मागे एकटाच स्जवंत राहहल्यामुळे, वारस म्हिूि शमळालेली शमळकत ही 
लवतंत्र शमळकत होत.े 
(ए) स्वकष्ट)जजगत : शशक्षिातूि/िोकरीतुि, एकत्र कुटंुबाच्या शमळकतीचे सहाय्य ि घेता, कष्ट करुि 
शमळववलेली शमळकत लवतंत्र शमळकत होत.े            
  
मात्व)  ेन्य)य निणगय : 
 हहदं ूवविवा लत्रीला १९५६ िंतर नतच्या पतीच्या निििािंतर शमळकत प्राप्त झाली तर ती त्या 
शमळकतीची संपूिव मालक बित.े व त्यािंतर त्या वविवेिे लग्ि केले तरीही नतला पती निििािंतर 
शमळालेल्या शमळकतीवरील नतचा हक्क िष्ट  होत िाही. (ए.आय.आर. १९७१, मुंबई, ४१३) 
 वडडलांिी वाटपात शमळालेल्या शमळकतीतूि काही शमळकत खरेदी केल्यास ती शमळकत 
वडडलांच्या मालकोची होईल. त्या शमळकतीत त्यांचा मुलगा ककंवा मुलगे सहदायाद (कोपासविर) 
िसतील. (ऑल महाराष्र ररपोटवर २००५ (३), ७८९) 
 एकत्र कुटंुबामध्ये एखादी शमळकत खरेदी केली असेल, आणि त्या खरेदीसाठीची रक्कत एकत्र 
कुटंुबाची होती अस ेशसध्द करावयाच ेअसल्यास, अशी शमळकत खरेदी करण्याच्या वेळेस, एकत्र 
कुटंुबाकड ेपुरेसा पैशाचा गाभा (न्युकलस) होता हे शसध्द  कराव ेलागेल. (ए.आय.आर. १९६५, 
एस.सी.,२८९) 
 वविवेची शशलभ्रष्टता नतला वाटपास अपात्र ठरववत िाही. वविवा जरी शशलभ्रष्ट असली तरीही 
नतच्या िवर याचा हहलसा नतला द्यावा लागेल. (ए.आय.आर. १९७६, कलकत्ता, ३५६; ए.आय.आर. 
१९७८, कलकत्ता, ४३१)  
 हहदं ूमॅरेज ॲक् ट, कलम १६ अन्वये वडडलांच्या शमळकतीत अिौरस मुलांचा हहलसा असतो. परंत ू
वडडलोपास्जवत शमळकतीत अिौरस मुलांचा हहलसा िसतो. तसेच दसुरी बायको असल्यास 
नतच्यापासूि झालेली मुले वारस ठरतात. (ए.आय.आर. १९९६, एस.सी., १९६३; ए.आय.आर. १९८३, 
मुंबई, २२२) 
 एकत्र कुटंुबाच्या शमळकतीमध्ये सवव सभासदांचा एकत्र हक्क व एकत्र कब्जा असतो. प्रत्येक 
सहवारसदारास सामाईक कब्जा व शमळकतीचा उपभोग घेण्याचा समाि हक्क असतो. केवळ 
एखाद्या सहवारसदाराचा प्रत्यक्ष कब्जा िाही म्हिूि त्याचा हक्क संपत िाही. एकत्र कुटंुबाच्या 
शमळकतीमध्ये असिारा कब्जात जरी एकट्याचा असला तरीही असा कब्जा सवाांचा शमळुि असतो. 
(ए.आय.आर. १९९५, एस.सी., ८९५)  
 लत्री-ििाची शमळकत ही त्या स्ल त्रच्या संपूिव मालकोची असते. नतला त्याची वैयस्क्तक इच्छेिुसार 
ववल्हेवाट लावता येत.े लत्री-िि हहदं ूएकत्र कुटंुबाच्या शमळकतीचा भाग िसतो. (ऑल महाराष्र 
ररपोटवर २०११ (६), ४२८ एस.सी.)  
 बेकायदेशीरपिे केलेल्या दसुर या लग्िातील पत्िीला मयत िवर याच्या शमळकतीत हक्क ककंवा 
हहलसा शमळत िाही. (ए.आय.आर. २००२, गोहत्ती,९६) 
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 एकत्र हादं ूक ट ंब)तील भमळकती े व)टप : 
एकत्र क ट ंब) ी भमळकत : जरी शमळकत एकत्रीत असल्याबद्दलची िारिा असली तरी शमळकत 
एकत्र कुटंुबाची आहे हे शाबीत कराव ेलागत.े एकत्र कुटंुबाची शमळकत ही एकत्र कुटंुबातील सवव 
सदलयांिी, एकत्र कुटंुबाच्यास पैशातूि ववकत घेतली आहे आणि त्या वेळेस एकत्र कंुटंुबामध्ये ती 
शमळकत खरेदी करण्याची आधथवक क्षमता होती हे शसध्द कराव ेलागत.े  
 
भ)रतीय िोंदणी क)यद) १९०८ कलम १७ : रुपये शंभर पेक्षा कमी मूल्य असलेल्या शमळकतीचे 
वाटप तोंडी होऊ शकते. भारतीय िोंदिी कायदा १९०८ चे कलम १७ अन्वये रुपये शंभरपेक्षा जालत 
मूल्य असलेल्या शमळकतीच ेवाटप हे लेखी आणि िोंदिीकृतच असावे.  
 
शमळकतीचे वाटप करिे याचा अथव शमळकतीचे हलतांतरि असा होत िाही. िव्यािे मालको आल्यास 
त्याला हलतांतरि म्हटले जाते. एकत्र कुटंुबाच्या ज्या व्यक्तींमध्ये एकत्र कुटंुबाच्या शमळकतीचे अस े
वाटप केले जाते, त्या सवाांचा त्या शमळकतीत सामाईक मालको व सामाईक कब्जा असतो. अशी 
शमळकत मळुत: सवाांच्याच मालकोची असते. अशी मालको िव्यािे येत िाही, त्यामुळे शमळकतीच े
वाटप करिे याचा अथव शमळकतीचे हलतांतरि असा होत िाही.   
फक्त ७/१२ सदरी आिेवारी लागली म्हिज ेवाटप झाले असे मािता येत िाही. फारतर नतला एक 
कौटंुब्रबक व्यवलथा मािण्यात येईल. 
 
व)टप) े प्रक)र : वाटपाचे चार प्रकार आहेत. (१) वडडलांिी लवत:च लवत:मध्ये आणि मुलांमध्ये 
शमळकतीचे एकसारखे वाटप करिे. (२) वाटपासंबंिी करार (३) दावा दाखल करुि ककंवा 
लवादामाफव त शमळकतीचे वाटप करिे. (४) एखाद्या सहदानयकािे (कोपासविरिे), तो शमळकतीतूि 
तुटक झाला आहे असे जाहीर केल्यामुळे होिारे वाटप. 
 
व)टप) ) द)व) ल)वण्य)  ेाक्कद)र : 
प्रौढ, सज्ञाि सहहहलसेदार, खरेदीदार, प्रत्येक सहदायक, वविवा, मयत मुलाची वविवा, अज्ञािाच्या 
हहतासंबंिी दावा असल्यास, अज्ञाि या सवाांिा वाटपासाठी दावा लावण्याचा हक्क आहे.  
पत्िीला वाटपासाठी दावा लावता येत िाही परंत ूवाटप जर नतच्या मुलामध्ये व िवर यामध्ये झाले 
असेल तर नतला मुलाइतका हहलसा प्राप्त होतो. (ए.आय.आर. १९७७, एस.सी., १९६४)  
 
 हहदं ूमॅरेज ॲक् ट, कलम १६ अन्वये लग्िापासूि झालेल्या मुला-मुलींिा वडडलांच्या शमळकतीत 
वारसा येतो व त्यांिा दावा लावता येतो. परंत ूसावत्र मुलाला, सावत्र वडडलांच्या शमळकतीत हक्क 
येत िाही.  
 दत्तक घेतलेल्या मुला-मुलींिा दत्तक आइ-वडडलांच् या संपत्तीत वारसाहक्क प्राप्त होतो. 
 शारीररक व मािशसक ववकृती असलेल्या मुला-मुलींिा वाटपात हहलसा शमळतो. 
 शशलभ्रष्ट आईला नतच्या मुलाच्या शमळकतीत हक्क प्राप्त होतो. 
 घटलफोट घेतलेल्या लत्रीला नति ेदसुरे लग्ि केले असले तरीही शमळकतीत हक्क प्राप्त होतो. 
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 वाटपात जर एखादा सहहहलसेदार वगळला गेला तर वाटपाचा हुकुमिामा शून्यनिय होतो. अशा 
प्रकरिात फेरवाटप करण्यात येते.  
 
 एकत्र क ट ंब मॅिेजरिे एकत्र क ट ंब) ी भमळकत ववकणे : 
एकत्र कुटंुबाच्या मॅिेजरला एकत्र कुटंुबाच्या शमळकतीच्या फायद्यासाठी ककंवा एकत्र कुटंुबाच्या  
गरजेसाठी एकत्र कुटंुबाची शमळकत ववकण्याचा सशतव अधिकार आहे. फक्त खाली हदलेल्या 
करिांसाठीच त्याला एकत्र कुटंुबाची शमळकत ववकता येत ेअथवा गहाि ठेवता येत.े या कारिांसाठी 
केलेले हलतांतरि सहहहलसेदारांवर बंििकारक असते. 
(१) सरकारी कर ककंवा कुटंुबावर असलेले कजव फेडण्याससाठी 
(२) सहहहलसेदार ककंवा कंुटंुबीयांच्या पोटपाण्यासाठी ककंवा आजारपिासाठी 
(३) सहहक्कदार ककंवा सहहहलसेदाराच्या ककंवा त्यांच्या मुलीच्या लग्िाच्या खचावसाठी 
(४) जरुरीचे कौटंुबीक अतं्यवविी संलकार, श्राध्द ककंव कौटंुबीक समारंभ खचावसाठी 
(५) एकत्र कुटंुबासाठी मालमत्ता शमळववण्यासाठी ककंवा ती हटकववण्यासाठी होिारा खचव 
भागववण्यासाठी 
(६) एकत्र कुटंुबाच्या कत्याववर ककंवा इतर सभासदांवर गंभीर फौजदारी तोहमत झाली असेल तर 
त्यांच्या संरक्षिासाठी करावा लागिारा खचव भागववण्यासाठी 
(७) एकत्र कुटंुबाच्याि व्यलवसायासाठी काढलेल्या कजावची परतफेड करण्याौौसाठी 
(८) एकत्र कुटंुबाच्या इतर जरुरीच्या कारिांसाठी 
उपरोक्त कायदेशीर गरजांसाठी संपूिव शमळकत ववकण्याचा अधिकार फक्त कताव आणि वडडल 
यांिाच आहे. कायदेशीर गरज केवळ खरेदीपत्राच्या मजकुरावरुि शसध्द  होत िाही. त्यासाठी इतर 
सुसंगत पुरावा द्यावा लागतो. असा व्यवहार जर उपरोक्त कायदेशीर गरजांसाठी होत िसेल तर 
सहवारसदार मिाई हुकुमाचा दावा दाखल करु शकतात.      
 
वडडल)ं ) ववशषे)धिकाक)र: एकत्र कुटंुबाची शमळकत ककंवा ज्या शमळकतीत मुलांचा ककंवा मुलांच्या 
मुलांचा हहलसा आहे अशी एकत्र कुटंुबाची शमळकत ववकण्याचा, गहाि देण्याचा ववशषेाधिकार 
वडडलांिा आहे. पूवीचे, िैनतक व कायदेशीर कारिासाठी घेतलेले कजव फेडण्यासाठीही अशी शमळकत 
ववकण्याचा, गहाि देण्याचा ववशषेाधिकार वडडलांिा आहे. 
 
   
 


