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                              अन क्रमणिकत 
अनुक्रमाांक  ववषय पान नांबर 
१ भारतीय उत्तराधिकार (वारसा) अधिननयम १९२५ (महत्वाच्या तरतुदी)  

कलम ३२ ते ४९ 
 

२ हहांद ूउत्तराधिकार अधिननयम- १९५६ (महत्वाच्या तरतुदी)  
३ हहांद ूउत्तराधिकार अधिननयम-१९५६, कलम ८ अन् वये वर्ग १, वर्ग २, 

वर्ग ३ आणि वर्ग ४ च् या वारसाां ी अनुसू ी 
 

४ हहांद ूउत्तराधिकार अधिननयम-१९५६ अन् वये हहांद ूस्त्र त ी मालमत्ता  
५ हहांद ूउत्तराधिकार (महाराा म सुिारिा)  अधिननयम १९९४  

(महत्वाच्या तरतुदी) 
 

६ हहांद ूउत्तराधिकार (सुिारिा)  अधिननयम-२००५ (महत्वाच्या तरतुदी)  
७ महत् वा  े्दादाथग  
८ महत्वा  ेन्याय ननिगय  
९ एकत हहांद ूकुटुांबातील ममळकती  ेवाटप  
१० एकत कुटुांब मॅनेजरने एकत कुटुांबा ी ममळकत ववकिे  
११ मुस्त्र लम वारसा ववषयक सवगसािारि ननयम )हनाफी- सुन्नी पांथ)  
१२ मुस्त्र लम वारसा ववषयक सवगसािारि ननयम (म्या पांथ)  
१३ भारतीय उत्तराधिकार अधिननयम, १९२५ मिील पारसी िममगयाांसाठी 

वारसा  ेननयम 
 

१४ हहांद ूिममगय व् यक तीच् या मत््यूपताबातच् या तरतुदी  
१५ मुस्त्र लम िममगय व् यक तीच् या मत््यूपताबातच् या तरतदुी  
१६ वारस दाखले  
१७ ्दादाथग  
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१.     भतरतीय उत्तरतधिकाकतर (वतरसत) अधिकाननयम १९२५ (मात्वतच्यत तरत द )  
भारतीय उत्तराधिकार (वारसा) अधिननयम ३० सप्टेंबर १९२५ रोजी अांमलात आला. त्याद्वारे परांपरे्ी सांबांधित सवग 
भारतीय कायदे एकत करण्यात आल.े या कायद्यात ११ भार्, ३९१ कलम ेआणि ७ पररम्ाट याां ा समावे् आहे. हा 
कायदा एकत कुटुांबातील, मत््यपूत न करता मयत झालले्या व्यकती आणि मत््यपूत केलेले असल् यास त् यात नमदू 
उत्तराधिकारी याांना लार् ूआहे.  
 
ब्रिटी्ाांना भारतात राज्य करताांना कायदे आनषुांर्ीकररत्या  ालवविे आवश्यक झाल.े यात मखु् यत: हहांद ूआणि मसु्त्रलम 
िमीयाां ा वव्षे वव ार करिे आवश्यक होत ेकारि या दोन्ही समदुाया  ेरवत: े वयैस्त्कतक कायदे त्याांच्या पववत 
ग्रांथाांमध्ये हदलेले होत.े याम्वाय अल्प लोकसांख् या असलेले पारसी, णिश्  न इत् यादी इतर समदुायही होत,े ज्याां ी हहांद ू
ककां वा मसु्त्रलम िमागवर ननाठा नव््ती आणि त ेहहांद ूआणि मसु्त्रलम िमीयाांपेक्षा मभन्न होत.े या समदुायाांवर हहांद ूककां वा 
मसु्त्रलम िमीय कायदे लादिे योग्य नव्हत.े या सवाां ा वव ार करुन भारतीय वारसाहकक कायदा बनववण्यात आला.  
 
सवगसािारिपिे मसु्त्र लम िमीय वर्ळता इतर सवग िमीयाांना उदा. हहांद,ू णिश् न, पारसी इत् यादीांना हा कायदा लार् ू
होतो. भारतीय मरुलीमाांना या कायद्यातील फकत काही तरतदुी लार् ूहोतात. कोित्या तरतदुी कोित्या िमागला लार् ू
पडतील अथवा पडिार नाही हे त्या तरतदुीमध्ये  या कायद्यात रपाटपिे हदलेले आहे. 
 
या कायद् यान् वये मत््यपूत न करता मयत झालेल्या हहांद,ू मसुलमान व पारसी वर्ळता इतर िमीय व्यकतीां  ेवारस 
ठरवविेसाठी प्रमखु तरतदुी खालीलप्रमािे आहेत:- 
 
कलम ३२ : मत््यपूत न करता मत््य ूपावलेल्या व्यकती ी ममळकत प्रथम त्या व्यकती ी पत्नी ककां वा पती अथवा अपत्ये  
व जवळ  ेनातवेाईक याांना पढेु हदलेल्या ननयमाांप्रमािे वारसाने ममळत.े  
स्पष्ट करि- जर वववाहापवूी  ववम्ाट अधिक्त कराराने एखाद्या स्त्र तला नतच्या पतीच्या ममळकतीतील हहरसा वारसाने 
ममळिार नाही अस ेठरले असेल तर पतीच्या ननिनानांतर त्या ी वविवा म्हिून नतला कोिताही हकक प्राप्त होिार 
नाही.  
 
कलम ३३ : जेव्हा मत््यपूत न करता मयत झालेल्या व्यकतीच्या मारे् त्या ी )अ( वविवा आणि वा्ं परांपरार्त वा्ं ज 
ककां वा )ब( वविवा आणि जन्माने जोडले रे्लेले नातवेाईक/ अपत्ये असतील ककां वा फक त )क( वविवा असेल तर  
उपरोक त )अ( प्रमािे असले तर मयताच् या ममळकतीतील १/३ (एक ब्रतत्याां्) भार् त्या वविवेला हदला जाईल व उवगररत 
२/३ (दोन ब्रतत्याां्) हहश्या ीववभार्िी ननयमाप्रमािे केली जाईल.  
उपरोक त )ब( प्रमािे असेल तर मयताच् या ममळकतीतील  १/२ (अिाग हहरसा) वविवलेा ममळेल व उवगररत १/२ (अिाग 
हहरसा) जन्माने जोडले रे्लले् या नातवेाईक/आपत् याांना ममळेल.  
उपरोक त )क( प्रमािे असेल तर मयताच् या ममळकतीतील सांपिूग ममळकत मयताच्या वविवेला ममळेल.  
कलम ३३(अ) : )१( जवे्हा मयतामार्े अपत्य अर्र जवळ  ेनातवेाईक नसतात आणि फक त वविवा असत ेतवे् हा आणि 
मयत व्यकतीच्या ममळकती े मलू्य रुपये पा  हजार पेक्षा जारत नसेल तर  सांपिूग ममळकत त्या मयताच्या वविवेला 
ममळत.े  
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(२) जेव्हा उपरोक त पररस्त्र थतीत ममळकती  ेमलू्य रु. पा  हजारपेक्षा जारत असेल अ्ावेळी त्या सांपिूग ममळकतीवर 
त्या वविवे ा रुपये पा  हजार ा भार राहील आणि वविवेच्या पतीच्या मत््यचू्या हदनाांकापासनू तर प्रत्यक्ष रककम 
ममळेपयांत द. सा. द. ्.े ४ टकके व्याजासह ती रककम ममळववण्या ा नतला अधिकार असेल.  
(३) रुपये पा  हजार ी केललेी तरतदू ही कलम ३३ मध्ये वविवेस हदलेल्या हककाच्या अनतररकत असनू त्याम्वाय 
उवगररत ममळकती ी ववभार्िी कलम ३३ मिील तरतदुीप्रमािे होईल. 
(४) ममळकती  ेफकत मलू्य ठरववताना त्यावरील देिे (कजग), मयताच्या उत्तरकक्रयसेाठी व ममळकत व्यवरथापनसाठी 
झालेला ख ग एकूि मलू्यातनू वजा केला जातो. 
(५) हे कलम खालील समाजघटकाांना लार् ूपडिार नाही- 
अ) भारतीय णिश् न 
ब( मयता े, त् याच् या मत्् य ूसमयी णिश् न असलेलेले नात/ूनात ककां वा मलेु. 
क( हहांद,ू बौद्ि, म्ख आणि वव्षे वववाह नोंदिी कायदा १८७२ च्या कलम २४ च्या तरतदुी लार् ूअसिार् या व्यकती.  
ड) मत््यपुत केलेल्या व्यकती. 
 
कलम ३४ : जेव्हा मयत व्यकतीच्या मारे् त्या ी वविवा ककां वा जन्माने जोडले रे्लेल् या नातवेाईक/आपत् याांपकैी कोिीही 
नसत ेतवे्हा मयता ी ममळकत त्याच् या नातवेाईकाांकड ेननयमाप्रमािे जात.े जेव्हा वरील कोिीही वारस म्ल् लक नसेल 
तवे्हा ती ममळकत सरकारजमा होत.े 
 
कलम ३५ : वविवेला जे हकक नतच्या पतीच्या ममळकतीत ममळतात त े हकक मत््यपूत न करता मत् झालेल्या वविूर 
पतीला मयत पत् नीच्या ममळकतीत ममळतात.  
 
कलम ३६ : मयताच् या ममळकती ी वाटिी )वविवा असल्यास, नत ा हहरसा वजा केल्यानांतर( मयताच्या अपत्याांमध्ये 
ववभार्िी करण्या  ेननयम कलम ३७ त े४० मध्ये हदलेले आहेत. 
 
कलम ३७ : जेव्हा मयत व्यकतीमार् ेएक  अपत्य असेल व इतर कोिीही पवूी मयत झालेल्या अपत्या  ेअपत्य नसेल 
तवे्हा पिूग ममळकत स्त्जवांत असिार् या त्या एकट्या अपत्याच्या मालकी ी होईल. एकापेक्षा जारत अपत्ये असतील तर 
त्या सवागमध्ये ती समान हहश्श्याने वाटली जाईल. 
 
कलम ३८ : जेव्हा मयतामार् ेकोितहेी अपत्य नसत ेमात अपत्या े अपत्य अर्र अपत्ये असतात. आणि इतर दरू  े
मयत अपत्यामाफग त  ेकोिी स्त्जवांत नसत,े तवे्हा स्त्जवांत आसिार् या अपत्या  ेअपत्य (नात ककां वा नात)ू एक  
असल्यास सांपिूग ममळकत त्याच्याकड ेजाईल व अ्ी एकापेक्षा जारत आपत्ये असल्यास त्याांच्यामध्ये समान हहर र यात 
ववभार्ली जाईल. 
कलम ३९ : अ्ा प्रकारे मयत व्यकती ी ममळकत वा्ं परांपरेने येिार् या वारसाकड ेसांक्रमीत होत.े 
 
कलम ४० : १) जेव्हा मयत व्यकतीमार् ेम्ल् लक असलेले वारस एकापेक्षा जारत वपढीच्या अांतराने दरु  ेव नस्त्जक  े
अस ेममश्र रवरूपात म्ल् लक राहतात तवे्हा मयताच्या ममळकती  ेत्या े अपत्यजन वारस व नातवेाईक वव ारात घेऊन 
हहरस ेकरून सवग कायदे्ीर वारसाांना हहरस ेममळतील अस ेवाटप होईल.  
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२) वरीलप्रमािे असलेल्या हहश्यातील प्रत्येक हहरसा वा्ं ावळीनसुार अनत नस्त्जकच्या वारसास तर प्रत्येकी एक अ्ा मत् 
वारसास हदल ेजातात व अस ेहहरस ेया वारसाांच्या पढुील उत्तराधिकार् याकड ेसांक्रमीत होतील अ्ा पध् दतीने वाटप केल े
जात.े  
 
कलम ४१ : जेव्हा मत् व्यकतीच्या मारे् त्याच्या वा्ं वेलीतील कोिीही वारस नसतो तवे्हा इतर नातवेाईकामध्ये (वविवा 
स्त्जवांत असल्यास नत ा हहरसा वर्ळून) मत् व्यकतीच्या ममळकती  ेववभाजन कलम ४२ त ेकलम ४८ मध्ये हदलेल्या 
तरतदुी प्रमािे केल ेजात.े  
 
कलम ४२ : जर मत् व्यकती  ेवडील स्त्जवांत असतील तर त ेमत् व्यकती  ेउत्तराधिकारी ठरतील.  
 
कलम ४३ : जेव्हा मत् व्यकती  ेवडील स्त्जवांत नसतात पि आई, भाऊ व बहहिी स्त्जवांत असतात व कोिीही भाऊ 
ककां वा बहीि मयत नसत ेतवे्हा व्यकतीच्या ममळकती  ेसमान हहरस ेकरुन आई, भाऊ व बहहिी याांना हदल ेजातात.  
 
कलम ४४ : जेव्हा मत् व्यकती  ेवडील स्त्जवांत नसतात पि आई, भाऊ, बहहिी व मयत भाऊ व बहहिी ी मलेु स्त्जवांत 
असतात तवे्हा मत् व्यकतीच्या ममळकती  ेआई, स्त्जवांत व मयत भाऊ, बहहिीच्या सांख् येइतके समान हहरस ेकेल े
जातात व प्रत्येकी एक याप्रमािे आई, स्त्जवांत भाऊ, बहहिी व मयत भाऊ, बहहिी े वारस याांना हदल ेजातात. 
 
कलम ४५ : जर मत् व्यकती  ेवडील स्त्जवांत नाहीत पि आई स्त्जवांत आहे आणि सवग भाऊ-बहहिी मयत असनू त्याां ी 
मलेु, मलुी स्त्जवांत आहेत अस ेअसेल तर आई व मयत भाऊ-बहहि याांच्या सांख् येइतके समान हहरस ेर्ह्हत िरून 
ममळकती  ेवाटप होईल. अस ेहहरस ेसांबांधित मयत भाऊ, बहहिी याांच्या वारसाकड ेसांक्रमीत होतील. 
 
कलम ४६ : जेव्हा मत् व्यकतीस त्याच्या आईम्वाय कोिीही वारस म्ल् लक नसत ेतवे्हा अ्ा व्यकती ी सांपिूग 
ममळकत आईकड े जात.े 
 
कलम ४७ : जेव्हा मत् व्यकती  ेआई वडील मयत असतात तवे्हा त्या ी ममळकत त्या े स्त्जवांत व मयत भाऊ-बहहिी 
याां ेमध्ये समान हहर र याने वाटली जात.े मयताां े हहरस ेत्याांच्या वारसाांकड ेसांक्रमीत होतात.  
कलम ४८ : जेव्हा मत् व्यकतीस आई, वडील, भाऊ, बहहिी ककां वा त्याां े वारस अस ेकुिीही उत्तराधिकारी नसतात तवे्हा 
मत् व्यकतीच्या नस्त्जकच्या वपढीतील जे नातवेाईक हयात असतील त्याांना सम-समान हहश्याने मत्ा ी ममळकत ममळेल.  
 
कलम ४९ : जेव्हा मत् व्यकतीच्या ममळकती  ेत्याच्या मलुाांमध्ये ककां वा वारसाांमध्ये ववभाजन केल ेजात ेतवे्हा मत् 
व्यकती  ेवारस हकक मार्िार् या मलुाच्या, मलुीच्या अर्र त्याांच्या अपत्याच्या पालनपोषिासाठी व ववकासासाठी केलेला 
ख ग ममळकती  ेअथवा हहर या े मलू्याांकन करताना वव ारात घेतला जात नाही. 
 
         
 
 
२.    हादं ूउत्तरतधिकाकतर अधिकाननयम- १९५६ (मात्वतच्यत तरत द )  
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१७ जुन १९५६ या हदनाांकापासनू हहांद ूउत्तराधिकार अधिननयम-१९५६ अांमलात आला. या कायद्यामळेु प्र मलत हहांद ू
वारसा पध्दतीमध्ये बदल होऊन तो कायदा सांहहताबध्द (कोडडफाय) झाला आणि एकत कुटुांबातील ववनामत््यपुत 
ममळकती ा वारसा कोिाकड ेजातो हे या कायद्याने ठरववले र्ेले. 
 
१७ जुन १९५६ या हदनाांकापवूीच्या वारसा सांबांिी ा वव ार, त्यावेळेस प्र मलत ररतीररवाजाप्रमािे तर १७ जुन १९५६ या 
हदनाांकापवूी वविवा झालेल्या स्त्र तच्या बाबतीत ‘द वमेुन्स राईट टु प्रॉपटी ॲक ट’, १९३७ (१४/४/१९३७) अन्वये केला 
जातो. १७ जुन १९५६ या हदनाांकानांतर मयत झालेल्या रती ककां वा परुुष याांच्या ममळकतीवरील वारसा हकक हहांद ू
उत्तराधिकार अधिननयम-१९५६ प्रमािे ठरतो.  
 
सन १९५६ पवूी, हहांद ूकायद्याप्रमािे एकत कुटुांबातील सहहहरसेदारास ‘सहदायक (कोपासगनर)' अस ेम्हटल ेजात अस.े 
सहदायक मयत झाला तर त्या ा वारसा इतर सहदायकाांकड ेजात अस.े त्यामळेु सन १९५६ पवूी वारसा हा ‘उत्तरजीवीता 
(सव्हागयवरम्प)' ने होता असे म् हितात.  
सन १९५६ पवूी जर एखादा एकत कुटुांबात राहिारा परांत ूत्या ी रवतांत ममळकत असलेला इसम मयत झाला तर 
त्याच्या ममळकती ा ‘उत्तराधिकार (सकसे्न)' हा त्याच्या वारसाांकड ेजात अस.े म्हिजे  सन १९५६ पवूी ‘उत्तरजीवीता 
(सव्हागयवरम्प)' आणि ‘उत्तराधिकार (सकसे्न)' अ्ा हकक प्राप्त होिार् या दोन वेर्वेर्ळ्यात पध्दती होत्या.  
 
हादं ूउत्तरतधिकाकतर अधिकाननयम-१९५६ खतल ल व् यक तीनंत लतग ूआाे :  
(अ) जी व्यकती िमागने हहांद ूआहे (वीर्वै, मल ांर्ायत, िाम्हो समाज, प्राथगना समाज, आयग समाजा  ेअनयुायी) 
(ब) जी व्यकती िमागने बौध्द, जैन ककां वा म्ख आहे. ककां वा हहांद,ू बौध्द, जैन ककां वा म्ख िमागत िमाांतररत ककां वा 
पनुिगमाांतररत झालेली आहे. 
(क) जी व्यकती िमागने मसु्त्रलम, णिरती, पारसी ककां वा ज्य ूनाही. 
  
कलम ५ : हा अधिननयम वव्षे वववाह अधिननयम, १९५४ च्या कलम २१ मध् ये अांतभूगत असलेल् या तरतदुीांमळेु भारतीय 
उत्तराधिकार अधिननयम, १९२५ द्वारे ववननयममत होिार् या कोित्याही ममळकतीस/सांपत्तीस लार् ूअसिार नाही. 
 
कलम ६ : या कलमान् वये, या अधिननयमाच् या प्रारांभानांतर जर हहांद ूपरुूषा ा मत्् य ूझाला तर  त् याच् या मत्् य ूसमयी 
ज् या ममताक्षरा सहदानयकी (कोपासगनर) मालमते्तत त् या ा हहतसांबांि असेल अ्ा बाबतीत त् याच् या त् या मालमते्ततील 
हहतसांबांि या अधिननयमान् वये नाही तर उत्तरजीवीताच् या (सव्हागयवरम्प) तत् वानसुार सहदानयकीतील (कोपासगनर) 
उत्तरजीवी सदर याांकड ेप्रक्राांत होईल. 
 
परांत ूमत्ाच् यामारे् वर्ग १ मध् ये समाववा ट असिार् या र ती नातलर् ककां वा अ्ा र ती नातलर्ामाफग त दावा साांर्िारा परुूष 
नातलर् हयात असल् यास मत्ा ा ममताक्षर सहदानयकी (कोपासगनर) मालमते्ततील हहतसांबांि उत्तरजीवीताच् या 
(सव्हागयवरम्प) तत् वानसुार नव् हे तर या अधिननयमान् वये प्रक्राांत होईल.  
 
 
३. हादं ूउत्तरतधिकाकतर अधिकाननयम-१९५६, कलम ८ अन् वये वगग १ च् यत वतरसतंची अन सूची 
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कलम ८: प रूषतंच् यत बतबतीत उत्तरतधिकाकतरतचत क्रम:  
अ) प्रथमत: त् याच् या वर्ग एकच् या वारसाांकड ेजातो. 
अववभक त हहांद ूकुटुांबातील एखादा परुूष ववना मत्् यपूत मयत झाला तर त् या ा वारसा सवगप्रथम पढुील बारा जिाांना वर्ग 
१   ेवारस म्हिून ममळतो.    
वगग १ च े१२ +४ =१६ वतरस मयततचत (१) मलुर्ा (२) मलुर्ी (३) वविवा (एकाहून अधिक वविवा असतील तर सवग 
वविवाांना एकतीतपिे हहरसा ममळेल) (४) मयता ी आई (५) पवूगमत् मलुा ा मलुर्ा (६) पवूगमत् मलुा ी मलुर्ी (७) 
पवूगमत् मलुी ा मलुर्ा (८) पवूगमत् मलुी ी मलुर्ी (९) पवूगमत् मलुा ी वविवा (१०) पवूगमत् मलुाच्या पवूगमत् मलुा ा 
मलुर्ा (११) पवूगमत् मलुाच्या पवूगमत् मलुा ी मलुर्ी (१२) पवूगमत् मलुाच्या पवूगमत् मलुा ी वविवा हे एका वेळी हहरसा 
घेतील. 
 हादं ूउत्तरतधिकाकतर (स ातरित) अधिकाननयम- २००५, कलम ७ अन् वये वगग १ च् यत वतरसतंच् यत अन सचूीमय ये खतल ल चतर 
वतरस जोडल ेगेले आाेत.  
(१३) पवूगमत् मलुीच्या पवूगमत् मलुी ा मलुर्ा (१४) पवूगमत् मलुीच्या पवूगमत् मलुी ी मलुर्ी  
(१५) पवूगमत् मलुाच्या पवूगमत् मलुी ी मलुर्ी (१६) पवूगमत् मलुाच्या पवूगमत् मलुी ा मलुर्ा  
 
ब) अववभक त हहांद ूकुटुांबातील एखादा परुूष ववना मत्् यपूत मयत झाला आणि त् याला वरील वर्ग १  े कोिीही वारस 
नसतील तर दसुर् याांदा वर्ग २ च् या वारसाांकड ेत् या ा वारसा जाईल. 
 
हादं ूउत्तरतधिकाकतर अधिकाननयम-१९५६, कलम ८ अन् वये वगग २ च् यत वतरसतंची अन सचूी 
वगग २ च े९ वतरस (एक) १) वडील 
(दोन) १) मलुाच्या मलुी ा मलुर्ा २) मलुाच्या मलुी ी मलुर्ी ३) भाऊ ४) बहीि 
(तीन) १) मलुीच्या मलुा ा मलुर्ा २) मलुाच्या मलुा ी मलुर्ी ३) मलुीच्या मलुा ा मलुर्ा  
४) मलुीच्या मलुी ी मलुर्ी 
(चतर) १) भावा ा मलुर्ा २) बहहिी ा मलुर्ा ३) भावा ी मलुर्ी ४) बहहिी ी मलुर्ी 
(पतच) १) वडीलाां  ेवडील २) वडीलाां ी आई 
(सात) १) वडीलाां ी वविवा २) भावा ी वविवा 
(सतत) १) वडीलाां ा भाऊ २) वडीलाां ी बहीि 
(आठ) १) आई  ेवडील २) आई ी आई 
(नऊ) १) आई ा भाऊ २) आई ी बहीि 
 
क) अववभक त हहांद ूकुटुांबातील एखादा परुूष ववना मत्् यपूत मयत झाला आणि त् याला वरील वर्ग १ आणि वर्ग २  े 
कोिीही वारस नसतील तर खालील वर्ग ३ च् या मत्ाच् या र्ोतजाांकड ेत् या ा वारसा जाईल.   
वगग ३ चे मतृतचे गोत्रज खतल ल प्रमतिे आाेत :   
वगग ३- मतृतच ेगोत्रज  मत्ा  ेवपतब्ांि,ू म्हिज े रकताच्या सांबांिामळेु ककां वा दत्तक ग्रहिामळेु पिूगपिे परुुषाांद्वारे 
सांबांि असलेल्या व्यकती.  
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ड) अववभक त हहांद ूकुटुांबातील एखादा परुूष ववना मत्् यपूत मयत झाला आणि त् याला वरील वर्ग १ वर्ग २ आणि वर्ग ३ 
 े कोिीही वारस नसतील तर ्वेटी खालील वर्ग ४ च् या, मत्ाच्या मभन्न र्ोतज असिार् याांकड ेमयता ी सांपत्ती वारसा 
हककाने जात.े   
 
वगग ४ च ेमतृतच ेभभन् न गोत्रज मयता े मातब्ांि,ू म्हिजे , रकताच्या नात्यामुळे ककां वा दत्तक ग्रहिामळेु परांत ूपिूगपिे 
परुुषाांद्वारे सांबांि नसलेल्या व्यकती. 
 
कलम ९: उत्तरतधिकाकतरतचत क्रम : 
 उपरोक त वारसाांच् या वर्गवारीत वर्ग एकमध् ये समाववा ट असलेल् या वारसाांना एका  वेळी मालमत्ता ममळेल आणि वर्ग 
दोन, तीन आणि  ार े वारस वस्त्जगत होतील. 
 वर्ग दोनच् या वारसाांना मालमत्ता ममळिार असेल तवे् हा वर्ग दोनच् या पहहल् या नोंदीत येिार् या )वडील( वारसाांना, 
दसुर् या नोंदीतील वारसाांपेक्षा )मलुाच्या मलुी ा मलुर्ा, मलुाच्या मलुी ी मलुर्ी, भाऊ,  बहीि( प्रािान् य ममळेल. 
याप्रमािे पढेु.    
 
कलम १० :  वगग १ माील वतरसतमयये सपंत्तीच ेववतरि : 
अक्तमत््यपुत व्यकतीस वर्ग एक मिील वारस असतील तर त्याच्या मालमते्त ा भार् त्याांच्यात पढुील ननयमानसुार 
ववभार्ला जाईल :- 
ननयम १ -  मयता ी वविवा, ककां वा एकाहून अधिक वविवा असतील तर सवग वविवा एकब्रततपिे एक हहरसा घेतील.  
ननयम २ -  मयत व्यकती े हयात मलुरे् आणि मलुी आणि आई प्रत्येकी एक हहरसा घेतील.  
ननयम ३ -  मयत व्यकतीच्या प्रत्येक मयत मलुाच्या ककां वा प्रत्येक मयत मलुीच्या खात्यातील वारस त्याांच्यात ममळून 
एक हहरसा घेतील.  
ननयम ४ - ननयम ३ मध्ये ननहदगाट केलेल्या हहर र याां  ेववतरि मयत व्यकतीच्या मयत मलुाच्या खात्यातील 
वारसाांमध्ये अ्ा प्रकारे करण्यात येईल की, त्या ी वविवा (ककां वा त्याच्या वविवा एकब्रततपिे) आणि हयात मलुरे् व 
मलुी याांना समान अा्ं  ममळतील आणि त्याच्या मयत मलुाांच्या ्ाखेला तवेढा  अा्ं  ममळेल.   
 
मयतास वरील वर्ग १) पकैी कोिीही वारस नसेल तर पढुील वर्ग २) च्या वारसाांकड ेमयता ी सांपत्ती वारसा हककाने 
जात.े  
कलम ११ : वगग २ माील वतरसतमयये सपंत्तीच ेववतरि: 
मयततस वर्ग १) मिील वारस नसल्यास वर्ग २) मिील वारस वव ारात घेतले जातात. तथापी, वर्ग १) मिील 
वारसाप्रमािे एकसमयावच्छेदेकरून हहरसा ममळण्या ा हकक वर्ग २) मिील वारसाांना नाही. (अक्तमत््यपुत व्यकती ी) 
सांपत्ती प्रथमत: वर्ग २) (एक) मध्ये नमदु केलेल्या वारसाांकड ेसमान हहश्श्याांमध्ये प्रक्राांत होईल. वर्ग २) (एक) मिील 
वारस नसल्यास ती वर्ग २) (दोन) मध्ये नमदु केलेल्या वारसाांकड े(समान हहर र याांमध्ये) प्रक्राांत होईल. वर्ग २) (एक) 
आणि (दोन) मिील वारस नसल्यास, ती वर्ग २) (तीन) मिील सवग वारसाांकड ेसमान हहश्श्याांमध्ये प्रक्राांत होईल. आणि 
याप्रमािे पढेु. 
 
ट प- वर्ग दोनमिील भाऊ ककां वा बहीि यामध्ये एक  आई परांत ुमभन्न वडील असलेला भाऊ ककां वा बहीि याां ा 
समावे् होत नाही. ववनामत््यपुत खातदेारा ी सांपत्ती सवाांना समान हहरसा ममळेल अ्ा प्रकारे वर्ग २) मध्ये नमदू 
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केलेल्या वारसाांमध्ये वाटली जाईल. उदाहरिाथग, २) (एक) मध्ये नमदु केलेले वडील वारस असल्यास सवग सांपत्ती त्याांना 
ममळेल. वडील हयात नसल्यास सवग सांपत्ती २) (दोन) मिील सवग वारसाांकड ेसमप्रमािात प्रक्राांत होईल.  
 
अक्तमत््यपुत व्यकतीस वरील वर्ग १) आणि वर्ग २) पकैी कोिीही वारस नसेल तर पढुील वर्ग ३) च्या मत्ा े र्ोतज 
असिार् या वारसाांकड ेमयता ी सांपत्ती वारसा हककाने जात.े   
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४. हादं ूउत्तरतधिकाकतर अधिकाननयम-१९५६ अन् वये हादं ूजस् त्रची मतलमत्तत 
 
कलम १४ : हादं ूजस् त्रची मतलमत्तत : 
या अधिननयमापवूी ककां वा नांतर, हहांद ूस्त्र त ी, नतच्या कदाजात असलेली कोितीही सांपत्ती, मर् अ्ी मालमत्ता नतला 
वववाहापवूी ककां वा नांतर वारसाहक काने, मत्् यपूतीय दानाने, वाटिीमध् ये पोटर्ी म् हिून, नातलर्ाांकडून ममळालेली असो 
ककां वा नतने अ्ी मालमत्ता र वत:च् या कौ्ल् याने, पररश्रमाने ककां वा एखादी सांपत्ती दान म्हिून, मत््यपूतान्वये, इतर 
कोित्याही लेखान्वये, हदवािी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यान्वये, आदे्ान्वये ककां वा एखाद्या ननवाड्यान्वये सांपाहदत केली 
र्ेली असेल ककां वा अन् य कोित् याही मार्ागने सांपाहदत केलेली असो, अ्ी सांपत्ती, हहांद ूर ती सांपिूग रवामी म्हिून िारि 
करील, मयागहदत रवामी म्हिून नव्हे.  
तथावप, अस ेदानपत, मत््युपत, अन्य लेख, हुकूमनामा, आदे् ककां वा ननवाडा काही अटी ककां वा ्तींच् या आधिन 
ठेवल् यामळेु सांपत्तीत ननबांिीत अधिकार ननमागि होत असतील तर अ्ा सांपत्तीला या अधिननयमा  ेउपबांि लार् ूहोिार 
नाहीत.  
कलम १५ : ववनतमतृ्य पत्र मयत हादं ूजस् त्रची मतलमत्तत :  
(१) ववनामत््यपूत मयत झालेली हहांद ूरती खातदेारा ी सांपत्ती पढुील प्रमािे वारसाहककाने जाईल.  
अ) पहहल्याांदा, मलुरे् व मलुी (कोिताही मयत मलुर्ा ककां वा मलुर्ी याां ी अपत्ये िरून) आणि पती याांच्याकड े 
आ) दसुर् याांदा, पतीच्या वारसाकड े
इ) नतसर् याांदा, नतच्या माता आणि वपता याांच्याकड े 
ई)  वथयाांदा, वपत्याच्या वारसाकड ेआणि  
उ) ्वेटी, मातचे्या वारसाांकड ेकलम १६ मध्ये हदलेल्या ननयमानसुार प्रक्राांत होईल. 
तथावप,  
(क) हहांद ूरती जर ववनामत््यपूत मरि पावली तर नतला नतच्या वपत्याकडून ककां वा मातकेडून वारसा हककाने ममळालेली 
कोितीही सांपत्ती त्या मत् स्त्र त ा कोिताही मलुर्ा ककां वा मलुर्ी (कोित्याही मयत मलुा ी ककां वा मलुी ी अपत्ये िरून) 
याांच्याकड ेजाईल. अस ेवारस नसल्यास अ्ी सांपत्ती मत् स्त्र तच्या वपत्याच्या वारसाकड ेप्रक्राांत होईल आणि  
(ख) हहांद ूस्त्र तला नतच्या पतीकडून ककां वा नतच्या सासर् याकडून वारसा हककाने ममळालेली कोितीही सांपत्ती, त्या मत् 
स्त्र त ा कोिताही मलुर्ा ककां वा मलुर्ी (कोित्याही मयत मलुा ी ककां वा मलुी ी अपत्ये िरून) याांच्याकड ेजाईल. अस े
वारस नसल्यास, मत् स्त्र तच्या पतीच्या वारसाकड ेप्रक्राांत होईल. 
 
कलम १६ : वरील कलम १५ मध्ये ननहदगाट केलेल्या वारसाांमिील उत्तराधिकारा ा क्रम पढुील ननयमानसुर असेल : 
ननयम १ - कलम १५(१)(अ) मध्ये ववननहदगाट केलेले वारस त्यानांतर १५(१)(आ) मध्ये नमदु केलेले वारस आणि 
याप्रमािे पढेु. तथावप, एका  नोंदीत समाववाट असलेल्या वारसाांना एकसमयावच्छेदेकरून वारसा ममळेल.  
ननयम २ - जर अक्तमत््यपूत व्यकती ा कोिताही मलुर्ा ककां वा मलुर्ी, अक्तमत््यपूत व्यकतीच्या आिी मत््य ूपावला 
ककां वा पावली असनू, त्याांच्या मारे् त्या ी ककां वा नत ी रवत: ी अपत्ये अक्तमत््यपूत व्यकतीच्या मत््यसूमयी हयात 
असतील तर, अ्ी मलुा ी ककां वा मलुी ी अपत्ये त्याांच्यात ममळून, असा मलुर्ा ककां वा मलुर्ी अक्तमत््यपूत व्यकतीच्या 
मत््यसूमयी हयात असता ककां वा असती तर त्याांनी जो घेतला असता तो हहरसा घेतील.  
ननयम ३ - अक्तमत््यपूत व्यकतीच्या सांपत्ती ी कलम १५ च्या पोटकलम (१) च्या खांड (आ), (इ) व (ई) व पोट-कलम 
(२) मध्ये ननहदगाट केलेल्या वारसाांकड ेहोिारी प्रकाांती जर ती सांपत्ती, यथास्त्रथती वपत्या ी ककां वा मात ेी ककां वा पती ी 
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असती आणि अ्ी अक्तमत््यपूत व्यकतीच्या मत््यचू्या ननकटनांतर ववनामत््यपूत मयत झाली असती तर जो क्रम व जे 
ननयम लार् ूझाल ेअसत ेत्याांच्या अनसुार होईल.  
 
कलम १८ : जर नातसेांबांिा े रवरूप अन्य प्रत्येक बाबतीत त े असेल तर, अक्तमत््यपूत व्यकती्ी सख् ख् या नात्याने 
सांबांिीत असलेल्या वारसाांना, सापत्न नात्याने सांबांिीत असलेल्या वारसापेक्षा अधिमान हदला जाईल.  
 
कलम २० : गभगस्थ आपत्य : अक्तमत््यपूत खातदेाराच्या मत््यसूमयी जे अपत्य र्भागत होत ेव नांतर स्त्जवांत जन्मल,े 
त्याला ककां वा नतला जिुकाही अक्तमत््यपूत व्यस्त्कतच्या मत््यपूवूी जन्मल ेहोत ेअ्ा  प्रकारे अक्तमत््यपूत व्यकती ा 
वारस होण्या ा अधिकार असेल. 
 
कलम २३ : रतात्यत घरतसबंांी : 
जर अक्तमत््यपूत व्यकतीला वारसदार कन्या असेल आणि जर ती अवववाहहत असेल ककां वा नतच्या पतीने नतला सोडून 
हदल ेअसेल अथवा ती पतीपासनू ववभकत झाली असेल ककां वा ती वविवा असेल आणि ती अक्तमत््यपूत व्यकतीच् या 
घरात राहत असेल तर नतला राहत्या घरात राहण्या ा अधिकार प्राप्त होईल.   
 
कलम २४ : (हे कलम रद्द करण्यात आल ेआहे) : मलुाच्या मलुा ी वविवा ककां वा भावा ी वविवा याांनी वाटप 
हदनाांकाच्या वेळेस दसुरे लग्न केल ेअसेल तर त्याांना अक्तमत््यपूत खातदेाराच्या सांपत्ती ा वारसा ममळण्या ा हकक 
ममळत नस.े हे कलम आता रद्द करण्यात आल ेआहे. 
 
हास् सत भमळण्यतस अपतत्र व्यकती :  पढुील व्यकतीांना वारसाने सांपत्ती ममळण्यास अनहग ठरण्यात आल ेआहे : 
 
कलम २५ : ख नी व् यक ती - जी व्यकती खातदेारा ा खून करेल ककां वा खून करण्यास अपपे्ररिा देईल ती खून झालेल्या 
खातदेाराच्या सांपत्तीत वारसाने अथवा उत्तराधिकाराने हहरसा ममळण्यास अपात ठरेल.    
 
कलम २६ : ामतांतररत व् यक ती- या अधिननयमाच्या प्रारांभानांतर, एखादी व्यकती िमाांतर केल्याने हहांद ूराहहली नसेल तर 
अ्ी व्यकती, िमाांतरानांतर नतला झालेली आपत्ये व त्याां े वारस एकत कुटुांबातील सांपत्तीत वारसाने अथवा 
उत्तराधिकाराने हहरसा ममळण्यास अपात ठरतील.   
 
कलम २७ :  वाटपास अपात व्यकती जि ूकाही मयत आहे अस ेसमजून वाटप करण्यात याव.े 
 
कलम २८ : कोितीही व्यकती, कोित्याही व्यािी, वरै्णु्य ककां वा व्यांर् असल्याच्या कारिावरून अथवा या अधिननयमात 
उपबांधित केलेले आहे त ेखरेीज करून अन्य कोित्याही कारिावरून कोित्याही सांपत्ती ा उत्तराधिकारी होण्यास अपात 
असिार नाही. 
 
कलम २९ : जर अक्तमत््यपूत व्यकतीच्या मारे् अधिननयमाच्या उपबांिानसूार त्याच्या ककां वा नतच्या सांपत्ती ा 
उत्तराधिकारी होण्यास पात असेलला कोिताही वारस हयात राहहला नसेल तर अ्ी सांपत्ती ्ासनाकड ेप्रक्राांत होईल 
आणि ्ासन ती सांपत्ती, वारस ज्याांना आधिन झाला असता त्या सवग आबांिनाांच्या व दानयत्वाांच्या आधिनतनेे घेईल. 
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कलम ३० :  कोित्याही हहांद ूपरुुष ककां वा स्त्र तला त्याने/नतने मत््यपूताद्वारे ककां वा अन्य मत््यपूतीय व्यवरथेद्वारे 
ववल्हेवाट करण्याजोर्ी असले अ्ा कोित्याही सांपत्ती ी भारतीय उत्तराधिकार अधिननयम, १९२५  े उपबांि ककां वा त्या 
त्या काळी अांमलात असलेला व हहांदनूा लार् ूअसलेला अन्य कोित्याही वविी यानसूार त्ी ववल्हेवाट करता येईल. 
 
हहांद ूउत्तराधिकार अधिननयम, १९५६ लार् ूझाल्यानांतर खातदेार मत््य ूपावल्यास त्याच्या मालमते्त  ेउत्तराधिकारी ठरिारे 
त्या े कायदे्ीर वारसदार ्ोिून काढण्यासाठी, उपरोकत वरतसू्त्रथती वव ारात घेण्यात यावी व त्यानांतर 
उत्तराधिकारासांबांिी  ेआदे् देण्यात यावेत. 
 
खातदेार मरि पावल्यावर, मयत खातदेाराच्या मालमते्त ा उत्तराधिकार प्राप्त होिार् या सवग वारसाांच्या नावा ी (हहांद ू
उत्तराधिकार अधिननयम उपबांिान्वये) वारसाहकक नोंदवहीत नोंद करावी लारे्ल. भ-ूसांपत्ती सवग वारसाांमध्ये ववभार्ण्यात 
आली असल्यास अ्ा सवग वारसाां ी नाांवे त्याच्या सांबांिीत कदाजाप्रमािे कदाजेदार म्हिून नोंदववण्यात यावीत. तथावप, 
भसूांपत्ती केवळ काही वारसाांमध्ये  ववभार्ली असल्यास अ्ा सवग वारसाां ी नावाां ी त्याांच्या कदाजाप्रमािे नोंद करण्यात 
यावी. मयत खातदेराच्या वारसाां ी नावे (जममनी ा कदाजा नसलेल्या परांत ूमालमते्तमध्ये अधिकार िारि करिार् या) 
मालमते्तमिील त्याां ा अधिकार व हहतसांबांि द्गववण्यासाठी, अधिकार अमभलखेाच्या ‘‘कदा जेदार’’ या रतांभात  
नोंदववि ्यात यावीत. ्क यतो 'इतर अधिकार' र तांभात नोंद करु नये. कारि कालाांतराने 'इतर अधिकार' र तांभातील नावे 
अनेक कारिाांनी )अजागमळेु, पनुलेखनात( कमी केली जातात आणि वारसा हक काांना बािा येत.े हहांद ूउत्तराधिकार 
अधिननयम, १९५६ मध्ये अांतभूगत असलेल्या कोित्याही तरतदुी, ववखांडन प्रनतबांि व िारि जममनी  ेएकब्रतकरि 
सांबांिीच्या अधिननयमाच्या ककां वा कुळवहहवाट अधिननयमाच्या उपबांिाांना कोित्याही प्रकारे बािक ठरत नाहीत. 
 
 उपजत वेडा असिार् या व् यक तीला वाटपात हहरसा ममळत नाही. परांत ूत्याच्या मलुाांना हहरसा ममळु ्कतो. 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
५.            हादं ूउत्तरतधिकाकतर (मातरतष् ल स ातरित) अधिकाननयम-१९९४ 
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भारताच् या सांवविानाने कायद् यापढेु समानता हे िोरि स्त्र वकारल् यामळेु फक त स्त्र तत् वाच् या कारिामळेु सहदायकी 
मालकीतनू कन् येला वर्ळिे हे सांवविानाच् या ववरुध् द आहे आणि महाराा मात महहला कल् यािाच् या इतर सवग िोरिाांत 
ममताक्षर कायद् याने ननयांतीत करण् यात येत असलले् या सांयकु त हहांद ूकुटुांबातील सहदायकाच् या कन् येला सहदायकी ा 
हक क प्रदान करण् या ी तरतदु असल् यामळेु महाराा म ्ासनाने, हदनाांक २२ जुन १९९४ रोजी हहांद ूउत्तराधिकार अधिननयम 
१९५६, महाराा मात लार् ूकरताांना त् यात सिुारिा करुन हहांद ूउत्तराधिकार )महाराा म सिुारिा( अधिननयम १९९४ लार् ू
केला. 
 
 हहांद ूउत्तराधिकार )महाराा म सिुारिा( अधिननयम १९९४ कलम २ अन् वये हहांद ूउत्तराधिकार अधिननयम १९५६, 
महाराा मात लार् ूकरताांना त् याच् या कलम २९ नांतर पढेु प्रकरि ३० समाववा ट केल ेर्ेले. 
 प्रकरि २-क अन् वये "उत्तरजीवीत् वाद् वारे उत्तराधिकार" नावा े प्रकरि समाववा ट केले रे्ले आणि पढुील तरतदुी 
समाववा ट केल् या र्ले् या.   
 
 कलम २९-क: कलम ६ मध् ये काहीही अांतभूगत असले तरी - 
(एक) ममताक्षर कायद् याने ननयांतीत केल् या जािार् या सांयकु त हहांद ूकुटुांबामध् ये सहदायका ी कन् या, ज् या रीतीने पतु 
सहदायाद होतो, त् या  रीतीने जन् मापासनू, नतच् या र वत:च् या हक कामळेु सहदायाद होईल आणि ती पतु असती तर नतला 
जे जे अधिकार, दानयत् व,े नन:समथगता प्राप् त झाली असती, ती प्राप् त होईल. 
(दोन) उपरोक त सांयकु त हहांद ूकुटुांबामिील वाटिीच् या वेळेस पतुाला वाटून देण् यात येत असलेल् या हहर र याइतका हहर सा 
कन् येलाही ममळेल. 
(तीन) उपरोक त प्रमािे हहर सा ममळालेली र ती, त्या हहररयाबाबत मत््यपूतद् वारे ककां वा अन् य प्रकारे अ्ा ममळकती ी 
ववल् हेवाट सधु्दा लाव ू्केल. 
(चतर) उपरोक त तरतदुी हहांद ूउत्तराधिकार )महाराा म सिुारिा( अधिननयम-१९९४ च् या प्रारांभाच् या हदनाांकापवूी )२२ जुन 
१९९४ पवूी( ज्या मलुीां  ेलग्न झाल ेआहे त्याांना लार् ूअसिार नाही.         
(पतच) हदनाांक २२ जुन १९९४ पवूी ज्या वाटण्या घडून आल्या असतील त्याांना उपरोक त तरतदुीांमळेु बािा येिार नाही. 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
६.       हादं ूउत्तरतधिकाकतर (स ातरित) अधिकाननयम- २००५ (मात्वतच्यत तरत द ) 
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कें द्र ्ासनाने हहांद ूउत्तराधिकार )सिुारिा( अधिननयम-२००५ हा हहांद ूउत्तराधिकार अधिननयम- १९५६ मध् ये सिुारिा 
करण् यासाठी हदनाांक ९ सप् टेंबर २००५ रोजी अांमलात आिला. यानसुार हहांद ूउत्तराधिकार अधिननयम- १९५६ च् या कलम 
६ मध् ये सिुारिा करुन 
 हहांद ूउत्तराधिकार )सिुारिा( अधिननयम-२००५ कलम ६ )१( - ममताक्षर कायद् याने ननयांतीत केल् या जािार् या सांयकु त 
हहांद ूकुटुांबामध् ये सहदायका ी कन् या:  
(अ) ज् या रीतीने पतु सहदायाद होतो, त् या  रीतीने जन् मापासनू, नतच् या र वत:च् या हक कामळेु पतुाप्रमािे  सहदायाद 
होईल.   
(ब) सहदानयकीतील मालमते्तमध् ये नतला पतुाप्रमािे  सवग अधिकार असतील.  
(क) सहदानयकीतील मालमते्तमध् ये कन् येलाही पतुाप्रमािे  सवग अधिकार, दानयत् व,े प्राप् त होतील. 
 तथावप, हदनाांक २० डडसेंबर २००४ पवूी ज्या वाटण्या घडून आल्या असतील त्याांना उपरोक त तरतदुीांमळेु बािा येिार 
नाही.  
(२) उपरोक त प्रमािे हहर सा ममळालेली र ती, त्या हहररयाबाबत मत््यपूतद् वारे ककां वा अन् य प्रकारे अ्ा ममळकती ी 
ववल् हेवाट सधु्दा लाव ू्केल.      
 
उपरोकत सन २००५ च्या सिुारिा कायद्यान्वये ९ सप्टेंबर २००५ पवूी जन्मलेल्या मलुीांना तसे  हदनाांक ९ सप्टेंबर 
२००५ रोजी हयात असलेल् या हहांद ूअववभकत कुटुांबातील ममळकतीत मलुाप्रमािे  आणि मलुाइतका  जन्मजात हकक 
असेल अ्ी तरतदु केली होती.  
मा. सवोच्  न्यायालयाने हदनाांक १६/१०/२०१५ रोजी हदवािी अवपल क्र. ७२१७/२०१३ (प्रका् आणि इतर ववरुध्द 
फुलवती आणि इतर( प्रकरिात ननकाल देऊन ‘वडडलोपास्त्जगत हहांद ूअववभकत कुटुांबातील ममळकतीत मुलाप्रमािे  आणि 
मुलाइतका  जन्मजात हकक ममळिारी मुलर्ी आणि त्या ममळकतीत हकक असिारा सहदायक (कोपासगनर) हे दोन्ही 
हदनाांक ९ सप्टेंबर २००५ रोजी हयात असावेत, मर् ती मुलर्ी किीही जन्मली असो.' अस ेम्हटल ेआहे.    
 
उपरोकत सन २००५ च्या सिुारिा कायद्याच् या कलम ४ अन्वये पवूीच्या कायद्यान्वये वारसाला, त्याच्या पवूगजाांनी 
(वडील, आजोबा, पिजोबा) घेतलेली कज ेफेडण्या ी जबाबदारी होती. याला ‘पववत जबाबदारी (पायस ऑस्त्दालर्े् न)’ 
म्हटल ेजात होत.े अस ेकजग वारसाने न फेडल्यास, अस ेकजग देिार् यास न्यायालयात दाद मार्ता येत होती. कें द्र 
्ासनाने सन २००५ च्या या सिुारीत कायद्यान्वये वारसा ी, त्याच्या पवूगजाांनी (वडील, आजोबा, पिजोबा) घेतलेली 
कज ेफेडण्या ी जबाबदारी रद्द केली आहे व अस ेकजग देिार् यास आता न्यायालयात दाद मार्ता येिार नाही अ्ी 
तरतदु केली आहे.  
उपरोकत सन २००५ च्या सिुारिा कायद्याच् या कलम ७ अन्वये वर्ग १ च् या वारसाांच् या अनसु ूीमध् ये खालील  ार 
वारस जोडल ेर्ेले आहेत.  
(१) पवूगमत् मलुीच्या पवूगमत् मलुी ा मलुर्ा, (२) पवूगमत् मलुीच्या पवूगमत् मलुी ी मलुर्ी,  
(३) पवूगमत् मलुाच्या पवूगमत् मलुी ी मलुर्ी, (४) पवूगमत् मलुाच्या पवूगमत् मलुी ा मलुर्ा.  
 
 सन २००५ च्या हहांद ूउत्तराधिकार (सिुारिा) कायदा- २००५ अन्वये हहांद ूउत्तराधिकार (वारसा) अधिननयम-१९५६ 
मिील कलम ४(२), २३, २४ रद्द करण्यात आल ेआहेत.     
         
७.      मात् वतच ेशब्दतथग 
* वडडलतजजगत भमळकत : वडडलाांकडून वारसाने आलेली ममळकत.  
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* वतडडलोपतजजगत भमळकत : आजोबा ककां वा पिजोबा याांच्याकडून वारसाने आलेली ममळकत. वडडलास्त्जगत आणि 
वाडडलोपास्त्जगत ममळकती  ेवाटप करता येत.े एखादी व्यकती जर वडडलास्त्जगत ककां वा वाडडलोपास्त्जगत ममळकत िारि करीत 
असेल तर त्याच्या मलुाच्या मलुाला आणि पितलूा त्या ममळकतीांत जन्मत: ककां वा दत्तक घेतल्यापासनू, त्यातील 
हहरयात हकक प्राप्त होतो. 
* स्वकष्टतकजजगत भमळकत : म्क्षिातनू/नोकरीतनु, एकत कुटुांबाच्या ममळकती  ेसहाय्य न घेता, र वत: काट करुन 
ममळववलेली ममळकत. रवकाटाकस्त्जगत ममळकत एकट्याच्या मालकी ी असत.े याममळकती ,े हयातीत, वारस हककाने 
वाटप होत नाही. अ्ी ममळकत कमवविारी व्यकती अ्ा ममळकती ी रवेच्छेने ववल्हेवाट लाव ू्कत.े  
* सख खे नतत े: जेव्हा दोन व्यकतीां ा समान पवूगज-परुुषापासनू, त्याच्या एका  पत्नीच्याद्वारे वा्ं ोद्भव झालले् या 
व् यक ती सख् ख् या नात्याने सांबांधित असतात.  
* सतपत्न नतत े: जेव्हा दोन व्यकतीां ा समान पवूगज-परुुषापासनू, पि त्याच्या  ननरननराळ्या पत्नीांच्याद्वारे वा्ं ोद्भव 
झालेला असतो तवे्हा त्या सापत्न नात्याने सांबांधित असतात. 
* साोदर नतत े: जेव्हा दोन व्यकतीां ा समान पवूगज-रतीपासनू, परांत ूनतच्या ननरननराळ्या पतीांच्याद्वारे वा्ं ोद्भव 
झालेला असतो तवे्हा त्या सहोदर नात्याने सांबांधित असतात. (पवूगज-परुुषात वपत्या ा तर पवूगज-रतीत मात ेा समावे् 
होतो.)  
* अकृतमतृ्यपूत्र व्यकती : ज्या व्यकतीने त्याच्या मालमते्त ी मत््यपूताांन्वये व्यवरथा केली नसेल अ्ी व्यकती.  
* गोत्रज : जर दोन व्यकती रकताच्या ककां वा दत्तकाच्या नात्याने आणि सांपिूगपिे परुुषाांच्याद्वारे सांबांिीत असल्यास एक 
व्यकती दसुर् या व्यकती ी र्ोतज असत.े 
* भभन्न गोत्रज : जर दोन व्यकती रकताच्या ककां वा दत्तकाच्या नात्याने आणि सांपिूगपिे परुुषाांच्याद्वारे नव्हे अ्ा 
सांबांिीत असल्यास एक व्यकती दसुर् या व्यकती ी मभन्न र्ोतज असत.े 
* आभळयसतंतन कतयदत : जर हा अधिननयम पाररत झाला नसता तर व्यकती या कायद्यातील उपबांिाबाबत ज्या 
रुढीप्राप्त ‘मद्रास आमळयसांतान अधिननयम १९४९’ अन्वये ननयांतीत झाल्या असता तो कायदा. 
* वतरसदतर : या अधिननयमान्वये अक्तमत््यपूत व्यकतीच्या सांपत्ती ी उत्तराधिकारी होण्यास पात व्यकती.   
स्वततं्र भमळकती : खालील ममळकती या रवतांत ममळकती म्हिून र्िल्या जातात. याांना वाडवडडलास्त्जगत ममळकती 
म्हिता येत नाही. 
(अ) अडथळयतंनी भमळतलेल  : जी ममळकत, वडील, आजोबा, पिजोबा व्यनतररकत इतराांकडून प्राप्त झालेली आहे. अ्ी 
ममळकत एकत कुटुांबा ी ककां वा एकत कुटुांबाच्या वारसा हककानी ममळालेली नसत.े 
(आ) देिगी : लहान्ी जांर्म ममळकत, वडीलाांनी प्रेमापोटी आपल्या मलुाला भेट म्हिून हदलेली असत.े ती मलुा ी 
रवतांत ममळकत होत.े 
(इ) सरकतर  अन दतन : ्ासनाकडून प्राप्त झालेली ममळकत रवतांत ममळकत होत.े 
(ई) एकत्र क ट ंबतची परत भमळववलेल  भमळकत : एकत कुटुांबा ी, वाडवडडलाांनी र्मावलेली ममळकत जर त्या  एकत 
कुटुांबातील सदरयाने, एकत कुटुांबाच्या ममळकती  ेसहाय्य न घेता परत ममळववली तर ती त्या ी रवतांत ममळकत होत.े 
(उ) कमतवलेल  भमळकत : रवत:च्या रवतांत ममळकतीतनु सांपत्ती ममळवनू, त्यातनू घेतलेली ममळकत ही रवतांत 
ममळकत होत.े 
(ऊ) वतटपततील हास्सत : वाटपातील हहरसा ही रवतांत ममळकत होत.े 
(ऋ) एकटत वतरसदतर : मारे् एकटा  स्त्जवांत राहहल्यामळेु, वारस म्हिून ममळालेली ममळकत ही रवतांत ममळकत होत.े 
         
८.      मात्वतच ेन्यतय ननिगय  
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 हहांद ूवविवा रतीला १९५६ नांतर नतच्या पतीच्या ननिनानांतर ममळकत प्राप्त झाली तर ती त्या ममळकती ी सांपिूग 
मालक बनत.े व त्यानांतर त्या वविवेने लग्न केल ेतरीही नतला पती ननिनानांतर ममळालेल्या ममळकतीवरील नत ा हकक 
नाट  होत नाही. (ए.आय.आर. १९७१, मुांबई, ४१३) 
 
 वडडलाांनी वाटपात ममळालेल्या ममळकतीतनू काही ममळकत खरेदी केल्यास ती ममळकत वडडलाांच्या मालकी ी होईल. 
त्या ममळकतीत त्याां ा मलुर्ा ककां वा मलुरे् सहदायाद (कोपासगनर) नसतील. (ऑल महारााम ररपोटगर २००५ (३), ७८९) 
 
 एकत कुटुांबामध्ये एखादी ममळकत खरेदी केली असेल, आणि त्या खरेदीसाठी ी रककत एकत कुटुांबा ी होती अस े
मसध्द करावया  ेअसल्यास, अ्ी ममळकत खरेदी करण्याच्या वेळेस, एकत कुटुांबाकड ेपरेुसा पै् ा ा र्ाभा (न्यकुलस) 
होता हे मसध्द  करावे लारे्ल. (ए.आय.आर. १९६५, एस.सी.,२८९) 
 
 वविवे ी म्लभ्राटता नतला वाटपास अपात ठरववत नाही. वविवा जरी म्लभ्राट असली तरीही नतच्या नवर् या ा 
हहरसा नतला द्यावा लारे्ल. (ए.आय.आर. १९७६, कलकत्ता, ३५६; ए.आय.आर. १९७८, कलकत्ता, ४३१)  
 
 हहांद ूमॅरेज ॲक ट, कलम १६ अन्वये वडडलाांच्या ममळकतीत अनौरस मलुाां ा हहरसा असतो. परांत ूवडडलोपास्त्जगत 
ममळकतीत अनौरस मलुाां ा हहरसा नसतो. तसे  दसुरी बायको असल्यास नतच्यापासनू झालेली मलेु वारस ठरतात. 
(ए.आय.आर. १९९६, एस.सी., १९६३; ए.आय.आर. १९८३, मुांबई, २२२) 
 
 एकत कुटुांबाच्या ममळकतीमध्ये सवग सभासदाां ा एकत हकक व एकत कदाजा असतो. प्रत्येक सहवारसदारास सामाईक 
कदाजा व ममळकती ा उपभोर् घेण्या ा समान हकक असतो. केवळ एखाद्या सहवारसदारा ा प्रत्यक्ष कदाजा नाही म्हिून 
त्या ा हकक सांपत नाही. एकत कुटुांबाच्या ममळकतीमध्ये असिारा कदाजात जरी एकट्या ा असला तरीही असा कदाजा 
सवाां ा ममळुन असतो. (ए.आय.आर. १९९५, एस.सी., ८९५)  
 
 रती-िना ी ममळकत ही त्या स्त्र तच्या सांपिूग मालकी ी असत.े नतला त्या ी वयैस्त्कतक इच्छेनसुार ववल्हेवाट लावता 
येत.े रती-िन हहांद ूएकत कुटुांबाच्या ममळकती ा भार् नसतो. (ऑल महारााम ररपोटगर २०११ (६), ४२८ एस.सी.)  
 
 बेकायदे्ीरपिे केलेल्या दसुर् या लग्नातील पत्नीला मयत नवर् याच्या ममळकतीत हकक ककां वा हहरसा ममळत नाही. 
(ए.आय.आर. २००२, र्ोहत्ती,९६) 
 
         
  
 
 
 
 
९.    एकत्र हादं ूक ट ंबततील भमळकतीच ेवतटप  
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 एकत्र क ट ंबतची भमळकत : जरी ममळकत एकतीत असल्याबद्दल ी िारिा असली तरी ममळकत एकत कुटुांबा ी 
आहे हे ्ाबीत करावे लार्त.े एकत कुटुांबा ी ममळकत ही एकत कुटुांबातील सवग सदरयाांनी, एकत कुटुांबाच्यास पै् ातनू 
ववकत घेतली आहे आणि त्या वेळेस एकत कुां टुांबामध्ये ती ममळकत खरेदी करण्या ी आधथगक क्षमता होती हे मसध्द 
करावे लार्त.े  
 
 भतरतीय नोंदिी कतयदत १९०८ कलम १७ : रुपये ्ांभर पेक्षा कमी मलू्य असलेल्या ममळकती  ेवाटप तोंडी होऊ 
्कत.े भारतीय नोंदिी कायदा १९०८   ेकलम १७ अन्वये रुपये ्ांभरपेक्षा जारत मलू्य असलेल्या ममळकती े वाटप हे 
लेखी आणि नोंदिीक्त  असावे.  
 
 वतटप ास्ततंतरि नता  : ममळकती  ेवाटप करिे या ा अथग ममळकती  ेहरताांतरि असा होत नाही. नव्याने 
मालकी आल्यास त्याला हरताांतरि म्हटले जात.े एकत कुटुांबाच्या ज्या व्यकतीांमध्ये एकत कुटुांबाच्या ममळकती  ेअस े
वाटप केल ेजात,े त्या सवाां ा त्या ममळकतीत सामाईक मालकी व सामाईक कदाजा असतो. अ्ी ममळकत मळुत: 
सवाांच्या  मालकी ी असत.े अ्ी मालकी नव्याने येत नाही, त्यामळेु ममळकती  ेवाटप करिे या ा अथग ममळकती  े
हरताांतरि असा होत नाही.   
फकत ७/१२ सदरी आिेवारी लार्ली म्हिज ेवाटप झाल ेअस ेमानता येत नाही. फारतर नतला एक कौटुांब्रबक व्यवरथा 
मानण्यात येईल. 
 
 वतटपतच ेप्रकतर : वाटपा े  ार प्रकार आहेत. (१) वडडलाांनी रवत:  रवत:मध्ये आणि मलुाांमध्ये ममळकती े 
एकसारख ेवाटप करिे. (२) वाटपासांबांिी करार (३) दावा दाखल करुन ककां वा लवादामाफग त ममळकती  ेवाटप करिे. (४) 
एखाद्या सहदानयकाने (कोपासगनरने), तो ममळकतीतनू तटुक झाला आहे अस ेजाहीर केल्यामळेु होिारे वाटप. 
 
 वतटपतचत दतवत लतवण्यतचे ाककदतर : 
प्रौढ, सज्ञान सहहहरसेदार, खरेदीदार, प्रत्येक सहदायक, वविवा, मयत मलुा ी वविवा, अज्ञानाच्या हहतासांबांिी दावा 
असल्यास, अज्ञान या सवाांना वाटपासाठी दावा लावण्या ा हकक आहे.  
पत्नीला वाटपासाठी दावा लावता येत नाही परांत ूवाटप जर नतच्या मलुामध्ये व नवर् यामध्ये झाल ेअसेल तर नतला 
मलुाइतका हहरसा प्राप्त होतो. (ए.आय.आर. १९७७, एस.सी., १९६४)  
 
 हहांद ूमॅरेज ॲक ट, कलम १६ अन्वये लग्नापासनू झालेल्या मलुा-मलुीांना वडडलाांच्या ममळकतीत वारसा येतो व त्याांना 
दावा लावता येतो. परांत ूसावत मलुाला, सावत वडडलाांच्या ममळकतीत हकक येत नाही.  
 दत्तक घेतलेल्या मलुा-मलुीांना दत्तक आइ-वडडलाांच् या सांपत्तीत वारसाहकक प्राप्त होतो. 
 ्ारीररक व मानमसक ववक्ती असलेल्या मलुा-मलुीांना वाटपात हहरसा ममळतो. 
 म्लभ्राट आईला नतच्या मलुाच्या ममळकतीत हकक प्राप्त होतो. 
 घटरफोट घेतलेल्या रतीला नतने दसुरे लग्न केल ेअसल ेतरीही ममळकतीत हकक प्राप्त होतो. 
 वाटपात जर एखादा सहहहरसेदार वर्ळला र्ेला तर वाटपा ा हुकुमनामा ्नू्यननय होतो. अ्ा प्रकरिात फेरवाटप 
करण्यात येत.े  
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१०.    एकत्र क ट ंब मॅनेजरने एकत्र क ट ंबतची भमळकत ववकिे  
एकत कुटुांबाच्या मॅनेजरला एकत कुटुांबाच्या ममळकतीच्या फायद्यासाठी ककां वा एकत कुटुांबाच्या  र्रजेसाठी एकत 
कुटुांबा ी ममळकत ववकण्या ा स्तग अधिकार आहे. फकत खाली हदलेल्या करिाांसाठी  त्याला एकत कुटुांबा ी ममळकत 
ववकता येत ेअथवा र्हाि ठेवता येत.े या कारिाांसाठी केलेले हरताांतरि सहहहरसेदाराांवर बांिनकारक असत.े 
(१) सरकारी कर ककां वा कुटुांबावर असलेले कजग फेडण्याससाठी 
(२) सहहहरसेदार ककां वा कुां टुांबीयाांच्या पोटपाण्यासाठी ककां वा आजारपिासाठी 
(३) सहहककदार ककां वा सहहहरसेदाराच्या ककां वा त्याांच्या मलुीच्या लग्नाच्या ख ागसाठी 
(४) जरुरी  ेकौटुांबीक अांत्यवविी सांरकार, श्राध्द ककां व कौटुांबीक समारांभ ख ागसाठी 
(५) एकत कुटुांबासाठी मालमत्ता ममळववण्यासाठी ककां वा ती हटकववण्यासाठी होिारा ख ग भार्ववण्यासाठी 
(६) एकत कुटुांबाच्या कत्यागवर ककां वा इतर सभासदाांवर र्ांभीर फौजदारी तोहमत झाली असेल तर त्याांच्या सांरक्षिासाठी 
करावा लार्िारा ख ग भार्ववण्यासाठी 
(७) एकत कुटुांबाच्याि व्यलवसायासाठी काढलेल्या कजाग ी परतफेड करण्याौौसाठी 
(८) एकत कुटुांबाच्या इतर जरुरीच्या कारिाांसाठी 
उपरोकत कायदे्ीर र्रजाांसाठी सांपिूग ममळकत ववकण्या ा अधिकार फकत कताग आणि वडडल याांना  आहे. कायदे्ीर 
र्रज केवळ खरेदीपताच्या मजकुरावरुन मसध्द  होत नाही. त्यासाठी इतर ससुांर्त परुावा द्यावा लार्तो. असा व्यवहार 
जर उपरोकत कायदे्ीर र्रजाांसाठी होत नसेल तर सहवारसदार मनाई हुकुमा ा दावा दाखल करु ्कतात.      
 
वडडलतंचत ववशषेतधिकाकतर: एकत कुटुांबा ी ममळकत ककां वा ज्या ममळकतीत मलुाां ा ककां वा मलुाांच्या मलुाां ा हहरसा आहे 
अ्ी एकत कुटुांबा ी ममळकत ववकण्या ा, र्हाि देण्या ा वव्षेाधिकार वडडलाांना आहे. पवूी ,े ननैतक व कायदे्ीर 
कारिासाठी घेतलेल ेकजग फेडण्यासाठीही अ्ी ममळकत ववकण्या ा, र्हाि देण्या ा वव्षेाधिकार वडडलाांना आहे. 
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११.    म जस् लम वतरसत ववषयक सवगसतातरि ननयम 
मसु्त्रलम कायदा हा मसु्त्रलम िममगयाां ा व्यस्त्कतर्त कायदा असनू तो जर्भरातील मसु्त्रलम िममगयाांसाठी लार् ूआहे. 
मसु्त्रलम कायद्या  ेप्रमळू उर्म रतोत  ार आहेत. (१) कुराि, (२) सनु्ना, (३) इजमा, (४) ककयास. याम्वाय 
इनतहसन, इनतलाह, रुढी, परांपरा, राामीय कायदे ही दयु्यम उर्म रतोत आहेत.  
 
मसु्त्रलम कायद्यान्वये मसु्त्रलम समाजात प्रामखु् याने दोन ्ाखा आहेत (१) म्या (२) सनु्नी.     
 
मसु्त्रलम समाजात लग्न (ननकाह), घटरफोट (तलाक), मेहर (लग्नाआिी नवरदेवाने नवर् या मलुीला देण्या ी रककम), 
बक्षीस पत (हहबा), मत््यपूत (वमसयतनामा), वारसा हकक, पालनपोषि, अज्ञान पालकत्व, वकफ आदी सवग बाबी 
मसु्त्रलम कायद्यान्वये पार पाडल्या जातात. मसु्त्रलम व्यकतीमाफग त न्यायालयात दाखल दाव्यातही मसु्त्रलम 
कायद्यान्वये प्रकरि  ालवल ेजात.े 
 
ब्रिहट् राजवटीत मसु्त्रलमाांसाठी काही कायदे केल ेर्ेले. त्यातील ्ररयत ॲक ट-१९३७ हा कायदा महत्वा ा आहे. 
  
* शररयत कतयदत-१९३७: हा कायदा ७ ऑकटोबर १९३७ रोजी अांमलात आला. याला मसु्त्रलम िममगयाां ा व्यस्त्कतर्त 
कायदा अस ेम्हटल ेआहे. या कायद्यातील कलम २ अन्वये, रुढी व परांपरा ववरुध्द असली तरी ्ते जमीन सोडून इतर 
अन्य बाबी जस ेवारसा हकक, रती ी वव्षे सांपत्ती, ननकाह, तलाक, उदरननवागह, मेहर, पालकत्व, बक्षीस, न्यास, 
न्यासा ी मालमत्ता, वकफ या सवग बाबी मसु्त्रलम व्यस्त्कतर्त कायदान्वये ठरववल्या जातील. 
त्यासाठी असलेल्या अटी म्हिज े(१) व्यकती मसुलमान असावी (२) भारतीय करार कायद्यातील कलम ११ अन्वये 
व्यकती करार करण्यास सक्षम असावी. (३) हा कायदा ज्या प्रदे्ात लार् ूपडतो त्या प्रदे्ातील रहहवासी असावी. 
 
हहांद ुउत्तराधिकार अधिननयम, १९५६च्या तरतदुी मसु्त्र लम िममगयाांना लार् ूहोत नाहीत. त्याांच्या ममळकती  ेवारस 
मसु्त्र लम व्यकतीर्त (पसगनल लॉ) कायद्यातील तरतदुीप्रमािे ठरववले जातात.  
मसु्त्र लमाांच्या वयैस्त्कतक कायद्याप्रमािे हनाफी सनु्नी आणि म्या अ्ा दोन्ही पांथाां  ेवारसाववषयी  ेवेर्वेर्ळे ननयम 
आहेत.  
 
मसु्त्रलम वारसा हकक कायदा हा  ार इरलाममक कायद्याां ा सांग्रह आहे.   
(१) पववत कुराि  
(२) सनु्नी (प्रेवषताला मानिारे)  
(३) इज्मा (एका ठराववक मदु्द्यावर ननिगय घेताांना समाजातील समु्क्षीत लोकाां ा वव ार घेिारे)  
(४) स्त्कवया (देवाने जे  ाांर्ल ेआणि योग्य ठरवनू हदल ेआहे त्या  सिुारिा करिारे). 
 
मसु्त्र लम व्यकतीर्त कायद्याप्रमािे वारसाववषयक सवगसािारि ननयम खालीलप्रमािे आहेत. 
 
* वतरस योग्य सपंत्ती : मत् मसु्त्र लम व् यक ती ा अांत् यवविी ा ख ग आणि त्या  ेकजग भार्वल्यानांतर जे उरेल त्या 
सांपदे  ेवाटप/ ववभार्िी करण् यात येत.े  
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* अमतन् य सकंल् पनत :  
 इांग्रजी कायद् यात असललेा 'रथावर सांपत्ती' व 'जांर्म सांपत्ती' असा भेद मरुलीम कायद् यात केला जात नाही.    
 हहांद ूकायद् यामध्ये असलेला 'वडडलोपास्त्जगत सांपत्ती' आणि 'रवसांपाहदत सांपत्ती' असा भेद मरुलीम कायद् यात नसतो.  
 मरुलीम कायद् यात सांयकुत ककां वा एकत कुटुांब ही सांकल् पना नसत.े मरुलीम व्यकती ी सवग प्रकार ी मालमत्ता 
त् याच् या एकट् याच्या मालकी ी असत ेव तो मत् झाल्यावर नतच्या वारसदाराकड ेत्याांच्या हहश्याप्रमािे प्रक्राांत होत.े 
 मरुलीम कायद् याला 'जन्ममसद्ि अधिकार' मान्य नाही. मसुलमान व्यकती ा वारसाधिकार पवूगरवामीच्या मत््यनुांतर  
ननमागि होतो. पवूगरवामी जीवांत असताांना केवळ जन्मामळेु कोिालाही त्या पवूगरवामीच्या सांपत्तीत काहीही हहतसांबांि 
ननमागि होत नाहीत तस े सांभाव्य उत्तराधिकारा  ेहरताांतरि ननरथगक ठरत.े 
 मसु्त्रलम कायद् याला प्रनतननिीत्वा  ेतत्व मान्य नाही, मात याबाबतीत म्या आणि सनु्नी याांच्या ननयमात फरक 
आहे. वारस मत््यचू् यावेळी ठरतात.   
 
* वतरसतधिकाकतर : मसु्त्रलम कायद् यान् वये स्त्र तयाांना वारसाधिकार ममळतो. मात नात्याच्या दृाटीन ेएका  रतरावरील रती-
परुुषाला रतीच्या दपु्पट हहरसा ममळतो. अनौरस सांततीला वडीलाां ा हहरसा ममळत नाही. पि आई ा ममळतो. 
मनाुयवि करिार् या व्यकतीस वारसाधिकार ममळत नाही. 
 
 ानतफी (स न्नी) वतरसत ननयम:  
वारसदाराां  ेसात वर्ग : हनाफी ननयमानसुार वारसाां  ेसात वर्ग आहेत. त्यापकैी तीन वर्ग प्रमखु असनू  ार दयु्यम वर्ग 
आहेत.  
 
 तीन प्रम ख वगग: (१) हहरसेदार (२) अवम्ाटग्राही (३) दरू  ेनातवेाईक. 
या तीन प्रमखु वर्ागमध्ये र्ोतज असोत ककां वा मभन्नर्ोतज अस ेमत्ा  ेसवग रकतसांबांिी समाववाट आहेत. त्याांच्याम्वाय 
नवरा ककां वा बायको ही वववाहाने नातवेाईक झालेली व्यकतीही येत.े वरील तीन वर्ागत कोिी वारस नसल्यास अपवाद 
म्हिून दयु्यम वारसदार उत्तराधिकारी होतात. 
 
  चतर द य्यम वगग: (४) सांववदाननममगत उत्तराधिकारी (५) अमभरवीक्त नातवेाईक (६) एकमेव उत्तरदानग्राही  
(७) वरील (४) त े(६) याांच्या अभावी सरकार. 
 
 तीन प्रम ख वगग:  
(१) हास्सेदतर: या वर्ागमध्ये मत्ा  ेकाही ननकट  ेनातवेाईक येतात. त्याांना पववत कुरिान् वये ववननहदगाट हहरसा देण्यात 
आलेला आहे म्हिून त्याांना प्रमखु वारसदार म्हितात. नवरा आणि बायको हे वववाहसांबांिाने झालेले नातवेाईक िरून 
हहरसेदाराां ी सांख्या बारा आहे.  
या हहरसेदाराांपेक्षा अवम्ाटग्राही या दसुर् या वर्ागतील वारसदाराां  ेरथान अधिक ककफायत्ीर आहे. अवम्ाटग्राही 
अस्त्रतत्वात असतील तर या हहरसेदाराांना त्याांच्या ठराववक हहश्यापलीकड ेमत्ाच्या सांपदेत काहीही ममळत नाही. एका  
वेळी अनेक हहरसेदार अस्त्रतत्वात असण्या ा सांभव कमी असतो.  
या एकूि बारा हहरसेदाराांपकैी आठ हहर सेदार स्त्रतया आहेत. अनेकदा सांपदे ा अधिकाां् हहर सा अवम्ाटग्राहीांसाठी 
म्ल्लक राहतो, त्याांच्यापकैी बहुतके सवग परुुष आहेत. तवे्हा स्त्रतयाां ी तरतदु व्हावी आणि त्याांना मत्ाच्या सांपदेत 
काहीतरी वाटा ममळावा या उद्दे्ाने हहरसेदाराांच्या यादीत र तीयाां ा बहुसांख्येने अांतभागव केलेले आहे. उदाहरिाथग- एक 
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मसुलमान व् यक ती मत् झाल् यानांतर त् याच्या मारे् एक वविवा आणि एक मलुर्ा अस ेवारसदार असले तर वविवा 
हहरसेदार असल्यामळेु नतला १/८, आणि मलुर्ा अवम्ाटग्राही असल्यामळेु त्याला उवगररत ७/८ हहरसा ममळतो. वविवा 
हहरसेदार नसती तर नतला काही  ममळाल ेनसत.े  
  
 (२) अवभशष्टग्रता : या वर्ाांत  ार अपवाद सोडल्यास, फकत र्ोतज परुुष येतात. उदाहरिाथग, बाप, बापा ा बाप, 
त्या ा बाप इत्यादी परुुष पवूगज, पतु, त्या ा पतु, त्याच्या पतुा ा पतु अस ेरवत: े, बापा  ेवर्रेै परुुष वा्ं ज, कन्या 
आणि बहीि वर्रेै.  मयता ी सवग सांपदा हहरसेदाराां े हहरस ेदेण्यात सांपली तर अवम्ाटग्राही या दसुर् या वर्ागतील 
वारसदाराांना काहीही ममळिार नाही. हहरसेदार नसतील तर मत्ा ी सवग सांपदा आणि त ेअसतील तर ववननहदगाट हहरसा 
वजा जाता उरलेली सांपदा अवम्ाटग्राहीांमध्ये ववभार्ली जात.े हहरसेदार अस्त्रतत्वात असनु कोिीही अवम्ाटग्राही 
नसतील तर सवग सांपदा ‘प्रत्यावतगनाच्या तत्वाने’ हहरसेदाराकड ेजात.े   
 
(३) दरूच ेनततवेतईक: जो हहरसेदारही नाही आणि अवम्ाटग्राहीही नाही असा नातवेाईक म्हिज ेदरू ा नातवेाईक होय. 
या वर्ागत सवग मभन्न र्ोतज आणि हहरसेदाराांच्या वर्ागत येिार् या स्त्रतया सोडून बाकीच्या र्ोतज स्त्रतया याां ा समावे् 
होतो. हहरसेदार आणि अवम्ाटग्राही नसतील तर  सांपदा दरूच्या नातवेाईकाांकड ेजात.े 
 
 द य्यम वगग (वतरसदतर):  याां े  ार प्रकार आहेत. वर उल्लखेलेल्या तीन वर्ागतील वारसदार नसतील तर मत्ा ी 
सांपदा दयु्यम वारसदाराांकड ेजात.े त्यापकैी वरच्या वर्ाग ा वारसदार खालच्या वर्ागच्या वारसदाराला अपवस्त्जगत करतो.  
 
(४) सवंवदतननभमगत वतरसदतर: हनाफी कायद् यान् वये सांववदेमळेुसदु्िा वारसाधिकार प्राप् त होत होत.े मालकाकडून देय 
असलेला द्रव्यदांड ककां वा खांडिी मालकाऐवजी नतर् हाईत इसमाने हदल् यास मालकाच् या मत्् यनूांतर तो नतर् हाईत इसम त् या 
सांपदे ा मालक होईल अ्ी सांववदा नतर् हाईत इसम आणि मालक याांच्यामध्ये झाली तर अ्ा सांववदेखाली वारसाधिकार 
उत्पन्न होत अस.े परांत ूआता या प्रकाराला केवळ ऐनतहामसक महत्व  राहहल ेआहे. 
 
(५) अभभस्वीकृत नततवेतईक: मसु्त्र लम व् यक ती, त् याच् या मत्् यपूवूी, त् याच् या हयातीत कोित् याही अज्ञात कुळातील 
व्यकतीला आपला वारसदार म्हिून अमभरवीक्त करू ्कतो. त्याला अमभरवीक्त नातवेाईक म्हितात. पि त ेनात े
दसुर् याांच्याद्वारे असावे लार्त,े रवत:च्याद्वारे असता कामा नये. तो नत-हाइताला भाऊ ककां वा पतुण्या म्हिून, म्हिज े
अनकु्रमे बापा ा मलुर्ा आणि  ुलत्या ा मलुर्ा म्हिून अमभरवीक्त करु ्कतो, पि तो त्याला रवत: ा मलुर्ा 
म्हिून अमभरवीक्त करु ्कत नाही. अ्ी अमभरवीक्त व्यकती पा व्या वर्ाग ी वारसदार होत.े  
 
(६) एकमेव उत्तरदतनग्रता : वरच्या वर्ाांपकैी कोिीही अस्त्रतत्वात नसल्यास, मत््यपुतकताग आपली सवग सांपदा कोिाही 
व्यकतीला मत््यपूताने दान करू ्कतो. अ्ा व्यकतीला एकमेव उत्तरदानग्राही अस ेम्हितात. मसु्त्र लम मत््यपूतकताग 
व् यक तीला जर वारसदार असतील तर आपल्या सांपत्तीपकैी १/३ पेक्षा अधिक सांपत्तीदाना  ेमत््यपूत तो करु ्कत नाही. 
त्याला वारसदार नसतील तर तो आपली सवग सांपत्ती मत््यपूताने देऊ ्कतो. 
 
(७) सरकतर: मत् मसु्त्र लम व् यक तीला कोिीही वारसदार ककां वा उत्तरदानग्राही नसल्यास त् या ी सांपदा सरकार जमा होत.े 
मळू मसु्त्र लम वविीखाली अ्ा पररस्त्रथतीत सांपदा मसु्त्र लम समाजाच् या लाभासाठी सावगजननक खस्त्जन्यात जमा होत 
अस.े  
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 म जस्लम ववावत: मसु्त्रलम िमागत वविवेला वारस म्हिून डावलता येत नाही. आपत्यहीन वविवेलाही मयत 
नवर् याच्या ममळकतीत, अांत्यवविी, कजग आणि इतर कायदे्ीर ख ग भार्ववल्यानांतर १/४ हहरसा ममळतो. तथावप, 
आपत्ये ककां वा नातवांड ेअसलेल्या वविवेला मयत नवर् याच्या ममळकतीत, अांत्यवविी, कजग आणि इतर कायदे्ीर ख ग 
भार्ववल्यासनांतर १/८ हहरसा ममळतो. 
परांत ूजर एखाद्या मसु्त्रलम व्यकतीने आजारपिात त् या ी सेवा करिार् या एखाद्या रती्ी लग्न करण् या ा वव ार केला 
असेल परांत ूिमागनसुार लग्नाबाबत ी पररपतूताग करण्याआिी तो, त्या आजारपिात मयत झाला तर अ्ा र तीला वारस 
म्हिून हहरसा ममळत नाही. तथावप, अ्ा आजारी व्यकतीने आजारपिात बायकोला घटरफोट हदला आणि नांतर तो 
त्या आजारपिात मयत झाला तर त् याच् या बायकोला नवर् याच्या ममळकतीत वारस म्हिून हहरसा ममळतो आणि नत ा 
हा वारसाधिकार, ती पनुववगवाह करीत नाही तोपयांत  ाल ूराहतो.   
 
व्यतखयत:  
(१) आजत आणि आजी: आजा आणि आजी याांच्या व्याख्या वमै्ाट्यपिूग आहेत, आपि नेहमी वडीलाांच् या वडीलाांना 
आजा म्हितो आणि आईच्या वडीलाांनाही आजा म्हितो. परांत ूप्रा ीन अरब समाजात जाज्वल्य वा्ं ामभमान असल्याने 
त ेदोन प्रकारच्या आजोबाांमध्ये फरक करतात. ‘आजा’ ला अरब भाषते ‘जद्द’ म् हितात.  अरब लोक वडीलाांच् या 
वडीलाांना ‘जद्द सहीहू’ म्हितात. ‘सहीह’ म्हिज ेज्याला आपि मराठीत ‘सहीसही’ ककां वा अर्दी तांतोतांत म्हितो असा 
अथग होतो.   
आईच्या वडीलाांना ‘जद्द फासीद’ असे म्हितात. ‘फासीद’ म्हिज ेअर्दी तांतोतांत नसिारे ककां वा ज्यात काहीतरी 
कमतरता आहे अस.े  
मसु्त्रलम वविीवर ग्रांथ मलहहिार् याांनी ‘सहीह’ ला खरे आणि ‘फासीद’ ला खोटे अस े्दाद वापरले आहेत. मसु्त्र लम 
कायद् याच्या बाबतीत आिखी एक र्ोाट लक्षात ठेवली पाहहज.े ती म्हिज ेपिजा, खापरपिजा ककां वा ननपिजा हे ्दाद 
वरच्या वपढीतील पवूगजाांना आणि पित,ू खापरपित ूहे ्दाद खालच्या वपढीतील वा्ं जाांना न वापरता त् याांना अनकु्रमे 
आजा (ककतीही वर ा म्हिजे वरच्या वपढीतील) आणि नात ू(ककतीही खाल ा म्हिज ेखालच्या वपढीतील) अस े 
म्हितात. आजी आणि नात ूयाांच्या बाबतीत त्ी  ्दादयोजना करतात. 
(२) सा ा आजत : म्हिज ेतो आजा आणि मत् याांच्या नात्यामध्ये एकही रती दवुा असत नाही असा पवूगज. 
(३) सा ा आजी : म्हिज ेती आजी आणि मत् याांच्या नात्यामध्ये फासीद आजा बसत नाही अ्ी पवूगज रती.   
(४) फतसीद आजत : म्हिज ेतो आजा आणि मत् याांच्या नात्यामध्ये एखादा तरी रती दवुा असतो असा पवूगज. 
(५) फतसीद आजी : म्हिज ेती आजी आणि मत् याांच्या नात्यामध्ये एखादा तरी फासीद आजा बसतो अ्ी पवूगज रती. 
 
 प त्र: हा प्रथम क्रमाांका ा अवम्ाटग्राही आहे. मसु्त्र लम वविीखाली हहरसेदाराां ी अ्ा यकुतीने र ना केली आहे की, 
पतु हा केव्हाही अपवस्त्जगत केला जािार नाही परांत ूपतु असल्यास काही वारसदार पिुगपिे अपवस्त्जगत होतात, काहीां  े
हहरस ेघटतात आणि काही हहरसेदार अवम्ाटग्राही होतात. 
पतु असल्यास कन्या अवम्ाटग्राही होत ेआणि नतला पतुाच्या अिाग हहरसा हहरसा ममळतो. 
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 ववतरितची आणि अपवजगनतची तत्वे 
ननयम १: हहरसेदार आणि अवम्ाटग्राही या दोन वर्ागतील कोिीही नातवेाईक नसतील तर  दरूच्या नातवेाईकाांकड े
वारसा जातो. मात हहरसेदाराांच्या यादीत पती आणि पत्नी असल ेतरी त्याांच्याबरोबर दरू  ेनातवेाईक वारसदार होऊ 
्कतात.   
ननयम २: दरूच्या वारसदाराांत, वा्ं ज, पवूगज, आणि साांपास्त्श्वगक अस ेतीन र्ट आहेत. त्याांच्यापकैी वा्ं ज पवूगजाांना 
अपवस्त्जगत करतात, आणि पवूगज साांपास्त्श्वगकाांना अपवस्त्जगत करतात.  
ननयम ३: वा्ं जाांमध्ये अग्रक्रम खालील दोन ननयमाांनी ठरववला जातो.  
१) अधिक नजीक ा नातवेाईक अधिक दरूच्या नातवेाईकाला अपवस्त्जगत करतो. कन्ये ा पतु ककां वा कन्ये ी कन्या याांना 
पतुाच्या कन्येच्या कन्येपेक्षा वर ा क्रम ममळतो. कन्ये ा पतु ककां वा कन्ये ी कन्या हे सवागत नजीक  ेअस ेदरू े 
नातवेाईक असल्यामळेु त ेइतर सवग दरूच्या नातवेाईकाांना अपवस्त्जगत करतात. 
२)एका  शे्रिीतील अनेक नातवेाईक असतील तर हहरसदेार आणि अवम्ाटाग्राही याांच्या अपत्याांना दरूच्या 
नातवेाईकाांच्या अपत्यापेक्षा वर ा क्रम ममळतो. उदाहरिाथग, पतुाच्या कन्ये ी कन्या आणि कन्येच्या कन्ये ा पतु 
याांच्यामध्ये पतुाच्या कन्ये ी कन्येला वर ा क्रम ममळतो. या े कारि नत ी आई म्हिज ेपतुा ी कन्याही हहरसेदार 
आहे, तर दसुर्या ी आई असिारी कन्ये ी कन्या ही दरू ी नातवेाईक आहे.  
 
 सतवत्र अपत्ये : सावत अपत्ये आणि सावत आईबाप हे एकमेकाां  ेवारसदार होत नाहीत.  
 
 अनौरस अपत्य: वववाहबा्य अपत्य हे फकत त्याच्या आई  ेअपत्य आहे अस ेमानण्यात येते. अपत्याला आई ा 
आणि आईकडूनच्या नातवेाईकाां ा वारसा ममळतो आणि आई आणि नत े ेनातवेाईक याांना अनौरस अपत्याां ा वारसा 
ममळतो. त्यात वपता आणि त्या े नातवेाईक आणि अनौरस पतु याांच्यामध्ये पररपर वारसाधिकार ममळत नाही. एका 
रतीला औरस आणि अनौरस पतु असतील तर अनौरस पतु औरस पतुा ा वारस होऊ ्कत नाही असे अलाहाबाद उच्  
न्यायालयाने म् हटल ेआहे. 
एक सनु्नी रती मयत झाली आणि नत ा पती आणि नतच्या बहहिी ा अनौरस पतु अस ेनातवेाईक नतच्या मारे् 
असतील तर नतच्या पतीला हहरसेदार या नात्याने औरस अपत्य नसल्यामळेु अिाग हहरसा ममळतो, आणि बहहिीच्या 
पतुाला, तो अनौरस असला तरी, तो मत्ाच्या आईच्या द्वारा नातवेाईक झाल्यामळेु उरलेला अिाग हहरसा ममळतो.  
 
 पती-पत्नी: हे दोघेही वववाहसांबांिामळेु हहरसेदाराांच्या यादीत आल ेआहेत. रती मत् झाली आणि नतच्या मारे् नत ा 
पती आणि अपत्ये ककां वा ककतीही खालच्या पतुा ी अपत्ये राहहली तर पतीला १/४ हहरसा ममळतो आणि अस ेनसलेतर 
१/२ हहरसा ममळतो. या उदाहरिात पती आणि पत्नी याांच्या जार्ाां ी उलटापालट केली तर पत्नीला अनकु्रमे १/८ ककां वा 
१/४ हहरसा ममळतो. पत्नी अनेक असल्यास त्याांच्यामध्ये १/८ ककां वा १/४ हहरसा समप्रमािात ववभार्ला जाईल.   
 
बापाप्रमािे आईलाही काही झाल ेतरी हहरसा ममळतो . पि दोन्ही बाजूच्या आज्या काही पररस्त्रथतीत पिूगपिे 
अपवस्त्जगल्या जातात. आई, अधिक नजीक ी पतैक् ककां वा मातक् आजी, बाप अधिक नजीक ा सहीह आजा याांच्यापकैी 
कोिीही असल्यास पतैक् आजी अपवस्त्जगली जात.े आई ककां वा अधिक नजीक ी पतैक् ककां वा मातक् आजी असल्यास 
मातक् आजी अपवस्त्जगली जात.े   
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 कन्यत- काहीही झाल ेतरी कन्या वारसदार होत े. एक  कन् या असेल तर नतला १/२ हहरसा ममळतो. पि दोन 
ककां वा अधिक कन्या असल् यास त्याांना सवाांना ममळून २/३ हहरसा ममळतो. मत् व् यक तीला पतु असल्यास कन्या 
अव्षेग्राही होत.े पतुाला नतच्या दपु्पट हहरसा ममळतो.  
 
 बा ि- बहीिीच्या अस्त्रतत्वामळेु कन्या अपवस्त्जगत होत नाही. मत्ाला एक कन्या आणि एक बहीि असल्यास 
कन्येला हहरसेदार म्हिून नत ा १/२ हहरसा व बहीिीला उत्तरदानग्राही म्हिून १/२ हहरसा ममळतो. त्या प्रमािे दोन 
कन्या आणि दोन बहहिी असल्यास, दोन कन्याांना ममळून २/३ हहरसा, हहरसेदार म्हिून ममळतो.  
 
 प त्रतची कन्यत- पतु ककां वा कन्या याांच्यापकैी कोिीही नसेल तर पतुाच्या कन्येला १/२ हहरसा, आणि पतुाच्या दोनपेक्षा 
अधिक कन्या असतील तर त्याांना २/३ हहरसा ममळतो. मात काही पररस्त्रथतीत पतुाच्या कन्ये ा हहरसा १/६ होतो आणि 
समान पतुा ा पतु असल्यास ती अवम्ाटग्राही होत.े पि पतुा ी कन्या आणि पतुा ी कन्ये ी कन्या असल्यास त्याांना 
ममळून २/३ हहरसा ममळतो.  
  
 साोदर भतऊ ककंवत साोदर बहाि- हे प्राथममक वारसदार नव्हेत. त्या दोघाांनाही प्रत्येकी १/६ हहरसा ममळतो. दोन 
सहोदर भाऊ ककां वा सहोदर बहहिी असल्यास सहोदर भावा ा १/३ आणि सहोदर बहहिी ा १/३ हहरसा असतो. 
दोन सहोदर भावाांमध्ये वारसाधिकार उत्पन्न होण्यासाठी त ेदोघेही औरस असावे लार्तात. एका रतीला एक औरस 
आणि एक अनौरस अस ेदोन पतु झाल ेतर त ेदोघ ेसहोदर भाऊ होत नाहीत आणि त ेएकमेकाां  ेवारसदार होत नाहीत. 
 
 पती, पत्नी, बाप, आई आणि कन्या हे प्राथममक वारसदार असनू त ेकिीही सांपिूगत: अपवस्त्जगत होत नाहीत. काही 
बाबतीत त्याां ा हहरसा वाढतो  ककां वा त ेअवम्ाटग्राही होतात. 
 
 हहरसेदार ककां वा अवम्ाटग्राही याांच्यापकैी कोिीही वारस असल्यास दरू  ेवारसदार अपवस्त्जगत होतात. याला अपवाद 
पती आणि पत्नी. त ेअसल ेआणि हहरसेदार आणि अवम्ाटग्राही याांच्यापकैी दसुरे कोिीही वारस नसले तरी 
पतीपत्नी े हहरस ेवजा जाता बाकी सांपदा दरूच्या वारसदाराांकड ेजात.े   
 
 सवगसािारिपिे, नजीक े वारसदार दरूच्या वारसाांना अपवस्त्जगत करतात.  
कन्या ही पतुाच्या कन्येच्या मानाने वरच्या शे्रिीतील, पि ती पतुाच्या कन्येला सांपिूगपिे अपवस्त्जगत करीत नाही. एकटी 
कन्या असल्यास ती पतुाच्या कन्ये ा हहरसा १/२ च्या ऐवजी १/६ करत.े 
 
 प्रत्यतवतगन: सवग हहरसेदाराां  ेहहरसे हदल्यानांतर सांपदे ा काही भार् म्ल् लक राहहला आणि कोिीही अवम्ाटग्राही 
वारस नसेल तर तो उवगररत भार् परत हहरसेदाराांकड ेयेतो आणि तो हहरसेदाराांमध्ये त्याांच्या त्याांच्या हहश्श्याप्रमािे 
ववभार्ला जातो. या परत येण्याच्या कक्रयेला पाररभावषक ्दादात 'प्रत्यावतगन’ म्हितात. हहरसेदाराांच्या यादीतील 
अस्त्रतत्वात असलेल्या सवग हककदार वारसदाराां  ेठराववक हहरस ेहदल्यानांतर उवगररत सवग सांपदा अवम्ाटग्राहीांकड ेयेत.े 
त्याांच्यापकैी एक व्यकती जरी असली तरी उवगररत सांपदा हहरसेदाराांकड ेपरत येत नाही. पि अवम्ाटग्राहीांपकैी कोिीही 
नसेल तर तो उवगररत भार् दरूच्या नातवेाईकाांकड ेन जाता परत हहरसेदाराांकड ेयेतो. याबाबतीत अपवाद पती आणि 
पत्नी. अवम्ाटग्राहीांपकैी कोिीही नसेल आणि पती ककां वा पत्नी हहरसेदार असतील तर उवगररत सांपदा पती ककां वा पत्नी 
याांच्याकड ेपरत न येता दरूच्या नातवेाईकाांकड ेजात.े पि अवम्ाटग्राही नसतील आणि दरू  ेनातवेाईकही नसतील 
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आणि पती ककां वा पत्नी ककां वा दोघेही इतके  वारसदार असतील तर मात सांपदा त्याांच्याकड,े नतच्याकड ेककां वा दोघाांकड े
परत येईल. अ्ावेळी सांपदा सरकारजमा होत नाही. 
 
 अवम्ाटग्राहीां ी खालीलप्रमािे र्टवारी केली आहे.  
परुुष: र्ट क्र. १- र्ोतज (रवत:च्या अधिकाराांत) 
र्ट क्र. २- र्ोतज ) ार नात्यातील स्त्रतया (दसुर् याांमळेु) 
क) कन्या (पतुाबरोबर) 
ख) पतुा ी कन्या (ककतीही वरील समान पतुाच्या पतुाबरोबर) 
र्) सख् खी बहीि (सख् या भावाबरोबर) 
घ) रकतसांबांिी बहीिी (रकतसांबांिी भावाबरोबर) 
 
र्ोतज’ या र्टात, १)वा्ं ज, २) पवूगज, ३)बापा े वा्ं ज, आणि ४)पतैक् आजा (ककतीही वर ा) या  ेवा्ं ज अस ेप्रकार 
केलेले आहेत. यापकैी (३) आणि (४) साांपस्त्श्वगक आहेत.  
र्ोतजाांमध्ये अग्रक्रम ठरवताना एक र्ोाट लक्षात ठेवाय ी म्हिज,े वा्ं ज पवूगजाांना अपवस्त्जगत करतात आणि पवूगज 
साांपास्त्श्वगकाांना. अपवस्त्जगत साांपास्त्श्वगकाांमध्ये बापा  ेवा्ं ज आज्याच्या वा्ं जाांना अपवस्त्जगतात आणि अ्ा रीतीने अधिक 
जवळच्या आज्या  ेवा्ं ज अधिक दरूच्या आज्याच्या वा्ं जाांना अपवस्त्जगत करतात.  
 
 बक्षीस (हाबत): मसु्त्रलम कायद्यान्वये बक्षक्षसाला ‘हहबा’ म्हितात. जी मसु्त्रलम व्यकती वडडलोपास्त्जगत रथावर/जांर्म 
मालमत्ता िारि करीत असेल ती व्यकती, इतर सहिारकाां ी ‘हहबा’ साठी सांमती नसली तरीही त्या ी रथावर/जांर्म 
ममळकत ‘हहबा’ म्हिून देऊ ्केल. 
रकतसांबांिी नात्यामध्ये केलेल्या तोंडी ‘हहबानामा’ होऊ ्कतो.  
‘हहबानामा’ साठी आवश्यक असलेल्या अटी म्हिज े(१) ‘हहबा’ देिार् या ी इच्छा व त्या े प्रकटीकरि (२) ज्याला ‘हहबा’ 
द्यावया ा आहे त्या ी अथवा त्याच्या वतीने दसुर् या ी सांमती. (3) जी मालमत्ता ‘हहबा’ द्यावया ी आहे त्या 
मालमते्त ा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ताबा हदला पाहहज.े यापकैी एकही र्ोाट घडली नाही तर ‘हहबा’ व्यवहार अविै 
ठरतो. 
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१२.    भशयतपंथीय संप्रदतयतच्यत ववाीखतल ल वतरसत 
 
 भशयत ववधिकाज्ञ वतरसदतरतचंे दोन गट करततत: 
१) रकतसांबांिी म्हिज ेरकतसांबांिामळेु झालेले वारसदार. याांच्यामध्ये र्ोतज आणि मभन्न र्ोतज याां ा समावे् होतो.   
२) वव्षे बा्य कारिामळेु झालेले वारसदार. या र्टात वववाहामळेु झालेले नातवेाईक म्हिज ेपती/ पत्नी याां ा 
समावे् होतो.   
 
 रकतसबंांी वतरसदतरतंच ेवगग: 
(१) रकतसांबांिी वारसदारा  ेतीन वर्ग असनू प्रत्येक वर्ागत दोन ववभार् आहेत: 
 वर्ग- १- ववभार् (१) आईवडील; ववभार् (२) अपत्ये आणि सरळ रेषतेील वा्ं ज (ककतीही खाल )े. 
 वर्ग २- ववभार् (१) आजा आजी (ककतीही वर े) ववभार् (२) भाऊ आणि बहहिी आणि त्याां े वा्ं ज (ककतीही 
खाल )े 
 वर्ग ३- ववभार् (१)  ुलत ेआणि आत्या, आणि मत्ाच्या आईबापा  ेआणि ककतीही वरच्या आजाआजीां  े ुलतआेणि 
आत्या आणि त्याां े ककतही खाल  ेवा्ं ज. ववभार् (२) मामा आणि माव्ा, आणि मत्ाच्या आईबापा  ेआणि ककतीही 
वरच्या आजाआजीां  ेमामा आणि माव्ा आणि त्याां  ेककतीही खाल  ेवा्ं ज.  
 
वरील तीन वर्ाांपकैी पहहला वर्ग दसुर् या वर्ागला आणि दसुरा वर्ग नतसर् या वर्ागला अपवस्त्जगत करतो. प्रत्येक वर्ागच्या 
दोन ववभार्ाांत एक ववभार् दसुर् या ववभार्ाला अपवस्त्जगत करीत नाही. दोन्ही ववभार्ाांना ममळून वारसा ममळतो. पि 
प्रत्येक ववभार्ात अधिक नजीकच्या शे्रिीतील वारसदार अधिक दरूच्या शे्रिीतील वारसदाराांना अपवस्त्जगत करतात.  
 
 हनाफी वविीखाली हहरसदेार आणि अवम्ाटग्राही दरूच्या नातवेाईकाांना अपवस्त्जगतात,  
 म्या वविीखाली त ेसवग सहवारसदार आहेत.  
 हनाफी वविीप्रमािे मभन्न र्ोतजाांपके्षा र्ोतजाांना अग्रक्रम ममळतो,  
 म्यावविीखाली र्ोतज आणि मभन्न र्ोतज हा फरक  नाही. म्यापांथीय वविीखाली सवागत नजीकच्या नातवेाईकाला 
अग्रक्रम ममळतो.  
 म्या वविीमध्ये हहरस ेननस्त्श् त करण्यासाठी फकत दोन वर्ग करतात. एक हहरसेदाराां ा आणि दसुरा 
अवम्ाटग्रहीां ा.  
 हनाफी वविीखाली दरू े नातवेाईक हा आिखी एक वर्ग आहे, तो म्या वविीखाली नाही.  
 
 हास्सेदतर: म्या ववधिज्ञ वारसदाराां  ेनऊ हहरसेदार असल्या  ेमानतात.  
१ आणि २: नवरा आणि बायको: हे वववाहसांबांिामळेु वारसदार झाल ेआहेत.  
३, ४ आणि ५: बाप, आई आणि कन्या: हे रकतसांबांिामळेु झालले्या वारसदाराांपकैी पहहल्या ववभार्ातील आहेत. 
६, ७, ८ आणि ९: सहोदर भाऊ, सहोदर बहीि, सख् खी बहीि आणि रकतसांबांिी बहीि. हे दसुर् या वर्ागतील दसुर् या 
ववभार्ा  ेआहेत.  
 
 हास्सेदतरतंच ेवशंज: म्या ववधिज्ञ हहरसेदाराां  ेवा्ं ज हहरसेदार होतात असे मानतात तथावप, तो ननयम १) कन्या, 
२) सहोदर भाऊ, ३) सहोदर बहीि, ४) सख् खी बहीि, आणि ५) रकतसांबांिी बहीि या पा  हहरसेदाराांपरुता  लार् ूहोत.े 
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बाकी  ौघाां  ेबाबतीत (पती, पत्नी आणि आई) याांच्या बाबतीत लार् ूहोत नाही. या  ौघाां  ेवा्ं ज हहरसेदार होत 
नाहीत.  
 शतखतवतर ववतरि: म्या वविीखाली वारसदाराांच्या तीन वर्ाांपकैी प्रत्येक वर्ागत प्रनत्ाखा ववतरि केल ेजात.े 
व्यस्त्कतवार नाही.  
या ा अथग असा की, मत्ाला एकापेक्षा अधिक पतु असतील आणि त्या पतुाांनाही पतु असतील तर सवग नातवाांना सारख े
हहरस ेन देता नात ूज्याांच्याद्वारे वारस झाल ेत ेम्हिज ेमत्ा  ेपतु स्त्जवांत आहेत अस ेकल्पनू त्या े हहरस ेठरवाय े 
आणि मर् त्या पतुा  ेहहरस ेत्याांच्या त्याांच्या पतुाांमध्ये ववभार्ाय .े  
 
कता  सकंीिग तरत द : 
१) सरकतरजमत : नातवेाईक वारसदाराांपकैी कोिीही स्त्जवांत नसल्यास, मत्ा ी सांपदा सरकारजमा होत.े 
२) अनौरस अपत्य: अनौरस अपत्याांना वारसाधिकार आहे ककां वा कस ेयाबद्दल मतभेद आहे. एक मत अस ेआहे की 
अनौरस अपत्ये फकत आई े वारसदार होतात, त्याांना बापा ा वारसा ममळत नाही. दसुरे मत अस ेकी व्यामभ ारातनू 
जन्माला आलेल्या अपत्याांना आई ासदु्िा वारसा ममळत नाही बापा ा तर नाही  नाही. 
मलु्लाांच्या मत ेया बाबतीत वविी असा आहे की, अनौरस अपत्याला आई ासदु्िा वारसा ममळत नाही आणि आई ककां वा 
नत  ेनातवेाईक याांना अनौरस अपत्याां ा वारसा ममळत नाही.  
३) दोन ककंवत अधिकाक नतती: एखादी व्यकती दोन नात्याांमळेु मत्ा ी वासरदार असले तर त्या व्यकतीला दोन्ही नात्याांनी 
वारसाधिकार ममळतो. एका रतीने आपल्या  ुलत भावा्ी वववाह केला. पढेु ती मयत झाली. नतच्या पतीला पती म्हिून 
एक आणि  ुलत भाऊ म्हिून एक असा दहेुरी हहरसा ममळतो. 
४) मन ष्यवा: एखाद्या मनाुयाने मत्ा ा वि उद्दे्पवूगक केला असेल तर  त्या ा वारसाधिकार म्या वविीखाली नाट 
होतो.  
        
* वकफ अधिकाननयम १९५५: इरलाम िमागच्या िाममगक कामाकररता वापरण्यात येिार् या सवग ममळकती (मम्द, इदर्ाह, 
दर्ाग, मकबरा, किरतान, िाममगक उपासना सांरथा) वकफ कायद्याखाली येतात. 
िाममगक ककां वा िमगदाय सांरथेमध्ये सहभार्ी होण्या ा अधिकार असलेली कोित्याही व्यकती ा समावे् वकफमध्ये 
रवाररय असिारी व्यकती म्हिून होतो. कें द्र ्ासनाने १ जानेवारी १९९६ पासनू वकफ अधिननयम १९९५  ा अांमल सरुु 
केला आहे. वकफ अधिननयम १९९५, कलम ५६ अन्वये वकफ मांडळाच्या परवानर्ीम्वाय वकफ ी मालमत्ता भाडपेट्ट्याने 
देता येिार नाही. सात-बारा उतार् यावर वकफ मालमते्तसांबांिी कोित्याही व्यवहाराबाबत महारााम वकफ मांडळा ा ना 
हरकत दाखला आवश्यक आहे. 
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१३.   भतरतीय उत्तरतधिकाकतर अधिकाननयम, १९२५ माील पतरसी ाभमगयतंसतठी वतरसतच ेननयम 
भारतीय उत्तराधिकार अधिननयम, १९२५ मिील प्रकरि तीन, कलम ५० त े५६ मध् ये मत््यपुत न करता मत् झालेल्या 
पारसी िमीय व्यकती  ेवारसाहकक ननयमाांबाबत तरतदु आहे.    
 
कलम ५० : मत््यपूत न करता मयत झालले्या व्यकतीच्या वारसाबाबत सवगसािारि ननयम अस ेआहेत- 
अ) पारसी िमागत, मत् व्यकतीच्या हयातीत जन्मलेले अपत्य व मत््यसूमयी पत्नीच्या र्भागत असिारे परांत ूत्या 
व्यकतीच्या मत््यनूांतर स्त्जवांत जन्मलेल ेअपत्य असा भेद केला जात नाही. 
ब) पारसी िमागत, मत् व्यकती  ेजे मयत अपत्य कोितहेी वारस न मारे् ठेवता मयत झाल ेआहेत अ्ाां ा ममळकती  े
हहरस ेपाडताना वव ार केला जात नाही. 
क) पारसी िमागत, जेव्हा व्यकतीच्या मयत वारसा ी वविवा, मयत व्यकतीच्या हयातीत, पनुववगववाह करत ेतवे्हा नतला 
वारसा हकक ममळत नाही. 
 
कलम ५१ : १) उपकलम २ मिील तरतदुीस अिीन राहून मत् पारसी परुुषाांच्या ममळ्कती ी ववभार्िी खालीलप्रमािे 
होईल : 
अ) पारसी वारसा कायद्यान्वये, जेव्हा मयत पार्ी परुुषामारे् त्या ी वविवा पत्नी व मलेु आणि मलुी असतात तवे्हा 
प्रत्येक मलुर्ा आणि वविवा पत्नी याांना प्रत्येक मलुीच्या दपु्पट हहरसा ममळेल.  
अथवा  
ब) जेव्हा मयत पार्ी परुुषामारे् वविवा पत्नी नाही पि फकत मलेु आणि मलुी आहेत अ्ावेळी प्रत्येक मलुाला 
प्रत्येक मलुीच्या दपु्पट हहरसा ममळेल. अ्ा पद्ितीने ममळकती  ेववभाजन केल ेजाईल.  
 
पारसी िमागत ‘मलुर्ा’ आणि ‘मलुर्ी’ या सांज्ञेत सावत ककां वा दत्तक मलुर्ा ककां वा मलुर्ी याां ा समावे् होत नाही. परांत ू
या सांज्ञेत मयत मलुर्ा ककां वा मलुर्ी याां ा समावे् अस ू्कतो. 
 
पारसी िमागनसुार सावत मलुर्ा ककां वा मलुर्ी म्हिज ेत्या माता ककां वा वपत्या  ेपवूी झालले्या लग्नापासनू झालेले 
आपत्य. अ्ा आपत्याला सावत माता ककां वा सावत वपत्याच्या ममळकतीत वारसा हकक ममळत नाही. 
 
दत्तकाबाबतही पारसी िमागत काटेकोर ननयम नाहीत. पारसी िमागत अांत्यवविी करण्यासाठी दत्तक घेतले जात.े पारसी 
िमागत दत्तक आपत्याला ‘पलकु पतु’ ककां वा ‘िमगपतु’ म्हितात. ‘पलकु पतुा ी’ नेमिूक, पारसी व्यकती हयात असताांना 
केली जात ेतर ‘िमगपतुा ी’ नेमिूक पारसी व्यकती मयत झाल्यानांतर अांत्यवविी कायग करण्यासाठी केली जात.े  
दत्तक आपत्याला दत्तक घेिार् या माता ककां वा वपत्याच्या ममळकतीत वारसा हकक ममळत नाही. मत््यपूतानसुार दत्तक 
आपत्याला काही ममळकत हदली जाऊ ्कत.े   
२) जेव्हा मत् पारसी परुुषामारे् त्या ी आई व वडील ककां वा दोघेही स्त्जवांत असतील, म्वाय मलेु, मलुी ककां वा वविवा 
पत्नी व मलेु, मलुी अस ेवारस असतात तवे्हा वरील ननयमाप्रमािे ममळकती  ेहहरसे पडतात. मात वडील स्त्जवांत 
असल्यास त्याांना मत्ाच्या मलुास ममळिार् या हहश्या ा अिाग भार् व आई स्त्जवांत असल्यास नतला मत्ाच्या मलुाला 
ममळिार् या हहश्या ा अिाग भार् इतका हहरसा ममळेल अस ेममळकती  ेववभाजन केल ेजाईल.  
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कलम ५२ : जेव्हा पारसी रती मत््यपूत न करता मत् होत ेतवे्हा नतच्या ममळकती  ेवारस खालीलप्रमािे ठरववल े
जातात: 
अ) जेव्हा मत् पारसी स्त्र तच्यामारे् नत  ेपती व मलेु, मलुी राहतात तवे्हा त्या सवाांना समान हहश्याने नत ी ममळकत 
ममळत.े 
ब) जेव्हा मत् पारसी स्त्र तच्यामारे् पती नसतात व फकत मलेु आणि मलुी असतात तवे्हा त्या प्रत्येकाला मयत स्त्र तच्या 
ममळकतीत समान हहरसा ममळतो.  
 
कलम ५३ : जेव्हा पारसी व्यकती, मारे् अपत्ये ठेवनू मयत होत ेआणि एखादे अपत्य मयत असल्यास अस ेमयत 
आपत्य जर स्त्जवांत असत ेतर त्याला मयताच्या ममळकती ा ममळाला असता अ्ा हहश्या  ेवाटप त्या मयत 
आपत्याच्या वारसाांमध्ये होत.े  
अ) जर पवूगमत् अपत्य असेल तर त्या ी वविवा पत्नी व मलेु, मलुी यापवूी   ीलले्या ननयमाप्रमािे त्याच्या 
ममळकतीत हहरस ेघेतील. मात जर पवूगमत् मलुामारे् त्या ी वविवा व त्याच्या मलुा ी वविवा याांच्याम्वाय कुिी 
अपत्य अर्र अपत्यजन्य वारस नसेल तर त्याला ममळालेला हहरसा पवूगमत् व्यकती ा हहरसा न समजता तो पारसी 
व्यकतीच्या ममळकती ा भार् समजून यापवूी   ीलेल्या ननयमाप्रमािे ववभार्ला जाईल. म्हिज ेपारसी व्यकतीच् या 
ममळकती  ेववभाजन करताना पवूगमत् मलुाां ा वव ार केला जािार नाही.  
ब) जर मत् पारसी व्यकती े पवूगमत् अपत्य मलुर्ी असेल तर नतच्या हहश्या ी ममळकत नतच्या मलुामलुीांमध्ये 
समानपद्ितीने ववभार्ली जाईल. 
क) जर मत् पारसी व्यकतीच्या हयातीत त्याच्या पवूगमत् मलुाच्या मलुा ा अथवा पवूगमत् मलुाच्या मलुी ा मत््य ूझाला 
असेल तर त्याां ा हहरसा वरील 'अ' आणि 'ब' मिील तरतदुीप्रमािे त्याांच्या वारसाांकड ेसांक्रमीत होईल. 
ड) जर मत् पारसी व्यकतीला जवळ  ेकुिी वारस नसतील तसे  वा्ं ावळीतील अर्दी दरू ा वारसही मयत असेल तवे्हा 
त्याच्या वारसाला हहरस ेदेताना वरील 'क’ मिील तरतदू लार् ूपडले.  
 
कलम ५४ : जर मत् पारसी व्यकतीच् या मारे् फकत त्या ी वविवा पत्नी अर्र नत ा वविूर पती अर्र एखाद्या 
अपत्या ी वविवा अस ेवारस असतील तवे्हा अ्ा व्यकतीच्या ममळकती  ेववभाजन खालील ननयमाप्रमािे केल ेजात.े 
अ) जर मत् पारसी व्यकतीमारे् फकत त् या ी वविवा अथवा वविूर हे  वारस असतील तवे्हा अ्ा वारसाांना मत् 
व्यकतीच्या ममळकतीतील अिाग हहरसा ममळतो. 
ब) जेव्हा मत् पारसी व्यकतीमारे् त् या ी वविवा ककां वा वविूर याम्वाय त् याांच् या अपत्या ी वविवाही वारस असेल तर 
प्रथम मत् व्यकतीच्या वविवा अथवा वविूरास ममळकतीतील १/३ (एक ब्रतत्याां्) हहरसा ममळेल. नांतर नतच्या पवूगमत् 
अपत्याच्या वविवेला त्या ममळकतीतील १/३ (एक ब्रतत्याां्) हहरसा हदला जाईल. (पवूगमत् अपत्याच्या वविवा एकापेक्षा 
जारत असतील तर त्याां ा १/३ हहरसा त्याांच्यामध्ये समान प्रमािात ववभार्नू हदला जाईल.) 
क) जेव्हा मत् पारसी व्यकतीमार् ेफकत त्याच्या पवूगमत् अपत्या ी वविवा  वारस असत ेतवे्हा नतला त्याच्या 
ममळकतीतील २/३ भार् समान प्रमािात ववभार्ला जाईल. 
ड) वरील अ, ब, ककां वा क प्रमािे मत् पारसी व्यकतीच्या ममळकती  ेवाटप केल्यानांतर म्ल् लक राहिार् या ममळकती  े
ववभाजन मत् व्यकतीच्या पररम्ाट दोन मिील भार् १ च्या नातवेाईकाांमध्ये त्याांच्या क्रमानसुार केले जात,े अस े
ववभाजन करताना एका  वपढीतील परुुषाांना त्या  वपढीतील रती वारसापेक्षा दपु्पट हहरसा ममळतो.  
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     पररभशष्ट - दोन  
         भतग एक (कलम ५४)  
१. वडील आणि आई 
२. भाऊ आणि बहहिी (दिु भाऊ-बहहिी वर्ळून) तसे  पवूगमत् भाऊ बहहिी ी मलेु-मलुी. 
३. वडीलाां े वडील (आजोबा) आणि वडीलाां ी आई (आजी)  
४. वडीलाांच्या वडीला े वडील (पजोबा) वडीलाांच्या आई ी आई (पिजी) 
५. पिजोबा ी मलेु-मलुी आणि त ेपवूगमत् असल्यास त्याां ी मलेु-मलुी. 
 

इ) जर म्ल् लक राहहलेल्या ममळकतीसाठी पात ठरववलेल ेवारस उपलदाि नसतील तर ती ममळकत या कलमामिील 
तरतदुीनसुार पात ठरववलेल्या वारसाांना ममळत.े  
 

कलम ५५ : जेव्हा मत् पारसी व्यकतीमार् ेत् या ी वविवा, वविूर, अपत्य, अपत्या े अपत्य अर्र अपत्या ी वविवा 
याांपकैी कोिीही वारस उपलदाि नसेल तर अ्ा मत् व्यकती ी ममळकत पररम्ाट दोन मिील भार्- दोन मध्ये 
उल् लणेखलेल्या नातवेाईकाांना त्याांच्या पररम्ाटातील क्रमाने ममळत ेआणि त्यामिील प्रत्येक परुुष वारसाला रती 
वारसाच्या दपु्पट हहरसा ममळतो. 
 

    भतग दोन (कलम - ५५)  
१. वडील आणि आई 
२. भाऊ आणि बहहिी (दिु भावांड ेवर्ळून) तसे  पवूगमत् भावांडाां ी मलेु. 
३. वडील आजोबा आणि आजी.  
४. वडील आजोबाां ी मलेु-मलुी आणि ज ेपवूगमत् असतील त्याां ी मलेु-मलुी. 
५. वडील पिजोबा आणि पिजी 
६. पिजोबाां ी मलेु-मलुी आणि जे पवूगमत् असतील त्याां ी मलेु-मलुी. 
७. दिु भावांड ेआणि त्याांच्यापकैी पवूगमत् असतील त्याां ी मलेु-मलुी. 
८. आई आजोबा आणि आई आजी 
९. आई आजोबाां ी मलेु-मलुी आणि त्याांच्यापकैी ज ेपवूगमत् असतील त्याां ी मलेु-मलुी. 
१०. भावाांच्या आणि अिगरकत भावाांच्या वविवा. 
११. वडील आजोबाांच्या मलुा ी वविवा पत्नी. 
१२. आई आजोबाांच्या मलुा ी वविवा पत्नी. 
१३. मत् व्यकतीच्या हयातीत पनुववगवाह न केलेले मत् व्यकतीच्या पवूगमत् मलुी  ेवविूर पती. 
१४. आईच्या आजोबा  ेवडील आणि आई. (आई पिजोबा-पिजी) 
१५. आई पिजोबाां ी मलेु-मलुी आणि त्याांच्यापकैी ज ेपवूगमत् असतील त्याां ी मलेु-मलुी. 
१६. आई आजी ी मलेु-मलुी आणि त्याांच्यापकैी जे पवूगमत् असतील त्याां ी मलेु-मलुी. 
१७. वडील आजी  ेआई वडील. 
१८. वडील आजी  ेवडीलाां ी मलेु-मलुी आणि त्याांच्यापैकी जी पवूगमत् असतील त्याां ी मलेु-मलुी. 
 कलम ५६ : जेव्हा वरील तरतदुीांप्रमािे मत् पारसी व्यकतीच्या ममळकतीस पात ठरववलेल ेवारस नसतात तवे्हा त े
ममळकत मत् व्यकतीच्या नात्यातील जवळच्या व्यकतीमध्ये समप्रमािात ववभार्ली जात.े 
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१४.    हादं ूाभमगय व् यक तीच् यत मतृ्यूपत्रतबततच् यत तरत द  
भारतात मत््यपूत कस ेअसाव ेककां वा मत््यपूताने वारसा कसा प्राप्त होतो यासांबांिी भारतीय वारसा कायदा, १९२५ मध्ये 
  ाग केलेली आहे. 
 
 मतृ् यपूत्र: एखाद् या व् यक तीने, त् याच् या मत्् यनूांतर, त् याच् या मालकीच् या सांपत्ती  ेवाटप कसे व् हावे याबाबत घोवषत 
केलेली इच् छा म् हिजे मत्् यपूत. 
     
 कतयदेशीर तरतदू: भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम- २ )ए ( अन्वये मत््यपूता ी व् याख् या हदली आहे. आणि 
या  कायद् याच् या भार् ६ मध् ये कलम ५७ पासनू मत्् यपूताबाबत तरतदुी हदलेल् या आहेत. 
भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम ५७ म् हिजे हहांद ूववल् स ॲक ट, १८७० च् या कलम २  ी पनुरावत््ती आहे.   
   
भारतीय वारसा कायदा, १९२५ भारतातील सवगिममगयाांना म्हिज ेहहांद,ु णिश् न, पार्ी, अगँ्लो इांडडयन्स इ. याांना लार् ू
होतो. हहांद ूया सांज्ञेमध्ये बौद्ि, म्ख, जैन, िाम् होसमाजी, आयगसमाजी, नांबदु्री, मल ांर्ायत याां ाही समावे् होतो व या 
सवाांना हा कायदा अा्ं त: लार् ूपडतो. मसु्त्र लम िममगय लोकाांना हा कायदा पिूगपिे लार् ूपडत नसला तरी प्रोबेट, लेटसग 
ऑफ ॲडममननरमे्न इ. साठी लार् ूआहे. जेथ ेव्यकतीर्त कायद्यानसुार वारसासांबांिी प्रश्न ननमागि होत नाहीत तथे े
मत््यपूतासाठी भारतीय वारसा कायदा १९२५ च्या तरतदुी लार् ूहोतात. 
 
मत््यपूत न करता मरि पावलेल्या ववववि िमागच्या व्यकतीांच्या ममळकती  ेवारस कस ेठरववले जातात या ववषयीच्या 
तरतदुी या कायद्यात हदलेल्या आहेत.  
 
भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम- २ )ह( अन्वये मत््यपूत-इच्छापता ी व्याख् या खालीलप्रमािे हदलेली आहे. 
‘‘ म्त्यूपत म्हिज ेम्त्यूपत करिार् याने त्याच्या म्त्यूनांतर त्याच्या सवग प्रकारच्या मालमते्त ी ववल्हेवाट क्ी लावावी 
यासांबांिी ी कायदे्ीर ररतीने घोवषत केलेली इच्छा होय.’’ 
 
 मतृ्यपूत्रतचे प्रकतर: 
(१) सयं क त मतृ्यपूत्र (Joint Will): जेव् हा एकापेक्षा जार त व् यक ती, एका  लखेाने, त् याांच् या मत्् यनूांतर, त् याांच् या सांपत्ती ी 
ववल् हेवाट क्ी लावावी याबाबत लेख करतात त् याला सांयकु त मत््यपूत म् हितात. या व् यक तीांपकैी ज् या ा मत्् य ूहोईल, 
त् या व् यक तीच् या सांपत्त्तीबद् दल मत््यपूतातील भार् प्रभाववत होईल.  
 
(२) पतरस् पररक मतृ्यपूत्र (Mutual Will): जेव् हा दोन व् यक ती, एका ा मत्् य ूझाल् यावर दसुर् याला त् या ी सांपत्ती ममळेल 
या आ्या ा लेख करतात त् याला पारर पररक मत््यपूत म् हितात. 
 
(३) स् वभलणखत मतृ्यपूत्र (Holographic Will): पिूगत: र वहर ताक्षरात मलहहलले् या मत््यपूताला र वमलणखत मत््यपूत 
म् हितात.  
 
(४) नोंदिीकृत मतृ्यपूत्र (Registered Will): नोंदिी कायदा, १९०८, कलम १७ अन् वये नोंदिी केलेल् या मत््यपूताला 
नोंदिीक्त मत््यपूत म् हितात. मत््यपूता ी नोंदिी करता येत,े रुपये ्ांभरच् या र टँपपेपरवर मत््यपूत नोंदिीक्त केलेले 
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असल्यास पढेु कायदे्ीर अड िी उद्भवत नाहीत. तथावप, नोंदिी कायदा, १९०८, कलम १८ अन् वये मत््यपूत 
नोंदिीक्त असिे आवश् यक नाही.  
 
(५) जमत केलेले मतृ्यपूत्र (Deposited Will): नोंदिी कायदा, १९०८, कलम ४२ अन् वये मत््यपूत, पाकीटात बांद/सील 
करुन ननबांिकाकड ेजमा करता येत.े याला जमा केलेले मत््यपूत म् हितात.     
          
 मतृ्यपूत्र करण् यतस सक्षम व् यक ती: भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम- ५९ अन्वये: 
* मत््यपूत करिारी व्यकती वयाने सज्ञान असावी तसे  नत े मानमसकदृा ट् या सदुृढ असावी. 
* हहांद ूर ती, तीने नतच् या जीवनकाळात र वका टाने कमावलेली कोितीही मालमत्ता मत्् यपूताने देऊ ्कत.े  
* मकु ककां वा बिीर ककां वा अांि व् यक ती, जर त् याांना पररिामाां ी जािीव असेल तर, मत््यपूत करु ्कतात.    
* मत््यपूत रवसांपाहदत सांपत्तीबाबत तसे  वा्ं परांपरेने ममळालेल्या सांपत्तीतील फकत रवत:च्या  हहश््ाबाबत करता येत.े 
* हहांद ूवारसा कायदा, १९५६, कलम ३० अन् वये हहांद ूव् यक तीला एकत कुटुांबाच् या ममळकतीमिील रवत:च्या हहश््ाबाबत 
मत््यपूत करता येत.े  
* वेडसर व् यक ती, जेव् हा वेडाच् या भरात नसेल तवे् हा मत््यपूत करु ्कत.े परांत ूवेडाच्या भरात, न्ते, आजारात, 
्दु्िीवर नसताना, फसविकुीने, दबावाखाली करण्यात आलेले मत््यपूत वविीग्रा्य असिार नाही. 
 
 मतृ्यपूत्र रद् द करिे/त् यतत बदल करिे: भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम- ६२ अन्वये: 
मत््यपूत करिारी व् यक ती, त् याने केलेले मत््यपूत रद् द करु ्कत ेककां वा त् यात ककतीही वेळा बदल ककां वा दरुुर ती करू 
्कत.े  
 
 मतृ्यपूत्र कसे असतवे: भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम- ६३ अन्वये: 
* मत््यपूतावर, मत््यपूत करिार् या व् यक तीने, मत््यपूत त् याने र वत: केले आहे हे द्गववण् या ी नन्ािी म् हिून त् यावर 
र वाक्षरी ककां वा अांर्ठा ककां वा इतर नन्ािी केलेली असावी. मत््यपूत करिारी व् यक ती जर र वाक्षरी करण् यास असमथग 
असेल तर, इतर कोितीही व् यक ती, मत््यपूत करिार् या व् यक तीच् या ननदे्ानसुार, मत््यपूत करिार् या व् यक तीच् या समक्ष 
मत््यपूतावर र वाक्षरी करु ्कत.े  
* ककमान दोन ककां वा अधिक साक्षीदाराांनी, त् याां ी नावे, वय, पत्ता व र वाक्षरीसह, असे मत््यपूत साक्षाांकीत केलेले असावे.    
 
 मतृ्यपूत्रततील इतर मजकूर:  
* मत््यपूतात उल् लेख केलले् या ममळकतीबाबत परेुसे आणि ननस्त्श् त विगन मत््यपूतात असावे.   
* मत््यपूतात उल् लणेखत ममळकत मत््यपूत करिार् याकड ेक्ी आली आणि मत््यनूांतर त्या ममळकती ी ववल्हेवाट कोिी 
व क्ी लावावी याबाबत रपाट उल् लखे असावा.  
* मत््यपूतात ्वेटी, मत््यपूत रवतांतपिे, ्ारीररक व मानमसकररत्या सदुृढ असताांना आणि वव ारपवूगक केलेले 
असल्या ा उल् लखे असावा.  
* मत््यपूतात ्वेटी ककां वा र वतांतपिे, मत््यपुत करिारी व्यकती, मत््यपूत करण् यास, ्ारीररक व मानमसकररत्या सदुृढ 
असल्याबाबत डॉकटर े प्रमािपत असावे. असे प्रमािपत मत््यपूता ा  भार् असावा. यामळेु पढेु कायदे्ीर अड िी 
उद्भवत नाहीत. 
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* हहांद ूव्यकती रवसांपाहदत सांपत्तीबाबत तसे  वा्ं परांपरेने ममळालेल्या सांपत्तीतील फकत रवत: ा हहरसा, अ्ा एकूि 
ममळकती ी ववल्हेवाट क्ी लावावी यासाठी मत््यपूत करू ्कत.े 
* मसु्त्र लम िमीयाने मरुलीम कायद्यानसुार आपले मत््यपूत केल ेअसेल तर  त ेपररिामक्षम मत््यपूत ठरत.े 
* कोितहेी मत््यपूत हे मत््यपूत करिार् या व्यकतीच्या मत््यनूांतर  अांमलात येऊ ्कत.े 
* मत््यपूवूी मत््यपूतात बदल करिे, त ेरद्द करिे, नाट करिे, नवीन मत््यपूत करिे इत्यादी करण्या  ेअधिकार, 
मत््यपूत करिार् या व्यकतीला असतात. 
* आिी े मत््यपूत रद् द करुन नवीन मत््यपूत करताांना, "आिी े, हदनाांक ...रोजी केलेले मत््यपूत रद् द समजाव"े असा 
उल् लखे नवीन मत््यपूतात असिे अपेक्षीत आहे.    
* एका  व् यक तीने, एकापेक्षा जार त मत््यपूत एका  व्यकती  ेअसतील तर त् याने सवागत ्वेटच् या हदनाांकास केलेले 
मत््यपूत ग्रा् य मानले जात.े  
 
 हादं ूजस् त्रयत/ववावत: हहांद ूस्त्र तयाांना ककां वा वविवाांना र तीिन म् हिून ममळालेली, र वका टास्त्जगत आणि वारसा हक काने 
ममळालेली मालमत्ता ही त् याांच् या पिूगत: मालकी ी असत.े त् यामळेु अ्ा ममळकतीांबाबत हहांद ूस्त्र तयाांना ककां वा वविवाांना 
मत्् यपूत करता येत.े     
 
 ववशषे मतृ्यपूत्र: भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम ६५ अन् वये: 
* एखाद् या सज्ञान सनैनकाने प्रत् यक्ष यदु्िाच् या वेळेस ककां वा वव्षे मोहीमेवर असताांना, ककां वा एखाद् या  सज्ञान 
दयागवदीन ेजहाजावर असताांना ककां वा एखाद् या सज्ञान वमैाननकाने, ववमानात असताांना केलेल् या मत््यपूताला वव्षे 
मत््यपूत म् हितात. 
* भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम ६६ अन् वये असे वव्षे मत््यपूत लेखी अथवा तोंडी अस ू्कत.े 
* जर असे मत््यपूत वर नमदू व् यक तीांनी र वहर ताक्षरात मलहहलेले असेल तर त् यावर त् या ी र वाक्षरी असण् या ी आणि त े
साक्षीदाराांमाफग त साक्षाांकीत असण् या ी आवश् यकता नाही. 
* जर अ्ा मत््यपूता ा काही भार् वर नमदू व् यक तीांच् या र वहर ताक्षरात असेल आणि काही भार् इतर व् यक तीने मलहहले 
असेल आणि त् याखाली असे मत््यपूत करिार् या व् यक ती ी र वाक्षरी असेल तर त ेसाक्षीदाराांमाफग त साक्षाांकीत असण् या ी 
आवश् यकता नाही. 
* वव्षे मत््यपूत जर इतर व् यक तीने मलहहले असेल आणि त् याखाली असे मत््यपूत करिार् या व् यक ती ी र वाक्षरी नसेल 
आणि असे वव्षे मत््यपूत, वर नमदू व् यक तीांच् या ननदे्ानसुार मलहहले रे्ले असे मसध् द करण् यारत आले तर असे वव्षे 
मत््यपूत वविीग्रा्य मत््यपूत समजण्यात येत.े 
 
 सतक्षीदतर वतरस: भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम ६८ अन् वये: 
कोित् याही मत््यपूतावर साक्षीदार म् हिून र वाक्षरी करिार् या व् यक तीला, त् या  मत््यपूतात नमदू सांपत्तीत वाटा ममळत 
असल् यास ककां वा अ्ा साक्षीदार व् यक तीला, मत््यपूत करिार् या व् यक तीने मत््यपूता ा व्यवरथापक (Executor) म् हिून 
नेमलेले असले तरी नतच् या साक्षीदार असण् यावर पररिाम होिार नाही.  
 
 कोडडभसल (Codicil): भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम ७० अन् वये: 
कोडडमसल म् हिजे एक असा दरत ज्याद् वारे मत््यपुतातील मजकुरासांबांिात रपाटीकरि हदलेले आहे ककां वा बदल केलेला 
आहे ककां वा अधिक माहहती जोडलेली )add) आहे. कोडडमसल ा दरत मत््यपुता ा एक भार् मानला जातो. 
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 मतृ्यपूत्रततील लेखन प्रमतद: भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम ७६ अन् वये: 
मत््यपूतातील नाव, क्रमाांक इत् यादीांबाबत ा लेखन प्रमाद, त् या ा नेमका अथग लक्षात येत असेल तर दलुगक्षक्षत करण् यात 
यावा. 
 
 मतृ्यपूत्रततील ववसगंत प्रदतन:े भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम ८८ अन् वये: 
जर एखाद् या मत्् यपूतात नमदू दोन कलमात नमदू इच्छा दाने ववसांर्त असतील आणि त् या दोन् ही इच् छा एकतपिे पिूग 
करिे ्क य नसेल तर ्वेटी नमदू इच् छा ववधिग्रा् य ठरेल.  
उदतारि १. एका मत्् यपूत करिार् या व् यक तीने, त् याच् या मत्् यपूतातील पहहल् या कलमामध् ये, त् या ी 'क्ष' हठकािी 
असिारी मालमत्ता 'अ' ला द् यावी असे नमदू केले आणि त् या  मत्् यपूतात, दसुर् या कलमामध् ये, त् या ी 'क्ष' हठकािी 
असिारी मालमत्ता 'ब' ला द् यावी असे नमदू केले.  
एक  मालमत्ता एकतपिे दोघाांना देिे ्क य नसल् याने ही दोन् ही कलमे ववसांर्त ठरतात व ्वेट े कलम ववधिग्रा् य 
ठरुन अ्ी मालमत्ता 'ब' ला ममळेल. 
उदतारि २. एका मत्् यपूत करिार् या व् यक तीने, त् याच् या मत्् यपूतातील पहहल् या कलमामध् ये, त् या ी 'क्ष' हठकािी असिारे 
घर 'अ' ला द् यावे असे नमदू केले आणि त् या  मत्् यपूतात, ्वेटच् या  कलमामध् ये असे नमदू केले की, त् या  े'क्ष' 
हठकािी असिारे घर ववकुन टाकावे आणि येिार् या रक कमे ा ववननयोर् 'ब' साठी करण् यात यावा.   
एक  घर 'अ' ला देिे आणि त े घर ववकुन येिार् या रक कम ेा ववननयोर् 'ब' साठी करिे या दोन् ही र्ोा टी एकत करिे 
्क य नसल् याने ही दोन् ही कलमे ववसांर्त ठरतात व ्वेट े कलम ववधिग्रा् य ठरुन घर ववकुन येिार् या रक कमे ा 
ववननयोर् 'ब' साठी करिे ववधिग्रा् य ठरेल.       
 
 नतत े(Relations): भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम ९९ अन् वये नात् याां ी व् याख् या हदलेली आहे. 
 
 गभगस् थ भशश:ू हहांद ूडडर पोणझ्न् स ऑफ प्रॉपटी ॲक ट, १९१६ च् या तरतदुी अस्त्र तत् वात असल् याने र्भगर थ म््चू् या 
नावे मत्् यपूत करता येत.े 
 
 अ्ाप्रकारे मत््यपूताने वारसा हकक साांर्िार् या व्यकतीने मत््यपूत हजर केल्यानांतर त्यामध्ये वरील पलैबूाबत काही 
अपिूगता आहे का हे प्रथम पहाव.े त्याबाबत कुिा ी हरकत अर्र तक्रार नसल्यास अधिकार अमभलेखात मत््यपूतातील 
तरतदुीप्रमािे बदल करिेस हरकत नाही. मत््यपूताबाबत काही वाद असतील तर सक्षम हदवािी न्यायालयातनू 
हककाबाबत ननिगय होईपयांत अ्ा मत््यपूता ी नोंद करु नये. 
 
मतृ्य पत्र शतबबत करिे (Probate of Will): प्रोबेट म्हिजे अ्ी कायदे्ीर प्रकक्रया ज्यात भारतीय उत्तराधिकार 
अधिननयम, १९२५ कलम ५७, २१३ अन्वये, फकत  मुांबई उच्  न्या यालया े मळू अधिकार क्षते असलेल्या  मुांबई, 
कलकत्ता,  ेन् नई याहठकाि ी  हदवािी न्या यालये मत््यपुता ी सत्यता )authenticity) प्रमाणित करतात. फकत या  
न्यायालयाांना प्रोबेट ा अधिकार आहे. याबाबत ा ननिगय भर्वानजी करसनभाई राठोड वव. सरुजमल आनांदराज मेहता 
या प्रकरिात हदनाांक ८ जुल ै२००३ रोजी मुांबई उच्   न् यायालयाने हदला आहे. इतर हदवािी न्यायालये मत््यूप्त योग्य 
की अयोग्य याबाबत ननिगय देऊ ्कतात.     
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 मतृ्यपूत्रतबतबत मात्वतच ेन्यतयननवतड े: 
* मत््यपूतासाठी कोिताही ननस्त्श् त असा नमनुा कोित्याही कायद्यात साांधर्तलेला नाही. (वेंकटरामा अय्यर वव. 
सुांदरमबाळ, ए.आर.आर- १९४० मुांबई- ४०२) 
* मत््यपूत करिार् याने त्याच्या मालमते्त ी ववल्हेवाट त्याच्या मत््यनूांतर क्ी लावावी हे रपाट केल्याम्वाय त ेमत््यपूत 
पिूगपिे कायदे्ीर होत नाही. (अहमद ब्रबन सलाह वव. मोहमद बाद्हा, ए.आय.आर. १९७२ एस. सी.) 
* १८ वषागखालील व्यकतीने केलेले मत््यपूत अांमलात येऊ ्किार नाही. तसे  जर ती व्यकती अज्ञान असताना  मत् 
झाली तरी असे मत््यपूत ववधिग्रा् य व प्रभाव्ाली ठरिार नाही. (के. ववजयरत्नम वव. सदुरसनराव ए. आय.आर. 
१९२०, मद्रास-२३७) 
* मत््यपूत खरे नाही, त ेखोटे आहे हे मसद्ि करण्या ी जबाबदारी जो तसा अरोप करतो त्याच्याकड ेआहे. ( ांद्रकाांत 
मेढी वव. लखेश्वरनाथ ए.आय.आर- १९७६ र्ोहत्ती पान -९८) 
* मत््यपूत हा एक पववत दरत मानला र्ेला आहे. अ्ा दरताद्वारे मत् व्यकती आपल्या सांपत्तीच्या ववल्हेवाटीबाबत ी 
इच्छा व्यकत करीत असत.े म्हिून मत््यपूता  ेएक र्ांभीर व पववत दरत म्हिून पालन केल ेर्ेले पाहहज.े (रामर्ोपाल 
लाल वव. ऐवपनकुमार ४९.ए. आय. आर ४१३) 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
१५.     म जस् लम ाभमगय व् यक तीच् यत मतृ्यूपत्रतबततच् यत तरत द  
भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम ५८ अन् वये हा कायदा मसु्त्र लम व् यक तीच् या मत्् यपूताबाबत (वमसयतनामा) लार् ू
होत नाही. मसु्त्र लम िममगय व् यक तीांसाठी मत्् यपूताबाबतच् या तरतदूी त् याांच् या 'हेदाय' या बाराव् या ्तकातील अधिक्त 
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ग्रांथात हदलेल् या आहेत. यासांबांिात दसुरा ग्रांथ 'फतवा आलमधर्री' हा सतराव् या ्तकात मलहहण् यात आला. '्राय-उल-
इर लाम' हा ग्रांथ प्रामखु् याने म्या पांथीय मसु्त्र लमाांसाठी आहे. 
 

 स् वतक्षर : मसु्त्र लम िममगय व् यक तीने केलले् या मत्् यपूतावर र वाक्षरी केली नसेल ककां वा त् यावर साक्षीदाराां े साक्षाांकन 
नसले तरी त ेमत् यपूत विै मानले जात.े  
 

  सज्ञतनतत: मसु्त्र लम कायद् यानसुार परुूष व् यक ती १५ वष ेवया ा झाल् यावर त् याला सज्ञान समजले जात.े इांडडयन 
मेजॉररटी ॲक ट, १८७५ अन् वये परुूष व् यक ती १८ वष ेवया ा झाल् यावर त् याला सज्ञान समजतात परांत ूजर अ्ी व् यक ती 
अज्ञान असताांना न् यायालयाने त् याच् याबाबत 'पालक' नेमला असेल तर अ्ी व् यक ती २१ वष ेवया ा झाल् यावर त् याला 
सज्ञान समजतात. इांडडयन मेजॉररटी ॲक ट, १८७५ हा सवगिममगयाांना लार् ूअसल् याने मसु्त्र लम परुूष व् यक ती १८ वष े
वया ा झाल् यावर सज्ञान समजली जात.े १५ वष ेवया ी सज्ञानता केवळ वववाह, तलाक. मेहेर याांसाठी  लार् ूआहे. 
 
 गभगस् थ भशश:ू मसु्त्र लम िमागनसुार त् या  व् यक तीच् या नावे मत्् यपूत करता येत ेजी मत्् यपूत करिार् या व् यक तीच् या 
मत्् यचू् यावेळी जीववत असेल. तथावप, मत्् यपूत करण् याच् यावेळी र्भागत असिार् या म्् ूा जन् म मत्् यपूत करिार् या 
व् यक तीच् या मत्् यनूांतर सहा महहन् यात झाला तर त् याच् या नावे केलेले मत्् यपूत ग्रा् य मानले जात.े 
 

 मजग-उल-मौत: मसु्त्र लम िममगय व् यक तीला त् या ा दफन ख ग व कजग फेडीसाठी आवश् यक रक कम सोडून, त् याच् या 
सांपत्तीच् या १/३ सांपत्तीपरुत ेमत्् यपूत कोित् याही वारसाांच् या सांमतीम्वाय करता येत.े १/३ सांपत्तीपेक्षा जार त सांपत्ती े 
मत्् यपूत वारसाांच् या सांमतीने  विै होत.े  
 
 प्रोबेट: भारतीय वारसा कायदा, १९२५  े कलम २१३ मसु्त्र लम व् यक तीला लार् ूहोत नाही. त् यामळेु त् याांना प्रोबेट ी 
आवश् यकता नाही.  
 

 अमतन् य तत् व: मसु्त्रलम कायद्याला अववभकत कुटुांब, मत् व्यकती मारे् स्त्जवांत असिारे, वारसा हकक, जन्ममसध्द 
हक क, ज्येाठ मलुा ा हकक अ्ी तत्व ेमान्य नाहीत. एखाद्या व्यकती ा मलुर्ा, त्या व्यकतीच्या स्त्जवांतपिी मयत 
झाला तर मयताच्या मलुाला मालमते्तत कोिताही हकक नसतो. 
पववत कुरािात, सवग रकत सांबांिी, लग्नामळेु झालेले सांबांिी हे जवळ  ेवारस (्अेरर) मानल ेजातात. मसु्त्रलम 
कायद्यान्वये पववत कुरािात ठरवनू हदल्याप्रमािे सवग वारसाांना हहरसा ममळतो.  
मसु्त्रलम सनु्नी हनफी कायद्यानसुार मसु्त्रलम व्यकती मयत झाल्यानांतर त्याच्या पत्नीला मयत व्यकतीच्या 
मालमते्ततील १/८ ठराववक हहरसा ममळतो. मयत मसु्त्रलम व्यकतीस दोन पत्नी असतील तर प्रत्येक पत्नीला १/१६ 
हहरसा ममळतो. मयताला मलेु असतील तर मलुाला दोन हहरस ेआणि मलुीला एक हहरसा ममळतो.  
 
 अपतत्रतत: मसु्त्रलम कायद्यान्वये ज्या व्यकतीने आत्महत्त्या करण्यासाठी ववष प्रा्न केल ेअसेल ककां वा रवत:ला 
जखमी करुन घेतले असेल अ्ा व्यकतीला वमसयतनामा करण्या ा अधिकार नसतो.   
         

 
१६.       वतरस दतखले 
वतरस दतखलत (Legal Heir Certificate): फकत मयत ्ासकीय अधिकारी/कमग ारी याांच्या वारसाांना आवश्यकता 
असल्यास, मयताच्या भववाय ननवागह ननिी, गॅ्रच्यइुटी इत्यादीां ी रककम ममळिेकामी, वारसाांमध्येौे कोिताही वाद 
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नसेल तर, महारााम मेझरी ननयम, १९६८, ननयम ३५९ अन्वये, तहमसलदाराांना वारस दाखला देण्या ा अधिकार आहे. 
असा दाखला प्रदान करण्यापवूी तहमसलदाराांनी सांक्षक्षप्त  ौक्ी करिे आवश्यक आहे. हा दाखला फकत उपरोकत 
कारिाांसाठी  वापरता येतो. अन्य कोित्याही कारिाांसाठी नाही.  
 
उत्तरतधिकाकतर प्रमतिपत्र (Succession certificates): उत्तराधिकार म्हिज ेअ्ी प्रकक्रया, ज्यामळेु मत््यपुत करिायागच्या 
इच्छेनसुार )testator's will) ककां वा मत््यपुत न करता मयत झालेल्या )intestacy) व्यकती ी मालमत्ता ममळण्यास 
लाभाथी पात ठरतात. भारतीय उत्तराधिकार अधिननयम, १९२५ च्या कलम ३७० अन्वये उत्तराधिकार प्रमािपत प्रदान 
करण्याौा ा अधिकार फकत हदवािी न्यायालयाला  आहे. कोित्याही मयताच्या रथाांवर मालमते्तबाबत वारसाांमध्ये वाद 
असल्यास उत्तराधिकार प्रमािपत आवश्यक असत.े असे प्रमािपत प्रदान करण्यापवूी न्यायालयातफे दोन्ही पक्षाांना 
त्या ी बाजू आणि परुावे सादर करण्या  ी सांिी देण्यात येत.े      
 
नतमननदेभशत व्यकती (Nominee): ववमा कायद्यान्वये नामननदेम्त व्यकती ी तरतदू आहे. नामननदेम्त व्यकती ी 
भमुमका एजांट ककां वा ववश्वरत) )trustee) सारखी असत.े नामननदेम्त व्यकती म्हिजे वारस ककां वा मत््यपुतान्वये 
केलेल्या दाना ा वारस ककां वा वारसा ा अन्य प्रकार नाही हे लक्षात ठेवावे. मयताच्या मालमते्त े त्याच्या कायदे्ीर 
वारसाांमध्ये वाटप करिे हे नामननदेम्त व्य कती् े कतगव्य असत.े मयताच्या मालमते्तत नामननदेम्त व्यकतीला हकक 
असेल  असे नाही. मयताच्या मालमते्त े वाटप, मयताच्या वारसाांमध्ये सरुळीतपिे व्हा्वे यासाठी ननमागि केली ती एक 
व्यवरथा  आहे.   
 
         
 
 
 
१७.       शब्दतथग 
Testator: अ्ी व्यकती ज्याने मत््यपूवूी मत््यपुत केले आहे.  
Intestate: अ्ी व्यकती ज्याने मत््यपूवूी मत््यपुत केलेले नाही.  
Legatee/Beneficiary: अ्ी व्यकती ज्याला मत््यपुतान्वये मालमत्ता ममळाली आहे.  
Executor: अ्ी व्यकती ज्या  ी नेमिूक मत््यपुत करिायागने ककां वा आदे्ान्वये न्याौायालयाने, मयताच्या मालमते्त े 
मत््यपुतानसुार वाटप करण्यासाठी केलेली आहे. अ्ी व्य्कती मत््यपुत करिायाग मयत व्यकती ी कायदे्ीर प्रनतननिी 
म््िून काम करत.े 
         
        


