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शरीयत कायदा १९३७
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शरीयत कायदा -१९३७: शरीयत या शब् दाचा अर्थ

ʻअविंबवायचा मार्थʼ असा आह.े हा कायदा ७ ऑक्टोबर 

१९३७ रोजी अंमिात आिा. यािा म जिम िर्मथयांचा 

व्यजिर्त कायदा मानिे जात.े या कायद्यातीि किम २ 

अन्वये, रुढी व परंपरा जवरुध्द असिी तरी, शेतजमीन सोडून 

इतर अन्य बाबी जसे, वारसा हक्क, स्त्रीयांची जवशेष संपत्ती, 

जनकाह, तिाक, उदरजनवाथह, मेहर, पािकत्व, बक्षीस, न्यास, 

न्यासाची मािमत्ता, वक्फ या सवथ बाबी म जिम व्यजिर्त 

कायदान्वये ठरजवल्या जातीि.त्यासाठी असिेल्या अटी म्हणजे

(१) व्यिी िमाथने म सिमान असावी (२) भारतीय करार 

कायद्यातीि किम ११ अन्वये, व्यिी करार करण्यास सक्षम 

असावी. (३) हा कायदा ज्या प्रदशेात िार्ू असेि त्या 

प्रदशेातीि रजहवासी असावी.
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शरीयत कायदा हा म जिम िर्मथयांचा व्यजिर्त कायदा असून 

तो जर्भरातीि सवथ म जिम िर्मथयांसाठी िार्ू आह.े म जिम 

कायद्याचे प्रम ख चार उर्म स्त्रोत आहते. 

(१) पजवत्र क राण, (२) स न्ना, (३) इज् मा, (४) ककयास. 

याजशवाय इ तेहसान, इज तदिि, इज तिाह, रुढी, परंपरा, 

राष्ट्रीय कायद ेही द य्यम उर्म स्त्रोत आहते. 

िार्मथक आजण राजकीय भेदांम ळे म जिम समाजात 

(१) जशया (२) स न्नी हे दोन पंर् बनिे. या दोन्ही पंर्ांचे 

वारसाजवषयीच ेवेर्वेर्ळे जनयम आहते. 
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म जिम समाजात िग्न (जनकाह), घटफोट (तिाक), मेहर

(िग्नाआिी नवरदवेाने नवर् या म िीिा दणे्याची रक्कम), 

बक्षीस पत्र (जहबा), मृत् य पत्र (वजसयतनामा), वारसा हक्क, 

पािनपोषण, अज्ञान पािकत्व, वक्फ आदी सवथ बाबी म जिम 

कायद्यान्वये पार पाडल्या जातात. 

म जिम व्यिीमाफथ त न्यायाियात दाखि दाव्यातही म जिम 

कायद्यान्वये प्रकरण चािविे जाते.

हहदं  उत्तराजिकार अजिजनयम, १९५६च्या तरत दी म ज िम 

िर्मथयांना िार्ू होत नाहीत. त्यांच्या जमळकतीचे वारस 

म ज िम व्यिीर्त (पसथनि िॉ) कायद्यातीि तरत दीप्रमाणे 

ठरजविे जातात. 
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म जिम वारसा हक्क कायदा हा चार इिाजमक कायद्यांचा संग्रह 

आह.े  

(१) पजवत्र क राण (२) स न्नी (प्रेजषतािा मानणारे) 

(३) इज्मा (ठराजवक म द्द्द्यावर जनणथय घेतांना समाजातीि 

स जशक्षीत िोकांचा जवचार घेणारे) 

(४) किया (दवेाने जे चांर्िे आजण योग्य ठरवून कदिे आह ेत्यात

स िारणा करणारे).

म ज िम िमाथत वारसा हा वैयक् तीक ʻशरीयत कायद्याचाʼ 

अजवभाज्य भार् मानिा जातो. 

पजवत्र क राणातीि तरत दीन् वये म ज िम िर्मथय व् यक् तींना

एकमेकांकडून वारसा जमळतो. म्हणून, मयत व्यिीच्या 

मािमत्तेत नातेवाईकांचा कायदशेीर वाटा असतो. 
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म ज िम िर्मथय व् यक् ती मरण पावते तेव्हा त् याच् या 

जमळकतीत न चार कतथव्ये पार पाडणे अजनवायथ असते.

अंत् यसं कार व 

दफन जविीचा खचथ

मयत व्यिीवर

असणारे कजथ 

फेडण.े

मयत व् यक् तीने

मतृ् य पत्र करून

ठेविे असेि तर

त् याप्रमाणे पूतथता

करणे

शरीयत 

कायद्द् यान सार 

मयताच् या 

संपत्तीच ेवाटप 

करणे.
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म ज िम िर्मथय व् यक् तींचे जवजवि प्रकारचे वारस

म जिम कायद्यांतर्थत म ज िम िर्मथय व् यक् तींच् या वारसांचे

खािीि श्रेणींमध्ये वर्ीकरण केिे जाऊ शकते:

१. भार्िारक 
(Sharers)

२. अवशषे/ 

अवजशष्ट 
(Residuary/

Remaining)

३. दरूचे वंशज
(Distant Kindred)
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१. भार्िारक (SHARERS):

हे पजवत्र क राणात नमूद प्रार्जमक 

वारस आहते आजण पजवत्र

क राणच्या जनयमांन सार त्यांना 

मयत व् यक् तीच् या मािमत्तेचा 

जवजहत वाटा जमळण्याचा हक्क आह.े 

हे वारस नेहमीच वारस हक् काच् या

जहश् शाचे हक्कदार असतात. ते 

किीही पूणथपणे वर्ळिे जात

नाहीत. त्यांची संख्या १२ आह.े 



पती
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पत् नी म िर्ी
म िाची 

म िर्ी/म िर्ा

वडीि आई

आजोबा

(वडीिाचंे

वडीि)

आजी

(वडीिाचंी

आई)

सख् खी 

बहीण
(Full sister)

सावत्र/सर्ोत्र बहीण
(Consanguine 

sister) 

(एकच वडीि पण

जभन्न आई)

सहोदर बहीण
(Uterine sister) 

(आई एकच पण 

वडीि वेर्ळे)

सहोदर भाऊ
(Uterine brother) 

(आई एकच पण 

वडीि वेर्ळे)

ज्याची आई एकच आहे पण वडीि वेर्ळे आहते:- Uterine brother/ sister/half sister 

ज्याचे वडीि एकच आहते पण आई वेर्ळी आह:े- Consanguine/ agnate brother/ sister

मयत म ज िम िर्मथय व् यक् तीचा/ची



२. अवशेष/ अवजशष्ट (Residuary/Remaining)

हे वारस केवळ प रुषांद्वारे मयत व्यिीशी संबंजित असतात. 

त्यांना, मयताच् या मािमत्तेत अवजशष्ट वाटा जमळण्याचा हक्क 

आह.े भार्िारकांनी जवजहत जह सा घेतल्यानंतर उवथरीत

मािमत्तेत त्यांना जह सा जमळण् याचा अजिकार असतो.

३. दरूचे वंशज (Distant Kindred)

भार्िारक आजण अवशेष वारस उपजर्त नसल्यास, मयत

व् यक् तीची मािमत्ता दरूचे वंशज असिेल् या नातेवाईकांकडे

प्रक्ांत होते. उदा. आजोबा (आईचे वडीि), मावशी, भाची 

आजण स्त्री कडीि च ित भाऊ यांचा समावेश होतो.
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सवथ भार्िारकांना समभार् वाटप केिे जातात. यात मािमत्ता

संपिी तर वाटप प्रकक्या पूणथ होते. अन्यर्ा, 

अवशेष/ अवजशष्ट वारसांना संपत्तीची उवथररत भार् जमळतो. 

जर कोणतेही भार्िारक ककंवा अवशेष/ अवजशष्ट वारस नसतीि

तर दरूच् या वंशजांना मािमत्ता जमळते.

परंत , भार्िारक ककंवा अवशेष/ अवजशष्ट वारस ककंवा दरूचे

वंशज असे कोणीही वारस नसतीि तर मयत व् यक् तीची

मािमत्ता राज्याच्या जतजोरीत जमा होईि.

13
डॉ .  सं ज य  क ं डे ट क र ,  उ प जज ल् हा जिका री

जमळकत वाटपाची प्रकक्या
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 इंग्रजी कायद्द् यात असिेिा 'र्ावर संपत्ती' ककंवा

'वारसाने जमळािेिी संपत्ती' ककंवा ' वअर्जथत संपत्ती' असा 

भेद म ज िम कायद्द् यात केिा जात नाही. सवथ संपत् ती

सारखीच समजिी जाते.  

 हहदं ूकायद्द् यामध्ये असिेिा 'वजडिोपार्जथत संपत्ती' आजण

'वसंपाकदत संपत्ती' असा भेद म ज िम  कायद्द् यात नसतो. 

 म ज िम कायद्द् यात संय ि ककंवा एकत्र क ट ंब ही संकल् पना 

नसते. 

अमान् य संकल् पना
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 म ज िम  िर्मथय व्यिीची सवथ प्रकारची मािमत्ता त् याच् या 

एकट् याच्या मािकीची असते व तो मयत झाल्यावर अशी

संपत्ती त् याच् या वारसांकडे त्यांच्या जवहीत जहश् शाप्रमाणे प्रक्ांत 

होते.

 म ज िम  कायद्द् यािा 'जन्मजसद्ध अजिकार' हे तत् व मान्य 

नाही. म ज िम िर्मथय व्यिीचा वारसाजिकार पूवथवामीच्या 

मृत्य नंतरच जनमाथण होतो. पूवथवामी जीवंत असतांना केवळ 

जन्माम ळे पूवथवामीच्या संपत्तीत काहीही जहतसंबंि जनमाथण 

होत नाहीत तसेच संभाव्य उत्तराजिकाराचे हतांतरण जनरर्थक 

ठरते.

 म ज िम िर्मथय कायद्द् यािा प्रजतजनिीत्वाचे तत्व मान्य नाही, 

मात्र याबाबतीत जशया आजण स न्नी यांच्या जनयमात फरक आह.े 
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म जिम कायद्यान्वये बक्षीसािा ‘जहबा’ म्हणतात. जी म जिम 

िर्मथय व्यिी वजडिोपार्जथत र्ावर/जंर्म मािमत्ता िारण 

करीत असेि ती व्यिी, इतर सहिारकांची ‘जहबा’ साठी संमती 

नसिी तरीही त्याची र्ावर/जंर्म जमळकत ‘जहबा’ म्हणून दऊे 

शकेि.

‘जहबानामा’ साठी आवश्यक असिेल्या अटी म्हणजे

(१) ‘जहबा’ दणेार् याची इच्छा व त्याचे प्रकटीकरण

(२) ज्यािा ‘जहबा’ द्यावयाचा आह ेत्याची अर्वा त्याच्या 

वतीने द सर् याची संमती. (३) जी मािमत्ता ‘जहबा’ द्यावयाची 

आह ेत्या मािमत्तेचा प्रत्यक्ष अर्वा अप्रत्यक्ष ताबा कदिा 

पाजहजे. यापैकी एकही र्ोष्ट घडिी नाही तर ‘जहबा’ व्यवहार 

अवैि ठरतो.

बक्षीस (जहबा)
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म जिम िमाथत जविवेिा वारस म्हणून डाविता येत नाही. 

आपत्यहीन जविवेिाही मयत पतीच् या जमळकतीत, 

अंत्यजविी, कजथ आजण इतर कायदशेीर खचथ भार्जवल्यानतंर 

१/४ जहसा जमळतो. 

तर्ाजप, आपत्ये ककंवा नातवंडे असिेल्या जविवेिा मयत 

पतीच्या जमळकतीत, अंत्यजविी, कजथ आजण इतर कायदशेीर 

खचथ भार्जवल्यासनंतर १/८ जहसा जमळतो. 

म जिम जविवा
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परंत जर एखाद्या म जिम व्यिीने आजारपणात त् याची सेवा 

करणार् या एखाद्या स्त्रीशी िग्न करण् याचा जवचार केिा असेि 

परंत िमाथन सार िग्नाबाबतची पररपूतताथ करण्याआिी तो, त्या 

आजारपणात मयत झािा तर अशा  त्रीिा वारस म्हणून जहसा 

जमळत नाही. 

तर्ाजप, अशा आजारी व्यिीने आजारपणात  वत:च् या पत् नीिा

घटफोट कदिा आजण नंतर तो त्या आजारपणात मयत झािा 

तर त् याच् या पत् नीिा, पतीच्या जमळकतीत वारस म्हणून जहसा 

जमळतो आजण जतचा हा वारसाजिकार, ती प नर्वथवाह करीत 

नाही तोपयंत चािू राहतो.  
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अनौरस अपत्य

जववाहबाह्य अनौरस अपत्य ह ेफि त्याच्या आईचे अपत्य आह े

असे मानण्यात येते. अशा आपत्यािा आईचा आजण

आईकडूनच्या नातेवाईकांचा वारसा जमळतो आजण आई आजण 

जतेचे नातेवाईक यांना अनौरस आपत्यांचा वारसा जमळतो. 

त्यात जपता आजण त्याचे नातेवाईक आजण अनौरस प त्र 

यांच्यामध्ये परपर वारसाजिकार जमळत नाही. 

एका स्त्रीिा औरस आजण अनौरस असे प त्र असतीि तर 

अनौरस प त्र औरस प त्राचा वारस होऊ शकत नाही असे 

अिाहाबाद उच्च न्यायाियाने म् हटिे आहे.
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एखादी व्यिी दोन नात्यांम ळे मृताची वासरदार असेि तर त्या 

व्यिीिा दोन्ही नात्यांनी वारसाजिकार जमळतो. 

एका स्त्रीने आपल्या च ित भावाशी जववाह केिा. प ढे ती मयत 

झािी. जतच्या पतीिा पती म्हणून एक आजण च ित भाऊ म्हणून 

एक असा द हरेी जहसा जमळतो.

अनौरस अपत्यांना वारसाजिकार आह ेककंवा कसे याबद्दि मतभेद 

आह.े एक मत असे आह ेकी अनौरस अपत्ये फि आईचे वारसदार 

होतात, त्यांना वडीिांचा वारसा जमळत नाही. 

म ल्िांच्या मते या बाबतीत जविी असा आह ेकी, अनौरस 

अपत्यािा आईचास द्धा वारसा जमळत नाही आजण आई ककंवा 

जतचे नातेवाईक यांना अनौरस अपत्यांचा वारसा जमळत नाही. 

दोन ककंवा अजिक नाती

अनौरस अपत्य बाबत मतभेद
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पती-पत्नी ह ेदोघेही जववाहसंबंिाम ळे भार्िारकांच्या यादीत 

आिे आहते. स्त्री मयत झािी आजण जतच्या मार्े जतचा पती 

आजण अपत्ये ककंवा प त्राची अपत्ये राजहिी तर पतीिा १/४ 

जहसा जमळतो.

असे नसिे तर १/२ जहसा जमळतो. या उदाहरणात पती 

आजण पत्नी यांच्या जार्ांची उिटापािट केिी तर पत्नीिा 

अन क्मे १/८ ककंवा १/४ जहसा जमळतो. पत्नी अनेक 

असल्यास त्यांच्यामध्ये १/८ ककंवा १/४ जहसा समप्रमाणात 

जवभार्िा जाईि.  

वजडिांप्रमाणे आईिाही अजनवायथपणे जहसा जमळतोच. 

पती-पत्नी
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भारतीय वारसा कायदा, १९२५, किम ५८ अन् वये भारतीय वारसा 

कायदा म ज िम व् यक् तीच् या मृत् य पत्राबाबत (वजसयतनामा) िार्ू 

होत नाही. म ज िम िर्मथय व् यक् तींसाठी मतृ् य पत्राबाबतच् या तरतूदी 

त् यांच् या 'हदेाय' या बाराव् या शतकातीि अजिकृत ग्रंर्ात कदिेल् या 

आहते. यासंबंिात द सरा ग्रंर् 'फतवा आिमजर्री' हा सतराव् या 

शतकात जिजहण् यात आिा. 'शराय-उि-इ िाम' हा ग्रंर् प्राम ख् याने 

जशया पंर्ीय म ज िमांसाठी आहे.

म ज िम िर्मथय व् यक् तीिा त् याचा दफन खचथ व कजथ फेडीसाठी 

आवश् यक रक् कम वर्ळता, त् याच् या संपत्तीच् या १/३ संपत्तीप रत े

मृत् य पत्र वारसांच् या संमतीजशवाय करता येते. १/३ पेक्षा जा त 

संपत्तीचे मृत् य पत्र वारसांच् या संमतीनेच वैि होते.  

म ज िम व् यक् तीच ेमृत् य पत्र

मजथ-उि-मौत
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म ज िम कायद्द् यान सार प रूष व् यक् तीिा १५ वषे वय पूणथ

झाल् यानंतर त् यािा सज्ञान समजिे जाते. इंजडयन मेजॉररटी 
ॲक् ट, १८७५ अन् वये प रूष व् यक् ती १८ वषे वयाचा 

झाल् यावर त् यािा सज्ञान समजतात परंत जर अशी व् यक् ती 

अज्ञान असतांना न् यायाियान ेत् याच् याबाबत 'पािक' नेमिा 

असेि तर अशी व् यक् ती २१ वषे वयाचा झाल् यावर त् यािा 
सज्ञान समजतात. इंजडयन मेजॉररटी ॲक् ट, १८७५ हा 

सवथिर्मथयांना िार्ू असल् यान ेम ज िम प रूष व् यक् ती १८ वषे 

वयाचा झाल् यावरच सज्ञान समजिी जाते. १५ वषे वयाची 

सज्ञानता केवळ जववाह, तिाक. मेहरे यांसाठीच िार्ू आह.े

सज्ञानता
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म ज िम िमाथन सार त् याच व् यक् तीच् या नावे मृत् य पत्र करता 

येते जी मृत् य पत्र करणार् या व् यक् तीच् या मृत् यू समयी जीजवत 

असेि. तर्ाजप, मृत् य पत्र करतांना र्भाथत असणार् या जशशूचा 

जन् म मृत् य पत्र करणार् या व् यक् तीच् या मृत् यूनंतर सहा मजहन् यात 

झािा तर त् याच् या नावे केिेिे मृत् य पत्र ग्राह्य  य मानिे जाते.

म जिम कायद्यान्वये ज्या व्यिीने आत्मह्या करण्यासाठी

जवष प्राशन केिे असेि ककंवा वत:िा जखमी करुन घेतिे

असेि अशा व्यिीिा वजसयतनामा करण्याचा अजिकार

नसतो.  

र्भथ र् जशशू

वजसयतनामासाठी अपात्रता



डॉ .  सं ज य  क ं डे ट क र ,  उ प जज ल् हा जिका री 25

म जिम कायद्यािा अजवभि क ट ंब, मयत व्यिीच् या मार्े 

जीवंत असणारे, , जन्मजसध्द हक् क, ज्येष्ठ म िाचा हक्क अशी 

तत्वे मान्य नाहीत. एखाद्या व्यिीचा म िर्ा, त्या व्यिीच्या 

जजवंतपणी मयत झािा तर मयताच्या म िािा मािमत्तेत 

कोणताही हक्क नसतो.

पजवत्र क राणात, सवथ रि संबंिी, िग्नाम ळे झािेिे संबंिी ह े

जवळचे वारस (शेअरर) मानिे जातात. म जिम कायद्यान्वये 

पजवत्र क राणात ठरवून कदल्याप्रमाणे सवथ वारसांना जहसा 

जमळतो. 

अमान् य तत् व
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म जिम स न्नी हनफी कायद्यान सार म जिम व्यिी मयत 

झाल्यानंतर त्याच्या पत्नीिा मयत व्यिीच्या मािमत्तेतीि 

१/८ ठराजवक जहसा जमळतो. मयत म जिम व्यिीस दोन 

पत्नी असतीि तर प्रत्येक पत्नीिा १/६ जहसा जमळतो. 

मयतािा म िे असतीि तर म िािा दोन जहसे आजण म िीिा 

एक जहसा जमळतो. 

भारतीय वारसा कायदा, १९२५ चे किम २१३ म ज िम

व् यक् तीिा िार्ू होत नाही. त् याम ळे त् यांना प्रोबेटची

आवश् यकता नाही. 



प्रोबेट
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