
 

डॉ. सजंय क ं डटेकर, उपजजल् हाजिकारी            म ज िम उत्तराजिकार जियम Page 1 
 

        म ज िम वारसा जवषयक सववसािारण जियम 
 

शरीयत कायदा हा म जिम िर्मवयांचा व्यजिगत कायदा असूि तो जगभरातीि सवव म जिम 

िर्मवयासंाठी िागू आह.े म जिम कायद्याचे प्रम ख चार उगम स्त्रोत आहते.  

(१) पजवत्र क राण, (२) स न्ना, (३) इज् मा, (४) ककयास. याजशवाय इ तेहसाि, इज तदिि, 

इज तिाह, रुढी, परंपरा, राष्ट्रीय कायदे ही द य्यम उगम स्त्रोत आहते.  

 

म जिम िर्मवय कायद्यान्वये म जिम समाजात प्राम ख् यािे दोि शाखा आहते (१) जशया (२) स न्नी.     

म जिम समाजात िग्न (जिकाह), घटफोट (तिाक), मेहर (िग्नाआिी िवरदेवािे िवर् या म िीिा 

देण्याची रक्कम), बक्षीस पत्र (जहबा), मृत् य पत्र (वजसयतिामा), वारसा हक्क, पाििपोषण, अज्ञाि 

पािकत्व, वक्फ आदी सवव बाबी म जिम कायद्यान्वये पार पाडल्या जातात. म जिम व्यिीमाफव त 

न्यायाियात दाखि दाव्यातही म जिम कायद्यान्वय ेप्रकरण चािविे जाते. 

 

जिटटश राजवटीत म जिम िर्मवयासंाठी काही कायदे केि ेगेि.े त्यातीि शरीयत कायदा-१९३७ 

हा कायदा महत्वाचा आह.े 

 शरीयत कायदा -१९३७: शरीयत या शब् दाचा अर्व ʻअविंबवायचा मागव̓  असा आह.े हा 

कायदा ७ ऑक्टोबर १९३७ रोजी अंमिात आिा. यािा म जिम िर्मवयाचंा व्यजिगत कायदा 

माििे जाते. या कायद्यातीि किम २ अन्वय,े रुढी व परंपरा जवरुध्द असिी तरी, शेतजमीि 

सोडूि इतर अन्य बाबी जसे, वारसा हक्क, स्त्रीयांची जवशेष संपत्ती, जिकाह, तिाक, उदरजिवावह, 

मेहर, पािकत्व, बक्षीस, न्यास, न्यासाची मािमत्ता, वक्फ या सवव बाबी म जिम व्यजिगत 

कायदान्वये ठरजवल्या जातीि.त्यासाठी असिेल्या अटी म्हणजे (१) व्यिी िमाविे म सिमाि 

असावी (२) भारतीय करार कायद्यातीि किम ११ अन्वय,े व्यिी करार करण्यास सक्षम असावी. 

(३) हा कायदा ज्या प्रदेशात िागू असेि त्या प्रदेशातीि रजहवासी असावी. 

 

हहदं  उत्तराजिकार अजिजियम, १९५६च्या तरत दी म ज िम िर्मवयांिा िागू होत िाहीत. त्यांच्या 

जमळकतीचे वारस म ज िम व्यिीगत (पसविि िॉ) कायद्यातीि तरत दीप्रमाणे ठरजवि ेजातात.  

म ज िमांच्या वैयजिक कायद्याप्रमाणे हिाफी स न्नी आजण जशया अशा दोन्ही पंर्ांचे 

वारसाजवषयीचे वेगवेगळे जियम आहते. िार्मवक आजण राजकीय भेदांम ळे स न्नी आजण जशया ह े

दोि पंर् बिि.े  
 

 म जिम वारसा हक्क कायदा हा चार इिाजमक कायद्याचंा सगं्रह आह.े   

(१) पजवत्र क राण   

(२) स न्नी (प्रेजषतािा मािणारे)  
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(३) इज्मा (ठराजवक म द्द्द्यावर जिणवय घेतांिा समाजातीि स जशक्षीत िोकांचा जवचार    

      घेणारे)  

(४) किया (देवािे जे चांगिे आजण योग्य ठरवूि कदिे आह ेत्यात स िारणा करणारे). 

 

 म ज िम व्यिीगत कायद्यान् वय ेवारसाजवषयक सववसािारण जियम खािीिप्रमाण ेआहते. 

म ज िम िमावत वारसा हा वैयक् तीक ʻशरीयत कायद्याचाʼ अजवभाज्य भाग माििा जातो.  

पजवत्र क राणातीि तरत दीन् वये म ज िम िर्मवय व् यक् तींिा एकमेकांकडूि वारसा जमळतो. म्हणूि, 

मयत व्यिीच्या मािमत्तेत िातेवाईकांचा कायदेशीर वाटा असतो. वारसाबाबतचे प्रम ख जियम 

पजवत्र क राणात तपशीिवार कदििेे आहते. 
 

जेव्हा एखादी म ज िम िर्मवय व् यक् ती मरण पावते तेव्हा चार कतववे्य पार पाडावी िागतात.  

मयत व्यिीच्या संपत्तीचा उपयोग प्रर्म खािी िमूद चार बाबींपैकी अि क्रमांक (१) आजण (२) 

साठी केिा जाणे अजिवायव आह.े त्यािंतरच उववरीत जमळकत वारसांमध्य ेजवभागिी जाते. 

१. अंत्यसंकार आजण दफि जविीचा खचव. 

२. मयत व्यिीवर असणारे कजव फेडणे. 

३. मयत व्यिीिे मृत् य पत्र करूि ठेवि ेअसेि तर त् याप्रमाणे पूतवता करण.े  

४. शरीयत कायद्याि सार मयत व्यिीच्या िातेवाईकांिा मयत व् यक् तीच् या संपत्ती आजण 

मािमत्तेच ेवाटप करणे. 
 

 म ज िम िर्मवय व् यक् तींच ेजवजवि प्रकारच ेवारस:  

म जिम कायद्यांतगवत म ज िम िर्मवय व् यक् तींच् या वारसांचे खािीि श्रेणींमध्ये वगीकरण केिे जाऊ 

शकते: 

१. भागिारक (Sharers). 

२. अवशेष/ अवजशष्ट (Residuary/Remaining) 

३. दरूचे वंशज (Distant Kindred) 
 

१. भागिारक (Sharers): 

ह ेपजवत्र क राणात िमूद प्रार्जमक वारस आहते आजण पजवत्र क राणच्या जियमांि सार त्यांिा मयत 

व् यक् तीच् या मािमत्तेचा जवजहत वाटा जमळण्याचा हक्क आह.े ह ेवारस िेहमीच वारस हक् काच् या 

जहश् शाचे हक्कदार असतात. ते किीही पूणवपणे वगळिे जात िाहीत. त्यांची संख्या १२ आह.े  

मयत म ज िम िर्मवय व् यक् तीचा/ची 

(१) पती  (२) पत्नी   (३) म िगी, 

(४) म िाची म िगी (ककंवा म िाचा म िगा इ.) (५) वडीि 

(६) आजोबा (वडीिांचे वडीि) (७) आई (८) आजी (वडीिाचंी आई) 

 (९) सख् खी बहीण (Full sister)  

(१०) सावत्र/सगोत्र बहीण (Consanguine sister) (एकच वडीि पण जभन्न आई) 
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(११) सहोदर बहीण (Uterine sister) (आई एकच पण वडीि वेगळे).  

(१२) सहोदर भाऊ (Uterine brother) 
 

ज्याची आई एकच आह ेपण वडीि वेगळे आहते:- Uterine brother/ sister/half sister  

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

२. अवशषे/ अवजशष्ट (Residuary/Remaining) 

ह ेवारस केवळ प रुषांद्वारे मयत व्यिीशी संबंजित असतात. त्यांिा, मयताच् या मािमत्तेत अवजशष्ट 

वाटा जमळण्याचा हक्क आह.े भागिारकांिी जवजहत जह सा घेतल्यािंतर उववरीत मािमत्तेत त्यांिा 

जह सा जमळण् याचा अजिकार असतो. 
 

३. दरूच ेवशंज (Distant Kindred) 

भागिारक आजण अवशेष वारस उपजर्त िसल्यास, मयत व् यक् तीची मािमत्ता दरूचे वंशज 

असिले् या िातेवाईकांकडे प्रक्रांत होते. उदा. आजोबा (आईचे वडीि), मावशी, भाची आजण स्त्री 

कडीि च ित भाऊ यांचा समावेश होतो. 
 

 जमळकत वाटपाची प्रकक्रया: 

सवव भागिारकांिा समभाग वाटप केिे जातात. यात मािमत्ता संपिी तर वाटप प्रकक्रया पूणव होते. 

अन्यर्ा,  

अवशेष/ अवजशष्ट वारसांिा संपत्तीची उववटरत भाग जमळतो. जर कोणतेही भागिारक ककंवा 

अवशेष/ अवजशष्ट वारस िसतीि तर दरूच् या वंशजांिा मािमत्ता जमळते. 

परंत , भागिारक ककंवा अवशेष/ अवजशष्ट वारस ककंवा दरूचे वंशज अस ेकोणीही वारस िसतीि 

तर  मयत व् यक् तीची मािमत्ता राज्याच्या जतजोरीत जमा होईि. 
 

 समावशे आजण वगळण्याच ेजियम:  

म ज िम कायद्यात, मयत व्यिीशी कायदेशीर रिाचे िाते असिेल्या िातेवाईकांिाच वारस हक् क 

जमळण्याचा अजिकार आह.े अिौरस म ि ेआजण दत्तक म िांिा वारस हक्क जमळत िाही.   

मयत प रुषािे एखाद्द् या गभववती मजहििेा सोडूि कदिे असल्यास, गभावतीि, ि जन्मिेल्या म िाचा 

वाटा राखूि ठेविा जाईि. तसेच घटफोटािंतर प्रजतक्षाकाळ (इद्दत) दरम्याि स्त्री ही 

वारसाहक्कासाठी मयत व्यिीची पत्नी माििी जाते. 
 

 मजहिा आजण वारसा: 

म ज िम कायद्यात, जस्त्रयांिा वारसा हक्क आह.े सामान्यतः जस्त्रयांिा समाि वजडिांकडूि वारसा 

जमळाल्यास प रुषांिा जमळणाऱ्या वारसापैकी अिाव वाटा जमळतो. उदाहरणार्व, जेर् ेमयत 

व्यिीिा म िगा आजण म िगी अशी दोि म ि ेआहते, तेर् ेम िाचा वाटा म िीच्या द प्पट आह.े 

काही पटरजर्तीत जस्त्रयांिा प रुषांच्या बरोबरीिे वाटा जमळू शकतो.  

काही वेळा जस्त्रयांिा प रुषांच्या त ििेत द प्पट वाटा जमळतो.  
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 वारस योग्य सपंत्ती: मयत म ज िम व् यक् तीच् या अंत् यजविीचा खचव आजण त्यावर असणारे कजव 

भागवल्यािंतर जे उरेि त्या संपदेचे वाटप/ जवभागणी वारसांमध् य ेकरण् यात येते.  

 

 अमान् य सकंल् पिा:  

 इंग्रजी कायद्द् यात असिेिा 'र्ावर संपत्ती' ककंवा 'वारसािे जमळािेिी संपत्ती' ककंवा ' वअर्जवत 

संपत्ती' असा भेद म ज िम कायद्द् यात केिा जात िाही. सवव संपत् ती सारखीच समजिी जाते.   

 हहदं ूकायद्द् यामध्ये असििेा 'वजडिोपार्जवत सपंत्ती' आजण 'वसंपाकदत संपत्ती' असा भेद 

म ज िम  कायद्द् यात िसतो.  

 म ज िम कायद्द् यात सयं ि ककंवा एकत्र क ट ंब ही संकल् पिा िसत.े म ज िम  िर्मवय व्यिीची सवव 

प्रकारची मािमत्ता त् याच् या एकट् याच्या मािकीची असत ेव तो मयत झाल्यावर अशी सपंत्ती 

त् याच् या वारसाकंड ेत्यांच्या जवहीत जहश् श्याप्रमाण ेप्रक्रांत होते. 

 म ज िम  कायद्द् यािा 'जन्मजसद्ध अजिकार' ह ेतत् व मान्य िाही. म ज िम िर्मवय व्यिीचा 

वारसाजिकार पूवववामीच्या मृत्य िंतरच जिमावण होतो. पूवववामी जीवंत असतांिा केवळ 

जन्माम ळे पूवववामीच्या संपत्तीत काहीही जहतसंबिं जिमावण होत िाहीत तसेच संभाव्य 

उत्तराजिकाराचे हतांतरण जिरर्वक ठरत.े 

 म ज िम िर्मवय कायद्द् यािा प्रजतजििीत्वाचे तत्व मान्य िाही, मात्र याबाबतीत जशया आजण 

स न्नी यांच्या जियमात फरक आह.े  
 

 वारसाजिकार : म जिम कायद्द् यान् वये ज त्रयांिा वारसाजिकार जमळतो. मात्र िात्याच्या दषृ्टीिे 

एकाच तरावरीि स्त्री-प रुषािा स्त्रीच्या द प्पट जहसा जमळतो. अिौरस संततीिा वडीिांचा 

जहसा जमळत िाही. पण आईचा जह सा जमळतो. मि ष्यवि करणार् या व्यिीस वारसाजिकार 

जमळत िाही. 

 

 म जिम जविवा: म जिम िमावत जविविेा वारस म्हणूि डाविता येत िाही. आपत्यहीि 

जविवेिाही मयत पतीच् या जमळकतीत, अंत्यजविी, कजव आजण इतर कायदेशीर खचव 

भागजवल्यािंतर १/४ जहसा जमळतो. तर्ाजप, आपत्ये ककंवा िातवंडे असिेल्या जविवेिा मयत 

पतीच्या जमळकतीत, अंत्यजविी, कजव आजण इतर कायदेशीर खचव भागजवल्यासिंतर १/८ जहसा 

जमळतो. 

परंत  जर एखाद्या म जिम व्यिीिे आजारपणात त् याची सेवा करणार् या एखाद्या स्त्रीशी िग्न 

करण् याचा जवचार केिा असेि परंत  िमावि सार िग्नाबाबतची पटरपूतताव करण्याआिी तो, त्या 

आजारपणात मयत झािा तर अशा  त्रीिा वारस म्हणूि जहसा जमळत िाही. तर्ाजप, अशा 

आजारी व्यिीिे आजारपणात  वत:च् या पत् िीिा घटफोट कदिा आजण िंतर तो त्या आजारपणात 

मयत झािा तर त् याच् या पत् िीिा, पतीच्या जमळकतीत वारस म्हणूि जहसा जमळतो आजण जतचा 

हा वारसाजिकार, ती प िर्वववाह करीत िाही तोपयंत चािू राहतो.   
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 अिौरस अपत्य: जववाहबाह्य अिौरस अपत्य ह ेफि त्याच्या आईचे अपत्य आह ेअसे मािण्यात 

येते. अशा आपत्यािा आईचा आजण आईकडूिच्या िातेवाईकांचा वारसा जमळतो आजण आई आजण 

जतेचे िातेवाईक यांिा अिौरस आपत्यांचा वारसा जमळतो. त्यात जपता आजण त्याचे िातेवाईक 

आजण अिौरस प त्र यांच्यामध्ये परपर वारसाजिकार जमळत िाही. एका स्त्रीिा औरस आजण 

अिौरस असे प त्र असतीि तर अिौरस प त्र औरस प त्राचा वारस होऊ शकत िाही अस ेअिाहाबाद 

उच्च न्यायाियािे म् हटिे आह.े 

 

 पती-पत्नी: ह ेदोघहेी जववाहसंबंिाम ळे भागिारकांच्या यादीत आि ेआहते. स्त्री मयत झािी 

आजण जतच्या मागे जतचा पती आजण अपत्य ेककंवा ककतीही खािच्या प त्राची अपत्ये राजहिी तर 

पतीिा १/४ जहसा जमळतो आजण अस ेिसि ेतर १/२ जहसा जमळतो. या उदाहरणात पती आजण 

पत्नी यांच्या जागांची उिटापािट केिी तर पत्नीिा अि क्रमे १/८ ककंवा १/४ जहसा जमळतो. पत्नी 

अिेक असल्यास त्यांच्यामध्ये १/८ ककंवा १/४ जहसा समप्रमाणात जवभागिा जाईि.   
 

वजडिापं्रमाण ेआईिाही अजिवायवपणे जहसा जमळतोच.  

 

 कन्या: काहीही झाि ेतरी कन्या वारसदार होतेच. एकच कन् या असिे तर जतिा १/२ जहसा 

जमळतो. पण दोि ककंवा अजिक कन्या असल् यास त्यांिा सवांिा जमळूि २/३ जहसा जमळतो. मयत 

व् यक् तीिा प त्र असल्यास कन्या अवशेषग्राही होते. प त्रािा जतच्या द प्पट जहसा जमळतो.   

 

 बहीण: बहीणीच्या अजतत्वाम ळे कन्या अपवर्जवत होत िाही. मृतािा एक कन्या आजण एक 

बहीण असल्यास कन्येिा जहसेदार म्हणूि जतचा १/२ जहसा व बहीणीिा १/२ जहसा जमळतो. 

त्याचप्रमाण ेदोि कन्या आजण दोि बजहणी असल्यास, दोि कन्यांिा जमळूि २/३ जहसा जमळतो.  

 

 प त्राची कन्या: प त्र ककंवा कन्या यांच्यापैकी कोणीही िसेि तर प त्राच्या कन्येिा १/२ जहसा, 

आजण प त्राच्या दोिपेक्षा अजिक कन्या असतीि तर त्यांिा २/३ जहसा जमळतो. मात्र काही 

पटरजर्तीत प त्राच्या कन्येचा जहसा १/६ होतो आजण समाि प त्राचा प त्र असल्यास ती 

अवजशष्टग्राही होते. पण प त्राची कन्या आजण प त्राची कन्येची कन्या असल्यास त्यांिा जमळूि २/३ 

जहसा जमळतो.  
  

 सहोदर भाऊ ककंवा सहोदर बजहण- ह ेप्रार्जमक वारसदार िव्हते. त्या दोघांिाही प्रत्येकी १/६ 

जहसा जमळतो. दोि सहोदर भाऊ ककंवा सहोदर बजहणी असल्यास सहोदर भावाचा १/३ आजण 

सहोदर बजहणीचा १/३ जहसा असतो. दोि सहोदर भावांमध्ये वारसाजिकार उत्पन्न होण्यासाठी 

ते दोघेही औरस असावे िागतात. एका स्त्रीिा एक औरस आजण एक अिौरस अस ेदोि प त्र झाि े

तर ते दोघ ेसहोदर भाऊ होत िाहीत आजण ते एकमेकांचे वारसदार होत िाहीत. 
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भागिारक ककंवा अवजशष्टग्राही वारसापंैकी कोणीही वारस असल्यास दरूचे वंशज अपवर्जवत 

होतात. यािा अपवाद पती आजण पत्नी. ते हयात असि ेआजण भागिारक आजण अवजशष्टग्राही 

यांच्यापैकी द सरे कोणीही वारस िसि ेतरी पती पत्नीचे जहस ेवजा जाता बाकी संपदा दरूच्या 

वंशजाकंड ेजाते.  सववसािारणपण,े िजीकचे वारसदार दरूच्या वारसािंा अपवर्जवत करतात.  

 

 प्रत्यावतवि: सवव भागिारकांचे जहस ेकदल्यािंतर संपदेचा काही भाग जशल् िक राजहिा आजण 

कोणीही अवजशष्टग्राही वारस िसिे तर तो उववटरत भाग परत भागिारकांकडे येतो आजण तो 

भागिारकांमध्य ेत्यांच्या त्यांच्या जहश्श्याप्रमाण ेजवभागिा जातो. या परत येण्याच्या कक्रयिेा 

पाटरभाजषक शब्दात 'प्रत्यावतवि’ म्हणतात.  

भागिारकांच् या यादीतीि अजतत्वात असिेल्या सवव हक्कदार वारसदारांचे ठराजवक जहस े

कदल्यािंतर उववटरत सवव संपदा अवजशष्टग्राहींकडे येते. त्यांच्यापैकी एक व्यिी जरी असिी तरी 

उववटरत संपदा भागिारकांकड ेप्रत् यावतीत होणार िाही. तर्ाजप, अवजशष्टग्राहींपैकी कोणीही 

वारस िसिे तर तो उववटरत भाग दरूच्या वंशजाकंड ेि जाता भागिारकांकड ेप्रत् यावतीत होईि.  

याबाबतीत अपवाद पती आजण पत्नी. अवजशष्टग्राहींपैकी कोणीही िसिे आजण पती ककंवा पत्नी 

भागिारक वारस असतीि तर उववटरत संपदा पती ककंवा पत्नी यांच्याकडे परत ि येता दरूच्या 

वंशजांकड ेजाते. परंत  अवजशष्टग्राही वारस िसतीि आजण दरूचे वंशजही िसतीि आजण पती 

ककंवा पत्नी ककंवा दोघेही इतकेच वारसदार असतीि तर मात्र संपदा त्यांच्याकड,े जतच्याकडे ककंवा 

दोघांकड ेपरत येईि. अशावेळी संपदा सरकारजमा होणार िाही. 

 

 बक्षीस (जहबा): म जिम कायद्यान्वये बक्षीसािा ‘जहबा’ म्हणतात. जी म जिम िर्मवय व्यिी 

वजडिोपार्जवत र्ावर/जंगम मािमत्ता िारण करीत असेि ती व्यिी, इतर सहिारकांची ‘जहबा’ 

साठी संमती िसिी तरीही त्याची र्ावर/जंगम जमळकत ‘जहबा’ म्हणूि देऊ शकेि. 

‘जहबािामा’ साठी आवश्यक असिले्या अटी म्हणजे (१) ‘जहबा’ देणार् याची इच्छा व त्याचे 

प्रकटीकरण (२) ज्यािा ‘जहबा’ द्यावयाचा आह ेत्याची अर्वा त्याच्या वतीिे द सर् याची संमती. 

(३) जी मािमत्ता ‘जहबा’ द्यावयाची आह ेत्या मािमत्तेचा प्रत्यक्ष अर्वा अप्रत्यक्ष ताबा कदिा 

पाजहजे. यापैकी एकही गोष्ट घडिी िाही तर ‘जहबा’ व्यवहार अविै ठरतो. 

 

 काही सकंीणव तरत दी: 

१) सरकारजमा : िातेवाईक वारसदारांपैकी कोणीही जजवंत िसल्यास, मयताची संपदा 

सरकारजमा होते. 



 

डॉ. सजंय क ं डटेकर, उपजजल् हाजिकारी            म ज िम उत्तराजिकार जियम Page 7 
 

२) अिौरस अपत्य: अिौरस अपत्यांिा वारसाजिकार आह ेककंवा कसे याबद्दि मतभेद आह.े एक 

मत अस ेआह ेकी अिौरस अपत्य ेफि आईचे वारसदार होतात, त्यांिा वडीिांचा वारसा जमळत 

िाही.  

म ल्िाचं्या मते या बाबतीत जविी असा आह ेकी, अिौरस अपत्यािा आईचास द्धा वारसा जमळत 

िाही आजण आई ककंवा जतचे िातेवाईक यांिा अिौरस अपत्यांचा वारसा जमळत िाही.  

 

३) दोि ककंवा अजिक िाती: एखादी व्यिी दोि िात्यांम ळे मृताची वासरदार असिे तर त्या 

व्यिीिा दोन्ही िात्यांिी वारसाजिकार जमळतो. एका स्त्रीिे आपल्या च ित भावाशी जववाह केिा. 

प ढ ेती मयत झािी. जतच्या पतीिा पती म्हणूि एक आजण च ित भाऊ म्हणूि एक असा द हरेी 

जहसा जमळतो. 

 

 म ज िम व् यक् तीच ेमतृ् य पत्र: 

भारतीय वारसा कायदा, १९२५, किम ५८ अन् वये भारतीय वारसा कायदा म ज िम व् यक् तीच् या 

मृत् य पत्राबाबत (वजसयतिामा) िागू होत िाही. म ज िम िर्मवय व् यक् तींसाठी मृत् य पत्राबाबतच् या 

तरतूदी त् यांच् या 'हदेाय' या बाराव् या शतकातीि अजिकृत गं्रर्ात कदिले् या आहते. यासंबिंात द सरा 

गं्रर् 'फतवा आिमजगरी' हा सतराव् या शतकात जिजहण् यात आिा. 'शराय-उि-इ िाम' हा ग्ररं् 

प्राम ख् यािे जशया पंर्ीय म ज िमांसाठी आह.े 
 

सज्ञािता: म ज िम कायद्द् याि सार प रूष व् यक् ती १५ वषे वयाचा झाल् यावर त् यािा सज्ञाि 

समजि ेजाते. इंजडयि मजेॉटरटी ॲक् ट, १८७५ अन् वये प रूष व् यक् ती १८ वषे वयाचा झाल् यावर 
त् यािा सज्ञाि समजतात परंत  जर अशी व् यक् ती अज्ञाि असतांिा न् यायाियािे त् याच् याबाबत 

'पािक' िेमिा असिे तर अशी व् यक् ती २१ वषे वयाचा झाल् यावर त् यािा सज्ञाि समजतात. 

इंजडयि मेजॉटरटी ॲक् ट, १८७५ हा सवविर्मवयांिा िागू असल् यािे म ज िम प रूष व् यक् ती १८ वषे 
वयाचा झाल् यावरच सज्ञाि समजिी जाते. १५ वषे वयाची सज्ञािता केवळ जववाह, तिाक. मेहरे 

यांसाठीच िागू आह.े 
 

गभव र् जशश:ू म ज िम िमावि सार त् याच व् यक् तीच् या िावे मृत् य पत्र करता येते जी मृत् य पत्र 

करणार् या व् यक् तीच् या मृत् यू समयी जीजवत असिे. तर्ाजप, मृत् य पत्र करतांिा गभावत असणार् या 

जशशूचा जन् म मृत् य पत्र करणार् या व् यक् तीच् या मृत् यिंूतर सहा मजहन् यात झािा तर त् याच् या िावे 

केििेे मृत् य पत्र ग्राह् य माििे जाते. 
 

 मजव-उि-मौत: म ज िम िर्मवय व् यक् तीिा त् याचा दफि खचव व कजव फेडीसाठी आवश् यक रक् कम 

सोडूि, त् याच् या संपत्तीच् या १/३ संपत्तीप रते मृत् य पत्र कोणत् याही वारसांच् या संमतीजशवाय करता 

येते. १/३ सपंत्तीपेक्षा जा त संपत्तीचे मृत् य पत्र वारसांच् या संमतीिेच वैि होते.   
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 प्रोबटे: भारतीय वारसा कायदा, १९२५ चे किम २१३ म ज िम व् यक् तीिा िागू होत िाही. 

त् याम ळे त् यांिा प्रोबेटची आवश् यकता िाही.   
 

अपात्रता: म जिम कायद्यान्वये ज्या व्यिीिे आत्महत्त्या करण्यासाठी जवष प्राशि केि ेअसेि 

ककंवा वत:िा जखमी करुि घेतिे असिे अशा व्यिीिा वजसयतिामा करण्याचा अजिकार 

िसतो.   

 

 अमान् य तत् व: म जिम कायद्यािा अजवभि क ट ंब, मयत व्यिीच् या मागे जीवंत असणारे, , 

जन्मजसध्द हक् क, ज्येष्ठ म िाचा हक्क अशी तत्वे मान्य िाहीत. एखाद्या व्यिीचा म िगा, त्या 

व्यिीच्या जजवंतपणी मयत झािा तर मयताच्या म िािा मािमत्तेत कोणताही हक्क िसतो. 

पजवत्र क राणात, सवव रि संबंिी, िग्नाम ळे झािेि ेसंबंिी ह ेजवळचे वारस (शेअरर) मािि े

जातात. म जिम कायद्यान्वये पजवत्र क राणात ठरवूि कदल्याप्रमाणे सवव वारसांिा जहसा जमळतो.  

म जिम स न्नी हिफी कायद्याि सार म जिम व्यिी मयत झाल्यािंतर त्याच्या पत्नीिा मयत 

व्यिीच्या मािमत्तेतीि १/८ ठराजवक जहसा जमळतो. मयत म जिम व्यिीस दोि पत्नी असतीि 

तर प्रत्येक पत्नीिा १/६ जहसा जमळतो. मयतािा म िे असतीि तर म िािा दोि जहसे आजण 

म िीिा एक जहसा जमळतो.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


