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परंपरा  

•मच्छिमार समुदायांचे अनेि पारंपररि दावे, 
पद्धती रचना होत्या – ज्ांचे तपिील (अथायतच) 
कलहून ठेवले गेले नव्हते  

•ऐकतहाकसि िाळा पासून ह्या दाव्ांना व पद्धतीनंा 
बाह्य समाजािडून सामाकजि-सांसृ्ककति 
मान्यता होती व त्यामुळे ते त्या समुदायाचे 
(मालमत्ता) हक्क  असल्याप्रमाणे चालत आले   

•यातील िाही वसाहतवादी िायद्ांमधे्य देखील 
मान्य िेले गेले 



स्वातंत्र्योत्तर परंपरा 

• स्वातंत्र्यानंतर ह्या पारंपररि पद्धतीनंा सिारात्मि िायद्ांमधे्य रूपांतररत 
िरण्यािररता िोणतेही सुकनयोकजत प्रयत्न िेले गेले नाहीत  

• पररणामी, या पारंपररि पद्धतीनंा बाह्य समाजािडून कमळालेली मूळ 
सामाकजि-सांसृ्ककति मान्यता लोप पावली.  

• त्यांचे अच्छित्व िेवळ मच्छिमार समुदायाच्या भौकति, व्ावसाकयि व 
सामाकजि-सांसृ्ककति अविािापुरतेच मयायकदत झाले   

• पूवी जे हक्क होते ते आता िेवळ दावे झाले (उवयररत समाजाच्या दृष्ट्ीने) 

• हे िाय व िसे घडले हे ओळखण्यािररता आपल्याला हक्क, दावे, कब्जा व 
मालमत्ता यातील फरक समजून घेतला पाकहजे 



भारतीय भाषांमधे्य “दावा” 

• गुजराती – दावो  

• कहंदी – दावा  

• बंगाली -- দাবি 

• मराठी – दावा  

• तेलुगू – वादानलू  వాదనలు/దావాలు 

• तामीळ – िुतरुिल   கூற்றுக்கள ்

• मल्याळम – वादम   

• ओकडया - ଦାବି 



भारतीय भाषांमधे्य “हक्क” 

• कहंदी – अकधिार  

• गुजराती – अकधिार  

• बंगाली – অধিকার अकधिार  

• मराठी – अकधिार  

• तामीळ – उरीमईिल  உரிமைகள ்

• तेलुगू – हििुलू  హక్కులు 

 

• मल्याळम – अविासंगल അവകാശങ്ങൾ 

 

 

 



दावा िी हक्क ? 

“समुद्र आमची माता आहे. 
समुद्र आमचा आहे” असा 
दावा मच्छिमार िरतात  

 

आज हा दावा आहे िी 
हक्क? 

 

िा? 



मिीमाराचा दावा िी हक्क?  

 

•“ही माझी नाव आहे” 
मच्छिमार म्हणतो  

 

•आज हा दावा आहे िी 
हक्क? 

 

•िा? 



नावेमधे्य िोणती मालमत्ता आहे? 

 

•मिीमारािररता – 
नावेवारील हक्क िेवळ त्या 
लािडी सांगाड्या पुरताच 
आहे िा? होय/नाही  

•मग नावेिडून असे 
िोणिोणते लाभ कमळतात?  

•मग आपण नाव ही 
मिीमारांची मालमत्ता आहे 
असे म्हणू िितो िा? 



तर आता आपण िाय कििलो?  

•दावे म्हणजे हक्क नवे्हत  

•हक्क तेव्हाच होतात जेव्हा इतर तुमच्या दाव्ांना पाकठंबा 
देतात 

 

•मालमत्ता खऱ्या अथायने “विू/संसाधन” याकवषयी नसते  

•तर त्या विू/संसाधना मधून कमळणाऱ्या लाभाांच्या धारे 
कवषयी असते   

•लाभांकवषयी कनरकनराळे दृकष्ट्िोण असू िितात 

 



भारतीय भाषांमधे्य “लाभ” 

• कहंदी -- फायदा  

• गुजराथी – लाभ – લાભ 

•मराठी- फायदा   

• तेलुगू – प्रयोजनम ప్రయోజనం 

•तामीळ – ननमई -- நன்மை 

•मल्याळम – प्रयोजनम – പ്രയോജനം 

•ओकडया - ଲାଭ 

    



लाभ धारा  

इतर  दावेदार 

सामाजिक मान्यता असलेल्या यांत्रणा  

अजधजनयम व कायदे  

जनयम  प्रमाण  



हे कििुट पूणय होऊ ििले नाही तर िाय 
होईल?  

 

•मालमत्ता हक्कांचे कववकक्षत लक्षण म्हणजे कििूटाचे 
कतन्ही घटि त्यामधे्य समाकवष्ट् असतात व समाजमान्य 
यंिणांनी बांधलेले असतात  

•परंतु जेव्हा दावेदार व लाभधारा असते पण दावेदरास 
पाकठंबा देण्यास “इतर” िोणी नसते तेव्हा फक्त 
“कब्जा” उरतो.  (हक्क नाहीत – िेवळ दावे – लाभ 
धारा सवाांनाच मुक्तपणे उपलब्ध असते) 
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हे कििुट पूणय होऊ ििले नाही तर िाय 
होईल? 

•मुक्त उपलब्धते मधे्य (उदा. Eez पलीिडील समुद्र) तुम्ही 
लाभधारेवर दावा सांगू ििता – परंतु िेवळ िब्जा (हक्क) 
लागू ठरतो  

•पारंपररि सामुदाकयि हक्क, जेव्हा ओळखले जात नाहीत, 
तेव्हा ते “मुक्तपणे उपलब्ध” असतात व पूवीचे मालमत्ता 
हक्क ग्राह्य ठरत नाहीत. िब्जा चा हक्क लागू होतो.  

•मुक्त उपलब्धते मुळे सामाकयि संसाधन व समुदायातील 
सामान्य व्च्छक्त दोन्ही ऱ्हास पावतात   

•ही मुक्त उपलब्धतेची िोिांकतिा आहे (सामाकयि 
संसाधनांची नवे्ह) 
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तर आता आपण िाय कििलो? 

•कििुट ध्यानात ठेवा!!!  (दावेदार – लाभधारा – इतर) 

•जर कििुट पूणय झाले नाही तर आपल्यािडे िेवळ िब्जाचे हक्क 
उरतात 

 

•मालमते्तचे हक्क (संपकत्त िे अकधिार, சொத்துரிமை, സ്വത്തവകാശം) 
म्हणूनच सामाकजि संबंधांकवषयी असतात  (सामाकजि संबध, சமூக உறவு  

സാമൂഹിക ബന്ധം)  व “तुम्ही व विू/संसाधन” याकवषयी नसतात 

 

•मालमत्तािाही तेव्हा होते जेव्हा िाळाबरोबर हे हक्क, कनयम व 
प्रमाणांनी बळिट होतात. 

 



वापराकधिार  (धारणे च्या अटी) 

 

•वापराकधिार िेवळ हक्कांना लागू असतात, दाव्ांना नवे्ह  

•वापराकधिार हे कवकिष्ट् लाभधारांच्या धारण हक्काच्या 
िालावधी व अटीकंवषयि असतात   

• USUFRUCT (लॅकटन) हक्क – फळाचा वापर  (पारंपररि व 
सिारात्मि िायद्ाने) 

•एिदा जर तुमच्यािडे वापराकधिार असले, तर 
वापराकधिाराचे कनयंिण िळीचे ठरते – व तो चचेचा एि 
कनराळा मुद्दा होतो! 



 

 

ऐिल्याबद्दल धन्यवाद! 


