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मतृ्यूपत्राबातच या तरत द  
भाूतात मतृयू पत्राब कस ेअसावे ककिं वा मतृयू पत्राबान ेवाूसा कसा प्राप्त होतो यासिंबिंधी भाूतीय वाूसा 
काय ा, १९२५ मध्ये चचाा केलेली आहे. 
 
 मतृ् यपूत्र: एखाद या य यक् तीने, त याच् या मतृ यू निंतू, त याच् या मालक्च् या सिंपत्तीचीच ेवा पत् कसे य हावे 
याबाबत घोषित केलेली इच् ाा म् हणजेे मतृ यू पत्राब. 
     
 कायदेशीर तरतूद: भाूतीय वाूसा काय ा, १९२५, कलम- २ (एच) अन्वये मतृयू पत्राबाची य याख् या 
द ली आहे. आणणज याच कायद याच् या भा  ६ मध् ये कलम ५७ पत्ासू न मतृ यू पत्राबाबाबत तूती ी द लेय या 
आहेत. 
भाूतीय वाूसा काय ा, १९२५, कलम ५७ म् हणजेे दहिं ू  षवय स कक्  , १८७० च् या कलम २ ची 
पत्ीनूावतृीची आहे.   
   
भाूतीय वाूसा काय ा, १९२५ भाूतातील सवाधर्मायािंना म्हणजे ेदहिं ी, णिश्चन, पत्ाूशी, अगँ्लो 
इिंडियन्स इ. यािंना ला ू  होतो. दहिं ू  या सिंज्ञेमध्ये बौदध, र्शख, ेैन, ब्राम् होसमाेी, आयासमाेी, 
निंबीद्री, र्लिं ायत यािंचाही समावेश होतो व या सवाांना हा काय ा अिंशत: ला ू  पत्ितो. मीस्ल लम धर्माय 
लोकािंना हा काय ा पत्ू णजापत्णेज ला ू  पत्ित नसला तूी प्रोबे , ले सा ऑफ किर्मननलरेशन इ. साठी ला ू  
आहे. ेेथे ययक्ती त कायदयानीसाू वाूसासिंबिंधी प्रश्न ननमााणज होत नाहीत तथेे मतृयू पत्राबासाठी 
भाूतीय वाूसा काय ा १९२५ च्या तूती ी ला ू  होतात. 
 
मतृयू पत्राब न कूता मूणज पत्ावलेयया षवषवध धमााच्या ययक्तीिंच्या र्मळकतीचे वाूस कस ेठूषवले 
ेातात या षवियीच्या तूती ी या कायदयात द लेयया आहेत.  
 
भाूतीय वाूसा काय ा, १९२५, कलम- २ (ह) अन्वये मतृयू पत्राब-इच्ाापत्राबाची ययाख् या खालीलप्रमाणेज 
द लेली आहे. 
‘‘ मृतयू पत्राब म्हणजेे मृतयू पत्राब कूणजार याने तयाच्या मृतयू निंतू तयाच्या सवा प्रकाूच्या मालमतेीचची 
षवयहेवा  कशी लावावी यासिंबिंधीची काय ेशीू रूतीने घोषित केलेली इच्ाा होय.’’ 
 
 मतृ्यूपत्राच ेप्रकार: 
(१) संय क् त मतृ्यूपत्र (Joint Will): ेेय हा एकापत्ेक्षा ेाल त य यक् ती, एकाच लेखाने, त यािंच् या 
मतृ यू निंतू, त यािंच् या सिंपत्तीचीची षवय हेवा  कशी लावावी याबाबत लेख कूतात त याला सिंयीक् त मतृयू पत्राब 
म् हणजतात. या य यक् तीिंपत्ैक् ा याचा मतृ यू  हो ल, त या य यक् तीच् या सिंपत्ततीचीबद  ल मतृयू पत्राबातील भा  
प्रभाषवत हो ल.  
(२) पारस् पररक मतृ्यूपत्र (Mutual Will): ेेय हा  ोन य यक् ती, एकाचा मतृ यू  लाय यावू  ीसर याला 
त याची सिंपत्तीची र्मळेल या आशयाचा लेख कूतात त याला पत्ाूल पत्रूक मतृयू पत्राब म् हणजतात. 
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(३) स् यलिखितत मतृ्यूपत्र (Holographic Will): पत्ू णजात: ल वहल ताक्षूात र्लदहलेय या मतृयू पत्राबाला 
ल वर्लणखत मतृयू पत्राब म् हणजतात.  
(४) नोंदणीकृत मतृ्यूपत्र (Registered Will): नों णजी काय ा, १९०८, कलम १७ अन् वये नों णजी 
केलेय या मतृयू पत्राबाला नों णजीकृत मतृयू पत्राब म् हणजतात. मतृयू पत्राबाची नों णजी कूता येत,े रुपत्ये शिंभूच् या 
ल  ँपत्पत्ेपत्ूवू मतृयू पत्राब नों णजीकृत केलेले असययास पत्ीढे काय ेशीू अिचणजी उदभवत नाहीत. तथाषपत्, 
नों णजी काय ा, १९०८, कलम १८ अन् वये मतृयू पत्राब नों णजीकृत असणेज आवश् यक नाही.  
(५) जमा केखेखे मतृ्यूपत्र (Deposited Will): नों णजी काय ा, १९०८, कलम ४२ अन् वये मतृयू पत्राब, 
पत्ाक् ात बिं /सील करुन ननबिंधकाकि ेेमा कूता येते. याला ेमा केलेले मतृयू पत्राब म् हणजतात.     
          
 मतृ्यूपत्र करण् यास सषम म य यक् ती: भाूतीय वाूसा काय ा, १९२५, कलम- ५९ अन्वये: 
* मतृयू पत्राब कूणजाूी ययक्ती वयाने सज्ञान असावी तसेच नतच ेमानर्सकदृष य या सीदृढ असावी. 
* दहिं ू  ल राबी, तीने नतच् या ेीवनकाळात ल वकष  ाने कमावलेली कोणजतीही मालमतीचा मतृ यू पत्राबाने  े  
शकते.  
* मीक ककिं वा बधीू ककिं वा अिंध य यक् ती, ेू त यािंना पत्रूणजामािंची ेाणजीव असेल तू, मतृयू पत्राब करु 
शकतात.    
* मतृयू पत्राब लवसिंपत्ाद त सिंपत्तीचीबाबत तसेच विंशपत् िूंपत्ूेने र्मळालेयया सिंपत्तीचीतील फक्त लवत:च्या  
दहश्शाबाबत कूता येत.े 
* दहिं ू  वाूसा काय ा, १९५६, कलम ३० अन् वये दहिं ू  य यक् तीला एकराब की  ी िंबाच् या र्मळकतीमधील 
लवत:च्या दहश्शाबाबत मतृयू पत्राब कूता येत.े  
* वेिसू य यक् ती, ेेय हा वेिाच् या भूात नसेल तेय हा मतृयू पत्राब करु शकते. पत् िूंतू  वेिाच्या भूात, 
नशते, आेाूात, शीदधीवू नसताना, फसवणजीक्ने,  बावाखाली कूण्यात आलेले मतृयू पत्राब षवधीग्राह्य 
असणजाू नाही. 
 
 मतृ्यूपत्र रद् द करणे/त् यात बदख करणे: भाूतीय वाूसा काय ा, १९२५, कलम- ६२ अन्वये: 
मतृयू पत्राब कूणजाूी य यक् ती, त याने केलेले मतृयू पत्राब ूद   करु शकते ककिं वा त यात ककतीही वेळा ब ल 
ककिं वा  ीरुल ती क  शकत.े  
 
 मतृ्यूपत्र कसे असाय:े भाूतीय वाूसा काय ा, १९२५, कलम- ६३ अन्वये: 
* मतृयू पत्राबावू, मतृयू पत्राब कूणजार या य यक् तीने, मतृयू पत्राब त याने ल वत: केले आहे हे  शाषवण् याची ननशाणजी 
म् हणजू न त यावू ल वाक्षूी ककिं वा अिं ठा ककिं वा इतू ननशाणजी केलेली असावी. मतृयू पत्राब कूणजाूी य यक् ती 
ेू ल वाक्षूी कूण् यास असमथा असेल तू, इतू कोणजतीही य यक् ती, मतृयू पत्राब कूणजार या य यक् तीच् या 
नन ेशानीसाू, मतृयू पत्राब कूणजार या य यक् तीच् या समक्ष मतृयू पत्राबावू ल वाक्षूी करु शकते.  
* ककमान  ोन ककिं वा अधधक साक्षी ाूािंनी, त यािंची नावे, वय, पत्तीचा व ल वाक्षूीसह, असे मतृयू पत्राब 
साक्षािंक्त केलेले असावे.    
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 मतृ्यूपत्रातीख इतर मजकूर:  
* मतृयू पत्राबात उय लेख केलेय या र्मळकतीबाबत पत्ीूेस ेआणणज ननस्श्चत वणजान मतृयू पत्राबात असावे.   
* मतृयू पत्राबात उय लेणखत र्मळकत मतृयू पत्राब कूणजार याकि ेकशी आली आणणज मतृयू निंतू तया 
र्मळकतीची षवयहेवा  कोणजी व कशी लावावी याबाबत लपत्ष  उय लेख असावा.  
* मतृयू पत्राबात शवे ी, मतृयू पत्राब लवतिंराबपत्णेज, शाूीरूक व मानर्सकरूतया सीदृढ असतािंना आणणज 
षवचाूपत्ू वाक केलेले असययाचा उय लेख असावा.  
* मतृयू पत्राबात शवे ी ककिं वा ल वतिंराबपत्णेज, मतृयीपत्राब कूणजाूी ययक्ती, मतृयू पत्राब कूण् यास, शाूीरूक व 
मानर्सकरूतया सीदृढ असययाबाबत िॉक् ूच ेप्रमाणजपत्राब असावे. असे प्रमाणजपत्राब मतृयू पत्राबाचाच भा  
असावा. यामीळे पत्ीढे काय ेशीू अिचणजी उदभवत नाहीत. 
* दहिं ू  ययक्ती लवसिंपत्ाद त सिंपत्तीचीबाबत तसेच विंशपत् िूंपत्ूेन ेर्मळालेयया सिंपत्तीचीतील फक्त लवत:चा 
दहलसा, अशा एकू णज र्मळकतीची षवयहेवा  कशी लावावी यासाठी मतृयू पत्राब क  शकते. 
* मीस्ल लम धमीयाने मीललीम कायदयानीसाू आपत्ले मतृयू पत्राब केले असेल तूच ते पत्रूणजामक्षम 
मतृयू पत्राब ठूत.े 
* कोणजतेही मतृयू पत्राब हे मतृयू पत्राब कूणजार या ययक्तीच्या मतृयू निंतूच अिंमलात ये  शकते. 
* मतृयू पत्ू वी मतृयू पत्राबात ब ल कूणेज, ते ूद  कूणेज, नष  कूणेज, नवीन मतृयू पत्राब कूणेज इतया ी 
कूण्याचे अधधकाू, मतृयू पत्राब कूणजार या ययक्तीला असतात. 
* आधीच ेमतृयू पत्राब ूद   करुन नवीन मतृयू पत्राब कूतािंना, "आधीच,े द नािंक ...ूोेी केलेले मतृयू पत्राब 
ूद   समेाव"े असा उय लेख नवीन मतृयू पत्राबात असणेज अपत्ेक्षीत आहे.    
* एकाच य यक् तीने, एकापत्ेक्षा ेाल त मतृयू पत्राब एकाच ययक्तीच ेअसतील तू त यान ेसवाात शवे च् या 
द नािंकास केलेले मतृयू पत्राब ग्राह् य मानले ेाते.  
 
 हहदं ूजस् त्रया/वयाया: दहिं ू  स्ल राबयािंना ककिं वा षवधवािंना ल राबीधन म् हणजू न र्मळालेली, ल वकष  ास्ेात 
आणणज वाूसा हक् काने र्मळालेली मालमतीचा ही त यािंच् या पत्ू णजात: मालक्ची असते. त यामीळे अशा 
र्मळकतीिंबाबत दहिं ू  स्ल राबयािंना ककिं वा षवधवािंना मतृ यू पत्राब कूता येते.     
 
 वयशषे मतृ्यूपत्र: भाूतीय वाूसा काय ा, १९२५, कलम ६५ अन् वये: 
* एखाद या सज्ञान सैननकाने प्रत यक्ष यीदधाच् या वेळेस ककिं वा षवशिे मोहीमेवू असतािंना, ककिं वा 
एखाद या  सज्ञान  यााव ीने ेहाेावू असतािंना ककिं वा एखाद या सज्ञान वैमाननकाने, षवमानात 
असतािंना केलेय या मतृयू पत्राबाला षवशिे मतृयू पत्राब म् हणजतात. 
* भाूतीय वाूसा काय ा, १९२५, कलम ६६ अन् वये असे षवशिे मतृयू पत्राब लेखी अथवा तोंिी असू  
शकते. 
* ेू असे मतृयू पत्राब वू नमू   य यक् तीिंनी ल वहल ताक्षूात र्लदहलेले असेल तू त यावू त याची ल वाक्षूी 
असण् याची आणणज ते साक्षी ाूािंमाफा त साक्षािंक्त असण् याची आवश् यकता नाही. 
* ेू अशा मतृयू पत्राबाचा काही भा  वू नमू   य यक् तीिंच् या ल वहल ताक्षूात असेल आणणज काही भा  
इतू य यक् तीने र्लदहले असेल आणणज त याखाली असे मतृयू पत्राब कूणजार या य यक् तीची ल वाक्षूी असेल तू 
ते साक्षी ाूािंमाफा त साक्षािंक्त असण् याची आवश् यकता नाही. 
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* षवशिे मतृयू पत्राब ेू इतू य यक् तीने र्लदहले असेल आणणज त याखाली असे मतृयू पत्राब कूणजार या 
य यक् तीची ल वाक्षूी नसेल आणणज असे षवशिे मतृयू पत्राब, वू नमू   य यक् तीिंच् या नन ेशानीसाू र्लदहले  ेले 
असे र्सध्   कूण् याूत आले तू असे षवशिे मतृयू पत्राब षवधीग्राह्य मतृयू पत्राब समेण्यात येत.े 
 
 साषम ीदार यारस: भाूतीय वाूसा काय ा, १९२५, कलम ६८ अन् वये: 
कोणजत याही मतृयू पत्राबावू साक्षी ाू म् हणजू न ल वाक्षूी कूणजार या य यक् तीला, त या  मतृयू पत्राबात नमू   
सिंपत्तीचीत वा ा र्मळत असय यास ककिं वा अशा साक्षी ाू य यक् तीला, मतृयू पत्राब कूणजार या य यक् तीने 
मतृयू पत्राबाचा ययवलथापत्क (Executor) म् हणजू न नेमलेले असले तूी नतच् या साक्षी ाू असण् यावू 
पत्रूणजाम होणजाू नाही.  
 
 कोडडलिसख (Codicil): भाूतीय वाूसा काय ा, १९२५, कलम ७० अन् वये: 
कोडिर्सल म् हणजेे एक असा  लत ायाद वाूे मतृयीपत्राबातील मेकी ूासिंबिंधात लपत्ष ीकूणज द लेले आहे 
ककिं वा ब ल केलेला आहे ककिं वा अधधक मादहती ेोिलेली (add) आहे. कोडिर्सलचा  लत मतृयीपत्राबाचा 
एक भा  मानला ेातो. 
 
 मतृ्यूपत्रातीख खेतन प्रमाद: भाूतीय वाूसा काय ा, १९२५, कलम ७६ अन् वये: 
मतृयू पत्राबातील नाव, क्रमािंक इत या ीिंबाबतचा लेखन प्रमा , त याचा नेमका अथा लक्षात येत असेल तू 
 ीलाक्षक्षत कूण् यात यावा. 
 
 मतृ्यूपत्रातीख वयसंगत प्रदाने: भाूतीय वाूसा काय ा, १९२५, कलम ८८ अन् वये: 
ेू एखाद या मतृ यू पत्राबात नमू    ोन कलमात नमू   इच्ाा  ाने षवसिं त असतील आणणज त या  ोन् ही 
इच् ाा एकराबपत्णेज पत्ू णजा कूणेज शक् य नसेल तू शवे ी नमू   इच् ाा षवधधग्राह् य ठूेल.  
उदाहरण १. एका मतृ यू पत्राब कूणजार या य यक् तीने, त याच् या मतृ यू पत्राबातील पत्दहय या कलमामध् ये, त याची 
'क्ष' दठकाणजी असणजाूी मालमतीचा 'अ' ला द यावी असे नमू   केले आणणज त याच मतृ यू पत्राबात,  ीसर या 
कलमामध् ये, त याची 'क्ष' दठकाणजी असणजाूी मालमतीचा 'ब' ला द यावी असे नमू   केले.  
एकच मालमतीचा एकराबपत्णेज  ोघािंना  ेणेज शक् य नसय याने ही  ोन् ही कलमे षवसिं त ठूतात व शवे च े
कलम षवधधग्राह् य ठरुन अशी मालमतीचा 'ब' ला र्मळेल. 
उदाहरण २. एका मतृ यू पत्राब कूणजार या य यक् तीने, त याच् या मतृ यू पत्राबातील पत्दहय या कलमामध् ये, त याची 
'क्ष' दठकाणजी असणजाूे घू 'अ' ला द यावे असे नमू   केले आणणज त याच मतृ यू पत्राबात, शवे च् या  
कलमामध् ये असे नमू   केले क्, त याच े'क्ष' दठकाणजी असणजाूे घू षवकी न  ाकावे आणणज येणजार या 
ूक् कमचेा षवननयो  'ब' साठी कूण् यात यावा.   
एकच घू 'अ' ला  ेणेज आणणज तचे घू षवकी न येणजार या ूक् कमचेा षवननयो  'ब' साठी कूणेज या  ोन् ही 
 ोष  ी एकराब कूणेज शक् य नसय याने ही  ोन् ही कलमे षवसिं त ठूतात व शवे च ेकलम षवधधग्राह् य 
ठरुन घू षवकी न येणजार या ूक् कमेचा षवननयो  'ब' साठी कूणेज षवधधग्राह् य ठूेल.       
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 नाते (Relations): भाूतीय वाूसा काय ा, १९२५, कलम ९९ अन् वये नात यािंची य याख् या द लेली 
आहे. 
 
 गर्भस् न लिशशू: दहिं ू  डिल पत्ोणलशन् स ऑफ प्रॉपत् ी कक्  , १९१६ च् या तूती ी अस्ल तत वात असय याने 
 भाल थ र्शशू च् या नावे मतृ यू पत्राब कूता येते. 
 
 अशाप्रकाूे मतृयू पत्राबाने वाूसा हक्क सािं णजार या ययक्तीन ेमतृयू पत्राब हेू केययानिंतू तयामध्ये 
वूील पत्ैलू बाबत काही अपत्ू णजाता आहे का हे प्रथम पत्हावे. तयाबाबत की णजाची हूकत अ ू तक्राू 
नसययास अधधकाू अर्भलेखात मतृयू पत्राबातील तूती ीप्रमाणेज ब ल कूणेजस हूकत नाही. 
मतृयू पत्राबाबाबत काही वा  असतील तू सक्षम द वाणजी न्यायालयातू न हक्काबाबत ननणजाय हो पत्यांत 
अशा मतृयू पत्राबाची नों  करु नये. 
 
 मतृ्यूपत्राबाबत महत्याच ेन्यायननयाड े: 
* मतृयू पत्राबासाठी कोणजताही ननस्श्चत असा नमीना कोणजतयाही कायदयात सािंध तलेला नाही. (वेंक ूामा 
अय्यू षव. सीिं ूमबाळ, ए.आू.आू- १९४० मीिंब - ४०२) 
* मतृयू पत्राब कूणजार याने तयाच्या मालमतेीचची षवयहेवा  तयाच्या मतृयू निंतू कशी लावावी हे लपत्ष  
केययार्शवाय त ेमतृयू पत्राब पत्ू णजापत्णेज काय ेशीू होत नाही. (अहम  बबन सलाह षव. मोहम  बा शहा, 
ए.आय.आू. १९७२ एस. सी.) 
* १८ विााखालील ययक्तीने केलेले मतृयू पत्राब अिंमलात ये  शकणजाू नाही. तसेच ेू ती ययक्ती 
अज्ञान असतानाच मतृ लाली तूी असे मतृयू पत्राब षवधधग्राह् य व प्रभावशाली ठूणजाू नाही. (के. 
षवेयूतनम षव. सी ूसनूाव ए. आय.आू. १९२०, मद्रास-२३७) 
* मतृयू पत्राब खूे नाही, ते खो े आहे हे र्सदध कूण्याची ेबाब ाूी ेो तसा अूोपत् कूतो तयाच्याकि े
आहे. (चिंद्रकािंत मेढी षव. लखेश्वूनाथ ए.आय.आू- १९७६  ोहतीची पत्ान -९८) 
* मतृयू पत्राब हा एक पत्षवराब  लत मानला  ेला आहे. अशा  लतादवाूे मतृ ययक्ती आपत्यया सिंपत्तीचीच्या 
षवयहेवा ीबाबतची इच्ाा ययक्त कूीत असते. म्हणजू न मतृयू पत्राबाच ेएक  िंभीू व पत्षवराब  लत म्हणजू न 
पत्ालन केले  ेले पत्ादहेे. (ूाम ोपत्ाल लाल षव. ऐषपत्नकी माू ४९.ए. आय. आू ४१३) 
 

म जस् खम य यक् तीच ेमतृ् यूपत्र 
भाूतीय वाूसा काय ा, १९२५, कलम ५८ अन् वये हा काय ा मीस्ल लम य यक् तीच् या मतृ यू पत्राबाबाबत 
(वर्सयतनामा) ला ू  होत नाही. मीस्ल लम धर्माय य यक् तीिंसाठी मतृ यू पत्राबाबाबतच् या तूतू  ी त यािंच् या 
'हे ाय' या बाूाय या शतकातील अधधकृत ग्रिंथात द लेय या आहेत. यासिंबिंधात  ीसूा ग्रिंथ 'फतवा 
आलमध ूी' हा सतूाय या शतकात र्लदहण् यात आला. 'शूाय-उल-इल लाम' हा ग्रिंथ प्रामीख् याने र्शया 
पत्िंथीय मीस्ल लमािंसाठी आहे. 
 
 स् याषम र : मीस्ल लम धर्माय य यक् तीने केलेय या मतृ यू पत्राबावू ल वाक्षूी केली नसेल ककिं वा त यावू 
साक्षी ाूािंच ेसाक्षािंकन नसले तूी ते मत यू पत्राब वैध मानले ेाते.  



डॉ. संजय क ं डटेकर, उपजजल हाधिकाकार         मतृ यू पत्राबाबाबत तूतू  ी Page 6 

 

 
  सज्ञानता: मीस्ल लम कायद यानीसाू पत्ी ि य यक् ती १५ विे वयाचा लाय यावू त याला सज्ञान 
समेले ेाते. इिंडियन मेे ॉरू ी कक्  , १८७५ अन् वये पत्ी ि य यक् ती १८ वि ेवयाचा लाय यावू त याला 
सज्ञान समेतात पत् िूंतू  ेू अशी य यक् ती अज्ञान असतािंना न् यायालयाने त याच् याबाबत 'पत्ालक' 
नेमला असेल तू अशी य यक् ती २१ विे वयाचा लाय यावू त याला सज्ञान समेतात. इिंडियन 
मेे ॉरू ी कक्  , १८७५ हा सवाधर्मायािंना ला ू  असय याने मीस्ल लम पत्ी ि य यक् ती १८ विे वयाचा 
लाय यावू सज्ञान समेली ेाते. १५ विे वयाची सज्ञानता केवळ षववाह, तलाक. मेहेू यािंसाठीच 
ला ू  आहे. 
 
 गर्भस् न लिशशू: मीस्ल लम धमाानीसाू त याच य यक् तीच् या नावे मतृ यू पत्राब कूता येते ेी मतृ यू पत्राब 
कूणजार या य यक् तीच् या मतृ यू च् यावेळी ेीषवत असेल. तथाषपत्, मतृ यू पत्राब कूण् याच् यावेळी  भाात 
असणजार या र्शशू चा ेन् म मतृ यू पत्राब कूणजार या य यक् तीच् या मतृ यू निंतू सहा मदहन् यात लाला तू त याच् या 
नावे केलेले मतृ    यू पत्राब ग्राह् य मानले ेाते. 
 
 मजभ-उख-मौत: मीस्ल लम धर्माय य यक् तीला त याचा  फन खचा व केा फेिीसाठी आवश् यक ूक् कम 
सोिू न, त याच् या सिंपत्तीचीच् या १/३ सिंपत्तीचीपत्ीूते मतृ यू पत्राब कोणजत याही वाूसािंच् या सिंमतीर्शवाय कूता येत.े 
१/३ सिंपत्तीचीपत्ेक्षा ेाल त सिंपत्तीचीच ेमतृ यू पत्राब वाूसािंच् या सिंमतीनेच वैध होते.  
 
 प्रोबेट: भाूतीय वाूसा काय ा, १९२५ च ेकलम २१३ मीस्ल लम य यक् तीला ला ू  होत नाही. त यामीळे 
त यािंना प्रोबे ची आवश् यकता नाही.  
 
 अमान् य तत् य: मीस्ललम कायदयाला अषवभक्त की  ी िंब, मतृ ययक्ती मा े स्ेविंत असणजाूे, वाूसा 
हक्क, ेन्मर्सध्  हक् क, ायेषठ मीलाचा हक्क अशी ततवे मान्य नाहीत. एखादया ययक्तीचा मील ा, 
तया ययक्तीच्या स्ेविंतपत्णजी मयत लाला तू मयताच्या मीलाला मालमतेीचत कोणजताही हक्क नसतो. 
पत्षवराब की ूाणजात, सवा ूक्त सिंबिंधी, लग्नामीळे लालेले सिंबिंधी हे ेवळचे वाूस (शअेूू) मानले 
ेातात. मीस्ललम कायदयान्वये पत्षवराब की ूाणजात ठूवू न द ययाप्रमाणेज सवा वाूसािंना दहलसा र्मळतो.  
मीस्ललम सीन्नी हनफ् कायदयानीसाू मीस्ललम ययक्ती मयत लाययानिंतू तयाच्या पत्तनीला मयत 
ययक्तीच्या मालमतेीचतील १/८ ठूाषवक दहलसा र्मळतो. मयत मीस्ललम ययक्तीस  ोन पत्तनी असतील 
तू प्रतयेक पत्तनीला १/१६ दहलसा र्मळतो. मयताला मीले असतील तू मीलाला  ोन दहलसे आणणज 
मीलीला एक दहलसा र्मळतो.  
 
 अपात्रता: मीस्ललम कायदयान्वये ाया ययक्तीने आतमहत्त्या कूण्यासाठी षवि प्राशन केले असेल 
ककिं वा लवत:ला ेखमी करुन घेतले असेल अशा ययक्तीला वर्सयतनामा कूण्याचा अधधकाू नसतो.   
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वाूस  ाखला (Legal Heir Certificate): फक्त मयत शासक्य अधधकाूी/कमाचाूी यािंच्या 
वाूसािंना आवश्यकता असययास, मयताच्या भषवषय ननवााह ननधी, गॅ्रच्यीइ ी इतया ीिंची ूक्कम 
र्मळणेजकामी, वाूसािंमध्येेे कोणजताही वा  नसेल तू, महाूाषर रेलूी ननयम, १९६८, ननयम ३५९ 
अन्वये, तहर्सल ाूािंना वाूस  ाखला  ेण्याचा अधधकाू आहे. असा  ाखला प्र ान कूण्यापत्ू वी 
तहर्सल ाूािंनी सिंक्षक्षप्त चौकशी कूणेज आवश्यक आहे. हा  ाखला फक्त उपत्ूोक्त काूणजािंसाठीच 
वापत्ूता येतो. अन्य कोणजतयाही काूणजािंसाठी नाही.  
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 उतीचूाधधकाू प्रमाणजपत्राब (Succession certificates): उतीचूाधधकाू म्हणजेे अशी प्रकक्रया, ायामीळे 
मतृयीपत्राब कूणजायााच्या इच्ाेनीसाू (testator's will) ककिं वा मतृयीपत्राब न कूता मयत लालेयया 
(intestacy) ययक्तीची मालमतीचा र्मळण्यास लाभाथी पत्ाराब ठूतात. भाूतीय उतीचूाधधकाू अधधननयम, 
१९२५ च्या कलम ३७१, ३८०, ३८१, ३८६ अन्वये उतीचूाधधकाू प्रमाणजपत्राब प्र ान कूण्याेाचा अधधकाू 
फक्त द वाणजी न्यायालयालाच आहे. कोणजतयाही मयताच्या लथािंवू मालमतेीचबाबत वाूसािंमध्ये वा  
असययास उतीचूाधधकाू प्रमाणजपत्राब आवश्यक असते. असे प्रमाणजपत्राब प्र ान कूण्याेापत्ू वी 
न्यायालयातफे  ोन्ही पत्क्षािंना तयाची बा ूे  आणणज पत्ीूावे सा ू कूण्या ची सिंधी  ेण्यात येते.      
 
नामनन ेर्शत ययक्ती (Nominee): षवमा कायदयान्वये नामनन ेर्शत ययक्तीची तूतू   आहे. 
नामनन ेर्शत ययक्तीची भीर्मका ए िें  ककिं वा षवश्वलत( (trustee) साूखी असते. नामनन ेर्शत 
ययक्ती म्हणजेे वाूस ककिं वा मतृयीपत्राबान्वये केलेयया  ानाचा वाूस ककिं वा वाूसाचा अन्य प्रकाू नाही 
हे लक्षात ठेवावे. मयताच्या मालमतेीचच ेतयाच्या काय ेशीू वाूसािंमध्ये वा पत् कूणेज हे नामनन ेर्शत 
यय क्ती च ेकतायय असते. मयताच्या मालमतेीचत नामनन ेर्शत ययक्तीला हक्क असेलच असे नाही. 
मयताच्या मालमतेीचच ेवा पत्, मयताच्या वाूसािंमध्ये सीूळीतपत्णेज यहा वे यासाठी ननमााणज केली ती एक 
ययवलथा  आहे.   
 
मतृयीपत्राब शाबबत कूणेज (Probate of Will): प्रोबे  म्हणजेे अशी काय ेशीू प्रकक्रया ायात भाूतीय 
उतीचूाधधकाू अधधननयम, १९२५ कलम ५७, 213 अन्वये, फक्त  मीिंब  उच्च न्या यालयाच ेमू ळ 
अधधकाू के्षराब असलेयया  मीिंब , कलकतीचा, चने     यादठकाणजचीच द वाणजी न्या यालये मतृयीपत्राबाची 
सतयता (authenticity) प्रमाणणजत कूतात. फक्त याच न्यायालयािंना प्रोबे चा अधधकाू आहे. 
याबाबतचा ननणजाय भ वानेी कूसनभा  ूाठोि षव. सीूेमल आनिं ूाे मेहता या प्रकूणजात 
द नािंक ८ ीेलै २००३ ूोेी मीिंब  उच् च न् यायालयाने द ला आहे.  इतू द वाणजी न्यायालये मतृयू  पत्राब 
योग्य क् अयोग्य याबाबत ननणजाय  े  शकतात.     
 
शब् ाथा:  
Testator: अशी ययक्ती ायाने मतृयू पत्ू वी मतृयीपत्राब केले आहे.  
Intestate: अशी ययक्ती ायाने मतृयू पत्ू वी मतृयीपत्राब केलेले नाही.  
Legatee/Beneficiary: अशी ययक्ती ायाला मतृयीपत्राबान्वये मालमतीचा र्मळाली आहे.  
Executor: अशी ययक्ती  ाया ची नेमणजू क मतृयीपत्राब कूणजायााने ककिं वा आ ेशान्वये न्याेायालयान,े 
मयताच्या  मालमतेीचच ेमतृयीपत्राबानीसाू वा पत् कूण्यासाठी केलेली आहे. अशी यय्क्ती मतृयीपत्राब 
कूणजायाा मयत ययक्तीची काय ेशीू प्रनतननधी म्ह्णजू न काम कूते. 
 


