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मृत्य पत्र 
 

 हहदं ूार्मिय व् यक् तीच् या मतृ्य पत्राबातच् या तरत दी 

भारतात मृत्य पत्र कसे असावे ककंवा मृत्य पत्राने वारसा कसा प्राप्त होतो यासंबंाी भारतीय वारसा कायदा, १९२५ 

मध्य ेचचाि केलेली आह.े  

मृत् य पत्र साध् या काादावरही करता येते. ते नोंदणीकृतच असावे असे कोणतेही बंान कायद् यात नाही. 

नोंदणी अजाजनयम १९०८, कलम १८ अन् वये मृत् य पत्राची नोंदणी वैकजल् पक आह.े मृत् य पत्र करणारा हयात असले 

तर त् याला काीही मृत् य पत्र नोंदवून घेता येते.   
 

 मतृ् य पत्र: एखाद् या व् यक् तीने, त् याच् या मतृ् य नंतर, त् याच् या मालक्च् या संपतीचीचे वाटप कसे व् हावे याबाबत 

घोजित केलेली इच् छा  हणज ेमृत् य पत्र. 
 

 कायदशेीर तरतदू:  

 भारतीय वारसा कायदा १९२५, भाा ६ मध् य ेकलम ५७ पासून मृत् य पत्राबाबत तरत दी ददलेल् या आहते. 

 भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम- २ (एच) अन्वये मृत्य पत्राची व् याख् या ददली आह.े  

 भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम ५७  हणजे हहदं ूजवल् स एक् ट, १८७० च् या कलम २ ची प नरावृतीची आह.े   

 भारतीय वारसा कायदा, १९२५ भारतातील सवि ार्मियांना हणज ेहहदं , जिश्चन, पारशी, अँग्लो इंजडयन्स इ. 

यांना लाा ूहोतो. हहदं ूया संजे्ञमध्ये बौद्ध, जशख, जैन, ब्रा होसमाजी, आयिसमाजी, नंब द्री, हलंाायत यांचाही 

समावेश होतो व या सवाांना हा कायदा अशंत: लाा ूपडतो.  

म ज लम ार्मिय लोकांना हा कायदा पूणिपणे लाा ूपडत नसला तरी प्रोबेट, लेटसि ऑफ एडजमजनरेशन इ. साठी 

लाा ूआह.े जथेे व्यक्त्ात कायद्यान सार वारसासंबंाी प्रश्न जनमािण होत नाहीत तेथे मृत्य पत्रासाठी भारतीय वारसा 

कायदा १९२५ च्या तरत दी लाा ूहोतात. 
 

 भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम- २ (ह) अन्वये मृत्य पत्र-इच्छापत्राची व्याख् या खालीलप्रमाण ेददलेली 

आह.े 

‘‘मृत्य पत्र हणज ेमृत्य पत्र करणार् या व् यक् तीने, त्याच्या मृत्य नंतर त्याच्या सवि प्रकारच्या मालमतीचेची जवल्हवेाट 

कशी लावावी यासंबंाीची कायदशेीरपध् दतीने घोजित केलेली इच्छा होय.’’ 

 

 मतृ्य पत्राच ेप्रकार: 

(१) सयं क् त मतृ्य पत्र (Joint Will): जेव् हा एकापेषा ा जा त व् यक् ती, एकाच लेखाने, त् यांच् या मृत् य नंतर, त् यांच् या 

संपतीचीची जवल् हवेाट कशी लावावी याबाबत लेख करतात त् याला संय क् त मृत्य पत्र  हणतात. अशा व् यक् तींपैक् 

ज् याचा मृत् य ूहोईल, त् या व् यक् तीच् या संपत्तीचीबद् दल मृत्य पत्रातील भाा प्रभाजवत होईल.  
 

(२) पार परिरक मतृ्य पत्र (Mutual Will): जवे् हा दोन व् यक् ती, एकाचा मृत् यू लाल् यावर द सर् याला त् याची संपतीची 

जमळेल या आशयाचा लेख करतात त् याला पार परिरक मृत्य पत्र  हणतात. 

 

(३)  वजलजखत मतृ्य पत्र (Holographic Will): पूणित:  वह ताषा रात जलजहलेल् या मतृ्य पत्राला  वजलजखत मृत्य पत्र 

 हणतात.  
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(४) नोंदणीकृत मतृ्य पत्र (Registered Will): नोंदणी कायदा, १९०८, कलम १७ अन् वये नोंदणी केलेल् या 

मृत्य पत्राला नोंदणीकृत मृत्य पत्र  हणतात. मृत्य पत्राची नोंदणी करता येते, रुपये शंभरच् या  टँप पेपरवर मृत्य पत्र 

नोंदणीकृत केलेले असल्यास प ढे कायदशेीर अडचणी उद्भवत नाहीत. तथाजप, नोंदणी कायदा, १९०८, कलम १८ 

अन् वये मृत्य पत्र नोंदणीकृत असणे आवश् यक नाही.  
 

(५) जमा केलले ेमतृ्य पत्र (Deposited Will): नोंदणी कायदा, १९०८, कलम ४२ अन् वये मृत्य पत्र, पाक्टात 

बंद/सील करुन द य् यम जनबांकाकडे जमा करता येते. याला जमा केललेे मृत्य पत्र  हणतात.     

          

 मतृ्य पत्र करण् यास सषा म व् यक् ती: भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम- ५९ अन्वये: 

* मृत्य पत्र करणारी व्यक्त् वयाने सज्ञान असावी तसेच जतचे मानजसकदषृ् ्  या स दढृ असावी. 

* म क ककंवा बाीर ककंवा अां व् यक् ती, जर त् यांना परिरणामांची जाणीव असेल तर, मतृ्य पत्र करु शकतात.    

* मृत्य पत्र वसंपाददत संपतीचीबाबत तसेच वंशपरंपरेने जमळालेल्या संपतीचीतील फक्त वत:च्या जहश्शाबाबत करता 

येते. 

* हहदं ूवारसा कायदा, १९५६, कलम ३० अन् वये हहदं ूव् यक् तीला एकत्र क ट ंबाच् या जमळकतीमाील वत:च्या 

जहश्शाबाबत मृत्य पत्र करता येत.े  

* वेडसर व् यक् ती, जवे् हा वडेाच् या भरात नसेल तेव् हा मृत्य पत्र करु शकते. परंत  वेडाच्या भरात, नशेत, आजारात, 

श द्धीवर नसताना, फसवण क्न,े दबावाखाली करण्यात आलेले मृत्य पत्र जवाीग्राह्य असणार नाही. 

 

 हहदं ूज त्रया/जवावा याचं ेमतृ् य पत्र: हहदं ूज त्रयांना ककंवा जवावांना, हहदं ूउतीचराजाकार अजाजनयम १९५६, 

कलम १४ अन् वये हहदं ूउतीचराजाकार अजाजनयम १९५६ या अजाजनयमापूवी ककंवा नंतर, हहदं ूज त्रची, जतच्या 

कब्जात जवना अट असलेली कोणतीही संपतीची, मा अशी मालमतीचा जतला जववाहापूवी ककंवा नंतर वारसाहक् काने, 

मृत् यूपत्रीय दानाने, वाटणीमध् ये पोटाी  हणून, नातलााकंडून जमळाललेी असो ककंवा जतने अशी मालमतीचा 

 वत:च् या कौशल् याने, परिररमामाने ककंवा एखादी संपतीची दान हणून, मृत्यूपत्रान्वय,े इतर कोणत्याही लेखान्वय,े 

ददवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनायान्वय,े आदशेान्वये ककंवा एखाद्या जनवाड्यान्वये संपाददत केली ाेली असेल 

ककंवा अन् य कोणत् याही मााािने संपाददत केलेली असो, अशी संपतीची, हहदं ू त्री संपणूि वामी हणून ाारण करील, 

मयािददत वामी हणून नव्ह.े अशी हहदं ू त्री, तीची  वरील प्रमाण ेअसलेली कोणतीही मालमतीचा मृत् य पत्राने दऊे 

शकते.  
  

 मतृ्य पत्र रद् द करण/ेत् यात बदल करण:े भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम- ६२ अन्वये: 

मृत्य पत्र करणारी व् यक् ती, त् याने केलेले मृत्य पत्र रद् द करु शकते ककंवा त् यात दकतीही वेळा बदल ककंवा द रु ती क  

शकते.  
 

 मतृ्य पत्र कसे असाव:े भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम- ६३ अन्वये: 

* मृत्य पत्रावर, मृत्य पत्र करणार् या व् यक् तीने, मृत्य पत्र त् याने  वत: केले आह ेह ेदशिजवण् याची जनशाणी  हणून त् यावर 

दकमान दोन ककंवा अजाक साषा ीदारांसमषा   वाषा री ककंवा अंाठा ककंवा इतर जनशाणी केलेली असावी. मृत्य पत्र 

करणारी व् यक् ती जर  वाषा री करण् यास असमथि असेल तर, इतर कोणतीही व् यक् ती, मृत्य पत्र करणार् या व् यक् तीच् या 

जनदशेान सार, मृत्य पत्र करणार् या व् यक् तीच् या समषा  मृत्य पत्रावर  वाषा री करु शकते.  
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* दकमान दोन ककंवा अजाक साषा ीदारांनी, त् यांची नावे, वय, पतीचा व  वाषा रीसह, असे मृत्य पत्र साषा ांक्त केलेले 

असावे.    
 

 मतृ्य पत्रातील इतर मजकूर:  

* मृत्य पत्रात उल् लेख केलेल् या जमळकतीबाबत प रेसे आजण जनजश्चत वणिन मृत्य पत्रात असावे.   

* मृत्य पत्रात उल् लेजखत जमळकत मृत्य पत्र करणार् याकडे कशी आली आजण मृत्य नंतर त्या जमळकतीची जवल्हवेाट 

कोणी व कशी लावावी याबाबत पष्ट उल् लेख असावा.  

* मृत्य पत्रात शेवटी, मृत्य पत्र वतंत्रपणे, शारीरिरक व मानजसकरिरत्या स दढृ असतांना आजण जवचारपूविक केलेले 

असल्याचा उल् लेख असावा.  

* मृत्य पत्रात शेवटी ककंवा  वतंत्रपणे, मृत्य पत्र करणारी व्यक्त्, मृत्य पत्र करण् यास, शारीरिरक व मानजसकरिरत्या 

स दढृ असल्याबाबत डॉक्टरचे प्रमाणपत्र असावे. असे प्रमाणपत्र मृत्य पत्राचाच भाा असावा. तथाजप, डॉक्टरच् या 

प्रमाणपत्राचा उल् लखे मूळ कायद् यात नाही. परंत  असे प्रमाणपत्र असल् यास प ढे कायदशेीर अडचणी उद्भवत 

नाहीत. 

* हहदं ूव्यक्त् वसंपाददत संपतीचीबाबत तसेच वंशपरंपरेने जमळालेल्या संपतीचीतील फक्त वत:चा जहसा, अशा 

एकूण जमळकतीची जवल्हवेाट कशी लावावी यासाठी मृत्य पत्र क  शकते. 

* म ज लम ामीयाने म लीम कायद्यान सार आपले मृत्य पत्र केले असेल तरच ते परिरणामषा म मृत्य पत्र ठरते. 

* कोणतेही मृत्य पत्र ह ेमृत्य पत्र करणार् या व्यक्त्च्या मृत्य नंतरच अंमलात येऊ शकत.े 

* मतृ्य पूवी मृत्य पत्रात बदल करणे, त ेरद्द करणे, नष्ट करणे, नवीन मृत्य पत्र करणे इत्यादी करण्याच ेअजाकार, 

मृत्य पत्र करणार् या व्यक्त्ला असतात. 

* आाीच ेमृत्य पत्र रद् द करुन नवीन मृत्य पत्र करतांना, "आाीचे, ददनाकं ...रोजी केलेले मृत्य पत्र रद् द समजावे" 

असा उल् लेख नवीन मृत्य पत्रात असणे अपषेा ीत आह.े    

* एकाच व् यक् तीने, एकापेषा ा जा त मृत्य पत्र केले असतील तर त् याने सवाित शेवटच् या ददनांकास केलेले मृत्य पत्र 

ग्राह् य मानल ेजाते.  
 

 जवशिे मतृ्य पत्र: भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम ६५ अन् वये: 

* एखाद् या सज्ञान सैजनकान ेप्रत् यषा  य द्धाच् या वेळेस ककंवा जवशेि मोहीमेवर असतांना, ककंवा एखाद् या सज्ञान 

दयािवदीन ेजहाजावर असतांना ककंवा एखाद् या सज्ञान वैमाजनकाने, जवमानात असतानंा केलेल् या मतृ्य पत्राला 

जवशेि मृत्य पत्र  हणतात. 

* भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम ६६ अन् वये असे जवशेि मृत्य पत्र लेखी अथवा तोंडी असू शकते. 

* जर असे मृत्य पत्र वर नमूद व् यक् तींनी  वह ताषा रात जलजहलेले असले तर त् यावर त् याची  वाषा री असण् याची 

आजण ते साषा ीदारांमाफि त साषा ांक्त असण् याची आवश् यकता नाही. 

* जर अशा मृत्य पत्राचा काही भाा वर नमूद व् यक् तींच् या  वह ताषा रात असेल आजण काही भाा इतर व् यक् तीने 

जलजहले असेल आजण त् याखाली असे मृत्यूपत्र करणार् या व् यक् तीची  वाषा री असेल तर ते साषा ीदारांमाफि त 

साषा ांक्त असण् याची आवश् यकता नाही. 

* जवशेि मृत्य पत्र जर इतर व् यक् तीने जलजहले असेल आजण त् याखाली असे मृत्य पत्र करणार् या व् यक् तीची  वाषा री 

नसेल आजण असे जवशेि मृत्य पत्र, वर नमूद व् यक् तींच् या जनदशेानूसार जलजहले ाेले असे जसध् द करण् यात आले तर 

असे जवशेि मृत्य पत्र जवाीग्राह्य मृत्य पत्र समजण्यात येते. 
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 साषा ीदार वारस: भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम ६८ अन् वये: 

कोणत् याही मृत्य पत्रावर साषा ीदार  हणून  वाषा री करणार् या व् यक् तीला, त् या  मृत्य पत्रात नमदू सपंतीचीत वाटा 

जमळत असल् यास ककंवा अशा साषा ीदार व् यक् तीला, मृत्य पत्र करणार् या व् यक् तीने मृत्यूपत्राचा व्यवथापक 

(Executor)  हणून नेमलेल ेअसले तरी जतच् या साषा ीदार असण् यावर परिरणाम होणार नाही.  

 

 कोजडजसल (Codicil): भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम ७० अन् वये: 

कोजडजसल  हणजे एक असा दत ज्याद् वारे मृत्य पत्रातील मजक रासंबंाात पष्टीकरण ददलेले आह ेककंवा बदल 

केलेला आह ेककंवा अजाक माजहती जोडललेी (add) आह.े कोजडजसलचा दत मृत्य पत्राचा एक भाा मानला जातो. 

 

 मतृ्य पत्रातील लखेन प्रमाद: भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम ७६ अन् वये: 

मृत्य पत्रातील नाव, क्रमांक इत् यादींबाबतचा लेखन प्रमाद, त् याचा नेमका अथि लषा ात येत असेल तर द लिजषा त 

करण् यात यावा. 
 

 मतृ्य पत्रातील जवसांत प्रदान:े भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम ८८ अन् वये: 

जर एखाद् या मृत् य पत्रात नमूद दोन कलमात नमदू इच्छा दाने जवसंात असतील आजण त् या दोन् ही इच् छा एकत्रपणे 

पूणि करणे शक् य नसेल तर शवेटी नमूद इच् छा जवजाग्राह् य ठरेल.  
 

उदाहरण १. एका मृत् य पत्र करणार् या व् यक् तीने, त् याच् या मृत् य पत्रातील पजहल् या कलमामध् य,े त् याची ्षा ् रिठकाणी 

असणारी मालमतीचा ्अ् ला द् यावी असे नमूद केले आजण त् याच मृत् य पत्रात, द सर् या कलमामध् य,े त् याची ्षा ् 

रिठकाणी असणारी मालमतीचा ्ब् ला द् यावी असे नमूद केले.  

एकच मालमतीचा एकत्रपणे दोघांना दणे ेशक् य नसल् याने ही दोन् ही कलमे जवसंात ठरतात व शेवटचे कलम 

जवजाग्राह् य ठरुन अशी मालमतीचा ्ब् ला जमळेल. 
 

उदाहरण २. एका मृत् य पत्र करणार् या व् यक् तीने, त् याच् या मृत् य पत्रातील पजहल् या कलमामध् य,े त् याची ्षा ् रिठकाणी 

असणारे घर ्अ् ला द् यावे असे नमूद केल ेआजण त् याच मृत् य पत्रात, शवेटच् या  कलमामध् ये असे नमदू केले क्, त् याचे 

्षा ् रिठकाणी असणारे घर जवकून टाकावे आजण येणार् या रक् कमेचा जवजनयोा ्ब् साठी करण् यात यावा.   

एकच घर ्अ् ला दणेे आजण तेच घर जवकून येणार् या रक् कमेचा जवजनयोा ्ब् साठी करणे या दोन् ही ाोष् टी एकत्र 

करणे शक् य नसल् याने ही दोन् ही कलमे जवसंात ठरतात व शेवटचे कलम जवजाग्राह् य ठरुन घर जवकून येणार् या 

रक् कमेचा जवजनयोा ्ब् साठी करणे जवजाग्राह् य ठरेल.       
 

 नात े(Relations): भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम ९९ अन् वये नात् यांची व् याख् या ददललेी आह.े 

 

 ाभि थ जशश:ू हहदं ूजड पोजलशन् स ऑफ प्रॉपटी एक् ट, १९१६ च् या तरत दी अज तत् वात असल् याने ाभि थ 

जशशूच् या नाव ेमृत् य पत्र करता येते. 
 

  वजमळकत: भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम १५२ अन् वये, फक् त  वत:च् या मालक्च् या जमळकतीच े

ककंवा जमळकतीतील  वत:च् या जहश् शाचेच मृत् य पत्र करता येते.    
 

 ााव दप् तरी नोंद: अशाप्रकारे मृत्य पत्रान ेवारसा हक्क सांाणार् या व्यक्त्ने मृत्य पत्र हजर केल्यानंतर त्यामध्य े

वरील पैलूबाबत काही अपूणिता आह ेका ह ेप्रथम पहाव.े त्याबाबत क णाची हरकत अार तक्रार नसल्यास अजाकार 

अजभलेखात (फेरफार नोंद वहीत) मृत्य पत्रातील तरत दीप्रमाण ेनोंद करणेस हरकत नाही. मृत् य पत्र असल् यास वारस 

नांदवहीत नोंद घेण् याची आवश् यकता नाही. थेट फेरफार नोंजवता येईल. मृत्य पत्राबाबत काही वाद असतील तर 

सषा म ददवाणी न्यायालयातनू हक्काबाबत जनणिय होईपयांत अशा मृत्य पत्राची नोंद करु नये. 
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 मतृ्य पत्राची शाजबती (Probate of Will): प्रोबेट हणज ेअशी कायदशेीर प्रदक्रया ज्यात भारतीय उतीचराजाकार 

अजाजनयम, १९२५ कलम ५७, २१३ अन्वय,े फक्त  म ंबई उच्च न्यायालयाचे मूळ अजाकार षा ेत्र असलेल्या  म ंबई, 

कलकतीचा, चेन् नई यारिठकाणचीच ददवाणी न्यायालये मृत्य पत्राची सत्यता (authenticity) प्रमाजणत करतात. फक्त 

याच न्यायालयांना प्रोबेटचा अजाकार आह.े  

याबाबतचा जनणिय भावानजी करसनभाई राठोड जव. स रजमल आनदंराज मेहता या प्रकरणात ददनांक ८ ज लै 

२००३ रोजी म ंबई उच् च न् यायालयाने ददला आह.े इतर ददवाणी न्यायालये मृत्य पत्रातील वाटप योग्य क् अयोग्य 

याबाबत जनणिय दऊे शकतात.     
 

 मतृ्य पत्राबाबत महत्वाच ेन्यायजनवाड े: 

* मृत्य पत्रासाठी कोणताही जनजश्चत असा नम ना कोणत्याही कायद्यात सांजातलेला नाही. (वेंकटरामा अय्यर जव. 

स ंदरमबाळ, ए.आर.आर- १९४० म ंबई- ४०२) 

* मृत्य पत्र करणार् याने त्याच्या मालमतीचेची जवल्हवेाट त्याच्या मृत्य नंतर कशी लावावी ह ेपष्ट केल्याजशवाय ते 

मृत्य पत्र पूणिपणे कायदशेीर होत नाही. (अहमद जबन सलाह जव. मोहमद बादशहा, ए.आय.आर. १९७२ एस. सी.) 

* १८ विािखालील व्यक्त्ने केलेले मृत्य पत्र अंमलात येऊ शकणार नाही. तसेच जर ती व्यक्त् अज्ञान असतानाच 

मृत लाली तरी असे मृत्य पत्र जवजाग्राह् य व प्रभावशाली ठरणार नाही. (के. जवजयरत्नम जव. स दरसनराव ए. आय.आर. 

१९२०, मद्रास-२३७) 

* मृत्य पत्र खरे नाही, त ेखोटे आह ेह ेजसद्ध करण्याची जबाबदारी जो तसा अरोप करतो त्याच्याकड ेआह.े (चंद्रकांत 

मेढी जव. लखेश्वरनाथ ए.आय.आर- १९७६ ाोहतीची पान -९८) 

* मृत्य पत्र हा एक पजवत्र दत मानला ाेला आह.े अशा दताद्वारे मृत व्यक्त् आपल्या संपतीचीच्या 

जवल्हवेाटीबाबतची इच्छा व्यक्त करीत असत.े हणून मृत्य पत्राच ेएक ांभीर व पजवत्र दत हणून पालन केले ाेले 

पाजहज.े (रामाोपाल लाल जव. ऐजपनक मार ४९.ए. आय. आर ४१३) 

* मा. उच् च न् यायालयाने ज ेटी. स रप्पा जव. सजच् चदानदंेंद्र सर वती  वामीजी पजब्लक चॅरिरटेबल रट 

(आयएलआर-२००८- केआर-२११५) या दाव् यामध्ये भारतीय उतीचराजाकार कायदा, १९२५ अन् वये असलेले 

मृत् य पत्र जसध् द करण् यासाठी माािदशिन करतांना न् यायालयांसाठी मृत् य पत्र तपासणीचे पाच टप् पे जवजहत केले आहते.  

१. मृत् य पत्र ह ेजलजखत व पात असावे, त् यावर मृत् य पत्र करणार् याची  वाषा री असावी. तसेच दोन ककंवा अजाक 

साषा ीदारांनी  वत:च् या  वाषा रीने मृत् य पत्र करणार् याची  वाषा री साषा ांक्त केलेली असावी.  

ज र तर न् यायालय दकमान एक साषा ीदाराची अशा साषा ांकनाबाबत तपासणी क  शकेल. हा पजहला टप् पा आह.े 

उपरोक् त कायदशेीर बाबींची प तिता मृत् य पत्रात केली नसले तर कायद्याच्या दजृष् टने ते मृत् य पत्रच नाही.  

२. मृत् य पत्राम ळे जेव्हा कायदशेीर वारस जवथाजपत होतात तेव्हा न्यायालयाने सविसााारण तपासणी न करता 

मृत् य पत्राबाबत सखोल छाननी करणे आवश् यक आह.े हा द सरा टप् पा आह.े   

३. मृत् य पत्र करणार् या व् यक् तीची मानजसक अव था/मनःजथती मृत् य पत्र करतेवेळी स दढृ होती ककंवा नाही याची 

तपासणी करणे हा जतसरा टप् पा आह.े    

४. चौथ् या टप् प् यात, मृत् य पत्र संदभाित कोणतीही संशयापद परिरजथती अजतत्वात आह ेकाय याची तपासणी 

करावी.  

५. पाचव्या टप् प् यावर पायरीवर, मृत् य पत्र  भारतीय उतीचराजाकार कायदा, कलम ६३ सह भारतीय प रावा कायदा, 

कलम ६८ अन सार आह ेककंवा नाही याची खात्री करावी.  

वरील टप् प् यांचा जवचार करता मृत् य पत्र साषा ांदकत करणार् या साषा ीदारांची तपासणी अजनवायि (sine qua non) 

आह ेह ेलषा ात येते. 
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तथाजप, फक् त साषा ीदारांनी मृत् य पत्र साषा ादंकत करणे प रेसे नाही तर मृत् य पत्र साषा ांदकत करणार् या साषा ीदारांनी, 

मृत् य पत्र करणार् या व् यक् तीला मृत् य पत्रावर  वाषा री करतांना पाहणेही आवश् यक आह.े थोडक् यात मतृ् य पत्र 

करणार् या व् यक् तीने, मृत् य पत्र साषा ांक्त करणार् या साषा ीदारांच् या समषा  मृत् य पत्रावर  वाषा री करावी. 

मृत् य पत्र दकमान दोन साषा ीदारांमाफि त साषा ांक्त केलेले असणे अजनवायि आह.े    
 

भारतीय प रावा कायदा, कलम ७४ अन् वये मृत् य पत्र हा साविजजनक दतऐवज नाही. 

मृत् य पत्राची प्रमाजणत प्रत प्राथजमक दतऐवज असल्याच ेमानले जाऊ शकत नाही त् याम ळे मतृ् य पत्राची प्रमाजणत 

प्रत प रावा  हणून दाखल क न घेता येणार नाही.  (The Will is not a public document under Section 74 of the 

Act. It can be held that certified copy of the Will is not admissible per se in evidence. It cannot be presumed 

to be a primary document, which could be adduced in evidence.) 
 

मृत् य पत्राकड ेसामान्य दतऐवजांपेषा ा वेाळा जवजशष् ट द तऐवज  हणून बजघतले जावे. मृत् य पत्र एक असे 

घोिणापत्र आह ेक् ज् याव् दारे मृत् य पत्र करणार् याने त् याच् या मृत्य नंतर करण् यात येणार् या व् यव थेची इच्छा व्यक्त 

केलेली असते. 
 

मृत् य पत्र एक असा द तऐवज आह ेजो मयत व् यक् तीच् या इराद् याची ककंवा इच् छांची अंमलबजावणी करण् यासाठी, 

त् याच् या मााे जजवंत असलेल् या व् यक् तींना ददला जातो. मतृ् य पत्र  हणजे मयत व् यक् तीची शेवटची इच् छा असते.    

मृत व्यक्त्ची असा इरादा त्याच्या इच्छेन सार अत्यंत आदराने आजण पजवत्रतेने अंमलात आणला ालेा पाजहज.े 
 

 म ज लम ार्मिय व् यक् तीच् या मतृ्य पत्राबातच् या तरत दी: 

भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम ५८ अन् वये हा कायदा म ज लम व् यक् तीच् या मृत् य पत्राबाबत (वजसयतनामा) 

लााू होत नाही. म ज लम ार्मिय व् यक् तींसाठी मतृ् य पत्राबाबतच् या तरतूदी त् यांच् या ्हदेाय् या बाराव् या शतकातील 

अजाकृत ग्रंथात ददलेल् या आहते. यासंबंाात द सरा ग्रथं ्फतवा आलमजारी् हा सतराव् या शतकात जलजहण् यात 

आला. ्शराय-उल-इ लाम् हा ग्रंथ प्राम ख् याने जशया पथंीय म ज लमासंाठी आह.े 
 

  वाषा री: म ज लम ार्मिय व् यक् तीने केलेल् या मृत् य पत्रावर  वाषा री केली नसेल ककंवा त् यावर साषा ीदारांचे 

साषा ांकन नसले तरी ते मत् य पत्र वैा मानले जाते.  
 

  सज्ञानता: म ज लम कायद् यान सार प  ि व् यक् ती १५ विे वयाचा लाल् यावर त् याला सज्ञान समजले जाते. 

इंजडयन मेजॉरिरटी एक् ट, १८७५ अन् वये प  ि व् यक् ती १८ विे वयाचा लाल् यावर त् याला सज्ञान समजतात परंत ू

जर अशी व् यक् ती अज्ञान असतांना न् यायालयाने त् याच् याबाबत ्पालक् नेमला असेल तर अशी व् यक् ती २१ वि े

वयाचा लाल् यावर त् याला सज्ञान समजतात. इंजडयन मजेॉरिरटी एक् ट, १८७५ हा सविार्मियांना लााू असल् यान े

म ज लम प  ि व् यक् ती १८ विे वयाचा लाल् यावर सज्ञान समजली जाते. १५ विे वयाची सज्ञानता केवळ जववाह, 

तलाक. मेहरे यांसाठीच लााू आह.े 
 

 ाभि थ जशश:ू म ज लम ामािन सार त् याच व् यक् तीच् या नावे मृत् य पत्र करता येते जी मृत् य पत्र करणार् या व् यक् तीच् या 

मृत् य च् यावेळी जीजवत असेल. तथाजप, मृत् य पत्र करण् याच् यावेळी ाभाित असणार् या जशशूचा जन् म मृत् य पत्र करणार् या 

व् यक् तीच् या मतृ् य नंतर सहा मजहन् यात लाला तर त् याच् या नावे केलेले मृत् य पत्र ग्राह् य मानले जात.े 
 

 मजि-उल-मौत: म ज लम ार्मिय व् यक् तीला त् याचा दफन खचि व कजि फेडीसाठी आवश् यक रक् कम सोडून, त् याच् या 

संपतीचीच् या १/३ संपतीचीप रते मृत् य पत्र कोणत् याही वारसांच् या संमतीजशवाय करता येते. १/३ संपतीचीपषेा ा जा त 

संपतीचीचे मृत् य पत्र वारसांच् या संमतीनेच वैा होते.  
 

 प्रोबेट: भारतीय वारसा कायदा, १९२५ च ेकलम २१३ म ज लम व् यक् तीला लााू होत नाही. त् याम ळे त् यांना 

प्रोबेटची आवश् यकता नाही.  
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 अमान् य तत् व: म जलम कायद्याला अजवभक्त क ट ंब, मृत व्यक्त् माा ेजजवंत असणारे, वारसा हक्क, जन्मजसध्द 

हक् क, ज्येष्ठ म लाचा हक्क अशी तत्व ेमान्य नाहीत. एखाद्या व्यक्त्चा म लाा, त्या व्यक्त्च्या जजवंतपणी मयत 

लाला तर मयताच्या म लाला मालमतीचेत कोणताही हक्क नसतो. 

पजवत्र क राणात, सवि रक्त संबंाी, लग्नाम ळे लालेल ेसंबंाी ह ेजवळचे वारस (शेअरर) मानल ेजातात. म जलम 

कायद्यान्वये पजवत्र क राणात ठरवून ददल्याप्रमाण ेसवि वारसांना जहसा जमळतो.  

म जलम स न्नी हनफ् कायद्यान सार म जलम व्यक्त् मयत लाल्यानंतर त्याच्या पत्नीला मयत व्यक्त्च्या 

मालमतीचेतील १/८ ठराजवक जहसा जमळतो. मयत म जलम व्यक्त्स दोन पत्नी असतील तर प्रत्येक पत्नीला १/१६ 

जहसा जमळतो. मयताला म ले असतील तर म लाला दोन जहस ेआजण म लीला एक जहसा जमळतो.  

 

 अपात्रता: म जलम कायद्यान्वय ेज्या व्यक्त्ने आत्महत्त्या करण्यासाठी जवि प्राशन केले असेल ककंवा वत:ला 

जखमी करुन घेतले असेल अशा व्यक्त्ला वजसयतनामा करण्याचा अजाकार नसतो. 

 

 नॉजमनशेन आजण मालक् हक्क 

उच् च न् यायालय, म ंबई येथील न् यायम ती मा. रमाी. अभय ओक आजण मा. रमाी. सय्यद ह्यांच्या खंडपीठाने  एका 

जनकालाच्या जनजमतीचाने नॉजमनेशन बद्दलच्या वेावेाळ्या  कायद्याबाबद्दल  सखोल जववेचन केले आह.े   

नॉजमनी हा केवळ एक रटी असतो आजण नॉजमनेशन म ळे इतर वारसांचे कायदशेीर हक्क जहरावून घेतले जाऊ 

शकत नाहीत, नॉजमनेशन हा वारसाहक्काचा जतसरा कायदा होऊ शकत नाही असे पष्ट प्रजतपादन केले आह.े  

 

 सोसायटी आजण नॉजमनशेन  

सवोच्च  न्यायालयाने इंद्राणी जवरुद्ध सोसायटी रजजरार- पजश्चम बंााल , ह्या प्रकरणी जनकाल दतेांना पष्ट केले 

आह ेक्, मूळ सभासद मयत लाल्यावर सोसायटीन ेफक्त नॉजमनी व्यक्त्च्या नाव े केलेल्या शेअसि  हतांतरणाम ळे 

इतर वारसांच ेजााेमाील मालक् हक्क जहरावल ेजाऊ शकत नाहीत.  सोसायटी रेकॉडिप्रमाणे संबंजात नॉजमनी 

व्यक्त्च्या नाव ेशेअर हतांतरिरत केले क् सोसायटीची  जबादारी संप ष्टात येते. त्याम ळे ज्या वारसांना जााेवर 

हक्क सांाायचा आह ेत्यांना सषा म न्यायालयात जाऊन दाद मााावी लााेल. ह्या बाबतीत सोसायटी काही जनणिय 

दऊे शकत  नाही, कारण  वारस कोण ह ेठरजवण्याचा अजाकार सोसायटीला नसून फक्त  न् यायालयालाच आह.े  

 

मा. सवोच्च न्यायालय तसेच मा. उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी पष्टपणे नमूद केले आह ेक्, नॉजमनेशन हा वारसा 

हक्काचा जतसरा कायदा होऊ शकत नाही. त्याम ळेच जरी नॉजमनेशन केले असले तरी मालक् हक्क हा मृत्य पत्र ककंवा 

वारसा हक्क कायद्याप्रमाणचे ठरजवला जातो.  
  

 शब्दाथि:  

 Testator: अशी व्यक्त् ज्याने मृत्य पूवी मृत्य पत्र केल ेआह.े  

 Intestate: अशी व्यक्त् ज्याने मृत्य पूवी मृत्य पत्र केललेे नाही.  

 Legatee/Beneficiary: अशी व्यक्त् ज्याला मृत्य पत्रान्वये मालमतीचा जमळाली आह.े  

 Executor: अशी व्यक्त् ज्याची नेमणकू मृत्य पत्र करणार् याने ककंवा आदशेान्वये न्यायालयाने, मयताच्या 

मालमतीचचेे मृत्य पत्रान सार वाटप करण्यासाठी केलेली आह.े अशी व् यक् ती मृत्य पत्र करणार् या मयत व्यक्त्ची 

कायदशेीर प्रजतजनाी ह्णून काम करते. 
         

 


