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मृत्य पत्राबाबतचे प्रश् न 

 

 मृत् य पत्र  हणजज ेकाय  

 एखाद् या व् यक् तीने, त् याच् या मालकीच् या संपत्तीच ेवाटप त् याच् या मृत् य नंतर, कसे व् हावे याबाबत लेखी 

स् वरूपपात ोषजतत केलेली इच् छा  हणजजे मृत् य पत्र. 

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

ददलेली आह.े 

‘‘मृत्य पत्र हणजजे मृत्य पत्र करणजार् या व् यक् तीने, त्याच्या मृत्य नंतर त्याच्या सवव प्रकारच्या मालमत्तेची 

जवल्हवेाट कशी लावावी यासंबंाीची कायदशेीरपध् दतीने ोषजतत केलेली इच्छा हषय’’ 

मृत् य पत्र एक असा दस् तऐववज आह ेजष मयत व् यक् तीच् या इराद् याची ंकंवा इच् छांची अंमलबजावणजी 

करण् यासा,ी, त् याच् या मा े जजवंत असलेल् या व् यक् तींना ददला जातष. मृत् य पत्र  हणजजे मयत व् यक् तीची 

शेवटची इच् छा असते. मृत व्यक्तीचा असा इरादा, त्याच्या इच्छेन सार अत्यंत आदराने आजणज पजवत्रतेन े

अंमलात आणजला  ेला पाजहजे. मृत् य पत्राकडे सामान्य दस्तऐववजांपेक्षा वे ळा जवजशष् ट दस् तऐववज  हणजनन 

बजोतले जावे. मृत् य पत्र एक असे ोषतणजापत्र आह ेकी ज् याव् दारे मृत् य पत्र करणजार् याने त् याच् या मृत्य नंतर 

करण् यात येणजार् या व् यवस् थचेी इच्छा व्यक्त केलेली असते. 
 

 मृत्य पत्र करणजे आवश्यक आह ेकाय? 

 कायद्याने मृत्य पत्र करणज ेआवश्यक नाही, पणज भजवष्यात आपल्याच वारसदारांमध्य ेभाडंणजे हषऊन 

त्यांचे संबंा जबोडन नयेत हणजनन मृत्य पत्र करणजे केव्हाही चां ले. एकदा माणजनस मयत झाल् यावर त्याच े

वारस कसे वा तील ह ेसां ता येत नाही. त् याने मृत्य पत्र केलेले असल् यास अशा भांडणजाची शक्यता कमी 

हषऊ शकते. माणजनस आय ष्यभर अजाकाजाक संपत्ती जमळवण्याच्या मा  ेअसतष, काही ठ,काणजी तष 

नामांकनदखेील करतष, पणज तेवढेच प रेसे नसत.े माणजनस मयत झाल् यावर त्याच्या संपत्तीची त्याच्या 

इच्छेप्रमाणजे जवभा णजी करण्याच ेकाम मृत्य पत्र करत.े त्याचप्रमाणज ेज्यांना त्या संपत्तीतील जहस्सा 

जमळणजार असतष त्यांचेही काम सषप ेहषते आजणज कायदशेीर कामाला ला णजारा वेळही वाचन शकतष. 
 

 हहदंन ार्मवय व् यक् तीच् या मृत्य पत्राबाबत कायदशेीर तरत द काय आह े 

   भारतीय वारसा कायदा, १९२५.  

     भारतीय वारसा कायदा १९२५, भा  ६ मध् य ेकलम ५७ त े१९० अन् वय े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  हणजजे हहदंन जवल् स एक् ट, १८७० च् या कलम २ ची   

       प नरावृत्ती आह.े   

     भारतीय वारसा कायदा १९२५, भारतातील सवव ार्मवयांना हणजजे हहदं , जिश्चन, पारशी, अँग्लष  

       इंजडयन्स इत् यांदनंा ला न हषतष. हहदंन या संजे्ञमध्य ेबौद्ध, जशख, जैन, ब्रा हषसमाजी, आयवसमाजी,  

       नंब द्री, हलं ायत यांचाही समावेश हषतष व या सवाांना हा कायदा अंशत: ला न पडतष.  
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 म जस् लम ार्मवय लषकानंा भारतीय वारसा कायदा, १९२५ ला न आह ेकाय  

 म जस् लम ार्मवय लषकांना हा कायदा पनणजवपणज ेला न पडत नसला तरी प्रषबेट, लेटसव ऑफ एडजमजनस्रेशन 

इ. सा,ी ला न आह.े जेथे व्यक्ती त कायद्यान सार वारसासंबंाी प्रश्न जनमावणज हषत नाहीत तेथ े

मृत्य पत्रासा,ी भारतीय वारसा कायदा १९२५ च्या तरत दी ला न हषतात. म जस् लम ामीयान ेम स्लीम 

कायद्यान सार आपल ेमृत्य पत्र केल ेअसेल तरच ते पठरणजामक्षम मृत्य पत्र ,रत.े म जस्लम व्यक्तीस स्वतःच्या 

संपत्तीच्या फक्त १/३ भा ाची व्यवस्था मृत्य पत्रान्वय ेकरता येते. 
 

 मृत् य पत्र स् टँप पपेरवरच केलेल ेअसाव ेकाय   

 नाही. मृत् य पत्र साध् या का दावरही करता येते. 
 

 मृत् य पत्र नदणदणजीकृतच असाव ेअसे बंान आह ेकाय  

 नाही.  मृत् य पत्र नदणदणजीकृतच असावे असे कषणजतेही बंान कायद् यात नाही. 

नदणदणजी अजाजनयम १९०८, कलम १८ अन् वये मृत् य पत्राची नदणदणजी वैकजल् पक आह.े तथाजप, मृत्य पत्राची 

नदणदणजी करता येत,े रुपय ेशंभरच् या स् टँप पेपरवर मृत्य पत्र नदणदणजीकृत केलेले असल्यास प ढे कायदशेीर 

अडचणजी उद्भवत नाहीत. 
 

 जमा केलेले मृत्य पत्र (Deposited Will)  हणजजे काय  

 नदणदणजी कायदा, १९०८, कलम ४२ अन् वये मृत्य पत्र, पाकीटात बंद/सील करुन द य् यम जनबंाकाकडे 

जमा करता येत.े याला जमा केलेले मृत्य पत्र  हणजतात.     
 

 मृत्य पत्र करण् यास सक्षम व् यक् ती कषणज असतात  

  भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम- ५९ अन्वये, 

 मृत्य पत्र करणजारी व्यक्ती वयान ेसज्ञान असावी तसेच मानजसकदषृ् ्  या स दढृ असावी, ती ददवाळखषर 

नसावी. 

 म क ंकंवा बाीर ंकंवा अंा व् यक् ती, जर त् यानंा पठरणजामांची जाणजीव असेल तर, मृत्य पत्र करु शकतात.    

 मृत्य पत्र स्वसंपाददत संपत्तीबाबत तसेच वंशपरंपरेने जमळालेल्या संपत्तीतील फक्त स्वत:च्या 

जहश्शाबाबत करता येत.े 

 हहदंन उत्तराजाकार अजाजनयम १९५६, कलम ३० अन् वये हहदंन व् यक् तीला एकत्र क ट ंबाच् या 

जमळकतीमाील स्वत:च्या जहश्शाबाबत मृत्य पत्र करता येत.े  

 वेडसर व् यक् ती, जेव् हा वेडाच् या भरात नसेल तेव् हा मृत्य पत्र करु शकत.े परंत  वेडाच्या भरात, नशेत, 

आजारात, श द्धीवर नसताना, फसवणज कीने, दबावाखाली करण्यात आलेल ेमृत्य पत्र जवाीग्राह्य असणजार 

नाही. 
 

 हहदंन जस् त्रया/जवावा यानंा मृत् य पत्र करता यते ेकाय  

 हषय,  हहदंन उत्तराजाकार अजाजनयम १९५६, कलम १४ अन् वये हहदंन उत्तराजाकार अजाजनयम १९५६ 

हा अजाजनयम अंमलात येण् यापनवी ंकंवा त् यानंतर, हहदंन जस् त्रची, जतच्या कब्जात जवना अट असलेली 

कषणजतीही संपत्ती, म  अशी मालमत्ता जतला जववाहापनवी ंकंवा नंतर वारसाहक् काने, मृत् य पत्रीय दानान,े 

वाटणजीमध् ये पषट ी  हणजनन, नातल ांकडनन जमळालेली असष ंकंवा जतन ेअशी मालमत्ता स् वत:च् या 
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कौशल् याने, पठरश्रमान ेंकंवा एखादी संपत्ती दान हणजनन, मृत्य पत्रान्वय,े इतर कषणजत्याही लेखान्वय,े 

ददवाणजी न्यायालयाच्या हुकन मनायान्वये, आदशेान्वये ंकंवा एखाद्या जनवाड्यान्वय ेसंपाददत केली  लेी 

असेल ंकंवा अन् य कषणजत् याही मा ावन ेसंपाददत केललेी असष, अशी संपत्ती, हहदंन स् त्री संपनणजव स्वामी हणजनन 

ाारणज करील, मयावददत स्वामी हणजनन नव्ह.े अशी हहदंन स् त्री, तीची  वरील प्रमाणेज असलेली कषणजतीही 

मालमत्ता मृत् य पत्राने दऊे शकत.े  
 

 मृत्य पत्र रद् द करता यते ेकाय ंकंवा मृत् य पत्रात बदल करता येतष काय  

 भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम- ६२ अन्वये, 

मृत्य पत्र करणजारी व् यक् ती, त् याने केलेले मृत्य पत्र त् याच् या हयातीत काीही रद् द करु शकत ेंकंवा त् यात 

दकतीही वेळा बदल ंकंवा द रुस् ती करूप शकत.े आाीचे मृत्य पत्र रद् द करुन नवीन मृत्य पत्र करतांना, 

"आाीचे, ददनांक ...रषजी केलेले मृत्य पत्र रद् द समजावे" असा उल् लखे नवीन मृत्य पत्रात असणेज अपेक्षीत 

आह.े     
 

 मृत्य पत्र कस ेअसाव े 

 भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम- ६३ अन्वये: 

 मृत्य पत्रात उल् लखे केलेल् या जमळकतीबाबत प रेस ेआजणज जनजश्चत वणजवन मृत्य पत्रात असाव.े   

 मृत्य पत्रात उल् लजेखत जमळकत मृत्य पत्र करणजार् याकड ेकशी आली आजणज मृत्य नंतर त्या जमळकतीची 

जवल्हवेाट कषणजी व कशी लावावी याबाबत स्पष्ट उल् लखे असावा.  

 मृत्य पत्रात, मृत्य पत्र शाठररीक व मानजसकठरत्या स दढृ असतांना आजणज जवचारपनववक केलेले असल्याचा 

उल् लखे असावा.  

 मृत्य पत्रात शेवटी ंकंवा स् वतंत्रपणजे, मतृ्य पत्र करणजारी व्यक्ती, मृत्य पत्र करण् यास, शाठररीक व 

मानजसकठरत्या स दढृ असल्याबाबत डॉक्टरचे प्रमाणजपत्र असाव ेह ेअपेक्षीत आह.े अस ेप्रमाणजपत्र 

मृत्य पत्राचाच भा  असते. तथाजप, डॉक्टरच् या प्रमाणजपत्राचा उल् लखे मनळ कायद् यात नाही. परंत  असे 

प्रमाणजपत्र असल् यास प ढे कायदशेीर अडचणजी उद्भवत नाहीत. 

 मृत् य पत्र करणजार् या व् यक् तीने फक् त स्वसंपाददत संपत्तीबाबत तसेच वंशपरंपरेने जमळालेल्या संपत्तीतील 

फक्त स्वत:च् या जहश् शाबाबतच, अशा एकनणज जमळकतीची जवल्हवेाट कशी लावावी यासा,ी मृत्य पत्र करावे.  

 मृत्य पनवी मृत्य पत्रात बदल करणज,े ते रद्द करणज,े नष्ट करणज,े नवीन मृत्य पत्र करणज ेइत्यादी करण्याचे 

अजाकार मृत्य पत्र करणजार् या व्यक्तीला असतात. 

 आाीचे मृत्य पत्र रद् द करुन नवीन मृत्य पत्र करतानंा, "आाीचे, ददनांक ...रषजी केलेले मृत्य पत्र रद् द 

समजावे" असा उल् लखे नवीन मृत्य पत्रात असणेज अपेक्षीत आह.े    

 मृत्य पत्रावर, मृत्य पत्र करणजार् या व् यक् तीने, मृत्य पत्र त् याने स् वत: केल ेआह ेह ेदशवजवण् याची जनशाणजी 

 हणजनन त् यावर दकमान दषन ंकंवा अजाक साक्षीदारांसमक्ष स् वाक्षरी ंकंवा अं ,ा ंकंवा इतर जनशाणजी 

केलेली असावी. मृत्य पत्र करणजारी व् यक् ती जर स् वाक्षरी करण् यास असमथव असेल तर, इतर कषणजतीही 

व् यक् ती, मृत्य पत्र करणजार् या व् यक् तीच् या जनदशेान सार, मृत्य पत्र करणजार् या व् यक् तीच् या समक्ष मृत्य पत्रावर 

स् वाक्षरी करु शकत.े  

 दकमान दषन ंकंवा अजाक साक्षीदारांनी, त् याचंी नावे, वय, पत्ता व स् वाक्षरीसह, अस ेमृत्य पत्र 

साक्षांकीत केलेले असाव.े साक्षीदारांनी फक् त मृत् य पत्र साक्षांदकत करणजे प रेसे नाही तर ह् या साक्षीदारांनी, 

मृत् य पत्र करणजार् या व् यक् तीला मृत् य पत्रावर स् वाक्षरी करतांना पाहणेजही आवश् यक आह.े थषडक् यात मृत् य पत्र 

करणजार् या व् यक् तीने, मृत् य पत्र साक्षांकीत करणजार् या साक्षीदारांच् या समक्ष मृत् य पत्रावर स् वाक्षरी करावी.    
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 मृत् य पत्र करणजार् या व् यक् तीच् या हयातीत मतृ् य पत्राचा अमंल हषऊ शकतष काय  

 नाही, कषणजतेही मृत्य पत्र ह ेमृत्य पत्र करणजार् या व्यक्तीच्या मृत्य नंतरच अंमलात येऊ शकत.े एखाद्या 

व्यक्तीन ेमृत्य पत्र जलजहल ेतरी ती व्यक्ती जजवंत असेपयांत संपत्तीवर त्या व्यक्तीचाच अजाकार राहतष. 

त्या व्यक्तीच्या मृत्य नंतरच त्याची संपत्ती त्याच्या उत्तराजाकार् याला जमळते. 
 

 एकाच व् यक् तीन,े एकापके्षा जास् त मृत्य पत्र केल ेअसतील तर कषणजत ेमृत् य पत्र ग्राह् य असले  

 एकाच व् यक् तीने, एकापेक्षा जास् त मृत्य पत्र केल ेअसतील तर त् याने सवावत शेवटच् या ददनांकास केलेले 

मृत्य पत्र ग्राह् य मानले जाते.  
 

 जवशते मृत्य पत्र  हणजजे काय  

  भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम ६५ अन् वये: 

 एखाद् या सज्ञान सैजनकान,े प्रत् यक्ष य द्धाच् या वेळेस ंकंवा जवशेत मषहीमेवर असतांना, ंकंवा एखाद् या 

सज्ञान दयाववदीन ेजहाजावर असतांना ंकंवा एखाद् या सज्ञान वैमाजनकाने, जवमानात असतांना केलेल् या 

मृत्य पत्राला जवशेत मृत्य पत्र  हणजतात. 

 भारतीय वारसा कायदा १९२५, कलम ६६ अन् वये अस ेजवशेत मृत्य पत्र लेखी अथवा तदणडी असन शकत.े 

 जर अस ेमृत्य पत्र वर नमनद व् यक् तींनी स् वहस् ताक्षरात जलजहलेल ेअसेल तर त् यावर त् याची स् वाक्षरी 

असण् याची आजणज ते साक्षीदारांमाफव त साक्षांकीत असण् याची आवश् यकता नाही. 

 जर अशा मृत्य पत्राचा काही भा  वर नमनद व् यक् तींच् या स् वहस् ताक्षरात असेल आजणज काही भा  इतर 

व् यक् तीन ेजलजहले असेल आजणज त् याखाली अस ेमृत्यनपत्र करणजार् या व् यक् तीची स् वाक्षरी असेल तर ते 

साक्षीदारांमाफव त साक्षांकीत असण् याची आवश् यकता नाही. 

 जवशेत मृत्य पत्र जर इतर व् यक् तीने जलजहले असेल आजणज त् याखाली अस ेमृत्य पत्र करणजार् या व् यक् तीची 

स् वाक्षरी नसेल आजणज असे जवशेत मृत्य पत्र, वर नमनद व् यक् तींच् या जनदशेाननसार जलजहल े ेल ेअस ेजसध् द 

करण् यात आले तर अस ेजवशेत मृत्य पत्र जवाीग्राह्य मृत्य पत्र समजण्यात येत.े 
 

 वारस असणजारी व् यक् ती मतृ्य पत्रावर साक्षीदार  हणजनन स् वाक्षरी करूप शकेल काय  

 हषय, भारतीय वारसा कायदा १९२५, कलम ६८ अन् वये, 

कषणजत् याही मृत्य पत्रावर साक्षीदार  हणजनन स् वाक्षरी करणजार् या व् यक् तीला, त् या मृत्य पत्रात नमनद संपत्तीत 

जहस् सा जमळत असल् यास ंकंवा अशा साक्षीदार व् यक् तीला, मृत्य पत्र करणजार् या व् यक् तीने मृत्यनपत्राचा 

व्यवस्थापक (Executor)  हणजनन नेमलेले असले तरी जतच् या साक्षीदार असण् यावर पठरणजाम हषणजार नाही.  
 

 कषजडजसल (Codicil)  हणजजे काय  

 भारतीय वारसा कायदा १९२५, कलम ७० अन् वये, 

कषजडजसल  हणजजे एक असा दस्त ज्याद् वारे मृत्य पत्रातील मजक रासंबंाात स्पष्टीकरणज ददलेले आह ेंकंवा 

बदल केलेला आह ेंकंवा अजाक माजहती जषडलेली (add) आह.े कषजडजसलचा दस्त मृत्य पत्राचा एक भा  

मानला जातष. 
 

 मृत्य पत्रात लेखन प्रमाद असेल तर काय कराव े 

 भारतीय वारसा कायदा १९२५, कलम ७६ अन् वये, 

मृत्य पत्रातील नाव, मालमत्तेचा क्रमांक इत् यादींबाबतचा लेखन प्रमाद, त् याचा नेमका अथव लक्षात येत 

असेल तर द लवजक्षत करण् यात यावा. 
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 मृत्य पत्रात जवस ंत प्रदान ेअसतील तर काय कराव े 

 भारतीय वारसा कायदा १९२५, कलम ८८ अन् वये, 

जर एखाद् या मृत् य पत्रात नमनद दषन कलमात नमनद इच्छा ंकंवा दाने जवसं त असतील आजणज त् या दषन् ही 

इच् छा एकत्रपणजे पनणजव करणज ेशक् य नसेल तर शेवटी नमनद इच् छा जवजाग्राह् य ,रेल.  

 उदाहरणज १. एका मृत् य पत्र करणजार् या व् यक् तीने, त् याच् या मृत् य पत्रातील पजहल् या कलमामध् य,े त् याची 'क्ष' 

ठ,काणजी असणजारी मालमत्ता 'अ' ला द् यावी अस ेनमनद केल ेआजणज त् याच मृत् य पत्रात, द सर् या कलमामध् य,े 

त् याची 'क्ष' ठ,काणजी असणजारी मालमत्ता 'ब' ला द् यावी अस ेनमनद केल.े  

एकच मालमत्ता एकत्रपणजे दषोांना दणेज ेशक् य नसल् याने ही दषन् ही कलमे जवसं त ,रतात व शेवटच ेकलम 

जवजाग्राह् य ,रुन अशी मालमत्ता 'ब' ला जमळेल. 

 उदाहरणज २. एका मृत् य पत्र करणजार् या व् यक् तीने, त् याच् या मृत् य पत्रातील पजहल् या कलमामध् य,े त् याचे 'क्ष' 

ठ,काणजी असणजारे ोर 'अ' ला द् यावे असे नमनद केल ेआजणज त् याच मृत् य पत्रात, शेवटच् या  कलमामध् य ेअस े

नमनद केले की, त् याचे 'क्ष' ठ,काणजी असणजारे ोर जवकन न टाकाव ेआजणज येणजार् या रक् कमेचा जवजनयष  'ब' 

सा,ी करण् यात यावा.   

एकच ोर 'अ' ला दणेज ेआजणज तेच ोर जवकन न येणजार् या रक् कमेचा जवजनयष  'ब' सा,ी करणज ेया दषन् ही  षष् टी 

एकत्र करणज ेशक् य नसल् याने ही दषन् ही कलमे जवसं त ,रतात व शेवटचे कलम जवजाग्राह् य ,रुन ोर 

जवकन न येणजार् या रक् कमेचा जवजनयष  'ब' सा,ी करणज ेजवजाग्राह् य ,रेल. 

मृत्य पत्रात उल्लेजखलेल्या संपत्तीपकैी मृत्य पत्र करणजाऱ्याच्या जनानाच्या वेळेस जशल्लक संपत्तीच केवळ 

जवचारात ोेतली जात.े       
 

  भवस् थ जशशनच् या नाव ेमृत् य पत्र करता ये ल काय  

 हषय, हहदंन जडस् पषजझशन् स ऑफ प्रॉपटी ऍक् ट, १९१६ च् या तरत दी अजस् तत् वात असल् याने  भवस् थ 

जशशनच् या नाव ेमृत् य पत्र करता येत.े 
 

 कषणजत् या जमळकतीचे मृत् य पत्र करता ये ल  

  भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम १५२ अन् वये, फक् त स् वत:च् या मालकीच् या जमळकतीचे ंकंवा 

सामा क जमळकतीतील स् वत:च् या जहश् शाचेच मृत् य पत्र करता ये ल.    
 

 मृत्य पत्र करण् यासा,ी कषणजता जवजहत नम ना आह े 

 मृत्य पत्र करण् यासा,ी कषणजताही जनजश्चत ंकंवा जवजहत असा नम ना कषणजत्याही कायद्यात सांज तलेला 

नाही. साध् या का दावरही मृत् य पत्र करता येते. (वेंकटरामा अय्यर जव. स ंदरमबाळ, ए.आर.आर- १९४० 

म ंब - ४०२) 
 

 अज्ञान (१८ वतावखालील) व्यक्तीन ेकेलेल ेमृत्य पत्र अंमलात यऊे शकेल काय  

 नाही, अज्ञान व्यक्तीन ेकेलेले मृत्य पत्र अंमलात येऊ शकणजार नाही. अशी व्यक्ती अज्ञान असतानाच 

मयत झाली तरी अस ेमृत्य पत्र जवजाग्राह् य व प्रभावशाली ,रणजार नाही. (के. जवजयरत्नम जव. स दरसनराव 

ए. आय.आर. १९२०, मद्रास-२३७) तसेच ददवाळखषर व् यक् तीने केलेले मृत्य पत्र अंमलात येऊ शकणजार 

नाही. 
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 मृत्य पत्र खषटे आह ेह ेजसद्ध करण्याची जबाबदारी कषणजाची असत े 

 मृत्य पत्र खरे नाही, ते खषटे आह ेह ेजसद्ध करण्याची जबाबदारी जष तसा अरषप करतष त्याची आह.े 

(चंद्रकांत मेढी जव. लखेश्वरनाथ ए.आय.आर- १९७६  षहत्ती पान -९८) 
 

 नॉजमनीवर मृत्य पत्र बंानकारक असेल काय  

 हषय, नॉजमनी हा केवळ एक जवश्वस्त असतष. सषसायटी, शेअसव, जवमा अश्या ठ,काणजी नॉजमनेशन 

करावे ला ते. मात्र नॉजमनी व्यक्तीस काही मालकी हक्क प्राप् त हषत नाही. ती एक तात्प रती सषय असते 

जेणेजकरूपन मयत व्यक्तीच्या जमळकतीसंदभावत पत्रव्यवहार इ. करता यावा. नॉजमनेशन हा काही वारसा 

हक्काचा जतसरा कायदा हषऊ शकत नाही अस ेम ंब  उच्च न्यायालायन ेअनेक जनकालांमानन स्पष्ट केल े

आह.े (शजशदकरणज पारेख जवरुद्ध राजेश अग्रवाल २०१२ (४) एमएच.एल.जे. ३७०)    
 

 न् यायालयात मृत् य पत्र जसध् द करण् यासा,ी आवश् यक बाबी काणजत् या  

 मा. उच् च न् यायालयाने ज ेटी. स रप्पा जव. सजच् चदानंदेंद्र सरस् वती स् वामीजी पजब्लक चॅठरटेबल रस्ट 

(आयएलआर-२००८- केआर-२११५) या दाव् यामध्य ेभारतीय उत्तराजाकार कायदा, १९२५ अन् वये 

असलेले मृत् य पत्र जसध् द करण् यासा,ी मा वदशवन करतांना न् यायालयांसा,ी मृत् य पत्र तपासणजीचे पाच टप् पे 

जवजहत केले आहते.  

१. मृत् य पत्र ह ेजलजखत स्वरूपपात असावे, त् यावर मृत् य पत्र करणजार् याची स् वाक्षरी असावी. तसेच दषन ंकंवा 

अजाक साक्षीदारांनी स् वत:च् या स् वाक्षरीने मृत् य पत्र करणजार् याची स् वाक्षरी साक्षांकीत केलेली असावी.  

जरूपर तर न् यायालय दकमान एक साक्षीदाराची अशा साक्षांकनाबाबत तपासणजी करूप शकेल. हा पजहला 

टप् पा आह.े उपरषक् त कायदशेीर बाबींची प तवता मृत् य पत्रात केली नसेल तर कायद्याच्या दजृष् टने ते 

मृत् य पत्रच नाही.  

२. मृत् य पत्राम ळे जेव्हा कायदशेीर वारस जवस्थाजपत हषतात तेव्हा न्यायालयाने सववसााारणज तपासणजी न 

करता मृत् य पत्राबाबत सखषल छाननी करणेज आवश् यक आह.े हा द सरा टप् पा आह.े   

३. मृत् य पत्र करणजार् या व् यक् तीची मानजसक अवस् था/मनःजस्थती मृत् य पत्र करतेवळेी स दढृ हषती ंकंवा नाही 

याची तपासणजी करणजे हा जतसरा टप् पा आह.े    

४. चौथ् या टप् प् यात, मृत् य पत्र संदभावत कषणजतीही संशयास्पद पठरजस्थती अजस्तत्वात आह ेकाय याची 

तपासणजी करावी.  

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

कायदा, कलम ६८ अन सार आह ेंकंवा नाही याची खात्री करावी.  

वरील टप् प् यांचा जवचार करता मृत् य पत्र साक्षांदकत करणजार् या साक्षीदारांची तपासणजी अजनवायव (sine 

qua non) आह ेह ेलक्षात येते. 
 

 मृत् य पत्र हा साववजजनक दस्तऐववज आह ेकाय  

 नाही, भारतीय प रावा कायदा, कलम ७४ अन् वय ेमृत् य पत्र हा साववजजनक दस्तऐववज नाही. 

मृत् य पत्राची प्रमाजणजत प्रत प्राथजमक दस्तऐववज असल्याचे मानल ेजाऊ शकत नाही त् याम ळे मृत् य पत्राची 

प्रमाजणजत प्रत प रावा  हणजनन दाखल करूपन ोेता येणजार 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.) 
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 म जस् लम ार्मवय व् यक् तीच् या मृत्य पत्राबातच् या काय तरत दी आहते  

 भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम ५८ अन् वये हा कायदा म जस् लम व् यक् तीच् या मृत् य पत्राबाबत 

(वजसयतनामा) ला न हषत नाही. म जस् लम ार्मवय व् यक् तींसा,ी मृत् य पत्राबाबतच् या तरतनदी त् याचं् या 'हदेाय' 

या बाराव् या शतकातील अजाकृत ग्रंथात ददलेल् या आहते. यासंबंाात द सरा ग्रंथ 'फतवा आलमज री' हा 

सतराव् या शतकात जलजहण् यात आला. 'शराय-उल-इस् लाम' हा ग्रंथ प्राम ख् याने जशया पंथीय म जस् लमांसा,ी 

आह.े म जस्लम कायद्यान सार प रूपत व मजहला दषोेही मृत् य पत्र करूप शकतात. परदानजशन मजहलांच् या 

मृत् य पत्राची सत्यता जसद्ध करण्यासा,ी सबळ प रावा आवश्यक आह.े 

 स् वाक्षरी: म जस् लम ार्मवय व् यक् तीने केलेल् या मृत् य पत्रावर स् वाक्षरी केली नसेल ंकंवा त् यावर साक्षीदारांचे 

साक्षांकन नसले तरी ते मृत् य पत्र वैा मानले जात.े  

 सज्ञानता: म जस् लम कायद् यान सार प रूपत व् यक् ती १५ वत ेवयाचा झाल् यावर त् याला सज्ञान समजल े

जात.े इंजडयन मेजॉठरटी ऍक् ट, १८७५ अन् वये प रूपत व् यक् ती १८ वत ेवयाचा झाल् यावर त् याला सज्ञान 

समजतात परंत  जर अशी व् यक् ती अज्ञान असतांना न् यायालयान ेत् याच् याबाबत 'पालक' नेमला असेल तर 

अशी व् यक् ती २१ वत ेवयाचा झाल् यावर त् याला सज्ञान समजतात.  

इंजडयन मेजॉठरटी ऍक् ट, १८७५ हा सवव ार्मवयांना ला न असल् याने म जस् लम प रूपत व् यक् ती १८ वत ेवयाचा 

झाल् यावर सज्ञान समजली जात ेतथाजप, १५ वत ेवयाची सज्ञानता केवळ जववाह, तलाक. मेहरे यांसा,ीच 

ला न आह ेमृत् य पत्रासा,ी नाही. 

  भवस् थ जशशन: म जस् लम ामावन सार त् याच व् यक् तीच् या नाव ेमृत् य पत्र करता येत ेजी मृत् य पत्र करणजार् या 

व् यक् तीच् या मृत् य च् यावेळी जीजवत असेल. तथाजप, मृत् य पत्र करण् याच् यावेळी  भावत असणजार् या जशशनचा 

जन् म मृत् य पत्र करणजार् या व् यक् तीच् या मृत् य नंतर सहा मजहन् यात झाला तर त् याच् या नाव ेकेलेले मृत् य पत्र 

ग्राह् य मानले जात.े 

 मजव-उल-मौत: म जस् लम ार्मवय व् यक् तीला त् याचा दफन खचव व कजव फेडीसा,ी आवश् यक रक् कम वे ळी 

,ेऊन, त् याच् या संपत्तीच् या १/३ संपत्तीप रते मृत् य पत्र कषणजत् याही वारसांच् या संमतीजशवाय करता येत.े १/३ 

संपत्तीपेक्षा जास् त संपत्तीचे मृत् य पत्र सवव वारसांच् या संमतीनेच वैा हषते.  

 प्रषबटे: भारतीय वारसा कायदा, १९२५ चे कलम २१३ म जस् लम व् यक् तीला ला न हषत नाही. त् याम ळे 

त् यानंा प्रषबेटची आवश् यकता नाही.  

 अमान् य तत् व: म जस्लम कायद्याला अजवभक्त क ट ंब, मृत व्यक्ती मा े जजवंत असणजारे, वारसा हक्क, 

जन्मजसध्द हक् क, ज्येष्ठ म लाचा हक्क अशी तत्वे मान्य नाहीत. एखाद्या व्यक्तीचा म ल ा, त्या व्यक्तीच्या 

हयातीत मयत झाला तर अशा मयत म लाच् या म लाला मालमत्तेत कषणजताही हक्क नसतष. 

पजवत्र क राणजात, सवव रक्त संबंाी तसेच लग्नाम ळे झालेले संबंाी ह ेजवळचे वाटेकरी (शेअरर) मानले 

जातात. म जस्लम कायद्यान्वये पजवत्र क राणजात ,रवनन ददल्याप्रमाणज ेसवव वारसांना जहस्सा जमळतष.  

म जस्लम कायद्यान सार, म जस्लम व्यक्ती मयत झाल्यानंतर त्याच्या पत्नीला मयत व्यक्तीच्या मालमत्तेतील 

१/८ इतका ,राजवक जहस्सा जमळतष. मयत म जस्लम व्यक्तीस दषन पत्नी असतील तर प्रत्यके पत्नीला १/१६ 

जहस्सा जमळतष. मयताला म ले असतील तर म लाला दषन जहस्से आजणज म लीला एक जहस्सा जमळतष.  

 अपात्रता: म जस्लम कायद्यान्वय ेज्या व्यक्तीन ेआत्महत्त्या करण्यासा,ी जवत प्राशन केल ेअसेल ंकंवा 

स्वत:ला जखमी करुन ोेतल ेअसेल अशा व्यक्तीला वजसयतनामा करण्याचा अजाकार नसतष.   
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 प्रषबटे (Probate)  हणजज ेकाय   

प्रषबेट  हणजजे मृत्य पत्राची शाजबती. भारतीय वारसा कायदा १९२५, कलम ६३ आजणज प राव्याचा कायदा 

१८७२, कलम ६८ व ७१ प्रमाणज ेमृत्य पत्राची शाजबती  हणजजे प्रषबेट. एखाद्या व् यक् तीला मृत् य पत्राबाबत 

काही आक्षेप असेल तर त्याला प्रषबेटव् दारे मृत् य पत्रास आव्हान दतेा येत.े 

भारतीय उत्तराजाकार कायदा १९२५, कलम २ (फ) अन् वये प्रषबेट हणजजे "सक्षम न् यायालयाने, स् वत:च् या 

सही अजणज जशक् क् यासह मयत व् यक् तीच् या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण् यासा,ी ददलेली मृत् य पत्राची 

प्रमाजणजत प्रत.  हणजजेच सक्षम न् यायालयाने संबंजात मृत्य पत्र ह ेअस्सल आह ेआजणज कायदशेीरपणज ेअंमलात 

आणजलेले आह ेअशी प ष्टी दणेजे. प्रषबेट प्रमाणजपत्र सवाांवर बंानकारक असत.े मात्र मृत्य पत्राच ेप्रषबेट ोेणज ेह े

फक्त म ंब , चेन्न   आजणज कषलकत्ता ह्या मेरषपॉजलठटन शहरांमध्येच आवश् यक आह.े इतर ठ,काणजी नाही. 

मा. उच् च न् यायालयाचे मनळ अजाकार क्षेत्र असलेल् या म ख्य न्यायालयात ंकंवा उच्च न्यायालयात, भारतीय 

उत्तराजाकार कायदा १९२५, कलम ३७४ अन् वये प्रषबेटसा,ी याजचका दाखल करावी ला ते. (A petition 

has to be filed before the Principal Court of Original Jurisdiction or before the Hon'ble High Court) 

प्रषबेटसा,ी वकीलच्या मदतीने, ज् या उच् च न् यायालयाच् या अजाकार क्षेत्रात मालमत्ता जस् थत असेल, त् या 

उच् च न् यायालयात अजव करावा ला तष. काही ठ,काणजी कमी ंकंमतीच्या स् थावर मालमत्तेसा,ी प्रषबटेच े

अजाकार कजनष् , न् यायालयांना प्रदान करण् यात आले आहते तथाजप, उच दकमतीच् या स् थावर 

मालमत्तेसा,ी प्रषबेटच ेअजाकार उच्च न्यायालयांनाच आहते. प्रषबेटसा,ी मालमत्तेच् या ंकंमतीवर 

आााठरत न् यायलीन श ल् क अदा करणेज आवश् यक असते.   
 

ज्या ठ,काणजी प्रषबेट कायद्यानेच ला त नाही जतथे त्याची सक्ती करणज ेउदा. बँक, च कीच ेआह.े ह्यासा,ी 

बँक अजाकारी संबंजात लषकांकडनन फार तर indemnity bond जलहून ोेऊ शकतात. जेणेजकरूपन प ढे काही 

वाद उदभवल्यास बँकांची काही जबाबदारी राहणजार नाही. 
 

अशा प्रषबेट प्रकरणजात स रुवातीच्या टप्प्यात न्यायालयामाफव त जहतसंबंजातांना नषठटस जारी करण् यात 

येत.े तसेच शासकीय राजपत्रात अशी नषठटस प्रकाशन करण् यात येत ेतसेच वतवमानपत्रातही प्रजसजध् द 

दणे् यात येते. कषणजाचा आक्षेप प्राप् त झाल् यास जनयजमत केसची स नावणजी ोेऊन जनणजवय दणे् यात येतष. 
 

प्रषबेट ह ेउत्तराजाकार प्रमाणजपत्रांपके्षा वे ळे आह.े एखाद्या व्यक्तीने मृत् य पत्र करूपन ,ेवले असेल तर 

त् याबाबत न्यायालयामाफव त 'प्रषबेट' जारी केला जातष. 

एखाद्या व्यक्तीने मृत् य पत्र केले नसल् यास त्याच्या कायदशेीर वारसदारांना 'उत्तराजाकार प्रमाणजपत्र' 

जमळजवण् यासा,ी न् यायालयात अजव करावा ला तष.  
 

 व् यवस् थापन पत्र (Letter of Administration)  हणजजे काय  

 सक्षम ददवाणजी न् यायालयामाफव त, एखाद्या मयत व्यक्तीच्या मालमत्तेच ेव् यवस् थापन करण्यासा,ी 

व् यवस् थापक खालील पठरजस् थतीमध् य ेजनय क्त केला जातष.  

मयत व् यक् तीने मृत् य पत्राव् दारे मृत्य पत्राचा व्यवस्थापक (executor) जनय क्त केला नसेल तर ंकंवा 

मृत्य पत्रान् वये जनय क्त केलेला व्यवस्थापक काम करण्यास नकार दते असेल तर ंकंवा  

मृत्य पत्रान् वये जनय क्त केलेला व्यवस्थापकाचा मृत् य पत्र अंमलात येण् याआाीच मृत् यन झाला असेल तर. 
 

जर वारस अज्ञानी, लहान ंकंवा मतीमंद असेल तर मृत्य पत्राद्वारे एक जवश्वस्त नेमला जातष जष 

मृत् य पत्रातील  च् छांच् या अंमलबजावणजीस जबाबदार असतष.  
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 मृत् य पत्र करणजार् याच् या मतृ्य नंतर मृत् य पत्राची नदणदणजी केली जाऊ शकत ेकाय? 

 हषय. नदणदणजी कायदा, कलम ४० अन्वये मृत् य पत्र करणजार् याच् या मृत्य नंतर मृत् य पत्राची नदणदणजी केली 

जाऊ शकते. मनळ मृत् य पत्र, मृत् यन दाखला, दषन साजक्षदार यांच् यासह अशी नदणदणजी करता येते. 

मृत् य पत्राबाबतचे भजवष्यातील वाद  टाळण्यासा,ी सामान्यपणज ेअशी नदणदणजी करतात.  
 

 मृत् य पत्राची महसनल अजभलेखात ( ाव दप् तरी) नदणद: 

 तला,ी यांनी मृत् य पत्र सादर करणजार् या अजवदाराकडनन मनळ मृत् य पत्र, मृत् यन दाखला, मयताला असणजार् या 

इतर वारसदारांची माजहती इत् यादद सववसााारणज वारस नदणदीसा,ी आवश् यक असणजारी का दपत्रे 

घ् यावीत. 

 सववसााारणजपणजे महसनल अजभलेखात वारस नदणद करतांना प्रथम  ाव नम ना ६-क (वारस नदणदवही) ला 

वारस अजावन सार नदणद केली जाते. वारसांबाबत स् थाजनक चौकशी करूपन वारस ,राव मंजनर केला जातष व 

नंतर  ाव नम ना ६ (फेरफार नदणदवही) ला ते वारस नदणदवनन प ढील प्रदक्रया पार पाडली जाते. ंकंवा  ाव 

नम ना ६-क आजणज  ाव नम ना ६ ला एकाच वेळी नदणद नदणदजवली जाते आजणज प ढील प्रदक्रया पार पाडली 

जाते. 

परंत , मयत खातेदाराने मृत् य पत्र केले असल् यास, वारस नदणद  ाव नम ना ६-क ला नदणदजवण् याची 

आवश् यकता नाही. कारणज मयत खातेदाराला कषणज कषणज वारस आहते याची चौकशी करूपन यषग् य वारस 

अजभलेख सदरी नदणदजवणजे हा  ाव नम ना ६-क ला नदणद ोेण् याचा उद् दशे असतष. मयत खातेदार ज् यावेळेस, 

त् याच् या मृत् य पत्राव् दारे स् वत:चे वारस कषणज असतील ह े,रवनन ,ेवतष तेव् हा प न् हा वारसांची चौकशी 

करण् याचे कारणज नाही. मृत् य पत्रान् वये असलेल् या वारसांची नदणद थेट  ाव नम ना ६ (फेरफार नदणदवही) ला 

नदणदजवण् यात यावी. 

 सवव जहतसंबंजातांना नषठटस बजवावी.  

 म दतीनंतर कषणजाचाही आके्षप नसेल मंडलअजाकार् याकडे प ढील कायववाहीसा,ी सादर करावी. 

 मंडलअजाकारी यांनी, कषणजाचाही आक्षेप नसेल अशा मृत् य पत्राबाबत खालील बाबी तपासाव् या: 

  सवव जहतसंबंजातांना नषठटस बजावली  ेली आह ेकाय  

  मृत्य पत्रावर, मृत्य पत्र करणजार् या व् यक् तीने, मृत्य पत्र त् याने स् वत: केल ेआह ेह ेदशवजवण् याची जनशाणजी 

 हणजनन त् यावर दकमान दषन ंकंवा अजाक साक्षीदारांसमक्ष स् वाक्षरी ंकंवा अं ,ा ंकंवा इतर जनशाणजी केली 

आह ेकाय   

 स् वाक्षरी  हणजनन अं ् याचा ,सा असल् यास, तष महसनल जनयम प जस् तका, खंड ४, अ. क्र. २७ वर 

जनदजेशत केल् याप्रमाणजे अन प्रमाणजीत केला आह ेकाय    

  मृत्य पत्र करणजारी व् यक् ती जर स् वाक्षरी करण् यास असमथव असेल तर, इतर कषणजी व् यक् तीने, मृत्य पत्र 

करणजार् या व् यक् तीच् या जनदशेान सार, मृत्य पत्र करणजार् या व् यक् तीच् या समक्ष मृत्य पत्रावर स् वाक्षरी केली आह े

काय  

  दकमान दषन ंकंवा अजाक साक्षीदारांनी, त् याचंी नाव,े वय, पत्ता व स् वाक्षरीसह, अस ेमृत्य पत्र 

साक्षाकंीत केलेले आह ेआजणज त् यातनन मृत् य पत्र साक्षांकीत करणजार् या साक्षीदारांच् या समक्ष, मृत्य पत्र 

करणजार् या व् यक् तीने मृत् य पत्रावर स् वाक्षरी केली हषती असे ददसनन येते काय  

 मृत्य पत्रात उल् लखे केलले् या जमळकतीबाबत प रेसे आजणज जनजश्चत वणजवन मृत्य पत्रात आह ेकाय    

  मृत्य पत्रात शेवटी ंकंवा स् वतंत्रपणज,े मृत्य पत्र करणजारी व्यक्ती, मृत्य पत्र करण् यास, शाठररीक व 

मानजसकठरत्या स दढृ असल्याबाबत डॉक्टरचे प्रमाणजपत्र असणजे अपेजक्षत आह.े अस ेप्रमाणजपत्र 

मृत्य पत्राचाच भा  असतष. तथाजप, डॉक्टरचे प्रमाणजपत्र अजनवायव आह ेअसा उल् लखे मनळ कायद् यात 

नाही. परंत  असे प्रमाणजपत्र असल् यास प ढे कायदशेीर अडचणजी उद्भवत नाहीत. 

  मृत्य पत्रात उल् लजेखत जमळकत मृत्य पत्र करणजार् याकड ेकशी आली याचा प रावा सादर केला आह ेकाय  
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  मृत् य पत्र करणजार् या व् यक् तीने फक् त स्वसंपाददत संपत्तीबाबत तसेच वंशपरंपरेने जमळालेल्या संपत्तीतील 

फक्त स्वत:च् या जहश् शाबाबतच मृत्य पत्र केले आह ेकाय  

(वजडलषपार्जवत मालमत्तेचे वाटप झाले असेल तर वाटपात जमळालेला असा जहस् सा ही स् वतंत्र मालमत्ता 

,रते. ती वजडलषपार्जवत मालमत्ता मानता येणजार नाही ह ेलक्षात घ् यावे.) 

  वरील बाबींची पनतवता असेल आजणज म दतीत आक्षेप दाखल नसले तर मृत् य पत्रान् वये नदणदजवलेली फेरफार 

नदणद प्रमाणजीत करण् यास हरकत नाही. परंत  भारतीय वारसा कायदा, १९२५ माील उपरषक् त बाबींची 

पनतवता मृत् य पत्रात केलेली नसेल तर "भारतीय वारसा कायदा, १९२५ मध् य ेजवजहत अटींची पनतवता 

मृत् य पत्रात नसल् याने फेरफार नदणद रद् द. जरूपर तर संबंजाताने सक्षम न् यायालयातनन मृत् य पत्र जसध् द करूपन 

आणजावे. तषपयांत सवव वारसांची नावे अजाकार अजभलेखात दाखल करावीत" असे नम द करूपन फेरफार 

नदणद रद् द करता ये ल. 
 

 म दतीत कषणजाचाही आक्षेप दाखल झाल् यास मंडलअजाकार् याने प ढील कायववाही करावी. 
 

  मला जहस्सा ददला नाही असा एखाद् या तक्रारकतावने आके्षप ोेतला असेल तर "मृत् य पत्रात नमनद 

मजक रापेक्षा अन् य बदल करण् याचा अजाकार महसनल यंत्रणजेस नाही" असा शेरा जलहून मृत्य पत्रान्वये 

फेरफार नदणद मंजनर करावी आजणज तक्रारदाराला न्यायालयात दाद मा ण्यास सां ावे.    

  मृत्य पत्र बनावट ंकंवा खषटे आह ेहा आके्षप असेल ंकंवा मृत्य पत्राबाबत काही वाद असतील तर सवव 

वारसांची नावे अजाकार अजभलेखात दाखल करावीत आजणज मृत्य पत्र न्यायालयातनन जसद्ध करूपन 

आणजण्यासा,ी सां ावे. 

 मृत् य पत्र करणजार् या व् यक् तीची मानजसक अवस् था/मनःजस्थती मृत् य पत्र करतेवळेी स दढृ नव् हती असा 

आके्षप असल् यास सवव वारसांची नावे अजाकार अजभलेखात दाखल करावीत आजणज मृत्य पत्र न्यायालयातनन 

जसद्ध करूपन आणजण्यासा,ी सां ावे. 

  सामा क मालमत्ता मृत् य पत्रान् वये ददली आह ेअसा आक्षेप असल् यास, सदर सामा क जमळकतीतील  

मृत् य पत्र करणजार् या व् यक् तीच् या जहश् शाप रती फेरफार नदणद मंजनर करता ये ल. 

  मयत हहदंन स् त्रीने ंकंवा हहदंन जवावेने मृत् य पत्रान् वये मालमत्ता ददल् याजवरूपध् द आके्षप असेल तर, हहदंन 

उत्तराजाकार अजाजनयम-१९५६, कलम १४ अन् वय ेअशी तरत द आह ेकी, हहदंन उत्तराजाकार अजाजनयम 

१९५६ या अजाजनयमापनवी ंकंवा नंतर, हहदंन जस् त्रची, जतच्या कब्जात असलेली कषणजतीही संपत्ती, म  

अशी मालमत्ता जतला जववाहापनवी ंकंवा नंतर वारसाहक् काने, मृत् य पत्रीय दानाने, वाटणजीमध् य ेपषट ी 

 हणजनन, नातल ांकडनन जमळालेली असष ंकंवा जतने अशी मालमत्ता स् वत:च् या कौशल् याने, पठरश्रमाने ंकंवा 

एखादी संपत्ती दान हणजनन, मृत्य पत्रान्वय,े इतर कषणजत्याही लेखान्वये, ददवाणजी न्यायालयाच्या 

हुकन मनायान्वये, आदशेान्वये ंकंवा एखाद्या जनवाड्यान्वये संपाददत केली  लेी असेल ंकंवा अन् य 

कषणजत् याही मा ावने संपाददत केलेली असष, अशी संपत्ती, हहदंन स् त्री संपनणजव स्वामी हणजनन ाारणज करते, 

मयावददत स्वामी हणजनन नव्ह.े  

तथाजप, अस ेदानपत्र, मृत्य पत्र, अन्य लेख, हुकन मनामा, आदशे ंकंवा जनवाडा काही अटी ंकंवा शतींच् या 

आजान ,ेवल् याम ळे संपत्तीत जनबांाीत अजाकार जनमावणज हषत असतील तर अशा संपत्तीला या 

अजाजनयमाच ेउपबंा ला न हषणजार नाहीत.  

त् याम ळे हहदंन स् त्री ंकंवा हहदंन जवावेला, जतच् याकडे वरील प्रमाणजे आलेली मालमत्ता मृत् य पत्रान् वये 

कषणजालाही देण् याचा हक् क आह.े  
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  हहदंन दत्तक व जनवावह अजाजनयम,१९५६ अन् वये दत्तक आपत्याला, दत्तकग्रहणजापनवी जमळालेली 

मालमत्ता ंकंवा त्यावरील दत्तकग्रहणजापनवीची आबंाने त्याच्याकडेच जनजहत राहतात. दत्तक आपत् याला, 

दत्तकग्रहणजापनवी जमळालेली मालमत्ता कषणजीही काढनन ोेऊ शकत नाही.  

 दत्तक हणजनन  ेल्यानंतरस द्धा, दत्तक म लाचे, दत्तक जाण्यापनवीच् या जमळकतीच ेहक्क त्यावरील 

बषजासजहत शाबनत राहतात. दत्तक  ेल्यान ेदत्तक क ट ंबातील हक्क जमळत असल ेतरी इतर म लांचा हक्क 

जहरावनन ोेतला जाऊ शकत नाही. 

 म ल दत्तक ोेतल्यानंतर स द्धा दत्तक आ -वजडल त्यांची व त्यांच् या जहश् श् याची मालमत्ता जवकन  शकतात 

ंकंवा ती मृत्य पत्राने कषणजालाही दऊे शकतात. 
 

महत्वाच ेन्याय जनणजवय 
 

 हहदंन जवावा स्त्रीला, सन १९५६ नंतर, जतच्या पतीच्या जनानानंतर जमळकत प्राप्त झाली असेल तर ती 

त्या जमळकतीची संपनणजव मालक बनत.े व त्यानतंर त्या जवावेने लग्न केल ेतरीही जतला पती जनानानंतर 

जमळालेल्या जमळकतीवरील जतचा हक्क नष्ट  हषत नाही. (ए.आय.आर. १९७१, म ंब , ४१३) 
 

 वजडलांनी वाटपात जमळालेल्या जमळकतीतनन काही जमळकत खरेदी केल्यास ती जमळकत वजडलांच्या 

मालकीची हष ल. त्या जमळकतीत त्यांचा म ल ा ंकंवा म ल े सहदायाद (कषपासवनर) नसतील. (ऑल 

महाराष्ट्र ठरपषटवर २००५ (३), ७८९) 
 

 एकत्र क ट ंबामध्ये एखादी जमळकत खरेदी केली असेल, आजणज त्या खरेदीसा,ीची रक्कम एकत्र क ट ंबाची 

हषती अस ेजसध्द करावयाचे असल्यास, अशी जमळकत खरेदी करण्याच्या वेळेस, एकत्र क ट ंबाकडे प रेसा 

पैशाचा  ाभा (न्य कलस) हषता ह ेजसध्द  करावे ला ेल. (ए.आय.आर. १९६५, एस.सी., २८९) 
 

 हहदंन मॅरेज ऍक् ट, कलम १६ अन्वये वजडलांच्या जमळकतीत अनौरस म लांचा जहस्सा असतष. परंत  

वजडलषपार्जवत जमळकतीत अनौरस म लांचा जहस्सा नसतष. तसेच द सरी बायकष असल्यास जतच्यापासनन 

झालेली म ले वारस ,रतात. (ए.आय.आर. १९९६, एस.सी., १९६३; ए.आय.आर. १९८३, म ंब , २२२) 
 

 एकत्र क ट ंबाच्या जमळकतीमध्य ेसवव सभासदांचा एकत्र हक्क व एकत्र कब्जा असतष. प्रत्यके 

सहवारसदारास सामा क कब्जा व जमळकतीचा उपभष  ोेण्याचा समान हक्क असतष. केवळ एखाद्या 

सहवारसदाराचा प्रत्यक्ष कब्जा नाही हणजनन त्याचा हक्क संपत नाही. एकत्र क ट ंबाच्या जमळकतीमध्य े

असणजारा कब्जात जरी एकट्याचा असला तरीही असा कब्जा सवाांचा जमळ न असतष. (ए.आय.आर. 

१९९५, एस.सी., ८९५)  
 

 स्त्री-ानाची जमळकत ही त्या जस् त्रच्या संपनणजव मालकीची असत.े जतला त्याची वैयजक्तक इच्छेन सार 

जवल्हवेाट लावता येत.े स्त्री-ान हहदंन एकत्र क ट ंबाच्या जमळकतीचा भा  नसतष. (ऑल महाराष्ट्र ठरपषटवर 

२०११ (६), ४२८ एस.सी.)  
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 बेकायदशेीरपणजे केलेल्या द सर् या लग्नातील पत्नीला मयत नवर् याच्या जमळकतीत हक्क ंकंवा जहस्सा 

जमळत नाही. (ए.आय.आर. २००२,  षहत्ती, ९६) 
 

  मृत्य पत्र हा एक पजवत्र दस्त मानला  ेला आह.े अशा दस्ताद्वारे मृत व्यक्ती आपल्या संपत्तीच्या 

जवल्हवेाटीबाबतची इच्छा व्यक्त करीत असत.े हणजनन मृत्य पत्राचे एक  ंभीर व पजवत्र दस्त हणजनन पालन 

केल े ेल ेपाजहजे. (राम षपाल लाल जव. ऐवजपनक मार ४९.ए. आय. आर ४१३) 

 

 शब्दाथव:  

 Testator: अशी व्यक्ती ज्यान ेमृत्य पनवी मृत्य पत्र केल ेआह.े  

 Intestate: अशी व्यक्ती ज्यान ेमृत्य पनवी मृत्य पत्र केलेले नाही.  

 Legatee/Beneficiary: अशी व्यक्ती ज्याला मृत्य पत्रान्वय ेमालमत्ता जमळाली आह.े  

 Executor: अशी व्यक्ती ज्याची नेमणजनक मृत्य पत्र करणजार् याने ंकंवा आदशेान्वय ेन्यायालयान,े 

मयताच्या मालमत्तेच ेमृत्य पत्रान सार वाटप करण्यासा,ी केलेली आह.े अशी व् यक् ती मृत्य पत्र करणजार् या 

मयत व्यक्तीची कायदशेीर प्रजतजनाी ह्णजनन काम करत.े 

         

 

 


