प्रजिबंजिि सत्ताप्रकारच्या जजिनीचे िृत्यपत्र अवैि - सवोच्च न्यायालय
यापूवी िा. उच्च न्यायालय, औरं गाबाद खंडपीठ येथे दाखल ररट याजचका क्रिांक २४१५/
२०१३, रािाककशन िारूिी घोलप जवरूध्द िहाराष्टर शासन व इिर या प्रकरणाि िा. न्यायििी
श्री. पी. आर. बोरा यांनी कदनांक ४.७.२०१६ राजी जनकाल कदला होिा की, ʻʻिालित्ता
हसिांिरण कायद्याि कलि ५ अन्वये के लेली ʻहसिांिरणʼ ही व्याख्या िृत्यपत्राला लागू होणार
नाही. त्यािळे एखाद्या जजिनीच्या इिर हक्काि सक्षि अजिकार्याच्या परवानगीजशवाय
हसिांिरणास बंदी असा शेरा असल्यास त्या जजिनीबाबि के लेले िृत्यपत्र वैि ठरेल.ʼʼ
िथाजप, आिा िा. सवोच्च न्यायालयाच्या, िा. श्री. उदय उिेश लजलि, िा. श्रीििी इं दू िल्होत्रा
आजण िा. श्री. ए.एस. बोपण्णा या न्याििींच्या िीन सदससीय जवभागीय खंडपीठाने, कदनांक
१५.६.२०२० रोजी, कदवाणी अपील क्रिांक २५७३/ २०२० व इिर (SLP (C) क्रिांक
१८५२५/२००९ ििून उद्भवलेले इ.) जवनोदचंद्र सक्रलाल कपाजडया इ. जवरुद्ध गजराि राज्य
आजण इिर या प्रकरणाि जनकाल देऊन सपष्टट के ले आहे की, प्रजिबंजिि सत्ताप्रकारच्या
जजिनीबाबि के लेले िृत्यपत्र अवैि ठरे ल.
सदर प्रकरणाची हकीगि अशी की,
गजराथ राज्यािील एक सदससीय िा. उच्च न्यायालयाि दाखल एका प्रकरणाि प्रश्न उपजसथि
झाला होिा की, एखाद्या शेिकर्याला त्याची शेिजिीन, िृत्यपत्राव्दारे शेिकरी नसलेल्या
व्यक्िीला देण्यास िब
ं ई कळवजहवाट आजण शेिजिीन अजिजनयि १९४८, कलि ६३ (शेिकरी
नसलेल्या व्यक्िीकडे हसिांिरण करण्यास प्रजिबंि) ची बािा येईल काय?
िसेच
िब
ं ई कळवजहवाट आजण शेिजिीन अजिजनयि १९४८, कलि १७-ब, ३२, ३२-फ, ३२-आय,
३२-ओ, ३२-पी, ३२-य, ३३(१), ८८-ई ककं वा ६४ अन्वये कळाने खरे दी के लेली जिीन,
िृत्यपत्राव्दारे शेिकरी नसलेल्या व्यक्िीला देण्यास िब
ं ई कळवजहवाट आजण शेिजिीन
अजिजनयि १९४८, कलि ४३(१) (सदर कळ कायद्यान्वये कळाने खरे दी के लेल्या जजिनीच्या
हसिांिरणावर जनबंि) ची बािा येईल काय?
उपरोक्ि प्रकरणाि कलि ६३ व कलि ४३(१) ची बािा येणार नाही असे संबंिीि एक सदससीय
िा. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाजिशांचे िि होिे. िथाजप, त्यांनी सदर प्रकरण िा. सवोच्च
न्यायालयाच्या िीन सदससीय जवभागीय खंडपीठाकडे सादर के ले होिे.
(SLP (C) क्रिांक १८५२५/२००९ या प्रकरणाि, िौजे गभेनी, िालका चोरयासी, जजल्हा सरि
येथे एक शेिजिीन सािभाई बजियाभाई याच्या िाब्याि कळ हक्काने होिी. सदर सािभाई हा
कायद्यािील िरिदीनसार कृ षक कदनी सदर शेिजिीनीचा िानीव िालक (Deemed
Purchaser) बनला होिा.
सािभाई याने कदनांक २४.१.१९९१ रोजी सदर शेिजजिनीच्याबाबिीि जवनोदचंद्र सक्रलाल
कपाजडया याच्या लाभाि नोंदणीकृ ि िृत्यपत्र करून ठे वले होिे.
सिभाईंच्या जनिनानंिर, जवनोदचंद्र सक्रलाल कपाजडया याच्या नावाची नोंद सदर जजिनीचा
िालक म्हणून िहसूल अजभलेखाि करण्याि आली.
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पढे िहसूल अजिकाऱयांना असे आढळू न आले की, जवनोदचंद्र सक्रलाल कपाजडया हे शेिकरी
नाहीि. त्यािळे िब
ं ई कळवजहवाट आजण शेिजिीन अजिजनयि १९४८, कलि ८४ (क) अन्वये
कारवाई सरू होऊन जवनोदचंद्र कपाजडया याला नोटीस देण्याि आली.
या प्रकरणाि सवव संबंजिि पक्षकार हजर झाले आजण ियि सिभाईच्या कायदेशीर वारसांनी
जवनोदचंद्र कपाजडया याला िृत्यपत्राच्या अटींनसार जिीन कदल्यास त्यांची कोणिीही हरकि
नसल्याचे सादर के ले.
सनावणी घेिल्यानंिर, अजिररक्त िािलिदारांनी, सदर िृत्यपत्रािळे िब
ं ई कळवजहवाट आजण
शेिजिीन अजिजनयि १९४८, कलि ६३ चा भंग झाल्याचे घोषीि के ले आजण उक्त जिीन
कोणत्याही बोज्यांपासून िक्ि अशी शासन जिा के ली.
अजिररक्त िािलिदारांचा सदर आदेश उपजजल्हाजिकार्यानी पनर्ववलोकनाि कायि ठे वला आजण
पढे सदर प्रकरण िा. िहसूल न्यायाजिकरण, गजराि यांच्या सिोर दाखल झाले.
िा. उच्च न्यायालयाने कदलेल्या काही जनणवयांवर जवसंबून, िा. िहसूल न्यायाजिकरण, गजराि
यांनी असे जनरीक्षण नोंदवले की, िृत्यपत्र हे हसिांिरण या संज्ञेि येि नाही त्यािळे सदर
प्रकरणाि िब
ं ई कळवजहवाट आजण शेिजिीन अजिजनयि १९४८, कलि ६३ ची बािा येि नाही.
सबब िा. न्यायाजिकरणाने अजिररक्त िािलिदार आजण उपजजल्हाजिकारी यांनी कदलेले आदेश
रद्द के ले.
िा. न्यायाजिकरणाच्या जनकालावर नाराज होऊन राज्य शासनाने िा. उच्च न्यायालयाि जवशेष
कदवाणी अजव दाखल के ला जो िा. उच्च न्यायालयाच्या एक सदससीय खंडजपठासिोर सनावणीस
आले.
िा. सवोच्च न्यायालयाने, संगप्पा कल्याणप्पा बांगी (ियि) जव. जिीन न्यायाजिकरण, जिखंडी
आजण इिर आजण जयम्िा जव. िाररया बाई (ियि) या प्रकरणाि कदलेल्या जनकालाच्या
आिारावर हे प्रकरण िसेच इिर ित्सि प्रकरणे जवचाराथव िा. सवोच्च न्यायालयाच्या, िीन
सदससीय जवभागीय खंडपीठासिोर सनावणीस आली.
िा. जवभागीय खंडपीठाने कळ कायदा, कलि ४३ आजण ६३ ची व्याप्ती जवचाराि घेिली. िसेच
याआिी िा. सवोच्च न्यायालयाने कदलेल्या इिर ित्सि प्रकरणांिील जनकालांवर सजवसिर चचाव
करून जे जनष्टकषव निद के ले आहेि त्यांचा सवैर िजििाथव खालीलप्रिाणे:
(१) सािान्य जनयि असा आहे की, कोणत्याही प्रकारची िालित्ता, जोपयंि कोणत्याही
कायद्याच्या अजसित्वािळे हसिांिरणास प्रजिबंि के ला जाि नसेल िर भेट, जवक्री ककं वा िृत्यपत्र
इत्यादीद्वारे हसिांिररि के ली जाऊ शकिे. (property of any kind may be transferred by
way of gift or Will, sale etc. unless non transferability is barred due to existence of
any law.)
(२) िृत्यपत्राशी संबंजिि जवजलयनचा कायदा (Willian’s law), सहावी आवृत्ती, खंड I, पृष्ठ ६०
वर निद आहे की, िृत्यपत्राची शक्ती िृत्यपत्रकत्यांच्या िजीनसार नसिे िर कायद्याद्वारे
िान्यिाप्राप्त असलेल्या जहिसंबंिांच्या जनर्िविीपयंिच त्याचा जवसिार होिो. (the power of
disposition by Will is not at the testator’s caprice, but extends only to the creation of
those interests, which are recognized by law.)
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(३) जथओबोल्ड या जवचारवंिाने िृत्यपत्राबाबि सांजगिले आहे की, िृत्यपत्रािील ज्या अटी
बेकायदेशीर ककं वा कायद्याच्या िोरणाच्या जवरुद्ध आहे त्या अटी जनरथवक असिील. (Theobold
on Wills, says that a condition which is illegal or contrary to the policy of the law is
void.)
(४) कळ कायद्यान्वये, सक्षि अजिकार्याच्या परवानगीजशवाय शेिजजिनीचे जवभाजन जबगर
शेिकरी व्यक्िीच्या लाभाि करणे अजिकृ ि नाही त्यािळे जर िृत्यपत्राद्वारे जबगर शेिकरी
व्यक्िीला शेिजिीन देण्याची परवानगी कदली गेली, िर िे कायद्याच्या आत्म्याला पराभूि करे ल,
ज्याला परवानगी कदली जाऊ शकि नाही.
(Tenancy Act has not authorized parting of agricultural land to a non-agriculturist
without the permission of the authorized officer, therefore, if it is permitted through
a testamentary disposition, it will be defeating the very soul of the legislation, which
cannot be permitted.)
(५) आम्हाला आश्चयव वाटिे की, िृत्यपत्र करणार्या व्यक्िीला, त्याच्या हयािीिही जबगर शेिकरी
व्यक्िीला शेिजिीन हसिांिरीि करण्यापासून वैिाजनकररत्या प्रजिबंजिि के ले आहे, िग त्याच्या
िृत्यनंिर अशी शेिजिीन जबगर शेिकरी व्यक्िीला हसिांिररि करण्याचा त्याचा इरादा जाहीर
करण्याची परवानगी कशी कदली जाऊ शकिे. िृत्यपत्र करणार्याचा असा प्रयत्न, आिच्या दृष्टीने,
साववजजनक िोरणाच्या सपष्टपणे जवरुद्ध आहे आजण कळ कायद्याच्या उद्दीष्टट आजण हेिूला पराभूि
करणारा आहे. (We wonder when testator statutorily debarred from transferring the
agricultural lands to a non-agriculturist during his life time, then how he can be
permitted to make a declaration of his intention to transfer agricultural land to a nonagriculturist to be operative after his death. Such attempt of testator, in our view, is
clearly against the public policy and would defeat the object and purpose of the
Tenancy Act.)
(६) हहंदू उत्तराजिकार कायद्याचे कलि ३० िृत्यपत्राला वारसाहक्काचा एक प्रकार म्हणून िान्य
करिे, परं ि, कळ कायद्यासारख्या कोणत्याही कायद्याच्या उद्देशाला आजण हेिूला पराभूि करून
नाही.
(Section 30 of the Hindu Succession Act acknowledges testamentary succession as a
mode of succession, but not, by defeating the purpose and object of any legislation,
like Tenancy Law.)
(७) शेिजिीन जबगर शेिकरी लोकांच्या हािाि जाऊ नये असा कायद्याचा हेिू िंबई कळकायदा,
कलि ६३ िध्ये सपष्ट आहे. आपल्यासारख्या देशाि जजथे शेिी हे उपजीजवके चे िख्य सािन आहे,
जिथे कलि ६३ अन्वये घािलेल्या जनबंिाला एखाद्या डावपेचाने परवानगी कदली जाऊ शकि
नाही. अकृ जषक उद्देशासाठी शेिजजिनींचे अंदािंद रूपांिर रोखणे हा कलि ६३ चा सपष्ट उद्देश
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आहे आजण ही िरिूद िारकांच्या लहरीनसार ककं वा इच्छेनसार शेिजजिनीचा वापर के ला जाणार
नाही या गृजहिकाला बळकट करिे. (The legislative intent that an agricultural land shall
not go into the hands of a non-agriculturist is manifest in Section 63 of the Bombay
Tenancy Act. In a country like ours where agriculture is the main source of
livelihood, the restriction imposed in Section 63, cannot be given a go-by, by a
devise. Obvious purpose of Section 63, is to prevent indiscriminate conversion of
agricultural lands for non-agricultural purpose and that provision strengthens the
presumption that agricultural land is not to be used as per the holder’s caprice or
sweet-will.)
(८) खरे िर, या न्यायालयाने प. बंगाल राज्य जव. कै लाशचंद्र कपूर व इिर या प्रकरणाि कदलेल्या
जनणवयानसार, िृत्यपत्राद्वारे िालित्तेचे हसिांिरण हे िालित्तेच्या हसिांिरणासारखे होि नाही
ज्यािध्ये असे आढळू न आले आहे की, सािान्यिः हसिांिरण हे दोन जजवंि व्यक्तींिध्ये होिे,
िथाजप, िृत्यपत्र करणार्याच्या जनिनानंिर िृत्यपत्र लागू होिे आजण त्या दृष्टीकोनािून िे
हसिांिरणाशी जवसंगि होिे.
(In fact, in view of the decision of this Court in State of W.B. v. Kailash Chandra
Kapur, devolution of property by way of a will does not amount to a transfer of the
property wherein it has been observed that transfer connotes, normally,
between two living persons during life. However, a will takes effect after demise of
the testator and transfer in that perspective becomes incongruous.)
(९) असा प्रश्न उपजसथि होिो की, कोणिीही हयाि व्यक्ती, कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करून
कागदपत्र जनष्टपादीि करू शकिे काय? याचे उत्तर नेहिीच नकाराथी असिे. जर कायदा
परवानगी देि नसेल आजण काही गोष्टी करण्यास िनाई असेल ककं वा जवजशष्ट कृ िींजशवाय काही
कृ िी करण्यास िनाई असेल, िर कोणिेही दसिऐवज ककं वा करार ककं वा कायद्याच्या अशा
िरिदीचे उल्लंघन करणारी कोणिीही गोष्ट बेकायदेशीर आजण अवैि आहे.
(The question arises as to whether any living person can execute a document in
contravention of any law. The answer is always in negative. If law do not permit and
there is a prohibition to do certain thing, or there is a prohibition to do certain act
except in certain manner, any document or agreement or anything in contravention
to such provision of law, is illegal and invalid.)
(१०) एखाद्या व्यक्तीच्या हयािीि, जर त्या व्यक्तीवर काही कागदपत्रे अंिलाि आणण्याचे बंिन
असेल आजण त्याद्वारे त्याची वजहवाट हसिांिररि करण्याचा त्याला अजिकार नसेल ककं वा एखाद्या
ककं वा इिर कायद्यांिगवि त्याचे जहिसंबंि हसिांिररि करण्याचा अजिकार नसेल, िर अशा
िालित्तेबाबि अशा कायद्याचे उल्लंघन करून िो िृत्यपत्रासह असा कोणिाही दसिऐवज करून
त्याची इच्छा आजण हेिू अंिलाि आणू शकि नाही.
(During the lifetime of a living person, if the person is under restriction to execute
certain document and thereby has no right to transfer his occupancy or no right to
transfer his interest under one or other Act, he cannot execute any document,
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including a will showing his wish and intention in regard to such property in
contravention of such law.)
(११) त्यािळे , जरी हे िान्य के ले की, जवद्यिान िालित्तेचे एका हयाि व्यक्तीद्वारे दसर्या हयाि
व्यक्तीकडे हसिांिरण हे कायद्यांच्याच्या दृष्टटीने ʻहसिांिरणʼ आहे आजण िृत्यपत्राद्वारे िालित्ता
देणे हे जरी ʻहसिांिरणʼ या संज्ञेिध्ये सिाजवष्ट होि नसले िरीही, अंिलाि असलेल्या कोणत्याही
कायद्याचे उल्लंघन करून िृत्यपत्र के ले असल्यास, अशा इच्छेकडे दलवक्ष करण्याची सक्षि
प्राजिकरणाला नेहिीच सूट असिे आजण अशा इच्छेच्या आिारावर फे रफार नोंदवून नाव
बदलण्यास नकार देिा येिो.
(Therefore, even if it is accepted that the transfer under the Transfer of Property Act
is a conveyance of an existing property by one living person to another, and will
does not involve any transfer, but if a will is executed in contravention of law, it is
always open to the authority to ignore such will and may refuse to mutate the name
on the basis of such will.)

िा. सवोच्च न्यायालयाच्या उपरोक्ि आदेशान्वये अंिलाि असलेल्या कोणत्याही
कायद्याच्या िरिदीचे उल्लंघन करून करण्याि आलेले िृत्यपत्र अवैि ठरे ल आजण
त्याची नोंद घेण्याचे बंिन असणार नाही.
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