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______________________________________________________________ 
 
ਪਸ਼ਨ 1. ਵਸੀਅਤ ਕੀ ਹ?ੈ 

ਤਰ  ਵਸੀਅਤ ਿਕਸੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦ ੋਗਵਾਹ  ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ 
ਜਾਇਦਾਦ, ਸੰਪਤੀ, ਧਨ ਨੰੂ ਪਰਵਾਰ, ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ , ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ , ਚੈਿਰਟੀ ਆਿਦ ਸਮਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੀਆਂ ਬਾਰੇ 
ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਿਕਵ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ 

 
ਪਸ਼ਨ 2. ਵਸੀਅਤ ਿਤਆਰ ਕਰਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹ?ੈ 

ਤਰ - ਵਸੀਅਤ ਕਰਨ ਦ ੇਬਾਅਦ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦੀ ਮਤੌ ਦ ੇਬਾਅਦ ਉਸਦੀ 
ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦੇ ਪਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਗੈਰ ਿਕਸੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਵਵਾਦ ਜ  ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤ 
ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਿਕਸ ੇਿਰਸ਼ਤਦੇਾਰ/ਵਾਰਸ ਨੰੂ ਿਜਆਦਾ ਸੰਪਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 
ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹ  ਦਣੇਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇ ਹੋ ਤ  ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਅਤ ੇ
ਪਰਭਾਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਸੀਅਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ - ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਤਨੀ ਨੰੂ ਫਲੈਟ ਦਣੇਾ, 
ਿਕਸੇ ਪੱੁਤਰ/ਪੱੁਤਰੀ ਨੰੂ ਿਜਆਦਾ / ਘੱਟ ਿਹਸਾ ਦਣੇਾ, ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਜ  ਿਕਸ ੇਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ / ਿਮੱਤਰ 
ਆਿਦ ਨੰੂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ - ਅਿਜਹੀ ਇੱਛਾਵ  ਵਸੀਅਤ ਬਣਾ ਕਰ ਉਸਦ ੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 
ਸਾਰੇ ਲੋਕ  - ਪਰਵਾਰ, ਿਰਸ਼ਤਦੇਾਰ , ਸਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ , ਸਾਰੀ ਅਦਾਲਤ  ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਲਈ 
ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਹੈ। 

 
ਪਸ਼ਨ 3. ਜੇ ਮ ਵਸੀਅਤ ਨਹ  ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ  ਤ  ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਤਰ - ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬਗੈਰ ਵਸੀਅਤ (ਕਾਨੰੂਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ “ਬਗੈਰ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤ”ੇ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ) ਬਣਾਏ 
ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਤ  ਮਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ, ਜਾਇਦਾਦ, ਧਨ ਦੀ ਵੰਡ ਿਹੰਦੂ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰ ਅਿਧਿਨਯਮ ਦ ੇ



 

 

 

ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਤਰ  ਦੇ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ  ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦ ੇ ਬਾਅਦ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ / 
ਬਹੁਤੇਰੇ ਮਬਰ  ਿਵੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਅਨੁਪਾਤ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾਵ  
ਮੁਤਾਬਕ ਨਹ  ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ  ਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਿਵੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਿਜਸਦੇ ਕਾਰਣ ਕਈ 
ਵਾਰ ਮ -ਬੇਟ ੇਿਵੱਚਕਾਰ, ਭਰਾਵ  ਜ  ਭੈਣ-ਭਰਾਵ  ਿਵੱਚਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹਨ।  

 
ਪਸ਼ਨ 4. ਵਸੀਅਤ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 

 
ਤਰ - ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜ  ਉਸ ਤ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ  ਨੰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇ

ਿਦਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਅਣ ਿਚਤ ਦਬਾਉ ਤ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਪਸ਼ਨ 5. ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਵੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਵਸੀਅਤ ਿਕ  ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਬੁੱ ਢਾਪ ੇਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਿਕ  

ਨਹ  ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 

ਤਰ - ਹ , 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਅੱਜ ਦੀ 
ਅਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ ਿਕਸੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵ , ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਮ ਤ 
ਪਿਹਲ  ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਵਜ  ਤ ਬਹੁਤੇਰੇ ਲੋਕੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਬੀਮਾ ਲੈ ਲਦੇ ਹਨ। 
ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਬੀਮਾ ਲੈ ਲਦਾ ਹੈ ਤ ਿਕ ਅਚਾਨਕ ਮਤੌ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ 
ਪਰਵਾਰ ਨੰੂ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਿਮਲ ਜਾਵ,ੇ ਤ  ਿਫਰ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਿਕ  ਨਹ  ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ‘ਬੀਮਾ 
ਦਾਅਵਾ ਜ  ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ/ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਿਕਸ ਤਰ  ਕੀਤੀ ਜਾਵ’ੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸਲਈ 
18 ਤ ਵੱਧ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 
ਪਸ਼ਨ 6 ਵਸੀਅਤ ਿਕਸ ਤਰ  ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ  

ਤਰ - ਵਸੀਅਤ ਹੱਥ ਿਲਖਤ ਜ  ਟਾਇਪ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਿਕ ਟਾਇਪ ਕੀਤੀ ਵਸੀਅਤ ਨੰੂ ਵਰੀਅਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ 
ਹੈ। ਇਸਲਈ ਿਕਸ ੇਸਟਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹ  ਹੈ, ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ ਤੇ ਿਲੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਸੀਅਤ ਨੰੂ 



 

 

 

ਿਕਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਸਮਝ ਆ ਦੀ ਹੈ। ਵਸੀਅਤ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਪਰਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ/ਸੰਪਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾਵ , ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ (ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡ ਦੀ 
ਇੱਛਾਵ ) ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਦੋ ਗਵਾਹ  ਦੇ ਨ , ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤ ੇਸਥਾਨ, ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦ ੇਦਸਤਖਤ ਿਜਸ 
ਨ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇਜ  ਤੇ ਗਵਾਹ  ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 

  
ਪਸ਼ਨ 7 ਮ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵਸੀਅਤ ਕਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ? 

ਤਰ - ਨਹ , ਇਸਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਸੀਅਤ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਸਰਫ ਫ਼ਜੌੀ, ਵਾਯੂ ਸੈਿਨਕ, ਨੌਸਿੈਨਕ ਲਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਸੁਿਲਮ 
ਜ਼ਬਾਨੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ  ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਨਜੀ ਕਾਨੰੂਨੀ (Muslims personal laws) ਮੁਤਾਬਕ 
ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।  

 
ਪਸ਼ਨ 8 ਕੀ ਅਲਗ ਅਲਗ ਧਰਮ  ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਵੱਖਰੇ ਹਨ? 

ਤਰ - ਹ , ਇਹ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ  ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਸਦੇ ਧਰਮ ਦ ੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ - ਿਹੰਦੂ ਲਈ ਇਹ ਿਹੰਦੂ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਹੈ, ਪਾਰਸੀ 
ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰ ਐਕਟ ਹੈ, ਮਸੁਲਮਾਨ  ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੰੂਨ ਹੈ (ਿਸ਼ਆ, ਸੁੰ ਨੀ, 
ਖੋਜਾ ਲਈ ਵੰਖਰੇ ਕਾਨੰੂਨ)। 
 
ਪਸ਼ਨ 9 ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਗਵਾਹ  ਲਈ ਕੀ ਿਨਯਮ ਹ?ੈ 

ਤਰ - ਕਾਨੰੂਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਦ ੋਗਵਾਹ  ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਗਵਾਹ  ਲਈ 
ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤ ਨੰੂ ਪੜਨਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹ  ਹੈ, ਉਹ ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਵਸੀਅਤ ਤ ੇ
ਦਸਤਖਤ ਉਹਨ  ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਨੰੂਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਵੈਧਤਾ/ਪਰਮਾਣਕਤਾ ਦੀ ਜ ਚ 
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਗਵਾਹ  ਨੰੂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਿਦਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਵਸੀਅਤ ਤੇ 
ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਕਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤ ੇਉਸਦੀ ਕੱਿਲਪ ਨੰੂ ਅਸਲੀ ਵਸੀਅਤ ਦ ੇਨਾਲ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ ਤ ਿਕ ਜੇਕਰ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤ  ਇਹ 
ਕਨੰੂਨੀ ਪਰਮਾਣ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵ।ੇ 



 

 

 

 
ਪਸ਼ਨ 10 ਿਨਸ਼ਪਾਦਕ ਕੀ ਹ?ੈ ਕੀ ਵਸੀਅਤ ਲਈ ਿਨਸ਼ਪਾਦਕ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ?ੈ 

ਤਰ  ਿਨਸ਼ਪਾਦਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤ ੇ
ਜ ਦੇ ਹਨ ਤ ਿਕ ਉਹ ਵਸੀਅਤ ਮਤੁਾਬਕ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾਵ  ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਿਨਸ਼ਪਾਦਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਵਸੀਅਤ ਿਵੱਚ ਲਾਭ ਪਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜ  ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਵ ਿਕ ਪਰਵਾਰਕ 
ਿਮੱਤਰ ਜ  ਵਕੀਲ ਜ  ਸੀਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਇੱਛਾਵ  ਮਤੁਾਬਕ ਕਾਰਜਵਾਹੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰ 
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਨਸ਼ਪਾਦਕ ਨੰੂ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ  ਹੈ ਹਾਲ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਤ ੇ
ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਪਸ਼ਨ 11 ਕੀ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ‘ਨੌਟਰੀ’ ਜ  ‘ਰਿਜਸਟਰੀ’  ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹ?ੈ ਇਸਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ? 

ਤਰ - ਵਸੀਅਤ ਦੀ ‘ਨੌਟਰੀ’ ਜ  ‘ਰਿਜਸਟਰੀ’ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ  ਹੈ। ਹਾਲ ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਿਨਸ਼ਪਾਦਨ ਦ ੇਬਾਅਦ ਵਸੀਅਤ 
ਨੰੂ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸਲਈ ਸਕੈਿਨੰਗ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਬ-ਰਿਜਸਟਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ 
ਨਹ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਵਸੀਅਤ ਰਿਜਸਟਰ ਹੈ ਤ  ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਦੋ ਗਵਾਹ  ਤੀ 
ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਵਸੀਅਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੰੂ ਰਿਜਸਟਸ਼ੇਨ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਿਜਸਟਰ 
(ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ) ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜੱਥੇ ਪਿਰਵਾਰ/ ਿਰਸ਼ਤਦੇਾਰ  ਦੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਵਸੀਅਤ ਦੀ 
ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਤ ਬੱਚਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਸੀਅਤ ਨੰੂ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਸੀਅਤਕਰਤਾ 
ਨੰੂ ਆਪਣ ੇ ਨਾਲ ਦ ੋ ਗਵਾਹ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ  ਹੈ ਿਕ ਉਹੀ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਿਜਨ  ਨ ਵਸੀਅਤ ਿਵੱਚ ਗਵਾਹ ਦ ੇ ਤੌਰ ਤ ੇ
ਦਸਤਖਤ ਕੀਤ ੇਹਨ), ਅਸਲੀ ਵਸੀਅਤ, ਿਦਮਾਗੀ ਿਫਟਨਸ ਦਾ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਪਮਾਣ-
ਪੱਤਰ ਅਤ ੇਪਤਾ ਪਮਾਣ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 
ਪਸ਼ਨ 12 ਵਸੀਅਤ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਤਰ  ਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤ ੇਜਾਇਦਾਦ  ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

ਤਰ  ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀ ਇੱਕਲੀ / ਸ ਝੀ ਸੰਪਤੀ, ਪੈਸਾ, ਜਾਇਦਾਦ, ਵਸੂਲਣ ਯੋਗ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ/ ਲੋਨ ਸਮਤੇ 
ਸਾਰੀ ਚੱਲ, ਅਚਲ ਅਤੇ ਅਮੂਰਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ 
ਸੰਪਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਨਗਦ ਧਨ, ਗਿਹਣੇ, ਐਫਡੀ, ਬਕ ਖਾਤੇ, ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀਆਂ, ਵਾਹਨ ਅਤ ੇ ਸਾਰੇ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ  



 

 

 

ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਿਵੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਿਬਲਿਡੰਗ, ਫਲੈਟ, ਦੁਕਾਨ, ਦਫ਼ਤਰ, ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਗੇਰਾਜ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗ।ੇ 

 
ਪਸ਼ਨ 13 ਕੀ ਵਸੀਅਤ ਿਵੱਚ ਸ ਝੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹਨ? 

ਤਰ - ਹ , ਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਈ ਸ ਝੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤ  ਉਸ ਸ ਝੀ ਸੰਪਤੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਹੱਸੇ ਬਾਰੇ ਵਸੀਅਤ ਿਵੱਚ 
ਉਲੇਖ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ। ਿਵਅਰਥ ਿਵਵਾਦ  ਤ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸ ਝੀ ਸੰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਵਸੀਅਤ ਿਵੱਚ ਉਲੇਖ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 
ਪਸ਼ਨ 14 ਕੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤ ੇਜਾਇਦਾਦ  ਨੰੁ ਉਸ ਜਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ ਿਜੱਥ ੇਨਾਮ ਕਣ 

ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ?ੈ 

ਤਰ - ਹ , ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤ ੇਨਾਮ ਕਣ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਨਾਮਜਦ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਤਰ  ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਹੈ ਅਤ ੇਨਾਮਜਦ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਸਮ  ਤਕ ਅਸਥਾਈ ਟਸਟੀ ਦੀ 
ਤਰ  ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤਕ ਵਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਨਹ  ਿਮਲ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜ  ਨਾਮਜਦ 
ਿਵਅਕਤੀ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰ ਐਕਟ ਮਤੁਾਬਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਨੰੂਨੀ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਨਹ  ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 
ਨਾਮਜਦ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਾਿਰਸ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਿਕ, ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹੈ ਇਸਲਈ 
ਜੇ ਮੁਮਿਕਨ ਹੋਵੇ ਤ  ਵਸੀਅਤ ਿਵੱਚ ਨਾਮ ਕਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 
ਪਸ਼ਨ 15 ਕੀ ਵਸੀਅਤ ਿਵੱਚ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ / ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ? 

ਤਰ - ਨਹ , ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰ ਕੋਈ ਸੰਪਤੀ ਜ  ਜਾਇਦਾਦ ਨਹ  ਹਨ ਇਸਲਈ ਇਸਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 
ਪਸ਼ਨ 16 ਕੀ ਪੱਟਦੇਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰ  ਨੰੂ ਵਸੀਅਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਤਰ  - ਹ , ਪੱਟੇਦਾਰੀ ਦੀ ਅਿਧਕਾਰ  ਨੰੂ ਵਸੀਅਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 



 

 

 

ਪਸ਼ਨ 17  ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਾਿਰਸ ਵ ਗ ਪਾਪਤ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ  ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਵਸੀਅਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ 
ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ? 

ਤਰ - ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰ / ਮਲਕੀਅਤ ਟ ਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹੈ, ਨੰੂ ਵਸੀਅਤ 
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ। 

 
ਪਸ਼ਨ 18 ਕੀ ਫਰਮ, ਕੰਪਨੀ ਿਵੱਚ ਵਪਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੰੂ ਵਸੀਅਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 

ਤਰ ਹ , ਮਾਿਲਕਾਨਾ ਫਰਮ ਿਵੱਚ ਸੁਆਮੀ ਵ ਗ ਮਲਕੀਅਤ ਜ  ਿਕਸੀ ਕੰਪਨੀ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਵਸੀਅਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟਰ ਵ ਗ ਿਕਸੀ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਫਰਮ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਦੇਾਰੀ ਨੰੂ ਿਨਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤ  ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਿਮਲ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ  ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਵਸੀਕਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

 
  ਪਸ਼ਨ 19 ਐਚਯੂਐਫ (HUF) ਿਵੱਚ ਿਹੱਸੇਦਾਰੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹ?ੈ 
ਤਰ - ਨਹ , ਿਹੰਦ ੂਅਿਵਭਾਿਜਤ ਪਿਰਵਾਰ (Hindu Undivided Family) ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਦੇਾਰੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਪਸ਼ਨ 20 ਹਰੋ ਿਕਸ ਸੰਪਤੀ/ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਵਸੀਅਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 

ਤਰ - ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ, ਪਿਟੰਗ, ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਸਾਮਾਨ, ਇਲੈਕਟਾਿਨਕ ਸਾਮਾਨ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤ ੇ ਿਫਕਸਚਰ, 
ਭੌਿਤਕ ਸੰਪਤੀ ਿਜਵ ਿਕ ਟੇਡਮਾਰਕ, ਪੇਟਟ, ਕਾਪੀਰਾਇਟ, ਲਾਇਸਸ, ਸਾਮਾਜਕ ਮੀਿਡਆ ਖਾਤ,ੇ ਿਨਜੀ ਸਾਮਾਨ, 

ਿਕਤਾਬ , ਬਗੈਰਾ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਪਸ਼ਨ 21 ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਿਕਸ ਤਰ  ਕੀਤੀ ਜਾਵ?ੇ 

ਤਰ - ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸਰਪਰਸਤ ਨਾਮਜਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਸੀਅਤ ਿਵੱਚ ਲਾਭਾਰਥੀ 
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ  ਤ ੇਸਰਪਰਸਤ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜੰੁਮੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਉਨ  ਦੇ ਿਹੱਸਾ 
ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤੇਰੀਆਂ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਵਸੀਅਤ ਦ ੇਰਾਹ  ਕਨੰੂਨੀ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀ, ਿਮੱਤਰ, ਿਰਸਤਦੇਾਰ  ਦੇ 
ਲਾਹੇ ਲਈ ਜ  ਚੈਿਰਟੇਬਲ ਉਦੇਸ਼  ਲਈ ਟਸਟ ਬਣਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 
 



 

 

 

ਪਸ਼ਨ 22 ਵਸੀਅਤ ਿਵੱਚ ਿਵਆਿਖਆ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ  ਭਾਵੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਤਰ - ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਜਾਇਦਾਦ  / ਸੰਪਤੀਆਂ (ਿਵਿਭੰਨ/ਸੰਪਤੀਆਂ ਿਜਹਨ  ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਨਾ ਭੁੱ ਲ ਗਏ) ਲਈ ਵਸੀਅਤ ਿਵੱਚ 
ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਾ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ‘ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ ਨੰੂ 
ਿਕਸਨੰੂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੀ ਤਰ  ‘ਸਾਰੀ ਭਾਵੀ ਜਾਇਦਾਦ’ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਾ ਨੰੂ ਜੋਿੜਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।  
 
ਪਸ਼ਨ 23 ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸੀਅਤ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮੁਮਿਕਨ ਹਨ ਜ  ਨਵ  ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 

ਤਰ - ਿਵਅਕਤੀ ਜਦ ਵੀ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਨਵ  ਵਸੀਅਤ ਜ  ਉਸਦ ੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ 
ਵਸੀਅਤਨਾਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਵਰਤੀ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰ ਪੱਤਰ (Codicil) ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱ ਖ ਵਸੀਅਤ ਦਾ ਪੂਰਕ 
ਿਹੱਸਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਿਕ, ਸਾਰੀ ਵਸੀਅਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ‘ਇਹ ਅੰਤਮ ਵਸੀਅਤ ਹੈ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸਾਰੀ 
ਪੁਰਾਣੀ ਵਸੀਅਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੰੂ ਰੱਦ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵ’ੇ ਿਕ ਿਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸਰਫ ਅੰਤਮ ਵਸੀਅਤ ਹੀ ਵੈਧ 
ਹੋਵੇਗੀ। 

  
ਪਸ਼ਨ 24 ਵਸੀਅਤ ਨੰੂ ਿਕਸ ਜਗਾ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 

ਤਰ - ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸੀਅਤ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਗਾ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਿਕ ਵਸੀਅਤ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਥਾਨ ਤ ੇ
ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਤੌ ਦੇ ਬਾਅਦ 
ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦ ੇਮੱਦਨੇਜਰ ਲੌਕਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ  ਿਕਸ ੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਿਵਅਕਤੀ ਦ ੇ ਕੋਲ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ  ਿਕਸ ੇ ਪੇਸ਼ਵੇਰ ਿਜਵ ਬਕਰ ਜ  
ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਕੋਲ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਨਸ਼ਪਾਦਕ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਿਵਿਵਧ ਬਕ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵ  ਪਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ। 
 
ਪਸ਼ਨ 25 ਕੀ ਿਵਦਸ਼ੇੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵਸੀਅਤ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 

ਤਰ  ਹ , ਹਾਲ ਿਕ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼  ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਉਨ  ਦੇਸ਼  ਦੇ ਸਥਾਨੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦ ੇਮੁਤਾਿਬਕ ਿਨਯੰਤਿਰਤ 
ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵਸੀਅਤ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਿਨਯਮ ਭਾਰਤ ਤ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਈ, 
ਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦ ੋ ਵੱਖਰੀ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵ;ੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ 



 

 

 

ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼  ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ  ਦੀ ਵਸੀਅਤ  ਨੰੂ 
ਸਮਵਰਤੀ ਵਸੀਅਤ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂੱ ਜੇ ਤ ਵੱਖਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹਨ ਜਦ ਤਕ ਉਨ  ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੂੱ ਜੇ ਨਾਲ 
ਜੋਿੜਆ ਨਹ  ਜ ਦਾ ਹੈ।  

 
ਪਸ਼ਨ 26 ਕੀ ਪਤੀ ਅਤ ੇਪਤਨੀ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਨੰੂ ਿਮਲਵ  ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਤਰ  ਿਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

ਤਰ  ਹ , ਇਸਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ ਿਜੱਥ ੇਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਵਸੀਅਤ ਿਵੱਚ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ  ਿਵੱਚ ਸ ਝੀ 
ਵਸੀਅਤ ਤ ੇਮਤੁਾਿਬਕ ਿਕਸ ਤਰ  ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਿਕ, ਇਸ ਤਰ  ਦੀ ਸ ਝੀ ਵਸੀਅਤ ਿਸਰਫ ਦੋਹ  ਦੀ ਮੌਤ ਤ ੇ
ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗ ੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਿਕਸ ੇ ਇੱਕ ਦ ੇਜੀਿਵਤ ਰਿਹਣ ਤੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਤੀ ਅਤ ੇਪਤਨੀ ‘ਆਦਰਸ਼ 
ਵਸੀਅਤ (Mirror Will)’ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਲਗ ਿਨਜੀ ਵਸੀਅਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਤੀ ਜ  ਪਤਨੀ 
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਿਦੰਦਾ/ਿਦੰਦੀ ਹੈ।  
 
ਪਸ਼ਨ 27 ਵਸੀਅਤ ਅੰਤਰਗਤ ਿਕਸ ਨੰੂ ਲਾਭ ਪਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 

ਤਰ  “ਲਾਭ ਪਾਪਤਕਰਤਾ“ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਨ  ਿਵਚ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਜ  ਉਸਦੇ ਨ  ਤੇ “ਵਸੀਅਤ” ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ 
ਹੈ, ਦੁਜੇ ਸ਼ਬਦ  ਿਵੱਚ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਵਸੀਅਤ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਸੀਅਤ ਦ ੇ
ਅੰਤਰਗਤ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ, ਟਸਟ, ਚੈਿਰਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਨ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਗੈਰਾ ਲਾਭ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਦ ੇਤਿਹਤ ਲਾਭ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਬਰ , ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ , 
ਿਮੱਤਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਿਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੋ ਤ  ਤਸੁੀ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲ ਿਕ 
ਕਾਨੰੂਨ ਮਤੁਾਬਕ ਕੁਝ ਪਿਕਿਰਆਵ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕਰੀਬੀ ਿਰਸਤੇਦਾਰ ਹਨ ਅਤ ੇ
ਤੁਸ  ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੰਪਤੀ ਜ  ਜਾਇਜਾਦ ਨੰੂ ਧਰਮਾਰਥ ਉਦਸ਼ੇ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ 
ਦੀ ਇਹ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਨਹ  ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 
ਪਸ਼ਨ 28 ਮੇਰਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਾਿਰਸ ਕੌਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?  



 

 

 

ਤਰ - ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਾਿਰਸ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ, ਪੁਰਖ ਜ  ਇਸਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰ ਲਈ ਲਾਗ ੂ ਿਨਜੀ ਕਾਨੰੂਨ 
ਅਧੀਨ ਿਮਤਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹਕਦਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਹੰਦੂ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰ ਅਿਧਿਨਯਮ 
ਮੁਤਾਬਕ  -  ਜੇ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤ  ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਗ 1 ਿਵੱਚ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ 
ਹੈ। ਜੇ ਵਰਗ 1 ਦਾ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਨਹ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ  ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਗ 2 ਦੇ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀਆਂ 
ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਰਗ 2 ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ  ਦਾ ਕੋਈ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਨਹ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ  ਿਪਤਾ ਪੱਖ ਿਵੱਚ 
ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਜ  ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਸਕਾ-ਸਹੋਦਰਾ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। 

 
ਪਸ਼ਨ 29 ਵਸੀਅਤ ਨੰੂ ਕਦ ਅਤ ੇਿਕਵ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?  

ਤਰ  ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ  ਨਵ  ਵਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਸੀਅਤ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜ  ਵਾਪਸ ਲੈ 
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵ  ਵਸੀਅਤ ਹੋਣ ਤ ੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਭ ਵਸੀਅਤ ਰੱਦ ਹੋ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਸੀਅਤ ਨੰੂ ਹੇਠ  ਕੰਮ 
ਕਰਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:-   

i) ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਦਾ ਿਨਸ਼ਪਾਦਨ ਕਰਕੇ; 

ii) ਵਸੀਅਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਿਲਖਕੇ ਅਤ ੇਘੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ 

iii) ਵਸੀਅਤ ਨੰੂ ਜਲਾ ਕੇ, ਫਾੜ ਕੇ ਜ  ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ; 
 
 
ਪਸ਼ਨ 30 ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਜ  ਮੇਰੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਾਿਰਸ ਨੰੂ ਵਸੀਅਤ ਅਧੀਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤ ਸੰਬੰਧਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਤਰ  ਨਹ , ਅੱਜ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤਕ ਵਸੀਅਤ ਅਧੀਨ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸੀ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਤ ੇਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹ  ਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹੈ 
ਿਜਵ ਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਲਾਭ ਟੈਕਸ਼। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮ  ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਐਸਟੇਟ ਿਡਊਟੀ ਟੈਕਸ਼ ਿਲੱਤਾ ਜ ਦਾ ਸੀ ਿਜਸਨੰੂ ਸਮਾਪਤ 
ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 
 
ਪਸ਼ਨ 31 ਮੁਸਲਮਾਨ  ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਪਾਵਧਾਨ ਕੀ ਹਨ? 



 

 

 

ਤਰ - ਵਸੀਅਤ ਅਤੇ ਿਵਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਮਸੁਲਮਾਨ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤ ੇਆਪਣੇ ਿਨਜੀ ਕਾਨੰੂਨ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸਰਫ 
ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਆਮ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਦ ੇਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਹੱਸਾ ਨੰੂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਉਤਰਾਿਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ  ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਆਮ ਿਨਯਮ ਮਤੁਾਬਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਿਸਰਫ 
1/3 ਿਹੱਸਾ ਦੀ ਹੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ਰੀਅਤ ਐਕਟ ਦ ੇ ਮੁਤਾਬਕ 

ਤਰਾਿਧਕਾਰ ਦੀ ਜ ਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।  
 
ਪਸ਼ਨ 32 ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਪਾਵਧਾਨ ਕੀ ਹਨ? 

 
ਤਰ  ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਵਸੀਅਤ ਿਵਆਹ ਹੋਣ ਤੇ ਰੱਦ /ਮਅੱੁਤਲ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਸੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ 

ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
  
ਪਸ਼ਨ 33 ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸਦੀਕ (ਪਬੋੇਟ) ਕੀ ਹ?ੈ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਵਸੀਅਤ  ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹ?ੈ 

ਤਰ - ਸਰਕਾਰੀ ਤਸਦੀਕ (ਪੋਬੇਟ) ਇੱਕ ਤਰ  ਦਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪਮਾਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਅੰਤਮ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਬਤ 
ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸਦੀਕ (ਪੋਬਟੇ) 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਤ  ਿਨਸ਼ਪਾਦਕ ਵਸੀਅਤ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕਦਾਰੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ 
ਤਸਦੀਕ (ਪੋਬੇਟ) ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹ  ਹੈ, ਹਾਲ ਿਕ ਜਦ ਚ ਕੀਤਮ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤੇਰੀਆਂ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ  
ਜਾਇਦਾਦ  ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਤ  ਮਾਿਲਕਾਨਾ ਹਕ ਦ ਪਿਹਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸਦੀਕ (ਪੋਬਟੇ) ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤ ਿਕ ਭਿਵੱਖ 
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਵਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
 
ਪਸ਼ਨ 34 ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਨਹ  ਹਣੋ ਦੀ ਿਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤ  ਇਸ ਤਰ  ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਵਾਿਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਿਕਸ ਤਰ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? 



 

 

 

ਤਰ - ‘ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਨਹ ’ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਜੇ ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਜ  ਜਾਇਦਾਦ  ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਤ  
ਉਤਰਾਿਧਕਾਰ ਦਾ ਪਮਾਣ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤ  
ਇਸ ਤਰ  ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 
ਪਸ਼ਨ 35 ਲਾਭ ਪਾਪਤ ਕਰਤਾ ਅਤ ੇਨਾਮਜਦ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚਕਾਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹ?ੈ 

ਤਰ  ਨਾਮਜਦ ਿਵਅਕਤੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਿਸਰਫ ਟਸਟੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਸਨੰੂ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਾਿਰਸ  ਨੰੂ ਸਪਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਲਾਭ ਪਾਪਤਕਰਤਾ ਿਵਅਕਤੀ ਉਹ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਵਸੀਅਤ ਦ ੇਮਤੁਾਬਕ ਜਾਇਦਾਦ ਪਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 
ਪਸ਼ਨ 36 ਵਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਕਦ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹ?ੈ 

ਤਰ  ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਿਸਰਫ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। 
 
ਪਸ਼ਨ 37 ਕੀ ਵਸੀਅਤ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ?ੈ 

ਤਰ  ਨਹ , ਸਧਾਰਨ ਵਸੀਅਤ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹਰ ਤਰ  ਦੀ ਸਾਵਧਾਨ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਅਤ ੇ ਇਸਨੰੂ ਖੁਦ ਹੀ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰ/ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ  ਿਵਚ ਿਵਅਰਥ ਦੀ 
ਗਲਤਫਹਮੀ/ਲੜਾਈ ਤ ਬਚਣ ਲਈ ਵਸੀਅਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜ  ਿਵਰੋਧਾਭਾਸੀ ਸ਼ਬਦ  ਦੀ ਵਰਤ ਨਹ  
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 


