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भ,रतीय उत्तर,धिकाक,र अधिकानियम, १९२५ माील प,रसी ार्मिय,ंस,ठी व,रस,च ेनियम 
 
भारतीय उत्तराधधकार अधधनियम, १९२५ मधील प्रकरण तीि, कलम ५० त े५६ मध ये मतृ्युपत्र ि 
करता मतृ झालेल्या पारसी धमीय व्यक्तीच ेवारसाहक्क नियमाांबाबत तरतुद आहे.    
 
कलम ५० : मतृ्यूपत्र ि करता मयत झालेल्या व्यक्तीच्या वारसाबाबत सविसाधारण नियम असे 
आहेत- 
अ) पारसी धमाित, मतृ व्यक्तीच्या हयातीत जन्मलेले अपत्य व मतृ्यसूमयी पत्िीच्या गभाित 
असणारे परांतू त्या व्यक्तीच्या मतृ्यूिांतर जजवांत जन्मलेले अपत्य असा भेद केला जात िाही. 
ब) पारसी धमाित, मतृ व्यक्तीच ेजे मयत अपत्य कोणतेही वारस ि मागे ठेवता मयत झाले आहेत 
अशाांचा र्मळकतीचे हहस्से पाडतािा ववचार केला जात िाही. 
क) पारसी धमाित, जेव्हा व्यक्तीच्या मयत वारसाची ववधवा, मयत व्यक्तीच्या हयातीत, पुिवविववाह 
करते तेव्हा नतला वारसा हक्क र्मळत िाही. 
 
कलम ५१ : १) उपकलम २ मधील तरतुदीस अधीि राहूि मतृ पारसी पुरुषाांच्या र्मळ्कतीची 
ववभागणी खालीलप्रमाणे होईल : 
अ) पारसी वारसा कायद्यान्वये, जेव्हा मयत पारशी पुरुषामागे त्याची ववधवा पत्िी व मुले आणण 
मुली असतात तेव्हा प्रत्येक मुलगा आणण ववधवा पत्िी याांिा प्रत्येक मुलीच्या दपु्पट हहस्सा र्मळेल.  
अथवा  
ब) जेव्हा मयत पारशी पुरुषामागे ववधवा पत्िी िाही पण फक्त मुले आणण मुली आहेत अशावेळी 
प्रत्येक मुलाला प्रत्येक मुलीच्या दपु्पट हहस्सा र्मळेल. अशा पद्धतीिे र्मळकतीच ेववभाजि केले 
जाईल.  
 
पारसी धमाित ‘मुलगा’ आणण ‘मुलगी’ या सांज्ञेत सावत्र ककां वा दत्तक मुलगा ककां वा मुलगी याांचा 
समावेश होत िाही. परांत ूया सांज्ञेत मयत मुलगा ककां वा मुलगी याांचा समावेश असू शकतो. 
 
पारसी धमाििुसार सावत्र मुलगा ककां वा मुलगी म्हणज ेत्या माता ककां वा वपत्याच ेपूवी झालेल्या 
लग्िापासूि झालेले आपत्य. अशा आपत्याला सावत्र माता ककां वा सावत्र वपत्याच्या र्मळकतीत वारसा 
हक्क र्मळत िाही. 
 
दत्तकाबाबतही पारसी धमाित काटेकोर नियम िाहीत. पारसी धमाित अांत्यववधी करण्यासाठी दत्तक 
घेतले जाते. पारसी धमाित दत्तक आपत्याला ‘पलुक पुत्र’ ककां वा ‘धमिपुत्र’ म्हणतात. ‘पलुक पुत्राची’ 
िेमणूक, पारसी व्यक्ती हयात असताांिा केली जाते तर ‘धमिपुत्राची’ िेमणूक पारसी व्यक्ती मयत 
झाल्यािांतर अांत्यववधी कायि करण्यासाठी केली जाते.  
दत्तक आपत्याला दत्तक घेणार् या माता ककां वा वपत्याच्या र्मळकतीत वारसा हक्क र्मळत िाही. 
मतृ्यूपत्रािुसार दत्तक आपत्याला काही र्मळकत हदली जाऊ शकते.   
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२) जेव्हा मतृ पारसी पुरुषामागे त्याची आई व वडील ककां वा दोघेही जजवांत असतील, र्शवाय मुले, 
मुली ककां वा ववधवा पत्िी व मुले, मुली अस ेवारस असतात तेव्हा वरील नियमाप्रमाणे र्मळकतीचे 
हहस्से पडतात. मात्र वडील जजवांत असल्यास त्याांिा मतृाच्या मुलास र्मळणार् या हहश्याचा अधाि भाग 
व आई जजवांत असल्यास नतला मतृाच्या मुलाला र्मळणार् या हहश्याचा अधाि भाग इतका हहस्सा 
र्मळेल अस ेर्मळकतीचे ववभाजि केले जाईल.  
 
कलम ५२ : जेव्हा पारसी स्त्री मतृ्यूपत्र ि करता मतृ होत ेतेव्हा नतच्या र्मळकतीचे वारस 
खालीलप्रमाणे ठरववले जातात: 
अ) जेव्हा मतृ पारसी जस् त्रच्यामागे नतच ेपती व मुले, मुली राहतात तेव्हा त्या सवाांिा समाि 
हहश्यािे नतची र्मळकत र्मळते. 
ब) जेव्हा मतृ पारसी जस् त्रच्यामागे पती िसतात व फक्त मुले आणण मुली असतात तेव्हा त्या 
प्रत्येकाला मयत जस् त्रच्या र्मळकतीत समाि हहस्सा र्मळतो.  
 
कलम ५३ : जेव्हा पारसी व्यक्ती, मागे अपत्ये ठेवूि मयत होत ेआणण एखादे अपत्य मयत 
असल्यास अस ेमयत आपत्य जर जजवांत असते तर त्याला मयताच्या र्मळकतीचा र्मळाला असता 
अशा हहश्याच ेवाटप त्या मयत आपत्याच्या वारसाांमधये होत.े  
अ) जर पूविमतृ अपत्य असेल तर त्याची ववधवा पत्िी व मुले, मुली यापूवी चचीलेल्या 
नियमाप्रमाणे त्याच्या र्मळकतीत हहस्से घेतील. मात्र जर पूविमतृ मुलामागे त्याची ववधवा व त्याच्या 
मुलाची ववधवा याांच्यार्शवाय कुणी अपत्य अगर अपत्यजन्य वारस िसेल तर त्याला र्मळालेला 
हहस्सा पूविमतृ व्यक्तीचा हहस्सा ि समजता तो पारसी व्यक्तीच्या र्मळकतीचा भाग समजूि यापूवी 
चचीलेल्या नियमाप्रमाणे ववभागला जाईल. म्हणजे पारसी व्यक्तीच् या र्मळकतीच ेववभाजि करतािा 
पूविमतृ मुलाांचा ववचार केला जाणार िाही.  
ब) जर मतृ पारसी व्यक्तीच ेपूविमतृ अपत्य मुलगी असेल तर नतच्या हहश्याची र्मळकत नतच्या 
मुलामुलीांमधये समािपद्धतीि ेववभागली जाईल. 
क) जर मतृ पारसी व्यक्तीच्या हयातीत त्याच्या पूविमतृ मुलाच्या मुलाचा अथवा पूविमतृ मुलाच्या 
मुलीचा मतृ्य ूझाला असेल तर त्याांचा हहस्सा वरील 'अ' आणण 'ब' मधील तरतुदीप्रमाणे त्याांच्या 
वारसाांकड ेसांक्रमीत होईल. 
ड) जर मतृ पारसी व्यक्तीला जवळचे कुणी वारस िसतील तसेच वांशावळीतील अगदी दरूचा 
वारसही मयत असेल तेव्हा त्याच्या वारसाला हहस्स ेदेतािा वरील 'क’ मधील तरतूद लागू पडले.  
 
कलम ५४ : जर मतृ पारसी व्यक्तीच् या मागे फक्त त्याची ववधवा पत्िी अगर नतचा ववधरू पती 
अगर एखाद्या अपत्याची ववधवा अस ेवारस असतील तेव्हा अशा व्यक्तीच्या र्मळकतीचे ववभाजि 
खालील नियमाप्रमाणे केले जाते. 
अ) जर मतृ पारसी व्यक्तीमागे फक्त त् याची ववधवा अथवा ववधरू हेच वारस असतील तेव्हा अशा 
वारसाांिा मतृ व्यक्तीच्या र्मळकतीतील अधाि हहस्सा र्मळतो. 
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ब) जेव्हा मतृ पारसी व्यक्तीमागे त् याची ववधवा ककां वा ववधरू यार्शवाय त् याांच् या अपत्याची ववधवाही 
वारस असेल तर प्रथम मतृ व्यक्तीच्या ववधवा अथवा ववधरूास र्मळकतीतील १/३ (एक त्रत्रत्याांश) 
हहस्सा र्मळेल. िांतर नतच्या पूविमतृ अपत्याच्या ववधवेला त्या र्मळकतीतील १/३ (एक त्रत्रत्याांश) 
हहस्सा हदला जाईल. (पूविमतृ अपत्याच्या ववधवा एकापेक्षा जास्त असतील तर त्याांचा १/३ हहस्सा 
त्याांच्यामधये समाि प्रमाणात ववभागूि हदला जाईल.) 
क) जेव्हा मतृ पारसी व्यक्तीमागे फक्त त्याच्या पूविमतृ अपत्याची ववधवाच वारस असते तेव्हा 
नतला त्याच्या र्मळकतीतील २/३ भाग समाि प्रमाणात ववभागला जाईल. 
ड) वरील अ, ब, ककां वा क प्रमाणे मतृ पारसी व्यक्तीच्या र्मळकतीचे वाटप केल्यािांतर र्शल् लक 
राहणार् या र्मळकतीचे ववभाजि मतृ व्यक्तीच्या पररर्शष्ट दोि मधील भाग १ च्या िातेवाईकाांमधये 
त्याांच्या क्रमािुसार केले जाते, अस ेववभाजि करतािा एकाच वपढीतील पुरुषाांिा त्याच वपढीतील स्त्री 
वारसापेक्षा दपु्पट हहस्सा र्मळतो.  
          पररर्िष्ट - दोि  
       भ,ग एक (कलम ५४)  
१. वडील आणण आई 
२. भाऊ आणण बहहणी (दधु भाऊ-बहहणी वगळूि) तसेच पूविमतृ भाऊ बहहणीची मुले-मुली. 
३. वडीलाांच ेवडील (आजोबा) आणण वडीलाांची आई (आजी)  
४. वडीलाांच्या वडीलाच ेवडील (पजोबा) वडीलाांच्या आईची आई (पणजी) 
५. पणजोबाची मुले-मुली आणण ते पूविमतृ असल्यास त्याांची मुले-मुली. 
 
इ) जर र्शल् लक राहहलेल्या र्मळकतीसाठी पात्र ठरववलेले वारस उपलब्ध िसतील तर ती र्मळकत 
या कलमामधील तरतुदीिसुार पात्र ठरववलेल्या वारसाांिा र्मळते.  
 
कलम ५५ : जेव्हा मतृ पारसी व्यक्तीमागे त् याची ववधवा, ववधरू, अपत्य, अपत्याच ेअपत्य अगर 
अपत्याची ववधवा याांपैकी कोणीही वारस उपलब्ध िसेल तर अशा मतृ व्यक्तीची र्मळकत पररर्शष्ट 
दोि मधील भाग- दोि मधये उल् लेणखलेल्या िातेवाईकाांिा त्याांच्या पररर्शष्टातील क्रमािे र्मळते 
आणण त्यामधील प्रत्येक पुरुष वारसाला स्त्री वारसाच्या दपु्पट हहस्सा र्मळतो. 
 
    भ,ग दोि (कलम - ५५)  
१. वडील आणण आई 
२. भाऊ आणण बहहणी (दधु भावांड ेवगळूि) तसेच पूविमतृ भावांडाांची मुले. 
३. वडील आजोबा आणण आजी.  
४. वडील आजोबाांची मुले-मुली आणण जे पूविमतृ असतील त्याांची मुले-मुली. 
५. वडील पणजोबा आणण पणजी 
६. पणजोबाांची मुले-मुली आणण जे पूविमतृ असतील त्याांची मुले-मुली. 
७. दधु भावांड ेआणण त्याांच्यापैकी पूविमतृ असतील त्याांची मुले-मुली. 
८. आई आजोबा आणण आई आजी 
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९. आई आजोबाांची मुले-मुली आणण त्याांच्यापैकी जे पूविमतृ असतील त्याांची मुले-मुली. 
१०. भावाांच्या आणण अधिरक्त भावाांच्या ववधवा. 
११. वडील आजोबाांच्या मुलाची ववधवा पत्िी. 
१२. आई आजोबाांच्या मुलाची ववधवा पत्िी. 
१३. मतृ व्यक्तीच्या हयातीत पुिवविवाह ि केलेले मतृ व्यक्तीच्या पूविमतृ मुलीचे ववधरू पती. 
१४. आईच्या आजोबाचे वडील आणण आई. (आई पणजोबा-पणजी) 
१५. आई पणजोबाांची मुले-मुली आणण त्याांच्यापैकी जे पूविमतृ असतील त्याांची मुले-मुली. 
१६. आई आजीची मुले-मुली आणण त्याांच्यापैकी जे पूविमतृ असतील त्याांची मुले-मुली. 
१७. वडील आजीचे आई वडील. 
१८. वडील आजीचे वडीलाांची मुले-मुली आणण त्याांच्यापैकी जी पूविमतृ असतील त्याांची मुले-मुली. 
  
कलम ५६ : जेव्हा वरील तरतुदीांप्रमाणे मतृ पारसी व्यक्तीच्या र्मळकतीस पात्र ठरववलेले वारस 
िसतात तेव्हा त ेर्मळकत मतृ व्यक्तीच्या िात्यातील जवळच्या व्यक्तीमधये समप्रमाणात 
ववभागली जाते. 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


