
 Ќ А Р О Р И 
ПЛЕНУМИ СУДИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

     №29  
аз 18 декабри соли 2009                                     ш. Душанбе 

  
Дар бораи  таљрибаи судї оид ба татбиќи ќонунгузории 

                                      њуќуќ  ба  мерос 
(бо таѓйироте, ки бо ќарори  Пленум  

аз 14 июни соли 2018, №35  ворид гардидааст) 
 

  
Натиљаи љамъбасти таљрибаи аз љониби судҳои Љумҳурии 

Тољикистон баррасї гардидани парвандаҳои гражданиро 
марбут ба муносибатњое, ки аз њуќуќи меросї бармеоянд 
муҳокима намуда, дар асоси моддаи 27-и Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи судњои 
Љумњурии Тољикистон», Пленуми Суди Олии Љумњурии 
Тољикистон,- 

  
Ќ А Р О Р    К А Р Д : 

  
1.Диќќати судњо ба он љалб карда шавад, ки яке аз 

муњимтарин воситаи таъмини дахлнопазирии њуќуќ ба мерос, 
ки Конститутсияи   Љумњурии Тољикистон  кафолат  додааст ин  
баррасии сариваќтии  парвандањо ва ќабули санадњои дахлдори 
ќонунї ва асоснок оид ба бањсњои вобаста ба мерос  мебошад.  

 Ба судњо зарур аст, ки њангоми омодасозии парвандањо дар 
бораи мерос имконияти гузаронидани маљлиси пешакии судиро 
истифода бурда, ба он диќќати махсус дињанд, ки ба шахсони 
иштирокчии парванда њуќуќ ва ўњдадорињояшонро фањмонанд, 
оид ба оќибатњои содир кардан ѐ накардани амалњои 
мурофиавї онњоро огоњ созанд, дар татбиќи њуќуќњояшон 
мусоидат намояд, барои тањќиќи њамаљониба ва пурраи 
далелњо, муќаррар намудани њолатњои воќеї ва истифодаи 
дурусти ќонунњо мавриди њалли парвандањои мазкур шароит 
фароњам оваранд. 

 2. Ваќти омодасозии парванда марбут ба бањсњои меросї 
судя бояд талаботи боби 14-и Кодекси мурофиавии граждании 
Љумњурии Тољикистон (минбаъд КМГ)-ро њатман ќотеона риоя 
намояд. 



 Њамзамон, дар сурати ворид гардидани даъво дар бораи 
њуќуќ ба молу мулки меросї ѐ таќсими он, судя масъалаи 
пешнињод намудани  шањодатнома ѐ нусхаи шањодатномаи 
хатти вафоти меросгузор, њуљљатњои тасдиќкунандаи њуќуќи 
ворисї (шањодатнома дар бораи аќди никоњ, таваллуд, 
фарзандхондї, муќаррар намудани падарї, маълумотнома аз 
љои зист, доир ба дар таъминоти шахси вафоткарда будан ва 
ѓайра),  баќайдгирии молу мулки меросї, њуљљати тааллуќ 
доштани молу мулки  меросї ба шахси меросгузор 
(маълумотномаи Корхонаи давлатии фаръии «Баќайдгирии 
молу мулки ѓайриманќул», шартномаи хариду фурўш, њадя, 
мубодила, дафтарчаи амонатї, иќтибос аз суратњисоб ва ѓайра)-
ро ба миѐн мегузорад.  Дар њолате ки пешнињоди далелњои 
зарурї барои тарафњо ва дигар шахсони иштирокчии парванда 
мушкил бошад, суд мутобиќи дархости онњо дар љамъоварї ва 
талаб карда гирифтани далелњо мусоидат менамояд. 

 3. Судњо бояд дар назар дошта бошанд, ки доираи 
ворисон, тартиби мўњлати ќабули мерос ва њайати молу мулки 
меросиро ќонунгузории дар лањзаи кушодани мерос 
амалкунанда муайян мекунад. Агар мероси кушодашуда аз 
љониби яке аз ворисон ќабул нагардида бошад ва аз рўи  њуќуќи 
меросгирї он то 05 марти соли 2005 ба фоидаи давлат 
нагузашта бошад, нисбати он меъѐрњои ќисми 3-и Кодекси 
граждании Љумњурии  Тољикистон (минбаъд КГ),  ки  аз 05 
марти соли 2005 мавриди амал ќарор дода шудааст, татбиќ 
мегардад. 

Меросгирї ин ворисии универсалии њуќуќ ба меросро 
ифода мекунад, зеро молу мулки шахси фавтида ба ворисон дар 
шакли маљмўи мукаммал ва дар њамон як лањза мегузарад, агар 
аз ќонун тартиби дигаре барнаояд (масалан, ба меросгирии 
арзиши њиссаи шахси вафоткарда дар моликияти умумї  
њангоми ѓайриимкон будани таќсими молу мулк дар шакли асл, 
њуќуќи меросгузор оид ба  васият намудани молу мулки ба ў 
дахлдошта). 

4. Бояд дар назар дошт, ки агар ворис воќеъан молу мулки 
меросиро ќабул намуда,  њуљљатњои дахлдори молу мулки 
меросї ва бо роњи дигар имконияти гирифтани шањодатномаи 
њуќуќ ба меросро надошта  бошад, аризаи ў оиди муќаррар 
намудани воќеъияти ќабули мерос аз рўи ќоидањои дар боби 28-
и КМГ баррасї карда мешавад. 



Дар њолате, ки ворис бо яке аз тартиби дар ќисми 2-и 
моддаи 1174 КГ пешбинишуда, ба соњибияти молу мулки 
меросї воќеъан шурўъ намуда  бошад, вале маќомоти 
нотариалї бо ягон сабаб ба ў додани шањодатномаи њуќуќи 
меросгириро рад карда бошад, аризањо дар бораи анљом додани 
амали нотариалї ѐ рад намудани анљом додани чунин амал ба 
тариќи мурофиаи махсус баррасї карда мешаванд (боби 37-и 
КМГ). 

Дар сурати аз љониби нотариус рад кардани додани 
шањодатномаи њуќуќ ба мерос ѐ ин ки  баррасии аризаи шахс 
оид ба муќаррар намудани воќеъияти ќабули мерос оид ба 
њуќуќ, тобеияти судї бањс ба миѐн ояд, суд дар хусуси баррасї 
накардани ариза таъинот мебарорад, ки дар он њуќуќи 
аризадињанда ва дигар шахсони манфиатдор љињати њалли бањс 
бо тартиби мурофиаи даъво тавзењ дода мешавад. 

 Дар  њолате ки агар ворис молу мулки меросиро ќабул 
накарда бошад ва он молу мулк ба худидоракунии шањрвандон, 
давлат ѐ дигар шахс  дода шуда бошад, ворис њуќуќ дорад дар 
ваќти дилхоњ ба нотариус барои гирифтани шањодатномаи 
њуќуќ ба мерос мурољиат намояд. 

5.Замони кушодани мерос рўзи (њангоми зарурат инчунин 
лањзаи) вафоти меросгузор ва њангоми фавтида эълон намудани 
ў  рўзи эътибори ќонунї пайдо намудани ќарори суд дар хусуси 
фавтида эълон гардидани шањрванд мебошад, агар дар ќарори 
суд рўзи дигар нишон дода нашуда бошад. 

Нисбати  шахсоне, ки баъди  вафоташон  сафед карда 
шудаанд, замони кушодани мерос рўзи аз љониби маќомоти 
дахлдор ќабул  гардидани ќарор оид ба барќарор намудани 
њуќуќњои шахсони  сафедкардашуда  дар бораи баргардонидани 
молу мулки онњо  ѐ талофи  арзиши он ба ворисон,  дониста 
мешавад.  

 Бедарак ѓоиб эътироф намудани шањрванд,  асоси 
кушодани мерос намегардад.  

 6. Ба њайати мерос њамаи њуќуќу ўњдадорињое, ки дар 
лањзаи кушодани мерос ба меросгузор тааллуќ доранд, дохил 
мешаванд ва пас аз вафоти ў барњам намехўранд, яъне  ин 
њуќуќи моликияти  шахсии ба меросгузор тааллуќдошта, њуќуќи 
амонатгузорї дар муассисањои амонатї нигоњдошташуда, 
њуќуќи талаб кардан, ки аз баъзе њуќуќи  ѓайримолумулкї  
бармеоянд ва ўњдадорињое, ки ба  моликияти  меросї  



алоќаманданд,  њуќуќи якумра истифода намудани ќитъаи 
замини хољагии дењќонї, хољагии ѐрирасони шахсї ва ѓайрањо  
мебошанд. 

Баъд аз вафоти меросгузор беэътибор донистани 
шартномањои хариду фурўш, мубодила, њадя ва ѓайра, ки 
њангоми дар ќайди њаѐт буданаш баста шудаанд, молу мулки ба 
њайати мерос баргардонидашуда ба њисоб мераванд. 

Њуќуќњои шахсии ѓайримолумулкї ва манбањои дигари 
ѓайримоддии ба меросгузор тааллуќдошта, аз љониби ворисон 
ба амал бароварда ва њифз карда мешаванд, ки ин њуќуќњои 
истисноии шањрванд ва шахсони њуќуќї ба натиљањои 
фаъолияти зењнї ва воситањои ба онњо баробаркардашудаи 
фардикунонии шахси њуќуќї, мањсулот, корњои иљрошуда ѐ 
хизматрсонї (номи  фирмавї, нишонаи молию хизматрасонї ва 
ѓайра) ба њисоб мераванд.  

Њамзамон,  тањти мафњуми манбањои  ѓайримоддї; њуќуќ  ба 
натиљаи фаъолияти зењнї, њуќуќ ба сирри хизматию тиљоратї 
ва инчунин  ба њуќуќњои шахсии ѓайримолумулкї фањмида 
мешаванд.  Натиљаи фаъолияти эљодї, ки дар шаклу намуди 
амиќ ифода ѐфтааст, моликияти зењнї дониста мешаванд. 

 Њуќуќи аъзогї  дар њар гуна кооператив, ташкилоти 
тиљоратие, ки шахсони  њуќуќї мебошанд, њуќуќи иштирок 
намудан дар фаъолияти онњо, агар дигар муќаррарот дар ќонун 
ѐ шартнома ва оиннома пешбинї нагардида  бошад, ба њайати 
мерос дохил намешавад, аммо њиссањои меросгузор (њаќќи 
пардохти пай (сањмњо) ба њайати мерос дохил мегарданд. 

Агар сањм моликияти муштараки меросгузор бо дигар 
шахсон  бошад, он  гоњ  васиятномаи ў танњо  ба  ќисми  сањме, 
ки шахсан ба ў мансуб аст, дахл дорад. 

Васиятномаи меросгузор ба манзили истиќоматии 
худсарона сохташуда ѐ ба тариќи дахлдори ќонунї ба расмият 
дароварда нашуда, эътибори ќонунї надорад. Пас аз вафоти 
меросгузор, танњо дар њолати эътирофи њуќуќи моликии ў ба ин 
гуна сохтмон мерос кушодашуда дониста мешавад. 

7. Шањрвандони дар лањзаи кушодани мерос зинда буда, 
њамчунин кўдакони  њангоми зинда будани меросгузор  дар 
батни модар ва баъди кушодани мерос зинда таваллудшуда, 
тибќи  васиятнома  ва бо ќонун меросгир буда  метавонанд. 
Шахсони њуќуќї ва давлат низ тибќи васиятнома метавонанд 
ворис бошанд. 



8. Аризаи даъвогї дар бораи аз мерос бартараф намудани 
ворисони ношоиста аз љониби суд баррасї карда мешавад.  
Барои бартараф кардани ворисони ношоиста њолатњои зерин  
асос шуда  метавонанд: њукми  суд нисбати шахсе, ки ќасдан 
меросгузор ѐ яке аз ворисони имконпазирро  аз њаѐт мањрум 
сохтааст ѐ ба њаѐти онњо сўиќасд кардааст, њалномаи суд дар 
бораи мањрум кардан аз њуќуќи падарию модарї, инчунин 
падару модар (фарзандхондагон) ва фарзандони болиѓ 
(фарзандхондшудагон), ки аз иљрои ўњдадорињои бо амри ќонун 
ба зиммаашон гузошташуда, вобаста ба таъминоти меросгузор 
саркашї намудаанд. 

 Мавриди баррасии чунин даъвоњо бояд дар назар дошт, ки 
њаракатњои шахсони дар  ќисмњои 1-2-и моддаи 1145 КГ 
пешбинишуда, агар бадќасдона содир гардида бошанд, асоси аз 
мерос бартараф намудани ворисони ношоиста мегарданд. 
Њамзамон, куштори бадќасдонаи меросгузор ѐ сўиќасд ба њаѐти 
ў аз љониби ворис бояд бо њукми ба ќувваи  ќонунї даромадаи 
суд ва њалномаи суд оид ба мањрум сохтан аз њуќуќи падарию 
модарї собит гардад.  

Дар мавриде ки, агар меросгузор дар бораи содир намудани 
сўиќасд ба њаѐти ў аз тарафи  ворис  огоњ буда, вале пас  аз  
сўиќасд  молу мулкашро ба ворис васият намуда  бошад, чунин 
ворис аз мерос бартараф  карда намешавад. 

Даъво дар бораи  вориси ношоиста  эътироф намудани шахс 
аз тарафи шахсони манфиатдор дар давоми 3 сол аз лањзае, ки 
ин шахс ихтиѐрдории меросро ба даст гирифтааст, ба суд 
пешнињод  карда мешавад. 

Њалномаи суд дар бораи рад кардани даъво оиди  аз мерос 
бартараф  намудани вориси ношоиста, барои пешнињод 
намудани даъво дар бораи беэътибор донистани васиятнома 
монеъ шуда наметавонад. 

9.Дар њолате, ки агар ворис аз мерос даст кашида  бошад, ѐ 
ин ки бо васиятнома ѐ аз љониби  суд ў аз њуќуќи мерос мањрум 
шуда бошад, ќисми молу мулки меросие, ки ба ў тааллуќ дошт 
ба ворисони  ќонунї гузашта, байни онњо мутаносибан бо 
њиссањои меросиашон таќсим карда мешавад. 

Агар меросгузор молу мулки меросии худро ба ворисони  
таъинкардааш васият намуда  бошад,  ќисми меросе,  ки  ба 
вориси аз мерос дасткашида ѐ бартараф карда шуда тааллуќ 
дошт ба ворисони  боќимонда тибќи васиятнома гузашта, 



байни онњо мутаносибан бо њиссањои меросиашон таќсим карда 
мешавад. 

Њангоми мављуд будани њолатњои ќисми 2-и моддаи 1148 
КГ тавзењоти дар боло номбаршуда татбиќ намегардад.  

10. Диќќати судњо ба он равона карда шавад, ки ќонунгузор 
њолатњои ба давлат гузаштани молу мулки меросиро дар 
моддаи 1149-и  КГ   муќаррар намудааст. 

11.Судњо  дар ваќти баррасї намудани бањси меросгирї бо 
васиятнома бояд дар назар дошта бошанд, ки мутобиќи боби 
59-и  КГ васиятгар дорои чунин њуќуќњо  мебошад: 

а) метавонад њамаи молу мулк ѐ як ќисми молу мулки худро 
ба як ѐ якчанд шахс, ки ба гуруњи ворисон тибќи ќонун дохил 
мешаванд ѐ дохил намешаванд, њамчунин ба шахсони њуќуќї ва 
давлат васият намояд; 

б) бидуни тавзењи сабаб як ѐ якчанд нафар ѐ њамаи 
ворисонро тибќи ќонун аз мерос мањрум намояд. Аз мерос 
мањрум намудани  ворис тибќи ќонун ба наслњои ояндаи ў, ки 
тибќи пешнињод њуќуќи меросро доранд, дахл надорад, агар аз 
васиятнома тартиби дигаре барнаояд, ба истиснои њолатњое, ки 
моддаи 1171-и КГ пешбинї менамояд. 

в) васияткунанда метавонад озодона васиятномаи 
тартибдодаи худро дар ваќти дилхоњ  баъди тартиб додани он 
бекор намояд ѐ таѓйир дињад ва вазифадор нест, ки дар ин њолат 
сабабњои  бекор ѐ таѓйир додани онро нишон дињад; 

г) дар  њолатњое, ки агар вориси дар васиятнома 
зикргардида, то кушода шудани мерос вафот намояд, меросро 
ќабул накунад ѐ  аз мерос даст кашад ѐ ин ки  њамчун вориси 
ношоиста бартараф гардад  дар  васиятнома  дигар  ворис  
(вориси  иловагї)-ро  таъин намояд (м.1151-и КГ); 

д) њуќуќ дорад ба зиммаи ворис тибќи васиятнома иљроиши 
ягон ўњдадориро аз њисоби мерос (супориши васияткунандаи 
мерос) ба манфиати як ѐ якчанд шахс (меросгирандагон), ки 
њуќуќи талаб намудани иљрои супориши васияткунандаи 
меросро ба даст меоранд, вогузорад. 

е) метавонад ба зиммаи ворис тибќи васиятнома ўњдадории 
анљом додани ягон амал ѐ аз он худдорї намуданро вогузорад.  

Тибќи ќонун љињати анљом додани маќсадњои барои умум 
судманд чунин ўњдадорї мумкин аст ба иљрочии васиятнома бо 
аз тарафи меросгузор људо намудани як ќисми молу мулк барои 
иљрои базиммагузорї  дода шавад. 



Нисбати базиммагузорї, ки мавзўи он фаъолияти дорои 
хусусияти молу мулкї мебошад, ќоидањои дар моддањои 1152 ва 
1155-и КГ татбиќ карда мешаванд. 

Ўњдадории иљрои базиммагузорї њамон ваќт ќатъ мегардад, 
агар мутобиќи њамин Кодекс њиссаи меросї ба ворис 
пешбинишаванда ѐ дахлдошта, ки иљрои базиммагузориро ба 
ўњда дошт, ба дигар ворисон гузарад. 

Як ќисми молу мулки меросгузор, ки васият карда  
нашудааст, мутобиќи ќонун бо тартиби умумї  байни ворисон 
таќсим карда  мешавад. Ба њисоби ин ворисон инчунин 
меросгироне дохил мешаванд, ки тибќи ќонун ќисми дигари 
молу мулк бо васиятнома ба онњо монда шуда буд. 

12. Васиятнома ањд мебошад, аз ин рў ба он муќаррароти 
умумї дар бораи ањдњо пањн мегардад (боби 7 КГ). 

Васиятномае, ки дар шакли номатлуб тартиб дода шудааст, 
беэътибор мебошад. Беэътибории васиятнома њамчунин ба 
ќоидањои њамин Кодекс дар хусуси беэътибор будани ањдњо 
асос меѐбад. 

Беэътибор будани мазмуни алоњидаи фармоишњои дар 
васиятнома буда ба эътиборнокии ќисмати дигари васиятнома 
дахл надорад. 

Дар њолати беэътибор донистани васиятнома вориси тибќи 
њамин васиятнома аз мерос мањрумгардида њуќуќ пайдо 
мекунад, ки дар асосњои умумї ба мерос соњиб шавад. 

Судњо њангоми баррасї намудани парвандањо дар бораи 
беэътибор донистани васиятнома бо асосњои моддаи 202 КГ, 
бояд дарназар дошта бошанд, ки  сабабњои дар асоси онњо 
шањрванд њангоми тартиб додани васиятнома ќобилияти дарк 
кардани маънои њаракатњои худ ѐ идора намудани онњоро 
надошт, ањамият надоранд. Инњо метавонанд беморї (аз љумла 
бемории рўњї), истеъмол намудани машруботњои спиртї, 
маводи нашъаовар ѐ психотропї бошанд.   Барои исбот 
намудани чунин њолати меросгузор  њама воситањои 
далелноккунї иљозат дода мешаванд. Судњо дар ваќти баррасї 
намудани даъвоњои мазкур бояд масъалаи  таъин намудани 
экспертизаи судї-тиббї, судї-рўњшиносї ва ѓайраро мавриди   
муњокима   ќарор   дињанд. 

13. Диќќати судњо ба он љалб карда шавад, ки васиятнома ва 
шањодатномаи њуќуќи меросгирии дар асоси он додашуда, 
танњо бо њалномаи суд беэътибор дониста  мешавад. 



Асосњои беэътибор донистани васиятнома бо меъѐрњои 
ќатъии (императивї) њуќуќи моддї муќаррар карда мешаванд.  

14. Ба ворисе, ки манзили истиќоматї (квартира) ѐ дигар 
манзили зист мегузарад, васиятгар  њуќуќ  дорад ўњдадории ба 
дигар шахс барои истифодаи якумра додани манзил ѐ ќисми 
муайяни онро гузорад. Њангоми гузариши минбаъдаи њуќуќи 
моликї ба манзили истиќоматї њуќуќи истифодабарии якумра  
эътибори ќонунии худро нигоњ  медорад. 

Тибќи ќонун њуќуќи истифодаи якумраи бинои истиќоматї 
бегона карда намешавад, ба дигар кас дода намешавад ва ба 
дигар ворисони меросгиранда намегузарад. 

Њуќуќи истифодаи якумраи бинои истиќоматие, ки ба 
меросгиранда пешнињод шудааст, асос барои дар њамин манзил 
истиќомат намудани аъзоѐни оилаи ў намегарданд, агар дар 
васиятнома тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад. 

15. Меросгирї аз рўи ќонун мутобиќи навбат анљом дода 
мешавад. Њангоми мављуд набудани васиятнома, беэътибор 
донистани он, ќабул накардани мерос ѐ даст кашидан аз ќабули 
он аз љониби њамаи ворисони тибќи васиятнома,  инчунин дар 
њолати дар  васиятнома ќарор нагирифтани њамаи мерос, тибќи 
ќонун  ворисони  навбати  дахлдор   меросро мегиранд. 

Навбати меросгирї дар ќонун муќаррар карда шудааст, 
бинобар ин ба судњо тавзењот дода шавад, ки њар як навбати 
минбаъдаи меросгирони ќонунї њуќуќи меросгириро дар 
сурати мављуд набудани меросгирони навбати ќаблї, аз мерос 
бартараф гардидан, ќабул накардани мерос ѐ аз мерос даст 
кашидани онњо ба даст меорад. 

Њангоми баррасии ин намуди парвандањо бояд дар назар 
дошт, ки бо њам зистани зану шавњар бе ќайди аќди никоњ дар 
маќомоти сабти асноди њолати шањрвандї барои ба амал 
омадани њуќуќи меросгирии онњо тибќи ќонун,  асос шуда 
наметавонад. 

16. Агар меросгир то кушода шудани мерос ва ѐ дар як ваќт 
бо меросгузор вафот карда бошад, он гоњ њиссаи меросии ў бо  
њуќуќи пешнињод ба наслњои дахлдори ў мегузарад. Њамзамон, 
њисса  байни наслњои дар хешу табории якхела бо вориси тибќи 
ќонун буда,  баробар таќсим карда мешавад. Мутобиќи 
муќаррароти мазкур, агар писар (духтар) пеш аз падар ѐ модари 
худ вафот карда бошанд, он гоњ фарзандони онњо тибќи њуќуќи 
пешнињод ба мероси бобою бибї њуќуќ доранд. Дар чунин 



њолатњо домоди (келин) шахси вафоткарда наметавонад тибќи 
њуќуќи пешнињод  ворис  гардад. 

17. Ба шумораи ворисони ќонунї  шахсони корношояме 
дохил мешаванд, ки  дар мўњлати на камтар аз як сол то фавти 
меросгузор тањти таъминоти ў ќарор дошта, бо ў якљоя  
зиндагонї  карда  бошанд.   

Зери мафњуми  аъзои корношоями оила шахсони зерин 
фањмида мешаванд: 

а) фарзандон, бародару хоњарон ва наберањои ба синни 18 
нарасида, ѐ аз ин синну сол калонтар, агар онњо то расидан ба 
синни 18 маъюб шуда бошанд, зимнан бародарону хоњарон ва 
наберањо – ба шарте, ки волидайни ќобили кор надошта 
бошанд; 

б) падар, модар, зан, шавњар, агар онњо ба синну соли 
зерини нафаќавї расида бошанд: мардњо – 63 сол, занњо – 58 сол 
ѐ онњо маъюб бошанд; 

в) яке аз падару модар ѐ њамсар, бобо, бибї, бародар ѐ хоњар 
сарфи назар аз синну сол ва ќобилияти корї, агар онњо кор 
накунанд ва машѓули нигоњубини кўдакон, бародару хоњарон ѐ 
наберањое бошанд, ки ба синни 8 нарасида саробонашон 
фавтидааст; 

г) бобою бибї – дар сурати набудани шахсоне, ки мувофиќи 
Ќонун онњоро бояд таъмин кунанд. 

Дар ќатори ворисони ќонунї, инчунин шахсони 
корношоями дар моддањои 1167-1168-и  КГ нишондодашуда 
дохил шуда, вале ба доираи њамон ворисони  навбати ба 
меросгирї даъватшуда шомил нестанд, агар на камтар аз як 
соли то фавти меросгузор, сарфи назар аз зиндагии якљоя бо 
меросгузор дар таъминоти ў ќарор дошта  бошанд, якљоя бо 
њамин навбат мерос мегиранд. 

Муњтољони корношоями меросгузор бо меросгирони 
навбатии ба меросгирї пешнињодгардида, даъват мегарданд ва 
якљоя бо ворисон мерос мегиранд. Њангоми мављуд набудани 
меросгир, муњтољони гурўњи мазкур ворисони ќонунї эътироф 
гашта, меросро  ба тариќи мустаќил  дар шакли пурра 
мегиранд. 

18. Тањти мафњуми корношоям дар таъминоти меросгузор 
ќарор доштан, бояд  њолате фањмида шавад, ки кумаки моддии 
расонидашудаи меросгузор асоси ягона ва сарчашмаи доимии 
таъминоти шахси мазкур бошад. Кумаки  моддии  мавсимї 



расонидашуда наметавонад, асос барои муќаррар кардани 
њолати тањти таъминоти меросгузор ќарор доштан  гардад. 
Кумаки моддї бояд ба тариќи њатмї, бефосила  то фавти 
меросгузор расонида шавад. Њолати тањти таъминоти 
меросгузор ќарор доштан дар суд аз рўи њуљљатњои аз љониби 
маќомоти худидоракунии мањаллї, кумитањои мањаллї, 
Раѐсатњои манзилї, маъмурияти љои кор, шуъбањои њифзи 
иљтимої пешнињодшуда, инчунин нишондодњои бебањсї 
шоњидон, эътироф карда мешавад. 

19.Новобаста аз мазмуни васиятнома, фарзандони ба 
балоѓат нарасида ва ѓайриќобили мењнати  васиятгар ва 
њамчунин падару модар (падархонду модархонд), њамсари 
ѓайри ќобили мењнат сарфи назар аз мазмуни васиятнома, на 
камтар аз се ду њиссае, ки ба њар яки онњо њангоми мероси 
ќонунї (њиссаи њатмї) тааллуќ дошт, мерос мегиранд. 

Ба судњо тавзењот дода шавад, ки номгўи шахсоне, ки њуќуќ 
ба њиссаи њатмї доранд ва дар моддаи 1171-и КГ ќайд 
гардидаанд,  ќатъї мебошад. 

 Дар сурати вайрон гардидани њуќуќ ба њиссаи њатмї 
доштани ворисон, суд метавонад васиятномаро дар ќисми 
њиссаи њатмї беэътибор эътироф намояд. 

Набера  ва  аберањо  новобаста  аз он  ки аз  рўи њуќуќи  
пешнињод  меросгир мебошанд,  дар сурати ѓайриќобили 
мењнат  буданашон  њуќуќи  гирифтани  њиссаи  њатмиро 
надоранд, зеро гирифтани њуќуќи њиссаи њатмиро танњо 
ворисони навбати  якум доранд.  

Судњо бояд дар назар дошта бошанд, ки андозаи њиссаи 
њатмиро ќонун муќаррар намудааст. Аз ин лињоз, васиятгар 
њуќуќ надорад онро таѓйир дињад ѐ ба тариќи дигар ба њуќуќњои 
меросгирии ворисон нисбати њиссаи мазкур таъсир расонад. 

Ба судњо тавзењот дода шавад, ки њангоми њисобї намудани 
њиссаи њатмї дар сурати мављуд набудани васиятнома њамаи 
ворисони ќонунии њамон навбат, ки ба меросгирї пешнињод 
гардидаанд, ба инобат гиранд. 

Ба њиссаи њатмї њамаи он чизе, ки  вориси ба чунин њисса  
њуќуќдошта дар ин ѐ он асос мегирад, аз  љумла арзиши молу 
мулк, ки аз  ашѐю анљоми хона ва асбоби рўзгор иборат аст  ва 
арзише,  ки  ба фоидаи чунин ворис  супориши  васияткунандаи 
мерос муќаррар карда буд, њисоб карда мешавад. 

 Њама гуна мањдудкунї ва вазнинкунї, ки дар васиятнома 



барои ворисї ба њиссаи њатмии  мерос њуќуќдошта муќаррар 
гардидааст, танњо ба он њиссаи меросї ба њисоби ў гузаранда 
дахл дорад, ки аз њиссаи њатмї зиѐд  мебошад. 

Агар вориси ба њиссаи њатмї њуќуќдошта молу мулки 
меросиро дар мўњлати муќарраргардида ќабул накунад ѐ аз 
мерос даст кашад, он гоњ молу мулк ба  ворисон аз рўи 
васиятнома мегузарад. 

Њангоми вайрон гардидани њуќуќи ворисони њиссаи њатмї 
дошта, суд масъалаи беэътибор донистани васиятномаро танњо 
дар њамон ќисме, ки њиссаи њатмиро ташкил медињад, баррасї 
менамояд. 

20. Њуќуќи меросї тариќи  васиятнома ѐ ќонун ба њамсарон 
(зан ѐ шавњар) дахлдошта  ба њуќуќњои дигари молу мулкии 
онњо, ки бо њолати дар ќайди никоњ будан бо меросгузор, аз 
љумла њуќуќи моликият ба як ќисми молу мулки дар никоњи 
якљоя ба даст омадааст, дахл надорад. 

21. Гирифтани шањодатномаи њуќуќ ба мерос ўњдадории 
ворис набуда, њуќуќи ў мебошад. Агар ворис чунин 
шањодатнома надошта бошад он асос барои рад кардани 
ќабули аризаи даъвогї ва гум кардани њуќуќњои меросї шуда 
наметавонад, агар мерос дар мўњлати муќаррарнамудаи моддаи 
1174-и КГ  ќабул  шуда  бошад. 

22. Судњо њангоми  баррасї намудани масъала дар бораи  
ќабули мерос бояд дар назар дошта бошанд, ки: 

а) ќабули мерос бо ягон шарту эзоњот иљозат дода 
намешавад; 

б) воќеан ба соњибияти ќисми молу мулки меросї  шурўъ 
намудан  њамчун ќабули њамаи мероси ба кадом андозае 
набошад ва дар куљое, ки љойгир набошад дониста мешавад. 
Њамзамон, бояд ба инобат гирифт, ки номгўи  амалњои  ворис, 
ки воќеъан ќабули меросро исбот менамоянд, кифоя нест. Аз ин 
рў, агар ворисе, ки якљоя бо меросгузор зиндагї мекард аз 
мерос даст накашидааст ва истифода бурдани молу мулкро пас 
аз кушода шудани мерос идома медињад, метавонад меросро 
воќеъан ќабулкарда эътироф карда шавад; 

в) амалњои зикргардида бояд дар давоми 6 моњ аз рўзи 
кушодани мерос ба анљом  расонида  шаванд; 

г) шахсоне, ки барои онњо њуќуќи ворисї танњо дар њолати 
ќабул накардани мерос аз тарафи ворисони дигар ба миѐн 
меояд, метавонанд дар хусуси розигии ќабули мерос дар давоми 



мўњлати боќимондаи ќабули мерос эълон намояд ва агар ин 
мўњлат аз се моњ кам бошад, пас он то се моњ дароз карда 
мешавад; 

д) масъала оид ба дароз кардани мўњлати гузаронидашудаи 
ќабули мерос, агар дигар ворисон мављуд набошанд ѐ ин ки 
ворисон ба ѓайр аз даъвогар аз мерос даст кашидаанд, аз 
љониби суд дар мањали кушодашавии мерос бо љалб намудани 
намояндаи маќомоти молия ба њайси шахси сеюм  баррасї  
карда мешавад; 

е) ба ворисе, ки мўњлати ќабули меросро гузаронидааст, 
танњо он ќисми молу мулки ба ў мансуббуда, ки ворисони дигар 
ќабул намудаанд ѐ ба давлат гузаштааст ва дар шакли аслї 
нигоњ дошта шудааст ва њамчунин маблаѓњое, ки аз фурўши 
ќисмати дигари молу мулки ба ў мансуббуда ба даст омадааст, 
дода мешавад. 

Тарзњои ќабули мерос чунинанд:   
а) ба маќоми нотариати мањали кушода шудани мерос дар 

хусуси ќабули мерос ариза пешнињод намудан;  
б) воќеан ба соњибияти молу мулки меросї шурўъ намудан. 
Аз тарафи ворис исбот намудани воќеъан ба соњибии молу 

мулки меросї шурўъ намудан   инњо  шуда  метавонанд: 
-маълумотномаи маќомоти манзилї-коммуналї ѐ 

маъмурияти мањаллї дар бораи он, ки ворис то лањзаи вафоти 
меросгузор якљоя бо ў зиндагї мекард, ѐ ин ки молу мулки 
меросгузорро дар давоми 6 моњ пас аз кушода шудани мерос 
гирифтааст (агар маълумотномаи маќомоти манзилї-
коммуналї дар бораи он, ки ворис њангоми дафни меросгузор 
ќисми молу мулки ўро гирифтааст пешнињод гардад, он гоњ 
маълумотномаи мазкур њамчун исботи ќабули мерос бо роњи ба 
соњибияти молу мулки меросї шурўъ намудани ворис дониста 
мешавад); 

-маълумотномаи маќомоти андоз дар бораи он, ки пас аз 
кушода шудани мерос ворис маблаѓи андозњои дахлдорро 
пардохт намудааст; 

-маълумотномаи маъмурияти мањаллї дар бораи он, ки 
ворис молу мулки ѓайриманќулї меросиро истифода менамуд; 

-дигар њуљљатњо ва далелњои тасдиќкунандаи воќеъан ба 
соњибияти молу мулки меросї шурўъ намудани ворис. 

Сабабњои узрнок гузаронидани мўњлат барои ќабули мерос 
бояд њамон њолатњое эътироф карда шаванд, ки ба ворис  барои 



сариваќт ќабул намудани мерос бо асосњои дар моддаи 1177-и  
КГ  пешбинишуда, монеъ гардидаанд (масалан, ворис дар 
бораи кушода шудани мерос намедонист ѐ дониста 
наметавонист, гирифтори бемории вазнин буд, дар њолати 
ољизї ќарор дошт ва ѓайрањо). Хурдсолии  ворис низ њолати  ба 
соњибияти мерос шурўъ намудан эътироф мегардад, агар падару 
модари ў (дигар намояндагони ќонунї) дар натиљаи ба тариќи 
дахлдор иљро накардани ваколатњои ќонунии ба зиммаи онњо 
гузошташуда оид ба њифзи њуќуќи молу мулкї ва манфиатњои 
шахси ба васоят гирифташуда, барои сариваќт ќабул намудани 
мероси кушодашуда тадбирњо наандешида бошанд. 

23. Агар ворис баъди кушода шудани мерос вафот карда  
бошад, он гоњ то ќабули мерос њуќуќи гирифтани њиссаи мерос 
ба ворисони ў (трансмиссияи ворисї) мегузарад. Меросгирони 
фавтида бояд меросро дар давоми на камтар аз се моњи то 
охири мўњлати ќабули мерос,  ки боќи мондааст, ќабул 
намоянд. Агар мўњлати мазкур аз се моњ кам бошад, он бояд то 
се моњ дароз карда шавад. 

Дар ваќти даст кашидан аз гирифтани молу мулки меросї 
тибќи трансмиссияи ворисї онњо ба дигар ворисон мегузаранд. 

24. Ворис дар асоси ќонун ва тибќи васиятнома њуќуќ дорад, 
дар давоми 6 моњ аз рўзе, ки ў дар бораи ба меросгирї даъват 
гардиданаш донист ѐ бояд медонист, аз мерос  ба фоидаи 
шахсони дигари  ворисони навбатї  метавонад, даст кашад. Дар 
сурате, агар даст кашидан аз мерос ба фоидаи якчанд ворисон 
амалї гардад, он гоњ ў бояд њиссаи њар якеи онњоро муайян 
созад, вагарна њиссаи шахси дасткашида ба ворисони ќонунї 
гузашта байни онњо баробар таќсим карда мешавад. Даст 
кашидан аз мерос пас аз гузаштани мўњлати муќарраргардида, 
аз эътибор соќит дониста мешавад. 

25. Њангоми набудани мувофиќа дар  масъалаи  таќсими  
мерос  байни ворисон  таќсимот  ба тариќи судї анљом меѐбад. 
Судњо њангоми баррасї ва њалли ин гуна бањсњо бояд ба назар 
гиранд, ки кадоме аз ворисон меросро тибќи тартиби бо моддаи 
1174-и КГ   муќарраргардида ќабул намудаанд, аз ин рў, онњоро 
барои иштирок дар баррасии парванда љалб намуда муайян 
созанд, ки мањз кадом молу мулк бояд таќсим карда шавад ва 
аниќ намоянд, ки арзиши њаќиќии он дар мавриди баррасии 
парванда чї ќадар аст. Њангоми таќсими молу мулки меросї 
меъѐрњое, ки њиссаи умумии соњибиятро ба танзим медароранд 



татбиќ карда мешаванд. 
Мавриди баррасии парванда оид ба таќсими молу мулки 

меросї судњо бояд дар назар дошта бошанд, ки њангоми 
таќсими мерос ворисоне, ки дар давоми сол то кушодашавии  
мерос  якљоя бо меросгузор зиндагї мекарданд, њуќуќи бартарї  
барои аз њайати мерос гирифтани хонаи истиќоматї, њуљра ѐ 
бинои   дигари   истиќоматї, чунин   асбобу  ашѐи  хонаро 
доранд. 

Ба судњо тавзењот дода шавад, ки  пешнињоди вориси дорои 
њуќуќи бартарї оид ба он, ки њиссаи ворисони дигар дар шакли 
маблаѓи пулї ѐ дигар молу мулк људо карда дода шавад, бояд 
њатман мавриди муњокима ќарор гирад. 

Бояд дар назар дошт, ки њангоми амалї гардонидани 
њуќуќи бартарї ба асбобу ашѐи хона, ки ба њайати   мерос дохил 
мешаванд, иљозати дигари  ворисон зарур нест. 

Дар ваќти муќаррар намудани њиссаи ворисон  дар молу 
мулки меросї судњо набояд онро ба тариќи фоиз  (25%, 33%, 
50%, 66% ва ѓайра), балки ба тариќи њисса, бо ќисмњо (4\1, 3\1, 
2\1 ва ѓайра) муайян  намоянд. 

26. Судњо бояд ба эътибор гиранд, ки кредиторњои 
меросгузор дар давоми шаш моњ аз рўзи кушодашавии мерос, 
бояд ба ворисоне, ки меросро ќабул намудаанд, талаботро 
сарфи назар аз мўњлати шурўи талабот пешнињод намоянд. 

Мўњлати дар ќисми 1 њамин банд муќарраргардида мумкин 
аст аз тарафи суд дароз карда шавад, агар суд сабаби 
гузаронидани мўњлатро узрнок эътироф намояд. 

 Риоя нагардидани ин ќоидањо кредиторонро ба гум 
кардани њуќуќи талабот меорад. 

27. Дар сурати ба мерос гузаштани хонаи истиќоматї, агар 
оиди истифодабарии ќитъаи  замини  ба ин хонаи истиќоматї 
тааллуќдошта, бањс ба миѐн ояд он гоњ масъалаи мазкур бо 
дарназардошти моддаи 27 Кодекси замини Љумњурии 
Тољикистон баррасї карда мешавад. 

28. Судњо бояд дар назар дошта бошанд, ки  барои  њар як 
аризаи даъвоии аввала, аризаи муќобили даъво, њамчунин 
аризаи шахсони сеюме, ки нисбат ба мавзўи бањс талаботи 
мустаќилона пешнињод намудаанд бољи давлатї пардохта 
мешавад, ки он аз арзиши  молу мулки бањсии меросї  ѐ њиссаи 
он рўѐнида мешавад. Њангоми ќабули њалнома бољи давлатие, 
ки пардохт нашудааст ѐ пурра пардохт  нагардидааст бо 



дарназардошти арзиши молу мулки меросї мутаносибан ба 
њиссаи њар яке аз ворисон ситонида мешавад. 

29. Бо ќабули ќарори мазкур ќарори Пленуми Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон аз 4 июни соли 1991 тањти №2  «Дар 
бораи таљрибаи аз љониби судњои РСС Тољикистон татбиќ 
намудани ќонунгузорї оид ба парвандањои марбут ба мерос» аз 
эътибор  соќит  карда  шавад. 

  
Раиси Пленум,  
Раиси  Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон     Н.Абдуллоев     
  
Котиби Пленум,  
Судяи Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон       М.Саидов  

   
 


