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ЉС1.Муќараротњои умумї оид ба меросгузорї 
 

       Ворисї ин гузариши њуќуќи амволї ва дар њолатњои пешбининамудаи 
ќонун ба дигар шахс ѐ ашхос (ворисон) гузаштани њуќуќњои шахсии 
ѓайримолумулкии ба молумулк вобастаи шахси фавтида (меросгузор) тибќи 
шартњои ворисии њуќуќии универсалї эътироф мегардад. Мерос, агар аз 
ќоидањои њамин фасл тартиби дигаре барнаояд, њамчун як маљмўи мукаммал ва 
дар њамон як лањза мегузарад. 

  Ворисии њуќуќ ба мерос бо КГ ва дигар ќонунњо танзим карда мешавад.  
Ворисї тибќи васиятнома ва ќонун анљом дода мешавад.   Ворисї тибќи ќонун 
њангоми вуљуд надоштани васиятнома ѐ агар он ќисмати њамаи меросро муайян 
насозад, инчунин дар дигар њолатњои муќаррарнамудаи КГ љой дошта 
метавонад.  

     Фавтидани иштирокчии моликияти муштараки умумї барои муайян 
намудани њиссаи ў ба њуќуќи моликияти умумї ва таќсими моликияти умумї ѐ 
аз он људо намудани њиссаи шахси вафоткарда асос мебошад. Дар ин њолат 
мерос нисбат ба амволи умумї, ки ба њиссаи шахси вафоткарда дохил мешавад 
ва њангоми ѓайриимкон будани таќсимоти амвол дар шакли асл – нисбат ба 
арзиши њамин гуна њисса кушода мешавад.  Иштирокчии моликияти 
муштараки умумї њуќуќ дорад ба њуќуќи амволи умумї њиссаи худро љойгир 
намояд, ки баъди вафоти ў мутобиќи ќисми 1 м. 1140 муайян карда мешавад.  

Ворисии њуќуќи истифодабарии меросии якумраи ќитъаи замини хољагии 
дењќонї (фермерї) ва хољагии ѐрирасони шахсї тибќи њамин Кодекс танзим 
мегардад, агар дар ќонун тартиби дигар пешбинї нашуда бошад.  

       Мерос дар натиљаи вафоти шањрванд ѐ фавтида эълон гардидани ў 
(моддаи 46 КГ) кушода мешавад.  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.  Агар дар давоми як шабонарўз (бисту чор соат) 
шахсоне, ки њуќуќ доштанд яке пас аз дигаре мерос гиранд, вафот карда 
бошанд, онњо дар як ваќт вафоткарда эътироф мешаванд ва ба меросгирї 
ворисони њар яки онњо даъват карда мешаванд.  Агар суд вафот намудани 
якчанд шахсро дар натиљаи бедарак ѓоиб шудан дар њамон як њолат фавтида 
эътироф намояд, пас онњо дар як ваќт вафоткарда эътироф мешаванд ва 
меросгирї баъди њар яки онњо кушода мешавад ва ба меросгирї ворисони њар 
яки онњо даъват карда мешаванд.  

        Мањали кушодани мерос мањали охирини зисти меросгузор (моддаи 21 
КГ) мебошад. Агар мањали зисти охирини меросгузор номаълум бошад, пас 
мањали кушодани мерос мањали љойгиршавии амволи ѓайриманќули ба 
меросгузор дахлдошта ѐ ќисмати асосии он ва њангоми набудани амволи 
ѓайриманќул – мањали воќеъ гардидани ќисми асосии амволи манќул эътироф 
карда мешавад.  

  Ворисон тибќи васиятнома ва бо ќонун шањрвандони дар лањзаи 
кушодани мерос зинда ва њамчунин кўдакони њангоми зинда будани меросгузор 
дар батни модар ва баъди кушодани мерос зинда таваллудшуда буда 
метавонанд.  Ворисон тибќи васиятнома њамчунин мумкин аст шахсони њуќуќї 



ва давлат бошанд.  Шахсоне, ки ќасдан меросгузор ѐ яке аз ворисони 
имконпазирро аз њаѐт мањрум сохтаанд ѐ ба њаѐти онњо суиќасд кардаанд, на 
тибќи васиятнома ва  на тибќи ќонун ба ворисї њуќуќ надоранд.  Шахсоне, ки 
ќасдан ба меросгузор барои амалї шудани охирин нияти ў монеа гардидаанд ва 
бо ин роњ барои ба мерос даъват шудани худ ѐ шахсони наздикашон ѐ барои 
зиѐд кардани њиссаи мероси ба онњо марбута мусоидат кардаанд, на тибќи 
васиятнома ва  на тибќи ќонун ба ворисї њуќуќ надоранд.  Падару модар баъди 
фарзандоне, ки нисбат ба онњо аз њуќуќи падарию модарї мањрум гардидаанд 
ва дар лањзаи  кушодани мерос ин њуќуќашон барќарор нашудааст, инчунин 
падару модар (фарзандхондагон) ва фарзандони болиѓ (фарзандхондшудагон), 
ки аз иљрои ўњдадорињои бо амри ќонун ба зиммаашон гузошташуда вобаста ба 
таъминоти меросгузор саркашї намудаанд, тибќи ќонун њуќуќи ворисї 
надоранд.  Њолатњое, ки барои аз мерос барканор намудани ворисони 
ношоиста асос мебошанд, аз љониби суд муќаррар карда мешавад.  Меъѐрњои 
њамин модда  инчунин нисбат ба супориши васият  низ татбиќ мегарданд.  

        Агар шахсро суд вориси ношоиста эътироф намояд, ў баъди 
гирифтани мерос ўњдадор аст, ки њамаи мероси гирифтаашро якљоя бо фоидаю 
даромадаш баргардонад. Њангоми нигоњ надоштани амволи меросї ин шахс 
ўњдадор аст, ки арзиши онро пардохт намояд. Даъво дар хусуси вориси 
ношоиста эътироф намудани шахс аз тарафи шахсони манфиатдор дар давоми 
се сол аз лањзае, ки ин шахс ихтиѐрдории онро ба даст гирифтааст, бояд 
пешнињод шавад.  

        Дар њолати аз тарафи ворис рад гардидани  мерос ѐ аз тарафи 
васиятгар ѐ суд мањрум намудан аз њуќуќи мерос ѐ бинобар аз миѐн рафтани 
њолатњои дар њамин Кодекс нишондодашуда як ќисми мерос, ки њиссаи њамин 
гуна ворис буд, ба ворисони ќонунан меросгир мегузарад ва дар байни онњо 
мутаносибан ба њиссаи меросиашон таќсим мешавад.Агар меросгузор тамоми 
амволашро ба ворисони таъиннамудааш васият карда бошад, як ќисми меросе, 
ки ба шахси аз мерос дасткашида ѐ ба вориси аз миѐнрафта тааллуќ дошт, ба 
ворисони дигари дар васиятнома зикршуда мегузарад ва дар байни онњо 
мутаносибан ба њиссаи меросиашон таќсим карда мешавад, чунки дар 
васиятнома тартиби дигаре пешбинї нашудааст.  Меъѐрњое, ки дар ќ. 1  1148 
пешбинї      атњои зерин татбиќ намешаванд: 

-агар ба вориси раднамуда ѐ аз миѐнрафта вориси иловагї таъин шуда 
бошад (моддаи 1151КГ); 

-њангоми даст кашидани ворис аз мерос ба фоидаи вориси дигар (ќисми 3 
моддаи 1180 КГ) ѐ шахси дигар; 

-дар њолатњое, ки агар њангоми меросгирї бо ќонун радкунї ѐ ѓоиб 
гардидани ворис ба меросхўрии меросхўрони навбати дигар меорад.  

       Амволи меросї бо њуќуќи меросї дар њолатњои зерин ба давлат 
мегузарад: агар амвол ба давлат васият шуда бошад; агар меросгузор тибќи 
ќонун ва васиятнома ворис надошта бошад; агар њамаи меросгиронро 
васиятгар аз њуќуќи меросгирї мањрум гардонида бошад. Агар яке аз ворисон 
ба фоидаи давлат аз мерос даст кашида бошад, пас њиссае, ки ба ин ворис дахл 
дошт, ба давлат мегузарад. Њангоми набудани ворисони тибќи ќонун, ки танњо 
як ќисми амволи меросгузор васият шудааст, ќисми боќимонда ба давлат 
мегузарад.           Васиятнома иродаи ихтиѐрии шањрванд оид ба ихтиѐрдории 
њуќуќи амволии ба ў дахлдошта ва дар њолатњои пешбининамудаи ќонун њуќуќи 



ѓайриамволї њангоми вафот кардан эътироф мешавад, ки ба тарзи зарурї ба 
расмият дароварда шудааст. Васиятнома бояд шахсан тартиб дода шавад. 
Тартиб додани васиятнома тариќи намоянда иљозат дода намешавад. 
Шањрванд метавонад њамаи амвол ѐ як ќисми амволи худро ба як ѐ якчанд 
шахс, ки ба гурўњи ворисон тибќи ќонун дохил мешаванд ѐ дохил намешаванд, 
њамчунин ба шахсони њуќуќї ва давлат васият намояд. Васиятгар њуќуќ дорад 
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 КГ пешбинї менамояд. Меросгузор метавонад озодона васиятномаи 
тартибдодаашро дар ваќти дилхоњ баъди анљом ѐфтани он рад намояд ѐ таѓйир 
дињад ва дар ин њолат ўњдадор нест, ки сабабњои рад намудан ѐ таѓйир додани 
онро нишон дињад. Меросгузор њуќуќ надорад ба зиммаи шахсоне, ки дар 
васиятнома таъин гардидаанд, дар навбати худ вазифаи ихтиѐрдории амволи ба 
онњо васиятшударо бо тартиби муайяне дар њолати вафот кардани онњо вогузор 
намояд. Васияткунанда метавонад барои њолатњое, ки агар вориси дар 
васиятнома зикргардида то кушода шудани мерос фавтад ѐ меросро ќабул 
накунад ѐ онро рад намояд ѐ аз мерос њамчун вориси ношоиста бартараф 
гардад (моддаи 1145  КГ)дар васиятнома дигар ворисро таъин намояд (вориси 
иловагї). Вриси иловагї њар шахсе шуда метавонад, ки мутобиќи моддаи 1144 
КГ ворис буданаш мумкин аст.  

 Васияткунанда њуќуќ дорад ба зиммаи ворис тибќи васиятнома аз њисоби 

мерос (супориши васияткунандаи мерос) ба манфиати як ѐ  якчанд шахс 

(меросгирандагон), ки њуќуќи талаб намудани иљрои  супориши васияткунандаи 

меросро ба даст меоранд, анљом додани ягон ўњдадориро 

вогузорад.Меросгирандагон  метавонанд шахсоне бошанд, ки ба шумораи 

ворисони тибќи ќонун дохиланд ѐ дохил нестанд. Мавзўи супориши 

васияткунандаи мерос метавонад барои меросгиранда ба моликият, истифода ѐ 

дигар њуќуќи амволї  додани ашѐи шомили таркиби мерос, ба даст овардан ва 

ба ў додани амволи ба таркиби мерос шомилнабуда, барои ў иљро намудани 

кори муайян, иљрои ягон навъи хизматрасонии муайян ва ѓайра бошад. Ворисе, 

ки васияткунанда ба зиммаи ў супориши васияткунандаи меросро 

вогузоштааст, бояд онро дар доираи арзиши воќеии мероси ба ў гузашта ва аз 

њисоб баровардани њиссаи ќарзи меросгузор ба ў иљро кунад.Агар вориси ба 

зиммааш супориши васияткунандаи мерос вогузошташуда дорои њуќуќи њиссаи 

њатмї ба мерос бошад, ўњдадории ў оид ба иљрои он дар доираи арзиши мероси 

ба ў гузашта, ки аз њиссаи њатмии ў бештар аст, мањдуд карда мешавад.Агар 

супориши васияткунандаи мерос ба зиммаи  њама ѐ якчанд ворисон гузошта 

шуда бошад, супориши васияткунандаи мерос њар кадоми онњоро баробари 

њиссаашон дар мерос вазифадор менамояд, зеро дар васиятнома тартиби дигаре 

пешбинї нашудааст. Васияткунанда њуќуќ дорад ба зиммаи ворисе, ки ба ў 

хонаи истиќоматї, квартира ѐ дигар бинои истиќоматї мегузарад, ўњдадории ба 

дигар шахс фароњам овардани истифодаи якумраи  ин бино ѐ як ќисми  муайяни 

онро гузорад. Њангоми минбаъд гузаштани њуќуќи моликият ба бинои 



истиќоматї њуќуќи истифодаи якумра эътибори худро нигоњ медорад. 

     Њуќуќи истифодаи якумраи бинои истиќоматї бегона карда намешавад, 
ба дигар кас дода намешавад  ва ба дигар ворисони  меросгиранда 
намегузарад.Њуќуќи истифодаи якумраи бинои истиќоматї, ки ба  
меросгиранда пешнињод шудааст, агар дар васиятнома тартиби дигаре 
пешбинї нашуда бошад, барои   дар њамин бино истиќомат намудани аъзои 
оилаи ў асос шуда наметавонад. Дар сурати фавти вориси ба зиммааш 
супориши васияткунандаи мерос вогузошташуда   ѐ аз љониби ў ќабул 
накардани мерос иљрои ўњдадории супориши васияткунандаи мерос ба дигар 
ворисоне, ки њиссаи ўро гирифтаанд ѐ ба давлат мегузарад.Супориши 
васияткунандаи мерос дар сурати фавти меросгиранда то  кушода шудани 
мерос ѐ баъди кушодани мерос, вале то лањзае, ки вориси тибќи васиятнома 
тавонад, онро ќабул кунад, иљро карда намешавад. Меросгиранда оид ба 
ќарзњои меросгузор љавобгар намебошад. 

ЉС.2. Меросгирї мутобиќи ќонун 

  1. Ворисони ќонунї ба меросгирї бо навбат тибќи муќаррароти моддањои 
1166-1168 КГ даъват карда мешаванд. Њангоми меросгирии ќонунї 
фарзандхондшуда ва наслњои он, аз як тараф ва фарзандхонда ва хешовандони 
ў, аз тарафи дигар бо хешони хунї баробар њисоб карда 
мешаванд.Фарзандхондшудагон ва наслњои онњо баъди вафоти падару модари 
фарзандхоншуда ва хешони дигари њамхуни ў мутобиќи ќонун мерос 
намегиранд.Падару модари фарзандхондшуда ва дигар хешони њамхуни  
аждодии ў тибќи ќонун баъди вафоти фарзандхондшуда ва наслњои ў мерос 
намегиранд. Ворисони ќонунии њар як навбат дар њолати набудани ворисони 
навбати пешина, бартараф намудани онњо аз мерос, аз тарафи онњо ќабул 
нагардидани мерос ѐ даст кашидан аз он њуќуќ ба мерос доранд. Меъѐрњои 
њамин Кодекс оид ба навбат даъват кардани вориси ќонунї ба мерос ва оид ба 
андозаи њиссаи онњо ба мерос мумкин аст бо созишномаи аз тариќи нотариалї 
тасдиќшудаи ворисони манфиатдор, ки баъди кушодани мерос баста шудааст, 
таѓйир дода шавад. Чунин созишнома набояд ба њуќуќи ворисони дар он 
иштирокнадошта, инчунин ворисоне, ки ба њиссаи њатмї њуќуќ доранд, дахолат 
кунад. 

        Дар навбати аввал мероси ќонуниро бо њиссаи баробар фарзандон (аз 
љумла фарзандхоншудагон), њамсарон ва падару модар, фарзандхондагони  
меросгузор ва њамчунин кўдакони шахси вафоткарда, ки баъди вафоти ў  
таваллуд шудаанд, мегиранд. Наберагони меросгузор ва наслњои онњо бо 
њуќуќи пешнињод мерос мегиранд. Њангоми набудани меросгирони навбати 
якум њуќуќи вориси ќонуниро дар навбати дуюм бо њиссаи баробар бародару 
хоњарони меросгузор ва њамчунин бобою бибї њам аз тарафи модар ва њам аз 
тарафи падар мегиранд. Фарзандони бародару хоњарони меросгузор (љиянњои 
меросгузор) бо њуќуќи пешнињод мерос мегиранд.  

       Њангоми набудани меросгирони навбатњои якум ва дуюм њуќуќи 
меросгирии ќонуниро дар навбати сеюм бо њиссаи баробар бародару хоњарони 
падару модари (таѓо, амак, хола ва амма) меросгузор мегиранд. Духтару 
писарони амма, хола, таѓо ва амаки меросгузор бо њуќуќи пешнињод ба мерос 
њуќуќ доранд. Њиссаи вориси ќонуние, ки то кушода шудани мерос ва ѐ дар як 
ваќт бо меросгузор вафот кардааст, бо њуќуќи пешнињод ба наслњои дахлдори ў 



мегузарад ва дар њолатњои пешбиникардаи ќисми 2 моддањои 1166, 1167 ва 1168 
Кодекси гр-нї бошад, байни онњо баробар таќсим карда мешавад. Наслњои 
вориси меросгузоре, ки онњоро ў ќонунан аз ворисї мањрум кардааст, бо њуќуќи 
пешнињод мерос гирифта наметавонанд. Наслњои ворисе, ки то кушода шудани 
мерос ва ѐ дар як ваќт бо меросгузор вафот кардааст ва мутобиќи талаботи 
моддаи 1145 КГ њуќуќи гирифтани меросро надошт, бо њуќуќи пешнињод мерос 
гирифта наметавонанд. 

       Ба шумораи ворисони ќонунї шахсони корношояме дохил мешаванд, 
ки дар мўњлати на камтар аз як соли то фавти меросгузор тањти таъминоти ў 
ќарор дошта, бо ў якљоя зиндагї мекарданд. Њангоми тибќи Ќонун мављуд 
будани ворисони дигари онњо якљоя бо ворисони њамон навбате, ки ба 
меросгирї даъват шудаанд, мерос мегиранд. Шахси корношоям, ки ба шумораи 
ворисони ќонунї дар моддањои 1167-1168 нишон додашудаи њамин Кодекс 
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 бошанд, якљоя бо њамин навбат 
мерос мегиранд. Кўдакони 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 њиссаи њатмї њамаи он чизе, ки вориси ба чунин њисса њуќуќдошта 
дар ин ѐ он асос мегирад, аз љумла арзиши амвол, ки аз ашѐю таљњизоти оддии 
хона иборат аст ва арзише, ки ба фоидаи њамин гуна вориси супориши 
васияткунандаи мерос муќаррар карда буд, њисоб карда мешавад. Њама гуна 
мањдудкунї ва вазнинкунї, ки дар васиятнома барои вориси ба њиссаи њатмии 
мерос њуќуќдошта муќаррар гардидааст, танњо ба он њиссаи мероси ба њисоби ў 
гузаранда дахл дорад, ки аз њиссаи њатмї зиѐд мебошад. Њуќуќи мероси тариќи 
васиятнома ѐ ќонун ба њамсарон (зан ѐ шавњар) дахлдошта ба њуќуќњои дигари 
амволии онњо, ки бо њолати дар никоњ будан бо меросгузор, аз љумла њуќуќи 
моликият ба як ќисми амволи дар никоњи якљоя ба даст омадааст, дахл надорад. 
Њамсари бо ќарори суд талоќгирифта мумкин аст аз мероси ќонунї барканор 
карда шавад, ба истиснои мерос дар асоси моддаи 1171 КГ агар ворисони 
дигари ќонунї исбот намоянд, ки никоњ бо  меросгузор воќеан то кушода 
шудани мерос ќатъ гардида буд ва њамсарон дар давоми на камтар аз 3 сол то 
кушода шудани мерос људо зиндагї мекарданд. 

Ќабул ва даст кашидан аз мерос 

 Барои соњиб шудан ба мерос ворис њуќуќ дорад онро ќабул намояд. 
Ќабули мерос бо ягон шарт ѐ эзоњот иљозат дода намешавад. Њамон ваќт аз 
тарафи ворис мерос ќабулгардида эътироф мешавад, ки агар ў воќеан ба 
соњибияти амволи меросї шурўъ намояд ѐ ваќте ки ў ба маќоми нотариати 
мањали кушода шудани мерос дар хусуси ќабули мерос ариза дињад. Амалњои 
дар њамин модда нишондодашуда бояд дар давоми шаш моњ аз рўзи кушода 
шудани мерос ба анљом расонида шаванд. 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 намоянд ва агар ин мўњлат аз се моњ кам 
бошад, пас он то се моњ дароз карда мешавад. Ќабули мерос аз рўзи 
кушодашавии мерос ба ворис тааллуќдошта эътироф карда мешавад. 



 Агар ворис баъди кушода шудани мерос онро дар мўњлати 

муќарраргардида ќабул нокарда фавтида бошад, дар ин сурат њуќуќи 

гирифтани њиссаи мерос ба ворисони ў мегузарад (трансмиссияи ворисї).  

Ворисони вориси фавтида меросро бояд дар љараѐни мўњлати то охири мўњлати 

ќабули мерос боќимонда ќабул кунанд. Агар ин мўњлат камтар аз се моњ бошад, 

пас он бояд то се моњ дароз карда  шавад. Њангоми даст кашидан аз гирифтани 

амвол тибќи трансмиссияи ворисї амвол ба дигар ворисон мегузарад. 

Нотариуси мањалли кушодани мерос ўњдадор аст, ки бо хоњиши ворис ба ў 

шањодатномаи њуќуќи меросгириро дињад. Шањодатномаи њуќуќи меросгирї 

баъди гузаштани шаш моњ аз рўзи кушодашавии мерос дода мешавад.Њангоми 

меросгирии ќонунї ѐ тибќи васиятнома шањодатнома мумкин аст то гузаштани 

мўњлати нишондодашуда дода шавад, агар нотариус маълумоти даќиќ дошта 

бошад, ки ба ѓайр аз шахси барои шањодатнома мурољиаткарда вобаста ба  

амволи дахлдор ѐ њамаи мерос ворисони дигар надошта бошанд. Мўњлати 

ќабули мерос, ки дар моддаи 1174 КГ муќаррар карда шудааст, мумкин аст 

њангоми аз тарафи суд эътироф намудани сабаби узрноки гузаронидани мўњлат 

дароз карда шавад.Дар ин њолатњо ба ворисе, ки мўњлати ќабули меросро 

гузаронидааст, танњо он ќисми амволи 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 амволи ба ў 

мансуббуда ба даст омадааст, дода мешавад.Ворисе, ки њузури дигар ворисонро 

мунтазир нашуда, ба ихтиѐрдории мерос ѐ идораи он шурўъ намудааст, ба 

истиснои харољоти дафн, таъминоти шахси тањти парастории (хўрандагон) 

меросгузор ќарордошта, њуќуќ надорад то гузашти шаш моњ аз рўзи кушода 

шудани  мерос ѐ то гирифтани шањодатномаи њуќуќ ба ворисї меросро 

ихтиѐрдорї намояд.  Ворис њуќуќ дорад дар давоми шаш моњ аз рўзе, ки ў дар 

бораи ба меросгирї даъват шуданаш донист ѐ бояд медонист, аз мерос даст 

кашад. Њангоми мављуд будани сабабњои узрнок ин мўњлатро мумкин аст суд 

дароз намояд, аммо на бештар аз ду моњ. Даст кашидан аз мерос тариќи 

пешнињоди ариза ба нотариуси мањалли кушода шудани мерос аз тарафи ворис 

анљом дода мешавад.Даст кашидан аз мерос тариќи намоянда мумкин аст, агар 

дар ваколатнома барои њамин гуна радкунї махсус ваколат пешбинї шуда 

бошад. Дасткашї аз мерос минбаъд аз эътибор соќит дониста ѐ бозхонда 

намешавад. Ворис бо гузашти ваќти ба ў пешнињодшуда њуќуќи даст кашидан 

аз меросро гум мекунад. Ў ин њуќуќро њамчунин то гузаштани мўњлати 

нишондодашуда гум мекунад, агар ба ихтиѐрдории амволи меросї шурўъ карда 

бошад ѐ онро ихтиѐрдорї карда бошад, ѐ барои гирифтани њуљљатњои 

тасдиќкунандаи њуќуќи ў ба ин моликият мурољиат намуда бошад. Агар дар 

давоми шаш моњ аз рўзи кушодани мерос мањали буду боши вориси ѓоиб 

муќаррар нагардида бошад ва дар бораи аз тарафи ў рад намудани мерос 

маълумоте набошад, ворисони дигар њуќуќ доранд бо ќоидањои ќисми 2 м. 1183 

таќсими меросро анљом дињанд. Њангоми мављуд будани њамл, вале њанўз 

таваллуд нашудани ворис таќсими амвол метавонад танњо баъди таваллуди 



чунин ворис сурат гирад.Агар њамл, вале вориси њанўз таваллуднашуда зинда ба 

дунё ояд, ворисони боќимонда њуќуќ доранд таќсими меросро танњо бо људо 

намудани њиссаи мероси ба ў марбута анљом дињанд. Барои њифзи манфиатњои 

навзод дар таќсими мерос бояд намояндаи маќоми васоят ва парасторї даъват 

карда шавад. 

ЉС.3 Њифзи амволи меросї   

Барои њифзи манфиатњои ворисони ѓоиб ќабулкунандаи супориши 
васияткунандаи мерос ва манфиатњои оммавї, нотариус ѐ маќоми ба он 
баробар кардашудаи мањали кушодани мерос бо ташаббуси шахсони 
манфиатдор, иљрокунандаи васиятнома ѐ бо ташаббуси худ чорањои заруриро 
оид ба њифзи мерос то ќабули мерос аз тарафи њамаи ворисон меандешад.  

Агар мерос ѐ як ќисми он дар мањалли кушодани мерос набошад, маќоми 
нотариалї ѐ маќоми ба он баробаркардашуда ба маќоми нотариалї ѐ маќоми 
ба он баробаркардашудаи мањалли воќеъ гардидани амвол барои ќабули 
чорањо љињати њифзи ин амвол супориш медињад.  
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