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Заң бойынша және ұсыну құқығы бойынша мұрагерлік
Мақалада заң бойынша және ұсыну құқығы бойынша мұрагерлік
түсініктері қарастырылған. Автор заң бойынша және ұсыну құқығы бойынша
мұрагерлік түсініктерінің айырмашылығы мен ұқсастықтарын қарастырған.
Нақты әр мұрагерлікке не жататыны анықталған. Мұрагерлікті заңда
бекітілген кезектері бойынша бөліп қарастырған.
Түйін сөздер: мұра, мұрагерлік құқығы, заң бойынша мұрагерлік
құқығы, ұсыну құқығы бойынша мұрагерлік, өсиет бойынша мұрагерлік.
А.Б. Омарова, А.М. Уальшер
Право на законное и предложенное наследование
В статье рассматриваются понятия прав на законное и предложеное
наследование. Автор рассмотрел различия и сходства понятия права на
законное наследование и права на предложенное наследование. Определены
составляющие каждого из этих понятии. Наслеование расмотрено в
зависимости от законодательно определенной очередности.
Ключевые слова: наследство, наследственное право, право на
законное наследование, наследование по предложению, наследование по
завещанию.
A.B. Omarova, A.M. Ualsher
The right to inheritance and the proposed legal
The article deals with the concept of legal rights to inheritance and
suggestions. The author has considered the differences and similarities of the
concept of the right to inheritance and legal rights to the proposed inheritance. The
components of each of these concepts. Nasleovanie reviewed depending on the
specific legislative priority.
Keywords: heritage, inheritance law, the right to legal inheritance,
inheritance under a proposal testamentary succession.

Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 1039 бабына сәйкес
мұрагерліктің негіздері заң бойынша немесе өсиет болып табылады.
Әлемдік тәжірибеде басқа мұрагерлік негіз жоқ. Заң бойынша
мұрагергерлік өсиет болмаса ғана жүзеге асырылады. Ал тәжірибеде заң
бойынша мұрагерлік өсиет бойынша мұрагерлік те жиі кездеседі. Біздің
азаматтар өсиет қалдыруға және өз көз қарасы бойынша мұралық ету
тәртібін өзгертуге айтарлықтай ұмтылмайды. Оған себеп жеткілікті.
Бірқатарын заң нормаларымен белгіленген мұралық мүлікті бөлу тәртібі
мен реттілігі қанағаттандырады. Ал енді бірқатары өсиет жазып
үлгермейді, не жай ғана ойларында ғана болады. Психологиялық
факторлар да аз рөл ойнамайды. Дегенмен негізгі себептердің бірі заңи
белсенділіктің болмауы [1, 8б].
Мұра дегеніміз мұра қалдырушыдан мұрагерге құқық мирасқорлығы
тәртібінде өтетін мүлік. Мұра түсінігін анықтау үшін мұрагерлерге не және
қалай өтеді деген сұраққа жауап беру керек. Мұрагерліктің жалпы ережесі
қиын емес. Мұра қалдырушының барлық мүліктік құқықтары мен
міндеттері мұрагерге өтеді. Мұра құрамына кейбір ерекше жағдайлардан
басқа бар мүліктік құқықтары мен міндеттері кіреді. Мұрагерліктің
бірнеше өзгешеліктерін бөліп көрсету қажет. Біріншіден, мұра не мұралық
мүлік құрамына қайтыс болған азаматтың құқықтары (актив) мен
қарыздары (пассив) кіреді. Екіншіден, мұрагерлік бойынша тек мұра
қалдырушы тірі кезінде иеленген құқықтар ғана өтеді. Сондықтан мұра
қалдырушы тірі кезінде ие болмаған, ол қайтыс болған кезде пайда болған
құқықтар мұра құрамына енбейді.
Мұрагерліктің отбасылық сипаты оның кең таралуына ықпал етеді.
Сондықтан да заң бойынша мұрагерлікті «мұрагерліктің отбасылық
құқығы» деп атайды [2, 154б.]. Заң бойынша мұрагерлікте мұра
қалдырушы мұраны мұрагерлер арасында өз қалауынша бөле алмайды.
Себебі заң бойынша мұрагерліктегі мұрагерлер кезегі мен үлесі
мемлекетпен белгіленген ережелер негізінде жүргізіледі. Егер мұра
қалдырушыны заңмен белгіленген мұрагерлер кезектілігі және мұраны
солардың бөлу тәртібі қанағаттандырса, ол өсиет қалдырмауы да мүмкін.
Мұнда мұра қалдырушының «болжамды еркі» бар деп айтуға болады. Егер
адам өсиет қалдырмай қайтыс болса, онда оны өз мұрасының заң бойынша
өтуімен келіскендігі.
ҚР АК заң бойынша мұрагерлік етуде мұрагерлік кезектілігін
анықтаған. ҚР АК 59 тарауымен, «заң бойынша мұрагерлік» тарауымен
танысу барысында ең бірінші мұрагерлік кезектілігі көңіл аудартады.
Мұрагерлер кезектілігі жөнінде заңгерлер әртүрлі өз көзқарастарын
айтады. Мысалы, Ю.К.Толстой заң бойынша мұрагерлер шеңберін
соншалықты кеңейтудің қажеті жоқ, ол сондай ұзақ туысқандықты
анықтау барысында, қиындықтар мен адасуға әкеліп соқтыруы мүмкін
дейді. З.Ш.Рашидова: «Заң бойынша мұрагерлікті туысқандықтың
алтыншы деңгейіне дейін жеткізу» соншалықты қажет болмаған шығар.

Нотариаттық тәжірибе кезектіліктің үшінші деңгейі және ұсыну құқығы
бойынша мұрагерлік заң бойнша мұрагерлікті шектейді [3, 80б.]. Әрине
алыс туысқандар арасындағы мұрагерлікті жүзеге асыру үрдісі, жақын
туысқандарға қатысты үрдістен күрделірек және қиынырақ. Мүдделі
тұлғалар өздерінің туысқандық қатынастарын анықтап, дәлелдеу
мақсатымен сотқа жүгіне бастауы мүмкін, туысқандық анықталмай жатса,
басқа да жолдарымен жеткілікті дәлелдемелерді табуға, сонымен қатар
мұраны қабылдағысы келмегенде бас тарту мерзімін өткізіп алудың
дәлелді себептерін белгілеуге тырысуы толығымен мүмкін. Бұл мәселенің
барлығы мұрагерлік процесін қиындатады. Дегенмен бұл шеңбердің
кеңеюін ақтауға болатын жағдайларын да айту керек. Ең алдымен бұл
жағдай өсиет қалдырмай қайтыс болғанның мұрагерлеріне қатысты
заңшығарушының қамқорымен түсіндіріледі. Сонымен қатар иесіз қалған
мұра деп тану жағдайларының аз болуы мәліметтерімен де түсіндіріледі.
Заң бойынша мұрагер болу құқығын бiрiншi кезекте тең үлеспен мұра
қалдырушының балалары, соның iшiнде ол қайтыс болғаннан кейiн тiрi
туған балалары, сондай-ақ мұра қалдырушының жұбайы мен ата-анасы
алады.
Заң бойынша мұрагер болу құқығын екiншi кезегінде тең үлеспен
мұра қалдырушының ата-анасы бiр, ата-анасы бөлек аға-iнiлерi мен апасiңлiлерi (қарындастары), сондай-ақ оның әкесi жағынан да, анасы
жағынан да атасы мен әжесi алады.
Заң бойынша мұрагер болу құқығын үшiншi кезекте тең үлеспен мұра
қалдырушының туған немере ағалары мен апалары алады. Заң бойынша
мұрагер болу құқығын төртiншi кезекте мұра қалдырушының алтыншы
атаға дейiнгiлерiн қосқанда басқа туыстары алады, бұл ретте туыстық
дәрежесi неғұрлым жақын туыстар туыстықтың неғұрлым алысырақ
дәрежедегi туыстарын мұрагерлiктен шеттетедi. Туыстық дәрежесiнiң
жақындығы ортақ ата-бабасынан туу саны негiзiнде анықталады. Әрбiр
дүниеге келу бiр ата (бiр туыстық) дәрежесi деп аталады. Мұрагерлiкке
шақырылған төртiншi кезектегi мұрагерлер тең үлесте мұрагер болады.
Заң бойынша мұрагер болу құқығын бесiншi кезекте, егер мұра
қалдырушымен бiр отбасында кемiнде он жыл бiрге тұрса, тең үлеспен
оның туыстас аға-iнiлерi мен апа-сiңлiлерi, (қарындастары), өгей әкесi мен
өгей шешесi алады.
Заң бойынша мұрагер болу құқығын алтыншы кезекте тең үлеспен
мұра қалдырушының асырауындағы еңбекке жарамсыз адамдар алады.
Мұрагерлер жоғарыда көзделген кезек тәртiбiмен мұрагерлiкке
шақырылады.
Заң бойынша мұрагерлiк кезiнде, бiр жағынан, асырап алынған және
оның ұрпақтары және екiншi жағынан, асырап алушы мен оның туыстары
қандас туыстарға теңестiрiледi. Асырап алынғандар мен олардың
ұрпақтары асырап алынушының туған ата-анасы, оның басқа да қандас
туыстары қайтыс болғаннан кейiн заң бойынша мұрагер болмайды.
Асырап алынушылардың ата-анасы мен оның басқа да қандас туыстары

асырап алынушы және оның ұрпақтары қайтыс болғаннан кейiн заң
бойынша мұрагер болмайды. Заң бойынша мұрагерлердiң әрбiр келесi
кезегi алдыңғы кезектегi мұрагерлер болмаған, оларды мұрадан шеттеткен,
олар мұраны қабылдамаған не одан бас тартқан жағдайда, азаматтық
кодекстегі кейбір жағдайларды қоспағанда, мұрагерлiк құқығын алады. Заң
бойынша мұрагерлердi мұрагерлiкке шақырудың кезектiлiгi туралы және
олардың мұрадағы үлестерiнiң мөлшерi туралы ережелерi мүдделi
мұрагерлердiң мұра ашылғаннан кейiн жасалып, нотариат куәландырған
келiсiмiмен өзгертiлуi мүмкін. Мұндай келiсiм оған қатыспайтын
мұрагерлердiң, сондай-ақ мiндеттi үлеске құқығы бар мұрагерлердiң
құқықтарын қозғамауы тиiс.
Заң бойынша мұрагерлерге сонымен қатар ұсыну құқығы бойынша
мұрагерлер жатады. Бұл аталған мұрагерлер тек қана заңда көзделген
жағдайлар орын алған жағдайда орын алады. Ұсыну құқығы бойынша
мұрагерлік деп түсініледі «егер заң бойынша мұрагер болып табылатын
тұлға мұра ашылғанға дейін қайтыс болып, оның мұрагері сол қайтыс
болған мұрагер қайтыс болмаған жағдайда оған тиесілі болатын мұрадағы
үлеске мұрагерлік ету құқығы». Ұсыну құқығы бойынша мұрагерлік тек
заң бойынша мұрагерлікте орын алады, ал өсиет бойынша мұрагерлікте
оған заң жол бермейді [4, 534б.].
Егер заң бойынша мұрагер мұра ашылғанға дейiн қайтыс болса,
ашылатын мұрадағы оның үлесi ұсыну құқығы бойынша оның
ұрпақтарына ауысады. Қайтыс болған мұрагердiң үлесi заң бойынша
мұрагер ұсынған туыстығы бiрдей дәрежедегi ұрпақтар арасында тең
бөлiнедi. Тiкелей өзiнен тарайтын туыстық бойынша мұрагерлiк
жағдайында ұсыну құқығы туыстық дәреже шектелмей қолданылады, ал
көлденең туыстық бойынша мұрагерлiк жағдайында ұсыну құқығын
тиiсiнше оның туған аға-iнiлерiн (апа-сiңлiлерiн, қарындастарын) ұсына
отырып, мұра қалдырушының жиендерi не оның туған немере ағасын
немесе апасын ұсына отырып, немере аға-інілері мен апа-сіңлілері
(қарындастары) алады.
Ескі заңнама бойынша ұсыну құқығы бойынша тек немерелері мен
шөберелері мұрагер бола алған. Ал қазіргі күшіндегі заң бойынша ұсыну
құқығы бойынша мұрагерлік ете алатын мұрагерлердің туысқандық
дәрежесі шексіз.
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