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Кіріспе
Осы басылым алғаш рет 2001 жылы екі томмен жарияланған 

«Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы (Ерекше бөлім)» 
оқулығының екінші, қайта өңделген жəне толықтырылған басы-
лымы болып табылады. Бірінші басылым оқулық жазылған кезде 
заңды күшінен айырылмаған Қазақстан Республикасы Азаматтық 
кодексінің жəне басқа да азаматтық заңнаманың редакциясына 
негізделген болатын. 

1999 жылдың 1 шілдесінде Қазақстан Республикасы Азаматтық 
кодексінің Ерекше бөлімі қабылданып қолданысқа енгізілгеннен 
бері 12 жыл, ал Азаматтық кодекстің жалпы бөлімі енгізілгеннен 
бері 17 жыл өткенін ескерген жөн. Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасы едəуір өзгерістерге ұшырағаны сөзсіз.

Автор оқулықты қайта өңдеген кезде Қазақстан Республи-
касының Азаматтық кодекстің Ерекше бөліміне өзгертулер 
мен толықтырулар енгізген 38 Заңының, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының жалпы бөліміне өзгертулер мен толықтырулар 
енгізген 69 заң актілерінің бар екендігін анықтаған. Қайта өңдеу 
кезінде Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің Ерекше 
бөліміне соңғы өзгертулер мен толықтыруларды ҚР 2010 жылдың 
02 сəуіріндегі № 262 заңы енгізген екен.  

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің жалпы бөлімі 
туралы сөз қозғап отырғанымыздың себебі, олар Азаматтық 
кодекстің ерекше бөлімі нормаларының қолданылуына тікелей 
əсер ететін болады (бұдан əрі автор екі бөлімді де қажетті жағдайда 
қай бөлігі туралы айтылып отырғанын көрсете  отырып, ҚР АК 
деп белгіленеді).

Біздің пайымдауымызша, АК екі бөлімі де əр түрлі заң 
актілері арқылы қабылданған жəне енгізілген болса да, олар 
шын мəнінде бірыңғай заң актісі болып табылады. Сондықтан 
ҚР АК Ерекше бөлімі нормаларының дұрыс қолданылуындағы 
ҚР АК жалпы бөлімі нормаларының рөлі мен маңызы өте зор.  

Азаматтық-құқықтық қатынастарды  реттейтін  көптеген  
арнайы заңдар қабылданып, заңға сəйкес нормативтік акті-
лердің саны мыңдап есептелуде. Осының барлығы осы кітап-
тың тарауларының мазмұнына да елеулі өзгертулер мен толық-
тыруларды енгізу қажеттігін тудырды. 
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Бұл кітаптың көбінесе оқуға арналған басылым стилінде 
жазылғанын айта кету керек. Алайда, кейбір жағдайларда автор 
заңнамадағы өзгерістерді ескерумен қатар белгілі-бір қоғамдық 
қатынастарға азаматтық-құқықтық регламент белгілеудің кейбір 
ғылыми мəселелерін белгілеп өтуді жөн көрді. 

Жекелеген тұстарда біз азаматтық заңнама нормаларын іс 
жүзінде қолдану мəселелеріне көңіл бөлдік. Біздің пікірімізше, бұл 
тек қана студенттер аудиториясына арналған оқу құралдарының 
шығарылуына қарағанда осы оқуға арналған басылымның 
қолдану аясын біршама кеңейтуге мүмкіндік береді. Оның үс-
тіне, автор ғылыми-зерттеу стилінде жазылған еңбектерге тəн 
ғылыми пікірталасқа тым терең үңілуден аулақ. Мен тек кейбір 
жағдайларда ғана өзге авторлар қолданған еңбектерге сілтеме жа-
садым. Мəтіннің басым бөлігі автордың белгілі-бір мəселелерге 
жеке көзқарасын білдіреді. Мен осыны өркениетті доктринада 
қолданылған ғылыми ұстанымдармен кездейсоқ ұқсастықтар  
орын алуы мүмкін болғандықтан атап өту дұрыс деп есептеймін.  

ҚР АК нормалары экономикалық нарықтық қатынастардың 
негізгі реттеуші қызметін атқарып отырған азаматтық заңнаманың 
кодификациясы болып табылады. Заңдардың мазмұнына жасалған 
талдау қай экономика саласы болсын, белгілі-бір заң актісі 
қолданылатын қатынастарды реттеу үшін онда көбінесе азаматтық 
заңнамаға (ҚР АК) сілтеме жасалатынын көрсетіп отыр. Негізінен, 
бұл келісім-шарттық немесе шетін міндеттемелік құқықтық 
қатынастарға қатысты. Алайда кейбір нарықтық заңдарда аза-
маттық заңнаманың басқа да мүліктік жəне мүліктік емес 
қатынастардың реттелетіні туралы айтылған. 

ҚР АК, шын мəнінде, қоғамдық қатынастардың тиімді рет-                                                                                                                                           
теуіші болған жəне болып та отыр. Сонымен бірге ол қабылданған-
нан кейін орын алған жағдайлар азаматтық заңнаманың барлық 
қоғамдық қатынастарды толықтай барабар реттей алмайтынын 
көрсетті. 

Бұлай пайымдауға автордың соттардағы тəжірибесі, сонымен 
қатар оның əр түрлі компанияларда көбінесе келісім-шарттық 
құқық мəселелері бойынша тренинг (семинар) өткізу тəжірибесі 
мүмкіндік беріп отыр. Мамандар қойған мəселелер азаматтық 
заңнама нормаларының əлі күнге дейін жойылмаған кемшіліктерін 
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жəне (немесе) кемдігін айқын көрсетеді. Сол себептен азаматтық 
заңнаманың тым тез өзгеруі əлі ұзақ уақыт бойы шарасыз құбылыс 
болып қала береді. 

Сонымен қатар біз заңнаманың барынша  жоғары тұрақтылығын 
қамтамасыз ету қажет деп санаймыз. Бұған азаматтық заңнама 
нормалары дұрыс түсіндіріліп қолданған жағдайда қол жеткізу 
мүмкін. 

ҚР АҚ ерекше бөлімінің нормалары мен арнайы заңнаманың 
онымен корреспонденцияланатын нормаларын не реттейтінін 
қысқаша атап өтейік. 

ҚР АК-інде сатып алу-сату шарттарының, мүліктік жалға 
алудың жəне басқалардың алуан түрлері келтірілген. Мысалға, 
тұтынушылар құқықтарын бекітуге ерекше көңіл бөлінген, бөлшек 
сатып алу-сату шарты бөліп көрсетілген. 

АК басқа бөлшек сатып алу-сату шартының регламентінің 
белгіленуін ҚР 2010 жылдың 4 мамырындағы «Тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау туралы» № 274-IV Заңы қамтамасыз етеді. 
Тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың əлеуметтік-құқықтық 
маңыздылығы бара-бара артуда. Мысалы, құрылысқа үлестік 
қатысу қатынастарындағы кемшіліктер осы тұтынушылар то-
бының құқықтарын қорғайтын заңнаманың қабылдануына жəне 
əрі қарай жетілдірілуіне себеп болды. Осы айтылғандардың 
барлығы басқа қоғамдық қатынастарға да, мысалы банктер мен 
клиенттердің арақатынастарына да қатысты.

ҚР АК-іне қатысты арнайы заңнама болып табылатын көптеген 
заң актілерінің қабылданғаны жəне қабылданып жатқаны жаңа 
құбылыс болып отыр. Оның үстіне, арнайы заңнаманың рөлінің 
күшейгендігі байқалуда. Бұны басқа көптеген құқықтық құбылыстар 
сияқты жағымды да, жағымсыз да жағынан көрсетуге болады. 

Арнайы заңнаманың жағымды жағына оның тиісті қоғамдық 
қатынастарды дəлірек реттейтіндігі, тауарларды, жұмыстарды     
жəне қызмет көрсетулерді тұтынушылардың белгілі-бір топта-
рының құқықтарының қорғалуын күшейтетіндігі жатқызылуы 
мүмкін. 

Ал жағымсыз жағы көбіне арнайы заңдарда я жекелеген 
ведомстволық мүдделердің, я кейбір өнеркəсіптік, қаржылық жəне 
басқа да топтардың мүдделерінің іске асырылатындығы болып та-
былады. 
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ҚР АК ерекше бөлімінің нормалары кəсіпкерлік жеткізу шар-
тын реттейді. Сатып алу-сату шартының энергиямен жабдықтау 
сияқты түрі бөліп көрсетілген. Оның құқықтық реттелуін арнайы 
заңнамаларда жүзеге асырады. Олардың қатарына Қазақстан 
Республикасның 2004 жылдың 9 шілдесіндегі «Электр энерге-
тикасы туралы» № 588-II Заңы жатады. Аталмыш қатынастарды 
реттейтін заңға сəйкес нормативтік актілер де бар.

Кəсіпорындардың, жалпы, жылжымайтын мүлік болып табыла-
тын мүліктік кешендер түріндегі азаматтық айналымын ҚР АК-ң 
кəсіпорындарды сату туралы ерекше бөлімінің нормаларымен 
регламенттейді. 

Əдетте, сыйға беру шарты нақты шарт ретінде заңнамада 
көрсетілген тұжырымдамаға сəйкес пəтуалық (келісімге келу) шар-
ты болып қабылдануы да мүмкін. Сонымен қатар ол тек заттардың 
ғана емес, басқа да əр түрлі мүліктің табысталуына құқық бере 
алады. Сыйға беруге салынатын тыйымдар анық белгіленген.

Бұрын ренталық қатынастар өмір бойы ұстап-тұтыну шартымен 
сатып алу-сату шартымен анықталуы мүмкін еді, қазір рента ин-
ститутына белгілі-бір проблемалары бар болса да толықтай дербес 
қасиеттер берілген. Ол мəселелердің бір бөлігі туралы кейінірек 
айтылатын болады. 

Құқықтық режим мүліктік объектілердің қолданылу аясы мен 
ерекшеліктеріне қарай мүлік жалдау (аренда) шартына қатысты 
саралап жіктеледі. Мысалы, уақытша пайдалану (прокат) шар-
ты тұтынушылардың құқықтарын қорғауға бағытталған. ҚР АК 
жалпы нормаларымен қатар оған қатысты тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау туралы заңнама нормалары да қолданылатын 
болады. Кəсіпкерлік саладағы қатынастарды лизинг шарты, 
кəсіпорындарды уақытша пайдалану (аренда), құрылыстар мен 
ғимараттарды уақытша пайдалану (аренда) шарты реттейді. 

Заңнамада мүлік жалдау (аренда) шартының кейбір түрлерінің 
бірқатар ерекшеліктерінің пайда болуына қарамастан бұл шарт-
тың Рим жеке меншік құқығынан келіп жеткен негізгі ережелері 
өзгермеген. 

Жалпы, шарттық міндеттемелік құқық нормаларына қатысты 
бірыңғай заңдық техника қолданылады. Оның мəні алдымен 
тиісті шарт туралы жалпы ережелердің тұжырымдалатынында. 
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Содан кейін ҚР АК-інде осындай шарттың тұтынушылық не-
месе кəсіпкерлік деп сипаттауға болатын жекелеген түрлері 
қарастырылады. 

Атап айтқанда, ҚР АК ерекше бөліміне мердігерлік шарты тура-
лы жалпы ережелер енгізілген, сондай-ақ тұрмыстық мердігерліктің 
ерекшеліктері, құрылыс мердігерлігінің ерекшеліктері, жоба-
лау жəне іздеу жұмыстарына, тəжірибелік-құрылымдаулық жəне 
технологиялық мердігерліктің ерекшеліктері қарастырылған. Та-
сымалдау, банктік қызмет көрсету шартына жəне т.б. шарттарға 
қатысты мəселе де дəл осылай шешілген. 

АК-ке өтелмелі қызмет көрсету туралы жалпы ережелер 
енгізілген. Бірақ оның дамымағандығы. 683  баптан бастап 687 
бапқа дейінгі бар болғаны 5 бап өтелмелі қызмет көрсетудің жал-
пы ережелеріне арналған.

Осыдан жекелеген қызмет түрлерін реттейтін жекелеген заң 
нормаларының жəне олармен байланысты заңға сəйкес нормативтік 
актілердің қолданылатындығы тұспалданған немесе қызмет 
көрсететін субъектілер қызметтерінің көрсетілуін регламенттейтін 
шарттарды өздері құрастыратын болады деп жорамалданған де-
ген қисынды қорытындыға келеміз. Оқиғалардың осылай дамуы 
қызмет көрсетудегі тұтынушылардың құқықтарын қамтамасыз ету 
тұрғысынан жағымсыз болып табылады. 

ҚР АК-іне есеп айырысу-несиелік қатынастарды (банк шоты 
шарттары, ақша аудару, банк салымы туралы шарттар) анықтайтын  
ақшалай талапты беріп қаржыландыру (факторинг) шарттары ту-
ралы нормалар енгізілген. 

Сонымен қатар сақтау шартының бірқатар түрлері қарас-
тырылған. Олардың ішінде ең ауқымдысы тауар қоймасында 
сақтау шартының құқықтық регламенттелуі болып табылады. Ол 
шарт, өз кезегінде, сақтау жүзеге асырылатын қызмет саласына 
қарай бірнеше түрлерге бөлінеді. Осы шарттардың барлығы түп 
негізі бойынша қызмет көрсету жөніндегі шарттар болып табы-
лады. 

Сонымен қатар қызметтердің көрсетілуі (азаматтық құқыққа 
қатысты əдебиеттерде кейде нақты қызмет көрсетулер туралы емес 
заң қызметтерін көрсету туралы айтылады) комиссия шарты жəне 
тапсыру шарты туралы нормалармен регламенттеледі. 
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ҚР АК-інде мүлікті сенімгерлікпен басқару қатынастары рет-
телген. Сондай-ақ, кешенді кəсіпкерлік лицензия (франчайзинг) 
шарты туралы нормалар енгізілген. 

ҚР азаматтық құқығында кешенді институт ретінде бағалауға 
болатын толыққанды деликтік құқық қалыптастырылған. Зиянның 
өтелуін реттейтін азаматтық-құқықтық нормалар қоғамдық өмірдің 
алуан түрлі салаларында іске асырылады. 

Деликтік құқық нормаларының көмегімен қызметкердің өз 
лауазымдық (еңбек) міндеттерін атқару кезінде келтірген зия-
ны, жоғары қауіп көздері, мемлекеттік органдар мен лауазымды 
тұлғалар келтірген зиян өтеледі. Өтеу бойынша міндеттемелер 
мүліктік зиян келтірілген жағдайларда да, мүліктік емес зиян 
келтірілген жағдайларда да туындайды. 

Шарттық жəне деликтік жауапкершілік туралы ережелердің 
селбесуі байқалып, моральдық зиян келтіргені үшін жауапкершілік 
əрі қарай дамуда, сонымен қатар, бұған заңды əрекеттермен 
келтірілген зиянды өтеу туралы ережелерді де қосуға болады (де-
сек те, аталған институт деликтік құқыққа тек шартты түрде ғана 
жатқызылуы мүмкін). 

Өзінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырған 
тұлғаның зиянды өтеуі туралы жалпы сипаттағы нормалар пай-
да болып тауарлардың, жұмыстардың жəне қызмет көрсетулердің 
жетіспеушілігінің салдарынан келтірілген зиянды өтеуге қатысты 
нормалар дамуын əрі қарай жалғастырды. Мемлекеттің барлық 
мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардың заңға қайшы 
əрекеттерінен келтірілген зияны үшін жауапкершілігі кеңейтілді. 

Интеллектуалды меншік құқығы көбірек ретке келтірілген. 
Бұл шағын салаға интеллектуалды меншік объектілерін сипаттай-
тын жалпы ережелер, интеллектуалды меншік құқығының пайда 
болу негіздері енгізілген. Сонымен қатар шарттық қатынастарды 
олардың құрылуына жəне интеллектуалды меншік объектілерінің 
қолданылуына байланысты реттейтін нормалар, сондай-ақ, олар-
ды иелену құқығын қорғау ережелері қарастырылған. 

Мұрагерлік құқық та елеулі өзгерістерге ұшырады. Енді ол 
меншікті иелену бойынша меншік құқығының жəне басқа да зат-
тай құқықтардың жеке шағын саласы болып табылатын меншікке 
иелік ету бойынша мүмкіндіктер толықтығына негізделеді. 
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Сонымен бірге мұрагерлік, мұрагерліктің құрамы, жалпы ортақ 
мүлікті мұраға алу, мұрагерлер жəне лайықсыз мұрагерлерді мұра 
алудан шығарып тастау жəне т.с.с. туралы жалпы ережелерге 
маңызды орын берілген. 

Жоғарыда айтылғандарға (меншікке иелік ету бойынша 
мүмкіндіктердің толықтығы туралы) мұра қалдыру еркіндігінің 
кеңейтілуі негізделген, талап қойылған өсиет ұғымы пайда бол-
ды, мұраның ішіндегі мұрагерлердің міндетті үлесі азайтылды, 
өсиеттің құпиялылығана қойылатын талаптар күшейтілді, сондай-
ақ құпиялы өсиет қалдыру мүмкіндігі қарастырылған. Заң бойынша 
бесінші туыстық дəрежесіндегі туыстар, сонымен қатар заңнамада 
қарастырылған талаптар сақталған жағдайда өгей əкесіне, не өгей 
шешесіне еріп келген аға-інілері мен апа-қарындастары (сіңлілері), 
өгей ұлдары, өгей қыздары, өгей əкесі жəне өгей шешесі мұрагерлер 
ретінде шақырылады.

ҚР АК-іне халықаралық жеке құқық туралы бөлім енгізілген. 
Бұл шетел элементімен азаматтық құқықтық қатынастарды құру 
саласының кеңеюінің  жəне олардың азаматтық құқық реттейтін 
субъектілік құрамы бойынша «дəстүрлі» қатынастар саласына 
үйлесімді қосылуының заңды нəтижесі.

Азаматтық кодекстің ерекше бөлімін сипаттай отырып, оның 
ішінде тауарларды, жұмыстарды жəне қызмет көрсетулерді өтел-
мелі өткізу бойынша тауар-ақша қатынастарының, сондай-ақ 
лайықсыз алмастырудың негізінде құралатын кейбір қатынастар-
дың шарттың еркіндігін толық көлемде қамтамасыз етіліп рет-
телген деп талдап қорытуға болады. Сонымен бірге оларға 
қатысушылардың құқықтары жауапкершілік механизмін жалпы 
салада жəне шарттық қатынастардың жекелеген түрлеріне қатыс-
ты мұқият регламенттеу жəне бекіту арқылы берік қорғалған. 

Бұрынырақ үстіртін көрсетілгендей, мүлікке иелік етудің 
құқықтық түрлері кеңейтілген. Əрекеттегі азаматтық заңнаманың 
нормалары тауар айналымын тұрақты ұстап тұруға қабілетті. 
Олар салаға мүлік мəртебесі берілген (шығармашылық, интел-
лектуалды қызметтің объектіленген нəтижелері, тауар айналы-
мына қатысушыларды дербестендіру құралдары тұспалданып 
отыр) объектілерді көбірек тартады. Азаматтық-құқықтық нор-
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малар бағалы қағаздар нарығындағы қатынастарды, құқықтық 
регламенттеудің негіздерін белгілейді.

Қорыта келе, Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы 
жалпы кемеліне жетуге жақын деуге болады. Алайда жеке құқық-
тық нормалардың мүліктік қатынастарды тұрақты түрде реттеп 
отыруын үздіксіз қадағалап отыру керек. 

Оның құқықтық механизмінің əдістері, принциптері жəне 
басқа да бөліктері толықтай жəне бүтіндей Ерекше бөлімнің нор-
маларына əсер етеді. Олардың іс жүзінде қолданылуы жалпы 
сипаттағы нормалардың Ерекше бөлім нормаларында көрсетілуі 
туралы мəселені өзекті мəселе ретінде қойған жəне қойып та отыр. 
АК жалпы нормалары мен арнайы заңнама нормаларының өзара 
əрекеттесуі жөніндегі мəселе де шиеленісіп отыр.   

Біздің осы оқулық шеңберіндегі міндетіміз — қажеттігіне қарай 
ғылыми талдауға да, сот тəжірибесінің мысалдарына да жүгіне 
отырып, Ерекше бөлім институттарына жалпы сипаттама беру бо-
лып табылады. 
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1 ТАРАУ

САТЫП АЛУ-САТУ. АЙЫРБАС 

§ 1. Сатып алу-сату шарты туралы ұғым 
жəне оның элементтері

Сатып алу-сату шарты — бұл шарттық құқықтық қатынастар-
дың кез-келген мүліктің (азаматтық айналымнан алып тасталған 
мүлікті қоспағанда) бір субъектіден, екінші субъектіге өтеусіз та-
бысталуын анықтайтын түрі. Əрекеттегі азаматтық құқықта оның 
бірқатар түрлері қарастырылған. 

ҚР АК-іне сатып алу-сату шартының белгілі-бір түрлерінің 
ерекшеліктерін қарастыратын нормалардың енгізілуі осы шарт 
қолданылатын қоғамдық өмір салаларының əр түрлілігімен байла-
нысты. Табысталуын сатып алу-сату шартының белгілі-бір түрлері 
қамтамасыз ететін мүліктік объектілердің құқықтық режимінің 
ерекшеліктері ескерілген. 

Аталған құқықтық қатынастарға кімнің қатысатындығының 
құқықтық мəні бар. Субъектілердің қатынастарында сатып алу-сату 
шарты құқықтық құрылыс ретінде оған сəйкес табысталып отырған 
объектілерге қатысты болғандай əмбебап болып табылады.  

Жеке кəсіпкерлердің арасында тауар алмасуды жанама шарт-
тармен қатар, қызметін жеке меншіктің негізінде жүзеге асыратын 
субъектілер мен мемлекеттік меншікке негізделген субъектілердің 
арасындағы қатынастарды реттейтін шарттар да қолданылады. 
Бұл арада сөз мемлекеттік сатып алулар туралы болып отыр. 
Мемлекеттік сатып алулар шеңберінде жасалатын сатып алу-сату 
шарты субъектілер құрамының, оны жасау тəртібінің өзгешелігімен 
жəне басқа да бірнеше параметрлерімен ерекшеленеді.

Негізінен, кез-келген, тіпті жеткізу шарты немесе сатып алу-
сату шартының басқа да түрлері болсын, шарттың маңызды ерек-
ше белгілері бар. 
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Бұл арада алуан түрлілігіне қарамастан, сатып алу-сату шарты-
ның жолы ұзақ тұрақталған азаматтық-құқықтық шарттардың 
жəне ең негізгі ережелер селекциясының бірі болып табылатынын 
айта кету керек.

Яғни, елеулі құқықтық белгілердің, тараптардың негізгі құқық-
тары мен міндеттерінің мəні кез-келген шарт түрінде сақталады. 

Сатып алу-сату шарты арқылы қол жеткізілетін құқықтық 
мақсаттарға назар аударайық.

Сатып алу-сату шартына деген көзқарас мүліктің сатып алу 
тарабының меншігіне табысталуын қарастыратын шартқа деген 
көзқараспен бірдей. ҚР АК 270 б. 3 т. (Жалпы бөлім) сəйкес, оның 
меншік құқығының үшінші тарапқа табысталуына жағдай жасай-
тыны сөзсіз.    

Қазақстан Республикасы аумағында СРО мен 1991 ж. республи-
калар Одағының Азаматтық заңнама негіздерінің іске қосылуына 
байланысты аталған шарт мүліктің сатып алушының меншігіне, 
толық шаруашылық иелігіне немесе жедел басқаруына табыста-
луын анықтайтын шарт ретінде қарастырылатын болды. Басқаша 
айтқанда, сатып алу-сату шартының əрекеттегі заңнамадағы тұжы-
рымдамасына ұқсас тұжырымдамасы 1991 жылы пайда болды. 

Аталған тұжырымдамада заң шығарушылар мемлекеттік мен-
шік түрімен қатар жеке меншік түрінің пайда болатынын, сатып 
алу-сату қатынастарына қатысатын субъектілердің ұйымдастыру-
құқықтық формаларының өзгеретінін ескерген. 

Сатып алу-сату шартында мүлікті шаруашылық жүргізу құқы-
ғында иеленетін мемлекеттік кəсіпорын (республикалық немесе 
коммуналдық) сатып алушы болған жағдайда ҚР АК 196—201 
баптарын ескеру қажет.

Шаруашылық жүргізу құқығы меншік құқығынан туындайтын 
заттық құқық болып табылады жəне сондықтан да шаруашылық 
жүргізетін мемлекеттік кəсіпорын мүлік сатып алған кезде 
ешқандай қиындық туындамауы тиіс (мүліктен айыруға қарағанда). 
Іс жүзінде, сатып алу-сату қатынастарындағы аталған заттық 
құқық сатып алушыға да, мемлекеттік кəсіпорынға да мемлекеттің 
немесе əкімшілік-аумақтық бірліктің мүдделерін заңда тікелей 
көрсетілгендіктен арнайы өкілеттік алмай білдіруге мүмкіндік 
береді.
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Заңдық проблемалар мемлекеттік мекеменің ҚР «Мемлекеттік 
сатып алулар туралы» Заңына сəйкес сатып алу-сату шартын сатып 
алушы ретінде жасасуы барысына қатысты пайда болуы мүмкін.

Кейбір жағдайларда мүдделі мемлекеттік органдар, оның ішінде 
прокуратура органдары сотқа мемлекеттік кəсіпорындар жасаған 
сатып алу-сату шарттарын жарамсыз деп тану туралы талап бере 
алады. 

ҚР АК-інде тікелей тыйым салулардың қарастырылмағанды-
ғына қарамастан, сатып алу-сату шартын жасасуға кедергілер ар-
найы заңнаманың ықпалынан пайда болуы мүмкін екендігін еске-
ру керек. 

Көбінесе мемлекеттік кəсіпорын сатып алу-сату шартын сатып 
алу-сату нысаны, əдетте, бір қаржылық жылға құрастырылатын 
сатып алулар жоспарына енгізілген жағдайда жасаса алады.

Мүлікке жедел басқару құқығымен иелік ететін мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорын сатып алушы ретінде қатысатын сатып алу-
сату шарттарын жасасу жағдайлары өзгешелеу келеді. Мұндай 
жағдайда сатып алу-сату шартын жасасуға мемлекеттік қазыналық 
кəсіпорынның құзіреті алдын ала белгіленбейтін болады. Яғни, 
қазыналық кəсіпорын мүлікті өзінің мүлік иелену, пайдалану жəне 
жұмсау бойынша өкілеттілігінің себебінен сатып алып отырған бо-
луы мүмкін.    

Кейбір жағдайларда сатып алу-сату шарты қазыналық кə-
сіпорынның балансындағы мүлікке қатысты меншіктенуші қыз-
метін атқаратын орган келісімімен жасалады.

Яғни, мəміленің жасалуы уəкілетті органнан мүлікті иелену 
бойынша тиісті өкілеттіктерді алуды талап ететін болады. Сонымен 
қатар бұл арада қазыналық кəсіпорынның құқықтарын жүзеге 
асыруында мүлікті шаруашылық жүргізу құқығын иеленетін 
кəсіпорын туралы айтылған кезде сөз етілгендей арнайы тəртібін 
ескеру қажет.

Мемлекеттік мекеме мен жеке меншік мекеменің сатып алушы 
ретінде сатып алу-сату шартын жасасуының бірқатар ерекшеліктері 
бар. Құқықтық жағдайының ерекше болу себебінен, мемлекеттік 
мекеме өзіне тиісті қызметтерін жүзеге асыруға қажетті мүліктік 
объектілердің белгілі-бір шеңберін ғана сатып алуға құқылы. 
Осыдан заңды тұлғаның құқық қабілеті нақты келісім, оған қоса 
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жеке сатып алу-сату шарттарын жасасу қабілетіне тікелей əсер 
етеді деген қорытындыға келуге болады. Бұл арада заңды тұлға 
қызметінің дерексіздендірілген бағыттары туралы айтылып отыр. 

Сатушы ретінде мемлекеттік меншік түріне негізделген заңды 
тұлғалардың сатып алу-сату шартын жасасуы кезінде көптеген 
шектеулер туындайтынын айта кету керек.  Бұған мемлекеттік 
меншік түріне негізделген заңды тұлғаға жекешелендіру туралы 
заңнамаға сəйкес тікелей мүлік сату рұқсат етілетін жағдайлар 
жатпайды (ғимараттардың, құрылыстардың мүліктерін, мүліктік 
кешендер құрамындағы басқа да мүліктерді сатуға рұқсат етіледі). 

ҚР АК 406 бабына сəйкес (жария анықтамасы): «Сатып алу-
сату шарты бойынша бір тарап (сатушы) мүлікті (тауарды) екінші 
тараптың (сатып алушының) меншігіне, шаруашылық жүргізуіне 
немесе жедел басқаруына беруге міндеттенеді, ал сатып алушы 
бұл мүлікті (тауарды) қабылдауға жəне ол үшін белгілі бір ақша 
сомасын (бағасын) төлеуге міндеттенеді». Бұлай тұжырымдалған 
ой болуы мүмкін қатысушылар қатарын толық қамтуға мүмкіндік 
береді. Бір айта кететіні, оларға субъектілер ретінде  азаматтармен 
жəне заңды тұлғалармен қатар, мемлекеттік мекеме мен əкімшілік-
аумақтық бірліктер қатыса алады. 

Мемлекеттік кəсіпорын, қазыналық кəсіпорын немесе мем-
лекеттік мекеме сатып алушы болған жағдайда мүлік, сəй-
кесінше, олардың шаруашылық жүргізуіне, жедел басқаруына 
келіп түседі. Сонымен бірге меншік құқығы кəсіпорынның рес-
публикалық я коммуналдық болуына қарай  мемлекетте немесе 
əкімшілік-аумақтық бірлікте пайда болады.  Бұл мемлекеттік мен-
шік құқығына негізделген заңды тұлғалар шартты түрде бөліп 
шығарылған деген ойға алып келеді. Алайда, сонымен қатар бұл 
белгілі бір мақсаттар үшін мүліктерді оқшауландыру тұрғысынан 
өте маңызды. 

Осыған ұқсас, сатып алушы тарап жеке меншік мекеме болған 
жағдайда оның да өзінің сатып алған мүлкін жедел басқару құқығы 
пайда болады. Жеке меншік мекеме құрылтайшыларының (мекеме 
мүлкін меншіктенушілердің) ҚР «Коммерциялық емес ұйымдар ту-
ралы» Заңы нормаларының əсері ескеріліп жүзеге асатын меншік 
құқығы туындайтын болады.  



15

Келтірілген мысалдар сатып алу-сату шартының мəні əрдайым 
өзгеріссіз қалатынын көрнекі түрде көрсетіп отыр. Оның басты 
бағыты меншік құқығының бір субъектіден, екінші субъектіге 
ауысуын қамтамасыз ету болып табылады. Сатып алу-сату шар-
ты меншік құқығының ауысуын қамтамасыз етпейтін басқа 
шарттардан осы қасиетімен ерекшеленеді. Сонымен қатар оның 
барлық қасиеттерінің жиынтығы сатып алу-сату шартын меншік 
құқығының ауысуын қамтамасыз ете алатын басқа да шарттардан 
айрықша етеді. 

ҚР АК-іне толықтыру енгізілген. 406 бап мазмұны төмендегідей 
6-шы тармақпен толықтырылды (2010 жылдың 21 қазанында 
заңды күшіне енді): «Сот шешімдерін орындау үшін белгіленген 
тəртіппен мүлікті сату кезінде сот орындаушысы сатушы ретінде 
шығады». 

Аталған норманың енгізілгені орынды деп есептеу қиын жəне 
оның қолданылуы көптеген сауалдардың пайда болуына алып 
келетіні сөзсіз. Оның үстіне, біздің пікірімізше, аталған норма 
екі түрлі қатынастарды реттеуге арналған. Біріншіден, егер мүлік 
соттың шешімімен тəркіленген жəне мемлекеттің меншігіне өткен 
болса, онда сот орындаушысы мемлекеттің өкілі ретінде таны-
лып, мемлекеттің сатып алу-сату келісімі бойынша құқықтары 
мен міндеттерін орындайды. Екіншіден, егер сот орындаушысы 
борышкердің өндіріп алынуы тиіс мүлкін сататын болса, онда 
орындаушысы қатысатын құқықтық қатынас түп негізі бойынша 
комиссиялық құқықтық қатынасқа ұқсас болады. Бұл жағдайда 
басқа да құқықтық қатынастардың элементтерінің байқалатынын 
ескеру қажет.   

Сатып алу-сату шартының меншік құқығын беру қасиеті 
ол бойынша қарсы берілетін ұсыныстың құнына, сондай-ақ 
тараптардың арасында шартты жасасу жəне орындау барысының 
əр түрлі кезеңдерінде қайта үйлестірілетін ерекше тəуекелдеріне 
əсер етеді.

Жоғарыда айтылғандай, сатып алу-сату мүлікті екінші тараптың 
меншігіне өтелмелі адалау бойынша барлық шарт түрлерін 
қамтиды. Одан бұрынырақ, жеткізілім, контрактация, энергия-
мен жабдықтау туралы дербес шарттар сатып алу-сату шартының 
түрлері ретінде қарастырылған. 
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Сондай-ақ бөлшек сатып алу-сату шарты, кəсіпорындарды са-
тып алу-сату шарты қарастырылған. Біздің заңнамамызға Ресей 
Федерациясы Азаматтық кодексінің екінші бөлігінде бекітілген 
жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату туралы жалпы нормалар 
енгізілмеген. Біздің ойымызша, осы сияқты нормалардың біздің 
азаматтық заңнамамызға енгізілуі артық болмас еді. 

Аталған шарттардың барлығы ҚР АК ерекше бөлімінің 25 
тарауындағы жалпы ережелердің қолданылуымен жасалады. 
Сонымен қатар сатып алу-сату шартының барлық түрлері үшін 
көзделген арнайы нормалар да қолданылады.   

ҚР АК арнайы нормаларынан басқа кейбір актілері осы еңбекте 
қолданылған өзге де арнайы заңнаманың нормалары ретінде 
əрекет ететін болады. ҚР АК 406 б. 5 т. сəйкес, сатып алу-сату 
шарттарының жекелеген түрлеріне (бөлшек саудамен сатып алу-
сату, тауарлар жеткізілімі, энергиямен жабдықтау, контрактация, 
кəсіпорынды сату) шарттарына, егер ҚР АК ережелерінде бұл 
түрлердің шарттары туралы ерекше көзделмесе, 25 тараудың 1 па-
раграфында көзделген жалпы ережелер қолданылады. Біз мəтінде 
аталған норманың жəне басқа да заңнаманың көрсетілуі орынды 
деп есептейміз.

Сатып алу-сатудың меншікке меншік құқығының немесе басқа 
да заттық құқықтардың1 объектісі болуы тиіс жеке-белгіленген 
заттардың табысталуына бағытталған шарт ретінде бағалануы 
сатудың, мысалы мүліктік құқықтарды сатудың, өзгешелігін 
ескеруді талап етеді. 

 Бағалы қағаздар мен валюталық құндылықтардың  сатып 
алу-сатуына егер заңнамада оларды сатып алу-сатудың арнайы 
ережелері көзделмесе, жалпы ережелер қолданылады. Сонымен 
қатар бөлшек сатып алу-сатуға, тауарлар жеткізіліміне, энергиямен 
қамтуға, келісім-шарт жасасуға да арнайы нормаларды қолдануға 
болады. 

Алайда біз жалпы ережелердің мəнін төмендетпеуіміз керек, 
себебі нақ солардың көмегімен көптеген даулы жағдайлар шешіледі. 
Сондай-ақ сатып алу-сату шарты туралы жалпы ережелердің ғана 
емес, сонымен қатар ҚР АК міндеттеме мен шарт туралы жалпы 

1 Вещные права в Республике Казахстан / Жауапты редактор, з.ғ.д., М. К. Сулей-
менов.— Алматы: Жеті Жарғы, 1999.— 24 б. 
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ережелерді, заттық құқық ережелерін, азаматтық заңнама баста-
маларын (принциптерін) қарастыратын нормаларының (Жалпы 
бөлімі) қолданылуының мəні зор. 

Енді шарттың өзіне сипаттама беріп өтейік. Сатып алу-сату 
консенсуалды шарт болып табылады. Ол тараптар барлық елеулі 
талаптар бойынша бір келісімге келген кезден бастап жасалған (са-
тып алу-сату шарты орындалған) болып есептеледі. Шарттың жа-
салу жəне орындалу уақыттарының бірдей болуы (жасалған кезде 
орындалатын шарттар) бұл ережеге əсер етпейді. 

Сатып алу-сату шарты өтелмелі шарт болып табылады. 
Тауардың берілуі оның орнына сатып алу құнының берілуін та-
лап етеді. Бұл жағдайда сатып алу құны көбінесе тауардың 
экономикалық эквиваленті болып табылмайды. Бұл арада шартта 
əділетсіз келісімнің белгілері болмау керек жəне баға белгілеу ту-
ралы императивтік нормалар бұзылмауы тиіс. 

Оның өтелмелі сипаты іс-əрекетке қабілетсіз жəне кəмелетке 
толмаған тұлғалардың құқықтарын қорғау, сонымен қатар 
мемлекеттің мүліктік аясын əртүрлі қаржылық айла-амалдардан 
сақтау негізінде қорғалуы тиіс. Сатып алу-сату шарттарын жаса-
су кезінде өтелмелілік ережесінен біршама ауытқушылық та орын 
алуы мүмкін (мұндай жағдайларда ішінара өтелмелілік туралы 
айту орынды болар). Өзінің заңдық түп негізі бойынша мұндай 
жағдайда шартты келісім болуы да мүмкін. Мысалы, белгілі бір 
жағдайда, мыңыншы сатып алу шарты жасалған кезде фирма үлкен 
жеңілдік береді.

Бір-біріне қарсы бағытталған тараптардың субъективті құ-
қықтары мен міндеттері сатып алу-сату шартын өзара келісім 
ретінде сипаттауға мүмкіндік береді. Бұл арада сөз осы шарттың 
мəнін көрсететін құқықтар мен міндеттер туралы болып отыр. 
Құқықтар мен міндеттердің көмекші көлемі өзаралықтан 
ауытқушылық болып табылуы да мүмкін. 

Жоғарыда көрсетілгендей, сатып алу-сату мүлікті меншік-
тенушінің (басқа құқықтық иесінің)1 ауысуына себеп болады. 
Көрсетілген белгі, сондай-ақ осы шарттың ерекше мазмұны атал-
мыш шарттың мүлікті жалдау (аренда), мердігерлік, сыйға беру 
жəне басқа да шарттардан толықтай тəуелсіз деген қорытынды 
жасауға мүмкіндік береді. 

1 7 бетті қайта қараңыз.
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Алайда сатып алу-сату шарты туралы нормалар басқа да 
шарттық-құқықтық қатынастарда қолданылады. Бұл сатып алу-
сату шарты жəне басқа да кейбір шарт түрлері туралы нормалардың 
«кері байланысы» бар екендігін көрсетіп отыр. Атап айтқанда, 
мұндай жағдай мердігерлік қатынастарда орын алады. Өз мате-
риалдарынан жұмыс жасап отырған мердігер сатушының рөлін 
атқарады. Сатып алу-сату туралы нормалар басқа да жағдайларда 
ескерілуі мүмкін. 

Мысалы, кейіннен меншік құқығының жалға берушіден 
жалға алушыға көшуін қарастыратын мүлікті жалдау шарты жа-
салуы мүмкін. Мұндай шарттар өзінің заңдық түп негізі бойын-
ша құрамында мүліктік жалдау элементтері де, сатып алу-сату 
элементтері де бар аралас шарттар ретінде сипаттала алады. 

Біздің пікірімізше, басқа шарттық-құқықтық қатынастар сияқты, 
сатып алу-сату шартының элементтері мыналар болуы мүмкін: 
субъект, объект жəне мазмұн. Шарттың элементтеріне оның та-
раптары, нысаны, бағасы (өтелмелі шарттарда), мерзімі, түрі жəне 
мазмұны, яғни тараптардың құқықтары мен міндеттері жатады 
деп тұжырымдаған И. В. Елисеевтің жəне басқа да авторлардың 
пікірлерімен келісуге болады1. 

Мұндай тəсіл азаматтық құқықтың ең терең қалыптасқан 
теориялық ережелеріне кері əсер тигізеді жəне қандай да 
бір ұғымның шынайы мəнін бүркемелейді. Сатып алу-сату 
қатынастарын үш мəндік мағынада көрсетуге болады. 

Біріншіден, бұл сатып алу-сатудың экономикалық қатынасы. 
Екіншіден, бұл адамдардың санасынан өтетін жəне құқық нор-
маларымен бекітілген субъективті идеологиялық қатынас. Жəне 
де, сатып алу-сату шарты — бұл азаматтық құқық нормаларының 
жиынтығы. Айырбас материалдық қатынас ретінде құқықтық рет-
теуден тыс əрекет етеді. Соның арқасында жаңа түрге — құқықтық 
қатынас түріне айналады.

Шарттың түрі, талабы заңдық техниканың тұлғалардың белгілі 
бір əрекеттерін азаматтық-құқықтық шартқа рəсімдеуге, олардың 
құқықтары мен міндеттерін бекітуге мүмкіндік беретін тəсілдері 
болып табылады. 

1 Тархов В. А. Гражданское право. Жалпы бөлім.— Чебоксары: Чув. кітап ба-
спасы, 1997.— 99 б.
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Сатып алу-сату шартының түрі оның бағасына, субъектілеріне 
жəне басқа да заңнамалық немесе шарттық талаптарға қарай 
анықталады. Оған қатысты ҚР АК 152 бабында бекітілген келісім 
түрі туралы жалпы ережелер қолданылады. 

Жасалған сəтте орындалатын келісімдерді жəне (жүз) ең 
төменгі есептік көрсеткіштен астам соманы құрайтын келісімдерді 
қоспағанда, кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыру барысында жасала-
тын келісімдердің барлығы жазбаша түрде жасалу керек.

ҚР 2007 жылдың 26 шілдесіндегі «Жылжымайтын мүлікке 
құқықтарды жəне онымен жасалатын келісімдерді мемлекеттік 
тіркеу туралы» № 310 Заңының 4 б. сəйкес, меншік құқығы, 
шаруашылық жүргізу құқығы жəне жедел басқару құқығы міндетті 
мемлекеттік тіркеуден өтуі тиіс. Сəйкесінше, меншік құқығының 
немесе басқа да заттық құқықтың көшуін қамтамасыз еткен 
келісімдер туралы мағлұматтар белгіленетін болады.  

Заңнамада келісімнің жазбаша түріне қосымша талаптар 
белгіленуі мүмкін. Мысалы, ҚР АК 494 бабы кəсіпорындарды са-
тып алу-сату шарты тараптар қол қойған бір құжатты құрастыру 
арқылы жазбаша түрде жасалатынын қарастырған. Оған міндетті 
түрде түгендеу актісі, бухгалтерлік баланс, тəуелсіз аудитордың 
кəсіпорынның құрамы мен құны туралы қорытындысы тіркелуі 
тиіс.

Өзге жылжымайтын мүлікті сату шарттары сияқты, кəсіпорын-
дарды сату шарттары мемлекеттік тіркеуге жатады жəне мемлекет-
тік тіркеуден өткен сəттен бастап жасалған болып есептеледі.

Жоғарыда айтылғандай, сатып алу-сату шартының тарапта-
ры ретінде кез-келген құқықтық қабілеті бар азаматтық құқық 
субъектілері: жеке тұлғалар, заңды тұлғалар, əкімшілік-аумақтық 
бірліктер, мемлекет шақырылуы мүмкін. Сатып алу-сату шартының 
қайсысы, кəсіпкерлік я кəсіпкерлік емес, бөлшек сатып алу-сату я 
мемлекеттік кəсіпорындарды жекешелендіру шартының жасалып 
отырғанына қарай олардың қатысушыларының құрамы да өзге-
реді. Қандай жағдайда да қатысушылар құрамының ерекшеліктерін 
біз төменде сатып алу-сату шартының жекелеген түрлері бойынша 
қарастырамыз.

Осы арада ең түбегейлі ережелерді атап өтейік. Арнайы құқық-
тық қабілеті бар заңды тұлғалар сатып алу-сату қатынастарына 
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арнайы (жарғылық) құқықтық қабілет шеңберінде ғана қатыса 
алады, яғни бұл жерде оның қандай да бір жалпы шеңбері тура-
лы айтылып отырған жоқ, құқықтық қабілеттіліктің көлемі əрбір 
құқықтық қатынас бойынша нақтылану керек. 

Кейбір жағдайларда жекелеген мүліктік объектілерді сатып алу-
сату шартын жасасу үшін заңды тұлғаның жалпы бар құқықтық 
қабілеттілігі жеткіліксіз болады. Бұл жағдайда заңды тұлғаның 
арнайы құқықтық қабілеттілігінің бар болу қажеттігін білдіретін 
арнайы рұқсаттың (лицензияның) болуы қажет.

Нысанды түрде мемлекеттің құқықтық қабілеттілігі шектел-
меген. Десек те, ол жасайтын шарттардың сипаты мен мазмұнын 
мемлекет орындайтын экономикалық жəне басқа да қызметтері 
анықтайды.  

Жеке тұлғалардың сатып алу-сату шарттарын жасасу мүмкін-
дігіне олардың құқықтық қабілеттілігі мен əрекеттілігінің көлемі 
əсер етеді. Мысалы, əрекеттілігі шектелген адамдар тек ұсақ-түйек 
тұрмыстық келісімдерді жасауға ғана құқылы, басқа келісімдерді 
олар өздерінің қамқоршысының келісімімен жасаса алады (ҚР АК 
27 б. 1 т.). Іс-əрекетке қабілетсіз адамдардың атынан келісімдерді 
қамқоршылары немесе басқа заңды өкілдер заңнама талаптарын 
сақтай отырып жасауға құқылы. Яғни, өз бетінше келісім жасауға 
мүмкіндігі жоқ, іс-əрекетке қабілетсіз жеке тұлғалар құқықтық 
қатынастар тарабын қабылдауы мүмкін. 

ҚР АК 10 бабы жеке тұлғаның құқықтық қабілеттілігін заң 
актілерінде қарастырылған тəртіппен жəне негіздер бойынша шек-
теуге жол береді. Мысалы, тұлғаға белгілі бір қызмет түрімен ай-
налысу құқығынан айыру түрінде қосымша қылмыстық жазалау 
шарасы қолданыла алады. Мұндай жағдайда тұлғаның белгілі бір 
келісімдерді, атап айтқанда, кəсіпкерлік саладағы сатып алу-сату 
шарттарын жасасу қабілеті болмауы мүмкін. Бұл арада келісімді 
жеке өзіне де, өкіл арқылы да жасауға болмайды.

Іс жүзінде жеке тұлғаның құқықтық қабілеттілігіне əсер ету 
жағдайлары сирек кездеседі. Тұлғаны құқықтық қабілеттілігінен 
толық айыру мүмкін емес.

Егер жеке тұлға жүйелі сауда-саттық қызметімен айналысатын 
болса, онда ол шарттарды оны өткізу тəртібімен жеке кəсіпкер 
мəртебесін иеленген соң ғана жасаса алады немесе бұл қызметті 
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заңды тұлға жүзеге асыруы мүмкін. Əдетте, кəсіпкерлік қызметті 
коммерциялық тұлғалар жүзеге асырады. Алайда, егер заңнамада 
қарастырылған талаптар сақталатын болса, бұл қызметті ком-
мерциялық емес ұйымдар да атқара алады.

«Құқықтық қатынас субъектісіне дербес жəне мүліктік 
оқшауланған, құқықтарға ие жəне міндеттер жүктелген тұлғалар 
жатады»1. Өзге мемлекеттердің азаматтық (меншікті) құқығы 
сияқты, Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы да 
құқықтық қатынастарға адамдар қауымдастықтарының (жай 
серіктестіктердің) қатысуын қарастырған. Бірақ бұл келтірілген 
анықтаманың дұрыстығына күмəн келтірмейді. 

Сонымен қатар сатып алу-сату шартының объектісі азаматтық-
құқықтық шарттарда да, құқықтық қатынастар объектілері мате-
риалдық (заттық), заңдық, идеологиялық болып бөлінеді. Сатып 
алу-сату шартының өзіндік нысаны, заңдық жəне идеологиялық 
объектілері бар. 

Қазіргі жағдайларда құқықтық қатынастардың барлық объек-
тілері маңызды. Алайда заманауи өндірістің артуы, тауарлар но-
менклатурасы мен пайдалану міндеттерінің кеңеюі сатып алы-
нып отырған тауардың қандай да бір ерекше пайдалану міндеті 
бар болған жағдайларда сатып алу-сату шартының нысанына 
қойылатын талаптардың жоғарылуына алып келеді. Олардың 
тікелей шарт  нормаларында жеткілікті бекітілмеуі сатып алу-сату 
нысанында жаңылыстардың немесе қателердің туындауына алып 
келуі мүмкін.

Бөлшек сатып алу-сату шарты жасалған жағдайларда заң 
шығарушы сатылатын өнімнің сапасына, қауіпсіздігіне қойылатын 
талаптарды тікелей нормативтік актілерде бекіте отырып, 
тұтынушының алатын орнын барынша күшейтуге ұмтылады.

Заттар сатып алу-сату шартының ең кеңінен тараған нысаны 
болып табылады. Тауарларға кез-келген заттар жатады: жылжы-
малы жəне жылжымайтын, ерекше немесе жеке қасиеттерімен 
анықталған заттар. Оның үстіне, ерекше мүлік жеке белгіленген 
мүліктің белгілерін иелене отырып, басқа тауарлардан оқшаулануы 
керек. Содан кейін ол сатып алу-сатудың нысанына айналады. 
Оқшауланбаған ерекше тауарды сату кезінде сатып алу-сату ныса-
ны зат емес, мүліктік құқық болып табылады. 

1 Тархов В. А., указ. раб.— С. 109.
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Сатып алу-сату шартының нысаны «болашақ заттар» болған 
кезде де дəл осы жағдай орын алады. Тауар əлі өндірілмеген не-
месе тауар табиғатта əлі мүлде жоқ. 

Батыс Еуропа елдерінің сауда құқығының доктринасында 
үш əр түрлі тəсіл бар: біріншіден, сатушы кез-келген жағдайда 
шартта көрсетілген заттың (ол табиғатта бар делік) табысталу-
ын қамтамасыз ету керек, егер ол өзінің шартты орындамауының 
себебі ырық бермейтін күш жағдайлары болғанын дəлелдемесе, ол 
шартты бұзушы болып танылады; екіншіден, егер тауар сатушыға 
байланысты емес себептермен жасалмай қалса, шарт «заттың жоқ 
болу» себебінен өзінің күшінен айырылады; үшіншіден, егер са-
тып алушы өзіне белгілі себептермен тауардың қалай да болса 
оған жеткізілетініне сенген болса, онда шарттың нысаны тауар 
емес, «сатып алушының сенімі» болып табылады1.

Бұл мысал негізі мағынаны көрсету үшін келтірілген: шарттың 
нысанының сипаты, ең алдымен, сатып алу-сату шарттарының орын-
далмау, тиісті дəрежеде орындалмау қауіптерінің үйлестірілуіне 
жəне тараптардың құқықтары мен міндеттеріне əсер етеді. 

Нысанның ерекшеліктері сондай-ақ сатып алу-сатудың жасалу 
режиміне де əсер ететін болады, мысалы, шетел валютасының сау-
дасы ҚР 2005 жылдың 13 маусымындағы «Валюталық реттеу жəне 
валюталық бақылау туралы» № 57-ІІІ Заңына жəне оның орында-
луы үшін қабылданған заңға сəйкес нормативтік актілерге сəйкес 
жүзеге асырылатын болады. Бағалы қағаздар айналымы (Қазақстан 
Республикасының 2003 жылдың 2 шілдесіндегі «Бағалы қағаздар 
нарығы туралы» № 461-ІІ Заңы) басқа заңнамалық жəне заңға 
сəйкес нормативтік актілермен регламенттеледі. 

Азаматтық айналымда шектелген заттардың саудасы ҚР 2009 
жылдың 18 қыркүйегіндегі «Халықтың денсаулығы жəне денсаулық 
сақтау жүйесі туралы» Кодексімен, Қазақстан Республикасының 
1998 жылдың 30 желтоқсанындағы «Жекелеген қару түрлерінің 
айналымын мемлекеттік бақылау туралы» № 339-1 Заңымен 
белгіленген ережелерге, Қазақстан Республикасы Министрлер 
Кабинетінің 1993 ж. 15 қаңтарындағы № 35 қаулысымен бекітілген 
Қазақстан Республикасындағы рұқсат ету жүйесі туралы Ережесіне 
жəне т.б. сəйкес жүзеге асырылады. 

1 Марш П. Д. В. Англия, Франция жəне Германияның салыстырмалы келісім-
шарт құқығы.— Алматы: «Дəнекер», 1999.— 413 б.  
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Біздің заңнамамызда мүліктік құқықтар алғашқы рет сатып алу-
сату шартының нысанына Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Жер қатынастарын əрі қарай жетілдіру туралы» Жарлығымен 
енгізілді. Осыдан кейін жер мұрагерлікке алынатын жер телімін 
өмір бойы иелену құқығын өтелмелі иесіздендіруге (сатуға) рұқсат 
етілетін болды1. 

Қазіргі кезде мүліктік құқықтардың сатып алу-сату шартының 
объектісі болуына қатысты жалпы сипаттағы норма ҚР АК 406 б. 
4 т. бекітілген. 

Мүліктік қатынастарды өтелмелі беру бойынша келісімдер 
көбінесе тауар биржаларында жасалады. ҚР 2009 жылдың 4 
мамырындағы «Тауар биржалары туралы» № 155-IV Заңының 13 
тармақшасына сəйкес: «опциялық мəміле — бұл сатып алушыға 
сатушыдан биржалық тауарды орындау бағасы бойынша опци-
онды белгілі бір уақыт мерзімі ішінде немесе белгіленген күнге 
(опционның мерзімінің өтетін күніне) сыйақыға сатып алу неме-
се сату құқығын (міндеттемелерсіз) беретін мəміле. Фьючерстік 
келісімдерге қатысты жағдайлар да осыған ұқсас.

Аталған заңның 1 б. 20 тармақшасы бойынша: «фьючерстік 
келісім — бұл кепілді төлейтін биржалық келісім, онымен есеп 
айырысу — клиринктік орталық арқылы жүзеге асырылады жəне 
ол тауар биржасында шұғыл келісім-шарт арқылы орындалады, 
сауда-саттыққа қатысушылар келісімді орнатқан мерзімдегі баға 
бойынша жүзеге асыру міндеттемесін өз мойнына жүктейді». 

Опциондық жəне фьючерстік келісімдер бойынша сатып алу-
сату нысаны, əрине, тек мүліктік құқықтар ғана болып табылмай-
ды. Мұндай келісімдер шын мəнінде барлық тауарға қатысты да, 
əлі өндірілмеген немесе нақты сатып алу-сату (жеткізу) шартының 
мақсаттары үшін оқшауланбаған да тауарға қатысты жасала ала-
ды. Нақты сатып алу-сату (жеткізу) шарты мүліктік құқықтарды 
беру туралы болуы мүмкін. Əрине, мүліктік құқықтарды сату 
жағдайлары мұнымен шектелмейді. Мысалы, ЖШС-тегі үлес жəне 
акциялар мүліктік құқықтарды сатып алу-сату арқылы сатылады. 

Біз патенттік құқықтардың берілуі де нысаны мүліктік құқықтар 
болып табылатын сатып алу-сату шартының жасалуына себеп бо-
луы мүмкін деп есептейміз. Бұл, əрине, дау туғызарлық мəселе. 

1 
 

САПП РК, 1994. № 17.— 165 бап.
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Интеллектуалды меншік объектілеріне мүліктік ерекше 
құқықтарды, оның ішінде патенттік құқықтарды табыстауға 
арналған жеке шарттар тобы бөліп көрсетілген. Жалпы, олар 
лицензиялық шарттар (келісімдер) деп аталады. Сонымен бірге 
мəндік тұрғыдан қарасақ, патенттік құқықтардың табысталуы, 
мысалы, олардың ерекше лицензия бойынша табысталуы, біздің 
пікірімізше,  олардың сатып алынуы-сатылуы болып табылады. 

Кемінде, бұл арада құрамында сатып алу-сату да, лицензиялық 
келісім де элементтері бар аралас шарт орын алып отыр.

Шарт нысаны туралы келісім сатып алу-сату шартының жалғыз 
міндетті (елеулі) талабы болып табылады. Егер шарт тауарлардың 
атауын жəне санын айқындауға мүмкіндік берсе, тауар туралы та-
лап келісілген деп есептеледі (407 б. 3 т.).   

Сатып алу-сату шартының ақысы тауарды алуға сатып алу-
шының немесе ол көрсеткен үшінші тұлғаның меншігіне ұсынған 
тараптың құқығы бар қарсы ақылы қанағаттандыру болып табыла-
ды. Ол шарт бойынша ҚР АК  385 б. 1 т. бекітілген баға белгілеу 
еркіндігіне негізделеді.

Тарифтерді, бағаларды, ставкаларды жəне басқаларды заң 
актілерінде қарастырылған жағдайларда уəкілдік берілген мем-
лекеттік органдар белгілейді. 

Орталықтандырылып белгіленген бағалар мен тарифтерден 
кəсіпкерлік қызмет субъектілерінің өздері белгілейтін бағалар мен 
тарифтерді айыра білу керек. 

Табиғи монополиялар субъектілері өткізетін тауарлардың 
бағалары орталықтандырылған тəртіппен белгіленеді. Мысалы, 
осыған қатысты Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 
жылдың 3 наурызындағы № 238 қаулысымен бекітілген Реттелетін 
нарықтарда баға белгілеу ережелері əрекет етеді. Жекелеген 
субъектілер топтары өткізетін тауарлар бағаларының мемлекеттік 
реттелуі ҚР 1998 жылдың 9 шілдесіндегі «Табиғи монополиялар 
жəне реттелетін нарықтар туралы» № 272-1 Заңында белгіленген. 

Нарықта басым немесе монополистік орын алған субъектілер-
дің нарықта өткізетін тауарларының бағалары жанама түрде 
реттеледі. Бұған аталған субъектілердің нарықта алған моно-
полиялық орнын пайдаланып тауар өткізетін жағдайлары кіреді. 
Бұл жағдайда баға белгілеу бойынша қатынастар көбінесе 
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Қазақстан Республикасының 2008 жылдың 25 желтоқсанында-    
ғы «Бəсекелестік туралы» № 112-IV Заңымен регламенттеледі.  

Тауарларды импорттау кезінде мемлекет болуы мүмкін дем-
пинг тұрғысында бақылау жүргізеді. Бұл орайда ҚР 1999 жылдың 
13 шілдесіндегі «Демпингке қарсы шаралар туралы» Заңы əрекет 
етеді. Аталған заңның 1 б. 6 тармақшасына сəйкес: «демпинг 
— бұл Қазақстан Республикасы аумағына қалыпты бағасынан 
арзан сатылатын тауарды жеткізу». Уəкілдік берілген орган 
демпингті анықтаған жағдайда аталған заңға сəйкес уақытша 
шаралар қабылдануы, демпингке қарсы баждар енгізілуі, немесе 
жабдықтаушы ҚР «Демпинге қарсы шаралар туралы» Заңының 
36-38 б.б. сəйкес бағалар бойынша міндеттемені мойнына алуы 
мүмкін. 

ҚР «Мемлекеттік кəсіпорын туралы» Заңының 40 бабында 
қазыналық кəсіпорын өткізетін тауарлардың бағасын уəкілдік 
берілген орган белгілейді делінген. Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 1999 жылдың 23 қазанындағы «Алкоголь өнімдеріне 
ең төменгі баға белгілеу туралы» Қаулысы алкоголь өніміне 
бағалардың ең төменгі шегін белгілейді. Заңнамада жекелеген 
тауарлардың немесе жекелеген сатушылар өткізетін тауарлардың 
бағаларын реттеудің басқа да жағдайлары қарастырылған. 

Басым жағдайларда баға шартта көрсетіледі. Егер шарттың құны 
ол шартта тікелей көрсетілмеген жəне талаптарының негізінде 
көрсетілуі мүмкін емес болса, бұл шарттың жарамдылығына əсер 
етпейді. Бұл жағдайда тауардың бағасына əдетте қойылатын та-
лаптар ескерілетін болады, яғни тауардың нарықтық бағасы негізге 
алынады. 

Баға тауардың салмағына қарай белгіленбеген жағдайда, егер 
бұл туралы тауардың өзгешелігі көзделмесе, таза салмағы бой-
ынша анықталады. Бұл сатып алушы үшін, əсіресе, ыдыстың 
салмағы ауыр немесе тауар қымбат болып, салмақтағы мардым-
сыз ауытқушылық тауардың едəуір қымбаттауына əкеліп соғатын 
жағдайларда, өте қолайлы ереже болып табылады. 

Егер шартта тауар бағасын (өзіндік құн, шығынды жəне т.б.) 
көрсететін көрсеткіштерге қарай тауар бағасының өзгеруі тиіс 
екендігі көзделсе, бірақ бағаны қайта қарау əдісі белгіленбесе, баға 
көрсеткіштердің шарт жасасу кезіндегі жəне тауар беру жөніндегі 
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міндетті орындау кезіндегі арақатынасын негізге ала отырып 
белгіленеді (ҚР АК 438 б. 3 т.).  

Бұл беру кезінде тауардың өзіндік құнының жоғарылауына не-
месе төмендеуіне қарай оның шарт бойынша бағасы да жоғарылуы 
немесе төмендеуі тиіс екендігін білдіреді. Біздің пікірімізше, ҚР 
АК-інде қисынды дəлсіздік орын алған.

Тауардың бағасы шарт бойынша берілетін қандай да бір тау-
ар өндірілген, сатып алынған, буып-түйілген, тасымалданған, 
сақтандырылған кезде қалыптасқан шарт жасасу сəтіндегі көр-
сеткіштер мен өзіндік құнның (шығындардың) арақатынасына 
негізделіп анықталу керек. 

Сонымен қатар сатып алушының мүдделерін сатушының 
кешіктіруінен қорғау үшін белгіленген норма да дұрыс 
құрастырылмаған. Ол аталған көрсеткіштердің арақатынасын тек 
қана тауардың құнын (бағасын) төмендету мақсатымен өзгерту 
керек. Ал ҚР АК-ң 438 б. 3 тармағында бұл қарастырылмаған. 
Сəйкесінше, сатып алушы сатып алу бағасын төлеуді кешіктірсе, 
тауардың бағасы ол үшін қымбаттатылу керек. Бұл жағдай да 
Азаматтық кодексте көрсетілмеген.    

Құқықтық қатынастың (шарттың) мазмұны екі мағынада 
түсіндіріледі. Біріншісінде, құқықтық қатынастың мазмұны — 
бұл құқық реттейтін қоғамдық қатынас. Сондай-ақ мазмұн деп 
тараптардың құқықтары мен міндеттерін айтады (заңдық мазмұ-
ны). В.А.Тархов келтірген мысал бойынша, бір субъект екіншісіне 
қандай да бір затты сатқан кезде, олардың арасында материалдық 
экономикалық қатынас орнайды да, сатып алушы ақша төлеп 
қажетті затын сатып алады, яғни баламалы айырбас жүзеге аса-
ды. Айырбасқа қатысушылардың шартта қандай құқықтар мен 
міндеттердің қарастырылғаны туралы ойламайтындығы сатып 
алу-сату шартының заңдық мазмұнының жағдайына əсер етпейді. 

Не болғанда да, заңдық мазмұн меншік құқығын сатып алудың 
жалпы заңдық мақсатымен анықталады. Шартқа қатысушылардың 
санасы меншікті сатып алудың экономикалық мақсатымен 
ғана шектеледі деп болжау мағынасыз болар еді. Бұған қазіргі 
заманғы шынайылық жол бермейді де. Сатып алу-сату шартының 
экономикалық жəне заңдық мазмұнының арақатынасын бөліп 
шығарып көруге болады. 
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Біріншісінде бір-бірінен жаһандық немесе жергіліктілік дəре-
жесінің жоғарылығы немесе төмендігі бойынша айырмашылығы 
бар заңдық мазмұн элементтерінің, құқықтар мен міндеттердің 
жиынтығы аса ауқымды. Құқықтық қатынастың мазмұнын оның 
қатысушыларының мінез-құлқы құрайды деген пайымдауды 
толықтай дұрыс деп тануға болмайды. Бұл жағдайда құқықтық 
қатынас туралы ұғым мен оны құрайтын қоғамдық қатынастың 
мазмұны ауытқуы мүмкін. «Форманың (құқықтық қатынастың) 
тараптардың құқықтары мен міндеттері туралы өз мазмұны бар, 
ал мазмұны (реттелетін қатынас) — бұл оған қатысушылардың 
əрекетін, олардың қызметін құрайтын өз мазмұны»1. Алайда сатып 
алу-сату шартына жəне экономикалық мазмұнмен тікелей емес, 
жанама түрде байланысы бар кез-келген шарттық қатынастарға 
қатысушылардың заңдық мінез-құлқы (əрекеттері) ерекше еке-
нін мойындау керек. Олардың қатарына оферта мен акцепті, 
келіспеушіліктерді реттеу, жедел санкцияларды енгізу жəне 
бірқатар басқа да əрекеттер жатады. 

Шарттың мазмұнына қатысты жалпы көзқарастар осындай. 
Енді оны сатып алушы мен сатушының құқықтары мен міндеттері 
тұрғысынан егжей-тегжейлі талдауға көшейік. 

§ 2. Сатушы мен сатып алушының құқықтары 
мен міндеттері

Сатушының міндеттері. Сатушы шартта қарастырылған 
тауарды сатып алушыға беруге міндетті. Бұл жағдайдағы негізгі 
талаптарға мыналар жатады: тауардың аты, сапасы туралы талап-
тар. Олар тауардың саны заңда сатып алу-сату шартының елеулі 
талаптарына жатқызылмағанына қарамастан, сөзсіз болып табы-
лады. Əрине, əрбір жеке жағдайда оларға байланысты талаптар 
өзгеруі мүмкін. 

Сатып алушыға беруге жататын тауардың саны шартта тиісті 
өлшем бірлігімен немесе ақшалай түрде көрсетіледі. Бұл шартта 
тауар санының бастапқы өлшемінің шартта белгілену керектігін 
білдіреді. Тауарлардың саны туралы талап шартта оны анықтау 

1 Тархов В. А. Привед раб.— С. 114, 115.
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тəртібін белгілеу арқылы ұйғарылуы мүмкін. Мысалы, тауардың 
(сұйықтықтың) саны сатып алушының шартты орындау кезіндегі 
сұйық  қоймаларының  шекті сыйымдылығымен көрсетілуі мүмкін. 

Тауардың сапасы. Сатушы сатып алушыға сапасы шартқа 
сай келетін тауарды беруге міндетті. Кəсіпкерлік сатып алу-
сату шарттары жасалған кезде көбінесе сатылып жатқан заттың 
сапасына қойылатын талаптар тікелей шартта белгіленбейді. 
Сөйтіп, бірқатар жағдайларда сапасы туралы талап шарттың 
түсіндірмесінен шығарылып тұспалданатын талап болады. Ал 
енді үшінші нұсқасы, сапа туралы талапты жорамалдау. Шартта 
тауардың сапасы туралы талап жоқ болған жағдайда, сатушы сатып 
алушыға тауардың қолданылу мақсаттарына жарамды тауар беруге 
міндетті. Келтірілген талапты азаматтық заңнама нормаларының 
тауардың сапасына қатысты əрекеті ретінде қабылдауға болады. 
Сонымен бірге, аталған жағдайда объективтік құқықтың мұндай 
нормасы, əрине, субъективті   талаптың сипатын иелене отырып, 
субъективті шарттық қатынас сияқты аралық əсер арқылы басқаша 
түсініледі. 

Сатып алушы нақты сатып алу нысанын көрсеткен жағдайда, 
тараптар арасында тиісті сападағы затты беру туралы келісімнің 
жасалмағанына қарамастан сатушы осындай затты беруге міндетті. 
Мұндай жағдайда сатушы сол мақсаттарға сəйкес пайдалануға жа-
рамды тауар беруге міндеттенеді. 

Нарықтық экономикасы тұрақты қалыптасқан мемлекеттердің 
сот тəжірибесі мұндай жағдайларда сатушының жеке басына 
жəне сатып алушының жеке басына назар аударады. Егер сатушы 
кəсіпкерлік қызмет субъектісі (оның үстіне белгілі-бір саладағы 
кəсіпқой) болып табылса, ол тауардың сапасының талап етілген 
пайдалану міндетіне сəйкес болуын қамтамасыз ету керек. Ал 
егер де сатып алушының бұл мəселелер туралы хабары көп болса, 
онда мəселе басқаша шешілу керек. Мысалы, өндірістік кəсіпорын 
(ұйымдастыру-құқықтық формасы қазіргі заманға сай)  техникалық 
параметрлері туралы мүлде хабары жоқ мұрагерден құрал-жабдық 
сатып алып отыр делік. Мұндай жағдайда егер сатып алушы са-
тып алу туралы шешім қабылдаса, онда пайдалану міндеті бой-
ынша пайдалануға мүмкіндік бермейтін жасырын кемшіліктерін 
қоспағанда, тауардың сапасы тиісті деңгейде деп танылу керек. 
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Сатушы тауарды үлгі жəне (немесе) сипаттама бойынша сатқан 
кезде, ол сатып алушыға үлгідегі жəне (немесе) сипаттамаға сəй-
кес келетін тауармен қамтамасыз етуге міндетті. Қандай да бір сапа 
параметрлері сипаттамада келтірілмеген жағдайда, сатушының 
міндеті жоғарыда аталған критерийлер бойынша белгіленуі керек. 
Біздің ойымызша, сипаттаманың өзі де белгіленген критерийлер-
ге сай болуы тиіс. Тым жалпылама сипаттама құрған сатушы іс 
жүзінде өзін, сапасы бойынша сипаттамаға сəйкес келетін тауарды 
беру міндетінен босата алады. 

     Егер заң актілерінде белгіленген тəртіпке сəйкес сатылып жат-
қан тауардың сапасына қойылатын міндетті талаптар белгіленген 
болса, кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сатушы сатып алу-
шыға сол міндетті талаптарға (олар стандарттарда, техникалық та-
лаптарда қарастырылады) сай келетін тауар беру керек. Тауарларға 
қойылатын міндетті талаптар Қазақстан Республикасының 2004 
жылдың 9 қарашасындағы «Техникалық реттеу туралы» № 603-
ІІ Заңына жəне оның орындалуы үшін қабылданған заңға сəйкес 
нормативтік актілерге сəйкес анықталады. 

Егер шартта тауардың сапасына аса жоғары талаптар қойылған 
болса, сатушы оны сатып алушыға беруге міндетті. Оларға сəйкес 
сатушы алдын ала келісіп кемшіліктері бар тауар бере алады. 
Сатушының сатып алушыға беруге міндетті тауары берілген кез-
де жоғарыда аталған талаптардың біреуіне сай болу керек. Ол 
қисынды мерзім шегінде осындай тауар қолданылатын мақсаттар 
үшін жарамды (яғни, сапасы бойынша аталған талаптардың 
біреуіне сай) болуы тиіс. 

Сатушы тауардың жарамдылық мерзімінің, яғни заңнамада, 
мемлекеттік стандарттардың міндетті талаптарында немесе басқа 
да міндетті ережелерде белгіленген мерзімнің шегінде болатындай 
есеппен беру керек. Жарамдылық мерзімі өтіп кеткен жағдайда 
тауар міндеті бойынша пайдалануға жарамсыз болып  есептеледі. 
Мұндай жағдайда «қызмет ету мерзімі» деген ұғым қолданылады. 
Ол тұтынылмайтын тауарларды міндеті бойынша пайдалануға 
қатысты, ал жарамдылық мерзімі — бұл азық-түліктерге, дəрілік 
заттарға жəне т.б. қолданылатын ұғым. 

Сонымен қатар шартта кепілдік мерзімдері, уақыт мерзімдері 
белгіленуі мүмкін. Олар аяқталғанға дейін тауар өзінің əдеттегі 
пайдалану мақсаттары үшін жарамды болып табылады.



30

Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында кепіл- 
дік мерзімдеріне бұрынғы заңнамадағыдай мəн берілмеген. 
ҚР АК 425 бабына сəйкес кепілдік мерзімі шарттың өзінде 
қарастырылады. Алайда, егер ол шартта қарастырылмаса немесе 
маңызды емес болса, тауар дұрыс пайдаланылуға тиісті мерзімге 
қатысты  сатушының құқықтары мен сатып алушының міндеттері 
430 баптың 2 тармағына сəйкес анықталады. Егер заң актілерінде 
немесе шартта өзгеше көзделмесе, сатылған заттың кемшіліктеріне 
байланысты шағымдар тауар сатып алушыға берілген күннен ба-
стап екі жылдың ішінде берілуі мүмкін. 

Бұл жағдайда сатып алушы кемшіліктердің оған тауар берілген-
ге дейін немесе сол кезге дейін туындаған себептермен пайда 
болғанын дəлелдеу керек. Қазіргі жағдайларда сатып алушының 
мүдделерін, ең алдымен, кепілдік мерзімі емес, аталған норма 
қорғайтыны анық.  

Шартта өзгеше қарастырылмаған болса, тауар сапасының 
кепілдігі белгіленген жағдайда, ол тауардың барлық құрамдауыш 
бөліктеріне (құрамдас өнімдеріне) қатысты қолданылады. Соны-
мен қатар, егер шартта өзгеше қарастырылмаған болса, құрамдас 
өнімге берілетін кепілдік мерзімі негізгі өнімге белгіленетін 
кепілдік мерзіміне тең болып есептеледі. Сатушының тауарды 
жасаған немесе сатып алған уақытына қарамастан, кепілдік мерзімі 
тауар сатып алушыға берілген кезден басталады. Ал егер де сатып 
алушының сатушыға байланысты емес себептермен тауарды пай-
далану мүмкіндігі жоқ болса, кепілдік мерзімі сатушының тиісті 
жағдайларды жойғанға дейін өтпейді. Мысалы, сатушы алдын ала 
шартта келісілгендей тауарды құрастырып қоймады (айтпақшы, 
мұндай жағдайларда сатып алу-сату қатынастарына мердігерлік 
туралы нормалар да қолданыла алады) делік. Тауарды (құрамдас 
өнімді) ауыстырған кезде кепілдік мерзімі қайта басталады. 

Жоғарыда айтылғандардан басқа, бірқатар жағдайларда сату-
шының тауарды беру бойынша міндеттерінің мазмұны тауардың 
түр-түрімен, жиынтықталған күйде жəне жиынтықта, үшінші 
тұлғалардың құқықтары мен талаптарынан бос күйде, ыдыста 
жəне буып-түйіп берілуін қамтиды.  

Тауарлардың түр-түрі. Тауарлардың түр-түрі жеткізу, кон-
рактация, бөлшек сатып алу-сату шарттарында (теория жүзінде, 
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энергиямен жабдықтау шарттарында да деп шамалауға бола-
ды) қарастырылуы мүмкін. Тауарлардың түр-түрі беріліп жатқан 
бір түрдегі тауарлар жиынтығының ішіндегі белгілердің белгілі 
бір үйлесімі (дифференциациясы), бір тауар түрінің үлгілері, 
өлшемдері, сорттары, түстері бойынша, электр энергиясының 
оның параметрлері бойынша жəне т.с.с. үдемесі болып табылады. 
Сатып алушы бір сатушыдан тұрмыстық химия заттарын жəне 
қандай да бір электр құралын сатып алған жағдайда түр-түрі сөз 
тіркесі қолданылмайды. Түр-түрі туралы талаптарды күрделі зат-
тарды өтелмелі беру міндетінен айыра білу керек. 

Жиынтықтылық жəне жиынтық.  Сатушы тауарды тиісті 
жиынтықтылықта жəне (немесе) жиынтықта беруге міндетті. 
Жиынтықтылық — бұл шартта немесе мүліктік функционалдық 
міндетінде қарастырылған барлық қажетті құрамдас бөлшекте-
рінің бар болуы. Шартта өнімдердің стандартты немесе қосымша 
жиынтықтылығы, немесе жиынтықтылықтан белгілі бір жиынтық 
бөлшектерінің шығарылуы қарастырылуы мүмкін. Ал егер де 
шартта тауардың жиынтықтылығы анықталмаса, сатушы сатып 
алушыға жиынтықтылығы іскерлік айналым салттарында немесе 
əдетте қойылатын талаптарда анықталған тауар беруге міндетті. 

Жиынтықтылықтан ҚР АК 432 бабының мағынасына сəйкес 
белгілі бір тауарлар жинағын білдіретін жиынтықты айыра білу ке-
рек. Осылайша, сатып алу-сату шартының нысаны күрделі болуы 
мүмкін (біздің пікірімізше, бұл ұғым күрделі зат туралы ұғыммен 
толықтай тура келмейді) жəне оған қатысты сатушының тиісті 
міндетін туындататын бірыңғай шарттық-құқықтық қатынас пай-
да болуы мүмкін деп танылады. Түп негізінде, заттар жиынтығы 
қандай да бір айқын себептерге, тараптардың жеткілікті дəрежедегі 
ішкі уəждеріне қарамастан, шарттың нысаны болып табыла-
ды. Айталық, альпинистер тобы Эверестке экспедициясының 
тіршілігін қамтамасыз етуге қажеттінің барлығын сатып алуға 
ниеттеніп отыр.

 Жиынтық туралы талап түр-түрі мен сапа туралы талаптар-
мен тығыз байланысты. Мысалы, экспедицияға сатып алатын 
жиынтықтың құрамына кіретін кейбір заттардың биік таулар-
да пайдалануға жарамдылығына, жоғары төзімділігіне, төмен 
температураға төзімділігіне, арнайы міндетіне сəйкестілігіне 
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жəне басқаларына қатысты талап қойылуы мүмкін. Егер шартта 
өзгеше көзделмесе жəне міндеттің мəнінен туындамаса, сатушы 
жиынтыққа кіретін барлық тауарларды бірден беруге міндетті.

Сатып алушы үшінші тұлғалардың құқықтары жүктелген тау-
арды қабылдауға келіскен жағдайды қоспағанда, сатушы үшінші 
тұлғалардың кез-келген құқықтарынан тыс тауарды сатып алушыға 
беруге міндетті (ҚР АК 413 б. 1 т.). Бұл норманы сатып алушы 
меншік құқығының иесі болуға ұмтылатын «дəстүрлі» сатып алу-
сату шарттары үшін қолданған дұрыс. Алайда кейбір жағдайларда 
бұл талапты орындау мүмкін емес. Мысалға, сатып алушы үлестік 
меншікке жататын мүлікті сатып алып отыр жəне бөліп алынған 
үлесті өз бетінше иелену, пайдалану, жұмсау құқықтарына ие бо-
лады. Сонымен қатар мүліктің құрамына ортақ меншік режимімен 
байланысты барлық ауыртпалықтар кіреді. 

Егер сату нысаны белгілі бір мүліктік құқық (оған қоса басқа 
да заттық құқық) болса, ауыртпалықтары бар түрлері көп болуы 
мүмкін. Шарт нысанының (мүліктің құқықтың) ерекшеліктері 
кейбір ауыртпалықтарды жорамалдауға мүмкіндік беру ке-
рек. Жалпы, бұл мəселе сот тəжірибесі мен азаматтық құқық 
доктринасының өзекті мəселелерінің бірі болып табылады. 

Сондай-ақ сатушы үшінші тұлғалардың талаптарынан бос тау-
арды беруге міндетті. Бұл міндеттің олар туралы сатушы хабардар 
болғанда ғана күші бар. Сонымен бірге, мұндай жағдай орын алып 
жатқан, болмаса кейіннен қойылатын талаптар заңды болып табы-
лады, сатушы үшінші тұлғалардың талаптарынан бос затты беру 
бойынша міндетін бұзған болып есептеледі. 

Бұл талап орындалмаса, үшінші тұлға шарт орындалғанға дейін 
пайда болған негіз бойынша сатып алушыға тауарды алу туралы 
шағым береді. Тараптардың екі жақты міндеттері пайда болады. 
Сатып алушы сатушыны іске қатыстыруға, тартуға міндетті. Егер 
сатушы өзінің іске қатысуы арқылы сатылған тауардың сатып алу-
шыдан алынуына жол беру мүмкіндігінің бар болғанын дəлелдесе, 
сатушы сатып алушының алдындағы жауапкершілігінен босаты-
лады. Сатып алушы іске қатысуға тартқан жəне оған қатыспаған 
сатушы сатып алушының істі дұрыс жүргізбегенін дəлелдеу 
құқығынан айырылады. 
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Ыдыс жəне буып-түю. Егер шартта өзгеше көзделмесе жəне 
міндеттеменің мəнінен немесе тауарлардың сипатынан туындама-
са, сатушы сатып алушыға тауарды ыдысқа салып жəне (немесе) 
буып-түйіп беруге міндетті. 

Егер шартта тауарды ыдыс пен буып-түюге талаптар 
белгіленбесе, онда осындай тауарға арналған əдеттегі əдіспен, 
ал бұлай болмағанда — сақтау мен тасымалдаудың əдеттегі 
жағдайларында осы тектес тауарлардың сақталуын қамтамасыз 
ететін əдіспен ыдысқа салынуға жəне (немесе) буып-түйілуге тиіс. 
Бұдан егер тауарды ерекше сақтау немесе тасымалдау жағдайлары 
талап етілетін болса, онда бұл жағдайда ыдыс пен буып-түю 
міндетті болуы тиіс деп қорытуға болады. 

Тауар сатып алушыға барлық керек-жарақтарымен бірге берілуі 
тиіс. Керек-жарақтар — бұл негізгі затты күтіп-баптауға арналған 
заттар. Заттың керек-жарақ ретінде бағалануы негізгі зат пен керек-
жарақтың функционалдық міндеттерінің байланысына ғана емес, 
шарттың өзінің мазмұнына да байланысты. 

408 бапта заттың керек-жарағын беру бойынша белгіленген жал-
пы ережеге қарамастан қазіргі жағдайларда сатушылар ҚР АК 122 
бабының нормасының диспозитивті сипатын бара-бара жиі пай-
даланып, біріктіру шарттарында тұтынушыларға керек-жарақтың 
басқа түсіндірмесін мəжбүрлеп таңуда. 

Қосымша ақы үшін аудио-бейнетехникаға қосымша сым, 
бұйымға арналған қорғаныш жабын, оны күтіп-баптауға арналған 
зат жəне т.б. ұсынылады. Барлық жағдайда да керек-жарақтың 
дербес шаруашылық міндеті жоқ деген үйреншікті түсінік қате 
болып шығады. Сондықтан белгілі бір тауардың керек-жарақтары 
оның міндеті бойынша кедергісіз (ауыртпалықсыз) қолданылу 
мүмкіндігінің критерийлерімен анықталуы тиіс. Егер керек-жарақ 
тұтынылатын зат болып табылса, онда ол негізгі заттың қызметін 
қамтамасыз етуі тиіс қисынды мерзімдер белгілену керек. 

Біздің пікірімізше, жиынтық пен керек-жарақ бұл бір-бірімен 
белгілі-бір дəрежеде байланысы бар екі ұғым. Керек-жарақ  ком-
плектацияда көрсетілуі мүмкін, олай болмаса тікелей керек-жарақ 
туралы нормалар əрекет етеді. 

Тауармен бірге оған қатысты тауардың жиынтығын, қауіпсіздігін, 
сапасын, пайдалану тəртібін жəне т.б. куəландыратын құжаттар 
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беріледі. Меншік құқығы, шаруашылық жүргізу немесе оралымды 
басқару құқығы сатып алушыға тауарды берместен бұрын, ауысқан 
кезде, сатушы тауарды бергенге дейін оның нашарлауына жол бер-
мей сақтауға міндетті.

Бұл сатушының мұндай мүлікті пайдалану кезінде салақтыққа 
жол бермеуге немесе оның əдейі бұзылуына жол бермеуге 
міндетті екендігін білдіреді. Егер тараптардың келісімінде өзгеше 
көзделмесе, сатып алушы сатушыға бұған қажетті шығындарды 
өтеуге міндетті. 

Сатушының құқығы. Сатушының құқықтарына затты қабыл-
дауын талап ету жəне сатып алу бағасын төлеу құқығы жатады. 
Əрбір міндеттің тиісті құқығы болады. Қарастырылған шартта 
сатып алушының міндеттері сатушының басқа да құқықтарының 
туындауына себеп болады. 

Сатып алушының құқықтары мен міндеттері. Сатып 
алушының негізгі міндеті тауарды қабылдау жəне ақысын төлеу 
міндеті болып табылады. Тауарды қабылдау деп сатып алушының 
оның тарабынан тауардың берілуін жəне алынуын қамтамасыз ету 
үшін қажетті əрекеттерді жасауын айтады. Бірінші кезекте, ол сатып 
алушының оған тауарды беру үшін ұйымдастыру алғышарттарын 
құру міндетін қамтиды. Тасымалдауға жататын тауар туралы айтар 
болсақ, сатып алушы сатушыға жеткізу реквизиттерін хабарлауға 
міндетті (егер тауарды жеткізу міндеті сатушыға жүктелген болса).

Басқа жағдайларда ол тауарды өндірілетін жерінен немесе 
сатушының көтерме қоймасынан шығарылуын ұйымдастыру ке-
рек болады. Ережелерін əлі күнге дейін жергілікті кəсіпкерлер 
шарттық қатынастарында пайдаланатын халықаралық тауар сатып 
алу-сатуда бұл 1980 жылдағы «Халықаралық тауар сатып алу-сату 
шарттары туралы» Біріккен Ұлттар Ұйымы Конвенциясының 31 
бабында қарастырылған. 

Инкотермс — 2000 Халықаралық сауда терминдерінің түсін-
дірілу ережелерінде бекітілген іскерлік айналым дəстүрлері бұл 
орайда «Е» — Е term — EX works (зауыттан) терминдер тобы ту-
ралы ережелерді белгілеген. Аталмыш ережелерде сатушы сатып 
алушыға тауарларды тікелей өз бөлмелерінде жəне F — FCA, FAS 
and FOB терминдер тобын ұсынады. Ол жерде сатушы тауарды са-
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тып алушы қамтамасыз ететін тасымалдаушының қолына беруге 
міндеттенеді. 

Егер тауарды беру талаптарында оның тасымалданатыны 
қарастырылған болса, сатып алушы өз қоймасының жұмысын 
қамтамасыз етіп, тауарды белгілі бір жерде күту керек болады. 
Сонымен бірге, сатып алушы оған ұсынылған тауарды қабылдау 
бойынша басқа да нақты əрекеттерді жасауға міндетті, мысалы, 
оны көлік құралынан түсіру, сатушының көлігінің кідіріп қалуына 
жол бермеу, кешіктіруінің себебінен тауардың бұзылуына алып 
келу. Сонымен қатар, ол тауарды тексеруі, тауардың құжаттарын 
қабылдауы, сатушыға қабылдағанын растайтын құжат беруі тиіс 
жəне т.с.с.

Бұрынырақ тауарларды қабылдау талаптары заңнама нормала-
рында, мысалға, Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 
1994 жылдың 9 қарашасындағы қаулысымен бекітілген өнімдер 
мен тауарларды саны мен сапасы бойынша қабылдау тəртібі тура-
лы нұсқауында анықталған болатын. Ол кəсіпкерлік жеткізу жəне 
тасымалдау шарттарын орындау барысында тауарларды қабылдау 
тəртібін регламенттейтін заңға сəйкес нормативтік акт ретінде 
қолданылған. Қазір оның заңды күші жойылған. Сонымен қатар 
күші жойылған нормативтік актілердің іскерлік айналым салт-
тары ретінде қолданылуы əбден мүмкін (автор аралық сотқазы 
ретінде аталған күші жойылған нұсқауды даулы құқықтық қатынас 
тараптарының іскерлік айналым салты ретінде қолданылған 
жағдайлармен кездескен).

Инкотермс-2000 ішкі құқықтық қатынастарда (əдетте, бұл 
халықаралық меншік құқығы нормаларымен реттелетін құқықтық 
қатынастарда қолданылады) қолданылу жағдайына ұқсас, күші 
жойылған нормативтік актілердің қолданылуы кəсіпкерлік 
шарттарға қатысушылардың қатынастарын тұрақтандыруға оң 
ықпалын тигізуі мүмкін. Бұл мазмұны анық емес басқа іскерлік 
айналым салттарына қарағанда, мазмұнын айқын анықтауға бола-
тын ережелердің қолданылуымен байланысты.  

Құқықтық қатынастарға қатысатын екі тараптың да күші 
жойылған нормативік актінің Инкотермс-2000 сияқты белгілі бір 
құқықтық қатынастарда нақты жағдайларға байланысты іскерлік 
айналым салты ретінде қолданылып жатқанын түсіну керек. 
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Бұны шартта НҚА (нормативтік-құқықтық актінің), Инкотермс-
2000 іскерлік айналым салты ретінде қолданылатынына тікелей 
сілтеме немесе біздің пікірімізше, осы акті туралы ескерілу жəне 
күшін жойған НҚА, Инкотермс-2000 субъектілердің арасында 
қалыптасқан іскерлік тəжірибеде тұрақты қолданылуы растап 
отыр.  

Қабылдау талаптары тікелей шарттың өзінде анықталуы мүмкін. 
Егер осы тұрғыда тиісті заңнамалық жəне шарттық нормалар 
белгіленбеген болса, сатып алушы əдетте қойылатын талаптарға 
сəйкес оның тарабынан тауардың берілуін қамтамасыз ету жəне 
тиісті тауарды алу үшін қажетті қабылдау туралы əрекеттерді 
жасауға міндетті. 

Сатып алушы шартты бұзып тауарды қабылдамаса, сатушы са-
тып алушыдан тауарды қабылдауды талап етуге немесе шартты 
орындаудан бас тартуға құқылы. Сатушының сатып алушының 
əрекеттерінен келтірілген залалдың орнын толтыруды өтеуін талап 
ету құқығы ҚР АК 349 б. 2 тармағының жəне 350 баптың норма-
ларына негізделген. Сатушының сатып алушыға тауар қабылдауды 
міндеттеу құқығы нақты əрекеттерге (оның нақты жағына) 
қатысты. 

Сатып алушы сатып алынған тауардың құнын төлеуге міндетті. 
Бұл міндет сатушыға сатып алу құнын беру арқылы орында-
лады. Бағаны шарт бойынша анықтау ережелері жоғарыда қара-
стырылған. 

Шаруашылық тəжірибеде тұрақты бағалармен қатар өзгермелі 
бағалар да қолданылуы мүмкін. Олар жылжымалы (шартты түрде 
тұрақты)  жəне өзгермелі болып бөлінеді. Шартты түрде тұрақты 
баға шартта көрсетіледі жəне шарттағы баға тауардың шарт 
жасасқан кездегі орташа нарықтық бағасынан едəуір ауытқыған 
жағдайда қайта қаралуы мүмкін. Өзгермелі бағалар, негізінен, 
өндірілуіне көп уақыт жұмсалатын тауарларға1, немесе бастапқы 
материалдары ерекше болғандықтан бағалары күрт өзгеруге бейім 
əр түрлі тауар партияларына қойылады. Мысалы, шикізаттың 
əлемдік бағасының жылдам өзгеру жағдайы, жабдықтаушылармен 
тұрақты байланыс жоқ болғандықтан шикізаттың əр түрлі талап-
тармен келіп түсу жағдайы жəне т.б.   

1 Азаматтық құқық. Оқулық. ІІ бөлім. А. П. Сергеевтің, Ю. К. Толстойдың ре-
дакциясымен.— М.: Проспект, 1997.— 35 бет. 
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Тауардың ақысын төлеу міндеті де екі бөлікке бөлінеді. 
Біріншіден, сатып алушы төлемді жүзеге асыру үшін өз есебінен 
дайындық əрекеттерін жасауға міндетті. Əдетте, мұндай əрекеттерге 
сатып алушының банктік шот, аккредитив ашуы, шарт сомасына 
чектің берілуі жатады. Аталған əрекеттер шарттың өзінің талапта-
рына да, сондай-ақ заңнама нормаларында көрсетілуі мүмкін. 

Қазақстан Республикасының 1998 жылдың 29 шілдесіндегі 
«Төлемдер жəне ақша аудару туралы» Заңы, Қазақстан Респуб-
ликасы Ұлттық Банкінің Басқармасы 2000 жылдың 13 қазанындағы 
№ 395 қаулысымен бекіткен Қазақстан Республикасы аумағында 
банк шотын ашпай қолма-қолсыз төлеу жəне ақша аудару 
ережелері, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы 
2000 жылдың 25 сəуіріндегі №179 қаулысымен бекіткен Қазақстан 
Республикасы аумағында төлем құжаттарын пайдалану, қолма-
қолсыз төлеу жəне ақша аудару ережелері, Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің Басқармасы 1998 жылдың 5 желтоқсанындағы 
№ 266 қаулысымен бекіткен Қазақстан Республикасы аумағында 
Чектерді пайдалану ережелері жəне басқа да нормативтік актілер 
əрекет етеді; 

Екіншіден, сатып алушы сатып алу құнын төлеуге міндетті. 
Төлемдер қолма-қол ақшамен де, қолма-қолсыз ақшамен де жа-
салады (қолма-қолсыз төлемдер, ҚР «Төлемдер жəне ақша аудару 
туралы» Заңының 21 б. 4 т.). 

Егер шарттың талаптары мен заң актілерінің талаптарында 
құнын белгіленген мерзімде төлеу міндеті туралы айтылмаған бол-
са, сатып алушы оны тауарды немесе сол тауардың тауарүйлесті-
руші құжаттарды алған соң кідірместен төлеуге міндетті. Шартта 
сатып алушының тауарлардың ақысын алдын ала төлеу міндеті 
қарастырылуы мүмкін. 

Мұндай жағдайда ол сатып алу құнын сатушы тауарды бергенге 
дейін шарттың өзінде белгіленген мерзімнің ішінде төлейді. Егер 
шартта мерзім ескерілмеген болса, ақы тауар берілгенге дейін 
қисынды мерзімнің ішінде төлену керек. Егер олай болмаса не-
месе тауардың ақысын төлеу бойынша міндетті орындау мерзімі 
талап ету кезінде анықталса, сатып алушы төлемді борышкер оны 
орындау туралы талап берген күннен басталады (жеңілдік мерзімі) 
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(ҚР АК 277 бабы). Төлеу бойынша дəл осындай талаптар басқа да 
өтелмелі шарттарға қатысты қолданылады.   

Шартта тауардың ақысын бөліп-бөліп төлеу көзделуі мүмкін. 
Ал егер бұған қатысты айқын себеп болмаса, сатып алушы тауарға 
ақыны толық төлеуге міндетті. Шартта сатып алушыға тауар 
берілген соң белгілі бір уақыттан кейін оған ақы төлеу көзделген 
жағдайларда (тауарды кредитке сату, ҚР АК 441 б.) сатып алушы 
ақыны шартта көзделген мерзімде төлеуге тиіс. 

Сатып алушының бұл міндетті орындамауы сатушыға 
берілген тауарға ақы төлеуді жəне ақысы төленбеген тауарларды 
қайтаруды талап ету құқығын береді. Бұл тауарлардың кредитке 
сатылуы меншік құқығының сатып алушыға төлем жасалғанға 
дейін көшуіне себеп болатынын білдіреді, сатушының міндетті 
сипаттағы құқығы, ақының тиісті бөлігін төлеуді талап ету құқығы 
ғана сақталады.  

Тауарды кредитке сату туралы шарттардың тауарлардың 
ақысын бөліп-бөліп төлеу туралы шарттар түрінде мəселе басқаша 
шешіледі (ҚР АК 442 б.). Тауарды кредитке сату туралы негізгі 
шартқа қарағанда, оның мазмұнына құрамына баға, төлеу тəртібі, 
мерзімдері жəне мөлшерлері кіретін анық тұжырымдалған талап 
енгізілген. 

Аталған бап нормаларының мағынасына сəйкес, сатушының 
меншік құқығы белгілі бір уақытқа дейін сақталады. Сатып алу-
шы бөліп-бөліп төлеу арқылы сатылған тауар үшін кезекті төлемді 
шартта белгіленген мерзімде төлемесе, егер шартта өзгеше 
көзделмесе, сатушы, сатып алушыдан алған төлем сомасы тауар 
бағасының жартысынан асатын жағдайларды қоспағанда, шартты 
орындаудан бас тартуға жəне сатылған тауардың қайтарылуын та-
лап етуге құқылы.

Ресей Федерациясының азаматтық заңнамасында қарастырыл-
ғандай (РФ АК 483 б.), Қазақстан Республикасының Азаматтық 
заңнамасына алғаш рет сатып алушының сатушыны шартты 
бұзғандығы туралы хабардар ету міндетіне қатысты талаптар 
енгізілген (ҚР АК 436 б.). Бұл талаптар сатып алушының да, 
сатушының да шарт  бойынша мүдделерінің қорғалуына тең құқық 
береді, сатып алушыға шаруашылық сақтық жəне шарттық тəртіп 
міндеттерін жүктейді. 
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Сатып алушы шарттағы тауардың саны, түр-түрі, сапасы, жиын-
тықталуы, ыдысқа салынуы жəне (немесе) буып-түйілуі туралы 
талаптардың бұзылғандығы жөнінде сатушыға заң актілерінде, 
өзге де нормативтік құқықтық актілерде немесе шартта көзделген 
мерзімде хабарлауға міндетті. 

Мысалы, сатып алушы тауардың түр-түсінің бұзылғандығы 
жəне соның салдарынан тауардан бас тартатындығы туралы 
сатушыға оларды алған күннен бастап он бес күндік мерзім ішінде 
хабарлауға тиіс. Бұл талап орындалмаса, ол олардың ақысын сату-
шымен келіскен баға бойынша төлеуге міндетті. 

Сатып алушы сатушыға барлық жағдай туралы хабарлау керек. 
Егер тіпті кейіннен сатып алушының шағымдары заңды болып 
шықса да, оған жүктелген міндеттің орындалмауы оның талапта-
рын қанағаттандырудан бас тартуға негіз болуы мүмкін. Олардың 
қанағаттандырылуы (толық немесе ішінара) сатушының қарауына 
байланысты болады. 

Сонымен бірге, шарттың басқа талаптары бойынша, сатып 
алушының сатушыға шарттың бұзылғандығы туралы хабарлау 
міндеті заңмен жүктелген. Бұл туралы жұмыстың осы бөлігінде 
айту орынды болмаса да, сатып алушының аталған міндетінің 
ескерілуі сонымен қатар əрекеттегі ҚР АК-інде борышкер-
сатушының мінез-құлықтық категориялар арқылы сипатталатын 
айыптылық (айып) критерийін іс жүзінде қолдану жөнінде түсінік 
алуға мүмкіндік беретінін айта кетейік1.

Сатып алу-сату шартында сатушының немесе сатып алушының 
тауарды сақтандыру міндеті қарастырылуы мүмкін. Тауардың 
жойылу немесе бұзылу қаупі ғана емес, шарт бойынша басқа да 
қауіптер сақтандырылады. Тауарды сақтандыруға міндетті тарап 
шарттың талаптарына сəйкес сақтандыруды жүзеге асырмаған 
жағдайда, екінші тарап тауарды сақтандыруға жəне міндетті та-
раптан сақтандыру шығындарын өтеуін талап етуге немесе шарт-
ты орындаудан бас тартуға құқылы. 

Сатып алушының негізгі құқығы оған тауарды беру болып 
табылады. Сатушының тауарлардың саны, сапасы, түр-түрі, 
жиынтықтылығы, жиынтығы, ыдысы жəне буып-түйілуі бойын-

1 Диденко А. Г., Басин Ю. Г., Иоффе О. С. жəне т.б.и др. Азаматтық құқық. Оқу 
құралы.— Алматы: ҚазМЗУ ИПЦ, 1999.— 126 бет.
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ша əр сегменттік міндетіне қарсы сатып алушының тиісті құқығы 
белгіленген. 

Ол өзінің тəртібімен (өз құқықтарын жүзеге асыру дəрежесімен) 
жаңа түр-түрімен келісе, ыдыстың жəне буып-түйілуінің жоқтығына 
жəне т.б. көңіл бөлместен, сатушының тауарды беру бойынша 
нақты əрекеттерін едəуір түзете алады. Осындай əрекеттердің 
кейбіреулеріне шарттың жаңа талаптарының мəні берілуі мүмкін. 

Азаматтық кодекстің ережелері тиісті сападағы тауар берілмеген 
сатып алушыға бірқатар құқық береді. Егер тауардың кемшіліктері 
туралы сатушымен алдын ала келісім жасалмаған болса, сатып 
алушы сатушыдан өз қалауы бойынша мыналарды талап етуге 
құқылы:

1) сатып алу бағасын сайма-сай азайтуды; 
2) тауардың кемшіліктерін қисынды мерзім ішінде тегін жоюды; 
3) тауардың кемшіліктерін жоюға кеткен өз шығындарының ор-

нын толтыруды;  
4) сапасы сəйкес емес тауарды шартта белгіленген тауарға ауы-

стыруды; 
5) шартты орындаудан бас тартуды жəне тауар үшін төленген 

ақша сомасын қайтаруды. 
Сатып алушының барлық аталған құқықтарының іске асы-

рылуы белгілі бір дəрежеде міндеттемелерді орындамағаны не-
месе тиісті дəрежеде орындамағаны үшін азаматтық-құқықтық 
жауапкершілікті жүзеге асыру болып табылады. Орындамағаны, 
тиісті дəрежеде орындамағаны үшін жауапкершілікке қосымша 
талдау кейінірек жасалады. 

Сатып алу-сату шарты бойынша тараптарға тауардың белгілі 
бір кездейсоқ бұзылу қауіпі жүктеледі.

Қазақстан Республикасының, Ресей Федерациясының жəне 
бірқатар басқа мемлекеттердің азаматтық құқығында қауіптің 
үйлестірілуі Рим заңдарында қолданылған ережеден ауытқушылық 
болып табылады. Ол заңдарда меншік (иелену) құқығы əрдайым 
зат берілген (traditio) жəне ақысы төленген кезде ауысады  делінген. 
Қауіп сатып алу-сату шарты аяқталған түрде жасалған, яғни аты, 
бағасы жəне сапасы анықталған кезде ауысатын болған1. 

1 Марш П. Д. В. Англия, Франция жəне Германияның салыстырмалы келісім-
шарт құқығы.— Алматы: Дəнекер, 1999.— С. 277.
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ҚР АК 411 бабына сəйкес, егер сатып алу-сату шартында өзгеше 
көзделмесе, тауардың кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүліну 
қаупі сатушы заң актілеріне немесе шартқа сəйкес сатып алушыға 
тауар беру жөніндегі өз міндетін атқарды деп есептелетін кезден 
бастап сатып алушыға ауысады. 

410 бап сатушының затты беру бойынша міндеттерін орын-
дау кезін анықтау ережелерін белгілейді. Жалпы, олар тауардың 
кездейсоқ жойылу немесе мүліктің кездейсоқ бұзылу қаупінің 
шарт бойынша сатып алушыға меншік құқығымен бірге ауысу 
кезін анықтайтын ережелерге ұқсас. Осыған байланысты 410 бап 
ҚР АК 238 б. 1 тармағында қарастырылған норманың айқындалуы 
болып табылады.

Егер сатып алу-сату шартында өзгеше көзделмесе, сатушының 
тауарды сатып алушыға беру міндеті мына кездерде орындалған 
болып есептеледі: 

1) егер шартта сатушының тауарды жеткізу міндеті қарасты-
рылған болса, онда тауар сатып алушыға немесе ол көрсеткен 
адамға берілген кезде; 

2) егер тауар сатып алушыға немесе көрсетілген адамға тау-
ар тұрған жерде берілу керек болса, тауарды сатып алушының 
иелігіне берген кезде. 

Тауар тиісті жерде беруге дайын жəне сатып алушы шарттың 
талаптарына сəйкес тауардың беруге дайын екендігі туралы ха-
бардар етілген кезде, ол сатып алушының иелігіне берілген болып 
есептеледі. Тауар маркалау, басқа тауарлардан бөлек жинау жəне 
басқа əдістер арқылы шарттың мақсаттары үшін сəйкестендірілмеген 
жағдайда беруге дайын емес болып табылады. 

Егер сатушының жоғарыда аталған міндеттері жоқ болса, егер 
шартта өзгеше көзделмесе, оның тауарды сатып алушыға беру 
міндеті тауарды сатып алушыға жеткізу үшін тасымалдаушыға 
немесе байланыс ұйымына тапсырған кезде орындалған болып 
есептеледі. 

Шарттың қауіптің сатып алушыға тауарды бірінші тасымал-
даушыға тапсырған кезден бастап ауысатыны туралы талабы шарт 
жасасқан кезде сатушы тауардың жоғалғаны немесе зақымдалғаны 
туралы білген немесе білуге тиіс болған жəне ол туралы сатып 
алушыға хабарламаған жағдайда сот арқылы жарамсыз болып та-
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былуы мүмкін. Мысалы, тауарды сатушының қоймасына жібермес 
бұрын тауардың сақталуы туралы талаптар болмаған делік. 
Сондықтан жіберілмеген тауардың жарамсыз болғаны туралы 
жоғары ықтималдылық дəрежесімен болжауға болар еді, алайда 
сатушы соның салдарын жою үшін оған байланысты шараларды 
қабылдамаған. 

Шарт тараптарының арасында мүліктің кездейсоқ жойылу не-
месе кездейсоқ бұзылу қаупін үйлестіру бойынша негізгі ереже-
лерден ауытқушылықтар орын алуы мүмкін. Бұны шартта мүліктің 
кездейсоқ бұзылу қаупі сатып алушыға меншік құқығымен бірге ау-
ысатыны туралы айтылған жағдайларда кездестіруге болады. Егер 
шарттың екі тарапының да (қаупін түсінетін сатушы мен сатып 
алушы, кəсіпкерлер жəне т.б.) мүмкіндіктері тең болған жағдайда 
осындай шешім қабылдау орынды болып табылады. Кейбір 
жағдайларда тараптар меншік құқығының сатып алушыға тауар 
берілгенге дейін ауысуы туралы келісуі мүмкін. Бұл өз кезегінде, 
оған тауардың кездейсоқ жойылу немесе бұзылу қаупінің ауысуы-
на əсер етеді. 

Сатып алушыға артық құқық беретін қауіптің ауысуы ту-
ралы талаптар да қарастырылуы мүмкін. Мысалы, тауардың 
теміржол көлігімен түсірілуіне қарамастан, сатып алушының тау-
арды нақты алған кезі қауіптің ауысу кезі болып табылады. Егер 
мүлікті иеліктен айыру туралы шарт мемлекеттік тіркеуге неме-
се нотариалдық куəландыруға жататын болса, алушының меншік 
құқығы тіркелген немесе нотариалды куəландырған кезден бастап, 
ал шартты нотариаттың куəландыруы да, мемлекеттік тіркеу де 
қажет болған жағдайда ол тіркелген кезден бастап пайда болады 
(ҚР АК 238 б. 2 т.).  

Сəйкесінше қауіптің сатып алушыға ауысу кезі де өзгереді. 
Жолда болған уақытта сатылған тауардың кездейсоқ жойылу не-
месе кездейсоқ бұзылу қаупі сатып алушыға, егер шартта немесе 
іскерлік айналым салттарында өзгеше көзделмесе, сатып алу-сату 
шарты жасалған кезде ауысады.  

Сатып алу-сату шарты бойынша жауапкершілікті қарастырайық. 
Жауапкершілік бұл заңнамада немесе шартта жүктелген мін-
деттерін бұзған азаматтық-құқықтық қатынас субъектісіне қатыс-
ты қолданылатын жəне заңмен белгіленген тұлғаның тауардың 
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бұзылуынан шеккен мүліктік зияндарының орнын толтыратын 
мүліктік өтеу немесе мүліктік жүктеу болып табылады1. 

Құрамына залалдарды өтеу жəне тұрақсыздық айыбын  талап ету 
жататын жауапкершілік санкциялары (шаралары) қарастырылған. 
Сонымен бірге, жауапкершілік санкциясы ретінде кепілақыны 
ұстап қалу жəне т.б. сияқты шара белгіленеді2.

Жауапкершілік санкцияларының шарттық міндеттемені бұзу-
шыға əсер етудің ұйымдастыру шараларына немесе, басқаша 
айтқанда, жедел санкциялардан айырмашылығы бар. Олар құқық 
бұзушы мен содан жəбір шеккен тұлға арасындағы құқықтық 
қатынасты өзгертуге немесе тоқтатуға бағытталған. Бұған 
міндеттемелерді орындау жағдайлары мен тəртібін өзгерту 
жатқызылуы мүмкін. Бұл жағдайда мүліктік салдар тек ілеспе 
нəтиже ретінде ғана орын алады3. Құқықтарды қорғаудың басқа 
шараларының ішінде жедел санкциялардың шарт бойынша алатын 
үлес салмағы аз болса да, олардың мағынасы төмендемеген.  

Сатып алу-сату шарттары бойынша жауапкершілік туралы жал-
пы ережелерді қарастырайық. Сатушының негізгі міндеті тауарды 
сатып алушыға беру болып табылады. Жеке-белгіленген затты 
беру міндетін орындамағаны үшін жауапкершілік ҚР АК 355 ба-
бына сілтеме жасаған ҚР АК 416 бабында қарастырылған. 

Сатушыны жеке-белгіленген затты беруге мəжбүрлеумен қа-
тар, аталған баптың 2 тармағына сəйкес сатып алушы өзіне тиісті 
шығындарды өтеуді талап етуі де мүмкін. Қатардағы затты беру 
міндеттемесін орындамауының нəтижесінде сатып алушы шы-
ғынға ұшыраған жағдайда ҚР АК 350 б. сəйкес талап ете алады. 

Егер сатушы сатып алушыға тауарға қатысты құжаттарды не-
месе керек-жарақтарды беру міндетін орындамаса, сатып алу-
шы жауапкершілік туралы жалпы ережелерге сəйкес шеккен 
шығындарын талап етуі жəне тауарды қабылдаудан бас тартуы 
мүмкін. Бұл жағдайда сатып алушы сатушыға құжаттарды беру 
үшін қисынды мерзім белгілеу керек, яғни ол бірден жауапкершілік 

1 Басин Ю. Г. Ответственность за нарушение гражданско-правового обязатель-
ства. Уч. пос.— Алматы: Əділет Пресс, 1997.— С. 3. 

2 Диденко А. Г., Басин Ю. Г., Иоффе О. С. жəне басқалар. Азаматтық құқық: Оқу 
құралы.— Алматы: ИПЦ КазГЮА,— 32 б.  

3 Диденко А. Г., Басин Ю. Г., Иоффе О. С. жəне басқалар. Көрсетілген еңбек-
тері.— 33 б.
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шараларын қабылдай алмайды. Сатушы шарт бойынша беріліп 
жатқан тауардың саны туралы талапты бұзған жағдайда, ол берілген 
тауардан жəне ақысын төлеуден бас тартумен қатар, шығындардың 
орнын толтыруды талап ете алады.  Сатушыныңда осыған ұқсас 
жауапкершілігі тауарды үшінші тұлғаларға құқықтардан бос 
күйде беру міндетін орындамаған жағдайда орын алады. Сатушы 
тауарды оқшауланған əр түрде бермеген жағдайда сатып алу-
шы əр түрлі талаптарға сай емес тауардан бас тартқан кезде 
жауапкершілік санкцияларын қолдануы мүмкін (ҚР АК 421 б. 1, 2, 
3 тармақшалары). ҚР АК 428 бабында сатушының тиісті сападағы 
тауарды беру міндетін бұзғаны үшін жауапкершілік санкциялары 
қарастырылған. Мұндай жағдайларда сатып алушы сатушыдан 
мыналарды талап етуге құқылы:  

1) сатып алу бағасын белгілі мөлшерде кемітуді; 
2) қисынды мерзімде тауардың кемшіліктерін тегін қалыпқа 

келтіруді; 
3) тауардың кемшіліктерін жоюға жұмсаған өз шығындарын 

өтеуді. 
Жиынтық бойынша талап бұзылған жағдайда сатып алушы мы-

наларды талап етуге құқылы: 
1) сатып алу бағасын белгілі мөлшерде кемітуді;
2) қисынды мерзімнің ішінде тауарларды толық жиынтық-

тауды; 
3) жиынтықталмаған тауарды жиынтықтағы тауарға алмасты-

руды. 
Аталған шаралардың жауапкершілік санкцияларына жатқызы-

луын жиынтықталған тауардың сатушының емес, басқа біреудің 
кінəсінен сатылу мүмкіндігімен (яғни іс жүзінде сатушы жиынтық-
талған тауар берген) түсіндіруге болады. Алайда заңнама неме-
се шарт талаптарына сəйкес, сатушы сатып алушының мүліктік 
өрісін қалпына келтіруге міндетті. Мұндай жағдайда сатушы үшін 
жағымсыз мүліктік салдар орын алады жəне оның мүліктік өрісі 
кемітіледі. Ал бұл  азаматтық-құқықтық жауапкершілікке тəн белгі 
болып табылады. 

Арнайы жауапкершілік санкцияларының қолданылуы са-
тып алушыны азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің өтеушілік 
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механизмін пайдалану жəне сатушыдан қалған шығындарды толық 
қайтару құқығынан айырмайды.

Сатып алушының жауапкершілігі ол заңнама талаптарын бұза 
отырып, тауарды қабылдамаған немесе тауарды қабылдаудан 
бас тартқан, алған тауардың ақысын төлемеген немесе төлеу 
мерзімі келсе де əлі алмаған тауарының ақысын төлеу міндеттерін 
орындамаған жағдайларда орын алады. Мұндай жағдайда сатып 
алушыдан ҚР АК 353 б. сəйкес басқаның ақшасын пайдаланғаны 
үшін айыпақы өндіріледі.  Алайда, егер сатушы ақысы алдын ала 
төленген тауарды беру міндетін орындамаса, айыпақы оның өзінен 
өндіріледі. 

Сонымен қатар бөлшек сатып алу-сату шарты бойынша ар-
найы жауапкершілік санкциялары қарастырылған. Сатушы сатып 
алушыдан Тұтынушылар құқығын қорғау туралы Заңының 14 
бабының 4 тармағында көрсетілген мерзім ішінде ауыстыру үшін 
сапасыз тауарды қабылдау бойынша міндетін бұзған жағдайда, са-
тушы оларды бұзған əрбір күні үшін ауыстырылған тауарды бер-
ген кезде тауар құнының бір пайызы мөлшерінде айыпақы төлеуге 
міндетті. 

Сатып алынған затты кепілдеме жөндеу қажеттігі туындаса, 
тұтынушы (сатып алушы) жөндеуге (дүкенге қайтаруға) жататын 
салмағы он килограмнан асатын ірі немесе ауыр заттардың шебер-
хана немесе дүкен есебінен жəне солардың күшімен орнына жəне 
кері жеткізілуін талап етуге құқылы. 

Техникалық тұрғыдан күрделі зат жөндеуде болатын уақыттың 
ішінде кепілдік шеберхана сатып алушыға жөндеу мерзімінде 
орнына жеткізе отырып, дəл сондай затты тегін беруге міндетті. 
Жөндеу мерзімдері бұзылған немесе жөндеу уақытына зат тегін 
берілген жағдайда  сатушы əрбір кешіктірген күні үшін тауардың 
бөлшек бағасының бір пайызы мөлшерінде айыпақы төлейді. 
Тұтынушының орналасқан жерінде сауда ұйымының өкілі жоқ 
болған жағдайда ол тауардың ақауын куəландыратын актімен 
қоса ұйымның сатып алынған жердегі мекенжайына немесе 
оның өкіліне жіберуге құқылы. Бұл жағдайда сатушы өнімнің 
ақауларын анықтаумен жəне оған тауарды жіберумен байланысты 
шығындарын өтеуге міндетті. 
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Өнімнің құрылыстық, өндірістік, рецептуралық кемшілікте-
рінің салдарынан азаматтың өміріне, денсаулығына немесе мүл-
кіне келтірілген зиян заңда қарастырылған жағдайларда толық 
көлемде өтелу керек, сондай-ақ жауапкершіліктің жоғарырақ 
мөлшері белгіленуі мүмкін. Қазіргі кезде азаматтық заңнама 
жауапкершіліктің мөлшерін жоғарылатуға рұқсат берген. 

Жалпы, жеткізу шарты мен басқа да сатып алу-сату шарттары 
бойынша жауапкершіліктің сатып алу-сату шарты туралы жалпы 
ережелерге сəйкес жауапкершіліктен айырмашылығы жоқ.

Арнайы заңнама негізінен заңға сəйкес нормативтік-құқықтық 
актілердің деңгейінде айыпақы қарастыруы, шарттың белгілі бір 
тарабының немесе екі тараптың да жауапкершілік мөлшерін азай-
туы немесе көбейтуі мүмкін. 

§ 3. Бөлшек сатып алу-сату шарты

Бөлшек сатып алу-сату туралы ұғым жəне оның эле-
менттері. Бөлшек сатып алу-сату шарты деп тауарларды сату 
бойынша кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын сатушының           
сатып алушыға, əдетте жеке басы, отбасы, тұрғын үйі немесе 
кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес басқа да қажеттері үшін 
қолдануға арналған тауарларды беру міндетін мойнына алатыны 
туралы шартты айтады (ҚР АК 445 б.).

Біздің пікірімізше, дегенмен де, бөлшек сатып алу-сату шартын-
да ең бастысы тауардың жай міндеті ғана емес, сатып алушының 
тауарды аталған мақсаттар үшін сатып алу ниеті мен сатушының 
осы жөніндегі хабардарлығы болып табылады. Бұл сын тек қана 
өнеркəсіптік міндеті бар тауарларды, əскери техника тауарла-
рын, арнайы міндет жүктелген аппаратураны жəне сипаттамала-
рына қарай бөлшек саудаға шығаруға жатпайтын басқа да тауар-
ларды қоспағанда, қазір қандай да бір заттың жеке басқа немесе 
кəсіпкерлік пайдалануға арналғанын айыру қиын болғандықтан 
тауындап отыр.

Аталған шартта Азаматтық кодекспен қатар ҚР 2010 жылдың 
4 мамырындағы «Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» № 
274-IV Заңының ережелері қолданылады. Қазақстан Республика-
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сы Жоғарғы Сотының 1996 жылдың 25 шілдесіндегі «Соттардың 
тұтынушылар құқығын қорғау туралы заңнаманы қолдану 
тəжірибесі туралы» нормативтік қаулысы əрекет етіп отыр.

Бөлшек сатып алу-сату шарты жария шарт болып табыла-
ды (ҚР АК 445 б., 2 бөл.). Осылайша, бөлшек саудамен айналы-
сатын немесе бөлшек сатып алу-сатуды жүзеге асыратын кез-
келген басқа кəсіпкер оларға жүгінген кез-келген тұлғамен шарт 
жасасуы тиіс. Кəсіпкердің заңнамада көрсетілген жағдайлардан 
басқа жағдайлардың барлығында бөлшек сатып алу-сату шартына 
қатысты бір тұлғаны екіншісінен артық көруге құқығы жоқ. 

Тауарлардың бағасы жəне осы шарттың басқа да шарттары, 
заңнама бойынша жекелеген тұтынушылар категорияларына 
жеңілдік беру рұқсат етілген жағдайларды қоспағанда, барлық 
тұтынушыларға бірдей белгіленеді. Кəсіпорын бөлшек сатып алу-
сату шартын жасасудан бас тартқан, тауарды ұсыну мүмкіндігі 
бар болған жағдайларда тұтынушы бас тартудан шеккен залалды 
өтеуді талап ете алады. 

Сондай-ақ бөлшек сатып алу-сату шартының осы ерекшелігі 
оны қолдану тəртібінде де байқалады.

Бөлшек сатып алу-сату шарты тараптардың арасында шарттың 
пəні, бағасы жəне тараптардың, ең болмағанда, біреуі ұйғаруды 
талап етіп отырған басқа да талаптар жөнінде бір мəмілеге кел-
ген жағдайда жүзеге асырылған болып есептеледі. Өзінің жария 
анықтамасына сəйкес, бұл жағдайда бөлшек сатып алу-сату шарты 
басқа сатып алу-сату шарттары сияқты консенсуалды шарт болып 
табылады. Шарттың жасалу жəне орындалу кездерінің (бірқатар 
жағдайларда) қатар келуінің салдарынан заң əдебиетінде аталған 
шарттың шын мəніндегі сипаты туралы айтылатындығы, біздің 
пікірімізше, қате пікір болып табылатындығына тағы да назар ау-
дарып отырмыз. 

Сатушы оферент болса, офертаның өзі жария болып табыла-
ды. Əрекеттегі жария офертамен қатар сатушы жеке оферта жа-
сауы да мүмкін. Мысалға, «Zepter» фирмасының жəне агенттері 
өнімді таратып жүрген басқалардың өнімі сатылып жатыр делік. 
Сатып алушы тарапынан офертаның жүзеге асу ықтималдығы өте 
мардымсыз. Ол осы сəтте сатушыда жоқ жəне ол туралы каталогта 
ұсыныс жасалмаған тауарды сатып алуға мүдделі болған жағдайда 
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орын алуы мүмкін. Сатып алушы белгілі-бір тауарды алдын ала 
белгіленген бағамен сатып алу ниетін білдіруі мүмкін. 

ҚР АК 447 бабында жария оферта туралы ұғымға анықтама 
берілген. Жалпы бұл белгісіз тұлғалар тобына бөлшек сатып 
алу-сату шартын жасасу туралы ұсыныс болып табылады. Оның 
үстіне, кəсіпкердің тұтынушыларға «көтерме ұсыныстарды», 
жеңілдіктерді ұсынатынана мəн берілмеген. Солардың негізінде 
жасалған шарт бөлшек сатып алу-сату шарты болып қала береді.  
Іс жүзінде, жария офертаны жүзеге асырып отырған сатушы та-
уарын шығарып қояды, олардың үлгілерін көрсетеді, сатылып 
жатқан тауарлар туралы мағлұматтарды (суреттемелері, каталог-
тары, фотосуреттері жəне т.с.с.) олардың сатылып жатқан жерінде 
береді. 

Кəсіпорындардың сөрелерінде сатылымға шығарылатын тауар-
лардың ғана үлгілері қойылады. Сөреде тұрған тауарлардың 
үлгілері тұтынушылардың талабы бойынша сапасы тексерілгеннен 
кейін сатылуы тиіс. Əрбір тауар үлгісінде атауы, бағасы, салмағы 
(кг., бірл. жəне т.б. көлеммен) көрсетілген бағалар затбелгісі (баға 
көрсеткіші) болады.

Қажет болған жағдайда, тауарлардың келіп түсу маусымдылы-
ғына жəне кəсіпорынның басқа да нақты жағдайларына байла-
нысты сөрелер жаңартылып отырады. Өтемақылық безендіру 
белгілері ретінде қолданылатын тауар үлгілері, сөрелер немесе 
мүкəммал болып табылатын тауарлар сатылмайды. Сəйкесінше, 
олардың шығарылып қойылуы оферта болып табылмайды.

Офертаны анық оферта деп табу үшін бағаның жəне сатып 
алу-сату шартының басқа да елеулі талаптарының анықталғаны 
немесе анықталмағаны маңызды емес. Əрекеттері оферта болып 
табылмау үшін сатушы тиісті тауарлардың сатылуға жатпайтынын 
анық көрсетугі тиіс. Тауар белгіленбеген адамдар тобына тауар 
сатуға арналмаған жерде жарнама, каталогтар, сондай-ақ тауардың 
басқа да сипаттамалары арқылы ұсынылған жəне сатып алу-сату 
шартының басқа да маңызды талаптары көрсетілмеген жағдайда, 
(бұл жария) оферта болып есептелмейді. Көбінесе сатып алушы 
тарапынан «акцепт еңбек ақы» төлеу арқылы жасалады. 

Əдетте, бөлшек сатып алу-сату шарты ауызша болады. Дегенмен 
де, бөлшек сатып алу-сату шарттарына сəйкес, тараптардың 
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келешектегі құқықтары мен міндеттері туындаған жағдайларда 
мұндай шарттар жазбаша жасалуы да мүмкін. Оларға алдын ала 
тапсырыс беру бойынша, сəлемдемелік саудада, жеңіл автокөліктер 
саудасында жəне басқа да сауда түрлерінде жасалатын шарттар жа-
тады.

Егер де заң актілерінде немесе бөлшек сатып алу-сату шар-
тында, оған қоса формулярлар шарттарында немесе сатып алу-
шы қосылатын басқа да стандартты нысандарда өзге жағдайлар 
қарастырылмаса, бөлшек сатып алу-сату шарты бойынша сату-
шы сатып алушыға кассалық немесе тауарлық чекті, не болма-
са тауардың ақысының төленгенін растайтын басқа да құжатты 
берген сəттен бастап жасалған болып есептеледі (ауызша түрі). 
Аталған құжаттар сатып алушыда болмаған жағдайда ол шарттың 
жасалғанын жəне оның шарттарын растау үшін куəгерлік жауапта-
рына жүгіну мүмкіндігінен айырылмайды. 

ҚР «Тұтынушылар құқығын қорғау туралы» Заңының кіріс-
пе сөзбасына сəйкес, ол тұтынушылар құқығын қорғаудың құ-
қықтық, экономикалық жəне əлеуметтік негіздерін, сондай-ақ 
тұтынушыларды қауіпсіз жəне сапалы тауарлармен (жұмыстармен, 
қызметпен) қамтамасыз ету шараларын белгілейді. Аталған 
заңның 7-бабында тұтынушылардың төмендегідей құқықтары 
қарастырылған:

— тауарларды сатып алу (жұмыстарды орындау жəне қызмет 
көрсету) туралы шарттарды еркін орындау;

— тұтынушылар құқықтарын қорғау саласындағы ақпараттың 
қолжетімділігі;

— тауар (жұмыс, қызмет көрсету), сонымен қатар сатушы 
(өндіруші, орындаушы) туралы ақпарат алу;

— қауіпсіз тауар (жұмыс, қызмет көрсету) сатып алу;    
— тауарды (жұмысты, қызмет көрсетуді) таңдап алуда ерікті 

болу;
— тауар (жұмыс, қызмет көрсету) сапасының жоғары болуы;
— сапалы жəне сапасы төмен тауарды алмастыру немесе 

қайтару;
— тауар (жұмыстың, қызмет көрсетудің) сапасының төмен-

дігінен өміріне, денсаулығына жəне (немесе) мүлкіне келтірілген 
шығындардың (зиянның) өтемін толық көлемде алу;
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— сатушыдан (өндірушіден, орындаушыдан) тауардың са-
тып алынғандығын (жұмыстың орындалғандығын, қызметтің 
көрсетілгендігін) растайтын құжатты алу;

— ойындардың бастамашысына (ұйымдастырушысына) ұтыс 
ретінде берілген (орындалған, көрсетілген) тауар (жұмыс, қызмет) 
сапасына қатысты дағуа айту (бұл арада тұтынушылардың 
конкурстық міндеттемелер бойынша құқықтарын қорғау туралы 
сөз қозғалып отырғанын айта кету керек, сондықтан бұл норма 
шарттық міндеттемелерге жатпайды);

— қоғамдық тұтынушылар бірлестіктерін құру;
— моральдық шығынның есесін қайтару;
— құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау.
Аталған құқықтардың мазмұны заңның өзінде қасқаша түрде 

берілген. Сондықтан, бұл заңның сапасын жоғары деп айту қиын. 
Егер оны жаңа заңның қабылдануына байланысты күшін жойған 
Қазақ СРО 1991 ж. 5 маусымындағы Заңымен салыстырсақ, онда 
тұтынушының құқықтық жағдайының түбегейлі өзгермегенін 
байқаймыз.

Сонымен бірге, бұрынғысына қарағанда осы заңның құқықтық 
жағдайы нашарлаған деуге болмайды. Тұтынушының сатушыдан 
(өндірушіден, орындаушыдан) тауардың сатып алынғандығын 
(жұмыстың орындалғандығын, қызметтің көрсетілгендігін) рас-
тайтын құжатты алу құқығы белгіленген заң нормасы жаңадан 
енгізілді. Бұл норма тұтынушыларға өз мүдделерін шектеу бойын-
ша бірнеше қосымша мүмкіндік береді. 

Тұтынушылардың  жоғарыда аталған құқықтары бөлшек са-
тып алу-сату шартының, сонымен қатар тұтынушылар пайда-
сына тауарлардың берілуін, жұмыстардың орындалуын жəне 
қызметтердің көрсетілуін регламенттейтін басқа да шарттардың 
мазмұнына əсер етеді.

Яғни, бұл құқықтарды уақытша пайдалануға алу, тұрмыстық 
мердігерлік туралы шарттарда, сондай-ақ ақысы төленетін 
қызметтерді көрсету туралы жəне басқа да біртектес шарттарда 
ескеру қажет. Жалпылама айтсақ, осы құқықтардың бар екендігін 
кəсіпкерлікті жүзеге асыру үшін қарсы тарапты тұтынушылар 
қатарына жатқызуға болатын барлық шарттарда ескерген жөн.
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ҚР «Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» Заңы бөлшек 
сатып алу-сату шартына жəне басқа да тұтынушылық шарттарға 
əсерін тигізеді. Оның нормаларының бір бөлігі ҚР АК-ң жекеле-
ген шарт түрлерін регламенттейтін нормалары арқылы тікелей 
жүзеге асырылады, өйткені олар туралы заң актілерінің екеуінде 
де айтылған.

Кейбір жағдайларда аталған заңның нормалары жасалып 
жатқан шарттардың мазмұнына тікелей əсер етеді, оның үстіне 
олардың тұтынушылық шарттарға қатысты бұл əсері  көбінесе 
үзілді-кесілді болады да, соның салдарынан шарт нормаларымен 
шектеле алмайды. 

Шарт бойынша, тек қана тауар сататын кəсіпкер, кəсіпорын, ме-
кеме немесе азамат сатушы бола алады. Бөлшек сауданың лицензи-
яланатын жағдайларын есепке алмасақ, заңдарда осыған қатысты 
қосымша талаптар қойылмаған. Мысалы, сырадан басқа алкоголь 
өнімдерін лицензиясыз сатуға (Қазақстан Республикасының 1999 
жылдың 16 шілдесіндегі «Этил спирті мен алкоголь өнімдерінің 
өндірісі мен айналымын мемлекеттік реттеу туралы» Заңының 
9-б. 3-т.), қолма-қол шетел валютасы үшін бөлшек сауда жасауға, 
шетел валютасын, азаматтық қаруды лицензиясыз сатуға жəне т.б. 
тыйым салынады.  

ҚР «Тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы» Заңының 1-б. 
сəйкес, тұтынушы — бұл өз қажеттіліктерін қанағаттандыру 
үшін тауарға (жұмысқа, қызмет көрсетуге) тапсырыс беру немесе 
оны сатып алу ниеті бар, сатып алып жəне (немесе) пайдаланып 
жатқан жеке тұлға. Алайда, заңның келтірілген тұжырымдамасы 
тұтынушыларға жатқызуға болатын субъектілерді дифференциа-
циялау мүмкіндігін ескермеген. 

Келтірілген тұжырымдамаға сəйкес, заңға дəлме-дəл мағынада 
тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді өзі үшін сатып ала-
тын субъект тұтынушы болып табылады. Заңды қолдану барысын-
да қажетсіз шығындарға жол бермеу үшін тұтынушыларға тауарды 
басқа жеке тұлғалар үшін сатып алатын тұлғалар да, сатып алы-
натын тауарды иеленетін жеке тұлғалар да жататынын көрсеткен 
жөн. 

Кейбір жағдайларда сот қазыларының даулы жағдайларды 
қатаң нысаншылық (түсініксіз себептермен) тұрғысынан (заң 
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нормаларының мағынасын ескерместен) шешетінін байқауға бо-
лады, сондықтан олар өздерінің тұтынушылық құқықтарын ҚР 
«Тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы» Заңының 1 бабын-
да көрсетілген тұтынушылар критерийіне жатпастан қорғағысы 
келетін тұлғаларға біраз қиындық туғызуы мүмкін.   

Əдетте, сатып алушы жай азамат болып табылады. Біздің 
пікірімізше, бұл жағдайда бөлшек сатып алу-сатуға сатып алу-
шылар ретінде заңды тұлғалардың қатысуына жол беру керек. 
Заңды тұлғалар бөлшек сауда-саттық тəртібі бойынша, тауарлар-
ды кəсіпкерлік қызметтен басқа мақсаттарда пайдалану үшін са-
тып ала алады. Өз кезегінде, жеке кəсіпкер ретінде əрекет ететін 
жеке тұлға бөлшек сатып алу-сатудың тарапы болып есептелмеуі 
керек. 

Осылайша, коммерциялық емес заңды тұлғалар мұндай шарттық 
қатынастарға өздерінің заңды, жарғылық қызметтерін орындау 
үшін енуі мүмкін. Мысалы, қоғамдық бірлестіктің тауарларды 
(азық-түліктерді, киім-кешектерді жəне т.б.) белгілі бір қалың 
бұқара топтарына көмек көрсету үшін сатып алуын келтіруге бо-
лады. 

Жалпы ереже бойынша, коммерциялық мекемелер бөлшек са-
тып алу-сату шартын тек қана тар шеңберлі салаларда, мысалы, 
ұжымның əлеуметтік мəселелерін шешуге арналған тауарларды 
сатып алу кезінде қолданылуы керек. Оған қоса, жұмыскерлердің 
демалу жағдайларын жасау, оларға тұрмыстық, медициналық 
қызмет көрсету жағдайларын қамтамасыз ету жəне т.б. мысал 
ретінде келтіруге болады. Айналымда шектелген тауарларды сатып 
алушыларға белгілі бір мүлікті сатып алуға рұқсаты бар тұлғалар 
жатқызылады.  

Əрине, бөлшек сатып алу-сату шартын жасасатын заңды 
тұлғалар тұтынушылар бола алмайды. Біздің пікірімізше, осы 
жағдайға, көбінесе, үшінші тұлғаның пайдасына жасалатын шарт 
сайма-сай келеді (ҚР АК 391 б.).  

Соңғы нəтижесінде, бөлшек сатып алу-сату шарты өнімнің 
соңғы тұтынушысы болып табылатын жеке тұлғалардың пай-
дасына жасалады. Алайда, тауарларды жоғарыда көрсетілген 
мақсаттарға сатып алатын заңды тұлғаларға тек қана тұтынушы 
— жеке тұлғаның ажырамас құқығы болып табылатын (өмірі 
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мен денсаулығына келтірілген зиянды, моральдық зиянды өтеу) 
құқықтардан басқа құқықтарын қорғау мүмкіндігі берілуі керек.  

Біздің ойымызша, бұл арада сот тəжірибесі дұрыс тұжырым-
далмаған. Мысалы, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 
1996 жылдың 25 шілдесіндегі «Соттардың тұтынушылар құқық-
тарын қорғау туралы заңдарын қолдану тəжірибесі туралы» № 7 
Нормативтік қаулысының 1-т. 2-абзацына сəйкес: «Заң-азаматтар 
арасындағы жеке тұрмыстық қажеттіліктерін қанағаттандыру 
жөніндегі шарттық-құқықтық қатынастарға, азаматтардың (жеке 
кəсіпкерлердің) кəсіпкерлік қызметі үшін тауар сатып алу жəне 
қызмет көрсету жағдайларына жəне заңды тұлғалардың негізгі 
қызмет қажеттіліктерін немесе өз жұмыскерлерінің əлеуметтік-
тұрмыстық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін тауар сатып 
алу жəне қызмет көрсетулерге тапсырыс беру жағдайларына 
қолданылмайды». Бұл — арнайы сатып алған тауарларды пайда-
лануға мəжбүр тұлғаларды құқықтық қорғау мүмкіндіктерін  
едəуір азайтады.  

Айналымнан алып тасталмаған тектік белгілерімен анықта-
латын жəне жеке анықталған кез-келген заттар сатып алу-сату 
шартының пəні бола алады. Таксопарк өз қажеттіліктері үшін са-
тып алған тауар бөлшек сатып алу-сату шартының да, жеткізілім 
шартының да пəні болуы мүмкін. Үшіншіден, автомобиль сату-
шы жеке тұлға болуы мүмкін. Мұндай жағдайда жасалатын са-
тып алу-сату шарты Азаматтық кодекстің жалпы нормаларымен 
реттеледі1. 

Сонымен қатар, қолда бар заттар да, болашақ заттар да саты-
луы мүмкін. Болашақ заттар сауда-саттық каталогтар бойынша 
жүзеге асырылған немесе қандай да бір тауар сериялық өндіріске 
жіберілмеген жағдайда бөлшек сатып алу-сату шартының пəні 
бола алады. Бөлшек сатып алу-сату тəртібімен болашақ заттардың 
сатылуы — тұтынушының жағдайын еш нашарлатпауға жəне оған 
қандай да бір қауіп жүктемеуге тиіс. Бұл шарт бойынша, қауіптердің 
барлығы іс жүзінде орындалғанға дейін сатушыға жүктеледі.  

Бөлшек сатып алу-сату шартының мазмұны.  Сатушының 
бөлшек сатып алу-сату шартында көзделетін міндеттерінің бірқа-
тар ерекшеліктері бар. Сатып алу-сату шартын жасасудан бұрын, 

1 Гражданское право. Учебник. Часть ІІ. Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толсто-
го.— М.: Проспект, 1997.— С. 44.
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сатушы сатып алушыға сатуға ұсынылған тауар туралы қажетті 
жəне шынайы ақпарат беруге міндетті. 

Сатып алушыға берілетін ақпараттың мазмұнын сатушы өзі 
кəсіпқой ретінде анықтайды. Алайда, оған мынадай міндетті 
тұстар енуге тиіс: баға таратуға қажетті жəне шынайы ақпарат; 
қызығушылығын тудырған өнімнің тұтынушылық қасиеттері 
туралы мағлұматтар; сатып алудың заңды əдістері немесе 
оны үлестірудің жер-жерлерде қабылданған түрлері туралы 
мағлұматтар; кепілдік міндеттемелер жəне шағым беру тəртібі, оны 
сақтау жəне қауіпсіз жолмен пайдаға асыру туралы мəліметтер. 

Азық-түлік жөнінде шарт жасалған жағдайда, олардың құрамы, 
құнарлығы, денсаулыққа зияны бар заттектерінің мазмұны жəне 
сақтау мерзімдері туралы ақпарат берілуі тиіс. Осы ақпараттың 
барлығы тұтынушыға ауызша түрде ғана жеткізілмей, өнімге 
тіркелген техникалық құжаттамада көрсетіледі, сондай-ақ мар-
калау, дайындалған жəне өткізілген күнін көрсету арқылы не-
месе белгілі бір сауда саласында қабылданған басқа да əдіспен 
жеткізіледі. 

Азық-түлік тауарларының, дəрі-дəрмектердің, косметика құ-
ралдарының жəне тұтынушылық мерзімдері уақыт өткен сайын 
бұзылатын басқа да өнімнің маркасында (заттаңбасында) мұндай 
өнімнің өткізілу уақыты жəне жарамдылық мерзімі белгіленген 
талаптарға сəйкес көрсетілуі керек. Заңдарда көзделген бұл талап 
маңызды болса да, көбінесе орындалмайды. 

Кейбір тауарлар тұтыну мерзімінен бұрын жарамсызданып, 
зиянды болуы мүмкін. Сатып алушыға тауарлардың осындай 
жарамдылық мерзіміне тəуелділігі жөнінде түсініктеме беріліп, 
тауарды мақсаты бойынша қажетті мерзім ішінде пайдалану 
мүмкіндігімен қамтамасыз етілуі тиіс. Олай болмаған жағдайда, 
тауарды сатпағаны жөн.

Сатып алушы тауарды шарт жасасқанға дейін қарауға жəне (егер 
тауардың сипатының себебінен тыйым салынбаған жəне бөлшек 
сауда-саттықта қабылданған ережелерге қайшы келмейтін болса), 
оның көзінше тауардың қасиеттерін тексеруді жəне пайдаланылу-
ын көрсетуді талап етуге құқылы. 

Сатушы сатылатын тауардың сатып алушы мен оның отбасы 
мүшелерінің денсаулығы мен өміріне, мүлкіне қауіпсіз болуын 
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қамтамасыз етуге міндетті. Сəйкесінше, тұтынушы белгіленген 
қызмет ету мерзімінің ішінде немесе өнімнің жарамдылық мерзі-
мінің ішінде — тауардың қауіпсіздігіне құқылы. Азаматтардың 
өмірі, денсаулығы жəне мүлкі, сондай-ақ қоршаған орта үшін 
қауіпсіз болуын қамтамасыз етілуіне қойылатын талаптар міндетті 
болып табылады жəне мемлекеттік стандарттар шеңберінде 
белгіленуі керек. Мұндай өнім міндетті түрде сертификаттала-
ды, оны өнімнің стандарттар талаптарына сəйкестігін растайтын 
таңбасыз сатуға жəне пайдалануға тыйым салынады. 

Егер өнімді қауіпсіз пайдалану немесе оны тасымалдау жəне 
сақтау үшін арнайы ережелерді сақтау қажет болса, дайындау-
шы (орындаушы) осындай ережелерді құрастыруға, ал сатушы 
(орындаушы) — оларды тұтынушыға мəлімдеуге міндетті. Өнімді 
өндіру жəне өткізу кезіндегі қауіпсіздігін, талаптардың сақталуын 
арнайы мемлекеттік органдары (стандарттау жəне сертификаттау 
органдары, санитариялық-эпидемиологиялық қызмет жəне т.б.), 
тұтынушылар құқықтарын қорғау қоғамы қадағалайды. 

Бөлшек сатып алу-сату шарты сатушының тауарды жеткізу 
бойынша міндетін көздеуі мүмкін. Азаматтық заңдарға сəйкес, 
бұл екі жағдайда орын алады. Біріншісі, бөлшек сатып алу-сату 
шарты үлгілер бойынша, сатып алушының тауар үлгісімен (оның 
суреттемесімен, тауар каталогымен жəне т.б.) танысуы арқылы 
жасалған кезде. 

Егер заң актілерінде немесе шарттың өзінде өзгеше көзделмесе, 
тауар шартта көрсетілген жерге (мысалы, азаматтың жұмыс орны-
на) жеткізілген сəттен бастап, ал егер шартта тауардың берілетін 
жері көрсетілмесе — тауар азаматтың тұрғылықты жеріне неме-
се заңды тұлғаның орналасқан жеріне жеткізілген сəттен бастап 
орындалған болып есептеледі. Бұл — міндетті орындау мерзімі 
сияқты қажетті уақыт мерзімі болып табылады. Тауардың сатып 
алушыға жеткізілу талабы көзделетін бөлшек сатып алу-сату шар-
ты өзгеше. 

Мұндай шарт жасалған кезде сатушы мен сатып алушы 
жеткізу мерзімін, сондай-ақ сатып алушы орындалған талапты 
қабылдауды қалайтын кез-келген жерді ұйғарады. Тауарды сатып 
алушыға, ал ол болмаған жағдайда, егер заң актілерінде, шартта 
немесе міндеттеменің мəніне сəйкес өзгеше көзделмесе, түбіртек 
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немесе шарттың жасалғаны туралы басқа құжат көрсеткен кез-
келген адамға берілген кезден бастап сатушы орындаған болып 
есептеледі. Қазіргі кезде өнімді сатып алушыға жеткізу талабы 
көзделген бөлшек сатып алу-сату шарттары кеңінен таралған. Оған 
қоса, ол шарттарды жасасу кезінде ешқандай құжат толтырылмай-
ды, мысалы, дайын тағамға (азық-түлікке), телефон арқылы басқа 
да тауарға тапсырыс беру. 

ҚР АК 451-бабында бөлшек сатып алу-сату шартының тау-
арларды автомат қолданып сату сияқты түрі регламенттелген. 
Тауардың автомат пайдалану арқылы сатылуы сатушының тауар 
жеткізу міндетін еш өзгертпейді. 

Тауарлар автомат пайдалану арқылы сатылған кезде авто-
маттардың иесі (меншіктенушісі болуы міндетті емес) сатып 
алушыларға тауар туралы ақпарат (оның атауы, саны, бірлігінің 
бағасы жəне т.б.) беруге міндетті. Сонымен қатар, автоматта жазу 
немесе сатып алушыларға сатушының аталуы (фирмалық атауы), 
орналасқан жері, жұмыс тəртібі, сондай-ақ сатып алушы тауар 
алғанға дейін жасауға тиіс əрекеттері туралы мəліметтерді ұсыну 
арқылы тауарды сатқан адамның ақпараты көрсетіледі. Шарт 
сатушының тауар алушы үшін қажетті əрекеттерді жасаған сəттен 
бастап жасалған болып есептеледі. 

Егер сатып алушыға құны төленген тауар берілмесе, сату-
шы тауардың сатып алушыға дереу берілуін немесе сол тауар 
үшін төленген ақша сомасының қайтарылуын қамтамасыз етуге 
міндетті. 

Сатып алушының құқықтары мен міндеттері. Сатып алу-
шы сатып алған тауардың құнын төлеуге міндетті. Тауардың 
ақысы шарт жасалған кезде төленетін болса, сатып алушыға тауар 
қабылдау міндеті ғана жүктеледі. Сатып алушы тауарды бөлшек 
сатып алу-сату шарты бойынша қабылдау кезінде оған берілетін 
тауарларды байқауы (сапасын тексеруі) жəне анықталған айқын 
кемшіліктер туралы сатушыға шұғыл түрде хабарлауы емес, тау-
арды қабылдау бойынша нақты əрекет жасауы — заң бойынша 
маңызды болып табылады. 

Тараптар шартқа сатып алушының тауарды белгіленген 
мерзімде қабылдауы туралы талап енгізуі мүмкін. Сол мерзімнің 
ішінде тауар басқа сатып алушыға сатыла алмайды. Егер шарт-
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та өзгеше көзделмесе, сатып алушының келмеуі немесе тауарды 
белгіленген мерзімде қабылдау үшін қажетті басқа əрекеттердің 
жасалмауы — сатып алушының шартты орындаудан бас тартуы 
ретінде қарастырылуы мүмкін. Сатушының тауарды белгіленген 
мерзімде берілуін қамтамасыз ету бойынша қосымша шығындары, 
егер заң актілерінде немесе шартта өзгеше көзделмесе, тауардың 
құнына қосылады. 

Бөлшек сатып алу-сату шарттары тауардың құнын алдын ала 
немесе, несиеге алып, оның ішінде бөліп төлеу талабымен жа-
салуы мүмкін. Мұндай жағдайларда сатып алушы өзінің төлеу 
мерзімін сақтау міндетін орындауға тиіс. Алайда, егер сатып алу-
шы тауардың құнын алдын ала төлемесе, бұл сатып алушының 
шарттан бас тартуы болып есептеледі, яғни сатып алу-сату шарты 
бойынша сатып алушыға шын мəнінде шарттан бас тарту құқығы 
беріледі. 

Егер тауар несиеге сатылса, оған қоса тауарлардың құнын бөліп 
төлеу көзделсе, сатып алушы ҚР АК 353 бабының ережелеріне 
сəйкес кешіктірілген сомаға айыпақы төлеуден босатылады. 

Сатып алушыны тауардың қандай да бір эстетикалық пара-
метрлері, түсі, үлгісі жəне т.б. қанағаттандырмаса. Оның сатып 
алған тауарды тиісті сападағы тауарға ауыстыру құқығы бар. 
Тауарды бұрын пайдаланылмаған, буып-түюі бұзылмаған, 
берілген чек немесе оның белгілі бір сатушыдан сатып 
алынғанын растайтын басқа да дəлелдер сақталған жағдайда 
ғана ауыстыруға болады.  

Тауар он төрт күннің ішінде ауыстырылады. Қайтарылуға не-
месе ауыстыруға жатпайтын тауарлардың тізімі шартпен емес, 
заңмен анықталады. Алайда, мысалға, тауар базарда немесе басқа 
жерлерде сатылған кезде тауардың ауыстырылмайтыны жəне 
қайтарылмайтыны туралы хабарламаны жиі кездестіруге болады.  

Алтыннан, платинадан жəне күмістен жасалатын бұйымдар, 
шұлық-нəски бұйымдары, төсек жабдықтары, іш-киімдер, парфю-
мериялық-косметикалық тауарлар ауыстырылмайды. Сонымен 
қатар ақаулары бұрын пайдаланылған, комиссияға қабылдау кезінде 
анықталмаған жасырын ақаулары бар жаңа заттарды қоспағанда, 
комиссиондық дүкеннен сатып алынған жəне сатып алынғаннан 
кейінгі 2 күннің ішінде қайтарылған тауарлар да ауыстырылуға 
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жатпайды. Корпусы алтыннан жасалған сағат бұзылған жағдайда 
ауыстырылған механизміне жаңа паспорт беріліп, сағаттың тек 
механизмі ғана ауыстырылады. 

Сатушыда қажетті тауар жоқ болған жағдайда сатып алушы са-
тып алған тауарын сатушыға қайтаруға жəне оған төлеген ақысын 
алуға құқылы. Сонымен бірге, оның ақша алудың орнына тауарды 
ұқсас тауарға ауыстырып алуға құқығы бар. Бұл құқық тиісті тауар 
сатылымға алғашқы рет түскен кезде жүзеге асырылады. 

Сатып алушы таңдап алған азық-түліктік емес тауарларын 
бақылауда сақтауға, сондай-ақ сатушымен келісіп сатып алған 
жəне ақысын төлеген тауарларын сақтауға қалдыруға құқылы. 

§ 4. Жеткізілім шарты

Жеткізілім шарты туралы ұғым жəне оның элементтері. 
Жеткізілім шарты бойынша кəсіпкер болып табылатын сатушы 
(тауар беруші) сатып алушыға өзі өндіретін немесе сатып алатын 
тауарларды кəсіпкерлік қызметке немесе жеке өзіне, отбасына, 
үй ішіне жəне сол сияқты өзге де пайдалануға байланысты емес 
мақсаттарға пайдалану үшін келісілген мерзімде немесе басқа 
мерзімдерде беруге міндеттенеді. 

Жеткізілім шартының бөлшек сатып алу-сату жəне тұрмыстық 
сатып алу-сату шартынан түпкілікті айырмашылығы — атал-
ған шарттың тауарлы-материалдық құндылықтары алуан түрлі 
экономика салаларында өтелмелі қозғалысын реттеуге бағыт-
талғандығында. 

Жеткізілім шартымен байланысты заңнамалық шешім, оның 
сатып алу-сату шартының бір түрі ретінде танылуы-жасанды 
дағдыландырылған жоспарлы-əкімшілік табиғатты еңсеруге ар-
налған. Ал ол орындайтын қызметтер, жалпы, жекелеген өндіріс 
салаларының орталықтандырылуына қарай бұрынғыдай қалады. 
Оның басқа (кəсіпкерлік емес) сатып алу-сату шарттарынан 
айырмашылықтары арта береді. 

Жеткізілім шарты нарық субъектілеріне өндіріліп жатқан өнімді, 
импортталатын, экспортталатын өнімді əр түрлі бағытқа үйлестіру 
мүмкіндігін береді. Оның көмегімен өндірістік құрал-жабдықтар, 
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өнеркəсіптік мəні бар басқа да тауарлар сатып алынады, жекелеген 
тауарлар топтары ретке келтірілген нарықтық инфрақұрылымда 
өндірушіден бастап нарықтық сатушыға дейін қозғалады. 

Жеткізілім шартының елеулі ерекшеліктерінің бірі — одан ту-
ындайтын құқықтық қатынастың созылымды сипаты болып табы-
лады. Сəйкесінше, өз құқықтарын жүзеге асыра жəне міндеттерін 
орындай отырып, жеткізілім шартының тараптары ұзақ уақыт 
мерзімдері ішінде дүркін-дүркін түсіру, өнімді алу бойынша 
шаруашылық қызметін жүзеге асырады, жеткізілімдерді жүзеге 
асыруға қажетті бірқатар ұйымдастыру-құқықтық шараларды 
қабылдайды.  

Жеткізілім шартын құқықтық реттеу көздеріне ҚР АК норма-
лары жатады. Тауар мемлекеттік қажеттіліктер үшін жеткізілетін 
жағдайларда ҚР 2007 жылдың 21-шілдесіндегі «Мемлекеттік са-
тып алулар туралы» № 303-ІІІ Заңы қолданылады. Алайда аталған 
заңның жеткізілім бойынша қатынастардың мəніне мүлде əсер 
етпейтінін айта кету керек. 

Онда шарттық қатынастарға азаматтық заңнама нормаларының 
қолданылатындығына тікелей сілтеме жасалған. «Мемлекеттік 
сатып алулар туралы» заңнама көбінесе шартты жасасу тəртібіне 
əсер етеді. Ол қай заңды тұлғалардың мемлекеттік сатып алу-
лар субъектісі болып табылатынын, тауарларды конкурс, баға 
ұсыныстарын сұрау жəне т.б. арқылы сатып алу негіздерін 
анықтайды. Сонымен қатар, мемлекеттік сатып алулар туралы 
заңнама жасалатын шарттардың жекелеген азаматтық-құқықтық 
аспектілеріне де əсер етеді.

Бұл орайда,  Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 
1995 жылдың 4 шілдесіндегі №914 қаулысымен бекітілген 
«Қазақстан Республикасының жəне басқа да Тəуелсіз мемлекет-
тер Достастығының қатысушы-мемлекеттерінің кəсіпорындары 
мен салаларының арасында өндірістік кооперация жəне өндірісті 
мамандандыру шеңберінде тауар (жұмыс, қызмет көрсету) жеткізу 
тəртібі туралы ереже» əрекет етеді. 

Ол аталған саладағы жеткізілім туралы азаматтық-құқықтық 
аспектілерді қарастырмаған. Бұл арада бір айта кететіні, əр түрлі 
құқықтық қатынастарға ортақ «жеткізілім» ұғымының қолданылуы 
— бұл түсінік мəнінің бұзылуына алып келмеу керек. Жеткізілім 
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дегеніміз — бұл ең алдымен сатып алу-сату шартының бір түрі. 
Жоғарыда келтірілген ережеге сəйкес, жұмыстардың, қызмет 
көрсетулердің «жеткізілімі» — бұл мердігерлік немесе өтелмелі 
қызмет көрсету шартының белгілі бір түрлері болып табылады. 
Біз, құқықтық терминология ретімен жəне бірыңғай қолданылу ке-
рек деп есептейміз. 

Қазіргі кездегі заңнамада жеткізілім туралы шарт жасасуға 
қатысты арнайы талап жоқ. Егер арнайы заңнаманың реттеуі ба-
сым белгілі бір салаға қатысты болмаса, аталған шарттардың жа-
салу тəртібі ҚР АК оферта жəне акцепт мəселелерін реттейтін 
жалпы нормалармен анықталады. Сонымен бірге, шарт жасасуға 
шақырып отырған офертада келісім беру үшін қандай талаптардың 
қойылғандығының мəні бар. 

ҚР АК 459-бабы жеткізілім шартын жасасу кезіндегі та-  
раптардың келіспеушіліктерін шешу тəртібін қарастырған. 
Келіспеушіліктер пайда болған жағдайда, шарт жасасуды ұсынған 
жəне басқа тараптан осы талаптарды келісу туралы ұсыныс 
(келіспеушіліктер хаттамасы) алған тарап осы ұсынысты алған 
күннен бастап 30 күн ішінде, егер өзге мерзім тараптармен 
келісілмеген болса,  шарттың тиісті талаптарын келісу жөнінде 
шаралар қолдануға, не басқа тарапты оны жасасудан бас тар-
ту туралы жазбаша түрде хабарландыру тиіс.   Олай болмаған 
жағдайда, бұл тарап екінші тарапқа жеткізілім шартын жасасудан 
бас тартқандығы туралы жазбаша түрде хабарлауға міндетті. 

Егер оферент жеткізілім шарты бойынша жеткізілім шар-
тын жасасудан бас тарту туралы жазбаша хабарлама бойынша өз 
міндетін орындамаса, ол шарт талаптарын келісуден бас тартудан 
туындаған басқа тараптың залалдарын өтеуге міндетті болады. 

Жеткізілім шарты жазбаша түрде болады. Шарттың жаса-
луы, өзгертілуі, бұзылуы немесе шарттың əрекет ету мерзімінің 
ұзартылуы тараптар қол қоятын келісіммен немесе хат, факс, жедел-
хат, телефонограмма, телетайпограмма алмасу арқылы рəсімделеді. 
Қазіргі жағдайларда жеткізілім шартын жасасу, өзгерту, бұзу 
кезінде электронды сандық қол қою арқылы куəландырылған элек-
тронды құжаттармен алмасу толыққанды қолданылуда.  

Тауар жеткізілімі бойынша қатынастарды реттейтін ең 
болмағанда заңға сəйкес нормативтік актілер деңгейіндегі ар-
найы заңнаманың жоқтығы-аталған шарттың елеулі талапта-
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рына қатысты жекелеген талаптардың жоқтығына себеп болып 
отыр. Яғни, жеткізілім шарты тараптар аталған шарттың нысаны 
жөнінде бір келісімге келген сəттен бастап жасалады деп есептеуге 
болады. 

Сонымен бірге, тұрмыстық салада қолданылатын сатып 
алу-сату шарттарымен салыстырғанда, жеткізілім шартының 
мазмұнының күрделірек болуы осы шарттың қажетті елеулі та-
лаптарын тараптардың өздерінің белгілеуін талап етеді. Бұл 
жағдайда белгілі бір талаптарға елеулі талап беру — бұл өзінің 
мүліктік өрісін шарт бойынша контраген тарапынан болуы мүмкін 
бұзылыстардан оқшаулай отырып, өз мүдделерінде əрекет ететін 
тараптардың өздерінің ісі екендігін айта кету керек. 

Жеткізілім шарттары кез-келген мерзімге жасалады: айға, 
тоқсанға жəне одан да астам мерзімге. Егер бұл шартта шарттың 
əрекет ету мерзімі анықталмаған болса, шарт бір жылға жасалған 
болып есептеледі. 

Шарттың барлық талаптары оның толықтай əрекет ету мерзі-
міне келісуі мүмкін. Бірқатар жағдайларда ұзақ мерзімді шарттарда 
олар бір күнтізбелік жылға немесе шарт жасалған жалпы мерзімнен 
қысқа болатындай ұзағырақ мерзімге келіседі. Егер ұзақ мерзімді 
шартта берілуге тиіс тауардың саны немесе өзге де шарт талапта-
ры бір жылға немесе неғұрлым ұзақ мерзімге белгіленсе, шарттың 
қолданылу мерзімі біткенге дейін кейінгі кезеңдерге арналған  
тиісті талаптар тараптардың келісу тəртібімен белгіленуге тиіс.  
Шартта келісу тəртібі болмаған жағдайда, шарт тиісінше бір жылға 
немесе шарт талаптары келісілген мерзімге жасалған болып таны-
лады. 

Жеткізілім шартының элементтері. Жеткізілім шартының 
тараптары кəсіпкерлік қызмет субъектілері болып табылады. 
Тауар беруші тарапынан жеткізілім шартына ұйымдастыру-
құқықтық түріне қарамастан кез-келген коммерциялық заңды 
тұлғалар, сондай-ақ жеке немесе ұжымдық заңды тұлға құрмаған 
кəсіпкерлер қатыса алады. Кейде коммерциялық емес заңды тұлға 
да тауар беруші болуы мүмкін.  

Тауарды жеке басы үшін (тұрмыстық) пайдалану мақсатымен 
сатып алатын кез-келген субъектілер сатып алушы болып табыла-
ды. Мемлекет жеткізілім бойынша қатынастарға тек сатып алушы 
ретінде ғана қатысуы мүмкін. 
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Жеткізілім шартының нысаны азаматтық айналымнан алын-
баған заттар болып табылады. Бірқатар жағдайларда жеткізілім 
шарты азаматтық айналымда шектелген мүліктің өтелмелі 
өткізілуін анықтайды. Мысалы, əскери қарудың жəне айна-
лымнан алынған басқа да мүліктің жеткізілуі азаматтық құқық 
нормаларының əрекет ету саласының шектерінен тыс орналасқан 
құқықтық тетікпен регламенттеледі. 

Жеткізілім шартының нысаны болып табылатын заттар тектік 
белгілермен белгіленуі мүмкін. Алайда, шар жасалған кезде олар 
жеке-белгіленген мүліктің сипатына ие бола отырып, басқа тауар-
лардан оқшауланады. Сату шартының нысаны бастапқыда, шарт-
ты жасасу кезінде, жеке-белгіленген зат болып танылуы мүмкін. 
Жеткізілім қатынастарын регламенттейтін азаматтық-құқық нор-
малары жеткізілім шартының мəнінің негізінде жалпы емес, ар-
найы болып табылатындықтан, жеткізілім шартының мəніне 
сүйене отырып, жеткізілім шартының нысанына мүліктік құқық-
тар жəне заттарды қоспағанда, басқа да азаматтық құқық нысанда-
ры жатқызылуы мүмкін емес деп көрсету керек. 

Тараптардың құқықтары мен міндеттері. Сатушы тауар-
ды сатып алушыға барлық қажетті керек-жарақтарымен жəне 
құжаттарымен бірге, келісілген көлемде, түр-түрде жəне жиынтықта 
(жиынтылықта), белгіленген сапада, үшінші тұлғалардың құқық-
тарынан бос күйде, тиісті буып-түюде жəне (немесе) арнайы 
қорапта беруге міндетті. 

Сатушы шартта көзделген өнім (тауар) көлемін беруге міндетті, 
яғни жеткізілім шартында тауардың саны туралы жалпы ереже-
лер толық қолданылуы мүмкін. Жеткізіліп жатқан өнімнің саны 
вагондағы, контейнердегі жəне т.б. жүк салынған орындарға қарай 
шартты түрде есептелуі мүмкін. 

Сонымен бірге, жеткізіліп жатқан тауар (өнім) санын анықтау 
кезінде салмақты өлшеу, өлшемдерін анықтау дəлдігімен бай-
ланысты тəжірибелік сипаттағы қиындықтар орын алады. 
Киллограммды, тонналы өнімнің үлкен мөлшерлері іс жүзінде 
толық жеткізілмейді, немесе тауарларды саны бойынша қабылдау 
кезінде тиеп-түсіру құжаттарында көрсетілген өнімнің саны сатып 
алушы алған өнімнің көлеміне сай келмейді. 
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Сатушы шартта келісілген өнімнің көлемін беру міндетін 
қаншалықты орындағанын бағалау үшін мұндай жағдайларда 
табиғи залалдарды, құрғауды жəне басқа да осыған ұқсас залал-
дарды есептеуге арналған түзету коэффициенттері қолданылады. 
Жеткізіліп жатқан тауардың санында мүмкін болатын ауытқу-
шылықтар тікелей шарттың өзінде көрсетілуі мүмкін. 

Тауарды белгілі бір мерзімде толық жеткізбеген тауар беруші, 
егер шартта өзгеше көзделмесе, жетіспей қалған тауарды шарттың 
əрекет ету мерзімі (мерзімдері) ішінде толықтыруға міндетті. 
Егер шарт ұзақ мерзімге жасалған болса, тауар беруші белгілі 
бір мерзімде толық жеткізбеген тауарын, егер шартта өзгеше 
көзделмесе, тауар жеткізілмей қалған жылдың ішінде толықтыруы 
тиіс.  

Тауар беруші тауарды шартта немесе сатып алушының тиеп-
жөнелтуге рұқсат қағазында аталған бірнеше сатып алушыға 
тауарларды тиеп-жөнелткен жағдайда, алушының біреуіне шарт-
та немесе тиеп-жөнелтуге рұқсат қағазында  көзделген санынан 
артық жіберілген тауарлар, егер шартта өзгеше көзделмесе, басқа 
алушылардағы  жетіспеушіліктерді  өтеуге  есептелмейді  жəне  
тауар беруші оның орнын толтыруы тиіс. 

Жеткізіліп жатқан өнімнің сапасы стандарттарға, техникалық 
талаптарға, үлгілерге, техникалық сипаттамаларға немесе шарттың 
талаптарына сай келуі керек. Тараптар жеткізіліп жатқан өнімнің 
сапасына қойылатын талаптарды шартта белгілеуге құқылы. Егер 
стандарттарда немесе техникалық шарттарда кепілдік мерзімдері 
белгіленбесе, олар шартта қарастырылуы мүмкін. Тараптар шарт-
та, стандарттарда немесе техникалық талаптарда қарастырылған 
мерзімнен ұзақ кепілдік мерзімін белгілей алады. 

Бұл арада, едəуір мөлшерде берілетін тауарлар туралы айты-
лып отырғандықтан, ҚР АК 428-бабы бойынша, сатып алушының 
тиісті сапасы жоқ тауар берілген жағдайдағы құқықтарына қатысты 
барлық ережелерінің қолданылуы мақсатқа сай емес. Алайда, 
жағдайға байланысты олар дифференциалды түрде жеткізілім бой-
ынша қатынастарда да қолданылуы мүмкін.  

Өнімді қабылдау кезінде немесе кепілдік мерзімдерінің ішінде 
анықталған ақауларын өз орнында сатып алушы немесе сатып 
алушының талабы бойынша тауар беруші жоя алады. Бұл ара-
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да сөз тиісті сапада тауар алмаған сатып алушыда туындайтын 
құқықтарды іске асыру тəртібінің шартта анықталу жолдарының 
бірі туралы болып отыр. 

Тараптардың мұндай шешім қабылдауына кəсіпкерлік шарт-
тың бір біріне қатысты жағдайлары тең тараптардың мүдделерінің 
ескерілуі себеп болуы мүмкін. Тараптардың екеуінің де кəсіпкерлік 
қауіпі бар, бір тараптың мүдделері басқа тараптың мүдделеріне 
зиян келтіретіндей басым болмау керек. Осы тұрғыда, ресми түрде 
дұрыс əрекет жасамай отырған тарапты ғана  тұйыққа тіремейтін 
икемді жəне əділ сот тəжірибесі қалыптасу керек. 

Өнімнің шартқа, стандарттардың талаптарына немесе 
техникалық жағдайларға сəйкес белгісі болуы керек. Жиынтық-
талмаған өнім жеткізілген жағдайда, сатушыға оны толық 
жиынтықтау міндеті туындайды. 

Əдетте, жеткізілім шартында тауарлардың жекелеген топ-
тармен шарттың əрекет ету мерзімінің ішінде жеткізілетіні 
қарастырылады. Сондықтан, сатушы тауарды бір уақытта емес, 
мерзім сайын беруге міндетті. Осыған байланысты, сатушының 
міндеті орындалуы тиіс мерзімдердің өздерінің белгіленуінің мəні 
артады. Егер шарттың өзінде олар қарастырылмаса, мерзімдер 
іскерлік айналым салттарына сəйкес анықталмаса, тауарлар ай 
сайын тең мөлшерлі топтармен жеткізілуі керек. 

Жеткізу мерзімі жеткізілімдердің топтама талабына қатысты. 
Жеткізілім мерзімдерінің орнына жеткізілім кестесі белгіленуі 
мүмкін. Жеткізілімдер кестесіне сəйкес, тауарларды жеткізу 
мін-деті белгілі бір күнде немесе нақты аралықта, уақыт сəтінде 
орындалады. Сонымен қатар, он күндік, тəуліктік,  сағаттық  
жəне  басқа  да жеткізілімдер кестелері белгіленуі мүмкін. Тауар 
берушінің өнімді көлік органына жеткізген күні немесе тауар 
берушінің қоймасынан алынған жағдайда, сатып алушының тау-
арларды қабылдағанын растап қол қойған күні шарт бойынша 
міндеттемелердің орындалу күні болып табылады. 

Мерзімге дейінгі жеткізілім сатып алушының келісімімен 
жүзеге асырылады. Мерзіміне дейін жеткізілген жəне сатып алу-                                                                                                                                            
шы қабылдаған тауарлар келесі мерзімде жеткізілуі тиіс 
тауарлардың есебіне жатқызылады. 
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Жеткізілім шартында сатушыға тауарды немесе өнімді са-
тып алушыға беру туралы талап ерекше болып табылады.  Егер 
жеткізілім шартында өзгеше көзделмесе, сатушы тауарды (өнімді) 
сатып алушыға немесе шартта алушы ретінде көрсетілген тұлғаға 
темір жол арқылы немесе автомобиль көлігі (басқа да көлік 
түрімен) жеткізуге міндетті. 

Яғни, сатушы тауарды жалпы ереже бойынша жеткізуге мін-
детті. Егер шартта жеткізілімнің қандай көлік түрімен жəне қандай 
жағдайларда жүзеге асырылатыны көзделмесе, портты таңдау не-
месе тауарларды жеткізу жағдайларын анықтау құқығы тауар 
берушіге беріледі, себебі заң актілерінде, іскерлік айналым салтта-
рында немесе міндеттеменің мағынасында өзгеше көзделмеген. 

Тауарды үшінші тұлғалардың құқықтарынан бос күйде беру 
міндеті жеткізілім шартында сатып алу-сату шартының жалпы 
ережелерімен реттеледі. 

Жеткізілім шарты өзінің қорапқа жəне буып-түюге қойылатын 
талаптарымен ерекшеленеді. Өнімнің қорабы мен буып-түюі 
стандарттар мен техникалық жағдайлар талаптарына сай болып, 
тауарлардың тасымалдау кезінде сақталуына жағдай жасау керек. 

Егер шартта өзгеше көзделмесе, сатып алушы (алушы) тау-
ар берушіге тауар салынған көп айналымды қорап пен буып-түю 
заттарын заң актілерінде белгіленген тəртіппен жəне мерзімде 
қайтаруы тиіс. Қалған қораптар мен буып-түюлер тауар берушіге 
шартта көзделген жағдайларда ғана қайтарылуы тиіс. 

Тауар берушінің негізгі құқықтары жеткізілген тауарды 
қабылдауды жəне оның ақысын төлеуді талап ету құқықтары бо-
лып табылады. Осыған байланысты, сатушы жедел санкциялар-
ды сатып алушыға қатысты қолдану құқығы беріледі. Есеп айы-
рысу тəртібі бұзылған (сатып алушы алынған өнімнің ақысын 
төлеуден толық немесе ішінара бас бұлтарған) жағдайда тауар 
беруші тəртіпсіз төлеушіні аккредитивті есеп айырысу түріне не-
месе сатып алушыны хабардар ете отырып, өнімнің ақысын үш 
айға дейінгі мерзімге алдын ала төлеуге ауыстыруы мүмкін. Егер 
жеткізілім мерзімінің ішінде сатып алушы аккредитив бермесе 
немесе алдын ала өнімнің ақысын төлемесе, тауар беруші оны өз 
қалауы бойынша өткізуге құқылы.  
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Өнімнің ақысын аккредитив беру немесе алдын ала төлеу 
көзделген жəне сатып алушы өзінің міндетін орындамаған болса, 
тауар беруші өнімді жеткізіп бермеуге құқылы. Сонымен қатар 
өнімді жеткізуден бас тартуға, тиеп-жөнелтуге рұқсат қағазды 
(тапсырысты) мерзімінде бермеу немесе егер тапсырыстарды беру 
туралы шартта қарастырылған болса, оны шарт талаптарын бұза 
отырып беру негіз болып табылады. Осы екі жағдайда да тауар 
беруші сатып алушыдан өнімнің жеткізілгенін растайтын кепілдік 
бере отырып, оның ақысын төлеуді талап етуге құқылы. 

ҚР АК 475-бабында қарастырылған тауар берушінің құқығы, 
біздің пікірімізше, баламалы міндеттемені орындаудың жалпы 
ережесіне ұқсас. Алайда, баламалы міндеттемені орындаудың 
жалпы ережесі бір құқықтық қатынас шеңберіндегі бірнеше болуы 
мүмкін болатын міндеттемелердің біреуін таңдап алуға қатысты. 
Бұл арада бірнеше шарттар бойынша бір міндеттің орындалуы ту-
ралы айтылған.

 Егер тауар беруші сатып алушыға бірнеше жеткізілім шарт- 
тары бойынша аттас тауарларды бір уақытта жеткізсе жəне 
жеткізілген тауарлардың көлемі тауар берушінің барлық шарттар 
бойынша міндеттемелерін өтеу үшін жеткіліксіз болса, жеткізілген 
тауарлар тауар беруші жеткізілімді жүзеге асырған кезде немесе та-
уар жеткізіле сала кідірместен көрсеткен шарттың орындалуының 
есебіне алыну керек. 

Айтылғандар толық сай келетін тауарлар номенклатурала-
рына қатысты.  Біздің пікірімізше, ҚР АК 475 б. 1 тармағы тау-
ар берушіге өз мүдделерін қорғауға мүмкіндік береді. Мысалы, 
тауар беруші тауарлардың жеткізілімін есепке алуды талап етіп 
отырған шарт бойынша үдемелі тұрақсыздық төлем (тұрақсыздық 
айыбы) белгіленген. Бұл міндеттеменің бұзылу мерзімі ең ұзақ 
болып табылады жəне сəйкесінше, шарт бойынша жауапкершілік 
санкциялары басқа шарттармен салыстырғанда елеулі болуы 
мүмкін. Сондықтан тауар беруші көрсеткен тауар түрі бойынша 
жеткізілімді есепке алу, жалпы, оның болашақ залалдарын барын-
ша азайтуға мүмкіндік бере алады.  

Сатып алушының құқықтары. Сатып алушы жеткізілім шар-
ты бойынша жалпы сатып алу-сату шартындағыдай құқықтарға 
ие. Оның үстіне, тауар берушінің жоғарыда көрсетілген ерек-
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ше міндеттері сатып алушыға міндеттемені орындау мерзіміне, 
тауарлардың түр-түріне, ыдысына жəне буып-түюіне т.с.с. қатысты 
қарсы құқық береді. 

ҚР АК 475 бабында сондай-ақ сатып алушының бірнеше 
шарттар бойынша аттас тауарларды жеткізу кезіндегі құқықтары 
белгіленген, алайда бұл бапта тауардың ақысын төлеу туралы 
айтылған. 

Егер сатып алушы тауарлар жеткізілімінің бірнеше  шарттары 
бойынша алған аттас тауарлар үшін тауар берушіге  ақы төлеген 
болса жəне төлеген сома сатып алушының барлық шарттар бой-
ынша міндеттемелерін өтеуге жетпесе, төленген сома тауарларға 
ақы төлеуді жүзеге асыру кезінде не ақы төленгеннен кейін 
кешіктірілмей сатып алушы көрсеткен шарттың орындалу есебіне 
есептелуге тиіс (ҚР АК 475 б. 2 т.). 

Менің пікірімше, аталған норма ҚР АК 475 б. 1 тармағындағы 
нормаға ұқсас. Олардың бір-бірінен айырмашылығы, ҚР АК 475 
б. 2 тармағындағы норма сатып алушының мүдделерін қорғаса, 
ҚР АК 475 б. 1 тармағындағы норма тауар берушінің мүдделерін 
қорғауға бағытталған. 

Тауар беруші немесе сатып алушы оларға сəйкесінше ҚР АК 
475 б. 1 жəне 2 тармақтарында берілген құқықтарды пайдаланбаса, 
мəселе заңнамаға сəйкес немесе шартпен шешіледі. 

Сырттай қарағанда ҚР АК 475 б. 3 тармағының норма-
сы императивті норма ретінде тұжырымдалғанымен де, біздің 
пікірімізше, аталған норманың мəні тараптардың оны нақты 
шарттық-құқықтық қатынас шеңберінде өз мүдделеріне бейімдей 
алатындығында. Яғни, ол диспозитивті норма ретінде тұжырымдалу 
керек. Қолданылып жүрген редакцияда ҚР АК аталған нормасы 
толық өңделмеген. 

Жалпы ереже бойынша міндеттеменің орындалуы орын-
дау мерзімі бұрынырақ келген шарт бойынша міндеттемелердің 
өтелуіне есептелетінін айта кетейік. Егер бірнеше шарт бойынша 
міндеттемелерді орындау мерзімі бір уақытқа келсе, ұсынылаған 
орындау барлық шарттар бойынша міндеттемелердің өтелуіне 
пропорционалды есептеледі.

Сатып алушының жеткізілім шарты бойынша негізгі міндеттері 
сатушының құқықтарына сəйкес келеді жəне тауарды қабылдау 
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жəне ақысын төлеу міндеттеріне жатады.  Жеткізілім шартында 
сатып алушының  тауарларды тауар берушінің орналасқан жерінен 
алуы (тауарлар таңдауы) көзделуі мүмкін ҚР АК 468 б.

Егер таңдау мерзімі шартта қарастырылмаса, ол тауар беру-
шінің тауарлардың дайындығы туралы хабарламасын алғаннан 
кейін қисынды мерзім ішінде жасалуы тиіс. Сатып алушының 
таңдауды жеткізілім шартында көзделген мерзім ішінде, ал ол 
болмаған жағдайда — тауар берушінің тауарлардың дайындығы 
туралы хабарламасын алғаннан кейінгі қисынды мерзімде жүзеге 
асырмауы тауар берушіге шартты орындаудан бас тарту немесе 
сатып алушыдан тауарлардың ақысын төлеуін талап ету құқығын 
береді. 

Қазіргі кезде тауарлардың қабылдануы, негізінен, шарт-
пен регламенттеледі. Əдетте, тауар берушіге тауарларды сатып 
алушыға  жеткізу міндеті жүктелсе, тауарлар сатып алушының 
тауар алған жерінде (кезінде) қабылдану керек. Қабылдау тəртібі, 
яғни жасалатын нақты жəне заңдық əрекеттер (тауар берушінің ха-
барламалары, актілердің құрастырылуы, мамандардың тартылуы 
жəне т.б.) шарттың өзімен, іскерлік айналымның дағдыларымен 
регламенттеледі немесе тауарларды қабылдау тəртібі туындайтын 
жағдайдың өзінің мəнінен пайда болуы мүмкін. 

Жеткізілім шартында сатып алушының (алушының) тауар 
беруші орналасқан жерде тауар таңдауы көзделген кезде, егер заң 
актілерінде өзгеше көзделмесе немесе міндеттеменің мəнінен ту-
ындамаса, сатып алушы берілетін тауарларды қарап-көруді олар 
берілетін жерде жүзеге асыруға міндетті. 

Жоғарыда аталған жағдайларда өнімді алудан бас тарту оның 
бұзылуына немесе жойылуына алып келмеу керек. Сатып алу-
шы сатушы мүлкінің өрісін белгілі бір мөлшерде қорғауға тиіс. 
Шарттың талаптары бұзыла отырып жеткізілген жəне сатып алу-
шы бас тартқан өнім тауар берушінің бұйрығын алғанға дейін 
жауапкершілікпен сақтауға қабылданады. 

Бұл жағдайда сатушыға тауардың жауапты сақтауға алынғаны 
кідірместен хабарланады. Сəйкесінше, жауапкершілікпен сақ-
тау мерзімінің басталу уақыты сатушыға хабарланған сəтпен 
анықталады. 

Жауапкершілікпен сақтау міндеттемесі заңда көрсетілгендіктен 
туындайтын жағдайлардың бірі болып табылады. Осы себептен 
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сатып алушы сақтау шарты бойынша сақтаушыға жүктелетін 
міндеттерді орындайды. Сатушы сатып алушы жауапкершілікпен 
сақтауға қабылдаған тауарларды апаруға немесе оларды жауап-
кершілікпен сақтау мерзімінің ішіндегі қисынды мерзімде жұм-
сауға міндетті. 

Егер ол бұлай жасамаса, сатып алушы тауарды өзі өткізуге 
құқылы. Өткізуден түсетін түсім сақтау, өткізу залалдары шегеріле 
отырып, тауар берушіге беріледі. Тауарды өз бетінше өткізбеген са-
тып алушы оны сатушыға қайтарады. Бұл жағдайда сатып алушы 
оны сатушыға өтеуге, сондай-ақ тауарды сатушыға беру кезінде 
жұмсалған залалдардың орнын толтыруға құқылы.

Жеткізілім шарты бойынша төлем көбінесе қолма қолсыз есеп 
айырысулар арқылы жасалады. Сатып алушы төлемді шартта не-
месе заңнамада көзделген əдістердің бірімен тəртіпке жəне төлеу 
мерзімдеріне сəйкес жасауға міндетті. 

Жалпы ереже бойынша жеткізілім шартында көзделген төлем-
дер төлем тапсырмаларының көмегімен жүзеге асырылады. Яғни, 
аталған қатынастар белгілі бір дəрежеде төлеушінің адалдығын 
мойындауға негізделеді. 

Кез-келген шартты орындау барысында шарттың бір немесе 
екі тарапында мүлік мүдделерінің бұзылу қаупін туындататын 
күтпеген жағдайлар пайда болуы мүмкін. Бұл жағдайлар объективті 
себептерден (еңсерілмейтін күш жағдайлары, заңнаманың 
өзгеруі жəне т.б.) туындайды. Сонымен қатар субъективті себеп-
тер де (міндеттемені орындауға қызығушылықтың жойылуы, 
контрагенттің шартты бұзуы) орын алуы мүмкін. 

Заңнамада немесе шартта əрбір жеке жағдайға орай нақты 
құқықтық əрекет жасау шаралары жəне оның құқықтық қатына-
стар тараптары үшін əкелетін құқықтық салдары қарастырылған. 

Көбінесе шартты жеткізілім шартының бір немесе екі тарапы 
бұзады. Осыны ескере отырып, заң шығарушы шартты бұзудың 
немесе өзгертудің шартты елеулі бұзу себебіне жатқызуға болатын 
негіздерін кеңейтті. Сонымен қатар бұл жеткізілім шарты бой-
ынша азаматтық-құқықтық жауапкершілік шараларын қолдануға 
негіз ретінде қарастырылатын болады.  

ҚР АК нормаларында жеткізілім шартын нақты не бұзатыны 
анық көрсетілген. ҚР АК 401 б. сəйкес, тараптардың біреуі шарт-
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ты бұзып, ол екінші тарап шарт жасасу кезінде үміт артуға құқылы 
болғанынан едəуір дəрежеде айрылып қалатындай залалға əкеп 
соқса бұл шарттың едəуір дəрежеде бұзылуы деп танылады.   

Бұл тұжырымдама аса дерексіз болып табылады жəне шартты 
бұзудың едəуірлігін немесе мардымсыздығын тану кезінде көп 
жағдайлар соттың қарауына қалдырылады. Жеткізілім шарты-
на осы жалпы критерий де қолданылады. Осымен қатар 476 б. 2 
тармағында тауар берушімен шарттың бұзылуы:

— кемшілігі бар, сапасы лайықсыз тауар беріліп, ол кемші-
ліктерді сатып алушы үшін қолайлы мерзімде жою мүмкін 
болмағанда елеулі деп ұйғарылады делінген. Келтірілген норманы 
қолдану кезінде сатып алушы үшін қолайлы мерзімді анықтауға 
байланысты қиындықтар туындауы мүмкін. 

Сатып алушының алақол тарапы жеткізілген тауардың 
кемшіліктері жойылуы тиіс мерзімді барынша азайтуға ұмтылуы 
мүмкін. Дауды, əділетсіз шешетін сот сатып алушыны қолдаса, 
сатушының мүдделеріне шек қойылады. Тауардың кемшіліктерін 
жоюға қажетті, сатып алушыға қолайсыз аса ұзақ мерзімдерді 
сот ол үшін қолайлы деп таныса, сатып алушының құқықтары 
бұзылады.    

Біздің пікірімізше, құқықтық қауіптерді азайту үшін тауардың 
кемшіліктерін жою мерзімдерінің сатып алушы үшін қолайлылығы 
туралы мəселені шарттың өзінде шешу қажет. Ең болмағанда, 
жеткізілетін тауардың сапасына қойылатын талаптар бұзылған 
кезде мерзімдерді анықтау механизмін қарастыру керек;

— тауар беру мерзімдері бірнеше рет бұзылғанда елеулі деп 
ұйғарылады. 

Сатып алушымен шарттың бұзылуы мына жағдайларда:
— тауарларға ақы төлеу мерзімдері бірнеше рет бұзылғанда;
— бірнеше рет тауарлар таңдалып алынбағанда елеулі деп 

ұйғарылады.
Шартты өзгерту мəселесін шешу іс жүзінде қиындық туғызуы 

мүмкін. Əрине, жасалған заң бұзушылықтардың сипатымен бай-
ланысы жоқ кез-келген шарт бұзушылықтарға жол бермеу керек. 
Шартты жəне оның сипатын өзгерту талаптарының, жеткізілім 
шартын елеулі бұзушылықтың белгілі бір қисынды себептері болу 
керек. 
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Мысалы, тауар берушінің шартта тауардың құнын төлеу тəр-
тібін қарастыруды талап етуі орынды. Тауардың құнын беру фактісі 
бойынша төлеудің орнына ол тауардың құнын алдын ала төлеуді 
талап етеді. Жеткізу мерзімдері бұзылса, сатып алушы ол үшін 
тұрақсыздық айыбы немесе белгіленген тұрақсыздық айыбының 
мөлшерін жоғарылатуды талап етуі мүмкін жəне т.б. 

Біздің сот тəжірибемізде шартты өзгерту критерийлері шарттың 
өзінде қарастырылмаған жағдайда шартты өзгерту тəжірибесі 
жоқ десек болады. Сондықтан ҚР АК 476 бабының шарт едəуір 
бұзылған жағдайда оны біржақты өзгертуге қатысты нормаларының 
қолданылуы сынақтан өткізуді жəне бірыңғай сот тəжірибесін 
қалыптастыруды талап етеді. 

Келісімде көрсетілген тараптардан басқа шартта одан біржақты 
бас тартудың немесе біржақты өзгертудің басқа да негіздері 
қарастырылуы мүмкін. 

ҚР АК 476 б. 5 тармағында бір тарап шартты өзгерту немесе оны 
орындаудан біржақты бас тарту туралы екінші тараптан хабар алған 
кезден бастап, егер хабарда шартты бұзудың немесе өзгертудің өзге 
мерзімі көзделмесе, не тараптардың келісімінде белгіленбесе, тау-
ар жеткізілімі шартты бұзылған немесе өзгертілген деп есептеледі 
делінген. 

Дау туындаған жағдайда шарттық құқықтық қатынастар 
тараптарының арасындағы дерлік барлық даулардың сот арқылы 
шешілуі тиіс екендігін ескеру қажет. Біздің шарттық тəжірибеміз-
дің ерекшеліктерін ескерсек, жеткізілім шарттарын едəуір бұзу 
салдарынан біржақты бұзумен немесе өзгертумен байланысты 
жағдайларды соттан тыс шешу ықтималдығы төмен. 

Жеткізілім шарты бойынша жауапкершілік мəселелерін қыс-
қаша мазмұндап өтейік. Жеткізілім шарты бойынша міндеттеменің 
бұзылу себебінің елеулі немесе мардымсыз болуына қарамастан, 
тараптың (тауар берушінің немесе сатып алушының) міндеттемесін 
бұзған жауапкершілік туындауы мүмкін. 

Шарттың жəбірленуші тарапы шеккен залалдарын дəлелдеу 
керек (залалдарды, олардың көлемін жəне мазмұнын анықтау 
ережелері ҚР АК жалпы бөлімінің нормаларымен анықталған), 
немесе жеткізілім шарты бойынша міндеттін нақты бұзылуы үшін 
заңды болмаса шарттық тұрақсыздық айыбы белгіленуі тиіс.  
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ҚР АК 297 бабы тұрақсыздық айыбының мөлшерін азайтуды 
қарастырады. Біздің пікірімізше, ҚР АК 474 бабы ҚР АК 297 ба-
бына қатысты арнайы норма болып табылады жəне сондықтан да 
тауарды жеткіліксіз берген немесе беруді кешіктірген жағдайда ҚР 
АК 474 бабы қолданылу керек. 

Оған сəйкес, тауарды жеткіліксіз бергені немесе беруді кешік-
тіргені үшін заң актілерінде немесе шартта белгіленген тұрақсыз-
дық айыбы шартта белгіленген күннен бастап міндеттеменің нақты 
орындалған күніне дейін өндіріп алынуы мүмкін. Яғни, біздің ойы-
мызша, жеткізілім шарты аталғандай бұзылған жағдайда, егер заң 
актілерінде немесе шартта тұрақсыздық айыбын өндіріп алудың 
басқа тəртібі көзделмесе, оны тұрақсыздық айыбын бұрын орын 
алған залалдар мөлшеріне байланыстыру мүмкіндігінсіз толық 
көлемде өндіріп алу мүмкіндігі тұспалданған.

Жеткізілім шартын бұзғаны үшін залалдарды есептеудің жалпы 
ережелерімен қатар ҚР АК 477 бабына сəйкес залалдарды есеп-
теу тəртібі қолданылуы мүмкін. Алайда залалдарды заңнаманың 
сөзбе-сөз тұжырымдамасына жəне жағдайлардың қисынына 
сəйкес осылай есептеу жолы шарт бұзылғаннан кейін қисынды 
мерзім ішінде сатушының міндеттемесін бұзуы салдарынан са-
тып алушы шартта белгіленген тауардың орнына басқа тұлғадан 
жоғары, бірақ қисынды бағамен басқа тауар сатып алса ғана 
қолданылады. Ол сатушыға шартта белгіленген баға мен орнына 
жасалған келісімдегі бағаның айырмасы түрінде залалдың орнын 
толтыру туралы талап қоюы мүмкін. 

Егер сатушының міндеттемені бұзуы салдарынан шарт бұзыл-
ғаннан кейін сатып алушы тауарды қисынды мерзімде шартта 
көрсетілгенінінен басқа адамнан неғұрлым жоғары, бірақ қисынды 
бағамен сатып алса, ол сатушыға шартта белгіленген баға мен ор-
нына жасалған мəміле бойынша белгіленген баға арасындағы ай-
ырма түрінде залалды өтеу туралы талап қоя алады.  

Егер сатып алушының міндеттемені бұзуы салдарынан шарт 
бұзылғаннан кейін сатушы тауарды қисынды мерзімде басқа адамға 
шартта көзделгенінен неғұрлым төмен, бірақ қисынды бағамен 
сатса, сатушы сатып алушыға шартта белгіленген баға мен орнына 
жасалған мəміле бойынша белгіленген баға арасындағы айырма 
түрінде залалды өтеу туралы талап қоя алады.  
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Егер сатып алушының міндеттемені бұзуы салдарынан шарт 
бұзылғаннан кейін бұзылған шарттың орнына мəміле жасал-
маса жəне осы тауардың ағымдағы бағасы болса, тарап шарт-
та белгіленген баға мен шарт бұзылған кездегі ағымдағы баға 
арасындағы айырма түрінде залалды өтеу туралы талап қоя ала-
ды. 

Ағымдағы баға деп əдетте салыстырмалы мəн-жайларда ұқсас 
тауарлар үшін тауар беру жүзеге асырылуға тиісті жерде алынатын 
баға танылады. Егер бұл жерде ағымдағы баға болмаса, басқа жер-
де қолданылған ағымдағы баға пайдаланылуы мүмкін, ол тауарды 
тасымалдау жөніндегі залалдар айырмасы ескерілетін қисынды 
айырбас бола алады. 

Жоғарыда аталған залалдардың өтелу міндеттемесін орын-
дамаған тарапты өзге залалдарды өтеуден босатпайды. Бұл жағ-
дайда басқа тарапқа келтірілген залалдар ҚР АК 9 б. 4 т. сəйкес 
анықталады. 

§ 5. Келісім-шарт жасасу шарты

Келісім-шарт жасасу шарты бойынша ауыл шаруашылық өнімін 
өндіруші өсірген (өндірген) ауыл шаруашылық өнімін осындай 
өнімді қайта өңдеу немесе сату үшін сатып алатын дайындаушыға 
(келісім-шарт жасасушыға) беруге міндеттенеді. Келісім-шарт жа-
сасушы оны қабылдап, ақысын төлеуге міндеттенеді. Жария түрде 
келісім-шарт жасасу шартының анықтамасы ҚР АК 478 бабында 
берілген. 

Жеткізілім шарты сияқты келісім-шарт жасасу шарты ауыл 
шаруашылық өнімінің келісім-шарт жасасушыға, негізінен, 
кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін берілетінімен сипатта-
лады, сəйкесінше, оның сипаттамалары жеткізілім шартына өте 
ұқсас болып келеді. 

Қазіргі жағдайларда ауыл шаруашылық өнімін өндірушілердің 
оны бөлшек желі арқылы ретке келтіру немесе өз бетінше өңдеу 
жағдайлары сирек кездеседі. Оның себептері көп. Мұндай 
себептердің бірі қазіргі кезде нарықтың дерлік əрбір субъектісінің 
белгілі бір қызметке бағытталатындығы болып табылады. Тек 
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қана ауыл шаруашылық өнімін өсіру мүмкіндігі əр өндірушінің 
оны сақтау үшін қажетті құрал-жабдықтары болмауы мүмкін. 
Бұқаралық ақпарат құралдарында ауыл шаруашылық өнімдерін 
өндірушілерге өсірген өнімін өткізу үшін жасанды кедергі жасала-
тын жағдайлар туралы айтылады. 

Ауыл шаруашылық өнімін өндіруші өзіне жат өз конъюктура-
сы, сұранысы мен ұсынысының арақатынасы, бəсекелестер күресі 
бар коммерциялық қызметтің сұрапылдың ортасына түсуі мүмкін. 
Бұл жерде қалыпқа келтірілген өткізу желілері, маркетингтік 
зерттеулердің өткізілуі талап етіледі. 

Жекелеген ауылдық тауар өндірушілерінің қаражаттарының 
жетіспеушілігі оларға өсірген өнімімен жасалатын операцияла-
рын, оған қоса көбінесе бөлшек сатуды жүзеге асыруға мүмкіндік 
бермейді деуге болады. Алайда кейбір жағдайларда ауыл 
шаруашылық өнімін өндірудің жəне қайта өңдеудің толық айналы-
сы кіретін кластерлерді дамытуға əрекет жасалуда. 

Əр түрлі коммерциялық құрылымдар ауыл тұрғындарының 
проблемаларын пайдаланып, оларға əр түрлі «серіктестіктерді» 
мəжбүрлеп таңуын тоқтатқан жоқ. Олардың ішінде мазмұны ретте-
уге арналған қатынастардан алшақ, келісім-шарт жасасу шартының 
өсірілген, өндірілген ауыл шаруашылық өнімін үйлестірумен 
байланысты əділетсіз мəмілелер болуы да мүмкін. Қазақстан 
Республикасы аграрлық мемлекет екенін ескерсек, аталған 
шарттың рөлін аса маңызды деп тану керек. Ауыл шаруашылық 
өндірушілердің жəне олармен қатынасатын субъектілердің өзара 
қарым-қатынастары қарастырылып жатқан шарт түріне — келісім-
шарт жасасу шартына ену керек.  

Келісім-шарт жасасу шартында ауыл шаруашылық өндірістің 
өзгешелігі ескеріледі. Ауыл шаруашылық өнімін өндіруші ауа-
райы жағдайларына, ауыл шаруашылық техниканың күйіне, 
пестицидтердің, тыңайтқыштардың көлеміне, зиянды жəндіктердің 
шабуылына жəне т.б. өте тəуелді. 

Осыған байланысты келісім-шарт жасасу шарты фермерға ауыл 
шаруашылық өндірісінде демеу қаржысыз күн көруге мүмкіндік 
беретін икемді құқықтық құрал ретінде қолданыла алады. 

Мысалы, келісім-шарт жасасу шартында келісім-шарт жаса-
сушының тауар құнының бір бөлігін алдын ала төлеу міндеттері 
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бекітілуі мүмкін. Бұл өз кезегінде, фермерға немесе басқа ауыл 
шаруашылық өндірушісіне өзекті мəселелерін дер кезінде шешу-
ге көмектеседі. Жалпы, келісім-шарт жасасу шартының механизмі 
жетілдіруді талап етсе де, ол сатушының (ауыл шаруашылық 
өндірушісінің) құқықтарының қорғалуын күшейтуге көзделген. 
Құқықтық дамудың барысында, соңғы нəтижесінде осы саладағы 
шарттық тəжірибенің біркелкі параметрлері анықталу керек.    

Келісім-шарт жасасу шарты тікелей ҚР АК 478-481 баптарының 
нормаларымен реттеледі.  Алайда ол нормаларда ауыл шаруашылық 
өнімін жеткізу бойынша қатынастар жалпы сипатта ғана реттел-
ген. Сатып алу-сату шартының бір түрі болып табылатын келісім-
шарт жасасу сатып алу-сатуға арналған жалпы сипаттағы барлық 
нормалармен, сондай-ақ жеткізілімдер туралы нормалармен 
реттеледі. Келісім-шарт жасасу шартының тек ауыл шаруашылық 
өнімін өндірушілерді ғана қорғамайтынын ескеру қажет. 

Бұл шарт ауыл шаруашылық өнімін өндірушіге өнімінің 
жоғары сапасын қамтамасыз ету бойынша тиісті міндеттерді 
жүктей отырып, өндірілетін өнімнің сапасын бақылауға мүмкіндік 
береді. Негізінен, өсірілетін ауыл шаруашылық өнімінің сапа-
сына қойылатын талаптар мемлекеттің уəкілдік берілген органы 
бекітетін стандарттармен анықталу керек. 

Келісім-шарт жасасу шартына кейбір арнайы нормалар, мы-
салы, бөлшек сатып алу-сату қатынастарын реттеуге арналған 
нормалар қолданылмайды. Біздің пікірімізше, келісім-шарт жа-
сасу шарты мен жеткізілім шартының арақатынастары жеке жəне 
жалпы шарттар ретінде белгіленеді. Заң шығарушылар құқықтық 
реттеудің тиімділігін арттыру қажеттілігін негізге ала отырып, 
сілтемелі сипаттағы норманы енгізді (ҚР АК 478 б. 2 т.). Келісім-
шарт жасасу қатынастары жоғарыда көрсетілген баптардың нор-
маларымен реттелмеген жағдайда, оларға жеткізілім шарты тура-
лы ережелер қолданылады. 

Алайда бұл келісім-шарт жасасудың — жеткізілім шартының 
«бұлыңғыр көлеңкесі» екендігін көрсетпейді. Оның мəнінің 
ерекшеліктері, белгілі бір ауыл шаруашылық өнімі өндірісінің 
циклдарының, ол өсірілетін климаттық аймақтардың ерекшелік-
тері келісім-шарт жасасу шартының айқын өзгешелігіне жағдай 
жасайды. 
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Ауыл шаруашылық өндірісінің жекелеген салалары үшін 
белгілі бір ауыл шаруашылық өнімінің өзгешелігін көрсететін 
шарттардың шамаланған түрлерінің жасалуы оң құбылыс болар 
еді. 

Ауыл шаруашылық өнім мемлекеттік қажеттіліктер үшін са-
тып алынған жағдайларда барлық аталған нормалардан басқа 
мемлекеттік сатып алулар туралы арнайы заңнама қолданылады. 
Сөйтіп, сырт көзге қарапайым болып көрінгенімен, қатынастардың 
құқықтық реттелуі құқықтық нормалардың күрделі жиынтығына 
негізделген. 

Сатып алу-сату шарты сияқты келісім-шарт жасасу шарты 
өтелмелі, консенсуалды жəне екі жақты болып болып табылады. 
Оның басқа сатып алу-сатулардан өзінің субъектілерімен, мəнімен 
ерекшеленеді, сондай-ақ оның мазмұнында да кейбір өзгешеліктер 
бар. 

Келісім-шарт жасасу шартының элементтері.  Дерлік 
барлық жағдайларда келісім-шарт жасасу шартының тарапы, са-
тушы (өнім өндіруші) жəне өнім дайындаушы (келісім-шарт жаса-
сушы) кəсіпкер болып табылады. Жекелеген жағдайларда уəкілдік 
берілген органдар арқылы келісім-шарт жасасуға мемлекет те 
қатысуы мүмкін.  

Министрліктер, ведомстволар, мемлекеттік комитеттер ішкі 
қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін мемлекеттік сатып алулар 
жүйесі арқылы келісім-шарт жасасушы болып табылуы мүмкін. 
Кəсіпкерлік дəрежесі жоқ жеке тұлға келісім-шарт жасасушы бола 
алмайды. 

Сонымен қатар тікелей ауыл шаруашылық өнімін өндіруші 
де сатушы болуы мүмкін. Коммерциялық заңды тұлғалардың 
құқық қабілеті арнайы емес, жалпы сипатта болған жағдайларда 
жарғылық мақсаттарға үйлеспеушілік заңды тұлғаның өз 
құрылымдық бөлімшелері өсірген өнімді сатуына кедергі бо-
лады деп пайымдаудың қажеті жоқ. Егер белгілі бір ұйым ауыл 
шаруашылық өнімін өсіре жəне сата отырып, негізгі қызметімен 
қатар қандай да бір арнайы тыйым салуларды, нормативтерді жəне 
т.б. бұзған кезде жағдай басқаша болады. 

Мысалы, бастапқыда табыстылығы жоғары өнімді шығаруға 
жəне сатуға (тəуекелділік дəрежесі төмен қызмет) бағдарланған 
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акционерлік қоғам ауыл шаруашылық жобаны қаржыландыру 
мақсатымен акцияларды шығаруға жəне орналастыруға əрекет жа-
сайды. 

Мұндай жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы тыйым 
салуы мүмкін. Арнайы құқық қабілеті бар заңды тұлғалар ауыл 
шаруашылық өнімін өндіруші бола алмайды. 

Бұл арада ауыл шаруашылық кəсіпорын (ЖШС, өндірістік коо-
ператив жəне т.б.) сатушы болады. Сонымен қатар жеке кəсіпкер 
де, оның ішінде мүдделерін басшысы білдіретін шаруа (фермерлік 
қожалық) қожалығы да сатушы болуы мүмкін. 

Кейбір жағдайларда сатушы коммерциялық емес тұлға, мысалы, 
құрылған кезде қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін кəсіпкерлік 
қызметті жүзеге асыратын ауылдық тұтынушылар кооперативі бо-
лып табылады (Қазақстан Республикасы Заңының 1999 жылдың 
21 шілдесіндегі «Ауылдық тұтынушылар кооперациясы туралы» 7 
б. 1 т.). Өткізілген жекешелендіру ауыл шаруашылық өндіріс сала-
сынан мемлекеттік заңды тұлғаларды шығарып тастады, олар ауыл 
шаруашылық өнімін өндіруші бола алмайды. 

Келісім-шарт жасасу шартының мəні ауыл шаруашылық 
өндірісінің кез келген өнімі болуы мүмкін. Демек, оны өсірілген, 
өндірілген ауыл шаруашылық өнім, оның ішінде егіншілік, мал 
шаруашылық, аң шаруашылық өнім, саңырауқұлақ, балық жəне 
құрамына сапасын, міндетін жəне т.б. едəуір өзгерте алатын 
ешқандай ингредиенттер қосылмаған жəне шартта талап етілген 
бастапқы өңдеуден ғана өткен басқа да өнім деп тану керек. 

Келісім-шарт жасасу шартының мəнінің тағы да бір ерекшелігі, 
оның мəні ерекше белгілермен анықталатын жəне жеткізілім шар-
тында тиісті тəртіппен орындалу кезінде шарттың мақсаттарына    
сай сілтемелік тауарлардан оқшауланатын заттардың құрайты-
нында. Оның үстіне, бұл заттар бірқатар жағдайларда шектелген 
заттар болып табылады, себебі қайта өңдеуші (келісім-шарт жаса-
сушы) көбінесе белгілі бір сорттағы ауыл шаруашылық өнімін не-
месе белгіленген жерлерде өндірілген өнімді сатып алуға мүдделі. 
Бұл алуан түрлі себептерден туындауы мүмкін.  

Мысалға, кезінде «Филип Моррис» компаниясы темекі саласы-
на инвестиция салу туралы шешімді Алматы облысының темекі 
өсіретін кеңшарларының жерлерінде «вирджиниялық» темекіні 
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өсіруге болатындығын анықтаған соң қабылдаған. Əрине, бұл 
оның жергілікті шикізаттан өндіріп жатқан темекі өнімінің 
беделділігін сақтауға ұмтылысынан туындап отыр. Сонымен 
қатар бұл өсіріп жатқан жүзімнен белгілі бір шараптар сорттарын 
өндіру ниетіне де қатысты жəне т.б. 

Келісім-шарт жасасу  шартының мəні болып табылатын өнім əрі 
қарай қайта өңдеу немесе сату үшін сатып алынады, оның үстіне 
ол мемлекеттік резервке арналған болуы мүмкін. 

Көбінесе келісім-шарт жасасу шарты «болашақ заттарға» 
— өндірілуі тиіс ауыл шаруашылық өнімге қатысты жасалады. 
Осымен қатар, келісім-шарт жасасу шартына өсіріліп қойған 
өнімге қатысты жасалатын мəмілелер де жатады. Бұған «орылмаған 
астық», жиналған немесе қайта өңделген астық жатқызылуы 
мүмкін.  

Яғни келісім-шарт жасасу шартында, сатып алу-сату 
шарттарындағыдай, оның мəні жалпы нақтыланған. Заңнама бой-
ынша баға келісім-шарт жасасу шартының елеулі талабы болып 
табылмайды. Елеулі (немесе жай) талап ретінде баға шарттың 
өзінде қарастырылуы мүмкін. 

Келісім-шарт жасасу шарты бойынша міндеттемелерді орын-
дау мерзімдері оны қолдану аясына белгілі бір дəрежеде тəуелді. 
Келісім-шарт жасасу шартының мəні бақша шаруашылығының, 
көкөніс шаруашылығының немесе астық шаруашылығының өні-
мі болып табылған жағдайларда бұл мерзімдер табиғи циклдарға 
байланысты болады. Бірақ, əрине, бұл шарт бойынша мерзімдердің 
оларға қатаң түрде байланысуына себеп болмау керек. 

Өнім шарт бойынша əр түрлі мерзімдерде алынуы мүмкін, бірақ 
бұл мерзімдер шартта нақты көрсетілу керек, себебі фермерлердің 
көбінесе тауар сақтау жағдайлары болмайды жəне міндеттеменің 
мəніне сəйкес, оны тараптар астық жетілгеннен кейін қисынды 
мерзім ішінде орындау керек. 

Келісім-шарт жасасу шарттары басқа ауыл шаруашылық 
өнімге, мысалы тауық жұмыртқасын жеткізуге қатысты жасалған 
жағдайларда, шартта оның мерзім сайын орындалуы қарастыры-
луы мүмкін, бұл жағдайда өндіру циклдарының мағынасы 
соншалықты үлкен емес.  

Жалпы, ауыл шаруашылық өндіріс саласындағы шарттық 
тəжірибе іскерлік əдет пен іскерлік айналым салттарын қолдану-
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дан айнымағаны жөн, себебі өнім өсірудің табиғи циклдары ауыл 
шаруашылық өнімдерін өндірушілердің жəне олармен тиісті 
қатынастарға түсетін субъектілердің қызметінің циклдылығына 
едəуір əсер етеді. 

Келісім-шарт жасасу шарты көбінесе жазбаша түрде жасалады. 
Оны жасасу тəртібі жеткізілім шартын жасасу тəртібіне сəйкес 
келеді. 

Келісім-шарт жасасу шартының мазмұны. Ауыл шаруа-
шылық өнімін өндіруші шартта көрсетілген өнімді беруге 
міндетті. Оның сапасы шартта тікелей анықталады. Өсірілген 
астықты қайта өңдеуден алынған азықтар жəне т.б. ақырында жеке 
тұлғалар тұтыну үшін арналғандықтан, олар тұтынушының өмірі 
мен денсаулығы үшін қауіпсіз болуы тиіс. 

Əрине, өнім, мысалы белгілі-бір өсімдіктер түрлері биология-
лық отын өндіру үшін қолданылуы мүмкін. Мұндай жағдайларда, 
егер өнімді жеке тұлғалар тұтынбаса, ауыл шаруашылық өнімінің 
адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпсіздігіне қатысты та-
лаптарды басшылыққа алмауға да болады. 

Өнім шартта көзделген түрде беріледі. Сапамен, ассортимент-
пен қатар өнімнің саны туралы шарт елеулі шарт болып табылады. 

Келісім-шарт жасасу шарты ауыл шаруашылық өнімін 
өндірушіге белгілі бір айрықша құқық береді. Егер шартта басқаша 
көзделмесе, ол өсірілген өнімді оның орналастырылған орнын-
да берумен шектеледі. Ауыл шаруашылығын жүргізу деңгейі 
дамыған сайын шарттық тəжірибеде ауыл шаруашылық өнімін 
ыдысқа салуға, оны сатуға дайындауға, мысалы, сорттауға, ар-
найы заттармен өңдеуге, сақтауға жəне т.б. бұрынғыдан да анық 
талаптар қойылу керек. Өндіруші келісім-шарт жасасушыға өнім 
шығарудың ұтымды мерзімдері туралы хабарлау керек. 

Келісім-шарт жасасушы өнімнің ақысын төлеуге міндетті. Бұл 
міндетті орындау тəртібінің жеткізілім шартындағы осыған ұқсас 
міндетті орындау тəртібінен айырмашылығы жоқ. Сонымен қатар, 
оған алынған өнімді мұқият тексеру міндеті жүктеледі, ол өнімнің 
сапасының стандарттарға сай дəлме-дəл анықталуын қамтамасыз 
ету керек. 

Өнімді шығару міндеті көп жағдайда (егер шартта өзгеше 
көзделмесе) келісім-шарт жасасушының өзіне жүктеледі. Ауыл 
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шаруашылық өндірушілердің өздері өсірген өнімді жеткізуге 
қабілетті болатын жағдайлар сирек кездеседі. Дайындаушының 
(келісім-шарт жасасушының)  келісім-шарт жасасу шартына сай 
жəне дайындаушыға шартта белгіленген мерзімде берілген ауыл 
шаруашылық өнімін қабылдаудан бас тартуға құқығы жоқ. 

Шартта ауыл шаруашылық өнімін қайта өңдейтін дайын-
даушының өндірушіге оның талабы бойынша ауыл шаруашылық 
өнімінің қалдықтарын шартта белгіленген бағамен қайтару міндеті 
қарастырылуы мүмкін. Əрине, мұндай жағдайларда міндеттерді 
тоқтатудың есепке жатқызу сияқты əдісі қолданыла алады (ҚР АК 
370 б.). 

§ 6. Энергиямен жабдықтау шарты

Бұрынғы Азаматтық кодексте энергиямен жабдықтау шарты 
қарастырылмаған жəне жеткізілім шартына қарағанда оған заңға 
сəйкес нормативтік актілер деңгейінде де тиісті құқықтық регла-
мент белгіленбеген. 

Энергетикалық кəсіпорындар шығаратын электр, жылу энер-
гиясы бейберекет қолданылды, қыруар қаражат қадағалаусыз ша-
шылды, ол үшін ешкімге жауапкершілік жүктелген жоқ, табиғи 
ресурстарға үлкен залал келтірілді. Сөйтіп шығарылып жатқан 
энергия ысырап етілді. 

Осы оқулық алғашқы рет басылған кезде біз энергиямен 
жабдықтауға байланысты істердің  кемеліне жетпегендігі ту-
ралы айтқан болатынбыз. Сол кезден бері ҚР-ында да, көптеген 
басқа мемлекеттерде де электр жəне жылу энергиясын пайдалану 
тəсілдері өзгерді. Қазірде энергиямен жабдықтау мəселесі барлық 
мемлекеттерді күйзелтуде. Бұл мəселе ҚР-ында да көтеріліп отыр. 
Ол үшін əр түрлі баламалы энергия көздері іздестірілуде, қыз- 
дыру лампалары энергияны үнемдейтін лампаларға ауыстыры-
луда жəне т.б.  

ҚР 1997 ж. 25 желтоқсанындағы «Энергияны үнемдеу тура-
лы» № 210-1 Заңының 2004 жылдың 20 желтоқсанындағы редак-
циясында былай делінген: «Жеке жəне заңды тұлғалар тұтынатын 
отын-энергия ресурстарының мөлшері нормативтік құжаттарға 
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жəне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
стандарттар мен нормаларға сəйкес міндетті түрде есептелуі жəне 
қадағалануы тиіс». 

ҚР аталған «Энергияны үнемдеу туралы» Заңының 10 бабының 
2010 жылдың 19 наурызындағы редакциясына сəйкес: «Уəкілдік 
берілген орган өндіру номенклатурасы бойынша отын-энергия 
ресурстарының жəне оларды ұйымдар үшін пайдалану тиімділігі 
көрсеткіштерінің есебін жүргізеді». 

Келтірілген нормалар жария-құқықтық сипатта болса да, 
олар энергияны үнемдеу қатынастарының азаматтық-құқықтық 
реттелуіне жанама түрде əсер етеді. Сонымен қатар электр жəне  
басқа да энергияны тұтыну үшін жіктелген тарифтер енгізілуі 
мүмкін. Бұл жағдайда энергияны асыра пайдаланғаны үшін 
белгіленген тарифтің мөлшері көбеюі мүмкін, ал кейбір тұтыну-
шылар үшін шарттар бойынша энергия беру шектері белгіленеді. 

Əрине, энергиямен жабдықтау шарты энергетикалық ре-
сурстарға бейқам қараудың барлық проблемаларын шеше ал-
майды. Алайда энергиямен жабдықтау жəне энергияны тұтыну 
бойынша қатынастарды азаматтық-құқықтық реттеу механизмі 
тұтынушылардың да, өндірушілердің де энергияны ұтымсыз 
пайдалануға анық себептерінің болмауына жағдай жасайды. 

Энергиямен жабдықтау шартының негізгі міндеті — энергияны 
өндіруші мен тұтынушының арасындағы қатынастарға құқықтық 
пішін беру болып табылады. Бұрын энергиямен жабдықтау 
тұтынушы өндірушінің алдында қорғансыз болған жəне оның 
құқықтарын қорғау үшін құқықтық база да қалыптастырылмаған 
болатын. 

Энергиямен жабдықтау шартының мəні туралы қысқаша айта 
кетейік. Біздің пікірімізше, энергия — тұтынылатын жəне тектік 
қасиеттермен анықталатын зат болып табылады. Оған қайшы 
пікірлер туралы айтар болсақ, энергия азаматтық құқықтардың 
өзге мүліктік объектілері ретінде анықталады. Атап айтқанда, оны 
мүліктік құқықтар ретінде де бағалайды. 

Электр, жылу энергияларының жəне жалғанған желілер арқылы 
берілетін басқа да объектілердің материалдық əлемде нақты 
көрінетін маңызды физикалық сипаттамаларының (электр тогінің 
күші мен қуаты, жылу энергиясының температурасы мен қуаты 
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жəне т.б.) бар болуы энергияны зат ретінде бағалауға мүмкіндік 
береді. 

Энергияның тектік жəне тұтынылатын зат болып табылуы оның 
негізгі сипаттамалары болып табылады. Сондықтан да, энергия-
мен жабдықтау шарты — бұл аталған (электр немесе жылу энер-
гиясы) ерекшеліктерге ие заттардың өтелмелі өткізілуін (сатып 
алу-сатылуын) анықтайтын шарт. 

Осы сияқты, энергиямен жабдықтау шартын азаматтық 
құқықтық субинституты ретінде энергия тасымалдаушыларын, 
мысалы табиғи газды, мұнайды, мұнай өнімдерін жеткізу бой-
ынша қатынастарда қолдануға болады. Сонымен қатар, ол сумен 
қамту жəне басқа да қатынастарын реттей алады. 

Аталған қоғамдық қатынастарды оқшаулап реттейтін шарт 
түрлері ҚР АК-інде көрсетілмеген. Яғни, қалай болғанда да энер-
гиямен жабдықтау шартының сол сияқты қатынастарда белгілі бір 
мəні бар. 

Іс жүзінде газды, суды жəне басқа да өнімдерді жалғанған 
желі арқылы жеткізетін субъектілер көбінесе іскерлік тəжірибені 
жəне белгілі бір саладағы қызмет көрсететін ерекше талаптарды 
жасауда. Қазақстан Републикасының Үкіметі 2003 жылдың 28 
қарашасында табиғи монополия саласына жататын «Көрсетілетін 
қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) типтік шарттарды бекіту 
туралы» №1194 Қаулысын шығарды. Сондай-ақ ол табиғи газ-
ды тасымалдау бойынша қызмет көрсету туралы типтік шарттар, 
мұнай тасымалдау бойынша, сумен қамту немесе ағынды суларды 
бұрып жіберу бойынша  қызмет көрсету туралы типтік шарт жəне 
т.б. бекітті. 

Энергиямен жабдықтау шарты бойынша энергиямен жаб-
дықтаушы ұйым абонентке (тұтынушыға) жалғанған желі арқылы 
энергия беруге міндеттенеді, ал абонент алынған энергия үшін 
ақы төлеуге, сондай-ақ оны тұтынудың шартта көзделген режимін 
сақтауға, өзінің қарауындағы энергетика желілерін пайдалану 
қауіпсіздігін жəне энергияны тұтынуға байланысты пайдаланыла-
тын аспаптар мен жабдықтардың ақаусыздығын қамтамасыз етуге 
міндеттенеді (ҚР АК 482 б.). 

Электр энергиясының айналымы екі ерекше жағдайлармен 
ұштасады. Біріншіден, энергияны шектелген уақыттың ішінде 



83

ғана сақтауға болады. Осыған байланысты энергияның өндірілуі, 
қозғалуы жəне тұтынылуы бір-бірімен ажырағысыз байланысты. 
Бұл тараптардың шарт бойынша құқықтары мен міндеттерінің 
үйлестірілуіне əсер етеді. 

Екіншіден, энергия қазіргі жағдайларда күрделі болып та-
былатын құрал-жабдықтың көмегімен беріледі. Энергиямен 
жабдықтайтын ұйымның инженерлік коммуникациялар кешені, 
бақылау-өлшеу аспаптары, қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдары 
болуы тиіс. Қазақстанда электр энергиясы басқа ұйымдардың 
қарамағындағы желілер арқылы берілуі мүмкін. 

Қазіргі кезде ҚР-ында Қазақстан Республикасы Энергетика жəне 
минералдық ресурстар министрінің 2004 жылдың 30 қыркүйегін-
дегі «Электр энергиясының бөлшек нарығын ұйымдастыру жəне 
қызмет жасау, сонымен қатар аталған нарықта қызмет көрсету 
ережелерін бекіту туралы» № 232 Бұйрығы əрекет етуде. Ол 
электр энергиясымен жабдықтау бойынша қатынастарға қатысты 
қолданылатын ұғымдық аппаратты аздап өзгертті. Аталған заңға 
сəйкес нормативтік актінің 1 тармағында бөлшек тұтынушылар 
аймақтық электр желілік компанияның электр желілеріне не-
месе қарамағында электр желілері бар жəне электр энергиясын 
бөлшек нарықта алатын басқа да ұйымдардың желілеріне тікелей 
жалғанған тұтынушылар ретінде анықталған. 

Яғни, сыртқы электр желілік компания электр энергиясын 
берушінің жəне желілер иесінің қызметтерін атқарады. Шын 
мəнінде, шарттың бір тарапы энергия шығарушы ұйым немесе 
энергияны үнемдеуші ұйым, көтерме сатып алушы — қайта сату-
шы жəне т.б. болып табылады. 

Электр энергиясының көтерме нарығындағы құқықтық 
қатынастардың құрылымы ҚР «Электр энергетикасы туралы» 
Заңының 17 бабында анықталған. Сонымен қатар электр энер-
гиясын сатып алу-сату шарттары да жасалуы мүмкін. Сондай-
ақ электр энергиясын беру, техникалық диспетчерлеу бойынша 
қызмет көрсетулер де шарт жасасу арқылы жүзеге асырылады. 

Электр қуатын реттеу, электр энергиясының өндірілуін-
тұтынылуын теңдестіру бойынша шарттар да қолданылуда. 
Электр энергиясын электр энергиясының бөлшек нарығында 
орталықтандырып сатуды ұйымдастыру жəне іске асыру кезінде 
өзге құқықтық қатынастар пайда болады. 
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Бұл жағдайда шарттар ҚР АК-іне, ҚР «Электр энергетикасы 
туралы» Заңына, басқа да нормативтік-құқықтық актілерге сəйкес 
жасалады (Осы жұмыста солардың кейбір түрлеріне сілтеме 
жасалған). 

Энергиямен жабдықтау бойынша қатынастардың азаматтық-
құқықтық аспектілері арнайы заңнаманың ҚР АК нормалары-
нан басымдығын көрсетпейді. Алайда, энергиямен жабдықтау 
шартының жəне соларға ілесетін шарттардың нақты талаптарын 
анықтау кезінде арнайы заңнама нормаларының мəнінің артатыны 
сөзсіз.  

Атап айтқанда, электр энергиясын көтерме нарықта сатып алу-
сату шарттары үшін ҚР «Энергиямен жабдықтау туралы» Заңымен 
оның елеулі талаптарын нақтылау маңызды болып табылады. 
Оларға сонымен қатар тəуліктік энергия тұтыну графигін жəне 
энергия шығаратын ұйымдардың электр қуатын резервтеу тəртібін 
анықтайтын талаптар жататын болады. 

Энергияны тұтынудың əр түрлі техникалық параметрлерін 
анықтайтын заңнама өзгеруі мүмкін. Электр энергиясын сату-
шылар мен энергия тұтынушылардың өзара қатынастарының 
негіздері өзгеріссіз қалады. Сондықтан ҚР АК белгіленген 
құқықтық қатынастарға қатысушылардың ең типтік құқықтары 
мен міндеттерін анықтайтын нормаларының рөлі мен маңызын 
төмендетпеген жөн. 

Аталған заңның 17 б. 3 т. сəйкес электр энергиясын сатып алу-
сату шарттары, электр энергиясын беру, техникалық диспетчерлеу, 
электр қуатын реттеу, электр энергиясының көтерме нарығында 
электр энергиясының өндірілуін-тұтынылуын теңдестіру бойын-
ша қызмет көрсету шарттарында шарт бойынша ақысын уақтылы 
төлемеген жағдайда энергиямен қамтуды немесе тиісті қызметтерді 
көрсетуді тоқтату жағдайлары мен тəртібі көзделуі тиіс. Бұл 
аталған шарттардың үшінші тұлғалардың — электр энергиясын 
тұтынушылардың құқықтары мен мүдделерін қозғайтынымен бай-
ланысты.  

2001 жылдың 24 желтоқсанында Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің орынбасарының — Энергетика жəне мине-
ралды ресурстар министрінің «Электр желілік ережелерді бекіту 
туралы» № 314 Бұйрығы шықты.  Аталған ережелердің 105, 106 
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т.т. сəйкес: «Электр желісіне қолжетімділік электр энергиясы 
нарығына қатысушыларға өз электр құрылғыларын электр желілік 
компаниялардың электр желілеріне қосуға жəне сатып алынған 
(сатылған) электр энергиясын əділ жəне құқығы шектелмеген 
негізде алуға (беруге) мүмкіндік береді». 

Нарықтың барлық қатысушылары сондай-ақ белгілі бір та-
лаптарды жəне нормативтік құқықтық актілерде қарастырылған 
Қазақстанның БЭЖ-ң жалпы жұмысының жəне электр желілерінің 
сенімділігін қамтамасыз ететін міндеттерді орындау керек. 

Электр желісін пайдалануға рұқсат алу үшін оның əрбір пай-
даланушысы электр желілік компаниямен электр желілеріне кіру 
туралы шарт жасасуы тиіс. Ол шартта тараптар өз құқықтары мен 
міндеттерін анықтайды. 

Сөйтіп, энергияның берілуіне байланысты энергиямен 
жабдықтайтын ұйым мен энергия желілік компанияның, энерге-
тикалық желілік компания мен электр энергиясының соңғы 
тұтынушыларының арасында қосымша шарттық қатынастар 
құрылуы мүмкін. 

Электрмен жабдықтау шарты консенсуалды, екі жақты, өтелмелі 
болып табылады. Заңнамадағы анықтамасына сəйкес (ҚР АК 482 
б. 2 т.), оның қатынастарды қай нарықта (көтерме немесе бөлшек) 
анықтайтынына қарамастан, бұл жария шарт болып табылады. 

Бұл жағдай өзінше баян етілуін жəне түсіндірілуін талап 
етеді. Жария шарт деп əрдайым тауар беруші (қызмет көрсетуші, 
жұмыстарды орындаушы) тұлға кəсіпкерлік қызмет субъектісі бо-
лып табылатын шартты атайды. ҚР «Электр энергетикасы тура-
лы» Заңында бұған анық тұжырымдама берілген. Аталған заңның 
18 б. 5 тармағында (электр энергиясының бөлшек нарығындағы 
қатынастарды реттеуге арналған — авт. ескер.)  кепілдік беруші 
жабдықтаушылар мен электр энергиясын тұтынушылар арасындағы 
энергиямен жабдықтау шарты жария болып табылады делінген. 

Энергиямен жабдықтау шарты абонентпен онда энергиямен 
жабдықтаушы ұйымның желілеріне жалғанған қажетті жабдық 
болған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгіленген тəртіппен жасалады. 

Энергиямен жабдықтау шарты бойынша энергияны тұрмыстық 
тұтыну үшін пайдаланатын азамат абонент болған жағдайларда 
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белгіленген тəртіппен абонентті жалғанған желіге алғаш рет іс 
жүзінде қосылған кезден бастап шарт жасалған болып есептеледі. 
Бұл ереже шарттың консенсуалды сипатын өзгертпейді, ол 
тұрмыстық тұтынушының өзімен энергия жабдықтау шартын 
міндетті түрде жасасу құқығын жүзеге асырудың ерекше тəртібіне 
қатысты. 

Жоғарыда аталғандардың негізінде Қазақстан Республи-
касындағы энергиямен жабдықтау қатынастарының өзгешелігі 
(энергия өндірушілері мен электр желілер иелерінің быты-
раңқылығы) электр энергиясының үйлестірілуіне байланысты тек 
сатып алу-сату туралы шарттық қатынастардың ғана емес, соны-
мен қатар электр энергиясын берумен байланысты қызмет көрсету 
туралы қатынастардың да пайда болуына алып келеді деген 
қорытындыға келуге болады. Бұл  электр желілік компаниялардың 
қарамағындағы желілер арқылы электр энергиясын беру туралы 
шарт болып табылады. 

Оны жасасу тəртібіне жəне мазмұнына үңілмей-ақ, оның жария 
болуы тиіс екендігін айта кету керек, əйтпесе электр энергиясын 
тұтынушылардың құқықтарына шек қойылуы мүмкін. 

Электр энергиясын өндірушілер мен көтерме сатып алушы-
лар — қайта сатушылар, энергиямен жабдықтаушы ұйымдар ту-
ралы айтар болсақ, біздің пікірімізше, бұл орайда кəсіпкерлік 
тəуекелділіктер, сонымен қатар электр энергиясының айна-
лымына регламент белгілейтін, электр энергиясы нарығына 
қатысушылардың барлығының мүдделерін белгілі бір дəрежеде 
қорғайтын заңнаманың əрекет етуі туралы сөз қозғау қажет. 

Энергияны үнемдейтін ұйымның мүдделерін заттық құқықтар 
механизмі қорғай алады. Желілердің иеленушісі белгілі бір 
мерзімнің ішінде энергияны үнемдеуші ұйым үшін қажетті 
өткізу қабілетін кейінге сақтауы тиіс. Бұл иеленуші энергия 
беру туралы шарт арқылы өзіне жүктеген заттық ауыртпалық (ол 
желілерді басқа иеленушіге берген жағдайда да сақталады) ретінде 
қарастырылады.  

Электр энергиясын тауар ретінде пайдалану ерекшеліктері оны 
айналымға салудың ерекше ережелерінің белгіленуін, шарттық 
міндеттемелердің орындалу барысын қадағалап отыратын құры-
лымдардың құрылуын талап етеді. 
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Энергиямен жабдықтау шартының түрі. Тұтынушылар 
энергиямен жабдықтау шарттарының негізінде жабдықталады. 
Бұл шарт мəміленің түрі туралы жалпы ережелерге сай құрас-
тырылады. Кəсіпкерлік қызмет субъектілерінің арасындағы  
энергиямен жабдықтау шарты қарапайым жазбаша түрде жасалу 
керек. 

Тұрмыстық тұтынуды анықтайтын шарттар ауызша түрде 
жасала алады, тұтынушы электр энергиясын пайдалану, электр 
жабдықтарын жəне электр сымдарын пайдалану жəне олардың 
техникалық күйін сақтау ережелерімен танысуға тиіс. 

Электр энергиясының көтерме нарығындағы энергиямен 
жабдықтау шарттары əр түрлі мерзімдерге жасалады. Олардың 
қатарында бір мезеттік қуат беру туралы бір реттік шарттар, қысқа 
мерзімді жəне ұзақ мерзімді шарттар бар. 

Мерзім аяқталғаннан кейін энергиямен жабдықтау шартын 
тоқтату немесе өзгерту туралы тараптардың біреуінің өтініші 
болмаған жағдайда ол шартта көзделген дəл сондай мерзімге 
жəне нақ сондай талаптар бойынша ұзартылған болып есептеледі. 
Шартты жаңа мерзімге ұзартқан кезде тараптардың келісімі бой-
ынша оның талаптары өзгертілуі мүмкін.  

Егер шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін тараптар-
дың бірінен жаңа шарт жасасу туралы ұсыныс енгізілсе, 
тараптардың қатынастары жаңа шарт жасалғанға дейін бұрынғы 
жасалған шартпен реттеледі. 

Сатып алушы жағында тұрмыстық тұтынушылар қатысатын 
энергиямен жабдықтау шарттарында шарт белгісіз мерзімге 
жасалған болып есептеледі жəне ҚР АК 490 б. қарастырылған 
негіздер жəне заңдарда белгіленген өзге негіздер бойынша 
өзгертілуі немесе бұзылуы мүмкін. 

Энергиямен жабдықтау шартының элементтері. Энергия-
мен жабдықтау шартының тараптары жеке тұлғалар да, заңды 
тұлғалар да болуы мүмкін. Аталған саладағы құқықтық реттеудің 
өзгешелігі оның субъектілік қатарына, əсіресе электр энергиясын 
сатушысының жағынан едəуір əсер етеді.  

Электр энергиясының көтерме нарығында электр энер-
гиясын сатушысы ретінде энергиямен жабдықтаушы компа-
ниялар шақырылады. Нақ осы құқықтық қатынастар біздің 
қызығушылығымызды тудырып отыр. ҚР «Электр энергетикасы 
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туралы» Заңының 18 б. сəйкес, бөлшек нарықта электр жəне жылу 
энергиясы тұтынушылардың энергиямен жабдықтаушы компания-
лармен жасасатын энергиямен жабдықтау шарттарының негізінде 
сатып алынады жəне сатылады. 

ҚР «Электр энергетикасы туралы» Заңына жария шарттың 
режимін нақтылауға арналған нормалар енгізілген. Атап айтқанда, 
энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың тұтынушыларға электр 
энергиясын тəулік аймақтарына жəне (немесе) тұтынылатын 
энергияның көлемдеріне (жеке тұлғалар үшін) қарай диффе-
ренциацияланған тарифтер бойынша өткізуден (сатудан) бас 
тартуға құқығы жоқ. Энергиямен жабдықтаушы ұйымдар шартты 
жасасуға жəне орындауға міндетті. 

Сонымен бірге, энергиямен жабдықтау саясаты іске асыры-
луда. Энергияны түнгі уақытта тұтынғаны үшін төмен тариф-
тер бойынша ақы төленеді.  Электр энергиясының түнгі уақытта 
тұтынылуы, түп негізінде, энергиямен жабдықтаушы ұйымның 
өзінің мүдделеріне сəйкес келеді, себебі шығарылған энергияны 
ұзақ уақыт бойы сақтау мүмкін емес. 

Энергияны үнемдеу саясаты сондай-ақ белгіленген нормалар-
дан асыра тұтынылған электр энергиясының көлемі үшін жоғары 
тариф белгілеу арқылы да жүзеге асырылады. Əдетте, энергияны 
тұтыну нормасы бір айға тең мерзім үшін бір тұтынушыға шағып 
белгіленеді. 

Шарттың жариялылық талаптары  энергиямен жабдықтаушы 
жəне энергия өткізуші ұйымдардың бөлшек нарықта жасасатын 
шарттарына электр жəне жылу энергиясының бөлшек нарығының 
барлық қатысушылары үшін тең талаптардың енгізілу міндеті 
туралы айтылған норма арқылы да іске асырылады (ҚР «Электр 
энергетикасы туралы» Заңының 18 б. 2 т.). 

Энергиямен жабдықтау шартының мазмұны. Энергиямен 
жабдықтаушы ұйымның басты міндеті шартты көзделген электр 
энергиясын тиісті сапада беру болып табылады. Берілетін электр 
энергиясының көлемі бойынша міндеттің орындалуы тек оның 
қандай көлемінің жеткізілуімен ғана емес, сондай-ақ оны жеткізу 
графигінің (графиктерінің) сақталуымен де анықталатын болады. 
Энергиямен жабдықтаушы ұйым берген жəне абонент қабылдаған 
энергияның мөлшері оның нақты тұтынылуы туралы жүргізілетін 
есеп мəліметтеріне сəйкес анықталады. 
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Энергиямен жабдықтаушы ұйым беретін энергияның сапасы 
мемлекеттік стандарттарда жəне стандарттау бойынша басқа да 
нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сай болуы тиіс. 
Жекелеген жағдайларда электр энергиясының сапасына қойылатын 
талаптар энергиямен жабдықтау шарттарында көзделуі мүмкін. 

Электр нарығының бөлшек нарығын ұйымдастыру жəне қызмет 
жасау, сондай-ақ аталған нарықта қызмет көрсету Ережелеріне 
сəйкес энергиямен жабдықтаушы ұйымдар мен электр энергиясын 
кепілдікпен беруші өздеріне жүктелген қызметтерін орындауға 
тиіс. Кейбір жағдайларда бұл қызметтер энергиямен жабдықтаушы 
ұйымдардың тиісті құқықтары мен міндеттерін анықтайтын бола-
ды. 

Энергиямен жабдықтаушы ұйымдар электр энергиясын энер-
гия шығаратын ұйымдардан немесе орталықтандырылған саудада 
сатып алып, оны бір ауданда немесе шағын ауданда орналасқан, 
оқшауланған электрмен жабдықтау кестесі бар соңғы бөлшек 
тұтынушыларға сатады. Бұл ереже энергиямен жабдықтаушы 
ұйымдардың қызметін жүзеге асыруының аумақтық бөлінуін 
анықтайды жəне соңғы нəтижесінде жекелеген энергиямен 
жабдықтау шарттары бойынша шартта қай ұйымның сату-
шы болатындығының белгіленуіне себеп болады. Энергиямен 
жабдықтаушы ұйымның (электр энергиясын кепілдікпен жеткі-
зушінің) қызмет көрсету аясы олардың тұтынушыларды электрмен 
жабдықтау туралы жасасатын шарттарына сəйкес шектермен 
анықталады.     

Ережелерде «аймақтық энергетикалық компания» (АЭК) 
ұғымы енгізілген. АЭК энергиямен жабдықтаушы ұйымдарға 
жеткізу-тұтыну режимдерін енгізу туралы өкім беруге құқылы. 
Бұл олардың энергиямен жабдықтау шарттарын орындауына əсер 
ететін болады. 

Энергиямен жабдықтаушы ұйымдар АЭК-ына  электр энергия-
сын сатып алу-сату жəне белгіленген форма бойынша электр энер-
гиясын беру қызметін көрсету туралы жасалған шарттар бойын-
ша электр энергиясын жеткізу-тұтынудың тəуліктік графиктерін 
тапсырады. Сонымен қатар олар АЭК-ына  электр энергиясын 
жеткізу-тұтыну режимінің мониторингін жүзеге асыруға қажетті 
технологиялық ақпарат береді. 
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Энергиямен жабдықтаушы ұйымдар өзара есеп айырысулар-
ды жүзеге асыру үшін АЭК-сы есептік мерзімнің нəтижелері 
жəне коммерциялық есеп жүйелерінің мəліметтері бойынша 
құрастырылған электр энергиясының бөлшек нарығындағы тепе-
теңдіктер мен теңсіздіктер туралы ақпарат алады.  Бұл кейіннен 
электр энергиясын сатушысының сатып алушыға қоюы мүмкін 
талаптарының көлеміне əсер етеді, немесе электр энергиясының 
жоспарланған я жоспарланбаған шығындары туралы сөз қозға-
латын болады.

Энергиямен жабдықтаушы компания энергиямен жабдықтау 
шартын орындаудан арнайы заңдарда қарастырылған негіздер  
бойынша бас тарта алады. 

Яғни, энергиямен жабдықтау шартында шартты орындау-
дан бір жақты бас тартудың жəне оны бұзудың жалпы негіздері 
нақтыланған. Жүйелік оператордың жəне АЭК-ң талабы бойынша 
ортақ энергетикалық жүйедегі апаттық ақаудың алдын алу, тоқтату 
немесе жою қажет болған жағдайда энергиямен жабдықтауды 
тоқтатуға (шектеуге) рұқсат етіледі. 

Энергиямен жабдықтаушы ұйымның міндеттемесін орын-
дамауымен байланысты əрекеттерін заңға сəйкес деп табу үшін 
еңсерілмейтін күш қана емес, техногендік (технологиялық) 
сипаттағы жағдайлар да жеткілікті. 

Сондай-ақ аталған себептердің қатарына бөлшек нарық 
тұтынушыларының алған электр энергиясының ақысын төлеу 
талаптарын бұзуы да жатады. Тұтынушы жасалған шарттарда 
анықталған энергияны тұтыну режимдерін сақтамаған жағдайда 
да электр энергиясының берілуі тоқтатылуы (шектелуі) мүмкін. 

Электр энергиясын тұтынушылар электр энергиясының бөл-
шек нарығында келесі қызметтерді жүзеге асырады: 

1) электр энергиясын жасалған шарттардың талаптарына сай 
алады жəне тұтынады;

2) босатылған, берілген жəне тұтынылған электр энергиясы-
ның ақысын шарттарда қабылданған міндеттемелерге сəйкес, 
сондай-ақ теңгеретін нарықта алынған шарттық емес электр 
энергиясының ақысын төлейді; 

3) тұтынушының меншігіндегі электр энергиясын коммерция-
лық есептеу аспаптары мен электр құрылғыларының тиісті 
техникалық жағдайын сақтап отырады; 
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4) электрмен жабдықтау шартында анықталған электрді тұ-
тыну режимін сақтайды; 

5) электр құрылғылары мен есептеу аспаптарының техникалық 
жағдайын жəне пайдалану қауіпсіздігін бақылау үшін АЭК, ЭПО 
жəне ЭЖҰ (ГПЭ) қызметкерлерін, сонымен қатар Мемлекеттік 
энергетикалық қадағалау жұмыскерлерін коммерциялық есептеу 
құралдарын қарауға рұқсат етеді.

Бөлшек нарықтағы электр энергиясын тұтынушылар электр 
энергиясын пайдалану мақсатына қарай электр энергиясын тек 
қана жарықтандыру жəне өндіріспен байланысты емес басқа да 
қажеттіліктер үшін пайдаланатын тұтынушыларға жəне тауар-
ларды, жұмыстарды өндіру, қызмет көрсету үшін пайдаланатын 
тұтынушыларға бөлінеді. 

Электр энергиясын тек қана жарықтандыру жəне өндіріспен 
байланысты емес басқа да қажеттіліктер үшін пайдаланатын 
тұтынушылар ЭЖҰ-рмен электрмен жабдықтау туралы шарт жа-
сасады жəне оларға электрді тұтыну режимдерін сақтау талаптары 
қойылмайды. 

ҚР Үкіметінің 2003 жылдың 28 қарашасындағы № 1194 
Қаулысымен бекітілген Электр энергиясын беру немесе үлестіру 
бойынша қызмет көрсету туралы типтік шартқа сəйкес, Тапсырыс 
беруші Орындаушының электр энергиясын беру немесе үлестіру 
бойынша көрсеткен қызметі үшін ақысын реттеу органдары 
бекіткен тарифтер бойынша төлейді. 

Энергиямен жабдықтаушы ұйымдар беретін электр энергиясын 
жеткізу құны мен талаптары энергия беруші ұйымның тарифтері 
ескеріле отырып тарапардың келісімі бойынша сатып алу-сату 
шартына сəйкес белгіленеді. 

Электр энергиясын аймақтық электр желілері бойынша беру 
энергиямен жабдықтаушы ұйымның аймақтық электр желілік ком-
паниясымен Қазақстан Республикасы Үкіметі белгілеген типтік 
форма бойынша жасасқан электр энергиясын беру қызметтерін 
көрсету туралы шарттың негізінде жүзеге асырылады.  

Тариф өзгерген жағдайда Орындаушы Тапсырыс берушіге 
бұл туралы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы оны енгізгенге 
дейінгі 30 күннен кешіктірмей хабарлауға тиіс.

Тапсырыс беруші соңғы есеп айырысуды Орындаушы төлеу 
үшін берілген жəне үлестірілген электр энергиясының көлемдерін 
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салыстыру актісінің негізінде ұсынылған шот-фактураны нақ-       
ты тапсырған кезден бастап бес күннің ішінде жасауға тиіс. 

Тапсырыс беруші оған берілген немесе үлестірілген электр 
энергиясының көлемдерін салыстыру актісін Типтік шарттың 
15 тармағында белгіленген мерзімде тапсырмаған жағдайда, 
Орындаушының есепті мерзім ішінде көрсеткен қызметтерінің 
ақысының мөлшері Орындаушының берілген немесе үлестіріл-
ген электр энергиясының көлемі туралы қолындағы жедел 
мəліметтеріне сəйкес анықталады. Кейіннен келесі есептік мерзім-
де берілген жəне үлестірілген электр энергиясының көлемдерін са-
лыстыру актісі тапсырылған жағдайда Орындаушының көрсеткен 
қызметтерінің ақысының мөлшері түзетіледі. 

Өткен мерзімдердің қарыздары бар болған жағдайда, ең алды-
мен, төлем сол қарызды өтеуге жіберіледі. Тапсырыс беруші есепті 
мерзімнің ішіндегі нақты сомадан артық ақы төлеген жағдайда 
осы артылған сома келесі есептік мерзімнің аванстық төлеміне 
есептеледі (немесе тараптардың ұйғаруы бойынша, Тапсырыс 
берушінің Орындаушының алдында өзге міндеттемелері бар 
болған жағдайда оның қарызын өтеуге есептеледі).  

Егер Тапсырыс беруші Орындаушының қызмет көрсетуінен 
келесі есептік мерзімге бас тартса, артық төленген сома-
лар, Тапсырыс берушінің Орындаушының алдындағы өзге 
міндеттемелері бойынша (егер бар болса) қарызын өтеуге 
есептелетін сомаларды қоспағанда, қайтарылады. 

Тапсырыс беруші берілген шоттың дұрыстығына күмəнданса, 
ол бұл туралы Орындаушыға осы шотты алған күннен бастап бес 
күнтізбелік күннің ішінде хабарлауға тиіс жəне Орындаушыға 
шағымдарын мазмұндай отырып жазбаша арыз жазады. Бұл 
жағдайда Тапсырыс беруші жоғарыда аталған мерзімдердің ішінде 
шоттың келіспеушілік тудырмаған бөлігін төлеуге міндетті. 

Бақылау-өлшеу құралдарының ақаулы болуының нəтижесінде 
жəне басқа да жағдайларда шоттарда түзету жасау қажет болса, 
Тараптар шоттарға түзетулерді келесі есеп айырысу мерзімдерінің 
ішінде енгізеді. 

Шот-фактурада көрсетілген реквизиттер бойынша орындау-
шының ағымдағы шотына, немесе Орындаушы Тапсырыс беру-
шіге жіберген хабарламасында көрсеткен реквизиттер бойын-
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ша үшінші тараптың ағымдағы шотына ақшаның аударылуы 
Тапсырыс берушінің электр энергиясын беру немесе үлестіру 
бойынша Орындаушының көрсеткен қызметтерінің ақысын төлеу 
міндеттемелерінің орындалғанын білдіреді.  

Тараптардың келісімі бойынша электр энергиясын беру не-
месе үлестіру бойынша қызмет көрсетулердің ақысын төлеудің 
əрекеттегі заңдарға қайшы келетін өзге тəртібі мен формасы 
белгілене алады. 

Орындаушының электр желілеріндегі электр энергиясының 
нормативтік шығындары есептеу жолымен анықталады жəне 
уəкілдік берген органмен заңдарда белгіленген тəртіппен бекіті-
леді. Орындаушының электр желілеріндегі электр энергиясының 
нақты шығындарының құнын Орындаушы генерациялау көзіне 
төлейді. 

Типтік шарттың 37 т. сəйкес электр энергиясымен жабдықтау 
шарты бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше 
орындамағаны үшін жауапкершілік тараптарға заңнамаға сəйкес 
жүктеледі. 

Шот оны төлеу мерзімі келген кезде төленбесе, Орындаушы 
Тапсырыс берушінің төлемеген шоттары бойынша төлем жа-
сау күнінен кейінгі күннен бастап айыпақы есептеуге құқылы. 
Кешіктірілген сомалар бойынша Орындаушы Тапсырыс беруші-
ден Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен Тапсырыс 
берушінің ақшалай міндетін нақты орындаған күні белгіленген 
төлемнің кешіктірілген əрбір күні үшін қайта қаржыландырудың 
1,5-еселік мөлшерлемесіне негізделіп есептелген айыпақы талап 
етуге құқылы. 

Тараптар келіскен электр энергиясын берудің немесе үлестіру-
дің айлық көлемі есепті мерзімнің ішінде Орындаушының кінəсі-
нен нақты азайған жағдайда Орындаушы берілмей қалған бөлігі-
нің орнын толтырады, олай болмаған жағдайда, Тапсырыс беруші 
берілмей қалған электр энергиясының көлеміне қарай электр энер-
гиясын беру жəне үлестіру бойынша қызмет көрсетулердің құны 
мөлшерінде айыппұл төлетуге құқылы. 

Энергия өндіруші ұйым Тапсырыс берушіге қуатты шарт-
та белгіленген мөлшерден кем берген жағдайда Орындаушы 
Тапсырыс берушіге берілетін қуаттың мөлшерін сатушы беретін 
қуатпен теңдестірілетін мөлшерге дейін шектейді. 
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Энергия өндіруші ұйымның электр энергиясының/қуатының 
ақысын төлемеуінен немесе уақтылы төлемеуінен, сондай-ақ 
толық бермеуінен шектеу немесе берілуін тоқтату кезінде туын-
дайтын салдар үшін жауапкершілік толықтай Тапсырыс берушіге 
жүктеледі. Бұл жағдайда Тапсырыс берушінің тұтынушыларына, 
оның ішінде үздіксіз энергиямен жабдықтау объектілеріне энергия 
беруді тоқтатудың болуы мүмкін салдары үшін жауапкершіліктің 
барлығын Тапсырыс беруші өз мойнына алады. 

§ 7. Кəсіпорынды сатып алу-сату шарты

Кəсіпорынды сату шарты сатып алу-сату шартының бір түрі бо-
лып табылады. Оның мазмұнының ерекшелігі — шарттың мəні бо-
лып табылатын кəсіпорынның мүліктік кешен ретінде белгіленуі. 
Кəсіпорынды сату тəртібі ҚР АК 493-500 баптарымен анықталған. 
Сонымен қатар, кəсіпорынды сату қатынастарында жекешелендіру 
туралы заң қолданылады. 

Қазақстанда Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 
жылдың 23 желтоқсанындағы Заң күші бар «Жекешелендіру тура-
лы» Жарлығы жəне басқа да заңдар əрекет етеді. 

Бұл жағдайда қазіргі кезде «кəсіпорын» деп атауға болатын 
көптеген мемлекеттік меншік объектілерін жекешелендірудің 
аяқталғанын айта кету керек. Сонымен бірге жекешелендірудің 
заңдарда қарастырылған механизмдердің қолданылуымен белгілі 
бір объектілердің мемлекеттік меншікке көшуі сияқты үздіксіз 
жалғасуы мүмкін екендігін ескерген жөн. Оның барлығы мүліктің 
мемлекеттік меншік түрінен жеке меншік түріне жəне керісінше 
көшуіне себеп болатын экономикалық өзгерістерге байланысты. 

Сонымен қатар заңды тұлғалардың мүлік құқығын беруде 
көбінесе корпоративтік құқық нормалары жəне бағалы қағаздардың 
(акциялардың) айналымына регламент белгілейтін заңдар 
қолданылады. Жеке тұлғалардың кəсіпорынды беруі нарықтық 
экономика қалыптаса бастаған кезде кеңінен тараған еді. 

«Кəсіпорын» ұғымы Қазақстан Республикасының заңдарында 
екі мағынада қолданылады. Біріншіден, кəсіпорын бұл мемлекеттік 
меншікке негізделген заңды тұлғалар. 
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Екіншіден, кəсіпорын бұл азаматтық құқық объектісі — 
кəсіпкерлік мақсаттар үшін қолданылатын мүліктік кешен. Оның 
режимі ҚР АК 119 бабымен жəне басқа да заң нормаларымен 
анықталады. 

Аталған азаматтық құқықтар объектісі кəсіпкерлік қызметті 
жүзеге асыратын заңды  тұлғалардың  ұйымдастыру-құқықтық  
формасынан бөлек қолданыла алады. Оның үстіне, жеке кəсіп-
кердің кəсіпкерлік қызметін жүзеге асыру үшін қолданатын мүлкі 
де кəсіпорын (мүліктік кешен) деп аталады. 

Сонымен бірге, жеке кəсіпкердің өз қызметінің барысын-
да қолданатын мүлкі сату объектісі бола алады, себебі мұндай 
жағдайда мүлік құқығы шаруашылық серіктестіктердегі үлестер 
құқығын, өндірістік кооперативтердегі пайларын беру, сондай-ақ 
акцияларды сату арқылы берілмейді. 

Меншігінде мүлкі болған заңды тұлғаның коммерциялық тұл-
ға болып табылмағаны мүлікті кəсіпорын ретінде бағалау кезінде 
маңызсыз болады. Оны кəсіпкерлік мақсатпен мүліктік кешен 
ретінде пайдалану мүмкіндігінің мəні бар. 

Біздің міндетіміз кəсіпорынды азаматтық құқықтар объектісі 
ретінде егжей-тегжейлі бағалау болып табылмайды. Біз тек оларға 
қатысты жасалатын шарттардың мазмұнына əсер ететін тұстарды 
қозғаймыз. 

Ең алдымен кəсіпорынның азаматтық құқықтар объектісі 
ретіндегі құрамының «полимерлігіне» назар аударайық. Кə-
сіпорынның бір күрделі зат ретінде азаматтық айналымда бола-
тыны сөзсіз. Оған қатысты мəміленің жасалуы мүліктік кешеннің, 
кəсіпорынның барлық құрамдас бөліктерінің заңдық тағдырының 
өзгеруіне алып келеді. 

Сонымен бірге осындай кешенге біріктірілетін мүлік құрамы-
ның алуан түрлілігі кəсіпорынды сату шартының мазмұнының 
ерекше болуына əскер етпеуі мүмкін емес. 

Мысалға, заттарды, сондай-ақ мүліктік құқықтарды сату тəртібі 
ұқсас болмауы екіталай, оларға қатысты ортақ сатып алу-сату 
шартының жасалатынына қарамастан, тараптардың кəсіпорынның 
құрамына кіретін əрбір жеке мүлікке қатысты жеке құқықтары мен 
міндеттері əр түрлі болуы мүмкін. 
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Осылайша, кəсіпорынды сату шартының өзі мазмұны бойынша  
«полимерлі» болып табылады. Оның үстіне, кəсіпорын жылжы-
майтын мүліктерге жатқызылады.  

Сондықтан оларды сату-сатып алу шарттары жасалған кезде 
жылжымайтын мүліктің құқықтық режимі ескеріледі. Жоғарыда 
көрсетілгендей, Қазақстан Республикасының азаматтық құқы-
ғында сатып алу-сатуларды тікелей реттейтін норма жоқ. 
Сондықтан да соған байланысты кəсіпорынды сату шарттарын жа-
сасу кезінде міндетті түрде белгілі бір қиындықтар туындайды. 

Кəсіпорынды сату шарттарынан оны басқа иелену құқығын 
белгілеу кезінде жасалатын шарттарды айыра білу қажет. Мысалы, 
акциялардың сатып алынуы акционерлік қоғамның меншіктену-
шісін өзгертпейді, оларды сатып алған субъект (субъектілер) 
акционерлік қоғамның мүлкін бақылау құқығын да иеленеді. 
Акциялардың 100%-ын сатып алған акционер шаруашылық 
серіктестіктің құрылтайшысына айналады. Бұл жағдайда əр түрлі 
негіздерден туындайтын міндеттемелік құқықтар пайда болады. 
Бірінші жағдайда олар заңды тұлғаны құру кезінде заң тікелей 
көрсетілетіндіктен туындайды. Екінші жағдайда міндеттемелік 
құқықтар шаруашылық қызметтің салдары болып табылады. 

Кəсіпорынды сату шарты бойынша сатушы сатып алушының 
меншігіне, сатушының басқа тұлғаларға беруге құқығы жоқ 
құқықтар мен міндеттерді қоспағанда, кəсіпорынды мүліктік ке-
шен ретінде беруге міндеттенеді.  

Кəсіпорынды сату шартының элементтері. Кəсіпорынды 
сатып алу-сату шартының тараптары, сатушы жəне сатып алушы 
— азаматтық-құқықтық қатынастардың кез-келген субъектілері 
— заңды жəне жеке тұлғалар бола алады. Кəсіпорынның 
кəсіпкерлік мақсаттар үшін қолданылатын мүліктік кешен бо-
лып табылатындығы осы құқықтық қатынасқа қатысушылардың 
құрамына да əсер ету керек. 

Мысалға, жалпы ереже бойынша коммерциялық емес заңды 
тұлға кəсіпорынды сатып алушы бола алмайды. Алайда заңдарда 
бұған (кəсіпорынды мақсатқа қайшы пайдалануға) тікелей тыйым 
салынбаған. 

Кəсіпорын ұлт меншігіне алынып жатқан жағдайда мемле-
кет кəсіпорынды сатып алушы бола алады. Мұндай жағдайда 
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азаматтық құқықтар мен міндеттер күрделі заңдық құрамнан ту-
ындайды. Бұл ретте күрделі заңдық құрам деп кəсіпорынның ұлт 
меншігіне алынуын, сондай-ақ мемлекеттің уəкілдік берілген 
органдарының жеке меншіктегі мүлікті мемлекеттік меншікке 
айналдырумен байланысты əрекеттерін қарастыратын заң актісін 
(Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 249 б. 4 т.) айта-
ды. 

Біздің пікірімізше, келтіріліп отырған норманың тұжырым-
далуы, мүліктің ұлт меншігіне алынуын қарастыратын заң актісі 
су-бъективті-құқықтық деңгейде де əрекет ете алады. 

Теориялық тұрғыдан, мемлекеттік кəсіпорын  қызығушылы-
ғын тудырған өндірістік қуаттарды жеке кəсіпкерден сатып алуы 
əбден мүмкін. Осы сияқты, уəкілдік берілген орган — мемлекеттің 
өкілі осы сияқты тең құқықты, эквивалентті қатынастарға белгілі 
бір салада мемлекеттік кəсіпкерлікті ұйымдастыру мақсатымен 
қосыла алады. 

Кəсіпорынды сату шартының мəні.  Барлық сатып алу-
сату шарттары сияқты кəсіпорынды сату шартының мəні оның 
мағыналы талабы болып табылады. Мəнін анықтау кезінде негіз 
ретінде алынатын ережелерінде кейбір айырмашылықтар бар. 

Кəсіпорын түп негізінде күрделі зат болып табылатындықтан, 
оған қатысты ҚР АК 121 бабында қарастырылған күрделі 
затты анықтау тəртібі қолданыла алады. Шарттың тарапта-
ры кəсіпорынның құрамына қандай мүліктің кіретінін өздері 
анықтауға құқылы. 

Алайда, соңғы нəтижесінде, кейбір заттарды (құрал-жаб-
дықтарды, ғимараттарды жəне т.б.) қоспағанда, мүлік кешен бо-
луын тоқтатпау керек. Кəсіпорын белгілі бір əрекет етуші өндіріс 
немесе аздаған жөндеу, толыктыру жəне т.б. жұмыстарынан кейін 
іске қосылуы мүмкін өндіріс болып табылады. Егер тараптар 
жасаған іріктеудің нəтижесіндегі заттардың жиынтығы бытыраң-
қы мүлік болып табылса, оған сатып алу-сату туралы жалпы нор-
малар қолданылады. 

Мүліктік кешен ретінде кəсіпорынның құрамына оның 
қызмет жасауына арналған барлық мүлік түрлері кіреді. Ондай 
мүліктердің қатарына ғимараттар, құрылыстар, құрал-жабдықтар, 
құрал-саймандар, шикізаттар, өнімдер, жел теліміне қатысты 
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құқықтар жатады жəне осы аталғандардың барлығы кəсіпорын-
ның материалдық активтерін құрайды. 

Мүліктік игіліктер болып табылатын материалдық емес актив-
тер (ҚР АК 115 б. 2 т.) деп фирмалық атауды, тауар белгілерін,  
қызмет көрсету белгілерін жəне сатушы мен оның өнімін 
дараландырудың басқа да құралдарын пайдалану құқығын атайды. 
Сонымен қатар оларға сатушы лицензияның негізінде иеленетін 
тауарлар мен қызмет көрсетулерді дараландыру құралдарына 
қатысты құқық та жатады. 

Қазіргі жағдайларда кəсіпорындардың құрамында  шығарма-
шылық зияткерлік қызметтің объектіленген нəтижелеріне (өнер-
кəсіптік меншік) құқық жəне басқа да ерекше құқықтар елеулі 
орын алуы мүмкін. 

Тиісті қызметпен айналысуға арнайы рұқсаттың (лицензия-
ның) негізінде алынған құқықтар, егер заң актілерінде өзгеше 
көзделмесе, кəсіпорынды сатып алушыға берілмейді. 

Сондай-ақ кəсіпорынның құрамына қарыздар да кіреді. 
Осылайша, кəсіпорынның сатылуында дəстүрлі сатып алу-сатумен 
қатар, қарызды аудару (римдік құқық терминдері бойынша пассивті 
делегация) элементі де бар. Бұл, əрине, аталған шартты жасасу 
ережелеріне де əсер етеді (ҚР АК 496 б.). 

Кəсіпорынның бағасы азаматтық заңдарда қарастырылған жал-
пы ережелер бойынша анықталады. Əрине, шарттық құқықтық 
қатынастардың бұл саласында да шарттың еркіндік принципі 
басым болады. Кəсіпорындарды сату кезінде тараптардың əр-
қайсысы алатын қарсы қанағаттандырулардың баламалығынан 
ауытқушылықтар да орын алуы мүмкін. 

Кəсіпорын уəкілдік берілген мемлекеттік органның жеке-
шелендіру тəртібімен ұйымдастыратын саудалары арқылы са-
тылған кезде бағаны анықтаудың ерекше тəртібі қарастырыла 
алады. Конкурстық міндеттемелерді регламенттейтін азаматтық 
заң нормалары сауданың ағылшын жəне голландиялық əдіспен 
жүргізілуін қарастырады.  

Кəсіпорынды сату шартының мерзімі.  Тараптар өздерінің 
шарт бойынша міндеттерін орындаудың немесе құқықтарын 
жүзеге асырудың кез-келген мерзімдерін белгілей алады. 
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Кəсіпорынды сату шартының түрі.  Кəсіпорынды сату шар-
ты міндетті түрде жазбаша жасалады. Ол мемлекеттік тіркеуден 
өткізілуі тиіс жəне тіркеген сəттен бастап жасалған болып 
есептеледі. Мемлекеттік тіркеу туралы талаптың орындалмауы 
кəсіпорынды сату шартының жарамсыз болып табылуына алып 
келеді. 

Кəсіпорынды сату шартының мазмұны. Сатушы əрбір жеке 
заттарға немесе басқа да мүліктік объектілерге қатысты заңда не-
месе шартта белгіленген талаптарды сақтай отырып, кəсіпорын-
ның құрамына кіретін барлық мүлікті беруге міндетті. Осылайша, 
бейнелі түрде кəсіпорынның «жиынтығы» бойынша белгілі-бір 
талаптың қойылатыны туралы айтуға болады. Сəйкесінше, сапаға 
қойылатын талаптар да рəсімделеді. Алайда кəсіпорынды сатып 
алу-сатудың бір ерекшелігі, даулар пайда болған жағдайда сапа 
деңгейінің қайсысы тиісті болып табылатындығы туралы мəселе 
заңдардағы осы туралы ережелерге негізделіп шешілу керек.  

Кəсіпорын жалпы мүліктік кешен ретінде берілген жағдайда 
(дəлірек айтқанда, мемлекеттік тіркеу кезінде) меншік құқығы сатып 
алушыға ауысады. Сатушының басқа адамдарға беруге құқығы жоқ 
құқықтары мен міндеттері сатып алушыға ауыса алмайды. Аталған 
құқықтар міндетті болуға тиіс, себебі ілесу заттық құқықтардың 
ажырамас қасиеті болып табылады. Бірінші кезекте оларға тиісті 
қызметпен айналысуға арнайы рұқсаттың (лицензияның) негізінде 
алынған құқық жатады (ҚР АК 493 б. 1 т.). 

Сатушы кəсіпорынды сатуға дайындауға міндетті. Азаматтық 
кодекстің нормаларына сəйкес дайындық əрекеттері негізінен     
сатуға жататын кəсіпорындағы мүліктің құрамы мен бағасын 
белгілеуге қатысты. Нəтижесі ҚР АК 495 б. көрсетілген құжаттар-
ды құрастыру арқылы белгіленіп алынады. Олардың қатарына 
түгендеу актісі, бухгалтерлік баланс, тəуелсіз аудитордың  
кəсіпорынның құрамы мен бағасы туралы қорытындысы, 
кəсіпорынның құрамына кіретін қарыздардың (міндеттемелердің) 
тізімдемесі жатады. 

Сатушы кəсіпорынды өткізу актісі бойынша беруге міндетті. 
Ол актіде кəсіпорынның құрамы, кəсіпорынның сатылғаны тура-
лы қарыз берушілердің хабарламасы жəне ол туралы мəліметтер 
көрсетіледі. Сонымен қатар оған қарыз берушілерге кəсіпорынның 
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сатылғаны туралы, сондай-ақ аталған мүліктің анықталған 
кемшіліктері туралы мағлұматтар жəне жоғалу себебінен беру 
міндетін орындау мүмкін емес мүліктің тізімі енгізіледі. Сондай-
ақ сатушының міндетіне өткізу актісін құрастыру жəне қол қоюға 
ұсыну жатады, егер шартта өзгеше көзделмесе, соның есебінен 
жүзеге асырылады. 

Дайындық əрекеттері алуан түрлі болуы мүмкін. Кəсіпорынды 
сату шартының консенсуалдық табиғаты оны сатуға дайындау 
бойынша барлық қажетті талаптарды тікелей шартта бекітуге 
мүмкіндік береді. 

Кəсіпорынды сату шартының тағы бір ерекшелігі мүлікті сатып 
алушыға беру тəртібі болып табылады. Егер сатып алу-сату тура-
лы жалпы сипаттағы нормаларға сəйкес заттың нақты берілуіне 
құқықтық мағына берілсе, ҚР АК 497 б. 3 т. сəйкес кəсіпорын екі 
тарапты өткізу актісіне қол қойған күннен бастап берілген болып 
есептеледі. Сатушы сатып алушыны кəсіпорынның нақты иелі-
гіне енгізу міндетінен босатпайды. 

Өзіміз байқағандай, мүліктің кəсіпорынды сату шарты бойын-
ша берілуі меншік құқығын жылжымайтын мүлікке берумен 
байланысты емес сатып алу-сату шарттарына қарағанда, басқа 
салдардың орын алуына алып келеді. Кəсіпорынның сатып алу-
сату шарты бойынша берілуі меншік құқығының берілуіне себеп 
болмайды, алайда мүліктің кездейсоқ жойылу немесе бұзылу қаупі 
сатушыдан сатып алушыға ауысады. 

Сатып алушының кəсіпорынның ақысын төлеу міндетін 
тиісінше орындауын қамтамасыз ету мақсатында жəне басқа 
да мақсаттарда шартта сатушының сатып алушыға берілген 
кəсіпорынға меншік құқығының ақысын төлегенше немесе басқа, 
мысалға банктің кəсіпорын ақысының төленгені туралы кепілдігі 
алынғанға дейін, мəн-жайлар жəне т.б. туғанға дейін  сақталуы 
қарастырылуы мүмкін. 

ҚР АК 498 б. 3 т. сəйкес, сатып алушы берілген кəсіпорын-             
ның құрамына кіретін мүліктер мен құқықтарды кəсіпорынның 
қызметін мүліктік кешен ретінде қамтамасыз ету үшін қаншалық-
ты қажет болса, соншалықты дəрежеде пайдалануға құқылы. 
Келтірілген норманың мағынасына сəйкес, сатып алушының  
кəсіпорынды өз мүліктік мүдделеріне нұқсан келмейтіндей, өнді-
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ріс көлемі азаймайтындай етіп пайдалану жəне жұмсау мүмкін- 
дігі болу керек.  

Ресей өркениетінде сатып алушының аталған құқығы туынды 
(екінші дəрежелі) заттық құқық ретінде қарастырылады. Заттық 
құқық проблемаларына арналған қазақстандық ғылыми еңбектер-
де ол қарастырылмаған. 

Байқағанымыздай, объективті құқық нормалары кейбір басқа 
белгілі заттық құқықтарды иеленушілердің өкілеттіліктеріне ұқсас 
өкілеттіліктерді қарастырған. Сонымен бірге, мұндай құқықтың өз 
экономикалық мазмұнының жоқтығын, белгілі бір заттық құқық-
тың туындауына негіз де бола алатын мүліктің дербес заңдық пай-
далану формасымен анықталмайтынын ескерген жөн. 

Сатып алу-сату шартының айқын өзгешілігін мынадан да 
байқауға болады. Кəсіпорын үшінші тұлғалардың құқықтарынан 
тыс сатыла алмайды, себебі бұл жағдайда кəсіпорынның қарыз-
дары кемітіледі. 

Бұл ҚР АК  413 бабында сатушының кəсіпорынды үшінші 
тұлғалардың құқықтарынан тыс беру міндетіне қатысты ережесінің 
кəсіпорындарды сату бойынша қатынастарда қолданылмай-           
тынын білдірмейді. Біріншіден, сатушымен шарттың мəні туралы 
келіскен соң сатып алушыға қарыздар туралы мəлімделеді, олай 
болмаған жағдайда, шарттың мəні жоқ болып есептеледі.  

Алайда, мұндай түсіндірмелер сатып алушыға қарыздар ту-
ралы ақпараттың берілуі туралы мəселе күмəн туғызатын шек-
тес жағдайлардың алдын ала алмайды. Мұндай жағдайда сатып 
алушыға егер сатушы шарт жасасу жəне кəсіпорынды беру кезінде 
осы борыш туралы сатып алушының білгендігін дəлелдей алмаса, 
қарыздар туралы білмегендік презумпциясы қолданылады (ҚР АК 
499 б. 3 т.). 

Екіншіден, кəсіпорынның қарыздары туралы айтылған кез-
де үшінші тұлғалардың кəсіпорынға қатысты міндеттемелік 
құқықтары қарастырылып отырғанын анықтаған жөн. Оларға 
белгілі бір субъектілердің заттық құқықтарынан тікелей пай-
да болған салыстырмалы ниеттер жатқызылуы мүмкін. Яғни, 
кəсіпорынға үшінші тұлғалардың заттық құқықтарын толықтай 
жəне бүтіндей жүктеу кезінде ҚР АК 413 бабы қолданылады. 
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Сатушы кəсіпорынға қарыз бергендерге, егер оларға қатысты 
міндеттемелер сатылатын кəсіпорынның құрамына енгізілсе,  
кəсіпорынды сатып алушыға бергенге дейін сататындығы туралы 
хабарлауға тиіс. Азаматтық заңдарда мұндай хабарландыру хаттың 
мерзімдері қарастырылмаған. Қарыз беруші сатушыға қарызды 
аударуға келісетіндігі туралы жазбаша түрде мəлімдеу керек.  

Егер олай жасалмаса, оған сату туралы хабарландыру хат 
алынған күннен басталатын үш айлық мерзімде беріледі. Осы 
мерзімнің ішінде ол міндеттемені тоқтатуды немесе мерзіміне дейін 
орындауды, сондай-ақ сатушының өзіне келтірген шығындарын 
өтеуін талап ете алады. 

Сонымен қатар қарыз беруші кəсіпорынды сатып алу-сату шар-
тын толықтай немесе оның тиісті бір бөлігін жарамсыз деп тану-
ды талап етуге құқылы. Кəсіпорын сатып алушыға берілгеннен 
кейін сатушы сонымен бірлесіп берілген кəсіпорынның құрамына 
енгізілген, қарыз берушінің келісімінсіз сатып алушыға аударыл-
ған қарыздар бойынша жауапкершілікті мойнына алады. 

Осы сияқты, сатып алушы арнайы рұқсатсыз (лицензия-
сыз) орындай алмайтын міндеттемелер кемітілген жағдайларда 
да сатушының бірлескен жауапкершілігі орын алады. Бұл  
кəсіпорынды сату шартының басқа сатып алу-сату шарттары-
нан айырмашылығы болып табылады, себебі оларға қарағанда, 
көрсетілген екі жағдайда да сатушының жəне оның бұрынғы 
мүлкінің заңдық байланысы тоқтамайды. 

Сатып алушының негізгі міндеттері — сатып алу құнын төлеу 
жəне мүлікті қабылдау болып табылады. Кəсіпорынның ақысы  
жалпы белгіленген тəртіппен төленеді. Ерекше талаптар шартта 
немесе заңдарда белгіленеді. 

Сатып алушының кəсіпорынды қабылдау міндеті оның өткізу 
актісіне қол қоюы арқылы орындалады. Сатушы одан кəсіпорынды 
қабылдауын талап етуге құқылы. Сонымен қатар, сатып алу-
шы, əрине, кəсіпорынға ену бойынша нақты əрекеттерді жасауға 
тиіс. Егер ол бұлай жасамаса, жоғарыда көрсетілгендей, мүліктің 
кездейсоқ жойылу немесе бұзылу қаупі тікелей соның мойнына 
жүктеледі. 



103

§ 8. Мемлекеттік қажеттіліктер үшін тауар жеткізудің 
ерекшеліктері

ҚР Азаматтық кодексінде РФ Азаматтық кодексіне енгізілген 
(525, 532 б.б.) жəне мемлекеттік қажеттіліктер үшін тауар жеткізу-
мен байланысты туындайтын құқықтық қатынастарды тікелей 
регламенттейтін нормалар жоқ. Біздің заң шығарушыларымыз-
дың амалы ұтымдырақ болып табылатынына сенеміз. 

 Тікелей мемлекеттік қажеттіліктер үшін тауар жеткізуге сатып 
алу-сату туралы жалпы ережелерді жəне жеткізу шартына қатысты 
арнайы нормаларды қолдануға болады. Алайда мемлекеттік сатып 
алулар туралы шарттың ҚР АК нормаларымен реттелуіне едəуір 
əсер тигізбейтін кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. 

Əрине, мемлекеттік сатып алулар шеңберінде туындайтын 
шарттық қатынастар азаматтық-құқықтық қатынастар болып та-
былады. ҚР 2007 жылдың 21 шілдесіндегі «Мемлекеттік сатып 
алулар туралы» № 303-ІІІ Заңының 1 б. 1 т. (19 тармақшасында): 
«Мемлекеттік сатып алулар туралы шарт — тапсырыс беруші 
мен жеткізушінің арасында осы Заңға, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының қызмет жасауды қамтамасыз ету, сонымен қатар 
мемлекеттік қызметтерді немесе тапсырыс берушінің жарғылық 
қызметін орындау үшін тауар жеткізу, жұмыстарды орындау, 
қызмет көрсету туралы азаматтық заңдарға сəйкес жасалған 
азаматтық-құқықтық шарт» — деп тікелей көрсетілген. 

Келтірілген норманың мəтінінен екі маңызды қорытынды 
шығаруға болады. Біріншіден, қазіргі жағдайларда тек сатып 
алу-сату шартын ғана қарастырумен шектелмеу керек. Мемлекет, 
əкімшілік-аумақтық бірліктер, мемлекеттік органдар, шеңбері 
мемлекеттік сатып алулар туралы заңдармен анықталған басқа 
да субъектілер алуан түрлі тауарларды, жұмыстарды жəне 
қызмет көрсетулерді сатып ала алады. Сəйкесінше, қазіргі кезде 
мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асырудың нəтижесінде кез-
келген өтелмелі азаматтық-құқықтық шарттар жасалуы мүмкін. 
Оларға мердігерлік шарты, өтелмелі қызмет көрсету, мүліктік 
жалға алу, тасымалдау, сақтандыру жəне т.б. шарттар жатады. 

Сатып алу-сату шарты осы жұмыстың шеңберінде қарасты-
рылатын өтелмелі шарттардың алғашқысы болып табылатын-
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дықтан, нақ осы тарауда басқа шарттар үшін маңызы бар 
мемлекеттік сатып алулар туралы жалпы ережелерді қарастырған 
жөн. 

Екінші қорытындыға келер болсақ, қазіргі кезде заңдар 
мемлекеттік сатып алулардың қысқаша түсіндірмесінің негізіне 
белгілі бір субъектілердің тек қана құқықтық жағдайының 
ерекшелігін алмай, бірінші кезекте ақша қаражаттарының көзіне 
көңіл бөлетін сияқты. Егер сатып алулар барысында қолданыла-
тын ақша қаражаттары мемлекеттің, əкімшілік-аумақтық бірліктің 
мүлкін пайдаланудың нəтижесінде алынған болса, онда олар осы 
ақша қаражаттарының жұмсалуын бақылауға мүмкіндік беретін 
құқықтық механизмнің көмегімен жұмсалады деп жорамалдау 
орынды. ҚР «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңының 3 б. 1 т. 
1 тармақшасында мемлекеттік сатып алулардың принципі ретінде 
мемлекеттік сатып алулар үшін пайдаланылатын ақшаның ұтым-
ды жəне тиімді жұмсалуы бекітілген. 

Аталған тауардың пайдалану міндетін оның аталуынан байқау-
ға болады. Мемлекеттік сатып алулар үшін тауар жеткізудің жеке-
құқықтық механизмі мемлекеттің өз жария-құқықтық қызметтерін 
іске асыруы үшін экономикалық негіз құру тəсілдерінің бірі болып 
табылады. Бұл жағдайда мемлекеттің өзінің билік аппараты, сая-
си егемен ретінде өмір сүруін қамтамасыз етіп отырғанын, өзінің 
əлеуметтік-экономикалық саясатын жандандырып жатқанын айта 
кету керек жəне бұл осы мақсаттар үшін арнайы құрылымдардың 
құрылуын анықтайды. Мемлекет басқа да, мысалы, қорғаныс 
қызметін жүзеге асырған кезде де дəл осылай. Алайда қазіргі 
жағдайларда тауарларды, жұмыстарды жəне қызмет көрсетулерді 
мемлекеттік сатып алулар шарты мемлекеттік сатып алулар-
ды жүзеге асыратын субъектінің жарғылық қызметін іске асыру 
мақсатында да жүзеге асырылуы мүмкін. 

Мемлекеттік сатып алуларды акционерлік қоғамдар жəне 
мемлекеттің қатысуымен шаруашылық серіктестіктер жүзеге 
асырған жағдайда жарғылық қызмет шартты түрде ғана орында-
лады, өйткені заңды тұлғалардың аталған ұйымдастыру-құқық-             
тық түрлерінің, егер арнайы заңдарда өзгеше көзделмесе, 
құзіреттілігі кең жəне олардың құқықтық субъектілігінің, негізі-
нен, бастапқыда жеке меншік түрінде құрылған компаниялардың 
құқықтық субъектіліктерінен  айырмашылығы жоқ. 
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Аталған заң мемлекеттік сатып алулар үшін қаражат жұмсау 
мəселелерінің тек бір бөлігін ғана шешеді. Сондықтан респу-
бликамызда сатып алу-сату шарттарын жəне мемлекеттік орган-
дар сатып алушының (тапсырыс берушінің, қызмет көрсетулерді 
тұтынушының) рөлін атқаратын басқа да (мердігерлік, өтелмелі 
қызмет көрсету) шарттарды регламенттейтін заң актілері қа-
былданып, əрекет етуде. 

Сонымен қатар мемлекеттік кəсіпорындардың азаматтық-
құқықтық мəмілелерді жасау мəселелері Қазақстан Республи-
касының 1995 жылдың 19 маусымындағы «Мемлекеттік кəсіпо-
рын туралы» № 2335 Заңының 8-10 баптарымен регламенттелген. 

Құқықтық қатынастарға мемлекеттік сатып алулар шеңберіне 
ену көбінесе конкурстық міндеттемелер арқылы қамтамасыз 
етіледі. Азаматтық құқықтық қатынастардың бұл түрін біз 
кейінірек қарастырамыз. ҚР «Мемлекеттік сатып алулар ту-
ралы» Заңының 4 бабына сəйкес мемлекеттік сатып алулар 
субъектілері сатып алуларды оған жеткізушінің таңдауын жəне 
онымен мемлекеттік сатып алулар туралы шарттың жасалуын 
регламенттейтін нормаларын қолданбай жүзеге асыра алады. 
Менің пікірімше, аталған баптың аталуының тұжырымдамасы 
аталған мəселелерден басқа мəселелерде мемлекеттік са-
тып алулар тараптарының азаматтық-құқықтық қатынастары 
мемлекеттік сатып алуларды регламенттейтін заңнама норма-
ларын ескеру арқылы іске асырылу керектігін тұспалдайды. 

ҚР «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңының 4 бабының 
қолданылуы үшін қажетті критерий — мемлекеттік сатып 
алулардың жылдық жоспарында қарастырылған тауарлар-
ды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді сатып алудың жалпы 
жылдық сомасы республикалық бюджет туралы заңмен тиісті 
қаржылық жылға белгіленген айлық есептік көрсеткіштің екі 
мың еселік мөлшерінен аспау керек. Сонымен қатар сатып алу 
кезінде ҚР «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңында ішінара 
қолданылатын бірқатар тауарлар көрсетілген. 

Мысал ретінде, сауда-саттықта (аукционда) сатылатын мүліктің 
(активтердің) сатып алынуын немесе нарыққа реттеуші əсер тигізу 
үшін мемлекеттік материалдық резервке тауардың сатып алы- 
нуын жəне т.б.  келтіруге болады. 
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Келесі кезекте мемлекеттік сатып алулар туралы шартты жаса-
су элементтерін, тəртібін қарастырайық. 

Шарттың элементтері. Тапсырыс берушінің тарапын 
анықтаудың ерекшеліктері өте көп. Тапсырыс беруші (сатып алу-
шы) мемлекеттік сатып алулар туралы Заңның 1 бабына сəйкес 
анықталады. ҚР «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңының 
1 б. 1 т. 24 тармақшасына сəйкес, «тапсырыс берушілер — бұл 
мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ дауыс 
беруші акцияларының (үлестерінің) елу жəне одан астам пайы-
зы мемлекеттің меншігіне жататын мемлекеттік кəсіпорындар, 
заңды тұлғалар жəне ұлттық басқарушы холдингтерді, ұлттық 
холдингтерді, ұлттық басқарушы компанияларды, ұлттық ком-
панияларды жəне олармен аффилирленген заңды тұлғаларды 
қоспағанда, осы Заңға, сонымен қатар Қазақстан Республикасы-
ның азаматтық заңнамасына сəйкес тауарларды, жұмыстарды, 
қызмет көрсетулерді сатып алумен айналысатын өздерімен аффи-
лирленген заңды тұлғалар».  

1 б. 1 тармағында мынадай анықтама берілген: «дауыс беруші 
акцияларының (үлестерінің) елу жəне одан астам пайызы 
мемлекеттің меншігіне жататын заңды тұлғалардың аффилир-
ленген тұлғалары — дауыс беруші акцияларының (үлестерінің) 
елу жəне одан астам пайызы жанама немесе тікелей түрде заңды 
тұлғалардың меншігіне жататын, дауыс беруші акцияларының елу 
жəне одан астам пайызы мемлекеттің меншігіне жататын заңды 
тұлғалар. Жанама түрде меншігіне жататыны əрбір келесі аффи-
лирленген тұлғаның меншігіне өзге заңды тұлғаның дауыс беруші 
акцияларының (үлестерінің) елу жəне одан астам пайызының 
жататындығын білдіреді». 

Кейбір жағдайларда аффилирленгендік мəселелері, сəйке-
сінше, мемлекеттік сатып алулар туралы заңдардың қолданылу 
мəселесі қиындықтардың туындауына алып келуі мүмкін, ал 
егер де заң нормаларына тікелей түсіндірме беретін болсақ, онда 
мемлекеттік сатып алулар туралы заңдар еншілес жəне кейінгі 
компаниялардың акциялар пакетінің едəуір мөлшерін иеленетін 
жеке инвесторлардың мүдделерін ескерусіз жеткілікті негізсіз 
қолданатын болады.  
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«Ұлттық басқарушы холдингтерді, ұлттық холдингтерді, ұлт-
тық басқарушы компанияларды, ұлттық компанияларды жəне 
олармен аффилирленген заңды тұлғаларды қоспағанда» — 
түсіндірмесінің қолданылу мүмкіндігі де түсініксіз.  

Арнайы заңнамада бірқатар жағдайларда мемлекеттік сатып 
алулар туралы заңдардың қолданылуы үшін де жарамды болып 
табылатын субъектілер критерийлері туралы айтылған. Оның үс-      
тіне, «холдингтер» мен компаниялардың қарым-қатынастары 
көбінесе тиісті құқықтық негіздерсіз, ішкі себептерден туын-
дайды. 

Кейбір жағдайларда «холдинг» мəртебесінің негізіне үлестерді, 
акциялар пакеттерін сатып алу, «холдингтің» белгілі-бір компания-
ларды бірлесіп құру, немесе акцияларды (үлестерді) «холдингтің» 
басқаруына беру туралы шарт жатқызылмайды. Басқарушы 
компанияның арнайы заңдардың əсеріне ұшырайтын нарық 
субъектісіне біржақты ыңғайын тапқан кездері де болған. 

Жеткізуші тарапына анықтама берген кезде мемлекеттік сатып 
алулар туралы заңдарда «ықтимал жеткізуші» жəне «жеткізуші» 
сияқты екі ұғым қолданылған. Бұл ұғымдардың қолданылуы 
бірінші жағдайда тапсырыс берушімен шарттық қатынастарды əлі 
рəсімдемеген субъект туралы тұспалданып отырғаны байқалады. 
ҚР «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңының 13 б. 1 т. 2 
тармақшасына сəйкес: «ықтимал жеткізуші — бұл кəсіпкерлік 
қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға, мемлекеттік сатып алу-
лар туралы шарт жасасуға талаптанатын заңды тұлға (Қазақстан 
Республикасы заңдарында олар үшін өзгеше көзделмесе, 
мемлекеттік мекемелерді қоспағанда), уақытша заңды тұлғалар 
бірлестігі (консорциум). Кəсіпкерлік қызмет субъектісі болып та-
былмайтын жеке тұлға осы Заңның 41 б. 3 т. 5) тармақшасында 
қарастырылған жағдайда ықтимал жеткізуші бола алмайды». 

Кейбір қолданылып жүрген тұжырымдамалар өзіне назар 
аудартады. Атап айтқанда, кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыра-
тын жеке тұлға туралы айтылып, мемлекеттік сатып алулар бой-
ынша қатынастарға уақытша заңды тұлғалар бірлестіктерінің 
(консорциумдардың) қатысу мүмкіндігі ескертіледі. 

Мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыратын субъектілерді 
білдіретін тұлғалармен қарым-қатынастар мемлекеттік сатып алу-
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лар туралы шешімді жай серіктестік — кəсіпкер жеке тұлғалар 
қабылдаса елеулі проблемалар туындайды деген қорытынды 
жасауға мүмкіндік береді. 

Мемлекеттік орган өкілдері де, сатып алуды ұлттық хол-
динг ережелері бойынша жүзеге асыратын субъектілер өкілдері 
де, өз қызметінде басшылыққа алатын заңға сəйкес нормативтік 
актілердің əр сөзін сөзбе-сөз қабылдайды. Сондықтан аздаған 
сəйкессіздіктердің өзін олар ереже бұзушылық деп қабылдайды 
да, қандай да бір субъектілердің сатып алулар процесіне қатысуы 
заңсыз деген қорытынды шығарады. Кейде азаматтық заңдардың 
жалпы ережелеріне сүйенеді жəне оның негізгі бастамаларына 
(принциптеріне) негізделе отырып, конкурстық комиссиялардың 
шешіміне қарсы шығу мүмкіндігі туады. 

Жоғарыда айтылғандай, мемлекеттік сатып алулар шартының 
мазмұнында жеткізілім шарты жəне мемлекеттік сатып алулар 
процедурасымен анықталған басқа да азаматтық-құқықтық шарт-
тары ретінде елеулі айырмашылық жоқ. 

Басқа сатып алу-сату шарттарына қарағанда, сатып алу-
сату шарттарын (басқа да шарттарды) мемлекеттік сатып алу-
лар шеңберінде жасасу  барысы толығырақ регламенттелген. ҚР 
«Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңының 7 тарауының норма-
лары көбіне осыған арналған. 

ҚР «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңының 38 бабын-
да мемлекеттік сатып алулар туралы шартты жасасудан жалтару 
ұғымын жəне оны жасасудан жалтарудың салдарын қарастыратын 
нормалары қызығушылық тудырады. 

Тапсырыс берушіге мемлекеттік сатып алулар туралы қол 
қойылған шартты ҚР «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңында 
белгіленген мерзімде бермеген ықтимал жеткізуші мемлекеттік 
сатып алулар туралы шартты жасасудан жалтарған болып та-
нылады. Сонымен қатар мемлекеттік сатып алулар туралы шарт 
жасасқаннан кейін мемлекеттік сатып алулар туралы шарттың ҚР 
«Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңының 37 б. 4 т. сəйкес 
орындалуын қамтамасыз етпеген жеткізушінің əрекеттері де осы-
лай бағаланады. 

Тапсырыс беруші тарапынан екі түрлі əрекет орын алуы мүмкін. 
Біріншіден, тапсырыс беруші өзінің конкурсқа қатысуға тапсыры-
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сты қамтамасыз ету үлесін ұстап қалуға құқылы. Бұл жағдайда 
да тапсырыс беруші уəкілдік берілген органға тиісті мағлұмат 
береді жəне сотқа мұндай ықтимал жеткізушіні мемлекеттік са-
тып алулардың ықылассыз қатысушысы деп тану туралы талап 
ұсынады. Өзіміз байқағандай, құқықтық қатынастың екі тарапы 
үшін де кешенді құқықтық салдар туындайды екен. 

Келтірілген жағдайды заң нормаларының, міндеттемелердің 
орындалуын қамтамасыз етудің ұстап қалу сияқты əдісінің 
негізінде іске асырудың кездейсоқ оқиғасы ретінде қарастыруға 
болады. Бұл жағдайда мемлекеттік сатып алулар барысында 
ұстап қалуларды қолданудың өз айырмашылықтары бар, себебі 
ол жеткізушіні тікелей міндеттемесін орындауға мəжбүрлеуге 
бағытталмаған. Сонымен қатар бұл жағдайда ұстап қалу тапсы-
рыс берушінің шығындарын өтеумен байланысты емес. Заңдарға 
мұндай   шараның енгізілуі едəуір алдын алу əсеріне ие болып, 
ықтимал жеткізушіні өз міндеттемелерін бұзудан алдын ала 
сақтандырып отырады. 

Екіншіден, тапсырыс беруші осындай ықтимал жеткізушіні 
мемлекеттік сатып алулар туралы шарт жасасуға мəжбүрлеу, 
сондай-ақ мемлекеттік сатып алулар туралы шарт жасасудан 
жалтарудың салдарынан келтірілген залалды өтеу туралы талап 
беруге құқылы. 

§ 9. Айырбас шарты

Айырбас шарты туралы түсінік. Айырбас шарты бойын-
ша тараптардың əрқайсысы шаруашылық жүргізуді, оралым-
ды басқаруды басқа тараптың меншігіне бір тауарды екіншісіне 
айырбасқа беруге міндеттенеді. 

Рим заңдарында айырбас шарты шарттық қатынастар түрі 
ретінде сатып алу-сату шартынан бұрын пайда болған. Жеке 
құқықтық қатынастардың құқықтық реттелуі Римдегідей кемеліне 
жетпеген қоғамдарда айырбас қатынастары объективті түрде 
материалдық игіліктерді үлестірудің басым түрі болған. 

Одақтық замандағы азаматтық құқықта социалистік ұйымдар 
қатысқан айырбас шарты өте сирек қолданылған. Заңды тұлғалар 
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қатысатын айырбас шарты Қазақстан Республикасында қаржы-
несие жүйесі дағдарысқа ұшыраған кезде, əсіресе 1993 жылы 
Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы енгізілгенге дейін 
шарттық қатынастардың негізгі түрлерінің біріне айналды. Өз 
кезегінде, бартерлік қатынастардың жиі қолданылуы қаржылық 
айналысқа əсер еткендіктен бартерлік қатынастарға тыйым салы-
на бастады.  

Қазіргі кезде тиісті əрекеттілік көлеміне ие, жеке меншікке 
негізделген заңды тұлғалар үшін ҚР АК қабылданғандықтан, 
мұндай ұйымдар болмау керек. Алайда, олар, əрине, өз міндетіне 
қайшы құқықтарды пайдаланбайды. Сонымен бірге, нарықтың 
тауарларға, жұмыстарға жəне қызмет көрсетулерге толуы бұл про-
блеманы өздігінен шешіп берді. Қазіргі таңда кəсіпкерлерге табиғи 
айырбас жасағаннан гөрі, тауарларын ақшаға өткізу тиімді болып 
отыр. 

Өзінің заңдық табиғаты бойынша айырбас шарты консенсуал-
ды, өтелмелі жəне өзара болып табылады. Айырбас қатынастары 
тауарды тауарға айырбастау кезінде ғана емес, тауарды қызмет 
көрсетулерге, тауарды жұмысқа айырбастаған кезде, əсіресе, бір 
тарап оған екінші тарап белгілі-бір затты дайындап беру үшін 
материалды артығымен берген жағдайларда, орын алуы мүмкін. 
Сонымен қатар, мердігерлік қатынастарды жəне қызметтерді 
өтелмелі көрсету қатынастарын құқықтық реттеу ерекшеліктерін, 
солардан туындайтын жағдайлардың мəнін ескермей өтуге бол-
майды. Сондай-ақ айырбасталып жатқан тауарлардың бағасы 
бірдей болмағандықтан тараптардың бірі екіншісіне ақшалай 
өтемақы беретін қатынастар да айырбас қатынастары болып табы-
лады.  

Айырбас шарттары, егер заңдарда немесе тікелей айырбас 
шартында бұл туралы ережелер қолданудан қалдырылмаған бол-
са, сатып алу-сату шарты туралы ережелерге сəйкес жасалады. 
Сəйкесінше, формасы бойынша талаптар сатып алу-сату шарты 
бойынша, оған қоса жасалып жатқан мəмілелердің мемлекеттік 
тіркелуі бойынша талаптарға ұқсас.  

Айырбас шартының элементтері.  Айырбас шартының тарап-
тары — азаматтар, заңды тұлғалар болып табылады. Азаматтық-
құқықтық қатынастарға мемлекеттің жəне əкімшілік-аумақтық 
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бірліктердің қатысуының бір ерекшелігі, олар іс жүзінде айырбас 
шартын жасай алмайды. Алайда бұл пікір келіспеушілік тудырса 
да, айырбас қатынастарын мемлекеттің қатысуымен жүзеге асыру 
мүмкіндігіне көңіл бөлген жөн. Бұл арада мемлекеттің қажеттілігі 
үшін жер телімдерінің алынуына (сатып алынуына) байланысты 
азаматтардың тұрғын үйлерін бұзу жағдайларын келтіруге болады. 
Аталған жағдайларда тұрғын үйді бұзу кезінде меншіктенушінің 
таңдауы бойынша оның меншігіне абаттандырылған үй ұсыны-
лады немесе үйдің нарықтық бағасы мөлшерінде өтемақы төле-   
неді (ҚР «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңының 15 б.). 
Бұзылғалы жатқан үйдің орнына басқа үй ұсынудың айырбастық 
сипаты бар, мемлекет алдымен азаматтың үйін меншіктену 
құқығын сатып алады да, содан кейін оны өз қалауы бойынша пай-
даланады (бұзады). 

Айырбастау қатынастарына мемлекеттік мекемелердің, қазы-
налық кəсіпорындардың қатысуы олардың балансындағы мүлікті 
жедел басқару құқығының көлемімен шектелген. 

Айырбас шартының құны тараптардың əрқайсысына берілетін 
мүліктің бағасымен анықталады. Жалпы ереже бойынша айыр-
басталатын мүлік тең бағалы болып табылады. Айырбасталатын 
тауарлардың бағаларының сəйкес болмауы айырбастың тең бағалы 
еместігін білдіреді. Мəміле нотариалды түрде рəсімделсе, мұндай 
жағдай нотариустың мəміленің шынайылығына қатысты белгілі-
бір күмəнін туғызу керек. 

Олардың бағасында едəуір айырмашылық бар болған жағдайда 
мүдделері кемітілген тарап айырмасын ескеру туралы талап қоюы 
мүмкін. Өз кезегінде, айырбасталып жатқан мүліктің бағасындағы 
мардымсыз айырмашылық айырбасталып жатқан заттардың, 
мүліктік құқықтардың бағаларының теңдігі туралы презумпция-
ның əсерін толықтай жəне бүтіндей қолдануға мүмкіндік береді 
(ҚР АК 502 б. 1 т.). Айырбас шарты бойынша бағасы ақшалай 
түрде көрсетілмесе де болады. 

Тараптардың құқықтары мен міндеттері. Айырбас шар-
тының əрбір тарапы өзге тарапқа қатысты оған берілетін тауардың 
сатушысы жəне алып жатқан тауардың сатып алушысы болып та-
былады. 
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Сонымен бірге шарттың еркіндік принципі тараптардың өзде-
рін қанағаттандыратын құқықтар мен міндеттер көлемінің үлгісін 
жасауға мүмкіндігі бар болу үшін құрастырылған. Сондықтан ай-
ырбас шарты бойынша бір тарап үшін  міндеттердің құқықтардан 
артық белгіленуі əбден мүмкін. Сонымен бірге, бұл айырбас 
қатынасының мəніне түбегейлі əсер етпеу керек, яғни тауардың 
орнына тауар беру міндеті тұрақты болып табылады. 

Шарт тараптарының əрқайсысы оның тауарын берумен 
жəне қарсы қанағаттандыруды қабылдаумен байланысты тиісті 
шығындарды мойнына алады. Тауарлардың саны, сапасы, ассор-
тименті, толымдылығы жəне буып-түйілуі (ыдысы) туралы та-
лаптар сатып алу-сату туралы жалпы ережелермен реттеледі.  
Тараптар, егер бұл кəсіпкерлік шарт болса, өнімді жеткізу туралы 
ереженің қолданылатыны туралы алдын ала келісуі мүмкін. 

Шартқа сəйкес айырбасталатын тауарлар бір-біріне тең емес 
деп танылған жағдайда бағасы айырбастауға берілетін тауардың 
бағасынан кем тауарды беруге міндеттенген тарап, егер шартта 
өзгеше тəртіп көзделмесе, тауар беру міндетін орындағанға дейін 
немесе одан кейін бағадағы айырманы тікелей өзі төлеуге тиіс. 
Бұл ереже өзінің үйін жер телімінің мемлекеттік қажеттіліктер 
үшін алынуына байланысты бұзуға беріп отырған азаматтарға 
қатысты қолданылмайды. Егер ұсынылып жатқан үйдің бағасы 
бұзылатын үйдің бағасынан жоғары болса, олардың бағасындағы 
айырмашылық меншіктенушіден өндіріп алынбайды. 

Тараптар айырбасталатын тауарларды бір мезгілде беру-
ге міндетті. Түсінбеушіліктер туындаған жағдайда ҚР АК 286 
бабының ережелері қолданылады, яғни аталған жағдайда қарсы 
(өзара) міндеттемелер бір мезгілде орындалуға тиіс. Кейбір 
жағдайларда заңнамада, іскерлік айналым салтында немесе 
тікелей шарттың өзінде тараптардың өз міндеттемелерін əр түрлі 
мезгілдерде орындалуы қарастырылуы мүмкін.  

Айырбас шарты бойынша меншік құқығы (шаруашылық 
жүргізу, жедел басқару құқығы) тараптарға əрқайсысы өз 
міндеттемелерін орындағаннан кейін ауысады (ҚР АК 504 б.). Бұл 
норма диспозитивті болып табылады жəне оны тараптар өзгерте 
алады. Сондықтан əр тарапқа оған беріліп жатқан тауардың 
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кездейсоқ жойылу немесе бұзылу қауіпінің ауысуы туралы мəселе 
жеке шешілуі мүмкін. 

Тараптардың əрқайсысы айырбас шарты бойынша, егер 
заңнамада немесе шартта өзгеше көзделмесе, тауарды үшінші 
тұлғалардың құқықтарынан тыс күйде беруге міндетті. Бұл 
міндеттемесін орындамаған жағдайда тарап тауарын өзге тарапқа 
қайтаруға, ал тауарды заттай түрде беру мүмкін емес болған 
жағдайда — оның құқық қайтаруға міндетті. Бұл шаралардың 
қолданылуы мүдделері бұзылған тараптың қарауына байланысты. 
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2 ТАРАУ 

РЕНТА ЖƏНЕ ӨМІР БОЙЫ 
АСЫРАУДА ҰСТАУ

§ 1. Рента жəне өмір бойы асырауда ұстау шарттары 
туралы жалпы ережелер 

Шарт туралы ұғым. Экономикалық тұрғыда рентаны меншік 
қатынастарының ерекше түрі деп атауға болады. Олар өз кезегінде, 
белгілі бір тұлғалардың материалдық игіліктерді меншіктенуін 
немесе материалдық игіліктердің (заттардың)1 қатыстылығымен 
сипатталады. Ренталық қатынастарға меншіктің екінші — 
динамикалық күйі де тəн, оның үстіне ренталық қатынастардың 
бөліп шығарылуы нақ осы тұрғыдан мақсатқа сəйкес болып табы-
лады. 

Меншіктің серпінділігі бұл көпжоспарлы құбылыс, ол мүліктің 
(заттардың) қатыстылығының түбегейлі өзгеруін сипаттауы, неме-
се мүліктің негізгі меншіктенушісімен қатар басқа да тұлғаларға 
қатыстылығына жол берілуіне себеп болуы мүмкін. Осыған бай-
ланысты міндеттемелік шарттық құқықтық қатынастар топтасты-
рылады2. 

Міндеттемелік құқықтың экономикалық тұрғыда (меншік 
құқығы жəне заңдық мағынада басқа да құқықтар)3 меншіктің 
қозғалуын анықтайтынын мойындау керек. 

И. Грешников рентаның тұрақталған түсіндірмесін келтірген: 
«Кең мағынада (экономикалық мағынада) рента — бұл белгілі 

1 См.: Джусупов А. Т. Право собственности и иные вещные права.— Алматы: 
Жеті Жарғы, 1996.— С. 8. 

2 Иоффе О. С. Советское право.— Изд-во ЛГУ, 1961. Гражданское право. Учеб-
ник. Часть ІІ. Под ред. А. Л. Сергеева, К. Ж. Толстого.— М.: «Проспект», 1996.— 
С. 547. 

3 Суханов Е. А. Лекции о праве собственности.— М.: ЮЛ, 1991.— С. 18.
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бір артықшылықтардың немесе қолайлы жағдайлардың себебінен 
туындайтын табыс түрі. Мысалы, егін шаруашылығында табы-
сты құнарлылықты пайдаланудың, өңделетін жер телімдерінің 
ұтымды орналасуының нəтижесінде алады. Бұл жағдайда жер иесі 
ренталық табысты құнарлылық немесе рента төлеуге берілген 
жер телімінің ұтымды орналасуы сақталғанша үздіксіз алып 
отыруы мүмкін. Жылжымайтын мүлік, кəсіпорын иелері үшін 
ренталық табыс алудың талабы жылжымайтын мүлік объектісі 
мен кəсіпорындардың қасиеттері болып табылуы мүмкін»1. 

Ренталық қатынастарды реттейтін əмбебап нормалар Қазақстан 
Республикасында алғаш рет Азаматтық кодекстің Ерекше бөлігі 
қабылданғаннан кейін ғана пайда болды. Рента шартына Қазақстан 
Республикасы Азаматтық кодексінің 517-539 баптары арналған. 
Жалпы ережелерді реттейтін нормалардан басқа, ол баптарда 
тұрақты рента, өмір бойы асырауда ұстау қатынастарының реттелуі 
қарастырылған. Бұрынғы заңдарда тек қараудағы тұрғын үйді са-
тып алу-сату шарты ғана регламенттелген. 

Рента шарты бойынша бір тарап (рента алушы) екінші тараптың 
(рента төлеушіге) меншігіне мүлік береді, ал рента төлеуші алған 
мүлікке айырбас ретінде рента алушыға белгілі бір ақша сома-
сы түрінде немесе оны ұстау үшін өзге де нысанда қаражат беру 
түрінде мезгіл-мезгіл рента төлеп отыруға міндеттенеді. 

Рента шарты бұл мүлікті иеліктен айыруға бағытталған 
шарттардың бірі. Рента төлеушінің меншігіне мүлікпен бірге 
мүліктің кездейсоқ жойылу қаупі жəне оны күту ауыртпалығы да 
ауысады.  

Осылайша, рента шартының мазмұнында меншік құқықтарын 
беруге бағытталған шарттармен, яғни сатып алу-сатумен (айыр-
баспен), сыйға тартумен ұқсастықтары бар деуге болады. Рента 
шартының бір ерекшелігі, мүлік ақыға жəне ақысыз сатыла алады. 
ҚР АК 519 бабына сəйкес, егер рентаға тікелей қатысты нормалар-
да өзгеше көзделмесе жəне шарттың мəніне қайшы келмесе, бұл 
жағдайларда я сатып алу-сату шарты туралы нормалар (ҚР АК 25 
тарауы), я сыйға тарту шарты туралы нормалар (ҚР АК 27 тарауы) 
қолданылады.  

1 Грешников И. Рента в проекте ГК РК. (Особенная часть) //Предприниматель и 
право, 1998 г. № 18.— С. 8. 
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Біздің пікірімізше, рентаның елеулі ерекшеліктерінің бірі, са-
тып алу-сату шарты бойынша сатып алушыға қарағанда, рента 
төлеуші мүліктің бұрынғы меншіктенушісіне оның кемшіліктері 
туралы шағым беру құқықтарын толық көлемде пайдалана ал-
майды. Рента шартының мəні сатып алу-сату қатынастары үшін 
белгіленген заң нормаларын аса сақтықпен жəне дифференциалды 
түрде қолданылуын талап етеді. 

Рента затын рента төлеушіге беру кезінде оған қатысты едəуір 
ауыртпалықтардың болуына жол бермеу керек. Бұл шарттың 
орындалуына кедергі жасайды. Оның үстіне, сатып алу-сату 
шартына қарағанда алушының өзіне мүліктің рента төлеушіге 
ауыртпалықсыз түсуі тиімді. Өз кезегінде, бұл, егер ауыртпалықтар 
орын алған болса, тараптардың құқықтары мен міндеттеріне 
елеулі əсер тигізеді. Сыйға тарту шартымен салыстырғанда басқа 
да айырмашылықтар бар. Бір қиындығы, заң жүзінде мұндай 
мəселелер реттелмеген, сондықтан да көрсеткен ұстанымдар əр 
түрлі тұжырымдалуы мүмкін. 

Рента шарты экономикалық ренталық қатынастарды тек ішінара 
ғана қамтиды. Азаматтық кодекс нормалары рантье-меншіктенуші 
туралы үйреншікті түсініктерді теріске шығарған, себебі заттық 
құқық, меншік құқығы рента төлеушіге ауысады. Тек белгілі бір 
жағдайларда ғана мүлікті қайтарудың міндеттемелік құқығы туын-
дайды. 

Ол пəтерді, тұрғын үйді немесе өзге де мүлікті ғұмырлық рента 
төлемі ретінде тегін иеліктен айырған жəне рента төлеуші шарт 
талаптарын елеулі түрде бұзған кезде пайда болады (ҚР АК 533 
б., 2 т.). Бұл орайда экономикалық тұрғыда меншіктің бұрынғы 
иесі меншіктенуші болып қала беретініне қарсылық білдіруге бо-
лады. Алайда, біздің пікірімізше, сонда да меншік құқығын өзге 
тұлғаға заңдық рəсімдеу аталған постулатты бұзады, себебі ол 
меншік ауыртпалықтарын өз мойнына алуға келісу үшін əр түрлі 
себеп керек. Шамасы, олардың бірі жаңа меншіктенушінің рента-
ны бұрынғы меншіктенушімен бөлісуге мəжбүр, өзінше рантьеге 
айналатыны болып табылатын сияқты. 

Экономикалық ренталық қатынастар мүліктік жалға алу  
(аренда) шартында да дəл осылай анықталуы мүмкін. Мүліктің 
бұрынғыдан да жоғары сапалық сипаттамалары немесе басқа да 
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ерекшеліктері, мысалы, ғимараттың орналасқан жері қосымша 
шығын жұмсамай жоғары табыс алуға мүмкіндік береді. Алайда, 
егер заң шығарушылардың рента шартын кəсіпкерлік емес қыз-
меттегі қатынастарды реттейтін шарт ретінде қарастыратынын 
ескерсек (ҚР АК 523 б. 1 т., 530 б. 1 т.), бұл пайымдау дəл 
келмейді. 

Бір реттік жалдау шарттарында рента алушының табысты 
үздіксіз алатыны ескерілмейді. Жаңа заңдарда мүлікті жалға алу 
(аренда) мерзімі бойынша  шектеулер  алынып  тасталғанымен,  
рента жəне мүлікті жалға алу шарттарының арасындағы айыр-
машылық тұрақсыз болып шығады. 

Рента алушының құқықтық жағдайы, мысалы, мүлікті жалға 
беретін немесе басқа қызметті жүзеге асыратын субъекті-кəсіпкер-
дің құқықтық жағдайының арасында қандай айырмашылық-
тардың бар екендігін айта кету керек. Біріншіден, рента алушының 
өзіндік тəуекелдері орын алса да, кəсіпкерлік тəуекелділік болмай-
ды. Екіншіден, кəсіпкерге есептік тіркеу бойынша заңдық талап-
тар қойылмайды. 

Б.В. Покровский көрсеткендей: «Экономикалық тұрғыдағы 
ренталық қатынастар заң жүзінде Азаматтық кодекс бойын-
ша тек ренталық міндеттемелердің көмегімен ғана емес, басқа 
да міндеттемелер түрлерінің көмегімен де анықталады... Эко-
номикалық тұрғыдағы ренталық қатынастар рента алушылардың 
кəсіпкерлік қызметімен байланысты немесе байланысты емес бо-
луы мүмкін. Азаматтық кодекстің Ерекше бөлімінің жобасында 
тұжырымдалғандай, рента міндеттемесі бойынша коммерциялық 
ұйым рента алушы бола алмайды»1. Бұл пайымдауды Қазақстан 
Республикасы Азаматтық кодексінің əрекеттегі редакциясына 
қатысты да қолдануға болады. 

Осылайша, рента шартының қолданылуы бірқатар жағдайларда 
кəсіпкерлік қызметпен байланысты қолайсыздықтарға ұшырамай, 
тұрақты жəне жоғары табыс алуға мүмкіндік беретін мүлікті 
пайдаланудың қазіргі заманға сай заңдық түрлерінің бірі болып та-
былады. Бұл арада рента шарты бойынша мүлік өте үлкен көлемде 
беріледі. Рента шарты «жеке мақсатта» да қолданылуы мүмкін. 

1 Покровский Б.В. Рента — новый институт в проекте Особенной части Граж-
данского кодекса Республики Казахстан.— Актуальные  вопросы коммерческого 
законодательства в Республике Казахстан и практика его применения. Материалы 
семинара.— Алматы: Əділет Пресс, 1996.— С. 138.
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Негізінен, егер мүліктің ерекше қасиеттері бар болса, бұл осын-
дай мүлікті ешқандай кедергісіз сатып алу-сату шартын жасасу 
арқылы да жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Сату құнында ол шын 
мəнінде жалпы алуды көздеп отырған ренталық төлемдер көлемін 
жуықтап қосындылауға болады. Сөйтіп, меншіктенуші бір реттік 
негізде болса да, ешқандай қауіпсіз табыс ала алады. 

Қазақстан Республикасының қазіргі азаматтық заңнамасын 
ескерсек, ренталық қатынастар мен заемдық қатынастардың (мəні 
ақша болған жағдайларда) заңдық формаларын анық шектеу қажет. 
Мұндай пікірдің пайда болу себебі, кейбір тəжірибе жүргізуші 
заңгерлердің олардың арасындағы айырмашылықты саналы неме-
се санадан тыс түрде  бүркемелейтіндігінде. Бұл айырмашылықтың 
ескерілмеуі заң шығарушылардың еркіндігінің бұрмалануына, 
біздің мемлекетіміздің қаржылық жүйесінің тұрақсыздануына, 
мүдделердің жариялық саласында бұзылыстардың пайда болуына 
алып келеді. 

Жалпы, рента шартында қажеттілік туындағандықтан бөліп 
шығарылған дербес элементтердің бар-жоғы туралы сауалдың 
туындауы орынды. Рента шарты институтының жаңартылуы 
осыны қажет етіп отыр. Сірə, осы проблемаға арналған зерттеу-
лер өте аз болу керек. Сонымен қатар, біздің пікірімізше, рента 
шарты азаматтық-құқықтық шарттардың бірі болғандықтан бұл 
шартты жасау, əсіресе орындау барысында көп даулы мəселелер 
туындайды. 

А. П. Сергеев рента шартының өзіндік белгілері ретінде 
оның оған қатысушы тұлғалардың арасында басқа шарттық 
міндеттемелерге тəн емес ерекше құқықтық қатынастардың ор-
натылуына алып келетіндігін бөліп көрсетті. Яғни, рента шар-
тынан туындайтын қатынастар ұзақ жəне тұрақты, ал өмір бойы 
асырауда ұстау кезінде — сенімді болады. Рента шартының 
негізгі айырмашылықтарының бірі — оған, басқа ешбір шарт-
та кездеспейтін тəуекелділік (алеаторлық) тəн1. Жоғарыда 
айтылғандай, рента шарты бойынша тəуекелділік жəне кəсіпкерлік 
тəуекелділік екеуі бір-біріне сай келмейтін ұғымдар, алайда 
олардың айырмашылық дəрежесі арнайы зерттеуді қажет етеді. 

1 Гражданское право. Учебник. Часть ІІ /Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толсто-
го.— М.: «Проспект», 1997.— С. 136.
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А. П. Сергеев рента шарты бойынша тəуекелділікті былай 
сипаттаған: «ренталық төлемдердің мөлшері рентаның төленуінің 
есебіне иеліктен айырылып жатқан мүліктің бағасынан төмен 
болады»1. Оның үстіне, шартты жасасқан кезде тараптар осы 
қауіпті түсінеді жəне онымен келіседі. 

Біздің пікірімізше, бұл арада қауіп тек сезініп қана қоймайды. 
Рента шартын жасасу кезінде тараптар алдын ала мүліктің бағасы 
мен шарт бойынша тиісті ренталық төлемдердің мөлшерлестігін 
ұсынады, оның үстіне оны сатып алу-сату, айырбас шарттарында 
көзделетін баламалы айырбаспен теңдестіруге болмайды. Осыдан 
рента шартының мақсаты туралы түсініктер туындайды. Мəміленің 
мақсаты — əрекеттер қол жеткізу үшін бағытталған нəтижені сана 
арқылы күні ілгері сезу болып табылады2. 

Мəміленің мақсаты — екіжақты болған жағдайда екі 
құрамдауыштан құралатын түсінік. Рента шарты бойынша рен-
та төлеуші үшін негізгі  қажетті, талап етілетін нəтиже меншікке 
ренталық табыс əкелуге жəне дерлік барлық жағдайларда соның 
салдарынан едəуір құнға ие болуға қабілетті мүлікті өтелмелі не-
месе өтеусіз алу болып табылады. 

Бұл жағдайда ол бұрынғы меншіктенушінің пайдасына шектен 
артық рента төлеуден құтылуға ұмтылады. Бұл нəтижені рента 
төлеушінің жағымсыз мақсаты деп белгілеуге болады. Рента алу-
шы төмендетілмеген рента төлемдерін алуға көзделеді. 

Рента шарты қазіргі азаматтық заңдарда шынайы сипат 
берілген аздаған шарттардың қатарына жатады. Тараптардың 
рента шартының негізгі мазмұны шоғырланған құқықтары мен 
міндеттері пайда болу үшін мүлік рента төлеушіге берілу керек. 

Рента шарты біржақты шарт болып табылады. Жалпы ере-
же бойынша, мүлік берілгеннен кейін рента алушыға ешқандай 
міндет жүктелмейді. Рента төлеушіге бір ғана талап етілетін 
жағдайларды ескере отырып, рентаны сатып алу құқығы бар, 
бірақ ол негізгі құқықтардың қатарына жатпайды. Жоғарыда 
айтылғандай, ренталық қатынастарға сатып алу-сату жəне сыйға 
тарту қатынастары туралы нормалардың қолданылуы тараптар-

1 Там же.
2 Хейфец Ф. С. Недействительность сделок по российскому гражданскому пра-

ву.— М.: Юрист, 1999.— С. 17.
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дың құқықтары мен міндеттерінің белгілі-бір ретпен орналасуы-
на жағдай жасайды, бірақ мұндай мүмкіндік рента шарты бой-
ынша рента төлеуші үшін жоғары қауіптілік дəрежесімен едəуір 
шектеледі.  

Рента шарты мен өсиет етіп қалдыру шартын қоспағанда, Ерек-
ше бөлім нормалары нотариалды куəландыру талабы белгіленген 
келісімдерді реттемейді. Егер рента төлеу есебіне жылжымайтын 
мүлік иеліктен айырылса, онда нотариалды куəландырумен қатар 
рента шарты мемлекеттік тіркеуден өтуді де талап етеді. Мұндай та-
лаптар жоғарыда біз қарастырған ренталық қатынастардың сипат-
тамаларынан туындап отыр. Тараптардың шынайы еркіндігіне қаты-
сты дау туындауы мүмкін. Мысалы, рента төлеуші мүліктің бағасын 
құрайтын ақша сомасын бөліп-бөліп төлеуді ұсынуы мүмкін. 

Нотариустың атқаратын қызметтеріне тараптардың шын 
ниеттерін анықтау, тараптарға ұсынылған жобаның мағынасы мен 
мəнін түсіндіру жатады (Қазақстан Республикасының «Нотариат 
туралы» Заңының 53 б.). Рента шартының заңдық құрылысын 
ескерсек, бұл келісім жасасып отырған тараптар үшін маңызды 
болып табылады. 

Тараптар рентаның жер теліміне, ғимаратқа, құрылысқа не-
месе рентаның сатып алу бағасына берілген басқа да жыл-
жымайтын мүлікке құқық ауыртпалығын жүктеуіне қатысты 
заңнаманың белгіленген ережелерін елемеуі мүмкін емес. Рента 
төлеуші мұндай мүлікті иеліктен айырған жағдайда оның рента 
шарты бойынша міндеттемелері мүлікті сатып алушыға ауысады. 
Аталған заңнамалық шешім рента алушының да, рента төлеушінің 
де мүдделерін ұтымды ескереді. Кейіннен рента алушы шарттарда 
қарастырылған рента механизмін пайдалана отырып (ҚР АК 533 
б. 2 т.), кейбір жағдайларда құндылығы жоғарылайтын мүлікті 
қайтару ниетін білдіруі мүмкін. Егер жылжымалы мүлікке де рента 
жүктеу туралы 520 баптың əсерін кеңейтсе, онда рента төлеушінің 
құзіреттіліктері негізсіз қысқарады. Жылжымалы мүлік иеліктен 
айырылған кезде қатынастар ренталық қатынастар тараптарының 
шеңберінде сақталады. Бұл орайда рента жүктеудің ілесу белгісіне 
қарамастан, оның өмір бойы асырауда ұстау жəне күтіп-баптауды 
қоспағанда, заттық-құқықтық сипаты жоқ. 

Жылжымайтын мүліктің берілуі рента төлеушіні міндетте-
мелерінен толық босатпайды. Оған, егер заңдарда немесе шартта 
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олардың бірлескен жауапкершілігі қарастырылмаса, жаңа рента 
төлеушімен бірге субсидиарлық жауапкершілік жүктеледі. 

Рентаның төленуін қамтамасыз етуді қарастыратын норма 
міндетті болып табылады. ҚР АК 521 б. 1 т. сəйкес, жер учаскесі 
немесе басқа да қозғалмайтын мүлік құқығы рента төлейтін етіп 
берілген кезде рента алушы рента төлеушінің міндеттемесін 
қамтамасыз ету үшін осы мүлікті кепілге беру құқығын алады. 
Кепілге берумен қатар, аса қажеттілік туындамаса да, рентаның 
төленуі басқаша қамтамасыз етілуі де мүмкін. 

Рентаның сатып алу бағасына жылжымалы мүлік берілген 
кезде, аталған жағдайда басқа немесе сол мүліктің рентасының 
төленуін қамтамасыз ету үшін кепілдік беру ұтымды болса да, 
заң міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету түрін тікелей 
анықтамайды. Рентаның төленуін қамтамасыз етуді ұсыну 
міндеті баламалы болып табылады. Рента төлеуші қамтамасыз 
етудің орнына рента алушының пайдасына сол міндеттемелерді 
орындамағаны, немесе тиісінше орындамағын үшін жауапкер-
шілік қауіпін сақтандыра алады. Рента төлеушіге берілген таңдау 
құқығы — бұл баламалы міндеттемені орындаудың жалпы ере-
жесі (ҚР АК 285 б.).

Ренталық міндеттемені орындамағы үшін жауапкершілік 
белгіленген. Азаматтық құқықта жауапкершілікті белгілейтін нор-
малар үзілді-кесілді сипатқа ие, жауапкершілікті қолданудан бас 
тарту туралы келісім жарамсыз болып табылады (ҚР АК 8 б., 2 т.). 
Рента шартында ҚР АК 522 бабын қоспағанда, оны орындамағаны 
немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапкершілік туралы нор-
малар жоқ. Яғни, оған қатысты азаматтық-құқықтағы жауапкер-
шілік туралы жалпы ереже қолданылады (шарттық міндеттеме-
лерді орындамағаны үшін). 

Рентаның төлемін кешіктерген төлеуші ҚР АК 522 б. бой-
ынша ҚР АК 353 б. сəйкес өндірілетін айыпақы төлейді. Біздің 
пікірімізше, ҚР АК 522 бабының мағынасы бойынша, тараптар 
өндірілетін айыпақының мөлшерін одан толық  бас тартуға дейін 
өзгерте алады. Жалпы аталған норманың енгізілуі мақсатқа сəйкес 
емес, себебі оны тікелей ҚР АК 353 бабының нормаларына сүйе-
ніп өндіріп алуға болар еді. 

Рентаның ақша түрінде емес, қандай да зат түрінде төленетін 
жағдайлары ерекше болып табылады. Аталған жағдайда айыпақы 
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ұсынылып жатқан мазмұнның ақшалай бағасына сəйкес өндірілу 
керек. 

Жоғарыда аталғандарды қоспағанда, ренталық қатынастарға 
азаматтық құқықтағы диспозитивті реттеу толықтай əсер етеді.  
Шарттың мазмұнына қатысты жəне шарттың бір тарапының, 
үшінші тұлғалардың құқықтарын, қоғамдық мүдделерді жəне 
императивтік нормаларды бұзбайтын ережелердің барлығын та-
раптар ерікті түрде белгілей алады. Алайда шарттың мəні рентаның 
ешқашан нақты уақыт шектерімен анықталмайтыны болып табы-
лады, сондықтан да тараптар рентаны төлеу мерзімін жəне т.б. 
ескере алмайды. 

Рента шарттарының түрлері. Қазақстан Республикасының 
заңдарында рента шартының үш түрі қарастырылған: 1) тұрақты 
рента шарты; 2) ғұмырлық рента шарты; 3) өмір бойы асырауда 
ұстау шарты. Біз қарастырған жалпы сипаттағы нормалар осы 
шарт түрлерінің барлығында қолданылады. Олардың əрқайсысы 
мазмұнын ұсыну түрі, оның ең қысқа көлемі, ұсыну мерзімдері 
міндеттеменің субъектілік құрамы, рента құқығының бір тұлғадан 
екіншісіне ауысуы жəне оның сатып алынуы, мүліктің кездейсоқ 
жойылуы немесе бұзылуы ренталық қатынастарға тигізетін əсері 
жəне т.б. бойынша ерекшеленеді. 

Рента шартын жіктеу негіздері мұнымен шектелмейді. Тұрақты 
рента жəне ғұмырлык рента шарттары мүліктің рента төлеушіге 
ақыға немесе ақысыз берілуіне, сондай-ақ берілетін мүліктің жыл-
жымайтын немесе жылжымалы болуына қарай бөлінеді. 

Осы екі шарт түрлеріне қарағанда өмір бойы асырауда ұстау 
шартының өзгешелігі жоғары. Сонымен қатар оның фидуциарлық 
(сенімділік) сияқты қасиеті анық байқалады. Оның үстіне, кейбір 
жағдайларда ол отбасы құқығының ережелеріне негізделіп, 
азаматтық құқық шектерінен шығып кетуі қажет. 

§ 2. Тұрақты рента шарты

Шарттың элементтері. Тұрақты рента тараптары рента алушы 
жəне оны төлеуші болып табылады. Азаматтар жəне коммерциялық 
емес ұйымдар тұрақты рента алушы бола алады. Ренталық 
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қатынастарда азаматтар мына үш жағдайда тұрақты рента алушы 
бола алады: а) олар өздері мүліктің меншіктенушісі болған жəне ол 
рента есебіне иеліктен айырылған; ə) тұрақты рента алушы мұраға 
алу тəртібімен заңды мирасқоры болып табылады; б) тұрақты рен-
таны азаматтың есебіне өзге тұлға белгілеген, яғни шарт үшінші 
тұлғаның пайдасына жасалған. Азаматтардың кəсіпкерлер ретінде 
тіркелуі тұрақты ренталық төлемдерді алуға кедергі болмай-
ды, себебі мұндай жағдайларда азамат өзіне тиесілі азаматтық 
құзіреттіліктің жалпы көлеміне негізделіп, құқықтық қатынастарға 
қосылады. Сонымен қатар, егер қызметінің мақсаттарына сəйкес 
болса, коммерциялық емес ұйымдар да тұрақты рента алушы бола 
алады.  

Алайда, Қазақстан Республикасында мемлекеттік мекемелер 
рента алушы бола алмайды, себебі оларды бюджеттік қаражат-
тардан басқа қаржымен қаржыландыруға рұқсат етілмейді. Жеке 
меншік түріне негізделген коммерциялық емес заңды тұлғалар-
дың барлығы рента алушы бола алады. Ақша қаражаттарын рен-
та төлемдері ретінде алу кез-келген коммерциялық емес қызметті 
жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Заңды тұлғалардың құрылу 
себебі де осында. 

Ренталық төлемдердің есебінен қаржыландыруға тікелей 
тыйымның салынатыны туралы жарғыда көрсетілуі мүмкін, 
алайда бұны іс жүзінде жүзеге асыру мүмкін емес. Коммерциялық 
емес заңды тұлғалар да басқа тұлғалар сияқты олардың пайда-
сына жасаған тұрақты рента шарттары бойынша рента алушы 
бола алады. 

Коммерциялық емес заңды тұлғалардың пайдасына тұрақты 
рента алушылардың субъектілік құрамы да өзгеруі мүмкін. ҚР АК 
523 б. 2 т. сəйкес, олардың құқықтары заңды тұлғаларды қайта 
ұйымдастыру кезінде құқықтық мирасқорлық тəртібімен ауысуы 
мүмкін. Яғни, егер екі жеке меншік мекеме жəне т.с.с. біріксе, 
онда олардың бірінің тұрақты рента алу құқығы қайта пайда 
болған коммерциялық емес заңды тұлғаға ауысады. Алайда, егер 
қайта ұйымдастырудың нəтижесінде коммерциялық заңды тұлға 
құрылса, рентаның төленуі тоқтатылады. 

Дəл осы сияқты, егер мұра ішінара болса, рента бойынша 
құқықтық мирасқорлық мемлекеттің пайдасына жүзеге асы-
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рылмайды. Рента алу құқығы өзге суъектіге, азаматқа немесе 
заңды тұлғаға талапты кеміту арқылы сингулярлық құқықтық 
мирасқорлық тəртібімен ауысуы мүмкін.  Бұл жағдайда, егер 
кемітуге немесе оны төлеушімен ұйғаруға тікелей тұрақты рента 
шартында қарастырылмаса, талап рента төлушінің келісімінсіз 
кемітіле алады. 

Сонымен қатар, егер заңдарда немесе құрылтай құжаттарында 
тыйым салынбаса, азаматтар да, коммерциялық жəне коммерция-
лық емес заңды тұлғалар да рента төлеуші бола алады. 

Тұрақты рента шартының мəні, бір жағынан, рента төлеу 
есебінен иеліктен айырылатын мүлікті, екінші жағынан, ренталық 
төлемдерді қамтиды. Формалды түрде заң рента шартының мəні 
бола алатын мүлік түрлерін шектемейді, бірақ нақты түрде рента 
шарты қозғалмайтын мүлікті пайдалану үшін ең лайықты шарт бо-
лып табылады. Көбінесе рента ақшалай түрде болады. 

Ақшаның орнына зат берілуі, жұмыстар орындалуы, қызмет 
көрсетілуі мүмкін. Бұл жағдайда қызметтер заңға сəйкес көрсетілу 
керек. Аталған табиғи түрдегі рента түрлерінің бағасы тұрақты 
рента шартында көрсетілген ақша сомасына сай болуы тиіс. Кейде 
рента аралас болуы мүмкін, яғни оның бір бөлігі ақшалай, екіншісі 
табиғи түрде төленеді. 

Бағасы. Тұрақты рента шартында төлеушінің меншігіне беріліп 
отырған рентаның бағасы, ренталық төлемдердің мөлшері жəне 
тұрақты рентаны сатып алу бағасы қарастырылады. 

Рента шарты тəуекелге баруды талап ететіндіктен, мүліктің 
бағасы шартты түрде анықталады. Бұл жағдайда ауытқушылық-
тар орын алуы мүмкін, себебі тек мүліктің таза бағасы ғана 
емес, ренталық төлемдердің болашақтағы болжалды көлемі де 
ескеріледі. Егер рентаның мөлшері туралы айтар болсақ, тұрақты 
рента шарты бойынша олардың ең төменгі мөлшері белгіленбе-
ген. Сонымен қатар рентаны үйреншікті баға ретінде қабылдауға 
болмайды, себебі ол үшін оны анықтаудың, мысалға, нарықтық 
жағдайларда тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердің 
бағасы үшін баға белгілеу механизмі ретінде қалыптасып 
үлгерген белгілі бір объективті критерийлер қажет. Алайда жу-
ырда осы тұрғыда тиісті қорытынды жасауға мүмкіндік беретін 
жасалымдар пайда болады. 
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Тұрақты рентаның мөлшері белгіленгеннен кейін тараптар 
үшін міндетті болып табылады. Мерзім сайынғы созылмалы 
төлемдер ретінде инфляциядан қорғану үшін рента төлемнің ин-
дексациялануын талап етеді.  Егер шартта өзгеше көзделмесе, 
төленетін рентаның мөлшері заңдарда белгіленген айлық есептік 
көрсеткіштің өзгеруіне бара-бар түрде өзгереді.  

Тұрақты рентаның сатып алу құны деп төлегеннен кейін төлеуші 
оны алушының алдындағы міндеттемесінен босайтын ақша со-
масын атайды. Заңдық табиғаты бойынша оны міндеттемелерді 
тоқтату əдістерінің бірі ретінде бас тарту төлемі деп бағалауға бо-
лады (ҚР АК 369 б.). Сатып алу бағасы шартта анықталады. 

Шартта сатып алу бағасы туралы талаптар қарастырылмаған 
жағдайда рента жылдық рента төлемдерінің сомасына сəйкес 
баға бойынша сатып алынады. Егер мүлік рентаның есебіне тегін 
берілсе, онда сатып алу бағасына мүліктің құны да қосылады. Рента 
төлеушіге ақысыз берілген мүлік рентасының сатып алу бағасы 
шартта көзделмесе, ол мүліктің бағасының жəне бір жыл ішіндегі 
ренталық төлемдер жиынтығының қосындысымен анықталады.  

Мерзімі. Тұрақты рентаны төлеу мерзімі шектелмеген, яғни  
оны төлеу міндеті өздігінен тоқтап қалуы мүмкін. Сондықтан, 
өз кезегінде, төлемдердің мерзімділігімен анықталатын мін-
деттемелерді орындау мерзімі заңды болып табылады. Егер 
төлемдердің мерзімділігі шарттың өзінде анықталмаса, тұрақты 
рента əрбір күнтізбелік тоқсан аяқталғаннан кейін төленеді. 
Осылайша, тоқсанның бірінші күні рентаны төлеу күні бо-
лып есептеледі, оның белгіленген күні төленбеуі төлемнің 
кешіктірілуіне алып келеді.  

Мазмұны. Рента шартының мазмұны сатып алу-сату шар-
тындағыдай көлемді емес. Сатып алу-сату жəне сыйға тарту 
шарттары бойынша рента шартында да қандай құқықтар мен мін-
деттердің пайда болатындығы туралы мəселе əлі шешілген жоқ. 

Рента төлеушінің негізгі міндеті шартта белгіленген ренталық 
төлемдерді (мазмұны) тиісті мерзімде төлеу болып табылады. 
Рента төлеуші рентаны сатып алу жолымен оны одан əрі төлеуден 
бас тартуға құқылы.  

Мұндай жағдайларда рента төлеуші рента алушыға өзінің бас 
тартқандығы туралы рента төлеу тоқтатылғанға дейін үш айдан 
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кешіктермей жазбаша түрде мəлімдеуге міндетті. Бас тарту туралы 
мəлімдеудің бұдан да ұзақ мерзімі шартта қарастырылуы мүмкін. 
Бұл жағдайда рента төлеу жөніндегі міндеттеме рента алушы 
барлық сатып алу сомасын алғанға дейін тоқтатылмайды. Сатып 
алудың өзге тəртібі, сатып алу сомасының бөліп-бөліп төленуі 
жəне т.б. туралы шартта қарастырылуы мүмкін. 

Тұрақты рента шартында оны сатып алу құқығы рента алушы-
ның тірі кезінде не шарт жасалған кезден бастап отыз жылдан ас-
пайтын өзге де мерзім ішінде жүзеге асырылмайтындығы көзде-
луі мүмкін. Тұрақты рента төлеушінің осы сатып алу құқығынан 
бас тарту туралы шарт талабы жарамсыз болады. 

Жоғарыда көрсетілгендей, рента алушының тек құқықтары 
ғана бар. Ол ренталық төлемді уақытында жəне тиісінше төленуін 
талап етуге құқылы. Кейбір жағдайларда рента алушыға рента 
төлеушіден рентаны сатып алуын талап ету құқығы да беріледі.  

Атап айтқанда, бұл мына жағдайларда орын алуы мүмкін:          
1) төлеушінің рентаны төлеу мерзімін бір жылдан астам уақытқа 
кешіктірсе (шартта өзге мерзімдер белгіленуі мүмкін); 2) рента 
төлеушінің ренталық міндеттеменің орындалуын өзге қамтамасыз 
етуіне кепілдік беру міндетін, рента алушының алдындағы 
жауапкершілігін сақтандыру міндетін бұзуы; 3) рента төлеуші 
төлеуге қабілетсіз болып танылған немесе соны куəландыратын 
өзге міндеттемелер пайда болған жағдайда оларға рента шарт-
та көзделген мөлшерде жəне мерзімде төленбейді. Мұндай мəн-
жайлардың болуы рента алушының біржақты əрекеттерінің 
нəтижесінде төлеушінің сатып алу бойынша міндеттемесінің пай-
да болуына алып келеді. Оның орындалуы рента алушыға кепілдік 
затын өндіріп алуды талап ету немесе міндеттемелерді орындау-
дың өзге қамтамасыз ету механизмін пайдалану жəне рентаны са-
тып алу бағасын құрайтын соманы өндіріп алу құқығын береді. 

Сонымен қатар, егер рентаны төлеу есебіне берілген жыл-
жымайтын мүлік ортақ меншікке келіп түссе немесе бірнеше 
тұлғалардың арасында бөлінсе, рента төлеушіге тиісті 
жауапкершілік шаралар қолданылуы мүмкін. Шартта көзделген 
басқа, мысалы рентаның тиісті түрде төленбеуі, тұрақты рента-
ны төлеу есебіне берілген мүліктің басқа адамға ауысуы жəне т.б. 
жағдайлар да жауапкерші-лік жүктеуге негіз бола алады. 
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Рента шарты бойынша мүлікті ақыға жəне мүлік кездейсоқ 
бүлінген немесе жойылған жағдайда ақысыз берудің салдары əр 
түрлі болады. Мүлік ақысыз берілген жағдайда мүліктің кездейсоқ 
жойылу немесе бүліну қаупі толықтай жəне бүтіндей рента 
төлеушіге жүктеледі. Мұндай жағдайда оған өзіне ең қолайлы 
талаптар туралы келісіп, рентаны барынша тез сатып алған 
тиімді. Рента алушының қарызды кешіру жағдайында басқа тəсіл 
қолданылады (ҚР АК 373 б.). 

Мүлік тұрақты рентаны төлеу есебіне өтелмелі түрде берілген 
жəне мүлік кездейсоқ жойылған немесе бүлінген кезде, қауіп-қатер 
тараптарға тең мөлшерде үлестіріледі. Рента төлеуші рентаның 
төленуін тоқтатуды немесе оны төлеу талаптарын өзгертуді талап 
ете алады. Мысалы, егер рента ұзақ уақыт бойы төленген жəне 
рента алушы қомақты ренталық табыс алған болса, ренталық 
төлемдерді тоқтату шарасы қолданылуы мүмкін. 

Ренталық қатынастар аз уақытқа созылған болса, керісінше, 
рента алушының мүдделері оған ішінара өтемақының төленуін 
талап етеді. Бұл арада бірнеше, мысалы, төлем сомасы бара-бара 
азайтылатын ренталық төлемдер кестесін құру амалы қолданылуы 
мүмкін. Сонымен қатар аталған жағдайда ұтымды шешімдердің 
бірі ретінде рентаны барлық тараптарға оңтайлы талаптар негізін-
де сатып алуды пайдалануға болады. 

§ 3. Ғұмырлық рента шарты

Шарттың элементтері. Аталған жағдайдың құқықтық рет-
телуіне қарап, ғұмырлық рента шартына ҚР АК 28 тарауының 1 
параграфының барлық жалпы ережелерін пайдалануға болатынын 
көрсету қажет. Бір қарағанда, ғұмырлық рента шарты тұрақты рен-
та шартына өте ұқсас болып көрінгенімен, тереңінен қарастырсақ, 
олардың элементтерінің бір-бірінен айырмашылықтары көп 
екендігін байқауға болады. Олардың сырттай ұқсастығы — бұл 
жалпы сипаттағы нормалардың əсер етуінің нəтижесі. 

Ғұмырлық рента алушыларының үлестері, егер шартта өзгеше 
көзделмесе, тең болып есептеледі. Рента алушының біреуі қайтыс 
болған жағдайда, егер шартта өзгеше көзделмесе, оның рен-
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та алу құқығындағы үлесі тірі қалған рента алушыларға ауыса-
ды.   Ал  соңғы рента алушы қайтыс болған жағдайда рента төлеу 
міндеттемесі тоқтатылады. Шарт жасасу қарсаңында қайтыс бол-
ған азаматтың пайдасына ғұмырлық рента белгілейтін шарт жа-
рамсыз болады. Осылайша, ғұмырлық рента міндеттемесі орында-
луы жеке қарыз берушіге жүктелетін міндеттемелерге жатады (ҚР 
АК 376 б., 2 т.). Рента алушыларға ғұмырлық рента шарты бой-
ынша кез-келген əмбебап құқықтық мирасқорлықты да, ғұмырлық 
рента шарты бойынша талапты кеміту ретіндегі құқықтық 
мирасқорлықты да жүзеге асыруға болмайды. 

Кез-келген субъектілер рента төлеуші бола алады. Олардың 
міндеттемелері жеке болып табылмайды. Əмбебап құқықтық 
мирасқорлық ретінде рента төлеу міндеті кез-келген жеке жəне 
заңды тұлғаларға ауысуы мүмкін.

Азаматтық айналымда қолданыстан алып тасталған мүлікті 
қоспағанда, кез-келген қозғалатын немесе қозғалмайтын мүлік 
ғұмырлық рента шартының мəні бола алады. 

Ғұмырлық рента шартының мəнінің екінші құрамдас бөлігі 
— бұл ренталық төлемдер. Бұл жағдайда ғұмырлық рента шарты 
тұрақты рента шартынан рентаның заттай емес, тек қана ақшалай 
түрде төленетінімен ерекшеленеді. 

Ғұмырлық рента шартта рента алушыға өмір  бойы мерзім  
сайын төленетін ақша сомасы ретінде анықталған. Ғұмырлық 
рентаның мөлшері — шарттың міндетті талаптарының бірі бо-
лып табылады. Ол Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгіленген ең төменгі жалақыдан төмен болмау керек. Мұндай 
императивті талап ҚР АК 531 б. 2 т. белгіленген. Тараптар өмір 
бойы асырауда ұстау туралы шарт жасасқан жағдайда шартта 
мұндай асыраудың ақшалай бағасы белгіленуге тиіс (531 б., 1т.). 

ҚР АК 532 бабында қарастырылған ғұмырлық рентаны төлеу 
мерзімдерінен заңдардың, рентаның мақсатты қолданылуы 
заңда тікелей көзделмесе де,  ғұмырлық рентаның жеке басына 
тұтынылуына бағдарланғаны байқалады. Тұрақты рентаға қара-
ғанда, ғұмырлық рента əр айдың соңында ай сайынғы төлемдер 
түрінде төленеді. Шарттарда ғұмырлық рентаны төлеудің өзге 
мерзімдері белгіленуі мүмкін. Менің пікірімше, ғұмырлық 
ренталық төлемдердің шамаланған жеке бас үшін қолданылуы ту-
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ралы айтар болсақ, оларға қатысты ҚР АК 283 бабында белгілен-
ген азаматтарды асырауға бағытталатын сомаларды индекстеу ту-
ралы ережені қолдану мақсатқа сəйкес болар еді. 

Мазмұны. Тұрақты рента шартына қарағанда, рента төлеуші 
ренталық төлемдерді шартта белгіленген мерзімде, рента алушы 
(алушылар) қайтыс болғанға дейін төлеуге міндетті. Бұл ғұмырлық 
рента қатынастарын реттейтін нормалардың императивтілік дең-
гейінің жоғары екендігін көрсетеді. 

Рента алушы рента төлеуші шарттың талаптарын тұрақты рен-
та сатып алынатын кезде қойылатын талаптарға ұқсас талаптар-
дың негізінде сатып алуды талап етуге құқылы (ҚР АК 528 б.). 
Заңнамада атап көрсетуге болатын тағы бір кемшілік, ғұмырлық 
рента шартының талабын елеулі бұзушылықтың не болып 
табылатындығы нақты көрсетілмеген. Жалпы,  оларға жоғарыда 
қарастырылған жəне тұрақты рента алушыға оны сатып алуды та-
лап ету құқығын беретін жағдайларды жатқызуға болатын шығар. 
Алайда ғұмырлық рентаның ерекшеліктерін ескерсек, ғұмырлық 
рентаны сатып алу құқығын беретін оны төлемеу мерзімі тұрақты 
рентаны төлемеудің жылдық мерзімінен едəуір төмен болу керек. 

Егер мүлік ғұмырлық рента төлемі ретінде тегін иеліктен айы-
рылса, рента төлеуші шарт талаптарын елеулі түрде бұзған кезде 
рента алушы осы мүліктің құнын рентаның сатып алу бағасына 
есептей отырып қайтаруды талап етуге құқылы. ҚР АК 533 б. 2 т. 
осы нормасы тұрақты рента алушыға қарағанда ғұмырлық рента 
алушының өмір бойлық жағдайын едəуір жақсартады. Сонымен 
қатар, рента төлеуші шартты елеулі түрде бұзған жағдайда рен-
та алушының өзінің бұрынғы мүлкіне қатысты ерекше заттық 
құзіреттіліктері пайда болады. 

Ғұмырлық рента есебіне берілген мүліктің кездейсоқ жойы-
луы немесе бүліну жағдайларына қатысты белгіленген ережелер 
қатаңырақ. Ақыға немесе тегін иеліктен айырылуына қарай мү-
ліктің жойылу немесе бүліну қаупі үшін жауапкершілік толықтай 
рента төлеушіге жүктеледі жəне ол рента алушының өз еркімен 
қарызды кешіруіне үміттене алады. Аталғандардың барлығы 
мүліктің жойылуында рента алушының кінəсі бар деп болжауға 
негіз болатын əр түрлі даулы жағдайлардың туындауына алып                
келуі мүмкін. Рента алушының қандай да бір кінəсі бар болған 



130

жағдайда тараптардың құқықтары мен міндеттері, басқаша үлес-
тіріледі. 

Рента төлеуші шарттың талаптарын елеулі түрде бұзған 
жағдайда алушыға шартты жоюды талап етудің балама мүмкіндігі 
беріледі. Бұл жағдайда рента алушы оған келтірілген залалды 
өтеуді талап етуге құқылы. 

§ 4. Өмір бойы асырауда ұстау шарты

Өмір бойы асырауда ұстау шарты бойынша рента алушы азамат 
өзіне тиесілі қозғалмайтын мүлікті сол азаматты жəне (немесе) ол 
көрсеткен үшінші бір адамды өмір бойы асырауда ұстауды жүзеге 
асыруға міндеттенген рента төлеушінің меншігіне береді. 

Өмір бойы асырауда ұстау қатынастарын реттеу ғұмырлық 
рента шарты туралы нормаларға негізделген (ҚР АК 535 б., 2 т.). 
Оларға ҚР АК 28 тарауының 4 параграфының нормалары, яғни 
өмір бойы асырауда ұстау туралы нормалар жатпайды. 

Шарттың элементтері. Өмір бойы асырауда тек азамат-
тар ғана бола алады. РФ АК-інде (601 б., 1 т.) өмір бойы асы-
рауда ұстау құқығы бар тұлғалар туралы айтылған. Қазақстан 
Республикасының азаматтық құқығында бұл жағдай барынша 
анық реттелген. Жоғарыда айтылғандай, меншігіндегі мүлкін 
рентаны төлеу есебіне иеліктен айырған азамат жəне (немесе) ол 
көрсеткен үшінші тұлға өмір бойы асырауды алушы бола алады. 
Бұны формалды жағдай деп есептеуге болады жəне негізінен, өмір 
бойы асырауды алуға құқығы бар тұлғалардың көптігіне ешқандай 
кедергі жоқ. 

Əдетте, өмір бойы асырауда ұстау шарты өзінің тіршілігін 
қамтамасыз ету үшін меншігінде қаражаты жоқ қарт, еңбекке 
қабілетсіз адамдармен жасалады. Басқа рента шарттарында 
өзара қатынастар тек қана мүліктік сипатқа ие жəне жоғарыда 
айтылғандай, рента төлеушінің жеке басының маңызы жоқ бол-
са, өмір бойы асырауда ұстау шартында əрекеттер шарт бойын-
ша жүзеге асырылады. Əдебиеттерде өмір бойы асырауда ұстау 
шартын алушы мен рента төлеушінің арасындағы ерекше сенімді 
қатынастары туралы айтылған. Əрине, бұл дұрыс, алайда қазіргі 
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кезде қатынастардың сенімділігіне ғана үміттенуге болмайды  
жəне тараптардың қатынастары толығырақ құқықтық регламент-
телуге тиіс. 

Рента төлеушіге азаматтың тамаққа, киімге, баспанаға 
мұқтаждығын қамтамасыз ету міндеті, ал егер бұлар оның 
денсаулығына қажет болса — оны асырау міндеті, яғни адамның 
жеке басына қажеттіліптің барлығын қамтамасыз ету міндеті 
жүктеледі. Сондықтан мұндай адамның адамгершілік, этикалық, 
діни, эстетикалық көзқарастар кешені ескерілу керек. 

Оның ар-намысы, қадір-қасиеті құрметтеліп, басқа да жеке 
құқықтары сақталуға тиіс. Осылайша, бірлесіп тұрып жатқан рента 
алушы мен рента төлеушінің арасында жеке құқықтық қатынастар 
да туындайды. Жалпы, өмір бойы асырауда ұстауды алушы мүліктік 
құқықтық салдарды қоспағанда, ерікті түрде (өтеусіз) асырауға 
алынған жағдайға түседі.

Сондықтан қазіргі жағдайларда өмір бойы асырауда ұстау шар-
ты тек қана азаматтық-құқықтық шарт бола алмайды, ол үшін оның 
белгілі-бір отбасылық-құқықтық регламенттелуі қажет.  

Егер рента төлеуші мен өмір бойы асырауда ұстауды алушы-  
ның арасындағы қарым-қатынас оңтайлы болса, рента төлеушінің 
жеке басының маңыздылығы рента алушы үшін артады. Сондық-
тан да, рента төлеушінің рента алушының келісімінсіз басқа 
тұлғаға ауыстырылуына тыйым салынатыны орынды (ҚР АК 538 
б., 1 т.). 

Өмір бойы асырауда ұстаудың мəні жеке тұлғаның асырауға    
алуын білдіргенімен, заңдарда, жалпы, рента төлеушінің жеке 
басына қатысты шектеу қойылмаған. Сонымен бірге, рента 
төлеуші рента алушыны өзі асырамай, оны басқа біреуге тапсы-
ра алады. Өкінішке орай, бұған қатысты құқықтық регламент əлі 
белгіленбеген. 

Шарттың мəні. Өмір бойы асырауда ұстау шартының мəнін 
асырауда ұстау көлемін төлеу үшін берілетін қозғалмайтын мүлік 
құрайды. Оған тұрғын үй, пəтер, жер телімі жəне т.б. жатады.  

Асырауда ұстау көлемі асырауға алынушының тұрғын үйге 
қатысты құқықтарын едəуір нашарлатпау керек, сондықтан шарт- 
та тұру үшін берілетін тұрғын ауданның көлеміне қойылатын та-
лаптар бекітілуге, санитариялық талаптар, тұрғын үйдің қауіпсіз-
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дігі бойынша талаптар, жылыту талаптары ескерілуге тиіс. Осы 
айтылғандардан регламенттің тұрғын үй құқықтары тұрғысынан 
да белгіленуіне назар аудару керек деген қорытындыға келеміз. 

Рента төлеушіге баспанаға, тамаққа, киімге, күтім жасауға 
мұқтаждығын қамтамасыз етумен қатар қажетті көмек көрсету 
міндеті де жүктелуі мүмкін. Яғни ол емделу, келісілген кездейсоқ 
шығындарды, пошта-телеграф байланысы бойынша қызмет 
көрсетудің ақысын жəне т.б. төлеу кезінде материалдық көмек 
көрсетуге тиіс. Сонымен қатар шартта рента төлеушінің салт-жора, 
мысалы, рента алушыға жақын азаматты немесе оның өзін жерлеу 
бойынша қызметін көрсетуге ақы төлеу де көзделуі мүмкін. 

Шартта асырауда ұстаудың жалпы көлемінің бағасы анықта-   
луға тиіс. Жоғарыда айтылғандардан тараптардың тек асырау 
түрлерін ескеріп қана қоймай, оларды көрсету жағдайларын 
анықтауы, əрбір асырау түрінің сандық жəне сапалық параметр-
лерін нақтылауы мүмкін деген қорытынды жасауға болады. 

Заңдарда бір айдағы ең төменгі асырау көлемі белгіленген. 
Ол ең төменгі екі жалақы мөлшерінен кем болмауға тиіс. Егер 
азаматқа ұсынылатын немесе ұсынылуға тиіс асырауда ұстау 
көлемі туралы дау туындаса, ол сот арқылы шешіледі. Алайда, бұл 
дауды тараптардың өздері ерікті түрде реттей алады. Тараптардың 
дауын шешу кезінде сот, егер шарттың талаптары анық емес неме-
се қарама-қайшы болса, əділдік жəне қисындылық принциптерін 
басшылыққа алу керек. 

Шартта асырауда ұстауға заттай беруді ақшалай мерзімдік 
төлеммен ауыстыру мүмкіндігі көзделуі мүмкін. Нəтижесінде өмір 
бойы асырауда ұстау шарты ғұмырлық рента шартына өзгертіледі. 
Бұл жағдайда асырауда ұстау көлемінің ең төменгі мөлшері бой-
ынша талаптар сақталады. Біздің пікірімізше, мұндай жаңалықты 
рента алушының келісімі бойынша ғана жəне оның мүдделеріне 
сəйкес енгізу қажет. 

Шарттың мерзімі. Шарттың əрекет ету мерзімі асыраудағы 
адамның өмір сүру уақытымен шектеледі. Төлемдердің мерзім сай-
ын төленуін қамтамасыз ету үшін ҚР АК 532 бабында белгіленген 
ережелер қолданылады. 

Шарттың мазмұны. Ғұмырлық рента шарты бойынша рен-
та төлеушінің міндетіне көбінесе рента алушының пайдасына 
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көпқұрамды асырау қызметін көрсету жатады. Сəйкесінше,  оны 
көрсетудің «ассортименті, сапасы» жəне басқа да талаптары 
тиісінше болу керек.  

Рента төлеуші өзіне өмір бойы асырауда ұстауды қамтамасыз 
ету үшін берілген қозғалмайтын мүлікті иеліктен айыруға, кепілдік 
беруге жəне өзге де əдіспен жүктеуге рента алушының алдын ала 
келісімі болғанда ғана құқылы. Сөйтіп, рента алушының берілген 
мүлікке қатысты заттық құзіреттіліктері өзгермейді. Бұл өмір бойы 
асырауда ұстау шартын басқа рента шарттарынан ерекшелейтін 
негізгі айырмашылық. Бұрынырақ айтылғандай, сонымен бірге 
рента алушының заттық құқығы оған берілген тұрғын үйге де 
қатысты пайда болуы мүмкін. 

Рента төлеуші өмір бойы асырауда ұстау кезінде көрсетілген 
мүліктің пайдаланылуы сол мүліктің құнының табиғи тозу құны-
нан артық төмендеуіне алып келмейтін қажетті шараларды қабыл-  
дауға міндетті. Логикалық тұрғыдан, рента алушыға өмір бойы 
асырауда ұстау шартының осындай талабын сақтау мүмкіндігі 
берілу керек. Төлеушінің бұл міндетті бұзуы шартты елеулі түрде 
бұзушылық деп қарастырылу керек. 

Рента төлеуші өз міндеттемелерін елеулі түрде бұзған кез-
де рента алушы өмір бойы асырауды қамтамасыз етуге берілген 
қозғалмайтын мүлікті қайтаруды не осы Кодекстің 528 бабында 
белгіленген жағдайда өзіне сатып алу бағасын төлеуді талап етуге 
құқылы. 

Шын мəнінде өмір бойы асырауды алушының жағдайы басқа 
рента шарттары бойынша рента алушыларға қарағанда тиімді 
болып отыр. Рента төлеушінің рента алушыны асырауда ұстауға 
байланысты жасалған шығындарды өтеуді (сатып алу құнына 
есептеуді) талап етуге құқығы жоқ. 

Мұндай заңдық шешім өмір бойы асырауда ұстау шартын 
рентаны сатып алу жəне нақты мəн-жайдарды бағалау жолымен 
тоқтатудың заңдық негіздеріне зер салып қарауды талап етеді.  
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3 ТАРАУ 

СЫЙҒА ТАРТУ

§ 1. Сыйға тарту шарты туралы ұғым 
жəне оның элементтері

Сыйға тарту шарты туралы ұғым. Сыйға тарту шарты бой-
ынша бір тарап (сыйға тартушы) басқа тараптың, сыйға алушының 
меншігіне затты өзіне немесе үшінші адамға мүліктік құқықты 
(талапты) тегін береді немесе беруге міндеттенеді, не оны өзінің 
үшінші тұлғаның алдындағы мүліктік міндеттен босатады немесе 
босатуға міндеттенеді.  

Одақ заманындағы азаматтық құқықта басқа шарттар, мыса-
лы, тапсыру, тұрмыстық жағдайларда сақтау шарттары өтеусіз деп 
танылған. Олардың өтелмелі екендігі туралы арнайы ескерілген 
жағдайда ғана өтелмелі шарттар туралы ережелер қолданылған. 
Қазақстан Республикасының əрекеттегі азаматтық құқығында, 
керісінше, аталған шарттар, егер тараптар тапсырманы немесе 
сақтауды өтеусіз орындауды алдын ала қарастырмаса, өтелмелі бо-
лып табылады. Яғни, өтеусіз шарттар əлі де бар, алайда аталған 
шарттар, мысалы, сыйға тартудан басқа басқаның мүлкін пайдала-
ну шарты, өтелмелі де, өтеусіз де бола алады.  

Осылайша, өтеусіздік сыйға тарту шартының негізгі белгісі 
болып табылады. Егер бір тарап берген нəрсенің орнына заттың, 
құқықтың немесе қарсы міндеттеменің берілуі талап етілсе, бұл 
сыйға тарту болып есептелмейді (ҚР АК 506 б., 1 т.). Сыйға тарту 
белгілі бір жағдайларда азаматтар мен заңды тұлғалардың мүлік-
тік саладағы қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған. Сыйға 
тарту мүлікті пайдаланудың заңдық əдісі ретінде маңызды жəне 
мүлікті ерікті беру актісін бекітуге, меншік құқығының ауысуы-
на жағдай жасауға мүмкіндік береді. Мұнымен сыйға алушының 
айналасындағыларға қатысты мүдделері қамтамасыз етіледі, ол 
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өз құзіреттіліктерін заңсыз қол сұғушылықтардан қорғау мүмкін-
дігіне ие болады. Осындай жағдайда затты меншіктенушінің 
ақырғы жəне қайырылмастай айырбасы жүзеге асады. Сол себеп-
тен затты сыйға тарту кезінде жасалатын шарт мерзімсіз болып 
есептеледі. 

Сыйға тартушы мен сыйға алушының ішкі қатынастары 
(сыйға тарту уəждері) алуан түрлі болуы мүмкін, олардың 
есебінің жүргізілуі қандай да бір себептермен сыйға тартудың 
жарамсыздығы туралы мəселе туындаған жағдайда маңызды 
болады. Қазіргі жағдайларда сыйға тарту маңызды əлеуметтік 
қызметтерді де орындайды. Белгілі бір жағдайларда тікелей 
тіршілік қарекетін қамтамасыз етуге арналған заттарға, мысалы, 
азық-түліктерге, жылы киімге аса мұқтаж адамдарға өтеусіз көмек 
көрсететін ұйымдар мен азаматтардың санының көбейгенін бай- 
қау қиын емес. Сондай-ақ білім беру, денсаулық сақтау ұйымда-
рына қолдау көрсетіліп, сыйға тарту қатынастарында шетелдік 
элементтер байқалуы мүмкін. Қоғамның ізгілігі жоғарылаған 
сайын сыйға тарту қатынастарының басқа азаматтық-құқықтық 
қатынастардың ішіндегі алатын орны нығая түседі.  

ҚР АК сыйға тарту шартымен қатар кəсіпкерлік сипаттағы 
қатынастарды реттейді. Тауарлы-ақшалай сипаттағы мүліктік 
қатынастарда өтеусіз қатынастардың жоқтығы сөзсіз. Алайда, 
егер азаматтық құқықты сауда құқығы нормаларынан бөлек 
қарастыратын болсақ, сыйға тарту қатынастары қазіргі басқа 
шарттық-құқықтық қатынастардың аясында едəуір берік болып 
көрінеді. Шет мемлекеттердің жеке құқығының қазіргі заманғы 
əрекет жүйесіндегі шарттың жіктелуіне сүйенсек, шартта азамат-
тық-құқықтық табиғатының болуы көрнекі түрде көрсетілген. 
Сыйға тарту шарты сатып алу-сату, айырбас, мердігерлік, жалдау 
жəне т.б. шарттармен қатар коммутативті (айырбас) шарты болып 
табылады. Мұндай шарттың мəнін əр тараптың пайдасының не-
месе шығынының шарты пайда болған кезде бағалану мүмкіндігі 
құрайды1. 

Əрекеттегі азаматтық заңдарға сəйкес, сыйға тарту шарты 
нақты жəне консенсуалды шарт бола алады. Бұл аталған қоғамдық 
қатынастарды реттеуде орын алған елеулі өзгеріс. Одақ заманының 

1 Богатых Е.А. Гражданское и торговое право.— М.: ИНФРА, 1996.— С. 167.
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азаматтық заңнамасына сəйкес, сыйға тарту шарты тек қана нақты 
бола алған. Сыйға тарту шартына қатысушыларға оған өз қалауы 
бойынша нақты немесе консенсуалды сипат беру мүмкіндігінің 
берілуі, жалпы, басқа бірқатар мемлекеттердегі сыйға тарту 
институтының дамуының қазіргі жағдайына сай келеді. Сондай-
ақ бұны осы жұмыстың кіріспесінде айтылған меншіктенушінің 
мүлкін пайдалану еркіндігінің бір белгісі ретінде бағалауға бо-
лады. 

Сыйға тарту шарты мүліктік шарт жасасу кезінде нақты бо-
лып танылады. Сыйға тарту шартында мүліктің болашақта берілуі 
қарастырылса, мұндай шарт консенсуалды болып есептеледі. 

Əлдекімге затты немесе мүліктік құқықты тегін беруге уəде 
ету, не əлдекімді мүліктік міндеттен (сыйға тартуға уəде беруден) 
босату сыйға тарту шарты болып танылады, егер уəде жазбаша 
түрде жасалса жəне алдағы уақытта нақты тұлғаға затты немесе 
құқықты тегін беру, не оны мүліктік міндеттен босатуға айқын 
ниет білдірілген болса, уəде берушіні босатпай тастайды (ҚР АК 
506 б., 2 т.). 

Сыйға тарту шарты сыйға тартудың есебіне қарсы ешнəрсе 
ұсынылмаған жағдайда өтеусіз болып есептеледі. Яғни, тауардың 
құны, едəуір жеңілдікпен болса да, төленсе, бұны сыйға тарту деп 
қарастыруға болмайды. Алайда заңдарда үшінші тұлғалардың 
құқықтары жүктелген заттарды (басқа мүлікті) беруге тыйым 
салынбаған. Бұл жағдайда И.В.Елисеевтің берілетін мүлікті сыйға 
тартудың өзінің пайдасына жүктеумен байланысты сыйға тарту 
шартының жасалу мүмкіндігі туралы пікіріне толық сенуге бол-
майды1. 

Біріншіден, мүлік берілгенше оған меншіктенушінің өзі 
ауыртпалық жүктей алмайды. Бұл арада борышкер мен қарыз 
беруші бір адам болған жағдайда міндеттеменің тоқтатылуына 
қатысты ереженің баламасы қолданылуы мүмкін. Екіншіден, 
сыйға берушіге өз пайдасына əдейі ауыртпалық жүктеген сыйға 
тартушы, сыйға тарту шартының жəне мəнін бұрмалайтын талабы 
бар шарттың өтеусіздігі туралы талабын бұзады. 

1 Гражданское право. Учебник. Часть ІІ / Под ред А.П. Сергеева, Ю.К. Толсто-
го.— М.: «ПРОСПЕКТ», 1997.— С. 120.
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Жоғарыда айтылғандар мүлікке бұрынғы меншіктенушінің  
тарапынан ауыртпалықтардың жүктелу мүмкіндігінің мүлде 
жоқтығын білдірмейді. Алайда, біздің пікірімізше, бұл ауырт-
палықтар шарттық емес, заңды болып есептелу керек жəне кейбір 
жағдайларда ғана қолданыла алады. Мысалы, жалпы меншік 
режимімен байланысты ауыртпалықтардан, кондоминимумдағы 
меншіктенушілердің ауыртпалықтарынан, заңды сервитуттар-
дан құтылу мүмкін емес. Бірінші жағдайда ауыртпалықтар өзара 
жүктеледі, үшінші жағдайда сыйға алушының жер телімі сыйға 
тартушының жанында орналасқан жер телімі болуы мүмкін.     
Сыйға алушыға басқа да мүліктік міндеттер жүктеле алады. 
Сыйды берген соң сыйға тартушы оны жалпыға пайдалы мақсатта 
қолданылу талабын қоюы мүмкін. 

Сыйға тарту шарты — біржақты шарт жəне құқықтар, негізінен, 
сыйға алушы тарапқа беріледі. Сыйға тартушыға шарт бойынша 
негізгі міндеттер жүктеледі. 

Сыйға тарту шартының нысаны.  Азаматтық айналымда 
сыйға тарту шарты сирек кездесетіндіктен, заң шығарушылар 
сыйға тарту келісіміне арнайы талаптар қойды. Нақты сыйға 
тарту шарты жасалған жағдайда жалпы ереже бойынша ауызша 
сыйға тарту нысаны белгіленеді. Бұл жағдайда ҚР АК 151, 152 
баптарының нормалары қолданылады. 

Кейбір жағдайларда заң нақты сыйға тарту келісімдерін жазба-
ша түрде жасауды талап етеді. Атап айтқанда, егер сыйға тартушы 
заңды тұлға болса жəне сыйдың бағасы он еселік айлық есептік 
көрсеткіштен асса, келісімнің жазбаша түрде жасалуы талап 
етіледі. Мұндай талап заңды тұлғалардың мүлкін олардың балан-
сында есептеу ережелерімен байланысты. 

Егер мүлік заңды негізде өтеусіз иеліктен айырылса, онда тиісті 
дəлелдері де болуға тиіс (ешқандай чектің немесе басқа құжаттың 
болмайтыны анық), олай болмаған жағдайда заңды тұлғаның ор-
гандарына (материалдық жауапкершілік жүктелген тұлғаларға) 
оның жетіспеушілігі үшін жауапкершілік жүктелуі мүмкін. Бірақ 
бұл міндетті талап емес, сыйға тарту жазбаша түрде рəсімделме-
ген жағдайда ол басқа да жазбаша құжаттармен растала алады. 
Еңбек заңдарымен реттелмеген тұсында еңбек қатынастарында 
сыйға тарту туралы нормалар қолданылғанымен, заңды тұлғамен 
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сондай қатынастарға енген жұмыскерлерді материалдық ма-  
дақтау түрлері мен сыйға тартудың арасын шектеген жөн (ҚР АК 
1 б., 3 т.). 

ҚР АК нормаларында тікелей көзделмегеніне қарамастан 
шарт мемлекеттік тіркеуден өтуді талап еткен кезде сыйға тар-
ту жазбаша түрде жасалады. Бұл орынды, себебі қозғалмайтын 
мүлікке құқықтарды тіркеу үшін оған қатысты құқықты растай-                       
тын құжаттар талап етіледі. 

Болашақта сыйға тартуға уəде беру — консенсуалды сыйға   
тарту шарты əрдайым жазбаша түрде жасалады. Заңда талап 
етілгендей, болашақта сыйға тартуға уəде беру туралы шарттың 
жай жазбаша түрде жасалмауы оның жарамсыздануына алып 
келеді (ҚР АК 508 б. 2 т.). 

Сыйға тарту шартының элементтері. Қазіргі кезде сыйға 
тарту шартының мəніне тек заттар ғана емес, мүліктік құқық та 
жатқызылады (ҚР АК 506 б., 3 т.). Өз мүлкінің барлығын  нақты 
затты көрсетпей  сыйға тартуға берілген уəде жарамсыз болып 
табылады. Мұндай жағдайда сыйға тарту шартының мəні бол-
майды. 

Белгілі бір игілікті өтеусіз алу əрдайым сыйға тартудың белгісі 
болып танылмайды. «Рим заңдарында өтеусіз пайдалану, пайыз-
сыз қарыз алу, тапсыру жəне өтеусіз сақтау шарттары сыйға тарту 
болып қарастырылмаған. Сыйға тарту болып бір затты уақытша 
пайдалану үшін беру немесе өтеусіз қызметті жүзеге асыру 
емес, белгілі бір субстанцияны ұсыну табылады»1. Жоғарыда 
айтылғандар Қазақстан Республикасының азаматтық құқығының 
доктринасында қалыптасқан сыйға тарту шарты жəне оның мəні 
туралы ұғымға жалпы қайшы келмейді.

Сыйға тартудың міндеттен босату арқылы жасалатын жағ-
дайларын қарастыратын болсақ, бұл арада борышты кешіру    
сияқты азаматтық-құқықтық міндеттемені тоқтату əдісімен 
салыстырғанда ешқандай жаңа өзгеріс байқалмайды (373 б.). Бір 
міндеттемелік құқықтық қатынастың даму серпінінің белгілі бір 
(аздаған) бөлігін басқа, дербес шарт құру кезінде негіз ретінде алу 
қажет пе, соған ойланайықшы. Жоғарыда айтылғандар цессияға 

1 Шапп Я. Основы гражданского права. Германия. Учебное пособие.— М.: Изд-
во «Бек», 1996.— С. 75, 76. 
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(құқықтарды үшінші тұлғаға қатысты беруге) да қатысты. Егер 
тұлға өзіне қатысты құқықты сыйға тартса, онда ол тікелей 
сыйға тартудың негізінде пайда болады, яғни аталған жағдайда 
құқықтардың пайда болу механизмі цессиядан өзгеше. 

Сонымен бірге Ф. Карагусовтың пікірі өзіне назар аудартады. 
Ол тұжырымдама түрінде анықтауды жəне азаматтық құқықтар-
дың дербес объектілері бола алатын мүліктік құқықтарды 
бөліп шығаруды ұсынады1. Бұл тəсілдің тек қана сыйға тар-
ту шарттарының емес, мəні мүлік, оның ішінде мүліктік құқық 
болып табылатын басқа да барлық шарттардың мəселелерін 
қарастырудағы əдіснамалық маңызы зор. Сыйға тарту шартының 
мəні азаматтық айналымнан алып тасталынбаған заттар, дербес 
азаматтық құқық объектісі бола алатын мүліктік құқықтар болуы 
мүмкін. 

Осылайша, жоғарыда аталған жағдайда сыйға тартылатын 
мүліктік құқық сыйға тартушы мен сыйға алушының арасын-
да маңызды орын алып қана қоймай, кез-келген тұлғалардың 
қатысуымен кең азаматтық айналымға түсуге жарамды болуға 
тиіс. 

Сыйға алушы міндеттен босатылған жағдайларда сыйға тарты-
латын зат жоқ болады. Сыйға алушы сыйға тартушыдан ешнəрсе 
алмайды. Сыйға алушы қол жеткізетін жəне сонымен қатар белгілі 
бір азаматтық құқық объектісі ретінде бағалауға болмайтын оң 
нəтижені сыйға тарту  «мəні» болып табылады.  Сыйға алушының 
сый алуының арқасында өз мүлкін сақтап қалатыны анық. Алайда 
оның құрамы сыйға алушы босайтын міндеттеме сияқты анық 
емес. Сыйға тартушы борышкерді үшінші тұлғалардың алдындағы 
міндетінен босатқан кезде де осындай жағдай орын алады. Мұндай 
заңдық құрылыстың тұрақты негізі жоқ. Біздің пікірімізше, сыйға 
тарту туралы заңдар өзгертуді, сыйға тартуды сыйға тартушының 
немесе үшінші тұлғалардың алдындағы міндетінен босату деп 
қабылдайтын шарттарды сыйға тарту шарттарының ішінен алып 
тастауды талап етеді. 

Сыйға тарту шартының мəніне оның қай шарт түріне жата-
тындығы əсер етеді. ҚР АК 516 бабына сəйкес, жалпы пайдалану 

1 Карагусов Ф. Правовая реформа без документарных ценных бумаг. Граждан-
ское право в Казахстане нуждается в совершенствовании // Материалы научно-
практической конференции.— Юридическая газета, 23 июня 1999 года.
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мақсатында затты немесе құқықты сыйға тарту қайырмалдық деп 
танылады. Келтірілген норманың мазмұны бойынша, қайырмал-
дық пəніне тек қана заттар жəне мүліктік құқықтар жатады. Жай 
сыйға тартуда мұндай шектеулер қолданылмайды. 

Сыйға тарту шартының тараптары. Азаматтық құқықтың 
дерлік барлық объектілері: жеке тұлғалар, заңды тұлғалар (барлық 
ұйымдастыру-құқықтық формалар), мемлекет жəне ұйымдасты-
ру-əкімшілік бірліктер сыйға тарту шартының тараптары, сыйға 
тартушы жəне сыйға алушы бола алады. 

Атап айтқанда, бұрын Қазақстан Республикасында азаматтар-
дың меншігіне жекешелендіруге жататын пəтерлерді (басқа     
тұрғын бөлмелерді) өтеусіз беруге жол берілген. Бұл жағдайда 
əкімшілік-аумақтық бірліктің атынан уəкілдік берілген орган 
əрекет еткен. 

Мемлекеттің басқа да сыйға тарту жағдайларына қатысты 
былай деуге болады: мемлекеттік мекемелер мен қазыналық 
кəсіпорындардың мүлік беруінің негізгі əдісі мүлікті жедел 
басқаруға, шаруашылық жүргізуге, əкімшілік акт негізінде ша-
руашылық жүргізуге беру болып қалып отыр. Бұл жағдайларда 
сыйға тарту қатынастары жүзеге асуы мүмкін емес, себебі бұл 
арада мемлекет жалғыз меншіктенуші болып қалады. Осылайша, 
қайырмалдық жеке меншік түріне негізделген заңды тұлғалардың 
пайдасына жасалуы мүмкін. 

Əрекетке қабілетті заңды тұлғалар сыйға тартушы бола  ала-
ды. 14 жасқа дейінгі кəмелетке толмағандардың жəне сот 
арқылы əрекетке қабілетсіз болып танылғандардың сыйға тарту 
мүмкіндіктері өте шектеулі. Олардың атынан заңды өкілдеріне, 
бағасы он айлық есептік көрсеткіштен аспайтын жай сыйлық-
тарды қоспағанда, басқа заттарды сыйға тартуға тыйым салынады. 
Бұл жағдайда мұндай сыйға тарту үшін қорғаншы жəне қамқоршы 
органның алдын ала рұқсаты қажет (Қазақстан Республикасы-   
ның «Неке жəне отбасы туралы» Заңының 114 б., 2 т.).  

Егер сыйға тартушы — 14 жəне 18 жас аралығындағы кəмелетке 
толмаған немесе əрекеттілігі шектелген кəмелетке толған тұлға 
болса, заңды өкілдің қорғаншы жəне қамқоршы органдардың ал-
дын ала рұқсатынсыз сыйға тартуға келісім беруге құқығы жоқ. 



141

Жартылай əрекетті жəне əрекеттілігі шектеулі тұлғалар ұсақ 
тұрмыстық келісім болып есептелетін сыйға тартуды жүзеге 
асыруға қабілетті. 14 жəне 18 жас аралығындағы кəмелетке 
толмағандар өз жалақысын, стипендиясын, басқа да табыстарын 
жəне өздері құрған зияткерлік меншік объектілерін сыйға тартуды 
қоса алғанда, өз бетінше пайдалануға құқылы. 

Егер кəмелетке толмаған адам өз мүдделеріне зиян келтірсе, 
қорғаншы жəне қамқоршы орган ата-анасының немесе басқа 
адамдардың өтініші бойынша кəмелетке толмаған адамның осын-
дай құқықтарын жоюы немесе шектеуі мүмкін (ҚР АК 22 б., 2,3 
т.т.). Мысалы, зияткерлік меншік құқығын пайдалануға құқықты 
өтеусіз беру кезінде едəуір табыс алу құқығы беріле алады. Мұн-
дай келісімдердің жасалуына тыйым салу керек. 

Əрекетке қабілетсіз адам ешқандай шектеусіз сыйға алушы 
бола алады, оның атынан сыйды қамқоршылары (ата-анасы, асы-
рап алушылары) қабылдайды. Қамқоршылары (ата-анасы, асырап 
алушылары) келіскен жағдайда, 14 жəне 18 жас аралығындағы 
кəмелетке толмаған адамдар жəне əрекетке қабілеттілігі шектеулі 
азаматтар сыйлық алуға құқылы (олар ұсақ сыйлықтарды өз 
бетінше қабылдауға құқылы). 

Ресей Федерациясында кəмелетке толмаған адамдардың 
қатысуымен сыйға тарту мəселелерін шешу жолдары біздің 
тəсілдерімізден өзгеше, батыс еуропалық мемлекеттердің кəме-
летке толмаған адамдардың əрекетке қабілеттілік мəселелерін 
регламенттейтін заңдарымен үндестірілген. 

Сыйға тарту шарты кəмелетке толмаған адамдардың пай-
да алуына бағытталған мəмілелерге жатады жəне сондықтан да 
олардың əрекетке қабілеттілік көлемдерін қамтиды. Мысалы, 
РФ АК 26 б. 2 т. жəне 28 б. 2 т. сəйкес, 6 жəне 14,  сондай-ақ 14 
жəне 18 жас аралығындағы кəмелетке толмаған адамдар нотари-
алды куəландыруды немесе мемлекеттік тіркеуді талап етпейтін, 
өтеусіз пайда алуға бағытталған мəмілелерді өз бетінше жасауға 
құқылы». 

Жалпы, мұндай тəсілді құптауға болады, алайда баланың 
тəрбиесіне, оның психикасына жəне адамгершілік дамуына зиян 
келтіруі мүмкін сыйлықтарды қолданыстан алып тастау қажет. 
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ҚР АК 509 бабы он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен 
аспайтын əдеттегі сыйлықтарды қоспағанда, жас балалар мен іс-
əрекетке қабілетсіз деп танылған азаматтардың атынан олардың 
заңды өкілдерінің; емдеу, тəрбиелеу мекемелерінің, əлеуметтік 
қорғау мекемелерінің жəне сол секілді мекемеле қызметкерлеріне 
олардың емдеуіндегі, асырауындағы не тəрбиесіндегі азаматтар-
дың жəне осы азаматтардың зайыптары мен туыстарының сыйға 
тартуына жол бермейді. Құны он айлық есептік көрсеткіштен 
аспайтын сыйлықтарды қоспағанда,  мемлекеттік қызметшілер 
олардың лауазымдық жағдайына байланысты немесе олардың 
қызметтік міндеттерін атқаруына байланысты сыйлық ала ал-
майды. 

Параны күштеп алу жағдайларын қоспағанда, егер екі тарапты 
заңға қайшы уəждер итермелесе, мүліктің құнына қарамастан па-
раны алуды параны беруден айыра білу керек (ҚР АК 311, 312 б.). 

Сыйға тарту мəмілесінің осы сияқты заңға қайшылығын 
коммерциялық немесе басқа ұйымда басқарушылық қызмет 
атқаратын адамға пара беріп өз жағына шығарып алып жатқан 
адамның мүддесіне орай қызметін пайдаланғаны үшін «сыйлық» 
деп аталатын зат берілген жағдайда байқауға болады (ҚР АК 231 
б.). Егер сыйлықтың құны екі айлық есептік көрсеткіштен аспа-
са, тараптар алдын ала сөз байласпаған жағдайда аталған əрекет 
əкімшілік немесе тəртіптік жолмен жазаланады (Қазақстан 
Республикасының 2000 жылдың 5 мамырындағы «Республиканың 
қылмыстылықпен күресу мəселелері жөніндегі кейбір заң 
актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы» №47-11 
ҚРЗ Заңы). Бұл мұндай келісімнің азаматтық құқық тұрғысынан 
заңға қайшылығына (жарамсыздығына) əсер етпейді.  

Жедел басқару (шаруашылық жүргізу) құқығында затты 
иеленетін заңды тұлға оны меншіктенушінің келісімімен сыйға 
тартуға құқылы. Бұл шектеу құны он айлық есептік көрсеткіштен 
аспайтын жай сыйлықтарға қатысты қолданылмайды. 

Азаматтар, емдеу, тəрбие беру мекемелері, əлеуметтік қорғау 
мекемелері жəне басқа да сол сияқты мекемелер, қайырымдылық, 
ғылыми жəне оқу мекемелері, қорлар, мұражайлар мен басқа да 
мəдениет мекемелері, қоғамдық жəне діни бірлестіктер (ҚР АК 
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516 б., 1 т.), яғни коммерциялық емес заңды тұлғалар қайырмал-
дық шартының субъектілері бола алады. Келтірілген норманың 
мағынасы бойынша, аталған қызметтерді атқаратын коммерция-
лық заңды тұлғалар да сыйға алушы болуға құқылы. Сонымен 
қатар, қайырмалдық мемлекеттің немесе əкімшілік-аумақтық 
бірліктің пайдасына жасалуы мүмкін. 

Сыйға тартушы ортақ бірлескен меншікке қатысуы болған 
жағдайларда, сыйға тарту ҚР АК 220 бабымен қарастырылған 
ережелер ескеріле отырып, бірлескен меншіктің барлық қаты-
сушыларының келісімімен жасалады. Жалпы, ортақ бірлескен 
меншіктің əрбір қатысушысы ортақ меншіктегі мүлікті басқа 
барлық меншіктенушілердің келісімімен пайдаланады (ҚР АК 
220 б., 2 т.). Сыйға тартуды басқа қатысушылардың келісімінің бо-
луы талап етілетін жəне  оларға  мəміле  жасасқан  қатысушының  
қажетті құзіреттіліктері жоқ болғандықтан  сыйға тартуға қарсы   
шығу құқығы берілетін шарттар қатарына жатқызбау керек. Егер 
сыйға тарту нотариалды куəландыруды немесе мемлекеттік тіркеуді 
талап етсе, бірлескен меншіктің қалған барлық қатысушыларының 
мəміле жасауға келісімі нотариалдық тəртіппен расталуға тиіс. 

Сыйға тартуда өкілдік етуге рұқсат беріледі. Сыйға тарту шар-
тын жасасу үшін бас сенімхат қолданылмайды. Сыйға тартушы бер-
ген сенімхатта сыйға алушы жəне сыйға тартылатын зат көрсетілу 
керек, себебі олай болмаса ол жарамсыз болып есептеледі.  

Сыйға тарту шартына əмбебап мирасқорлық туралы ережелер-
дің қолданылуында айырмашылықтар бар. Консенсуалды сыйға 
тарту шартын орындау міндеті тек қана борышкерге (сыйға 
алушыға) жүктелетін міндеттемелердің пайда болуына жағдай 
жасайды. Ол қайтыс болса, заңды тұлға таратылған кезден бастап 
тоқтатылады (515 б., 1 т.). Бұл норма диспозитивті болып табыла-
ды жəне тараптардың келісімімен өзгертілуі мүмкін. 

Сыйға тартушы тарапынан əмбебап мирасқорлық жалпы ере-
же бойынша жүзеге асады, сыйға тартуға уəде берген сыйға 
тартушының міндеттері, егер сыйға тарту шартында өзгеше 
көзделмесе, оның мұрагерлеріне (құқық мирасқорларына) ауыса-
ды (515 б., 2 т.).  
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§ 2. Сыйға тарту шартының мазмұны

Сыйға тартушының құқықтары мен міндеттері. Сыйға 
тартушының құқықтары мен  міндеттері сыйға тартушының 
қандай, нақты немесе консенсуалды, шарт жасасып жатқанына 
қарай едəуір ерекшеленеді. Сонымен қатар шарттың мазмұнына 
шарттың мəні де əсер етеді. 

Зат тікелей шарт жасасқан кезде берілсе, сыйға тартушыға  
сыйға алушының алдында затты бергеннен басқа ешқандай елеулі 
міндет жүктелмейді. Зат тапсыру, символдық беру (кілт тапсыру 
жəне т.б.) немесе құқық белгілейтін құжаттарды тапсыру арқылы 
сыйлануы мүмкін. 

Бірақ бұл сыйға тартушының міндеттерден мүлде босатыла-
тынын көрсетпейді. Егер заттың керек-жарағы болса, ол заттың 
сол керек-жарақтарын да беруге міндетті. Зат берілген кезде оның 
тиісті құжаттары да берілуге тиіс, себебі сыйға тартушы затты 
меншіктену құқығын сыйға алушыға үзілді-кесілді ауыстыра-
ды. Шартта сыйға тартушыға сыйға алушының мүлікке құқығын 
рəсімдеу міндетінің жүктелетіні туралы қарастырылу керек. 
Қазіргі жағдайларда берілетін заттың сыйға алушының өміріне, 
денсаулығына жəне мүлкіне қауіпсіз болуының маңызы зор (ҚР 
АК 514 б.). 

Сыйға тартушы нақты сыйға тартуда келесі жағдайларда бас 
тартуға құқылы: 

1) егер сыйға алушы сыйға тартушының өміріне, оның отбасы 
мүшелерінің немесе жақын туыстарының біреуіне қастандық жа-
саса, не сый берушіге қасақана дене жарақатын салса; 

2) егер сый алушының сыйға тартушы үшін үлкен құндылық 
болып саналатын сыйланған затты ұстауы оның біржола қаупін ту-
дырса. 

Сыйға тарту шартында, сый беруші сый алушыдан ұзақ өмір 
сүрген жағдайда, сыйға тартудың күшін жою құқығы ескертілуі 
мүмкін. Шартты, əсіресе сыйға тарту ауызша жасалса, тікелей 
көзделмеген жағдайда сыйға тартудан бас тартудың аталған 
негіздің қолданылуы мүмкін емес. Сыйға тарту шартын орында-
удан бас тарту туралы жəне сыйға тартудың күшін жою туралы 
ережелер құны он айлық есептік көрсеткіштен аспайтын сыйлық-
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тарға қолданылмайды (ҚР АК 513 б.). Тұрмыс деңгейінің едəуір 
төмендеуіне əкеп соғатын мүліктік немесе отбасылық жағдайы-                       
ның, не денсаулығының нашарлау жағдайларынан басқа 
жағдайларда сыйға беруші сыйға беруден бас тарта алмайды. 
Аталған бас тарту негізі келешекте сыйға тарту (сыйға беру) шарт-
тарына да қатысты қолданыла алады (ҚР АК 511 б., 1 т.). 

Егер сыйға тарту заты бағалы қағазбен куəландырылатын 
мүліктік құқық болса, онда сыйға тарту оны беру жолымен жүзеге 
асырылады. Құжаттық бағалы қағазсыз сыйға тарту құқықтың 
сыйға алушыға қатыстылығы туралы арнайы тізімдемеге тиісті 
жазу енгізілгеннен кейін жасалады. 

Құндылыққа қатысты жағдайларда (мүліктік құқықтың үшінші 
тұлғаға қатысты берілуі) сыйға беруші талап ету құқығын беруге 
қойылатын талаптардың барлығын (ҚР АК 339-343, 345, 346 б.б.) 
сақтауға міндетті. Атап айтқанда, сыйға тартушының жеке басымен 
тығыз байланысты құқықтардың, атап айтқанда алимент жөніндегі 
жəне азаматтың өміріне немесе денсаулығына келтірілген зиянның 
орнын толтыру жөніндегі талаптардың сыйға алушыға ауысуына 
жол берілмейді (ҚР АК 340 б.). 

Сыйға алушы үшінші жақтың алдындағы міндетінен сыйға 
алушының қарызға берушінің алдындағы міндетін іс жүзінде 
орындау (ҚР АК 276 б.) немесе ҚР АК 348 б. сəйкес борышты 
сыйға алушыға ауыстыру арқылы босатылады. Екі жағдайда да 
сыйға тартушы, егер шартта өзгеше көзделмесе, сыйға алушының 
орнына міндетін толық көлемде орындауға міндетті. Қолданылуы 
мүмкін нұсқалары мұнымен шектелмейді. Өз кезегінде, сыйға тар-
тушы, егер қарыз берушінің келісімін алса, борышты өзге адамға 
ауыстыра алады.  

Сонымен, мүліктік құқық сыйға алушының өзіне қатысты  
сыйға берілуі мүмкін. Осындай сыйға берудің салдарынан сыйға 
тартушы мен сыйға алушының арасында азаматтық құқықтық 
қатынастар пайда болады. Затты беруден бір айырмашылығы, 
мүліктік құқықтың берілуі сыйға тарту шартының əрдайым 
мерзімсіз жəне үзілді-кесілді болатынын білдірмейді. 

Мүліктік құқық берілген кезде бір емес, бірнеше, мысалы, 
міндеттемелік, заттық немесе авторлық құқықтық қатынас ту-
ындауы мүмкін. Сыйға беру үшін соңғы екі құқықтық қатынас 
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түрінің болуы міндетті емес. Алайда, белгілі бір мазмұны бар 
міндеттеме заттық жəне авторлық құқықтық қатынастармен қатар 
əрдайым орын алатын болады. Мұндай сыйға берудің жаңалығы 
құқықты (құқықтарды) сыйға беру кезінде туындайтын міндеттеме 
(міндеттемелер) туралы анық түсініктің əлі қалыптаспағанына 
əсер етеді. Қалай болғанда да, бұл міндеттемелер, əрине, кейбір 
жағдайларда бірнеше міндеттемелердің белгілерін біріктіре оты-
рып, түбегейлі жаңа сипатқа ие бола алмайды. Заттық құқықтардың 
мазмұны мен көлемі едəуір мөлшерде тікелей заңдармен 
анықталады. 

Сыйға келешекте беру туралы уəде берілген жағдайларда сыйға 
тартушыға сыйды шартта көзделген мерзімде беру жəне басқа да 
талаптарды сақтау міндеті жүктеледі. Нақты сыйға тарту шарты 
мен сыйға тартуға уəде беру шартының арасында бұдан басқа 
айырмашылық жоқ. 

Сыйға алушының құқықтары мен міндеттері. Сыйға алу-
шы сый алуға құқылы. Егер сыйға тартушы сыйға тарту уəдесін 
орындамаса, сыйға тарту шартының мəні жеке анықталған 
зат болған жағдайларда, сыйға алушы оны беруді талап етуге 
құқылы. Егер сыйға ерекше сипаттағы заттар немесе мүліктік 
құқық берілсе, ол келтірілген шығындарды өтеуін талап етуге 
құқылы. 

Кейбір жағдайларда сыйға тарту шарты басқа кез-келген 
мəмілелер сияқты шартты болып табылады. Қазақстан Рес-
публикасының заңдарында талаптардың тікелей заңнамада, ҚР 
АК 511, 512 баптарында көрсетілген жағдайлары да кездеседі. 
Өздерінің заңдық табиғаты бойынша олар кейін күші жойы-
латын шарттар (ҚР АК 150 б., 2 т.) болып табылады, шарттың 
қолданылуы сыйға тарту жағдайларына байланысты, яғни бұл 
арада диспозитивті реттеу қолданылған. Дегенмен де, кейін күші 
жойылатын шарт орын алған кезде сыйға алушы сыйға берілетін 
затты талап ету құқығынан айрылады. 

Сыйға тарту шартының біржақтылығына қарамастан, сыйға 
алушының келісімі қажет. Сонымен бірге, Азаматтық кодекс 
нормаларының мағынасы бойынша, сыйға алушының келісімі 
қажет екендігі анық. Егер сыйға алушы сыйға алуға келіспесе, ол 
сый берілгенге дейінгі кез-келген уақытта одан бас тартуға құқылы.  
Осылайша, бас тарту сыйға алушының белсенді əрекет жасауын 
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білдіреді. Егер шарт жазбаша түрде жасалса, онда сыйлықтан 
бас тарту да жазбаша түрде жасалуға тиіс. Сыйға тарту шарты 
тіркелген жағдайда сыйлықты қабылдаудан бас тарту мемлекеттік 
тіркеуден өткізілу керек. 

Сыйға алушының сыйлықты алудан бас тарту кезіндегі ішкі 
уəждері адамның мұрадан бас тарту кезіндегі уəждеріне ұқсас 
боулы мүмкін (ҚР АК 1074 б.). Заңдарда сыйлықтан бас тартуға 
арнайы талаптар қойылмаған, алайда мұрадан бас тарту сияқты, 
сыйлықтың бір бөлігінен ғана бас тартуға, оны ауыртпалық 
жүктелмеген күйде қабылдауға жəне т.б. болмайды, себебі бұл 
құқықты теріс пайдалану жəне сыйға тартушы жасаған офертадан 
тыс шығу болып қарастырылады.  

Жай сыйға тарту кезінде сыйға алушы сыйға тартушыдан алған 
игілікті өз қалауынша пайдалану мүмкіндігіне ие болады. 

Қайырмалдық сияқты шартта жағдай өзгеше. Ол əрдайым сыйға 
алушының берілген мүлікті жалпыға пайдалы мақсаттарда пайда-
лану мақсатын бекітеді. Мүлік азаматқа сыйға тартылған жағдайда 
қайырмалдық жасаушы оны пайдалану мақсатын анық көрсетуге 
тиіс. Егер сыйға алушы заңды тұлға болса, мүлікті пайдалану 
міндетінің анық көрсетілуі туралы талап диспозитивті болып та-
былады, қалай болғанда да мүлік жарғылық құқық қабілеттілік 
шектерінде пайдаланатын болады. Берілген қайырмалдық ту-
ралы нормалар халыққа əлеуметтік қолдау көрсететін əр түрлі 
ұйымдардың бағдарламаларын іске асыру тұрғысынан маңызды 
болып табылады. 

Пайдаланылу міндеті анық белгіленген қайырмалдықты қа-
былдайтын заңды тұлға қайырмалдық ретінде берілген мүлікті 
пайдалану бойынша операциялардың есебін оқшауланған түрде 
жүргізу керек. 

Қайырмалдыққа берілген мүліктің қайырмалдық беруші көр-
сеткен мақсатқа сəйкес пайдаланылуы мүмкін болмаса, ол басқа 
мақсатқа қайырмалдық берушінің келісімімен ғана пайдаланылуы 
мүмкін. Егер қайырмалдық беруші азамат қайтыс болса немесе 
қайырмалдық беруші — заңды тұлға таратылса, мүлік пайдалану 
мақсаты туралы келісім бойынша соттың шешімімен пайдаланы-
лады. 

Осылайша, қайырмалдыққа берілген мүлікті мақсатына қарай 
пайдалану міндеті мүлікке ажырағысыз ауыртпалық жүктейді  
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жəне сыйға алушының затты пайдалану жəне жұмсау, мүліктік 
құқықты пайдалану құзіреттіліктерін едəуір қысқартады. 

Дегенмен де, сыйға алушы қайырмалдыққа берушінің мүлікті 
пайдалану бойынша талаптарын бұзбай оны өз қажеттіліктері үшін 
пайдалануға құқылы, бұның басқаша реттелуі оның құқықтарын 
негізсіз кемітеді. 

Сыйға тартудың күші жойылған жағдайда, егер сыйланған зат 
сыйға тартудың күші жойылған кезге дейін сол күйінде сақталса, 
сый алушы оны қайтаруға міндетті (ҚР АК 512 б. 5 т.). 

Сыйға тарту шарты бойынша жауапкершілік. Сыйға тар-
ту шартына жауапкершілік туралы жалпы ережелер қолданыла 
алады, бірақ, əрине, сыйға тарту шарты бойынша жауапкершілік 
басқа шарттарға қарағанда едəуір аз. Сыйға тартушыға ол сыйға 
тарту туралы уəде берген жағдайда сыйға тартуды орындамағаны 
немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапкершілік жүктелуі 
мүмкін. Біздің пікіріміз бойынша, ақшаны сыйға тарту тура-
лы уəде берілген жағдайларда сыйға тартушыға қатысты ҚР АК 
353 бабын пайдаланбаған жөн жəне басқа жағдайларда оның 
жауапкершілігінің мөлшерін сыйға алушыға келтірілген нақты 
зиянның мөлшерімен шектеу қажет. 

Егер сыйға тарту шарты жазбаша түрде жасалған болса, сый 
беруші сый алушыдан сыйды алудан бас тартқаны үшін өзіне 
келтірілген нақты зиянды өтеуін талап етуге құқылы (ҚР АК 
507 б., 3 т.). Мысалы, егер сыйлық тасымалданған болса, аталған 
зиянға жұмыс уақытын ысырап етумен байланысты тасымалдау 
шығындары жəне т.б. жатқызылады. 

Сыйға алынған заттың кемшіліктерінен сыйға алушының 
өміріне, денсаулығына зиян келтірілсе, ол деликтілік жауапкер-                                                                                                                                     
шілік туралы нормаларды қолдануға құқылы (ҚР АК 47 тарауы-
ның §3). Өтелмелі шарттар бойынша тауарлардың, жұмыстардың, 
қызмет көрсетулердің кемшіліктерінен зиян келтірілген жағ-
дайлармен қатар, бұл кемшіліктер зат сыйға алушыға берілгенге 
дейін туындаған жəне анық кемшіліктерге жатпайтын болса, 
ал сыйға тартушы оны біле тұра сыйға алушыға ескертпеген 
жағдайларда да сыйға тартушыға жауапкершілік жүктеледі. 

Басқа жағдайлардың барлығында тараптардың қандай да бір 
заңсыз, əділетсіз əрекеттері деликтілік азаматтық құқық тұрғы-
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сынан бағалануы мүмкін. Олар шарттық сыйға тарту міндетіне 
жатпайды жəне оларға шарттық жауапкершілік тікелей қолданы-
ла алмайды. 

Сыйға тарту шартының күшін жою. Мазмұндау барысын-
да сыйға тарту шартының күшін жою сияқты сыйға тарту шар-
тын тоқтатудың өзгеше əдісі туралы айтылды. Сыйға тартудың 
күшін жою кезінде, сыйға тарту туралы уəдені қоса алғанда, сыйға 
тартудың заңдық күші сыйға тартушының қалауы бойынша жойы-
лады, яғни сыйға тарту, жалпы, заңдық дерек ретінде жойылады. 

Сыйға тартудың күші тек сыйға тартушының ғана талабы бой-
ынша жойылмайды. Егер сый алушы сыйға тартушыны қасақана 
өлтірген жағдайда сотта сыйға тартудың күшін жоюды талап етуге 
сыйға тартушы мұрагерлерінің құқығы болады. 

Əдетте азаматтық-құқықтық міндеттемелер бойынша бо-
рышкерлер, салық ұйымдары жататын кез-келген мүдделі тұлға 
банкроттық туралы заңды бұзған жағдайда жеке кəсіпкер, заңды 
тұлға жасаған сыйға тартудың күшін жоюды талап етуге құқылы. 

Сыйға тартуға қарсы шығу мүмкіндігіне ие болу үшін ол 
банкроттық туралы жарияланған күннен бұрынғы жылдың ішін-
дегі кəсіпкерлік қызметімен байланысты қаражаттардың есебінен 
жасалған болуға тиіс. 

Қайырмалдық ретінде берілген мүлік мақсатына сəйкес пайда-
ланылмаған жағдайда қайырмалдық жасаушы, мұрагер, немесе 
таратылған заңды тұлғаның мирасқоры қайырмалдықтың күшін 
жоюды талап ете алады. 

Күшін жою нақты сыйға тарту шартын тоқтатудың бір ғана 
əдісі болып табылады. Сонымен қатар, консенсуалды шарттың 
күшін жою кезінде міндеттемелердің тоқтатылуына жəне шарттың 
бұзылуына қатысты жалпы ережелер қолданылуы мүмкін. 
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4 ТАРАУ

МҮЛІК ЖАЛДАУ (АРЕНДА)

§ 1. Мүлік жалдау (аренда) шарты туралы түсінік 
жəне оның элементтері

Мүлік жалдау қатынастары мүлік жалдау туралы жалпы ереже-
лер енгізілген ҚР АК 29 тарауының § 1 реттелген. Мүлік жалдау 
қатынастарын реттеу азаматтық кодекс шеңберімен шектелмейді, 
олар басқа да заң актілерімен реттелуі мүмкін. Азаматтық құқық 
нормаларының диспозитивті сипаты мүлік жалдау шартына қаты-
сты да байқалады, сондықтан аталған шарттар қатысушыларына 
базалық нормаларды өзгерту жəне оларды өзекті қажеттіліктеріне 
қолайлырақ қызмет көрсету үшін бейімдеу мүмкіндігі беріледі. 

Сатып алу-сату шарты сияқты мүлік жалдау шартының бірқатар 
өз ерекшеліктері бар. Олардың пəнінің, мақсатының ерекше болу 
өзгешелігі олардың басқа факторлардың əсерінің салдары болып 
табылады. Лизинг шарты, кəсіпорынды жалдау, ғимараттар мен 
құрылыстарды жалдау, көлік құралдарын жалдау, жалға беру жəне 
тұрғын үйді жалға алу əрекеттегі Азаматтық кодекспен реттеледі. 
Мүлік жалдаудың барлық түрлері мұнымен шектелмейді. 

Мүлік жалдау жəне аренда ұғымдары бір-біріне ұқсас. Оны 
Азаматтық кодекстің осы қоғамдық қатынастар түрін реттейтін 
тарауының атауы айтып отыр. Біраз уақыт бойы терминологияда 
анықсыздықтар орын алып, аренда белгілі бір талаптары, мыса-
лы, сатып алу құқығы ерекше талап ретінде бөліп шығарылып, 
мүлік жалдаудың өзгеше түрі ретінде түсіндірілді. Сол кезде Қазақ 
СРО «Аренда туралы» арнайы Заңы шығарылды, бірақ ол ұзақ 
қолданылмай, ақырында күші жойылды. 

Қазіргі кезде аталған ұғымдардың арақатынасы туралы мəселе 
үлкен дау тудырмайды, бірақ дегенмен де, кейбіреулер аренданы 
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мүлік жалдау шарттарының ішінде біршама оқшауланған орынға 
қойып отыр1. 

Мүлік жалдау (аренда) шарты бойынша жалға беруші жалға 
алушыға уақытша иеленуге жəне пайдалануға беруге міндеттенеді 
(ҚР АК 540 б.).  

Сатып алу-сату, рента шарттарына қарағанда, аренда шарты 
мүлікті уақытша пайдалануға берумен байланысты қатынастарды 
реттейді. Мүлік жалдау шарты Римде кеңінен таралды. Ол «locario 
conductio rerum» деп аталып, оның анықтамасының қазіргі заң-
дардағы анықтамасынан айырмашылықтары болмаған. 

Сонымен бірге, мүлік жалдау затты пайдалануды білдірген2, 
оның үстіне жалға алушының иеленуіне аса көңіл бөлінбеген жəне 
жалға алушы иеленушінің құзіреттіліктерін жүзеге асыруға қол-
дау жасайтын зат ұстаушы ретінде ғана қабылданған3. 

Түп  негізінде, қазір де мүлік жалдау шартының негізгі мақсаты 
жалға алушыға мүлікті қажетті көлемде пайдалану, оның пайдалы 
қасиеттерін алу мүмкіндігін беру болып табылады.

Мүліктік қатынастардың жеке құқықпен реттелуі бара-бара 
жетілдірілуде. Бірінші кезекте, оны біздің заңдарымызда заттық 
құқықтардың өрістетілген жүйесінің пайда болуынан байқауға 
болады. Нəтижесінде, шарттық қатынастардың мазмұны өзгеріске 
ұшырайды, ал оларды реттейтін нормалар меншік құқығы мен 
заттық құқықтар шағын саласының нормаларымен тығыз корре-
спонденцияланады. 

Аренда құқығын заттық құқықтарға жатқызу жөніндегі мəселе 
ұзақ уақыт бойы дау туғызды. Қазіргі кезде заттық құқықтар ту-
ралы қазақстандық əдебиеттерде аренда соларға жатқызылған4. 
Өзіміз байқағандай, пайдаланумен қатар иеленуді де білдіретін 
аренданың заңды анықтамасында да осы тəсіл қолданылған. 

1 Рахманхулов Х.А. Өзбекстан Республикасының жаңа Азаматтық кодексі 
— сдавая правовая основа рыночной экономики. Қазақстан Республикасының 
Азаматтық заңнамасы: Мақалалар, түсіндірмелер, тəжірибе. 7 басылым. Алматы:  
«Адилет» ЖПМ, 1999.— 83 б. 

2 Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. 
К.С.Перетерского.— М.: Юрист, 1994.— С. 446. 

3 Там же.— С. 160.  
4 Вещные права в Республике Казахстан / Oтв. редактор член-корреспондент 

Академии наук Республики Казахстан, доктор юридических наук М.К. Сулейме-
нов.— Алматы: «Жетi Жарғы», 1999.— С. 35.  
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Бұл заңды шешім арендалық қатынастарды берік тұрақ-
тандырады, сөйте келе олардың маңызын арттырады. Осылайша, 
мүлік жалдау шарты бөтен мүлікті қандай да бір себептермен 
оны меншік құқығында иелене алмайтын немесе қажет етпейтін 
тұлғалардың пайдалануының тиімді құқықтық реттеуіші болып та-
былады. Кейбір жағдайларда аренда (мысалы, жерді жалдау), тіп-
ті, меншік құқығына балама (1995 жылдың 22 желтоқсанындағы 
«Жер туралы» заңының күшіне ие Қазақстан Республикасы 
Президентінің Жарлығының 41 бабында қарастырылған ұзақ 
мерзімге, 99 жылға дейін жалға алу) ретінде қарастырылған. 
Жалпы, мұндай түсінік əрекеттегі заңнамада да сақталған (ҚР  Жер 
кодексіндегі Ж.Г.А. ескертпесін қараңыз). Аренда (уақытша жер 
пайдалану құқығы) Қазақстан Республикасының 2001 жылдың 
24 қаңтарындағы «Жер туралы» Заңының 28 бабына сəйкес те 49 
жылға берілген.  

Заң арқылы белгіленген аренданың мұндай ұзақ мерзімдері  
ереже емес, ерекшелік болып табылады жəне кейбір салаларда 
ғана қолданылады. Мысалы, заң бойынша белгіленген мерзімдер 
жер қойнауын пайдалану саласында да қолданылады. Менің ойым-
ша, бұл аталған салаларда қызмет атқаратын кəсіпкерлердің заңды 
мүдделерін ескерумен байланысты. 

Аренда тек қана жалға алушының мүдделерін қанағаттанды-
руды көздемейді. Нормаларда жалға берушінің де мүдделері ес-
керілген.

Ол лауазымды меншіктенуші ретінде жалға алушыдан арты-
ғырақ құқықтарға ие. 

Мүлік жалдау (аренда) шарты консенсуалды, өзара жəне өтел-
мелі болып табылады. 

Аренда шартынан бастау алатын міндеттемелік-құқықтық 
қатынастар мен заттық-құқықтық қатынастардың шектерін айыра 
білу қажет. Əрине, міндеттемелік құқық шеңберінде бірінші атал-
ған қатынастар түрін қарастырған жөн, оның үстіне аренданың 
заттық құқығы заттық құқықтар проблемаларына арналған 
еңбектерде жан-жақты жəне толық талданған. 

Сонымен бірге, жалға алушының да, жалға берушінің де құ-
қықтық жағдайын ескермей, оларға толық сипаттама беру мүмкін 
емес.  Жалға алушы мен жалға берушінің өзара əрекеттесуін сырт-
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тай шарттық болып көрінуі мүмкін тікелей заттық қатынастар 
негізінде елемей өтуге болмайды. Бұл жағдайда жалға берілетін 
мүлікті ұстап-тұту ауыртпалығы ерекше үлестіріледі жəне 
меншіктенуші мен жалға алушының заттық құзіреттіліктері 
бəсекелеседі жəне т.с.с. 

Мүлік жалдау шартының нысаны. Сонымен қатар бұл шартқа 
ҚР АК 151-154 бабындағы келісімдер нысанына қойылатын жал-
пы талаптар қолданыла алады. Сондай-ақ мүлік жалдау шартының 
нысанына қойылатын арнайы талаптар да қарастырылған. Бір  
жылдан астам уақытқа жасалған жағдайда ол жазбаша түрде 
рəсімделу керек. 

Қызметтің қандай, кəсіпкерлік я кəсіпкерлік емес, түрінің 
жүзеге асырылып жатқанына жəне ең болмағанда бір тарап заңды 
тұлға ретінде қатысатын мүлік жалдау шартының мерзіміне 
қарамастан, шарттар жазбаша түрде жасалу керек. Қозғалмайтын 
мүлікті мүліктік жалдау шарты бойынша мемлекеттік тіркеуден 
өтуі мүмкін. 

ҚР 2007 жылдың 26 шілдесіндегі «Қозғалмайтын мүлікке 
құқықтарды жəне олармен жасалатын мəмілелерді мемлекеттік 
тіркеу туралы» Заңының 4 б. сəйкес1 жалдау құқығы міндетті 
түрде тіркеуді талап етпейді жəне тіркеу жалдаудың заттық құқық 
иесінің қалауы бойынша жүзеге асырылады. 

Азаматтар арасындағы мүлік жалдау шарты бір жылға дейінгі 
мерзімге ауызша жасала алады. Егер кейіннен мүлікті меншіктену 
құқығы жалға алушыға ауысатыны көзделген болса, шарт осын-
дай мүлікті сатып алу-сату шарты үшін қарастырылған нысанда 
жасалады. 

Мүлік жалдау шартының элементтері. Мүлік жалдау 
шартының тараптары — жалға алушы жəне жалға беруші болып 
табылады. Кейбіреулерін қоспағанда, кез-келген заңды жəне жеке 
тұлғалар жалға алушы жəне жалға беруші бола алады. Жалға 
берушілер коммерциялық жəне коммерциялық емес заңды тұлғалар 
болуы мүмкін. 

1 О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним. Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 года № 310. 
Опубликовано:»Казахстанская правда» от 9 августа 2007 года. № 123 (25368) Ве-
домости  Парламента РК, 2007 год, № 18 (2499), ст. 142
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Жалдау шарты мемлекеттік немесе əкімшілік-аумақтық  
бірліктердің атынан жасалған жағдайларда жалға берушілер 
уəкілдік берілген мемлекеттік органдар болып табылады. 

Жалға беруші (арендаға беруші) — бұл пайдалануға берілетін 
мүліктің меншіктенушісі, заңды тұлға, оған шаруашылық жүргізу 
немесе жедел басқару құқығының иесі, немесе заңмен не мүлікті 
жалға беру шартымен уəкілдік берілген басқа тұлға (мысалы 
сенімді адам, мүлікті басқарушы). 

Жалға алушы (арендаға алушы) — мүлікті уақытша иелену-
ге немесе пайдалануға, не тек қана пайдалануға алған заңды не-
месе жеке тұлға. Мысалы, станокты жалға алушыға белгілі бір 
сағаттарда немесе күндерде оның көмегімен қажетті жұмыстарды 
жасауға жəне т.б. мүмкіндік беріледі. Мүлікті жедел басқару 
құқығына ие коммерциялық емес тұлғалардың мүлікті жалға алу 
құқықтарын меншіктенуші шектей алады.  

Тараптардың құқықтары мен міндеттері басқа тұлғаларға 
жергілікті де, əмбебап та құқықтық мирасқорлық тəртібімен 
ауысуы мүмкін. Жалға берілген мүлікке меншік құқығының, 
шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығының басқа 
тұлғаға ауысуы мүлік жалдау шартын өзгертуге немесе күшін 
жоюға негіз бола алмайды. Жалға алу жалға берілген мүлікке 
ауыртпалық жүктейді. 

Азамат қайтыс болған жағдайда жалға алушының құқықтарына 
қатысты мұрагерлік трансмиссия, егер заң актілерінде немесе 
шартта өзгеше көзделмесе, жалпы ереже бойынша жүзеге асады. 
Заңды тұлғалар қайта ұйымдастырылатын, таратылатын əмбебап 
құқықтық мирасқорлық жағдайында да осы сияқты ережелерді 
басшылыққа алу қажет. 

Шарт жасасу кезінде жалға алушының жеке басының қасиет- 
тері ескерілген жағдайларды қоспағанда, жалға берушінің 
мұрагерге шарттың əрекет ету мерзімінің қалған уақытында шарт 
жасасуға кедергі болуына құқығы жоқ. 

Аренда шартының пəні (объектісі) қозғалмайтын неме-
се қозғалатын мүлік болуы мүмкін. Аренда шарты бойынша 
берілетін зат пайдалану барысында өздерінің тұтынушылық 
қасиеттерінен бара-бара, табиғи тозу жолымен айырылатын жеке-
анықталған, тұтынылмайтын заттарға немесе қалыпты пайдалану 
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жағдайларында өз қасиеттерін жоғалтпайтын объектілерге (жер 
телімі, көпжылдық егіс жəне т.б.) жатқызылу керек. 

Мүлік жалдауға кəсіпорындар мен басқа да мүліктік кешендер, 
жер учаскелері, үйлер, ғимараттар, жабдықтар, көлік құралдары 
берілуі мүмкін. Сонымен қатар басқа да заттар жалға алу объектісі 
бола алады. Заңдарда мүлік жалдауға берілмейтін немесе берілуі 
шектелген мүлік түрлері белгіленуі мүмкін. Бұл, бірінші кезекте, 
азаматтық айналымнан алынған заттарға немесе азаматтық айна-
лымда шектелген заттарға қатысты. 

Азаматтық айналымнан алып тасталынған заттар жалға 
берілмейді, ал азаматтық айналымда шектелген заттар пайдалану 
режимі жəне жалпы, оларға меншік құқығын жүзеге асыру режимі 
сақтала отырып арендаға беріле алады. 

Мысалы, азаматтық айналымда шектелген белгілі бір мүлікті 
сатып алуға рұқсат алмаған тұлға оған құқықты уақытша бер-
мей, бір жылдың ішінде оны иеліктен айыруға (оған қоса меншік 
құқығын басқа адамға беруге) міндетті (ҚР АК 252 б., 2 т.).  

Сонымен бірге, аталған норма дифференциалды түрде пайда-
лануды талап етеді. Егер тұлға кейіннен рұқсат алуды көздеп от-
ырса, онда ол оны жалға да бере алады. Болмаса азаматтық айна-
лымда шектелген  мүлікті  иелену  құқығы  жоқ  меншіктенуші  
оны  жалға кейіннен сатып алу шартымен беруі мүмкін. Азаматтық 
айналымда шектелген затқа рұқсаты жоқ тұлғаның құқықтарды 
іске асыру мүмкіндігіне осылайша баға берілуі меншіктенушінің 
алатын орнын нығайтады жəне меншіктің заңдық кепілдіктерінің 
əрекетін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кейбір, 
əсіресе табиғи объектілерді  жалға берудің өз ерекшеліктері бар.  

Үйді, жер қойнауы учаскелерін жəне басқа да объектілерді 
жалға алудың  да өз ерекшеліктері бар. Бұл жағдайда жер қойнауы 
учаскелері пайдалануға концессиялық жəне ҚР АК 541 б. 4 т. нор-
маларына сəйкес, мүлік жалдау шартымен тектес болып табыла-
тын, оның базалық ережелеріне негізделетін басқа да мəмілелердің 
негізінде беріледі. 

Мүлік жалдау объектілерінің осындай кең түсіндірмесі 
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде шарт инсти-
тутының жетілдіріліп, одақтық кезеңдегі азаматтық құқыққа жат 
шарттардың реттелген жүйесі жасалып жатқанын көрсетіп отыр. 
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Бұл жекелеген шарттардың да, бүкіл шарттық құқық жүйесінің 
де құрылысының қалыптастырылуына əсер етеді1. Жер қойнауын 
пайдаланумен байланысты жаңа шарт түрлерінде бұрын байқа-
лып жүрген анықсыздықтарды басқа шарттар бара-бара жоюда. 

ҚР АК-нің тағы бір маңызды тұсы бар. Оны батыл, үдемелі қадам 
деуге болады. Біздің пікірімізше, ол арендалық қатынастардың 
келешектегі дамуын көрсетеді. Сонымен қатар оған жалдау тура-
лы дəстүрлі түсінік тұрғысынан үйрену қиын. ҚР АК 541 б. 2 т. 
сəйкес, жалдау объектісіне сондай-ақ жер пайдалану құқығы, жер 
қойнауын пайдалану құқығы жəне егер заң актілерінде өзгеше 
көзделмесе, басқа да заттық құқықтар жатқызылуы мүмкін. 
Аталған норманың қолданылуы мүліктік құқықтар объект бо-
лып табылатын тауар айналымын əмбебаптандыруға мүмкіндік 
береді. Ресей Федерациясының Азаматтық кодексіне мұндай нор-
ма енгізілмеген. 

Əрине, мүлік жалдау шартының өтеусіз сипаты, жалпы, мін-
детті құқық нормаларының мазмұны жəне қалыптасқан шарттық 
тəжірибе оның, сатып алу-сату шартындағыдай, едеулі талабының 
тек қана өзінің пəні болып табылуына əсер етеді. 

Мүлік жалдау шартында жалға алушыға мүлік жалдау объектісі 
ретінде берілуге жататын мүлікті анықтауға мүмкіндік беретін 
мағлұматтар көрсетілу керек. Шартта мұндай мағлұматтар 
болмаған жағдайда мүлік жалдауға берілуге жататын объект ту-
ралы талап тараптармен келісілмеген, ал тиісті шарт жасалмаған 
болып есептеледі. Біздің пікірімізше, объектінің номиналды 
келісілуі ғана емес, оның толық анықталуы да іс жүзінде маңызды. 
Бұл қажеттілік, негізінде,  мүлік жалдау шартының мазмұнының 
өзінен туындап отыр. 

Аренда шартының бағасы шартқа сəйкес анықталады. Егер ол 
белгіленбесе, əдетте белгілі бір жағдайларда өндіріп алынатын 
арендалық төлем негіз ретінде алынады. 

Аренда шартының мерзімі.  Мүлік жалдау (аренда) шарты 
белгілі бір мерзімге жасалуы мүмкін (ҚР АК 545 б., 1 т.). Қазақ 

1 Жайлин Г.А. Обязательства в гражданском праве. Казахстан 2030-проблемы 
совершенствования деятельности правоохранительных органов (Материалы 
научно-практической конференции).— Алматы: НйиРИО Академии МВД Респу-
блики Казахстан, 1999.— С. 186—190. 
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СРО Азаматтық кодексінде мүлік түріне қарамастан мүлік жал-
дау шартының шекті мерзімі 10 жылдан аспау керек делінген. ҚР 
АК-інде аренданың кейбір түрлері, сондай-ақ жекелеген мүлік 
түрлерінің арендасы үшін ғана шекті мерзімдер белгіленген. 
Жоғарыда айтылғандай, жер 99 жылға дейінгі мерзімге жалға 
беріле алады. Тұрмыстық жалдау шарты бір жылдан аспайтын 
мерзімге жасалады. 

Мүлік жалдау шарты белгісіз мерзімге де жасалуы мүмкін. Бұл 
жағдайда оның мерзімі көрсетілмейді. Егер мүлік жалдау (арен-
да) шартының мерзімі белгіленбесе, əрбір тарап екінші тарапқа 
қозғалмайтын мүлікті жалдаған жағдайда — үш ай бұрын жəне 
басқа мүлікті жалдаған жағдайда — бір ай бұрын ескертіп, егер 
заң актілерінде немесе шартта өзгеше көзделмесе, мұндай шарт-
тан кез келген уақытта бас тартуға құқылы. Мысалы, тараптар 
шартта белгісіз мерзімге жасалған мүлік жалдау шартын біржақты 
бұзылуына тыйым салуды көздеуі мүмкін. 

Егер мүлікті жалдаудың шекті мерзімі белгіленсе, ал шарттың 
өзі шексіз мерзімге жасалса, ол шекті жалдау мерзімі аяқталған 
кезде автоматты түрде күшін жояды. Бұл жағдайда заң актілерінде 
белгіленген шекті мерзімнен асатын мүлік жалдау шарты ең 
жоғарғы (шекті) мерзімге жасалған болып есептеледі. Шекті жал-
дау мерзімі көзделмесе, іс жүзінде, жалға берілетін заттың қызмет 
ету мерзімін қоспағанда,  мүлік жалдау мерзімдері ешқандай жол-
мен шектелмейді. Сонымен қатар əрбір тарап өз бастамасы бойын-
ша (тараптар келісуіне қарай) шартты бұзу құқығын сақтайды. 

Мүлік жалдау (аренда) шартының мазмұны. Жалға беруші 
мүлікті жалға алушыға шарт талаптары мен мүліктің мақсатына 
сəйкес келетін күйде беруге міндетті (ҚР АК 547 б., 1 т.). Берілуге 
тиіс мүліктің күйі, бірінші кезекте, шартта белгілену керек. 
Мысалы, қойма үйлерін жалға беру кезінде олар өрт қауіпсіздігі 
талаптарына сай болуға, ішінде белгілі бір температуралық режим, 
ылғалдық сақталуға жəне т.б. тиіс. 

Егер шарттың өзінде мүліктің күйіне қойылатын талап бел-
гіленбесе, ол мүліктің мақсатына жəне мүлік пайдаланылатын 
мақсаттарға қарай нақтыланады. Алайда бұл сатып алу-сату шар-
ты бойынша заттың қажетті сапасын анықтауға қарағанда едəуір 
күрделі. Жалға берілетін мүліктің күйіне қойылатын талаптар 
көбінесе субъективті сипатта болады. 
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Оларды ұйғармаған тараптардың арасында шешілуі қиын 
қарама-қайшылықтар туындауы мүмкін. Сондықтан, егер жалға 
алушы мүліктің белгілі бір қасиеттерінің болғанын қаласа, ол бұл 
туралы жалға берушімен қосымша келісуге тиіс. 

Мүлік кемшіліктерсіз болуға тиіс немесе кемшіліктер шарт-
та ескеріледі. Кейбір жағдайларда, əрине, заттың кемшілігі 
үшін жауапкершілік туралы мəселе өзгеше шешілуі мүмкін. 
Жалға берілетін заттың кемшіліктерін оны қарау немесе жалға 
алынғаннан бұрын анықтауға мүмкіндік болған, жалға алушы 
аталған мүлікті пайдаланған жəне оның кемшіліктерін білген 
жəне т.б. жағдайларда жалға берушіге заттың кемшіліктері үшін 
жауапкершілік жүктелмейді. 

Заттың кемшіліктерін мүліктің пайдаланылу салдарынан 
міндетті түрде нашарлауынан ажырата білу керек. Сондықтан 
бірнеше жыл пайдаланғаннан кейін мүліктің күйін тиісінше деп 
қана емес, қанағаттанарлық деп атауға да келмей қалады. Бұл 
шарттың екі тарапының да белгілі бір шешімдерді қабылдауын 
жəне белгілі бір əрекеттерді орындауын талап етеді. Сол себеп-
тен А.А.Иванов: «мүліктің тиісті күйін қамтамасыз ету міндеті зат 
жалға алушыға, əдетте, шарт жасала салысымен берілсе де, жалдау 
мерзімі аяқталғанға дейін əрекет етеді»1,— дейді. Ол мүлік жал-
дау шартының тараптарына үлестіріледі. Оған жалға алушы мен 
жалға берушінің құқықтары мен міндеттерін қарастыру арқылы 
көз жеткізуге болады. 

Мүлік жалға барлық керек-жарақтарымен жəне өзіне тиісті 
құжаттарымен (мүліктің жиынтықтылығын, қауіпсіздігін, сапа-
сын жəне т.б. растайтын құжаттарымен) бірге беріледі. Яғни, бұл 
арада мүлікке құқық белгілейтін құжаттар, мысалы, қозғалмайтын 
мүлікті сатып алу-сату шарты емес, мүлікті пайдалану үшін 
қажетті құжаттар туралы сөз қозғалып отыр. Шартта құжаттардың 
жалға берушіде қалатыны жəне жалға алушының олармен таны-
са алатыны қарастырылуы мүмкін, жəне де құжаттар мен керек-
жарақтар берілмеген болса жəне жалға алушы оларсыз мүлікті 
мақсатына сəйкес пайдалана алмаса немесе шарт жасасу кезінде 
алуды көздеген мүмкіндіктерінен едəуір мөлшерде айырылса, ол 

1  Гражданское право. Учебник. Часть ІІ / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толсто-
го.— М.:  «Проспект», 1997.— С. 158.
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жалға берушінің осындай керек-жарақтар мен құжаттарды беруін 
немесе шарттың бұзылуын талап ете алады. 

Алайда, жоғарыда айтылғандар жалға алушының құжаттар 
мен керек-жарақтарды жалға берушінің мүлікті пайдалану 
мүмкіндігінің бар-жоғына, ол үшін қолайлы салдардың орын алу-
алмауына қарамастан оларды бермеген жағдайларда талап етуі 
мүмкін. 

Жалға беруші мүлікті шартта көзделген мерзімде беруге 
міндетті, ал егер шартта мерзім көрсетілмесе, ол қисынды уақыт-
та берілуге тиіс. Егер жалға беруші мүлікті бермесе, жалға алу-
шы сол мүлікті ҚР АК 355 бабына сəйкес сұрауға немесе шарт-
ты бұзуды талап етуге құқылы. Екі жағдайда да жалға алушының 
өзіне келтірген зиянның өтелуін талап етуге құқығы бар. 

Зат берілгеннен кейін меншіктенуші оны меншіктену құқы-
ғымен байланысты тиісті ауыртпалықтарды сақтайды. Сондықтан, 
жалпы, меншіктенуші жалға берілген мүліктің күйі үшін жауап-
ты болып қалады. Сонымен бірге жалға алушының да заттық-
құқықтық құзіреттіліктерінің бар екендігін ескермеуге болмай-
ды, соның салдарынан меншіктенушінің ауыртпалықтары өзіне 
тиесілі мүлікті иелену жəне пайдалану кезіндегідей болмай-
ды. Алайда, мүлікті ұстап-тұту ауыртпалығын үлестіру туралы 
мəселе белгілі бір объектіге заттық құқықтық құзіреттіліктердің 
меншіктенушімен қатар басқа адамдарда да пайда болатын 
жағдайлар үшін анық шешілмеген. 

Мүлік жалдау (аренда) шарты бойынша мүлікті ұстап-тұту 
міндеті тараптарға былайшы үлестіріледі. Жалға беруші жалға 
берілген мүлікке тараптармен келісілген мерзімдерде, егер заң 
актілерінде немесе шартта өзгеше көзделмесе, өз есебінен күрделі 
жөндеуді жүргізуге міндетті. Жалға алушы жауап бермейтін мəн-
жайларға байланысты пайда болып, шұғыл қажеттілік туғызған 
жөндеуді, егер заң актілерінде немесе шартта өзгеше көзделмесе, 
жалға беруші өз есебінен жүргізеді. Егер заң актілерінде неме-
се шартта өзгеше көзделмесе, жөндеу қисынды мерзім ішінде 
жүргізілуге тиіс (ҚР АК 552 б. 2 т.). 

Азаматтық кодекстің келтірілген нормасының мағынасына 
сəйкес жалға беруші жөндеуді кейінге қалдыруға болмайтын 
қажеттіліктен туындаған жағдайда  жəне  мүліктің  ақауының  
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пайда болуында жалға берушінің кінəсі жоқ, мысалы, өндірістік 
ақаулар анықталған жəне т.б. жағдайларда жүргізуге міндетті. 

Шарт жасасу кезінде жалға беруші жалға алушыға үшінші 
тұлғалардың жалға берілетін мүлікке барлық құқықтары (серви-
тут, кепілге беру құқығы жəне т.б.) туралы ескертуге тиіс. Атап 
айтқанда, бірінші кезекте, оған мүлікке қатысты жүктелген заттық 
құқықтар туралы мəлім етілу керек. Мүлікті жалға беру үшінші 
тұлғалардың сол мүлікке құқықтарын тоқтатуға немесе өзгертуге 
негіз бола алмайды.  

Алайда бірқатар жағдайларда құқықтардың бəсекелесуінен 
құтылу мүмкін емес. Бұл жағдайда бір субъектінің құқық-
тарының екіншісінің құқықтарынан басымдылығы туралы 
мəселені шешу қиынға соғады. Мысалы, шарттағы талап-
тар сақталған жағдайда, жалға алушының иелену құзірет-
тілігінің меншіктенушінің иелену құзіреттілігінен басым 
болатындығы сөзсіз. Басқа жағдайларда белгілі бір заттық 
құқықтың басымдылығын анықтаудың жанама критерийлері 
оның бастапқылығы (үлкендігі), басқа заттық құқық иесінің 
алақолдығы жəне т.б. болып табылады. 

РФ АК-інде бəсекелесуші құқықтардың басымдылығы туралы 
мəселеге толығырақ регламент белгіленген. Егер затты бірнеше 
борышкер алуға ниеттенсе, онда зат біреуіне берілгеннен кейін, 
қалғандарының қалауы жоққа шығарылады. Егер зат берілмеген 
болса, міндеттемесі бұрынырақ туындаған құқық иеленушінің, 
ал егер оны анықтау мүмкін болмаса — талапты ертерек берген  
құқық иеленушінің құзіреттілігі басым болады (РФ АК 398 б.). 
ҚР АК 355 бабында құқықтық критерий көрсетілмей, оның тек 
артықшылығы туралы ғана айтылған.  

Жалға алушылардың əрқайсысына затты белгіленген уақытта 
ғана пайдалану құқығын беретін бірнеше мүлік жалдау шарты жа-
салуы мүмкін. Жалға беруші мұндай шарттардың жасалуы тура-
лы мəселені өз қалауы бойынша шешеді жəне шектеулі пайдала-
ну құқығына ие ешбір жалға алушы жалға берушіге, егер белгілі 
бір жалға алушының құқықтары мен мүдделеріне қол сұғушылық 
жағдайы орын алмаса,  қандай да бір шағым бере алмайды. 

Жалға берушінің негізгі құқығы жалға берілген мүлікті 
пайдаланғаны үшін ақы талап ету құқығы болып табылады. 
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Сонымен қатар жалға беруші, əрине, жалға алушыдан оның 
қалған барлық міндеттерін орындауын талап етуге құқылы. 

Жалға алушы өзіне жалға берілген мүлікті шарт талаптарына 
сəйкес, ал егер шартта мұндай талаптар көзделмесе — мүліктің 
мақсатына сəйкес пайдалануға міндетті.  

Аталған міндет жалға берушінің жалға берілген мүліктің 
мазмұны бойынша міндетіне қатысты қамтамасыз етушілік мін-
дет болып табылады. Сондай-ақ жалға беруші үшін шарттың 
əрекет ету мерзімінің ішінде мүліктің пайдаланылуы белгілі бір 
əдіспен шектелген болуы тиімді. Мысалға, жалға берілген құрал-
жабдықты асыра күшейтіп пайдаланудың нəтижесінде оның 
уақытынан бұрын тозу қаупі туындауы мүмкін жəне т.б. 

Егер жалға алушы жалға берушінің жазбаша ескертуіне 
қарамастан, мүлікті шартқа немесе мүліктің мақсатына  сəйкес   
пайдаланбаса, жалға беруші шартты бұзуды жəне мүлікті қайта-
руды талап ету құқығына ие болады.  

Егер оған жалға берушінің əрекеттері залал келтірсе, ол сол 
залалдың ҚР АК 350 бабына сəйкес өтелуін талап ете алады. 
Жалға беруші жалға алушының өз міндеттерін басқаша бұзған 
жағдайларында да залалдың өтелуін талап етуге құқылы, алай-
да жалға алушының мүлік жалдау шарты бойынша,  егер  ол  
кəсіпкерлік сипатта болмаса, жауапкершілігі əрдайым кінəға 
негізделген. 

Қазіргі кезде Азаматтық кодексте жалға алушының жалға 
алған мүлкін иелену шектері анық көрсетілген. Жалға алу-
шы жалға берушінің келісімімен жалға алған мүлкін қосымша 
жалға (субарендаға) беруге, мүлік жалдау шарты бойынша өзінің 
құқықтары мен міндеттерін беруге (қайта жалға беруге) құқылы. 

Жалға алушы жалға алған мүлкін өтеусіз пайдалануы, сондай-
ақ сол құқықтарды кепілге беруі жəне шаруашылық серіктестік-
тердің, акционерлік қоғамдардың жарғылық капиталына салым 
ретінде немесе егер заң актілерінде өзгеше көзделмесе, өндірістік 
кооперативке жарна ретінде салуы мүмкін. Мүлікті пайдалану 
бойынша мұндай құзіреттіліктер тікелей шартта көзделуі мүмкін. 
Аталған жағдайлардың барлығында, қайта жалдауды қоспағанда, 
шарт бойынша жалға берушінің алдындағы жауапкершілік жалға 
берушіге жүктеледі. 
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Мүлікті басқа адамдарға беру туралы шарт мүлік жалдау 
шартының өзінің мерзімінен асатын мерзімге жасалмайды. 
Қосымша жалға беру (субаренда) шартының əрекет етуі негізгі 
мүлік жалдау шартына байланысты. Егер мүлік жалдау шарты 
заңдарда көзделген негіздер бойынша жарамсыз деп табылса, оған 
сəйкес жасалған қосымша жалдау шарты да жарамсыз болып та-
былады (ҚР АК 560 б.). Аталған норманың мазмұны бойынша, 
негізгі мүлік жалдау шартының əрекетіне тек қосымша жалдау (су-
баренда) шартының ғана емес, барлық өндірістік қатынастардың 
да, яғни мүлікті, кепілді өтеусіз пайдалану жəне басқалардың 
жағдайы байланысты.  

Жалға алушы жалдау (арендалық) төлемін дер кезінде төлеуге 
міндетті. Ол оны төлеудің есептеу тəртібіне, жалдау үшін төлемді 
жүзеге асырумен байланысты басқа да міндеттерді орындауы-
на қатысты тəртібі мен талаптарын сақтауға тиіс. Ақшалай есеп 
айырысулар жүргізілген жағдайда Қазақстан Республикасындағы 
ақша айналымының режимі сақталу керек. 

Егер төлеудің басқа түрі жүзеге асырылса, мұндай қатынастарға 
сатып алу-сату, мердігерлік, өтелмелі қызмет көрсету шарттары 
туралы нормалар қолданылуы мүмкін. Бұны жалға алушының 
жалдаудың ақысын төлеу бойынша міндетін жалпы түрде 
регламенттейтін нормалардың мағынасынан байқауға болады.  

Заңдардың өзінде дəл осы сияқты сілтемелік нормалар жоқ 
жəне мүлік жалдау шартында көбінесе жалдау ақысын төлеу 
тəртібі нақтылану керек. Егер шарт бойынша ақы төлеу тəртібі мен 
жағдайлары белгіленбеген болса, онда орташа нарықтық парамет-
рлер қолданылады (ҚР АК 385 б. 3 т.). Сонымен қатар тараптардың 
мүдделері де ескерілу керек. 

Жалға берілген мүлікті пайдаланғаны үшін ақы, егер біркелкі 
емес, сапасы бірдей жəне т.с.с. болмаса жалға алынған мүліктің 
барлығына белгіленеді. Мүліктің жекелеген құрамдас бөліктерінің 
қандай да бір ерекшеліктері өнімдірек болып табылса, жалға 
алушыға қосымша табыс алуға мүмкіндік берсе, олар үшін жеке 
ақы белгіленуі мүмкін. 

ҚР АК 546 б. сəйкес жалға алу ақысы келесі түрлерде белгілене 
алады: 

1) мерзімдік немесе біржолғы енгізілетін төлемдердің тұрлаулы 
сомасында белгіленген түрде;
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2) жалданылған мүлікті, өнімді, жемістерді немесе кірістерді 
пайдалану нəтижесінде алынған белгілі бір үлес түрінде;

3) жалға алушының белгілі бір қызмет көрсетулері түрінде;
4) жалға алушының шартта келісілген затты жалға берушінің 

меншігіне немесе жалдауына беруі түрінде;
5) жалға алушыға жалданылған мүлікті жақсарту жөнінде 

шартта келісілген шығындарды жүктеуі түрінде.  Жалға алушы 
мен жалға беруші шартта мүлікті пайдаланғаны үшін төленетін 
ақының аталған түрлерінің бірнешеуінің үйлесімін немесе басқа 
төлем түрлерін қарастыруы мүмкін. 

Егер шарттың өзінде жалдау ақысының нақты түрі (нысаны) 
анықталмаса, ол ақшалай түрде төленеді.

Шартта тікелей шектеу қойылмаған болса, мүлікті пайдаланғаны 
үшін төлемнің мөлшерлері жылына бір реттен артық емес рет 
өзгеруі мүмкін. Шарттың кез-келген өзгертулері (ҚР АК 401 б. 
1 т.) тараптардың келісуімен жасалады, бірақ ҚР АК 456 б. 3 т. 
мағынасына сəйкес, жалға беруші бағаны өзгертуге негізі бар 
болған жағдайда жалдау төлемінің мөлшерін өзгертуді талап етуге 
құқылы.   

Бұл жағдай жалға беруші жалдау төлемінің орташа нарықтық 
мөлшері күрт жоғарылауының салдарынан едəуір шығын шек-
кенде орын алуы мүмкін. Заң актілерінде жекелеген мүлік жалдау 
түрлері, сондай-ақ жекелеген мүлік түрлері үшін ақы мөлшерін 
қайта қарастырудың басқа ең қысқа мерзімдері көзделген. 
Орталықтандырылып белгіленетін бағалар мен тарифтер өзгерсе, 
жалдау ақысы келісусіз жəне ешқандай уəжсіз біржақты (бір 
тараптың талабы бойынша) қайта белгіленуі мүмкін. ҚР АК 546 
б., 4 т. мағынасына сəйкес, жалдау ақысының мөлшерін қайта 
белгілеуді талап ету құқығы екі тарапқа да, жалға берушіге жəне 
жалға алушыға беріледі. 

Жалдау тарифтерінің орталықтандырылып өзгертілетін баға-
лары жоғарылаған жағдайда жалға беруші жалдау ақысын қайта 
қарастыруды талап ететіні анық. Сəйкесінше, жалға алушы жалдау 
ақысын төмендетуді талап ете алады. 

Шартта мүлікті пайдаланғаны үшін жалдау ақысы өзгерту 
құқығынсыз шарттың толық əрекет ету мерзіміне белгіленетіні 
көзделуі мүмкін. Жалдау ақысы мөлшерінің өзгертілуін оның ұзақ 
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мерзімді міндеттемелердегі төлем валютасының инфляциясына 
(басым жағдайларда бұл тенге болып табылады) байланысты ин-
дексациялануынан айыра білу керек (282 б. 3 т.). 

Жалға алушы, сəйкесінше, егер өзі жауап бермейтін жағ-
дайлардың себебінен шартта көзделген пайдалану жағдайлары не-
месе мүліктің жай-күйі едəуір нашарласа, жалдау ақысын азайту-
ды талап етуге құқылы. Мүлікті пайдалану жағдайлары, мысалы, 
жалға беруші мүлікті бөлшектеп күрделі жөндеуден өткізгендіктен, 
оны қосымша басқа адамдарға жалға бергендіктен нашарлауы 
мүмкін. Мүліктің жай-күйінің нашарлағаны үшін айып жалға 
алушыға жүктелмеу керек. Осылайша, жалға алушының аталған 
құқығы жалға алушы жалға алған мүлкін ұстап-тұту міндетін 
орындаған жағдайда туындайтын болады (оның мазмұы төменде 
қарастырылған).  

Жалға берілген мүліктің кемшіліктері анықталған кезде жалға 
алушы жалға берушіден өз таңдауы бойынша мыналарды талап 
етуге құқылы: 

1) мүліктің кемшіліктерін тегін жоюды; 
2) жалдау ақысын сайма-сай азайтуды; 
3) аталған кемшіліктерді жоюдан шеккен шығындар сомасын 

мүлікті пайдаланғаны үшін ақыдан ұстап қалуды. Бұл жағдайда 
жалға алушы ол туралы жалға берушіге алдын ала мəлімдеуге 
міндетті; 

4) шартты мерзімінен бұрын жоюды. 
Жалға алушының талаптары немесе оның мүліктің кемші-

ліктерін жалға берушінің есебінен жою ниеті туралы мəлім етілген 
жалға беруші жалға алушының келісімімен жалға берілген мүлікті 
кідірместен тиісінше күйдегі басқа мүлікке ауыстыруы немесе 
мүліктің кемшіліктерін тегін жоюы мүмкін. 

Егер қабылданған шаралар (кемшіліктерді жоюға жұмсалған 
шығындарды мүлікті пайдаланғаны үшін ақыдан ұстап қалу) жалға 
алушыға келтірілген шығындарды өтемесе, ол шығындардың 
өтелмеген бөлігін өтеуді талап етуге құқылы. Бұл орайда жалға 
алушыға мүлік жалдау шартының күшін мерзіміне дейін жою 
құқығы жалға беруші кемшіліктері бар мүлікті беру арқылы оның 
құқықтарын едəуір кеміткен жағдайда беріледі. 

Жалға алушы мүлікті пайдаланғаны үшін ақы төлеу мерзімін 
едəуір бұзған жағдайда жалға беруші жалға алушыға жедел санк-
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цияларды қолдана алады. Ол жалға алушыдан ақыны мерзіміне 
дейін төлеуді талап етуге құқылы. Төлеу мерзімін жалға беруші 
белгілейді. Бұл жағдайда оның қатарынан екі мерзімнен астам 
уақыттың  ақысын талап етуге құқығы жоқ. 

Жалға алушының жалға алған мүлікті пайдалануының 
нəтижесінде алған өнімі, жемістері жəне басқа да табыстары, егер 
заң актілерінде немесе шартта өзгеше көзделмесе, оның меншігі 
болып табылады. 

Жалға алушы мүлікті тиісті күйде ұстауға, өз есебінен ағымдары 
жөндеуді жүргізуге жəне егер заң актілерінде немесе шартта 
өзгеше көзделмесе, мүлікті ұстап-тұтыну шығындарын мойнына 
алуға міндетті. 

Жалға алушының мүлікті тиісті күйде ұстау бойынша міндет-
тері шарттың əрекет ету мерзімінің ішінде меншіктенушінің тиісті 
міндеттерінің бір бөлігі оған ауысатынын білдіреді. Соның сал-
дарынан жалға алушы мүлікті жұмыс күйінде ұстауға қажетті 
əрекеттерді орындауға міндетті. Мысалы, қозғалтқыштың майы 
ауыстырылуға, жұмыс аяқталғаннан кейін механизмнің жұмысшы 
бөлшектері тазалануға, егер арнайы салқындатқыш сұйықтық 
қолданбаса жəне агрегат жылы бөлмеде орнатылмаса, радиатордың 
суы тəуліктің салқын мерзімінде құйып алынуға тиіс жəне т.б. 

Ағымдағы жөндеудің мазмұны көптеген əрекеттерді қамтуы 
мүмкін. Ол механизмдегі кейбір бөлшектерді ауыстыруға, су 
құбырынан судың ағуын тоқтатуға, істен шыққан электр розетка-
ларын, сөндіргіштерін ауыстыруға бағытталады. Сонымен бірге 
ағымдағы жөндеу кезінде жалға алынған мүліктің негізгі торап-
тары (бөлшектері), агрегаттары, құрылыстары кешенді түрде  ау-
ыстырылмайды. Осылайша, мүлікті жалға беру кезіндегі тозуы 
жойылмайды. Ағымдағы жөндеудің мақсаты мүліктің жағдайын 
тиісті (дұрыс) күйде ұстау болып табылады. Шартта жалға 
алушыға жалға алынған мүлікті күрделі жөндеуден өткізу міндеті 
де жүктелуі мүмкін. 

Сонымен бірге, жоғарыда айтылғандай, жалға алушы мүлікті 
ұстап-тұту бойынша шығындарды мойнына алуға міндетті. Олар, 
бірінші кезекте, сыртқы факторларға байланысты. Мысалы, 
ғимаратты пайдалану кезінде міндетті түрде электр энергия-
сына, газға, ыстық, суық суға, суағарларға шығын жұмсалады. 
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Мүлікті ұстап-тұтуға шығынның жұмсалуы оның пайдаланылуын 
қамтамасыз ететін ұйымдастыру шараларымен байланысты. 

Сондықтан жалға алынған мүлікті ұтымды пайдалануға мүдделі 
жалға алушы оларды өз бетінше мойнына алуға тиіс. Мысалға, 
ол газға, ыстық жəне суық суға есептегіш құралдарды орнатуды 
талап етуі мүмкін жəне оларды үнемдеу үшін тиісті шараларды 
қабылдайды. 

Мүлікті ұстап-тұту бойынша шығындарды құрамына қарай 
міндетті жəне қосымша шығындарға бөлуге болады. Мүлікті 
тікелей жалға алушының пайдалануымен байланысты шығындар 
міндетті деп аталады (мысалы, электр энергиясына жұмсалатын 
шығындар). 

Егер жалға алушы жалға алынған мүлікті тек қана ұстап-тұтумен 
айналысатын маманды жалдап алуды, мүлікті сақтандыруды жəне 
т.б. ұйғарса, бұл қосымша шығындар болып есептеледі. Мүлікті 
ұстап-тұту шығындарының міндетті жəне қосымша болып 
бөлінуінің мазмұны бойынша міндетті шығындар тікелей шартта 
ескеріледі жəне жалға беруші оларды мойнына алуды жалға алу-
шыдан талап ете алады. Қосымша шығындарды жалға алушы өзі 
қарастырады жəне кейіннен олардың кейбіреулерін жоюы мүмкін. 

Жалға алушының аталған міндеттерін жалға берушінің 
мүдделерін едəуір бұза отырып орындамауы оған мүлік жалдау 
шартын мерзіміне дейін бұзу құқығын береді. 

Жалға беруші жалға алушыға ҚР АК 533 б. белгіленген 
міндеттерін орындау қажеттігі туралы жазбаша хабарлауға, 
сондай-ақ жалға алушыға міндеттемені қисынды мерзімде орын-
дау мүмкіндігін беруге міндетті. 

Өз кезегінде, жалға алушы да жалға берушіден өзінің жалға 
берілген мүлікті ұстап-тұту міндеттерін орындауын талап етуге 
құқылы. Жалға берушінің күрделі жөндеу бойынша міндеттерін 
орындамауы мыналарды өз таңдауы бойынша жүзеге асыруға 
құқық береді: 

1) жөндеуді өз күшімен жүргізуге жəне жалға берушіден 
жөндеудің құнын өндіріп алуға; 

2) жөндеудің құнын шарт бойынша төлемге қосып есептеуге; 
3) шарт бойынша ақыны тиісінше азайтуын талап етуге; 
4) шарттан бас тартуға. 
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Жалға алушының мүлікті жақсартуға құқығы бар. Мүлікті 
жақсарту бөлек-бөлек жүргізілсе, ол оларды жалға берушінің 
келісімінсіз жасауға құқылы. Бөлінетін жақсартулар, егер шартта 
өзгеше көзделмесе, жалға алушының меншігі болып табылады. 
Бөлінетін жақсарту деп мүліктің өзіне зиян тигізбей оқшаулауға 
болатын жақсартуларды айтады. 

Бөлінбейтін (мүлікке зиян тигізбей бөліп алуға болмайтын) 
жақсартулардың өндірісіне меншіктенушінің келісімі қажет. Жалға 
алушы өз қаражаттары есебінен жəне жалға алушының келісімінсіз 
жақсартуларды жасаса, ол шарттың күші жойылғаннан кейін осы 
жақсартулардың құнын өндіріп алуға құқылы, себебі шартта өзгеше 
көзделмеген. Ажыратуға болмайтын жақсартуларға ғимаратқа 
қосымша күрделі құрылысты, қабырға беттерін көркемдік лепка-
мен əшекейлеуді жəне т.б. жатқызуға болады. 

Жалға алушы жалға берушінің келісімінсіз жасаған ажыратуға 
болмайтын жақсартулардың құны, егер заң актілерінде немесе 
шартта өзгеше көзделмесе өтелмейді. 

Мүлік жалдау шарты тоқтатылғаннан кейін жалға алушы жалға 
берушіге мүлікті қалыпты тозуды ескере отырып алған күйде не-
месе шартта көзделген күйде қайтаруға міндетті. 

Егер шарттың мерзімі аяқталғаннан кейін қайтарылып жатқан 
мүліктің күйі заңдарда немесе шартта белгіленген талаптарға сай 
болмаса, жалға алушы жалға берушіге келтірген зиянның орнын 
толтырады. Жалға берілген мүлік шартта көзделген қызмет ету 
мерзімінен бұрын істен шықса, егер шартта өзгеше көзделмесе, 
жалға алушы жалға берушіге мүліктің қалдық құнын өтеуге 
тиіс.  Алайда, мүлік қызмет ету мерзімінен бұрын істен шыққан 
жағдайда мүлікке қасақана зиян келтірілмеуін ескеру қажет. Соның 
нəтижесінде, жалға алушы жалға берушіге мүлік істен шыққан 
кезде ие болған құнын ғана қайтаруға міндетті. 

Егер жалға алушы жалға алынған мүлікті қайтармаса, не-
месе оны уақытында қайтармаған болса, жалға алушы мүлікті 
кешіктірілген уақыттың ішінде пайдаланғаны үшін ақы төлеуін 
талап етуге құқылы. Аталған ақы жалға берушіге келтірілген зи-
янды өтемеген жағдайларда, олардың орнын толтыруды талап ете 
алады. Жалға алушыға мүлікті уақытында қайтармағаны үшін 
жалпы ереже бойынша айыппұл салынуы жəне егер шартта өзгеше 
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көзделмесе, айыпақыдан астам толық сомада ақы өндіріп алынуы 
мүмкін. 

Мүлік жалдау шартында жалға алынған мүліктің жалға 
алушының меншігіне тараптардың келісуімен анықталған талап-
тармен ауысуы көзделуі мүмкін. Егер жалға алынған мүлікті сатып 
алу талабы шартта көзделмесе, ол тараптардың қосымша келісуімен 
белгілене алады. Бұл жағдайда тараптар мүлікті пайдаланғаны 
үшін бұрын төленген ақының сатып алу құнына қоса есептелуі ту-
ралы келісуге құқылы.  

Сонымен, жалға алушыға жалға алынған мүлікке құқықтарын 
меншік құқығын қорғаумен қатар қорғау құқығы қамтамасыз 
етіледі. Өздерінің күштеу əрекеттерімен жалға алынған мүлікке 
ешқандай құқықтары жоқ үшінші тұлғалар жасайтын мүлікті 
пайдалану кезіндегі тəртіпсіздіктері үшін жауапкершілік жалға 
берушіге жүктелмейді. Сол себептен, егер тəртіпсіздік жасау 
əрекеттері жалға берушімен қандай да бір жолмен рұқсат етілген 
болса, мұндай жағдайларда ол да жауапқа тартылады. Барлық 
жағдайларда жалға алушының талап беруге жəне басқа да жолмен 
өз атынан өзіне тиісті құқықтарын қорғауға құқығы бар. 

Жалпы, жалға беруші мен жалға алушының құқықтары осын-
дай. Басқа кез-келген азаматтық-құқықтық шарт сияқты, мүлік 
жалдау шарты оны тараптар тиісінше орындағаннан кейін күшін 
жояды. 

Егер жалға беруші тарапынан қарсылық болмаған жағдайда 
жалға алушы шарттың мерзімі біткен соң да мүлікті пайдалана 
беретін болса, шарт нақ сондай талаптармен белгісіз мерзімге қайта 
жаңартылған деп есептеледі. Бұл орайда тараптардың əрқайсысы 
қозғалмайтын мүлікті жалға алған кезде, егер заң актілерінде не-
месе шартта өзгеше көзделмесе, бұл туралы басқа тарапқа кем де-
генде үш ай бұрын жəне өзге мүлікті жалға алған кезде — бір ай 
ішінде жазбаша түрде ескерте отырып, шарттан кез келген уақытта 
бас тарта алады. 

Шартты жаңа мерзімге жасасу үшін жалға алушының артық 
құқығы болуға тиіс. Ол үшін жалға алушы бұрынғы шарт бой-
ынша міндеттерін тиісінше орындау керек. Осы талап сақталған 
жағдайда жалға алушының мүлік жалдау шартын басқа талаптар-
мен жаңа мерзімге жасасуға басқа адамдардан артық құқығы бар. 
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Осылайша, егер басқа жалға алушы тиімдірек талаптарды ұсынса, 
бұрынғы жалға алушы өзінің мүлік жалдау шартын жасасуға артық 
құқығынан айырылады. 

Өзінің құқығын пайдалану ниеті бар жалға алушы жалға 
берушіге шарт жасағысы келетіндігі туралы жазбаша түрде ха-
бар беруге міндетті. Хабар мүлік жалдау шартында көрсетілген 
мерзімде, ал егер мұндай мерзім көрсетілмесе, шарттың мерзімі 
аяқталғанға дейінгі қисынды мерзім ішінде беріледі. Мүлік жал-
дау шарты жаңа мерзімге жасалған кезде шарттың талаптары 
тараптардың келісуімен өзгертілуі мүмкін. Егер жалға беруші 
шартты жаңа мерзімге жасасу жөнінде жалға алушыдан бас тарт-
са, бірақ шарт мерзімі біткен күннен бастап бір жылдың ішінде 
басқа тұлғамен мүлікті жалдау шартын жасаса, жалға алушы өз 
таңдауы бойынша сотта осы жасалған шарт бойынша құқықтар 
мен міндеттерді өзіне ауыстыруды жəне өзімен шарт жасасуды 
жаңартудан бас тарту арқылы келтірілген залалды өтеуді, не тек 
залалды өтеуді талап етуге құқылы. 

Мүлік жалдау шарты тараптар келісімімен кез келген уақытта 
бұзылуы мүмкін. Сонымен қатар, ол тараптардың біреуінің тала-
бы бойынша бұзыла алады. Жоғарыда аталған жағдайлардан басқа 
жалға берушінің бастамасымен шарт мына жағдайларда бұзылуы 
мүмкін: 

а) егер жалға алушы мүлікті пайдаланғаны үшін шартта 
белгіленген төлем мерзімінің өтуі бойынша екі реттен астам төлем 
жасамаса; 

б) егер жалға алушы жалға алу шартында белгіленген мерзімде 
мүлікті күрделі жөндеуден өткізбесе, ал ол шартта көрсетілмеген 
жағдайда — заң актілеріне немесе шартқа сəйкес күрделі жөндеу 
міндеті жалға алушыға жүктелген жағдайларда, оны қисынды 
мерзімде өткізбесе, мүлікті жалға алу шарты бұзылып, мүлік жалға 
берушіге қайтарылуы мүмкін. 

Шарт өз талабы бойынша мерзіміне дейін бұзу жағдайларының 
барлығында жалға беруші жалға алушыға өзінің міндеттемесін 
қисынды мерзім ішінде орындау мүмкіндігін беруге тиіс. 

Шарт төмендегі жағдайларда жалға алушының талап етуімен 
бұзылуы мүмкін: 
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а) жалға беруші мүлікті жалға алушыға пайдалануға бермеген, 
не мүлікті шарт талаптарына немесе мүліктің мақсатына сəйкес 
пайдалануға кедергі жасаған; 

ə) жалға беруші өзіне жүктелген мүлікті күрделі жөндеу мінде-
тін шартта белгіленген мерзімде, ал ол шартта болмаған жағдайда 
— қисынды мерзімде жүргізбеген; 

б) жалға алушыға берілген мүлікте оны пайдалануға кедергі 
келтіретін кемшіліктер болып, оны шарт жасалған кезде жалға 
беруші ескертпеген, жалға алушыға алдын ала белгілі болмаған 
жəне мүлікті көрген немесе шарт жасаған кезде оның ақаусызды-
ғын тексерген кезде оның байқалуы мүмкін болмаған;  

в) мүлік жалға алушы жауап бермейтін мəн-жайларға байла-
нысты пайдалану үшін жарамсыз күйде болған. 

§ 2. Мүлік жалдау шартының жекелеген түрлері

Мүлік жалдау (аренда) шартының түрлері туралы бұрынырақ 
айтылған болатын. ҚР АК бекітілген мүлік жалдау шарттарының 
түрлерге бөлінуінде анық жіктемелік критерий жоқ. Демек, 
негіз ретінде көбінесе қазіргі заманғы экономика секторларында 
қалыптасатын жалдау қатынастарын барынша толығырақ қамту 
қажеттігі алынған. 

Бір қарағанда, кейбір жағдайларда жекелеген жалдау түрін 
бөліп шығару негізі ретінде шарт жасасудың пəні болып табыла-
тын мүлік алынады. Кəсіпорындардың, үйлер мен ғимараттардың, 
көлік құралдарын, тұрғын үйді жалға алу осы белгі бойынша бөліп 
көрсетіледі. Сонымен бірге, бұл олардың арасындағы жалғыз ғана 
айырмашылық емес, олардың арасында субъектілік құрамы, өзіндік 
мазмұны, тəуекелдердің тараптар арасында үйлесуі, кəсіпкерлік 
не кəсіпкерлік емес болуы бойынша айырмашылықтары бар. 
Бұл айтылғандардың барлығы жекелеген мүлік жалдау (аренда) 
түрлеріне, лизингке, тұрмыстық жалға алуға, жерді жалдауға жəне 
т.б. қатысты. 

Бұл жағдайда жіктеу өзіндік мақсат болып табылмайды. Мүлік 
жалдау шарттарының барлық түрлері жіктеліп қойған шарттар 
жіктемесінің шеңберіне сиып отыр. Алайда қазіргі кезде заңдарда 
ұсынылған жаңа жалдау түрлерінің ерекшеліктерін тікелей тал-
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дау  іс жүзінде қажет, себебі олардың əрқайсысы қоғамның 
экономикалық қатынастарының белгілі бір бөлігінің реттеу 
қызметін өзінше атқарады. 

Бұған қоса, алғашқы кездерде ең болмағанда заң жүзінде 
бекітілген мүлік жалдау (аренда) түрлерін тұрақты жіктемей, 
олардың ұғымын, элементтерін жəне мазмұнын рет-ретімен 
қарастырып қана қойған жөн сияқты. 

Егер кейіннен аренданың толығырақ зерттеуді қажет ететіні 
анықталса, оның іс жүзінде қолданылып жүрген, бірақ АК норма-
ларымен бекітілмеген формаларының маңызы жоғарылап, жекеле-
ген мүлік жалдау түрлерінің арасында байланыстың бар екендігі 
айқындалса, онда жалдау шарттарының алуан түрлілігін анықтау 
бойынша əрі қарай зерттеу жүргізуге болады. 

Енді жекелеген мүлік жалдау түрлерін қарастыруға көшейік. 
ҚР АК-інде мүлік жалдау (аренда) туралы жалпы ережелерден 
кейін лизинг жөніндегі нормалар орналастырылған (565-572 б.б.). 
Бұл кездейсоқ емес болу керек. Оның себебі, қазіргі нарықтық 
инфрақұрылымдағы лизингтік қатынастардың маңыздылығы 
болып отыр. Х.А.Рахманкуловтың берген бағасына сəйкес, ли-
зинг СРО Одағы заманындағы материалдық игіліктерді үлестіру 
жүйесінің альтернативасы баламасына айналуы мүмкін. Оның 
үстіне, оның белгілі бір артықшылықтары бар, тұтынушы едəуір 
бастапқы шығындарсыз құрал-жабдыққа ие болады. 

Сонымен қатар, пайдалануға берілген құрал-жабдықтар үшін 
мерзімді төлемнің кезеңі ол пайдалануға берілген соң бастала-
ды1. Қазақстан Республикасының 2000 жылдың 5 шілдесінде 
қабылданған «Қаржы лизингі туралы» Заңында қаржы лизингі 
(лизинг) инвестициялық қызметтің бір түрі ретінде анықталған. 
Азаматтық-құқықтық əдебиеттерде көбінесе басқа мүлік жалдау 
шарттарының ішіндегі лизинг шартына ерекше орын берілген2. 

1 Рахманкулов Х.А. Новый Гражданский кодекс Республики Узбекистан — еди-
ная правовая основа рыночной экономики. Гражданское законодательство Ре-
спублики Казахстан: Статьи, комментарии, практика. Вып. 7.— Алматы: ВШП 
«Адилет», 1999.— С. 89, 90. 

2 Ченцова О.И. Имущественный наем (аренда). Актуальные вопросы коммер-
ческого законодательства в Республике Казахстан и практика его применения. 
Материалы семинаров.— Алматы: Адилет-Пресс, 1996.— С. 142. Нургалиева Н. 
Лизинг — особый  вид договора имущественного найма.— Юридическая газета, 
20 января 1999 года.  
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Жалпы, əрине, ол үшін қажетті алғышарттар да бар. Мысалға, 
лизинг шартының шеңберінде басқа жалдау қатынастарына 
қарағанда күрделірек қатынастар құрылымы қалыптасады. 
Кейбір ерекшеліктер лизингтің инвестициялық қызмет ретінде 
бағалануынан жəне т.б. туындаған. Бастапқыда лизинг АҚШ-та 
өткен ғасырдың ортасында пайда болған. 

Қазіргі кезде лизинг дерлік барлық мемлекеттерде қолда-
нылуда, оның үстіне олардың арнайы заңнамалық реттеуі жоқ 
кейбірлеулерінде лизинг сот  ісінде де қолданылып жүр1. 

Лизинг шарты бойынша лизинг беруші лизинг алушы көрсеткен 
мүлікті сатушыдан меншігіне сатып алуға жəне лизинг алушыға 
осы мүлікті ақы төлеп уақытша иеленуге жəне кəсіпкерлік мақсатта 
пайдалануға беруге міндеттенеді. 

Осылайша, лизингтің шеңберінде бірден екі құқықтық қатынас 
іске асырылады: 1) сатушының (үшінші тұлға болып табылатын) 
жəне лизинг берушінің қатысуымен сатып алу-сату; 2) лизинг 
берушінің жəне лизинг алушының қатысуымен жалдау. 

Алайда, лизинг шартының құқықтық қатынастары мұнымен 
шектелмейді, сонымен қатар сатушы мен лизинг алушының ара-
сында да белгілі бір құқықтар мен міндеттер туындайды. 

Бұдан басқа, лизинг қатынастарында лизинг беруші тараптың 
мақсаты қаржылық қызметті жүзеге асыру болып табылады. 
Лизингті реттейтін жаңа заңдарда осы ескерілген. Сонымен бірге, 
лизинг затына ақша салған тұлға ретінде лизинг берушіге заңдарда 
өте көп айырықша құқық берілген. Мысалға, лизинг беруші ли-
зинг затының құнының 80 %  төмен болмайтын немесе одан аса-
тын тозуын қамтамасыз ететін мерзімге дейін ақы ала алады. 
Лизинг берушінің тағы бір ерекшелігі оған лизинг алушының ли-
зинг шартының талаптарын орындауын бақылау құқығы берілетіні 
көрсетеді (ҚР «Қаржы лизингі туралы» Заңының 11 б.). Лизинг 
алушы банкроттыққа ұшыраған жағдайда лизинг заты конкурстық 
заттарға қосылмайды.  

Қаржы лизингінің мəні мен ерекшеліктерін оның түрлерінің 
сипаттамасынан да байқауға болады. Қаржы лизингінің мынадай 
формалары бар: а) ішкі лизинг. Мұндай лизинг түрінде лизинг 

1 Нургалиева Н. Лизинг — особый  вид договора имущественного найма.— 
Юридическая газета, 20 января 1999 года.  
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беруші мен сатушы Қазақстан Республикасының резиденттері бо-
лып табылады; ə) халықаралық лизинг. Оны жүзеге асыру кезінде 
лизинг беруші немесе лизинг алушы Қазақстан Республикасының 
бейрезиденттері болып табылады. Алайда, заңда бейрезидент сату-
шы болған жағдайда лизингтің қай формаға жататындығы туралы 
айтылмаған. Сірə, ол халықаралық лизингке жататын болу керек. 

Қаржы лизингінің келесі түрлері: 1) қайтарымды лизинг — бұл 
жағдайда сатушы лизинг затын берушіге сол лизинг затын лизинг-
ке лизинг алушы ретінде қайтып алу шартымен сатады; 2) банктік 
лизинг — лизинг беруші банк болып табылатын лизинг түрі; 3) 
толық лизинг — лизинг затын техникалық ұстап-тұтуды жəне оның 
ағымдағы жөндеуді лизинг беруші жүзеге асыратын лизинг түрі; 4) 
таза лизинг — лизинг затын техникалық ұстап-тұтуды жəне оның 
ағымдағы жөндеуді лизинг алушы жүзеге асыратын лизинг түрі.

Осылайша, қаржылық лизинг шарттары орта жəне ұзақ мерзімге 
жасалады, сондай-ақ құрал-жабдықтардың құнының толық неме-
се артық бөлігі тозады. Онымен қатар шартының мерзімі өнімнің 
қызмет ету мерзімінен қысқа жедел лизинг те қолданылады. Бұл 
лизинг түрінде құрал-жабдықтар толық тозбайды. Содан кейін 
ол лизингке қайтадан берілуі мүмкін немесе лизинг берушіге 
қайтарылады. Бұл лизинг түрін көбінесе құрал-жабдықтарды 
өндірушілер, сауда компаниялары ұсынады1. 

Осылайша, біз лизингтің кең қатынастар шеңберін қамтуы 
мүмкін екендігін көріп отырмыз. Ол лайықты лизинг мерзімін, 
тараптардың белгілі бір құқықтары мен міндеттерін таңдап алуға 
көп мүмкіндік береді. 

Лизинг шартына əрдайым үш субъект: сатушы, лизинг беруші, 
лизинг алушы  қатысқанымен, ол екіжақты шарт болып табылады.  
Сатушының қатыспауы шарттық қатынастың айқын ерекшеліктері 
жоқ жай жалдау болып табылатынын білдірер еді. Лизинг шартын 
жасасу кезінде міндетті түрде екі шарттық құқықтық қатынас пай-
да болады: сатып алу-сату шарты жəне жалдау шарты. 

Бірінші шарт бойынша сатушы мен лизинг алушының арасын-
да құқықтық байланыс лизинг беруші арқылы пайда болады, са-
тып алу-сату шарты ішінара соның пайдасына (меншік құқығын 

1 Нургалиева Н. Лизинг — особый вид договора имущественного найма.— 
Юридическая газета, 20 января 1999 года.
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беруге қатысты емес, тауардың сапасымен байланысты талаптар 
бойынша) жасалады. Бұл өте орынды, себебі тұтынушының соңғы 
буыны лизинг алушы болып табылады.  

Өз кезегінде, мүліктің, ең болмағанда, лизинг арқылы өткі-
зілуіне сатушы да мүдделі. Сол себептен оның кімнің, лизинг 
берушінің не лизинг алушының алдында жауапты болатыны 
маңызды емес. Сондай-ақ сатушы тауарлардың кемшіліктері 
үшін жауапкершілік жүктеу мəселелерін регламенттейтін заң-
дарға бағынуға міндетті. Егер лизинг шартындағы жағдайды 
өндірушімен жасалған шарттың тарапы болып табылмайтын бөл-
шек сатып алу-сату шарты бойынша тұтынушының алдындағы 
өндірушінің жауапкершілігімен салыстырсақ, бұл жаңалық емес. 

Мұндай заңдық үйдің қажеттігі лизинг шарты пəнінің көбінесе 
ерекше мүлік — сапасы үшін толық көлемде тек оның өндірушісі 
ғана жауап беретін күрделі құрал-жабдық болып табылуынан 
туындаған. 

Сондықтан, соңғы нəтижесінде, лизинг шартында жалдау 
қатынастары лизинг алушыға сатып алу-сату шарты бойынша 
берілген құқықтарымен қатар жүреді. Құқықтар мен міндеттердің 
мұндай үйлесімі барлық қатысушылар үшін қолайлы жəне оның 
(лизинг шартының) бірқатар басқа мүлік жалдау шарттарының 
ішіндегі ерекшелігін сипаттайды. Əрине, лизингтегі жалдау 
қатынастары сатып алу-сату шартынан туындайтын қатынастар-
дан басым болып табылады. 

Лизинг шарты жазбаша түрде жасалу керек, себебі ол кəсіпкер-
лік қызмет субъектілерінің арасында жасалатын мүлік жалдау 
шарттарына жатады. 

Лизинг шартының елеулі талаптарына, объект туралы талаптан 
басқа да бірқатар талаптар жатады. Лизинг беруші лизинг алушы-
мен мүлік сатушының жеке басын ұйғаруға тиіс. Шартта сондай-
ақ мүліктің лизинг алушыға берілу жағдайлары мен мерзімдері, 
төлемдердің мөлшері мен мерзімділігі, шарттың мерзімі 
қарастырылу керек. Егер мүлік лизинг алушының меншігіне 
берілетін болса, онда меншік құқығының ауысуына қатысты та-
лаптар белгіленуге тиіс. 

Лизинг шартының элементтері.  Лизинг беруші жəне лизинг 
алушы лизинг шартының тараптары болып табылады. Лизинг 
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беруші — тартылған жəне (немесе) меншікті қаражаттардың 
есебінен лизинг затын сатып алатын жəне оны лизинг шартындағы 
талаптардың негізінде лизинг алушыға беретін лизинг келісімінің 
қатысушысы. Жеке кəсіпкер болып табылатын заңды жəне жеке 
тұлғалар лизинг беруші бола алады. Коммерциялық емес заңды 
тұлғалардың лизинг шарттарына лизинг беруші ретінде қатысуы 
шектелу керек, себебі ол олардың жарғылық мақсаттарына қарама-
қайшы болады, өйткені, жоғарыда айтылғандай, лизинг шарты 
қаржылық, мамандандырылған сипаттағы қызметті анықтайды. 

Лизинг алушы — лизинг шартының талаптарының негізінде 
лизинг затын кəсіпкерлік мақсаттар үшін қабылдайтын лизинг 
шартының қатысушысы. Сонымен қатар оларға кəсіпкерлік 
қызметті жүзеге асыратын заңды жəне жеке тұлғалар да 
жатқызылуы мүмкін. 

Келісімнің үшінші қатысушысы — бұл кейіннен лизинг 
алушыға лизинг шарты талаптарымен беру мақсатымен лизинг 
затын  лизинг берушіге сатып алу-сату шартының жəне (немесе) 
лизинг шартының негізінде сататын сатушы. 

Сонымен бірге сатушы лизинг затының лизинг алушысы бола 
алады (қайтарымды лизинг) (ҚР «Қаржы лизингі туралы» Заңының 
2б.). Осы анықтама бойынша, сатып алу-сату шартының мазмұны 
жасалатын лизинг шартының мазмұнымен анықталу керек. 

Кəсіпкерлік мақсатта пайдалануға жарамды тұтынылмайтын 
заттар да лизинг шартының заты болуы мүмкін. Оларға ғимараттар, 
үйлер, машиналар, құрал-жабдықтар, құрал-саймандар, көлік 
құралдары жəне т.б. жатады. 

Лизинг затына бағалы қағаздар мен табиғи ресурстар 
жатқызылмайды (ҚР АК 566 б.  2 б., ҚР «Қаржы лизингі туралы» 
Заңының 4 б. 2 т.). Заң актілерінде лизинг заты ретінде жекелеген 
заттар категорияларымен белгіленуі мүмкін. 

Лизинг шартының мазмұны. Лизинг берушінің міндеттеріне 
мыналар жатады: 1) сатушыдан лизинг алушыға лизинг шарты 
талаптарының негізінде беру үшін лизинг алушымен келісілген 
затты меншігіне сатып алу. Бұл жағдайда ол сатып алу-сату шар-
тын жасасу кезінде заттың белгілі бір лизинг алушыға лизинг 
шарты талаптарының негізінде берілуге арналғаны туралы жаз-
баша хабарлауға тиіс. Осылайша, сатушы үшін лизинг алушының 
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жеке басы мен лизинг шартының талаптары маңызды болып та-
былады. Олар туралы түсінік алған сатушының өзінің болуы 
мүмкін тəуекелдерін есептеу, мүліктің мақсатын бағалау жəне т.б. 
мүміндіктері пайда болады; 

2) лизинг затының лизинг алушыға берілуін қамтамасыз ету. 
Оған лизинг затын сатушы береді. 

Бұл жағдайда лизинг беруші лизинг алушы үшін мүлік сатып 
алған кезде сатушыға мүліктің белгілі бір тұлғаға лизингке беру-
ге арналғаны хабарлану керек. Лизинг заты, егер лизинг шартын-
да немесе сатып алу-сату шартында өзгеше көзделмесе, лизинг 
алушының орналасқан жеріне жіберіледі. Лизинг затын берудің 
басқа да ерекшеліктері тікелей лизинг шартында ескерілуі мүмкін. 
Атап айтқанда, лизинг затын лизинг берушінің өзі бере алады. 

Лизинг беруші лизинг затын мына жағдайларда даусыз талап 
етуге құқылы: а) егер лизинг алушының лизинг затын пайдалануы 
лизинг шартының талаптарына немесе лизинг затының мақсатына 
сəйкес болмаса; ə) егер лизинг алушы лизинг шартымен белгіленген 
мерзімі екі жəне одан астам рет аяқталған кезде лизинг төлемдерін 
аудармаса.  

Лизинг берушінің бірқатар басқа құқықтары мен міндеттері 
жай мүлік жалдау шарттарындағы құқықтар мен міндеттерге 
ұқсас. Кейбір ерекшеліктері лизинг алушы мен жалға алушының 
құқықтары мен міндеттерінің ұқсастығына байланысты. 

Лизинг алушының құқықтарының ерекшеліктері мынадай: 
1) лизинг алушы сатушыға лизинг затының сапасы мен 

жиынтықтылығына, оны жеткізу мерзімдеріне қатысты жəне са-
тушы мен лизинг берушінің арасында жасалған шарттың басқа да 
тиісінше орындалмау жағдайларында талап қоюға құқылы; 

2) жеткізілген лизинг затын оның мақсаты бойынша пайдала-
нуға кедергі жасайтын елеулі ақаулары бар болған жағдайда оның 
ауыстырылуын талап етуге құқылы.

Лизинг алушы лизинг затының кедергісіз қолданылуын қам-
тамасыз етуге тиіс. 

Мүлік берілген кезден бастап лизинг заты болып табылатын 
мүлік кездейсоқ жойылса лизинг алушыға ауысады. Бұл да лизинг 
шартының кəсіпкерлік сипатын білдіреді. Шартта мұндай мүліктің 
кездейсоқ жойылу немесе бүліну қаупі басқаша үлестірілуі 
мүмкін. 
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Лизинг шарты бойынша лизинг беруші мен алушы жəне сатушы 
тараптарының жауапкершілігі қарастырылады. Лизинг затын сату-
шы мен лизинг алушының арасында лизинг затының сапасы мен 
жиынтықтылығына, оны жеткізу мерзімдеріне жəне сатушының 
шартты тиісінше орындамауына қатысты жасалған сатып алу-
сату шартын орындау бойынша лизинг сатушыға жауапкершілік 
жүктеледі. Сатушымен жүзеге асырылатын қатынастарда лизинг 
алушы мен лизинг беруші бірлескен қарыз берушілер болып та-
былады.  

Егер шартта өзгеше көзделмесе, лизинг беруші лизинг алушы-
ның алдында сатушының таңдау құқығы лизинг берушіге берілетін 
жағдайларды қоспағанда, сатып алу-сату шартының талаптарын 
орындауы үшін жауапты емес. Таңдау құқығы лизинг берушіге 
жүктелген жағдайда лизинг алушы сатып алу-сату шартындағы 
мүлік сатушыға да, лизинг берушіге де қойылатын талаптарды 
өз таңдауы бойынша ұсынуға құқылы. Лизинг беруші сатушыға 
сатып алу-сату заты болып табылатын мүлікті тапсыру туралы 
хабарлау міндетін бұзған жағдайда лизинг беруші сатушының са-
тып алу-сату шартынан туындайтын талаптарды орындауы үшін 
толықтай жауапты болады.  

Лизинг шартын өзгерту жəне бұзу. Лизинг шарты мерзіміне 
дейін сот арқылы лизинг шартының бір тарапының талабы бойын-
ша өзгертілуі немесе бұзылуы мүмкін. Жалпы мерзіміне дейін бұзу 
негіздері жалпы ережелерге негізделеді. Оларға лизинг берушінің 
тарапынан да, лизинг алушы тарапынан да шарт талаптарын елеулі 
бұзуы жатады. 

Кəсіпорындарды, ғимараттарды жəне үйлерді жалдау шар-
ты. Азаматтық заңнама кəсіпорындарды жалдау шартын жəне 
ғимараттар мен кəсіпорындарды жалдау шартын мүлік жалдау 
(аренда) шартының жекелеген түрлері ретінде қарастырады. Олар 
туралы нормалар ҚР АК сəйкесінше § 3 жəне 4 енгізілген. Аталған 
шарттардың екеуі де қозғалмайтын мүлікті жалдау жөнінде жаса-
лады. Сонымен бірге кəсіпорын қозғалмайтын мүліктің ерекше 
түрі — мүліктік кешен болып табылады. Сондай-ақ кəсіпорынның 
мақсатының басқа қозғалмайтын мүлік түрлерінің мақсатынан 
айырмашылығы бар, сəйкесінше, аталған шарттардың мазмұнында 
да ерекшеліктері байқалады.  
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Кəсіпорынды жалдау шарты бойынша жалға беруші жалға 
алушыға кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыруы үшін кəсіпорынды 
ақы төлеп уақытша иеленуге жəне кəсіпорынды толығымен 
біртұтас мүлік кешені ретінде пайдалануға, оның ішінде құқық 
иесінің фирмалық атауына жəне (немесе) коммерциялық белгісіне, 
қорғалатын коммерциялық ақпаратқа құқығын, сондай-ақ жалға 
берушінің басқа тұлғаларға беруге құқығы жоқ құқықтар мен 
міндеттерді қоспағанда, шартта көзделген басқа да айрықша 
құқықтағы объектілерді — тауар белгісін, қызмет көрсету белгісін 
жəне т.б. (айрықша құқықтар кешенін) беруге міндеттенеді.  

Кəсіпорынды жалдау шарты консенсуалды, өзара жəне өтелмелі 
шарт болып табылады. Мүлік жалдау шарты туралы мүлікті ие-
ленуге жəне пайдалануға, сондай-ақ тек қана жалға алушының 
пайдалануына беру мүмкіндігін қарастыратын жалпы ережелерге 
қарағанда, жалдау шарты туралы нормалар кəсіпорынның тек қана 
жалға алушының иелігіне жəне пайдалануына берілуін көздейді. 
Бұл кəсіпкер болып табылатын жалға алушының кəсіпорынның 
мүліктік кешен ретінде сақталуы үшін толықтай жəне бүтіндей 
жауапты болуынан туындайды. 

Кəсіпорынды жалдау шартының нысаны. Аталған шарт 
заңнамаға сəйкес жай жазбаша түрде жасалады. Жазбаша түрде 
жасалатын басқа шарттарға қарағанда, кəсіпорынды сатып алу-
сату шарты сияқты кəсіпорынды жалдау шарты тараптар қол 
қоятын бірыңғай құжат ретінде жасалады. Кəсіпорынды жалдау 
шартының жай жазбаша түрде жасалу талабының сақталмауы 
оның жарамсыз болып табылуына алып келеді. 

Сонымен қатар 575 б. сəйкес, хат жəне факс жазысу да оның 
тиісінше орындалғанын білдірмейді. ҚР АК 575 б. (Ерекше 
бөлім) сəйкес, кəсіпорынды жалдау шарты мемлекеттік тіркелуге 
тиіс жəне ол осындай тіркеуден өткен кезден бастап жасалған 
болып есептеледі. Менің пікірімше, бұл ҚР «Қозғалмайтын 
мүлікке құқықтарды жəне олармен жасалатын келісім-шарттарды 
мемлекеттік тіркеу туралы» Заңының жалдау шартының 
мемлекеттік тіркелуінің ерікті сипатын көздейтін 4 бабының 
əрекеттегі редакциясына қарама-қайшы болып табылады. 

Заңнамада кəсіпорындарды жалдау шартының елеулі талапта-
рына қойылатын шарттар ескерілмеген. Сонымен бірге, аталған 
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жағдайда шарттың пəні туралы талап жай мүлік жалдау шартта-
рына қарағанда маңыздырақ болып табылады жəне оған берілетін 
мүліктік кешеннің барлық құрамдас бөліктерін нақтылау қажет. 

Сонымен қатар, ҚР АК ғимараттар мен үйлер тура-
лы ережелердің кəсіпорынды жалдау шартына да қатысты 
қолданылатынын қарастыратын 583 б. 2 т. нормасының əсерін 
ескеру қажет. Сондықтан да жалдау шартының елеулі талаптарына 
жалдау төлемінің мөлшерін де жатқызған жөн. 

Кəсіпорынды жалдау шартының элементтері. Азаматтық 
құқықтардың кез келген субъектілері — жеке жəне заңды тұлғалар 
кəсіпорынды жалдау шартының тараптары болуы мүмкін. Мұндай 
қатынастарға көбінесе кəсіпкерлік қызмет субъектілері қосылады. 
Мүлікті шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында 
иеленетін заңды тұлғалар меншіктенушінің келісімімен не болма-
са мүліктің сенімді басқарушысы жалға беруші бола алады. 

Кейбір жағдайларда жалға берушілер кəсіпкерлік қызмет 
субъектісі болып табылмайтын, кəсіпорынды мүліктік кешен 
ретінде меншік құқығында иеленетін жеке тұлғалар болуы 
мүмкін.  Сондай-ақ, мемлекет пен əкімшілік-аумақтық бірліктер 
де кəсіпорындарды жалға бере алады. 

Коммерциялық заңды тұлғалар немесе жеке кəсіпкерлер жалға 
берушілер болып табылады. Коммерциялық емес заңды тұлғалар 
кəсіпорындарды рұқсат етілген кəсіпкерлік қызметті жүзеге асы-
ру үшін жалдай алады. Кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыруды жо-
спарлап отырған жеке тұлға да жалға алушы болуы мүмкін. Қалай 
болғанда да, шарттың, əсіресе жалға алушы тарапынан субъектілік 
құрамы жалға берілетін мүліктік кешеннің кəсіпкерлік мақсатына 
байланысты болады. Заңдарда кəсіпорынды бірнеше тұлғаға бөліп 
жалға беру қарастырылмаған. Ал егер де мұндай жағдай орын 
алған болса, онда мүліктік жалдау, кəсіпорындарды емес, үйлер 
мен ғимараттарды жалдау туралы жалпы ережелер қолданылады. 
Кəсіпорынды жалға бөлшектеп беруден жалға алушы тарапынан 
тұлғалардың көптігін айыра білу қажет. 

Шарттың пəні кəсіпорын болып табылады. Жоғарыда 
қарастырылғандай (кəсіпорынды сатып алу-сату шарты бойын-
ша), кəсіпорынның құрамына оның қызметі үшін қажетті барлық 
мүлік түрлері: ғимараттар, үйлер, құрал-жабдықтар, құрал-
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саймандар, шикізаттар, өнім, жер теліміне құқық, құқықтар, та-
лаптар, қарыздар, сондай-ақ фирмалық атау, тауар белгісі жəне 
басқа да зияткерлік меншік жатады. Осылайша, кəсіпорындардың 
құрамына азаматтық құқықтар объектілерінің екі тобы кіреді:

заттар;1) 
мүліктік құқықтар. 2) 

Бұл мүлікті жалға беру кезінде заттардың құқықтық режимін 
жəне мүліктік құқықтардың құқықтық режимін, оған қоса 
зияткерлік меншікке құқықтарды жүзеге асыру режимін сақтауды 
талап етеді.  

Құқықтарды жалдау шарты бойынша талаптың ауысу ерекше-
лігі, жалға алушы оларды жалға берушінің атынан сатып ала-
ды  жəне оның жалға берушінің борышкерлерінің борышын 
орындауының нəтижесінде алынған белгілі бір мүлікке де мен- 
шік құқығы емес, жалдау құқығы пайда болады. 

Объективті түрде, кəсіпорынның мүліктік кешенінің құрамына 
кіретін тектік тұтынылатын заттар жалдау заты бола алмай-
ды. Сəйкесінше, аталған жағдайда кəсіпорынды жалдау шарты-
мен кешенді түрде реттелетін, бірақ мазмұны бойынша заемдық 
қатынастарға ұқсайтын қатынастар туындайды. Жалға алу-
шы тектік заттарға меншік құқығын иеленеді жəне белгіленген 
мерзімде дəл сондай мүлікті немесе оның эквивалентін қайтаруға 
міндетті. Екінші жағынан, заем беруші мен заемшының заем 
шарты бойынша сыйақының төленуіне қатысты құқықтары мен 
міндеттері əдетте ескерілмейді. 

Жалға алушының лицензия негізінде белгілі бір қызметпен ай-
налысу үшін алған құқықтары, егер заңнамада өзгеше көзделмесе, 
жалға алушыға берілмейді. 

Кəсіпорын қарыздарымен бірге берілген жағдайда жалға 
алушыға борыштарын аударғаны туралы жалға беруші өз кре-
дит берушілерін жалдау шарты жасалғанға дейін жазбаша түрде  
хабардар етуге міндетті. Олар осындай аударумен келіспеген 
жағдайда, хабарлама алған күннен бастап үш айдың ішінде жалға 
берушіден тиісті міндеттемелерді тоқтатуын немесе мерзімінен 
бұрын орындауын жəне залалды өтеуін талап етуі мүмкін. Егер 
көрсетілген мерзімде осы талаптардың ешқайсысы орындалмаса, 
кредит беруші тиісті борышты жалға алушыға аударуға келісім 
берді деп танылады.  
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Кəсіпорынды жалдау шартының мазмұны. Жалға алушы, 
басқа мүлік жалдау шарттарындағыдай, мүлікті жалға алушыға 
беруге міндетті. Жалға алушыға кəсіпорынды жалға беруге дай-
ындаумен байланысты міндеттер жүктеледі. Кəсіпорын өткізу 
актісі бойынша беріледі. Өткізу актісін жалға алушы өз есебінен 
құрастырады жəне қол қоюға жібереді. Егер кəсіпорынның 
қарыздары болса жəне жалға алушының кредит берушілері жалға 
алушыдан міндеттемелерді мерзімінен бұрын орындауын талап 
етсе, ол жалға берушіге кредит берушілермен есеп айырысулар 
аяқталғаннан кейін ғана беріледі.  

Жалға алушының негізгі міндеттеріне жалға алынған 
кəсіпорынды шарттың талаптарына жəне оның құрамына кіретін 
мүліктің мақсатына сəйкес пайдалану жəне жалдау ақысын төлеу 
жатады. 

Кəсіпорынды жалдау шартының кəсіпкерлік сипаты ескеріл-
геннен бері жалға алушының кəсіпорынның құрамына кіретін 
мүлікті иелену бойынша құзіреттіліктері едəуір кеңейді. ҚР АК 
578 б. мағынасы бойынша (бұл нақтыланбаған болса да), жалға 
алушы жалға берушінің келісімінсіз айналым құралдарына жа-
татын материалдық құндылықтарды қарызға беруге, сатуға,  
айырбастауға құқылы, себебі, жоғарыда айтылғандай, оның осын-
дай мүлікке меншік құқығы пайда болады. Бұл жағдайда бұның 
кəсіпорынның арзандауына алып келуі талап етіледі. 

Жалға беруші негізгі құралдарды уақытша пайдалануға, 
қосалқы жалға беруге құқылы немесе мұндай мүлікке құқықтар 
басқа тұлғаға берілуі мүмкін. Жалға алушының мүлікті бұлай 
иеленуі басқа тұлғалардың құқықтарын кемітпеу керек. Егер жалға 
берушінің немесе басқа тұлғалардың мүдделеріне зиян келтірілсе, 
жалға беруші оны өтеуге тиіс. Жалға алушының мүлікті иелену 
бойынша құқықтары шартпен немесе заңнамамен шектеле алады. 

Жалға алынған мүлікті пайдаланғаны үшін ақы шарттың талап-
тарына сəйкес, ал егер олар шартта көзделмесе — төлеу тəртібі 
мен нысанын мүлік жалдау шарты бойынша белгілейтін АК нор-
маларына сəйкес төленеді. Көбінесе ақшалай төлеу нысаны не-
месе өнімнің белгілі бір бөлігін бөліп беру тəсілі қолданылады. 
Сонымен бірге, мүлікті жақсартқан жалға алушы оларды жалдау 
ақысына қоса есептеуі мүмкін.  
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Сондай-ақ, жалға алушы жалға берушінің келісімінсіз жалға 
алынған мүлік кешеннің құрамына оның құнын арттыратын 
өзгерістер енгізуге, оны қайта құруға, кеңейтуге, егер жалдау 
шартында өзгеше көзделмесе, бағасын жоғарылататын техни-
камен қайта жарақтандыруға құқылы. Мүлікті мұндай көлемде 
жақсартуға құқықтың берілуі жалға алушының мүлікті пайдалану-
дан пайда алу мүмкіндігінің өндіріс процесіне үнемді жаңа техно-
логияларды қолдану қажеттігімен тікелей байланысты. Осылайша, 
мүліктің жақсартылуы жалға берушінің де мүдделерін қамтиды. 

Жалға алушының қабылдайтын мүлікті жақсарту туралы 
шешімдері сауатты, дəлелді болуға тиіс, оның материалдық 
шығындары өнімділік коэффициентін арттыру, материалдар 
шығынын азайтуға қажет етілетін қызмет көрсетуші қызметкер-
лерді азайту жолымен еңбек ақыны үнемдеу тұрғысынан жəне т.б. 
негізделген болу керек. 

Жалға беруші жалға алынған мүліктен ажыратуға болмайтын 
жақсарту құнын өтеу міндетінен, егер ол жалға алушының осы 
жақсартуға шыққан шығысының жалға алынған мүлік құнынан 
оның пайдалану қасиетін жақсарту мөлшеріне сəйкес келмейтіндей 
екенін немесе мұндай жақсартуларды жүзеге асыру кезінде 
адалдық пен ақылға сыйымдылық принциптерінің бұзылғанды-
ғын дəлелдесе, сол арқылы босатылуы мүмкін. 

Жалпы, жалға алушы жалға берушінің жақсартуларға рұқсат 
берген-бермегендігіне қарамастан, жалға алынған мүліктік ажы-
ратылмайтын жақсартуларының құнын өтеп алуға құқылы. Шарт 
арқылы жалға алушының жақсартуларды жасау құқығы шектелуі 
мүмкін. 

Ғимараттардың сырт көрінісін жақсарту, аумақты абаттандыру, 
кеңсе бөлмелерін күрделі жөндеу жалға алушыға олардың құнын 
өтеп алуға құқық беретін жақсартулар қатарына жатқызылмау ке-
рек. Бұны тікелей заңда белгілеу қажет. 

Ажыратылатын жақсартуларға қатысты мəселелер ҚР АК         
555 б. 1 т. сəйкес шешіледі. 

Кəсіпорынды жалдау шарты бойынша мүлікті ұстап-тұту 
міндеті ерекше үлестіріледі. Егер шартта өзгеше көзделмесе, ол 
толықтай жалға алушыға жүктеледі. Кəсіпорынды жалға алушы 
шарттың əрекет ету мерзімі аяқталғанша кəсіпорынды тиісінше 
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жағдайда ұстауға, оған қоса оны ағымдағы жəне күрделі жөндеуден 
өткізуге міндетті. Сондай-ақ, жалға алушыға жалға алынған 
мүліктің пайдаланылуымен байланысты шығындар жүктеледі. 
Кəсіпорынның күрделі жөндеуден өткізілуі жалға алушының 
міндетіне жатқызылатындықтан, сəйкесінше, оның күрделі жөн-
деу шығындарын өтеп алуға құқығы жоқ.  

Көбінесе мүлік жалдау шартын бұзу туралы жалпы ереже-
лерге сəйкес бұзылатын кəсіпорынды жалдау шарты бұзылған 
жағдайда, кəсіпорын, жалпы, мүліктік кешен ретінде жалға 
берушіге қайтарылуға тиіс. Аталған жағдайда кəсіпорынды жалға 
берушіге беруге дайындау, оған қоса өткізу актісін құру жəне қол 
қоюға беру міндеті жалға алушыға жүктеледі жəне соның есебінен 
жүзеге асырылады. 

Кəсіпкерлік қызмет субъектісі болып табылатын жалға алушыға 
оған берілген мүліктің сақталуы үшін жауапкершілік жүктеледі 
жəне ол, егер мүліктің бүлінуі жəне жойылуы еңсерілмейтін күш 
жағдайларының əсер ету салдары болып табылғанын дəлелдесе, 
жауапкершіліктен босатылуы мүмкін.  

Үйлер мен ғимараттарды жалдау. Үйлерді немесе ғимарат-
тарды жалдау шарты бойынша жалға беруші жалға алушыға 
ғимаратты немесе үйді уақытша иеленуге жəне пайдалануға беру-
ге міндеттенеді. 

Кəсіпорынды жалдау шартына қарағанда, аталған шарт 
кəсіпкерлік немесе кəсіпкерлік емес сипатта болуы мүмкін. Үйлер 
сияқты, ғимараттардың да əр түрлі функционалдық мақсаты бар 
жəне олар білім беру қызметін жүргізу үшін мəдени, ғылыми, 
қайырымдылық мақсаттарда жəне т.б. қолданыла алады.  

Үйлер мен ғимараттарды жалдау шартының нысаны. Атал-
ған шарттың нысаны кəсіпорынды жалдау шартының нысанына 
ұқсас. Үйлер мен ғимараттарды жалдау шартының елеулі талап-
тарына жалдау ақысының пəні мен мөлшері туралы талаптар жа-
тады. 

Үйлер мен ғимараттарды жалдау шартының элементтері.  
Бұл шарттың субъектілері — кез келген заңды жəне жеке тұлғалар 
болып табылады. Жалға алушы тарап не мүліктің меншіктенуші-
лері, не заңмен немесе шартпен мүлікті тапсыруға уəкілдік 
берілген тұлғалар болуы мүмкін. Жалға меншік құқығы негізінде 
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мемлекетке тиесілі, мемлекеттік мекемелер немесе кəсіпорындар 
балансына берілмеген қозғалмайтын мүлік берілетін жағдайларда, 
мемлекеттік немесе əкімшілік-аумақтық бірліктің атынан шартқа 
уəкілдік берілген орган қатысады. 

Үйлер мен ғимараттарды жалдау шартының пəні.  Оған кез-
келген жағдай, оның ішінде баспана үшін қолданылуы мүмкін кез-
келген ғимараттар жəне үйлер жатады, алайда жалға алушы олар-
ды өзі тұру үшін жалдамайды. Мысал ретінде,  жалға алушының 
көп қабатты тұрғын үйді кейіннен пəтерлерін тұрғындарға жалға 
беру мақсатымен жалға алуын келтіруге болады. 

Жалға ғимараттар мен үйлердің берілуі дəл сондай мерзімге 
уақытша жер пайдалануға ғимараттар мен үйлер салынған жəне 
оларды пайдалануға арналған жер телімінің берілуіне əкеліп 
соғады. Жер пайдаланушының өзіне тиесілі жер пайдалану 
құқығын басқа адамдарға иеліктен айыруға құқығы жоқ болған 
жағдайда, ол сол жер телімінде орналасқан ғимарттар мен үйлерді 
де иеліктен айыра алмайды. 

Ғимараттар мен үйлерді жалдау шарты бойынша баға (жал-
дау құны) əдетте қолданылатын бағаларға сəйкес анықталмайды, 
сондықтан ол тікелей шартта белгілену керек. Шартта жалдау 
құнының соңғы сомасы анықталады. 

Кейбір жағдайларда жалға алынған ауданның əр бірлігі үшін не-
месе, мысалы, егер жалға берілетін үйлердің ауданы бірдей болса, 
бір жеке үйді жалға алған жағдайда, басқа көрсеткіштің көмегімен 
анықталуы мүмкін. Бұл жағдайда жалдау құнының ақырғы 
мөлшері жалға алушыға берілген ғимараттың немесе үйдің нақты 
мөлшеріне негізделіп анықталады.   

Меншік құқығында мемлекетке тиесілі ғимараттар мен үйлерді 
жалдау кезінде жалдау құнына коммуналдық қызмет көрсетулер 
үшін төлемдер, ағымдағы жəне күрделі жөндеу үшін аударым-
дар, объектіні ұстап-тұтыну үшін төлемдер қосылмайды. Бұл   
төлемдерді жалға алушылар тікелей ведомстволық күзетке, 
эксплуатациялық, коммуналдық, санитариялық жəне басқа да 
қызметтерге төлейді. 

Сонымен қатар мемлекеттік ғимараттар мен үйлерді жалдау 
шартына жалдау құнының ақысын инфляция деңгейін ескере от-
ырып тоқсан сайын қайта қарастыру туралы ереже енгізілу керек. 
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Жалға беруші тоқсан сайын жалға алушыға инфляция, сондай-ақ, 
басқа да факторлар ескерілген жалдау құнының мөлшерінің арту 
коэффициентін хабарлап отыруға тиіс. 

Ғимараттар мен үйлерді жалдау шартының мазмұны.  
Кəсіпорынды жалдау шарты сияқты, ғимараттар мен үйлерді 
жалдау шарттары бойынша жалға берушінің ғимараттарды неме-
се үйлерді беруі жəне оның жалға алушымен қабылдануы өткізу 
актісі немесе тараптар қол қоятын басқа да құжат бойынша жүзеге 
асырылады. 

Шартта өткізу актісін (өткізу құжатын) құрастыру бойынша 
міндеттің тараптардың біріне жүктелетіндігі туралы ескерілуі 
мүмкін, себебі Азаматтық кодексте оның құрастырылуы кімнің 
міндеті екендігі нақтыланбаған, дау туындаған жағдайда 
кəсіпорынды жалдау шарты туралы нормаларға ұқсас нормалар 
қолданылады. Сондай-ақ олар шартта қарастырылу керек, ал егер 
шартта мерзімдер белгіленбесе, жалдау объектісі қисынды мерзім 
ішінде берілуге тиіс. Келтірілген ережелерге сəйкес, жалға беруші 
объектінің олардың арасындағы жалдау шартына қол қойылғаннан 
кейінгі бір айдың ішінде берілуін қамтамасыз етуге міндетті. 

Объектіні жалға берушіге берумен қатар, жалға беруші жалға 
алушыға мүлікті (ғимаратты, үйді) шарттың талаптарына сəйкес 
иеленуге жəне пайдалануға кедергі болатын əрекеттерді жасамауға 
міндетті. 

Жалға алушының негізгі міндеттеріне жалдау затын шарттың 
талаптарына сəйкес пайдалану, сол мүлікті ұстап-тұтыну, оның на-
шарлауына жол бермеу жəне көзделген мерзімде жалға берушіге 
қайтару жатқызылады. Ғимараттар (үйлер) да өткізу актісінің 
негізінде қайтарылады. 

Көлік құралдарын жалдау. ҚР АК § 5-ында жалдаудың ерекше 
қатынастары — көлік құралын экипажымен жалдау шарты бой-
ынша қатынастар реттелген. Басқару жəне техникалық пайдалану 
бойынша қызмет көрсетумен қатынастардың жəне шарттың пəні 
болып табылатын көлік құралының ерекшелігінің бар болуы осы 
мүлік жалдау шартын жеке бөліп шығаруға себеп болып отыр. 
Оның үстіне, жалға беруші беретін экипаждың бар болуы оның 
мазмұнының маңызды тұсы болып табылады. Мысалы, ҚР АК 594 
б. 2 б. сəйкес, көлік құралын басқару жəне техникалық пайдалану 
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жөніндегі қызмет көрсетусіз жалға алу (көлік құралдарын экипаж-
сыз жалдау) мүлік жалдау туралы жалпы ережелерге бағынады.  

Бұл шарттың құқықтық регламенттелу негізін  ҚР АК 585-594 
б.б. қамтитын тиісті нормалары құрайды. Сонымен бірге, басқару 
жəне техникалық пайдалану бойынша қызмет көрсетуімен жеке-
леген көлік құралдарын жалдау ерекшеліктері белгілі бір көлік 
түрлерін иеленумен жəне пайдаланумен байланысты қатынастарды 
реттейтін заң актілерімен белгіленуі мүмкін. 

Сырттай ұқсастығына қарамастан, кейбір жағдайларда 
көлік құралын экипажымен жалдау шартымен жанамалас 
шарттарды айыра білу қажет. Мысалы, уақытша кеме жалдау                                                 
(чартер) шарты — бұл бір тарап, уақытша кеме жалдаушы, екінші 
тарапқа, кемені уақытша жалға беруші, ақы немесе сыйақы үшін 
бір немесе бірнеше əуе кемелерінің сыйымдылығын толықтай не-
месе бір бөлігін тасымалдау үшін бір не бірнеше рейске беруге 
міндеттенетін келісім-шарт. Бұл жағдайда тасымалдау шартында 
жалдау элементтері қолданылады.  

Оған қарағанда уақытша кеме жалдау шарты көлік құралының 
жалға алушыға берілуін көздейді. Басқару жəне техникалық пайда-
лану бойынша қызмет көрсетуімен көлік құралын жалдау (уақытша 
кеме жалдау) шарты бойынша жалға беруші жалға алушыға ақы 
төлетіп көлік құралын уақытша иелену мен пайдалануға беруге 
жəне өз күшімен оны басқару мен техникалық пайдалану бойынша 
қызмет көрсетуге міндетті.  

Көлік құралдарын экипажымен жалдау шарты консенсуалды 
шарт болып табылады. Бұл шарт азаматтар мен ұйымдардың адам-
дар мен жүктерді тасымалдауға байланысты көліктік қызметтерді 
тұтыну бойынша əр түрлі қажеттіліктер шеңберіне қызмет көрсету 
үшін арналған. Жалға алушының көлік құралына қатысты пай-
да болатын құқықтарының сипаты көлік құралының техникалық 
жағдайы үшін ешқандай жауапкершілікті мойнына алмай, оның 
мүмкіндіктерін барынша ұтымды  (толық) пайдалануға мүмкіндік 
береді.  

Экономикалық тұрғыдан көлік құралын экипажымен жал-
дау шарты жалға беруші үшін де тиімді, өйткені өзінің мүлкін 
коммерциялық пайдаланумен қатар оған жалға берілген мүлікті 
техникалық пайдаланумен байланысты өтелмелі қызмет көрсе-
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тулерді қосымша өткізу мүмкіндігі беріледі. Бұл жалдау шартының 
түрі мерзіміне қарамастан жазбаша түрде жасалады. 

Көлік құралын экипажымен жалдау шартының мерзімі.  
Ол белгісіз мерзімге жасалуы мүмкін. Жалдаудың шекті мерзімі 
шектелмеген. Осыған байланысты біздің жоғарыда мазмұндаған 
жалдау мерзімдеріне қатысты ойларымызды ескеру қажет. Көлік 
құралын экипажымен жалдау шарттары мерзімі көрсетілмей 
(белгісіз мерзімге) жасала алады.   

Бастапқы жалға алушының шартты жаңартуға жəне тарап-
тардың ешқайсысы шарттық қатынастарды тоқтатуға ниет 
білдірмеген жағдайда белгісіз мерзімге жасалған жалдау шар-
тын жаңартуға айрықша құқығын қарастырған (ҚР АК 557 жəне 
558 б.б.) ережелер көлік құралын экипажымен жалдау шартына 
қолданылмайды (ҚР АК 585 б. 2 т.). 

Көлік құралын экипажымен жалдау шартының элемент-
тері. Шарттың пəні — көлік заңнамасында қарастырылған 
көлік түрлерінің біріне əуе, автомобиль, теміржол, теңіз, ішкі су 
көліктеріне («Қазақстан Республикасындағы көлік туралы» Заңның 
1 б. сəйкес көлік өзінің аумағында тіркелуге тиіс) жататын дербес 
көлік бірлігі. Аталған шарттың заңдық объектісі көлік құралын 
басқару жəне техникалық пайдалану қызметтерін қамтиды. 

Шарттың тараптары — азаматтық-құқықтық қатынастардың 
кез-келген объектілері. Алайда жалға беруші көлік құралын 
меншік құқығы немесе оны жалға беруге мүмкіндік беретін 
басқа заттық құқық негізінде иелену керек. Сонымен бірге жалға 
берушінің көлік құралын басқару жəне техникалық пайдала-
ну бойынша қызметтерді көрсету мүмкіндігіне ие болуға тиіс. 
Осылайша, берілген көлік құралын тікелей басқаратын кез келген 
жеке тұлға немесе осындай мақсаттар үшін жалдамалы жұмыс 
күшін (жүргізушіні, экипажды) пайдаланатын жеке не мемлекеттік 
кəсіпкер шарттың тарапы бола алады.  

Көлік құралын кез келген ұйымдастыру-құқықтық нысандағы 
жеке жəне заңды тұлғалар жалға ала алады. Яғни, кейбір жағ-
дайларда көлік құралын жеке қажеттіліктері үшін жалға алатын 
азаматтар да жалға алушы болуы мүмкін. 

Мұндай жағдайларда олардың құқықтық мəртебесі тұтыну-
шылардың құқықтарын қорғау туралы заңдармен анықталатын 
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болады, бірақ шарт бойынша қарсы тараптың кəсіпкерлік қызмет 
субъектісі болуы міндетті. 

Көлік құралын экипажымен жалдау шартының мазмұны.  
Мүлік жалдау шартының бұл түріндегі тараптардың (жалға алу-
шы мен жалға берушінің) құқықтары мен міндеттерін жалпы жəне 
арнайы сипаттағы нормалардың əсерін іс жүзінде (шын мəнінде) 
бағалауға болады. Атап айтсақ, ҚР АК 29 тарауының § 5 нормала-
ры, мысалға, сатып алу-сатуды жəне т.б. реттеу кезінде орын ала-
тындай, жалпы сипаттағы нормаларға ұқсамайды.   

Аталған нормалар жиынтығында заңнама аталған қатынас-
тардың ерекшелігін барынша ауқымды ескерген. Реттеу осы 
шарттың құқықтармен жəне міндеттермен жүктелгендік деңгейі 
арқылы жүргізіледі. Аталған құқықтар мен міндеттерге сəйкес 
көлік құралын басқару жəне пайдалану қызметтері көрсетіледі. 

Бұл шарттың мазмұнының басым бөлігін мүлік жалдау ту-
ралы жалпы нормаларға сүйеніп бағалау қажет. Мысалы, жалға 
алушының (жалдаушының) жалға алған мүлкін пайдалану жəне 
иелену бойынша құқықтары, тараптардың мүлікті (көлік құралын) 
тиісінше жағдайда жəне шарттың мақсаттарына сəйкес берумен 
байланысты құқықтары мен міндеттері жəне т.б. 

Сонымен қатар бұның көлік құралын экипажымен жалдау ту-
ралы нормалармен анықталмағандығына қарамастан, тараптардың 
құқықтары мен міндеттері Азаматтық кодекстің мердігерлік 
қатынастарды жəне өтелмелі қызметтердің көрсетілуін реттейтін 
тарауларының нормаларымен анықталады. 

Біз бұл ережелердің барлығын осы оқу құралының тиісті 
бөлімдерінде қарастырдық. Егер осы шартқа тəн құқықтар мен 
міндеттер туралы айтар болсақ, аталған жағдайда заңнаманың 
жалға алушыны басқа мүлік жалдау шарттарында жүктелген 
меншіктің заңдық ауыртпалықтарынан толықтай босатқанын айта 
кету керек. 

Сондықтан жалға берушіге жалға берілген көлік құралын 
көлік құралдарын экипажымен жалдау шарты қолданылатын 
бүкіл мерзім ішінде тиісті жағдайда ұстау міндеті жүктеледі. Бұл 
міндетке ағымдағы жəне күрделі жөндеуді жүзеге асыру, сондай-ақ 
қажетті керек-жарақтарды ұсыну жатады (ҚР АК 587 б.). 
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Бұл арада ағымдағы жəне күрделі жөндеудің техникалық 
өндірісі жүзеге асырылуға тиіс, алайда жалға беруші ағымдағы 
жəне күрделі жөндеуді жүргізгенін, қосалқы бөлшектер мен агре-
гаттарды сатып алғанын сылтау қылып сол сомаларды жалға алу-
шыдан өндіріп ала алмайды. Сол себептен тараптардың шартты 
орындауы барысында шығынға ұшырау қаупін болдырмау үшін 
жалға беруші сол шығындарды көлік құралын жалға алғаны үшін 
жалдау ақысының калькуляциясында ескеруге тиіс. 

Жалға беруші көлік құралын басқару жəне техникалық пайда-
лану бойынша қызмет көрсетуге міндетті. Жалға берушінің жалға 
алушыға көрсететін қызметтерінің көлемі (ҚР АК 588 б.), сондай-
ақ сапасы (Ж.Г.А. ескер.) 



190

5 ТАРАУ 

ТҰРҒЫН  ҮЙ  ҚҰҚЫҒЫ

§ 1. Мемлекеттік тұрғын үй саясатының бағдарламасы 
жəне оны жүзеге асыру механизмдері 

Тұрғын үймен қамтамасыз ету əрдайым ең маңызды əлеуметтік 
проблемалардың біріне жатқызылған жəне жатады да. Сондықтан 
да оны бір мезетте шешпесе де, бара-бара азаматтарды тұрғын 
үймен ұтымды қамтамасыз етуге қол жеткізе отырып, осы про-
блеманы бақылауда ұстап отыруға мүмкіндік беретін белгілі бір 
саясат құру қажет. 

Тұрғын үй қатынастарына тұрғын үй қатынастары аясында 
жүргізіліп жатқан саясаттың мазмұнын жалпы сипатта анықтайтын 
Қазақстан Республикасының Конституциясы белгілі бір əсерін 
тигізеді. 

Тұрғын үй саясатының пайда болу тарихына қысқаша тоқтала 
кетейік. 1917 жылғы Қазан революциясынан кейінгі жəне СРО 
Одағы болған кезеңде тұрғын үй проблемасы əр түрлі амалдармен 
шешілген. Бастапқыда еңбекші халық ауқатты халық топтарының 
өкілдерінің иелігіндегі тұрғын үйді қайта үлестіру арқылы тұрғын 
үймен қамтамасыз етілген. Кейіннен ХХ ғасырдың отызыншы 
жылдарында СРО Одағында индустриалды негіздермен тұрғын үй 
құрылысы басталды. 

Ең алдымен барлығын тегін үймен қамтамасыз ету көзделді. 
Алайда азаматтарға тұрғын үй беріле салысымен оның ақысын 
төлеу бойынша белгілі бір нормаланған мөлшерлемелер енгізілді, 
себебі экономикалық тұрғыдан толықтай тегін үй беру ақылға 
сыймайтын əрекет болып табылды. О.С.Иоффе көрсеткендей: 
«Заңды тұлғаның социалистік ұйымдарға қатысты институты 
1918 жылдан бастап шығарылған заң актілерінде қолданылып 
жүргенімен, бұл институт, тауар-ақша қатынастарының тікелей 
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орталықтандырылған үйлестіру жүйесіне ауыстырылу процесі 
аяқталмай, шынайы өмірде еш қолданыла алмайды. Бірақта оның 
орнына қарама-қарсы — тауар-ақша қатынастарының мүліктік 
қатынастар, оған қоса мүліктік қатынастар саласына қатысумен 
қатынастар аясына ену процесі келе сала, соңғысының жекелеген 
нормативтік актілермен қатар бірінші РСФСР ГУ-ң (1922 ж.) жал-
пы нормалары қатарына бекітілген құқықтық субъектілігі кеңестік 
цивилистік теорияның ең елеулі жəне маңызды проблемаларына 
жатқызылды»1. 

Жоғарыда айтылғандардың тұрғын үй қатынастарына қатысы 
бары анық. 

Сонымен бірге тұрғын үймен қамтамасыз ету жоспарлы жүйенің 
белгілері басым болған салалардың бірі болды, себебі барлығын 
тегін үймен қамтамасыз ету туралы ұран сақталып қалған болатын. 
Тұрғын үймен тегін қамтамасыз ету социализмнің идеологиялық 
туының бір элементі болып табылды, өйткені бұл өндірілген жал-
пы халықтық өнім жеке тəртіппен үлестірілетін аз салалардың бір 
болған.

Алайда, болашақта халықты тегін үймен қамтамасыз етудің 
жоғары пайыздары жария етілген бесжылдықтар жоспарла-
ры қайта-қайта құлдырап отырды. Бұл жалпы, негізге алынған 
жүйенің келешегінің жоқтығын дəлелдеді. Бұл орайда Кеңес 
Одағы қалаларының, оған қоса Қазақ СРО қалаларының тұрғын 
үймен қамтамасыз етілген тұрғындарының саны аз болмағанын 
айта кету керек. 

Бұл жүйені жандандыруға бағытталған соңғы əрекет 1987    
жылы жасалды. Атап айтқанда, алдағы бес жылдың ішінде 1987 
жылдың 1 қаңтарынан бастап кезекте тұрған қалалық отбасылардың 
барлығын тұрғын үймен қамтамасыз ету қарастырылып «Тұрғын 
үй — 91» Бағдарламасы қабылданды. 

Ауылды мекеннің əрбір баспанаға мұқтаж тұрғыны пəтерді 
бір жылдың ішінде алуға тиіс еді2. Ол Бағдарлама орындалмай 
қалды. 

1 Иоффе О. С. Из истории цивилистической мысли // Гражданское право.— Ал-
маты: ИПЦ Каз ГЮУ, 1999.— С. 191. 

2 Басин Ю. Г. и др. Комментарий к Жилищному кодексу Казахской ССР.— 
Алма-Ата: Казахстан, 1987.— С. 3. 



192

Тұрғын үймен қамтамасыз етудің үйлестірушілік жүйесі көп-
теген теріс əрекеттерге алып келді. «70-80- жылдары республика-
мызда қызмет бабын асыра пайдаланып тұрғын үй беру тəртібін 
бұзған жəне шынайы қажеттілік болмаса да, өз отбасыларын, тау-
ыстарын, таныстарын, жерлестерін пəтерлермен қамтамасыз еткен 
бірқатар басшылар тарапынан кеңестік тұрғын үй заңдарының та-
лаптарынан саналы түрде ауытқу жағдайлары жиі кездескен. Тұрғын 
үйдің пайдаланылуын үйлестіру саласында тамыр-таныстық пен 
сыбайластық белгілерінің жиі байқалуы көп жылдар бойы кезек-
те тұрған мұқтаж азаматтарға тұрғын үй беру мерзімдерін едəуір 
созып қана қоймай, кеңестік органдардың беделіне, социалистік 
əділдікке сенушілікке адамгершілік тұрғыдан зор зиян келтірді»1.

1984 жылғы Қазақ СРО Тұрғын үй кодексінің орнына 1992 
жылдың 1 шілдесінде қабылданған Қазақстан Республикасының 
«жаңа» Тұрғын үй кодексі əлеуметтік-экономикалық жағдайлардың 
өзгергеніне қарамастан, бұрынғы заңдарда болған ұстанымдарын 
сақтап қалып, оларды тек «косметикалық жөндеуден» өткізіп қана 
қойды. Осылайша, азаматтардың баспана алу құқығы туралы де-
кларация өзгертілмеді, демек тұрғын үймен қамтамасыз етудің 
бұрынғы үйлестіру жүйесі сақталып қалды. 

Қайта қалыптасып жатқан нарықтық қатынастар жүйесінде 
бұлай болу мүмкін емес еді, тіпті олардың қисынына қарама-
қайшы болды. Соның салдарынан 1993 жылдың 6 қыркүйегінде 
Қазақстан Республикасы Президентінің «Жаңа тұрғын үй саяса-
ты туралы» Жарлығы жария етілді (қазір бұл жарлық нарықтық 
инфрақұрылымның əрі қарай өзгеруінің жəне өз рөлін орындауының 
салдарынан күшін жойды). 

Нарықтық инфрақұрылымның жəне əлеуметтік-экономикалық 
жағдайдың өзгеруі мемлекеттің сол кезде акциялардың бақылау 
пакетін күшін жоймаған мемлекеттік орган — Құрылыс, тұрғын 
үй жəне аумақтарға құрылыс салу министрлігіне беру ниетімен 
«мемлекеттік капитализмге» сенуіне алып келді. Қазіргі кезеңде 
құрылысты жеке меншік компаниялар жүргізіп жатыр жəне 
мемлекеттің осы компаниялармен өзара қарым-қатынастары 
шарттық негізде құрылуда. 

1 Там же.— С. 4, 5.
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Қазақстан Республикасы Президентінің аталған  Жарлығында 
сол кезде орын алған өзгерістер көрсетілді. Мемлекеттік тұрғын 
үй қорының жекешелендірілуі, бағалардың ырықтандырылуы 
жəне нарыққа көшудің басқа да процестері, инфляция салдарынан 
халықтың сатып алу қабілетінің төмендеуі  тұрғын үй саласындағы 
жағдайды едəуір өзгертті. Түбегейлі жаңа тұрғын үй саясатын 
жүргізу жəне оны  қоғамның артықшылықтарының біріне айнал-
дыру қажет болды. Бүгінгі таңда құрылысты жеке компаниялар 
жүргізеді жəне құрылыс компаниясы мен мемлекет арасындағы 
қатынас келісім шарт негізінде құрылады. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 1992 жылдың 15 
шілдесіндегі «Қазақстанның егеменді ел ретінде қалыптасу 
жəне даму стратегиясын жүзеге асыру шаралары туралы» № 853 
қаулысын орындау үшін құрылған нормативтік актілерге қарағанда 
күшін жоймайтын жəне сондықтан да қазір де қолданылып жүрген 
жаңа тұрғын үй саясатының мемлекеттік бағдарламасының 
маңызы зор болды. Тұрғын үй саясатын анықтауда бірінші кезек-
те мемлекеттік тұрғын үйді үйлестіруден жекелеген азаматтардың 
жəне меншік түріне қарамастан кəсіпорындардың  көбінесе 
оған еңбек ақысын жинауға көшу көзделді. Сонымен қатар мем-
лекет азаматтардың тұрғын үйге конституциялық құқықтарын 
қамтамасыз ету, оған қоса жекелеген азаматтар категорияларын 
тұрғын үймен мемлекеттік қамтамасыз ету үшін жағдай жасауға 
міндеттенді. 

Келешекте тұрғын үй қорын жөндеу жəне пайдалану жүйесін 
негізгі қаржыландыру көзі ретінде тұрғын үй қорын иеленушілер-
дің тұрғын үй-коммуналдық қызмет көрсетулер үшін төлейтін 
ақысы қарастырылды. Соңғы мақсат ретінде ол кезде мұндай 
шығындарды жабу үшін жеткілікті қаржы көзі болмаған жергілікті 
бюджеттен 95-98 %-ы қаржыландырылған тұрғын үй қоры 
жүйесінің өзін-өзі өтеуі қойылды.  

Азаматтардың тұрғын үймен қамтамасыз етілгендігін жақсарту 
үшін бірқатар шараларды жүзеге асыру көзделді: 1) тұрғын үй 
құрылысына қатысатын азаматтар мен заңды тұлғалар үшін 
жеңілдіктер жүйесін құру; 2) қолда бар тұрғын үй қорының 
сақталуын қамтамасыз ету, тұрғын үйдің пайдалану мерзімін 
ұзарту; 3) тұрғын үй саясатының тұрғын үйге кезекте тұрғандардың 
құқықтарын сақтауға қатысты сабақтастығын сақтау.
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Əрине, тиісті сатып алу қабілетінің жоқтығы көптеген қара-                                                                                                                                            
пайым азаматтарға үйді өз қаражаттары есебінен сатып 
алуға мүмкіндік бермес еді. Сондықтан оны сатып алуды 
қаржыландырудың белгілі бір жүйесін құру жоспарланды. Бұл 
орайда тəжірибелік тұрғыдан ипотекалық несиелендіру жүйесі ең 
маңызды болып табылады. Ол туралы алғашқы рет ресми түрде 
аталған бағдарламада жарияланды. Сонымен қатар оған дейін 
мемлекет тұрғын үй сатып алудың нарық жағдайларына сай кел-
меген басқа да əдістерін енгізуге əрекет жасады. 

ҚР-ында осы күнге дейін ҚР «Қазақстан Республикасындағы 
тұрғын үй құрылыс жинақтары туралы» Заңы əрекет етуде1. Ол 
Заңда қарастырылған жүйенің жалпы сипаттары мемлекеттік 
тұрғын үй саясаты бағдарламасымен көзделген несиежинақ 
жүйесіне ұқсас. 

Аталған заңда қарастырылған жүйенің мəні бойынша, 
азаматтарға мамандандырылған тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкілері тұрғын үй салуға, сатып алуға немесе жөндеуге 
төмен сыйақы мөлшерлемесімен несие беріледі. Несие алған 
қазақстандық азаматтың бір уақытта банк салымшысы да болатыны 
тиімді. Соның арқасында ол пайыздарын жəне өз міндеттемелерін 
орындаған жағдайда сыйақыларын алып отырады. Алайда, аталған 
заңдар қабылданғаннан бері оны жүзеге асыруда көптеген пробле-
малар туындап, қолданылу тиімділігінің төмен екендігін көрсетті.  

Тұрғын үй саясаты бағдарламасының өзекті идеясы Кон-
ституцияда бекітілген. Мемлекет азаматтардың тұрғын үйге 
құқығын бұрынғыдай көлемде декларациялаудан бас тартты. 
Сонымен бірге, Қазақстан Республикасы Конституциясының 25 
б. 2 тармағы Қазақстан Республикасында азаматтарды тұрғын 
үймен қамтамасыз ету үшін жағдай жасалып жатқанын бекітеді. 
Бұны азаматтарды тұрғын үймен кез келген əдістермен жəне заң 
актілерінде көзделген тəртіппен қамтамасыз ету үшін жағдай жа-
сау деп түсіну қажет. 

Қазіргі кезде мемлекет əлеуметтік қорғалмаған бұқара топта-
рына жататын немесе жағдайы арнайы заңмен анықталған аза-

1 «О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан» Закон Ре-
спублики Казахстан от 7 декабря 2000 года N 110. Опубликовано: Ведомости Пар-
ламента Республики Казахстан, 2000 г., N 21, ст. 382; «Казахстанская правда» от 
12 декабря 2000 г. N 316-317; «Юридическая газета» от 13 декабря 2000 г. N 53.
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маттарды тұрғын үймен қамтамасыз етуге көмек көрсетуде. Атап 
айтқанда, оларға жас отбасылар, мемлекеттік қызметкерлер, көп 
балалы аналар жəне т.б. жатқызылған. 

Барлық жағдайда да тұрғын үймен қамтамасыз етудің негізіне 
өтелмелілік жатқызылған. Егер тұрғын үй мемлекеттік тұрғын 
үй қорынан жалға алу талабымен берілген болса, кейіннен оны 
жекешелендіру үшін құқықтық иеленушілер заңда белгіленген та-
лаптарды ескере отырып мемлекеттен сатып алады. Мемлекеттік 
қызметкерлерді, бюджеттік ұйымдар жұмыскерлерін, жас от-
басыларды тұрғын үймен қамтамасыз ету кезінде ипотекалық 
несиелендіру механизмі қолданылады. Оны жүзеге асыру кезінде 
мемлекет өз тарапынан мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасын 
жүзеге асыру үшін салынған тұрғын үйдің бағасын нарықтық 
бағадан төмендету арқылы қолдау көрсетеді. 

§ 2. Тұрғын үй құқықтық қатынастары. 
Тұрғын үй заңнамасы 

Тұрғын үй құқықтық қатынастары туралы ұғым, тұрғын 
үй құқықтық қатынастарының түрлері. Біздің тұрғын үй 
құқықтық қатынастарын азаматтық құқық шеңберінде қарасты-
рып жатқанымызға қарамастан, аталған құқықтық қатынастардың 
тек қана жеке құқықтық нормаларға жатқызуға болатын құқық нор-
маларымен реттелмейтінін айта кету керек. Тұрғын үй құқығының 
жария-құқықтық нормаларының саны өте көп. 

Сонымен бірге тұрғын үй қатынастарын кешенді құқықтық 
реттеудің ақырғы мақсаттары айқын. Біріншіден, ол азаматтардың 
тұрғын үйге мұқтаждығын жүзеге асыру үшін ұтымды заңдық 
формалардың құрылуына жағдай жасайды. Екіншіден, ол тұрғын 
үйі бар адамдар оған құқығын іс жүзінде жеткілікті мөлшерде іске 
асыру мүмкіндігіне ие болатын режим сақталады. 

Тағы бір айта кететіні, тұрғын үйді иелену басқа мүлікті де 
иеленуді білдіреді, бірақ бұл жағдайда үйдің өзіндік ерекшеліктері 
ескеріледі. Соңғы нəтижесінде мұндай тəсіл тұрғын үйлерге 
қатысты пайда болатын мүліктік қатынастарға барлық азаматтық-
құқықтық ережелерді қолдануға мүмкіндік береді. 
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Алдымен тұрғын үй құқықтық қатынастарының шеңбері мен 
жүйесін, содан кейін тұрғын үй құқықтық қатынастары туралы 
ұғымның өзін анықтайық. 

Заңдарда жеке тұрғын үй құқықтық қатынастары ретінде тұрғын 
үй қорын пайдаланумен байланысты құқықтық қатынастарды 
да бөліп көрсеткен (жалпы тұрғын үй қоры азаматтық құқықтар 
объектісі болып табылмайды). Заңда тұрғын үй қорына мы-
надай анықтама берілген: «Тұрғын үй қоры — бұл Қазақстан 
Республикасында орналасқан барлық меншік түріндегі тұрғын 
үйлер».

Тұрғын үйге меншік құқығын жүзеге асырумен жəне оны 
пайдаланумен байланысты пайда болатын жекелеген құқықтық 
қатынастарды құру үшін тұрғын үй қоры бірнеше түрлерге 
бөлінген (олар үйдің қандай тұрғын үй қорына жататындығына 
қарай əр түрлі болады). 

Қазақстан Республикасының тұрғын үй қорының құрамына  
жеке меншік тұрғын үй қоры мен мемлекеттік тұрғын үй қоры 
жатады. Жеке меншік тұрғын үй қорына меншік құқығында 
азаматтарға жəне мемлекеттік емес меншік түрінде құрылған жеке 
тұлғаларға тиесілі тұрғын үйлер енгізілген. 

Мемлекеттік тұрғын үй қорына меншік құқығында мемлекет-
ке (əкімшілік-құқықтық бірлікке) тиесілі жəне жергілікті атқару 
органдарының иелігіндегі (мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй 
қоры) немесе мемлекеттік кəсіпорынның  иелігіндегі (мемлекеттік 
кəсіпорынның тұрғын үй қоры) тұрғын үйлер жатады. 

Тұрғын үй заңнамасының мазмұны бойынша, мемлекеттік 
тұрғын үй қорын тұрақты жəне уақытша тұруға арналған тұрғын 
бөлмелер құрайды. Тұрғын үй қорына тұрғын үйлердегі тұрғын 
емес бөлмелер жатпайды. 

Осылайша, тұрғын үй қоры — бұл азаматтардың (жеке 
тұлғалардың)     тұрақты жəне уақытша (пайдалану сипатына бай-
ланысты) тұруына арналған барлық бөлмелердің жиынтығы деуге 
болады. 

Қазақстан Республикасының тұрғын үй қорына байланысты 
қатынастар жария-құқықтық сипатта болады. Олардың мазмұны 
бойынша, мемлекет тұрғын үй қорының есебін жүргізеді, тұрғын 
үй қорына жатқызылуы мүмкін бөлмелерге қойылатын міндетті 
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талаптарды белгілейді, оның мақсатқа сəйкес пайдаланылуын 
жəне сақталуының қамтамасыз етілуін бақылайды. Сонымен қатар 
мемлекеттің құзіретіне белгілі бір бөлмені тұрғын үй қорының 
құрамынан алып тастауға рұқсат беру де жатады. Бұл тұрғын үй 
құқықтық қатынастар тобының тұрғын үйлерді тікелей иеленуге 
жəне пайдалануға жағдай жасайтын басқа да тұрғын үй құқықтық 
қатынастардың жүзеге асырылуы үшін маңызы зор. 

Баспанаға мұқтаж азаматтарды есепке алу жəне мемлекеттік 
тұрғын үй қорындағы тұрғын бөлмелерді əлеуметтік қорғалмаған 
жəне басқа да кейбір халық топтарына беру бойынша құқықтық 
қатынастар да осындай көмекші маңызы бар жəне жария-құқықтық 
сипатқа ие. 

Жеке құқықтық сипаттағы тұрғын үй құқықтық қатынастар 
иелену жəне пайдалану бойынша меншік құқығының, сондай-ақ 
тұрғын үйлерді пайдалану бойынша міндеттемелік құқықтардың 
пайда болу жəне тоқтатылу негіздерімен байланысты. Бұл 
құқықтық қатынастардың көмегімен тұрғын үйлерді іс жүзінде 
пайдалану жүзеге асырылады жəне белгілі бір құқықтық қатынасқа 
қатысушылардың өзара əрекеттесу мəселелері шешіледі. 

Тұрғын үй құқықтық қатынастарын сипаттай отырып, олар 
азаматтардың тұрғын үйлерді иеленуге жəне пайдалануға қажет-
тілігін жүзеге асырумен, сондай-ақ мемлекеттің азаматтардың 
тұрғын үй саласындағы құқықтарының сақталуын жəне тұрғын 
үй қорының пайдаланылуын бақылауымен байланысты қоғамдық 
қатынастарды құрайды деуге болады.  

Тұрғын үй заңнамасы. Қазақстан Республикасы Конституция-
сымен жəне тұрғын үйлерді пайдалану бойынша шарттық 
қатынастарды регламенттейтін Қазақстан Республикасы Аза-
маттық кодексімен қатар, тұрғын үй құқықтық қатынастарын 
арнайы заңдар да реттейді. Қазақстан Республикасының 1997 
жылдың 16 сəуіріндегі «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңы 
тұрғын үй қатынастарын кешенді реттейтін заң актісі болып та-
былады. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 жылдың 5 
сəуіріндегі «Азаматтардың тұрғын үйге құқығын қамтамасыз ету 
туралы» № 1640 Жарлығы тұрғын үй қатынастарының құқықтық 
реттелуінің қазіргі жағдайына жету үшін белгілі бір алғышарттар 
құрды.  
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Бірқатар тұрғын үй қатынастарының мəселелері заңдармен 
қатар заңға сəйкес актілер деңгейінде де реттеледі. Қазіргі кезде 
мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйдің берілуі Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 1999 жылдың 2 қыркүйегіндегі 
«Жергілікті атқару органдарының қарамағындағы мемлекеттік 
тұрғын үй қорынан тұрғын үй беру, жалдау жəне пайдалану тəртібі 
туралы» № 1292 Қаулысымен реттеледі.  

ҚР «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңымен қатар қызметтік 
тұрғын үймен қамтамасыз ету Қазақстан Республикасы Министр-
лер Кабинетінің 1993 жылдың 3 маусымындағы «Қызметтік тұрғын 
бөлмелер берілетін жұмыскерлер категорияларының Тізімдемесін 
бекіту туралы» № 455 Қаулысымен реттеледі (оған енгізілген 
бірқатар өзгертулердің соңғысы 2004 жылы енгізілді). 

Тұрғын үй қорын пайдалану мəселелері ҚР Үкіметінің 1996 
жылдың 27 мамырындағы «Тұрғын үйлердегі пəтерлердің жəне 
тұрғын емес бөлмелердің меншіктенушілері тұтынушылық 
кооперативтерін дамыту бойынша шаралар туралы» Қаулысында, 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылдың 17 сəуіріндегі 
«Пəтер меншіктенушілерінің тұтынушылық кооперативтері қыз-
метін қолдау бойынша шаралар туралы» Қаулысында, Қазақстан 
Республикасы Үкіметі 1996 жылдың 14 сəуіріндегі Қаулысымен 
бекітілген «Аз қамтылған азаматтарға тұрғын үйді ұстап-тұты-
нуға жəне тұрғын үй-коммуналдық қызметтерін төлеуге тұрғын 
үй жəрдемақыларын беру тəртібі туралы уақытша ережесінде» 
қарастырылған.  

Біздің еліміздің астанасының Ақмолаға (Астанаға) көшуіне 
байланысты жекелеген азаматтар категорияларын тұрғын үймен 
қаматамасыз ету мəселелерін реттейтін бірқатар нормативтік 
актілер қабылданды. Мысалы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
1997 жылдың 26 наурызындағы № 418 Қаулысымен бекітілген 
Ақмола қаласына астананың көшуінің бірінші кезеңінде ауысуға 
жататын мемлекеттік органдар мен ұйымдар жұмыскерлеріне 
тұрғын үй беру туралы уақытша ереже, Қазақстан Республикасы 
Премьер-министрінің 1998 жылдың 23 қыркүйегіндегі «Астана 
қаласына ауыстырылған мемлекеттік органдар жұмыскерлерін 
пəтерлермен қамтамасыз ету бойынша шаралар туралы» № 181- 
Өкімі, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылдың 24 
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шілдесіндегі «Астана қаласына ауыстыруға жататын мемлекеттік 
органдар мен ұйымдар жұмыскерлеріне берілген мемлекеттік 
тұрғын үй қорынан Типтік тұрғын үй жалдау шартын бекіту тура-
лы» Қаулысы. 

Аталған тұрғын үй-құқықтық нормативтік актілердің тізімі 
толық емес екендігін айта кету керек. Бұл салада қолданылатын 
нормативтік-құқықтық актілер өте көп жəне алуан түрлі, себебі 
жоғарыда аталған тұрғын үй қатынастарының əлеуметтік маңызы 
бар жəне ол жекелеген халық топтарына қатысты толық регламент-
телуге тиіс. 

Жекелеген халық топтарының тұрғын үй құқықтарын қам-
тамасыз ету мəселелері бірқатар нормативтік-құқықтық актілерде 
шешілген (көбінесе ҚР президентінің Жарлықтарында). Қазіргі 
кезде солармен қатар Қазақстан Республикасының 1995 жылдың 
28 сəуіріндегі «Ұлы Отан соғысына қатысушыларға жəне оларға 
теңестірілген адамдарға жеңілдік беру жəне оларды əлеуметтік 
қорғау туралы» № 2247 Заңы əрекет етуде. 

Жекелеген тұрғын үй құқықтық қатынастары. Тұрғын үй 
құқықтық қатынастарының элементтері мен мазмұнының пайда 
болу негіздерін қарастыруға көшпес бұрын тұрғын үй қорының 
пайдаланылу режиміне тағы да бір тоқтала кетейік. Тұрғын үйді 
(тұрғын бөлмені) тұрғын емес мақсат бойынша пайдалануға заңда 
белгіленген талаптармен рұқсат етіледі. Жеке қорды бағыты бой-
ынша жəне басқа да мақсаттар үшін пайдалану жағдайларында 
тұрғын үй қорының бұзылуына жəне бүлінуіне жол берілмеуге 
тиіс. Тұрғын үйлерді пайдаланушылар басқа тұрғындардың 
тұру жағдайларын бұзбауға, қоршаған ортаға зиян келтірмеуге 
міндетті.  

Тұрғын үйдегі тұрғын жəне тұрғын емес бөлмелерді қайта 
жабдықтау жəне қайта жобалау үшін үйдің меншіктенушісінің 
келісімі жəне жобаның құрылыс нормалары мен ережелеріне 
сəйкестігі үшін жауапты жеке жəне заңды тұлғалардың жоба-
сы бар болуға тиіс. Бөлмелердің қайта жобалануы жəне қайта 
жабдықталуы басқа меншіктенушілердің мүдделеріне нұқсан 
келтірсе, олардың алдын ала жазбаша түрде келісімі қажет. 

Бір тұрғын үйді бірнеше меншіктенушілері бірлесіп пайдалану 
міндетін мойнына алады. Бөлмелердің меншіктенушілері (азамат-
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тар, заңды тұлғалар, мемлекет) тұрғын үйлерді Бірлесіп пайдалану 
үшін кез-келген заңмен тыйым салынбаған бірлестікке бірікпеуге 
құқылы. Тұрғын үй қорын оның меншіктенушісі басқарады. 

Қазақстан Республикасы тұрғын үй қорының қатыстылығына 
қарамастан оның есебін мемлекет бірыңғай жүйеде, Қазақстан 
Республикасының Үкіметі белгілейтін тəртіппен жүргізеді. 

Тұрғын үй құқықтық қатынастардан туындайтын барлық дау-
лар сот арқылы шешіледі. 

Меншікті иесі жəне оның отбасы мүшелері қатысатын 
тұрғын үй құқықтық қатынастар. Қазақстан Республикасының 
тұрғын үй заңнамасы тұрғын үй құқықтық қатынастарының кате-
горияларын тікелей тұрғын үйге қатысты меншікке жатқызады, 
себебі олар ҚР «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңымен 
регламенттеледі. Сонымен бірге аталған құқықтық қатынастардың 
мазмұны Азаматтық кодекстің Жалпы бөлімінде қарастырылған, 
сондықтан бұл жағдайда тұрғын үйдің меншіктенушісі мен оның 
отбасы мүшелерінің тұрғын үй құқықтарын ғана қарастырғаны 
жөн. 

Тұрғын үй құқығы шеңберінде ең алдымен тұрғын үйге жеке 
меншікті сатып алу негіздерін қарастырған дұрыс екендігін айта 
кету керек. Азамат өзінің тұрғын үйге құқығын оны кез келген 
заңды əдістердің бірімен сатып алу арқылы жүзеге асыра алады. 

Тұрғын үй құқығы тұрғысынан меншіктенушінің пайдалану 
құзіреттіліктерін өзінің иелігіндегі үйде тұру (отбасысымен бірге) 
құқығы ретінде қарастыру маңызды. Сондай-ақ аталған жағдайда 
қатысушылары меншік иелері мен оның отбасы мүшелері болып 
табылатын ерекше тұрғын үй құқықтық қатынастар туындайды. 

Меншік құқығы негізінде меншікті иесіне тиесілі тұрғын үйді 
жалға беру арқылы жұмсау тұрғын бөлмені пайдалану бойын-
ша тұрғын үй құқықтық қатынастарының пайда болуына алып 
келеді. 

Меншік құқығында тұрғын үйдің бар болуын тұлғаны тұрғын 
үймен қамтамасыз ету қажет азаматтар категориясына жатқыз-
байтын фактор ретінде қарастыруға болады. Соның салдары-
нан бірқатар тұрғын үй құқықтық қатынастарына қатысушылар-         
дың шеңбері өзгереді. 

Тұрғын үйдің жеке меншік иелері мен мемлекеттің заңдық 
уəждерінің арасында айырмашылық бар екенін айта кету керек. 
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Тұрғын үйді меншік құқығы негізінде сатып алып жатқан жеке 
адамның екі ұшты мақсаттары болуы мүмкін: а) тұрғын үйді мүлік 
ретінде де, азаматтық айналымдағы басқа да азаматтық құқықтың 
кез келген мүліктік объектісі ретінде де иелену; ə) тұрғын үйді 
мақсатты объект ретінде иелену. 

Аталған мақсаттар бір-біріне қайшы келмейді. Тіпті, заңнама 
екіншісін біріншісіне белгілі бір мөлшерде тəуелді етеді, əйтпесе 
тұрғын үй азаматтық-құқықтық мағынада заттың қызметтерін 
атқаруды тоқтатар еді. Алайда, екінші жағынан, оны пайдалануға 
қатысты белгіленген, қисынды шектеулерді сақтамауға бол-
майды. Нақ осы шектеулер тұрғын үйлерге қатысты меншік 
қатынастарының тұрғын үй-құқықтық элементін білдіреді. 

Мемлекеттік тұрғын үйді иеленуінің табиғаты тұрғын үй-
құқықтық болып табылады, себебі ол мақсаттық сипатқа ие жəне 
халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету міндетін шешуге бағынады. 
Шектелген жағдайларда мемлекет тұрғын үйлерді айналымға 
арналған заттар ретінде иеленеді. 

Меншікті иесі тұрғын үйді немесе оның бір бөлігін тұрғын 
емес мақсатта пайдалану үшін мемлекеттік органдардың рұқсаты 
қажет емес. Бұл жағдайда меншікті иесі тағы да құрылыс, 
санитариялық, өртке қарсы жəне басқа да міндетті нормалар мен 
ережелерді сақтауға тиіс. Бұны тұрғын үйлердің тəртібі талап 
етеді. Егер құзіретті органдар міндетті нормалар мен ережелердің 
бұзылу жағдайларын немесе басқа азаматтардың құқықтары мен 
мүдделерін едəуір бұзу жағдайларын анықтаса, бөлменің меншікті 
иесі заңда белгіленген жауапкершілікке тартылады жəне оның 
тұрғын бөлмені мақсатына сəйкессіз пайдалану құқығы шектелуі 
мүмкін. 

Меншікті иесімен қатар, онымен бірдей тұрғын үйді онда 
тұратын оның отбасы мүшелері де пайдалана алады. Оларды кір-
гізу кезінде тұрғын үйдің тек қана тұру үшін арналғаны ескерілуі 
жəне басқа пайдалану құқықтары шектелуі мүмкін. Меншікті 
иесінің отбасы мүшелері болып — олармен бірге тұрақты жəне 
бірге тұратын зайыптары жəне кəмелетке толмаған балалары не-
месе өз отбасыларын құрмаған кəмелетке толған балалары табы-                                                                                                                                      
лады. Ерлізайыптылардың ата-аналары, сондай-ақ меншікті иесі-
мен тұрақты тұратын жəне онымен ортақ шаруашылық жүргізетін, 
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өз отбасылары бар балалары тұрғын үй-құқықтық тұрғыда отба-
сы мүшелері болып танылуы мүмкін. Меншікті иесімен тұрақты 
тұратын, оның асырауындағы еңбекке қабілетсіз адамдар да отба-
сы мүшелері болып  есептеле алады. 

Тұрғын үйдің меншікті иесімен тұратын отбасы мүшелері 
оған өздерінің кəмелетке толмаған балаларын тұрғыза алады. 
Отбасының басқа мүшелері меншікті иесінің келісімімен ғана 
тұрғызылуы мүмкін. 

Меншікті иесімен отбасылық қатынастар тоқтатылған жағдайда 
отбасының бұрынғы мүшелері тұрғын үйді жалдау мерзімі 
көрсетілмей жалға алушы ретінде пайдалана алады. Меншікті иесі 
отбасы мүшесімен алдын ала жасалған жазбаша келісу арқылы 
бұрынғы отбасы мүшесін тұрғын бөлмені пайдалану құқығынан 
айыруы мүмкін. 

Тұрғын бөлмені пайдалануды жалғастырып жатқан меншікті 
иесінің бұрынғы отбасы мүшелері тұрғын үйді ұстап-тұтыну 
жəне коммуналдық қызметтерді төлеу бойынша шығын жұмсауға 
қатысуға міндетті.  

Тұрғын үйді бұрынғы отбасы мүшелерінің пайдалану құқығы 
тиісті тəртіппен қорғалады жəне олар өздерінің тұрғын үйді 
пайдалануға құқығын бұзушылықты кез келген тұлғадан, оған 
қоса аталған бұзушылықтарды жасаған меншік иесінен жою-
ын талап ете алады. Кəмелетке толған мүшелері, оның ішінде 
отбасының бұрынғы мүшелері тұрғын бөлмені пайдалануынан 
туындайтын міндеттемелер бойынша жауапкершілікті бірлесіп 
мойнына алады.     

Тұрғын үйді меншіктену құқықтық қатынастары тұрғын үй 
заңнамасы белгілеген ерекшеліктерді ескеріле отырып, азаматтық 
заңнамада қарастырылған жалпы негіздер бойынша тоқтатылады. 
Меншік қатынастарын тоқтатудың ерекшелігі, үй орналасқан жер 
телімін мемлекеттің қажеттіліктері үшін алу (сатып алу) кезінде 
меншікке жаңа үйдің берілуі  қарастырылған. Тұрғын үйді мемлекет 
өз меншігіне алған  жағдайда сол мемлекеттің меншігіне алынған 
тұрғын үй қайтарылуы мүмкін (ҚР «Тұрғын үй қатынастары тура-
лы» Заңының 29 б., 2 т., 3 т.). Осыдан тұрғын үй меншікті иесінің 
еркіне қарсы алынған кезде оған заңдық жауапкершілік шарала-
ры қолданылмаған жағдайда тұрғын үйге құқықтарды қамтамасыз  
ету кепілдіктері əрекет етеді. 



203

Меншікті иесінен алынып жатқан тұрғын үйге қатысты тұрғын 
үй қатынастарының тоқтатылуымен қатар, олар меншікті иесінің от-
басы мүшелерінде жəне басқа да тұрғындарда тоқтатылады. Оның 
үстіне, тұрғын үйді орналасқан жер телімімен бірге мемлекеттің 
қажеттіліктері үшін сатып алған жағдайда отбасы мүшелері үйден 
шығарылып, бұрынғы үйдің орнына өтем ретінде алынған тұрғын 
үйге құқықты қоса сатып алады. Бірге тұрған басқа тұрғындарға 
орнына басқа үй берілмейді. 

Меншік құқығы тоқтатылған жағдайда меншік иесінің өзінің 
шешімі бойынша (сату, сыйға тарту) меншік иесінің отбасы 
мүшелері, меншік иесінің отбасысының бұрынғы мүшелері жəне 
уақыша тұрғындар, егер шарт бойынша тұрғын үйді сатып алушы-
мен өзгеше көзделмесе, басқа тұрғын бөлме берілмей шығарылады. 
Егер тұрғын үйге меншік құқығын бұлай тоқтату амалы кəмелетке 
толмаған балалардың тұрғын үй құқықтарына əсер етсе, онда 
тұрғын үйді иеліктен айыруға қамқорлық жасайтын органдардың 
келісімі қажет. 

Кондоминиум.  Көп пəтерлі тұрғын үйдегі пəтерге, үйдің бір 
бөлігіне меншік құқығы əрдайым барлық меншік иелерінің өзара 
əрекеттесуімен байланысты. Осыны ескере отырып, тұрғын үй 
заңнамасы ерекше меншік түрі ретінде анықталатын кондомини-
мум режимін енгізді. Кондоминимум қатынастарының бекітілуі 
жалпы тұрғын үйлерге қатысты меншік қатынастарының өзгеруінің 
салдары болып табылады. Соның нəтижесінде барлық мүлікті 
ұстап-тұтынудың тұрғын үйлермен, олардың меншікті иелерімен 
ажырағысыз байланысты міндеттерін жүктеудің реттеу қажеттілігі 
туындады. 

Бұрын бұл қызметті мемлекеттік коммуналдық-пайдалану ор-
ганы орындаған. Ол органға кірмелердің, лифттердің, шатыр асты-
ның, үй төбелерінің, төлелердің жəне т.б. жай-күйі үшін  негізгі 
заңдық жауапкершілікті өз мойнына ала отырып, тұрғындардан 
белгілі бір ережелерді сақтауын талап ету уəкілдігі берілген. 
Көппəтерлі тұрғын үйдегі пəтерге, үйдің бір бөлігіне меншік 
құқығы əрдайым барлық меншік иелері мүдделерінің өзара 
əрекеттесуімен байланысты. Осыны ескерген тұрғын үй заңна-
масы ерекше меншік түрі ретінде анықталатын кондоминимум 
режимін енгізген. Кондоминимум қатынастарының бекітілуі жал-
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пы тұрғын үйлерге қатысты меншік қатынастарының өзгеруінен 
туындаған. Соның нəтижесінде барлық мүлікті ұстап-тұтынудың 
тұрғын үйлермен, олардың меншік иелерімен ажырағысыз байла-
нысты міндетін жүктеуді реттеу қажеттігі пайда болды.  

Бұрынырақ бұл қызметті кірмелердің, баспалдақтардың, 
лифттердің, төбелердің, шатыр астыларының, төлелердің жəне 
т.б. жай-күйі үшін негізгі заңдық жауапкершілікті мойнына ала 
отырып, тұрғындардан белгілі бір ережелерді сақтауын талап 
ету уəкілдігіне ие болған мемлекеттік коммуналдық-пайдалану 
органы орындаған. Осының барлығын бірге  тұрғын үй қорын 
басқарумен, пайдаланумен, сақталуын қамтамасыз етумен байла-
нысты қатынастар деп атауға болады. 

Қазіргі кезде мемлекет өзінің құзіретіне тек тұрғын үй қорын 
басқару бойынша барынша аз міндеттерді ғана қалдыра оты-
рып, тұрғын үй қорын басқару, сондай-ақ пайдалану, сақталуын 
қамтамасыз ету бойынша міндеттерді пəтер меншіктенушілерінің 
өздеріне аударған. 

Сондықтан кондоминимумды үлестік меншік сияқты, меншік 
қатынастарының күрделендірілген түрі ретінде ғана қарастыруға 
болмайды. Жай үлестік меншік қатынастарында бірінші орынға 
үлестік меншік иелерінің құзіреттіліктерін олардың мүлікті ұстап-
тұтыну міндетін жүзеге асыруға қатысуын көмекші қамтамасыз 
ету ретінде ғана бөлу мəселесі қойылады. 

Кондоминимумда тұрғын бөлмелердің барлық меншіктену-
шілері үшін ортақ маңызы бар мүлікті басқару міндеті басым бо-
лып барады. 

Кондоминимумның заттық құқығы азаматтық-құқықтық əде-
биетте толық қарастырылғандықтан, бұл жағдайда да біз ол тура-
лы сөз қозғамаймыз. 

Бір айтатынымыз, тұрғын бөлмелердің меншіктенушілері ортақ 
мүлік пен үйді ұстап-тұтынудың барлық шығындарына қатысуға, 
ортақ мүлік пен бөлек (жеке) меншіктегі бөлмелердің сақталуы 
мен қауіпсіз пайдаланылуы үшін жауапты болуға тиіс. 

Тұрғын бөлмелердің меншіктенушілері кондоминимум 
объектісін басқару түрі туралы мəселені кондоминимум объектісі 
тіркелгеннен кейінгі бір айдан кешіктірмей шешу керек. Сол 
шешім қабылданғанға дейін кондоминимум объектісімен біртұтас 
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кешен ретінде, сондай-ақ тұрғын үйді коммуналдық қызмет 
көрсетулермен орталықтандырылған қызмет көрсетуге байланы-
сты міндеттемелер бойынша меншік иелері бірлесіп жауап береді. 

Инженерлік жəне коммуналдық қамтамасыз ету жүйесі біртұтас 
жəне бірыңғай тұрғын үй-коммуналдық кешен болып табылатын 
көппəтерлі тұрғын үйде (немесе оның бір бөлігінде) кондоми-
нимум объектісін бірлесіп басқарудың бір түрі ғана қолданылуы 
мүмкін. 

Кондоминимум объектісін басқару түрі оған қатысушылардың 
келісуімен анықталады. Ондай басқару түрлеріне мыналар жат-
қызылуы мүмкін: 

1) егер саны төртеуден аспайтын болса, барлық меншік иелерін 
тікелей басқару; 

2) тұрғын бөлмелердің (пəтерлердің) меншік иелерінің 
кооперативі; 

3) кондоминимум объектілерін үшінші жеке (тұрғын үйді 
басқарушы) немесе заңды тұлғалардың (тұрғын үй пайдалану 
жəне коммуналдық қызмет көрсетулер қызметі) басқаруы; 

4) Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтін 
басқа да түрлері. 

Кондоминимум объектісін басқару бойынша шартқа сəйкес 
тұрғын үй-пайдалану жəне коммуналдық қызмет көрсетулер 
қызметіне немесе тұрғын үй басқарушысына берілетін құзірет-
тіліктердің көлемі шартпен анықталады. 

Тұрғын бөлмелердің меншік иелері тұрғын үй-пайдалану жəне 
коммуналдық қызмет көрсететін ұйымдармен осындай қызмет-
терді көрсету туралы жекелеген шарттарды жасасуға құқылы. 

Тұрғын бөлмелердің (пəтерлердің) меншік иелерінің басым 
көпшілігінің шешімімен кондоминимум объектісін басқару түрі 
өзгертілуі мүмкін. 

Басқа үйлермен қатар тұрғын бөлмелер меншіктенушілерінің 
бір кооперативімен басқарылатын тұрғын үй бөмелерінің меншік 
иелері көпшілік қабылдаған шешім бойынша осы кооперативтің 
құрамынан шығып, өзінің жеке кооперативін құруға немесе кондо-
минимум объектісін басқарудың басқа түрін қолдануға құқылы. 

Кейбір жағдайларда кондоминимум мемлекеттік үйді басқару 
үшін де қолданылады. Мемлекеттік меншік түріне жататын тұрғын 
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үйлер мен бөлмелерде меншік иелерінің бірі ретінде мемлекет 
жергілікті атқару органының немесе мемлекеттік кəсіпорынның 
атынан кондоминимумның қатысушысы жəне кондоминимум 
объектісін бірлесіп басқару үшін меншік иелерінің мекемелік 
бірлестігінің мүшесі болып табылады. 

Тұрғын үй беру бойынша шарттық қатынастар. Қазақстан 
Республикасының əрекеттегі тұрғын үй заңнамасының бір бөлігі 
үйлердің меншікке берілуін, ал тағы бір бөлігі азаматтардың пай-
далануына берілуін қарастыратын шарттық қатынастардың алуан 
түрлілігімен ерекшеленеді. Тұрғын үйлерді көбінесе меншікке 
беру бойынша шарттарға мына шарттар жатады:   

— бұзуға жататын үйдің орнына осы немесе жақын маңдағы 
жер телімінде салынатын үйді беру шартымен босату туралы; 

— азаматтар тұратын үйдің орнына басқа үй бере отырып, 
бұзуға жататын үйлерде тұратын адамдарды көшіріп орналасты-
ру үшін салушыға беру туралы. Аталған шарттар азаматтардың 
берілген үйлерді пайдалану (жалдау) құқығының пайда болуын 
қарастыруы мүмкін, алайда мұндай жағдайларда олардың меншік 
иелері ретіндегі кемітілген мүліктік мүдделері тиісті тəртіппен 
өтелу керек. Көрсетілген негіздер бойынша босатылатын (бұ-
зылатын) үйдің азаматқа меншік құқығында тиесілі болмайтын 
жағдайлар да кездеседі. Олай болған жағдайда оған үйді меншікке 
емес, пайдалануға берген орынды болады.   

Тұрғын үйлерді меншікке беру туралы шарттарға сондай-ақ, 
тұрғын үйді (үйдің бір бөлігін) немесе тұрғын үй кешенін салуға 
еңбектік үлесін қосқан немесе құрылысты қаржыландыруға 
меншігіндегі қаражаттарын салған адамға үй беру туралы шарт та 
жатады.

Тұрғын үйді пайдалануға беру шарттарында тұрғын бөлмені 
күрделі жөндеу уақытына жасалуы қарастырылады. Сонымен 
қатар тұрғын үйді пайдалану көбінесе еңбек шарты (келісімі) та-
лаптары бойынша беріледі. Алайда еңбек шарттарының талапта-
рында тұрғын үйлерді жұмыскердің меншігіне олардың əрекет ету 
мерзімі аяқталған соң немесе олар күшіне енгеннен кейінгі белгілі 
бір мерзімнен соң беру қарастырылуы мүмкін. 

Заңдарда бұзуға жататын тұрғын үйдің орнына басқа үй беру 
шартымен босату туралы шарттар ерекше регламенттелген. Жер 
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телімін мемлекеттің қажеттіліктері үшін бөліп беруге байланысты 
бұзу қажет болған жағдайда үйді бұзатын салушының жəне тұрғын 
үйлердің меншік иелерінің (жалдаушыларының) арасында сол не-
месе басқа жер телімінде қайта салынған тұрғын үйлердегі басқа 
тұрғын бөлмелерді бұрынғы меншік иелеріне (жалдаушыларға) 
бұзылған тұрғын бөлмелердің орнына беру туралы шарт жасалуы 
мүмкін. 

Осындай шартқа сəйкес салушы меншік иесіне (жалдаушыға) 
заңдарда қарастырылған талаптарға сай жаңа үй беруге міндетті. 
Өз кезегінде, бұзуға жататын үйлердің меншік иелері (жалдау-
шылары)  тұрып жатқан үйлерін шарттарда көзделген мерзімде 
босатуға тиіс. 

Шартта тұрғын үй берудің белгілі бір (өзге) мерзімдері, сондай-
ақ басқа талаптар көзделуі мүмкін. Атап айтқанда, болуы мүмкін 
өтемақының сомалары, тұрғын үйдің көлемдері, қабаттылығы, 
бөлмелердің саны, отбасының құрамы қарастырыла алады. Шарт 
екі тараптың да мүдделеріне қатысты бірқатар қосымша талаптар-
ды регламенттеуі мүмкін. 

Жаңа тұрғын үй берілгенге дейін үйден шығарылуға жата-
тын азаматтар, келісімдерін берген жағдайда, сол елді мекен-
де орналасуға жəне техникалық, санитариялық нормаларға сай 
болуға тиіс уақытша үйлерге көшіріледі. Уақытша үйдің ақысын 
төлеу бойынша шығындардың салушыға жүктелуі оны тұрғын 
үйді тұрақты негізде беру міндеттемесін орындауы үшін қосымша 
ынталандыратын шара болып табылады. 

Егер жаңа үй шартта көзделген мерзімде берілмесе, салушы 
соттың шешімі бойынша өз қаражаты есебінен үйінен айырылған 
меншік иесіне (жалдаушыға) шарт талаптарына сай келетін басқа 
үй сатып алып беруге міндетті. Сонымен бірге, салушы шарттағы 
міндеттемелерді бұзу салдарынан келтірілген залалды өтеуге тиіс.  

Тұрғын үйді жалдау. Тұрғын бөлмелерді үйдің меншікті иесі 
болып табылмайтын адамдардың тікелей пайдалануына жағдай 
жасайтын негізгі құқықтық форма тұрғын үй жалдау шарты болып 
табылады. Тұрғын үй жалдау шартының мүлік жалдау шартымен 
ортақ ұқсастықтары көп, бірақ ол тікелей тұрғын үй заңдарымен 
де регламенттеледі. 
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Тұрғын үй жалдау шарты бойынша тұрғын үйдің меншікті иесі 
немесе ол уəкілдік берген тұлға (жалға беруші) азаматқа (жалға 
алушыға) жəне оның отбасы мүшелеріне ақы үшін пайдалануға үй 
беруге міндетті. 

Осылайша, тұрғын үй жалдау шарты консенсуалды, өтелмелі 
жəне өзара шарт болып сипатталады. 

Заңдардың өзінде тұрғын үй жалдау шартының екі негізгі түрі 
бөліп көрсетілген: а) мемлекеттік тұрғын үй қорындағы үйлерде 
баспана жалдау шарты; ə) жеке меншік тұрғын үй қорындағы 
үйлерде баспана жалдау шарты. 

Тұрғын үй жалдаудың бірінші түрін тұрғын үйге мұқтаж аза-
маттарды есепке алу, тұрғын үй беру жəне мемлекеттік тұрғын үй 
қорының үйлеріндегі баспаналарды пайдалану бойынша кешенді 
құқықтық қатынастар шеңберінде қарастырған жөн, сондықтан 
оларға кейінірек талдау жасап өтеміз.  

Жеке меншік тұрғын үй қорында үй жалдау.  Меншік иесі 
(жеке меншік негізінде құрылған жеке немесе заңды тұлға) өзі 
тұрып жатқан үйді немесе басты мақсаты жалдаушыларға тұрақты 
немесе уақытша тұруға беру болып табылатын үйді жалға беруге 
құқылы. 

Жеке меншік тұрғын үйде үйді жалдау талаптары жалға алу-
шы мен жалға берушінің арасындағы шартта да, заңдарда да ре-
гламенттелген. Меншік иесі тұратын жəне меншік иесі тұрмайтын 
үйді жалдау шартының талаптарының арасында шек қойылған. 

Меншік иесі тұрмайтын үй жазбаша түрде жасалған шарт бой-
ынша басқа адамға жалға берілуі мүмкін. Жалға беруші, тұрғын 
үйдің меншікті иесі болып табылатын немесе заңмен не шарт-
пен оны жалға беруге уəкілдік берілген жеке немесе заңды тұлға 
жəне жалға алушы, жеке тұлға шарттың тараптары бола алады. 
Тұрғын үй құқықтық қатынастарына шарттың тараптарымен қатар 
көптеген жағдайларда басқа да субъектілер — жалға алушының от-
басы мүшелері, уақытша тұрғындар жəне қосымша жалға алушы-
лар қатыса алады. Тұрғын үй жалға берілетін тұлғаларды меншік 
иесі таңдап алады. 

Басқа тұлғаға үйге немесе жалға берілген тұрғын бөлме 
орналасқан тұрғын үйге меншік құқығы ауысқан жағдайда жалдау 
шарты өз күшін жаңа меншік иесі үшін сақтап отырады. 
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Шарттың пəніне жеке тұрғын бөлме немесе тұруға жарам-
ды, құрылыс, санитариялық, өртке қарсы жəне басқа да міндетті 
талаптарға сай бөлме (бөлмелер) жатады. 

Тараптардың жəне басқа да тұрғындардың құқықтары 
мен міндеттері. Жалға беруші жалға алушының пайдалануына 
шарттың жəне тұрғын үй заңдарының талаптарына сай тұрғын 
үй беруге міндетті. Үйді ұстап-тұтыну тəртібі шарттың өзінде 
анықталады. 

Жалға алушы тұрғын үйді өзі немесе отбасысының мүшелері 
тұру үшін пайдалануға құқылы. Шартта жалға алушының үйді тек 
өзі тұру үшін ғана пайдаланатыны туралы көрсетілуі мүмкін. 

Жалға алушы жалға алынған тұрғын бөлмеге уақытша тұр-
ғындарды жəне егер жалдау шартында өзгеше көзделмесе, 
қосымша жалдаушыларды тұрғызуға құқылы. Жалға алушының 
негізгі міндеттеріне үйді жалдағаны үшін ақыны шартта көзделген 
мөлшерде жəне мерзімде төлеу жатады. Жалға алушы тұрғын 
бөлмені оның мақсатына сəйкес пайдалануға жəне оның нашар-
лауына, бұзылуына жол бермеуге міндетті. 

Жалға алушы жалға алынған бөлмеден, егер шартта өзгеше 
көзделмесе, алты айға дейінгі мерзімге кетуге құқылы. Одан 
ұзақ уақытқа кеткен жағдайда шарт өз күшін жалға берушінің 
келісімімен ғана сақтайды. 

Жалға алушымен бірге тұратын оның отбасы мүшесі жалдау 
шартының талаптарына сəйкес, отбасы мүшесін кіргізу кезінде 
оның жəне жалға алушының арасында басқа келісім жасалмаса, 
тұрғын бөлмені пайдаланудың жалға алушымен теңдей құқығына 
ие болады. Отбасы мүшелерінің шеңбері жалпы ережелер бойын-
ша анықталады. 

Қосымша жалға алушылар тұрғын бөлмеде тұру құқықтарына 
жалға алушымен жасалған қосымша жалға алу шартына сəйкес 
ие болады. Қосымша жалға алушылардың тұру талаптары, атап 
айтқанда, тұру мерзімі, ақысының мөлшері жəне оны төлеу тəртібі, 
тұрғы үйді жалға алушы мен қосымша жалға алушының арасында 
жасалатын шартпен анықталады. 

Қосымша жалға алушылар жалға алушымен жасалған қосым-       
ша жалға алу шарттарына сəйкес тұрғын бөлмеде тұруға құқық-
тарды иеленеді. Қосымша жалға алушылардың тұрғын бөлмеде 
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тұру талаптары, атап айтқанда, тұру мерзімі, ақысының мөлшері 
жəне оны төлеу тəртібі, тұрғын бөлмені жалға алушы мен қосымша 
жалға алушының арасында жасалған шартпен анықталады. 

Қосымша жалға алу шарты əрекет ету мерзімі аяқталған кез-
де немесе шартта көрсетілген жағдайлар орын алғанда тоқтайды. 
Жалға алушының талабы бойынша шарт қосымша жалға алушы 
шартты бұзған жағдайда мерзіміне дейін бұзылуы мүмкін. Егер 
де шартта қосымша жалға алу шартын бұзудың мерзімдері жəне 
басқа негіздері көрсетілмесе, ол жалға алушының талабы бойын-
ша қосымша жалға алушыға бір айдан кешіктірмей ескерту арқылы 
бұзыла алады. 

Сонымен қатар, жалдау шарты тұрғын үйге меншік құқығын 
мəжбүрлеп тоқтатқан жағдайларда бұзылады. Қосымша жалға алу-
шы, егер қосымша жалға алу шартында өзгеше көзделмесе, шарт-
ты кез келген уақытта бұзуға құқылы. Қосымша жалға алу шарты 
бұзылған немесе оны жалға алушы бұзған жағдайда қосымша жалға  
алушы орнына басқа тұрғын бөлме берілмей үйден шығарылады.  

Жалға алушы тұрғын бөлмеге қосымша жалға алу шартын 
жасаспай, уақытша тұрғындарды тұрғызуға құқылы. Уақытша 
тұрғындардың тұрғын бөлмеде тұру талаптарын жалға алушы 
белгілейді. Уақытша тұрғындар жалға алушының талабы бойынша 
орнына басқа тұрғын бөлме берілмей жеті күнге дейін ескертіліп 
кез келген уақытта шығарылады. 

Тұрғын бөлмені жалдау шарты бұзылған жағдайда онымен бірге 
қосымша жалдау шарты да бұзылады. Жалдау шарты бұзылған 
кезде қосымша жалға алушылар мен уақытша тұрғындар орнына 
басқа тұрғын бөлме берілмей шығарылуға тиіс.  

§ 3. Мемлекеттік тұрғын үй қорынан үй беру. 
Мемлекеттік тұрғын үй қорының үйлерін пайдалану

Мемлекеттік тұрғын үй қорынан үйлер Қазақстан Респуб-
ликасының баспанаға мұқтаж, сол елді мекенде тұрақты тұратын 
(тұру мерзіміне қарамастан) жəне əлеуметтік аз қамтылған халық 
топтарына жататын азаматтарға пайдалануға беріледі. 
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Мемлекеттік тұрғын үй қорынан үйді пайдаланумен байланы-
сты қатынастар азаматтарға меншік құқығында мемлекетке тиесілі 
жəне жергілікті атқару органдарының (мемлекеттік коммуналдық 
тұрғын үй қоры) немесе мемлекеттік кəсіпорынның иелігіндегі 
үй берілгенде пайда болады. Қазақстан Республикасының мемле-
кеттік тұрғын үй қорынан үйді беру, жалдау жəне пайдалану 
тəртібін регламенттейтін заңдар уақытша жəне маусымдық тұратын 
құрылыстарда, бақтық жəне аңшылық үйшіктерде, туристік база-
ларда, мотельдерде, кемпингтерде, мейманханаларда, демалыс 
үйлерінде, санаторийлерде, пансионаттарда, интернаттарда тұру 
жағдайларында қолданылмайды. 

Мемлекеттік қордағы үйлер сондай-ақ баспанаға мұқтаж 
мемлекеттік қызметкерлерге, бюджеттік ұйым жұмыскерлеріне, 
əскери қызметшілерге жəне мемлекеттік сайланбалы лауазым-
дарда жұмыс істейтін адамдарға беріледі.  Оларға берілетін үйлер 
қызметтік үйлер болып табылады. 

Əлеуметтік қорғалатын халық топтарына мыналар жатады:
1) Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен қатысушылары, жəне 

оларға теңестірілгендер; 
2) 1 жəне 2 топ мүгедектері (қылмыс жасау салдарынан мүге-

дектікке ұшыраған адамдарды қоспағанда); 
3) мүгедек балалары бар немесе тəрбиелеп жатқан отбасылар; 
4) заңмен белгіленген тəртіппен бекітілген аурулар тізімінде 

аталған созылмалы аурулардың ауыр түрімен ауыратын адамдар;  
5) жасына жеткен зейнеткерлер; 
6) жасы жиырмаға жетпеген, кəмелеттік жасына дейін ата-

анасынан айырылған жетім балалар. Мұндай балалар əскерге 
шақырылатын кезде жасы шұғыл əскери қызметті өтеу мерзіміне 
дейін созылады; 

7) репатрианттар; 
8) үйінен экологиялық апаттардың, табиғи жəне техногендік 

сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарынан айырылған адам-
дар;  

9) көп балалы отбасылар; 
10) мемлекеттік немесе əскери қызметтің қоғамдық міндеттерін 

атқару, адам өмірін сақтап қалу, құқықтық тəртіпті қорғау кезінде 
қаза тапқандардың отбасылары; 
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11) толық емес отбасылар. 
Баспанаға мұқтаж азаматтар мыналар болып табылады: 
1) Қазақстан Республикасының аумағында жеке меншік иесі 

жоқ адамдар; 
2) тұрып жатқан елді мекенінде мемлекеттік тұрғын үй қорынан 

үйді жəне мемлекеттік емес меншік құқығында заңды тұлғаларға 
тиесілі үйлерді, оның ішінде тұрғын үй кооперативтерінің (тұрғын 
үй-құрылыс) үйлерін тұрақты пайдаланбайтындар;  

3) отбасымен тұратын үйі нормативтік жəне санитариялық 
талаптарға сай емес адамдар; 

4) шектес, оқшауланбаған тұрғын бөлмелерде екі жəне одан 
астам отбасы болып тұратындар; 

5) отбасының құрамында бір бөлмеде (пəтерде) бірге тұру 
мүмкін емес ауыр созылмалы ауру түрімен (заңмен белгіленген 
тəртіппен бекітілген аурулар тізімі бойынша) ауыратын науқастары 
барлар. 

Азамат (жұбайымен жəне кəмелетке толмаған балаларымен 
бірге), ерлі-зайыптылардың əрқайсысы некеге дейін осындай үйге 
ие болған жағдайларды қоспағанда,  бір елді мекенде мемлекеттік 
тұрғын үй қорынан бір ғана үйге ие болуға құқылы. 

Мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілуі мүмкін азаматтар 
тұрғылықты жері бойынша жергілікті атқару органында есеп-
ке алынады. Есепке əлеуметтік қорғалмаған азаматтар немесе 
баспанаға мұқтаж мемлекеттік қызметкерлер, бюджеттік ұйым 
қызметкерлері, əскери қызметшілер жəне мемлекеттік жəне сай-
ланбалы лауазымдарда жұмыс істейтін адамдар тұрғызылады.  

Есепке алыну үшін қажетті құжаттардың тізімі мен нысандары 
Қазақстан Республикасының Үкіметімен бекітіледі. Азаматтар-
дан қандай да қосымша құжат тапсыруды талап етуге тыйым са-
лынады. 

Азаматтардың олардың өздерін жəне отбасыларын мемлекеттік 
тұрғын үй қорынан үйге мұқтаж адамдар ретінде есепке тұрғызу 
туралы өтініштерін тұрғылықты жері бойынша тиісті жергілікті 
атқару органы қарайды. Шешімі, яғни есепке тұрғызылғандығы 
немесе есепке тұрғызудан бас тартылғандығы туралы жергілікті 
атқару органы өтініш берушілерге бір айдан кешіктермей жаз-
баша түрде хабарлауға тиіс. Тұрғын үй құқықтары қабылданған 
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шешіммен бұзылған азаматтар заңмен көзделген шараларды 
өздерін қорғау үшін қабылдауы мүмкін. 

Азаматтарды мемлекеттік тұрғын үй қорынан үй берілуі мүм-                                                                                                                                             
кін адамдар ретінде есепке тұрғызу туралы шешімнің қабыл-
дануының критерийлерін белгілеу үшін заңда (ҚР «Тұрғын үй 
қатынастары туралы» Заңының 72 б.) мемлекеттік тұрғын үй 
қорынан үй беру үшін есепке тұрғызудан бас тарту негіздерінің 
тізімдемесі қарастырылған. 

Сырттай аталған тізімдеме толық болып табылғанымен, ҚР 
«Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңының 73 бабының мағынасына 
сəйкес, онда тұрғын үй есебінен алып тастаудың негіздері ретінде 
көрсетілген негіздер азаматтарды мемлекеттік тұрғын үй қорынан 
үй берілуі мүмкін адамдар ретінде есепке тұрғызудан бас тартуға 
да негіз болу керек. Дəл сол сияқты есепке тұрғызудан бас тарту 
негіздері, егер ол негіздер есепке тұрғызылғаннан кейін анықталса, 
мемлекеттік тұрғын үй қорынан үй берілуге  мұқтаж адам ретінде 
есептен шығаруға негіз болады. 

Азаматтың есепке алу туралы өтініші қабыл алынбауы мүмкін, 
ал тұрғын үй есебіне негізсіз тұрғызылған азамат, егер оның өз 
тұрғын үй жағдайларын соңғы бес жылдың ішінде: 

— тұрғын бөлмені айырбастау;
— Қазақстан Республикасының өзі тұрып жатқан елді мекенінде 

орналасқан-орналаспағанына қарамастан, жеке меншігіндегі 
тұруға жарамды үйін иеліктен айыру;

— үйін өз қолымен бұзу немесе бүлдіру;
— тұрып жатқан кезде мемлекеттік тұрғын үй қорынан үйге 

мұқтаж болмаған үйден кету;
— жұбайынан басқа адамдарды, кəмелетке толмаған жəне 

еңбекке қабілетсіз балаларын, сондай-ақ еңбекке қабілетсіз 
ата-аналарын тұрғызу арқылы тұрмысын əдейі нашарлатудың 
нəтижесінде баспанаға мұқтаж болғандығы анықталса, одан 
шығарылуға тиіс. 

Жоғарыда айтылғандай, 73-ші бапта азаматтарды тұрғын 
үй есебінен шығарудың негіздері берілген. Аталған негіздер 
тізімдемесі негіздердің барлық жағдайларда адамдарды есепке 
алғаннан кейін туындайтынын білдіреді. Өмірдегі кейбір ерек-
ше жағдайлардың салдарынан 73-ші бапта келтірілген белгілі 
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бір негіздердің азамат есепке алынғанға дейін туындауына алып 
келуі мүмкін. Мысалы, белгілі бір азамат мемлекеттік тұрғын үй 
қорынан үй беруге негізі жоқ болса да, тұрғын үй есебінен алуға 
өтініш жасауы мүмкін. Мұндай жағдайда оның есепке алу туралы 
өтініші қабыл алынбауға тиіс. Егер де бұл негіздер азамат есепке 
алынғаннан кейін туындаған болса, онда ол есептен шығарылу 
керек. 

Сонымен қатар төмендегі жағдайларда мемлекеттік тұрғын үй 
қорынан үйдің берілуіне мұқтаж азаматтар есептен шығарылуы 
(өтініштері қабыл алынбауы) мүмкін:

— басқа елді мекенге тұрақталу үшін кетіп қалған;
— мемлекеттік тұрғын үй қорынан үйдің берілуіне мұқтаждығы 

туралы шындыққа ұласпайтын мағлұмат берген (есепке алу кезінде 
тиісті лауазымды тұлғалардың заңсыз əрекет жасауы да осыған 
алып келеді);

— жер телімін алған жəне өз үйін салып алған немесе сатып 
алған;

— есепте тұрған азамат басқа тұрақты елді мекенге кеткен, не-
месе қайтыс болған жағдайда, онымен бірге есепте тұрған отбасы 
мүшелерінің кезектілігі сақталады. Қалған отбасы мүшелері үшін 
оларды мемлекеттік тұрғын үй қорынан үйдің берілуіне мұқтаж 
деп табу үшін негіздер басқа негіздер бойынша жоққа шығарылуы 
мүмкін;

— азаматтың негізсіз есепке алынуына себеп болған заң 
бұзушылықтар анықталған, бірақ əйтсе ол кезде есепке алуға 
негіздер пайда болған (отбасы мүшелерінің саны көбейген, отба-
сы мүшелерінің жалпы табысы азайды жəне т.с.с.) жағдайда, ол 
негіздер пайда болған күннен бастап тұрғын үйге мұқтаж болып 
есептеледі. 

Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй (баспана) есепке 
тізімдермен белгіленген кезектілік тəртібімен алынған азаматтарға 
барлық қажетті құжаттар тіркелген өтініш берілген кезден ба-
стап беріледі. Аз қамтылған, əлеуметтік қорғалатын азамат-
тар жəне мемлекеттік қызметкерлер, басқа бюджеттік ұйымдар 
жұмыскерлері мен əскери қызметкерлер үшін жергілікті атқару 
органдары бөлек кезектілік тізімдерін жүргізеді. 

Пайдалануға қайта берілгеніне немесе тұрғындардан боса-
тылғанынан қарамастан, тұрғын үйлер екі бөлек тізімдерге 
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енгізілген кезектегі адамдардың арасында үлестіріледі. Бұл 
жағдайда үлестіру əр тізімге енгізілген кезектегі адамдардың са-
нына бағдарланған пропорцияда жүргізіледі. Заңда тұрғын үйді 
үлестірудің басқа тəртібі қарастырылуы мүмкін. 

Жалпы, азаматтардың мемлекеттік тұрғын үй қорынан баспа-
на алу құқығының теңдігін ресми мəлімдейтін жаңа тұрғын үй 
заңнамасы тұрғын үй алудың кезектен тыс жəне бірінші кезекте 
алу ұғымдарын сақтайды. 

Тұрғын үй алудың кезектен тыс жəне бірінші кезектілігі 
негізінен Қазақстан Республикасының «Тұрғын үй қатынастары 
туралы» Заңы күшіне енген кезде тұрғын үйге мұқтаж азаматтар 
ретінде есепте тұрған кейбір азаматтар категорияларының тұрғын 
үй құқықтарының кепілдіктерін қолдаумен байланысты. Сонымен 
бірге, аталған заң күшіне енгенге дейін есепте тұрған барлық 
азаматтар үшін мемлекеттік тұрғын үй қорынан баспана алудың 
бұрынғы тəртібі сақталады. Тұрғын үйді кезектен тыс алу келесі 
жағдайларда қарастырылған1: 

— азаматтың тұрғын үйі Қазақстан Республикасының аума-
ғында орын алған табиғи апаттың нəтижесінде тұру үшін жарам-
сыз болып қалса; 

— азамат мемлекеттік балалар мекемесінен, туыстарынан, 
қамқоршысынан немесе асыраушысынан оралса, ал бұрын тұрған 
үйін бұзылуға жататындықтан немесе тұрғын емес үйге қайта 
жабдықталатындықтан қайтару мүмкін емес болса;

— заңсыз сотталуының нəтижесінде үйінен айырылған жəне 
бұрынғы үйін қайтару мүмкін емес болған жағдайда азаматтың 
құқығы қалпына келтірілсе. 

Бұл жағдайда тұрғын үй беру туралы талап құқығы қалпына 
келтірілгеннен кейінгі бір жылдың ішінде төмендегі жағдайларда 
қойылу керек: 

— азамат ата-анасынан кəмелетке толғанға дейін айырылған 
болса жəне жасы жиырмаға жетпеген жетім болып табылса. Əскери 
қызметке шақырылған кезде мұндай азаматтың жас шамасы ол 
шұғыл əскери қызметін өтегенге дейін ұзартылады; 

1 Если граждане до введения в действие Закона РК “О жилищных отношени-
ях” состояли на жилищном учете. 
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— тұрғын үй келісім-шартынан туындайтын мемлекеттік 
міндеттемелердің себебінен  берілуге тиіс болса немесе азамат 
бұрынғы үйін пайдалану құқығынан заңсыз айырылса; 

— бұрынғы үйінен айыру шартымен, азамат басқа елді ме-
кенге көшуді қажет ететін сайланбалы мемлекеттік лауазымға 
тағайындалса. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлықтарымен 
марапатталғандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
сыйлықтары туралы заңында белгіленген тəртіппен үй алуға 
құқылы. 

Қазақстан Республикасының «Тұрғын үй қатынастары туралы» 
Заңы күшіне енгенге дейін есепте тұрған азаматтар бірінші кезекте 
тұрғы үй алуға құқылы жəне төмендегі категорияларға жатады: 

— Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен қатысушылары жəне 
оларға белгіленген тəртіппен теңестірілгендер; 

— «Алтын Алқа» алқасымен марапатталған жəне бұрын 
«Батыр Ана» атағы берілген Кеңес Одағының Батырлары, 
Социалистік Еңбек Ерлері, сондай-ақ Даңқ, Еңбек Даңқы, барлық 
үш дəрежедегі «ССРО Қарулы Күштерінде Отанына қызмет еткені 
үшін» ордендерімен марапатталған азаматтар; 

— азаматтық жəне Ұлы Отан соғыстары кезінде жəне ССРО мен 
Қазақстан Республикасын қорғау бойынша əскери операциялар ба-
рысында əрекеттегі армия құрамында болған азаматтар, азаматтық 
жəне Ұлы Отан соғысының партизандары, интернационал-жауын-
герлер, сондай-ақ ССРО мен Қазақстан Республикасын қорғау 
бойынша əскери операцияларға қатысқан басқа да азаматтар;

— І жəне ІІ топ мүгедектері (қылмыс жасауының нəтижесінде 
мүгедектікке ұшыраған адамдарды қоспағанда);

— мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерін атқару, адам 
өмірін сақтап қалу, құқықтық тəртіпті қорғау кезінде қайтыс 
болғандардың немесе өндірістегі қайғылы оқиғаның салдарынан 
қайтыс болғандар немесе із-түссіз кеткен жауынгерлер (партизан-
дар); 

— заңмен белгіленген тəртіппен бекітілген аурулар тізімінде 
аталған кейбір созылмалы ауру түрлерімен ауыратындар;

— Медициналық-əлеуметтік сараптама (МƏСА) қорытындысы 
бойынша денсаулығының жағдайы экологиялық апаттардың, 
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Чернобыль апатының, Семей полигонындағы жарылыстардың 
(ядролық сынақтардың), сондай-ақ азаматтық жəне əскери 
мақсаттағы басқа ядролық объектілерде орын алған төтенше 
жағдайлардың салдарынан нашарлаған азаматтар;

— сот тəртібімен саяси уəждер бойынша заңсыз сотталған не-
месе соттан тыс репрессияға ұшыраған болып танылған азаматтар 
(сот тəртібімен саяси репрессиялар құрбандары немесе саяси ре-
прессиялардан зардап шеккен болып танылған азаматтар);

— бірінші некеге 30 жасқа дейін тұрған жəне некеге тұрған-
дарынан кейінгі алғашқы үш жылдың ішінде бала туылған жас от-
басылар;

— мүгедек балаларды тəрбиелеп отырған азаматтар;
— көп балалы отбасылар;
— Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген тəртіппен 

анықталатын күнкөрістің ең төменгі деңгейінен аз мөлшерде табыс 
алатын болса, өмір сүру ІІІ топ мүгедектері, жасына жеткен зей-
неткерлер, жалғыз басты аналар (некеге тұрмаған, бала тəрбиелеп 
отырған əйелдер), егіз бала туылған отбасылар; 

— Қазақстан Республикасы аумағындағы тұрғылықты жері-
не əскери қызметіне дейін қайтқан жағдайда, жиырма жыл-
дан астам уақыт бойы қызмет еткен жəне əскери қызметтен жа-
сына, денсаулығының жағдайына немесе штаттың (санының) 
қысқартылуына байланысты босатылған; 

— мемлекеттік білім беру мекемелерінің педагог жұмыскер-
лері;

— халыққа мемлекеттік денсаулық сақтау мекемелерінде меди-
циналық жəне дəрілік қызмет көрсететін медициналық жəне 
фармацевтикалық жұмыскерлер; 

— сотқазылар, прокуратура, ішкі істер органдарының қызмет-
керлері. 

Бұрын бірінші кезектегі тəртіппен тұрғын үй алған азаматтар 
жергілікті атқару органдарының шешімімен ғана бірінші кезектегі 
тəртіппен басқа үй алу тізіміне қайта енгізілуі мүмкін.

Мемлекеттік тұрғын үй қорынан баспана бір адамға шаққанда 
он бес пайдалы аудан метрден кем емес жəне он сегіз метрден 
аспайтын көлемде беріледі. Тұрғын үйді бір адам алатын барлық 
жағдайларда оған ауданына қарамастан жеке бір бөлмелі пəтер 
берілуге тиіс. 
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Əлеуметтік үй беру нормалары (мемлекеттік немесе əскери 
қызметте жұмыс атқармайтын, сондай-ақ бюджеттік ұйымдарда 
жұмыс істемейтін азаматтарға) азайтылуы мүмкін. Бұл норма 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен анықталады. 
Бірақ бұл жағдайда ол бір адамға белгіленген тұрғын ауданның 
санитарлық нормасынан төмен емес жəне бір тұрғын бөлмеден 
шағын емес болуға тиіс. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылдың 2 қыр-
күйегіндегі № 1292 (5 т.) қаулысымен бекітілген Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік тұрғын үй қорынан үй беру, жал-
дау жəне пайдалану тəртібі туралы нұсқауда əлеуметтік тұрғын үй 
берудің нақты нормасы туралы мəселені шешу жергілікті атқару 
органдарының құзіретіне берілген. 

Жоғарыда келтірілген критерийлерге сай болу үшін мұндай 
тұрғын үйді беру нормасы əрбір отбасы мүшесі (немесе жеке аза-
мат) үшін алты шаршы метр тұрғын аудан метрінен аз болмауға 
тиіс.

Аталған мөлшерлерден асатын тұрғын үйдің ауданы артық бо-
лып есептеледі де, ол тұрғын үйді пайдаланғаны үшін ақының 
жоғарылатылған мөлшерде төленуіне алып келеді. Заңмен белгі-
ленген тəртіппен бекітілген аурулар тізімінде аталған кейбір со-
зылмалы ауру түрлерімен ауыратын азаматтарға қосымша жеке 
бөлме беріледі. Осы негіз бойынша берілген қосымша аудан артық 
болып есептелмейді. 

Мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілетін үйдің көлемін 
анықтау кезінде отбасыда жүктілігінің мерзімі жиырма аптадан 
асқан əйелдің бар болуы ескеріледі. 

Мемлекеттік тұрғын үй қорынан үй беру кезінде оған тікелей 
заңда анықталған талаптар қойылады. Атап айтқанда, азаматтарға 
өздері тұру үшін берілетін мемлекеттік тұрғын үй қорынан баспа-
на сол елді мекеннің жағдайларына қолайлы жəне мұқтаж азамат 
есепте тұрған елді мекеннің шеңберінде орналасу керек. Егер 
тұрғын үй мұндай талаптарға сай болмаса, ол баспанаға мұқтаж 
азаматтың жəне оның кəмелетке толған барлық отбасы мүшелері-
нің келісімімен ғана берілуі мүмкін. Жақсы жабдықталмаған ба-
спана беруге келісім алынып, сол баспана берілгеннен кейін аза-
маттар тұрғын үйге мұқтаждар  есебінен шығарылуға тиіс. 
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Мемлекеттік тұрғын үй қорынан баспана беру кезінде, егер 
келісім алынған болмаса, бір бөлмеге жеті жастан асқан жыны-
сы əр түрлі адамдардың тұрғызылуына жол берілмейді (ерлі-
зайыптылардан басқа). Заңды өкілдікті регламенттейтін норма-
ларға сəйкес, жынысы əр түрлі кəмелетке толмағандардың атынан 
бір бөлмеде бірге тұруға келісімді олардың ата-анасы, асыраушы-
лары, қамқоршылары немесе тəрбиешілері беру керек. 

Мемлекеттік тұрғын үй қорынан баспана мүгедектерге, 
қарттарға, жүрек-тамыр ауруларымен жəне басқа да ауыр ауру-
лармен ауыратын науқастарға берілген кезде олардың қалауы 
бойынша баспана төменгі қабаттардан немесе лифтісі бар тұрғын 
үйлерден беріледі. 

Сонымен қатар, жеке реабилитациялау бағдарламасына сəйкес, 
мүгедектерге тұрғын бөлмені ғимараттың типін, абаттандырылу 
дəрежесін жəне тұру үшін қажетті басқа да жағдайларды таңдап 
алу құқығы беріледі. 

Мемлекеттік тұрғын үй қорынан баспана беру кезінде өтініш 
берушінің тұрғылықты жері бойынша жергілікті атқару органының 
шешімі шығарылады. 

Баспана мемлекеттік кəсіпорындардың тұрғын үй қорынан 
берілген кезде шешімнің шығарылуы талап етілмейді. Мемлекет-
тік тұрғын үй қорынан баспананың берілуі жариялылыққа 
негізделеді. Яғни, мемлекеттік тұрғын үй қорынан баспана алуға 
есепте тұрған адамдардың соңғы 24 айдың ішіндегі тізімдері сол 
тізімдерге енгізілген адамдардың талабы бойынша танысу үшін 
беріледі. Мұндай тізімдердің нысанына міндетті түрде отба-
сы құрамы, есепке тұрғызылған уақыты, мемлекеттік тұрғын үй 
қорынан баспана алуға негіздер жəне оның көлемі, баспана беру 
уақыты туралы мəліметтер енгізілу керек. 

Тұрғын үй қатынастары туралы заңдарда мемлекеттік тұрғын 
үй қорының үйлеріндегі босаған баспаналарды беру тəртібі 
қарастырылған. Аз қамтылған əлеуметтік қорғалатын адамдар 
тұратын үй бөлігі босатылғаннан кейін баспанаға мұқтаждардың 
есебінде тұрғандарға кезек бойынша беріледі.

Мемлекеттік тұрғын үй қорының үйлеріндегі тұрғын 
бөлмелерді пайдалану тəртібін қарастырайық. Тұрғындардың 
құқықтары мен міндеттері мемлекеттік тұрғын үйлерді күрделі 
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заңдық құрам негізінде беру кезінде пайда болады. Оған жататын 
заңдық деректердің бірі жергілікті атқару органының шешімі бо-
лып табылады. Сонымен бірге, баспана берген тараптың (жалға 
берушінің) жəне оны алған азаматтың құқықтары мен міндеттерін 
регламенттейтін тұрғын үйді жалдау шарты да жасалады. 

Мұндай шарттың ерекшелігі, ол тікелей заң нормалары-
на негізделеді. Мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді 
жалдау қатынастарын Қазақстан Республикасының «Тұрғын үй 
қатынастары туралы» Заңымен қатар, Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйлерді беру, жал-
дау жəне пайдалану тəртібі туралы нұсқау да регламенттейді. 
Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйді жалдаудың типтік 
шарты оның қосымшасы болып табылады. Тиісті жағдайларда 
аталған қатынастарға сондай-ақ азаматтық заңнама нормалары да 
қолданылады. 

Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйді жалдау шар-
ты бір жағынан, жергілікті атқару органы немесе мемлекеттік 
кəсіпорынның əкімшілігі (жалға беруші) мен азаматтың (жалға 
алушының) арасында жасалады. Ол жазбаша нысанда болады. 
Мұндай жалдау шарты өзінің мəні бойынша қозғалмайтын мүлікке 
қатысты құқықтарды белгілейтін шарт болып табылатындығына 
қарамастан, ол мемлекеттік тіркелуге жатпайды. Заңда аталған 
шарттың жазбаша нысанын сақтамаудың салдары туралы 
ешқандай нұсқау берілмеген. Іс жүзінде мұндай шарттар бірқатар 
жағдайларда жасалмайды жəне мұндай жағдайларда тараптардың 
құқықтары мен міндеттері заңға сəйкес анықталады.

Мемлекеттік тұрғын үй қорында жалдау шартының пəні жеке 
тұрғын үй болып табылады. Басқа бөлмеге (шектес бөлмеге) шы-
ғатын (кіретін) есігі бар тұрғын бөлме, бөлменің бір бөлігі, сондай-
ақ пəтердегі көмекші бөлмелер мемлекеттік тұрғын үй қорынан 
тұрғын үйді жалдау шартының дербес пəні бола алмайды. 

Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйді жалға алушы 
берілген тұрғын бөлмеде өзі, сондай-ақ отбасы мүшелерімен бірге 
тұруға құқылы. Отбасы мүшелерінің шеңберіне тұрақты түрде 
бірге тұратын ерлі-зайыптылар жəне олардың балалары кіреді. 
Ерлі-зайыптылардың ата-аналары, сондай-ақ өз отбасылары бар 
жəне жалға алушымен тұрақты түрде бірге тұратын балалары 
өзара келісім бойынша отбасы мүшелері болып танылуы мүмкін. 
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Ерекше жағдайларда меншік иесінің отбасы мүшелері болып 
меншік иесімен бірге тұрақты тұратын жəне онымен бірге ортақ 
шаруашылығы бар басқа да тұлғалар танылуы мүмкін. Жалға 
алушымен бірге тұратын оның асырауындағы еңбекке қабілетсіз 
адамдар да отбасы мүшелері болып табылады.

Отбасы мүшелері тұрғын үйді жалға алушымен теңдей құқықта 
пайдалана алады. Сонымен бірге оларға мемлекеттік тұрғын үй 
қорынан тұрғын үй жалдау шартынан туындайтын міндеттер де 
жүктеледі. Отбасының кəмелетке толған мүшелеріне тұрғын үй 
жалдау шартынан туындайтын міндеттемелер бойынша мүліктік 
жауапкершілік жалға алушымен бірдей жүктеледі. 

Мемлекеттік тұрғын үй қорының тұрғын үйінде баспана 
жалдаушының отбасы мүшелері жалға алушы уақытша жоқ болған 
жағдайда үйді толығымен бұрынғы талаптармен пайдалануға 
құқылы. 

Бұл жағдайда олар жалдау шартының талаптарына сəйкес 
құқықтарын жүзеге асырады жəне міндеттерін орындайды. 
Осындай жағдайда уақытша жоқ азаматта сақталатын тұрғын 
бөлме артық болып есептелмейді. Жоғарыда аталған адамдар 
жалға алушының отбасы мүшесі болуын тоқтатқан жағдайда, 
олар өз қалауы бойынша жалға алушымен теңдей құқықтары мен 
міндеттерін сақтайды. 

Жалға алушының кəмелетке толған отбасы мүшесі жалға 
алушының жəне басқа да кəмелетке толған отбасы мүшелерінің 
келісімімен оны жасалған жалдау шарты бойынша бастапқы 
жалға алушының орнына жалға алушы ретінде тануды талап ету-
ге құқылы. Оны жалға алушы ретінде тану құқығы жалға алушы 
қайтыс болған жағдайда оның кез-келген кəмелетке толған отбасы 
мүшесіне ауысады. Жалға алушының ауысуы тұрғын үй жалдау 
шартын қайта рəсімдеуді талап етеді. 

Отбасы мүшелерімен қатар жалға алушы мемлекеттік тұрғын   
үй қорынан алған үйіне жұбайын, балаларын, ата-анасын (үйге 
кірген кезде жалға алушының отбасы мүшелері болып табыл-
майтын), басқа да адамдарды тұрғызуға құқылы. Ол үшін жалға 
алушының онымен бірге тұратын кəмелетке толмаған отбасы 
мүшелерінің жазбаша келісімі қажет. Егер жалға алушы өзінің 
кəмелетке толмаған баласын тұрғызса, отбасы мүшелерінің 
келісімі талап етілмейді. 
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Бірге тұрғызылған адамдар тұрғын бөлмені басқа тұрып жатқан 
адамдармен бірдей пайдалану құқығына ие болады. Бұл ереже олар 
жалға алушының отбасы мүшелері ретінде тұрғызылған жағдайда 
қолданылады. Алайда, бір жағынан, жалға алушы мен оның от-
басы мүшелері, ал екінші жағынан, сол адамдар арасында тұрғын 
бөлмеге тұрғызу кезінде жасалатын жазбаша келісім арқылы 
тұрғызылған адамдардың тұрғын бөлмені пайдалану құқықтары 
шектелуі мүмкін. 

Мемлекеттік тұрғын үй қорының үйлерін жалға алушы тұрғын 
бөлмені пайдаланудың шектелген құқықтарына ие. Оларға жалға 
алушының тұрғын үйін немесе оның бір бөлігін жалға беру құқығы 
жатады. Тұрғын үй жалға тұрғын үй заңдары нормаларының 
мағынасына сəйкес, жалға алушы жəне оның отбасы мүшелері 
уақытша кеткен жəне сол үйге меншік құқығын жоймаған жағдайда 
беріледі. Тұрғын бөлмені сақтаудың негіздері мен мерзімдері ҚР 
«Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңының 85, 86 баптарына 
сəйкес анықталады.

Тұрғын үйді жалға беруге рұқсат беріліп қана қоймай, ол ынта-
ландырылады. Мысалы, жалға алушы өзінің меншігіндегі уақытша 
бос тұрған үйді жалға алушыларға бермесе, онда үш ай өткеннен 
кейін жалға беруші жалға алушының келісімімен оны қосалқы 
жалдау шарты бойынша басқа азаматтарға жалға алушының 
мемлекеттік тұрғын үй қорынан алған тұрғын үйіне меншік құқығы 
жойылғанға дейін беруге құқылы. 

Тұрғын үйді қосалқы жалға беру кезінде  жалға беруші қосалқы 
жалға беру мерзімін жалға алушы мен оның отбасы мүшелері 
мерзімінен бұрын оралған жағдайда қысқарта алады. Егер жалға 
беруші тұрғын үйді қосалқы жалға алушыларға немесе уақытша 
тұрғындарға жалға алушы немесе оның отбасы мүшелері оралған 
кезде берсе, ол олардан үйді дереу босатуын талап етуге құқылы. 
Үйді босатудан бас тартқан жағдайда қосалқы жалға алушылар не-
месе уақытша тұрғындар мемлекеттік тұрғын үй қорынан басқа үй 
берілместен шығарылуға тиіс. 

Егер үйді қосалқы жалға жалға алушының өзі берсе, онда 
қосалқы жалға алу шартын мерзіміне дейін бұзуға жеке меншік 
тұрғын үй қорындағы үйді жалдау шартын мерзіміне дейін бұзу 
туралы жалпы ережелер қолданылу керек. 
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Жалпы, тұрғын үйді жалға алушының орнына жалға берушінің 
жалға беруіне қатысты норма қазіргі тарихи жағдайларға сай 
емес. 

Оның əрекеті тұрғын үй нарығының қалыптасуының тұрғын 
үйге деген тапшылық шиеленісіп тұрған кезеңіне бағытталған. 
Сонымен қатар, жалға берушіге түйін жалға алушының орны-
на қосалқы жалға беру мүмкіндігінің берілуі оның мемлекеттік 
тұрғын үйді заттық-құқықтық иеленумен байланысты құқықтық 
мүдделеріне жəне азаматтардың тұрғын үйге құқықтарының 
кепілдігіне əсер етеді. 

Алайда азаматқа мемлекеттік тұрғын үйдің баспанаға деген аса 
қажеттілігін қанағаттандыру үшін берілетінін ескермеу мүмкін 
емес. Жалпы, мемлекеттік тұрғын үй қорындағы үйлерді жалдау 
қатынастарының ерекшелігі олардың мерзімсіз сипаты болып 
табылғанымен, азаматтың мұндай үйді меншіктену құқығының 
шектелмеуі жəне жалға алушының ол тұрмаған жағдайда заттық 
құзіреттіліктерінің сақталуы мемлекеттік тұрғын үйді берудің 
заңдық уəждеріне қарама-қайшы тұрады, сондықтан да уақыты 
шектелген. 

Жалға алушының өзі немесе оның отбасы мүшелері (берілген 
тұрғын бөлмеде тұрмау туралы айтылып отыр) уақытша жоқ болған 
жағдайда мемлекеттік тұрғын үй қорынан үй оның меншігінде 
алты ай бойы сақталады. 

Жалға алушы немесе оның отбасы мүшелері алты айдан астам 
уақыт бойы үйінде жоқ болған жағдайда оның үйге меншік құқығы 
ұзартылуы мүмкін. ҚР «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңының 
85 б. 2 т. мағынасына сəйкес жалға алушының, оның отбасысының 
(мүшесінің) тұрғын үйге меншік құқығын сақтау мерзімін ұзарту 
туралы өтінішті жалға беруші болып табылатын орган қарайды. 
Жалға алушы мен жалға берушінің арасында келісім жасалмаған 
жағдайда даулы мəселе соттың қарауына берілуі мүмкін. 

Азаматтардың мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйге 
меншік құқығы тікелей заңда көрсетілген басқа да жағдайларда 
одан да ұзақ мерзімге сақталады. Атап айтқанда, тұрғын үйге 
меншік құқығы мына жағдайларда сақталады: 

— азамат Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде не-
месе Қазақстан Республикасының қатысуымен оның шегінен тыс 
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жерлерде құрылған қарулы күштердің құрамында əскери қызметін 
өтеген жағдайда — қызмет ету мерзімінің соңына дейін;

— шұғыл еңбек шарты (келісім) бойынша немесе сайланба-
лы лауазымға тағайындалуына байланысты жұмысқа кеткен жағ-
дайда — жұмыс істеу уақыты аяқталғанға дейін;

— сынақ ісінен өту, республиканың дипломатиялық, консулдық 
мекемелерінде жұмыс істеу үшін жəне заңда қарастырылған басқа 
да негіздер бойынша шетелге барған жағдайда — шетелде болған 
мерзім ішінде; 

— оқуға барған жағдайда — оқу уақыты аяқталғанша;
— балаларды тəрбие алу үшін балалар мекемесіне орна-

ластырған жағдайда — олардың сол мекемеде, туыстарында не-
месе асыраушысында (қамқоршысында) болу уақытының ішінде 
— балалар кəмелеттік жасқа толғанша;

— қамқоршысының (асыраушысының) міндеттерін орындауы-
на байланысты кетуі — сол міндеттер аяқталғанға дейін;

— емделуге кетуі — емделу уақыты аяқталғанша;
— қамауға алынса немесе бас бостандығынан айыру жаза-

сы беріліп сотталған немесе сол елді мекенде тұру мүмкіндігін 
бермейтін басқа жазалау шарасы тағайындалған жағдайда — 
қамауда болған немесе жазасын өтеген уақытының ішінде. Бұл 
жағдайда мемлекеттік тұрғын үй қорынан үйді меншіктену 
құқығынан соттың үкімімен айырылуы мүмкін. 

Жоғарыда аталған барлық жағдайларда тұрғын үйді 1. 
пайдалану құқығы тұлға оқуын аяқтаған, қарулы күштерден 
демобилизацияланған, бас бостандығынан айыру орындарынан 
босатылған жəне т.с.с. күннен бастап алты ай бойы сақталады. 
Бұны сот арқылы да шешу қарастырылған. Кейбір жағдайларда 
жалға беруші — баспанаға мұқтаж басқа тұлғаларға үйдің берілуіне 
мүдделі коммуналдық орган, өзінің тұрғын үй жағдайларын 
жақсарту, үйді пайдаланудағы құқықтық белгісіздікті жою жəне 
т.б. масқатымен уақытша жоқ болған жалға алушымен бірге тұрғын 
бөлмеде тұрған жалға алушы талапкер бола алады. Сонымен 
қатар, сотта мұндай талапты жалға алушының отбасы мүшелері 
(бұрынғы отбасы мүшелері) де беруі мүмкін. 

Жалға алушының уақытша жоқ болуы оны мемлекеттік 2. 
тұрғын үй қорынан үй жалдау шарты бойынша міндеттерін орын-



225

дауынан босатпайды. Бұған тұрғын үйді қосалқы жалға алушы 
немесе жалға беруші беретін немесе оған уақытша тұрғындар 
тұратын жағдайлар қосылмайды. 

Мемлекеттік тұрғын үй қорынан үйді иелену құзірет-3. 
тіліктерінің бірі жалға алушыға өзі тұрып жатқан тұрғын бөлмені 
айырбастау бойынша берілетін мүмкіндігі жатады. Оның 
үстіне, қазіргі жағдайларда мұндай тұрғын бөлмелерді айыр-
бастау одақтық кезеңге қарағанда қатаңырақ регламентацияға 
ұшыраған. Əскери қалашықтарда, шекара заставаларында немесе 
басқа да жабық объектілерде тұратын аз қамтылған, əлеуметтік 
қорғалатын азаматтарға мемлекеттік кəсіпорындардың тұрғын үй 
қорынан үйді айырбастаудың өз ерекшеліктері бар.  Аз қамтылған 
əлеуметтік қорғалатын азаматтарға берілген үй дəл солай аз 
қамтылған əлеуметтік қорғалатын азаматтарға берілген басқа үйге 
айырбасталуы мүмкін. Жасалатын айырбас азаматтың тұрғын 
үй жағдайларының əдейі нашарлауына, соның салдарынан оның 
заңға сəйкес тұрғын үй жағдайларын жақсартуға мұқтаж азаматқа 
айналуына алып келмеуге тиіс.      

Əскери  қалашықтарда, шекара заставаларында немесе басқа да 
жабық объектілерде берілген қызметтік тұрғын бөлмелер сол əс-
кери қалашық, шекара заставасы немесе басқа да жабық объектінің 
шеңберіндегі дəл сондай үйлерге айырбасталуы мүмкін. 

Əскери қызметкер (маман) қызметін (жұмысын) басқа əскери 
қалашықта (шекара заставасында, жабық объектіде) атқару үшін 
ауыстырылса, басқа елді мекенге де айырбас жасала алады. 

Мемлекеттік кəсіпорындардың тұрғын үй қорынан берілген үй 
мемлекеттік кəсіпорынның əкімшілігінің келісімімен мемлекеттік 
кəсіпорындардың тұрғын үй қорындағы басқа үйге айырбасталуы 
мүмкін. Мұндай үйді коммуналдық тұрғын үй қорындағы үйге 
айырбастауға рұқсат етіледі, алайда ол үшін тек кəсіпорынның 
əкімшілігінің ғана емес, жергілікті атқару органдарының да 
келісімі қажет. 

Бұрынғы тұрғын үй заңдарында қарастырылған мемлекеттік 
тұрғын үй қорының тұрғын үйлеріндегі тұрғын бөлмелерді 
мəжбүрлеп айырбастау мүмкіндігі, тұрғын үй қатынастарын 
реттейтін қазіргі заңдарда қарастырылмаған. Сондықтан, егер 
белгілі бір азаматтар отбасылық қатынастарын тоқтатса, бірақ 
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мемлекеттік тұрғын үй қорындағы үйде ортақ тұрғын үй жалдау 
шарты бойынша бірге тұрып жатса, олар үйді пайдалану тəртібін 
бөлек жалдау шарттарын жасаспай, анықтауға құқылы. 

Мұндай заңды шешімнің қабылдануы қатынастарын тоқтатқан 
əрбір кəмелетке толған бұрынғы отбасы мүшелерімен жекелеген 
тұрғын үй жалдау шарттарын жасасудың тұрғын үй жалдаудың 
дербес пəні бола алатын тұрғын бөлмелердің жоқ болу салдарынан 
техникалық тұрғыдан жүзеге асырыла алмайтындығына байланы-
сты. Сонымен қатар, тіпті жекелеген шарттарды  жасасу мүмкіндігі 
бар болған жағдайда да, мемлекеттік тұрғын үй қорынан үйді жалға 
беруші болып табылатын субъектінің бұл туралы мəселеге қатысты 
оң шешім қабылдауы талап етіледі. Азаматтар мемлекеттік тұрғын 
үй қорынан жеке үйде бір отбасы болып тұрып жатқан жағдайда, 
олар бірнеше бөлек тұрғын үй жалдау шарттарының орнына бір 
шарттың жасалуын талап ете алады. Мұндай жағдайда олардың 
бірі өз таңдауы бойынша жалға алушы болып табылады. 

Жалға алушы мен оның отбасы мүшелерінің негізгі міндеттері  
тұрғын үйдің бұзылуы мен бүлінуіне жол бермей, оны тиісті 
тəртіппен өзі тұру үшін пайдалану болып табылады. Тұрғын 
бөлмені мақсатына сəйкес пайдалану талаптарының кейбіреулері 
ескерілмеуі мүмкін. Атап айтқанда, тұрғындар белгіленген ереже-
лерге сəйкес пəтерлерінде үй жануарларын ұстай алады. 

Жалға алушы мемлекеттік тұрғын үй қорындағы үйлерді 
пайдаланғаны үшін жəне коммуналдық қызмет көрсетулер үшін 
ақы төлеуге міндетті. Коммуналдық тұрғын үй қорынан үйлерді 
пайдаланғаны үшін ақының мөлшерін жергілікті атқару органы, 
ал мемлекеттік кəсіпорындардың тұрғын үй қорындағы үйлерде 
— кəсіпорынның əкімшілігі белгілейді. Меншік түріне қарамас-
тан тұрғын үйлердегі коммуналдық қызмет көрсетулер үшін ақы 
Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін тарифтер бойынша 
алынады. 

Мемлекет аз қамтылған азаматтар мен олардың отбасыла-
рына тұрғын үйді ұстап-тұтынуға, сондай-ақ коммуналдық 
қызмет көрсетулерді пайдалануға жəрдем көрсету бойынша шара 
қабылдайды. Мұндай жəрдем жеке меншік тұрғын үйді ұстап-
тұтыну кезінде көрсетілмейді. Тұрғын үйге қатысты жəрдем 
жергілікті бюджеттердің есебінен белгілі бір елді мекенде тұрақты 
тұратын жəне тұрғын үйдің меншікті иелері (жалдаушылары) бо-
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лып табылатын азаматтарға көрсетіледі. Тұрғын үйге қатысты 
жəрдем көрсетудің мөлшері мен тəртібін жергілікті өкілдік орган-
дар анықтайды. 

Жоғарыда көрсетілгендей, тұрғын үйді пайдаланумен байла-
нысты міндеттер, шығындар жалға алушының кəмелетке толған 
барлық отбасы мүшелеріне жүктелуге тиіс. Мұндай міндет сондай-
ақ бірнеше жалдаушылардың əрқайсысына жəне бір тұрғын үйде 
тұратын барлық меншік иелеріне жүктеледі. Тұрғын үйдің ақысын 
жəне коммуналдық қызмет көрсетулер үшін ақыны төлеу бойын-
ша ортақ шығындарды аталған азаматтардың арасында бөлудің 
тəртібі олардың арасында жасалатын келісім арқылы, келісімге 
қол жеткізілмеген жағдайда — сот арқылы анықталады. Қазақстан 
Республикасының заңдарында тұрғын үй мен коммуналдық қыз-                                                                                                                                       
мет көрсетулердің ақысын төлеу бойынша жеңілдіктер қа-
растырылуы мүмкін. 

Мемлекеттік тұрғын үй қорынан үйлерді жалға алу шарты бой-
ынша бірқатар міндеттер жалға берушіге жүктеледі. Жергілікті 
атқару органы немесе мемлекеттік кəсіпорынның əкімшілігі   
тұрғын үй қорының сақталуын жəне оның тиісті дəрежеде пай-
даланылуын қамтамасыз ету, сондай-ақ азаматтардың үй мен 
оның аумағын пайдалану ережелерін сақтауын қадағалау үшін 
белгіленген тəртіппен тұрғын үй-пайдалану қызметтерін құрады 
немесе жұмылдырады. Тұрғын үй қорын пайдалану жөніндегі 
қызметтердің жұмысы шарт негізінде жүзеге асырылады жəне  
олар қордың сақталуы мен оның тиісті дəрежеде болуы үшін 
тікелей жауапты болып табылады. Өкінішке орай, тұрғын үйді-
пайдалану қызметтерінің құрылуы мен жұмысы іс жүзінде жүзеге 
асырылмай отыр. 

Дегенмен де, бұл заңда қарастырылған. Техникалық қыз-
меттерден басқа тұрғын үйді пайдалану қызметтеріне басқа 
да міндеттер жүктеледі. Бұл, өз кезегінде, тұрғын үй жалдау 
қатынастарының пайда болуына жəне іске асырылуына белгілі бір 
əсер тигізеді. Олар төмендегілерді қамтамасыз етеді: 

— тұрғын үйлерге жəне тұрғын бөлмелерге тұрғындарды кір-
гізу кезінде немесе оларды босату кезінде заңда белгіленген нор-
малар мен мерзімдерді сақтау; 

— ведомствоның қармағындағы тұрғын үйдің бастапқы есебін 
жүргізу, оны тіркеуден өткізу жəне техникалық түгендеу; 



228

— тұрғындардың мемлекеттік тұрғын үйді пайдалану, тұрғын 
үй мен үй маңындағы аумақты ұстап-тұтыну, тұрып жатқан 
бөлмелерді не олардың ортақ мүлкінің жекелеген бөліктерін қайта 
жабдықтау жəне қайта құру ережелерін сақтауы; 

— тұрғын үйлерді айырбастау жəне броньдау ережелерін сақ-
тау; 

— жергілікті атқару органдары құратын комиссиялардың құ-
рамында мемлекеттік тұрғын үй қорына берілетін жеке меншік не-
месе ведомстволық үйлерді балансқа қабылдау.  

Тұрғын үйді пайдалану қызметтеріне техникалық байқауды, 
тұрғын үйлерді техникалық жəне күрделі жөндеуден уақытылы 
өткізу міндеті жүктеледі. Ағымдағы жəне күрделі жөндеуге жа-
татын тұрғын үйлер техникалық жағдайына қарай таңдап алына-
ды. Күрделі жөндеу кезінде барлық қолданылған құрылыстар мен 
бөлшектердің жөндемсіздіктері жойылады, яғни мұндай жөндеуді 
өткізу кезіндегі тұрғын үйлердің тозу дəрежесі жоғары болып та-
былады. 

Құрылыстар (бөлшектер) ұзағырақ пайдаланылатын жəне 
үнемді құрылыстар мен бөлшектерге ауыстырылады. Сонымен 
бірге сейсмикалық төзімділігі жоғарылатылып, қалпына 
келтірілетін ғимараттардың пайдалану жəне құрылыстық көрсет-
кіштері жақсартылады. Ағымдағы жөндеу кезінде құрылыстық 
құрылымдар, инженерлік жүйелер мен жабдықтар күрделі жөндеу-
құрылыс жұмыстарын орындағанға дейін эскплуатациялық 
көрсеткіштерін өзгертпеу мақсатымен жұмысқа қабілеттілік 
дəрежесіне дейін қалпына келтіріледі. Жалға беруші сондай-ақ 
ұсақ жөндемсіздіктерді (инженерлік жүйелердің жекіту құрыл-
ғыларының саңылауларын бекіту, канализациялық тіректерді 
қоқыстан тазарту) жояды. Бұл профилактикалық байқаулар кезін-
де немесе тұрғындардың тапсырыстары бойынша шұғыл түрде 
жүзеге асырылады. Апаттық жағдайларда кідірместен жүзеге 
асырылуға тиіс. 

Ішкі желілерді, су құбырларын, газ жүргізу құбырларын, электр 
желілерін жəне т.б. дұрыс қалпында ұстау міндеті жалға алушыға 
жүктеледі. 

Тұрғын үйді пайдалану қызметтерінің міндеттеріне жыл сай-
ын құрылыс құрылымдары мен инженерлік жүйелердің жоспарлы 
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(кезекті) жəне кезектен тыс байқауын өткізу жатады.  Солардың 
нəтижелері бойынша құрылымдардың, құбырлардың жəне жаб-
дықтардың жарамдылығы немесе жарамсыздығы туралы шешім 
қабылданады. Апаттық, көнерген үйлердің жəне тұрғын үйлердің  
сейсмикалық төзімділігін тексеру үшін тұрғын үйді пайдалану 
ұйымдары мамандандырылған ұйымдарды жұмылдыруға тиіс. 

Тұрғын үйді пайдалану қызметтері сондай-ақ қайта салынған 
немесе күрделі жөндеуден өткізілген үйлерді пайдалануға бер-
геннен кейінгі кепілдік мерзімінің ішінде ақаулардың жойылуын 
қамтамасыз етеді. Олар жабдықтар мен құрылғылардың үздіксіз 
жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін инженерлік қамтамасыз етудің 
диспетчерлік жəне апаттық қызметтерімен дер кезінде шарттар-              
дың жасалуын жүзеге асырады. Олар жалға алушылардың 
коммуналдық қызмет көрсетулерді тұтынуының есебін жүргізеді, 
сол үшін жеке есептеу-реттеу құралдарын орнатады (əр пəтерге). 
Жалға берушіге (тұрғын үй-пайдалану қызметтеріне) тұрғын 
үйлердің қысқы маусымда пайдалануға дайындықты жыл сайын 
өткізуге міндетті. 

Меншік иелерінің бірі ретінде мемлекет мемлекеттік тұрғын 
үй қорынан тұрғын бөлмелерді жалға алушыға кондоминимум 
объектісіне қатысу құқықтарын бере алады. Мұндай жағдайда 
жалға алушы, мемлекеттік тұрғын үй қорындағы үйлердегі тұрғын 
бөлмені пайдаланғаны үшін ақыны қоспағанда, ортақ мүлікті ұс-
тап-тұтыну жəне пайдалану бойынша ортақ шығындарды жұм-
сауға үлесіне қарай қатысады. Жалға алушының шығындарды 
жұмсауға қатысу үлесінің мөлшерін кондоминимум объектісін 
басқару органы белгілейді. Жалға алушыға кондоминимум 
объектісін басқаруға қатысу құқығының берілуі қала (аудан) 
əкімінің немесе мемлекеттік кəсіпорын басшысының шешімімен 
рəсімделеді. 

Күрделі жөндеу жүргізу кезінде жалға алушыға тұру үшін жа-
рамды үй беру міндеті жүктеледі. 

Егер жөндеуді жүргізу үшін тұрғындарды шығару қажет болса, 
жалға беруші жалға алушы мен оның отбасы мүшелеріне күрделі 
жөндеу аяқталғанға дейін басқа үй береді. Соның салдарынан 
жалға берушіге жалға алушының күрделі жөндеуге байланысты 
көшіру кезінде жұмсаған шығындарының орнын толтыру мін-  
деті жүктеледі. 
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Жалға алушы күрделі жөндеу кезінде берілген тұрғын үйді 
пайдаланғаны, сондай-ақ коммуналдық қызмет көрсетулерді 
тұтынғаны үшін ақыны ғана төлеуге міндетті. 

Мемлекеттік қызметкерлер жəне бюджеттік ұйым жұмыскер-
лері, мемлекеттік сайланбалы лауазымдарда жұмыс істейтін аза-
маттар қызметтік үйлерге теңестірілген өздері тұрып жатқан үйді 
меншік иесінің келісімімен жекешелендіре алады. Ол үшін олар 
мемлекеттік қызметте немесе бюджеттік ұйымдарда он сегіз 
жылдан кем емес уақыт бойы жұмыс істеген болу керек. Аталған 
мерзімге мемлекеттік сайланбалы лауазымда жұмыс істеу мерзімі 
де жатады. Аталған азаматтар Қазақстан Республикасының 
«Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңының 5 т. аталған негіздер 
бойынша еңбек қатынастарын тоқтатса, олар жұмыс істеу мерзіміне 
қарамастан тұрып жатқан үйді жекешелендіруге құқылы. 

Əскери қызметкерлер қызметі бойынша берілген тұрғын 
үйді, егер олар əскери қызметте тұрғын үй берілгеннен кейін 
он жылдан астам уақыт бойы тұрған болса, жекешелендіре ала-
ды. Егер олар еңбек сіңіру, ауыру немесе штаттың қысқартылу 
себебімен қызметтен босатылса, олар тұрғын үйді қызмет ету 
мерзіміне қарамастан жекешелендіруге құқылы. Бұл ереже 
əскери қалашықтарда, шекара заставаларында жəне басқа да 
жабық объектілерде орналасқан үйлерге қолданылмайды. Осы 
себеппен əскери қызметкер өзі тұрып жатқан үйді жекешелендіре 
алмаған жағдайда, оған жекешелендіру құқығы басқа елді мекенде 
сəйкесінше үй сатып алу (салу) үшін сол үйдің бағасы өтеледі. 

Əскери қызметтен үйді жекешелендіруге мүмкіндік беретін 
негіздер бойынша босатылған жəне күнтізбелік есеп бой-
ынша 20  жəне  одан астам уақыт бойы  қызмет  еткен  əскери  
қызметкерлер оны тегін жекешелендіруге құқылы. Мұндай 
жеңілдік бір рет беріледі. Егер қызметтік үйлерге теңестірілген 
үйді жекешелендіруге құқығы бар болған азамат  сол  құқығын  
іске асырмай қайтыс болса, онда жекешелендіру құқығы қайтыс 
болған (қаза болған) азаматтың отбасы мүшелеріне ауысады. 

Тұрғын үй жалдау шартының тоқтатылуы. Қазақстан Рес-
публикасының «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңының 14 
тарауында мемлекеттік тұрғын үй қорынан үйлерді пайдалану 
жəне олардан көшіру құқықтарын тоқтату тəртібі қарастырылған. 
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Тұрғын үй жалдау қатынастарын тоқтату негіздерінің бөлінуі 
көшірілген кезде белгілі бір негіздер бойынша бұрынғы үйдің ор-
нына жаңа үйдің берілу-берілмеуімен байланысты. Орнына жаңа 
үй берілмеген жағдайларда көшіру негіздері жалға алушының 
(оның отбасы мүшелерінің) əрекеттерінің заңсыздығы, мемлекеттік 
тұрғын қорындағы белгілі бір үйдің құқықтық режимінің 
ерекшеліктері ескеріледі. 

Жалға алушы отбасының кəмелетке толған мүшелерінің 
келісімімен кез-келген уақытта шартты бұзуға құқылы. Егер жалға 
алушы жəне оның отбасы мүшелері басқа жерге тұрақты мекен-
деу үшін көшсе, тұрғын үй жалдау шарты бұл жағдайда да көшкен 
күнне бастап бұзылған болып есептеледі. 

Мемлекеттік тұрғын үй қорынан үй жалдау шарты жалға 
берушінің талабы бойынша Қазақстан Республикасының «Тұрғын 
үй қатынастары туралы» Заңымен қарастырылған негіздер бой-
ынша ғана бұзылуы мүмкін. Жалға алушымен тұрғын үй жал-
дау шарты бұзылған жағдайда, сондай-ақ басқа да негіздер бой-
ынша тұрғындар көшірілуі мүмкін. Бұл жағдайда ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған кəмелетке толмаған балалардың көші-
рілуіне шектеу қойылады. Ол үшін мемлекеттік тұрғын үй қорынан 
басқа тұруға жарамды үй беріледі.   

Жалпы, мемлекеттік тұрғын үй қорының үйінен көшіру кезінде 
əрдайым басқа жақсы жабдықталған немесе тұру үшін жарамды 
үй беріледі. 

Төмендегі жағдайларда мемлекеттік тұрғын үй қорынан үй жал-
дау шарты бұзылады, ал жалға алушы орнына басқа жабдықталған 
үй беріліп көшіріледі: 

— үй орналасқан тұрғын үй (тұрғын ғимарат) жер телімінің 
мемлекеттің қажеттіліктері үшін алынуына (сатып алынуына) бай-
ланысты бұзылуға жатады; 

— тұрғын үй əрі қарай тұруға жарамсыз болу себебімен тұрғын 
емес ғимаратқа қайта жабдықталуға жатады; 

— үйдің құлау (қирау) қаупі болғанда; 
— тұрғын үй жалдау шарты азаматтардың тұрғын үй алу 

мүмкіндігіне ие болған заңсыз əрекеттерінен басқа негіздер бой-
ынша жарамсыз болып табылады; 
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— үйде тұру жағдайлары үй күрделі жөндеуден өткізілетіндік-
тен едəуір өзгерген. Мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілген 
жəне жалға алушы мен оның отбасы мүшелері тұратын үй күрделі 
жөндеу жүргізілетіндіктен сақталуы мүмкін емес болу себебімен, 
басқа жаңа үй берілуге тиіс. 

Сонымен қатар, күрделі жөндеудің нəтижесінде үйдің көлемі 
едəуір кеңейіп, жалға алушының артық тұрғын ауданы пайда болған 
жағдайда, жалға алушының немесе жалға берушінің талабы бой-
ынша басқа үй беріледі. Күрделі жөндеудің нəтижесінде тұрғын 
аудан азайса, жалға алушыға оның талабы бойынша мемлекеттік 
тұрғын үй қорынан заңда белгіленген талаптарға сай басқа үй 
беріледі.  

Жоғарыда аталған жабдықталған үй емес, тұруға жарамды үй 
берілуі мүмкін жағдайлардан басқа, жабдықталмаған үй қызметтік 
үйлерден асыраушысынан айырылған отбасылар көшірілген 
жағдайда беріле алады. 

Азаматтарға көшірілу себебімен берілетін тұрғын үй жалпы 
ереже бойынша оны беру талаптарының негізінде жəне жақсы 
жабдықталған күйде берілуге тиіс. Ол бұрын тұрған үйден кіші 
болмау керек. Егер жалға алушы бір бөлмеден астам бөлмелері бар 
үйде тұрған болса, оған дəл сонша бөлмесі бар үй берілуге тиіс. 
Алайда, егер жалға алушы бұрын артық тұрғын ауданы болған 
үйде тұрған болса, оған жаңа үй белгіленген нормаларға сəйкес 
(артық ауданы жоқ) беріледі. Бұл орайда азаматтың қосымша 
тұрғын ауданға құқығы ескеріледі. 

Бұзылуға жататын үйде он бес жылдай тұрған азаматтарға 
олардың қалауы бойынша бұзылғалы жатқан құрылыстардың 
орнына салынатын немесе сол маңдағы тұрғын үй беріледі. Ол 
үй берілгенге дейін азаматтар тұруға жарамды уақытша үймен 
қамтамасыз етіледі. 

Кісі тұруға жарамды үй сол елді мекеннің шеңберінде орнала-
суға жəне санитариялық, техникалық нормаларға сай болуға тиіс.  

Азаматтардың көшірілуі оның тұрғын жағдайларының нашар-
лауына, соның салдарынан оның тұрғын жағдайларын жақсартуға 
мұқтаж азаматқа айналуына алып келмеу керек. Жалға алушының 
бұзылғалы жатқан, апаттық, қайта салынатын үйден көшуімен 
байланысты шығындарын жалға беруші өтеуге тиіс.  
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Көшу кезінде туындаған даулы мəселелер сот арқылы шешіледі. 
Көшіру туралы талапты қанағаттандыру кезінде сот көшірілетін 
азаматтарға берілетін үй көрсетілетін нақты шешім қабылдайды. 
Мемлекеттік тұрғын үй қорындағы үй жалдау шарты жарамсыз бо-
лып табылса, азамат көшіріліп апарылатын үй соттың шешімінде 
көрсетілмейді. Басқа үй беру міндеті (əрекеттері) шарттың жарам-
сыз болып табылуына негіз болған заңды тұлғаға жүктеледі. 

Орнына басқа тұрғын бөлме берілмей көшіру. Жалға алушы, 
оның отбасы мүшелері, онымен бірге тұратын басқа да азаматтар 
орнына басқа тұрғын бөлме берілмей көшірілуі мүмкін, егер: 

— тұрғын үйді бұзса немесе бүлдірсе; 
— үйді заңда белгіленген талаптарды бұза отырып пайдалан-

са; 
— бірге тұру ережелерін үнемі бұзса, басқаларды бір бөлмеде 

немесе бір тұрғын үйде бірге тұру мүмкіндігінен айырса; 
— алты ай бойы ешқандай елеулі себептерсіз тұрғын үйдің 

жалдау ақысын төлеуден жалтарса; 
— ата-ана болу құқықтарынан айырылса жəне қамқоршы болу 

құқығынан айырылған балаларымен тұруға құқығы жоқ болса; 
— тұрғын үйге озбырлықпен кіріп алса; 
— тұрғын үй жалдау шартының жарамсыз болып табылуына 

алып келген заңсыз əрекет жасаса; 
— орналасқан жеріне қарамастан, жеке меншікке басқа үй са-

тып алса. 
Қызметтік тұрғын бөлмелерге теңестірілген үйлерден көшіру-

дің өз ерекшеліктері бар. Мемлекеттік қызметтегі немесе бюджеттік 
ұйымдардағы қызметін тұрып жатқан үйді жекешелендіру құқы-
ғы пайда болғанға дейін тоқтатқан мемлекеттік қызметкерлер мен 
бюджеттік ұйым жұмыскерлері (қызметтік үйлерге теңестірілген 
үй алған) төмендегі негіздер бойынша босатылған жағдайларды 
қоспағанда, орнына басқа үй берілмей бірге тұрып жатқан барлық 
отбасы мүшелерімен бірге көшірілуге тиіс: 

— ұйым (кəсіпорын) таратылған, жұмыскерлер штаты немесе 
саны қысқартылған; 

— əрі қарай жұмыс істеуіне кедергі болған науқасына байла-
нысты;  

— зейнеткерлікке шығуына байланысты. 
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Сонымен қатар қызметтік міндеттерін атқару кезінде қаза 
тапқан жұмыскерлердің отбасылары көшірілмейді. 

Əскери қызметтен қызметтік тұрғын үйге теңестірілген үйді 
жекешелендіру құқығы пайда болғанға дейін босатылған əскери 
қызметкерлер орнына басқа үй берілмей бірге тұрып жатқан 
барлық отбасы мүшелерімен бірге көшірілуге тиіс. Бұл жағдайда 
əскери қызметкерлердің еңбек сіңірген жылдарының өтелуіне, ау-
ыруына немесе штаттың (қызметкерлер санының) қысқартылуына 
байланысты жағдайлар ескерілмейді. Тұрып жатқан тұрғын 
үйді жекешелендіруге құқығы бар болғанда. Бірақ осыны іске 
асырмаған мемлекеттік қызметкерлерді (əскери қызметкерлерді) 
көшіруге тыйым салынады. 

§ 4. Мемлекеттік тұрғын үй қорынан қызметтік үйлерді 
жəне жатақханалардағы тұрғын бөлмелерді пайдалану

 
Мемлекеттік тұрғын үй қорынан қызметтік үйлер еңбек 

қатынастарының сипаты бойынша жұмыс істейтін жерінде тұруға 
тиіс азаматтарға жалдау шарты бойынша беруге арналған. Атап 
айтқанда, оларға аула тазалаушылар, тұрғын үйді пайдалану 
ұйымдарының басқа да қызмет көрсетуші жұмыскерлері, учаске-
лік полиция инспекторлары жəне басқа да азаматтар жатады. 

Еңбек қатынастарының сипатына байланысты жұмыс істейтін 
жерінде тұруға тиіс жəне қызметтік үйлер берілуі мүмкін жұ-
мыскерлердің тізімдемесін Қазақстан Республикасының Үкіметі 
белгілейді. 

Заңнамаға сəйкес қызметтік үйлер келесі жұмыскерлер катего-
рияларына беріледі: 

— тұрғын үйді пайдалану учаскелерінің (үй басқармаларының, 
ДЭЗ-ң) бастықтарына (басқарушыларына), бас, аға инженерлеріне 
(шеберлеріне), паспортшыларына, аға шеберлеріне, балаларға 
арналған аула клубтарының ұйымдастырушы-педагогтарына жəне 
спорт жөніндегі нұсқаушыларына;

— жылу желілерінің жəне санитариялық-техникалық жүйе-
лерінің аға шеберлеріне, шеберлеріне, темір ұсталарына, электр-
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газ дəнекерлеушілеріне, газ дəнекерлеушілеріне, арнайы маши-
налар жүргізушілеріне, механизмдердің машинистеріне, жүр-
гізушілеріне, санитариялық-техникалық жүйелердің монтаж-
даушыларына, жылу желілері мен жылу пункттерінің электр 
жөндеушілеріне, машинистерге, қазандық тұрғын үйлер мен 
қызметтік ғимараттардың кочегарларына (операторларына), от 
жағушыларына; 

— апаттық жұмыстар шеберлеріне, темір ұсталарына, та-
зарту құрылғыларының электр-газ дəнекерлеушілеріне, электр 
жөндеушілеріне, операторларына, сорғы станцияларының маши-
нистеріне, су құбыры жəне арналық кəріз басқармаларының су 
құбыры жəне кəріз арналары желілерінің қараушыларына; 

— тұрғын үйді пайдалану ұйымдарының (тұрғын үй ша-
руашылығының өндірістік тресттерінің жəне т.б.) слесарь-
сантехниктеріне, электршілеріне, электр жөндеушілеріне, электр 
механиктеріне, газ-электр дəнекерлеушілеріне, лифттерді басқару 
жөніндегі диспетчерлерге, тұрғын үйлерді санитариялық ұстап-
тұтыну жөніндегі жұмысшыларға, пеш тазартушыларына; 

— демалыс үйлері мен аймақтарының, профилакторийлердің 
коменданттарына;

— мектеп, кəсіптік-техникалық училище, арнайы оқу орында-
ры жəне ауылды мекендердегі балалар мекемелерінің директорла-
рына (меңгерушілеріне) жəне тəрбиешілеріне;

— мектеп, аурухана, мектепке дейінгі балаларға арналған 
мекемелер, əлеуметтік қамсыздандыру мекемелерінің слесарь-
сантехниктеріне жəне слесарь-электр жөндеушілеріне;

— жедел жəне шұғыл жəрдем машиналарының жүргізушіле-
ріне, науқастарды күтуші кіші медбикелерге, санитаркаларға; 

— аудандық, ауылдық жəне поселкелік дəріханалар басқару-
шыларына; 

— анықтамалық учаскелер телефоншыларына, пошташылары-
на жəне Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1993 
жылдың 3 маусымындағы № 455 Қаулысында белгіленген басқа да 
жұмыскерлер категорияларына. 

Тұрғын үйлер жергілікті атқару органдарының шешімімен 
қызметтік үйлерге жатқызылады жəне олардың қатарынан алып 
тасталынады. Мемлекеттік тұрғын үй қорының қызметтік үйлерін 
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беру жəне пайдалану тəртібі де заң арқылы анықталады. Қызметтік 
үйлерде тұруға арналған тұрғын үйді жалдау қатынастарының 
нысаны азаматтық-құқықтық міндеттеме арқылы тұрып жатқа 
жұмыскерлерге қызметтік үйді ұстап-тұтыну шығындарын жүк-
теуге, тиісінше пайдалануына жағдай жасау үшін шартты түрде 
қолданылған. 

Қызметтік үйді пайдаланудың бірқатар шектеулері бар. Мы-
салы, қызметтік үйде тұратын жұмыскер үйінен уақытша кеткен 
жағдайда оны жалға бере алмайды жəне уақытша тұрғындарды 
тұрғыза алмайды. Қызметтік үйді жалдау шарты бір отбасыға 
бірігетін жалға алушылардың талабы бойынша өзгертіле алмай-
ды. Сонымен қатар ол жалға алушы отбасының басқа мүшесін 
мойындаудың салдарынан өзгертілуі мүмкін. 

Мемлекеттік тұрғын үй қорынан қызметтік үйлерді қызметтік 
үйді берген мемлекеттік органның келісімімен алмастыруға рұқ-
сат етіледі. 

Қызметтік үй алуға мүмкіндік берген еңбек қатынастарын 
тоқтатқан жұмыскерлер бірге тұрып жатқан барлық тұрғындармен 
бірге үйді босатуға тиіс жəне оларға басқа тұрғын үй берілмейді. 
Бұған ұйымның (кəсіпорынның) таратылуы, қызметкерлер шта-
тының немесе санының қысқартылуы, жұмыскердің əрі қарай 
жұмыс істеуіне кедергі жасайтын ауруға шалдығуы, зейнет-
керлікке шығуы жатқызылмайды. Қызметтік үй лауазымдық 
міндеттерін атқару кезінде қайтыс болған жұмыскердің отбасы 
мүшелеріне қалдырылады. 

Қызметтік үйден шығару туралы талап еңбек қатынастары 
тоқтатылған күннен бастап үш күннің ішінде қойылуы мүмкін. 

Қазақстан Республикасының «Тұрғын үй қатынастары туралы» 
заңында қызметтік үйлерден шығаруға қатысты ауыспалы ереже-
лер бекітілген. Егер қызметтік үйлер аталған заң күшіне енгенге 
дейін берілген болса, онда белгілі бір адамдар басқа тұрғын үй 
берілмей шығарыла алмайды. Оларға мыналар жатады: 

— құқық бұзушылық жасауының нəтижесінде мүгедектікке 
ұшыраған адамдарды қоспағанда, І жəне ІІ топ мүгедектері; 

— Ұлы Отан соғысына қатысушылар жəне оларға теңесті-
рілгендер; 
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— мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді, əскери қызмет 
міндеттерін орындау, адамды өлімнен құтқару, құқықтық тəртіпті 
сақтау кезінде, өндірістегі қайғылы жағдайдың нəтижесінде қаза 
болған немесе із-түзсіз жоғалып кеткен жауынгерлердің отбасы-
лары; 

— əлеуметтік сараптама комиссияларының қорытындылары 
бойынша денсаулығының Чернобыль апатының, Семей поли-
гонындағы ядролық сынақтардың, сондай-ақ азаматтық жəне 
əскери бағыттағы басқа да ядролық объектілердегі төтенше 
жағдайлардың салдарынан нашарлаған азаматтар; 

— қызметтік үй берген кəсіпорында немесе мекемеде 10 жыл-
дан астам уақыт жұмыс істегендер; 

— тағайындалған кезде қызметтік үй берілген лауазымыннан 
босатылған, бірақ қызметтік үй берген кəсіпорынмен, мекемемен 
еңбек қатынастарын тоқтатпаған адамдар; 

— жасы келгендіктен немесе денсаулығының жағдайына бай-
ланысты, сондай-ақ штаттың қысқартылуына, кəсіпорынның не-
месе мекеменің таратылуына байланысты жұмыстан босатылған 
адамдар; 

— қызметтік үй берілген, қайтыс болған жұмыскердің отбасы 
мүшелері; 

— көп балалы отбасылар. 
Жатақхананың берілуі жəне пайдаланылуы. Мемлекеттік 

тұрғын үй қорының жатақханасындағы тұрғын бөлмелер шұғыл 
еңбек шарты (келісім-шарты) бойынша жұмыс істеп жатқан 
адамдарға жұмыс істегенше, сондай-ақ кəсіпорынның, мекеменің 
шешімі бойынша оқу аяқталғанша студенттерге, аспиранттарға, 
курсанттарға жəне оқушыларға беріледі. Жатақхана беру тура-
лы шешімде жатақханада тұрғын бөлме берілетін адаммен бірге 
тұратын барлық адамдар аталу керек. Шешімде көрсетілген адам-
дардан басқа адамдарды тұрғызуға тыйым салынады.  

Жатақханалардағы тұрғын бөлмелер төсектік жəне бөлмелік 
түрде болуы мүмкін.

Төсектік бөлмелер шұғыл еңбек шарттары бойынша жұмыс 
істейтіндерге, оқып жатқандарға беріледі. Бөлмелік жатақханалар 
кəсіпорындарда, мекемелерде тұрақты негізде жұмыс істейтін 
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адамдарды пəтермен қамтамасыз ету мүмкіндігі болмаған 
жағдайда берілуі мүмкін. Мемлекеттік тұрғын үй қорының жатақ-
ханасындағы тұрғын ауданның көлемі бір тұрғынға шаққанда ре-
спубликада қабылданған тұрғын ауданның санитарлық нормасы-
нан төмен болмауға тиіс. Бөлмелік жатақханада тұратын адамға 
отбасы мүшелерінің санына қарай екі жəне одан астам бөлмеден 
құралатын тұрғын бөлме беріле алады. 

Мемлекеттік тұрғын үй қорының жатақханаларын пайдала-
ну ережелері, сонымен қатар мұндай жатақханалардағы тұрғын 
бөлмелерді пайдаланғаны үшін ақының мөлшерін Қазақстан 
Республикасының Үкіметі белгілейді. 

Жатақханалардағы тұрғын бөлмелер тек қана мақсаты бойын-
ша пайдаланылады. Қажеттілік пайда болған жағдайда жатақхана 
берген кəсіпорынның (мекеменің) əкімшілігі тұрғындарды от-
басы мүшелерімен бірге сол немесе басқа жатақхананың тұрғын 
бөлмелеріне ауыстыруға құқылы. Егер жұмыскер бөлмелік 
жатақханада тұрған болса, оған сəйкесінше бөлмелік жатақханадан 
тұрғын бөлме берілуге тиіс. 

Шұғыл еңбек шарты бойынша жұмыс істеген жəне ол бойынша 
еңбек қатынастарын тоқтатқан адамдарға, оқу орнында білім алған 
жəне одан шығып кеткен адамдарға  жатақханадан шығарылған 
кезде басқа тұрғын бөлме берілмейді. Бұларға мемлекеттік тұрғын 
үй қорының жатақханаларындағы бөлмелік тұрғын бөлмелерде 
мерзімсіз еңбек шартының немесе жұмыскердің тұрғын ауданы-
ның сақталуын көздейтін шарттың негізінде тұруға құқық алған 
адамдар жатпайды. 

Сонымен қатар жатақханалар жергілікті атқару органдарының, 
кəсіпорын (мекеменің) əкімшілігінің шешімімен берілген адамдар 
да жатақханадан шығарыла алмайды (Қазақстан Республикасының 
«Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңының 114 бабының 1 т. 
2 бөл.). Жаңа тұрғын үй заңнамасы күшіне енгенге дейін нақты 
тұрған адамдардың да бөлмелік жатақханаларды пайдалану 
құқығы сақталады. Жатақханаларда тұратын адамдарға қатысты 
басқа тұрғын бөлме бермей жатақханадан шығарудың жоғарыда 
қарастырылған жалпы негіздері қолданылады.   
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§ 5. Тұрғын үй жəне тұрғын үй — құрылыс 
кооперативтері мүшелерінің жəне олардың отбасы 

мүшелерінің тұрғын үй құқықтары 

Азаматтар тұрғын үй жəне тұрғын үй-құрылыс кооперативтерін 
құра алады жəне оларға қатыса алады. Аталған екі коопера-
тив түрлерінің арасында елеулі айырмашылық жоқ. Тұрғын үй 
кооперативтері азаматтардың ақша қаражаттарын біріктіру, дайын 
үй сатып алу үшін құрылады да, кейіннен олардың мүшелеріне 
пəтер немесе басқа тұрғын бөлмелер беріледі. 

Тұрғын үй-құрылыс кооперативтері тұрғын үй салу жəне 
кейіннен тұрғын бөлмелерді кооператив мүшелеріне тұру үшін беру 
мақсатында құрылады. Соның салдарынан тұрғын үй-құрылыс 
кооперативтерінде олардың қатысуымен мақсаты азаматтардың 
негізгі қажеттілігін — тұрғын үйге мұқтаждығын іске асыруға 
жағдай жасау болып табылатын құқықтық қатынастар міндетті 
түрде пайда болады.  

Олардың қатарына мердігерлік қатынастарды, құрылыс мате-
риалдарын алып алу-сату қатынастарын, ұйымдастыру-басқару 
құқықтық қатынастарын жатқызуға болады. Тұрғын үйдің 
құрылысы аяқталғаннан кейін тұрғын үй-құрылыс кооперативі 
тұрғын үй кооперативті мəртебесін иеленеді. Тұрғын үй (тұрғын 
үй-құрылыс) кооперативтің басқару режимі, жалпы, тұрғын үй 
меншіктенушілері кооперативін басқару режиміне ұқсас. 

Яғни, кооперативтің ағымдағы мəселелерін жеке атқару орга-
ны шешуі мүмкін болғанымен де, оның қызметінің мəселелерін 
оның мүшелерінің басым дауыстар санымен коллегиялық жолмен 
шешіледі. 

Қазақстан Республикасы Заңының 54 бабында ТК мен ТҚК-
індегі мүшеліктің талаптары көрсетілген.  Тұрғын үй немесе тұрғын 
үй-құрылыс кооперативінің мүшелерінің саны кəмелетке жеткен 
үш азаматтан аз болуы мүмкін емес. Өз үйінің бар болуы, егер 
нақты алынған кооперативтің жарғысында өзгеше көзделмесе, ТК-
іне немесе ТҚК-іне енуге кедергі бола алмайды. Сонымен қатар, 
егер кооперативтік жарғысында өзгеше көзделмесе, кооперативтік 
мүшелері пайдалануға құқылы бөлмелердің (пəтерлердің) саны 
мен көлемдері шектелмейді (барлығы үлестік жарналардың 
мөлшерлеріне байланысты). 
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ТК немесе ТҚК-індегі мүшелік жəне ол жерде пəтерлерді ие-
лену азаматтарды əлеуметтік үй алу құқығынан айырады, оның 
үстіне олар сол елді мекенде орналасқан мемлекеттік тұрғын үй 
қорының құрамына кіретін тұрғын үйден шығарылуға тиіс. 

ТК немесе ТҚК мүшелері тұрғын бөлмелердің олардың ара-
сында салған немесе салынатын үлестік жарналарына про-
порционалды бөлінуіне құқылы. Бұл жағдайда кооперативтің 
қызмет жасауының ең маңызды мəселелерінің бірі ретінде тұрғын 
бөлмелерді бөлу туралы шешім кооператив мүшелерінің жалпы 
құрылтай жиналысының шешімімен шығарылады. Сондай-ақ 
үлестік жарналарды салу (үлестік жинақтарды құру) мерзімдері 
жəне олардың көлемдері кооперативтің жалпы жиналысының 
шешімімен анықталады. Бастапқы жарна кез келген жағдайда 
үлестік жарнаның үштен бір бөлігінен төмен болмауға тиіс. 

Азаматтардың тұрғын үй құрылысы мен пайдаланылуының 
үлестік арзандатылуына бірігіп қол жеткізуі ТК мен ТҚК-ң 
қызметінің экономикалық негізін құрайды. Сонымен қатар 55 
бапта ТК мен ТҚК-ін қолдауға бағытталған саясаттың негіздері 
құрылған. Алайда ол саясатты іс жүзінде жүзеге асыру үшін 
жеткілікті механизмі жоқ. Яғни, кооперативтердің заңды жол-
мен мемлекеттен ақша қарыздарын жəне басқа да материалдық 
көмек алуға мүмкіндіктері болу керек. Ең болмағанда тұрғын үй 
құрылысын кооперациялау арқылы жеңілдікпен несиелендіру 
мүмкіндігі берілуге тиіс. ТК мен ТҚК мемлекеттік емес меншік 
түрінің негізінде құрылған заңды тұлғалар  мен азаматтардан 
материалдық көмек алатыны сөзсіз. 
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6 ТАРАУ

МЕРДІГЕРЛІК

§ 1. Мердігерлік шарты туралы жалпы ережелер 

Мердігерлік шартынан туындайтын құқықтық қатынас жұ-
мыстарды орындау бойынша міндеттемелерге жатады. Олардың 
көмегімен белгілі бір тұлғаның (тұлғалардың) еңбек нəтижесін 
тиісті ақшалай құнға айырбастау жүзеге асырылады. 

Экономикалық тұрғыда мердігерлік — бұл нəтижесі көбі-
несе заттық сипатта болатын, белгілі бір мүлік жасалатын 
қызмет. Сонымен бірге, орындалатын жұмыстың басқа да затқа 
айналдырылмаған нəтижелері болуы мүмкін. Алайда бұл қол 
жеткізілетін нəтижемен қатар белгілі бір қызмет барысының 
өзі маңызды мердігерлік қатынастардың мəніне əсер етпейді. 
Жалпылама түрде аталған қызметті көбінесе жасампаз қызмет 
деп сипаттауға болады, сондай-ақ ол тараптардың басқа 
қатынастарымен қатар, мердігерлік шарттары бойынша құқықтық 
регламенттелуге тиіс. 

Жұмысты орындайтын тұлғаның қызметі жалпы сипатта ғана 
реттеледі, себебі мердігерлік аталған тұлғаға жұмыстың шарттың 
талаптарына сəйкес соңына дейін аяқталуы үшін жауапкершілік 
жүктелетіндей етіп құрылған. Сонымен қатар құқықтық регла-
менттеу жұмысты орындаған тұлғаның еңбегімен жасалған соңғы 
өнімді жəне егер ол заттық сипатта болмаса, оны беру бойынша 
міндетін қамтиды. 

Сондықтан бұрын қарастырылған шарттардан көрсетілген 
қызметтің барысын реттеуге қатысты ережелері бойынша ерек-
шеленетін мердігерліктің сатып алу-сату шартындағы тараптар-
дың міндеттерімен құрылған мүлікке жəне оны беру мəселелеріне 
қатысты тұсында кейбір ұқсастықтары бар. 
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Көбінесе əдебиеттерде еңбек жəне мердігерлік қатынастардың 
бір-біріне жақындығы туралы айтылған. Мердігерлік қатынас-
тарды сатып алу-сатудан да, еңбек қатынастарынан да айырып алуға 
болады. Ол айырмашылықтар шартқа қатысушылардың құқық-
тары мен міндеттері іске асырылатын шарттардың мазмұнында 
анық байқалады. 

Мердігерлік шарты бойынша бір тарап (мердігер) екінші 
тараптың (тапсырысшының) тапсырмасы бойынша белгілі 
бір жұмысты атқаруға жəне белгіленген мерзімде оның нəти-
жесін тапсырыс берушіге өткізуге міндеттенеді, ал тапсы-
рыс берушіге жұмыс нəтижесін қабылдап алуға жəне оған ақы 
төлеуге (жұмыстың бағасын төлеуге) міндеттенеді (Қазақстан 
Республикасы АК 616 б.). 

Аталған анықтамаға сəйкес, мердігерлік шарты консен-
суалдық, өтелмелі жəне өзара шарт болып табылады. Басым 
жағдайларда мердігерлік шарты бойынша шартты жасасу кезі 
мен оны орындау кезі бір уақытта болуы мүмкін емес, себебі 
жұмыстарды орындау үшін əрдайым белгілі бір уақыт қажет. 
Өз кезегінде, бұл мердігердің жұмыстарды орындауына байла-
нысты мерзімдерге белгілі бір əсер тигізеді. Айтылғандардың 
барлығы кейбір мердігерлік шарттарының іс жүзінде оларды 
жасасу кезінде орындалатынын жоққа шығармайды. Мысал 
ретінде фотосуреттерді «бір мезетте» шығаратын фотосурет-
ке түсіру шарттарын келтіруге болады. Мұндай жағдайларда 
мердігерлік мерзімдердің барынша қысқа сипаты сияқты 
ерекшелігі туындайды. Бұл тапсырыс берушінің мердігерлік 
шартын жасасуға уəждеудің негізінде жатыр. 

Негізінен, мердігерлік туралы нормалар Қазақстан Республика-     
сының Азаматтық кодексіне енгізілген (616-683 б.б.). Мердігерлік 
қатынастарды регламенттейтін нормалар басқа заңдарға енгі-
зілген. Соғың жылдары шыққан еңбектердің ішінен Қазақстан Рес-
публикасының 2006 жылдың 7 шілдесіндегі «Тұрғын үй құрылысына 
үлестік қатысу туралы» № 180 Заңын атап өтуге болады1.

1 «О долевом участии в жилищном строительстве» Закон Республики Казахстан 
от 7 июля 2006 года, N 180. Опубликовано: Ведомости Парламента Республики 
Казахстан, 2006 г., N 16, ст. 101; «Казахстанская правда» от 12 июля 2006 года, N 
172.
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Азаматтық заңдарда ең маңызды жəне ерекше белгілері бар 
мердігерлік қатынастар түрлері тікелей реттелген. Мердігерлік 
шартының түрлері былай жіктеледі: 1) тұрмыстық мердігерлік; 
2) құрылыс мердігерлік; 3) жобалау жəне іздестіру жұмыстарына 
мердігерлік; 4) ғылыми-зерттеу, тəжірибе-құрылыстық техноло-
гиялық жұмыстарға мердігерлік. Оларға Азаматтық кодексте 
мердігерлік қатынастарға арналған тараудың жеке параграфта-
ры бөлінген. Көрсетілген жекелеген мердігерлік шарттарының 
түрлеріне, егер Қазақстан Республикасы АК белгілі бір мердігерлік 
шарты туралы ережелерімен өзгеше көзделмесе, жалпы ережелер 
де қолданылады. 

Мердігерлік шартының элементтері.  Мердігерлік шартының 
тараптары тапсырысшы жəне мердігер болып табылады. 
Тапсырысшы — бұл өзге тарапқа — мердігерге шартта келісілген 
жұмысты орындауды тапсыратын тұлға. Азаматтық-құқықтық 
қатынастардың кез келген субъектісі тапсырысшы бола алады. 
Мемлекеттің мердігерлік шарттарына қатысу ерекшеліктері ҚР 
«Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңында жəне оның орын-
далуы үшін қабылданған заңға сəйкес нормативтік актілерде 
қарастырылған. 

Мердігер — бұл шарт бойынша белгілі бір жұмысты орын-
дайтын, көбінесе кəсіпкерлік қызмет субъектісі, жеке тұлға не-
месе жеке кəсіпкер не коммерциялық заңды тұлға болып табыла-
тын тұлға. Бір реттік негізде мердігерлік жұмыстарды кез келген 
əрекетке қабілетті жеке тұлға орындай алады. 

Бірқатар жағдайларда Қазақстан Республикасының 2007 
жылдың 11 қаңтарындағы «Лицензиялау туралы» N 2141 Заңына 
сəйкес, мердігерлердің қызметін лицензиялауға тиіс. Мысалы, 
жобалау-іздестіру, құрылыс-монтаждау жəне т.б. жұмыстар ли-
цензиялауға жатады. 

Кейбір жұмыстардың орындалуы біліктілік дағдыларын, 
кəсібилікті талап етеді. Сондықтан мердігерлік шартын жасасқан 
соң мердігер, жалпы, оның кəсіби құзіреттілігіне кірмейтін 
жұмыстарды орындауға басқа адамдарды тартуға құқылы. 

1 Закон Республики Казахстан «О лицензировании» от 11 января 2007 года, N 
214. Опубликовано: Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., N 2, 
ст. 10; «Казахстанская правда» от 8 февраля 2007 года N 21 (25266).
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Бұл мердігерлер жеке жəне заңды тұлғалар болып табылатын 
мердігерлік шарттарында қарастырылуы мүмкін. 

Бастапқыда барлық жұмыстар көлемін орындауға шарт жа-
сасқан жəне басқа тұлғаларды тартқан тұлға бас мердігер деп 
аталады (ҚР АК 619 б. 1 т.). тартылған тұлға (тұлғалар) қосалқы 
мердігерлер болып есептеледі. Бастапқы мердігер ол үшін тап-
сырысшы болып табылады. Оның үстіне қосалқы мердігерлік 
шартын жасасу үшін тапсырысшының келісімі талап етілмейді. 
Бұл жағдайда бас мердігер тапсырысшының алдында жалпы 
мердігерлік шартының тиісінше орындалуы үшін өз басымен жау-
апты болады. 

Шарттың субъективті қатары тапсырысшының кейбір жұ-
мыстарды орындауға үшінші тұлғаларды тарту мүмкіндігіне 
қарай өзгереді. Бұл жағдайда мердігердің келісімі қажет. Өйткені 
көп жағдайда əрекеттерді үйлестіру қажет, үшінші тұлғалардың 
мердігердің келісімінсіз таратылуы оның құқықтары мен 
мүдделеріне тікелей немесе жанама шек қоюы мүмкін. 

Іс жүзінде бастапқы мердігер жəне үшінші тұлға тапсы-
рысшының алдында борышқорлас болып табылады, себебі соңғы 
нəтижесінде, жұмыстың нəтижесі жалпы олардың əрекеттеріне 
байланысты. Құқықтық тұрғыда олар жеке, бір біріне байланы-
сты емес құқықтық қатынастардың субъектілері болып табыла-        
ды, себебі мұндай тұлғалармен дербес мердігерлік шарты жаса-
лады. Сол себептен заңдық тұрғыда, біздің пікірімізше, оларды 
шарт пəнінің ортақтығынан туындаған ерекше үлестік міндеттеме 
субъектілері ретінде қарастырған жөн. Бұл міндеттемені 
тұлғалардың пассивті көптігімен дəстүрлі міндеттеме тұрғысынан 
үлестік деп атауға болмайды.  

Тапсырыс беруші ең бастапқыда бірнеше тұлғалармен шарт 
жасасуы мүмкін, бұл жағдайда көп тұлғалар қатысатын бір 
міндеттемелік құқықтық қатынас пайда болады. Аталған жағдай-
дан басқа жағдайлардың арасындағы айырмашылық, бірқатар 
жағдайларда шарт пəнінің, міндеттеменің бөлінбеуі себебінен 
мердігерлердің тапсырысшының алдында ортақтас борышқорлар 
болатындығы (ҚР АК 287 б. 1 т.).  Сонымен қатар олар мердігерліктің 
кəсіпкерлік қызметпен байланысты болатындығының салдары-  
нан тапсырысшының алдында ортақтас борышкер  болуы мүмкін 
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(ҚР АК 287 б. 2 т.). Қалған жағдайларда үшінші  тұлғалардың  
жекелеген мердігерлік шарттары бойынша қатысуы мен бір 
мердігерлік шарты бойынша үлестік жəне ортақтас мердігерлер 
ретінде қатысуының арасында түбегейлі айырмашылық жоқ. 

Аталған субъектілер акцессорлық келісімдер деп аталатын                                                                                                                                   
шарттар жасасуы мүмкін. Мұндай жағдайда бұның маңызы зор                                                                                                                                              
болады, себебі жұмысты орындау тəртібінде бірқатар түсі-
ніспеушіліктер туындауы мүмкін. Екінші жағынан, акцессорлық 
(қосымша) келісімдер осындай даулы жағдайларды реттеуге 
көмектесе отырып, басқа сипаттағы проблемаларды туындатады.  

Ю.Г. Басин жазғандай: «Арбитраждық тəжірибеде үш бөлек 
орындаушы тапсырысшы үшін ақысы ортақ төленетін ортақ 
жұмысты орындауға міндеттенген. Содан кейін олар алатын 
төлемді өзара бөлісу туралы келісім жасады. Аз уақыттан соң тап-
сырысшы басқа орындаушылардан төлемді бөлу туралы келісімде 
орындаушылардың біріне қатысты шарттың əрекетін тоқтатудың 
салдары туралы ешнəрсе айтылмаған деген сылтаумен оған бар-
лық үлестер сомасының 35 пайызын беруді талап етті. Мұндай 
талаптарды төлемді бөлу туралы келісімнің сипаты акцессорлық 
болу себебінен негізді деп тануға болмайды»1. 

Келтірілген мысалды талдай отырып, шартқа қатысушылар 
(мердігерлер) тапсырысшының құқықтық жағдайын бір жақты 
əрекеттермен тіпті жанама түрде де өзгерте алмайды деген тағы 
бір қорытынды жасауға болады. 

Мердігерлік шартының пəніне мердігер орындаған жұмыстың 
нəтижесі жатады. Мердігерліктің нəтижесі əрдайым жұмысты 
орындау кезінде пайдаланылатын жəне оларға сіңген белгілі бір 
заттармен, материалдармен байланысты. Шарттың пəні жаңа 
затты құруда жасалады. Мысалы, бұл мүліктің  құнын  арт-
тыратын  күрделі жөндеу, заттың жағдайын тек қана қалпына 
келтіретін ағымдағы жөндеу болуы мүмкін. Басқа жұмыстар, мы-
салы, көгалдарды қырқу, киімді химиялық тазарту мүліктің күйін 
қалпына келтіруге жəне ұстап-тұтынуға бағытталған. 

Мердігерлік жұмыстарды жүргізу кезінде мердігердің қыз-
метінің барысының өзі регламенттеледі. Кейбір жағдайларда 

1 Гражданское право. Том 1. Учебник для вузов (академический курс). Отв. ред. 
М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин.— Алматы, 2000.— С. 270.
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мердігер мердігерлік жұмыстарды өзі орындауға міндеттенеді. 
Тапсырысшы жұмыстардың барысын бақылай алады, демек, олар-
ды орындаудың белгілі бір параметрлері болады. 

Жоғарыда айтылғандар маңызды, себебі мердігер қандай да 
бір жолмен жасырын түрде жұмыстарды орындау технологиясы-
нан жалтаруы, материалдарды арзан материалдарға ауыстыруы 
жəне т.б. мүмкін. Бұл орайда осының барлығының жұмыстың 
соңғы нəтижесіне əсер етуі жəне кемшіліктердің оларды анықтау 
мерзімінің ішінде байқалуы міндетті емес. Мердігердің өзінің 
қызметін регламенттеудің басқа да бірқатар мысалдары бар. 
Жалпы, оның реттелуі жұмыстың соңғы нəтижесіне тиісінше əсер 
тигізеді. 

Жоғарыда айтылғандардан мердігерлік  шарт  күрделі  бо-
лып табылады жəне мердігердің жұмыстарды орындау бойынша 
қызметін де, жүргізілген жұмыстың нəтижесін де қамтиды деп 
қорытынды шығаруға болады. Тағы бір айта кететіні, мердігерлік 
шартында материалдық объектімен, шарттың пəнімен қатар оның 
заңдық объектісіне де көп көңіл бөлінген. 

Шарттың құны  орындалатын жұмыстардың бағасына сəйкес 
келеді. Төлем түрлері əр түрлі болуы мүмкін болғанымен, шарттың 
құны əрдайым ақшалай сомада анықталады. Мердігерлік шар-
тында орындауға жататын жұмыстың құны немесе оны анықтау 
əдістері көрсетіледі. Шартта құнын анықтау тəртібіне нұсқаулар 
жəне тараптардың келісіміне қол жеткізілмеуіне нұсқаулар жоқ 
болған жағдайда шарттың құнын сот осыған ұқсас жұмыстар үшін 
қолданылатын құндарға негізделіп белгілейді. Құнды есептеу 
үшін тараптар шеккен шығындар ескеріледі. Егер шарт бойын-
ша орындалатын жұмыстың құрамы күрделі, яғни ол оның алуан 
түрлерінен құралатын, бірнеше кезеңнен тұратын жəне т.б. болса, 
жұмыстың құны смета құру арқылы анықталуы мүмкін. Смета 
— бұл анықталатын жұмыстардың бағасын, материалдардың 
шығындарын (олардың бағасын) жалпы мердігерлік шарты бой-
ынша анықтайтын құжат. 

Əдетте сметаны мердігер құрады, себебі оның жұмыстар мен 
материалдардың бағасы туралы мəселеден хабардар болуы смета-
ны тапсырысшының өзінің құруына кедергі болмайды. Мердігер 
құрған сметаны тапсырысшы бекітеді жəне шарттың  ажырамас  
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бір бөлігіне айналады. Əрине, өз кезегінде, тапсырысшы құрған 
смета да мердігермен ұйғарылуға тиіс, жəне бұл тұрғыда жал-
пы шартты жасасу тəртібімен салыстырғанда жаңадан ешнəрсе 
енгізілмеген. 

Смета қатаң жəне жуықталған болып бөлінеді. Қатаң смета-
да  мердігердің оны көбейтуді, ал тапсырысшының — азайтуды 
талап етуге құқықтары жоқ. Қатаң сметаны бір жақты өзгерту 
құқығы шартты жасасу кезінде орындалуға жататын жүмыстың 
толық көлемін немесе оған қажетті шығындарды қарастыру 
мүмкіндігі болмаған жағдайда да туындамайды. Егер шартты 
жасасқаннан кейін мердігер жеткізуге тиіс болған  материал-
дар  мен жабдықтардың бағасы, немесе оған үшінші тұлғалар 
көрсететін қызметтердің бағасы едəуір қымбаттаса, мердігер 
белгіленген бағаны (сметаны) көбейтуді талап етуге құқылы. Егер 
тапсырысшы жұмысты орындаудан бас тартса, мердігер шартты 
бұзуды талап етуге құқылы.  

Жуықталған сметаның ерекшелігіне мердігердің шығындарды 
өз бетінше мардымсыз мөлшерге азайту арқылы өзгерте 
алатындығы жатады. Жұмыстардың жуықталып анықталған 
бағасын (жуықталған сметаны) едəуір арттыру қажеттілігі 
туындаған жағдайда мердігер бұл туралы тапсырысшыға дер 
кезінде хабарлауға жəне жұмысты тоқтатуға тиіс. Мұндай 
қажеттілік қандай да бір қосымша жұмыстарды орындау қажет 
болғандықтан немесе материалдардың, үшінші тұлғалардың  қыз-
мет көрсетулерінің бағасы қымбаттағандықтан туындауы мүм-    
кін. Егер тапсырысшы жұмыстың бағасын жоғарылатуға келіс-              
песе, ол шарттан бас тартуға құқылы. Бұл жағдайда мердігер тап-
сырысшыдан жұмыстың орындалған бөлігі үшін ақының төленуін 
талап ете алады. Тапсырысшыға шартта көрсетілген бағаны (сме-
таны) жоғарылату қажеттігі туралы дер кезінде хабарламаған 
мердігер жұмысты құнын шартта белгіленген мөлшерде төлеу 
құқығын сақтай отырып орындауға міндетті. 

Мердігерлік шартындағы мерзімдер мердігер мен тапсы-
рысшының шарт бойынша өз міндеттерін орындауымен байла-
нысты қызметінің уақытша параметрлерін анықтайды. Мысалы, 
тапсырысшы белгілі бір мерзімде мердігерге материалдар мен 
жабдықтарды жеткізуге міндетті. Бұл арада жұмыстардың орын-
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далуы маңызды, себебі шарттың соңғы нəтижесінде орында-
луы едəуір мөлшерде нақ соларға байланысты. Жұмыс толық 
орындалуға тиіс уақыт аралығы мердігерлік шартының жалпы 
мерзімін құрайды. Сонымен қатар шартта мердігерлік шартының 
соңғы орындалу мерзімі көрсетіледі (ҚР АК 620 б. 1 т.). Сонымен 
бірге жекелеген жұмыс кезеңдерін аяқтау мерзімдерін білдіретін 
аралық мерзімдер көзделуі мүмкін. 

Аралық мерзімдердің екі жақты қызметі бар. Бір жағынан, 
олар мердігердің жұмыс орындаумен байланысты қызметін 
бір қалыпты (тиісінше) үйлестіруге мүмкіндік береді. Екінші 
жағынан, олар тапсырысшыға жұмыстардың орындалу барысын 
бақылауға жағдай жасайды. Егер жұмыс баяу, уақытылы емес  
орындалса  жəне оны, жалпы, белгіленген мерзімге аяқтау мүмкін 
емес екендігін анық болса, тапсырысшы шарттан бас тарту жəне 
келтірілген залалды өндіріп алу құқығына ие болады. Дəл осы-
лай бұл мəселе мердігерлік шартының бастапқы мерзімін бұзған, 
оны орындауға уақытында кіріспеген жағдайда шешіледі. Аралық 
мерзімдердің екі жақты қызметі бар. 

Тараптардың құқықтары мен міндеттері. Мердігер шарт-
та келісілген жұмысты өз тəуекелділігі үшін орындауға міндетті. 
Бұл кəсіби субъекті ретінде мердігерге жұмысын орындамауымен 
байланысты қолайсыз салдардың барлығы жүктелетіндігін біл-     
діреді. Мердігердің аталған міндетінің мазмұны тапсырысшының 
болуы мүмкін заңсыз əрекеті ескеріле отырып түзетілуі мүмкін, 
сондай-ақ оған мердігердің жұмысты орындамағаны немесе 
тиісінше орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылуына се-
беп болатын жағдайлар да əсер етеді. 

Мердігер жұмысты өз материалдарымен, күшімен жəне 
қаражаттарымен орындауға міндетті. Ол материалды жеткізген 
жағдайда тапсырысшының алдында материал сатушыға айнала-
ды жəне олардың сапасының тиісінше күйде болуы үшін жауапты 
болады. Сонымен қатар жұмыстың өзі де мердігердің тапсырма-
сы бойынша орындалады жəне оған толықтай сай болуға, яғни 
сапалы орындалуға тиіс. Мердігерлік шарты бойынша орында-
латын жұмыс заттардың сериямен жасалуына жатпайтындықтан, 
оның тиісінше орындалуының негізгі критерийі тапсырысшының 
нұсқаулары болып табылады. 
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Алайда жоғарыда айтылғандар мердігердің оларды жа-
сау технологиясына жататын ережелерді, белгілі бір саладағы 
мемлекеттік стандарттарды, нормативтік-техникалық құжат-
тамадағы талаптарды сақтауға міндетті еместігін білдірмейді. 
Мұндай талаптарды, ең алдымен, кəсіпкерлер ретінде əрекет 
ететін мердігерлер (632 б., 2 т.) орындауға тиіс, алайда кəсіпкер 
болып табылмайтын мердігердің де жұмысты орындау кезінде 
міндетті талаптардан ауытқуға құқығы жоқ, олай болмаған 
жағдайда оның жұмыс істеуіне тыйым салыну керек. 

Бұл жаңа заттарды жасаумен байланысты емес жұмыстарға да 
қатысты. Егер шартта сапаға талап қойылмаса немесе толық емес 
болса, онда тектес жұмысқа қойылатын талаптар негізге алынады. 
Мердігер белгіленген міндетті талаптармен салыстырғанда, са-
паға қойылатын неғұрлым жоғары талаптарға сай келетін  шарт 
бойынша өзіне алуы мүмкін.  

Мердігер пайдаланып жатқан құрал-жабдықтың лайықты бо-
луын қамтамасыз етуге міндетті. Ол жұмысты өз бетінде ұйым-
дастырады жəне тапсырысшының оның жедел-шаруашылық 
қызметіне араласуға құқығы жоқ. Мердігер, егер шартта өзгеше 
көзделмесе, үшінші тұлғалардың құқықтары жүктелмеген құрал-
жабдықтар мен материалдарды беруге міндетті. 

Кейбір жағдайларда мердігер жұмысты тапсырысшының ма-
териалдарынан да орындайды. Бұл жағдайда оған тапсырысшы 
берген материалдарды заңды жəне үнемді пайдалану міндеті 
жүктеледі. Осылайша, мердігер, жалпы, олардың дұрыс пайда-
ланылуы үшін жауапты. Жұмыс аяқталғаннан кейін мердігер 
тапсырысшыға материалдардың жұмсалғандығы туралы есеп бе-
руге міндетті. 

Материалдар артылып қалған жағдайда, ол оларды тапсырыс-
шыға қайтаруға тиіс. Мердігер тапсырысшының келісімімен 
материалдың қалдығын жұмыстың бағасын тиісінше азайта оты-
рып,  мердігердегі пайдаланылмай қалған материалдардың құнын 
ескере отырып, өзінде қалдыруға құқылы. 

Сонымен қатар, мердігер материалды тапсырысшы берген 
жағдайда сапасы бойынша қабылдауға тиіс. Оған тапсырысшы 
берген құрал-жабдықтарды, техникалық құжаттаманы қабылдау 
(бағалау) жауапкершілігі де жүктеледі. Мердігер өзінің кəсіби 
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тəжірибесін ескере отырып, оған тапсырысшы берген нұсқау-
ларды жəне оның жұмысты орындауының басқа да кез келген 
жағдайларды бағалайды. 

Осыған байланысты мердігерге тапсырысшыға берілген мате-
риалдардың сапасы жəне басқа да кейбір жағдайлар туралы хабар-
лау міндеті жүктеледі. Мердігер тапсырысшыға дереу ескертуге 
жəне одан нұсқау алғанға дейін төмендегілер анықталғанға дейін 
жұмысты тоқтатуға тиіс: 

1) тапсырысшы берген материалдардың, құрал-жабдықтардың 
жəне өңдеуге берілген заттың жарамсыздығы немесе сапа-
сыздығы; 

2) тапсырысшының жұмысты орындау əдісі туралы нұсқауларын 
сақтаған жағдайда жұмысты орындаудың ол үшін қолайсыз болуы 
мүмкін салдардың орын алуы;  

3) орындалатын жұмыс нəтижелерінің жарамдылығына не-
месе төзімділігіне қауіп төндіретін немесе оны уақытында 
аяқтауға мүмкіндік бермейтін мердігерге байланысты емес басқа 
жағдайларда. 

Аталған мəн-жайлар туралы тапсырысшыға ескертпеген, не 
ескертуге жауап алу үшін қисынды мерзімнің аяқталуын күтпес-   
тен немесе жұмысты тоқтата тұру туралы тапсырысшының уақ-
тылы нұсқауына қарамастан жұмысты жалғастырған мердігердің 
өзіне немесе өзі тапсырысшыға тиісті талаптар қойған кезде 
аталған мəн-жайларға сілтеме жасауға құқығы жоқ (ҚР АК 628 
б. 2 т.). Осы норманың мағынасынан тапсырысшының мердігерге 
қисынды мерзімде ескертілуіне байланысты жауап беру міндеті 
туындайды.

Егер мердігердің аталған талаптарды сақтамауы себебінен ол 
жұмысты тапсырысшы берген сапасыз материалдардан орындаса, 
мердігер жауапкершіліктен материалдардың кемшіліктері сол ма-
териалдарды тиісті тəртіппен қабылдау кезінде анықталуы мүмкін 
емес екендігін дəлелдеген жағдайда ғана босатылады. Осылайша, 
мердігердің тапсырысшы берген материалдарға тиісті тəртіппен 
баға бермегені үшін айыпты болуы қажет. Осыған байланысты, 
тапсырысшы үшін жұмыстың мердігердің материалдарынан жа-
салатыны қарастырылатын мердігерлік шартында кепілдік көбі-
рек, себебі ол өзінің осы үшін айыпты болу-болмауына қара-           
мастан олардың сапасы үшін жауапты болмайды. 
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Мердігер өзіне тапсырысшы сеніп тапсырған мүліктің 
сақталуын қамтамасыз етуге тиіс жəне тапсырысшы берген 
материалдардың, жабдықтардың, өңдеуге берілген заттың не-
месе мердігерлік шартын орындауына байланысты мердігердің    
иелігіне берілген басқа да мүліктің сақталмағаны үшін 
жауапкершілікті мойнына алады. Осылайша, мұндай мүліктерге 
тек қана мердігерлік шартын тікелей орындауға арналған мүлік 
қана емес, сондай-ақ мердігердің иелігіне берілген басқа да 
мүлік, мысалы, мердігерге оның жұмыскерлері демалу үшін 
берілген бөлме, жөндеуге байланысты бөлмеден шығарыла ал-
майтын жиһаз жатады. 

 Мұндай мүліктің сақталуын қамтамасыз ету критерийі меншік 
иесінің өзінің шаруашылық көрегендігі болып табылады, алайда 
мұндай мүлік ретінде арнайы жұмыс орындауға арналған жаб-
дықтар, материалдар алынса, онда мердігердің кəсіпқой ретіндегі 
көрегендік дəрежесі жоғары болуға тиіс. Қалай болғанда да, егер 
ол мүліктің сақталуын қамтамасыз ету бойынша өзіне байла-           
нысты барлық шараларды қабылдамаса, айыпты болып табылады. 

Мердігердің үнемдеуге құқығы бар (ҚР АК 622 б.), бұл 
ҚазСРО АК-інде болмаған жаңа норма. Оның енгізілуі мердігерді 
шаруашылығын тиімді жүргізуге ынталандырады, себебі оның 
мүлікті үнемдеуге тікелей қызығушылығы пайда болады. Үнемдеу 
деп орындалып жатқан жұмыстың өзінің бағасын азайтуды, ма-
териалдар шығынын азайтуды айтады. Оған жоспарланғаннан 
аз материал жұмсайтын, жаңа технологияларды енгізетін жəне 
т.с.с. мердігердің кəсібилігінің арқасында қол жеткізіледі. Егер 
мердігердің іс жүзіндегі шығындары бағаны анықтау (смета жасау) 
кезінде ескерілген шығындардан аз болып шықса, мердігер өзінің 
жұмыс ақысын, егер тапсырысшы мердігер жасаған үнемдеудің 
орындалған жұмыстың сапасына кері əсер тигізгенін дəлелдемесе, 
шартта белгіленген баға бойынша төлеу құқығын сақтап қалады.

Мердігерлік шартта мердігер алған үнемді тараптар арасын-
да бөлу көзделуі мүмкін (ҚР АК 622 б. 2 т.), бұл жағдайда шарт 
бойынша тапсырысшы төлейтін баға азайтылады. Егер тапсы-
рысшы тарапынан алған үнемге қандай  да бір жағдай жасағаны 
байқалмаса, аталған норманың қолданылуы қисынсыз болып 
көрінеді. Екінші жағынан, нарықтық экономика жағдайларында 
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бұл белгілі бір мердігердің шарт пəнін қызмет көрсетулерін  ба-
рынша жиі пайдалануға, оның іскерлік беделінің тұрақталуына 
қосымша ынталандыруға айналуы мүмкін. 

Сонымен қатар Азаматтық кодекстің мердігердің тапсырысшыға 
жұмыс нəтижесімен бірге шарт пəнінің қандай да бір жолмен пай-
даланылуына қатысты ақпаратты қоса беру міндетін белгілейтін 
нормасы да жаңа болып табылады. Мердігердің бұл міндеті тікелей 
шартта көзделуге тиіс. 

Кейбір жағдайларда оның бар болуына онсыз жұмыстың 
нəтижелерін шартта көрсетілген мақсаттар үшін пайдалану 
мүмкін болмай қалуы мүмкін ақпараттың сипатының өзі əсер 
етеді (ҚР АК 637 б.). Мұндай ақпарат белгілі бір технологиялық 
сызбалар, қолдану бойынша нұсқаулар, түсіндірмелер жəне т.б. 
түрде болуы мүмкін. Біздің пікірімізше, мердігердің міндетіне 
ақпараттың қандай да бір ерекше мазмұны ғана емес, сонымен 
қатар мердігерліктің күрделі құрылғы түріндегі, ерекше ұстап-
тұтынуды талап ететін материалдардан жасалған жəне т.с.с. 
нəтижесінің өзінің ерекшеліктері де əсер ете алады. 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (ҚР АК 638 
б.) тараптарға басқа тараптың ақпаратты мүліктік сипаттағы 
азаматтық құқықтар объектісі ретінде иеленумен байланысты 
мүдделерін қамтамасыз ету міндетін жүктейді. 

Өзінің шарт бойынша міндеттемесін орындауының арқасында 
басқа тараптан жаңа, оның ішінде жалпы ереже бойынша заңмен 
қорғалмаған шешімдер жəне техникалық білімдер туралы (оған 
ноу-хауды қоса алғанда, өнеркəсіптік меншік объектілерінің 
барлығы туралы ақпарат кіруі мүмкін) ақпарат алған тараптың оны 
басқа тараптың келісімінсіз үшінші тұлғаларға жариялауға құқығы 
жоқ. 

Сонымен қатар мердігерлік шарты бойынша белгілі бір тарап 
үшін коммерциялық құпия болып табылатын ақпарат қорғалады. 
Аталған ақпараттарды таратпау міндеті мердігерлік шарты бойын-
ша тараптарға тиісті талаптың шартта бекітілген-бекітілмегеніне 
қарамастан жүктеледі, алайда мұндай ақпаратты пайдалану тəртібі 
мен талаптары тараптардың келісімімен анықталады (ҚР АК 638 
б.).  Осылайша, аталған норманың іс жүзінде іске асырылуы шарт-
та оны нақтылайтын талаптың бар болуына байланысты. 
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Жұмысты орындап болған соң мердігер тапсырысшы шарт-
ты орындау үшін берген жабдықтарды қайтаруға тиіс. Сонымен 
қатар, тапсырысшы шарттан мердігер жұмысты орындауына 
кіріспегендіктен, оны тым баяу орындап жатқандықтан неме-
се орындалған жұмыста едəуір жəне жойылмайтын кемшіліктер 
анықталғандықтан бас тартса, мердігер тапсырысшы берген мате-
риалдарды, жабдықтарды, өңдеуге берілген затты немесе басқа да 
мүлікті қайтаруға міндетті. Мүлік тапсырысшы көрсеткен тұлғаға 
қайтарылуы мүмкін. Егер мүліктің қайтарылуы мүмкін болмаса, 
мердігер материалдардың, жабдықтардың немесе тапсырысшыдан 
алған басқа да мүлікті қайтаруға тиіс (ҚР АК 639 б.).

Тапсырысшыға мердігерге жəрдем көрсету міндеті жүктеледі. 
Бұл тапсырысшының мердігермен бірге белгілі бір жұмыс бөлігін 
орындауға, жұмыс мердігердің қармағында орындалса материал 
беруге жəне т.б. тиіс екендігін білдірмейді. 

ҚР АК 629 бабының мағынасына сəйкес, тапсырысшы мер-
дігердің міндетін тиісінше орындауына жағдай жасайтын барлық 
ұйымдастыру шараларын, егер олардың қабылдануы оған байла-
нысты болса, қабылдауға міндетті.  Мысалы, тапсырысшы шартта 
белгіленгендей, салынып жатқан объектіге апаратын кірме жолдар-
ды тазартуға, жабдықтарды, бөлмелерді дер кезінде беруге тиіс. 

Сонымен, мердігерге жəрдем көрсету міндетінен тапсырыс-
шының формалды себептер бойынша жұмыстың орындалуына 
кедергі жасамай, жұмыстарды орындаудың бұрын белгіленген 
тəртібін қайта қарастыруды талап етпей, онымен бірлесіп жұмыс 
істеу керектігі туындайды. Егер мердігерлік шарты бойынша 
жұмыстың орындалуы тапсырысшының əрекеттерінен немесе 
кемшіліктерінен мүмкін болмаса, мердігер шарт бойынша ақыны 
орындалған жұмыс бөлігіне сай мөлшерде алу құқығын сақтайды. 

Тапсырысшы мердігер орындаған жұмысты қабылдауға жəне 
ақысын төлеуге тиіс. Қабылдау тəртібі ҚР АК 630 бабымен регла-
менттелген жəне тікелей шарттың өзінде қарастырылуы мүмкін. 
Қабылдау мердігерлік шартында көзделген мерзімде, ал егер олар 
белгіленбесе, қисынды мерзімде жүзеге асырылады. 

Қабылдауға орындалған жұмыстың нəтижесін қарау жатады. 
Белгілі бір жаңа зат жасалғанда немесе жөндеу жүргізілгенде, 
бұрын болған заттарды жақсартуға, қабылдау міндетіне мерді-
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герлік затын иелікке алу бойынша нақты əрекеттер де кіретін бо-
лады. Жұмыстардың қабылдануының кешіктірілуі дайындалған 
(өңделген) затқа меншік құқығының тапсырысшыға өткізілген 
кезінде ауысқан болып табылуына алып келеді (ҚР АК 630 б. 8 т.). 

Азаматтық кодекстің (келтірілген норманың) мəтінінде дəлсіздік 
бар сияқты, себебі жұмыс нəтижесінің берілуінің тапсырысшының 
қабылдаудан жалтаруынан туындаған кешіктірілу меншік құ-
қығының тапсырысшыға берілуімен емес, оған (кешіктірген 
борышқорға) барлық қолайсыз салдарды (қауіптерді) жүктеумен 
байланысты (ҚР АК 366 б. 2 т.). Тапсырысшының айыпты 
əрекеттері мүлікті тапсырысшы жұмыс нəтижесін қабылдауға тиіс 
болған жəне іс жүзінде қабылдаған мерзім ішінде ұстап-тұтыну 
шығындарының да соған жүктелуіне алып келеді. 

Егер тапсырысшы шарттан жұмысты нашарлататын  ауытқу-
шылықтарды немесе басқа да кемшіліктерді байқаса, ол бұл тура-
лы дереу мердігерге хабарлауға тиіс. 

Кейіннен тапсырысшы қабылдау кезінде анықталған кем-
шіліктерге жүгінуі, олар туралы мердігерге, егер аталған 
кемшіліктер актіде немесе қабылдауды растайтын басқа құжатта 
көзделсе, шағым беруі мүмкін. Қабылдау актісінде немесе 
басқа құжатта оларды жою туралы кейін талап беру мүмкіндігі 
қарастырыла алады. Осылайша, мердігерлік туралы нормалар 
сатып алу-сату шартына қарағанда мердігерлік шартының пəнін 
қабылдауға қатысты неғұрлым қатаң талаптар белгіленген. 

Жұмыстың нəтижесін тексерусіз қабылдаған тапсырысшы 
жұмыстың жай қабылдау əдісін қолдану кезінде анықталуы мүмкін 
болған кемшіліктеріне (айқын кемшіліктеріне) жүгіну құқығынан 
айырылады. Егер ол жұмыстың нəтижелерін қабылдағаннан кейін 
шарттан ауытқушылықтарды немесе жай қабылдау əдісін қолдану 
кезінде анықталмауы мүмкін болған (жасырын кемшіліктер), оның 
ішінде мердігер қасақана жасыруы мүмкін болған кемшіліктерді 
анықтаса, тапсырысшы бұл туралы оларды анықтағаннан кейін 
қисынды мерзім ішінде мердігерге хабарлауға міндетті. 

Мердігерге анықталған кемшіліктер туралы хабарлаудың шекті 
мерзімі жұмысты қабылдаған күннен бастап бір жылды құрайды. 
Мердігерге ғимараттар мен құрылыстардың кемшіліктері, сондай-
ақ ол əдейі жасырған кемшіліктер туралы хабарлаудың шекті 
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мерзімі үш жыл болып табылады. Аталған мерзімдерді кепілді 
мерзімдер ретінде бағалауға болады. Заң актілерінде немесе шарт-
та бұдан ұзағырақ кепілді мерзімдер белгіленуі мүмкін. Жұмыс 
нəтижесі кепілдік мерзім ішінде сапаға қойылған талаптарға сай 
болуға тиіс. 

Жұмыс нəтижесінің сапасына кепілдік, егер шартта өзгеше 
көзделмесе, жұмыс нəтижесін құрайтын барлық элементтерге 
қолданылады (ҚР АК 633 б. 2 т.), егер мердігерлік шартта өзгеше 
көзделмесе, кепілдік мерзімі орындалған жұмыс нəтижесін тапсы-
рысшы қабылдаған немесе қабылдауға тиіс болған кезден баста-
лады. 

Егер тапсырысшы мен мердігердің арасында орындалған 
жұмыстың кемшіліктеріне немесе олардың себептеріне қатысты 
дау туындаса, кез келген тараптың талабы бойынша сараптама 
тағайындалуға тиіс1. Сараптаманы өткізу бойынша шығындар 
мердігердің мойнына жүктеледі. Егер сараптама шарттың 
бұзылмағанын немесе мердігердің əрекеттері мен анықталған 
кемшіліктердің арасында себепті байланыстың жоқтығын 
анықтаса, мердігер мұндай шығындардан босатылады (ҚР АК 630 
б. 6 т. ІІ). Мұндай жағдайларда сараптама бойынша шығындарды, 
тағайындауды талап еткен тарап мойнына алады. Егер сараптама 
тараптардың келісімі бойынша тағайындалса, олар шығындарды 
теңдей көтереді. 

Орындалған жұмыстың ақысын төлеу бойынша міндет 
тапсырысшының негізгі міндеті болып табылады. Аталған 
міндет, жалпы ереже бойынша, мердігер барлық жұмыстарды 
тапсырғаннан кейін туындайды. Шартта жұмыс ақысының ал-
дын ала төленетіндігі немесе орындалатын жұмыстың жеке-                                
леген кезеңдерінің төленетіндігі қарастырылуы мүмкін. 

Ақысы төлену үшін жұмыстар белгіленген мерзімде аяқталу 
керек, олардың мерзіміне дейін аяқталуы ол тапсырысшымен 
ұйғарылған немесе тапсырысшы мерзіміне дейін төлеуге келіскен 

1 Эксперт,  может, естественно, установить не любые нарушения договора, а 
такие из них, которые касаются технологии выполнения работ и иных наруше-
ний, которые отразились на качестве выполненной работы. Причем заключение 
экспертизы только констатирует факты, а правовой вывод о нарушении договора 
должен делать суд или иной орган, рассматривающий спор, например, третей-
ский суд.
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жағдайда ақы төлеу құқығын береді. Аванс немесе кепілберіс заңда 
немесе шартта қарастырылған жағдайда ғана төленеді. Аванстың 
(кепілберістің ) мөлшері де заңмен немесе шартпен анықталады. 

Мердігерге тапсырысшыға қатысты ұстап қалу құқығы (ҚР АК 
624 б.) ретінде сипатталатын өз құқықтарын өзі қорғау құқығы 
(ҚР АК 9 б. 3 т.) беріледі. Тапсырысшы белгіленген бағаны немесе 
шартта белгіленген, мердігерге шартты орындауына байланысты 
тиесілі соманы төлеу міндетін орындамаған жағдайда, мердігер 
жұмыс нəтижесін, сондай-ақ тапсырысшының затты өңдеу үшін 
берілген жабдықтарды, қолданылмаған материалдар қалдығын 
жəне өзінде қалған тапсырысшының кез келген мүлкін тапсырысшы 
тиісті сомаларды төлегенге дейін ұстап қалуға құқылы. Бұл құқық 
шартта көзделген-көзделмегеніне қарамастан іске асырылады. 

Бұл тікелей шартта қарастырылған жағдайда тапсырысшыға 
ұқсас құқық беріледі, ол дер кезінде анықталған кемшіліктерді 
жою шығындарын жабу үшін мердігерге тиесілі сыйақының бір 
бөлігін ұстап қала алады. 

Егер тапсырысшы орындалған жұмыс нəтижесін қабылдаудан 
жалтарып, оның ақысын төлемесе, мердігер оларды өз бетінше 
өткізуге құқылы. Бұл шартқа сəйкес жұмыс тапсырысшыға берілуге 
тиіс болған жəне кейіннен тапсырысшыға екі рет хабарланған кез-
ден бастап бір ай өткен соң жүзеге асырылуы мүмкін. Мердігер 
өзіне тиесілі төлемдерді шегере отырып, жұмыс нəтижесін сатады, 
егер шартта өзгеше көзделмесе, тапсырысшының атына депозитке 
салады. 

Мердігерлік шарты бойынша тараптарға тиісті тəртіппен 
тəуекелдер үйлестіріледі. Жоғарыда айтылғандар ескеріле отырып, 
мердігерлік шарттары бойынша тəуекелдер былай үйлестіріледі. 

Егер заң актілерінде немесе шартта өзгеше көзделмесе, 
мердігердің шартта келісілген жұмысты тапсыру мерзіміне дейін 
кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүліну қаупі материал берген 
тарапқа жүктеледі. Егер мердігерлік заты тапсырылғанға дейін 
кездейсоқ бұзылса немесе жұмыс тараптарға қатысты емес себеп-
термен аяқталмаса, мердігер жұмысы үшін сыйақы талап етуге 
құқылы. 

Яғни, қалай болғанда да жұмыстардың орындалмай қалу қаупі 
мердігердің тəуекелімен қамтылады. Жұмыс нəтижесін беру неме-
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се қабылдау кешіктірілген жағдайда, егер заң актілерінде немесе 
шартта өзгеше көзделмесе, тəуекел кешіктірген тарапқа жүктеледі. 
Тапсырысшы мердігерлік затын кешіктіріп қабылдаса, мердігер 
жұмысы үшін сыйақы алу құқығынан айырылмайды. 

Тəуекелдердің мердігерлік шарты тараптарының арасын-
да үйлестірілуіне себеп болатын жағдайлардан бір тараптың, 
мысалы тапсырысшының, айыпты іс-əрекеті орын алған басқа 
жағдайларды айыра білу керек. Мердігерлік затының бұзылуы 
немесе жұмыстың аяқталу мүмкіндігінің жоқтығы тапсырысшы 
жеткізген материалдың жетіспеушілігінен немесе оның жұмысты 
орындау əдісі туралы (бұл туралы мердігер тапсырысшыға алдын 
ала хабарлаған) өкімдерінің салдарынан орын алған жағдайда, 
мердігер орындалған жұмысы үшін ақысын алу құқығын сақтап 
қалады.   

Мердігерлік шарты бойынша жауапкершілік бұл шарттың 
өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған бір 
тарапының айыпты əрекеттерінің нəтижесі болып табылады. 
Мердігерлік шарты бойынша міндеттемелер кəсіпкерлік сипатта 
болған, немесе бұл туралы шартта арнайы қарастырылған жағдайда 
шарт бойынша орындамаған немесе тиісінші орындамаған тарапқа 
айыпсыз жауапкершілік жүктеледі. Жауапкершіліктің мөлшері 
азаматтық заңдармен немесе көбінесе өтелмелі сипатта болатын 
шартпен анықталады. 

Көп жағдайда елеулі залал тапсырысшыға жұмысын шарт-
тан ауытқығандықтан нашарлатып немесе оны, егер шартта бұл 
тұрғыда мұндай заттарды жай пайдалану үшін талап қойылмаса, 
шартта қарастырылғандай пайдалану үшін жарамсыз ететін 
кемшіліктермен орындаған мердігер жасаған іс-əрекеттерінің 
нəтижесінде болады. 

Соның себебінен Азаматтық кодексте мердігердің жұмыс 
сапасының тиісті дəрежеде болмауы үшін жауапкершілігі 
қарастырылған (635 б.). Ол бапта шарт бұзушы мердігер үшін 
қарастырылған жағымсыз салдардың жауапкершілігі туралы 
жалпы нормалармен қатар тапсырысшыға өз құқықтарын белгілі 
бір əдіспен қалпына келтіруін талап ету мүмкіндігі берілген. 
Тапсырысшы өз таңдауы бойынша мердігерден төмендегілерді та-
лап етуге құқылы: 
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1) қисынды мерзімде жұмыстың кемшіліктерін өтемсіз жоюды; 
2) жұмыс үшін белгіленген бағаны мөлшерлес азайтуды. 
Сөйтіп, тапсырысшы кемшіліктерді өз есебінен, мысалы басқа 

мердігердің жалдау1 жолымен жоя алады. Ол үшін мердігерлік шар-
тында тапсырысшы жұмыстың кемшіліктерін өз іс-əрекеттерімен 
жою құқығын қарастыру керек. 

Мердігер жұмыстың өзі жауапты емес кемшіліктерін жоюдың 
орнына жұмысты қайтадан тегін орындауға құқылы. Бұл жағдайда 
мердігер шарт бұзушылықтарды жоюдың қандай да бір əдісінің 
шығындылық дəрежесін өз бетінше бағалайды. Сондай-ақ, 
мердігер де орындаудың кешіктірілуінен келтіріген залалды өтеуге 
тиіс. Мұндай жағдайда тапсырысшы оған бұрын берілген жұмыс 
нəтижелерін, егер жұмыстың сипатына қарай қайтару мүмкін бол-
са, қайтып беруге міндетті. 

Сонымен қатар шарттың талаптарынан ауытқулар немесе 
жұмыстың басқа кемшіліктері елеулі немесе жойылмайтын, болма-
са тапсырысшы белгілеген қисынды мерзімнің ішінде анықталған 
кемшіліктер жойылмаған болса, тапсырысшы шарттан бас тартуға 
жəне келтірілген залалды өтеуін талап етуге құқылы. 

Жұмыстардың орындалуы қауіптердің жоғарылауымен ұш-
тастырылған жəне əдеттен тыс тапсырыс орындалатын кейбір жағ-
дайларда шартта мердігердің белгілі бір кемшіліктердің пайда болуы 
үшін жауапкершіліктен босатылатыны қарастырылуы мүмкін. 

Мердігерді шартты аталғандай бұзғаны үшін іс жүзінде жауап-
кершілікке тарту мүмкіндігі көптеген жағдайларда шағым берудің 
белгіленген мерзімінің сақталуына байланысты. Мердігерлік шарты-
нан туындайтын талаптарға шағым берудің жалпы үш жылдық мерзімі 
белгіленген. Ол тапсырысшы белгіленген мерзімде (ҚР АК 630 б.) 
мердігерге хабарлаған кемшіліктер анықталған күннен басталады. 

§ 2. Мердігерлік шартының жекелеген түрлері

Тұрмыстық мердігерлік. Тұрмыстық мердігерлік шарты 
мердігерлердің халыққа қызмет көрсету саласында жұмыстарды 
орындауымен байланысты қатынастарды реттейді. Ол азамат-

1 В римском праве договор подряда именовался договором найма работ (1оcatio 
— conductio opens).  
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тардың бөлшек сауда саласында сатып алынуы мүмкін емес 
əр түрлі заттарға, нəтижесі заттық емес сипаттағы жұмыстарға 
(қызмет көрсетулерге), мысалы косметикалық салондардың, шаш-
тараздардың, моншалардың, жөндеу шеберханаларының жəне т.б. 
қызмет көрсетулеріне деген мұқтаждығын іске асыруға арналған. 
Тұрмыстық мердігерлік бөлшек сатып алу-сатумен қатар бір 
жағынан тұтынушының қатысуымен сипатталатын қатынастарға 
жатады. 

Тұрмыстық мердігерлік ҚР АК 640—650 баптарымен регла-
менттелген. Сонымен қатар, оған ҚР «Тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау туралы» Заңы жəне тұрмыстық мердігерлік 
шартының ерекшеліктерінің басым бөлігі қолданылады жəне 
сондықтан да оның мақсаты тұтынушылардың (ең алдымен 
азаматтардың) қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қызмет 
көрсету болып табылады. Тұтынушы тұрмыстық мердігерлік 
қатынастарында бөлшек сатып алу-сату шарты бойынша сатып 
алушы қорғалғандай дəрежеде қорғалады. Тұтынушылардың 
құқықтық жағдайының ерекшеліктеріне қатысты бірқатар нор-
малар Азаматтық кодекстің өзіне енгізілген, Азаматтық кодекс 
шеңберінде реттелмеген мəселелердің шешілуі арнайы заңдарға 
негізделеді. 

Тұрмыстық мердігерлік шарты бойынша кəсіпкерлік қызметті 
жүзеге асыратын мердігер тапсырысшы-азаматтың тапсырма-
сы бойынша тапсырысшының тұрмыстық немесе басқа жеке 
қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған белгілі бір жұмысты 
орындауға міндеттенеді, ал тапсырысшы жұмыс нəтижелерін 
қабылдауға жəне оның ақысын төлеуге міндеттенеді. 

Тұрмыстық мердігерлік шарты — жария шарт. Мұнымен қатар 
оның сипаттамасы консенсуалдық, өзаралық жəне өтелмелілік 
белгілерін қамтиды.  

Тұрмыстық мердігерлік шартының нысандары.  Егер заң 
актілерінде немесе шартта, оның ішінде формулярлар ережеле-
рінде немесе тапсырысшы қосылатын өзге де стандартты нысан-                                                                                                                                   
дарда өзгеше көзделмесе, тұрмыстық мердігерлік шарты мерді-
гердің тапсырысшыға түбіртек немесе шарттың жасалғанды-     
ғын растайтын өзге құжат берген кезден бастап тиісті нысанда 
жасалған болып есептеледі. 
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Жұмысты орындауға тапсырысқа (шарт немесе белгіленген 
нысандағы басқа құжат) мыналар енгізілуге тиіс: орындаушының 
заңды мекенжайы, тапсырысшының тегі мен аты-жөні, оның   
телефоны мен мекенжайы; тапсырыстың қабылданған күні, 
тапсырыстың орындалуының басталу жəне аяқталу мерзімдері, 
аванстың сомасы (толық сомасы), тапсырысты қабылдаған жəне 
тапсырған адамдардың қолдары; қызмет көрсетудің (жұмыстың) 
түрі, орындаушы мен тұтынушының материалдарының (затта-
рының) толық атауы, қызмет көрсету (жұмысты орындау) үшін 
қажетті баға мен көлем, жөндеуге тапсырылатын бұйымның 
зауыттық нөмірі жəне басқа да реквизиттер. 

Түбіртекке енгізілетін мұндай толық мағлұматтар тұрмыстық 
мердігерлік шартының нысаны жазбаша болып табылады деуге 
мүмкіндік береді. Алайда тапсырысшының қандай да бір растай-
тын құжатының жоқтығы оның шарттың жасалуын жəне оның 
талаптарын растау үшін куəлардың жауаптарына сүйену құқығын 
жоймайды. 

Жоғарыда айтылғандарды тұрмыстық мердігерлік шартының 
елеулі талаптарына жатқызбаған жөн, ол шартта жалпы сипаттағы 
нормаларға сəйкес жасалатын мердігерлік шартындағыдай елеулі 
талаптар шарттың пəні (орындалатын жұмыс) жəне оны орындау 
мерзімдері болып табылады. 

Тұрмыстық мердігерлік шарттары ауызша нысанда да жасалуы 
жəне жетон, талон, касса чегін жəне сол сияқтыларды беру арқылы 
расталуы мүмкін. Барлық жағдайларда да бұйымдарды жасауға 
тапсырыстар тұтынушының немесе дайындаушының үлгілері, 
сондай-ақ эскиздері бойынша қабылданады. 

Тұтынушының қол қою арқылы расталған жəне ол туралы 
орындаушымен келісілген қалауы бойынша үлгілерден жəне 
дайындау технологияларынан ауытқулар жасалуы мүмкін. 
Мұндай ауытқулар тұтынушының қауіпсіздігіне, өміріне жəне 
денсаулығына, қоршаған ортаға қауіп төндірмеуі, сондай-ақ тұты-
нушының мүлкіне зиян келтірмеуі керек. 

Шарттың немесе тапсырысты рəсімдеу кезінде қолданылатын 
басқа құжаттың тұтынушылар құқықтарына шек қоятын талапта-
ры ҚР «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңымен 
салыстырғанда жарамсыз болып танылады. Мердігерлік шарты 
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бойынша жұмыстың бағасы тараптардың келісуімен анықталады, 
бірақ мердігер жариялаған прейскурантта белгіленген бағадан 
жоғары бола алмайды. 

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 644 бабында 
мердігердің тапсырысшыға ұсынылатын жұмыстары, олардың 
түрлері мен ерекшеліктері, бағасы жəне төлеу түрі туралы қажетті 
жəне шынайы ақпарат беру міндеті қарастырылған. Мердігер 
тапсырысшыға оның өтініші бойынша шартқа жəне тиісті жұмысқа 
қатысты басқа мағлұматтарды хабарлауға тиіс. Егер жұмыстың си-
паты бойынша бұның маңызы бар болса, мердігер тапсырысшыға 
оны орындайтын нақты тұлғаны көрсету керек. 

Тапсырысшының тұтынушы ретіндегі құқықтарының кепіл-
діктері, оған оның құқықтары, шарттың талаптары, орындалатын 
жұмыстың сипаттамалары туралы толық ақпарат берумен қатар 
мердігерге мердігерлік шартына қосымша өтелмелі жұмыстарды 
немесе қызмет көрсетулерді енгізуге тыйым салумен де қамтама-
сыз етіледі. Бір жұмыстардың (қызмет көрсетулердің) орында-
луына басқа жұмыстарды (қызмет көрсетулерді) орындаудың 
міндеттілігі себеп бола алмайды. 

Тапсырысшы оған жұмыс нəтижесі тапсырылғанға дейін кез 
келген уақытта тұрмыстық мердігерлік шартынан бас тартуға 
құқылы. Бұл жағдайда ол мердігерге шартта белгіленген жұмыс 
үшін тиісті ақы бөлігін төлеуге міндетті. Тапсырысшының бұл 
міндеті жұмыс шарттан бас тартқаны туралы хабарламаны алғанға 
дейін орындалған болса жүктеледі. Тапсырысшы мердігердің ха-
барламаны алғанға дейін жұмсаған басқа да шығындарын төлеуге 
тиіс. Тұрмыстық жалға алу шартының тапсырысшының шарттан 
бас тарту құқығын жоятын талаптары жарамсыз болып табылады. 

Мердігердің негізгі міндеті — жұмысты шарттың талапта-
рына, сондай-ақ, белгілі бір жұмысқа жəне оның нəтижелеріне 
қойылған міндетті стандарттар талаптарына сəйкес орындау. 
Бірқатар жағдайларда жұмыс мердігердің материалдарынан 
орындалады.  Сонда ол қолданылатын материалдың жəне басқа 
да параметрлердің сапалық дəрежесінің талаптарына, сондай-ақ, 
стандарт талаптарына сəйкестігін қамтамасыз ету керек. 

Мердігер жұмысты шартта белгіленген мерзімде орындауға 
міндетті. Тапсырысты орындау мерзімдері азаматтық құқықтағы 
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мерзімдердің жалпы ережелеріне сəйкес есептеледі. Бұл мерзімдер 
жұмыстың орындалуы аяқталуға тиіс күнмен (уақыт мерзімімен), 
сондай-ақ орындаушының оны орындауға кірісуге тиіс күнімен 
(уақыт мерзімімен) анықталады. Егер тұрмыстық мердігерлік 
шартында жұмыстың шарттың əрекет ету мерзімінің ішінде бөліп-
бөліп орындалатыны келісілсе, жұмыс бөліктерін орындаудың 
тиісті мерзімдері белгілену керек. 

Мердігер шұғыл қызмет көрсету нормаларын қолдану арқылы 
(шұғылдығы үшін қосымша ақы төлету арқылы) орындалатын 
жұмысты тек қана шартқа сəйкес жүзеге асыра алады. 

Егер тұрмыстық мердігерлік шарты бойынша жұмыс 
тапсырысшының материалынан орындалатын болса, бұл туралы 
түбіртекте немесе мердігер шарт жасасу кезінде тапсырысшыға 
беретін басқа құжатта көрсетілуге тиіс. Материал туралы мəлі-
меттерде материалдардың дəл атауы, саны, сипаты мен бағасы 
көрсетіледі. Материалдың бағасы тараптардың келісімімен 
анықталады. Түбіртекте немесе сол сияқты өзге де құжаттағы ма-
териалды бағалауға тапсырысшы жазбаша дəлелдемелер ұсыну 
арқылы кейін сотта дау айтуы мүмкін. Мердігер тапсырысшы бер-
ген материалдардың (заттардың) сақталуы жəне дұрыс қолданылуы 
үшін жауапты болады. 

Жалпы, басқа шарттар сияқты, мердігерлік шарты бойын-
ша мердігер тұтынушыға дер кезінде тұтынушыдан алынған 
материалдың (заттың) жарамсыздығы немесе сапасыздығы тура-
лы ескертуге міндетті. Сонымен қатар, ол тапсырысшының нұс-
қауларының орындалуы мен тапсырысшыға байланысты басқа да 
мəн-жайлардың орындалып жатқан жұмыстың жарамдылығы мен 
төзімділігіне қауіп төндіретіндігі жөнінде ескерту керек. 

Тапсырысшыдан қабылданған материал (зат) толықтай немесе 
жартылай жойылған (бұзылған) жағдайда мердігер материалды 
немесе затты біртектес материалға, сапасы ұқсас затқа ауыстыруға 
тиіс. Сондай-ақ тұтынушыға жүктелген шығындардың орны тол-
тырылу керек. Материал (зат) толықтай немесе жартылай жойыл-
ған (бұзылған) жағдайда мердігер тұтынушының қалауымен 
шартты дереу жаңартуға жəне бұйымды біртектес материал-
дан  барынша қысқа (жұмысты шұғыл орындаудың техникалық                                                                          
жүзеге асырыла алатындығына негізделген) уақыттың ішінде 
дайындауға тиіс. 
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Мердігер тапсырысшыға одан қабылдаған материалдың, заттың  
олардың жойылуына (бұзылуына) алып келуі мүмкін ерекше 
қасиеттері туралы ескерткен болса, мердігер олардың толықтай 
немесе жартылай жойылуы (бұзылуы) үшін жауапкершіліктен бо-
сатылады. Мердігердің материалдың (заттың) қасиеттері туралы 
білмеуі оны жауапкершіліктен босатпайды. 

Мердігер тапсырысшыдан қабылдаған материалдың (зат-
тың) толықтай немесе жартылай жойылуы (бұзылуы) үшін 
жауапкершіліктен де, белгілі бір жағдайларда төтенше жəне 
еңсерілмейтін күш жағдайлары орын алған кезде жұмысты тиісті 
дəрежеде орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. 

Жалпы мердігерлік шарттары бойынша, мердігер тапсы-
рысшыға жұмыстың жарамдылығына немесе төзімділігіне қауіп 
төндіретін жəне тапсырысшы берген материалдың кемшілік-
терімен немесе жұмысты орындау бойынша қандай да бір 
нұсқаулармен байланысты мəн-жайлар туралы ескертуге міндетті. 
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде тұтынушы-
тапсырысшының мүдделерін қорғауға бағытталған тағы бір нор-
ма бар. Жұмыс нəтижелерін тапсырысшыға тапсыру кезінде 
мердігер дайындалған немесе қайта жасалған затты не орындалған 
жұмыстың басқа нəтижесін тиімді немесе қауіпсіз пайдалану 
үшін сақтау қажет талаптар туралы хабарлауға тиіс. Сонымен 
қатар тапсырысшы жəне басқа да тұлғалар үшін болуы мүмкін 
орындалған жұмыс нəтижелерін пайдалануға қойылатын талап-
тарды сақтамаудың салдары көрсетілу керек. 

Жұмыс орындалған соң немесе тапсырыстың  күші  жойылған-
нан кейін орындаушы тұтынушыға ақысын төлеген материал-
дардың жұмсалғандығы туралы есеп беруге жəне олардың 
қалдықтарын, сондай-ақ ауыстырылған (жөнделмеген) түйіндер 
мен бөлшектерді қайтаруға міндетті. 

Тапсырысшы орындалған жұмыстың нəтижесін қабылдауға 
жəне орындалған жұмыстың ақысын төлеуге тиіс. Тұрмыстық 
мердігерлік шарты бойынша тапсырысшы жұмыстың ақысын 
оның нəтижелерін мердігер толық тапсырғаннан кейін төлейді. 
Тараптардың келісімі бойынша тапсырысшы  жұмыстың ақысын 
шарт жасасу кезінде толықтай немесе аванс беру арқылы төлейді. 
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Тұрмыстық мердігерлік шарттарында тапсырысшының шартта 
анықталған мөлшерде аванс беруі көзделуі мүмкін.

Мердігердің тапсырысты орындау үшін қолданылатын мате-
риалдарының ақысын тұтынушы шарт жасасу кезінде толықтай 
немесе жартылай, шартта көрсетілген мөлшерде, тұтынушы 
орындалған жұмысты алған кезде толық есептесе отырып төлейді. 
Тараптардың келісімімен мердігердің материалдары үшін ақы 
төлеудің  басқа тəртібі қарастырылуы мүмкін. Мысал ретінде, 
материалдың несиеге берілуін келтіруге болады. Мердігер берген 
материалдың бағасының əрі қарай өзгеруі қайта есептеуді талап 
етпейді.

Тапсырысшы орындалған жұмыс нəтижелерін алуға келмеген 
немесе тапсырысшы оны қабылдаудан басқа жолмен жалтарған 
жағдайда, мердігер тапсырысшыға жазбаша түрде ескерткен соң 
мердігерлік затын ескерткеннен кейін екі ай өткен соң қисынды 
бағаға сатуға құқылы. Түскен сомадан мердігерге тиесілі барлық 
төлемдер шегерілгеннен кейін қалған сома тапсырысшының атына 
нотариустың депозитіне салынады. Мұндай жағдайларда мердігер 
өз қалауы бойынша мердігерлік затын сатудың орнына оны ұстап 
қалу құқығын пайдалануы немесе тапсырысшыдан келтірілген за-
лалды өндіріп алуы мүмкін. 

Тапсырысшының жауапкершілігіне қатысты аталған жағдай 
оның жауапкершілігінің болуы мүмкін жағдайларының бірі бо-
лып табылады. Сонымен қатар, тапсырысшы материалдың немесе 
жұмыстың ақысын төлеуді кешіктіргені үшін, егер жұмыстарды 
орындау барысында мұндай шарт бұзушылықтар орын алса, жау-
апты болуы мүмкін. 

Сондай-ақ тапсырысшыға, егер тапсырысшының уақытылы 
жəне негізді ескерткеніне қарамастан, жарамсыз немесе сапа-
сыз материалды ауыстырмағаны, жұмысты орындау əдісі туралы 
нұсқауларын өзгертпегені немесе оның жарамдылығына неме-
се төзімділігіне қауіп төндіретін басқа жағдайларды жоймағаны 
үшін жауапкершілік жүктеледі. Мұндай жағдайда мердігер шарт-
ты бұзуға жəне келтірілген залалды өндіріп алуға құқылы. Жалпы, 
тапсырысшыға қатысты тұрмыстық мердігерлік шарты бойынша 
жауапкершілік санкцияларының қолданылуын кеңінен таралған 
деп айтуға болмайды. 
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 Аталған мердігерлік шарты бойынша жауапкершілік көбінесе 
мердігерге жүктелген. Тапсырысшы, егер жұмыс (оның нəтижесі) 
туралы, сондай-ақ мердігердің өзі туралы тиісті (қате немесе 
жеткілікті дəрежеде толық емес) ақпараттың берілуі тапсырысшыға 
(тұтынушыға) қажетті қасиеттері жоқ жұмыстың орындалуына 
алып келсе, оны жауапкершілікке тартуға құқылы. Сонымен қатар 
тапсырысшының өміріне, денсаулығына немесе мүлкіне зиян 
келтірілген жағдайда да мердігер жауапты болады. Тапсырысшы 
аталған екі жағдайда да шартты бұзуға жəне залалды өтеуін талап 
етуге құқылы. 

Мердігер тұрмыстық мердігерлік шартының заңнама та-
лаптарына сай талаптарының қолданылуы үшін жауапты. Егер 
шарттың тұтынушылардың құқықтарына шек қоятын талапта-
рын қолданудың нəтижесінде ол шығынға ұшыраса, олар толық 
көлемде өтелуге тиіс. Оларға тұтынушының жұмыс түрін еркін 
таңдау құқығын бұзудан келтірілген шығындар да жатады. 

Мердігер тапсырысшыға материалдың (заттың) жарамсыздығы 
немесе сапасыздығы, тапсырысшының жұмысты орындау тəсілі 
туралы нұсқауларын орындаудың мүмкін еместігі, сондай-ақ 
жұмыстың жарамдылығы мен төзімділігіне қауіп төндіретін 
орындаушыға байланысты емес басқа да жағдайлардың бар 
екендігі туралы ескертпеген жəне ол туралы белгіленген нысандағы 
құжатта көрсетпеген жағдайда, ол тапсырысты тиісті дəрежеде 
орындамағаны үшін жауапты болады. 

Орындалған жұмыста кемшіліктерді анықтаған тапсырыс-
шы мердігерлік қатынастарды реттейтін жалпы нормалармен 
қарастырылған құқықтарын жүзеге асыра алады. Жұмыс нəти-
желерін қабылдау немесе мердігерлік затын пайдалану кезінде 
кемшіліктерді анықтаған тапсырысшы ҚР АК 630 бабында 
белгіленген жалпы мерзімдердің ішінде тиісті талапты жүзеге 
асыра алады. Егер шартта кепілдік мерзімдері көзделсе, талаптар 
кепілдік мерзімдері ішінде қойылуы мүмкін. Алайда егер кепілдік 
мерзімдер заңдарда белгіленген мерзімдерден қысқа болса, онда 
заңға сəйкес белгіленген мерзімдер қолданылады. 

Тұрмыстық мердігерлік шарттары бойынша жұмыстардың 
кемшіліктері тапсырысшының өзінің жəне басқа тұлғалардың 
өмірі мен денсаулығына қауіп төндірсе, кемшіліктерді тегін жою 
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туралы талапты тапсырысшы немесе оның мирасқоры, егер 
заң арқылы белгіленген тəртіппен басқа мерзімдер (қызмет ету 
мерзімдері) қарастырылмаса, жұмысты қабылдаған кезден бастап 
үш жылдың ішінде жоя алады.  Адамның өмірі мен денсаулығына 
қауіп төндіруі мүмкін кемшіліктерді жою туралы талап олардың 
анықталған уақытына қарамастан қойылуы мүмкін. Сонымен 
қатар талаптар жұмыс нəтижесіне қатысты белгіленген кепілдік 
мерзімдер аяқталғаннан кейін де қойыла алады. 

Тапсырысшы тапсырысты алу кезінде анықтаған кемшіліктер, 
егер тараптар тапсырысты қабылдау кезінде одан қысқа мерзімді 
белгілемеген болса, 7 күннің ішінде жойылуға тиіс. 

Кемшіліктерді жою үшін тапсырысшы белгілеген немесе та-
раптар келіскен мерзім шартта немесе тараптар қол қоятын басқа 
құжатта бекітіледі. Мұндай мерзімді бұзғаны үшін мердігер 
тапсырысшыға айыпақы төлеуге міндетті болады. Атап айтқанда, 
мердігердің міндеттемесін ақшалай түрде бағаласақ, ҚР АК 353 
бабына сəйкес  басқаның ақшасын пайдаланғаны үшін айыпақы 
өндіріп алуға болады. 

Тұрмыстық прокат шартын тоқтату үшін міндеттемелерді 
тоқтатудың (уақытылы жəне мерзімінен бұрын) барлық негіздері 
қолданыла алады. Атап айтқанда, біз тіпті тапсырысшының шарт-
тан біржақты бас тарту мүмкіндігі туралы да айтқан болатынбыз. 
Басқа мердігерлік шарттарына қарағанда, бұл шартты жасасу 
үшін тапсырысшының өзінің жеке қажеттіліктеріне, мысалы, ол 
тігумен айналысатын болса (киім тігу, өз аяқ-киімін жөндеу жəне 
т.б.), негізделген уəждер əлдеқайда көп болуы мүмкін. Алайда бұл 
мердігерлік пəнінің (ол еркін сатылуы, тапсырысшы отбасының 
басқа мүшелерімен тұрмыста тұтынылуы мүмкін) басқа тұлғалар 
үшін маңызды болуы мүмкін екендігін жоққа шығармайды.   

Жоғарыда айтылғандар тұрмыстық мердігерлік шартына 
қатысты заңды шешімнің белгілі бір түсіндірмесі болып табыла-
ды. Оның күші тараптардың бірінің қайтыс болуына байланысты 
жойылады. Яғни, заңдық əрекетінің (күшін сақтауының) критерийі 
бойынша  тұрмыстық мердігерлік шартындағы міндеттемелер жеке 
өзіне арналады (376 б.). 

Алайда оның əрекетін тоқтатудың салдары жай міндеттеменің 
əрекетін тоқтатудың салдарына ұқсас. Бұл белгілі бір тараптың 
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мирасқорларының, тапсырысшының немесе мердігердің құқық-
тары мен міндеттері туралы мəселенің шешілуіне алып келеді. 
Мұндай амал мирасқорлардың заңмен қорғалатын мүдделерінің 
жəне кейбір мүліктік құқықтарының ескерілуіне негізделген. 

Тұрмыстық мердігерлік шартын тоқтатудың салдары тарап-
тардың бірінің мирасқоры мен оның контрагентінің арасындағы 
келісім бойынша анықталады. Олардың арасында келісім жа-
салмаған жағдайда бұл салдар сот арқылы анықталады. Сот 
орындалған жұмыстардың көлемін, олардың бағасын, жұмсалған 
жəне сақталған материалдың құнын, басқа да елеулі жағдайларды 
ескереді. Жалпы, тұрмыстық мердігерлік шартын тоқтатудың 
салдары, шарт орындалуының белгілі бір кезеңінде тоқтатылған 
жағдайда, тараптар арасында тиісті есеп айырысулардың қа-
жеттігі ескеріле отырып анықталу керек (яғни мирасқорлық жоқ 
болғандағыдай). 

Құрылыс мердігерлік. Мердігерлік шартының қарастырылып 
жатқан əдісі құқықтық реттеу мен құқықтық бағалаудың алуан 
түрлі өзгертулерінен өтті. Социалистік экономиканың ертедегі 
даму кезеңдерінде құрылыс мердігерлік, əрине, мердігерлік шар-
тымен қарастырылған1. Атап айтқанда, РСФСР 1923 жылдың 1 
қаңтарында күшіне енген Азаматтық кодексінің 220-235 бап-
тарында, сондай-ақ РСФСР Азаматтық кодексінің 235 бабына 
5-ші қосымша болып табылған Мемлекеттік мердігерліктер ту-
ралы ережесінде кез келген мердігерлік жұмыстарын жүзеге 
асыру үшін жалпы маңызы болған нормалар бар еді. Аталған 
соңғы нормативтік акт шарттың қандай жұмыс түрлерін 
орындауға жасалып жатқанына қарамастан, мемлекет пен оның 
органдарының қатысуымен жасалатын мердігерлік шартының 
кейбір ерекшеліктері регламенттелген2. 

«Алайда өндірістегі барлық өндірістік процестерді дирек-
тивалық жоспарлау күшейген сайын, құрылыс мердігерлік барлық 
мердігерлік шарттардың ішінде анық ерекшеленді жəне 1961 жыл-
дан бастап барлық жүйелі азаматтық-құқықтық актілер (Азамат-

1 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть). Комментарий. 
Отв. ред. М. К. Сулейменов, Ю. Г. Басин.— Алматы: «Жеті Жарғы», 2000.— С. 237.

2 См. Отечественное законодательство XI—XX веков: Пособие для семинаров. 
Часть ІІ (XX в.) / Под ред. проф О.И. Чистякова.— М.: Юристъ, 1999.— С. 179-
181, 212-215. 



268

тық заңнама негіздері. Азаматтық кодекстер) күрделі құрылысқа 
мер-дігерлік шартын мердігерлік шартының бір түрі ретінде емес, 
азаматтық-құқықтық шарттың жеке бір түрі ретінде қарастыра 
бастады»1. 

Қазір құрылыс мердігерлік шартының құқықтық реттелуі 
бүкіл нарықтық заңнама сияқты экономикалық заңдарға қарама-
қайшы келмейді. Бірақ онда азаматтық құқықтың, сондай-ақ басқа 
мемлекеттердің жеке меншік құқығының дамуының кеңестік 
заманындағы кейбір толықтырулар ескерілді. Бұл құрылыс мер-
дігерлік шартының ерекшеліктерін бөліп көрсетуге себеп болып 
отыр.

Олар (аталған ерекшеліктер) бірқатар жағдайларда құрылыс 
мердігерлік жұмыстарын өткізумен тығыз байланыста. Жер 
телімдеріне заттық құқықтарды сатып алумен, салынып жатқан 
объектілерді жабдықтау туралы шарт жасасумен байланысты 
басқа да құқықтық қатынастардың, белгілі бір мемлекет органда-
рымен жария-құқықтық қатынастардың пайда болуымен байла-
нысты. Құрылыс мердігерлігінің ерекшелігі белгілі-бір объекті-
нің салынуының əрқайсысы жеке мердігерлік пəні болуы мүмкін 
болған жұмыстар кешенін өткізумен байланыстылығында. 

ҚР АК 651 бабына сəйкес, құрылыс мердігерлік шарты 
кəсіпорынды, үйді (оның ішінде тұрғын үйді), ғимаратты неме-
се өзге де объектіні салуға немесе қайта жаңартуға жасалады. 
Бірқатар жағдайларда құрылыс мердігерлік пəні, өз кезегінде, 
ғимараттар немесе құрылыстар кешенін білдіруі мүмкін 
кəсіпорынның құрылысы немесе қайта жаңартылуы болып та-
былуы мүмкін. Құрылыс мердігерлік шеңберінде монтаждау, іске 
қосу-жөнге келтіру, сондай-ақ салынып жатқан объектімен байла-
нысты басқа да жұмыстар орындалады. Сонымен қатар құрылыс 
мердігерлік ережелері, егер шартта өзгеше көзделмесе, ғимараттар 
мен құрылыстарды күрделі жөндеу кезінде де қолданылады.

Құрылыс мердігерлік шарты бойынша мердігер шартта белгі-
ленген мерзімде тапсырысшының тапсырмасы бойынша белгілі 
бір объектіні салуға немесе басқа құрылыс жұмысын орындауға, 
ал тапсырысшы — жұмысты орындау үшін барлық қажетті 
жағдайларды жасауға, оның нəтижесін қабылдауға, жəне ол үшін 
келісілген бағаны төлеуге міндеттенеді. 

1 См. Указанный комментарий к Гражданскому кодексу РК, там же.  
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Аталған шарттың субъектілік құрамында ерекшеліктер бар, 
себебі шартта мердігер тарапынан əрдайым кəсіпкерлік қызмет 
субъектілері — құрылыс ұйымдары, немесе белгілі-бір лицен-
зияланатын құрылыс жұмысын өткізуге лицензиясы бар жеке 
кəсіпкерлер қатысады.

Кейбір жағдайларда азаматтар да тапсырысшы ретінде қатысуы 
мүмкін. Мердігерлік шарты бойынша құрылыс азаматтың (тап-
сырысшының) тұрмыстық немесе басқа да жеке қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін орындалған жағдайда, мұндай шартқа 
тұрмыстық мердігерлік шарты бойынша тапсырысшының құ-
қықтары туралы ережелер қолданылады. 

Құрылыс мердігерлік шартының пəнінің ерекшеліктері мен 
осы мердігерлік қатынастармен байланысты міндетті түрде пай-
да болатын құқықтық қатынастар шеңбері осы мердігерлік түрінің 
мазмұнының ерекшеліктерінде міндетті түрде із қалдырады. 
Құрылыста мердігерлік мазмұнының ерекшеліктері тікелей оның 
реттелуіне арналған нормалардың бөліп шығарылатындығы 
маңызды болып табылады (ҚР АК 32 тарауындағы «Құрылыс 
мердігерліктің ерекшеліктері»).  

Тараптардың құқықтары мен міндеттері. Объектінің құры-
лысы ол салынатын жер телімін анықтаудан басталады. Салынып 
жатқан объектінің болашақ меншікті иесі ретінде тапсырысшы 
əрекеттегі заңнамаға сəйкес оған жер телімінің бөлінуіне қол 
жеткізу керек. Ол құрылыс жүргізу үшін қажетті мөлшердегі жəне 
шартта анықталған күйдегі жер телімін беруге міндетті. 

Шартта бұл туралы ешқандай нұсқау берілмеген жағдайда 
жер телімінің ауданы мен күйі жұмыстардың уақытылы баста-
луын, олардың дұрыс жүргізілуін жəне мерзімінде аяқталуын 
қамтамасыз ету керек. Шартта жер телімін алу жəне құрылысқа 
қажетті дайындық жұмыстарын жүргізу, кірме жолдарды тазар-
ту жəне т.б. міндеттері мердігерге жүктелуі мүмкін. Алайда бұл 
жағдайда мердігерлік шартына тапсыру шартының элементтері 
енгізілуі мүмкін немесе мердігер мұндай қызметті жеке тапсыру 
шартының негізінде жүзеге асырады. 

Шартта құрылыс ұйымының өз күшімен жəне өз қаражаттары-
ның есебінен ғимарат, құрылыс, тұрғын үй салатыны көзделуі 
мүмкін. Мұндай шарт «аяқталған» құрылыс шарты деп аталады. 
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Объект тапсырысшыға шарт талаптарына сəйкес пайдалануға        
дайын күйде тапсырылады. Мұндай шарттың мазмұны көбінесе 
сатып алу-сату шартына ұқсас, мердігерлік (құрылыс мердігерлік) 
туралы нормалар барынша аз қолданылады. «Аяқталған» құрылыс 
жүргізу кезінде мердігерге барлық болуы мүмкін құрылыс 
тəуекелдері жүктеледі. Барлық жағдайларда да, егер шартта 
өзгеше көзделмесе, жұмыстарды аяқтап, олардың нəтижесін 
тапсырысшыға тапсырып жұмыстардың ақысы төленгенге дейін 
салынып жатқан объектінің меншікті иесі мердігер болып табы-
лады. 

Құрылыс мердігерлік шартында құрылысты материалдық 
жағынан толықтай немесе бір бөлігін тапсырысшының қам-
тамасыз ететіндігі көзделуі мүмкін. Материалдық қамтамасыз 
етуге құрылысты материалдармен жабдықтау, оны ағымдағы 
қаржыландыру жəне т.б. жатады. Тапсырысшының бұл міндеттері 
тікелей шарттың өзінде ескерілу керек. Сонымен қатар заңдарда 
(ҚР АК 659 б.) тапсырысшының жұмыстарды материалдық қам-
тамасыз ету бойынша барынша аз міндеттер анықталған, олар 
құрылыс мердігерлік шартында тапсырысшының қосымша 
міндеттері деп аталған. Олардың тапсырысшыға жүктелуі шартта 
белгіленген жағдайда ол шартта көзделген тəртіппен мердігерге 
жұмыстарды жүзеге асыруға қажетті ғимараттар мен құрылыс-
тарды беруге, жүктердің мердігердің мекенжайына тасымалда-
нуына, энергиямен, сумен жəне бумен жабдықтау желілерінің 
уақытша жүргізілуін қамтамасыз етуге, басқа да қызметтерді 
көрсетуге міндетті. Олардың ақысы шартта белгіленген тəртіппен 
төленеді. 

Құрылыс мердігерлік шартында тапсырысшы орындала-
тын жұмыстардың барысы мен сапасын, олардың орындалу 
мерзімдерінің (графиктерінің) сақталуын, мердігер жеткізген 
материалдардың сапасын, сондай-ақ мердігердің тапсырысшының 
материалдарын дұрыс пайдалануын бақылауға құқылы. Бұл 
жағдайда тапсырысшының мердігердің жедел-шаруашылық 
қызметіне араласуға құқығы жоқ. Егер тапсырысшы жұмыстар-
дың орындалуын бақылау жəне қадағалау кезінде жұмыстың сапа-
сын нашарлатуы мүмкін қандай да бір шарттан ауытқушылықтар-
ды немесе қандай да бір кемшіліктерді байқаса, ол бұл туралы де-
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реу мердігерге хабарлауға тиіс. Егер тапсырысшы мұндай хабар-
лама жасамаса, ол кейіннен байқаған кемшіліктерін сілтеме жасау 
құқығынан айырылады. 

Тапсырысшы орындалған жұмыстардың ақысын сметада 
белгіленген мөлшерде, заң актісінде немесе шартта белгіленген 
мерзімде, сол тəртіппен төлеуге міндетті. Егер заң актілерінде не-
месе шартта қандай да бір арнайы нұсқаулар берілмеген болса, ақы 
мердігерлік шарты бойынша ақы төлеу туралы жалпы ережелер-
ге сəйкес төленеді. «Аяқталған» құрылыс жүргізу кезінде шартта 
көрсетілге баға, егер тараптардың келісімімен өзгеше көзделмесе, 
тапсырысшы объектіні қабылдағаннан кейін толық көлемде 
төленеді. 

Мердігерлік шарты бойынша ақы төлеу міндеті тəуекелдердің 
шарттағы тараптардың арасында үйлестірілуімен байланысты. 
Əдетте, тапсырысшыға шартта белгіленген жұмыстарды тапсы-
ру мерзіміне дейін еңсерілмейтін күштің əсер ету салдарынан 
құрылыс объектісінің бұзылу немесе кездейсоқ жойылу тəуекелі 
жүктеледі. Сондықтан егер құрылыс объектісі аталған жағдайға 
ұшыраса, тапсырысшы орындалған жəне (немесе) қалпына  
келтіру жұмыстарының ақысын төлеуге міндетті. Аталған 
тəуекелді екі тараптың да мүдделерін ескеруге мүмкіндік бере-
тін үйлестірудің дұрыс амалы, мердігерлік пəні еңсерілмейтін 
күштің əсер ету салдарынан бұзылған немесе бүлінген жағдайда  
тапсырысшыға тек қана қалпына келтіру жұмыстарының 
бағасын төлеу міндетін жүктеу болып табылады. Жұмыстарды 
орындауға мүмкіндік бермейтін кездейсоқ орын алған тəуекел 
тапсырысшыға жүктеледі, сондықтан да жұмыстарды орындауға 
мүмкіндік бермейтін кездейсоқ жағдай орын алған кезде тапсы-
рысшы орындалған жұмыс бөлігінің ақысын немесе мердігердің 
басқа да шығындарын төлеуге тиіс. 

Мердігердің контрагенті тұрмыстық мердігер болып табылған 
жағдайда, оған мұндай тəуекелдер жүктелмеу керек, сəйкесінше, 
ол мердігердің пəні кездейсоқ бұзылған немесе бүлінген жағдайда 
жұмыстың ақысын төлеуге тиіс емес. 

Кейбір жағдайларда, тараптарға байланысты емес себеп-
термен, шарт бойынша жұмыстар, мысалы, топырақтың (жер 
телімдерінің) белгілі бір объектіні салу үшін жарамдылығы тура-
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лы ғылыми негізделген қорытындының  жасалуы талап етілген, 
жолды құры-лыс басталып кеткен жер арқылы жүргізу туралы 
мəселе шешіліп жатқан жəне т.б. жағдайларда уақытша  тоқтатуды  
талап  етуі мүмкін.  Егер осыған ұқсас себептермен құрылыс 
мердігерлік шарты бойынша жұмыстар жəне құрылыс объектісі 
уақытша тоқтатылса, тапсырысшы мердігерге тоқтатылғанға 
дейін орындалған жұмыстардың ақысын төлеуге, сондай-ақ 
жұмыстар мен құрылысты тоқтата тұру қажеттігінен туындаған 
шығындардың орнын толтыруға міндетті болады. 

Құрылыс мердігерлік шарты бойынша белгілі бір саладағы 
міндетті талаптарға сай болуы тиіс күрделі жұмыстар жүргі-
зілетіндіктен, мердігер жұмысты өзінің қарауында өткізумен 
қатар, құрылысты жəне онымен байланысты жұмыстарды жо-
балау құжаттамасына сəйкес жүзеге асыруға міндетті болады. 
Жүргізілетін жұмыстардың қауіпсіздігі үшін жауапкершілік мер-
дігерге жүктеледі.   

Жобалау құжаттамасы жұмыстардың көлемі мен мазмұнын 
жəне жұмыстарға қойылатын басқа да талаптарды анықтайды. 
Орындалатын жұмыстардың көлемі мен мазмұны олардың 
жұмыстарды жүргізуге сметамен анықталатын бағасына тығыз 
байланыстырылады. Сондықтан шартқа тіркелетін жəне жоғарыда 
аталған жұмыстарды орындау параметрлерін анықтайтын құжат-
тама жобалау-сметалық құжаттама деп аталады. Егер шартта 
қандай да бір нақты нұсқаулар берілген болса, мердігер жоба-
лау құжаттамасы мен сметада көрсетілген барлық жұмыстарды 
орындауға міндетті. 

ҚР АК 654 б. 2 т. сəйкес, егер шартта өзгеше көзделмесе, 
жобалау-сметалық құжаттаманы тапсырысшы құрады. Шетел 
тілінде құрастырылған жобалау-сметалық құжаттама жəне бас-
қа да техникалық құжаттама мердігерге мемлекеттік немесе 
орыс тіліне аударылған күйде беріледі. Өлшем бірліктері заңда 
белгіленген метрлік жүйеге сай болуға тиіс. Құрылыс мердігерлік 
шартында жобалау-сметалық құжаттаманың құрамы мен мазмұны 
анықталуға, сондай-ақ қай тараптың, қай мерзімде тиісті 
құжаттаманы тапсыруға тиіс екендігі анықталуға тиіс.  

Егер мердігер жобалау-сметалық құжаттамада ескерілмеген 
жұмыстарды, соның салдарынан қосымша жұмыстарды жүргізу 
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жəне құрылыстың сметасын арттыру қажеттігін байқаса, ол бұл 
туралы тапсырысшыға хабарлауға тиіс. Өзінің хабарламасына 
тапсырысшыдан он күннің ішінде жауап алмаған мердігер тиісті 
жұмыстарды уақытша тоқтатуға құқылы. Тоқтап тұрудың сал-
дарынан туындаған шығындар тапсырысшының есебіне ауда-
рылады. Заң актілерінде немесе шартта мердігердің болашақта 
жұмыстардың қымбаттайтыны туралы хабарламасына жауап 
қайтарудың басқа мерзімдері қарастырылуы мүмкін. 

Егер мердігер өзінің тапсырысшыға жұмыстардың қымбаттау 
мүмкіндігі туралы хабарлау міндетін орындамаса, ол тапсырыс-
шыдан, егер жұмыстың уақытша тоқтатылуы салынып жатқан 
объектінің жойылуына немесе бүлінуіне алып келуі мүмкін 
болғандықтан, тапсырысшы үшін тиімді шұғыл əрекет жасау 
қажеттігін дəлелдемесе, орындалған қосымша жұмыстардың 
ақысын төлеуін жəне содан туындаған шығындардың орнын тол-
тыруын талап ету құқығынан айырылады. 

Егер тапсырысшы қосымша жұмыстардың жүргізілуіне, 
ақысының төленуіне келісім берсе, мердігер оларды орындауда 
кəсіби қызметінің шеңберіне кірмеген немесе өзіне байланысты 
емес себептермен орындай алмаған жағдайда бас тартуға құқылы. 

Тапсырысшының жобалау-сметалық құжаттамаға, егер бұл 
мердігер үшін қосымша шығын жұмсаумен жəне (немесе) жұ-
мыстарды орындау мерзімдерін ұзартумен байланысты бол-
маса, өзгерту енгізуді талап етуге құқылы. Жобалау-сметалық 
құжаттаманы өзгерту үшін мердігердің қосымша шығын жұмсауы 
қажет болса, мұндай өзгертулер тапсырысшының есебінен жүзеге 
асырылады. Жұмыстар тараптардың арасында келісілген қосым-
ша сметаның негізінде орындалады. Мердігер, егер оған байла-
нысты емес себептермен жұмыстардың құны сметадан он пайыз-   
дан кем емес мөлшерге асып кетсе, сметаны қайта қарауды талап 
етуге құқылы. 

Сонымен қатар мердігер, құжаттаманың өзінің  тапсырысы  
бойынша құрастырылған жағдайларын қоспағанда, жобалау-
сметалық құжаттамадағы ақауларды анықтаумен жəне жоюмен 
байланысты шеккен қисынды (қажетті) шығындарын  өтеуді та-
лап етуге құқылы. 
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Жұмыстардың кездейсоқ қымбаттау қаупі мердігерге жүкте-
леді. Шартта мердігердің қауіптерін сақтандыру қарастырылуы 
мүмкін. Мұндай жағдайда мердігер шеккен сақтандыру шығын-                  
дары орындалған жұмыстар үшін сыйақыны анықтау кезінде 
ескерілетін шығындарға қосылады. Шартта мердігердің де, 
тапсырысшының да қауіптерін сақтандыру туралы мəселені 
шешудің басқа да жолдары қарастырылуы мүмкін. 

Міндетіне құрылысты материалдық қамтамасыз ету жататын 
мердігерге орындалып жатқан жұмыстардың, мердігер берген 
материалдардың (бөлшектердің, құрылымдардың), жабдықтар-     
дың сапасын нашарлатпай пайдалану мүмкінсіздігінің анықталу 
қаупі жүктеледі. Сондай-ақ, егер материалдарды немесе жаб-
дықтарды тапсырысшы берсе жəне тапсырысшы берген материал-
дардың, жабдықтардың жұмысын нашарлатпай пайдалану мүм-
кіндігінің жоқтығы анықталса, мердігер тапсырысшыдан оларды 
қисынды мерзімнің ішінде ауыстыруын талап етуге құқылы, ал 
егер бұл талап орындалмаса, мердігер шарттан бас тартуға жəне 
тапсырысшыдан шарт бойынша пропорционалды орындалған 
жұмыс бөлігінің ақысын төлеуін талап етуге, сондай-ақ сол сома 
жаппаған залалды өтеуін талап етуге құқылы. 

Мердігер құрылыс барысында тапсырысшыдан алған нұсқау-
ларын, егер мұндай нұсқаулар шарттың талаптарына қайшы бол-
маса жəне мердігердің жедел-шаруашылық қызметіне араласу бо-
лып табылмаса, орындауға міндетті.

Жұмыстарды тиісті дəрежеде орындамаған мердігер тапсы-
рысшының олардың орындалуын тиісінше бақыламағанына сіл-
теуі мүмкін. Бұған мердігердің жұмысын бақылау жəне қадағалау 
міндеті заң актілерімен немесе шартпен тапсырысшыға жүкте-
летін жағдайлар жатпайды. 

Мердігерге қоршаған ортаны қорғау жəне жұмыстарды қауіпсіз 
орындау міндеті жүктеледі. Атап айтқанда, ол жұмыстарды 
жүзеге асыру барысында тапсырысшы берген материалдарды 
(бөлшектерді, құрылымдарды) пайдалануға, немесе оның тараптар 
үшін міндетті қоршаған ортаны қорғау жəне құрылыс жұмыстарын 
жүргізу қауіпсіздігі туралы талаптардың бұзылуына алып келуі 
мүмкін нұсқауларын орындауға құқылы емес. Мердігердің аталған 
міндеті одан қоршаған ортаға зиян келтіруі жəне жұмыстардың 
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орындалуын айналадағыларға қауіпті етуі мүмкін басқа əрекет-
терді жасаудан өзін-өзі тежеуін талап ететін болады. 

Мердігер жұмыстардың орындалуы үшін жауапты болады. Ол 
тапсырысшының алдында шартта, жобада жəне тараптар үшін 
міндетті құрылыс нормаларында жəне ережелерінде қарастырыл-
ған талаптардан ауытқулар үшін жауапты. Сапаға қойылатын та-
лаптар сондай-ақ жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген 
құрылыс объектісі көрсеткіштеріне, оның ішінде кəсіпорынның 
өндірістік қуаты сияқты көрсеткішіне қол жеткізуді қамтиды. 

Ғимаратты немесе құрылысты қайта құру (жаңарту, қайта салу 
жəне т.с.с.) кезінде ғимараттың, құрылыстың немесе оның бір 
бөлігінің төзімділігінің, беріктігінің, сенімділігінің төмендеуі не-
месе жойылуы үшін жауапкершілік мердігерге жүктеледі. 

Шарт тараптарының əрқайсысы мердігер жұмыстарды орын-
дап болған соң жұмыс нəтижелерін қабылдаумен жəне тапсыру-
мен байланысты белгілі бір құқықтар мен міндеттерге ие бола-
ды. Мердігер тапсырысшыға шартта көрсетілген жұмыстардың 
тапсыруға дайындығы туралы тиісті тəртіппен хабарлауға тиіс. 
Хабарламаны алған тапсырысшы дереу қабылдауға кірісу ке-
рек. Кейбір жағдайларда хабарлама белгілі бір жұмыс кезеңінің 
аяқталуына байланысты болады, ал тапсырысшы шартқа сəйкес 
жұмыстардың орындалуының аралық кезеңінің нəтижесін 
қабылдауға міндетті.  

Егер шартта өзгеше көзделмесе, тапсырысшы жұмыстардың 
қабылдануын өз есебінен ұйымдастырады жəне жүзеге асырады. 
Заң актілерінде қарастырылған жағдайларда қабылдауға  сондай-
ақ мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару орган-
дары қатысуға тиіс. 

Жұмыстың жекелеген кезеңдерін алдын ала қабылдаған тап-
сырысшы мердігердің кінəсінен болмаған жойылу немесе бұзылу 
қаупі үшін жауапты. Бұл ереже шартта жұмыстардың мердігер-
дің тəуекелімен орындалуы қарастырылатын жағдайларда да 
қолданылады. 

Бұл орайда жұмыс нəтижелерін тапсыру мен қабылдауды 
рəсімдеудің арнайы тəртібі қарастырылған. Ол үшін екі тарап та 
қол қоятын акт толтырылады. Қабылдауға мемлекеттік орган-
дар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдары қатысу керек бол-
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са, қабылдау актілеріне аталған адамдар да қол қоюға тиіс. Егер 
тараптардың біреуі актіге қол қоюдан бас тартса, бұл туралы ак-
тіде белгі жасалады да, актіге екінші тарап қол қояды.  

Тараптардың бірінің актіге қол қоюдан бас тартуы жұмыстар-
дың аяқталғанын заңды рəсімдеуді едəуір қиындатады. Дау 
туындаған жағдайда шартқа тек бір ғана тарап қол қойған, 
қабылдау актісін жарамды деп табуы талап етіледі. Өз кезегінде, 
мұндай қабылдау актісін сот актіге қол қоюдан бас тартудың 
уəждерін сот негізсіз деп қарастырған жағдайда ғана жарамды 
деп тануы мүмкін. Егер қабылдау актісі жарамды болып табыл-
маса, тараптардың құрылыс мердігерлік шартындағы белгілі бір 
құқықтары мен міндеттерін (олардың жай-күйін) анықтау бойын-
ша соттың қарауы тағайындалады.  

Кейбір заң актілерінде немесе шартта қарастырылған немесе 
құрылыс мердігерлік шарты бойынша орындалатын жұмыстың си-
патынан туындаған жағдайларда жұмыс нəтижелерін қабылдамас 
бұрын сынақтар өткізілуге тиіс. Егер олардың қажеттігі объективті 
түрде анықталса, онда жұмыс нəтижелерінің соңғы қабылдануы 
алдын ала жүргізілетін сынақтар оң нəтиже берген жағдайда 
жүзеге асырылуы мүмкін. 

Тапсырысшы жұмыс нəтижелерін шартта көрсетілген мақсат 
үшін пайдалануға мүмкіндігін бермейтін жəне мердігер, тапсы-
рысшы немесе үшінші тұлға жоя алмайтын кемшіліктер байқал-
ған жағдайда қабылдаудан бас тартуға құқылы. 

Кемшіліктер анықталған жағдайда олар туралы актіде көрсетілу 
керек. Кейбір жағдайларда, егер бұл заң актілерінде көзделсе, 
салынған объектілерді мемлекеттік комиссиялар қабылдауға тиіс. 
Мемлекеттің салынған объектілерді қабылдау тəртібін, сондай-
ақ мемлекеттік органдардың аралық қабылдауларға қатысу 
мүмкіндігін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді. 

Əдетте, құрылыс мердігерлік шартында орындалған жұмыстың 
сапа кепілдігі қарастырылады. Кепілдік мерзімі ішінде, егер шарт-
та өзгеше көзделмесе, мердігер құрылыс объектісінің жобалау-
сметалық құжаттамада көрсетілген көрсеткіштерге жететіндігіне 
кепілдік береді. Егер заң актілерінде немесе шартта кепілдік 
мерзімі көзделмесе, кепілдік мерзімі АК 665 б. 1 т. сəйкес тапсы-
рысшы объектіні қабылдаған күнне бастап 10 жылды құрайтын 
болады. 
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Барлық жағдайда мердігерге, егер ол объектінің немесе оның 
бөліктерінің қалыпты тозуының, дұрыс пайдаланылмауының 
немесе оны тапсырысшының өзі болмаса ол тартқан үшінші 
тұлғалар құрастырған пайдалану нұсқауларының қате болуының 
салдарынан туындағанын дəлелдемесе, кепілдік мерзімінің ішінде 
анықталған кемшіліктер үшін жауапкершілік жүктеледі. 

Кепілдік мерзімі мердігер жауапты болған объект кемшілік-
тердің (ақаулардың немесе шалағайлардың) салдарынан пайдала-
нылуы мүмкін болмаған уақытқа созылады. 

Мердігерді нақты түрде жауапқа тартуға мүмкіндік бар болу 
үшін тапсырысшы анықталған кемшіліктер туралы анықтала са-
лысымен қисынды мерзім ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға 
дейін хабарлауға тиіс. 

Құрылыс мердігерлік шартында тапсырысшының шартта 
көрсетілген сметадағы жұмыс ақысының бір бөлігін кепілдік 
мерзімі аяқталғанша ұстап қалу құқығы қарастырылуы мүмкін.

Кейбір жағдайларда (шартта) мердігердің тапсырысшының та-
лабы бойынша жəне тапсырысшының есебінен мердігер жауап-
ты емес кемшіліктерді (ақаулар мен шалағайларды) жою міндеті 
қарастырылады. Мердігер сол кемшіліктерді, егер олар тікелей 
шарттың пəнімен байланысты болмаса немесе мердігер оларды 
өзіне байланысты емес себептермен орындай алмаса, жоюдан бас 
тарта алады. 

Жобалау жəне іздестіру жұмыстарына мердігерлік шарты. 
Мердігерлік шартының бұл түрі құрылыс жұмыстарымен тығыз 
байланысты жұмыстарды құқықтық реттеуге арналған. Жобалау 
жұмыстары деп салу кезінде жаңа құрылымдарды, технологиялар-
ды, материалдарды пайдалану қажеттігі туындайтын объектілерді 
əрі қарай салу кезінде басшылыққа алынатын құжаттаманың жа-
салуын айтады. Жоспарланған құрылыстың объектісінің өзі салы-
нуы бірегей болып табылатын жəне стандартты түрде жасалмауға 
тиіс құрылыстар, ғимараттар жəне т.б. кешенін білдіруі мүмкін.  

Болашақтағы құрылыстың көлемі үлкен болуы немесе салы-                                                                                                                                         
нуға тиіс ғимарат белгілі бір мақсатпен пайдаланылуы мүмкін. 
Соның салдарынан жобалаудың болашақ құрылыстың экономи-
калық тиімділік дəрежесін арттыру, болашақта жұмсалатын 
шығындарды бағалау үшін маңызы зор.  
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Іздестіру жұмыстары ғимараттың болашақта пайдаланылу 
параметрлерін, оның салу орнын, əдісін таңдап алу кезінде қажетті 
талаптарға сəйкестігін анықтай алады. Бірқатар жағдайларда жо-
балау жəне іздестіру жұмыстарына мердігерлік шарты бойын-
ша құрылыс ұйымдары — құрылыс мердігерлік шарты бойынша 
құрылыстық қызмет көрсетулер нарығында белсенді қызметін 
жүзеге асыру, инновацияларды ұсыну, мемлекеттік органдар мен 
жеке тапсырысшылар тұрғын, əлеуметтік-мəдени, өндірістік жəне 
т.б. ғимараттарды салуға ұйымдастыратын тендерлерге қатысу 
ниеті бар болашақ мердігерлер тапсырысшылар бола алады. 

Жобалау жəне іздестіру жұмыстарына мердігерлік шартының 
ерекшелігі, олар орындайтын қызмет нəтижесінің техникалық, 
ұйымдастыру жəне коммерциялық маңызы бар ақпарат болып 
табылатындығында. Бұл жағдайда оларды иелену құқығы белгілі 
бір дəрежеде тапсырысшыға да, мердігерге де тиесілі болады.  

Мердігердің жұмысы белгілі бір мөлшерде шығармашылық 
сипатқа ие жəне жобалаудың, іздестіру жұмыстарын жүргізудің 
нəтижесінде тапсырысшының қызығушылығын тудырып отырған 
құжаттаманың жасалуы мүмкін емес екендігі жəне іздестіру 
жұмыстарының мəліметтерінің құрылысты тапсырысшыға қа-
жетті дəрежеде жүзеге асыру мүмкін емес екендігі анықталуы 
мүмкін. Мұндай мəліметтер де жобалау, іздестіру жұмыстарының 
нəтижесі болып табылады жəне мердігерге тиісті шығындардың 
орны толтырылуға тиіс. 

Тапсырысшы қажетті шараларды қабылдау кезінде жобалау 
жəне іздестіру жұмыстарына мердігерліктің нəтижесі ҚР АК 
«Заңсыз пайдаланудан ашылмаған ақпаратты қорғау құқығы» 55 
тарауының нормаларына сəйкес қорғала алады. 

Жобалау жəне іздестіру жұмыстарына мердігерлік шарты бой-
ынша мердігер (жобалаушы, іздестіруші) тапсырысшының тап-
сырмасы бойынша жобалау-сметалық құжаттама жасауға жəне 
(немесе) іздестіру жұмыстарын орындауға, ал тапсырысшы олар-
ды қабылдап, ақысын төлеуге міндеттенеді (ҚР АК 667 б. 1 т.). 

Оның ерекшеліктері ҚР АК 32 тарауының 1 параграфындағы 
нормалармен реттеледі, жобалау жəне іздестіру жұмыстарында 
мердігерлік шартына қатысты жалпы нормалар  да  қолданыла  
алады. 
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Заңда бұл туралы тікелей көрсетілмегенімен, аталған мерді-
герлік түрінің өзінің субъектілік құрамының ерекшелігімен 
бөлінетіндігін (мердігердің тарапынан) айта кету керек. Жобалау 
жəне іздестіру  жұмыстары  республикамыздың  лицензия-
лау туралы заңдарына сəйкес лицензияланатын қызмет түріне 
жататындықтан, мердігер міндетті түрде кəсіпкер де болып табы-
лады. 

Сонымен қатар, мердігердің белгілі бір жобалау, іздестіру 
жұмыстарын өткізу үшін арнайы дайындығы немесе олардың 
еңбек шарттарына, болмаса қосалқы мердігерлік шарттарына 
сəйкес орындайтын мамандары болуға тиіс. 

Жобалау жəне іздестіру жұмыстарына мердігерлік шартын 
регламенттейтін нормалардың мағынасына сəйкес, жүргізілетін 
жұмыстардың орындалуын материалдық-техникалық қамтамасыз 
ету көбінесе мердігерге жүктеледі, себебі бірқатар жағдайларда 
көбінесе мамандарда ғана (мамандандырылған ұйымдарда) бо-
латын арнайы жабдықтардың, керек-жарақтардың қолданылуы 
талап етіледі. Алайда мердігерлік шарты туралы нормалардың 
диспозитивтілігі  бұл міндеттің тапсырысшыға жүктелуін жоққа 
шығармайды немесе тапсырысшы шартты орындау барысында 
жұмыстарды белгілі бір дəрежеде қаржыландыруға тиіс болады. 

Жобалау жəне іздестіру жұмыстарына мердігерлік шартының 
көбінесе тапсырысшы үшін қаупі басым. Егер заң актілерінде не-
месе шартта өзгеше көзделмесе, шарттың кездейсоқ орындалу 
мүмкіндігінің жоқ болу қаупі соған жүктеледі. 

Тараптардың құқықтары мен міндеттері. Тапсырысшы 
мердігерге жобалау тапсырмасын, сондай-ақ жобалау-сметалық 
құжаттаманы құруға қажетті басқа да бастапқы мəліметтерді бе-
руге міндетті.

Тапсырысшыға шартқа сəйкес мердігердің тапсырмасын дай-
ындау уəкілдігі берілуі мүмкін. Мұндай жағдайларда тапсырманың 
жобасын дайындағаннан кейін тапсырысшы қисынды немесе 
шартта белгіленген мерзім ішінде оны қарап бекітуге немесе одан 
бас тартуға міндетті. Тапсырысшы бекіткен тапсырма мердігер 
үшін міндетті болып табылады. 

Мердігердің жобалау жəне іздестіру жұмыстарын орындауы-
ның барысында тапсырысшы оған жұмыстардың орындалуына 
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жағдай жасайтын қызметтерді шартта көзделген көлемде жəне 
талаптармен көрсетуге тиіс. Мысалға, көліктің бөлінуі, бұрын 
берілмеген белгілі бір мəліметтердің берілуі, материалдардың са-
тып алынуы, ерекше кіру (өту) режимі белгіленген аумаққа кіруге 
(өтуге) рұқсаттың алынуы.  

Яғни, мердігерлік шарттары  бойынша  тапсырысшы  мерді-
гермен бірлесіп жұмыс істеуге тиіс. Бір ерекшелігі, жоба-
лау жəне іздестіру жұмыстарына мердігерлік шарты бойынша 
тапсырысшының көмегі тапсырманы тиісінше орындау үшін 
қажетті болуы немесе көмектің көрсетілмеуі мердігер үшін бел-
гілі бір жұмыстың орындалуын қиындатуы мүмкін, сондықтан ол 
туралы тікелей шарттың өзінде ескеріледі. 

Бірлесіп жұмыс істеудің жиі кездесетін мысалы ретінде 
тапсырысшыға мердігермен бірге жобалау-сметалық құжаттаманы 
құзіретті мемлекеттік органдармен жəне  жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарымен ұйғаруға қатысу міндетін жүктеуді келтіруге бо-
лады. Бұл міндеттің заң жүзінде бекітілуінде тапсырысшының 
мүдделері ескерілген. Ол тапсырманың тиісті дəрежеде орында-
луына мүдделі, сондықтан да ол мердігерге оның нұсқауларын іске 
асыруға бақылаушы органдардың қандай да бір кедергі жасауын 
еңсеруде  жəрдем көрсетуге тиіс. 

Сонымен қатар ол өзін кейіннен мердігерден алынатын жо-
балау-сметалық құжаттаманың кенеттен мемлекеттік сертификат-
тау, архитектуралық бақылау жəне т.б. органдардың талаптарына 
сай болмау себебімен жарамсыз болып қалуынан сақтандырады. 
Осы сияқты тиісті шаруақорлық пен қамқорлықтың көрсетілмеуі 
тапсырысшы үшін үлкен мүліктік жəне моральдық шығындар- 
дың пайда болу қаупін туындатуы мүмкін. 

Жобалау жəне іздестіру жұмыстарын өткізуге мердігерлікті 
регламенттейтін нормалардың мазмұнына сəйкес, тапсырысшы 
тапсырманы беру жағдайларының өзгеруін ескере отырып, өзінің 
тапсырмаларын түзетуі, жобалауды жəне іздестіру жұмыстарын 
жүргізу үшін бастапқы мəліметтерді өзгертуі мүмкін. Өйткені, 
қолында дəлме-дəл, есептеулерге негізделген жобаның өзі жоқ 
тапсырысшы белгілі бір жағдайда жобалаудың өзі ұсынып 
отырған бастапқы параметрлердің маңызы туралы шынайы пай-
ымдауы екіталай. Сол себептен тапсырысшыға ол ұсынған жо-
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балау мəліметтерінің соңғы нəтижеге (жобаланған объектінің 
параметрлеріне) қол жеткізуіне қалай əсер ететінін түсіндіру 
міндетін мердігерге жүктеген жөн. Тапсырысшы мердігерге 
жұмыстарды жобалау жəне іздестір жұмыстары үшін қажетті 
бастапқы мəліметтердің мердігерге байланысты емес себептермен 
өзгертілуінен туындаған қосымша шығындарды өтеуге тиіс. 

Жоғарыда айтылғандай, шарттың екі тарапының да жобалау 
жəне іздестіру жұмыстарының соңғы нəтижесіне құқықтары ту-
ындайды. Тапсырысшы жобалау-сметалық құжаттаманы жəне 
іздестіру жұмыстарының нəтижесін пайдалануға шектеулі құқық-
қа ие болады (АК-те тек қана жобалау-сметалық құжаттама туралы 
айтылғанымен, бұл туралы заңның мағынасында тұспалданған),  
ол оларды шартта көрсетілген мақсаттар үшін ғана, мысалы бел-          
гілі бір жерде белгілі бір ғимараттар салу үшін пайдалануға мін-
детті. Мұндай шектеулерді қоюға рұқсаттың берілуі жобалау-
шының құқықтық мүдделерінің ескерілуінен туындаған. Себебі 
жобалау мен іздестіру жұмыстарының шексіз пайдаланылуы 
мердігердің өз қызмет көрсетулерін нарықта əрі қарай өткізу 
мүмкіндіктерін едəуір шектейтін болады. 

Сонымен қатар, бір типті ғимараттардың ойланбастан тираж-
далуы тапсырысшының іскерлік беделіне кері əсер тигізеді, себебі 
басқа елді мекеннің ерекшеліктерін, ауа-райы жағдайларын ескер-
мей бір жобалау-сметалық құжаттамаға сəйкес құрылысты жүзеге 
асырып отырған тапсырысшы жобалаушының, іздестірушінің 
жұмыстарының нəтижесі туралы теріс пікірін қалыптастыруы 
мүмкін. Сонымен қатар, жобалау-сметалық құжаттамаға мер-
дігерге тиесілі жəне оның рұқсатынсыз таратылмауға тиіс 
зияткерлік меншік объектілері туралы түсінікті құрай алатын 
жекелеген мағлұматтар енгізіле алады. Сол себептен тапсырыс-
шы жобалау-сметалық құжаттаманы үшінші  тұлғаларға  бер-
меуге  жəне оның ішіндегі мəліметтерді мердігердің келісімінсіз 
жарияламауға міндетті. 

Əрекеттегі заңға АК-тің сатып алу-сату қатынастарын рег-
ламенттейтін жəне сатушының сатып алушыны сатып алу-сату 
затының эвикциялануынан (сот арқылы алуынан) қорғау міндетіне 
қатысты тарауындағы нормаға сырттай ұқсас норма енгізілген. 
Алайда аталған жағдайда басқаша болып отыр. Бұл орайда 
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мердігерлік нəтижесінің пайдаланылуының бірқатар жағдайларда 
тапсырысшының мүдделерін емес, оның кейіннен құқықтық 
қатынастарға мердігер немесе жобалау-сметалық құжаттаманың, 
іздестіру жұмыстарының барысында алынған мəліметтердің са-
тушысы ретінде қатысатын тұлғаның мүдделерін қозғайтыны 
есепке алынады. Оның үстіне, оның қызметінің саласындағы ар-
найы танымдардың қажет болуы салдарынан жобалау-сметалық 
құжаттаманың кемшіліктері үшін жауапты жобалаушы (іздесті-
руші) болып табылуы ықтимал. 

Сондықтан жауапқа кінəсіз болуы мүмкін тапсырысшыны 
емес, болған оқиғаға кінəлі мердігердің өзін тарту əділ болады. 
Алайда оған үшінші тұлғаға келтірілген зиянның ол орындаған 
жұмыстардың кемшіліктерінен туындамағанын дəлелдеу қажет. 
Мұндай жағдайларда сатушыны үшінші тұлға сатып алушыға бер-
ген талап арызы бойынша жауапқа тарту тəртібіне жəне сатушыны 
іске тартпау салдарына қатысты нормаларды қолдануға болады.  

Тапсырысшы мердігерге ақыны шарт бойынша төлеуге тиіс. 
Тапсырысшының орындалған жұмыстың ақысын төлеу міндеті 
(төлеу тəртібі) жалпы мердігерлік нормаларға сəйкес анықталады. 
Мердігерлік шартында қарастырылған нысанға сəйкес, ол 
белгіленген бағаны барлық жұмыстар орындалып болған соң не-
месе жекелеген жұмыс кезеңдері аяқталған сайын бөліп-бөліп 
төлейді. Сонымен қатар барлық жұмыс көлемі үшін немесе оның 
жекелеген кезеңдері үшін алдын ала төлеу қарастырылуы мүмкін. 

Мердігердің құқықтары мен міндеттері.  Мердігердің негізгі 
міндеті жұмыстарды оған шарт жасасу кезінде берілген жобалау-
дың бастапқы мəліметтеріне сəйкес орындау болып табылады. 
Əрине, мердігер бұл жұмыстарды тиісті біліктілігін пайдаланып, 
тиісті дəрежеде орындауға тиіс. 

Мердігер жобалау-сметалық құжаттаманы тапсырысшы-
мен ұйғаруға міндетті. Қажет болған жағдайда ол тапсырысшы-
мен бірге жобалау-сметалық құжаттаманы құзіретті мемлекеттік 
органдармен жəне жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен 
ұйғаруға қатыса алады. Мердігерге аталған міндет ол үшін арнайы 
танымдары бар болғандықтан, жобалау-сметалық құжаттаманың 
ұйғарылуына, оның кейбір ұстанымдарының қорғалуына қол 
жеткізу оңай болғандықтан жүктеледі. 
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Кейбір жағдайларда бір мердігерге жобалау жұмыстары 
да, іздестіру жұмыстары да жүктелуі мүмкін. Бұл мердігерге 
іздестіру жұмыстарын жүргізудің нəтижесінде қол жеткізген 
құпия мағлұматтарды сақтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар 
аталған іздестіру жəне жобалау жұмыстары ескерілсе, жоба-
лауды жүзеге асыру оңай жəне анық болады. Іздестіру жəне жо-
балау жұмыстарының нəтижелерін беру мердігердің міндеті 
болып табылмағанымен, міндеттеменің мəнінен олардың бір 
уақытта орындалуының мақсатқа сəйкестігі туындайды, себебі 
олардың пайдаланылуы өзара тығыз байланысты. Сондықтан, 
егер шартта өзгеше көзделмесе, мердігер тапсырысшыға дайын 
жобалау-сметалық құжаттаманы жəне іздестіру жұмыстарының 
нəтижесін бір уақытта беруге міндетті. Мердігер тапсырысшының 
рұқсатынсыз жобалау-сметалық құжаттаманы үшінші тұлғаларға 
бермеуге тиіс. 

Мердігер орындайтын жұмыстың сапалық кепілдігі мердігер-
лік туралы жалпы ережелерге сəйкес анықталады (ҚР АК 630-633 
б.б.), жобалау жəне іздестіру жұмыстарының ерекшелігі, олардың 
кемшіліктері жобаларды тек қана іс жүзінде жүзеге асыру, іздестіру 
жұмыстарының мəліметтерін пайдалану кезінде анықталуы 
мүмкін. Не болмаса, негізсіз мағынасының ықтималдығы төмен 
сараптама (маманның қорытындысы) талап етілетін болады. Сол 
себептен, мердігерге аталған мердігерлік жұмыс түрі бойын-
ша шағым беру мерзімдерінің жобаларды іс жүзінде пайдалану, 
іздестіру жұмыстарының мəліметтерін пайдалану кезінен бастала-
тынын нақтылау қажет. 

Арнайы «Мердігердің кепілдіктері» деп аталатын (671 б.) 
норманың мазмұны тым тар болып табылады жəне əрине, 
тапсырысшының құқықтарының барлық кепілдіктерін қамты-
майды. Ол нормада жобалау жəне іздестіру жұмыстарына мер-
дігерліктің ерекшелігі тікелей ескерілген. Аталған шарттарда 
мердігер үшінші тұлғалардың жұмыстарды мердігер дайындаған 
жобалау-сметалық құжаттаманың негізінде орындауына кедергі 
жасау немесе шектеу құқығының жоқтығына кепілдік беру керек. 

Мердігер тапсырысшыдан заңда немесе шартта көзделген 
барлық міндеттерін орындауын талап етуге құқылы. 
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Тараптардың жауапкершілігі. Тапсырысшының жауапкер-
шілігі жалпы ережелер бойынша анықталады. Жобалау жəне 
іздестіру жұмыстарына мердігерлікті регламенттейтін нормалар-
да мердігердің жобалау-сметалық құжаттаманың кемшіліктері 
үшін жауапкершілік мəселелері жеке қарастырылған. Жобалау 
жəне іздестіру жұмыстарының кез-келген кемшіліктері үшін 
жауапкершілік мердігерге жүктеледі. 

Сонымен бірге ол кемшіліктер мен келтірген зияны үшін, 
егер олар құрылыстың барысында, сондай-ақ орындалған жо-
балау-сметалық құжаттаманың жəне іздестіру жұмыстарының 
нəтижелерінің негізінде құрылған объектіні пайдалану барысында 
анықталса, жауапты болады. 

Егер заңда немесе шартта өзгеше көзделмесе, келтірілген 
зиянның орнын толтырудан басқа, жобалау-сметалық құжаттамада 
немесе іздестіру жұмыстарында кемшіліктер анықталған жағдайда, 
мердігер тапсырысшының талабы бойынша жобалау-сметалық 
құжаттаманы тегін қайта жасауға, жəне сəйкесінше, қажетті  
қосымша іздестіру жұмыстарын орындауға міндетті. 

Осы шартың түрі бойынша жауапкершіліктің ерекшелігі, 
мердігер жобалау-сметалық құжаттаманы жасауға немесе іздес-
тіру жұмыстарын жүргізуге тапсырыс бермеген тұлғаның ал-
дында жауапқа тартылуы мүмкін. Алайда оған аталған іздестіру 
жұмыстарының жобалау-сметалық құжаттамасының кемшілік-
терінен зиян келтірілген болуы да ықтимал. 

Ғылыми-зерттеу, тəжірибе-конструкторлық жəне техно-
логиялық жұмыстарға арналған мердігерлік шарты. Қазақ-
стан Республикасының Азаматтық кодексі (Жалпы бөлімі)  шығар-
машылық зияткерлік қызметтің объектіленген нəтижелерін мү-
ліктік игіліктерге жатқызған. Сол себептен қазір біз қарастырып 
отырған мердігерлік шарттарының рөлі мен мəні артып отыр. 
Ғылыми-зерттеу, тəжірибе-конструкторлық жəне технологиялық 
жұмыстарға мердігерлік шарттарының дамуы қоғамның қазіргі 
даму кезеңінде ғылымды дамыту арнасына келді. 

Болашақта ғылым көбінесе қолданбалы зерттеулерге, жасала-
тын шарттардың есебінен қаржыландыруға сондай-ақ нарықта 
бəсекелесуге қабілетті, белгілі бір зияткерлік меншік объектіле-
рінің кейіпіне айналған зерттеу нəтижелерін сатуға сүйенетін бо-
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лады. Кейбір жағдайларда тіпті іргелі зертеулердің өзі мердігерлік 
шарттары бойынша жүргізілуі мүмкін. Мұндай зерттеулердің 
қолданбалы зерттеулер аясындағы үлес салмағы мардымсыз. 

Қазіргі кезде ғылымды мердігерлік шарттарын жасасу арқылы 
қаржыландыру механизмі толық мөлшерде жұмыс істеп отырған 
жоқ, себебі экономикалық жағдайлар ескі технологиялардың пай-
даланылуына себеп болып отыр. Импорт алмасу механизмі толық 
көлемде жұмыс істей алмай отыр, жалпы мемлекеттік деңгейде 
өтелетін ғылымның қолдауы жеткіліксіз болып отыр. 

Аталған оқулықтың алғашқы басылымы шыққан уақыттан бері 
едəуір заңнамалық жəне құрылымдық экономикалық өзгерістер 
орын алды. Бірқатар жағдайларда тауарлардың, жұмыстар мен 
қызмет көрсетулердің қазақстандық мазмұнына талаптар қойы-
луда, отандық тауар өндірушілердің қолдауы бара-бара анық 
байқалуда. Сонымен қатар ҚР экономикасының инновациялық-
индустриялық дамуына көп көңіл бөлініп жатыр. 

Міндеттемелік құқық құралдарын толық пайдалану арқылы 
бұл шарттық нысан шығармашылық тұлғалардың, ғылыми-
зерттеу қызметі ақша табудың негізгі əдістерінің бірі болып табы-
латын ұйымдардың қызметін тиісті тəртіппен реттеуге мүмкіндік 
береді. Басқа шарттар сияқты, ол шартта əр тараптың мүдделері 
ескеріледі. 

Ғылыми-зерттеу, тəжірибе-конструкторлық жəне техноло-
иялық жұмыстарға мердігерлік шарты экономикалық қаты-
настарды біржақты реттеуге жол бермеуге мүмкіндік береді. Ол 
өндірістік салалар қызметін оның инфрақұрылымын қамтамасыз 
ететін субъектілердің қызметімен байланыстырады. Сондай-ақ 
ол шығармашылық қызметтің зияткерлік меншік объектісімен 
жұмыс аяқталғанға дейін жəне ол зияткерлік меншік құқығы 
нормалары тиісті тəртіппен қорғалғанға дейін айқындалатын 
тұстарын реттеуге мүмкіндік береді. 

Кейбір жағдайларда аталған мердігерлік шарты құны қымбат 
зерттеулердің ағымдағы қаржыландырылуын қамтамасыз етеді. 
Соңғы нəтижесінде мердігерлік шарты мердігер құрған оның 
мақсатты шығармашылық қызметі іске асырылған объектіні пай-
далану құқығының ауысуына себеп болуы мүмкін. 



286

Бұл тұрғыда ғылыми-зерттеу, тəжірибе-конструкторлық жəне 
технологиялық жұмыстарға мердігерлік шарты лицензиялық шарт-
тармен өзара тығыз байланыста болады. 

ҚР АК 32 тарауының 5 параграфында (Ерекше бөлімі), негізінен, 
бір-бірімен тығыз байланысты, бірақ кейбір ерекшеліктері бар 
қатынастар регламенттелген.  Бұл айырмашылықтар оларды іске 
асыру барысында құрылатын зияткерлік меншік объектілерінің 
түрлі институттар нормаларымен қорғалатын зияткерлік меншік 
құқығының шағын саласына жататындығымен байланысты. 

Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нəтижесі — бұл, көбінесе, 
авторлық құқық объектісі1. Сондықтан ғылыми-зерттеу жұмыс-
тарын жүргізу туралы жасалатын шарт іргелі зерттеулерді немесе 
қандай да бір өндірушіге жаңа технология жасау, өндірісті қайта 
жабдықтау, белгілі бір өнімдерді шығару кезінде жаңа материал-
дарды, процестерді жəне т.б. пайдалану бойынша шешім қабылдау 
мүмкіндіктерін (алғышарттарын) беретін зерттеулерді анықтау 
үшін жарамды. 

Орындалған ғылыми-зерттеу жұмысының соңғы экономика-
лық əсері ақырғы кезеңде байқалуы, мердігер берген идеялардың 
іс жүзінде жүзеге асырылуына байланысты болуы мүмкін. Белгілі 
бір тақырыпта ма, проблема, проблемалар тобы бойынша аяқтал-
ған ғылыми жұмыс та, кейін жүргізілетін зерттеулер үшін аралық 
буын болуы мүмкін ғылыми зерттеудің бір бөлігі де ғылыми-
зерттеу жұмыстарына мердігерлік шартының пəні бола алады. 

Тəжірибе-конструкторлық жəне технологиялық жұмыстарды 
жүргізу кезінде көбінесе нəтижесі өнеркəсіптік меншік объекті-
лері, өндірістік салада мəні бар ашылмаған ақпарат ретінде 
қорғалатын объектілердің жасалуына алып келеді. Өз кезегінде, 
бұл шарт тараптарының арасында өнеркəсіптік меншік объекті-                                                                                                                                
сінің құқықтық қорғалуын рəсімдеуге қатысты нысаншылықтар-
дың сақталуымен байланысты құқықтар мен міндеттердің бөлі-
нуін талап етеді. Бұл орайда нəтижелерді пайдалану режимі, 
мердігердің сыйақыға құқығы жəне т.б. əр түрлі болады. 

1 Нельзя полностью исключать создание в результате научных исследований 
— изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных до-
стижений, топологий интегральных микросхем, нераскрытой информации, име-
ющей значение для производства.  
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Аталған екі шарттың ұқсастығы — мердігердің қызметіне, 
оның аралық кезеңдеріне, құқықтық жағдайына белгілі бір зият-
керлік меншік объектісін жасаушы ретінде зияткерлік меншік 
құқығының шағын салаларының жалпы ережелері қолданылады.  

Ғылыми-зерттеу жұмыстарына мердігерлік шарты бойынша 
мердігер (орындаушы) тапсырысшының  тапсырмасында  келі-
сілген ғылыми зерттеуді өткізуге міндеттенеді. Тапсырысшы 
мердігерге (орындаушыға) техникалық тапсырманы беру, жұмыс 
нəтижелерін қабылдау жəне оның ақысын төлеу міндетін мойнына 
алады. 

Тəжірибе-конструкторлық жəне технологиялық жұмыстарға 
мердігерлік шарты бойынша мердігер жаңа өнімнің үлгісін, 
оның конструкторлық құжаттамасын, жаңа технологиясын неме-
се  үлгісін жасауға міндеттенеді. Тапсырысшы ғылыми-зерттеу 
жұмыстарына мердігерлік шартында көзделген əрекеттерді жа-
сауға тиіс. Екі жағдайда да мердігермен (орындаушымен) жаса-
латын шарт зерттеу жүргізудің, үлгілерді жасау мен дайындаудың 
циклын толығымен де, оның кейбір элементтерін де қамтуы 
мүмкін. 

Жобалау жəне іздестіру жұмыстарын жүргізуге мердігерлік 
шартына қарағанда, ғылыми-зерттеу, тəжірибе-конструкторлық, 
технологиялық жұмыстарға мердігерлік шарттарында мердігерлер 
əрдайым кəсіпкерлер бола бермейді, керісінше, көп жағдайда 
мердігерлер — кəсіпкерлер емес. 

Жекелеген зерттеушілер, ғылыми ұйымдар, жоғарғы оқу 
орындары мердігер бола алады. Ғылыми-зерттеу бөлімшелері 
коммерциялық ұйымдардың құрамында болуы мүмкін. Жекелеген 
азаматтар, мемлекеттік жəне жеке меншік түріне негізделген заңды 
тұлғалар, мемлекет, əкімшілік-аумақтық бірліктер тапсырысшы 
бола алады. 

Ғылыми-зерттеу жұмыстарына мердігерлікке қатысты 
нормалардың енгізілуіне ғылыми зерттеулердің мердігердің 
(орындаушының) өзімен жасалу талабы себеп болды. Өз кезе-                                                                                                                                       
гінде, бұл мердігердің жұмыстарды орындау бойынша 
міндеттемесінің жеке өзіне жүктелуіне алып келеді. 

Шартта қарастырылған жағдайларда немесе тапсырысшының 
кейіннен берген келісімімен мердігер шартты орындауға үшінші 
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тұлғаларды тартуы мүмкін. Тəжірибе-конструкторлық жəне тех-
нологиялық жұмыстарды орындау туралы жасалатын шарттар-
да  бас мердігерлік жүйесі жалпы ереже бойынша қолданылады. 
Егер шартта өзгеше көзделмесе, мердігер жұмыстарды орындауға 
қосалқы мердігерлерді тартуға құқылы. 

Тараптардың құқықтары мен міндеттері. Аталған мердігер-
лік түрі тараптардың кейбір ерекше құқықтары мен міндеттерін 
қарастырады. Ғылыми-зерттеу немесе тəжірибе-конструкторлық 
жұмыстарға мердігерлік шарты бойынша тапсырысшы мердігерге 
жалпы ережелерге сəйкес техникалық тапсырма беруге тиіс.

Тапсырысшының бұл міндетінің ерекшелігі, ол жұмыстардың 
бағдарламасын (техникалық-экономикалық параметрлерін) не-
месе тақырыптамасын мердігермен қосымша ұйғаруға міндетті. 
Себебі, тапсырысшы зерттеудің таңдап алынған бағытының 
(тақырыптамасының) болашағын, сондай-ақ зерттеу нəтижеле-
рінің маңыздылығын өз бетінше бағалауда қиындықтарға 
соқтығысуы мүмкін.  

Тапсырысшы (атқарушыға) жұмыстарды орындауға қажетті 
ақпарат беруге міндетті. Ол ақпаратқа құпия ақпарат да  кіруі  
мүмкін. Жұмыстар аяқталған соң тапсырысшы орындалған 
жұмыстардың нəтижелерін (іске асырылған күйде) қабылдауға  
жəне олардың ақысын төлеуге міндетті (ҚР АК 678 б. 1 т. 1 
тармақшасы). Қабылдау жəне ақысын төлеу тəртібі шартта 
келісіледі немесе мердігерлік шарты бойынша жалпы ережелер-
мен анықталады. Шартта жұмыстардың жекелеген кезеңдерін 
қабыл-дау жəне ақысын төлеу немесе төлеудің басқа тəсілі 
қарастыры-луы мүмкін. 

Егер ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау барысында 
қажетті нəтижеге мердігерге (атқарушыға) байланысты емес се-
бептермен қол жеткізу мүмкін емес екендігі анықталса, тапсы-
рысшы шартта белгіленген нəтижелерге қол жеткізудің мүмкін 
еместігі анықталғанға дейін жүргізілген жұмыстардың құнын 
төлеуге міндетті болады. Мұндай жағдайларда ақы төлеудің шекті 
мөлшері шарттың өзіне келісілуі мүмкін. Онда тапсырысшы шарт-
та көрсетілген жұмыстардың құнының тиісті бөлігінен артық 
төлемеуге тиіс болады. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын соңына 
дейін жеткізудің мүмкін еместігінің салдарын мердігерлік шарт-



289

тарында ғылыми-зерттеу жұмыстарына тəуекелдердің белгілі 
бір жолмен үйлестірілуі ретінде қарастыруға болады. Тəжірибе-
конструкторлық жəне технологиялық жұмыстарды жүргізуге 
мердігерлік шартының қауіптілік дəрежесі тапсырысшы үшін 
төмен. Егер тəжірибе-конструкторлық жəне технологиялық 
жұмыстарды жүргізу барысында мердігердің кінəсінан туындаған 
жұмыстарды жалғастырудың мүмкінсіздігі немесе мақсатқа 
сəйкессіздігі айқындалса, тапсырысшы атқарушы жұмсаған 
шығындарды ғана төлеуге міндетті. 

Ғылыми-зерттеу, тəжірибе-конструкторлық жəне техноло-
гиялық жұмыстарға жасалған шарт бойынша тапсырысшы оған 
берілген жұмыс нəтижелерін шартта көзделген шектерде жəне та-
лаптармен пайдалануға құқылы. 

Мердігер жұмыстарды тапсырысшымен келісілген бағдарла-
маға (техникалық-экономикалық параметрлерге) сəйкес орын-
дауға жəне тапсырысшыға нəтижені шартта белгіленген мерзімде 
беруге міндетті. Ол зияткерлік меншіктің құқықтық қорғалуымен 
байланысты талаптарды сақтауға тиіс. 

Атап айтқанда, жасалған зияткерлік (өнеркəсіптік) меншік 
объектісіне құқықтар рəсімделгенге дейін ол туралы мəліметтер 
жарияланбау керек. Бұған, егер шартта рұқсат етілген болса, 
өнеркəсіптік меншік объектісін көрмеге өнеркəсіптік меншік 
объектісіне құқықтар өнеркəсіптік меншік объектісі көрмеде 
көрсетілген күннен бастап алты айдан кешіктірілмей рəсімделу 
(патенттеуге тапсырыс беру) шартымен шығару жағдайлары 
кірмейді.  

Мердігер техникалық құжаттамадағы оның кінəсінен жа-
салған кемшіліктерді, егер олар тапсырысшының техникалық 
тапсырмасында немесе шартта қарастырылған техникалық-
экономикалық параметрлерден ауытқуға алып келетін болса, өз 
күшімен жəне өз есебінен жоюға міндетті. 

Мердігер тапсырысшыға жоспарланған нəтижелерді алудың 
мүмкінсіздігі анықталғаны немесе жұмысты жалғастырудың 
мақсатқа сəйкессіздігі туралы дереу хабарлауға тиіс. Сонымен 
қатар, ол үшінші тұлғалардың тапсырысшыға ғылыми-зерттеу, 
тəжірибе-конструкторлық жəне технологиялық жұмыстар аяқ-
талған соң берілетін нəтижелерге ерекше құқықтарының жоқ 
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болатындығына кепілдік беру керек. Мұндай міндеттің мердігерге 
жүктелуі бұл шарттың мердігер үшін де белгілі бір дəрежеде 
қауіпті болуына себеп болады. 

Мердігер жұмыстарды орындау кезінде қол жеткізілген ғылы-
ми-техникалық нəтижелердің (толықтай немесе бір бөлігі) жария-
лануына жол бермеуге тиіс. Сонымен қатар ол жұмыстарды орын-
дау кезінде қол жеткізілген, заңмен қорғала алатын нəтижелерді 
қорғау шараларын қабылдауға жəне ол туралы тапсырысшыға 
хабарлауға міндетті. Мердігердің аталған екі міндеті туралы 
мəселенің басқа жолмен шешілуі шартта қарастырылуы мүмкін. 

Əдетте, мердігер тапсырысшыға орындалған жұмыстарда 
қолданылған жəне заңмен қорғалатын ғылыми-техникалық нəти-
желерді пайдалануға ерекше лицензия беруге тиіс. Мердігер, егер 
оның бұл құқығы шартта көзделген болса, қол жеткізген жұмыс 
нəтижелерін өзі үшін, яғни жеке басының мақсаты үшін пайдалана 
алады. Егер жұмыстың нəтижесі коммерциялық мақсатпен пайда-
ланылса, онда көлемі тапсырысшымен келісіледі. Бұған шартта 
рұқсат берілген жағдайда мердігер жұмыс нəтижелерін үшінші 
тұлғаларға өткізе алады. 

Тараптарға шарттың өзі туралы мəліметтердің құпиялылы-       
ғын қамтамасыз етуге қатысты міндеттер жүктеледі. Мердігер де, 
тапсырысшы да шарттың пəніне, оның орындалу барысына жəне 
қол жеткізілген нəтижелерге қатысты мəліметтердің құпиялы-
лығын қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер жұмыс нəтижелерін 
тек қана тапсырысшының келісімен патенттеуге құқылы. 

Ғылыми-зерттеу, тəжірибе-конструкторлық жəне техноло-
гиялық жұмыстарды жүргізуге мердігерлік шартының тағы 
бір ерекшелігі — бұл ол бойынша жауапкершілік режимі. ҚР 
АК 682 б. 1 т. нормасының мағынасына сəйкес, мердігердің  
кəсіпкер   немесе кəсіпкер емес болу-болмауына қарамастан, ол 
тапсырысшының алдында тек қана жіберген кемшілігіне қарай 
жəне шектеулі түрде жауапты болады. 

Мердігер, егер ол шарттың мердігердің (атқарушының) кінə-
сінен бұзылмағанын дəлелдесе, аталған жұмыс түрлерін жүргі-
зуге мердігерлік шартын орындамағаны немесе тиісті дəрежеде 
орындамағаны үшін жауапты. 
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Шартты бұзған атқарушы тапсырысшыға тек қана нақты зи-
янды өтеуге міндетті. Толық жауапкершілік — тапсырысшыға 
барлық келтірілген шығындарды өтеу міндеті атқарушыға бұл 
туралы тікелей шарттық норма бар болған жағдайда жүктеледі. 
Тапсырысшының өз міндеттемелерін орындамағаны немесе 
тиісті дəрежеде орындамағаны үшін мердігердің (атқарушының) 
алдындағы жауапкершілігі азаматтық құқықтағы жауапкершілік 
туралы жалпы нормалармен жəне мердігерлік шарты бойынша 
анықталатын болады. 
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