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7 ТАРАУ

МҮЛІКТІ ТЕГІН ПАЙДАЛАНУ

Мүлікті тегін пайдалану шарты (несие шарты) бір бөлігі 
жогарыда қаралған негізгі шартгармен қатар Рим заңдарында 
да қолданылған (с о т т о с іа іи т  ретінде). Бір айта кететіні жайт, 
мысалға қарызды, сыйға тартуды, несие сияқты бірқатар «зама- 
науи» шарттарға қарағанда ол іс жүзінде өзгермеген.

Біздің пікірімізше, бүл коммерциялык кұқық қаркынды 
дамыған кездерде оның элеуетті «кеңістігі» кеңеймегендіктен, 
сонымен катар, керісінше, оны тарылту үшін себептердің пайда 
болғанынан да туындаған.

Сонымен бірге ол, негізінен, азаматтардың мүліктік қарым- 
қатынастарының «кэсіпкерлік айналымнан алынып тасталған» 
саласына қызмет көрсету үшін ыңғайланған. Бүгінде несиенің 
колданылу аясы қалыптасып үлгерген. «Әдетте, шарттың 
тараптарын дамуы кезінде мүлік тегін пайдалануға берілетін, 
немесе несие беруші белгілі бір әлеуметтік маңызы бар - 
гуманитарлық, ағартуш ылык не кайырымдылық мақсаттарды 
көздейтін ерекше жеке карым-катынастар байланыстырады»1.

Бұдан басқа, мүлікті тегін пайдалану шарты басқаша жаңа 
бағытта да қолданылуда. Республикамызда орын алып жатқан 
макроэкономикалық үдерістердің серпінді жалғасуы коопе- 
рацияның жаңартылған түсіндірмесінің қалыптасуына сөзсіз 
алып келеді, оның үстіне соңғы нәтижесінде ол эдеттегіден 
әлдеқайда жоғары деңгейде калыптасады. Осы бағытта белгілі бір 
шынайы процестер де орын алып, заңдар сэйкесінше өзгеруде.

Нарық субъектілерінің арасында көлденең байланыстар 
дамып нығайған, салалық мүдделер мен белгілі бір нарықтық 
ретсіздіктер қалыптасқан жағдайда уақытш а бос тауарлы- 
материалдық құндылықтарды бір шаруашылық жүргізуш і су-

1 Гражданское право. Окулык. II болім/ А. П. Сергеевтің, Ю. К. Толстойдың 
ред. М.: Проспект, 1997,- 293 б.



бъсктілерден екінші ш аруаш ылық жүргізуші субъектілерге 
ауыстыру қажеттігі де пайда болады. Соның салдарынан тегіп 
пайдалану шарты ешқандай кедергісіз кэсіпксрлік қызметті 
реттеу саласына да бейімделіп, «нарықтың азаматтык-құқықтық 
қүралдар арсеналында» лайықты орнын ала алады.

Бұл шарт оны жасаудың заңды уәждеріне аса адал екендігін 
ерекше айта кеткен жөн. М үлікті тегін пайдалану шартында 
менш іктенушінің қүқықтылы гыны ң мазмүны, меншіктің эконо- 
микалық та, кұкықтык та ұгымынындагы өзгерісі барынша 
ашылган. М ұкият қарастырылган жагдайда бұл шарт құқықтық 
қалыпты жамылган ш аруашылық іскерліктің мүмкіндіктерін де 
көрсететін болады.

Мұндай түсіндірме бұл ш арттың заңды кұрылысының, бір 
қараганда, өте қарапайым, оның үстіне, казіргі нарықта жеткілікті 
экономикалық негіздері жоқ болып корінетіндігінен беріледі (біз 
бүл туралы сыйга тарту ш артына қатысты да айтқан болатын- 
быз. Бір айырмаш ылыгы, сыйга тарту шарты нарықтық қа- 
тынастарга бейімделмеген).

Сондай-ақ, эрине, ол, бір қараганда, ең сонгы экономикалық 
кұбылыстарды көрсететіндей болып көрінетін қайта жасалган 
шарттардың деңгейіне элі жеткен жоқ. Дегенмен де, мүлікті тегін 
пайдалану шарты нарык субъектілерінің экономикалық ынты- 
мақтастыгының ең күрделі жэне озық түрлерінің техникалық 
күқыктық қүралы да бола алады.

Мүлікті тегін пайдалану шарты (несие шарты) бойынша бір 
тарап (несие беруші) екінші тарапқа (несие алушыга) мүлікті 
тегін уақытша пайдалануға береді, ал соңғысы мүліктің қалыпты 
тозуын ескере отырып, қандай күйде алса, сондай күйде немесе 
шартта ескертілген күйде қайтаруға міндеттенеді (ҚР АК 604 б.
1 т.).

Несие шартына Азаматтық кодекстің жеке 31 тарауы арнал- 
ған. Оған 604-615 баптар жатады. Несие шарты мүлік жалдау 
шартына едәуір ұксас болғандықтан 604-баптың 2 тармағына 
мүлік жалдау туралы кейбір ережелердің несие қатынастарына 
қатысты да қолданылатындығы туралы айгылған арнайы 
сілтемелік нормалар енгізілген. М ысалы, мүлік жалдау туралы 
нормаларға сәйкес, мүлікті тегін пайдалану шартының (541



б.) манызды шарттары, несие алуш ының мүлікті пайдалану 
бойынша міндеттері (550 б.) аныкталып, шартты кайта жаңарту 
(558 б.) туралы айты лған1.

М азмұны мүлік жалдау (аренда) шартының мазмұнына ұқсас 
несие шарты одан, ең алдымен, мүліктің пайдалануға тегін 
берілетіндігімен ерекшеленеді. Өз кезегінде, оның осы қасиеті 
несие бсрушінің көлемі мүлік жалдау (аренда) шаргына қара- 
ғанда кемірек міндеттеріне белгілі бір эсерін тигізеді.

Ресей Ф едераңиясының заңдары бойынша несие шарты 
нақты да, консенсусты да шарт бола алады (РФ АК 689 б. 1 т.). 
Қазақстандык заң шығаруш ылар басқа жолды таңдады. Басқа 
нақты қарызға беру, сыйға тарту шарттарының қүрылысының 
едэуір өзгеріске ұш ы рағаны на карамастан (енді олар нақты 
немесе консенсусты болуы мүмкін), несие шарты нормативтік 
бекітілімінде тек нақты болып қалды.

Осы болмашы жайттің өзі заң шығарушының осы шарттың қа- 
зіргі жағдайлардағы рөлі мен маңызын бағаламаған деп тұспал- 
дауға мүмкіндік беріп отыр. Сөйтіп, несие шарты гуралы норма- 
лар АК жүйесінде «дәстүрге деген құрметке» айналып кетті.

Сонымен бірге, біздің пікірімізш е,шарттың еркіндік қағи- 
дасына жэне орын алып отырған ұқсастықтарға сүйеніп, 
несие шартының консенсустылығы туралы да сөз қозғауға 
болады. Ш арттық құқықтық қазіргі даму деңгейі осындай 
тұжырымдамалар жасауға мүмкіндік береді. Оның үстіне, сгер 
гұрмыстык деңгейде жасалатын шарттар үшін мұндай кажет- 
тілік туындамаса, онда мүлікті тегін пайдалану шаргын келе- 
шекте қолдану мүмкіндіктері тұрактылықты, оның көмегімен 
рсттелегін қатынастарды күш ейтуді талап егуі ықтимал.

Несие шарты нақты немесе консенсустық болу-болмауына 
карамастан өзара шарт болып табылады. Нссие ш артының осы 
қасиеті тараптардың құқықтары мен міндеттерінің өзара шарт- 
тастығында байқалады.

Несие шартының нысаны. Заңдарда келісімнің нысанына 
арнайы шарттар туралы айтылмаған, сондықтан да ол жалпы

1 Кашкстан Республикасының Азаматгык кодексі (Ерекше бөлім). Тусіндірме. 
Жауапты ред. М.К.Сулейменов, Ю.Г.Басин.— Алматы: «Жеті Жарғы», 2000.— 
206 б.



талаптарға бағынады. Сонымен бірге, оның нақты сипаты мен 
мазмұнының ерекш еліктері1, тіпті, ешқандай жазбаша шарт 
жасалмаған жағдайда да даулы жағдайлардың шешілуін жеңіл- 
детеді.

Атап айтқанда, кейбір жағдайларда несие берушіге мүлкінің 
оган заңды қатыстылығын, мүліктің несие алуш ы ға берілген- 
дігін дэлелдесе жеткілікті, сонда АК нормаларын тікелей толык 
колемде басш ылыққа алуға болады.

Несие шарты бойынша мерзімдер. М үлікті теғін пайдалану 
ш артының мүлікті уакытша пайдалануға беру мәселесін шеше- 
тіндігі аталған шарт бойынша да мерзімдер категориясының 
қолданылуын талап етеді. Алайда олардың қолданылуының 
мүлік жалдау (аренда) шаргы бойынша мерзімдердің колданы- 
луымен салыстырғанда өз ерекшеліктері бар. Ш арттың нақты 
сипаты мүлікті беру мерзімдерінің мэнін жояды. Сонымен қатар 
жалдау ақысын төлеу мерзімдері де қарастырылмайды. Несие 
шартында мүлікті қайтару мерзімімен бірдей шарттың әрекет 
ету мерзімі белгіленеді. Сондай-ақ мүліктің жекелеген болік- 
терін қайтарудын аралык мерзімдері де көзделуі мүмкін. Кейде 
белгісіз мсрзімдер де қолданылуы мүмкін, алайда мүліктің тегін 
пайдаланылуы несие беруші несие алуш ыға несиелік шарттық 
қатынастардың тоқтатылгандығы туралы  алдын ала хабарлауға 
тиіс уақыт мерзімінің қысқартылуына себеп болуы мүмкін.

Сойтіп, мүліктің тегін пайдаланылатындығы несие шарты 
бойынша несие беруші тарапынан талап ету уақытымен анық- 
талатын мерзімдердің (мүлікті кайтару бойынша міндеттердің 
орындалуын) қолданылуын түсіндіреді.

Несие ш артының элементтерін қарастырмас бүрын заңды 
анықтамада мүліктің уакытша пайдалануға берілетіндігі көз- 
делгенін ескертеміз. Бүл несие алуш ының мүлікті иеленуінің 
мүліктік-қүқықтық табиғатын жоюға тиіс еді. Сонымен бірге, 
оган мүлікке қатысты берілетін қүқықтар керісінше жағдайды 
көрсетіп отыр. Ж алға алынған затқа қүқықтарды басқа шарттар

1 Мазмұнының ерекшеліктері деп біз несие шарты бойынша талап коя отырып, 
карыз берушінің несие алушының мүлікті пайдаланғаны үшін акысын төлеу 
бойынша міндеттеріне жүгінбейтінін түспалдап отырмыз. Борышкердің (несие 
алушының) қалган міндеттерінің көбісі жагдайдың кисынына жэне заңдардын 
ережелеріне қарай аныкталады.



негізінде берілген затка кұкыктар сияқты заттық құкы кіарға 
жатқызатын алдыңғы қатарлы азаматты қ құқық мамандары да 
осындай пікірге келді1.

Бұл бірқатар құқықтық салдарға алып келеді, біріншіден, 
нееие алуш ы га сипаты мен тэсілі туралы  бірқатар азаматтық 
құқық жөніндегі оқулыктарда барынша толық жазылған мүлікті 
иеленуін заттык-құқыктық қорғау құқығы беріледі. Екінші 
жағынан, несие алуш ы ға шарттың эрекет ету мерзімі ішінде 
меншіктену міндеттері де жүктеледі.

Н есие шартының элементтері. М үлікті тегін пайдалану 
ш артының нысанасы. Мүлікті тегін пайдалану шартының 
нысанасы қозғалмайтын мүліктер де, қозғалатын мүліктер де 
болып табылуы мүмкін. Мүлік жалдау шарты сияқты, нссие 
шартының нысанасына жеке анықталған тұтынылмайтын 
мүліктер де жатқызылады. ҚР АК 604-бабында «мүлік» ұгымы 
тар мағынада қолданылған2.

Бұл арада бір айта кететіні, затты ң ерекшеліктері, жеке- 
анықталған мүліктердің зат болып табылуы Рим заңгерлерін 
оз дэуірінде, негізінен, карыз (тегін) ш артының қызметтерін 
атқаратын шартты жасап шығаруга мэжбүр етті. Бұл шарттар 
пәндерінің ерекшеліктері олардың мазмұндарының арасында 
едәуір айырмаш ылықтардың туындауына эсер етеді.

Ш аріты ң тараптары несие беруші жэне несие алушы болып 
табылады. ҚР АК 605 б. «несие беруші» ұғы мыны ң кейбір 
тұстарына анықтама берген. Заң несие беруші беріліп жатқан 
мүліктің меншікті иесі болып табы луға тиіс деген талап қойған. 
Әрине, жоғарыда айтылғандар несие берушілердің басқа да 
мүліктік құқық иелері болу мүмкіндігін жоққа шығармайды. 
Алайда бұл субъектілерге ондай құқықтарды пайдалануға заң 
актілері немесе меншік иесі уэкілдік береді.

Мүлікті басқаларға тегін пайдалануға берумен байланысты 
қызметтің озі арнайы қызмет түрлеріне жатпайды, сондықтан да

' Вещные права в Республике Казахстан/ Жауапты редактор Қазакстан Респу- 
бликасы Ғылымдар академиясынын мүше-корреспонденті. заң ғылымдарының 
докторы М.К.Сүлейменов. Алматы: «Жеті жарғы», 1999. 35 ,36  6.6.

2 Казакстан Республикасының Азаматтык кодексі (Ерекше бөлім). Түсіндірме. 
Жауапты ред. М.К.Сүлейменов, Ю.Г.Басин. - Алматы: «Жеті жарғы», 2000. - 
206 6.



жеке тұлғалар: кәсіпкерлер мен кәсіпкер еместер, коммерциялык 
заңды тұлғалар мен коммерциялық емес заңды тұлғалар несие 
беруші болуы мүмкін. Заңдарда осы туралы  тікелей тұжырымда- 
ма жасалмағанымен, мүлікті меншік иесі болып табылмайтын 
түлғалар иеленғен жағдайда меншік иесінің мүдделерін ескеру 
кажеттіғі туындайды. Меншік иесі мемлекет болып табылған 
жағдайда туы нды -затты к күқыктык катынастарда оның қоғам- 
дык, яғни бұкаралық мүдделер деп әбден атауға болатын 
мүдделерін ескеру қажет. Сондықтан азаматтық айналымға 
мемлекеттің атынан қатысатын ешқандай уәкілетті орғанның, 
заңды немесе жеке тұлғаның мүлікті теғін пайдалануға беруғе 
құқығы жок М үндай жағдайларға заңға сәйкес мемлекеттік мү- 
лік қоғамдық мүдделсрді қанағаттандыру үшін арнайы бөлінетін 
(мысалы, қарттар үйлері, үй-жайы жок адамдарға арналған үйлер, 
кітапханалар жэне баска да кейбір мүлік түрлері) жағдайлар 
жатпайды.

Мемлекет осы сиякты азаматтық құқы қты к қатынастарға 
тікелей немесе ішінара қатыскан жағдайда нормативтік актілер- 
де мемлекеттін меншік иесі ретіндеғі заңмен қорғалатын мүд- 
делері туралы  үғымды тұжырымдауы қажет.

Бұкаралық-құқықтык нормалардың әрекет ету тоғысында 
ҚР АК 605 б. 2 т. тұр. Коммерциялық ұйымны ң мүлікті онын 
қүрылтайшысы, қатысушысы (акционері), директоры, басқару 
немесе бакылау орғанының мүшесі болып табылатын адамға 
тегін пайдалануға беруге күкығы жоқ.

Заңдарда несис шарты бойынша нэтижесі тараптардың 
өзгеруі болып табылатын мирасқорлыктың негіздері мен тэртібі 
қарастырылган. Олардың бірі несие берушінің өзгеруіне алып 
келетін сингулярлык мирасқорлык болып табылады. Несие 
беруші ешкандай шектеусіз мүлікті түракты  негізде беліп бере 
алады немесе үшінші гүлгаға ақылы беруі мүмкін.

Бұл жағдайда, жаца меншік иесінс немссс пайдалануш ыға 
бұрын жасалған мүлікті тегін пайдалану ш аргының құқықтары 
мен міндеттері ауысады. Сөйтіп, оның мүлікке катысты 
күкыктарына несие алуш ының кұкықтары қосылады.

Несие беруші азамат шеттетілген, немесе несие беруші заңды 
тұлға таратылған не қайта ұйымдастырылған жагдайда несие



берушінің тегін пайдалану шарты бойынша міндеттері мұраге- 
ріне (мирасқорына) немесе мүлікті менш іктену кұқығына не 
мүлікті тегін пайдалануга беру кезінде пайда болатын құқықка 
ие болган басқа тұлгага ауысады.

Несие алуш ы жеке тұлгалар кайтыс болған жағдайда 
мирасқорлық жүзеге асырылмайды (жеке солар үшін арналған 
міндеттерге жатады). Сонымен қатар заңды тұлға таратылған 
жағдайда несие алуш ының құқыктарына қатысты эр жақты 
мирасқорлыкка жол берілмейді. Несие алуш ы заңды тұлға қайта 
ұйымдастырылса, оның кұқықтары мен міндеттері, егер шартта 
өзгеше көзделмесе, мираскорына (заңды тұлғаға) ауысады.

М улікт і тегіп пайдалану іиартының м азм упы . Несие 
алуш ының мүлікті тегін пайдалануға алатынына қарамастан, 
несие беруш іге мүлікті берумен байланысты белгілі міндеттер 
жүктелсді.

ҚР АК 606 б. 1 т. сэйкес несие беруші мүлікті ш арттың та- 
лаптары мен мүліктің пайдалану мақсатына сай күйде беруге 
міндетті. Аталған норманың несие ш артының консенсустылы- 
ғына бағдарланып құрастырылғаны анық. Олай болмаған жағ- 
дайда мүлікке қойылатын талаптар, егер ш арттың өзі мүлік 
берілген соң жасалмаса, шартта анықталуы мүмкін.

Мүлік тегін пайдалануға оның барлық керек-жарақгарымен 
жэне оған қатысты құжаттармен қоса беріледі. Оларға мүліктің 
жиынтықтылығын, қауіпсіздігін, сапасын, пайдалану тэртібін 
жэне т.б. куәландыратын құжаттар жатады. Сонымен бірге, тарап- 
тар несие шарты бойынша мүліктің тегін пайдалануға берілс- 
тініне сүйеніп, кұжаттардың жэне (немесе) керек-жарақтардың 
меншік иесінде (баска несие берушіде) қалатынын қарастыруы 
мүмкін. Алайда, тараптардың мұндай шешімі несие алуш ының 
мүлікті пайдалануымен байланысты құқықтарына шек қоймауга 
тиіс.

Ш артта құжаттар мен керск-жарактардың берілетіні қарасты- 
рылған, бірак олар мүдделеріне шек қойылған несие алуш ыға 
берілмеген жағдайларда белгілі бір құқықтар ұсынылады. Егер 
мүлік құжаттарсыз жэне керек-жарактарсыз пайдалану міндеті 
бойынша қолданыла алмаса, немесе оның қолданылуы несие 
алуш ы үшін оның құндылы гына сдэуір молшерде зиян келтірсе,



онда ол құжаттардың жэне (немесе) керек-жарақтардың бері- 
луін, не шарттың бұзылуын жэне нақты залалдың өтелуін талап 
етугс кұкылы.

Біз байқагандай, несие берушінің жауапкершілігі белгілен- 
генімен, мүліктің тегін берілуін ескерсек, ол келтірілген нақты 
зиянмен шектелген. Несие шарты мен жалдау ш артының маз- 
мүндарының арасындағы айырмаш ылыктың бірі осы болып 
табылады. Несие беруші несие алуш ыга беріліп жатқан мүліктің 
кемшіліктері туралы ескерту керек (оларды ҚР АК 607 б. 1 т. 
ескеруге тиіс).

М үліктің берілуіне байланысты аталған міндеттер несие бе- 
рушінің негізгі міндеттері болып табылады, қалған міндеттері 
жеке сипаттағы міндеттер болып есептеледі. Олар туралы  
жекелеген мэселелерді мазмұндау барысында сөз қозгалатын 
болады.

Несие алуш ы ның міндеттерін қарастырайық. Несие туралы 
нормаларда қарастырылмағанымен, оның негізгі міндеттерінің 
бірі алынған мүлікті шарттың талаптары мен мүліктің мақса- 
тына сай пайдалану болып табылады (мүлік жалдау шартына 
ұқсас). М үлікті тегін пайдалану кезінде несие алуш ы оған, егер 
тараптар арасында жасалган шартта өзгешс көзделмесе, ешкан- 
дай иелік ете алмайды.

Несие алуш ы ға мүлікті күтіп үстау міндеттері толықтай 
жүктеледі. Ол тегін пайдалануға алган мүлікті дүрыс күйінде 
ұстап-қолдануга міндетті. Оның міндеттеріне сондай-ақ ағым- 
дағы жэне күрделі жөндеу міндеті де жатады. Сонымен қатар ол 
мүлікті үстап-қолдану бойынша барлық ағымдағы шығындарды 
өтеуге міндетті (ҚР АК 609 б.). Несие алушы шарт арқылы бұл 
міндеттен босатылуы да мүмкін.

ҚР АК 610 б. «М үліктің кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ 
бүліну каупі» деп аталады. Негізінде, оның мазмұны аталуына 
толықтай сэйкес келмейді деп айтуға болады. Оның анықтама- 
сына сәйкес, егер мүлік несие алуш ының тегін пайдалану шар- 
тына немесе мүліктің мақсатына сай пайдаланбағандыктан 
жойылса немесе бүлінсе не оны несие берушінің келісімінсіз 
үшінші түлғага берсе, ол тегін пайдалануға алған мүліктің 
кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүліну қаупін өз мойнына



алады. Менің пікірімше, мұндай жағдайларда несие алуш ының 
өрескел абайеыздығын, накты жағдайлардан тіпті несие алуш ы- 
ның қаскөйлігінен де туындауы мүмкін екендігін ескеру керек1. 
Сонымен қатар, оның әрекеттері мен мүліктің жойылуының, 
бүлінуінің арасында себепті-салдарлы байланыс та орын алатын 
болады2.

Келтірілген баптың екінші бөлігіне сәйкес, несие алушы 
сонымен қатар нақты мэн-жайларды ескере отырып, өз мүлкін 
қүрбан етіп, мүліктің жойылуына немесе бүлінуіне жол беріл- 
меуі мүмкін болып, бірақ өз мүлкін сақтап қалуды жөн көрсе, 
ол мүліктің кездейсоқ жойылу немесе бүліну қаупін де мойнына 
алады. Аталған жағдайда, әлбетте, несие алушы мүліктің жойылу 
мүмкіндігін түсінген жэне болжаған, сондай-ақ оның жойылуына 
нақты жол бермеуі мүмкін болған.

Мүлік кездейсоқ жойылуы немесе бүлінуі объективті 
себептерден жэне субъективті күқы қты қ қатынастардың қаты- 
суш ыларына байланысты  емес себептерден орын алады. АК 
610 б. екінш і бөлігінде суреттелген ж ағдайдың мағынасы 
аса қаж еттілік туы ндаған  жағдайда баскалардың құқыктары  
мен мүдделеріне зиян келтіруге ұқсас (АК 920 б.) жэне оған 
барабар болмағанымен, мүліктің кездейсоқ жойылуымен немесе 
бүлінуімен жанаспайды.

М үліктің тегін пайдалануға берілуінің срекшелігі, оның 
үшінші тұлғалардың құқыктарына әсер етпейтіні болып 
табылады. Бұл туралы  АК 608 бабында айтылған. Ж алпы, колдану 
құқығы мүлік кұқығы ның белгісі болып табылады, жэне олар, 
әрине, кез келген мирасқорлыкта сақталады. Аталған нормада 
мүліктік құқықтардың ғана емес, міндеттемелік құқықгардың да 
сақталатыны тұспалданған.

М үліктің тегін пайдаланылатынына қарамастан, несие бе- 
руші несие алуш ы ға үшінші тұлғалардың сол мүлікке қатысты 
барлық құқықтары туралы  ескерту керек. 608 б. 2 тармағында 
мүліктік құқықтар туралы айтылған, бірақ, пайымдауымша,

1 Жалпы. азаматтық кұкыкта айыгітың түріне мэн берілмеген.
2 Ащеулов А.Т., Жайлин Г.А. Гражданско-правовая ответственность за вред, 

причиненный преступление против личности. Алматы: ИГІЦ КазГЮУ, 2000. 
105-109 с.



олардын қатарына үшінші түлғалардын несие алуш ының мү- 
лікті пайдалануына әсер етуі мүмкін барлык күқықтары 
енгізілу керек. Үшінші түлғалардың мүлікке күқықтары тура- 
лы ескерілмеуі бойынша міндеттердің орындалмауы несие 
алуш ыға шарттың бүзылуын жэне шеккен зиянын өтеуін талап 
ету қүкығын береді1.

Несие шарты бойынша ж ауапкеріиіпік. Несис алуш ынын 
жауагікершілігі туралы айтар болсақ, оны міндеттердің орын- 
далмаганы немесе тиісінше орындалмағаны үшін жалпы 
нормаларга сәйкес анықтауға болады. Сондай-ақ, оның тарапы- 
нан жасалатын қүқык бүзушылықтарды, олардың бағалануын, 
осыдан туындайтын несие алуш ының міндеттерін жалдаушы- 
ның жауапкершілігін қарастыратын нормаларға сүйсніп бага- 
лауға болады. Бүл жағдайда осы түрғыда тікелей заң нормалары 
жоқ болганымен, несие алуш ы ның жауапкершілігін анықтау 
кезінде соттың карауы орын алып отырган жагдайларда, онын 
жауапкерш ілігінің мөлшері, егер жауапкерш іліктің туындау 
жағдайлары бірдей болса, жалдауш ының жауапкерш ілігінің 
мөлшеріне карағанда ептеп жоғары болуға тиіс.

Өзіміз байқағандай, несие шартына арналған нормаларды 
талдасақ, оның ішінде көбінесе несие беруш інін жауапкершілігі 
гуралы сөз қозгалған. Себебі, несие алуш ының жауапкершілігін 
жалдауш ының жауапкершілігін қарастыратын нормаларға не- 
гіздеуге болады. Несие шарты бойынша несие берушіге катысты 
шекгеулі жауапкершілік қолданылады. Бүл зияндар үшін толық 
жауапксршілік басым болып табылатын азаматтык кұкыққа 
лайық емес (ол үшін арнайы реттеу кажет). Оның үстіне, барлық 
жагдайларда несие алуш ы ның жауапкерш ілігінің негізіне айып 
жатқызылған, себебі оның тарапынан шарт кәсіпкерлік емес 
(пайда алуга багытталмаған) болып табылады.

Мүлікті кәсіпкерлік қызмегте пайдалану үшін алған несие 
алуш ыға кэсіпкерлік шартты орындамағаны үшін айыпсыз 
жауапкершілік ге жүктелуі әбден мүмкін.

М үлікті тегін пайдалануға берген несие беруші сол мүліктің 
мүлікті беру кезінде, егер несие алуш ыға нақты зиян келтірілген

1 ҚР АК 608 бабынын түжырымдамасы несие шартының консенсустығына 
шамаланған.



болса, әдейі немесе абайсыздыктан ескергпеген кемшіліктері 
үшін жауапты болады.

Ж ауапкершілік м індеттемесінің шеңберінде несне берушіге 
баламалы таңдау үсынылады: несие алуш ының талагітары неме- 
се оның мүліктің кемшіліктерін несие алуш ының есебінен жою 
ниеті туралы ескертілген ол кідіріссіз акаулы мүлікті басқа тиісті 
күйдегі үқсас мүлікке ауыстыра алады.

Несие беруші мүліктің ш артты жасасу кезінде ескертілмеген 
немесе нссие алуш ы га алды н-ала мэлім болмаған, нс несие 
алуш ы шартты жасасқан немесе мүлікті берген кезде мүлікті 
қарау немесе оның дүрыстығы н тексеру барысында байқауға тиіс 
болған кемшіліктері үшін жауапты емес.

611-бапта несие беруш інің үш інш і түлғаға мүлікті пайда- 
лану нәтижесінде келтірген зияны үшін жауапксршілігі қа- 
растырылған. Оның тұжырымдамасымен келісу қиын. Бүл арада 
мүліктін несие беруші жауап беретін қасиеттерінің салдарынан 
келтірілген зиян үшін жауапкерш ілік туралы ескерген жөн. 
Өйткені, ппті жоғары қауіп козінің иесінің өзі мүлікті қандай да 
бір лауазымдық тұлғаға берген кезде оның мойнына жоғары қауіп 
козі озінің әрекеттерінен немесе заң не шарт бойынша жауап 
беретін әрекетгерінен келтірген зиян үшін жауапкершілікті 
жүктейді.

Ресми түжырымдамаға сэйкес, несие беруші, егер ол 
зиянның несие алуш ы ның немесе мүлік несие берушінің 
келісімімен иелігінде болған тұлғаны ң ниетінің немесе өрескел 
абайсыздығының салдарынан келтірілгенін дэлслдемесс, үшін- 
ші тұлгаға мүлікті пайдалану нәтижесінде келтірген зияны үшін 
жауапты болады. Егер заң ш ығаруш ылар зиянның өтелуінің 
кепілділігін қамтамасыз ету мақсатын көздесе, онда несие 
берушінің мүлікке несие алуш ы ны ң әрекеттерінен келтірген 
зияны үшін субсидиялық жауапкерш ілігін бекітіп қана қойған 
жөн.

Несие шартыныц мерзім і. Несие шартының тараптар үшін 
міндет жүктеуші күші бар екендігі анық. Оның мерзімі мүлік 
берілетін мерзімдермен жэне жағдайлармен байланысты. Оған 
азаматтық заңдарда қарастырылған және азаматтық заңдарда 
тараптардың келісімі бойынша да, ол бүзылған жағдайда бір



тарапты тәртіппен де тоқтатылуына қатысты негізгі шарттарды 
тоқтату негіздері әрскет етеді.

Осымен қатар АК-ке (612 б.) шартты сот аркылы мерзімінен 
бұрын (оган қоса, бір тарапты тәртіппен де) тоқтатудың кеңей- 
тілген тізімдемесі енгізілген1.

Несие беруші: а) мүлікті шартқа немесе мүліктің мақсатына 
сәйкес пайдаланбаган; э) мүлікті дүрыс күйде үстап-түту 
міндеттерін орындамаган; б) мүліктің күйін едәуір нашарлат- 
қан; в) несие берушінің келісімінсіз мүлікті үш інш і түлгага бер- 
ген жагдайларда мүлікті тегін пайдалану шартын мерзімінен 
бүрын бүзуды талап етуге құкылы.

Несие алушы тегін пайдалану шартын мерзімінен бұрын 
бұзуды: а) мүліктің дұрыс қолданылуына мүмкіндік бермейтін 
немесе қиындататын кемшіліктері туралы білмеген жэне шарт 
жасасу кезінде білуі мүмкін емес болган ақаулары анықталган 
жагдайда; э) егер мүлік ол жауап бермейтін жагдайлардын 
себебінен пайдалануга жарамсыз күйде қалса; б) егер шартты 
жасасу кезінде несие беруші оган үшінші тұлғалардын беріліп 
жаткан мүлікке кұкықтары туралы ескертпеген; в) несие беруші 
мүлікті немесе оның керек-жарактары мен тиісті құжаттарын беру 
міндетін орындамаган жагдайда талап етуге құқылы.

Тараптардың эрқайсысы кез-келген уақытта, егер шартта 
хабарлаудың өзге мерзімі қарастырылмаса, екінші тарапка бір 
ай бұрын хабарлай отырып, мерзімі белгіленбей жасалган несие 
шартынан бас тартуга кұқылы. М ерзімі белгіленіп жасалган 
шартган бір тарапты ерікті бас тарту құқыгы  тек қана несис 
алуш ыға беріледі. Сонымен катар ол бұл туралы  несие берушіге 
бір ай бұрын ескертуге міндетті.

1 Лвтордың пікірі.



8 ТАРАУ

ӨТЕЛМЕЛІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Өтелмелі кызмет көрсету шарты 1999 жылы Қазақстан Рес- 
публикасының Азаматтық кодексі (Ерекше бөлімі) қабылдан- 
ганнан кейін ғана оқшауланған құқы қты к реттеуғе алынды. 
Оған дейін өтелмелі қызмет көрсетумен байланысты қатынастар 
заңның немесе құқыктың баламасы қолданыла отырып, және 
ш арттың еркіндіғіне сұйеніп реғламенттелғіп келді.

Қызметтердің көрсетілуіне арналған нормалардың жоқ болу 
себептерінің бірі-кызмет көрсету саласының шамамсн осы 
уакытқа дейін әлсіз дамығаны болып табылды. Экономиканың 
жеке секторының дамуы, біріншіден, сауда фирмаларының да- 
муына эсер етті, мердіғерлік қатынастар, құрылыс, үй жондеу, 
автокөлік жөндеу, киім тіғу жэне т.б. біршама қаркы нды рак дами 
бастады.

КСР Одағы кезінде жэне ол ыдырағаннан кейінғі дс біраз 
уақы т бойы көптеғен салалар бүрынғыдай мемлекеттік үйым- 
дардың арнайы қызметінің саласы болып қалды. Тек содан кейін 
ғана қызмет көрсетулер жэне тиісті база пайда болды. Нарықтык 
инфрақүрылымның дамуы тиісті қызмет көрсетулердің қажет- 
тігін көрсетті.

Сол уақытта консалтингтік, аудиторлық қызмет көрсетулер, 
өтелмелі қызмет көрсету саласында жүзеге асырылатын бағалау 
қызметі көрсетіле бастады. Заңдардың өзгеруіне байланысты 
тіпті сараптамалық қызметтің озі отелмелі қызмет көрсету шарты 
арқылы жүзеге асырыла алады. Көптеген мемлекеттерде дэстүрлі 
болып саналатын заңгерлік, медициналық, малдэрігерлік жэне 
басқа да қызмет көрсетулер де нарықтың кажетті сегменттеріне 
айналды.

Қазіргі кезеңдегі өтелмелі қызмет корсетулердің қүқықтық 
реттелуі туралы  айтар болсақ, заңдарда жалпы нормалардың



пайда болуына карамастан, жскелеген кызметтердің көрсетілу- 
іне катысты заңга косымша нормативтік актілер элі де жеткілік- 
сіз. Нормалары белгілі бір кызмет көрсету туралы  шарттардың 
мазмұны жонінде анық корытынды жасауға мүмкіндік беретін 
арнайы заңдар көп.

Ж алпы, белгілі-бір салаларда жекелеген түтынуш ылармен 
қызмет корсету шартын жасасу тэжірибесі қалыптаспаған. Әлі 
күнге дейін кейбір мамандарға жүгінген кезде ҚР түтынуш ы- 
лары ауызша келісімдермен шектелуі мүмкін.

Осыған байланысты егер шарт түты нуш ылы қ шарт талап- 
тарына сай болса, онда біздің пікірімізше, бөлшек сатып алу- 
сату, түрмы сты қ мердігерлік, басты талабы тауардың жеке 
басқа, отбасына немесе кэсіпкерлік қызметпен байланысты емес 
басқаша түты нуға арналғаны болып табылады жэне жалдау 
(прокат) шарты сиякты ауызша келісім-шарт жасасу мүмкіндігін 
басш ылыққа алу қажет.

Сонымен бірге, қызметтердің объективті қүқық деңғейінде 
корсетілуінің жеткілікті регламенттелмеуі қызмет көрсетуші 
түлғаның жэне оларды түтынуш ылардың жазбаша шарт жасасу 
қажеттігін едэуір күшейтеді.

Өтелмелі кызмет корсетулерді бір оқулықтың, тіпті оның 
мэселелеріне арнайы арналған жүмыстың шеңберінде толық 
қамту мүмкін емес. Өйткені, АК нормалары осы шарт түрінің тек 
жалпы қүрылысын ғана қамтамасыз ете алады. Ал нақты құкық- 
тар мен міндеттер көбінесе отелмелі қызметтер корсетілетін 
қызмет саласына тэуелді болады.

Өтелмелі қызмет корсету шартының басқа шарттардан бір 
ерекшелігі, бұл шартта арнайы ш щ арды ң, кейбір жағдайларда 
корпоративтік кұқықтын колданылатындығында. Жекелеген 
өтелмелі қызмет көрсету түрлерін қарастыру кезінде өздерінің 
құқықтық мәселелерін шешуге тап болатын заңгерлердің тар 
мамандырылуының магынасы артады, себебі тараптардың 
құқықтары мен міндеттері арнайы танымдар қолданылатын жэне 
күкықтық мэселелердің шешілуі кобінесе мамандардың қызме- 
тін бағалаумен түйіндесетін, олардың жұмысының ерекшелікте- 
рін білуді талап етегін салаларда пайда болады.



Азаматтар мен заңды тұлғалардың кәсіпкерлік бастамасы- 
ның дамуы жаңа, бұрын белгісіз болған қызмет көрсетулердің 
пайда болу ықтималдығына жзне алғаш ында олардың өтелмелі 
кызмет көрсету туралы жалпы ережелерге сүйеніп реттелу 
мүмкіндігіне алып келуі мүмкін.

АК-те өтелмелі кызмет көрсетулер ҚР АК 33 тарауының 
нормаларымен регламенттеледі. Аталған құқықтық қатынаетар 
түріне, егер АК нормаларына, өтелмелі қызмет көрсетулер ту- 
ралы арнайы нормаларға, сондай-ақ өтелмелі кызмет көрсету- 
лердің ерекш еліктеріне қайшы келмесе, мердігерлік, тұрмы сты қ
—  мердігерлік туралы жалпы нормалар да қолданыла алады.

Қазақстан Республикасында өтелмелі қызмет көрсетулерді 
регламенттейтін жекелеген нормативтік актілер қабылданған 
жэне эрекет етеді. Бүл орайда Қазакстан Республикасының 
1998 ж. 20 карашасындағы «Аудиторлық қызмет туралы» 
№  304 Заңы ның1; Қазақстан Республикасы 2009 жы лды ң 18 
кыркүйегіндегі «Халық денсаулығы жэне денсаулық сақтау 
жүйесі туралы » №  193-1V Заңы нын2; Қазақстан Республикасы 
2007 жылдың 27 шілдесіндегі «Білім беру туралы » №  319-ІІІ 
Заңының3 жэне баскалардың күші бар. М ысалы, бұқаралық 
ақпарат құралдарының жарнамалық қызмет көрсетулері жэне 
т.б. Қазақстан Республикасы 2003 жылдың 19 желтоқсанындағы 
«Ж арнама туралы » № 508 Заңымен4 реттеледі.

Осы жекелеген қызметтерді өтелмелі көрсету бойынша 
қатынастарды дэл солай реттейтін заңға косымша нормативтік 
актілерге мысал ретінде мыналарды келтіруге болады: Қазақ- 
стан Республикасы Акпараттандыру жэне байланыс жөніндегі 
агенттік Төрагасының 2009 жы лды ң 23 қаңтарындағы №33 
бұйрығымен бекітілген Үялы байланыс қызметтерін көрсету 
ережелері5; Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру жэне 
байланыс жөніндегі агенттік Төрағасының 2005 жы лды ң 1 шіл-

1 ҚР Парламентінің ведомостары, 1998 ж., №22, 309 б.
2 ҚР Парламентінін ведомостары, 2009 ж., №20-21, 89 б.
3 Қазақетан Республикасы Парламентінің ведомостары, 2007 ж., № 20 (2501), 

151 б.
4 Қазақстан Республикасы Парламентінің ведомостары, 2003 ж., №24, 174 б. 

К .утпт- т ім Рггпубгіпгя^ынмн пртяпы̂ г аткару жэне басқа да мемлекеттік
^.Л.,_м.наеп...... ...... т ілер бюллетені, 2009 ж., №4, 342 б.орган̂ авнНҺЩ, ИЗДфЙЗЩ Ж -ык"ыь, аі
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десіндегі №210-п бұйрығымен бекітілген Пошталык байланыс 
қызметтерін көрсету ережелері1.

Туризм саласындағы өтелмелі қызмет көрсетулер Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2008 жылдың 16 қазанындағы № 
957 Қаулысымен бекітілген Типтік туристік қызмет көрсету 
шартымен2 регламенттеледі.

М атериалды қарастыру барысында өзіміз көрсеткендей, қыз- 
мет көрсету элементі бірқатар жеке шарттарда кездеседі. Аталған 
элементтің белгілі бір шарттар кұрылымына енгізілу себептері 
ортүрлі.

Кейде белгілі бір шарттың түп негізі қызмет көрсету 
бойынша қатынастарды реттеуге бағытталады. А лайда жер- 
гілікті ш арттық институттардың кейбіреулері бүрынырақ қа- 
лыптасқандықтан олардың қүқықтық түп негізінің анықталған 
параметрлері, түрақты  көзқарасы бар. Кейбір шарттардың бір- 
шама жаңа болғанына қарамастан, олар туралы нормаларды да 
жоғарыдағыдай сипаттауға болады.

Сол себептен қызмет көрсетумен байланысты белгілі бір 
қоғамдық қатынастарды реттеу мэселелері кейбір жағдайларда 
өтелмелі қызмет көрсетулер туралы жекелеген нормаларды 
қолданбай-ақ ойдагыдай шешілуде. Атап айтқанда, мүндай 
шарттарга сақтандыру, тапсыру, комиссиялау, банктік қызмет 
корсету, тасымалдау шарттары жэне тагы баскалары жатады.

АК 2-тармағында 33-тарау нөрмаларының мердігерлік қаты- 
настарға, тасымалдау жэне көлік экспедициясы қатынастарына, 
сактау, тапсыру, комиссиялау жэне сенімгерлік басқару қаты- 
настарына қатысты қолданылмайтыны туралы ескертілгені бе- 
кер емес. Аталған нормада біз жоғарыда атаган сақтандыру, банк- 
тік қызмет көрсету туралы  ш арттық қатынастар көрсетілмеген. 
Алайда, оларды өтелмелі қызмет көрсетулерге жатқызбау керек. 
Дегенмен де, олардың қүрамында кызмет корсету элементі бар 
болғандықтан, олар қызмет көрсету саласына жатпайтын ар- 
найы кызмет түрлерін регламенттейтін институттарға жатады.

Кейбір жағдайларда аралас шарттар қолданылады. М ысалы, 
тауарлардың жеткізілуін қарастыратын шартта жабдықтаушы-

1 2005 ж. 21 казанындағы № 195-196 (929-930) «Юридическая газета».
2 Қазақстан Республикасының ПҮАЖ, 2008 ж., № 40, 453 б.



лардың (сатушының) жеткізу ш артының мазмұнымен камтыл- 
майтын қызметтерді көрсететіндігін қарастыратын тармақтар 
бар болуы мүмкін.

Ғылыми-зерттеу жүмыстарына мердігерлік шартының негі- 
зінде зияткерлік қызмет өнімін жасайтын мердігер тараптардың 
келісімі бойынша мердігер орындайтын жүмыспен байланыс- 
ты емес кеңес беруш ілік қызмет көрсетуі мүмкін жэне т.с.с. 
М үндай түрлендірмелер коп болуы мүмкін.

Бүл жагдай екіншісінен отелмелі кызмет көрсету туралы  нор- 
малардың дэйекті жэне кейбір жагдайларда кажет болгандықтан 
қолданылатындығымен ерекшеленеді. Негізінде, екі шарт бір 
шартка біріктірілу керек. Бүл қүқы қты қ қатынастарга қаты- 
сушылардың оздері үшін қолайлы болар еді, алайдаолар мүнымен 
тиісті катынастардың қүқы қты қ реттелу ерекш еліктері эсер 
етпейді.

Айтылганға негізделе отырып, қызмет корсету бойынша 
міндеттемелердің эртүрлі жагдайларда пайда болуы мүмкін 
екендігін айтқымыз келеді. Жекелеген қүкықтық регламенттеу 
тиісті ш арттық инетитуттардың нормаларымен реттелмеген 
міндеттемелерге қажет. Бүл жагдайда қызметтерді өтелмелі 
кызмет көрсету шартының мәнмәтінінен тыс көрсету бойынша 
міндеттемелерді қарастырудың іс жүзінде мэні жок.

Әрине, жогарыда айтылған шарттарда даулы жағдайлардың 
туындауы да мүмкін, жэне олар нақ соларда қызмет корсету 
мәселелерімен байланысты болуы мүмкін. Қалай болғанда да, 
сот тәжірибесі азаматты қ қүқықтағы  өтелмелі кызмет көрсе- 
тулердің даулы жағдайларды шешу ксзінде комектесе алатын 
критерийлеріне сүйене алады.

Сонымен қатар тегін қызмет көрсетуді реттеудің де аса мэні 
жоқ. Бүл күнде түрақталган, сыннан өткен тапсыру шарты 
көлданылып жүр. Тегін қызмет корсету ш артының оның 
шектсрінен шығуы екіталай. Ш егінен шыгып кеткен жағдайда 
да накты жағдайға қарай туындаған қатынастардың күқықтык 
мэні бар-жоғы туралы мэселе ш ешілуге тиіс. Егер қандай да бір 
катынастарга дербес мэн берілетін болса, онда жагдайды заң- 
ның баламасы мен қүқықтың баламасына негізделіп реттеуге 
болады.



Мұндай жағдаіілардың орын алу ыктималдығы төмен бол- 
ғандықтан, біздіһ' пікірімізше, өтелмелі қызмет көреету шартын 
еғжей-тегжейлі қірастыру оның қоғамдағы бірқатар маңызды 
өмір сүру саласыиа қатысты жаңа түрлерінщ  (бүрын іс жүзінде 
заңмен реғламепттелмеғен қызмет көрсетулердің) дамуы 
түрғысынан орынды болып табылады.

Осыған сүйене сгырып, өтелмелі қызмет көрсету шартын 
азаматтық қүқыктың дамып келе жатқан институты деп атауға 
болады. Кейін орекеттеғі заңдардың кейбір амалдарының ой 
елеғінен қайта өткізілетіні эбден мүмкін.

ҚР АК 683 б. 2 т. сэйкес, өтелмелі қызмет көрсету туралы 
ережелер байланыс кызметін, медициналық, мал дэріғерлік, 
аудиторлық, консультациялық, ақпараттық қызмет көрсетуге, 
оқыту бойынша корсетілген қызметтерғе, туристік қызмет 
көрсетуге жэне басқа да шаргтарға қолданылады. М ысалы, 
қазір эртүрлі заңгерлік қызмет көрсетулер, жеке меншік 
нотариустардың қызметтері жэне т.б. дамып келе жатыр. Өтел- 
мелі қызмет көрсету шарты бір субъект, жарнама агенті өз 
тауарларын, жүмыстарын немесе қызмет көрсетулерін өткізгісі 
келетін басқа субъектінің пайдасына жүзеге асыратын жарнама 
кызметін анықтауы мүмкін.

Өтелмелі кызмет көрсету шарты бойынша орындаушы тап- 
сырысшының тапсырмасы бойынша қызмет көрсетуге (белгілі- 
бір іс-әрекет жасауға немесе белгілі бір қызметті жүзеге асыруға) 
міндеттенеді, ал тапсырысшы бүл қызмет көрсетуге акы төлеуге 
міндеттенеді.

Заңды түжырымдамасына сэйкес анықтауш ы өтелмелі қыз- 
мет көрсету шарты консенсустык, өтелмелі жэне оған қоса соң- 
гы қасиетінің арқасында өзара болып табылады.

Өтелмелі қызмет көрсету шарты субъектілеріне, бағасына 
карай жазбаша түрде жасалу керек, немесе кей жағдайларда 
ауызша жасалуы мүмкін.

Оны реттейтін нормалардың магынасы бойынша бұл шарт- 
тың маңызды талаптарына оның нысанасы мен бағасы туралы 
талаптар болып табылады.

Аталған шарттың тараптары орындаушы жэне тапсырысшы 
болып есептеледі. Бұл шарттың осы тұсы мердігерлік шарт-



тарына ұксас. Бір тараптың орындаушы болып аталатыны 
оның шарт шеңберінде тапсырысшыдан келіп түскен тапсыр- 
мамен шарттасатынын білдіреді.

Кез келген —  жеке немесе заңды түлгалар орындаушы бола 
алады. Бүл жагдайда «арнайы» субъектілер орын алады. Егер 
орындаушы жеткілікті денгейде даярланбаган болса, оның 
шартка кіруінің қүкыктык мэні болмайды. Лайықсыз субъекті- 
нің қатысуымен жасалган келісім-шарттың озі накты жагдай- 
ларга карай белгілі бір негіздермен жарамсыз болып таны луга 
тиіс.

М ысалы, біреу тапсырысшыны тапсырманы орындауга қа- 
жетті білімі, дағдылары жэне т.б. бар деп әдейі жаңылдыруы 
мүмкін. Онда келісім-шарт (өтелмелі қызмет көрсету шарты) 
алдап-арбау аркылы ж асалуы ны ң себсбімен жарамсыз болып 
танылу керек. Ж огарыда айтылгандай, өтелмелі қызмет корсету 
шарты жаңа институт болып табылатындықтан, оның субъекті- 
лік қүрамының проблемалы мэселелері жан-жакты қарастырыл- 
ган жоқ.

Кейбір жагдайларда кызмет көрсету қызметі кэсіпкерлік кызмет 
критерийлеріне жатқызылады, сондыктан орындаушы шартка 
катысу мүмкіндігіне ие болу үшін шартты жасасу кезінде оның 
кэсіпкерлік кызмет субъектісі болып табылуы кажет болады. 
М ысалы, байланыс, оның іш інде жергілікті телекоммуникация 
желілері қызметін ХТБ операторлары көрсетеді.

Өз кезегінде, олар меншік түріне қарамастан лицензиясы 
бар заңды түлғалар болып табылады. Окыту бойынша қызмет 
көрсету мәселесі күрделірек. Бүл мәселе кімнің окыту проце- 
сіне қатысатындыгына байланысты емес. Бүл арада оқыту 
үйымдарын кэсіпкерлік қызмет субъектілеріне жатқызу керек 
не болмаса керек емес екендігі анык. Заңның магынасы бойын- 
ша олар кэсіпкерлік кызмет субъектілері болып табылмайды.

Нотариустардың, қорғаушылардың, аудиторлардың, дэрігер- 
лердің жэне т.б. қызмет корсетуімен байланыеты жагдайлар 
анык емес болып отыр. Атап айтқанда, кэсіпкерлік талаптарын 
отбасылык дэрігерге қалай қолдану керектігі анық емес.

Бүның пікірталас туы ндатуы  мүмкін екендігіне қарамастан, 
басқа түстарда да, қызмет көрсету субъектілерінде де тиісінші



бағдар табатын кез келді. АК-інде немесе өтелмелі қызмет көр- 
сету шартына катысты баска да заң актісінде кәсіби қызмет 
субъектісі ұғымы құрастырылу керек. М ұндай ұғымның неғізғі 
тәжірибелік мағынасы —  ол белғілі бір субъектінің кандай 
да бір қатынастарға каіы су мүмкіндіғінің критерийлерін дэйек- 
ті қолдануға мүмкіндік берсді.

Оның үстіне, кейбір жағдайларда білім туралы дипломның 
дайындалуының ресми куэліғінің, патенттің (лиңензияның) бар 
болуы жеткіліксіз болуы мүмкін. Кэсіби субъектінің параметр- 
лері шешілетін мэселелердің күрделілік деңғейіне сүйеніп 
түзетілу керек.

Осы тұста өтелмелі кызмет көрсетудің —  жеке деп аталатын 
тағы бір аспектісі ашылады. Кейбір жағдайларда тапсырысшы 
тапсырыс шеңберінде жасалатын әрекеттер үшін ғана емес, 
орындаушының кәсіби, тэжірибелік, жэне соған қоса шеберлік 
деңғейі үшін ақы төлейді.

Кэсіби субъект үғымын құрастырудың тағы бір маңызды 
тәжірибелік түсы оның қатысуымен міндеттемелік режимін 
анықтаумен байланысты. Оған кәсіпкерлік міндеттеме туралы 
ережелерді колдану орынсыз болуы мүмкін.

Алайда өтелмелі қызмет көрсету үшін маманның қызметіне 
жүғінғен субъектінің мүдделеріне жоғары сенімділікпен кепіл- 
дік беруғе мүмкіндік берегін дербес қисынды параметрлер 
анықталу керек.

Ешқандай шектеусіз белғілі бір заңды қызмет көрсетуғе мұқ- 
таж кез келғен тұлға гапсырысы бола алады.

Ш арт бойынша орындаушы жасайтын қандай да бір эрекет- 
гер өтелмелі кызмет көрсету шартының нысанасы болып 
табылады. Өтелмелі қызмет көрсету шартының нысанасы 
заттанған мағынада болмайды. Қызмет көрсету нэтижесін 
реғламенттеудің құқы қты қ мэні жоқ. Бұлар өтелмелі қызмет 
көрсету шарты мен мердіғерлік ш артының арасындағы айыр- 
маш ылықтар болып табылады.

Мердіғерлік шартында белгілі бір мөлшерде мердігердің 
қызметінің өзі регламенттеледі, бірак неғізғі құқықтык мағына 
мердіғердің қызметінің нэтижесіне беріледі. Ол салынған 
ғимаратпен, жазылған кітаппен, шаштаразға келіп тұрған адам- 
ның шаш үлғісімен жэне т.с.с. көрсетіледі.



А йталы қ, оқыту қы зметтерін көреету (басқа да кейбір қыз- 
мет көрсету түрлері сияқты) ш артында қы змет көрсетудің 
нәтижесіне кепілдік берілмеуі мүмкін. М ысалы, жоғарғы  оку 
орны студентті барлық талаптарға сай окы туы , ал студент 
білімді тиісті мөлшерде меңғермеуі мүмкін. А лайда бүл 
жағдайда жоо окы ту кызметтерін тиісті деңгейде көрсеткен 
болып есептеледі. Кейде оқу орнының оқыту қызметтерін 
тиісті деңгейде корсстпегенін дэлелдеуге де болады.

Яғни, кейбір жағдайларда қызмег көрсету нэтижесі орын- 
даушының қызметі арқылы бағаланады. Егер ол шартқа, қа- 
лыптасқан қарапайым талаптарға сай болса, жэне орындаушы 
тарапынан білместіктер орын алса, онда нэтижеге қол жеткізілді 
(жалпы мағынада) деп түспалданады немесе тапсырысшыға 
белгілі бір нэтижеге қол жеткізу тэуекелі жүктеледі.

М.В.Кротов айткандай, бір қызмет өтелмелі қызмет корсету 
туралы нормалармен де, мердігерлік шарты туралы  нормалар- 
мен де регламенттелуі мүмкін. Алайда біз оның бұл пікіріне қо- 
сыла алмаймыз. Бүл арада аудиторлык фирманың ауызша түр- 
де берген кеңесі кызмег корсету бойынша қатынастармен 
қамтылады, ал сол аудиторлық фирманың жазбаш а қорытын- 
дысы мердігерлік шарты туралы нормалармен реттелу керек деп 
түепалданған1.

Біріншіден, бүл арада реті эртүрлі нәрселер салыстырылған. 
Кеңес беру -  бүл қызмет көрсетудің нысанасы, қорытынды

- объективті түрде мердігерлік ш артының нысанасы, себебі 
аудиторлық фирма, жэне корытынды жасайтын кез келген басқа 
да субъект нэтижеге (бастапкы акпаратты талдаудың негізінде 
шығарылған талдап корытылган қорытындыға) қол жеткізеді. 
Ш ығарылган қорытындылардың, талдау мен қорыту деңгейле- 
рінің маңызы зор және олар мердігердің қызметінің соңғы 
нәтижесі ретінде белгіленеді.

Кеңес беру орындаушының кызметінің онімі емес, жай ғана 
оған түсінікті ақпаратты беру болып табылуы мүмкін. Ягни, 
карапайым кеңестің кандай түрде берілетініне қарамастан, ол 
қызмет көрсету болып табылады. Ж азбаша кеңес беру кезінде

1 Гражданское право. Окулык. II бөлім/ А.П. Сергеевтің, Ю.К. Толстойдың 
ред.— М.: Проспект, 1997. 455 б.



ақпарат қалай жай ғана белгіленіп алынса, дэл солай диктофон- 
ның көмегімен жазылып алынуы да мүмкін жэне т.с.с. Кеңес 
беру (қызмет көрсету) кезінде берілген акпараттың мазмүны 
маңызды емес деуге болмайды. Акпарат тиісінше жэне тап- 
сырыс берушінің тапсырмасына сай болуга тиіс.

Өт елмелі ңызмет көрсету шартыньің м аім уны . Орын- 
даушы қызметті тапсырыс берушінің тапсырмасына, яғни 
шарттың талаптарына сай көрсетуге міндетті. Сонымен қатар 
қызметтердің мазмүны заңмен анықталуы, қалыптаскан жаг- 
дайдан, іскерлік айналым дэстүрлерінен туындауы мүмкін. 
Әдетте, орындаушы қызметті өзі корсету керек. Яғни, кызмет 
көрсетудің мердігерлік шартындағыдай (субмердігерлік қаты- 
настарға қатысты) басқа түлғаға қайта тапсыру мүмкіндігі 
сияқты жалпы сипаттағы нормалар жоқ. Алайда, өтелмелі қыз- 
мет көрсетулер туралы шартта орындаушының қызмет көрсе- 
туді басқа түлғаға жүктеу қүкығы қарастырылуы мүмкін.

М үндай жағдайларда субмердіғерлік туралы ережелер 
қолдануға тиіс. Өтелмелі қызмет көрсетулерді реттеуде 
орындауш ынын қызмет көрсетуден біржақты бас тарту қүқы- 
ғын шектейтін норманың мәні зор. Заңда тараптардың нақты 
жағдайы, олардың қүқықтық мүдделері ескерілген. Өйткені, 
кобінесе қызмет көрсету кезінде бір жақтан кәсіпкерлік қызмет 
субъектісі немесе кэсіби субъект (біз үсынған түжырымдама 
бойынша), екінші жағынан қүқықтарын қамтамасыз етуді қа- 
жет ететін түтынуш ы эрекет етсді.

ҚР АК 686 б. 2 т. сәйкес, тапсырысшының кінэсінен болған 
жағдайда қоспаганда, атқарушы өтелмелі кызмет көрсету шарты 
бойынша міндеттемелерді орындаудан тапсырысшыға шартты 
бүзудан келтірілген залалды толык өтеғенде ғана бас тартуға 
кұкылы.

Қызметті тапсырысшының тапсырмасына сәйкес көрсету 
міндетінің бар болуы тапсырысшыға орындауш ының тап- 
сырмасын, егер шарт жасасу кезінде ол тек жалпы түрде 
берілсе, нақтылау міндеті жүктелу мүмкіндігін туындатады. 
Тапсырысшының өз міндетін орындамауы оның жауапкерші- 
лігін жэне орындауш ының шартты бүзу мүмкіндігін тудырады.



Көп жағдайда тапсырысшының тапсырмасының мердігсрлік 
шарты бойынша тапсырысшының тапсырмасына карағанда 
накты емес болуы етелмелі қызмет көрсетудің ерекшелігі бо- 
лып табылады. Тапсырманың нактылану дәрежесі орындау- 
шыға өзінің жасайтын әрекеттерін, олардың колемін, реттілігін 
жэне т.б. оз бетінше анықтауға мүмкіндік беру керек.

Өтелмелі қызмет көрсету шарты бойынша орындауш ыға 
нәтижені тапсырысшыға беру міндеті жэне тапсырысшының 
оны мердігерлік шарты бойынша карастырылган күйде қабыл- 
дау міндеті жүктелмейді.

Тапсырысшы орындаушыга корсеткен қызметтері үшін 
ақыны өтелмелі қызмет көрсету шартында көрсетілген мер- 
зімде жэне тәртіппен төлеуге міндетті. Акысын толеу түрлері, 
тәсілдері жэне тэртібі коп болуы мүмкін. Атап айтқанда, қызмет 
көрсету шарты бойынша алдын ала қаржыландыру, аванстық 
төлемдер жэне т.б. қолданыла алады. Ж алпы ереже бойынша 
тапсырысшы көрсетілген (нақты жүзеге асырылган) қызметтер 
үшін ақыны төлеуге міндетті.

Бірқатар жағдайларда өтелмелі кызмет көрсету туралы 
шарттар түты нуш ылы қ шарттар, біріктіру шарттары болып 
табылады. Олар бойынша төленуге тиіс сыйақының мөлшері 
орындауш ының тарифтеріне, молшерлемелеріне, кейбір жағдай- 
ларда антимонополиялык органмен келісілген тарифтерге, мол- 
шерлемелерге сэйкес аныкталады. М емлекеттік казыналық 
кәсіпорындар қызмет корсеткен кезде орталыктандырылып бел- 
гіленген тарифтер молшерлемелері колданылуы мүмкін.

Өтелмелі қызмет корсету шарты таітсырысшының кінэсінен 
орындала алмаган жагдайда көрсетілген қызметтер үшін ақы, 
егер заң актілерінде немесе ш арттың өзінде өзгеше козделмесе, 
толық көлемде толену керек.

Шарт, егер заң актілерінде немесе ш артга өзгеше козделмесе, 
тараптардың біреуі жауап бермейтін жағдайлар бойынша орын- 
дала алмаған жагдайда тапсырысшы орындауш ыға нақты шек- 
кен залалын өтеуге міндетті.



9 ТАРАУ

ТАСЫМАЛДАУ. 
КӨЛІК ЭКСПЕДИЦИЯСЫ

§ 1. Тасымалдаудың шарттық міндеттемелері 
және оларды құқықтық реттеу. Тасымалдау шарты 

туралы жалпы ережелер

Тасымалдауды ұйымдастырумен жэне жүзеге асырумен, 
сондай-ақ баска да қамтамасыз етуімен байланысты шарттық 
міндеттемелер Қазақстан Республикасының, сонымен қатар 
басқа да мемлекеттердің шарттық кұқығының жске саласын 
қүрайды.

Тасымалдау —  бұл техногендік, техникалык жабдықталу- 
дың жогары дәрежесімен, қогам мен мемлекеттің тіршілігін 
камтамасыз ету үшін қажетті стратегиялык маңызбен сипатта- 
латын салалардың бірі. Сондықтан тасымалдау катынастары 
эдетте кұрамында техникалық сипаттагы нормалар көп тасы- 
малдау күкыгының мәнмэтінінде қарастырылады.

Сонымен катар, сақтандыру, есеп айырысу-несие катынастары 
сияқты, азаматтық құқықтық реттеу саласына тасымалдау 
қызметіндегі міндеттемелік (тауарлы-ақшалай) түп негізі бар 
қатынастар тобы жатқызылған.

Бір айта кететіні, бұрын тасымалдау қатынастары (жеткізу 
катынастары, күрделі құрылысқа мсрдігсрлік шарты сияқты) 
екіүшты түп негізі бар деп танылган. Олардың, азаматтық- 
қүкыктық аспектімен қатар бүкаралық-құкықтық асгіектісі де 
болған (қазіргі терминологиямен айтканда).

Тасымалдау катынастары экімшілік актіден (тасымалдауды 
жоспарлау актілері) жэне шарттардан туындауы мүмкін. Сол



себептен тасымалдау міндеттемелері туралы сөз қозғалды. Қа- 
зіргі кезде жоспар тасымалдауды жүзеге асыратын үйымдардың 
ішкі, ш аруашылық қызметі үшін ғана маңызды1. Сондыктан 
тасымалдауға қатыеты шарттар —  тасымалдау шарттары туралы 
сөз қозғағанымыз жөн.

Ж оғарыда айтылғандарды тасымалдаудың ерекше эконо- 
мика саласы ретінде, жоғары қауіптілік козі, техникалы к күр- 
делі жэне үйлесімді жүмые істейтін жүйе ретінде қызмет 
жасауына қатысты ерекшеліктерін ескермеуге болады деп түсін- 
беу керек. Сол себептен тасымалдаудың шартык міндеттеме- 
лері тасымалдау үғы мын анықтайтын, қызметінің стандартта- 
рын, үйымдастыру (мысалы, тасымалдауды мемлекеттік рет- 
теуге қатысты) алғыш арттарын белгілейтін нормалар призмасы 
арқылы карастырылады.

Қазіргі уақытта тасымалдауды мемлекеттік басқару келесі 
міндеттерді ш ешуге көзделген:

-  Қазақстан Республикасы тасымалдау саласындагы мүдде- 
лерін қоргау;

тасымалдау саласындаы мемлекетаралык жэне халықара- 
лык ынтымақтастықты жүзеге асыру;

заң жэне баска да актілер жобаларын, меншік түріне 
карамастан барлық тасымалдау түрлерінің қүкы кгы к жэне 
нормативтік дәрежесін анықтайтын нормаларды жасау;

- барлық тасымалдау түрлерін дамыту конңепңияларын жэ- 
не мемлекеттік (ұлттык) бағдарламаларын жасау, инвестиция- 
лық, ғылыми-техникалық жэне әлеуметтік саясатты калыптас- 
тыру жэне жүргізу, сондай-ақ кадрларды окыту жэне даярлау;

тасымалдау қызметтерін түтынуш ылардың кұқықтары- 
ның сақталуын бақылау;

республиканың жэне халықтың тасымалдауға мемлекет- 
тік кажеттігін болжау жэне дер кезінде сапалы қамтамасыз ету;

Қазакстан Республикасы тасымалдау кешенінің жұмы- 
сын үйлестіру жэне қызметін мемлекеттік реттеу функциясын 
жүзеге асыру.

1 Адельшин Н. С. Договорные отношения по автоперевозке грузов и их пра- 
вовое регулирование в условиях современной экономики. Автореф. канд. дисс. 
к.ю.н. Алматы. 1999.— 10 6.



Сәйкесінше, мемлекет осыған сүйеніп тасымалдау шартта- 
рын жасасу үшін үйымдастыру алғышарттарын, тасымалдау 
инфрақүрылымын күрады, басқа да шараларды жүзеге асырады. 
Вокзалдар, кемежайлар, айлақтар, эуежайлар, жаяу жүргіншілер 
копірлері мен тесіктаулары, жолаушылар платформалары 
жэне халыққа тасымалдау қызметін көрсету бойынша басқа да 
объектілер қүрылысын жеке кәсіпкерлермен катар, республика- 
лық жэне жергілікті бюджет қаржыландырады. М үндай қызмет- 
тің тасымалдауды жүзеге асыру үшін қосымша маңызы зор.

Тасымалдау қызметінің мақсаты болып табылатын жүктер- 
дің, адамдардың мемлекеттің эр аймақтарына, мемлекеттен тыс 
жерлерге, елді мекендердің іш інде үзіліссіз тасымалдануын 
камтамасыз етуге тасымалдау шарты арқылы кол жеткізіледі. 
Тасымалдау шартының тасымалдау барысын камтамасыз ететін 
жэне онымен тыгыз байланысты алуан түрлері бар. Осыған 
байланысты шарт тасымалдау қатынастарының туындауын 
жэне жүзеге асырылуын, қатысушыларының лайықты тэртібін 
жэне т.б. қамтамасыз ететін қүқықтық қүралдарының бірі бо- 
лып табылады.

Қазіргі заңды күші бар заң актілерінде тасымалдау шарт- 
тарының келесі түрлері берілген: а) жүк тасымалдау шарты; э) 
жолаушы (жэне теңдеме жүк) тасымалдау шарты; б) чартерді 
фрахталау шарты; в) тасымалдауларды үйымдастыру шарты; 
г) тасымалдау үйымдарының арасындағы шарттар; ғ) көпшілік 
пайдаланатын көлікпен тасымалдау шарты; д) көлік экспедициясы 
шаргы. Сонымен бірге, аталған шарттардың кейбіреулерінің 
тасымалдау жүзеге асырылып жаткан көлік түріне қарай өзгеріп 
отыратынын ескерсек, тасымалдау шарттарының қүрылымы 
жеткілікті дэрежеде ауқымды болып көрінеді.

Жүктер, жолаушылар жэне теңдеме жүк тасымалдау шарты- 
ның негізінде тасымалданады. Тасымалдау шартына сәйкес 
тасымалдаушы жүкті (теңдеме жүкті) немесе жолаушыны 
белгіленген мекенге жеткізуге, ал жөнелтуші немесе шартта 
көрсетілген басқа түлға, пассажир көрсетілген қызмет үшін ақы 
толеуге міндетті.

Тасымалдау шарты аталған міндеттемелердің ішінде ең ма- 
ңызды болып табылады. Оның мазмүны, сондай-ақ басқа да не-



гізгі тасымалдау шарттарының мазмұны кейінірек қарастыры- 
латын болады. Ж оғарыда айтылғандай, мұндай міндеттеме- 
лердің мұндай міндеттемелердің ерекшеліктері олар туындай- 
гын саламен байланысты. Сондықтан заңдарда тасымалдау 
ұгымы арнайы бөліп шығарылган, және, эрине, белгілі бір 
тасымалдау сай болуы тиіс көптеген арнайы талаптар да 
карастырылған.

Колік түрлері. Көліктің бірнеше түрлері бар. Оларды объек- 
тивті себептерге байланысты бөліп көрсету кажет. Олардың 
ерекш еліктері, қолдану аясы оларды пайдалапу ерекш елікте- 
ріне жэне солардың қандай да бір түріне тасымалдауға жасала- 
тын шарттардың мазмұнына едәуір әсер етеді.

Қазакстан Республикасы көліктері —  бүл оның аумағында 
тіркелген теміржол, автомобиль, теңіз, ішкі су, эуе, қалалық 
электрлі көліктер. Олардың бір түріне сондай-ак магистральды 
құбырлы көліктер жатқызылган1. Аталган колік түрлері Қазақ- 
стан Республикасының көлік жүйесін кұрайды.

Қүқықт ық рет т еу коздері. Тасымалдау жэне басқа да 
тасымалдау шарттарының талаптары тікелей Қазакстан Рсспуб- 
ликасы Азаматтық колексінде аныкталған. Оларға сол кодекстің 
34 жэне 35 тараулары (688-714 баптар) арналған.

Алайда басқа заң жэне нормативтік актілердің де маңызы 
зор. Бүл тасымалдау барысында тасымалдау катынастарына 
кауіпсіздік бойынша көптеген арнайы технологиялық талаптар- 
дын жэне қатысушылардың барлығы үшін міндетті болып 
табылатын басқа да талаптардың сақталуға гиіс екендігімен 
байланысты. Қазіргі кезде дерлік эрбір көлік түрі үшін ҚР 
жекелеген заңдары кабылданған.

Осы күнде тасымалдау кәсіпорындарының шаруашылық 
кызметіне, демек олардың ш арттық тәжерибесінс мсмлекеттің 
араласпау талабы анық белгіленген. Тасымалдау қызметін 
мемлекеттік реттеудің шектері арнайы тасымалдау заңдарында 
көрсетілген.

1 Құбырларды пайдалану кезіндегі міндеттемелердің ерекшеліктеріне жеткізу 
(энергиямен камту) жэне тасымалдау міндеттемелерінің кобінесе бір-бірімен 
байланысты болатыны жатады, сол себептен бұл арада тек кана тасымалдау 
міндеттемелері туралы айта салуга болмайды.



Сонымен қатар тасымалдаушылардың қызмет көрсетулерін 
тұтынуш ылар үшін бірыңғай тасымалдау параметрлерін қамта- 
масыз етудің, жалпы, маңызы зор. Бұл саладағы құкыктық 
реттеуді үйлестіру үшін 1994 жылдың 21 кыркүйегінде «Қазак- 
стан Республикасындағы тасымалдау туралы» Заң1 қабылданған. 
Оған Қазақсган Республикасындағы тасымалдау қызметімен 
байланысты бүқаралык сипаттағы қатынастарды реттейтін 
нормалармен катар азаматтық-күқықтық катынастарды тікелей 
реттейтін (жалпы сипаттағы) нормалар да енғізілғен. Бүкаралық 
жэне жеке нормалардың араласып кетуі —  бүл басқа тасымалдау- 
қүкықтық актілерге де тэн. Алайда, бүл аталған жағдайда кандай 
да бір экімш ілік-күкыктық «белгілері» бар шартты білдірмейді, 
бірақ оларды мүлде сскермеуғе де болмайды.

Кейбір көлік түрлерінің қызмет жасау саласы табиғи моно- 
полияларға жатқызылған, сондықтан олардың қызметіне Қа- 
зақстан Республикасы 1998 жылдың 9 шілдесіндеғі «Табиғи 
монополиялар туралы» Заңы да қолданыла алады2.

Жекелеғен көлік түрлерімен тасымалдау арнайы заң акті- 
лерімен регламенттеледі. Атап айтқанда, бүл орайда Қазақстан 
Республикасы 2010 жылдың 15 шілдесіндегі «Қазақстан Респуб- 
ликасы эуе кеңістігін пайдалану жэне авиаңия қызметі туралы» 
№339-ІУ Заңы эрекет етеді3.

Автомобиль кәліктерімен тасымалдау Қазакстан Республи- 
касының 2003 жылдың 4 шілдесіндегі «Автомобиль коліктері 
туралы» № 476 Заңымен4 реттеледі. Сонымен катар Қазакстан 
Республикасы 2001 жылдың 8 желтоксанында «Теміржол колік- 
тері туралы» № 266 Заңы5, Қазақстан Республикасы 2002 жыл- 
дың 17 каңтарында «Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» № 
284 Заңы6 кабылданып күшіне енді.

Қазакстан Республикасының аумағындағы мемлекетаралык 
қатынастар үшін аш ык жолдар, трассалар жэне су жолдары 
арқылы тем іржол, эуе, автомобиль, тсңіз жэне ішкі су коліктерімен

1 Қазакстан Ресгіубликасы Жогаргы Кеңесінін Ведомостары, 1994 ж., № 15, 201 б.
2 Казакстан Республикасы Парламентінін Ведомостары, 1998 ж., № 16, 214 б.
5 ҚР Парламентінін ведомостары, 2010 ж .,№  17-18(2570-2571), І І Зб
4 Қазакстан Республикасы Парламентінің Ведомостары, 2003 ж., № 15, 134 б.
5 Қазакстан Республикасы Парламентінін Ведомостары, 2001 ж., № 23.
6 Қазакстан Рсспубликасы Парламснтінің Ведомостары, 2002 ж., № 2, 16 б.



жүктер мен жолауш ылар тасымалы жүзеге асырыла алады. 
Олар республиканың заң актілеріне, сондай-ақ халы қаралық 
келісімдерге жэне Қазақстан Республикасының ш арттарына 
сэйкес жүзеге асырылады.

Тасымалдау иіартыпың сипаттамасы. Тасымалдау шарты- 
ның ең айрықша белгілері жүк тасымалдау шартында байқала- 
ды. Өзінің қүқықтық түп негізі бойынша ол нақты шарт болып 
табылады, тасымалдауш ыбелгіленген мекенге сеніп тапсырыл- 
ган жүкті жеткізуге міндеттенеді.

Сөйтіп, тасымалдау шартын жасасу үшін тараптар тасымал- 
дау шартының алғыш арттары ретінде бағалауға болатын 
белгілі бір әрекеттерді жасауга тиіс. Кейбір жагдайларда тасы- 
малдауға мүдделі жүк жөнелтуші тапсырыс (тапсырма) береді. 
Тасымалдаушы сертификаты бар көлік қүралдарын бсруге 
міндетті (сәйкесінше, олар лайықты күйде болу керек). Жүк 
жөнелтуші тасымалдауға арналған жүкті беру керек.

Кейде ҚР АК 692 бабымен регламенттелген тасымалдаулар- 
ды үйымдастыру туралы шрат ж асалуы  мүмкін. Ол үзақ мер- 
зімді жүйелі тасымалдаулар кезінде қолданылады. Тасымал- 
дауларды ұйымдастыру туралы  шарт консенсустық болып 
табылады, себебі тасымалдауш ы белғіленген мерзімдерде 
қабылдауға, ал жүк жөнелтуші жүктерді келісілген көлемде 
тасымалдауға үсынуға міндеттенеді.

Біздің пікірімізше, бүл алдын ала жасалатын шарттардың 
ерекше бір түрі болып табылады. Ал заң шыгарушылар мазмүны 
екіүшты анықтаманы қолданған. Негізінен, үзак мерзімді шарт 
бүл болашақта негізгі тасымалдау шарттарын алдын ала шартта 
карстырылған талаптармен жасасу келісімі болып отыр (ҚР АК 
390 б.).

Бүның алдын ала шарт болып табылатынына қарамастан, 
тасымалдаушылар мен ж үк жөнелтушілердің мүдделерінің 
маңыздылығын ескерсек, оның тараптар үшін міндеттілік 
дәрежесі жогары болуға тиіс. Осы оймен байланысты барлық 
проблемалы мәселелерді, эрине, бір оку қүралының шеңберінде 
қамтуга болмайды, тек тасымалдауларды үйымдастыру туралы 
шарттың қазіргі жағдайда экімш ілік жоспарлау актісінің бала- 
масы екендігін айта кету керек.



Сонымен бірге тараптардың құкықтары мен міндеттерін 
тікелей жаеалып жатқан тасымалдау шартында белгілеудің 
маңызы зор. Тасымалдауларды ұйымдастыру туралы шартта 
тасымалдаулардың көлемдері, мерзімдері, сапасы жэне тасы- 
малдау үшін көлік кұралдарын ұсыну мен жүк берудің баска да 
талаптары белгіленеді.

Тасымалдау шарты озара жэне отелмелі шарт болып табы- 
лады, оның бұл сипаттамаларын оның элементтерін, олардың 
ішінде жекелей жүк тасымалдау шартының мазмұнын эрі карай 
қарастыру кезінде байқауға болады. Заң актілері (жүктерді) 
тасымалдау шарты түрінде қатаң талап қояды. Ол көлік 
жүккұжатын, коносамент, тауар-тасымалдау жүкқұжатын не- 
месе тасымалдау туралы заңда карастырылған баска да жүкпен 
коса берілетін кұжатты толтыру арқылы рэсімделеді. Тауар- 
тасымалдау жүкқұжатына (жүкқұжатқа, коносаментке) шарт- 
тың негізі і талаптары туралы акпарат енгізіледі.

Оның (басқа да тасымалдау құжаттарының) нысаны Қазақ- 
стан Республикасының Көлік жэне коммуникаңия миниетрлі- 
гімен белгіленеді. Атап айтканда, жүктердің теміржол кө- 
ліктерімен тасымалдануы Қазакстан Республикасы Көлік жэне 
коммуникаңия министрінін 2004 жылдың 23 қарашасындағы 
№429-1 Бұйрығымен' бекітілгсн Жүктерді теміржол көліктері 
аркылы тасымалдау ережелерімен аныкталатын жүккұжат 
аркылы рэсімделеді.

Осылайша, тасымалдау шарттары ерекше формулярлық жаз- 
баша нысанда жасалады. Тасымалдау шарттарының бір өзгеше- 
лігі, олардың катысушыларынын коптеген құқықтары мен 
міндеттері тікелей нормативтік актілермен регламенттелген.

Ж алпы, тасымалдау шарты жария шарт болып табылады. 
ҚР «Тасымалдау туралы» Заңының 11 бабына сәйкес, тасы- 
малдауш ының Қазақстан Республикасының тасымалдау ко- 
декстерінде (жарғыларында) карастырылган жағдайларды кос- 
пағанда, жеке жэне заңды тұлғалардың тасымалдау туралы өті- 
нішін қанағаттандыруға міндетті.

1 Казакстан Республикасынын орталык аткару жэне баска да мемлекеттік 
органдарының нормативтік кұкыктык актілер бюллетені, № 14, 2005 ж. мамыр 
айы, 86 б,- № 18, 2005 ж., кыркүйек айы. 156 б.



Тасьш алдау шартының тараптары. Жүк тасымалдау 
шартының бір тарапы тасымалдауш ы —  жеке немесе заңды 
түлга болып табылады. Тасымалдаушы заңды тұлға болса — 
бұл, көбінесе, тасымалдау (мамандандырылған) кәсіпорны, кейде 
басқа да ұйымдар болуы мүмкін. Тасымалдау кәсіпорындары 
жүк, жолаушы тасымалдау, көлік қүралдарын сактау, техникалык 
қызмет көрсету жэне жөндеу бойынш а шаруашылық-коммер- 
циялық қызметпен айналысады. Тасымалдау дүрыс жүзеге асу 
үшін аталган қызмет түрлерінің барлыгының маңызы бар.

Тасымалдаушы жеке менш ігінде немесе басқа заңды негіздер- 
мен көлік құралы  бар, жүктерді, жолаушыларды, теңдеме жүк- 
терді жэне поштаны ақы үшін немесе жалданып тасымалдайтын, 
жэне оган белгіленген тәртіппен берілген рұқсаты немесе ли- 
цензиясы бар тұлга болып табылады.

Әрекеттегі заңдар тасымалдауш ылардың қызметін лицен- 
зиялауға қойылатын талаптардың өзгергенімен ерекшеленеді. 
Қазақстан Республикасының 2007 жы лды ң 11 қаңтарындағы 
«Лицензиялау туралы» №214 Заңының' 16 бабына сэйкес, 
жолаушыларды теміржол, теңіз, озен жэне автомобиль көлік- 
терімен тасымалдау лицензиялану керек. Жүк тасымалдау кезін- 
де тек қана қауіпті жүктер тасымалы лицензиялану керек.

Клиент (жүк жөнелтуші, жүк қабылдаушы), яғни тасымал- 
дау қызметтерін түтынуш ы бұл жеке немесе заңды тұлға. 
М емлекет те клинет болуы мүмкін. Жүктің иесі немесе ол 
тасымалдауды сеніп тапсырған тұлға жүк жөнслтуші бола ала- 
ды. Кейбір жагдайларда жүк жөнслтуші мен жүк қабылдау- 
шылар эртүрлі болуы мүмкін.

Көптеген жагдайларда азаматты қ-қүқы қты қ жеткізу шарт- 
тары бойынша кредиторлар, мүлікті экімш ілік мүлік бөлу 
актісіне сәйкес алып отырған субъектілер жүк жөнелтушілер 
болып табылады. Жолаушы тасымалдау шарты бойынша бел- 
гілі бір көлік түріне билет алған немесе ауызша тасымалдау 
шартын жасасқан тұлға клиент болып есептеледі.

Тасымалдау шартының нысанасы. Тасымалдау шартының 
нысанасы болып тасымалдаушы ұсынатын қызмет табылады. 
Тасымалдау шартының өзі, негізінен, қызмет көрсету туралы

' Қазақстан Рсспубликасы ГІарламентінің Ведомостары, 2007 ж., № 2.



шарт болып есептеледі, сондықтан да оны регламенттеу кезінде 
отелмелі кызмет көрсету туралы жалпы нормаларды белгілі 
мөлшерде ескерген жөн.

Көлікпен корсетілетін қызметің (кызметтердің) ешқандай зат- 
танган пішіні жоқ, жэне олар кызмет корсеткеннен кейін бірден 
тұтынылады. Тасымалдау кызметі деп жүктерді (жолаушыларды) 
кеңістікте жылжытуды айтады жэне бүл сипатта ол тауарлы 
түрде болады. Жалпы, жеке міндеттеме нысанасынің бар болуы 
бүл жагдайда да тасымалдау шартының заңдық кұрылысының 
негізі болып табылады.

Қазақстан Республикасының «Тасымалдау туралы» Заңы 
тасымалдаушы мен клиенттің өзара қарым-қатынастарының 
жалпы негіздерін анықтайды. Жүктерді, жолаушыларды, теңдеме 
жүкті тасымалдау жэне тасымалдау-экспедициялық қызмет- 
терді көрсету кезінде тасымалдаушы сертификаты бар тасы- 
малдау қүралдарын ұсынуға міндетті. М ұндай талап, эрине, 
тасымалдау бойынша міндеттемелерді тиісінше орындаудың 
маңызды алғышарттарының бірі болып табылады.

Сонымен қатар клиентке жэне үшінші тұлғаларға залалды, 
оның ішінде уақыттың ш ығындалуынан, ақшалай түрде 
орын алған залалды отеу туралы норма қарастырылған. Бұл 
жағдайда жолаушының қайтыс болйынан немесе жолаушының 
денсаулығының зақымдануынан туындаған залалдың өтелуіне 
ерекше орын берілген.

Жолаушылар тасымалын жүзеге асыру кезінде жолаушының 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ол үшін қолайлы жағдайларды 
жэне қызмет көрсету жағдайларын жасау, жолаушы теңдеме 
жүк тапсырған жағдайда олардың дер кезінде тасымалдануы 
жэне сақталуы талап етіледі. Тасымалдау барысында қозға- 
лыстың қауіпсіздігі қамтамасыз етілу керек.

Клиенттің тасымалдау нарығында колік таңдау еркіндігі 
шектелмеу керек. Тасымалдаушы жонелтіліп жатқан жүктің 
оның сертификатына сэйкестігін растайтын құжаттарды алуға 
міндетті. Сонымен қатар тасымалдаушы мемлекеттік жэне 
жергілікті окілдік жэне аткару органдыраның элеуметтік ма- 
ңызы бар жэне қорғаныс тасымалдарын жүзеге асыру талап- 
тарын сақтауға тиіс (егер бұл жағдайда мұндай тасымал-



дардың бағалары тасымалдау шығындарын өтемесе, онда тиісті 
өтеу дотациясы белгілену керек).

Клиенттің барлық тасымалдар түрлері бойынша қүқы қты қ 
жағдайы оған өзі мен тасымалдауш ының арасында жасалған 
ш арттың орындалуын талап ету, тасымалдау сапасының дең- 
ғейінің оның сертификатына сэйкестіғі туралы дауласу, келті- 
рілғен залалды, оған қоса уақыттың акшалай түрдеғі шығынын 
өтеуді талап ету мүмкіндіктерін (қүқықтарын) берумен сипат- 
талады.

Клиент сонымен қатар тасымалдаушымен жасалған шарт- 
тың талаптарын сақтауға міндетті. Сондай-ақ ол тасымалдау- 
шыға жүктің өз сертификатына сәйкестігін растайтын қүжатты 
беруге, тасымалдау ережелерін орындауға, жүктер мен теңдеме 
жүктерді тасымалдауға дайын күйде беруге тиіс.

К іре ақысы. Жүктерді, жолаушыларды жэне теңдеме жүкті 
тасымалдау үш ін кіре ақысы алынады. Егер тасымалдауш ылар 
габиғи монополиялар субъектісі болса, онда тасымалдау 
ақылары Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды 
реттеу жөніндегі агенттігімен, оның аумақтық органдарымен 
белгіленеді. Бірқатар жағдайларда тасымалдауш ылардың өздері 
де оздері жүзеге асыратын тасымалдауларға өз бетінш е тариф, 
баға белгілеуге, тараптардың келісімі бойынша тасымалдау 
акысын анықтауға қүқылы. О рталықтандырылып белгіленген 
тарифтер жүктерді, жолаушыларды жэне теңдеме жүктерді 
жалпы пайдаланыстағы көліктермен тасымалдау кезінде қол- 
данылады.

КР «Теміржол тасымалы туралы » Заңының 47 бабына сэйкес, 
жүк тасымалдау үшін ақы жүк тасымалданатын ең қысқа ара 
каш ықтыққа шағып алынады.

Ірі (үсақ) жэне салмағы ауыр жүктер тасымалданатын ең қыс- 
ка ара қаш ықтық нақ осындай жүктерге қатысты темір жолдар- 
дың техникалы қ мүмкіндіктері жэне өткізу қабілеті ескеріле 
отырып анықталады.

Тараптардың құқықтары мен міндеттері. Тараптардың 
қүқықтары мен міндеттерін қарастырайық (мысал ретінде жүк 
тасымалдау шартын аламыз). Жүк тасымалдау шартын орындау 
кезінде тасымалдаушы көлік қүралын тиісті жүкті тасымал-



дауға жарамды күйде беруге міндетті. Осылайша, тасымал- 
даушы белгілі бір жағдайда кажетті келік түрін өзі аныктайды. 
Көлік жүк қалдықтары мен қокыстан тазаланган, реквизиттері 
алынған, ал кажетті жағдайларда жуылған, залалсыздандырыл- 
ған күйде беріледі.

Жүк жөнелтуші жүкті бірқатар талаптарды сақтай отырып 
жөнелтуге (тасымалдауға) береді. Олардың бір бөлігі жалпы 
талаптар болып табылады жэне барлық тасымалдауларда қол- 
данылады. Ж алпы талаптар жүктің саны мен аталуына, оны 
салмағының, ыдысынын жэне орауышының аныкталуына 
қойылады. Сондай-ак олар маркалауға жэне күндылығын жария- 
лауға да катысты. Арнайы талаптар тасымалдауга қабылдана- 
тын жүктін немесе қандай да бір талаптар қойылатын көлік 
түрінің ерекше сипатымен байланысты.

Қазақстанда теміржол тасымалдары кеңінен тарағандыктан, 
тараптардын жүктерді теміржол арқылы жіберу жэне қабыл- 
дау кезінде пайда болатын қүқықтары мен міндеттерін қарас- 
тырайық.

Тасымалдаушы көлік қүралының берілгсні туралы жук 
жөнелтушіге алдын ала хабарлайды. М ысалы, станса жұмыскері 
вагондардың, контейнерлердің жүк артуға жүк жөнелтушінің 
есебінен берілетін уақыты туралы  жүк жонелтушіге вагондарды 
бергенге дейін екі сағаттан кешіктірмей хабарлайды.

М ұнай битумына, мұнай жүктерін құюга арналган цистер- 
налар мен бункерлік жартылай вагондарды шарт бойынша темір 
жол немесе жүк жөнелтуші жолдың есебінен, ал маманданды- 
рылған (жалпы желілік парк цистерналарынан баска) жалға 
алынған, жеке меншік цистерналарды жүк жонелтуші дайын- 
дайды.

Ж ылжымалы кұрамның жарамдылыгын анықтау жэне ком- 
мерциялык тұрғы да аталған жүкті тасымалдау үшін даярлау 
былай жүзеге асырылады:

Вагондар, егер тиеу жұмыстары жүк жөнелтушінің есе- 
бінен жүргізілсе —  жүк жөнелтушінің күшімен, немесе егср 
тиеу жұмыстары темір жол қаражатының есебінен жүргізілсе - 
темір жолдың күшімен даярланады;



Контейнерлер, цистерналар және бункерлік жартылай 
вагондар —  жүк жөнелтуш інің күшімен даярланады. Кіре беріс 
жолына жүк тиелген вагондар келген кезде темір жол олардың 
белгіленген жүк түрін тиеуге техникалық жарамдылыгын 
қосарлы операциялар тәртібімен анықтайды.

Вагондар мен автомобильдерге жүктер төмендегідей тиеледі 
жэне түсіріледі: а) жалпы пайдаланыстағы жерлерде темір 
жол арқылы, жүктерді тиеу жэне түсіру үшін темір жол жүк 
жөнелтушідсн, жүк қабылдаушыдан еркін тарифтер бойынша 
ақы алады; э) жүк жөнелтуші жэне жүк қабылдаушы жалпы 
пайдаланыстағы емес, сондай-ақ жалпы пайдаланыстағы 
жерлерде қауіпті жэне тез бүзылатын жүктерді, ш икі мал өнім- 
дерін, ауыр салмақты (бір жерде 0,5 тоннадан астам) жэне үсақ 
жүктерді, қүйылып, үгітіліп жэне үйіліп тасымалданатын 
жүктерді, мамандандырылған қозғалмалы қүраммен жэне жүк 
жөнелтушілер мен жүк қабылдаушылардың жолсапарларының 
ілесуімен жөнелтілуге тиіс жүктерді тиейді жэне түсіреді.

Осылайша, аталған жүк түрлерін дүрыс тиеумен байла- 
нысты тэуекелдер тікелей жүк жөнелтушілерге жэне жүк қабыл- 
даушыларға жүктеледі.

Жүктерді тиеуге, бекітуге жэне тасымалдауга қажетті күрыл- 
ғылармен жэне материалдармен қамтамасыз ету міндеті жүк 
жөнелтушілерге жүктеледі. Кейбір тасымалдау саймандарын 
(нанға жэне көкөніске арналған тақталарды) жэне пакеттеп өрау 
күралдарын (түғырыктарды, тартуға немесе котеруге арналған 
арқандарды, вагондарды тіркеуге арналған қүралдарды) темір 
жол тиісті ақыны ондіріп ала отырып, ш арттың талаптарына сай 
үсына алады. Бүл күрылғылар мен материалдарды тиеу кезінде 
жэне түсіргенде шешіп алу кезінде тиеу мен түсіру жүмыстары- 
ның кімнің қаражатының есебінен жүргізіліп ж атканына қарай 
жүк жөнелтуші, жүк кабылдаушы немесе темір жол орнатады.

Орнатылған қүрылғылар жөнінде жүк жөнелтуші жүккұ- 
жатта көрсетеді. Бүл кейіннен (дау туындаған жағдайда) жүк 
жәнелтуш інің тиеу бойынша оз міндеттерін лайықты орындау 
дэрежесін бағалауға мүмкіндік береді. Қ ұрылғылардың (темір 
жол берген қүрылғылардан басқа) техникалы қ күйі үшін 
жауапкершілік жүк жонелтушілерге жүктеледі.



салынуы мүмкін. Бүл туралы Қазақстан Республикасы Үкіме- 
тіне хабар беріледі. Стихиялык апаттар, пойыз апаттары, көлік 
коммуникацияларын эдейі блокадалау орын алған жағдайда, 
сондай-ак карантин жарияланса, жүк тиеу темір жол бастығының 
бүйрығымен уақытша шектелуі немесе тоқтатылуы мүмкін.

Ол туралы көлік жэне коммуникациялар министріне мэлім- 
деме жасалады, ол белғілі-бір темір жол бөлімдеріндеғі 
пойыздардың тиелу жэне қозғалу мерзімдерінің шектерін бел- 
ғілейді. Аталған мерзім туралы барлық темір жол бастықтарына 
хабарланады.

М үндай жағдайлардың болуы тасымалдауш ыны тасымал- 
дау бойынша міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше 
орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатуға неғіз бола 
алады. Тиеудің шектелуіне немесе тыйым салынуына байла- 
нысты толық тиелмей калған вагондар келесі мерзімдерде 
толтырылады

Темір жол тасымалдауларында жүктерді жеткізу мекен- 
жайын ауыстыру мүмкіндігі беріледі. Ж еткізу мекенжайын 
ауыстыру деп жүк кабылдаушының немесе тасымалдауға 
кабылданған жүкті жеткізу бекетінің озгеруін айтады. 
Ж еткізу мекенжайын темір жол жүк жөнелтушінің немесе жүк 
қабылдаушының арызы бойынша өзгертеді. Өзгерту туралы 
арыз берген үйым осы озгертудің салдары үшін бастапқы 
адресаттың алдында жауапты болып табылады жэне жүк 
жөнелтушінің, бастапқы жэне нақты жүк жөнелтушінің ара- 
сындағы есеп айырысуларды реттеуге міндетті.

Тасымалдаушының келесі міндеті оган тапсырылган жүкті 
белгіленген мерзімде жеткізу болып табылады. Жүктерді темір- 
жол арқылы тасымалдау шартында жүк жеткізу мерзімдері басқа 
шарттардағыдай ерікті түрде белгіленбей, орталықтандырыл- 
ган жүйе бойынша аныкталады. Бүның себебі, тасымалдау- 
шының жүкті жеткізу міндетін орындауы тараптардың қалауы- 
на ғана емес, тасымалдау жүзеге асырылатын жағдайларга да 
(жолдың әткізу қабілетіне, пойыздардың белгіленген қозгалыс 
жылдамдығына, жолдағы аялдамалардын саны мен уақытына 
жэне т.б.) байланысты.



Жүк теміржол күралдарымен тиісті стансаға түсірілген 
немесе жүк тиелген вагон, контейнер жүк қабылдаушының 
күралдарымен белгіленген жеткізу мерзімі аякталғанға дейін 
түсіруге берілген жағдайда уакыты нда жеткізілген болып 
есептеледі. Жүк тасымалдаудын баска түрлері бойынша мерзімі 
заң арқылы белгіленбеуі мүмкін, мүндай жағдайларда тараптар 
оны шартта көздеуге қүқылы. Егер жүкті, жолаушыны немесе 
теңдеме жүкті жеткізу мерзімі белгіленбесе жэне тараптар бүл 
мерзімді шартта көздемеген болса, жеткізу кисынды мерзімде 
жүргізілуі тиіс (ҚР АК 698 б.).

Егер жүгі түсірілетін вагондар, контейнерлер түсіру алаңы 
бос болмағандықтан немесе жүк қабылдаушыға не оның атынан 
әрекет етуш і көлік-экспедициялық кэсіпорынға байланысты 
себептермен кешіксе, жэне соған катысты жалпы нысанда акт 
рэсімделсе, жүк, егер ол тиісті стансаға белгіленген жеткізу 
мерзімі аяқталғанға дейін келіп жеткен болса, уақытында жет- 
кізілген болып есептеледі.

Ж үктің келгені туралы  темір жол жүк кабылдауш ыға жүк 
келіп жеткеннен кейінгі 12 сагаттың ішінде хабарлауға тиіс. 
Сонымен қатар жүк қабылдауш ыға вагондардың, контейнер- 
лердің жүгін жүк қабылдаушының күралдарымен түсіруге беру 
уақыты туралы олардың жүгін түсіру уақытына дейінгі екі 
сағаттан кешіктірмей хабар береді.

Кейбір жагдайларда жүк жөнелтуш іге мүндай мағлүмат 
шарт бойынша темір жол арқылы беріледі. Темір жол жүк 
кабылдаушыға жүктің келіп жеткені туралы хабарламаған 
жағдайда жүк кабылдаушы вагондар мен контейнерлердің тү- 
рып қалуы үшін жауапты болмайды жәнс жүктсрдің келіп жет- 
кені туралы хабарлама жіберілгенге дейін жүктерді сақтағаны 
үшін акы төлеуден босатылады.

Тасымалдаушы жүкті ж үкқүж атта көрсетілген жүк қабыл- 
дауш ыға беруге міндетті, соңғысы, өз кезегінде, аталған тасы- 
малдау бойынша барлық тиісті төлемдерді төлеуге тиіс.

Жүкті қабылдау кезінде жүк қабылдаушы бүл туралы жол 
ведомосына қол қояды. Жүктерді жүк қабылдаушы уэкілдік 
еткен адамға беруге рүқсат беріледі.



Егер қабылдаушының мекенжайына жеткізілуі шартта, келі- 
сімде көзделмеген жүк, сондай-ақ аталуы теміржол жүккұжа- 
тына сай келмейтін жүк келіп жетсе, жүк қабылдаушы оны 
жауапты сақтауга қабылдауға міндетті.

Жүк жалпы пайдаланыстағы орындарда қабылданса, жүк 
кабылдаушы оның мекенжайына келіп жеткен жүкті қабыл- 
дап, стансадан алып кетуге міндетті. Жүктің сапасы оны 
бұзылғандыктан немесе бүлінгендіктен пайдалану мүмкіндігі 
толықтай немесе жартылай жойылу салдарынан өзгерген болса, 
жүк қабылдаушы жүкті қабылдаудан бас тартуга құқылы. 
Келіп жеткен жүктер жеткізу стансасында 24 сагат бойы акысыз 
сақталады. Аталған мерзім жүк немесе контейнер темір жол- 
дың кұралдарымен босатылган күнгі немесе жүк жүк 
қабылдаушының қүралдарымен түсіруге берілген күнгі сағат 
24.00-ден басталады.

ҚР «Теміржол көліктері туралы» Заңынын 79-1 бабына 
сэйкес, егер жүк кабылдаушылар жүкті уакытында түсірмеген 
(босатпаған) жағдайда тасымалдаушы технологиялық түсіру 
уакытынан артық 24 сагатқа кешіктірілген вагондар мен 
контейнерлерді пайдаланганы үшін акыны 10 еседен аргық емес 
молшерге көбейтуге құқылы.

Көбінесе темір жол жүкті беру кезінде оның күйін тексермейді. 
Жеткізу стансасында, егер ол үшін заңда белгіленген негіздер 
бар болса, мысалы жүктің кем шыгуы, бұзылуы, закымдалуы 
шамаланса, онда жүктің күйі, салмағы мен саны тексеріледі.

Айталық, жүк бұзылған вагонмен, контейнермен немесе плом- 
балары зақымдалған не бағыттас стансалардың пломбаларымен 
пломбаланган вагонмен, контейнермен келіп жеткен, жүк 
ашык қозгалмалы құраммен немесе кемдігі, бұзылғандығы не 
зақымдалганы байқалып, пломбасыз жабық вагондармен жеткен 
делік.

Егер тез бұзылатын жүк жеткізу мерзімі немесе температура- 
лық режимі бұзылған рефрижераторлык вагондармен келіп жет- 
кен болса, ол жүкті бұзылган деп табуға негіз бар. Болашакта жүк 
кабылдаушы тарапынан жасалуы мүмкін шағымдардың алдын 
алу үшін белгіленген шара ретінде жүктің санын тексеру шарасы 
жүк темір жолмен жалпы пайдаланыстағы орындарға түсірілген 
жагдайда қабылданады.



М ұндай жағдайда тексеру жүкті кабылдау-тапсыру шарасы 
түрінде жүргізіледі. Бұл шара барысында жүк кабылдаушы 
жүктің түсірілу жерінде тасымалдауш ыға байланысты емес 
себептермен жойылу немесе бұзылу қауіпі бар болгандықтан оны 
жөнелтіп жіберу үшін өзіне байланысты шаралардың барлығын 
кабылдауға тиіс.

Жүкті өлшеген кезде салмағы жүкті алып жүру құжаттарын- 
да көрсетілғен салмағынан төмен болып шықса жэне арасындагы 
айы рмаш ылы қ табиғи азаю нормасы мен нетто салмағын 
анықтау кезіндегі шекті (рүқсат етілген) айырмадан аспаса, 
жүктің салмағы алып жүру құжаттарындағы салмаққа сәйкес 
болып есептеледі. Салмағы артық болып шыққан жағдайда нетто 
салмағын анықтаудағы рұқсат етілетін айырма пайызы есепке 
алынады.

Жүкті беру кезінде оның салмағы оны тиеу кезінде колданы- 
латын эдіспен тексеріледі. Яғни, салмағы шартты түрде анық- 
талуы мүмкін. А лайда егер темір жолдың жеткізу стансасында 
жэне жүк қабылдауш ыда таразы жоқ болса, онда үйінді немесе 
үйме түрінде тасымалданатын жүктер салмағы тексерілмей 
беріледі.

Жүкті тексеру темір жолдың міндеті болып табылмаған 
жағдайда, ол ж үктің  салмагын, орындардың санын, жүктің 
күйін шарт негізінде тексеруге қатыса алады. Бұл жағдайда еркін 
тарифтер бойынша ақы алынады.

Беру кезінде немесе жүру жолында жүктін кемдігі, бүзыл- 
гандығы немесе зақымданғандығы аныкталған жағдайдағы ке- 
лесі әрекет ж үктің  іс жүзіндегі кемдіғінің, бұзылғандыгы ның 
немесе зақымданғандыгының мөлшерін анықтау болып табы- 
лады (бұл коммерңиялық актіде белгіленген).

Сараптама жүргізу қажетті туындаған жағдайда темір жол 
өз бастамасы немесе жүк кабылдаушының талабы бойынша 
сарапшыны немесе тиісті маманды шақырады.

Жүк қабылдаушы темір жолға босаған вагондарды (кон- 
тейнерлерді) тапсы руға міндетті. Вағондарды кабылдау-тапсы- 
румеп байланысты міндеттер гараптарға бөліп жүктеледі. Соны- 
мен қатар вагондардың ішкі жэне сыртқы беттері тазартылы п, 
шешіп алынбайтын инвентарлық бекіту құралдары ның (оның



ішінде гурникеттердің) техникалық жағдайы калыпка келті- 
ріледі. Бұл міндет жүкті түсіретін үйымға жүктеледі. Вагон- 
дарды тазарту жэне рсквизиттерді алу міндеті жүк кабылдау- 
шыға жүктелғен жағдайда темір жол тиісінш е тазартылмаған 
вағондарды кабылдамауға құқылы.

Ж үк тасымалдау үшіи есеп айырысу тәртібі. Жүк жөнел- 
туш і немесе жүк қабылдаушы шартқа сәйкес тасымалдаушы- 
ның көрсеткен қызметінің ақысын төлеуғе тиіс. Толенуғе тиіс 
ақыны толеушілер қолма-қол ақшамен, чектерді қолданып 
қолма-қолсыз есеп айырысу жолымен, төлем тапсырмаларының 
комеғімен төлейді.

Белгіленген жүк қабылдаушылар мен жүк жөнелтушілер 
үшін баска есеп айырысу түрлері қарастырылуы мүмкін. Бұл 
жағдайда есеп айырысулар тәртібін несиелік жэне есеп айырысу 
қатынастарын реттейтін заңды басш ылыққа алатын Көлік жэне 
көммуникациялар министрліғі белгілейді.

Әдетте, алып жүру төлемдерін төлеушілер жүк стансадан 
женелтілген сэттен бастап төлей бастайды. Алып жүру төлем- 
дерінің төленбей қалған боліғі тасымалдаушының есебіне жүк 
тиісті пунктке жеткен кезде аударылады. Сондай-ақ артық 
төленген сомалар кайтарылуы мүмкін.

ҚР «Теміржол көліктері туралы» Заңының 74 б. 2 т. сэйкес, 
тасымалдаушыға голенуі тиіс телемдер кешіктірілген жағдайда 
ботен адамның ақша қаражаттарын заңсыз пайдаланғаны үшін 
жауапксршілік молшерінде ҚР АК белгіленген тұраксыздык 
айыбы өндіпіп алынады (353 б.). Яғни, тұраксыздык айыбы ҚР 
'  .шқ Оанкі белгілеген қайта қаржыландыру мөлшерлемесі 
мөлшерінде әндіріп алынады.

Жүк жөнелтілгенге дейінгі есеп айырысулар кезінде төлемдерді 
төлеу мерзімі жүкті тасьтмалдауға қабылдау күнімен, ал жеткізу 
пунктінде есеп айырыеу кезінде —  алып жүру құжатында кор- 
сетілген кабылдауш ыға жүк беру күнімен анықталады. Алып 
жүру құж аттарының кем жэне артық сөмалары бөйынша есеп 
айырысулар мерзімдері тараптардың бірінің шөт беру күнімен 
анықталады.

Заңда (ҚР АК 699 б.) жүк жөнелтушінің (басқа адамның) жүк- 
ке билік ету кұқығы қарастырылған. Жүк жөнелтуші немесе



ж үкке тауарүйлестіру қүж агы ны ң иесі тасымалдауш ыдан тасы- 
малдауды тоқтатуды немесе ж үкті кайтаруды талап етуі, не 
болмаеа жүкке катысты басқа өкім беруі мүмкін.

Тасымалдаушы мүндай жагдайда жасалған тасымалдау үшін 
акының толенуін, сондай-ақ жасалған өкіммен байланысты 
басқа да шығындардың өтелуін талап етуге қүқылы.

Жүк қабылдаушы жүкті қабылдау міндеттерін орындаудан 
жалтарған жағдайда, тасымалдауш ы жүк келіп жеткен күннен 
бастап 7 тэуліктің (тез бұзылатын, кауіпті жүктерге катысты -
2 тэуліктің) ішінде жүк жөнелтуш іге жүкке билік ету қажеттігі 
туралы хабарлауга тиіс. Жүк жөнелтуші жүкке осындай хабар- 
лама жеткен күннен бастап 4 тэуліктің  (тез бұзылатын, қауіпті 
ж үктерге қатысты -  - 2 тэуліктің) іш інде билік етуге міндетті.

Жүк жөнелтуші тез бұзылатын ж үкке қалай билік ету керек- 
тігі туралы нүсқау бсрмесе жэне ж үктің  сақталуы оның бұзылу- 
ына алып келуі мүмкін болса, тасымалдауш ы жүкті сатуга 
құқылы. Тез бұзылатын жүкті сатудан түскен сомадан тасы- 
малдауш ыға тиесілі төлемдерді шегеріп тастағаннан кейін кал- 
ған сома депозиттің талапгарымен жүк жөнелтуші үшін но- 
тариустың атына аударылуға тиіс.

Жүк жонелтуші жүкке билік ету нұсқауларын бергснге дейін 
тасымалдауш ының жүкті жүк қабылдауш ыға беру құкыгы 
сақталады. Жүк жөнелтуші жогарыда корсетілген мерзім ішінде 
жүкке билік етуге катысты ешқандай нүсқау бермеген жагдайда, 
тасымалдаушы жүкті жүк жөнелтуш іге соның есебінен қайгаруға 
кұқылы.

§ 2. Жолаушы мен жүк тасымалдау шарты 
және тасымалдау шарттарының басқа да түрлері

Жолаушы тасымалдау шарты бойынш а тасымалдаушы жо- 
лаушыны баратын мекеніне, ал жолаушы жүк тапсырған жаг- 
дайда жүкті де апаратын мекенге жеткізуді жэне оны жүкті алуга 
күқық берілген адамга беруге міндеттенеді; жолаушы жолына, 
ал жүк тапсырылган жагдайда —  жүгін алып баруға ақы төлеуге 
міндеттенеді.



Жолаушылар мен жүк тасымалдау шартынын нысаны 
жазбаша болады. Ол, сәйкесінше жол жүру билетімен жэне жүк 
түбіртегімен рәсімделеді. Аталған күжаттарда шарттың маңызды 
талаптары көрсетіледі. Ж олаушыларды тасымалдау шарттары, 
негізінен, бір реттік болып табылады, жэне олар белгілі бір көлік 
түрімен бір рет жүру максатында жасалады.

Тасымалдаулар кала жэне кала маңына жүретін көліктермен 
жүзеге асырылған жағдайларда тасымалдаушы үйым жолаушы- 
ны тасымалдайтын мерзімге (көбінесе айға) жасалатын тасы- 
малдау шарттары да қолданылады. М үндай шарттар жеке сипатта 
болуы да мүмкін. М ысалы, аталған шарттар тасымалдаушы 
белгілі-бір жолаушылар тобын жеңілдікпен тасымалдаған жағ- 
дайда қолданыла алады.

Бір реттік жолаушы билеті жеке бір жолаушыға да, жо- 
лаушылар тобына да берілуі мүмкін. Бұл жағдайда жасалатын 
шарт жеке сипаттағы шарт болып есептелмейді, бірақ тасымал- 
дау басталғаннан кейін ол билет бойынша жол жүре бастаған 
адамға, адамдар тобына қатысты ғана жарамды болып табылады.

Әрбір жолаушының жол жүру билеті болуға тиіс, тасымал- 
даушы жолаушы көрсеткен тиісті пунктке дейін оның сатылуын 
қамтамасыз етуге міндетті (корсетілген пунктпен қатынас бар 
болса). Егер жолаушы жол жүру кұжаттарын жоғалтса немесе 
бүлдірсе, олар қайта жаңартылмайды, жэне олар үшін төленген 
ақша да қайтарылмайды.

Жолаушыларды темір жолмен тасымалдау кезінде пайдала- 
нылатын пойыз түрінін маңызы үлкен. Атап айтканда, жыл- 
дамдығына карай пойыздар (соған сэйкес, тасымалдаулар да) 
шапшаң, жүрдек жэне жолаушылар пойыздары болып бөлінеді.

Тараптардың құқықтары мен міндеттері жалпы түрде Аза- 
маттық кодексте анықталған, ал ҚР «Көлік туралы» Заңында 
олар егжей-тегжейлі қарастырылған. Ж олаушыларды жекелеген 
көлік түрлерімен тасымалдау туралы белгілі бір жолаушылар 
тасымалдарын реттейтін нормативтік актілерде нақты анықтама 
берілген. Алайда жалпы алғанда олардың нормалары аталған 
заңның нормаларына ұксас келеді.

Тасымалдау ш артының жария сипаты жолаушы тасымалдау 
шарты үшін ерекше нақгыланған. Оған кез келген колік түріне



жэне жолаушылар тасымалдау үшін аш ылған кез келген бағыт 
бойынша билет алу күкығы берілғен. Ж асалған шарт бойынша 
жолаушы келік қүралынан билетке сәйкес орын алуға қүқылы. 
Бүл орынның катеғориясына да, көлік қүралындағы  нақты орын- 
ға да қатысты.

Ж олаушылардың қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін тіке- 
лей тасымалдау жағдайлары ғана емес, қажетті инфрақүры- 
лымның, тиісті көмекші қызмет көрсетудің бар болуы маңызды.

Осыған қатысты талаптар толығырақ Қазақстан Республи- 
касы Көлік жэне коммуникациялар министрінің 2004 жылдың 
18 наурызындағы №122-1 Бүйрығымен бекітілғен Қазақстан 
Республикасының теміржол коліктерімен жолаушы, ж үк жэне 
теңдеме жүк тасымалдау ережелерінде 1 белгіленген.

Сонымен қатар, қазіргі кезде Қазакстан Республикасы Ке- 
лік жэне коммуникациялар министрінің 2004 ж ы лды ң 10 
наурызындағы №113-1 Бүйрыгымен бекітілген Ж олаушылар 
мен жүктерді автомобиль көліктерімен тасымалдау ережелері2, 
Қазақстан Республикасы Колік жэне коммуникациялар ми- 
нистрінің 2010 жылдың 7 казанындағы № 448 Ж олаушыларды, 
жүктерді жэне теңдеме жүктерді әуе көліктерімен тасымалдау 
ережелері3 эрекет етеді. Ж олаушылар мен жүктердің су көлік- 
терімен тасымалдануы Қазақстан Республикасы Көлік жэне 
коммуникациялар министрінің 2004 жылдың 6 шілдесіндегі 
«Қазакстан Республикасының теңіз коліктерімен жолаушыларды 
жэне жүктерді тасымалдау саласындағы нормативтік күқықтық 
актілерді бекіту туралы » №254-1 Бүйрығымен бекітілген 
Қазакстан Республикасының теңіз көліктерімен жолаушыларды 
жэне теңдеме жүктерді тасымалдау ережелерімен4 реттеледі.

Бір айта кететіні, жолаушылар мен теңдемс жүктерді 
тасымалдау талаптары, эсіресе, темір жол тасымалдары үшін 
толығырақ қойылған. Темір жол тасымалдары үшін белгіленген 
ережелерге үқсас ережелер басқа тасымалдау түрлері үшін де 
бекітілген. Сондықтан осы жүмыстың шеңберінде, негізінен,

1 «Заң» Мәліметтер базасы: Колік болімі.
2 «Заң» Мәлімет базасы: Көлік болімі.
1 «Казахстанская правда», 15.12.2010 ж.. №339-340 (26400-26401).
4 ҚР Нормативтік актілер бюллетені, 2005 ж., №14, 84 б.



жолаушылар мен теңдеме жүктерді тасымалдау қарастырылған 
кезде кажет болған жерлерде жолаушылар мен жүктердің 
баска көлік түрлерімен тасымалдаудың реттелуіне арналған 
нормативтік актілерғе де сілтеме жасалатын болады.

Ж олаушыларды тасымалдау ш артының қорытындысын 
қарастырайық. Ж олаушылар пойыздарына жүру құжаттары 
(билеттері) АБЖ (автоматтандырылған басқару жүйесі) терми- 
налы арқылы немесе қол технолоғиялары бойынша рәсімделеді.

Қазірғі кезде жол жүру құжаттары (билеттері) билет касса- 
ларында және/немесе электрондык сату жүйелері арқылы 
сатылады. Жол жүру құжаттары (билеттері) жолаушының талап 
ету жері бойынша қосымша ақы үшін жеткізіледі.

Билет сататын кассалардың жұмыс уақытын вокзал (станса) 
бастығы жертілікті жағдайларға қарай белгілейді. Билет сата- 
тын кассалардың жұмыс тэргібін вокзал (станса) бастығы 
пойыздардың қозғалыс кестесіне қарай бекітеді. Өз кезегінде, 
бұл уақыт аралықтарына эсер етеді. Сол уақыт аралықтарының 
шеңберінде жолаушыларды тасымалдау шарты жасалуы мүмкін. 
Бұл заңды тұлғалармен кұқықтық қатынастарға кірудің жалпы 
срежелеріне сай емес, себебі заңдык маңызы бар эрексттер 
ұйымның жұмыс уақыты шеңберіндегі кез келген сэтте жасалуы 
мүмкін.

Билет кассалары тэулігіне 50 жэне одан астам жүру құжаттары 
(билеттері) сатылатын барлық стансалар мен вокзалдарда жұмыс 
істеу керек. Жолаушылар ағымы тэулігіне 50 жолаушыға жет- 
пейтін стансалар мен аялдау пункттсрінде билет кассаларын 
ашу туралы мэселені тасымалдаушы өз бетінше шешеді. 
Сэйкесінше, егер жолаушыны электронды эдіспен тасымалдау 
шартын жасасу мүмкіндігі жол болса, кейбір жағдайларда 
шарт жасасатын жерді біржақты жолмен тасымалдаушы тарап 
анықтайды. Билеттерге, оларды рәсімдеу тэртібімен койылатын 
талаптар Жолаушылар мен теңдеме жүктерді теміржол көлік- 
терімен тасымалдау ережелерінің 9-49 тармақшасында егжей- 
тегжейлі қарастырылған. Аталған Ережелердің 33-1 тармағы 
үлкен қызығуш ылық тудырады. Бұл 33-1 тармақтың тасымал- 
дау шартының нысанына қойылатын талаптар мен шарттар 
туралы түсінік қалыптастыруға мүмкіндік береді.



Ж олауш ылар мен теңдеме жүктерді тасымалдау ережелері- 
нің аталған пунктіне сәйкес, «электронды жол жүру кұжаты» —  
бұл жолаушыларды темір жолмен тасымалдау туралы  мәлімет- 
тер төмендегі ақпарат енгізілген электронды-сандық нысанда 
берілген жолаушыларды тасымалдау шартын куэландыру үшін 
колданылатын қүжат:

1) Тапсырыстың күні мен уакыты;
2) Пойыздың нөмірі;
3) Ж өнелту жэне жеткізу стансасы;
4) Пойыздың ж үретін күні мен уақыты;
5) Вагонның нөмірі мен типі;
6) Вагондағы орынның нөмірі;
7) Тасымалдауш ының СТН (БЖ К бар болған жағдайда);
8) Купедегі белгісі (егер қолданылатын болса эйелдер, ерлер 

немесе аралас купесі);
9) Ж олаушы туралы  мағлұматтар - аты, экесінің аты, тегі 

(немесе аты-жөнінің бас эріптері), жеке басын куэландыратын 
қүжаттың атауы, сериясы жэне нөмірі;

10) Тариф (билет, плацкарта);
11) Тасымалдаудың нәтижелі бағасы;
12) Төлеу түрі;
13) А лымдар (егер қолданылса);
14) «электронды билетке» берілген тапсырысты сэйкестен- 

діруші.
Ж олаушыларды тасымалдаудың мазмүнын қарастырайық. 

Ж олаушылар тасымалы жолаушыларды отырғызу жэне түсіру 
үшін аш ық барлык теміржол стансаларының жэне аялдама 
пункттары ны ң арасында жүзеге асырылады. Аталған норма жо- 
лауш ының ж үруге құқығын сипаттайды.

Ж олауш ылар пойызына отырар кезде жолаушы тиісті 
жолмен рэсімделген жол жүру құжатын (билетін) жэне жеке 
басын куэландыратын құжатын көрсетуге міндетті. Жол жүру 
кұж аттарының тасымалдауш ының жұмыскерлерінің кінэсінен 
кате рәсімделуі жолаушының жол жүруіне кедергі жасамайды.

Ж олауш ының өзіне жол жүргенге дейін жол жүру кұжатын- 
дағы мәліметтерінің дұрыстығын тексеру міндеті жүктеледі. 
Егер жолауш ының тегі көрсетілген жол жүру құжатындағы
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(билеттегі) текпен еай болмаған, жол жүру құжатындағы 
(билетіндегі) тегі өзгертілген (түзетілген) жағдайда жолаушыға 
пойызға отыруға рұқсат етілмейді. М үндай жол жүру күжаг- 
тары (билеттері) бойынша ақша Ж олаушылар мен теңдеме 
жүктерді тасымалдау ережелерімен анықталатын жағдайларда 
жэне тэртіппен кайтарылады.

Әрбір жолаушының жолаушыларға арналған вагоннан бір 
орын алуға құқығы бар. Ж олаушының өтініші бойынша, бос 
орындар бар болған жағдайда ұйықтайтын жэне купеленген 
вагондардан болек купе берілуі мүмкін. Бұл жағдайда жолаушы 
купедегі барлык орындар үшін толық тариф бойынша жол жүру 
ақысын төлеуге міндетті.

Ж еңілдікке құқығы бар жэне ауысып отырып жол жүретін 
жолаушыға жол жүру құжатын рәсімдеу кезінде бірінші жүру 
стансаның билет кассирі жеңілдігі бар (ақысыз) жол жүру 
құжатына (билетіне) бұл жолаушынын жүру бағытын толық 
жүретіні туралы белгі қояды. Бұл құжатқа (билетке) ауысып 
отыру пункті (стансасы) ескеріліп, бірінші жэне соңғы стансалар 
корсетіледі.

Жүру жолы жолаушылар пойыздарының үш реттен артық 
ауыспайтын бағыт бойынша жүретін жолының ең кыска бағы- 
тына қарай рэсімделеді. Ауысып отыру пунктінде эрі қарай жүру 
жолына ақысыз жол жүру кұжаты ауысып отыру пунктіне дейін 
қолданылған ақысыз жол жүру құжатының орнына рәсімделеді.

Сонымен катар жолаушының жүретін жолы міндетті түрде 
жол жүру құжатында көрсетілген стансадан басталу керек. 
Сондықтан, егер жолаушының жонелу стансасына келмеуінің 
себебінен онымен жасалған шарт бұзылып, билет баска 
жолаушыга рэсімделсе, онда жолаушының жүру багытындағы 
басқа стансаларда орын беру туралы талабы заңсыз болып 
есептеледі.

Ж олаушының барлығының жол жүру құжаты (билет, онын 
ішінде абонементтік билет) бар болу керек. Ол құжатты (билетті) 
жолаушы жолдың соңына дейін сақтап, бақылаушы тұлғалардың 
талабы бойынша көрсетуге міндетті. Бұған жол жүру құжаты 
вагонның жолсерігінде сақталатын жағдайлар жатпайды. Сон- 
дай-ақ жолаушылар оларға Теміржол тасымалдауларынын



срсжелерімен койылатын талаптарды сақтауга міндетті. Жолау- 
ш ының жол жүру қүжаттарын басқа адамдарға жол жүру үшін 
беруге қүқыгы жоқ.

Ж олаушыларды вагонга отыргызу кезінде вагон жолсерігі жол 
жүру күжатында көрсетілген мэліметтердің жолауш ының жеке 
басын куэландыратын қүжаттагы мэліметтермен сәйкестігін, 
сондай-ақ қол ж үгінің белгіленген нормаға, өлшемге сэйксстігін 
тексеруге қүқылы.

Вагонга отыргызу кезінде жолсерік жолауш ыларға жол жүру 
күжаттарын шыгарып салып отыргандарда үмытып кетпеуін 
ескертуге міндетті.

Жүру жолында жолсерік билетсіз жолаушыларга жол жүруге 
рұксат бермеуге қүкылы. Сонымен қатар қол жүгі белгіленген 
нормадан аспау керек. Бүл талап қол жүгінің салмағы на да, 
өлшеміне де қатысты.

Ж олауш ының жөнелу стансасынан басқа барлық стансаларда 
пойыздың кез келген вагонына кіруге қүқыгы бар. Ж олсеріктер 
жолауиіыларға жол жүру құжатына көрсетілген вагонына отуге 
комек көрсетуге міндетті.

Бұл жагдайда пойыздар (ауданаралық жәнс ішкі қатынас 
пойыздарынан басқа) мен вагондарда (жалпы қатты орындықты 
вагондардан баска) барлык түрдегі жол жүру кұжатгары, жылдық 
кызметтік жэне талондық билеттер, сондай-ақ «слипа» бакылау 
купоны сапардың соңына дейін вагон жолсерігінде қалады.

Жолаушы пойыздарында жүру кезінде (халықаралык жэнс 
облысарралык катынастар пойыздарында) жолаушы вагоннан 
өзінің жол жүру қүжаттарында көрсетілген орнын алады. Егер 
билет аралык стансадан сатып алынган болса, вагондагы орын- 
ның нөмірі көрсетілмейді.

Жол жүру барысында орындар босаса немесе бос орындар бар 
болса, оларга жолаушылар вагон жолсеріктерінің рұқсатымен 
гана отыра алады. Томенгі орындар, ең алдымен, балалы әйел- 
дерге, мүгедектерге, науқас жэне қарт жолауш ыларға беріледі.

Вагон жолсеріктері жолаушыларға тиісті пунктіне 30 минут- 
ган кешіктірмей ескертуге міндетті. Егер жолсерік осы міндетін 
орындамаса жэне сол себептен жолаушы озінің стансасынан 
отіп кетсе, пойыз бастыгы (механик-бригадир) оз қолын қойып



акт жазады. Актіге сондай-ак вагон жолсерігі мен жолаушы кол 
кояды. Актінің пойыз құрастырылған теміржол көлігі ұйымы- 
ның мөртаңбасы койылу керек.

Актіде жолаушының тегі, жол жүру құжатының нөмірі, 
пойыздың, вагонның нөмірі, пойыздың жүру бағыты, жолаушы- 
ның нақты түсірілетін стансасы көрсетіледі. Бұл акт жолаушыға 
тиісті стансасына ақысыз қайту құқығын береді.

Егер жолаушы пойыздан қалып қалса, ол бұл туралы станса 
бастығына (немесе басқа уэкілдік берілген адамға) хабарлауга 
тиіс.

Егер пойыздан қалып кеткен жолаушының вагонда қол жүгі 
және/немесе билеті қалып кетсе, вокзал бастыгы бұл туралы дереу 
пойыздың бағыты бойынша сн жакын маңдағы вокзал бастыгына 
хабарлауға міндетті.

Вокзал бастығы мұндай хабарлама алғаннан кейін пойыз 
бастығымен (механик-бригадирмен) бірге қалып кеткен жолау- 
шының қол жүгін және/немесе билетін алу жэне сактау шарала- 
рын қабылдауга тиіс.

Жолаушылар пойызынын бастығы (механик-бригадирі) 
оларды стансага (вокзалға) тапсырып, қол жүгінің және/немесе 
жол жүру құжатының (билеттің) атауы мен санын, қалдырылған 
орнына көрсете отырып акт жазуға міндетті.

Актіге пойыз бастығы (механик-бригадирі), вагон жолсерігі 
жэне екі жолаушы қол қою керек. Актіге пойыз ұйымдастырыл- 
ған теміржол көлігі ұйымының мөртаңбасы басылады.

Жолаушылар мен теңдеме жүктерді тасымалдау ережелерінің 
67 т. жол жүру құжаттарын бірқатар негіздер бойынша қайта 
рәсімдеуге (шын мәнісінде, тасымалдау шартының мерзімін 
өзгертуге) рұқсат береді. Атап айтқанда, ол үшін пойыз нөмірінің 
ауысуы, пойыз категориясының ауысуы (шапшаң немесе жолау- 
шы пойызы), вагон типінің жоғарғы типке ауысуы жэне т.б. себеп 
болуы мүмкін.

Ж олаушылар жол жүру кұжатының жоғалуына байланысты 
тэуекелдерді барлығын өз мойындарына алады. М ұндай жағ- 
дайларда жолаушы жүру құқығынан да, жол ақысы үшін төлеген 
акшасын қайтару мүмкіндігінен де айырылады.



Жолаушылар мен теңдеме жүктерді тасымалдау ережеле- 
рінің 70 тармағында жолаушыға жасауға тыйым салынған 
әрскеттер келтірілген. Ж алпы, жолауш ыға тасымалдаумен байла- 
нысты міндеттер жүктеледі.

М ысалы, егер жолаушы мас, науқас болғандықтан басқа 
жолаушыларға ыңғайсыздык туғы зса, олардың қатысуымен 
тасымалдау қатынастары тоқтатылуы мүмкін. Ж олаушы басқа 
жолаушыларға ыңғайсыздық келтіретіндей науқас болса, ол 
жолаушыға бөлек орын беру мүмкіндігі жоқ болған жағдайда 
тасымалдау қатынастары тоқтатыла алады.

Жолаушы билет бойынш а төлеген жайлылык деңгейіне сэйкес 
пойызбен жүру күқы ғы на ие. Ережелерде отыратын орындары 
қатты жалпы вагондарда, жататын орындары қатты плаңкарта 
вагондарында, жататын орындары катты 4 орындық плаңкарта 
вагондарында, томенгі жэне астыңғы жүмсақ жататын орындары 
бар 2 орындык купелі вагондарда, отыратын креслолары 
жүмсақ 4 орындық кугіелерде жэне т.б. жүру мүмкіндіктері 
карастырылған.

Әрбір вагон категориялары үшін вагонның белгілі жайлылық 
жэне жабдықталғандық деңгейі көзделген. М ысалы, егер 
билет жүмсақ дивандары төменгі кабатта орналасқан, жүмсак 
креслолары қажетті күйге келтірілетін (СВ) 2-орындық купесі 
бар вагонға алынған болса, вагон жалпы жэне жеке электр 
жарығымен жабдықталған болу керек. Оған қоса желдеткіш  жэне 
ауаны белгілі бір нормаға келтіретін күралдар жүйесі орнатылған 
болуға тиіс.

Ваі онда дәретханалар (дэретхана қағазымен жэне сабынмен 
жабдықталған), ыстық жэне суык ауыз су қүйылған резервуарлар 
бар болу керек. Купеде жеке радио қүрылғысы, бейне- 
телеаппаратура, жолсерікті шақыру пернесі орнатылады. Соны- 
мен қатар душ кабинасы мен түрмы сты қ бүрыш (екі купеге 
бір кабина орнатылуы мүмкін), перделер, дэміз мен купелерде 
кілемшелер мен кілем жолдары, шай ішуге арналған керек- 
жарақтар мен ыдыстар жэне т.б. болуға тиіс.

Жолаушылар мен теңдеме жүктерді тасымалдау ережелерінде 
ересек жолаушылардың өздерімен бірге балаларды алып жүру 
мүмкіндігі карастырылған (ақысыз немесе жеңілдік тарифімен).



7 жасқа дейінгі балалардың бөлек орын алмаған болса, акысыз 
жүруге құкығы бар. 7 жасқа дейінгі бір бала, немесе 7 жаска 
дейінгі біреуден аргық бала жол жүрген кезде, оған бөлек орын 
берілген жағдайда ересек жолаушыларға арналған билеттің 
50%-ы төленеді. Осындай ереже 7-ден 15 жаска дейінгі балаларға 
да колданылады.

Ж олаушылар пойызымен жүру кезінде жолаушы билеттің 
жарамдылық мерзімін 10 тэулікке дейін ұзартып, жол барысында 
аялдама жасай алады. Ережелерде жолаушылар қамтамасыз 
етілуге тиіс міндетті қызмет көрсетулер тізімі, оған коса жедел 
медиңиналық жэрдем қарастырылған. Жолаушы өзімен бірге бір 
толық жэне балаларға арналған жол жүру құжатына өлшемдері 
(100x50x50) 200 сантиметрден аспайтын кол жүгін ақысыз алып 
жүрс алады.

Теңдеме жүкті тасымалдау кезінде тасымалдаушы теңдеме 
жүктің бүтіндігін тасымалдауға кабылдап алганнан бастап сатып 
алуш ы ға бергенге дейін сақтай отырып, жолаушы корсеткен 
бағытқа апаруға міндетті.

Ж олаушылар мен теңдеме жүктерді автомобиль көліктерімен 
тасымалдау кезінде көбінесе теңдеме жүк автобустардың 
теңдеме жүк салуға арналған бөлімшесінде сақталады. Су, эуе 
көліктерімен де теңдеме жүктер дэл осылай тасымалданады. 
Алайда теңдеме жүктерді жолаушы жүрмейтін көліктен басқа 
көлікпен тасымалдауға тыйым салынады.

Темір жолмен тасымалдау кезінде тасымалдаушы теңдеме 
жүкті тасымалдауға қабылдап, сол вагонмен немесе теңдеме 
жүк салуға арналған вагоны бар тиісті бағытпен ең жақын арада 
жүретін пойызбен жөнелтуге міндетті. Егер жолаушы өтініш 
берген болса, теңдеме жүк жол жүру кұжатында көрсетілмеген 
басқа бағытпен жөнелтілуі мүмкін.

Барлық көлік түрлерінде теңдеме ж үктің тасымалдануға 
қабылданғанын растау үшін теңдеме жүк түбіртегі беріледі. 
Жолаушы теңдеме жүкті тапсыру кезіндс тарифке сәйкес ақысын 
төлеу отырып, оның құндылығын жария етуі мүмкін.

Теңдеме жүк ретінде тасымалдау үшін жолаушыдан өлшем- 
дері, орауыштары жэне қасиеттері бойынша ешқандай қиын- 
дықсыз жүк вагонына орналастырылатын жэне басқа жолау-



шылардың жүктеріне зиян келтірмейтін заттар мен бүйымдар 
кабылдана алады. Келесі жүктерді теңдеме жүк ретінде 
тасымалдауға тыйым салынады: 1) дәрімен атылатын қару, 
жарылғыш, улы, сасык иісті, ж үқпалы  аурулы, өрт қауіпті, тез 
жанатын, өздігінен түтанатын, есірткі жэне уландырғыш  заттар, 
оқ-дэрі қорлары; 2) бағалы қағаздар, күжаттар, акша, асыл тастар 
жэне басқа да күндылыктар.

Теңдеме жүк болып жол жүру қүжаты бойынш а жолаушы 
немесе пошта-жүк пойызымен тасымалдауға қабылданатын, 
салмағы 200 килограммнан аспайтын мүлік есептеледі (вагон 
жолаушы немесе пошта-жүк пойызымен ілесіп жүруі мүмкін).

Жолаушы (жөнелтуші) тасымалдауға арналған ж үгін  алдын ал 
тапсыра алады. Жолаушы (жонелтуші) жүгін жүк болімшесіне, 
немее тікелей әмбебап жүк вагонына пойыздардағы жүк пен 
теңдеме жүк қабылдап-тапсыруш ыға тапсыруы мүмкін.

Жүктің эрбір орны арнайы жабдықталған немесе оны тиеу, 
кайта тиеу жэне түсіру кезінде орнын ауыстыруға мүмкіндік 
беретін күрылғылармен жабдықталган болу керек. Ш абадандар, 
сандықтар, себеттер, жэшіктер, қораптар жэне теңдер қатты 
буылған болуға тиіс. Жүк салы нған ыдыстар мен орауыштар 
жолдың соңына дейін заттардын сақталуын қамтамасыз ету 
керек.

Ерекше сақтықты талап ететін бейнс- жэне аудиоаппаратура 
жэне басқа да үйымдастыру техникасы ауыстырусыз тасымал- 
дау кезінде жол жүру барысында сакталуын қамтамасыз ететін 
орауышта, ал ауыстырылып тасымалданатын болса —  катты 
орауышта (жэшіктер мен торлар) кабылданады. Бейне- жэне 
аудиоаппаратураны, сондай-ақ баскада үйымдастыру техника- 
сын тасымалдауға рэсімдеу кезінде олардың орауыштарының 
үстіңгі бетінде немесе қабырғаларынын бірінде «Абайлаңыз, 
теледидар» немесе «Абайлаңыз, компьютер» деп анық жазылу 
керек.

Бір орнының салмағы 75 килограммнан асатын немесе 
олшемдерінің бірі 3 метрден асатын заттар мен бүйымдар жүк 
ретінде тасымалдауга кабылданбайды. Салмағы 75 килограмм- 
нан асатын бөлінбейтін орындар азаматтардан арызы бойынша 
тасымалдауға алынады. Егер теңдеме ж үктің орауышы бүлінген 
болса, тасымалдаушы оны кабылдаудан бас тарта алады.



Гсңдеме жүктің жойылу немесе бүліну қаупін тудырмайтын 
кемшіліктері бар орауышқа салынған жүк тасымалдау қүжат- 
тарында сол кемшіліктсрі көрсетіле отырып, тасымалдауға 
қабылдануы мүмкін.

Тасымалдаушы теңдеме жүкті белгіленген жеткізу пунктіне 
келісілген мерзімде жеткізіп, жүкті алу кұқығы бар тұлғаға бе- 
руге міндетті. Ережелерде тасымалдауш ының теңдеме жкү пен 
кол жүгін сактау міндеті көзделген.

Сонымен қатар теңдеме жүкті тасымалдаганы үшін ақы төлеу 
тэртібі де регламенттелген. Теңдеме жүкті тасымалдағаны үшін 
акы жөнелту кезінде алынады. Егер теңдеме жүк түбіртегінде 
көрсетілген салмаққа жүктің нақты салмағы сай келмесе, жеткізу 
стансасы коммерңиялық акт жазып, оны шара қабылдау үшін 
жөнелту стансасына жібереді, ал жолаушымен (жөнелтушімен) 
алып жүру төлемдері қайта есептеледі.

Жалпы ереже бойынша тасымалдаушы теңдеме жүктің 
жойылуы, бұзылуы үшін жауапты. Алайда тасымалдаушы жүк 
иесінің алдында жолаушының басқа жүк заттарының арасына 
орап койған тез бұзылатын азық-түліктерінің, сынатын жэне жұ- 
ка заттарының, сондай-ақ, егер орауыштың жүктің бұзылуына 
себеп болган сыртқы ақаулары жоқ болса, бөлек оралган 
сынғыш жэне жұқа заттардың (эйнек, фарфор, теледидарлар, 
қабылдағыштар) бүлінуі немесе нашар күйі үшін жауапты.

Егер теңдеме жүк тиісті стансаға жеткізу мерзімі аяқталған- 
нан кейінгі 7 тэуліктің ішінде жетпесе (егер оны тергеу немесе 
кеден органдарының бұйрығы бойынша ұстап калмаса), ол 
жогалған болып есептеледі жэне жолаушы (алушы) оның құнын 
отеуді талап ете алады. Ж оғалган жүктің құны тілхат жазу 
арқылы төленеді

Ақша алу кезінде берілғен тілхатта жолаушы (алушы) табыл- 
ған жүктін теміржол стансаларының біріне тегін жеткізілуін 
талап стуі мүмкін. Теңдсме жүк іздестірілген жэне қалганы 
жеткізілген жағдайда жүк иесі оны жүктің келіп жегкені туралы 
хабарлама жеткеннен кейінгі 30 күннің ішінде алып, алған 
ақшасын қайтару керек.

Кеме жалдау (чартер) шарты бойынша бір тарап (кемемен 
жалданушы) басқа тарапқа (кеме жалдаушыға) жолаушыларды,



теңдеме жүкті жэне жүктерді тасымалдау үшін бір немесе бір- 
неше көлік қүралын толық немесе оның сы йымды лығы ның 
бір бөлігін бір немесе бірнеше рейске ақы төлеттіріп беруге 
міндеттенеді.

Чартер шарты жүктерді, жолаушыларды немесе теңдеме 
жүктерді тасымалдау шартынан өзінің консенсустылыгымен 
ерекшеленеді. Өз кезегінде, бүл тасымалдау көлеміндегі айырма- 
шылыктармен байланысты, себебі кобінесе чартер шарты 
жолауш ының көлік күралының сыйымдылыгының барлык 
немесе басым бөлігін алуын карастырады, соның салдарынан 
тасымалдауш ы көлік қүралы толмаган жагдайда едэуір ш ы ғынға 
үш ырауынан қауіптенбей, тасымалдауды әдеттегідей жоспар- 
лай алады.

ҚР «Әуе кеңістігін жэне авиаңия қызметін пайдалану туралы » 
Заңының 75 б. сәйкес, чартер ш артында тараптардың атаулары, 
эуе кемесінің типі, жалга берудің мақсаты, тасымалданатын 
жолаушылардың ең жоғарғы саны, теңдеме жүктің, ж үктің  жэне 
поштаның салмағы, кеме жалдаудың мөлшері, жөнелту пункті, 
тасымалдау уакыты мен жеткізу пункті көрсетілу керек. Чартер 
шартына баска да талаптар енгізілуі мүмкін.

Кемемен жалдануш ы кеме жалдауш ыдан қосымша акы талап 
етпей, егер эуе кемесінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қажет 
болса, жоспар бойынша қарастырылған огыру орындарында 
тасымалдаудың басталу уақытын жэне эуе кемесінің үш у уақы- 
тын ауыстыруға, қосымша отыруларды жүзеге асыруға немесе 
үш у багытын өзгертуге қүқылы.

Кемемен жалдануш ы эуе кемесінің толық сыйымдылығын 
дер кезінде хабарлауга жэне шарттың эрекет ету мерзімінің 
ішінде эуе кемесін чартер шартында көздслген мақсатгар үшін 
пайдалануга болатындай күйде үстап-түтуга міндетті.

Кемемен ж алдануш ы  кеме жалдауш ыны ң келісімімен 
кемемен жалданган эуе кемесін субчартерге беруге қүқы лы , 
сондай-ақ ш артта қарасты ры лған ақыны дер кезінде төлеуге, 
жолауш ыларды, теңдеме ж үктің , ж үктің  жэне пош таны ң үш у 
орнына уақы ты нда ж еткізілуін  камтамасыз етуге міндетті.Чар- 
гер ш артының қалған талаптары тараптардың келісімі бойын- 
ша аны қталуы  мүмкін. А талған нормалар заңда императивті 
заңдар ретінде анықталған.



Чартердің қазіргі жагдайларда колдану саласын атап 
өтейік. Қазақстан Республикасында құрлықтагы немесе эуе 
тасымалдаулары басым болгандыктан, чартер көбінесе эуе таеы- 
малында колданылады.

Біздің мемлекетімізде халықаралык жеке меншік құкықтың 
коллизиялык нормалары колданылатындықтан, шетелдік заң 
актілері жэне, эрине, халықаралық көлік келісімдері де қолданыла 
алады. Коп жағдайда чартер халықаралық тасымалдауларда 
колданылады жэне аталған актілермен реттелуі мүмкін.

Чартер тасымалдауларының тагы бір озіне тэн ерекшелігі
олардың жүйесіз (кестеден тыс) жүзеге асырылуы болып 

табылады. Сол себептен чартерлік тасымалдауларды жоспарлы 
тасымалдауларға арналған колік қүралдарымен, сондай-ақ 
орындалуга тиіс уакытта жүйелі тасымалдаулар үшін арналған 
жолдармен, эуе трассаларымен жүзеге асыру мүмкін емес.

Халықаралық жэне ішкі чартерлік тасымалдауларды жүзеге 
асыру үшін су жолдары мен эуе кеңістігін пайдалануға койыла- 
тын талагітарды сактау қажет. Чартерлік эуе тасымалдаулары 
шетел мемлекеттерінің қүзіретті органдарының рұқсатын, ал 
ішкі чартерлік тасымалдауларда ҚР эуе кеңістігінің пайдаланы- 
луын бакылайтын органдардың рұқсатын алуды талап етеді. 
Сондықтан чартер қатынастарына қатысты да Қазақстан Рес- 
публикасы Көлік жэне коммуникаңиялар министрлігінің 
Азаматтық авиаңия комитеті Торағасының 2003 жылдың 19 жел- 
тоқсанындагы №588 Бұйрығымен бекітілген Әуе кемесін ұшу- 
ғадайы ндау ерсжелерінің' талаптарын ескеру қажет.

Чартер тасымалдауларында жасалатын тасымалдау шарт- 
тарының мазмұны жеке сипатының айқындығымен ерекшеле- 
неді. Алайда оларды жасасу кезінде сондай-ақ көлік саласында- 
гы қатынастарды реттейтін заңдардың міндетті талаптарын 
сақтау кажет.

ҚР АК (695 б.) жалпы пайдаланыстағы көлікпен тасымалдау 
туралы норма бөліп көрсетілген. Бұл шарт бір тараптан теңдеме 
жүгін оздерімен бірге тасымалдай алатын жолаушылар әрскет 
ететін тұты нуш ылы қ ш арттарға жатады. Ж алпы пайдаланыста- 
гы көлікпен гасымалдау шарты жүк тасымалдауларды да қам- 
туы мүмкін.

1 «Заң» мәліметтер базасы: Көлік бөлімі.



Аталған катынастарда тасымалдауш ы тарапынан шарттык 
катынастарға заң жэне тиісті тасымалдауларға берілген лицен- 
зия (патент) негізінде кіретін коммерциялык ұйымдар (кэсіпкер- 
лер) қатысады.

Ж алпы пайдаланыстағы көлікпен тасымалдау көбінесе 
коммуналдық ш аруаш ылық саласына жататындықтан, ол, атап 
айтқанда, жолаушыларды қала көліктерімен тасымалдау жер- 
гілікті өкілдік органдардың актілерімен реттеледі. Жалпы 
пайдаланыстағы көліктермен тасымалдау кезінде олардың ақы- 
сын жолауш ылар (жүк жөнелтушілер) аумақтық антимонопо- 
лиялы қ органдар бекіткен тарифтер бойынш а төлейді.

Сонымен қатар жалпы пайдаланыстағы көліктермен тасы- 
малдауларды жеке меншік тасымалдауш ылар жергілікті аткару- 
шы органдардың қызмет көрсетулерді сатып алуларының 
негізінде жүзеге асыра алады.

Азаматтык кодексгің (Ерекше бөлімінің) 695-бабында жалпы 
пайдаланыстағы көліктермен тасымалдау шарты жария болып 
табылады деп тікелей көрсетілген. Бүрынырақ біз, түп негізінде, 
Қазақстан Республикасы «Колік туралы » Заңына сэйкес, 
ж ариялылык жалпы ереже бойынша басқа тасымалдау шартта- 
рына да тэн деп айтқан болатынбыз. Ол заңда тасымалдаушы- 
ның тасымалдау туралы отініш  білдірген кез-келген түлғамен 
шарт жасасу міндетіне жаткызылмайтын ерекше жагдайлар 
колік заңнамасында қарастырылуы мүмкін делінген.

Оз кезегінде, арнайы колік туралы  заңдарды қарастырған 
кезде, біз тасымалдауш ының белгілі-бір тасымалдау шар- 
тын жасасуының міндетті немесе міндетті еместігінің нақ- 
тыланғанын байқай алмаймыз. Біз белгілі-бір жағдайда тасы- 
малдау міндеттемесінің мэнінің, сондай-ақ тасымалдау жүзеге 
асырылатын нақты жағдайлардың анықтауш ы факторлар 
болып табылады деп корытынды жасай аламыз. Алайда, әрине, 
тасымалдаудың түты нуш ылы қ сипаты оның жариялылығын 
кәрсетеді, жэне жалпы пайдаланыстағы колікпен тасымалдау 
шарты туралы  нормалардың қолданылуына себеп болады.

Тасымалдау шарттарының тағы  бір түріне тасымалдау үйым- 
дарының арасындағы шарт жатады. Олар эртүрлі тасымалдау 
үйымдарының эрекеттерінің үйлесімін қамтамасыз етеді, аралас



тасымалдаулар кезінде жүк жөнелтушілердің құкықтарын сак- 
тауға мүмкіндік береді.

М үндай шарттарга торапты келісім-шарттар, жүктерді орта- 
лықтан әкелу (шыгару) шарттары жэне т.б. жатады. Оларды жаса- 
су тэртібі көлік туралы заң актілерімен анықталады.

§ 3. Тасымалдау шарттары бойынша жауапкершілік

Басқа тасымалдау шарттары сиякты, жүктерді тасымалдау 
бойынша міндеттемелердің бұзылуы үшін жауапкершіліктің 
жалпы негіздері ҚР АК 701 бабының әрекетіне негізделеді. 
Сонымен қатар, тасымалдау бойынша міндеттемелерді орында- 
ған немесе орындамаған кездегі баска шарттық міндеттемелерді 
бұзғаны үшін жүктелетін жауапкершілікке ұқсас, тараптарға 
Азаматтық кодексте, көлік туралы заң актілерінде, басқа да 
заң актілерінде, сондай-ақ тікелей жүк тасымалдау шартында 
қарастырылған жауапкершілікті мойнына алады.

Тасымалдау шарттары бойынша жалпы ережеге сэйкес, 
заң актілерімен белгіленгсн жауапкершілікті шектеуге немесе 
жоюға бағытталған келісім-шарттар жарамсыз болып табылады. 
бұл туралы келісім-шарттардың жасалу мүмкіндігі де көлік 
туралы заң актілерінде карастырылу керек.

Тасымалдау жоспарын (яғни тасымалдауларды ұйымдастыру 
туралы шартқа негізделген жоспарын) орындамағаны үшін де 
жауапкершілік туындауы мүмкін.

Бірнеше қатысушы қатысатын теміржол тасымалдаулары 
туралы шарттар бойынша олардын барлығы ортақтасып теңде- 
ме жүктің, жүктің жойылуы, кемдігі, бүлінуі (бұзылуы), жеткізу 
мерзімінен кешіктіруі үшін жауапты болады. Теңдеме жүкті 
жөнелтуші (жүк жонелтуші) немесе теңдеме жүкті қабылдаушы 
(жүк қабылдаушы) тиісті талап ету құқықтарына ие. Ж алпы бұл 
кәсіпкерлік қызметті жүзсге асырудың салдарынан туындаған 
барлық міндеттемелерге жэне басқа да тасымалдау шарттарына 
қатысты.

Тасымалдаушы басқа тасымалдаушының, жүк жөнелтушінің, 
жүк қабылдаушының, тармақ иесінің, экспедитордың кінэсінен



жауапка тартылған жағдайда ол айы пты ларға кері кетуді талап 
ету кұкығып пайдалануы мүмкін. Осы айтылғандар тасымалдау 
шартының баска түрлеріне де катысты колданыла алады.

Жүк тасымалдау бойынша міндеттемелерді орындамағаны 
немесе тиісінше орындамағаны үш ін жауапкерш ілік шарасы 
ретінде түрақсыздык айыбы карастырылуы мүмкін. Оның 
мөлшері ҚР Азаматтык кодекс талаптарына негізделіп, жекелеген 
тасымалдау шарттарын реттейтін заңдармен, немесе тасымалдау 
шарттарымен анықталады. Бүл жағдайда міндеттеменің айыпты 
тарапы туралы ғана айтылмаған, кэсіпкерлік қатынастарда, егер 
міндеттеме тарапын жауапкерш іліктен босату үшін негіз жоқ 
болса, міндеттеменің бүзылу ф акпсін ің  өзі де жеткілікті.

ҚР «Теміржол көліктері туралы » Заңының 74 б. 3 т. азаматтық 
құкықтағы  ақшалай міндеттемені орындаудың жалпы ережесін 
суреттейді, ягни тараптардың арасында басқа келісім-шарт 
жасалмаған болса, жасалған төлем сомасынан ең алдымен 
тұрақсыздық айыбы, ал қалған бөлігінен қарыздың негізгі сомасы 
өтеледі.

Тасымалдаушының жолаушы оміріне зиянның келтірілуі сал- 
дарынан туындаган міндеттемелер бойынш а жауапкершілігін 
қарастыратын 75 бапта ҚР А заматтык кодексінің нормаларын 
қоллдану керектігі туралы айталган. Демек, тасымалдаушы 
эрдайым өте жоғары қауіп көзінің иесі ретінде карастырылады, 
сондықтан жауапкерш іліктің негіздері кобейетін болады.

Бұл орайда адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян 
үшін жауапкершіліктсн қандай да бір тұлға жәбірленушінің арам 
ниеті бар болған, немесе еңсерілмейтін күш  жағдайлары әсер 
еткен жағдайда ғана босатылады.

Тасымалдаушы жолаушының өмірі мен денсаулығына зиян 
тек қана тасымалдау кезінде келтіргені үшін емес, сондай-ақ 
жолаушының пойызда жэне пойызға отыру (түсу) кезінде вокзал 
аумағында болған мсрзімінің іш інде де жауапты. Бұл арада 
зиянның келтірілуі жасалған тасымалдау шартымен ссбепті бай- 
ланыста болуға тиіс. Ш ығарып салуш ылардың, тасымалдаушы 
ұйымының аумагында жүрген басқа да адамдардың арнайы заң 
нормаларын пайдаланып зиянның өтелуін талап етуге құқығы 
жөқ. М ұндай жағдайда көлік ұйымыны ң жалпы деликті гуралы



(оның ішінде жоғары қауіп көзінің иесі ретінде) ғана мэселе 
қарастырылуы мүмкін.

ҚР «Теміржол көліктері туралы» Заңының 75 б. сэйкес тасы- 
малдауш ының теңдеме жүктің, жүктің жоғалуы, кемдіғі, бүзы- 
луы (бүлінуі) үшін мүліктік жауапкершілігі оларды қабылдау- 
тапсыру кезінен бастап орын алуы мүмкін.

Ж ауапкершіліктің төмендегідей мвлшерлері бекітілген:
а) жоғалған немесе кем шыққан жағдайда —  жоғалған немесе 

жетпей түрған жүктің қүны мөлшерінде;
б) бүзылған (бүлінген) жағдайда - -  жүктің бағасын азайтқан 

мөлшерге тең сома мөлшерінде.
Ж үктің қүны сатып алуш ының шотында, шартта көрсе- 

тілген бағаға, ал болмаған жағдайда салыстырмалы жағдайларда 
көбінесе үқсас тауарлар үшін алынатын бағаға қарай анық- 
талады.

Егер теңдеме жүк, жүк тасымалдауға қүндылығы көрсетіле 
отырып тапсырылса, онда тасымалдаушы олардың жоғалуы, 
кем шығуы үшін жарияланған қүндылығы мөлшерінде жауапты 
болады.

Зиянды жоғарыда көрсетілген молшерде өтеумен қатар, 
тасымалдаушы жоғалған, жетіспеген, бүзылған (бүлінген) тең- 
деме жүкті, жүкті тасымалдағаны үшін, егер кіре ақысы олар- 
дың қүнына кірмеген болса, кіре акысын қайтаруға міндетті.

Тасымалдаушының жауапкерш ілігінің ерекшелігі оның 
айы пты лы қ сипаты болып табылады, бүныц кәсіпкерлердің 
жауапкерш ілігінің жалпы ережесінен ауытқуш ылық екендігі 
көрініп отыр. Егер тасымалдаушы жүктің немесе теңдеме 
ж үктің  оның кінэсінен жоғалмағанын, кем шықпағанын немесе 
бүлінбегенін дэлелдемесе, ол жүктің немесе теңдеме жүктің 
жойылғаны үшін жауап береді.

Егер тасымалдаушы жүкті тиеу кезінде теміржол көлік 
ж үккүж атында көрсетілген мэліметтерге сай келмейтін жүкті 
берген жағдайда, тасымалдаушы жүк кабылдаушының алдында 
теміржол колік жүкқүжатында көрсетілген жүктің қүнының 
мөлшерінде оны жоғалтуш ы ретінде жауапты болады.

Тасымалдаушының көлік қүралдарын қабылданған тапсы- 
рысқа сэйкес бермегені, ал жүк жөнелтушінің жүкті бермегені,



сондай-ақ берідген көлік құралдарын пайдаланбағаны үшін 
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен төмендсгідей мөлшерде 
есептелетін айы ппүл түрінде мүліктік жауапкерш ілікке тар- 
тылады:

а) жүктерді контейнермен тасымалдау кезінде:
брутто салмагы 5 тоннага дейін қоса алғанда эрбір контейнер 

үшін 15 пайыз;
брутто салмағы 5 тоннадан 10 төннаға дейін коса алғанда эрбір 

контейнер үшін 30 пайыз;
брутто салмағы 10 тоннадан асатын эрбір контейнер үшін 60 

пайыз;
б) рефрижераторлық вагондар мен транспортерларды қоспа- 

ганда, жүктерді вагонмен тасымалдау кезінде эрбір вагон үшін 
150 пайыз;

в) рефрижераторлық вагондармен, транспортерлармен тасы- 
малдау кезінде эрбір вагон, транспортер үшін 290 пайыз.

Егер тасымалдау тар табанды теміржол желілері бойынша 
жүзеге асырылса жэне жүк тек вагондарга ғана сыйса (қайта тиеу 
туралы  мәселе туындамаса), онда айы ппүлдың мөлшері жүк 
вагонмен тасымалданғанда тарапгардын міндеттері бүзылған 
жағдайда өндіріп алынатын жоғарыда корсетілген айыппүл 
мөлшерінің жартысын кұрайды.

Жүк тасымалдау туралы тапсырысты орындамаганы үшін 
айыппүл вагондарды, контейнерлерді пайдаланганы үшін ақыға 
карамастан өндіріп алынады. Егер жүк жонелгуші тасымалдау- 
ш ыға вагондардың (контейнерлердің) пайдаланылмағаны тура- 
лы тиеу күніне дейінгі үш тэуліктің ішінде хабарласа, онда 
айыппұл сомасы үштен бір бөлікке азайтылады.

Тасымалдауш ының қозғалмалы құрамды кабылдаган тапсы- 
рысына сэйкес бермегені үшін айыппұл төлегеніне қарамастан, 
гасымалдаушы кейіннен қозғалмалы құрамды беру міндетінен 
босатылмайды. Яғни, тасымалдау саласында міндеттемелерді іс 
жүзінде орындау принңипінің мэні сақталады.

Егер қозгалмалы құрам жүк жөнелтушімен келісілген ұзар- 
тылган мерзімнің іш інде берілмесе, тасымалдауш ы, егер ол 
қозғалмалы құрамның берілмегеніне кінэлі еместігін дэлелде- 
месе, тиісті қаржылық жылға республикалық бюджет туралы



заңмен белгіленген 5-еселік айлык есептік көрсеткіш мөлше- 
рінде тұраксыздык айыбын төлеуге міндетті.

Тасымалдаушының, жук женелтуш інің, жүк кабылдаушының 
өз иелігіндегі вагондарын, контейнерлерін жеке меншік тасы- 
малдаулар, жүк сактау үшін, сонымен қатар, егер бүл тиісті 
шарттарда карастырылмаған болса, иелерінің рүксатынсыз 
тису мақсатында қолдану үшін пайдалануға күқығы жок. Осы 
айтылғандар гасымалдау бойынша нақты ш арттық катынастар- 
ды орнатпаған басқа түлғаларға да қатысты.

Мүндай заң бүзушылық орын алған жағдайда, оған жол 
берген субъект жүк иесінің алдында вагондарды, контсйнер- 
лерді пайдаланғаны үшін акы мөлшеріндегі айыппүл тү- 
рінде жауапты болады. Бүл шара заң бүзушы вагондарды, 
контейнерлерді пайдаланганы үшін ақыны төлеп койған жағдай- 
да да колданылады.

М үндай заң бүзуш ылық орын алған жағдайда шектеулі емес, 
толык азамагтық-қүқықтық жауапкершілік жүзеге асырылады, 
айыппұл төлеген заң бұзушы ҚР Азаматтык кодексі белгілеген 
мүліктік жауапкершіліктен босатылмайды, яғни келтірген зияны 
үшін жауапты болады.

Заң актілерінде жүкті жеткізу мерзімдерін бұзганы үшін 
жауапкершілік қарастырылган. Жүктің жеткізілуін кешіктірген 
эрбір тэулік үшін, оның іш інде тікелей аралас катынаста тасы- 
малдау кезінде де, жолдың теміржол бөлігі үшін тасымалдаушы, 
сгср жүктің ксшіктірілгеніне кінэлі еместігін дэлелдемесс, жүк 
қабылдаушыға теміржол көлігімен тасымалдағаны үшін кіре 
ақысының 5 пайызы, бірак кіре ақысының 50 пайызынан аспай- 
тын мөлшерінде айыппұл төлейді. Тасымалдаушының менші- 
гінс жатпайтын бос вагондарды кешіктіріп жеткізгені үшін 
айыппұл тасымалдаушыдан дәл сондай мөлшерде өндіріледі.

Жүк жонелтуші, жүк қабылдаушы, экспедитор Қазақстан 
Ресгіубликасынын экспортқа, ипортқа, тауарлар транзитіне 
толтырылатын құжаттарды рэсімдеу бойынша заң талаптарын 
бұзган, жэне соның салдарынан вагондар мен контейнерлер 
кеден, шекара жэне басқа да бақылау түрлері органдары ұстап 
қалған жағдайда, тасымалдаушының пайдасына вагондарды, 
контейнерлерді пайдаланганы үшін ақы мөлшерінде айыппұл 
өндіріледі.



Теңдеме жүктің, жүктің жеткізілуін кешіктірген эрбір тэулік 
үшін тасымалдауш ы, егер кешіктірілуіне кінэлі еместігін 
дэлелдемесе, жолауш ыга кіре акысының 10 пайызы, бірак кіре 
акысының 50 пайызынан аспайтын мөлшерінде айы ппүл төлеу- 
ге міндетті. Ж еткізілуінің кешіктірілген уақыты теңдеме жүк, 
жүк келіп жетуі тиіс тэуліктің сагат 24.00 бастап есептеледі.

Ж үкті, теңдеме жүкті жеткізу мерзімдерін бүзганы үшін 
айы ппүлды ң толенуіне жолаушының, кабылдауш ының арызы 
бойынш а тасымалдау ережелеріне сэйкес жазылатын жалпы 
нысандагы акт негіз болып табылады.

ҚР «Теміржол көліктері туралы » Заңы эртүрлі заң бұзу- 
шылықтар бойынша кінәсі бар жэне кінэсіз жауапкерш іліктің 
дифф ерснциалды колданылуын қарастырады. М ысалы, егер 
жолауш ыны тиісті теміржол стансасына тасымалдап жатқан 
жолаушы пойызы кідіріп қалса, сондай-ақ кешіксе, тасымал- 
дауш ы жолауш ыга кешіктірген әрбір сагаты үшін жол жүру 
кұж атының багасының 3 пайызы мөлшерінде, билеттің багасы- 
нан аспайтын көлемде айыппұл толеуге міндетті. Сонымен қатар 
жолауш ының озіне келтірілген зияндардың отелуін талап ету 
кұқыгын сактап қалады. Бұл жагдайда тасымалдауш ыга, егер ол 
пойыздың кідіруі немесе кешігуі еңсерілмейтін күш салдарынан 
орын алғанын дэлелдемесе, жауапкерш ілік жүктеледі.

ҚР «Теміржол коліктеру туралы» Заңының 81 бабында жүк- 
тің, теңдеме ж үктің тасымалдау жағдайлары бұзылып берілгені 
үшін жауапкерш ілік қарастырылған. Егер геміржол көлік 
ж үкқұж атында ж үктің аты, ерекше қасиеттері немссе қажетті 
сақтану шаралары дүрыс көрсетілмесе, жүк жөнелтушіден 
тасымалдауш ының пайдасына тасымалдаудың бес еселік мөл- 
шерінде айыппұл өндіріп алынуы мүмкін. Дәл осындай санкция 
тасымалдауга тыйым салынған жүкті тасымалдау үшін де 
қарастырылған. Аталған жағдайларда тасымалдауш ының осы 
жағдайлардың салдарынан шеккен зиянын өтеп алу кұкығы 
сақталады.

Егер вагон, контейнер жүк көтергіш тігінен (сыйымдылыгы- 
нан) асыра тиелсе, жүк жөнелтушіден тасымалдауш ының 
пайдасына кіре ақысының 50 пайызы мөлшерінде айыппұл 
төлеттіріледі. Сондай-ақ тасымалдауш ының пайдасына келті-



рілген зияндар да өндіріп алынуы мүмкін. М ысалы, мүндай шара 
басқа жүк жөнелтушілердің алдында жауапкершілік тудырған 
жүк жеткізу мерзімдері бүзылған жағдайда жэне т.б. жағдайларда 
қабылданады.

Тасымалдаушы тазаланбаған вагонды, контейнерді кабыл- 
даудан бас тартуға қүкылы. Вагонның, контейнердің тазаланатын 
уақыты ішінде жүк қабылдаушы тасымалдаушыға пайдалану 
ақысы мөлшерінде айыппүл төлеуге міндетті.

Вагонды, контейнерді тазалаудан бас тартқан жағдайда 
жүк жөнелтушіден тасымалдауш ының пайдасына тазалау 
жүмыстарының екі еселік қүны молшерінде айыппүл жэне 
тасымалдаушының вагондарды, контейнерді тазалау орнына апа- 
ру шығындары ондіріп алынуы мүмкін.

Қозғалмалы қүрамның, контейнерлердің, алмалы-салмалы 
тасымалдау қүрылгыларының жэне пакеттеу қүралдарының 
бүзылғаны немесе жоғалғаны үшін кінэлі тараптан меншік- 
тенуш інің (иесінің) пайдасына жоғалған мүліктің немесе қажетті 
жондеудің қүны, сондай-ақ жоғалған мүлік немесе қажетті жән- 
деу қүнының 50 пайызы мәлшерінде айыппүл төленеді.

Вагондарды беру жэне жинастыру, кіре жолды пайдалану 
шарты бойынша тасымалдауш ыға вагондарды темір жолдардағы 
кірер жолдарда беруді, жинастыруды, кабылдауды кешіктіргені 
үшін сағатына эрбір вагон үшін айлық есептік корсеткіштің 1,7 
пайызын қүрайтын молшерінде жауапкершілік жүктеледі.

Айыппүл аталган шарттарда көрсетілген вагондарды беру, 
жинастыру мерзімдері бүзылған сэттен бастап кешіктірілген 
уақыттың барлығына есептеледі. 30 минуттан ксм уақытқа 
кешіктіргені ескерілмейді. Вагондардың 30 минуттан 1 сағатқа 
дейін кешіктірілуі толык бір сагат ретінде есепке алынады.

ҚР «Теміржол кәліктері туралы» Заңының 86, 87, 88 баптарын- 
да тасымалдау шартының тараптарын жауапкершіліктен босату 
негіздері қарастырылған. Бүл олардың жауапкерш іліктерінің си- 
паты туралы корытынды жасауға мүмкіндік береді.

Тараптардың екеуі де Қазақстан Республикасы Азаматтық 
кодексімен, ҚР «Теміржол көліктері туралы» Заңымен, Қазақстан 
Республикасының халықаралық шарттарымен белгіленген 
негіздер бойынша тасымалдау шартынан туындайтын міндетте-



мелерді орындамағаны немеее тиісінш е орындамағаны үшін 
жауапкершіліктен босатылуы мүмкін.

Атап айтканда, тараптар міндеттемелердің орындалмауы не- 
месе тиісінше орындалмауы төмендеғілердің салдарынан орын 
алған жағдайда жауапкерш іліктен босатылады:

а) еңсерілмейтін күш, сондай-ак табиги жэне техногендік 
сипаттағы төтенш е жағдайлардың салдарынан;

б) әскери эрекеттердің, төтенш е жагдайды енгізудің салдары- 
нан;

в) ҚР «Теміржол көліктері туралы » Заңымен белгіленген 
тэртіппен жарияланған жүктердің қозғалуын, пойыздардың 
жүруін тоқтатудың немесе шектеудің салдарынан.

87 бапта тасымалдауш ыны жауапкерш іліктен босатудың 
бірқатар ерекше негіздері карастырылған. Атап айтқанда, ондай 
негіздерге онкүндіктің кейбір күндерінің ішінде вагондардың, 
контейнерлердің берілмеуін, сондай-ақ ерекше табиги қасиет- 
терінің, сонымен қатар оның тасымалдау қүж аттарында тасы- 
малдау кезінде ерекше сактык шараларын немесе жағдайларын 
талап ететін ерекше қасиеттері көрсетілмей тасымалдауға 
тапсырылуының салдарынан ж үктің сақталмағандығын жүк 
жөнелтушінің келісімімен сол күнтізбелік онкүндіктің ішіндс 
толыктыру жэне т.б. жатады.

Ж огарыда аталган негіздермен қатар жүк жөнелтуші неме- 
се жүк кабылдаушы онкундіктің  жекелеген күндерінің, тасы- 
малдаушының келісімімен сол күнтізбелік онкүндіктің ішінде 
жол берілген толы ктиелмей калған вагондарды толықтыру, оның 
алдын ала келісімінсіз вагондарды, контейнерлерді пайдаланбау 
жағдайларында жауапкерш іліктен босатылады.

Қорыта келе, арнайы көлік туралы  заңдардың артықш ылық- 
тарының бірі жауапкерш ілік санкциялары мен мүндай жауап- 
кершілікті қолдану гэртібінің (коммерциялық актілер мен жалны 
нысандагы актілердің жазылуы) жеткілікті дәрежеде анық болуы 
болып табылады.

Ж оғарыда көрсетілгендей, тасымалдау ш артының тараптары 
жасаган заң бүзуш ылыктар үшін жауапкерш ілік туралы  үқсас 
ережелер тек қана ҚР «Теміржол көліктері туралы» Заңымен 
емес, көлік саласындағы қатынастарды реттейтін басқа да



заңдармен де карастырылған. Көлік саласы ретінде автомобиль, 
әуе, су көліктері келтірілген. Тиісті заңдарда сілтемелерді біз 
бұрынырақ жасаған болатынбыз.

Бұрынғы заңдарға карағанда, казіргі колік туралы заңдар 
жалпы ереже бойынша тасымалдаушының жауапкерш ілігінің 
мөлшерін, сондай-ақ тасымалдау шартын бұзғаны үшін ерекше 
түрақсыздық айыбын келтірілген накты зиянмен шектемеген. 
Бүл көліктік қызмет көрсетулерге түтынуш ылардың кепілдік- 
терін күш ейте түседі. Тараптардың бірі тасымалдау шартын 
бүзған жағдайда наразылықтардан туындаған дауларды шешу- 
дің сотқа дейінгі татуласудың міндетті тэртібіне жол берілмейді 
(бүл арада бізге, бірінші кезекте, тасымалдаушымен жасалған 
келісім-шарттың маңызы бар).

Тасымалдаушының шарттар бойынша жауапкерш ілігін іс- 
ке асыру мәселелерін да шешу қажет болып отыр. Жоғарыда 
көрсетілген жағдай (коммерциялык актілердің жэне жалпы 
нысандағы актілердің жазылуы) көліктік қызмет көрсетулерді 
түтынуш ылардың мүдделеріне карсы түруы да мүмкін. Тасьт- 
малдаушы үйымдар эрдайым кажетті актілердің толтырылу- 
ын қамтамасыз ете бермейді, керісінше, оған барынша кедерғі 
болуға тырысады. Тасымалдаушының шартты бүзғанын рас- 
тайтын қажетті актілердің жоктығы жолаушылардың, жүк 
жонелтушілердің, жүк қабылдаушылардың жэне көліктік қыз- 
мет көрсетулерді басқа да түтынуш ылардың қүқықтарын қор- 
ғауда едэуір қиындық туғызады.

§ 4. Көлік экспедициясы шарты

Көлік экспедициясы шарты дербес жэне тек қана көмекші- 
тасымалдау шарты болып табылады. Оның аталуы латынша 
ехреёіііо —  жөнелу сөзінен пайда болған1. Қазіргі күші бар АК 
көлік экспедициясының аталган рөлі ескеріліп, оның реттеуге 
жеке 15 тарау (708-714 баптар) арналған.

1 Қазакстан Республикасының Азаматтык кодексі (Ерекше бөлім). Түсіндірме. 
Жауапты ред. М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин. Алматы: «Жеті Жарғы», 2000. 
300 б.



Көлік экспедициясы шарты ерекше тасымалдау катынастары 
саласындағы делдалды қ кызметті аныктайды. Сондыктан та- 
рагітар кұкыктары мен м індеттерінін мазмұнын тасымалдау ту- 
ралы заңдар нормаларын толы к мөлшерде пайдаланбай анықтау 
мүмкін емес.

Негізінен, аталган шарт өтелмелі қызмет көрсету туралы 
шарт болып табылады. оның нысанасы болып табылатын қызмет 
көрсетулер көлік экспедициясы ш артының мазмүнды бөлігінде 
анықталған. Көлік экспедициясының қызмет көрсетуінің қүқық- 
ты қ формасы тапсыру шартының, немесе комиссиялау шарты- 
ның элементтерін пайдалану арқылы аны қталуы  мүмкін.

Қазіргі жағдайларда көлік экспедиторларының қызметтерін 
кез келген, оның ішінде кәсіпкерлік қызметке арналмаған 
жүктер мен теңдеме жүктерді тасымалдау туралы  бір реттік 
шарт жасасатын субъектілер пайдалан алады. Ш аруашылық 
жүргізудің социалистік жүйесі эрекет еткен кезеңде ол жоспарлы 
экономиканың ажырамас «бүрандасы» болып есептеліп, жаса- 
лып жатқан тасымалдау шарттарына нық бекітіліп түрған.

Сондай-ақ бүл шарттың қүкы кты к түп негізі азаматтык- 
күқықтық заңнамада тиісті тәртіппен ескерілген жоқ. Сол се- 
бептен экспедиция тасымалдау шартына қосымша қүқықтар мен 
міндеттер «үстемесі» ретінде кабылданган.

Көлік экспедициясы шартын белгілі бір түлғаны ң мекенжай- 
ына жіберілетін немесе келіп жаткан жүктердің молшері тым 
жоғары болғандықтан тасымалдауды рэсімдеумен байланысты 
операцияларды орындау жүк жөнелтуші (жүк қабылдаушы) үшін 
ауырға соққан жэне экономикалық түрғыдан қисынсыз болған 
жағдайда қолдану тиімдірек болып есептеледі.

Көлік экспедициясы туралы нормалар мамандандырылған 
делдал-экспедитор клиенттің орнына орындауға міндеттенетін 
әрекеттер сипаты мен көлемін кеңінен түрлендіру мүмкіндігін 
береді. Колік экспедициясы шарты клиентті тасымалдаушымен 
тікелей қатынастарға тусу кажеттігінен жэне мүнымен байланы- 
сты проблемалардан толықтай босата алады.

Көлік экспедициясы шарты бойынш а бір тарап (экспеди- 
тор) сыйақы үш ін жэне екінші тараптың (жүкті жөнелтуші не- 
месе қабылдаушы клиенттің) есебінен экспедиция шартын-



да белгіленген жүк тасымалдаумен байланысты талаптарды 
орындауга немесе орындалуын үйымдастыруга, оган коса 
клиенттің немесе өзінің атынан жүк тасымалдау шартын (шарт- 
тарын) жасасуга міндеттенеді.

Колік экспедициясы шартының нысаны. Бүл шарт жазбаша 
түрде жасалу керек. Оның үстіне заң актілері көлік экспедициясы 
шартында күжат рстінде болуга тиіс міндетті реквизиттерге та- 
лап қоймаган. Сонымен қатар жазбаша нысанда болу талабының 
орындалмауының салдары арнайы кезделмеген.

Сондықтан кейбір жагдайларда көлік-экспедициялық кызмет 
көрсетулер туралы жазбаша шарттар жасалмауы да мүмкін де- 
ген қорытынды шыгаруга болады. Бүл ҚР АК 709 б. 2 т. сәйкес 
жүк жөнелтушінің (қабылдаушының) қажет болган жагдайда 
экспедиторга сенімхат беретіндігімен байланысты. Содан белгілі 
бір субъектілердің арасында шарттық қатынастардың бар- 
жоқтыгы анықталады. Дегенмен де, сенімхат шарттың жазбаша 
нысанының орнын баса алмайды.

Екінші жагынан, іс жүзінде көлік-экспедициялык үйымдар 
тараптардың қүқықтары мен міндеттерінің анық регламенгте- 
луіне өздері мүдделі болады. Бүл олардың кәсіпкерлік қызмет 
субъектілері ретіндегі іскерлік беделінің ныгаюына жагдай жа- 
сайды. Осының негізінде, кейбір жагдайларда көлік экспедициясы 
шартының біріктіру шарты сияқты жазбаша нысанда жасалуы- 
ның белгілі-бір алгышарттары бар деуге болады.

Көлік эксиедициясы шарты —  бүл консенсустық, өзара және 
өтелмелі шарт. Көлік экспедициясы шартының субъектілері 
(қатысушылары) экспедитор-тарапы жэне клиент-тарапы болып 
табылады. Ш арттық қатынастардың еркіндігі заңды түлгаларга 
даг жеке түлгаларга да тараптың бірі болуга мүмкіндік береді. 
Алайда клиенттер үшін көлік экспедициясы қатынастарына нақ- 
ты қатысу мүмкіндігі олардың қандай да бір тасымалдау шартын 
жасасу бойынша құзыреттерінің бар-жогына байланысты бола- 
ды. Кейбір жагдайларда ол жок болуы да мүмкін.

М ысалы, сатып алу-сату шартының немесе тауарларды 
ж ы лжы туга (мүліктік меншігін жэне мүлікке байланысты басқа да 
құқықтарын) багытталган шарттың талаптарында борышкердің 
(сатушы, лизинг беруші жэне т.б.) жүкті тауардың қымбаттауына



алып келетін көлік экспедицияеы кызметтерін пайдаланбай та- 
сымалдау арқылы жеткізуі карастырылуы мумкін. Егер мундай 
жағдайларда борышкер сонда-да көлік экспедициясы шартын жа- 
сасса, онда ол өзінің шарт бойынша бастапқы контрагенті үшін 
күқық бүзушы болып қалады.

Түлганың көлік экспедициясы шарты бойынш а клиент болу 
мүмкіндігін (кабілетін) шектеудің тағы бір ықтималдығы оның 
азаматтық-қүқыктық қатынастар субъектісі ретіндегі ерек- 
ше жағдайына негіздслетін болады. М ысал ретінде, тасымал- 
дау шарттарын көлік экспедициясының қызметтерін пайдалану 
мүмкіндігісіз жасасуға белгілі-бір сметалық қаражаттар бөлінуі 
мүмкін мемлекеттік мекемелерді келтіруге болады. Көлік экс- 
педициясы ш артының клиент ретінде ж асалуы на басқа да 
объективті жағдайлар кедергі болуы әбден мүмкін.

Ш артқа экспедиторлар ретінде кәсіпкерлік қызмет субъек- 
тілері қатысады. Қазақстан Республикасының «Қазакстан 
Республикасындағы көліктер туралы » Заңының 11 бабы- 
на сәйкес, көлік-экспедициялық қызметтерді жүзеге асыру 
кезінде тасымалдауш ынын лицензиясы болуға тиіе. Аталған 
заңның көлік-экспедициялық қызметті лицензиялау туралы 
түжырымдамасының анык емес екендігін айта кету керек. Өйт- 
кені оны тек тасымалдауш ылар ғана емес, солармен қатар басқа 
да мамандандырылған субъектілер де жүзеге асыруы мүмкін.

Сондай-ақ жоғарыда айтылғандай, лицензиялауға тек қана 
жолаушылар мен жүктердің тасымалдау қызметі жэне қауіпті 
жүктерді тасымалдау кызметі жататыны ҚР-ң «Көліктер тура- 
лы» жэне эрекеттегі «Лицензиялау туралы » Заңдарының норма- 
ларына қайша келеді. Сәйкесінше, көлік-экспедициялық кызме- 
тін лицензиялау туралы  мәселе қауіпті жүктерді алып жүруге 
қатысты туы ндауы мүмкін, бірақ бүл арада көлік-экспедициялық 
кызмет толықтай лицензияланады деуге болмайды.

Жалпы, заң ш ығаруш ылардың арнайы көлік туралы заң 
актілерінде қолданған амалдары тасымалдау қатынастары мен 
көлік-экспедициялық қатынастардың арасында тығыз байла- 
ныстың бар екендігін тағы да дәлелдеп отыр. Заңда тасымал- 
даушымен қатар экспедитордың да көлік қатынастарының ка- 
тысуш ыларының бірі болып табылатындығын көрсеткен жөн.



Экспедитор кызмет көрсстуге кейбір мамандандырылған 
ұйымдарды (мамандарды) жұмылдыра алады. А лайда оның 
себебінен ол ұйымдар (мамандар) көлік-экспедициялық қаты- 
настардың қатысушыларына айналмайды, шарт бойынша 
міндеттер экспедитордың озіне жүктеледі. Ж ұмылдырылған 
түлғалар өздері экпедиторлармен жасасқан дербес шарттың 
қатысушылары болып табылады.

Көлік экспедициясы шартының нысанасы болып тасымал- 
дауларды ұйымдастыруға (қамтамасыз етуғе) қатысты қызмет 
корсетулер табылады. Бұл қызмет көрсетулер нақты да, заңдық 
та сипатта болады.

ҚР АК 708-6. сәйкес, экспедитор жүк тасымалдаудың құқық- 
ты қ алғышарттарын кұру үшін клиенттің пайдасына бірқатар 
эрекеттер жасау арқылы қызмет көрсетеді. Осы айты лғанға 
сүйеніп, экспедитор потенциалды экспедиторды анықтай алады 
жэне оның катысуымен жасалғалы жатқан тасымалдау туралы 
клиентпен келісе алады деғен қорытынды жасауға болады.

Клиенттің тапсырмасы бойынша экспедитор оған эртүрлі 
тасымалдаушылардын қагысуымен тасымалдау ш артының бо- 
луы мүмкін талаптары туралы қажет етіп отырған ақпаратты жи- 
нап беруі (үсынуы) жэне басқа да эрекеттер жасауы мүмкін. 
Жэне де, экспедитор өзі көрсететін қызметтер шеңберінде 
клиенттің немесе өзінің атынан жүк тасымалдау шартын (шарт- 
тарын) жасаса алады.

Көлік экснедициясы шаргының ресми анықтамасында 
айтылған қызмет көрсетулерді негізғі қызмет корсетулер деп 
атауға болады, себебі ҚР АК 708 б. 2 т. 2 бөліғінде экспедитор 
қосымша қызмет көрсетуі мүмкін делінғен.

Біздің пікірімізше, қызме көрсетулердің осылай (негізгі жэне 
қосымша болып) бөлінуі іс жүзінде маңызды. Біз негізғі деп атай- 
тын қызметтер көлік экспедициясының мэнін сипаттайды. Сол 
себептен оларды көрсету міндетті болып табылады, жэне олар 
көлік экспедициясы нысанасынің ажырамайтын құрамдас бөлігі 
болып табылады. Осыданаталған шарттың міндетті талаптары 
туралы түсінік туындайды.

Қосымша қызметтердің қажеттігі қалыптасқан көліктік 
инфрақүрылымдағы кемшіліктерден, күтпеген жағдайлардың



туындауынан пайда болуы мумкін. М ысал ретінде белгілі бір 
тауарларды шығаруға рұксат алу (карантиндік, радиациялык 
бақылаудан өтуі жэне т.б.) туралы талапты ң енгізілуін келтіруге 
болады.

Ш арттың нысанасынде қосымша қызметтердің бекітілуіне 
клиенттің гасымалдау шартының нақты іске асырылуымен бай- 
ланысты кез келген қиындықтарынан босатуды қалауы себеп 
болуы мүмкін.

Көлік экспедициясы ш артында қосымша қызметтер ретінде 
ж үкті жеткізу үшін қажетті экспорт пен импортқа қажетті 
қүжаттар алу, кедендік немесе басқа рэсімдерді орындау сияқты 
операциялар қарастырыла алады. Сонымен қатар экспедитордың 
ж үктің  саны мен күйін тексеруі, оның тиелуі жэне түсірілуі, баж 
төлемдерінің, алымдардың жэне жөнелтуш іге жүктелетін басқа 
да ш ығындардың төленуі, оның тиісті пунктте қабылдануы, 
сондай-ақ басқа операциялар мен қызметтердің орындалуы 
қарастырылуы мүмкін.

Тараптардың қуқықт ары мен міндет т ері. Басқа кез келген 
ш арттық міндеттеме сияқты, борышкер, яғни біздің жағдайда экс- 
педитор оған экспедициялық қызмет көрсету бойынша жүктелген 
міндеттерді тиісінше орындауға міндетті. Клиент экспедиторға 
көрсеткен қызметтері үшін акы төлеу міндетіне жэне шарт- 
та, сондай-ақ тікелей заң нормаларында көзделген басқа да 
міндеттерге қатысты оның борышкері болып табылады.

К үқықтар мен міндеттерді қарастырған кезде олардың 
сілтемелік реттелетін азаматтық кодексте колік экспедициясы- 
на қатысты қолданылуына карай кеңейтілген түрде түсіндірілуі 
мүмкін екендігін ескеру керек. М ысалға, егер эккспедитор та- 
сымалдау шартын клиенттің атынан жасасса, онда нормалармен 
реттелмеген 35 тарауға сэйкес, олардың арасында сенімгер мен 
сенімді адамда туындайтын қүкыктар мен міндеттер пайда бо- 
лады.

Экспедитор тасымалдау шартын өз атынан жасасқан жагдай- 
да оның жэне клиенттің арасындағы катынастарға 15 тараудың 
реттелмеген бөлігіне сэйкес, комиссиялау шарты туралы норма- 
лар қолданылады.



Экспедитор тасымалдау шартын клиенттің нұскауларына 
сәйкес жасасу керек. Ол жүк жөнелтушінің келісімімен жөнел- 
туш інің мүдделерін, тарифтердің деңгейін жэне жеткізу мер- 
зімдерін ескере отырып, жөнелтушінің жүктерің кандай көлік 
түрімен тасымалдайтынын озі аныктай алады.

Экспедитор тасымалдау шартын тиісті тэртіппен жасасу 
үшін жүк жонелтуші (қабылдаушы) экспедитөрға қүжаттарды 
жэне жүктің қасиеттері, оны тасымалдау жағдайлары туралы 
ақпаратты, сондай-ақ экспедитордың озінің осы міндетін орын- 
дауына қажетті озге де ақпаратты беруге міндетті.

Экспедитор жүк жонелтушіге (қабылдаушыға) алынған 
ақпаратта анықталған кемшіліктер туралы  хабарлауға тиіс. 
Ақпарат толық болмаған жағдайда ол жүк жонелтушіден 
(қабылдаушыдан) қажетті қосымша мэліметтерді талап ету ке- 
рск.

Егер жүк жөнелтуші (қабылдаушы) тарапынан қажетті ақпа- 
рат берілмесе, экспедитор сол ақпарат берілгенге дейін озіне 
тиісті міндеттерін орындауға кіріспеуге қүқылы.

Экспедитор, егер көлік экспедиңиясы шартынан міндеттерін 
жеке озі орындауқажеттігі туындамаса, өзінің міндеттерін 
орындауға басқа түлғаларды жүмылдыруы мүмкін. М індетте- 
менің орындалуының үшінші түлгаға жүктелуі экспедиторды 
клиент үшін шартты орындау жауапкершілігінен босатпайды.

Қарыз берушілер сияқты (толемді талап ету бойынша) экс- 
педиторлар басқа бірқатар азаматтық-қүқықтық шарттарда 
үстап қалу қүқығын пайдаланады. Ол қүкык колік экспедиция- 
сы шартына сэйкес шартпен жэне заңмен қамтамасыз етілетін 
экспедитордың жүкті экспедициялық қызмет корсеткені үшін 
алуға тиіс сыйақысының толенбеуіне байланысты үстап қалу 
мүмкіндіғімен ғана шектеледі (ҚР АК 712 б.)

Ж оғарыда айтылғандарға сэйкес, экспедитор мүлікті клиентті 
жауапкерш ілік міндеттемесін орындауына мэжбүрлеу үшін үс- 
тап калуға тиіс емес (қүқығы жоқ). Ұстап қалуды борышкердің 
мүлкін өндіріп алуды талап етумен шатастырмау керек.

Көлік экспедициясы шартының эрбір тарапы екінші тарапты 
қисынды мерзім ішінде ескерте отырып, шарттан (оны орын- 
даудан) бас тартуға қүқылы. Бүл жағдайда бір жақтан шартты



орындаудан бас тартқан тарап екінші тарапқа ш артты бұзуына 
байланысты шығындарын өтеуге міндетті.

Ж ауапкериіілік. Көлік экспедициясы шарты бойынш а 
жауапкерш ілік ҚР АК 20 тарауында қарастырылган міндет- 
темелерді орындамағаны немесе тиісінш е орындамағаны ушін 
жауапкерш ілік туралы  жалпы ережелерге негізделеді.

АК 713 бабында тасымалдау жэне экспедициялык каты- 
настардың тығыз байланысы ескерілген. Экспедитор кэсіпкердік 
кызметтің субъектісі болып табылатындықтан, сэйкесінш е, ол 
өз міндеттемелерін еңсерілмейтін күш немесе басқа форс-мажор- 
лык жағдайлар салдарынан бүзғаны үшін жауапкерш іліктен 
босатыла отырып, клиенттің алдында мойнына кінәсіз жауап- 
кершілікті алады.

Ж оғарыда айтылғандай, жауапкерш ілікке қатысты экспеди- 
цияның тасымалдау қатынастарымен өзара байланысын еске- 
ру кезінде кейбір жағдайларда экспедиция міндеттемелерінің 
бүзылуы экспедитордың емес, тасымалдауш ының эрекеттерінің 
салдары болу мүмкіндігі де ескерілу керек.

М үндай жағдайларда экспедитордың клиент алдындағы  
жауапкерш ілігінің мөлшері клиентке келтірілгсн нақты  зиян- 
ның, яғни тасымалдаущ ы жауапкерш ілігінің мөлшерінсн аспау 
керек (АК 713 б. 2 т.), бірақ дегенмен де клиенттің алды нда жа- 
уапты экспедитор болып қалады. Тасымалдауш ының кінэлі 
эрекеттерінің салдарынан жауапты болған экспедитор оған кері 
талап қою қүкығы на ие болады.



10 ТАРАУ

САҚТАНДЫРУ

§ 1. Сақтандыру туралы жалпы ережелер

Қазіргі жағдайларда сақтанудыру —  бұл азаматтар мен заң- 
ды тұлғаларды эртүрлі өмірлік салаларда өте жиі пайда бола- 
тын кез-келген жағдайлардың жағымсыз салдарынан қорғау 
тәсілдерінің бірі.

Коп жағдайда адамдар меншігіндегі козғалатын жэне 
қозғалмайтын мүлікті өрттен, су тасқындарынан жэне т.б. 
жойылуының нәтижесінде одан айырылу мүмкіндігінен сактан- 
ғысы келеді. Кэсіпкерліктің дамуы бизнестегі серіктестерінің 
сенімсіздігінің, нарық конъюктурасының өзгеруінің, шарт бой- 
ынша контрагенттерінің банкроттыққа үш ырауының жэне т.б. 
салдарынан залалдың пайда болу қауіпінің дәрежесінің артуына 
алып келді.

Өз кезегінде, бүл сақтандырудың дамуына қосымша түрткі 
болды. Уақыт өте келе мүндай қажеттілік азаймай гана коймай, 
керісінше, азаматтардың мүліктік жағдайы артқан сайын оның 
маңызы да жоғарылай береді.

Бүрынырақ Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жыл- 
дың 27 карашасындағы №491 Жарлығымен бекітілген Қазақстан 
Республикасында 2000-2002 жылдарға арналған Мемлскеттік 
сақтандыруды дамыту бағдарламасы қабылданған болатын. Бүл 
бағдарламаның мақсаты ретінде заманауи жэне түрақты үлттық 
сақтандыру нарығын қалынтасгыру болып белгіленді. Мүндай 
сақтандыру нарығы мемлекегтің, азаматтардың жэне шаруа- 
шылық жүргізуші субъектілердін мүдделсрін қорғаудың накты 
қүралына айналуға тиіс. Сонымен бірге тиімді сактандыру 
жүйесінің қүрылуы сондай-ақ мемлекеттік элеумегтік саясаттың 
қүрамдас боліктерінің бірі болу керек1.

1 Казахстанская правда. 5 жслтоксан 2000 жыл.



Бағдарламада көрсетілгендей, сақтандыру саласы адам өмі- 
рінің, өндірістік жэне әлеуметтік экономикалык қызметтің бар- 
лы қ жақтарын қамтиды. Дэстүрлі —  өтемакы лык қызметінен 
баска сақтандырудың тағы бір қызметі бөліп ш ығарылды. Бұдан 
былай сактандыру жинақтауш ы-сақтауш ы қызметін де атқаруга 
тиіс.

Аталған бағдарламадан кейін Қазақстан Республикасы Үкі- 
метінің 2004 жылдың 1 шілдесіндегі №729 Қаулысымен бекі- 
тілген «Қазақстан Республикасының сақтандыру нарығын 
дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы» қабыл- 
данды 1. Бұл бағдарламаның басты мақсаты былай көзделген: 
«М емлекеттің, азаматтардың жэне ш аруаш ылық жүргізуші 
субъектілердің мүдделерін қаржылық әлеуметтік жэнс өзге де 
тэуекелдерден қорғаудың тиімді тете жэне ұзақ мерзімді ішкі 
инвестиңиялардың сенімді көзі ретінде сақтандырудың ролін 
нығайтуға бағы тталған улттық сақтандыру индустриясын одан 
эрі реформалау».

Багдарламаның міндеттері ретінде мыналар белгіленді: 
жеке басын сақтандыруды, оның іш інде ұзақ мерзімді жэне 
жинақтауш ы  сақтандыру түрлсрін дамы ту; өзара сактанды ру 
жүйесін дамы ту; халы қты ң сақтанды ру мэдениетін арттыру; 
сақтандыру ісін автоматтанды ру жэне ақпаратганды ру деңгейін 
жоғарылату; м індетті сақтандыру саласы нда мемлексттік сая- 
сат кұру жэне оның тиімділігін  артты ру; сақтанды ру нары- 
ғының инф рақүры лымы н эрі қарай жетілдіру; сақтандыру 
саласы ндағы  мамандарды даярлау және олардың біліктілігін  
арттыру; сақтанды ру қызметін реттеу жэне қадагалау стандарт- 
тарын жогарылату; қайта сақтандыру жэне ортақ сактандыру 
механизмдерін жетілдіру.

Бүгінгі таңда аталган бағдарламалар жүзеге асырылып үл- 
герген, жэне олар сақтандыру саласындағы заң ш ығарудың да- 
муына елеулі әсер етті.

Осылайша, сақтандырудың маңыздылыгы бірқатар фактор- 
лармен анықталады. Ол мемлекет тарапынан қарастырылған 
шаралардың сипаты мен көлеміне қарамастан халы қ пен 
үйымдардың эртүрлі мүдделерін қосымша коргау мүмкіндігін

1 Параграф акпараттык жүйе.



береді. Қазіргі кезде табиги жэне техногендік апаттардың сал- 
дарын жою шыгындарының басым бөлігі мүмкіндіктері объек- 
тивті түрде шектелген мемлекеттік бюджетке жүктелген. 
Оның үстіне, сақтандыру механизмінің колданылуы кэсіп- 
керлік кызметтің үдемелі дамуын, қолданыстагы өндіріс тех- 
нологиясының жетілдірілуін қамтамасыз етеді.

Сақтандыру жүйесі республикамыздың экономикасының се- 
німді де түрақты дамуына жағдай жасап, халықтың әлеуметтік 
қорғалуын арттыруға, азаматтар мен шаруашылык жүргізуші 
субъектілерді сақтандыруға косымша негіз қүру керек.

Сактандыру мэселелері тікелей элеуметтік, оған қоса меди- 
ңиналық қамсыздандыру проблемаларына қатысты. Заманауи 
сақтандыру индустриясының қүрылуы мемлекетке бірқатар 
мәселелерін шешуге мүмкіндік береді:

1) мемлекеттік бюджеттің табиги-техногендік еипаттағы күт- 
пеғен залалдың орнын толтырумен байланысты шығындарын 
азайту;

2) жекелеген элеуметтік камсыздандыру проблемаларын 
нарықтық экономика принциптеріне негізделген сақтандыру 
арқылы шешу (еңбек кабілеттілігінен айырылуына неме- 
се асыраушысының қайтыс болуына байланысты жэрдемакы, 
зейнетақы төлемдерін, жүмыссыздық бойынша жэрдемақы, 
медициналык шығындарды толеу);

3) халық пен үйымдардың жинаған қаржыларын үзақ мер- 
зімді негізде үлтты қ экономикаға тарту»1.

Мемлекетіміз бүрынырақ белгіленген элеуметтік кепілдік- 
тердің қуатты жүйесін қолдауға дэрменсіз болып қалғандықтан, 
оның бүл міндеті сактандырудың «мойнына» жүктеліп қалды.

Сонымен бірге бірқатар мамандыктардың тэуекелділік дэре- 
жесі артып, техногендік апаттардың саны да жэне т.б. көбейді. 
Нарық жағдайларында (жаңа еңбек қатынаетары жағдайларында) 
бүкіл адамзат үшін өмірі мен денсаулығына келтірілетін зиян- 
ның орнын толтырудың кандай да бір кепілдіктерінің бар болуы 
аса маңызды болды. Сонымен қатар жоғары қауіптілік көзде- 
рінен, оның ішінде автомобиль көліктерінен жэне т.б. туындай- 
тын зиянның орнын толтыру проблемасының өзектілігі артты.

1 Казахстанская правда. - 5 желтоксан 2000 жыл.



Осының барлығы нарықтық өзгерістер кезеңінде Қазақстан 
Республикасында сақтандыру саласында түбегейлі өзгерістерге 
жол ашқан көптеген заң жэне нормативтік-қүқықтық актілер 
қабылданды. Ең алдымен тиімділігінің  төмендігін дэлелдеген, 
толықтай мемлекеттік сақтандырудан бас тартылды да бәсе- 
келестікке негізделген сактандыру бастау алды. Сақтандыру 
кәсіпкерліктің бір түріне айналды, оның үстіне ол сақтандыру- 
дың үйымдастыру деңгейі ең жоғары түріне жатқызылды. 
Сақтандыру орындайтын элеуметтік қызметтің маңыздылығын 
ескере отырып, мемлекет сақтандырудың дамуына өз алдына 
жібере алмады. Сондықтан сақтандырудың дамуы қүқыктық 
қазіргі заманға сай салалары ны ң бірі — сақтандыру қүқығының 
дамуына себеп болды.

А.И. Худяковтың аны қтамасы на сәйкес: «Сақгандыру қүқы- 
ғы елдегі сақтандыру ісін үйымдасты ру бойынша қоғамдық 
қатынастарды жэне сактандыру қызметін жүзеге асырумен бай- 
ланысты туындайтын катынастарды реттейтін құқыктық норма- 
лар жиынтығы болып табы лады 1».

С ақтандыруға жататын жағдайлардың салдарынан жапа 
шеккен адамдарга мүліктік өтемақы мақсатына қол жеткізуін 
қамтамасыз ететін тікелей қүрал жеке жасалатын азаматтық- 
құқықтық шарт болып табылады десек те, сақтандыру ісінің 
дұрыс ұйымдасты рылуы ны ң маңызы төмендемейтіні анык. 
А.И.Худяков ш арттық сақтандыру міндеттемесінің жалпы қү- 
рылысын азаматтық күқы қты ң үлесіне жатқызған2.

Азаматтық күқы қ түрғысынан ш арттық қатына шеңберінде 
туындайтын барлық мэселелерді реттеу, оның мазмұнын жэне 
сақтандыру қатынастарының алақол қатысушыларына азамат- 
тык-кұқықтық әсер ету шараларын анықтау кажет. Біздің 
пікірімізше, толық жетілген ш арттық жүйенің жоқтығы кеңес 
заманындағы сақтандырудың әлсіз жерлерінің бірі болған.

Сақтандыру шартын қарастыра отырып, біз экімш ілік 
(қаржылық) құқықсаласына жататын құқыктық нормалардың 
эсерін елемеу мүмкін емес. Сақтанды ру жөніндегі заң актілерінде

1 Худяков А И. Страховое право Республики Казахстан. Алматы: Жеты Жар- 
гы, 1997,— С. 23.

2 Жогаргы сілтеме.- 28 б.



аталган шартты қарастыру кезінде де колданылатын ұгымдар 
жиынтыгы бар.

Сақтандыру туралы заңдар ж иынтыгы. Сақтандыру қаты- 
настарын кешенді түрде реттеген зан актісі Қазакстан Республи- 
касы Президентінің 1995 жылдың 3 қазанындағы «Сақтандыру 
туралы » заңының күші бар Ж арлығы болып табылды. 2000 
жылдың 18 желтоксанында Қазакстан Республикасының «Сақ- 
тандыру қызметі туралы» жаңа заңы қабылданды.

Ол заңда сақтандыру ісінің үйымдастырылуын қазіргі та- 
лаптарға сай келтіру шаралары қарастырылған. Азаматтық- 
күқықтық сақтандыру қатынастарын реттейтін нормалардың 
басым болігі ҚР АК-ң 803-845 баптарын қамтитын «Сақтан- 
дыру» жөніндегі 40 бапқа енгізілген.

Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 4 шілдесіндегі 
«Қаржы нарыгын жэне қаржы үйымдарын мемлекеттік реттеу 
жэне кадағалау туралы »3аңы нда' сактандыру қызметін қадағалау, 
сондай-ақ мемлекеттік реттеу туралы ережелер қарастырылган. 
Сонымен бірге Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 3 
маусымындағы «Сақтандыру төлемдерін кепілдендіру қоры ту- 
ралы» №  423-11 Заңы2 қабылданып күшіне енді.

Қазіргі кезеңде кейбір қызмет түрлеріне немесе кейбір су- 
бъектілерге катысты колданылатын міндетті сақтандыруды 
қарастыратын біркатар заңдар қабылданды. М ысалы, бүгінгі таң- 
да Қазақстан Республикасының 2004 жылдың 10 наурызындагы 
«Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру туралы» № 
533-ІІ Заңының3, Қазакстан Республикасының 2005 жылдың 7 
ақпанындағы «Қызметкер еңбек (кызмет) міндеттерін атқарған 
кезде оның омірі мен денсаулығына зиян келтіргені үшін жүмыс 
берушінің азаматтық-күқықтық жауапкерш ілігін міндетті 
сақтандыру туралы» №  30-111 Заңының күші бар. Қазақстан 
Республикасының 2003 жылдың 13 маусымындагы «Аудиторлық 
үйымдардың азаматтық-қүқықтык жауапкерш ілігін міндетті

1 Казақстан Республикасы Парламентінің Ведомостары, 2003 ж., №  15, 132 б.
2 Казакстан Республикасы Парламентінің Ведомостары, 2003 ж., № 11, 63 б.
3 Қазакстан Республикасы Парламентінің Ведомостары, 2004 ж., № 5 (2414), 
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сақтандыру туралы » № 440-ІІ Заңымсн' аудиторлық ұйымның 
аудит жүргізу кезінде аудиттен өткізіліп жатқан субъектілерге 
келтірілген зиянды Қазақстан Республикасының азаматтық 
заңнамасымен белгіленген өтеу міндетімен байланысты мүлік- 
тік мүддесін сақтандыру қарастырылган.

Сонымен қатар осы орайда Қазакстан Республикасы ны ң 
«Көлік қүралдары  иелерінін азам атты қ-қүқы қты қ жауапкер- 
ш ілігін  м індетті сақтандыру туралы » Заңы 2, Қазақстан 
Республикасы ны ң 2003 ж ы лды ң 1 ш ілдесіндегі «Тасымалдау- 
ш ының жолауш ылар алды ндағы  азам атты қ-қүқы қты қ жауап- 
керш ілігін м індетті сақтандыру туралы » №  444-ІІ Заңы 3, 
Қазақстан Республикасы ны ң 2003 ж ы лды ң 31 ж елтоқсаны ндағы  
«Туроператор мен турагенттің  азам атты қ-қүқы қты қ жауап- 
керш ілігін м індетті сақтанды ру туралы » №513-11 Заңы 4, Қазақ- 
стан Республикасы ны ң 2003 ж ы лды ң 11 маусы мындағы  «Жеке 
менш ік нотариустарды ң азам атты к-қүқы қты қ ж ауапкерш ілігін  
м індетті сақтанды ру туралы » № 435-11 Заңы 3 эрекет етуде.

Саңпшпдыру қуңыгының негһ гі угымдары. Сақтандыру 
күқығы арнайы түсіндіруді талап етегін ұғы мдарды ң елеулі 
колданылатын құқы қты қ салалардың біріне жатады. Сол себеп- 
тен сақтандырудың азаматты қ-қүқы кты қ катынастарына қаты- 
сы бар кейбір қысқаша түжырымды анықтамаларды келтіру 
қажет деп есептейміз.

Сонымен бірге түсініктерді анықтау бүл қазіргі қүкы қта кең 
қолданылатын тәсіл, ол нормативтік актілсрді заң техникасы 
көзқарасынан ж іктеуге мүмкінш ілік береді (материалды артық 
кайталамауға мүмкінш ілік береді). Сақтандыру қүқығы ның 
негізгі түсініктері Қазақстан Республикасының «Сақтандыру 
қызметі туралы » Заңының 3,4-баптарында, Қазақстан Респуб- 
ликасының А заматты қ кодексінің 817-820-баптарында келті- 
рілген.

1 Қазакстан Рсспубликасы Парламентінің Ведомостары, 2003 ж., №  12, 89 б.
Қазакстан Республикасы Парламентінін Ведомостары, 2003 ж., №  14, 104 б.

1 Қазакстан Республикасы Парламентінін Ведомостары, 2003 ж., №  14, 102 б.
4 Қазакстан Республикасы Парламентінің Всдомостары, 2003 ж., №  24 (2409),

179 б.
5 Қазакстан Республикасы Парламентінің Ведомостары, 2003 ж., №  12, 84 б.



Заңнамалық қысқаша тұжырымды анықтамаларға сэйкес, 
сақтандыру бұл сақтандыру шартымен анықталған, сақтандыру 
ұйымының жеке активтері есебімен тікелсй сақтандыру тө- 
лемдерін қалыптастыратын сақтандыру жағдайы немесе басқа 
жағдайлардың пайда болуындағы заңды жэне жеке тұлғалардың 
заңды қызығушылығын мүліктік қорғау жөнінде қатынастар 
кешені. М ұндай қатынастарды анықтайтын азаматтық-кұқық- 
тық кұрылыс сактандыру шарты болып табылады.

Сақтандыру кызметі —  Қазақстан Республикасының заң та- 
лаптарына сәйкес мемлекеттің өкілетті орғанының лиңензиясы 
негізінде қалыптасатын сақтандыру (қайта сактандыру) шарт- 
тарын орындау жэне бекітумен байланысты сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдарының қызметі. Оның негізгі параметрлері 
де сақтандыруш ының сақтандыру шартымен (объективгі де, 
субъективті де құқық категориясы ретінде) анықталатын құ- 
қықтары мен міндеттерінен туындайды.

Сактандыру жағдайы —  сақтандыру шарты сақтандыру 
төлемін төлеуді қарастыратын жағдай. Сақтандыру жағдайы

- табиғи, техногендік сипаттағы құбылыстардың жэне нақ- 
ты адамдардың эрекеттерінен себебінен туындайтын оқиға.

Сонымсн катар, сақтандыру жағдайы рстінде карастырыла- 
тын оқиганың кездейсоқтық жэне ықтималдық белгілері болуға 
тиіс. Сақтандыру жағдайының орын алу ыктималдығының 
дәрежесін шарт тараптары оз бетінше бағалайды, сонымен қатар 
жағдайдың ықтималдылығы шарасыздыққа жуык болмауы 
қажет, олай болмаған жағдайда мұндай оқиға ксздейсок болып 
есептелмейді.

Оқиғаның кездейсоқтык жэне ықтималдық талаптары жинақ- 
таушы сақтандыру шарты бойынша қарастырылуы мүмкін 
окиғаларға қатысты қолданылмайды (ҚР АК 817 б., 3 т.).

Сақтандыру жағдайларының түрлері заң актілерімен (сақ- 
тандыру міндетті болып табылса) жэне шарттармен (сақтан- 
дыру ерікті болып табылса) анықталады.

Актуарий —  сақтандыру (кайта сақтандыру) ұйымының 
қажетті төлем кабілеттілігі мен қаржылық тұрактылы қ деңгейін 
камтамасыз ету мақсатында сақтандыру жэне қайта сақтандыру 
шарттары бойынша міндеттемелер мөлшерінің экономикалық-



математикалык есептеулерін жүзегс асыруға байланысты кыз- 
метті атқаратын жеке түлға.

Сатып алу сомасы —  жинақтауш ы сақтандыру шарты қол- 
дану мерзімінен бүрын тоқтатылған кезде сақтануш ы ның 
алуы на қүқығы бар ақша сомасы.

Сақтандыру ережелері —  белгілі бір сақтандыру түрі бой- 
ынш а сақтандыруды жүзеге асыру талаптарын айқындайтын 
сақтандыру үйымыны ң қүжаты.

Қайта сақтандыруш ы (цедент) —  өзі қабылдаған сақтандыру 
тэуекелдерін қайта сақтандыруға беруді жүзеге асыратын 
сактандыру немесе қайта сақтандыру үйымы.

Қайта сактандыру —  сақтандыру шарты бойынша сақтан- 
дыру үйымы қабылдап, кейіннен өздерінің арасында жасалған 
кайта сақтандыру шартына сәйкес қайта сақтандыру үйымына 
сактаңдыру тәкеуелдерінің бэрін немесе бір белігін беру- 
ге байланысты қызмет жэне соған байланысты туындайтын 
қатынастар.

Сақтандыру сыйақысы —  сақталдыруш ыны ң сақтандыру 
шарты мен аннуитетте анықталған молшерде сактануш ы ға 
сақгандыру толемін жүргізудін соңғы міндеттемелерін қабыл- 
дау үшін толеуге міндетті ақша сомасы. Сақтандыруш ыдан 
алынған сақтандыру сый ақылары сақтануш ы ның меншік 
күқығы на жатады.

Сақтандыру сомасы —  сақтандыру объектісі сақтандырылған 
жэне сақтандыру жағдайынын пайда болуындағы жауапкер- 
ш іліктің шектеулі көлемін үсынатын ақша сомасы.

Сақтандыру төлемі —  сақтандыруш ы сақтандыру жағдайы 
орын алған немесе жинақтауш ы сақтандыру шартында 
анықталған мерзім жеткен жағдайда сақтануш ыга (пайда алу- 
шыға) сақтандыру сомасының шегінде беретін ақш а сомасы. 
Сөйгіп, сақтандыру төлемі сақтандыруш ы іс жүзінде төлейтін 
ақш алай сомасьг болып табылады.

Келтірілген үғымдар тізімі толық болып есептелмейді, бірақ 
олардың кейбіреулерін сақтандыру шартын эрі қарай қарастыру 
барысында ашу қажет.

Қазіргі заңды күші бар сақтандыру туралы заңдар (ҚР 
«Сактандыру қызметі туралы» Заңының 6 б.) сақтандыруды са- 
лалары, топтары жэне түрлері бойынша қарастырады.



Сактандырудың салаларга бөлінуі сақтандыру нысанының 
эртүрлі болуымен байланысты. Барлық сақтандыру түрлері екі 
ғана салаға бөлінғен:

—  адам өмірін сақтандыру;
—  жалпы сақтандыру.
Аталған бірінші салада сақтандыру заң корғайтын игілік- 

тердің іш інде ең жоғарғы болпы табылатын азаматтар өміріне 
қатысты. Онымен қоса адам өмірін сақтандыру саласындагы 
сақтандыру кезінде сактануш ыга (пайда алушыга) көбінесе 
бірқатар объективті, бүлтартпас өмірлік жагдайларда ақшаның 
берілуін қарастырады. Бүл адамның қартайған шағында мү- 
ліктік мүдделерін кешенді түрде қамтамасыз етуге, жер- 
леу шығындарын өтеуге жэне т.б. мүмкіндік береді, яғни ол 
азаматтардың өмірін азаматтык-құқықгық қорғау жолдарының 
бірі болып табылады.

Ерікті сақтандыру түрінде «өмірді сақтандыруга» келесі топ- 
тар жатады: 1) адам өмірін сақтандыру; 2) аннуитеттік сақтан- 
дыру; 3) адам өмірінде белгілі-бір жағдайдың орын алуын 
сақтандыру; 4) сақтандыруш ыны сақтануш ының инвестиция- 
лық табысына катыстыру аркылы адам өмірін сақтандыру.

Ж алпы сақтандыру белгілі-бір сактандыру жағдайлары 
орын алған жағдайда жеке жэне заңды тұлғалардың жергілікті 
бұзылған құқықтары мен мүдделерінің өтелуін қамтамасыз ете 
отырып, дәстүрлі жолмен жүзеге асырылады.

Ж алпы сақтандыру қазіргі кезде көптеген топтарга болінсді. 
Оларға жасалған шолу қазіргі кезде сақтандырудың азаматтық- 
құкыктық қатынастар субъектілерінің кұқықтарын камтамасыз 
етудегі маңызы бұрынғыдан элдеқайда жогары болып отыр.

Ж алпы сақтандыру топтарына мыналар жатады: 1) қайғылы 
жагдайлардан сақтандыру; 2) ауырған жағдайда сақтандыру; 3) 
автомобиль көлігін сактандыру; 4) теміржол көлігін сақтандыру;
5) эуе көлігін сактандыру; 6) су көлігін сақтандыру; 7) жүктерді 
сақтандыру; 8) сақтандырудың көлік пен жүктерді сақтандыру 
топтары бойынша жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа 
жагдайларда мүлікті зияннан сақтандыру; 9) автомобиль көлік- 
тері иелерінің азаматтык-кұкықтық жауапкершілігін сақтан- 
дыру; 10) эуе көліктері иелерінің азаматтық-құқықтык жауап-



кершілігін сақтандыру; 11) су көліктері иелерінің азаматтық- 
құқықтық жауапкерш ілігін сақтандыру; 12) тасымалдауш ы- 
лардың азаматтық-куқықтық жауапкерш ілігінен басқа азамат- 
тык-қуқықтық жауапкерш ілікті сақтандыру; 13) заемдарды 
сақтандыру; 14) ипотекалық сақтандыру; 15) кепілдіктер мен 
кепілгерліктерді сақтандыру; 16) аталған сақтандыру топта- 
рына қатысты болмаса, каржы уйымдарыныц шығындарын 
сақтандыру; 17) басқа да қаржы лы қ зияндардан сақтандыру; 18) 
сот шығындарын сақтандыру; 19) титулды қ сақтандыру.

Ерікті сактандыру нысанындағы эрбір таптың мазмұны жэне 
оны жүргізу бойынш а қосымша талаптар өкілетті мемлекеттік 
органның нормативті-қүқықтық актілерімен белғіленеді. Осы- 
лайша, заң актілерінде сақтандырудың эрбір тобына қатысты 
заңға сәйкес нормативтік акгілер арқылы арнайы реттеу 
карастырылу керек.

Осыдан эрбір сақтандыру тобы бойынша барлық сақтан- 
дыруш ылар үшін толыгырак талаптар көбінесе тегеурінді түрде 
анықталады деуге болады. Өз кезегінде, бұл сақтандыруш ылар- 
дың қызметіне жүгінетін субъектілердің мүдделерін ескеруге 
мүмкіндік береді.

Заңда көрсетілген аны қтамаға сэйкес, сақтандыру түрі бүл 
тікелей сақтандыру ұйымы жасайтын жэне ұсынатын сақтан- 
дыру өнімі болып табылады. Сақтандырудың түрі бір неме- 
се бірнеше сақтандыру топтарының шегінде жасалады жэне 
сақтануш ыға сақтаныдур шартын жасасу кезінде ұсынылады. 
«Өнім» атауы зияткерлік меншік ұғымымен байланыстырылады.

М ұндай шарттарда коммерциялық құпия болып табыла- 
тын мағлұматтардың болуы ыктимал. Алайда «өнім» ұгымы 
басқа тұрғыдан қолданылып, белгілі-бір сақтандыру түрінің 
заңның императивті нормаларына қайш ы келмейтін жэне 
сақтандыруш ының да, сақгануш ы ны ң (пайда алуш ының) да 
мүдделерін ескеруге мүмкіндік беретін барлық қажетті талап- 
тардың қарастырылатынын білдіреді.

Сонымен қатар заңда сақтандыру формасы ұғымы кол- 
данылады. Ол бұрын қолданылған «сактандыру түрлері» ұғы- 
мына сай келеді. Сақтандырудың формаларға бөлінуі эртүрлі 
категорияларға сэйкес жүзеге асырылады.



М індеттілігінін дәрежесіне карай сақтандыру: а) ерікті; б) 
міндетті болып бөлінеді.

Қазіргі кезде сотқазылардың өмірі мен денсаулығын жэне 
мулкін сақтандыру қарастырылуда. М індетті сақтандыру сон- 
дай-ақ азаматтық-күкыктық жацуапкершілікті сақтандыру са- 
ласында да дами бастады. Соған сәйкес, автокөлік иелерінің 
азаматтық-құқықтық жауапкершілігі, нотариустардың азамат- 
тық-құқықтық жауапкершілігі міндетті сақтандыруға жатады. 
Жоғарыда міндетті сақтандыру қатынастарын реттейтін заңдарға 
шолу жасалған.

М індетті сақтандырудың түрлері, тэртібі жэне шарттары заң 
актілерімен белгіленеді. Өз өмірі мен денсаулығын сақтандыру 
міндеті азаматқа заң актілерімен де, шартпен де жүктелуі мүм- 
кін емес (ҚР АК 806 б. 3 т.).

Сөйтіп, адам өмірі мен денсаулығын сақтандыру жағдайла- 
рында міндетті сақтандыру кезінде сақтандыру қатынастарына 
міндетті түрде сақтанушы катысады. Көбінесе сақтанушы 
ретінде азаматтармен қызметтік-еңбек қатынастарына түсетін 
мемлекеттік орган қатысады. Дэл осындай міндет зан аркылы 
кызметі жеке меншік түріне негізделген жүмыс берушілерге 
жүктелуі мүмкін.

Бүл жағдайда сақтандыру сақтанушының есебінен жүзеге 
асырылады. М індетті сақтандыру кезінде сақтанушы сақтанды- 
рушымен заңда белгіленген талаптармен шарт жасасу керек.

Негізінен бүл сақтандыру нысанына, сақтандыру жағдай- 
ларының тізіміне, белгілі-бір жағдайларда төленуге тиіс сақ- 
тандыру сыйлыкақысына қатысты. Сөйтіп соңғы нэтижесінде 
бүл сақтанушының сақтандыру төлемдерін төлеу бойынша 
міндетінің мазмүнына әсер етеді.

М індетті сақтандырудан заң актілеріне сәйкес пайда алуы 
тиіс түлға өзінің сақтандырылмағанын анықтаған жағдайда осы 
міндет жүктелген сақтанушыдан өзінің сақтандырылуын талап 
етуге қүқылы.

Егер сақтанушы міндетті сақгандыру шартын жасаспаған 
болса немесе заңда қарастырылған талаптардан нашар та- 
лаптармен жасасса, сақтандыру жағдайы орын алған кезде 
ол сақтандырылған түлғаны ң алдында жауапгы болады. Бүл



жағдайда сактануш ы ның жауапкерш ілік көлемі дұрыс сақтан- 
дыру кезінде сактандырылған тұлғаға тиесілі болған сақтан- 
дыру сыйлықакысының мөлшеріне сай болады.

С ақтандыруш ының да міндетті сақтандыру ш артын жасасу- 
дан жалтаруға құқьтғы жок. Ал дегенмен де, мұндай жағдай орын 
алса, сактануш ы сақтандыруш ыдан' сот арқылы шарт жасасуын 
талап етуге кұқылы.

М індетті сақтандыруга қарағанда ерікті сақтандыру то- 
лықтай тараптардың еркі мен қалауына негізделеді. Ерікті 
сақтандырудың түрлері, талаптары жэне тэртібі тараптардың 
келісуімен анықталады.

Нысанына қарай сактандыру былай бөлінеді: а) жеке; б) 
мүліктік. Жеке сақтандыруға азаматтың омірін, денсаулығын, 
еңбекке қабілеттілігін сақтандыру жэне азаматты ң жеке басы- 
мен байланысты басқа да мүдделерін, мысалы олардың белгілі- 
бір жасқа жетуін сақтандыру жатады. Жеке сақтандыру шарты 
бойынша сақтануш ы ның өзі де, шартта аталған басқа түлға да 
(пайда алушы) сақтандырылуы мүмкін.

М үліктік сақтандыру мүліктің жэне онымен байланысты 
мүдделердің, жэне азаматтық-күкықтык жауапкерш іліктің сақ- 
тандырылуын қамтиды.

Мүлік сақтандырылған кезде мүліктің жэне осы регтегі тізімі 
заңда аны қталған басқа да мүліктік игіліктер мен құқықтардың 
бұзылу (жойылу) қауіпі сақтандырылады.

Сақтануш ыны ң немесе пайда алуш ы ның сақтандырылған 
мүлікті сақтап қалуға мүдделі емес болган жагдайда жасалган 
мүлік сақтандыру шарты жарамсыз болып табылады.

А заматтық-қүқықтық жауапкерш ілік сақтандырылған жағ- 
дайда басқа азаматтардың өміріне, денсаулығына немесе мүл- 
кіне зиян келтіру салдарынан жауапкерш іліктің туындау қауіпі 
сақтандырылады. Сондай-ак азаматты к-кұкы қты қ шарттар бой- 
ынша міндеттемелердің жэне басқа негіздер бойынш а туында- 
ған міндеттемелердің бұзылу салдарынан орын алуы мүмкін 
жауапкершілік сактандырылуы мүмкін.

1 Міндеггі сактандыру шарты бойынша аталган сактандыру тұрін жүргізуге 
лицензиясы бар ұйым гана сактандырушы бола алады. Сонымен бірге міндетгі 
сақтандыруды жүргізуге лицензиясы бар сақтандырушы үшін міндетті сақтан- 
дыру шартын жасасу міндетті болып табылады (ҚР АК 806 б. 5 т.).



Бұрын әрекет еткен заңдарга карағанда қазіргі заң  сақ- 
танды ру түрлерін ің  тізім ін  кеңейтті. Енді сақтанды руды ң 
түрі сақтанды ру төлемін ж үзеге асыру негіздеріне қарай 
аны қталуы  мүмкін. Сол себептен сақтанды ру: а) ж инақтауш ы ;
б) ж инақтауш ы  емес (ш артты түрде айтар болсақ) болып бө- 
лінеді.

Ж инактауш ы  сақтандыру - бүл сақтанды ру ш арты белгі- 
леген мерзім аяқталганнан кейін немесе сақтанды ру жағдайы 
орын алған кезде (бірінші болып туы ндауы на қарай осы не- 
гіздердің кез-келгені бойнынш а) сақтанды ру төлем інің  ж үзеге 
асы ры луы н қарасты раты н сақтанды ру (ҚР АК 809-1 б.).

Яғни жинақтаушы сақтандыру бойынша сақтандыру жағ- 
дайы болмауы да мүмкін. Заңда тікелей көрсетілғендей, 
жинақтаушы сақтандыру шартгарына аннуитет жатқызылады 
(809-1 б. 5 т.). аннуитет шарты туралы түсінік ҚР АК 809-1 б. 3 
т. берілген. Аннуитет шарты - бүл сақтандыруш ы сақтанды- 
ру төлемін пайда алуш ының пайдасына шартта көрсетілген 
мерзім ішінде мерзімді төлемдер түрінде жүзеге асыруға тиіс 
сақтандыру шарты.

Сақтандыру төлемдерінің негіздерінің ерекшеліктерін Қа- 
зақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі туралы» 
Заңының 7 б. 2 т. берілген аннуитеттік сақтандыру үғымынан 
байқауға болады. Оған сэйкес, А ннуитеттік сақгандыру сақ- 
іануш ы  белгілі бір жасқа жеткен, еңбек егу қабілетін (жасына 
байланысты, мүгедектігіне байланысты, наукастығына байланы- 
сты) жоғалтқан, асыраушысы қайтыс болған, жұмыссыз қалған 
жағдайларда немесе сақтануш ының жеке табыстарының кемуіне 
немесе одан айрылуына экеліп соққан өзге де жағдайларда 
зейнетақы нсмесе рента түрінде ш артта белгіленген мерзім 
іш інде немесе өмір бойы кезсң-кезеңімен сақтандыру төлемде- 
рін жүзеге асыру көзделетін жинақтауш ы сактандыру түрле- 
рінің жиы нты гы  болып табылады. А ннуитеттік сақтандыру 
шарттары бойынша кезең-кезеңімен сақтандыру толемдерін 
жүзеге асыру жағдайы сақгандыру төлемдерінің мөлшерін 
айқындаумен, нақтылаумен жэне растаумен байланысты емес.

Бірқатар жағдайларда жинақтаушы сақтандыру бойынша сақ- 
тандыру төлемін төлеу үшін заңда қарастырылған мерзімдердің 
аяқталатынын білдіретін заңды дерек негіз болып табылады.



Ж инақтауш ы емес сақтандыру кезінде сақтандыру төлемін 
ж үзеге асыруға тек қана белгілі бір сақтандыру жағдайы негіз 
бола алады. Аталған сақтандыру формаларының тағы бір айыр- 
маш ы лы ғы  бүл сақтандыру түрлерінде сақтандыруға себеп бо- 
лып отырған нысандардың өзгешелігі болып табылады.

Атап айтқанда, жинақтаушы сақтандыру шарттары тек қана 
жеке сақтандыру бойынша жасала алады. Сақтандыру аталған 
формалармен ғана шектелмейді, жэне бүл талаптарының 
ж иы нты ғы  аталған формалардан едәуір ерекшелене бастайтын 
сақтандыру қызметін лиңензиялау үшін қажет болған жағдай- 
ларда заңда басқа да сақтандыру формасы қарастырылуы 
мүмкін.

Ж оғарыда айтылғандай, ерікті сақгандыру сыныпгарының 
мазмүны заңға сэйкес нормативтік актілер деңгейінде 
анықталады. Сонымен бірге Қазақстан Республикасының «Сақ- 
гандыру қызметі туралы » Заңының 7 бабында сақтандыру 
сыныптарының жалпы мазмүны анықталған. Заңда берілген 
сақтандыру сыныптарының анықтамасы, өз кезегінде, қандай 
да сақгандыру түрі гуралы түсінік қалы птасгы руға мүмкіндік 
бсреді. Біз аннуитеттік сақтандырудың мазмүнын ашып қойдық. 
Енді жеке сақтандырудың қалған сыныптарының мазмүнын 
карастырайық.

Ж азатайым жағдайдан сактандыру, осы Заңның 6-бабы 
3-тармағының 2 тармақш асында аталған сақтандыру тәуекелде- 
рін қоспағанда, сақтануш ы жазагайым жағдайдың, кәсіби 
аурудың салдарынан қайтыс болған, еңбек ету (жалпы немесе 
кэсіптік жағынан) қабілетін (толық немесс ішінара) жоғалтқан 
нсмесе сақтануш ының денсаулығына өзге де зиян келтірілген 
жағдайларда оның шығыстарын тіркелген сомада жэне (неме- 
се) іш інара немесе толық өтемі молшерінде сақтандыру төлемін 
жүзеге асыру көзделетін сақтандыру түрлерінің жиы нты ғы  бо- 
лып табылады.

Ж азатайым жағдай дегеніміз —  адамның ерік-жігеріне қара- 
мастан басталған, сақтануш ының организміне сырттан оның 
денсаулығына зиян келуіне, мертігуіне не өліміне әкеліп соққан 
механикалық, электрлік, химиялық немесе термикалық эсер етуі 
салдарынан кенеттен болған, қысқа мерзімді оқиға (жағдай).



Ауырған жағдайдан сақтандыру «жазатайым жағдайдан 
сактандыру» сақтандыру сыныбына жататын жағдайларды 
қоспағанда, сактануш ының ауруына жэне денсаулығының өзғе 
де бузылуына байланысты оның шығыстарын тіркслғен сомада 
жэне (немесе) ішінара немесе толық өтемі мөлшерінде сақтан- 
дыру төлемін жузеғе асыру көзделетін сактандыру турлерінің 
жиынтығы болып табылады.

Сонымен қатар жалпы сақтандырудың барлық сыныптары- 
ның мазмуны ҚР «Сақтандыру қызметі туралы» Заңының 7 б. 
ашылған.

Нысанды сақтандыру тәсіліне қарай нысан бір сақтандыру 
шарты бойынша сақтандырылатын жай сақтандырумен қатар, 
қос сақтандыру қолданылады. Қос сақтандыру деп бірнеше 
сақтандыруш ыда әрқайсысымен жеке шарт жасаса отырып, бір 
нысанды сақтандыруды айтады.

Сақтандырылатын азаматтардың коптіғі топтык сақтандыру 
шартының жасалуына алып келеді, ал сақтандыруш ы тулғалар- 
дың көптігі ортак сақтандыруды қурайды. Сақтандыруш ының 
өзі өзінің сақтанушы алдындағы міндеттерінің барлығын неме- 
се бір бөлігін орындамау тәуекелін сақтандырған жағдайда қайта 
сақтандыру шарты жасалады.

Өзін-озі қайта сақтандыру да бірнеше турғе жіктеледі. 
Заңдарда пропорционалды жэне пропорционалды емес қайта 
сақтандыру уғымдары қолданылады. Пропорционалды сақтан- 
дыру —  бүл кайта сақтандыратын үйым тиісті сақтандыру 
шарттарында қарастырылған жағдайлар орын алған кезде қайта 
сақтандыру шарты бойынша цеденттен кабылданған сақтандыру 
міндетгемелерінің үлесіне пропорционалды мөлшерде сақтан- 
дыру төлемін жүзеғе асыру міндеттемесін мойнына алатын 
қайта сактандыру.

Онымен салыстырғанда пропорционалды емес қайта сақтан- 
дыру тиісті сақтандыру шартында қарастырылған жағдайлар 
орыи алған кезде қайта сақтандыратын үйымның шеккен зиян- 
дар сомасы мен қайта сақтандыру шарты бойынша үсталатын 
цедент арасындағы айырма мөлшеріндеғі сомада сақгандыру 
төлемдерін жүзеғе асыру міндеттемесіен қарастырады.



Сондай-ак трансш екаралык сақтандыру (қайта сақтандыру) 
деп аталатын сақтандыру түрі де қолданылады. Трансш екаралық 
сақтандыру (қайта сақтандыру) кезінде сақтандыру сыйақысы 
Қазақстан Республикасына немесе оның шегінен тыс жерлер- 
ге жүзеге асырылады. Трансш екаралык сақтандыруды жүргізу 
жағдайлары мен тэртібі ҚР ішкі заңдарында да, ҚР ратифика- 
ңиялайтын халы қаралық шарттарда да анықталуы мүмкін. Бүл 
жагдайда сақтандыру саласындағы уәкілетті орган белгілеген 
тізімге кіретін рейтингтік агенттіктердің бірінің белгілі-бір 
рейтингіне ие ш етелдік сақтандыру компаниясының (сақтандыру 
брокерінің) қызметін пайдалануға рүқсат етіледі.

Сақтандыру туралы  заңдарда озара сақтандыру мүмкіндігі 
де қарастырылған. Азаматтар жэне заңды түлғалар өз мүлкі 
мен мүліктік мүдделерін (кәсіпкерлік тэуекслдерін, азаматтық- 
қүқықтық жауапкерш ілігін) өзара негізде осыған қажетті 
қаражаттарды өзара сақтандыру когамдарында біріктіру арқылы 
сақтандыра алады. Өзара сақтандырудың ереккш елігі, өзара 
сақтандыру қоғамдары мүліктер мен мүліктік мүдделерді, егер 
қоғамның қүрылтайш ы қүжаттарында сақтандыру шаргын жа- 
сасу қарастырылмаса, тікелей мүш елік негізінде ж үзеге асыра- 
ды.

Кейбір жағдайларда азаматтық сақтандыру қүкы кты қ каты- 
настары субъектілері сактандыру брокерлері мен сақтандыру 
агенттері болып табылатын сақтандыру делдалдығы аясында 
туындайды. Сактандыру брокері —  бүл сақтандыру жэне қайта 
сақтандыру мәселелері бойынша кеңес беруш ілік қызметті 
жэне сақтандыру шарттарын оз атынан жэне цеденттің гап- 
сырмасы бойынша жасасу аясында делдалдық қызметті жүзеге 
асыратын заңды түлға. Сақтандыру брокерінің қызметі ерек- 
ше қызмет түрі болып табылады жэне уәкілетті мемлекеттік 
органмен лицензиялауға тиіс. Сақтандыру брокерінің өзінің 
қатысуымен жасалатын сақтандыру (қайта сақтандыру) шарт- 
гары бойынша уәкілеттері мен жауапкерш ілігі жеке сақтандыру 
(кайта сақтандыру) тараптарымен жасалатын тиісгі шарттармен 
аныкталады.

Сақтандыру брокерлерінің қызметі сақтандыру қызметтері 
нарығына түрақтанды руш ы  эсер тигізу керек. Сонымен бірге



олар баска да көмскші кызметтерді жүзеге асыруға тиіс. Атап 
айтқанда, сақтандыру брокері сақтандыру (қайта сақтандыру) 
уйымының төлеуге қабілетсіздігін анықтаған жағдайда, ол тура- 
лы дереу уэкілетті мемлекеттік органға хабарлау керек.

Сақтандыру делдалдығы трансш екаралық сақтандыру са- 
ласында кеңінен дамыған. Қазакстан Республикасы резиденті 
болып табылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) үйымы оған 
сақтандыру тәуекелдерін қайта сақтандыру үшін береді.

Қазақстан Республикасының сақтандыру үйымдары (сақ- 
тандыру брокерлері) Қазакстан Республикасы аумағында Қазақ- 
стан Республикасының бейрезидент сақтандыру үйымдарының 
атынан Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерге 
шығатын автокөлік қүралдары иелерінің азаматтык-қүқықтық 
жауапкершілігін сақтандыру шарттарын жасасу бойынша 
делдалдық қызметті жүзеге асыра алады.

Сақтандыру делдалдығын атқаратын субъектілердің тағы 
бірі сактандыру агенттері болып табылады. Азаматтык-күқық- 
ты қ сақтандыру қатынастарындағы сақтандыру агенттерінің 
сақтандыру брокерлерінен айырмаш ылығы, олар (сақтандыру 
агенттері) сақтандыру үйымының атынан немесе тапсырмасы 
бойынша өздеріне берілген уэкілеттіліктерге сэйкес сақтандыру 
шарттарын жасасу бойынша делдалдық қызметті жүзеге асыра- 
ды.

Сақтандыру агенттері заңды немесе жеке түлғалар бола ала- 
ды. Сақтандыру агентінің сақтандыру нарығында делдалдык 
қызметті жүзеге асыруға уәкілеттіліктері тікелей сақтандыру 
үйымымен анықталады жэне оған берілген қүжаттармен раста- 
лады. Сақтандыру агенгінің тиісті уэкілеттілітері жоқ бол- 
са, оган сақгандыру агенті ретінде қызмет атқаруға тыйым са- 
лынады, ал ол жасасқан сақтандыру шарттары жарамсыз болып 
есептеледі.

Сақтандыру үйымы оның атынан сақтандыру агенті сақтан- 
дыру үйымы берген уэкілеттіктері шеңберінде жасасқан сақ- 
тандыру шарты бойынша қабылдаған міндеттемелерді сақтан- 
дыру үйымы тікелей қабылдаған болса да орындауға тиіс.

Біз сақтандыру шартының қолдану аясын, мазмүнын 
жэне ерекшеліктерін түсіну үшін қажетті негізгі ережелерді 
қарастырдық. Енді оның заңдық қүрылысына көшуге болады.



§ 2. Сақтандыру шарты

Сақтандыру шарты бойынш а бір тарап (сақтанушы) сақ- 
тандыру сыйлықакысын төлеуге міндеттенеді, ал екінші та- 
рап (сақтандырушы) сақтандыру жағдайы басталған кезде 
сақтануш ыга немесе шартта белгіленген сома (сақтандыру сома- 
сы) шегінде өзінің пайдасына шарт жасалған өзге тұлғаға (пайда 
алушыға) сақтандыру төлемін төлеуге міндеттенеді.

Ш арттық сақтандыру қатынастарының ерекшелігі бұл сақ- 
тануш ының сақтандыру шартын сақтандыруш ы  құрастырған 
ережелерде қарастырылатын талаптарға қосылу арқылы ғана жа- 
саса алатындығында.

Өз кезегінде, сақтандыруш ы заң талаптарыны ң жэне оның 
қызметтерін тұты нуш ылар мүдделерінің сақталуы үшін жауап- 
ты болады. Егер сақгандыруш ы сақтандыру қызметін жүзеге 
асыру кезінде заң бұзуш ылықтарга жол берсе, онда сақтандыру- 
шының қызметін қадағалайтын уәкілетті мемлекеттік орган 
сақтандыру ұйымыпы ң тоқтатуы немесе кайтарып алуы мүмкін.

Сақтандырушы сақтандыру ережелерін эрбір сақтандыру 
гүрі үшін жеке-жеке жасайды жэне олар оған гиісті сақтандыру 
гүрін жүзеге асыру қүкығы на лиңензия беру кезінде уэкілетті 
мемлекеттік органмен келісілуі тиіс.

Егер сақтандыру қатынастарын іске асыру барысында ті- 
келей шартта реттелмеген жағдайлар туындаса, Сақтандыру 
ережелерінің кағидалары негізге алынатын болады. Ол Ережс- 
лерге мыналар енгізілуі тиіс:

1) сақтандыру нысандарының тізімі;
2) сақтандыру сомаларын аны ктау тэртібі;
3) сақтандыру жағдайларының тізімі;
4) сақтандыру жағдайларына жатпайтын жағдайлар жэне 

сақтандырудың шектелуі;
5) сақтандыру ш артының мерзімі мен әрекет ету орны;
6) сақтандыру шартын жасасу тэртібі;
7) тараптардың қүқықтары мен міндеттері;
8) сақтандыру жағдайы орын алған кездегі сактануш ының 

эрекеттері;



9) сақтандыру жағдайының орын алғанын және шығын- 
дардың мөлшерін растайтын қужаттардың тізімі;

10) сақтандыру төлемдерін жүзеғе асыру тэртібі мен жағ- 
дайлары;

11) сақтануш ыға немесе сақтанған азаматқа сақтандыру тө- 
лемін жүзеғе асыруға қажетті жетіспей түрған қүжаттар туралы 
хабарлау мерзімі;

12) сақтандыру төлемі немесе сақтандыру төлемінен бас тар- 
ту туралы шешімді қабылдау мерзімі;

13) сақтандыру шартын тоқтату жағдайлары;
14) дауларды шешу тэртібі;
15) қосымша талаптар.
Сақтануш ы мен сақтандыруш ының келісуі бойынша сақ- 

тандыру ережелерінің негізінде сақтандыру шартын жаса- 
су кезінде анықталатын қосымша талаптар қарастырылатын 
сақтандыру шарттары жасалуы мүмкін.

Сақтандыру шартының сипаттамаларын қарастырайық. 
Сақтандыру шартының ресми аныктамасында ол консенсустық 
шарт ретінде түжырымдалған. Алайда ҚР АК 827 б. сэйкес 
сақтандыру шарты сақтанушы сақтандыру сыйлықақысын 
төлеген кезден бастап, ал оны бөліп-бөліп төлеу кезінде, бірінші 
сақтандыру жарнасы төленген кезден бастап күшіне енеді жэне 
тараптар үшін міндетті болады.

Сөйтіп, жалпы ереже бойынша сақтандыру шарты нақты 
болып табылады. Сақтандыру шарты жекслеген заң актіле- 
рімен немесе тараптардың келісуімен консенсустық шартқа 
жатқызылуы мүмкін.

Сакгандыру шарты бүл озара шарт. Оны сақтанушы мен 
сақтандыруш ынын негізгі қүқықтары мен міндеттерінен бай- 
қауға болады. Сақтануш ы сақтандыру сыйақыларын төлеуге 
тиіс, ал сақтандыруш ы оларды төлеуін талап етуге күқылы. 
Сэйкесінше, сақтануш ы сақтандыруш ыдан оның сақтандыру 
жағдайы немесе сақтандыру төлемін жүзеге асыру негізі ретінде 
аныкталған басқа да заңдық фактілер орын алған кезде сактан- 
дыру төлемін жүзеге асыру бойынша міндеттерін орындауын та- 
лап етуге қүқылы.



Сақтандыру шарты —  бұл өтелмелі шарт, гараптардың эрқай- 
сысы қанағаттандырылады. Сақтандыруш ы сақтануш ыдан 
сақтандыру төлемі түрінде мүліктік (кері) қанағаттануш ы лық 
алады. Сақтануш ы немесе пайда алуш ы сақтандыру төлемі 
түрінде қарсы қанағаттануш ы лықка ие болады.

Сақтандыру шарты бойынша сақтандыру төлемінің эрдайым 
жүзеге асырыла бермейтіні сақтандыру шартының толықтай 
өтелмеліліғі туралы  түсініктің қалы птасуы на әсер етеді (кобінесе 
бүл тек қана сақтандыру жагдайы орын алған кезде байқалады).

Біз сақтандыру ш артының өтелмелі сипатын келесі дэлел- 
дер арқылы негіздеу мүмкін деп санаймыз. Біріншіден, сақ- 
тануш ыдан сақтандыру сыйақыларының, ал сақтандыруш ыдан

- сақтандыру төлемдерінің алы нуы  сактандыру шартын жа- 
сасу кезінде тараптардың ниетімен қамтылады.

Ш артта субъектілердің еркінің тиісінш е қалыптасуы белғі- 
лі бір қатынастардың пайда болуында, сондай-ақ олардың сипа- 
тын (мэнін, мазмүнын) аны кгауда басты рөл атқарады. 
Ж инақтаушы емес сақтандыру жөніндегі сақтандыру шар- 
ты бастапқыда шартты келісім ретіндс жасалады жэне оның 
гараптарының әрқайсысы, оған қоса сақтануш ы, аталған шартта 
сақтандыру төлемін жүзеге асыруға катысты кейінге қалдыру 
жагдайының бар екендігін үгынады.

Екіншіден, жоғарыда айтылғандарды ескерсек, сақтандыру 
шарты жасалған сәттен-ақ тек кана сақтандыруш ы емес, 
сақтануш ы да мүліктік қанағаттануш ы лык алады деуге болады, 
яғни бүл жағдайда сақтандыруш ыдан сактандыру төлемін талап 
стуге міндеттемелік құқық беріледі. С ақтандыруш ының ала- 
гынын басқаша сақтандыруш ылық қорғау (сақтандырушының 
қызметі) деп атауға болады.

Сақтандыру шартының нысаны. Сақтандыру шарты та- 
лантарына қарамастан жазбаш а нысанда жасалады. Сақтандыру 
ш артының жазбаш а нысанының сақталмауы оны жарамсыз ете- 
ді. Сонымен бірғе сақтандыру туралы  заңдар сақтандыру шар- 
гын рэсімдеу кезінде қолданылатын құжаттарды таңдау 
түрғысынан алуан түрлілігімен ерекшеленеді. Біріншіден, 
сақтандыру шартының тараптары оның барлық талаптары 
көрсетілген бір құжатты  құрасты рып, қол қоя алады. Ш арт



жасасудың мұндай тәсілі сақтандыру жеке келісілғен талаптар- 
мен, қалыптан тыс тәуекелдермен жэне т.б. жузеге асырылған 
жағдайларда қолданылады.

Сонымен катар сактандыру сақтандырушы біржақты тэртіп- 
пен жасаган типтік талаптарға (сақтандыру ережелеріне) бірік- 
тіру арқылы жузеге асырылуы мумкін. Өзінің заңдық туп негізі 
бойынша мундай шарт біріктіру шарты болып табылады. мундай 
тәсілмен шарт жасалған кезде сактандыруш ы сақтануш ыға 
сақтандыру полисін береді.

Азаматтардың пайдасына жузеге асырылатын сактандыру 
(денсаулығын, мулкін ерікті сақтандыру) кезінде кобінесе шарт- 
ты сактандыруш ы сактануш ыға сақтандыру полисін беру 
аркылы жасасады.

М індетті сақтандыру бойынша жазбаша шарттың нысаны 
Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру туралы заң 
актілерімен, ал ерікті сақтандыру бойынша - сақгандыруш ы- 
мен, немесе тараптардың келісуімен анықталады.

Азаматтық заңнамада бас полис жасау арқылы сақтандыру 
қарасгырылған. Ш артгың мундай нысаны біркелкі мүліктің 
(тауарлардың) эртүрлі партиялары белгілі бір мерзім ішін- 
де үқсас талаптармен жүйелі сақтандырылған жағдайда қол- 
данылады.

Сонымен бірге бас полис бойынша сактандырудың міндетті 
талабы сактануш ы мен сактандыруш ыны ң осы туралы  бір 
келісімге келуі болып табылады. С ақтанды руш ы  сақтануш ы - 
ның талабы бойынш а полистің әсеріне түсетін мүліктің же- 
келсген партиялары бойынш а сактандыру полистерін беру- 
ге м індегті. С ақтандыру полисінің мазмүны бас полиске сай 
болмаган жағдайда сақтандыру полисі таңдап алынады.

ҚР АК 826 бабында сақтандыру ш артының талаптары- 
на қойылатын талаптар анықталған. Ол шартта: 1) Сақтан- 
дыруш ының аталуы, орналасқан жері және банктік реквизит- 
тері; 2) сақтанушының (егер ол жеке түлға болса) тегі, аты, 
әкесінің аты (бар болса) немесе оның аталуы (фирмалық ата- 
уы), орналаскан жері жэне банктік реквизиттері (егер ол заңды 
тулға болса); 3) сақтандыру нысаны; 4) сактандыру жағдайы; 5) 
сақтандыру сомасының мөлшерлері (аннуитеттік сақтандыру



шарттарын коспағанда), сақтандыру төлемін ж үзеге асыру тэр- 
гібі жэне мерзімдері; 6) сақтандыру сыйақысының мөлшері, 
оларды төлеу тэртібі мен мерзімдері; 7) шартты жасасу күні 
жэне оның әрекет ету мерзімі; 8) сақтандырылган түлға жэне 
пайда алуш ы туралы , егер олар сақтандыру қатынасының 
қатысушылары болса, мағлүматтар; 9) ш арттың (сақтандыру 
полисінің) нөмірі, сериясы; 10) шарт талаптарына өзгеріс 
енгізу жағдайлары мен тэртібі; 11) төлеу жағдайлары жэне са- 
тып алу сомасының мөлшері (жинақтаушы сақтандыру үшін);
12) сақтануш ы ға немесе сақтандырылған түлғаға сақтандыру 
төлемін жүзеге асыруға қажетті жетіспей түрган қүж аттар тура- 
лы хабарлау мерзімдері; 13) салық төлеушінің тіркеу нөмірінің 
(еғер бар болса), сақтануш ының резиденттік белгісінің жэне 
зкономика секторының көрсетілуі1; 14) салык төлеуш інің тіркеу 
нөмірінің (бар болса), сақтандырылған түлға (пайда алушы) 
сактандыру ш артында көрсетілғен жағдайда сақтандыры лған 
түлғаның (пайда алуш ының), егер ол сақтандыру шарты бойын- 
ша сақтануш ы болып табылмаса, резиденттік белгісінің жэне 
жономика секторының көрсетілуі; 15) сақтандыру сомасы, 
сактандыру төлемі жэне сақтандыру сыйақысы валю тасының 
гүрі.

Тараптардың келісуі бойынша шартқа басқа да талаптар 
енгізілуі мүмкін. Айтылғандарды корытындылай отырып, сақ- 
гандыру шартының елеулі талаптарына мыналар жатады деу- 
ге болады: 1) сақтандыру нысаны; 2) болуы мүмкін сакгандыру 
жағдайы; 3) сақтандыру сомасының мөлшері; 4) сақтандыру 
төлемін жүзеге асыру тэртібі мен мерзімдері; 5) сақтандыру 
сыйақысының мөлшері, оларды төлеу тэртібі мен мерзімдері;
6) шарттың әрекет ету мерзімі; 7) сақтандыру қатынастарының 
қатысушылары сақтандырылған түлға жэне пайда алуш ы  болған 
жағдайда, олардың шартта көрсетілуі; 8) сақтандыру ш артының 
галаптарына өзгертулер енгізу жағдайлары жэне тэртібі.

Ж инақтауш ы сақтандыру шарттары үшін сатып алу сомасын 
гөлеу тэртібін жэне мөлшерін анықтайтын талабы маңызды бо- 
лып табылады.

1 Сақтандыру заңнамасының ҚР 15.07.2010 № 338-1V Заңымен енгізілген 
озгертулері ескерілген (норма 01.01.2012 ж. бастап күшіне снеді).



Егер шартка сактануш ының жағдайын зан актілерінде 
белгіленген жағдаймен салыстырғанда нашарлататын талап- 
тар енгізілсе, бұл жағдайда заң актілерімен белгіленген ере- 
желер әрекет етеді. Яғни, сақтандыру туралы нормалардың 
диспозитивтілігі сактануш ының жағдайын жақсартатын жағ- 
дайларда ғана қолданылады. Сактануш ының жағдайын нашар- 
лататын шарт талаптары жарамсыз болып танылуы мүмкін.

Заң актілсрінде мұндай амалдың қолданылуының себебі 
жоғарыда айтылған сақтандыру шартының элеуметтік маңыз- 
дылығы, азаматтардың, жеке кэсіпкерлердің жэне шартты 
нарықтың арнайы субъектілерімен —  сақтандыру компания- 
ларымен жасасатын басқа да тұлғалардың маңызды мүдделе- 
рін қамтамасыз етудің кажеттігі болып табылады.

Сол себептен сақтанды ру  ш арты нда көрсетілген  талап- 
тарды ң толы қсы зды ғы  үш ін ж ауапкерш ілік сактанды руш ы - 
ға ж үктеледі. Ж екелеген талаптарды ң  толы қсы зды ғы нан  
ш арт бойы нш а дау туы ндаған  ж ағдайда келіспеуш ілік  сақ- 
тан уш ы н ы ң  пайдасы на ш еш ілуі тиіс. А талған  ереже қайта 
сақтанды ру ш арттары нда қолданы лм айды .

Саңтандыру шартьіның элементтері. Сақтанушы сактан- 
дыру шартының тарапы болып табылады. Сақтандырушы —  
бүл сақтандыруды жүзеге асыратын, яғни сақтандыру жағдайы 
орын алған кезде сақтануш ыға немесе шарттан пайда алатын 
басқа түлғаға (пайда алушыға) сақтандыру төлемін төлеуге 
міндетті түлға.

Сақтандыру үйымы ретінде тіркелген жэне сактандыру 
қызметін жүзеге асыруга лицензиясы бар заңды түлға ғана 
сақтандыруш ы болып табылуы мүмкін. Бұл жағдайда сақтан- 
дыру (қайта сақтандыру) ұйымының құрылуына жэне қызмет 
жасауына қойылатын бірқатар ерекше талаптар заң жүзінде 
анықталған. Олардың кейбіреулерін біз осы жұмыста көрсетуді 
жөн көрдік.

Сактандыру (кайта сақтандыру) үйымының үйымдастыру- 
құқыктык формасы акционерлік қоғам болып табылады. ҚР 
«Сақтандыру қызметі туралы» Заңының 23 бабында сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының фирмалық атауына қойылатын та- 
лаптар анықталған. Атап айтқанда, «омірді сақтандыру» саласын-



да кы змет атқаратын сақтанды ру үйы м ы ны н толы қ атауына 
м індетті түрде «өмірді сақтанды ру» сәз тіркесі енгізілуі керек.

«Сактандыру қызметі туралы» Заңының 21 б. жеке және 
заңды түлгалар —  Қазақстан Республикасының резиденттері 
мен резидент еместері осы Заңда жэне уәкілетті мемлекеттік 
органның әзге де нормативтік қүкы қты қ актілерінде көзделген 
талаптарды ескере отырып, сақтандыру (қайта сактандыру) 
үйымдарының қүрылтайш ылары және акңионерлері бола алады 
делінген.

Сонымен катар М емлекет Қазақстан Республикасының Үкі- 
меті жэне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі арқылы 
ғана сақтандыру (қайта сақтандыру) үйымыны ң қүрылтай- 
шысы жэне акңионері бола алады.

Ұ лттык басқаруш ы холдингті қоспаганда, ж арғы лы қ капи- 
талға қатысу үлестерінің немесе орналасты ры лған акциялары- 
ның 50 пайызынан астамы мемлекетке тиесілі үйымдар 
сақтанды ру (қайта сақтандыру) үйы м дары ны ң қүры лтайш ы - 
лары және акционерлері бола алмайды.

21 баптың 4 т. маңызды шектеу қарастырылған. Оған сэйкес, 
тізбесін уәкілетті орган белгілейтін оффшорлық аймактарда 
тіркелген немесе оффшорлық аймақтарда тіркелген аффилиир- 
ленген түлғалары бар заңды түлғалар немесе оффшорлык 
аймақтарда тіркелген заңды тұлғаларды ң қатысушылары (құ- 
рылтайшылары, акционерлері) болып табылатын жеке тұлға- 
лар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйы м ы ны ң —  Қазақстан Ре- 
спубликасы резиденттерінің дауыс беретін акцияларын тікелей 
немесе жанама түрде иемденуге жэне (немесе) пайдалануға жэне 
(немесе) оларға билік етуге кұқығы жоқ.

Сақтандыру шаргын сақтандыру ұйымыны ң -  Қазакстан 
Республикасы бейрезидентінің атынан, Қазақстан Республи- 
касы аумағынан тыс шығатын автоколік құралдары иелерінің 
азаматтык-құқыктық жауапкерш ілігін сақтандыру шартын қос- 
пағанда, сақтандыру шартын жасасу бойынша делдалды к қыз- 
мет ж үргізуге тыйым салынады.

25 бапта сақтандыру (қайта сактандыру) ұйымыны ң жарғы- 
лык капиталы на койылатын талаптар белгіленген. Сақтандыру 
(кайта сақтандыру) ұйымыны ң акциялары орналастырылған



кезде тек қана Қазақстан Республикасының ұлтты қ валюта- 
сындағы акшамен төленуге тиіс.

Заңды тұлга сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын кұрған 
кезде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымыны ң акцияларын 
менш ікті оң капиталы болған ретте ғана сатып алады. Бұл шек- 
теу жинақтауш ы зейнетакы қорларына (зейнетақы активтері 
есебінен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымыны ң акцияла- 
рын сатып алатын) жэне инвестициялы қ қорларға қолда- 
нылмайды.

Одан кейінғі біркатар баптар сақтандыру ұйымының 
құрылуына, кызмет жасауына, қайта ұйымдастырылуына, та- 
ратылуына, банкроттыкқа ұшырауына қойылатын талаптарды 
анықтайды. Бұл талаптардың барлығы сақтандыру шарттары- 
ның мазмұны мен орындау тэртібіне өз әсерін тигізетін болады. 
Бір ерекшелігі, заң талаптары жалпы сипатта болып табылады 
жэне уэкілетті органның актілерінде нақтыланады. Бұл ара- 
да уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы 
мен каржы ұйымдарын реттеу жэне кадағалау жөніндегі агент- 
тігі болып табылады.

Сактандыру (қайта сақтандыру) ұйымының коммерциялық 
ұйым болып табылатындығына қарамастан, оның құқыкты- 
лығы жалпы емес, арнайы болып табылады. Бұл, әдетте, жал- 
пы құқықтылы ққа жэне қосымша арнайы құқықтылыққа ие 
коммсрциялық ұйымдар үшін қолданылмайды.

Сактандырушымен сактандыру шартын жасасқан түлға сақ- 
танушы болып табылады. Сақтануш ылар заңды тұлға да, жеке 
тұлға да болуы мүмкін. Сақтануш ының қүқықтық жағдайы 
сақтандыру шартының кұрылысына карай өзгеруі мүмкін.

Сақтандыру шарты туралы нормаларда «сақтанушы» үғымы 
қолданылған. Сақтандыру шарты кімге катысты жасалса, сол 
сақтануш ы болып табылады. Егер шартта өзгеше көзделмесе, 
сақтануш ы сақтандыруш ы да болып табылады.

Егер сақтануш ы жэне сақтанушы бір тұлға болып табылма- 
са, оларды бэрібір де шарттың бір тарапы ретінде багалауға бо- 
лады, себебі сақтанушы жэне сақтандыру төлемі үшін негіздер 
бар болған жағдайда шарт бойынша сақтанушының әрекеттері 
арқылы иеленген құқықтарды жүзеғе асыру мүмкіндігі 
сақтандырылуыш ының үлесіне жатқызылады.



Сактануш ының мәртебесі «пайда алуш ы» сияқты ұғымды 
талдамай толық сипатталуы  мүмкін емес. Ол іс жүзінде қарыз 
беруші болып табылатын субъектті білдіреді.

Пайда алушы —  сақтандыру шартына немесе міндетті 
сақтандыру туралы  заң актілеріне сәйкес сақтандыру өтемін 
алуға (оның пайдасына сақтандыру төлемінің жүзеге асырылуы- 
на) қүқығы бар субъект болып табылатын түлға. ҚР АК 816 б.
2 т. сәйкес сақтандыру ш артында пайда алушы көрсетілмесе, 
сақтануш ы пайда алуш ы болып табылады.

Пайда алуш ы жеке де, мүліктік те сақтандыру бойын- 
ша тағайындала алады. М індетті сақтандыру түрлері бой- 
ынша пайда алуш ы осы сақтандыру түрін реттейтін заң 
актілерімен анықталады, ерікті түрлері бойынша сақтануш ымен 
тағай ын далад ы.

Егер міндетті сақтандыру туралы  заң актілерінде, ерікті 
сақтандыру туралы ш артта өзгеше көзделмесе, сақтануш ы 
пайда алушы болып есептеледі. Сөйтіп, бірқатар жағдайларда 
сақтанушы ретінде оз пайдасына сақтандыру шартын жасаскан 
түлғаны анықтауға болады.

Егер азаматтық қүқыктағы  жағдайларды ж алпылама 
(шарттарға қатысты) қарастырсак, онда үшінші түлғалардың 
шарттық қатынастарға шартты үшінші түлғаның пайдасына жа- 
сасу мүмкін болған жағдайларда, мысалы сатып алу-сату, мүлік 
жалдау, рента жэне т.б. ш арттарға катысуы мүмкін екендігін 
айтуға болады. Алайда аталған ш арттарға үш інш і түлғалар 
катысу үшін шарт жасасып жаткан түлғалардың тікелей шарт- 
тық еркі болу керек. Осы ш арттарға қатысатын үш інш і түлға- 
лардың атауы заңдарда аныкталмаған.

Осы түрғы да сақтандыру шарты шартқа ұқсас, себебі заңда 
осы шарттардың екеуіне де шарттан пайла алатын үшінші 
түлғалардың қатысу мүмкіндігі карастырылған.

Сақтануш ы сақтандыру шартына қатыса алады, себебі 
сақтануш ыға заң актілері арқылы үш інш і түлғаны  сақтандыру 
міндеті жүктелген. Ерікті сақтандыру кезінде сақтануш ы шартта 
сақтандырылған түлға ретінде үшінші түлғаны көрсетуі мүмкін.

Сақтандыру сақтануш ымен қатар тағы бір түлғаға катысты 
жүзеге асырылса, сақтандырудың нысаны жеке адам жэне оны-



мен байланысты осы тұлғаның мүдделері (сақтандырылған 
түлганың жеке басының сақтандырылуы), немесе оның мүлкі 
жэне мүліктік мүдделері (сактандырылған түлғаның мүліктік 
сақтандырылуы) болуы мүмкін.

Сактандырылған түлганың мүлкін сақтандыру кезінде ол 
міндетті түрде сақтандырылған мүліктің сақталуына мүдделі 
болуға тиіс.

М індетті сақтандыру кезінде, сондай-ақ сақтануш ы белгісіз 
түлғалар тобын сақтандырған кезде кез-келген түлга ш арттық 
сактандыру қатынастарына сақтандырылған түлға ретінде 
олардың еркінен тыс қатысуы мүмкін.

Егер сақтандыру ерікті болса, сақтандырылғалы жатқан 
түлғаның жеке немесе мүліктік сақтандыруга қатысты наразы- 
лығы шартты жасасу мүмкіндігінен айырады. Сақтандырылган 
тұлғаның келісімінсіз жасалған шарт бүзылуға тиіс1.

Егер сақтануш ы болып табылмайтын сақтандырылган түлға- 
га жасалган шартта белгілі-бір міндеттерді жүктеу қарасты- 
рылса, онда сақтануш ы бүл туралы (осындай шарттың жасалуы- 
на) сақтандырылған түлғадан келісімін алу керек.

Сақтануш ыға үш інш і тұлғаны сақтандыру міндеті жүктелсе, 
ол түлға сақтанушыдан осы міндегтің орындалғаны туралы 
есеп беруін, ал заң актілерімен қарастырылған жағдайларда, ол 
түлғаның сақтандырылғанын растайтын кұж атты ң.алуы н талап 
етуге құқылы (ҚР АК 815 б. 4 т.).

Мәртебесін растайтын қүжаттың берілу-берілмеуіне қара- 
мастан, белгісіз тұлғалар тобын сақтандыру жағдайларын 
қоспағанда, сақтандыруш ылық құкықтық катынастардағы сақ- 
тандырылған тұлға эрдайым белгілі болып табылады.

Сақтануш ы үшінші тұлғаны сақтандыру бойынша өз міндетін 
орындамаған немесе дүрыс орындамаған жағдайда бұл түлға 
өзінің сақтандырылмағанын білген соң сот арқылы сақтандыру 
міндеті жүктелген адамның оны сақтандыруын талап етуге 
қүқылы.

Сонымен қатар үшінші түлғаларды сақгандыру бойынша 
міндеттің ерікті орындалуына бүл міндет орындалмаған болып

1 Біз зандық тұжырымдама анык емес деп есептейміз. Бұл арада жасалган 
сактандыру шарты жарамсыз болып табылуы әбден мүмкін.



шыққан жағдайда орын алуы мүмкін жағымсыз салдарға жол 
бермеу кажеттіғі себеп болуы мүмкін.

Үшінші түлғаны  сақтандыру міндеті ж үктелген немесе 
сақтандырылған адамның жағдайын заң актілерінде қарас- 
гырылған талаптардан нашар талаптармен сақтандыру шартын 
жасасқан адам сақтандыру жағдайы ретінде қарасты ры луға 
тиіс болған жағдай келген кезде өзі жауапты болады.

Бүл жағдайда жауапкерш іліктің мөлшері дұрыс сақтан- 
дыру кезінде тиесілі болған сақтандыру толемінің молшеріне 
сай болады.

Сақтанды рылған болып табылатын кәмелеттік жасқа тол- 
маған азаматтың құқықтарын жүзеге асыру тэртібі олардың 
күқықтарының немесе заңмен қорғалатын мүдделерінің окіл- 
дігін регламенттейтін жалпы нормаларға сэйкес анықталатын 
болады.

Ж алпы ереже бойынша шарттағы міндеттер сақтандырыл- 
ған адамға емес, сақтануш ы ға жүктеледі (ҚР АК 815 б. 6 т.). Соны- 
мен катар сақтануш ы ға үшінші түлғаларды сақтандыру шығын- 
дары да жүктеледі. Сондай-ақ сақтануш ы сақтандырылмаған 
болып табылса, сақтандырылған адам пайда алуш ы болады.

Алайда сактануш ымен жэне сақтандырылган адаммен қатар 
шартқа бір жағынан жеке адам —  сақтандыру жағдайы орын 
алған кезде сақтандыру төлемін алуға қүқылы болатын пайда 
алуш ы қатысуы мүмкін.

Ж алпы ереже бойынша пайда алуш ы сақтандырылған 
адамның жазбаш а келісімімен тағайындалады. П айда алу- 
шылар сақтандырылған адамның кэмелетке толмаған балала- 
ры, асырауындағы басқа да еңбекке қабілетсіз адамдары бо- 
луы мүмкін. Кэмелетке толмаған пайда алуш ы ны ң құқықта- 
ры сақтандыру жағдайы келген кезде оның заңды окілдерімен 
жүзеге асырылады.

А заматтық-құқықтық жауапкерш ілікті сақтандыру кезінде 
пайда алуш ы лар ретінде сақтануш ыға осындай жауапкерші- 
л іктің  ж үктелуіне себеп болған, яғни сактануш ы ны ң эрекет- 
терінен зиян шегетін адамдар қатысады. Бұл ереже шартта 
пайда алуш ы ретінде сақтануш ының өзінің, басқа адамның 
көрсетілгеніне, немесе пайда алуш ы ның мүлде көрсетілмеге- 
ніне қарамастан қолданылады.



Сақтандыру жағдайы сактандырылған адамның қайтыс бо- 
луы болса, онда шартта пайда алуш ылар ретінде сақтанды- 
рылған адамның мұрагерлері көрсетіледі.

Сақтандыру жағдайы келғен кезде пайда алушы ш артта оған 
тиесілі қарастырылған соманың тікелей сақтандыруш ыға төлс- 
нуі туралы талап қоюға кұқылы. Бұл жағдайда сақтандыру 
шартын орындау бойынша міндеттер пайда алуш ыға емес, тағы 
да сақгануш ыға жүктеледі (ҚР АК 816 б. 9 т.).

АК сақтанушы тарапынан мирасқорлық, сондай-ақ сақтанды- 
рылған түлғаның жэне пайда алуш ының ауыстырылуы тура- 
лы мәселелерді реғламенттеғен. Сақтандырушы тарапынан 
мирасқорлык азаматтық қүқықтағы жан-жақты жэне сингуляр- 
лық мирасқорлықтың жалпы ережелері бойынша жүзеге асыры- 
лады.

Мүлік сақтандыру шартын жасасқан сақтанушы қайтыс 
болған жағдайда сақтануш ының қүқықтары мен міндеттері 
осы мүлікті мүра ретінде қабылдаған адамға ауысады. Сөйтіп, 
сақтанушының орнына әмбебап мүрагерлік мэселесі де жалпы 
ереже бойынша шешіледі.

Сақтануш ының қүқықтары мен міндеттерінің мүрагерлік 
ретінде ауысуы өзгеше болып табылады. Бірінші сақтануш ының 
мүлкін (басқа да заттарды) меншіктену қүқығы баска адамға 
ауысқан жағдайларда, сақтандыру шарты бойынша қүқықтар 
мен міндеттер мүндай адамға сақтандыруш ының келісімімен 
ауысады. Негізінен, жалпы ереже бойынша талаптын ауысуы 
үшін борышкердің келісімі талап етілмейді. Сақтандыруш ының 
келісімінсіз мүрагерлікке сақтандыру саласындағы заң акті- 
лерімен немесе шарттың өзімен карастырылуы мүмкін.

Сақгандырылған адамның пайдасына жеке басын сақтан- 
дыру шартын жасаскан сақтанушы қайтыс болған жағдайда осы 
шартта анықталған сақтануш ының қүқықтары мен міндеттері 
сақтандырылған адамға оның келісімімен ауысуы мүмкін.

Бүл арада адамның шарт бойынша міндеттерді мойны- 
на алуға қабілеттілігі де ескеріледі. Егер сақтандырылған 
адам оларды орындауға қабілетсіз болса, онда сақтануш ының 
күқықтары мен міндеттері (олардың келісім беруі) заң актіле- 
ріне сәйкес сақтандырылған адамдардың қүқықтары мен 
міндеттерін қорғайтын адамдарға ауысады.



Запды тұлга болып табылатын сақтануш ы ның орны- 
на кұқықтык мирасқор болу туралы  ереже ерекш е боліп 
корсетілген. Оның әмбебап кұқы қты қ мирасқоры (заңды тұлга 
кайта ұйымдастырылған жағдайда) жалпы ережелер бойын- 
ша аны қталады , ал мұрагердің сақтандыруш ылы қ құқықтық 
қатынасқа қатысуына жол беру туралы мәселенің шешілуі 
сақтандыруш ының келісімін алумен байланысты (ҚР АК 836 б.
3 т.).

Сақтандыру шарты бойынша сақтандырылган адам- 
ды ауыстыру мэселесін қарастырайық. А заматтық-құқықтық 
жауапкерш ілікті сақтандыру жағдайларында сақтандырылған 
адамды ауыстыруға байланысты ерекше ережелер белгіленген. 
Азаматтық-кұқықтық жауапкерш ілікті сактандыру кезінде 
сактандырылған сақтануш ы сақтандыру жағдайы орын алғанға 
дсйінгі кез-келген уақытта сактандыруш ыға жазбаш а түрде 
хабарландыра отырып, сақтандырылған адамды ауыстыруға 
кұқылы. Сақтандыру шартында сақтандырылған адамды еркін 
ауыстыруға немесе ауыстыруды шектеуге ты йы м салулар 
қарастырылуы мумкін.

Жеке басын сақтандыру шарттары бойынша, сондай-ак 
азаматтык-кұкыктык жауапкерш ілікті сактандыру шарттары- 
нан басқа, мүліктік сактандыру шарттары бойынша сақтануш ы 
болып табылмайтын жэне ш артта аталған сақтандырылған адам 
тек қана сақтандырылған адамның жэне сақтандыруш ының 
келісімімен ауыстырылуы мүмкін.

ІІІарт бойынша сақтандыру төлемін алу кұкығы, егер сак- 
тандырылған адам оны алудан бас тартса, сақтандырылған 
адамнан сақтануш ы ға ауыса алады.

Егер сактануш ы болып табылмайтын сақтандырылған адам 
қайтыс болса, жеке басьт сақтандырылған, ал сақтандырылған 
адамның казасы сақтандыру жағдайы ретінде қарастырылма- 
ған болса, құқы қты қ мирасқорлық жүзеге асырылмайды. Со- 
нымен бірге сақтандырылған адамның ауыстырылу мүмкіндігі 
заңда немесе шартта қарастырылуы мүмкін.

Сақтануш ы сақтандыру жағдайы орын алғанға дейін 
сактандыру шартында аталған сақтандырылған адам болып та- 
былмайтын пайда алушыны сақтандыруш ыға жазбаш а түрде



хабарлай отырып, басқа адамға ауыстыруға құқылы. Пайда алу- 
шы өзі сақтанушымен келіскен шарттағы белгілі-бір міндеттерін 
орындағаннан кейін немесе сақтандыруш ыдан сақтандыру 
төлемін талап еткеннен кейін басқа адамға ауыстырылуы мүмкін 
емес. Пайда алушы болуымен қатар сактандырылған адам 
болып табылатын пайда алушы сақтандырылган адамды ауыс- 
тыру үшін қарастырылатын жалпы талаптармен ауыстырылады.

Сақтандырылған адам болып табылмайтын пайда алу- 
шы қайтыс болған жағдайда пайда алуш ының қүқықтары 
сақтандырылган адамға ауысады. Сақтандырылған адам болып 
табылатын пайда алуш ының қайтыс болуы жалпы сақтанды- 
рылған адамның кайтыс болуы сияқты салдарды туындатады 
(ҚР АК 816 б. 6 т.).

Сақтандыру нысаны. Сақтандыру нысаны жеке түлғалардың 
мүдделері болып табылады. Заңсыз мүдделер сақтандыру ныса- 
ны бола алмайды, олардың сақтандырылуы сақтандыру шартын 
жарамсыз етеді.

Сактандыруға жататын мүдделер сақтануш ы (сақтандырыл- 
ған адам) субъектісінің мүліктің жойылуының немесе басқа да 
жолмен бүлінуінің, зансыз жауапкершілікке жүктеудің, адамның 
омірі мен денсаулығына зиян келтірудің жэне т.б. себебінен 
келеңсіз мүліктік салдарды болдырмау (немесе оларды азайту) 
ниетімен байланысты.

Егер анық айтар болсақ, ҚР АК 807 б. 1 т. сәйкес: «Азаматтар- 
дың жэне заңды түлғалардың, соның ішінде:

1) азаматтардың белгілі-бір жасқа дейін немесе сақтандыру 
шартында белгілепген мерзімге дейіи өмір сүруіне, өліміне, 
азаматтардың омірінде белгілі-бір оқиғалардың басталуына;

2) жазатайым жағдайлардың жэне өзге де оқиғалардың, 
аурулардың салдарынан азаматтардың өмірі мен денсаулығына 
зиян келтірілуіне;

3) мүлікті иеленуіне, пайдалануына жэне оған билік етуіне;
4) басқа түлғаларға, соның ішінде шартты (міндеттемелерді) 

бүзу салдарынан келтірілген зиянды өтеу міндетіне байланысты 
кез-келген мүліктік мүдделерді мүліктік жэне жеке сақтандыру 
объектілері бола алады».



Яғни сақтандыру объектісін басқа бірқатар абсолю ттік 
және салыстырмалы, мүліктік жоне мүліктік емес қүқы қты қ 
қатынастардың туы ндауы на себеп болатын азаматты қ қүқық 
объектілерінің өздерімен теңдестіруге болмайды.

Осылайша, сақтандыру объектісін сипаттай отырып, сак- 
тандыру қатынастары белгілі-бір мөлшерде басқа азаматтық 
күқықтық қатынастар үшін қамтамасыз етуш і қатынастар бо- 
лып табылады деген корытындыга келуге болады.

Сақтандыру ш артының заңдық объектісі басқа қолданыстагы 
қызметтерден оқш аулайтын ерскш е қызметтердің корсетілуін 
анықтайтын сақтандыруш ының әрекеті болып табылады.

Сақтандыруш ының қызметтерінің қаржылық мазмүны бар, 
сонымен бірге, оның көрсетілуін регламенттейтін ш арт банктік, 
каржылық қызметті регламенттейтін шарттардың бүрыннан 
белгілі қүрылыстарына жатпайды. Айтылғандарды сақтандыру 
шартының мазмүнын эрі қарай галдау арқылы бейнелеуге бола- 
ды.

Сақтандыру шартының м аш үн ы . Сақтандыру шарты - 
накты шарты болып табылатындықтан, оның мазмұнын талдау- 
ды сақтануш ының міндеттерін жэне сақтандыруш ының оған 
корреспонденңиялайтын кұкықтарын талдаудан бастау керек.

Бірінші кезекте сактануш ы сақтандыруш ыға сақтандыру 
сыйақысын төлеуге тиіс. Сақтануш ы озінің бұл міндетін 
сақтандырылған адамга немесе пайда алуш ы га ауыстыра ал- 
майды. Сонымен қатар мұндай міндет оларға заң актілерімен де 
жүктеле алмайды.

Сақтандыру сыйақыларының мөлшерлері ш артта белгілі 
бір ақша сомасында белгіленеді. Сактануш ы шартқа сәйкес 
сақтандыру сыйақыларын сақтандыруш ы қүрған сақтандыру 
іарифтеріне сай толеуге міндеттенуі мүмкін. Сақтандыру та- 
рифтері сақтандыру объектісі мен сақтандыру тәуекелінің сипа- 
тын ескере отырып, сактандыру омасының бір бірлігі үш ін төлем 
мөлшерлемесін анықтайды.

М індетті сақтандыру түрлерінде сақтандыру сыйақылары 
іаң актілерімен белгіленген мөлшерлерден артық немесе кем бо- 
луы мүмкін емес.



Сактандыру сыйақыларын төлеу тэртібі мен мерзімдері 
шартпен анықталады. М індетті сактандыру шарттары бойынша 
сактандыру сыйакыларының мөлшері заңмен белгіленеді. Атап 
айтканда, ҚР «Көлік кұралдары иелерінің азамаггык-кукықтық 
жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» Заңыиың 19 б. 
сәйкес жылдык сақтандыру сыйақысын есептеу үшін 1,9 айлық 
есептік көрсеткіш көлеміндегі базалык сактандыру сыйақысы 
қолданылады.

Көлік құралының тіркелген жеріне, көліктің түріне, сақта- 
нушының (сактандырылган адамның) жас шамасына жэне жүр- 
гізу өтіліне, көлік құралын пайдалану мерзіміне жэне азамат- 
тық-құқықтық жауапкершілігі сақталган адамдардың кінәсінен 
болған сақтандыру жағдайларының бар-жоғына қарай оған 19 
б. 3-10 тармақшаларымен белгіленген коэффиңиенттер («бонус- 
малус» жүйесі) қолданылады.

М ысалы, Алматы қ. көлік құралын пайдалану жоғары 
қауіптермен байланысты жэне 2,96 коэффициенті қолданылады. 
Көлік құралының Алматы облысында тіркелуі 1,78 коэффициен- 
гінің колданылуына себеп болады. (Заң шығарушылардың ло- 
касы бойынша тіркелген жері көліктің пайдаланылатын жерін 
анықтайды, ал шын мәнінде, бұл эрдайым олай бола бермейді — 
Ж.Г.А. ескертпесі).

Әдетте, сактандыру сыйақысы бір рет төленеді. Ш артта 
сақтандыру сыйақысын бөліп-бөліп төлеу қарастырылган. Та- 
рапгар сақтандыру сыйақсыныңы кезекті бөлігін белгіленген 
мерзімде төлемегені үшін жауапкершілік белгілеуі мүмкін. Со- 
нымен бірге, бұл жағдайда сақтандыруш ының шартты мерзі- 
міне дейін орындау құқығы көзделуі мүмкін.

Алайда жинақтаушы сақтандыру шарттарында сақтандыру- 
шының шартты бұзу мүмкіндігі карастырылмаған. АК-тің 
колданыстағы редакциясына сэйкес, сактандыру жарнасын (бірін- 
шісін қоспаганда) жинақтаушы сактандыру шартында белгілен- 
ген мерзімде алмаған сактандырушы сактануш ыға сақтандыру 
жарнасын төлеу қажеттігі туралы хабарлауга міндетті.

Хабарламада төмендегілер көрсетілуге тиіс:
1) сақтандыру жарнасы тәленуге тиіс мерзім аралығы (сақ- 

тандыру сыйақысын төлеу мерзімін кейінге калдыру мерзімі);



2) сақтанды ру жарнасын кеш іктіргені үш ін өсімпұл мөл- 
шері;

3) сақтандыру жарнасы сақтандыру сыйақысының созылған 
мерзімінің ішінде төленбеген жағдайда сақтандыруш ының 
біржақты тәртіппен шартты тоқтату қүқығы.

С ақтандыру сыйақысы төлеу мерзімі 30 күнтізбелік күннен 
кем күнге созылуы мүмкін емсс.

Ж инақтауш ы сақтандырудың сақтандыру сыйақысы созыл- 
ған мерзімнің іш інде сақтандыру жағдайы орын алса, сақтанды- 
рушы қарыз сомасын ұстап калып, сақтандыру төлемін жүзеге 
асыруға міндетті. Сақтандыру жарнасын төлеу қажеттігі тура- 
лы хабарлама сақтануш ыға хабарламаның жіберілгенін растау- 
ға мүмкіндік беретін тэсілмен жолданады.

Сонымен қатар басқа сақтандыру түрлерінде, егер сақтан- 
дыру жагдайы мерзімі кешіктірілген белгілі бір сақтандыру жар- 
насын төлегенге дейін орын алса, сақтандыруш ы сақтандыру 
големінің мөлшерін анықтау кезінде кешіктірілген сақтандыру 
жарнасының сомасын есепке алуга (оны төленетін сақтандыру 
отемінің сомасынан үстап қалуға) кұқылы, бірақ сақтандыруш ы 
сактандыру төлемін жүзеге асыру бойынш а міндетінен босатыл- 
майды.

С ақтануш ы сақтандыруш ыга сақтандыру тэуекелінің жағ- 
дайы туралы  хабарлап отыруға міндетті. Бүл міндетке сәйкес, 
сақтануш ы сақтандыруш ыға сақтандыру жағдайының орын алу 
ықтималдығын жэне одан болуы мұмкін ш ығындардың мөлше- 
рін анықтау үш ін маңызы бар өзіне мэлім барлық жағдайларды 
хабарлап оты руға міндетті. С ақтандыру жагдайы ретінде 
кабылдануы мүмкін белгілі бір оқиганың жэне оның зиянды 
салдарының орын алу ықгималдығы ның дэрежесі, өз кезегінде, 
сақтандыруш ы тәуекелінің дэрежесін сипаттайды.

Тәуекел дэрежесін бағалауда сақтандыруш ы  қүрасты рған не- 
мссе сақтандыруш ының сақтануш ыға шарт жасасу кезінде жаз- 
баша түрде жіберген жазбаша сауалында аталған типтік талап- 
пірда (сақтандыру ережелерінде) қарастырылған барлық жаг- 
дайлар маңызды болып табылады.

Сақтануш ы белгілі бір қалыптасқан жағдайда тәуекелді 
бағалау үшін елеулі маңызы бар болып танылатын баска да



жағдайлар туралы хабарлауға міндетті. Ол барлық жағдайларда 
да әдептілік көрсетуге тиіс. «Сондықтан еғер ол өзі сақтандырып 
отырған туысының жазылмайтын ауруға шалдықканын жэне 
жақын арада кайтыс болатынын білсе, онда мұндай сақтанушы 
адамғершілікке жат кана емес, заңсыз эрекет жасап отыр».

ҚР АК 832 б. 1 т. нормаларының қолданылуының өз 
ерекшеліктері бар. Өз қызметі саласында білікті субъект ретін- 
де сақтандыруш ы шарт жасасу кезінде өз тәуекелдерін бағалау 
үшін маңызы бар жағдайларды егжей-теғжейлі анықтауға тиіс.

Егер сақтандыру шарты сақтануш ыдан сақтандыруш ының 
қандай да бір сұрақтарына жауап алынбай жасалса, кейіннен 
сақтанушы шарттың бұзылуын немесе оны сактанушы тиісті 
жағдайларды хабарламағандықтан жарамсыз деп табуын талап 
ете алмайды.

Сонымен бірге, егер шарт жасалғаннан кейін сақтануш ы- 
ның сақтандыруш ыға тэуекел дэрежесін бағалау үшін білу 
қажет болған жағдайлар туралы жалған мағоұмат бергені анық- 
талса, онда бұл жағдайда сақтандыруш ы сақтандыру шартын 
жарамсыз деп табуын талап етуге құқылы.

Сақтануш ы жоғарыдағы жағдайлардан хабардар немесе 
шарт жасасу кезінде сақтандыруш ыға мэлім болуы тиіс болған 
жоғарыдағы жағдайларды хабарлағаннан кейін өз міндетін 
орындамаған болып табылмайды. Егер сақганушы жасырған 
жағдайлар қажетсіз болып қалған жағдайда сақтандыруш ы 
сақтандыру шартын жарамсыз деп табуды талап ете алмайды.

Сондай-ақ мүліктік сақтандыру ш артының әрекет ету мерзі- 
мінің ішінце сактанушы (сақтандырылған адам) сактандыру- 
шыға өздеріне келіп түскен шарт жасасу кезінде сақтандыру- 
ш ыға хабарланған жағдайлардағы елеулі өзгерістер туралы 
дереу хабарлауға міндетті.

Сактандыру туралы нормалар мағынасы бойынша, сақтан- 
дыру тәуекелінің артуына елеулі эсер етуі мүмкін жағдайлар 
маңызды жағдайлар болып танылады. Барлық жағдайда да 
ш артта келісілген өзгертулер маңызды болып есептеледі.

Бас полис бойынша сақтандыру кезіндееақтанушы шарт- 
та белгіленген мерзімде, егер ол қарастырылмаған болса, олар 
белгіленге дейін кідіріссіз сақтандыруш ыға мүліктің эрбір



партиясына қатысты тәуекелдің дэрежесін бағалау үшін қа- 
жетті мағлұматтарды хабарлауға міндетті.

М ұндай мағлұматтарды алу еезінде сақтандыруш ы өтсуғе 
тиіс шығындар мүмкіндіғі жіберіліп алған жағдайда да сақта- 
нушы бұл міндетінен босатылмайды.

Сақтануш ының тағы бір міндеті —  сақтандыруш ыға сак- 
тандыру жағдайының келгені туралы мәлімдеу болып табы- 
лады. Оған сақгандыру жағдайының келгені туралы  мэлім 
болғаннан кейін сақтануш ы бұл туралы  дереу сактандыруш ыға 
немесе оның өкілдеріне хабарлауға міндетті.

Егер шартта хабарлау мерзімі мен тәсілі белгіленее, ол шартқа 
сәйкес жүзеге асыры луға тиіс. Кейбір жағдайларда хабарлама 
заң актілерінде белгіленген мерзім іш інде жеткізіледі.

Ш артқа сәйкес сактануш ы сақтандырылған адам болып та- 
былмаса, бүл міндет сақтандырылған адамның өзіне жүктеледі. 
Егер шарт жеке басын сақтандыруға катысты жасалған бол- 
са, жэне сақтандырылган адамның кайтыс болуы сақтандыру 
жағдайы болып танылса, онда сақтандыруш ыға сақтандыру 
жағдайы туралы сақтануш ы хабарлайды, егер сақтандырылған 
адам болып та табылса, бүл міндет пайда алуш ы ға жүктеледі.

Бұл жағдайда шартта белгіленетін хабарлау мерзімі 30 күн- 
нен кем болмауға тиіс. Біздің пікірімізше, мұндай мерзімнің 
белгіленуі көбінесе сақтануш ы, пайда алушы болып табыла- 
тын адамдарда кездесетін адам қайтыс болған кездегі ауыр 
күйзелісімен байланысты, себебі көп жағдайда қайтыс болған 
адамдар сактандырылғандардың жақын туыстары болып та- 
былады.

Пайда алуш ы сақтануш ымен жэне сақтандырылган адам- 
мен қатар барлық жағдайда сақтандыруш ыға сақтануш ы ның 
немесе сақтандырылған адамның хабар берген-бермегеніне 
қарамастан, сакгандыру жағдайының келгені туралы  хабарлауға 
құқылы.

Сақтандыруш ыға сақтандыру жағдайының келгені тура- 
лы хабарланбауы оган, егер сақтандыруш ының сактандыру 
жағдайының келегі туралы  дер кезінде білгені дәлелденбесе, 
сақтандыру төлемін төлеуден бас тарту құқығын береді. Со- 
нымен қатар мүндай жағдайға сақтандыруш ының бұл туралы



мағлұматтан хабарсыз болуы оның сактандыру төлемін төлеу 
міндетіне эсер етуі мүмкін емес болған жағдайлар да жатады.

Сактандырушының хабардар болмауы сақтандыру жағдайы 
келген кезде оның мүліктік мүдделерінің жағдайына ешкандай 
әсер тигізуі мүмкін емес. М ысалы, адам табиғи себеппен 
қайтыс болса, бұл жағдай сақтандыру жағдайы ретінде 
қабылданады.

Сақтанушы сақтандыру жағдайының зиянын азайту ша- 
раларын қабылдауға міндетті, яғни ол қалыптасқан жағдайда 
шығындардың алдын алуға бағытталған шараларды қабыл- 
дауға тиіс. М ұндай шараларға сақтандырылған мүлікті сақтап 
қалуға жэне аман алып қалуға бағытталған шаралар жатады. 
М ұндай шараларды қабылдайтын сақтануш ы сақтандыру- 
шының нұсқауын, егер олар сақтануш ыға хабарланған болса, 
басшылыққа алу керек.

Сақтанушы сақтандыру жағдайының келуі үшін жауап- 
ты адамға талап қою құқығының сақтандыруш ыға ауысуын 
қамтамасыз етуге міндетті (ҚР АК 831 б. 5 т.). Сол себептен 
сақтанушы (сактандырылған адам) сақгандыру төлемін алу 
кезінде сақтандыруш ыға барлық құжаттар мен дэлелдерді бе- 
руге, жэне оган сақтандыруш ының оған ауысқан талап ету 
құкықтарын жүзеге асыруға қажегті барлық маглұматтарды 
хабарлауға тиіс.

М ысалға, шарт бойынша контрагент сақтандырылған адам- 
нын алдындағы өз міндеттерін орындамаған, жэне сактанушы 
ретінде басқа субъект қагысқан жағдайдаталап ету құқығының 
ауысуын тікелей қамтамасыз ететін адам сақтандырылған 
адам болып табылады. М ысалы, ол ресми құжаттардың (тер- 
геу, анықтау органдарының қаулыларының т.б.) көшірмелерін, 
зиян келтірушімен жазыскан хаттарын жэне т.б. беруге міндетті 
болады .

Ж әбірленуші құқықтарынын сақтандыруш ыға толықтай 
(үшінші тұлғаның сақтандыру төлемінің төленуіне негі болған 
әрекеттерінің себебінен) ауысуын қамтамасыз ететін бұл меха- 
низм суброгаңия деп аталады. Суброгаңияны біз сингулярлық 
құқықтық мұрагерліктің жекелеген жағдайы ретінде карас- 
тырамыз. Сонымен қатар, біздің пікірімізше, суброгация талап



оту құқыгын (цессия) беругс қарағанда толы ғы рақ болып табы- 
лады, сондай-ақ ол кұқық иесінің (ж эберленуш інің) еркінен 
тэуелсіз болады. Негіздері бар болған ж ағдайда суброгация заң 
тікелей көрсеткен жағдайда орын алады.

Сонымен қатар сақтандыруш ының тағы да біркатар міндет- 
тері бар. Атап айтқанда, ҚР АК 828 б. 1 т. 1-1 тармақш асына 
сәйкес, сақтандыруш ы сақтануш ыны сақтандыру ережелерімен 
ганыстыруға міндетті. Сондай-ақ сактандыруш ы сақтануш ыға 
срежелердің көшірмесін де ұсынуға тиіс. Сэйкесінш е, сақтан- 
дыруш ы бұны келешекте қажет болған жағдайда сақтануш ыға 
ережелердің копиясының берілгенін растауға мүмкіндік бере- 
тін тэсілмен жүзеге асыруға тиіс.

Сақтандыру шарты біріктіру шарты түрінде жасалса, сақ- 
тандыруш ы сақтануш ы ға сактандыру полисін беруге міндетті 
(ерікті сақтандыру түрлері бойынша). М індетті сақтандыру 
кезінде сақтандырудың барлық талаптары заңға сәйкес анық- 
талады.

Сақтанды руш ы ны ң негізгі міндеті —  сақтандыру жагдайы 
келген кезде сақтандыру төлемін сақтандыру ш артында жэне 
заң актілерінде белгіленген мерзімде, тэртіппен жэне мөлшерде 
голеу. Бүл жағдайда сактандыру төлемдерімен байланысты дау- 
лар сот арқылы қарастырылады.

Аталған міндетті тэжірибе жүзінде бағалауда «сақтандыру 
сомасы» жэне «сақтандыру төлемі» ұғымдарын толығырақ 
сипаттаудың маңызы зор.

Сақтандыру сомасының мөлшері шартпен белгіленеді. Мін- 
детті сақтандыру кезінде сақтандыру сомасының молшері 
сақтандыру жағдайынан келтірілген нақты зиянны ң мөлшерінен 
төмен болмауға тиіс, ал жеке басты сақтандыру, оған қоса 
міндетті сақтандыру кезінде —  сақтандыру сомасы тараптардың 
келісімімен анықталуы мүмкін.

Ерікті сақтандыру жагдайларында, керісінше, шектеулер ен- 
гізілген. М үлікті сақтандыру кезінде сақтандыру сомасы оның 
шарт жасасу кезіндегі нақты құнынан аспау керек. Ш арт жасасу 
кезінде анықталатын мүлік қүны сақтандыру құны деп аталады.

Ол белгілі бір мүліктің нарықгық бағасына негізделеді. 
Кәсіпкерлік тәуекелдерді сақтандыру кезінде сақтандыру қүны



болып сақтануш ыға сақтандыру жағдайы келген кезде кәсіп- 
керлік қызметтен келтірілуі мүмкін шығындар есептеледі.

Сақтандыру шартымен анықталган сақтандыру сомасы 
сақтандыру кұнынан асып кетсе, оның шарт жасасу кезінде 
сақтандыру құнынан асатын бөлігі жарамсыз болып табылады.

Тараптар сақтандыру шартында анықталган мүлік құнына 
қатысты дау туғы за алмайды. Бұған сактануш ының әдейі жа- 
ңылдырганына катысты сақтандыруш ының шағымы жатпайды.

Осылайша, сақтандыруш ының сақтандыру төлемін жүзеге 
асыру бойынша міндетін іс жүзінде орындауы сақтандыру 
сомасының мөлшеріне бағытталады, екінші жағынан, ол сақ- 
тандыру жағдайы келген кезде орын алган жағдайлар жэне негіз 
ретінде алынған сақтандыруш ылык қамтамасыз ету жүйесіне 
байланысты.

Бұл орайда пропорционалды камтамасыз ету жүйесі қол- 
данылады. Ол жүйе бойынша сақтандырылған мүлікке келтіріл- 
ген зиян сақтандыру сомасы мүліктің құнының қандай үлесін 
құраса, сол мөлшерде (пропорцияда) өтеледі. Бұл жағдайда 
келтірілген зиянның сомасы сақтандыру сомасының мүлік 
құнындағы  пайыздық үлесіне кобейтіледі.

Тағы бір жүйе «алғаш кы тәуекел бойынша сақтандыру» 
деп аталады. Оған сәйкес, келтірілген зиян зиян сомасының 
сақтандыру құнына қагысты пайыздық арақатынасына қара- 
мастан сақтандыру сомасы шегінде өтеледі.

Сақтандырудағы каматамасыз етудің үш інш і түріне сәйкес, 
зиян тек қана қатаң түрде белгіленген шектерде, мүліктің 
сақтандыру кұнының шеңберінде өтелетін болады. Сонымен 
қатар кейбір жағдайларда өтеудің ең жоғарғы да, ең төменгі де 
шектері қарастырылады1.

Сақтандырудың бірінші жүйесіне сэйкес, сақтануш ыға (сақ- 
тандырылған адамға, пайда алушыға) сақтандыру төлемі іс 
жүзінде келтірілген зиянны ң мәлшерінен тәмен мәлшерде төле- 
нуі мүмкін. Қалған екі сақтандыру жүйелері бойынша сақтан- 
дыру өтемі тек қана сақтандыру сөмасына бағытталады, ал егер 
мүмкін бөлса, төлем келтірілген нақты немесе толық зиян сома- 
сынан төмен болмайды (заңмен шектелмесе).

1 Худяков А.И. Аталған енбектер - 193-196 б.



М індетті сақтандыру түрлерінде сакгандыру төлемінін 
мөлшері сақтандыру жагдайынан келтірілген накты зиян мөл- 
шерінен төмен болуы мүмкін емес. Мүлік жэне азаматтық- 
қүқы қты қ жауапкерш ілік сақтандырылған жағдайда, керісін- 
ше, сақтандыру төлемі «сақтануш ыға» (сақтандырылған адам- 
ға) сактандыру жағдайының келуінің нәтижесінде келтірілғен 
нақты зиян мөлшерінен аспау керек. Сақтандыру төлемін жүзеғе 
асыру кезінде сақтануш ының немесе сақтандырылған адамның 
келтірілғен залалды зиян келтірғен адамның есебінен жэне бас- 
ка да төлеу көздерінен қандай мөлшерде өтей алғаны  (алатын- 
дығы) ескеріледі. Жеке басын сақтандыру бойынша сақтан- 
дыру төлемі сақтануш ы ға (пайда алушыға) оған әлеуметтік 
сақгандыру, әлеуметтік қамтамасыз ету, басқа да сақтандыру 
шарттары бойынша жэне зиянны ң өтемі ретінде тиесілі сома- 
ларға қарамастан төленеді.

М үліктік сақтандыру ш арттарының талаптарында сақтан- 
дыру төлемінің орнына зиянның табиғи түрде сақтандыру 
төлемінің шеғінде өтелуі қарастырылуы мүмкін. Сақтандыру 
гөлемін жүзеғе асырудың мүндай тәсілі жеке басын сақтан- 
дыру кезінде қолданылмайды.

Сақтандыруш ы сақтандыру жағдайының туындауы на себеп 
болатын, заңда қарастырылған кейбір жағдайлар орын алған 
кезде сақтануш ыға сақтандыру төлемін төлеуден толықтай не- 
месе жартылай бас тартуы мүмкін. Ондай жағдайларға мыналар 
жатады: 1) сақтануш ының, сақтандырылған адамның жэне (не- 
месе) пайда алуш ы ның қажетті қорғаныс нсмссе аса қажеттілік 
жағдайында жасалған эрекеттерді қоспағанда, сақтандыру жағ- 
дайының туындауына бағы тталған немесе оның туындауы на 
жағдай жасайтын қасакана әрекеттері.

Яғни аталған адамдар азаматты қ қүқы қ түрғысынан заңсыз 
болып танылуы мүмкін әрекет жасайды (бүл әрекеттер басқа 
қүқық салалар түрғысынан да заңсыз болып табылуы мүмкін- 
Ж.Г.А. ескертпесі). Бүл, өз кезеғінде, сактандыруш ының сақ- 
гандыру толемін жүзеғе асыру бойынш а заңдық міндеттен 
босатылуына алып келеді, жэне ол аталған жағдайда сактан- 
дыру толемін немесе өз қалауы бойынш а оның бір бөліғін төлей 
алады; 2) сақтануш ының, сақтандыры лған адамның жэне (не-



месе) пайда алуш ының заң актілерімен белгіленген тэртіппен 
эдейі жасалған кылмыс немесе сақтандыру жағдайымен себепті 
байланысы бар экімшілік кұкык бұзушылык болып танылған 
эрекеттері1.

ҚР АК 839 б. 1 т. магынасы бойынша, аталган негіздер міндет- 
ті түрде сактандыруш ыны сақтандыру төлемін жүзеге асыру- 
дан босатады. Бұл тұста жеке басты сақтандыру кезінде 
сақтандырылған адамның өзіне өзі қол жұмсауының себебінен 
қайтыс болу жагдайлары жэне сол уақытта сақтандыру шарты- 
ның 2 жылдан кем емес мерзім ішінде эрекет ету жағдайлары 
есептелмейді.

Сондай-ақ сақтандырушы сақтандыру жағдайының келуіне 
төмендегі жағдайлар себеп болған кезде сақтандыру төлемінен 
босатылады: 1) ядролық жарылыстың, радиаңияның немесе 
радиоактивті уланудың эсері; 2) әскери эрекеттер; 3) азаматтық 
соғыс, халық толқулары, эртүрлі жаппай тәртіпсіздіктер неме- 
се көтерілістер. Ерікті сақтандыру үшін диспозитивті реттеу 
колданылады, жэне тараптар сақтандыруш ының аталған жағ- 
дайда сақтандыру төлемінен босатылмайтынын қарастыруы 
мүмкін. Дэл сол сияқты міндетті сақтандыру кезінде де бұл 
жағдай заң актілерімен белгіленеді.

Егер мүліктік сақтандыру шартында өзгеше көзделмесе, 
сақтандыруш ы мемлекеттік органдардың өкімі бойынша сақтан- 
дырылған мүлікті иеліктен айыру, тэркілеу, реквизиңиялау, 
тұткындау немесе жою салдарынан туындаған шығындар үшін 
сақтандыру төлемін төлеуден босатылады.

М ұндай заңдық шешімді эртүрлі тұстан түсіндіруге бола- 
ды. Егер сактандырылған адамның заңсыз әрекеттерінің сал- 
дарынан меншік құқығын шектеу немесе оны тоқтату қолда- 
нылса, онда жалпы ереже бойынша сақтандыру төлемі жүзеге 
асырылмауға тиіс.

1 Егер зиян келтіргені үшін сақтанушының немесе баска адамның азаматтык- 
күкыктык жауапкершілігі не шартты бұзганы үшін сактанушының өзінің 
азаматтык-кұқықтык жауапкершілігі сактандырылған болса (ҚР АК 811, 812 
б.б.), ал сактандыру жағдайы әдепті немесе шарттык жауапкершілігі сактанды- 
рылган адамның айыпты әрекеттерінің салдарынан орын алса сактандырушы 
аталган жагдай бойынша сактандыру төлемінн босатылмайды.



Егер мемлекеттің жэне оның органдарының әрекеттері заң- 
сыз болып танылса, мемлекеттік органдардың немесе мемлекет- 
тің өзінің деликттік жауапкерш ілік механизмі қолданылады, 
жэне сақтандыруш ыны ң зияндарды өтеуі оның нормаларының 
эрекеттеріне дэлелсіз бэсеке құрады.

Заң тұрғысынан менш ік иесінің эрекеттері де, реквизиңия- 
ны колданган мемлекеттік органның әрекеттері де зиянды  бо- 
лып есептелмесе, реквизиция окшауланған түрде колданылады. 
С ақтандыруш ының міндеттен босатылуы реквизицияның өтел- 
мелі сипатының жэне реквизицияның жеке тұлғаны ң азамат- 
ты к борыш ына сүйену ретінде қарастырылуына себеп бола- 
тын идеологиялық алғыш арттардың ескерілуіне негізделген десе 
болады. Алайда, бүл жағдайда да шарт тараптары сақтандыру 
төлемі туралы мәселенің басқаша шешімін қарастыруы мүмкін.

С ақтандыруш ының сақтандыру төлемін толеуден бас тар- 
туына төмендегілер негіз болуы мүмкін: а) сақтануш ы ның 
сақтандыруш ыға сақтандыру объектісі, сақтандыру тэуекелі, 
сақтандыру жағдайы жэне оның салдары туралы біле гүра жал- 
ған мағлүмат беруі;

б) сактануш ы ның сақтандыру жағдайын азайту шараларын 
эдейі кабылдамауы;

в) сақтануш ы ның зиянның келтірілуіне айыпты адамнан 
мүліктік сактандыру бойынша тиісті төлем алуы;

г) сактануш ының сақтандыруш ыға сақтандыру жағдайының 
келгенін тергеуіне жэне оның келтірген зиянының молшерін 
анықтауына кедергі жасауы;

д) сактандыруш ыға сақтандыру жағдайының келгені туралы  
хабарланбауы;

е) сақтануш ы ның сактандыру жағдайының келуіне жауап- 
ты адамға талап қою құқығынан бас тартуы, сондай-ақ сақ- 
тандыруш ыға сақтандырылған адамның (пайда алуш ының) 
орнына талап ету құқықтарын жүзеге асыру үшін қажетті 
қүжаттарды беруден бас тартуы. Бұл жағдайда егер сақтандыру 
төлемі төленіп қойса, сақтандыруш ы оның толықтай немесе 
жартылай қайтарылуын талап етуге құқылы.

Сақтандыруш ы заңсыз әрекет жасағандықтан сақтануш ы- 
ның алдындағы сақтандыру жауапкершілігінен босатылса, ол



сонымен бірге сақтандырылған адамға немесе пайда алуш ыға 
сақтандыру төлемін де төлеуден босатылады. Сақтандыру 
төлемінен бас тарту неғіздерінің келтірілғен тізімі толық емес, 
шартта басқа да неғіздер қарастырылуы мүмкін.

Барлық жағдайда да сақтандыру төлемін төлеуден бас тар- 
ту туралы шешімді сақтандыруш ы қабылдайды жэне ол тура- 
лы сақтанушыға жазбаша түрде хабарланады. Сақтануш ыға 
жасалған мэлімдемеде бас тарту себебінің уэжі көрсетіледі.

Сақтанушы шығындардың алдын алу немесе оларды азайту 
мақсатында зиян шексе, сақтандыруш ы сақтануш ыға (сақтан- 
дырылған адамға) сақтандыру жағдайы кезіндеғі шығындарды 
азайту үшін жүмсаған шығындарын өтеуғе міндетті.

Сақтануш ының шығындардың алдын алу немесе оларды 
азайту мақсатында жүмсаған шығындарын, егер ол шығын- 
дарды, қабылданған шаралардың сэтсіз болғанына қарамастан, 
сақтандыруш ының нүсқауларын орындау үшін жүмсау қажет 
болған немесе жүмсалған болса, сақтандыруш ы өтеуге тиіс.

ҚР АК 829 б. 2 т. сэйкес, шығындардың өтемін қоса алганда, 
толемдердің шекті мөлшері сақтандыру сомасынан аспау керек. 
Бүған шығындардың сақтануш ының сақтандырушы нүскаула- 
рын орындауының нэтижесінде туындау жағдайлары жатпайды. 
Олай болса олар сактандыру сомасына қарамастан толық көлем- 
де өтеледі.

Сақтандырушының белгілі бір қүқықтары сактандыру 
тэуекелінің артуымен (бүл туралы  сақтанушыдан мәлімдеме 
алуымен) байланысты. Сақтандыруш ы шарт талаптарын өзгер- 
туді талап етуге қүқылы. Бүл сақтандыруш ы үшін жағымсыз 
болып табылатын сақтандыру жағдайының келуінің мүліктік 
салдарының қисынды (орташа) деңгейге дейін азаюына алып 
келу керек.

Бүған қол жеткізу тәсілдерінің бірі тікелей АК-те көрсетілген 
жэне олар қосымша сақгандыру сыйақысын тәуекелдің артуы- 
на сай толенуін білдіреді. Алайда сақтандыруш ы тэуекел дэре- 
жесін едэуір артуға бағытталған бір ғана тәсілді (тэсілдер 
жиынтығының біреуін) таңдап алуға қүқылы жэне кейіннен 
шарт жай тәуекел жағдайларындағыдай орындалуға тиіс.



Тәуекел дәрежесін ескеру мүмкіндігі кейбір жеке басты 
сактандыру ш арттарында қарастырылған. М ысалы, бүрын 
уақытш а тоқтатылған немесе жойылған жинақтауш ы сақтандыру 
шарттарының күш ін калпы на келтіру жағдайлары. Ж инақтауш ы 
сақтандыру шартының күшін қалпы на келтірген кезде сақтан- 
дырылған адамның денсаулығының едэуір нашарлағаны анық- 
талса, сақтандыруш ы сақтандыру сыйақысының мөлшерлерін 
қайта есептеуге қүқылы. Сақтануш ы ш арттың күш ін жаңа 
талаптармен қалпына келтіруден бас тартса, шарт калпына 
келтірілмейді.

Егер сақтануш ы немесе сақтандырылған адам сақтандыру 
ш артының талаптарын өзгертуге немесе сақтандыру сыйақы- 
сын толық толеуге карсылык білдірсе, сақтандыруш ы шартты 
тоқтату туралы азаматты к заңдардың жалпы ережелеріне сэй- 
кес ш арттың бүзылуын талап етуге қүқылы.

Дэл осындай мүмкіндік сақтануш ы  немесе сактандырылған 
адам сақтандыруш ыға тэуекелдің дэрежесіне эсер ететін 
жағдайлардың едэуір озгергені туралы  хабарламаған жағдай- 
ларда да қарастырылған. Сонымен бірге, сақтандыруш ы 
сақтануш ыны (сақтандырылған адамды) азаматты қ-қүқы қты к 
жауапкерш ілікке тартуға жэне келтірілген зияндарды өндіріп 
алуға күқылы. Сақтандыру тэуекелінің артуына алып келетін 
жағдайлар жойылған жағдайларда, мысалы денсаулығының 
жағдайы жаксарып кеткен (ремиссия —  Ж.Г.А. ескертпесі) 
жағдайда сақтандыруш ының ш артты бүзуды талап етуге кү- 
қығы жок.

С ақтандыруш ының сактандыру шарты бойынш а тэуекел 
дэрежесінің артуына байланысты қүқыктары жеке басты 
сақтандыру жағдайларының барлығында қолданыла бермейді. 
Жеке басты сақтандыру кезінде аталған сақтандыру тәуекелі- 
нің өзгеру салдары шартта тікелей қарастырылған жағдайда 
орын алуы мүмкін.

Сақтандыруш ы сақтандыруды қүпия сактауға тиіс (АК 828 
б. 3 тармақшасы). Аталған норманың түжырымдамасы сақ- 
тандыруш ыға сақтандыру күпиясы режимін бұзудан тартыну 
міндеті (бейтарап әрекеттің талап етілуін білдіретін міндеті) 
ғана емес, сондай-ақ сақтандыру құпиясын құрайтын мағлұмат-



тардың таралуының алдын алу максатында өзіне байланысты 
шараларды кабылдау міндеті де жүктеледі.

Ш артты бүзу болып табылатын сақтандырудың кұпиясын 
тарату (таралуына жол беру) аталған шарт бұзуш ылық жасал- 
ғаннан кейін сақтанушының, пайда алуш ының құқықтарына 
жэне заңмен қорғалатын мүдделеріне зиянның келтірілуіне 
алып келуғе тиіс емес. Заңсыз салдар кейіннен де орын алуы 
немесе олардың орын алу қауіпі сакталуы мүмкін, сондықтан 
қандай жағдай болмасын сақтандырудың құпиясын таратуға 
жол берілмейді.

Сактандырудың құпиясына сақтандыру сомасының, са- 
тып алу сомасының жэе толенғен сақтандыру сыйақыларының 
мөлшерлері, сақтанушының, сақтандырылған адамның неме- 
се пайда алуш ының жеке басына қатысты сақтандыру (қайта 
сақтандыру) шартының баска да талаптары туралы мәліметтер 
жатады.

Таратылып жатқан ұйым жасасқан сақтандыру (қайта сақ- 
тандыру) шарттары туралы мәліметтер сақтандырудың құпия- 
сына жатпайды. Сонымен бірге сақтандыру қызметін жүзеғе 
асырудың жалпы жағдайлары, болуы мүмкін сақтандыру қыз- 
меттерінің тізімі, сактандыру тарифтері, сақтандыру мерзімдері, 
сондай-ақ сақтандыру (кайта сақтандыру) шартының басқа да 
неғізғі талаптары аш ық ақпарат болып табылады жэне сақтан- 
дыру құпиясы мен коммерциялык құпия нысанасы бола алмай- 
ды.

Тікелей заңмен анықталған сактандыру құпиясының режимі 
сақтандыру нарығының кэсіби қатысушыларының кәсіби қыз- 
метін жүзеғе асыру нэтижесінде кол жеткізғен мэліметтерді 
таратуға құқығы жоқтығын білдіреді. Сақтандыру нарығының 
басқа кәсіби қатысушысына бірігіп сақтандыру немесе қайта 
сақтандыру шарттарын жасасумен байланысты ақпарат беру 
жағдайларын қоспағанда, ол мәліметтер сақтандырудың құпия- 
сын құрайды.

Таратуға тыйым салынған сақтандырудың құпиясын құрай- 
тын мағлұматтарға жатпайіы н мағлұматтар да бар. Атап айт- 
қанда, сақтандырудың құпиясы бар мәліметтер сот анықтама- 
сының негізінде қылмыстық жэне азаматтық істер өндірісінде,



сондай-ақ тергеу жэне аныктау органдарында болуына байла- 
нысты берілуі мүмкін.

Прокурор оларды өз қүзы реті шеңберінде өзінің қарауын- 
дағы материалдар бойынша тексеру жүргізу туралы  қаулының 
негізінде алуға қүқылы. М емлекеттік уэкілетті органга бүл 
мәліметтер сақтандыру кызметін қадағалауға байланысты 
мәселелер бойынша беріледі. С ондай-ақ сақтануш ы ның (пай- 
да алушының) екіліне мәліметтер нотариалдық сенімхаттың 
негізінде берілуі мүмкін.

Ж алпы, сақтандырудың құпиясын қүрайтын мәліметтер кез- 
келген үшінші тұлғаларға сактануш ы ны ң (сактандырылған 
адамның, пайда алушының) жазбаш а келісімінің негізінде бері- 
леді.

ҚР АК 830 б. 6 т. сактануш ы, сактандырылған адам немесе 
пайда алуш ы кайтыс болған жағдайда сактандырудың қүпия- 
сын қүрайтын мэліметтерді берудің тэртібін қарастырады. 
Олар төмендегілерге беріледі:

1) мүрагерлерге;
2) сот аныктамасының, каулысының немесе мөрімен куэлан- 

дырылған нотариустың жазбаша сүрауының негізінде өндірісін 
жүргізіп жатқан мұрагерлік істер бойынша соттарға жэне 
нотариустарға. Нотариустың жазбаш а сұрауына сактануш ының 
қайтыс болғаны туралы уэліктің көшірмесі тіркелу керек;

3) өндірісін жүргізіп жаткан мүрагерлік туралы істер 
бойынша шетелдік консулдық мекемелерге.

Лауазымды тұлғалар, сақтандыру (қайта сақтандыру) компа- 
ииясының жұмыскерлері, сақтандыру брокерлері, сақтандыру 
агенттері жэне сақтандырудың құпиясын құрайтын мэлімет- 
герді алуға рұқсаты бар басқа да түлғаларҚазақстан Республика- 
сының заң актілеріне сэйкес мәліметтерді таратқаны үшін жау- 
апты болады.

Сонымен ірге сактандыруш ы сақтандырудың қүпиясын 
қүрайтын мэліметтерді таратқан жағдайда сақтануш ы (сақтан- 
дырылған адам, пайда алушы) келтірілген шығындарды өтеуін, 
ал тиісті жағдайларда — моральдық ш ығынды өтеуін талап ету- 
ге қүқылы.



Ж оғарыда айтылғандай, сақтандыру төлемін жүзеғе асыр- 
ған сақтандыруш ыға сақтандырудың нәтижесінде өтелген 
шығындар үшін жауапты адамға сақтануш ы (сақтандырылған 
адам) қоятын талаптарды төленген сома шегінде талап ету- 
ге құқыгы  ауысады. Алайда, сақтандыруш ыны ң суброга- 
циямен байланысты құқығы шартсыз болып табылмайды. 
Сақтандыру шартында деликвентке қойылатын талап бойын- 
ша суброгацияның қолданылмайтыны қарастырылуы мүмкін. 
Сонымен қатар егер сақтандыру жағдайы оқиғалы қ құбы лы с- 
тардың салдары болып табылса, суброгацияға объктивті себеп- 
тер бойынша жол берілмейді.

Өз кезегінде, егер талап зиянды әдейі келтірген адамға 
қойылыи жатса, суброгация шарттың нормаларынан алып таста- 
луы мүмкін емес. Көптеген мемлекеттерде танылған «суброга- 
ция қагидатының» мағынасына сәйкес, сақтанушы сақтандыру 
өтемімен қатар заңға, шартқа немесе деликтке сәйкес келтірілген 
зияи үшін жауапты болып табылатын үшінші тұлгалардан өте- 
мақы алуы мүмкін емес. Әйтпесе бүл сақтанушының жеткі- 
лікті заңдық негізсіз баюына алып келуі мүмкін.

Сактандырушы өзіне ауысқан талап ету кұкығын сактануш ы 
(сақтандырылған адам) мен шығындар үшін жауапты адамның 
арасындағы қаынастарды реттейін ережелерді сактай отырып 
жүзеге асырады. Я п ш  бұл арада белгілі бір азаматтык-құқықтық 
шарттар бойынша жауапкершілік туралы нормалар немесе 
азаматтық-кұқықтық деликттік жауапкершілікті қарасгыратын 
нормалар қолданылады.

Егер сақтанушы (сақтандырылған адам) ешкандай негізсіз 
сақтандырушы өтеген шыгындар үшін жауапты адамға талап 
кою құқыгынан бас тартса, немесе бұл құқықты сақтануш ының 
(сактандырылған адамның) кінэсінен жүзеге асыру мүмкін емес 
болса, сақтандыруш ы сактандыру өтемін толықтай немесе тиісті 
бір бөлігін төлеуден босатылады жэне артық төленген сактан- 
дыру толемінің қайтарылуын талап етуге қүқылы.

Кейбір сақтапдыру шарттарының ерекшеліктері. Сақтан- 
дыру шарттарының кейбір ерекшеліктерінің пайда болуына 
белгілі бір сактандыру шартының ерекше максаты себеп болуы 
мүмкін. Мысал ретінде, шарт бойынша жэне зиян келтіргені



үшін азаматты к-қүқы қты қ жауапкерш ілікті сактандыру шарт- 
тарын келтіруге болады. М үндай жағдайларда сақгандыру 
ш арттык жэне деликттік жауапкерш ілікті іскс асыру кезінде 
колданылатын менханизмдерге қатысты көмекші қүқықтық 
механизм болып табылады. Сонымен қатар шарт бүзуш ының 
әрекеттері үш ін сақтандыру төлемі жүзеге асырылған кезде 
қолданылатын нормалардың жэне бастапқыда оның жауап- 
кершілігі орын алуға тиіс екендігін аныктайтын нормалардың 
бслгілі бір үйлесімі де қарастырылған.

М үндай сақтандырудың қолданылу аясы, сонымен бірге 
ол анықтайтын, сәйкесінше, ш арттық жэне деликттік жауап- 
кершіліктің ерекш еліктері белгілі бір азаматты к-қүқы қты к 
жауапкерш ілікті сақтандыру шарттары бойынша кімнің пайда 
алуш ы болып табы латы нды ғы на міндетті түрде әсер етеді.

Егер болуы мүмкін деликттік жауапкерш ілік сақтандырыл- 
са, онда зиян келтірілген жағдайда жәбірленушіге айналған 
кез-келген кездейсок субъект пайда алуш ы болып табылады. 
ш арттық жауапкерш ілікті сақтандыру кезінде ш арттық кұқық- 
тык катынастың өзінің салыстырмалы сипаты пайда алуш ы ның 
жскс басының алдын ала аны қталуы на себеп болады.

Барлык жагдайда да ол шарт бойынша өзінің жауапкерш ілі- 
іін сактандырған адамның контрагенті болып табылады. Егер 
бұған заңмен немесе шартпен рұқсат етілсе, бір шарт бойын- 
ша бірнеше контрагент болған жағдайда шарт бойынш а осын- 
дай контрагенттердің біреуінің немесе бірнешеуінің алдында 
азаматтык-күкықтық жауапкерш ілік сақтандырылу мүмкін.

С актандыру механизмінің жауапкерш ілікке қатысты сақтан- 
дыру механизмінің әсерінің көмекші сипаты сақтандыруш ы- 
ның пайда алуш ы ның алдындағы жауапкерш ілік көлемінің нақ- 
ты зиян мөлшерімен шектелуіне алып келеді. Сонымен азамат- 
іық-күқықтық жауапкерш іліктің сақтандырылу мақсатының 
дэстүрлі сактандыру түрлеріне қарағанда сақтандыры лған субъ- 
ект кінәсінің, тэртіпсіздігінің сақтандыруш ыны сақтандыру 
гөлемін жүзеге асырудан босатып қана қоймай, керісінше, оның 
қажетті жағдайы болып табылатындығына эсер етеді.

С актанды ру туралы  нормалар мен ж ауапкерш ілік тура- 
л і . і  нормаларды ң арасы ндағы  талап  етілетін  үйлесім  сақ-



танды руш ы ға ж әбірленуш інің  белгілі бір талаптар бөлігін  
сақтанды руш ы ны ң іс ж үзінде ж әбірленуш іге толеген сактан- 
дыру төлеміне сәйкес ауыстыру арқылы қамтамасы з етіледі.

Ж оғарыда айтылғандай, бір объект бірнеше сақтанды- 
рушылардан сақтандырылатын сақтандыру тәсілі екі жақты 
сақтандыру болып есептеледі. М ұндай жағдайларда көптеген 
адамдармен міндеттемелер, эдетте, туындамайды, себебі объ- 
ект дербес шарг бойынша эрбір сақтандырушымен сақтандыры- 
лады. Сонымен бірге заңда сақтанушы (сақтандырылған адам, 
пайда алушы) құқықтарының екі жақты сақтандыру жүзеге 
асырылған эрбір шарт бойынша өзара ескерілуі қарастырылған. 
Оған жоғарыда айтылған адамның негізсіз баюына жол бе- 
рілмейтіндігі туралы талап мәжбүрлейді.

М үлікті екі жақты сақтандыру кезінде эрбір сақтандыруш ыға 
сақтануш ының алдында онымен жасалған шарт шеңберінде 
жауапкершілік жүктеледі, алайда оның барлық сақтандыру- 
шылардан алған сақтандыру төлемдерінің жалпы сомасы нақты 
зияннан аспау керек.

Сактандыру жағдайы келген кезде сақтандыруш ылардың 
арасында тікелей құқықтық байланыс жоқ болғанымен де, екі 
жақты сақтандыру көптеген борышкерлермен ортак міндетте- 
менің баламасын жасауға мүмкіндік береді.

Сактануш ы кез келген сақтандыруш ыдан эрбір жеке сак- 
тандыру шартымен қарастырылған сақтандыру сомасы коле- 
мінде сақтандыру өтемақысын алуға құқылы.

Бір немесе кейбір сақтандырушы сақтандыру өтемакысын 
төлегеннен кейін олардың арасында туы нды  құқықтық қатынас 
пайда болады. Алайда, ол құқықтық қатынастың мазмұнының 
ортақ міндеттемесін орындаумен байланысқан бірлескен борыш- 
керлер арасындағы құқықтык қатынастан күрт айырмаш ылығы 
бар.

Екі жақты сақтандыруды жүзеге асырған сақтандыруш ы- 
лардың құкықтары мен міндеттері ҚР АК 821 б. 2 т.сәйкес 
сақтандыру төлемінен келтірілген зиянды басқа сақтандыру- 
шылар өтегендіктен толықтай немесе жартылай босатылған 
сақтандыруш ының зиянды төлеген сақтануш ыға сақтандыру 
сыйакыларының тек тиісті бөлігін ғана қайтаруға міндетті бо-



лып табылатындығымен ерекшеленеді. Бұл жағдайда төлемді 
.өлеғен еактандыруш ының шарты тиіеті сомаға ж асалғандай 
болып көрінеді. Оның үстіне, накты төлеуш іғе (сақтандыру- 
шыға) өтемақы төлейтін сақтандыруш ы барлық келтірілген 
шығындарды ескеруге (өтемақыдан үстап қалуға) қүқылы.

Екі жақты (көп жақты) сақтандыру кезінде аталған ереже 
колданылмайды. Әр сақтандыруш ы сақтануш ы алдындағы 
сақтандыру міндеттерін басқа сақтандыруш ылардың оларды 
орындағанына немесе орындамағанына карамастан аткарады.

Енді көп жақгы  сактандыру шарттаны қарастырайық. 
Топтық сақтандыру кезінде бір сақтандыру шарты бірнеше сак- 
тандырылған адамды қамтиды. Олар сондай-ақ пайда алуш ылар 
болып та табылады. Топтық сақтандыру мүліктік сактандыру 
саласында да, жеке басты сақтандыру саласында да қолданы- 
лады. Ол белгілі бір азаматтар категориясын қамтитын дербе- 
стелген жэне жеке жауапкершіліксіз болуы мүмкін.

Жеке жауапкерш іліксіз сақтандыру кезінде сақтандырылған 
адамдар шеңбері сақтандыру ш артында сақтандыру жагдайын, 
оның эрбір сақтандырылған адамга қатысты салдарын жэне 
оған сақтандыру отемақыеын төлеу мөлшерін жекелендіру үшін 
қажетті көлемде нактылану керек. ¥ж ы м ды қ сақтандыруды 
жұмыс беруші өзінің жұмыскерлеріне қатысты жүзеге асырса, 
ол сақтандыру тек кана жеке басты сақтандыру болуы мүмкін.

Сақтандыру объектісі бірнеше сақтандыруш ылармен бірле- 
сіп бір шарі бойынша ғана сақтандырылады. М ұндай сактан- 
дыру ортақ сақтандыру деп аталады. Ортак сақтандыруға эрбір 
сактандыруш ының келісілген үлестеріндегі құқықтары мен 
міндеттерін анықтайтын талаптар енгізілу керек. Егер құқықтары 
мен міндеттері эрбір сақтандыруш ыға қатысты анықталмаса, 
олар сақтануш ы ның (пайда алуш ының) алдында сақтандыру 
гелемі бойынша бірлесіп жауап береді.

Ортақ сақтандырудың колданылуына ірі жэне аса ірі 
тэуекелдерді сақтандыру қажеттігі себеп болуы мүмкін. Олар- 
ды қосып сақтандыру үшін сақтандыруш ылар бірлескен кызмет 
гуралы шарт негізінде сақтандыру пулдары деп аталатын жай 
серіктестік құра алады.



Ж оғарыда аталғандардан баска ортак сақтандыру шарты- 
нын шсңберіндегі өзара қарым-катынастардың ерекш елігі 
өкілдіктің ерекше қатынастары болып табылуы мүмкін. Бүл ту- 
ралы ортак сақтандыруш ылар бір келісімге келе алмаса, олар- 
дың біреуі өз үлесінің шеңберіне кала отырып, олардың барлы- 
ғының мүдделерін сақтануш ылармен қарым-қатынастарында 
үсына алады.

Сақтандыру шартының тағы бір түрі —  қайта сақтандыру 
шарты деп аталады. Ол қайта сақтандыру қатынастарының 
қалыптасып қойған сақтандыру қатынастарының туынды- 
сы (қосымшасы) болып табылатындығымен ерекшеленеді. 
Соған байланысты сақтандырудың тікелей объектісі кез келген 
азаматгық қүқыктык қатынастар субъектілерінің күқықтары 
мен міндеттері емес, бастапқыда сақтандыру шартын жасасқан 
сақтандыру үйымының мүліктік мүдделері болып табылады.

Алайда, жанама түрде қайта сактандыру сақтанушылардың 
(пайда алушылардың) да мүліктік мүдделерін қамтамасыз ете- 
ді. Қайта сақтандыру шартының жасалуы негізғі сақтандыру 
міндеттемесінің қолданылуына тәуелді болады.

Қайта сақтандыру туралы түсінік жоғарыда берілген бола- 
тын. Қайта сактандыру талаптары қайта сақтандыруш ы мен 
қайта сақтанушының шартымен анықталады. Алайда, қайта 
сақтандыру шарты заңдардың жалпы сақтандыру шарттары- 
на қоятын талаптарына да сай болуға тиіс. Негізгі сақтандыру 
шарты бойынша сақгандыруш ыға қайга сақтандыру шартымен 
қайга сақтанушының қүқықтары мен міндеттері беріледі.

Сонымен қатар қайта сактандыру шарты қайта сақтан- 
дыруш ылар санының көп болуына жол береді. Қайта сақ- 
тандырудың тиісті дорежеде жүргізу үшін олар бірлескен қыз- 
мет туралы шарттар негізінде жай серіктестіктерге (қайта 
сақтандыру пулдарына) бірігуі мүмкін.

Сактандыру бойынша міндеттерді орындау кепілдіктері 
екі немесе бірнеше қайта сақтандыру шартын ретімен жасасу 
аркылы күш ейтілуі мүмкін. Бүл жағдайда екі жақты (көп жақты) 
сақтандыруға қолданылатын ережелер орекет етеді.

Саңтапдыру шартының әрекет етуі. Жоғарыда айтылған- 
дай, жалпы ереже бойынша, сақтандыру шарты сақтанушы



сактандыру сыйакысын төлеген кезден бастап күш іне енеді 
жэне тараптар үшін міндетті болып табылады. сондай-ақ жалпы 
среже бойынша сактандыру шарты өзінің күшін, егер сактан- 
дыру туралы шартта немесе заңда өзгеше көзделмесе, бірінші 
сактандыру жагдайы бойынш а сақтандыру төлемі төленген кез- 
ден бастап жояды. Сақтандырудың әрекет ету мерзімі ш арттың 
жарамдылық мерзіміне тура келеді.

Сактандыру ш арттарында немесе сактандыру туралы  заң 
актілерінде шарттардың күш ін жоюдың басқа да ережелері 
карастырылуы мүмкін. Атап айтканда, сақтандыру ш арты келесі 
жагдайларда мерзіміне дейін тоқтатылады:

1) егер сақтандыру объектісі жойылса;
2) егер ауыстырылмаған жэне сақтануш ы болып табылмай- 

гын сақтандырылған адам қайтыс болса. Ж алпы ереже бойын- 
ша сақтануш ы болып табылмайтын сақтандыры лған адамның 
ауыстырылуы шарт бойынш а қүқықтар мен міндеттердің пай- 
да алушылардан басқа адамдарға ауысуына алып келмейді. 
Егер сақтандырылған адаммен қатар шартқа аталған адамдар 
қатыспаса, сактандырылған адамдардың қайтыс болуы автомат- 
ты түрде шарттың тоқтатылуына алып келеді;

3) егер сақтандыруш ы сақтануш ының ауыстырылуына 
қарсы болса, ал сақтандыру туралы  шартта немесе заң актіле- 
рінде өзгеше көзделмесе, сактануш ы мүліктік сақтандыру 
объектісін иеліктен айырған жағдайда. Аталған ж ағдайда лока- 
льды қүқықтық мүрагерлік жүзеге асырылуы мүмкін. Сақ- 
гандыру шартында оның өзіне тэн ережелері қолданылады. 
Сақтандыруш ыға қатысты сақтануш ы болып табылатын 
карыз беруші кез-келген жағдайда өзінің тәуекелінің дәрежесін 
бағалау қүқығын сақтап қалатын борыш кер-сақтандыруш ы- 
ның келісімімен ауыстырыла алады;

4) өзінің кэсіпкерлік тэуекелін немссе азаматты қ-қүқы қты қ 
жауапкершілігін сақтандырған сақтануш ы кэсіпкерлік қыз- 
метін белгіленген тэртіппен тоқтатса. Бүл сақтандыру сыны- 
бына, бір жағынан, кэсіпкерлік қызмет субъектісі-сақтануш ы 
қатысады жэне сақтануш ы тарапынан мүрагерліктің жүзеге 
асырылуына рүқсат берілмейді, себебі ҚР АК 810, 812 б.б. сэй- 
кес кәсіпкерлік тэуекелдерді немесе шарт бойынш а азаматтық-



кұкықтық жауапкершілікті сақтандыру кезінде сақтанушы мсн 
сақтандырылған адам бір адам болып табылады;

5) сақтандыру жағдайының келу мүмкіндігі жойылса жэне 
сақтандыру тәуекелі сақтандыру жағдайынан басқа негіздер бой- 
ынша тоқтатылса. Сақтандыру шартын тоқтатудың бүл негізі 
жинақтаушы сақтандыру кезінде қолданылмайды, себебі мүндай 
жағдайларда сактандыру төлемі сактандыру жағдайының келу- 
келмеуіне қарамастан төленеді.

6) сондай-ақ сақтандыру шарты, Қазақстан Республикасы- 
ның «Сақтандыру қызметі туралы » Заңында қарастырылған 
жағдайларды қоспағанда, соттың сактандыруш ының мэжбүр- 
леп жою туралы  шешімі заңды күшінен енген сәттен бастап 
тоқтатылады;

7) егер сақтандыруш ы Қазақстан Республикасының заң 
актілерінде қарастырылған тэртіппен берген сақтандыру поли- 
сіне енгізілген талаптар мен мәліметтер өзгерсе;

8) Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі ту- 
ралы» Заңында белгіленген басқа да жағдайларда.

Сақтануш ының мүдделерін қамтамасыз ететін нормалар ту- 
ралы айтар болсақ, егер жинақтаушы сактандыру шарты бой- 
ынша сақтануш ы оны шарт жасалған күнне бастап он төртінші 
жэне отызыншы күндер аралығында бір жақты тэртіппен бүзса, 
онда сақтандыруш ы сақтануш ыға сақтандыруш ы жинақтаушы 
сақтандыру шартын жасасу кезінде алған сақтандыру сыйақы- 
лары сомасының 20 пайызынан аспайтын шығындарды шеге- 
ре отырып, алған сақтандыру сыйақылары сомасын қайтаруға 
міндетті. Бүл ж агдайдасақтануш ы кез-келгенуакы ттасақтанды ру 
шартынан бас тартуға құқылы.

Аталған жағдайлардың барлығында сақтандыру шарты 
сақтандыру шартын тоқтату негіздерінің бірі орын алған кезден 
бастап тоқтатылған болып есептеледі. Ш арттың тоқтатылуына 
мүдделі тарап бүл туралы дсреу екінші тарапқа хабарлауға тиіс.

ҚР АК 842 бабында сақтандыру шартын мерзіміне дейін 
токтатудың салдары қарастырылған. Сактандыру шарты жоға- 
рыда аталған негіздердің бірі бойынша мерзіміне дейін тоқта- 
тылса, жэне сақтандыру сақтандыру шартының тоқтатылуына 
мүдделі болмаған, бірақ ш аргтың кұшін сақтап қалуға объек-



гивті түрде мүмкіндік бермеген немесе оның сақтандыруш ы 
үшін тиімсіз болуына жағдай жасаған жағдайлар орын алса, ол 
сактандыру сыйақысының сақтандыру орекет еткен уақытқа 
пропорционалды есептслетін бөліғін алуға құкылы.

Егер сақтануш ы шарттан ҚР АК 841 б. 1 т. көрсетілгендерден 
басқа себептермен бас тартса, сақтандыруш ыға төленген сақтан- 
дыру сыйакылары сақтануш ыға қайтарылмайды.

Саңтандыру ш артыныц ж арамсыздыгы. С ақтандыру шар- 
тының нормаларымен реттелетін қоғамдық қатынастардың 
өзіндік ерекш еліктері сақтандырудың жарамсыздығын қосымша 
регламенттелу қажеттігін туындатады.

Оның себебі, сақтандыру қатынастарына, әсіресе сақтануш ы 
(сақтандырылған адам, пайда алушы) тарапынан қатысушылар 
бірқатар жағдайларда негізсіз (заңсыз) мүліктік пайда алуға 
мүдделі болуы мүмкін. Бүған жалпы (ақшалай) шамасы едәуір 
болуы мүмкін сактандыру төлемдерін талап ету қүқығы н заңсыз 
иелену арқылы қол жеткізіледі.

Бүл жағдайда сақтандыру шарты сақтануш ы тарапының 
әрекетін елеулі міндеттерді орындаумен байланыстырмайды, 
жэне сақтандыру төлемдерін төлегеннен кейінол, негізінен, 
сакгандыруш ыға қатысты бір жақты күкықты болған тарапқа 
айналады. Сондықтан төлеу негіздерінің накты параметрлерін 
толық салыстырып көрмей, сақтандыруш ы сақтандыру шар- 
ты бойынша алақол сактануш ының (сактандырылған адамның, 
найда алуш ының) негізсіз талаптарына карсы қорғансыз болып 
қалуы мүмкін.

Сактандыру шарттарының жарамсыздыгы туралы  мәселені 
тікелей қарастырайық. Оған жүйелі түрде қарасақ, ҚР АК 843 
б. қарастырылған сақтандыру шартының жарамсыздығының 
барлық негіздері мазмүнының немесе еркінің, формасының 
акауларының себебінен келісімдердің жарамсыз болуының дер- 
бес жағдайлары болып табылады.

С ақтануш ының ауыстырылуы сақтандыруш ы үшін шарттың 
гәуекелділік дәрежесін едэуір арттыруы мүмкін, ал мүндай 
жағдайларда сактануш ының сақтандыруш ыны ң еркіне қарсы 
ауыстырылуы оның заңды мүдделеріне кедергі жасайды.



Сонымен бірге, сақтандыру шарттарынын жарамсыздығы 
келісімдердің субъсктілік құрамының мазмұнының, еріктің, фор- 
маның ақаулары орын алатын кез-келген баска жағдайлармен 
байланысты болуы мүмкін. Баскаша айтқанда, сақтандыру шарт- 
тарына азаматтық қүқықтағы  келісімдердің жарамсыздығы ту- 
ралы жалпы ережелер толықтай қолданылады (ҚР АК 843 б. 1 т.).

Сақтандыру шарттарының жарамсыздығының өзіндік негіз- 
деріне мыналар жатады:

1) Ш артты жасасу кезінде сақтандыру объсктісінің жоқ бо- 
луы;

2) Сақтандыру объектісі ретінде заңсыз мүдделердің алынуы;
3) Сактандыру объектісі болып сотты ң заңды күш іне енген 

тиісті ш еш імінің негізінде тәркіленуге жататын мүліктің, неме- 
се қы лмы сты к жолмен табылған немесе қы лмы сты қ зат болып 
табылатын мүліктің есептелуі;

4) Сактандыру жағдайы ретінде тараптар немесе, ең 
болмағанда сақтанушы алдын ала білген, ықтималдык қасиеттері 
жэне келуінің кездейсоқтығы жоқ оқиғаның, шарттың эрекет 
ету шеғінде міндетті жэне объективті түрде орын алуы мүмкін 
оқиғаның қарастырылуы;

5) Шарт жасасу кезінде сақтанушының заңсыз пайда табу- 
ды, оның ішінде сақтандыру жағдайы келген соң шарт жасасуды 
көздеуі;

6) Кэсіпкерлік тэуекелді сақтандыру шартының сақтану- 
шыдан баска адамның пайдасына немесе мүддесіне жасалуы;

7) Ш арт бойынша жауапкершілікті сактандыру кезінде 
сақтанушыдан басқа адам жауапкершіліғінің тэуекелінің сақтан- 
дырылатындығы;

8) Келісімін алу міндетті болып табылатын жағдайларда 
сақтандырылған адамның келісімінің жоқтығы;

9) Ш арттың жазбаш а нысанының сақталмауы. М індетті сақ- 
тандыру шарты жасалған кезде жекелеген сақтандыру түрлерін 
регламенттейтін заң актілерінде шартты жарамсыз деп табудың 
басқа да негіздері белгіленуі мүмкін.

Сақтандыру ш артының жарамсыздығының қүқықтық сал- 
дары екі жакты, бір жақты реституңиямен, немесе реституңияға 
жол берілмеумен байланысты. Жалпы ереже бойынша, сақтан-



дыру шарты жарамсыз болып табылган кезде, сақтандыруш ы 
сақтануш ы ға одан алған сақтандыру сыйақыларын, ал сақта- 
нушы (пайда алуш ы) —  сақтандыруш ыга алған сақтандыру 
төлемдерін қайтаруға міндетті.

Еғер шарт сақгануш ы ның заңсыз эрекеттерінің себебінен 
туындаған негіздер бойынша жарамсыз болып танылса, ал 
сақтандыруш ы бұл туралы  ш артты жасасу кезінде де, оны 
орындау барысында да білмеген немесе білуге тиіс смес болса, 
сақтандыруш ы сақтануш ы ға шеккен зияндарын шегерс отырып, 
шарттың аякталмаған ж арамдылы қ мерзімі ішіндегі сақтандыру 
сыйақыларын қайтарады.

Сақтандыру төлемі төленген болса, сақтандыруш ы телен- 
ген соманың қайтарылуын талап етуғе кұқылы. Сақтандыру 
шарты сақтандыруш ыға сақтандыру өтемақысын төлеуден бас 
гартуға кұкык беретін бұрын қарастырылған негіздер бойынша 
жасалатын жағдайлар да жоғарыдагыдай нәтижеге жеткізеді.

Сақтандырудың жарамсыздығы ш арттың бір немесе екі 
тарапының қылмыстық мақсаттарымен байланысты болған 
жағдайларда бір жақты реституңия жүзеге асырылады. Мысал 
ретінде сактануш ы ның ғана қы лмы сты қ мақсатты көздегенін 
келтіруге болады. Оларды сақтандыруш ы да көздеген жағдайда 
реституцияға жол берілмейді.



11 ТАРАУ

НЕСИЕЛІК ЖӘНЕ ЕСЕПТІК 
ҚАТЫНАСТАР

§ 1. Несиелік және есептік қатынастар туралы түсінік

Өтелмелі шарттардың басым бөлігі бойынша заттың бері- 
луіне, жұмыстың орындалуына, қызметтің көрсетілуіне қарсы 
қарама-қарсы тараптың акша төлеу міндеті пайда болады. 
Көптеген жагдайларда олар заңды жэне жеке тұлгалар жогарыда 
көрсетілген мақсаттар үшін немесе несиелендіру үшін беретін 
ақша қаражаттарын козгаумен айналысатын банктер, арнайы 
коммерңиялық ұйымдар аркылы жүзеге асырылады, кейбір 
жағдайларда тікелей нссиелендірумен банктер айналысады.

Бұл жағдайда жалпы түрде екі топқа жіктеуге болатын 
бірқатар құқыктық қатынастар туындайды: I) есептік құқыктық 
қатынастар; 2) несиелік кұқықтық қатынастар. Олар бір-бірімен 
тығыз байланысты. Екіншісін бірінші топсыз жүзеге асыру 
техникалық жағынан мүлде мүмкін емес болса, сатып алу-сату, 
мүлік жалдау, мердігерлік, комиссиялау және т.б. шарттардан ту- 
ындайтын басқа ақшалай міндеттемелерді де іске асыру мүмкін 
емес.

Есептік құқыктық қатынастарды (міндеттемелерді) сипаттап 
көрсек, оларға ақшаның заңды жэне жеке тұлғалардың банктік 
шоттары аркылы қозғалу процесін анықтайтын, жэне осы шог- 
тарда орналасу (қаражаттардың сақталу) тэртібін регламенттей- 
тін құқықтык катынастардың жататындығы туралы  айтуға бола- 
ды.

Бұл құкықтык катынастардың өзіне тэн өзгешелігі, олардың 
өз экономикалық мазмұнының жоқтығы және белгілі бір құ- 
қы қты қ қатынастарға қызмет көрсететіндігі болып табыла-



ды. Олардың экономикалық мазмұны туралы ш артты түрде 
гана, ееептік құқы қты қ қатынастардың орын алуы  мен іске 
асырылуының банктік капиталды қозғаумен жэне пайдала- 
нумен тығыз байланысты екендігін тұспалдай отырып айтуға бо- 
лады.

Алайда, заңдық түрғы да олар қандай да бір көмекші 
қатынастар (акцессорлык міндеттемелер) түрінде қүрылмайды, 
дербес қүқықтық қатынастар болып табылды. Бір жағдайларда 
олар акшалай операциялар үшін, мысалы, банктік шот шарты 
сияқты алғыш арт болса, екінші жағдайларда есептік қатынастар 
тікелей ақша қаражаттарының белгілі бір негіздер бойынш а бір 
субъектілерден екінш і субъектілерге қозғалуына бағытталған. 
М үндай есептік кұқы қты к қатынасқа ақша аудару туралы  шарт 
жатады.

Қазіргі кезде есептік қатынастардың маңызы зор. Қолма-қол 
ақшамен есеп айырысу кэсіпкерлік айналымда жэне коммер- 
циялық емес заңды түлғалар арасында маңызынан айырылған 
десе де болады.

Уақыт пен тэжірибе колма-кол емес есеп айырысудың үтым- 
ды екендігін көрсетті. Қазіргі колданылып жатқан заңды түлға- 
лар қаражаттарының қозғалысының есебін жүргізу тэсілдері, 
олардың қолданылуын салы қты қ бақылау қолма-кол емес есеп 
айырысуға негізделеді.

Аталған салада диспозитивті нормалармен қатар ақш аның 
колма-қолсыз айналымын реттеумен байланысты көптеген им- 
перативті нормалар да қарастырылған.

Несиелік күқы қты қ қатынастар нарықка қатысушылардың 
айналым каражаттарына, ақшаға, шикізатқа, материалдарга 
деген қажеттігінің үздіксіз туындап отыратындығымен байла- 
нысты.

Екінші жағынан, бос ақша каииталы бар субъектілер де (мы- 
салы, банктер) оның тиімді қолданылуына мүдделі. Нарыққа 
катысушылардың мұндай қажеттіліктерін іске асыру үшін заем- 
дық (басқаша айтқанда, несиелік) қатынастар түрі қолданылады.

Осылайша, несиелік кұқы қты к қатынастардың есептік кұ- 
кықтық қатынастардан айырмаш ылығы бар. Несиелік кұқық- 
гық қатынастар деп кейіннен кайтару шартымен тектік қасиет- 
гермен анықталатын аұш а немесе зат беруді аййтады.



М ұндай міндеттемелердің заңдык ерекшелігі туралы айтар 
болсақ, олар жеке қасиеттермен аныкталатын заттарға қарағанда, 
«тек жойылмайды» ұстанымы қолданыла отырып, зат қасиеті 
бойынша құрылады.

Несиелендіру алуан түрлі жолдармен жүзеге асырылуы 
мүмкін. Ол қалыптаскан кұкықтық қатынас шеңберінде, мы- 
салы, қарыз беруші борышкерге оның ақшалай немесе басқа 
міндеттемесін кейінге қалдыруға мүмкіндік берген кезде, жүзеге 
асырыла алады.

Несиелендірудің бұл түрі «коммерциялық несие» деп ата- 
латын болды. Кейбір жағдайларда несие беруші борышкерге ал- 
дын ала міндеттемелерін орындауына, мысалы, кейіннен сатып 
алуш ыға беру мақсатымен тауар сатып алу үшін қажетті қаражат 
береді.

Тағы бір жағдайларда несиелендіру осы үшін арнайы жасала- 
тын шарт түрінде жүзеге асырылады. Оларга заем шарты, оған 
қоса банктік заем (несие) шарты, банктік салым шарты жатады.

Осылайша, несиелік құкыктық катынастарды несие беру- 
ш інің борышкерге өтелмелі немесе уақытш а неғізде белгілі бір 
игілік (ақша, тектік қасиеттермен анықталған заттар, міндет- 
темені орындау мерзімінің ұзартылуы) берумен байланысты 
қатынастар ретінде сипаттауға болады. Есептік қүқықтық 
қатынастарга қараганда, несиелік қүқықтық қатынастар ақша- 
лай да, табиғи-заттық та түрде болуы мүмкін.

Несиелік ж эне есептік ңатынастарды рет т ейт ін заң- 
нама. Несиелік жэне есептік қатынастар ерекше реттеледі. Бұл 
жағдайда мемлекет экономиканың бұл аса маңызды саласын 
бақылаусыз қалдырмайды жэне Қазақстан Республикасы ¥ л т- 
ты қ банкінің көмегімен бірыңгай акша-несие саясатын жүргі- 
зеді. Осыган байланысты есептік жэне несиелік құқықтык 
қатынастар тек қана азаматтық кұқық нормаларымен реттел- 
мейді. Бұл туралы  біз жогарыда айтқан болатынбыз.

Сондай-ақ аталған реттеу мемлекеттің ақша жэне несие 
жүйесінің кұрылысын, банктік операцияларды жүзеге асы- 
ру тэртібін, субъектілердің Қазакстан Республикасы ¥лтты қ 
банкінің белгілеген нормативтері бүзылатын жағдайлардагы 
жауапкершілігін анықтайтын нормалардың әрекетіне негіз- 
делген.



Сондықтан есептік-несиелік қатынастарды реттеу үшін 
экімш ілік, қаржылық жэне басқа да кұқы к салалары ны ң бірқатар 
заң актілері қолданылады. М ысалға, Қазақстан Республика- 
сы Президентінің 1995 жылдың 30 наурызындағы «Қазакстан 
Республикасының Үлттық банкі туралы » Заңының күш і бар 
Ж арлығы кабылданды. Қазақстан Республикасының 2001 
жы лды ң 1 наурызындағы «Қазақстан Республикасының банктік 
қызмет мәселелері жөніндеғі кейбір заң актілеріне өзғертулер мен 
толықтырулар енғізу туралы» Заңына сәйкес, аталған заң актісі 
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының 
Ұлттық банкі туралы » Заңы ретінде эрекет етеді. Сонымен 
қатар Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылдың 
31 тамызындағы «Қазақстан Республикасындағы  банктер 
жэне банктік қызмет туралы »1 Ж арлығы (бүгінде Қазақстан 
Республикасының Заңы) қолданылады.

Бүл заңдардың екеуіне де кабылданып эрекетке енгізгеннен 
бері бірқатар өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Оның 
қүрамы нда жария-қүқықтық нормалармен қатар, азаматтық- 
күқы қты қ маңызы бар нормалар да бар. Міне, солар (азаматтық- 
күкы қты қ нормалар) біздің кызы гуш ы лы ғы мы зды  тудырып 
отыр.

Қайта қабылданган Азаматтык кодекс бүрын эрекет еткен 
Қазақ ЗРО АК-інен алғаш кы рет бірқатар есептік жэне несиелік 
күқы қты қ қатынастарды реттейтін нормалардың қарастырыл- 
ғанымен ерекшеленеді.

Сонымен бірге несиелік жэне есептік катынастарды кешенді 
түрде реттейтін заң актісі ретінде Қазақстан Республикасының 
1998 жылдың 29 маусымындағы өзгертулер мен толықтырулар 
енгізілген «Төлемдер жэне ақш а аудару туралы » Заңын2, Қа- 
зақстан Республикасының 19^7 ж ы лды ң 28 сэуіріндегі «Қазакстан 
Республикасындағы вексельдік айналым туралы » Заңын3 келті- 
руге болады.

1 Жарлықтың аты Заңга дэл осы актімен ауыстырылған.
2 ҚР Парламентінің ведомостары, 1998 ж., №  11-12, 177 б.
3 Қазакстан Республикасы Парламентінің Веломостары, 1997 ж., № 8, 87 б.; 

2001 ж .,№ 2 4 , 338 б.



Өркениетшілердің басым бөлігінің вексельді бағалы қағаз 
деп танығанына қарамастан, біздің заң шығарушылар вексельді 
бағалы қағаздар қатарынан алып тастап, вексель деп бір жақты 
шартсыз ақшалай міндеттемені, ягни есеп айырысу құралын 
білдіретін қатаң белгіленген нысандағы төлем құжатын айтады.

Сондай-ақ есептік жэне несиелік қатынастарды реттейтін 
заңға қосымша нормативтік актілер де бар. Атап айтқанда, олар- 
ға ҚР Ұлттық банкі қолданылатын нормативтік актілер жатады.

Қазіргі кезде ҚР-ында мыналар қолданылуда: 1998 жылдың 
5 желтоқсанындағы № 266 «Қазақстан Республикасының аума- 
ғында чектерді қолдану ережелері» (өзгертулер мен толықты- 
рулар енгізілген)1, 2000 жылдың 21 сәуіріндегі № 146 «Қазақстан 
Республикасында төлемдер мен аударымдарды жүзеге асыру 
кезінде элсктронды құжаттармен алмасу ережелері» (өзгертулер 
мен толықтырулар енгізілген)2, 2000 жылдың 25 сәуіріндегі 
«Қазақстан Республикасының аумағында төлем құжаттарын 
пайдалану жэне қолма-қол емес төлемдер мен ақша аударым- 
дарын жүзеге асыру ережелері» (өзгертулер мен толықтырулар 
енгізілген)3. Осымен бірге несиелік жэне есептік құқықтық 
қатынастарды реттейтін басқа да коптеген заңға қосымша актілер 
күшіне енген.

§ 2. Заем шарты

Заем шарты бойынша бір тарап (заем беруші) баска тараптың 
(заемшының) меншігіне (шаруашылық жүргізуіне, оралымды 
басқаруына) ақша немесе тектік белгілерімен айқындалған 
заітарды  береді, ал заемшы заем берушіге дэл осындай сомасын 
немесе осы тектегі жэне сападағы заттардың тең мөлшерін 
уақыгында қайгаруға міндетенеді.

Заем шарты нақты шарт, ал заңдарда қарастырылған жағ- 
дайларда —  консенсустық шарт болып табылады. Нақты заем

' Нормативтік кұкмктык актілер бюллетені, 1999 ж., № 5, 129 б.
2 Қазакстанның Үлттық банкінің Жаршысы, № 12 (183), 2000 ж. 5-18 маусымы.
3 Ведомости Парламента Республики Качахстан, 1997 ж., № 8, 87 б.; 2001 ж., 

№ 2 4 ,338  6.



шарты ақшаны немесе затарды беру туралы  келісімге келген 
кезден бастап жасалған болып есептеледі (зандарда ненің 
маңызды талап болып табылатындығы туралы  айтылмаған, бірақ 
АК нормаларының мағынасы бойынш а оның нысанасы туралы 
галап маңызды болып табылатын сияқты). Егер ш арттараптарды ң 
алдын ала келісіміне негізделсе, ол консенсустық шарт болып 
саналады.

Көптеген жағдайларда нақты заем шарты бір жақты болып 
габылады, себебі заем беруші ақш аны немесе заттарды берген 
соң тек заемшы ғана міндетті тарап болып қалады, ал заем беруші 
гек оған талап қою қүқығы н иеленеді.

Ш арттың бір жақты сипаты ҚР АК 717 б. 2 б. сәйкес заттар 
мен ақша бөлшектеп (біртіндеп) берілген жағдайда да сақталады. 
іаемш ы ны ң белгілі бір ақш а немесе зат көлемін тиісті мерзімде 
кайтару міндетімен қатар заем беруш інің акшаны немесе заттарды 
лрі карай беру міндеті де жүктеледі.

Осылайша, тараптардың екеуі де бір-біріне катысты, бірақ 
карама-қарсы емес талап қояды. Ақшаның (заттардың) беліп- 
боліп төленуін көздейгін заем шарты нақты шарт болып табы- 
лады, себебі ол ақш аның (заттардың) бірінші бөлігі берілген 
ксзден бастап жасалған болып есептеледі.

Заем шарты, егер заң актілерінде немесе шартта 
озгеше көзделмесе, өтелмелі болып табылады. Заем ш артының 
отелмелілігі туралы жалпы ереже ҚР АК 718 б. 1 т. енгізілген. 
Ьүрын азаматтар арасындағы заем шарты сыйакы алу қүқығы 
икелей шартта қарастырылмаған жағдайда өтеусіз болып 
саналған.

АК жаңа редакңиясына сәйкес, жалпы ереже бойынш а зат- 
іардың берілуін қарастыратын шарт өтеусіз болып табылады 
(ҚР АК 718 б. 2 т.). М үндай ш артта оның өтелмелілігімен 
катар, сыйақының мөлшері мен түрі (табиғи немесе акшалай) 
бслгілену керек.

Заем шартының нысаны. Заем шарты ҚР АК 151, 152 б. б. 
спйкес жазбаша немесе ауызш а нысанда жасалады. Заем шарты 
іаемшының облигаңиясы, қолхаты, немесе оған заем беруш інің 
белгілі бір соманы немесе заттардың белгілі бір мөлшерін 
бергендігін куэландыратын өзге де қүж ат болған жағдайда да



гиісті жазбаша нысанда жасалды деп танылады (ҚР АК 718 б. 
2 т.). М әселенің бұлай шешілуі заемшы міндетінің құрылымы- 
ның күрделі емес болуымен, ал заемдық міндеттеменің іс жүзінде 
кез келген бір жакты ақшалай міндеттемеге айналдырылу 
мүмкіндітімен байланысты. Сонымен бірғе заем талаптары 
келешекте туындаган сот тергеуі барысында нақтылануы керек.

Заем шартының элементтері. Кез келген азаматтык құқық 
субъектілері болып заем шартының тараптары, заем берушілср 
жоне заемшылар бола алады. Жеке тұлғалардың тиісті эрекетке 
қабілеттілік көлемі жоқ болғандықтан олар заем шартының 
қатысушылары болуы мүмкін емес. Айтылғандардың барлығы 
құқықтық қабілеттілігі өзгеше болатын заңды тұлғаларға да 
қатысты.

Олар өздерінің жарғыларында қарастырылған жағдайларда 
ғана, немесе осы заңды тұлғаның мүлкінің меншікті иесінің 
тікелей рүқсатымен заем беруше бола алады. Олардың ақшаны 
өзінің жарғылық қызметін қаржыландыру немесе заңмен рұксат 
етілген кэсіпкерлік қызметін қаржыландыру үшін қарызға 
алуға құқылы.

Алайда мемлекеттік мекемелер үшін елеулі шектеулер 
қойылған. Олар шаргтың бағасын төлеуді кейінге калдыру не- 
месе бөліп-боліп төлеуден басқа, заемдық қаражат ала алмайды 
(себебі тек бюджеттік каражаттар есебінен ғана қаржылан- 
дырылады). Ж оғарыда айтылғандай, бұл дербес сатып алу-сату 
шартының, басқа да шарттардың шеңберінде жүзеге асыры- 
лады, ал шарт бойынша төлемнің кейінғе қалдырылуын немесе 
бөліп-бөліп төлснуін карастыратын талапгардың өздері тиісті 
шарттардың эдеттегі талаптарына жатады.

Заңды тұлғалар мен азаматтарға кәсіпкерлік қызмет ретінде 
азаматтардан заем түрінде ақша тартуға тыйым салынады жэне 
мұндай шарттар олар жасалған кезден бастап жарамсыз деп 
танылады (ҚР АК 715 б. 3 т.). Сонымен қатар олар банктік заем 
шарттарына заем беруші ретінде қатысуға құқылы.

Заем шартының нысанасы. Заем ш артының нысанасы ақша 
немесе тектік белгілерімен аныкталатын заттар болып табы- 
лады. М үліктік құқықтар заем шартының нысанасы бола ал- 
майды. Қазақстан Республикасының «Төлемдер жэне акша



аударымдары туралы » Заңы «қолма-қол емес акш а қаражаттары» 
ұгымын кеңінен пайдаланған1, олар азаматты к құкықтардың 
дсрбес объектісі болып табылмайды, себебі олар банктен ақша 
(акша белгілерін) алуга міндеттемелік кұқықты ғана сипаттайды.

Осы айты лғандарды ң нәтижесінде қолма-қол жэне колма- 
қолсыз ақшаны ш арттардың объектілері ретінде бөлек қарасты- 
рудың іс жүзінде мэні жоқ. Қазакстан Республикасының «Ва- 
лю талык реттеу жэне валю талы қ бакылау туралы » Заңына 
сэйкес ш етелдік валю та валю талық құндылы қтарға (валю талык 
рсттеу объектісіне), ал валю талы қ құндылықтарды менш іктену 
қүқығының жэне баска құқықтардың ауысуымен байланысты 
мэмілелер валю талы қ операңияларға жатқызылғандықтан, 
шетелдік валю та толы к көлемде заем ш артының нысанасы бола 
алмайды.

Заем шартының мазмұны. ҚР АК заем затының берілу 
тәртібін регламенттейді. Заем затын беру мерзімдсрі, мөлшері, 
жағдайлары ш артта анықталады. Егер шартта өзгеше көздел- 
месе, заем шарты заемш ыга беру кезінде немесе оның шотына 
ақша түскен кезде бсрілді деп танылады.

Заемшы заем берудің шартта белгіленген мерзіміне дейін 
іаем берушіні бүл туралы  хабардар ете отырып, заем алудан 
голық немесе ішінара бас тартуга қүқылы. Засмш ының бас тарту 
құқыгы заң актісінде немесе шартта тікелей тыйым салу бар 
болса ғана ескерілмеуі мүмкін.

Тектік белгілерімен айқындалатын заттарды заемға берген 
кезде олардың саны, түр-түрі, жинақтылыгы, сапасы, ыдысы 
жэне буып-түйілуі туралы  шарттарды орындау тауарларды сатып 
алу-сату шарттары туралы  ережелерге сәйкес жүзеге асыры луға 
гиіс.

Ж алпы ереже бойынш а заем нысанасыз болып табылады. Бұл 
орынды, себебі заемшы заем затын меншігіне алады, ал оган 
оның кездейсоқ ж ойылуының барлық тәуекелдері жүктеледі. 
( 'ондыктан заемшы алы нган заем затын өз калауы бойынш а 
майдалануға кұкылы.

1 Нам Г., Умуркулов М. Заем иностранной валюты между физическими лицами: 
ісория и практика//Предприниматель и право, 2000,- № 13(155). С. 8.



Кейбір жағдайларда заем берудің ерекше талаптарының 
себебінен, мысалы, еғер заем ерекше жағдайға (заемшының 
каражатка аса мұктаж болуына жэне т.б.) байланысты берілғен 
болса, заем беруші заемшының заемга алынған соманын қайта- 
рылуын камтамасыз ете алатын талаптарды сақтауына мүдделі 
болуы мүмкін. Аталған себепке үқсас себептердің салдарынан 
заем нысаналы пайдаланылу талабымен беріле алады. М үндай 
заем нысаналы деп аталады (ҚР АК 720 б. 2 т.).

Нысаналы заем берген заем беруші заемның нысаналы 
пайдаланылуын қадагалау қүқығын иеленеді. Заемшыға заем 
берушінің бақылауды жүзеге асыру мүмкіндігін қамтамасыз 
ету міндеті жүктеледі. Еғер заемшы өзінің заем нысанасын 
нысаналы пайдалану, сондай-ақ заем берушінің оны қадағалауын 
қамтамасыз ету бойынша міндстін орындамаса, онда заем беруші 
шарттан бас тартуға жэне заем нысанасының берілмеген бөлігін 
бермеуге қүқылы. Бүл жағдайда оның заемшыдан заем ныса- 
насын жэне ол бойыпша сыйақыны мерзімінен бүрын қайта- 
руын талап ету қүқығы бар.

Заемшыға заем нысанасын қайтару жэне сыйақыны төлеу 
бойынша міндетін орындауын камтамасыз ету міндеті жүктелуі 
мүмкін. Бүл арада баска міндеттемелердің орындалуын қам- 
тамасыз ету үшін қолданылатын қамтамасыз ету тэсілдері 
пайдаланылады. Дәлелді себептердің аркасында, жалпы, нақты 
шарттар бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз 
ету үшін қолданылмайтын кепіл ақы сияқты міндеттемелерді 
орындау тэсілі қолданыла алмайды.

Көп жағдайда іс жүзіндс кспіл сияқты міндеттемелерді 
орындау тэсілі колданылады. Бүл жағдайда заем берішуге сон- 
дай-ақ, егер заң актілерінде немесе шартта өзғеше козделмесе, 
заемның қамтамасыз етілгендігін қадағалау мүмкіндігі беріледі. 
Заемшының жалпы міндетін орындауын қамтамасыз етілуінің 
қолданылуы да, тиісті қамтамасыз ету тәсілінің қолданылуы да 
қадағалануы мүмкін.

Заемшы өзінің қарызды кайтару бойынша міндетін орын- 
дамау тәуекелін сақтандыруға күқылы. Қазіргі кезде сақтан- 
дыру бірқатар міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етудің 
тиімті тәсіліне айналын отыр (жогарыда рентаның төленуін



камтамасыз ету үшін сактандырудын колданылатындығы 
туралы айтылған болатын).

Егер заемшы өзінің заем нысанасының қайтарылуын қам- 
тамасыз ету жэне сыйақы төлеу бойынш а міндетін орындамаса, 
қамтамасыз етуден айырылса немесе оның заем беруші жауапты 
емес міндеттемелер бойынша талаптарын нашарлатса, заем 
бсруші шарттан бас тартуға құқылы.

Заем ш артының негізгі мазмұны: заемш ының заем сомасын 
(тектік белгілермен айқындалған заттарды) жэне заем беруші- 
нің олардың кайтарылуын тиісті талап ету құқығы н қайтару 
міндеттері.

Заем нысанасын кайтару тэртібі ҚР АК 722 бабымен регла- 
менттеледі. Қайтару мерзімі заем ш артының елеулі талаптарына 
жатпаса да, оның маңызы зор, дерлік барлық жағдайларда заем 
ш артында нысананы беру мерзімі, жэне соған сэйкес қайта 
мерзімі көрсетіледі. Заемның мерзімі көрсетілмеғен немесе оның 
мерзімін анықтау мүмкін емес болған жағдайда ҚР АК 722 б. 
1 т. қолданылады.

Өзімізғе мэлім болғандай, 277 б. 2 т. сэйкес, орындалу мерзімі 
галап ету кезімен анықталған міндеттемені орындау үшін 
жеңілдіғі бар жеті күндік мерзім белгіленген. Заем шарты үшін 
осы сиякты мерзім 30 күнді кұрайды, ол заем беруш інің қа- 
рызды кайтару туралы талап қойған сәтінен бастап есептеледі.

Бұл жеңілдігі бар мерзім орындалу мерзімі талап ету кезімен 
анықталған шарттар бойынша засм нысанасын қайтару кезінде 
ғана емес, заем нысанасын заем беруш інің талабы бойынша 
мерзіміне дейін қайтару кезінде де қолданылады (ҚР А К 723 б.).

Сыйақы төлеу туралы талапсыз берілғен заем нысанасы 
мерзіміне дейін қайтарылуы мүмкін. Егер шартта сыйақы төлеу 
карастырылса, бүл жағдайда заем нысанасын мерзіміне дейін 
кайтаруға заем беруш інің келісімі кажет.

Бүған ҚР АК 282 б. 2 т. белгіленген ереже себеп болып 
отыр. Аталган тармакка сэйкес, негізгі қарызды өтеу жэне сый- 
акы төлеу бойынша міндеттеме бірдей жүктелген кезде сыйақы- 
ның төленуі басым болады. Оның үстіне, жогарыда көрсе- 
плген жагдайда заем нысанасын кайтару мерзімі әлі келмеген 
жэне заем беруші тагы да бір қосымша табыс ала алады, яғни



заем нысанасын мерзіміне дейін өтеу оның мүдделеріне сай 
келмейді.

Ш арт нысанасы заем берушіне берілген кезде немесе оның 
шотына тиісті акша сомасы түскен кезде кайтарылған болып 
есептеледі.

Заем нысанасының қайтарылуы ерекше баламалы міндет- 
теменің жүктелетіндігімен үштасады (ол орындауды таңдау 
құкығы жай баламалы міндеттемедегідей борышкерге емес, 
карыз берушіге ұсынылатындыгымен ерекшеленеді). Заем 
шарты бойынша заемшының міндеттемесі тектік белгілермен 
айкындалған заттарды беру аркылы орындалуы мүмкін.

Заттарды карызға алу шарты жасалған кезде қарыздың есе- 
біне ақша берілуі мүмкін. Заттардың бағасы тараптардың келі- 
суімен анықталады (ҚР АК 722 б. 2 т.).

Ш артта заем нысанасының бөлшектеп (бөліп-бөліп) қайта- 
рылуы қарастырылса, ал борышкер заем нысанасының кезекті 
бөлігін қайтару мерзімін бүзса, заем берушінің заемшыдан 
заем нысанасын тиесілі сыйақыларымен бірғе мерзіміне дейін 
кайтаруын талап ету құқығы пайда болады.

Заемшының заем берушіге сыйақы төлеу міндеті туралы 
жоғарыда сөз қозғалған. Сыйакыны төлеу тэртібі мен мерзім- 
дері, сондай-ақ оның мөлшері мен түрі заем шартымен бел- 
гіленеді.

Егер сыйақыны төлеу тэртібі мен мерзімдері шартта бел- 
гілснбесе, ол ай сайын төленеді. Заемшы заем нысанасын 
кайтару міндетін кешіктіріп орындаса, сыйақы кешіктірілген 
уақытқа да есептеліп төленеді (заем нысанасын пайдаланған 
бүкіл кезеңге төленеді ҚР АК 718 б. 3 т.).

Заем шартының жазбаша нысанда жасалуы заем беруші 
заемш ыға шарт бойынша талагі етілетін нысананы іс жүзінде 
бермейтін жагдайдың туындайтынына кепілдік бермейді. Осы- 
мен байланысты даулар сот тәжірибесінде жиі кездеседі. Әрине, 
заемш ының мүдделерін қалай да болса қорғау қажет, сондық- 
тан оған заем шартын оның валютасыздығы бойынша даулау 
қүқығы берілген. Бұл соңғы уакытта ойлап табылған жоқ, 
жэне мұндай даулаудың мүмкіндігі Рим құкыгында да мойын- 
далған.



Засмшы заем берушіден өзінің заем нысанасын (ақшаны 
немесе заттарды) іс жүзінде алмағанды ғы н немесе ш артта көр- 
сетілғеннен аз мөлшерде немесе аз санда алы нғаны н дәлелдей 
отырып, заем шартын даулауға қүқылы.

Егер заң актісіне сәйкес заем ш артының жазбаш а түрде 
жасалу талабы қойылса, жэне ол сақталмаған болса, онда оны 
куэгерлік көрсетулер арқылы даулауға жол берілмейді. М үндай 
жағдайларға шарттың алдаудың, күш  қолданудың, қорқыту- 
дың, тараптар өкілдерінің қаскүнемдік келісімінің немесе ауыр 
мэн-жайлар тоғысуының ыкпалымен жасалған жағдайлар жат- 
пайды.

Заем шартының түрлері. Ж оғарыда көрсетілген нысаналы 
заем шартынан басқа А заматты қ кодексте банктік заем шарты жэне 
мемлекеттік заем шарты сияқты шарты түрлері қарастырылған.

Банктік заем шарты бүрын банктік несие шарты (несиелік 
шарт) деп аталған. ҚР АК аталған ш артгы дербес ш арт турі 
ретінде жіктеуден бас тартты. Банктік заемга жалпы заем шар- 
тына қойылатын талаптар қолданылады, алайда бүл арада 
ҚР АК 228 бабымен қарастырылған ерекш еліктер ескеріледі. 
ЕБ.Осипов айтқандай, бүрын несиелік шарттың дербестігін 
колдаған авторлар банктің мемлекеттік басқару органы жэне 
шаруашылық жүргізуш і субъект ретіндегі рөліне сүйенген1.

Қазіргі кезде банктер көптеген арнайы талаптардың 
қойылатындығына қарамастан, кэсіпкерлік кызмет субъекті- 
лері болып табылады. Бүл банктік засм шартына арнап белгілен- 
ген галаптарда ескерілген.

Алайда банктік заем ш артына азаматты қ-құкы қты к реттеу- 
дің толық мөлшерде қолданылуы мүмкін екендігін ұмытпау 
керек (бүл арада банктік заем қатынастарының банктер мен 
клиенттер арасындағы қатынастарға жататындығын жэне сон- 
дықтан да оларды реттеу кезінде банктік заңнамада ҚР АК 3 
б. 3 т. азаматтық-қүқықтық реттеуге басым мэні берілгенін сс- 
ксрген жөн).

М ұндай реттеу банктер мен клиенттер арасындағы тең 
қүқықты қатынастарды ескереді. Оның үстіне, біздің пікірімізше,

1 Осипов Е.Б. Правовая природа банковских договоров. Алматы: Издатель- 
ггво «Әділет Пресс», 1997,- 121 б.



клиенттердің мүдделері ҚР заңнамасының түтынуш ылар кү- 
кыктарын корагу туралы нормаларымен де камтамасыз етілуі 
мүмкін еді.

Банктік заем шартының әлеуметтік маңызы зор. Кезінде 
банктік несиелендіру Қазақстанның экономикасына серпінді 
дамуға мүмкіндік берді. Оның көмегімен халыкты түрғын 
үймен, онын ішінде мемлекеттік багдарламаларды жүзеге асыру 
шеңберінде салынған түрғын үймен қамтамасыз ету мэселелері 
шешілғен. Екінші деңгейлі банктердің пайда болу жэне даму, 
эртүрлі банктік операңиялардың даму кезінен бастап өткен 
уакыт банктік несиелендіру жүйесінің елеулі кемшіліктерін 
көрсетті.

Сондықган казірғі кезде заңнаманың дамуы банктердің 
банктік несие ш арттарының мазмүнын анықтау мәселелеріне, 
банктердің заемшы заемдық қаражаттарды қайтару нсмесе 
қайтарылуын қамтамасыз ету міндеттерін тиісінш е орында- 
маған жағдайларда сол ш арттар бойынша өз қүқыктары н 
іске асыру тэртібіне қоятын талаптарды ң қатайтылуымен 
сипагталады. М ысалы, бүгінгі күні заңнама банктік заем 
бойынш а төлемдер сомасын белгілі бір шетелдік валю таға 
байланыстыруға рүксат бермейді, банктік заем шарты бойын- 
ша сыйакының шекті мөлшерлемесі шектеледі жэне т.б.

Қазақстан Республикасының «Банктер жэне банктік қызмет 
туралы» Заңы өзінің «қарыз операңиясы» түжырымдамасын 
өзғерткен жоқ. Қарыз операциясы бүл банктің басқа гүлғаларға 
төлем жасалу, мерзімдік жэне қайтарымдылык шарттарында 
ақшалай нысанда несие беру болып табылады» («Қазақстан 
Республикасындағы банктер жэне банктік кызмет туралы» Заң- 
ның 34 б. 1 т). қарыз операциялары оның банктің Директорлар 
кеңесімен немесе жалпы акционерлер жиналысымен бекітіле- 
тін Ішкі несие саясаты туралы ережелеріне сәйкес жүзеге 
асырылады.

М үндай қүжаттың ішкі магынасы бар болуына карамастан, 
ол сондай-ақ белгілі бір банк жасасқан заем шарттарының 
мазмүнына да эсер етеді, жэне бүл арада, бірінші кезектегі 
нивелирлейтін фактор несиелендірудің калыптасқан орташа 
нарықтық параметрлері болып табылады.



Банктік заем шарты бойынша заем беруші заемш ы ға қарызға 
акша беруғе міндеттенеді. Осылайша, жай заем шартына 
карағанда, банктік заем шарты консенсустық шарт болып табы- 
лады. сонымен бірге заем нысанасын заемш ының меншігіне, 
ш аураш ылык жүргізуіне немесе оралымды баскаруына беру 
кезінде ескерілетін талаптар бүл жағдайда да қойылады, яғни 
банктік заем ш арты ны ңтүп  негізінде айырмаш ылығы жоқ.

Заемдық катынастар табиғатының нақты ш арттарға оңай 
бейімделетінін ескере отырып, заем ш артының мәселелері 
карастырылған еңбектердің авторлары эртүрлі пікір білдірген. 
Атап айтқанда, Л.А.Новоселова несиелік ш артты  екі —  
«классикалық» нақты заем жэне қүрамында алды н-ала шарт пен 
заем элементтері бар ерекше дербес консенсустық шарт —  тү- 
рінде қарастыруды үсы нды 1.

Е.Б.Осипов банкке несиені белгілі бір формада жэне белгілі 
бір талаптармен несие беру міндеттемесін жүктейтін несиелік 
шарт, осы үстанымды жақтауш ылардың кейбіреулерінің пікір- 
лері бойынша, заем ш артының алдында жасалатын алдын ала 
шарт болып табылады деген пікірді дәлелді деп есептейді2.

М үндай аралық үстанымдардың пайда болуы ол кезде жэне 
казір де азаматты қ қүқы қ теориясының түракталган көзқарас- 
тардың түбегейлі кайта үғы ну кезеңін бастан кешкенінен жэне 
бастан кешіп те отырғанынан туындаган. Қазір, біздің пікірі- 
мізше, банктік заем ш артының консенсустық сипатының мүм- 
кіндігіне нұскаумен ғана ш ектелуге болады.

Ж оғарыда көрсетілгендей, банктік заем шартының басқа 
да ерекш еліктерінің бар болуы заем ш артының бүл түрін жеке 
карастыруға себеп болып отыр:

-  Заем беруші банк немесе Қазақстан Республикасы ¥лт- 
тық банкінің заем беруге лиңензиясы бар басқа да заңды түлға 
болып табылады. Ломбардтар, қызметі ҚР 2003 жы лды ң 28 
наурызындағы «Несиелік серіктестіктер туралы » № 400-ІІ 
Заңымен реттелетін несиелік серіктестіктер’, микронесиелік 
үйымдар4 заем бере алмайды;

1 Азаматтык кұкык. 2 т. — М., 1993.— 342 б.
2 Осипов Е.Б. Көрсетілген еңбегі, - -  122 б.
1 Қазакстан Республикасы Парламентінің Ведомостары, 2003 ж., № 5, 32 б.
4 Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 6 наурызындагы «Микронесиелік 

үйымдар туралы» Заңын караңыз, № 392, Қазакстан Республикасы Парламентінің 
Всдомостары, 2003 ж., № 4, 23 б.



- Келешекте (консенсустык банктік заем шарты) және ті- 
келей шартты жасасу кезінде берілуі мүмкін ақша ғана бола 
банктік заем нысанасы бола алады;

—  Банктік заем шарты жазбаша түрде жасалуға тиіс. Банктік 
заем шартының жазбаша түрде жасалу талабының орындалмауы 
оны жарамсыз етеді;

—  Ж алпы, сыйакылар (мүдделер) мен комиссиялар мөлшер- 
лемелерін, сондай-ақ банктік қызмет көрсетудің тарифтерін 
банктердік өздері белгілейді. Заемдарды мемлекеттік банктер 
немесе мемлекеттік ақша қөрлары есебінен берілген кезде 
заемдарды (оның ішінде сыйақылар мөлшерлемелері) беру тэр- 
тібі мен жағдайлары заң актілерімен немесе уәкілетті мемле- 
кеттік орғандар актілерімен реттелуі мүмкін.

Бүл жағдайда заем беру заем берушінің міндеті болып 
табылады, ал олар жасасқан шарт заң актілерімен немесе уэкілетті 
мемлекеттік орғандардың актілерімен белғіленетін міндетті 
ережелерғе сәйкес болуға тиіс;

-  Заемшының банктік заем шарты бойынша міндеттемелері 
банктің ақшалай қарыз есебіне зат алуы арқылы тоқтатылуы 
мүмкін емес.

Банктік заемның кайтарымдылық талабы заемшының мін- 
деттемені орындауын қамтамасыз етудің міндеттемелік дэ- 
режесінің қатардағы заем шарттарынан едәуір жоғары екендігін 
көрсетеді.

Банк өсімпұл, кепіл, кепілдік, айыпакы және тағы басқалар 
сияқты міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етудің тиісті 
тэсілін сайлайды жэне ұйғарады. Клиенттің несие қабеліттіліғі 
мен сенімділіғі жоғары болған жағдайда ғана банк несиені қамта- 
масыз етуісіз беру туралы шешім қабылдауға құқылы. М ұндай 
несие бланкілік несие деп аталады («Қазақстан Республика- 
сындағы банктер жэне банктік қызметтер туралы» Заңының 35 б.).

Банктің бір заемшыға оның жекелеғен банктік операңиялар- 
ды жүзеғе асыратын банктер мен ұйымдардан алған заемдық 
каражаттар көлемі шсғерілғен активтерінің орташа жылдық 
бағасынан асагын жалпы сома мөлшерінде бланктік несие беруге 
құқығы жоқ.



М емлекеттік заем іиарты  ҚР АК 726 б. сәйкес, мемле- 
кеттік заем шарты болып мемлекет заемшы, ал белгілі бір аза- 
мат немесе заңды тұлга —  заем беруш і ретінде қатысатын шарт 
есептеледі.

ҚР АК қатар аталған қатынастар ҚР Бюджеттік кодексімен' 
реттеледі. Бұл заң актісі өзінің 200 бабында мемлекеттік заем 
субъектілерін толы ғы рақ аныктаған. Ол бапта сондай-ақ мем- 
лекеттік заемның басқа түрлері де, нысандары да аталған.

ҚР АК 726 б. 3-4 б.б. сәйкес мемлекеттік заемдар ерікті бо- 
лып табылады. М емлекеттік заем шарты заем берушінің шыға- 
рылған мемлекеттік облигаңияларды, сондай-ақ басқа да мем- 
лекеттік бағалы қағаздарды (қүж атты қ немесе қүж атты қ емес) 
сатып алуы арқылы жасалады.

Олар заем беруш інің заемш ыдан оған қарызға берілген 
ақш аны немесе, заемның талаптарына қарай, басқа да мүліктік 
эквивалентті, не өзге мүліктік қүқықтарды аталған заем- 
ды айналымға шығару талаптарымен қарастырылған мерзім 
іш інде алу қүқығын куэландыратын болады.

Қазіргі кезде мемлекеттік қарыз алу ҚР Бюджеттік кодек- 
сінде аталған субъектілердің жеке меншік қүқық субъектілері- 
мен заем шарттарын тікелей жасасу арқылы да жүзеге асыры- 
луы  мүмкін.

М емлекеттік заемның ерекшелігі мемлекеттік заем шартынан 
туындайтын міндеттемелері бойынш а заемш ының мемлекеттік 
қазына мүлкімен жауан беретіндігінде. Сонымен қатар ҚР 
Бюджеттік кодексінің біркатар нормалары заем берушілердің 
мемлекеттік заем шарттары бойынш а қүқықтарының кепілдік- 
герін қарастырады.

§ 3. Ақшалай талапты беріп қаржыландыру (факторинг)

Ф акторинг ш артының екі үш ты түп негізі бар, оның мазмүны- 
ның басым бөлігі міндеттемедегі түлғалардың ауысуының

1 Қазақстан Республикасынын Бюджеттік кодексі. Қазақстан Республика- 
сының 2008 жылдың 4 желтоксанындагы ю 95-ІУ Ведомостары, 2008 ж., №  21 
(2525) 93 б.



цессия (талапты беру) сияқты формасына ұқсас. Екінші жа- 
ғынан, оның ішінде агенттің арнайы қызмет корсетуімен си- 
патталатын агенттік кслісім элсменттсрін кездестіруге болады.

Ф акторингтің мәні бойынша, каржылық немесе басқа ұйым 
(фактор) тауар сатушыны сатыгі алу құнын алудан босатады, жэне 
сатушының жағдайы осылайша едэуір жақсарады. Бұл жағдайда 
сатушы өзінің кәсіби құзыретінін аясы қамтитын функцияларды 
атқарады, тауарларды, құжаттаманы және т.б. жөнелтумен айна- 
лысады.

Факторинг экспортгык-импорттық операциялар саласында 
кеңінен қолданылады. Бұл орайда субъектілерді мемлекеттік 
заем қатынастарына тартудың тікелей жэне жанама факторлары- 
ның арасына шек қойылады.

Тікелей факторингте бір ғана факгор, мемлекетте экспортшы 
факторинг туралы келісім жасасқан экспортшыны (сатушыны) 
экспорттау бойынша фактор бар. Жанама факторинг кезінде екі 
фактор болады: экспорт бойынша фактор жэне импортшы (са- 
тып алушы) мемелкетінде импорттау бойынша фактор. Ж анама 
факторинг жағдайында сатуш ының акторинг туралы келісімінен 
хабардар болған шетелдік сатып алушы өз мемлекетінде төлем 
жасайды. Импорт бойынша фактор экспорттау бойынша 
факторға сатушының мемлекетінде төлейді, ал ол алған сома- 
ларды экспорттаушыға береді. Экспортшы жэне импорттау бой- 
ынша фактордың арасында шарттық катынас болмайды. Ж ана- 
ма факторингтін артықш ылығы эрбір қаржылық ұйымның, экс- 
порттау бойынша фактор мен импорттау бойынша фактордың 
жергілікті клиентпен іс ж үргізетіндігінде1.

Осылайша, халықаралық-жеке меншік құқықтық сипаты жоқ 
факторингтің азаматтық-құқықтық қатынастары пайда болады. 
Факторингтің құқықтық формаларына аш ылған жэне ашыл- 
маған факторинг жатады2.

Ақшалай талапты беріп қаржыландыру (факторинг) шар- 
ты бойынша бір тарап (каржы агенті) ақш аны басқа тараптың 
(клиенттің) билігіне береді немесе беруге міндеттенеді, ал кли-

1 Шмитгофф К.М. Экспорт: право и практика международной торговли; пере- 
вод с английского. М.: Юридическая литература, 1993.- - 232 б.

2 Жоғарыдагыдай.— 232-234 б.б.



ент каржы агентіне клиенттің (несие беруш інің) осы үш інш і 
түлғамен (борышкормен) қатынастарынан туы ндайты н өзі- 
нің ақш алай талабын қаржы агентіне бсреді немесе беруге 
міндеттенеді.

Ф акторинг шарты өзара жэне өтелмелі шарт болып табыла- 
ды. Төменде қарастырылатын тиісті қүкыктар мен міндеттер 
ш арттың екі жағында да пайда болады жэнс олардың пайда болу- 
ына келтірілген анықтамада мазмүны аш ылған аталған ш арттың 
негізгі мазмүны себеп болады. Осылардың барлығы факторинг 
шартының өзара байланысын білдіреді.

Келісілген соманы бергені үшін клиенттің факторға мүліктік 
күқы қ беруін қарастыратын шартты өтелмелі шарт деп атайды. 
Ф акторинг шарты нақты жэне консенсустық болып бөлінеді. 
Кейбір заем шарттары сияқты, ақш алай талапты  беріп қаржылан- 
дыру шартының мақсатына қүқықтык мэн бсрілуі мүмкін.

Ж алпы ереже бойынша факторинг ш артының мақсатының 
маңызы жоқ, тараптар көздейтін мақсаттар анық, клиент шарт 
бойынш а төлемді уақыты нда жэне кепілді түрде алуды  қалайды, 
ал фактор қандай да бір себептермен 'оган беріліп жатқан мү- 
ліктік кұкықтың ауысуына мүдделі. Негізінен, фактордың 
мүдделілігі жасалатын ақшалай төлем сомасы мен оған ауыса- 
тын талаптың нақты бағасының айырмасынан пайда алу мүмкін- 
дігіне негізделген.

Ф акторинг шарты міндеттемелердің орындалуы н қамта- 
масыз етудің өзіндік тәсілі ретінде қолданылуы мүмкін. Борыііі- 
қорға ақшалай талабын клиент каржы агентіне сонымен бірге 
клиенттің қаржы агенті алдындагы  міндеттемелерін атқаруын 
қамтамасыз ету мақсатында да беруі мүмкін (ҚР АК 729 б.). 
М ұндай жагдайларда факторинг шарты жай ақш алай талапты 
беріп қаржыландыру шартынан өзінің мазмұнымен ерекшеленуі 
жэне төлемді клиенттің пайдасына шыгаруы немесе оның 
мөлшерін шектеуі мүмкін.

Ф акторинг іиартыныц нысаны. Ақшалай талапты  беріп 
каржыландыру шарты жазбаша түрде жасалуға тиіс жэне та- 
лапты беру нысанына қойылатын талаптар сақталу керек (346 б.). 
Демек, факторингтік ш арттың нысаны талапты ң берілуін қарас- 
тыратын мэміленің жасалатын жазбаша түріне қарай таңдап



алынуға тиіс. Мемлекеттік тіркеуді талап ететін мэміле бойын- 
ша талаптын берілуі осындай мәміленің тіркелуі үшін белгі- 
ленген тэртіппен тіркелуге тиіс. Багалы ордерлік қагаз бойынша 
талап берілген кезде клиент индоссамент жасау керек.

Факторинг шартының элементтері. Акшалай талапты 
беріп қаржыландыру ш артының шеңберінде жүзеге асырыла- 
тын қызмет банктік операңиялар разрядына жатады. Қазақстан 
Рсспубликасының «Қазақстан Республикасындагы банктср жэне 
банктік қызмет туралы» Заңының 30 бабына сәйкес, төленбеу 
тэуекелін қабылдай отырып тауар сатып алушыдан төлемді та- 
лап ету қүқыктарын сатып алудың факторингтік операңиясын 
банктер ҚР Ұлттық банкінің лицензиясы бар болган жагдайда 
жүзеге асырады.

Аталган заң актісінің 5 бабының магынасына сэйкес, факто- 
рингтік операцияларды сондай-ақ Ұлттық банк лицензиясының 
негізінде жекелеген банктік операциялар түрлерін жүргізуге 
кұқылы заңды тұлгалар да жүзеге асыра алады.

Ж огарыда берілген анықтама бойынша ақшалай талапты бе- 
ріп каржыландыру шарты екі жақты шарт болып табылады. Со- 
нымен бірге Азаматтық кодекс нормалары фактор мен борыш- 
кердік катынастарын рсгламенттейді.

Олардың қатынастары құқықтық қатынас шеңберінде қалып- 
тасканымен, бұл қатынастар клиент пен фактордың, клиент пен 
борышкердің қатынастарының сипатынан туындаган белгілі бір 
срекшелікке ие болады. Бұл туралы кейінірек сөз козгалатын бо- 
лады.

Жеке міндеттемелерді қоспаганда кез-келген азаматтық- 
құқыктық катынастардың қатысушылары клиент жэне по- 
тенциалды борышкер бола алады. Алайда, бұл азаматтық- 
кұкыктық институттың даму тарихы осы шарт түрінің ең ал- 
дымен коммерциялык айналымга қатысушылардың арасын- 
дагы қатынастарына қатысты қолданылуына себеп болды.

Төлем мерзімі келген ақшалай талап (қойылып келген талап) 
та, болашакта туындайтын ақша алу (келешектегі талап) күқыгы 
да қаржы беру нысанасы болуы мүмкін.

Беру нысанасы болып табылатын ақша талабы клиенттің 
каржы агентімен жасасқан шартында қолданылып келген ақ-



шалай талапты шарт жасалған кезде, ал келешектегі талапты
- ол туындаған кезден кешіктірмей аны қтауға (бірыңғайлан- 

дыруға) мүмкіндік беретіндей болып белгіленуге тиіс.
Қолданылып келген ақшалай талап шарт жасалған кезден 

бастап, егер онда оның қаржы агентіне ауысуының басқа жағы 
көзделмесе, каржы агентіне ауысты деп есептеледі.

Келешектегі ақш алай талапты  беру кезінде шартта көздел- 
ген талапты  берудің нысанасы болып табылатын акш аны бо- 
рышкерден алу қүқығы ның өзі пайда болғаннан кейін қаржы 
агентіне ауысты деп есептеледі. Кейбір жағдайларда қаржы 
агентінің талап ету қүқығы ның пайда болуы белгілі бір оқиғаға 
орайластырылуы мүмкін. Яғни, ақшалай талапты  беру құкығы 
осындай оқиға келгеннен кейін күш іне енеді. Кейіннен ақшалай 
талаптың берілуін қосымша рәсімдеу қажет емес.

Ф акторинг ш артының нысанасының кұрамдас бөліктерінің 
бірі каржы агентінің клиенттің пайдасына жүзеге асыратын 
каржыландыру болып табылады. Ол төлейтін акша қаражаттары 
шарттың бағасын, оған қоса беріліп жатқан несиенің мөлшерін 
кұрайды.

Бұл акша қаражаттары шарт бойынша баға белгілеудің жал- 
пы ережелеріне сэйкес аныкталып, оз кұрамы нда факторинг 
кызметтерінің нарықтық бағасын ескеруге тиіс. Бір айта кететіні, 
калай болғанда да қаржыландыру (несиелендіру) мөлшері бері- 
ліп жатқан ақшалай талаптың сипаттамаларына (мөлшеріне) бай- 
ланысгы болады.

Қатысуш ылардың құқықтары мен міндет т ері. Ф акторинг 
шартына қатысты Қазақстан Республикасы А заматты к кодек- 
сінің 339-347 баптарымен қарастырылған ақш алай талап беру 
туралы жалпы ережелер қолданылады. Тараптардың құқықтары 
мен міндеттерінің ерекшеліктері факторинг қатынастарын ар- 
найы регламенттейтін нормалармен белгіленуі мүмкін.

Осылайша, клиенттің осы шартты борышкердін келісімінсіз 
езіне тиесілі талапқа қатысты жасасуға құқығы  бар. Онымен 
коса, қаржы агентіне ақшалай талапты  беру, тіпті клиент пен 
оның борыш керінің арасында ақш алай талапты  беруге тыйым 
салу немесе оны шектеу туралы келісім бар болған жағдайда да 
жарамды болып табылады.



Клиент қаржы агентіне жарамды талап беруге міндетті, алай- 
да ол, егер жаңа қарыз берушінің алдында борышкердің кепіл- 
гері немесе оның тапсырушысы болмаса, борышкердің аталган 
талапты орындамаганы үшін жауапты емес.

Ақшалай талаптың жарамдылыгы клиенттің ақшалай талап- 
қа оны беру кезінде қүқықты иеленуіне, ал борышкерді оның 
алдындагы міндетін орындауга міндеттемейтін жагдайлардың 
оган мэлім болмаганына қарай анықталады.

Егер клиент борышкермен жасалган шарт бойынша өз мін- 
деттемесін бүзса жэне егер осы жагдайга (шарттың талаптарына) 
байланысты борышкер осы сомаларды тікелей клиенттен өндіріп 
алуга қүқылы болса, клиент факторға төлеген ақшалай сомала- 
рын борышкерге қайтаруға міндетті.

Кез келген міндеттемедегідей, қаржы агенті оны тиісті 
тэртіппен орындауға тиіс. Ол үшін қаржы агенті ақшаны шарт- 
та белгіленген көлемде екінші тараптың, клиенттің иелігіне 
(меншігіне) береді.

Аталған шарттың мэні, жоғарыда айтылғандай, заемдық 
(несиелік) қатынастарға ұксас. Бір айырмашылыгы, заемшының 
факторингтік шарттағы белгілі бір уақыттан кейін дэл сондай 
ақш а сомасын немесе сол тектегі жэне сападағы заттарды дэ- 
стүрлі беру міндеті белгілі бір өзгешелікке ие болады. Оның 
құрылысы клиентке заемшының аталған міндетін өз талабын 
(акшалай талабын) беруге ауыстыруға мүмкіндік береді. Алай- 
да бүл фактордың ақшаны клиенттің меншігіне беру міндетін 
өзгертпейді.

Ш артта фактор ақшалай талаптың берілуінің орнына кли- 
енттің талаптарын жүзеге асырумен байланысты барлык 
ауыртпалықтарды мойнына алатын агенттік мэміле элементте- 
рінің бар болуы оның фактор беретін қаржы мөлшерінің беріліп 
жатқан ақшалай талаптың мөлшерінен кем болуға тиіс екендігін 
аныктайтын логикасын түсіндіреді.

Бүл фактор кызметтерінің ақысын жанама түрде толеудің бір 
түрі болып табылады. Алайда, фактордың осындай қызметтерді 
көрсетуімен байланысты мамандандырылған кэсіпкерлік қыз- 
метті жүзеге асыратындығы оған белгілілайда фактордың осын- 
дай кызмегтерді көрсетуімен байланысты мамандандырылған



кәсігікерлік кызметті жүзеге асыратындыгы оған белгілі бір 
гәуекелдердің ж үктслуіне себеп болады.

Атап айтқанда, факторинг ш артының талаптары бойынша 
клиент одан осы талапты каржы агентінің сатып алуы арқылы 
каржыландырылса, ол борышкерден талабын орындау үшін ала- 
тын сомалардың барлығын иелену қүқығы на ие болады. Соны- 
мен бірге клиентке каржы агенті алған сомалардың оның клиент- 
ке төлеген сомаларынан кем болып шығуы үшін жауапкерш ілік 
жүктслмейді.

Ф актордың міндеттемелеріне клиент үшін бухгалтерлік есеп 
жүргізудің жэне талап беру нысанасы болып табылатын акшалай 
талаптарға қатысты күжаттардың берілуінің (ақшалай талап- 
тар бойынш а шоттардың үсынылуының), сондай-ақ клиентке 
осы талаптармен байланысты басқа да қаржылық қызметтердің 
көрсетілуінің ж атқызылуы фактордың қызмет көрсету элемент- 
тері болып табылады.

Заң ш ығаруш ылар факторингті клиенттің фактор алдындағы 
міндеттемелерін кымтамасыз ету қүралы  ретінде колдану мүм- 
кіндігін ескере отырып, тараптардың қаржы агентіне акшалай 
талап клиенттін каржы агенті алдындағы міндеттемесінің орын- 
далуын қамтамасыз ету эдісі ретінде берілген жағдайлардағы 
қүқықтары мен міндеттерінің ерекшеліктерін анықтайды.

Егер ш артта өзгеше көзделмесе, қаржы агенті өзінің мін- 
деттемесін оған берілген талап есебінен қанағаттандырғаннан 
кейін клиентке есегі беруге жэне оған клиенттің міндеттемесінің 
талапты берумен қамтамасыз етілген сомасынан асатын сома- 
ны беруге міндетті. Алайда, бүл жағдайда клиент те, егер фак- 
гор клиенттің берілген талабының есебінен оның міндеттемесі 
бойынша толык қанағаттандырылмаса, өз міндеттемесін сактап 
калады.

Ж алпы ереже бойынша келесідей талап беруге тыйым салы- 
нады. Кейіннен талапты беру күқығы қаржы агентіне тікелей 
шартпен көзделіп берілуі мүмкін.

Борышкердің күқықтық жағдайы оның талап берілгеннен 
кейін қаржылық агент (жаңа карыз беруші) алдында міндетті 
адам болып табылатындығымен сипатталады. Оның үстіне, та- 
лапты берудің басқа жағдайлары сияқты, оның басқа түлғаның



алдында міндеттерінің пайда болуы іс жүзінде туындауына 
қатысы жоқ заңдык фактіге байланысты анқталады.

Қалай болганда да, борышкер қаржы агентіне төлем жасауга 
тиіс. Оган фактордың енді оның жаңа қарыз берушісі болып 
табылатындыгы туралы хабардың берілуі міндеттемін орын- 
даудың талабы болып табылады. Хабарламаны клиент немесе 
қаржы агенті жеткізеді. Хабарлау міндеті клиенттің тараптар- 
дын біріне немесе факторинг шарты арқылы факторга жүктеледі.

Хабарламада орындалуга тиіс акшалай талап нақты анықта- 
лып, жасалатын төлемді алатын каржы агенті көрсетіледі.

Борышкер қаржы агентінен оған ақшалай талаптың шын 
мэнінде берілгенін растайтын дэлелдеме беруіг талап етуге 
күкылы. Дэлелдеме беру мерзімі кажетті кисынды уакыт мер- 
зімімен немесе борышкер мен қаржы агентінің мәмілесімен 
нақты анықталуға тиіс. Егер қаржы агенті бүл міндетін орын- 
дамаса, борышкер төлемді клиенттің озіне төлеуге, яғни клиент 
алдында берген талабын орындауга күкылы болады.

Борышкердің қаржы агентіне ақшалай талапты атқаруы 
борышкерді клиен алдындағы тиісті міндеттемесінен босатады. 
Дэл сол сияқты факторингті реттейтін нормалардың мағынасы 
бойынша, қаржы агентінің талаптың берілгенін растайтын 
дэлелдемелерді белгіленген мерзімде бермеунің салдарынан 
клиенттің (алғашкы қарыз берушінің) пайдасына төлем жасаған 
борышкер төлемді қаржы агентінің пайдасына жасау міндетінен 
босатылу керек.

Борышкерге тағы да бір —  қаржы агентіне қарсы талап қою 
күқығы беріледі (талагпар ҚР АК 370 бабына сәйкес қойылу 
керек). Оның үстіне бүл талаптар борышкер мен клиенттің 
қатынастарынан туындайды. Қарсы талаптарды кою кезінде 
олардың борышкер мен клиенттің шарттарына сәйкес борышкер 
клиенттің қаржы агентімен факторинг шартын жасасқаны тура- 
лы хабарлама алған кезде қойылып қойғаны қарсы талаптарды 
коюдың міндетті талабы болып табылады.

Борышкерге каржы агентіне клиентпен қатынастарына 
негізделген қарсы талап кою қүқыгының берілуі оның олар- 
ды міндетті түрде қанағаттандыру кұкығын жояды. Қаржы 
агенті бұл талантарды, егер факторинг шартында бұл көзделсе



жэне клиент оған клиенттің талаптарының бар екендігі туралы 
хабарласа, қанағаттандыруға тиіс. Еғер клиент қаржы агентіне 
борышкер алдында міндеттемелердің бар екендігі туралы 
хабарламаса, онда қарды агенті есепке алудан (борышкердің 
карсы талаптарын қанағаттандырудан) бас тартуға құқылы.

Талаптың тікелей клиенттен талап етілуінің  себебінен қаржы 
агентіне төлеген сомаларының кайтарылуын талап етуге кұқы- 
лы борыш кер белгілі бір жағдайларда олардың каржы агенті- 
нен қайтарылуын талап ете алады.

Бұған қаржы агентінің клиент алдында талапты  беру арқылы 
каржыландыру міндетін орындамағаны немесе клиенттің бо- 
рышкер алдында талапты берумен байланысты қаржыландыру 
жататын міндеттемесін бұзғанын біле тұра қаржыландыруды 
жүзеғе асырғаны дэлелденген жағдайда жол беріледі.

§ 4. Банктік қызмет көрсету (төлем айналымына 
қолдау көрсететін шарттар)

ҚР АК 38 тарауына банктік қызмет көрсету туралы  жалпы 
срежелер енгізілген. М ұндай ш арттың мағынасы мынада: бір 
іарап (банк) екінш і тараптың (клиенттің) тапсырмасы бойын- 
ша банктік кы змет көрсетуге, ал клиент, егер ш артта өзгеше 
козделмесе, осы көрсетілген кызметке ақы төлеуге м індетте- 
неді. Сөйтіп, банктік қызмет көрсегу шарты консенсустық, жал- 
ны ереже бойынш а өтелмелі шарт болып табылады.

Банктік қызмет корсету шартын жүзеге асыру барысында 
банк пен, ең болмағанда, ш аруашылық жүргізуш і субъектілердің 
арасындағы есептік-несиелік катынастарға қатысушылардың 
бірінің өзара арақатынастарының мэселелері шешілетіндіктен, 
бұлай бөліп көрсетудің маңызы жоғары. Осылайша, бұл шарттар 
ссептік жэне несиелік катынастардың алғыш артына айналып, 
бірқатар жағдайларда олардың жүзеге асырудың тікелей тэртібін 
де анықтайды.

ҚР АК банктік қызмет көрсету шарттарының келесі түрлерін 
атап корсеткен: 1) банктік шот шарты; 2) ақша аудару шарты; 3) 
банк салысы шарты; 4) заңдарда немесе тараптардың келісімінде



көзделген өзге де шарт түрлері. Клиенттің өз қаражаттарын 
меншіктену қүкыгын кедергісіз жүзеге асыру мүмкіндігіне 
кепілдік берілген жагдайда банк шоттагы ақшаны пайдалана ала- 
ды жэне төлемдік айналымды қолдайтын шарттарды іске асыру 
барысында несиелік қатынастар пайда болады.

Есептік қызмет көрсету шарттарына төлем тапсырмалары- 
мен есеп айырысу шартын, чектік шартты, аккредитивтермен 
есеп айырысу шартын, төлем талап-тапсырмаларымен жэне 
инкассолық өкімдермен есеп айырысу кезінде қолданылатын 
төлем тапсырмаларын инкассациялау шартын жатқызу қажет. 
Сондай-ақ осы топқа банкаралық есеп айырысулармен байла- 
нысты: корреспонденттік қатынастарды белгілеу туралы шарт, 
клиринггік палаталарда есеп айырысу ш арітары  жатады.

Банктік шоттармен байланысты шарттардан басқа төлемдік 
айналымга қолдау көрсету бойынша банктік шарттарға ме- 
таллдық шоттарды жүргізу кезінде жасалатын металлдық 
шот шартын жатқызу қажет. Оның мэніне сэйкес, сакталатын 
күндылыктар бағасының клирингтік есебі жүргізіледі. Соны- 
мен кагар багалы кағаздар нарығында клирингтік операция- 
ларды жүзеге асырумен байланысты шарттарды да айта кету ке- 
рек1.

Аталган шарттардың кейбіреулері кейінірек карастырылады. 
Төлемдік айналымға қолдау көрсететін банктік кызмет көрсету 
туралы жалпы ережелер біздің курс заңнаманың қүрылысына 
сүйенетіндіктен қарастырылады. Банк пен клиенттің өзара 
эрекеттесуі жүзеге асырылған кезде шешілетін ең түбегейлі 
мэселелерді анықтау максатқа сәйкес болып табылады. Бүл 
кейіннен материалдың артық рет қайталануына жол бермейді.

Әртүрлі азаматтық-қүқықтық жэне есеп айырысулар көздел- 
ген басқа да қатынастар субъектілерінің арасында есеп айыры- 
сулардың жүзеге асырылуына жағдай жасай отырып, банктер 
өздерінің банктік қызмет көрсету туралы жасасқан түлғалары- 
ның мүдделерін сақтауға міндетті.

Банктер клиенттердің шоттарында соттың шешімімен, тер- 
геу, анықтау органдарының жэне қылмыстық-процессуалдық 
жэне азаматтық процессуалдық заңнама нормаларына сэйкес

1 Осипов Е.Б. Көрсетілген енбегі. 140-141 б.



қабылданған сот шешімдерін орындайтын органдардың қаулы- 
ларымен ғана жатқан ақш а қаражаттарын иеленуге шектеу коюы 
мүмкін.

Қаражаттарды шектеу, тыйым салу, иелену мерзімдері қылмы- 
стық-процесуалдык жэне азаматтық-процессуалдық заңнама- 
мен қарастырылған мерзімдерден аспау керек. Терғеу және 
аныктау органдарынын клиенттің ақшасын иеленуге тыйым 
салу туралы шешімдеріне сотта заң актілерімен қарастырылған 
тәртіппен ш агымдануға болады.

Заңды түлғалар мен азаматтардың ақш алай қаражаттарын 
ш оттарынан олардың келісімінсіз алуға тек кана заңды күшіне 
енген сот үкімінің немесе шешімінің, не сот бүйры ғы ны ң негі- 
зінде рүқсат етіледі.

Белгілі бір негіздер бойынш а ақша каражаттарын аудара- 
гын кезде банк клиенттердің шоттарындағы каражаттардың 
төлеу туралы барлық талаптарды қанағаттандыру үшін жеткі- 
лікті болуын ескеру керек. Бүл жағдайда клиенттің немесе бас- 
ка түлғалардың төлеу туралы  өкімін орындайтын банк олардың 
келіп түсуінің реттілігін (күнтізбелік кезектілігін) басшы- 
лыққа алады.

Клиенттің банктегі ақшасы клиентке қойылған кезекті талап- 
гы қанағаттандыру үшін жеткіліксіз болған жагдайда, Қазақстан 
Республикасының заң актілерінде көзделген заң актілерінде 
көзделген жағдайларды қоспағанда, банк сомасы аталған талап- 
ты қанағаттандыруға жеткілікті, клиенттің пайдасына түсетін 
ақшаны жинақтайды.

Клиентке бірнеше талап қойылған жағдайда банк олар- 
ды қанағаттандырудың тиісті кезектілігін сақтайды. Аталған 
жағдайда банктік есеп айырысуларды регламенттейтін норма- 
лар Азаматтық кодекстің Ж алпы болімінің заңды түлғалардың 
гарагылған кезде мүлкін өндіріп алу туралы талаптардың кезек- 
тілігін белгілейтін нормаларға сәйкес келтірілген (ҚР АК 51 б.).

Өз кезегінде азаматтың өмірі мен денсаулығына келтіріл- 
ген зиянды өтеу туралы  талаптарды төлеу бойынша, сондай- 
ак алименттерді өндіріп алу туралы  талаптардың қанағаттан- 
дырылуын қарастыратын атқару қүжаттары бойынша ақшаны 
өндіріп алу жүзеге асырылады.



Екінші кезекте еңбек шарттары мен келісімдері бойынша 
жұ-мыс істейтін азаматтардың еңбек демалысына жэрдемакы- 
ларын, жалакыларын төлеу, авторлық құқықтар бойынша 
сыйақыларды төлу туралы талаптарды канагаттандыру үшін 
ақша өндіріп алуды қарастыратын атқару қүжаттары бойынша 
есеп айырысу үшін ақша өндіріп алынады.

Үшінші кезекте клиенттің бюджет алдындағы міндеттеме- 
лері бойынша ақша өндіріп алынады.

Төртінші кезекге басқа да ақшалай талаптардың канағаттан- 
дырылуын қарастыратын атқару қүжаттары бойынша ақша өн- 
діріп алынады.

Бесінші кезекте карыз берушіге қойылған басқа да талаптар- 
ды қанағаттандыру үшін ақша күнтізбелік кезектілік тэртібі- 
мен өндіріп алынады. Осылайша, атқару күші бар құжатка 
негізделген талаптарға азаматтық-құқықтык міндеттемелер 
бойынша қарыз берушілерден жэне клиенттердің өздерінен кел- 
ген төлеу туралы өкімдерге қарағанда жогары басымдылық 
берілген.

Бір кезекке жататын талаптар бойынша ақша атқару кұжат- 
тарының (төлеу туралы басқа өкімдердің) келіп түсу уақытына 
қарай кезегімен өндіріп алынады.

Клиент болып табылатын заңды түлға таратылған жағдай- 
ларда қарыз берушілер ҚР АК 51 бабымен (ҚР АК 742 б. 3 т.) 
карастырылған кезекте канағаттандырылады.

Банк банктік құпияны таратпауға кепілдік береді. Банктік 
құпия -  бұл банк депозиторларының, клиенттерінің жэне кор- 
респонденттерінің бар болуы, иелері жэне банктік шоттарының 
нөмірлері, сол шоттардағы жэне банктің өзінің шоттарындагы 
ақшаның қалдыктары мен қозғалысы (банктік операциялардың 
жалпы талаптарын коспағанда) туралы мэліметтердің, сондай- 
ақ клиентгердің банктік сейф жәшіктерінде, шкафтарында жэне 
бөлмелерінде сакталып жатқан мүліктерінің бар болуы, иелері, 
сипаты жэне құны туралы мағлұматтардың қатаң құпиялылық 
режимі. Таратылып жатқан банк берген несиелер туралы 
мэліметтер банктік қүпияға жатпайды.

Банктік қүпияны қүрайтын мәліметтерді беру тэртібі, сон- 
дай-ақ олар берілуі мүмкін субъектілер шеңбері ҚР «Банктер



жэне банк қызметі туралы » Заңының 50 бабына сәйкес анық- 
талады.

Банктік қызмет көрсетудің кейбір түрлерін жекелеген банк- 
тік операңиялар түрлерін жүзеге асыратын үйымдар орындауга 
қүқылы, мысалы, олар клирингтік операцияларды жүзеге асы- 
руы мүмкін. М үндай үйымдар жекелеген банктік кызметтерді 
Азаматтық кодекспен жэне банктік заң актілерімен қарастырыл- 
ған тәртіппен көрсетеді.

АК 746 бабына банктік қызмет корсету бойынша барлық 
жекелеген шарттар үшін маңызы бар шартты тисінш е орын- 
дамағаны үшін жауапкерш ілік туралы норма енгізілген.

Банк клиенттің ш отына оған келіп түскен ақш аны уақы- 
тында есепке алмаған, немесе олардың шотының есебінен заң- 
сыз алған, сондай-ақ клиенттің шоттан ақша аудару, немесе 
оларды шоттан беру туралы  нүсқауларын тиісінш е орындамаған 
немесе мүлде орындамаған жағдайларда банк клиентке келтіріл- 
ген зиянды азаматты қ заң актілеріне сәйкес отеуге міндетті бо- 
лады. Сондай-ақ клиенттің жауапкершілігі азаматтық қүқық- 
тағы жауапкерш ілік туралы жалпы ережелерге, сонымен қатар 
нақты ш арттық нормаларға сэйкес анықталады.

§ 5. Банктік шот шарты

Банктік шот шарты —  бүл аталған ш арттық қатынаспен 
қатар эрдайым толемдермен байланысты қүқыктық қатынастар 
да туындайтын кешенді есептік міндеттемелер қүрамы на кіре- 
тін қүқықтық қатынас. Осылайша, есептік міндеттемелердің 
жүзеге асырылуы эрдайым аталған қатынастардың бар болуына 
байланысты туындайды.

Қазақстан Республикасының «Ақша төлемі мен аударымы 
туралы» Заңында банктік шот банк пен клиент арасында салым- 
ды (депозитті) қабылдау жэне банктік томендегілермен байла- 
нысты операцияларын жасау бойынша ш арттық қатынастарын 
көрсету тәсілі ретінде мына жайттар анықталған:

1) Банктің клиент акшасының бар болуын жэне пайдаланы- 
луын қамтамасыз етуі;



2) Ақшаның клиенттің пайдасына қабылдануы (есепке алы- 
нуы);

3) Клиенттің ақшаны банктік шот шартымен немесе банк- 
тік салым шартымен қарастырылған тәртіппен үшінші түлга- 
лардың пайдасына аудару туралы өкімін орындауы;

4) үшінші түлғалардың, егер бүл банктік салым немесе банк- 
тік шот шартымен көзделмесе, клиенттің ақшасын алу туралы 
өкімін орындауы;

5) клиенттен ақшаны банктік шот немесе банктік салым 
шартымен көзделген тэртіппен қабылдаумен немесе қолма-қол 
ақша беруі;

6) клиенттің талабы бойынша клиенттің банктегі ақша сома- 
лары жэне жасалған операциялар туралы ақпаратты банктік шот 
немесе банктік салым шартымен козделген тәртіппен беруі;

7) банктік шот немесе банктік салым шартымен көзделген 
мөлшерде жэне тэртіппен сыйакы төлеуі;

8) шартпен, заң актілерімен немесе банктік тэжірибеде қол- 
данылатын іскерлік айналым дағдыларымен қарастырылған 
клиентке басқа да тәсілдермен қызмет корсетуі. Банктік шоттар 
банк пен клиент банктік шот немесе банктік салым шарттарын 
жасасқан кезде ашылады.

ҚР «Банктер жэне банктік кызмет туралы» Заңының 30 
бабына сәйкес, заңды жэне жеке түлғалардың банктік шотта- 
рын, банктердің жэне жекелеген банктік операциялар түрлерін 
жүзеге асыратын үйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу 
жэне жүргізу банктердін операцияларына жатады.

Банктік шот шарты бойынша бір тарап (банк) екінші тарап- 
тың (клиенттің) пайдасына түсетін ақшаны қабылдауға, кли- 
енттің клиентке немесе үшінші түлғаларға ақшаның тиісті 
сомаларын аудару (беру) туралы өкімдерін орындауға жэне 
банктік шот шартында көзделген басқа да қызметтерді көрсе- 
туге міндеттенеді.

Банктік шот шарты консенсустық шарт болып табылады. Ол 
тараптар оның барлық елеулі талаптары бойынша бір келісімге 
келген кезден бастап жасалған болып есегітеледі. Банктік іпот 
ш артының елеулі талаптарына банкте жатқан ақшаға иелік ету- 
дің нысанасы, тэртібі туралы талаптар, банктің қызмет көрсету 
жэне оларды төлеу тэртібі туралы талаптар жатады.



Банктік шот шартының қосымша талаптары зан актілсрінде 
көзделуі мүмкін. Банктік кызмет көрсету саласында жасалатын 
ш арттар оның талаптарының, оган коса банктік шот жүргізу 
талаптарының банктік заң актілерімен анықталатынымен ерек- 
шеленеді.

Сонымен бірге, ҚР «Банктер жэне банктік қызмет көрсету 
туралы » Заңының 31 б. 1 т. сәйкес, банктер белгілі бір опера- 
цияларды операция жүргізудің жалпы жагдайларын анықтай- 
тын ережелерге жэне ішкі ережелерге сәйкес жүзеге асыруға 
күқылы.

Ж огарыда айтылгандар клиентті таңдау мүмкіндігінен 
айырмайды. Банктер клиенттің бірінші талабы бойынша Опе- 
рацияларды жүргізудіц жалпы талаптары туралы ережелерді 
үсынуга міндетті. Сэйкесінше, болашақ клиент ең алдымен 
банктік шот жүргізу талаптарымен танысу керек, сонда кейіннен 
олар банк пен клиенттің мәмілелер шеңберімен камтылатын 
болады.

Тараптардың тікелей шартпен жэне банк ережелерімен 
реттелмеген қүқыктары мен міндеттері азаматтық жэне банктік 
заң актілеріне сәйкес аныкталады. М ысалы, банктік шот опсра- 
циялары Қазақстан Республикасы Үлттык банкі басқармасыныц 
2000 жылдың 2 маусымындагы № 266 қаулысымен бекітілген 
Қазақстан Республикасы банктерінде клиенттердің банктік 
шоттарын ашу, жүргізу жэне жабу тәртібі туралы нүеқауымен' 
регламенттеледі.

Заңды түлгалар мен азаматтар қызметін пайдаланатын бан- 
кін өз бетінше таңдайды жэне бір немесе бірнеше банкпен банк- 
тік шот шарттарын жасасуга қүқылы.

Банктік шот шартында қүкыктар мен міндеттер ш арттың екі 
тарапында да пайда болады, соның салдарынан ол екі жақты 
шарт ретінде қарастырылады. Банктік шот шарты банктік қызмет 
көрсету шарттарына жататындыктан, ол, жалпы ереже бойын- 
ша, шот иесі (клиент) үшін өтелмелі болып табылады.

Клиенттің акшалай қаражаттарын пайдаланғаны үшін 
сыйақыны банк төлейді. ҚР АК 751 бабына сэйкес банк сыйақыны 
шартпен белгіленген мөлшерде жэне тэртіппен төлейді. Алайда

1 Казакстанның ¥лтты к банкінің Жаршысы, № 15 (186), 2000 ж. 17-30 шілдесі.



оның мөлшері сыйакы төлеген күнгі Қазақстан Республикасы 
Ұлттық банкінің ресми қайта каржыландыру мөлшерлемесінен 
кем болмауға тиіс.

Банктік шот шарты жазбаша нысанда жасалу керек. Банктік 
шот шартының жазбаша нысанда жасалмауы бүл шартты жарам- 
сыз етеді.

Ш арттың элементтері. Ш арттың тараптары —  банк пен 
клиент болып табылады. Клиент —  бүл кез-келген заңды не- 
месе жеке түлға. Банктік салымдардың салынуы кәмелетке 
толмағандардың әрекетке қабілеттілігімен қамтылатындықтан, 
банктік шот шарты бойынша кәмелетке толмағандар да шот- 
тар-дың иесі бола алады.

Бүл жағдайда заң актілерінде жеке жэне заңды түлғалар 
шоттарының режимдерінің арасында түбегейлі айырмаш ылық 
келтірілмеген. Бүлардың арасында аталған шоттарды ашу 
тэртібі жағынан айырмашылық бар. Операңиялар клиенттің 
бойындағы қүкықтық, әрекеттілік қабілеттілігі көлеміне карай 
жүргізіледі. Ш арттың нысанасын (ақшалай каражаттар) акша 
(тенге немесе шетел валютасы) қүрайды.

Ш арттың мазмуны. Банктік шот шарты бойынша банк 
тиісті шот, мысалы жеке жэне заңды түлғалардың ағымдағы 
шоттарын, сондай-ақ корреспонденттік шот аш уға міндетті. 
Жоғарыда аталған операңияларды жүргізуге мүмкіндік бер- 
мейтін шоттар, сонымен қатар банктердегі бухгалтерлік есеп- 
тің үстанымдарын білдіретін шоттар, балансгық шоттың қү- 
рамдас бөліктері болып табылатын жеке шоттар (субпозиция- 
лар) банктік шоттар болып табылмайды.

Клиенттердің банктегі ақшасын өндіріп алу туралы шағым 
берілген жағдайда мүндай ондіріп алу тек қана клиенттердің 
банктік шоттарынан жүзеге асырылады (ҚР 2000 жылдың 29 
наурызындағы Заңының редакциясындағы ҚР «Ақша төлемі 
мен аударымы туралы» Заңының 6 б.).

Банктік шот шарты бойынша ақшаның есебін жүргізу мақ- 
сатымен клиентке немесе ол көрсеткен адамға тараптар келіскен 
талаптармен бірыңгайландырылған дербес коды тагайында- 
лады. Банк клиенттің шоттарындағы ақшаның есебін жүргізуге 
міндетті. Код тағайындау жэне ақшаның есебін жүргізу тэртібі 
банктік заң актілерімен анықталады.



Банк шарттың талаптарына, заң актілерінің талаптарына 
және іскерлік айналым дағдыларына сәйкес жоғарыда аталған 
операңияларды орындауға міндетті. Банк клиентке оны ң акша 
каражаттарын пайдаланғаны үшін сыйақы толеуге тиіс.

Банк клиенттің пайдасына келіп түскен акшаны қабылдауга, 
сондай-ақ банк клиенттің бірыңғайландырылған дербес коды 
бойынш а барлық операцияларды банкке тиісті нүсқау келіп 
жеткен күннен кейінгі күннен кешіктірмей оның акшасын 
алуға немесе беруге міндетті. Заң актілеріндс немесе соларға 
сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасы Үлттық банкінің 
нормативтік-қүқықтық актілерінде баска мерзімдер козделуі 
мүмкін.

Банктер банктік шоттар бойынша көшірмелерді шартқа 
сэйкес береді. Банк клиенттерге олардың шоттары бойынша 
көшірмелерді, егер бүл шартта көзделмесе, электронды немесе 
ш абармандық тэсілмен беруге (жеткізуге) күкылы.

Банктің ақшаны клиенттің пайдалану бағыттарын анық- 
тауға жэне бақылауға, сондай-ак, егер заң актілерімен немесе 
банктік шот шартымен өзгеше козделмесе, ақш ага оз калауы 
бойынш а билік ету қүқығы на басқа, заң актілерінде белгілен- 
беген шектеу қоюға қүқығы жок.

Клиент банктік шот аш у үшін қажетті қүжаттарды тапсы- 
руға міндетті. Заңды түлғалар —  Қазакстан Республикасының 
резиденттері, жеке түлгалар —  Қазакстан Республикасының 
резиденттері, шаруа (фермерлік) кожалықтары, резидент емес 
жеке және заңды түлғалар үшін, филиалдар мен өкілдіктер, 
мемлекеттік мекемелер үшін шот ашу кезінде эртүрлі қүжаттар 
тізімін тапсыру қарастырылған.

Ф илиалдар мен өкілдіктер дербес қүқы қ субьектілері болып 
табылмайды және, сэйкесінше, олар банктік шот шартының 
тарапы да, оның иеленушісі де бола алмайды. Сонымен бірге, 
олар немесе олар үшін заңды түлғалар ашкан шот филиалдың 
(окілдіктің) қызметін қамтамасыз ету үшін қолданылады.

Резидент заңды түлғалардың шотын ашу үшін қолдары мен 
мөрлерінің үлгісі бар қүжаттар, клиенттің салы қты қ есепке 
түрғаны н растайтын салық қызметі органы берген қүж аттың 
түпнүсқасы, заңды түлғаны ң мемлекеттік тіркеуге түрғаны



туралы құжаттың көшірмесі тапсырылады. Заңды тұлғалардың 
филиалдарының (өкілдіктерінің) шотын ашу кезінде оған ко- 
сымша заңды тұлғаның филиал (окілдік) басшысына берген 
сенімхатының көшірмесін, нотариалды куэландырылған жарғы 
немесе клиенттің типтік жарғы неғізінде қызмет жасайтынын 
растайтын кұжат кошірмесін тапсыру керек.

М емлекеттік мекеме ашу үшін Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлітінің рұқсаты қажет. Басқа субъектілердің, ҚР 
резидент заңды тұлғаларының шоттарын ашу үшін қажетті 
құжаттардың тізімі «Қазақстан Республикасы банктерінде 
клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүрғізу жэне жабу тэртібі 
туралы» Нұскауының 10 т. анықталады.

Клиент бір банкте (оның филиалдары мен бөлімшелерінде) 
бірнеше шот ашкан жағдайда банк клиенттен шот ашу үшін 
қажетті құжаттарды қайтадан тапсыруын талап етпеуге құқылы.

Бұлай болғанымен де, заңды тұлға клиенттер қолдары мен 
мөрінің үлгілері бар құжаттарды, жеке тұлғалар —  қолының 
үлгісі бар кұжатты жәнс жеке басын куэландыратын құжатты 
қайта тапсыруға міндетті.

Ж оғарыда айтылғандардың барлығы банктің филиалда- 
рында (бөлімшелерінде) жаңа шот ашу жағдайларына ғана емес, 
шот басқа банкте, оның ішінде құжаттарды электронды әдіспен 
беру арқылы ашылатын жэне бірінші шот ашылган банктің 
(филиалдың, бөлімшенің) расгамасы бар жағдайларға да қатысты. 
Растау тэртібін банктің өзі белгілейді.

Сонымен қатар клиенттің міндеттеріне шот бойынша опе- 
раңияларды жасау кезінде банк ережелерін сақтау жэне банктің 
шот бойынша операңияларды жасау шығындарын толеу мін- 
деттері де жатады.

Клиент шотындағы ақшаға өз қалауы бойынша ислік етуге 
құкылы.

Бұл жагдайда ол шотта жатқан ақшаны меншіктену құқы- 
ғынан айырылады жэне банктен ақшамен белгілі бір опера- 
цияларды жасауын міндеттемелік талап ету құқығына ие 
болады.

Егер ақшаны азамат салған болса, онда банктс жатқан ақшаға 
иелік ету құқығын азаматтың өзі немесе ол осы құқықты сеніп 
тапсырған адам пайдаланады.



Егер ақшаны заңды тұлға салған болса, онда банкте жаткан 
ақш аға иелік ету құқығын сол заңды тұлғаның басшысы 
жэне (немесе) ол уэкілдік берген адамдар, мысалы, бас есепші 
пайдаланады. Клиенттің атынан банкте жатқан ақш аға иелік 
ететін азаматтардың құкықтарын клиент банкке заң актіле- 
рімен немесе шартпен көзделген құжаттарды беру арқылы 
растайды.

К лиенттің банктік шот шартын, егер заң актісінде немесе 
іпартта озгеше көзделмесе, бір жақты бұзу құкыгы бар. Бұл 
жағдайда банктік шот жабылады, ал клиенттің іс-парагында 
шоттың жабылу негізі көрсетілу керек.

Ш оттың клиент —  заңды тұлганы ң таратылуы на немесс 
кайта ұйымдасты рылуы на байланысты ш огтың жабылу, не 
заңды тұлганы ң шотында —  бір жылдан астам, жеке тұлғаның 
шотында —  үш жылдан асгам уақыт бойы ақшаның жок болу 
жагдайларын коспағанда, аталган шотқа қойылган орындал- 
маган талаптар бар болған кезде банктік шотты жабуга тыйым 
салынады.

Банктік шог шартының бұзылуы клиенттің бірыңгайлан- 
дырылған дербес кодын жоюга негіз болып табылады. Егер 
банкте акша қалса, банк қалған ақшаны клиентке беруге немесе 
оның нұсқауы бойынша үшінші тұлгаларды ң пайдасына ауда- 
руга міндетті.

Ж алпы, жеке тұлгалардың жэне банктер мен банктік емес 
үйымдарға жатпайтын заңды түлғаларды ң банктік шоттарын 
жүргізуге катысты аталган ережелер арнайы зан актілерімен, 
оның ішінде Қазакстан Республикасының нормативтік-қүкык- 
тық актілерімен көзделген акша алуларды қоса, банктердің өзде- 
рінің де банктік шоттарына қатысты қолданылады.

Банктердің корреспонденттің шоттары банктердің ақшаны 
клиенттердің шоттарына салумен жэне олардың шоттарының 
ессбінен ақш а алумен, кейіннен клиент көрсеткен шотқа ауда- 
рымен, сондай-ак банктік қызмет көрсету бойынша басқа да 
операңияларды жүзеге асыруымен байланысты міндеттемелерін 
қамтамасыз ету үшін ашылады.

Корреспондеттік шоттарды ашумен жэне жүргізумен байла- 
нысты қатынасгар нормативтік реттеуде Азаматгык кодекстен.



Қазақстан Республикасының «Ақша төлемі мен аударымы 
туралы» Заңынан жэне басқа нормативтік актілерден баска 
Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктері мен 
жекелеген банктік огіераңиялар түрлерін жүзеге асыратын ұйым- 
дар арасында жогарыда аталған Корреспондеттік шоттарды 
белгілеу ережелеріне сүйенетін корреспонденттік шот шарты- 
мен регламенттеледі.

Банктер мен банктік емес ұйымдардың ¥лтты қ банкпен 
корреспонденттк қатынастарын реттеуде банктік заң актілері 
басым қолданылады. Банктер мен банктік емес ұйымдардың 
резидент емес банктермен корреспонденттің қатынастары олар- 
дың арасындагы тиісті шарттармен жэне банктік тәжірибеде 
қолданылатын іскерлік айналым дағдыларымен реттеледі.

Корреспонденттік шот қатынастары қызмет көрсету бойын- 
ша қызметтерді корреспонденттік шот шартына сэйкес көрсе- 
тетін банк (банктік емес ұйым) жэне басқа банк (банктік емес 
ұйым) арасында жасалатын шартпен регламенттеледі. Тарап- 
тардың қатынастары, негізінен, клиент пен қызмет көрсетуші 
банк қатынасгары сияқты калыптасады (банктік шот шаргына 
ұқсас).

Аталған жағдайда банктік шот шартының негізгі жалпы 
сипаттамалары, яғни оның консенсустығы, өтелмелілігі, озара- 
лығы сақталып қалады. Корреспонденттік шот шарты кэсіпкер- 
лік қызмет субъектілерінің арасында жасалатындықтан, ол 
жазбаша нысанда рәсімделу керек.

Жоғарыда көрсеткеніміздей, банктік шот шартының субъек- 
тілік құрамы озгеше болып табылады, себебі оған екі жақтан да 
арнайы ұйымдар (банктер жэне банктік емес ұйымдар) ретінде 
әрекет ететін заңды тұлгалар қатыса алады.

Ш арттың тараптары «корреспондент» жэне «респондент» 
деп агалады. Корреспондент —  бұл банк немесе басқа банкке 
(банктік емес ұйымға) корреспонденттік шот ашатын банктік 
емес ұйым. Банктер мен банктік емес ұйымдардың корреспон- 
денттік шоттарын ашу жэне жүргізу құқығы тек кана Қазакстан 
Республикасы ¥лтты қ банкінің корреспонденттік шот аш уға 
жэне жүргізуге берген лиңензиясы бар банктер мен банктік емес 
ұйымдарға ғана беріледі.



Бұл ш арттын кәсіпкерлік шарт болуы на байланысты, оның 
үстіне бизнесті ж үргізу тәуекелі жоғары болып табылатын 
банктердің (банктік емес үйымдарды ң) арасында жасала- 
ты нды қтан, әрине, корреспонденттік шот шарты тәуекелділік 
сипатқа ие. Заң актілеріне сәйкес, шарт жасасып жатқан 
респондент өз тарапынан корреспонденттің қарж ы лы қ жағ- 
дайын талдайды  жэне өзінің уәкілетті органының ш еш імінің 
негізінде корреспонденттік ш от ашады. Банктік шот ш артына 
азаматты қ-қүқы қты қ мағынасы бар бірқатар талаптар енгізілу 
керек. О ларғаш артты ң нысанасы, корреспонденттік қызметтерді 
көрсету жағдайлары жэне олардың ақысын төлеу тэртібі, 
респонденттің акш асына иелік ету тэртібі, төлем қүж аттары н 
беру тэртібі жэне төлемдер жэне/немесе ақш а аударымдары 
туралы  ақпаратпен алмасу тэсілдері жатады. Сонымен қатар 
ш артта корреспонденттің респондентке тоқсан сайынғы кар- 
ж ы лы қ есептілікті тапсы руы ны ң тэртібі көрсетілу керек.

Оған белгілі бір қүжаттар, атап айтқанда бухгалтерлік ба- 
ланс, каржы-шаруашылық кызмет нэтижелері туралы есеп, 
ақш аның қозғалысы туралы есеп, жэне қажет болған жағдайда 
респондент несиелік жэне өтімділік тәуекелдерін бакылау 
жэне азайту мақсатында корреспонденттің қаржылык жағ- 
дайын талдау кезінде негізге алатын баска да қаржылық есеп- 
тілік нысандары жатқызылуы мүмкін.

Ш артта корреспонденттің респондетке Ұлттык банкінің кор- 
респонденттік шоттарды аш уға жэне жүргізуге лиңензиясының 
кайтарылып алынғаны туралы дер кезінде хабарламағаны үшін 
жауапкершілік қарастырылу керек. Сонымен бірге шарттың 
эрекет ету мерзімі жэне оны бүзу тэртібі, дауларды шешу тэртібі 
белгіленуге тиіс. Корреспонденттік шот шартына Казақстан 
Республикасының заң актілеріне қайша келмейтін басқа да та- 
лаптар енгізілуі мүмкін.

Корреспонденттік шот шартына сәйкес респондент өзінің 
шоты бойынша Қазақстан Республикасының заң актілеріне 
кайшы келмейтін операңияларды жасауға қүқылы.

Корреспондент респонденттің корреспонденттік шоты 
бойынша банктік операцияларды іш кі корреспонденттік шот- 
тарды ашу жэне жүргізу ережелеріне сәйкес жүзеге асырады. 
Бүл ережелер корреспонденттің укілетті органымен бекітіледі.



Корреспонденттік катынастарды белгілеу ережелерінің 18 
тармагында корреспонденттік шоттарды жабу, яғни шартты 
тоқтату тэртібі карастырылган.

Респондент шарттан кез келген уақытта шотты жабу туралы 
арыз беру арқылы бас гарта алады.

Ш арттың күші заң актілерінде немесе шарттың өзінде 
көзделген негіздер бойынша, кобінесе шарты жасалған мерзім 
аяқталған кезде, корреспонденттік шот шартының әрекетінің 
тоқтатылуымен байланыстырылатын жағдай келген кезде 
жойылуы мүмкін.

Корреспонденттен Ұлттык банкінің корреспонденттік шот- 
тарды аш уға жэне жүргізуге берген лиңензиясы қайтарылып 
алынған, сондай-ақ респондент банк болып табылса, одан 
Ұлттық банкінің банктік операңияларды жүргізуге лиңензия- 
сы қайтарылып алынған жагдайда корреспонденттік шот жабы- 
лады.

М ұнда шотты жабудың негізі болып респонденттен, егер 
ол банктік емес үйым болып табылса, Ұлттық банкінің аудару 
операңияларын жүргізуге лиңензиясының қайтарылып алынуы 
табылуы мүмкін. Заң актілерінде немесе шартта корреспон- 
денттік шотты жабудың баска да негіздері қарастырылуы 
мүмкін.

§ 6. Ақша аудару туралы шарт

Әдетте, банктік шоттар кәсіпкерлік қызметпен айналысатын 
субъектілерге қажет етіледі. Олардың қатарына заңды тұлғалар 
жэне жеке кәсіпкерлер жатады. Өзінің қалауына қарай кез- 
келген жеке тұлға, банкпен тұрақты қатынас орнатуды, банктің 
кызметін белгілі бір тұрақты негізде пайдалануды қалайтын 
заңды тұлға сияқгы, ағымдағы немесе жинақтаушы шот аша 
алады (жинақтаушы шоттың ерекшеліктері келесі параграфта 
карастырылатын болады). Ш оттар кайырымдылық ақшалай 
көмек көрсетілетін азаматтарға, гранітар берілегін шығарма- 
ш ылық мамандықтар өкілдеріне жэне т.б. қажет болуы мүмкін.



Алайда бірқатар азаматтар белгілі бір, мысалы ірі сатып 
алудың (үй, пәтер, автомобиль жэне т.б.) акысын төлеу, немесе 
басқа елді мекенде жүрген отбасы мүшесін акшамен камтамасыз 
ету жагдайларында гана үшінші түлгаларга ақша аударумен 
байланысты банк қызметтеріне мүқтаж. Сонымен бірге бір рет 
кана акша аударыду кажет ететін өмірлік жагдайлар да орын 
алуы мүмкін.

Біздің қогам мүш елерінің жогарыда аталған қажеттілік- 
терін ескере отырып, заң шыгаруш ылар арнайы —  акш а аудару 
туралы шартты карастырган. Акша аудару туралы ш артка ҚР 
АК 754, 755 баптары арналған. Ақша аударудың техникалы қ 
і эртібі заң актілерімен анықталғанымен де, әрине, оған банктің 
клиент алдындағы міндеттемелерінің азаматты к-күкы қты қ 
табиғаты әсер ететін болады. Өз кезегінде, клиенттің банк 
алдындағы  да міндеттемелері туындайды.

Ақша аудару туралы  шарт бойынша бір тарап (банк) екінші 
тараптың (клиенттің) тапсырмасы бойынша клиентке бірың- 
ғайландырылған дербес код бермей-ақ үшінші түлғаға ақша 
аударуга міндеттенеді.

Жоғарыда біз оның субъектіде банктік шот жоқ болған 
жағдайларда жасалатыны туралы корсеткенімен де, оған коса 
оның төлеуші немесе толемді алушы банкпен ш арттық банктік 
шот қатынастарына түскен жағдайларда да ж асалатыны тура- 
лы айта кету керек.

Ақша аудару шарты консенсустык шарг болып есептеледі. 
Алайда, ҚР АК 755 бабының мазмүнына сүйенсек, егер банк 
кызметін реттейтін заң актілерінде озгеше көзделмесе, егер банк 
клиенттің тапсырмасын клиенг оган осындай банктік қызмет 
көрсету туралы үсыныс жасаган кезде орындауға қабылдаған 
жагдайда, банктік шот аш пай-ақ ақша аудару туралы  шарт 
жасалган болып есептеледі.

Осылайша, келтірілген ресми аныктамасында бүл шарттың 
нақты шарт екендігі ескерілмеген деуге болады. Егер осы 
айтылғанга сүйенсек, акша аудару туралы ш арттың баска 
анықтамасын үсы нуга болады: «Ақша аудару туралы  шарт 
бойынша бір тарап (банк) екінші тараптың (клиенттің) төлем 
хабарламаларын жэне акшасын қабылдайды жэне ақшаны



үшінші тұлғаның (бенефициардың) пайдасына аударуға міндет- 
тенеді».

Ақша аудару туралы шарт өтелмелі шарт болып табылады. 
Қазакстан Республикасы аумағында банктік шот ашпай қолма- 
қолсыз төлем жасау жэне ақша аудару ережелерінің 21 т. сәйкес, 
онда комиссиялық сыйақы алу тэртібі туралы ұйғарылу керек.

Аталған шарт бір жақты шарт болып табылады, себебі банк 
клиенттің толем хабарламаларын алғаннан кейін міндеттер тек 
кана соған жүктеледі, өйткені комиссиялық ақы аударылуға тиіс 
сомамен бірғе алынады. Клиенттің қабылдаушы банктің ақша 
аударумен байланысты міндеттеріне қарама-қарсы құқықтары 
бар. Белғілі бір жағдайларда клиенттің ақшаны кайтару туралы 
құқыктары туындауы мүмкін.

Біздің пікірімізше, заң актілерінде сол шарттың жария сипа- 
тына нұсқаудың жоқтығы олардың кемшілігі болып табылады. 
Оны жария шарт деп табудың қажеттігі банктік шот шартының 
субъектілік құрамының ерекшеліктерінен туындайды.

Жоғарыда айтылғандай, көбінесе бұл қатынастардың су- 
бъектілері кэсіпкер емес тұлғалар болып габылады. Аталған 
ережелердің 2 тармағына сэйкес, заңды тұлғалар жэне олардың 
бөлімшелері жүзеге асыратын қолма-қолсыз толемдер мен ақша 
аударымдары олар банктік шот ашкан жағдайда гана жасалады.

Азамагтардың аталған қызметтер түрлерін кедергісіз пайда- 
лану мүмкіндігі болуға тиіс, ал шарттың жекелеген банктік 
операциялар түрлерін жүзеге асыратын екінші гарапы (банктер 
мен ұйымдар) заң жүзінде осы қызметті міндетті гүрде көрсе- 
туге мэжбүрлену керек.

Заң шығарушылар белгілі бір мөлшерде көбінесе қарыз бе- 
руші тараптың тұтынуш ы болатынын ескерген.

Банк ақша жіберушіні төлемді жүзеге асыру тәртібімен, өзі- 
нің тарифтерімен жэне банктің аталған қызмет түрін көрсету 
бойынша белгіленген ережелерімен таныстыруға міндетті. 
Осыдан ақша аудару туралы шарт біріктіру шарты болып 
табылады. деген корытынды туындайды. Акша аудару туралы 
шарт жазбаша түрде жасалады.

Ақша аударымдары ұлтты қ валютада да, шетелдік валютада 
да жүзеге асырыла алады. Клиент төлем хабарламаларын



тапсы руға міндетті. Оларға түбіртектер, колма-қол ақшаны 
салуға хабарландырулар, хабарлама-шоттар жэне қолма-қол 
ақш а қабылдау үшін қолданылатын басқа да қүжаттар жатады. 
Коммуналдык қызмет көрсетулерге хабарлама-ш оттардан басқа 
барлық төлем хабарламаларында заң актілерімен көзделген 
міндетті реквизиттер кәрсетілу керек. Төлем хабарламалары- 
ның нысаны бойынша калған талаптарды қабылдауш ы-банктің 
озі кояды немесе іскерлік айналым дағдыларымен анықталады.

Жеке түлғалардың толем хабарламаларында келесі міндетті 
реквизиттер корсетілу керек:

1) Толем хабарламасының аталымы;
2) Толем хабарламасының нәмірі, оның жазылған күні, айы, 

жылы;
3) Ақш ажіберуш іжекетұлғаныңжэне(немесе)бенефициардың 

тегі, аты, экесінің аты;
4) Ақша жіберушінің немесе бенефициардың бірыңғай- 

ландырылған дербес кодтары. Егер жеке тұлғаны ң бірың- 
ғайландырылған дербес коды жок болса, онда оның жеке басын 
куэландыратын құжаттың мэліметтері, сондай-ақ пош талық 
мекенжайы (мемлекеті, қаласы, индексі, кәшесі, үйі мен пэтерінің 
номірі) корсетіледі;

5) Ж онелтуші банк пен бенефициар банктң үйымдастыру- 
кұқықтык нысанасын қоса, толық атауы, олардың банктік бірың- 
ғайландырылған кодтары;

6) Ақш а жонелтушінің коды «КОД», бенефиңиардың коды 
«КБЕ», толемнің мақсаты жэне Казақстан Республикасы ¥лт- 
тық банкінің нормативтік-құқықтық актілерімен белгіленетін 
кодтық белгіленуі;

7) Егер аударым ақша жонелтушінің немесе бенефициардың 
бірыңғайландырылган дербес коды корсетіле отырып жасалса, 
олардың —  салық толеушінің тіркеу нөмірі (СТН).

А қш а жонелтуші коммуналдық қызмет корсетулерге толем 
хабарламаларынан басқа толем хабарламаларында валю талау 
күнін корсетуге кұқылы. Сонымен бірге, тәлем хабарламала- 
рын толтыру кезінде оның әзінің жэне бенефициардыц орналас- 
қан жеріне қатысты қосымша мағлүматтарды (телефонының, 
факсының, элекгрондық поштасының номірлері жэне басқа да 
мәліметтер) корсетуге қүқығы бар.



Қабылдаушы банк ақш а жөнелтушіден төлем хабарламасы- 
ның акшасын қабылдау кезінде оны акцепттейді жэне қолма- 
қолсыз тэртіппен төлемдерді жасау тэртібін аныктайтын заң 
актілерімен белгіленген мерзімде орындайды. Төлем хабарла- 
масын акцепттеген кезде қабылдаушы банк акшаны бсне- 
фицпардың пайдасына аудару міндеттемесін қабылдайды. Акша 
жөнелтушіден төлем хабарламасын қабылдаган кезде қабыл- 
даушы банк ақша жөнелтушіге қолма-қол ақшаның қабылдан- 
ганы туралы тиісті растама береді.

Ақша жөнелтушінің төлем хабарламаларына сэйкес акша 
аударымы төменде көрсетілген кезден бастап аяқталган болып 
есептеледі:

а) бенефициардың пайдасына ақша келіп түскен кезде оның 
банктік шоты бойынша бухгалтерлік жазу жазылган кезден;

б) егер бенефициардың банктік шоты жоқболса, оның банкінің 
бенефициарга нақты берілу кезінен.

Ақша аудару гуралы шарт бенефициардың банкісіне де 
белгілі бір міндеттер жүктейді. Ақшаны банктік шоты жоқ 
бенефициардың пайдасына қабылдаган кезде бенефициардың 
банкісі бенефициарга оның пайдасына ақш а алынганы туралы 
хабарлау керек.

Ақша аудару гуралы шарт үшін міндеттеменің орындал- 
ганын куэландыратын ерекше тэртіп қарастырылган. Бүл ақша 
аудару туралы шартының үшінші түлганың (бенефициардың) 
пайдасына жасалатынымен байланысты. Соның ссбебінен 
борышкер (қабылдаушы банк) оның қүқықтарының жүзеге асы- 
рылуын қамтамасыз етуге жэне бенефициарға төлемнің талап- 
тарын растайтын жэне акша төлеушінің төлеу тапсырмасының 
талаптары көрсетілген күжат беруге міндетті.

Сонымен біргс қолма-кол ақш а алу кезінде міндеттеменің 
орындалуын қабылдайтын кез-келген қарыз беруші сияқты 
бенефициар да банктің тиісті қүжатында атын, тегін, әкесінің 
атын (егер бар болса), жеке басын куэландыратын қүжат мэлімет- 
терін, сондай-ақ қабылданган ақша сомаларын, төлемнің ва- 
лютасын көрсете отырып, қол қоюга тиіс.

Ақша аудару бойынша қызмет көрсеткені үшін банк кли- 
енттерден мәлшерін, тәлеу тэртібі мен мерзімдерін оз бетінше 
белгілейтін комиссиялық сыйақы алуга қүқылы.



Егер ақш аны  аударуға м үм кінд ік  жок болса, ж өнелтуш ін ін  
жэне бенефициарды ң банкі оларды акш а ж өнелтуш іге қайтару 
үш ін қаж етті ш ара қолдану керек. Егер қате нүсқауды ң 
оры ндалғаны  аны қталса, онда аударым сомасы ақш а жөнел- 
туш ін ің  банкісіне қайтары луы ны ң себебі көрсетіле оты ры п, 
аталган  жағдай ан ы қталған  күннен кейінгі күннен кеш ікті- 
рілмей қайтары лады .

Ақша жөнелтуш інің банкісіне қайтарылған кезде, жөнел- 
туш інің банктік шоты бар болса, аталган сома осы шоттың 
есебіне алынады. Егер жөнелтуш інің банктік шоты жоқ болса, 
онда қайтарылған сома қабылдауш ы банктің екінші деңгейлі 
банктер үшін бухгалтерлік есеп шоттарының жоспарымен 
қарастырылатын ш оттарында ескеріледі.

Бенефициардың банкісі ақш аны қайтарғаннан кейін жөнел- 
туш інің банкі қайтарылған ақш а келіп түскен кейінгі 3 банктік 
күннің ішінде жөнелтуш іге қайтарылғаны туралы хабарлау 
керек. Хабарлау тэртібі ақш а аудару туралы  шартпен белгіленеді.

А қш аның қайтарылуына ақш аның аударылғаны туралы  нүс- 
каудың қате болуы себеп болған жағдайда, ақша жөнелтуш інін 
банкі ақша жөнелтуш іге төлемнің қайтарылғаны туралы  
хабарламауға жэне акша қайтарылған күнне бастап 3 банктік күн 
іш інде бенефициар банкісінің мекенжайына тиісті реквизиттері 
корсетілген толем қүжатын жіберуге қүкылы.бүл жагдайда 
жөнелтуші банктің ақшаны қабылдағаны туралы банктің белгісі 
бар тиісті күжатты тапсыруға міндетті.

Шарт бойынша тараптардың жауапкерш ілігі жалпы ережелер 
бойынша анықталады. Қабылдаушы банкке ақша жөнелтушінің, 
егер қателік соның кінәсінен жасалса, төлем хабарламасын қате 
орындағаны үшін ақша аудару туралы  заң актісімен жэне шарт- 
пен көзделгсн жауапкерш ілік жүктеледі. Толем хабарламасында 
қатені ақша жөнелтуш жасаса, банк қате орындалған толем 
хабарламасы бойынша жауапты болады.

§ 7. Банк салымы шарты

Банк салымы шарты бойынш а бір тарап (банк) екінш і тарап- 
тан (салымшыдан) ақша (салым) алуға, олар бойынша банктік



салым шартында көзделген мөлшерде жэне тәртіппен сыйақы 
төлеуге жэне салымның осы түрі үшін заң актілерінде жэне 
шартта көзделген жайгдайлар мен тэртіп бойынша салымды 
кайтаруга міндеттенеді.

Бүл шарт банктердің салымшыларды несиелендіруін регла- 
менттейді. Бүл шарт заем шартына үқсас, алайда ол үшін 
38 тараудың §4 екі тараптың да құкыктары мен міндеттерін 
белгілейтін арнайы нормалар көзделген. Кэсіпкерлік кызмет 
субъектілері ретінде банктер банк салымы шартын орындаумен 
байланысты тэуекелдерді мойнына алады, ақшалай капитал 
ретінде пайдаланылганы үшін салым сомасына қоса есепте- 
летін сыйакының берілуін қамтамасыз етуге міндетті. Бұл 
халықтың, ешқандай тэуекелсіз түрақты табыс алу мүмкіндігіне 
ие болатын заңды түлгалардың бос ақшаларын пайдалану 
тиімділігінң дәрежесін арттырады.

Келтірілген аныктамага сэйкес, банк салымы шарты 
консенсустық шарт болып табылады, алайда, мэні бойынша ол 
нақты болып келеді, себебі банк салымы ш артының шеңберін- 
дегі құкыктық қатынас жогарыда қарастырылган шарт бойын- 
ша сияқты салымшы банкке жүгінген жэне аш ық жинақ- 
таушы шотқа ақша қабылдауын талап еткен жагдайда пайда 
болады. Банк салымы шарты бір жақты шарт болып табылады.

Ж инақтаушы шот аш ылатындыктан (бірңгайландырылган 
дербес код беріледі) банк салымы шарты басқа да мэселелер 
шешіледі. М ысалга, шартта көзделген жагдайларда жинақтаушы 
шоттың көмегімен бслгілі бір тұлгалармен есеп айырысуга 
да болады. Ж огарыда айтылгандар Қазақстан Республикасы 
банктерінде банктік шоттарды ашу, жүргізу жэне жабу тэртібі 
туралы нұсқауының 1 т. ережелеріне негізделген. Ол ережелерде 
банктің банк салымы шартымен көзделген басқа да қызметттерд 
көрсету міндеті туралы айтылган.

Банк салымы ш артынын нысанына қойылатын талаптар 
ҚР АК 758 бабымен белгіленген. Ол жазбаша нысанда жүзеге 
асырылу керек. Оның үстіне оган койылатын нақты талаптар 
банктік заң актілерімен де, атап айтқанда, жогарыда аталган 
«Қазақстан Республикасы банктерінде банктік шоттарды ашу, 
жүргізу жэне жабу тэртібі туралы» нұқсауымен анықталады.



Банк салымы шартының нысанына қойылатын талаптар 
сондай-ақ банк тәжірибесінде қолданылатын іскерлік айналым 
дағдыларымен де анықталған. Банк салымы шарты шарт 
жасалганнан кейін салы мш ыны ң (банк клиентінің) атына рэ- 
сімделетін салымның жасалғанын куэландыратын құжатты 
(салым құжатын) берумен рэсімделеді. Салым кұжаттары болып 
депозиттік сертификат немесе салы мш ыны ң кітапшасы (жинақ 
кітапшасы) табылады. Салы мш ы ны ң талабы бойынш а жасал- 
ған салымды куэландыратын кұжат не оның атына, не белгілі бір 
адамның атына рәсімделуі мүмкін. Салымш ы азамат өзі қайтыс 
болган жагдайда салым берілуге тиіс адамдарды көрсетуге 
күқылы.

Аталған нұсқаудың 14 т. сәйкес банк салымының елеулі та- 
лаптарына мыналар жатады: 1) ш арттың нысанасы; 2) банктің 
қызмет көрсету талаптары жэне олардың ақысын төлеу тэртібі. 
Ш артқа тараптар келіскен баска да талаптар (қосымша талап- 
тар) енгізілуі мүмкін. Сонымен қатар онда заң актілерімен белгі- 
ленетін қосымша талаптар болады.

Салымдар және, еэйкесінше, банк салымы шарттары салым- 
дардың қайтарылу жағдайларына қарай бірнеше түрлерге жік- 
теледі:

—  Талап етілмелі салым;
— мерзімді салым;

—  шартты салым.
Талап етілмелі салым салымш ының бірінші талап етілуі 

бойынша толы қ немесе ішінара қайтарылуға тиіс. М ерзімді 
салым белгілі бір мерзімге, көбінесе бір жылға дейінгі мерзімге 
дейін салынады. Ш артты салым банк салымы шартында 
белгіленген мэн-жайлар болғанға дейін салынады. Оның белгілі 
бір кездейсоқ жағдайларда ақшалай мэн-жайларды қарастыруга 
мүмкіндік беретіндігі ыңғайлы болып табылады, себебі бірқатар 
жағдайларда олар банк салымы ш артындағы талаптар түрінде 
қамтылған болады. Ш артты салы мны ң өзі заңдық түп негізі 
бойынша шартты мэміле болып есептеледі.

Ш арттың мерзімі. Банк салымы шарты салым сомасы 
банккке келіп түскен күннен бастап жасалған болып саналады. 
Сәйкесінше, мерзімді салымдар бойынш а шарттың әрекет ету



мсрзімі нақты ақша салынған сәттен басталады. Бұл мерзім 
ақша салынған күннен кейінгі күнне бастап есептеледі.

Ш артты салымдар бойынша шарттың эрекет ету мерзімінің 
соңы міндетті түрде келуге тиіс, мысалы, баланың мектеп 
бітіруі, еңбек демалысы жэне т.б. оқиғамен орайластырылады. 
Талап етілмелі банк салымы шарты мерзімсіз шарт болып 
табылады. Егер салымшы мерзімді салым сомасын оның мерзімі 
аяқталганнан кейін, сондай-ақ шартты салым сомасын банк 
салымы шарты салымның қайтарылуын байланыстыратын мэн- 
жайлар келгеннен кейін талап етпесе, банк салымы шартының 
мерзімі, егер шартта өзгеше көзделмесе, талап етілмелі салым 
талаптарымен созылған болып есептеледі.

Банк салымы шартының элементтері. Банк салымы шар- 
тының элементтеріне объект, тараптар, мазмүны жатады. Оның 
объектісі (нысанасы) ақша (үлттық немесе шетел валютасы) 
болып табылады. Банк салымы шартының субъектілер қүрамы 
бір жағынан банктің немесе жекелеген банктік операциялар 
түрлерін жүзеге асыратын үйымның катысатындығымен си- 
патталады. Екінші жағынан (салымшы) шартқа жеке немесе 
заңды түлғалар қатыса алады. Заң актілерінде тікелей нүсқау 
немесе шектеу жоқ болганымен, көбінесе салымш ылар ретінде 
коммерңиялық емес заңды түлғалар катысады, себебі олар ақша 
каражаттарын шыгыстық сипатта жүмсайды. Ягни, олардың 
акша қаражаттары тұракты  коммерңиялык айналымда емес, 
біршама тыныш күйде болады, ал банк салымы шарты оларға 
кысқа уақыт мерзімі аралыгында белгілі бір қосымша табыс 
табуға мүмкіндік береді.

Банк салымы ш артының мазмұны туралы  айтар болсақ, 
тараптардың құкықтары мен міндеттерінің (мазмұнына) өзіндік 
өзгеш елігінің бар болуы бұл шартты жеке қарастырудың негізгі 
себебі болып табылды, өйткені олай болмаған жағдайда оған 
ешқандай кедергісіз заемдық қатынастарды регламенттейтін 
нормаларды қолдануға болар еді.

Тараптардың кұңьщтары мен міндеттері. Банк салымы 
шарты бір жақты шарт болып табылатындықтан, ол бойынша 
міндеттер банкке жүктеледі. Банктік қызмет көрсету жэне 
нормалары көмекші мағынаға ие болатын заем туралы жалпы



ерсжелсрге сәйкес, бұл жагдайда да банк өзінің міндеттемелерін 
қажет болған жағдайда міндетті түрде ақш аның қайтарылуын 
қамтамасыз етуге болатындай орындауға тиіс. Сонымен бірге, 
клиент ақшаны банк салымы шартымен көзделген шеңберде 
жүмсау мүмкіндігінен айырылмау керек.

Клиент салымын қолма-қол акшамен де, қолма-қолсыз ауда- 
рым жолымен де салуға қүқылы. Талап етілмелі салымдарды 
(қосымша жарналарды) клиент кез-келген сомада жэне кез-келген 
уақы т аралы ғы нда сала алады. Сол себептен банкке салымдар 
бойы нш а қосымша жарналарды қабылдау міндеті жүктеледі. 
М ерзімді салымдарды, сондай-ақ ш артты салымдар салу кезінде, 
егер банк салымы шартында өзгеше көзделмесе, салы мш ы  ак- 
шаны бір реттік салым түрінде салады.

Банк салы мш ыны ң атына үшінші түлғалардан жарна ретінде 
келіп түскен ақш аны қабылдауға міндетті, бірақ олар оның 
біры ңғайландырылған дербес коды турады  қажетті мәлімет 
беруге тиіс.

Сонымен қатар банк салымш ыға салым сомасына банк салымы 
шартымен аныкталатын мөлшерде сыйақы төлеуге міндетті. 
Клиенттің ш арттық қатынастарды ертерск жэне банк үшін 
кездейсоқ үзу ықтималдығы талагі етілмелі салымдар шарты 
бойынш а жогары болғандықтан, көбінесе, бүл шарттар бойынша 
сыйакы мөлшерлемелері мерзімді жэне шартты салымдар 
бойынш а сыйақы мөлшерлемелерінен төмен.

Егер ш артта өзгеше көзделмесе, банктің салымдар бойынша 
сыйақы мөлшерлемелерін бір жақты тэртіппен өзгертуге қүқыгы 
жок. Сыйақы мөлшері талап етілмелі салымдар бойынша 
салынатын қосымша жарналар бойынша өзгеруі мүмкін. Дэл 
осы ереже мерзімді салым немесе ш артты салым шарттарының 
талаптары клиентке салымына қосымша жарна салу күқығы 
берілген жағдайларда да қолданылады.

М үндай жағдайларда банк жаңадан келіп түскен қосымша 
жарнамалар бойынша сыйақы мөлшерлерін банк ақш а келіп 
түскен күні қолданатын сыйақыға карай есептейді.

Сыйақы төлеу тэртібі шартпен белгіленеді. Егер ол шартта 
белгіленбеген болса, онда тікелей заңнама үстанымдары қол- 
данылу керек. Банк салымы бойынша сыйақы салы мш ы ға оның



галабы бойынша эрбір токсан соңында салым сомасынан бөлек 
төленеді, ал белгіленген мерзімде талап етілмеген сыйақының 
сомасы сыйақы төленіп отырган салым сомасын көбейтеді.

Талап етілмелі салымдар бойынша салымш ы кез келген 
уақытта салымы бойынша өзіне тиесілі сыйақыны салым сома- 
сынан бөлек алуга кұкылы. Мерзімді салымдар бойынша да са- 
лымшы өзіне тиесілі сыйақыны салым сомасынан бөлек алуга 
құқылы, бірақ бұл жагдайда, егер банк салымы шартымен өзгеше 
көзделмесе, сыйақы мөлшері банк талап етілмелі салымдар үшін 
қолданатын сыйақы мөлшеріне дейін қайта есептейді (азайтады).

Салымның мерзімі аяқталганнан кейін салымш ы өзіне тиесілі 
сыйақыны салымның талап етілген-етілмегеніне қарамастан 
толык көлемде алуга қүқылы. Егер салым шартты болса, онда 
салымш ы өзіне тиесілі салым сомасынан бөлек сыйақысын банк 
салымы шартымен белгіленген тэртіппен алады.

Ж алпы, салымдар бойынша сыйақы төлеу кезінде са- 
лым- дарды кайтару жагдайларында қолданылатын ережелер 
басш ылыққа алынады. Жогарыда біз талап етілмелі салым бой- 
ынша салымш ының сыйақыны кез келген уақытта алуга қүқыгы 
бар екендігін айткан болатынбыз. М ерзімді салымдар бойынша 
сыйакыны төлеу кезінде негізге алынатын арнайы мерзімдерді 
белгілеу кисынды (ықтимал) болады. Ш етел валю тасында са- 
лынган салым бойынша сыйақы дэл сондай шетел валюта- 
сында төленеді.

Салымшы шартты біржақты тәртіппен бүзуга жэнс салы- 
мын кайтарып алуга қүқылы. Егер салым талап етілмелі салым 
ретінде рэсімделген болса, банк салымш ының талабы келіп 
түскеннен кейін салымды толықтай немесе оның бір бөлігін бе- 
руге міндетті. Мерзіміді салым шарттары бойынша да шартты 
мерзімінен бүрын бүзу карастырылган.

Бүл жагдайда салымш ының салымды беру туралы талабы 
келіп түскеннен кейін банк салымды немесе оның бір бөлігін 
салымш ының талабы келіп түскен күннен кейінгі 5 күннің ішінде 
беруге міндетті. Ш артты салымдар бойынша салымш ы салымды 
банк салымы шарты салымның кайтарылуының себебі регінде 
қабылдаган мэн-жайлар келгенге дейін қайтарып алуга қүқылы.



Ш артты салымдарды қайтарып алу жағдайларында мср- 
зімді салымдарды қайтару кезінде қолданылатын мерзімдер көз- 
делген. Банк салымы шартының салы мш ыны ң мерзімді салым 
шартын мерзімінен бұрын, сондай-ақ шартты салым шартын 
көзделген мэн-жайлар келгенге дейін бұзу құқыгынан бас тартуы 
туралы  ережесі жарамсыз болып табылады.

Егер заң актілерінде, банк салымы ш артының өзінде не- 
месе тараптардың қосымша мәмілесінде өзгеше козделмесе, 
шетел валю тасында салынган салым дэл сондай валю тада 
қайтарылу керек.

Банк салымш ының салымды немесе оның бір бөлігін көз- 
делген мерзімде қайтару туралы  талабын орындамаса, сыйақы 
банк салымы шартымен көзделген талаптармен төленеді.

Біркатар жагдайларда банк салымы (мерзімді жэне шарт- 
ты) шарттары белгілеу ережелері жогарыда көрсетілген эрекет 
ету мерзімдерінің аяқталуы на байланысты тоқтатылады. Сон- 
дықтан мерзімді салымдар шарттары бойынша банк салымдары 
салыммен көзделген мерзім келген кезде кайтарылады. Ш арт- 
ты салымдар бойынша ақша банк салымы шарты салымның 
қайтарылуына себеп деп табатын мэн-жайлар бар болган жаг- 
дайда қайтарылады.

Халықтың ақшаларын банкке салатынына байланысты 
банктсрдің қызметінің тұрақты лы гы  мен сенімділігінің, жэне 
салымш ылардың өздеріне тиесілі мүдделерін есксре отырып 
салымдарының толық көлемде өз уақытында қайтарылуының 
кепілдіктері маңызды болып табылады.

Салымш ылардың құқықтары банк салымының кайтарылуын 
қамтамасыз ету бойынш а заңнамалы қ талаптар арқылы қорга- 
лады. Қалыптаскан жагдайларга қарай белгілі бір қүралдар 
мен тәсілдер қолданылуы мүмкін. Атап айтқанда, Қазақстан 
Республикасының 2000 ж ы лды ң 29 наурызындагы «Қазакстан 
Республикасының банктік күпия мэселелері жөніндегі кейбір 
заң актілеріне өзгертулер мен толыктырулар енгізу туралы» 
Заңымен салымдарды (депозиттерді) ұж ы мды қ кепілдендіру 
(сақтандыру) жүйесі енгізілген. Сонымен бірге, банктердің са- 
лымшыларын жэне барлық клиенттерін қамтамасыз етуге бан- 
ктер үшін белгіленетін талаптар (нормативтер), банктік қызмет- 
ті лиңензиялау жэне оны агымдагы  бақылау жүйесі багытталган.



Үшітиі т улгалар пайдасына салымдар. ҚР АК 764 б. мағы- 
насына сәйкес, үшінші түлғалар пайдасына салым салу банк 
салымы шарттарының бөлек бір түрі болып табылады. Оның 
бөліп көрсетілуінің себебі тараптардың қандай да бір ерекше 
қүкыктары мен міндсттерінің белгіленуі емес, үшінші түлға пай- 
дасына салымның салынуының үшінші түлға пайдасына жаса- 
латын шарттар қатарына жатқызылуы болып табылады (ҚР АК 
391 б.)1.

ҚР АК 764 б. 4 т. аталған норманың ҚР АК 764 бабының нор- 
маларына қайшы келмейтін үшінші түлға пайдасына салымдар 
қатынастарына қолданылатындығы туралы айтылған. Еғер ол 
осы талаптарға сай келсе, оны үшінші түлға пайдасына жасала- 
тын жай шарт (салым) деп есептеуғе болар еді. Үшінші түлға пай- 
дасына салым ҚР АК 391 бабына сэйкес жасалатын үшінші түлға 
пайдасына шарттан атына салым салынған түлғаның салым- 
шыға, яғни шарттың бір тарапына айналатындығымен ерекше- 
ленеді.

Жай үшінші түлға пайдасына шартында бірінші шарт жасас- 
қан субъект шарттан шығарылмайды, ал үшінші түлға шарт бой- 
ынша борышкерден тиесілі орындауға қатысты ғана күкықтық 
қатынастың қүкық берілген субъектісіне айналады. Тағы бір 
айырмаш ылығы, үшінші түлға пайдасына жасалатын жай шарт 
бойынша орындауды жартылай қарыз бсрушінің өзінің пай- 
дасына, жартылай үшінші түлғаның пайдасына қарастыру мүм- 
кіндіғінін бар болуы. Үшінші түлға пайдасына салым шарты 
бойынша салымш ы голық көлемде қарыз беруші болады.

Алайда, айырмаш ылықтар туралы атқан кезде, біз үшінші 
түлға пайдасына шарт туралы кейбір ережелердің үшінші түлға 
пайдасына салымдар катынастарына қатысты қолданылатын- 
дығын теріске шыгармаймыз. Үшінші түлға пайдасына са- 
лым ш артының белгілі бір дербестігі туралы болжам заң 
шығаруш ылардың тікелей түжырымдамасына негізделген.

Атап айтқанда, 764 б. 1 тармағында пайдасына салым салы- 
нып отырған азаматтың атының немесе заңды түлғаның аталуы- 
ның корсетілуі тиісті банк салымы шартының маңызды тала- 
бы болып табылады. Ш арт жасасу кезіне дейін қайтыс болған

1 Бұл пікір дау тудыруы мүмкін.



азаматты ң немесе жойылған заңды тұлғаны ң пайдасына жа- 
салатын салым шарты жарамсыз болып табылады.

Біздің пікірімізше, үшінші түлға пайдасына салым шар- 
тының осындай талаптарыны ң қойылуына, ең алдымен, жария 
қүқы қ нормаларының, атап айтқанда, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы бағы тталған салы қты қ заң актілерінің әсері себеп болды.

Ж оғарыда айтылғандай, пайдасына салым салынған салым- 
шы шарт бойынша барлық күқықтарын жүзеге асыруға құкылы. 
Егер оның оларды жүзсгс асыру ниеті жоқ болса, онда ол жазба- 
ша түрде шарттан бас тарту керек. Пайдасына салы м салынган 
тұлга жазбаша түрде бас тарткан ж ағдайда салы мш ыны ң құқық- 
тарын бұл салымды ертерек салган тұлға пайдалана алады.

Үшінші тұлға пайдасына шартты салым шарты үш інш і түлға 
пайдасына ш арттың базалық ережелеріне көбірек ұқсайды, 
себебі шартты салым салу кезінде салым салып жатқан тұлға 
мен атына салым салынган тұлганы ң арасында белгілі бір ішкі 
қатынастар орнайды. М ұндай жагдайларда банк атына салым 
салынган тұлгага ғана емес, сонымен катар салым салып отыр- 
ған тұлгаға да кызмет корсетеді.

Оның салатын ақша сомасы ол белгілі бір міндеттемелерді 
немесе салым салып отырған тұлғаны ң талабы бойынш а басқа 
да әрекеттерді орындаган жагдайда ғана үшінші тұлғаны ң пай- 
дасына іс жүзінде берілетін болады. Сол себептен банк осы 
субъектілердің екеуінің де мүдделерінің сақталуы ны ң кепіл- 
геріне айналады. Ж огарыда айтылгандар салым салу кезіндс 
келісілетін талапты ң пайдасына салым салынған тұлгадан 
ешкандай әрекет жасауын талап етпейтінін білдірмейді.

Осылайша, үш інш і тұлга пайдасына ш артты  салым салу 
кезінде ол сол ш артты салымға банк салымы шартымен қарас- 
тырылган талаптарды сактаган жағдайда ғана иелік етуге 
кұқылы. Бұл мэн-жайлар келгенге дейін үш інш і түлға салымга 
салым салған тұлғаны ң жазбаша рүқсаты бойынш а гана иелік 
ете алады.

Салым бойынш а мэн-жай банк салымы ш артында жазбаша 
түрде белгіленуге, заң актілеріне қайшы келмеуге жэне салым- 
ның берілуін қиындататын анықсыздықтарга жол бермеуге 
тиіс. Ш артты салы мды  алу үшін үш інш і түлга банкке белгі-



ленген талаптың орындалғанын растайгын кұжаттарды тап- 
сыруға міндетті.

Салым салған тұлғаның шарт бойынша белгілі бір кұқықтары 
бар. Егер үшінші түлга бастапқы талаптың орындалғанын рас- 
тайтын қүжатты тапсырмаса, ол озі белгілеген талапты өзгерте 
алады. Ол қойған талапты үшінші түлға орындамаса, немесе ол 
түлға қайтыс болса, салым салған түлға салымға иелік еие алады. 
М үндай иелік еиу қүқығы банк салымы шартымен қарастырылған 
мэн-жай келгенге дейін орын алады.

Уақытша ж ипақ шоты. Аталган қатынас, негізінен, жарғы- 
лық салым шарты болып табылады. Бүл ш арттың мэні мынада. 
Қайта қүрылып жатқан заңды түлға үшін жарғылық капитал- 
дың төленгенін растайтын қүжат кажет болған жағдайда банк 
уақытш а жинақ шотын ашады.

Уақытша жинақ шоты бойынша қайта қүрылатын заңды 
түлғаның жарғылық капиталын калыптастырумен жэне банктің 
банк салымы шарты бойынша көрсететін қызметтерінің ақысын 
төлеумен байланысты операңиялар жасалады. Бүл туралы банк 
салымы шартында келісілген болу керек. Уақытша жинақ шотын 
ашу үшін клиент Қазақстан Республикасы банктерінде клиент- 
тердің банктік шоттарын ашу, жүргізу жэне жабу тэртібі туралы 
нүсқауының 39 т. қарастырылган кұжаттарды тапсыру керек.

Өзіміз байқағандай, уақытш а жинак ш отын аш у бойынш а 
банк салымы ш артында осы салы мға иелік етуде маңызды шек- 
теулер көзделген. Бүл ш артта екі талап қарасты ры луы  мүмкін. 
Бірінші талапқа сэйкес, мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін 
банк салым қатынастарын тоқтатып, заңды түлғаға ағымдағы 
шот аш ып береді.

Егер заңды тұлға мемлекеттік тіркеуден отпесе, тіркелмеген 
заңды тұлғаның құрылтайшылары уэкілдік берген жеке түл- 
ғаның өтініші бойынша банк уақытша жинақ шотын жауып, 
заңды тұлғаның құрылтайш ыларына (жеке және/немесе заңды 
тұлғаларына) ақшаны қайтарады.

Ақша осы тұлғалардың өз өкілдеріне берген тапсырмала- 
рына сэйкес қайтарылады. Тапсырмаларды құрылтайш ылар- 
дың атынан шотты жабатын өкіл (жеке тұлға) уақытш а жинақ 
шотын ашу туралы өтінішпен қоса тапсырады.



§ 8. Есептік қатынастар

Қ азақ СРО кезіндегі АК қарағанда, Қазақстан Республика- 
сының Азаматтық кодексінде есеп айырысу —  колма-кол ақ- 
шамен жэне қолма-қол емес түрлері тікелей көрсетілмеген. 
РСФСР АК-ң арнайы «Есеп айырысулар» деп аталған 46 тарау- 
ымен салыстырғанда, ҚР АК-іне банктік шот ашпай ақша ау- 
дару туралы нормалардан басқа, тікелей ссептік қатынастарға 
арнал-ған нормалар енгізілмеген. А лайда бүл есептік қатынастар 
мен есеп айырысудың барлық түрлерінің азаматтык қүқықты 
реттеу салаларынан шығарып тасталганын білдірмейді.

Банктер арқылы есеп айырысу барысында міндетті түрде бан- 
ктер мен клиенттер, сондай-ак клиенттердің өздерінің арасында 
көлденең мүліктік қатынастар пайда болады.

Оларды реттеуде, эрине, банктік емес, азаматтық заң актілері 
басым колданылу керек. Оның үстіне, егер клиенттердің өзара 
катынастары туралы айтар болсақ, жоғарыда айтылғандай, 
есептік қатынастардың өз экономикалық мазмүнының жоқ- 
ты ғы на қарамастан, олар бірқатар жагдайларда белгілі бір түлға- 
лардың арасында әрекеттегі ш арттык міндеттемелер шеңбері- 
мен қамтылмайтын ерекше қүқықтар мен міндеттердің пайда 
болуы на алып келеді.

Есеп айырысулардың бір ерекш елігі, олар кез-келген жағ- 
дайда біз жогарыда қарастырған банктік қызмет көрсетулерту- 
ралы жалпы нормаларға (ережелерге) бағынады.

Берілген тауарлар, орындалған жүмыстар, көрсетілген қыз- 
меттер үшін есеп айырысу (төлеу) есептік міндеттемелердің 
қүқы қты қ нысанында жүзеге асырылады. А лайда олардың 
мазмүны  банктік кызмет көрсетулерге қатысты жалпы норма- 
лармен толық көлемде камтылуы мүмкін смес.

Қазақстан Республикасының 1998 жы лды ң 29 маусымын- 
дагы  «Ақша төлемі мен аударымы туралы » Заңының 2 тарауы- 
на төлемдер туралы  ережелер енгізілген. Ж алпы сілтемелерге 
сәйкес, төлемдер азаматты қ-қүқы қты қ мэмілелер талаптары- 
на, ҚР заңнама нормаларына жэне соттардың шешімдеріне 
сәйкес жэне солардың негізінде жүзеге асырылады. Азаматтық- 
күқы қты қ мәмілелер талаптарына сэйкес, төлемдер ерікті түрдс



жүзеге асырылады, төлем жасауға заңнама нормаларына жэне 
соі шсшімдеріне сэйксс міндетті түрде рұксат бсрілуі мүмкін.

Есеп айырысулар қолма-қол ақшаны пайдалану арқылы 
да, оларсыз да жүзеге асырылуы мүмкін. Қазіргі кезде біздің 
мемлекетіміздің ақша-несие жүйесінің тұрақтылығы осындай 
заңнамалық шешімдерді қабылдауға мүмкіндік береді. Нарыкка 
көшкеннен кейін оның тұрақсыздығы байкалып, қолма-қол 
ақшаны пайдалануға шектеу қойылған болатын.

Жеке тұлғалар өзара есеп айырысу кезіндс қолма-қолма ақ- 
шаны шектеусіз қолдана алады. Қазакстан Республикасының 
«Ақша төлемі мен аударымы туралы» Заңына енгізілген 
өзгертулер мен толықтыруларға, Қазақстан Республикасының 
2000 жылдың 29 наурызындағы «Қазакстан Республикасының 
банктік засм мәселелері бойынша кейбір заң актілеріне өзгер- 
тулер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңына сәйкес, заңды 
тұлғалар арасында 4000 айлық есептік көрсеткіштен асатын 
сомаға төлемдер тек қана колма-қол емес тэртіппен жүзеге асы- 
рылады.

Егср есептік міндеттеме туралы түсінікті тұжырымдап көр- 
сек, оны банктің азаматтык-құкықтык мэміле талаптарын, 
соттың шешімін жэне заң актілерінің талаптарын сакгай оты- 
рып немесе баска да негіздермен төлемді азаматтық-құқықтық 
мэміле бойынша қарыз беруші клиенгтің пайдасына жүзеге 
асыруға міндеттенуіне себеп болатын міндеттеме ретінде сипат- 
тауға болады.

Заң актілеріне сәйкес толемдерді жүзеге асырудың келесі 
тэсілдері белгіленген:

1) Қолма-кол акша беру;
2) Төлем тапсырмаларын тапсыру;
3) Чек беру;
4) Вексель беру немесе оларды индоссамент бойынша өткізу;
5) Төлем карточкаларын пайдалану;
6) Банк шотын тікелей дебеттеу;
7) Төлем талап-тапсырмаларын үсыну;
8) Инкассолық өкімдерді ұсыну;
9) Қазақстан Республикасының заң актілерімен белгіленғен 

басқа да тәсілдер.



Қазақстан Республикасы ¥лтты к банкі баскармасының 2000 
ж ы лды ң 25 сәуіріндегі №179 қаулысымен бекітілген Қазакстан 
Республикасының аумағында төлем құжаттарын пайдалану жэне 
қолма-қолсыз төлемдер мен ақша аударымдарын ж үзеге асыру 
ережелері телемдердің белгілі бір жіктемесін қарастырады.

Олардың несиелік аударымдар (төлемдер) деп аталатын бір түрі 
бойынш а қолма-қол емес төлемдер бастамаш ының қабылдауш ы 
банкке төлем тапсырмасын беру арқылы жасалады. Төлемнің 
бастамаш ысына қарай дебеттік төлемдер болып жіктеледі. Ол 
төлемдер бенефициардың банкке ақша жөнелтуші төлеу үшін 
төлсм қүжаттарын тапсыруына негізделеді.

Қүжатты к есеп айырысулар банктің төлемдердін тек қана 
накты берілген тауарлар, орындалган жүмыстар жэне көрсетілген 
қызметтер үшін ж үзеге асырылуын қадағалауымен байланысты. 
Оларды банк сатып алуш ы мен сатуш ының арасындагы жазба- 
ша келісімімен көзделген қүжаттар жэне банк тэжірибесінде 
қолданылатын қүж аттар тапсырылганнан кейін жүзегс асырады.

Оларга коносамент, көліктік жүкқүжаттар, аралас тасымал- 
дау түрлерінде қолданылатын көліктік қүжатгар, курьерлік жне 
пош талық түбіртектер, сақтандыру полистері, коммерциялық 
шотгар, сапа сертификаттары, варранттар, тауардың шыққан 
жері туралы куэліктер, ж үктің салмағы түралы анықтамалар 
жэне баска да қүж аттар жатады. Қүжаттың есеп айырысулар ны- 
сандары болып қүж атты қ аккредитив жэне күж атты қ инкассо 
табылады. Ережелерге сэйкес төлемдердің басым болігі гөлем- 
нің негізін растайтын қүжаттардың тапсырылуын талап етпейді.

Қолма-қол ақшамен жасалатын төлемдер заңды төлем қүралы 
болып табылатын банкноталар жэне (немесе) монеталар түрінде 
колма-кол ақша беру арқылы жүзеге асырылады. Қазақстан Ре- 
спубликасы аумағында, егер заң актілерінде арнайы өзгеше 
көзделмесе, заңды төлем қүралына теңге жатады.

Қолма-қол ақшамен төлем жасау деп толем жасайтын тұлға- 
ның (төлеушінің) алдында төлеуш інің ақш алай міндеттемесі 
бар тұлғаға накты банкнота жэне (немесе) монста беруді айтады. 
Қазіргі кезде заң актілері колма-қол ақш аны пайдалануда жалпы 
шектеулерді ғана белгілеген.

Атап айтқанда, Қазақстан Республикасының «А қш а төлемі 
мен аударымы туралы » Заңының 21 бабының 4-1 т. сәйкес,



заңды тұлғалар арасында 4000 айлық есептік көрсеткіштен 
асатын сомаға жүзеге асырылатьін төлемдер тек қана қолма-қол 
емес тэсілмен жасалу керек. Азаматтар арасындагы есеп айыры- 
суларда мүндай талаптар қойылмаған.

Заңды түлғалардың қолма-қол ақшамен төлем жасауында 
банктер заңды гүлғаның (клиенттің) талабы бойынша кажетті 
қолма-қол акша сомаларын беруш ілер рөлін атқарады. Сонымен 
қатар банктер заңды тұлғалар төлем ретінде алған қолма-қол 
ақша сомаларын соның шотына салу керек. М емлекеттің 
мекемелердің қолма-қол ақшамен есеп айырысуларына шек- 
теулер енгізілген. М үндай есеп айырысулар ҚР Қаржы министр- 
л ііін ің  2000 ж. 25 сәуіріндегі №  195 бұйрығымен бекітілген 
М емлекеттік мекемелерде кассалық операцияларды жүргізу 
ережелеріне сэйкес жүзеге асырылады.

Қолма-қол ақшамен жүзеге асырылған төлем алдында ақ- 
шалай міндетгеме тікелей немесе делдал арқылы орындалатын 
түлғага жасалуы мүмкін.

Төлем тапсырмалары арқылы  есеп айырысуларды қарасты-
райық. Төлсм тапсырмасы бұл ақш а жөнелтушінің қызмет көр-
сстуші банкке бенефициардың пайдасына тапсырмада көрсе-
тілген сомада акша аудару турал  тапсырмасы. Ақша жөнелтуші
мен қабылдаушы банк арасы ндағы  төлем тапсырмасын пайдала-
нумен байланысты кұқықтары ' мен міндеттер олардың арасында
жасалатын шартпен белгіленеді, ал олардың нақты жүзеге асы-
рылуы кабылдаушының банкісіне төлем тапсырмасын тапсыр- 
ған кезден басталады.

Толеуші (жөнелтуші) банкке белгіленген нысандағы бланкі- 
мен тапсырма береді, ол төлем тапсырмаларының дұрыс толты- 
рылуы үшін жауапты болады. Тапсырмалардың күші жазылған 
күннен басгап 10 күн бойы жарамды. Басқа жағдайлардағыдай, 
бұл мерзім төлем тапсырмасы жазылған күннен кейінгі күннен 
бастап есептеледі.

өлеммен байланысты нұскау жіберетін тұлға жөнелтуші болып табылады. 
төлем тапсырмаларымен есеп айырьісу жағдайларында акша жонелтуші, яғни 
есебінен толем жасалып жаткан түлға жөнелтуші болып есептеледі. Қабылдаушы 
банк акшанын аударылғаны немесе ақшаның төленгені туралы нұскау жолда- 
натын банк.



Қабылдаушы банк жөнелтуш інің төлем тапсырмасы келіп 
түскеннен кейін оның акцепттеуге немесе себебін керсете отырып 
одан бас тартуға тиіс. Егер банк төлем тапсырмасын акцепттесе, 
онда жөнелтуш інің акцепттелген төлем тапсырмасын орындау 
бойынш а талап ету күқығы  пайда болады.

Тапсырма нысанында акцепттің көрсетілуі қабылдаушы 
банктің жөнелтуш інің (клиенттің) тапсырмасын орындауга 
келісімін білдіреді. Ж алпы ережелер бойынш а акцепт гөлем 
тапсырмасында жазу немесе белгі қою арқылы көрсетіледі. Ол 
белгілер тікелей акцепттің ж асалғаны н немесе қабылдаушы 
банктің жөнелтуш іге немесе ол көрсеткен үшінші түлгага бе- 
рілген нүскауда көрсетілген ақш а сомасының төленгенін біл- 
діреді. Нүскау акцептісі сондай-ақ қол қою немесе мөр басу ар- 
қылы да белгіленеді. Екі жагдайда да акцепт туралы  жазуларда не- 
месе белгілерде олардын жасалган күні жэне уақыты көрсетіледі.

Ш арттың немесе Қазақстан Республикасы заң актілсрінің 
талаптары бойынша акцепт әрекеттермен немесе басқа да тэсіл- 
дермен белгілену керек болса, нүсқау тиісті жазусыз акцепттелуі 
мүмкін. Нүсқау акцептісі немесе акцепттеуден бас тарту нүскау 
келіп түскен күннен бастап 3 күннен кешіктірмей жүзеге асыры- 
лу керек.

Есеп айырысулар төлем тапсырмаларымен жасалган жағдай- 
да, төлем тапсырмасын кабылдаушы банк акцепттегенге дей- 
ін оны жөнелтуші оның ш отында кейіннен төлем қүжатын 
орындауға қажетті ақша сомасының бар болуын қамтамасыз ету- 
ге міндетті. Бүл туралы  банк пен клиенттің арасында жасалған 
шартта көзделген жагдайларда қажетті сомамен камтамасыз ету 
қабылдаушы банктің заемының немесе жөнелтуш інің банктік 
шоты бойынша бір күндік заемының есебінен жүзеге асырылуы 
мүмкін.

Қазақстан Республикасы аумағында төлем қүжаттарын 
пайдалану жэне қолма-қолсыз есеп айырысу мен ақш а ауда- 
рымдарын жүзеге асыру ережелерінде төлем тапсырмаларын 
акцепттеудің тэртібі нактыланған. Оның үстіне, бүрынғы заң 
актісіне қарағанда бүл Ережелерде қабылдаушы банкісінің де, 
бенефициар банкісінің де акңепттеу жағдайлары қарастырылган.



Ягни, акцепт есептік кұкықтық қатынастардың дерлік 
барлык қатысуш ыларының түбегейлі эрекет жасауын талап 
етеді. Дүрысы, мүндай катынастардың эрбір қатысушысы өз 
эрекеттерінде өзінде автономды болып табылады жэне одан 
талап етілетін эрекеттерді жасауга келісімін (келіспегенін) біл- 
діру керек.

Бүл олардың, банктердің де, кызмет көрсетуші тараптардың 
да өз тарапынан аударымдарға (төлемдерге) кедергі жасайтын, 
оларды заңсыз ететін жагдайлардың бар-жогын бақылауымен 
байланысты. Егер белгілі бір субъект бүны жасамаса, онда оның 
өзінің салақтығының жагымсыз салдарына үш ырамайтындығы 
анық, себебі олардың барлыгының арасында белгілі бір өзара 
сіңетін қүқықтық байланыстар бар.

Қабылдауш ының банкі жонелтушіге акцепт туралы хабар- 
лама немесе қолма-қол ақшаны толем тапсырмасын толеу 
үшін қабылдағаны туралы хабарлама жібере алады. Акцеп- 
ттеу әдістерінің бірі женелтуш інің ақшасын оның төлем тап- 
сырмасының негізінде алу (банктік шотты дебетгеу), яғни 
конклюдентті әрекеттер жасау болып табылады. М үндай әрс- 
кеттерге қабылдаушы банктің жөнслтушіге олар төлем тапсыр- 
масын алган күннен бастап 3 жүмыс күнінің ішіндс хабарлама- 
ны жібермеуі жатады. Заң актілерінде немесе қабылдаушы банк 
пен жөнелтушінің арасында жасалган шартта акцепттеудің басқа 
түрлері де көзделуі мүмкін.

Төлем тапсырмасын бенсфициар банкісі келесі тэсілдермен 
акцепттейді:

—  Ж өнелтушіге акцепттелгені туралы хабарлама жібсру;
- Ж өнелтушінің банктік шотын оның төлем тапсырмасы 

негізінде дебеттеу (егер бенефициар банкісі қабылдаушы банк 
болыгі та табылса);

—  Бенефициарға ақшаның оның банктік шотын кредиттеу 
арқылы аударылуы;

—  Әрекетсіздік (акңепттеу туралы немесе акцепттеуден бас 
тарту туралы  хабарламаның төлем тапсырмасы келіп түскен 
күннен кейінгі 3 жүмыс күнінің ішінде жіберілмеуі). Соны- 
мен қатар заң актілерінде бенефициар банкісінің немесе бене- 
фициар мен бенефициар-банкінің арасындағы шартпен акцеп-



ттеу тэртібіне қатысты акцепттеудің басқа да (қосымша) тэртібі 
карастырылуы мүмкін. Ж енелтуш і мен қабылдаушы банктің 
арасында жасалатын ш артта төлем тапсырмасының қабылдан- 
ган кезде акцепттелетіні туралы  айты луы  мүмкін.

Нүсқауды акцепттеу кезінде есептік қатынастарға қатысу- 
шылардың тиісті қүқықтары мен міндеттері пайда болады. Ж ал- 
пы ереже бойынша қабылдаушы банк тапсырманы акцептте- 
генге дейін оны жөнелтуші тапсырманы орындау үшін қажетті 
ақш а сомасын камтамасыз етуге міндетті. Клиринг арқылы ақша 
аудару кезінде жөнелтуші сальдосы теріс санды болып шыққан 
жагдайда ғана оның тапсырмасын орындау үшін қажетті ақша со- 
масын қамтамасыз ету керек.

Негізінен, төлем тапсырмасы шарты бойынша қүқықтар мен 
міндеттер (олардың кейбіреулері қабылдаушы банк пен бене- 
фициар банкісінің арасында бүрыны рақ орнатылған коррес- 
понденттік қатынастар негізінде пайда болады) былайша үйлес- 
тірілген:

—  Акцепттеуші банкінің жөнелтуші алдында акцепттелген 
тапсырманы орындау бойынш а міндеттемссі пайда болады;

—  Бенефициар банкісі тапсырма акцепттелгеннен кейін бене- 
фициардың пайдасына тапсырмада көрсетілген ақша сомаларын 
кабылдауға міндетті болады.

Бенефициар банкісі үшінші түлганы ң немесе өзінің пайдасы- 
на ол акцепттеген нүсқауда көрсетілген ақша сомасын бенефи- 
циардың үш інш і түлға немесе банк алдындағы  міндеттеме со- 
масына қарсы есепке алуға күқылы. А кш а бенефициар мін- 
деттемесінің орындалу мерзімі оған қызмет көрсетуші банкіге 
нүсқау келіп түскен уакытка сай келсе есепке алынады. Есепке 
алу кезінде біз банктік кызмет көрсетулерді қарастырған кезде 
көрсеткен банктен ақша алудың кезектілігі ескеріледі.

Қабылдаушы банк толем туралы  нүсқауды акцепттеуден 
ерекше, заң актілерінде көзделген жағдайларда бас тартады. Бас 
тартуга жөнелтуші ақша аударымын жүзеге асыру үшін қажетті 
ақш а сомасын қамтамасыз етпеген ж ағдайда рүқсат етіледі.

Сондай-ақ қабылдаушы банк төлем қүжатында қолдан жасау 
белгілері байқалған, жөнелтуші заң актілерімен белгіленген та- 
лаптарды жэне (немесе) ш арттың ақш а ауару туралы нүсқауды



беру немесе құрастыру тэртібіне қойылған талаптарды сақта- 
маған, немесе заң актілерімен жэне (немесе) шарт талаптарымен 
белгіленген баска да талаптарды сақтамаған жағдайларда бас 
тартуға кұқылы.

Нұсқау акцептелгеннен кейін қабылдаушы банк нұсқауды 
орындайды, яғни қабылдаушы банк жөнелтуші алдында ақша 
аудару немесе төлеу бойынша міндеттемелерін алған нұсқауына 
сэйкес атқарады. Еғер қабылдаушы банк бенефициар банкісі бо- 
лып та табылса, онда нұсқауды орындалуын ақш аның аудары- 
луы білдіреді.

Төлем тапсырмасын орындау тэртібіне белгілі бір талап- 
тар қойылады. Ж өнелтушінің төлем тапсырмасын акцепттеген 
қабылдаушы банк оны заң актілерінің талаптарына жэне төлем 
тапсырмасының өзінде көрсетілген талаптарға сэйкес орын- 
дайды. Егер жөнелтушінің төлем тапсырмасында өзгеше көрсе- 
тілмесе, банк орындау үшін төлем тапсырмасын делдал банкке 
жолдауға қүқылы. Бұл жағдайда жөнелтуші үшін делдал банкті 
таңдап алудың да маңызы бар.

Сондықтан төлем тапсырмасын онда көрсетілген делдал 
банк арқылы орындау мүмкін емес болса, қабылдаушы банк 
жөнелтушіге төлем тапсырмасын олардың арасында жасалған 
тәсілдермен орындауға мүмкіндіктің жоктығы туралы хабар- 
лау керек. Бұл хабарлама орындау күнінен кейінгі операциялық 
күннен кешіктірмей жеткізіледі. Бүл жағдайда кабылдаушы банк 
төлем тапсырмасының өңделуінс байланысты келген төлемді 
қайтарады.

Қабылдаушы банк төлем тапсырмасын орындамауга және, 
егер тапсырманы орындағанға дейін ол басқа келіп түскен құ- 
жаттарды бірінші кезекте орындауга міндетті болып, соның себе- 
бінен жонелтушінің банктік шотында тапсырманы орындауға 
қажетті сома жоқ болса, оны акцепттеуден бас тартуға қүқылы. 
Бұл жағдайда банк жөнелтуші алдында төлем тапсырмасын 
орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.

Кейбір жағдайларда төлем тапсырмасы, атап айтқанда, валю- 
талау күні көрсетілген төлем тапсырмалары бойынша міндетте- 
мені орындау үшін төлемді жүзеге асыру мерзімі көзделуі 
мүмкін.



М ұндай төлем тапсырмасын алғаннан кейін банк жөнел- 
туш інің  банктік шотынан алдын ала акцепттеген төлем тап- 
сырмасы мөлшерінде акш а сомасын алуға құқылы. Ол мұндай 
операциялардың есебін бөлек шотта немесе бөлек жеке шоттар- 
да (субпозицияларда) жүргізу керек. Келесі қабылдауш ы банкке 
немесе бенефициар банкісіне бірінші қабылдаушы банк төлем 
тапсырмасын оларға тапсырма бойынша жүктелген міндеттерді 
орындау үш ін ж еткілікті болатындай уақытты ң ішінде жібереді.

Қабылдаушы банк акша жөнелтушінің банкі болып табылса, 
ол жөнелтуш інің қолма-қол ақша беру туралы нүсқауын орын- 
дауға міндетті. Қабылдауш ы банк нұсқауларды сол нұсқаудың 
талаптарын сақтай отырып, және, егер мұндай нұсқаудың та- 
лаптарымен оны орындаудың баска тэртібі көзделмесе, кел- 
ген нүсқауды қабылдауш ы банктін акцепттеу күнінен кейінгі 
операциялы қ күннен кешіктірмей орындайды.

Егер ақш а аудару туралы  нұскауды орындау талаптарын 
кабылдаушы банк орындай алмаса жэне олардың орындалуы 
ақш аның кешіктіріліп аударылуына немесе косымша шығын- 
дарға алып келсе, қабылдаушы банк операциялық күннің  іш інде 
бұл туралы  ж өнелтуш іге хабарлауға міндетті.

Ақша жөнелтуші қабылдаушы банкке акцепттелген төлем 
тапсырмасының сомасына төлем жасауга жэне рұқсат етілген 
төлем тапсырмасын орындаумен немесе қайтарып алумен бай- 
ланысты шығындарды олардың арасында жасалған шартқа 
сәйкес өтеуге міндетті. Төлем жасау міндсті қабылдауш ы банк 
жонелтуш інің төлем тапсырмасын орындаған кезден бастап пай- 
да болады.

Төлем қабылдауш ы банк жөнелтуш інің банктік шотын де- 
беттеген кезде ж асалған болып есептеледі, жөнелтуш інің төлем 
жасау бойынш а міндеті ол өз шотын қажетті ақша сомасымен 
камтамасыз еткен жағдайда орындалған болып саналады.

Банк ақша жөнелтуші болып табылған жағдайлар үш ін төлем 
жасаудың арнайы тэртібі карастырылған. Ол жөнелтуші ретінде 
төлем жасау процесінің соңына дейін белсенді рөл атқарады. 
Ж өнелтуші (банк) төлемдерді төмендегі жолдармен жасай алады:

—  Ж өнелтуш інің қабылдауш ының банктік ш отын несие- 
лендіру жэне оган осы операцияға қатысты тиісті құж ат көшір- 
месін жолдау;



Қабылдаушы банктегі өз корреспонденттік шотын дебет-
тсу;

—  Төлемді жөнелтушінің жэне ¥лтты к банктегі қабылдаушы 
банктің корреспонденттік шоттары арқылы жасау;

— Белгілі бір ақша аудару жүйесінің қызметтерін пайдалану 
(мүндай жагдайларда төлем ақша аудару жүйесінің ережелеріне 
сэйкес соңгы болып саналатын болады);

Өзі мен қабылдаушы банктің арасында жасалган өзара 
есепке алу мэмілесіне сэйкес олардың арасында есепкс алуды 
пайдалану.

Кейбір жағдайларда кабылдаушы банк берген төлем тап- 
сырмасы қате болып шығуы мүмкін. Бұл белгілі бір күқықтык 
салдарға алып келуі мүмкін, сондай-ақ тараптардың қүқықтары 
мен міндеттерінің үйлестірілуін аздап өзгертеді.

Заң актісінің өзінде мүндай төлем тапсырмасының қателігін 
анықтаудың критерийлері көрсетілген -  - онда жөнелтушінің 
төлем тапсырмасының реквизиттеріне сай келмейтін реквизит- 
тер болуы мүмкін. Қайталап беріліп жатқан төлем тапсырмасы 
да қате болып есептеледі (яғни екі төлемде де бір сома, толемнің 
бір негізі корсетілген).

Келеңсіз салдарға жол бермеу үшін қабылдаушы банк жө- 
нелтушінін төлем тапсырмасын орындау мақсатында берілетін 
төлем тапсырмасын жолдаған кезде жөнелтушіге оның толем 
тапсырмасының орындалғаны туралы шартта козделген тэр- 
тіппен хабарлайды.

Жонелтуші тәлем тапсырмасының орындалуының қателігін 
езі анықтауға жэне ол қате орындалған жағдайда банккс анық- 
талған қате туралы осы туралы олардың арасындағы шарт- 
пен кәзделген мерзімнен кешіктірмей хабарлауға тиіс. Қате 
төлем тапсырмасы туралы хабарламада женелтуші өзінің 
төлем тапсырмасының реквизиттерін жэне өзі анықтаған қате 
реквизиттерді көрсетеді.

Егер ол төлем тапсырмасының қате орындалғаны туралы 
қабылдаушы банкке уақытында хабарламаса, онда, егер бүл тура- 
лы ш артта көзделсе, ол қабылдаушы банк алдында қабылдаушы 
банкке қате төлем тапсырмасының орындалғанына байланысты 
келтірілген залал үшін жауапты болады. Оның жауапкерші-



лігін ің  мөлшері кате төлем тапсырмасының сомасының шең- 
берімен шектеледі.

Ж өнелтушіден төлем тапсырмасының қате оры ндалғаны тура- 
лы хабарлама алған қабылдаушы банк келесі әрекеттерді жасай 
алады:

—  Егер төлем тапсырмасының реквизиттері жөнелтуші бер- 
ген төлем тапсырмасының реквизиттерімен сәйкес болмаса, 
толем тапсырмасын тиісті бенефиңиар пайдасына жіберу немесе 
ж өнелтуш іге төлем сөмасын толықтай қайтару;

-  Сомасы жөнелтуш інің төлем тапсырмасының сомасынан 
асатын қате толем тапсырмасы бойынш а жөнелтуш іге төлем со- 
масынан асатын кате алынған соманы кайтару. Бұл жағдайда 
кабылдаушы банк даусыз тәртіппен сол соманы тек бұл туралы 
бенефиңиар мен қабылдаушы банк арасында жасалған шартпен 
көзделген бөлса ғана бенефициардан алуға құқылы.

«Егер қабылдаушы банк бенефициармен тиісті ш арт жасамаган 
бөлса, ол бенефициар банкісінен қате берілген соманың кай- 
тарылуы туралы сұрауға мэжбүр болады. Бенефициар банкісі 
ақшаны қайтарған кезде тапсырманы құрастыру барысында 
«төлемнің максаты» жөлында қате келіп түскен сөмалардың 
қайтарылатынын көрсетеді;

—  Сөмасы жөнелтуш інің төлем тапсырмасы сомасынан кем 
кате толем тапсырмасы бойынша, керісінше, жөнелтушіден ай- 
ырма сомасын даусыз тэртіппен қайтару жэне жетіспейтін со- 
маны бенефициарға аудару. Қабылдауш ы банк бұны бұл туралы 
жонелтуші мен бенефициар банкісі арасында жасалған шартпен 
козделген жағдайда жасай алады. Ж етіспеген сома қабылдаушы 
банктің бенефициар пайдасына телем тапсырмасын жазу аркылы 
аударылады.

Төлем тапсырмасында қатені жөнелтуші жіберген жағдайда 
қабылдаушы банк орындалган төлем тапсырмасы бойынша жа- 
уапты болмайды. Төлем тапсырмасының дұрыс орындалғанын 
анықтауда кабылдаушы банктің м індеттерінің мазмұнына әсер 
ететін кейбір арнайы ережелер белгіленген.

Олар толем міндеттемесінің тиісті субъект алды нда орын- 
далғанын бакылауға қатысты. Ж өнелтуш інің төлем тапсырма- 
сын орындаған кезде кабылдаушы банк делдал банктің немесе



бенефициар банкісінің бірыңғайландырылған дербес кодтарын 
тексереді. Ол үшін міндетті түрде төлем қүжаттарында көрсе- 
тілген банктердің бірыңғайландырылған дербес кодтары алына- 
ды.

Яғни, банктің міндет геріне банктің аталуының оның төлем 
тапсырмасында көрсетілген банктік бірңғайландырылған ко- 
дына сәйкестігін анықтау кірмейді. Тек қана қабылдаушы банк- 
ке жөнелтуші төлем тапсырмасы орындалғанға дейін банктің 
аталуының банктік бірыңгайландырылған көдына сәйкессіздігі 
туралы хабарлаған жағдайда төлем тапсырмасы орындалмай-ақ 
жөнелтушіге қайтарылу керек.

Бенефициар банкісі төлем тапсырмасын акцепттеу кезінде 
бенефиңиар пайдасына төлем тапсырмасына корсетілген сома 
мөлшеріндегі ақшаны кабылдайды. Бенефициар банкісі озі ак- 
цепттеген толем тапсырмасында корсетілген валю талау күні 
төлем жасайды, ал егер ол корсетілмеген болса, толем акцепттеу 
күні жасалады.

Ақша бенефициардың пайдасына акцепттелген толем тап- 
сырмасына сәйкес қабылданған кезде бенефициар банкісі 
оған бүл туралы  төлем жасалған күннен кейінгі операциялық 
күннен кешіктірмей хабарлау керек. Банк бенефициарға хабар- 
ламаны оған оның банкік шотының үзіндісінің көшірмесін жэне 
төлем тапсырмасын белгіленген нысандағы бланкілермен қағаз 
тасымалдағыштарда, немесе шар гтың талаптарына сэйкес элек- 
тронды түрде жеткізе алады. Банктің осы міндетті орындама- 
ғаны үшін жауапкершілік бенефициар мен банк арасындағы 
шартпен көзделу керек.

Бенефициар банкісінің бенефициар алдындағы міндетте- 
мелері ақша аударымы аяқталғаннан кейін орындалған болып 
есептеледі. Бенефициар банкісінің акцепттеуден бас тартуының 
жэне гөлемді бенефициар пайдасына орындауын кешіктіруінің 
ерекше негізі оның пайдасына аударылған ақшаның заңсыз 
алынғандыгы туралы банк дәлелдеген фактілер болып табы- 
лады. Егер мүндай фактілер расталмаса, бенефициарға ақшаны 
кешіктіріп аударғаны үшін өсімпұл төлену керек.

Ал егер аталған фактілер расталса (төлеуші рұқсат етпеген 
толем тапсырмасы анықталса), банктің бенефициар иайдасы-



на ақш а қабылдау міндеті жойылады. Бұл жағдайда егер төлем 
тапсырмасын акцепттеуден бас тартылса, бенефициар банкісі 
жөнелтуш інің банкісіне бұл туралы  хабарламаның себебін 
көрсете отырып, алған күннен кейінгі 3 жүмыс күнінің  ішіндс 
банкке жіберуге тиіс.

Дебеттік аударымдар (төлемдер) Қазақстан Республикасында 
чектерді, төлем талап-тапсырмаларын, инкассолық өкімдерді, 
вексельдерді пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Олардың 
негізгі ерекшелігі аталган тәсілдермен төлем жасау жэне ақша 
аудару бенефициар төлеуге беретін төлем қүж атының негізінде 
жүзеге асырылады. Ягни, ақш а аудару кезінде төлеуш інің қа- 
лауы эрдайым есепке алы на бермейді. Бүл бенефициар мен тө- 
леуш інің арасында белгіл бір, бүрын пайда болған, төлеуш інің 
міндетінің туындауына себеп болатын қатынастар болуы 
мүмкін.

Дебеттік аударымдарға (төлемдерге) қатысты ж алпы  ере- 
желер көзделген.

Төлем талап-тапсырмасы немесе инкассолык өкім негізінде 
төлем алу үшін бастамаш ы оларды бенефициардың немесе ақша 
аударушының банкісіне үсынуға қүқылы. Аударымның жа- 
салуын қалаган түлға (оның іш інде бенефициар) бенефициар 
банкісімен жасалған шартқа сэйкес, оған аталган қүжаттарды 
жіберген кезде бүл банкке қүжат бойынша ақша алуга жэне оны- 
мен байланысты баска да операцияларды жасауға уэкілдік бе- 
реді. Инкассолайтын банктің (толеуші банктің) инкассоға төлем 
талап-тапсырмасын немесе инкассолык окімді алуы на байланы- 
сты міндеттемелері бенефициармен жасалган ш арттың немесе 
заң актілері нормаларының негізінде пайда болуы мүмкін. Инкас- 
солайтын банктің міндеттемесінің мазмүнына келесі м індеттер 
жатады:

—  Төлем талап-тапсырмасы немесе инкассолық окім келіп 
түскеннен кейін тисті банкке төлеуге немесе акцепттеуге жіберу;

—  Бастамашыга, оның іш інде бенефициарға акцепттеуден не- 
месе төлеуден бас тартылғаны, төлем талап-тапсырмасының не- 
месе инкассолық өкімнің оларды жонелтуш іге қайтарылганы ту- 
ралы хабарлама беру;



- Егер төлем талап-тапсырмасы немесе инкассолык өкім 
жогалса, онда бастамашының, оның ішінде бенефиңиардың ха- 
барламасы бойынша.

Егер инкассолайтын банк өзінің мойнына аталган міндет- 
темелерді алса, ол содан шығатын әрекеттерді бастамашыдан 
талап-тапсырманы немесе инкассолык өкімді алған күннен 
кейінгі операциялык күннің ішінде орындауға тиіс. Инкассолай- 
тын банк инкассоға төлем талап-тапсырмасын дэл сол сияқты ин- 
кассолайтын банктің операциялық күнінің ішінде кабылдайды. 
Қүжат қабылдау кезінде реестрдің барлық көшірмелерінде 
олардың келіп түсу күні мен уақыты қойылады. Ақша жөнелту- 
шінің банкі төлем талап-тапсырмасын немесе инкассолық өкімді 
алған күні мен уақыты туралы белғісін қүжаттардың озіне 
қояды.

Төяем талап-тапсырмалармен есеп айырысу. Төлем талап- 
тапсырмасы бүл акша жонелтушінің банкісі жөнелтушінің та- 
лабында корсетілген ақша сомасын сол талапты растайтын 
қүжаттарды тіркей отырып жэне солардың негізінде төлеу ту- 
ралы талабын орындау үшін төлем жасау тәсілі. Келтірілген 
анықтамадан «жөнелтуші» үғымының ауқымды және төлемнің 
төленуіне бастамашы болатын немесе өзі ақиіа толейтін кез- 
келген түлга болып табылатындыгын керіп отырмыз.

Ж огарыда айтылғандай, бенефициар төлем талап-тапсырма- 
ларын өзі қьтзметін пайдаланып отырған банкке немесе тікелей 
ақша жонелтушінің банкісіне беруге күқылы. Толем талап тап- 
сырмаларын белгіленген нысандағы бланкілермен жіберу талап 
етіледі. Егер бір емес, бірнеше толем талап-тапсырма беріліп 
жатса, онда олармен бірге белгіленген нысандағы бланкілермен 
төлем талап-тапсырмалар реестрі қоса беріледі.

Толем талап-тапсырмасын реестрмен бірге берген кез- 
де бенефициар-банк бенефициардың барлық реквизиттерінің 
толтырылуының толықтығын тексереді де, содан кейін төлем 
талап-тапсырмасын ақша жөнелтушінің банкісіне жолдайды. 
Еғер бенефициар мен ақша жөнелтуші бір банктің қызметін пай- 
даланса немесе төлеуге арналган қүжат тікелей жөнелтушінің 
банкісіне жіберілсе, онда төлем талап-тапсырмасымен бірге 
жолдама беру қажет етілмейді.



Бұл төлеу тәсілінде құжаттардың жарамдылық мерзімі жо- 
ғарыда көрсетілген төлсм тапсырмаларының жарамдылык 
мерзімінен айрықша. Төлем талап-тапсырмасының өзі де, реестр 
де оларды көрсетілген толтыру мерзімінен бастап 30 календар- 
лы қ күннің ішінде берілуі мүмкін. Егер кұжаттар бенефиңиар 
банкісіне берілетін болса (реестр де, төлем талап-тапсырмасы 
да берілуі ксрек) төлем талап-тапсырмасы мен реестрдің толты- 
рылған күндері бірдей болуға тиіс.

Ақша жонелтушінің немесе қабылдаушы банктің акшасы жоқ 
немесе жеткіліксіз болған жағдайда аталган күжаттарды сактау 
мерзімі олардың әрекет ету мерзімдерін тоқтатады. Бұл жағдайда 
кабылдаушьі банктің сақтауға, ақш а жөнелтуш інің акңепттеуін 
қажет етпейтін төлем талап-тапсырмаларын қоспағанда, басқа 
тек акша жөнелтуші акңепттеген төлем талап-тапсырмаларын 
қабылдауға міндетті екендігін ескеру керек.

Ақша жөнелтуші акцепттеген жағдайда толем талап-тап- 
сырмасын ақша жөнелтушінің банкісі орындайды. Бұл ереже 
төлемнің негізі мен сомасын ақша жөнелтуші алдын ала мойын- 
дайтын жагдайларга қатысты колданылмайды. Атап айтқанда, 
карыздың сомасы толыктай немесе іш інара мойындалган ша- 
гы мга жазбаша жауап, кепілдік, сондай-ак баска да осы сияқты 
кұж аттар (Қазақстан Республикасы аумагында төлем құжат- 
тарын пайдалану жәнеқолма-қолсыз төлемдер мен ақша аударым- 
дарын жүзеі е асыру ережелерінің 100 т.).

Төлем талап-тапсырмасының акңепті немесе оны акцеп- 
ттеуден бас тарту қажет болған жағдайларда ол осындай құжат 
келіп түскен күннен кейінгі 3 жүмыс күні ішінде жүзеге асы- 
ры лу керек. Заң актілері (акцепттеу кезінде) төлеуш іге белсенді 
эрекет жасау міндетін жүктейді. Ол акцепттеуден кейін қыз- 
метін пайдаланатын банкісіне акцепттелгені туралы белгі 
койылган төлем талап-тапсырмасының бір данасын жолдауға 
міндетті.

Ақш а жонелтуші банкісі жоғарыда аталган талаптарды ес- 
кере отырып ақша жөнелтушінің шотын дебеттеу арқылы ак- 
цепттейді. Төлем талап тапсырмасын орындау үшін бенефициар 
шоты немесе бенефициар-банкінің корреспонденттік шоты олар- 
ға бенефициар пайдасына ақша аудару мақсатымен кредиттеледі.



Аталған әрекеттердің жасалуы есеп айырысулардың осы тэ- 
сілмен аякталғанын білдіреді.

Ж өнелтушінің банкісі төмендегі жағдайларда өз міндеттерін 
тиісінше орындамаған болып есептеліп, жауапкершілікке тар- 
тылады:

—  Ақша жөнелтушіге акцепттеу жэне толеу үшін толем талап- 
тапсырмасын кешіктіріп берсе;

Жөнелтуші акцепттеген, оның ішінде жөнелтушінің бан- 
кте нақты толем талап-тапсырмасы бойынша төлем жасау 
үшін ақшасы жеткілікті болған жағдайда ақша жонелтушінің 
акцепттеуін талап етпейтін төлем талап-тапсырмасын кешіктіріп 
төлесе немесе төлемесе.

Чектермен есеп айырысу. Қазақстан Республикасының «Акша 
төлемі мен аударымы туралы» Заңының 9 бабына сэйкес чек беру 

төлемді жүзеге асыру тэсілі, бүл өрайда төлем чек берушінің 
чек үстаушыға аттас төлем қүжатын беруі арқылы жасалады. 
Заңның келтірілген бабының анықтамасына сүйенсек, чек екі 
мағыналық үғымда қолданылады деген корытындыға келеміз: 1) 
төлеу тэсілі; 2) толем кұжаты. Сөнымен бірғе, толеу тэсілі «чек 
беру» -  әрекет, ал «чектің» өзі аталған заңның баска норма- 
сының түжырымдамасына сәйкес төлем құжаты, яғни төлемдер 
қүралы болып табылады деуге болады.

Чек —  бұл чек беруші мен алушы банк арасындағы шартқа 
негізделген, ішіндс чек берушінің алушы банкке корсетілген 
ақша сомасын чек ұстаушыға төлеуі туралы жазбаша бұйрығы 
бар толем құжаты. Осылайша, чектер арқылы құқықтық катынас- 
тармен байланысты кұкыктық қатынасқа үш субъект қатысады, 
чек ұстаушының пайдасына ақша төлеуге міндетті борышкер 
ретіндс қабылдаушы банк қатысады. Бұл жағдайда чек ұстаушы 
пайдасына шарт жасалған үшінші түлға болып есептеледі. Чек 
беруші - -  азаматтық-кұқықтық есептік міндеттеме бойынша 
бірінші қарыз беруші. Егер ол чекті өз атына жазған болса, ол со- 
нымен бірге чек ұстаушы болып та табылады.

Қазақстан Республикасы аумағында чектер Қазақстан Рес- 
публикасының үлтты к валютасы —  казақстандық теңгемен жа- 
зылып беріледі. Шетел валютасында чектер валю талық реттеу 
туралы заңнамада қарастырылған жағдайларда ғана жазылып 
беріледі.



Чектердің тұракты ақшалай айналым жағдайларында кең 
таралған төлем құжаттары болып табылатындығына карамастан, 
банктің чектерді төлемелеу тәуекелі толыктай жэне түгелдей чек 
беруш інің өзіне жүктеледі. Чектің берілуі акшалай міндеттеменің 
өзінің орындалғанын білдірмейді. Ақш алай міндеттеме міндет- 
темені орындау үшін жазып берілген чек бойынша ақш а іс жү- 
зінде алынған кезде орындалған болып есептеледі.

Чек беруші мен банктің чектерді пайдаланумен байланысты 
кұқықтары мен міндеттері чек беруші мен банктің арасында 
жасалған чектерді пайдалану туралы  шарттың негізінде пай- 
да болады. Қазақстан Республикасы аумағында чек пайдалану 
ережелерінің 15 т. мағынасы бойынша чек пайдалану туралы 
шарт жазбаша түрде жасалу керек.

Заң актілерінде мұндай ш арттың болуы мүмкін тұтыну- 
ш ы лык сипаты ескерілген. Сол себептен банктер чек пайдала- 
ну туралы  шарт жасаспас бүрын клиенттің чектермен операңия 
жүргізу бойынша кызмет көрсетулердің бағалар прейскуранты, 
сөндай-ақ чек пайдалану туралы шарттың міндетті талаптары ту- 
ралы ақпарат алу қүкығын қамтамасыз ету керек.

Чек пайдалану туралы  шартқа заң актілерінде көзделген мін- 
детті талаптар енгізілу керек. Оларға мыналар жатады:

1) Чек кітапшасындағы бланкілер санына жэне көрғау 
дәрежесінің ең төменгі санына қойылатын талаптар (олардың 
саны бесеуден төмен болмау керек)1;

2) Чектерді дұрыс жазып беру талаптары. Олар төмендегі- 
лерді камтиды:

—  Чек бланкілері нөмірлерінің реттілігін сақтау, чек сөмасын 
санмен жэне жазбаша түрде керсету;

—  «төлеңіз» сөздерінен кейінгі бағанда атына чек жазылып 
жатқан тұлағы нң тегін, атын жэне әкесінің атын немесе аталуын 
көрсету;

— Чектің жазылып берілген күнін қою (күні мен жылы —  сан- 
мен, айы —  әріппен);

1 Бұл талап банктің чек берушіге кажетті тапаптарға сәйкес чек кітапшасын 
беру бойынша міндетін білдіреді. Сонымен катар чек пайдалану туралы шарттың 
калған міндетгі талаптарынан тараптардың тиісті кұкыктары мен міндеттері ту- 
ындайды.



-  Чек берушінің қолын қою (заңды тұлға болса —  мөрін 
басу);

—  Чектің түбіртегінде операңия жасалғанға дейін қалған со- 
маны, чектің сомасын жэне чек кітапшасы бойынша жаңа қал- 
дықты көрсету;

3) Чек берушінің банкісі мен чек берушінің арасында чектер- 
мен операция жүргізу кезінде өзара төлем жасау тэртібі;

4) Чек кітапшасының жарамдылық мерзімі;
5) Чек берушінің чектердің қолданылмаған бланкілерінің 

бақылануын қамтамасыз ету тэртібі;
6) Чек беруші банкісінің төленген чектердің есебін жүргізу 

тэртібі;
7) Чек берушінің чек беруші банкісіне үрланған немесе 

жойылған чектер, чек кітапшалары, чекке қол қою уэкілдігі 
берілген түлғалар қүрамының өзгеруі (заңды түлгалар үшін) ту- 
ралы хабарлама беру процедурасы;

8) Чек берушіге оған қызмет көрсетуші банктің чекті төлеу- 
ден бас тартуы, сондай-ақ ақаулар мен қолдан жасалған чектер 
туралы хабарлама беру тэртібі;

9) Чек берушінін чектермен операция жүргізгені үшін чек 
беруші банкісінің қызметтерінің ақысын төлеу;

10) Чек берушінің банкке колданылмаған чек бланкілерін 
қайтару тэртібі;

11) Тараптардың жауапкершілігі жэне чек беруші мен чек 
беруші банкісінің арасындағы қатынастарда шағымдану тэртібі.

Чек пайдалану туралы шартта тараптардың келісіміне не- 
гізделетін басқа да (міндетті емес) талаптар көзделуі мүмкін.

Чек беруші біркатар жагдайларда чек бойынша төлемді 
қамтамасыз ету үшін банкке алдын ала депозит салуға міндетті. 
Осындай жолмен берілген чек жабылған чек болып аталады. 
Егер чек депозитпен камтамасыз етілмесе, ол жабылмаған чек 
болып есептеледі. Чектсрмен есеп айырысуды реттейтін заң- 
нама нормаларының магынасы бойынша, жабылмаған чектерді 
беру мүмкіндігі чек пайдалану туралы шартпен көзделу керек.

Ж абылған жэне жабылмаған чектерді берумен байланысты 
міндеттемелер қосымша (акцессорлық) міндеттемелердің пайда 
болуына себеп болуы мүмкін. Атап айтканда, банк жабылмаған



немесе жабылған чектерге катысты төлем бойынша өзі кспілдік 
бере алады.

Чек берушінің банкісі чектерді төлеуге қабылдап, оларды 
ш арттың талаптарына жоне заң актілерінің нормаларына сәйкес 
төлеуге міндетті. Банктен чекте көрсетілген сомада төлемді 
(ақшалай талап) талап ету құкығы чек беруш іде болады.

Чектермен есеп айырысуларды толы к қамтамасыз ету үшін 
чек берушінін банкісі де баска банктермен —  чек үстауш ылар- 
ды ң банкілерімен чектерді кабылдау жоне төлеу туралы  шарт- 
тар жасасу керек.

Егер банк чектерді төлеуден бас тартса, оның бүл әрекеті 
дәлелді болу керек. Казакстан Республикасы аумагында чектерді 
пайдалану ережелерінің 30 тармагында чектерді қабылдаудан 
жэне төлеуден бас тарту негіздерінің тізім і келтірілген. Егер жаз- 
балы түрде көрсетілген сома санмен корсетілген сомаға сэйкес 
келмесе, чектің эрекет ету мерзімі өтіп кетсе, чекте түзетулер 
мен тазартылган жерлер бар болса жэне т.б. жагдайларда банк 
чектерді қабылдаудан жэне төлеудсн бас тарта алады. Тезникалық 
сипаттағы себептерден басқа, қабылдау мен бас тарту үшін 
негіз ретінде жабу (жабылған чектер бойынша сомасының 
жеткіліксіздігі, несие сомасының арты к болуы (жабылмаған чек- 
тер бойынша) немесе кепілдік сомасының артық болуы (кепілді 
чектер бойынша) алы нуы  мүмкін.

Қазакстан Республикасы аумағында чектерді пайдалану ере- 
желерінің 30 т. көзделген чектерді кабылдау мен төлеуден бас 
тарту негіздерінің тізімі элі де толы қ емес жэне банк пен чек 
берушінің арасында жасалатын шармен толы қты рылуы  мүмкін.

Инкассолың өкімдер негізіндегі төлемдер. Инкассолық өкім
—  бүл ақша жөнелтушінің банктік шотынан оның келісімінсіз 
ақша алу үшін қолданылатын қүжат болып табылады. Қолма- 
қолсыз есеп айырысу туралы  бүрын әрекет еткен уақытш а ере- 
жеде ақшаның акцептсіз алы нуы ның ауқымды негіздер тізімі 
енгізілген болатын.

Қүқықтық реформаның екінші кезеңі бағдарламасының қа- 
былдануына байланысты түбегейлі проблемалардың бірі 1991 
жылдан 1999 жылға дейінгі аралы қта өткізілген нарықтық 
өзгерістер кезеңінде бекітілген менш ік қатынастарынын нақты 
қорғалуын қамтамасыз ету болды.



Аталған бағыттағы шаралардың бірі соттык. емес орғандар- 
дың, атап айтканда, терғеу, салық, кеден жэне басқа да орган- 
дардың шешімі бойынша белгілі бір акша сомаларын өндіріп 
алу мүмкіндіғін көздеді.

Сондыктан Қазақстан Республикасының 2000 жылдың 29 
наурызындағы «Қазақстан Республикасының банктік қүпия 
мэселелері жөніндегі кейбір заң актілеріне озгертулер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Заңының редакңиясындағы 
Қазақстан Республикасының «Ақша төлемі мен аударымы ту- 
ралы» Заңының 15 бабының нормасы өте орынды болып табы- 
лады. Қазір ол жөнелтушінің келісімінсіз соттардың шешімдері, 
үкімдері, анықтамалары жэне қаулылары негізінде берілетін 
аткару парақтарының немесе бүйрықтарының не ақша өндіріп 
алу туралы сот бүйрығының негізінде акша алу мүмкіндігін 
көздейді.

Осыған байланысты Қазақстан Республикасы аумағында 
төлем қүжаттарын пайдалану жэне ақша төлемі мен аударымда- 
рын жүзеге асыру ережелерінің қағидалары келтірілген заң нор- 
масына қайша келеді дегіміз келіп отыр. Аталған ережелердің 
39 тармағында ақша жөнелтушінің шотынан ақшаны ақша 
жөнелтушінің келісімінсіз алу үшін қолданылатын төлем қү- 
жаттарының бірі салық қызметі мен кеден органдарының 
инкассолық өкімі болып табылады делінген.

Аталған гөлем тэсідерінде азаматтык қүқықтың диспозитивті 
ережелері қолданылмағандықтан, ол жария-күқықтық төлем бо- 
лыгі корінуі мүмкін. Кейбір жағдайларда инкассолық өкімдер 
бойынша төлемдер, мысалы, экімшілік айыппүлдар, қылмыстық- 
қүқытқы санкңиялар ретіндегі айыппүлдар, шынымен де жария 
қүқықтық қатынастармен анықталған. Алайда осы мэжбүрлеу 
шараларымен көбінесе азаматтық-қүқықтық міндеттемелердің 
де орындалуы қамтамасыз етілетіндігін ескеру керек, яғни 
инкассолық окімдер негізіндегі есеп айырысулар өздерінің аза- 
маттық-қүқыктық міндеттемелерді ерекше (айрықша) тэртіппен 
орындау сипатынан айырылмайды.

Сонымен бірге мэселенің мэні толықтай жэне түгелдей мү- 
нымен шектелмейді. Өйткені, аталған инкассолық есеп айыры- 
суларда банктің ақшаны тиісінше аударылуын қамтамасыз етуге



катысты міндеттері сакталады. Ол міндеттер, егер төлемдердің 
еріксіз сипаты жэне баска да ерекшеліктері есепке алынбаса, 
есептік міндеттемелерді орындаудың жалпы ережелеріне сэйкес 
оры ндалуга тиіс.

Ақш аны өндіріп алу үшін өндіріп алуш ы  ақша жөнелтушінің 
банкісіне немесе борышкерге қызмет корсететін филиалға оның 
талаптарыны ң негізділігін растайтын соттардың шешімдері, 
үкімдері, анықтамалары жэне қаулылары бойынша берілетін 
атқару парақтарының немесе бүйрықтарының не ақша өндіріп 
алу туралы  сот бүйрықтарының түпнүсқаларын немесе соттың 
мөрімен куэландырылган көшірмелерін қоса тіркеп инкассолық 
өкім беруге тиіс.

Инкассолық өкімде жөнелтушінің банктік шотынан оның 
келісімінсіз ақша алу (өндіріп алу) қүқығы н карастыратын заң 
актісіне (күні мен нөміріне) сілтеме жасай отырып, толемнің 
мақсаты көрсетіледі. Инкассолық өкімнің сомасы атқару қүжа- 
ты нда корсетілген сомамен бірдей болу керск.

Ж онелтуш інің банктік шотынан оның келісімінсіз ақша 
алуға күжаттар ақша жөнелтушінің банкісіне заң актілерімен 
белгіленген ескіру мерзімі шегінде беріледі. Аткару қүжаттарын 
беру мерзімінің аяқталғалы жатқаны банктің инкассолық өкім- 
дерді акцепттеуден бас тартуга негіз болып табылады.

Ақш а алудың уақытш а токтатылуы немесе мүлде тоқтаты- 
луы төмендегі жағдайларда ғана жүзеге асырылады:

1) Бүған дейін акш а алу туралы шешім шыгарған органның 
(яғни соттың) шешімі бойынша;

2) Қ үқы қ қоргау органдарының қы лмы сты к істің қозға- 
луы на байланысты ақша алуды тоқтата тұру туралы қаулы- 
лары бойынша;

3) Бенефициардың жазбаша өкімінің негізінде;
4) Қазақстан Республикасының заң актілерімен карастыры- 

латын басқа да жағдайларда.
Өндіріп алудың, сондай-ақ қаражаттарды ақша жонелтушінің 

келісімінсіз есептен шығару негізіне сілтеменің дұрыстығы 
үшін жауапкерш ілік өндіріп алуш ы ға жүктеледі. Банктер ақша 
жөнелтушілердің банктік шоттарынан каражаттарын олардың 
келісімінсіз есептен ш ығаруға қарсылыктарын түбегейлі қарау 
керек.



Вексельдермен ж асалатын толемдер. Вексельдердің тари- 
хы ертеден басталған. Вексельдік айналымның іздсрі кұкыктық 
жүйелері эртүрлі болған бүрынғы бірқатар мемлекеттерде бай- 
қалған. Қазақстанның аумағында вексель бүрын да кеңінен 
колданылған1, алайда кеңестік азаматтық кұқықтың заңды күші 
болған кезеңде вексельдік айналым өзінің колданылу аясын күрт 
азайтты.

Нарықтык катынастарға кошкеннен кейін аталған нарықгық 
кұралдың маңызы жоғарылады. Қазір вексельдің тэуелсіздік жыл- 
дары ішінде колданылғаны вексельдік айналымнын заңнамалық 
рсттелуін түзетумен байланысты белғілі бір кезеңдерді бастан 
кешірді

Қазақстан Республикасының кайта қабылданған Азаматтық 
кодексінің алғашқы редакңиясында (Ж алпы бөлімінде) век- 
сель бағалы кағаз ретінде қарастырылған. Бүгінгі күні вексель 
біржакты сөзсіз ақшалай міндеттемесі бар қатаң белгіленген 
нысандағы төлсм құжаты ретінде анықталады. вексельдің 
төлемдік қызметін ескере отырып, вексельге қамтамасыз етуші 
де, несиелік те функңияның тэн екендігін ұмытпау керек.

Вексельдердің төлеу тэсілі ретінде қолданылуы арнайы 
заңмен реттеледі. Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының 1997 
жылдың 28 сәуіріндегі «Қазақстан Республикасындағы вексель 
айналысы туралы» Заңы әрекет етсді. Ол Қазакстан Республи- 
касы аумағында жай жэне аудармалы вексельдерді толем жэне 
несиелендіру кұралы ретінде пайдалану негіздерін белгілейді.

Заңды жэне жеке тұлгалар өзара есеп айырысуларда теңгемен 
өрнектелген вексельдерді шектеусіз пайдалануға қүқылы. 
Олардың есеп айырысуларда қолданылуы тікелей тиісті шарт- 
та көзделуге жэне вексельдік айналымды реттейтін заңнамаға 
қайшы келмеуге тиіс. Вексель беру ретінде толем бойынша 
қарыз рэсімделуі (белгілі бір мерзімге кейінге калдырылуы) 
мүмкін.

Вексельдермен есеп айырысулар Қазакстан Республика- 
сы Үлттық банкісімен белгілеген тэртіппен есептеу кеңселері 
аркылы жүзеге асырылуы мүмкін. Есептеу кеңселерінің вексе-

1 Лубягина Д.В. Гражданско-правовое регулирование вексельного обращения в 
Республике Казахстан.- Ллматы, «Жеті жарғы», 1999 1-38 б.



льдерді индоссамент бойынш а гөлем мерзімі кслгенге дейін 
вексель берушіге вексельдік соманы төлей отырып кабылдауын 
вексельдер есебі деп атайды. Есептеу кенсесі вексельдік сома- 
дан өзі өз бетінше белгілейтін дисконт сомасын ұстап калуга 
құқылы.

Ұлттық банк вексельдердің қайталама есебін жүргізеді. Қайта 
есептеу деп Қазакстан Республикасы ¥лтты қ банкісінің есептеу 
кеңсесінен озі есептеген вексельдерді вексельдік соманы төлей 
отырып жэне дисконтты үстап қалып төлеу мерзіміне дейін ин- 
доссамент бойынша қабылдауын айтады. Вексельдердің есебін 
жүргізу сияқты, оларды қайта есептеу тэртібі Қазақстан Респу- 
бликасы ¥лтты қ банкінің номативтік кұқықтык актілермен 
белгіленеді.

Вексельдермен есеп айырысу кезінде коммерциялық аудар- 
малы вексель жэне жай вексель қолданылады (Қазақстан Рес- 
публикасының «Вексель айналысы туралы » Заңының 78 б. 1 т.—  
вексель).

Аударым векселі (тратта) —  бүл вексель берушінің (трас- 
санттың) үшінші түлгага (трассатқа) бірінші вексель ұстаушы- 
ның (ремитенттің) немесе оның бұйрыгы бойынша алдагы  бел- 
гілі бір уақытта не ұсынуы бойынша төлейтін вексельде көрсе- 
тілген ақша сомасының еш нэрсеге негізделмеген ұсынысы 
(бұйрыгы) бар вексель.

Аударым векселі қатынастары кезінде үшінші түлга алдын- 
дагы ақшалай міндеттеменің бар екендігі ескере отырып, вексель 
ұстаушы үшінші түлгаға озінің вексель ұстаушы —  кредито- 
рының (ремитенттің) пайдасына вексель бойынша төлем жасау 
туралы өкім береді. Кейіннен, егер вексель ұстаушы вексельді 
иелігінен айырса, онда ремитенттің құқығы басқа кез-келген 
тұлғаға ауысады. Ягни, вексельді айналым құралы ретінде 
пайдаланудың маңызды тұстарының бірі вексель беру бойынша 
мәміленің абстрактілі сипаты болып табылады.

Аударым векселі вексель ұстаушының бұйрыгы бойын- 
ша төленуге тиіс вексель ретінде берілуі мүмкін. Ол вексель 
берушінің өзіне беріле алады. Аударым векселінде берілген кез- 
де немесе берілгеннен кейін белгілі бір уақытта телеу көзделуі 
мүмкін.



Жай вексель соло-вексель деп аталады, яғни вексель беру- 
шінің вексель ұстаушыға талап ету бойынша немесе алдағы 
белгілі бір уакытта төлейтін вексельде көрсетілген акша 
сомасының ешнэрсеге негізделмеген міндеттемесі жазылған век- 
сель болып табылады.

Жай вексель аударым векселінен вексельді төлеу бойын- 
ша міндеттің вексель берушіғе жүктелетінімен, ал оның ал- 
дында карыз беруші болып бірінші вексель үстаушының 
табылатындығымен ерекшеленеді. Оның үстіне, қарыз берушінің 
жай вексельдің негізінде пайда болған вексельдік міндеттеме 
бойынша қүқықтары жалпы талапты беру тәртібімен ғана ауы- 
сады. Аталған себептердің салдарынан жай вексель «борыштық 
тілхатқа» барынша үқсастырылған жэне әмбебап есеп айырысу- 
лар қүралы ретінде мағынасын жояды.

Вексельдің екі түрі де коммерңиялық (тауарлық), яғни сатып 
алу-сату мәмілесінің негізінде берілген вексель ретінде рэсім- 
делуі мүмкін. Бүл жағдайда вексель дэстүрлі тауарлар үшін 
ақшалай ақының орнына қолданылады.

Вексель банктік қызметтегі төлем қүралы ретінде колда- 
ныла алады. Атап айтканда, несиелер бойынша қарыздарды 
рәсімдеу үшін банк екінші банкке қарды векселін беруі мүмкін. 
Көбінесе вексельдік міндеттеменің мазмүны вексельге қойы- 
латын міндегті талаптармен анықталады.

Қазақстан Республикасының «Вексель айналысы туралы» 
Заңының 1 тарауы «Аударым векселін жасау жэне оның нысаны 
туралы» деп аталады. Аталған заңның 1 бабына сәйкес аударым 
векселінде мыналар болуға тиіс:

1) қүжат мэтінінің өзіне енгізілген жэне осы қүжат жасалған 
тілде айтылған «вексель» атауы;

2) белгілі бір ақша сомасын төлеуге ешқандай шарт қойыл- 
маған бүйрық;

3) төлем төлеуге тиіс түлғаның (төлеушінің) атауы;
4) толем мерзімін көрсету;
5) төлем жасалуға тиіс орынды көрсету;
6) кімге немесе кімнің бүйрығымен төлем төленуге тиіс 

түлғаның атауы;
7) вексель жасалатын уақыт пен орынды корсету;



8) вексель беретін тұлғаның (вексель берушінің) колы.
Мэніне қарай кейбір пункттер алынып тасталса, жай вексе- 

льдің нысаны аударым векселі нысанына ұқсас болады. Со- 
нымен қатар онда мэтіннің өзіне енгізілген және құж атты ң озі 
жасалған тілде жазылған «вексель» атауы болу керек. Толеу ту- 
ралы бұйрыктың орнына жай вексельде вексель беруш інің озінің 
белгілі бір ақша сомасын төлейтіні туралы серті болады.

Ж ай вексельде толеу мерзімінің де көрсетілуі маңызды. 
Төлем жасалатын жер және төлемнің кімге немесе кімнің бұйры- 
ғымен жасалатыны, сондай-ақ вексель жасаудың күні мен орны 
корсетілу керек. Жай вексельге де вексель берген тұлға қол 
қояды.

Егер кұж атта аталған белгілемелерді біреуі жоқ болса, оның 
жай вексель күш і болмайды. Бұған кейбір жағдайлар жатпайды. 
М ысалы, егер құж атта толеу мерзімі көрсетілмесе, оның жай век- 
сель ретіндегі күші жойылмай, берілген кезде гәленуге тиіс век- 
сель ретінде қарастырылады.

Егер қандай да бір баска ерекше (арнайы) нүсқау берілмесе, 
құжатты жасау орны төлеу орны жэне сонымен бірге вексель 
берушінің тұрғы лы қты  жері болып есептеледі. Ж ай вексельдің 
жасалу орны да көрсетілмесе, оған вексель беруш інің ата- 
луының жанында белгіленген орында қол койылған болып сана- 
лады.

Вексельдік міндеттеме вексель беруші тиісті тәртіппен 
рэсімдеген вексельді берген кезден бастап пайда болады. Вексель 
айналысы туралы  заң актілерінде вексельдік міндеттемелерді 
регламенттейтін азаматтық-кұқықтық нормалар мен салы қ заң- 
намасы нормаларының белгілі бір арақатынасы көзделген.

Егер вексельдерге қатысты елтаңбалық алым төленбесе, онда 
вексельден туындайтын кұкықтарды жүзеге асыру елтаңбалық 
алым төленгенге дейін уақытш а тоқтатылады. М ұндай амал 
1930 жылдың 7 маусымындағы Женева Конвенңиясының «Ауда- 
рым және жай вексельдерге қатысты елтаңбалық алым туралы» 
ережелеріне тоықтай сай келеді (аталған конвенцияның 1 б. 2 б.).

Заң актілерінде аударым вексельдерінен туы ндайты н мін- 
деттеменің мазмұнына койылатын тікелей талаптар қарасты- 
рылған (жай вексельге катысты аударым вексельдері туралы.



егер олар жай вексельдің түп негізіне сәйкес келмей қалмаса — 
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы 
вексель айналысы туралы» Заңының 76 б., кейбір ережелер қол- 
данылады).

М үндай талаптардың бірі вексель айналысын орындау орны- 
на қатысты талаптар болып табылады. Әдетте, аударым векселі 
үшінші тұлғаның тұрғылыкты жерінде немесе төлеушінің тұр- 
ғылықты жері орналасқан жерде төленуге тиіс. Вексельдің 
міндеттемені нақты орындау орны вексельдің өзінде көрсетіл- 
ген төлем жасау орнының жағдайларына байланысты болады.

Берілген кезде немесе берілгеннен кейін белгілі бір уақытта 
төленуге тиіс аударым векселінде вексель беруші вексель сома- 
сына пайыздардың есептелетіні туралы шарт қоюы мүмкін. Басқа 
кез-келген аударым векселінде мұндай шарт жазылмаған болып 
есептеледі. Егер белгілі бір күні көрсетілмесе, пайыздар вексель 
жасалған күннен бастап есептеледі.

Вексельдік міндеттемеге катысты оның мазмүнын түсінді- 
рудің арнайы ережелері белгіленеді.

Мысалы, вексель сомасының сандык жэне эріптік (жазбалы) 
белгілемелерінде қарама-қайшылықтар болуы мүмкін. Көбінесе 
мұндай қарама-қайшылықтар болған жағдайда вексель сомасы 
жазбалы түрде көрсетіледі. Егер вексельдегі сома бірнеше рет, 
жазбалы немесе сандық түрде көрсетілсе, онда бұл белгілеме- 
лердің арасында келіспеушіліктер (қарама-қайшылықтар) анық- 
талган жағдайда вексельдің тек ең аз сомаға ғана эрекеті жүреді.

Аударым векселінде ол бойынша міндеттенуге қабілетсіз 
тұлғалардың қолдары, жасанды қолдар немесе ойдан шыға- 
рылған тұлғалардың қолдары, не кез келген негіз бойынша қол 
қойған тұлғаларға немесе атынан қол қойған тұлғаларға міндет 
жүктей алмайтын азаматтардың қолдары бар болса, онда баска 
азаматтардың қолдарының күші жойылмайды. Вексельде жоқ 
болып шыққан қолды қолын қоюға мінлдетті болған азаматтың 
еркін куэландыратын аударым векселінде жазылған ресми 
куэландырылған отініш бар болған жағдайда қойылуы мүмкін.

Егер азамат вексельге уэкілдік бермеген азаматтың атынан 
қол қойса, онда ол (уэкілдік берілмеген азамат) вексель бойынша 
тарап (вексель беруші) сияқты мойына міндет алады. Уәкілетін 
асыра пайдаланған өкілдің де жағдайы осы сияқгы болады.



Аударым вексельдерінің ерекшелігі, олар бұйрық туралы 
нұсқаусыз берілген болса да, индоссамент арқылы берілуі мүм- 
кін. Сәйкесінше, бүл вексельдік міндеттеме қатысушыларының 
қүрамын өзгертеді. Вексельдің индоссаменті шектеулі болуы 
мүмкін. Бүл вексель берушінің мүдделерімен байланысты бола- 
ды.

Индоссаментті көрсетілген тэсілмен шектеу кезінде вексель 
нысаны сақтала отырып жэне жай ңессия салдарымен бірге ғана 
берілуі мүмкін. Индоссамент всксельді акңепттегеніне неме- 
се акңепттегеніне қарамастан төлеуш інің пайдасына жасалуы 
мүмкін. Вексель бойынша қүқықтарды беру мүмкіндігі сондай- 
ак вексель берушіғе, немесе вексель бойынша міндетті басқа да 
түлғаға қатысты қарастырылған. Олар, өз кезегінде, вексельді де 
индоссаңиялай алады.

Индоссаментке жай индоссамент болу жэне ешнэрсеге негіз- 
делмеген болу талаптары қойылады. Индоссаментті шектейтін 
кез келген талап жазылмаған болып есептеледі. Ішінара индосса- 
мент жарамсыз болып табылады.

Индоссамент аударым векселінде немесе оған қосымша 
парақта (аллонжда) жазылады. Аллонж вексельмен бірыңғай 
қүж ат болып табылады. Ол үшін оған аллонждың осы вексель- 
ге жататындығын аныктауға мүмкіндік беретін жазу болу ке- 
рек. Аллонж вексельге индоссамент вексельдің өзінде басталып, 
аллонжда аяқталатындай етіп тіркеле алады.

Индоссаментке индоссант кол қою керек. Индоссамент белгілі 
бір адамның пайдасына жасалуы мүмкін. Онда индоссамент 
кімнің атына жазылса, соның пайдасына жасалуы, немесе оған 
индоссанттың ғана қолы қойылуы мүмкін (бланкілі индосса- 
мент). Соңғы жағдайда күш іне ену үшін индоссамент міндетті 
түрде аударым векселінің артқы бетінде немесе қосымша парақта 
(аллонжда) жазылу керек. ¥сы нуш ы ны ң индоссаменті бланкілік 
индоссаменттің күшіне ие.

Аударым векселі кімнің қолында болса, сол заңды век- 
сель үстаушы болып қарастырылады. Алайда, ол үшін оның өз 
күқығын индоссаменттердің үздіксіз қатарына негізделу ке- 
ректігі қажет. Сызылған индоссаменттер жазылмаған болып 
есептеледі. Бланкілік индоссаменттен кейін тағы бір индос-



самент болса, онда соңғы индоссаментке кол койған азамат 
индоссаментті бланкілік индоссамент бойынша сатып алған бо- 
лып саналады.

Заңды күші бар заңнаманың вексельді бағалы қағаздардың 
қатарынан алып тастағанына қарамастан, вексельдік каты- 
настарды реттеуде бағалы қағаздар айналымын реттеуғе 
қатысты элементтер сақталып қалған. Сол себептен вексель 
иеленушілердің иелігінен алып тасталған вексельдерді талап ету 
үшін елеулі шектеулер қарастырылған. Вексель колына тиғен 
түлға кейіннен оны бүрынғы иесіне оны адал емес жолмен, яғни 
вексельдің оның иеліғінде болуға тиіс емес екендігін біле түра 
әдейі сатып алған, немесе вексельді сатып алып жатқан кезде 
өрескел қате жасаған жағдайда ғана қайтаруға міндетті.

Индоссаменттің талаппен немесе шектеулермен жасалуы- 
на рүқсат берілмейтініне қарамастан заңнамада алдын ала тап- 
сырылушы индоссаментті жасау мүмкіндігі қарастырылады. 
Ол вексельге вексель үстаушы жазған жазу болып табылады 
жэне максаты вексель бойынша барлык күқықтарды емес, тек 
кейбіреулерін аудару болып табылады. Аударылатын қүқық- 
тардың шектері индоссаменттің өзімен анықталады, алайда 
жоғарыда көрсетілген индоссаментті негіздеуге салынған тый- 
ымдарды ескере отырып, алдын ала тапсырылушы индоссамент 
индоссант пен индоссаттың арасында белгілі бір қатынастар 
болған жағдайда мүмкін болады.

Осындай жағдайлардың біріне аталған субъектілердің ара- 
сында ерекше тәсілмен өкілдік қатынастарын орнату болып та- 
былады. Есеп айырысу кезінде вексель пайдаланудың икемділік, 
жеделділік талаптарының ескерілуі осындай тэсілмен өкілдікті 
рэсімдеу мүмкіндігіне жол ашады. Вексель бойынша қүқықтарын 
жүзеге асыру қажеттіліктеріне сүйеніп, индоссант индоссатқа 
белгілі бір нақты эрекеттер жасауды тапсыруы мүмкін. Соның 
салдарынан ол индоссамент кезінде түжырымдамаларды қол- 
дану керек. Сол түжырымдамалар оның алдын ала тапсырушы 
сипатын анықтайды.

Басқа жағынан вексель бойынша қүқыктардың эмбебап- 
тылығы оның иеліктен айырылуына алып келеді. Алдын ала 
тапсырушы индоссаменттерде «алынагын валюта», «инкассоға»,



«сенімді адам ретінде» немесе жай тапсырманы білдіретін кез- 
келген ескертпелер болу керек. Сол себептен индоссат оны 
инкассолауга ш ығаруга жэне төлем алуға, не төлемді ерікті түрдс 
алып, оган индоссантың нүсқауы бойынша билік ж асауға тиіс 
болады.

Индоссаменттің мүндай түрінде міндетті адамдар вексель 
үстауш ыға (индоссатқа) қарсы индоссантқа қарсы қойылуы 
мүмкін болған наразылықтарын білдіруі мүмкін. Жай өкілдікке 
қарағанда, алдын ала тапсырушы индоссаменттс болатын тап- 
сырма алдын ала тапсырушы қайтыс болған немесе әрекетке 
қабілеттілігінен айырылған жағдайда тоқтатылмайды.

Кейбір жағдайларда вексель кепілдік объектісі болады. 
М үндай жағдайда вексель бойынша талап индоссаттың (век- 
сель үстаушының) индоссантқа қоятын мүліктік дағуаларының 
қамтамасыз етілуі болып табылады. Вексель бойынш а тиесілі 
атқару (төлем) ешнәрсеге негізделмейтіндіктен кепілді толық- 
тай камтамасыз ете алады. Бүл жағдайда заң актілеріне сәй- 
кес вексельді кепілдік қамтамасыз ету ретінде белгілі бір 
жағдайларда ғана пайдалануға рүқсат етілетіндігін ескеру 
керек. Атап айтқанда, вексель кепілге аккредитивтің төленуін, 
банк несиесінің қайтарылуын қамтамасыз ету үшін беріледі. 
Қалған жағдайларда вексель кепілге салынбайды. Қазақстан 
Республикасы аумағында тиісті есептеу кеңселері арқылы век- 
сельдер кепілге салынады жэне барлық мәмілелер тіркеледі.

Кепіл «қамтамасыз етуге арналған валюта», «кепілге салына- 
тын валю та» немесе кепілді білдіретін кез-келген басқа ескерт- 
песі бар индоссамент арқылы рәсімделеді. Борышкер (бірінші 
вексель үстаушы) міндеттемесін орындамаса, екінші вексель үс- 
таушы (индоссат) аударым векселінентуындайтын барлық қү- 
қықтарды жүзеге асыра алады. Кепілдің әрекет ету мерзімінің 
іш інде вексель үстаушы қойған индоссамент толық емес болып 
табылады жэне тек вексельге кепілдік қүқықты ғана иеліктен 
айыра алады (алдын ала тапсырушы индоссамент болып табы- 
лады). М індетті түлғалар, вексель үстауш ының вексель алган 
кезде борышкерге зиян келтіретіндей эрекет еткен жағдайла- 
рын қоспағанда, вексель үстауш ыға қарсы олардың индоссантқа 
жеке көзқарасына негізделген наразылықтарын білдіре алмайды.



Индоссамент үшін төлеу мерзімінен кейін жасалған төлеу 
мерзімінің өтіп кетуі маңызды емес. Оның салдары бүдан 
алдыңгы индоссамент салдарына үқсас. Егер индоссамент век- 
сельдің төленбегендігіне қарсылықтан кейін немесе қарсылық 
жасау үшін белгіленген мерзімнен кейін жасалса, мүндай ин- 
доссамент жай цессиянын салдарына үқсас нәтижені туындата- 
ды. Күні қойылмаган индоссамент вексельдің қарсылыгы үшін 
белгіленген мерзімге дейін жасалган деген презумпция да бар.

Вексельдік міндеттеме өз мазмүны бар жэне автономды 
түрде қолданылатын дербес міндеттеме болып табылады. Мін- 
деттемелердің қолданылып жүрген жіктемесіне сэйкес, оның 
дербестік критерийі бойынша негізгі деп атауға болады. Демек, 
оған қатысты көмекші (акцессорлық) та міндеттеме пайда болуы 
мүмкін. Кез-келген азаматтық-қүқықтық міндеттеме сияқты век- 
сельден туындайтын міндеттеме оның барлық қарастырылған 
шаралармен қамтамасыз етілу мүмкіндіктерін қарастыруга 
тиіс болғанымен де, бүл түста жағдай өзгеше. Бүл мәселеде ар- 
найы реттеу басым болып табылады, жэне вексель айналы- 
сын регламенттейтін заң актілерінің өсімпүлды жауапкершілік 
шарасы жэне сонымен бірге вексельдік міндеттеме мен авальдің 
орындалуын камтамасыз ету шарасы ретінде өндіріп алу мүм- 
кіндігін қарастырганын айта кету керек.

Аваль - бүл вексель кепілдігі, соған орай оны жасаған түлға 
вексель бойынша міндетті басқа түлға үшін вексель жөніндегі 
төлемді жасауға (толық немесе бір бөлігін) өзіне міндеттеме 
қабылдайды. Аваль аударым векселінің езінде немесе косымша 
парақта беріледі. Аваль өзінің берілген жері көрсетілгсн бөлек 
акт түрінде рэсімделуі мүмкін. Ол «аваль ретінде кабылдау» 
сөздерімен немесе кез келген басқа мэні бір формуламен 
көрсетіледі, жэне оған аваль берген азамат қол қояды. Аваль үшін 
авалистің аударым векселінің беттік жағына қойған бір қолы, 
егер ол қолдарды төлсуші немесе вексель беруші қойған бол- 
маса, жеткілікті.

Авальда оның кім (төлеуші, индоссант) үшін берілгені көр- 
сетілу керек. Егер олай көрсетілмесе, ол вексель берушінің ор- 
нына берілген болып есептеледі. Авальға қойылатын талап- 
тарды коздейтін нормалардың мазмүнына сәйкес, оның «кепіл-



герлік» деп аталатындығына қарамастан, өзінің табиғи түп 
негізі бойынш а аваль вексельдік міндеттеме бойынша кепілдік 
болып табылады.

Бүл «авалист ол авальді кім үшін берсе сол сияқты жауап- 
ты» анықтамасынан байқалады. Егер басқаша айтсақ, авалистің 
бірлескен жауапкерш ілігі қарастырылған. Аударым векселі бой- 
ынш а төлем вексель сомасының барлығына немесе оның бір 
бөлігіне аваль аркылы қамтамасыз етілуі мүмкін.

Алайда авальдің кепілдіктен өзгеше қасиеттері де бар. Атап 
айтқанда, бүл вексель бойынша қамтамасыз ету тек үшінші 
түлғаларға ғана емес, сонымен бірге вексельге қол койган 
азаматтардың бірімен де беріле алады. Яғни, вексель беруші- 
лердің арасында өзара кепілдік беру (кепілгерлік) пайда бо- 
луы  мүмкін. Ж ай кепілдіктен тағы бір айырмаш ылығы, 
оның берілгеннен кейін вексельдік міндеттемеден белгілі бір 
«автономиялыққа» ие болатындығы.

А валисттің міндеттемесі ол кепілдік берген міндеттеме 
нысанның ақауынан басқа кез келген негіз бойынша жарамсыз 
болып қалған жағдайда да жарамсыз болып табылады. Әрине, 
авальдің акцессорлык сипаты вексельдік міндеттемені төлеу- 
ш інің (авалист емес) өзі орындайтын жағдайларда анық байка- 
латын болады. Вексельдік міндеттеме орындалған соң аваль 
өзінің мәнінен айырылады.

Аударым векселін толегеннен кейін авалист оны иелену 
қүқығы на ие болады. Бүл қүқыктарын ол кім үшін кепілдік бер- 
се, соған қарсы жэне аударым векселінің арқасында орнына аваль 
берілген голеуші алдында міндетті болғандарға қарсы жүзеге 
асыра алады. Ж оғарыда айтылғандардың барлығы вексельді есеп 
ауырысуларда пайдалану мүмкіндіктерін тагы да бір рет көр- 
сетіп отыр.

Вексель бойынш а күқықтардың іс жүзінде жүзеге асырылуы 
көбінесе вексельдің төлеуге (акцептке) берілуіне байланысты. 
Вексель айналысына қатысты да акцепт ерекше сипатка ие бо- 
лады. «А кцепт» аныктамасы жай гана төлеуш інің вексель үс- 
тауш ының талабын қанағаттандыруға, оған қоса вексель бойын- 
ш а міндетті мойнына алуға келісімін білдірмейді, себебі мүндай 
міндет жүктеліп қойған.



Акцепт вексельді төлеуге жазбаша келісім болып табылады. 
вексель бойынша акцепттің төлеуге (көбінесе, келешекте төлеуге, 
яғни міндеттемені мойындауға) келісімін білдіруімен қатар, 
акцепттің жазбаша нысаны оны белгілі бір қамтамасыз ету шара- 
сына айналдырады. Вексель бойынша төлемнің акцептісінің бар 
болуы акцептанттың банктік шотынан төленуге тиіс соманың 
сөзсіз есептен алынуын талап ету құқығын береді (олар төменде 
қарастырылады).

Акцепттің талаптарын қарастырайық. Вексель беруші век- 
сельде оны акцепттеуге берілуіне тыйым салуы мүмкін. Бұл 
вексельдік міндеттеме тараптарының басқа мүліктік қаты- 
настарының (осы вексельдік міндеттемемен байланысты) белгілі 
бір уақыт өткеннен кейін озгеру мүмкіндігімен байланысты. 
М ысалы, вексель үстаушы өзінің вексель беруші алдындағы 
міндеттемесін тиісінші орындауы мүмкін. Акцепттелген вексель 
даулы жағдай туындаган кезде вексель үстаушы үшін вексельдік 
міндеттеменің шартсыз сипатынан туындаған жэне төлеушінің 
(вексель беруші болуы да мүмкін) каражаттарын даусыз есептен 
шығару мүмкіндігімен шиеленісегін негізсіз артықш ылықтарды 
тудыруы мүмкін.

Алайда егер вексельді үшінші тұлға төлеуге тиіс болса, 
төлеушінің тұрғылықты жерінен басқа жерде төленуге тиіс не- 
месе берілгеннен кейін белгілі бір уақыттан кейін төленуге тиіс 
болса акцептке тыйым салынуы мүмкін емес.

Кез келген аударым векселінде вексель беруші вексельдің 
акцептке мерзімі белгіленіп немесе белгіленбей берілуге тиіс 
екендігі туралы талап қоюы мүмкін. Сондай-ақ ол акцептке 
белгіленген мерзімнен бұрын беруге тыйым салуын талап ете 
алады. Аталған құқық эрбір кейінгі вексель ұстаушыларда (ин- 
доссанттарда) болады.

Егер өзгеше ескерілмесе, кез келген адам, вексель ұстаушы 
немесе вексельі бар кез келген жай адам оны төлеушіге тұрғы- 
лықты жерінде акцепттеу үшін беруге қүқылы. Бұл құқық төлеу 
мерзімі келгенге дейін де жүзеге асырылуы мүмкін.

Берілгеннен кейін белгілі бір мерзімде төленуге тиіс ауда- 
рым вексельдері акцептке берілгеннен кейін бір жылдың ішіде 
үсынылуға тиіс. Вексель беруші бүл мерзімді қысқатуы неме-



се ұзағы рақ уақыт белгілеуі мүмкін. Вексельді одан кейін беру 
кезінде бұл мерзімдерді индоссанттар қы сқарта алады.

Вексельді берген кезде ол төлеуш іге корсетіледі (оған тиісті 
ж азу енгізу мүмкіндігі беріледі). Төлеуші вексельдің екінші 
рет кайталап берілуін талап ете алады. Құқықтары вексель 
үстауш ьш ың қүкықтарымен бәсекелесетін мүдделі түлғалар 
бүл талаптың тек қарсылықта айтылған жағдайда ғана орын- 
далмағаны на жүгінуі мүмкін. Вексель үстаушы төлеуш іге ак- 
ңептке берілетін вексельді беруге міндетті емес.

А кцепт аударым векселінде белгіленеді. Ол «акцепттел- 
ген» сөзімен немесе кез келген баска мағынасы үқсас сөзбен 
көрсетіледі жэне оған төлеуші қол қояды. Төлеушінің вексельдің 
беткі парағына қойган колының өзінің акцепттің күші бар. Егер 
вексель берілген күннен кейінгі белгілі бір уақытты ң ішінде 
төленуге немесе акцептке ерекше ж ағдайдың себебінен белгілі 
бір мерзімнің іш інде үсы ны луға тиіс болса, онда акцептке 
берілген күн қойылады, ал егер оны вексель үстаушы талап етсе, 
онда оган үсынылған күн қойылады. Егер күні қойылмаған бол- 
са, вексель үстаушы өзінін индосанттарға жэне вексель беру- 
ш іге қарсы регресстеу қүқықтарын сақтап қалу үшін бүл кем- 
ш ілікті вексельге күнінің қойылмаганына (акцепттелмегеніне) 
карсы шығып куэландыру керск.

Акцепт жай жэне еш нэрсеге негізделмеген болуға тиіс. Алай- 
да, төлеуші оны соманың бір бөлігімен шектей алады. Акцепттіц 
аударым векселінің мазмүнына енгізген кез келген езгертуі ак- 
цепттен бас тартумен тең. Дегенмен де, акцепттелуш і вексель 
бойынш а өзінің (ішінара) акцептіне сай жауапты болады.

Вексель үстаушы аударым векселінде толем ж асалуға тиіс 
үш інш і түлғаны көрсетпей, төлеуш інің түрғы лы қты  жерінен 
басқа төлеу орнын көрсетсе, төлеуші бүл үш інш і түлғаны өзі 
көрсете алады. М үндай нүсқау жоқ болған жагдайда акцепттелуш і 
вексель үстаушы көрсеткен төлеу орнында толемді өзі жасауға 
м індеттенді деп есептеледі. Егер вексель төлеуш інің түр- 
ғылықты жерінде төленуге тиіс болса, оған оның тұрғы лы қты  
же-ріндегі төлем жасалуға тиіс нақты мекенжайды көрсету 
м үмкіндігі беріледі.



Сондай-ақ акцепттеу кезінде төлеуші сол арқылы ауда- 
рым векселін мерзімінде төлеу міндеттсмесін кабылдайды да, 
төлеушінін жеке басына қатысты күмэндар жойылады. Төлем 
жасалмаган жағдайда вексель үстаушы, тіпті ол вексель беруші 
болып табылса да, акцепттелуш іге карсы аударым векселіне 
негізделген тікелей шагым жасай алады.

Егер аударым векселіне өзінін акцепті туралы жазу жазған 
төлеуші оны вексель қайтарылғанға дейін сызып тастаса, акцеп- 
ттеуден бас тартылган болып есептеледі. Оныц үстіне, акцепт 
қүжат қайтып келгенге дейін сызылған болып қабылданады. 
Акцепт туралы жазудың сызылғанына қарамастан, егер төлеуші 
өзінің акцепті туралы вексель үстаушыға немесе қол қойган- 
дардың біріне жазбаша түрде хабарласа, ол өзінің акцептінің та- 
лаптарына сай міндетті болып табылады.

Вексель бойынша төлемдер. Вексель бойынша төлеу мін- 
деттемесі вексельдің талаптарына қарай эргүрлі уақыттарда 
орындалуы мүмкін. Атап айтқанда, ол үсынылғаннан кейін; 
үсынылғаннан кейін белгілі бір уақытта; жасалғаннан кейін 
белгілі бір уақытта; белгілі бір күні төленугс тиіс вексель ре- 
тінде беріле алады. Баска акшалай міндеттемелерге қарағанда, 
вексель бойынша міндеттеме шетінен (боліп-боліп) төлеуге жол 
бермейді.

Оның үстіне, төлеу мерзімін белгілеудің көрсетілген тэсіл- 
дерінен баска тэсілдерді пайдалануға рүксат берілмейді. Мы- 
салы, төлемді міндетті түрде орын алуға тиіс оқиғаға орайлас- 
тыруға болмайды. Вексель айналысын реттсйтін заң актілерінде 
мерзімдердің анықталуына баска зан актілеріне қарағанда кө- 
бірек көңіл бөлінген. Бүл вексельдік міндеттеменің ешнэрсеге 
негізделмегендігі туралы талапгардын жүзеге асырылуына 
арналган жэне басқа төлеу тэсілдерімен тең тэсілдің қолданы- 
луын қамтамасыз ету үшін енгізілген.

Ұсынылғаннан кейінгі мерзім берілген аударым векселі оны 
үсынған кезде теленеді. Біздің пікірімізше, бүл жағдайда ҚР АК 
277 б. 2 т. ережесі сақталуы мүмкін. Ол ережеге сэйкес, мерзімі 
талап ету кезімен аныкталған міндеттемесін борышкер қарыз 
беруші оны орындау туралы  талап қойған күннен кейінгі 7 күннін 
ішінде орындауға міндетті.



Бұл ереже вексельдік міндеттеме талаптарынан, іскерлік ай- 
налым дағдыларынан өзгеше туындамаған жағдайда қолданылу 
керск. Сонымен катар, 7 күндік жеңілдігі бар мерзім төлеуш інің 
міндеттемесін ш үғы л немесе кыска, қисынды белгіленген қажетті 
мерзім іш інде орындауға мүмкіндігі жоқ болса гана қолданылу 
керек.

М ерзімі үсы нылғаннан кейін болып белгіленгсн аударым 
векселі жасалған күннінен кейінгі бір жылдың іш інде төлеуге 
бсрілу керек. Вексель үстаушы бүл мерзімді қысқартуы немесе 
уақытын үзарту талабын белгілеуі мүмкін. С ондай-ақ ол мүн- 
дай аударым векселінің төлеуге белгіленген мерзімнен бүрын 
берілуі мүмкін еместігін анықтай алады. М үндай жагдайда 
үсынуға арналған мерзім тыйым салынған мерзім аяқталған 
сәттен бастап есептеледі.

Вексель бойынш а төлеуге берілгеннен кейінгі белгілі бір 
уақыт аралығымен есептелетін төлеу мерзімі акңепт күнінен 
немесе қарсылық жасау күнінен бастап есептеледі. Егер қарсы- 
лык жоқ болса, күні қойылмаган акцептті акцепттелуш і акцепт- 
ке беру үшін көзделген мерзімнің соңғы күні жасаған болып са- 
налады.

Ж асалган немесе үсынылған күннен бастап бір немесе бір- 
неше айға берілген аударым векселі бойынша төлеу мерзімі тө- 
лем ж асалуга тиіс айдың күнінде басталады. Егер ол айда 
тиісті күн жоқ болса, төлеу мерзімі айдың соңғы күні болып 
есептеледі.

Егер аударым вскселі жасалғанынан немесе үсынылғанынан 
бастап бір жарым айға немесе бірнеше ай жарым мерзімге беріл- 
ген болса, онда ең алдымен түтас айлар есептелінуі тиіс. Егер 
төлем мерзімі айдың басына, ортасына (каңтардың ортасы, 
ақпанның ортасы жэне т.б.) немесе айдың соңына белгіленген 
болса, мүны айдың бірі, он бесі немесе соңғы күні деп түсіну 
керек. «Сегіз күн» немесе «он бес күн» деген сөздер бір немесе 
екі аптаны емес, толы қ сегіз немесе он бес күндік мерзімді білді- 
реді. «Ж арты ай» деген сөз он бес күндік мерзімді білдіреді.

Вексель бойынша заңнама белгілі бір мөлшерде мерзімдерге 
катысты вексельдік міндеттемелер бойынш а халы қаралы қ мен- 
шікті қүқық мэселелерін де регламенттейді. Бүл туралы  Қазақ-



стан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы вексель 
айналысы туралы» Заңының 36 бабында былай делінген: «Егер 
аударым векселі берілген жерден өзге күнтізбе қабылданған 
әлдебір жерде белгілі бір күні төленуге тиіс болса, онда төлем 
мерзімі төлем төленетін жердің күнтізбесі бойынша тағайын- 
далған деп есептеледі ».

Егер жасалғаннан кейін белгілі бір уакытка қойылған мер- 
зімдегі аударым векселі бойынша берілген жері мен төлем 
толенетін жерінде түрліш е күнтізбелер колданылатын болса, 
онда берілген күніне сәйкес келетін төлем төленетін жердің 
күнтізбесі бойынша тиісті күн белгіленеді жэне осыған байла- 
нысты төлем мерзімі анықталады. Аударым вексельдерінің 
үсынылу мерзімдері бүдан бүрынғы азатжолдағы ережелерге 
сэйкес есептеледі.

Аударым векселінде егер қандай да болмасын жасалған ес- 
керту немесе тіпті жай гана күжаттың мазмүнында өзге бір 
ережелерді кабылдау ниеті білдірілсе, бүл ережелерді қолдануға 
болмайды.

Төлеу мерзімі белгіленген аударым векселін үстаушы век- 
сельді толеуге ол төленуге тиіс немесе келесі жүмыс күндерінің 
бірінде үсыну керек. Аударым векселінің есептеу палатасына 
үсынылуы оның төленуге үсынылуын білдіреді. Есептеу па- 
латалары деп Қазақстан Республикасы ¥лтты қ банкісінің де- 
позиттерді қабылдауға лицензиясьтна сэйкес есептеулерді жү- 
зеге асыруға уәкілетті заңды түлғаларды айтады.

Аударым векселін толеу кезінде төлеуші оның оған вексель 
үстаушының төлемді алғаны туралы колхатпен бірге табыста- 
луын талап етуі мүмкін. Вексель үстаушының ішінара төлеуден 
бас тартуга қүқығы жоқ. Егер ішінара төлем жасалып жатса, онда 
төлеуші мүндай төлем туралы белгінің қойылуын жэне оған бүл 
туралы  қолхаттың берілуін талап ете алады.

Кез келген кәсіпкерлік міндеттемс сияқты, вексельдік мін- 
деттеме жалгіы ереже бойынша оны мерзіміне дейін орындау 
мүмкіндігін қарастырмаған. Мерзіміне дейін орындауга вексель 
үстаушы рүқсат бере алады, алайда ол бүған мәжбүрленбеу ке- 
рек. Егер төлеуші төлемді мерзіміне дейін жасап қойса, онда 
ол бүл үшін жауапкершілікті өз мойнына алады. Төлемді өз



уақы ты нда жасаған азамат, егер оның тарапынан алдап-арбауға 
немеее өрескел абайсыздыққа жол берілмесе, міндеттемеден бо- 
сатылады.

М індеттеменің баска қарыз беруш іге жасалып жатқанын 
біле тұра оны эдейі жасалуын алдау; ал қарыз беруш інің жеке 
басын анықтауда елеулі кемш іліктерге жэне (немесе) басқа да 
кемш іліктерге жол берілуін өрескел абайсыздық деп атайды. 
О ның индоссанттардың қолдарының дұрыстығын тексермеуі 
елеулі кемшілік болып есептелмейді, себебі төлеуші индос- 
саменттердін кезекті қатарының дұрыстығы н тексеріп отыруға 
міндетті (Қазақстан Республикасының «Вексель айналысы 
туралы » Заңының 39 б. 3 т.).

Заң актілерінде төлем жасау тэртібіне де қатысты кейбір 
халы қаралық меншік құқығы мәселелері қозғалған. Аударым 
векселі төлеу орнында қолданылмайтын валю тада жазылған 
жағдайларда (яғни, міндеттеме, мысалға, ҚР ш епнен тыс жер- 
де туындаса), оның сомасы жергілікті валютамен төлеу мерзімі 
келген күнгі немесе нақты төлем жасалған күнгі бағам бойын- 
ша төленуі мүмкін. Ш етел валю тасының курсы төлеу орнында 
күші бар дағдыларға сәйкес анықталады. Сонымен бірге вексель 
беруші төленуге тиіс соманың вексельде корсетілген бағам бой- 
ынш а есептелу талабын қоюы мүмкін.

Аударым векселінің сомасы берілген мемлекет пен төленген 
мемлекетте бірдей аталатын валю тамен белгіленсе, бірақ бағам 
эртүрлі болса, онда төлем жасалған жердің валютасы қолда- 
нылады.

Қарыз беруші (вексель үстаушы) вексельдік м індеттеме бой- 
ынш а төлемді қабылдаудан жалтарған жағдайда, борышкер басқа 
міндеттемелер бойынш а сияқты, оны тиесілі соманы заңмен 
арнайы уэкілдік берілген түлғаны ң депозитіне вексель үстау- 
ш ының есебінен, тэуекелін жэне қаупін орындауға қүқылы.

Ж алпы, біз вексельдік міндеттемеге жэне ол бойынша қам- 
тамасыз ету мэселесін қоса, оны орындау тәртібіне қатысты 
барлық аспектілерді қарастырдық. Алайда кейбір ерекше мэсе- 
лелер аш ылмай қалып отыр. Атап айтқанда, оларға вексельдік 
міндеттемелерді орындаудағы делдалды қ мэселесі жатады.



Делдалдық тапсыру шарты бойынша немесе делдалдықты 
регламенттейтін басқа шарттар негізіндегі өкілдіктен басқаша 
ұғымды білдіреді. Вексель айналысында өз атынан белгілі бір 
вексельдік міндеттемені орындайтын жэне қарыз берушінің 
(рсгредиенттің) осы құқыгының күшін иеленетін субъект делдал 
болып табылады.

Аталған қатынас бұны осындай тұлгамен ішкі қатынас- 
тарына негізделе отырып, жасай алатын вексель берушінің, 
индоссанттың немесе авалисттің делдалды тағайындалуына 
негізделуі мүмкін. Делдал акцепт немесе төлем үшін тағайын- 
далады.

Ксйбір жағдайларда вексельдік міндеттеме бойынша ал- 
ғашқы қарыз берушілердің бірімен белгілі бір қатынастарына 
негізделе отырып, қандай да бір бұлға вексельдік міндеттемені 
орындауда өз еркімен делдал бола алады.

Өзінің заңдық түп негізі бойынша вексельдік айналым бой- 
ынша делдалдык қарызды аудару болып табылады. Сонымен 
қатар вексельдік міндеттемс бойынша қарыздың аударылу 
ерекшеліктеріне вексель айналысының арнайы реттелуі де едэуір 
эсер тигізуі мүмкін. Ең айқын айырмаш ылықтардың біріне 
кейбір жағдайларда вексельдік міндеттеме бойынша қарызды 
басқа тұлгага аудару кезінде карыз берушінің (вексель ұстау- 
шының) келісімінің талап етілмейтіндігі жатады.

Вексельдің міндеттеме бойынша қарызды аудару еркіндігі 
либералды жолмсн қолданылуына мұндай эрекеттің жаса- 
луының міндеттемеден, егер барлығы вексельдік міндеттемені 
жүзеге асыру барысына қатысатын болса, вексель берушіні, ин- 
доссанттарды, авалистті толықтай алып тасталмайтындығы 
себеп болды. Соңғысы, негізінен, делдалдықтың борышкер 
толықтай жэне соңғы рет ауыстырылатын жай ақша аударымы- 
нан екінші маңызды айырмаш ылығы болып табылады.

Делдалдың әрекеттері белгілі бір мерзім келгенде вексель 
бойынша төлем жасауға тиіс болған түлғалардың мүдделерін 
ескерумен шектеледі. Яғни делдал өзінің эрекеттерімен накты 
бөрышкерге белгілі-бір уакытта оған вексель ұстаушыга карсы 
кандай да бір шағым беруге мүмкіндік бермей міндеттемелерін 
орындау бойынша артық шыгын келтіру арқылы зиян кел- 
тірмейтіндей әрекет ету керек.



Ж оғарыда айтылғандардың салдарынан делдал 2 жұмыс 
күннің ішінде өзінің делдалдығы туралы кімнің орнына әрекет 
етсе, соған хабарлауға тиіс. Мерзім бүзылған немесе осы мін- 
деттеме орындалмаған жағдайда ол жалпы оның үқыпсыз- 
дығынан туындаған зиян үшін жауапты болады. М үндай 
жағдайларда делдал үшін шектеулі жауапкерш ілік қарасгы- 
рылады, шығындарды ол кімнің орнына вексельдік сомадан 
аспайтын мөлшерде әрекет етсе сол түлға өтеуге міндетті. Алай- 
да, егер делдалдың оган зиян келтірген эрекеттері касақана- 
заңсыз болса, онда мүндай жагдайда делдал келтірген зияны 
үш ін толықтай жауапты болады.

Делдалдық жолымен акңепт, егер вексель үстауш ы ны н бүл 
жағдайда регресске қүқығы пайда болса, төлеу мерзімі келген- 
нен кейін де, оған дейін де жасалады. Соңғы жағдайда делдалды қ 
жолмен акңепт вексель үстауш ының еркіне қарамастан жасалуы 
мүмкін.

Делдалдық жолымен акцептті вексель үстауш ы бастауы 
мүмкін. Егер аударым векселінде қажет болгандықтан төлемнің 
орнында акцептке немесе төлеуге арналған түлға көрсетілген 
болса, вексель үстауш ы мүдделерін қорғау үшін сол түлғаға век- 
сель ұсына алады. Егер акцепт жасалып жатса, вексель ұстауш ы, 
егер оның мерзімнен бұрын телеу құқығы  пайда болмаса, телеу 
мерзімінің келуін күтуге тиіс.

Ж оғарыда көрсетілген түлға акцепттен бас тартса, онда век- 
сель үстаушы вексельдің акцепттелмегеніне наразылық білдіру 
керек. Сонда ол төлеу мерзімі келгенге дейін өзінің регресстеу 
құқығын делдалды қ нұсқау жасағанға қарсы жэне осындай 
нұсқаудан кейін вексельғе қолдарын қойған тұлғаларға қарсы 
жүзеге асыра алады.

Басқа делдалды қ жагдайларында, яғни вексель бойы нш а тоеу 
мерзімі келғеннен кейін вексель ұстаушы акцептті делдалды қ 
тэртібімен қабыл алмауы мүмкін. Алайда, егер акцептке рүқсат 
берсе, ол акцепт кімнің есебіне берілген болса соған қарсы жэне 
одан кейін қол қойған тұлғаларга қарсы регресстеу құқығынан 
төлеу мерзіміне дейін айырылады. Басқаша айтқанда, делдал- 
дың акцептке жол беруі вексель ұстауш ы үшін мерзім бойын- 
ша вексельдік міндеттеменің талабын өзгертіп, міндеттеменің 
уақытында орындалуына кедергі жасайды.



Делдалдык жолымен акцепт айкын болу керек. Ол аударым 
векселінде белгіленеді жэне оган делдал кол қоюға тиіс. Онда 
оның кімнің есебінен жасалғаны көрсетілуге тиіс. Бұл туралы  
нұскау жок болған жағдайда акцепт вексель берушінің есебінен 
жасалған болып есептеледі.

Делдал-акңепттеуші вексель ұстаушыға жэне ол кімнің орны- 
на бірдей талаппен делдал болса сол тұлғадан кейін жазу жазған 
индоссанттарға міндетті болып қалады. Делдалдық жолымен 
орын алған акцептіге қарамастан, ол кімнің есебінен жасалса сол 
тұлға, сондай-ак ол үшін жауапты тұлғалар вексель бойынша 
соманы вексель ұстаушыга төлей отырып, одан вексель беруін, 
тиісті жагдайда наразылық білдіруін жэне төлегені туралы қолхат 
беруін талап етуі мүмкін.

Вексельді делдалдық жолымен акцепттеген түлға белгілі бір 
жағдайларда төлемді жасау керек болады. Төлем бойынша міндет 
төлем мерзімі келген кезде немесе ол келгенге дейін вексель 
ұстауш ыда регресстеу құқығы пайда болған жағдайларда орын- 
далу керек. Төлем кім үшін жасалса соларға төленуге тиіс барлық 
соманы жабу керек, ягни вексель бойынша делдалдық тэртібімен 
ішінара төлеуге рүксат берілмейді. Ол төленбегеніне наразылық 
білдіру үшін берілген соңгы күннсн кейінгі күннен кешіктіріл- 
мей жасалу керек.

Белгілі бір мерзімдерді сақтау бойынша міндеттер вексель 
үстауш ыға да жүктеледі. Аударым векселі төлем жасайтын жер- 
дс өз тұрғылықты жері бар делдалдармен акцептелген жағдайда, 
немесе мұндай адамдарға қатысты нұсқау бар болса, век- 
сель үстаушы оларға вексель ұсынуга жэне тиісті жағдайларда 
наразылық жасау үшін берілген мерзім өтіп кеткеннен кейінгі 
күннен кешіктірмей толемегеніне наразылық жасауға тиіс.

Егер наразылық бұл мерзімде жасалмаса, онда кажет болған 
жагдайда төленетін адамды көрсеткен тұлга, немесе вексель 
кімнің есебінен акцепттелсе, сол тұлға, сондай-ақ одан кейінгі 
индоссанттар міндеттерінен босатылады. Вексель ұстаушы тө- 
лемнен делдалдык тэртібімен бас тартса, ол жауапкершіліктен 
босатылгандарға қарсы регресстеу құқыгынан айырылады.

Толемнің делдалдық тэртібімен жасалганы есебінен төлем 
жасалған тұлға көрсетіле отырып, аударым векселінде жасалған



қолхатпен куэландырылу керек. М ұндай нұсқау жоқ болган 
жағдайда төлем вексель беруш інін орнына ж аеалған болып 
есептеледі. Төлемді делдалды қ тэртібімен жасаған тұлғаға ауда- 
рым векселі мен наразылық (егер ол жасалған болса) берілу ке- 
рек.

Төлем жасаған делдал аударым векселінен кім үш ін төлеген 
болса соған қарсы жэне аударым векселі бойынш а соңғы кезек- 
те міндетті болып табылатын түлғаларға қарсы туындайтын 
кұқықтарға ие болады. А лайда делдалды ң аударым векселін қай- 
тадан индоссациялау кұқығы болмайды. Вексельде қол қойган 
адамнан кейінгі жэне орнына төлем жасалған индоссанттар 
жауапкерш іліктен босатылады.

Вексель бойынш а төлеу туралы  ұсынысты бірнсше делдал 
жасауы мүмкін. М үндай жағдайларда жауапкерш іліктен ең көп 
адамды босататын адам таңдап алынады. Төлемді жасай оты- 
рып бұл ережені бұзып жатқанын білген делдал өзінің төлемінің 
заңды екендігін дэлелдеген кезде жауапкерш іліктен боса- 
ты лған болып қалатын адамдарға регресстеу құқығынан айыры- 
лады.

Заң актілерінде вексельдік міндеттеме бойынш а тиісінше 
орындалмаған жагдайда наразылық жасауға жэне шагым 
жасауға негізделген арнайы құқы қ қоргау механизмімен қарас- 
тырылады. Вексель ұстауш ының адында міндетті адамдардың 
бірі вексельдік міндеттемені орындамаған немесе тиісінш е орын- 
дамаған жағдайда құқығын корғаудың кейбір процедуралық 
мэселелері де, наразылықтарының мазмұны да регламенттеуге 
жатады.

Вексель бойынша құқықтарын корғау механизмінің қолданы- 
луына тізімі заң актілерінде белгіленген жағдайлар негіз бо- 
лады. Ж алпы оларды вексельдік міндеттеменің орындалмау- 
ын немесе тиісінш е орындалмауын туы ндататын жағдайлар 
ретінде сипаттауға болады. Сонымен бірге вексель ұстаушы құ- 
кықтарының нақты бұзылу қауіпі де есепке алынады.

Ж оғарыда айтылғанға сүйене отырып, вексель үстаушы, 
егер акцепттен толық немесе іш інара бас тартылса, өзінің ре- 
грестеу кұқықтарын индоссанттарға, вексель беруш іге жэне 
басқа да міндетті адамдарға қарсы жүзеге асыра алады (төлеу



туралы талап қоя алады). Келтірілген екі негіз вексель ұстаушы- 
ның вексельдік міндеттемені орындамау (тиісінше орындамау) 
арқылы кұкықтарын бұзу жагдайларына жатады. Оның үстіне 
акцепттен бас тартудын (толық немесе ішінара) екі үшты түн 
негізі бар жэне оны сонымен қатар вексель бойынша төлем алу 
күкыгына бүзылу қауіпін төндіретін эрекеттерге де жатқызуга 
болады.

Вексель үстаушынын күкықтарына бүзылу қауіпін тудыра- 
тын талап-арыздың негізді жагдайларында мыналар жатадьг 1) 
төлеу мсрзімінің келуі (Қазақстан Республикасының «Қазақстан 
Республикасындагы вексель айналысы туралы» Заңының 42 
б. 1 т.); 2) төлем төлеушінің, оның вексельді акцептегеніне не- 
месе акиептемегеніне қарамастан банкрог деп танылуы неме- 
се жагдаяты сот арқылы анықталмаса да оның толем төлеуді 
тоқтатуы; 3) төлем төлеушінің мүлкінен өндіріп алуды өтіну- 
дің нәтижесіз болуы; 4) вексель берушінің акцептке жатпайтын 
вексель бойынша банкротдеп танылуы.

Акцептен немесе төлемнен бас тарту —  бас тарту фактісін 
куэландыратын актімен расталуга тиіс (акцепг емес немесе 
төлем төлемеу наразылыгы). Вексель бойынша акцепттемеу не- 
месе төлемеу туралы наразылықты ногариус вексель келіп түс- 
кен күннен кейінгі бір күннің ішінде оган акцепттелмегенін не- 
месе төленбегенін куэландыратын тиісті жазу енгізу арқылы 
білдіреді. Вексель үстаушы өзінің индоссанты мен вексель 
бсрушісін акцептелмегені немесе толем толенбсгені туралы 
наразы лы қ білдірілген күннен кейінгі торт жүмыс күні ішінде 
немесе «шыгынсыз айналым» деген ескерту болган жагдайда, 
ү сы н удан  кейінгі күні хабардар етуі тиіс. В ек сел ь  бсруші енгізген 
ескертудін вексельге кол қойган барлық азаматтарга қатысты 
күші бар, ал егер оны индоссамент немесе авалист енгізсе, онда 
оның күші олардың озіне қатысты гана қолданылады.

Мүндай ескерту вексель үстаушыны аударым векселін бел- 
гіленген мерзімде үсынудан да, хабарлама жіберуден де (ол 
туралы кейінірек айтылатын болады) босатпайды. Сонымен 
бірге мерзімдердің сақталмаганын дэлелдеу міндеті вексель 
үстаушымен дауласуда осы жагдайга сілтейтіндерге жүктеледі



Вексельге вексель берушінің енгізген ескертуіне қарамастан 
вексель ұстаушы наразылық жасаса, наразылық бойынш а шы- 
гындар соган жүктеледі. Егер ескертуді тек кана индоссант не- 
месе авалист жасаган болса, жэне векссль үстаушы соган қара- 
мастан наразылық білдірсе, онда наразылық бойынша шыгындар 
вексельге қол қойган түлгаларды ң барлыгынан талап етілуі 
мүмкін.

Вексельдің акцептке күнінің қойылмауына наразылыгы век- 
сельдің акцепттелмегеніне наразылық жасау үшін белгіленген 
тэртіппен жэне мерзімде жасалады. Егер вексельде акцептке 
қатысты ескерту бар болса, онда акцепттелмеген жагдайда век- 
сель бойынш а наразылық атқару қүж аты жэне төлем төлеуш інің 
шотынан қаражаттарды даусыз ондіріп алуга негіз болып табыла- 
ды. Төлеушінің шотында каражат жоқ болса, наразылық туралы 
мәлімдеуш і вексель бойынша борыш кердің мүлкін өндіріп алу 
туралы  шагым жасауга қүқылы.

Акцепттелмегені жэне төленбегені жэне вексель бойынш а 
карызды өндіріп алу шараларын қабылдау туралы наразылық 
вексельдік міндеттемелер бойынша дауды шешудің сотқа дейінгі 
түрі болып табылады. Сол себептен, егер толеуші вексель 
үстауш ының эрекеттерімен келспесе, ол бүл туралы  сот арқылы 
дауласа алады.

Вексель үстауш ының аударым векселінің мэтінінің өзіне на- 
разылықты ресми акт арқылы жасалу талабын қоятын жагдай- 
ларды қоспаганда, наразылықтың орнына вексельдің өзінде 
жасалган жэне толеуші қол қойған арыз колданылуы мүмкін. 
Сондай-ақ мүндай арыз наразылық жасау үшін белгіленген 
мерзімде жасалып, Қазақстан Республикасының эрекеттегі 
заңнамасына сэйкес реестрге енгізілу керек.

Бүл жағдайда күні қойылмаған индоссамент наразылыққа 
дейін жасалады. А кцепттелмегені туралы  наразылық акцептке 
үсыну үшін белгіленген мерзім іш інде жасалу керек. Егер осы 
мерзімнің соңғы күнінде вексель айналысы туралы  заңның 23 
бабына сәйкес вексель қайта берілсе, онда наразылықты келесі 
күні жасауға болады. Акцепттелмегені туралы наразылық гө- 
леуге үсынудан жэне төлемегеніне наразылықтан босатады.



Төленбегені туралы наразылык вексель төленуге тиіс күні 
немесе келесі екі жұмыс күнінің бірінде жасалу керек. Егер тө- 
леуші вексельді акцепттесе, содан кейін төлемдерді токтатса не- 
месе төлеушінің мүлкіне нэтижесін өндіріп алу шагымын бер- 
ген болса, вексель ұстаушы өзіне тиесілі қүқықтарды вексельді 
төлеушіге төлеу жэне наразылық жасау үшін ұсынғаннан кейін 
ғана жүзеге асыра алады.

Төлеуші вексельді акцепттегеніне немесе акцепттемегеніне 
карамастан банкрот болып табылса, сондай-ақ егер вексель ак- 
цепттеуге жатпаса, вексель ұстаушы өзіне тиесілі құқықтарды 
жұзеге асыру үшін оны банкрот деп тану туралы сот шешімін 
ұсыну жеткілікті.

Құқығы бұзылған субъект өзінің индоссантына жэне вексель 
берушіге вексельдің акцепттелмегені немесе төленбегені туралы 
наразылықтан кейінгі немесе, егер вексель акцепттеугс жатпа- 
са, ұсынылған кұннен кейінгі 4 жұмыс күнінің ішінде хабарлау 
керек. Өз кезегінде, индоссанттардың эрқайсысы хабарламаны 
алғаннан кейінгі 2 жұмыс күннің ішінде өзінің индоссантына 
алған хабарламасын жеткізуге тиіс. Бұл жағдайда ол алдыңғы 
хабарламаларды жіберген тұлғалардың аттары мен мекенжайла- 
рын көрсету керек. Егер хабарлама көрсетілген тұлғалардың 
біреуіне жіберілсе, онда сол мерзім ішінде хабарлама ол үшін 
аваль берген тұлғаға да жеткізілуге тиіс.

Егер индоссанттардың біреуі мекенжайын көрсетпесе не- 
месе анық көрсстпеген болса, онда хабарламаның алдыңғы 
индоссантка жіберілуі жеткілікті. Хабарлама кез келген тэсіл- 
мен, тіпті аударым векселін кайтару жолымен де жеткізіле ала- 
ды.

Егер хабарлама жіберудің мерзімділігіне қатысты дау туын- 
даса, бұны дәлелдеу міндеті хабарлама жіберген адамға жүк- 
теледі. Хабарламаның уақытында жіберілмеуі субъектіні оның 
құкығынан айырмайды, алайда оның ұқыпсыздығы себеп бол- 
ған болса, келтірген зияны үшін жауапты болады. Бұл жагдайда 
өтелетін шығындардың мөлшері аударым векселінің сомасынан 
аспау керек.

Вексельдің акцепттелмегені немесе толенбегені туралы на- 
разылық жасалған кезде бұл туралы міндетті тұлғаларға ха-



барлау міндеті нотариуска жүктеледі. Ол вексельде көрсетілген 
немесе наразылықты талап еткен түлгалардан талап етілген 
мекенжайларга жазбаш а хабарлама жібереді. Хабарлауға байла- 
нысты ш ығындар наразылық бойынша ш ығындарға қосылады.

Ж оғарыда айты лғандай, вексельдік міндеттеме белгілі бір 
айналысқа түскен (бір түлғадан екіншісіне ауысқан) соң озіне 
белгілі бір субъектілер тобын тартады да, сөйтіп көп түлғалы қ 
міндеттемеге айналады. Оны пассивті коптігі бар міндеттеме деп 
сипаттауға болады.

Вексель беруші, вексель индоссациялайтындардың барлығы, 
барлық авалистер жэне вексель бойынша барлық акцептанттар 
вексель үстауш ының алды нда ол бойынша ортақтасып міндет- 
тенеді. Бүл жағдайда ол басқа ортақ міндеттемелер бойынша 
қарыз беруші сияқты осы адамдардың барлығына, әрқайсысына 
болеу немесе өз таңдауы бойынш а барлығына бірге талап-арыз 
беру қүқығын иеленеді.

Дэл осындай қүқы ққа ол төлегеннен кейін аударым векселіне 
қол қойғандардың эрқайсысы ие болады. М індетті адамдардың 
біріне қойылған талап-арыз тіпті бірінші жауап берушіден кейін 
міндеттенген болса да, басқаларға талап-арыз беруіне кедергі 
болмайды.

Вексель үстауш ы ны ң қүқықтарын қоргаудың қарастырыл- 
ған механизмінің күрамдас бөліктерінің бірі вексельдік міндет- 
темені бүзганы үшін жауапкерш ілік болып табылады. Жауап- 
кершіліктің қолданылуын вексель үстаушы талап етуі мүмкін 
келесі санкциялары көзделген:

1) егер шарт қойылмаса, акцептелмеген немесе төлем толен- 
беген аударым векселінің сомасын процентімен;

2) вексель толенуге тиісті күнгі Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржыландыру ставкасының мөл- 
шерінде вексель сомасынан өсім;

3) наразылық білдіру жөніндегі шыгындар, хабарлама 
жолдау жөніндегі шығьтндар, сондай-ақ басқа да шығындар. 
Бүдан баска, талап қоюшы вексель үстаушы талап қою сомасы- 
на вексель сомасынан алынатын 0,01 % мөлшерінде комиссия 
жинағын қосуы мүмкін.



Егер талап кою төлем мерзімі басталғанға дейін ұсынылса, 
онда вексель сомасынан есептік процент ұсталады. Бұл есептік 
процент вексель ұстауш ының тұратын жерінде талап қойылган 
күнгі қолданымдағы ресми есептеу ставкасына (банк ставка- 
сына) сәйкес есептеледі.

Аударым векселін толеген адам, өзінің алдында міндетті 
адамдардан:

1) олардың төлеген барлык сомасын;
2) талапкер вексельді төлеген күні Қазақстан Республика- 

сының Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржыландыру ставка- 
сының мөлшерінде есептелгенде көрсетілген сомадан процент- 
терді;

3) олардың шеккен шығындарын талап ете алады. Соны- 
мен қатар ол талап қою сомасына 0,05 % мөлшерінде комиссия 
жинағын қоса алуы мүмкін.

Талап қойылатын немесе талап қойылуы мүмкін орбір мін- 
детті тұлға аударым векселін төлеуге қарсы наразылығымен 
жэне төлем төлегені жөніндегі колхатымен бірге озіне табыс 
етілуін талап ете алады. Аударым векселін төлеген эрбір индос- 
сант озінің индоссаментін жэне өзінен кейінгі индоссанттарды 
да сызып тастай алады.

Бүрын ішінара акцепт жасаған тұлға соманы соның шеңбе- 
рінде толеген жағдайда оның құқықтарын қамтамасыз ету 
қажеттігі туындауы мүмкін. Сол себептен вексель ұстаушы бұл 
төлемді вексельде белгілеп, ішінара төлем жасаған толеушіге 
қолхат беруге тиіс. Вексель ұстаушы мұның үстіне оган вексе- 
льдің куэландырылған көшірмесін жэне келесі регресті жүзеге 
асыра алуы үшін наразылық актісін беруге міндетті.

Талап қою құқығы бар эрбір тұлға, басқаша ескертілме- 
гендіктен, өз алдында жауапты адамдардың біріне ұсынылуы 
бойынша берілген жаңа вексель (кері тратта) арқылы сол тұл- 
ғаның тұратын жері бойынша толете отырып, төлем ала алады. 
М ұндай вексель қарыз беруші алдында жауапты адамдардың 
біріне ұсынылған күнге дейінгі мерзімге беріледі, жэне сөл 
адамның тұрған жерінде голенеді.

Егер вексель жоғалып кетсе, бұл үшін жауапкершілік, век- 
сель берушінің жоғалған вексельдің берілгенін мойындайтын



жағдайларын коспағанда, вексель ұстауш ы ға жүктеледі. Жо- 
ғалған вексель бойынша төлем ол бойынш а кұкы қ сот арқылы 
қалпына келтірілғеннен кейін ғана ж асалуы  мүмкін. Ж оғалған 
вексельдің орнына жаңа вексельдің берілуі жэне ауыстыра- 
тын жазулардың қалпына келтірілуі оны ж оғалтқан вексель 
үстауш ының есебінен жүзеғе асырылады.

Вексельді жеткізуғе міндеттенген кез келген адам сол век- 
сель үшін оны жіберуге кабылдағаннан бастап адресатқа жет- 
кізгенге дейін жауапты болады.

Н аразылык жасау немесе вексельді төлеуге ұсыну мерзім- 
дерін өткізіп алған вексель ұстаушы өзінің кұқықтары нан жэне 
талап бұзуш ыларды жауапкерш ілікке тарту мүмкіндігінсн ай- 
ырылу тәуекеліне барады. Всксель ұстауш ы ны ң кұқықтарын 
жүзеге асыруға бағытталған эрекеттеріне төтенш е жэне аталган 
жағдайларда еңсерілмейтін күш жағдайлары кедергі болған 
жагдайлар есепке алынбайды.

Вексельдік міндеттемеге қатысуш ылардың құқықтарын 
нақты іске асыруда заңды талап мерзімі маңызды болып табыла- 
ды (сотқа дейінгі проңедуралар сақталған жағдайда).

А кцептантқа қарсы аударым векселінен туы ндайты н дау 
талаптары бойынша заңды талап мерзімі 3 жылды құрайды 
жэне төлем жасалған күннен басталады. Төлем жасалған кез- 
де жэне талап-арыз осы жөнінде индоссанттарға және вексель 
ұстауш ы ларга қарсы ұсынылу ксрск болса, ол үшін 1 жылдық 
заңды талап мерзімі белгіленеді. Ол мерзім белгіленген уақытта 
жасалған наразылық күнінен немесе, егер акцептсіз ескерту жа- 
салса, төлем жасау күнінен басталады. Вексельді төлеген ин- 
доссант немесе талап-арыз берілген индоееант басқа индоссант- 
тарга немесе вексель берушіге вексель бойынш а төлем жасалған 
немесе оған талап-арыз берілген күннен бастап 6 айдың ішінде 
талап-арыз ұсына алады.

Заңды талап мерзімі вексель бойынш а төлемнің жабылуын 
қамтамасыз етпеген вексель беруш іге немесе заңсыз байыған 
индоссантқа немеее вексель берушіге, сондай-ақ төлемді жабу со- 
масын алған немесе заңсыз байыған акцепттелуш іге талап-арыз 
берілген жағдайда қолданылмайды.



Заңды талап мерзімдерінің ағымы Қазақстан Республи- 
касының эрекеттегі заңнамасына сэйкес тоқтатылуы мүмкін. 
Үзіліс талап мерзімін тоқтататын эрекет кімге қарсы жасалған, 
мысалға, талап-арыз берілген болса соған қатысты қолданы- 
лады.

Банк шотының тікелей дебеттелуі. Банк шоты бенефи- 
ңиар усынатын жэне тауарлардың жеткізілгенін, жұмыстардың 
орындалғанын немесе қызметтердің көрсетілгенін растайтын 
қүжаттардың негізінде тікелей дебеттеледі. М ұндай кұжат- 
тардың тізімі ақша жөнелтуші мен бенефициар арасында жасал- 
ган шартта анықталады.

М ұндай есеп айырысу тәсілінде аккредитивтер қолданы- 
лады. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2000 жылдың 25 сәуіріндегі № 178 қаулысымен бекітілген 
Қазақстан Республикасы банктерінің құжаттамалық аккреди- 
тивтерімен операциялар жүргізу ережелерінін 1 т. сэйкес: «Құ- 
жаттық аккредитив (бұдан эрі «аккредитив») —  бұл клиенттің 
нұскаулығымен жэне өтініші бойынша немесе өз қалауы бойын- 
ша көрсетілген бенефициарға немесе оның бұйрығымен төлем 
немесе бенефициар талап еткен аударым вексельдеріне акцепт 
жэне төлеу немесе аккредитивте көзделген кұжаттарға қарсы 
белгіленген мерзімге негоциация жасауға, егер аккредитивтің 
барлық талаптары сақталса, банктің озіне алған міндеттемеле- 
рін көздейтін кұжаттық есеп айырысулар түрі».

Аккредитив сатып алу-сату шартынан немесе ол негізделуі 
мүмкін басқа шарттан ерекшеленген мэміле болып табылады.

А ккредитивтің қайта шақырылмайтын түрі эмитент-банктің, 
растаушы банктің жэне бенефициардың келісімінсіз өзгертіл- 
мейді немесе кұші жойылмайды. Оған қарағанда, кері шақы- 
рылатын аккредитивті эмитент-банк бенефициарга алдын-ала 
хабарламай өзгерте алады жэне күшін жоя алады.

Аккредитив шартына сипаттама бермес бұрын жоғарыда 
көрсетілген нормативтік актіде келтірілген негізгі ұғымдарға 
түсіндірме берейік. Сақтандыру қатынастарын реттейтін заң 
актілері сияқты, онда біршама күрделі жэне өзгеше термино- 
логия колданылады:



Авизолаушы банк —  бұл эмитент-банк бенефициарға ак- 
кредитив беру жэне/немесе оған оның тарапынан міндеттеме 
жүктемей өзгеріс енгізу уэкілдігін берген банк.

Банк трассат —  аударым векселінде төлеуші ретінде көрсе- 
тілген банк.

Банк-эмитент —  аккредитив бүйры қ берушісінің өтініш іне 
сәйкес аккредитив ашатын жэне аккредитивтің талаптарына 
сэйкес оны орындау міндеті ж үктелген банк.

Бенефициар —  пайдасына аккредитив ашылатын заңды неме- 
се жеке түлға.

Атқарушы банк —  эмитент банк қүжаттарды қабылдау, тек- 
серу жэне аккредитивті оның талаптарына сәйкес орындау 
уэкілдігін берген банк.

Коммерциялық шот —  бенефициар аккрсдитив бүйрық 
бсрушісінің атына жазған жэне тауарлардың түрі, олардың 
суреттемесі, саны, бағасы жэне жалпы сомасы көрсетілген 
күжат.

Негоциация —  вексельдерді олар бойынша төлеу мерзімі 
келгенге дейін есептеу (сатып алу).

Растаушы банк —  эмитент-банктіц міндеттемесіне қосым- 
ша, аккредитивті оның талаптарына сэйкес орындау міндет- 
темесін мойнына алатын банк.

Расталған аккредитив —  эмитент-банк болып табылмай- 
тын басқа банк тарапынан оры ндалуы на қосымша кепілдіктің 
берілгендігі туралы  белгінің қойылуын талап ететін аккредитив.

Ж абылған аккредитив —  аш у кезінде эмитент-банк атқа- 
рушы банктің билігіне аккредитив бойынша төлем жасау үшін 
пайдалану мүмкіндігі талабымен міндеттемелері эрекет ететін 
мерзімге аккредитив сомасына тең ақша (жабу) сомасын беретін 
аккредитив.

Аккредитивтің бүйрық берушісі (бүйрық беруші) —  қызмет 
көрсетуші банкісіне (эмитент-банкке) аккредитив аш уға отініш 
беретін түлға.

Рамбурстаушы банк —  атқарушы банкке аккредитив бойын- 
ша төлемді орындау үшін ақш алай өтем беретін банк.

Трансферабельді (аударым) аккредитиві —  бенефициармен 
(екінші бенефициармен) қатар бір немесе бірнеше түлғалардың



толықтай немесе ішінара қолдану мүмкіндігін қарастыратын 
аккредитив.

Аккредитив шартына бір жағынан тауарлар, кызмет көрсе- 
тулер жэне жұмыстар үшін ақы төлеуге тиіс шаруашылық 
жүргізуші бұйрық бсруші —  субъект, ал екінші жағынан 

аккредитивті Қазақстан Республикасы ¥лтты қ Банкісінің 
кепілдік операцияларын жүзеге асыруға лицензиясы бар бол- 
ган жағдайда ғана аша алатын эмитент-банк қатысады.

Қолма-қолсыз есеп айырысулар туралы бұрын эрекет еткен 
уақытш а ережеде аккредитивтің мазмұнына (маңызды талап- 
тарына) тікелей талап қойылды. Енді (корсетілген құж аттық 
аккредитивтермен операцияларды жүргізу ережелерінде) олар 
туралы аккредитив ашу туралы отініш тің мазмұнында ғана 
айтылған. Дегенмен де, негізінен, аккредитивтің талаптары 
осындай отініш тің мазмұнына сәйкес анықталатын болады. 
Әрине, жоғарыда айтылғандар олардың өзара келісілген болу- 
ына кедергі жасамайды.

Бұйрық берушінің өтінішінде мыналар көрсетілу керек:
1) бұйрық берушінің аты мен тұрғылықты жері;
2) бенефициардың өтініш мен тұрғылықты жері, оның банк- 

тік реквизиттері;
3) эмитент-банктің аты;
4) аккредитивтің түрі;
5) аккредитивтің сомасы;
6) акккредитивті орындау жағдайлары;
7) аккредитив қандай құжаттарға қарсы атқарылса, сол 

құжаттардың тізімі;
8) аккредитивтің эрекет ету мерзімдері; түсіру мерзімдері, 

құжаттарды тапсыру мерзімдері;
9) аккредитив бойынша шығындарды жабатын тараптың аты. 

Ол екі данада берілу керек. Бірінші данасы аккредитивті жабу 
үшін банкте қалдырылады, екіншісіне қабылданғаны (акцепт 
түрі) туралы белгі қойылып, клиентке банк белгілеген мерзім 
ішінде қайтарылады.

Егер қызмет көрсетуші банк пен клиенттің арасында элек- 
тронды хабарламалармен алмасу туралы шарт жасалған болса, 
аккредитив аш уға өтініш ті бұйрық беруші эмитенг-банкке қағаз 
тасымалдағыш та растамай электронды жолмен беруі мүмкін.



А ккредитивті аш умен байланысты пайда болатын кұқыктык 
қатынасқа эмитент-банкпен қатар бұйрық беруші мен бенефи- 
циардың мүддесінде эмитент-банкпен, бенефициармен, ал кейбір 
жағдайларда бүйры к берушінің өзімен жасалған шарттарға 
сүйеніп басқа банктер де қатысады.

Банк келіп түскен өтініш тің  неғізінде аккредитив рэсімдейді. 
Аккредитивте өтініш тің күні, номірі жэне орны, сондай-ақ оны 
аш уға өтініш тің  реквизиттері көрсетіледі. Онда аккредитивтің 
кайта ш ақырылмайтын не қайта шакырылатын түріне жата- 
тындығы міндетті түрде көрсетілу керек. Еғер бүл көрсетілмесе, 
аккредитив қайта ш ақырылмайтын болып есептеледі. Аккре- 
дитивтік елеулі талаптарына оны орындау тәсілі —  үсынылған 
кезде төлеу, бөліп-бөліп толеу, аударым векселін акцептеу неме- 
се неғоциация жатады.

А ккредитивтің сомасы есептік қатынастардың субъектілік 
күрамына жэне эрекеттеғі валю талы қ реттеу туралы  заңнамаға 
байланысты қазақстанды қ теңгемен немесе ш етелдік валютамен 
көрсетілу керек.

А ккредитивтің талаптарында оның эмитент-банкпен орында- 
латындығы көзделмесе, онда көрсетілген тәсілдердің бірімен 
гөлем жасау уэкілдігі берілген атқарушы банк көрсетілу керек. 
Әдетте, аккредитив бойынша бенефициардың күқықтары мен 
міндеттерін іске асыру мақсаты үшін ол оны бенефициардың 
банкісіне береді.

Аккредитив талаптарына сэйкес не эмитент-банк, не атка- 
рушы банк аккредитивте козделген барлық қүж аттарды бер- 
геннен кейін жэне оны талаптарының барлығын орындағаннан 
кейін аккредитив бойынш а төлемге қатысты (қатаң түрде) мін- 
детті болып қалады. Сол себептен олар, егер аккредитив үсыну- 
шыга төлеуді көздесе, үсынылған кезде толеуге міндеттенуі 
мүмкін. Егер төлеудің белгілі-бір мерзімдері белгіленсе, ак- 
кредитив бойынша төлеуге міндетті банк төлем мерзімдерінің 
сақталуын қамтамасыз етеді.

Аккредитивті аш у үшін вексельдер арқылы есеп айырысу- 
лар қажет болган жағдайда, егер акцепттелуш і ретінде банк 
корсетілее, ол оған бенефициар берген аударым вексельдерін 
акцепттеуге жэне олардың акысын толеу мерзімі келген кезде 
төлеуге тиіс.



Эмитент-банктін төлем бойынша міндеттемесі трассат-банк- 
тің міндеттемесіне катысты субсидиарлық сипатка ие. Соның 
салдарынан, трассат-банк вексельдерді акцепттемесс жэне олар- 
ды бенефициар эмитент-банкке қойса, оған оларды акцепттеу 
немесе уақытында төлеу міндеті жүктеледі. Аккредитивте него- 
циация қарастырылған жағдайда эмитент-банк аударым 
вексельдерін жэне(немесе) аккредитив бойынша айналым- 
сыз трассанттарға жэне(немесе) заңды вексель ұстаушыларға 
қойылған құжаттарды төлеу керек. Егер бұл жагдайда аккреди- 
тив аударым вексельдерінін бұйрық берушіге қойылуын көздесе, 
онда банктер бұл аударым вексельдерін қосымша құжаттар 
ретінде қарастыру керек.

Рэсімделген аккредитив қайта шақырылатын болып та- 
былса, эмитент-банкпен өзгертілген немесе күші жойылған бол- 
са, оп төмендегілерді жүзеге асыруга міндетті:

1) акцептті ұсыну кезінде төлемді немесе қайта шақы- 
рылатын аккредитив бойы нш а негоциацияны  ж үзеге асы руга 
өзі уэкілдік берген банкке сол банктің  өзгерту немесе күш ін 
жою туралы  хабарлама алғанға дейін ж асаған кез-келген тө- 
лемі, акцепті немесе негоциациясы  үш ін ақш алай өтем бсру;

2) егер қайта ш ақырылатын аккредитив бойынша бөліп-бө- 
ліп төлеу уэкілдігін озі берген басқа банк аккредитивті өзгерту 
немесе күшін жою туралы  хабарламаны алғанға дейін сыртқы 
белгілері бойынша аккредитивтің  талаптарына сәйкес келетін 
құжаттарды қабылдаса, сол банккс ақшалай өтем беру.

Эмитент-банк қайта шакырылмайтын аккрсдитивті растау 
жэне басқа банкпен растау үшін сол банкке уәкілдіктерін бер- 
се немесе соған жүгінсе, оның эмитент-банктің міндеттемесіне 
субсидиялық міндеттемесі пайда болады. М ұндай міндеттеменің 
мазмұны эртүрлі болуы мүмкін жэне аккредитивтің талаптары- 
на байланысты. Егер аккредитив ұсынған кезде төлеуді коздесе, 
онда растаушы банктің міндеттемесіне эмитент-банк төлемеген 
жағдайда төлемді ұсынган кезде жасау жэне т.б. жататын болады.

Эмитеңт-банк аккредитивті куэландыру уэкілдігін бер- 
ген банк сол аккредитивті куэландырудан бас тартса, ол келесі 
жұмыс күннен кешіктірмей бұл туралы эмитент-банкке хабар- 
лау керек. Аккредитив талаптарына өзгертулерді енгізу кезінде



растаушы банктің міндеттемелері сол өзгертулерге ол өзгер- 
тулерді авизолаган кезден бастап қолданылады.

Кейде эмитент-банк олардың арасындагы  белгілі-бір қаты- 
настарды ң себебінен төлем жасау уэкілдігін  басқа (раста- 
майтын) банкке беруі мүмкін. М үндай банк төлемді бөліп- 
бөлім төлеуге, аударым вексельдерін сыртқы белгілері бойын- 
ша аккре-дитивтің  талаптары на сэйкес келетін қүж аттарга 
қарсы акңепттеуге немесе негоңиациялауга м індеттене алады.

Бүл жагдайда эмитент-банк немесе, егер бар болса, растауш ы 
банк жогарыда аталган міндеттемелердің бірін мойнына алган 
банкке ақш алай отем беруге жэне аккредитивте көрсетілген 
қүжаттарды қабылдауға тиіс. Ж оғарыда айтылғандар мүндай 
банкті төлеу бойынш а міндеттемееін эмитент-банктің неме- 
се растаушы банктің алдындағы  қарызының есебінен орындау 
міндеттемесінен босатпайды.

Аккредитив бенефиңиарға мүндай жагдайда авизолау- 
шы банк болып табылатын кез-келген баска банк арқылы 
берілуі мүмкін. Оның кұқы қты к жағдайының ерекш елігі оның 
аталған аккредитивті орындау міндеттемесін мойнына алмай- 
тындығында.

Авизолаушы банк аккредитивтің түпнүсқа екендігін оның 
сыртқы белгілері бойынша тексеру керек. Егер ол аккредитивті 
авизоламау туралы  шешім қабылдаса, онда ол осы шешімді 
қабылдағаннан кейінгі келесі жұмыс күннен кешіктірмей, бүл 
туралы  эмитент-банкке хабарлап, аккредитивті кайтаруга мін- 
детті. Авизолаушы банк аккредитивтің түпнүсқалы лығы н 
анықтай алмаса, онда ол бұл туралы  сондай-ақ эмитент-банкке 
келесі жұмыс күннен кешіктірмей хабарлау керек. Эмитент- 
банктен аккредитивтің түпнүсқа екендігі туралы  мэлімдеме 
келген жағдайда ол аккредитивті авизолайды жэне бұл тура- 
лы бенефиңиарға хабарлайды. Эмитент-банк аккредитивтің 
түпнүсқалыгын растаса, авизолаушы банк оған аккредигивті 
қайтару керек.

Есеп айырысулардың аккредитивтік түрі бойынш а банктер- 
дің құжаттарды тексеруінің күрделі тэртібі қарастырылған. 
Ол Қ ұж атты қ аккредитивтермен операцияларды жүргізу ере- 
желерінің 31-63 т.т. регламенттеледі. Аталган тармақтарға сэй-



кес, тауармен ілесетін кұжаттарды алған кезде эмитент-банк, 
растаушы банк немесе аткарушы банк кұжаттарды алған күннен 
кейінгі 7 жүмыс күннің ішінде олардың көрсетілген тізімдемеге 
сэйкестігін, сондай-ак сырткы белгілері бойынша аккредитивтің 
талаптарына сәйкестігін тексеру керек. Яғни, келісім-шарттар 
күжаттарының реквизиттері (номірлері), тауардың түсірілген 
күні, тауардың жеткізілетін орны, түсірілетін жерлері, тауарды 
жеткізу жағдайлары жэне басқа да реквизиттер аккредитивте 
корсетілген реквизиттерге сай болуға тиіс.

Сыртқы белгілері бойынша бір-біріне қарама-қайшы бо- 
лып шыққан қүжаттарды банктер сыртқы белгілері бойынша 
аккредитив талаптарына сэйкес келмейтін қүжаттар ретінде 
карастырылады. Қүжаттар сыртқы белгілері бойынша аккреди- 
тив талаптарына сай келмесе, банк қүжаттарды кабылдаудан бас 
тартуға күқылы. Аккредитивте көрсетілмеген күжаттарды банк 
тексермейді.

Эмитент-банк кұжаттардың сыртқы белгілері бойынша ак- 
кредитив талаптарына сай еместігін анықтаса, онда ол оз қалауы 
бойынша 7 жұмыс күннінің ішінде аккредитивтің бұйрық 
берушісімен сэйкессіздіктерді жою жонінде байланысуы мұмкін.

Егер қандай да бір банк (эмитент, растаушы банк немесе 
аткарушы банк) кұжаттарды кабылдаудан бас тартса, онда бас 
тарткан банк телекоммуникаңиялық немесе мүмкін болса, басқа 
жолмен кұжаттарды алған күннен кейінгі 7 жұмыс күннің ішін- 
де бұл туралы құжатты жіберген банкке, немесе, құжаттарды 
алуға тиіс болған бенефициарға хабарлауға міндетті.

Хабарламада құжаттарды қабылдаудан бас тарту себептері 
жэне оның құжаттарды өз билігінде калдыратындығы немесе 
қалдырмайтындығы көрсетіледі.

А ккредитивтер белгілі бір жағдайларда баска тұлғаның пай- 
дасына аударылуы мүмкін. Ол үшін аккредитив тек қана егер 
эмитент-банк оны «аударым аккредитивті» (трансфертабельдік) 
деп белгілеген жагдайда аударыла алады. Оны «бөлінетін», 
«бөлшекті», «қайта берілетін» жэне «берілетін» сияқты термин- 
дермен ауыстыруга болмайды, олар назарға алынбау керек.

Аккредитивті аудару уэкілдігін алған банк оны алдын ала 
келісім берген шектер мен тэртіптен басқа шекте жэне тэртіпте 
орындау керек.



Аккредитивті ауыстырғанга дейін бірінші бенефициар өзі- 
нің аударатын банкке екінші бенефициар (бенефициарлар) үшін 
түзетуді авизолауға рұксат беру күкыгын калды раты нды гы  не- 
месе қалдырмайгындығы туралы қайта ш акырылмайтын нұс- 
кауларды аударатын банккке беру керек. Егер аударатын банк 
аккредитивті бенефициар ұсынған талаптармен аударуға ке- 
ліссе, онда ол аудару кезінде жаңа бенефициарга бірінші бенефи- 
циардың түзетулергс қатысты нұсқаулары туралы  хабарлауға 
міндетті.

Аккредитив біреуден астам бенефициарға аударылса, олар- 
дың қайсібірінің түзетулерді қабылдамауы олардың қалған бене- 
фициарлармен қабылдауын жарамсыз етеді. Қабылдамаған бе- 
нефициар үшін аккредитив бүрынғы талаптармен күш ін сақтап 
калады.

Аударатын банктің аккредитивті аударуының ақысын, егер 
эмитент-банк өзгеше есертпесе, бірінші бенефициар төлейді. 
Бенефициарлардың біреуі төлемді төлемегенше, аударушы банк- 
ке аккредитивті аудару және аударымды жүзеге асыру бойынша 
ешқандай міндет жүктелмейді.

Егер аккредитивтің талаптарымен өзгеше көзделмесе, транс- 
ферабельді аккредитив тек бір рет кана аударылуы мүмкін. Ак- 
кредитив екінші бенефициардың нұскауы бойынш а одан кейінгі 
үшінші бенефициарга аударыла алмайды.

Трансферабельді аккредитивтін (жалпы алгандааккредитив- 
тің сомасынан аспайтын) бөліктері, егер аккредитив бойынша 
ішінара аударымдарга тыйым салынбаса және осындай ауда- 
рымдардың барлығының жалпы сомасы аккредитивтің бір ауда- 
рымы ретінде ғана қарастырылу керек.

Аккредитив оның түпнұскасында көрсетілген талаптар- 
мен ғана аударылуы мүмкін. Бұл ереже аккредитив сомаларын, 
онда көрсетілген бір тауар бірлігі үшін бағасын, аккредитивтің 
эрекет ету мерзімін, құжаттарды тапсырудың соңғы күнін және 
аудару мерзімін сәйкесінше азайту немесе кысқарту кезінде 
қолданылмайды.

Сақтандыру өтемі үшін талап етілетін пайыз аккредитивтің 
түпнүеқасында ескерілген өтеу сомасын қамтамасыз ететіндей 
көбейтілуі мүмкін. Оның үстіне, аудару кезінде аккредитивтің



бұйрык берушісі бірінші бенефициардың атына ауыстыры- 
лады. А ккредитивтің түпнұсқасына аккредитивтің бүйрық беру- 
шісінің шот-фактурадан басқа барлық қүжаттарда көрсетілу 
керектігі туралы арнайы талап енгізілуі мүмкін. М үндай талап- 
тың болуы бүйрық берушінің атының өзара ауыстырылуына се- 
беп болады.

Бірінші бенефициар өзінің шот-фактурасын (немесе аударым 
вексельдерін) екінші бенефициардың аккредитивте көрсетілген 
бастапқы сомадан аспайтын сомаларға жэне, егер аккредитив- 
те олар ескертілсе, тауар бірлігінің бастапқы багасы бойынша 
бүйрык берушіге қойылған екінші бенефициардың шотына (ауда- 
рым вексельдеріне) ауыстыруга қүқылы.

Ш оттарды (аударым вексельдерін) бүлай ауыстырғаннан кейін 
бірінші бенефициар аккредитивтен өз шоттар сомасы мсн екінші 
бенефициар шоттарының арасында болуы мүмкін айырманы 
алуы мүмкін.

Аккредитивті аударғаннан кейін, егер бірінші бенефициар 
екінші бенефициардың шоттарының (аударым вексельдерінің) 
орнына өз шоттарын (аударым вексельдерін) үсынуға тиіс болган 
жэне бүны бірінші талап етілгеннен кейін жасамаған болса, онда 
аударушы банк эмитент-банкке (төлем жасап жаткан банкке) 
екінші бенефициардың шоттарын (аударым вексельдерін) коса, 
аударым аккредитиві бойынша алынған күжаттарды жіберуге 
қүкылы. М үндай жағдайда бірінші бенефициардың алдындагы 
бүдан кейнгі жауапкершілік жойылады.

Бірінші бенефициарға екінші бенефициардың пайдасына 
төлемді немесе негоциацияны аккредитив аударылған жер- 
ге жасауын талап ету күқығы беріледі. Алайда аккредитивтің 
түпнүскасында төлемнің немесе негоциацияның аккредитив- 
те корсетілген жермен қатар басқа жерде де жасалуы туралы 
ескертілуі мүмкін.

Егер келіп түскен көліктік жэне сақтандыру қүжаттары 
аккредитивтің немесе оған енгізілген өзгертулердің талапта- 
рына сәйкес келсе, онда эмитент-банк немесе атқарушы банк 
бенефициардың пайдасына төлем жасап, оның вексельдерін ак- 
кредитивте козделген талаптарға қарай акцептейді немесе него- 
циациялайды.



Аккредитивтер бойынш а төлемдер тек кана колма-колсыз 
тәртіппен төленеді. Төлем бенефициардын пайдасына жасалған 
жағдайда, эмитент-банк (атқарушы банк) аккредитивтің еома- 
сына төлем тапсырмаларын атқару үшін көзделген жалпы тэр- 
тіппен атқарылатын төлем тапеырмасын рэсімдейді.

Бенефициардың аударым вексельдері аккредитив талапта- 
рына сүйеніп, Қазақстан Реепубликасының «Қазакстан Респуб- 
ликасы ндағы  векеель айналысы туралы » Заңына жэне Қазақ- 
стан Республикасы Ұлттық Банкінің тиісті нормативтік-қү- 
қы кты қ актілеріне сэйкес акцептеледі немесе негоциацияланады.

Есеп айырысуларды аккредитивтермен жүзеге асыру кезінде 
банктің қызметіне төлемдердің дүрыс жүргізілуін қамтамасыз 
ету жэне төлеуш ініц бенефициар алдындағы  өз ақш алай мін- 
деттемесін орындаудан жалтару мүмкіндігін ескере отырып, 
оның мүдделерінің сақталуы на кепілдік беру ғана жатады. 
Сондықтан қызмет көрсетуші банктер аккредитивтің талапта- 
рына сай берілетін күжаттардың нысаны, толықтығы, дэлдігі, 
түпнүскалы ғы  немесе заңдық мэні, сондай-ак қүж аттарда бар 
немесе косымша қосылған жалпы немесе іш інара талаптар үшін 
жауапты болмайды.

Банктер қүжаттарда көрсетілген тауарлардың нақты саны, 
сипаттамасы, еалмағы, сапаеы, буып-түйілуі, жеткізілуі, кұнды- 
лығы, сондай-ак жүк жөнелтушінің, тасымалдауш ылардың, тау- 
ар сақгандыруш ыларды ң және басқа да тұлғаларды ң әрекеттері, 
төлем қабілеттілігі, міндеттемелерді орындауы, коммерциялык 
беделі үшін жауапты емес.

Егер кінэсі жоқ болса, банктер жолда қандай да бір хабар- 
ламалардың, хаттардың немесе құжаттардың кідіріп қалуының 
немесе жоғалуы ның, телекоммуникациялық хабарламалардың 
кешіктірілуі, бұрмалануы жэне оларды жіберу кезінде пайда бо- 
латын басқа да қателіктер үшін жауапты болмайды.

Сонымен катар банктерге техникалы қ терминдердің аудар- 
масындағы немесе түсіндірмесіндегі қателер үшін жауапкер- 
шілік жүктелмейді жэне олар қүж аттардың терминдерін 
аудармай-ақ ж іберуге қүқылы. А ккредитивтің бұйрық беруші- 
сінің нұсқауларын орындау үшін басқа банктердің қызметтерін 
пайдаланған жағдайда оларға осындай банктердің нұсқауларды 
орындамағаны үшін жауапкершілік жүктелмейді.



Егер аккредитивте өзгеше көзделмеее, екінші гараптың 
қызметтерін пайдаланатын тарап нұскау берілген тарапка 
нұсқауларды орындаумен байланысты келтірілген барлық шы- 
гындарды, оган қоса комиссияны, төлемдер мен шыгыстарды 
өтеу міндетін мойнына алады.

Біз Қазакстан Республикасының эрекеттегі заңнамасына сэй- 
кес барлық негізгі есеп айырысу тәсілдерін талдадык. Қорыта 
келе, қазіргі жағдайларда олар төлем құжаттарын жазбаша түрде 
де, құжатсыз түрде де пайдалану арқылы қолданылуы мүмкін 
дегіміз келіп отыр.

Электронды жолмен қүжат оның суреттемесін немесе төлем 
қүжатында берілген ақпаратты жеткізу жолымен бенефиңиар 
мен банктің арасында жасалған, егер Ұлттык Банктің норматив- 
тік-қүқықтық актілерінде өзгеше көзделмесе, төлем қүжатта- 
рымен электронды алмасу жүйелерін пайдалану жэне бағдарла- 
малык-криптографиялық қорғау жэне электронды сандык кол 
қою жүйелерін қолдану туралы шарттың негізінде жолданады.

Төлем қүжаттарымен электронды алмасу жүйелерін пайда- 
лану туралы шартқа төлем күжатын төлеу, акцепт, акцепттен бас 
тарту, кайтарып алу жэне банктің төлем қүжатын өңдеумен бай- 
ланысты басқа да мәселелер туралы арнайы ережелер енгізілуі 
мүмкін.



12 ТАРАУ

САҚТАУ

§ 1. Сақтау шарты туралы түсінік, оның түрлері 
және элементтері

Сақтау шарты бойынш а бір тарап (сактаушы) оған екінші 
тараптың (жүк беруш інің) берген затын сақтауға жэне бүл затты 
сақталған күйінде қайтаруға міндеттенеді (ҚР АК 768 б. 1 т.).

Сақтау мәселелерін карастыратын бірқатар теориялы қ көз- 
дерде айтылғандай, сақтау ерекш е қызмет көрсету түрі, оның 
үстіне, азаматтық-күкыктык міндеттемелермен аны қталуы  мүм- 
кін ең көп тараған кызмет көрсету түрі болып табылады.

Қазірғі қоғам іш інде сақтау қатынастарының кеңінен 
таралғанын толық түсіндіруғе болады. Заттарды сақтауға беру 
қажеттіғі көбінесе азамат өз үйінің  босағаны аттаған жэн қо- 
ғамды орындарға барған кезден-ақ пайда болады. Оған қоса, бү- 
рыннан калыптасқандай, мүндай жағдайларда азамат үшін шарт 
жасасу еркіндігі, біз өзіміз байқамасақ та, едэуір шектеледі.

Білім беру, медициналық, басқа да мекемелерде, үйымдарда, 
театрларда жэне т.б. сырткы киімнің гардеробқа тапсырылуы 
талап етіледі. Дүкендерде (сауда кәсіпорындарында) сөмкелерді, 
кейстерді, қол сандықтарды жэне осы сияқты басқа да заттарды 
сақтауға тапсыру талабы койылуы мүмкін.

Қоғамдык пайдалану орындарында (базарларда) сауда жа- 
сайтын кәспкерлер базардың иелігіндегі бөлмелердің еактау 
қызметтерін пайдалана алады. Ж алпы, шагын кәсіпкерлік 
субъектілері (сауда фирмалары) үшін тауарларының сақталуын 
қамтамасыз ету үшін кэсіби түрде сақтаумен айналысатын 
субъектілердің қызметтерін пайдалану тиімді болуы мүмкін. 
Бүл аталған кэсіпкерлерді қойма үйлерін салуға (сатып алуға), 
жалдауға, күзетуге, сондай-ақ қойма қүрал-жабдықтарын сатып



алуга қомақты ақша жұмсауға мэжбүрлемей, оларға өз айна- 
лым каражаттарын «қозғалыссыз» калдырмауға мүмкіндік 
береді.

Сактау қажеттіғі заң талаптарына сэйкес пайда болуы да 
мүмкін. М ысалы, түтқындалған мүлікті, мүралық мүлікті, 
ксден коймаларындағы мүлікті жэне т.б. сақтау.

Белгілі бір заттарды қажетгі жағдайлары жасалған, заттар- 
дың сақталуын қамтамасыз ете алатын (оның ішінде ұрлану- 
дан еақгай алатын), оларды берудің жэне сақтауға қабылдау- 
дың тиісті режимін қамтамасыз ете алатын сақтаушылар ғана 
сақтай алады. Әрине, мүндай жагдайларда сондай-ақ заттарды 
сақтауға беру қажеттігі де туындауы мүмкін.

Яғни, сактау бойынша міндеттемелердің туындауына алуан 
түрлі жагдайлар себеп болуы мүмкін, жэне ол міндеттеме тек 
сақтау шартының арқасында ғана пайда бола алмайды. Алайда 
сақтау шарты басқа жағдайлардың барлыгында да осындай 
міндеттеменің пайда болуына негіз болып табылады. Сақтаушы- 
түлғаның немесе заттарын сақтауга берген түлғаның қүқық- 
тары мен міндеттері шаргта көзделген сақтау туралы шартқа 
сэйкес анықталады. Бүган қоса, қазіргі жағдайларда, тек кейбір 
сирек кездесетін жағдайларды коспағанда, мүлікті сақтау (сақтап 
қалу) бойынша міндегтердің белгілі бір түлғаға оның еркіне 
карсы жүктелуі мүмкін емес. Сол себептен, біз қаласақ та, 
қаламасақ та, сақтау бойынша қүрылыска (шартқа) жүгінуге 
мэжбүрміз.

Сақтау қолданылатын салалалр жекелеген сақтау түрлерін, 
сондай-ақ сақтау қатынастарын реттейтін заң актілерін қарас- 
тыру (атап шығу) кезінде тагы бір рет айқындалатын (нақты- 
рақ) болады.

Кеңес заманынан кейін сактау институтының қазіргі кездегі 
проблемаларын жан-жақты ашкан аздаган авторлардың бірі 
М .И.Брагинский' болып табылады. Оның сақтауды анықтау ке- 
зінде қолданылатын ықтимал заңдық қүрылыстарды талдағаны 
назар аудартпай қоймайды (біз мүндай қүрылыстың негізі сақ- 
тау шартының өзі болып табылатынын айтканбыз).

1 Брагинский М.И.Договор хранения. М.: Статут, 1999. 157 б.



Бұл автор сақтау қатынастарының төрт негізгі құрылыс- 
тарын бөліп шыгарган. Біріншісі, өзіміз айткандай, шарттың 
моделі болып табылады. ол толықтай жэне бүтіндей ресми 
аны қтама шеңберінде сыйгызылган. Бүл қүрылысқа деген 
кажеттілік немесе мүқтажды қ сақтау қызметі дербес сипатта 
болган жағдайда пайда болады.

Сонымен бірге, сақтау бойынш а міндеттемелердің басқа 
түрдегі ш арттардың мазмүнына енгізілу жагдайлары да кезде- 
седі. Бүған объективті де, субъективті де факторлар себеп болуы 
мүмкін. Сақтау бойынша міндеттемелердің қалған қүрылыс- 
тары олардың басқа шарттардың мазмүны енгізілуіне жағдай 
жасайды.

М үндай жағдайларда сақтау қатынастарының қалған үш 
күрылысын бөліп шығаруға мүмкіндік беретін амалдар қол- 
данылуы  мүмкін.

Екінші қүрылысы сақтау бойынша м індеттемелердің бірың- 
гай күрделі ш артқа кіруі болып табылады. Бүл жағдайда мүндай 
ш арттың сақтаусыз жасалуына жол берілмеу керек. Мысал 
ретінде, тасымалдау шартын келтіруге болады. М .И.Брагинский 
Г.Ф.Шершеневичке' сілтеме жасаган. Г.Ф.Шершеневич тасымал- 
дау ш артында төрт элементті бөліп көрсеткен: жеке басы үшін 
жалдау, мүліктік жалдау, тапсыру жэне бүйып-түю . Бүл элемент 
(сақтау) тек тасымалдау ш артында гана емес, басқа да күрделі 
шарттарда, агап айтқанда, кепілдік шартында, консигнаңия шар- 
ты нда (тауарларды сатуга беру туралы шарг), пошта байланысы 
қызметтерін көрсету кезінде жэне т.б. бар.

Сақтау күрделі емес, аралас ш арттың күрамы на кіруі мүмкін. 
Сақтаудың аралас шарттың күрамына кіруі екі құрылыстың 
қолданылуына жол ашады.

Бірінші құры лыста (жалпы санақ бойынш а үш інш і) сақтау 
ш арттагы тарапты ң негізгі міндеттемесіне қызмет көрсетеді, 
ягни өзі дербес шарт болып табылады. Оны аш атын мысалдар 
көп. Атап айтқанда, сақтау бөйынша көмекші міндеттеме тарап- 
тардың келісімі бойынша көлік экспедиңиясы, мердігерлік, 
комиссия, тапсыру ш арттарында қарастырылуы мүмкін.

1 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. II.-  С-Петербург, 1908.— С. 240.



Төртінші кұрылыс сақтау бойынша (басым немесе ең бол- 
мағанда паритеттік) міндеттеменің баска міндеттемелермен 
катар қолданылуын көздейді. Сақтаушы экспедициялық қыз- 
меттерді көрсету, жүк қоюшының пайдасына мердігерлік жү- 
мысгарды қосымша орындау жэне т.б. бойынша міндеттерді өз 
мойнына алуы мүмкін.

Белгілі бір қүрылыстың қолданылуы, әрине, сактау бойын- 
ша қызмет көрсететін субъект жэне оның қарыз берушісі ара- 
сындағы қатынастарының тәжірибелік мэселелердің шешілуіне 
эсер етеді. Алайда, біздің пікірімізше, сақтау бойынша жалпы, 
базалық ережелердің мэнін түсіруге болмайды.

Сақтаудын күрдслі шартқа жэне аралас шартқа енуіне 
негізделген қүрылыстардың арасындағы айырмаш ылықтар аны- 
ғырак байқалады. Алайда жоғарыда айтылғандарды ескерсек, 
М .И.Брагинскийдің «сақтау басқа шарттың элементтерімен 
түтасатын, ол үшін белгіленген бірыңғай қүқықтық режимге 
багынатын күрделі шартқа қарағанда... аралас түрде АК 412 бабын 
күшіне енеді»1 дсген үзілді-кесілді пайымдауымен келісу қиын.

Біз күрделі шарттың қатынастарын жэне сақтау туралы 
нормалардың колданылу мүмкіндіктерін тікелей регламент- 
тейтін нормалар әрекеттерінің басымдылығы 87016017662 ту- 
ралы соз қозғау керек деп есептейміз. Олай болмаған жағдайда 
«жүк кою элементін» (сақтауды) күрделі шарттар шеңберінде 
боліп шығарудың мэні жоқ.

Сонымен бірге, заң актілерін бүлай түсінетін болсак, біз 
біркатар үқсас жағдайларда сактау туралы нормалардың 
жалпы (бағыттаушы) мағынасын едәуір төмендетеміз. Тікелей 
сақтауш ылар жэне жүк қоюшылар болып аталмаса да, нақты 
жағдайы ережеге жуықтатылған немесе сақтаушы мен жүк 
қоюшының ережесіне үқсас болып табылатын субъектілердің 
қүкықтары мен міндеттерін анықтауда елеулі қиындықтар пайда 
болады.

Сақтау шартын (міндеттемесінен) жанама шарттардан шек- 
теу кажет. Бүл сақтау ш артының өзі туралы байсалды әсер алу- 
ға мүмкіндік береді.

1 Брагинский М.И. Көрсетілгсн енбектері.-- 7 б.



Сақтау ш артының аракатынасы туралы  мәселенің ашы- 
луы на А.П.Сергсевтің, Ю .К.Толстойдың редакңиясымен жарық 
көрген «А заматтық кұкык» оқулыгының авторлары өз үлесте- 
рін қосты.

Атап айтқанда, аталған оқулықтың авторлары сақтау жал- 
даудан немесе несие беруден сақтауш ының мүлікті пайдалану 
кұқығы на ие болмай, мүліктің сақталуы н камтамасыз етуге 
міндетті болатындығымен ерекшеленеді деп баса айтқан. Ж алға 
беруші мен несие берушіге мүлікті пайдалану кұқығы бсрі- 
леді1. Яғни, осы екі жағдайда мүліктің  уақытш а иелікке берілуі 
эртүрлі болып отыр (бұл, негізінде, салыстырмалы талдауға 
түрткі болды).

Аталған айы рмаш ылы ққа сүйенсек, сақтауш ының ш арттық 
окілеттіктерін асыра пайдаланып мүлікті пайдалану эрекет- 
терін заңсыз деп табуға болады. Ж алдау шартында сақтау эле- 
ментін бөліп ш ығаруға болмайды, себебі ж алға алуш ы мүлікті 
уақытш а негізде болса да, алған кезде оны өз мақсатында сақ- 
тайтын болады.

Ж алға алуш ы ның мүліктің  сақталуын қамтамасыз ету 
бойынша міндеттері тікелей мүлік жалдау шартынан туын- 
дайды (нақ осы ш арттың езгеш елігін құрайды). Ж оғарыда мү- 
лік жалдау шартын қарастырган кезде біз мүлікті үстап-тұту 
жауапкерш ілігі жалға алуш ы ға молшерлес көлемде ауысты- 
рылу керек деп айтқан болатынбыз. Сақтау шартында мүлікті 
үстап-тұту жауапкерш ілігін сақтауш ыға ауыстыруга болмайды.

Ж оғарыда айтылғандар аралас шарттардың, атап айтқанда, 
жалдау элементтері бар сақтау ш арттарының жасалуы на тыйым 
салмайды. М ұндай жағдайларда жалдау немесе сақтау туралы 
нормаларды тараптардың сәйкесінш е қандай қатынастарына, 
қандай пропорцияда қолдану керектігін анықтау мэселесі туын- 
дайды. Бұл жай мәселе емес. Атап айтқанда, жалға беруші мүлікті 
жалға беру кезінде пайдалану кезінде заттың тозу мүмкіндігі- 
мсн алдын ала келіседі.

Жүк беруші затты бүрынғыдай тозбаган күйде алагынына 
үміттенеді. Бірінші жэне екінші жағдайларда заттардың баға-

1 Азаматтык кұқық. Окулык. IV том. А.П.Сергеевтің, Ю.К.Толстойдын ред. 
М.: Проспект, 1997. 605, 606 б.



сында айырмаш ылық болуы әбден мүмкін. Қай нормалар басым 
болып табылады, тараптардың мүдделерінің тепе-теңдігі кайда? 
Бүл даулар бойынша істерді шеше алатын соттардың, сондай- 
ақ зерттеушілердің, басқа да азаматтық күқық мамандарының 
мәселелері.

Мәніне, мазмүнына, нормативтік реттелуіне жэне осымен 
байланысты болуы мүмкін тэжірибелік айырмаш ылықтарына 
сүйеніп, сақтау жэне заем, жылжымайтын мүлікті сактау жэне 
күзету шарттарын бөліп шығара аламыз.

Алайда біз келтірілген оқулықтың авторларының «сақтау 
шартын мүліктің сақталуын қамтамасыз ету бойынша басқа 
азаматтық-қүқықтық міндеттемелердің қүрамдас бөліктері бо- 
лып табылатын міндеттерінен айыру керек. Атап айтқанда, 
мүндай міндеттерді заң мердігерге (АК 914 б.), тасымалдауш ыға 
(АК 796 б.), комиссионерге (АК 998 б.) жэне бірқатар басқа 
міндеттемелердің қатысушыларына жүктейді. Осы жэне осыған 
үқсас жағдайлардың барлығында тараптардың өзара катынас- 
тары сақтау шарты туралы нормалармен емес, тиісті шарттар 
туралы ережелермен реттеледі»1. Келіспеуінің себептері жоға- 
рыда айтылған болатын. Ж алға алушы мүлікті өз максатында 
алатын жалдауға қарағанда, мердігер, жай сақтаушы сиякты, 
затты жай ғана сақгайды, жэне мердігердің осы міндетін регла- 
менттеу қажет болатын кездерде мердігерліктің өзі туралы 
нормалар ғана емес, сақтау туралы нормалар қолданылу керек.

Ш артты анық талдауға көшейік.
Әрекеттегі заңнамада сақтау ш артының бірқатар түрлері 

регламенттелген. Ең алдымен барлық сақтау шарттары үшін 
маңызы бар жалпы сақтау туралы ережелер бөліп көрсстіледі. 
Олар жай (түрмыстық) сақтауды да регламенттейді.

Субъектілердің арасында айырмашылықтар, ал мазмүны 
мен нормативтік бскітілуінде ерекшеліктер бар болғандықтан, 
м ы надай шарттар бол і п ш ыгары лған : 1) заттард ы ломбардта сақтау;
2) банкте күндылықтарды сақтау; 3) көліктік үйымдардың сақтау 
камераларында сақгау; 4) үйымдардың гардеробтарында сактау;
5) қонақүйда сақтау; 6) даулы заттарды сақтау —  секвестр.

1 Жоғарыдагы сілтеме.— 607 б. Макала дұрыс көрсетілмеген, бұл жерде РФ 
АК 714 бабы туралы айтылған.



Кәсіпкерлік саласындағы  катынастарды арнайы рсттеу үшін 
арналғандықтан жэне осыдан тараптардың формаларында, қү- 
кықтары мен міндеттерінде елеулі айырмаш ылықтар туын- 
дайтындықтан, сақтау ш артының тауар қоймасында сақтау шар- 
ты деп аталатын түрі бөліп шығарылған.

Саңтау ңатынастарын рет т ейт ін заңнама. Сақтау 
шарты туралы нормалар Қазақстан Республикасы Азаматтык 
кодексінің 39 тарауына (768-802 баптар) енгізілғен. Оның 
үстіне, сақтау қатынастарына қатыеты нормалар басқа да заң 
жэне заңға қосымша актілерде бар. Оларға мыналарды жатқызуға 
болады: ҚР 2010 ж ы лды ң 30 маусымындағы «Қазақстан Респуб- 
ликасындағы кеден ісі туралы » №  296-ІУ Кодексі1; Қазакстан 
Республикасынын 1995 жы лды ң 31 тамызындағы «Қазақстан 
Республикасындағы банктер жэне банк қызметі туралы » Заңы 2; 
Қазақстан Республикасының 1998 жылдың 10 шілдесіндеғі 
«Есірткі қүралдары, психотропты заттар, прекурсорлар жэне 
олардың айналымы мен қолданылуына карсы күрес шаралары 
туралы» Заны3 жэне баска да жекелеғен заңдар. Қазіргі кезеңде 
сақтау туралы нормалар көбінесе заңға қосымша нормативтік 
актілермен емес, заң актілерінің нормаларымен қарастырыл- 
ған. Біздің пікірімізше, бүл заң шығарушы сақтау қатынаста- 
рының қүқықтық регламенттелуіне беретін мэнін білдіреді.

Саңтау шартының ж алпы сипаттамасы. Сақтау шарты 
нақты шарт болып табылады. ҚР АК 768 б. 2 т. мазмүнына сәйкес, 
сақтау шарты зат сақталуға берілген кезден бастап жасалған 
деп танылады. Көрсетілген норманың мағынасы бойынша, бүл 
ш арттың мэні тараптардың қалауы бойынша консенсустық 
ш арт қүрылысының қолданылуына бейімделмеген.

Алдын ала келісім ж асалғандықтан жүк қоюшыны сақтау- 
ш ының мәжбүрлеу мүмкіндігі, ең алдымен, өз кезегінде, өз 
мүлкіне басқа түлғаларды ң мүдделеріне зиян келтірмейтіндей 
билік жасау мүмкіндігі болуға тиіс меншік иесі ретінде жүк 
берушінің мүдделеріне зиян (шарттық немесе ш арттан тыс) 
келтіреді.

1 ҚР Парламентінін Ведомостары, 2010 ж., №  14 (2567), 70 б.
2 Қазақстан Республикасы Парламентінін Ведомостары, 2001 ж., № 2, 2 б.

Қазақстан Республикасы Парламентінің Ведомостары, 1998 ж .,№  17-18,221 б.



М ұндай жагдай жук беруші шарттан бас тартқан кезде орын 
алмайды (болмау керек), ойткені кәсіпкер болып табылмайтын 
сақтаушы сақтау қызметтерін көрсетуден жүйелі түрде пайда 
табуды жоспарламайды

Сактаушы кәсіпкер болып табылса, жағдай басқаша болады. 
Онымен консенсустык сақтау шарты жасалуы мүмкін (ҚР АК
769 бабының 1 т.). бүл жағдайда заң шығаруш ылар сақтауш ының 
заңды мүдделерін ескереді.

Кәсіпкермен жасалатын сактау шарты тек консенсустық си- 
патымен гана емес, жариялылығымен де ерекшеленеді (ҚР АК
770 б.).

М үндай жағдайларда заң актілері, іскерлік айналым дағды- 
лары шарттың өтелмелі екендігін белгілесе, мэміле тараптары 
өзара шарттың тегін болуын ескеруі мүмкін. Кэсіпкерлік 
қызметті жүзеге асыру тэртібімен жасалған сақтау шарты, егер 
тегін болатындыгы туралы арнайы ескерту болмаса (тараптар- 
дың келісімі), отелмелі болады.

Кейді сақтау шартын біржақты шарт деп атайды, себебі нақты 
өтеусіз сақтау шартын жасасканнан кейін міндеттердің басым 
бөлігі сактауш ыға жүктеледі, ал жүк беруші көбінесе қүкықтық 
уэкілдік берілген түлгаға айналады. Алайда мүндай жағдай- 
ларда да сақтау шарты толыктай бір жақты болып табылмайды. 
Ал егер сактау шарты өтелмелі жэне (немесе) консенсустық 
болып табылса, онда бір жакты сақтау туралы пайымдаулар 
негізсіз жасалған болып іпығады.

Сақтау шартының нысаны. Сактау шарты ауызша түрде 
де, жазбаша түрде де жасалуы мүмкін. Ш арттың жазбаша түрі 
еркін түрде немесе, заң актілерімен көзделген жағдайларда, 
сақтауға берілетін қүж аттың барлық реквизиттерін сақтау ар- 
қылы жасалады. Түрмыстық сактау қызметін көрсету туралы 
шарттар ауызша нысанда жасалады.

Сонымен қатар сақтауш ының нөмірлер, жетондар жэне басқа 
да заңды теп танылған белгілер беруі арқылы заттарды қыска 
мерзімге сақтауға сақтау камераларына жэне вокзалдардың, 
әуежайлардың, мекемелердің, кэсіпорындардың, театрлардың, 
мүражайлардың, стадиондардың, асханалардың жэне т.б. киім 
ілгіш теріне өткізулерді қоспағанда, сақтау шарты жазбаша түрде



ж асалуға тиіс. Сондай-ак төтенш е жағдайларда (өрт, су таскыны 
жэнет.б.) затты сактауға беру ауызша нысанда жүзеғе асырылуы 
мүмкін.

Ж оғарыда аталған жағдайлардан басқа жағдайларда сактау 
шарты жазбаш а трде жасалу керек. Еғер сақтауға алынған 
заттар сақтауш ы жүк беруш іге сақтау қолхатын, түбіртек, 
куэлік, сақтауш ы кол қойған өзге де күж аттар беру жолымен 
куэландырылған болса, ш арттын жазбаш а нысаны сақталған 
болып есептеледі.

Егер заңмен көзделген ш арттың нысаны сақталған, немесе 
сақтауш ы ш арттың жасасу фактісіне, оның оры ндалуы на қарсы 
болса, сақтауға қабыданған заттың жэне сактауш ы қайтарып 
жатқан затты ң теңбе-теңдігі туралы  дау туы ндаса, онда мүндай 
жағдайларда куәгерлік айғактарға жол беріледі.

Заттарды төтенш е жағдайлар кезінде сактауга өткізу, шарт- 
тың жазбаш а нысаны болмаған жағдайда сақтауга өткізілген 
заттардың қүнына қарамастан куэгерлік айғақтар бойынша 
дэлелденуі мүмкін.

Сақтау шартының мерзім і. Сақтауды регламенттейтін АК 
нормаларының мағынасына сәйкес, сактау шарты қыска мерзімге 
жасалуы мүмкін. М ерзімдердің критерийі бойынш а нак осы 
шарттарды бөліп көрсету іс жүзінде маңызды болып табылады. 
Бүл олардың нысандарының ерекш еліктеріне (ауызша түрде 
жасалуына рүқсат берілуіне) байланысты. Қай мерзімнің қысқа 
болып табылатындыгы корсетілмейді. Кейбір жағдайларда шарт- 
тың мерзімі жағдайға карай белгіленеді. М ысалы, зат театрдың, 
стадионның, мүражайдың киім ілгішіне мақсатты келу уақы- 
тына ғана тапсырылады. Қысқа мерзімді шарт киім ілгіш тің 
белгілі бір мекеменің жүмыс тэртібіне бағдарланатын жүмыс 
тэртібінің үзақтыгына қарай анықталады.

Зат көліктік үйымдардың сақтау камераларына тапсырыл- 
ған кезде сақтау мерзімі тиісті сактау ережелерімен анықталады 
жэне бірнеше тәуліктен аспайды.

АК 773-бабында заттың талап етілмелі сақтауга берілу немесе 
мерзімі көрсетлмей өткізілу мүмкіндіктері туралы  айтылған. 
Сонымен бірге, жоғарыда айтылгандай, ш үғы л сақтау шарттары 
жасалуы мүмкін. Олардың мерзімі сақтауш ының сақтау уақыты



ішіндегі міндеттерінің шегін анықтайды. Қалған жағдайларда 
ол талап етілмелі немесе мерзімі көрсетілмейтін шарт ретінде 
эрскет етуі мүмкін. Бір айта кететіні, мерзім аяқталған кезде 
шұғыл шарт бойынша сактаушы заттың қайгарылуының бар- 
лык жағдайларын (мүмкіндіктерін) қамтамасыз етуге міндетті.

Өз кезегінде, жүк беруші де қүкық бұзуш ыға айналып кетпеу 
үшін мерзім аякталған кезде затын алу керек.

Талап етілмелі шарттың мэні бойынша, жүк берушіге шарт- 
гың бұзылуынан сақтауш ыға келтірілген шыгындар үшін 
жауапкершіліктің жүктелу тәуекелісіз кез келген уақытта шарт- 
ты бұзу құқығы беріледі. Талап етілмелі шарттың мерзімді де, 
мерзімсіз де сақтау ш артының элементтері болуы мүмкін.

Талап етілмелі шарттың (шарттың мерзімі оны жасасу жағ- 
дайларына байланысты) жаеалуы сақтауш ының да кұкықтық 
жагдайын өзгертеді. Егер зат талап етілмелі сақтауға өткізілген 
болса, сақтаушы осындай жағдайлардағы заттың эдеттегі сақ- 
талу мерзімі өткен соң жүк берушінің заттарды кайтып алу- 
ын талап етуғе құкылы. Бұл жағдайда сақтаушы жүк берушіге 
затты кабылдап алуға жететіндей қисынды мерзім беруге 
міндетті.

М ерзімсіз сақтау шартының құрылысы сактаушы мен жүк 
беруші мүдделерінің тепе-теңдігінің негізінде кұрылады. Сақ- 
таудың анык қажетті мерзіміне сенімсіз жүк беруші сақтау- 
шымен оның затты сақтау бойынша міндетінің жоғарғы шегінің 
рэсми түрде шектелмегендігі туралы келісуі мүмкін. Осыған 
сүйеніп, жүк беруші өзінің белгілі бір маңызды проблемаларын 
шешеді. Ол сақтау орнын салуы, затты сатып алушыны табуы, 
оны өндірістік мақсатта пайдалануы жэне т.с.с. мүмкін.

Бұл жағдайда сақтауш ының мүдделеріне затты шекеіз сақтау 
жататын болады. Сол себептен талап етілмелі шарт сияқты, 
кандай да бір жағдайларда қалыптасқан мерзімдер өткеннен 
кейін сақтауш ы жүк берушіге затты қабылдап алуға жететін- 
дей қисынды мерзім бсре отырып, затты кері қабылдауды талап 
етуге құқылы.

Сақтау шарты талап етілмелі шарт ретінде анықталмаса, 
жүк беруші сондай-ақ кез келген уақытта, тіпті шарт бойынша 
баска сақтау мерзімі көзделсе де, сақтауш ыдан затын талап



етуге құқылы. Алайда жүк беруші сактауш ыга, егер шартт өз- 
геше көзделмесе, шарттың мерзімінен бүрын бүзылуынан туын- 
даған ш ығындарды өтеуге міндетті болады.

Сақт ау иіартының субъект ілері (тараптары). Ж огарыда 
айты лғандарга сүйенсек, сақтау шарты жеке (түрмысгық) қажет- 
тілікгерді қанагаттандыруға арналуы мүмкін. М ысал ретінде, 
азаматтың өз туысынан (танысынан) үзақ мерзімді іс-сапарға 
кетуіне байланысты затты сактауға алуын сүрауын келтіруге 
болады.

М үндай зат ретінде үй жануарлары, өсімдіктер жэне т.б. 
калды рылуы  мүмкін. Кейбір жағдайларда дэл сол азаматтар 
кандай да бір объективті немесе субъективті себептермен лом- 
бард мекемелеріне, теле-, радиоаппараттарды сақтау үшін ар- 
найы қүрылған фирмаларға, асыл тастар мен металлдардан 
жасалган бүйымдарды, кұжаттарды сақтау үшін банктерге 
жүгінсді.

Ж огарыда айтылгандай, сақтау кәсіпкерлік айналым қажет- 
тіліктері үшін де қызмет көрсетеді. Ауыл ш аруаш ылық өнім 
өндіруш ілер үшін сақтауды пайдалануды ң маңызы зор. Егер 
жабды қталған сақтау қоймалары дүрыс пайдаланылмаса, онда 
ауыл ш аруаш ылық өнімін өндірудің өзінің мэні болмайды, се- 
бебі астык бүзылуы мүмкін.

Сактау ш артының колданылу салалары на қосымша сипат- 
тама оның субъектілерін белгілеу максатымен беріледі.

Коптеген жағдайларда сақтауш ылар да, жүк беруш ілер де 
карапайым азаматтар (түрмыстық сақтау) болып табылады. 
Кейбір кезде азаматтармен шартты жеке кәсіпкерлер немесе 
заңды тұлғалардың ұйым дасты ру-құкы кты қ нысанындағы кэ- 
сіпкерлер, ломбардтар, банктер жасасады. Бұл сақтау шартының 
түты нуш ы лы қ сипатын анықтайды. Заңмен козделген жағдай- 
ларда кәсіби еақтауш ылардың жекелеген заттарды сақтауға 
лицензиясы болуға тиіс.

Коммерциялық түлға болып табылмайтын заңды тұлғалар 
(мекемелер) сақтау қатынастарына сыртқы киімдерін, сомке- 
лерін, колшагырларын, бас киімдерін жэне т.б. қою үшін қа- 
тысады. Кейбір жағдайларда олар сақтауды (сақтау щарты емес, 
міндеттемені) процессуалды заңнама нормаларының, басқа



да заң актілерінін эеерінің (мысалы, табылған заттар үстелі) 
себебінен немесе өзінің арнйаы қүқыктық қабілетілігі шеңбе- 
рінде жүзеге асырады. Коммерңиялық емес заңды тұлғалар 
өздерінін уақытша бос тұрған бөлмелерін сактау қызметтерін 
қажет ететін субъектілермен сақтау шарттарын жасасу арқылы 
пайдаланады. Бұл жағдайда олар осындай мәмілелерді жаса- 
судың белгіленген режимін сақтау керек.

Сақтау шартына екі жақтан да жеке кэсіпкерлікпен айналы- 
сатын немесе заңды тұлғалар түрінде ұйымдастырылған кэсіп- 
керлер қатыса алады. Белгілі бір сақтау шарттары түрлеріндегі 
субъектілер құрамы төменде толығырақ карастырылатын бо- 
лады.

Сақтау шартының нысанасы. Бұрын әрекет еткен заңна- 
мада мүлікті сақтау туралы айытлған болатын. Яғни, сақтау 
нысанасы нактыланбаған. Қазірғі заң актілерінде шарттың 
нысанасы ретінде зат (заттар) аны қталған1.

М ұндай шешімді толық түсіндіруге болады жэне ол максатқа 
сэйкес. Бүрынғы заң актілерінде «мүлік» жэне «зат» ұғымда- 
рының арасындағы айырмаш ылық теориялық жағынан болган. 
Сол себепген сақтау нысанасын анықтау үшін «мүлік» үғымын 
қолдануға мүмкіндік туды. Заң актілерінде мүліктің құрамы 
эртекті болғандықтан, шарттың нысанасының бұлай анықта- 
луы шарт туралы түсініктің бұрламалуына алып келуі мүмкін. 
Сактау шарты өз бетінше «кертартпа» болып табылады деуге 
болады. Егер сатып алу-сату, жалдау, сыйға тарту жэне басқа 
да шарт түрлері үшін олардың нысанасы болуы мүмкін 
объектілер шеңбері күрт азайған болса, сақгау шарты үшін ол 
бұрынгыдай болып қала береді.

Сақгау шартының нысанасы қозғалатын заттар болып табы- 
лады. Олардың катарына жеке-анықталған заттарды да, тектік 
белгілермен аныкталған заттарды да жатқызуға болады.

Заттарды сақтауға беру бойынша шектеулер (тыйым салулар) 
конституциялық құрылысты қорғау мақсатымен заңмен көз- 
делген жағдайларда белгіленуі мүмкін. М ысалы, мазмұны

' Қазакстан Рсспубликасының Азаматтык кодексі (Ерекше болімі). Түсіндірме. 
Жауапты ред. М.К.Сулейменов, Ю.Г.Басин. Алматы: «Жеті жаргы», 2000. 
378 б.



діни экстермизмді таратуға бағы тталған, терроризмге насихат- 
тайтын жэне бағдарлайтын эдебиеттерді сактауға ты йы м салы.

Белгілі бір заттарды сақтауды шектеу үшін басқа түлғаларды ң 
адамгерш ілігін, денсаулығын, қүқыктары мен заңды мүдделерін 
камтамасыз ету, мемлекеттің қорғанысы мен қауіпсіздігін қам- 
тамасыз ету негіз болуы мүмкін. Қазақстан Республикасының 
«Есірткі күралдары, психотропты заттар, прекурсорлар жэне 
олардың заңсыз айналымы  мен пайдаланылуына қарсы күрес 
туралы» Заңының 14 бабының 1 т. сәйкес: «Есірткі қүралдарын, 
пеихотропты заттарды жэне прекурсорларды сақтау оеы қызмет 
түріне Қазақстан Республикасының заң актілерімен белгілен- 
ген тэртібімен берілген лицензияның негізінде арнайы жаб- 
дықталған бөлмелерде (мамандандырылған мекемелер түспал- 
данған) жүзеге асырылады».

Дэрілік заттарды жэне басқа да медициналық заттарды  сақтау 
бойынша арнайы талаптар Қазақстан Республикасының 2009 
жылдың 18 қы ркүйегіндегі «Х алық денсаулығы және денсаулық 
сақтау жүйесі туралы » №  193-ІҮ Кодексінің 78 б. көзделген1. 
Аталған баптың 1, 2 т. сәйкес, дэрілік заттар, медициналық 
мақсаттағы бүйымдар жэне медициналық техника олардың 
қауіпсіздігінің, ти імділігінің  жэне сапасының сақталуы н қам- 
тамасыз ететін жағдайларда уәкілетті органмен бекітілген ере- 
желерге сәйкес еақталу керек.

Аталған нысаналар (заттар) үшін уақытш а сактау қоймасы- 
ның дэрілік заттарды, медициналық мақсатта пайдаланылатын 
техниканы сақтауға қойылатын техникалы қ рсгламенттер жэне 
стандарттау бойы нш а нормативтік қүжаттар белгілеген талап- 
тардың сақталуы н қамтамасыз ететін болмелері, алаңдары, ар- 
найы қүрал-жабдықтары, жиһаздары, қүрал-саймандары, сон- 
дай-ақ уэкілетті органның рүқеаты болу керек.

Көрсетілген ескертпелерден баеқа, сақтау ш артының ныса- 
насы болып сипаттамалары бойынш а азаматты қ қүқықтар 
объектіеі болып бағалануы  мүмкін кез келген заттар табылуы 
мүмкін. Олардың қатарына қүжаттарды, бағалы қағаздарды, 
ақшаны, оның іш інде шетел валю тасын жатқы зуға болады. 
Ақша немесе бағалы  қағаздар сақтауға, көбінеее банктердегі

' ҚР Парламентінін Ведомостары, 2009 ж., № 20-21, 89 б.



сейфтерде сақтауға жеке-анықталған заттар ретінде берілуі 
мүмкін.

Тектік белғілермен аныкталған заттар сақтау шартының ны- 
санасына заттарды иесіздендіру аркылы айналуы мүмкін. Бас- 
қаша бүл «иррегулярлық» сақтау деп аталады.

Қозғалмайтын заттар сақтау нысанасы бола алмайды. Бүл 
пікір азаматтық күкық теориясында дау туғызбаған. М.И.Бра- 
ғинский сақтау шартына монографиялық зерттеу жүргізген 
кезде бірқатар ғалымдардың пікірлеріне сүйенеді. Олардың қата- 
рына Д.И.Мейер, Г.Ф.Шершеневич, З.И.Ш кундин, К.А.Граве, 
О.С.Иоффе жатады. Олардың барлығы бірауыздан қозғалмай- 
тын мүліктің сақтау нысанасы болуы мүмкін еместігі туралы 
пікірді колдаған.

Осы түрғыда оз пікірін З.И.Ш кундин баскаларға қарағанда 
толығырақ түжырымдаған: «сақтау шарты нысанасының, жеке 
қасиетгерден басқа, оны сақгауш ының бөлмесінде немесе оның 
билігіндегі аумақта сактауға мүмкіндік беретін физикалык 
қасиеттері болу керек. Сондыктан жерден ажыратылмайтын 
заттар: ғимараттар, қүрылыстар, бақтар жэне т.б. («қозғалмай- 
тын мүліктер») сақтаудың нысанасы бола алмайды»1.

О.И.Ченңов қозғалмайтын мүлікті күзету кезінде азаматтық 
қүкықтың екі институты қолданылуы мүмкін ден көрсеткен. 
Оларға: 1) мамандандырылған үйыммен мүлікті сақтау бойын- 
ша өтелмелі қызмет көрсету шартын жасасу; 2) еңбек шарты 
немесе өтелмелі қызмет корсегу шарты бойынша күзетшіні 
жалдау жатады2.

Саңтау шартының м аш уи ы . Накты сактау шарты бойын- 
ша сақтаушы оған берілген затты сақтауға міндеттенеді. 
Сақтауды жүзеге асыру кезінде сақтаушы қолайсыз ауа-райы 
жағдайлары, қоймалардағы ылғалдық сияқты сыртқы фак- 
торлардың әсерінен қорған қалуға тиіс. Сонымен қагар мүндай 
факторларға мүлікті бүлдіруі (жоюы), үрлауы мүмкін адамдар-

1 Брагинский М.И.Көрсетілген еңбектері -  73 б. Бұл автор, оз кезегінде, 1944 
жылы Мэскеуде шыгарылган Азаматтык кұкык окулығына сілтеме жасаган.

2 Қазақстан Рсспубликасының Азаматтык кодексі (Ерекше бөлім). Түсін- 
дірме. Жауапты ред. М.К.Сулейменов. Ю.Г.Басин.- - Алматы: «Жеті жарғы», 
2 0 0 0 .-3 7 8 ,3 7 9  б.



ды ң фазаға қарсы әрекеттері жатады. Сақтауш ы осындай әре- 
кеттерге қарсы тұру керек.

Сақтауш ының міндеттемелерінің көлемі оның тұрмыстық 
немесе кэсіби сақтауш ы болып табылатындығына, жүк беру- 
ш інің сақтауға беріліп жаткан заттардың кандай да бір сақтау 
жағдайлары мен қасиеттерін ескертуіне байланысты болады. 
Сақтауш ының міндеттер шеңберін анықтау үшін шарттың 
өтеусіздігі немесе өтелмелілігі маңызды емес, ссбебі кез-келген 
жагдайда оның барлық шыгындары өтелуге тиіс, алайда дау 
туындаган жагдайда, егер шарт өтеусіз болса, сотты ң ерекше 
сақтау шарттары туралы ескертілмеген деген шешімге келуі 
үшін негізгі көп болу керек.

Сақтаушы өзіне берілген заттардың сақталуы н қамтамасыз 
сту үшін ш артта көзделген, сондай-ақ баска да қажетті барлык 
шараларды қолдануга міндетті (ҚР АК 775 б. 1 т.). Осылайша, 
шарт сақтауш ының негізгі басш ылыққа алатын құжаты болып 
табылады, жэне ол жүк беруш інің сақтау қызметтеріне деген 
нақты (іс жүзіндегі) қажеттілігінің көлемін ескеруге мүмкіндік 
береді.

Егер ш артта сақтауш ының белгілі бір шараларды (міндет- 
терді) жүргізетіндігі туралы көзделмесс, бірақ олар жагдайга 
қарай қажетті болып табылса, онда сақтауш ы да оларды қабыл- 
дауга тиіс.

Сақтаушы затты сақтауға тегін қабылдаса жэне ұетап-тұту 
бойынша белгілі бір әрекеттердің жасалу қажеттігі туралы 
тараптар ескертпесе, сактаушы оған қатысты жай иесі ретінде 
қамқорлық білдіру керек, яғни оган өз затындай қарауға тиіс.

Сақтау жагдайлары шартта егжей-тегжейлі ескертілмейтін 
кэеіби сақтау кезінде сақтауш ы іскерлі айналымның тиісті 
дағдыларын басш ылықка алу керек (олар бар болса). Кәсіби 
сақтауш ыга белгілі бір заттарды сакгауға қабылдау кезінде оның 
олардың қасиеттерін өз бетінш е ескеріп, қажетті шараларды 
қабылдауды талап етілуі мүмкін. Ерекше жағдайларга заттардың 
кәсіби сақтауш ының өзі білуі мүмкін емес болған ерекше (қа- 
тардан тыс) қасиеттері жатады.

Тұрмыстық не кәсіби сақтауш ылар болуына қарамастан 
барлык сақтауш ылар сақталуы немесе сақталмауы заттың сақ-



талуы на әсер етуі мүмкін жария тәртіптегі талаптарды сақтау 
керек. М ысалы, салалық заң актілері эр текті нормативтердің 
сакталуын талап етеді. Атап айтканда, барлық азаматтар Қазақ- 
стан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі органдарының 
өрт, сейсмикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, кэсіпорын- 
дардағы апаттардың алдын алуға бағытталған талаптарын сақ- 
тауға міндетті. ҚР Денсаулық сактау министрлігінің санэпид- 
қадағалау органдары тиісті санитариялық-эмидемиологиялық 
талаптарын белгілейді. Заттардың бүлінуіне немесе жойылуына 
алып келген талаптардың сақталуын қамтамасыз етпеген су- 
бъектілер бүл үшін жүк берушілер алдында жауапты болады.

Сақтаушыда қандай да бір оқиғалар орын алса, үйлерді 
жөндеумен айналысса, бүрын түрған бөлмесін ауыстырса, не- 
месе затты сақтау жағдайлары белгілі бір табиги, техногендік 
қүбылыстардың жэне т.б. салдарынан өзгерсе, сақтаушы заттың 
сақталуын қамтамасыз ету үшін ағымдағы шараларды қабыл- 
дау керек.

Сондай-ақ сақтаушы сақтау жағдайларының өзгергені ту- 
ралы жүк берушіге хабарлап, оның жауабын күтуге міндетті. 
Егер заттың бүлінуінің немесе жойылуының нақты қауіпі 
келсе, мүндай жағдайларда ол жүк берушінің жауабын күтпей, 
ш артта көзделген сақтау тәсілі мен орнын өзгертуғе міндетті.

Егер қабылданған шараларға қарамастан, зат бүлінсе немесе 
оның сақталуын қамтамсыз етуғе мүмкіндік бермейтін басқа 
жағдайлар пайда болса (мысалы, желдету жүйелері істен шықса, 
затты сақтау үшін үздіксіз желдету қажет болса, ал сақтауш ы- 
ның аталған жүйелерді калпына келтіруге мүмкіндігі болмаса) 
жэне жүк берушінің тарапынан шаралардың қабылданатыны 
күтілмесе, сақтаушы затты немесе оның бір бөлігін сақтауға 
жэне сатуға жүмсаған ш ығындарының орнын толтыру үшін 
сатуға қүқылы.

Затты сақтаушы ретінде үстаған кезінде ол затты пайда- 
ланбау керек. Сақтаушының затты пайдалану мүмкіндігі сақтау 
ш артында көзделуі мүмкін. Кейбір жағдайларда сақтағаны үшін 
ақшалай төлемнің орнына сактауш ыға затты пайдалану қүқы- 
ғы берілуі мүмкін. Сактаушы затты оның сақталуын қамтама- 
сыз ету үшін қажет болған жағдайда пайдалануға қүқылы.



Сақтауш ыға өзіне сақтауға берілген мүлікке (затқа) заттық 
қүқы қ берілмесе, онда меншік иесі меноның араеында сақталып 
жатқан заттардан алынған жемістер (өсім) мен табыстарды белу 
туралы  мәселе туындамайды. Затты қайтарумен бірге сақтауш ы 
сақтаган мерзім іш інде алған өнімдер мен табыстарды да беруге 
тиіс. Бүдан басқа талаптар ш артта кезделуі мүмкін, көптеген 
жағдайларда өнімдер мен табыстардың орнына сақтау үш ін жай 
сыйақы беріліп, егер тараптар келіссе, сақтауш ыны ң шығын- 
дарын өтей алады.

Ж алпы ереже бойынша сақтауш ы өз міндеттерін өзі орындау 
керек. Егер заң актілерінде немесе шартта өзгеше көзделмесе, 
оның затты үш інш і түлғаға ж үк берушінің келісімінсіз сақтауға 
беруге қүқығы жоқ. Сақтаушы жүк берушінің келісімінсіз затты 
үш інш і түлғаға, егер жүк беруші үшін осындай қажеттілік 
туы ндаса жэне сақтауш ының оның келісімін алу мүмкіндігі жоқ 
болса, сақтауға беруге қүқылы. Сақтаушы затты ң үш інш і түл- 
гаға берілетіндігі туралы дереу жүк беруш іге хабарлауға мін- 
детті. Барлық жағдайларда да сақтауш ы затын сақтауға берген 
үш інш і түлғаның эрекеттері үш ін жауапты.

Сақтаушы затты жүк беруш іге сактауға қабылдаган күйде 
кайтару керек. Заттардың табиги нашарлауын немесе табиғи 
азаюын ескеруге рүқсат беріледі.

Сақтаушы оған сыйақы төлеуін, егер ш артта, заңнамада 
көзделсе немесе оны төлеу міндеті міндеттеменің мэнінен 
туындаса, талап етуге қүқылы. М үнымен қатар, сақтауш ыға 
(барлық жағдайларда) сақтауға жүмсалган ш ығындарды жэне 
осыган байланысты қажетті шыгындарды талап ету қүқығы 
беріледі.

Сақтауш ының қүқықтары мен міндеттері бойы нш а консен- 
сустық сақтау шарты (сақтаушы кэсіпкерлік қызмет субъектісі 
болып табылады) нақты шарттан сақтауш ының затты  сақтауға 
шарттың талаптарына сай қабылдауға міндетті болатынды- 
гымен ерекшеленеді. Бүл міндет қабылданатын заттардың саны, 
олар қабылдануға тиіс мерзім, сондай-ақ сақтауш ы заттарды 
сақтауга қабылдау кезінде жасауға тиіс әрекеттер көрсетіле 
отырып, нақтылануы мүмкін.



Консенсустық сактау шарты бойынша затты сақтауға қа- 
былдау міндеті жүктелген сақтаушыға, егер жүк беруші шартты 
орындауға кіріспей жатып одан бас тартса, заттардың оған 
сақтауға берілуін талап ету қүқығы беріледі.

Ж оғарыда біз консенсустық сақтау шарты бойынша сақтау- 
шының мүдделерінің ескерілетіндігі туралы айткан болатын- 
быз. Яғни, мүндай жағдайларда сақтаушы жүк берушіден, егер 
заң актілерінде немесе шартта өзгеше көзделмесе, жүзеге ас- 
паған сақтауға байланысты келтірілген зияндарды өтеуін талап 
ету қүқығы на ие болады.

Алайда, жүк беруші қисынды мерзімнің ішінде сақтаушы- 
ның қызметтерінен бас тартканы туралы мәлімдесе, ол заттың 
сақтауға берілмегені үшін жауапкершіліктен бас тартады. 
Қисынды мерзім деп сақтауш ыға төніп түрған шығындардың 
алдын алу үшін жететіндей уақыт мерзімін түсінеді. Іс жү- 
зінде, әрине, мүндай қисынды мерзімнің аныкгалуы елеулі 
қиындықтарға тап болады.

Зат сактауға уақытында берілмеген сақтаушы затты қабыл- 
даудан бас тарту қүқығына ие болады. Затты сактауға берудің 
нақты уақыты анықталмаған жағдайда, сақтаушы шарт жасал- 
ган сэттен бастап 30 тэулік өткеннен кейін затты кабылдаудан 
бас тартуы мүмкін.

Кәсіпкерлік қызмстпен айналысатындықтан сақгауды жүзе- 
ге асыратын сақтаушының, егер заң актілерінде өзгеше көздел- 
месе, техникалық мүмкіндігі бар болған жағдайда затты сақтау- 
ға қабылдаудан бас тартуға қүкығы жок.

Иесіздендірілген, немесе басқаша айтқанда иррегулярлық 
(латынша сіерозіпоп ігге§и1аг сөздерінен қалыпты емес, өзгеше 
жүк деп аударылады)1 сақтау да шарттың мазмүнының өзгеруіне 
эсер етеді. Ж еке-анықталған заттарды сақтау кезінде сақтаушы 
оларды кез-келген сэтте баска заттардан бөліп алатындай жэне 
жүк берушіге соларды қайтара аатындай үстап-түту керек.

Иесіздендірілген заттарды сақтау кезінде сактауға қабыл- 
данған заттар басқа жүк берушілерд ң сол тектес жэне сапасы 
бірдей заттарымен араласып кетуі мүмкін. Жүк бсрушіге дэл

' Римское частное право: Учебник / Под ред. Проф. И.Б.Новицкого и проф. 
И.С.Перетерского. -  М.: Юрист, 1994. С. 418, 419.



сондай тектегі жэне сападағы заттар тең көлемде қайтарылады. 
Иесіздендіріп сақтау кезінде сақтауш ының берілген заттарды 
менш іктену құқығы пайда болады, жэне сол ссбептен иесіз- 
дендірілген заттардың кездейсоқ бүліну немесе жойылу тэуекелі 
сақтауш ыға жүктеледі. Барлық сақталып жатқан заттар бірдей 
кездейсоқ жойылған жағдайлар өзгеше болып табылады.

Заттарды иесіздендірігі сақтау кезінде тектік заттар, егер 
бүл заң актілерімен немесе тараптардың арасы нда жасалған 
мәмілемен көзделсе, тегі мен сапасы ұқсас заттардан оқшаула- 
нып сақталу керек (ҚР АК 771 б. 2 т.). Біздің пікірімізше, 
тектік заттарды мұндай сақтау ш артының тэжірибелік мэні 
оның, негізінен, жеке-анықталған заттарды сақтау шартына 
айналаты нды ғында (заңда иесіздендіріліп сақтау шарты ретінде 
аны қталғанына қарамастан).

М ұндай ш арттың жасалуы белгілі бір дэрежеде сақтауш ының 
тэуекелділік дэрежесін төмендетеді. Жүк беруш і үшін ол 
сапасын озі тексерген тектік заттардың басқа тектік заттармен 
араласпайтындығымен жэне кайтару кезінде бүлінген заттарды 
кайтару қауіпінің болмайтындығымен тиімді (мысалы, астық, 
кұрылыс қоспалары, қант, ұн жэне т.б.).

Сонымен бірге, жүк беруші өзі үшін сақтауга тапсырылған 
заттарды бірінші талап етілуінен кейін кайтару мүмкіндігін 
камтамасыз етеді. Ал иесіздендірілген заттар баска жүк беру- 
шілер алдында міндеттемелерді орындау үш ін берілуі, жэне 
мұндай заттарды талап ету кезінде белгілі бір жүк беруш іге 
қайтару үшін олар жеткіліксіз болуы мүмкін.

Қалыптаскан тәжірибеге жэне доктриналық пікірлерге 
сәйкес, жүк беруші сақтауш ыға мүліктің қасиеттері мен оны 
сақтау ерекшеліктері туралы  ескерту керек. Ө кініш ке орай, 
мүндай міндет қажет болғанымен де, АК нормаларында тікелей 
карастырылмаган. Біздің заңнамада белгілі бір ауы ткуш ылы қ 
байқалады. Бір ш арттық институттар қажетті мөлшерден асыра 
нақтыланған, ал басқаларының, керісінше, толы к нормативтік 
бекітілуі жоқ.

Ж анама түрде жүк беруш інің заттың қасиеттері туралы  
хабарлау міндеті АК 779 жэне 782 баптарынан туындайды. Бұл 
міндеттің нені қамтитынын анықтап көрейік. Жай заттарды



(тұрмыстык заттарды) тұрмыстық сақтауға беретін жүк бсруші 
сақтауш ыға олардың өзіне тэн қасиеттері туралы ескертпесе де 
болады.

Алайда, заттарды сақтауға койылатын талаптардың іш інде 
келешекте сақтауш ыға белгісіз болып қалатын талаптар пайда 
бола салысымен, жүк беруші олар туралы хабарлауға міндетті. 
Бүл іс жүзінде егжей-тегжейлі сактау шарттарының сирск 
жасалатындығымен байланысты, және, эдетте, түрмыстық сақ- 
таушыдан өз заттарына көрсететін ынтасы (шаруашылық сақ- 
тық) талап етіледі. Өзінің шаруашылығында сақтауға тан- 
сырылған затқа үқсас жэне дэл солай үстап-түтуды талап 
ететін зат жоқ болып шықса, онда сақтауш ының өзі заттың 
сақталмағандығына кінәлі болып танылады.

Мүлкін кәсіби сақтауш ыға тапсыратын жүк бсруші «маза- 
сызданбаса» да болады. Кәсіби сақтаушы мүндай заттарды 
сақтау үшін қандай жадайлардың оңтайлы екендігін өзі анықтау 
керек, ал егер оның қажетті сақтау жағдайлары болмаса, онда 
ол бүл туралы түтынуш ыға, сондай-ақ басқа да жүк беруші- 
лерге хабарлау керек.

Ж оғарыда айтылғандар жүк берушінің сақтаушыны сактауға 
ненің бсріліп жаткандығы жөнінде шатастыруға, сақтауш ының 
заттардың, оның ішінде ерекше заттардың қасиеттері туралы 
сүрақтарына жауап беруге қүқығы бар екендігін білдірмейді. 
Сақтаушының сақтауға тапсырылып жатқан заттардың белгілі- 
бір тэсілмен буып-түйілуін, басқаша жолмен де сақтауға дайын- 
далуын талап етуі жүк беруші тарапынан шарі бүзушылык бо- 
лып есептелмейді.

РФ АК қасиеттері қауіпті заттарды сақтауға қатысты арнайы 
нормалар бар (894 бап), Қырғыз Республикасының АК де осы 
сияқты нормалар енгізілген (888 бап). ҚР АК сақтауға қатысты 
нормалардың жоқтығы мүндай қатынастардың ешқандай жол- 
мен регламенттелмейтіндігін білдірмейді.

Біріншіден, Қазақстан Республикасының «Лицензиялау ту- 
ралы» Заң нормаларына сәйкес, жарылғыш, радиоактивті, улагыш 
және баска да қауіпті заттектерді (заттарды) пайдалануға, оның 
ішінде сақтауға байланысты кэсіпкерлік қызмет ерекше шеші- 
луді талап етеді (лицензияны).



Екіншіден, қауіпті заттардың менш ікті иесі, жоғары 
қауіп көзінің иесі болып табылатын субъект сақтауш ының 
алдында деликттік жолмен жауапты болады (заңның баламасы 
колданылады).

Ж огарыда айтылғандар кәсіби сақтауға жатпайды. Тиісті 
талаптарға сай келе отырып, ол тіпті қауіпті заттардың да 
сақталуын қамтамасыз етуге міндетті жэне осыған байланысты 
тәуекелдердің барлығын өз мойнына алады. Үшінші тұлғалар- 
дың алдында қауіп көзінің иесі ретінде тікелей сақтауш ының 
өзі жауапты болу керек. М еншік иесіне регресстік (толықтай 
немесе ішінара) талагт-арыздың қойылу мүмкіндігі кімнің - 
кәсіпқойдың немесе сақтауш ының заттардың қауіпті қасиеттері 
туралы хабарлағанына не хабарламағанына, жэне бүл туралы 
сақтауш ының білуге тиіс болу-болмауына байланысты болады.

Үшіншіден, қауіпті заттардың зиян келтіретіндіігі анық болса 
жэне одан басқа жолмен қүтылу мүмкін емес болса, аса қажеттілік 
жағдайында зиян келтіргені туралы  нормалар қолданылады 
(қауіпті заттар жойылады).

Қауіпті заттар кэсіби емес сақтауш ының немесе үшінші 
түлғаның мүддесінде жойылған жағдайда оларға зиянды өтеу 
міндеті жүктелмеу үшін анық сот тәжірибесін жасап шыгару 
қажет. Егер қауіпті заттарды өз мүддесінде немесе үшінші 
түлғалардың мүддесінде кәсіби сақтауш ы жойған болса, онда 
дифференңиаңияланған тэсіл қажет етіледі. Қалыптаскан жағ- 
дайға қарай зиянды толықтай немесе іш інара өтеу міндеті кэ- 
сіби сақтауш ыға жүктелу ксрек, себебі жоғарыда айтылгандай, 
оған сақтаумен байланысты тэуекелдер жүктеледі.

Ж алпы, аталған қатынастардың түп негізін деликттік қүқық 
нормаларымен реттеген жон. Бүлар осындай катынастарға қаты- 
суш ылардың эркайсысының айы пты лы қ, заңсыздык дәрежесін, 
сондай-ақ өтелетін зиянның сипаты мен көлемін жан-жақты 
ескеруге мүмкіндік береді. Ж оғарыда айтылғандарды ескере 
отырып, казақстандық заң ш ығаруш ылардың осы мэселелерді 
шешуде қолданатын тәсілі басқаларға қарағанда тиімдірек бо- 
лып габылады десек болады.

Жүк беруш і, егер заң актілерімен, шартпен немесе іскерлік 
айналым дағдыларымен өзгеше көзделмесе, сақтауш ыға сыйақы



төлеуге міндетті. Басқа шарттар сияқты, сыйақының мөлшерін, 
ең алдымен, тараптардың келісімі арқылы белгілейді. Сақ- 
таушы кәсіпкср, көбінесе, ломбардтар, ал жүк беруші 
түтынуш ы болып табылган жагдайларда, басқа да заңмен 
көзделген жагдайларда сыйакының мөлшері таксалармен, мөл- 
шерлемелермен, тарифтермен анықталуы мүмкін.

Басқа көптеген өтелмелі шаргтарда қарастырылғандай, сақ- 
тау шарты бойынша бага оның елеулі талабы болып табыл- 
майды. Ш артта сыйақы молшерінің көрсетілмеуі, әдетте, сақтау 
ш артының жарамдылыгына әсер етпейді. М үндай жағдайларда 
сыйақының мөлшері осы сияқты жағдайларда алынатын сыйақы- 
ға сүйеніп анықталатын болады.

Ж алпы ереже бойынша сақтауш ыга сыйақы бір рет жэне сақ- 
тау шартының мерзімі аяқталганнан кейін төленеді. Сыйақы 
төлеудің басқа тэртібі, оның ішінде ақшалай нысаннан басқа 
нысаны заң актілерімен немесе тараптардың келісуімен көз- 
делуі мүмкін Сыйақының мерзім сайын төленетіндігі көзделсе, 
сыйақы эрбір мерзімнің соңында бөліп-бөліп төленеді.

Егер заттың сақталуы шартта анықталған сақтау мерзімі 
аяқталғанға дейін тоқтатылса, онда сақтауш ыга соған мөлшерлес 
сыйакы бөлігі төленуге тиіс. Егер шарттың мерзіміне дейін 
тоқтатылуына жүк берушінің заңсыз әрекеттері себеп болса, 
онда сақтаушының сыйакыны толық көлемде алу қүқығының 
сақталуы қисынды болатыны сөзсіз.

Жүк берушінің тағы бір міндеті -  оның сыйақы төлеу 
бойынша міндетімен тығыз байланысты. Ол шарттың мерзімі 
аяқталғаннан кейін немесе шартты тоқтатудың басқа да негіз- 
дері орын алган жағдайда актауға тапсырылган затты алып 
кету керек. Ш артта жүк берушінің затты уақытша, мысалға, 
сақтауш ының қоймаларында жөндеу жүмыстары аяқталғанға 
дейін алып кету міндеті көзделуі мүмкін.

Кейбір жағдайларда жүк беруші затты алуға мүдделі болса 
да, өзінің сыйақы төлеу міндетін орындамауы мүмкін. М үндай 
жағдайда сактаушы затты үстап қалу сияқты жедел санкцияны 
қолдануы, ал жүк беруші уақытша затты иелену мүмкіндігінен 
айырылады. Осылайша, затты алу жүк берушінің де қүқығы мен 
міндеті бөлып табылады деген корытынды жасауға болады.



Заттың алынуын жүк беруш інің міндеті түрғысынан қа- 
растыратын болсақ, оның міндетті дүрыс орындамаумен байла- 
нысты қолайсыз салдарға алып келетіндігін айтуға болады. 
М ысалы, жүк беруші сақтау қызметтерін кажет етпеуі мүмкін, 
алайда, егер ол зат сақтауш ыда калса, жүк беруші сақтауш ыға 
бүрынғы мөлшерде эрі карай сактайтыны үшін сыйақы төлеуге 
міндетті.

Жүк беруші сактауш ыға затты үстап-түту ш ығындарын өтеу 
керек. Бүл шығындарды жай жэне төтенше ш ы ғындарга бөле 
аламыз. Жай шыгындарды сактауға тапсырылған затты сақтау 
үш ін қажетті жэне іс жүзінде сактауш ы жүмсаған шығындар 
қүрайды. Егер шартта өзгеше көзделмесе, сақтау бойынша 
шығындар сыйақы сомасына қосылады. Сонымен қатар олар 
бөлек ескерілуі де мүмкін. Тегін сактау кезінде ж үк беруші тек 
қана сақтауға жүмсалган ш ығындарды өтеуге міндетті.

Іс жүзінде кэсіпкерлердің сақтаудың өзіндік қүнына белгілі 
бір шығындарды қосатын жағдайлар жиі кездеседі. Егер сақтау- 
шы ешкандай шығын жасамаған болса, онда жүк беруші негіз- 
сіз төленген сомалардың қайтарылуын немесе келешектегі сақ- 
тау мерзімдері үшін ақы ретінде есептелуін талап етуге қүқылы.

Ш ыгындар сақтауш ы өз қажеттіліктері үш ін ж алға алатын, 
ал бос алаңдарын сақтау қоймасы ретінде пайдаланатын қойма 
үшін төлейтін жалдау ақысынан кұралуы мүмкін. М үндай 
жағдайда ш ығындар сактау бөлмесі үшін жалдау ақысынан 
нақты жүк берушінің заттарын сақгауға арналған алаңға 
пропорңионалды есептелу керек. Сақтаушыдан сактау орнын 
белгілі-бір тауарларды сақгау үшін жабдықтауды сұраған жүк 
беруш і-клиенттердің қалауын ескере отырып, сақтауш ы жел- 
дету, жылыту жэне т.б. жүйелерді орнатуға ш ығындалуы 
мүмкін.

М үндай жағдайларда сақтауш ының шығындары қажетті 
болып таны луы  керек. А лайда жекелеген жүк берушілерге бүл 
шыгындарды өтеу кезінде тауарларды (заттарды) сақтау үзақ- 
тығы мен көлемі, содан ол алатын косымша пайда ескеріледі. 
Бұл «қажетті шығындар» ұғы мыны ң эртекті екендігін рас- 
тайды. Кейбір жағдайларда оған анық жэне ш ынында да қажетті 
шығындар жатқызылуы мүмкін. Ал егер сақтауш ы сақтау



сапасын жақсартатын қосымша шараларды қабылдау туралы 
тілек білдірсе, жэне оның бұл ұсыныстарымен сақтауш ы келіс- 
се, олардың катарына әдеттегі жагдайда қабылданбауы мүмкін 
шаралар жатқызыла алады.

Сақтаушы сақтау міндеттемесінің мэніне еүйеніп, сақтау шы- 
гындарының калькуляциясын жүзеге асырады. Заң актілерінде 
осыган қатысты басқа ережелер көзделуі мүмкін.

Төтенше шыгындар алдын ала жоспарланбайды. Сол себеп- 
тен тотенше шыгындар сыйақы сомасына немесе ш артт көз- 
делген шыгындардың қүрамына қосылмайды. Егер эдетте сактау 
күтпеген шыгындардың пайда болу қауіпімен байланысты болса 
немесе жүк беруші өзін күтпеген шығындардан сақтандырғысы 
келсе, онда тараптар күтпеген (төтенше) ш ығындарға жатқы- 
зылуы мүмкін шекті соманы шартта алдын ала белгілей алады.

Сонда төтенше шыгындардың келісілген сомамен жабыл- 
маған бөлігі сақтауш ының есебіне (оның тәуекеліне) жатқы- 
зылатын болады. Құқықтар мен міндеттердің бүлай бөлінуі, 
әрине, кэсіпкерлік сақтау шарттарында орын алуы мүмкін.

Төтенше жағдайларда эрекет етіп жатқан сақтаушы тапсыр- 
масыз шара қолданып жатқан тұлғага айналады. Сақтаушының 
қүкықтык жагдайы оның шарт бойынша кажетті төтенше 
шараларды кабылдауға міндетті болатындығымен ерекшеле- 
неді.

Бұл туралы жогарыда біз айтқан болатынбыз. Егер мүмкіндігі 
бар болса, ол бұл шараларды жэне олардың келешектегі (жуық- 
талған) дәлме-дәл шығындылыгын жүк берушімен ұйғару керек. 
Соңғы жагдайда бұл шығындар қажетті ш ығындарға теңесті- 
ріліп, сақтау шартының белгілі бір бөлігі өзгертіледі.

Кейінге калдырылмайтын жагдайларда әрекет еткен кезде 
сақтаушы жүк берушіге хабарлау мүмкіндігінен айырылатын- 
дыктан, қандай төтенше шығындарды жасау керектігін өзі 
анықтай алады. Кейіннен сақтаушы шығындардың қажеттігі 
мен олардың мөлшерін дәлелдеуде киындықтарга тап болуы 
мүмкін. Бірінші мүмкіндік туа салысымен ол бұдан кейінгі 
төтенше шығындар жөнінде жүк берушімен келісу керек.

Ш артта көзделген сақтау шарты немесе сақтаушы жүк беру- 
шіге мерзімсіз (талап етілгенге дейін) сақтауға тапсырылған



затты алу үш ін беретін киеынды уакыт мерзімі өтіп кеткеннен 
кейін жүк беруш і сақтауға тапсырылған затты  қайтарып алу 
керек. Жүк беруш і осы әрекетін келісілген күні немесе уақытта 
(сағатта) жүзеге асыруга міндетті. Сақтауды белгілі-бір тэртіп- 
пен қызмет жасайтын үйымдар жүзеге асыратын жағдайларда 
жүк беруші затты  сақтаушы үйымны ң жүмыс уақы ты нда алуға 
тиіс.

Ш арттың мазмүны (міндеттеменің мэні) бойы нш а оның әре- 
кет ету мерзімінің аяқталуы оның тоқтатылуы на жэне шартты 
қайта ж аңартуға жол берілмеуіне алып келуі мүмкін. М ысалы, 
даулы заттардың, түтынылатын заттардың жэне т.б. сақталуы 
шартты эрі қарай жалғастыру мүмкіндігін жояды.

М үндай жағдайлар жоқ болған жағдайда ш арттық қатынастар 
эрі карай жалғасуы  мүмкін. Ол үшін сактауш ыны ң шарттың 
әрекетіне карсы еместігін білдіретін конклюдентті әрекеттерді 
жасауы маңызды. Егер жүк беруші болжам бойы нш а шартты 
үзарткан (уақытын созған) болса, онда ж үк беруш іге қатысты 
эсер ету шаралары қолданылуы мүмкін емес немесе олардың 
колданылуы заңсыз болып табылады.

Ж оғарыда аталған әсер ету шаралары мыналар. Затты қайтып 
алудан жалтарып жатқан жүк берушіге оның меншік қүқығы на 
эсер ететін репрессивті шаралар қолданылады. Жүк берушінің 
заты оның еркіне қарамастан алынады.

Сонымен бірге, жалпы, жүк беруш інің мүліктік саласына 
әсер тигізіледі. Одан тиесілі сыйақы және мүлікті сақтау 
ш ығындарының сомалары өндіріп алынады, сондай-ақ оған жүк 
беруш і-борыш кердің кешіктірілуінен келтірілген шығындарды 
өндіріп алу түріндегі, кейбір жағдайларда өсімпүлды  өндіріп 
алу түріндегі ш арттық жауапкершілік санкңиялары қолданылуы 
мүмкін. Барлық аталған шаралардың жалпы (мүліктік) эсері, 
эрине, жүк беруш інің сақтаушы алдындағы  міндеттемелердің 
(оған қоса жауапкерш іліктің) нақты сомасынан аспау керек.

М азмүны жоғарыда ашылған шараларды колдануға жүк 
беруш інің затты  алудан анык (дәлелді) ж алтаруы негіз болып 
табылады. М ысалы, оған сақтаушы сақтау ш артының қайта 
ж аңартылмайтындығы туралы хабарламаған, ол бүл туралы 
білген немесе білуге тиіс болған жэне т.б. Жүк беруш іге ескерту



жасалғаннан (заңда ескертудің түрі нактыланбаған, бүл шартта 
көзделуге тиіс) кейін жалтарған жағдайда сақтаушы бір айдан 
кешіктірмей заттың Қазақстан Республикасының Азаматтык 
процессуалдық кодексінде1 көзделген тэртіппен сатылуын талап 
етуге күқылы.

Заң актілерінде немесе шартта белгіленген жағдайларда сак- 
тауш ыға сақталған зат үшін соттан тыс тэргіппен шағым беру 
қүкығы берілуі мүмкін. Барлық жағдайларда да затты (заттарды) 
сатудан түскен сомалар сақтауш ыға тиесілі сомалар шегеріле 
отырып, жүк берушіге берілу керек.

Сақтау іиарты бойынша ж ауапкершілік. Тараптардың 
жекелеген жауапкершілік жағдайлары жогарыда белгілі бір мэ- 
селелер мэнмәтінінде қарастырылған болатын. Біз бүл тәсілді 
эдіснамалық жағынан дүрыс деп есептейміз, себебі осының 
аркасында тараптардың міндеттсрі жэне олардың қүкыктык 
жағдайларының басқа да ерекшеліктері толығырак сипаттала- 
ды (нактыланады).

Даулы жагдайларды шешу жне кінэлі адамдарды жауапкер- 
шілікке тарту үшін азаматтық кұқықтағы жауапкершілік туралы 
жалпы ережслерді кеңінен пайдалану қажет. Сақтау бұл жеткі- 
лікті дэрсжеде стандартты ш арттық институт, ал талап етіліп 
жаткан жауапкершілік бойынша ерекшелік оны регламенттейтін 
нормаларда ескерілген.

Сақтау шартына кэсіпкерлермен қатар кәсіпкер емес түл- 
ғалар да көп катысады. Сондықтан, жалпы ереже бойынша, 
сақтауш ының жауапкершілігі борышкерлердің жауапкершілігі 
сияқты оның кінэлі эрекетіне негізделеді. Егер сақтаушы заттың 
жоғалуына, кем ш ыққанына немесе бүлінуіне өзінің кінэлі 
еместігін лэлелдемесе, ол сақтауға алган заттың жоғалғаны, 
кем шыққаны немесе бүлінгені үшін жауапты болады. Егер 
сақтауш ының шарт бойынша басқа міндеттемелерін орын- 
дамауының, тиісінше орындамауының себебінен жүк берушіге 
зиян (шығын) келтірілсе, онда сақтауш ыға осыған қатысты кінэлі

1 ҚР АПК сәйкес, бұл талаптар тиісті шарттар сакталган жагдайда бұйрыктык 
ондіріс тэртібімен канағаттандырылуы мүмкін. Даудың бар болуы талап-арьп- 
дык соттың қарауын талап етеді, сондыктан 781 б. 2 т. нормасы сактаушыга ерек- 
ше артыкшылык бермейді.



жауапкерш ілік жүктеледі немеее өсімпүл түрінде жауапкер- 
шілік санкциялары қолданылады.

Сақтауды өзінің кәсіпкерлік кызметіне орай жүзеге асы- 
ратын түлға, тек заттың ж оғалуы, кем шығуы немесе бүлінуі 
дүлей күш тің салдарынан не затты ң өзіне тэн ерекшелігінен, 
не жүк беруш інің қасақана пигы лынан немесе өрескел абай- 
сыздығынан болған жағдайларда ғана заттың сакталмағаны 
үшін жауаптылықтан босатылады.

Сақтау шартында кэсіпқой-сақтауш ыга, заттың өзінің қа- 
сиеттерінің себебінен не жүк беруш інің қасақана пиғылынан 
немесе өрескел абайсыздығынан болған жағдайларды қоспаған- 
да, заттың кездейсоқ жоғалғаны, кем шықканы немесе бүлін- 
гені үшін кінэлі айыптың ж үктслетіндігі немесе, ксрісінше, 
жүктелмейтіндігі көзделуі мүмкін.

Егер ш үғыл сақтау ш артында көзделген сақтау мерзімі немесе 
сактаушы мерзімсіз сақгау шарты бойынша затты кайтарып 
алу үшін көрсетілген қисынды мерзім аяқталғаннан кейін жүк 
беруші затын кайтарып алмаса, сақтауш ы заттың жойылганы, 
кем шыкканы немесе жоғалғаны үшін онын қасакана пиғылы 
болған немесе өрескел абайсыздық жасаған жағдайда ғана 
жауапты болады.

Ж алпы ереже бойынша, жүк беруш іғе заттың жоғалғаны- 
нан, кем ш ыққанынан немесе бүлінгенінен келтірілген зиянды 
сақтаушы ҚР АК 350 бабына сәйкес өтейді. Осылайша, ҚР АК 9 
бабының 4 т. сәйкес анықталған зиян толық көлемде өтеледі. Бүл 
жағдайда жүк беруші пайда алу үшін қабылдаған шаралар жэне 
оның осы үшін жасаған дайындыктары  ескеріледі.

Барлық жагдайларда да нақты зиян —  жоғалған, кем шық- 
қан, бүлінген мүліктің бағасы өтеледі. Егер сактауға тапсыру 
кезінде шартта немесе сақтауш ы берген басқа жазбаша 
күжатта корсстілгендей, зат бағаланған болса, сақтауш ының 
жауапкершілігі сол баға соманына қарай анықталатын болады. 
Ол барлық жағдайда даусыз болып табылады.

Сақтауш ының тегін сақтау кезінде міндеттемелерін бүзға- 
ны үшін жауапкерш іліктің мөлшері нақты зиянмен шектелетін 
көлемде жүктеледі.



Тегін сақтау кезінде жүк берушіге заттың жоғалуынан, кем 
шыгуынан немесе бүлінуінен келтірілген залалдар:

1) Затты жогалтқаны жэне оның кем шыққаны үшін —  
жогалган немесе кем шыққан заттың қүны мөлшерінде;

2) Заттың бүлінгені үшін — оның күны төмендеген сома- 
ның мөлшерінде отеледі.

Егер сақтаушы жауап беретін заттың бүлінуі салдарынан, зат 
сапасының соншалықты озгергендігінен оны бастапқы мақсат 
бойынша пайдалану мүмкін болмайтын жагдайда, егер заң 
актілерінде немесе шартта өзгеше козделмесе, жүк беруші одан 
бас тартуға жэне сақтаушыдан бүл заттың қүнын өтеуді, сондай- 
ақ басқа да залалдардың орнын толтыруды талап етуге қүқылы.

Егер сақтаушы затты сақтауға қабылдаганда оның бүл ерек- 
шеліктері туралы білмесе жэне білуі тиіс болмаса, жүк беруші 
сақтауш ыга заттың өз ерекшеліктерінен туындаған залалдар- 
дың орнын толтыруға міндетті.

§ 2. Сақтаудың жекелеген түрлері

Ломбардта сақтау. Ломбардтар азаматтарға қозғалатын мү- 
лікті кепілге салу аркылы несие берумен қатар сақтау кызметін 
де көрсетеді.

Бүрын ломбардтардың қызметі қаржылық қызмет ретінде 
қарастырылған жэне ломбардтар заң актілеріне сәйкес банктік 
емес үйымдар катарына жатқызылған. Ол кезде Қазақстан Рес- 
публикасы ¥лтты қ банкінің 2001 жылдың 5 кыркүйегіндегі №332 
Қаулысымен бекітілген Ломбардтарды қүру, олардың қызметін 
лицензиялау, реттеу жэне тоқтату ережелері эрекет еткен. Атал- 
ған қаулы ҚР Қаржы нарығын жэне каржы үйымдарын реттеу 
жэне қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жыл- 
дың 16 ақпаны ндағы 1 №432 Қаулысына сәйкес күш ін жойды.

Сөйтіп, қазіргі кезде ломбардартың қызметін реттейтін ар- 
найы заң актілері жоқ болып отыр. Осыған байланысты

1 Қазақстан Республикасының нормативтік актілер бюллетені, 2004, №  29-32, 
973 б.

2 Бұл нормативтік акті де күшін жойган.



ломбардтардың қатысуымен сақтау қатынастары ҚР АК қарас- 
тырылған ерекш еліктер ескеріле отырып, реттеледі. Сэйкесінше, 
ломбардтардың өздері жасап шығаруы мүмкін шамаланған 
талаптардың да мэні бар. Біздің пікірімізше, ломбардтар қызме- 
тінің ерекшелігі олар үсынып жатқан ш арттардың біріктіру 
шарты болып табы луы на себеп болады.

Ломбард заттарды сақтау туралы  жария шарт жасасады, 
жэне сол себептен оның оган ж үгінген түлгалармен шарт 
жасасудан бас тартуға қүқығы жоқ. Бірақ егер де клиент 
ломбардың қызметіне жүгінген кезде онда зат сақтау үшін бос 
алаң (сейфтер, ш кафтар немесе болмелер) болмаеа, мүндай қү- 
қық қолданылмайды.

Әрбір ломбард ҚР АК негізінде императивтік заңнама нор- 
маларын бүзбауға тиіс ішкі заттарды сактау ережелерін жасап 
шығара алады. Сақтау туралы жасалған біріктіру ш артының 
талаптары көбінесе осындай ережелермен регламенттеледі. 
Өзіміз байқағандай, біріктіру (оның үстіне, жария) ш артының 
негізгі қасиеттерінің бірі оның барлық түты нуш ы лар үшін 
ортақ мазмүны болып табылады.

Ломбардта саңтау шартының нысаны  заңнама нормала- 
рының магынасына сәйкес ауызша болып табылады. А лайда осы 
орайда шарттың жасалғанын куэландыратын арнайы жазбаша 
түр де көзделген. Ол атаулы сақтау түбіртегі деп аталады. Егер 
ломбардтың кінәсінен осындай түбіртек қолға берілмеген неме- 
се жоғалған болса, ш арттың жасалғаны басқа дәлелдемелердің 
көмегімен анықталу керек (куәлердің айгактарын қоса —  Ж.Г.А. 
ескертпесі).

Затты сақтауға қабылдау кезінде ломбард оны багалайды. Ба- 
ғалау сомасы затты сақтауға қабылдаған сэттегі жэне жердегі 
нарықтық бағаға сүйеніп тараптардың келісуімен анықталады. 
Ягни, заттардың барлық параметрлері, оған қоеа оған деген 
сүраныс, тозу дэрежесі жэне т.б. ескерілген накты нарыктық 
багасы қойылады.

Ломбард жүк беруш інің пайдасына сақтауға қабылданған 
заттарды (жоғалу, кем шығу немесе бүліну қауіпін) сақтандыруга 
тиіс. Сактандыру кезінде сақтандыру сомасы заттың сақтандыру 
шартын жасасу үшін есептелген толық бағалау қүны нан не-



гізделіп аныкталады. Сактандыруш ыга төленетін еактандыру 
премияларының мөлшері, сәйкесінше, жүк беруші ломбардка 
толеуге міндетті болатын сыйақының мөлшеріне эсер ететін 
болады.

Сактау шарты бойынша ломбардта сактауга тапсырылган 
затты алудан жалтарган жүк берушіге әсер ету тэртібінің жай 
сақтау шартынан өзгеше турі көзделген. Ломбард жүк берушінің 
алмаган затын үш ай бойы сактауга міндетті. Осы мерзімнің 
ішінде жүк беруші ломбардка сактаганы үшін ақы төлеуге тиіс.

Бүрын ломбардқа кепілген салынган жэне сақталып жатқан 
(уакытында алынбаган заттардың) заттардың сатылымын өз 
бетінше үйымдастыру қүқыгы берілетін. Заң шыгарушылар 
меншік иелерінің күкықтарына кепілдік беру мэселелеріне аса 
жогары көңіл бөліп жатқандықтан, енді ломбардтар олардың 
сақталып жатқан затты өндіріп алу туралы шагымдануга даусыз 
кұкыгын растайтын сот бұйрыгын шыгаруын талап ету үшін 
сотқа жүгінуге міндетті.

Затты сату кезінде ломбард түскен сомалардың есебінен 
сыйақы төлеу бойынша негізгі карызды, жүк беруші затты 
кайтарып алудан жалтарган уакыттың ішінде сақтаганы үшін 
тиесілі сомаларды, жэне басқа да алынуга тиіс сомаларды қоса, 
барлық талаптарды қанагаттандыруга құқылы. Қалган акша 
сомасы жүк берушіге кайтарылады.

Сактау мерзімі аяқталганнан кейін затты үш ай бойы сақтау 
ломбард үшін міндетті болып табылады Ломбард өз қалауы 
бойынша (клиенттің мүддесін бұзбай) затты көрсетілген мер- 
зімнен асыра сактай алады.

Құндылықтарды банкте сақтау. Ж алпы түрде құнды- 
лықтар туралы түсінік ҚР АК 786 б. 1 т. берілген. Оларга багалы 
кагаздар, асыл тастар, металдар және басқа да қүндылықтар, 
сондай-ақ құжаттар жатады. Өзіміз байкагандай, олардың тізі- 
мі тек жалпы түрде гана белгілснген, оның үстіне, бірқатар 
жагдайларда құндылык болып табылмайтын құжаттар да сақ- 
талуга жатады.

Құндылықтарды сақтау туралы нормалардың магынасына 
сәйкес, банкте ақша да сақталуы мүмкін. А лайда бүл ешқандай 
экономикалык максатка сэйкес емес, жэне тек жекелеген жаг-



дайларда ғана қолданылатындығы сөзсіз. А заматтар өз ақша- 
ларын еркін сақтай алады. Ақшаны кәсіпкерлік кызмет субъек- 
тілерінің сақтауы жария кұкықтың қаржылық айналым мен са- 
лы қ салуды реттейтін нормаларына қарама-қайшы болады.

Құнды лықтарға эрдайым асыл тастардан, бағалы металл- 
дардан жасалған бұйымдар, зерғерлік бұйымдар, бағалы  ме- 
талдардан жасалған шақалар, бағалы  металдар кесектері, кол- 
лекциялы қ ақш а белгілері, тарихи немесе көркемдік құнды- 
лыгы бар мүлік жэне т.б. жатады.

Қүнды лықтар қатарына жатқызылмайтын қүндылы қтар 
анықталмағанымен де, осындай кызмет түрінің  пайда болуына, 
бірінші кезекте, осындай сактау жагдайларын олардың жоғалу 
кауіпін барынша азайтатын тонаушылардың назарын тартатын 
заттар үшін жасау қажеттігі себеп болды.

Аталған сақтау шартын жасасудағы занға қосымш а норма- 
тивтік актілердің маңызы жойылды, жэне банктердің заттарды 
сақтауы, бірінші кезекте, ҚР АК нормаларымен реттеледі. Қа- 
закстан Республикасының «Қазакстан Республикасындағы 
банктер жэне банк қызметі туралы » Заңында банктерде қүн- 
дылы қтар сейфтік операциялар тэртібімен сақталады деп анық- 
талған. Оларға клиенттердің бағалы  қағаздарын, қүжаттарын 
жэне құндылыктарын сақтау бойынш а қызмет көрсетулер, оған 
қоса сейфтік жэшіктерді, шкафтарды жэне бөлмелерді жалға 
беру жатады.

Сейфтік операция банкте құндылықтарды сақтау ш артының 
негізінде жүзеге асырылатын қызмет болып табылады. Барлық 
жағдайларда да банктер сейфтік операцияларды жүргізудің 
жалпы талаптарын анықтайтын ережелерді жасап шығарып, 
сондай-ақ қүндылықтардың сақталуын қамтамасыз етуге қа- 
тысты ішкі ережелері болуға тиіс. Қ ұнды лықтарды  сақтау 
шарты да банктік қызмет көрсету шарты болып табылады, жэне 
клиенттер сақтаудың талаптарымен таныстырылу керек.

Банкте құндылықтарды сактау шарты накты шарт болып 
габылады. ол банктің жүк беруш іге атаулы сақтау құжатын 
беру арқылы рәсімделеді. Оның берілуі банктің сақталып 
жаткан кұндылықтарды жүк беруш іге немесе оның өкіліне бе- 
руі үшін негіз болады.



Егер шартта өзгеше көзделмеее, жүк беруші сейфтен қүн- 
дылықтарды кез-келген уақытта алып кетуге, оларды кері 
кайтаруға, сақталып жатқан қүжаттармен жүмыс істеуге қү- 
қылы. Банкке жүк берушінің қүндылықтарды алуының жэне 
кайтаруының есебін жүргізу қүқыгы беріледі. Жүк беруші 
сейфтен қүндылықтардың бір бөлігін алатын барлык жағдай- 
ларда да банк қалған қүндылықтар бөлігін сақтауға міндетті. 
Қүндылықтарды мүндай сақтау шарты банкте жеке сейфті 
(сейфтің үясын), бөлмені бөлу арқылы да, оларды бөлмеу арқылы 
да жасалуы мүмкін.

Қүндылықтарды сақтау шартының мүлік жалдау жэне сақ- 
тау элементтері біріккен бір түрі бар. Бүл жағдайда банк 
күндылықтардың, олардың қозғалысының есебін жүргізбейді. 
Өз уакытында Г.Ф.Шершеневич мүндай жағдайларда сактау 
шартының үлгісін пайдалану мүмкіндігінің жоқтыгы туралы 
қорытындыға келді1.

Аталган шарт (банкте қүндылыктарды сақтау шарты) жүк 
берушіге жеке сейфті (сейфтің үясын), бөлмені пайдалану 
мүмкіндігін беруге бағытталған. Ол қүндылықтарды кабылдау 
(банк осындай жолмен қүндылықтарды орналастыру кезінде 
оларды жанама түрде бақылайды) жэне жүк берушіге сейфтің 
кілтін, жүк берушінің сәйкестендіру карточкасын, иесінің сейфті 
пайдалану жэне одан қүндылықтарды алу қүкығын растайтын 
басқа да белгі немесе қүжат беру бойынша банктік операция- 
ларды жүзеге асыру арқылы жасалуы мүмкін. Келешекте даулар 
пайда болган кезде қажет болатын дэлелдерді бекіту үшін банк 
күндылықтардың қозғалысын емес, клиентке бөлінген сейфті 
немесе бөлмені пайдалануға рүқсат беру жағдайларын бақылауы 
мүмкін.

Қазіргі кезде бірқатар авторлар мүндай банкте құндылық- 
тарды сақтау шарты —  аралас шарт болып табылады деген 
пікірді қолдап жүр. Олай ойлауға банктің бөлінген сейфгі, бөл- 
мені (жеке сейф элементін) күзету бойынша белгілі бір міндет- 
терінің болуы мәжбүрлейді. Оларды пайдалануға клиенттің 
ғана, жэне қандай да бір техникалық операцияларды орындау 
үшін банктің (оның қызметкерлерінің) де құқығы бар. Бұл

1 Брагинский М.И. Көрсетілген енбектері.- 140 б.



шартпен регламенттелу керек. Қалған тұлғаларға оларды 
пайдалану құкығы берілмеу керек, банкке бұл талапты  сақта- 
маганы үшін жауапкерш ілік жүктеледі.

Клиенттің банкке негізсіз талап қоймайтындығының кепілі 
оның банктің сейфті пайдалануға үш інш і тұлғаларға рұқсат 
бермеу міндетін бұзуына қатысты пайымдауларын оның өзі 
дәлелдеуге тиіс болатындығы болып табылады. Ж алпы ереже 
бойынш а борыш кердің өз міндеттемесін орындамауындаңы, 
тиісінш е орындамауындағы кінэсінің презумпциясы бар. Алайда 
банкке бакылау құқығы берілмейтін сақтау жагдайлары ерекше 
болыгі табылады, банктің кінәсі туралы  негіздер жеткілікті 
болмаса, онда талап-арызда бұл жеткілікті негіздер келтірілу 
керек. Банк тарапынан озбырлықтың жоқ болуының кепілдігі 
оның іскерлік беделі болып табылады.

786 б. 6 тармагында банк сейфінде құндылықгарды сақтау 
срсжелерінің банктің оз сейфін (сейфтің ұясын, сактауга арнал- 
ған болек болмені) басқа тұлғаға мүлік жалдау талаптарымен 
беретін жағдайларында қолданылмайтындығы туралы  айтыл- 
ған. Бұл норма жоғарыда айты лғандарға қайшы келмейді. Сейф- 
тік операциялар біз көрсеткен жеке жалдау элементтерімен 
жасалмайды.

Қорыта айтсақ, банктерде құндылықтарды сақтау ш артының 
құқы қты қ реттелуі басқа жекелеген сақтау түрлеріндегідей, элі 
де жетілдіруді талап етеді. Атап айтқанда, банктерге сактауға 
берілігі жаткан кұндылықтарды сақтау міндетін жүктеу, сақтал- 
ган құжатқа қойылатын талаптарды толыгырак регламенттеу 
кажет жэне т.б.

Көлік үйымдарының сақтау камераларында сақтау. Бұл
шарт жолауш ыларға кейіннен тасымалданатын заттарын сақ- 
гап калуға мүмкіндік бере отырып, көліктік қызмет көрсету 
шарттарын қисынды түрде толықтырады. Заң актілерінде шарт- 
тың көрсетілген мақсатты қолданылуы на талап қойылмаған, 
ол басқа мақсаттармен де қолданылуы мүмкін. Азаматтық 
кодекс бойынша (787 б. 1 т.), керісінше, көлік ұйымдарының 
карамағындағы сақтау камералары олармен шарттың жасал- 
ғанына (жол жүру құж аттарының болуына) қарамастан жолау- 
шылардың жэне өзге де азаматтардың заттарын сақтауға 
қабылдауға міндетті болады.



Көлік ұйымдарының сақтау камераларында сактау шарты 
жогарыда қарастырылған кейбір сақтау шарттары сияқты жария 
шарт деп танылады.

Ол өзінің құқыктык реттелуінің өзгешелігімен ерекшеле- 
неді. Көлік ұйымдарының сақтау камераларындагы сақтауды 
регламенттейтін актілер иерархиясында, эрине, А заматтық 
кодекстің нормалары, олардың ішінде 787 баптың нормалары 
ең жогарғы орынға ие. Аталған сактауға көліктік заңнама нор- 
маларының да қатысы бар.

Ж оғарыда айтылғандай, ол өзінің жеделділігімен ерекшеле- 
неді (аталған біріктіру ш артының елеулі талабы оның мерзімі 
болып табылады). алайда, бұл айтылғандар сактау мерзімін 
тараптардың келісіп белгілеуіне жол бермейді.

Сақтауға тапсырылуы мүмкін заттардың саны (салмағы) 
бойынша арнайы шектеулер белгіленуі мүмкін. Сактауга жа- 
нуарлар мен күстарды, оқ атқыш қаруды, иісі бар, өрт қауіпті, 
улағыш, тез жанатын, жарылгыш немесе басқа да қауіпті зат- 
тарды, сондай-ак ластауы немесе басқа жолаушылардың затта- 
рын жэне сактау камерасының өзін ластауы мүмкін заттарды 
сактауға беруге болмайды.

Сонымен катар ақша, бағалы қағаздар, басқа да қүнды- 
лықтар, сондай-ақ құжаттар сақтауға берілмейді. Заттардың 
сақтау камерасына (автоматты камерадан басқа) кабылдауын 
растап жүк берушіге түбіртек немесе нөмірлі жетон беріледі. 
Егер жүк беруші түбіртекті немесе жетонды жоғалтса, сактау 
камерасына өткізілген заттар жүк берушіге бұл заттардың 
оған тиесілі екендігіне дэлелдер көрсетуі бойынша беріледі.

Көлік ұйымдарының сақтау камераларында сақтау шарты 
баска сақтау шарттарына қарағанда жүк берушіге артық қүқы 
береді. Сақтау камерасына өткізілген заттардың жоғалуынан, 
кем шығуынан немесе бүлінуінен жүк беруші шеккен залал- 
дардың сомасы, егер заттарды сақтауға өткізу кезінде оған баға- 
лау жүргізілген болса не егер тараптар өтелуге тиісті залал- 
дардың сомасына қатысты келісімге келген болса, жүк беруш іге 
тэуліктік мерзімде төленеді.

Бұл ереженің енгізілуі көбінесе жүк берушілердің жолау- 
шылар болып табылатындыгымен байланысты, және олар жол



жүру барысында елеулі қиы нды қтарға тап болмау керек. Олай 
болмаған жағдайда қүрамына мүліктік емес залалды  өтеу сомасы 
да кіруі мүмкін маңызды талаптарды қою үшін негіздср пайда 
болады.

Ломбардтар сияқты көлік үйымдарыны ң сақтау камералары 
талап етілмеген заттарды 3 ай бойы сақтауға міндетті. «Әрине, 
сақтауш ыға жүк беруш інің орналаскан жері немесе мекенжайы 
белгілі болған жағдайда ол сақтау туралы жалпы ережелерге 
сәйкес жүк беруш іге сақтауга берілген заттың иеліктен айырылу 
мүмкіндігі туралы  ескерту керек»1.

Зат иеліктен айырылған соң түскен сомалар жалпы ережелер 
бойынша үлеетіріледі.

Үйымдардың киім ілгіш т ерінде сақтау. Ұйымдардың киіміл- 
гіштерінде сақтау, біріншіден, онда қалыптасқаь тэртіпті сақтау 
қажеттігімен ты ғыз байланысты болатынын ескерсек, бүл сақтау 
жалпы ереже бойынш а тегін болып табылады. Коммерңиялык 
емес үйымдар өздеріне рүксат берілген кэсіпкерлік негіздің не- 
месе бір реттік негіздің шеңберінде, мысалғы, семинар, конфе- 
ренция, съезд немесе басқа осыған үқсас іс-шара өткізіліп жатқан 
кезде сақтау үшін ақы белгілей алады.

Киімілгіш те сақтау ш ығындары аталған іс-ш араларға катысу 
ақысына қосылуы мүмкін. М емелкеттік мекемелер (органдар) 
оларға белгіленген тәртіппен рүқсат етілген ақылы  қызмет көр- 
сетулер қатарына кіретін сақтауға жататын сақтауды жүзеге 
асырғаны үш ін ақының төленуін көздей алады.

Заңда бүл ш арттың жария болып табылатындыгы туралы 
айтылмаған. Ол, негізінен, мақсатты болу керек жэне белгілі 
бір үйымға келуш ілердің заттарын сақтау үшін арналған болуға 
тиіс.

Ш арттың нысаны ауызш а  болып табылады. сақтауш ы зат- 
тың киім ілгіш те сақтауға қабылданғанын растап, ж үк беруші- 
ге заттың сақтауға қабылданғандығын растайтын нөмірлі 
жетон немесе басқа да таңба береді.

1 Қазақстан Республикасынык Лзаматтык кодексі (Ерекше болім). Түсіндірме. 
Жауапты ред. М.К.Сулейменов, Ю.Г.Басин. - Алматы: «Жеті жарғы», 2000. 
386 6.



М ұпдай шарт жасалагын эдетгегі жағдайларды ескере 
отырып, заң шығарушылар жүк берушіге сактау шартының 
жасалганының растамасын емес, үсынган кез-келген адампың 
затты алу қүкығын куэландыратын таңбаның берілуін көздейді. 
Бүл жағдайда сақтаушы жетон (баска растайтын таңбаны) кор- 
сстушінің затты алу окілеттіктерін тексеруге міндетті емес. 
Егер басқа біреудің жетонын көрсеткен үрыға затты беру ар- 
қылы үрлық жасалса, заттың меншік иесі қылмыстық іс қозғалу 
үшін үрлықтың болғаны туралы арыздана алады (үрыны экім- 
ш ілік жауапкершілікке тарта алады).

Сақтаушы жетонның оны корсеткен адамға тиесілі екенді- 
гіне күмэн келтірсе, затты жстон көрсетушігс қайтаруды тоқ- 
тата түруға кұқылы.

Сақтаушы жүк беруші жетонды жоғалтып алғанда да 
киімілгіш тен затты беруге кұкылы, бірақ оның киімілгіш ке 
зат өткізетіндігі фактісі немесе оның жүк берушінікі екендігі 
күмэн тудырмауы немесе жүк откзуші оны дәлелдеуі керек.

Зат киімілігіш те калдырылған жэне жүк беруші оны алуға 
келмеген жағдайда сақтау шарты туралы заттың мерзімінен аса 
сақталуына қатысты жалпы нормалар колданылу керек.

Қ опақуйде сақтау. Қонакүйде, яғни адамдардың уақытш а 
тұруы үшін арналған, сондай-ак тиісті қызметтер кешенін 
корсету көзделген үй-жайларда сактаудың ерекшелігі конақуй- 
дің сақтау міндеттемесінің заңның нүсқауының себебінен 
пайда болатындығында.

М ұндай міндеттеменің болуын, эрине, құрамдас болігі сақтау 
бойынша міндеттеме болып табылатын күрделі шарттың жоға- 
рыда қарастырылган кұрылысына сүйсніп түсіндіруге болады. 
Алайда конакүй қызметтсрін корсету туралы ш аріта  конақүй- 
дің сақтау бойынша міндеттері көрсетілмеуі де мүмкін.

Сол себептен конакүйдің онда тұратын адамдардың затта- 
рының сақталуын камтамасыз ету міндеттемесі жалпы сактау 
туралы нормалармен анықталатын болады. Сақгауға қонақүйде 
тұратын адамдардың жеке заттары алынады. Олар, жоғалу мен 
бүліну дүлей күш тің, заттың оз ерекшеліктері салдарынан не 
тұратын адамның озінің, оның қасында жүргендердің немесе 
оған келуш ілердің кінэсінен болған жағдайлардан басқа кезде, 
заттардың жоғалғаны немесе бүлінгені үшін жауап береді.



Тұратын адамның заттары жоғалған немесе бүлінғен жағ- 
дайда қүқыктарын жүзеге асыру үшін түратын адам белгілі 
бір мөлшерде пысыктық көрсету керек. Ол бүл туралы  дереу 
конақүйдің экімш ілігіне хабарлау керек. Олай жасамаған жағ- 
дайда қонақүй заттардың сақталмағанды ғы  үшін жауапкерші- 
ліктен босатылады.

Аталған талап сақталған жағдайда қонақүй барлық жағдай- 
ларда да жауапты болады. Қонакүйдің затты ң жоғалғаны немесе 
бүлінгені үшін жауапты емес екендігі туралы  хабарландыру жа- 
сағаны әсер етпейді.

Қонақүй, егер бүл туралы болек шарт жасалмаған, ал заттар- 
дың өздері қонақүйдің сақтау камераеына қойылған болса, 
ақш аны, валю талы қ қүндылыктарды жэне бағалы қағаздарды 
сақтау бойынша міндеттемсні өз мойнына алады.

Ж огарыда қонақүйдің сақтау міндсттемесінің пайда болу 
негіздерінің бірі болменіің уакытш а пайдаланылатындығы бо- 
лып табылады делінген болатын. Яғни қонақүйдің клиентіне 
иеленуге байланысты тэуекел иесінің өзіне жүктелетін үй-жай 
берілмейді.

Сондықтан қонакүйде сақтау туралы  нормалар басқа да бірқа- 
тар жағдайларда қолданылады. А дамдарға бөлмелср мейманха- 
наларда, демалыс үйлерінде, санаторийлерде, жатақханаларда 
жэне сол сияқты басқа да үйымдарда беріледі.

Қонақүйлерде сақтауды регламенттейтін нормалар үйымға 
келішс азаматтардың сыртқы киімін, бас киімдерін жэне басқа 
осы сияқты заттарын сақтауға алатын үйымдардың киіміл- 
гіш терінде сақтаудың қүқы қгы қ реттелуінің  кемшіліктерін 
толыктырады.

Д аулы  зат т арды сақтау (секвестр). Бүрын әрекет еткен заң 
актілерінде секвестр қарастырылмаған болатын. Нарық жэне 
толықканды меншік қатынастары қалыптасқаннан кейін барлық 
қажетті атрибуттар да пайда бола бастады. Олардың қатарына 
секвестрді де жаткызуға болады. С еквестр дауласып жатка та- 
раптардын даулы затты «теңдей алып тастауға» мүмкіндік 
береді.

Секвестр туралы  шарт бойынш а затқа деген қүқы к жонінде 
араларында да туған екі немесе бірнеше адам даулы затгы  дау-



дың шешілуі бойынша соттың шешімі не дауласып жүрген 
барлық адамның келісуі бойынша бүл зат кімге берілсе, соган 
қайтаруды міндетіне алатын үшінші адамга беріледі. М үндай 
шарт шарттық секвестр деп аталады, себебі ол болашақ бо- 
рышкерді затты беруге мәжбүрлеуге негізделмегсн.

Бүган қараганда сот секвестрі бойынша зат үшінші түлгага 
соттың басқа актілері сияқты міндетті болып табылатын сот 
анықтамасының негізінде беріледі, жэне сондыктан да секвестр 
мэжбүрлі болып табылады. Секвестрді талап-арызды қамтамасыз 
ету бойынша борышкердің мүлкін Қазақстан Республикасының 
Азаматтық-проңессуалдық кодексінің 15-тарауына сэйкес түт- 
қындау сияқты шараны жүзеге асырудың материалдық-қү- 
қықтық механизмі ретінде қарастыруга болады. Ол дау мэніне 
қарай шешілгенге дейін қолданылады.

Зат сақтауга сот белгілеген тұлғага да, дауласып жатқан 
тараптардың өзара келісуі бойынша анықталатын түлгаға да 
бсрілуі мүмкін. Екі жагдайда да бұл тұлгалар, егер заң актілерінде 
өзгеше көзделмесе, даулы мұліктің сақтаушылары болуга келі- 
сімін беруге міндетті.

Секвестр, егер сақтау шартында немесе заң актілерінде өз- 
геше көзделмесе, өтелмелі болып табылады.

Секвестрдің ерекшеліктерінің бірі қозгалмайтын да, қозға- 
латын да мүліктердің оның нысанасы бола алатындығында. 
Бүл тұрғыда секвестр үшін ескертпе қозгалмайтын мүлік іс 
жүзінде басқа жагдайларга қараганда сақтауш ының иелігіне 
берілетіндіктен жасалады. Сонымен қатар мүндай шешімнің 
қабылдануына секвестрдің қолданылу ерекшелігі де (мүліктің 
сақталуын қамтамасыз ету үшін басқа амалдың жоқтығы) себеп 
болады.

§ 3. Тауар қоймасында сақтау

ҚР АК-інде қоймалық сақтау шартына жеке анықтама 
берілмеген (ҚР АК 769 б. 1 тармағын қоспаганда). Аталған шарт 
бойынша сақтаушы да мүліктің сақталуын қамтамасыз етуге 
және оны жүк беруш іге шарттың талаптарына сәйкес беруге 
міндеттенеді.



Қоймалық сақтау ш артының негізгі ерекш еліктерінің бірі, 
онда сактауш ы болып эрдайым тауар қоймасы болып табыла- 
ты нды ғында (оларға көкөніс сактайтын қоймалар, элеваторлар 
жэне т.б. жатады). Тауар коймасы деп тауарларды сақтайтын 
жэне сақтаумен байланысты қызметтерді кәсіпкерлік қызмет 
субъектісі ретінде көрсететін коммерциялык ұйым болып та- 
былады. Әдетте, ж үк берушілер де кәсіпкерлік қы змет субъек- 
тілері болады.

Тауар қоймасында сақтау шарты жеке-анықталған заттар- 
дың сақталуын да, заттардың иесіздендіріліп сақталуы н да рег- 
ламенттеуге бағытталған.

Тауар коймасында сақтаудың тағы бір ерскш елігі шарттың 
ерекше жазбаш а нысаны болып табылады. Оның нысанына 
койылатын талапты ң сақталуы ерекше қүж аттардың қойма 
куәліктерін беру арқылы жүзеге асырылады.

Аталған қойма қүжаттары жай қойма куәліктері мен кос 
койма куэліктеріне бөлінеді. ҚР АК 797 б. 1-1 т. сэйкес, Қазақстан 
Республикасының заң актілерінде козделген жағдайларда 
тауар коймалары тауарлардың иесіздендіріліп сақгауға кабыл- 
данғанын растайтын қос немесе жай койма куэлігін беруге 
міндетті. Бүл орайда ҚР 2007 жылдың 21 ш ілдесіндегі «М ақта 
саласының дамуы туралы » №298 Заңы 1 колданылады. Аталған 
іаңның 9 б. 9 тармақш асына сэйкес, мақта колхаты —  шитті 
мактаны сақгауға жэне (немесе) бастапқы оңдеугс; мақта тал- 
шығын жэне мақта түқы мы н сақтауға қабылдап алғаны н растау 
үшін мақта оңдеу үйымы беретін қосарлы қойма куэлігі.

Қос қойма куэлігі, сондай-ак оның эрбір бөлігі жэне жай қойма 
куэлігі бағалы қағаздар болып табылады. Жай койма куэлігі 
үсынуш ыға берілетін бағалы қағаз болып саналады. Бүл жағ- 
дайда қойма куэлігінде қойма куэлігі —  қос қойма куэлігінің 
бір бөлігі үшін көзделген барлық мағлүматтар, сондай-ақ оның 
үсынуш ыға берілгені туралы  нүсқау болу керек.

Қос қойма куэлігі мазмүны ұқсас жэне қажет болған жағдайда 
бірінен бірін аж ы ратуға болатын қойма куэлігі мен кепілдік 
куәліктен (варранттан) құралады.

1 «Казахстанская правда», 2007 ж. 2 тамыз. № 118 (25363).



Қос қойма куэлігінің эрбір бөлігінде мыналар көрсетілу ке- 
рек:

1) қос койма куэлігінің тиісті бөлігінің аталуы;
2) тауарды сақтауга қабылдаган қойманың аталуы мен ме- 

кенжайы;
3) койманың реестрі бойынша қойма куэлігінің агымдагы 

нөмірі;
4) тауарды сактауга берген ұйымның аталуы немесе азамат- 

тың аты, сондай-ақ тауар иесінің орналаскан жері (мекенжайы);
5) тауарлардың аты мен саны, тауар орындарының саны;
6) егер Қазақстан Реснубликасының заңнамалык актілерінде 

өзгеше көзделмесе, қабылданган тауардың сомасы;
7) егер бслгіленген болса, тауарды сақтауга берілген мерзімі;
8) сақтаудың акысын төлеу тэртібі мен тарифтері;
9) қойма куэлігінің берілген күні;
10) уэкілетті түлганың колы жэне тауар қоймасының мөрі.
ҚР заңнамалық актілсрімен қос қойма куэлігінің нысаны мсн 

мазмүнына қосымша талаптар қойылуы мүмкін.
Тауар қоймасындагы сактау шартының мазмүны жай сак- 

тау шарттарымен салыстырганда сақтауш ының белгілі бір 
параметрлерге сэйкес келетін қажетті сақтау жагдайларын қамта- 
масыз ету міндеттерімен толықтырылады. Кейбір жагдайларда 
тауар қоймасына жүк беруші алдында сакталып жатқан заттарды 
қайтару бойынша кездейсок орындамау қауіпін сақтандыру 
міндеті жүктелуі мүмкін.

Қоймада сақтаудың жалпы пайдаланыстагы сақтау жэне 
ведомстволық (немесе корпоративтік) қоймаларда сақтау деп 
аталатын түрлері бар. Егер заң актілеріне сәйкес тауар қоймасы 
тауарды сақтауга шектслген түлгалар шеңберінен қабылдай 
алатын қоймалар қатарына жатқызылмаган болса, ол қойма 
жалгіы пайдаланыстагы койма болып есептеледі.

Ж алпы пайдаланыстагы тауар қоймасы жасайтын қоймалық 
сақтау шарты жария шарт болып табылады. М ысалы, базарлар өз 
қоймасында кез келген сатушымен немесе сактау қызметтеріне 
жүгінетін. кез келген басқа түлгамен сақтау шартын жасасуга 
міндетті.

АК 793 б. 1 т. сәйкес, тауар қоймасы стандарттарда, техника- 
лық талаптарда, технологиялық нүсқауларда, сақтау жоніндегі



нұскаулықгарда, тауарлардың жекелеген түрлерін сақтау ере- 
желерінде, қойма үшін міндетті өзге де арнаулы нормативтік 
қүжаттарда белгіленген сақтау талаптарын (режимін) сақтауга 
міндетті.

Жай сақтауш ыларга жүктелмейтін тагы бір міндет —  қойма- 
ның сақтауга қабылдау кезінде өз есебінен тауарларға тексеру 
ж үргізу міндеті болып табылады. Тауар қоймасы заттарды үстір- 
тін тексерумен шектелмей, кемш іліктерін анықтау үшін шаралар 
қабылдау керек. А лайда заттардың арнайы зерттелуін талап 
ететін жасырын кемш іліктерді, пайдалану кезінде айқындалуы 
мүмкін кемшіліктерді жэне т.б. анықтаудың қажеті жоқ.

Тауар қоймасы тауар иесіне тауарларды немесе олардың 
үлгілсрін тексеру, егер сактау иесіздендіре отырып жүзеге 
асырылатын болса, байқап көрі жэне тауарлардың сақталуын 
қамтамасыз ету үшін қажетті шаралар қабылдауға мүмкіндік 
беруге міндетті. Яғни, жүк беруш іге бақылау қүқығы беріледі, 
ал қоймаға оны қамтамасыз ету міндеті жүктеледі.

Тауарлардың сақталуын қамтамасыз ету үшін сақтау жағ- 
дайын дереу өзгерту қажет болған жағдайда тауар қоймасы, 
кәсіпқой ретінде, талап етілген ш үғы л шараларды өз бетінше 
қабылдауға қүқылы. Ол жүк беруш іге қабылданған шаралар 
туралы хабарлауға міндетті.

Тауардың бүлінуі байқалған ж ағдайда қойма дереу акт жа- 
сауға жэне тауар иесін оның тауар қоймасына мәлімдеген ме- 
кенжайы бойынша хабардар етуге міндетті, ягни тауар қоймасы 
нақты орналасқан жері немесе түрғы лы қты  жері, егер жүк беру- 
ші оларды өзгерткен болса, анықтау бойынша қабылдауға мін- 
детті емес.

Тауар қоймасының тауар иесінің сақтау бойынша шағым бе- 
руіне қатысты міндеттері баскаша регламенттелген. Егер шартта 
өзгеше көзделмесе, тауар иесі (жүк беруші) қоймадан тауар алу 
кезінде дұрыс сақталмаудың салдарынан тауардың жоғалғаны, 
кем шыққаны немесе бүлінгені туралы , ал көзге байқалмайтын 
бүлінулер туралы  —  оларды табу үш ін қажетті эдеттегі мерзім 
ішінде тауар қоймасына мэлімдеуге міндетті.

Бұл мерзімдер сақталатын заттар пайдалануға берілген кез- 
ден, сату алды дайындау кезінен жэне т.б. бастап есептеледі. Егер



тауардың бүлінгені жэне кем шыкқаны туралы тиісті мерзімде 
мәлімделмеген болса, бүл залалдар оның касақана пиғылынан 
немесе өрескел абайсыздыгынан келтірілген жагдайларды қос- 
паганда, тауар қоймасы залалдар үшін жауапты болмайды.

Қос қойма куэлігі бойынша сақтау шартында шарттың кэсіп- 
керлік сипаты туралы баса айтылған. Басқа мүліктік күқықтың 
меншік иесінің, иесінің тауардың тагдырын алуан түрлі 
тэсілдермен анықтай алатындығы кэсіпкерлік айналымның 
ерекшелігі болып табылады. Бүны қарастырылып жатқан қос 
қойма куэлігі бойынша сақтау шартынан анық байқауға болады. 
Қойма куэлігі мен кепіл куэлігі бірге немесе тапсыру жазбалары 
(индоссаменттер) бойынша бөлек берілуі мүмкін.

Қос койма куэлігін үстаушы қоймада сақталып жатқан тауар- 
ға толық көлемде билік етуге күкылы. Кепіл куәлігінен бөліп 
алынган қойма куэлігінің үстаушысы тауарга билік ету қүқы- 
ғына ие болғанымен, оны қоймадан кепіл куэлігі бойынша беріл- 
ген несие өтелгенге дейін ала алмайды. Ол тапсыру жазбаларын 
(индоссамент) жасау жэне күжаттың өзін беру жолымен, бірақ 
тауардың орнын ауыстырмай, қоймаға койылған тауарға меншік 
қүқығын басқага беруді жүзеге асыра алады.

Кепіл куэлігі бөліп алынбаган қойма куэлігін индоссамент 
бойынша алған сатып алуш ы кепілден бос қойма тауарының 
иесіне айналады. Кепіл куэлігінсіз койма куэлігін алу кезінде 
тауарға меншік қүқығы кепіл қүқыгымен жүктемеленген болып 
үйғарылады. Кепіл талаптары туралы (тауарға кепілдік қүкығын 
белгілеудің сомасы мен мерзімі туралы) мәліметтерді, мүдделі 
түлгалар айкын көре алатын қойма тізілімінен алуга болады.

Кепіл кулэгін үстаушының осы куэлік бойынша берілген қа- 
рыздың жэне сол бойынша сыйақының мөлшерінде тауарға ке- 
піл қүқығы болады.

Сатып алушы немесе сатушы кепілмен қамтамасыз ететін 
тиісті соманы тауар қоймасына енгізе отырып, тауарды кепілден 
босата алады, оны тауар қоймасы кепіл куэлігін заңды үстаушыға 
беруге міндетті.

Кепіл уэлігін үстаушы оның кепілмен қамтамасыз етілген 
талаптарын мерзімінде канагаттандырмаған жағдайда заң акті- 
лерімен белгіленген тәртіппен оған кепіл куэлігі бойынша



берілген тауарды еатуға жэне кепіл беруш інің басқа да кредит 
берушілері алдындағы  өз талаптарын артықш ылықпен жабуға 
кұкылы. Сатудан түскен сома жетпеген жағдайда кепіл куэлігін 
үстаушы оның алынбаган бөлігін кепіл куэлігімен қамтамасыз 
етілген талаптарға ақы төлеу жөнінде бірге жауапты болатын 
барлық индоссанттардан өндіріп алуы мүмкін.

Тауар қоймасы қойма жэне кепіл куәліктерін (қос қойма 
куэлігін) үстауш ыға қоса алғандағы  осы екі куэліктің орнына 
тауар береді.

Сондай-ак тауар кепіл куэлігі жоқ, бірақ ол бойынш а карыз 
сомасын төлеген қойма куэлігін үстауш ыға да берілуі мүмкін. 
Бүл жағдайда ол оның орнына қойма куэлігін беріп, қарыз сома- 
сын толықтай өтеуге міндетті.

Қос қойма куэлігін (оның екі бөлігін де) үстаушы тауарды 
бөліп-бөліп беруді талап етуге кұкылы. Бастапқы куэліктердің 
орнына тауардың бір бөлігін алған кезде оған коймада қалған 
тауарларға жаңа куэліктер бсріледі.

Егер тауар беру кезінде тауар қоймасы тауардың кепіл 
ұстаушысының құқықтарын қамтамасыз етпесе, онда тауар 
коймасы кепіл үстауш ыға тиесілі барлық соманы төлеу үшін 
жауапты болады.

Қоймалық сақтау шарты бойынша тауар қоймасының сақ- 
тау бойынша шығындарын өтеудің кейбір ерекшеліктері бар. 
Әдеттегі шығындармен катар, койма шартта козделген немесе 
заңнама актілерімен белгіленген жүк беруш імүддесінде жү- 
зеге асырылған қосымша операциялар бойынша ш ығындар мөл- 
шерлемелерін өндіріп алуға құқылы.

Ондай шығындардың қатарына тауарларды сақтандыруға 
жұмсалған каражаттар, тиеу-түсіру жұмыстарына жүмсалған 
қаражаттар, жүк беруші (тауар иесі) үшін толенген кеден 
төлемдерінің сомалары жэне т.б. жатады. Бұл құкық сақталатын 
тауарды қойманың үстап алу құқығымен қамтамасыз етіледі (ҚР 
АК 795 б.).

Жай сақтауға қарағанда тауар қоймасына сақтаудан бас тарту 
құқыгы тек ерекше жағдайларда ғана беріледі. Егер жүк беруші 
тауардың қауіпті сипатын жасырса, жэне бұл үш інш і тұлғалар- 
дың да сақтау мүдделеріне едэуір зиян келтіру қауіпін төндірсе, 
койма тауарды сақтаудан бас тартуы мүмкін.



13 ТАРАУ

ТАПСЫРМА

§ 1. Тапсырма шарты туралы түсінік 
және оның элементтері

Тапсырма шарты бойынша бір тарап (сенім білдірген екіл) 
екінші тараптың (сенім білдірушінің) атынан жэне соның есе- 
бінен белгілі бір заңды іс-әрекет жасауга міндсттенсді.

Осы анықтамага сәйкес, азаматтык кұкыкта тапсырма шар- 
тына әмбсбап мэн берілген. Ягни, кұкыктық катынас ретінде 
тапсырма шарты дерлік кез-келген азаматтык кұқыктық қаты- 
настарга «ілесуге» қабілетті. Өйткені, тапсырма шарты өкілдік 
қатынастарын аныктайды, ал олар, оз кезегінде, заң тікелей 
өкілдікке рұқсат бермейтін жагдайлардан баска кез келген 
құқықтык қатынастарда болуы мүмкін.

Осылайша, тапсырма шарты субъект өзіне қажетті эрекет- 
терді өзі жасамай, басқа түлгалардың қызметіне жүгінетін 
көптеген өмірлік жагдайларды регламенттеуге арналган. Оның 
үстіне, жасалатын әрекеттер азаматтық қүқык шегінен тыс шы- 
гуы жэне басқа қүқық салаларымен реттелетін салаларда жүзеге 
асырылуы мүмкін. М үндай жагдайларда белгілі бір әрекеттерді 
басқа түлгалардың жасай алатындыгы немесе алмайтындыгы 
маңызды болады.

Тапсырма қатынастары «таза» тапсырма шеңберінде де, басқа 
шарттық қатынастар шеңберінде де болуы мүмкін. Тапсырма 
кэсіпкерлік қызмет субъектілері болып табылмайтын жеке 
түлғалардың арасында бірқатар заңдық әрекеттерді жасауга мүм- 
кіндік береді жэне нақ осындай жагдайларда тапсырма шарты- 
ның «классикалық» түрі қолданылады.

Тапсырма өкілдік қатынастарын анықтайтын негізгі кұқық- 
тық формалардың бірі болып табылады. тапсырма шарты өкіл



мен өкіл білдіруш інің (еенім білдірілген өкіл мен сенім біл- 
діруш інің) ішкі қатынастарын рәсімдейді, онсыз ш арттық 
екілдіктің  болуы мүмкін емес. Меншікті кұқы доктринасының 
кеңінен дамуы ескерілген қызметтік тапсырмалардың заңдық 
түп негізі жалпы тапсырмаларга өте үқсас.

Тапсырма өкілдікпен қатар қызмет көрсету бойынш а міндетті 
анықгауы мүмкін. Біздің пікірімізше, қызмет көрсету элементінің 
өкілдіктен өзінен айырмаш ылығы, құқықтық регламенттеудің 
жеке нысанасы белгілі бір саладагы арнайы танымдарга, көр- 
сетілетін кәсіби қызметтердің сапасына қойылатын белгілі бір 
талаптар жинағы болып табылатындығында.

Заңдық, оның іш інде сотта сенім білдіруш інің кұқықтары 
мен мүдделерін білдірумен байланысты қызмет көрсету жағдай- 
ларына қарап тапсырманың қызмет көрсетумен арақатынасын 
эсіресе анық көруге болады. Сенім білдірілген қоргаушы келі- 
сілген талаптарды жасау арқылы сенім білдіруш інің атынан 
материалдық немесе процессуалдық құкыктарға немесе мін- 
деттерге ие болған жағдайларда тапсырма элементі байқалады. 
Қорғаушы қы зметінің сандық жэне сапалык параметрлері қызмет 
корсетудің бір элементі болып табылады.

Тапсырма жэне қызмет көрсетулер элементтері бір-бірімен 
эртүрлі арақатынаста болады. Кейбір жағдайларда тапсырма 
қызмет көрсетулерден басым болады, сондай жағдайларда қыз- 
мет корсету элементтерімен күрделендірілген тапсырма шарты 
әрекет етеді. Қалған жағдайларда, керісінше, кызмет көрсету 
негізгі (өтелмелі қызмет көрсету шарты) болып табылады да, 
тапсырма тек қысқартылған магынада қолданылады. Тапсырма 
мен қызмет көрсетулердің белгілі бір арақатынасы ш арттың 
сигіатын өзгертеді.

Тапсырма шартының ж алпы сшгаттамасы. Әдетте, тап- 
сырма сенім білдіретін шарт ретінде карастырылады. Құқық- 
тарды тасымалдауш ының (азаматтың) өзінің атынан құқықтар 
мен міндеттерді алуды басқа тұлғаға сеніп тапсыруды ұйгара- 
тыны сол тұлғаға жоғары сенімділіктің бар болуымен байла- 
нысты. Сол сенім тапсырманың негізі болып табылады. Бұл 
әсіресе тегін тапсырма шартында айқын байқалады.



Тапсырма катынастарына заңды тұлгалар қатыскан жағдайда 
олардың арасындагы сенімділік қатынастар есепке алынбайды. 
Тапсыру механизмі өзінің сыртқы жағымен ғана эрекет етеді 
деуге болады. Бұл жағдайда сенім білдірілген өкілін таңдауда 
және қабылданатын алдын алу шараларында қателесксн нақты 
лауазымды тұлғаға (еңбек шарты бойынша, мемлекеттік кызмет 
туралы заңнамага сэйкес) жауапкершілік жүктелуі мүмкін. 
Кэсіпкерлік тапсырма шарттарын жасасу кезінде заңды түл- 
ғалардың арасындағы кэсіпкерлік тэуекелділіктер толыктай 
жэне бүтіндей орын алады.

Өтелмелі тапсырма шартында да сенімнің маңызы бар. Қаты- 
настардың сенімді сипаты сенім білдірілген өкілдің сыйақы 
алуына мүмкіндік берсді.

Біздің пайымдауымызша, сенімнің екі түрін бөліп көрсетуге 
болады. Тапсырманың бастапқы түрі жеке-сенімдік сипатта 
болады. Бүл туралы кұқықтық тұргыда егжей-тегжейлі қарасты- 
рылмаганымен, туысқандық, жақын достық қатынастар жэне 
тағы да сол сияқты қатынастар сенімнің негізі болып табылады. 
Әрине, мұндай сенімнің тұраксыз болмайтындыгына кепілдік 
берілмейді. Бұдан ешкім сақтандырылмаған.

Жеке сенімділіктен басқа кэсіпкерлік айналымда көбінесе 
тэуекелге негізделетін сенімділік те болады. М ұндай сенімділік 
болашак сенім білдірілген өкілдің тұракты  беделімен, сенім 
білдірілген өкіл сенім білдірушінің құқыктарына билік ету 
мүмкіндігін ала отырып, оның мүдделеріне зиян кслтіруге 
уәждері болмайтын заттар қисынымен, коғамдагы құкыктық 
тэртіптің жалпы жагдайымен жэне азаматтардың заңды орташ а 
дэрежеде сактауымен негізделеді.

Ш арттардың осы екі түрінің арасында қандай айырмашы- 
лық бар деген сауал туады. Кәсіпкерлік мэміледе бірден екі тұл- 
ганың атынан бір түлга сенім білдірілген өкіл болып тағайын- 
далган жагдайда жауабы анық болады. Егер бір түлға сенім 
білдірілген өкілге жеке сенім артса, ал екіншісі —  көбінесе 
тэуекелге негізделген сенім артатын болса, онда кейбір мэміле 
жасаган жагдайларда бұл тараптардың біріне (көбінесе сенімі 
тэуекелге негізделген тұлгаға) зиян келтіруі мүмкін, сондыктан 
да осы екі тапсырма түрлерінің бір уақытта қолданылуына жол 
берілмеу керек.



Өтелмелі кызмет көрсетулер басым болатын шартта сенімге 
аса көп мэні берілмейді, онда кэсіпкердік міндеттемені бұзганы 
үшін жауапкерш ілік шараларының кешенін толыктай қолдану 
мүмкіндігі бар жай тауар-акша қатынасы көбірек байқалады.

Ж огарыда айтылгандарды қорыта келе, тапсырма шарты се- 
нім білдіруш інің атынан жэне сонын есебінен заңды қ эрекет- 
терді жасайтын сенім білдірілген өкілдің қызметін анықтайды 
деуге болады. Мэміле немесе сенім білдірілген өкіл жасаган 
басқа да заңды қ эрекеттер бойынша сенім білдіруш інің қүқық- 
тары мен міндеттері пайда болады. Тапсырма шарты сенім 
білдірілген өкіл жасауга тиіс эрекеттерді анықтайды.

Тапсырма шартыньщ нысаны. Тапсырма шарты жазбаша 
түрде жасалу керек.

Түрмы сты қ (кәсіпкерлік) тапсырма шарты жалпы ереже 
бойынша тегін шарт болып табылады. тапсырма шарты бір 
немесе екі тараптың кэсіпкерлік қызмет шартын жүзеге асыру- 
мен байланысты жагдайларда ол жалпы ереже бойынш а отел- 
мелі шарт болып есептеледі.

Тапсырма шарты — консенсустық шарт. Ол оның шарттың 
нысанасы туралы  талап сияқты елеулі талабы бойынш а келі- 
сімге қол жеткізіліген кезден бастап ж асалган болып саналады.

Тапсырма шартының т арапт ары  сенім білдірілген өкіл 
жэне сенім білдіруші болып табылады. Тапсырма шарты оган 
азаматтық-қүқыктық катынастар субъектілерінің қатысуына 
кең м үмкіндіктің  аш ылатындыгымен сипатталады. Тапсырма 
шартына қатысу критериі эрекетке қабілеттілік болып табы- 
лады. Заңнамалық реттеуді ескерсек, тапсырма ш артына жасы 
14-18 шамасындагы ішінара эрекетке қабілетті азаматтардың да 
қатысуына жол беріледі. Олардың аталган қүқықтық қатынас- 
тарга іс жүзінде қатысу мүмкіндігі едэуір шектеледі.

Жасы кәмелетке жетпеген азаматты ң ата-анасының (асырап 
алушысының), қамқоршысының жасы кәмелетке толмагандарга 
өз бетінш е тапсырма берілуімен келісуі екіталай. Кэмелетке 
толмагандардың сенім білдірілген өкіл ретінде таңдап алынуы 
да күмэн тудырады, себебі сенім білдіруші кәмелетке толмаган 
азаматқа тапсырма берген кезде үлкен тэуекелге барады. Тап- 
сырма шартын ішінара эрекетке қабілетті азаматтардың қаты- 
суымен заңдық күру мүмкіндігінің өзі күмэн тугызбайды.



Заңды тұлғалар тапсырма алуы жэне оны орындауы мүмкін. 
Ж алпы ереже бойынша коммерциялық емес заңды түлғаларға 
сенім білдірушілердің орнына коммерциялық өкілдікті жүзеғе 
асыратын сенім білдірілген өкіл ретінде әрекет етуге тыйым 
салынады. Олар рүқсат етілген кэсіпкерлік қызметті жүзеге 
асыру кезінде коммерциялық өкіл болуы мүмкін.

«Белгілі бір әрекеттерді жасау тапсырмасы коммерциялык 
үйымдардың қызметін баскару саласында да орын алуы мүмкін. 
ҚР 1998 ж. 5 мамырындағы «Ж ауапкершілігі шектелген жэне 
қосымша серіктестіктер туралы» Заңында серіктестікке қатысу- 
шының жалпы жиналысқа қатысу, күн тәртібіндегі мэселелерді 
талкылауға қатысу жэне шешім қабылдау кезінде дауыс беру 
мүмкіндігі көзделген (42 б.).

Дэл осындай күқық акционерлік қоғамның акционеріне де 
беріледі. Ж иналысқа қатысып отырған акционердің окілі дауыс 
беру арқылы акционерлік коғамның шешім қабылдауына эсер 
етеді...»1.

Тапсырма шартының нысанасы материалдық емес қызмет 
көрсетулер болып табылады. Сенім білдірілген өкілдің қызмс- 
тінің нәтижссінің ешқандай заттық нысаны жоқ. Ол түлғаның 
материалдық немесе процессуалдық қүқықтарының пайда 
болуы, өзгеруі, тоқтатылуы арқылы байқалады.

Тапсырманың нысанасының озі сенім білдіруші беретін 
нүсқаулар арқылы анықталуы мүмкін. Алайда сенім білдіру- 
ш інің нүсқаулары мен тапсырма нысанасын үқсас үғымдар 
ретінде түсінуге болмайды. Нүсқаулар сенім білдірілген өкілдің 
қызметін де, сенім білдіруші қол жеткізуге үмтылатын нэти- 
жені де қамтуы мүмкін. Сонымен бірге қүқықтық нэтиже тап- 
сырма нысанасының шегінен шығып кетеді. Тапсырманың 
нысанасы деп белгілі бір нәтижеге көзделген эрекеттердің өзде- 
рін ғана түсіну қажет.

Сонымен қатар нүскаулар сенім білдірілген өкіл жасауға тиіс 
әрекеттерді жалпы түрде гана аныктай алады. Ол соңгы нәти- 
жеге сүйене отырып, оларды түзете алады, бүрын жоспарлан-

1 Қазакстан Республикасынын Азаматтық кодексі (Ерекше болім). Түсіндірме. 
Жауапты ред. М.К.Сулейменов, Ю.Г.Басин.- Алматы: «Жеті жаргы», 2000,- 
447 б.



баған әрекеттерді жасай алады, ал жоспарланған әрекетті жа- 
самауы да мүмкін. Ең бастысы, бүл жағдайда жасалатын әре- 
кеттср сенім білдіруш інің нұскауларына қарсы немесе қарама- 
қайшы болмау керек. Тапсырма нысанасының мүндай түсін- 
дірмесі сенім білдірілген өкіл арнайы білімінің немесе дағдыла- 
рының бар болуына байланысты шарт бойынша тартылған 
жагдайларда әсіресе маңызды.

Ж огарыда айталгандарға сүйеніп, тапсырма нысанысын не 
нақты қызмет көрсету-эрекеттер, не толық анықталған деп есеп- 
теуге болмайтын қызмет көрсетулер қүрайды деп қорытынды 
жасауга болады. Олардың қатарын, шектерін тапсырма шарты- 
ның күқықтык мақсатына сүйеніп аны қтауға болады.

Ш арттың нысанасын анықтау кезінде негіз болатын сенім 
білдірушінің нүсқаулары анык, заңды жэне маңызды болуға 
тиіс. Бірінші кезектегі аны қты к сенім білдіруші қол жеткізуге 
үмтылатын кұқықтық нэтиженің толы қ айқындығын білдіреді. 
Мысалы, сенім білдіруші үшін мүлікке абстрактілі мүліктік 
күқықты алып беруге қатысты тапсырма беруге болмайды. 
Сенім білдірілген өкілге затты к кұқықтың немесе міндетте- 
мелік құқықтың (ең болмаганда мэні бойынша, себебі сенім 
білдіруші тиісті заңдық құрылыстарды білмеуі де мүмкін) 
қандай болу керектігі туралы  нүсқау берілу керек. Сенім 
білдірілген өкілге сенім білдіруші үшін баламалы таңдау қүқы- 
гы берілуі әбден мүмкін. М ұндай жағдайда белгілі бір құқық- 
тық механизмнің көмегімен кол жеткізуге ұмтылатын нақты 
нәтиже туралы түсініктер (жасалып жатқан мэмілелердің шы- 
ғындылық дэрежесі, пайдалылы қ дэрежесі жэне т.б.) анық бо- 
луға тиіс.

Тапсырманың заңға сэйкестігі азаматты қ қүқықта түрақ- 
талған жалпы заңды лы қ тұрғысынан багалану керек. Сондық- 
тан тапсырма шеңберінде жасалатын эрекеттер жария құқық- 
тың да, меншікті күқы қты н да нормаларына қайшы болмауға 
гиіс. Олар сондай-ак азаматты қ құқықтың негізгі бастамаларына

- қисындылық, эділдік жэне адалды қ талаптарына қарама- 
қайшы болмау керек, құқы кты қ теріс пайдалану сипатына 
шалдықпай, басқа тұлғаларды ң мүдделеріне жэне қоғамдық 
мүдделерге зиян келтірмеуге тиіс.



Біздің пікірімізше, заңдылық пен жүзеге асуш ылық бір- 
бірімен тыгыз байланысты ұгымдар. Ж алпы, заңды әрекеттердің 
барлыгын да жүзеге асыруға болады. Ол үшін мемлекет қажетті 
құкықтық «инфрақұрылым» кұрады. Сирек жағдайларда тап- 
сырманы құқықтық жэне нақты жүзеге асыру мүмкіндіктерінің 
арасында қайшылықтар болуы мүмкін. Бұл, соңғы нэтижесінде, 
сенім білдірілген өкілге сенім білдірушінін гіайдасына заңдық 
әрекеттер кешенін жасауға мүмкіндік бермейді.

М ысалы, сенім білдірілген окіл тауарды алыс (жетуі қиын) 
жерден алып келу талабы қойылған сатып алу-сату шартын жа- 
сасқанымен, өл тауарды шығара алмады делік. Біздің ойымызша, 
мұндай тапсырма, жалпы, егер тараптар озгеше келіспесе, жүзеге 
асырылмайтын тапсырма деп танылу керек. Тараптар жағдайға 
карай, тапсырманың шектерін тек сатып алу-сату шартын жасасу 
арқылы ғана шектеуі мүмкін.

Кейбір жағдайларда тапсырма заңдық эрекеттердің жүзеге 
аспаушылығын (яғни, ресми жүзеге аспаушылығын) еңсеру 
мақсатымен беріледі. М ысалы, тұлға (болашак мұра қалдыру- 
шы) хабарсыз кеткен делік. Сенім білдіруші (мұрагер болуы 
мүмкін сенім білдіруші) мұрагерлік құқыктық қатынастарға 
түскісі келіп, мұрагерлікпен байланысты белгілі әрекеттерді 
нақты адамға —  өзінің сенім білдірілгсн өкіліне тапсыруға 
ниеттенеді.

Сот жоғарыда корсетілген адамның қайтыс болғанын куэлан- 
дырганға дейін мұрагерлік жүзеге асырылмайды. Алайда тап- 
сырма барлық әрекеттерді жасауға — сенім білдірушінің адам- 
ның қайтыс болғандығын жариялаумен және оның мұрагерлік 
құкыктарын жүзеге асырумен байланысты ерекше өндірісте 
өкілі ретінде эрекет жасауға берілуі мүмкін.

§ 2. Тапсырма шартының мазмұны

Тапсырма шарты бойынша тараптардың құқыктары мен 
міндеттерін қарастырайық. Сенім білдіруші сенім білдірілген 
өкіліне қойылған талаптарға сәйкес қажетті нүсқау беру керек. 
М ұндай нұсқаулар жазбаша түрде де, ауызша түрде де беріледі.



Іс жүзінде ж азбаш а тапсырма шартын жасасудың орнына 
кобінесе сенімхат берумен шектеледі. Сенімхат белгілі бір 
мөлшерде сенім білдіруш інің нүсқауларының мазмүнын түсін- 
діруге көмектесе алады.

Сенім білдіруші нүсқау берумен қатар, сенім білдірілген 
окілді тапсырманы орындау үшін қажетті қаражатпен қамта- 
масыз етуге міндетті. Сенім білдірілген өкіл тапсырманы 
орындау үшін қажетті барлық қаражаттармен қамтамасыз етіл- 
мегсн жагдайда тапсырманы орындауга кіріспеуге күқылы.

Сенім білдірілген өкіл берілген тапсырманы сенім білдіру- 
ш інің нүсқауларына сэйкес орындау керек. Тапсырманың нүс- 
кауға сэйкес немесе сэйкес емес орындалғанын сенім білдірілген 
өкілдің кэсіпқой болу-болмауына не түрмы сты қ тапсырманы 
орындап ж атқанына қарай түсінуге болады.

Ж огарыда айтылгандай, нүсқауларга сэйкестік сол нүс- 
кауларга қарама-қайш ылықтың болмауын білдіреді. Түрмыстық 
тапсырма берілген кезде сенім білдірілген өкілдің жасап жатқан 
эрекеттері сенім білдіруш інің нүсқауларына дэлме-дэл болу 
керек. Екі ж ағдайда да сенім білдірілген өкіл сенім білдіруші 
қол жеткізгісі келетін қүқықтык нэтижеге жету керек.

Сенім білдірілген өкіл сенім білдіруш інің нүсқауларынан, 
мысалы, тапсырманы бүрынгы күйде орындауга мүмкіндік 
бермейтін ш үғы л жағдайдың пайда болуы сиякты, ерекше жағ- 
дайларда гана ауы тқуға қүқылы. М ысалга, сатып алуға тапсырма 
берілген ауыл шаруашылық машиналардың белгілі бір үлгісі 
сатылып кетіп, егер сенім білдірілген өкіл жауабын бермесе, 
сатылып кетуі мүмкін басқа түрі калды делік. Оган қоса, бүл 
туралы  дереу сенім білдірушіге хабарлауга оның мүмкіндігі жоқ, 
ал ауыл ш аруаш ылық машиналар ш үгыл жүмыстарды жүргізу 
үшін аса кажет болып отыр. Сенім білдірілген өкіл сатып алу 
туралы  шешім қабылдауга қүқылы және оның бүл эрекеті заңды 
болып есептеледі.

Сенім білдірілген екіл сенім білдіруш інің нүсқауларынан 
жагдайға қарай сенім білдіруш інің мүддесінде қажет болса 
жэне сенім білдірілген өкіл сенім білдірушіден алдын ала сүрай 
алмаған немесе езінің сауалына уақытында жауап алмаган 
жағдайларда ауы тқуға кұқылы. М үндай жағдайда сенім білді-



рілгсн өкіл сенім білдірушіге хабардар ету мүмкіндігі туа 
салысымен жасалган ауыткуш ылықтар туралы хабарлауга тиіс. 
М үндай талаптың болуы сенім білдірушіге ол үшін қалыптас- 
қан тиімсіз жагдайды түзету бойынша шұгыл шараларды қа- 
былдау мүмкіндігі беру логикасымен түсіндіріледі.

Тапсырма шартында сенім білдірушінің нұсқауларын сактау 
тэртібі озгсртілуі мүмкін. Коммерциялық өкіл, сгер қалыптас- 
қан жагдайлар бойынша сенім білдірушінің нүсқауларынан 
ауытқу талап етілсе, оның алдын ала келісімін алу міндетінен 
босатылады. Барлык жагдайларда да сенім білдірушінің нұс- 
қауларынан ауыткуш ылық оның мүддслеріне сай жасалады.

847 б. 3 т. коммерциялық өкіл үшін ерекше ережслерді белгі- 
леуі оны сенім білдірушіге өз эрекеттері туралы хабарлау 
міндетінен босатпайды. Бұл арада хабарлау мерзімдері мен 
тэртібі өзгертіледі. Сонымен қатар, егер сенім білдіруші ке- 
неттен біржақты тэртіппен өзгертілген тапсырма бойынша 
орындалған эрекетті кабылдаудан бас тартса, дауды шешуші сот, 
коммерциялық окіл әрекеттерінің сенім білдірушінің мүдделе- 
ріне қайшы болу жағдайларын қоспағанда, коммерциялық өкіл 
сенім білдірушіні мүлде хабардар етпеген болса да ол үшін 
орындалған тапсырманың қабылдануын міндетті деп тану керек.

Сенім білдірілген екіл оган берілген тапсырманы өзі орын- 
дауга гиіс. Тапсырма шарты өтелмелі қызмет керсету шартынан 
тапсырманы сенім білдірілген өкілдің езі орындайтындыгымсн 
ерскшеленеді (бұл орайда тапсырма шарты мен өтелмелі кызмет 
көрсету шарты ұқсас болуы мүмкін —  Ж.Г.А. ескертпесі). Заңда 
көрсетілғен жағдайларда орындау сенімін баска адамға ауыс- 
тыру орын алуы мүмкін. Бүл жағдайда орындау сенімін басқа 
адамға ауыстырудың қүрылысы үқсас түстары бар болғанымен 
де, басқа міндеттемелердегі үшінші түлғаға орындауды тап- 
сырудан аздап өзгеше болып келеді.

Сенім білдірілген окіл тапсырманы орындауды, егер бүл 
шартта көзделсе, басқа түлғаға (орынбасарына) аударуы мүм- 
кін. Орындау сенімін басқа адамга ауыстыру күкығы шартта 
көзделмеген жагдайларда, егер сенім білдірілген өкіл бүған 
сенім білдірушінің мүдделерін қорғау максатында жағдайлар- 
дың себебінен мэжбүр болса, сенім білдірілген өкіл тапсыр- 
маны орындауды орынбасарға тапсыруы мүмкін.



Орындау сенімін баска адамға ауыстырған бойда сенім біл- 
дірілғен өкіл бұл туралы еенім білідруш іге дереу хабарлауға 
тиіс. Сенім білдіруші, шартта мұндай орынбасар атап корсетіл- 
тені жагдайларды қоспағанда, сенім білдірілген өкіл тандаған 
орынбасардан бас тартуға құқылы.

Ш ұгыл жағдайларда орындау сенімін басқа адамға ауыстыру 
кезінде борышкер міндеттемені орындауды ушінші тұлғаға 
жүктеген кезде қолданылатын ережелер басш ылыққа алынады. 
Сенім білдірілген өкіл таңдап алған орынбасарының әрекет- 
тері үшін өзі жауапты болады. Ол өзінің орынбасарының кез 
келген эрекеттері үшін жауапты.

Егер сенім білдірілген окілдің орынбасары ш артта атап 
айтылған болса, сенім білдірілген өкіл шарттан ш ыгарылады 
жэне өзінің орынбасары жүргізген іс үш ін жауап бермейді. 
Сенім білдірілген өкіл жасагі жатқан әрекегтері үшін дербес 
жауапкершілігі аны қтала отырып, өзінің орынбасарымен катар 
шартта қалатын жагдайлар да орын алуы  мүмкін. Қандай 
жағдай болмасын, шарттан шығып кеткен сенім білдірілген 
өкіл орынбасар гағайындалғанға дейін жасаган әрекеттсрі үшін 
жауапты болады.

Тапсырма шартында орындау сенімін басқа адамга ауыстыру 
мүмкіндігіне жол берілетін жағдайлар орын алуы мүмкін, алай- 
да ш артта орынбасардың жеке басы анықталмаган. Егер орынба- 
сардың іс жүргізуі ш артта көзделсе, бірақ онда орынбасардың 
аты атап корсстілмесе, сенім білдірілген өкіл озінің орынбаса- 
рының кінэлі іс-әрекеті үшін жауап бермейді. М ұндай жағдай- 
ларды шартқа сенім білдірілген борышкермен қатар үшінші 
түлғаны тарту деп багалауга болады.

Сенім білдірілген өкіл сенім білдіруш іге оның талабы бойын- 
ша тапсырманың орындалу барысы туралы  барлык мағлұмат- 
гарды хабарлап отыруға (есеп беруге) міндетті. Тапсырманың 
орындалу барысын бакылау мүмкіндігіне мүдделі сенім білді- 

руші шартта сенім білдірілген өкіл тарапынан ақпарагтанды- 
рудың мерзімділігі туралы ескертуге немесе кажет болған 
сайын сенім білдірілген өкілге тапсырманың орындалу барысы 
туралы нұскау беруге тиіс. Осылайша, есеп беру міндеті шарт- 
тың барысында өзгеруі мүмкін. Сенім білдіруші өзіне қажетті 
мағлұматтарды ғана сұрай алады.



Тапсырманы орындағаннан кейін сенім білдірілген өкіл мер- 
зімі өткен болса, сенімхатты сенім білдірушіге дереу қайтаруға 
міндетті. Сонымен катар сенім білдірілген өкіл тапсырманы 
орындағаны туралы соңгы корытынды есебін беруге тиіс. Егер 
тапсырманың сипатына карай қажет етілсе, есепке қосымша ақ- 
тау құжаттары тіркелу керек.

Ондай кұжаттарға сенім білдіруші үшін сатып алынған 
заттардың бағасын, сенім білдірілген өкіл сенім білдірушінің 
мүддесінде жасасқан мердігерлік шарты бойынша орындалған 
жүмыстардың бағасын растайтын күжаттар жатады. Сондай- 
ақ сенім білдірілген өкіл, егер тапсырманың орындалуы басқа 
түрғылықты мекенге көшімен байланысты болса, өзінің үй жал- 
дауға байланысты шығындарын, көліктік шығындарын жэне 
т.б. шығындарын растауға міндеттенуі мүмкін.

Сснім білдірілген өкіл сенім білдірушіден тапсырманы орын- 
дауга қажетті нэрсенің барлығымен қамтамасыз етуін, шеккен 
шығындарын төлеуін талап етуге күқылы. Сенім білдірілетін 
өкілге сенім білдірушіден мэміле бойынша орындаған тап- 
сырмасын қабылдауын талап ету кұқығы беріледі. Тиісті жағ- 
дайларда сенім білдірілетін өкіл сыйақының төленуін талап 
етуге қүқылы.

Сенім білдіруші барлық тапсырма шарттары (өтелмелі жэне 
тегін) бойынша сенім білдірушіге шығындарын өтеуге тиіс. 
Өтелетін шығындардың түрлерін біз жоғарыда корсеткенбіз. 
Тек қажетті шығындар ғана отелуге жатады, жэне егер қалып- 
тасқан жағдайда оларды жұмсау қажет болмаған болса, сенім 
білдіруші оларды отеуден бас тарта алады. Бірқатар жагдайларда 
шартқа сэйкес шығындардың барлығын немесе олардың бір 
бөлігін сенім білдіруші алдын ала төлеуі мүмкін. Сенім білдіруші 
шартқа сәйкес сенім білдірілген өкіл орындаған тапсырманы 
дереу қабылдауға міндетті.

Тапсырма орындалганнан кейін сенім білдіруші сенім біл- 
дірілген өкілге, егер бұл заңнама актілерінде немесе шартта 
козделсе, сыйақы төлеу керек. Яғни, егер тұрмыстық тапсырма 
шартында немесе коммерңиялык емес ұйымдардың арасында 
жасалған тапсырма шартында сыйақының төленуі арнайы 
ескертілмесе, сенім білдірілген өкіл оны төлемеуге де құқылы.



Егер тапсырма шарты екі тараптың немесе олардың бі- 
реуінің кәсіпкердік қызметті жүзеге асыруымен байланысты 
болса, сенім білдіруші сенім білдірілген өкілге, егер шартта 
өзгеше көзделмесе, сыйакы төлеуге тиіс.

Сыйақы төлеу үшін ш арттың өзінде сыйақының нақты 
мөлшерінің көрсетілу-көрсетілмеуі маңызды емес. Заңнама 
актілерінде немесе шартта ш арттың өтелмелілігі көрсетілген, 
бірақ оның мөлшері белгіленбеген жагдайларда сыйақы осы 
сняқты қызмет корсетулердің әдетте қолданылатын багаларына 
қарай анықталады.

Сенім білдірілген өкіл барлық талап етілген эрекеттерді 
тиісінш е орындамаган болса, алайда тапсырманың орындал- 
мауы оның кінәсінен болмаганын дәлелдесе де, сыйақы алуға 
қүқығы сақталады. М үндай жагдайларда сенім білдіруші өз 
еркімен сыйакы төлемеу ыктималдығы да жоғары болады. Дауды 
карастыратын сот тараптардың назар аударуға лайықты мүд- 
делерін ескеруге міндетті. Егер тапсырма мүлде орындалмаған 
болса, онда сот тиесілі сыйақының мөлшерін азайтуға тиіс. 
Тапсырма ішінара орындалган жағдайда да тиісті шешім 
қабылдану керек.

Тапсырма шартын тоңтату. Тапсырма ш артының жеке- 
сенімділік жэне, әдетте, тегін сипаты оны тоқтату ерекшелікте- 
ріне өз эсерін тигізеді. Оның үстіне, бүл өзгешелік белгілі бір 
дэрежеде кэсіпкерлік саласында жасалатын өтелмелі тапсырма 
шарттарына эсер етпей қоймады.

Тапсырманы тоқтату үшін ерекш е негіздер бар болған жағ- 
дайда ол үшін кәсіпкерлік міндеттемелерді тоқтатудың жалпы 
негіздері де озгеріссіз қалады.

Тапсырма шарты кез келген тарапты ң еркімен тоқгатылуы 
мүмкін, сенім білдіруші кез келген уақытта тапсырманы тоқта- 
та алады, ал сенім білдірілген өкіл оны орындаудан бас тартуға 
қүқылы. Оның үстіне, азаматты қ қүкықтағы  міндеттемелерді 
нақты орындау принңипін ескерген заң ш ығаруш ылар сенім 
білдірілген өкілдің, егер сенім білдіруш інің оз мүдделерін 
басқаша қамтамасыз ету мүмкіндігі жоқ болса, орындаудан бас 
тарта алмайтындығына тікелей нұсқау бермеген.



Сонымен қатар, азаматтар арасындағы тапсырма шарты 
сенім білдірілген окіл немесе сенім білдіруші кайтыс болган, 
олардың біреуі эрекетке қабілетсіз, эрекетке қабілеті шектеулі 
болып танылған жағдайда тоқтатылады. Тапсырма шартын 
токтату үшін тіпті тараптардың бірінің хабарсыз кетті деп 
танылуы да жеткілікті. Сондай-ак тапсырма шартын тоқтату 
үшін тапсырма шартына бір жағынан катысып отырған заңды 
тұлғаның таратылуы да негіз бола алады.

Егер, сенім білдірілген өкілдің тапсырмадан бас тартқан 
жағдайларын қоспағанда, жогарыда көрсетілген шартты тоқтату 
негіздері бар бола тұра, сенім білдірілген өкілдің тапсырманы 
орындағаны анықталса жэне онымен қоса ол тапсырма шарты- 
ның тоқтатылганы туралы білмесе және білуге тиіс болмаса, 
онда сенім білдірушінің нұсқауы бойынша жасалған оның іс- 
әрекеті сенім білдірушінің (оның кұкықтық мирасқорын) үш ін- 
ші тұлгага жэне сенім білдірілген өкілге қатысты міндеттейді.

Сенім білдірілген өкіл кэсіпкер болған жағдайларда шарт- 
тан бас тарту құқығы біршама шектеледі. Сенім білдіруші де, 
сенім білдірілген өкіл де шарттан бас тарткан кезде екінші 
тарапқа шарттың токтатылғаны туралы алдын ала бір айдың 
ішінде хабарлау керек. Ш артты тоқтату ниеті туралы алдын ала 
хабарлаудың мерзімі шартпен ұзартылуы мүмкін.

АК 853 бабында тараптардың еркі бойынша тапсырма шар- 
тын токтатудың салдары көрсетілу керек. Егер тапсырма шарты 
сенім білдірушінің еркі бойынша тапсырманы сенім білді- 
рілген өкіл толықтай орындағанға дейін тоқтатылса, онда 
сенім білдіруші сенім білдірілген өкілге тапсырманы орындау 
кезінде шеккен шығындарды өтеуге міндетті. ІІІартта сыйақы 
төлеу көзделсе, сенім білдіруші сенім білдірілген өкілге орын- 
даған жұмысына лайықты сыйақы төлеуге тиіс. Бұл ереже 
сенім білдірілген өкілдің тапсырманы оның тоқтатылганы ту- 
ралы білгенге немесе білуге тиіс болганға дейін орындауына 
қолданылмайды.

Сенім білдірушінің тапсырманы тоқтатуы сенім білдірілген 
өкілге шарттың тоқтатылуына байланысты келтірілген шы- 
ғындарын өтеу үшін негіз болмайды. Алайда, егер сенім біл- 
дірілген өкіл кәсіпкер ретінде эрекет еткен болса, онда ол өзіне



келтірілген залалды өтеуді талап етуге кұкылы болады. Бұл 
среже сенім білдіруш інің сенім білдірілген өкілі-кэсіпкерге 
берген тапсырмасын тоқтатқан кезде бұл туралы  алдын ала, бір 
айдың ішінде немесе шартта көзделген одан да ұзақ уақыттың 
ішінде ескертетін жагдайларында қолданылмайды.

Сенім білдірілген өкіл тапсырмадан бас тартқан кезде де 
оган сенім білдіруш іге тапсырманың тоқтатылуы на байла- 
нысты келтірілген залалды өтеу міндеті жүктслмейді. Бірак 
сгер дс сенім білдірілген өкіл сенім білдіруш інің өз мүдделерін 
басқаша қамтамасыз ету мүмкіндігі болмаган жагдайларда 
шарттан бас тартса, оган шарттың тоқтатылуы на байланысты 
келтірілген залалды өтеу міндеті жүктеледі. Тапсырманы орын- 
даудан кэсіпкер-сенім білдірілген өкілдің бас тартуы да осында 
салдарга алып келеді. Бұл оның тапсырмадан бас тартуга 
кұқыгы ның жоқтыгын білдірсді. Сонымен бірге ол өз міндс- 
гін нақты орындауга мэжбүр болмайды.

Тапсырма шартьіндагы құқықт ық м ирасқорлық. Заң шы- 
гарушылар тапсырма шартының жеке сипатын ескере отырып, 
ол бойынша мирасқорлықтың ерекше ережелерін бекітті.

Біз тараптардың бірінің қайтыс болу салдарынан шарттың 
гоқтатылатындыгы туралы  айтқан болатынбыз. Сенім білдіріл- 
ген өкіл қайтыс болган жагдайда ол тапсырманы орындау ке- 
зінде алган сенім білдіруш інің заттары, оның құжаттары мұра- 
герлерде немесе мұрагерлік мүліктің сақталуын қамтамасыз 
стуге міндетті басқа тұлгаларда қалып коюы мүмкін.

Аталган тұлгалар сенім білдірушіні ш арттың тоқтатылганы 
туралы  хабардар етіп, сенім білдіруш інің мүлкін күзетуге 
кажетті шараларды қабылдага міндетті. Атап айтқанда, олар 
сенім білдіруш інің заттарын, сондай-ак қүжаттарын сақтап 
калып, содан кейін оларды соган қайтару керек. Ягни, құқықтық 
мирасқорлық сенім білдірілген өкілдің жасалган мэміле бойын- 
ша алынган заттардың барлыгын сенім білдірілген өкілге беру 
міндетіне қатысты орын алады. Сенім білдірілген өкіл-заңды 
гұлга таратылган жагдайда да заңды тұлганы  таратуш ының 
осындай міндеті пайда болады.

Сенім білдіруші —  заңды тұлганы ң қайта ұйымдастыры- 
луы оның тапсырма шарты бойынш а қүқықтары мен міндет-



терінің қайта найда болған заңды тұлғаға немесе сенім біл- 
діруші біріккен заңды тұлғаға ауысуына алып келеді.

Сенім білдіруші шарттан бас тартатыны туралы қисынды 
мерзімнің ішінде хабарлай алады. Егер олай болмаса, онда сенім 
білдірілген өкілдің құқыктары мен міндеттері кайта ұйым- 
дастырылған заңды тұлғаның құқықтық мирасқорын-заңды 
тұлғаға ауысады (тапсырма шартының күш і жойылмайды).



14 ТАРАУ

КОМИССИЯ

Комиссия шарты туралы түсінік ж эне оның элемент- 
тері. Комиссия шарты бойынша бір тарап (комиссионер) екінші 
тарапты ң (комитент) тапсыруы бойынша сыйакы үшін комитент 
есебінен өз атынан бір немесе бірнеше мэміле жасауға міндетте- 
неді (Қ Р АК 865 б. 1 т.).

Комиссия шарты дэл солай материалдық емес кызметтердің 
көрсетілуін анықтайтын ш арттарға жатады. Оның тапсырма 
шарттарымен ұксастығы да осында. Бұл жағдайда комиссия 
ш арты тар салада әрекет етеді, оның максаты комиссионердің 
комитенттің атынан барлық заңдық мағынасы бар әрскеттерді 
емес, тек кана мэмілелердің жасалуы н регламенттеу болып 
табылады.

Кеңестк азаматты қ кұқықтың заңды күші бар болган, на- 
ры қты қ қатынастар болмаған кездерде комиссия шарты аза- 
маттардың кәсіпкерлік қызметпен айналысуға кұкықтық қабі- 
леттіл ігіндс жоқ элементтерді толықтырып отырған. Олар 
(меншіктік өндірісінің) тауарларын базарларда, ал калган тауар- 
ларын мемлекет құрған комиссиялық сауда дүкендері арқылы 
сатуға тиіс еді.

Осы сауда кәсіпорындарының қызмет жасау мүмкіндігі 
киім-кешектерді қоса, бірқатар тауарлар қатарының жетіспеуші- 
лігінен немесе ассортиментінің жеткілікті болмауынан туын- 
даган. Қазіргі кезде, кэсіпкерлік қызмет субъектілері алуан гүрлі 
тауарларга деген сұранысты толы қ қанағаттандырып жүрген 
кезеңде, комиссиялық сауда дүкендерінің қызмет жасауының 
бұрынғы негіздері жойылып кеткен.

Ж оғарыда айтылғандар қазіргі кезде комиссиялық сауданың 
немесе баска да комиссия қатынастарының өз мәнінен айырыл- 
ғандыгы н білдірмейді. Енді комиссиялық катынастар жаңа шек-



тсрде аныкталды. М ысалға, еркін коғамға ауысканнан кейін 
шығармашылык мамандық иелері (суретшілер, халықтык кэсіп 
шеберлері, мүсіншілер жэне т.б.) белсене бастады. Бүғінгі таңда 
жеке меншік көркемдік салондар, өнер салондары, халы қты қ 
кэсіп бұйымдарын сататын дүкендер пайда болды. Бүл арада 
комиссия қатынастары толыкканды қолданылады. Бүл анти- 
квариаттық заттарды, сирек кездесетін кітаптарды, зергсрлік 
бүйымдарды сату мен айналысатын дүкендерге қатысты. Кейбір 
жағдайларда олар аталған затгарды сатып алып, сосын оларды 
қайта сатады, ал басқа жағдайларда олар меншік иелерімен 
комиссия шарттарын жасасады. М үліктің (өнер туындысының) 
меншікті иесі бүл жағдайда сатып отырган затының кэсіпкой- 
мен бағаланатынына сенімді болады.

Әрине, меншік иесі затты өз бетінш е сату туралы  шешім 
қабылдап, оны бағалау үшін жүгінуі мүмкін, бірак бұл ол үшін 
жоғары қауіппен байланысты болуы мүмкін, себебі құндылығы 
жоғары объектіге заңсыз қастандық жасауы мүмкін алакол 
адамдар таблуы мүмкін.

Комиссия шарты комиссионер шартты орындауына байла- 
нысты комитентке затты сақтау бойынша қьгзмет көрсетуге тиіс 
болатын қатынастарды бекітуге мүмкіндік береді. Кэсіпкерлік 
комиссионер комиссияга берілген мүлікті сақтандыруга мін- 
деттенуі мүмкін.

Комиссия шарттары бағалы қағаздар, табиғи ресурстар 
мұнай, газ, көмір айналымы жэне т.б. кезінде қолданылады. Олар 
біздің кәсіпкер азаматтар сатып алушылардың «тапсырысы» 
бойынша автомобиль сатып алу үшін шетелге баратын кезде 
жасалады. М ұндай жағдайларда азаматтардың кэсіпкерлердің 
қызметтеріне жүгінуінің себебі шетелдік мемлекеттің нарық- 
ты қ конъюктурасын білмеуі, автомобиль сатып алу үшін қажет- 
ті арнайы танымдарының жоқтығы, уакыттык жетіспеушілігі 
жэне т.б. болуы мүмкін.

Комиссия катынастары аралас шарттар шеңберінде орын 
алады. Атап айтқанда, тапсырыс беруші өзінің жөндеу жүргізі- 
ліп жатқан үй-жайларын эшекейлендіруге қатысты талаптарын 
анықтап алған соң, мердігердің кәсібилігіне сеніп оньгмен 
кұрылыс материалдарын озі өз атынан, бірақ тапсырыс беру-



шінің есебінен сатып алатындығы  туралы келісуі мүмкін. 
Сонымен катар комиссиялык мәмілелерді жасаудың баска да 
жағдайлары орын алуы мүмкін.

Комиссияның заңдык кұрылысының онымен шектес тап- 
сырма мен өтелмелі қызмет көрсетудің азаматты к-кұкы қты қ 
институттарымен ұксас белгілері бар. Оның тапсырмаға ұксас 
жерлеріне өтелмелі кызмет көрсетудің анықтайтынымен катар, 
комиссия кезінде комиссионердің де комитент мүдделерінде 
эрекет ететіндігі жатады. Бұл, өз кезегінде, оның отелмелі қыз- 
мет корсету шартынан айырмаш ылығы болып табылады. М укал- 
диева Г.Б. комиссия шартының бір түрі ретінде азаматты қ қү- 
қықта элі аталмаган консигнаңия шартын бөліп шығаруды 
ұсынды. Оның үстіне, бұл автор комиссия ш артынан агенттік 
шарт деп аталатын шартты оқшаулап шығару туралы  тұжы- 
рымдама жасаған' (ол шарт та аталмаған шарг болып табылады
—  Ж.Г.А. ескертпесі).

Өтелмелі қызмет көрсету кезінде орындауш ы өз бетінше 
әрекет етеді, ол көрсететін қызмет шарттан тыс болады, ал 
комиссия қызметі «комитенттің қалауының жалғасы » болып 
танылады. Комиссия өтелмелі кызмет көрсетуге екі жагдайда 
да комиссионер мен орындауш ының тиісті субъектілерінің қыз- 
меті (қызмет көрсетулері) сатылатын мүліктік құнды лы к бо- 
лып табылатындығымен ұқсас.

Екі жағдайда да комитенттің мүддесіндегі әрекеттер тап- 
сырма жэне комиссия шарттарының мазмұнына өз әсерін ти- 
гізеді, оларда тараптардың ұқсас болып келген құқықтары мен 
міндеттері бар.

Комиссия шарты тапсырма шартынан комиссионердің заң- 
ды қ тұрғы да комитенттің өкілі болып табылмайтындығымен 
ерекшеленеді.

Комиссия қатынастары Қазақстан Республикасы АК 43 та- 
рауының 865-882 баптарымен регламенттеледі. Комиссия шарты 
консенсустық, өтелмелі жэне өзара шарт болып табылады. 
Тапсырма ш артына қарағанда оның жеке сенімдік сипаты жоқ.

' Мукалдиева Г.Б. Қазакстан Республикасы зандары бойынша комиссия 
шартынын кұкыктык мэселелері: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03.- 
Астана, 2010.— С. 7,8.



ҚР АК 865 б. 2 т. сәйкес, ол жазбаша түрде жасалу керек. 
Заңнама актілерімен көзделген белгілі бір жағдайларда комис- 
сия шартының бекітілген нысандары да қолданылады.

Комиссия шартыиың элементтері. Ж оғарыда бірнеше рет 
айтылғандай, комиссия шартының тараптары —  комиссионср 
жэне комитент деп аталады. Комитент бүл мүддесінде комиссия 
шарты жасалатын жеке немесс жеке түлға болып табылады. 
Комиссионер көбінесе кәсіпкерлік қызмет субъектісі —  жеке 
немесе заңды түлға болады.

Кэсіпкер болып табылмайтын азаматтар бір реттік негізде 
комиссионер бола алады. Коммерңиялық емес заңды түлғалар, 
егер олар заңмен рүқсат етілген кэсіпкерлік қызметті жүзеге 
асырмаса, комиссия шарттарын комиссонерлер рстінде дерлік 
жасаспайды да.

Комиссия шартының нысанасы азаматты қ айналымның бар- 
лық спектріндегі делдалдық қызметгер болып табылады. Заң- 
нама қисыны келтіргендей, комиссиялық шарт субъектілердің 
өздері жасасуға тиіс мәмілелерді жасасуға қатысты жасалмайды.

Комиссия нысанына комиссионсрдің мэміленің өзін ғана 
емес, оны жасау үшін қажетті іс-шараларды да жасау жатқы- 
зылуы мүмкін. Сенім білдірілген өкілге қарағанда комиссо- 
нердің мэміле бойынша контрагентін өз еркімен таңдау қүқы- 
ғына ие.

Комиссия іиартының мазмуны. Комиссионердің қүқық- 
тары мен міндеттері. Кэсіпкер болып табылатын комиссионер 
бірқатар жағдайларда онымен комиссия шарттарын жасасуға 
жария оферта жасайды. Оның қүқықтары мен міндеттері 
біріктіру шартының шектерімен анықталады. Комиссионер мен 
комитенттің қүқықтары мен міндеттерін анықтауда заңнама 
нормаларының маңызы жоғары (ҚР АК).

Комиссионер, бірінші кезекте, комиссия шартын жасасу ке- 
зінде негізге алынатын мэмілелерді жасасуға тиіс. Яғни, комис- 
сионер өз міндеттерін орындап, ол үшінші түлғамен жасасқан 
мэміледен туындайтын барлық қүқықтарын жүзеге асыруға 
міндетті. Ол өзінің үшінші түлғамен жасасқан мэміле бойын- 
ша міндетті болып қалады жэне комитенттің мэміледе аталға- 
нына немесе үшінші түлғамен мэміле бойынша тікелей қатынас- 
тарға кіргеніне карамастан қүқықтарға ие болады.



Алайда, егер комитент талап етсе, комиссионер үшінші 
тұлғаны  кұкыктардың комитентке берілетіндігі туралы  хабар- 
дар ете отырып, комитентке үш інш і түлғамен мәміле бойынша 
жасалган құкыктарды беруге міндетті. Бұл ж ағдайда үшінші 
тұлғаның комитенттің талаптарына карсы комиссионерге 
қоятын талаптарына негізделген, аталған мэміледен шыкпай- 
гын наразылыктарын білдіруге кұкығы жок.

Комиссионер мэміле жасаған кезде комитенттің нұскаула- 
рын басш ылыққа алуга, комитент үшін тиімді талаптарға 
сүйенуге міндетті. Ш артта мүндай нұскаулар жоқ болған 
жағдайда комитент іскерлік айналып дағдыларына жэне баска 
да әдетте анықталатын талаптарға сәйкес эрекет ету керек.

ҚР АК 872 б. комиссионердің мэміленің комитенттің мүд- 
десінде жасайтындығы көрнекі түрде көрсетілген норманы 
карастырады. Ол менш іктің ауысуын, мүлікке басқаш а жолмен 
билік етуді, кейбір жагдайларда мүлікпен оған билік етпей бел- 
гілі бір әрекеттердің жасалуын көздейтін ммілелер жасалған 
кезде қолданылады.

Комиссионерге комитенттен келіп түскен мүлік комиссия 
ш артының шеңберіндегі кез келген негіз бойынш а шартта 
меншік құқығы ның басқа субъектіге ауысуы көзделгенге дейін 
комитенттің меншігі болып қалады. Мүлік комиссионерге келіп 
түскеннен, немесе меншік құқы ғы ны ң бұрынғы менш ік иесінен 
ауысуын анықтайтын басқа да кезден бастап мүлік комиссио- 
нердің меншігі болып танылады.

Сол себептен комиссия шарты затты қ құқы қты қ қатынастар 
жэне үш інш і тұлғалармен міндеттемелік құкықтык қатынастар 
анық шектелетін шарт болып табылады деуге болады. Заттық 
катынастардың қатысушысы комитент болып табылады, мұны- 
мен қатар ол тікелей комитентпен міндеттемелік қатынастарға 
енеді, үш інш і тұлғамен міндеттемелік қатынастардың қаты- 
сушысы, әрине, комитент болып табылады.

Комиссия шаргын реттейтін нормаларда мердігерді үнем- 
деуді, яғни адал комиссионерді мадақтауды көздейтін нормаға 
үқсас норма қарастырылған.

Ол комитент корсеткен талаптардан тиімдірек талаптармен 
шарт жасаған кезде пайданы тараптар, егер ш артта өзгеше 
көзделмесе, теңдей бөліп алады.



Комитенттің заттарын сату көзделген жагдайларда комис- 
сионер комитенттің қатысуымен комиссияға кабылданатын зат- 
тардың күйін тексереді.

Сатылатын заттардың (көлік кұралдарының, техниканың, қо- 
салкы бөлшектердің) бағасын комитент белгілейді. Комиссио- 
нер, кажет болған жағдайда заттарға сараптамалық баға 
бсрсді. Тапсырылған заттар сатылмайтын болса арзандатылуы 
мүмкін. Қазіргі кездс комиссияға тапсырылатын заттарды қайта 
багалау талаптары жэне комиссионердің мүнымен байланысты 
қүкықтары мен міндеттері көбінесе комиссия ш артының (ягни, 
басқа комиссиялык шарттар) тараптарының арасында жасала- 
тын мәмілелермен аныкталатын болады.

Бұл жағдайда заттарды кайта бағалаудың ұзагырак немесе 
кысқа мерзімдері белгіленуі, кайта бағалаулар саны азайтылуы 
немесе көбейтілуі, қайта бағалаудың белгілі бір кадамы белгі- 
ленуі жэне т.б. мүмкін.

Тапсырма шарты бойынша сенім білдірілген өкілге қара- 
ғанда, комиссионер комитент үшін езі емес, басқа түлға аркылы 
мэміле жасай алады. Үшінші тұлғаға міндеттің жүктелуін 
субкомиссия деп атайды. Субкомиссия шартын жасасқан ко- 
миссионер субкомиссионердің комитент алдындағы эрекеттері 
үшін жауапты болып қалады. Комиссионердің субкомиссия 
шартын жасасу құкығы бұл туралы тікелей шартта көрсету 
арқылы қолданылмауы мүмкін.

Субкомиссия шарты бойынша комиссионер өзіне субкомис- 
сионер жасаған мэмілс бойынша кұкыктың бсрілуін талап 
ету кұқығынан басқа, комитенттің субкомиссионерге катысты 
құкықтары мен міндеттерін иеленеді. Заң акгілерінде комис- 
сионердің субкомиссия шартын тек қана арнайы уэкілдік бе- 
рілген түлғамен жасау мүмкіндігі туралы  аныкталуы мүмкін. 
Мысал ретінде, субкомиссияға сатылуы арнайы рұқсатты та- 
лап ететін заттың кабылдануын келтіруге болады.

Комиссионер комитенттің нұсқауларынан істің жағдай- 
ларына карай бұл комитенттің мұдделерінде қажет болған, 
жэне оның үстіне, ол сенім білдірушіден алдын ала сұрай алма- 
ған немесе сауалына уақытында жауап алмаған жағдайларда 
ғана ауытқуға кұқылы. Комиссионер тапсырма шартындағы



сенім білдірілген өкіл сияқты мүмкіндік туа салысымен ко- 
митентке жол берілгензаң бүзуш ылықтар туралы  хабарлауга 
міндетті.

Әдетте, комиссионер үш інш і түлганың онымен комитенттің 
есебінен жасалган мэміленің орындалмагынан жауапты бол- 
майды. Егер үш інш і түлганы ң мэмілені орындамауы комис- 
сионердің аталган түлғаны таңдауда тиісті сактық көрсетпеуіне 
байланысты болса, онда ол үш інш і түлғаның әрекеттері үшін 
жауапты болады. Комиссионердің бүл жауапкерш ілігі комис- 
сионер мэміленің орындалу кспілдігін өз мойнына алған (де- 
лькредере) жағдайда орын алуы  мүмкін.

Қамтамасыз етуш ілік қосымша міндеттемелердің кепілге 
алу жэне кепілдік беру сияқты ерекш еліктеріне сүйеніп, біздің 
заңнама бойынш а делькредере тараптардың келісуіне қарай 
кепілгерлік түрінде де, кепілдік беру түрінде де жасалуы мүмкін. 
Дслькредере, акцессорлық міндеттеме болып табылатынды- 
гымен қатар, комитент көрсететін қосымша қызмет корсету бо- 
лып саналатындықтан, комиссионер оны көрсеткені үш ін қо- 
сымша акы (сыйақы) алу мүмкіндігіне ие болу керек. Делькре- 
дере үшін сыйақының алы нуы  шартта көзделмеуі де мүмкін.

Комиссионер өзіне мэміле жасауға қүқылы. М үндай қүқық 
комиссионерге комитент шарт жасаса отырып оны көздемеген 
болса беріледі. Өзіне мэміле жасау комитент мүддесінде сатып 
алушы болып табылатын комиссионердің сатушы ретінде тауар 
жеткізетінін білдіреді. Ол комитенттің орнына сатушы ретінде 
эрекет еткен жағдайларда ол өзі, сатып алушы ретінде, тауарды 
сатып алуы мүмкін. Өзіне жасалатын мэміле тек қана сатып алу- 
сату туралы мәмілелерді жасасу кезінде ғана емес, комитенттің 
мүддесінде басқа да мэмілелер жасалған кезде жасалуы мүмкін.

Өзіне мэміле жасаудың механизмі заңнаманың комиссио- 
нерге комитенттің өкілі болуға рүқсат берілетіндігі туралы 
корытынды жасауға мүмкіндік береді. Өзіне мэміле жасалған 
кезде бір жағынан комиссионер комитенттің өкілі болып табы- 
лады, ал екінш і жағынан, оз бетінш е әрекет етеді деп болжауға 
болады. Ш арттың осыны ескермей бір жағьтнан жасалу мүмкін- 
дігі күмэнді болып табылады.



Тауарды сатушы ретінде өзі жеткізген немесе оны сатып 
алуш ы ретінде кабылдаған комиссионер үшінші түлгамен 
мэміле жасаған кезде алуы мүмкін болған комиссиялык ақыга 
қүқылы болады. Сонымен қатар ол комиссиялык мэмілелерден 
туындайтын шығындарды өтеу бойынша шоттарды да үсына 
алады.

Сенім білдірілген өкілге қарағанда комиссионердің қабыл- 
даған тапсырманы орындаудан, егер тапсырмадан бас тарту 
қүкығы оған шартпен берілмесе, бас тартуга қүкыгы жоқ. 
Қал-ған жағдайлардың барлығында комитент шартты бүзып, 
сол себептен комиссионер тапсырманы комитенттің нүсқауны 
асәйкес орындау мүмкіндігінен айырылған кезде, комиссионер 
тапсырманы орындаудан бас тарта алады.

Комиссионерге тапсырманы орындаудан бас тарту кұқығы 
тапсырманы орындауға ол жауап бермейтін жагдайлардың 
салдарынан мүмкіндігін болмаған жағдайларда да беріледі. Бас 
тартқан жағдайлардың барлығында комиссионер комитентті өзі- 
нің бас тартқаны туралы хабардар етіп, оның иелегінде түрған 
комитенттің мүлкін сақтауға шара қабылдау керек.

Комиссия шартын жасасу кезінде комитент комиссонергс 
қажетті нұсақу беріп, егер оның иелігінде тұрган затты сату 
керек болса, онымен сату бағасын келісуге тиіс. Қалған жағ- 
дайларда да комитент оның мүддесінде жасалатын мэміле 
бойынша талап етілген соманы көрсетеді.

Комиссия шарты туралы нормаларда тапсырма шартында- 
ғыдай комиссионерге тапсырманы орындауға қажеттінің бар- 
лығын беру туралы талап жоқ. Комиссионердің кәсіпқой ретін- 
де көптеген жағдайларда мэміле жасасу үшін комитентке қажет- 
тінің барлығы болу керек. Алайда мәміленің комитенттің есе- 
бінен жасалатынын ескермей кету мүмкін емес.

Сондықтан мэміле жасау үшін алдын ала толем немесе 
мэмі-лені оңтайлы жасасу үшін қажетті қосымша қызметтерді 
(мысалы, кәсіби багалауш ының қызметін) толеу талап етілсе, 
комитент осындай талап етілген төлемдерді алдын ала жасауға 
міндетті. Комиссия шартының өзінде комитенттің комиссио- 
нерге мэміле жасауға қажеттінің барлығын беруге міндетте- 
нетіні туралы  айтылуы мүмкін.



Тіпті егер мұндай нұсқау шартта болмаса да, комитент 
жагдайға қарай қажетті әрекеттерді жасау керек. М ысалы, 
азамат-комитентпен затты сату туралы  шарт жасаскан соң, ол 
затты уақытш а пайдалануға беруге тиіс. Ш арт комиссиялық 
сатылымды ұйымдастырумен жасалса, зат, эрине, комиссио- 
нерге шартты жасасу кезінде беріледі.

Кейде комиссиялық сату ш артының нысанасы қозғалту киын 
жэне бүліну қауіпі бар болғандықтан қауіпті көлемді зат болуы 
мүмкін. М үндай жағдайда комиссиялық дүкенде затты ң бар- 
лық параметрлерін көруге болатын фотобейнесі, бейнежазбасы 
жэне т.б. қойылады. Сонымен бірге комиссионер комитентпен 
белгілі бір күндерде (уақытта) комитент ол затты сатып алу ту- 
ралы шарт жасасқан азаматтар үшін заттың өзін көру мүмкін- 
дігін беру туралы  келіседі.

Комиссионердің комитенпен келіскен бағадан жоғары ба- 
ғамен сатып алган мүлкін қабылдауды қаламайтын комитент 
бүл туралы  үшінші тұлғамен мэміленің жасалғаны  туралы 
хабарлама ала салысымен дереу комиссионерге мәлімдеу ке- 
рек. Егер комиссионер бағадагы айырмаш ылықты өз есебіне 
қабылдайтынын жарияласа, комитенттің ол үшін ж асалған мэ- 
міледен бас тартуға қүқығы жоқ.

Комитент комиссионердің шарт бойынша орындағанының 
барлығын қабылдауға міндетті. Комиссионермен жасалған мэ- 
міле бойынша кұқықтар мен міндеттерді кімнің сатып алға- 
нына, немесе комитенттің талабы бойынша аталған құкықтар 
мен міндеттердің оған комиссиялык тапсырма орындалғаннан 
кейін берілген-берілмегеніне қарай, мэміле бойынш а калған 
кұқықтар, атап айтқанда, комиссионерге сатылған тауарлардың 
сапасына, орындалған мердігерлік жұмыстарға қатысты талап 
ету құқықтары тікелей комитентке ауысады. Комитент комис- 
сионерді ол үш інш і тұлғаны ң алдында мойнына алған мін- 
деттемелерден босатып, үш інш і тұлғаны  дереу аны қталған кем- 
шіліктер туралы  хабарда ету керек.

Сонымен қатар ол комиссионер осы үшін сатып алған 
мүлікті байқап, комиссионерге анықталған кемш іліктер туралы  
дереу хабарлауға міндетті. Аталған қабылдаудың комитент 
пен комиссионердің ішкі қатынастары үшін маңызы бар, себебі



комитент ушін жасалган, мысалға, сатып алу-сату шарты зат 
сатушыдан комиссионерге ауыскан кезде орындалады. Егер 
комиссионер сатылган заттың анык кемшіліктері жөнінде 
шағым жасау құқығын оны беру кезінде жүзеге асырмаса, 
мүнымен ол комитенттің қүқықтарын қамтамасыз етеді. Онда 
оның алдында тікелей өзі жауап береді.

Ж оғарыда комитенттің сыйақы төлеу бойынша міндетінің 
болатындығы туралы айтылған болатын. Ол негізгі, тапсыр- 
маның орындалганы үшін төленетін тікелей жэне делькредере 
үшін төленегін көмекші болып бөлінеді. Комитент тапсырманы 
орыңдау бойынша шыгындарды алдын ала қамтамасыз етпеген 
жағдайларды ол комиссионерге осындай шығындардың да 
сомасын отеуге міндетті.

Басқа бірқатар шарттарға қарағанда комиссия туралы нор- 
малар шығындарды анықтаудың біршама өзгеше тэртібін көз- 
дейді. Атап айтқанда, комиссионердің оның билігінде түрган 
комитенттің мүлкін сақтау бойынша, егер заңнама актілерінде 
немесе шартта өзгеше көзделмесе, шығындарды өтеуге қүқығы 
жоқ.

Комиссионер затты сатушыдан қабылдау кезінде, жэне ко- 
митент оны комиссионерден қабылдау кезінде сатылған заттың 
кемшіліктері туралы уакытында хабарланған жағдайда оқига 
екі түрде дамуы мүмкін. Ж алпы ереже бойынша, комиссионер 
тиісінш е орындалған тапсырма бойынша алғанын беруге мін- 
детті болгандықтан, комитент затты комиссионер сатуш ыға 
заңнама актілерімен немесе шартпен көзделген эдістермен кем- 
шіліктерді жойдырганға дейін қабылдамауга қүқылы. Екінші 
жолы бойынша, комитент пен комиссионердің арасындагы мэ- 
міле бойынша комитент сатуш ыға койылатын талаптарды өзі 
жүзеге асыратын болады.

Комиссионер комитентке мэміле бойынша алғанын беруге 
міндетті. Комиссия шарты туралы нормаларда бүл тікелей көз- 
делмесе де, ол комитенттің талабы бойынша тапсырманың 
орындалғаны туралы есеп беруге тиіс. Бүл 868 б. 2 т. мазмүнын- 
да көрсетілген. Оның нормасын іс жүзінде жүзеге асыру үшін 
комиссионердің мэміле жасаған жағдайлары туралы есеп беруі 
қажет.



М үлікті комитенгпен келіскен багадан арзан бағамен саткан 
комиссионер комитентке айырмасын өтеуге міндетті болады. 
Комиссионер бүл міндеттен мүлікті келісілген бағамен сатуға 
мүмкіндігі болмағанын жэне неғүрлым төмен бағамен сату 
бүдан да көп залалдан сақтағанын, сондай-ак оның нүсқаула- 
рынан ауы ткуға комитенттің алдын ала келісімін алуға мүм- 
кіндігі болмағанын дәлелдей алса босатылуы мүмкін.

Ол тиесілі сыйакының, сондай-ак шарт бойынш а баска да 
тиесілі сомалардың толенуін талап етуге қүқылы. Комисси- 
онердің аталған қүкығымен оған берілетін үстап қалу құқығы 
да қоса беріледі. Ұстап қалу жөніндегі құқы қты ң мазмұнына 
кеңінен түсіндірме берілмеген, оған комитенттің мүлкін 
тікелей ондіріп алу туралы  шағым жасау құкығы н берілмейді. 
Комиссионер комитентке немесе комиссионер жасаған мэміле 
бойынш аүш інш і тұлғаға берілуі тиіс мүлікті оған шарт бойын- 
ша тиесілі сомалар төленгенге дейін үстап қалуға құқылы.

Комитенттен келіп түскен ақш алай сомаларды ұстап қалу 
кұқығы ның мазмұны басқаша аны қталған (ҚР АК 872 б.). Атал- 
ған жағдайда ұстап калу кұқығы комитенттің мүлкін оз бе- 
тінш е акш алай түрде өндіріп алу кұкығы деп түсіндіріледі.

Комиссия шарты бойышиа ж ауапкеріиілік. Негізінен, атал- 
ган шарттарды орындамаганы үшін жауапкерш ілік азаматтык 
кұқықтың жалпы нормаларына сэйкес міндеттемелерді орын- 
дамағаны немесе тиісінш е орындамағаны үшін жүктеледі. ҚР 
АК 873 бабында комиссионердің жауапкерш ілігі туралы  ар- 
найы жауапкерш ілік туралы нормалар белгіленген.

Комиссионер өзіндегі комитент мүлкінің жоғалуына, кем 
ш ығуына немесе бүлінуіне ұш ыратқан эрбір қателігі үшін ко- 
митент алды нда жауап береді.

Ол, жалпы ереже бойынша, үш інш і тұлғаларды ң комитент- 
тің мүліктік құкықтарының бұзылуы на алып келетін эрекет- 
гері үшін жауап бермейді. А лайда комиссионер көбінесе үшінші 
тұлғалардың комитент кұкықтарын бұзғаны туралы  бірінші 
болып білетіндіктен, оған, егер біреулер комитенттің мүлкімен 
заңсыз эрекет жасаса, белгілі бір м індеттер жүктеледі.

Комитентке арнап келіп түскен мүлікті қабылдау кезінде 
комиссионер бұл мүлікті сырттай қараған кезде бүлінулерді



немесе басқа да ақауларды байқаса, сондай-ақ комиссионердегі 
комитенгтің мүлкіне біреулер зиян келтірген жагдайда, комис- 
сионер комитенттің қүқыгын қоргау шараларын қолдануга, 
қажетті айгақтар жинауга жэне осылар туралы комитентке дереу 
хабарлауга міндетті. Егер ол аталган міндеттерді орындамаса, 
онда ол комитенттің шыгындары үшін жауагіты болады.

М үндай жауапкершілік комиссионер комитенке уақытында 
хабарламаған жэне мүлік комитенттен кемшіліктермен, бүліну- 
лермен келіп түскен жағдайда оның қүкығын қорғау бойынша 
басқа шараларды қабылдамаған кезде де жүктеледі.

Комитенттің комиссионерге комиссия шартын орындаумен 
байланысты берілген мүлкін сақтандырмаған комиссионер 
бүл үшін комитент оған мүлікті сақтандыруды (комитенттің 
есебінен) тапсырған, немесе сақтандыру бойынша міндет (ко- 
миссионердің есебінен) оған тараитардың келісуі бойынша 
жүктелген, не бүл мүліктің сақтандырылуы заңмен көзделген 
жағдайларда ғана жауап береді.

Комиссия шартының тоцтатылуы. Комиссия шартын тоқ- 
тату үшін де азаматтық құкықтағы  міндеттемелер мен шарттар- 
ды токтату жөніндегі жалпы нормалар қолданылады.

Комиссия қатынастарын, мысалы, комиссия шартын бір жақ- 
ты тоқтатудың өз ерекшеліктері бар.

Комиссия шарты комитенттің қалауы бойынша тоқтатылуы 
мүмкін. Комитент кез-келгсн уакытта комиссионерге берген 
тапсырмасын тоқтата алады. Бұл жагдайда комиссионердің 
тапсырманы тоқтатумен байланысты шығындары жалпы негіз- 
дерде өтеледі.

Тапсырманы токтату кезінде комитент комиссионердегі 
мүлікке тапсырма тоқтатылған кезден бастап, егер шартта басқа 
мерзім көзделмесе, бір айдың ішінде билік етуге міндетті. Егер 
комитент осы міндетті орындамаса, комиссионер мүлікті сақ- 
тауға тапсыруға немесе оны комитент үшін барынша тиімді 
бағамен сатуға құқылы.

Комитенттің мерзімі көрсетілмей жасалған комиссия шар- 
тынан, егер шартта хабарлаудың бұдан да ұзасқ мерзімі көздел- 
месе, бас тарту туралы комитентке бір айдан кешіктірмей 
хабарлап, кез келген уақытта бас тартуға құқығы бар (ҚР АК 880 
б. 1 б.).



Ш артты соңғы негіз бойынша тоқтату кезінде комитент ко- 
миссионерге шарт тоқтатылғанға дейін ол жасаған мәмілелер 
үшін сыйақы төлеуге, сондай-ақ комиссионерге ш арт тоқта- 
ты лғанға дейін ол шеккен ш ығындардың орнын толты руға мін- 
детті.

ҚР АК 879 б. 2 т. 1 тармақш асында шартты тоқтату негізі ре- 
тінде комиссионердің шартты орындаудан бас тартуы көзделген 
болса да, комиссионер үш ін ш артты бір жақты тоқтату мүмкіндігі 
біршама шектелген. Оның, егер шартта өзгеше көзделмесе, 
комитенттің өз міндеттерін бүзуы тапсырманы комитенттің 
нүсқауларына сэйкес орындаудың мүмкін болмауына экеп 
соғатын немесе атқарудың мүмкін болмауы комиссионер 
жауап бермейтін өзге де жағдайлардың салдарынан туындаған 
жағдайларды қоспағанда, комиссионердің өзіне алған тапсыр- 
маны орындаудан бас тартуға қүкығы  жоқ.

Комиссионер өзінің бас тартуы  туралы  комитентке жаз- 
баша хабарлауға жэне өзіндегі комитент мүлкінің сакталуы на 
шаралар қолдануға міндетті. Комитентке осындай тоқтатуға 
байланысты өз күкықтарын қамтамасыз ету бойынш а белгілі 
бір мүмкіндіктер беріледі.

Комиссионердің тапсырманы орындаудан бас тартқанды ғы  
туралы хабардар болған ол, егер шартта өзге мерзім белгілен- 
бесе, бас тартуды алған күннен бастап бір айдың іш інде комис- 
сионерден мүлікке билік етуге міндетті. Бүл міндеттемені 
орындамаған жағдайда, шарттан комитснттің өзінің бас тарту 
жағдайындағыдай, комиссионер мүлікті сақтауға тапсы руға не- 
месе оны комитент үшін мүмкіндігінш е тиімді бағамен сатуға 
кұқылы.

Комитенттің өз міндеттерін бүзуы салдарынан тапсыр- 
маны орындаудан бас тарткан комиссионердің комнссиялық 
сыйақыға, сондай-ақ шыққан ш ығындардың орнын толтыруға 
кұкығы сақталады.

Комиссионердің, комитент сияқты, мерзімі көрсетілмей жа- 
салған комиссия шартынан, егер шартта хабарлаудың бұдан да 
ұзақ мерзімі көзделмесе, бас тарту туралы  комитентке бір айдан 
кешіктірмей хабарлап, кез келген уақытта бас тартуға құқыгы 
бар.



Бұл жағдайда комиссионер ондағы комитенттің мүлкін 
сақтау шараларын кабылдауға міндетті. Комитент шартты 
токтатқанға дейін комиссионердегі мүлікке билік етуғе тиіс. 
Егер ол бүл міндетін орындамаса, комиссионер мүлікті сақтау- 
ға тапсыруға немесе оны комитент үшін барынша тиімді баға- 
мен сатуға қүқылы.

Комиссионер, тіпті шарттан мерзімді көрсетпей бас тартса да, 
оған шартты тоқтатқан кезде тиесілі комиссиялык сыйақы мен 
шығындардың отемін алуға қүқылы.

Комиссия шартын гоқтату негіздерін талдау кезінде ко- 
миссионердің міндеттемесінің жеке сипаты байқалады. Ко- 
миссия міндеттемесі комиссионердің кайтыс болуы, оны эре- 
кетке қабілетсіз, эрекетке қабілеті шектеулі, хабар-ошарсыз 
кеткен нсмесе дэрменсіз (банкрот) деп танудың салдарынан 
тоқтатылады.

Бүл норма комиссионер жеке түлға болып табылган жағ- 
дайда қолданылады. Заңды тұлғаның гаратылуы да комиссия 
шартының тоқтатылуына алып келеді. Алайда, заңды тұлға 
кайта ұйымдарстыру арқылы тоқтатылған жағдайда кұкықтык 
мирасқорлық орын алуы мүмкін. Бұл жағдайда қайта 
ұйымдас гырылатын заңды тұлға-комиссионер, егер кайта ұйым- 
дастырудың болғаны туралы хабарлама алған күннсн бастап бір 
айдың ішінде комитент шартты бұзғаны туралы хабарламаса, 
оның құкықтары мен міндеттері құқықтық мираскорларына 
ауысады.

Комитент (жеке тұлға) қайтыс болған, ол эрекстке кабілетсіз, 
эрскетке кабілеті шектеулі, хабар-ошарсыз кеткен деп танылған 
жағдайда, сондай-ақ заңды тұлға-комитент таратылған жағ- 
дайда комиссионер комитенттің мұрагерлерінен немесе өкіл- 
дерінен тиісті нұсқаулар келіп түскенше өзіне берілген тапсыр- 
маны орындауды жалғастыруға міндетті.

Яғни, жеке тұлғалардың мирасқорларының немесе тара- 
тылып жатқан заңды тұлғаның окілдерінің еркі бойынша 
комиссия. шаргы эрі қарай орындалуы, немесе тоқтатылуы 
мүмкін, сонда комитенттің тапсырманы тоқгату турады жал- 
пы ережелер қолданылу керек.



15 ТАРАУ

МҮЛІКТІ СЕНІМГЕРЛІКПЕН БАСҚАРУ

§ 1. Мүлікті сенімгерлікпен басқару туралы  
жалпы ережелер

Қазіргі сенімгерлікпен баскару катынастарына ұксас каты- 
настарының тарихи тамырлары терең. Олар біздің дэуірімізге 
дейін пайда болған. М ысалы, Ежелгі М ысырда мұрагерлік 
мү-лікке билік ету, жас ханзадалар мен ханш айымдарды кам- 
қорлыққа алу, үш інш і түлғалардың мүдделерін сенімхат 
бойынша білдіру женіндеғі қатынастар кеңінен колданылган. 
Пергауындар мен олардың балаларының мүлкін Ежелгі Мысыр 
ғибадатханаларының абыздары, монархтардың сенімді адам- 
дары баскарған'.

Рим заңдарында сенімгерлік басқару идеясына қүкықтар- 
дың бір затка бөлінуіне байланысты белгілі бір мағына бері- 
леді (мысалы, суперфиция жэне эмфитевзис кезінде). Кейінгі 
кезеңде ол күқы қты ң ағылш ын-американдық жүйесі ретінде 
кабылданды2.

Әрине, Қазақстан Республикасының жаңа А заматтык кодексі 
кабылданганга дейін мүлікті сенімгерлікпен басқару каты- 
настарына үқсас қатынастар болған. Олар мысалға, хабар-ошар- 
сыз кеткен болып табылған түлғаның мүлкіне қамқорлық жа- 
сауға, мүрагерлік мүлікке тағайындалған қамқорлыкка катысты 
колданылған. Сонымен бірге олар қүқы к түрғысынан мүлде 
регламенттелмеген болатын десе де болады. Осы жэне баска да 
кейбір үксас катынастардың қүқықтық мэні анықталмаған.

' Жанайдаров С. Метод правового регулирования института довсрительного 
правления имушеством // Юридическая газета. 19 января 2000 года.

2 Казакстан Республикасының Азаматтык кодексі (Ерекше белім). Түсіндірме. 
Жауапты ред. М.К.Сулейменов, Ю.Г.Басин.— Алматы: «Жеті жаргы», 2000.— 
471 б.



М үліктің сеншік иесінен басқа түлғаның билігіне берілуін 
ақытауы мүмкін болған катынастарды оңтайлы реттеу жолын 
табу қажеттігі жеке меншік, сондай-ақ мақсаты карама-қарсы 
мемлекеттік жэне жеке меншік түрлері қалыптасқан кезде пайда 
болды.

Жеке меншіктің қалыптасуы дэстүрлі комиссия, тапсырма, 
сақтау жэне басқа да шарттар механизмдерінен өзгеше бөтен 
мүлікті азды-көпті түрақты негізде иеленудің жетілген қүқық- 
тық түрлерін жасаудың келешектегі қажеттігін анықтады.

Жеке жэне мемлекеттік меншік түрлерінің бекітілуі мемле- 
кеттік экономиканың түйық жүйесінің ішінде қолданылатын 
оралымды басқарудың, шаруашылық жүргізудің мемлекеттік 
мүлік жеке адамдардың қолына берілуге тиіс қатынастарды 
барабар реттей алмауына алып келді. Осылай берудің қажет- 
тігінің туындауына эртүрлі жағдайлардың себеп болуы мүмкін 
еді. М үліктің берілуі мүліктің жеке меншікке ақырғы рет жәнс 
қайырылмастай берілуі туралы шешім қабылдау кезінде аралық 
кезең рөлін орындауы мүмкін.

Сенімгерлікпен басқару мемлекетік меншік түріне негіздел- 
ген шаруашылық жүргізуші субъектілер қызмет жасагап кезде 
міндетті түрде пайда болатын шығындардың орнын толтыруға 
қабілетті. Атап айіқанда, ол кәсіпорынның қызметін икемді 
жэне сауатты баскару үшін белгіленуі мүмкін.

Аталған себептердің салдарынан Рим қүқығы мен ағылшын- 
американдык граст түптүлғаларынан, сенімгерлік меншік инс ги- 
тутынан алынған сенімгерлікпен басқару элементтері қалып- 
таса бастады.

И.У. Жанайдаров біздің заңнамамызда сенімғерлік меншік 
институтының пайда болуы кездейсоқ қүбылыс деп көрсетеді. 
Сенімгерлікпен басқару үзақ мерзімді ғылыми іздестірулер 
арқылы дайындалған жоқ, лоббирленген жоқ1. А лайда осы сияқты 
азаматтык күқық институтқа деген объективті қажеттіліктердің 
бар екендігі сөзсіз. Сенімгерлікпен басқару қүқығысыз регла- 
менттеудің енді қажеті жоқ салалар жылдам белғіленді.

1 Жанайдаров И.У. Доверительноу управление имуществом в проекте граждан- 
ского кодекса // Актуальные вопросы коммерческого законодательства в Респу- 
блике Казахстан и практика его применения. Материалы семинаров. Алматы: 
Эдилет пресс, 1996.— С. 118.



И.У. Ж анайдаров біздің заңнамада мүлікті сенімгерлікпен 
басқару институты ның пайда болуын үш жағдаймен түсін- 
діреді. Бірінш іеі-нарықтык экономикаға көшкеннен ксйін кейінгі, 
СРО Одағының күлдырауына жақын кезеңнің оралымды бас- 
қару жэне қүрылымдау қүқықтарының, ш аруаш ылық жүргізу 
қүқығы ның көне, нарыктык қағидаларга үйлеспейтіндей болып 
көрінуіне қатысты. Сол себептен ол кезде элі басқа елдердің 
мемлекеттік кэсіпорындарының қүқы қты қ мэртебесіне ие ке- 
ңестік кэсіпорындардың күқы қты қ мэртебслеріне салыстыр- 
малы -қүкы қты қ зерттеулер жүргізілді.

А ғылш ын-американдық траст назар аудартты, алайда 
шын мэнінде ол Қазақстан Республикасы және басқа да ТМ Д 
мемлекеттері, атап айтқанда Ресей жағдайларына онша лайық 
емес болып корінді. Екінші жағдай жоғарыда аталған ш арттық 
институттарға іргелес бірқатар қатынастардың реттелмегендігі 
болып табылды. Сонымен экономикалық қатынастардың қү- 
қы қты қ реттелуін  іздестірудің белгілі бір мөлшердегі катали- 
заторы Ресей Ф едерациясының заңнамасының1 дамуы жэне 
ресейлік авторлардың тиісті теориялы қ ізденімдсрі болып та- 
былды.

Сенімгерлікпен басқару күқығы ның өзіміз айтқандай, Ресей- 
ден, сондай-ақ Қырғызстаннан жэне тағы бірнеше мемлекет- 
терден басқа мемлекеттерде тікелей баламалары жоқ. Яғни, ол 
құқықтық қатынастардың жаңа жэне оған қоса мүлде ерекше 
түрі болып табы лады 2. Әрине, оған кеңестік азаматты қ құқықтың 
дэстүрлері мен оралымды басқару жэне ш аруаш ылық жүргізу 
кұқыгының қолданыстагы тұжырымдамалары әсер етті. Кеңес 
заманынан кейінгі мемлекеттер бас тартқан сенімгерлік меншік 
құрылмасы континенттік жүйеге қайшы болмаганымен де, мұн- 
дай қарама-қайш ылык сенімгерлік меншікті қолданыстан шы- 
ғарудың негізгі себебі ретінде жиі көрсетілген. Рим заңдарын-да 
сенімгерлік мәмілелер мени к құқығы берілетін жэне беріл- 
мейтін болып бөлінген3.

1 Жанайдаров И.У. Көрсетілген еңбектері. - 118, 119 6.
2 Жанайдарова С. Метод правового управления регулирования института доверп- 

тельного управления имуіцеством. // Юридическая газета, 19 января 2000 года.
’ Жанайдаров И.У. Көрсетілген енбектері.— 119 6.



Нарық қалыптасып келе жатқан, қоғамда жеке құкықтық 
категориялардың кабылдану деңгейі төмен, азаматтардың заң- 
дарды сақтау жағдайларында сенімгерлік меншік институ- 
тының енгізілуінің асығыс, уакыт рухына сай келмейтін шешім 
болатыны айкын еді. Келешекте, эрине, егер назар аударуга 
лайықты сенімгерлік басқару құрылысымен қатар сенімгерлік 
меншік құрылысы да қолданылса, құқықтық палитра едэуір 
жетіледі. Оның қолданылу салалары, сенімгерлік басқару мен 
сенімгерлік меншіктің шектерін айыру критерийлері анык бел- 
гілену керек жэне т.б. М ысалға, «сенімгерлік меншік» құқығы- 
ның қисынды тұрде оның нысаналары, заттар ретінде анықта- 
луына қарамастан, сенімгерлік басқару нысанасы тек заттар 
ғана бола алмайды1.

Сенімгерлік меншіктің құқыктық қатынастары түрінің ерек- 
шелігі, оның таза мағынада заттық та, міндеттемелік те қүқық- 
тық қатынастар категориясына сэйкес келмейтіндігінде. Бүл аз 
болғандай, сенімгерлік басқарудың құрылысыиың құрамына 
шартқа негізделген сенімгерлік басқару жэне шарттан тыс 
пайда болатын сенімгерлік басқару элементтері енгізілген.

Оның құрылысының «алалығы» бұл институттың тэжіри- 
белік маңыздылығын ешқандай молшерде төмендетпейді. Ол өз 
бастамасына мэні бойынша, эрине, ұқсас, бірақ алуан түрлі омір 
салаларында жэне эртүрлі объектілерге қатыысты пайда бола- 
тын кең қатынастар спектрін біріктіре алды.

Сенімгерлік басқару қатынастары түрінің ерекшеліктері 
туралы  біз белгілі-бір мөлшерде шартты түрде айтамыз. Біз 
жоғарыда айтқандай, шарттан бір уақы тта заттық та, мін- 
деттемелік те, авторлық та құқы кгы қ қатынастардың пайда 
болуы мүмкін екендігін ұмытпау керек. Белгілі бір жағдай- 
ларда мүлікті сенімгерлікпен басқару қатынастарының эртүрлі 
пайда болу негіздерінің байқалатындығына қарамастан, мү- 
лікті сенімгерлікпен басқару жөніндегі міндеттеменің объек- 
тивті құқығы бірыңғай мазмұнын елемей өтуге болмайды.

Қазіргі кезде «мүлікті сенімгерлікпен басқару» жэне «мүлікті 
сенімгерлікпен басқару шарты» ұғымдары қолданылады. Олар-

1 Азаматтық құкык. Окулык. II бөлім // А.П. Сергеевтін, Ю.К. Толстойдын 
ред,— М., Проспект, 1997.-- 583 б.



дың біріншісі екіншісіне қарағанда кеңірек, жэне сенімгерлік 
басқару шарттан басқа негіздердің себебінен пайда болатын 
жагдайларды қамтиды.

Алайда мұндай шектеудің сипаты жеткілікті дэрежеде шарт- 
ты болып табылады. Біздің пікірімізше, бұл тагы  да сенімгерлік 
басқарудың жаңаша регламенттелуімен байланысты. Бұны 
дерлік барлық авторлар көрсеткен. Ш арттың қашан қажет, ал 
қашан қажетсіз екендігі тура анықталмаган.

Біз байқагандай, сенгімгерлік басқару қатынастарының «заң- 
ның нұсқауына» —  соттың шешіміне немесе экімш ілік актіге 
байланысты пайда болуы орынсыз сияқты. «С убъектіленуінің» 
арқасында құқы қты қ қатынастарга қатысуш ыларга олар белгілі 
бір құқы қты қ қатынастарга қатысқан кезде алды на қоятын 
мақсаттарына қол жеткізуге көбірек мүмкіндік береді.

М үлікті сенімгерлік басқару қатынастарының пайда болу- 
ының қүқықтық негізінің (сот шешімі, экімш ілік акт) бар бо- 
луына қарамастан, мүлікті сенімгерлікпен басқару қатынас- 
тарының субъектілері міндеттемелерінің мазмұнын нақтылау 
керек.

М үлікті басқару жонінде міндет ж үктелген субъектінің өзі 
түскен қүқы қты қ жагдайда барабар багдарлануга тиістілігі 
түргысынан заңга (жалпы категорияларга) сүйену онш а сенімді 
емес. Айталық, алдыңы зга шешу әдістері сізге беймэлім міндет 
қойылды. Сондықтан, егер тиісті қатынастар бастапқы да шарт- 
тан туындамаса, мүлікті сенімгерлікпен басқару шартын жаса- 
судың тэжірибелік механимзі қажет.

Қалай болганда да, заңнамада талдап қорытылған талап- 
тардың болуы меншік иесінің жэне пайдасына сенімгерлік 
басқару ұйымдастырылатын субъектінің мүдделерінің белгілі 
бір кепілі болып табылады. Белгілі бір жағдайларда сенімгерлік 
басқару қатынастарын регламенттейтін нормалар сенімгерлік 
басқаруды жүзеге асыратын түлғаны н мүдделерін де қорғауға 
мүмкіндік береді.

Ж алпы, сенімгерлік баскарудың не мәміледен (шарттан), не 
құрамына экімш ілік акт немесе соттың шешімі, жэне мүлікті 
сенімгерлікпен басқару шарты кіретін аралас негізден туын- 
дайды.



М үлікті сенімгерлікпен баскару үғымы тікелей заңнамада 
аныкталған. Әрекеттегі азаматтық заңнамадағы мүлікті сенім- 
герлікпен басқару қатынастары ҚР АК (Ерекше бөлімінің) 
44-ші «Мүлікті сенімгерлікпен басқару» жөніндегі тарауының 
883-894 баптарының нормаларымен реттеледі.

Атап айтқанда, мүлікті сенімгерлікпен басқару тақырыбы 
Қазақстан Республикасының 1997 жылдың 21 қаңтарындағы 
«Банкроттық туралы » Заңымен де регламенттеледі. Сондай- 
ақ ақшаны сенімгерлікпен басқару ҚР 2004 жылдың 7 шіл- 
десіндегі «И нвестиңиялық қорлар туралы » №  576-11 Заңымен 
реттеледі, сенімгерлікпен басқару туралы нормалар Қазақстан 
Республикасының басқа да заңнама актілеріне енгізілген.

М үлікті сенімгерлікпен басқаруды белгілеу кезінде сенімгер 
басқарушы, егер шартта немесе заң актілерінде өзгеше көздел- 
месе, өзінің иеленуіне, пайдалануына және билік етуіне беріл- 
ген мүлікті пайда алуш ының мүддесі үшін өз атынан басқа- 
руды жүзеге асыруға міндеттенеді.

Заңнамадағы анықтама сенімгерлікпен басқарудың мазмү- 
нын толық мөлшерде қамтымайды. Сенімгер басқарушының 
уэкілдіктері мүлікті иелену, пайдалану және билік ету жөнін- 
дегі өкілеттіктерді жүзеге асырумен шектелмейді. Екінші жа- 
гынан, сенімгер басқарушы сенімгерлікпен басқаратындықтан 
бүл уэкілдіктерін жүзеге асыра алмайды. Сенімгерлікпен 
басқару объектісі заттар емес, қүкықтар болған жағдайларда 
сенімгерлікпен баскару осы қүқықтарды орындауды олардың 
иесіне жүктейді.

Сенімгерлікпен баскарудың меншік иесінің орнына оның 
өкілеттіктерін, сондай-ақ осы мүлік түрімен ажырагысыз байла- 
нысты қүқықтарын орындауды түспалдайды (мысал ретінде, 
багалы қағаздарды сенімгерлікпен басқаруды келтіруге болады)1.

Сенімгерлікпен басқарудың тағы бір ерекшелігі, сенімгер 
басқарушы мүлікті тиімді басқару үш ін бар мүмкіндігін пайда- 
лану керек. Өйткені, сенімгерлікпен баскару кемшіліктерді 
немесе қүқық иесінің мүлікті тиімді пайдалану үшін қажетті 
тиісті дағдылары мен танымының жоқтығын толықтыру мақ- 
сатымен үйымдастырылады.

ІГражданскоеправо.Учебник.ЧастьІІ//Подред. А.П.Сергеева,Ю.К.Толстого.— 
М.: «Проспект», 1997.—  С. 583, 584.



Сенімгерлікпен басқару кезінде белгілі бір әрекеттерді жасау 
тапсырмасы берілмейді, басқа құқықтың менш іктенуш ісі немесе 
иесі сенімгерлікпен басқаруды ұйымдасты руды ң тек жалпы 
мақсаттарын гана белгілей алады. Соларды сенімгер басқарушы 
белгілі бір мөлшерде басш ылыққа алатын болады. Ж алпы, 
сенімгерлікпен баскаруды шарттан немесе заң актілерінде 
көзделген басқа да негізден туындайтын құқы қты к (заттық, мін- 
деттемелік, авторлық, абсолю тті, салыстырмалы) қатынастар 
жиынтыгы деп аны қтауға болады. Аталған құқы қты қ қатынас- 
тар бір субъектінің екінші субъектінің құқықтарын өз атынан, 
бірақ бірінш ісінің мұддесінде жүзеге асыруына бағытталған.

Әрекеттегі заңнамаға сәйкес, сенімгерлікпен басқару төменде- 
гілердің негізінде пайда болады (ұйымдастырылады):

1) мәмілелер: сенімгерлік басқару бұл туралы  екі жэне одан 
астам тұлға келіскен шарт және біржақты мэміле, мысалы, 
сенімгерлікпен басқарушы (сенімгер баскарушы) тағайындал- 
ган өсиет бойынш а пайда болуы мүмкін;

2) сот актілері: (банкроттық рэсімдерінде конкурстық неме- 
се оңалтуш ы баскарушы тағайы ндалған, әрекетке қабілетсіз, 
хабар-ошарсыз кеткен немесе қайтыс болды деп жарияланған 
азаматтың мүлкіне қорғанш ылык белгіленген кезде жэне заң 
актілерінде көзделген басқа жағдайларда);

3) экімш ілік акт (кэмелетке толмаған, кайтыс болған адам- 
ның мүлкіне қорғанш ылық белгілеген, кәсіпкер мемлекеттік 
кызметке кірген кезде жэне заң актілерінде көзделген басқа 
жағдайларда) негізінде пайда болады (белгіленсді).

М үлікт і сенімгерлікпен басқару субъект ілері М үлікті сенім- 
герлікпен баскару жөніндегі құқықтық қатынастарға: мүлікті 
сенімгерлікпен басқару қүрылтайш ысы, мүлікті сенімгерлік бас- 
қарушы жэне пайда алуш ы қатысады.

М үлікті сенімгерлікпен басқару құрылтайш ысы заттардың 
меншікті иесі, оларға басқа да заттық құқықтардың иесі, мы- 
салы жер пайдалануш ы, мүлікті сенімгерлік баскаруға беру 
уэкілдігі берілген құзыретті орган болуы мүмкін.

Сенімгерлік басқару қүрылтайш ысының немесе қүқыктары- 
на катысты сенімгерлік басқару белгіленген басқа субъектінің 
құқықтарын жүзеге асыратын субъект сенімгер басқарушы



болып табылады. Заң актілерінде өзгеше көзделмесе, кез кел- 
ген тұлға, яғни кәсіпкер жэне кәсіпкер емес жеке тұлғалар, 
коммерциялык және коммерциялық емес заңды тұлғалар 
сенімгер басқарушы бола алады. Егер мүлікті басқару үшін 
кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру қажет болса, онда аталган 
субъектілер кәсіпкерліктің бекітілген режимін сақтауға міндет- 
ті болады.

Сенімгер басқарушының шарттың негізінде немесе одан тыс 
тағайындалуына қарамастан, оның келісімі қажет. Сенімгер 
басқарушы одан талап етілетін эрекеттерді жасауға келісім 
бермей, сенімгерлік басқару белгіленуі мүмкін емес. «Мүлікті 
сенімгер бақсарушы» үгымы эрдайым бір мағынада колданыла 
бермейді.

Кейбір жағдайларда сенімгер басқарушы ол мен сенімгерлік 
басқару құрылтайшысының арасында ерекше жеке-сенімгерлік 
катынастар бар болғандықтан тағайындалады. М ысал ретінде, 
өсиет алуш ының тагайындалуын келтіруге болады. Мүлікті 
сенімгерлікпен басқару шартында да осындай уэж қолданылуы 
мүмкін. Алайда шарт бойынша сенімгерлікпен басқару құрыл- 
тайшысы мүлікті сенімгер басқарушысының іскерлік касиетте- 
ріне сүйенуі мүмкін. Онда оның таңдауына аталған субъекті- 
лердің арасында жеке-сенімгерлік қатынастардың болуы се- 
бепші болады.

Мүлікті басқару кімнің мүддесінде жүзеге асырылса, сол 
субъект пайда алушы болып табылады. Ол сенімгер баскарушы 
болып табылмайтын кез келген тұлға, оның іш інде мемлекет 
немесе экімшілік-аумақтық бірлік болуы мүмкін. Ж алпы ереже 
бойынша, мүлікті сенімгерлікпен басқару құрылтайшысы пайда 
алушы болып табылады. Бұл жағдайда ол сенімгерлік басқару 
қандай құқықтарды жүзеге асыру үшін ұйымдастырылса, сол 
құқықтардың иесі болып та табылады. Заң актілерімен немесе 
шартпен көзделген жагдайларда пайда алуш ы болып сенім- 
герлікпен басқару құрылтайшысынан басқа тұлға табылады. 
Бұл қамқорлық жэне қайырымдылық жоніндегі орган сенім- 
герлік басқаруды эрекетке қабілетсіз, хабар-ошарсыз кеткен 
адамның мүдделерінде жэне басқа да жағдайларда орын алуы 
мүмкін.



М үлікті сенімгерлікпен басқару объектілері. Сенімгер- 
лікпен басқару объектісі кез келген мүлік бола алады. Яғни, ол 
қозғалатын жэне қозғалмайтын мүлікке (оған қоса, кәсіпорын- 
ның мүліктік кешендеріне, жер телімдеріне) қатысты қолда- 
нылуы мүмкін. Сенімгерлікпен басқару объектілері болып 
табылатын заттар тектік жэне жеке-аныкталған заттар болып 
бөлінеді.

Сенімгерлік басқару объектілеріне ақша, бағалы қагаздар, 
мүліктік қүқықтар жатады. Сондықтан сенімгерлікпен басқару 
объектісі белгіленген-мүліктік игілікке сэйкес келетін жэне 
басқаларға беріле алатын дерлік кез келген азаматтық қүқық 
объектілері бола алады. М ысалы, сенімгерлік басқаруға бел- 
гілі адамдардан еңбекакы алу қүқығы, адамның өмірі мен 
денсаулығына келтірілген зиянды өтеу қүқығы жэне т.б. берілуі 
мүмкін емес.

Сенімгерлік басқаруга азаматты к айналымда шектелген мү- 
лікті беруге шектеу койылуы мүмкін. Сенімгерлік басқаруға 
азаматтық айналымнан алып тасталған мүлік берілмейді. Әри- 
не, жеке мүліктік емес күкықтар мен міндеттер аталған шарт- 
тың объектісі бола алмайды.

Сенімгерлік басқарудың объектісі мүліктік қүқыктар болған 
жағдайда олар, эдеттегідей, зияткерлік меншік объектілеріне 
қатысты' туындайтын абсолю ттік мүліктік қүқықтар, жер 
пайдалану қүқығы жэне басқалар болып табылады. Сенімгерлік 
басқаруға басқа да мүліктік қүқықтар, атап айтқанда, жалдау 
құқықтары да берілуі мүмкін.

Салыстырмалы мүліктік қүкықтардың берілуі іс жүзінде 
киынға соғады, себебі салыстырмалы құқықтар қарызды аудару 
жэне талапты беру ережелері бойынш а міндеттемелік қатынас 
шеңберінде ауысу керек, жэне борышкер бір уақытта сенім- 
герлік басқаруға салыстырмалы мүліктік қүқығын беруге ниет- 
тенген тұлганың қарыз берушісі де болуы мүмкін. Алайда са-

1 Жанайдаров С.Ю. Объекты доверительного управления имуществом. Договор 
в гражданском праве: проблемы теории и практики. Том 2. Материалы Между- 
народной научно-практической конференции, посвященной 5-летию образова- 
ния Научно-исследовательского института частного права КазГЮА (в рамках 
ежегодных цивилистических чтений).— Алматы, 6-7 апреля 2000 г. /  Отв. Ред. 
М.К.Сулейменов.—  Алматы: КазГЮА, 2000.—  С. 74.



лыстырмалы мүліктік күкықтар мүліктік кешен-кәсіпорынның 
қүрамында да ауыса алады.

Сенімгерлік басқаруға берілетін мүліктің есебі бөлек 
жүргізіледі. Сенімгер баскарушы сеніп тапсырылган мүлікті 
ол меншік кұкыгы, шаруашылык жүргізу, оралымды басқару 
құқыгында иелік ететін мүліктен бөліп (физикалық болу емес, 
бөлек есебін жүргізу) алуға міндетті.

Сенімгер басқарушының оған жүктелген міндеттерді жүзеге 
асыру барысында табыс, өнім, өсім жэне т.б.түрінде алған жэне 
(немесе) сатып алган мүлкі сеніп тапсырылған мүліктің құра- 
мына кіреді.

Заң актілері сенімгерлік баскару объектілерінің ерекше 
режимін орната отыры, мүлікті сенімгерлік басқару қатынас- 
тарын белгілі бір мөлшерде тұрақтандырады. Атап айтқанда, 
құрылтайшының сенімгерлікгіен басқаруға берген мүлкіне 
оның борыштары бойынша өндірігі алуға жол берілмейді, бұған 
борышкерлердің мұра қалдырушының қарыздарын өндіріп алу, 
сондай-ақ бұл тұлғаның дэрменсіздігі (банкроттығы) қосыл- 
майды.

Құрылтайш ы банкроттыққа ұшыраған жағдайда оның мүл- 
кін сенімгерлікпен баскару тоқтатылады жэне ол конкурстық 
топқа қосылады. Демек, бұл ереже сенімгерлік басқаруға кэ- 
сіпкерлердің, жеке және заңды тұлғалардың мүлкін сенімгерлік 
басқаруга беру кезінде де колданылады. Сондай-ақ кепілген са- 
лынған мүлікті сенімгерлік басқаруға беру кепіл ұстаушының 
сол мүлікті өндіріп алу туралы шағымдану құқығын жоймайды.

§ 2. Мүлікті сенімгерлікпен басқару шарты

Мүлікті сенімгерлікпен баскару шарты бойынша бір тарап 
(сенімгерлікпен басқару құрылтайшысы) екінші тарапқа (сенім- 
гер баскарушыға) мүлікті сенімгерлікпен басқаруға береді, ал 
екінші тарап құрылтайшы атаған тұлганың (пайда алушының) 
мүдделері үшін осы мүлікті басқаруды жүзеге асыруға міндетті.

Ж оғарыда айтылғандарға сүйенсек, сенімгерлікпен баскару 
шарты —  бұл сенімгер басқарушының құзыреттіліктерінің 
өзіндік жинағын анықтауға жэне, сонымен қатар, сенімгерлік



басқару құрылтайш ысының еркін ескеруге бағы тгалған салыс- 
тырмалы кұқы қгы к қатынас. Сенімгерлік басқарудың мақсаты 
мүліктен пайда алу, мүлікті көбейту немесе жай мүлікті тиісті 
күйде ұстау болып табылуы мүмкін1.

Шарт, эрине, сенімгерлік басқарудың пайда болу негізде- 
рінің бірі болып табылады. Ол заңсыз себептерден басқа кез 
келген себентерге сүйеніп тағайындалуы мүмкін жэне меншік 
иесінің немесе басқа қүқык иеленуш інің дерлік барлық құ- 
қықтар көлемін іске асыруга мүмкіндік береді.

Осы тұрғысынан ол шектес институттар —  тапсырма шарты 
мен комиссия шартынан ерекшеленеді. Сенімгерлік басқарудың 
эрдайым менш ік иесінің құқықтарының жүзеге асырылатынын 
білдірмейді. М ысалы, мүлікті асырауындағы адамға беру кезін- 
де мүлікті оның кәмелеттік жасқа толуына дейін сақтау міндеті 
қойылады2.

Тағы бір айта кететіні, Ресей Ф едераңиясының азаматтық 
құқы қ жөніндегі оқу эдебиеттерінде сондай-ақ сеггімгерлік 
басқару қатынастарының оралымды басқару жэне шаруашылық 
жүргізу жөніндегі қүқықтық қагынастардан айры қш а екендігі 
туралы  айтылған. Әрине, бүл салыстыру тек тар аспектісінде 
гана жасалған, себебі сенімгерлік басқару, жоғарыда көрсетіл- 
гендей, күрделі қүкықтық қатынас болып табылады.

Алайда, аталған құқықтармен сенімгерлік басқарудың се- 
німгерлік басқаруға берілген заттарына құкыктарды да салыс- 
тыруға болады. Ресей авторлары затқа оралы мды  басқару жэне 
ш аруаш ылық жүргізу құкығында билік етудің заттык-құқық- 
тық түп негізін мойындай отырып, бүның мүлікке сенімгерлік 
басқару құқы ғы нда билік етілуін теріске шыгарады.

Сонымен қатар Қазақстан Республикасының азаматтық 
құқық теориясында сенімгерлік баскару кұкы ғы н затты к кұ- 
қықтарға жатқызу туралы пікір тұракталған3.

1 Гражданское право. Учебник. Часть II // Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толсто- 
го. - М.: «Проспект», 1997.—  С. 583, 586.

2 Қазакстан Республикасынын Азаматтык кодексі (Ерекше бөлім). 
Түсіндірме. Жауапты ред. М.К.Сулейменов, Ю.Г.Басин. Алмат: «Жеті Жарғы», 
2000,— 474 б.

3 Вещные права в Республике Казахстан / Жауапты ред., Казақстан Республика- 
сы Ғылымдар академиясының корреспондент-мүшесі, з.ғ.д. М.К.Сулейменов -  
Алматы: «Жеті жарғы», 1999.—  35, 36 б.



Аталған пікірдін негіздері көбірек болып табылады. Өз кезе- 
гінде, мұндай анықтама тараптардың мүлікті сенімгерлік бас- 
кару шартын жасасу кезіндегі еркінің мазмүны туралы 
түсініктерді жэне олардың шартта тікелей көрсетілмеген, 
міндеттеменің мэніне карай анықталатын қүқықтары мен 
міндеттерінің эрі карай үйлестірілуін біршама өзгертеді.

Сенімгерлік басқару шарты —  нақты шарт, себебі ол бойын- 
ша қүқықтар мен міндеттер мүлік сенімгер басқарушыға ауыс- 
қан кезден бастап пайда болады.

Сенімгерлік баскару шарты оған қатысушылардың қаты- 
настарын басқаруға мүмкіндік береді. Сенімгерлік басқару 
шартының сенімгер басқарушы мүлікке қүқықтардың иесінің 
атынан, сондай-ақ сенімгер басқарушы өзінің атынан эрекет 
ететін шарттың негізінде катысатын шарт түрінде жасалуы 
мүмкін1.

Сенімгер басқарушы мүлікті сенімгерлік басқару қүрылтай- 
шысының атынан эрекет еткен кезде оның мүлікке заттық 
күқықтары, әрине, туындамайды.

М үлікті сенімгерлікпен басқару шартыпың ж алпы сипат- 
тамасы. Ж асалу жағдайына жэне тараптардың ішкі қарым- 
қатынастарына карай сенімгерлікпен баскару шарты өтелмелі 
де, тегін де болуы мүмкін. Бұл жагдайда сыйақының мөлшері 
шарттың өзінде анықталу керек, себебі мүлікті сенімгерлік 
басқаруға бсру, сенімгер баскарушының кызметінің тигізстін 
эсері жэне оны аныктау критерийлері эр жағдайда эртүрлі бо- 
лады. Алайда, егер сыйақының мөлшері мен нысаны шартты көз- 
делмесе, олар тараптардың назар аударуға лайықгы мүдделері- 
не қарай анықталатын болады.

М үлікті сенімгерлікпен басқару шартының өтелмелі түрі 
өзара шарт болады, себебі онда сенімгерлік баскару құрылтай- 
шысының сыйақы толеу бойынша міндеттері белгіленеді. 
М үлікті сенімгерлікпен басқару шартының тегін түрі, әрине, бір 
жақты болады. Онда міндеттер сенімгер басқарушыға жүктеліп, 
ал құқықтар сенімгерлік басқару құрылтайшысының үлесіне 
бөлінеді.

1 Қазакстан Республикасынын Азаматтык кодексі (Ерекше бөлім). Түсіндірме. 
Жауапты ред. М.К.Сулейменов, Ю.Г.Басин.— Алмат: «Жеті Жарғы», 2000.—  474
б.



М үлікті сенімгерлікпен баскару шарты екі жақты шарт 
болып табылады, оған екі тарап —  мүлікті сенімгер басқарушы 
жэне сенімгерлік басқару қүрылтайш ысы қатысады.

Сенімгерлік басқару ш артының ерекшеліктеріні бірі —  онда 
шарт жасасу еркіндігіне шектеулердің қойылғандығы болып 
табылады. Заң актілерінде карастырылған жағдайларда белгілі 
бір субъект сенімгерлік басқаруды тағайындау керек. М ысалы, 
мемлекеттік кызметкер өз мүлкін басқаға беруге міндетті. 
Оған қоса, сенімгерлік басқаруға беру міндеті кез келген мүлік 
емес, кэсіпкерлік мақсатта қолданылатын мүлік сенімгерлік 
баскаруға берілгенде жүктеледі. Оларға акңиялар, коммерция- 
лық үйымдардың жарғылық капиталда қатысу үлестері, сон- 
дай-ақ мемлекеттік қызметкер меншік қүқы ғы нда иеленетін 
басқа да мүлік жатады. Сенімгерлік баскаруға беру бойынша 
міндет ақшаны, сондай-ақ мемлекеттік кызметке түрғанға 
дейін жалға берілген мүлік сенімгерлік баскаруга беру кезінде 
жүктелмейді.

Осы сияқты міндет басқа да жағдайларда ж үктелуі мүмкін. 
М ысалы, қайырымдылық жэне қамқорлық органы өзіне заң 
актілерімен жүктелген міндеттеріне байланысты өзі қүқықта- 
рын өз бетінш е жүзеге асыра алмайтын түлғаларды ң мүлкінің 
тағдырына немқүрайды қарай алмайды.

Ж оғарыда айтылғандай, сенімгер басқарушы мүлікті сенім- 
герлікпен басқару шартын жасасуға мэжбүрленбейді.

Сенімгерлікпен басқару шарты үшінші түлғаның, пайда 
алуш ының пайдасына жасалуы мүмкін. Бүл туралы  шарттың 
өзінде ескерілуі керек.

М үлікті сенімгерлікпен басқару шарты жазбаш а нысанда 
жасалу керек. М үлікті сенімгерлікпен басқару ш артының жаз- 
баша нысанда жасалуы туралы қарапайым талабы ның сақтал- 
мауы жалпы ереже бойынша оны жарамсыз етпейді.

Қозғалмайтын мүлікті сенімгерлікпен баскару шарты 
қарапайым жазбаш а түрде жасалады. Қозғалмайтын мүлікті 
сенімгерлікпен басқару шарты оның тараптарының қалауы 
бойынша мемлекеттік тіркеуден өткізілуі мүмкін. А лайда ҚР 
АК 887 б. 2 тармағы ҚР қозғалмайтын мүлікке қүқықтардың 
жэне олармен жасалған мәмілелердің мемлекеттік тіркелуін



регламенттейтін әрекеттегі заңнамасының нормаларына қай- 
шы болып отыр.

Қозгалмайтын мүлікті сенімгерлік басқаруга беру жөніндегі 
шарттың жазбаша нысанының сақталмауы, мұндай шарттың 
тіркелмегендігі сияқты, ҚР АК 887 б. 2 т. сәйкес оның жарамсыз 
болып қалуына алып келеді.

Біздің пікірімізше, бұл жағдайды түсіндірудің екі жолы бар. 
Біріншіден, мүлікті сенімгерлікгіен баскару шарты мүлікті 
иеліктен айыру шартымен теңестірілгендей болып отыр. Бұл 
шарттың міндетті түрде тіркелуі туралы талаптардың сақталу 
қажеттігін туындатады.

Екіншіден, заң шыгарушылар техникалық қателіктерге 
жол берген. Арнайы заң актілерінің басым екендігін мойындау 
кажет. Бар болганы, қозғалмайтын мүлікті сенімгерлікпен 
басқару шартының нысанын сақтау керек. Біз соңғы пікірді 
колдаймыз.

Заң шығарушылар мүлікті сенімгерлікпен басқарудың 
елеулі талаптарын анықтаған. Оларға нысанасы туралы талап 
жатады. Нысана туралы талап сенімгерлікке беріліп жатқан 
мүліктің кұрамын көрсету арқылы нақтылануға тиіс. Бұл шарт- 
тың тагы бір елеулі талабына оның әрекет ету мерзімі туралы 
талап жатады.

Сенімгерлік басқару эрдайым белгілі бір тұлғаның (тұлға- 
лардың) мүдделерінде (пайдасына) жүзеге асырылатындықтан, 
олар дербестелу керек, жэне сенімгер басқарушы өзінің субъек- 
тивті міндеттерінің шектерін анық ұғы нуға міндетті. Сол 
себептен шарттың елеулі талабы пайда алуш ы туралы талап 
болып табылады.

Сенімгер баскарушы мүлікті сенімгерлікпен басқару құрыл- 
тайшысының нұсқауларының шеңберінде болмайды. Соның 
салдарынан мүлікті сенімгерлікгіен басқару құрылтайшысы- 
ның оның сенімгер басқарушыға бақылау жасайтындығы ту- 
ралы талаптары негізді болып, анық регламенттелу керек.

Ж огарыда айтылғандарға сүйеніп, мүлікті сенімгерлікпен 
басқару шартының сенімгер басқарушының нысаны мен мер- 
зімдерін бекітетін талабының мэнділігіне қатысты заңнама- 
лық талап жеткілікті дәрежеде дэйектелген болып табылады.



Сонымсн катар сснімгерлік баскару шарты токтатылган жағ- 
дайда сеніп тапсырылган мүліктің кімге берілетіндігін нүс- 
кайтын талапты ң болуы маңызды.

Ж екелеген шарттар үшін заң актілерімен басқа да елеулі 
талаптар көзделген. Егер сенімгерлік басқаруға берілетін мү- 
лікке үш інш і түлғалардың қүқықтары жүктелген болса, онда 
ш артта осы түлғалардың сол мүлікке күкықтары көрсетілу 
керек.

Ш арт қосымша талап коюы мүмкін. Олардың біріне сенімгер 
басқаруш ыға сыйақы төлеу міндетін, оның мөлшері мен ныса- 
нын көздейтін талап жатады.

Тараптардың құқыңтары мен міндет т ері. Сенімгер бас- 
қарушы оған сенім тапсырылған мүлікті ш арттың мақсатта- 
рына сай баскару керек. Атап айтқанда, кәсіпорынды сенімгср- 
лікпен баскару кезінде сенімгер басқарушы өзі анықтайтын 
эрекеттер мен іс-шаралар кешенін жасауға міндетті.

Олардың қаржыландыру коздері меншікті, заемдык немесе 
басқа жолмен консолидацияланған, оның іш інде кайта инвес- 
тиңияланған қаражаттар болып табылады. Қабылданған шара- 
лардың барлығы кәсіпорынды қаржы-экономикалық сауық- 
тыруға, дамы туға, қайта қүруға, техникалык-технологиялық 
қайта каруландыруға, кэсіпорынның ағымдағы ендірістік 
кызметінің түрақты  жэне шығынсыз болуын қамтамасыз ететін 
перспективалы үйымдастыру-техникалык жэне әлеуметтік- 
экономикалық бағдарламалар кешенін іске асыру үшін қолайлы 
қаржылық жағдай жасауға бағытталған. Аталған қызмет жасау 
бағыттары мүлікті кәсіпкерлік қызметте пайдалану үшін ала- 
тын кез-келген сенімгер басқарушының қызметін көлемді сипат- 
тайды. М үлікті арттыру үшін беру бүл қазіргі жагдайларда 
мүлікті сенімгерлік баскаруға берудің негізгі уэждерінің бірі 
болып табылады; жай мүлікті үстап-тұту, оны қалыпты күйде 
ұстау, яғни мүлікті сақтау эдетте қамкорлыктағы тұлғанын 
мүлкін сенімгерлік баскару кезінде жэне кейбір баска да шек- 
телген жағдайларда қарастырылады.

М ұраға қалдырылған мүлікті, банкрот-кәсіпорынның мүлкін 
сенімгерлік баскару деп сэйкесінше мирасқорлық кұкыктық 
қатынастар мен банкроттық процедурасын жүзеге асыру үшін



кажетті әрекеттерді жасауды айтады. Сонымен қатар сенімгер 
басқарушы міндеттерінің мазмұнына объектілер режимі эсер 
етеді (мысалы, жер асты байлықтарын пайдалану, ақшаны бас- 
қару режимі жэне т.б.).

Сенімгерлік басқарудың мақсаттарына сүйеніп, сенімгер 
басқарушы меншік иесі өзінің мүлкімен жасай алуы мүмкін 
кез келген эрекеттерді жасауга құқылы. Субъектінің басқа 
күкықтарын сенімгерлік басқару кезінде, сэйкесінше, ол басқа 
қүкы к иесінің қүқықтарын толық көлемде жүзеге асыруга 
қүқылы болады. Кез келген эрекеттерді жасай отырып, сенімгер 
басқарушы тиісті басқару талаптарына жүгіну керек.

Кейбір жағдайларда сенімгер басқарушының сеніп тапсы- 
рылған мүлікке қүкықтары заң актілерімен, шартпен немесе 
сенімгерлік басқарудың пайда болуына негіз болған актімен 
шектелуі мүмкін. Мысал ретінде, асыруға немесе камқорлыққа 
алынган адамның мүлікті сенімгерлікпен басқару күқықта- 
рының шектелуін келтіруге болады.

Қамқорлықтагы адамның табыстарын, оған қоса камқор- 
лықтағы адамға мүлікті басқарудан тиесілі табыстарды қам- 
қорлыққа немесе асырауға алынған адам тек қана қамқорлық- 
тағы адамның мүддесінде жэне қамқорлық пен қайырымдылық 
органының алдын ала берген рүқсатымен жүмсалу керек. 
Қамқорлықтагы адамның мүлкін иеліктен айыру бойынша мэ- 
мілелер шектелген. Әрине, кәсіпорынды (акционерлік қоғам- 
дардың мемлекеттік акциялар пакетін) сенімгерлікпен басқару 
кезінде сенімгер басқарушылар мүлікке билік жасау қүкықтарын 
белгілі бір шектерде пайдаланатын болады.

Сенімгер басқарушының оган берілген қозғалмайтын мү- 
лікке билік ету күкығы тікелей азаматтық кодекспен шектеледі. 
Ол тек бүған сенімгерлік басқаруды тағайындау туралы актімен 
рүқсат берілген жағдайда ғана қозғалмайтын мүлікті иеліктен 
шығаруға жэне кепілге беруге қүқылы.

Сенімгер басқарушының ол мүлікті сенімгерлік басқару ке- 
зінде жүмсалған қажетті шыгындарды өтеуге қүқығы бар. Олар 
не қүрылтайшының (пайда алушының), не сеніп тапсырылған 
мүліктің есебінен өтеледі. Кейбір жағдайларда сенімгерлік 
басқарудың шыгындарын өтеу коздері ретінде сеніп тапсырыл- 
ған мүлікті пайдаланудан түскен табыстар қолданылуы мүмкін.



Сенімгер баеқарушы мүлікті еенімгерлік басқару шартында 
көзделген жагдайларда өз қызметі үш ін сыйақы төлеуін талап 
етуге қүқылы.

Сенімгер басқаруш ының мүлкін иеленудің заттық-қүқықтык 
түп негізі оган сенімгерлік басқару жүзеге асырылған кезде 
оз иелігіндегі мүлкі мен басқа да қүзы реттіліктерін қорғау 
мүмкіндігінің берілуінда анық байқалады. Ол өзіне сеніп 
тапсырылған мүлікті бөтен заңсыз неліктен талап етіп алуға, 
сондай-ақ оның басқару (пайдалану, билік ету жэне мүлікпен 
нақты эрекет жасау) қүқығы ның жойылуын талап етуге қүкылы.

Сенімгер басқарушы күрылтайш ы мен пайда алуш ы ға өзінің 
қызметі туралы  есепті мүлікті сенімгерлікпен басқару шар- 
тымен белгіленген мерзімде жэне тәртіппен беруге міндетті. 
Егер себеп бар болса, қүры лтайш ы ны ң жэне (немесе) пайда алу- 
шының талабы бойынша сенімгер басқарушының қызметі 
туралы есеп басқа жагдайларда да жылдам берілу керек.

Сенімгер басқарушы ол үш ін белгіленген шектеулерді бүза 
отырып жасасқан мэміле жарамсыз болып есептеледі. Сонымен 
катар, егер осындай мэмілеге қатысып жатқан үш інш і түлғалар 
мүндай шектеулер туралы білмеген жэне білуге тиіс емес болса, 
онда бүл мэміле де жарамсыз мэмілелер қатарына жатқызы- 
лады. Сенімгер баскарушы өзіне берілген окілеттіктерді асыра 
пайдаланып немесе ол үшін белгіленген шектеулерді бүзып 
жасасқан мэміле бойынша міндеттемелер сенімгер басқару- 
шыға соның мүлкінің есебінен жүктеледі. Оның мүлкі жет- 
кіліксіз болса жэне үшінші түлғалар орын алып жатқан заң 
бүзушылықтардан хабарсыз болған жағдайда, міндеттемелер 
меншік иесінің, басқа да қүқық иеленушінің есебінен орында- 
луы мүмкін.

М үндай жағдайларда сенімгер басқарушы заң актілеріне 
немесе ш артқа сэйкес қүрылтайш ы алдында жауапты болады. 
Сенімгер басқарушы мүлікті өзі басқаруға міндетті. Ол озіне 
сеніп тапсырылған мүлікті басқару үш ін қажетті әрекеттерді 
орындауды, егер оған осындай уэкілдік мүлікті сенімгерлік- 
пен басқаруды тағайындау туралы  актімен берілсе немесе ол 
бүған пайда алуш ы ның мүдделерін қамтамасыз ету үшін қа- 
жетті жағдайлардың күші мәжбүрлесе, басқа түлғаға тапсыра 
алады.



Заң актілерінің мағынасы бойынша, сенімгер басқарушы, 
егер оған тиісті қайта сеніп тапсыру актісімен осындай уэкіл- 
дік берілсе жэне қайта сеніп тапсырылып жатқан тұлга құрыл- 
тайшымен келісілсе, мүлікті басқаруды тапсырган түлғаның 
әрекеттері үшін жауап бермейді. Егер аталған түлғаны сенімгер 
басқарушының озі сайлаған болса ол аталган түлғаның әре- 
кеттері үшін өз әрекеттері сияқты жауап береді.

Сенімгер басқарушы алғашқы мүмкіндік туа салысымен 
қүрылтайш ыға қайта сеніп тапсыру туралы мэлімдеуге міндетті. 
Егер заң актілерімен озгеше көзделмесе, қүрылтайшы қайта 
сеніп тапсыру туралы біле салысымен мүлікті сенімгерлікпен 
басқаруды тоқтату туралы жариялауға қүқылы.

Сенімгер басқарушымен жасалған осындай шарт тоқтатыла- 
тындықтан, оның бүрын жүмсаған шығындары өтелу керек. 
М үлікті сенімгсрлікпен баскару кэсіпксрлік қызмет шеңберінде 
жүзеге асырылса, оған жүмсаған шығындарынан баска, зиян- 
дары да отелуге тиіс.

Ж оғарыда айтылғандай, кейбір жағдайларда акцияларды не- 
месе басқа да бағалы қағаздарды сенімгерлікпен басқару жүзеге 
асырылуы мүмкін. Сенімгерлік басқарудың бүл түрі кейбір 
арнайы салалардан, мысалы акциялардың жэне басқаларды 
мемлекеттік пакеттерін басқару саласынан басқа салаларда элі 
кеңінен тарала қойған жок. Бірақ оның келешекте дамуының 
болашағы зор, себебі бағалы қағаздарды кэсіби басқаруға деген 
әлеуметті кажеттілік басқа мүлікті басқаруға қажеттіліктен 
жоғары.

Аталған сенімгерлік басқару түрінде сенімгер басқарушы 
акциялармен жэне багалы қагаздармен операцияларды сенім- 
герлік басқарудың мақсатына сэйкес жэне бағалы қағаздар 
айналымы саласындағы қатынастарды реттейтін арнайы заң 
актілерін ескере отырып жүзеге асырады. М үндай сенімгерлік 
басқарудың ерекшелігі де осында.

Аталған объектілерді басқару екі жағдайда жүзеге асыры- 
лады: 1) егер олар сенімгерлік басқаруға бастапқыда, сенім- 
герлік басқаруды тағайындаған кезде берілсе; 2) егер олар 
сенімгер басқарушының шаруашылық жүргізуінің нәтижесінде 
сатып алынса.



М ысалы, ол оған сеніп тапсырылған мүліктің немесе оның 
бір болігінің есебінен бағалы қағаздарды сатып алып, пайда 
алуш ы табыстарының түсуінің жэне мүлкінің өсуінің жоғары 
жэне түрақты деңгейін қамтамасыз ете алады. Кейбір жағдай- 
ларда бағалы қағаздар сеніп тапсырылған мүлікті пайдаланудан 
алынған табыстардың (түсімдердің) есебінен сатып алынуы 
мүмкін.

Басқа жағдайлар сияқты, бағалы кағаздарды сенімгер бас- 
қарушы оз атынан әрекет ете алады. Сенімгерлік басқаруға 
акцияларды беру кезінде акционерлік қоғамның акционерлер 
тізімдемесіне сенімгер баскарушы туралы  жазу енгізілу керек.

Акцияларды сенімгер басқарушының қүқықтары мен мін- 
деттері азаматты қ кодекстің өзінде анықталады. Олар сенімгер 
басқаруды тағайындау негізі ретінде қабылданатын акт арқылы 
кеңейтілуі, немесе қысқартылуы мүмкін. Акцияларды сенімгер 
басқарушы акционерлік қоғамды баскаруға қатыса алады, 
акцияларга дивиденд алады, оларды пайда алуш ы ға бере алады, 
акцияларды иеліктен шығара алады, сондай-ақ кепілге салуды 
қоса, басқа да операцияларды жүзеге асыра алады. Акционерлік 
қоғам таратылған жағдайда сенімгер басқарушы акцияларға 
тиесілі мүлікті алуға жэне оны шартқа сәйкес пайда алуш ыға 
немесе қүры лтайш ы ға беруге міндетті.

М үлікті тиісінш е басқармаған жағдайда қүрылтайш ы немесе 
пайда алушы сотқа сенімгерлік басқаруды тоқтату жэне зиянды 
өтеу туралы талап бере алады. Көптеген азаматтық-қүқықтық 
жауапкершілік жағдайларындағыдай, заң бүзуш ының кінэлілік 
презумпциясы эрекет етеді.

Сенімгер басқарушы, егер міндеттерін тиісінш е орындау 
үшін қажетті езіне байланысты шаралардың барлығын қабыл- 
дағанын дәлелдемесе, міндеттерін тиісінш е орындамағаны 
үш ін айыпты болып танылады. Егер сенімгер басқарушының 
міндегтемесі кэсіпкерлік болып табылса, онда кэсіпкерлердің 
жауапкершілік жағдайлары туралы  ережелер колданылу керек.

Сенімгер басқарушының өз атынан немесе қүрылтайш ының 
(пайда алуш ының) атынан әрекет етуіне қарай, үшінші 
түлғалар алдындағы  міндеттерін орындамаған немесе тиісінше 
орындамаған жағдайда, олардың алдында сенімгер басқарушы



(сеніп тапсырылған мүліктің есебінен) немесе қүрылтайш ы 
(пайда алушы) сенімгерлік басқаруға берілген мүліктің есебі- 
нен тікелей жауапты болады, себебі міндеттеме осындай мү- 
лікті пайдалану шеңберінде гана пайда болу керек.

Алайда қандай болғанда да сенімгер басқарушы кінэсі бар 
болған жағдайда қүрылтайш ының (пайда алушының) зиянда- 
рын өтеуге міндетті. Сонымен қатар сенімгср басқарушының 
үшінші түлғалар алдында өзінің мүлкімен субсидиарлық 
жауапкершілігі қарастырылган.

М үлікті сенімгерлік басңаруды тоқтату. Оның тоқтаты- 
луына қатысты міндеттемелерді тоқтатудың жалпы негіздері 
қолданылады. Сонымен қатар сенімгерлік басқару шарты мер- 
зімі аяқталған кезде тоқтатылады. Ал кейбір жағдайларда заң 
актілерімен мүлікті сенімгерлікпен басқарудың шектеулі эрекет 
ету мерзімі белгіленеді. Жер пайдалану, жер асты байлықтарын 
пайдалану қүқықтарын, жедел бағалы қағаздарды жэне басқа 
да жедел қүқықтарды сенімгерлік басқару мерзімі сенімгерлік 
басқаруга берілетін қүқықтардың әрекет ету мерзімдерімен 
шектеледі.

Аталған негіздерден басқа, сенімгерлік басқару міндетте- 
месі томендегі жағдайларда тоқтатылады:

а) сенімгер басқарушы азамат қайгыс болганда, оны олді деп 
жарияланғанда, оны әрекетке қабілетсіз немесе эрекетке қабілеті 
шектеулі, хабар-ошарсыз кеткен деп таныганда; заңды түлға- 
сенімгер басқарушы таратылғанда;

б) сенім білдірілген мүлікті баскаруды жеке жүзеге асыру 
сенімгерлікпен басқарушы үшін мүмкін болмауына байла- 
нысты сенімгер басқарушы немесе қүрылтайш ы бас тартқанда;

в) сенімгер басқарушыға залалдар жэне шарта көзделсе, сый- 
ақы төленген жагдайда қүрылтайшы шартты орындаудан бас 
тартқанда;

г) егер шартта көзделсе, кегііл ауыртпалығымен берілген 
мүлікті сыйақы бере отырып басқаруға беру туралы сенімгер 
басқарушыға хабарланбаған жағдайға орай ол бас тартканда. Бүл 
жағдайда сенімгер басқарушы озінің, егер бастапқыда шартта 
көзделген болса, сыйақы алу қүқығын сақтап қалады.



Егер тараптардың бірінің бастамаш ылығы бойынша шарт 
тоқтатылған кезде екінші тарап кемінде үш ай бүрын хабардар 
етілуге тиіс. Бүл ереже тараптардың бірінің бас тартуының 
себебі сенімгер басқарушы мүлікті өзі сенімгерлік басқаруға 
мүмкіндік болмаған, сондай-ақ шарттан сенімгер басқарушы 
бас тартқан жэне оның бас тартуы сеніп тапсырылған мүліктің 
кепіл ауыртпалығымен берілгені туралы  хабарланбағанына 
байланысты болған жағдайларда қолданылмайды.

М үлікті сенімгерлікпен басқару шарты тоқтатылған кезде 
сенім тапсырылған мүлік шартта көрсетілген түлғаға берілуге 
тиіс. Қүрылтайш ы банкротты ққа үш ыраған жағдайда мүлікті 
сенімгерлік тоқтатылады жэне мүлік конкурстық массаға бе- 
ріледі.

М еншік қүқығы ның немесе сеніп тапсырылған мүлікке басқа 
да қүқықтың ауысуы мүлікті сенімгерлік басқарудың тоқта- 
гылуына алып келмейді.

М емлекеттік кызметкердің мүлкі сенімгерлік басқаруға бе- 
рілген кездегі ол жасасқан ш арттың тоқатылуы туралы  айтатын 
болсақ, ол жалпы ережелер бойынша жүзеге асырылады жэне 
оның кейбір өзіндік ерекшеліктері бар. Тараптардың бірі мүлікті 
сенімгерлікпен басқару шартын мерзімінен бүрын тоқтатқан 
жагдайда мемлекеттік қызметкер бүл турады жүмыс орнындағы 
кадрлық қызметтерді хабардар ету керек. Сенімгерлік басқаруға 
берілуге тиіс мүлік шарт тоқтатылғаннан кейін бір айдың ішін- 
де қайтадан сенімгерлік басқаруға берілуге тиіс.



16 ТАРАУ

КЕШЕНДІ КӘСІПКЕРЛІК ЛНЦЕНЗИЯ 
(ФРАНЧАЙЗИНГ)

§ 1. Кешенді кәсіпкерлік лицензия шарты туралы 
ұғым және оның элементтері

Кешенді кэсіпкерлік лицензия шарты, рента, лизинг, мүлікті 
сенімгерлікпен баскару шарттарымен катар жаңа шарттық 
институттарга жатады. М үлікті сенімгерлік басқару шартына 
караганда, бүл ТМ Д елдерінің ғалымдары жэне басқа да 
азаматтық қүқық мамандары жасап шығарға қүрылым емес, 
англосаксондык жэне континенттік қүқык жүйелерінде түрақты 
орын алған шарттық қатынастардың ресми түрде мақүлданған 
түрі. Оның үстіне, оның үш ғасырлық тарихы бар және ол өзінің 
қолданылуға лайык екендігін дэлелдеген'.

Ф ранш изалык мэміле бүл лицензиардың өзінің атауын пай- 
даланып белгілі бір іскерлік операция (бизнес) жүргізуге жэне 
оның кәсіпкерлік қызмет жүргізу эдісін пайдалануға лицензия 
беруді көздейтін шарт. Жай франшизалық мэміле лицензиарға 
өзі рүқсат берген іскерлік белсенділікті лицензияның эрекет ету 
мерзімі ішінде катаң бақылау мүмкіндігін береді2.

Франчайзинг шарты эртүрлі салаларда қолданылады. Кәбі- 
несе патент, тауар белгілері жэне басқа да зияткерлік меншік

1 Сихимбаева Е.Д. Договор франчайзинга в инвестиционной сфере. Договор
в гражданском праве: проблемы теории и практики. Том 2. Материалы Между- 
народной научно-практической конференции, посвященной 5-летию образо- 
вания Научно-исследовательского инстиута частного права КазГЮА (в рамках 
ежегодных цивилистических чтений), Алматы, 6 7 апреля 2000 г./Отв. Ред.
М.К.Сулейменов. Алматы: КазГЮА, 2000.— С. 133.

2 Шмитгофф К.М. Эскпорт: право и практика международной торговли: Пер. с 
англ. М.: Юрид. Лит., 1993.— С. 133.



иелері оларға лицензияны баеқа тұлғаларға беріп оларды ше- 
телде пайдаланады1. Яғни, франчайзинг кең таралған халы- 
қаралық жеке меншік құқық институттарының бірі болып та- 
былады.

Қазіргі Қазақстан жағдайларында франчайзингтің қатынас- 
тардың нақты жағдайы туралы  айту қиын. Оның себептері де бір 
мағыналы емес.

Қазақстанда өндірістік сектор біршама баяу дамуда. Сол се- 
бептен франчайзинг, ең алдымен, қызмет көрсету саласында 
көбірек қолданылатын сияқты. Келешекте өндірістің артаты- 
нына жэне сэйкесінше франчайзингтің қайта үйлесетіндігіне 
күмэн жоқ. Ауыл ш аруаш ылық өнідіріс басым бағыттардың 
біріне айналып, лицензиялық келісімдер басқа салаларда да кол- 
данылуы әбден мүмкін.

Зияткерлік меншік импортын республикамыздың өзіндегі 
зияткерлік жасалымдардың көлемі мен деңгейі сиякты  табиғи 
шектегіштер тоқтата алады.

Әрине, батыс фирмаларының тұрақталған технологияларына 
қарсы тұру күрделі болады.

Сондықтан біздің экономикамыз үшін зияткерлік менш іктің 
ішкі нарығын қоргауға бағы тталған белгілі бір саясатты кұру 
қажет. А лайда қарсы тұру қара бастың қамын ойлауға багыт- 
талмау керек. Ш ыгыны көп, мерзімі ұзақ, тиімділігі төмен бол- 
гандықтан жеке меншік жасалымдарды пайдалану мақсатка 
сэйкес келмейтін багыттар бойынш а дайын зияткерлік жаса- 
лымдарды басқалардан алу мүмкіндігін белсенді түрде пайда- 
лану керек.

Әрине, эрбір экономика секторында эртүрлі технологиялар, 
бизнес жүргізу эдістері жэне т.б. бірге қолданылып, бэсекеге 
түссе бұл максатқа сэйкес болар еді. Экономиканың белгілі бір 
стратегиялық салаларын қоспағанда, мемлекеттің лицензиялық 
қатынастарға тікелей араласуына жол берілмейді.

Яғни, франчайзингті реттеудің анықталган тәсілдері қол- 
данылу керек. Ал жеке меншік бизнес осы үдемелі ш арттық 
институт ұсынатын мүмкіндіктерді белсенді пайдалана ала-

1 Жоғарыда көрсетілген еңбек.— 139 б.



ды. Ф ранчайзингтің көп ұзамай Қазақстан Республикасы кәсіп- 
керлерінің қатынаетарында да кеңінен қолданылатынына еен- 
еміз.

Біздің заңдарымызда «кешенді кэсіпкерлік лиңензия» ұгымы 
қолданылған, оны заң шығарушылар шартты түрде аталған 
құқықтық қатынастар тобын айыра білу үшін пайдаланған. 
Алайда, әлемнің көптеген мемлекегтерінде «франчайзинг» тер- 
мині қолданылып жүр. Қазақстандық заң шыгарушылар тү- 
сіндірме беріліп жатқан баптың аталуында бұл терминді жақ- 
шага алған кезде Қазақстан Республикасында кешенді кэсіп- 
керлік лицензия франчайзинг деп аталатынын көрсеткісі келген.

Сөйтіп әлемдік заңнамамен үндестіру жүзеге асырылды. 
Сонымен қатар баптардың мэтіндерінде біздің заңнамамызға 
белгілі терминология қолданылган. Осылайша, заң шығару- 
шылар отандық құқыктық терминология дэстүрлерін сақтап 
қалды1. Ресей Федерациясының заңнамалық актілерінде бұл 
үрдіс анығырақ қолданылған, жэне РФ АК-інде осы сияқты 
қүқыктық институт коммерциялық концессия шарты деп ата- 
лады.

Құқықтық жіктеме түрғысынан қазақстандық заңнамада 
франчайзинг шарты мен кешенді кэсіпкерлік лицензия шарты 
синоним болумен қатар, АК 966 баптың мағынасындағы лицен- 
зиялық шарттың бір түрі болып табылады2.

Азаматтық кодексте кэсіпкерлік лицензия (франчайзинг) 
шарты аттас 45 тараудың 896-909 баптарының нормаларымен 
регламенттелген.

Кешенді кэсіпкерлік лицензия шарты бойынша бір тарап 
(кешенді лицензиар) екінші тарапқа (кешенді лицензиатқа) 
сыйақыға айрықша құқыктар кешенін (лицензиялық кешен), 
соның ішінде лицензиардың фирмалық атауын жэне корғалатын 
коммерциялық ақпаратты пайдалану құқығын, сондай-ақ 
лицензиаттың кэсіпкерлік кызметінде пайдалану үшін шартта

1 Қазакстан Республикасының Азаматтык кодексі (Ерекше бөлім). Түсіндірме. 
Жауапты ред. М.К.Сулейменов, Ю.Г.Басин.— Алмат: «Жеті Жарғы», 2000 — 501, 
502 6.

2 Қазакстан Республикасынын Азаматтык кодексі (Ерекше бөлім). Түсіндірме. 
Жауапты ред. М.К.Сулейменов, Ю.Г.Басин. -  Алмат: «Жеті Жарғы», 2000.— 501 
б .



көзделген айрықш а кұкыктардың басқа да объектілерін (тауар 
белгісін, кызмет корсету белгісін, патент жэне т.б.) беруге мін- 
деттенеді.

Ф рапчайзинг шартының ж алпы сипаттамасы. Франчай- 
зинг шарты құқықтардың жеке зияткерлік менш ік объектісіне 
берілуін анықтап қана коймай, кұқыктардың лицензиялық 
кешенге берілуін тұспалдайды. Ф ранчайзинг шарты қызмет 
корсету элементтерімен толыктырылуы мумкін. Оның кәсіп- 
керлік сипаты басым.

Бұл шарттың мақсаты халы қ тұтынатын тауарларды (аны- 
ғырақ айтқанда, тауарларды, қызмет көрсетулерді, жұмыстарды) 
ондірудің жогары технологиялық, бэсекеге қабілетті тэсілдерін, 
(өнеркэсіптік) тауарларды өндіру құралдарын тарату болып 
табылады.

Кешенді кәсіпкерлік лицензия шарты өзінің құрылысы 
бойынша консенсустық, өзара және өтелмелі ш арт болып 
табылады. Ф ранчайзинг шарты бойынша төлем түрлері, тэсіл- 
дері жэне мерзімдері кешенді кәсіпкерлік лицензия шарты 
тараптарының келісуімен анықталады. сыйақы төлеудің тэжі- 
рибесі қалыптасқан.

Лицензиат оларды лицензиарга белгіленген бір реттік не- 
месе мерзімді төлемдер, тұсімнен аударымдар, лицензиар қайта 
сату үшін беретін тауарлардың көтерме бағасына қойылатын 
үстеме баға түрінде немесе шартпен көзделген басқа да түрде 
төленуі мүмкін. Әлемдік тэжірибеде шарт ж асаса салысымен 
белгіленген соманы бірінші жарна ретінде, содан кейін мер- 
зімдік аударымдар түрінде толеу кеңінен таралған1.

Ф ранчайзинг шарты кэсіпкерлік шарт болғандықтан жаз- 
баша нысанда жасалады. Бүл жағдайда зияткерлік менш ік объек- 
тілеріне қүқықтар шарттағы объектілер мен берілетін қүқықтар 
көлемі нақтыланбай берілмейді.

Сондықтан шарттың нысанасы туралы  талаптар аталган шарт- 
тың елеулі талаптарына жатады. Кейбір жагдайларда мерзімі 
мен ұсынылған лицензияның күші бар аумақ елеулі талаптарға 
жатқызылуы мүмкін.

1 Қазакстан Республикасының Азаматтык кодексі (Ерекше бөлім). Тұсіндірме. Жа- 
уапты ред. М.К.Сулейменов, Ю.Г.Басин.—  Алмат: «Жеті Жарғы», 2000.—  503 б.



Кешенді кәсіпкерлік лнцензия шартыныц елеулі талапта- 
рына баға, яғни лицензиат лицензиарға төлеуғе тиіс сыйақы 
жатады. Бұған (оның жекелеген құрамдас бөліктерінің) құнды- 
лығын нарықта немесе басқа жағдайларда төленуге тиіс жай 
(орташаландырылған) сыйақы мөлшерлемелеріне суйеніп анық- 
тау мүмкін емес шарт нысанасының ерекшелігі себеп болып 
огыр. Осы айтылғандардың негізділігі франчайзинг шартының 
нысанасын карастыру арқылы расталады.

Тараптардың келісуі бойынша шарттың басқа талаптары да 
елеулі талаптарға жатқызылуы мүмкін.

Лицензиялық кешеннің кейбір бөліктеріне (атап айтқанда, 
зерттемелерге, пайдалы үлгілерге және т.б. қүқықтардың) 
қүқықтардың берілуі олармен мэміле жасасудың (оларға қү- 
қықтардың) заңнамада көзделген арнайы тэртібін талап ететін 
болады. Алайда көптеген жағдайларда кешенді кэсіпкерлік ли- 
цензия шартындағы тараптар тауарларды, қызмет көрсетулерді 
жэне жүмыстарды жекелендіру үшін қолданылатын қүқықтар- 
дың берілуімен шектеледі.

Кешенді кэсіпкерлік лицензия шарты мерзімді де, мерзімсіз 
(эрекет ету мерзімі кәрсетілмей) де шарт түрінде жасалуы мүм- 
кін.

Ш арттыц тараптары. Кешенді кэсіпкерлік лицензия шар- 
тының тараптары кешенді лицензиар жэне кещенді лицензиат 
болып табылады. Тараптардың екеуі де кәсіпкерлер болып та- 
былады.

Кешенді лицензиар —  бүл лицензиялық кешенге ерекше 
қүқықтар кешенін беретін субъект. Бүл қүқықтардың келемі 
оларды шарт бойынша эрі карай беру үшін жеткілікті болу 
керек. Әдетте, лицензиар ретінде шартқа зияткерлік меншік 
объектілеріне (лицензиялық кешенге) қүқықтардың алғаш қы 
иеленушісі қатысады.

Бір ерекше айта кететін жайт, кешенді кэсіпкерлік лицензия 
шарты бойынша қүқықтардың берілуі өздігінен кэсіпкерлік 
қызмет болады жэне субъект оны жүзеге асырған кезде, сэйке- 
сінше, өзін кэсіпкер ретінде керсетеді. Ф ранчайзинг шартының 
мүлікті сенімгерлік басқару шартынан айырмаш ылығы да 
осында. Соңғы шарт кейбір жағдайларда кәсіпкердің мүлік бе-



руін анықтай отырып, оның кәсіпкерлік қызметке (мүмкін, 
уақытша) қатысуының тоқтатылатындығын білдіреді.

А йрықш а қүқықтардың берілуі туралы  шарт жасасқан кез- 
келген кэсіпкерлік қызмет субъектісі кешенді лиңензиат болып 
табылады. Алынған лицензиялық кешеннің комегімен түрақты 
кәсіпкерлік қызмет жүзеге асырылатындықтан, лицензиаттар 
ретінде шартқа коммерциялық зацды тұлғалар немесе жеке 
кәсіпкерлер қатысу керек. Коммерциялық заңды түлғалардың, 
мемлекеттің, әкімш ілік-аумақгық бірліктердің аталған қүқық- 
тық қатынастарга қатысуына жол берілмейді.

Ш арттыц иысанасы. Кешенді кэсіпкерлік лицензия шар- 
тының нысанасы лицензиярдың айрыкш а қүқыктары болады. 
Зияткерлік меншік объектілерінің шамаланған тізімі АК 961 
бабында келтірілген. Ж оғарыда айтылғандай, лицензиялық 
кешеннің негізгі қүрамдас бөлігі азаматты қ айналымға қатысу- 
шылардың жэне олардың тауарларын, жұмыстары мен қызмет 
көрсетулерін жекелендіру кұралдары болыгі табылады.

Аталган баптың 3 т. сәйкес оларға фирмалық атаулар, тауар 
белгілері (қызмет көрсету белгілері) жатады. Объективті себеп- 
тердің арқасында бірқатар жағдайларда лиңензиялық кешеннің 
кұрамында тауарлардың ш ығарылған жерінің атауларын беру 
орынсыз болады. Егер заң актілерінде тауарларды (жұмыс- 
тарды. кызмет көрсетулерді) жекелендірудің басқа түрлері көз- 
делсе, онда олар да лицензиялық кешендердің құрамына кіргі- 
зілуі мүмкін.

Заңнамада «кешен» термині қолданылғанымен, ол фран- 
чайзинг қатынастарына қатысты басқаша түсіндіріледі. Онда 
кұқықтар кешенінің болінбейтіндігі туралы талаптар қойыл- 
маган. Тараптар өз қалауы бойынш а оларга қолайлы лицен- 
зиялы қ құқықтар «пакеттерін» құрастырады. Барлыгы тараптар- 
дың (ең алдымен, кешенді лицензиаттың) нақты қажеттілік- 
теріне, кешенді лицензиаттың төлем қабілеттілігіне байланысты.

Кэсіпорындарды иеліктен айырумен байланысты мэміле- 
лерге қарағанда, франчайзинг кезінде материалдық ресурстар 
емес, материалдық емес ресурстар беріледі. Бұл лицензиялық 
кешендерді беру актісін шексіз «таралымға ш ығаруға» мүмкіндік 
береді. Ш ектеулер бастапқыда ж асалған франш изалық мэмі-



лелер талаптарымен жэне осы тауар түріне нарықтағы сүраны- 
сына белгіленеді.

Ж огарыда айтылгандарга сүйеніп, біз кешенді кәсіпкерлік 
лицензия шартының нысанасы ерекше текті тауар (денесі заттар 
немесе. карапайым сөзбен айтқанда, мүліктік қүқықтар) болып 
табылатыны туралы айтқымыз келіп отыр.

Аталған мүліктік кұқықтардың басқа құкықтардан ерек- 
шелігі оларды иеленушілерге кейіннен қандай да бір ақша 
сомалары немесе біреуден заттарды беруін талап етуге мүмкін- 
дік бермейді. Олар өзінше бір қүндылық болып табылады.

Лицензиялық кешеннің құрамына азаматтық айналымға 
қатысушыларды жекелендіру құралдарымен, тауарлармен, жұ- 
мыстармен, қызмет корсетулермен қатар ш ығармаш ылық зият- 
керлік қызмет нэтижелеріне құқыктар да жатады. Лицензиялық 
кешеннің мұндай құрамдастары көбінесе франчайзингті өнді- 
рістік салалар үшін пайдаланған кезде қажет болады.

Зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелеріне берілетін 
құқыктар өндіріс салаларына қарай түрленеді. М ысалы, ауыл 
шаруашылық саласындағы франчайзинг селекңиялық жетіс- 
тіктерге қүқықтардың берілуіне, компьютерлер ондірісі бойынша 
технологиялардың берілуіне, интегралды микросызбалар топо- 
логиясына құкықтардың берілуіне жэне т.б. себепші болуы мүм- 
кін.

ҚР АК 896 б. 2 т. сэйкес, лицензиялық кешенмен қатар кэсіп- 
кердің (лицензиардың) іскерлік беделдігі менкоммерңиялық 
тәжірибесі сияқты зияткерлік меншікке жатпайтын игіліктердің 
берілу мүмкіндігі көзделген. Кешенді кәсіпкерлік лицензия ны- 
санасының шектері берілмейтін игіліктермен жэне кэсіпкердің 
эрекеттегі заңнамаға сэйкес іскерлік беделге жатпайтын кұқық- 
тарымен шектелу керек.

Заң актілерінде кешенді кэсіпкерлік лицензия шартын қол- 
дану, сондай-ақ лицензия бойынша айрықша құқықтардың жеке- 
леген түрлерін беру (оларды шарттың нысанасына қосу) бойын- 
ша шектеулер белгіленуі мүмкін. М ысалға, франчайзинг 
бойынша кұпиялық жасалымдарға мүлітік құқықтар жэне т.б. 
берілмейді. Лицензиялық кешендерді беруге мүмкіндік бер- 
мейтін объективті фактор болып лицензиармен қатар шығар-



маш ылық зияткерлік қызмет нэтижелерінің құқы кты к иелену- 
шілері болып табылатын субъектілердің мүдделеріне зиян кел- 
гіру мүмкіндіті табылады.

Ж оғарыда айты лғандарға қарай, аталған ш арттың неғізгі 
кұқықтык максаты лицензиатқа тиісті лицензия беру болып 
табылады. Айтпақш ы, оның айрықш а болуына қарамастан, 
белгілі бір аумақтарда, уақыт мерзімдерінде әрекет егуіне шек- 
теу койылады. Кешенді кэсіпкерлік лицензия белгілі бір кызмет 
саласына, мысалы, тек қана лицензиардан алы нған немесе 
пайдалануш ы өндірген тауарларды сатуға қатысты беріледі. Не 
болмаса лицензия лицензиатқа өзге коммерциялык кызметті жү- 
зеге асыру (жұмыстарды орындау, қызметтерді корсету) уэкіл- 
дігін беруі мүмкін.

Лицензия, эрине, лицензиар жүзеге асыратын кызмет түрле- 
ріне де беріледі. Лицензияның берілуі лицензиатка оған берілген 
кұкықтарды іс жүзінде беру қажеттігін білдіреді.

§ 2. Кешенді кәсіпкерлік лицензия шартының мазмүны

Ф ранчайзинг шарты консенсустық шарт болып табылатын- 
дықтан, оған қатысуш ылардың арасындағы заңды к байланыс 
олар ш арттың елеулі талаптары бойынша бір келісімге келген 
кезде пайда болады. Сондықтан тиісті лицензиялық кешеннің, 
барлық келісілген құқықтарды мерзімінде жэне толы к көлемде 
берілуін талап етуге лицензиар міндетті, ал лицензиат құкылы.

Бүл жағдайда франчайзингтің ерекшелігіне сэйкес, қандай 
да бір мүлік іс жүзінде берілмейді, немесе ол материалды емес 
мүлік болып табылады. жоғарыдағы мақсаттарды көздейтін 
лицензиар лицензиатқа алған құқықтарын жүзеге асыру кезінде 
пайдаланатын техникалы қ жэне коммерциялык құж аттам а бе- 
руге міндетті. Кейбір жағдайларда лицензиатқа құқықтарын 
жүзеге асыруға мүмкіндік беру үшін лицензиар белгілі бір ақ- 
парат беруге міндеттенетін болады.

Ж оғарыда айты лғандай, франчайзингтің құрамы нда қызмет 
көрсету элементтері болуы мүмкін, сондықтан лицензиар шарт 
бойынша лицензиатқа оған берілген құкықтарды жүзеге асы-



румен байланысты мәселелер бойынша дэріс беруге жэне кеңес 
беруге міндеттенуі мумкін.

Соңғы міндетін қоспағанда, лиңензиардың жоғарыда аталған 
міндеттері шартта көзделген болса да болжануы мүмкін. Осы 
міндеттердің жүктелгендігін мойындататын критерийлерге ли- 
цензиаттың оған берілген қүкыктарды кедергісіз жүзеге асы- 
руға мүқтаждығы жэне оның лицензиардың қолдауысыз жү- 
зеге асырылмайтындығы жатады. Ш артта лицензиатқа баска да 
міндеттер жүктелуі мүмкін.

Өзіміз жоғарыда көрсеткендей, франчайзинг шартының мін- 
деттерінің бірі лицензиаттың лицензиялық кешен бойынша кү- 
қықтарын жүзеге асыруында анық шектеу қою болып табылады. 
Оны шешу кезінде франчайзинг екі тарап үшін де тартымды 
болып қалады.

Лицензиар пайдаланылған технология бойынша болса да 
жаңа орында технологияны үздіксіз жөнге салудан, эртүрлі 
мемлекеттердің билік органдарымен нысаншылықты реттеуден 
жэне т.б. босайды. Сонымен бірге ол басқа түлгалардың оның 
зияткерлік меншігін, бизнес жүргізу тәсілдерін жэне іскерлік 
беделін пайдалануын лицензиялай отырып қана қомақты пайда 
ала алады.

Лицензиат ш ығындалса да, оларды жылдамырақ жэне кепіл- 
мен өтеу мүмкіндігіне ие болады. Оның үстіне, белгілі бір 
кэсіпкерлік қызметтің табыстылығының қалыптасқан корсет- 
кіштеріне сүйеніп, шығындар мен алынатын табыстардың 
арақатынасын эрдайым белгілеуге болады. Лицензиар үшін 
лицензиаттың алатын пайдасының немесе басқа да табыстары- 
ның оның шығындарынан негізсіз жоғары болмауы маңызды, 
олай болмаған жағдайда оның қүқықтарына едәуір қысым жа- 
салады.

Кешенді кэсіпкерлік лицензия институтының нормаларын- 
да лицензиардың ғана емес, лицензиаттың да қүқықтары мен 
міндеттерінің кепілдері бар. Олар контрагент-лицензиарға 
арналған шектеу талаптары арқылы белгіленген. Ш ектеу талап- 
тарының мазмүнынан лицензиардың тиісті міндеттері мен 
лицензиаттың шағым білдіру қүқығы шығарылады.



Болуы мүмкін шектеу талаптарының мэні мы нада (олар, не- 
гізінен, АК 900 бабында аталған). Ф ранчайзинг шарты бойын- 
ша лиңензиялы қ кешеннің берілгеніне қарамастан, лицензиар 
оның кэсіпкерлік кызметіне колданылатын белгілі бір зияткер- 
лік меншік объектілеріне коптеген қүқықтар көлемінің иегері 
болып қалады.

Кешенді лицензия бойынша белгілі бір қүқы қтар колемінің 
лицензиатка көшуі оның қүқықтарын белгілі бір молшерде 
«азайтады». А лайда лицензиардың қүқы қтары ны ң қандай 
мөлшерде «азаяты нды ғын» анықтау қиын. Лицензиар мен ли- 
цензиаттың осы сияқты қүқықтарының озара бэсекелесуге 
қабілеттілігі туралы  мәселе қиы нды қ туғызады.

Заң актілерінің мағынасы бойынша, лицензиардың қүқық- 
гарының толы қты ғы  туралы  болжам базалы қ болып табыла- 
ды. Оған соңғысының жекелеген қүқықтарын тікелей есептен 
шығаратын талаптар ғана эсер етуі мүмкін.

Кешенді кэсіпкердік лицензия шартында тікелей қарастыр- 
ган болса, лицензиарга басқа баламалы кешенді кэсіпкерлік 
лицензияларды лицензиатқа тіркелген аумақта пайдалану үшін 
бермеу немесе осы аумакта тікелей дербес қызмет жүргізуден 
гартыну міндеті жүктеледі.

Заң актілеріндс лицензиат үшін де шектеу талаптарын белгі- 
леу мүмкіндігі қарастырылған. Олардың қүрамы нда томенде- 
гілер көзделуі мүмкін:

а) лицензиаттың кешснді кэсіпкерлік лицензияны пайда- 
лану аумағында лицензиат лицензиарға тиесілі айры қш а қүқық- 
тарды пайдалана отырып жүзеге асыратын кәсіпкерлік қыз- 
метке қатысты лицензиармен бэсекеге түспеу міндеттемесі;

б) лицензиардың бэсекелестерінен (элеуетті бэсекелесте- 
рінен) басқа да кешенді кэсіпкерлік лицензияларды алудан 
лицензиаттың бас тартуы. Бүл жағдайда лицензиат нысанасы 
баламалы (қүқықтар жинағы ұқсас) лицензиялы қ кешен болып 
габылатын лицензияларды алудан бас тартады;

в) шарт бойы нш а берілген айры қш а құқықтарды жүзеге асыру 
кезінде пайдаланылатын үй-жайдың орналасқан жерін келісу 
міндеттемесі.



Ш арт бойынша құқыктар берілгеннен кейін лицензиат 
лицензиялық құқықтарын шарттың талаптарына, заңнама та- 
лаптарына сәйкес жүзеге асыруга тиіс. Ф ранчайзингтік қаты- 
настар түрақталғаннан кейін тараптардың қүқықтары мен 
міндеттерін анықтау және шарт бойынша басқа мэселелерді 
шешу кезінде іскерлік айналым дағдыларының да қолданылуы 
мүмкін.

Ж алпы, кешенді кэсіпкерлік лицензия шартында ол орын- 
дала (лицензиар одан талап еткен эрекеттерді жасай) бастаған- 
нан кейін лицензиаттың міндеттері басым болады.

Егер шартта өзгеше көзделмесе, лицензиат төмендегілерді 
жүзеге асыруға міндетті:

—  лицензиарды өзінің өндірістік аумағына жіберуге, оған 
қажетті қүжаттаманы беруге. Бүл түста айтылып отырған 
қүжаттар лицензиарға өнімнің шығарылу көлемін, оның таралу 
(сатылу) аумағын жэне т.б. бакылауға мүмкіндік береді;

—  берілген айрықш а қүқықтардың дүрыс пайдаланылуын 
бақылау үшін кажетті ақпаратты алуға қолдау көрсетуге. 
Кэсіпорында лицензиат жүргізген тексеру нәтижелері дүрыс 
болу үш ін лицензиарға лицензиардың тауар белгісі пайдала- 
нылып сатылған өнімнің сапасын косымша бақылау, лицен- 
зиаттың жасырын түрде қосымша өнім өндіріп жатқан-жатпа- 
ғандығын айқындау жэне т.с.с. қажет;

—  лицензиардың пайдалануға берілген айрықша қүқық- 
тардың сипатына, тэсілдеріне жэне пайдалану жағдайларына 
қатысты барлық нүсқаулықтары мен нүсқауларын сақтауға;

—  лицензиардың өндіріс қүпиясын жэне одан алынған 
коммерциялық жасырын ақпаратты жария етпеуге;

—  сатып алушыларды (тапсырыс берушілерді) олар үшін 
мейлінше айқын эдіспен фирмалық атауын, тауар белгісін, 
қызмет белгісін немесе даралаудың өзгедей қүралын кешенді 
кэсіпкерлік лицензиясы шарты негізінде пайдаланатындығы 
туралыхабардар етуге. Бүл лицензиар мен лицензиаттың өзара 
қатынастарының олардың ішкі ісі болып табылатындығымен 
байланысты. Лицензиардың лицензиатка сенім білдіріп, кешенді 
кэсіпкерлік лицензия бергендігі түтынуш ыларды жаңылдырып 
олардың қүқықтарын бүзбау керек жэне лицензия бойынша



ондірілген тауарлардың, орындалған жұмыстардың, көрсетілген 
қызметтердің сапасын наш арлатпауға тиіс. Л ицензиаттың атал- 
і ан міндеті тауарларды, жұмыстарды (қызметтерді) тұты нуш ы- 
лардың олар туралы  жан-жақты жэне анық ақпарат алуға 
құқықтарымен корреспонденцияланады.

Лицензиат шарттыц талаптарына сәйкес сыйақытөлеуге мін- 
дстті.

Кейде көмекші міндеттер түрінде құрылатын субфранши- 
залы қ қатынастар пайда болуы мүмкін. Ол қатынастарда лицен- 
зиаттың озі сублицензиатка қатысты лицензиар болады.

М ұндай жағдай кешенді кэсіпкерлік лицензия ш артында 
лицензиаттың оған берілген барлық немесе кейбір айрықша 
құқықтарды басқа тұлғаларға лицензиармен келісілген немесе 
шартта анықталған талаптармен пайдалануға беру құқығы 
көзделген кезде орын алуы мүмкін.

Сонымен қатар, негізгі шарт бойынш а қарастырылғандай, 
кешенді кэсіпкерлік сублицензия катынастарында барлық та- 
лаптар, сублицензияның негізінде өндірілетін өнімнің сапасы, 
оның өткізу аумағы жэне т.б. регламенттелу керек. Лицензиат 
үшін сублицензияның кімге берілетіндігі маңызды.

Кейбір жагдайларда кешенді кэсіпкерлік лицензия ш артының 
озінде лицензиаттың белгілі бір уақы тты ң іш інде пайдалану 
аумағы корсетілген немесе корсетілмеген белгілі бір сублицен- 
зия көлемін беру міндеті болуы мүмкін.

М ұндай міндеттің белгіленуі алды на шартта келіс отырып, 
лицензия сатудан барынша көп пайда алу мақсатын коятын 
лицензиардың мүдделерімен байланысты болуы мүмкін, себебі 
сыйакы бағасында оған сублицензия сатудан түсетін сомалар 
ескеріледі.

Сублицензиялық франш изалык мэміленің көмекші сипаты 
АК бірқатар нормаларында көрсетілген. Атап айтқанда, кешенді 
кэсіпкерлік сублицензия шарты лицензиат пен лицензиар өзара 
жасасқан негізгі шарттан ұзақ мерзімге жасалмайды.

Кешенді кэсіпкерлік лицензия ш артының тоқтатылуы оған 
сәйкес жасалған барлық кешенді кәсіпкерлік сублицензия шарт- 
тарын токтатады.



Заң актілерінде көзделген негіздер бойынша негізгі шарт 
жарамсыз болып танылса, онда оган сәйкес жасалған кешенді 
сублицензия шарттары да жарамсыз болып танылады.

Кешенді кэсіпкерлік лицензия шартындағы кұқықтар кө- 
лемі қатаң түрде анықталған. Бүның басқа бөтен мүліктің 
пайдаланылуы көзделетін шарттардан, мысалы, мүлік жалдау 
шартынан өзгешелігі де осында.

Онда мүліктің пайдаланылуы жалпы категориялармен, мер- 
зіммен, мүлікті максатына сэйкес пайдалануды талап етумен, 
жэне оте сирек жағдайларда пайдалану көлемімен аньтқталады. 
Сондықтан көмекші шарттың жалдау шартының негізінде жа- 
салуы дэл осындай шарттың франчайзинг шартының негізінде 
жасалуынан едэуір өзгеше болып табылады. Бірінші жағдайда 
субжалдауш ының құқықтары белгілі бір меншіктік мазмұнға 
ие болады. Екінші жағдайда олар бірінші лицензиаттың қү- 
қықтарынан арифметикалык жолмен алып тасталынады.

Осыған байланысты АК 904 бабының нормасы қарасты- 
рылған. Ол сублиңензиат өзіне берілген күқыктарды жүзеге 
асырмаған жағдайларда әрекет етеді. Егер кешенді кәсіпкерлік 
лицензияда өзгеше көзделмесе, ол мерзімінен бұрын тоқта- 
тылған жағдайда оның кешенді кэсіпкерлік лицензия бойынша 
құкыктары мен міндеттері мүндай жағдайда негізгі шарт бойын- 
ша лицензиардың рөлін атқаратын лицензиатқа ауысады.

Ш арт тоқтатылғаннан кейін лицензиат лицензиарға тиісті 
қүжаттаманы, егер оларды лицензиатта қалдыру туралы келі- 
сілмеген болса, кайтару керек. Ш арт арқылы лицензиат өндірген 
артық өнімнің тағдыры туралы мәселе шешілуі мүмкін. Оған 
қоса, басқа да осыған үқсас мәселелер шешіледі. М ысалы, егер 
оған байланысты емес себептермен лицензиат болжанғаннан 
кем қүқықтар көлемін жүзеге асырған болса, онда лицензиаттың 
пайдасына отемақы толеу механизмін, тиесілі сыйақының 
белгілі бір бөлігін үстап қалуды, толеніп қойған сомалардың 
қайтарылуын жэне т.б. қарастыру керек.

Кешенді кэсіпкерлік лицензия шарты лицензиат берілген 
құкықтарды жүзеге асыратын мерзімнің ішінде өз күшін жой- 
майды. Ш арттың күші белгілі бір себептермен (мысалы, қайта 
ұйымдастырылған кезде) лицензиар өзінің фирмалық атауын 
өзгерткен жағдайда да сақталады.



Бұл жағдайда лицензиялы қ кешеннің құрамы нда берілген 
бұрынғы фирмалық атау өздігінен жаңа фирмалы қ атауға 
ауыетырылады. Л ицензиаттың қалауы бойынша ол ш арттың 
бұзылуын талап етуге құқылы. Ш арттың эрекеті сақталған 
жагдайда лицензиаттың лицензиарға тиесілі сыйақының сэй- 
кесінше азайты луы н талап етуге құқыгы  бар.

Осы сияқты норма лицензиялы қ кешеннің құрамы ндағы  бір 
немесе бірнеше құқы қ өзгерген жағдайлар үшін де қарасты- 
рылған. М ысал ретінде, патенттің жарамдылык мерзімі аяқтал- 
гандықтан ж асалы мға құқы қты ң қорғалуының токтатылған- 
дығын келтіруге болады.

Оған дейін лицензиар бұрынғы жасалымның орнын толты ра 
алатын жаңа жасалымды пайдалануға құқық алуы мүмкін жэне 
т.с.с. Заңнама мағынасына сэйкес, ең бастысы, лицензиялы қ 
кешеннің элементтерінің (құқықтарының) негізгі болігі өзгермеу 
керек. Сонымен қатар, ауыстырудың нэтижесіндс коп табыс 
экелетін зияткерлік менш ік объектісіне құқык алған лицензиат 
бұл үшін үлкен көлемде сыйақы төлеуге міндетті емес.

Керісінше, егер жаңа зияткерлік меншік объектілерін пай- 
далану тиімділігі төмен болып шыкса, кешенді кэсіпксрлік ли- 
цензия ш артының күш і сақталған жағдайда лицензиат лицен- 
зиарға тиесілі сыйакының еэйкесінше азайтылуын талап етуге 
кұкылы. Лицензиялы қ кешеннің кұрамындагы бір немесе бір- 
неше кұкық өзгерген жағдайда ш арттың эрекет ету мерзімінің 
сақталуына мүдделі емес лицензиат оны бұзуға құкылы.

Кешенді кәсіпкерлік лицензия ш артының эрекет ету мерзі- 
мінің ішінде шарт бойынш а берілген құкықгар кешенінің 
құрамына кіретін кандай да бір айрыкша кұқықтың мерзімі 
аяқталса, немесе мұндай кұқы қ басқа негіз бойынш а тоқта- 
тылса, онда шарт сақталады, жэне бұл жағдайда лицензиат, 
егер шартта өзгеше көзделмесе, лицензиарға тиесілі сыйақының 
сэйкесінше азайты луы н талап етуге құкылы.

Кешенді кэсіпкерпік лицензия іиарты бойынша ж ауап- 
кершілік. Ф ранчайзинг шарты бойынша жауапкерш ілік шар- 
тына оның кәсіпкерлік сипатының әсер ететіні сөзсіз. Әрбір тарап 
егер оның өз міндеттерін орындамауы немесе тиісінш е орын- 
дамауы еңсерілмейтін күш жагдайларының эсер ету салдарына



байланысты болғанын дәлелдемесе, шартты орындамағаны не- 
месе тиісінше орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылу 
керек.

Лицензиардың одан талап етілғен күжаттаманы, акпаратты 
бермеуі оның тарапынан жасалған заң бүзушылык болып 
есептеледі. Сонымен бірге, лицензиар лицензиат үшін негізсіз 
шектеу қойса, оныц фирмалық атауының беделдігі, белгілі бір 
зияткерлік меншік объектілерінің қүндылығы туралы жалған 
мәлімет беріп оған зиян келтірсе, ол жауапкершілікке тартылуы 
мүмкін.

Егер лицензиат шартты лицензиардың фирмалық атауының 
өзгеруіне немесе лицензиялық кешеннің қүрамына кіретін бір 
немесе бірнеше қүқықтардың өзгеруіне байланысты бүзса, ол 
липензиатқа келтірген зиянның орнын толтыруға міндетті (ҚР 
АК 905, 906 баптары). Басқа жағдайларда да лицензиардың ли- 
цензиат алдында кейбір жауапкершіліктері көзделуі мүмкін.

Ф ранчайзинг шарты бойынша лицензиардың лицензиат 
алдында жауапкерш ілігініц туындау ықтималдығы жоғары. 
Лицензиат лицензиардың барлық негізді нүсқауларын басшы- 
лыққа алуға тиіс. Егер кешенді кэсіпкерлік лицензия талапта- 
рынан ауытқуш ылықтарға жол берілсе, лицензиаттың қүқық- 
тары мен мүдделері бүзылса, зиян келтірілсе, лицензиат лицен- 
зиардың барлық шығындары үшін жауапкершілігін қоса, 
толық көлемде жауапты болады. Оның үстіне, сапасыз өнімнің 
шығарылуына жол берген жэне оны сатып алуш ыларға саткан 
лицензиат лицензиардың іскерлік беделін төмендеткені үшін 
жауапқа тартылуы мүмкін.

Екінші аспектісі шарт бойынша жауапкерш іліктің өзіне емес, 
лицензиялык кешеннің қүрамына кіретін қүқықтарды пайда- 
ланудың салдарынан зиян келтірілген үшінші түлғалардың 
алдындағы жауапкершілікке қатысты.

Заңнамада соңғы нәтижесінде қүқықтардың лиңензиарға 
тиесілі болуы, оның лицензиатты таңдағаны жэне оған сенім 
білдірілгені үшін жанама жауапкершілігі ескерілген. Жо- 
ғарыда айтылғандардың себебінен, АК 901 бабына сэйкес, 
лицензиар кешенді кэсіпкерлік лицензиялар шарты бойынша 
сататын (орындайтын, көрсететін) тауарлардың (жүмыстардың,



кызметтердің) сапасының сэйкессіздігіне байланысты лицен- 
зиатқа қойылған талаптар бойынш а субсидиарлы жауапты бо- 
лады.

Осы сияқты жағдай сублицензиат жасаған эрекеттер үшін 
жауапкерш ілік туралы  мәселе пайда болған кезде қалыптасады. 
Заң актілерінің мағынасы бойынша, оның әрекеттері үш ін суб- 
сидиарлы жауапкерш ілік негізгі лицензиарға да, лицензиар- 
лицензиатқа да ж үктелу керек.

Егер кешенді кәсіпкерлік лицензия ш арттарында өзгеше 
козделмесе, лицензиат лицензиарға сублицензиаттардың эрекет- 
терімен келтірілген зиян үшін субсидиарлы түрде жауапты 
болады.

Субсидиарлы жауапкерш ілікке тартылған лицензиар немесе 
лицензиат, сәйкесінше, лицензиат немесе сублицензиаттың ор- 
нына оларға регресстік талагі қою қүқықтарына ие болады.

Кешенді кәсіпкерлік лицензия иіартының тоқтатылуы. 
Кешенді кэсіпкерлік лицензия шарты заңнамада козделген 
жалпы негіздер бойынша тоқтатылуы мүмкін. М ерзімі көрсе- 
тіліп жасалған шарт эрекет ету мерзімі аяқталған кезде тоқта- 
тылады. М ерзімі көрсетілмей жасалған шарт лицензиат барлық 
берілген қүқы қтар көлемін жүзеге асырғаннан кейін токта- 
тылуы мүмкін. Егер қүқықтар көлемі бойынша шектеулер 
көзделмесе, онда шарт тараптар өзара келісіп оныц эрекетін 
тоқтатқанш а күш ін жоймайды. М ерзімсіз кешенді кэсіпкерлік 
лицензия ш артында шарттан оның бір тарапы да бас гартуға 
қүқылы. А лайда екінші тарапқа бүл туралы  6 айдың ішінде 
хабарлану керек.

Бүл талап императивті болып табылады және хабарлау мер- 
зімін тараптардың оздері қысқарта алмайды. Егер шартты бү- 
зуға екінші жағынан келіскен тарап өз қүқықтары н қорғағысы 
келсе, онда ш арттағы бүған катысты талап жарамсыз болып 
танылады. Ш артта мерзімі көрсетілмей жасалған кешенді 
кэсіпкерлік лицензия ш артының біржақты бүзылғаны туралы 
хабарлау үш ін ұзағы рак мерзім белгіленуі мүмкін.

Лицензиатқа берілген құқықтар кешеніне кіретін айрықша 
құқықтардың бірі тоқтатылған жағдайда кешенді кэсіпкерлік 
лицензия ш артының эрекеті тоқтатылған кұкы қты ң колданы- 
луына қатысты ережелері тоқтатылған болып есептеледі.



Кешенді кәсіпкерлік лицензия шарты белгілі бір мөлшерде 
мирасқорлыққа жол береді, кейде белгілі бір мөлшерде жол 
бермейді. Сондықтан ондағы мирасқорлық мэселелері оны тоқ- 
тату мәселелерімен ажырағысыз байланысты қарастырылу ке- 
рек. Лицензиялык кешенніц құрамында лицензиардың орнына 
басқа тұлғаға берілген барлық құқықтардың ауысуы мирас- 
қорлыққа жол бермейді.

Сол себептен мұндай жағдайда кешенді кэсіпкерлік лицензия 
шарты, егер құқықтардың жаңа иеленушісі мен лицензиаттыц 
арасында келісім жасалмаса, тоқтатылу керек. Яғни, заңды 
тұлғалар қайта ұйымдастырылған немесе таратылған жағдайда 
франчайзинг қатынастарының сақталуы мэселе туындатуы 
мүмкін.

Егер лицензиар —  жеке түлға болса, жэне ол қайтыс болса, 
оның кешенді кэсіпкерлік лицензия бойынша құқықтары мен 
міндеттері соңғысы тіркелген немесе мұрагерлік ашылған күн- 
нен бастап алты айдың ішінде кәсіпкер ретінде тіркелетін жағ- 
дайда мұрагерге ауысады. Өзге жағдайда шарт тоқтатылады.

Заңнаманың мағынасы бойынша лицензиаттың (жеке немесе 
заңды тұлғаның) кұқықтық субъектілігінің тоқтатылуы кешен- 
ді кэсіпкерлік лицензия ш артының тоқтатылуына алып келеді.



17 ТАРАУ

БАСҚАНЫҢ МҮДДЕСІНЕ 
ТАПСЫРМАСЫЗ ІС-ӘРЕКЕТ ЖАСАУ

Осы тараудан бастап біз негіздері ш арттық міндеттемелер- 
дегідей субъектілердің мэмілесі емес, бір жақты әрекеттер бо- 
лып табылатын міндеттемелерді карастыруга көшеміз.

Бір жақты эрекеттерге бір жақты мэмілелер —  құқы қты қ 
эрекеттер жатады. Сонымен бірге, құқы қты қ эрекеттер мэн- 
мэтінінде кейбір физикалық эрекеттердің де маңызы болуы 
мүмкін.

Осы тарауда жэне бұдан кейінгі үш тарауда карастырылған 
пайда болатын міндеттеменің озі эрдайым ш арттан тыс болып 
табылады. Ол эрекеттердің өздерінің ғана емес, заңнамада 
көзделген белгілі бір салдардың солармен бірге бір уақытта 
келуінің салдарынан пайда болады. Яғни, міндеттеме болу үшін 
эрекеттердің жасалуымен байланысты жағдайда белгілі бір 
нақты өзгерістердің болуы қажет.

Ш арттан тыс міндеттемелер екі ұш ты кызмет атқарады. 
Біріншіден, олар көбінесе бұзылған немесе келешекте бүзылуы 
мүмкін құқықтар мен міндеттерді қорғауға (оқшаулауға) бағыт- 
талған. Кейбір жағдайларда тұлғаны ң ш амаланған мүдделе- 
ріне сүйеніп, олар екі немесе одан астам субъектілердің ара- 
сында құқықтар мен міндеттердің орнаты луына жағдай жа- 
сайды. Агап айтқанда, карастырылып жатқан тапсырмасыз 
кызметтен туы ндайты н міндеттемелер дэл сол сияқты болып 
табылады.

Барлық ш арттан тыс міндеттемелердің ерекш елігі олардың 
тікелей АК-ң жэне басқа да заң актілерінің нормаларымен 
регламенттелуі болып табылады. Кейбір жағдайларда ғана 
кей-бір мэселелер тараптардын ш арттан гыс міндеттемелік кұ-



қықтык қатынас шеңберінде көмекші мэнге ие болатын мэ- 
мілелерімен регламенттелетін болады.

Ш арттан тыс міндеттемелік құқықтың нормалары өз әрекет- 
герімен ерекшеленеді. Кейбір жағдайларда олар міндеттемедегі 
уэкілдік берілген убъект үшін диспозитивті болып табылады, 
өйткені оған өзінің жекелеген құқықтарын іске асыру немесе 
іске асырмау мүмкіндіктері беріледі.

Біздің кандай міндеттемелерді карастыратынымыз туралы 
қысқаша айта кетейік. Оларга жогарыда көрсетілген басқаның 
мүддесінде тапсырмасыз пайда болатын міндеттемелер жатады. 
Заң актілерінің өзінде конкурстық міндеттемелер, келтірілген 
залалдың салдарынан туындайтын міндеттемелер, негізсіз 
баю салдарынан туындайтын міндеттемелер жатады. Аталған 
тізім шарттан тыс міндеттемелердің негізгі түрлерін камтиды. 
Солармен қатар азаматтық құқықтың жалпы бастамаларына 
негізделіп, басқа да шарттан тыс міндеттемелер пайда болуы 
мүмкін.

Аталған міндеттемелердің ішінде басқаның мүддесінде тап- 
сырмасыз іс-эрекеттерден туындайтын міндеттемелер жэне 
белгілі бір субъектілердің өзара қатынастарының позитивті 
регламенттелуіне бағытталған міндеттемелер бар.

Залал келтірудің жэне негізсіз баюдың салдарынан туын- 
дайтын міндеттемелер азаматтық-құқықтык катынастар субъек- 
тілерінің құқықтары мен міндеттерін қоргауға бағытталған 
қорғаушы міндеттемелер болып табылады. Олар үшін импера- 
тивті реттеу басым болады.

Тапсырмасыз іс-эрекеттерден туындайтын міндеттемелер 
туралы сөз қозғайық. Осы сияқты құқықтық қатынастар Рим 
заңдарында регламенттелген болатын жэне олар пе§оІіогиіп 
§е8ііо (тапсырмасыз іс жүргізу) деп аталған. Тапсырмасыз бас- 
қаның ісін жүргізген субъекті гестор, ал пайдасына іс-эрекет- 
тер жасалған тұлғаға сіотіпик деп аталды.

Әрекеттегі заңнамаға сэйкес бұл құқықтық қатынас құқық- 
тар мен мүдделердің бұзылуына жол бергісі келмеген немесе 
белгілі бір тұлғаға пайда келтіру мақсатымен басқа тұлға нақты 
немесе заңдық іс-эрекет жасаған жағдайларда пайда болады.



Бұл жағдайда біреудің пайдасына әрекет жасаған түлға бел- 
гілі бір ш ығындарды өтеуге тиіс немесе оның өз кұқықтары 
мен міндеттеріне залал келтірілуі мүмкін.

Осының салдарынан қосымша, заң актілерімен аны кталған 
талаптар бар болған жағдайда пайдасына нақты немесе заңдық 
іс-әрекеттер жасалған түлғаны ң міндеттемесі туы ндайды . Бүл 
жағдайда омсындай міндеттеменің пайда болу жағдайларына 
негізделсек,' оның мазмүнының тапсырам ш артының мазмүнына 
белгілі бір молшерде үқсас болатындыгын байкауға болады. 
Алайда тапсырма шартынан елеулі ерекшелігі аталған қүқық- 
тык катынастарда олардың жеке сипатының жоқтыгы болып 
табылады, себебі пайдасына іс-эрекет жасалған түлғаны ң  тара- 
пынан таңдау жасалмайды.

Ж ағдайлардың ерекш еліктеріне карай іс-әрекет жасаған түлға 
жэне міндеттеменің екінш і түлғасы  бүрын жеке-сенімгерлік 
катынаста болған болуы мүмкін, соның арқасында соңғысының 
пайдасына белгілі бір эрекеттерді жасау мүмкіндігі туады. Алай- 
да жеке-сенімгерлік катынастарды болу міндетті емес, жэне 
басқанын мүддесінде тапсырмасын кез-келген, тіпті кездейсоқ 
субъект эрекет ете алады.

Аталған м індеттеме түрі пайда болу үшін іс-әрекеттердің 
тапсырмасыз, пайдасына іс-эрекеттер жасалып жатқан мүдделі 
түлғаның нүсқауысыз немесе алдын ала берілген келісімісіз 
жасалуы міндетті (ҚР АК 855 б. 1 т. ). Белгілі бір эрекеттердің 
жасалуы туралы  мәміленің жоқтығы туралы  жалпы түрде айту- 
ға болады.

Ж оғарыда айтылған норма борышкердің мойнына кандай 
да бір міндеттемелерді алмаған жэне алу ниеті де болмаған 
жағдайларында оған заңдық міндеттеме ж үктеу механизмінің 
эрекетін негіздеуге арналған.

Екінші жағынан, ол борыш кер-субъектінің аталган міндет- 
геме бойынша іс-эрекеттерін де заңдык шеңберге қоюға мүм- 
кіндік береді. М ысалы, мүндай формула тегін тапсырма шартын 
емес, тапсырмасыз қызметтің орын алғандығын аны қтау мін- 
детін кою керек.

Тегін тапсырма шарты бойынша сенім білдірілген окілдің 
адал емес екендігі аны қталуы  мүмкін. Бастапқыда тапсырманы



(кәсіпкерлік кызмет саласында емес) тегін орындауға келіскен 
ол, кейіннен негізсіз талап коюы мүмкін.

Тапсырма шарты бойынша сыйақы алуга қүқығының бар 
екендігін көрсетуге мүмкіндігі жоқтығын білген ол талап-арыз 
беріп, өзінің талабын, ол ойлағандай, тапсырмасыз қызметтен 
туындаган талапқа өзгерте алады.

Іс-эрекеттер субъектінің жеке басына немесе мүлкіне залал- 
дың келтірілуіне жол бермеу, оның міндеттемелерінің орын- 
далу мақсатында немесе оның басқа да заңсыз мүдделерінде 
жасалу керек. Яғни, жасалатын іс-эрекеттер накты немесе 
болжамды түрде нэтижелі болып табылады. Оларды жасаудың 
пайдасы немесе табысы анық болу керек. Алайда жоғарыда 
айтылған пікірге сүйенсек, біз осы іс-әрекеттерді жасап жатқан 
түлға олардың эрекетті нэтижелілігі туралы жаңылысуы мүм- 
кін дегіміз келіп отыр.

Мүдделі түлғаның шын мәніндегі немесе ыктимал пиғыл- 
дары жасалып жаткан іс-эрекеттердің негізділігі мен қүқықтық 
маңыздылығының тагы бір критерийі болады. М ысалы, гестор 
мүліктің меншікті иесін жеке өзі қамкор қожайын ретінде 
білген делік, сол себептен соңғысының мүлкінің жойылу қауіпі 
туындаган кезде гестор субъективті түрде бағалайтын мүліктің 
мсншікті иесінің қамқоршылдығын ескере отырып әрекет ету 
керек. Егер міндеттеменің тараптары бүрын бір-бірімен таныс 
болмаған болса, онда гестордың басқа түлғаның мүддесінде 
істің мәніне қарай қажетті қамқорлықпен жэне сактықпен эре- 
кет еткенін болжауға (содан кейін аныктауға) болады.

Тапсырмасыз кызметтен шығатын міндеттеме осындай іс- 
әрекеттер олардың қызмет мақсаттарының бірі болып табы- 
латын мемлекеттік органдар басканың мүддесінде жасайтын іс- 
эрекеттерде туындамайды.

Басқаның мүддесіне іс-әрекеттер жасаған түлға алғаш қы 
мүмкіндік туған жағдайда мүдделі түлгага бүл туралы хабар- 
лауга міндетті. Бүл талап мүдделі түлғаға хабардар ету мүм- 
кіндігі туғаннан кейін жасалған іс-эрекеттер бойынша сақ- 
талмаса, гестор мүдделі түлғадан тиісті өтемдерге қүқығынан 
айырылады.



Ж асалған әрекеттер туралы  хабарланғаннан кейін гестор 
қисынды мерзімнің іш інде кабылданған іс-әрекеттердің макұл- 
данғаны немесе макұлданбағаны  туралы  шешімді күтуге тиіс. 
Алайда егер бұл күту мүдделі түлға үш ін елеулі залал келтірсе, 
гестор жауапты күтпей-ак мүдделі тұлғаның пайдасына ко- 
сымша әрекет жасауы мүмкін. М үдделі тұлға берген жауапта гес- 
тордың іс-әрекеттері макұлданбаса немесе жауап берілмесе, сол 
себептен оны макұлданған шешім деп бағалау мүмкін емес болса, 
гестор бұдан кейін іс-эрекет жасауды тоқтату керек.

Іс-әрекеттер жасаған тұлға оларды мүдделі түлғаны ң ма- 
құлдамағанды ғы  белгілі болған соң жасаған бөтен мүдде- 
лердегі іс-әрекеттер осы іс-әрекеттер жасаған тұлғаға қатысты 
да, үшінші бір тұлғаға қатысты да соңғысына міндеттер жүк- 
темейді.

Қатерге үш ы раған адамны ң өміріне төнген кауіпті жою 
максатындағы іс-қимылға осы адамның еркіне қарсы жол бе- 
ріледі. Сондай-ак біреуді асырау жөніндегі м індеттерді орын- 
дауға —  осындай міндеті бар түлғаны ң еркіне карсы жол бе- 
ріледі.

Бұл арада борыш кер басқаның мүддесінде іс-эрекет жасаудан 
туындайтын міндеттеме бойынш а заңға немесе ш артқа сәйкес 
асырауға міндетті болған түлғалар туралы айтылып отыр. 
М ысалы, гестор біреудің өмірлік асырауындағы адамның 
мүшкіл халін —  оның жартылай аш жүргенін, суык мезгілде 
жылы киім інің  жокгыгын көрген соң, кайы ры мдылы к жасап 
оны тамактандырыгі, қажетті киімін берді делік. Кейіннен гестор 
сол адамды өмірлік асырауға алган адамға тиісті талап коюы 
мүмкін.

Ж оғарыда келтірілген жағдайда басқаның мүддесінде тап- 
сырмасыз іс-әрекет жасудың салдарынан туы ндайты н қара- 
пайым міндеттемелерге қолданылатын категорияларды пайда- 
лану, борышкерді мүдделі адам деп атау жэне т.с.с. киын. Алайда, 
заң ш ығаруш ылар осы сияқты жағдайларда басканың мүд- 
десінде тапсырмасыз іс-эрекет жасалғанын ескере отырып, 
оларды талдап корытып отырған. Оның үстіне, біздің пікірі- 
мізше, бұл арада регресстік міндеттемелер механизмі де эрекет 
етіп (қолданылып) огыр.



Егер мүдделі адамның пайдасына жасалып отырған іс- 
әрекеттер оның қатысуымен жасалса, мүдделі түлғага оның 
мүддесінде іс-әрекет жасалып отырғандығы туралы хабар- 
лаудың қажеті жоқ. М үндай іс-эрекеттердің жасалуын қала- 
майтын мүдделі түлға келіспеушілігін өзі білдіру керек.

Басқаның мүддесінде мэмілелер де жасалуы мүмкін. Базар- 
дағы сатушы жанындағы көрші жайманың сатушысының тісі 
қатты ауырғандықтан тауарын уакытша тастап кеткенін білген 
соң, оның тауарын оган тиімді багамен сата алады.

Кейбір жағдайларда басқаның мүддесінде іс-эрекет жасаудан 
туындайтын міндеттеме басқаның мүддесіндегі мэмілені кэсіп- 
кердің бизнестегі серіктесі жасасқан кезде де пайда болады. 
М ысалы, екі кәсіпкер бірлесіп жүмыс істеу, айталық, бір 
жабдықтаушыдан сатып алынган эртекті тауарларды бірлесіп 
тасымалдау туралы келісім жасасты делік. Олардың біреуі екін- 
ші кәсіпкердің тауарына қатысты жасалған сату туралы  офер- 
таға негізделіп оның тауарын жолда келе жатып оның келі- 
сімінсіз, бірақ соның пайдасына сата алады. Бүл жағдайда заң 
актілерімен мәмілені басканың мүддесінде жасаудың арнайы 
салдарын қарастырған.

Басқаның мүддесінде жасалған келісім бойынша міндеттер 
ол кімнің мүддесінде жасалса сол түлғаға ауысады, бірак бүл 
жағдайда ол түлға келісімді мақүлдауға тиіс. Оған міндеттердің 
ауысуына гестор келісім жасасқан қарама-қарсы тарап келісімін 
беру керек. Келісім жасасу кезінде ол тарап келісімнің баска- 
ның мүддесінде жасалып жатқандығын білген немесе білуге 
тиіс болған жағдайда оның келісімі кажет емес. Келісім кімнің 
мүддесінде жасалса, сол түлгага міндеттер ауыскан кезде оган 
осы келісім бойынша кұкықтар да ауысу керек.

Іс-эрекеттер кімнің мүддесінде жасалса, сол тұлға оларды 
мақұлдаса, оның жэне гестордың қатынастарына келешекте 
тапсырма шарты немесе жасалған іс-әрекеттердің сипатына сай 
басқа да шарттар туралы ережелер колданылады.

Осылайша, гестордың іс-эрекеттері макұлданған жагдайда 
басқаның мүддесіндегі тапсырмасыз іс-эрекеттердің шарттан 
тыс міндеттемесі тиісті шартқа өзгертіледі, жэне бұған қоса 
заңнама талап ететін шарт нысанын сақтау міндетті емес, мүд-



делі тұлғаны ң мақұлдауы жеткілікті. Өз кезегінде, бұл тарап- 
тардың кұкықтары мен міндеттерін өзгертеді. Олар бірден екі 
құкы қты қ қатынаска қатысады.

Басқаның мүддесінде эрекет еткен тұлға іс-эрекеттер кімнің 
мүддесінде жасалса соған есеп беруге міндетті. Бүл міндет 
тапсырмасыз жасалған іс-әрекеттерге де, шарттың шеңберінде 
ж асалған іс-әрекеттерге де қатысты қолданылады. Ш арт 
бойынш а жасалған іс-әрекеттер жөніндегі есеп тиісті ш арт ту- 
ралы нормаларда осындай міндет көзделген жағдайда беріледі. 
Ееептің мазмүнында алы нған табыстар, шеккен шығындар 
жэне басқа да шығыстар көрсетіледі.

Ж оғарыда қарастырылған біркатар талаптар бар болған 
жағдайда жэне гестор есеп беру міндетін орындағаннан кейін 
мүдделі түлғаның міндеттерін орындау кезегі келеді. Оның колемі 
заңмен анықталады. М індеттеменің тараптары өзара келісім 
жасау кезінде оны орындау тэртібін, мерзімдерін жэне басқа да 
талап етілетін тұстарын нақтылау керек.

Оның мазмұнына басқаның мүддесінде эрекет еткен тұлғаға 
шыгындарын өтеу туралы  міндет қосылады. Ш ығыстарға 
басқаның мүддесінде эрекет еткен тұлға жұмсаган қажетті 
(артық емес) шығындар ж атқызылуы мүмкін. М ысалға, осындай 
нақты залалға мүдделі түлғаны ң мүлкін сақтап қалудың 
нэтижесінде гестордың денсаулығына зиян келтірілген болса, 
оның емделуіне жұмсалатын ш ығындар қосылады. Мүдделі 
тұлға гестордың мүдделі тұлға мақұлдамаған эрекеттерінен 
шеккен ш ығындарын отеуге міндетті емес.

Қажетті шығындарды немесе басқа да накты зиянды өтеу 
құқығы басқаның мүддесіндегі іс-эрекеттер болжанған нэти- 
жеге алып келмеген жағдайда сакталады.

ҚР АК 859 б. 2 т. 2 б. гесторға голенуге тиіс өтемнің жоғарғы 
шегін корсеткен. Еестордың кажетті шығындары мен басқа да 
нақты зиянының молшеріне қарамастан мүдделі тұлға гестор- 
дың эрекеттерінің арқасында аман қалған, сақталып калған мү- 
ліктің бағасынан аспайтын мөлшерде төлеуге міндетті.

Ш арттан тыс міндеттеме ш арттық міндеттемеге өзгертілген 
соң тараптардың сыйақы төлеуімен байланысты құқықгары 
мен міндеттері озгереді. Басқаның мүддесінде эрекет еткен



тұлғаның мүдделі түлғаның мақүлдауын алғаннан кейін жа- 
саған әрекеттеріне байланысты шеккен шығындары тиісті шарт 
туралы ережелер бойынша өтелетін болады.

Еғер гестордың іс-эрекеттерінің салдарынан мүдделі түлға 
(доминус) пайда (табыс) алса, соңгысы гестордың шығындарын 
отеумен қатар сыйақы төлеуге міндетті болады. Оның мөлшері 
мүдделі түлғаның пайдасына қарай аныкталады.

Мүдделі түлға мен оның арасында келісім жасалса, мүдделі 
түлғаның пайда алғанына карамастан сыйақы барлық жағ- 
дайларда төленуі мүмкін.

Гестордың эрекеттері оң нәтижеге алып келген жэне іскерлік 
айналым дағдылары бүл үшін сыйакының төленуін көздеген 
жағдайларда да сыйақы төлену керек.

Ж оғарыда айтылғандарды корыта келе, басқаның мүддесінде 
тапсырмасыз іс-эрекет жасаудың нэтижесінде пайда болатын 
міндеттеме — бүл гестордың калыптасқан жагдайдағы қисын- 
дылы қ критерийлерін ескере отырып, болжанған пайдалылығы 
мен нәтижелілігіне сүйеніп жасалған бір жақты іс-эрекеттері- 
нен туындаған міндеттемесі дегіміз келіп отыр.

Оған мүдделі (пайдасына іс-әрекеттер жасалған) түлғаның 
немесе заңнамада корсетілген бақа түлғаның гесторға шы- 
гындарын өтеу, ал заңнамада, тараптардың келісуімен немссе 
іскерлік айналым дағдыларымен карастырылған жагдайларда 
оған сыйақы төлеу міндеті жатады.

Басқаға қатысты жасалған іс-эрекеттер эрдайым оң нәтижеге 
жеткізе бермейді, сондай-ақ эрдайым түлғаның пиғылдары 
жэнс қалыптасқан жағдай ескеріле бермейді, оның пайдасына 
жасала бермейді. Оның үстіне, басқаға қатысты эрекет етіп 
отырган түлға оның қүқықтары мен міндеттеріне зиян келтіруі 
мүмкін.

М ысалы, қандай да бір аурудың ұстамасына ш алдыққан 
адамның өміріне қауіп төнген жағдайда оның автомобильдегі 
жолсерігі науқастың ауруын жеңілдетеді деп болжаған дэрілік 
затты оның тамырына салуы мүмкін. Оның эсерін білмеген ол 
науқастың жағдайын нашарлатуы мүмкін.

М ұндай мүмкіндікті ескерген 853-бапқа басқаның мүдде- 
сінде жасалған іс-әрекеттен келтірілген зиянды өтеу туралы



норма енгізілген. Басқаның муддесінде жасалган іс-әрекеттен 
келтірілген знян мүлктік және мүліктік емес зиянды  өтеудің 
жалпы ережелері бойынша өтеледі.

Егер басқаның мүддесінде іе-эрекет жасап оты рган түлға 
өзінің әрекеттерімен басқа түлғаны негізсіз байыгса, онда соң- 
ғысы біріншісінің (басқаның мүддесінде эрекет еткен) алды нда 
негізсіз баюдан м індеттеме бойынша міндетгі болады.

М ұндай міндеттеменің жүктелуінің негізі басқаның мүдде- 
сінде тапсырмасыз іс-эрекеттсрден міндеттемелердің туындау 
негіздерімен шектес міндеттемелер болып табылады. М ысал 
ретінде, басқаның мүддесінде іс-эрекет жасаудың шын мэнінде 
қажет болмаған жағдайларды келтіруге болады.

Бұл жағдайда белгілі-бір себептерден (әдейі емес, эрекет- 
терінің қажетсіз екендігін білмей) субъект бақаның мүддесінде 
іс-эрекет жасайды да, ш ығынға ұш ырайды. Әрине, іс-әрекет- 
гсрінің пайдасыздыгына сүйеніп, кімнің мүддесінде іс-эрекет 
жасалса, сол тұлға басқаның мүддесінде эрекет еткен түлға- 
ның шығындарын етеуден бас тартуы мүмкін.

Алайда, еггер бірінші тұлға соңғысының есебінен қандай да 
бір мүлікті алса немесе сақтап қалса, ол бүл мұлікті қайтаруға 
міндетті. Бұл жағдайға іс жүзінде, ол ез мүддесінде эрекет етіп 
отырмын деп болжап, басқа тұлғаның мүддесінде әрекет ете 
огы рғаны  да эсер етпейді.



18 ТАРАУ

КОНКУРСТЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Конкурстык міндеттемелер бір жақты эрекеттерден туын- 
дайгын міндеттемелердің тағы бір түрі болып табылады. Бүл 
міндеттемелерде шет мемлекеттердің меншікті кұкығы нда ква- 
зиконтрактілік деп аталатын міндеттемелердің белгілері айкын 
байқалады. Неғізінен, жоғарыда айтылғандар біз қарастырған 
басқаның мүддесінде тапсырмасыз іс-эрекет жасаудан туын- 
дайтын міндеттемелерге жатады.

Қазақстан Республикасының міндеттемелік құқығында жік- 
теудің мұндай негізі қолданылмайды, бірақ квазиконтрактілік 
міндеттемелер туралы айтылуы конкурстық міндеттемелерді 
толығырақ түсініп багалауға мүмкіндік береді.

Олардың кейбіреулері шарттық міндеттемелерге барынша 
ұқсастырылған, себебі конкурстық міндеттемелерге қатысушы- 
лардың еркін кейіннен іс жүзінде келісіледі, алайда заң актілері 
белгілі бір түрдегі конкурстың ұйымдастырылуына баста- 
машы болған субъектінің еркіне ғана басым құкыктық мэн 
береді жэне оның қалауы құқықтык қатынастың негізі болуга 
жеткілікті.

Қалған субъектілердің еркі тұспалданады жэне кқмекші 
мэнге ие (біркатар жағдайларда олардың міндеттемеге кіруі 
олардың конклюдентті іс-әрекеттерді жасауымен камтамасыз 
етіле алады, алайда олардың белсенді эрекеттерді жасауы, кон- 
курстың барлық талаптарын сақтауы эбден мүмкін).

Аталған міндеттемелердің мазмұны конкурсқа қатысушы- 
лардың конкурстық тапсырма бойынша эдетте борышкерлер 
бірқатар азаматтық-құкықтық мердігерлік, тапсырма, комиссия 
жіне т.б. шарттардың шеңберінде жасайтын әрекеттерін қамтуы 
мүмкін. Кейде конкурсқа қатысушылар ғылым, эдебиет жэне 
өнер туындыларын жасап шыгару сияқты заңдык іс-кимыл 
жасайды.



Бірінші жағдайда конкурска қатысуш ылар конкурс жария- 
лаған субъектінің пайдасына заңды к маңызы бар әрекеттерді 
іс жүзінде жасамайды, олар өз талаптарын конкурс жариялаған 
басқа түлғаны ң сактауының орнына өзін заңдық міндеттеуғе 
дайындайды.

Еғер конкурсқа қатысушылардың бірі іс-эрекет ж асаса (жү- 
мысты орындаса, тауар берсе, қызмет көрсетсе) жэне конкурсты 
жариялаған түлға оларды кабылдап (олармен келісіп), соңғысы- 
ның мүліктік саласы конкурсқа катысуш ының эрекеттерінің 
арқасында белғілі бір игіліктермен толықтырылса, онда тарап- 
тардың өзара қатынастарына белгілі бір шарт туралы  ережелер 
қолданылу керек.

Ш арттардын жасасуына қатысты конкурс жариялаған түлға 
оферта жасауды үсынады жэне мойнына талаптары тиімдірек 
офертаға косылу міндеттемесін алады. Ғылым, әдебиет жэне 
онер туы нды ларын жасауға конкурс кезінде нақты іс-әрекеттер 
жасалу керек. Оларға кейбір еңбектерді бүкаралы қ ақпарат қү- 
ралдарында жариялау жэне т.б. жатуы мүмкін.

Конкурстық міндеттемелердің комегімен тараптардың өзара 
катынастарыжәне қажет болған ж ағдайда шарттар мен эртүрлі 
зияткерлік сенш ік объектілерін қүрудан басқазаңдық маңызы 
бар әрекеттер реттелуі мүмкін.

Конкурстык міндеттемелер туралы  нормалар ҚР АК «Кон- 
курстық міндеттемелер» 46 тарауына енгізілген (910-916 бап- 
гар). Аталған баптардың нормалары сыйақыға жария уэде бе- 
руден туы ндайты н конкурстық міндеттемелерді жэне сауда- 
лардың (тендерлердің, аукциондардың) негізінде пайда бола- 
тын міндеттемелерді реттейді.

Конкурстық міндеттемелер Қ азақстан Республикасының 
басқа да заң актілерімен регламенттелуі мүмкін. Ж оғарыда 
біз Қазақстан Республикасының «М емлекеттік сатып алулар 
гуралы» Заңын көрсеткен болатынбыз. Сонымен қатар аталған 
міндеттемелер түрлері үш ін 1995 ж ы лды ң 23 желтоқсанын- 
дағы «Ж екешелендіру туралы » заңы ны ң күші бар Қазакстан 
Республикасы Президентінің Ж арлығы жэне біркатар басқа да 
заң актілері маңызды болып табылады.

Конкурстық міндеттемелерді реттейтін  заңға қосымш а нор-



мативтік актілер ретінде КР Үкімегінің 2007 жы лды ң 30 
маусымындағы «Қазақстан Республикасында лотереяларды (мем- 
лекеттіктен басқа) ұйымдастыру және жүргізу бойынша қыз- 
метті лицензиялау жэне біліктілік талаптарын қою ережелерін 
бекіту туралы» қаулысын1, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2007 жылдың 27 желтоқсанындағы «М емлекеттік сатып алу- 
ларды жүзеге асыру ережелерін бекіту туралы» №  1301 Қау- 
лысын2 келтіруге болады.

Конкурстық міндеттемеде оның бастамашысы оның ныса- 
насын, сондай-ақ конкурстык бастапқы талаптарын өз бетінше 
немесе заңнама талаптарына сэйкес анықтайды. Осыған байла- 
нысты ол белгілі немесе белгісіз түлғалар тобына оған қатысу 
туралы  үсыныс жасап, конкурстың жеңімпазына белгіленген 
сыйақыны толеуге жэне (немесе) онымен конкурстық м індетте- 
менің мазмүнына сэйкес келетін шарт жасасуға міндеттенеді.

Конкурсқа қатысу туралы үсынысты конкурс бастамашы- 
сының өзі немесе делдал —  конкурстың ұйымдастырушысы 
арқылы жасайды. Конкурсты ұйымдастыру тәсіліне қарамастан 
ол бойынша міндеттеме конкурстың бастамашысы болған 
тұлғада туындайды. Делдал мен бастамашының кұкықтары мен 
міндеттері олардың арасында жасалатын түп негізі бойынша 
комиссия немесе тапсырма шарты болатын шартпен анықта- 
лады.

Конкурстың өзі аш ық болуы мүмкін. Ол бойынша конкурс 
бастамашысының конкурска қатысу туралы ұсынысы конкурсқа 
қатысқысы келетіндердің барлығына арналады. М үндай үсы- 
нысты баспада жарнамалау немесе баска да бұкаралық ақпарат 
құралдары арқылы жасайды.

Аш ық конкурста оған қатысушыларға біліктілік талабы 
койылуы мүмкін. Олардың біліктілігі конкурсқа қатысуға ниет 
білдіргендерді алдын ала іріктеу арқылы аныкталады.

А ш ық конкурстан басқа жабық конкурс та жариялануы мүм- 
кін. Ол конкурсқа катысу туралы ұсыныс конкурс бастамашы- 
сының (бастамашыларының) таңдауы бойынша белгілі бір тұл- 
ғалар тобына бағытталады.

1 Казахстанская правда от 7 августа 2007 г., № 121 (25366).
2 САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 49, ст. 600.



Сыйақыга ж ария уәде беру. Конкурстык міндеттеменің бір 
түрі, жоғарыда айтылғандай, сыйақыға жария уэде беруден 
гуындайтын міндеттеме болып табылады.

М үндай міндеттеме де жіктеледі. Сыйакыға жария уэде 
беруден туындайтын міндеттеме түрмы сты к салада пайда болуы 
мүмкін. Бірқатар жағдайларда азаматтар өздерінің заттарын 
(күжаттарын, үй жануарларын жэне т.б.) жоғалтып, оларды та- 
буға жэне кайтарып алуға тырысады. Сондықтан азаматтар 
оларды қайтаруға үміттеніп хабарландыруларын бұқаралық 
ақпарат құралдары нда жариялайды немесе оларды тақтайш а- 
ларға, арнайы бөлінген жерлерге іледі. Азаматтардың осындай 
эрекеттерінің салдарынан сыйақыға жария уэде беруден мін- 
деттемелер туы ндауы  мүмкін. Олардың пайдалану болу жағ- 
дайлары мен элементтерін қарастырайық.

Қазақстан Республикасы А заматтық кодексінің жалпы бө- 
л ім інің  кабылдануына байланысты белгіленген ж ағдайлар кон- 
курстык міндеттемелер туралы  нормалармен ғана емес, тікелей 
табылған зат туралы  нормалармен де реттеледі (ҚР АК 245 б.). 
Кеңестік азаматтык кұқы қгы ң күш і бар кездерінде тараптардың 
зат табылған жэне одан кейін оны тапкан адам кайтарған кездегі 
өзара қатынастарын реттеу үш ін балама бойынша конкурстық 
міндеттемелер туралы  нормалар қолданылған, жэне табылган 
зат үш ін сыйақы тек қана соларға сэйкес төленуге тиіс болған. 
Табылған зат туралы  нормаларға сэйкес сыйақыға тікелей қү- 
кық туындаған жоқ.

Енді жогарыда айтылғандарға сүйеніп, біз міндеттемелердің 
сыйақыға жария уэде беру туралы  нормалардың эсерінің себе- 
бінен ғана пайда болуы мүмкін емес екендігі айта аламыз. 
Сонымен бірге ол тараптардың бір адамның затын екінш і адам- 
ның табуына байланысты құкы кты қ катынастары шеңберінде 
пайда болуы мүмкін.

245 б. 6 т. сәйкес затты  тауып алуш ы затты алуға заңды құ- 
қығы бар адамнан зат құны ны ң отыз пайызы мөлшерінде сыйақы 
алуға құқылы. Бұл заңда көрсетілгендіктен пайда болатын мін- 
деттеме.

Заттың меншікті иесі немесе оның баска да иеленушісі 
сыйақы төлеуге уэде беруі мүмкін. Бұл жағдайда сыйақының



келісілген мөлшері занда көрсетілгеннен төмен бола алады. 
Затты тауып алуш ы жэне уәде берілген сыйақының мөлшеріне 
канагаттанбаган тұлга жогарыда көрсетілген норманың негізін- 
де онымен кұкыктык қатынаска түсуі, не болмаса төмен мөл- 
шерде сыйақы алуга келісуі (конкурстык міндеттемеге түсуі) 
мүмкін. Егер затқа тек оның меншікті иесі гана мүдделі болса, 
онда сыйақының мөлшері сыйақыга жария уэде беруден туы н- 
дайтын міндеттемелердің талаптарымен аныкталады. сыйақының 
нақты мөлшерінің корсетілмегендігі маңызды емес. М үндай жаг- 
дайларда ол сыйақыга жария уэде беруден туындайтын міндет- 
теме бойынша тараптардың қосымша келісуімен белгіленеді, ал 
егер келісімге келмесе сот арқылы белгіленеді.

Зат табылган жагдайда сыйақыга жария уәде беруден мін- 
деттемелер туындау үшін сыйақыга уэде берудің жария болуы 
қажет. Ж ариялылықтың басты критерийі белгісіз түлгалар 
тобына жариялау болып табылады. Сонымен қатар жариялау 
сыйақы беруге уэде еткен субъектіні анықтауга мүмкіндік беру 
керек.

М індеттеме басқа да кейбір осыган үқсас жагдайларда пайда 
болуы мүмкін. Мысал ретінде қылмыскер туралы  ақпарат бер- 
гені үшін сыйақыга уэде беруді келтіруге болады.

Сыйакыға уэде берген түлга оны төленудің орнына оның 
мүддесінде мүліктік те, мүліктік емес те іс-эрекеттерді жасауга 
уэде бере алады. Бүл жагдайда сыйақының өзі эрдайым мү- 
ліктік (акшалай немесе табиги) түрде болу керек.

Біз карастырган жагдайлар балама бойынша конкурс туралы 
нормалардың қолданылуына қатысты. Сыйақыга жария уэде 
беруден туындайтын конкурстык міндеттеменің ҚР АК 910, 
911 жэне 912 баптарының нормаларымен толық іске асырылуға 
мүмкіндік беретін белгілі бір қолданылу салалары бар.

Конкурстық міндеттемелердің көмегімен мэдениет, гылым, 
білім беру үйымдарының, мемлекеттік органдардың, ком- 
мерңиялық қүрылымдардың, қогамдық бірлестіктердің алдын- 
да түрған эртүрлі проблемалар шешіледі. Кейбір жагдайларда 
конкурс конкурсқа қатысушылардың өздерінің мүддесінде, 
оларды қолдау, мадақтау жэне т.б. үшін үйымдастырылады. 
Көп жагдайда конкурс арқылы зияткерлік меншік объектілерін



жасауға деген қаж еттіліктер (көбінесе оларға әдебиет, ғылым 
және өнер туындылары жатады) канагаттандырылады.

Конкурстық негізде эртүрлі (аймақтарды дамыту, кала 
кұрылысы, жастармен жұмыс жүргізу жэне т.б.) бағдарламалар 
ж асалуы мүмкін. Конкурстық міндеттемелердің ерекш елігіне 
олардың заң актілерінің тек жалпы талаптарын басш ылы ққа 
алуға міндеттілігі жатады. Конкурстың нақты талаптарын жэне 
оның мақсатын, нысанасын (заңга қайш ы нысаналарды қос- 
пағанда) толықтай конкурсты үйымдастыруш ылар аныктайды.

Сонымен бірге сыйақыға жария уэде беруде міндетті түрде 
тапсырманың мэнін, нәтижелерді беру критерийлері мен тэр- 
тібін, сыйакының молшері мен нысанын көздейтін талаптар 
болу керек. Конкурстың талаптары нәтижелерді жариялау тэр- 
тібі мен мерзімдерін қарастыру керек.

Конкурсты үйымдастыру кезінде бастамашы өзінің жария 
хабарландыруына сәйкес жүмысты үздік орындағаны немесе 
басқа нәтижелерге қол жеткізгені үшін ақшалай немесе басқа 
нысанда сыйақы төлеу міндеттемесін мойнына алады. Ягни, 
ол әрқайсысына емес, аталған критерийлерге сай келетін 
түлғаға гана төленеді. Ж ағдайға қарай, мысалы, конкурсты 
үйымдасты руш ы лар сыйақы төленетін бірнеше номинаңия- 
ларды белгілеген жағдайда, бүл ережелер біршама өзгеруі 
мүмкін.

Сыйақы төлеу бойынша міндеттеме конкурстың талапта- 
рына сәйкес орындалады. Оны төлеу тэртібі тікелейконкурсты қ 
міндеттемеде, эрине, регламенттелмеген, ол ақшалай немесе өзге 
мүлікті міндеттемегі орындаудың жалпы ережелеріне сэйкес 
анықталады. сыйақы төлеу туралы шешім жэне оның төленуінің 
өзі уэдемен белгіленген мерзімде қабылданып іске асырылу 
керек.

Сыйақыға жария уэде беру бойынша міндеттемелерін орын- 
даған конкурс бастамашысы, егер сыйақыға жария уэде беруде 
өзгсше белгіленбесе, туындыны жасаушымен оған каламақы 
төлей отырып, оны пайдалануға шарт жасасуға басым қүқық 
алады. Яғни, конкурсқа катысушының оған қатысуы сол 
катысуш ыға да міндеттеме жүктейді.



Ол ұсынылған талаптарға алдын ала келіседі, сондықтан 
да ол жасаған туынды үшін сыйақы азайтылуы мүмкін жэне 
конкурс бойынша автор сыйакыны алып койғандықтан белғілі 
бір мерзімнің ішінде төленбейді. М үндай жағдайларда тарап- 
тардың қүқыктары мен міндеттерін анықтаған кезде сыйакыға 
жария уэде беруғе, сондай-ақ зияткерлік меншік объектілерінің 
жасалуына байланысты қатынастарды реттейтін заңнамаға 
сүйену керек.

Сыйақы туралы жария уэде берғен түлға, егер конкурс 
шарттарында өзгеше көзделмесе, сыйақы тагайындалмаған 
жүмыстарды олардың жасауш ыларына қайтарып беруге міндетті. 
Ж үмыстар кайтарылмаған жағдайда конкурсты үйымдасты- 
рушылардың ол жүмыстарды оларды жасаушылардық айрық- 
ша қүқықтарын сақтамай пайдалануға қүқығы жоқ.

Сыйакы төлеу туралы жария хабарлаған жеке түлға немесе 
үйым берілген уэдеден дэл сол жолмен бас тартуға қүқылы. 
Конкурстың талаптарында тікелей ескерілсе, бас тартуға рүқсат 
берілмейді. Ол талаптар бойынша бас тартуға жол берілмейді 
немесе сыйақы төленетіні туралы  уэде берілген іс-әрекеттерді 
жасау үшін белгілі бір мерзім белгіленеді.

Үн қоскан адамдардың ең болмағанда біреуі хабарланды- 
руда көрсетілген әрекеттерді жасаған жагдайда да жария уэде 
беруден бас тартуға тыйым салынады. Уәдесін тоқтатқан субъект 
іс-әрекеттерді жасаған кез-келген түлғаға хабарландыруда 
көзделген оларды жасаумен байланысты жүмсалған шығын- 
дарды толеуге міндетті. Корсетілген ережені конкурс бастама- 
шысы үшін жауапкерш ілік санкциясы ретінде қарастыруға 
болады, аталған жағдайда оның мөлшері конкурсқа қатысу- 
шылардың накты зиянымен шектеледі. Сонымен бірге, барлық 
жағдайларда да отеудің молшері хабарландыруда кәрсетілген 
сыйақыдан аспау керек.

Конкурс тоқтатылмайтын, ал конкурсқа катысушы сыйакыға 
лайык болмайтын қарапайым жагдайларда оның шығындары 
өтелмейді.

Сыйақыға жария уэде беруге лотереялар, тотализаторлар 
жэне өзге де ойындар өткізу жатады. Бүл арада конкурсгың 
мәні басқаша, үміткерлер кездейсоқ негізде іріктеледі, жэне



лотереяларды, тотализаторларды жэне өзге де ойындарды өткізу 
кезінде конкурстык міндеттемелердің ш арттан тыс табиғаты 
анығырак көрсетіледі.

Бұл конкурстык міндеттеме өзінін субъектілер кұрамымен 
ерекшеленеді. Лотереяларды, тотализаторларды жэне езге де 
ойындарды мемлекеттің немесе экімш ілік-аумақтық бірліктің 
атынан уәкілетті органдар (немесе олардың окілдері) не уэкілет- 
ті мемлекеттік органнан лотереяларды, тотализаторларды жэне 
өзге де тэуекелге негізделген ойындарды өткізуге лицензия 
алған субъектілер ұйымдастырады.

Лотерея (тотализатор, ойындар) ұйымдастыруш ысы ретінде 
соңғы субъектілер тобы қатысқан жагдайда лотереяны, тотали- 
заторды, ойынды өткізуден туы ндайты н міндеттеме кэсіпкерлік 
болуы мүмкін.

ҚР АК 913 бабында айтылган лотерея, тотализатор немесе 
өзге ойын тэуекелге негізделген. Оларға қатысу туралы  ұсыныс 
эрдайым белгісіз тұлгалар тобына бағытталады.

Аталған баптың 1 тармагында лотереялық билет, түбіртек 
немесе өзге де құжат берумен рэсімделетін жэне ойынга 
қатысушы лотереялык билеттің құны н немесе ойынға қатысу- 
дың өзге төлемін толеген кезден бастап жасалған болып таны- 
латын шарт туралы  айтылган.

М ұндай ш арттың болуы конкурстык міндеттеменің пайда 
болу алғыш арттарының бірі ғана болып табылады. Ш арт тарап- 
тардың қатысуш ының ойынға қатысқаны үш ін төлем төлеуіне 
жэне оған ойын ұйымдастыруш ысының ойынға қатысуына 
рұксат беруіне (кажетті ақиарат беру, толтыру үшін карточка 
беру жэне т.б.) қатысты құкықтары мен міндеттерін бекітеді.

Ойындарды ұйымдастырудан туы ндайты н міндеттеменің 
өзі ойынға қатысушы белгілі бір ойын (лотерея, тотализатор) 
бойынша жеңімпаз (белгілі бір критсрийдегі жеңімпаз) талап- 
тарына сәйкес болып шыккан кезде ғана пайда болады.

Лотереяларды өткізу талаптары жалпы түрде заң актілері- 
мен анықталады. Лотереялардың, тотализаторлардың, ойын- 
дардың нақты талаптарын ұйымдастыруш ылардың өздері бел- 
гілейді.



Ұйымдастырушының өзінің міндеттемесі келесідей. Лоте- 
рея, тотализатор немесе өзге де ойындар өткізу шарттарына 
сәйкес ұтыскер болып танылатын адамдарга ойындардың 
ұйымдастырушысы ойындарды өткізудің шарттарында көздел- 
ген мөлшерде жэне нысанда (ақшалай немесе заттай) ұгысты 
төлеуге тиіс. Толеу мерзімдері ойындардың талаптарымен 
анықталу керек. Егер мерзімі көрсетілмесе, ұтыс ойындардың 
нәтижелері шыққан кезден бастап он күннен кешіктірмей төле- 
нуге тиіс.

Егер ойындардың үйымдастырушысы озінің үтыс төлеу 
бойынша міндеттемесін орындамаса, онда оларды үтып алган 
қатысушы оған үтыстың төленуін, сондай-ақ келтірілген за- 
лалдың өтелуін талап етуге күкылы.

Үйымдастырудан заңнама талаптарына сәйкес тиісті ло- 
терея, тотализаторлар жэне өзге ойындар органдарының бақы- 
лауымен туындайтын міндеттемелерден ойындардың өткізі- 
луіне, жекелеген азаматтар мен заңды түлғалардың арасын- 
дағы бәске жэне оларға катысуына байланысты туындайтын 
«міндеттемелерді» айыра білген жөн.

Әрскеттегі заңнама ойын мен бәстен талаптардың туындау 
мүмкіндігін мойындайды. Бірақ оларды күқықтық терминнің 
толық мағынасында міндеттеме деп атауға болмайды. Аталған 
«міндеттемелерден» туындайтын талаптар сотта қорғалмайды 
және, демек, олардың орындалуы «борышкердің» өзінің қа- 
лауына байланысты.

Тендер, аукцион. Тендерден немесе аукңионнан туындай- 
тын конкурстық міндеттемелерге сэйкес, оларды өткізудің 
бастамашылары оларға катысу туралы ұсынысты қабылдаған 
адамдарға сыйақы төлеуге міндеттенбейді. Үйымдастырушы- 
лар жеңімпаз болып табылатын (барлық қойылатын талап- 
тарға сай келетін) субъектімен шарт жасасуға міндеттенеді. Бұл 
соңғы нэтижесінде жеңімпазга мүліктік пайда (немесе оның 
мүдделерінің басқаша канағаттандырылуына) экелу керек.

Тендер нысанындағы конкурстык саудаластық кезінде 
оның бастамашысы (үйымдастырушы) өзі ұсынған бастапқы 
шарттардың негізінде тендер бастамашысы үшін шарттың 
ең жақсы талаптарын үсынған тендер қатысушысымен шарт



ж асасуға міндеттенеді. Бұл жағдайда бастамаш ы оны ненің
—  басканың тауарларын, жұмыстарын, кызметтерін сатып 
алудың немесе өз тауарларын, жұмыстарын, кызметтерін сатуы 
кызыктыратындығына карай алуан түрлі шарттарды жасасуы 
мүмкін. Яғни, ол сатушы, сатып алуш ы, мердігер, тапсырыс 
беруші, орындаушы, жалға беруш і, жалға алуш ы жэне т.с.с. 
болуы мүмкін.

Тендерлік міндеттеме пайда болу үшін күрделі заңдық қү- 
рамның болуы қажет. Ол үшін төмендегілердің жеке ерік-қа- 
лауын білдіруі талап етіледі:

—  Тендер бастамаш ысының белгісіз түлгалар тобына оған 
жарияланган талаптармен катысу туралы  ерік-калауын білдіруі;

—  Тендерге қатысатын түлғаларды ң ерік-қалауын білдіруі.
Бүл түлғалардың ерік-қалауын білдіруі заңнамада белгі-

ленген нысанда жасалады. Олар тендердің талаптарымен 
белгіленген мерзім шектерінде тендердің бастамаш ысына 
(үйымдастырушысына) тендерде талап етілген барлық құжат- 
тарды қоса тіркеп өз ұсыныстарын жолдайды. Тендердің талап- 
тарында ұсыныстардың желімделген конверттермен жэне де- 
виздермен жіберілуі көзделуі мүмкін.

Егер тұлға ұсыныстарды беру мерзімдерін бұзса, бұл 
мерзімін өткізіп алған тұлғаны ң тендерге қатысушылардың 
қатарынан ш ығарылуына экеп согады. Тендер бастамаш ысының 
(ұйымдастырушысының) шешімі бойынш а оның жазбаша 
хабарламасына сәйкес ұсынысты беру мерзімін откізіп алған 
тұлғаға тендерге қатысуға рұқсат етілуі мүмкін.

Тендердің талаптарында тендерге қатысушылардың эркай- 
сысының кепілдік жарна салуга міндетті екендігі көзделуі мүм- 
кін. Ол тендердің нэтижелері ш ыгарылған соң қатысушыларға 
(ұтпаған) қайтарылуға тиіс. Егер тендерге қатысушы озінің 
ұсынысынан бас тартса немесе оны тендердін мерзімі аяқтал- 
ганға дейін өзгертсе, кепілдік жарна оған қайтарылмайды. 
Сонымен катар егер тендер жеңімпазы тендер бастамашысы- 
мен оз ұсынысының талаптарымен тиісті ш артты жасасудан 
бас тартса да, ол тендер ж еңімпазына қайтып берілмейді. 
Ш артты жасасу кезінде кепілдік жарна шарт бойынша жеңім- 
паздан тиесілі төлемнің есебіне жатқызылады.



Қатысушылар қатарынан тендер жеңімпазын тікелей тендер 
ұйымдастыруш ысы немесе ол құрған тендерлік комиссия іріктеп 
алады. Тендердің талаптарына қарай жеңімпаз ашық немесе 
жабық тэртіппен таңдап алынады.

Егер тендерге қатысушылар екеуден аз болса немесе тендерге 
қатысушылардың үсыныстарын оның бастамашысы тендердің 
талаптарын қанағаттандырмайды деп таныса, оның бастама- 
шысы тендерді өткізілмеген деп тануы мүмкін. Онда оның өткізі- 
луінің ешқандай құқыктық мэні болмайды.

Тендердің жеңімпазы оның бастамашысымен тиісті шарт жа- 
сасуы керек. Егер бастамашы шарт жасасудан бас тартса, онда 
жеңімпаз одан келтірілген залалды өтеуін талап етуге құқылы.

Аукцион тендер сияқты саудаласудың ерекше нысаны болып 
табылады. Аукцион оның ұйымдастырушысының, бірқатар 
жағдайларда пайдасына аукцион өткізіліп жаткан үшінші тұлға- 
лардың мүдделерін барынша ескеруге мүмкіндік береді.

М індеттемеге сэйкес, сатушы конкурстык саудаластыктың 
нэижелері бойынша аукционнан аукцион нысанасын ол үшін 
ең жоғары баға ұсынатын аукционға қатысушыга сатуға мін- 
деттенеді. Аукционның нысанасы азаматтық айналымнан шыга- 
рып тасталмаған кез-келген козғалатын немесе козғалмайтын 
мүлік болып табылады. Сонымен бірге аукциондарда зияткерлік 
меншік объектілеріне құқықтар, мүліктік құқықтар, оның ішінде 
шарттар бойынша құқыктар, импорттық, экспорттық жэне басқа 
да квоталар мен лицензиялар сатылады.

Аукцион, жогарыда айтылғандай, сатушы бастапқыда жария- 
лаған бағаны жоғарылату арқылы ағылшын әдісі бойынша, 
немесе бағаны төмендету арқылы голландтык эдіс бойынша 
жүргізілуі мүмкін. Бағаны төмендету арқылы жүргізілетін аук- 
ционның талаптарымен ең төменгі баға белгіленеді. Аукцион 
нысанасының сату бағасы сол бағадан төмен болмау керек.

Аукционға қатысу туралы ұсыныста аукционның нысанасы 
туралы мағлұматтар болады, сондай-ақ ол ұсынысгар қандай 
да бір сатып алуш ының қандай аукциондық саудаластыққа 
қатысқысы келетіндігін анықтауга мүмкіндік береді. Сатып 
алушылардың эрқайсысы, егер аукцион өткізу талаптарында 
өзгеше козделмесе, ол басталғанға дейін аукционға қатысуға



өтініш  беруге жэне кепілдік жарнасының сомасын аударуға 
міндетті.

Егер аукционға кемінде екі қатысушы (сатып алуш ы) катысса, 
ол өте алады. Егер аукционның затын сатып алуш ылардың 
(оған қатысушылардың) бірде-бірінің сатып алғысы келмесе, 
бастапқы баға төмендетілуі (белгіленген болса. ең төменгі ше- 
гіне дейін) немесе аукционның заты осы аукционнан алып 
тасталуы  мүмкін.

Егер аукцион ш арттарында озгеше белгіленбесе, ең жоғары 
баға ұсынган аукционга қатысушымен оган аукционның затын 
сату туралы шарт жасалады.

Егер сатып алуш ы  шарт жасасудан бас тартса, ол аукционға 
катысушылардың қатарынан шыгарылады, оған кепілдік жарна 
кайтарылмайды. Сатып алушы сатып алудан бас тартқан 
аукционның заты қайтадан саудаластыққа қойылуы мүмкін.

Аукционға катысқан, бірак онда ештеңе сатып алмаган 
гұлғаларіа кепілдік жарнаның сомасы қайтарылады. Аукцион- 
ның кандай да болсын затын сатып алған түлғаға кепілдік 
жарнасының сомасы төленген сатып алу бағасының есебіне 
есептеледі.



19 ТАРАУ

ЗИЯН КЕЛТІРУДІҢ САЛДАРЫНАН 
ТУЫНДАЙТЫН МІНДЕТТЕМЕЛЕР

§ 1. Зиян келтіргені үшін жауаптылық туралы тусінік 
және оның мәні

Адам өмірінің кейбір жағдайларда бір түлғаның екіншісіне 
зиян келтірілуіне алып келетін адамдардың өзара әрекеттесуі 
орын алмайтын бірде бір саласы жоқ.

Ол зиян азаматтық-қүкықтық қатынастар субъектілерінің 
игіліктері мен күқықтарына басқа азаматтар мен заңды түл- 
ғалардың алуан түрлі әрекеттерінің салдарынан келтірілуі 
мүмкін.

Зиян ондіріс саласында, автомобиль жэне басқа да көлік 
қүралдарының иелеріне қауіпті заттармен, жануарлармен, 
тауар, жүмыс жэне кызметтерді сатумен, лауазымды түлғалар 
мен мемлекеттік билік пен басқару органдарының заңсыз әре- 
кеттерімен жэне т.б. келтіріледі.

Субъектілердің жогарыда келтірілген зиян келтіретін әрекет- 
тері заңсыз болып табылады. Олар сол әрекеттерді жасаған 
түлғаға соларды жасағаны үшін азаматтык-құқықтық жауап- 
кершіліктің жүктелуіне алып келетін критерийлерге сәйкес 
келсе, онда олар азаматтық-кұқықтык кұқы қ бұзуш ылыққа, 
бас-қаша айтқанда, деликтке айналады. Бұндай сипатта олар аза- 
маттық-кұкықтык жауапкерш іліктің негізі ретінде бағаланады.

Бүдан эрі қарай біз осыған қажетті талаптарды қарастырып, 
зиян келтірудің салдарынан туындайтын құқыктык қатынас- 
тарды қарастыру кезінде қолданылатын үғымдардың магына- 
сын ашамыз. Одан бұрын азаматтык-құқықтық жауапкершілік 
ұғымына кысқаша тоқтала кетейік.



Әрине, азаматтар мен заңды тұлғаларды ң құқықтарына (игі- 
ліктеріне) жэне заңмен қорғалатын мүдделеріне зиянны ң келті- 
рілуі заң ш ыгаруш ылардың назарынан тыс калмау керек. Олай 
болмаған жағдайда азаматты к күқы қты ң қоғамдық қатынас- 
тардың реттеуіш і ретіндегі қүндылы ғы  едэуір томендейтін еді.

Белгілі бір субъектілерге зиян келтіру жағдайларына 
тиісті назардың аударылмауы эртүрлі қүқықтык жэне баска 
да проблемалардың туындауына, бір немесе бірнеше қүкық 
бүзуш ылық жасаған қүкық бүзуш ының бүдан эрі эскалаңия- 
лануына алып келеді. Бүл, өз кезегінде, жэбірленуші тарапты 
озбырлыққа (рүқсат етілген шектен шығуына) жэне карсы 
күқық бүзуш ылық жасауға итермелеуі мүмкін.

Түлғалардың бүзылған күқықтары мен мүдделерін барабар 
қалпы на келтіруге, аталған үрдістердің қауіптілігін едэуір тө- 
мендетуге мүмкіндік беретін азаматты қ қүкы қ институты  аза- 
маттық-қүқықтық жауапкерш ілік болып табылады.

А заматтык-күкықтық жауапкерш іліктің аспектілері жоға- 
рыда ш арттық міндеттемелерді қарастыру кезінде зерттелген 
болатын. Қазір сөз ш арттық жауапкерш ілік туралы  болып 
отыр. Бүл жауапкерш ілік азаматты қ-күқы қты қ ш арттарға қаты- 
суш ылардың арасындагы даулы құқы қты к катынастарды рет- 
теуге жагдай жасайды.

Сонымен катар деликтілік жауапкерш ілік деп аталатын 
азаматты к-күкы қты к жауапкерш іліктің түрі де белсенді түрде 
қолданылуда. Бүл жауапкерш ілік субъектілер бір-бірімен шарт- 
тык қатынастар аркылы байланысты емес жағдайларда күкык 
бүзуш ылықтарды жасағаны үшін жүктеледі.

Корсетілген азаматты к-күқы қты қ жауапкерш ілік түрлерінің 
ортақтығына қарамастан, олардың арасындағы айырмаш ылық- 
тарды да корсете кету керек. Деликтілік жауапкерш ілік дэс- 
түрлі түрде азаматты қ кұқықтың оқшауланған институты бо- 
лып табылады. Ол өзінің құрамы ндағы  императивтік нор- 
малардың басымдылығымен ерекшеленеді.

Азаматты қ-кұқы қты қ жауапкерш ілік —  бұл заңдык жауап- 
кершілік түрлерінің бірі болып табылады. Оған құрамына 
төмендегілер жататын заңдық жауапкерш ілік белгілері тэн:

1) мемлекеттік мэжбүрлеумен ажырағысыз байланысы;



2) нақты негіздің —  құкық бұзуш ылықтың бар болуы;
3) құқык бұзушының іс-әрекетін мемлекеттік жэне қоғам- 

дық айынтаушылығымен байланыс1.
Алайда азаматтык-кұкықтық жауапкершіліктің өзіндік, 

өзіне тэн, ішкі құрамы бар. Оның кылмысгық-құкықтык, әкім- 
шілік-құқықтық, тэртіптік жауапкершілікпен катар өз міндеті 
бар.

Азаматтық-құкықтык жауапкершілік субъектілердің әрекет- 
терінің ерекше азаматтық-құкыктық салдарына орай әрекет 
ретінде қолданылады жэне сонымен бірге өзі де оны қолданылуы 
үшін басгапқы нүкте болған белгілі жэне сонымен бірғе өзі де 
оны қолданылуы үшін басгапқы нүкте болған белгілі-бір азамат- 
тық-құқықтық салдарға алыгі келеді.

Азаматтық-құқықтык жауапкерпііліктің басқа заңдық жауап- 
кершіліктерден тағы да бір ерекшелігі ол туралы нормаларда 
оны іске асырудың ерікті тәртібіне жол беретіндіғі болып табы- 
лады. Сол себепген азаматтық құқық теориясында азаматтық- 
құқықтык жауапкершілікті жасалып қойған құқық бұзуш ылық 
үшін жауап беру қажеттігі ретінде аны қталған2.

Азаматтық-құқыктық жауапкершіліктен оның деликт 
жаса-ған құқық бұзушыға әсер ету шарасын білдіретін санк- 
ңияларын айыра білу керек. Зиян келтіргені үшін жауапкер- 
шілік саласында (шарттан тыс, деликтілік) негізгі санкция бо- 
лып келтірілген зиянды өтеп алу табылады.

Азаматтық-құкықтық жауапкершілік меншікті болып табы- 
лады. Яғни оның қолданылуы құкықтары мен міндеттеріне зиян 
келтірілген субъектінің немесе жэбірленушінің атынан талап 
арыз беруге құқығы бар тұлғаның қалауына байланысты.

Кэмелетке толмағандарға зиян келтірілген жағдайда, егер 
олар ата-анасының қорғауында болмаса, талап-арызды балалар- 
ға арналған тәрбие мекемелері, қорғаншылары мен тэрбиеші- 
лері, тікелей қамқорлық жэне қайырымдылық органдары не- 
месе гірокурор береді.

' Теория государства и праваУ Под ред. С.С.Алексеева.—  М.: Юрид. Лит., 
1985 — С. 425.

2 Басин Ю.Г. Ответственность за нарушение гражданско-правового обязател- 
ства: Учебн. пособие. Алматы: Әділет Пресс, 1997.— С. 5.



Зиян өз к.ұқықтарын өз бетінш е корғай алмайтын гұлға- 
ларға келтірілген жағдайдағы азаматты к-құкы кты қ жауап- 
керш ілік мейлінше мүлтіксіз жүзеге асырылу керек. Бүл үшін 
заң арқылы жағдай жасалу керек, бүл кажеттілікті мемлекеттің 
қүзы ретті органдары жэне деликтілік құқық нормаларын 
қолданатын соттар ескеруге тиіс. Осы сияқгы пайымдаулар 
мемлекетке, жария мүдделерге зиян келтіру жағдайларына қа- 
тысты айтылуы мүмкін.

А заматтық-қүқықтық жауапкерш іліктің менш ікті сипаты- 
ның тағы  бір аспектісі —  азаматты қ-кұқы қты қ жауапкерш ілік 
санкцияларының жэбірленушінің өзінің пайдасына қолданы- 
латындығы, ал ж ария-құқықтық жауапкерш іліктің колданы- 
луы  санкциялардың біреудің пайдасына катыссыз (мысалы, 
бостандығынан айыру) немесе мемлекеттің пайдасына (мүлкін 
тэркілеу, экімш ілік айыппүл) алып келетіндігі болып табылады.

А заматтык-кұкықтық жауапкерш іліктің менш ікті құкы қты қ 
сипаты зиян келтіруден міндеттемелердің құры лымдалуы на 
алы п келді. Азаматтық-кұқықтық жауапкерш ілік тек қана мін- 
деттемелік құқықтық катынас нысанында іске асырылады. Ол 
салыстырмалы болып табылады жэне жауапкерш ілік субъекті- 
сін де, құқыктық ниет иеленушісін де бір магыналы белгілеуге 
мүмкіндік береді.

Көрсетілген міндеттеме түрі заңның арқасында пайда болады. 
Оны тараптар өзара келісіп (түлғаның өз құқықтарын қорғаудан 
бас тартуы арқылы) тоқтата алмайды. Ж оғарыда айтылгандай, 
оның іс жүзінде іске асырылуы жәбірленуші субъектінің өзінің 
еркіне байланысты.

Ж алпы, бұл міндеттеме адамдардың қандай да бір элеуметтік 
маңызы бар қызметін анықтау мақсатын (тауар беру, жұмыстарды 
орындау, қызмет көрсету) көздемейді, ол толықтай тұлғаларды ң 
бұзылған мүліктік немесе мүліктік емес саласын қалпы на 
келтіруге бағытталған. Сондықтан зиян келтірудің салдарынан 
туындайтын міндеттеме азаматты к-құқы кты қ міндеттеменің 
ерекш е бір түрі болып табылады. Осы мақсатқа сәйкес, оны 
қорғаушы міндеттеме ретінде анықтайды. Егер оның пайда болу 
негіздерін алсак, онда зиян келтірудің салдарынан туы ндайты н 
міндеттемені деликтілік міндеттеме деп атауға болады.



Зиян келтірудің салдарынан туындайтын міндеттемелерді 
регламенттеу туралы жоғарыда айтылған пікірлер міндетті 
субъектіні осындай міндеттемеге жүктеліп басқа субъектінің 
пайдасына зат (тауар) беруге міндеттейді, бірақ бұған бүзылған 
қүқыктарды қалпына келтіру қажеттілігі мэжбүр етеді. М ін- 
детті субъектінің жүмыстарды орындауы, қызмет корсетуі іс 
жүзінде колданылмайды, бірақ қагардан шығарылмайды да.

Бүл жағдайда мазмүны көрсетілгендей шашыраңқы зиян 
келтірудің салдарынан туындайтын міндеттеме барлык жағдай- 
ларда емес, зиян (түлғалардың жеке мүліктік емес игіліктері 
мен күқықтары емес) мүлікке келтірілген жағдайда болуы 
мүмкін.

Көбінесе зиян келтірудің салдарынан туындайтын міндет- 
теме субъектілердің абсолюттік кұқықтарын қорғауға бағыт- 
талады. Бүл оны тұлғалардың кез-келген құқықтарын оларға 
жасалатын кез келген заңсыз қастандықтардан қоргау макса- 
тында пайдалануға мүмкіндік береді.

Кейбір жағдайларда, деликтілік міндеттеменің құрылысын 
пайдалана отырып, тұлға өзінің накты субъектіге қатысы бар 
салыстырмалы құқыктарын да корғай алады. Осындай жағдай, 
мысалға, тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердің 
кем шығуынан келтірілген зиян өтелген кезде орын алады.

ҚР АК 917 бабының 1 т. сәйкес, азаматтар мен заңды тұлға- 
лардың мүліктік немесе мүліктік емес игіліктері мен кұқық- 
тарына заңсыз іс-әрекеттермен (эрекетсіздікпен) келтірілген 
(мүліктік жэне (немесе) мүліктік емес) зиянды, оны келтірген 
тұлға толық көлемінде өтеуге тиіс.

Сонымен қатар заң актілерімен зиянды өте міндеттемесі зиян 
келтіруші болып табылмайтын тұлғаға жүктелуі, сондай-ак 
өтемнің жоғары мөлшері белгіленуі мүмкін делінген. Аталған 
бап, жалпы, зиян келтіргені үшін жалпы жауапкершілік негізде- 
рін анықтауға арналғанымен, сонымен бірге ол зиян келтірудің 
салдарынан туындайтын міндеттеме ұғымының озін аныктау 
үшін де қолданылады.

Зиян келтірудің салдарынан туындайтын міндеттеме —  бұл 
жеке жэне заңды тұлғалардың (мемлекеттің немесе экімшілік- 
аумақтық бірліктің) заңмен қорғалатын құқықтары мен мүд-



делеріне заңсыз әрекеттермен (әрекетсіздікпен) мүлікті және 
(немесе) мүліктік емес зиян келтірудің салдарынан тікелей заң 
нүсқауларынан туы ндайты н, зиян келтіруш інің немесе заңна- 
мада көрсетілген басқа түлганың келтірілген зиянды  толык 
көлемде өтеу міндетін анықтайтын міндеттеме.

Зиян келтірудің салдарынан туындайтын міндеттемені жү- 
зеге асыру арқылы азаматты к-құкы қты қ жауапкерш ілік, со- 
нымен қоса оның өтемакылық, айыппұлдық, тэрбиелік жэне 
превентивті ретінде аны қтауга болатын қызметтері де іске асы- 
рылады. А заматтық-құқықтық жауапкерш іліктің отемақы лық 
қызметі өзінің мақсатына құқықтар мен мүдделердің өздерінің 
бұзылуына барабар қалпына келетіндіктен жетеді. Аталган 
жауапкерш іліктің қолданылуы деликтті жасай отырып, өзі 
байымаған болуы мүмкін, құкық бұзушыны мүліктік аясын 
кеміту арқылы жазалайды.

Қ ұқы қ бұзуш ыларға қатысты азаматты қ-құқы қты к жауап- 
кершілік санкңиялары қолданылатындықтан, көбінесе сот про- 
ңесіне жауапкерлер ретінде қатысатын олар азаматтык-құқық- 
ты қ жауапкерш іліктің белгілі бір тэрбиелік эсеріне ұш ырайды. 
Бұл белгілі бір мөлшерде құқык бұзушыларды одан да ауыр 
эрекет жасаудан ұстап калуға қабілетті азаматты қ-кұкы кты қ 
жауапкерш іліктің превентивті мэніне себептеседі.

Зиян келтірудің салдарыпап туындайтып міндет т еменіц  
элементтері. М індеттеменің субъектілері карыз беруші 
(жәбірленуші) жэне борышкер (зиян келтіруші немесе заң бойын- 
ша оның орнына жауапты өзге тұлға) болып табылады. карыз 
беруші тарапынан да, борышкер тарапынан да катысуш ылар саны 
көп болуы мүмкін.

Кез келген тұлғалар, жеке жэне заңды тұлғалар, мемлекет 
жэне экімш ілік-аумақтық бірліктер жәбірленуші болуы мүмкін. 
Объективті түрде адам өмірі мен денсаулығына зиян келтірудің 
салдарынан туы ндайты н міндеттемелер бойынша қарыз бе- 
рушілер болып, егер міндеттемелер регрестік болмаса, жеке 
тұлғалардан басқа субъектілер табылуы мүмкін емес.

Заңсыз эрекеттерінің (эрекетсіздіктерінің) салдарынан зиян 
келтірілген кез-келген субъектілер борышкерлер болуы мүм- 
кін. Заң бойынша басқа тұлғалардың орнына жауап беретін 
тұлғаларға ата-аналар (асырап алушылар), қамқоршылар, қор-



ғаншылароқу, емдік, тәрбие беру жэне кәмелетке толмаған жэне 
эрекетке кабілетсіз адамдарды қадағалауға тиіс басқа да ме- 
кемелер, мемлекет, ұйымдар (өз қызметкерлерінін іс-эрекеттері 
үшін) жатады.

Қалыптаскан жағдайларға, зиян келтірудің салдарынан 
туындайтын міндеттеменің пайда болу себептеріне (мүліктік 
немесе мүліктік емес зиянның келтірілуі), міндеттемелердщ 
қагысушыларына карай онда эмбебап қүқықтық мирасқорлық 
немесе суброғаңия жүзеге асырылуы мүмкін.

М ысалы, мұрагерлер құкықтық мирасқорлықтың нәти- 
жесінде қайтыс болған адамның мүлкіне келтірілген зияннын 
өтелуін талап ету құқығы на ие бола алады. Азаматтық-құ- 
қықтық жауапкершілікті сақтандыру шартына қатысатын 
сақтандыру ұйымы сақтандыру жағдайы келген кезде жэне 
зиянды өтегеннен кейін зиян келтірудің салдарынан туындай- 
тын міндеттемедегі карыз берушінің орнын алады.

Борышкердің орнына зиянды өтеген тұлға (мысалы, ортақ 
борышкерлердің бірі) регресстік міндеттеме шеңберінде оған 
қатысты қарыз берушіге айналады.

М індеттеменің нысанасы болып ол бойынша тиесілі өтемақы 
табылады. басқа міндеттемелерге қарағанда зиян келтірудің 
салдарынан туындайтын міндеттемелер көбінесе екі ұш ты 
болады. Зиян келтіруден туындайтын талап-арыздар бэсекелік 
талаптарға (англосаксондык құқық ұғымдары бойынша) жа- 
тады, зиянның мөлшері, жэне сэйкесінше, тиесілі отемакының 
мөлшері іс жүзінде дәлме-дәл анықтауға келмейді (тіпті кальку- 
ляцияны жәбірленуші берген жагдайда да, ол таласқа түсуі 
мүмкін).

Сондықтан міндеттеме нысанасы эдетте сот арқылы нақ- 
тыланады. М індеттеме нысанасы сот таңдап алган зиянды өтеу 
тэсіліне байланысты болады. Зиянды өтеу туралы талапты 
қанағаттандыра отырып, сот істің мэн-жайларына сэйкес зиян 
үшін жауапты тұлғаға зияндарды толык өтеу немесе оны заттай 
(сол сияқты сападағы жэне тектегі затты беру, бүлінген затты 
жөндеу жэне т.с.с.) өтеу міндетін жүктейді. Адам өмірі мен 
денсаулығына зиян келтірудің жэне моральдық зиян келтірудің 
салдарынан туындайтын міндеттемелер бойынша міндеттеме 
нысанасын анықтаудың өз ерекшеліктері бар.



Зиян келтіруден туындайтын міндеттеме бір жақты міндет- 
теме болып табылады. Сондыктан оның мазмұнына зиян келті- 
руш інің (өзге тұлганың) келтірілген зиянды  өтеу міндеті кіреді. 
Оны отеу тэртібі, мерзімдері заң актілерімен, еотты ң шешімімен, 
тараптардың келісуімен анықталады немесе міндеттеменің мэ- 
нінен туындайды. Ж эбірленуші оның алдында зиянды өтеу 
бойынш а міндеттеменің іс жүзінде орындалуын талап ету құ- 
қы ғы на ие.

Ж оғарыда айтылғандай, бірнеше тұлға қатысатын міндет- 
темелер де туындауы мүмкін. Мүлік екі немесе одан астам 
тұлгаларды ң ортақ менш ігінде болған жағдайларда жәбірленуші 
тарапынан бірнеше түлға қатысады.

Бірлесіп зиян келтіру ретінде зиянны ң келтірілуі зиянның 
келтірілуі үшін жауапты бірнеше тұлғаларды ң ортақ пиғылымен 
(бірлескен әрекеттерімен жүзеге асырылган) қамтылған жағдайлар 
танылады.

Заң актілерінің ережелеріне сэйкес, ол ортақ міндеттеменің 
пайда болуына алып келеді. ҚР АК 932 бабына сэйкес, бірлесіп 
зиян келтірген тұлғалар жәбірленушінің алдында ортақтасып 
жауап береді. Ортақ жауапкершілік кезніде зиян келтірушілердің 
әрқайсысы жэбірленушінің алдында толы қ колемде жауапты 
болады. Зиянды бірлесіп өтеу Қазақ СРО заңнамасындағыдай бір 
магыналы қолданылмайды.

Ж эбірленушінің арызы бойынша жэне оның мүддесінде 
сот бірлесіп зиян келтірген тұлғаларға ортақ емес, үлестік 
жауапкерш ілік жүктеуге кұкылы. Әрбір зиян келтіруші өтеуге 
тиіс өтемақының мөлшері олардың қайсыбіріне іс жүзінде 
келтірілген зиянның көлеміне байланысты белгіленеді. Егер оны 
белгілеу мүмкін емес болса, оларға жауапкерш ілік тең үлесте 
жүктелуі мүмкін.

§ 2. Зиян келтірудің салдарынан туындайтын 
міндеттемелердің пайда болу жағдайлары

Ж оғарыда біз зиян келтірудің салдарынан туындайтын мін- 
деттемелердің пайда болуының негізгі жагдайлары көрсетілген 
азаматтык заңнама нормаларына сілтеме жасаған болатынбыз.



Сонымен бірге, ҚР АК 917 б. 2 т. егер зиян келтіруші зиянның 
өзінін кінәсінен келтірілмегендігін дәлелдесе, оны өтеуден бо- 
сатылады делінген. Заң актілерінде зиянды өтеу тұлғага оның 
осы зиянның келтірілуіндегі кінәсінің бар-жогына қарамастан 
жүктелу мүмкіндігі қарастырылуы мүмкін.

Осылайша, зиян келтіргені үшін жауапкерш іліктің жалпы 
негіздеріне (жағдайларына) мыналар жатады: 1) зансыз әрекет 
(әрекетсіздік); 2) зиянның болуы; 3) түлганың әрскеті (эрекетсіз- 
дігі) мен орын алган заңсыз нэтиженің (зиянның) арасындағы 
себепті байланыс; 4) кінэсі.

Аталган төрт жағдай бір-бірімен байланысты болады. Олар 
азаматтық құқық бұзуш ылық (деликт) кұрамының өзара байла- 
нысты элементтері болып табылады. Осыған сүйеніп, біз зиян 
келтірудің салдарынан туындайтын міндеттеменің пайда болу 
(азаматтык-құқықтық жауапкершілікті қолданудың) негізі аза- 
маттық құқық бұзуш ылық болып табылады дей аламыз.

Азаматтық құқықта заңсыздық ұғымы коп аспектілі болып 
табылады. Біріншіден, құқыққа қайш ылык гұлғалардың әре- 
кеттерінің (тэртіпсіздігінің) қайш ылығына, конституңиялық 
құқық, қылмыстық құқық, экімшілік құқық жэне т.б. сияқты 
эртүрлі құқық салалары нормаларының ережелеріне сүйеніп 
бағаланады. Әрекеттердің (эрекетсіздіктердің) объективті құқық 
нормаларына қарама-қайшылық критерийі олардың құқыққа 
қайшылығын оңай жэне сенімдірек бағалауға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар бірқатар басқа мемлекеттердің занларында- 
ғыдай, Қазақстан Республикасының азаматтық құқығында бас 
деликт принципінің эрекет ететіндігін ұмытпау керек1. Сол 
себептен егер зиян келтірушіге заң актілерімен уэкілдік бе- 
рілмеген немесе тұлға оған зиян келтіруге келісім (пиғылы 
болған) бермеген болса, кез-келген зиянның келтірілуі заңға 
қайшы болып есептеледі. Бірқатар жағдайларда эрекеттердің 
заңға қайш ылығы мораль, парасаттылық, адалдық жэне эділдік 
талаптарына қайш ылығы, яғни азаматтық құқықтың жалпы 
бастамалары негізінде бағаланады.

1 Гражданское право и торговое право капиталистических государств: Учеб- 
ник. Ч. 2 /  Под ред. Проф. Р.П.Нарышкиной.-- М.: Международные отношения, 
1986.— С. 193-199.



Әрекетсіздіктің заңсыздығын анықтау кезінде біршама бас- 
қаша критерийлер қолданылады. Әрекетсіздік қалыптасқан 
жағдайда белгілі бір субъект заңнамаға сәйкес қандай да бір оң 
әрекеттерді жасауға тиіс болған, бірақ оларды жасамағандықтан 
озге тұлганың құқықтары мен міндеттеріне зиян келтірілген 
жағдайда заңсыз болып табылады. М ысалы, кызмет бабымен 
жүрген полиңия қызметкері жеке адамға кастандықтың жаса- 
лып жатқанын көрген кезде қызметтік борышын орындамауы 
мүмкін, науқас жеткізілген медиңиналык мекеме ш үғыл жэрдем 
көрсетпей оны баска медиңиналық мекемеге жіберуі мүмкін. 
Осы айтылғандар заңсыз әрекетсіздіктің болуы мүмкін кейбір 
жағдайларына жатады.

Өкініше орай, сот органдары әрекетсіздіктердің заңсызды- 
ғына қарағанда, әрекеттердің заңсыздығын белсендіреу қабыл- 
дайды, жэне бірқатар жағдайларда эрекетсіздік жасаған субъект 
азаматты қ-құқы қты қ жэне баска да жауапкерш ілік түрлерінен 
кұтылып кетеді.

Ж огарыда біз зиянның келтірілуі эрдайым белгілі бір жа- 
салып жатқан әрекеттердің заңсыздығыи білдіреді деп айтқан 
болатынбыз. Азаматтық құқы қта зиян келтіруш ілік пен құқыққа 
кайш ылық бір-бірінен ажырамайтын түсініктер болып табы- 
лады. Заңсыз әрекеттердің (әрекетсіздіктердің) жоқтығы оларды 
азаматтық-құқықтық жауапкерш іліктің негізін құрауш ы ре- 
тінде қарастыру мүмкіндігін жояды.

Дегенмен де, біз бірқатар жағдайларда дерексіздендіріліп, 
әрекетті болек жэне оның жиянды салдарын бөлек қарастыра- 
мыз. Бұл эрқайсысы белгілі бір дефиниңиялар жинағы арқылы 
сипатталатын жеке ұғымдар туралы  айтылып отырғандығын 
растайды.

Біз мұндай талдауды шегініс ретінде мына себептен жаса- 
дық. Азаматтық құқы қта зиян келтірудің алдын алу туралы 
жаңа норма қарастырылған (918 б.). Зиянның алдын алу үшін 
эрекеттердің (субъектінің белгілі бір қызметін құрайтын) заң- 
сыздығын оның зияндылығынан бөлек қарастыру іс жүзінде 
маңызды болып табылады.

Аталған норманың қабылдануы деликтілік құқы қты қ кеңей- 
генін білдіреді. Деликтілік құқы кқа жасалып қойған құқық



бұзуш ылықтарға заң арқылы әсер етудің құралдары ғана емес, 
потенциалды құқық бұзуш ылықтарға эсер ету құралдары да 
жатады.

Еғер тұлғалардың эрекеттері келешекте зиян келтіру қауіпін 
тудырса, бұл осы эрекеттерге тыйым салу туралы талап-арыздың 
(зиян келтірудің алдын алуға бағытталған талап-арыздың) 
берілуіне неғіз болады.

Бұл талап-арыз зиян келтіруді өтеу туралы талап-арызбен 
қатар берілуі мүмкін. Кейбір жағдайларда зиянды өтеғен 
соң, тұлғалар (коп жағдайда бұл кэсіпкерлер) иелігіндеғі кэ- 
сіпорындардың, кұрылыстардың, зиян келтіруді жалғастыруы 
немесе жаңа кауіп төндіруі мүмкін басқа да өндірістік қызме- 
тін эрі карай жалғастырады. М ұндай жағдайларда сот жаупкер- 
ге зиян келтірумен қатар, тиісті қызметін тоқтату міндетін 
жүктейді.

Кейбір жагдайларда сот тұлға токтатуын сұрап отырған 
қызметтің элеуметтік маңыздылыған сүйеніп оның талап- 
арызын қабыл алмауы мүмкін. Егер субъектінің қызметінде 
заң бұзуш ылық анықталса, мұндай қабыл алмау негізсіз бола- 
ды. Сот заң бұзу арқылы жүзеге асырылатын әрекеттерге тыйым 
салу керек.

Талап-арызы кабылданбаған еубъект кейіннен оған келті- 
рілген зиянды өтеуді талап ету құқығынан айырылмайды. 
Азаматтық құқықтағы зиян материалдық немесе материалдық 
емес игілікті (адамның өмірін, денсаулығын) төмендету (жою) 
арқылы бағаланады1.

Кейбір жағдайларда мүліктік емес игіліктің кемітілуі тікелей 
құқық бұзушы мен жәбірленушінің арасындағы зиян келгіруден 
туындайтын міндеттемелік құқықтық қатынасқа себептеседі, 
яғни мүліктік емес игіліктің кемітілуі тікелей қарыз берушінің 
жеке басымен байланысты (мысалы, ар-намысына гіл тигізу 
жағдайлары). Азамат қайтыс болған жағдайда оның өмірі сияқты 
жеке мүліктік емес игілігі жойылғанына қарамастан, деликтілік 
міндеттеме өзге тұлғаның шығындарына немесе асыраушы- 
сынан айырылғанына қатысты туындайды.

1 Советское гражданское право: Учебник. Т.2.— М.: Юрид. Лит., 1980.— С. 349.



Осы мүмкіндікті пайдаланып зиян ұғы мыны н өз аныкта- 
мамызды ұсынғымыз келіп отыр. Зиян —  бұл материалдык 
немесе материалды к емес игіліктердің кемітілуін білдіретін, 
белгілі бір тұлгаларға сол салдарды белгілі бір көлемде жэне 
заңда карастырылған әдістермен өтеуді талап еті құқығын 
беретін құқық бұзуш ы лы қты ң кері нәтижесі (азаматтық құқық- 
та -— құқық бұзуш ы лы қты ң элементі). Бұл аны қтама тұлға- 
лардың мүліктік немесе мүліктік емес салаларындағы  өзге- 
лердің заңсыз эрекеттерінен болған келеңсіз өзгерістерге орай 
заңнамалық эрекетті сипаттайды.

Азаматтық құқы қта зиян мүліктік жэне мүліктік емес болып 
бөлінеді. Ө телуге тиіс (мүліктік) зиян мүліктің (қозғалатын 
немесе қозғалмайтын, жеке анықталған немесе тектік белгі- 
лермен анықталған) бүлінуін, жойылуын, нақты нұксан (ҚР АК 9 
б. 4 т.) деп атауга болатын шығындарды білдіреді.

Сонымен бірге, зиянны ң құрамына жэбірленушінің дағдылы 
айналым жағдайында алуы на болатын, бірақ алы нбай калған 
табыстары (айырылып қалған пайда) жатады. айырылып қалған 
пайда деп тек алдын ала жоспарланған табысты ғана емес, 
зақымдалған төлден өнім мен төл түрінде алы нуы  мүмкін 
болған табиғи өсімді де айтады.

Көптеген жағдайларда нақты нұқсан тікелей «бастапқы» 
зиян бола тұра анық байқалады. Бірақ ол «кейінгі» жанама зиян 
түрінде болуы м үм кін1.

Зиян адамның өмірі, денсаулығы, ар-намысы, іскерлік беделі, 
жеке оміріне кол сұқпауш ылык, жекежәне отбасы лы к құпия 
сияқты игіліктерге қатысты пайда болатын жеке мүліктік емес 
кұқықтарды бұзатын заңсыз эрекеттердің, сондай-ақ атына, 
озінің бейнесіне, басқа да материалдық емес игіліктеріне қү- 
кықтарды бұзудың нэтижесі болуы мүмкін.

Денсаулығын бұзу, өмірінен айыру арқылы келтірілген зиян 
жалақысынан, заңды тұлға құру немесе кұрмауарқылы жүзеге 
асрылатын жеке кэсіпкерліктен түсетін табыстан айырылудан 
болған мүліктік зиян ретінде қабылданады. Бұл жағдайда 
мүліктік емес зиянны ң құрамына емделу ш ығындары, басқаның

1 Ащеулов А.Т. Жайлин Г.А. Гражданско-правовая ответственность за вред, причи- 
ненный преступлением против личноети.—  Алматы: ИПЦ КазГЮУ, 2000.—  С. 39.



күтуі, құнарландырылған тамақтану, протездеу, көлік құрал- 
дарын сатып алу, жерлеу жэне т.б. шығындары кіреді.

Осылайша, белгілі бір мөлшерде денсаулықты бұзудан кел- 
тірілген зиян нақты мүліктік зиян болып табылады, бірақ ол 
алынбаган пайда түрінде болуы мүмкін.

М үліктік емес зиян деп кастандық объектісіне қарамастан 
мүліктік емес зиянды айтады. Яғни, моральдық зиян жеке жэне 
заңды тұлғалардың мүлкіне де, субъектілердің жеке мүліктік 
емес игіліктері мен құқықтарына да қастандық жасаудың нэ- 
тижесі болуы мүмкін.

Себепті байланыс —  бұл азаматтық құқы қ бұзушылықтың 
бір элементі болып табылады. Деликтілік құқық нормаларын 
қолданатын субъектілер соған сүйеніп орын алған зиянның 
заңсыз салдары тұлға жауапкершілікке тартылуы мүмкін 
әрекеттердің нэтижесі деп құкықтық жэне нақты тұрғыдан 
қорытынды шығарады.

Себепті байланыст объективті категория болып табылады. 
Алайда оның белгілі бір материалдық бейнесі жоқ, сондықтан 
да оның бар болуы жэне сипаты деликтілік жэне соған байла- 
нысты пайда болатын процессуалдық құқықтық қатынас- 
тардың субъективті кабылдануы арқылы белгіленеді. Әрине, 
деликтінің, оған қоса накты болмыстың кез-келген оқиғасының 
басқа жақтары да белгілі бір мөлшерді субъективті багаланады, 
бірақ себепті байланыстың бағалануын субъективизациялау 
мүмкіндігінің дэрежесі едэуір жоғары. Бұл оның ерекшелік- 
терінен туындайды.

Біздің пікірімізше, себепті байланысты екі ұшты мағынасы 
бар. Біріншіден, ол жауапкершілікті белгілі бір адамға жүктеу 
мүмкіндіктері туралы қорытынды ш ығаруға көмектеседі. 
Екінші жағынан, себепті-салдарды байланыс зиян келтірудің 
шектерін айыруға мүмкіндік беретін объективті критерий бо- 
лып табылады1.

Қойылған мақсаттардың екіншісін шешу кезінде себепті 
байланысты ескеру кезінде заңсыз әрекет пен орын алған нэти- 
женің зерттеліп жатқан себепті-салдарды байланыстарының 
субъектіге жауапкершілік жүктеуге жеткілікті шынайылык

1 Ащеулов А.Т., Жайлин Г.А. Указ. раб.—  С. 105.



дәрежесін қандай шектерге дейін мойындау қажеттігі туралы 
мәселе туындайды.

Өкініш ке орай, біздін соттарымыздың тэжірибесі мен соң- 
гы жылдардагы еңбектерде аталган мэселеге үңіліп назар ауда- 
рылганы байқалмайды.

Қазіргі жагдайларда себепті-салдарды байланыстың екі 
теориясын қолдану негізді болып табылады. Олардың біреуі 
«қажетті талап» немесе «эквивалентті себепті-салдарлы байла- 
ныс» теориясы (сопсіһіоп зіпе ^иа поп) деп аталады. Бүл себепті- 
салдарлы байланысты белгілеу туралы  ереженің бастапқы 
формуласына сэйкес, себеп болмаса, нэтижесі де болмау керек.

Эквивалентті себепті-салдарлы байланыстың авторлары 
Томас Гобс, сондай-ақ Бури' болып табылады. Кеңес зама- 
нындағы авторлар эрдайым аталған теория мен соған ұқсас 
кеңестік азаматтық құкықтағы  теорияны ң арасында түбегейлі 
айырмаш ылықтын бар екендігін бас айтқанымен, теориялардың 
соңғысы қажетті себепті-салдарлы байланыс теориясы деп 
аталған. Бүгінгі, біз идеологиялық әбзелш іліктен құтылған 
жағдайда эквиваленттік себепгі-салдарлы байланыс теориясы- 
ның сенімдірек жэне тиімдірек екендігі анық.

Ж оғарыда аталған теорияда айтылған себепті-салдарлы 
байланысты көрнекі түрде көрсететін сот тэжірибесінен бір 
мысал келтірейік. Бұрын сотталған Е. 1996 жы лды ң 7 наурыз 
күні Балкаш қаласындағы Ленин кошесінде орналасқан «Юби- 
лейный» мейрамханасының жанынан отіп бара жатқан. Оған 
қарсы белгісіз біреу келе жатты. Олар қатарласқан кезде Е. 
төбелеске арандату үшін ешқандай себепсіз бұзакы лық пиғыл- 
мен С.-ны итеріп жібереді.

Төбелес кезінде Е. қалтасынан ш аппа пыш ағын шығарып 
алып, С.-ның іш куысына соғады. Соттың сот-медициналық 
сараптама актісінің негізінде жасаған қорытындысына сәйкес, 
жэбірленушінің алған 12-ші қабырғасының аймағындағы түй- 
релген-тілінген жарақаттары ауыр жарақаттарға жатады жэне 
өліммен тікелей себепті-салдарлы байланысы бар2.

1 Тархов В.А. Ответсгвенность по советскому фажданскому праву.—  Саратов: 
Изд-во Саратовского ун-та, 1973.—  С. 103.

2 Ащеулов А.Т., Жайлин Г.А. Указ. раб.—  С. 107.



Бірак барлык жағдайларда себепті-салдарлы байланыс осы- 
лай оңай анықтала бермейді. Сол себептен оның тағы бір 
теориясын, «барабар» себепті-салдарлы байланыс теориясын 
пайдалану ұсынылады. Оған сәйкес зиян үшін жауапкершілік 
құкық бұзушылык шын мэнінде келтірілген зиянның болу 
мүмкіндігінен едәуір асып кеткен жағдайда жүктелу керек.

Егер құқық бұзушының эрекеттері зиянның туындауы 
үшін карапайым жағдайлар тұрғысынан мағынасыз болса, 
жэне өзгеше жэне жат әрекеттердің нәтижесінде зиянның пайда 
болуына себеп болса, жауапкершілік жүктелмейді1.

Азаматтық құқық бұзуш ылық құрамының соңғы элементі
-  кінэ. Қылмыстық құқық теориясындағы сияқты, азаматтық 

құкык теориясында ол көбінесе субъектінің өзінің заңсыз әре- 
кеті мен оның заңсыз нәтижесіне психикалық көзқарасы ре- 
тінде қарастырылған.

Бүгінгі таңда кінэ туралы ұғымның түсінігі өзгерді. Бұл 
орайда объективті пікір қолданылады. Азаматтық кодекстің 
359 бабына сэйкес, құқы қ бұзушының міндеттеменің бұзы- 
луына жол бермеу үшін өзіне байланысты шараларды қабыл- 
дамауы кінэ деп аталады. Деликтілік міндеттемелерге қатысты 
кінэнің бұл түсіндірмесі онша толық емес сияқты.

Сонымен қатар біз деликтілік азаматтык-құкықтық жауап- 
кершілікті қолдану үшін кінэнің дэстүрлі түсіндірмесін ескер- 
меуге болмайды деп есептейміз. Алайда, тұлғаның езінің 
заңсыз әрекетіне жэне оның пиғыл немесе абайсыздық түріндегі 
нэтижесіне психикалық көзқарасының, егер екі тарап та кінэлі 
болса, жауапкершіліктің молшеріне эсер етпейтіндігін ұмыт- 
пау керек2.

Азаматтық-құқыктық жауапкершілікті жүктеу кезінде жэ- 
бірленуші тараптың жауапкершілігі ескеріледі. Жэбірлену- 
шінің пиғылының салдарынан туындаған зиян өтелмейді.

Егер зиянның пайда болуына немесе артуына жэбірлену- 
ш інің озінің орескел абайсыздығы себеп болса, онда жэбір-

1 Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте.— М.: Юрид. Лит., 
1991,— С. 43.

2 Гражданское право Республики Казахстан — толкование и комментирова- 
ние.— Общая часть. В. 2.— Алматы: Баспа, 1997. — С. 95.



ленуш і мен зиян келтіруш інің кінәлілік дәрежесіне қарай 
өтеудің мөлшері азайтылуы мүмкін.

Жәбірленуші өрескел абайсыздык жасап, зиян келтіруш інің 
кінэсі болмаған жағдайда, оның жауапкерш ілігі кінэсіне қара- 
мастан туындаған кезде, егер заң актілерінде өзгеше көздел- 
месе, өтеу мөлшері азайты луға тиіс немесе зиянды өтеуден бас 
тартылуы мүмкін. Азаматтың өмірі мен денсаулығына зиян 
келтірілген жағдайда зиянды өтеуден толык бас тартуға жол 
берілмейді.

Ж эбірленушінің кінэсі жэбірленуш інің денсаулығына ҚР 
АК 937 бабында көрсетілген қосымша ш ыгындар келтірілген 
жағдайда ескерілмейді. Зиянды азаматтың қайтьтс болуының 
себебінен еңбекақысынан айырылған түлғаларға отеу, сондай- 
ақ оны жерлеу шығындарын өтеу кезінде жэбірленуш інің кінэ- 
сінің бар болуы маңызды смес.

Зиян келтіруш інің кінэсін (оның бір түрін) ескерудің тағы 
бір жагдайын корсетейік (кінәсі зиян келтіруш інің мүліктік 
жағдайын ескерумен қатар есепке алынады). ҚР АК 935 б. 5 т. 
сәйкес, қасақана жасалған әрекеттермен зиян келтірілген рет- 
терді қоспағанда, сот азаматтың мүліктік жағдайын ескере 
отырып, ол келтірілген зиянды отеу мөлшерін азайта алады.

Біз азаматтық қүкы қ бүзуш ылықтың қүрамының зиян кел- 
тіру үшін жауапкерш іліктің жалпы талаптарын білдіретін төрт 
элементін де қарастырдық. Ж алпы негіздермен (талаптармен) 
катар жауапкерш іліктің арнайы негіздері (талаптары) да бар. 
Олар азаматтық қүқық бүзуш ылықтың қысқартылған қүрамын 
күрайды. Әрекеттегі заңнамаға сэйкес, бірқатар жағдайларда 
кінәсіз жауапкершілік қолданылады. Ол төменде қарасты- 
рылатын болады.

Азаматтық қүқық бұзуш ылықтың құрамы тек үш элемент- 
тен: заңға қайшы эрекеттерден, зияннан жэне әрекеттер мен орын 
алған зиянның арасындағы себепті-салдарлы байланыстан ғана 
құралатынын айта кету керек. А заматты қ кұқы қ теориясында 
кінэсіз келтірілген зиянды өтеу міндетін жүктеу тұлғаға аза- 
маттық-құқықтық жауапкерш ілік шараларын қолдану ретінде 
қабылдануы мүмкін емес деген пікірлер бар. Біздің ойымызша, 
бұл не дегенмен де жауапкерш ілік болып табылады.



Басқа тұлғалардың әрекеттерінен келтірілген зиянды өтеу 
міндетін жүктеу шартты түрде жауапкершілік ретінде қарас- 
тырылады. Бұл жәбірленуші тараптың мүдделеріне сүйеніп 
белгіленетін зиянды өтеу туралы мәселені шешудің мэжбүрлі 
тэсілі. Мысал ретінде, мемлекеттің сот, прокуратура, тергеу 
жэне жауап алу органдарының кінәсіз эрекеттері үшін жауапты 
болу, олар ҚР АК 923 б. аталған әрекеттерді жасау арқылы зиян 
келтіру жағдайларын келтіруге болады.

Сонымен, деликтілік құқы қ шеңберінде зиянды өтеу бойын- 
ша міндеттеменің элі ақырғы рет рәсімделмеген ерекше 
түрінің пайда болғанын айта кету керек. Бүл міндеттемелерді 
заңды эрекеттер аркылы келтірілген зиянды өтеу бойынша 
міндеттемелер деп атауға болады. Атап айтқанда, аса қажетті, 
мэжбүрлеу, азаматты түтқындау жэне т.б. жағдайларда келті- 
рілген зиянды өтеу аспектілерін келтіруге болады. Яғни, 
әрекеттердің заңсыздығы эрдайым зиянды өтеу бойынша мін- 
деттемені жүктеу үшін қажетті міндетті талап болып табыл- 
майды. Зиянды аталган жағдайларға үқсас жагдайларда өтеу 
міндеті зиян келтірілген тұлғалардын назар аударуға лайықты 
мүдделерін қамтамасыз ету максатында жүктеледі.

Әрине, субъектілер кажетті қорғану жағдайында келтіріл- 
ген зиянды өтеуден босатылады (ҚР АК 919 б.). Қажетгі қорғану 
жағдайларында қорғануш ының заңды әрекеттері орын алады. 
Сонымен катар зиян келтірілетін субъектінің өзінің заңды 
әрекеттері де болады. Өзіміз байқағандай, зиянды өтеу (оны 
қабыл алмау) туралы мәселе құқықтық катынастарға қатысу- 
шылардың мүдделерінің тепе-теңдігіне сүйеніп шешіледі.

Сонымен қатар қажетті қорғануға құқықты қамтамасыз 
етудің элеуметтік маңызы ескеріледі. Қазакстан Республикасы 
Ж оғарғы Сотының 2007 жылдың 11 мамырындағы «Қажетті 
қорғану туралы заңнаманың қолданылуы туралы » № 2 Нор- 
мативтік Қаулысының 1 гармағында қажетті қорғану тұлға- 
ның жеке мүліктік жэне мүліктік емес құқықтарын жүзеге 
асырудың маңызды аспектілерінің бірі ретінде корсетілген'.

Заңға сәйкес, қашумен құты лу немесе шабуылдан құты- 
лудың өзге тэсілдерін пайдалану мүмкіндіктерінің болған-

1 Казақстан Республикасы Жоғарғы Сотының бюллетені, № 6, 2007.



болмағанына қарамастан азаматтардың қоғамға қажетті қастан- 
дықтардан қастандық жасауш ыға зиян келтіру арқыы қорғану 
бойынша белсенді шараларды қолдануға кұқығы  бар. Бұл 
жағдайда олар жэбірленуш іғе оның шабуылына тойтарыс беру 
кезінде келтірілғен зиян үш ін жауап бермейді.

Аса кажетті жағдайда мәселе басқаша шешіледі. Аса қа- 
жетті жағдайда азамат оған немесе озғе адамдардың оміріне, 
денсаулығына, күқықтары  мен заңды мүдделеріне, қоғамның 
немесе мемлекеттің мүдделеріне тікелей тоніп түрған қауіпті 
жою үшін кейінғе қалдырылмайтын әрекеттерді жасау арқылы 
іс-кимыл жасайды. О ның үстіне, т ө н і і і  түрған кауіп басқа жол- 
мен жойылуы мүмкін емес. Аса қажетті жағдайда да оның шек- 
терінен аспау керек.

КР АК 920 бабы нормаларының мағынасы бойынш а, аса 
қажетті жағдайда, яғни зиян келтіруш інің өзіне немесе басқа 
түлғаларға катер туғызатын қауіпті жою үшін келтірілғен 
зиян, еғер бүл қауіпті осы жағдайларда өзғе құралдармен жою 
мүмкін болмаса, оны зиян келтірғен тұлға өтеуғе тиіс.

А лайда сот бұл жағдайда да осы құқыктық қатынастар 
субъектілерінің назар аударуға лайықты мүдделерін ескеру ке- 
рек. М ысалы, зиян аз мөлшерден келтірілғен, ал меншік иесінің 
тарапынан мүлікті сақтауда қателіктер жасалған болса. Өзіміз 
айтқандай, тұлға үш інш і тұлғаларды ң жэне тіпті қоғамның 
немесе бүкіл мемлекеттің мүддесінде эрекет ете алады. Сон- 
дықтан, аса қажетті жағдайларда жасалған эрекеттермен зиян 
келтірілген жагдайларды ескере отырып, сот оны өтеу міндетін 
зиян келтіруші кімнің мүддесінде эрекет еткен болса, сол үшін- 
ші тұлғага жүктеуі мүмкін.

Кейбір жағдайларда тағы да тұлғаларды ң мүдделерін ескере 
отырып, зиян келтірген тұлғаға жэне үш інш і түлғаға зиянды 
үлестік тэртіппен отеу міндеті жүктеледі. Олар сот арқылы кел- 
тірілген зиянды толықтай немесе іш інара отеуден босатылуы 
мүмкін.



§ 3. Кейбір зиян келтіру жағдайлары үшін жауапкершілік

Кейбір зиян келтіру жағдайлары үшін жауапкершілікті қа- 
растырған кезде біз субъектілік кұрамы өзгеше (мысалы, бір 
адамдардың басқа адамдардың әрекеттері үшін жауапкерш ілік 
қарастырылса) болып туындайтын, тікелей заңмен көзделген 
негіздер бойынша, кінэсі жоқ болған және басқа да ерекшелік- 
термен пайда болатын міндеттемелер туралы сөз козғаймыз.

М ұндай жауапкершілік жағдайларының бір түрі қызметкерд- 
ің еңбек (лауазымды, қызметтік) міндеттерін орындау кезінде 
келтірген зиянын өтеу бойынша міндеттеме болып табылады.

Зиянды өтеу жүктелуі мүмкін субъектілер болып азаматтар- 
мен еңбектік құкықтык қатынастарға (басым жагдайларда) кіруі 
мүмкін кез-келген тұлгалар табылады. Олар барлық мүмкін 
ұйымдастыру-құқықтык нысандағы кез-келген меншік түріне 
негізделген заңды тұлғалар болып табылады. Сонымен қатар 
олар заңды тұлға кұрмаған, белгілі бір азаматтармен еңбек 
шарттарын жасасқан жеке кәсіпкерлер болуы мүмкін.

Зиян еңбек ш артының талаптарымен немесе заң актілерімен 
жұмыс уақыты ретінде анықталган кез-келген уақытта келті- 
ріледі. Ол үстеме жұмыс жасау кезінде, демалыс жэне жұмыс 
күндерде жұмыс істеу кезінде келтірілуі мүмкін. Бұл жағдайда 
ең бастысы, зиян еңбек (кызметтік, лауазымдық) міндеттерді 
орындау шеңберіндегі эрекеттермен немесе жұмыс берушінің бір 
реттік тапсырмаларына (тапсырыстарына) сүйеніп келтірілген 
болу керек. Егер жұмысш ылар кэсіпорын ішінде демалыс 
уақытында спиртті ішімдіктерді ішіп, төбелес шығарған жэне 
өз әрекеттерімен біреуге зиян келтірген болса, жұмыс беруші 
олар үшін зиянды өтеуге міндетті емес.

Ж аңа азаматтық заңнамада аталған тұлғаларға зиян келтіру 
бойынша міндеттің жүктелу мүмкіндіктері едәуір кеңейтілген. 
Арада жасалган азаматтық-құқықтык шарттардың негізінде 
белгілі бір тұлғалардың қызметін бақылауға тиіс болған, сондай- 
ақ жұмыс жүргізуге тапсырма берген заңды тұлғалар немесе 
азаматтар, егер олар зиян келтірген әрекеттерін тапсырма 
шеңберінде жасаған немесе зиянның келтірілуіне тапсырыс 
берушінің тарапынан бақылаудың жүргізбегендігі себеп болса,



олармен шарт жасаекан тұлғалардың (мердігерлердің) зиян кел- 
тіргені үшін жауапты болады.

Ш аруаш ылык серіктестіктер, акционерлік қоғамдар жэне 
өндірістік кооперативтер өздерінің катысушылары (мүшелері) 
серіктестіктің, акционерлік когамның немесе кооперативтің 
кэсіпкерлік, өндірістік немесе озге де қызметін жүзеге асыруы 
кезінде соңғылары келтірген зиянды өтейді.

АК-ң мемлекеттік органдардын заң актілеріне сай келмейтін 
актілерді ш ығарғаны үшін жауапкерш ілікті қарастыратын 
нормасы жаңа болып табылады. Қазақстан Республикасы Пре- 
зидентінің заңдарына, жарлықтарына, Қазақстан Республика- 
сы Парламентінің қаулыларына сэйкес келмейтін актілерді 
жергілікті мемлекеттік басқару органдары, жоғарғы атқару 
органдары, лауазымды түлғалар жариялауы мүмкін. Олар 
жеке-регламенттеуші мағынаға, немесе нормативтік сипатқа ие 
болады.

Актілерді жариялаудың нәтижесінде азаматтар мен заңды 
түлғалардың эртүрлі қүкыктарына (меншік қүқықтарына, басқа 
да затты қ қүқыктарына, кәсіпкерлікпен айналысу қүқығы на 
жэне т.б.) қысым жасалуы мүмкін. Аталған актілерді жариялау- 
дың нэтижесінде келтірілген зиян сотты ң шешіміне сәйкес 
отелуге тиіс. Бүл жағдайда актіні жариялаган органдардың жэне 
лауазымды түлғаларды ң кінәсінің болуы міндетті емес. Зиян 
мемлекеттік қазынаның есебінен өтеледі.

Зиян актілердің —  жергілікті немесе жоғарғы атқару — 
органдарымен немесе лауазымды түлғалармен жарияланғанына 
қарай республикалы қ немесе жергілікті қазына есебінен өтеледі. 
Әрбір жеке жағдайда казынаның өкілдері қаржы органдары 
немесе басқа органдар жэне арнайы тапсырма бойынш а азаматтар 
болады.

Олардың органдарының жэне лауазымды түлғалары ның кез 
келген заңсыз әрекеттері жэне зиян келтіруі үшін дербес жауап- 
керш ілік жергілікті өзін-өзі басқару органдарына жүктеледі. 
Оларды жауапкерш ілікке тарту кезінде жергілікті өзін-өзі басқару 
органдары оздерінің қарамағындағы қаражаттармен жауап бе- 
реді. Ж ергілікті өзін-езі басқару органдарының жауапкершілігі 
туралы мәселені қарастырған кезде олардың Қазақстанда енді



ғана құрылатыны туралы ұмытпау керек. Оларды ұйымдасты- 
ру және кызмет жасау тэртібі элі қабылданған жоқ1.

Зиянды заң актілеріне сәйкес келмейтін актілерді жариялау 
арқылы ғана емес, мемлекеттік өзін-өзі басқару саласындагы 
мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларының эрекеттері 
арқылы да келтіруге болады. Бұл жағдайда зиян жалпы ережелер 
бойынша, яғни зиян келтірушінін кінәсі бар болған жағдайда 
өтелу керек.

М ысалы, саудагердің тауарларын алып қоюдың заңсыз екен- 
дігі біле тұра. салық органының өкілі оларды алып койып, 
кейіннен тауардың бұзылуына жол берді делік. Зиян мемлекеттік 
басқару органдарының билігіндегі каражаттардың есебінен өте- 
лу керек. Қаражат жетіспеген жағдайда зиян М емлекеттік қазына 
есебінен субсидиарлык тэртіппен өтеледі.

Ж ауапкерш іліктің арнайы негіздерінің бірі жауап алу, ал- 
дын-ала тергеу, прокуратура және сот органдарының заңсыз 
эрекеттерімен зиян келтіру болып табылады. Аталған орган- 
дардың әрекеттерімен ҚР АК 923 б. 1 т. аталған әрекеттердің 
ж асалуының нәтижесінде келтірілген зиянды жауап алу, алдын 
ал тергеу, прокуратура жэне сот органдарының лауазымды 
тұлғаларының келтірілген зияндағы кінәсіне карамастан мем- 
лекет өтейді.

Яғни, бұл арада сот, тергеу органдарының қателігі туралы 
айтылып отыр. Ж асалып жаткан проңессуалдық әрекеттердің 
ресми заңдылығына карамастан, нәтижесінде қылмыстық-реп- 
рессивтік немесе процессуалдык шаралар заңсыз колданылуы 
мүмкін. Оған қоса басқа да заңсыз әрекеттер орын алады.

Атап айтканда, субъект заңсыз сотталуы, қылмыстық жауап- 
кершілікке заңсыз тартылуы, оган алдын алу шарасы ретінде 
қамауға алу, үй ішінде тұтқында ұстау, елден тыс жерге шықпау 
туралы қолхат алу шаралары қолданылуы мүмкін. Азаматқа 
тұткындау немесе түзету жұмыстары түрінде экімшілік жаза 
заңсыз қолданылуы, ол психиатриялык стационарға немесе 
басқа емдеу мекемесіне заңсыз жатқызылуы мүмкін.

1 Қазакстан Республикасынын Азаматтык кодексі (Ерекше бөлім). Түсіндірме. 
Жауапты ред. М.К.Сулейменов, Ю.Г.Басин. Алматы: «Жеті жаргы». 2000 — 
569 б.



Егер азаматка немесе заңды тұлғаға зиян сотты ң, прокура- 
тура, алдын ала тергеу жэне жауап алу органдарының заң 
актілеріне сәйкес келмейтін актілерді ж ариялауының нэтиже- 
сінде келтірілсе, онда келтірілген зиян, егер ҚР АК 923 б. 1 т. 
сәйкес өтелуге жатпаса, ҚР АК 922 б. 1 т. бойынша өтеледі.

Агалған органдар заңсыздығы анық баска да эрекеттерді жа- 
сауы мумкін. М ұндай жағдайларда жауапкерш ілік туралы  мэ- 
селе ҚР АК 923 б. 1 т. бойынша смес, 923 б. 3 т. жэне 922 б. 3 т. 
сәйкес шешіледі.

Атап айтканда, Қазақстан Республикасы Ж огарғы Соты Пле- 
нумы ны ң 1999 жы лды ң 9 шілдесіндегі «Қ ылмыстық процесті 
жүргізетін органдардың заңсыз әрекеттерінен келтірілген зиян- 
ды өтеу жоніндегі заң актілерін қолдану туралы» қаулысының 
2 т. заңсыз әрекеттерге мыналардың жататындығы көзделген: 
кылмысты бағалау кезінде кы лмыстық заңнама нормаларын 
дүрыс қолданбау; қылмыс жасаган деген күдікпен ұсталған 
адамды немесе жазалау шарасы ретінде омірі мен денсаулығы 
үшін қауіпті жағдайларда тұтқы ндау шарасы қолданылған 
адамды асырау; қамауға алынбаған адамды сотты ң шешімі 
жок болса да, сот-психиатриялык немесе сот-медициналық 
сараптаманы өндіру үшін мэжбүрлсгі мсдиңиналық мекемеге 
орналастыру; зорлық-зомбылықты, қатігез немесе адамның 
қадір-қасиетін кемсітетін эрекеттерді колдану; процессуалдық 
эрекеттерді оған қатысушы адамдардың омірі мен денсаулығына 
қауіп төндіретін жағдайларда өткізу; қы лмы сгы қ процеске 
қатысатын адамның қадір-қасиетін кемсітетін шешім қабылдау 
жэне эрекет жасау; ҚПК қарастырылған мақсаттар үш ін адам- 
ның жеке омірі туралы мэліметтерді, ол адам құпия сақтау 
қажет деп есептеген жеке сипаттағы басқа да мәліметтерді 
пайдалану жэне тарату; заңсыз соттау, медициналық шаралар- 
ды заңсыз пайдалану, тәрбиелік эсер беретін мэжбүрлеу шара- 
ларын заңсыз пайдалану жэне т.б.

Қазақстан Республикасы Ж оғарғы Сотының 2009 жылдың 
28 желтоқсанындағы «Қ ылмыстық жэне қылмыстық іс жүргізу 
заңнамасының адамның жеке бас бостандығын сақтау және 
қадір-қасиетіне қол сүқпау, қинауға, зорлық-зомбылыққа, басқа 
да қатыгез немесе адамның ар-намысын қорлайтын әрекеттер



мен жазалау түрлеріне қарсы мәселелер жөніндегі нормаларын 
қолдану туралы» №7 Нормативтік қаулысының 9 т. мынаны 
көздейді: «Адамды заңсыз ұстау фактісі анықталған жагдайда 
қылмыстық проңесті жүргізуші орган, оны ақгау жэне заңсыз 
эрекеттермен келтірілген зиянды өтеу жөнінде ол шаралар 
қабылдайды. Ұсталған адамға мүліктік зиянды өтеу жэне мо- 
ральдық зиянның зардаптарын жою, оның ішінде ҚІЖ К-нің 44- 
бабының ережелеріне сэйкес одан жазбаша түрде ресми кешірім 
сұрауды талап ету құқығы түсіндіріледі».

М ұндай эрекеттердің жасалуы жауап алу, алдын ала тергеу, 
прокуратура жэне сот органдарының жауапкершілігін тудыру 
керек, бұл органдардың құралдары жеткіліксіз болған жағдайда 
мемлекет жауапгы болады. Аталған органдардың лауазымды 
тұлгалары кылмыстык әрекет жасаған жагдайда жауапкер- 
шілікке олардың өздері тартылуы мүмкін.

Азамат өзіне жалған кінэ таққан жағдайда оған келтірілген 
зиян өтелмейді. Алайда егер іс барысында тергеу жүргізудің 
рұксат етілмеген тэсілдерінің қолданылғаны немесе күдікгінің, 
айыпталуш ының, сотталуш ының өзіне жалған кінэ тағуына 
немесе жалған түсінік беруіне алып келуі мүмкін болған заң 
бұзушылықтар анықталса, азаматқа заңсыз сотталудан немесе 
қылмыстық істі жүргізетін органдардың басқа да заңсыз әре- 
кеттерінен келтірілген зиян өтелуге тиіс.

А заматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру кезінде 
сактандыру жағдайы келген кезденегізгіжауапкерш іліксубъектісі 
болып сактандыруш ы аталады. Алайда егер сақтандыру со- 
масы (тиесілі сақтандыру төлемі) жеткіліксіз болып шықса, он- 
да жауапкершілікке тікелей зиян келтіруш інің өзі тартылуы 
мүмкін.

Азаматтық-құқықтық жауапкерш ілігінін ерікті немесе мін- 
детті сақтандыру тэртібімен сақтандырылғанына не сақтан- 
дырылмағанынан қарамастан, заңды жэне жеке тұлғалар зиянды 
толық өтеу үшін сақтандыру сомасы жеткіліксіз болған жағ- 
дайда сақтандыру сомасы мен нақты зиян мөлшерінің арасын- 
дағы айырмаш ылықты төлейді.

Кэмелетке толмағандардың келтірген зияны үшін жауап- 
кершіліктің ерекшеліктерін қарастырайық. 14 жасқа дейінгі



кәмелетке толмағандар дербес жауапкерш ілік субъектілері 
болып табылмайды. Олар келтірген зиян үш ін, егер зиянның 
олардың кінэсінен келтірілмегені дэлелденбесе, ата-аналары 
(асыраушылары), қамкоршылары жауап береді.

Ата-аналардың, қамқоршылардың кінэсі деп олардың 
бала тәрбиелеу кезіндегі кателіктерін айтады. Оларды заң 
ш ығаруш ылар тек ата-аналардың мінез-күлқына катысты ғана 
қарастырады. Бүл орайда Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сот Пленумының 1993 жылдың 28 маусымындағы «Соттардың 
балалар тәрбиесімен байланысты дауларды шешуде заңнаманы 
қолдануы туралы » №3 қаулысы әрекет етеді. А талған Ж оғарғы 
сот қаулысының 14 тармағында ата-аналардың өз міндеттерін 
орындаудан жалтаруын аныктау критерийлері туралы  айтылған.

М үндай заң бүзуш ылық ретінде баланы адамгерш ілік, 
дене жэне руани тэрбиелеу, оны қоғамдык-пайдалы еңбекке 
үйрету жэне даярлау бойынш а ата-аналық борыш ты жүйелі 
түрде орындамау қарастырылады. Ата-аналар өзінің амораль- 
дық, коғамға карсы мінез-қүлқымен балаларға зиянды  әсер етуі 
мүмкін.

Осы айты лғандар ата-аналардың балаларының зиян келті- 
руіндегі болуы мүмкін кінәсінің ауыр жағдайларына жатады. 
Егер қорганш ылыққа мұктаж  жас бала тиісті тэрбиелеу, емдеу 
мекемесінде, халы қты  элеуметтік қорғау мекемесінде немесе 
заңға орай өзінің қорғаншысы болыгі табылатын осы сияқты 
баска мекемеде болса, егер зиян өзінің кінәсінен болмағанын 
дэлелдемесе, жас бала келтірген зиянды сол мекеме өтеуге 
міндетті.

Аталған субъектілерден баска жас баланың эрекеттері үшін 
жас баланы асырауға емес, оны қадағалауға тиіс мекемелер 
(тэрбиелеу, емдеу немесе тағы басқалар) жауапты болуы мүм- 
кін. Яғни, жасы кэмелетке толмаған жас бала күндізгі уақытта 
оқуға, емделуге, реабилитацияға жэне т.б. келіп, содан кейін 
үйіне оралады. Мекемелер жас баланың олар (мекемелер) 
қадағалауға тиіс уақытта жасаған әрекеттері үш ін жауап береді. 
Егер олар знян олардың қадағалауды жүзеге асырудағы кінэ- 
сінен болмағанын дэлелдемесе, онда жас бала келтірген зиян 
үшін жауапкерш іліктен босатылады.



Заңсыз әрекеттермен зиян келтіргені үшін жауапты барлық 
түлғалардың міндеті ол өтелгеннен кейін жас бала кәмелетке 
толғанша немесе ол зиянды өтеу үшін жеткілікті мүлікті алғанға 
дейін тоқтатылмайды.

Егер ата-аналары (асырап алушылары), корғаншылары кай- 
тыс болса, балаларға арналған емдеу, тэрбиелеу, оқу жэне сол 
сияқты басқа дамекемелер таратылса, міндеттеме оздігінен 
тоқтатылады. Сонымен қатар, егер жас баланың эрекеттері 
үшін жауапты азаматтардың төлеу мүмкіндігі болмаса (жәбірле- 
нуш інің өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу- 
үшін жеткілікті каражаты болмаса), олар сот арқылы өтеу 
ақысын төлеуден босатылуы мүмкін.

Бүл жағдай, егер эрекетке қабілетті болып қалған зиян 
келтіруиіінің билігінде зиянды өтеу үшін жегкілікті каражаты 
болса, орын алуы мүмкін. Сот жәбірленуші мен зиян келтіру- 
ш інің мүліктік жағдайын, сондай-ақ басқа жағдайларды да ескере 
отырып, зиянды зиян келтірушінің есебінен толықтай немесе 
ішінара өтеуі туралы шешім қабылдауға қүқылы. Сәйкесінше, 
көрсетілген тұлғалар да зиянды өтеуден толык немесе ішінара 
босатылады.

Он төрт жастан он сегіз жасқа дейінгі кәмелетке толмаған- 
дар өздері келтірген зиян үшін жалпы негіздер бойынша жауап 
береді.

Он төрт жастан он сегіз жасқа дейінгі кәмелетке толмаған- 
дардың зиянды өтеу үшін жеткілікті мүлкі немесе өзге кіріс 
көздері болмаған жағдайда, егер олар зиянның өз кінэсінен 
болмағанын дәлелдемесе, зиянды толық немесе оның жетпей 
түрған бөлігін ата-аналары (асырап алушылары) немесе кам- 
қоршылары өтеуге тиіс. Яғни, бұл арада аталған түлғалардың 
кінэлі субсидиарлы жауапкершілігі пайда болады, ал кінәлілік 
критерийлері жас баланың зиян келтіргені үш ін жауапкер- 
ш ілігін анықтау кезіндегідей болады.

Егер он төрт жастан он сегіз жасқа дейінгі қамқоршылыкка 
мүктаж кәмелетке толмаган адам тиісті тэрбиелеу, емдеу 
мекемесінде, халықты элеуметтік қорғау мекемесінде немесе 
заңға орай оның қамқоршысы болып табылатын сол сияқты 
басқа да мекемеде болса, зиян өздерінің кінэсінен болмағанын



дәлелдемесе, зиянды болык немесе оның жетіспей тұрған бө- 
лігін сол мекемелер өтеуге міндетті.

Ата-аналардың (асырап алуш ылардың), қамкоршының жэне 
тиісті мекеменің зиянды өтеу жөніндегі міндеті зиян келтіру- 
ш інің кәмелетке толуы бойынша немесе онда кэмелетке тол- 
ғанға дейін зиянды етеуге жеткілікті мүлік (мысалы, мүра алса) 
немесе кіріс көздері пайда болса не ол кәмелетке толғанға дейін 
эрекет кабілеттілігіне ие болса тоқтатылады.

Ж оғарыда аталған түлғаларды ң міндетін тоқтатудың тағы 
бір негізі кэмелетке толмагандардың эрекет қабілеттілігіне 
кэмелетке толғанға дейін (некеге түрғанға дейін) жетуі болып 
табылады. М індетті келтірілген тэсілдермен тоқтату мүмкіндігі 
бүл жауапкерш іліктің жас балалардың жауапкерш ілігінен айыр- 
маш ылығын, оның субсидиарлық сипатын көрсетеді.

Қарастырылған жағдайларда көбінесе олардың жэне бала- 
ларының отбасылык-қүкықтык байланыстары тоқтатылмаған 
ата-аналардың жауапкерш ілігі түспалданған. Ж аңа азаматтық 
заңнама нормасына сэйкес, балалары келтірген зиян үшін жауап- 
кершілік ата-аналык күкығынан айырылған ата-аналарға да 
ж үктелуі мүмкін (ҚР АК 927 б.). М үндай адамдарға жауапкер- 
ш ілік жүктеу үшін екі талап сақталу керек: 1) ата-аналык күқық- 
тар айырылған кезден бастап 3 жылдан астам уақыттың өтуі; 2) 
баланың зиян келтіруге алып келген эрекеті ата-аналардың бала 
тәрбиелеу міндеттерін тиісінш е жүзеге асырмауының нэтижесі 
болып табылады.

Соттың шешімімен эрекетке қабілетсіз болып танылған түл- 
ғаларға олар зиян келтірғені үшін жауапкерш ілік жүктелмейді. 
Әрекетке қабілетсіз деп танылған азамат келтірген зиянды, егер 
олар зиян оздерінің кінэсінен болмағанын дэлелдемесе, оның 
қорғаншысы немесе оны қадағалауды жүзеғе асыруға міндетті 
үйы м (психиатриялық мекеме) отейді.

Қорғаншының немесе үйы м ны ң эрекетке қабілетсіз деп та- 
нылған азамат келтірғен зиянды отеу жоніндеғі міндеті оның 
эрекетке қабілеттілігі қалпына келген жағдайда да тоқтатыл- 
майды. Өйткені, кобінесе эрекет қабілеттілігін қалпына келтір- 
ген соң түлға әлеуметтік байланыстарын (табыс табу қабілетін) 
толық колемде қалпы на келтірмейді.
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Кәмелетке толмағандардың зиян келтіру жағдайлары сияқты, 
әрекетке қабілетсіз азаматтар зиян келтірғен жағдайда қорған- 
шы кейіннен келтірген зиянды отеуге қабілетсіз болып қалады 
(материалдық жағдайы нашарлайды). М үндай жағдайда мүдделі 
түлғаның талап-арызы бойынша сот адам өмірі мен денсаулы- 
ғына келтірілген зиянды өтеуді қайтадан әрекетке кабілетті 
болып қалған бүрын әрекетке кабілетсіз болған азаматқа жүк- 
теуге міндетті.

Қоғамда қалыптаскан жағдайды (келтірілген зиянды өтеу 
дең-гейінің төмендігін) ескере отырып, заң шығаруш ылар жэбір- 
ленуші тараптың мүдделерін корғауга бағытталған бір түбе- 
гейлі шараны қарастырды. Яғни, заңнамаға сәйкес, басқа түл- 
ғаның өмірі мен денсаулығына, әрекетке қабілетсіз зиян 
келтіруш інің мүлкіне келтірілген зиянды өтеу мүмкіндігі көз- 
делген (ҚР АК 928 б. 3 т.). Бүл жағдайда жауапкершілік туралы 
толық мағынада айту қиын. Аталған шара, әрине, қорганшы 
қайтыс болған немесе оның мүліктік жағдайы едэуір нашарла- 
ған жағдайда қолданылады.

Әрекетке қабілеттілігі шектеулі деп танылған азаматтың 
спиртті ішімдіктерді немесе есірткі заттарды жөнсіз пайдала- 
нуы салдарынан келтірген зиянды зиян келтірушінің өзі жалпы 
негіздерде өтейді жэне оның эрекеттері үшін жауапкершілік 
басқаға жүктелмейді.

Әрекеттегі заңнамада өз іс-әрекеттерінің мэнін түсіне ал- 
маған азаматтың зиян келтіргені үшін жауапкершілігі жеке 
регламенттелмеген. Бүл арада өз іс-әрекеттерінің мэнін түсіну 
жэне оларды басқару кабілетінен қыска мерзімді (бір реттік) 
айырылу тұспалданады.

Өз іс-эрекеттерінің мэнін түсінуге қабілетсіз тұлға мен 
эрекетке қабілетсіз тұлганың арасындагы құқықтық салдардың 
негізгі айырмаш ылығы, бірінші жағдайда зиян келтіруші мен 
оның әрекеттері үшін жауап беруге тиіс тұлғалардың арасын- 
да құкықтық байланыстың жоқтығы. Сондықтан, жалпы ереже 
бойынша, мұндай адамның әрекеттері үшін жауапкершілікке 
ешкім тартылмайды.

Өз әрекеттерінің мэнін түсіне алмаған немесе оларды басқа- 
руға қабілетсіз күйде зиян келтірген эрекетке қабілетті, сон-



даи-ак он төрт жастан он сегіз жасқа деиінгі кәмелетке толмаған 
азамат олардың келтірген зияны үш ін жауапты болмайды.

Егер жэбірленушінің өміріне немесе денсаулығына зиян 
келтірілсе, сот жәбірленуші мен зиян келтіруш інің мүліктік жағ- 
дайын, сондай-ақ басқа да мэн-жайларды ескере отырып, зиянды 
өтеу жөніндегі міндетті зиян келтіруш іге толық немесе іші- 
нара жүктей алады.

Егер спиртті ішімдіктерді, есірткі заттарды пайдаланып 
немесе өзге эдіспен озін осындай жагдайга келтірсе, зиян 
келтіруші зиянды өтеу бойынш а міндеттен (жауаптылыктан) 
босатылмайды.

Ш ынайы болмысты қабылдау қабілеті қысқа мерзімді емес, 
денсаулығының созылмалы бүзылуы, яғни адамның өз әре- 
кеттерінің мэнін түсіну немесе жүйке ауруының немесе ақыл- 
ойының кемістігі салдарынан оларды басқару мүмкіпдігінің 
жоқтығы орын алуы  мүмкін. А лайда сот аталған азаматтың 
әрекетке қабілетсіздігі туралы  қүкы қты қ корытындысын бүрын 
жасамағандықтан, мұндай түлға зиян келтірген жағдайда өз 
әрекеттерінің мэнін түсіне алмаған күйде зиян келтіру туралы  
нормаларды қолдану керек.

Егер зиян келтірушімен бірге түрып жатқан еңбекке қабілет- 
ті азаматтар, зайыптар, ата-аналар, кәмелетке толған балалар 
зиян келтіруш інің жағдайы туралы  білген, бірақ оны әрекетке 
қабілетсіз ден тану жэне камқорлыққа алу туралы мәселе қойма- 
са, онда сот зиян келтіргені үшін жауаикерш ілікті сол түлға- 
ларға жүктеуі мүмкін.

Жогары қауіптілік көзі келтірген зиян үшін жауапкерш ілік 
мәселелері қарастырылады. АК бүл үғы мға ресми анықтама 
бермеген. Әдебиеттер мен сот тэжірибесінде айналасындағылар 
үш ін жоғары қауіп тудыратын қызмет деп адамдар тарапынан 
толы қ бақылау жүргізу мүмкін емес болғандықтан жүзеге 
асырылуы зиян келтірудің жоғары қауіптілігін тудыратын кыз- 
метті, сондай-ақ заттарды, заттектерді жэне басқа да ондірістік 
жэне касиеттері үқсас баска да мағынасы бар объектілерді 
пайдалану, тасымалдау, сақтау бойынш а қызметті атайды.1

1 Қазақстан Республикасьшың Азаматтык кодексі (Ерекше бөлім). Түсіндірме. 
Жауапты ред. М.К.Сулейменов, Ю.Г.Басин.—  Алматы: «Жеті жарғы». 2000.—  
575 б.



ҚР АК 931 бабында қызметі айналадағылар үшін жоғары 
қауіптілікпен байланыеты заңды түлғалар мен азаматтар туралы 
айтылған. Яғни, эрбір жеке жағдайда берілғен заңнамалык 
сілтемеғе жэне жоғары кауіптілік көзінің берілғен анықтама- 
сына сүйеніп, соттар белгілі бір қызметтің кауіптілігі жоғары 
қызметке жататындығы не жатпайтындығы анықталады.

931 бапта тікелей көрсетілгендіктен, кызметі жоғары қауіп- 
тілікпен үштасатын субъектілер деп келік үйымдарын, өнеркә- 
сіптік кэсіпорындарды, қүрылыстарды (қүрылыс үйымдарын), 
көлік қүралдарының иелерін жэне т.б. атайды.

Олардың жауапкершілігі кінәсіздік сипатына ие. Жоғары 
қауіптілік көздерінің аталған жэне басқа да сол сияқты иеленуші
—  субъектілер, егер зиянның еңсерілмейтін күш тің немесе 
жэбірленушінің пиғылынан пайда болғанын дәлелдемесе, жо- 
гары қауіптілік көзінен келтірілген зиянды өтеуге міндетті.

Әрекеттегі заңнама түлғаның жоғары қауіптілік көзі болып 
табылатындыгы туралы қорытынды жасауға мүмкіндік беретін 
негіздерді кеңейткен. Бүрын меншік қүқығы нда жэне оралымды 
басқару қүқығында иелену ғана түспалданса, казіргі кезде толық 
шаруашылық жүргізу қүқығы қарастырылады.

Бүгінгі таңда жоғары қауіптілік көздерінің иелері ретінде 
жоғары қауіптілік көзін меншік, шаруашылық жүргізу, оралым- 
ды баскару қүқығында немесе басқа кез-келген заңды негізде 
иеленетін азаматтар немесе хаңды түлғалар ганылады.

Яғни субъект мүлікті мүлік жалдау шарты, көлік қүралын 
басқару қүқығындағы сенімхат, қүзыретті органнын қауіптілік 
көзін беру (мысалы, жауапты сақтауға беру) туралы  бүйрығы 
бойынша иелене алады. Жоғары қауіптілік көзінің иесі ретінде 
мүлікті меншік иесінің еркіне қарсы заңсыз эрекет жасау арқылы 
иеленіп алған түлғалар жауап береді.

Жоғары қауіптілік көзінің иесімен еңбек қатынастарында 
түрған жэне оны тікелей пайдаланатын, қызмет көрсететін 
субъектілер иеленушілер ретінде қарастырылмайды. Зиянды 
бірнеше жоғары қауіптілік көздерінің иелері келтіруі мүмкін.

Жоғары қауіптілік көздерінің иелері ортақтасып зиян келтір- 
гені үшін жауапкершіліктің жалпы ережелері бойынша бірлесіп 
жауап береді. Сонымен бірге, олар үшінші түлғалардың өзара



әрекеттесуінің (кактығысуының жэне т.б.) нэтижесінде оларға 
келтірілген зиян үшін ортақтасып жауап береді.

Зиян жоғары қауіптілік көздерінің иелерінің өзара эрекетте- 
суінің нәтижесінде олардың оздеріне келтірілген жағдайда, ол 
зиян жалпы ережелер бойынша өтелуге жатады. Әрбір жоғары 
кауіптілік көзі иесінің зиян келтірудегі кінэсі ескерілу керек.

Бір жоғары қауіптілік көзі иесінің кінэсінен келтірілген зи- 
янды оның өзі толы қ көлемде өтеуге міндетті. Екі немесе бір- 
неше тараптардың кінэсінен келтірілген зиян олардың эрқай- 
сысының кінэлілік дэрежесіне мөлшерлес отелуге тиіс. Жоғары 
кауіптілік көздері иелерінің әрқайсысының кінэлілік дэрежесін 
анықтау мүмкін емес болған жағдайда жауапкерш ілік оларга 
теңдей бөлініп жүктеледі. Егер зиян келтіруде ешбір тараптың 
кінэсі жок болса, оларды ешқайсысының зиянды өтеу қүқығы 
болмайды. М үндай жағдайда олардың эрқайсысы ш ығынға 
үшырау тәуекеліне барады.

Жоғары қауіптілік көзінің иесі, егер сол қауіптілік көзінің 
басқа түлғаларды ң заңсыз эрекеттерінен иесінің иелігінен шығып 
кеткенін дэлелдесе, қауіптілік көзі келтірген зиян үш ін жауап 
бермейді. Ж оғары қауіптілік көзінің онын иесінің иелігінен 
заңсыз алы нғаны нда қауіптілік көзі иесінің кінэсі бар болса, 
жауапкерш ілік жоғары қауіптілік көзін заңсыз иеленіп алған 
түлғалармен қатар жоғары кауіптілік көзінің иесіне жүктелуі 
мүмкін. М ысалға, кэсіпорынның радиоактивті материалдарды 
сақтау режимін бүзуы, үйымның қарамағындағы автомобиль- 
дерді жабык үй-жайларға қоймауы, жэне басқа да осыған үқсас 
жағдайлар.

Тауарлардың, жүмыстардың, қызмет көрсетулердің жеткілік- 
сіздігі салдарынан келтірілген зиянды өтеу туралы  баптар АК 
жеке бір параграфына біріктірілген (947-950 баптар). Себебі, бүл 
сияқты нормалар заңнамада біршама жаңа болып табылады, 
сондай-ақ тауарлардың, жүмыстардың, қызмет көрсетулердің 
жеткіліксіздігі салдарынан зиян келтіруге негізделген талап- 
тардан туы ндайты н міндеттемелер алдымен СРО Одағы мен 
республикалардың Азаматтық заңнама негіздеріндегі, сондай- 
ақ түты нуш ыларды ң қүқықтарын қорғау жөніндегі арнайы 
заңнамадағы жергілікті нормаларға сәйкес қолданылып, іс 
жүзінде деликтілік қүқық субинститутына рэсімделді.



Тауарлардың, жұмыстардың, кызмет көрсетулердің жеткілік- 
сіздігі салдарынан келтірілген зиянды өтеу туралы нормалар 
тауар беруді, жұмыстарды орындауды, кызмет көрсетуді 
аныктайтын шарт түрлерінін құқыктык регламентаңиясының 
кемшіліктерін толтыруға арналған.

Олар деликтілік міндеттемелер туралы нормалармен шарт- 
тан туындайтын салыстырмалы да, абсолю гтік те құқыктарды, 
сонымен қатар шағым беруге құқығы бар тұлғаның билігіндегі 
қалган мүлікке құқықтарды қорғауға мүмкіндік береді.

Бұл жағдайда тауарлардың, жұмыстардың, қызмегтердің 
жеткіліксіздігі салдарынан туындайтын деликтілік міндетте- 
менің субъектілері оған дейін деликвентпен ш арттық қатынаста 
тұру қажеттігі туралы катаң талап қоймайды. Сондықтан мұндай 
зиянды өтеу туралы талап-арызды бұрын шарттық қатынас- 
тарда болу-болмауына қарамастан, тауарлардың, жұмыстардың, 
кызметтердің жеткіліксіздігі салдарынан зиян келтірілген кез- 
келген адам бере алады. Алайда талап-арыз кез-келген адамға 
емес, тауарды берген (сондай-ақ тауарды өндірген) тұлгаға, жұ- 
мыстарды орындаған, қызмет көрсеткен тұлғаға берілуі мүмкін.

Ш артты мысал келтірейік. Азаматша теледидар қабылдағы- 
шын сатып алды делік. Пайдалану кезінде теледидар қабылда- 
ғыш жанып, ол азамагш аның үйіндегі үй заттары өртеніп кет- 
кен. Бұл арада сатушының кінәсі жоқ.

Ш арттың нормалары, сондай-ақ бұрынғы деликтілік құқық 
нормалары оның мүдделерінің тиісінше қорғалуын қамтамасыз 
ете алмас еді. Бұған тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің 
жетіспеушілігі салдарынан келтірілген зиян үшін жауапкерші- 
лік туралы нормаларды қолдану арқылы ғана қол жеткізуге 
болады. Талап-арызды оның отбасы мүшелері бере алады, талап- 
арыздардың нысанасы мүлікке, адам өмірі мен денсаулығына 
келтірілген зиянды, сондай-ақ мүліктік емес (моральдық) зиян- 
ды өтеуді қамтуы мүмкін.

Азаматтың өміріне, денсаулығына, мүлкіне немесе заңды 
тұлғаның мүлкіне тауардың (жұмыстардың, қызметтердің) 
құрылыстық, рецегітуралық немесе басқа да кемшіліктерінің сал- 
дарынан келтірілген зиян өтелуге тиіс.



Оның үстіне, тауардың (жүмыстың, кызмет көрсетудің) ка- 
сиеттері мен оларды пайдалану ережелері туралы  толык немесе 
анық ақпарат бермеудің салдарынан келтірілген зиян өтелуге 
тиіс. Зиянды кінэсіне карамастан сатушы немесе өндіруші 
(орындаушы) өтейді. Бүл түлғалар зиянны ң дүлей күш тің 
немесе түты нуш ы ны ң тауарды (жүмыстың, қызмет көрсетудің 
нэтижелерін) пайдалану немесе оларды сақтау ережелерін бү- 
зуы  салдарынан пайда болғанын дэлелдеген жагдайларда ғана 
жауапкерш іліктен босатылады. Бүл ережелер тауарды (жүмыс- 
ты, қызмет корсетуді) түты нуш ы лы қ мақсатпен сатып алған 
жағдайда ғана қолданылады.

Ж эбірленуш інің талап-аразды кімге —  сатуш ыға нс 
өндіруш іге —  беруін таңдау қүқығы  бар. Ж үмыстардың немесе 
қызмет көрсетулердің жеткіліксіздігі салдарынан келтірілген 
зиянды олардың орындаушылары өтейді. Сонымен қатар тауар 
берілген жэне қызмет көрсетілген жағдайда, егер зиян тауар, 
жүмыс немесе кызмет көрсету туралы  қажетті ақпарат бер- 
меудің немесе кате ақпарат берудің салдарынан салдарынан 
келтірілсе, жауапкерш ілік субъектісі туралы  мәселе шешіледі.

Тауардың (жүмыстың, қызмет көрсетудің) кемш ілігінен туын- 
даған зиян, егер ол тауардың (жүмыстың, қызмет көрсетудің) 
ж арамдылығының (кызметтің) белгіленген мерзімдері ішіндс 
келтірілсе отелуге, ал жарамдылық (қызмет) мерзімі белгілен- 
бесе —  тауарды (жүмыс, қызмет көрсету) ондірілген күнінен 
бастап он жыл іш інде өтелуі тиіс.

Зиян төмендегі жағдайларда аталған мерзімдер шегінен 
өтелуге тиіс:

а) егер заң актілерінің талаптары бүзыла отырып жарамды- 
лы қ (қызмет) мерзімі белгіленбесе;

б) егер сатыгі алушы (түтынушы) ж арамдылы қ (қызмет) 
мерзімі өткеннен кейін қажетті іс-эрекеттер туралы  жэне атал- 
ған іс-әрекеттерді орындамаған жағдайда мүмкін болатын зар- 
даптар туралы  ескертілмесе.



§ 4. Азаматтың өмірі мен денсаулығына келтірілген 
зиян, және моральдық зиян үшін жауапкершілік

Азаматтың өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян жалпы 
негіздерде етеледі. Бұл арада азаматтың денсаулығына зиян 
келтірілген жэне ол қайтыс болған жағдайда келтірілген мү- 
ліктік зиянның сипаты мен қүрамы ескеріледі. Осы ерекшелік 
осындай зиянды өтеу мэселелерін жеке қарастыру қажеттігін 
тудырады.

Жоғарыда айтылғандай, азаматтың өмірі мен денсаулығына 
келтірілген зиян деп онда болған немесе болуы анық мүмкін 
болған, бірақ айырылып қалған табысын (кірісін) айтады.

Еңбек жарақатымен немесе басқа жағдайларда келтірілген 
залалды өтеу мөлшерін есептеу кезінде жалақыға еңбекақының 
барлық түрлері жатады. Оған әрекеттегі еңбек акы төлеу жүйе- 
сіне негізделмейтін бір реттік төлемдер жатпайды. Олардың 
катарына пайдаланылмаған еңбек демалысы үшін өтемақылар, 
демалыс жэрдемақысы, материалдык көмек ретінде берілетін 
ақшалай жэрдемақылар жэне т.б. жатады.

Бүл төлемдер бір реттік болып табылатындықтан, жарақат 
алган азаматтың материалдық игілігіне едәуір эсер етпейді. 
Көбінесе оларды алу мүмкіндігі шартты болып табылады (мы- 
салы, бір реттік мадақтау төлемдері), сондықтан олар жалақы- 
ны анықтау кезінде ескерілмеу керек.

Сонымен бірге, зиянды өтеу мөлшерін анықтау кезінде 
сыйақылар жэне басқа да ынталандыру төлемдері, еңбекақы 
төлеу жүйесімен көзделген жылдық сыйақылар мен премиялар 
ескерілуі мүмкін жэне ескерілу керек.

ҚР АК (938 б. 2 т.) өтелуге жататын табыстардың қүрамына 
еңбек жэне азаматтык-құқықтық шарттар бойынша еңбекке 
ақы төлеудің жеке табыс салығы салынатын барлық түрлері кі- 
реді делінген. Бүл ереженің азаматтық-қүқықтық шарттар 
бойынша еңбекке ақы төлеуге катысты шартың негізі жоқ.

Бірқатар қызмет түрлері салық патентінің негізінде жүзеге 
асырылуы мүмкін. Сондай-ақ келтірілген нормада кэсіпкерлік 
қызметтен алынатын кірістердің салық органы деректерінің 
негізінде жоғалтылған табыстың (кірістің) қүрамына енгізіле-



тіндігі туралы айтылған. Сондыктан ж оғалтылған табыс басқа 
жолдармен де, мысалы, шарттар мәтінімен, белгілі бір кәсіпкер- 
лік қызметтен қалыптасқан орташ а табыстылық көрсеткіш- 
терімен расталуы  мүмкін.

Өтеуге жататын ж оғалтылған табыстың (кірістің) мөлшері 
жарақаттануына немесе денсаулығының озгедей зақы мдануы на 
дейінгі не жәбірленуш інің кэсіби еңбекке кабілетін, ал ол бол- 
маган кезде —  ж алпы  еңбекке қабілетін жоғалтуы дэрежеле- 
ріне сэйкес, еңбекке ж арамдылығынан айырылу басталғанға 
дейінгі орташа айлы қ табысының (кірісінің) пайыздарымен 
анықталады. Табыстың (кірістің) барлық түрлері салықтар 
үсталғанға дейін есептелген сомаларда ескеріледі. О рташ а 
айлық табыс (кіріс) денсаулыққа зақым келтірудің алдындағы  
накты жүмыс істелген айларда тапқан табыстың (кірістің) жал- 
пы сомасын осы айлардың санына бөлу жолымен есептеледі.

Жэбірленуші толы к жүмыс істемеген айлар оның калауы 
бойынша жүмыстан босаты лғанға дейінгі табысы ескеріледі. 
Ж әбірленушінің келісімі бойынша жоғалтылған табы сты  анық- 
тау үшін алдыңғы жүмыс бойынш а табыстың орнына осы жер- 
дегі оның біліктілігіндегі қызметкер сыйақсының жай мөлшері 
ескеріледі, бірақ ол заң актілерімен белгіленген бір айлы қ есеп- 
тік корсеткіштің он еселенген молшерінеи кем болмауға тиіс.

Тараптардың келісімі бойынша азаматтың өмірі мен ден- 
саулығына келтірілген зиян жоғарылатылған мөлшерде отелуі 
мүмкін.

Егер жэбірленуш інің табысында (кірісінде) оған жарақат 
келтірілгенге немесе денсаулығының өзгедей зақымдануы на 
дейін оның мүліктік жағдайын жаксартатын түрақты  өзгерістер 
болса, оның орташ а айлық табысын (кірісін) белгілеу кезінде 
ол алған немесе тиісті өзгертуден кейін алуы тиіс болған табыс 
(кіріс) қана ескеріледі. М ысалы, атқаратын қызметі бойынша 
жалақысы арттырылса, біршама жоғары акы толенетін жүмысқа 
ауыстырылса, оқу орнын жэбірленушінің еңбекақысы көбей- 
тілсе, жалақысы жоғары ж үмысқа ауыстырылса, жоғарғы оку 
орнын бітіргеннен кейін жүмысқа түрса жэне жәбірленушінің 
еңбегіне ақы төлеудің өзгертілуінің  түрактылығы немесе өзгеру 
мүмкіндігі дэлелденген басқа жагдайлар.



Қалай болғанда да, өтелуге тиіе денсаулыққа келтірілген 
зиянды есептеудің шамаланған әдістемелерінің қолданылуы 
жэбірленушінің жағдайын ол нақты алатын табыстың (кірістің) 
томепдетілуіне себеп болатындықтан нашарлатпау керек.

Жасы он төртке жетпеген және табысы жоқ кәмелетке 
толмаган адам жарақат алған немесе денсаулығы өзгедей зақым- 
данған жағдайда зиян үшін жауапты адамдар денсаулықтың 
зақымдануына байланысты шығындарды өтеуге міндетті.

Жэбірленушінің он төрт жасқа толғаннан кейін, сондай-ақ 
табысы (кірісі) жок он торттен он сегіз жасқа дсйінгі кэмелетке 
толмағанға зиян келтірілген жағдайда зиян үшін жауапты адам- 
дар денсаулығының зақымдануынан туындаған шығындардан 
баска, еңбекке ақы төлеудің заң актілерімен белгіленген он 
еселенген айлық есептік көрсеткішті негізге ала отырын, оның 
еңбек қабілетін жогалтуына жэне еңбек қабілетінің төмендеуіне 
байланысты зиянды да жәбірленушіге отеуге міндетті.

Егер денсаулығы зақымданған кезде кэмелетке толмаған 
адамның табысы болса, зиян осы табыстың мөлшері негізінде, 
бірақ еңбекке акы төлеудің заң актілерімен белгіленген кемінде 
он еселенген айлык есептік көрсеткіш мөлшерінде өтеледі. Ең- 
бек қызметі басталғаннан кейін жәбірленуші өзі алатын та- 
бысты негізге ала отырып, бірақ кемінде өзі атқаратын қызмет 
бойынша белгіленген сыйақының немесе өзінің жүмыс орны 
бойынша сол біліктіліктегі қызметкер табысының мөлшерінде 
зиян өтемін көбейтілуін талап етуге қүқылы.

Азаматтың өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянның 
табыстың (кірістің) жоғалтылуына алып келген бөлігі кейіннен 
жэбірленушінің еңбекке қабілеттілігі төмендеген жагдайда 
көбейтілуі мүмкін. Еңбекке қабілеттіліктің төмендеуі ден- 
саулықтың зақымдауымен себепті байланыста болу керек.

Ж эбірленуші зиянды өтеу жүктелген азаматтың мүліктік 
жағдайы кейіннен нашарлаған жағдайда зиянды өтеу мөлшерін 
көбейтуді талап етуге қүқылы. Бүл ереже бастапқыда белгілі 
бір себептермен (оның іш інде зиян келтірушінің мүліктік жағ- 
дайына сүйеніп) зиянның өтелуі тиесілі мөлшерден кем бел- 
гіленген жағдайда қолданылады.



Зиян келтіруш інің талабы бойынша, егер жәбірленушінің 
еңбекке қабілеті кейіннен қалпы на келсе немесе зиян келтіру- 
ш інің мүліктік жагдайы нашарласа, сот зиян келтірудің мөлше- 
рін азайтуы  мүмкін.

Ж оғалты лған табыс (кіріс) жүйелі жэне мерзімді (ай сайынғы) 
төлемдер түрінде өтелу керек. Соттар өтелетін зиян мөлшерін 
белгілеген кезде жэбірленушінің денсаулығының жағдайын 
бақылау мақсатымен кезекті медиңиналық куәландыруден өту 
мерзімдерін көрсету керек.

А заматты ң денсаулыгының зақымдануы на немесе оның 
қайтыс болуы на байланысты төлеуге жататын сомалар заң ак- 
тілерімен өмірдің қүны артқан жағдайда белгіленген тэртіппен 
индексаңиялану керек.

Ж алақы ны ң ең томенгі мәлшері заң актілерімен белгіленген 
тэртіп бойынш а артқан жағдайда ж оғалтылған табысты (кі- 
рісті), жәбірленуші денсаулығының зақы мдануы на жэне оның 
қайтыс болуы на байланысты тағайындалған озге төлемдерді 
өтеу сомалары айлық есептік көрсеткіш тің артуы на бара-бар 
көбейтіледі.

Дэлелді себептер болған жағдайда сот зиян келтіруш інің 
мүмкіндіктерін ескере отырып, етемге қүқығы  бар азаматтың 
талабы бойынш а оған тиесілі төлемдерді бір жолғы, бірақ үш 
жылдан артпайтындай етіп тағайы ндалуы  мүмкін.

Ж әбірленуші заң актілеріне сэйкес міндеттемені тоқтатуды 
немесе мерзімінен бүрын орындауды талап етуге құқы ғы  болған 
жағдайларда, мұндай талап иесі мерзімдік төлемдерді капитал- 
данды ру жолымен қанағаттандырылады.

Қылмыстан жэбірленген азамат емделуге жұмсаған қаражат- 
тарын өтеуді талап етуге құқылы. Ж эбірленуші емделумен 
байланысты барлық шығындарын (тегін емделу жағдайларын 
қоспағанда) зиян келтірушіден талап ете алады.

Сонымен катар жәбірленушіге емделуге, қосымша тамақ- 
тануга, дәрі-дәрмектер сатып алуға, протез салғы зуга, бөгде 
адамның бағып-күтуіне, санаторий-курорттық емделуге, арнайы 
колік құралдары н сатып алуға, басқа маманды ққа даярлауға 
жэне т.б. ш ыгындар етеуге жатады. Бұл ш ығындар жәбірлену- 
ш іге көмек пен күтімнің  осындай түрлеріне мұқтаж  жэне олар- 
ды тегін алмайды теп танылса өтеледі.



Ш ығындар келешектегі уақытта медициналық сараптама 
корытындыларының негізінде белгіленген мерзімдер шегінде 
өтелуі мүмкін. М үндай қажеттілік кызмет көрсетулер мен 
мүліктің қүнын алдын ала төлеу кажет болған жағдайда туын- 
дауы мүмкін (жолдама сатып алу, жолақысын төлеу, арнайы көлік 
қүралдарын төлеу жэне т.б.).

Ж әбірленушіні бағып-күтуіне жүмсалған шығындар оларды 
кімнің (зайыбының, ата-анасының немесе бөгде адамдардың) 
жүзеге асыратындығына және жалпы ол шығындардың жаса- 
латындығына қарамастан өтелу керек. Олар қосымша медици- 
налық немесе түрмыстық багып-күту қажеттігі медициналық 
қорытынды арқылы белгіленгендіктен етеледі. Нақты жасалған 
шығындар бағып-күтуге нормативті белгіленген өтемақыдан 
асып кеткен жағдайда жэбірленушінің оларды өтеу мүмкіндігі 
болу керек.

Егер жэбірленушіге көлік қүралы кажет болса, оған қолмен 
басқарылатын (мотоколяска) арнайы көлік қүралының ақысы 
қызметтік (еңбек) міндеттерін аткару кезінде жарақат алған 
жұмыскерлер мен қызметкерлерге отелгендей төленеді.

Осы мэселені Ресей Федерациясының сот тәжірибесінде 
қолданылатын шешу тэсілі назар аударуға лайық. Ж эбірленуші 
физиологиялық ерекшеліктерінің себсбінен (антропомстриялық 
мэліметтер жэне т.б.) мотоколясканы және ол үшін ол пайдала- 
на алатын жалғыз көлік кұралы болып табылатын белгілі бір 
автомобиль түрін пайдалана алмаса, сот отелуге тиіс зиянның 
мөлшерін аталған автомобильдің бағасының мәлшерінде анық- 
тауға құқы лы 1.

Азамат қайтыс болған жагдайда кайтыс болған адамның 
асырауындағы немесе ол қайтыс болған күнге дейін одан болған 
адамның ол қайтыс болғаннан кейін туған баласының, сондай-ақ 
ата-анасының біреуі, зайыбы не еңбекке қабілеттілігіне қарамас- 
тан жұмыс істемейтін жэне қайтыс болған адамның асырауын- 
да болған балаларын, немерелерін, жасы он төртке толмаған не 
аталған жасқа толса да, медицина органдарының қорытындысы 
бойынша денсаулық жағдайына байланысты басқа адамның

1 Практика Верховного еуда Российской Федерации по гражданским делам за 
1992— 1994 гг.— М.: «ДЕ-ЮРЕ», 1996,- С. 107.



күтуіне мүқтаж  аға-інілері мен апа-қарындастарын күтумен 
айналысатын, отбасының баска да мүш елері жатады.

Қайтыс болған адамның асырауында болған және ол кайтыс 
болғаннан кейін бес жылдың іш інде еңбекке жарамсыз болып 
калған адамдардың да зиянды өтетіп алуға қүқығы бар.

Ата-аналарының біреуі, зайыбы не жүмыс істемейтін жэне 
қайтыс болған адамның балаларын, немерелерін, аға-інілері мен 
апа-қарындастарын күтумен айналысатын жэне күтуді жүзеге 
асыру кезеңінде еңбекке жарамсыз болып қалған отбасының 
басқа мүш есі осы адамдарды күту аяқталғаннан кейін зиянды 
өтетіп алу қүқығын сақтап қалады.

Зиян мыналарға өтеледі: жасы кәмелетке толмағандарға 18 
жасқа толғанға дейін; күндізгі оқу орындарында оқып жатқан- 
дарға 23 жасқа дейін; 58 жастан асқан эйелдерге жэне 63 жа- 
стан асқан ер адамдарға өмір бойы; мүгедектерге мүгедектік 
уақыты ның ішінде; ата-аналардың біріне, зайыбына немесе 
қайтыс болған адамның асырауында болған қайтыс болған 
адамны ң балаларын, немерелерін, аға-інілерін, апа-қарындас- 
тарын 14 жасқа дейін немесе денсаулығының жағдайы өзгер- 
генге дейін бағып-күтетін баска отбасы мүшесіне.

ҚР АК 940 бабының мағынасына сәйкес, еңбекке қабілетсіз 
асырауындағы адамдар қайтыс болған адамдардың отбасы 
мүшелері болып табылады (олардың катарына отбасыға тэр- 
биелеуге алы нған балаларды ж атқы зуға болады). Отбасының 
кәмелетке толмаған балалары қайтыс болған адамнан нақты 
жәрдем ақша алып жүрген-жүрмегеніне карамастан зиянды өтеп 
алуға қүқылы. Зиянды өтеуге қүқы қты қ бар болуының негізгі 
критерийі қайтыс болган адамнан ол тірі кезінде жэрдем акш а алу 
кұқы ғы ны ң бар болганы болып табылады.

Асыраушысының қайтыс болуына байланысты зиянды өтеуге 
кұқығы  бар адамдарға зиян қайтыс болған адамның жалақы- 
сы ның (табысының) олар ол қайтыс болғанға дейін алып жүрген 
немесе алуға құкылы болған жэрдем ақша бөлігінің мөлше- 
рінде етеледі. Ж алақыны есептеу тэртібі адамның денсаулығына 
зиян келтірген кездегі тэртіпке ұқсас. Ж алақымен қатар қайтыс 
болған адамның табыстарының құрамы на ол қайтыс болғанға 
дейін алған зейнетакысы, өмір бойы алатын жэрдем акша жэне



басқа да сол сияқты төлемдер жатады. Заңнама мағынасы 
бойынша, ата-анасының екеуінен де айырылған балаларға зиян- 
ды отеу молшерін анықтау кезінде кайтыс болғандардың жал- 
пы жалакы сомасына негізделу керек.

Ж эбірленушінің қайтыс болуымен байланысты зиян үшін 
жауапты түлғалар ш ығынға үшыраған адамды жерлеуге қа- 
жетті шығындардың орнын толтыруға міндетті. Казакстан Ре- 
спубликасы Ж оғарғы сотының 1999 жылдың 9 шілдесіндегі «Ре- 
спублика соттарының адам денсаулығына келтірілген зиянды 
өтеу жөніндегі заңнаманы қолдануының кейбір мэселелері тура- 
лы» Нормативтік қаулысының 12 т. сәйкес, мүндай ш ығындарға 
тікелей жерлеумен байланысты шығындар жатады. Олардың 
катарына табытты жасауға, қайтыс болған адамға киім, гүл алуға, 
көр казуға, қайтыс болған адамды жерлеу орнына жеткізуге 
жэне т.б. жүмсалған шығындар жатады. Сонымен қатар ес- 
керткіштер мен коршауларды орнату шығындары оларды нақты 
жасау күнына қарай, бірак аталған елді мекенде белгіленген 
стандартты ескерткіш тер мен коршаулардың шекті бағасынан 
аспайтын мөлшерде өтелуге тиіс.

Жерлеуге жүмсалатын артык шығындар тараптардың келісі- 
мімен зиянды өтеу сомасына қосылуы мүмкін.

ҚР АК 945 бабы заңды түлға тоқтатылған жагдайдағы зиян- 
ның өтелуін қарастырады (осы заңды түлға деликвент болып 
табылғанда).

Өмір мен денсаулыққа келтірген зиян үшін белгіленген 
тәртіппен жауапты болып танылған заңды түлға қайта үйым- 
дастырылған жағдайда тиісті төлемдерді төлеу жөніндегі мін- 
детін оның қүқыктык мирасқоры алады. Оған зиянды отеу жө- 
нінде ескі, жүзеге асырылмаған немесе кейіннен пайда болма- 
ған талаптар қойылуы мүмкін.

Омір мен денсаулыққа келтірілген зиян үшін белгіленген 
тэртіппен жауапты болып танылған заңды тұлға таратылған 
жағдайда тиісті төлемдер заң немесе өзге де нормативтік қүқық- 
тық актілермен белгіленген ережелер бойынша оларды жәбірле- 
нушіге телеу үшін капиталдандырылуы тиіс.

Таратылған заңды түлғада мүліктің болмауы немесе жеткі- 
ліксіз болуы себепті төлемдерді капиталдандыруды жүргізу



мүмкін болмаған жағдайларда тағайындалған сомаларды жэбір- 
ленуш іғе заң актілерінде белғіленген тәртіппен мемлекет 
төлейді.

М оральдык залал (зиян) үшін жауапкерш ілік мәселе- 
леріне тоқталайы қ. Азаматтык құкык теориясында мораль- 
ды к зиян жэбірленуш іге адамгершілік немесе дене қасіретін 
келтіруді, азаматты ң ар-намысы мен қадір-қасиетін кемсітуді 
білдіретін мүліктік емес зияи ретінде аныкталған'.

Заңнамада пайда болған моральдық зиянның ресми анық- 
тамасы негізінен келтірілген анықтамаға ұқсас. М оральдық 
зиян деп азаматқа заңсыз эрекеттермен келтірілген дене, адам- 
герш ілік касіретті түсінген2.

Азаматтық заңнамада мұндай касіреттер жэбірленуш і басы- 
нан кешіретін кемсіту, ашу, ыза, өкініш, дене ауруы, қолайсыз 
күйі жэне т.б. ретінде байқалады деп нақты ланған3.

Аталған анықтамалар сұлбалы болып, эрі қарай нактылауды 
кажет етті. Олар бойынш а моральдық зиянды бұрын тұжы- 
рымдалған зиянны ң жалпы анықтамасына біріктіруге болмай- 
тынын бірден түсінуге болады. Белгілі бір зиян құқықтык 
мағынада —  бұл игілікті белгілі бір түрде аны қталған шекте 
болуға тиіс өгеуге құқы қ беретін кемсіту болын табылады.

Қазіргі кезде моральдық зиян заңмен корғалатын кез-келген 
игіліктер мен құқы қтарға қастандық жасаудың нэтижесі ретінде 
анықталады. Әрекеттегі ресми анықтамаға сэйкес, моральдық 
зиян —  бұл жеке жэне заңды түлғалардың озіндік мүліктік 
емес игіліктері мен құқықтарының бұзылуы, кемсітілуі немесе 
олардан айырылуы, соның ішінде жәбірленушінің өзіне карсы 
құқы қ бүзуш ы лы қты ң жасалуы салдарынан басынан кешірген 
(тезімін тауысқан, уайымға салынған) жан азабы немесе тэн 
азабы (қорлау, ызаландыру, қысым жасау, ашуландыру, ұялту, 
түңілту, тэн қиналуы, залал шегу, қолайсыз жағдайда калу 
жэне т.б.).

1 Комментарий к Гражданскому кодексу Казахской ССР / Под ред. Ю.Г.Басина, 
Р.С.Тазутдинова. Алма-Ата, 1990.—  С. 423.

2 Известия (Советов народных депутатов СССР), 26 июня 1991 года.
5 Вестник Всрховного Суда РК. 1996, №  1.—  С. 34.



Аталған баптың тұжырымдамасын өзгертіп, мынадай ре- 
дакцняда мазмұндау жөн сияқты: «М оральдық зиян мүліктік 
зиянға қарамастан өтеледі». Бүлай өзгертілсе, ол моральдық зиян 
деликтілік міндеттеменің жалғыз негізі болатын жағдайларды 
да қамтиды.

М оральдық зиян келтіруден туындайтын міндеттеме делик- 
тілік міндеттемелердің бір түрі болып табылады. Оның негізіне 
зиян келтіру бойынша қалған міндеттемелер сиякты талап- 
тар койылган, моральдық зиян келтіруде кінэнің болуы талап 
етіледі.

Азаматтың мүліктік қүқықтарын бүзатын әрекеттермен 
(әрекетсіздікпен) келтірілген зиян үшін жауапкершілік тікелей 
заңнамада көрсетілген жағдайларда ғана орын алады. Азамат- 
тар деликтілік міндеттемелердің негізі болып табылатын бар- 
лық жағдайларда мүліктік емес зиянды өтеп алуга қүқылы. 
Заңды түлғаларға келтірілген зиян шектеусіз өтелуге тиіс.

Моральдық зиян төмендегі жағдайларда зиян келтірушінің 
кінәсіне қарамастан өтеледі:

1) Зиян азаматтың өмірі мен денсаулығына жоғары қауіптілік 
козі арқылы келтірілсе;

2) Зиян азаматқа оның заңсыз сотталуының, заңсыз қыл- 
мыстық жауапқа тартылуының, бүлтартпау шарасы ретінде 
заңсыз қамауға алуды, үйде қамауда үстауды немесе ешқайда 
кетпеуі туралы қолхат алуды колданудың, қамауда үстау, пси- 
хиатриялық емдеу мекемесіне немесе басқа емдеу мекемесіне ор- 
наластыру түрінде экімш ілік жазаны заңсыз қолданудың салда- 
рынан келтірілсе;

3) Зиян ар-ожданына, қадір-қасиеті мен іскерлік беделіне 
нүқсан келтіретін мәліметтер тарату арқылы келтірілсе;

4) Заң актілерінде көзделген өзге де жағдайларда өтеледі.
М оральдық (мүліктік емес) зиян өзгеше болып табылады.

Оның анықтамасын келтіру қиын, жэне көбінесе оған берілетін 
баға мен ол үшін өтемақының тағайы ндалуы  шартты түрде бо- 
лады. Заңнама моральдық зиян үшін өтемақының жоғарғы жэне 
төменгі шектерін белгілемеген. Негізгі талап — оны келтіргені 
үшін өтемақы эділ болу керек. Ол үшін өтемақы ақшалай түрде 
болуға тиіс.



М оральдық зиянны ң мөлшерін анықтау кезінде жәбірлену- 
ш інің оған келтірілген адамгерш ілік залалды ң ауырлығын 
субъективті багалауы ескеріледі. Сонымен бірге, жэбірленуші- 
нің адамгершілік жэне дене қасіреттерінің дэрежесін куэланды- 
ратын объективті мэліметтер ескеріледі. Ғхепке қастандық 
объектісі болған игіліктің өмірлік маңызы алынады. М ысалы, 
барлық заңмен қорғалатын игіліктердің арасында ең маңызды 
игілік өмір болып табылады, сәйкесінше, оған қастанды қ жасау 
үшін өтемақы елеулі болуға тиіс.

Денсаулыққа, ар-намысына, абыройына, еркіндігіне, үйіне қол 
сүқпауш ылықка жэне т.б. қастандық жасау елеулі болып есеп- 
теледі. Сонымен қатар қүқық бүзуш ылықтардың салдарының 
ауырлығы ескеріледі (жақын туыстарын өлтіру, мүгедектікке 
алып келген дене жарақаттарын келтіру, бостандығынан айы- 
ру, жүмысынан немесе баспанасынан айыру және т.б.). Ж алған, 
маеқаралайтын мағлүматтарды тарату сипаты мен саласы, 
жәбірленушінің өмір сүру жағдайлары (қызметтік, отбасылық, 
түрмыстық, материалдық, денсаулығының жағдайлары, жас ша- 
масы жэне басқалар), назар аударуға лайық басқа да жағдайлар 
есепке бағаланады.



20 ТАРАУ

НЕГІЗСІЗ БАЮ САЛДАРЫНАН 
ТУЫНДАЙТЫН МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Негізсіз баю салдарынан туындайтын міндеттеме кез келген, 
салдарынан көзделген, бірак жүзеге аспаган қатынастарга каты- 
сушылардың біреулері басқа қатысушыларга негізсіз қандай 
да бір игіліктер беретін, күқыктық катынастардың алақол 
қатысушылары сол тұлганың қандай да бір мүлкін сақтап 
қалатын, олардың контрагенті болуды жоспарлаган түлганың 
мүлкін пайдалануга мүмкіндік туатын т.с.с. жаза —  тауарлармен 
эквивалентті түрде алмасу-бүзылатын белгілі бір себептермен 
пайда болады.

Ж огарыда айтылгандар негізсіз баю салдарынан туындайтын 
міндеттеменің жалгыз мүмкін негізі болып табылмайды. Соны- 
мен қатар негізсіз баю субъектілер кездейсоқтықтың, шарттың 
қатысушыларының бірінің немесе бірнешеуінің немқүрайды- 
лыгының, байыган тараптың немесе мүлікке қүқықтардың 
заңды иеленушісінен баска субъектінің пигылының себебінен 
шарттық қатынастармен байланысқан жагдайларда да орын алуы 
мүмкін.

Негізсіз баю салдарынан туындайтын міндеттеме негізсіз 
байыган түлғаның тек қана біржакты эрекеттерінен туындауы 
мүмкін. М ысалы, алақол азамат, оның танысының атына пошта 
посылкасының келіп түскенін (жіберілгенін) біле түра, ол туралы 
хабарламаны посылканың иесіне көрсетпей, қолдан сенімхат 
жасап алып, посылканы алады. Бүл жағдайда негізсіз баюдан 
туындайтын міндеттеме жария-деликтілік қүқы қ нормалары- 
мен тыгыз корреспонденцияланады.

Бүл міндеттеме түрі алуан түрлі өмірлік жағдайларда пайда 
болуы мүмкін. Оның үстіне, эрбір жекелеген жағдайда субъек-



тінің  өз құқыктарын басқаша қорғау тәсілін таңдауға қиналу 
мумкіндіғіне қарамастан, басқа тұлғаны ң мүлікті негізсіз 
иеленуі (оған кұқығы ның жоқтығы) жэне осы мүлік иеленудің 
кұқы қты қ қорғау эдісін іздеп жұрген субъектінің мүлкіне құ- 
қықтардың бұзылуымен байланысты болуы меншік иесінің мүд- 
делерін корғау үшін жеткілікті болып табылады.

Негізсіз баю салдарынан туы ндайты н міндеттеменің алғы- 
ш арттарына мүліктін оның иесінің (басқа кұқы қ иеленушісінің) 
қарамағынан шығып кетуі, тұлғаны ң мүлкін басқа кез-келген 
жолмен азайту, мысалы, субъект басқа тұлғаны ң міндеттемесін 
өз қаражаттары есебінен орындаса, жатады.

Сонымен бірге кейіннен осы міндеттемеде борыш кер бола- 
тын басқа тұлғалар негізсіз байиды. Негізсіз баюдың белгісі 
мүлікті басқаның есебінен ж еткілікті негіздерсіз алу немесе 
сақтап қалу болып табылады.

Көрсетілген міндеттемелерге ұқсас міндеттемелерден туын- 
дайтын белгілі бір нақты құрамы бар болғандықтан, сондай- 
ак олардың арасында, кейде одан басқа белгілі бір алдын ала 
кұқы қты қ байланыстардың себебінен белгілі бір тұлғалардың 
арасында міндеттемелік құқы қты к катынас —  негізсіз баю сал- 
дарынан туындайтын міндеттеме пайда болады. Накты тиісті 
негіз бар болған жағдайда мұндай міндеттеме бірқатар жағ- 
дайларда заңда корсетілгендіктен пайда болады.

Негізсіз баю салдарынан міндеттемеге нысанасы материал- 
ды қ игілік болып табылған кез-келген ш арттык міндеттеме 
озгертілуі (жаңартылуы) мүмкін. Оның себебі, алдыңғы 
міндеттеменің эр тараптарка кайтарылуға тиіс мүлікке қол- 
данылатын құқықтар мен міндеттерді қоспағанда, оның 
қатысушылары үшін тартымдылығы жойылады. М ұндай жағ- 
дайларда сонымен қатар негізсіз баю салдарынан екі міндет- 
теме туы ндауы  мүмкін. Субъектілердің эрқайсысы міндет- 
теменің бірінде қарыз беруші болса, екінш ісінде борышкерге 
айналады.

Аталған міндеттеме түрі мұндай кұкык саласының норма- 
ларының эсер етуінің  (қате колданылуының) себебінен субъек- 
тінің негізсіз байығанына қарамастан кез-келген мүліктік 
талаптарды қанағаттандыруға қабілетті. М ысалы, негізсіз



баю міндеттемесі тұлғадан кателесіп салықтар ендіріп алын- 
ған жағдайда пайда болуы мүмкін. М үндай жағдайларда 
мемлекет неғізсіз байыған субъект болып табылады. Бұл мін- 
деттеме материалдық емес мүліктік игіліктерді корғау үшін 
қолданылады.

Негізсіз баю салдарынан туындайтын міндеттемені әмбебап 
қорғау міндеттемесі деп атауға болады. Ол кез-келген негізсіз 
баю жағдайларында қолданылатындықтан эмбебап болып есеп- 
теледі. Сонымен бірге, бұл міндеттемелер заттық-құкыктық 
тэсілдердің көмегімен немесе деликтілік құқық нормалар ар- 
қылы жүзеге асырылатын құқы қгы қ коргаудагы кемшілік- 
тердің орнын толтыруға қабілетті. Олар кейбір жағдайларда 
құқык қорғаудың аталған тэсілдерімен өзара эрекеттеседі. 
Сонымен қатар олар мүліктік құқықтық қатынастарға қаты- 
суш ылардың қүқықтық мүдделерінің тепе-теңдігін икемді ес- 
керуге мүмкіндік береді.

Негізсіз баю салдарынан туындайтын міндеттеменің себе- 
бінен, заңдармен немесе мэмілемен белгіленген негіздерсіз мү- 
лікті баска тұлғаның (жэбірленушінің) есебінен иеленіп алған 
немесе жинаған тұлға (сатып алушы) негізсіз иеленігі алын- 
ған немесе жинақталған мүлікті (негізсіз баю) алдыңғысына кай- 
таруға міндетті.

Төмендегі мүліктер негізсіз баю ретінде қайтарылмайды:
а) егер міндеттемеде өзгеше көзделмесе, міндеттемені орын- 

дау үшін оны орындау мерзімі басталғанға дейін берілген мүлік;
б) талап ету мерзімі өткеннен кейін міндеттемені орындау 

үшін берілген мүлік;
в) азаматқа оның тарапынан теріс пиғыл болмаған жағдайда 

күнкөріске арналған қаражат ретінде (жалақы, авторлық 
сыйақы, өміріне немесе денсаулығына келгірілген зиянды өтеу, 
зейнетақы, алименттер жэне т.б.) берілген және иемденуші пай- 
даланған ақша сомасы жэне өзге де мүлік.

М үлікті бөтен тұлға иеленіп алған жағдайда міндеттеме мү- 
лікті иелену мүлікті негізсіз иеленіп жүрген тұлғаның өзі- 
нің, үшінші тұлғалардың немесе мүліктің меншік иесінің 
(құкыктардың баска иеленушісінің) эрекеттерінің нэтижесі 
болып табылатындығына не табылмайтындығына қарамастан 
пайда болады.

М үліктің негізсіз иеленіп алынуына сатып алуш ы ны ң өзі- 
нің эрекеттері себеп болса, оған жауапксршілік емес, негізеіз 
баю салдарынан туьіндайтын міндеттеме бойынша талап қол- 
данылады.

Бұның себебі, сать іп  алуш ы  іс жүзінде мүлікті иеленеді, ал 
жауапкерш ілік қолданылган жағдайда жэбірленушінің мүліктік 
саласы заң бұзуш ы ны н есебінен өскен-өспсгендігі маңызды 
емес. Деликтілік жауапкерш ілік қолданылатын көптеген жағ- 
дайларда кінэлі заңсыз эрекеттердің жасалуы талап етіледі 
жэне олар объективті түрде жэбірленушіге зиянның келтірі-
луіне алып келеді.

Негізсіз баю салдарынан туындайтын міндеттеменін негіз- 
дсрінде мүлікті сатьШ алуш ы ны ң кінэсі ескеріледі. Бүл арада 
оның негізсіз болуы манызды. М үлікті сатып алу негіздерінің 
жоктыгы заңнама ережелеріне немесе болжамды немесе жалған 
түрде мүлікті сатып аЛУ нег>здерін белгілейтін мэмілелерге
сүйеніп бағаланады.

М ысалы, гұлғага мүлік сыйға тегін беріліп жатыр делік. 
Алайда сыйга тартуМеН коса сьійға алып жатқан тұлға орын- 
дауга тиіс белгілі бір талап қойылады. Ол талапты тиісінше орын- 
дамаған сыйға алушЫ субъективті түрде мүлікке кұқықтары- 
ның пайда болу негізДеР‘ баР Ден санағанымен, іс жүзінде олай 
болмайды.

Қалай болғанда д а мүлікті негізсіз сатып алу заңсыз болып 
есептеледі Негізсіз сатып алынған мүлікті қайтару жөніндегі 
міндет сондай-ак м үлік алдымең заңды негіздермен сатып алы- 
нып кейіннен м үліктіи  сатып алынуына немесе ж инақталуы на 
себеп болган негіз ж ойы лған жагдайларда да пайда болады. 
М ысалы. тегін пайдаЛаНУға берілген мүлікті несие алуш ы жэне 
оның отбасы м ү ш е л е р і пайдалаңды делік. Несие алуш ы қайтыс 
болғаннан кейін (ҚР А К 615 б ) отбасы мүш елерінің мүлікті 
иелену жэне пайдалаНУ негіздері жойылады.

Аталған заңсыздЫК, кейбір жағдайларда тіпті оның қүқы қ 
иеленуш і-субъектінін кұкы қты қ мүдделерін төмеидету арқылы 
көрінісі, мүліктің тұлған ы ң  иелігінен сол тұлғаның өзінің еркі 
бойынша шығып к е т к е н ін е  карамастан, ол негізсіз баю салда- 
рынан туындайтын м інДеттемелер арқылы кайтарылуы мүмкін.



Заттык-құқықтық индикациялық талап-арыз берілген жағ- 
дайда жоғарыдағы ереже қолданылмайды. Сонымен қатар 
сатып алуш ының тарапынан алақолдық байқалмаған жағдайда 
мүліктің иесі зиянды өтеу туралы  талап-арыз бере алмайды.

Заңнамада мүлік оның иесінің (меншік иесінің, баска да зат- 
тық қүқық иесінің) карамағынан мүлік иесінің еркі бойынша 
шығыгі кеткен жағдайда мүліктің қайтарылуына жол бермейтін 
жалғыз ескертпе бар. Туындамаған міндеттемені орындау 
үшін берілген ақшалай сомалар жэне басқа да мүліктер негізсіз 
баюға мүмкіндік берген мүліктер ретінде қайтаруға жатпайды. 
Алайда сатып алушы мүліктің қайтарылуын талап етіп жатқан 
түлғаның міндеттеменің жоктығы туралы білгенін немесе мү- 
лікті қайырымдылық ретінде бергенін дәлелдеу керек.

Мүлік меншік иесінің (жәбірленушінің) иелігінен үшінші 
түлғалардың эрекеттерінің себебінен шығып кетсе де, сатып 
алушыға, егср ол үшінші түлғалармен алдын ала келіспеген 
немесе басқа жолмен алақол эрекет етпеген болса, деликтілік 
міндеттемелерден талап қоюға болмайды.

М ысалы, атауларының арасында аздаған ғана айырмашы- 
лық бар екі кәсіпорын бар делік. Екі кәсіпорынға да бір жабдық- 
таушы бір текті тауар жеткізіп отырады. Теміржол шатасып 
немесе біреудің немқүрайдылығының себебінен бір кәсіпорын- 
ның вагондарын екінші кэсіпорынға жібереді.

Аталған кэсіпорындардың арасында негізсіз баю салдарынан 
міндеттеме пайда болады. Деликтілік қүқық нормалары негізсіз 
баю салдарынан туындайтын міндеттемелер туралы норма- 
лармен бірге сатып алуш ының ол мүлік оған тиесілі еместігін 
білген немесе білуге тиіс болганнан кейін алакол эрекетімен 
байланысты қатынастарды гана реттейді.

Әрине, теміржол немесе осы сияқты басқа үш інш і түлға кінэлі 
болған жағдайда шығындарды өтеу туралы талап арыз берілуі 
мүмкін, алайда, эдетте, жәбірленуші оның нақты бүзылған 
қүқықтарын қалпына келтіруге мүдделі болады, және бүл бар- 
лық жағынан да максатқа сэйкес болып табылады.

Қазіргі жағдайларда (әрекеттегі заңнамаға сэйкес), басқа 
жағдайларға қарағанда, өзге түлғаның негізсіз иелігінен мүлікті 
қайтаруын немесе оның негізсіз жинақтаған мүлікті кайта-



руыгі талап ету нақгы мэміле бойынша орындауды қайтарған 
кезде қолданылуы мүмкін.

Себебі, мәмілелердің жарамсыздығын мойындау жэне рес- 
титуция механизмі оқиғалардың болуы ы қтимал барысының 
барлық жолдарын карастырмайды. Бүрын, эдетте, мэмілелерді 
жарамсыз деп тану кезінде реституцияға байланысты ешқандай 
проблемалар болмаған.

Бүғінғі күні жағдай өзгерді, еонымен бірге көптеген басқа да 
даулы жағдайлар орын алуда. М ысалы, белгілі бір ресми негіз 
бойынш а пәтерді сатып алу-сату мәмілесі жарамсыз болып 
таны лды  делік. Өзін алданған болып сезінген сатып алушы 
пэтерден ш ығудан бас тартты.

М үліктік менш ікті иесі эділдік критерийлерін басш ылыққа 
ала отырып, негізсіз баю салдарынан туы ндайты н міндеттеме- 
лердің қорғау механизмін, егер меншік иесі бүрын басқалардан 
даулы пэтер үшін ақша алмаған болса, пәтерді соңғы сатып 
алуш ы ға сатқан түлғаға қатысты жүзеге асыруға қүқылы 
(әрине, біз үсынып отырған іс-әрекет үлгісі ш артты сипатта болып 
табылады —  Ж.Г.А. ескертпесі).

М үндай ж ағдайда қүқыктық катынастарға қатысатын субъ- 
ектілер қүқы қтары ны ң бэсекелестігі туралы  мэселені шешу 
қажет, сондай-ақ шын мэнінде орын алған нақты мэн-жайларға 
негізделу керек.

Дэл осы сияқты, (меншік иесіне зиян келтіру жөніндегі 
деликтілік міндеттеме тараптарының бірі болып табылмайтын 
жэне егер виндикация туралы айтылып отырған болмаса) сатып 
алуш ы менш ік иесіне ез талаптарын қоя алады. Егер сатып 
алуш ы одан бүрын пәтерді жөндеп үлгерген болса, жөндеудің 
салдарынан ол пэтердің жақсаруы меншік иесінің негізсіз баю- 
ын қүрайды , жэне ол жақсартулар пэтер реституция тэрті- 
бімен беріліп оты рған сатып алуш ы ға өтелу керек.

Негізсіз баю салдарынан туындайтын м індеттеме мүлікті 
басқаның заңсыз иелігінен талап етумен ты ғы з корреспонден- 
цияланады. Біріншіден, жағдайға қарай натуралды  (винди- 
кациялық) талаптар басқа мүліктік міндеттемеге өзгертілуі 
мүмкін.



Сонда негізсіз баю туралы ережелер қолданылатын болады. 
Екіншіден, внндикация туралы  заттық-құқыктык талаптар жеке- 
анықталған заттарға катысты қойылады. Тектік заттарды талап 
етулер, сондай-ақ мүліктік қүқыктарды беруге қатысты талап- 
тар да иегізсіз баю салдарынан туындайтын міндеттеме туралы 
нормаларға сәйкес қанағаттандырылады.

М үліктің оның иесінің иелігінен мүлік иеленушінің еркі 
бойынша шығуы индикаңияға жол бермейтіндігі туралы 
жоғарыда айтылған болатын. Осыған байланысты негізсіз баю 
салдарынан туындайтын міндеттеме бір тараптың екінші тарап- 
қа осымен байланысты міндеттеменің орындалуына байла- 
нысты орындалғанын қайтару жөніндегі міндеттемеге қатысты 
қолданылады. М ысалы, ж алға беруші жалдау мерзімі аяқтал- 
ғаннан кейін немесе ол мерзіміне дейін тоқтатылған жағдайда 
затты қайтаруды талап етсе, жүк қабылдаушы тасымалдау- 
шыдан жүктің берілуін талап етсе, жэне тағы басқа жағдайлар.

Негізсіз баюдың салдарынан жэбірленушіге зиян келті- 
рілсе, оның белгілі бір бөлігі зиян келтіруден туындайтын мін- 
деттеме туралы нормаларға жэне тиісті ш арттық міндеттеме- 
лерге сәйкес қайтарылуға тиіс.

М ысалы, негізсіз байыған түлға сонымен қатар жәбірлену- 
шінің мүлкін сақтаушының рөлін де атқарады. Ол өзінің қа- 
теліктері (кейбір жағдайларда кателік жасамаған жағдайда да) 
үшін жауап беру керек, жэне кейіннен негізсіз баю салдарынан 
туындайтын міндеттеменің қүрамына заңға сәйкес сақтау 
міндеттерін орындамаумен немесе тиісінше орындамаумен кел- 
тірілген зиянды отеу қосылатын болады (бүл арада міндеттеме 
бір болек емес, күрделі болып табылады).

Сатып алуш ы міндеттемесін адал орындамаған жағдайда да 
жоғарыдағы ереже қолданылады. Сонда ғана оның зиянды өтеу 
жоніндегі қосымша міндетгері шарттық міндеттемелер туралы 
нормалармен емес, деликтілік міндеттемелер туралы нормалар- 
мен анықталатын болады.

М індеттеме субъектілері. Кез келген түлғалар, жеке түл- 
ғалар (оның үстіне, бүл жағдайда субъектілердің кэсіпкерлік 
мэртебесі мүлде жойылады, ол негізсіз баю салдарынан туын- 
дайтын міндеттемелер режимі үшін кез келген қүқықтық



мәнінен айырылады), кез келген менш ік түрінде жэне кез келген 
үйымдасты ру-кұкы кты к нысанда негізделген заңды тұлғалар 
міндеттеменің тараптары, сатып алуш ы лар жэне жэбірленуші- 
лер болуы мүмкін. Сондай-ақ бұл міндеттемелерге екі жағынан 
да мемлекет жэне экімш ілік-аумактык бірліктер қатыса алады.

М індеттеменің ж әне пегізсіз баюдың нысанасьі бірқатар 
жағдайларда зиян келтіруден туы ндайты н міндеттеменің ны- 
санасына карағанда анығырак болып табылады, себебі оның 
құрамы на жәбірленуші шеккен ш ығындар кіре алмайды. Мін- 
деттеменің нысанасын сатып алуш ы  негізсіз сатып алған немесе 
жинақтаған мүлік құрайды.

М үлікті негізсіз жинақтаған ж ағдайда міндеттеменің ныса- 
насын дэлме-дэл анықтау киян болады. Ж алпы түрде, м індетте- 
менің нысанасын сатып алуш ы ға негізсіз ауысқан табиғи түрдегі 
мүлік құрайтын болады деуге болады, ал кейбір жағдайларда 
міндеттеменің нысанасын мүліктің өзін қайтарудың, зиянды 
өтеудің, сатып алушы негізсіз алған табыстарды қайтарудың 
жэне т.б. орнына өтемақы үшін арналған акш а құрайды.

М індет теменің мазмүны. Бұл міндеттеме мүліктік түрде 
бір жақты болып табылады (ҚР АК 959 бабындағы белгілі бір 
м індеттер жәбірленушіге ж үктелуі мүмкін жағдайлар еске- 
рілмейді).

Сатып алуш ы жэбірленушіге негізсіз баюды құрайтын мү- 
л іктің  өзін қайтаруға міндетті.

Сатып алуш ы жәбірленушінің алды нда сатып алынған не- 
месе жинақталған мүліктің ол баю дың негізсіздігі туралы біл- 
геннен кейін немесе білуге тиіс болғаннан кейін кез келген, 
оның ішінде кездейсоқ жетіспеуш ілігі немесе нашарлауы 
үш ін жауапты болады. Оған дейін ол тек өрескел абайсыздық 
үшін ғана жауап береді. 955 б. 2 т. талаптарына сәйкес, сатып 
алуш ы ның міндетіне негізсіз сатып алы нған немесе жинақ- 
талған мүліктің өзін кайтару жөніндегі міндеттемемен қатар, 
жоғарыда айтылғандай, мүліктің сақталмағанды ғы  үшін өте- 
мақы төлеу міндеті де қосылатын болады.

Негізсіз сатып алынған немесе жинақталған мүліктің өзін 
кайтару мүмкіндігі жоқ сатып алуш ы  жәбірленушіге сол мү- 
ліктің  сатып алған кездегі нақты бағасын өтеуге, сондай-ақ, егер



сатып алуш ы оның бағасын сатып алудың негізсіздігі туралы  
біле сала өтемесе, мүлік багасының кейінгі өзгеруінен туын- 
даған шығындарды да өтеуге міндетті.

Мүлікті негізсіз алған немесе жинақтаған сатып алушы 
мүндай баюдың негізсіздігі туралы білген немесе білуге тиіс 
болған уакыттан бастап осы мүліктен өзі алған немесе алуға 
тиіс болған барлық кірістерді жэбірленушіге қайтаруға немесе 
өтеуге міндетті.

Негізсіз ақшалай баюдың сомасына ақшаны иемденушіге 
ақша алудың немесе жинақтаудың негізсіздігі туралы білген 
немесе білуге тиісті болған уақыттан бастап бөгде ақшаны 
пайдаланғаны үшін түрақсыздық айыбы есептелуге тиіс.

Ж эбірленушіге қайтарылуға тиіс мүлікке жүмсалған шы- 
ғындарды өтеу жоніндегі міндет жүктелуі мүмкін. Негізсіз 
алынған немесе жинақталған мүлікті қайтарган немесе оның 
қүнын өтеген кезде мүлікті иемденуші өзі алған пайданы есептей 
отырып, кірісті қайтаруға өзі міндетті болған уақыттан бастап 
мүлікті үстауға жэне сақтауға қажетті шығындарды өтеуді 
жәбірленушіден талап етуге қүқылы.

Сатып алуш ы алған пайда ол талап етіп отырған ш ыгынды 
өтеу сомасына қоса есептелуі мүмкін. Ш ығындарды өтеу кү- 
қығы мүлікті иемденуші қайтарылуға жататын мүлікті қаса- 
кана үстаған жағдайларда жойылады.
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С.М.Киров атындағы  ҚазМ У заң факультетің аяқтады. Азамат- 
ты қ кұкық, отбасы лық құқық, азаматты қ іс жүргізу құкыгы, 
халықаралық жеке құкы к мамандықтары бойынша заң ғылым- 
дарының кандидаты, құкықтану доценті.

Ж ұмыс тәжірибесі: «Алма-Атакомметаллопторг» кәсіпорны- 
ның, НГЮ-90 Ш ағын кэсіпорнының, «Хайбер групп офф компа- 
ни» Пэкістандық фирмасының заң кенесшісі. 1993— 2000 жыл- 
дары Алматы жоғарғы милиция мектебінің оқытушысы, азамат- 
тық-құқықтык пэндер кафедрасының басшысы.

2000— 2001 жылдары Д.А. Қонаев атындағы университетінде 
ғылым жұмысы бойынш а проректоры, азаматтык-кұқықтық 
пәндер кафедрасының меңгерушісі. 2000— 2006 жылдары 
ҚазГЗУ азаматты к құкы қ кафедрасының доценті. Казіргі кезде 
Д.А. Қонаев атындағы университетгің  профессоры, Қазакстан 
Республикасының Сауда-Өнеркэсіп Палатасы жаиындағы  ара- 
лы қ сот торағасының орынбасары.



Ғабиден Айнашұлы Жайлин

АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫ Қ
Ерекше бөлім 

Оқулық 

2 том

Аударган К. Д. Кудайбергенова 
Корректор А. К. Шыныбекова 

Беттеуіиі А. А. Сляднева 
Дизайн А. В. Милованов

І5ВЫ 9965-830-26-6
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Басуға 21.05.2012 қол койылды. Офсеттік басылыс. 
ІІішімі 60х80'/|6. Қагазы офсеттік. Қарін гүрі «Таймс». 

Шартты баспа табағы 26,75.
Таралымы 1 000. Тапсырыс№  100.

«МЛ<РКН88» баспасы 
050042 Алматы к., 

Таугуль ы/а, 51 үй, 8 оф. 
Тел/факс: (727) 226-03-29. 
Е-шаіІ: ішфге55@таі1.ги

«Курсив» ЖШС баспаханасында басылған



Издательство «1ЧІЖРКЕ58»

Издательство «Ы ІЛ ІР ІІЕ 55»  было образовано в результате слияния двух 
крупнейш их издательств «Заң  әдеб и еті»  и «Н үр-прссс» . « N Ь’К.Р КЬ5Я » 
занимает лидирующие позиции по выпуску и продажам учебной и деловой 
литературы по различным отраслям знаний для студентов, научных и педаго- 
гических работников, предпринимателей, работников правоохранительных 
органов. Э то результат качественного, высокоирофессионального подхода к 
издательскому делу. Н аш и издания соответствуют высочайшим стандартам ка- 
чества и способны удовлетворить самый взыскательный вкус. Н е случайно они 
пользуются огромной популярностью в стране.

П равильно выбранная стратегия развития издательства, постоянное иссле- 
дование ры нка книж ной продукций, умение рисковать и принимать реш ения в 
ситуации неопределенности, развитие каналов распространения —  это состав- 
ляю щ иеуспеха « N IIК.РКЕ88» . О собое внимание в « К О К Р К Е 5 5 »  придается 
работе с вузами и колледжами, поскольку основные покупатели нашей учеб- 
ной литературы —  вузовские библиотски, библиотеки средних специальных 
учреждений и непосредственно студенты.

М ы издаем книги разных направлений:
• бухгаліерский учет и финансы;
•  право;
•  информатика;
• психология;
•  история;
•  филология;
• педагогика;
•  военное дело;
•  законы,
атаю ке эксклюзивные издания ограниченным тиражом по заказу.
«М 1.Ж РК Е55» является первым и единственным в Казахстане издатель- 

ством качественно разработанных профессиональных электронных книг по 
различным отраслям знаний, которые предоставляют информацию  в удобном 
электронном формате, включающие в себя систему поиска, навигацию по кни- 
ге и т.д. Ц ель проекта — перевести книги в электронный вид, чтобы они не 
пропали и не обвегшали вместе с бумагой, чтобы его мож но было сохранить и 
передать будущим поколениям в «долговечной Ц И Ф Р Е »

Благодаря непрерывным, целенаправленным усилиям всего коллектива во 
главесгенеральным директором Ж ансеитовым Н . Н . книги «ІЧТ-ІКРКЕ55» всег- 
да отличались и отличаются высоким профессиональным уровнем подготовки, 
многие из которых стали неотъемлемой частью деловой ж изни их читателей.

Сегодня издательсгво находится в постоянном творческом поиске, знакомит 
читателей с новыми именами авторов, стремится сделать книгу полезной, краси- 
вой, доступной широкому кругу покупателей во всех регионах Казахстана.



Издательство

«МКРКЕ55»
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  «м

050042 г. Алматы, мкр. Таугуль, д. 51, оф. 8, т./ф.: (727) 226-03-29 
Е-таіІ: пигрге$$@таіІ.ги

Издатеяьство «ІЧШ КРКЕ88» впервые в Казахстане 
выпустияо в свет аудиокнигу для детей  

«Қазақ ертегілері»
со звуковым и музыкалъпым сопровождением

В нее включены такие сказки, как:

1. Батыр қойшы (Отважный пастух) — 10:34;
2. Қасиетті құдық (Волшебный колодец) —  7:44;
3. Уәзір мен шал (Визирь и старик) —  3:55;
4. Бақыт іздеушілер (Искатели счастья) —  7:22;
5. Тулкі мен қырғауыл (Лиса и фазан) —  3:58; 

Общее время —  34:27

Текст читает актер Казахского 
государственного академического театра драмы 

им. М. Ауэзова —  Бахтияр Кожа


